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การรับรองข้อก�ำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการ
ทีม่ ใิ ช่การคุมขังส�ำหรับผูก้ ระท�ำผิดหญิง (ข้อก�ำหนดกรุงเทพ) ในปี พ.ศ. 2553 ส่งให้ผลนานาประเทศ
เริ่มหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบเรือนจ�ำและกระบวนการยุติธรรมที่ค�ำนึงถึง
ความแตกต่างเชิงเพศภาวะ หนึ่งในประเด็นหลักที่ข้อก�ำหนดกรุงเทพให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ
คือ การดูแลเด็กติดผู้ต้องขัง และการรักษาสายใยความสัมพันธ์ระหว่างมารดาและบุตร ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเอง และเพื่อประสิทธิภาพในการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังหญิง
หลังพ้นโทษ
เมือ่ สังคมก�ำหนดบทบาทให้บดิ ามารดามีหน้าทีเ่ ลีย้ งดู ให้ความรักความอบอุน่ แก่บตุ ร
การจ�ำคุกซึ่งเป็นการพรากสมาชิกครอบครัวออกจากกัน จึงไม่ได้สร้างผลกระทบแก่ตัวบุคคล
ผู้ที่ถูกจองจ�ำเท่านั้น แต่บุตรของผู้ต้องขังยังจ�ำต้องรับผลข้างเคียงอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้
การศึกษาวิจยั ในต่างประเทศชีใ้ ห้เห็นว่าการติดคุกของแม่สง่ ผลกระทบต่อลูกในหลากหลายมิติ
อาทิ เพิม่ ความเสีย่ งทีเ่ ด็กจะมีพฤติกรรมต่อต้านสังคม สร้างภาวะความเครียด และส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนของเด็ก อย่างไรก็ดี องค์ความรูใ้ นลักษณะเดียวกันนีย้ งั คงมีอยูอ่ ย่างจ�ำกัดในประเทศไทย
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำกว่า 45,000 คน และมีเด็กทารก
ที่อาศัยอยู่มารดาในเรือนจ�ำประมาณ 300 คน การส�ำรวจข้อมูลผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดท�ำโดยทีไอเจพบว่า สัดส่วนของผู้ต้องขังหญิงที่เป็นแม่มีสูงถึง 78%
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โดยกว่า 80% ของผู้ต้องขังหญิงกลุ่มนี้มีลูกที่อายุต�่ำกว่า 20 ปี ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า
การใช้โทษจ�ำคุกส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้บริสุทธิ์จ�ำนวนมหาศาล ทั้งกลุ่มที่อยู่
ในเรือนจ�ำกับมารดาและกลุ่มที่อยู่ภายนอกเรือนจ�ำ  งานวิจัยเรื่อง “เหยื่อที่มองไม่เห็น” ฉบับนี้
จึงมีวัตถุประสงค์ขยายขอบเขตความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมของโทษจ�ำคุก
ที่มีต่อบุคคลใกล้ชิดกับผู้ต้องขัง โดยเฉพาะบุตรของผู้ต้องขัง ในบริบทของสังคมไทย
งานวิจยั ฉบับนี้ ได้ตงั้ ค�ำถามทีส่ ำ� คัญส�ำหรับนักยุตธิ รรมค�ำถามหนึง่ นัน่ คือ “สุดท้ายแล้ว
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาก�ำลังท�ำหน้าที่อย่างไรในสังคม” แน่นอนว่ามาตรการลงโทษ
ทางอาญาเป็นสิ่งที่ยังต้องมีอยู่เพื่อคงสภาพบังคับของกฎหมาย แต่ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้
อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการทบทวนผลข้างเคียงจากโทษจ�ำคุก และการออกแบบนโยบาย
หรือกลไกทีเ่ หมาะสม เพือ่ ช่วยลดผลกระทบทางอ้อมของกระบวนการยุตธิ รรมต่อผูท้ มี่ ใิ ช่อาชญากร
ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าวจะช่วยผสานช่องว่างระหว่างกระบวนการยุติธรรมกับความยุติธรรม
ตามความเป็นจริงของสังคม และน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่เป็นธรรมและยั่งยืนต่อ
ไปในอนาคต
		
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยขอขอบคุณกรมราชทัณฑ์และเรือนจ�ำที่ให้
ความอนุเคราะห์และอ�ำนวยความสะดวกแก่คณะนักวิจัยในระหว่างการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ท�ำให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. นภาภรณ์ หะวานนท์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธีรวัลย์ วรรธโนทัย หัวหน้าคณะนักวิจัย ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ที่ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูล
และสนับสนุนการศึกษาวิจัยนี้จนส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
สุดท้ายนี้ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้ต้องขังหญิงจ�ำนวน
441 คน รวมถึงครอบครัวของผูต้ อ้ งขังจ�ำนวน 25 ครอบครัว ทีไ่ ด้สละเวลาอันมีคา่ มาร่วมให้ขอ้ มูล
และร่วมแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
สถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าข้อค้นพบจากการศึกษาวิจยั นีจ้ ะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมไทย และมีส่วนช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุตรของผู้ต้องขัง
ต่อไปในอนาคต
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“...แม้จะมีเด็กได้รับผลกระทบในทางเลวร้ายจากการต้องโยกย้ายที่อยู่
อันเป็นผลมาจากการจ�ำคุกแม่ แต่เด็กเหล่านี้แทบจะไม่ได้รับความสนใจ
และการดูแลเอาใจใส่จากผู้ก�ำหนดนโยบาย ผู้บริหารประเทศ นักวิชาการ
นักวิจัย และชุมชน มีข้อมูลเพียงน้อยนิดที่จะช่วยน�ำประเด็นปัญหาเหล่า
นี้ออกมาสู่พื้นที่สาธารณะ”
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หากมองอย่างผิวเผินเด็กซึ่งมีแม่อยู่ในเรือนจ�ำอาจดูไม่แตกต่างจากกลุ่มประชากร
ในวัยเด็กโดยทั่วไป ในการส�ำรวจข้อมูลของหน่วยงานและองค์ต่างๆ เด็กเหล่านี้อาจถูกน�ำไป
นับจ�ำนวนและจ�ำแนกตวามแตกต่างตามอายุ การศึกษา ระดับสติปัญญา พฤติกรรม สุขภาพ
รวมกับประชากรเด็กกลุ่มอื่นๆ เท่าที่ผ่านมาจ�ำนวนและการกระจายของเด็กที่มีแม่อยู่ใน
เรือนจ�ำมักเป็นการคาดประมาณจากจ�ำนวนผู้หญิงซึ่งอยู่ในเรือนจ�ำโดยพิจารณาจากสัดส่วน
ของผู้หญิงซึ่งมีลูกก่อนเข้ามาในเรือนจ�ำและจ�ำนวนลูกโดยเฉลี่ย จากนั้นจึงค�ำนวณหาจ�ำนวน
เด็กซึ่งเป็นลูกของผู้หญิงกลุ่มนี้ ตัวอย่างเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้คาดประมาณตัวเลข
จ�ำนวนเด็กซึ่งมีพ่อแม่อยู่ในเรือนจ�ำจากข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจผู้ต้องขังทั่วประเทศพบว่า
ในปี  2550 ในจ�ำนวนเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปีทั่วประเทศ มีเด็กจ�ำนวนสูงถึง 1.7 ล้านคน หรือคิด
เป็นร้อยละ 2.3 ของประชากรเด็กมีพ่อหรือแม่อยู่ในเรือนจ�ำ  นอกจากนี้ยังพบอัตราการเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วของเด็กที่มีพ่อแม่อยู่ในเรือนจ�ำในช่วงปี 2534-2550 กล่าวคืออัตราเพิ่มของเด็ก
ซึ่งมีพ่ออยู่ในเรือนจ�ำเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 77 และอัตราเพิ่มของเด็กที่มีแม่อยู่ในเรือนจ�ำเพิ่มสูง
ขึ้นถึงร้อยละ 131 หากพิจารณาจากจ�ำนวนพบว่า ในปี 2534 มีเด็กซึ่งมีแม่อยู่ในเรือนจ�ำ 
63,900 คน ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 147,400 ในปี 2550 (Christian, 2009)
สภาวการณ์การเพิ่มขึ้นของผู้หญิงในเรือนจ�ำเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ก่อให้
เกิดผลในระยะสั้นและระยะยาวหลายด้าน ในมุมมองของอาชญาวิทยา การลงโทษจ�ำคุก
เป็นกลไกการควบคุมทางสังคมเพื่อให้คนปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อฝ่าฝืนย่อมต้องถูกลงโทษ
มาตรการการจ�ำคุก ถูก สร้างขึ้นมาเพื่อ ลงโทษผู้ กระท� ำ ผิ ดให้ ห ลาบจ� ำ  ไม่ ใ ห้ ผู้ อื่ นเอาเป็ น
เยี่ ย งอย่ า ง และเป็ น การน� ำ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ออกไปจากสั ง คมระยะหนึ่ ง เพื่ อ ปิ ด โอกาสของ
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การกระท�ำผิดซ�้ำ  และเพื่อปกป้องสาธารณะชนจากภัยอันตรายอันเกิดจากผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
นอกจากนี้ยังคาดหวังกันว่า ระบบของเรือนจ�ำจะท�ำให้ผู้กระท�ำผิดได้รับการขัดเกลาใหม่
(re-socialize) ผ่านการควบคุมบังคับให้อยู่ในระเบียบวินัย การอดทนต่อความยากล�ำบาก
และกระบวนการฟื้นฟูต่างๆ ที่ทางเรือนจ�ำจัดให้ โดยคาดหวังว่าเมื่อผู้กระท�ำผิดพ้นโทษก็จะ
กลับไปเป็น “พลเมือง” ตามปกติของสังคมได้ต่อไป
ผลที่ติดตามมาจากการใช้ระบบของเรือนจ�ำเป็นมาตรการหลักในการลงโทษผู้ฝ่าฝืน
กฎหมายมี ม ากมายเกินกว่าที่อ งค์ค วามรู้ในทางอาชญาวิ ท ยาในยุ คแรกๆ คาดหมายไว้  
เช่ น การใช้ ม าตรการการลงโทษจ� ำ คุ ก ที่ รุ น แรงเพื่ อ ลดการกระท� ำ ผิ ด กลั บ กลายเป็ น
มีผู้กระท�ำผิดมากขึ้น จนเกิดสภาวะการจ�ำคุกประชาชนจ�ำนวนมาก (mass imprisonment)
ในหลายๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย อัตราของผู้พ้นโทษที่มีการกระท�ำผิดซ�้ำเพิ่มมากขึ้น
และยังพบว่า ผู้ที่พ้นโทษมีแนวโน้มจะประสบความยากล�ำบากในการปรับตัว การถูกปฏิเสธ
จากสังคม ไม่ได้รับโอกาสในการท�ำงาน ซึ่งยิ่งท�ำให้เกิดการกระท�ำผิดซ�้ำมากขึ้น
ผู้กระท�ำผิดกฎหมายบ้านเมืองควรรับโทษมากน้อยเพียงใด เป็นเรื่องของฐานคิด
ที่ เ กี่ ย วกั บ การอยู ่ ร ่ ว มกั น ของมนุ ษ ย์ และแนวนโยบายทางการเมื อ งของผู ้ มี อ� ำ นาจ
ในการปกครองประเทศ เช่น การกระท�ำที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่ละประเทศจะมีความเชื่อ
แนวทาง มาตรการ และการลงโทษที่แตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้ว การลงโทษผู้ละเมิด
กฎหมายในยุคทันสมัย (modern society) จะมุ่งไปที่ตัวผู้กระท�ำผิดโดยตรง ส่วนผู้ที่ไม่ได้มี
ส่วนร่วมในการ กระท�ำผิดย่อมไม่ถูกลงโทษ หลักการนี้แสดงออกในกฎหมายซึ่งก�ำหนดให้
มี ก ารลงโทษผู ้ก ระท�ำผิด ผู้มีส ่วนร่วม หรือ ผู้ส มคบคิ ดเท่ า นั้ น ไม่ สามารถลงโทษคนอื่ นๆ
นอกเหนื อ จากนี้ ไ ด้ ซึ่ ง ต่ า งจากการลงโทษในยุ ค ก่ อ นทั น สมั ย ที่ อ าจมี ก ารลงโทษสมาชิ ก
ในครอบครัว รวมไปถึงญาติ พี่น้อง วงศ์วาน ของผู้กระท�ำผิดด้วย
อย่ า งไรก็ ต าม ผลจากการลงโทษจ� ำ คุ ก บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดมี ค วามซั บ ซ้ อ น
มากไปกว่าการจับกุม การด�ำเนินคดี การพิจารณาคดี การตัดสินคดี และการลงโทษตามค�ำ
พิพากษา การจ�ำคุกมีผลต่อชีวิตสังคมมากไปกว่าค�ำว่า “ผู้กระท�ำผิด” แต่มี “ผู้บริสุทธิ์” ที่ต้อง
พลอยฟ้าพลอยฝนได้รับโทษไปด้วย และอาจเป็นโทษที่หนักกว่า ยาวนานกว่า ที่ผู้กระท�ำผิด
ได้รับ (Shaw, 1990) ดังเช่นในกรณีของเด็กซึ่งเป็นลูกของผู้กระท�ำผิด ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องสืบ
เหยื่อที่มองไม่เห็น | 10

สาวให้ชัดเจนว่า สุดท้ายแล้วระบบยุติธรรมทางอาญาก�ำลังท�ำหน้าที่ (function) อย่างไรใน
สังคม หากการควบคุมทางสังคมโดยใช้การจ�ำคุกนอกจากจะไม่ช่วยให้มีการกระท�ำผิดน้อยลง
แล้ว ยังมีความเป็นได้สูงมากที่ผู้ซึ่งไม่ได้กระท�ำความผิดต้องได้รับโทษอีกด้วย  สภาวการณ์นี้
สะท้อนให้เห็นว่ายังมีชอ่ งว่างระหว่างความยุตธิ รรมทางอาญาสังคมกับความยุตธิ รรมทางสังคม
ที่หากไม่มีการด�ำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังย่อมอาจสั่นคลอนการท�ำหน้าที่ของะบบยุติธรรม
ทางอาญาได้เพราะระบบนี้ไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายส�ำคัญของสังคมคือการธ�ำรงไว้
ซึ่งความยุติธรรมทางสังคม
การศึกษานี้ให้ความสนใจกับสถานการณ์ของสังคมไทยซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ผู้ต้องขังหญิงในระดับที่สูงมากเป็นอันดับ 1 ของโลก ค�ำถามส�ำคัญคือสถานการณ์นี้ส่งผล
อย่างไรกับลูกของผูต้ อ้ งขังหญิงซึง่ ยังเป็นเด็กต้องพึง่ พาพ่อแม่ โดยเชือ่ ว่า การเข้าถึงประสบการณ์
ชีวิตของลูกซึ่งแม่ต้องโทษจ�ำคุกจะต้องท�ำความเข้าใจกับสภาวะของความเป็นแม่ในเรือนจ�ำ 
สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ครอบครั ว ซึ่ ง อุ ป การะเลี้ ย งเด็ ก และผลที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ เด็ ก ในหลายๆ ด้ า น
การถูกจ�ำคุกของแม่เป็นการขัดจังหวะชีวติ ทีก่ ำ� ลังด�ำเนินไปของครอบครัวและเด็ก จึงเป็นการยากที่
จะหลีกเลี่ยงผลในทางลบที่ต้องเกิดขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็มีครอบครัวและเด็กที่สามารถต่อสู้
กับความยากล�ำบากและอุปสรรคในชีวติ ทีเ่ กิดขึน้ สามารถก้าวผ่านเหตุการณ์วกิ ฤตในชีวติ ไปได้
การท�ำความเข้าใจกับเงื่อนไขและกระบวนการที่น�ำไปสู่ผลในทางเลวร้ายกับลูกหรือการที่
ลูกความสามารถก้าวไปสู่การมีชีวิตที่ดีได้แม้แม่จะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำจะช่วยให้สังคม
ตระหนักถึงปัญหา ความจ�ำเป็น และสามารถสร้างกลไกที่จะช่วยให้ลูกที่แม่ถูกจ�ำคุกไม่ต้อง
รับการลงโทษในสิ่งที่เด็กมิได้เป็นผู้กระท�ำ   
ผู้ที่ต้องรับโทษโดยที่ตัวเองมิได้เป็นผู้กระท�ำผิดหรือเป็นผู้บริสุทธิ์คือ “เหยื่อ” (victim)
ซึ่ ง ในกรณี ลู ก ของผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด หรื อ ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท� ำ ผิ ด เป็ น เหยื่ อ ซึ่ ง ระบบยุ ติ ธ รรม
ทางอาญาและระบบอืน่ ๆ ของสังคมมิได้ให้ตระหนักถึงหรือให้ความส�ำคัญ จึงมีการนิยามลูกของ
ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ว่ า เป็ น “เหยื่ อ ที่ ม องไม่ เ ห็ น ” (invisible victim) หรื อ “เหยื่ อ ที่ ถู ก ปกปิ ด ไว้ ”
(hidden victim) ผลอันเลวร้ายทีเ่ กิดขึน้ กับลูกซึง่ พ่อหรือแม่ถกู จ�ำคุกถูกเรียกกันว่าเป็น “ความเสียหาย
ที่ผิดเป้าหมาย” (collateral damage) ซึ่งหมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรการในการ
ลงโทษจ� ำ คุ ก เพื่ อ ปราบปรามการกระท� ำ ผิ ด โดยเฉพาะเมื่ อ การใช้ ม าตรการนี้ เ ป็ น ไป
อย่างรุนแรงและเข้มข้น ตามนโยบายที่เรียกว่า “แข็งกร้าวกับอาชญากรรม” (tough on crime)
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อย่างในกรณีของการปราบปรามยาเสพติดในหลายๆ ประเทศ (เช่น สหรัฐอเมริกา ไทย)  ส่งผลให้
เกิดปรากฏการณ์ของการจ�ำคุกประชาชนจ�ำนวนมาก (mass imprisonment) ซึ่งลูกของผู้ที่
ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำต้องพลอยได้รับผลอันเลวร้ายไปด้วย  
นัยยะสำ�คัญของการศึกษา “เหยือ
่ ทีม
่ องไม่เห็น” ในสังคมไทย
ไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งเลือกใช้แนวทางที่แข็งกร้าวกับอาชญากรรมโดยมีเป้าหมาย
เพื่อปราบปรามยาเสพติด ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากสภาวการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในรูปแบบต่างๆ ที่เห็นได้ชัดเจนคือ การแพร่ระบาดของยาบ้าซึ่งเพิ่มขึ้นภายหลังจากที่รัฐบาล
สมั ย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัต น์ มีนโยบายการปราบปรามเฮโรอี น อย่ า งรุ นแรงและเด็ ดขาด
โดยในปี 2519 ประเทศไทยมี ก ารประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด เป็ น ครั้ ง แรก
แต่สภาวการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดก็ไม่ลดลง ในช่วงปี 2538 เริ่มมีการใช้ยาอี
ซึ่งหมายถึงอีเฟดรีน (ephedrine) มากขึ้นโดยกลุ่มผู้ใช้แรงงานได้น�ำมาใช้แทนยาบ้า ส่วนยาอี
อีกชนิดหนึ่ง หมายถึงเอ๊กซ์ตาซี (ecstasy) เป็นยาที่ได้เริ่มเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย
มากขึ้นเช่นกัน แต่ยังจ�ำกัดอยู่เฉพาะผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี เช่น ผู้ชอบเที่ยวในสถานบันเทิง
คนท�ำงานกลางคืน นักท่องเที่ยว ทั้งนี้เนื่องจากเอ๊กซ์ตาซีมีราคาแพง อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้
ท�ำให้สงั คมไทยเกิดความตืน่ ตระหนกว่า การใช้ยาเสพติดได้เริม่ แพร่ขยายจากกลุม่ ของผูใ้ ช้แรงงาน
หรือผู้ท�ำงานหนักในระดับล่างไปสู่ประชากรกลุ่มอื่นๆ ในแหล่งบันเทิงในยามค�่ำคืน เช่น บาร์
ผับ คาเฟ่ มีการใช้ยาเอ๊กซ์ผสมในเครื่องดื่มขายกันอย่างแพร่หลาย   
ปี 2537 ประเทศไทยได้เริ่ม ใช้นโยบายการปราบปรามยาเสพติ ดอย่ า งเด็ ดขาด
และรุนแรงจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นการเปิดศักราชของการท�ำสงครามกับยาเสพติด ความรุนแรง
ของสงครามนี้ได้พุ่งถึงขีดสุดในปี 2546 รัฐบาลซึ่งมีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี
ได้มีการประกาศสงครามยาเสพติด (drug war) อย่างเป็นทางการผ่านการมอบนโยบายกับ
หน่ ว ยงานราชการและผู้บริหารระดับสูงของประเทศอย่ า งชั ดเจน (นภาภรณ์ หะวานนท์
และคณะ, 2555a) และถึงแม้ว่าในปี 2545 ประเทศไทยจะได้มีพ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
โดยมองว่า ผู้เสพยาคือ “เหยื่อ” และเป็นผู้ป่วยซึ่งควรได้รับการรักษามากกว่าการลงโทษ
แต่ความเข้มงวดของนิยามค�ำว่า การเป็นผู้เสพยาซึ่งเชื่อมโยงไปถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายใน
เรือ่ งครอบครองยาเพือ่ เสพ ประกอบกับการอนุญาตให้มกี ารล่อซือ้ แม้กบั ผูท้ มี่ ยี าจ�ำนวนเพียงเล็กน้อย
ท�ำให้ผู้เสพยาจ�ำนวนไม่น้อย ตกอยู่ในฐานะของการเป็นผู้ครอบครองยาเสพติดเพื่อจ�ำหน่าย
เหยื่อที่มองไม่เห็น
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เช่น การมียาบ้าไว้ในครอบครองตั้งแต่ 15 เม็ดขึ้นไป ถือว่าเป็นการครอบครองเพื่อจ�ำหน่าย
แม้ว่าผู้นั้นจะมีไว้เพื่อเสพโดยมิได้จ�ำหน่ายก็ตาม นอกจากนี้ยังมีความพยายามในการล่อซื้อ
ผู้ที่มียาจ�ำนวนน้อย โดยต�ำรวจวางแผนให้คนรู้จักกันล่อซื้อยาบ้าเพียงสองสามเม็ดจากผู้เสพ
โดยผู้เสพมองว่าเป็นการขอแบ่งซื้อเล็กๆ น้อยๆ จึงขายให้ แต่กลับถูกจับกุม เป็นต้น
สิ่ ง ที่ ต ามมาจากการใช้นโยบายปราบปรามยาเสพติ ดอย่ า งรุ นแรงและเด็ ดขาด
ทั้งในส่วนของการบัญญัติกฎหมายให้มีการลงโทษผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสูงมาก
และการใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราวที่มีการตั้งวงเงิน
ประกันไว้สูง หรือในบางกรณีระบุว่าไม่ให้มีการปล่อยตัวชั่วคราว จ�ำนวนผู้ถูกคุมขังในระหว่าง
การด�ำเนินคดีจงึ พุง่ สูงเป็นประวัตกิ ารณ์ และเมือ่ รวมกับผูท้ ถี่ กู ตัดสินให้มคี วามผิด และต้องโทษ
เด็ดขาด ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังอย่างรวดเร็ว จนเกิดสภาวะที่เรียกว่า “คนล้นคุก”
การจ�ำคุกประชาชนจ�ำนวนมาก (mass imprisonment) จึงปรากฏขึน้ ในประเทศไทยอย่างชัดเจน
ยิ่งไปกว่านั้น สังคมไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังหญิง
อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในภาพรวมจ�ำนวนผู้หญิงในเรือนจ�ำจะน้อยกว่าผู้ชาย แต่อัตราส่วนของ
ผูต้ อ้ งหญิงต่อผูต้ อ้ งขังชายได้เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ในปี 2558 ประเทศไทยมีผตู้ อ้ งขังหญิงสูงถึง
ร้อยละ 14.5 ของผู้ต้องขังชาย สถานการณ์นี้ท�ำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีอัตราส่วน
ของผู้ต้องขังหญิงต่อผู้ต้องขังชายสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก รองจากฮ่องกง มาเก๊า โมนาโค
เมียนมาร์ และการ์ตา และเมื่อพิจารณาจ�ำนวนผู้ต้องขังหญิงต่อประชากร 100,000 คนแล้ว
ปรากฏว่าไทยมีผู้ต้องขังหญิงอยู่ถึง 73.4 คน ซึ่งเป็นสัดส่วนผู้ต้องขังหญิงต่อแสนประชากรที่สูง
ที่สุดในโลก อันดับสองคือประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผู้ต้องขังหญิง 63.0 ต่อแสนประชากร
(กฤตยา อาชวนิชกุล และกุลภา วจนสาระ, 2558)
มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าร้อยละ 80 ของผู้ต้องขังหญิงถูกตัดสินลงโทษด้วย
ฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ, 2555) โดยผู้หญิง
อาจเข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติดทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เส้นทางในการเข้าสูแ่ วดวงยาเสพติด
มีความหลากหลายเชื่อมโยงกับสภาวการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรม
การบริโภคที่ก่อให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าบริโภคนิยม นอกจากนี้กระบวนการที่ผู้หญิงเข้าไป
เกีย่ วข้องกับยาเสพติดก็มคี วามซับซ้อน โดยอาจจะเริม่ ต้นเข้ามาในวงการจากการเป็นผูเ้ สพยา
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และกลายเป็นผู้ขายยา หรือการตัดสินใจเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า และยังมีกรณีที่ผู้หญิงต้องเข้าไปสู่แวดวงของยาเสพติดโดยไม่รู้ตัว โดยเข้าไปอยู่
ในสถานการณ์ที่ถูกท�ำให้กลายเป็นผู้สบคบค้ายาเสพติด และบางกรณีก็มาจากการตกเป็น
แพะรับบาป คือแม้มไิ ด้กระท�ำผิดแต่ถกู โยนความผิดให้ (นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ, 2555)
การเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังหญิงมีนัยถึงการเพิ่มขึ้นของเด็กที่ต้องด�ำรงชีวิตโดยไม่มี
แม่อยู่ร่วมด้วย ข้อมูลที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่า มากกว่า 3 ใน 4 ของผู้หญิงที่ถูกพิพากษาจ�ำคุก
เป็นแม่ซึ่งมีลูกที่ต้องเลี้ยงดู และประมาณ 2 ใน 3 เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารศึ ก ษาในยุ โ รปและสหรั ฐ อเมริ ก าซึ่ ง ให้ ข ้ อ สรุ ป ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ว่ า
การถูกจ�ำคุกของพ่อแม่สง่ ผลต่อลูกทัง้ ทางด้านจิตใจ สุขภาวะ พฤติกรรม สวัสดิการ และวุฒภิ าวะ
ยิง่ หากเป็นกรณีทแี่ ม่ถกู จ�ำคุก ผลในทางลบต่อเด็กยิง่ มีมากขึน้ ไปอีก มีการศึกษาทีช่ ใี้ ห้เห็นว่า
การจ�ำคุกแม่ มีผลในทางลบต่อการที่เด็กจะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เด็กมีแนวโน้มจะขาด
ความมั่ น คงทางด้ า นจิ ต ใจ แปลกแยกจากสั ง คม และต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความเดื อ ดร้ อ น
ทางด้านเศรษฐกิจ (Epstein, 2014; Christian, 2009) การศึกษาในมลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐ
อเมริกาพบว่า ลูกซึ่งพ่อถูกจ�ำคุกมีแนวโน้มจะยังคงอยู่กับแม่หรืออยู่กับญาติพี่น้อง แต่ในกรณี
ทีแ่ ม่ถกู จ�ำคุก มีความเป็นไปได้สงู มากทีล่ กู จะถูกจัดการให้ไปอยูก่ บั ผูอ้ ปุ การะทีไ่ ม่ใช่ญาติพนี่ อ้ ง
ในประเทศไทย ยังไม่มีการศึกษาวิจัยที่มุ่งความสนใจไปที่ลูกซึ่งได้รับผลกระทบ
จากการทีแ่ ม่ตอ้ งเข้าไปอยูใ่ นเรือนจ�ำ  การศึกษาทีพ่ อจะมีอยูบ่ า้ งให้ความสนใจกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับ
ผู ้ ห ญิ ง เมื่ อ ถู ก จั บ กุ ม ด� ำ เนิ น คดี และต้ อ งเข้ า มาอยู ่ ใ นเรื อ นจ� ำ  ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ข องลู ก
สะท้อนออกมาจากความรูส้ กึ ของแม่ทตี่ อ้ งเข้ามาอยูใ่ นเรือนจ�ำ อันแสดงออกถึงความวิตกกังวล
ทีม่ ตี อ่ ลูก โดยเฉพาะในกลุม่ ของผูซ้ งึ่ ไม่มคี นมาเยีย่ มและไม่ได้รบั ข่าวคราวว่าลูกเป็นอย่างไรบ้าง
(นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ, 2555; เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, 2555)
สถานการณ์ที่สังคมไทยมีผู้ต้องขังหญิงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องคือสัญญาณ
เตือนถึงความจ�ำเป็นที่สังคมไทยจะต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกของผู้หญิง
ซึ่งต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำอย่างจริงจังเพื่อน�ำความรู้นั้นมาเป็นพื้นฐานในการก�ำหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับระบบยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะระบบการลงโทษ
และ การวางระบบสวั ส ดิ ก ารสั ง คม นอกจากนี้ ยั ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารขั บ เคลื่ อ นให้ ชุ ม ชน
เหยื่อที่มองไม่เห็น

|
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และองค์กรทางสังคม (เช่น โรงเรียน วัด องค์การบริการส่วนท้องถิ่น) ได้ตระหนักในความเสีย
หายร่วม ทีอ่ บุ ตั ขิ นึ้ มาพร้อมๆ กับสภาวการณ์การเพิม่ ขึน้ ของผูต้ อ้ งขังหญิง และเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการวางแนวทางการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ อย่างยัง่ ยืน มีมนุษยธรรม และค�ำนึงถึงสิทธิของเด็ก
ตามหลักปฏิญญาสากล
การที่ลูก กับแม่ต ้อ งแยกกันอยู่เพราะเหตุ แ ห่ ง การที่ แ ม่ ต้ องเข้ า ไปอยู ่ ใ นเรื อนจ� ำ 
เป็นสถานการณ์ทแี่ ตกต่างไปจากการต้องแยกจากกันด้วยเหตุผลอืน่ ๆ เช่น การทีแ่ ม่ตอ้ งไปท�ำงาน
ในที่ห่างไกล หรือการที่แม่น�ำลูกไปฝากให้ญาติพี่น้องเลี้ยงดูในช่วงระยะเวลาที่แม่มีภาระ
ในเรื่องจ�ำเป็น หรือแม้แต่การที่แม่ต้องเจ็บป่วยและต้องเข้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาล
การเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำของแม่มักเป็นการจากไปอย่างกระทันหันไม่มีการวางแผนล่วงหน้า
คื อ อาจถู ก จั บ กุ ม และไม่ ไ ด้ รั บ การปล่ อ ยตั ว ชั่ ว คราวหรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว่ า การประกั น ตั ว
การขาดรายได้ทเี่ คยได้รบั ความยากล�ำบากในการเข้าเยีย่ มแม่ทเี่ รือนจ�ำ  การถูกรังเกียจเดียดฉันท์
จากคนรอบข้าง รวมไปถึงการทีล่ กู อาจต้องโยกย้ายจากบ้านทีเ่ คยอยูอ่ าศัยไปอยูก่ บั ญาติพนี่ อ้ ง
หรือคนอื่น ทั้งหมดนี้ล้วนมีผลในทางเลวร้ายต่อเด็กอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ประเด็นปัญหาของการเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังหญิงในสังคมไทย จึงมิได้มีเฉพาะสภาวะ
ของคนล้นคุก สุขภาวะของเรือนจ�ำ การเตรียมตัวให้ผู้ต้องขังออกมาใช้ชีวิตที่มีคุณภาพเมื่อ
พ้นโทษ หรือการป้องกันการกระท�ำผิดซ�้ำเท่านั้น สิ่งที่สังคมมีแนวโน้มจะมองไม่เห็น มองข้าม
หรือไม่ตระหนัก คือผู้ที่มิได้กระท�ำความผิดซึ่งตกเป็นเหยื่อของระบบการลงโทษทางอาญา
ต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงทั้งทางด้านจิตใจ สังคม วัฒนธรรม และโอกาสก้าวหน้าในชีวิต
การเข้าถึงประเด็นปัญหาในเรือ่ งนีอ้ ย่างเป็นระบบจึงมีความส�ำคัญต่อการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์
ในการลงโทษให้มีผลกระทบกับผู้บริสุทธิ์ให้น้อยที่สุด สังคมจะต้องขยายพรมแดนของระบบ
การลงโทษไปสู่การคุ้มครองดูแลเด็กซึ่งมีแนวโน้มจะได้รับผลในทางลบจากการที่แม่ต้อง
เข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ
แนวคิดในการศึกษาเหยื่อที่มองไม่เห็น
การศึกษาทางด้านเหยื่อวิทยา (victimology) มีแนวโน้มจะให้ความสนใจกับบุคคล
หรือองค์กรทางสังคมซึ่งถูกกระท�ำโดยตรงจากอาชญากร และมองว่าบุคคลหรือองค์ทางสังคม
ทีก่ ล่าวถึงนีค้ อื เหยือ่ ของอาชญากรรม ทัง้ นีไ้ ด้นยิ ามกระบวนการกลายเป็นเหยือ่ (victimization)
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ว่ า หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ บุ ค คล ชุ ม ชน หรื อ สถาบั น ถู ก ท� ำ ให้ เ สี ย หายหรื อ บาดเจ็ บ  
หรืออาจหมายถึงบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบจากบุคคลหรือเหตุการณ์ ถูกละเมิดสิทธิ ต้องตกอยู่
ในความทุกข์ทรมาน ปราศจากการมีชวี ติ ทีด่ ี ส่วนเหยือ่ ของอาชญากรรมหมายถึง บุคคลซึง่ ได้รบั
ความเสียหายทางด้านร่างกาย จิตใจหรือทรัพย์สนิ โดยผูป้ ระกอบอาชญากรรม (Ball, 1983;
Doerner & Lab, 1995; Hentig, 1948)
ความรู้ทางด้านอาชญาวิทยายังมีส ่วนท� ำ ให้ ร ะบบยุ ติธ รรมทางอาญาที่ ผ่ า นมา
มุ่งความสนใจไปที่ประเด็นในเรื่องของอาชญากรรมมากกว่าประเด็นที่เกี่ยวกับเหยื่อ เช่น
ไม่ให้ความสนใจกับการเยียวยาเหยือ่ การช่วยเหลือเหยือ่ ให้สามารถเข้าถึงระบบยุตธิ รรมทางอาญา
หรื อ การท� ำ ให้ เ หยื่ อ รู ้ สึ ก ว่ า สิ ท ธิ ข องตนเองได้ รั บ การคุ ้ ม ครอง นอกจากนี้ ร ะบบยุ ติ ธ รรม
ทางอาญามี แ นวโน้ ม จะแยกประเด็ น ในเรื่ อ งของอาชญากรรมออกจากเรื่ อ งของเหยื่ อ
ซึ่ ง มี ส ่ ว นท� ำ ให้ ม องข้ า มเส้ น ทางที่ เ หยื่ อ ถู ก ท� ำ ให้ ก ลายเป็ น ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด หรื อ อาชญากร  
แม้ว่าระบบยุติธรรมทางอาญาในบางประเทศจะเริ่มให้ความสนใจกับประเด็นที่ผู้เคยตกเป็น
เหยื่ อ จ� ำ เป็ น ต้ อ งประกอบอาชญากรรมเพื่อ การอยู ่ ร อดของตนเอง อย่ า งเช่ นในกรณี ข อง
ผู้หญิงซึ่งถูกท�ำร้าย (battered women) โดยสามีหรือคู่ครองด้วยวิธีการต่างๆ และในที่สุดเกิด
การฆ่าหรือพยายามฆ่าฝ่ายชาย  โดยน�ำเสนอแนวคิดว่าไม่ควรนิยามผู้กระท�ำว่าเป็น “ฆาตกร”
โดยผู้หญิงที่ตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวไม่สมควรถูกพิพากษาในแบบเดียวกับอาชญากร
ที่ฆ่าผู้อื่น อย่างในกรณีของอาชญากรรมทั่วๆ ไป แต่มุมมองในลักษณะนี้ยังมีอยู่อย่าง
จ�ำกัด (Fattah, 1977; Stark, 2007; นภาภรณ์ หะวานนท์, 2555)
การศึกษานี้มองการจ�ำคุกผู้หญิงซึ่งเป็นแม่ ในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม
ที่เกิดขึ้นในเกือบทุกประเทศและส่งผลอันเลวร้ายต่อคนจ�ำนวนมากที่มิได้เป็นผู้กระท�ำผิด
บุ ค คลเหล่ า นี้ อ าจเป็ น ลู ก หรื อ สมาชิ ก อื่ น ๆในครอบครั ว และยั ง อาจมี ผ ลกระทบในระดั บ
โครงสร้างสังคมด้วย มีการศึกษาที่พบว่าเด็กหรือเยาวชนซึ่งแม่ถูกลงโทษจ�ำคุกมีความเสี่ยงที่
จะก้าวเข้าสู่เส้นทางของการกระท�ำผิดและในที่สุดก็ถูกจ�ำคุก การจ�ำคุกแม่จึงเป็นปรากฏการณ์
ที่น�ำไปสู่วัฏจักรของการส่งต่อความด้อยโอกาสและการเป็นคนชายขอบจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีก
รุ่นหนึ่ง (Olsen, 2013; Rebecca et al., 2013) การปล่อยให้ปรากฏการณ์ทางสังคมเช่นนี้
ด�ำเนินต่อไปโดยไม่พยายามแก้ไขจะยิ่งเป็นการเร่งให้มีความเหลื่อมล�้ำทางสังคมมากขึ้น
เรื่อยๆ
เหยื่อที่มองไม่เห็น
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการถูกจ�ำคุกของพ่อแม่กับผลที่ลูกได้รับในลักษณะ
ของความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ (social causation) เป็ น เรื่ อ งซั บ ซ้ อ นด้ ว ยเหตุ 2 ประการ
ประการแรก ลูกของผู้ต้องขังต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงหลายประการจนท�ำให้ยากที่จะชี้ชัดถึง
สาเหตุทชี่ ดั เจน ประการทีส่ องเป็นการยากทีจ่ ะระบุลงไปว่า สิง่ ทีเ่ กิดกับลูกเป็นผลมาจากการทีพ่ อ่
หรือแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ  หรือเป็นผลมาจากภูมิหลังของครอบครัวนั้นเอง (เช่น ปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ การขาดระเบียบวินัยในการด�ำรงชีวิต การใช้ความรุนแรงในครอบครัว
ความไม่สงบสุขในครอบครัว) ซึง่ แม้พอ่ หรือแม่จะไม่ได้เข้าไปอยูใ่ นเรือนจ�ำ  ลูกก็อาจมีความเสีย่ งสูง
ทีจ่ ะต้องเติบโตขึน้ มาในสภาวการณ์ทที่ ำ� ให้เป็นคนไม่มวี นิ ยั ในตนเอง ไม่รจู้ กั การควบคุมตนเอง
หรือไม่มีความใฝ่ฝันถึงการมีอนาคตที่ดี  (Robertson, 2007; Wright et al.; 1999)
อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้มองว่า ไม่ว่าสภาวะแวดล้อมของครอบครัวจะเป็นอย่างไร
การที่แม่ถูกจ�ำคุกคือสภาวะวิกฤตที่เพิ่มหรือเร่งให้สภาวะแวดล้อมที่อาจไม่ดีอยู่แล้วเลวร้ายลง
ไปอีก เพราะเป็นการเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมอย่างกระทันหัน ลูกจะเกิดความเครียด วิตกกังวล
เป็นห่วงแม่ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ย�่ำแย่อาจยิ่งท�ำให้ครอบครัวเผชิญกับภาวะวิกฤต
มากขึ้น ดังนั้นการที่แม่ถูกจ�ำคุกมีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้สภาวการณ์ของครอบครัวเลวร้ายลง
ประเด็นค�ำถามที่การศึกษานี้ให้ความสนใจคือ เมื่อสังคมก�ำหนดให้พ่อแม่มีหน้าที่
เลี้ยงดู ให้ความรักความอบอุ่น ส่งเสียให้ลูกเล่าเรียน และตระเตรียมอนาคตที่ดีและเหมาะสม
แก่ลูกเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีต่อไป แต่การที่แม่ไม่สามารถท�ำหน้าที่นี้ได้เพราะต้องเข้าไปอยู่
ในเรือนจ�ำ   อะไรจะเกิดขึ้นกับลูกของบุคคลเหล่านี้ เด็กซึ่งแม่ถูกส่งเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำมักถูก
เรียกว่าเป็นเหยื่อที่ซุกซ่อนตัวอยู่ (hidden victims) เพราะเป็นผู้ซึ่งได้รับชอกช�้ำและเจ็บปวด
อย่างรุนแรงจากอาชญากรรมซึง่ ตนเองมิได้เป็นผูก้ ระท�ำหรือไม่ได้มสี ว่ นรูเ้ ห็นด้วย และไม่ได้รบั
ความสนใจจากสาธารณชน (Comfort, 2007) ประสบการณ์ของเด็กเหล่านี้จะเป็นอย่างไร
จะทุกข์ทรมานมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ การศึกษาในหลายๆ สังคมแสดง
ให้เห็นว่า แม่คือผู้ที่ดูแลลูกใกล้ชิดมากกว่าพ่อ และในหลายๆกรณีแม่คือผู้รับผิดชอบในการ
เลี้ยงดูลูกแต่เพียงผู้เดียวเพราะได้เลิกร้างกับผู้เป็นพ่อของลูก ในกรณีนี้การจ�ำคุกแม่จะส่งผล
รุนแรงกับลูกที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้ นอกจากครอบครัวซึ่งโชคดีพอที่จะมีปู่ย่าตายายหรือญาติที่
ใกล้ชิดช่วยเข้ามารับภาระ ในประเทศที่มีองค์กรส�ำหรับดูแลเด็กที่ไม่มีญาติพี่น้องช่วยดูแล
เด็กมีแนวโน้มจะถูกส่งไปยังองค์กรเหล่านี้ ความเจ็บปวดและการถูกท�ำร้ายทางด้านจิตใจของเด็ก
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ที่ต้องออกจากสภาวะแวดล้อมที่เป็นครอบครัว ไปสู่สถานที่ซึ่งเป็นสถาบันที่มีเด็กอยู่รวมกัน
และมีผู้ดูแลเป็นคนแปลกหน้า เป็นสภาวะที่ยากต่อการที่เด็กจะรับได้ (Robertson, 2007;
Christian, 2009)
ถึงแม้ว่าคนทั่วไปจะยอมรับว่าการลงโทษผู้กระท�ำผิดด้วยการจ�ำคุกก่อให้เกิดผลร้าย
กับลูกของผู้กระท�ำผิดอย่างไม่เป็นธรรม เพราะลูกคือผู้บริสุทธิ์ แต่ก็เป็นการยากที่สังคมจะยอม
ละเว้ น การลงโทษจ�ำคุก ให้กับผู้ก ระท�ำผิด เพื่อ เห็ นแก่ เ ด็ ก กล่ า วในเชิ ง ทฤษฎี การลงโทษ
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก คื อ การท� ำ ให้ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ได้ รั บ ความเจ็ บ ปวด (Christie, 2000)
แต่ค�ำถามส�ำคัญคือ ความเจ็บปวดนั้นควรอยู่ในระดับใด ซึ่งเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับระบบคุณค่าของ
แต่ละสังคมซึ่งแตกต่างกันไป คนในสังคมจะต้องเป็นผู้ตั้งค�ำถามว่า ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น
จากการลงโทษทางอาญาเป็นทีย่ อมรับได้หรือไม่ โดยเฉพาะความเจ็บปวดทีเ่ กิดขึน้ กับผูบ้ ริสทุ ธิ์
ซึ่งเป็นลูกของผู้กระท�ำผิด
สถานะความรู้ในเรื่องเหยื่อที่มองไม่เห็น
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สภาวการณ์ ข องลู ก ที่ แ ม่ ถู ก จ� ำ คุ ก มี อ ยู ่ ค ่ อ นข้ า งจ� ำ กั ด
โดยเฉพาะในประเทศซึง่ ความรูท้ างด้านอาชญาวิทยายังมุง่ ความสนใจไปทีต่ วั ปัญหาอาชญากรรม
และให้ความส�ำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมโดยไม่คำ� นึงถึงผลข้างเคียงซึง่ เกิดขึน้ พร้อมๆ
กับอาชญากรรม และใช้นโยบายลงโทษผู้กระท�ำผิดด้วยการจ�ำคุก ตัวอย่างที่ชัดเจนเกิดขึ้น
ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการใช้นโยบายปราบปรามอาชญากรรมอย่างรุนแรงโดยเฉพาะ
การประกาศใช้นโยบายท�ำสงครามกับยาเสพติด ซึง่ น�ำไปสูก่ ารเพิม่ จ�ำนวนของผูต้ อ้ งขังอย่าง
รวดเร็วจนเกิดสภาวะที่เรียกว่า “การจ�ำคุกประชาชนจ�ำนวนมาก” (mass imprisonment)
โดยผู้ซึ่งถูกจ�ำคุกจะมาจากประชากรกลุ่มที่มีสถานะในระดับล่างของสังคม ได้แก่ คนเชื้อสาย
อาฟริกนั -อเมริกนั คนคนเชือ้ สายสเปญ/ปอร์ตเุ กส คนทีถ่ กู จัดเป็นคนกลุม่ น้อย  (Garland, 2001)
สภาวการณ์ ก ารจ� ำ คุ ก อย่ า งล้ น เกิ น ปรากฏชั ด เจนตั้ ง แต่ ช ่ ว งประมาณปี 2523
ที่มลรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาได้สร้างเรือนจ�ำเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเพื่อรองรับผู้ต้องขังที่เพิ่ม
จ�ำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว จนมีผู้กล่าวว่ารัฐได้เคลื่อนย้ายประชาชนจ�ำนวนมากจากชุมชนหรือ
หมูบ่ า้ นไปสูเ่ รือนจ�ำโดยมิได้มเี ป้าหมายเพือ่ การฟืน้ ฟูหรือช่วยพัฒนาความสามารถของผูท้ ถี่ กู ส่ง
เข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ ข้อมูลของรัฐแคลิฟอร์เนียแสดงให้เห็นว่า ในปี 2526 มลรัฐนี้มีเรือนจ�ำของ
เหยื่อที่มองไม่เห็น
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รัฐอยู่ 12 แห่ง แต่ปรากฏว่าในปี 2533 ได้มีการสร้างเรือนจ�ำขนาดใหญ่ (penal complex)
เพิ่มขึ้นอีก 14 แห่ง เพื่อคุมขังผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระท�ำผิด 52,000 คน เรือนจ�ำขนาดใหญ่เหล่านี้
ล้วนตัง้ อยูห่ า่ งไกลจากเมืองซึง่ เป็นทีอ่ ยูข่ องครอบครัววของผูต้ อ้ งขัง ภายในเรือนจ�ำไม่มสี ถานศึกษา
ไม่ มี ส ถานที่ ฝ ึ ก งาน และไม่ มี ส ถานพยาบาลที่ เ หมาะสม เรื อ นจ� ำ จึ ง เป็ น สถานที่ ส� ำ หรั บ
การลงโทษเพียงอย่างเดียว (Simon, 2007)
ในช่วงปี 2526 ถึง ปี 2552 ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำของรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วจาก 200,000 คนไปเป็น 1.5 ล้านคน และเมื่อนับรวมกับผู้ต้องขังในเรือนจ�ำท้อง
ถิ่ น อี ก 700,000 คนแล้ ว สหรั ฐ อเมริ ก าเป็ น ประเทศที่ มี จ� ำ นวนผู ้ ต ้ อ งขั ง สู ง ที่ สุ ด ในโลก
ในปี  2555 พบว่าเกือบ 1 ใน 4 ของผู้ต้องขังทั่วโลกอยู่ในสหรัฐอเมริกา ทั้งๆ ที่สหรัฐอเมริกา
มีประชากรเพียงร้อยละ 5 ของประชากรโลก ประชากรของสหรัฐอเมริกา 100 คน จะมีผู้ต้องขัง
1 คน นับเป็นอัตราที่สูงกว่าประเทศในยุโรปตะวันตกประมาณ 5 ถึง 10 เท่า
นอกจากนี้ยังปรากฏว่า มีการเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังหญิงในประเทศสหรัฐอเมริกา
สูงถึงร้อยละ 57 ในช่วงปี 2538 – 2548 ในขณะที่ผู้ต้องขังชายเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 โดย 1 ใน 4
ของผู้ต้องขังหญิงเป็นแม่ ซึ่งลูกของผู้ต้องขังหญิงเหล่านี้มีอายุเฉลี่ย 8 ปี และผู้ต้องขังหญิงซึ่ง
มีลูกอายุต�่ำกว่า 18 มีสูงถึงร้อยละ 63 ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า มีเด็กจ�ำนวนมากในสหรัฐอเมริกา
ต้องผ่านประสบการณ์ของการมีแม่อยู่ในเรือนจ�ำ ตัวเลขจากการคาดประมาณแสดงให้เห็น
ว่าจ�ำนวนเด็กที่พ่อแม่อยู่ในเรือนจ�ำเพิ่มขึ้นจาก 500,000 คน ในปี 2534 เป็น 1,498,800 คน
ในปี 2542 (Mumola, 2000)  
สภาวะของการจ� ำ คุ ก ประชาชนจ� ำ นวนมากเกิ ด ขึ้ น ในประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นา
อย่างประเทศไทยด้วยเช่นกัน ไทยเป็นประเทศหนึง่ ในเอเซียซึง่ ต้องรับมือกับปัญหาการเป็นพืน้ ที่
ส่งผ่านยาเสพติดจากบริเวณรอยต่อระหว่างไทยกับพม่าไปยังประเทศอืน่ ๆ และได้ดำ� เนินนโยบาย
ตามแบบสหรัฐอเมริกา คือการท�ำสงครามกับยาเสพติด ท�ำให้ยาเสพติดมีราคาสูงกว่าต้นทุน
การผลิตมาก ตลาดยาเสพติดภายในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วผ่านกระบวนการกระตุ้น
ให้เกิดความต้องการเสพยา และน�ำยาเข้าสู่ตลาดในทุกระดับตั้งแต่หมู่บ้านไปจนถึงเมืองใหญ่  
(นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ, 2555a) รัฐบาลไทยได้ใช้นโยบายในการแก้ปัญหาด้วย
การออกกฎหมายลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างรุนแรง โดยเฉพาะการออกกฎหมาย
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ซึ่งนิยามการมีส่วนร่วมครอบคลุมไปถึงภรรยาหรือคู่ครองซึ่งแม้จะไม่ได้รู้เห็นกับเรื่องยาเสพติด
โดยตรง แต่อยู่ในสถานการณ์ที่ถูกท�ำให้กลายเป็นผู้ผิดกฎหมายยาเสพติด เช่น อยู่ในบ้าน
หรือยานพาหนะซึ่งมีการตรวจพบยาเสพติด หรือน�ำของไปส่งให้สามีหรือคู่รักโดยที่ตนเองไม่รู้
ว่าสิ่งนั้นบรรจุยาเสพติดอยู่ ท�ำให้จ�ำนวนผู้หญิงซึ่งถูกจับกุมและลงโทษจ�ำคุกด้วยคดียาเสพติด
ของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ดังที่ได้น�ำเสนอไปแล้วว่าไทย
เป็นประเทศซึ่งมีอัตราส่วนของผู้หญิงต่อผู้ต้องขังชายสูงที่สุดในโลก หากน�ำสถานการณ์นี้
มาประกอบกับข้อมูลที่บ่งบอกว่า ผู้หญิงในประเทศไทยร้อยละ 76  มีลูกที่ต้องเลี้ยงดูแล้ว
จะเห็นว่า เมือ่ จ�ำนวนผูห้ ญิงถูกจ�ำคุกเพิม่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็ว จ�ำนวนเด็กทีต่ อ้ งเติบโตขึน้ มาโดยมี
แม่อยู่ในเรือนจ�ำย่อมสูงตามไปด้วย
นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาทีแ่ สดงให้เห็นว่าผูท้ อี่ ยูใ่ นเรือนจ�ำส่วนใหญ่เป็นกลุม่ ประชากร
ทีฐ่ านะทางเศรษฐกิจไม่ดี มีการศึกษาอยูใ่ นระดับต�ำ ่ มีญาติพนี่ อ้ งหรือเครือข่ายทีจ่ ะให้ ความช่ วย
เหลือค่อนข้างจ�ำกัด ท�ำให้สภาวะของครอบครัวโดยเฉพาะเด็กตกอยู่ในสภาวะของความเสี่ยง
ที่จะเผชิญกับการเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความขาดแคลนในด้านต่างๆ (นภาภรณ์ หะวานนท์
และคณะ, 2555a; Hairston, 2007; Maruschak et al., 2010; Glaze & Maruschak, 2008)
เช่น ข้อมูลจากประเทศสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นว่าเด็กซึ่งเป็นอาฟริกัน-อเมริกันมีพ่อหรือแม่
อยูใ่ นเรือนจ�ำสูงกว่าเด็กผิวขาวถึง 9 เท่า และยังพบว่าร้อยละ 46 ของผูต้ อ้ งขังทีเ่ ป็นพ่อหรือแม่
อยู่กับลูกผิวสีอย่างน้อย 1 คน (Mumola, 2000)
ถึงแม้ว่าปรากฏการณ์การเพิ่มจ�ำนวนของผู้ต้องขังอย่างรวดเร็วในหลายๆ ประเทศ
จะน�ำไปสู่การทบทวนแนวนโยบายการลงโทษผู้กระท�ำผิดทางอาญาอย่างรุนแรงและใช้การ
จ�ำคุกเป็นมาตรการหลักในการลงโทษ แต่กลับพบว่าความสนใจในเรือ่ งนีม้ งุ่ ไปทีค่ วามล้มเหลว
ในการใช้การลงโทษที่รุนแรงเพื่อให้คนกลัวเกรงการกระท�ำผิด ซึ่งจะเป็นหนทางไปสู่การ
ลดอาชญากกรรมลง (ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือยิ่งมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรง
ด้วยนโยบายท�ำสงครามกับยาเสพติด แต่กลับปรากฏว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดมากขึน้ )
แต่การศึกษาผลของการจ�ำคุกที่มีต่อผู้บริสุทธิ์และอยู่ในฐานะที่ไม่อาจปกป้องตนเองหรือหลีก
เลี่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ยังนับว่ามีน้อยมาก และยังคงจ�ำกัดอยู่เพียงบางสังคมหรือบางประเทศ
เท่านั้น     
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ความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับลูกที่ทีแม่อยู่ในเรือนจ�ำแสดงให้เห็นว่า การถูกจ�ำคุกของแม่
ส่ ง ผลโดยตรงและทันทีกับความสัม พันธ์ระหว่า งแม่ กับลู ก เพราะแม่ ถูกพรากไปจากลู ก
และยังส่งผลต่อครอบครัวอย่างมีนัยส�ำคัญ การจ�ำคุกแม่ท�ำให้ครอบครัวที่เคยมีดุลยภาพเสีย
สมดุ ล หรื อ อาจแตกออกเป็นส่วนเสี้ย วเพราะขาดบุ คคลส� ำ คั ญ ช่ ว ยยึ ดเหนี่ ยว การรั กษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ ลูก และครอบครัว ท�ำได้เพียงการไปเยี่ยมแม่ที่เรือนจ�ำ ซึ่งพบว่าส่วน
ใหญ่ แ ล้ ว มี ข ้ อ จ�ำกัด มากมาย นอกจากนี้ค รอบครั ว ยั ง มี แ นวโน้ มต้ องเผชิ ญ กั บความยาก
ล�ำบากในเรื่องเศรษฐกิจ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีฐานะทางการเงินไม่ดีนัก เพราะต้องสูญเสีย
รายได้ทแี่ ม่เคยหามาเลีย้ งดูครอบครัว ยิง่ ไปกว่านัน้ ครอบครัวและลูกอาจได้รบั การปฏิเสธ ต่อต้าน
หรือไม่ยอมรับจากคนในละแวกบ้านละชุมชนอีกด้วย สภาวการณ์ดังกล่าวมานี้มีผลทาง
ด้ า นอารมณ์ แ ละจิ ต ใจของลู ก อาจมี ผ ลท� ำ ให้ ผ ลการเรี ย นของลู ก ต�่ ำ ลงหรื อ ในบางกรณี
อาจยุติการเรียน บางคนอาจกลายเป็นเด็กเศร้าซึม เก็บตัว ก้าวร้าว หรือต่อต้านสังคม
ความสัมพันธ์ของลูกและครอบครัวเมื่อแม่ถูกจำ�คุก
นอกจากการจ�ำคุกจะมีผลท�ำให้แม่ต้องเข้าไปอยู่ในสถานที่ควบคุมอย่างเข้มงวด
ไร้อสิ รภาพนับเป็นการลงโทษทีร่ นุ แรงส�ำหรับความเป็นมนุษย์แล้วการจ�ำคุกยังส่งผลต่อครอบครัว
และลูกของผู้ต้องขังหญิงซึ่งมีผู้ใช้ค�ำว่า “เงาของคุก” (Codd, 2008) ซึ่งแผ่ขยายไปยังคนอื่นๆ
ซึง่ ไม่ใช่ผกู้ ระท�ำผิดด้วย แต่ระบบยุตธิ รรมทางอาญาจะตีกรอบแนวคิดและการด�ำเนินงานจ�ำกัด
อยู่เฉพาะผู้กระท�ำผิด การศึกษาในประเทศอังกฤษ (Delgado, 2011) พบความซับซ้อนของ
การศึกษาผลของการจ�ำคุกพ่อหรือแม่ทมี่ ตี อ่ ครอบครัว เพราะในบางกรณีความเครียดของครอบครัว
เกิดจากการประกอบอาชญากรรม แต่ในบางกรณีกเ็ ป็นผลมาจากการต้องแยกจากกันหรือความยาก
ล�ำบากอื่นๆ อันเกิดจากการถูกจ�ำคุกของพ่อหรือแม่ หรือในบางกรณีครอบครัวมีปัญหาหลาย
อย่างมาก่อนที่การจ�ำคุกจะเกิดขึ้น เช่น ความรุนแรงในครอบครัว ความอัตคัดขัดสน การใช้
ยาเสพติด หรือพฤติกรรมที่เป็นอาชญากรรม
การจ�ำคุกจึงเป็นเสมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ท�ำให้ครอบครัวล่มสลาย การธ�ำรงรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับแม่ขณะที่แม่อยู่ในเรือนจ�ำมีความส�ำคัญมากต่อการปรับตัวของ
ลูก โอกาสในการติดต่อกันเป็นประเด็นส�ำคัญทัง้ ส�ำหรับลูก แม่ และผูอ้ ปุ การะเด็ก  (Poehlmann
et al., 2008; Alejos, 2005) การธ�ำงรักษาความสัมพันธ์อาจท�ำได้หลายแบบ ในสหรัฐอเมริกา
การติดต่อระหว่างพ่อแม่กับลูกมักจะผ่านทางการเขียนจดหมายและการโทรศัพท์มากกว่า
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การเยี่ยมเยียน (Maruschak et al., 2010) จากการส�ำรวจผู้ต้องขังในรัฐต่างๆ ในปี 2550 พบว่า
เกินครึ่งของผู้ต้องขังมีการเขียนจดหมายถึงลูกเดือนละอย่างน้อย 1 ครั้ง และประมาณร้อยละ
38 โทรศัพท์คุยกับลูกทุกเดือน มากกว่า 3 ใน 4 มีการติดต่อกันโดยการเขียนจดหมาย แต่ใน
ส่วนของการเยี่ยมเยียนกลับพบว่ามีผู้ต้องขังน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเคยมีลูกมาเยี่ยมขณะอยู่ในเรือน
จ�ำ (Glaze & Maruschak, 2008)
การศึกษาเชิงคุณภาพในประเทศไทยแสดงให้เห็นว่า การมีลกู และสมาชิกในครอบครัว
มาเยีย่ มมีสว่ นส�ำคัญในการธ�ำรงรักษาความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างแม่กบั ลูก แม้วา่ ลูกจะไม่สามารถ
มาเยี่ยมได้บ่อยนัก เพราะต้องไปโรงเรียน แต่การมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมและส่งข่าวเกี่ยวกับลูก
มีส่วนส�ำคัญในการธ�ำรงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกในระหว่างที่แม่อยู่ในเรือนจ�ำ 
มีผลในทางบวกต่อสภาวะทางด้านอารมณ์ จิตใจ และก�ำลังใจ ทัง้ ของแม่และลูก (เพ็ญสิริ จีระเดชากุล;
2555; นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ, 2555; นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ, 2555b)
อุปสรรคของการเยี่ยมแม่ในเรือนจำ�
การเยี่ยมเยียนอาจมีข้อจ�ำกัดหลายประการ โดยเฉพาะระยะทางระหว่างที่พักอาศัย
กับเรือนจ�ำ  ซึ่งอาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง มีข้อมูลแสดงให้เห็นว่ายิ่งเรือนจ�ำมีความ
ห่างไกลจากบ้านของผู้มาเยี่ยม โอกาสที่ผู้ต้องขังจะได้รับการเยี่ยมในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา
ยิ่งมีน้อยลงไป มีผู้ต้องขังร้อยละ 54 ซึ่งบ้านอยู่ห่างจากเรือนจ�ำเกิน 80 กิโลเมตร มีลูกมาเยี่ยม
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ซึ่งบ้านอยู่ห่างออกไปเกินกว่า 160 กิโลเมตร
มีผู้ต้องขังมีลูกมาเยี่ยมเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น และในกรณีของผู้ที่บ้านอยู่ห่างเกิน 800
กิโลเมตร มีผู้ต้องขังเพียงร้อยละ 16 ที่มีลูกมาเยี่ยม (Hairston, 2007) สถานที่ตั้งของเรือนจ�ำจึง
มีผลอย่างยิ่งต่อความสามารถในการเข้าถึงของผู้ที่จะพาลูกของผู้ต้องขังมาเยี่ยม ไม่ว่าจะ
เป็นการมาเยี่ยมพ่อหรือแม่ ความยากล�ำบากในการเยี่ยมหรือระยะเวลาที่นานเกินไปที่ลูกต้อง
เฝ้ารอเพื่อจะได้พบพ่อหรือแม่ ประกอบกับเมื่อได้เยี่ยมกลับมีเวลาเพียงสั้นๆ และไม่มีโอกาส
ได้กอดได้แสดงความรู้สึกที่สร้างความอบอุ่นใจ ท�ำให้เด็กยิ่งมีความเศร้า ปวดร้าว และอาจ
รู้สึกห่างเหินกับพ่อหรือแม่มากขึ้นเรื่อยๆ
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การศึ ก ษาในประเทศไทยก็ พ บข้ อ จ� ำ กั ด ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น คื อ ความยากล� ำ บาก
ในการเดินทางซึง่ ต้องใช้เวลานานและค่าใช้จา่ ยซึง่ ค่อนข้างสูงส�ำหรับผูม้ รี ายได้จำ� กัด และการเข้าเยีย่ ม
ต้องใช้เวลาในการรอนาน แต่มีเวลาในการพูดคุยทางโทรศัพท์ผ่านกระจกซึ่งกั้นระหว่าง
ผู้ต้องขังกับผู้มาเยี่ยม โดยจ�ำกัดเวลาเยี่ยมเพียง 15-20 นาที ความยากล�ำบากในการเดินทาง
การต้องรอคอยการเยี่ยมเป็นเวลานาน และบรรยากาศการเยี่ยมที่เป็นอุปสรรคในการพูดคุย
ท�ำให้ลูกมีประสบการณ์ในทางลบกับการมาเยี่ยมแม่ซึ่งอยู่ในเรือนจ�ำ จนท�ำให้ไม่ต้องการ
มาเยี่ยมแม่อีกต่อไป ตรงกันข้าม หากมีการจัดสถานที่การเยี่ยมให้ดูมีความอบอุ่น เป็นมิตร
เจ้าหน้าทีไ่ ม่มที า่ ทีทเี่ ข้มงวดเกินไปในเรือ่ งกฎเกณฑ์จนท�ำให้เด็กเครียด หรือแม้แต่การเปิดโอกาส
ให้มกี ารสัมผัสร่างกาย เช่น การกอด การสัมผัสทีแ่ สดงถึงความรักความคิดถึง ก็จะท�ำให้การเยี่ยม
มามีคุณภาพเพียงพอที่จะส่งผลในทางบวกกับลูก (นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ, 2555b;
Poehlmann et al., 2010)
การจัดการเรื่องการอยู่อาศัยและผู้ดูแลเด็ก
ลู ก ซึ่ ง แม่ต ้อ งเข้าไปอยู่ในเรือ นจ�ำมีค วามเสี่ ยงสู ง มากที่ จะต้ องเผชิ ญ กั บการถู ก
ตัดความสัมพันธ์จากผู้เป็นที่รักและผูกพัน น�ำไปสู่ความสะเทือนใจ วิตกกังวล และความขมขื่น
เด็ ก อาจถู ก ส่ ง ตัวไปอยู่กับญาติพี่น้อ งที่อ าจไม่คุ ้ นเคย หรื อถู กส่ ง ไปยั ง สถานรั บเลี้ ยงเด็ ก
ซึ่งท�ำให้ปัญหาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น (Smyth, 2012) การศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการจ�ำคุก
แม่มักน�ำไปสู่สภาวการณ์ที่ท�ำให้ลูกต้องถูกน�ำไปไว้ในสถานที่อื่นซึ่งไม่ใช่บ้านของตนเอง
การต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยมีผลในทางลบต่อลูก โดยเฉพาะการโยกย้ายซึ่งเชื่อมโยงกับ
การถูกจ�ำคุกของแม่ (Mumola, 2000; Johnson & Waldfogel, 2002; Hanlon et al., 2007)
การศึกษาเหล่านี้ให้ข้อสรุปที่คล้ายคลึงกันว่า การย้ายที่อยู่ของเด็กและสภาวะการขาดความ
มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของเด็กมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นภายหลังการถูกจ�ำคุกของแม่และมีผล
ในทางลบต่อเด็ก แต่การศึกษาที่ผ่านมายังคงขาดข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว
ในช่วงก่อนและระหว่างทีแ่ ม่ตอ้ งเข้าไปอยูใ่ นเรือนจ�ำ  ดังนัน้ จึงยังคงต้องมีการวิจยั ทีน่ ำ� ประเด็น
ในเรือ่ งความสัมพันธ์ของแม่กบั ลูกเข้ามาร่วมพิจาณาไปพร้อมๆ กับสภาวะการถูกจ�ำคุกของแม่  
ประเด็นส�ำคัญที่มีผลต่อลูกเมื่อแม่ถูกจ�ำคุกได้แก่ ผู้เลี้ยงดูเด็กในระหว่างที่แม่ถูก
จ�ำคุก การศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่า ส่วนใหญ่แล้วหากพ่อถูกจ�ำคุก ลูกจะยังคงอยู่กับแม่
(Glaze & Maruschak, 2008) ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่า ในกรณีท่ีพ่อจะถูกจ�ำคุก ลูกอาจได้รับผล
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กระทบในเรื่องของที่อยู่อาศัยน้อยมาก ทั้งนี้เพราะก่อนถูกจ�ำคุกพ่อก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านและไม่มี
ส่วนในการดูแลลูกในแต่ละวัน แต่หากเป็นกรณีที่พ่อและแม่อยู่ร่วมกัน และช่วยกันเลี้ยงดูลูก
การทีพ่ อ่ ถูกจ�ำคุกจะหยุดยัง้ การด�ำเนินชีวติ ตามปกติของครอบครัว การวิจยั ในประเทศเดนมาร์ก
พบว่ า เด็ ก ที่ มี พ่อ ถูก จ�ำคุก จะถูก ย้ายสถานที่อ ยู่ สู ง เป็ นสองเท่ า ของเด็ กที่ พ่ อไม่ ไ ด้ ติดคุ ก
ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างการติดคุกของพ่อกับการต้องย้ายที่อยู่อาศัยของลูก
(Olsen, 2013)
ในทางตรงกันข้าม หากแม่ถูกจ�ำคุก ส่วนใหญ่แล้วเด็กมักจะอยู่กับปู่ย่าหรือตายาย
ซึ่งจะเป็นหลักในการท�ำหน้าที่ดูแลเด็ก ในกรณีนี้อาจเกิดสภาวะที่ระบบของครอบครัวได้รับ
ความกระทบกระเทือน เพราะผู้ท�ำหน้าที่หลักในการดูแลเด็กเปลี่ยนไป เด็กอาจรู้สึกขาด
ความมั่นคงปลอดภัย ขาดความอบอุ่น หรือมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิม อันจะมีผลต่อสุขภาพ
ทางกาย อารมณ์ และพัฒนาการของเด็ก  (Dallaire, 2007; Poehlmann, 2010) ในกรณีที่แม่
ถูกจ�ำคุกและลูกต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย เพื่อให้มีผู้ที่สามารถดูแลเด็กต่อไปได้ จะส่งผลใน
ทางลบทั้งต่อผู้หญิงซึ่งเป็นแม่และลูกไปพร้อมๆ กัน การที่ลูกต้องถูกโยกย้ายที่อยู่ท�ำให้ผู้หญิง
ไม่เพียงแต่ถูกลงโทษด้วยการจ�ำคุกเท่านั้น แต่ยังได้รับความกระทบกระเทือนใจจากการที่ลูก
ของตนเองต้องถูกโยกย้ายไปอยู่ในที่แปลกใหม่ด้วย (Smyth, 2012)  ในส่วนของเด็กนอกจาก
ต้องเผชิญกับการไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยแล้ว ในหลายๆกรณีเด็กยังอาจถูกน�ำไปฝาก
ไว้ในที่ต่างๆ การถูกโยกย้ายซ�้ำแล้วซ�้ำอีก ท�ำให้เด็กรู้สึกขาดความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยและ
ต้องมีการปรับตัวบ่อยครั้ง เป็นการสร้างสภาวะเจ็บปวดและชอกช�้ำ  เด็กอาจมีความเครียด
วิตกกังวล อยากฆ่าตัวตาย หรือมีพฤติกรรมที่ออกไปในทางต่อต้านและก้าวร้าวได้
เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้จะมีเด็กได้รับผลกระทบในทางเลวร้ายจากการต้องโยกย้าย
ที่อยู่อันเป็นผลมาจากการจ�ำคุกแม่ แต่เด็กเหล่านี้แทบจะไม่ได้รับความสนใจและการดูแล
เอาใจใส่จากผู้ก�ำหนดนโยบาย ผู้บริหารประเทศ นักวิชาการ นักวิจัย และชุมชน มีข้อมูลเพียง
น้อยนิดที่จะช่วยน�ำประเด็นปัญหาเหล่านี้ออกมาสู่พื้นที่สาธารณะ ไม่มีใครรู้ว่าเด็กที่แม่ติดคุก
มีเส้นทางเดินในชีวิตอย่างไร อะไรคือปัญหา  เด็กแต่ละวัยรับรู้ปัญหาแตกต่างกันอย่างไร
เช่น เด็กทารกถูกตัดขาดจากการให้นมของแม่แม้จะพูดไม่ได้แต่การที่แม่ถูกพรากไปสร้าง
ความเครียดให้กับทารก เด็กที่ยังอายุน้อยเพียงสองหรือสามขวบจะยังแยกระหว่างการกระท�ำ
ผิดของแม่กับการลงโทษของรัฐไม่ได้ เด็กอาจโกรธเกลียดต�ำรวจ ไม่ยอมรับค�ำพิพากษา
เหยื่อที่มองไม่เห็น
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ของศาล มีการรับรู้ที่ไม่ดีต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับเด็กซึ่งเข้าโรงเรียนแล้วอาจเกิดความ
รู ้ สึ ก อั บ อาย ต�่ ำต้อ ย ต�ำหนิพ ่อ แม่ของตนเอง หลี กหนี ไ ม่ คบเพื่ อน กลายเป็ น เด็ กเศร้ า ซึ ม
ไม่มีพัฒนาการที่เด็กวัยนี้ควรมี หรือในกรณีของเด็กวัยรุ่น การที่ชีวิตถูกเปลี่ยนแปลงแบบทันที
ทันใด จากการได้อยู่ใกล้ชิดแม่ แต่ต้องไปอยู่กับญาติหรือคนอื่น การต้องเปลี่ยนสภาพ
แวดล้อม ความเป็นห่วงแม่ มีผลต่อจิตใจเด็กทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ความยากลำ�บากทางด้านการเงินของครอบครัว
ครอบครัวที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำมีแนวโน้มจะเผชิญกับความยากล�ำบาก
ทางด้านการเงิน อันเป็นผลมาจากการสูญเสียแม่ซึ่งเป็นผู้หารายได้หลักของบ้าน ขณะเดียวกัน
อาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการที่แม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ค่าใช้จ่าย
ในการไปเยี่ยมที่เรือนจ�ำ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จ�ำเป็นส�ำหรับแม่ท่ีต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ 
(Codd, 2008; Dicky, 2013; Light & Campbell, 2006) ตัวอย่างเช่น การศึกษาในประเทศ
สก็อตแลนด์พบว่า หลังจากที่มีคนในบ้านต้องโทษจ�ำคุก ร้อยละ 70 ของครอบครัวเหล่านี้มี
รายได้ต่อสัปดาห์ของครอบครัวลดลง อย่างไรก็ตามการลดลงของรายได้ครอบครัวมิได้มาจาก
การจ�ำคุกอย่างเดียว แต่มาจากการผสมผสานของสถานการณ์อื่นๆ ด้วย เช่น  การสูญเสียสิทธิ
ประโยชน์ บ างอย่างที่แม่เคยได้รับ การที่ส มาชิกในครอบครั ว ออกจากงานเพราะต้ องมา
รับผิดชอบภาระภายในบ้าน รวมทัง้ ยังมีปจั จัยอืน่ ๆ มาประกอบกันท�ำให้ครอบครัวต้องประสบ
กับความยากล�ำบากทางเศรษฐกิจ เช่น ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีความยาก
ล�ำบากทางการเงินมาก่อนหน้าเหตุการณ์การถูกจ�ำคุกของแม่ คนในบ้านส่วนใหญ่ไม่มีงานท�ำ 
ร้อยละ 70 ของครอบครัวของผู้ที่อยู่ในเรือนจ�ำไม่มีบ้านของตนเอง ต้องอาศัยอยู่ในบ้านเช่า
ครอบครัวซึ่งพยายามรักษาความสัมพันธ์กับผู้ที่อยู่ในเรือนจ�ำมีแนวโน้มจะมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจต�่ำลง นอกจากผู้ที่อยู่ในเรือนจ�ำจะไม่สามารถมีส่วนช่วยในการหารายได้ให้
กับครอบครัวแล้ว แม้แต่ในกรณีของผู้ซึ่งว่างงานก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ ก็มีแนวโน้ม
จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อถูกจับและต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ  ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีตั้งแต่ค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวกับการถูกด�ำเนินการทางกฎหมายในขั้นตอนต่างๆ ไปจนถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ที่
อยู่ในเรือนจ�ำ นอกจากนี้ผู้อุปการะลูกยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการพาลูกไปเยี่ยมแม่ในเรือนจ�ำ
อีกด้วย ยิง่ เรือนจ�ำอยูห่ า่ งไกลจากบ้านมากเท่าไร ค่าใช้จา่ ยในการไปเยีย่ มก็ยง่ิ สูงขึน้ (Delgado,  
2011; นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ, 2555b)
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ความพยายามหาทางออกจากสภาวะความอัตคัดขัดสน รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
มีอยู่ค่อนข้างจ�ำกัด ครอบครัวจ�ำนวนหนึ่งอาศัยการกู้ยืมเงินเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งท�ำให้
ครอบครัวตกอยู่ในสภาวะการเป็นหนี้เป็นสิน หลายครอบครัวหันไปหาญาติพี่น้องเพื่อขอ
ความช่วยเหลือ ซึง่ มักน�ำไปสูค่ วามตึงเครียดของความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ ความพยายาม
ลดค่าใช้จ่ายซึ่งมักเป็นค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิตอยู่แล้วท�ำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง
นอกจากนี้ความยากล�ำบากทางด้านการเงินของครอบครัวยังมีส่วนท�ำให้เด็กบางคนต้อง
ยุติการเรียน หรือมีผลการเรียนต�่ำลง การศึกษาครอบครัวผู้ต้องขังในประเทศอังกฤษพบว่า
การจ�ำคุกเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เด็กตกอยู่ในวัฏจักรของความยากจน (Smith et al., 2007)
การตีตราทางสังคม
การตีตราทางสังคม (social stigma) ซึ่งหมายถึงการไม่เป็นที่ยอมรับจากคนอื่นๆ
ไม่วา่ จะเป็นเครือญาติ กลุม่ เพือ่ น ละแวกบ้าน ชุมชน หรือสังคม คนทีถ่ กู ตีตรา (stigmatized person)
จะถูกปฏิบัติเสมือนตกอยู่ในฐานะของตัวประกัน ไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนจาก
คนอื่นๆ แม้จะตกอยู่ในความยากล�ำบาก การถูกตีตราเป็นสิ่งที่สมาชิกในครอบครัวได้รับ
ความกระทบกระเทือนมาก โดยเฉพาะเมือ่ ความรังเกียจเดียดฉันท์ออกมาในรูปของการไม่แสดงออก
อย่างเปิดเผย แต่แอบแฝงอยู่ในปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น อาจเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยด้วย
ไม่รบั โทรศัพท์ ไม่เชิญไปร่วมงานต่างๆ หรือแม้แต่การนินทาลับหลัง การถูกจ�ำคุกเป็นสถานการณ์
ทีค่ นในชุมชนและสังคมไม่ยอมรับเพราะมองว่าผูถ้ กู จ�ำคุกคือผูก้ ระท�ำผิด ท�ำให้สงั คมเดือดร้อน
แต่มิใช่ผู้ถูกจ�ำคุกเท่านั้นที่จะถูกตีตรา สมาชิกในครอบครัวก็พลอยถูกปฏิบัติเหมือนเป็น
ผู้กระท�ำผิดไปด้วย
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตีตรา สมาชิกในครอบครัวอาจพยายามไม่บอกใครเกี่ยวกับ
เรื่องที่เกิดขึ้น แม้แต่กับเพื่อนสนิทหรือญาติพี่น้อง การบอกข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องการมีสมาชิก
ในครอบครั ว ติ ด คุก อาจจ�ำกัด ในแวดวงแคบที่สุดหรื อจะกระท� ำ ในกรณี จ� ำ เป็ น จริ ง ๆ เช่ น
ในกรณีการพบปะญาติพนี่ อ้ งทีจ่ ดั อยูเ่ ป็นประจ�ำ  หรือมีงานศพบุคคลใกล้ชดิ ซึง่ เป็นการยากทีจ่ ะเลีย่ ง
การตอบค� ำ ถาม การศึ ก ษาในสั ง คมไทยแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ญาติ พี่ น ้ อ งที่ รั บ เลี้ ย งดู เ ด็ ก อาจ
บอกเด็กว่าแม่หรือพ่อไปท�ำงานในทีห่ า่ งไกล เช่น ต่างประเทศ (นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ,
2555) อย่ า งไรก็ ต ามมี ก ารศึ ก ษาที่ พ บว่ า ในพื้ น ที่ ซึ่ ง มี อั ต ราอาชญากรรมสู ง การติ ด คุ ก
มีแนวโน้มจะไม่นำ� ไปสูก่ ารตีตราทางสังคมมากนัก   นอกจากนี้ การตีตราทางสังคมยังมีความ
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เชือ่ มโยง กับประเภทของอาชญากรรมด้วย เป็นไปได้ว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีผู้ถูกจับกุมด้วยคดี
ยาเสพติดจะไม่ถูกรังเกียจเดียดฉันท์เหมือนผู้ซึ่งสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชญากรรม
ประเภทอื่นๆ ที่เป็นความรุนแรง เช่น การปล้น ฆ่า ข่มขืน (Christian, 2009; Hairston, 2007;
Mauer, 2005)  
การศึกษาในประเทศอังกฤษแสดงให้เห็นว่า ครอบครัวของผู้ถูกจ�ำคุกรู้สึกว่าถูกตีตรา
อย่างรุนแรงเมื่อต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงาน โดยเฉพาะเมื่อไปเยี่ยมผู้ต้องขังที่
เรือนจ�ำ  สมาชิกในครอบครัวของผู้ต้องขังรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติโดยปราศจากความเคารพ
เกรงใจ ดู ห มิ่ น ท� ำ ให้ รู ้ สึ ก อั บ อาย ซึ่ ง เป็ น ความรู ้ สึ ก ของการถู ก ประทั บ ตราอย่ า งรุ น แรง
การที่ผู้ไปเยี่ยมถูกปล่อยให้รอเป็นเวลานานโดยไม่มีการบอกว่าจะได้เข้าเยี่ยมญาติเมื่อไร และ
เมือ่ ผ่านจุดตรวจค้นก็มกั กระท�ำเหมือนผูเ้ ข้าเยีย่ มเป็นนักโทษ ซึง่ มีผลท�ำให้เด็กรูส้ กึ ขมขืน่ ใจและ
หดหู่เมื่อมาเยี่ยมแม่ที่เรือนจ�ำ (Codd, 2008)  
การที่แม่ถูกจ�ำคุกเป็นสภาวการณ์อันเลวร้ายที่สร้างความกดดันและร้าวรานใจให้กับ
เด็ ก แต่ เ ด็ ก เหล่ า นี้ เ กื อ บจะไม่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ใจและการดู แ ลเอาใจใส่ จ ากคนในชุ ม ชน
ในทางตรงกันข้ามเด็กเหล่านีม้ แี นวโน้มจะถูกมองจากคนอืน่ ๆ ว่าเป็นลูกของผูม้ พี ฤติกรรมเบีย่ งเบน
ไปจากบรรทัดฐานของสังคม คือได้ประกอบอาชญากรรมที่เป็นอันตรายต่อสังคม อาจมีการ
แสดงพฤติกรรมต่อต้านด้วยวิธีการต่างๆ เด็กบางคนอาจจะโดนเพื่อนแสดงความรังเกียจ
ล้อเลียน หรือถึงขัน้ รังแก ท�ำร้าย ในส่วนของเพือ่ นบ้านก็อาจพยายามหลีกเลีย่ งการพบปะสังสรรค์
การถูกกันออกไปจากกลุม่ ท�ำให้เด็กเหล่านีส้ ร้างกลไกป้องกันตนเองด้วยการแสดงความรุนแรง
การกระท�ำผิด มีการต่อต้าน หรือแสดงความก้าวร้าว ซึ่งจะก่อให้เกิดข้อจ�ำกัดในอันที่เด็ก
จะเติบโตและมีพัฒนาการที่มีคุณภาพ (Clinard & Meier, 2004 Braithwaite, 1989)
ความขมขื่นและปวดร้าวทางด้านจิตใจของลูก
ลูกซึ่งแม่ถูกจ�ำคุกตกอยู่ในภาวะเสี่ยงกับบการได้รับผลอันเลวร้ายภายในจิตใจ
เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล ความทุกข์ใจ ท้อแท้ต่อชีวิต และผลอันเลวร้ายที่แสดงออก
มาภายนอก เช่น ความก้าวร้าว เกเร เสพยา ไม่สนใจการเรียน ไม่มวี นิ ยั ในตนเอง (Eddy & Poehlmann,
2010) เด็กจะรู้สึกขาดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตเพราะไม่มีความผูกพันทางด้านอารมณ์
และจิตใจกับคนที่เข้ามาท�ำหน้าที่ดูแลแทนแม่ การศึกษาที่ใช้วิธีการควบคุมตัวแปรต่างๆ
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ซึ่งเป็นสภาวการณ์ก่อนการที่แม่ติดคุก พบว่า การติดคุกของแม่เพิ่มความเสี่ยงที่เด็กจะมี
พฤติกรรมต่อต้านสังคมอย่างเด่นชัด ส่วนเรื่องอื่นๆ เช่น สุขภาพจิต การใช้ยา ความเครียด
หรือผลการเรียน ยังไม่เห็นความเชือ่ มโยงอย่างชัดเจน (Eddy & Poehlmann, 2010) ผลการศึกษา
นี้อาจจะแตกต่างจากการศึกษาอื่นๆ ที่ผ่านมาและน่าจะได้มีการวิจัยอย่างลุ่มลึกต่อไป
การจ�ำคุกของแม่อาจสร้างความเจ็บและปวดร้าวรานใจให้กับลูกเป็นอย่างมากหาก
ลูกได้เห็นเหตุการณ์ที่แม่กระท�ำผิด เช่น ขายยา หรือได้เห็นความรุนแรงในขณะจับกุม ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับช่วงวัยของเด็กด้วย มีการศึกษาในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการพูดคุยกับเด็กอายุ 7-17 ปี
จ�ำนวน 32 คน ซึ่งแม่ถูกกักขังอยู่ในเรือนจ�ำกล่าวว่าได้เห็นแม่ในขณะกระท�ำความผิด หรือเห็น
แม่ถูกจับกุม หรือถูกน�ำตัวเข้าไปในเรือนจ�ำ  ประสบการณ์นี้มีความเชื่อมโยงกับความยาก
ล�ำบากในการปรับตัวของเด็ก ทั้งในด้านพฤติกรรมและอารมณ์ การศึกษานี้ย�้ำให้เห็นว่า
การได้เห็นแม่ถูกจับกุม ถูกสวมกุญแจมือ และถูกน�ำตัวไปกับรถของต�ำรวจ ท�ำให้เด็กตกใจ
กลัว สับสน และเกิดผลในทางเลวร้ายกับจิตใจเด็ก (Dallaire & Wilson, 2010) นอกจากนี้ยังมี
การศึกษาที่พบว่า สภาวะของครอบครัวก่อนที่แม่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ  มีส่วนท�ำให้เด็กไม่
สามารถจัดการกับความขมขืน่ และเครียดได้ การวิจยั โดยใช้วธิ กี ารติดตามเด็กรุน่ เดียวกันจาก
ครอบครัว ทีแ่ ตกร้าว (longitudinal cohort analysis) ในเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า
การติดคุกของแม่มีความเชื่อมโยงกับความก้าวร้าวของเด็กผู้ชายอายุ 3-5 ขวบ โดยเฉพาะเด็ก
ซึ่งแม่ถูกพ่อกระท�ำรุนแรงในขณะที่อยู่ร่วมกันก่อนที่แม่จะถูกจ�ำคุก
ผลกระทบที่มีต่อการเรียนของลูก
ช่วงชีวิตในวัยเด็กของบางคนอาจต้องผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผลต่อการได้รับโอกาส
ที่ ดี ใ นชี วิ ต โดยเฉพาะสถานการณ์ ท างด้ า นเศรษฐกิ จ และการมี ท รั พ ยากรที่ จ� ำ เป็ น อื่ น ๆ
ที่จะช่วยให้เด็กได้มีชีวิตที่ดี  เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเด็กซึ่งมาจากครอบครัวซึ่งพ่อแม่
มีการศึกษาน้อยและยากจนมีความเสี่ยงที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหามากกว่าเด็กที่พ่อแม่
มีการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี เช่น มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าคนซึ่งชีวิตในวัยเด็ก
ประสบปัญหาการที่พ่อแม่หย่าร้างกัน ความยากจน หรือสภาพอันเลวร้ายอื่นๆ ของครอบครัว
จะมีผลในทางลบต่อการเรียนของเด็ก  (Hairston, 2007; Jæger, 2009; Robertson, 2012)
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ประเด็นในเรื่องความเสี่ยงที่จะขาดโอกาสทางการศึกษาที่ควรได้รับของเด็กซึ่งเป็นลูกของผู้
ต้องขังไม่เพียงแต่จะมีความส�ำคัญในระดับปัจเจกบุคคลเท่านั้น แต่ยังมีนัยยะส�ำคัญต่อการ
ธ�ำรงไว้ซึ่งโครงสร้างสังคมที่มีความเหลื่อมล�้ำ เพราะนอกจากเด็กเหล่านี้เกิดมาในครอบครัวที่มี
สถานะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ด ้ อ ยโอกาสกว่ า เด็ ก อื่ น ๆ อยู ่ แ ล้ ว การที่ เ ด็ ก ต้ อ งเผชิ ญ
กับภาวะวิกฤตที่แม่ต้องไปติดคุก ยิ่งเท่ากับเป็นการลดโอกาสที่เด็กจะได้เติบโตขึ้นมาอย่าง
มีคุณภาพและมีโอกาสที่ดีในชีวิตเหมือนเด็กอื่นๆ   เพราะหากเป็นกรณีทั่วไปเด็กกลุ่มนี้ย่อม
มีโอกาสที่จะได้รับการบริการทางสังคม โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาจากรัฐ แต่เมื่อชีวิต
ถู ก ขั ด จั ง หวะด้ ว ยการที่ แ ม่ ต ้ อ งเข้ า ไปอยู ่ ใ นเรื อ นจ� ำ  ภาวะวิ ก ฤตนี้ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ที่ ลิ ด รอน
ความเป็นไปได้ที่เด็กจะก้าวข้ามความทุกข์ยากเพื่อไปสู่อนาคตที่ดี จึงเท่ากับเป็นการตรึง
ความเหลื่อมล�้ำทางสังคมให้มีอยู่ต่อไปอีกด้วย (Hairston, 2007)
เมื่อลูกซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำ�
ประเด็นที่การจ�ำคุกของแม่มีผลต่อลูกซึ่งได้รับความสนใจและสร้างความวิตกกังวล
มากกว่าเรื่องอื่นๆ คือ กรณีของการที่ผู้หญิงซึ่งตั้งครรภ์ขณะที่ถูกลงโทษจ�ำคุกและคลอดลูก
ขณะอยู่ในเรือนจ�ำ  ทางเลือกของแม่มีอยู่   2 ทางคือ ยังคงให้ลูกซึ่งเป็นทารกอยู่กับตนเองไป
ระยะหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าเด็กทารกต้องอยู่ในเรือนจ�ำไปพร้อมๆ กับแม่ และจากนั้นอาจ
ต้องให้พ่อหรือญาติพี่น้องมารับเด็กออกไปเลี้ยงภายนอกเรือนจ�ำ  ในกรณีนี้เด็กจะถูกบังคับ
ทางอ้อมให้ต้องจากแม่ไป หรือในบางกรณีอาจมีพ่อหรือญาติพี่น้องมารับเด็กไปจากแม่ภาย
หลังจากที่แม่คลอดลูก ซึ่งเป็นการพรากทารกจากแม่แบบกระทันหัน ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด
เด็กหรือทารกคือเหยือ่ บริสทุ ธิท์ ตี่ อ้ งได้รบั ผลอันไม่พงึ ปรารถนานานัปการ ทารกไม่ได้ดมื่ นมแม่ซงึ่ เป็น
ที่ยอมรับกันว่า มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อความแข็งแรงและการเจริญเติบโต ยิ่งไปกว่านั้น
การศึกษาในบางสังคมแสดงให้เห็นว่า แม้เด็กหรือทารกที่อยู่กับแม่ในเรือนจ�ำจะไม่ต้องพราก
ไปจากแม่ แต่สภาพของเรือนจ�ำก็มีความแออัด ไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงดูเด็กและทารก
นอกจากนี้ผู้เป็นแม่อาจมีความเครียดจากการต้องเลี้ยงลูกในเรือนจ�ำซึ่งมีทรัพยากรเพื่อ
การดูแลเด็กที่จ�ำกัด ท�ำให้เกิดความเครียด และเด็กอาจสัมผัสถึงความรู้สึกของแม่ได้ (Alejos,
2005; LICADHO, 2015)
การส�ำรวจสภาวการณ์ของเด็กซึ่งอยู่กับพ่อหรือแม่ในเรือนจ�ำใน 99 ประเทศ ซึ่งมี
กฎหมายอนุญาตให้ลูกอยู่กับพ่อหรือแม่ ในเรือนจ�ำได้ พบว่า เกือบทุกประเทศมีการก�ำหนด
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อายุสูงสุดที่ลูกสามารถอยู่ในเรือนจ�ำกับพ่อหรือแม่ได้ ซึ่งจะอยู่ระหว่าง 1-5 ปี  การก�ำหนดอายุ
สูงสุดของเด็กมีที่มาแตกต่างกันไปบ้างแต่จะมุ่งความสนใจไปที่ประโยชน์สูงสุดส�ำหรับเด็ก  
โดยเฉพาะจะให้ความส�ำคัญกับช่วงเวลาของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และความสามารถของ
เรือนจ�ำในการจัดหาสิ่งจ�ำเป็นและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่เด็ก เช่น ในประเทศออสเตรเลีย
อนุญาตให้เด็กสามารถอยู่กับแม่ได้จนอายุ 4 ปี โดยมีเงื่อนไขว่าเรือนจ�ำจะต้องจัดหาสิ่งจ�ำเป็น
ส�ำหรับเด็กอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ก็ต้องลดอายุ
สูงสุดที่เด็กจะอยู่กับแม่ลงมา นอกจากนี้ยังก�ำหนดว่า สถานที่ส�ำหรับเด็กจะต้องมีสภาวะ
แวดล้อมของความเป็นบ้าน ไม่ใช่เป็นสถานที่กักขัง อย่างไรก็ตามมีหลายประเทศที่อนุญาต
ให้เด็กอยู่กับแม่ในเรือนจ�ำโดยมิได้มีการจัดหาสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับเด็กแต่อย่างใด
การวิจัยชีวิตของเด็กที่แม่คลอดขณะอยูในเรือนจ�ำและเด็กเล็กที่แม่น�ำเข้ามาอยู่
ในเรือนจ�ำ  20 แห่งของประเทศกัมพูชา (Margolis, 2002) ได้รายงานผลที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับ
เด็กที่ต้องเข้าไปเติบโตในเรือนจ�ำ  เด็กส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 5 ปี ทั้งแม่และลูกไม่ได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่ในสิ่งที่ควรได้รับ ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอ การเข้าถึงการ
ดูแลสุขภาพส�ำหรับแม่และเด็ก และสิทธิขนั้ พืน้ ฐานส�ำหรับความเป็นมนุษย์ ตัวอย่างเช่น ผูเ้ ป็นแม่
ยังคงได้รับอาหารเท่ากับผู้ต้องขังคนอื่นๆ แม้ว่าแม่จะต้องแบ่งอาหารให้กับลูกด้วย ส่วนอาหาร
ก็ขาดสารอาหารที่มีคุณภาพส�ำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งหมายความว่าส�ำหรับเด็กที่ก�ำลังเจริญเติบโต
แล้วอาหารเหล่านี้ล้วนด้อยคุณภาพส�ำหรับเด็ก ไม่มีการจัดหาอาหารที่จ�ำเป็นและอาหารเสริม
ส�ำหรับแม่ที่ตั้งครรภ์หรือก�ำลังให้นมลูก ดังนั้นจึงมีแม่ที่เมื่อคลอดลูกแล้วไม่สามารถให้นมตัว
เองกับลูกได้เพราะสุขภาพไม่เอื้ออ�ำนวย
ทั้งแม่และลูกไม่สามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพเมื่อมีความจ�ำเป็นด้วยสาเหตุ
หลายประการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำไม่อนุญาตให้ออกไปสถานพยาบาล แม่ไม่มีเงินส�ำหรับ
ค่ารถและค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการออกไปรับการรักษาพยาบาลนอกเรือนจ�ำ และที่ส�ำคัญ
คือเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ รับผิดชอบในด้านการรักษาพยาบาลของเรือนจ�ำไม่ให้ความสนใจกับความจ�ำเป็น
ในการออกไปรักษาพยาบาลนอกเรือนจ�ำของทั้งแม่และเด็ก นอกจากนี้เด็กในเรือนจ�ำยังตกอยู่
ในสภาวะที่เสี่ยงกับการถูกท�ำร้ายหรือกระท�ำรุนแรงจากผู้ต้องขังด้วยกันเองและจากเจ้าหน้าที่
อีกด้วย
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ถึงแม้ผู้เป็นแม่จะตระหนักดีว่า การให้เด็กทารกและเด็กเล็กยังคงอยู่ในเรือนจ�ำ
และเจริ ญ เติ บ โตในสภาวะแวดล้ อ มที่ ไ ม่ ใ ช่ ค รอบครั ว และชุ ม ชนเป็ น สิ่ ง ไม่ พึ ง ปรารถนา
แต่ในหลายๆ กรณีแม่ไม่มีทางเลือกมากนัก ส่วนใหญ่แล้วเป็นการเลือกระหว่างการปล่อยให้
ลูกไปอยูก่ บั คนทีไ่ ม่แน่ใจว่าจะสามารถดูแลให้ความอบอุน่ กับลูกกับการยอมให้เด็กอยูใ่ นเรือนจ�ำ
กับแม่ ถึงแม้จะไม่มีตัวเลขชัดเจนว่า เด็กที่อยู่ในเรือนจ�ำกับแม่มีจ�ำนวนเท่าไร แต่สถานการณ์
นี้ก็เริ่มปรากฏมากขึ้นในประเทศที่มีกฎหมายอนุญาตให้ลูกอยู่กับแม่ได้ระยะหนึ่ง แต่การ
จัดหาสถานที่และสิ่งจ�ำเป็นขั้นพื้นฐานส�ำหรับการเลี้ยงเด็กยังคงแตกต่างกัน เรือนจ�ำจ�ำนวน
มากยังปล่อยให้เด็กอยู่กับแม่โดยไม่มิได้ด�ำเนินการใดๆ เพื่อช่วยให้เด็กได้รับสวัสดิการอย่าง
น้อยที่สุดตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับ (Brett, 2005) เด็กจึงตกอยู่ในฐานะไม่ต่างจาก
“นักโทษ” คนหนึ่ง โดยที่เด็กเหล่านี้ไม่เคยกระท�ำผิดทางอาญาแต่อย่างใด
เหยื่อที่มองไม่เห็นในการศึกษานี้หมายถึงลูกของผู้หญิงซึ่งต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ 
อันเป็นผลมาจากการที่รัฐเคลื่อนย้ายคนจากบ้านหรือชุมชนไปสู่เรือนจ�ำ การลงโทษเพื่อให้
ผู้กระท�ำผิดได้ชดใช้ในสิ่งที่ได้กระท�ำไป และเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆ ในสังคมเกรงกลัว
และไม่กระท�ำผิดกฎหมาย กลับมิได้มีผลเฉพาะกับผู้กระท�ำผิดเท่านั้น ลูกซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์
ต้องพลอยได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานจากการลงโทษทางอาญาของรัฐไปพร้อมๆ กันด้วย
แต่ฐานคิดและความรู้ที่เกี่ยวกับความยุติธรรมทางอาญา ได้สร้างระบบและกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาที่ท�ำให้ลูกตกอยู่ในสถานะของ “เหยื่อที่มองไม่เห็น” ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องได้รับ
การดูแลหรือเยียวยาจากระบบยุติธรรมทางอาญาและสังคม
ในบทต่อไปจะน�ำเสนอวิธีวิทยาในการศึกษาประสบการณ์ชีวิตของเด็กซึ่งตกอยู่ใน
ฐานะของเหยื่อที่มองไม่เห็นทั้งในระบบยุติธรรมทางอาญาและในสังคมโดยทั่วไป ในส่วนของ
ผลการศึ ก ษาได้ น� ำ เสนอไว้ ใ นบทที่ 3 เป็ น เรื่ อ งของสภาวการณ์ ข องครอบครั ว ก่ อ นที่ แ ม่
จะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ บทที่ 4 เป็นเรื่องสภาวะความเป็นแม่ในเอนจ�ำและผลที่มีต่อลูก
บทที่ 5 เป็นการน�ำเสนอกรณีศกึ ษาของลูกเมือ่ แม่ตอ้ งเข้าไปอยูใ่ นเรือนจ�ำ และบทที่ 6 เป็นเรือ่ งของลูก
ซึง่ เกิดขณะทีแ่ ม่อยูใ่ นเรือนจ�ำและแม่ตดั สินใจจะให้เด็กอยูก่ บั แม่ตอ่ ไประยะหนึง่ ส่วนในบทที่ 7
เป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและการด�ำเนินการที่จะช่วยให้เด็กพ้นจาก
การเป็น “เหยือ่ ทีม่ องไม่เห็น” ของระบบการควบคุมทางสังคมซึง่ พยายามจะให้ผกู้ ระท�ำผิดได้รบั
ผลจากการกระท� ำ ผิ ด ของตน แต่ ก ลั บ ไม่ ส ามารถปกป้ อ งดู แ ลเด็ ก ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ใ ห้ พ ้ น จาก
ความเสียหายไปพร้อมๆ กับการลงโทษแม่
31
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“...การจ�ำคุกแม่จึงเป็นปรากฏการณ์ที่น�ำไปสู่วัฏจักรของการส่งต่อความ
ด้อยโอกาสและการเป็นคนชายขอบจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง การ
ปล่อยให้ปรากฏการณ์ทางสังคมเช่นนี้ด�ำเนินต่อไปโดยไม่พยายามแก้ไข
จะยิ่งเป็นการเร่งให้มีความเหลื่อมล�้ำทางสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ”
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วิธีวิทยา

การเข้าถึงชีวต
ิ ลูกซึง
่ แม่ถก
ู จำ�คุก

การวิจัย นี้ใช้วิธีก ารศึก ษาเรื่อ งเล่า (narrative approach) ซึ่ ง เป็ น วิ ธีวิทยาที่ ใ ห้
ความสนใจกับการเข้าถึงความหมายทีบ่ คุ คลมีตอ่ ประสบการณ์ทผี่ า่ นเข้ามาในชีวติ ความหมายใน
ที่นี้เป็นสิ่งที่บุคคลสร้างขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ไม่ใช่ความหมายที่ถูกนิยามโดย
นั ก วิ ช าการ นั ก วิ จั ย หรื อ โดยขนบประเพณี การศึ ก ษาเรื่ อ งเล่ า เป็ น วิ ธี วิ ท ยาที่ อ ยู ่ ภ ายใต้
กระบวนทัศน์สร้างสรรค์สงั คม (social constructivism) ซึง่ ปฏิเสธความเชือ่ ของส�ำนักปฏิฐานนิยม
ซึ่งเน้นวิธีการศึกษาวิจัยที่มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ ส�ำนักปฏิฐานนิยมมองความจริงว่ามี
ความเป็นวัตถุวิสัย ด�ำรงอยู่โดยมีคุณลักษณะเฉพาะของตนเอง สามาถวัดได้อย่างเที่ยงตรง
เพราะไม่เกี่ยวกับมารับรู้และการตีความของมนุษย์ ในทางตรงกันข้ามวิธีการศึกษาเรื่องเล่า
มองว่า ความจริงทางสังคม (social reality) มิใช่สงิ่ ทีเ่ ป็นสากลซึง่ ด�ำรงอยูเ่ พือ่ รอการค้นพบของมนุษย์
แต่มนุษย์คอื ผูส้ ร้างความจริงชุดต่างๆ ขึน้ มาจากประสบการณ์และการให้ความหมายของตนเอง  
ส�ำนักสร้างสรรค์สังคมมองว่าบุคคลคิดหรือตระหนักรู้โดยคาดการณ์หรือมองว่า
คนอื่นก�ำลังคิดอย่างไร ต้องการอะไร และตนเองคิดอย่างไร  บุคคลจึงเป็นผู้สร้าง (construct)
ความจริงทางสังคม (social reality) หรือโลกที่ตนเองด�ำรงอยู่ร่วมกับอื่น ๆ (intersubjective
world) ดังนั้นความจริงจึงไม่ใช่สิ่งคงที่หรือตายตัว แต่ถูกสร้างขึ้นในแต่ละบริบทที่บุคคลนั้นๆ
ด�ำรงชีวิตอยู่ ความจริงจึงอยู่ภายใต้การรับรู้ของมนุษย์ในหลากหลายรูปแบบ  และมนุษย์
จะรั บ รู ้ ว ่ า มี สิ่ ง ใดด�ำรงอยู่บ้างก็จากความจริงที่ถูกสร้ า งขึ้ นมานี้ เช่ น ความทุ กข์ ความสุ ข
การถู ก ดู ห มิ่ น การถูก รังเกีย จ ความรู้สึก ต�่ำต้อ ย หรื ออาจเป็ น ความหมายที่ ใ ห้ กับสถานที่
และบุคคล เช่น เรือนจ�ำ  บ้าน สถานีตำ� รวจ ญาติพนี่ อ้ ง เพือ่ นบ้าน ต�ำรวจ  เจ้าหน้าทีเ่ รือนจ�ำ  ฯลฯ  
บุคคลในสังคมหนึง่ อาจรับรูค้ วามหมายของสิง่ เหล่านีร้ ว่ มกัน ผ่านสัญลักษณ์ตา่ งๆ จนเกิดเป็นชุด
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ของความจริงที่เกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และโลก ซึ่งเป็นความจริงที่แตกต่างจากความจริงในบริบท
อื่นๆ โลกจึงประกอบด้วยความจริงที่แตกต่างหลากหลาย การตระหนักรู้ของมนุษย์เคลื่อนที่ไป
มาในปริมณฑลของความจริงที่มีอยู่หลากหลายนี้ (Gergen, 1985)
อัลเฟร็ด ซูทซ์ (Schutz, 1962) ชี้ให้เห็นว่าคนทั่วไปกระท�ำสิ่งต่างๆ ไปตามระบบ
ของความเกี่ยวโยง ซึ่งท�ำให้บุคคลสามารถเลือกสิ่งต่างๆที่ดูสมเหตุสมผลส�ำหรับตนเองจาก
สิ่งแวดล้อมและจากการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ การตีความจึงเป็นการสร้างความหมายให้กับ
สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิด ความเชื่อ การกระท�ำ ซึ่งก่อให้เกิดโลกแห่งความจริงที่ไม่หยุดนิ่ง
โดยนัยนี้ ความจริงแท้ (truth) จึงเป็นเรื่องของการให้ความหมาย มากกว่าจะเป็นสิ่งที่มีลักษณะ
เป็นวัตถุวิสัย การกล่าวว่า ความเข้าใจของเราได้เผยให้เห็นความจริงจึงมีนัยว่าเราพบชุด
ของความหมายทีต่ อ้ งตรงกับประสบการณ์ ความจริงแท้จงึ เป็นสิง่ ทีม่ ชี วี ติ เปลีย่ นแปลงได้อยูเ่ สมอ
วิธีการศึกษาเรื่องเล่าให้ความส�ำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าความหมายและประสบการณ์
ของมนุษย์ โดยมองว่าความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันของบุคคลเกิดจากการตีความและ
การให้ความหมายเชื่อมโยงกับบริบทของบุคคลนั้นๆ ในทุกๆสังคม มนุษย์ใช้เรื่องเล่าและเรื่อง
ราวที่สร้างขึ้นในการจัดระเบียบประสบการณ์ออกมาเป็นบท ตอน หรือฉากต่างๆ วิธีการศึกษา
เรื่ อ งเล่ า ให้ ก รอบส� ำ หรั บ ท� ำ ความเข้ า ใจกั บ ความหมายและคุ ณ ค่ า ซึ่ ง อยู ่ เ บื้ อ งหลั ง การ
ให้ความหมายนั้น วิธีการศึกษาเรื่องเล่าเชื่อว่า ผู้เล่าเรื่องมีประสบการณ์ที่นักวิจัยสนใจและ
ต้องการจะสะท้อนประสบการณ์ของตัวเองออกมาเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้ ผู้เล่าเรื่องจึงมิใช่วัตถุ
เพือ่ การศึกษาในกระบวนการวิจยั แต่เป็นผูม้ สี ว่ นร่วมในการสร้างความหมายและความจริงไปพร้อมๆ
กับนักวิจัย
เป้าหมายส�ำคัญของการศึกษานี้คือการคลี่คลายให้เห็นว่า ลูกซึ่งแม่ถูกจ�ำคุกสร้าง
ความจริงตามการรับรู้ของเขาอย่างไร หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการศึกษาว่าปรากฏการณ์ทางสังคม
(social phenomena)  ซึ่งในที่นี้คือสถานการณ์ที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ มีความหมาย
อย่างไรกับลูก ความจริงในเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร และมีผลต่อการกระท�ำและการด�ำรง
ชีวิตของลูกอย่างไร เช่น สภาวะความเป็นแม่ในเรือนจ�ำ การมีแม่อยู่ในเรือนจ�ำ การพูดคุยอย่าง
ฉุ ก ละหุ ก ขณะไปเยี่ ย มแม่ ที่ เ รื อ นจ� ำ  เด็ ก ทารกที่ ต ้ อ งเติ บ โตในเรื อ นจ� ำ  ฯลฯ การศึ ก ษานี้
มองว่า เด็กซึ่งแม่ถูกจ�ำคุกได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมากมายทั้งความทุกข์ความสุขมาก่อนที่จะ
เหยื่อที่มองไม่เห็น
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เกิดเหตุการณ์วิกฤตคือแม่ถูกจับกุม ตัวตนของเด็กขณะเล่าเรื่องถูกสร้างขึ้นมาจากการตีความ
และการให้ความหมายกับเหตุการณ์ต่างๆ โดยใช้จินตนาการ ภาพในใจ ความคิด ความเชื่อ
ความรูส้ กึ ความปรารถนา ผ่านการเชือ่ มโยงและปฏิสมั พันธ์กบั คนทีอ่ ยูร่ อบๆ ตัว และเหตุการณ์
แวดล้อมอืน่ ๆ ประสบการณ์เหล่านีป้ ระกอบด้วยเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ ชือ่ มโยงเป็นเครือข่ายโยงใย
ที่ซับซ้อน การเล่าเรื่องเปิดพื้นที่ให้บุคคลสามารถจัดระเบียบประสบการณ์ที่ผ่านมาในรูปของ
เรื่องราวที่มีความหมายทั้งต่อตัวเองและต่อผู้ฟัง
ในการเล่าเรื่อง บุคคลจะเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นกับประสบการณ์ในอดีตของตนเอง
และกับคนอื่นๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย เรื่องเล่าจึงเป็นเสมือนผืนผ้าที่ถักทอด้วยเวลา สถานที่
และลักษณะเฉพาะของผูเ้ ล่า  รวมทัง้ เป็นสิง่ ทีผ่ เู้ ล่าจะใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวติ ต่อไปด้วย  
เรื่องเล่าที่ถูกถักทอขึ้นนี้ให้ภาพแห่งจินตนาการ มายาคติ และค�ำเปรียบเปรย ที่ประสานไป
กับความคิดในทางศีลธรรมของผู้เล่า และสะท้อนสิ่งที่ผู้เล่ารู้และถูกรับรู้โดยคนอื่นๆ ดังนั้น
การจะท�ำความเข้าใจกับชีวติ ของบุคคลในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของสังคมและวัฒนธรรมจึงต้อง
ให้ความสนใจกับเรื่องราวที่สร้างจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคล ซึ่งถูกน�ำมา
ถักทอผ่านการเล่าเรื่อง อันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวบุคคลและบริบท
ทางวัฒนธรรมที่แวดล้อมเหตุการณ์นั้นๆ เรื่องเล่าจึงถูกมองว่าเป็นวิธีการส�ำคัญในการสร้าง
ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์
พื้นที่ของการศึกษา
การจะทราบว่าเด็กซึ่งมีแม่ถูกจ�ำคุกอยู่ ณ ที่ใดบ้างเป็นเรื่องยากมาก การศึกษานี้
ใช้วิธีการก�ำหนดขอบเขตของเด็กซึ่งมีแม่ถูกจ�ำคุกจากผู้หญิงที่อยู่ในเรือนจ�ำขณะท�ำการศึกษา
โดยได้เจาะจงเลือกเรือนจ�ำกลางที่มีแดนหญิงขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมี
ผูต้ อ้ งขังหญิงประมาณ 500-600 คนเป็นจุดเริม่ ต้น นักวิจยั ได้สำ� รวจข้อมูลเบือ้ งต้นของผูต้ อ้ งขังหญิง
ซึง่ ขณะถูกจับมีลกู อายุ ไม่เกิน 18 ปี และผูซ้ งึ่ ตัง้ ครรภ์ขณะถูกจับ (ข้อมูลเบือ้ งต้นของผูต้ อ้ งขังหญิง
ในเรือนจ�ำแห่งนีแ้ สดงไว้ในตารางในภาคผนวกของหนังสือ) เมือ่ ได้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นแล้วจึงได้สมุ่
ตัวอย่างอย่างง่ายเลือกผูต้ อ้ งขังหญิงจ�ำนวน 100 คนเพือ่ สัมภาษณ์ขอ้ มูลทีจ่ ะน�ำมาเป็นพืน้ ฐาน
ในการเลือกผู้ที่อยู่ในขอบข่ายในการศึกษาชีวิตของลูกที่แม่ถูกจ�ำคุก เช่น สถานะของ
ครอบครัวก่อนถูกจับ เหตุการณ์ตอนถูกจับ และต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ สิ่งที่เกิดกับครอบครัว
และลูกหลังจากนั้น ความเต็มใจที่จะให้นักวิจัยพบกับลูกและผู้อุปการะ (ส�ำหรับผู้ที่ก�ำลัง
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เลี้ยงลูกในเรือนจ�ำเป็นผู้ที่อยู่ในขอบข่ายการศึกษาทุกคน) หลังจากสัมภาษณ์โดยใช้ค�ำถาม
แบบเปิดประเด็นให้มีการพูดคุยจ�ำนวน 100 คนแล้ว จึงเลือกผู้ต้องขังหญิงแบบเจาะจงโดยใช้
หลักของการให้ครอบคลุมความหลากหลายในประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาให้มาก
ที่สุดจ�ำนวน 50 คน ในจ�ำนวนนี้มีทั้งผู้ซึ่งนักวิจัยสามารถเข้าถึงผู้อุปการะและลูกของผู้ต้องขัง
หญิงได้และไม่สามารถเข้าถึงได้เพื่อศึกษาเองเล่าของผู้ต้องขังหญิงทั้ง 50 คน นอกจากนีน้ กั
วิจยั ได้เลือกกรณีศกึ ษา (ผูต้ อ้ งหญิง ผูอ้ ปุ การะลูก และลูก) จ�ำนวน 25 กรณีศกึ ษา การเลือกกรณี
ศึกษาใช้หลักของการให้ได้กรณีศึกษาที่มีความหลากหลายของประสบการณ์ที่ลูกได้รับจาก
การที่แม่ถูกจ�ำคุก (โดยอาศัยข้อมูลจากการรับรู้ของแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังหญิง)
ในการศึกษาการตั้งครรภ์และเลี้ยงลูกในเรือนจ�ำ ได้ขยายการเลือกผู้ต้องขังหญิง
ไปยังเรือนจ�ำที่มีการด�ำเนินการเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกในเรือนจ�ำที่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกใน
การเลี้ยงเด็กทารกและเด็กเล็กแตกต่างออกไป ได้แก่ เรือนจ�ำจังหวัดซึ่งมีแดนหญิงขนาดเล็กมี
ผู้ต้องขังประมาณ 200-300 คน ไม่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพียงพอที่จะให้ผู้แม่สามารถเลี้ยง
ลูกที่เพิ่งเกิดไว้ในเรือนจ�ำได้ และเรือนจ�ำกลางขนาดใหญ่ ซึ่งแดนหญิงมีผู้ต้องขังหญิง
ประมาณ 900-1,000 คน เป็นเรือนจ�ำซึ่งมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการเลี้ยงเด็กในเรือนจ�ำ
ค่อนข้างดี
โดยสรุปการศึกษานี้ประกอบผู้เล่าเรื่อง 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้ต้องขังหญิงซึ่งมีลูกอายุ
ไม่เกิน 18 ปีขณะถูกจับกุมจ�ำนวน 50 คน (2) กรณีศึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้ต้องขังหญิงซึ่งมี
ลูกอายุไม่เกิน 18 ปีขณะถูกจับกุม ผู้อุปการะ และลูกของผู้ต้องขังหญิง (3) ผู้ต้องขังหญิงซึ่ง
ตั้งครรภ์ขณะอยู่ในเรือนจ�ำ ผู้เลี้ยงลูกในเรือนจ�ำ และผู้ซึ่งเลี้ยงลูกในเรือนจ�ำได้ระยะหนึ่งและ
มีญาติมารับลูกไปแล้ว
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ต้องขังหญิงให้ภาพที่คล้ายคลึงกันกับข้อมูลจากการศึกษาอื่นๆ
ที่ท�ำมาก่อนหน้านี้ (นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ, 2555a) กล่าวคือ ก่อนเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ
ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง ส่ ว นใหญ่ มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมไม่ ดี นั ก คื อ จบการศึ ก ษาไม่ เ กิ น
ระดับภาคบังคับ (มัธยม 3) และประมาณครึง่ หนึง่ มีการศึกษาไม่เกินระดับชัน้ ประถมปีที่ 6 และ
เกือบร้อยละ 60 มีอาชีพท�ำนาท�ำไร่และรับจ้าง ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.8) แล้วเข้ามาอยู่ในเรือน
จ�ำด้วยฐานความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด ในกลุม่ ของผูท้ ศี่ าลตัดสินโทษแล้วพบว่า มีผทู้ ถี่ กู ตัดสิน
เหยื่อที่มองไม่เห็น
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จ�ำคุกเกินกว่า 5 ปีสูงถึงร้อยละ 45.6  ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ที่ถูกศาลตัดสินแล้ว ถูกตัดสินจ�ำ
คุก 25 ปีถึงตลอดชีวิต ซึ่งเป็นะยะเวลาที่ยาวนานมาก นอกจากนี้ยังพบว่า ลูกซึ่งอายุไม่เกิน 1 ปี
ของผู ้ ต ้ อ งขั ง เพี ย งร้ อ ยละ 22.7 ที่ อ ยู ่ กั บ พ่ อ และประมาณครึ่ ง หนึ่ ง อยู ่ กั บ ปู ่ ย ่ า ตายาย
ในขณะส�ำรวจข้อมูลเบื้องต้นมีผู้ตั้งครรภ์และคลอดขณะอยู่ในเรือนจ�ำ  28 คน ในจ�ำนวนนี้มีผู้
มารับเด็กทันทีหลังคลอดจ�ำนวน 7 คน มีเด็กยังคงอยูใ่ นเรือนจ�ำกับแม่ 21 คน โดยเด็กส่วนใหญ่อยู่
ในเรือนจ�ำจนถึงอายุไม่เกิน 1 ปี ผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.3) ยังคงได้รับข่าวคราว
จากลูกที่อยู่นอกเรือนจ�ำ  แต่ก็มีผู้ที่ไม่เคยได้รับข่าวคราวจากลูกเลยอยู่ถึงร้อยละ 15.7 อย่างไร
ก็ตามมีผู้ต้องขังหญิงเพียงร้อยละ 58.7 เท่านั้นที่มีลูกเข้ามาเยี่ยมนับตั้งแต่เข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ

ภูมิหลังของผู้ต้องขังหญิงขณะถูกจับที่มีลูกอายุไม่เกิน 18 ปี
การศึกษาสูงสุดเมื่อถูกจับ
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จำ�นวนบุตรในความดูแล

30.5 %

36 %

22.8 %

10.7 %

อาชีพหลักก่อนเข้ามาอยู่ในเรือนจำ�

เหยื่อที่มองไม่เห็น
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ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดของผู้ต้องขังหญิงขณะถูกจับ
ที่มีลูกอายุไม่เกิน 18 ปี
ฐานความผิด

$

จำ�นวนปีที่ถูกตัดสินโทษ (รวมศาลชั้นต้น/อุทธรณ์/ฎีกา)
36.7%
17.7%
10.6%
3%
2.4%
29.6%

41

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกของผู้ต้องขังหญิงขณะถูกจับ
ที่มีลูกอายุไม่เกิน 18 ปี
ผู้ดูแลลูกอายุไม่เกิน 1 ปี

?

ตั้งแต่มาอยู่ในเรือนจำ�มีลูกคนหนึ่งคนใดมาเยี่ยมบ้างหรือไม่

เหยื่อที่มองไม่เห็น
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วิธีการเข้าถึงลูกที่แม่ถูกจำ�คุก
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเด็กจะต้องระมัดระวังไม่ให้กระบวนการวิจัยมีผลในทางลบ
กับเด็กซึ่งอาจก�ำลังอยู่ในสภาวะเปราะบาง การเข้าไปพบครอบครัวของเด็กที่บ้านอาจสร้าง
ความกังวลให้กับเด็ก โดยเฉพาะหากเด็กรู้สึกว่าการปรากฏตัวของคนแปลกหน้าเป็นที่จับตา
มองของคนอื่นๆ หรือเด็กอาจไม่ไว้วางใจคนแปลกหน้า ท�ำให้เกิดความหวาดกลัว การศึกษานี้
ยึดหลักของการไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเด็ก การเข้าถึงเด็กเพื่อสนทนาเรื่องราวต่างๆ
ต้ อ งอยู ่ บ นพื้ น ฐานของความสมัค รใจ ไม่มีก ารบั ง คั บทั้ ง ทางตรงทางอ้ อม นอกจากนี้ หาก
เป็นกรณีที่เด็กยังมีอายุน้อยหรือไม่มีความพร้อมที่จะพูดคุย ก็จะใช้วิธีการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น
การสนทนากับแม่ ผู้อุปการะหรือบุคคลที่มีนัยส�ำคัญอื่นๆ แทน
การเข้าถึงเด็กและผู้ซึ่งรับผิดชอบดูแลลูกของผู้ต้องขังกระท�ำในพื้นที่หลากหลายทั้งที่
เรือนจ�ำและที่อื่นๆ ซึ่งเด็ก เยาวชน ผู้อุปการะเด็ก ยินดีและสะดวกที่จะพบปะสนทนา พื้นที่
การสนทนา (conversation space) มีหลากหลายตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ดังนี้
1. จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ขึ้นในเรือนจ�ำ โดยถามความสมัครใจของผู้ต้องขัง
ซึ่งเป็นแม่ว่ายินดีให้ผู้อุปการะและลูก มาร่วมกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์หรือไม่ หากยินดี
จึงด�ำเนินการติดต่อกับทางครอบครัวของผู้ต้องขังหญิงเพื่อถามความสะดวกในการพาลูกของ
ผู้ต้องขังหญิงมาเยี่ยมที่เรือนจ�ำ  ทั้งนี้ได้มีความพยายามในการติดต่อครอบครัวซึ่งไม่ได้มา
เยี่ยมผู้ต้องขังในช่วงที่มีการเยี่ยมญาติใกล้ชิดด้วย ครอบครัวกลุ่มนี้อาจมีอุปสรรคในเรื่องการ
เดินทางค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรืออยู่ไกลมากจนยากที่จะมาเยี่ยม ทั้งนี้ได้อธิบายให้
ผู้อุปการะเด็กทราบว่าการมาเยี่ยมครั้งนี้จะมีลักษณะเหมือนการเยี่ยมใกล้ชิดและทางผู้จัด
กิจกรรมยินดีชว่ ยเหลือเรือ่ งค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง รวมทัง้ ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าผูม้ าร่วม
กิจกรรมนีจ้ ะได้พบผูต้ อ้ งขังอย่างใกล้ชดิ และจะขอเวลาเพือ่ พูดคุยในเรือ่ งต่างๆ ในช่วงเวลาเยีย่ ม
การจัดกิจกรรมนี้คณะวิจัยได้รับความร่วมมือจากผู้บัญชาการเรือนจ�ำและเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ 
เป็นอย่างดี
2. ในบางกรณีการพบปะสนทนาจัดขึ้นในพื้นที่ซึ่งผู้ต้องขังหญิงยินดีให้มีการติดต่อ
กับผู้ปกครอง ผู้อุปการะ และลูกของผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นบ้านที่เด็กอาศัยอยู่ โดยนักวิจัยจะติดต่อ
กับผู้ปกครองล่วงหน้าเมื่ออธิบายถึงการขออนุญาตไปเยี่ยมและพูดคุย หากมีการตอบรับจึง
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จะขอนัดหมายเวลาและสถานที่ซึ่งจะต้องให้เป็นไปตามความต้องการและความสะดวกของ
ผูท้ นี่ กั วิจยั จะไปพบ นอกจากนีย้ งั รวมถึงการติดต่อกับผูต้ อ้ งขังหญิงซึง่ อยูใ่ นขอบข่ายการศึกษา
แต่ได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว ซึ่งในกรณีนี้ท�ำให้ได้พบแม่ ลูก และสมาชิกในครอบครัวไป
พร้อมๆ กันด้วย
3. การพูดคุยกับผู้ต้องขังหญิงกระท�ำในเรือนจ�ำ  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ต้องขังไม่มีลูก
และญาติอยู่ร่วมด้วย ท�ำให้มีเวลาในการพูดคุยสนทนาได้นานกว่าการสนทนาขณะที่มีลูก
และญาติเข้ามาเยีย่ มในเรือนจ�ำ  การสนทนากับผูต้ อ้ งขังหญิงส่วนใหญ่ดำ� เนินการก่อนการจัดให้
กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์และการไปพบครอบครัวของผู้ต้องขังหญิงที่บ้าน ทั้งนี้เพื่อให้นักวิจัย
มีทราบถึงเรื่องราวต่างๆ ของแต่ละครอบครัวก่อนการพูดคุยกับลูกและญาติของผู้ต้องขัง
4. ในกรณีของผู้ต้องขังหญิงซึ่งตั้งครรภ์และคลอดขณะอยู่ในเรือนจ�ำ เป็นการสนทนา
กับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำซึ่งตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังหญิงซึ่งก�ำลังเลี้ยงลูกในเรือนจ�ำ  และผู้ต้องขัง
หญิงซึ่งเลี้ยงลูกในเรือนจ�ำได้ระยะหนึ่งและมีญาติมารับลูกไปแล้ว
กรอบแนวคิดในการศึกษา
การที่ลูก กับแม่ต ้อ งแยกกันอยู่เพราะเหตุ แ ห่ ง การที่ แ ม่ ต้ องเข้ า ไปอยู ่ ใ นเรื อนจ� ำ 
เป็นสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากการต้องแยกจากกันด้วยเหตุอื่นๆ เมื่อบุคคลถูกลงโทษด้วย
การจ�ำคุก บุคคลมิได้รบั การลงโทษเพียงล�ำพัง แต่ยงั มีผทู้ พี่ ลอยได้รบั ผลแห่งการลงโทษไปด้วย
โดยเฉพาะครอบครัวของผู้ที่ถูกลงโทษ การเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังหญิงมีนัยถึงการเพิ่มขึ้นของเด็ก
ที่ต้องด�ำรงชีวิตโดยไม่มีแม่อยู่ด้วย การถูกจ�ำคุกของพ่อแม่ส่งผลต่อลูกทั้งทางด้านจิตใจ
สุขภาวะ พฤติกรรม วุฒิภาวะ ความมั่นคง และการมีอนาคตที่ดี ยิ่งหากเป็นกรณีที่แม่ถูกจ�ำคุก
ผลในทางลบต่อเด็กยิ่งมีมากขึ้นไปอีก การจ�ำคุกแม่ มีผลในทางลบต่อการที่เด็กจะเจริญเติบโต
อย่ า งมี คุ ณ ภาพ เด็ ก มี แ นวโน้ ม จะขาดความมั่ น คงทางด้ า นจิ ต ใจ แปลกแยกจากสั ง คม
และต้องเผชิญกับความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจ
สถานการณ์ที่สังคมไทยมีผู้ต้องขังหญิงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องคือสัญญาณ
เตือนถึงความจ�ำเป็นที่สังคมไทยจะต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกของผู้หญิง
ซึ่งต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำอย่างจริงจังเพื่อน�ำความรู้นั้นมาเป็นพื้นฐานในการก�ำหนดนโยบาย
เหยื่อที่มองไม่เห็น
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และแนวทางปฏิบัติทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับระบบยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะระบบการลงโทษ
การวางระบบสวัสดิการสังคม นอกจากนีย้ งั จ�ำเป็นต้องมีการขับเคลือ่ นให้ชมุ ชน และองค์กรทางสังคม
(เช่น โรงเรียน วัด องค์การบริการส่วนท้องถิ่น) ได้ตระหนักในความเสียหายร่วม (collateral
damage) ที่เกิดจากกการถูกจ�ำคุกของแม่ ซึ่งแตกต่างจากการจากไปของแม่ด้วยเหตุผลอื่นๆ
เช่น การที่แม่ต้องไปท�ำงานในที่ห่างไกล หรือการที่แม่น�ำลูกไปฝากให้ญาติพี่น้องเลี้ยงดูในช่วง
ระยะเวลาที่แม่มีภาระในเรื่องจ�ำเป็น หรือแม้แต่การที่แม่ต้องเจ็บป่วยและต้องเข้าไปรับการ
รักษาในโรงพยาบาล การเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำของแม่เป็นการจากไปอย่างกระทันหันไม่มกี าร
วางแผนล่วงหน้า คืออาจถูกจับกุมและไม่ได้รบั การปล่อยตัวชัว่ คราว การขาดรายได้ที่เคยได้รับ
ความยากล�ำบากในการเข้าเยี่ยม การถูกรังเกียจเดียดฉันท์จากคนรอบข้าง รวมไปถึงการที่ลูก
อาจต้องโยกย้ายจากบ้านที่เคยอยู่อาศัยไปอยู่กับญาติพี่น้องหรือคนอื่น
แม้ลูกของผู้กระท�ำผิดจะมิใช่เป้าหมายของการลงโทษทางอาญา แต่ในหลายๆ
กรณี เด็กเหล่านีก้ ลับต้องตกอยูใ่ นฐานะของผูไ้ ด้รบั โทษทีร่ นุ แรงและยาวนานเกินกว่าช่วงเวลาที่
ศาลสัง่ ลงโทษจ�ำคุกผูเ้ ป็นแม่ดว้ ยซ�ำ ้ หรืออาจกล่าวได้วา่ ลูกคือ “เหยือ่ ผูบ้ ริสทุ ธิ”์ (innocent victims)
ของระบบการลงโทษซึ่งหลายคนไม่เพียงแต่จะไม่เคยนึกถึงเท่านั้น แต่ยังอาจเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการตีตรา (stigmatize) เด็กเหล่านีด้ ว้ ย ทัง้ นีเ้ พราะการทีล่ กู ต้องถูกพรากจากแม่เพราะ
เหตุทแี่ ม่ถกู ลงโทษจ�ำคุก เป็นการสูญเสียซึง่ มีแนวโน้มจะไม่ได้รบั การยอมรับและการสนับสนุน
ช่ ว ยเหลื อ จากสั ง คม ในแวดวงวิ ช าการมั ก เรี ย กผลอั น เลวร้ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ลู ก ของผู ้ ห ญิ ง
ซึ่งต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำว่า เป็นความเสียหายร่วม (collateral damage) และมองการ
ลงโทษด้วยการจ�ำคุกผู้เป็นแม่ว่าเป็นการลงโทษแบบทวีคูณ (dual punishment) ส่วนลูกซึ่ง
ได้รับผลอันเลวร้ายจากการลงโทษแม่โดยไม่ได้รับการเหลียวแลทั้งจากรัฐ องค์กรทางสังคม
ชุมชน เด็กกลุ่มนี้จึงตกอยู่ในฐานะของเหยื่อที่ถูกซุกซ่อนไว้ (hidden victims) หรือเหยื่อที่
มองไม่เห็น (invisible victims)
การศึกษานี้ใช้วิธีการศึกษาเรื่องเล่าเพื่อแสดงให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกเมื่อแม่ถูก
จ�ำคุก การที่แม่ถูกจ�ำคุกเป็นเหตุการณ์วิกฤตทั้งส�ำหรับผู้เป็นแม่ ครอบครัว และโดยเฉพาะ
ลูก เหตุการณ์วิกฤตเป็นเหตุการณ์ซึ่งน�ำการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญมาสู่ตัวบุคคล โดยไม่ได้
ถูกวางแผนไว้ล่วงหน้า ไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น และเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม
ของบุคคล ทุกคนมีเหตุการณ์วิกฤตหรือเหตุการณ์ส�ำคัญในชีวิต การสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์
45

วิกฤตซึ่งมีรายละเอียดของสถานที่ เวลา  บุคคลที่เกี่ยวข้อง และเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะช่วย
บุคคลสามารถรือ้ ฟืน้ ประสบการณ์ชวี ติ ได้ ความทรงจ�ำเกีย่ วกับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในขณะทีบ่ คุ คล
รื้อฟื้นประสบการณ์ บุคคลได้คลี่เรื่องราวออกมา เรื่องราวจึงมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์
ที่เป็นความทรงจ�ำ  (Webster & Mertova, 2007)
เหตุการณ์วกิ ฤตซึง่ ถูกน�ำมาบอกเล่าในรูปของเรือ่ งราวแสดงให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลง
ความเข้าใจ ทัศนะ หรือโลกทัศน์ของบุคคลที่บอกเล่า เหตุการณ์วิกฤตอาจเป็นเหตุการณ์
ที่ผลกระทบต่อชีวิต อาจมีเรื่องของความเจ็บปวดทางด้านจิตใจ หรือเป็นสิ่งที่ท�ำให้คนรู้สึกว่า
ตกอยูใ่ นอันตรายหรือความเสีย่ ง (เช่น การถูกคุกคามทางร่างกาย การถูกคุกคามทางด้านจิตใจ)
การถู ก ท� ำ ให้ รู ้ สึ ก ว่ า เสี ย ศั ก ดิ์ ศ รี ถู ก ลบหลู ่ หรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ผลในทางบวก
เช่น ความประทับใจ ความภาคภูมิใจ ความสุข โดยรวมสิ่งที่จะถือว่าเป็นเหตุการณ์วิกฤต
จะต้องมีผลในทางลบหรือทางบวกต่อตัวผู้เล่า และเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนประสบการณ์
ของผู้เล่า และบุคคลจะสามารถระบุเหตุการณ์นี้ได้ว่ามีผลอย่างไรก็เมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านไป
แล้ว ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดท�ำนายหรือวางแผนที่จะสังเกตเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตมนุษย์   เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้น และเวลาผ่านไป บุคคลจะค่อยๆ ทบทวน จัดระบบ
และละทิ้งรายละเอียดบางอย่างที่คิดว่าไม่ส�ำคัญออกไป และคงไว้ซึ่งส่วนที่มีความส�ำคัญ
เหตุการณ์วิกฤตมีส่วนส�ำคัญต่อความเข้าใจในสิ่งต่าง วิธีการมองโลก ของผู้เล่า และเป็น
ตัวก�ำกับผู้เล่าว่าควรจะท�ำอะไร อย่างไร ในอนาคต

การศึกษานี้มองการจ�ำคุกผู้หญิงซึ่งเป็นแม่ ในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม
ทีเ่ กิดขึน้ ในเกือบทุกประเทศและส่งผลอันเลวร้ายต่อคนจ�ำนวนมากทีม่ ไิ ด้เป็นผูก้ ระท�ำผิด บุคคล
เหล่านี้อาจเป็นลูกหรือสมาชิกอื่นๆในครอบครัวและยังอาจมีผลกระทบในระดับโครงสร้าง
สังคมด้วย เด็กหรือเยาวชนซึ่งแม่ถูกลงโทษจ�ำคุกมีความเสี่ยงที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางของ
การกระท�ำผิดและในที่สุดก็ถูกจ�ำคุก การจ�ำคุกแม่จึงเป็นปรากฏการณ์ที่น�ำไปสู่วัฏจักรของการ
ส่งต่อความด้อยโอกาสและการเป็นคนชายขอบจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง  การปล่อย
ให้ปรากฏการณ์ทางสังคมเช่นนี้ด�ำเนินต่อไปโดยไม่พยายามแก้ไขจะยิ่งเป็นการเร่งให้มี
ความเหลื่อมล�้ำทางสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ

เหยื่อที่มองไม่เห็น
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เหยื่อที่มองไม่เห็นในการศึกษานี้หมายถึงลูกของผู้หญิงซึ่งต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ 
การจ�ำคุกคือการลงโทษเพื่อให้ผู้กระท�ำผิดได้ชดใช้ในสิ่งที่ได้กระท�ำไป และเพื่อเป็นตัวอย่างให้
คนอื่นๆในสังคมเกรงกลัวและไม่กระท�ำผิดกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงการลงโทษนี้กลับมิได้
มีผลเฉพาะกับผู้กระท�ำผิดเท่านั้น ลูกซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องพลอยได้รับความเจ็บปวดทุกข์
ทรมานจากการลงโทษทางอาญาของรัฐไปพร้อมๆกันด้วย สถานะของการเป็นเหยื่อที่มอง
ไม่เห็นท�ำให้สงั คมมีความรูน้ อ้ ยมากเกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับเด็กทีม่ แี ม่อยูใ่ นเรือนจ�ำ  การศึกษานี้
ใช้วิธีการศึกษาเรื่องเล่าเพื่อเข้าถึงประเด็นส�ำคัญดังต่อไปนี้
1. สภาวะความเป็นแม่ในเรือนจ�ำ สังคมสร้างความหมายของความเป็นแม่จาก
ฐานคิ ด ของการให้ ผู ้ ห ญิ ง เป็ น ผู ้ ท� ำ หน้ า ที่ ห ลั ก ในการดู แ ลให้ ค วามอบอุ ่ น กั บ ครอบครั ว
โดยเฉพาะในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับลูก เช่น การดูแลลูกในขณะตัง้ ครรภ์ การฟูมฟักเลีย้ งดูลกู ทีย่ งั เป็นการ
ให้ความรักความอบอุ่นและการอบรมสั่งสอนลูก ไปจนถึงการรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูก
ให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
ให้การศึกษาและเตรียมการเพื่อให้ลูกสามารถพึ่งตนเองได้  
สภาวะความเป็นแม่ ตามทีส่ งั คมก�ำหนดไว้ถกู คาดหวังว่าเป็นสิง่ ทีผ่ หู้ ญิงซึง่ เป็นแม่พงึ มี เป็นสภาวะ
ของแม่ในอุดมคติ ผู้หญิงโดยทั่วไปจะสามารถธ�ำรงบทบาทของความเป็นแม่ตามที่สังคม
คาดหวังได้ในระดับหนึ่ง มาน้อยแตกต่างกัน ไว้ในระดับหนึ่ง แม้จะไม่สมบูรณ์แบบ เมื่อแม่
ต้องมาอยู่ในเรือนจ�ำ  ค�ำถามส�ำคัญคือ ผู้ต้องขังหญิงให้ความหมายและก�ำหนดบทบาทของ
การเป็นแม่ซึ่งต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำอย่างไร สภาวะความเป็นแม่ในเรือนจ�ำแตกต่างจากการ
เป็นแม่ในสังคมภายนอกอย่างไร ผู้เป็นแม่รับรู้การต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำว่ามีผลต่อลูก
อย่างไร การสร้างความหมายใหม่ของการเป็นแม่ในเรือนจ�ำเพื่อช่วยให้ลูกก้าวพ้นเหตุการณ์
วิกฤตและอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตมีความเป็นได้มากน้อยเพียงใด อะไรคือเงื่อนไขความส�ำเร็จ
หรือความล้มเหลว
2. การรับมือกับสถานกาณ์การที่แม่ถูกจ�ำคุก การจ�ำคุกของแม่ท�ำให้ครอบครัว
ตกอยู่ในสภาวะของความระส�่ำระสายอย่างน้อยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การศึกษานี้มองว่า
ความสามารถในการรับมือของสมาชิกในครอบครัวกับเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นถูกก�ำหนด
โดยสภาวะการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวิถีการด�ำรงชีวิตของแต่ละบ้านซึ่งหมายรวมถึง
องค์ ป ระกอบและระบบความสัม พันธ์ของคนที่ถูกนั บรวมเป็ นสมาชิ กของบ้ า น บ้ า นที่ มี
ความสัมพันธ์ที่อบอุ่น เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา ต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีแนวโน้มที่จะมี
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ความพร้อมในการปรับตัวรับเหตุการณ์วกิ ฤตได้มากกว่าบ้านซึง่ สมาชิกต่างคนต่างอยู่ ไม่ผกู พันกัน
หรืออาจเป็นไปได้ว่า บ้านซึ่งมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอาจสามารถประคับประคอง
ให้เด็กก้าวพ้นวิกฤตของการที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำมากกว่าบ้านที่อัตคัตขัดสน
3. ชีวิตของลูกเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่แม่ถูกจ�ำคุก ผลที่ลูกได้รับจากการถูก
จ�ำคุกของแม่เกิดขึ้นจากการผสมผสานของสภาวการณ์ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเมื่อแม่ถูกจ�ำคุก
ได้แก่ การที่แม่ถูกพรากไปจากลูก ชีวิตประจ�ำวันที่เปลี่ยนแปลงไป สถานะทางการเงินที่ย�่ำแย่
ลง ความเครียดและวิตกกังวลของผู้อุปการะเด็ก ความยากล�ำบากในการไปเยี่ยมแม่ซึ่งอยู่ใน
เรือนจ�ำ ปฏิกิริยาจากคนรอบข้างซึ่งออกมาในลักษณะของการตีตราเด็กซึ่งมีแม่ถูกจ�ำคุก
สิ่งเหล่านี้มีผลท�ำให้เด็กมีความทุกข์ โศกเศร้า สะเทือนใจ เครียด วิตกกังวล ซึ่งเป็นผลร้าย
ทางด้านจิตใจและอารมณ์ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมอื่นๆ เช่น การไม่ตั้งใจเรียนและ
ผลการเรียนทีต่ กต�ำ่ ลง การต่อต้านค�ำตักเตือนต่างๆ อาจมีความความก้าวร้าวมากขึน้ หรืออาจมี
การเข้าไปทดลองกระท�ำสิ่งที่ไม่เป็นผลดีภัยตัวเองหรือการกระท�ำผิดทางอาญา การศึกษานี้
ให้ความสนใจกับสิง่ ทีเ่ กิดกับลูกเมือ่ แม่ถกู จ�ำคุกทัง้ จากการับรูข้ องแม่ซงึ่ อยูใ่ นเรือนจ�ำ  ผูอ้ ปุ การะ
เด็ก และจากตัวเด็กเอง มีภาคปฏิบัติการใดบ้างที่กดทับและท�ำให้เด็กกลายเป็นคนนอกกลุ่ม
(the otherness) และ ความหมายของของ “การมีแม่เป็นคนคุก” หรือ “ลูกของอาชญากร”
ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร
4. เงื่อนไขของความส�ำเร็จในการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิต
ของเด็ก การศึกษานี้เชื่อว่า แม้การที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำจะเป็นสภาวการณ์อันเลวร้าย
ส�ำหรับลูก แต่เด็กจะตอบสนอง (respond) ต่อภาวะวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ แตกต่างกัน บางคนอาจสามารถ
เอาตัวรอด ก้าวข้ามความยากล�ำบาก และผ่านพ้นวิกฤตของชีวติ ไปได้ แต่บางคนไม่อาจก้าวผ่าน
ความทุกข์ยากและมีผลในทางลบต่อการด�ำรงชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพ เงือ่ นไขทีม่ ผี ลต่อการตอบสนอง
ของเด็กมีความหมายกว้างอาจหมายรวมถึง สถานภาพทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์
ของครอบครัวก่อนที่แม่จะเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ บทบาทของผู้อุปการะเด็ก การช่วยเหลือ
ของญาติพี่น้อง
5. การเชือ่ มโยงแม่ซงึ่ อยูใ่ นเรือนจ�ำกับลูก ผ่านการเยีย่ ม มีผลต่อลูกในลักษณะใด
ลูกที่เคยมีโอกาสมาเยี่ยมแม่เป็นครั้งคราวให้ความหมายในการติดคุกของแม่ต่างกับลูก
เหยื่อที่มองไม่เห็น
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ทีไ่ ม่เคยมาเยีย่ มแม่ตา่ งกันอย่างไร คุณภาพของการเยีย่ มมีผลอย่างไรต่อการมาเยีย่ มครัง้ ต่อๆ ไป
6. แม่ซึ่งคลอดลูกในเรือนจ�ำ และตัดสินใจให้ลูกอยู่กับตัวเองในเรือนจ�ำ
มองการเลีย้ งลูกในเรือนจ�ำอย่างไร อะไรคือข้อจ�ำกัดและข้อดีของการเลีย้ งลูกในเรือนจ�ำ
การตั ด สิ น ใจว่ า จะให้ ลู ก อยู ่ กั บ ตั ว เองหรื อ ให้ อ อกไปอยู ่ ค รอบครั ว หรื อ ญาติ พี่ น ้ อ งผ่ า น
กระบวนการให้เหตุผล (reasoning) และไตร่ตรอง (reflection) ของผู้เป็นแม่ในลักษณะใด
ตัวบท (text) ทีน่ ำ� มาใช้ในการศึกษาเรือ่ งเล่ามาจากการสนทนา การสัมภาษณ์ระดับลึก
การสังเกต การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของเรือนจ�ำ  ในการสนทนาและการสัมภาษณ์หากผูเ้ ล่าเอง
หรือผู้ให้สัมภาษณ์อนุญาตจะมีการบันทึกเทปค�ำสนทนา และน�ำเทปมาถอดแบบค�ำต่อค�ำ 
ผลการศึกษาที่น�ำเสนอในบทต่อไปได้จากการวิเคราะห์บทสนทนาและหรือบทสัมภาษณ์
(การวิเคราะห์เรื่องเล่าได้น�ำเสนอส่วนท้ายของบทนี้)
การศึกษาเรื่องราวชีวิตของผู้เล่าเรื่อง
วิธกี ารศึกษาเรือ่ งเล่าให้ความสนใจกับเรือ่ งราว (story) ทีป่ ระกอบขึน้ เป็นตัวบท (text)
ซึ่งเกิดจากการที่ผู้เล่าเรื่องทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต และตีความสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งจากโลกทัศน์
ของผู้เล่า ปฏิสัมพันธ์และท่าทีของคนอื่นๆที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  การรับรู้และตีความของผู้
เล่าได้รับอิทธิพลจากขนบประเพณีและบรรทัดฐานของสังคม ในการประกอบสร้างเรื่องราว
เหตุการณ์และการกระท�ำถูกน�ำมาเชื่อมโยงและจัดระเบียบผ่านการวางโครงร่างของเรื่อง
ซึ่งประกอบด้วยชุดของมโนทัศน์ที่สะท้อนความหมายของเหตุการณ์ต่างๆ การเล่าเรื่องจึงเป็น
วิธกี ารทีท่ ำ� ให้คนสามารถจับภาพประสบการณ์ทเี่ กิดขึน้ โดยใช้ภาษาซึง่ ประกอบด้วยประโยคต่างๆ  
เพื่อแสดงล�ำดับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้เรื่องเล่ายังมี โครงเรื่อง (plot) ซึ่งเป็นตัว
ก�ำกับการจัดล�ำดับประโยคและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น การวางโครงเรื่องมีส่วนส�ำคัญในการ
ท�ำให้เหตุการณ์ต่างๆ มีความหมายตามที่ผู้เล่าเรื่องต้องการ เรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นจะมีจุดเริ่ม
ต้น ช่วงกลาง และจุดจบของเรื่อง (Elliot, 2005)
โดยทั่วไปเรื่องราวมักเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของ
ผู้เล่าเรื่อง โดยมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น และติดตามด้วยการมีเหตุการณ์ที่คนไม่ได้คาดหวัง
หรือคาดคิดมาก่อนเกิดขึ้น และท�ำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในตอนแรกเปลี่ยนแปลงไปจาก
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สิ่งที่คาดไว้ หรือขาดดุลยภาพ หรืออาจมีผลท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะบางประการ
ของบุคคล โครงเรื่องมักเป็นการล�ำดับเหตุการณ์หนึ่งไปสู่เหตุการณ์หนึ่ง และแม้ว่าการศึกษา
สาเหตุหรือค�ำอธิบายจะมิได้เป็นประเด็นส�ำคัญของการศึกษาเรื่องเล่า   แต่เราก็ไม่อาจละเลย
ความเข้าใจในเชิงเหตุผลที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆ เรื่องเล่าน�ำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และตามด้วยเหตุการณ์ต่อมา ภายใต้บริบททางสังคมนั้นๆ
ในการศึกษาเรื่องเล่าจะให้ความส�ำคัญกับบริบทขณะเล่าเรื่อง และบทบาทของผู้ฟัง
ที่มีต่อการสร้างเรื่องราวของผู้เล่า การเล่าเรื่องผ่านภาษา ให้ความส�ำคัญกับการกระท�ำร่วมกัน
(joint action) ระหว่างผู้เล่าเรื่องและผู้ฟัง ในการเล่าเรื่อง ผู้เล่าต้องการพื้นที่ของการสนทนา
(conversation space) เพือ่ ให้สามารถเล่าเรือ่ งให้อกี คนหนึง่ ฟัง ผูเ้ ล่าเรือ่ งจะค�ำนึงว่า ก�ำลังเล่าเรือ่ ง
ให้ใครฟัง จะต้องตัดสินว่า จะสามารถสื่อสารข้อมูลให้ดีที่สุดอย่างไร ซึ่งส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การ
ประเมินสถานการณ์ด้วยว่า ผู้ฟังต้องการฟังอะไร การให้รายละเอียดบางอย่างอาจเป็นความ
เสี่ยงส�ำหรับผู้เล่า ดังนั้นผู้เล่าอาจหลีกเลี่ยงที่จะเล่าถึงเหตุการณ์บางเรื่อง บรรยากาศของ
การแบ่งปันความรูส้ กึ ในการสนทนาจึงมีความส�ำคัญต่อเรือ่ งราวขณะทีผ่ เู้ ล่ารือ้ ฟืน้ ความทรงจ�ำ 
ในการศึกษานี้นักวิจัยเป็นคู่สนทนาที่มีความกระตือรือร้นที่จะพูดคุย ฟังโดยไม่ตัดสิน
ถูกผิด ไม่กดดันผูเ้ ล่าเรือ่ งให้พดู หรือตอบในสิง่ ทีน่ กั วิจยั เห็นว่ามีความส�ำคัญ แต่จะใช้การพูดคุย
ในลักษณะที่ผู้เล่าเรื่องมีอิสระที่จะทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นและเชื่อมโยงกับชีวิตในปัจจุบัน รวมทั้ง
การคาดหมายสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตด้วย การสนทนาอยูบ่ นพืน้ ฐานของความเข้าใจ ความเสมอภาค
ไม่มกี ารบังคับ กดดันให้พดู ไม่ตดั สินผิดถูก ทัง้ ผูว้ จิ ยั และผูต้ อ้ งขังอยูใ่ นบรรยากาศของความสบายใจ
ในการพู ด คุ ย แลกเปลี่ย น นัก วิจัย มิใช่ผู้ถ าม และผู ้ ต้ องขั ง เป็ นผู ้ ตอบ แต่ เ ป็ น บรรยากาศ
ของการเอือ้ อ�ำนวยให้เรือ่ งราวต่างๆ ได้รบั การทบทวน ร�ำลึกถึง และสือ่ สารผ่านสิง่ ทีเ่ ป็นเรือ่ งเล่า
อย่างไรก็ตาม ในสภาวการณ์ทเี่ ป็นการสนทนาระหว่างนักวิจยั กับผูต้ อ้ งขังย่อมมีความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจเกิดขึน้ อย่างปฏิเสธไม่ได้ ในหลายๆ กรณีบรรยากาศของการพูดคุยอาจท�ำให้ผเู้ ล่าเรือ่ ง
กลายเป็นวัตถุเพื่อการศึกษาส�ำหรับนักวิจัย แน่นอนว่า อ�ำนาจเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น และอาจ
มีการสับเปลี่ยนไปมาระหว่างนักวิจัยและผู้เล่าเรื่องได้ (Alex & Hammarstrom, 2007) การที่
นักวิจยั พยายามมองสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในขณะพูดคุย จากมุมมองทีห่ ลากหลายซึง่ เป็นกระบวนการ
ของการสะท้อนกลับช่วยให้นกั วิจยั ตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในขณะพูดคุย และมีผล
เหยื่อที่มองไม่เห็น
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ต่อการปรับท่าทีในการพูดคุยใหม่เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เสมอภาคมากขึ้นได้ ทุกคนล้วนมีมุม
มองทีห่ ลากหลายต่อเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ดังนัน้ สิง่ ทีผ่ เู้ ล่าน�ำมาเล่า จึงขึน้ อยูก่ บั บริบท ผูฟ้ งั
และความต้องการของผูเ้ ล่าเรือ่ ง ความไวต่อสถานการณ์และความยืดหยุน่ ขณะพูดคุยของนักวิจยั
จึงมีส่วนส�ำคัญต่อการสร้างบรรยากาศของความเสมอภาคและมีผลต่อเรื่องราวที่ผู้เล่าเรื่อง
น�ำมาบอกเล่า
หลักการสนทนากับเด็ก
การสนทนากั บ เด็ ก เป็ น เรื่ อ งที่ ต ้ อ งท� ำ ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง โดยเฉพาะเด็ ก ซึ่ ง
ผ่านประสบการณ์ของความเจ็บปวด ความทุกข์ ความเศร้า หรือการถูกกระท�ำรุนแรงมาก่อน
หลักการส�ำคัญของการสนทนากับเด็กคือ จะต้องไม่ให้การพูดคุยไปกระทบกระเทือนจิตใจของเด็ก
ท�ำให้เด็กมีความทุกข์หรือเจ็บปวดมากขึน้ เด็กในทีน่ หี้ มายถึงผูท้ มี่ อี ายุไม่เกิน 18 ปี  การศึกษานี้
ใช้หลักการการพูดคุยสนทนากับเด็กตามแนวทางของวิธีการศึกษาเรื่องเล่าซึ่งปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักวิจัยกับกับเด็กจะอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ ความเสมอภาค ไม่มีการบังคับ
กดดันให้พูด ไม่ตัดสินผิดถูก นักวิจัยมิใช่ผู้ถาม และเด็กไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ตอบ แต่เป็นการสนทนา
ภายใต้บรรยากาศที่เอื้ออ�ำนวยให้เรื่องราวต่างๆ ได้รับการทบทวน ร�ำลึกถึง และสื่อสารผ่าน
สิ่งที่เป็นเรื่องราว การสนทนาด�ำเนินไปด้วยความสบายใจของเด็กที่จะพูดคุย
ค�ำถามส�ำคัญในเชิงจริยธรรมของการวิจัยที่มีต่อเด็กคือ การกลับมาเล่าเรื่องใหม่อีก
ครั้งมีผลต่อตัวเด็กอย่างไร วิธีการศึกษาเรื่องเล่ามองว่า การเล่าเรื่องราวของตนเองไม่ใช่
การสะท้อนปัญหาที่มีผลในทางลบต่อจิตใจของผู้เล่าเรื่อง หากแต่เป็นทางออกของปัญหา
ภายในจิตใจของบุคคล โดยที่นักวิจัยฟังด้วยความเข้าใจ และพยายามให้เด็กแยกปัญหาที่เกิด
ขึ้นออกจากตนเอง (externalizing the problems) โดยมองว่าเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนประกอบ
สร้างมาจากสิ่งต่างๆ มากมายที่ตัวเด็กเองไม่อาจควบคุมได้ เป็นการแยกปัญหาที่เกิดขึ้นออก
จากตนเอง ไม่โทษตนเอง การน�ำเรือ่ งราวกลับมาร้อยเรียงและเล่าใหม่อกี ครัง้ จึงเป็นการเปิดโอกาส
ให้ เ ด็ ก ได้ จั ด ระบบเหตุก ารณ์ต ่างๆ ในชีวิต ของตนเองขึ้ นมาใหม่ อีกครั้ ง (re-authoring)
ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตของตนเอง
วิ ธี ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งเล่ า มองว่ า การทบทวนเรื่ อ งที่ ผ ่ า นมาในชี วิ ต โดยมี ผู ้ ฟ ั ง ที่ ใ ห้
ความสนใจและเข้าใจถือเป็นลดความกดดันที่สะสมอยู่ภายในจิตใจ ซึ่งเรียกว่าเป็นการบ�ำบัด
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ผ่านเรือ่ งเล่า (narrative therapy) แนวคิดนีม้ องว่า แต่ละบุคคลคือ “ผูเ้ ชีย่ วชาญ” ในชีวติ ของตนเอง
มีทักษะ ความสามารถ ความเชื่อ ความตั้งใจ และศักยภาพ ที่จะลดอิทธิพลของปัญหาที่มี
ต่อตนเอง การบ�ำบัดผ่านเรื่องเล่ามิใช่การปฏิเสธไม่รับรู้ปัญหา หรือหาข้อแก้ตัว หรือโทษผู้อื่น
แต่เป็นการมองปัญหาต่างๆ อย่างรู้เท่าทัน และพยายามรับมือกับปัญหาด้วยตนเอง เป็นการ
ปรั บ การมองและการรับรู้ ช่วยให้เด็ก เกิด ก�ำลัง ใจ เกิ ดพลั ง และมี ความเคารพในตนเอง
เป็นการเรียกคืนตัวตนที่ถูกลดทอนลงให้กลับคืนมา
ในการพูด คุย กับเด็ก นัก วิจัย เริ่ม ต้นการสนทนาด้ ว ยการอธิ บายถึ ง วั ตถุ ประสงค์
ในการพูดคุยว่า ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับแม่ของเด็ก และแม่ยินดีให้นักวิจัยได้มาพบปะพูด
คุยกับลูกของแม่ ทั้งนี้เด็กมีสิทธิเลือกที่จะคุยหรือบอกเล่าเฉพาะสิ่งที่ต้องการ นอกจากนี้ได้ขอ
อัดเทปค�ำสนทนาโดยให้ความมั่นใจว่า ทั้งค�ำบอกเล่าและเทปบันทึกการสนทนาจะถูกเก็บ
เป็นความลับ และในระหว่างการสนทนา เด็กจะขอให้ยุติการบันทึกเทปการสนทนาเมื่อใดก็ได้
ทั้งนี้จะมีการถอดเทปบันทึกการสนทนา ซึ่งกระท�ำด้วยความรอบคอบ มีเฉพาะผู้ถอดเทปที่ไว้
วางใจได้ บทถอดเทปนี้ได้น�ำมาใช้ในการเขียนเรื่องเล่า โดยในการเขียนได้มีการเปลี่ยนชื่อของ
ทุกคนเป็นชื่อสมมุติ
ผู ้ ซึ่ ง พูด คุย กับเด็ก จะมีบทบาทเป็นผู้ฟั ง ที่ ดี สนใจในเรื่ องราวของที่ เ ด็ กบอกเล่ า
อย่างจริงจัง ไม่กังวลอยู่กับค�ำถามที่ถามและค�ำตอบที่ได้รับ แต่ให้ความเอาใจใส่กับเรื่องที่เด็ก
เล่าและสนใจกับความรู้สึกของเด็ก ไม่ขัดจังหวะการพูดของเด็ก แม้ว่าในการสนทนาอาจ
จะด�ำเนินไปอย่างช้าๆ เด็กอาจหยุดพูดเป็นบางช่วง แต่นักวิจัยจะหยุดฟังหรือสนับสนุนให้เด็ก
พูดต่อหรือขยายความในเรื่องที่พูดค้างไว้ ในการสนทนาไม่มีขัดจังหวะการพูดของเด็กด้วย
การแทรกความคิดเห็นของตัวเอง หรือคัดค้าน หรืออบรมสัง่ สอนเด็ก สิง่ ทีส่ ำ� คัญคือนักวิจยั จะไม่มี
การพูดหยอกล้อหรือใช้ค�ำพูดแบบตลกขบขันกับเด็ก เพราะโดยทั่วไปเด็กจะไม่สนุกไปกับ
เรือ่ งสนกุหรือโจ๊กของผูใ้ หญ่ การสนทนากับเด็กด�ำเนินไปแบบให้เกียรติ ไม่ถอื วิสาสะ ซึง่ ช่วยให้
เด็กมีความสบายใจและอยากสนทนา ในระหว่างการสนทนานักวิจยั อาจแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ของตนเองซึ่ง เป็นการแบ่งปันประสบการณ์อย่างจริงจัง ไม่ใช่การเสแสร้ง
ส่วนใหญ่แล้วการสนทนากับเด็กกระท�ำในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
โดยผู้อุปการะเด็กซึ่งส่วนใหญ่เป็นตา/ยาย แต่ก็มีที่เป็นปู่/ย่า/ป้า/ลุงของเด็ก เป็นผู้พาลูกของ
เหยื่อที่มองไม่เห็น
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ผู้ต้องขังหญิงมาที่เรือนจ�ำ สถานที่การจัดกิจกรรมอยู่ใกล้ๆ กับแดนหญิง ปกติทางเรือนจ�ำจะใช้
เป็นที่จัดกิจกรรมบางอย่างที่มีคนมาร่วมไม่มากนัก บางครั้งใช้เป็นสถานที่ส�ำหรับเลี้ยงอาหาร
ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเรือนจ�ำ  พื้นที่ส�ำหรับใช้ในการสนทนาไม่มีลักษณะที่ก่อให้เกิดความตึงเครียด
เช่น ก�ำแพงสูง ลวดหนาม หรือลูกกรง การสนทนาด�ำเนินไปอย่างเป็นกันเอง มีการจัดอาหาร
ผลไม้ และน�้ำดื่ม ส�ำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมและผู้เป็นแม่ ผู้มาเยี่ยมจะมากันหลายคนเฉลี่ยกลุ่ม
ละ 4-5 คน การสนทนาจะเริ่มต้นโดยมีนักวิจัย 2 หรือ 3 คนเข้าไปแนะน�ำตัวเองกับแต่ละกลุ่ม
ครอบครัว และสนทนาเรือ่ งทีส่ ามารถคุยร่วมกันได้ จากนัน้ นักวิจยั จะขอเวลาพูดคุยกับแต่ละคน
โดยอาจขอแยกลูกหรือผู้อุปการะออกมาจากกลุ่มชั่วระยะหนึ่ง โดยที่ยังคงมีนักวิจัยบางคน
นั่งคุยอยู่ในวงสนทนา นอกจากผู้มาเยี่ยมมีท่าทีที่อยากคุยกับผู้ต้องขังเพียงล�ำพัง นักวิจัย
จะปลีกตัวออกมา การพบปะแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง  
การวิเคราะห์เรื่องเล่า
จากเรื่องราวที่คนน�ำมาเล่าสู่การวิเคราะห์ มีกระบวนการที่ซับซ้อนผ่านการตีความ
หลายขั้นตอน เริ่มจากการมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตของผู้เล่า ผู้เล่าจะตีความและเลือกเก็บ
บางสิ่งไว้ในความทรงจ�ำ กลายเป็นประสบการณ์ชีวิตของผู้เล่า ซึ่งถูกน�ำมาบอกเล่าอีกครั้ง
ในขณะที่นักวิจัยกับผู้เล่าเรื่องสนทนากันเรื่องราวต่างๆ ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากปฏิสัมพันธ์
และความเข้าใจที่เกิดขึ้นระหว่างกัน จากนั้นนักวิจัยจึงได้น�ำเรื่องเล่าของผู้เล่าเรื่องมาตีความ
และเขียนเป็นเรื่องราวผ่านกระบวนการที่เรียกว่า การวิเคราะห์เรื่องเล่า เป้าหมายส�ำคัญของ
การวิเคราะห์เรื่องเล่า ไม่ใช่การผลิตสิ่งที่ผู้วิจัยได้ฟังหรือรับรู้ แต่เป็นการสร้างกรอบที่มีพลวัต
ในการน�ำองค์ประกอบของข้อมูลมาร้อยเรียงหรือถักทอในลักษณะที่น่าสนใจซึ่งสะท้อนออกมา
จากตัวนักวิจัยในฐานะที่เป็นผู้เข้าไปแบ่งปันประสบการณ์กับผู้เล่าเรื่อง โดยนักวิจัยสามารถ
ให้ภาพของเรื่องราวที่สอดประสานกันระหว่างบริบทกับส่วนต่างๆ ของข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้อ่าน
เข้าถึงและเข้าใจเรื่องที่นักวิจัยต้องการน�ำออกมาสู่ผู้อ่าน
เรื่องราวส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์วิกฤตในชีวิตของผู้เล่าเรื่อง ซึ่งผูกโยงให้
เห็นถึงเส้นทางของการต้องเดินเข้ามาถึงจุดที่ผู้เล่าก�ำลังสนทนากับนักวิจัย ส�ำหรับผู้เป็นแม่ได้
ผ่านจุดเปลี่ยน (turning point) ส�ำคัญของชีวิตจนต้องเข้ามาสู่เรือนจ�ำ  บางคนต้องเข้ามาใน
เรือนจ�ำขณะก�ำลังตัง้ ครรภ์ หรือเพิง่ คลอดลูกได้ไม่นาน ในกรณีของเด็กซึง่ แม่ถกู จ�ำคุกต้องสูญเสีย
ชีวิตในวัยเด็กที่ควรได้เติบโตและเรียนรู้ชีวิตเพื่อเป็นผู้ใหญ่ บางคนต้องยุติการเรียน แต่บางคน
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ก็สามารถก้าวข้าวความล�ำบากได้ มีโอกาสเรียนหนังสือ และยังคงรักษาความสัมพันธ์กับแม่ไว้
ได้แม่แม่จะต้องอยู่ในเรือนจ�ำ  เรื่องราวที่แตกต่างหลากหลายเหล่านี้คือตัวบท (text) ซึ่งถูกน�ำ
มาวิเคราะห์
ตั ว บทประกอบด้วยประโยคต่างๆ ที่ ถูกน� ำ มาเชื่ อมโยงหรื อร้ อยเรี ยงในรู ปของ
ถ้อยแถลง (statement) ซึ่งในการศึกษานี้คือ บทสนทนา (narrative text) ซึ่งได้จากการถอด
เทปค�ำสนทนาระหว่างผู้วิจัยกับผู้เล่าเรื่อง (Polkinghorne, 1995)   การวิเคราะห์เรื่องเล่า
เป็ น การตี ค วามของนัก วิจัย โดยอาศัย ทั้งโลกทัศ น์ ข องผู ้ วิจั ย ประสบการณ์ และพื้ น ฐาน
ทางทฤษฎี เพือ่ การเข้าถึงเรือ่ งเล่าของเรือ่ งราว (storied narrative) ทีผ่ เู้ ล่าเรือ่ งต้องการน�ำเสนอ
ซึง่ จะท�ำเป็น 2 แบบ แบบแรก เป็นการน�ำเรือ่ งเล่ามาวิเคราะห์ (analysis of  narrative) และแบบ
ที่ ส องเป็ น การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ สร้ า งเรื่ อ งเล่ า (narrative analysis)  ซึ่ ง การศึ ก ษานี้ ไ ด้ ใ ช้
การวิเคราะห์ทั้งสองแบบ
การวิเคราะห์แบบแรกเป็นการน�ำเรือ่ งเล่ามาวิเคราะห์ ซึง่ เป็นการน�ำเรือ่ งราว หลายๆ เรือ่ ง
และเกิดขึ้นกับผู้เล่าหลายๆ คน มาสร้างเป็นมโนทัศน์ต่างๆ และเชื่อมโยงมโนทัศน์เข้าด้วยกัน
ตามประเด็ น ของเรื่อ งที่ก�ำลังศึก ษา บางครั้งจึงเรี ยกการวิ เ คราะห์ แ บบนี้ ว ่ า การวิ เ คราะห์
เพื่อสร้างตัวแบบ (paradigmatic analysis)   หรือเพื่อสร้างทฤษฎี ซึ่งต้องอาศัยความไวเชิง
ทฤษฎี (theoretical sensitivity) ในการตีความ และการให้ความหมายกับข้อมูล ผลการวิเคราะห์
ในลักษณะนี้ได้น�ำเสนอในบทที่ 3 -5   
ส่วนการวิเคราะห์ที่เรียกว่า การวิเคราะห์เพื่อสร้างเรื่องเล่า (narrative analysis)
เป็นการวิเคราะห์โดยการน�ำองค์ประกอบหรือส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือเรื่องราว
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกรณีศึกษามาตีความเพื่อสร้างเป็นเรื่องเล่าแทนการแยกเรื่องราว
ออกเป็นส่วนๆ บางทีจงึ เรียกการวิเคราะห์แบบนีว้ า่ การสร้างเรือ่ งราวจากข้อมูล (the configuration
of data) การเชื่อมโยงเหตุการณ์ต้องอาศัยโครงเรื่อง เมื่อโครงร่างของเรื่องได้ก่อรูปขึ้นมา
เหตุการณ์ที่มีความส�ำคัญจะเป็นตัวคลี่คลายเรื่องราวให้ปรากฏออกมา โครงเรื่องจะเป็น
ตัวบอกนักวิจัยว่ามีเหตุการณ์หรือองค์ประกอบใดบ้างที่ควรจะน�ำเข้ามาสู่เรื่องราว แต่มิใช่ว่า
ข้อมูลทั้งหมดมีความจ�ำเป็นส�ำหรับการสร้างเรื่องราว   ข้อมูลซึ่งไม่ได้ขัดแย้งกับโครงเรื่องและ
มิได้มีส่วนช่วยในการช่วยสร้างเรื่องราวขึ้นมา อาจไม่จ�ำเป็นต้องน�ำมาเป็นส่วนหนึ่งของ
เหยื่อที่มองไม่เห็น
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ผลการวิจยั เพราะประสบการณ์ของมนุษย์มมี ากมาย การน�ำสิง่ เหล่านีม้ าสูก่ ารสร้างเป็นเรือ่ งราวต้อง
อาศัยการจัดระเบียบที่มากกว่าการจัดระเบียบที่เกิดขึ้นในประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
ของมนุษย์  อย่างไรก็ตามมิได้หมายความว่ากระบวนนี้จะใช้การบังคับให้เหตุการณ์หรือ
เรือ่ งราวต่างๆ เข้ามาสูโ่ ครงเรือ่ งทีน่ กั วิจยั ก�ำหนดไว้ลว่ งหน้า เรือ่ งราวทีเ่ ป็นผลงานขัน้ สุดท้ายของ
นักวิจัย จะต้องสอดคล้องกับข้อมูล แต่ขณะเดียวกันก็ต้องจัดระเบียบและให้ความหมาย
ที่ไม่ปรากฏอยู่ในตัวข้อมูลด้วย   นักวิจัยใช้ความรู้ในสาขาของตนเองช่วยในการตีความค�ำพูด
การกระท�ำ  และเรือ่ งราวในฐานะเป็นข้อมูล ดังนัน้ นักวิจยั จะต้องเสนอทัง้ เหตุการณ์และข้อถกเถียง
เพือ่ สนับสนุนความเป็นได้ของเรือ่ งราวทีน่ กั วิจยั ได้สร้างขึน้ ผลการวิเคราะห์ได้นำ� เสนอในบทที่ 6
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|

56

57

“...เรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิงแสดงให้เห็นว่า เมื่อชีวิตประสบกับสภาวะ
วิกฤตที่ร้ายแรงอย่างกรณีของการถูกจับกุม ด�ำเนินคดี และการถูกจ�ำคุก
บุคคลทีเ่ ข้ามาช่วยเหลือดูแลและเป็นทีพ่ งึ่ ได้มากทีส่ ดุ คือพ่อแม่ของผูห้ ญิง”

เหยื่อที่มองไม่เห็น
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3

สภาวะครอบครัว
ก่อนแม่ถก
ู จำ�คุก

การที่แม่ถูกจ�ำคุกท�ำให้บ้านต้องตกอยู่ในสภาวะวิกฤต โดยเฉพาะหากแม่เป็นผู้ซึ่ง
มีนยั ส�ำคัญต่อการด�ำรงอยูข่ องครอบครัว เช่น ผูห้ ารายได้หลัก เป็นผูด้ แู ลเลีย้ งดูลกู เป็นคนตัดสินใจ
ในเรื่องส�ำคัญๆ ของบ้านให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำกับคนในครอบครัว แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
การจ� ำ คุ ก ของแม่ท�ำให้ส มาชิก ในบ้านต้อ งเผชิญกั บความวิ ตกกั ง วล สู ญ เสี ยความมั่ น ใจ
ในอนาคต รวมทัง้ อาจต้องสูญเสียเงินเป็นจ�ำนวนมากหรือเป็นหนีเ้ ป็นสินเพือ่ ช่วยเหลือในช่วงของ
การด�ำเนินคดีและพิจารณาคดี  การรับมือของคนในบ้านที่มีต่อการกระท�ำผิดที่เกิดขึ้น มีหลาย
แบบ เช่น การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและผลที่ติดตามมาโดยไม่มีเงื่อนไข คือพร้อมร่วมทุกข์ร่วมสุข
ไปกับแม่ หรือการไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและปฏิเสธที่จะเข้าไปร่วมรับผิดชอบ หรือมีความ
ผิดหวัง เสียใจ แต่ไม่สามารถช่วยอะไรได้ ปฏิกริ ยิ าในรูปแบบต่างๆทีเ่ กิดขึน้ มาจากเงือ่ นไขต่างๆ
หลายประการ และมีผลอย่างมากต่อการให้ความช่วยเหลือประคับประคองสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นให้เกิดผลในทางลบต่อสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะลูกซึ่งยังเป็นเด็กที่ไม่สามารถ
พึ่งตนเองได้
ประสบการณ์ชีวิตของผู้ต้องขังหญิงแสดงให้เห็นว่า บ้านซึ่งมีลักษณะเป็นครอบครัว
สามรุ่นหรือครอบครัวข้ามรุ่นมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลอันเลวร้ายจากการถูกจ�ำคุกของแม่
น้อยกว่าบ้านซึ่งมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว คือมีเฉพาะคนรุ่นพ่อแม่และลูกอยู่ด้วยกัน
ทั้งนี้เพราะในครอบครัวเดี่ยว ความมั่นคงปลอดภัยและความผูกพันถูกจ�ำกัดอยู่เฉพาะคนสอง
รุ่นอายุ คือพ่อแม่กับลูก การจากไปอยู่ในเรือนจ�ำของแม่มีแนวโน้มจะมีผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อการดุลยภาพของบ้าน และอาจมีผลท�ำให้ลูกซึ่งเป็นเด็กต้องย้ายที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจให้ไปอยู่
กับปู่/ย่า/ตา/ยาย หรืออาจต้องมีการจัดการให้ญาติพี่น้องย้ายเข้ามาช่วยดูแลเด็ก
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เมื่อเด็กตกอยู่ในภาวะการสูญเสียแม่ เด็กจะมีการตอบสนองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แตกต่างกันไปบางคนสามารถก้าวข้ามความภาวะวิกฤตนีแ้ ละด�ำเนินชีวติ ต่อไปได้ตามสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่บางคนวนเวียนอยู่กับความทุกข์ ความโศกเศร้า ความเครียด จนมีผล
ในทางลบต่อการด�ำรงชีวิตและพฤติกรรมในหลายๆ ด้าน เช่น การเรียน การคบเพื่อน สุขภาพ
ความมั่นคงทางด้านจิตใจ ผลที่เกิดขึ้นกับเด็กแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะของครอบครัว
ก่อนทีจ่ ะมีเหตุการณ์วกิ ฤตเกิดขึน้ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว สถานะทางสังคม
และเศรษฐกิจของครอบครัวความเข้มแข็งทางด้านจิตใจของคนของครอบครัว และการสนับสนุน
ของญาติพี่น้อง  
ผู้ต้องขังหญิงมีแนวโน้มจะมาจากประชากรซึ่งมีการศึกษาในระดับไม่สูงนักส่วนใหญ่
เมื่อเรียนจบการศึกษาภาคบังคับแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อโดยจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในลักษณะ
ของการเป็นแรงงานรับจ้าง หรืองานอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ตอ้ งใช้วฒ
ุ บิ ตั รการศึกษาเป็นใบเบิกทาง เช่น การค้า
ขายเล็กๆ น้อยๆ หรืองานบริการอืน่ ๆ เช่น การท�ำงานบ้าน รับจ้างเลีย้ งดูเด็ก (นภาภรณ์ หะวานนท์
และคณะ, 2555a) ด้วยสถานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีของครอบครัว รายได้จากการท�ำงาน
ของแม่จึงมีนัยส�ำคัญต่อการด�ำรงอยู่ของครอบครัว ในกรณีที่แม่จากบ้านไปท�ำงานในที่
ห่างไกลก็ โดยฝากให้ยาย ตา ย่า ปู่ หรือพี่ ป้า น้า อา เป็นผูด้ แู ลลูก แม่มกั จะส่งเงินมาให้เพือ่ เป็น
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวดังนั้นการถูกจ�ำคุกของแม่จึงมีผลท�ำให้ครอบครัวตกอยู่ในภาวะวิกฤต
วิธีการศึกษาเรื่องเล่าให้ความส�ำคัญกับเหตุการณ์วิกฤต (critical event) ที่มีผลท�ำให้
ชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมีนัยส�ำคัญ การเปิดพื้นที่ให้บุคคลได้ทบทวนเรื่องราว
ต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตหลังจากเกิดเหตุการณ์วิกฤตช่วยให้เข้าถึงความหมายที่บุคคลให้กับ
สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่ออธิบายสิ่งต่างๆ ที่มีความสมเหตุ
สมผลส�ำหรับตัวเอง การศึกษานีใ้ ห้ความสนใจผูท้ ตี่ อ้ งเข้ามาเกีย่ วข้องกับการทีแ่ ม่ตอ้ งโทษจ�ำคุก
3 กลุ่ม ได้แก่ (1) แม่ซึ่งต้องโทษจ�ำคุก โดยเฉพาะในประเด็น การให้ความหมายของการกระท�ำ
ผิดของตนเองในฐานะของแม่ และการก�ำหนดบทบาทของตนเองในฐานะแม่ในขณะที่อยู่
ในเรือนจ�ำ  (2) ลูกของผู้ต้องขังหญิงซึ่งโตพอที่จะเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ให้ความหมายกับ
การกระท�ำผิดของแม่อย่างไร และมีผลต่อการรับรู้การที่แม่ต้องจากบ้านไปอยู่ในเรือนจ�ำ
อย่างไร และ (3) ผู้อุปการะลูกซึ่งต้องเข้ามารับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่แม่ถูกจ�ำคุก โดยเฉพาะ
การดูแลลูกซึ่งเป็นเด็ก การศึกษาย้อนกลับไปถึงสภาวการณ์ของครอบครัวก่อนหน้าที่แม่จะถูก
เหยื่อที่มองไม่เห็น

|
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จ�ำคุกและกระบวนการเข้าสู่การประกอบอาชญากรรมของแม่ จะช่วยให้เข้าถึงสิ่งที่จะเกิดกับ
ลูกซึ่งเป็นเด็กได้มากขึ้น ประเด็นที่มีความส�ำคัญในเรื่องนี้ได้แก่ (1) องค์ประกอบของครอบครัว
(2) ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว (3) ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก (4) สถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวก่อนการถูกจ�ำคุก และ (5) การเข้าสูเ่ ส้นทางการประกอบ
อาชญากรรมของแม่
ผลที่จะเกิดขึ้นกับลูกซึ่งเป็นเด็กเมื่อแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำมีความหลากหลาย
ขึ้นอยู่เงื่อนไขต่างๆ โดยเฉพาะสภาวะการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวิถีการด�ำรงชีวิต
ของแต่ละบ้าน ค�ำว่าบ้าน (hearth) ในที่นี้มีความมากกว่าสถานที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิก
และมีความหมายมากกว่าค�ำว่าครัวเรือนซึ่งมักใช้กันในงานส�ำรวจข้อมูล บ้านหมายรวมไปถึง
พื้ น ที่ องค์ ป ระกอบ และระบบความสั ม พั น ธ์ ข องคนที่ ถู ก นั บ รวมเป็ น สมาชิ ก ของบ้ า น
ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ที่บ้านเป็นประจ�ำหรือไม่ แต่การด�ำรงอยู่ของบุคคลนั้นๆ ในฐานะสมาชิก
ของบ้านมีผลต่อคนอื่นๆ ในบ้าน บ้านที่มีความสัมพันธ์ที่อบอุ่น เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา ต่าง
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะมีความพร้อมในการปรับตัวรับเหตุการณ์วิกฤตได้มากกว่าบ้านซึ่ง
สมาชิกต่างคนต่างอยู่ ไม่ผูกพันกัน หรืออาจเป็นไปได้ว่า บ้านซึ่งมีความมั่นคงทางด้าน
เศรษฐกิจอาจสามารถประคับประคองให้เด็กก้าวพ้นวิกฤตของการที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือน
จ�ำมากกว่าบ้านที่อัตคัตขัดสน
การน�ำเสนอในส่วนนี้มาจากการวิเคราะห์เรื่องเล่าซึ่งผู้ต้องขังหญิงได้ย้อนร�ำลึก
ถึงอดีตเมื่อยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ รวม 50 คน โดยในการเล่าเรื่องมีการกล่าวถึงเหตุการณ์
และบุคคลต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อการสนทนามีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการมีคู่ครอง
และการมีลูก ผู้หญิงจะเชื่อมโยงชีวิตที่ต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำกับชีวิตเมื่ออยู่ภายนอกเรือนจ�ำ
อย่างชัดเจน การศึกษานี้ให้ความสนใจกับสภาวการณ์ที่แตกต่างกันของผู้หญิงซึ่งเป็นผู้เล่า
เรื่ อ งอั น ได้ แ ก่ การให้ค วามหมายกับชีวิต ครอบครั ว และลู ก การเป็ น แม่ รวมไปถึ ง การให้
ความหมายกับการกระท�ำผิด การถูกจับ และด�ำเนินคดี  ซึง่ จะเกีย่ วข้องกับการมองอดีตของตัวเอง
และการประกอบสร้างอัตตลักษณ์ขึ้นมาใหม่หลังจากต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ  ซึ่งจะเชื่อมโยง
กับสภาวะที่ผู้หญิงนิยามว่าตัวเองเป็น “นักโทษ” และความวิตกกังวลใน “สถานะของความ
เป็นแม่” ทีถ่ กู กฎหมายจ�ำกัดอิสรภาพ ซึง่ ทัง้ หมดนีจ้ ะช่วยให้เข้าใจถึงสถานการณ์ทกี่ ารเข้าไปอยู่
ในเรือนจ�ำของแม่กับผลที่เกิดกับลูกที่ยังเป็นเด็ก
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การวิเคราะห์เรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิงช่วยให้สามารถจัดประเภท (categorize)
สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการรับมือเหตุการณ์วิกฤตของครอบครัวและผลที่มีต่อเด็กได้  3 กลุ่ม
ได้ แ ก่    (1) บ้ า นที่ มี ส ายใยผู ก พั น กั น (2) บ้ า นที่ อั ต คั ด ขั ด สน และ (3) บ้ า นเปราะบาง
บ้านแต่ละประเภทสะท้อนเสถียรภาพ ความมั่นคง ภูมิคุ้มกัน และดุลยภาพของสมาชิกในบ้าน
เมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์วิกฤตและการแสวงหาทางเลือกเพื่อก้าวผ่านสิ่งที่เกิดขึ้น

บ้านที่มีสายใยผูกพันกับการรับมือการถูกจ�ำคุกของแม่
ความผูกพัน (bonding) ระหว่างพ่อแม่กับลูก เป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่มีผลต่อ
พัฒนาการของเด็กและท�ำใหเ้ ด็กมีพฤติกรรมสอดคล้องกับความคาดหวังของพ่อแม่และบรรทัดฐาน
ของสังคม มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า ความผูกพันที่เปราะบางระหว่างลูกกับพ่อแม่มีผล
ต่อการเรียนและการมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างอนาคตทีด่ ขี องลูก (Sweet, 1991; Gardner & Shoemaker,
1989)  เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรัก ความอบอุ่น และได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่
มีความเสี่ยงน้อยมากที่จะท�ำอะไรออกนอกลู่นอกทาง หรือเป็นเด็กเกเร ความรักความอบอุ่น
มีผลในทางบวกต่อพฤติกรรมของเด็ก การมีสายใยผูกพันกันประกอบกับการที่พ่อแม่พยายาม
ส่งผ่านความคาดหวังของตนเองไปยังลูก การให้ก�ำลังใจและการสนับสนุนให้ลูกมีวุฒิภาวะ
และความรับผิดชอบ มีผลในทางบวกต่อเด็ก ซึ่งตรงกันข้ามกับเด็กที่มาจากครอบครัวทีพ่ อ่ แม่
ไม่ใส่ใจหรือปล่อยปละละเลย พ่อแม่ใช้อำ� นาจ ติเตียน หรือ มองลูกในแง่รา้ ย (Baumrind, (1967;
1971)
สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นถูกน�ำไปเชื่อมโยงกับสภาวะของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
(หมายถึงครอบครัวซึ่งมีเฉพาะพ่อหรือแม่เป็นผู้เลี้ยงลูก) ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่บ้านขาดคนที่
จะช่วยกันดูแล ให้ความอบอุน่ และการสนับสนุนลูก ทีอ่ าจมีผลต่อลูกได้  (Felson, 1986; Felson
and Cohen, 1980) มีการศึกษาที่ให้ข้อสรุปว่า การเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมีผลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมในทางลบของเด็ก เพราะเป็นไปได้วา่ พ่อหรือแม่ซงึ่ ต้องเลีย้ งลูกเพียงล�ำพังมีโอกาส
ทีจ่ ำ� กัดหรือความเป ็นไปได้นอ้ ยทีจ่ ะเข้าไปมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชน (Sampson,
1987) ดังนั้นชีวิตครอบครัวหรือชีวิตคู่ที่ล่มสลาย อาจใช้เป็นดัชนีของการที่ท�ำให้พ่อหรือแม่
ต้องแยกตัวออกจากการมีส่วนร่วมในชุมชน (Blau & Blau, 1982) นอกจากนี้ยังมีการศึกษา
ในสหรัฐอเมริกาที่แสดงให้เห็นว่า เด็กซึ่งเติบโตมาในบ้านซึ่งมีเพียงพ่อหรือแม่มีแนวโน้ม
เหยื่อที่มองไม่เห็น
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จะประกอบอาชญากรรมมากกว่าผู้ที่เติบโตขึ้น มาภายใต้ สภาวะแวดล้ อมทางครอบครั ว
ทีม่ เี สถียรภาพมากกว่า อย่างไรก็ตามมิได้หมายความว่าการทีพ่ อ่ หรือแม่ตอ้ งเลีย้ งลูกเพียงล�ำพัง
จะท�ำให้ครอบครัวขาดเสถียรภาพเสมอไปพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวจ�ำนวนมากมีครอบครัวที่อบอุ่น
และประสบความส�ำเร็จในการด�ำรงชีวิต
การน�ำเสนอในส่วนนี้ให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัวไทย
ซึ่งมีแนวโน้มว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นของครอบครัวระหว่างรุ่นอายุซึ่งเป็นครอบครัวที่มีตายาย
หรือปู่ย่าอยู่ร่วมกับพ่อและ/หรือแม่ ลูกอยู่ร่วมกัน การเกิดขึ้นของสภาวการณ์นีส่วนหนึ่งน่าจะ
เป็นความพยายามเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลครอบครัว เช่น แม่อาจต้องออกไปท�ำงาน
เต็มเวลาหรือไปท�ำงานในที่ห่างไกลตายายหรือปู่ย่าจะเป็นผู้เข้ามาให้ความช่วยเหลือดูแล
หลาน ในขณะเดียวกันตายายหรือปู่ย่าซึ่งอาจมีอายุมากขึ้นก็อาจท�ำงานหนักน้อยลง เพราะมี
รายได้จากพ่อและ/หรือแม่มาใช้ในการเลี้ยงดูครอบครัว
การเข้าไปสู่เส้นทางของอาชญากรรมของแม่อาจมาจากภาระซึ่งต้องรับผิดชอบ
ครอบครัว หรือเงินขาดมือ การที่ครอบครัวพึ่งพาแม่ในฐานะเป็นผู้หาเลี้ยงหลัก ท�ำให้เมื่อแม่ถูก
จับ ครอบครัวจะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรง เรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิงแสดงให้เห็นว่า
ในครอบครัวที่มีสายใยผูกพันกันระหว่างรุ่นอายุ ส่วนใหญ่แล้วตายายจะเป็นผู้ดูแลหลานแทน
แม่ซึ่งต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ  มีบางครอบครัวที่ปู่ย่าเป็นผู้ดูแล ส่วนสามีจะเข้ามารับบทบาท
ค่อนข้างน้อย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสามีจะไม่ได้อยู่ร่วมบ้านกับภรรยา และมีบางส่วนที่สามี
ไม่รับผิดชอบในการดูแลครอบครัวมาตั้งแต่ก่อนผู้หญิงถูกจ�ำคุก  การศึกษานี้พบว่า สายใย
ผูกพันที่แข็งแรงของคนสองรุ่นอายุมีส่วนส�ำคัญในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับสมาชิก
ในครอบครัวโดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้น  
การเพิม
่ ขึน
้ ของครอบครัวระหว่างรุน
่ อายุในช่วง 2 ทศวรรษทีผ
่ า่ นมา
ในสังคมสมัยใหม่ครอบครัวมีแนวโน้มจะมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว (nuclear
family) มากขึ้น เมื่อคนหนุ่มสาวแต่งงานหรือตกลงอยู่ร่วมกันแยกตัวออกมาจากบ้านของ
พ่อแม่ ซึง่ มีผลท�ำให้ลกู ต้องแยกห่างจากปูย่ า่ ตายาย และท�ำให้ความผูกพันระหว่างรุน่ อายุ (intergenerational bond) เปลี่ยนไปสู่ความผูกพันที่จ�ำกัดเฉพาะพ่อแม่ลูก (parent-child bond)  
อย่างไรก็ตามการส�ำรวจโครงสร้างครอบครัวไทยของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า แม้ส่วน
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ใหญ่ครัวเรือนไทยจะเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่ลูก แต่ครอบครัวในลักษณะนี้
ก็มีแนวโน้มลดลง คือจากร้อยละ 56 ในปี 2545 เหลือร้อยละ 50 ในปี 2555 ในขณะเดียวกัน
ครอบครัวขยายซึ่งมีคนสองรุ่นอายุ เช่น พ่อแม่ตายาย อยู่ด้วยกันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคือจาก
ร้อยละ 31ในปี 2545 เป็นร้อยละ 36 ในปี 2555 ที่น่าสนใจคือครอบครัวที่มีเฉพาะหลานอยู่กับ
ปู่ย่าตายาย (ซึ่งเรียกว่า ครอบครัวข้ามรุ่น) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 ในปี 2545 เป็น ร้อยละ 34
ในปี 2555 สะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างครอบครัวในสังคมไทยมีแนวโน้มของการอยู่ร่วมกัน
ของคนสองรุน่ อายุมากขึน้ คือเมือ่ ทัง้ พ่อหรือแม่ตา่ งออกไปท�ำงาน ปู/่ ย่า/ตา/ยาย จะเป็นผูท้ ชี่ ว่ ย
เข้ามาดูแลบ้านและหลาน โดยเฉพาะในกรณีทกี่ ารท�ำงานทีต่ อ้ งไปจากบ้านเป็นระยะเวลานาน หรือ
เป็นการท�ำงานแบบไปๆ มาๆ พ่อแม่ไม่สามารถอยู่กับลูกได้ทุกวัน
ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นอายุ โดยเฉพาะสายสัมพันธ์หว่างแม่กับลูกและตายาย
กับหลาน มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมไทยที่เมื่อลูกสาวแต่งงาน ฝ่ายชายจะย้ายมาอยู่บ้านฝ่าย
หญิง และลูกสาวจะเป็นผู้เลี้ยงดูพ่อแม่ในยามชรา สายใยเชื่อมโยงระหว่างรุ่นจึงแนวโน้ม
จะเชือ่ มผ่านทางฝ่ายแม่หรือตายายของหลานในกรณีทผี่ หู้ ญิงยุตคิ วามสัมพันธ์กบั สามีหรือคูช่ วี ติ
ลูกก็มักจะอยู่กับแม่มากกว่าอยู่กับพ่อ ส่วนพ่อจะส่งเสียเลี้ยงดูลูกหรือไม่ แม่ก็จะยังคงเป็น
ผู้ดูแลลูกต่อไปตามก�ำลังความสามารถ
เรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิงแสดงให้เห็นว่า เมื่อชีวิตประสบกับสภาวะวิกฤตที่ร้ายแรง
อย่างกรณีของการถูกจับกุม ด�ำเนินคดี และการถูกจ�ำคุก บุคคลที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลและ
เป็นทีพ่ งึ่ ได้มากทีส่ ดุ คือพ่อแม่ ของผูห้ ญิง โดยเฉพาะเมือ่ ผูต้ อ้ งขังหญิงมาจากบ้านซึง่ เป็นการอยู่
ร่ ว มกั น ของพ่ อ แม่ ลูก และหลาน ซึ่งตายายมัก เป็ น ผู ้ ที่ช ่ ว ยดู แ ลเลี้ ยงหลานอยู ่ ก่ อนแล้ ว
ท�ำให้การจากมาอยูใ่ นเรือนจ�ำของแม่ไม่นำ� ไปสูก่ ารจัดการในเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย (living arrangements)
ให้ กั บ ลู ก ของผู ้ ต ้ อ งขั ง แบบถอนรากถอนโคน ทุ ก คนยั ง อยู ่ อ าศั ย ในบ้ า นที่ เ คยอยู ่ ม าก่ อ น
มีเพียงแม่ของลูกที่จากไปอยู่ในเรือนจ�ำ  หรือในกรณีที่แม่ต้องจากบ้านไปท�ำงานในที่ห่างไกล
ในบ้านมีเพียงตายายและหลาน (ครอบครัวข้ามรุ่น) การจากไปอยู่ในเรือนจ�ำของแม่มีแนวโน้ม
จะไม่ส่งผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจของลูกอย่างรุนแรง แน่นอนว่าการต้องไปอยู่ใน
เรือนจ�ำของแม่มิได้มีความหมายต่อลูกและคนในบ้านเฉพาะการจากไปของแม่เท่านั้น แต่ยัง
หมายถึงเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย (เช่น การขาดรายได้ที่มาจากแม่ ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงปลอดภัย
การจับจ้องและถูกดูหมิ่นจากคนรอบข้าง ฯลฯ) ซึ่งจะน�ำเสนอในบทอื่นๆ ต่อไป
เหยื่อที่มองไม่เห็น
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ความมั่นคงของความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นอายุ
ความมัน่ คงของสายใยผูกพันของคนในบ้านซึง่ เป็นครอบครัวสองรุน่ อายุหรือครอบครัว
ข้ามรุ่น มีผลต่อการจัดการกับเหตุการณ์วิกฤต ซึ่งหมายรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกาย
และจิตใจของเด็ก เรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิงแสดงให้เห็นว่า สายใยผูกพันระหว่างรุ่นอายุ
เป็นระบบความสัมพันธ์ที่เข้ามาช่วยค�้ำจุน/ผ่อนคลายความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้หญิง
ต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำได้เป็นอย่างดี ภาพที่ปรากฏชัดคือ สายสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังหญิง
กับแม่ คือถึงแม้ว่า แม่ของผู้ต้องังหญิงจะแยกทางกับพ่อ หรือพ่อเสียชีวิต หรือพ่อขาดความ
รับผิดชอบ ดืม่ เหล้า เล่นการพนัน จนไม่สามารถเป็นเสาหลักให้กบั บ้านได้ แม่จะยังคงท�ำหน้าที่
ในการเลี้ยงดูลูก ไปตามความสามารถ ท�ำให้แม่กับลูกยังคงรักษาสายสัมพันธ์ไว้ได้ แม้ในกรณี
ที่ลูกมีสามีหรือคู่ครองไปแล้ว ผู้เป็นแม่ซึ่งเป็นยายก็ยังเข้ามาช่วยเหลือดูแลหลาน ในบางกรณีผู้
หญิงอาจต้องไปท�ำงานในทีห่ า่ งไกล ก็จะฝากลูกไว้กบั แม่ หรือในสถานการณ์ทชี่ วี ติ คูข่ องผูห้ ญิง
ไม่ราบรื่น ต้องเลี้ยงลูกตามล�ำพังและต้องท�ำงานเพื่อหารายได้ ยายก็มีแนวโน้มจะเป็นที่พึ่ง
ในการช่ ว ยดู แ ลหลาน ดั ง นั้ น เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ วิ ก ฤตที่ ผู ้ ห ญิ ง ต้ อ งเข้ า มาอยู ่ ใ นเรื อ นจ� ำ
จึงมีความเป็นไปได้สูงมากที่ลูกซึ่งยังพึ่งตนเองไม่ได้จะอยู่ในความดูแลของตา/ยายหรือ
อยู่กับยายโดยไม่มีตา
ความเข้มข้นของสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่หรือแม่เพียงคนเดียวกับลูกและเชื่อมโยง
ไปถึงหลานอาจมีแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา เรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิง
แสดงให้เห็นว่า สถานการณ์ที่แม่ซึ่งเป็นยายของหลานได้เลี้ยงลูกมาด้วยความยากล�ำบาก
โดยเฉพาะในกรณีทสี่ ามีเสียชีวติ หรือแยกทางจากไป แม่ตอ้ งเลีย้ งลูกตามล�ำพัง ความยากล�ำบาก
ในการด�ำรงชีวติ ความอดทนเสียสละของแม่ ซึง่ อาจมีตงั้ แต่การต้องท�ำงานหนักแบบหาเช้ากินค�ำ 
่
หรือท�ำงานด้วยความเสียสละอดทนนอนดึกตืน่ เช้า การท�ำงานหลายอย่างจนแทบไม่มเี วลาพักผ่อน
การยอมอดเพื่อให้ลูกได้กินอิ่มหรือได้เรียนหนังสือ ส่วนลูกก็ได้ใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขกับแม่
สร้างความผูกพันที่ฝังลึกระหว่างแม่ลูกจนไม่สามารถทอดทิ้งกันได้ ผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่ง
ย้อนเล่าถึงอดีตที่เคยใช้ชีวิตที่ยากล�ำบากกับแม่ ซึ่งกลายเป็นความผูกพันระหว่างแม่ลูก
ที่ไม่อาจทอดทิ้งกันได้
ตอนพ่อทิ้งไป หนูอายุได้ 8 ขวบ ตอนนั้นแม่ล�ำบากมากต้องเลี้ยงหนูกับ
น้อง 2 คน พาไปเก็บขยะ จากที่แม่เคยอยู่สบายมีพ่อเลี้ยง แม่จะสอนว่า
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คนเราต้ อ งท� ำ ทุ ก อย่ า งไม่ ว ่ า เป็ น งานอะไรแม่ พ าหนู ไ ปเก็ บ ขยะ
มี จั ก รยานคั น นึ ง มั น เหมื อ นละครมากเลย หนู ช ่ ว งเด็ ก ก็ ไ ปกั บ แม่
ก็มีกระสอบก็เก็บหมดเลยทั่วตลาด ถีบจักรยาน หนูกับน้องก็ช่วยกัน
เก็บของขายได้วันละ 200 แม่ต้องเลี้ยงหนู 2 คนส่งเรียนจนจบ ม.3
บางทีแม่ต้อง ไปตลาดเช้ามืดซื้อถั่วแระมาต้มขาย ล�ำบาก ชีวิตแย่มาก
ชีวิตที่มีความทุกข์ยากร่วมกันมาโดยไม่ทอดทิ้งกัน ท�ำให้เมื่อลูกเติบโตขึ้น ท�ำงาน
มีรายได้หรือพอจะพึ่งตนเองได้ ก็มักให้พ่อแม่หรือแม่ตามก�ำลังความสามารถ หรือลูกอาจเป็น
ผู ้ ห าเงิ น เพื่ อ เลี้ ย งดู ค นในบ้ า น โดยแม่ เ ป็ น ผู ้ เ ลี้ ย งดู ห ลาน การศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลง
ของครอบครัวไทยชีใ้ ห้เห็นว่า การขยายตัวของเมืองประกอบกับความยากล�ำบากในการหารายได้
ในหมู ่ บ ้ า น ท� ำ ให้ ค นในวั ย แรงงานจ� ำ นวนมากเดิ น ทางไปท� ำ งานในเมื อ ง และส่ ง เงิ น มา
ช่วยเหลือพ่อแม่ซึ่งยังคงอยู่ในหมู่บ้าน เมื่อมีลูกก็มีแนวโน้มจะส่งลูกกลับมาอยู่กับพ่อแม่
โดยลูกสามารถเรียนหนังสือในโรงเรียนใกล้บ้านได้ ดังนั้นในบ้านจะมีเฉพาะปู่/ย่า/ตา/ยาย
และหลาน ซึ่งเรียกว่า “ครอบครัวข้ามรุ่น”  ก็เป็นวิถีปฏิบัติที่พบมากขึ้น ข้อมูลในปี 2556 แสดง
ให้เห็นว่าสังคมไทยมีครอบครัวข้ามรุ่นอยู่ร้อยละ 2.1 เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา
และพบว่ า หั ว หน้าครัวเรือ นข้ามรุ่นเกือ บครึ่งอายุ มากกว่ า 60 ปี โดยที่ เ กื อบร้ อยละ 90
เป็นผู้หญิง ส่วนครอบครัวสามรุ่นซึ่งประกอบด้วยคนรุ่นปู่/ย่า/ตา/ยาย รุ่นลูก และหลาน มีแนว
โน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2556 มีอยู่ถึงร้อยละ 33.6  (UNFPA, 2558) สายใยเชื่อมโยงจากคนรุ่น
พ่อแม่แม่สู่รุ่นลูกและสู่รุ่นหลานจึงยังด�ำรงอยู่ และกลายเป็นรูปแบบครอบครัวขยายที่ปรากฏ
ชัดในสังคมไทย สถานการณ์ของเด็กซึ่งแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำให้ภาพที่สอดคล้องกัน
คือผู้ที่เข้ามาช่วยดูแลลูกที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้ของผู้ต้องขังหญิงคือผู้เป็นแม่ของผู้ต้องขังหญิง
ปฏิกิริยาต่อการกระท�ำผิดทางอาญา
ปฏิกริยาที่มีต่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับเจตนาในการกระท�ำผิด เส้นทางของ
การกระท�ำผิด และประเภทของความผิด ซึ่งทั้งหมดนี้มีผลต่อการยอมรับสภาวะของการเป็น
ผู้กระท�ำผิดทางอาญา ความคาดหวังที่จะได้รับความช่วยเหลือขณะที่เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา และความคาดหวังที่ลูกจะได้รับการดูแลเมื่อขาดแม่ ทั้งนี้การตอบสนอง
ต่อสภาวการณ์ของการกระท�ำผิดทางอาญาอาจมีได้หลายแบบ แต่ปฏิกิริยาแรกมักจะเป็น
ความเสียใจ ความผิดหวังแต่พร้อมให้อภัยและช่วยเหลือ และพร้อมร่วมทุกข์ร่วมสุข ผู้ต้องขัง
เหยื่อที่มองไม่เห็น
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หญิ ง คนหนึ่ ง ทบทวนสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ แม่ ข องตนเองมาหาที่ โ รงพั ก ทั น ที ท่ี รู ้ ข ่ า วการจั บ กุ ม
ในข้อหาขายยาเสพติดว่า
แม่หนูกร็ อ้ งไห้แล้วก็บอกว่า หนูคงไม่ได้ทำ� อย่างนีใ้ ช่ไหม หนูกบ็ อกว่า
หนูแค่มารับจ้างเขา หนูไม่ได้เป็นคนเอามาขายเอง หนูแค่รับจ้างเขา
เพือ่ ทีจ่ ะเอาเงินไปเลีย้ งดูลกู ๆ หนูกไ็ ม่อยากให้ลกู หนูเป็นภาระของพ่อกับแม่
มาก เพราะว่าล�ำพังแค่ตวั หนูเป็นภาระของพ่อแม่ตงั้ แต่เด็กก็มากแล้ว
สิ่งที่น่าสังเกตคือในบ้านซึ่งมีความผูกพันของคนระหว่างรุ่นอายุ จะไม่ปฏิเสธหรือ
ตัดสายสัมพันธ์กับผู้หญิงซึ่งเป็นผู้กระท�ำผิด สายใยที่เชื่อมโยงกันมาก่อนหน้าที่การกระท�ำผิด
ช่วยประคับประคองไม่ให้ผู้หญิงต้องเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างโดดเดี่ยว
แต่ระดับความช่วยเหลือจะขึ้นกับความพร้อมของสถานะทางเศรษฐกิจสังคม ความรู้ และ
ประสบการณ์ ทั้งนี้การช่วยเหลือสนับสนุนมีแนวโน้มจะออกมาในรูปของการร่วมทุกข์ร่วมสุข
โดยเฉพาะการรับภาระในการเลี้ยงหลาน ส่วนการช่วยเหลือในเรื่องการส่งเงินมาให้ผู้ที่อยู่ใน
เรือนจ�ำ หรือการมาเยี่ยมจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น ฐานะทางการเงิน เวลา และความ
ยากล�ำบากในการเดินทาง นอกจากนีบ้ า้ นซึง่ มีสายใยผูกพันกัน มีแนวโน้มทีพ่ นี่ อ้ งของผูก้ ระท�ำผิด
จะเข้ามาร่วมช่วยเหลือดูแลให้คนในบ้านผ่านวิกฤตด้วย ซึ่งนอกจากจะเป็นผลมาจากการเลี้ยง
ดูที่ของพ่อ/แม่ที่ให้ความรักความอบอุ่น สอนให้พี่น้องรักใคร่กันจนเป็นความผูกพันต่อเนื่อง
ยาวนานแล้ ว ความทุ ก ข์ ข องพ่ อ /แม่ ที่ ป รากฏให้ เ ห็ น จากการที่ ลู ก ต้ อ งไปอยู ่ ใ นเรื อ นจ� ำ 
ท�ำให้พี่น้องคนอื่นต้องการเข้ามาช่วยผ่อนคลายความทุกข์ของพ่อแม่ด้วยการช่วยเหลือ
ผู้ซึ่งต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ หรืออาจช่วยเหลือเกื้อกูลลูกของผู้ต้องขังด้วย
บ้านที่อัตคัดขัดสนกับการรับมือการถูกจ�ำคุกของแม่
ในหลายๆ สังคมโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในสภาวะของการเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขัง
อย่างรวดเร็วและต่อเนือ่ ง ผูท้ เี่ ข้ามาอยูใ่ นเรือนจ�ำมีแนวโน้มจะมาจากประชากรในช่วงชัน้ ระดับล่าง
ของโครงสร้างสังคม เช่น ในสหรัฐอเมริกา สัดส่วนของผู้ต้องขังที่เป็นคนอเมริกันผิวด�ำมากกว่า
คนกลุ่มอื่นๆ ซึ่งค�ำอธิบายในเรื่องนี้มักจะเกี่ยวข้องกับอคติของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ที่ มุ ่ ง จั บ กุ ม คนกลุ ่ ม นี้ ม ากกว่ า คนผิ ว ขาว และเพราะคนกลุ ่ ม นี้ มี วิ ถี ชี วิ ต และโอกาสจ� ำ กั ด
ในการด�ำรงชีวิตแบบไม่เสี่ยงกับการกระท�ำผิดและการถูกด�ำเนินคดี ดังที่ได้น�ำเสนอไปแล้วว่า
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“การจ�ำคุกประชาชนจ�ำนวนมาก” (mass imprisonment) ในสหรัฐอเมริกาเป็นสภาวะที่จ�ำนวน
ของผู ้ ต ้ อ งขั ง เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว เกิ น ว่ า อั ต ราการเพิ่ ม ปกติ ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากนโยบาย
การลงโทษรุนแรงแก่ผู้ประกอบอาชญากรรม (tough on crime) โดยผู้ที่ถูกส่งเข้ามาในเรือนจ�ำ
จะกระจุกตัวอยู่ที่คนระดับล่างของสังคม (Garland, 2001)
ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาความยากจนมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ได้มีการกล่าวถึงการ
ลดช่องว่างในทางเศรษฐกิจและสังคมในหมู่ประชาชนให้น้อยลง โดยเร่งให้มีการกระจายราย
ได้และยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของสังคมชาวนาไร่และผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้คนเหล่านี้มี
ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ และเร่งกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและขยายการบริการทางสังคม
ไปให้ถึงประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นชนบทให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามก็ยังพบ
ว่าในอีก 10 ปีต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ซึ่ง
ประเทศไทยประสบความส�ำเร็จในด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ 10.5 ต่อปี
แต่ประเทศไทยกลับยังคงมีปญ
ั หาในเรือ่ งการกระจายรายได้อย่างชัดเจน เมือ่ สิน้ สุดแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 6 กลับปรากฏว่า ปัญหาความเหลื่อมล�้ำของรายได้ระหว่างกลุ่มครัวเรือนยังคงเพิ่มขึ้น
กล่าวคือผู้ที่มีรายได้สูง (20% แรก) ยังคงมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสามารถมีสัดส่วน
ของรายได้ต่อรายได้ท้ังหมดของประเทศถึงร้อยละ 54.9 ขณะที่ผู้มีรายได้น้อย (20% ล่างสุด)
มีสดั ส่วนรายได้เพียงร้อยละ 4.5 ของรายได้ทงั้ หมด หรือกล่าวอีกอย่างหนึง่ คือมีประชากรร้อยละ
20 ซึ่งครอบครองรายได้กว่าครึ่งหนึ่งของรายได้รวมของประเทศ และรายได้ที่เหลือก็กระจาย
ไปยังประชากรอีกร้อยละ 80  และจนถึงปัจจุบัน
ในปี 2555 ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (2557) ได้ ส� ำ รวจ
จ�ำนวนครัวเรือนทีอ่ ยูใ่ ต้เส้นความยากจน (poverty line) ซึง่ วัดจากมาตรฐานการครองชีพขัน้ ต�ำ 
่
(minimum standard of living) พบว่า โดยรวมความยากจนลดลง โดยลดลงจากร้อยละ 13.2
ของประชากรทั้งประเทศ ในปี 2554 เหลือ ร้อ ยละ 12.6 ในปี 2555 (คนจน 8.4 ล้ า นคน)
หากรวม “คนจน” กั บ “คนเกื อ บจน” แล้ ว จะมี ป ระมาณ 15.6 ล้ า นคนหรื อ ร้ อ ยละ 23.5
ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งบ่งชี้ได้ว่าความยากจนยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญของประเทศไทย
คนจนส่วนใหญ่อยูใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึง่ มีคนจนประมาณ 3.7 ล้านคนซึง่ คิดเป็นร้อยละ
44.5 ของคนจนทั้งประเทศ คนจนส่วนใหญ่อยู่ในเขตชนบท และจากการวิเคราะห์ข้อมูล
เหยื่อที่มองไม่เห็น
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การส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนล่าสุดในปัจจุบัน บ่งชี้ได้ว่า ผู้ซึ่งมีโอกาสสูง
จะตกเป็นคนจน ได้แก่ ผู้ที่มีการศึกษาต่่าโดยเฉพาะที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
ต�่ำกว่าและไม่เคยเรียนหนังสือ ผู้ที่ท�ำงานในภาคเกษตรจะมีโอกาสจะตกเป็นคนจนสูงกว่า
ผู้ที่ท�ำงานนอกภาคเกษตรเกือบ 2 เท่า นอกจากนี้ยังพบว่า สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล�้ำทาง
เศรษฐกิจสูงมาก โดยพบว่ากลุ่มคนรวยที่สุดมีรายได้สูงกว่ากลุ่มคนจนที่สุดถึง 25 เท่า
ประเทศไทยก็ เ กิ ด ปรากฏการณ์ ก ารจ� ำ คุ ก ประชาชนจ� ำ นวนมากเช่ น เดี ย วกั น
โดยเฉพาะการเพิม่ จ�ำนวนของผูต้ อ้ งขังหญิงในอัตราทีส่ งู มากจนเกือบจะเป็นอันดับหนึง่ ของโลก
ผู้ต้องขังหญิงกว่าร้อยละ 80 ถูกตัดสินด้วยฐานความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด และส่วนใหญ่มา
จากสังคมระดับล่าง คือมีการศึกษาระดับภาคบังคับหรือต�่ำกว่าภาคบังคับ และท�ำงานที่ต้อง
ใช้แรงงาน งานรับจ้างในไร่นา หรือการขายของเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะ
ประชากรกลุ่มนี้มีอัตราส่วนสูงที่สุดในสังคมไทย และส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่คนกลุ่มนี้
มีโอกาสที่จ�ำกัดในการหารายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่คนในยุคปัจจุบันมองว่าคือสิ่งความ
จ�ำเป็น เมื่อประกอบกับการที่มียาเสพติดแพร่ระบาดอยู่ในสังคมไทยตั้งแต่ในระดับหมู่บ้าน
เมืองขนาดเล็ก ไปจนถึงเมืองขนาดใหญ่ คนสามารถเข้าถึงยาเสพติดได้ง่าย เพราะการกระจาย
ยาเสพติดไปยังคนในวงกว้างใช้วิธีไม่ต่างจากการขายตรง คือจะมีผู้ขายยาและน�ำส่งยา
ตั้งแต่ผู้ขายรายย่อย ลงทุนไม่มากนักหรืออาจไม่ต้องลงทุนเลย ไปจนการเป็นผู้ขายระดับกลาง
หรือระดับใหญ่ (นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ, 2555a)
เรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิงแสดงให้เห็นว่า ฐานะทางเศรษฐกิจหรือความยากจน
ไม่อาจน�ำมาใช้เป็นตัวคาดท�ำนายการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรมได้อย่าง
ตรงไปตรงมา แม้การศึกษาที่อยู่ทั้งในสังคมไทยและต่างประเทศจะได้ผลที่คล้ายคลึงกันว่า
ผู้ที่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำมีแนวโน้มจะมาจากประชากรกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับล่าง เช่น มีฐานะยากจน มีการศึกษาน้อย เป็นคนกลุ่มที่ถูกกีดกันในการได้รับ
โอกาสต่ า งๆ อย่ า งไรก็ ต ามปรากฏการณ์ ที่ มี ค นจ� ำ นวนมากที่ อ ยู ่ ใ นสถานะใกล้ เ คี ย งกั บ
ผู้กระท�ำผิด สามารถด�ำรงชีวิตอยู่โดยไม่มีการท�ำสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎหมาย การเข้าถึงประสบการณ์
ของผู้ซึ่งมาจากสภาวะแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของบ้านที่แตกต่างกัน และจุดหักเห
ทีท่ ำ� ให้สมาชิกในบ้านเข้าสูก่ ารกระท�ำผิด จะช่วยให้คำ� อธิบายทีเ่ กีย่ วข้องกับฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของบ้านกับความเสีย่ งทีส่ มาชิกในบ้านจะเข้าไปเกีย่ วข้องกับอาชญากรรมได้ชดั เจนมากขึน้
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การขายยาหรือน�ำส่งยาเสพติดเพื่อบรรเทาความอัตคัดขัดสน
เรื่ อ งเล่ า ของผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู ้ ที่ ก ระท� ำ ผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด
จ�ำนวนมากเลือกที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนื่องจากเป็นแหล่งรายได้ที่เข้าถึงง่าย บัวซึ่งมา
จากครอบครัวซึง่ มีฐานะยากจน ชีวติ ในวัยเด็กมีความยากล�ำบาก พ่อแม่ทำ� งานหนัก และหลายคน
ช่วยพ่อแม่ท�ำงานมาตั้งแต่ยังอายุไม่ถึง 10 ขวบ ความยากจนของพ่อแม่ท�ำให้ไม่สามารถ
ส่งลูกเรียนหนังสือได้ ท�ำให้ต้องออกจากโรงเรียน และมาท�ำงานโดยใช้แรงงาน ในที่สุดก็อยู่กิน
กับผู้ชายซึ่งมีฐานะไม่แตกต่างกัน ความปรารถนาจะช่วยให้ครอบครัวหลุดออกจากวงจร
ของความอัตคัดขัดสน ท�ำให้เข้าไปสู่แวดวงของยาเสพติด บัวเล่าถึงชีวิตก่อนเข้ามาอยู่ในเรือน
จ�ำว่า ต้องรับจ้างท�ำงานในไร่นา หมดงานก็รับจ้างตัดอ้อย เงินไม่พอใช้ สามีไม่ได้ช่วยหาเงิน
เพราะติดเหล้า ยิ่งลูกเรียนสูงขึ้น ยิ่งต้องจ่ายมากขึ้น บัวใช้ค�ำพูดว่า
แต่ละวันนี่ตื่นเช้ามาก็ไปไร่ได้ค่าจ้างวันละร้อย ท�ำงานจากโมงเช้า
ไปถึงเที่ยง จากบ่ายโมงถึง 5 โมงเย็นได้วันละร้อย ช่วงที่หมดงานก็ไป
รับจ้างตัดอ้อย ได้จ่าจ้างแค่ 70 บาทต่ออ้อยร้อยล�ำ บางวันก็ได้ 200 มัน
บางวันก็ไม่ถงึ แฟนก็กนิ แต่เหล้า ไม่สนใจลูกเต้าจะเรียนจะยังไง ไม่สนใจ
โดยทั่วไปแล้ว ผู้ต้องขังหญิงมักไม่ใช่ผู้ค้ารายใหญ่และมักถูกจับด้วยการถูกต�ำรวจ
ล่อซื้อ หรือการที่คนในแวดวงเดียวกันให้ข้อมูลกันต�ำรวจเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง เนื่องจาก
กฎหมายก�ำหนดให้การครอบครองยาเสพติดเพือ่ จ�ำหน่ายและจ�ำหน่ายยาเสพติดมีโทษจ�ำคุกสูง  
แม้ จ ะมี ย าเสพติ ด จ� ำ นวนไม่ ม ากนั ก ก็ ต าม ผู ้ ห ญิ ง ที่ ถู ก จั บ จึ ง ถู ก ตั ด สิ น ลงโทษจ� ำ คุ ก เป็ น
เวลานาน เช่น การถูกล่อซื้อยาบ้าโดยผู้หญิงอาจมียาอยู่กับตัวเพียง 10 เม็ด อาจได้รับโทษ
จ�ำคุกสูงถึง 10 ปี
บางคนอาจเริ่มจากรับยามาจ�ำนวนไม่มากนักและน�ำไปขายให้กับผู้ต้องการซื้อ
เมื่อมีลูกค้ามากขึ้นก็อาจเพิ่มจ�ำนวนการขาย นอกจากนี้การรับจ้างถือยาไปส่งให้ลูกค้าเป็นอีก
วิธีหนึ่งซึ่งคนที่อัตคัดขัดสนอาจตกลงท�ำเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัว การถือยาไปส่งให้ผู้ซื้อ
ผู้ถือยาจะถือยาไปเป็นจ�ำนวนมากโดยผู้ถือยาอาจไม่รู้ว่ายาที่ถือไปมีจ�ำนวนเท่าไร  ผู้ถือยา
จะได้ค่างจ้างจากการถือยา ไม่ใช่ก�ำไรจากการขายยา ผู้ที่ท�ำงานลักษณะนี้มักเป็นผู้ที่ไม่มีเงิน
หรือเครดิตในการน�ำยามาขาย จึงต้องเสี่ยงถือยาจ�ำนวนมาก โดยได้เงินเป็นค่าจ้าง
เหยื่อที่มองไม่เห็น
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พอแฟนรู้ เขาก็เตือนเราท�ำอย่างนี้ไม่กลัวโดนจับหรือ หนูก็บอกว่าหนูท�ำ
เพื่ออยากได้สตางค์มาเลี้ยงลูกชีวิตครอบครัวจะได้ดีขึ้น คือหนูคิดผิดไง
ก็ ไ ด้ เ ยอะจริ ง นะ ครอบครั ว ก็ ดี ขึ้ น มี ร ถมี อ ะไร มี ม อเตอร์ ไ ซค์ ที่ เ รา
อยากได้กซ็ อื้ ได้ แฟนก็ไม่เห็นด้วยแต่หา้ มไม่ฟงั แล้ว ก็มลี กู น้องประมาณ
สามสีค่ น แล้วเอายาทีไ่ ปรับมาเอามาให้พวกมัน แล้วให้เคลียร์เงินให้เรา
ทีหนึ่งก็ไม่เยอะหรอก แสนสอง แสนสาม เราก็ต้องไปคืนให้เจ้าของยา
ด้ ว ยเราได้ แ ค่ ถุ ง ละหมื่ น สี่ ส่ ง สิ บ ถุ ง ก็ ไ ด้ ง วดละ 50,000 อยู ่ แ ล้ ว
ตายตัวเลย
ปฏิกิริยาที่มีต่อการกระท�ำผิด
การเข้ามาสู่แวดวงการขายยาเสพติดซึ่งส่วนใหญ่เป็นยาบ้า (มียาไอซ์อยู่บ้างแต่ไม่
มากนัก) มักได้รับค�ำอธิบายว่า ท�ำไปเพื่อหาทางออกให้กับชีวิตที่มีความอัตคัดขัดสน เช่น
เพือ่ ช่วยเหลือพ่อแม่ซงึ่ มีชวี ติ ทีย่ ากล�ำบาก แม้จะอายุมากแล้วก็ยงั ต้องท�ำงานหนัก เพือ่ น�ำเงินมา
สร้างบ้านหรือซ่อมแซมบ้านซึ่งช�ำรุดซุดโทรมจนแทบจะไม่คุ้มฝน เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย
ของพ่อแม่หรือของลูกซึง่ เป็นส่วนเกินจากหลักประกัน 30 บาทรักษาทุกโรค เพือ่ ให้ลกู ได้เรียน
หนังสือ ซึ่งล้วนเป็นการกระท�ำเพื่อช่วยให้คนในครอบครัวมีชีวิตที่พ้นจากความอัตคัดขัดสน
มากกว่าความความโลภหรือความปรารถนาที่จะให้ตนเองได้ใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือย สุขสบาย
ปฏิกิริยาของคนในบ้านเมื่อมีการจับกุมและด�ำเนินคดีจึงมีแนวโน้มจะเป็นความเข้าใจ เห็นใจ
สงสาร และเป็นหนีบ้ ญ
ุ คุณ แต่ดว้ ยความอัตคัดขัดสน จึงมักไม่อยูใ่ นฐานะทีจ่ ะช่วยอะไรได้มาก
เพราะครอบครัวเหล่านี้มิได้อยู่ในฐานะของการอยู่ดีกินดี การขายยาหรือส่งยาเล็กๆ น้อยๆ
เป็นการช่วยบรรเทาความอัตคัดขัดสนเท่านั้น
ในครอบครัวที่อัตคัดขัดสน การต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำท�ำให้ครอบครัวต้องประสบ
ความยากล�ำบากมากเพราะท�ำให้ขาดรายได้ซึ่งมีความส�ำคัญต่อการอยู่รอดของสมาชิก
ในบ้าน และการเข้าไปอยูใ่ นเรือนจ�ำยังเพิม่ รายจ่ายในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการช่วยเหลือผูซ้ ง่ึ ต้องเข้าไป
อยู่ในเรือนจ�ำ แม้การช่วยเหลือจะท�ำไม่ได้มากนักแต่ก็ยังมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับการไปเยี่ยม
และการมอบเงินไว้ให้ผู้ต้องขังเป็นค่าใช้จ่ายในเรือนจ�ำด้วย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีแนวโน้มว่าเมื่อ
ผูห้ ญิงเข้าไปอยูใ่ นเรือนจ�ำได้ระยะหนึง่ การช่วยเหลือหรือการเยีย่ มจะมีนอ้ ยลงหรือแทบไม่มเี ลย
ซึ่งมักเป็นความประสงค์ของผู้ที่เข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำที่พยายามจะไม่ร้องขอการช่วยเหลือใดๆ
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เพราะรูว้ า่ ผูอ้ ยูภ่ ายนอกมีความล�ำบากอยูแ่ ล้ว ส่วนผูซ้ งึ่ อยูภ่ ายนอกก็ยงิ่ อยูใ่ นความอัตคัดขัดสน
มากขึ้นท�ำให้ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ กับผู้ที่อยู่ในเรือนจ�ำได้  
บ้านที่เปราะบางกับการรับมือการถูกจ�ำคุกของแม่
ความสัมพันธ์ที่เปราะบาง (vulnerable relationship) เป็นความสัมพันธ์ที่คนในบ้าน
มิได้มีเป้าหมายร่วมกันเกี่ยวกับการอยู่รอดของครอบครัว อาจมุ่งท�ำสิ่งต่างๆ ตามความ
ต้องการหรือเพื่อความสุขของตนเอง ทรัพยากรในบ้านอาจถูกใช้เพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่ค�ำนึง
ถึงคนอื่น หรือบางคนอาจมีพฤติกรรมที่คุกคามการมีชีวิตที่ดีของคนในบ้าน เช่น การติดเหล้า
เล่นการพนัน เสพยา ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้ทรัพยากรในบ้านอย่างสิ้นเปลือง แต่ยังมีผลในทางลบ
ต่อความสุขหรือการมีชีวิตที่ดีของคนในบ้านอีกด้วย การศึกษานี้พบว่า เด็กที่มาจากครอบครัว
ที่เปราะบางอาจมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสังคม เช่น ไม่มีวินัยในตนเอง
ชอบเที่ยวเตร่ มีผลการเรียนที่ไม่ดี การเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำของแม่อาจเป็นเพียงฟางเส้นสุดท้าย
ทีท่ ำ� ให้เด็กต้องเผชิญพบกับความล้มเหลวในการด�ำรงชีวติ ทีดแี ละประสบความส�ำเร็จ ในกรณีนี้
เป็ น การยากที่ จะสรุปได้อ ย่างชัด เจนถึงผลกระทบในทางลบที่ ลูกได้ รั บจากการถู กจ� ำ คุ ก
ของแม่ ดังนัน้ การศึกษานีจ้ งึ มุง่ ความสนใจไปที่ สภาวะการณ์เมือ่ ครอบครัวทีม่ คี วามเปราะบาง
ต้องเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตคือการที่แม่ถูกจ�ำคุก สมาชิกอื่นๆ ของบ้านมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เกิด
ขึ้นอย่างไร โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยไม่ท�ำให้สถานการณ์
เลวร้ายลงไป
การติดเหล้าของคนในบ้าน
การติดเหล้าถูกเรียกว่าเป็น “โรคของครอบครัว” (family diseases) ทัง้ นีเ้ พราะสมาชิก
ของครอบครั ว ไม่ ว ่ า จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ คนติ ด เหล้ า ในฐานะสามี ภรรยา พ่ อ แม่ ลู ก พี่ น้ อ ง
ล้วนได้รับผลจากปัญหาที่มาจากการติดเหล้าของผู้นั้น มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นผลในทางลบ
ของการติดเหล้าต่อชีวิตของผู้ดื่มเหล้า ต่อครอบครัว เพื่อนบ้าน กลุ่มเพื่อน ชุมชน และสังคม
และยังมีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าการติดเหล้ามีความเชื่อมโยงการก่ออาชญากรรมอีกด้วย
การมี ค นติ ด เหล้ า อยู ่ ใ นบ้ า นและสร้ า งปั ญ หาต่ า งๆ มั ก จะน� ำ ไปสู ่ ก ารที่ ส มาชิ ก คนอื่ น ๆ
ของครอบครัวหาทางออกในลักษณะทีไ่ ม่เป็นผลดีตอ่ การมีชวี ติ ทีด่ ี (unhealthy coping method)
ในสังคมไทย สถานการณ์ความเปราะบางของบ้านเกิดจากการที่สมาชิกในบ้านดื่มเหล้า
อย่างหนักและดื่มทุกวัน จนควบคุมตัวเองไม่ได้ เมื่อมีการตักเตือนหรือว่ากล่าวจากคนในบ้าน
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ผู้ติดเหล้าก็มักมีปฏิกิริยาที่คุกคามคนห้าม อาจเริ่มจากการชวนทะเลาะเบาะแว้ง การท�ำลาย
ข้าวของ ไปจนถึงการท�ำร้ายร่างกายภรรยาและลูก
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวรส.) ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ข้อมูลว่า ในปี 2554 สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์
ในประเทศไทยมีความรุนแรงมาก กล่าวคือคนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นอันดับ 40
ของโลก และถ้าพิจารณาเฉพาะเหล้าขาวแล้ว พบว่าคนไทยดื่มมากเป็นอันดับ 5 ของโลก  
ทั้งนี้เหล้าขาวซึ่งมีการดื่มกันมากในคนระดับล่างมีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทยถึง
ร้อยละ 72 นอกจากนีย้ งั มีขอ้ มูลแสดงให้เห็นว่า เหล้าเป็นปัจจัยหนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว ครอบครัวดื่มสุรามีความรุนแรงมากกว่าของครอบครัวที่ไม่มีปัญหาเรื่องสุรา
ถึงเกือบ 4 เท่า และยังมีการศึกษาในประชากรกลุม่ เล็กๆ ในชุมชนแออัดพบว่า ใน 100 ครอบครัว
ที่มีความรุนแรง มีเรื่องของเหล้าเข้ามาเกี่ยวข้องถึงร้อยละ 84
เรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิงแสดงให้เห็นว่า การติดเหล้าของสามี/คู่ชีวิตมีผลในทางลบ
ต่อคุณภาพชีวติ คนในบ้าน ไม่เพียงแต่การใช้เงินทีม่ อี ยูจ่ ำ� กัดไปซือ้ เหล้าเท่านัน้ แต่การติดเหล้า
ท�ำให้สามีไม่ท�ำงานหรือท�ำงานน้อยลง ท�ำบ้างไม่ท�ำบ้าง จึงแทบไม่มีรายได้มาช่วยจุนเจือ
ครอบครัว ท�ำให้ต้องอาศัยรายได้ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดของผู้หญิง ในครอบครัวซึ่งลูกก�ำลังเรียน
หนังสือ การติดเหล้าของสามีมีผลต่อโอกาสในการศึกษาในระดับที่สูงกว่าภาคบังคับของลูก
และเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้ในบางครอบครัว ผู้หญิงต้องพยายามหารายได้เพิ่ม ซึ่งไม่สามารถ
ท�ำได้ง่ายๆ เมื่อมีช่องทางในการหาเงินด้วยการขายยาเสพติดเล็กๆ น้อยๆ หรือรับจ้างถือยา
ไปส่ง ก็อาจตัดสินใจท�ำเพื่อผ่อนคลายปัญหาความอัตคัตขัดสนของครอบครัว หรือบางครั้ง
ก็เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น น�ำเงินมาส่งเป็นค่าเทอมให้ลูก
ประสบการณ์ชีวิตของสมพิศสะท้อนสภาวะของครอบครัวที่มีความเปราะบางที่
ส่งผ่านจากรุน่ อายุหนึง่ มาสูอ่ กี รุน่ อายุหนึง่ สมพิศเกิดมาในครอบครัวชาวนาทีย่ ากจน ช่วยพ่อแม่
ท� ำ นามาตั้ ง แต่ ยั ง เด็ ก ว่ า งจากการท� ำ นาก็ ไ ปรั บ จ้ า งตั ด อ้ อ ย สมพิ ศ เล่ า ว่ า “ยั ง ไม่ อ อก
จากโรงเรียนก็ตัดอ้อยเป็นแล้ว ตอนเด็กๆ ช่วยพ่อท�ำคะน้า เลี้ยงควายไถนา”  พ่อของสมพิศ
ดื่มเหล้าหนัก ไม่สนใจลูก เรียนหนังสือจบชั้นประถมปีที่ 6 สมพิศก็ต้องออกจากโรงเรียนมาช่วย
แม่ท�ำงานทุกอย่าง อายุยังไม่ถึง 20 ปี สมพิศก็อยู่กินกับผู้ชายในหมู่บ้าน อยู่ด้วยกันได้พักหนึ่ง
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สามีเริ่มดื่มเหล้ามากขึ้นจนกลายเป็นดื่มทุกวัน ดื่มอย่างหนัก จนแทบไม่ได้ออกไปท�ำงาน
รับจ้างหาเงิน และยังหาเรื่องทุบตีสมพิศเป็นประจ�ำ  สมพิศต้องแบกรับภาระการท�ำงานรับจ้าง
เพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูกเพียงล�ำพัง
เมื่อลูกคนโตเรียนถึงชั้นมัธยมสาม สมพิศอยากให้ลูกได้เรียนต่อ แต่รายได้ที่มีอยู่ไม่
เพียงพอต่อการที่ลูกจะไปเรียนในโรงเรียนที่ไกลออกไป มีคนรู้จักแนะน�ำให้สมพิศมาช่วยเดิน
ยา โดยบอกว่า ท�ำเล็กๆ น้อยๆ ต�ำรวจไม่จับ และอย่างน้อยก็พอจะมีรายได้เพิ่มขึ้นบ้าง สมพิศ
จึงเริ่มรับเป็นคนเดินส่งยาบ้าให้คนที่ต้องการ ท�ำอยู่ได้ไม่กี่ครั้ง สมพิศก็ถูกต�ำรวจล่อซื้อและถูก
จับด�ำเนินคดี สมพิศถูกส่งเข้าเรือนจ�ำและหลังจากนั้น ก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเลย   ลูกทั้งสามคน
ต้องอยูก่ บั ยายซึง่ สุขภาพไม่ดี เดินแทบไม่ได้ ลูกคนโตไม่ได้เรียนต่ออย่างทีต่ งั้ ใจไว้ จบชัน้ มัธยมสาม
แล้วก็ตอ้ งออกมาท�ำงานทีป่ ม๊ั น�ำ้ มันเพือ่ เลีย้ งน้องอีกสองคน เมือ่ น้องทัง้ สองคนเรียนจบชัน้ มัธยมสาม
ก็ท�ำงานเป็นลูกจ้างที่ปั๊มน�้ำมันอีกเช่นกัน สมพิศเล่าว่า “เข้ามาอยู่ที่นี่ได้ 4 ปี ลูกคนโตมาเยี่ยม
ตอนแรกๆ แค่สองครั้ง และไม่เคยมาอีกเลย อยากได้ข่าวจากลูก อยากเห็นหน้าลูก” ส่วนสามี
ของสมพิศก็มีเรื่องกับคนในวงเหล้าและถูกแทงตาย สมพิศจึงเหมือนกับมีชีวิตอยู่เพียงล�ำพัง
ในเรือนจ�ำ
เรื่องราวของสมพิศไม่ต่างจากชีวิตของผู้ต้องขังอีกหลายคนในเรือนจ�ำ คือเกิดมา
ในครอบครัวซึ่งมีพ่อติดเหล้า เมื่อมีสามี สามีก็ติดเหล้า ไม่รับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของคน
ในครอบครัว ผู้หญิงต้องเป็นคนหารายได้เพียงคนเดียว และในบางกรณียังต้องอดทนกับการ
ถูกท�ำร้ายร่างกายจากสามี เมือ่ บ้านไม่มคี วามสงบ แม่ไม่มเี วลามาคอยดูแลลูกเพราะต้องท�ำงาน
หามรุ่งหามค�่ำ  ท�ำให้สายใยผูกพันในครอบครัวอ่อนแอ เมื่อต้องประสบกับเหตุการณ์วิกฤต
ครอบครัวก็แตกสลาย อย่างไรก็ตามเป็นการยากที่จะคาดการณ์ได้ว่า หากสมพิศไม่ต้องเข้ามา
อยู่ในเรือนจ�ำ  ลูกๆ ของสมพิศจะมีโอกาสในชีวิตดีกว่าที่เป็นอยู่มากน้อยแค่ไหน เพราะสมพิศ
เองต้องท�ำงานรับจ้าง มีรายได้ที่จ�ำกัด ส่วนสามีติดเหล้าและในที่สุดเสียชีวิต หากสมพิศ
ไม่พยายามหารายได้เพิม่ จากการน�ำยาเสพติดไปส่งให้ผซู้ อื้ โอกาสทีส่ มพิศจะมีรายได้เพียงพอ
ที่จะส่งเสียให้ลูกได้เรียนสูงขึ้นก็มีจ�ำกัดเช่นกัน  
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การตกอยู่ภายใต้กับดักของบริโภคนิยม
การพัฒนาไปสู่ความทันสมัยของประเทศไทยก่อให้เกิดการผลิตสิ่งของและบริการ
ต่างๆ ในรูปของสินค้าที่บุคคลสามารถหาซื้อเป็นเจ้าของได้โดยการใช้เงิน ผู้ผลิตสินค้าใช้
การสื่อสารและการโฆษณากระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
สินค้าหลายอย่างกลายเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับคนทั่วไปที่จะใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เป็นเครื่องมือ
ในการท�ำมาหาเลี้ยงชีพ หรือการเดินทาง เช่น ตู้เย็น เตาแก๊ส รถมอเตอร์ไซด์ รถไถ ฯลฯ นิยาม
ของ “สิง่ ของจ�ำเป็น” แปรผันไปตามสถานะของแต่ละบุคคล คนทีเ่ คยขาดแคลนเงิน หรือหาเงินมา
ด้วยความยากล�ำบากต้องใช้ก�ำลังแรงกาย การได้มาซึ่งสิ่งอ�ำนวยความสะดวกบางอย่าง
เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น รถมอเตอร์ไซด์ หรือรถปิกอัพ โทรศัพท์มือถือ แต่ในบางกรณีความต้องการ
อาจเพิม่ ไปถึงการมีบา้ น ทีด่ นิ เงินเก็บ นอกจากการได้มาซึง่ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกและสินค้าต่างๆ
แล้ว การเข้าถึงบริการหลายอย่าง เช่น การเข้าถึงบริการสุขภาพ สาธารณูปโภค การศึกษา
ที่พักอาศัย ก็ล้วนมีราคาแพง  ยิ่งไปว่านั้นประเทศไทยยังเผชิญกับปัญหาในด้านทรัพยากร
และสิง่ แวดล้อมทีม่ สี ว่ นท�ำให้คนจ�ำนวนมากขาดแหล่งทรัพยากรในการด�ำรงชีวติ โดยเฉพาะทีด่ นิ
ท�ำกินและแหล่งน�้ำ
ในขณะเดียวกัน ดังที่ได้น�ำเสนอไปบ้างแล้วว่า การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศไทยท� ำ ให้ เ กิ ด การกระจุ ก ตั ว ของรายได้ อ ยู ่ กั บ นั ก ลงทุ น และผู ้ ที่ ท� ำ งานใน
ภาคอุตสาหกรรม ส่วนผู้ที่อยู่ในภาคเกษตรกรรมกลายเป็นกลุ่มที่คนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย
คนจ�ำนวนมากมีหนี้สิน และไม่มีโอกาสเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆ แม้ว่าในระยะเวลาต่อมา
ประเทศไทยจะมี น โยบายในการกระจายรายได้ ด ้ ว ยการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ในภาคเกษตร
ให้มากขึ้น แต่สถานการณ์ของการมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
ประชาชนจ�ำนวนมากตกอยู่ในสภาวะการเป็นหนี้สิน (ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2557)
เรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิงแสดงให้เห็นว่า การจ�ำหน่ายยาเสพติดเป็นงานที่ดูเหมือน
ท�ำได้ง่ายส�ำหรับผู้ที่มีช่องทาง คือมีแหล่งซื้อและมีผู้ซื้อ การซื้อง่ายขายคล่อง ที่เรียกกันว่าเป็น
เงินเร็ว (fast money) ท�ำให้คนทีเ่ ข้าไปอยูใ่ นแวดวงนีถ้ อนตัวได้ยาก โดยเฉพาะเมือ่ รายได้จากส่วน
นีช้ ว่ ยให้คนในครอบครัวสามารถด�ำรงชีวติ ได้ตามปกติ ความพยายามในการลดรายจ่ายหรือการ
บริโภคเพือ่ ให้สามาถพ้นจากการท�ำสิง่ ผิดกฎหมายดูจะเป็นเรือ่ งยาก ผูท้ ถี่ กู จับด�ำเนินคดีมกั จะใช้
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ค�ำพูดคล้ายๆ กันว่า “พอคิดจะเลิก ก็โดนจับเสียก่อน” แวดวงยาเสพติดใช้ความต้องการสินค้าและ
บริการเป็นกับดักให้คนมีความต้องการเงินต่อไปเรือ่ ยๆ ดังนัน้ ภายใต้สถานการณ์ทบี่ คุ คลสามารถ
เข้าถึงแหล่งขายยาเสพติด และมีลูกค้าหรือคนที่มีความต้องการยาเสพติด บุคคลมีแนวโน้มจะ
เลือกใช้การค้ายาเสพติด โดยขาดการใคร่ครวญเกี่ยวกับการถูกลงโทษตามกฎหมายบ้านเมือง
บุคคลอาจประเมินสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตนเองต�่ำกว่าความเป็นจริง โดยเฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่มี
ตัวอย่างของคนรอบข้างทีก่ ำ� ลังกระท�ำสิง่ เดียวกัน และประสบความส�ำเร็จในการได้มาซึง่ เงินและ
สิง่ ของต่างๆ
เพชรทบทวนความหลังเมื่อมีลูกคนแรกและอยากให้ลูกได้สิ่งที่ต้องการ หาซื้ออะไร
ให้ลูกได้ก็มีความสุข เพชรยกตัวอย่างการพาลูกไปศูนย์การค้าในเมืองว่า
ช่วงนั้นที่ลูกไม่มีจักรยาน เขาเห็นพวกเพื่อนขี่จักรยานกัน ลูกยังขี่ไม่เป็น
ก็อยากมีบ้าง ไปยืมพี่ พี่มันก็ไม่ให้ มันก็ให้น้องนั่งซ้อนท้าย ตอนนั้นหนู
มีเงินอยู่ 2,000 ไปซื้อให้ลูกเลย เห็นลูกไปมองคนอื่นเขาขี่ ก็พาลูกไป
ซื้อเลยพันแปดก็เหลือเงินสองร้อยกว่า ก็คิดว่ายังไงก็ต้องหาได้อยู่แล้ว
การเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อใช้เป็นแหล่งรายได้ มีทั้งกรณีที่ท�ำโดยไม่มี
คนในครอบครัวรู้ และมีคนในครอบครัวรู้ กรณีของเพชร แม่ของเพชรซึ่งอยู่บ้านเลี้ยงหลาน
พอจะรู้ว่าเพชรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ก็มิได้ห้ามปรามอย่างเด็ดขาด เพียงแต่เตือน
ให้ระมัดระวัง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแม่รู้ว่า เงินที่เพชรได้มาก็น�ำมาใช้จ่ายซื้อของให้กับครอบครัว
เพชรบอกแม่ว่า อยากท�ำสักพักหนึ่งเพื่อเก็บเงินไว้ให้ลูก ในที่สุดเพชรก็ถูกจับ
สามีเจ้าชู้ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว
ความเปราะบางอาจเกิดขึ้นในครอบครัวซึ่งสามีเจ้าชู้ และไม่รับผิดชอบในการดูแล
ครอบครัว โดยเฉพาะไม่สนใจกับการกินดีอยู่ดีของลูก ท�ำให้ภรรยาขาดความมั่นคงทั้งทาง
ด้านชีวติ ครอบครัว จิตใจ และเรือ่ งค่าใช้จา่ ย ไม่สามารถหาทางออกจากปัญหาทีส่ ะสมมาเรือ่ ยๆ
อาจหาทางออกด้วยการมีชีวิตที่อยู่ในความเสี่ยง เช่น อาจเสพยา ดื่มเหล้า หรืออาจเข้าไป
เกี่ยวข้องกับการขายยาเสพติด หรือในบางกรณีผู้หญิงซึ่งอายุน้อยอาจมีผู้ชายอายุมากมารับ
เลี้ยง โดยเจอกันเป็นครั้งคราวและผู้ชายให้เงินใช้ โดยผู้หญิงไม่ได้บอกความจริงว่ามีสามีแล้ว
เหยื่อที่มองไม่เห็น
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แต่อาจบอกว่าเคยมีสามีและเลิกกันแล้ว การมี “เสี่ย” มาเลี้ยงดูนับเป็นทางออกของผู้หญิง
ซึ่งมีสามีที่ขาดความรับผิดชอบ แต่ก็เป็นการท�ำให้ครอบครัวตกอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง
เช่น พ่อแม่ไม่ค่อยอยู่บ้าน ไม่ค่อยได้ท�ำกิจกรรมร่วมกันกับลูก อาจปล่อยให้ตายายหรือปู่ย่า
หรือญาติใกล้ชิดคนอื่นๆ เลี้ยงดู เมื่อมีเหตุการณ์วิกฤตคือการที่ผู้หญิงถูกจับกุม จะยิ่งผลัก
ให้ครอบครัวตกอยู่ในสภาวะของความเปาะบางมากขึ้น
มลฤดีเกิดมาในครอบครัวที่อัตคัดขัดสน แม่เลิกกับพ่อตั้งแต่มลฤดียังเล็กๆ แม่มีสามี
ใหม่ มลฤดีอยู่ในบ้านหลังเล็กๆ ทั้งบ้านแทบไม่มีอะไรเลยนอกจากที่นอนบางๆส�ำหรับนอน
แม่อายุมากแล้วท�ำงานได้ค่าจ้างเล็กๆน้อย มลฤดีใช้ค�ำพูดว่า “แม่ไม่ได้ท�ำงานอะไร แถวบ้าน
จะมีโรงงานพลาสติก แม่รบั จ้างตัดเศษพลาสติกเป็นกิโล เพราะเขาาแก่แล้วก็ทำ� อะไรไม่คอ่ ยได้
ก็มพี อ่ เลีย้ งเป็นช่างอ๊อกเหล็ก” มลฤดีจะไปช่วยกวาดวัดได้คา่ จ้างครัง้ ละ 50-60 บาท มลฤดีนำ� เงิน
ค่าจ้างที่ได้รับไปซื้ออาหารส�ำหรับตัวเองในแต่ละวัน บางวันก็มีคนให้อาหาร พ่อเลี้ยงของ
มลฤดีชอบดื่มเหล้าเป็นประจ�ำ  เมื่อมลฤดีอายุได้เพียง 14 ปี ถูกพ่อเลี้ยงพยายามลวนลาม
หลายครัง้ เมือ่ บอกแม่ แม่กไ็ ด้แต่ตอ่ ว่าพ่อเลีย้ ง แต่กม็ ไิ ด้คดิ จะเลิกกับพ่อเลีย้ งเพือ่ ช่วยให้มลฤดี
ปลอดภัย มลฤดีเสียใจและมองว่าแม่เข้าข้างพ่อเลี้ยง ไม่ปกป้องลูก ซึ่งคงเป็นเพราะแม่กลัว
ไม่มีใครเลี้ยงดู มลฤดีจึงน�ำเรื่องนี้ไปเล่าให้พ่อแท้ๆฟัง พ่อโกรธมากและพามลฤดีไปแจ้งความ
แต่ต�ำรวจก็ไม่ได้ท�ำอะไร แม่โกรธพ่อกับมลฤดีที่ไม่รักษาหน้าของแม่ ท�ำให้ความสัมพันธ์
กับแม่และมลฤดีอยูใ่ นสภาพย�ำ่ แย่ แต่การไปแจ้งความก็ทำ� ให้พอ่ เลีย้ งรามือเรือ่ งการพยายาม
ลวนลามมลฤดีลงไป มลฤดีเรียนหนังสือยังไม่จบชั้นมัธยม 3 ก็ออกจากโรงเรียน มาอยู่กรุงเทพฯ
กับป้า ช่วยป้าขายเสื้อผ้า และตกลงอยู่กินกับผู้ชายซึ่งอายุมากกว่ามลฤดีเพียง 2 ปี อยู่กันไปได้
ไม่นานมลฤดีก็รู้ว่าสามีเสพยาบ้า เมื่อมลฤดีต่อว่า สามีได้ให้มลฤดีลองเสพ ในที่สุดมลฤดี
ก็กลายเป็นผู้เสพยา ในช่วงนี้มลฤดีตั้งท้องแต่ก็ไม่ได้หยุดเสพยา มลฤดีรู้ว่าสามีขายยาเสพติด
แต่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจ
ในช่วงที่มลฤดีท้อง สามีเริ่มมีผู้หญิงอื่นสลับสับเปลี่ยนไปมาอยู่ตลอดเวลา มลฤดี
เสียใจและอยากเลิกกับสามี แต่ด้วยก�ำลังท้องจึงอยู่กับสามีจนคลอดลูก คลอดลูกได้ไม่นาน
มลฤดีก็พาลูกมาฝากให้ป้าเลี้ยง ส่วนมลฤดีเองก็ออกไปท�ำงานร้านคาราโอเกะ มีรายได้
จากผู้ชายที่เข้ามาเป็นลูกค้า บางคนก็อาสาจะเลี้ยงดูมลฤดี ท�ำงานอยู่ไม่นานสามีของมลฤดีก็
กลับมาหามลฤดีและสัญญาว่าจะไม่มีผู้หญิงอื่นอีก มลฤดีสงสารลูกอยากให้ลูกมีพ่อจึงตกลง
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กลับมาอยูก่ บั สามีอกี ครัง้ สามีมรี ายได้คอ่ นข้างดี มีเงินจับจ่ายใช้สอยซือ้ ของต่างๆ และให้รถกะบะ
มลฤดีไว้ใช้ 1 คัน โดยมลฤดีไม่รู้เลยว่าสามีได้ใช้รถคันนี้เป็นที่ซุกซ่อนยาบ้า จนกระทั่งวันหนึ่ง
มลฤดีถกู ต�ำรวจเรียกให้จอดรถ และเข้ามาค้นรถ ต�ำวจพบยาบ้าจ�ำนวน 600 เม็ดในกระเป๋าผ้าเก่าๆ
ซึ่งสามีของมลฤดีวางทิ้งไว้ในรถ ความตกใจและความกลัว มลฤดีบอกกับต�ำรวจว่า ไม่รู้เรื่อง
ยาบ้าเพราะกระเป๋าผ้าเป็นของสามี ต�ำรวจจึงตามไปจับสามีของมลฤดีด้วย ทั้งสามีและมลฤดี
ถูกตัดสินจ�ำคุก 10 ปี มลฤดีถกู ตัง้ ข้อหาสมคบกับสามีมยี าเสพติดในครอบครองและเพือ่ จ�ำหน่าย
การถูกจับของมลฤดีทำ� ให้ปา้ ซึง่ เคยเลีย้ งลูกของมลฤดีมาก่อนต้องมารับลูกซึง่ อายุเพียง 2 ขวบไป
เลี้ยงแทน
ปฏิกริยาที่มีต่อการกระท�ำผิด
ในครอบครัวที่เปราะบาง แม่ซึ่งต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำมักเป็นเหยื่อของความเสเพล
ไม่รับผิดชอบ เห็นแก่ตัว หรือแม้แต่ถูกสามีกระท�ำความรุนแรงมาก่อน ยิ่งไปกว่านั้นผู้หญิง
ยังมีแนวโน้มที่จะได้รับการเลี้ยงดูมามาจากครอบครัวที่ไม่ปรองดอง เช่น พ่อมีภารยาหลายคน
ดื่มเหล้า ไม่ท�ำงาน การเข้ามาสู่การกระท�ำผิดของผู้หญิงมักเกิดจากความกดดันที่ต้องหาเลี้ยง
ดูลูกและพ่อแม่ซึ่งมักอยู่ในฐานะที่ช่วยตัวเองไม่ได้ เมื่อถูกจับกุม ครอบครัวมักตกอยู่ในสถานะ
อันเลวร้ายมากกว่าครอบครัวอัตคัดขัดสน ครอบครัวเปราะบางมักจะมีความสามารถใน
การรับมือกับเหตุการณ์วิกฤตได้น้อย
เรื่องราวชีวิตของธิดาสะท้อนสถานกาณ์ของครอบครัวเปราะบางซึ่งเริ่มรุ่นพ่อแม่
พ่อของธิดาจากแม่ไปมีภรรยาใหม่ตั้งแต่ธิดายังเด็ก แม่จึงน�ำธิดาไปฝากให้ยายเลี้ยง ส่วนแม่ก็
ส่งเงินมาให้ยายบ้างตามก�ำลังความสามารถ แม่ตกลงอยู่กินกับผู้ชายคนใหม่ มีลูกอีก 1 คน
เมื่อธิดาอายุได้ 13 ปี แม่ก็กลับมาอยู่บ้านกับธิดาที่บ้านยายโดยพาลูกซึ่งเกิดจากพ่อเลี้ยงของ
ธิดามาอยูด่ ว้ ย ส่วนพ่อเลีย้ งท�ำงานก่อสร้างย้ายทีไ่ ปเรือ่ ยๆ ไม่ได้มาอยูท่ บี่ า้ นยาย นอกจากมาเยีย่ ม
บ้างเป็นครัง้ คราว เมือ่ เรียนจบชัน้ มัธยม 3 ธิดาออกจากโรงเรียนมาอยูบ่ า้ น ไม่ได้ทำ� งานมีรายได้
อะไร อายุได้ 17 ปีก็ตกลงอยู่กินกับผู้ชายคนหนึ่งจนมีลูก ผู้ชายถูกเกณฑ์ทหารและในทีส่ ดุ ก็ไป
มีผู้หญิงอื่น ตอนนั้นลูกของนิชาเพิ่งอายุได้ 5 เดือน นิชาจึงไปท�ำงานก่อสร้างกับพ่อเลี้ยง
โดยให้ยายเป็นคนเลีย้ งหลาน แต่การท�ำงานไม่ราบรืน่ เพราะลูกยังกินนมแม่อยู่ นิชาใช้คำ� พูดว่า
“คือยายเป็นคนดูลูกให้ เราก็ต้องให้ลูกกินนมแม่ด้วย ก็ต้องท�ำงานไปด้วย ให้ลูกกินนมไปด้วย
แบบนั้น” นิชาเริ่มมีความกดดันที่ต้องการหารายได้ ในที่สุดก็เริ่มขายยาเสพติด เป็นการขาย
เหยื่อที่มองไม่เห็น
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เล็ ก ๆ น้ อ ยๆ พอได้เงินมาเลี้ย งลูก ในช่วงนี้มีผู้ช ายมาติ ดพั น ธิ ดา จนธิ ดามี ลู กอี กคนหนึ่ ง
ผูช้ ายบอกให้ธดิ าทิง้ ลูกคนเล็กไว้กบั ยาย และให้ไปอยูก่ บั พ่อแม่ของฝ่ายชายทีบ่ า้ น แต่ธดิ าไม่ตกลง
ผู้ชายจึงจากไปได้พักหนึ่งและกลับมาขอเอาลูกไปให้ปู่กับย่าเลี้ยง
นิ ช าประสบกั บ ความขั ด สนทางด้ า นการเงิ น มากขึ้ น ในที่ สุ ด ตั ด สิ น ใจไปท� ำ งาน
ทีพ่ ทั ยาและส่งเงินกลับมาให้ทางบ้าน ท�ำงานได้ไม่นานธิดามีอาการไอเรือ้ รังจึงไปตรวจ และรูว้ า่
ติดเชื้อเอชไอวี และเป็นวัณโรคด้วย ธิดาตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านกับแม่อีกครั้ง พ่อเลี้ยงไม่ยินดี
รับนิชากลับมาอยู่ เพราะป่วยเป็นเอชไอวีและยังมีโรคติดต่อด้วย ธิดาพยายามติดต่อกับสามี
เก่าทั้งสองคนเพื่อขอให้เลี้ยงดูลูกบ้างแต่ก็ถูกปฏิเสธ ธิดาเล่าถึงความกดดันในช่วงนั้นว่า
“เป็นช่วงชีวิตที่มันไม่ไหวจริงๆ อยากจะเอาลูกไปฝากให้พ่อเขาเลี้ยงบ้าง ให้เขารับผิดชอบบ้าง
พอไปเจอเขาๆ บอกเลี้ยงไม่ได้ เพราะพ่อเขาไม่สบาย ก็ต้องเอากลับมาเลี้ยงเอง”   ธิดาจึงเริ่ม
กลับเข้าสู่แวดวงขายยาเสพติดอีกครั้ง ขายยาได้ก็น�ำเงินมาให้แม่ ธิดาบอกแม่ว่า
ที่หนูท�ำหนูอยากให้ลูกมีอนาคต ถ้าลูกเรียนจบมีอนาคตก็จะเลิก หนูพูด
กับแม่ว่า หนูไม่มีพ่อ ลูกหนูก็ไม่มีพ่อเหมือนกัน หนูอยากให้ลูกมีเหมือน
คนอื่น ไม่อยากให้ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนลูกคนอื่น
ในที่สุดธิดาถูกจับและถูกศาลตัดสินจ�ำคุก 10 ปี 4 เดือน การต้องมาอยู่เรือนจ�ำท�ำให้
แม่ต้องมีชีวิตที่ล�ำบากมากขึ้น ธิดาใช้ค�ำพูดว่า “หนูต้องมาเป็นภาระให้แม่ มาอในยู่นี้รับจ้าง
ก็ไม่ได้ ไม่มีรายได้ ตัวเองก็ไม่สบาย ก็คิดเป็นห่วงที่บ้านมาก รู้ว่าเขาต้องล�ำบากไปด้วย”
แม่มาเยี่ยมธิดาและบอกว่าลูกไม่ตั้งใจเรียน ติดเกม และพอเรียนจบชั้นประถม 6 ก็ออกจาก
โรงเรี ย น นิ ช าบอกว่ า “หนู เ ครี ย ดมาก คิ ด มากอยากตาย หนู ม าอยู ่ ใ นนี้ เ ป็ น ภาระให้ แ ม่
ลูกก็ไม่ยอมเรียน หนูไม่อยากให้ลูกมาอยู่ในนี้เหมือนหนู”
ผู้หญิงซึ่งต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำส่วนใหญ่มาจากประชากรกลุ่มที่มีการศึกษาน้อย
มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในการเข้ า สู ่ ต ลาดแรงงานที่ มี ร ายได้ มั่ น คง มี ส ถานะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
อยู่ในระดับล่าง แต่พิจารณาเฉพาะภายในประชากรกลุ่มนี้ ลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัว
มีผลอย่างมากต่อความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์วิกฤตของการที่แม่ต้องเข้าไปอยู่
ในเรือนจ�ำ การศึกษานี้พบว่า ผู้ต้องขังหญิงมีแนวโน้มจะมีความสัมพันธ์ระหว่างสามีมีภรรยา
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ที่อ่อนแอ โดยเฉพาะสามีมักจะมีภรรยามากกว่า 1 คน หรือดื่มเหล้าหนัก หรือท�ำร้ายภรรยา
หรื อ ไม่ รั บ ผิ ด ชอบเลี้ ย งดู ค รอบครั ว ซึ่ ง นั บ เป็ น วิ ฤ กฤตที่ มี ผ ลต่ อ การด� ำ รงชี วิ ต ของผู ้ ห ญิ ง
ผูห้ ญิงมีแนวโน้มจะต้องเป็นผูด้ แู ลลูกเมือ่ สามีไม่มคี วามรับผิดชอบ ผูซ้ งึ่ เข้ามาให้ความช่วยเหลือ
มักจะเป็นพ่อแม่ของผู้หญิง ครอบครัวที่มีสายสัมพันธ์ระหว่างรุ่นอายุที่ดีจึงมีโอกาสที่จะรับมือ
กับเหตุการณ์วิกฤตของการที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำได้ดีกว่าผู้หญิงซึ่งมาจากครอบครัว
ซึ่งสายสัมพันธ์ระหว่างรุ่นอายุอ่อนแอ นอกจากนี้ความรุนแรงที่ได้รับจากการที่แม่ต้องเข้าไป
อยู่ในเรือนจ�ำจะปรากฏชัดในครอบครัวที่มีความอัตคัตขัดสน ซึ่งมีส่วนท�ำให้มีข้อจ�ำกัดในการ
ช่วยเหลือกันเมื่อแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ
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...ถ้าเกิดกับหนูคนเดียวก็ยง
ั โอเค
กว่านี้ หนูมล
ี ก
ู แล้วหนูยง
ั ต้องมา
อยูต
่ รงนี้ หนูอม
ุ้ ลูกแล้วอยูๆ
่
เขามาเอาลูกหนูไป แล้วหนู
ก็ต้องขึ้นรถเป็นลูกกรงมา [...]
หนูไม่มีสิทธิ์จับไม้จับมือเขาเลย
ได้คย
ุ ก็ตอ
้ งยืนอยูค
่ นละฝัง
่ กระจก
เห็นหน้าแต่จับต้องไม่ได้
- หนึ่งในผู้ต้องขังหญิงผู้ให้สัมภาษณ์
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สภาวะความเป็นแม่
ในเรือนจำ�และผลทีม
่ ต
ี อ
่ ลูก

อาชญากรรมและความผิดที่ผู้หญิงกระท�ำมีความแตกต่างจากผู้ชาย รวมทั้งผลของ
การกระท�ำผิดและอาชญากรรมทีเ่ ป็นอันตรายต่อสังคมก็มคี วามแตกต่างกันด้วยในประเทศไทย
ผู้ต้องขังหญิงกระท�ำความผิดที่ไม่เกี่ยวกับความรุนแรงหรืออาชญากรรมที่โหดร้าย ส่วนใหญ่
ถูกด�ำเนินคดีในความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด โดยมิได้เป็นผู้ค้ารายใหญ่ (นภาภรณ์ หะวานนท์
และคณะ, 2555a) นอกจากนี้การต้องตกเป็นผู้ต้องขังในเรือนจ�ำมีผลกะทบต่อผู้หญิงแตกต่าง
จากผู้ชาย โดยเฉพาะในกรณีของผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกอยู่ภายนอกเรือนจ�ำ  ผู้หญิงมีแนวโน้มจะ
มีความเศร้าและวิตกกังวลเกี่ยวกับลูกเมื่อต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ  แม้ว่าก่อนหน้านี้แม่บางคน
อาจไม่ได้อยูก่ บั ลูกเป็นประจ�ำเพราะต้องไปท�ำงานหรือเพราะความจ�ำเป็นบางอย่าง แต่ในสภาวะ
เช่นนั้นผู้หญิงจะรู้สึกว่าการต้องอยู่ห่างจากลูกไปบ้างเป็นไปเพื่อการอยู่รอดของครอบครัว
โดยเฉพาะการไปท�ำงานท�ำให้มเี งินส่งกลับมาให้ลกู ได้มชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ี และผูห้ ญิงสามารถ
กลับมาหาลูกหรือติดต่อกับลูกได้เมื่อต้องการ ในทางกลับกันการต้องมาติดคุกท�ำให้ผู้หญิง
กลายเป็นภาระของคนในครอบครัวที่ต้องส่งเงินมาให้ใช้ขณะอยู่ในเรือนจ�ำหรือเมื่อต้องเดิน
ทางมาเยี่ยม และการจะได้ติดต่อพูดคุยกับลูกและคนในครอบครัวก็มีข้อจ�ำกัดมากมาย
แม้ ว ่ าการต้อ งแยกจากกันระหว่างแม่ กับลู กอาจเกิ ดขึ้ นในหลายๆ สถานการณ์
เช่น การทีแ่ ม่ตอ้ งเข้าโรงพยาบาลเพราะเจ็บป่วย การส่งลูกไปเรียนทีอ่ นื่ หรือการต้องจากไปท�ำงาน
ในที่ ไ กลๆ ของแม่ แต่ก ารแยกออกจากกันเพราะแม่ ต้ องถู กคุ มขั ง มิ ไ ด้ มี นัยเพี ยงแค่ แ ม่
ต้องแยกจากลูกเท่านัน้ แต่เป็นการทีแ่ ม่ตอ้ งแยกจากลูกเพราะแม่ได้ไปกระท�ำความผิดหรือเป็น
ผู้ประกอบอาชญากรรม จึงท�ำให้การแยกจากกันมีความทับซ้อนกับความรู้สึกที่ไม่ดีอื่นๆ ด้วย
มีการนิยามความทุกข์และความเสียใจของลูกซึง่ แม่ตอ้ งติดคุก (Doka, 1989) ว่าเป็นความเศร้า
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ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม (disenfranchised grief) สังคมจึงเพิกเฉยต่อปัญหานี้ ส่วนเด็ก
มักไม่ต้องการเปิดเผย บอกเล่า หรือปรึกษาหารือกับคนทั่วไปเหมือนกรณีความทุกข์และ
ความเศร้าอันเกิดจากสาเหตุอื่น
ในส่ ว นของผู ้ เ ป็ น แม่ ก ารเริ่ ม ต้ น ชี วิ ต ในเรื อ นจ� ำ เป็ น ภาวะที่ ท� ำ ให้ ผู ้ ห ญิ ง บางคน
รู้สึกหวั่นไหวและหวาดกลัวที่ต้องเข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมของเรือนจ�ำที่ไม่คุ้นเคย ต้องปรับตัวใน
สองด้าน ด้านหนึ่งคือความทุกข์ทรมานจากการต้องเข้ามาอยู่ในภาวะแวดล้อมทางสังคม
และวัฒนธรรมของเรือนจ�ำที่คุกคามร่างกายและจิตใจ และอีกด้านหนึ่งคือความทุกข์ทรมาน
จากการที่ต้องสูญเสียบทบาทของความเป็นแม่อย่างที่เคยท�ำมา ซึ่งอาจหมายรวมถึงการ
ดูแลให้ความอบอุ่นแก่ลูก การหารายได้มาเลี้ยงลูก และการสร้างอนาคตให้กับลูก
สภาวะของความเป็นแม่ในเรือนจ�ำสะท้อนความย้อนแย้งกันของความคาดหวังทีส่ งั คม
มีต่อบทบาทของแม่กับข้อจ�ำกัดนานัปการของระบบเรือนจ�ำที่ท�ำให้แม่แทบจะไม่มีโอกาส
ท�ำหน้าที่ของแม่ได้เลย แน่นอนว่า สภาวการณ์นี้ย่อมส่งผลในทางลบต่อลูกในหลายๆ ด้าน
การน�ำเสนอในบทนีเ้ ริม่ ต้นจากการน�ำเสนอการมองตัวเองของผูห้ ญิงในฐานะแม่ซงึ่ ต้องจากลูกมาอยู่
ในเรือนจ�ำ  โดยเฉพาะเมือ่ ต้องสูญเสียความสามารถในการเลีย้ งดูลกู อย่างทีเ่ คยท�ำมา ในส่วน
ของลูกอาจได้รบั ผลกระทบตัง้ แต่เมือ่ แม่ถกู จับกุม การจากไปของแม่อย่างกระทันหัน การอยูใ่ น
เหตุการณ์ที่แม่ถูกจับกุม เห็นแม่อยู่ในห้องขังในโรงพัก หรือเห็นแม่อยู่ในรถติดลูกกรงซึ่งน�ำแม่
ไปเรือนจ�ำ  การต้องเข้ามาอยูใ่ นเรือนจ�ำของแม่เป็นการขัดจังหวะชีวติ ทีเ่ คยด�ำเนินมาของครอบครัว
อย่างกระทันหัน โดยเฉพาะอาจต้องการจัดการเรือ่ งการอยูอ่ าศัยและการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน (living
arrangements) ใหม่   ครอบครัวอาจประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากต้อง
ขาดรายได้ซงึ่ มาจากแม่ และรายจ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการทีแ่ ม่ตอ้ งถูกด�ำเนินคดี ค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางมาเยีย่ มผูต้ อ้ งขัง และค่าใช้จา่ ยทีผ่ ตู้ อ้ งขังต้องใช้เมือ่ ต้องเข้าไปอยูใ่ นเรือนจ�ำนอกจากนี้
การถูกจ�ำคุกของแม่ยังอาจมีผลท�ำให้ลูกตกอยู่ในสถานการณ์ของการถูกตีตรา การถูกดูหมิ่น
การนินทา การล้อเลียน จากคนรอบข้างทั้งในละแวกบ้าน ชุมชน หรือแม้แต่ที่โรงเรียน
สภาวการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดมีผลท�ำให้เด็กซึ่งเป็นลูก มีความทุกข์ เครียด โศกเศร้า อาจท�ำให้
กลายเป็นคนหลีกหนีสังคม ผลการเรียนต�่ำลง ขาดความพยายามที่จะต่อสู้เพื่ออนาคต บางคน
อาจเกเร ดื่มเหล้า ติดเกม หรือเข้าสู่การกระท�ำผิด เช่น ลักขโมย เล่นการพนัน ทดลองเสพยา
เสพติด
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สภาวะความเป็นแม่ในเรือนจ�ำ
สังคมไทยได้สร้าง (construct) ความหมายของความเป็นแม่จากฐานคิดของการให้
ผู้หญิงเป็นเสาหลักส�ำคัญในการท�ำให้ครอบครัวมีความมั่นคง สามารถท�ำหน้าที่ที่สังคม
คาดหวังได้ แต่เดิมมาครอบครัวในอุดมคติของสังคมไทยคือ ครอบครัวที่พ่อแม่ลูกอยู่พร้อม
หน้า ถึงแม้จะต้องมีการจากกันไปบ้างก็เป็นการจากกันเพียงชั่วครั้งชั่วคราว ขนบประเพณี
และกฎหมายมีแนวโน้มจะจูงในให้สามีภรรยารักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวไว้ให้ได้ แม้เมื่อ
มีปัญหาที่รุนแรงอย่างในกรณีของการที่ผู้ชายท�ำร้ายภรรยาอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ก็ยัง
มี ค วามพยายามให้ ฝ ่ า ยหญิ ง ใช้ ค วามอดทนและแก้ ป ั ญ หาภายใต้ ก รอบของการรั ก ษา
“ครอบครัวในอุดมคติ” ไว้  (นภาภรณ์ หะวานนท์, 2555) อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาไม่นานมานี้
ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างครอบครัวไทยในหลายๆ ด้าน ที่ส�ำคัญคือการเพิ่มขึ้นของ
ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งหมายถึงครอบครัวที่มีเพียงแม่อยู่กับลูกโดยไม่มีพ่ออยู่ร่วมด้วย
จึงได้มีการเคลื่อนไหวให้สังคมมองครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวในฐานะเป็นครอบครัวอีกแบบหนึ่ง
ไม่ใช่ครอบครัวที่ผิดปกติหรือครอบครัวที่มีปัญหาแตกแยกอีกต่อไป
ถึ ง แม้ ว ่ า โครงสร้ า งครอบครั ว อาจเปลี่ ย นแปลงไป แต่ ค วามคิ ด ความเชื่ อ
ขนบประเพณี ก็ยังให้ก�ำหนดให้ผู้เป็นแม่ ท�ำหน้าที่หลักได้แก่ การดูแลลูกในขณะตั้งครรภ์
การฟูมฟักเลี้ยงดูลูกที่ยังเป็นทารก มีการรณรงค์ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การให้ความรัก
ความอบอุ่นและการอบรมสั่งสอนลูก ไปจนถึงการรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโต
เป็ น ผู ้ ใ หญ่ ที่ ดี ให้ ก ารศึ ก ษาและเตรี ย มการเพื่ อ ให้ ลู ก สามารถพึ่ ง ตนเองได้    ทั้ ง หมดนี้
เห็นได้ชัดเจนว่า บทบาทหน้าที่ของความเป็นแม่ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้สภาวะทั่วไปของสังคม
ผู้หญิงซึ่งเป็นแม่สามารถเลือกได้ว่า จะสามารถธ�ำรงบทบาทของความเป็นแม่ในอุดมคติได้
มากน้อยแค่ไหน ซึ่งแม้จะไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็มีแนวโน้มที่จะธ�ำรงบทบาทของความเป็นแม่ไว้
ในระดับหนึง่ อาจกล่าวได้วา่ “สภาวะความเป็นแม่” ตามทีส่ งั คมก�ำหนดไว้ ถูกมองว่าเป็นธรรมชาติ
หรือเป็นสิ่งที่ผู้หญิงซึ่งเป็นแม่พึงมี จนมีผู้ประณามแม่ที่เบี่ยงเบนอย่างถอนรากถอนโคนจาก
สภาวะแม่ดังกล่าว (เช่น แม่ที่น�ำลูกไปทิ้ง แม่ที่ปล่อยให้ลูกอดอยากหิวโหย) ว่าแม่ใจยักษ์บ้าง
ไม่ใช่มนุษย์บ้าง เป็นคนที่มีใจเป็นสัตว์บ้าง
เรื่ อ งเล่าของผู้ต ้อ งขังหญิงสะท้อ นให้เ ห็ น ว่ า ก่ อนหน้ า ที่ จ ะเข้ า มาอยู ่ ใ นเรื อนจ� ำ
แต่ละคนได้ผ่านประสบการณ์หลากหลายรูปแบบ บางคนตกได้ผ่านการชีวิตที่ตกอยู่ภายใต้
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ความรุนแรงของคูร่ กั หรือสามี   บางคนมาจากครอบครัวทีอ่ ตั คัดขัดสน พ่อแม่เป็นแรงงานรับจ้าง
ท�ำให้ลูกไม่ได้รับการศึกษาและประสบการณ์ที่จะช่วยให้มีชีวิตที่ดี จนในที่สุดต้องเข้าไปอยู่
ในวังวนของความอัตคัตขัดสนและการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย บางคนประสบความล้มเหลว
ในชีวติ ครอบครัว แม้จะพยายามเริม่ ต้นชีวติ ใหม่กบั ผูช้ ายหลายคนแต่กล็ ม้ เหลวและต้องรับภาระ
ในการเลี้ยงลูกเพียงล�ำพัง บางคนตกเป็นเหยื่อของบริโภคนิยมต้องการเงินไปซื้อสิ่งของต่างๆ
จนถูกชักน�ำเข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติดหรืออาชญากรรมประเภทอืน่ เช่น การฉ้อโกง การรับซือ้
ของโจร หรือบางคนเกิดและเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่เลี้ยงดูอย่างดี แต่ก็มีประพฤติกรรม
ออกนอกลู่นอกทาง เช่น หนีโรงเรียน ชอบเที่ยวเตร่ ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เสพยา จึงเป็นการยาก
ที่จะสรุปสาเหตุที่ท�ำให้ผู้หญิงต้องเข้าสู่เส้นทางของอาชญากรรม อย่างไรก็ตามผู้ต้องขังหญิง
ต่างมีประสบการณ์ของการเป็นแม่ในหลายๆด้าน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคน    
เมื่ อ ผู้เป็นแม่ต ้อ งเข้ามาอยู่ในเรือ นจ�ำ  ความเป็ นไปได้ ใ นการธ� ำ งรั กษาบทบาท
ของความเป็นแม่ตามอุดมคติของสังคมเกือบไม่มเี ลย แม้การลงโทษด้วยการจ�ำคุกจะมีมานาน
แล้วและมีแม่จ�ำนวนหนึ่งต้องถูกพรากจากลูกมาอยู่ในเรือนจ�ำ  แต่สังคมก็ไม่ได้ให้ความสนใจ
กับ “สภาวะความเป็นแม่” ในเรือนจ�ำแต่อย่างใด ซึ่งเท่ากับแม่ในเรือนจ�ำยังคงถูกคาดหวังให้มี
บทบาทของความเป็นแม่เหมือนกับแม่คนอื่นๆ ในสังคม การที่แม่ไม่สามารถธ�ำรงบทบาท
ของความเป็นแม่ตามทีส่ งั คมคาดหวัง ย่อมถือเป็นความบกพร่อง เป็นความผิด หรือเป็นแม่ทไี่ ม่ดี
ยิ่งไปกว่านั้นระบบของเรือนจ�ำก็มิได้ให้ความสนใจกับผู้ต้องขังหญิงในฐานะที่เป็น
แม่ว่าจะต้องมีความต้องการเป็นพิเศษในการติดต่อสัมพันธ์กับลูก จึงมีแนวโน้มที่จะละเลย
หรือขาดความพยายามที่จะสร้างระบบที่ช่วยให้ผู้ต้องขังซึ่งมีลูกอยู่ภายนอกเรือนจ�ำสามารถ
ธ�ำรงรักษาความเป็นแม่ไว้ได้แม้จะอยู่ในเรือนจ�ำ  การวิเคราะห์เรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิงแสดง
ให้เห็นว่า เมื่อแม่ต้องจากลูกเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ  แม่จะมีความคิดถึงลูกอย่างมาก โดยเฉพาะ
ผู้ที่มีลูกที่ยังเล็กและเคยอยู่กับลูกทุกวัน เป็นความเจ็บปวด ความเสียใจ ความวิตกกังวล
แต่เรือนจ�ำมิได้ให้ความส�ำคัญกับการจัดระบบที่จะช่วยให้ผู้ต้องขังที่เป็นแม่ได้มีโอกาสพบลูก
ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากชีวิตครอบครัวมาสู่ชีวิตในเรือนจ�ำ  ผู้ต้องขังคนหนึ่งพูดถึงความรู้สึกเมื่อ
เข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำแรกๆว่า “ห่วงลูก มาอยู่นี่หนูร้องไห้เป็นเดือน คิดถึงลูก กลัวหลายอย่าง
กลัวไม่มีคนเลี้ยง เขาจะเป็นยังไง กังวลเรื่องลูก” ความเป็นห่วงที่แม่มีต่อลูกอาจแตกต่างไป
ตามช่วงวัยของลูก แม่ที่มีลูกเป็นวัยรุ่นก็จะห่วงว่าลูกจะไม่ตั้งใจเรียน ชอบเที่ยว หรือเสพยา
เหยื่อที่มองไม่เห็น
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เพราะไม่มีแม่คอยดูแล ส�ำหรับลูกที่ยังไม่โตแต่สามารถวิ่งเล่นได้ แม่ก็อาจห่วงเรื่องความ
ปลอดภัย ดังตัวอย่างค�ำพูดในเรื่องนี้ว่า
หนูห่วงลูกมาก ห่วงว่า เขาจะออกมาข้างนอกไหม เพราะที่บ้านแฟนเขา
ท� ำ งานรั บ จ้ า งรี ด ผ้ า ซั ก ผ้ า กลั ว ลู ก จะออกไปข้ า งนอก พ่ อ ดู ไ ม่ ทั น
ยิ่งตอนมีเรื่องรถตู้จับเด็ก หนูก็กลัว กลัวหลายอย่างว่าเวลาเขากลับ
จากโรงเรียน ใครจะไปรับ เขาเป็นเด็กซน ก็กลัวเขาโดนครูตี กลัวไปหมด
ภายใต้ระบบของเรือนจ�ำ  การให้แม่และลูกได้พบกันในบรรยากาศที่เป็นมิตรและ
อบอุ่นยังมีอยู่อย่างจ�ำกัดหรือไม่มีเลย แม้ว่าเมื่อไม่นานมานี้ในบางเรือนจ�ำจะเริ่มมีโครงการให้
ลูกที่ยังเล็กเข้ามาพบแม่ในเรือนจ�ำอย่างใกล้ชิดได้เป็นครั้งคราว (เช่น ทุกสามเดือน) แต่ก็ท�ำ
กันเฉพาะในบางเรือนจ�ำ และมักมีเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุของลูก เช่น ลูกต้องมีอายุไม่เกิน 3 ขวบ
หรือไม่เกิน 5 ขวบแล้วแต่กรณี ส่วนการเยี่ยมแบบทั่วๆ ไปที่ทางเรือนจ�ำจัดให้ จะเป็นการเยี่ยม
ที่ผู้มาเยี่ยมต้องใช้เวลาในการรอนานมาก เมื่อได้เยี่ยมก็มีเวลาเพียง 15-20 นาที และสถานที่
เยี่ยมก็จะมีกระจกใสกั้นระหว่างผู้มาเยี่ยมกับผู้ต้องขัง ซึ่งในกรณีของการที่ผู้เป็นแม่ออกมาพบ
ลูกในสภาพที่มีสิ่งขวางกั้น ไม่อาจกอดหรือสัมผัสลูกได้ ยิ่งท�ำให้การพบกันกลายเป็น
ประสบการณ์ที่ไม่ดีของทั้งลูกและแม่ ผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งเล่าถึงการได้พบลูกเมื่อลูกมาเยี่ยม
ที่เรือนจ�ำว่า   
คืออยู่คนละข้างของกระจกใส เรานั่งอยู่ฝั่งหนึ่งแม่กับลูกก็อยู่อีกฝั่งหนึ่ง
ลูกก็มาทุบที่แผ่นกระจก เราก็ร้องไห้ จะไม่ได้เจอกันอีกนานนะลูกนะ
ไม่ได้กอดนะ เดินได้แล้วนะ ความจริงหนูอยากจะดูพัฒนาการของลูก
คลาน เดิน คว�่ำ อยากจะเห็นลูกเดินแต่ก็ไม่ได้เห็น เดินได้ก้าวแรกไม่ได้
เห็น แม่เล่าว่า ลูกเดินแล้วนะ ก็ดีใจร้องไห้ หนูก็คิดนะถ้าสมมุติว่าเขาให้
เยี่ยมให้กอด หนูคงไม่ร้องไห้เพราะว่าเราได้กอดนะ พอไปเยี่ยมตรงนี้
มันไม่ได้กอด จับก็ไม่ได้ มันจุกอยู่ที่อก อธิบายไม่ถูก อยากจับอยาก
ต้อง อยากหอมอยากกอดแต่ก็ท�ำไม่ได้
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ข้อจ�ำกัดของการเปิดพื้นที่ให้แม่ได้มาพบกับลูกขณะอยู่ในเรือนจ�ำตอกย�้ำให้ทั้งแม่
และลูกตระหนักว่า ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับแม่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แม้แต่การได้กอด
ได้สัมผัสลูกก็ดูเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อม แม่คนหนึ่งกล่าวว่า “อยากกอดอยากจับอยากพาไปซื้อ
ขนม สองปีที่เราไม่ได้พาเขาไป เขาก็จะคุยว่าข้างบ้านซื้อนั่นซื้อนี่ มีอะไรบ้าง หนูกับน้องไม่มี
เลย เขาคุยก็สะเทือนใจเราแล้ว” เรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิงสะท้อนความเจ็บปวดของการต้อง
แยกจากลูกเล็กๆ อย่างกะทันหัน ธัญญาซึ่งถูกจับเข้ามาโดยที่ตัวเองไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับ
ยาเสพติดเลย ธัญญาเชื่อว่าเป็นการจับผิดตัวและได้ปฏิเสธข้อกล่าวหา ธัญญากล่าวว่า
แย่มากก็คือว่ามานั่งคิดว่าเราไม่เคยคิด ในชีวิตเราไม่เคยรู้จักคุก เราไม่
เคยรู้จักเรือนจ�ำ แต่เราต้องมาอยู่ตรงนี้หนูว่ามันแย่ส�ำหรับหนูมาก
ถ้าเกิดกับหนูคนเดียวก็ยังโอเคกว่านี้ หนูมีลูกแล้วหนูยังต้องมาอยู่ตรง
นี้ หนูอุ้มลูกแล้วอยู่ๆ เขามาเอาลูกหนูไป แล้วหนูก็ต้องขึ้นรถเป็นลูกกรง
มา หนูว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดกับหนูนี่แย่มากๆ หนูไม่มีสิทธิ์จับไม้จับมือ
เขาเลย ได้คุยก็ต้องยืนอยู่คนละฝั่งกระจก เห็นหน้าแต่จับต้องไม่ได้
ยิ่งเวลาผ่านไป การมีลูกมาเยี่ยมมีแนวโน้มจะค่อยๆ ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้ที่อยู่
ข้างนอกอาจมีภาระต่างๆ และการมาเยี่ยมต้องมีค่าใช้จ่ายหลายอย่าง ส�ำหรับเด็กการมาเยี่ยม
อาจท�ำให้ต้องขาดเรียน  ยิ่งท�ำให้คนที่เป็นแม่มีความวิตกกังวลว่า ต่อไปลูกอาจจะจ�ำแม่ไม่ได้
ผู้ต้องขังคนหนึ่งใช้ค�ำพูดว่า “ก็กลัวอยู่ทุกวันนี้ค่ะกลัวว่าเขาจะจ�ำเราได้ไหม เพราะว่าเริ่มห่าง
กั น แล้ ว ไม่ มี ใ ครพามาหาแล้ ว คื อ จากเดิ ม มาเดื อ นหนึ่ ง สองครั้ ง แล้ ว ก็ เ ป็ น เดื อ นละครั้ ง
ตอนนีไ้ ม่มาสามสีเ่ ดือนแล้ว” ความกังวลว่าลูกจะจ�ำแม่ไม่ได้เป็นเรือ่ งทีผ่ ตู้ อ้ งขังหญิงมีความรูส้ กึ
ร่วมกัน
ตัวอย่างเหตุการณ์ทสี่ ะเทือนใจเกิดขึน้ เมือ่ เรือนจ�ำแห่งหนึง่ ได้รเิ ริม่ ให้ลกู เข้ามาเยีย่ มแม่
ในแดนหญิง แต่ด้วยความเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัย เรือนจ�ำจึงไม่อนุญาตให้คนที่พาเด็ก
มาเยีย่ มเข้ามาในแดนหญิงด้วย เด็กถูกปล่อยให้เดินเข้ามาในแดนเพียงล�ำพัง ซึง่ ท�ำให้เด็กหวาด
กลัว เครียด ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรเกิดขึน้ กับตัวเอง เมือ่ ผูต้ อ้ งขังซึง่ เป็นแม่เห็นลูกเดินมาจึงวิง่ เข้าไป
จะกอดลูก ปรากฏว่า ลูกร้องไห้เสียงดัง และวิง่ หนีเพราะยังจ�ำแม่ไม่ได้ ผูต้ อ้ งขังซึง่ เห็นเหตุการณ์
พากันน�ำ้ ตาไหล บางคนร้องไห้สะอึกสะอืน้ ด้วยสะเทือนใจกับภาพทีเ่ ห็น ผูต้ อ้ งขังหญิงคนหนึง่ กล่าวว่า
เหยื่อที่มองไม่เห็น
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เป็นห่วงอยากติดต่อให้เขามาหา ก็เขียนไปบอกแม่วา่ อย่าขาดการติดต่อนะ
พาลูกมาหาบ่อยๆ กลัวลูกจะจ�ำหน้าไม่ได้ กลัวลูกไม่เรียกเราว่าแม่
พอเราออกไปลูกก็โตแล้ว บอกว่าใครไม่รู้จัก กลัวค�ำๆ นี้มากเลย
ผู้ต้องขังซึ่งเป็นแม่ ยอมรับว่าชีวิตในเรือนจ�ำมีพื้นที่ส�ำหรับการท�ำหน้าที่ของแม่
น้อยมากหรือเกือบไม่มเี ลย นอกจากความรูส้ กึ คิดถึงลูก อยากเห็นหน้าอยากกอดลูกแล้ว ผูต้ อ้ งขัง
ยั ง มี ค วามกั ง วลเกี่ ย วกั บ ความเป็ น อยู ่ ข องลู ก โดยเฉพาะแม่ ซึ่ ง เคยเป็ น ผู ้ ห ารายได้ ห ลั ก
ของครอบครัว การเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำท�ำให้ครอบครัวขาดรายได้ในส่วนนี้ ยิ่งครอบครัวเคย
ต้องพึ่งพารายได้ของแม่ก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำมากเท่าไร ความรู้สึกผิดและความวิตก
กังวลของผู้เป็นแม่ยิ่งมีมาก ในบางกรณีแม่หรือพ่อของผู้ต้องขังซึ่งมีอายุมากแล้ว ต้องกลับ
มาท�ำงานอีกครั้งและมักเป็นงานที่ต้องใช้แรงกาย เช่น งานรับจ้าง งานขายของเล็กๆ น้อยๆ
หรือการท�ำขนมขาย รายได้มักไม่เพียงพอส�ำหรับการเลี้ยงดูครอบครัวโดยเฉพาะการดูแลเด็ก
หรือเยาวชนที่ก�ำลังเรียนหนังสือ สภาวะนี้ยิ่งกดดันให้แม่รู้สึกว่าตนเองเป็นแม่ที่ขาดความรับ
ผิดชอบ ผู้ต้องขังคนหนึ่งพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวว่า
ตอนนี้ที่บ้านมีแต่แม่กับลูก 2 คน พี่ชายน้องสาวก็อยู่ไกล แม่มีลูก 4 คน
หนูเป็นความหวังเดียวที่จะได้อยู่กับพ่อกับแม่ แต่หนูก็ท�ำให้ทุกคนผิด
หวัง พอหนูเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ แม่ก็ล�ำบากขึ้น อายุมากแล้วก็ต้อง
ท� ำ งานหนั ก เพราะแม่ ต ้ อ งท� ำ เองทุ ก อย่ า ง ส่ ว นลู ก ก็ กิ น อยู ่ ล� ำ บาก
ทัง้ คนโตทัง้ คนเล็ก คนเล็กนีจ่ ะล�ำบากทีส่ ดุ เพราะยังเด็ก ยังช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้เหมือนคนโต ล่าสุดนี่ได้ข่าวว่าให้อยู่กับพี่ ท�ำน�้ำร้อนลวกตัวเอง
ลวกขาเดินไม่ได้ แม่รอ้ งไห้สงสารหลาน แม่กท็ ำ� กับข้าวอยูใ่ นครัว พีก่ ไ็ ม่ได้ดู
ผู้ต้องขังให้ความหมายต่อการต้องเข้ามาสู่เรือนจ�ำว่าเป็นการลงโทษอย่างแท้จริง
ยิ่งต้องอยู่ในเรือนจ�ำนานเท่าไร ผู้หญิงยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าใดๆ เหลืออยู่ ส�ำหรับผู้เป็น
แม่แล้ว คุกไม่ได้ลงโทษเฉพาะตัวเธอเอง แต่ยังได้ท�ำร้ายลูกๆ ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วย  เรือนจ�ำ
ไม่เพียงแต่น�ำอิสรภาพไปจากผู้ที่กระท�ำผิดและต้องรับโทษทางอาญาเท่านั้น แต่ยังพรากเธอ
จากการท�ำหน้าที่ของการเป็นแม่ที่ดี การไม่ได้กอดลูกเมื่อคิดถึง หรือการไม่ได้อยู่กับลูกเมื่อลูก
ต้องการให้แม่กอด ปลอบประโลม การปล่อยให้ลูกกลายเป็นเด็กที่ไม่มีแม่ ดูจะเป็นความโหด
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ร้ายเกินกว่าการชดใช้ความผิดที่เธอได้กระท�ำไป
ผลที่ลูกได้รับจากการถูกจ�ำคุกของแม่
ผลในทางลบทีล่ กู ได้รบั จากการถูกจ�ำคุกของแม่เกิดขึน้ จากการผสมผสานของสภาวการณ์
ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อแม่ถูกจ�ำคุก ได้แก่ การได้เห็นแม่ถูกจับกุม
และ/หรือการพิจารณาคดีของศาล การทีแ่ ม่ถกู พรากไปจากลูก ชีวติ ประจ�ำวันทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย สถานะทางการเงินที่ย�่ำแย่ลง ความเครียดและวิตกกังวลของผู้
อุปการะเด็ก และความยากล�ำบากในการไปเยี่ยมแม่ซึ่งอยู่ในเรือนจ�ำ  สิ่งเหล่านี้มีผลท�ำให้ลูก
มีความทุกข์ โศกเศร้า สะเทือนใจ เครียด วิตกกังวล ซึ่งเป็นผลร้ายทางด้านจิตใจและอารมณ์
ซึง่ อาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมอืน่ ๆ เช่น การไม่ตงั้ ใจเรียนและผลการเรียนทีต่ กต�ำ่ ลง การต่อต้าน
ค�ำตักเตือนต่างๆ อาจมีความความก้าวร้าวมากขึ้น หรืออาจมีการเข้าไปทดลองกระท�ำสิ่ง
ที่ไม่เป็นผลดีภัยตัวเอง เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เสพยา เป็นต้น
การวิเคราะห์เรือ่ งเล่าในการศึกษานีแ้ สดงให้เห็นว่า เมือ่ แม่ตอ้ งตกเป็นผูต้ อ้ งหา ถูกจับกุม
ด�ำเนินคดี และต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ  ไม่ใช่แม่เท่านั้นที่ถูกลงโทษ ลูกๆ ทั้งที่เป็นเด็ก วัยรุน่
และเยาวชน ต้องพลอยได้รับโทษไปด้วย ซึ่งเรียกว่าเป็นการลงโทษทวีคูณ (dual punishment)
บางคนอาจต้องมีการโยกย้ายที่อยู่ ต้องออกจากโรงเรียน ต้องถูกจับแยกจากพี่น้อง บางคน
ได้รับความเจ็บปวดจากการเห็นแม่ถูกจับ ถูกน�ำตัวไปสถานีต�ำรวจ การจากไปของแม่อย่าง
กระทันหันท�ำให้ลูกรู้สึกว่าต้องสูญเสียผู้ที่มีความส�ำคัญในชีวิต ท�ำให้รู้สึกเจ็บปวด วิตกกังวล
หวาดกลัว บางคนอาจรู้สึกเป็นห่วงแม่ สงสารแม่ นอกจากนี้การต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ
ของแม่ ยังอาจมีผลต่อรายได้ของครอบครัว ดังได้น�ำเสนอไปในตอนต้นแล้วว่า ครอบครัวที่แม่
เข้ า ไปอยู ่ ใ นเรื อ นจ� ำมี แ นวโน้ ม จะเผชิ ญ กั บ การมี ร ายได้ ไ ม่ เ พี ย งพอกั บ ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่
เนื่องจากขาดรายได้ที่เคยได้รับจากแม่ ครอบครัวที่อยู่ในสภาวะอัตคัดขัดสนอยู่แล้ว ยิ่งตกอยู่
ในความยากไร้มากขึ้น
ผลทีเ่ กิดขึน้ กับลูกเมือ่ แม่ตอ้ งเข้าไปอยูใ่ นเรือนจ�ำมีความแตกต่างกันไปตามวัยของเด็ก
และขึ้นอยู่กับสภาวะของครอบครัวก่อนที่แม่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ ส่วนเหตุการณ์วิกฤต
(critical events) ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของผู้หญิงที่เข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำคือ
การไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลเด็กซึ่งน�ำไปสู่การต้องจัดการในเรื่องที่อยู่อาศัยและผู้ดูแลเด็กใหม่
เหยื่อที่มองไม่เห็น
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การศึกษาในบางประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียซึ่งได้น�ำเสนอไปในบทที่ 1
แสดงให้เห็นว่า ลูกมีแนวโน้มจะต้องโยกย้ายที่อยู่เมื่อแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ ส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะในบ้านเดิมไม่มีผู้จะรับผิดชอบดูแลเด็กแทนแม่ ถึงแม้ว่าความพยายามในการขอให้
ญาติพี่น้องย้ายเข้ามาช่วยดูแลเด็กในบ้านเดิมจะเป็นทางเลือกที่ท�ำให้เด็กไม่ต้องย้ายที่อยู่
แต่ทางเลือกนีก้ ด็ จู ะเป็นไปได้ยาก เด็กจึงอาจถูกโยกย้ายไปยังบ้านของญาติทสี่ ามารถดูแลเด็กได้
แต่หากไม่สามารถท�ำได้ ก็อาจมีการจัดการให้เด็กไปอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็ก
นอกจากนีย้ งั ปรากฏชัดว่า ในครอบครัวซึง่ มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลางหรือไม่ดนี กั
การเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำของแม่ยังมีแนวโน้มจะมีผลท�ำให้เกิดความยากล�ำบากทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัวอย่างรุนแรง เพราะนอกจากจะขาดรายได้ที่มาจากแม่แล้ว ครอบครัวยังต้องมีค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการส่งเงินให้กับผู้ที่อยู่ในเรือนจ�ำอีกด้วย
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยและปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ลูกต้องประสบ
กั บ ความยากล� ำ บากทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจ และในหลายๆ กรณี ปฏิ ก ริ ย าที่ มี
ต่อเหตุการณ์วิกฤตอาจออกมาในทางที่ไม่เป็นผลดีต่อการด�ำรงชีวิตของเด็ก
การวิจัยในประเทศที่มีการจ�ำคุกประชาชนจ�ำนวนมากอย่างสหรัฐอเมริกาให้ภาพ
ทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับผลในทางลบทีล่ กู ได้รบั จากการทีแ่ ม่ตอ้ งเข้าไปอยูใ่ นเรือนจ�ำ โดยเฉพาะเมือ่ ลูก
ยังอยู่ในวัยที่พึ่งตัวเองไม่ได้ เด็กเหล่านี้มีแนวโน้มจะต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยน
ผู้ดูแล พร้อมๆ ไปกับต้องย้ายโรงเรียน ส่วนเด็กที่อยู่ในบ้านเดิมอาจถูกกีดกันจากกลุ่มเพื่อน
โดยถูกตีตราว่ามีแม่ติดคุก เยาวชนซึ่งเรียนอยู่ในระดับมัธยมปลายอาจถึงกับต้องยุติการเรียน
ในส่วนของตัวเด็กเองมักจะได้รับความกระทบกระเทือนใจ การสูญเสียแม่เป็นความขมขื่นใจ
ของเด็ก เด็กมีความเสียใจ โกรธ วิตกกังวล เครียด รู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย หวาดกลัว
หวาดระแวง มีปมด้อย และในหลายๆ กรณีน�ำไปสู่การประพฤติออกนอกลู่นอกทาง (Tudball,
2000; Hagan & Dinovitzer, 1999)
ในกรณีของประเทศไทยซึง่ ก�ำลังเผชิญกับสถานการณ์การจ�ำคุกประชาชนจ�ำนวนมาก
และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังหญิงต่อผู้ต้องขังชายสูงที่สุดในโลก ผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่
ร้อยละ 75) มีลกู ทีต่ อ้ งดูแล (นภาภรณ์ หะวานนท์ & ธีรวัลย์ วรรธโนทัย, 2560; นภาภรณ์ หะวานนท์
และคณะ, 2555a) แน่นอนว่าเด็กเหล่านี้จะต้องได้รับผลกระทบจากการถูกจ�ำคุกของแม่
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โดยอาจมีระดับของความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกัน ผลที่เกิดขึ้นอาจเริ่มตั้งแต่แม่ถูกจับกุม
และต่อเนื่องไปจนแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำตามค�ำสั่งศาล การน�ำเสนอในส่วนนี้มาจาก
ประสบการณ์ ชี วิ ต ผ่ า นการเล่ า เรื่ อ งของผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง จ� ำ นวน 50 คน การสนทนากั บ ลู ก
และผู้อุปการะเด็กจ�ำนวน 25 กรณีศึกษา (เป็นการสนทนากับแม่ ลูกซึ่งเป็นเด็ก ผู้อุปการะ)
วิธีการน�ำเรื่องเล่ามาวิเคราะห์ (analysis of  narrative) ถูกน�ำมาใช้เพื่อฉายภาพผลที่เกิดขึ้น
กับลูก เป็นการน�ำเรื่องราวที่มีความหลากหลาย มาสร้างเป็นมโนทัศน์ และเชื่อมโยงมโนทัศน์
เข้าด้วยกันตามประเด็นของเรื่องที่ก�ำลังศึกษา ได้แก่ สถานการณ์เมื่อแม่ถูกจับกุม การจัดการ
การอยู่อาศัยของลูก ความยากล�ำบากทางการเงินของครอบครัว เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตปกติ
ของลูก ปฏิกริยาจากสังคม อารมณ์และความรู้สึกของลูก การเรียนของลูก และพฤติกรรมออก
นอกลู่นอกทางของลูก
สถานการณ์การจับกุม
การศึกษาผลที่ลูกได้รับจากการต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำของพ่อแม่ในบางประเทศ
อย่างสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ได้พยายามแยกช่วงเวลาของการศึกษาผลทีม่ ตี อ่ เด็ก
ตามช่วงเวลาทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการยุตธิ รรม ได้แก่ ช่วงแรกเป็นช่วงก่อนการตัดสินของศาล
ซึ่งในช่วงนี้ผู้ต้องหามีแนวโน้มจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว จึงเป็นช่วงเวลาของการปรับตัว
เพือ่ รับสถานการณ์ทแี่ ม่อาจต้องเข้าไปอยูใ่ นเรือนจ�ำ  เช่น อาจมีการเตรียมการเกีย่ วกับทีอ่ ยูอ่ าศัย
(living arrangements) หรือการเตรียมหาผูด้ แู ลเด็กแทนแม่ทอี่ าจจะต้องเข้าไปอยูใ่ นเรือนจ�ำ 
รวมทัง้ การบอกเด็กถึงสิง่ ทีจ่ ะเกิดในอนาคต ช่วงทีส่ องเป็นช่วงของการตัดสินคดี ซึง่ หากแม่ถกู
ตัดสินว่ามีความผิดและถูกลงโทษจ�ำคุก แม่จะถูกส่งเข้าไปอยูใ่ นเรือนจ�ำ  ในช่วงนีค้ อื ช่วงเวลาที่
แม่ต้องจากบ้านไปตามระยะเวลาการได้รับโทษ เป็นช่วงที่เด็กได้เรียนรู้การสูญเสียแม่ที่ต้อง
เข้าไปอยูใ่ นเรือนจ�ำ และช่วงทีส่ ามเป็นช่วงของการทีแ่ ม่ได้รบั การปล่อยตัว (Robertson, 2007)
ในประเทศไทย หลังจากการจับกุม พนักงานสอบสวนสามารถควบคุมผู้ต้องหาไว้
ที่สถานีต�ำรวจได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมง หลังจากนั้นหากต้องการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้สอบสวน
ก่อนจะส่งส�ำนวนการสอบสวนให้อัยการจะต้องน�ำตัวผู้ต้องหาไปขออ�ำนาจศาลสั่งฝากขัง
ทีเ่ รือนจ�ำต่อไป ในช่วงนีผ้ ถู้ กู กล่าวหาสามารถขออนุญาตให้ศาลปล่อยตัวชัว่ คราวหรือทีเ่ รียกกันทัว่ ไป
ว่าการขอประกันตัวได้ แต่สว่ นใหญ่แล้ว ผูถ้ กู กล่าวหาซึง่ ให้การรับสารภาพ มักจะไม่ดำ� เนินการ
ขอปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องจากส่วนใหญ่ถูกจับด้วยข้อหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งกฎหมาย
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ก�ำหนดให้ใช้จำ� นวนเงินทีต่ อ้ งใช้เพือ่ การประกันตัวสูงเกินความสามารถทีจ่ ะจ่ายได้ และผูท้ รี่ บั สารภาพ
รูว้ า่ ในทีส่ ดุ ก็จะต้องถูกตัดสินจ�ำคุกจึงไม่มคี วามจ�ำเป็นต้องไปหาเงินมาเพือ่ ประกันตัว ส่วนผูท้ ปี่ ฏิเสธ
ข้อกล่าวหาและต้องการต่อสูค้ ดีกม็ คี วามเป็นไปได้ทจี่ ะขอปล่อยตัวชัว่ คราว แต่ดว้ ยความเข้มงวด
ของข้อกฎหมายในเรื่องการขอปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ท�ำให้มี
ผู้ขอยื่นประกันตัวไม่มากนัก ส่วนผู้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวมักเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะพอที่จะจ่าย
เงินค่าประกันได้
ตัวอย่างเช่นมีการก�ำหนดวงเงินที่จะใช้เป็นหลักประกันการพิจารณาและมีค�ำสั่ง
ปล่อยตัวชั่วคราวในความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งใช้มาตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2547 ไว้ว่า
ในกรณีของเมตแอมเฟตามีนหรือยาบ้า หากเป็นการผลิต น�ำเข้า หรือส่งออก ไม่เกิน 10 เม็ด
ต้องใช้เงินประกัน 500,000 บาท ถ้าเป็นการกระท�ำเพือ่ จ�ำหน่าย ต้องใช้เงิน 750,000 บาท  แต่ถา้
10 เม็ดขึ้นไปถึง 50 เม็ด เงินประกันถูกก�ำหนดไว้สูงถึง 1 ล้านบาท ถ้าไม่เกิน 100 เม็ด เงิน
ประกันขึ้นสูงไปถึง 1 ล้าน 5 แสนบาท และถ้ามียาเกินกว่า 100 เม็ด ให้อยู่ในดุลยพินิจของศาล
ด้วยวงเงินประกันที่สูงมากเช่นนี้จึงพบว่า ผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้ยื่นขอปล่อยตัว
ชั่วคราว เรื่องนี้แสดงออกมาในค�ำพูดของผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งว่า “เขาไม่ให้ประกัน แล้วก็
อีกอย่างหนึ่งถ้าประกันมาแล้วทีนี้ที่ไร่ก็มีแค่นั้น ที่นาก็มีแค่นั้น แม่ก็เลยบอกว่าประกันไปก็ยังก็
ติดเหมือนเดิม” ดังนั้นการจับกุมจึงเป็นจุดหักเหของชีวิตจากการมีอิสรภาพไปสู่โลกของการ
ถูกจ�ำกัดอิสรภาพในเรือนจ�ำ 
ในส่วนของการถูกจับกุมนั้น การศึกษานี้พบว่า ไม่มีผู้ต้องขังหญิงที่ระบุว่า ถูกสวมใส่
กุญแจมือขณะถูกจับกุม ทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 86
ซึ่งบัญญัติว่า ห้ามมิให้ใช้วิธีควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าที่จ�ำเป็นเพื่อป้องกันมิให้เขาหนีเท่านั้น
นอกจากนี้ยังเคยมีค�ำชี้แจงของเจ้าพนักงานจับกุมถึงกรณีที่ไม่ใส่กุญแจมือผู้ต้องหาผ่านสื่อ
ว่ามีแนวปฏิบัติดังนี้ “การใช้กุญแจมือหรือเครื่องพันธนาการผู้ต้องหา ตามสมควรแก่เหตุ
ตามกฎหมาย ป.วิ อาญา ระบุไว้ว่า เจ้าหน้าที่สามารถพันธนาการคนร้ายได้ตามสมควรแก่เหตุ
ไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไป เช่น มีต�ำรวจ 5 นาย ผู้ต้องหา 1 คน จะใส่กุญแจมือด้านหลัง
ก็เพียงพอ หรือหากผู้ต้องหาเป็นผู้หญิงและมีต�ำรวจ 5 นาย จะไม่ใส่กุญแจมือก็ได้
การพันธนาการผูต้ อ้ งหาจะต้องสมควรแก่เหตุ หรือหากผูต้ อ้ งหามีจำ� นวนมากก็เป็นตัวแปรส�ำคัญ
ที่อาจมีโอกาสเกิดภัยคุกคามได้” (เน้นโดยผู้เขียน)
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เรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิงแสดงให้เห็นว่า ช่วงเวลาวิกฤตที่สุดช่วงหนึ่งเมื่อต้องเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาคือวันที่ถูกจับกุม อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ไม่ได้ถามลูก
ถึงความรูส้ กึ ในวันทีแ่ ม่ถกู จับกุมโดยตรง เนือ่ งจากเกรงว่าการให้เด็กรือ้ ฟืน้ ความทรงจ�ำในเรือ่ งนี้
อาจกระทบกระเทือนใจเด็กได้ แต่ในการสนทนาเรื่องอื่นๆ ลูกอาจเล่าถึงความรู้สึกในวันที่แม่
ถูกจับกุมได้   การจับกุมอาจเกิดขึ้นในหลายสถานการณ์ ได้แก่ การจับกุมในขณะที่แม่อยู่นอก
บ้านโดยส่วนใหญ่จะไม่มีลูกอยู่ด้วยในขณะนั้น แต่ก็มีบางกรณีที่มีลูกอยู่ด้วย การจับกุม
ในขณะที่แม่อยู่ในบ้านซึ่งจะมีทั้งกรณีที่มีลูกอยู่ในบ้านและลูกไม่ได้อยู่ด้วย  
ส่วนใหญ่แล้วในขณะถูกจับกุมลูกไม่ได้อยู่กับแม่ เช่น เป็นการจับกุมขณะที่แม่อยู่
นอกบ้าน ก�ำลังเดินทาง หรืออาจอยู่ที่บ้าน แต่ไม่มีลูกอยู่ด้วย ในกรณีนี้แม่จะถูกน�ำตัวไปโรงพัก
โดยที่ลูกไม่ได้รับรู้เหตุการณ์ขณะถูกจับกุม แต่มีบางกรณีที่การจับกุมเกิดขึ้นที่บ้านโดยมีลูกอยู่
บ้านในขณะนั้นหากเด็กถูกกันตัวออกไปจากเหตุการณ์ เช่น มีสมาชิกอื่นในบ้านพาเด็กออกไป
ในอีกที่หนึ่ง จะช่วยให้เด็กไม่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์สะเทือนใจ อย่างไรก็ตามแม้การจับกุม
จะไม่มผี ลต่อความรูส้ กึ ของลูกโดยทันที แต่กอ็ าจจะเกิดผลกระทบในเวลาต่อมาคือเด็กอาจได้รบั
ความกระทบกระเทือนทางด้านอารมณ์และจิตใจเมื่อแม่ที่เคยอยู่ด้วยหายไปจากบ้าน หรือ
ในกรณีที่ลูกยังเป็นทารกหรือยังเล็กมากจนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ก็อาจเกิดผลกระทบต่อเด็กได้
เช่นกันโดยเฉพาะในกรณีทแี่ ม่ยงั ให้นมลูกอยู่ การถูกจับกุมท�ำให้ลกู ไม่ได้กนิ นมแม่ ในบางกรณี
ทีแ่ ม่จำ� เป็นต้องพาลูกไปสถานีตำ� รวจด้วย หากผูถ้ กู จับกุมสามาถติดต่อญาติพนี่ อ้ งให้มารับเด็ก
ไปโดยเร็วก็จะช่วยให้เด็กไม่ต้องรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานีต�ำรวจ  
ตัวอย่างเรื่องราวการถูกจับกุมของนิชาให้ภาพตัวแทนของการที่แม่ถูกจับกุมขณะอยู่
นอกบ้าน นิชานั่งรถไปกับเพื่อนเพื่อน�ำยาเสพติดไปส่ง นิชาเล่าว่าตนเองถูกเพื่อนชักชวนให้
นัง่ รถไปส่งยาบ้าด้วยกัน โดยนิชาได้เงินตอบแทนการไปกับเพือ่ นไม่มากนักและไม่เคยรูว้ า่ ยาทีน่ ำ�
ไปส่งมีจ�ำนวนเท่าไร ท�ำงานนี้มาได้ 3 เดือน นิชากับเพื่อนก็ถูกจับที่จังหวัดบึงกาฬ เป็นช่วงของ
การขับรถไปส่งยา นิชากับเพือ่ นถูกน�ำตัวไปโรงพัก ทีโ่ รงพักนิชาจึงได้รวู้ า่ เพือ่ นมียาจ�ำนวนมากถึง
4,342 เม็ด นิชาโทรศัพท์บอกแม่ แม่รีบมาโรงพักทันทีโดยขอให้คนขับรถของน้องชายสามีของ
นิชามาส่งที่โรงพัก นิชาเล่าว่า

เหยื่อที่มองไม่เห็น

|

94

แม่มาทันทีเลย แล้วก็กลัวลูกหิวข้าว แม่กลัวหนูหิวข้าว แม่ให้คนขับ
รถยนต์ไปส่ง เป็นรถของน้องชายแฟน ก็ให้ขับไปตอนนั้นเลย พอแม่เจอ
หนูที่โรงพัก แม่บอกว่าไม่เป็นไรนะ เป็นลูกแม่ต้องอดทนทุกสิ่ง เรื่องที่
ผิดไปแล้วอย่าไปคิด หนูก้มลงกราบแม่เลย หนูขอโทษ
วันที่แม่ได้รับโทรศัพท์จากนิชา ลูกของนิชาซึ่งอายุเพียง 6 ขวบ อยู่ที่บ้าน แม่ของนิชา
เพียงแต่บอกให้หลานอยูก่ บั คุณตาซึง่ เป็นพ่อของนิชา ลูกของนิชาไม่รเู้ รือ่ งทีแ่ ม่ถกู จับกุม หลังจาก
ถูกน�ำตัวมาสอบสวนทีโ่ รงพัก นิชาถูกส่งตัวไปฝากขังทีเ่ รือนจ�ำกลางนครพนม เนือ่ งจากของกลาง
เป็นยาเสพติดจ�ำนวนมาก มีโทษสูง นิชาบอกแม่ว่าไม่ต้องมาเยี่ยม เพราะนอกจากแม่ต้อง
ท�ำงานและดูแลลูกของนิชาแล้ว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากหมู่บ้านในจังหวัดบึงกาฬมา
นครพนมสูงถึงประมาณ 5,000 บาท นิชาไม่อยากให้แม่ล�ำบากและต้องการให้แม่เก็บเงินไว้
เลี้ยงลูกของนิชา นิชาไม่แน่ใจว่า ลูกรู้เรื่องที่แม่ติดคุกตั้งแต่เมื่อไร แต่ในวันที่นิชาไปออกศาล
แม่ของนิชาพาหลานมาศาลด้วย นิชาเล่าว่า   
ตอนนัน้ หนูไปออกศาล ลูกหนูอยูแ่ ค่ ป.6 ตัวเล็กๆ ก็ไปนัง่ อยูก่ บั เจ้าหน้าที่
แอบที่มุมโต๊ะ หนูก็เลยถามลูกว่า อายไหมที่มีแม่ติดคุก ลูกหนูบอกว่า
ไม่อายยังไงแม่กค็ อื แม่หนู ตอนนัน้ หนูไม่รหู้ รอกว่า ลูกหนูไม่ไปโรงเรียนเลย
ก่อนถูกจับกุมแม่และพ่อของนิชาเป็นคนเลีย้ งลูกของนิชา แม้นชิ าจะอยูด่ ว้ ยกันในบ้าน
แต่กต็ อ้ งออกไปท�ำงานทุกวัน ลูกของนิชานอนกับตายายทุกคืน ในตอนเช้านิชาจะเป็นคนอาบน�ำ้
ให้ลูกและพาไปส่งที่โรงเรียน นิชาใช้ค�ำพูดว่า “หนูก็อยู่ด้วยกันกับลูก แต่ลูกจะสนิทกับตา
กับยายมากกว่า” นิชาถูกศาลพิพากษาจ�ำคุก 25 ปี ขณะถูกจับอายุ 28 ปี ส่วนลูกอายุ 12 ปี
ขณะที่พูดคุยกันนิชาอายุ 33 ปีอยู่ในเรือนจ�ำมาแล้ว 5 ปี 7  เดือน ลูกไม่ยอมไปโรงเรียนอีกเลย
หลังจากที่นิชาถูกจับ แต่อยู่บ้านช่วยตากับยายท�ำนาท�ำไร่
เด็กบางคนมีประสบการณ์ของความกดดันและความทุกข์ทรมานจากการที่เห็นแม่
ถูกพ่อด่าว่าทุบตีตั้งแต่ก่อนที่แม่จะถูกจับ เมื่อแม่ถูกจับยิ่งเพิ่มความเจ็บปวดทางจิตใจให้
กับลูกมากขึ้น โดยเฉพาะการที่ต้องพลัดพรากจากแม่ เรื่องราวชีวิตของฤทัยสะท้อนความซ�้ำ
ซ้อนของความเหตุการณ์ที่ท�ำให้ลูกมีความกดดัน สิ้นหวัง และโศกเศร้า ฤทัยมีพี่น้อง 2 คน
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ฤทัยเป็นลูกคนโต บ้านของฤทัยอยู่ในจังหวัดเล็กๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนเรียนอยู่
ชัน้ ประถมปีที่ 6 พ่อแม่ยา้ ยไปท�ำงานทีจ่ งั หวัดชุมพร  ฤทัยกับน้องจึงอยูก่ บั ยายได้พกั หนึง่ พ่อกับแม่
ก็มารับฤทัยกับน้องไปอยูด่ ว้ ย พ่อแม่ของฤทัยย้ายไปจังหวัดต่างๆ หลายแห่งตามแต่จะหางานได้
ฤทัยจึงเรียนหนังสือในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จนจบชั้นมัธยม 3 ไม่ว่าจะย้าย
ไปท�ำงานที่ไหน พ่อกับแม่จะพาฤทัยกับน้องไปด้วย บางครั้งก็พาฤทัยกับน้องมาฝากไว้กับยาย
ชั่วคราว แล้วจึงมารับไป ฤทัยกล่าวว่า “ไปไหนไปด้วยกันตลอดทั้ง 4 คน แต่ส่วนมากจะเอาลูก
ไว้กับตายายก่อน แล้วค่อยกลับมารับไป” เมื่ออายุได้ 20 ปี พ่อกับแม่ย้ายมาท�ำงานที่กรุงเทพฯ
ฤทัยก็มาอยู่ด้วย ต่อมาฤทัยได้ตกลงอยู่อยู่กินกับสมภพ จากนั้นฤทัยกับสามีก็ย้ายไปอยู่ภูเก็ต
ฤทัยไปท�ำงานที่สนามกอล์ฟ เมื่ออายุได้ 24 ปี ฤทัยมีลูกสาวคนแรก ต่อมาอีก 4 ปีก็มีลูกชาย
คนที่สอง
ชี วิต ครอบครัวของฤทัย ไม่ร าบรื่นเพราะสามี เ ริ่ มดื่ มเหล้ า มากขึ้ นเรื่ อยๆ เมื่ อเมา
ก็จะหาเรื่องทุบตีฤทัย ฤทัยเล่าว่า เมื่อลูกเห็นแม่ถูกพ่อท�ำร้ายจะร้องไห้ บางครั้งก็วิ่งเข้ามากอด
กัน บางครั้งก็วิ่งหนี เงินที่ฤทัยหาได้สามีจะมาบังคับน�ำไปซื้อเหล้า ในที่สุดฤทัยก็แยกทางกับ
สามี ตอนนั้นลูกสาวคนโตอายุ 9 ขวบ และลูกชายคนเล็กอายุ 5 ขวบ สามียืนยันจะน�ำลูก 2 คน
ไปเลี้ยง มิฉะนั้นจะไม่ยอมเลิกกับฤทัย ฤทัยจึงยอมให้ลูกไปอยู่กับพ่อ สามีของฤทัยพาลูกไป
ฝากไว้กับย่า ฤทัยขอให้แม่ไปเยี่ยมลูก แม่ของฤทัยเล่าว่าได้เห็นสภาพหลานถูกเลี้ยงเหมือน
เด็กรับใช้ ตัวผอม คงจะไม่ได้รบั ประทานอาหารเพียงพอ ต้องท�ำงานบ้าน และถูกบังคับให้ทำ� ตาม
ค�ำสั่ง ฤทัยจึงมาหาแม่ของสมภพและยืนกรานว่าจะขอพากลับไปอยู่กลับยาย หากตกลงกันไม่
ได้จะให้ต�ำรวจมาจัดการ ทางฝ่ายแม่ของสมภพจึงยอมให้ฤทัยพาลูกกลับไป  
ฤทัยฝากให้แม่และพ่อเป็นคนเลี้ยงลูกทั้งสองคน ตัวเองออกไปท�ำงานหารายได้เลี้ยง
ครอบครัว พ่อแม่ของฤทัยท�ำนาท�ำไร่เล็กๆ น้อยๆ เพราะอายุมากและสุขภาพไม่ดี ฤทัยจึงเป็น
คนรับผิดชอบหาเลี้ยงครอบครัวเป็นหลัก รายได้ไม่ค่อยเพียงพอกับค่าใช้จ่าย เมื่อมีคนมา
ชักชวนให้น�ำยาบ้าไปส่งให้ผู้ซื้อ ฤทัยจึงเริ่มทดลองท�ำดู ได้เงินครั้งละ 5,000 บาท ท�ำได้ไม่ถึงปี
ก็ถูกต�ำรวจล่อซื้อ ฤทัยได้รับโทรศัพท์ให้น�ำยาไปส่งในจังหวัดใกล้เคียง จึงขับรถมอเตอร์ไซด์ไป
เมื่อไปถึงขณะยืนรอคนมารับยา มีรถยนต์เข้ามาจอดและมีต�ำรวจจ�ำนวนหนึ่งออกมาจากรถ
และจับกุมฤทัย ขณะนั้นฤทัยมียา 300 เม็ด ฤทัยเล่าถึงเหตุการณ์วันถูกจับกุมว่า
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วันนัน้ เขาโทรไปว่าเอายามาให้หน่อย จะให้ 5,000 ได้ เอามาให้หน่อยนะ
เขาบอกทางให้ หนูกม็ า พอใกล้จะถึงทีน่ ดั หมาย โทรบอกเขาว่า ถึงตรงนี้
แล้วนะจะให้ไปยังไงต่อ ออกมารับหน่อยสิ เขาก็บอกว่าเข้ามาเถอะเข้ามา
ตรงนีม้ นั จะมีรา้ นปะยางอยูข่ า้ งทาง เอาวางไว้ แล้วผมก็จะไปเอา วางไว้
แล้วก็กลับได้เลย โอเค ก็ถามตรงไหน ข้างปะยาง โทรไปถามเขา เครือ่ งเขาปิด
อ้าวเกิดอะไรขึ้นก็เอะใจแล้ว เกิดอะไรขึ้น พอสักพักเห็นรถ 4 ประตู
ฮอนด้าสีออกบรอนซ์ๆ มาจอด เปิดประตูพรึบทัง้ 4 ด้าน คนวิง่ กรูกนั เข้ามา
เรารู้ว่าเลยว่าโดนจับแล้ว เขามาแบบมีอาวุธครบมือเลย
ฤทัยโทรศัพท์ไปบอกแม่ แต่ไม่แน่ใจว่าแม่พดู อะไรกับหลาน แม่บอกฤทัยว่า ลูกขอคุย
กับฤทัยแต่ฤทัยไม่กล้าคุยกับลูก แม่มาหาฤทัยที่โรงพักแต่ไม่ได้พาลูกของฤทัยมาด้วย ฤทัยอยู่
ในเรือนจ�ำได้สองเดือน แม่กพ็ าลูกของฤทัยมาเยีย่ มทีเ่ รือนจ�ำ  ฤทัยร้องไห้เมือ่ เห็นหน้าลูก ส่วนลูก
ทั้งสองคนดูยังตกใจกับบรรยากาศของเรือนจ�ำจนนิ่งอึ้งไป ไม่พูดอะไรเลย ทั้งๆ ที่ลูกสาวคนโต
เป็นคนพูดคุยเก่ง และชอบเล่าเรือ่ งต่างๆ ให้แม่ฟงั ลูกชายคนเล็กได้แต่บอกกับแม่วา่ “แม่สๆู้ นะ”
ฤทัยพูดถึงลูกคนเล็กว่า “เราก็เห็นลูกซึมไป จากเมื่อก่อนที่เราเห็นก็เหมือนเขาเก็บกดอยู่แล้ว
ตอนนีย้ งิ่ หนักกว่าเดิม คือเขาก็ยมิ้ ตามปกติ แต่ลกึ ๆ ในแววตา เรารูส้ กึ ว่าเขาไม่รา่ เริง ดูเศร้าซึม”
ในกรณีทกี่ ารจับกุมเกิดขึน้ ทีบ่ า้ นและมีลกู อยูใ่ นบ้านด้วย สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ มีหลายแบบ
ในกรณีที่มีการด�ำเนินจับกุมอย่างระมัดระวัง แยกแม่ออกมาจากห้องที่เด็กอยู่ แจ้งข้อหาและ
บอกว่าจะต้องน�ำตัวไปโรงพัก เด็กจะไม่เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นมากนักและการจับกุมไม่สร้าง
บาดแผลในใจเด็ก แต่หากต�ำรวจที่มาจับกุมไม่ให้ความสนใจกับความรู้สึกของเด็ก อาจมีการ
ตรวจรือ้ ค้นข้าวของในบ้านกระจุยกระจาย สัง่ ให้เด็กไปนัง่ รวมกันเพือ่ ความสะดวกในการตรวจค้น
เด็กอาจตกใจ ร้องไห้ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนในบ้านทีค่ อยปลอบโยนเด็กไม่ให้ตกใจ นอกจากนี้
ยังมีกรณีที่แม่มีลูกยังไม่หย่านม ความกดดันจะเกิดกับแม่ซึ่งเป็นห่วงลูกว่าจะไม่ได้กินนมแม่
บางคนขอเวลาต�ำรวจปัม๊ นมใส่ขวดไว้ให้ลกู ซึง่ การจะอนุญาตหรือไม่ขนึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของต�ำรวจ
แต่โดยทั่วไปต�ำรวจมักไม่มีเวลาพอที่จะรอให้แม่ปั๊มนมไว้ให้ลูก มักจะสั่งให้ขึ้นรถไปกับต�ำรวจ
ให้เร็วที่สุด
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อาภรณ์เล่าเรื่องของตนเองในขณะถูกจับกุมว่าอยู่ที่บ้านกับสามีและลูกอีก 2 คน
ขณะทีต่ ำ� รวจเข้ามาสามีนอนอยูก่ บั ลูกสองคนในห้อง สามีจะนอนในตอนกลางวันเพราะท�ำงาน
เป็นนักร้องตอนกลางคืน อาภรณ์เป็นคนออกมาพบต�ำรวจ ต�ำวจแจ้งข้อหาและบอกว่าทั้ง
อาภรณ์และสามีตอ้ งไปโรงพัก สามีและลูกอีก 2 คนจึงไปโรงพักพร้อมกันหมด ลูกทัง้ สองคนยังเล็ก
คนหนึ่งอายุ 2 ขวบและอีกคนหนึ่งเพิ่งอายุได้ 7 เดือน แต่ต�ำรวจไม่ได้ท�ำอะไรให้ลูกตกใจ
อาภรณ์โทรศัพท์ให้น้ามารับลูกสองคนที่โรงพักและให้พาไปฝากไว้กับแม่ก่อน
อาภรณ์ให้การกับต�ำรวจว่า สามีไม่รู้เรื่องการขายยาด้วยเลย อาภรณ์ขายยาอยู่กับ
เพือ่ นซึง่ โดนต�ำรวจจับไปก่อน และเพือ่ นได้บอกกับต�ำรวจว่าอาภรณ์รว่ มขายยาด้วย ขณะทีต่ ำ� รวจ
มาจับที่บ้าน อาภรณ์มียาบ้าอยู่ถึง 1,954 เม็ด  หลังจากสอบสวนสามีของอาภรณ์แล้ว สามีได้
รับการปล่อยตัวไป อาภรณ์ถูกด�ำเนินคดีและถูกพิพากษาจ�ำคุก 25 ปี ซึ่งอาภรณ์ไม่คาดคิด
ว่าจะได้รับโทษหนักถึงเพียงนี้ อาภรณ์เล่าเรื่องราวชีวิตของตนเองว่า พ่อแม่มีฐานะปานกลาง
แต่อาภรณ์เป็นเด็กเกเรชอบหนีโรงเรียน ไม่ชอบเรียนหนังสือ อายุเพียง 15 ปีกท็ อ้ งโดยไม่ตอ้ งใจ
เมื่อคลอดลูกก็ให้แม่เป็นคนเลี้ยง เลิกกับแฟนและยังคงเที่ยวเตร่ต่อไป จนเริ่มทดลองเสพยาบ้า
เมือ่ เสพไปได้พกั หนึง่ ก็เริม่ ขายยาไปด้วยเพือ่ ให้มเี งินมาซือ้ ยาเสพต่อไป อาภรณ์เล่าว่า “หลังจากที่
เป็นผู้เสพแล้ว เราจะหาเงินตรงไหนมาเพื่อซื้อเสพถ้าเราไม่เริ่มขาย ก็เริ่มท�ำจากน้อยๆ จากหลัก
สิบเป็นหลักร้อย ต่อมาก็เพิ่มเป็นถุง ถุงหนึ่งมี 200 เม็ด แล้วก็เพิ่มเป็นมัด มัดหนึ่งมี 2,000 เม็ด”
อาภรณ์ถูกจับเมื่ออายุ 26 ปี มีลูก 3 คน คนโตเป็นลูกกับแฟนคนแรก คนกลางและคนเล็กเป็น
ลูกของสามีคนปัจจุบัน ลูกคนแรกอยู่กับแม่ของอาภรณ์มาตั้งแต่เกิด หลังจากถูกจับสามีเลี้ยง
ลูกสองคนไม่ไหวจึงน�ำลูกคนเล็กไปฝากให้แม่ของอาภรณ์เลี้ยง ส่วนลูกคนกลางอยู่กับพ่อ
การศึกษานี้พบว่า สถานการณ์การจับกุม หากเป็นการจับกุมในขณะที่ลูกอยู่กับแม่
อย่างกรณีของการจับกุมในบ้าน การกันเด็กออกไปจากบริเวณทีม่ กี ารแจ้งข้อหาและการจับกุม
จะช่วยให้เด็กไม่ต้องรู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีญาติพี่น้องอื่นอยู่กับเด็ก และให้
ความมั่นใจว่า ทุกอย่างจะเรียบร้อย เด็กจะไม่มีภาพอันเลวร้ายเกี่ยวกับการที่แม่ถูกจับกุม
ในกรณีที่ลูกโตพอที่จะรับรู้เรื่องการจับกุมแม่ โดยไม่สามารถปิดบังหรือเบี่ยงเบนความสนใจ
ของเด็กได้ หากญาติพี่น้องพยายามปลอบใจเด็ก และเป็นตัวอย่างให้เด็กรับรู้การยอมรับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสงบ เป็นธรรมดา ไม่ตกใจ จะช่วยให้เด็กคลายความเครียด แม้จะเป็น
ห่วงแม่และวิตกกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่หากผู้ใหญ่ให้ความมั่นใจว่า ปัญหาทุกอย่าง
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จะต้องมีทางออก ก็จะช่วยให้การจับกุมไม่ส่งผลที่เป็นอันตรายต่อจิตใจของเด็ก อย่างไรก็ตาม
เป็นการยากที่จะเข้าถึงความรู้สึกของเด็กในขณะที่แม่ถูกจับกุมและถูกด�ำเนินคดีออกจาก
ความรู้สึกที่เด็กต้องแยกจากแม่ ในหลายๆ กรณี ผู้อุปการะเด็กจะพยายามไม่ให้เด็กรู้ว่า
แม่จากไปเพราะถูกจ�ำคุก แต่อาจบอกกับเด็กว่า แม่ไปท�ำงานที่อื่น อีกไม่นานจะกลับมา
เด็กจะค่อยๆ รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นทีละเล็กละน้อย จนบางครั้งแม้แต่ผู้อุปการะเด็กเองก็ไม่สามารถ
บอกได้ว่าเด็กรู้ว่าแม่ถูกจ�ำคุกตั้งแต่เมื่อไร   
การจัดการการอยู่อาศัยของลูก
การถูกจ�ำคุกของแม่มีผลต่อการจัดการการอยู่อาศัย (living arrangements) ของลูก
ดังได้น�ำเสนอไปแล้วในตอนต้นว่า การศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายแห่งชี้ให้เห็นว่า
การถูกจ�ำคุกของพ่อแม่อาจมีผลท�ำให้ลูกต้องย้ายที่อยู่อาศัย แต่การที่แม่ถูกจ�ำคุกมีผลท�ำให้
ลูกต้องย้ายที่อยู่อาศัยมากกว่าการที่พ่อถูกจ�ำคุก ในกรณีของสังคมไทยซึ่งมีวิถีปฏิบัติของการ
ที่ฝ่ายชายจะย้ายมาอยู่กับทางฝ่ายหญิงท�ำให้พ่อแม่ของฝ่ายหญิงยังคงเป็นฝ่ายดูแลช่วยเหลือ
ครอบครัวของลูกสาวหลังแต่งงาน โดยเฉพาะการช่วยรับภาระเลี้ยงดูลูกหากลูกสาวซึ่งเป็นแม่
ต้องท�ำงาน หรือในกรณีที่คู่แต่งงานแยกทางกัน ลูกก็มักจะอยู่กับแม่ ซึ่งการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
ท�ำให้ผู้หญิงต้องออกไปท�ำงานและฝากให้ตายายเป็นคนช่วยดูแลหลาน ในบทที่ 3 ได้น�ำเสนอ
ไปแล้วว่า สังคมไทยมีการอัตราเพิ่มขึ้นของครอบครัวขยายซึ่งมีคนสามรุ่นอายุ คือคนรุ่นลูกซึ่ง
มีลกู ของตัวเองแล้วยังคงอยูก่ บั คนรุน่ พ่อแม่แม้เมือ่ มีลกู แล้ว ในขณะทีค่ รอบครัวเดีย่ วมีแนวโน้ม
ลดลง นอกจากนี้ยังปรากฏว่ามีครอบครัวข้ามรุ่นเพิ่มมากขึ้นด้วย ครอบครัวข้ามรุ่นได้แก่
ครอบครัวซึง่ คนรุน่ พ่อแม่ไปท�ำงานในทีห่ า่ งไกล จึงมีเฉพาะตายายอยูก่ บั หลานเท่านัน้ โดยทัว่ ไป
พ่อแม่ซึ่งไปท�ำงานจะส่งเงินมาให้ตายายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย
ในครอบครัวขยายและครอบครัวข้ามรุ่น  การถูกจ�ำคุกของแม่ไม่มีผลต่อที่อยู่อาศัย
ของลูกอย่างชัดเจน โดยทั่วไปลูกยังคงอยู่ในบ้านเดิมร่วมกับตายาย แต่การที่แม่ซึ่งเคยส่งเงิน
มาให้ครอบครัวต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำไม่สามารถส่งเงินมาให้ได้ตามปกติ ท�ำให้ครอบครัว
ต้องประสบกับปัญหาการลดลงของรายได้ตายายอาจต้องออกไปท�ำงานเพื่อหาเงินมาทดแทน
รายรั บ ที่ ห ายไป ซึ่งมีผ ลท�ำให้เวลาที่จะใช้เพื่อ การดู แ ลหลานน้ อยลงไป หรื อในบางกรณี
เด็กอาจต้องออกไปช่วยท�ำงานหารายได้ด้วย ซึ่งอาจจะมีผลต่อการเรียนหรืออาจท�ำให้ต้อง
ออกจากโรงเรียน ในกรณีของครอบครัวเดี่ยวซึ่งพ่อแม่ลูกมิได้อยู่ร่วมกับคนรุ่นตายาย หรือปู่ย่า
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การถูกจ�ำคุกของแม่จะมีผลต่อให้ตอ้ งมีการจัดการทีอ่ ยูอ่ าศัยให้กบั ลูก โดยเฉพาะหากพ่อของลูก
เป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวมาก่อน ขณะอยู่ด้วยกันก็ท�ำงานมีรายได้ไม่มากนัก
ชอบดื่ ม เหล้ า และอาศัย รายได้ของภรรยามาใช้ จ่ า ย เมื่ อภรรยาต้ องเข้ า ไปอยู ่ ใ นเรื อนจ� ำ 
ลูกจะได้รับผลกระทบจากการถูกจ�ำคุกของแม่อย่างมาก
ประสบการณ์ชีวิตของนุชรีสะท้อนภาพครอบครัวซึ่งแม่เป็นหลักในการหารายได้และ
เลีย้ งดูลกู สามีไม่มคี วามรับผิดชอบ ดืม่ เหล้าหนักและยังทุบตีนชุ รีบอ่ ยๆ นุชรีเกิดมาในครอบครัว
ทีเ่ ปราะบาง พ่อติดเหล้าและมักจะทุบตีแม่ พ่อแม่ของนุชรีรบั จ้างท�ำนาท�ำไร่ เลีย้ งวัวเลีย้ งควาย
ส่วนนุชรีเติบโตมากับยาย ยายเลี้ยงหม่อนและทอผ้าไหมอยู่ที่บ้าน อายุได้ 12 ปี นุชรีไปรับจ้าง
ที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งขายในตลาดโต้รุ่ง เลิกเรียนประมาณสี่โมงเย็น นุชรีจะไปช่วยงานที่ร้านนี้
จั ด เตรี ย มของและล้างถ้วยล้างจาน ได้ค ่าจ้างวั น ละ 80 บาท เมื่ อเรี ยนจบชั้ น มั ธ ยมสาม
นุชรีออกจากโรงเรียนไปท�ำงานในร้านขายเบียร์เป็นคนเชียร์ให้ลูกค้าสั่งเบียร์ ท�ำได้ไม่นาน
ก็มีแฟนและมีลูกด้วยกัน 2 คน คนโตเป็นผู้ชาย คนเล็กเป็นผู้หญิง อยู่กับสามีด้วยกัน 11 ปี
สามีจากไปมีภรรยาใหม่ นุชรีจึงต้องเป็นคนเลี้ยงลูกเพียงล�ำพัง นุชรีถูกจับในความผิดฐาน
ลักทรัพย์ ถูกศาลตัดสินจ�ำคุก 5 ปี ขณะเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำลูกคนโตอายุ 11 ปี คนเล็กอายุ 9 ปี
นุชรีเล่าถึงเหตุการณ์ตอนเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำว่า
ความรู้สึกครั้งแรกที่เข้ามาก็ยอมรับว่าเครียดและคิดมาก แบบว่าลูก
ก็ยังเล็กไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนดูแล เดี๋ยวก็โยนให้คนนั้นบ้าง เดี๋ยวก็โยน
ให้คนนี้บ้าง ทางสามีก็ไม่รับผิดชอบ ตอนที่หนูเข้ามาแรกๆ ไม่มีใคร
อยากจะดูแลลูกหนู เพราะไม่มใี ครท�ำงานเป็นหลักเป็นแหล่ง ไม่มรี ายได้กนั
หนูก็กังวลเรื่องลูก ส่วนใหญ่จะกังวลเรื่องลูก พอเข้ามาก็คิดมากคิดหนัก
ในที่สุดพี่ชายของนุชรีซึ่งมีลูกของตนเองอยู่แล้วสองคนก็ตกลงรับลูกของนุชรีไปเลี้ยง
พี่ชายของนุชรีท�ำไร่อ้อยและไร่มันส�ำปะหลัง มีรายได้ปานกลาง ให้ความช่วยเหลือเลี้ยงดูลูก
ของนุชรีและพามาเยี่ยมนุชรีเป็นครั้งคราว นุชรีกล่าวว่าพี่ชายมีความเมตตากับหลานซึ่งเป็นลูก
ของนุชรีทั้งสองคน นุชรียอมรับว่ามีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของลูก เพราะพี่ชายต้อง
ยุ่งอยู่กับงาน ไม่มีเวลาที่จะมาดูแลเอาใจใส่กับหลานมากนัก นุชรีแสดงความรู้สึกในเรื่องนี้ว่า
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ก็เหมือนกับว่าช่วงที่หนูอยู่ หนูจะเอาใจใส่ลูก เขาจะเป็นเด็กที่สะอาด
สะอ้านเวลาที่หนูอยู่ด้วย แต่พี่ชายหนูไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจดูแล เพราะว่า
ก็ต้องท�ำงาน สภาพลูกเหมือนผมเผ้าไม่สระ เหมือนอาบน�้ำไม่สะอาด
เห็นสภาพลูกแล้วมันเหมือนอยากจะร้องไห้ สงสารลูก แต่การกินการอยู่
เขาก็ดีก็ไม่ได้ขาดเหลืออะไร เพียงแต่ว่าตอนที่หนูอยู่หนูจะบ�ำรุงลูกจะ
ทาครีม อาบน�้ำให้ลูก แต่พอหนูไม่อยู่มันก็ต่างออกไป
การถูกจ�ำคุกของแม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยของลูกแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะการอยู่อาศัยของลูกก่อนที่แม่จะถูกจับกุมและต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ  (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในบทที่ 3) เด็กที่เติบโตมาในครอบครัวขยายและครอบครัวข้ามรุ่นมีแนวโน้มจะได้รับ
ผลกระทบจากการที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำน้อยกว่าเด็กที่เติบโตขึ้นมาในครอบครัวเดี่ยว
และครอบครัวแม่เลีย้ งเดีย่ ว ในสังคมไทยสายสัมพันธ์ระหว่างรุน่ อายุเป็นตาข่ายรองรับความเสีย่ ง
ที่ลูกจะต้องปรับเปลี่ยนการอยู่อาศัยเมื่อแม่ถูกจ�ำคุก เด็กที่เติบโตมาในครอบครัวซึ่งมีตายาย
หรือปู่ย่า พ่อแม่ และลูก อยู่ร่วมกัน การจากมาอยู่ในเรือนจ�ำของแม่ไม่น�ำไปสู่การจัดการ
ในเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับลูกแบบถอนรากถอนโคน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นอายุ
มีลักษณะของความผูกพันกัน เอื้ออาทร และพร้อมที่จะให้อภัย จะเป็นรากแก้วของครอบครัว
ที่สามารถช่วยให้เด็กก้าวผ่านเหตุการณ์วิกฤตได้ อย่างไรก็ตามการต้องไปอยู่ในเรือนจ�ำ
ของแม่มิได้มีความหมายต่อลูกและคนในบ้านเฉพาะการจากไปของแม่เท่านั้น แต่ยังหมายถึง
เรื่องอื่นๆ อีกมากมาย (เช่น การขาดรายได้ที่มาจากแม่ ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงปลอดภัยของลูก
การจับจ้องและถูกดูหมิ่นจากคนรอบข้าง ฯลฯ) ด้วย  ซึ่งจะกล่าวถึงในส่วนต่อไป
ความยากล�ำบากทางการเงินของครอบครัว
การที่ แ ม่ ต ้ อ งเข้ า ไปอยู ่ ใ นเรื อ นจ� ำ มี ผ ลต่ อ สถานะทางการเงิ น ของครอบครั ว
ซึง่ อุปการะลูกทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ผลทางตรงมาจากการทีค่ รอบครัวสูญเสียรายได้ทมี่ าจาก
การท�ำงานของแม่ โดยเฉพาะในกรณีที่แม่เป็นผู้หารายได้หลักมาเลี้ยงครอบครัว ภาระทางการ
เงินอาจตกอยู่กับผู้อุปการะเด็กซึ่งอาจเป็นตายายหรือปู่ย่า หรือสมาชิกในครอบครัวอื่นๆ
ในกรณีของครอบครัวเดีย่ วซึง่ สามีภรรยาอยูร่ ว่ มกันกับลูก หากแม่มสี ว่ นส�ำคัญในการหารายได้
มาเลีย้ งครอบครัว สามีหรือพ่อของเด็กจะต้องรับภาระในเรือ่ งค่าใช้จา่ ยเพียงล�ำพัง ส่วนผลในทางอ้อม
มาจากการที่ครอบครัวมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการถูกจ�ำคุกของแม่ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
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ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินคดี ค่าใช้จา่ ยในการไปเยีย่ มทีเ่ รือนจ�ำ  รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยทีค่ นในครอบครัว
ต้องให้แม่ซึ่งอยู่ในเรือนจ�ำเพื่อใช้ซื้อของที่จ�ำเป็นต่างๆ
ผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่มีฐานะไม่ดีนัก ในช่วงก่อนที่แม่จะเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ
ครอบครัวก็ต้องดิ้นรนกับการหาเงินให้พอกับค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว เมื่อแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ 
ครอบครัวมีแนวโน้มจะตกอยู่ในสภาวะขัดสนทางด้านการเงินมากยิ่งขึ้นไปอีก  นอกจากนี้
การที่ผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยส่วนใหญ่ต้องโทษจ�ำคุกด้วยข้อหาที่เกี่ยวกับยาเสพติด
ในจ�ำนวนนีจ้ งึ มีผหู้ ญิงจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีต่ กอยูใ่ นสภาวะซึง่ มีปญ
ั หาทางด้านการเงินมาก่อนหน้า
ที่จะเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ  และได้เข้ามาสู่แวดวงยาเสพติดเพื่อหารายได้เพิ่ม หรือเพื่อแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช่ผู้ค้ารายใหญ่ แต่อาจรับจ้างน�ำยาไปส่งให้ผู้ซื้อ
โดยได้ค่าจ้างจ�ำนวนหนึ่งแม้จะไม่มากนักแต่ก็สามารถน�ำมาจุนเจือครอบครัวได้พอสมควร
เมื่อถูกจับและต้องโทษจ�ำคุก ครอบครัวจึงยิ่งต้องกลับไปเผชิญกับปัญหาทางการเงินที่เลวร้าย
กว่าเดิม เพราะขาดรายได้จากแม่และยังมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากการถูกจ�ำคุกของแม่  
สถานะทางเศรษฐกิจที่ย�่ำแย่ลงของครอบครัวส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของลูก
ในหลายๆ ด้าน บางคนอาจต้องออกจากโรงเรียนเพราะผู้อุปการะไม่สามารถส่งเสียให้เรียน
ได้ หรืออาจต้องออกมาช่วยหาเงินมาจุนเจือครอบครัว ความขัดสนทางการเงินของครอบครัว
อาจมีผลท�ำให้เด็กมีภาวะโภชนาการไม่ดี เด็กที่อยู่ในวัยต้องดื่มนมและบริโภคอาหารที่มี
สารอาหารส�ำหรับเด็กอาจได้รับอาหารไม่เหมาะกับพัฒนาการของเด็ก    ในกรณีของเด็ก
ในวัยเรียน ความขัดสนทางการเงินของครอบครัวอาจท�ำให้เด็กไม่ได้รับการสนับสนุนในเรื่อง
ของอุปกรณ์การเรียน หนังสือ การเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน หรือแม้แต่การเรียนพิเศษต่างๆ
อาจมีผลท�ำให้เด็กสิน้ หวัง ท้อแท้ เครียด วิตกกังวล รวมทัง้ ขาดความมุง่ มัน่ ในอนาคตของตนเอง
ในครอบครัวที่พอจะมีทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน บ้าน ทอง อยู่บ้าง ก็มีแนวโน้มจะต้องน�ำ
สิง่ เหล่านีอ้ อกขายหรือจ�ำนองเพือ่ น�ำเงินมาช่วยในเรือ่ งคดีความ โดยเฉพาะเมือ่ คนในครอบครัว
ขาดความรู้ทางด้านกฎหมาย ทนายความอาจโน้มน้าวให้เชื่อว่า สามารถวิ่งเต้นกับอัยการ
หรือผู้พิพากษาเพื่อให้มีโทษน้อยลงหรือพ้นผิดได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่ของผู้ต้องขังหญิงจะ
ยอมเสียเงินเท่าที่มีหรืออาจยอมเป็นหนี้สินเพื่อหาเงินมาให้ทนายความโดยหวังว่าจะช่วย
ให้ลูกพ้นผิดหรือมีโทษน้อยลง แต่ผลที่เกิดขึ้นไม่เป็นตามที่หวังไว้   ในหลายกรณีการต่อสู้คดี
เหยื่อที่มองไม่เห็น |
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นอกจากท�ำให้ต้องสูญเสียทัพย์สินเงินทองแล้ว ยังไม่ได้รับการลดโทษจากศาลอีกด้วย
โดยทัว่ ไปครอบครัวมักไม่มที างออกจากความขัดสนดังกล่าวข้างต้น การพยายามหารายได้
เพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือสถานะทางการเงินของผู้อุปการะลูกของผู้ต้องขังหญิงมีข้อจ�ำกัดใน
หลายๆ ด้าน โดยเฉพาะความเป็นไปได้ในการเข้าสู่ตลาดงาน ข้อจ�ำกัดในด้านอายุและสุขภาพ
และญาติพี่น้องซึ่งมักอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ ครอบครัวจึงถูกบังคับทาง
อ้อมให้ลดคุณภาพของการใช้ชีวิตลง ซึ่งหมายรวมถึงอาหาร สภาพที่อยู่อาศัย การดูแลตนเอง
และการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ดังนั้นการคงสถานะของครอบครัวไว้ให้อยู่
ในระดับเดิมก่อนที่ผู้หญิงจะเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้ การถูกจ�ำคุกของแม่
มีผลท�ำให้ครอบครัวต้องตกอยู่ในสถานะทางเศรษฐกิจที่ย�่ำแย่ลง ส่วนใหญ่แล้วครอบครัว
จะตกอยู่ในสภาวะของความยากจนมากกว่าเดิม
เรื่องราวชีวิตของเพลินซึ่งเป็นกรณีศึกษาในหัวข้อ “เติบโตอย่างมีรากแก้ว” ซึ่งได้น�ำ
เสนอในบทต่อไปแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการที่ครอบครัวสูญเสียทรัพย์สินเงินทองมูลค่า
นั บ ล้ า นบาทซึ่ ง เป็ น เงิ น ที่ ส ะสมมาจากการที่ เ พลิ น ไปท� ำ งานที่ ป ระเทศญี่ ปุ ่ น อยู ่ ห ลายปี
ทนายความหลอกเอาเงินจากพ่อและแม่ของเพลินโดยมิได้ดำ� เนินการใดๆ เพือ่ ช่วยเหลือในทางคดี
ของเพลินเลย การถูกจ�ำคุกของเพลินมีผลท�ำให้ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวลดต�่ำลง
สมาชิกในครอบครัวประสบความยากล�ำบากในการด�ำรงชีวิต
ส่วนเรื่องราวชีวิตของวิมลซึ่งเป็นกรณีศึกษาในหัวข้อ “เติบโตในครอบครัวข้ามรุ่น”
คือภาพตัวแทนของครอบครัวซึ่งมีฐานะยากจนและต้องมาประสบกับสภาวะที่แม่ซึ่งเป็น
เสาหลักของบ้านถูกจับและถูกตัดสินจ�ำคุก ท�ำให้ครอบครัวยิง่ ประสบความยากล�ำบากมากขึน้ ไปอีก
ทิพาเกิดมาในครอบครัวที่มีความมานะพยายามในการหาเลี้ยงตัวเอง เมื่อไม่มีที่ดินให้ท�ำนาไร่
พ่อแม่ของวิมลก็ทำ� ขนมตาลกับข้าวต้มมัดส่งให้กบั แม่คา้ ในตลาด ทิพาช่วยแม่ทำ� ขนมมาตัง้ แต่เด็ก
มีรายได้ประมาณเดือนละ 2,000-3,000 บาท เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมสาม ทิพาก็ลาออกจาก
โรงเรียนมาช่วยพ่อแม่ท�ำงาน ทิพาพูดถึงฐานะของพ่อแม่ว่า “ทางบ้านฐานะไม่ดีนัก พ่อแม่ท�ำ
ขนมตาล ข้ามต้มมัดขายในตลาด เรียนจบม.3 ก็มาช่วยพ่อแม่คา้ ขาย พีช่ าย 2 คนจบม.6 กับ
ปวส.” ทิพาแต่งงานมีลูก และยังคงอยู่กับพ่อแม่ รวมทั้งเป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว
เมื่อทิพาถูกจับและถูกตัดสินจ�ำคุก พ่อและแม่ต้องกลับไปท�ำงานหนัก ทิพาพูดถึงพ่อกับแม่ว่า
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“สงสารพ่อกับแม่ ต้องล�ำบากทุกอย่าง แบกภาระทุกอย่าง เขาเคยสดใสแต่ตอนนี้ไม่ใช่”
ส่วนกรณีศึกษาในหัวข้อ “เติบโตอย่างไร้ทิศทาง” ในบทเดียวกัน (บทที่ 6) ให้ภาพที่ชัดเจน
ของครอบครัวซึง่ มีความอัตคัดขัดสนแต่เดิม เมือ่ แม่ตอ้ งเข้าไปอยูใ่ นเรือนจ�ำ  ทุกคนในครอบครัว
ยิ่งตกอยู่ในภาวะของความยากล�ำบากขึ้น เป็นสภาวะของความยากจนที่ดูจะไม่มีทางออก
น็อตเป็นลูกซึ่งต้องตกเข้าไปอยู่ในวังวนของการไม่พอกิน ไม่พอใช้ ไม่มีความหวัง และเติบโต
อย่างไร้ทิศทาง
ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของลูก
ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานใจซึง่ ลูกได้รบั จากการทีแ่ ม่ตอ้ งจากไปอยูเ่ รือนจ�ำ 
มีความแตกต่างจากการจากไปของแม่ในกรณีอนื่ ๆในสังคมไทยเด็กจ�ำนวนมากมีประสบการณ์
ของการที่แม่ต้องจากไปท�ำงานในที่ไกลๆ แม้แต่ในต่างประเทศ ซึ่งมักจากไปเป็นระยะเวลา
ยาวนาน โดยฝากให้ตายายหรือปูย่ า่ หรือญาติพนี่ อ้ งรับผิดชอบเป็นผูด้ แู ลเด็ก แม้เด็กจะคิดถึงแม่
หรืออยากให้แม่อยู่ด้วยกัน แต่ผู้อุปการะก็จะมีค�ำอธิบายที่ชัดเจนว่า แม่ไปท�ำงานเพื่อหาเงิน
มาเลีย้ งดูครอบครัว เพือ่ ให้ลกู ได้เรียนหนังสือสูงๆ หรือเพือ่ ซือ้ สิง่ ของต่างๆ ให้ลกู ล้วนเป็นค�ำอธิบาย
ทีใ่ ห้ความหวังและความมัน่ ใจแก่เด็ก เมือ่ มีโอกาสแม่กส็ ามารถกลับมาเยีย่ มลูกได้เป็นครัง้ คราว
หากแม่ทำ� งานไม่ไกลก็อาจกลับมาได้บอ่ ย ส่วนผูท้ ที่ ำ� งานห่างไกลถึงต่างประเทศก็อาจจะกลับมา
นานๆ ครั้ง การกลับมาเยี่ยมบ้านของแม่เป็นเหตุการณ์ที่น�ำความสุขมาสู่ครอบครัว และท�ำให้
ลูกตระหนักว่าแม่ยงั มีอยูด่ ว้ ยแม้จะต้องจากกันไปบ้าง นอกจากนีใ้ นระหว่างทีแ่ ม่ไปท�ำงาน ลูกกับแม่
ยังมีอิสระที่จะติดต่อกันทางโทรศัพท์ หรือเขียนจดหมายตามความต้องการ
สถานการณ์ดังกล่าวนี้แตกต่างจากการที่แม่ต้องจากไปเพราะต้องโทษจ�ำคุก เพราะ
เด็กอาจถูกท�ำให้รู้สึกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเลวร้ายหรือไม่ควรน�ำไปไปบอกคนอื่นๆ
หรืออาจหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องนี้กับเด็ก หลายครอบครัวอาจไม่ให้ค�ำตอบที่แน่ชัดกับเด็กว่า
แม่ไปไหน ไปเพือ่ ท�ำอะไร และเมือ่ ไรจะกลับมา เด็กอาจพอสังเกตได้วา่ มีสงิ่ ผิดปกติกบั การจากไป
ของแม่ โดยอาจเห็นจากท่าทีที่มีความเครียดและวิตกกังวลของผู้ใหญ่ หรืออาจได้ยินได้ฟัง
เรื่องการติดคุกของแม่จากคนนอกครอบครัว โดยทั่วไปผู้อุปการะเด็กมักไม่แน่ใจว่าควรจะ
สื่อสารกับเด็กอย่างไร บางคนอาจบอกเด็กอย่างไม่ชัดเจนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ และพยายาม
ตัดบท หรือพยายามปลอบใจและให้ก�ำลังใจเด็ก บางคนอาจหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องนี้กับเด็ก
ไปชัว่ ระยะหนึง่ และหาโอกาสบอกเด็กในเวลาต่อมา บางคนอาจใช้การปิดบังเด็ก และให้เหตุผลอืน่ ๆ
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เกี่ยวกับการติดคุกของแม่ เช่น ไปท�ำงาน หรือบางคนบอกเด็กเล็กๆ ว่า แม่ท�ำงานอยู่ในเรือนจ�ำ 
โดยอาจพาลูกมาเยี่ยมแม่ แต่อธิบายว่าเรือนจ�ำเป็นที่ท�ำงานของแม่ ผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งเล่า
ถึงเหตุการณ์ที่ลูกมาเยี่ยมว่า
ลูกมาเยี่ยมกันทั้ง 2 คน ลูกชายคนโตบอกว่าแม่มาท�ำงาน ท�ำไมแม่ไม่มี
วันพัก ตอนนั้นลูกชายคนโต อายุ 6 ขวบแล้ว เริ่มคุย เริ่มมีค�ำถาม
หนูก็พูดอะไรไม่ออก รู้แต่ว่าเราท�ำผิด ถึงเราจะท�ำเพื่อลูก ความรู้สึก
ตอนนัน้ อยากขอโทษลูก อยากให้ลกู รูว้ า่ ทีเ่ รามาอยูต่ รงนีเ้ พราะเราท�ำเพือ่ เขา
เราไม่ได้ตั้งใจที่ว่าเราจะท�ำไม่ดี มันเป็นเหตุผลที่ว่าช่วงตอนนั้นที่เราคิด
อะไรไม่ออก
กรณีศกึ ษาในหัวข้อเติบโตได้แม้ไร้แม่ ซึง่ ได้นำ� เสนอในบทถัดไป แสดงให้เห็นว่า ในบางกรณี
ผูอ้ ปุ การะเด็กอาจบอกเด็กไม่ให้พดู ถึงเรือ่ งการติดคุกของแม่กบั คนอืน่ ๆ แม้จะเป็นความปรารถนาดี
แต่กท็ ำ� ให้เด็กวิตกกังวล กรณีศกึ ษานีส้ ะท้อนเรือ่ งราวของไอรีนซึง่ อายุเพียง 10 ปี ทีต่ อ้ งพยายาม
ปิดบังเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ กับแม่ซงึ่ ต้องโทษจ�ำคุกในความผิดทีเ่ กีย่ วกับยาเสพติด เพียงแค่ครูถามถึงแม่
ไอรีนก็เก็บเอามาวิตกกังวลว่า ครูอาจจะรูเ้ รือ่ งแม่ ไอรีนกลับมาบอกยายว่า “ครูคงรูเ้ รือ่ งแม่ตดิ คุก
เพราะวันนี้ครูถามถึงแม่”
ความพยายามในการปิดบังหรือหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงการติดคุกของแม่ ส่วนหนึ่งมา
จากความไม่รหู้ รือไม่แน่ใจว่าตนเองควรปฏิบตั อิ ย่างไรจึงจะเป็นผลดีกบั เด็ก การมองว่าการติดคุก
เป็นความผิด เป็นเรื่องไม่ดี ท�ำให้ครอบครัวถูกดูหมิ่นนินทาจากผู้อื่น ท�ำให้ผู้อุปการะเด็กเลือก
ที่จะไม่บอกเรื่องนี้กับเด็ก แต่ในอีกด้านหนึ่ง อาจท�ำให้เด็กมีความสับสน วิตกกังวล หวาดกลัว
เพราะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรกับแม่ การปิดบังเด็กยังเป็นการปิดกั้นโอกาสที่เด็กจะได้ไปเยี่ยมแม่
ที่เรือนจ�ำ  เป็นการตัดสายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกโดยที่เด็กไม่มีทางเลือก มีนักวิชาการนิยาม
สถานการณ์ทผี่ อู้ ปุ การะและญาติพนี่ อ้ งพยายามปกปิดเรือ่ งทีแ่ ม่ตอ้ งโทษจ�ำคุกว่าเป็นการสมคบคิด
กันเงียบ (conspiracy of silence) หรือบางคนเรียกว่าเป็นการใช้อ�ำนาจบังคับให้เงียบ (forced
silence) ซึ่งการปกปิดเรื่องที่เกิดขึ้นท�ำให้เด็กมีความวิตกกังวล หวาดกลัว เพราะไม่แน่ใจ
ว่าเกิดอะไรขึ้น มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้แก่เด็กช่วย
ให้เด็กสามารถประเมินสถานการณ์ และเริ่มปรับตัวกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าการปกปิด
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ข้อมูลกับเด็ก (นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ, 2555; นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ, 2555b)
การศึกษานี้ไม่สามารถเข้าถึงครอบครัวของลูกของผู้ต้องขังหญิงซึ่งผู้อุปการะเด็ก
ปิดบังเรื่องการต้องมาอยู่ในเรือนจ�ำของแม่ แต่จากการพูดคุยกับผู้ต้องขังหญิงที่ไม่เคยมีลูกมา
เยี่ยมเพราะผู้อุปการะเด็กไม่ต้องการให้เด็กรู้เรื่องของแม่   ให้ภาพที่ชัดเจนว่า ผู้เป็นแม่อยาก
บอกความจริงกับลูกและอธิบายให้ลกู ฟังถึงความผิดพลาดของแม่ ผูเ้ ป็นแม่เชือ่ ว่า ความผูกพัน
ระหว่างแม่กับลูกจะท�ำให้ลูกเข้าใจ ให้อภัย ผู้ต้องขังหญิงกลุ่มนี้มีความทุกข์และสะเทือนใจ
ทีเ่ ห็นแม่คนอืน่ ๆในเรือนจ�ำได้มโี อกาสพบลูกเป็นครัง้ คราว บางคนได้มโี อกาสเยีย่ มญาติใกล้ชดิ
ได้กอดลูก ได้บอกลูกถึงความรักความเป็นห่วง ส�ำหรับแม่แล้ว การไม่มโี อกาสได้พบลูกยิง่ ท�ำให้
เป็นห่วงลูกมาก และเห็นว่า ไม่มีความจ�ำเป็นต้องปิดบังลูกแต่ก็ไม่สามารถจะท�ำให้ผู้อุปการะ
เห็นด้วยได้
ดอกแก้วเป็นคนหนึ่งซึ่งตากับยายไม่บอกให้หลานรู้ว่า แม่ต้องมาติดคุก พ่อแม่ของ
ดอกแก้วรักดอกแก้วและหลานมาก ก่อนเข้ามาอยู่เรือนจ�ำดอกแก้วเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัว
บางทีต้องไปท�ำงานไกลๆ และส่งเงินมาให้พ่อกับแม่ เมื่อดอกแก้วต้องมาอยู่ในเรือนจ�ำพ่อกับ
แม่เสียใจมาก สงสารลูก สงสารหลานและไม่อยากให้หลานรู้ว่าดอกแก้วต้องมาติดคุก แต่บอก
หลานว่า แม่ไปท�ำงานต่างประเทศ เมื่อมาเยี่ยมดอกแก้ว พ่อจะมากับแม่เท่านั้น ดอกแก้ว
อยากเจอลูกมาก คิดถึงลูก แม้แต่มีการเยี่ยมญาติใกล้ชิด พ่อกับแม่ก็มากับพี่ชายของดอกแก้ว
แต่ไม่พาลูกของดอกแก้วมาเยี่ยม ดอกแก้วเห็นคนอื่นมีลูกมาเยี่ยม ได้กอดลูก ก็อยากมีโอกาส
ได้พบลูกเหมือนคนอื่น ดอกแก้วพูดถึงความรู้สึกของตัวเองว่า
เห็นคนอื่นเขามีลูกมาเยี่ยม ได้กอดลูก แต่หนูไม่ได้เห็นลูก ไม่ได้คุยกับ
ลูก พอกลับจากการออกไปเยี่ยมญาติ เพื่อนๆ ก็ถามว่า ลูกมาหรือไม่
หนูก็ได้แต่ตอบว่า ลูกไม่ได้มา หนูได้แต่ร้องไห้ คิดถึงลูกมาก ถ้าหนูได้
เจอลูก ได้พูดกับลูก หนูอยากเจอลูกมาก แม้ว่าลูกจะมาเจอหนูอยู่ที่นี่
หนูคิดว่าหนูพูดให้ลูกเข้าใจได้หนูอยากบอกลูกให้เป็นคนดี อย่าท�ำผิด
เหมือนแม่ ถ้าเป็นไปได้ หนูอยากให้ลูกรู้ความจริงว่าหนูท�ำผิด หนูต้อง
มาติดคุก แต่แม่รักหนู ให้ยกโทษให้แม่ หนูยังต้องอยู่ที่นี่อีกแปดปี ออก
ไปลูกคงจ�ำหนูไม่ได้แล้ว
เหยื่อที่มองไม่เห็น |
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การสนทนากับลูกซึง่ ได้รบั รูเ้ รือ่ งทีแ่ ม่ตอ้ งเข้ามาอยูใ่ นเรือนจ�ำอย่างตรงไปตรงมา ชีใ้ ห้เห็นว่า
เด็กเต็มใจที่จะได้ร่วมรับรู้สิ่งที่เกิดกับแม่ และต้องการมาเยี่ยมแม่ การพบแม่ช่วยให้รู้สึกว่าแม่
ยังอยู่ ลูกอาจรู้สึกเข้มแข็งขึ้นเมื่อได้มีโอกาสปลอบใจแม่ ให้ก�ำลังใจแม่ ผลในทางลบซึ่งเกิดกับ
จิตใจของลูกมิใช่การรู้ว่าแม่ต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ  แต่เกิดจากความรู้สึกว่าแม่ที่เคยอยู่ใกล้
ชิด เคยดูแลให้ความอบอุ่น ไม่ได้อยู่ในบ้านอีกต่อไป ในกรณีที่แม่ไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้าน ต้องไป
ท�ำงานที่อื่น โดยลูกอยู่กับตายายหรือญาติพี่น้องอื่นๆ ความรู้สึกว่าต้องขาดความอบอุ่นเพราะ
แม่ไปอยู่ในเรือนจ�ำจะมีไม่มากนัก โดยเฉพาะหากผู้อุปการะเด็กมีความเข้มแข็งและพยายาม
ท�ำให้ชวี ติ เด็กด�ำเนินไปแบบปกติ (ดูตวั อย่างกรณีศกึ ษาหัวข้อ “เติบโตอย่างมีรากแก้ว” ในบทที่ 5)
ความขมขื่นและความทุกข์ของเด็กมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นจากปัจจัยอื่นๆ ที่มาพร้อมๆ กับการ
ที่แม่ต้องติดคุก โดยเฉพาะความขัดสนทางการเงินซึ่งมีผลต่อการด�ำรงชีวิตในด้านต่างๆ
ของลู ก ซึ่ ง เป็ น เด็ ก ที่ ยั ง พึ่ ง ตนเองไม่ ไ ด้ หรื อ ในกรณี ข องนุ ช รี ซึ่ ง ได้ น� ำ เสนอไปในตอนต้ น
ในวันออกศาลพี่ชายพาลูกของนุชรีมาที่ศาลด้วย ลูกชายคนโตน�ำจดหมายที่เขียนในกระดาษ
แผ่นเล็กๆ มาให้นุชรี ลูกเขียนมาว่า “ไม่ว่าคุณแม่จะเป็นยังไง ใครจะว่าคุณแม่ไม่ดียังไง
คุ ณ แม่ ก็ ยั ง เป็ น แม่ ข องฟิ ล ์ ม กั บ น้ อ งมิ๊ น เสมอ ฟิ ล ์ ม กั บ น้ อ งมิ๊ น จะเป็ น คนดี จะเป็ น เด็ ก ดี
ไม่ว่าใครจะว่าแม่ไม่ดียังไงก็ยังรักแม่เหมือนเดิม”
การที่ลูกได้มีโอกาสมาเยี่ยมแม่ในบรรยากาศของการเยี่ยมอย่างใกล้ชิดซึ่งเรือนจ�ำ
จัดเป็นครั้งคราว เป็นการเยี่ยมที่แม่ได้กอดลูก ได้พูดคุยกันเป็นเวลานานพอสมควร ไม่รีบเร่งซึ่ง
ต่างจากการเยี่ยมตามปกติซึ่งป็นการพบกันแบบมีกระจกกั้น และต้องพูดคุยกันโดยใช้โทรศัพท์
ภายในเวลา 15-20 นาที การเบีย่ มใกล้ชดิ ช่วยให้การพบกันเป็นความรูส้ กึ ทีอ่ บอุน่ เป็นการเยียวยา
ทัง้ แม่ซงึ่ อยูใ่ นเรือนจ�ำและลูกซึง่ อยูภ่ ายนอกเรือนจ�ำ  อย่างไรก็ตามหากการจัดให้มกี ารเยีย่ มญาติ
ใกล้ชิดมีการกฎที่เคร่งครัดเกินไป หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้มาเยี่ยมผู้ต้องขังเหมือนกับเป็น
ผู้กระท�ำผิดไปด้วย ไม่ให้เกียรติ พูดจาเสียงดัง ใช้อ�ำนาจสั่งการ ประกอบการที่ต้องใช้เวลา
ในรอนานมาก มีสว่ นท�ำให้ผมู้ าเยีย่ มไม่สบายใจ ตกใจ วิตกกังวล โดยเฉพาะเด็กอาจเกิดความรูส้ กึ
ที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรือนจ�ำ และโกรธ เสียใจ หรือผิดหวังที่ตนเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้
ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการท�ำร้ายจิตใจของลูกมากขึ้นไปอีก บาดแผลทางจิตใจและความขมขื่นใจ
ของลูกซึ่งแม่ถูกจ�ำคุกจึงเป็นการผสมผสานของเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นกับแม่ ครอบครัวและ
ตัวลูกเอง ซึง่ อาจมีตงั้ แต่ การต้องเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยูอ่ าศัย การต้องเปลีย่ นผูอ้ ปุ การะ การต้องแยก
จากแม่ ความขัดสนทางการเงิน การต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต การดูล้อเลียน ถูกดูหมิ่น หรือ
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รังเกียจทั้งจากคนในละแวกบ้านและจากโรงเรียน
ผูอ้ ปุ การะเด็กยอมรับว่า การทีแ่ ม่ตอ้ งเข้าไปอยูใ่ นเรือนจ�ำท�ำให้ลกู เปลีย่ นไป อาจสังเกต
ได้ จ ากการร้ อ งไห้ในบางช่วงขณะ เศร้า ซึม พูด คุ ยน้ อยลง ไม่ ร ่ า เริ ง ไม่ อยากไปโรงเรี ยน
ในทางตรงกันข้าม การให้เด็กสามารถรักษาความสัมพันธ์กบั แม่ได้อย่างดี บรรยากาศการเยีย่ ม
ด�ำเนินไปอย่างอบอุน่ ราบรืน่ เจ้าหน้าทีเ่ รือนจ�ำมีทา่ ทีทเี่ ป็นมิตร มีสว่ นช่วยให้เด็กอยากมาเยีย่ มแม่
อย่างสม�่ำเสมอ และมีความสุขกับการได้พบแม่ ท�ำให้ลูกคลายความเจ็บปวดอันเกิดจาก
บาดแผลของการที่แม่ต้องถูกจ�ำคุกได้เป็นอย่างดี
ตราบาปจากการที่แม่ถูกจ�ำคุก
ถึงแม้ลูกจะเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิดของแม่ แต่ลูกกลับ
เป น็ ผู ท้ ตี่ อ้ งรับโทษหรือผลอันเลวร า้ ยจากเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได ้ เหตุการณ์
ส�ำคัญที่ปรากฏชัดเจนได้แก่การที่ลูกต้องพลัดพรากจากแม่ โดยเฉพาะลูกที่ยังเล็กและลูกที่อยู่
กับแม่อย่างใกล้ชิดในช่วงก่อนที่แม่จะถูกจ�ำคุก เด็กที่ไม่มีแม่ไม่เพียงแต่ขาดความอบอุ่นและ
การดูแลเอาใจใส่จากแม่เท่านั้น แต่ยังท�ำให้ลูกรู้สึกมีปมด้อยว่ามีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ ผู้ต้อง
ขังหญิงเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกในวันแม่ว่า
ทุกๆ ปีของวันที่ 12 สิงหา ถึงหนูจะไปท�ำงานต่างจังหวัด หนูจะกลับมา
หาลูกสาวของหนู ตอนที่หนูโดนจับเดือนกรกฏา เดือนสิงหาลูกก็บอกว่า
นี่มันวันที่ 10 แล้ว ท�ำไมแม่ยังไม่กลับมาหาหนูอีก ลูกก็บอกยายว่า ให้
ยายบอกแม่ด้วยว่า ให้เขียนจดหมายมาหนูที่โรงเรียน เขียนให้หนูหน่อย
เขียนไปที่โรงเรียนนะคะ แม่ไม่มา เขียนมาหาหนูก็ยังดี
ในกรณีที่เด็กขาดแม่เพราะแม่ต้องติดคุก ยิ่งท�ำให้เด็กรู้สึกว่า ไม่เพียงแต่มีครอบครัว
ที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังรู้สึกว่าตนเองมาจากครอบครัวที่ไม่ดีด้วย ความหมายนี้ถูกสร้าง
(construct) ขึ้นมาจากปฏิกิริยาของคนในครอบครัวที่มีต่อการถูกจ�ำคุก การหลีกเลี่ยงไม่พูดถึง
เรือ่ งนี้ การบอกให้เด็กเก็บเรือ่ งนีเ้ ป็นความลับ การแสดงความวิตกกังวล สิน้ หวัง เครียด โศกเศร้า
กับสิ่งที่เกิดขึ้น ท�ำให้เด็กให้ความหมายการติดคุกของแม่ว่าเป็นความเลวร้าย และผู้กระท�ำคือ
แม่ซึ่งเป็นผู้ที่เด็กรักและเคารพ นอกจากนี้เด็กยังอาจต้องเผชิญกับการดูหมิ่นของคนรอบข้าง
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ในละแวกบ้านและเพื่อนที่โรงเรียนเมื่อเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกไป ค�ำว่า “มีแม่เป็นคนขี้คุก”
ซึง่ เด็กได้ยนิ จากเพือ่ นหรือหรือคนรอบข้างสร้างความเจ็บปวดให้เด็ก เด็กบางคนอาจไม่เคยรูเ้ รือ่ ง
หรือได้ยินเกี่ยวกับคุกมาก่อน แต่ปฏิกิริยาของคนรอบข้าง ได้สร้างความหมายของการมีแม่อยู่
ในเรือนจ�ำในทางที่เลวร้าย ท�ำให้เด็กสูญเสียความมั่นใจในตนเอง คิดว่าตนเองเป็นที่มีศักดิ์ศรี
น้อยกว่าคนอื่นๆ ไม่เป็นที่ยอมรับ ท�ำให้เด็กตกอยู่ในสภาวะไม่ต่างจากการ “ตีตราให้ตนเอง”
(self-stigmatization) ซึง่ เกิดขึน้ เมือ่ บุคคลยอมรับค�ำถูกถูกดูหมิน่ หรือทัศนะในทางลบทีค่ นอืน่ ๆ
มีต่อตนเองแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องจริง แต่ก็มีผลต่อพฤติกรรมและการใช้ชีวิตของบุคคลที่ถูกตีตรา
อย่างไรก็ตาม มีเด็กที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำแต่สามารถก้าวข้ามสภาวะการตี
ตราให้ตัวเองได้ การศึกษานี้พบว่า ในครอบครัวที่ผู้อุปการะเด็กโดยเฉพาะตายายหรือปู่ย่ามี
ความเข้มแข็ง ไม่แสดงออกว่าการจากไปอยู่เรือนจ�ำของแม่เป็นเหตุการณ์วิกฤตที่ไม่สามารถ
แก้ไขได้ พยายามช่วยให้เด็กสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ สนับสนุนให้ก�ำลังใจเด็ก สอนให้เด็ก
เข้มแข็งไม่ตอ้ งฟังค�ำพูดของคนอืน่ และพาเด็กไปเยีย่ มแม่เป็นครัง้ คราว เมือ่ เด็กพบแม่ทเี่ รือนจ�ำ 
แม่ยอมรับว่าได้ท�ำผิดพลาด ขอให้ลูกเข้าใจและให้อภัย มีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้เด็กมีก�ำลังใจและ
มองว่าตนเองมีส่วนส�ำคัญในการให้ก�ำลังใจแม่ในยามวิกฤต ท�ำให้เด็กภาคภูมิใจในตนเอง
การเรียนและพฤติกรรมออกนอกลู่นอกทางของลูก
การถู ก จ� ำ คุ ก ของแม่ มี แ นวโน้ ม จะน� ำ ไปสู ่ ก ารเปลี่ ย นแปลงในชี วิ ต ของเด็ ก และ
ครอบครัวหลายประการ ได้แก่ การที่แม่ถูกพรากไปจากลูก ความเจ็บปวดและบาดแผลทาง
จิตใจของลูก การสูญเสียรายได้ทคี่ รอบครัวเคยได้รบั จากแม่ การเพิม่ ขึน้ ของรายจ่ายจากการทีแ่ ม่
ถูกจับ การด�ำเนินคดี และการไปเยีย่ มทีเ่ รือนจ�ำ การถูกดูหมิน่ และติฉนิ นินทาจากสังคม ปัจจัยเหล่านี้
ผสมผสานกันเป็นสถานการณ์ทมี่ ผี ลต่อลูกมากบ้างน้อยบ้างขึน้ อยูก่ บั สภาวการณ์ของครอบครัว
ก่อนหน้าที่แม่จะถูกจ�ำคุกโดยเฉพาะสถานะทางเศรษฐกิจความสัมพันธ์ของครอบครัว ช่วงวัย
และพื้นฐานทางจิตใจลูก
การยุติการเรียนของลูกด้วยการออกจากโรงเรียนภายหลังจากที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ใน
เรือนจ�ำเกิดขึ้นในครอบครัวที่มีความเปราะบางทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าครอบครัวที่สามารถ
ประคับประคองฐานะทางการเงิน เมื่อครอบครัวเผชิญกับความขัดสนทางการเงิน มีความยาก
ล�ำบากในการส่งเสียเด็ก เด็กอาจยุติการเรียนและออกมาช่วยท�ำงานเพื่อหาเงิน ในบางกรณี
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เด็ ก ยุ ติ ก ารเรี ย นทั น ที ที่ แ ม่ ต ้ อ งเข้ า ไปอยู ่ ใ นเรื อ นจ� ำ ซึ่ ง น่ า จะมาจากจิ ต ใจของเด็ ก ได้ รั บ
ความกระทบกระเทือนกับการจากไปของแม่ และไม่ต้องการกลับอยู่ในสังคมของโรงเรียน
เพราะไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้น รวมทั้งผู้อุปการะอาจไม่สามารถชักจูงให้เด็กไปโรงเรียน
ได้ตามปกติ เด็กบางคนอาจจะยังคงไปโรงเรียนแต่เมือ่ จบการศึกษาภาคบังคับ และต้องเรียนต่อ
ในระดับที่มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น เด็กอาจยุติการเรียน แม่คนหนึ่งพูดถึงลูกที่ออกจากโรงเรียนว่า
ไม่ได้ทำ� อะไรเรียนเพิง่ จะจบ ก่อนหน้านัน้ เขาบอกว่าจะเรียนต่อ พอแม่โดนจับ
ก็ไม่มีกะจิตกะใจแล้ว ก็เลยไม่เรียน ก็ท�ำงาน ไปท�ำงานตรงนั้นตรงนี้
บ้างรับจ้างเขา ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะไปบังคับเขาก็ไม่ได้ เราอยู่ข้างในนี้
ใจเขาคิดยังไงก็ไม่รู้
อย่างไรก็ตามเด็กจ�ำนวนหนึ่งก็ยังสามารถเรียนต่อไปได้ซึ่งมักเป็นเด็กที่ผู้อุปการะ
สามารถจัดการกับความตึงเครียดทางด้านการเงินทีอ่ าจมีขนึ้ ภายหลังทีแ่ ม่ถกู จ�ำคุก รวมทัง้ สนับสนุน
ให้เด็กเรียน ส่วนเด็กก็มีความสนใจและต้องการเรียนด้วย ในบางกรณีแม่ซึ่งอยู่ในเรือนจ�ำเมื่อ
ลูกมาเยี่ยม ก็จะพยายามให้ก�ำลังใจและขอให้ลูกเรียนหนังสือต่อไปเพื่ออนาคตที่ดี
ผลการเรียนที่ตกต�่ำลงหรือการยุติการเรียนของเด็กในวัยเรียนอาจน�ำไปสู่การมี
พฤติกรรมทีอ่ อกนอกลูน่ อกทางของเด็ก ซึง่ อาจแสดงออกในหลากหลายรูปแบบ เช่น การคบเพือ่ น
เทีย่ วเตร่ ใช้เวลาหมดไปกับการเล่นเกมตามร้านทีม่ บี ริการ บางคนเริม่ ดืม่ เหล้า สูบบุหรี่ หรือแม้แต่
เริม่ หัดเสพยา เมือ่ ไม่มเี งินใช้จา่ ย บางคนก็ใช้การลักทรัพย์ หรือเริม่ เข้าสูก่ ารเป็นผูข้ ายยาเสพติด
โดยทั่วไปผู้อุปการะจะไม่สามารถควบคุมเด็กที่มีพฤติกรรมออกนอกลู่นอกทางของเด็กได้มาก
นัก เพราะเด็กมักไม่เชื่อฟัง และผู้อุปการะเองก็ต้องท�ำงานเพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัว
ทดแทนรายได้ที่เคยได้รับจากแม่ก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ  มีครอบครัวที่หาทางออกด้วย
การให้เด็กไปบวชเณร แต่ในที่สุดเด็กก็สึกออกมา ซึ่งมีความเป็นได้มากว่าเด็กอาจเข้าไป
สู่วัฏจักรของการใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อการเป็นผู้กระท�ำผิดทางอาญาได้     
ในบทต่อไปเป็นการน�ำเสนอภาพสิ่งที่เกิดกับลูกเมื่อแม่ต้องโทษจ�ำคุกโดยใช้วิธี
การศึกษาที่เรียกว่า วิธีการวิเคราะห์เพื่อสร้างเรื่องเล่า (narrative analysis) ซึ่งเป็นการน�ำองค์
ประกอบหรือส่วนต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นเหตุการณ์หรือเรือ่ งราวต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคล ความหมาย
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และตีความเพื่อสร้างเป็นเรื่องเล่าแทนการแยกเรื่องราวออกเป็นส่วนๆ เป็นการสร้างเรื่องราว
จากข้อมูล (the configuration of data) โดยมีการเชื่อมโยงเหตุการณ์ โดยใช้การตีความ
จากเรื่องราวของผู้เล่าเรื่อง โดยมีเหตุการณ์ส�ำคัญๆ เป็นตัวคลี่คลายความซับซ้อนให้ปรากฏ
ออกมา (ดูรายละเอียดในบทที่ 2) การวิเคราะห์เพือ่ สร้างเรือ่ งเล่าให้ภาพตัวแทนของปรากฏการณ์
ทางสังคมทีเ่ ชือ่ มโยงของเหตุการณ์ตา่ งๆ เข้าด้วยกัน เป็นการคลีค่ ลาย (unfold) ให้เห็นว่า การจ�ำคุก
ของแม่มใิ ช่เหตุการณ์ทหี่ ยุดนิง่ คือมีลกั ษณะเป็นกระบวนการต่อเนือ่ งทีอ่ าจคลีค่ ลายหรือขยาย
ความยุ่งยากขึ้นตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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5

กรณีศึกษา
ชีวต
ิ ลูกทีแ่ ม่ถก
ู จำ�คุก

กรณีศกึ ษาซึง่ เป็นเรือ่ งเล่าของผูต้ อ้ งขังหญิง ลูก และผูอ้ ปุ การะ แสดงให้เห็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
กับเด็กเมือ่ แม่เข้าไปอยูใ่ นเรือนจ�ำ  ซึง่ มีความเชือ่ มโยงกับประสบการณ์ชวี ติ ทีผ่ า่ นมาของแต่ละคน
เรื่องเล่าสะท้อนให้เห็นปฏิกริยา (responses) ของลูกที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บางคนสามารถ
ก้าวข้ามเหตุการณ์วกิ ฤตไปได้ดว้ ยดี บางคนถูกเหตุการณ์วกิ ฤตกดทับจนน�ำความเสียหายมาสูช่ วี ติ
การศึกษานี้น�ำเสนอภาพตัวแทนของครอบครัวซึ่งแม่เข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำรวม 6 กรณีศึกษา
แต่ละกรณีเป็นภาพตัวแทนของลูกซึ่งเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีลักษณะส�ำคัญบางประการ
แตกต่างกัน แต่ต้องประสบภาวะวิกฤตแบบเดียวกันคือแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ  โดยมีการ
รับรู้ความรุนแรงในระดับและขอบเขตแตกต่างกัน รวมทั้งปฏิกริยาที่ครอบครัวมีต่อเหตุการณ์
วิกฤตและผลต่อลูกก็แตกต่างกัน ภาพตัวแทนของลูกซึง่ แม่เข้าไปอยูใ่ นเรือนจ�ำรวม 6 แบบ ได้แก่
1   เติบโตอย่างมีรากแก้ว
2   เติบโตในครอบครัวข้ามรุ่น  
3   เติบโตด้วยความรักของแม่
4   เติบโตได้แม้ไร้แม่
5   เติบโตอย่างไร้ทิศทาง
6   เติบโตอย่างไร้ราก
แต่ละกรณีศึกษาสะท้อนสภาวะความเป็นแม่ในเรือนจ�ำและสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกซึ่งได้น�ำเสนอ
ในบทที่ 4 แบบซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบตัดแยกออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้เห็นสิ่งที่เกิดกับลูกเมื่อ
แม่ต้องโทษจ�ำคุก กรณีศึกษาซึ่งน�ำเสนอในบทนี้ช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงของเหตุการณ์
วิกฤตต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละครอบครัว และผลทีเ่ กิดกับลูกในลักษณะทีเ่ ชือ่ มโยงกันเป็นเรือ่ งราว  
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กรณีศึกษาที่ 1: เติบโตอย่างมีรากแก้ว

วันที่แม่จากไปอยู่เรือนจ�ำ  น้องพลอยอายุ 8 ขวบ โตพอที่จะรู้ว่าเกิด
อะไรขึ้น แต่ไม่มีใครบอกกับน้องพลอยตรงๆ  ว่าแม่ไปไหน มีเพียงคุณ
ตาที่อยู่กับน้องพลอยมาตั้งแต่เล็กๆ พูดกับน้องพลอยว่า “สิ่งที่มันไม่น่า
เกิดมันก็เกิดให้เห็น มันจ�ำเป็นนะลูกนะ” หลังจากวันนั้น ก็มีเพียงคุณตา
ที่พาน้องพลอยไปหาแม่ที่เรือนจ�ำ  เมื่อไปถึงคุณตาจะปล่อยให้น้อง
พลอยคุยกับแม่ คุณตายืนอยูเ่ พียงห่างๆ พลอยเห็นแม่รอ้ งไห้ และค�ำพูด
ของแม่ที่น้องพลอยจ�ำได้ไม่ลืมคือ “มีอะไรก็กิน ไม่มีอะไรก็อดนะลูก”
แม่ของน้องพลอยชื่อเพลิน เติบโตขึ้นมาในบ้านซึ่งมีพ่อแม่เป็นชาวไร่ชาวนา พ่อแม่
มีที่นาน้อย ปลูกข้าวได้เพียงพอกินไม่เหลือขาย จึงต้องหาเงินจากการรับจ้างท�ำงานในไร่นา
ของผูม้ อี นั จะกิน พ่อแม่ของเพลินมีลกู คนโตชือ่ เพชร อายุหา่ งจากเพลิน 10 ปี เพชรเล่าว่าพอเรียนจบ
ชัน้ ประถมในหมูบ่ า้ น ก็มคี รูมาชวนเพชรไปอยูก่ รุงเทพฯ ครูบอกกับเพชรว่า อยูบ่ า้ นก็จะไม่มคี วามรู้
ไปกรุงเทพฯ จะสอนให้ท�ำอาหารขายและให้ช่วยขายของ พ่อแม่จึงให้เพชรไปกับครู เพชรส่ง
เงินมาให้พ่อแม่เป็นประจ�ำ แม้จะเป็นเงินไม่มากนัก แต่ก็ท�ำให้เพชรกับพ่อแม่มีความผูกพันกัน
ส่วนเพลินได้เรียนหนังสือแค่ประถมปีที่ 5 ตอนนัน้ เพลินอยากเรียนต่อมากแต่พอ่ แม่ไม่มเี งินส่ง
แม่ของเพลินเล่าว่า “เขาอยากเรียน เรียนก็เก่ง ครูกอ็ ยากให้เขาเรียน แม่กไ็ ม่มเี งิน ก็เลยไม่ได้เรียน
เขาก็ร้องไห้ ตอนนั้นก็ท�ำนา เอาข้าวไว้กินกัน รับจ้างรับหาอะไรไปทุกอย่าง หาปูหาปลากินไป
อย่างนั้นแหละ” เพลินจึงออกจากโรงเรียนไปช่วยพี่สาวท�ำงานที่กรุงเทพฯ
เหยื่อที่มองไม่เห็น |
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เพลินท�ำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ จนอายุได้ 16 ปี มีคนชวนไปท�ำงานที่ญี่ปุ่น การได้เรียนรู้
ความยากล�ำบากอันเกิดจากความอัตคัตขัดสนของพ่อแม่ท�ำให้เพลินมีความใฝ่ฝันและมุ่งมั่น
อยากจะมีเงิน อยากช่วยพ่อแม่ให้มีชีวิตที่ดีกว่านี้ แม้พลอยจะเรียนหนังสือจบเพียงชั้นประถม
ปีที่ 6 แต่พลอยก็ชอบอ่านหนังสือ ดูรูป พลอยชอบภาษาอังกฤษ พยายามหาโอกาสดูจาก
หนังสือบ้าง คุยกับคนอื่นๆ บ้าง เพลินจึงสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เล็กๆ น้อยๆ
เมื่อมีคนมาชวนไปท�ำงานที่ญี่ปุ่น เพลินอยากไปทันที กลับไปขออนุญาตพ่อแม่ แม้พ่อแม่จะ
ไม่อยากให้เพลินไปเพราะเป็นห่วง แต่ก็ขัดไม่ได้
ไปถึงญีป่ นุ่ เพลินไปช่วยท�ำงานเป็นแม่บา้ น ไปรับจ้างล้างถ้วยล้างจานอยูท่ รี่ า้ นอาหาร
ได้ พั ก หนึ่ ง ก็ ไ ด้ ง านในโรงงงาน เพลิ น ท� ำ งานด้ ว ยความตั้ ง ใจและอดทน ถ้ า มี ง านเพลิ น
จะท�ำงานสองกะ และในวันหยุดเพลินก็ยังไปช่วยท�ำงานที่ร้านอาหารไทย เพลินหัดพูดภาษา
ญี่ปุ่นจนสามารถสื่อสารได้ดี เพลินได้เงินมาก็จะเก็บไว้ใช้ส่วนตัวเท่าที่จ�ำเป็น นอกจากนั้น
เพลินจะส่งเงินที่เหลือทั้งหมดมาให้พ่อกับแม่ เงินที่เพลินส่งมาเริ่มจากมีจ�ำนวนไม่ถึงหมื่น และ
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นเดือนละสองสามหมื่น พ่อได้รับเงินจากเพลินก็น�ำไปซื้อวัวควายมาเลี้ยง
และยังซื้อที่นาเก็บไว้ด้วย
เพลินได้พบกับชายชาวญี่ปุ่นชื่อฮิโรชิที่ร้านอาหารไทย ฮิโรชิท�ำงานขับรถให้กับบริษัท
แห่งหนึ่ง มีรายได้มั่นคง ชอบอาหารไทยมาก และมาที่ร้านที่เพลินท�ำงานบ่อยมาก ต่อมาฮิโรชิ
ขอเพลินแต่งงาน เพลินตกลงและไปอยู่กับฮิโรชิที่ญี่ปุ่น ฮิโรชิช่วยให้เพลินท�ำงานที่มีรายได้ดี
กว่าเดิม เพลินยังท�ำงานหนักเพื่อหาเงินส่งมาให้ที่บ้าน ฮิโรชิไม่เคยห้ามเพลินเรื่องการส่งเงิน
ให้ทางบ้าน กลับสนับสนุนและชื่นชมที่เพลินมีความกตัญญู ช่วงหลังๆ เพลินมีเงินส่งให้พ่อแม่
มากขึ้นเรื่อยๆ บางเดือนส่งให้ 5-6 หมื่นบาท จนพ่อแม่ปลูกบ้านหลังใหม่ แข็งแรงสวยงาม
อยู่กินกับฮิโรชิได้ 4 ปี เพลินก็ตั้งท้อง ท้องได้ 6 เดือน เพลินก็ชวนฮิโรชิมาเมืองไทย
เพราะตั้งใจว่าจะมาคลอดที่บ้าน ฮิโรชิมาเมืองไทยกับเพลิน พ่อแม่ของเพลินรักฮิโรชิ เพราะรู้ว่า
ฮิโรชิรกั และดูแลเพลินอย่างดี ฮิโรชิเองก็รกั ครอบครัวของเพลิน มาอยูเ่ มืองไทยก็ซอื้ ของเข้าบ้าน
ใครอยากได้อะไรก็ซื้อให้ บางครั้งก็ซื้อทองแจก ฮิโรชิอยู่เมืองไทยได้ไม่นานก็ต้องกลับไป
ท�ำงาน ส่วนเพลินยังอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่ เตรียมการกันไว้ว่า เมื่อคลอดแล้วจะให้ลูกอยู่กับ
พ่อแม่และเพลินจะกลับไปท�ำงานที่ญี่ปุ่น
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เพลินคลอดลูกเป็นผู้หญิง เพลินตั้งชื่อว่าน้องพลอย เพลินอยู่กับลูกได้ไม่นานก็เตรียม
ตั ว กลั บ ญี่ ปุ ่ น เพชรพี่ส าวของเพลินตกลงจะย้ายจากกรุ ง เทพฯ มาอยู ่ บ้ า นกั บพ่ อแม่ แ ละ
ช่วยเลีย้ งน้องพลอย เพชรมีลกู ชาย 1 คน และเลิกกับสามีจงึ เอาลูกมาอยูก่ บั ตายายด้วย เมือ่ พีส่ าว
มาจากกรุงเทพฯ เพลินจึงกลับไปอยู่ญี่ปุ่นและท�ำงานส่งเงินให้พ่อแม่เหมือนเคย ในช่วงนี้
เป็นช่วงทีพ่ อ่ แม่ของเพลินมีความสุขสบาย แต่พอ่ แม่กย็ งั ท�ำงานในนาไร่ตามปกติ ไม่เคยใช้จา่ ย
เงินอย่างฟุ่มเฟือย ส่วนใหญ่แล้วจะน�ำเงินไปซื้อที่ดินเก็บไว้จนมีที่ดินถึง 30 ไร่ พ่อของเพลิน
กล่าวว่า
ผมไปซื้อที่ดินซื้ออะไรไว้ วัว ควาย ผมก็เลี้ยงนะ ลูกส่งเงินมาเดือนละ
หมื่นสองหมื่นผมก็ซื้อวัว ควาย ก็ไปซื้อไว้สามสิบสี่สิบตัว ตอนนั้นที่ดิน
ราคาถูก ก็ซื้อเก็บไว้ในเขานั่นแหละ เขากลับมาจากญี่ปุ่น จะได้ไม่
ล�ำบาก
ชีวิตหักเห
เมื่อน้องพลอยอายุได้ 3 ขวบ เพลินพาฮิโรชิกลับมาเมืองไทยอีกครั้ง ในครั้งนี้เพลิน
วางแผนจะกลับมาอยู่เมืองไทย และถ้าทุกอย่างลงตัวฮิโรชิก็จะมาอยู่เมืองไทยด้วย มาเมือง
ไทยคราวนี้ เพลินกับฮิโรชิจึงสร้างร้านเล็กๆ ในที่ดินที่พ่อแม่ซื้อไว้ โดยท�ำเป็นร้านขายของช�ำ
และมีอาหารขายด้วย ฮิโรชิช่วยเพลินได้ช่วงระยะสั้นๆ ก็กลับไปญี่ปุ่น การเริ่มต้นท�ำร้านอาหาร
และขายของไม่ใช่เรื่องง่าย เพลินคุ้นเคยกับการท�ำงานเป็นลูกจ้างและพนักงาน เมื่อต้องมารับ
ผิดชอบจัดการทุกเรือ่ งจึงเครียด ส่วนพ่อแม่และพีส่ าวของเพลินก็ยงิ่ ไม่มปี ระสบการณ์ในเรือ่ งนี้
ได้แต่คอยให้ก�ำลังใจและช่วยเลี้ยงน้องพลอย ในช่วงนี้มีเพื่อนผู้ชายชื่อแทนซึ่งเคยรู้จักกันมา
เข้ามาช่วยเพลินท�ำงานในร้าน เพลินจึงรู้สึกผ่อนคลายลง ความใกล้ชิดกับแทนท�ำให้เพลิน
เผลอไผลไปกับแทนจนได้เสียกัน เพลินรู้ดีว่าเป็นการนอกใจฮิโรชิ แต่กลับปล่อยให้ทุกอย่าง
เป็นไปแบบเลยตามเลย เพราะเพลินเองก็เริ่มคุ้นเคยกับการที่มีแทนมาคอยช่วยแบ่งเบาภาระ
ต่อมาอีกไม่นานเพลินก็ตั้งท้องเพราะไม่ได้ระวังตัว แต่เพลินก็ยังไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้ฮิโรชิรู้
ด้ ว ยความที่ เ พลิ น เป็ น คนเอาจริ ง เอาจั ง ท� ำ ให้ เ พลิ น ทุ ่ ม เทให้ กั บ งานที่ ร ้ า นมาก
เพลินจึงเหนื่อยมาก อ้อมซึ่งเป็นคนที่เพลินจ้างมาช่วยงานที่ร้านน�ำยาบ้ามาให้เพลินลองเสพ
โดยบอกว่าจะช่วยให้ดีขึ้น เพลินไม่เคยรู้จักยาบ้ามาก่อน แต่ก็อยากจะลองว่าการเสพยา
เหยื่อที่มองไม่เห็น |
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จะช่วยได้จริงหรือไม่ ปรากฏว่าได้ผล เพลินรูส้ กึ ว่ามีแรงมากขึน้ ท�ำงานได้นาน อยากท�ำนัน่ ท�ำนี่
ที่เคยอ่อนเพลีย หมดเรี่ยวแรง ก็กลายเป็นท�ำงานได้เรื่อยๆ เพลินจึงเริ่มคุ้นเคยกับการแก้ปัญหา
ความเครียดและความเหน็ดเหนือ่ ยด้วยการเสพยาบ้าครัง้ ละ 1 เม็ด โดยมีออ้ มเป็นคนน�ำมาขายให้
เพลินรู้ว่าอ้อมน�ำยามาขายให้กับคนอื่นๆ ด้วย แต่เพลินก็ยังให้อ้อมมาท�ำงานที่ร้านตามปกติ
โดยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอันตราย
จนวันหนึ่งอ้อมมาท�ำงานที่ร้านของเพลินตามปกติ และชูถุงพลาสติกเล็กๆ ที่มียาบ้า
จ�ำนวนหนึง่ บรรจุอยูใ่ ห้เพลินดู เพลินจึงขอซือ้ ยาบ้าจากอ้อม 1 เม็ด และให้เงินอ้อมไป 300 บาท
อีกไม่นานก็มีต�ำรวจเข้ามาที่ร้านของเพลิน และขอตรวจค้น เพลินเก็บยาไว้ในเสื้อชั้นใน ต�ำรวจ
จึงค้นยาไม่เจอ แต่ต�ำรวจพบถุงยาซึ่งมียาบ้าอยู่ 40 เม็ดที่อ้อม ต�ำรวจบอกให้เพลินและอ้อม
ไปโรงพัก เพลินไม่ได้คิดว่าตัวเองมีความผิดเพราะต�ำรวจไม่เจอยาที่ตัวเพลิน และเพลินได้แอบ
เอายาทิ้งไปก่อนที่จะไปโรงพักเพลินคิดว่าไปโรงพักแล้วก็จะได้รีบกลับมาเปิดร้านตามปกติ
ที่โรงพัก ต�ำวจแจ้งข้อหาเพลินว่า “ร่วมกันมียาเสพติด” แม้เพลินจะพยายามชี้แจงว่า
เป็นยาของอ้อม เพลินไม่รู้เรื่องด้วย และต�ำรวจก็ไม่พบยาในตัวเพลิน แต่ต�ำรวจบอกว่า “ให้ไป
แก้ตัวที่ศาล” เพลินโทรศัพท์ส่งข่าวเรื่องถูกจับให้พ่อแม่และพี่สาวทราบ ทุกคนตกใจมาก
พากันหาทางช่วยเหลือ  พ่อของเพลินพูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่า
ลู ก คนนี้ตั้งแต่เด็ก มาขยันมาก เป็นเด็ กดี มาก เขาเปิ ดร้ า นขายของ
ได้เงินมาจากญี่ปุ่นอยากจะท�ำมาหากินไว้ให้ลูก ที่ร้านนี้แหละมันมีเด็ก
คนหนึ่งขายยาอยู่ เทียวกลับไปกลับมาบ้านเอายามาขาย แล้วลูกก็ไม่รู้
เรื่องยาด้วย เด็กคนนั้นมันเอายามาจากกรุงเทพ เอามาขาย ต�ำรวจก็มา
ว่ า เพลินมันค้ายา มันไม่มีเหตุผ ลนะมั น ไม่ ใ ช่ นะ มั นไม่ สมควรเป็ น
มันก็เป็น นี่แหละผมว่ามันไม่ถูก ลูกผมไม่เลวถึงขนาดนั้น ต�ำรวจมา
ตรวจค้นบ้านก็ไม่เจออะไร
ไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร ต�ำรวจก็น�ำตัวเพลินไปขอให้ศาลสั่งฝากขังที่เรือนจ�ำ 
เพลินรู้สึกหวาดกลัวและเสียใจมากที่สุดในชีวิต สภาพของเรือนจ�ำท�ำให้เพลินอยากออกมาให้
พ้นๆ โดยเร็วทีส่ ดุ พ่อวิง่ ขายทีด่ นิ และน�ำเงิน 700,000 บาทมาขอประกันตัวเพลิน ซึง่ ศาลอนุญาต
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เพลินจึงได้กลับมาอยู่บ้านอีกครั้ง แต่ก็ยังมีภาระที่จะต้องต่อสู้คดี เพลินปฏิเสธว่าไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับยาบ้าซึ่งต�ำรวจพบที่ตัวอ้อม ต�ำรวจแนะน�ำทนายความให้กับเพลิน เพลินรู้สึกดีขึ้น
โดยไม่รู้เลยว่า ทนายความที่ต�ำรวจแนะน�ำมาเป็นคนที่ท�ำมาหากินอยู่กับต�ำรวจ และไม่ได้ช่วย
อะไรในคดีของเพลินเลย เพลินใช้ค�ำว่า “ก็ถูกต�ำรวจหลอก ทนายก็กินอยู่กับต�ำรวจนั่นแหละ”
ตอนที่เพลินได้ประกันตัวออกมา เพลินท้องได้ 6 เดือนกว่า และคลอดลูกเป็นผู้ชายในช่วงก่อน
หน้าที่ศาลจะตัดสินคดี เพลินจ�ำเป็นต้องส่งข่าวให้ฮิโรชิรู้ ทั้งเรื่องที่พลอยถูกจับและการมีผู้ชาย
คนใหม่ ฮิโรชิจงึ ไม่ได้มาเมืองไทยอีก แต่กไ็ ด้สง่ เงินมาให้คณ
ุ ตาเพือ่ ใช้เลีย้ งดูนอ้ งพลอย ส่วนลูกชาย
ของเพลินที่เกิดจากแทน พ่อของเพลินให้แทนน�ำไปให้ปู่กับย่าเลี้ยง เพราะพ่อของเพลินยังรู้สึก
ไม่ดีที่เพลินนอกใจฮิโรชิซึ่งดีกับทุกคนในบ้านตลอดมา
การเข้ า สู ่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาและผลที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ครอบครัว
หลั ง จากที่เพลินได้รับการปล่อ ยตัวชั่วคราว ครอบครั ว ของเพลิ นก็ ต้ องเผชิ ญ กั บ
การสูญเสียทรัพย์สินเงินทองครั้งแล้วครั้งเล่า ทนายความที่ต�ำรวจแนะน�ำให้ บอกเพลินและ
พ่อของเพลินว่า จะต้องใช้เงินวิง่ เต้นเพือ่ ให้เพลินพ้นผิด ตลอดระยะเวลา 4 เดือนทีเ่ พลินต่อสูค้ ดี
ทนายความให้ความหวังว่า เพลินไม่มียาอยู่กับตัว ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ศาลจะตัดสินว่าไม่ผิด
แต่ ก็ ต ้ อ งวิ่ ง เต้ น กั บ ต� ำ รวจที่ ท� ำ คดี อั ย การ และศาล การไม่ มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์
ท�ำให้เพลินและพ่อเชือ่ ทนายความทุกอย่าง พ่อทยอยน�ำทีด่ นิ รวม 30 ไร่ทซี่ อื้ ด้วยเงินทีเ่ พลินส่งมา
ให้ตอนท�ำงานทีญ
่ ปี่ นุ่ ออกขายเพือ่ น�ำเงินมาใช้ในการต่อสูค้ ดี โดยทีท่ งั้ เพลินและพ่อไม่เคยขอดู
ส�ำนวนคดีที่ทนายความเขียนขึ้น ในวันตัดสินคดี ทนายความไม่ได้มาที่ศาล ศาลตัดสินว่า
เพลินผิดและลงโทษจ�ำคุก 6 ปี 3 เดือน ปรับ 500,000 บาท
เพลินถึงกับช็อค ผิดหวังอย่างรุนแรง เพราะนึกไม่ถึงว่า ผลการตัดสินออกมาตรงกัน
ข้ า มกั บ ที่ ท นายความบอกกั บ เพลิ น ตลอดมา แม่ ถึ ง กั บ เป็ น ลม ส่ ว นพ่ อ นั่ ง นิ่ ง พู ด ไม่ อ อก
เพลินถูกน�ำตัวไปเรือนจ�ำทันที ทุกคนรู้ว่าถูกหลอกแต่ไม่สามารถท�ำอะไรได้ เพลินตัดสินใจ
ที่จะไม่อุทธรณ์ค�ำตัดสินเพราะที่บ้านไม่มีทรัพย์สินที่จะน�ำมาใช้ในการต่อสู้คดี เพลินคิดว่า
เงินที่พอมีเหลืออยู่บ้างน่าจะเก็บไว้ให้ลูกเรียนหนังสือ ไม่ควรน�ำมาใช้ในเรื่องคดีของเพลินอีก

เหยื่อที่มองไม่เห็น |

120

วันทีเ่ พลินถูกศาลตัดสินให้มโี ทษจ�ำคุก น้องพลอยอายุได้ 8 ขวบ ก่อนหน้านี้ เพลินมีเวลา
อยู่กับน้องพลอย นอนกับน้องพลอยทุกคืน พูดคุยกับน้องเพลิน สอนให้น้องพลอยตั้งใจเรียน
เพลินตั้งใจจะส่งเสียให้น้องพลอยเรียนให้ได้มากที่สุด น้องพลอยเห็นแม่ท�ำงานหนัก บางครั้ง
ต้องไปศาล แต่ไม่มีใครบอกอะไรกับน้องพลอยตรงๆ แต่น้องพลอยก็ไม่วิตกกังวลตราบที่แม่ยัง
อยู่ด้วยทุกวัน ในวันที่แม่ไปศาล แม่เข้ามากอดน้องพลอย และโบกมือลาเมื่อน้องพลอยซ้อน
จักรยานป้าเพชรไปโรงเรียนตามปกติ แต่เมื่อกลับมาบ้านในตอนเย็น น้องพลอยไม่เห็นแม่
ดูเหมือนว่า พลอยจะรูว้ า่ เกิดอะไรขึน้ ทุกคนดูเศร้าเสียใจ คุณตาเข้ามากอดน้องพลอยและพูดว่า  
“สิ่งที่มันไม่น่าเกิดมันก็เกิดให้เห็น มันจ�ำเป็นนะลูกนะ” คุณตาเห็นน�้ำตาน้องพลอยไหลเป็นทาง
แต่ไม่ได้ยินเสียงร้องไห้ คืนนั้นน้องพลอยไม่มีแม่นอนกอดและพูดคุยด้วยเหมือนเดิม คุณตา
พูดถึงน้องพลอยว่า “เขาก็ซึมอยู่นาน จากที่เคยเล่นร่าเริง ก็ชอบนั่งคนเดียวเงียบๆ”
ครอบครัวของเพลินหมดเงินไปล้านกว่าบาทเพื่อใช้ในการต่อสู้คดี ที่ดินที่เคยซื้อ
สะสมไว้ก็หมดไป เหลือที่นาผืนเล็กๆ ที่พ่อกับแม่ของเพลินเคยใช้ปลูกข้าวเลี้ยงทุกคนใน
ครอบครัว แม่ของพลอยล้มเจ็บแทบจะลุกไม่ได้ ต้องนอนอยู่ตลอดเวลา เพชรต้องมาช่วยดูแล
แม่ ส่วนพ่อของเพลินก็ยังคงออกไปท�ำนาและรับจ้าง เพชรก็จะออกไปรับจ้างด้วยเช่นกัน
แต่เพราะบ้านทีป่ ลูกไว้ตอนได้เงินทีเ่ พลินส่งมาให้ยงั อยู่ ทุกคนจึงยังรูส้ กึ มัน่ คงกับการมีบา้ นให้อยู่
อาศัย ทุกคนพยายามประหยัดอดออมในการใช้เงินเพื่อการกินอยู่และซื้อข้าวของเครื่องใช้
ครอบครัวของเพลินได้เรียนรู้อีกด้วยว่า หลังจากที่เพลินถูกจับด�ำเนินคดี เพื่อนบ้านที่เคยไปมา
หาสู่ก็ห่างเหินไป ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ทุกคนพากันมาชื่นชมกับเพลิน ที่สามารถท�ำงานส่งเงินให้
พ่อแม่จนซื้อที่ดินและปลูกบ้านใหม่ได้ เพชรพี่สาวของเพลินเล่าว่า
กับเพื่อนฝูงที่ว่าเพลินเขาเคยเลี้ยงเคยให้กินนี่ค�ำเดียวก็ไม่เคยโทรมาหา
แต่เวลาที่เพลินเขาอยู่ พอคนรู้ว่าเขามาจากญี่ปุ่นนี่ ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
เป็นพี่เป็นน้องมาหากันเยอะแยะไปหมด โทรไปหาเขาปิดเครื่องไม่รับ
เราแล้ว อันนี้เห็นมาเยอะเลยพิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้ว
อย่างไรก็ตาม การสูญเสียทรัพย์สนิ ไปมากมายไม่ทำ� ให้ครอบครัวหมดก�ำลังใจ ทุกคน
ยังยืนหยัดต่อสู้ ประหยัด อดออม อดทนท�ำงาน ไม่มกี ารทะเลาะเบาะแว้งกัน คุณตาเป็นคนจัดการ
เรื่องขายที่ดินและวิ่งเต้นเรื่องคดีของเพลินเพียงคนเดียว เมื่อต้องแพ้คดีและพลอยต้องเข้าไป
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อยู่ในเรือนจ�ำ ก็ไม่มีใครพูดถึงการสูญเสียที่ผ่านมาอีกเลย บ้านยังเหมือนเดิม ทุกคนต้อง
อยู่อย่างประหยัด แต่ชีวิตก็ด�ำเนินต่อไป พ่อของเพลินและเพชร ยังคงพยายามท�ำงานเพื่อ
ไม่ต้องใช้เงินเก็บซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินที่เพลินส่งมาให้ โดยตั้งใจว่าจะเก็บเงินไว้ให้น้องพลอย
เรียนหนังสือให้ได้มากที่สุด เพชรพูดถึงเพลินว่า
ก็อยากให้เขาออกมา อยากให้เขามีทุนเหลือเก็บไว้ให้ลูกเขาเรียนนะ
ไม่เคยคิดว่าอยากได้อะไร ทั้งๆ ที่ไร่นาแม่ก็ให้ความไว้ใจให้พี่หมดทุก
อย่าง แต่เราเป็นคนไม่ฉวยโอกาสตรงนั้น หวังไว้ว่าอยากให้ลูกให้หลาน
ได้เรียน เพราะเพลินเขาก็เคยช่วยเหลือเรามาเยอะแล้ว ก็พยายามว่าจะ
ช่วยเขาให้ได้มากที่สุด ที่ผ่านมาก็อยากให้ถือเป็นบทเรียนเป็นครู
การเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำของแม่กับผลที่เกิดกับลูก
ทุกคนในบ้านให้ความรักความอบอุ่นกับน้องพลอย และพูดกับน้องพลอยว่าอยู่เสมอ
ว่า ให้ตั้งใจเรียนหนังสือ เรียนให้สูงๆ ส่วนน้องพลอยก็ยังคงอยู่กับคุณตาคุณยายและป้าเพชร
ตามปกติ ช่วงที่แม่อยู่ด้วย น้องพลอยมีความสุขมาก ได้นอนกับแม่ทุกคืน พลอยคิดถึงแม่และ
สงสารแม่ที่ต้องไปอยู่ในเรือนจ�ำ  คุณตาพาพลอยไปเยี่ยมแม่เป็นครั้งคราว ทุกครั้งที่ได้พบแม่
พลอยมีความสุข อย่างน้อยก็ได้พบได้คุยกับแม่บ้าง แม่บอกน้องพลอยให้อดทน ตั้งใจเรียน
หนังสือ อีกไม่นานแม่จะออกไปอยู่กับพลอยและไม่จากไปไหนอีก
น้องพลอยเรียนหนังสือเก่งและชอบเล่นกีฬา วิชาทีน่ อ้ งพลอยชอบเรียนคือภาษาอังกฤษ
สามารถสอบได้คะแนนสูงสุดในห้องมาตลอด ครูที่สอนน้องพลอยก็รักน้องพลอย เพราะ
เป็นเด็กเรียบร้อยตั้งใจเรียน น้องพลอยได้รับรางวัลหลายอย่าง โดยเฉพาะรางวัลที่เกี่ยวกับการ
พูดภาษาอังกฤษ การแข่งขันออกเสียง และยังมีความสามารถในการวาดภาพจนได้รับรางวัล
มากมาย ป้าเพชรจะเก็บใบเกียรติบัตรต่างๆ ที่น้องพลอยได้รับไว้อย่างดี เพื่อให้เพลินได้ดูเมื่อ
ออกมาจากเรือนจ�ำ
กับเพื่อนๆ ไม่มีใครรู้ว่าน้องพลอยเคยคุยกับเพื่อนๆ เรื่องแม่บ้างหรือไม่ น้องพลอย
เรียกเพชรว่าแม่ เพชรจะไปร่วมงานของโรงเรียนเป็นประจ�ำ  น้องพลอยมีเพื่อนผู้หญิงที่สนิทกัน
5 คน ไปไหนมาไหนด้วยกัน และเล่นวอลเลย์บอลที่โรงเรียนด้วยกัน ตอนเย็นๆ เพื่อนๆ ก็จะพา
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กันมาบ้านน้องพลอย ท�ำการบ้านด้วยกันแล้วจึงขี่จักรยานกลับบ้าน เมื่อพูดคุยกับน้องพลอย
และเพื่อนๆ จะรู้สึกได้ถึงความสนิทสนม ความผูกพัน และความรักใคร่ปรองดองกัน น้องพลอย
ตัวสูงกว่าเพื่อนๆอีก 4 คน และกล้าพูดกล้าแสดงออก จึงดูเหมือนเป็นหัวหน้ากลุ่ม เมื่อพูดคุย
เกีย่ วกับเพือ่ นๆ ในโรงเรียนทัง้ น้องพลอยและเพือ่ นๆ ก็จะเล่าเรือ่ งการแข่งวอลเลย์บอล การเตรียม
ฝึ ก เต้ น สไตล์ เ กาหลีเพื่อ แสดงในวันงานโรงเรีย น เมื่ อถามถึ ง เพื่ อนๆ ที่ มีปั ญ หา ก็ จะตอบ
เป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่ชอบพวกเด็กผู้ชาย ซึ่งหมายถึงนักเรียนชายที่ชอบมาล้อเลียน แต่ทุกคน
ก็วางแผนโต้ตอบ น้องพลอยดูสดใสร่าเริงและเติบโตอย่างมีวฒ
ุ ภิ าวะสมกับวัย  แม้อายุจะยังน้อย
แต่กม็ มี ารยาท รูจ้ กั การพูดคุยกับผูใ้ หญ่ ทัง้ คุณตาคุณยายและเพชรมองว่าน้องพลอยเป็นเด็กดี
ตั้งใจเรียน และไม่เคยท�ำให้ผู้ใหญ่ต้องกังวลใจ
น้องพลอยเติบโตขึ้นมาเหมือนต้นไม้ที่มีรากแก้ว คนในครอบครัวเลี้ยงน้องพลอยมา
อย่างดี และมักพูดถึงความดี ความขยัน และความรักที่แม่มีต่อน้องพลอย เมื่อมีเหตุการณ์
วิกฤตเกิดขึ้น ทุกคนในบ้านยืนหยัดต่อสู้อย่างอดทน ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ท�ำให้ทุกคน
ยอมแพ ้ สิง่ เหล่านีไ้ ม่ตา่ งกับผืนดินทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ ช่วยหล่อเลีย้ งให ต้ น้ ไม เ้ ติบโตแข็งแรง
น้องพลอยเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนในบ้านโดยเฉพาะเพลิน ซึ่งแม้จะอยู่ในเรือนจ�ำ
ก็ยังมุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและออกมาเลี้ยงดูน้องพลอยให้ดีที่สุด ตัวตนของเพลินปรากฏ
ในค�ำพูดของคุณตาของน้องพลอยว่า “ผมก็ดูเขามาตลอดนะ เขาเป็นคนดี อดทน ตั้งใจท�ำงาน
ท� ำ ได้ ทั้ ง กลางวั น กลางคื น ไม่ ท ้ อ ผมก็ ย กย่ อ งเขาอยู ่ เขาสู ้ ชี วิ ต มาก ไม่ ใ ช่ ค นที่ อ ่ อ นแอ
ไม่เป็นคนที่เหลาะแหละนะ ผัวมันก็ดีท�ำงานดีผมก็คิดถึงเขาอยู่ น้องพลอยก็คงเหมือนแม่เขา”
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กรณีศึกษาที่ 2: เติบโตในครอบครัวข้ามรุ่น

วันทีแ่ ม่ของโคมถูกจับและต้องเข้าไปอยูใ่ นเรือนจ�ำ โคมอายุได้เพียง 4 ขวบ และไม่รเู้ ลย
ว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะปกติโคมจะอยู่กับตาและยาย แม่ของโคมจะมาอยู่ด้วยเป็นพักๆ เท่านั้น
และแม้จะอยู่ด้วยกัน คนดูแลโคมก็ยังเป็นตาและยาย แม่มากอด มาเล่น มาพูดคุยกับโคมบ้าง
แต่ชวี ติ ประจ�ำวันของโคมก็เหมือนกับทุกวัน ดังนัน้ ในวันทีย่ ายร้องไห้เพราะได้ขา่ วของแม่ โคมดูเหมือน
ไม่รู้เรื่องและไม่สามารถจดจ�ำวันที่เป็นเหตุการณ์วิกฤตของแม่/ตาและยายได้เลย
ทิพาซึง่ เป็นแม่ของโคมเติบโตมาในบ้านทีโ่ คมอยูใ่ นตอนนี้ พ่อแม่ของทิพาซึง่ คือตาและยาย
ของโคมเลีย้ งทิพามาด้วยตนเอง แม้ฐานะของครอบครัวจะไม่ดนี กั แต่กไ็ ม่ได้ยำ�่ แย่ พีช่ ายสองคน
ของทิพาได้เรียนหนังสือจนจบมัธยมปีที่ 6 ส่วนทิพาเรียนจนถึงชั้นมัธยมปีที่ 3 ก็ออกจาก
โรงเรียนมาช่วยแม่กับพ่อขายของ พ่อแม่ของทิพาท�ำขนมตาลกับข้าวต้มผัดส่งขายที่ตลาด
โดยจะท�ำในตอนกลางคืน และออกไปขายที่ตลาดตั้งแต่เช้ามืด เป็นการขายส่งให้พ่อค้าแม่ค้า
น�ำไปขายปลีก ดังนัน้ พอสายๆ พ่อกับแม่ของทิพาก็กลับจากตลาดและมาดูแลบ้าน เตรียมท�ำ
ขนมขายในวันต่อไป
ทิพาเป็นเด็กเรียบร้อย ไม่ชอบเที่ยวเตร่ออกนอกลู่นอกทาง เชื่อฟังพ่อแม่ ออกมา
จากโรงเรี ย นก็ ท� ำ งานช่ ว ยพ่ อ แม่ จ นอายุ ไ ด้ 20 ปี ก็ มี ญ าติ ม าชวนไปท� ำ งานที่ ก รุ ง เทพฯ
ทิพาอยากลองเปลี่ยนการท�ำงานดูบ้าง จึงตกลงไปกรุงเทพฯ ท�ำงานอยู่กรุงเทพฯได้ 4 ปี
เหยื่อที่มองไม่เห็น |
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ก็ มี ผู ้ ช ายมาติ ด พั น ทิ พ าตกลงอยู ่ กิ น กั บ ผู ้ ช ายคนนี้ โ ดยไม่ ไ ด้ มี ก ารสู ่ ข อจากพ่ อ แม่ อ ย่ า ง
เป็นเรือ่ งเป็นราว อยูก่ นิ กันได้ไม่นานผูช้ ายก็เริม่ ทุบตี โดยเฉพาะเมือ่ กินเหล้า เมือ่ ทิพาตัง้ ท้องโคม
สามีก็เริ่มมีผู้หญิงอื่น และยังคงทุบตีโดยไม่คิดว่าทิพาก�ำลังท้อง ทิพาเล่าว่าสามีเคยเมามาก
ขนาดมานัง่ ทับท้องทิพา และเมือ่ คลอดแล้วทิพาก�ำลังให้นมลูกสามีกเ็ ข้ามาทุบตี ลูกอายุได้เพียง
2 เดือน ทิพาก็ตัดสินใจเลิกกับสามีและหอบลูกกลับมาอยู่กับพ่อแม่ โดยมาช่วยพ่อแม่ท�ำขนม
และขายขนมเหมือนเดิม ทิพาเลีย้ งโคมมาได้ 2 ปี จึงสังเกตว่าโคมยังไม่ยอมพูด แม้วา่ จะเจริญเติบโต
ตามปกติ ทิพาเริม่ กังวลใจและพาลูกไปหาหมอ หมอบอกว่าโคมมีปญ
ั หาทางการพูด ต้องรักษา
และดูแลเป็นพิเศษ
เมื่อลูกมีปัญหาในการพูด ท�ำให้มีรายจ่ายในเรื่องการรักษาอาการของลูกเพิ่มขึ้น
ทิพาเริ่มไม่สบายใจเพราะล�ำพังเงินที่ได้จากการท�ำขนมขายมีแค่พอจะใช้จ่ายในครอบครัว
ตามปกติ ทิพาจึงตัดสินใจไปท�ำงานที่พัทยา โดยไปท�ำงานที่บาร์เบียร์ ช่วงแรกๆ พอมีเงินส่งมา
ให้พ่อแม่ สามารถผ่อนคลายการติดขัดทางการเงินลงไปบ้าง ต่อมางานที่พัทยาเริ่มเงียบเหงา
รายได้ลดน้อยลงทิพาจึงตัดสินใจกลับมาบ้านอีกครัง้ หนึง่ โคมยังคงมีปญ
ั หาในการพูด แต่หมอบอกว่า
โคมมีอาการดีขึ้น คือพอจะออกเสียงได้เป็นค�ำๆ และแนะน�ำว่า ควรให้โคมไปเรียนโรงเรียน
อนุบาลตามปกติ เพราะเด็กจะได้ปรับตัว ทิพาพาลูกไปโรงเรียนและแจ้งทางโรงเรียนเกี่ยวกับ
ปัญหาในการพูด ทางโรงเรียนจึงจัดครูมาดูแลเป็นพิเศษ ซึง่ ทิพาต้องมีคา่ ใช้จา่ ยในส่วนนีเ้ พิม่ ขึน้ ด้วย
ความปรารถนาของทิพาคืออยากให้ลูกหาย อยากให้ลูกพูดคุยได้ อยากให้ลูกได้มีหมอที่เก่งๆ
และครูเก่งๆ มาดูแล แต่ทงั้ หมดนีจ้ ะต้องมีเงินเพือ่ ใช้จา่ ยเป็นค่ายา ค่ารักษา ค่าดูแล และต้องมีหมอ
เฉพาะทางมาช่วยฝึกการพูดให้โคม
เข้าสู่เส้นทางการกระท�ำผิด
ทิ พ าคิ ด มากเรื่ อ งลู ก และได้ ป รึ ก ษากั บ เพื่ อ น เพื่ อ นให้ ก� ำ ลั ง ใจทิ พ าและชวนให้
ลองขายยาเพราะเป็นทางเดียวที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น ทิพาลังเล แต่ความที่อยากได้เงิน และ
มองไม่เห็นทางว่า จะหาเงินเพิ่มเติมจากการช่วยพ่อแม่ขายขนมได้อย่างไร ทิพาจึงตอบตกลง
ทิพาเล่าถึงการตัดสินใจในครั้งนี้ว่า
โคมไม่เหมือนเด็กคนอื่น เขาไม่ค่อยพูด ปกติเด็กเขาจะพัฒนาไปเรื่อยๆ
แต่โคมพูดได้แค่เป็นบางค�ำ หนูก็กลุ้มใจ อยากให้เขาหาย อยากให้เขา
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เหมือนกับเด็กอื่นๆ สงสารเขา ถ้าโตขึ้นเขาพูดไม่ได้ เขาจะท�ำอย่างไร
จะหาเลี้ยงตัวเองอย่างไร ทางบ้านก็ล�ำบากไม่มีเงิน หนูก็เลยต้องมาท�ำ
จุดๆนี้ค่ะ ที่มาขายยาเพื่อจะได้หาเงินให้น้องเขาไปหาหมอ รักษาเขาให้
ได้มากที่สุด
เมื่อเข้ามาในแวดวงการขายยา ทิพาเริ่มรู้จักสถานที่ที่จะไปเอายา วิธีการซ่อนยาและ
น�ำมาส่งให้คนซื้อตามที่นัดหมาย จากการท�ำเพียงแค่ซื้อขายยาไม่กี่สิบเม็ด จ�ำนวนยาได้เพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดมีคนมาชวนไปเอายามาจากฝั่งลาว ซึ่งแต่ละเที่ยวจะได้เงินเป็นหลักหมื่น
หรือบางเที่ยวได้ถึงหลักแสน ทิพาไม่เคยน�ำยาเสพติดเข้ามาในบ้าน แต่ดูเหมือนแม่จะรู้ เพราะ
ทิพามีเงินมาให้แม่มากขึ้น เมื่อแม่ถามถึงที่มาของเงิน ทิพาไม่อยากโกหกแม่จึงบอกกับแม่ตาม
ตรง แม่บอกให้ทิพาหยุดท�ำเพราะกลัวจะโดนจับแต่ทิพาก็พยายามอธิบายให้แม่ฟังถึงความ
จ�ำเป็น “หนูบอกว่า หนูอยากได้เงินมารักษาลูกหนู ก็เปิดอกคุยกันนะคะ แต่ว่าไม่เคยเอายาเข้า
บ้าน ไม่เคยให้แม่มายุ่ง”
เมื่อมีรายได้เข้ามามาก รายจ่ายต่างๆ ก็พลอยมากตามไปด้วย พี่น้องไม่มีเงินก็มาขอ
พึ่งทิพา ในช่วงที่พี่ชายไม่สบาย มีอาการเหมือนผีเข้า ต้องตระเวนหาหมอรักษา แม่ก็ใช้เงิน
ที่ทิพาให้ไปรักษาพี่ชาย ดังนั้นถึงจะมีรายได้มากแต่ก็ไม่มีเงินเก็บมากมายอะไร ทิพากล่าวว่า
“พอมีเงินให้พี่สาวบ้าง พี่ชายตอนนั้นช่วงนั้นก็ป่วยเหมือนกับผีเข้า ก็ต้องไปรักษาพี่ชายด้วย
ต้องให้พี่สาวด้วย มันเหมือนมารุมเร้าเข้ามาทุกอย่างในครอบครัว จนไม่รู้ว่าเงินมันออกไปทาง
ไหนบ้าง” ทิพายอมรับว่าการท�ำงานที่ผิดกฎหมายไม่ได้ท�ำร�่ำรวย เพียงแต่ทุกคนในครอบครัวมี
ชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น ลูกได้ไปหาหมอ และสามารถพูดได้มากขึ้น จนสื่อสารได้เกือบปกติ
เพียงแต่พูดได้ช้ากว่าเด็กทั่วไป ทิพามีความสุขที่อาการของลูกค่อยๆ ดีขึ้น
พ่อแม่ของทิพามีความวิตกกังวลอยูท่ กุ วันว่า ทิพาจะพลาดและถูกต�ำรวจจับ แม่พยายาม
ขอร้องให้ทพิ าหยุดท�ำสิง่ ผิดกฎหมายหลายครัง้ ส่วนพ่อจะพูดเมือ่ ดืม่ เหล้า พูดเหมือนอัดอัน้ ตันใจ
ทิพายกตัวอย่างสิ่งที่พูดเวลาเมาว่า
ออกจากบ้านไปเลยนะ ไม่อยากได้ลูกขายยา ไม่อยากได้เงินสกปรก
หนูก็บอกพ่อว่า ที่หนูท�ำเพราะหนูมีเหตุผลที่หนูต้องท�ำ หนูอยากได้เงิน
เหยื่อที่มองไม่เห็น |
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ถึงแม้มันจะเป็นเงินสกปรกหนูก็อยากให้พ่อกับแม่เก็บไว้เผื่อหนูไม่อยู่
ขาข้างนึงหนูก็ก้าวเข้าไปอยู่ในคุกแล้ว ไม่รู้ว่าหนูจะได้อยู่กับพ่อกับแม่
ได้นานขนาดไหน
ทิพาบอกแม่ว่าจะขอท�ำอีกสองสามครั้งเพื่อให้มีเงินเก็บบ้าง แล้วจะหยุดท�ำแน่นอน
แต่ดูเหมือนจะสายเกินไป ยังไม่ทันที่ทิพาจะออกจากวงการ วันที่ทุกคนหวาดกลัวก็มาถึง
ทิพาถูกจับในขณะทีน่ ำ� ยา 200 เม็ดข้ามมาจากฝัง่ ลาว มีเพือ่ นซึง่ อยูใ่ นวงการขายยาด้วยกันถูกจับ
และซัดทอดมาถึงทิพา แม้จำ� นวนยาทีท่ พิ าน�ำข้ามมาจากฝัง่ ลาวจะมีเพียง 200 เม็ด แต่เนือ่ งจาก
เป็นการน�ำยาข้ามพรมแดน กฎหมายก�ำหนดโทษไว้หนักมาก ทิพาถูกศาลตัดสินจ�ำคุก 28 ปี
วันที่ศาลตัดสินพ่อกับแม่พาโคมไปฟังค�ำตัดสินด้วย ทิพาเล่าว่า ลูกเห็นทิพาจะวิ่งเข้ามาหาแม่
แต่ต�ำรวจห้ามไว้ ทิพาเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่า “ลูกหนูร้องมาหาหนูให้หนูกอด แต่ที่ศาลเขาไม่ให้
หนูกอด ไม่ให้หนูจับ พอขึ้นรถศาลเขาก็โบกมือบ๊ายบาย ตอนนั้นเขายังเด็กมากสามสี่ปีเอง”
ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและลูก
การต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำของทิพา ท�ำให้ทั้งพ่อและแม่เสียใจและสงสารทิพามาก
เพราะรู้ว่าทิพาท�ำไปไม่ใช่เพื่อความสุขสบายของตัวเอง ทิพาอยากให้ลูกหายจากการเป็นเด็ก
พูดไม่ได้ ซึ่งการดูแลรักษาจากเงินที่ทิพาหามาก็ช่วยให้โคมมีพัฒนาการที่ดีขึ้น แม้จะไม่เหมือน
เด็กปกติทีเดียวนัก แต่ก็สื่อสารได้อย่างดี สามารถพูดคุยได้ แต่จะไม่ชอบคุยกับคนที่ไม่คุ้นเคย
และเงินที่ทิพาได้มายังมาช่วยพี่น้องคนอื่นๆ ที่ประสบปัญหาต้องใช้เงิน เมื่อพ่อได้ยินว่าทิพา
ถูกตัดสินจ�ำคุก 28 ปี พ่อถึงกับช็อค กลับมาบ้านพ่อร้องไห้และบอกแม่ของทิพาว่า จะหยุดกิน
เหล้าโดยอย่างเด็ดขาดเพราะกลัวว่าจะไม่ได้มีชีวิตกอดลูกตอนลูกพ้นโทษ ครั้งแรกที่ไปเยี่ยม
ทิพาที่เรือนจ�ำ  ทุกคนร้องไห้ แทบไม่ได้คุยกันเลย ทิพาจ�ำได้ว่าแม่บอกว่า “ไม่รู้จะพูดยังไง
อยากจะมาติดคุกแทนนะ”
ยิง่ นานวัน ทิพายิง่ สังเกตเห็นแม่ดทู รุดโทรมลง ทิพารูว้ า่ แม่ตอ้ งท�ำงานหนักขึน้ พ่อกับแม่
ยังคงท�ำขนมและน�ำขนมไปขายส่งที่ตลาดตามปกติ พี่สาวของทิพาเอาลูกแฝดสองคนมาฝาก
ให้เลีย้ ง พ่อกับแม่จงึ ต้องเลีย้ งหลานถึง 3 คน นับเป็นภาระทีห่ นักมาก ต้องท�ำขนมและน�ำไปตลาด
นั่งขายให้แม่ค้าที่ทยอยมาซื้อกว่าขนมจะขายหมดก็ราวตีสี่ตีห้า จึงจะได้กลับบ้านไปพักผ่อน
และเตรียมท�ำขนมเพื่อไปขายในวันรุ่งขึ้น ทิพาบอกว่า “สงสารพ่อกับแม่ ต้องล�ำบากทุกอย่าง
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แบกภาระทุกอย่าง เขาเคยสดใสแต่ตอนนีไ้ ม่ใช่คะ่ แม่ชอบพูดว่าไม่มคี นขายของช่วยแม่ เมือ่ ไหร่
จะกลับไปขายของช่วยแม่”
ส่วนโคมยังคงมีชีวิตอยู่ตามปกติ ตากับยายเลี้ยงดูอย่างดี และโคมก็อยู่กับตายายมา
ตั้งแต่รู้ความ การหายไปจากบ้านของแม่จึงไม่ท�ำให้โคมรู้สึกว่าเป็นเรื่องผิดปกติ แต่โคมชอบ
การไปเยี่ยมแม่ที่เรือนจ�ำมาก เมื่อรู้ว่าจะตายายจะพาไปเยี่ยมแม่ โคมแทบจะไม่ยอมนอน
เมื่อเห็นทิพา โคมจะเอามือลูบไปที่กระจก ทิพาเอามือไปทาบกับมือลูกซึ่งมีกระจกคั่นอยู่
พอทิพาท�ำท่าจะร้องไห้ แม่จะบอกว่า “อย่าร้องนะลูก อย่าร้องไห้ให้ลูกเห็น” โคมพูดกับแม่
เพียงไม่กคี่ ำ 
� ส่วนใหญ่จะแย่งโทรศัพท์ไปและถามว่า เมือ่ ไหร่แม่จะกลับ หรือขอเงินไปซือ้ ของเล่น
จากนั้นก็หันจะพูดกับตายาย
ตากับยายไม่รู้สึกว่าการที่ทิพาต้องจากลูกไปอยู่เรือนจ�ำมีผลต่อความรู้สึกของโคม
แต่ตาก็บอกว่า หากทิพาได้อยู่กับลูก ลูกก็จะมีแม่อยู่ใกล้ๆ มีความอบอุ่น ตอนที่ทิพาเข้าไปอยู่
ในเรือนจ�ำ  โคมอายุได้ 4 ขวบ ก�ำลังเริ่มพูดได้มากกว่าเดิม ช่วงนี้ถ้าทิพาอยู่ก็จะได้พูดคุยกัน
แบบแม่ลูก ตอนนี้โคมเรียกยายว่าแม่ โดยยังแยกแยะระหว่างทิพาซึ่งเป็นแม่จริงๆ กับยายซึ่ง
โคมเรียกว่าแม่ไม่ได้
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กรณีศึกษาที่ 3: เติบโตได้ด้วยสายใยผูกพันกับแม่

ความสุขของผม คือวันทีไ่ ด้อยูพ่ ร้อมหน้าพร้อมตา ตืน่ มาได้เห็นหน้าพ่อแม่
น้อง มีอะไรก็พดู กัน ก่อนนอนก็เห็นกัน ผมคิดถึงตอนนัน้ วันทีผ่ มตืน่ สาย
ทุกคนไม่อยู่แล้ว แม่วางกับข้าวไว้ให้บนหลังตู้เย็น เวลาไม่สบายมีแม่
มาคอยดู เอาผ้ามาเช็ดตัว เอาข้าวต้มมาให้กิน แม่ดูแลทุกอย่าง ไม่ต้อง
รับผิดชอบอะไร ตอนนี้คิดอะไรมากไม่ได้ คิดไปก็ไม่เป็นจริง
เมื่ออายุได้เพียง 15 ปี ฟิล์มได้ผ่านพบการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ถึงสองครั้ง ครั้งแรก
เมื่ออายุ 12 ขวบ พ่อของฟิล์มถูกตัดสินจ�ำคุกตลอดชีวิต ในวันนั้นฟิล์มร้องไห้และถามแม่ว่า
“ไม่มีพ่อแล้วแม่ เราจะอยู่ยังไง พ่อจะติดนานไหม” วิสาข์ได้แต่กอดลูกและบอกว่า “แม่จะเป็น
คนเลี้ยงลูกเอง” ฟันฝ่ากับการท�ำไร่อ้อยอยู่อีก 2 ปี วิสาข์ก็ต้องโทษจ�ำคุก 25 ปี   ตอนนั้นฟิล์ม
อายุ 15 ปี และเคนซึ่งเป็นน้องชายอายุ 11 ปี กลายเป็นเด็กที่ขาดทั้งพ่อและแม่ ไม่มีใครรู้ว่า
ความทุกข์ของฟิล์มและเคน เป็นอย่างไร แม้เมื่อถามเคนถึงความทุกข์ที่ได้รับ เคนอึ้งและตอบ
เบาๆ ว่า “เสียใจ ทุกข์มาก แต่บอกไม่ได้ ไม่รู้จะพูดว่าอะไร”
วันที่พ่อแม่และน้องอยู่พร้อมหน้า
วิสาข์เล่าถึงชีวิตก่อนที่จะมาเริ่มสร้างชีวิตครอบครัวกับสามีว่า “พ่อแม่มีลูก 3 คน
หนูเป็นลูกคนที่ 2 มีพี่ชาย 1 คน แล้วก็น้องสาวอีก 1 คน ชีวิตครอบครัวก็อยู่ในขั้นไม่ถึงกับว่ามี
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ไม่ถงึ กับว่ารวย แต่วา่ พอมีพอกิน พ่อแม่กเ็ ลีย้ งให้รจู้ กั ดูแลซึง่ กันและกัน” ลูกทัง้ 3 คนเรียนหนังสือ
ถึงชัน้ ประถมปีที่ 6 ก็ออกมาช่วยพ่อแม่ทำ� งาน เพราะพ่อแม่ไม่สามารถส่งเสียให้เรียนสูงกว่านีไ้ ด้
วิสาข์ชว่ ยพ่อแม่ปลูกอ้อย ปลูกมัน ถ้าไม่มงี านก็รบั จ้างท�ำงานทุกอย่างทีม่ คี นว่าจ้าง อายุได้ 17 ปี
วิสาข์ก็มีคนมาชอบพอและสู่ขอจากพ่อแม่ วิสาข์จึงออกจากบ้านพ่อแม่ไปสร้างครอบครัวใหม่
บ้านใหม่ของวิสาข์อยู่ห่างจากบ้านพ่อแม่ไปปะมาณ 9-10 กิโลเมตร หลังจากแต่งงานแล้ว
จึงยังไปมาหาสู่กันเสมอ โดยเฉพาะเมื่อวิสาข์มีลูก แม่ของวิสาข์ก็มาช่วยดูแลเป็นระยะๆ
ชีวิตครอบครัวของวิสาข์เริ่มต้นและด�ำเนินไปอย่างอบอุ่น ราบรื่น ไม่เคยมีเรื่อง
ทะเลาะเบาะแว้งกับสามี วิสาข์พยายามไม่ขัดใจสามีและท�ำงานทุกอย่างทั้งดูแลลูก ดูแลบ้าน
และช่วยสามีท�ำงานนอกบ้าน สามีกับวิสาข์ท�ำไร่อ้อยจากพื้นที่เพียง 10 ไร่ ก็ขยายไปเป็น 30 ไร่
การขายอ้อยต้องขายผ่านคนกลางที่จะมาซื้ออ้อยและน�ำส่งโรงงาน ความใฝ่ฝันของสามีวิสาข์
คือ อยากขยายพื้นที่ปลูกอ้อยให้ได้มากถึง 50 ไร่ เพื่อจะได้ปริมาณอ้อยมากพอที่จะตัดส่ง
โรงงานได้เองโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง ซึ่งจะท�ำให้มีรายได้จากอ้อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น
วิสาข์ไม่ขัดสามีเพราะเห็นว่า จะได้มีทรัพย์สินเก็บไว้ให้ลูก และต่อไปลูกอาจมารับงานไร่อ้อย
ต่อได้
ในช่วงที่วิสาข์กับสามีคิดจะขยายงาน ฟิล์มลูกชายคนโตอายุได้ 10 ขวบ และเคนคน
เล็กอายุยังไม่ถึง 6 ขวบ ลูกทั้งสองเป็นเด็กว่านอนสอนง่าย ฟิล์มเป็นเด็กไม่ชอบคุย ดูเคร่งขรึม
แต่ก็เชื่อฟังแม่ ส่วนเคนเป็นเด็กร่าเริง ช่างพูดคุย ลูกทั้งสองคนสนิทสนมกับวิสาข์และพ่อ
แต่ความผูกพันใกล้ชิดจะมีกับวิสาข์มากกว่า เพราะวิสาข์จะดูแลลูกทุกอย่างตั้งแต่อาหารการ
กิน เสื้อผ้า ดูแลให้ไปโรงเรียน ลูกอยากได้อะไรถ้าไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปก็จะซื้อให้ บางทีวิสาข์
ก็เป็นคนพาลูกไปซื้อของ กินอาหารนอกบ้านบ้างเป็นบางครั้ง ยามลูกป่วยก็จะคอยดูแลอย่าง
ใกล้ชิด วิสาข์พูดถึงลูกสองคนว่า
ลูกชายคนโตเก่งค่ะ เคยไปสอบแข่งระดับของโรงเรียน คือโรงเรียนจะส่ง
เขาไปสอบตลอด ส่วนคนเล็ก ก็อ่านออกเขียนได้ค่ะ แต่ไม่ถึงกับเก่ง
เหมือนกับพีช่ าย ฟิลม์ เขาชอบงานช่าง ซ่อมพัดลมนีช่ อบมาก เห็นเขาท�ำ
ก็ท�ำบ้าง แต่งรถก็ชอบ ส่วนคนเล็กชอบร้องเพลง สนุกสนานเฮฮากับ
เพือ่ นมากกว่า แล้วก็ชอบช่วยแม่ ถ้าแม่เก็บล้างถ้วยชามก็จะเข้ามาช่วย
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แต่คนพี่ไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร เขาจะอยู่กับเพื่อนที่สนิทเท่านั้น
ญาติพี่น้องและคนรู้จักต่างพูดว่า วิสาข์โชคดี มีครอบครัวที่อบอุ่น สามีขยันท�ำงาน
ไม่เที่ยวเตร่ ลูกชายสองคนก็น่ารัก ไม่เกเร ตัววิสาข์เองก็เป็นผู้หญิงที่ไม่เพียงแต่ดูแลบ้าน
สามีและลูกอย่างดี แต่ยังช่วยสามีดูแลไร่อ้อยอีกด้วย ไม่มีใครคาดคิดว่าครอบครัวของวิสาข์
จะพบกับความพลัง้ พลาดทีม่ ผี ลเสียหายร้ายแรงจนอาจจะเรียกว่าเป็นความล่มสลายของ 4 ชีวติ ก็ได้
เหตุการณ์วิกฤต
ความใฝ่ฝันที่อยากจะขยายงานการปลูกอ้อยให้ใหญ่พอที่จะส่งอ้อยให้โรงงานได้เอง
โดยไม่ต้องขายผ่านนายหน้า หรือ “เถ้าแก่อ้อย” ท�ำให้สามีของวิสาข์ขยายไร่อ้อยออกไป
เป็น 50 ไร่ และส่งอ้อยเข้าโรงงานโดยตรง จากนั้นก็ขยายออกไปอีกเป็น 100 ไร่ ซึ่งต้องมีค่าใช้
จ่ายหลายอย่าง สามีวิสาข์อยากมีรถสิบล้อของตัวเองเพื่อใช้ขนอ้อยไปส่งโงงานโดยไม่ต้องเสีย
เงินจ้างคนอื่น จึงไปปรึกษาเถ้าแก่ที่เคยท�ำมาก่อนเพื่อให้ช่วยหารถสิบล้อมือสองราคาไม่แพง
แต่ใช้งานได้ให้ แต่ราคาของรถก็ยังสูงถึง 900,000 บาท ซึ่งจะต้องผ่อนจ่ายเป็นงวดๆ ต่อมาเงิน
ขาดมือจึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการไปเบิกเงินค่าอ้อยจากเถ้าแก่โรงงานมา แต่น�ำเงินนั้น
ไปส่งค่างวดรถ เมื่อถึงเวลาที่จะต้องหาอ้อยเข้าโรงงานจึงกลายเป็นหนี้ค่าอ้อยแทน พอถึง
เวลาต้องส่งค่างวดรถ แต่ก็กลับหาเงินไม่ทันอีก ในที่สุดสามีของวิสาข์ก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
ขายยาเสพติด โดยหวังว่าจะแก้ปัญหาที่รุมเร้าอยู่ได้ สามีของวิสาข์ถูกจับพร้อมกับเพื่อนๆ
ขณะขับรถไปกับเพื่อนอีก 2 คน โดยมียาบ้าอยู่กับเพื่อนพันกว่าเม็ด สามีวิสาข์ให้การปฏิเสธว่า
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาที่พบในรถ
วิสาข์ใช้เงินหลายแสนไปกับการจ้างทนายความและต่อสูค้ ดีเพือ่ ให้สามีไม่ตอ้ งติดคุก
แต่ในทีส่ ดุ ศาลได้ตดั สินจ�ำคุกตลอดชีวติ และการต่อสูค้ ดีทำ� ให้สามีของวิสาข์ไม่ได้รบั การลดโทษ
จากศาล
การจากไปอยูเ่ รือนจ�ำของสามีนบั เป็นการจากกันของครอบครัวครัง้ แรก ตลอดเวลาคนในบ้าน
ไม่เคยจากกันไปไหนไกลๆ หรือนานๆ แม้แต่ครั้งเดียว และที่เป็นความทุกข์หนักของครอบครัว
คือการสูญเสียผูซ้ งึ่ เป็นเสาหลักในการท�ำมาหากิน แม้วสิ าข์จะคอยช่วยสามีอยูไ่ ม่หา่ ง แต่การคิด
ริเริ่มและการจัดการเรื่องต่างๆ สามีจะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก วิสาข์รู้สึกหวั่นไหวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
131

สงสารสามีทตี่ อ้ งจากบ้านไปอยูใ่ นเรือนจ�ำ สาสารลูกทีต่ อ้ งขาดพ่อ และส�ำหรับลูกๆ แล้ว การขาดพ่อ
เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ ทั้งฟิล์มและเคนร้องไห้ ดูซึมเศร้าอย่างเห็นได้ชัด เคนซึ่งในตอนนั้นยัง
เด็กมากถามแม่วา่ “เมือ่ ไหร่พอ่ จะได้กลับมา” ส่วนฟิลม์ ถามแม่วา่ “ไม่มพี อ่ แล้วแม่ เราจะอยูย่ งั ไง
พ่อจะติดนานไหม” ค�ำถามของลูกท�ำให้วิสาข์คิดว่าจะต้องท�ำทุกอย่างเพื่อทดแทนการที่ลูก
ต้องขาดพ่อ ต้องไม่ยอมแพ้ ต้องสู้ต่อไป
วิสาข์เข้ามารับผิดชอบงานในไร่อ้อยต่อจากสามีต่อมาอีกสองปี ค่อยๆ ผ่อนส่งเงิน
ค่างวดรถซึ่งยังเหลืออยู่อีกครึ่งหนึ่ง วิสาข์มองย้อนกลับไปและคิดว่า ในตอนนั้นน่าจะยอม
ลดขนาดธุรกิจลง ขายรถสิบล้อไปเพื่อจะได้ไม่ต้องส่งเงินค่างวด ตั้งหลักได้ก่อนแล้วค่อยขยาย
งาน แต่ตอนนั้นวิสาข์คิดแต่ว่าอยากท�ำทุกอย่างไว้เพื่อลูก วิสาข์กล่าวถึงการตัดสินใจในครั้ง
นั้นว่า “ตอนนั้นค่ารถเพิ่งจ่ายไปได้ครึ่งหนึ่ง สามีที่โดนจับทิ้งภาระไว้ให้หนู ในเมื่อสานต่อ
มาแล้วอยากได้รถคันนีใ้ ห้ลกู ” เหตุการณ์ดำ� เนินมาแบบลุม่ ๆ ดอนๆ วิสาข์หมุนเงินจากทีต่ อ้ งจ่าย
ที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่รุมเร้าเข้ามาผลักดันให้วิสาข์
เข้าไปสู่เส้นทางที่สามีเคยท�ำ 
การเข้าไปในตลาดยาเสพติดไม่ใช่เรื่องยากส�ำหรับวิสาข์ วิสาข์เพียงแต่ติดต่อกับลูก
น้องของสามีและเล่าการขาดเงินส่งรถให้ฟัง พร้อมกับขอให้ช่วยหางานให้ ลูกน้องเก่าของสามี
รับปาก และน�ำยาบ้ามาให้ วิสาข์น�ำไปส่งให้คนซื้อที่นัดแนะกันไว้ การท�ำครั้งแรกผ่านไปได้
ด้ ว ยดี วิ ส าข์ มี เ งินมาส่งงวดรถ อีก ไม่นานวิส าข์ ก็ตัดสิ น ในท� ำ เป็ ครั้ ง ที่ สองและผ่ า นไปได้
แต่ในครัง้ ทีส่ ามซึง่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องจ่ายเงินงวดสุดท้ายทีเ่ หลือทัง้ หมดให้เจ้าของรถ วิสาข์เล่าถึง
เหตุการณ์ในครั้งนั้นว่า “ก็เลยตัดสินใจว่าจะขอท�ำเพื่อจะได้โละหนี้อยู่เพื่อลูก แต่พอดีมาท�ำ
แล้วก็พลาด ตอนที่พลาดลูกชายคนโตก็อยู่ด้วยเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์ด้วย”   วิสาข์ไม่เพียงแต่
ถูกจับถูกด�ำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดในครองและจ�ำหน่ายยาเสพติดเท่านั้น แต่เหตุการณ์
ในครั้งนั้นได้ดึงฟิล์มเข้ามาเกี่ยวพันด้วยโดยไม่ตั้งใจ
การนัดรับส่งยาในครัง้ ทีส่ าม ได้นดั พบกันทีบ่ า้ นหลังหนึง่ เพือ่ ให้วสิ าข์ไปรับยา บ้านหลังนี้
อยู่เลยบ้านพ่อแม่วิสาข์ไปเล็กน้อย ในวันนั้น วิสาข์พาเคนลูกชายคนเล็กไปฝากไว้ที่บ้านคุณปู่
คุณย่าเพราะคาดว่าจะกลับถึงบ้านค�่ำ  ส่วนฟิล์มไปโรงเรียนตามปกติ เมื่อกลับจากโรงเรียน
ฟิล์มไม่เห็นแม่อยู่บ้านจึงเป็นห่วง ได้โทรศัพท์ถามแม่ว่าอยู่ที่ไหน วิสาข์บอกลูกว่าอยู่บ้านยาย
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ฟิล์มจึงตามมาดูที่บ้านยาย ตอนนั้นวิสาข์ได้ยามาแล้วและก�ำลังจะน�ำไปส่งให้คนซื้อ เมื่อลูก
โทรศัพท์มาบอกว่ามาทีบ่ า้ นยายแล้วแต่ไม่เห็นแม่ วิสาข์จงึ มาหาลูกและบอกให้ลกู กลับไปก่อน
จะขอไปท�ำธุระแล้วจึงจะกลับบ้าน ตอนนัน้ เป็นเวลาพลบค�ำ 
่ ฟิลม์ เป็นห่วงแม่ ยืนยันไม่ยอมกลับ
และขอตามแม่ไปด้วย วิสาข์เล่าว่า
ความทีล่ กู เป็นห่วงเรามากไม่อยากให้เราไปคนเดียว แล้วมันก็จะค�ำ่ แล้ว
ประมาณห้าโมงหกโมงเย็นนี่แหละ คือเรานัดกับลูกน้องว่า ค�่ำๆ หน่อย
เดี๋ยวจะเอาไปทิ้งให้ แล้วก็จะกลับบ้านเลย แต่เพราะว่าลูกเป็นห่วง
ลูกชายก็บอกว่าแม่ไปไหนผมจะไปด้วย ตอนนัน้ เขาโตพอทีจ่ ะขับรถได้แล้ว
หนูบอกว่าไม่ต้องไปกับแม่หรอก คือวันนั้นเขาไม่ยอม พูดยังไงก็ไม่ยอม
ยังไงก็จะไปด้วย ก็เลยตกลงว่าไป
พอไปถึงที่นัดแนะ ปรากฎว่ามีต�ำรวจมารออยู่แล้ว วิสาข์มารู้ในภายหลังว่า คนที่จะ
มารับยา โดนต�ำรวจจับก่อน และได้สารภาพกับต�ำรวจเรื่องการนัดรับยา เมื่อวิสาข์มาถึงที่
นัดหมายต�ำรวจจึงเข้ามาควบคุมตัวทันที   วิสาข์บอกต�ำวจว่า “อย่าท�ำอะไรลูกชายหนูนะ
เพราะว่าเขาไม่รู้ เขาแค่มาหาเพราะเขาเป็นห่วงแม่” ต�ำรวจพาวิสาข์และฟิล์มมาที่บ้านของ
วิสาข์ ต�ำรวจจับฟิล์มแยกกับวิสาข์ และซ้อมฟิล์มเพื่อให้ฟิล์มบอกว่า มียาอยู่ที่อื่นอีกหรือไม่  
วิสาข์เล่าว่า
ลูกก็ไม่ร้องเลย แม่ก็เจ็บใจ ลูกเป็นห่วงกลัวว่าต�ำรวจจะมาซ้อมแม่ ถาม
แม่ว่าแม่เจ็บไหม หนูดูหน้าลูกแล้ว หน้าลูกบวมมากเลย โชคดีที่เขาส่ง
สถานีตำ� รวจ ตอนนัน้ หนูถา่ ยรูปลูกชายไว้เพือ่ จะเป็นหลักฐานว่าถูกซ้อม
หนูก็บอกต�ำรวจว่า ปล่อยลูกชายหนูได้ไหมเพราะเขาไม่ได้เกี่ยว ต�ำรวจ
รับปากว่าจะปล่อย แต่ที่ไหนได้เขาไม่ได้ปล่อย
ฟิลม์ ถูกส่งตัวไปด�ำเนินคดีทศี่ าลคดีเด็กและเยาวชน ศาลตัดสินให้ฟลิ ม์ อยูใ่ นการควบคุม
ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสถานพินิจฯ เป็นเวลา 3 ปี โดยขณะที่
เล่าเรื่องนี้   วิสาข์ใช้ค�ำพูดว่า “ศาลตัดสินจ�ำคุกลูก 3 ปี” ฟิล์มถูกส่งไปอยู่ที่สถานพินิจฯ ได้ 1 ปี
ก็ได้รับอนุญาตให้กลับมาอยู่บ้านได้เดือนละ 1 สัปดาห์ เพราะมีความประพฤติดี รวมเวลา
133

ที่ฟิล์มต้องอยู่ที่สถานพินิจฯ 2 ปี 9 เดือน ส่วนวิสาข์ถูกศาลตัดสินจ�ำคุก 25 ปี
สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์วิกฤต
ตอนที่แม่ถูกจับและต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ  และฟิล์มถูกส่งไปอยู่สถานพินิจฯ ฟิล์ม
อายุได้ 15 ปี ก�ำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมสาม ส่วนเคนอายุ 10 ปี  ก�ำลังเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่ 4
ที่โรงพักฟิล์มร้องไห้พูดกับแม่ว่า “ถ้าพ่อกับแม่ไม่อยู่แล้ว และถ้าผมโดนจับอีกคนแล้วใครจะ
อยูก่ บั น้อง” หลังจากฟิลม์ ถูกส่งไปท�ำแผลทีโ่ รงพยาบาลและต�ำรวจพากลับมาโรงพัก ป้าพาเคน
มาที่โรงพัก เคนพอจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น ได้แต่ร้องไห้ วิสาข์จ�ำค�ำพูดของเคนได้ไม่เคยลืม
“แม่ครับ แล้วผมจะอยู่กับใคร แม่กับพ่อก็ทิ้งผมไปหมดแล้ว”
ครอบครัวของวิสาข์แทบจะล่มสลาย เคนต้องไปอยู่กับตาและยาย แม้ตาและยาย
จะรักเคนและพยายามดูเคนแทนพ่อและแม่อย่างดีที่สุด แต่ตากับยายก็ไม่มีรายได้อะไรมาก
นอกจากการรับจ้างตามก�ำลังความสามารถ ปูแ่ ละย่าของเคนก็เข้ามาคอยช่วยเหลือเป็นระยะๆ
เท่าที่จะท�ำได้ แต่ส�ำหรับเคนการสูญเสียชีวิตอันอบอุ่นที่เคยอยู่กับพ่อแม่และพี่ชาย ท�ำให้เคน
เปลี่ยนจากเด็กที่เคยร่าเริงกลายเป็นเด็กที่เก็บตัวและไม่ค่อยพูดคุยกับใคร แต่เคนก็ยังคงเป็น
เด็กเรียบร้อย เชื่อฟังผู้ใหญ่ ชอบเล่นกีต้าร์ แม้ไม่มีกีต้าร์เป็นของตัวเอง แต่เคนก็ยังขอยืม
จากลูกชายของป้ามาฝึกฝนเป็นประจ�ำ จนสามารถเล่นกีต้าร์ได้ดี เคนใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรี
ได้มีโอกาสเล่นดนตรีไปเรื่อยๆ และรอจนกว่าพ่อและแม่จะออกมาจากเรือนจ�ำ  เคนยังคงรัก
และผูกพันกับแม่ ทุกครั้งที่ยายกับตาบอกว่าจะพาไปเยี่ยมแม่ เคนจะรีบตื่นแต่เช้าอย่าง
กระตือรือร้น การได้พบแม่แม้จะเป็นช่วงเวลาสัน้ ๆ เป็นเวลาทีเ่ คนมีความสุขทีส่ ดุ ทุกครัง้ ทีพ่ บแม่
เคนอยากมีเวลามากๆ อยากขอนอนกับแม่ อยากกอดแม่ เคนใช้ค�ำพูดว่า “อยากอยู่กับแม่
อยากอยู่จนมืดเลยไม่อยากกลับ”
วันที่เคนได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมานับจากที่แม่เข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำได้ 3 ปี
เคนอายุได้ 13 ขวบ เรียนจบชั้นประถมปีที่ 6 และไม่ได้เรียนต่อ เคนมีปัญหาเกี่ยวกับตาซึ่งถูก
แสงแดดหรือจ้องอะไรมากจะมีน�้ำตาไหลออกมาตลอดเวลา หมอบอกว่าเคนเป็นโรคภูมิแพ้
เคนจึงต้องหยุดเรียนบ่อย วิสาข์พูดถึงเคนว่าลูกคงจะมีปมด้อยด้วย
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ลูกคนเล็กจบ ป.6 ก็เลิกเรียน คิดว่าเขามีปมด้อยด้วย อย่างมีงานวันพ่อ
วันแม่ เห็นคนอื่นมีพ่อมีแม่ไปให้กราบ แต่ตัวเองไม่มีก็เลยไม่อยากไป
บอกว่าอยากมีพ่อมีแม่ไปกราบเหมือนกับเพื่อนๆ เวลาเห็นเพื่อนๆ มี
ตัวเองไม่มี มันน้อยใจ เราเป็นแม่ได้ยินลูกพูดแค่นี้ก็ตอบไม่ได้ เพราะว่า
เราไม่ได้ท�ำหน้าที่แม่จริงๆ
เมื่อออกจากโรงเรียน เคนเริ่มหัดขับรถไถซึ่งมีคนรู้จักสอนให้ บางวันเคนจะไปรับจ้าง
ขับรถไถได้ค่าจ้างวันละ 300 บาท เมื่อเคนบอกแม่ว่าขับรถไถได้แล้วแม่ชมเคนว่า “เก่งจัง”
ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อวิสาข์กลับเข้าไปในแดนหญิง วิสาข์ได้แต่ร้องไห้สงสารลูกที่ต้องท�ำงานหนัก
ตัง้ แต่ยงั เล็ก วิสาข์ใช้คำ� พูดว่า “เวลาทีล่ กู ควรได้เรียนหนังสือ ได้เล่นตามประสาเด็ก กลับต้องมา
ท�ำงานหนัก ไม่มีพ่อแม่ดูแล” เคนวางแผนไว้ว่าเมื่อออกจากโรงเรียนแล้ว จะมาขับรถไถเพื่อ
หารายได้ และหากมีเวลาก็จะเล่นดนตรี ตอนนี้เคนมีเงินเก็บอยู่ในกระป๋องออมสินประมาณ
800 บาท แต่ยังซื้อกีต้าร์ไม่ได้ เคนบอกว่ากีต้าร์ตัวละประมาณ 3,000 บาท ถ้ามีเงินพอเมื่อไร
ก็อยากจะซื้อกีต้าร์เป็นของตัวเอง
ส่วนฟิลม์ ต้องแยกจากน้องไปอยูส่ ถานพินจิ ฯ ฟิลม์ ทบทวนสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ว่า ในช่วงแรกๆ ว่า
รูส้ กึ เศร้ามาก ฟิลม์ ใช้คำ� พูดว่า “เข้ามาแรกๆ อยูใ่ นช่วงท�ำใจ มันไม่ชนิ กับสิง่ ต่างๆ ซึม บอกไม่ถกู
ตากับยายมาเยี่ยมครั้งแรก ไม่พูดเลย ร้องไห้อย่างเดียว” ส�ำหรับฟิล์มสถานพินิจฯ เหมือน
โรงเรียนประจ�ำ  มีกฎ มีระเบียบ ทุกคนต้องท�ำตาม ฟิล์มได้แต่คิดถึงแม่ เป็นห่วงน้องว่าจะอยู่
อย่างไร ตอนแรกๆ ฟิลม์ ไม่อยากท�ำอะไรเลย แม้แต่อาหารก็ไม่อยากกิน ได้แต่นงั่ เงียบๆ บางครัง้
ก็รอ้ งไห้ ฟิลม์ อยากให้เรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ เป็นเพียงความฝัน ฟิลม์ ได้แต่นกึ ย้อนไปถึงวันเก่าๆ ทีพ่ อ่ แม่
ฟิลม์ และน้องเคยอยูด่ ว้ ยกัน ทีบ่ า้ นไม่เคยมีเรือ่ งทะเลาะเบาะแว้งกัน ฟิลม์ จ�ำภาพทีแ่ ม่ทำ� สิง่ ต่างๆ
ในบ้านได้อย่างชัดเจน จ�ำได้ว่าแม่ตื่นตั้งแต่เช้า มาเตรียมท�ำอาหาร ตอนเช้าทุกคนตื่นมา
มีอาหารตั้งรอไว้อยู่แล้ว แม้เมื่อพ่อต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ ชีวิตในบ้านก็ยังคงเหมือนเดิม
พอฟิล์มกับน้องไปโรงเรียน แม่จะออกจากบ้านไปดูงานที่ไร่อ้อย เมื่อกลับจากโรงเรียนฟิล์ม
จะพบแม่อยู่ที่บ้าน อาหารเย็นมีรอให้ฟิล์มกับน้องทุกวันไม่เคยขาด เมื่อฟิล์มไม่สบาย แม่จะไป
ซื้อยามาให้กิน ถ้าไม่หายก็จะพาไปหาหมอ ถ้าฟิล์มนอนซมแม่จะไม่ไปท�ำงาน แต่จะอยู่ดูแล
ฟิล์มไม่ห่าง ถ้าน้องไม่สบาย แม่ก็จะดูแลแบบเดียวกัน ฟิล์มบอกว่าไม่เคยรักใครได้มากเท่ากับ
รักแม่
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ฟิล์มอยู่ที่สถานพินิจฯ ได้ประมาณ 2 เดือนก็เริ่มปรับตัวได้   ฟิล์มไม่ค่อยอยากเล่าถึง
สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่อยู่สถานพินิจฯ มากนัก แต่บอกว่า อยู่ที่นั่นได้เรียนหนังสือ แต่ส่วนใหญ่
จะเป็นการเรียนพวกงานเกษตร งานช่าง การซ่อมแซมเครื่องเสียง ซ่อมเครื่องยนต์ และที่ฟิล์ม
ชอบคือเรียนตัดผม ฟิล์มฝึกท�ำจนเมื่อออกมาจากสถานพินิจฯ สามารถยืมปัตตาเลี่ยนคนอื่น
มาตัดผมให้เพื่อนๆ ได้ แต่ฟิล์มไม่คิดอยากเป็นช่างตัดผม อยากเป็นช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า
หรือซ่อมเครื่องยนต์มากกว่า ฟิล์มพูดถึงการอยู่ที่สถานพินิจว่า “ถ้าท�ำตามะเบียบ ไม่เกเรก็ไม่มี
ปัญหาอะไร มีคนสอนให้คิดบวกเข้าไว้ แต่ก็คิดไม่ออก”
เวลาผ่านไป 1 ปี ฟิลม์ ก็ได้รบั การผ่อนผันให้กลับไปอยูบ่ า้ นได้เดือนละ 1 สัปดาห์ แต่บางที
ฟิล์มก็ไม่ได้กลับเพราะต้องเดินทางมาไกลและต้องให้ตายายหรือปู่ย่ามารับ เมื่อกลับไปก็ไม่ได้
เจอแม่ ฟิล์มจึงไม่กระตือรือร้นที่จะกลับทุกเดือน ฟิล์มอยู่ที่สถานพินิจได้ 2 ปี 9 เดือน ก็ได้รับ
อนุ ญ าตให้ อ อกจากสถานพินิจฯ โดยฟิล ์ม สามารถเรี ยนจบชั้ น มั ธ ยมปี ที่ 3 จากการเรี ยน
ในสถานพินิจฯ
เมื่อออกมาจากสถานพินิจฯ ฟิล์มออกมาอยู่กับปู่ย่า เพราะบ้านตายายมีหลานอยู่
หลายคนแล้ว รวมทั้งเคนด้วย ฟิล์มจึงต้องแยกบ้านกับเคน ฟิล์มยอมรับว่าตัวเองกับน้องเริ่ม
ห่างกันออกไปตัง้ แต่แม่ตอ้ งเข้าไปอยูใ่ นเรือนจ�ำ  และฟิลม์ ต้องเข้าไปอยูใ่ นสถานพินจิ ฯ เกือบ 3 ปี
ในสถานพินิจฯ เคนโตขึ้นและไม่สนิทสนมกับเคนเหมือนตอนที่แม่ยังอยู่ เมื่อฟิล์มต้องไปอยู่กับ
ปู่และย่า ฟิล์มก็ยิ่งห่างจากเคนมากขึ้น ฟิล์มท�ำงานรับจ้างขับรถไถบ้าง ขับรถสิบล้อบ้าง
แล้วแต่จะมีงาน มีรายได้อาทิตย์ละประมาณ 3,000 บาท ใช้จา่ ยประมาณเดือนจะ 6,000-7,000
บาท  ฟิล์มบอกว่า “พอว่างๆ ก็คิดเรื่องเก่าๆ ที่ท�ำให้ทุกข์ ให้เจ็บ เหมือนแผลเป็นที่ฝังอยู่
คงลืมไม่ได้ แต่ทุเลาได้”
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กรณีศึกษาที่ 4: เติบโตได้แม้ไร้แม่

เมื่ออายุเพียง 10 ขวบ ไอรีนต้องแบกรับภาระที่เป็นการผสมผสานของความเสียใจ
ความเจ็บปวด และความวิตกกังวล วิมลซึ่งเป็นแม่ของไอรีนถูกจับด้วยข้อหาค้ายาเสพติดและ
ต้องไปเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ  ไอรีนได้เห็นและรับรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่การไปหาแม่ที่โรงพัก
จนถึงการเข้าไปเยี่ยมแม่ในเรือนจ�ำ  แต่ที่โรงเรียนไอรีนบอกกับครูและเพื่อนๆ ว่า แม่ไปท�ำงาน
บางครัง้ ครูถามไอรีนถึงแม่ ไอรีนก็เก็บเอามาวิตกกังวลว่า ครูอาจจะรูเ้ รือ่ งแม่ ไอรีนกลับมาบอก
ยายว่ า ครู ค งรู ้ เ รื่ อ งของแม่ เพราะวั น นี้ ค รู ถ ามถึ ง แม่ ไอรี น ในสายตาของครู แ ละเพื่ อ นๆ
คือเป็นคนชอบพูดคุยสนุกสนาน ชอบอาสาท�ำกิจกรรมต่างๆ เล่นกีฬา และชอบร�ำไทย แต่บางครัง้
เมื่อไอรีนนอนอยู่กับยายและน้อง ไอรีนจะร้องไห้ บางครั้งจะถามยายว่าเมื่อไรแม่จึงจะกลับมา
ไม่มีใครประเมินความเจ็บปวดของเด็กอายุ 10 ขวบ เมื่อรู้ว่าแม่ต้องไปติดคุกและอีกนานกว่า
จะได้กลับออกมาอยู่ด้วยกันเหมือนวันก่อนๆ
ไอรีนมีน้องชายชื่อซูโม่ ซึ่งเป็นน้องต่างพ่อ ซูโม่เกิดได้ 7 เดือน ตอนที่แม่จากไปอยู่
ในเรือนจ�ำ  แม่ของไอรีนเล่าว่าตอนตั้งท้องซูโม่ แม่ถามไอรีนว่าอยากมีน้องหรือไม่ ไอรีนตอบ
โดยไม่ต้องคิดว่าอยากมีน้องมาก และเฝ้ารอวันที่น้องเกิด เมื่อซูโม่เกิดไอรีนตื่นเต้นมาก ไม่ยอม
ห่างจากน้อง และคอยช่วยแม่อาบน�้ำ  เปลี่ยนเสื้อผ้า และเล่นกับน้อง ซูโม่อยู่กับไอรีนได้ 1 ปี
วิมลก็ย้ายจากบ้านแม่ไปอยู่บ้านสามีใหม่ เมื่อแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ  พ่อของซูโม่ต้องน�ำ
ซูโม่มาฝากยายเลี้ยง เพราะดูแลลูกสองคนพร้อมกันไม่ไหว ยายเล่าว่า ไอรีนยิ่งดูรักและเป็น
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ห่วงน้องมากขึ้น คอยดูแลอยู่ตลอดเวลา ซูโม่สุขภาพไม่ค่อยดี มีอาการของโรคชัก เช่น นอนอยู่
ก็มีอาการกระตุก หรือบางทีก�ำลังร้องไห้ก็มีอาการชัก หมอให้ยามากินโดยก�ำชับว่าต้องกินให้
ตรงเวลาเพื่อจะได้หายเร็วๆ ไอรีนเป็นคนตั้งนาฬิกา ตามเวลาที่หมอสั่ง เมื่อมีเสียงนาฬิกาดัง
เตือน ไอรีนจะเป็นคนน�ำยามาให้น้องกิน เมื่อกลับมาจากโรงเรียนไอรีนจะอาบน�้ำและหา
อาหารให้น้องกิน แม้แต่ยายก็ยังออกปากว่าไม่เคยเห็นเด็กที่ไหนรักน้องได้มากมายขนาดนี้
ยายบอกว่าวิมลซึ่งเป็นลูกสาวของยาย ต่างกับไอรีนมาก เพราะตั้งแต่เด็กจนโต วิมลมีแต่ท�ำให้
ยายต้องเป็นห่วงและวิตกกังวล
ส�ำนึกผิดเมื่อชีวิตล่มสลาย
เมื่อมองย้อนหลังกลับไปในอดีต วิมลมองเห็นการใช้ชีวิตที่ไร้สาระ การเอาแต่ใจ และ
การขาดความรับผิดชอบของตัวเองจนรู้สึกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในขณะนี้ วันที่ศาลตัดสินจ�ำ
คุกตลอดชีวิตและเพราะสารภาพจึงลดโทษให้เหลือจ�ำคุก 25 ปี ล้วนเป็นความผิดของตัวเองทั้ง
สิ้น วิมลไม่เคยกล่าวโทษใครเลย และยิ่งได้เล่าเรื่องของตัวเอง วิมลก็ยิ่งเห็นว่า ทุกอย่างเกิด
จากการกระท�ำของตัวเอง พระที่เข้ามาเทศน์ในเรือนจ�ำสอนว่า มนุษย์มีกรรมเป็นเครื่องก�ำหนด
วิมลเพิ่งเข้าใจลึกซึ้งและอยากจะใช้บทเรียนที่ตนเองได้รับบอกกับลูกว่า ให้ก�ำหนดชีวิตของ
ตนเองนับจากวันนี้เวลานี้ วิมลคิดว่าชาติก่อนตัวเองคงได้ท�ำสิ่งดีๆไว้บ้าง ลูกจึงเป็นเด็กดี น่ารัก
และเป็นก�ำลังใจให้วิมลอดทนรอวันที่จะได้ออกไปอยู่กับลูกอีกครั้ง
วิมลเล่าถึงชีวิตตัวเองเมื่ออายุ 14-15 ปีว่า ตอนนั้นเป็นเด็กเกเร ไม่ชอบเรียนหนังสือ
เพื่อนชวนไปเที่ยวไหนก็ไป หากแม่ห้ามก็ใช้วิธีหนีโรงเรียน ทั้งพ่อและแม่ของวิมลพยายามทุก
วิถีทางที่จะให้วิมลหันมาเรียนหนังสือ ไม่คบเพื่อนที่ชอบเที่ยว แต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผล
วิมลไม่คิดจะฟังสิ่งที่พ่อแม่บอกหรือห้ามเลยแม้แต่น้อย ยังคงมีความสุขกับการใช้เวลาไปกับ
การเทีย่ วเตร่ ไม่ได้เอาใจใส่กบั การเรียน บางทีหนีออกจากบ้านไปอยูก่ บั เพือ่ นหลายวัน พอไม่มเี งิน
ก็โทรศัพท์จากตู้สาธารณะมาหาแม่ บอกว่าอยากกลับบ้าน แม่ก็จะขี่รถมอเตอร์ไชด์มารับ
วิมลมีน้องชาย 1 คน เป็นเด็กตั้งใจเรียนมาก เรียนเก่ง บางทีแม่ก็จะว่าวิมลและบอกให้ดู
ตัวอย่างน้องชาย ยิ่งท�ำให้วิมลอยากออกจากบ้านมากขึ้น หลายครั้งที่แม่ต้องขี่รถมอเตอร์ไซด์
ตามหาวิมลที่โรงเรียนบ้าง ที่บ้านเพื่อนบ้าง  เมื่ออายุ 15 ปี วิมลมีแฟนซึ่งเป็นพี่ชายของเพื่อน
และในที่สุดก็ตั้งท้อง วิมลคิดถึงเรื่องการท�ำแท้งเพราะยังเรียนหนังสืออยู่ แต่ในที่สุดตัดสินใจ
ไม่ท�ำ  วิมลให้เหตุผลว่า “ตอนแรกก็ว่าจะเอาออก แต่ก็เลือกที่จะเอาไว้ คือสงสารเขา ถึงเขาจะ
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เกิดมาด้วยความผิดพลาด แต่เราก็ท�ำให้เขาเกิดมาแล้ว”
วิมลหยุดเรียนไปไปช่วงหนึ่ง หลังจากคลอดไอรีนและให้นมลูกอยู่ได้เพียง 3 เดือน
ก็กลับไปเรียนหนังสือ โดยให้แม่เป็นคนเลี้ยงลูกให้ พ่อของเด็กให้เงินส่งเสียลูกบ้างในระยะ
แรกๆ และค่อยๆหายไป วิมลใช้ค�ำว่า “ต่างคนต่างไป” ในที่สุดภาระในการเลี้ยงไอรีนก็ตกเป็น
ของพ่อและแม่ของวิมล แม้วิมลจะใช้ค�ำว่า “พลาดจนตั้งท้อง” แต่หลังจากนั้นวิมลก็มิได้ท�ำตัว
ให้ดีขึ้น วิมลเล่าว่า “แต่ว่าพอเรามีลูกคนนี้แล้วก็ใช่ว่าเราจะคิดได้นะ เราก็ยังเที่ยว ให้แม่เลี้ยง
ลูกให้ แต่เราก็ประคองเรียนจนจบมัธยมต้น” วิมลยังคงคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตเที่ยงกับเพื่อน
จะเลีย้ งลูกบ้างก็เป็นบางเวลา ส่วนใหญ่แล้วแม่ของวิมลเป็นคนเลีย้ ง บางครัง้ ย่าของ  ไอรีนก็มารับ
ไปเลีย้ งบ้างเป็นครัง้ คราว คือแม้วา่ วิมลกับพ่อของไอรีนจะเลิกกันไปแต่ปกู่ บั ย่าก็ยงั ไปมาหาสู่
ดูแลไอรีนอยู่บ้าง
หลังจากเลิกกับพ่อของไอรีนได้ 2 ปี วิมลก็มีสามีใหม่ วิมลอยู่บ้านพ่อแม่จนคลอดลูก
คนที่สอง จึงย้ายออกจากบ้านพ่อแม่ไปอยู่บ้านสามี และมีลูกด้วยกันอีก 1 คน ในระหว่างนี้
วิมลเริ่มรู้จักการเสพยา โดยเพื่อนน�ำมาให้ลองเสพ วิมลเล่าว่า “ตอนนั้นก็ตามเพื่อนอย่างเดียว
รักเพื่อน รักเพื่อนติดเพื่อนๆ พาท�ำอะไรท�ำหมด” พอเริ่มติดยา อยากเสพอยู่เรื่อยๆ แต่ไม่มีเงิน
ซื้อยา วิมลก็เริ่มขายยา โดยเริ่มจากน�ำยามาครั้งละสิบเม็ดบ้างยี่สิบเม็ดบ้าง เมื่อคุ้นเคยกับการ
ขายก็เพิ่มจ�ำนวนเป็นหลักร้อย  และเพิ่มจ�ำนวนการรับยามาขายมากขึ้นเรื่อยๆ วิมลทบทวนสิ่ง
ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นว่า “หลังจากที่เป็นผู้เสพแล้ว เราจะหาเงินตรงไหนมาเพื่อซื้อเสพถ้าเราไม่
เริ่มที่จะท�ำจากน้อยๆ จากหลักสิบเป็นหลักร้อย เป็นถุงแล้วก็เป็นมัด มัดหนึ่งมี 2,000 เม็ด”
ในทีส่ ดุ วิมลก็ถกู จับ ขณะมียาบ้าอยูก่ บั ตัว 1,954 เม็ด เหตุเกิดเพราะน้องทีร่ จู้ กั กับวิมลถูกจับก่อน
และซัดทอดมาทีว่ มิ ล โดยไม่คดิ ว่าวิมลจะมียาอยูก่ บั ตัวเป็นจ�ำนวนมาก ต�ำรวจพาวิมลไปค้นบ้าน
แต่ไม่พบยาที่บ้านขณะนั้นสามีคนที่สองนอนอยู่กับลูกทั้งสองคน ทั้งวิมล สามี ลูกคนกลาง
ลูกคนเล็กซึ่งอายุได้ 7 เดือน ถูกต�ำรวจพาไปโรงพัก
หลังจากนั้นสามีของวิมลก็โทรศัพท์ให้น้องสาวมารับลูก 2 คนกลับไปบ้าน ส่วนวิมล
กับสามีถูกกักตัวไว้ที่โรงพัก วิมลบอกกับต�ำรวจว่าสามีไม่รู้เรื่องยา วิมลพูดถึงสามีคนที่สองว่า
“แฟนก็ท�ำงานกลางคืนเป็นนักร้องเป็นนักดนตรี แล้วเขาไม่ได้มาสนใจว่าเราอยู่บ้านกลางคืน
เราท�ำอะไรบ้าง เขาเข้าใจว่าเราอยู่บ้านก็เลี้ยงแต่ลูก ไม่รู้ว่าเราท�ำอะไร” ต�ำรวจสอบสวนสามี
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และเชื่อว่าสามีของวิมลไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย วันรุ่งขึ้นจึงปล่อยสามีของวิมลไป ขณะถูกจับลูก
คนเล็กของวิมลเพิง่ อายุได้ 7 เดือน ซูโม่ซงึ่ เป็นลูกคนกลางอายุ 2 ขวบ และไอรีนซึง่ เป็นลูกของสามี
คนเก่าอายุได้ 10 ขวบ
วิมลถูกจับตอนเทีย่ งแต่กย็ งั ไม่กล้าส่งข่าวให้แม่รู้ กว่าแม่จะรูก้ เ็ ป็นตอนบ่ายของวันรุง่ ขึน้
พอได้ข่าวแม่รีบมาที่โรงพักทันที พาไอรีนมาด้วย พอแม่เห็นวิมลและรู้ว่าวิมลถูกจับเพราะ
ขายยาเสพติด แม่เล่าว่า “แม่หน้ามืด ตกใจ สั่น ไม่อยากเชื่อ ไม่เคยคิดว่าลูกเราจะไปอย่างนั้น
เพราะขาดเหลืออะไร ก็มาขอเงินจากแม่ ตอนนั้นไม่อยากคิดว่าเป็นเรื่องจริง แม่ท�ำอะไรไม่ถูก
ได้แต่วิ่งไปหาหาข้าวหาอะไรให้ลูก” แม่ได้แต่ถามตัวเองว่า “จริงหรือที่ลูกท�ำแบบนี้ ไม่เข้าใจว่า
ท�ำไมลูกไปยุ่งกับยาเสพติด” ส่วนไอรีนอยู่ที่โรงพักก็ร้องไห้ตลอดเวลา แม้ไอรีนจะไม่ได้พูด
ไม่ได้ถามอะไร แต่ทั้งวิมลและแม่คิดว่า ไอรีนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและคงจะจ�ำเหตุการณ์ในวันนั้น
ได้ตลอด
สิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและลูก
การเข้ า สู ่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาของวิ ม ลไม่ มี อ ะไรยุ ่ ง ยากเพราะวิ ม ล
สารภาพว่าได้กระท�ำผิดจริงและหลักฐานคือยาบ้า 1,954 เม็ด ก็อยู่กับตัววิมลขณะถูกจับ
ศาลพิพากษาจ�ำคุกตลอดชีวิต แต่เนื่องจากวิมลให้การรับสารภาพจึงลดเหลือ 50 ปี และ
ไม่เคยกระท�ำความผิดมาก่อน ศาลลดโทษให้เหลือ 25 ปี 3 เดือน วิมลยอมรับว่าตอนเข้ามา
อยู่ในเรือนจ�ำใหม่ๆ เครียดมาก แม้จะมีคนมาพูดคุยด้วยก็ไม่อยากพูดคุย ระยะเวลา 25 ปี
นานมากจนวิมลคิดไม่ออกว่า จะอยู่ในเรือนจ�ำได้นานถึงเพียงนั้นได้อย่างไร แต่เมื่อพูดคุยกับ
ผู้ต้องขังอื่นๆ ก็ได้รับค�ำปลอบใจว่า มีคนอื่นอีกมากมายที่โดนจ�ำคุกตลอดชีวิน บางคนโดน
50 ปี 25 ปี ถื อ ว่าไม่ม าก วิม ลยังไปหาหนังสือ เกี่ ยวกั บเรื่ องนั กโทษประหารชี วิตมาอ่ า น
และรู้สึกว่ามีคนที่ถูกตัดสินโทษหนักกว่าอีกมาก จึงรู้สึกผ่อนคลายลง วิมลกล่าวว่า
แรกๆ ก็ท�ำใจไม่ได้ แต่พอมองคนอื่นแล้ว อายุเขาเยอะกว่าเราเขายังอยู่
มาได้ ตลอดชีวิตก็มี มันก็มีช่วงหนึ่งที่ว่าติดอ่านหนังสือ ก็อ่านเกี่ยวกับ
พวกกฎหมาย พวกคลองไผ่ พวกลาดยาว เกี่ยวกับเรื่องประหารชีวิต
โทษประหารชีวิต เราก็เลยคิดว่า 25 ปี 3 เดือนเราน้อยกว่าเขาเยอะมาก
เลย เราก็ยังโชคดีกว่าอีกหลายคน
เหยื่อที่มองไม่เห็น |

140

เมื่อเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำใหม่ๆ วิมลไม่สามารถกินอาหารที่ทางเรือนจ�ำจัดหาให้กับ
ผู้ต้องขังทั่วไปได้ จึงซื้ออาหารจากร้านสวัสดิการ เงินจึงมีความหมายมากส�ำหรับชีวิตในเรือนจ�ำ 
เพราะนอกจากจะต้องใช้ซื้อของใช้จ�ำเป็นส่วนตัวที่แม้เรือนจ�ำจะแจกให้แต่ก็มักไม่เพียงพอ
ไม่ว่าจะเป็น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผงซักฟอก ผ้าอนามัย ฯลฯ แล้ว ยังต้องซื้อน�้ำเปล่าที่มีขายเป็น
ขวด และหากไม่อยากกินอาหาที่เรือนจ�ำจัดให้ก็ต้องซื้ออาหารพิเศษอีกด้วย วิมลรู้สึกว่าตัวเอง
กลายเป็นภาระหนักของพ่อแม่ที่จะต้องเลี้ยงลูกของวิมล และยังต้องส่งเงินมาให้วิมลใช้
ในเรือนจ�ำ แม่มาเยี่ยมวิมลทุกวันพุธ และบางครั้งจะพาไอรีนมาด้วย น้องไห้ทุกครั้งที่เห็น
แม่ผ่านกระจก ยิ่งท�ำให้วิมลมองเห็นความผิดพลาดของตัวเองมากขึ้นทุกที แต่วิมลบอกว่า
ร้อยพ่อพันแม่มาอยู่ในนี้ด้วยกัน มันก็ท�ำให้เราเรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง
อยู่ในนี้อะไรเราก็ต้องท�ำเอง ช่วยเหลือตัวเองทุกอย่าง เราคิดได้มากขึ้น
คือไม่รู้ว่าคิดได้ยังไง แต่รู้ว่าคิดได้ คืออย่างอาหารไม่อร่อย แล้วก็มีแต่
ก้างปลา ต้มย�ำปลาทูก็มีแต่ก้างเละๆ เมื่อก่อนกินไม่ได้ แต่ทุกวันนี้ก็กิน
ได้อยู่ กินไม่ได้ก็ต้องกินให้ได้ค่ะ เผื่อวันหนึ่งไม่มีใครมาหาขึ้นมา
เรือนจ�ำกัดให้มีกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ โดยทุกสามเดือน จะอนุญาตให้ลูกเข้ามา
เยี่ ย มแม่ แ บบใกล้ ชิ ด ได้ ไอรี น จึ ง ได้ มี โ อกาสเข้ า มาหาแม่ ถึ ง แดนหญิ ง วิ ม ลไม่ ป ิ ด บั ง ลู ก
ถึงการที่ต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ  แต่บอกลูกให้ดูแม่เป็นบทเรียน แม่ท�ำตัวไม่ดี คุณยายให้
เรียนหนังสือก็เกเร จนไปท�ำผิดกฎหมายต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ วิมลกล่าวว่า
เราก็ไม่เคยโกหกลูก ให้ลกู รูไ้ ปเลยว่าสิง่ ทีแ่ ม่ทำ� นีม่ นั ผิดมันไม่ดี บอกลูกว่า
เห็นไหมทีแ่ ม่ตอ้ งมาอยูต่ รงจุดนีเ้ ป็นยังไง เข้าไปข้างในมันล�ำบาก ก็ให้มอง
ตลอดเวลานะคะเวลาเขามาเยีย่ มว่าข้างในเป็นยังไง เขาก็เคยเห็นสภาพ
เขาก็ถามร้อง แม่นอนตรงไหน แม่นอนยังไง ก็บอกว่านอนอย่างนี้
ที่นอนสีน�้ำเงินอย่างนี้แหละ ที่กว้างแค่กระเบื้อง 2 แผ่น เขาเห็นที่นอน
นอนแค่นี้เองนี่นะ ใช่แค่นี้แหละ แล้วก็นอนพัดลมไม่ได้นอนห้องแอร์
เหมือนที่บ้านเรา ลูกก็ร้องไห้ สงสารแม่ หนูก็ร้องไห้ไปด้วย
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ส่วนที่โรงเรียนไอรีนเลือกที่จะไม่พูดถึงแม่ให้เพื่อนฟัง บางคนก็เข้าใจว่าแม่ของไอรีน
ไปอยู่เมืองนอก  ส่วนแม่ของวิมลก็พยายามไม่พูดเรื่องการที่วิมลต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ 
มี เ ฉพาะญาติ ส นิ ท เท่ า นั้ น ที่ รู ้ เ รื่ อ งนี้ ที่ โ รงเรี ย นแม่ ข องวิ ม ลก็ บ อกกั บ คุ ณ ครู แ ละทุ ก คนว่ า
แม่ของไอรีนไม่อยู่ที่บ้านเพราะไปท�ำงานไกล ไอรีนจึงต้องอยู่กับเรื่องราวสองชุด ชุดหนึ่งคือ
เมื่ออยู่ที่บ้านกับยาย ไอรีนจะพูดถึงการที่แม่ต้องไปอยู่ในเรือนจ�ำบ่อยๆ คอยถามว่าเมื่อไหร่
แม่จะกลับมา มีความกระตือรือร้นทีจ่ ะไปเยีย่ มแม่ เมือ่ นัง่ รถผ่านเรือนจ�ำก็จะพูดว่า แม่ทำ� งานทีน่ ี่  
แต่เมื่ออยู่ที่โรงเรียนไอรีนต้องอยู่กับเรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นอีกแบบหนึ่ง คือแม่ไม่อยู่ที่บ้าน
ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมทีโ่ รงเรียนได้ และพยายามหลีกเลีย่ งทีจ่ ะพูดถึงแม่ ขณะเดียวกันไอรีน
ก็มีความวิตกกังวลว่า จะมีคนรู้เรื่องที่แม่อยู่ในเรือนจ�ำ ไม่มีใครรู้ว่าเรื่องนี้เป็นปมด้อยของไอรีน
หรือไม่ แต่เมื่ออยู่ที่โรงเรียน ไอรีนเป็นเด็กร่าเริง ชอบพูดคุยสนุกสนานกับเพื่อน เรียนดีแม้จะไม่
ยอดเยี่ยม และชอบอาสาช่วยกิจกรรมของโรงเรียน จนคุณครูบอกยายว่า “ไอรีนเป็นเด็กที่มี
จิตอาสา” เมื่อถูกถามว่า หากจะเขียนเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับแม่อยากเขียนเรื่องอะไร
ไอรีนตอบว่า “เรื่องคนที่ไม่มีโอกาสเจอแม่”   ไอรีนเรียนจบชั้นประถมปีที่ 6 จากโรงเรียนใกล้
บ้าน และก�ำลังไปสอบเข้าเรียนชั้นมัธยม 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนมีชื่อเสียงและมีสอนถึงชั้นมัธยม 6
การเปลี่ยนที่เรียนอาจท�ำให้ไอรีนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปิดบังเรื่องเกี่ยวกับแม่
มาเป็นเวลานาน
ส�ำหรับวิมลแล้วรู้สึกเป็นห่วงลูกคนเล็ก ซึ่งอายุเพียง 7 เดือน วิมลก็ต้องเข้ามาอยู่ใน
เรือนจ�ำ  การที่ลูกต้องอยู่กับพ่อท�ำให้วิมลไม่แน่ใจว่า ลูกจะเป็นอย่างไรบ้าง บางทีเคยคิดอยาก
น�ำลูกมาเลี้ยงเองในเรือนจ�ำ  แต่เมื่อดูสภาพแล้วก็คิดว่า ลูกอยู่ข้างนอกน่าจะมีความพร้อม
มากกว่า เพราะในเรือนจ�ำคนแออัดมาก ตอนกลางคืนเด็กต้องมานอนกับแม่ในเรือนนอนซึ่ง
ทางเรือนจ�ำจะจัดส่วนที่ใช้ส�ำหรับผู้ที่มีโทษกักขัง ไม่ใช้ผู้ต้องขังทั่วไป แต่สภาพก็ยังร้อน แออัด
อากาศไม่ปลอดโปร่ง จึงคิดว่าให้ลูกอยู่ข้างนอกจะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า ส่วนซูโม่ ซึ่งแต่เดิมอยู่
กั บ วิ ม ลที่ บ ้ า นของสามี เมื่ อ วิ ม ลต้ อ งเข้ า มาอยู ่ ใ นเรื อ นจ� ำ ต้ อ งเอาซู โ ม่ ม าฝากไว้ กั บ ยาย
บางครั้งซูโม่จึงคิดว่า การมาอยู่ที่บ้านยายท�ำให้ต้องจากแม่ และมักจะร้องไห้จะกลับไปหาแม่
ที่บ้านซึ่งเคยอยู่ เป็นเรื่องยากที่ยายจะอธิบายให้ซูโม่ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะซูโม่ยังเล็ก
ส่วนไอรีนก็พยายามดูแลน้องเป็นอย่างดี
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ในส่วนของพ่อและแม่ของวิมล ต้องเป็นผู้แบกรับภาระในการดูแลหลานทั้งสองคน
และยั ง ต้ อ งส่ ง เงิ น ให้ วิ ม ลใช้ จ ่ า ยในเรื อ นจ� ำ โดยจะส่ ง ให้ อ าทิ ต ย์ ล ะ 500-1,000 บาท
แม่ของวิมลขายเสื้อผ้าอยู่ที่ตลาดนัดที่อยู่ข้างๆ ศูนย์การค้าใหญ่ของเมือง มีรายได้ไม่แน่นอน
การฝากเงินให้วมิ ลจึงมากน้อยไปตามรายได้จากการขายของ วิมลไม่เคยเอ่ยปากขอเงินจากแม่
เพราะรู้ว่าแม่มีภาระมาก พยายามอดทนปรับตัวอยู่ในเรือนจ�ำให้ได้ ส่วนพ่อของวิมลไม่เคยไป
เยี่ยมวิมลที่เรือนจ�ำเลยเพราะทนไม่ได้ที่จะเห็นสภาพลูกต้องอยู่ในเรือนจ�ำวิมลพยายาม
เขียนจดหมายไปหาพ่อ บอกให้พ่อมาเยี่ยม แม่ของวิมลเล่าว่า พ่อแอบเอาจดหมายของวิมล
มาอ่านตอนกลางคืน และร้องไห้ พ่อไม่อยากร้องไห้ให้ใครเห็นเพราะพ่อแสดงว่าตัวเองเป็น
คนเข้มแข็งมาตลอด แต่พ่อจะคอยบอกแม่ว่า ให้ไปเยี่ยมวิมล เพาะกลัวลูกจะรอ วิมลบอกว่า
ตัง้ แต่เกิดมาไม่เคยกอดพ่อเลย แต่ตอนนีอ้ ยากกอดพ่อ ส่วนแม่คอื ผูท้ ี่ “เข้มแข็งและไม่ยอมแพ้”
ส�ำหรับวิมล วิมลบอกว่า “ในวันที่ไม่มีใคร เพื่อนที่เคยเที่ยวด้วยกันหายไปหมด มีแม่เท่านั้น
ที่มาหาไม่เคยขาด” วิมลตั้งใจว่า ได้ออกไปจากเรือนจ�ำเมื่อไร จะท�ำตัวให้แม่ภาคภูมิใจ ตอนนี้
วิมลสมัครเรียนระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แต่ก็ไม่คิดว่าจะได้ไป
ท�ำงานแบบมีเงินเดือน เพราะคงไม่มีใครจ้างคนที่ออกมาจากเรือนจ�ำ วิมลอาจช่วยแม่ขายของ
วิมลตั้งใจว่าจะไม่เลือกงาน และจะไม่ท�ำให้แม่และลูกต้องเสียใจและผิดหวังอีก
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กรณีศึกษาที่ 5: เติบโตอย่างไร้ทิศทาง

ความยากจนเป็นสภาวะที่ครอบครัวจ�ำนวนมากในสังคมไทยเผชิญอยู่ ความยากจน
มิ ไ ด้ ด� ำ รงอยู ่ อ ย่ า งอิ ส ระ การศึ ก ษาจ� ำ นวนมากแสดงให้ เ ห็ น ความเชื่ อ มโยงระหว่ า ง
ความยากจนกับความเสี่ยงที่เด็กจะไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพ่อแม่
อาจไม่มเี วลามากวดขันดูแลให้ลกู ใช้ชวี ติ อย่างมีระเบียบวินยั ความยากจนยังอาจจ�ำกัดโอกาส
ที่ เ ด็ ก จะได้ เ รี ย นหนั ง สื อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ไปในประเทศก� ำลั ง พั ฒ นาหลายประเทศรวมทั้ ง
ประเทศไทย เด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจนมีแนวโน้มจะต้องท�ำงานเพื่อแลกกับค่าจ้าง
ตัง้ แต่อายุยงั น้อย ท�ำให้ขาดโอกาสทีจ่ ะเจริญเติบโตภายใต้สงิ่ แวดล้อมทีช่ ว่ ยให้มพี ฒ
ั นาการตามวัย
ของเด็ก  ในสังคมไทยยังมีเด็กจ�ำนวนไม่น้อยที่ต้องติดตามพ่อแม่ไปรับจ้างท�ำงานก่อสร้าง
หิ้วปูน แบกทราย ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 10 ขวบ บางคนต้องไปขายของที่ตลาดกับแม่ บางคน
ตามแม่ไปเป็นแรงงานรับจ้างในไร่ สภาวะแตกต่างจากในยุคหาอยูห่ ากินทีพ่ อ่ แม่จะพาลูกไปนา
และปลูกฝังให้ลูกเรียนรู้ที่จะมีชีวิตแบบชาวนาชาวไร่ เรียนรู้การใช้ชีวิตหากินอยู่กับธรรมชาติ
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ชัดเจนว่า ผู้ที่เข้าสู่เส้นทางการกระท�ำผิดทางอาญาส่วนใหญ่
มาจากครอบครัวยากจน ความยากจนในทีน่ มี้ ไิ ด้หมายถึงฐานะทางเศรษฐกิจเท่านัน้ แต่เนือ่ งจาก
ความยากจนมักจะมาพร้อมๆกับการมีการศึกษาในระดับต�่ำ  การท�ำงานที่ต้องใช้แรงงาน
หรือไม่ใช้ทกั ษะ ดังนัน้ ความยากจนจึงมีนยั ถึงการมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับล่าง
การติดคุกมักท�ำให้สถานการณ์ทยี่ ำ�่ แย่ของครอบครัวเลวร้ายลงไปอีก โดยเฉพาะเมือ่ คนในครอบครัว
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มีการใช้ชีวิตที่ไม่มีคุณภาพ เช่น ติดเหล้า เล่นการพนัน เสพยา ชอบใช้ความรุนแรง เป็นต้น
เด็ ก ที่ ต ้ อ งเติ บ โตมาในครอบครั ว ลั ก ษณะนี้ มี ค วามเสี่ ย งสู ง มากที่ จ ะถู ก ผลักเข้าไปอยู่ใน
วั ฏ จั ก รของความเลวร้ า ยซึ่ ง เป็ น เส้ น ทางที่ มี เ หตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง ผลั ก ดั น ให้ บุ ค คลเข้ า ไปสู ่ อี ก
เหตุการณ์หนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนเกิดเป็นวงจรของความเสียหายซ�้ำแล้วซ�้ำอีก จากคนรุ่น
หนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
น็อตเป็นภาพตัวแทนของเด็กที่มีแม่ซึ่งเกิดมาในครอบครัวที่อัตคัดขัดสนอย่างรุนแรง
แม่เผชิญกับความยากล�ำบากและมีวิถีชีวิตที่มีความโน้มเอียงที่จะเข้าอยู่ในกับดักของความ
เลวร้ายมาเป็นระยะๆ จนในที่สุดต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ  น็อตคือเด็กที่เติบโตขึ้นมาใน
ครอบครัวข้ามรุน่ คืออยูก่ บั ยายมาตัง้ แต่อายุ 5 ขวบ ซึง่ ในขณะนัน้ แม่อยูใ่ นเรือนจ�ำ ชีวติ ของน็อต
จึงต่างจากเด็กจ�ำนวนมากซึ่งมีโอกาสเติบโตภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ประคับประคองให้ก้าวไป
สู่ความเป็นผู้ใหญ่อย่างมีทิศทาง
ก้าวไม่พ้นความยากล�ำบาก
วันซึง่ เป็นแม่ของน็อตเกิดมาในครอบครัวทีอ่ ตั คัดขัดสนพ่อแม่ของวันรับจ้างใช้แรงงาน
อยู่กับเถ้าแก่ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง แม่มีลูก 3 คน วันเป็นลูกคนที่สอง อายุประมาณ 8 ขวบ
ถ้าไม่ไปโรงเรียน พ่อกับแม่ก็พาวันไปท�ำงานด้วยกัน วันช่วยแม่หิ้วถังปูนบ้าง แบกถุงทรายบ้าง
เป็นงานที่หนักมากส�ำหรับเด็กตัวเล็กๆ หลายครั้งที่วันร้องไห้บ้าง หยุดท�ำงานบ้าง บ่นบ้างไป
ตามประสาเด็ก อายุเพียง 11 ขวบ วันก็สามารถแบกถุงปูนหนัก 50 กิโลกรัมลงจากรถขนปูนได้
เมื่อเรียนหนังสือจนชั้นประถมปีที่ 6 วันออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อกับแม่ท�ำงานเกือบทุกวัน
แม่ของวันเล่าว่า วันเป็นเด็กเลีย้ งง่ายคือกินง่ายนอนง่าย แต่ไม่ชอบไปท�ำงานกับแม่ แม่บอกวันว่า
พ่อแม่พาไปก็ตอ้ งไป ไม่ไปไม่ได้ จะอดนะบอกมัน อดนะถ้าไม่ไปช่วยงาน
เขาก็ยอมไป บอกว่าไม่เป็นไรแม่ ไปก็ได้ ถ้าเหนื่อยมามันก็ร้องไห้บ้าง
หน้าหงิกหน้างอบ้าง ถามว่าเป็นอะไร มันบอกว่า เหนื่อย ความจริงงาน
มันก็หนักอยู่ แต่ก็ต้องบังคับให้ไปช่วย คือพี่เขาก็ไปด้วย ให้ไปช่วยพี่
บอกมันว่า ไม่มีใครนะ ต้องไปช่วยกัน เอาไปก็ไป
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ถ้าไม่ไปช่วยพ่อกับแม่ที่งานก่อสร้างวันก็ต้องไปตักน�ำ้ จากบ่อน�้ำที่อยู่ไกลออกไปและ
เข็นมาใส่โอ่ง เพราะที่บ้านไม่มีน�้ำประปา รวมทั้งต้องหุงข้าว กวาดบ้านถูบ้าน แม่ไม่เคยพาวัน
ไปเทีย่ วทีไ่ หน งานวัดงานบุญวันไม่เคยได้ไป โลกของวันจึงถูกตีกรอบอยูก่ บั บ้านและงานก่อสร้าง
วันเล่าให้ฟังว่า “ช่วยกันท�ำงานสี่คน ทั้งพ่อแม่ พี่สาว และตัวหนูเองได้เงินวันละ 200 บ้าง 250
บ้าง แทบไม่พอใช้”
อายุได้เพียง 16 ปี วันก็อยู่กินกับผู้ชายที่ท�ำงานก่อสร้างด้วยกัน มีลูก 1 คน วันตัดสิน
ใจไปท�ำงานทีก่ รุงเทพฯ กับสามี โดยหอบเอาลูกไปด้วย แม่ของวันบอกว่า “มันอยากไป ก็ปล่อยมัน”
วันได้ท�ำงานที่บริษัทผลิตกระเบื้อง โดยเป็นคนเลือกแผ่นกระเบื้องที่ไม่สมบูรณ์ออก เช่น มีจุดที่
กระเบื้อง หรือเส้นลายบนกระเบื้องขาดหาย ได้เงินเดือนสามพันกว่าบาท แต่อยู่ได้เพียง 1 ปี
วันก็เลิกกับสามี วันบอกว่า สามีไม่ยอมท�ำงาน อยูบ่ า้ นไปวันๆ ขอเงินจากแม่ของตัวเองมาใช้จา่ ย
วันบอกให้หางานท�ำก็ไม่ท�ำ  วันจึงตัดสินใจพาลูกกลับมาโดยสามีไม่ได้กลับมาด้วย ในช่วงที่
กลับมาอยู่บ้านครั้งนี้ วันรับจ้างท�ำอิฐบล็อก ได้ค่าแรงวันละ 200 บาท ช่วงนี้พ่อของวันเริ่มป่วย
กระเสาะกระแสะ ท�ำงานได้ไม่เต็มที่ วันเองก็เบื่อกับงานที่ท�ำ  จึงตัดสินใจไปกรุงเทพฯ อีกครั้ง
ครั้งนี้ทิ้งลูกไว้กับแม่ วันได้งานที่ร้านสวนอาหาร เป็นผู้ช่วยกุ๊ก โดยเจ้าของร้านมีที่พักให้ ไม่ต้อง
ไปหาเช่าบ้าน งานหนักแต่ได้เงินเดือนละ 4,500 บาท วันแบ่งส่งเงินมาให้แม่ใช้บ้างประมาณ
เดือนละ 1,000-1,500 บาท ช่วงนี้สามีคนที่สองของวันซึ่งเคยอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพฯ ย้อนกลับ
มาหาวัน จนในที่สุดมีลูกด้วยกันอีกคนหนึ่ง เหตุการณ์ก็วนเวียนกลับมาเหมือนเดิมคือ สามี
ไม่ยอมท�ำงาน ในที่สุดวันก็บอกเลิกอีกครั้ง วันกลับมาบ้านพร้อมกับน�ำลูกคนที่สองมาฝาก
ให้แม่เลี้ยง ส่วนตัวเองกลับไปกรุงเทพฯ
กลับไปกรุงเทพฯ คราวนี้ วันเลิกกับสามีซงึ่ เป็นพ่อของลูกสองคนโดยเด็ดขาด เพราะเบือ่
ความเป็นคนไม่ชอบท�ำงาน และยังคงขอเงินจากแม่มาใช้ ซึ่งแม่ของผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้มีเงิน
ชีวิตวันจึงเหมือนไม่สามารถก้าวพ้นจากความอัตคัดขัดสนได้เลย ดูเหมือนว่าชีวิตของวันจะวน
เวียนอยู่กับผู้ชายซึ่งเข้ามาในชีวิตได้ช่วงหนึ่งและจากไป วันได้พบกับผู้ชายอีกคนหนึ่งเป็น
ทหารอายุ 58 ปี บอกรักวันและตกลงว่าจะเลี้ยงดูวัน วันจึงตกลงอยู่กินด้วย อยู่กันได้สักพักหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้ก็แทบไม่มาหาวันอีกเลย นานๆ ครั้งจะโทรศัพท์มาบอกว่ายังรักและคิดถึงวันอยู่
วันรับไม่ได้ และตัดสินใจกลับบ้านมาหาแม่ โดยไม่รู้ว่าตัวเองตั้งท้องได้ 4 เดือนแล้ว วันท�ำงาน
รับจ้างเพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูก แม่ของวันยังคงท�ำงานรับจ้างได้ตามปกติ แต่พ่อของวันป่วยมาก
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ขึ้นเรื่อยๆ จนท�ำงานไม่ได้ อยู่ที่บ้านกับแม่ได้ 5 เดือนวันก็คลอดลูกคนที่สาม อายุเพียง 20 ปี
วันมีลูก 3 คนกับผู้ชาย 2 คน และดูเหมือนว่า ภาระการเลี้ยงลูกจะมาตกอยู่กับแม่ของวัน
โดยที่ผู้ชายซึ่งเป็นพ่อของเด็กไม่ได้มาร่วมรับผิดชอบแม้แต่น้อย
หลังจากคลอดลูก วันก็ยงั คงท�ำงานรับจ้างเหมือนเดิม ชีวติ ของวันดูเหมือนจะล�ำบากขึน้
ทุกวัน มีลูก 3 คนที่ต้องเลี้ยงดู พ่อป่วยเป็นมะเร็งท�ำงานไม่ได้ ส่วนแม่แม้จะยังคงท�ำงาน
ก็เริม่ อายุมากขึน้ วันมองไม่เห็นทางทีจ่ ะท�ำให้ชวี ติ ดีขนึ้ กว่าเดิม ลูกชายคนโตของวัน เพิง่ อายุได้
3 ขวบ คนกลางเป็นผู้หญิงอายุได้ขวบกว่า และคนสุดท้องเป็นผู้หญิงอายุได้ 3 เดือน
เหตุการณ์วิกฤต
เมื่อกลับมาอยู่ที่บ้านกับแม่ วันออกไปท�ำงานรับจ้างตามปกติ ได้คบหากับเพื่อผู้ชาย
ที่อยู่ในหมู่บ้านไม่ไกลจากบ้านวัน วันไปมาหาสู่กับเพื่อนชายคนนี้ได้ไม่นาน เพื่อนชายคนนี้
ก็สอนให้วันเสพยา โดยน�ำยามาให้ลองและบอกว่าเล่นสนุกๆ ไม่ถึงกับติดแน่นอน วันลองเสพ
และรู้สึกชอบเพราะท�ำให้รู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียด หลังจากนั้นก็มักมีการตั้งวงเสพยากัน
วันเล่าว่าเป็นการเสพเพื่อความสนุกสนาน
วันหนึ่งเพื่อนในกลุ่มบอกชวนวันข้ามไปฝั่งลาว โดยบอกว่าจะไปเก็บเงินจากเพื่อนคน
ลาว วันบอกแม่ว่าจะไปหนองคาย เพื่อนขับรถกระบะมารับวันไปหนองคายและข้ามไปลาว
เมื่อไปถึงบ้านเพื่อนมีคน 3 คนนั่งล้อมวงกันอยู่แล้ว วันกับเพื่อนที่เป็นคนขับรถก็เข้าไปนั่งร่วม
วง วันอยู่ที่ฝั่งลาวได้ครึ่งชั่วโมง เพื่อนก็ชวนกลับ ก่อนที่ขึ้นรถ คนลาวน�ำถุงพลาสติกใสมียาบ้า
อยู่ 10 เม็ดมาให้วัน วันจึงรับมาใส่ไว้ที่ปกเสื้อ และนั่งรถกระบะกลับมาฝั่งไทย ขณะที่รถก�ำลัง
ผ่ า นแดนมี ร ถต�ำรวจขับมาสกัด รถที่วันนั่งมา และต� ำ รวจให้ วัน ลงมาจากรถเพื่ อตรวจค้ น
ต� ำ รวจพบยาบ้า 10 เม็ด ที่ซ่อ นอยู่ในปกเสื้อ ของวั น จึ ง บอกว่ า วั น ถู กจั บ จะต้ องไปโรงพั ก
วันตกใจมาก ท�ำอะไรไม่ถูก ต�ำรวจให้วันนอนที่โรงพัก 1 คืน วันรุ่งขึ้นประมาณตอนเที่ยง
ต�ำรวจพาวันไปศาลและหลังจากนั้นวันก็ถูกส่งเข้าเรือนจ�ำ
แม่ของวันเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนที่วันถูกจับว่า วันนั้นไม่เห็นวันกลับมาป้อน
ข้าวลูก แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้น แต่ก็ไปตามหาวันที่บ้านเพื่อนชายที่วันชอบไป
สังสรรค์ด้วย เพื่อนวันบอกว่าวันข้ามฟากไปฝั่งลาว แล้วเอายาบ้าข้ามฟากมา และถูกต�ำรวจ
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ไล่ตามมาจากฝั่งลาว แม่ของวันตกใจและคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริง คงไม่ใช่วัน เพราะวันไม่ได้บอก
ว่าจะข้ามไปลาว แม่ของวันกลับมาบอกพ่อของวันว่า “เขาบอกว่าวันข้ามฟากไปลาว แล้วเอา
ยาข้ามฟากมา คงไม่ใช่เพราะไม่เห็นมันบอกว่าจะข้ามไปลาว เห็นบอกว่ามีสองคน แต่ไม่รู้ว่า
ใครแน่” พ่อบอกให้แม่ตามไปดูที่โรงพัก แม่จึงไปโรงพักและพบวันที่นั่น แม่เล่าเหตุการณ์ตอน
ที่พบวันว่า “ก้มหน้าเลยไม่พูด พอถาม ก็บอกว่าก็อยากไปท�ำงาน”  เมื่อพ่อรู้เรื่องก็พูดออกมา
ว่า “ท�ำงานอะไรอย่างงี้ ไม่ได้สอนลูกอย่างนี้ ที่เลี้ยงมันมาเอาข้าวเลี้ยงมานะ ไม่ได้เอายาเลี้ยง
เป็นไงล่ะไปถูกจับมา” เรื่องที่วันถูกจับเพราะเอายาข้ามมาจากลาวกลายเป็นข่าวที่รู้กันไป
ในละแวกบ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงที่รู้จักพ่อแม่ของวัน ส่วนวันเองก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ 
นับจากวันที่ถูกจับได้ วันมารู้ในภายหลังว่า เพื่อวันได้หลอกให้วันข้ามไปฝั่งลาว และน�ำยามา
ไว้กับวัน เพื่อต่องานให้กับต�ำรวจ วันถูกจับเพราะมีการวางแผนไว้แล้ว วันเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ
ด้วยความเครียดและเสียใจที่ท�ำให้พ่อแม่ผิดหวัง และยังทิ้งลูกไว้ให้แม่ดูแลถึง 3 คน วันเล่าถึง
ความรู้สึกในช่วงนั้นว่า
หนูรู้สึกเสียใจที่ท�ำให้พ่อแม่ผิดหวัง คิดมากเรื่องลูกทั้ง 3 คน พ่อกับแม่
จะเลี้ยงไหวหรือเปล่า อีกทั้งข้อหาหนูก็หนัก มียาเสพติดครอบครองและ
น�ำเข้า หนูรู้สึกเครียดมาก คิดมากด้วย จนหนูท้อกับชีวิต คิดไปว่าพลาด
แล้ว กดดันตัวเองมาก ๆ นอนไม่หลับ ร้องไห้ทุกคืน คิดถึงเรื่องที่ผ่านมา
ผลที่เกิดกับครอบครัวและลูก
ในช่วงเวลาที่วันถูกจับ กฎหมายยังก�ำหนดโทษของการน�ำยาเสพติดประเภทที่ 1
ข้ามแดนสูงมาก แม้ในกรณีของยาเสพติดจ�ำนวนน้อย เช่น ยาบ้าไม่ถึง 15 เม็ดมีโทษสูงถึงจ�ำ
คุ ก ตลอดชี วิ ต ในกรณี ข องวั น เนื่ อ งจากเป็ น การสารภาพ ศาลจึ ง ลดโทษให้ เ หลื อ 25 ปี
เมื่อวันได้รับฟังค�ำตัดสินของศาล วันตกใจมากเพราะคิดไม่ถึงว่าโทษจะหนักมากถึงเพียงนี้
ผู้ต้องขังคนอื่นเห็นวันร้องไห้ ไม่ยอมกินไม่ยอมนอนก็เข้ามาปลอบว่า “คนที่เขาโทษหนักกว่า
เราก็มี โทษตลอดชีวิตเขายังอยู่ได้ เราต้องเข้มแข็ง สู้ต่อไป”  วันคิดถึงพ่อแม่และลูกของวัน
ว่าจะอยู่กันต่อไปได้อย่างไร พ่อไม่สบาย แม่ต้องท�ำงานคนเดียว ส่วนลูกก็ยังเล็ก
ความวิตกกังวลของวันไม่มากเกินความเป็นจริง แม่ของวันต้องท�ำงานหนักทุกวัน
ออกจากบ้านตั้งแต่แปดโมงเช้า กว่าจะกลับถึงบ้านก็ราวๆ หกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่ม งานที่ท�ำเป็น
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งานรับจ้างทุกอย่าง โกยหิน ยกหิน บางวันไม่สบายอยากหยุดพักก็หยุดไม่ได้ เพราะถ้าหยุด
ก็ขาดรายได้ ทุกคนต้องพากันอด ตอนที่วันยังไม่เข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ  วันจะเป็นคนรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับลูกแต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างตกเป็นภาระของแม่เพียงคนเดียว แม่ของวันกล่าวว่า
ต้องไปท�ำงานทุกวันค่ะ ถ้าจะหยุดก็ดูหน้าหลานจะกินอะไรนะ วันนี้ถ้า
หยุดไปขาดรายได้อีกแล้ว ก็เลยไม่ได้หยุด ไม่ไหวก็ต้องไหว เอาใจสู้เอา
เป็นไข้ก็ไป ไม่เป็นก็ไป คือมันไม่มีตังค์มันหาตังค์ไม่พอ แล้วลูกก็กินทุก
วันๆ เราต้องซื้อข้าวกินนะ
ตอนที่แม่ของวันไปท�ำงาน ต้องฝากลูกสาวของวันสองคนให้คนข้างบ้านช่วยดูแล
โดยเฉพาะคนเล็กอายุเพิ่งได้ 4 เดือน ส่วนคนกลางอายุได้ขวบกว่า เป็นเด็กเลี้ยงง่าย แม่ของวัน
เล่าว่า   “เลี้ยงง่ายมีอะไรก็กินไปมีอะไรกินหมด ถ้าไม่มีอะไรมีกล้วยหน่วยนึง (ใบนึง) ก็อิ่มแล้ว
กินกับข้าว” แต่แม่ของวันยอมรับว่า ลูกชายคนโตของวันดูจะมีปัญหากับน้องอยู่บ้าง คือจะไม่
ยอมแบ่งอะไรให้น้อง “ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร มีอะไรเขาไม่แบ่งน้องกิน น้องก็ขอๆ เขาบอกว่า
เขายังไม่อิ่ม ไม่ให้กิน” บ้านมีความล�ำบากมากขึ้นเมื่ออาการป่วยของพ่อของวันเริ่มทรุดลง
แม่ต้องพาไปโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถอยู่ดูแลได้เพราะต้องรีบไปท�ำงาน ความรับผิดชอบ
ทุกอย่างจึงมาตกที่แม่ของวันเพียงคนเดียว บางครั้งแม่อดคิดไม่ได้ว่า “วันมันไปอยู่ในนั้น
มันจะคิดไหมว่า แม่ล�ำบากไหม เราอยู่บ้านสิมันหนักใจ”
ผู้ที่ต้องพลอยได้รับผลจากการเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำของวันมากที่สุดอีกคนหนึ่งคือ
น็อต ตอนนั้นน็อตอายุเกือบ 5 ขวบ แม้แม่จะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะต้องไปท�ำงานไกลๆ บ้าง
เป็นบางครั้ง แต่แม่ก็ส่งเงินมาให้ยาย เมื่อแม่กลับมาอยู่บ้านก็จะมาพูดคุยบ้าง เล่นกับน็อต
บ้าง น็อตรักและผูกพันกับแม่มาก วันที่รู้ว่าแม่ถูกจับและจะไม่กลับมาบ้านอีก น๊อตนอนร้องไห้
ตลอดคืน อยากไปหาแม่ แต่ยายบอกว่าให้รอก่อน ยายต้องไปท�ำงาน วันที่ยายพาน็อตไปหา
แม่ที่เรือนจ�ำ ต้องตื่นกันตั้งแต่ตีสี่ นั่งรถโดยสารไป 4 ชั่วโมงเพราะวันมีโทษสูง ถูกส่งไปอยู่เรือน
จ�ำกลางซึ่งไกลจากบ้านของวันมาก เมื่อไปถึงก็ไปยังต้องนั่งรออีก 2 ชั่วโมง เมื่อถึงเวลาเยี่ยม
น็อตผิดหวังเพราะไม่ได้กอดแม่ ได้แต่มองแม่ผา่ นกระจก น็อตได้แต่รอ้ งไห้ แม่รอ้ งไห้ ยายคุยกับแม่
แต่น็อตไม่ได้คุย เวลาที่พบกันน้อยจนน็อตไม่เข้าใจว่า ท�ำไมจึงมีเวลาอยู่กับแม่นานกว่านี้ไม่ได้
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แม่ของวันพูดถึงความยากล�ำบากในการไปเยี่ยมวันที่เรือนจ�ำว่า ต้องหยุดงานและ
จะไปต้องมีเงินอย่างน้อยสามพันบาท เป็นค่ารถโดยสาร รถสองแถว และยังต้องฝากเงินให้วัน
ด้วย ถ้ายังไม่มีเงินก็ไม่อยากไป เพราะหยุดงานก็ขาดรายได้ นับรวมแล้ววันเข้าไปอยู่ในเรือน
จ�ำได้ 7 ปี ยายเคยพาน็อตมาเยี่ยมแม่เพียง 4 ครั้งเท่านั้น เมื่อน็อตอายุได้ 7 ขวบ ยายพาไปเข้า
โรงเรียน น็อตกลับมาเล่าให้ยายฟังว่าถูกเพื่อนๆล้อว่า “ลูกไอ้ขี้คุก” น็อตบอกยายว่าไม่อยากไป
โรงเรียน ยายสงสารน็อต แต่ก็ไม่รู้จะท�ำอย่างไร แม่ของวันกล่าวว่า “เด็กมันคิดหนักเพราะว่า
คนนัน้ ก็พดู คนนีก้ พ็ ดู ว่าลูกไอ้ขคี้ กุ เราก็บอกว่าให้ตงั้ ใจเรียน เพือ่ นเขาพูด ก็บอกก็ชา่ งเขา จะว่ายังไง
ก็ช่างเขา แม่ขี้คุกก็ช่าง ก็ยายหาเงินให้เรียน หาให้กิน ก็ต้องเอาใจใส่ เรียนหนังสือ”
น็อตกลายเป็นเด็กที่ชอบเก็บตัว และไม่ชอบไปโรงเรียน แม่ของวันเริ่มเป็นห่วงมาก
ขึ้น น็อตเริ่มติดเล่นเกมส์ มักขลุกอยู่กับเพื่อนที่ชอบเล่นเกมส์ด้วยกัน ตอนอยู่ชั้นประถมปีที่ 3
น็อตยิ่งเกเรมากขึ้น ไม่ยอมไปโรงเรียน หรือไปโรงเรียนแต่หนีเรียนออกมา และยังเริ่มไปหยิบ
ฉวยของผู้อื่น แม่ของวันเล่าถึงน็อตว่า
มันเกเร ไม่เรียน โดดเรียน ไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่ ไปลักทรัพย์สินของคน
อื่นมา เราก็พาไปให้ต�ำรวจเอง จับไปให้ต�ำรวจเอง จับไปให้ทหารเอง
แล้ ว ต� ำ รวจก็ แ ค่ สั่ ง สอน เพราะว่ า ตอนนั้ น ยั ง เรี ย นอยู ่ น ะอยู ่ ป.3
มันเอาของเขามาหมด เป็นโทรศัพท์ เป็นแทปเลต แล้วก็เป็นเงิน เรียกว่า
ของในบ้านมันเอาไปหมดแล้ว มันก็ไปหาของทีอ่ นื่ ได้ของมาก็เอาไปขาย
เอาไปเล่นเน็ท เล่นเกม
แม่ของวันพยายามแก้ปัญหา แต่ด้วยไม่มีเวลาที่จะมาควบคุมดูแลน็อต จึงใช้วิธีให้
น็อตไปบวชเณรในช่วงปิดเทอม และสึกออกมาตอนเปิดเทอม แต่น็อตก็ยังคงไม่ชอบเรียน
หนังสือ จนในที่สุดต้องเรียนซ�้ำชั้นประถมปีที่ 6 และเกิดเหตุการณ์ที่ท�ำให้ยายเริ่มวิตกกังวล
อย่างมากคือ ในตอนประมาณห้าทุ่มของคืนวันหนึ่ง มีคนซึ่งท�ำงานที่ไปรษณีย์มาเรียกยาย
และถามว่าหลานอยู่ครบหรือไม่ ยายลุกขึ้นมาดูเห็นน็อตหายไป จึงรีบออกไปดู คนที่มาเรียก
ยายพาน็อตมาส่งให้ยายและบอกว่าน็อตปีนเข้าไปในบ้าน ตนเองตื่นมาเห็น เลยเตะและตีไป
หลายครั้ง พร้อมกับบอกยายว่า อย่าลงโทษอีกเพราะได้ลงโทษไปแล้ว และยังบอกยายต่อไป
อีกว่า โชคดีที่หัวหน้าไม่อยู่ ถ้าอยู่อาจจะถูกยิงไปแล้วเพราะเขามีปืน ยายทั้งตกใจและเสียใจ
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เมื่ อ น็ อ ตเรี ย นจบชั้นประถมปีที่ 6 ยายจึงให้น็อ ตไปบวช และบอกว่ า จะให้ บวชไปเรื่ อยๆ
ไม่อยากให้สึก แต่ในที่สุดน็อตก็สึกออกมาและไปท�ำงานรับจ้างเลี้ยงเป็ด ได้ค่าจ้างเล็กๆ น้อยๆ
น็อตเริ่มติดการเล่นเกม และคบเพื่อนที่ชอบเล่นเกมเหมือนกัน วันเป็นห่วงลูกแต่ก็ไม่สามารถ
ท�ำอะไรได้
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กรณีศึกษาที่ 6: เติบโตอย่างไร้ราก

เขาเสพยาค่ะ ในช่วงที่หนูอยู่บ้าน ลูกไม่เคยยุ่งกับยาเลย หนูจะท�ำคน
เดียว ขายคนเดียว เพราะว่าสามีหนูไม่เคยท�ำอะไรเลย หนูก็ต้องท�ำคน
เดียว แล้วไม่เคยให้ลูกยุ่งเรื่องยาเลย พอหนูโดนจับเข้ามาสามีป่วยท�ำ
อะไรไม่ได้ เป็นอัมพฤกษ์ครึ่งตัว แล้วลูกก็ไม่รู้หันไปทางไหน ไม่มีใคร
เอา ก็เลยมายุ่งเรื่องยา เขาไปซื้อยามา 30 เม็ด จะเอามาขาย
วิภาเล่าถึงชีวิตของตัวเองก่อนเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำว่า พ่อแม่มีลูก 11 คน พ่อวิภาเสีย
ชีวิตตั้งแต่วิภายังเด็ก แม่ท�ำกับข้าวขายที่ตลาด ท�ำวันละเกือบ 20 อย่าง วิภาและพี่ๆ ก็คอย
ช่วย เตรียมของขาย ถึงฐานะทางบ้านจะไม่ดีนักแต่ก็ไม่อัตคัตขัดสน วิภาเรียนหนังสือจบชั้น
มัธยมปีที่ 3 ก็ออกจากโรงเรียน และมีครอบครัว วิภามีลกู ชาย 2 คน แม่ของวิภามาช่วยเลีย้ งลูกให้
เพราะวิภาต้องออกไปท�ำงานหารายได้มาช่วยสามีซงึ่ มีทำ� งานในโรงงาน วิภาท�ำงานเป็นแม่บา้ น
อยูร่ ะยะหนึง่   ก็มคี นมาชวนไปขายนมเปรีย้ ว อยูบ่ ริเวณตลาดใหญ่แห่งหนึง่ ของอ�ำเภอ ปรากฏว่า
ขายดี มีรายได้ประมาณเดือนละ 12,000 บาท ท�ำอยู่ได้สักพักหนึ่ง วิภาก็เริ่มติดการพนัน
เล่นแบบได้บ้างเสียบ้างแต่เสียมากกว่าได้ ในที่สุดเมื่อเงินขาดมือ วิภาก็มีคนมาชักชวนให้ขาย
ยาบ้า วิภาเล่าเหตุการณ์ในตอนนั้นว่า
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เราไปส่งนมเปรี้ยว แล้วคนนั้นเขาก็มาซื้อ เขาก็ถามเราว่าขายดีไหม
เอาตัวนีไ้ ปส่งไหม ผมส่งให้ตน้ ทุน เขาบอกว่าเขาจะเอามาส่งให้เราเม็ดละ
60 บาท เราขาย 80 บาท เราได้เม็ดล่ะ 20 บาท คือตอนแรกเราก็ไม่ได้
คิดจะขายหรอก แต่ขายนมกินก�ำไรมันไม่ค่อยพอ แล้วเราติดการพนัน
ติดไปติดมาเอาเงินบริษัทไปใช้ ก็เลยต้องมาท�ำตรงนี้ เราจะขายนมท�ำ
ยอดให้บริษทั ก่อน 50 ขวด เดีย๋ วไม่ได้คา่ คอมมิชชัน่ ก็เลยต้องท�ำนมก่อน
แล้วก็ขายยา โดยมีคนน�ำยาบ้ามาฝากไว้ให้วิภาน�ำไปส่งให้ หรือบางที
ก็มีคนมารับตอนที่วิภาขายนมเปรี้ยวอยู่
วิภาขายนมไปด้วยและขายยาไปด้วย รายได้และความเป็นอยูด่ ขี นึ้ ท�ำไปได้เพียงปีเดียว
วิภาก็ซื้อรถมอเตอร์ไซด์ให้ลูกคนละคัน ลูกคนโตของวิภาก�ำลังเรียนอยู่โรงเรียนอาชีวะหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ส่วนคนเล็กเรียนอยู่ชั้นมัธยมมปีที่ 3 ไม่รู้เรื่องที่แม่ขายยา แต่รู้
ว่ามีรายได้มากขึ้น เมื่ออยากได้อะไรหรือจะออกไปเที่ยวเล่นที่ไหน แม่จะไม่ขัดใจ ยิ่งต่อมาวิภา
เริ่มรู้จักคนในแวดวงค้ายามากขึ้นมีคนน�ำยามาให้ก่อนโดยวิภายังไม่ต้องจ่ายเงินสด เรียกว่า
“ปล่อยเครดิต” เมื่อขายได้แล้วจึงโทรศัพท์ไปบอกคนส่งยา ก็จะมีการน�ำยาล็อตใหม่มาส่ง
พร้อมกับเงินของล็อตเก่าที่ค้างไว้ วิธีการนี้ยิ่งท�ำให้วิภามีรายได้มากขึ้น ซึ่งพอดีกับสามีวิภา
ประสบอุบัติเหตุจนเป็นอัมพาต ไปไหนไม่ได้ วิภาต้องจ้างคนมาดูแล และรับภาระการเลี้ยงลูก
และครอบครัวแต่เพียงคนเดียว การขายยาบ้าช่วยให้วิภาสามารถดูแลทุกคนในบ้านและ
ด�ำเนินชีวิตไปได้ แต่สิ่งที่วิภาไม่ได้ท�ำคือการดูแลให้ลูกรู้จักการใช้ชีวิตที่มีความรับผิดชอบ รู้จัก
อดออม ช่วยตัวเอง ช่วยดูแลบ้าน ความรักลูกและการไม่มีเวลาอยู่กับลูกท�ำให้วิภาปล่อยให้ลูก
ท�ำสิ่งที่อยากท�ำ  ได้สิ่งที่อยากได้ วิภากล่าวว่า “หนูยอมรับว่าหนูเลี้ยงเขา ไม่ให้เขารู้จักความ
ล�ำบากอะไรเลย คือช่วงนั้นเงินมันมาก งานบ้านหนูจ้างเขาท�ำหมด ลูกหนูก็สบาย อยากได้
อะไรหนูก็ซื้อให้ ขอเงินก็ไม่เคยขัด”
แม่มาอยู่ช่วยวิภาดูแลลูกสองคนตั้งแต่เกิด เพราะวิภาต้องออกไปท�ำงานทุกวัน
เมื่อมีรายได้มากขึ้นวิภาดูแลแม่อย่างดี และช่วยเหลือไปถึงพี่ๆ น้องๆ คนอื่นๆ ด้วย พี่ชายของ
วิภาท�ำงานมีเงินเดือน ส่งลูกเรียนสูงๆ เงินขาดมือก็ยังมาขอยืมวิภา 10,000 บาท แต่ไม่ได้ใช้
คืนให้ ส่วนแม่วภิ าดูแลทุกอย่างตัง้ แต่การซือ้ ทองให้ แม่อยากไปไหนก็จะดูแลให้แม่ไปอย่างสบาย
อาหารที่แม่ชอบวิภาจะซื้อให้แม่เคยขาด ลูกคนอื่นที่พอมีเงินก็ให้เงินแม่ใช้บ้างแต่ไม่มาก
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อาจเป็นเพราะเห็นว่าแม่มีวิภาดูแลอยู่แล้ว วิภาเล่าว่า   
พักหลังหนูยอมรับ ว่าหนูเลี้ยงแม่เยอะ เพราะหนูขายม้าได้ แม่จะไป
ไหน ท�ำบุญที่ไหน เที่ยวที่ไหน ก็ให้เหมารถไป ถ้าไปรถทัวร์ ที่นั่งละ 500
ก็ให้แม่แม่เหมา 2 ไปเลยสองที่ แม่จะได้นอนไป ทองหยองก็ซื้อให้แม่
แม่ต้องมาก่อน ไปไหนก็ต้องซื้อมาให้แม่ แม่ชอบกินน�้ำพริกก็ซื้อให้แม่
แม่จะชอบท�ำบุญทุกวันพระไม่เคยขาด หนูก็จะซื้อของมาให้แม่ท�ำบุญ
ทุกวัน แม่ก็เลยรักตรงนี้ ในจ�ำนวนลูก 10 กว่าคนก็มีหนูนี่ที่ดูแลแม่มาก
ที่สุด
วิภาขายยาอยู่ประมาณ 2 ปีก็ถูกจับ เนื่องจากคนที่ขายยาอยู่ด้วยกันถูกต�ำรวจจับได้
และต�ำรวจให้มาล่อซือ้ ยา โดยมาสัง่ วิภาเอายามาให้ 100 เม็ด เมือ่ วิภานัดมารับยา ต�ำรวจก็แสดงตัว
ค้นพบยา 100 เม็ดอยู่กับวิภา ต�ำรวจแจ้งข้อหามียาเสพติดในครอบครอง วิภาคิดว่ายังโชคดี
ที่ต�ำรวจไม่ใช้วิธีเอาเงินมาล่อซื้อยา เพราะจะมีความผิดฐานจ�ำหน่ายยาเสพติดด้วย วิภา
ถูกน�ำตัวไปโรงพักและถูกส่งไปฝากขังที่เรือนจ�ำ  วิภากล่าวว่าสภาพที่เรือนจ�ำแย่มากจนวิภา
อยากออกมาให้เร็วที่สุด มีทนายความมาติด ต่อกั บวิ ภาที่ เ รื อนจ� ำ บอกว่ า สามารถช่ ว ยได้
โดยจะช่วยให้ประกันตัวออกไปก่อนและจะช่วยปิดคดีกับต�ำรวจ ไม่ให้ต�ำรวจส่งฟ้อง วิภา
เชื่อทนายความและน�ำเงินเก็บที่มีอยู่มอบให้ทนายความไปแสนกว่าบาท
วิภาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และออกมาช่วยพี่สาวขายของ วิภามีความกังวลใจ
เรื่องคดีที่ยังไม่ตัดสิน เพราะยังมีความหวังงอยู่ว่าจะไม่ต้องติดคุก ในช่วงนี้วิภาตัดใจไม่ไปยุ่ง
กับเรื่องยาเสพติดเพราะรู้ว่า อาจก�ำลังถูกจับตาจากต�ำรวจ วิภาจึงมีรายได้แทบไม่พอใช้
เป็นรายได้จากการช่วยพี่สาวขายของ เงินที่เก็บอยู่ก็ลดน้อยลงไปทุกที เวลาผ่านไปได้ 4 เดือน
ทนายความมาขอเงินจากวิภาเพิ่มอีก 70,000 บาทโดยบอกว่าเพื่อเอาไปใช้ในการวิ่งเต้นคดี
วิภาไม่มีเงินเก็บเหลืออยู่เลยจึงคุยกับลูกโดยบอกลูกว่า “ช่วยหาเงินมาให้แม่ก่อน เมื่อแม่หลุด
จากคดีไปได้จะหาเงินมาคืนให้”   ลูกจึงขายรถมอเตอร์ไซด์ 2 คัน และโทรศัพท์ ได้เงินมาให้
วิภาน�ำไปให้ทนายความ จากนั้นทนายความก็หายไป เมื่อเงินขาดมือวิภาจึงต้องหันไปหาการ
ขายยาเสพติดอย่างที่เคยท�ำ คือการรับยามาจ�ำนวนหนึ่งและน�ำออกขายปลีก ในเดือนที่ 6
ของการออกมาจากเรือนจ�ำ วิภาถูกจับอีครั้งหนึ่ง ครั้งนี้วิภาเล่าว่า วิภาไปหาเพื่อนของน้องชาย
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ที่บ้าน เพื่อไปพูดคุยเกี่ยวกับยา ต�ำรวจเข้ามาในบ้าน และขอค้นปรากฏว่าพบยาที่ตัวเพื่อนของ
น้องชาย 500 เม็ด  วิภาถูกจับไปด้วยและโดนตั้งข้อหาว่าร่วมกันมียาเสพติดในครอบครอง
ศาลตัดสินวิภาในคดีแรกมียา 100 เม็ด ลงโทษจ�ำคุก 6 ปี และคดีหลังร่วมกันมียาเสพติดไว้
ในครอบครอง 500 เม็ด ลงโทษจ�ำคุก 12 ปี เนื่องจากเป็นการกระท�ำผิดในระหว่างปล่อยตัว
ชั่วคราว จึงลงโทษหนักและไม่ลดโทษให้ รวมแล้ววิภาถูกตัดสินจ�ำคุก 18 ปี
ผลที่เกิดกับครอบครัวและลูก
หลังจากวิภาเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำได้ 1 ปี พ่อของวิภาซึ่งป่วยเป็นอัมพาตก็เสียชีวิต
วิภาเป็นห่วงแม่มากเพราะแม่อายุ 80 ปีแล้ว วิภาเคยเป็นคนดูแลให้แม่ได้ใช้ชีวิตอยางมีความ
สุข ได้ท�ำบุญ ไปทอดกฐิน ทอดผ้าป่า พี่น้องคนอื่นๆ แยกย้ายกันไปมีครอบครัว ไม่มีเวลามา
ดูแล มีบางคนส่งเงินมาให้แม่ใช้บ้างแต่ละคนก็ค่อนข้างล�ำบาก วิภาเล่าว่า
พี่สาวคนโตให้เดือนละ 1,000 บาท น้องสาวคนที่ 6 มันก็จะมาให้นานๆ
300 500 แล้วพีส่ าวอีกคนหนึง่ ก็จะมาตลอด ให้วนั ละ 50 บาท แม่กจ็ ะเก็บไว้
จะซื้อของก็วันพระ วันพระแม่จะไม่มาเขาจะต้องไปท�ำบุญ พักนี้ไม่ค่อย
ได้มา มาไม่ไหว เดินไม่ไหว
เมื่อวิภาต้องมาอยู่ในเรือนจ�ำ แม่แบ่งเงินที่ได้จากลูกคนอื่นๆ มาให้วิภาเป็นประจ�ำ แม่จะนั่งรถ
สองแถวจากบ้านมาลงหน้าเรือนจ�ำ  เรือนจ�ำอยู่ในตัวจังหวัด แม่จึงมาได้บ่อย วิภาพยายาม
บอกแม่ว่า ไม่ต้องมาบ่อยๆ เพราะเป็นห่วง แต่แม่ก็ยังมา วิภาพูดถึงแม่ว่า
หนูตดิ คุกมา 8 ปี ไม่มใี ครมาหาเลย มีแต่แม่ทสี่ ง่ เสียมาตลอด กลัวหนูอด
มี 500 แบ่งให้หนูแล้ว 300 บาท แม่เอาไว้เป็นค่ารถ 200 บาท แม่คนเดียว
แล้วแม่หนูมาไม่ไหวแล้วแก่แล้ว หนูก็บอกว่าไม่ต้องมา แม่ก็ห่วงหนูอีก
ส่วนพี่น้องๆ คนอื่นๆ ที่เคยมาขอให้วิภาช่วยเหลือเป็นครั้งคราว ไม่มีใครมาเยี่ยมวิภาเลย
แม้แต่พี่ชายซึ่งมีเงินเดือนแต่ขาดเงิน เคยมายืมเงินวิภา 10,000 บาท ไปจ่ายค่าเทอมให้ลูก
ก็ไม่เคยมาดูแล และไม่คืนเงินให้ วิภาเคยฝากแม่ไปขอเงินคืนแต่ก็ไม่ได้
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หนูพูดอย่างไม่อายเลย พี่ชายหนูท�ำงานอยู่โรงพยาบาล พอไม่มีสตางค์
ส่งลูกเรียนหนังสือ ให้ลูกวิ่งมาเอา 10,000 บาท แต่ตอนนี้ไม่มาหาหนู
เลย หนูเคยขอไปก็ไม่ให้ หนูบอกว่าเงินของพี่หนูไม่เอาหรอก แต่จะเอา
ส่วนที่พี่ยืมหนูไปให้ลูกเรียน ส่วนนั้นก็แล้วกัน เขาไม่ให้ ก็เลยล้มเลิก
ความคิดตรงนัน้ หนูไม่เอา เมือ่ ก่อนไปเทีย่ วกัน ค่าโรงแรม ค่ารถ ค่าอาหาร
หนูออกหมด ท�ำอาหารไปกิน ออกหมดทุกอย่าง แต่พอมาเป็นอย่างนี้
ไม่มีใครดูแล
ลูกของวิภาสองคนต้องพบกับการเปลีย่ นแปลงในชีวติ อย่างถอนรากถอนโคน ลูกคนโต
ซึ่งจบก�ำลังเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต้องยุติการเรียนเพราะไม่มีคน
ส่งเสีย และหมดก�ำลังใจ เมื่อออกมาพยายามหางานท�ำก็หาไม่ได้ ต้องท�ำงานรับจ้างเล็กๆ
น้อยๆ ชีวิตที่เคยมีแม่ดูแล ให้เงินใช้ กลายเป็นขาดแคลน ในที่สุดก็เสพยาและขายยาเสพติด
ท� ำ อยู ่ ไ ด้ ไ ม่ น านก็ ถู ก จั บ และถู ก ศาลตั ด สิ น จ� ำ คุ ก 2 ปี 6 เดื อ น ส่ ว นลู ก คนเล็ ก เรี ย นจบ
แค่ชั้นมัธยม 6 ไม่ได้เรียนต่อ ออกมาท�ำงานที่อู่ช่อมรถยนต์ วิภารู้ว่าลูกชายทั้งสองคนไม่ชินกับ
ชีวิตที่ยากล�ำบาก เพราะวิภาไม่เคยสอนให้ลูกอดทน มีวินัยในการใช้ชีวิต วิภาหาเงินมาได้
อย่างง่ายๆ ก็ให้ลูกใช้ได้ตามใจ ลูกจึงเคยชินกับการได้อะไรมาง่ายๆ วิภาได้แต่เป็นห่วงลูก
กังวลว่าลูกคนโตออกจากเรือนจ�ำก็จะวนเวียนกลับไปขายยาอีก ส่วนลูกคนเล็ก แม้จะเป็นเด็ก
ที่ไม่ชอบเที่ยว แต่วิภารู้ดีว่า สภาพสังคมรอบข้างอาจยั่วยุให้ลูกเข้าไปสู่วงการยาเสพติดเพราะ
เป็นการหาเงินได้ง่าย
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“...เมือ่ [ผูต้ อ้ งขังใกล้คลอด]ถูกพามาถึงเตียงเจ้าหน้าทีจ่ ากเรือนจ�ำจะน�ำโซ่
มาล็อคขาข้างหนึ่งไว้กับปลายเตียงและสั่งห้ามผู้ต้องขังหญิงพูดคุยกับ
คนอื่นๆ ช่วงเวลานี้เองที่ผู้เป็นแม่ถูกย�้ำเตือนถึงสถานะการเป็น “นักโทษ”
ของตัวเองอีกครั้ง แต่เป็น “นักโทษ” ท่ามกลางสายตาคนมากมา”
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6

ชีวิตที่บริสุทธิ์
ในเรือนจำ�

ชีวิตที่บริสุทธิ์ในเรือนจ�ำเป็นเรื่องราวของเด็กซึ่งติดครรภ์ของแม่ขณะต้องเข้ามาอยู่
ในเรือนจ�ำ  เมื่อแม่ต้องโทษจ�ำคุก ลูกที่แม่คลอดในช่วงนี้ต้องตกอยู่ในสถานการณ์อย่างหนึ่ง
อย่างใดในสองแบบนี้ ได้แก่ การต้องสูญเสียแม่ให้กบั ระบบการลงโทษทางอาญา และถูกน�ำไปอยู่
กับญาติพี่น้องหรือผู้อุปการะอื่นๆ ที่มารับตัวไปหลังจากแม่คลอดลูกแล้ว หรือหากลูกอาจได้
อยู่กับแม่แต่ก็ต้องสูญเสียการมีชีวิตในโลกภายนอก ตัวเลขซึ่งพอจะมีอยู่ของกรมราชทัณฑ์
แสดงให้เห็นว่า ในปี 2554 จากจ�ำนวนผูต้ อ้ งขังหญิงทัง้ ประเทศประมาณ 44,000 คน มีผซู้ งึ่ ตัง้ ครรภ์
คลอด และเลี้ยงลูกอยู่ในเรือนจ�ำประมาณ 440 คน หรือร้อยละ 1 การกระจายของเด็กซึ่งยังคง
อยู่กับแม่ในแต่ละเรือนจ�ำแตกต่างกัน เรือนจ�ำบางแห่งไม่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ
เลี้ยงเด็กทารกอาจไม่มีเด็กอยู่ในเรือนจ�ำเลย ส่วนเรือนจ�ำขนาดใหญ่และขนาดกลางซึ่งมักจะมี
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกตามสมควรอาจจะมีเด็กทารกและเด็กเล็กอยู่ในเรือนจ�ำอยู่ตลอด
คือเมือ่ เด็กอยูก่ บั แม่ได้ระยะหนึง่ ก็จะมีญาติมารับเด็กไป ในขณะเดียวกันก็จะมีผตู้ อ้ งขังทีต่ งั้ ครรภ์
คลอด และเลี้ยงลูกในเรือนจ�ำหมุนเวียนมาทดแทน จึงเป็นยากที่จะบอกจ�ำนวนของเด็ก
ที่เติบโตในเรือนจ�ำได้ชัดเจน บางช่วงเวลาเรือนจ�ำอาจมีเด็กอยู่ในเรือนจ�ำน้อยกว่า 5 คน
และบางช่วงเวลาอาจมีเด็กอยู่ถึง 10 คนหรือมากกว่านั้น
การอนุญาตให้เด็กอยู่ในเรือนจ�ำกับแม่เป็นประเด็นละเอียดอ่อนเนื่องจากมีหลักการ
และมาตรฐานสากลที่ ก� ำ หนดไว้ เ กี่ ย วกั บ การให้ เ ด็ ก อยู ่ ใ นเรื อ นจ� ำ   โดยเฉพาะสุ ข ภาวะ
ของสถานที่ที่จะดูแลเด็ก (เช่น ความสะอาด ความปลอดภัย) การให้เด็กได้มีพัฒนาการและ
การเจริญเติบโตทีเ่ หมาะสม ถ้าเป็นเด็กทีเ่ ริม่ เติบโต ต้องให้เด็กสามารถเข้าถึงการศึกษาตามวัยได้
ดังนั้น พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560  จึงก�ำหนดว่าผู้บัญชาการเรือนจ�ำอาจให้เด็กอยู่กับแม่ใน
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เรือนจ�ำได้จนถึงอายุ 3 ขวบ หรือผู้บัญชาการเรือนจ�ำอาจให้ส่งเด็กไปยังหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่
ให้การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ หรือพัฒนาฟื้นฟูเด็ก ดังปรากฏในมาตรา 39 ของพ.ร.บ.
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ดังนี้
มาตรา ๓๙ ในกรณีทผี่ ตู้ อ้ งขังมีเด็กอายุตำ�่ กว่าสามปีซงึ่ อยูใ่ นความดูแล
ของตนติดมายังเรือนจ�ำ หรือเด็กซึ่งคลอดในระหว่างที่มารดาถูกคุมขัง
ในเรือนจ�ำ หากมีความจ�ำเป็นหรือปรากฏว่าไม่มีผู้ใดจะเลี้ยงดูเด็กนั้น
ผู้บัญชาการเรือนจ�ำจะอนุญาตให้เด็กนั้นอยู่ในเรือนจ�ำจนกว่าเด็กอายุ
ครบสามปีก็ได้ หรือให้ส่งเด็กนั้นไปยังหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ให้การ
สงเคราะห์ คุม้ ครองสวัสดิภาพ หรือพัฒนาฟืน้ ฟูเด็ก เพือ่ ด�ำเนินการตาม
อ� ำ นาจหน้าที่ต ่อ ไปก็ไ ด้ ทั้งนี้ ให้เป็น ไปตามระเบี ยบกรมราชทั ณ ฑ์
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส�ำคัญ
โดยทั่วไปการที่แม่ต้องการเลี้ยงลูกที่เกิดมาให้อยู่ในเรือนจ�ำมักเกิดจากความจ�ำเป็น
โดยเฉพาะความจ�ำเป็นเกี่ยวกับการไม่สามารถหาผู้ที่จะมาช่วยดูแลเด็ก และแม่ไม่ต้องการให้
ลูกไปอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็ก ดังนั้นการออกกฎหมายโดยให้เป็นอ�ำนาจของผู้บัญชากการ
เรือนจ�ำทีจ่ ะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เด็กอยูก่ บั แม่ในเรือนจ�ำจนถึงอายุ 3 ขวบ แทนการก�ำหนด
ให้เป็นสิทธิของเด็กที่จะอยู่กับแม่ จึงอาจป็นการตัดโอกาสของเด็กบางคนที่จะได้อยู่กับแม่
และถูกส่งไปอยู่สถานสงเคราะห์หรืออยู่ในบ้านที่มีสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายกว่าการอยู่กับแม่ใน
เรือนจ�ำได้
ในกรณีที่เด็กได้รับอนุญาตให้อยู่ในเรือนจ�ำกับแม่ ก็มิได้หมายความว่า ปัญหาต่างๆ
จะหมดไป ผู้ต้องขังซึ่งมีลูกอยู่ด้วยต่างรู้สึกผิด และสงสารลูกที่ต้องมาใช้ชีวิตที่ล�ำบากกับแม่
เพราะแม้ทุกคนจะบอกว่าเด็กคือผู้บริสุทธิ์ คือถึงแม้เด็กจะต้องอยู่ในเรือนจ�ำก็ห้ามปฏิบัติต่อ
เด็ ก เสมื อ นเป็ นผู้ต ้อ งขัง แต่ในโลกแห่งความเป็ นจริ ง เรื อนจ� ำ ยั ง คงเป็ นพื้ นที่ ที่แ ออั ดและ
มีระบบการควบคุมด้วยระเบียบวินยั ทีเ่ ข้มงวดผูต้ อ้ งขังทุกคนรวมทัง้ ผูเ้ ป็นแม่ตอ้ งอยูใ่ นสิง่ แวดล้อม
ทางสังคมและวัฒนธรรมของเรือนจ�ำ  ความเป็นอิสระที่จะท�ำสิ่งต่างๆ ในการเลี้ยงลูกจึงถูก
จ�ำกัดด้วยระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งมีนัยแตกต่างจากสภาวะที่เรียกว่า “การเติบโตอย่างมี
อิสรภาพ”
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การศึ ก ษานี้ ใ ห้ ค วามสนใจกั บ ประสบการณ์ ชี วิ ต ของเด็ ก ซึ่ ง มี แ ม่ อ ยู ่ ใ นเรื อ นจ� ำ 
ซึ่งได้น�ำเสนอไปแล้วในบทที่ 4 และ 5 รวมทั้งเด็กซึ่งเกิดจากแม่ที่มีครรภ์และคลอดในเรือนจ�ำ 
โดยหลังจากลูกเกิด ผู้เป็นแม่ต้องตัดสินใจว่าจะให้ลูกอยู่ด้วยในเรือนจ�ำไปสักพักหนึ่ง หรือจะ
ให้มคี นมารับลูกไปอยูท่ อี่ นื่ ผูม้ ารับเด็กอาจเป็นพ่อของเด็ก หรืออาจเป็น ยาย/ย่า/ตา//ปู่ ของเด็ก
หรือญาติคนอื่นๆ ที่เต็มใจให้เด็กไปอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเลือกทางใด การตั้งครรภ์และคลอดลูก
ขณะทีแ่ ม่ตอ้ งอยู่ในเรือนจ�ำเป น็ สภาวะการณ์ทผี่ ู เ้ ป น็ แม่ตอ้ งเจ็บปวดและล�ำบากใจ การศึกษานี้
ได้สนทนากับผูต้ อ้ งขังหญิงซึง่ ก�ำลังตัง้ ครรภ์และยังไม่คลอดจ�ำนวน 5 คน  ผูซ้ งึ่ คลอดและมีคนมารับ
ลูกไปจากโรงพยาบาลทันที 5 คน และผู้ที่คลอดและน�ำลูกกลับเข้ามาเลี้ยงอยู่ในเรือนจ�ำ 5 คน
รวม 15 คน  
ประสบการณ์การตั้งครรภ์ขณะอยู่ในเรือนจ�ำ
การตั้งครรภ์ในขณะที่อยู่ในเรือนจ�ำมักเกิดขึ้นในช่วงของการฝากขัง โดยเริ่มตั้งแต่
การถูกจับกุม และต�ำรวจน�ำมาขอให้ศาลสั่งฝากขังในเรือนจ�ำ  จากนั้นหากไม่ได้รับการปล่อย
ตัวชั่วคราว ผู้ตั้งครรภ์ก็จะอยู่ในเรือนจ�ำจนถึงเวลาคลอด ผู้ต้องขังหญิงบางคนเพิ่งเริ่มตั้งครรภ์
อาจไม่รู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ แต่มารู้เมื่อถูกส่งเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ  และเรือนจ�ำได้ตรวจร่างกาย
ตามขั้นตอนการรับตัวเข้ามาในเรือนจ�ำ จึงรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ การรู้ว่าตั้งครรภ์ในขณะที่ก�ำลังมี
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการถูกจับกุมและการเพิ่งได้เข้ามาสัมผัสกับสถานที่ซึ่งเรียกว่า “คุก”
เป็นครั้งแรก เป็นสภาวะที่สร้างความกดดันให้กับผู้หญิงอย่างมาก ความเป็นห่วงผู้ที่อยู่ข้าง
นอกโดยเฉพาะลูกที่แม่ต้องจากมาอย่างกระทันหัน ความหวาดกลัวและวิตกกังวลกับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัวหลังจากถูกจับ การต้องเปลี่ยนสถานะอย่างกระทันหันจากเสรี
ชนมาสู่การป็นผู้ไร้อิสรภาพนับจากผ่านประตูของเรือนจ�ำเข้ามา ยิ่งเมื่อมารู้ว่าตนเองตั้งครรภ์
ยิ่งท�ำให้ความรู้สึกต่างๆ เลวร้ายลงไปอีก ผู้ต้องขังคนหนึ่งกล่าวว่า “การท้องเป็นเรื่องที่หนูควร
จะดีใจ หนูควรจะมีความสุข แต่มันผิดเวลา ผิดสถานที่ ลูกไม่ควรต้องมาอยู่กับแม่ในเวลานี้
ในสถานที่แบบนี้”
พุดซ้อนถูกจับขณะที่น�ำยาบ้าจ�ำนวน 2,000 เม็ด จากฝั่งลาวข้ามมาที่จังหวัด
หนองคาย และถูกส่งตัวไปฝากขังที่เรือนจ�ำจังหวัดหนองคาย และเพิ่งรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ได้
1 เดือน ความทุกข์ที่เกิดจากการถูกจับและต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำเป็นครั้งแรกยิ่งถูกเพิ่มเป็น
ทวีคูณเมื่อทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์ พุดซ้อนกล่าวถึงความรู้สึกในตอนนั้นว่า
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ตอนถูกจับหนูท้องมา 1 เดือนพอดี ไม่รู้ว่าตัวเองท้อง พอมาถึงที่เรือนจ�ำ
หนองคายประมาณ 2 อาทิตย์ เมนส์ไม่มา หนูก็เลยให้เจ้าหน้าที่ที่นั่น
ตรวจ บอกว่าท�ำไมหนูเมนส์ไม่มา เขาบอกว่าตกใจที่ยาเยอะหรือเปล่า
ไม่ค่ะหนูไม่เคยเป็นแบบนี้ ถึงหนูตกใจขนาดไหนเมนส์หนูก็ไม่เคยเลื่อน
ทีนี้เขาก็เลยมาตรวจก็บอกว่าท้อง 1 เดือน ทางบ้านรู้ก็บอกว่าอย่าเอา
ลูกออกนะ บอกให้กินอะไรที่บ�ำรุง หนูก็เสียใจ นอนร้องไห้อยู่ 3 วัน
หมอที่หนองคายกับเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าดูแลเขาด้วยนะเผื่อเขาไปกิน
อะไรเอาลูกออก หนูก็นอนร้องไห้ท�ำใจอยู่ 3 วัน
เรือ่ งเล่าของผูม้ คี รรภ์ขณะอยูใ่ นเรือนจ�ำแสดงให้เห็นว่า ผูต้ อ้ งขังซึง่ ตัง้ ครรภ์มคี วามรูส้ กึ
วิตกกังวลและเครียดกับการตัง้ ครรภ์ขณะอยูใ่ นเรือนจ�ำกับ  3 เรือ่ งใหญ่ๆ ได้แก่ (1) สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมของเรือนจ�ำ  (2) การเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ต่อครรภ์ และ (3)
การเข้าถึงบริการการตรวจสุขภาพครรภ์และการฝากครรภ์
สภาพแวดล้อมในเรือนจ�ำ การศึกษาที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า เรือนจ�ำของไทยไม่
สามารถรองรับผู้ต้องขังหญิงที่เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เรือนจ�ำกลายเป็นสถานที่ที่มีผู้
ต้องขังอยู่กันเบียดเสียดแออัดโดยเฉพาะเรือนนอนซึ่งส่วนมากผู้ต้องขังต้องนอนกันอย่าง
แออัดยัดเยียด ไม่มีอากาศถ่ายเท รวมไปถึงการขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดย
เฉพาะน�ำ้ สะอาด สถานทีน่ อนไม่มอี ากาศถ่ายเท เรือนจ�ำบางแห่งจัดให้ผทู้ อี่ ายุครรภ์สงู แยกออกมา
นอนต่างหากจากผู้ต้องขังทั่วไป บางแห่งจัดให้นอนรวมกับผู้สูงอายุ บางแห่งจัดให้นอนรวมกัน
ในห้องที่มีเฉพาะผู้ตั้งครรภ์ และบางแห่งจัดให้อยู่กับผู้กักถูกขัง ความพยายามเหล่านี้เป็นไป
เพื่อลดความยากล�ำบากของผู้ที่ท้องแก่ซึ่งต้องการพื้นที่การนอนที่ไม่เบียดเสียดยั ด เยี ย ด
นอกจากนี้ โ ดยทั่ ว ไปเรื อ นจ� ำ จะจั ด ให้ ผู ้ ตั้ ง ครรภ์ อ าบน�้ ำ พร้ อ มๆ กั บ ผู ้ สู ง อายุ เพื่ อ ป้ อ งกั น
การแย่งกันอาบน�้ำ การกระแทกกัน และการเบียดกันจนลื่นหกล้ม
นอกจากนี้ผู้ต้องขังหญิงซึ่งตั้งครรภ์ยังมองว่า สภาวะแวดล้อมทางสังคมของเรือนจ�ำ
เต็มไปด้วยระเบียบกฎเกฑ์ และมีความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ต้องขัง
ท�ำให้ผตู้ งั้ ครรภ์ตอ้ งพยายามไม่รอ้ งขออะไรเป็นพิเศษ เช่น เมือ่ มีอาการแพ้ทอ้ งก็จะพยายามอดทน
ไม่ แ สดงออก หรื อ เมื่ อ มี ข ้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ ครรภ์ ข องตนเองก็ จ ะปรึ ก ษาผู ้ ต ้ อ งขั ง ด้ ว ยกั น
เหยื่อที่มองไม่เห็น |
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สภาวะนี้มีแนวโน้มจะด�ำรงอยู่ในเรือนจ�ำซึ่งเจ้าหน้าที่ในแดนหญิงบางคนมีการควบคุมสั่งการ
ในลักษณะของการใช้อำ� นาจ มีการใช้เสียงดัง หรือแม้แต่การสัง่ ลงโทษผูต้ อ้ งขังอยูต่ ลอดเวลา
ส่วนเรือนจ�ำที่เจ้าหน้าที่แดนหญิงควบคุมดูแลผู้ต้องขังแบบมีเมตตา ผู้ตั้งครรภ์จะรู้สึกสบายใจ
เกี่ยวกับครรภ์ของตนเองมากกว่า
การเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ต่อครรภ์ ผู้ตั้งครรภ์จะมีความรู้และประสบการณ์
ซึ่งอาจเป็นประสบการณ์ตรงหรือจากการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ ว่า ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์จะต้อง
ดูแลเรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่เฉพาะกับตัวเอง แต่ยังหมายถึงลูกในครรภ์
ด้วย สังคมไทยจะสืบทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารที่ผู้ตั้งครรภ์ควรรับประทาน
และควรงดเว้นเพื่อให้เด็กในครรภ์มีร่างกายแข็งแรง มีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง
มี ผิ ว พรรณสะอาดสดใส และมี น�้ ำ หนั ก ตั ว ไม่ น ้ อ ยหรื อ มากเกิ น ไป ความรู ้ ที่ สั่ ง สมนี้
มาจากประสบการณ์ของคนหลายรุ่นผนวกกับความรู้สมัยใหม่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของ
ผู้ตั้งครรภ์มีอยู่โดยทั่วไป เช่น ต้องรับประทานอาหารประเภท ไข่ นม รวมทั้งอาหารที่มีโปรตีน
รวมทั้งผักและผลไม้ เป็นประจ�ำ  เพื่อให้ลูกได้รับสารอาหารครบถ้วน ไม่รับประทานอาหาร
หวานมากกินไป ส่วนผู้ที่มีอายุครรภ์มากขึ้นควรรับประทานอาหารที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนดี
และอาหารที่ช่วยเพิ่มน�้ำนม เช่น แกงเลียง หรืออาหารที่มีส่วนประกอบของหัวปลี ใบกะเพรา
กุยช่าย กานพลู มะละกอ ฟักทอง ขิง และใบแมงลัก นอกจากนี้ผู้ที่เคยตั้งครรภ์มาก่อนมักจะมี
ประสบการณ์ของการรับประทานอาหารเสริมที่เชื่อว่าเป็นการบ�ำรุงครรภ์ อย่างไรก็ตามการอยู่
ในเรือนจ�ำมีข้อจ�ำกัดมากมายในการเข้าถึงอาหารที่เชื่อกันว่าเหมาะสมและมีประโยชน์ส�ำหรับ
ผู้ตั้งครรภ์ แต่บางเรือนจ�ำก็จะจัดอาหารพิเศษส�ำหรับผู้ตั้งครรภ์ให้บ้าง เช่น มีนมและไข่ เพิ่มให้
โดยทั่วๆ ไปจะใช้ค�ำพูดคล้ายๆ กันว่า อยู่ข้างนอกจะรับประทานอาหารต่างไปจากช่วงไม่ได้
ท้อง เช่น ผัก ผลไม้ ไข่ นม ไก่ หมู ผู้ต้องขังคนหนึ่งกล่าวว่า
อยู่ในนี้เราเลือกกินไม่ได้ มีสตางค์ค่อยเลือกกิน ถ้าไม่มีก็กินข้าวของ
หลวง ก็กลัวลูกไม่สมบูรณ์อย่างตอนแพ้ท้องอยากกินอะไรก็ไม่ได้กิน
อยูข่ า้ งนอกเราหากินได้สารพัด แต่ทนี่ กี่ ม็ ใี ห้นมส�ำหรับคนท้อง แล้วก็มไี ข่
ให้เป็นพิเศษวันละสองฟอง ฟักทองหนึ่งชิ้น ตอนท้องอยู่ข้างนอกก่อน
นอนจะกินผลไม้ น�้ำมะพร้าว คือรู้ว่าต้องกินนมกินผลไม้เยอะๆ ลูกถึงจะ
แข็งแรง
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ในช่วงมานานมานี้ เรือนจ�ำทัว่ ประเทศไม่อนุญาตให้ญาตินำ� อาหารมาฝากให้ผตู้ อ้ งขัง
ด้วยเหตุผลว่าเพื่อป้องกันการน�ำสิ่งต้องห้าม เช่น ยาเสพติด ปะปนมาในอาหารหรือในภาชนะ
ที่ใส่อาหารท�ำให้ผู้ต้องขังต้องบริโภคอาหารที่เรือนจ�ำจัดหาให้ หรือบางคนซึ่งพอมีเงินอาจสั่ง
ซื้ออาหารของเรือนจ�ำได้ แต่ก็ยังมีข้อจ�ำกัดอยู่หลายประการ ผู้ต้องขังคนหนึ่งใช้ค�ำพูดว่า
“มันล�ำบากค่ะ เพราะว่าเรื่องความเป็นอยู่ อาหารการกิน มันหาซื้อบ�ำรุงไม่ได้เหมือนข้างนอก
เวลาเราจะซื้ออะไรเราต้องไปเข้าแถวซื้อ บางทีมันก็ไม่พอ” ความเข้มงวดในเรื่องการห้าม
น�ำอาหารมาให้ผู้ต้องขัง มีผลท�ำให้ญาติไม่สามารถน�ำอาหารที่เชื่อว่ามีประโยชน์ส�ำหรับ
ผู้ตั้งครรภ์มาฝากเยี่ยมได้  ความเชื่อว่าคนตั้งครรภ์ต้องรับประทานอาหารที่แตกต่างจาก
คนทั่วไป ประกอบกับข้อจ�ำกัดของการเข้าถึงอาหารที่เหมาะส�ำหรับคนตั้งครรภ์โดยเฉพาะ
ผู้ที่ไม่สามารถซื้ออาหารพิเศษที่ทางเรือนจ�ำมีขายได้ ท�ำให้ผู้ตั้งครรภ์รู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุ
ท�ำให้ลูกไม่ได้รับการบ�ำรุงเท่าที่ควร  
การเข้าถึงการให้คำ� ปรึกษาสุขภาพครรภ์และการฝากครรภ์ ในระหว่างการตัง้ ครรภ์
ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง จะได้ รั บ การตรวจครรภ์ จ ากเจ้ า หน้ า ที่ พ ยาบาลทุ ก เดื อ น และทางเรื อ นจ� ำ
จะน�ำผูต้ งั้ ครรภ์ไปฝากครรภ์ทโี่ รงพยาบาลซึง่ รับผิดชอบพืน้ ทีท่ เี่ รือนจ�ำตัง้ อยู่ แพทย์ในโรงพยาบาล
จะตรวจเช็คสุขภาพครรภ์ ท�ำอัลตร้าซาวด์ และบอกช่วงเวลาซึง่ เป็นก�ำหนดคลอด ผูต้ อ้ งขังหญิง
บางคนอาจยั ง วิ ต กกั ง วลเกี่ ย วกั บ การตั้ ง ครรภ์ ใ นช่ ว งเวลาและสถานที่ ที่ ผู ้ เ ป็ น แม่ ม องว่ า
ไม่ใช่บา้ น บางคนมีความเครียดจากการต้องเข้ามาอยูใ่ นเรือนจ�ำปะปนมาด้วย ท�ำให้ยงิ่ เครียด
มากขึ้น บางคนรู้สึกกังวลที่ลูกไม่ดิ้นเลยทั้งๆ ที่ในครรภ์ก่อนเป็นช่วงเวลารู้สึกได้ว่าลูกในท้อง
เริ่มดิ้นแล้ว เมื่อรู้สึกว่ามีความไม่ปกติเกิดขึ้น ผู้ต้องขังจะปรึกษากับเจ้าหน้าที่พยาบาลก่อน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะให้ค�ำแนะน�ำว่าไม่ให้เครียด แต่ผู้ตั้งครรภ์บางคนก็ยงั รูส้ กึ ว่า หากอยูข่ า้ งนอก
จะสามารถไปหาปรึกษาทีส่ ถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลได้ ผูต้ อ้ งขังคนหนึ่งสะท้อนความกังวล
ของตัวเองว่า    
หนู ท ้ อ งได้ สี่ ห ้ า เดื อ นแล้ ว ลู ก ไม่ ดิ้ น เลย หนู ก็ ป รึ ก ษาพยาบาลที่ นี่
บอกว่าหนูเครียดนอนไม่หลับ ลูกก็ไม่ดนิ้ เลย แต่เขาก็ไม่มยี าอะไรให้เรากิน
หนู เ ครี ย ดก็ พ ยายามท� ำ ใจให้ ส บาย เพราะมั น มี ผ ลกระทบต่ อ ลู ก
คื อ พยาบาลบอกว่าถ้าหนูเครียด ลูกก็เครียดด้วย
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ในเรือนจ�ำบางแห่งมีเจ้าหน้าที่จากสภากาชาดไทยเข้ามาให้ความรู้กับผู้ตั้งครรภ์ว่า
ควรปฏิบัติตัวอย่างไร ควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนคลอด การเลี้ยงดูเด็กที่เพิ่งเกิดใหม่ รวมทั้งมี
การสอนให้ บ ริ หารร่างกายขณะตั้งครรภ์เพื่อ ให้ ร ่ า งกายแข็ ง แรงและคลอดง่ า ย ผู ้ ต้ องขั ง
ที่ตั้งครรภ์มองว่า ได้รับประโยชน์จากการอบรมในลักษณะนี้ เพราะบางครั้งก็มีเรื่องเล่ากันต่อๆ
มาถึงเด็กที่คลอดในขณะที่แม่อยู่ในเรือนจ�ำ ตัวอย่างเช่น มีเรื่องพูดกันต่อๆ มาอยู่ในเรือนจ�ำ
ผูต้ อ้ งขังทีค่ ลอดลูกก่อนก�ำหนดถึงเกือบ 2 เดือน เด็กออกมาตัวเล็กนิดเดียว ไม่แข็งแรงจึงมีการเดา
กันไปต่างๆนานาว่า เป็นเพราะแม่เครียดบ้าง ทานอาหารไม่ครบหมู่บ้าง ไม่ได้ออกไปตรวจท้อง
บ้าง การมีผู้รู้เข้ามาให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ  ตอบค�ำถามและข้อข้องใจต่างๆ ท�ำให้ผู้ตั้งครรภ์รู้สึก
อบอุ่นใจและสบายใจขึ้นมาก
ใกล้คลอด
ช่วงใกล้คลอด เป็นเวลาที่ผู้ตั้งครรภ์ในเรือนจ�ำมีความวิตกกังวล เพราะนอกจาก
จะไม่มีสามีหรือญาติพี่น้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมจะพาไปโรงพยาบาลเมื่อ
เจ็บท้องคลอดแล้ว ยังมีการบอกกันต่อๆ มาว่า ทางเรือนจ�ำจะคอยจนใกล้เวลาคลอดจริงๆ
ซึ่งโดยทั่วไปจะต้องรอการตรวจเช็คปากมดลูกว่าเปิดถึง 5 เซนติเมตร เพื่อยืนยันว่าจะไม่ต้อง
ไปคอยที่โรงพยาบาลนานเกินไป แต่ก็มักจะมีเรื่องราวที่ท�ำให้ผู้ตั้งครรภ์กังวลใจเพราะมีกรณี
ที่บางคนคลอดก่อนที่ปากมดลูกจะเปิดครบตามเกณฑ์ ไปโรงพยาบาลไม่ทัน หรือ บางคนน�้ำ
คร�่ำแตกเลือดออกมากจนเป็นอันตราย นอกจากนี้ผู้ตั้งครรภ์ยังกังวลว่า ช่วงเวลาที่ตัวเองจะ
คลอดเป็นตอนกลางคืน เมือ่ ปากมดลูกเปิดแล้วแต่เจ้าหน้าทีไ่ ม่สามารถพาออกไปโรงพยาบาล
ได้ทัน เพราะการพาผู้ต้องขังออกไปนอกเรือนจ�ำต้องผ่านกระบวนการขออนุญาตตามขั้นตอน
อย่างไรก็ตามทางเรือนจ�ำ ได้วางระบบในการดูแลและพาผู้ต้องขังออกไปคลอดที่
โรงพยาบาลเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน ตามปกติในเรือนนอนจะมีแม่ห้องหรือผู้ต้องขังหญิง
ทีค่ อยช่วยเหลือและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หากผูต้ งั้ ครรภ์อยูใ่ นเรือนนอนทัว่ ไป แม่หอ้ งจะเป็น
ผู้แจ้งเจ้าหน้าที่ถึงสถานการณ์ของผู้หญิงที่ก�ำลังจะคลอด ในบางเรือนจ�ำให้แม่ห้องมีนกหวีด
เพื่อเป่าแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ทราบ และมาไขกุญแจเรือนนอนเพื่อให้ด�ำเนินการส่งผู้หญิง
ไปยังโรงพยาบาลต่อไป หากในเรือนจ�ำใดให้ผู้ตั้งครรภ์นอนรวมกับแม่และเด็ก พี่เลี้ยงเด็ก
ซึ่ ง ถู ก จั ด ให้ น อนอยู ่ ใ นห้ อ งเดี ย วกั บ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง ที่ ตั้ ง ครรภ์ แ ละแม่ ลู ก อ่ อ นก็ จ ะเป็ น คน
ช่วยท�ำหน้าที่นี้
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ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง มั ก จะอดทนรอ โดยเฉพาะเมื่ อ ปวดท้ อ งคลอดในเวลากลางคื น
เพราะไม่แน่ใจว่าอาการปวดท้องที่เกิดขึ้นจะเป็นการปวดท้องใกล้คลอดหรือไม่ หากให้แม่ห้อง
ส่งข่าวให้เจ้าหน้าที่แล้วเกิดไม่ใช่การปวดท้องคลอดจริงๆ ก็อาจถูกต�ำหนิ นอกจากนี้ผู้ตั้งครรภ์
ยั ง อาจเกรงใจผู้ต ้อ งขังอื่นๆ ที่ต ้อ งตื่นขึ้นมากลางดึ กด้ ว ย  ดั ง นั้ น การจะแจ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ว ่ า
ปวดท้องคลอดจึงมักท�ำกันด้วยความระมัดระวังทั้งตัวผู้ตั้งครรภ์และแม่ห้อง หากผู้ตั้งครรภ์
พอทนได้ก็มักจะรอจนถึงรุ่งเช้า วิภาวีเล่าประสบการณ์ของตัวเองตอนปวดท้องคลอดว่า
หนู ปวดท้อ งตี 5 ไม่ปวดมาก ก็เลยไม่ ไ ด้ แ จ้ ง รอถึ ง เช้ า อาบน�้ ำ เสร็ จ
คิดว่าทนได้เลยไม่แจ้ง พอปวดมากเพื่อนก็บอกเจ้าหน้าที่ เขาก็ให้ไป
ห้องพยาบาลและดูวา่ มดลูกเปิดกีเ่ ซ็นแล้ว ของหนู 4 เซ็น หนูปวดท้องด้วย
เขาก็พาไปที่ฝ่ายปกครองไปพิมพ์นิ้วก็ตรวจสอบดูประวัติเรา แล้วก็มีรถ
มารับข้างหน้าเรือนจ�ำ เขาขับรถไปส่งที่โรงพยาบาล ถึงโรงพยาบาล
หนูก็คลอดเลย คลอดตอน 8 โมง
การด�ำเนินการเพื่อส่งตัวไปโรงพยาบาลจะใช้เวลาพอสมควรก่อนได้รับอนุญาตส่งตัว
ไปโรงพยาบาล โดยทั่วไปอาจใช้เวลา ประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง การออกไปโรงพยาบาลทางเรือน
จ�ำจะให้ใส่ชุดของผู้ต้องขังหรือที่เรียกว่าชุดหลวงออกไป ผู้ต้องขังรู้สึกว่าการใส่ชุดผู้ต้องขังออก
ไปโรงพยาบาลท�ำให้ตนเองเป็นจุดสนใจและถูกมองจากคนอื่นๆ ว่าเป็นนักโทษ ท�ำให้รู้สึกไม่ดี
หากได้ใส่ชุดคลุมท้องเหมือนคนทั่วไปจะรู้สึกสบายใจขึ้น
การคลอดที่โรงพยาบาล
พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ก�ำหนดไว้ในมาตรา 58 ว่า ให้เรือนจ�ำจัดเตรียมให้
ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ได้คลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนอกเรือนจ�ำ  ณ ท้องที่
ที่เรือนจ�ำนั้นตั้งอยู่ หากเด็กคลอดในเรือนจ�ำ  ห้ามมิให้บันทึกว่าเด็กเกิดในเรือนจ�ำ  โดยให้ระบุ
เฉพาะท้องที่ที่เรือนจ�ำนั้นตั้งอยู่ ซึ่งก่อนหน้านี้การคลอดของผู้ต้องขังเกือบทั้งหมดก็เป็นการ
คลอดในโรงพยาบาล (นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ, 2555) ดังนัน้ การคลอดทีเ่ กิดขึน้ จึงเป็นไป
ตามหลักการแพทย์ ซึ่งแน่นอนว่า ผู้คลอดบุตรอาจมีปัญหาแตกต่างกันออกไป บางคนมี
ประวัติเคยแท้งลูก หรือเคยมีลูกเสียชีวิตเพราะร่างกายไม่แข็งแรง หรือเป็นคนคลอดลูกยาก
โดยธรรมชาติเพราะเชิงกรานแคบ ผู้ที่มีปัญหาเช่นนี้อาจจะใช้เวลาในการคลอดนานกว่าปกติ
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และต้องฉีดยาช่วยเร่งให้คลอด โดยทัว่ ไปการไปคลอดทีโ่ รงพยาบาลจะไม่มปี ญ
ั หาในทางการแพทย์
อย่างไรก็ตามผู้ต้องขังหญิงซึ่งไปคลอดที่โรงพยาบาลมีประสบการณ์หลังการคลอด
คล้ายๆ กัน โดยเฉพาะการรู้สึกว่าตนเองแปลกแยกจากผู้คลอดบุตรคนอื่นๆ หลังจากการคลอด
แม่ จ ะถู ก พามานอนพั ก ในห้ อ งพั ก ผู ้ ป ่ ว ยรวมกั บ คนอื่ น ๆ ที่ ม าคลอดลู ก ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง
จะพูดคล้ายๆ กันว่า เมือ่ ถูกพามาถึงเตียงเจ้าหน้าทีจ่ ากเรือนจ�ำจะน�ำโซ่มาล็อคขาข้างหนึง่ ไว้กบั
ปลายเตียงและสั่งห้ามผู้ต้องขังหญิงพูดคุยกับคนอื่นๆ ช่วงเวลานี้เองที่ผู้เป็นแม่ถูกย�้ำเตือนถึง
สถานะการเป็น “นักโทษ” ของตัวเองอีกครั้ง แต่เป็น “นักโทษ” ท่ามกลางสายตาคนมากมาย
ความรู้สึกหดหู่ อับอาย และต�่ำต้อย เข้ามาบดบังความปิติที่ได้ให้ก�ำเนิดลูก ส่วนใหญ่แล้ว
แต่ละคนจะพยายามน�ำผ้าห่มมาปิดร่างกายส่วนที่ถูกล่ามโซ่ไว้ แต่ก็ไม่สามารถหลีกหนีจาก
สายตาคนอื่นๆที่มองมา ขวัญพูดถึงความรู้สึกเมื่อถูกพามาที่เตียงและถูกล็อกด้วยโซ่ว่า
พอคลอดเสร็จแล้ว เขามาที่เตีย ง ล่า มขาแล้ ว เอาติ ดกั บปลายเตี ยง
เราก็พลิกตัวล�ำบาก คือ เราต้องพลิกให้ลูกกินนม แต่โซ่มันไม่ยาวพอ
ความรู้สึกตอนนั้นหดหู่เลย ต้องเอาผ้ามาปิดโซ่ เขาไม่ให้คนอื่นมาคุย
กับเรา เขาก็อยากมาเล่นเพราะลูกเราตัวใหญ่ หนูก็บอกน้าหนูคุยไม่ได้
เพราะหนูเป็นนักโทษ หนูจะโดนเจ้าหน้าทีด่ ไุ ม่ให้คยุ กับคนอืน่ คนทีไ่ ปเฝ้าไข้
เขาเห็นเขาก็งงว่าล่ามท�ำไม ซึ่งเจ้าหน้าที่ๆ ไปเฝ้าไม่ใส่ชุดเจ้าหน้าที่นะ
ใส่ชุดธรรมดา เขาก็ส่งสายตาว่าล่ามโซ่ท�ำไม อยากคุยจังเลยกับเตียงนี้
นอนติดๆ กันยังคุยไม่ได้เลย
การล็อคขาแม่ซึ่งนอนพักอยู่ที่เตียงของโรงพยาบาลเกิดจากความไม่มั่นใจว่าผู้ต้อง
ขังจะพยายามหนีหรือไม่ เพราะแม้เจ้าหน้าที่จะไปเฝ้า แต่ก็อาจมีช่วงจังหวะของการที่ผู้ต้องขัง
หาโอกาสเล็ดลอดหนีออกไปได้ การเคยมีผู้หลบหนีไปยิ่งท�ำให้เจ้าหน้าที่ต้องเลือกใช้วิธีการ
ล็อคผู้ต้องขังไว้กับเตียง เจ้าหน้าที่บางคน เข้าใจความรู้สึกของผู้ต้องขังและจะบอกผู้ต้องขังว่า
ต้องขอใช้โซ่ล็อค เพราะความจ�ำเป็น แต่หากจะไปเข้าห้องน�้ำก็ให้บอก บางคนก็มานั่งอ่าน
หนังสืออยู่ใกล้ๆ และปลดโซ่ให้ชั่วคราวเพื่อให้แม่ให้นมลูกได้สะดวกขึ้น นอกจากการถูกใช้โซ่
ล็อกขาให้ติดกับเตียงจะท�ำให้ผู้หญิงรู้สึกหดหู่ใจแล้ว การถูกล็อกยังท�ำให้ผู้หญิงรู้สึกกดดัน
เกี่ ย วกั บ การจะไปเข้ า ห้ อ งน�้ ำ เพราะเกรงใจเจ้ า หน้ า ที่ และทุ ก ครั้ ง ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ม าปลดโซ่
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คนก็จะพากันมอง ท�ำให้ผู้หญิงพยายามที่จะไปห้องน�้ำให้น้อยที่สุด ช่วงเวลาของการอยู่ที่โรง
พยาบาลจึงเป็นช่วงที่ผู้หญิงรู้สึกอึดอัด ไม่สบายทั้งกายและใจ และอยากกลับเรือนจ�ำให้เร็ว
ที่สุด
อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องขังหญิงหลายคนมีความรู้สึกดีๆ จากการกระท�ำที่แสดงถึงน�้ำใจ
ของคนรอบข้างผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งกล่าวถึงความประทับใจที่ได้รับแม้ในช่วงที่ก�ำลังรู้สึกหดหู่
ใจเกีย่ วกับสถานะของการเป็น “นักโทษ” แม้แต่เพิง่ จะคลอดลูก ก็ตอ้ งมีโซ่ผกู ติดข้อเท้าไว้กบั เตียง
ไม่เพียงแต่จะลุกเดินไม่ได้เท่านั้นแต่ยังต้องอดทนกับการถูกจ้องมองของคนอื่นๆ ซึ่งมีชีวิต
อย่างอิสระ แต่ก็มีพยาบาลที่ยังคอยเข้ามาช่วยเหลือโดยไม่รังเกียจว่าเป็นนักโทษ แต่ยังมอง
ว่า เธอคือมนุษย์คนหนึ่งที่เมื่อยามล�ำบากก็ต้องการคนเห็นใจ เข้าใจ ความรู้สึกนี้สะท้อนออก
มาในค�ำพูดสั้นๆ แต่มีความหมาย ดังนี้
ทีข่ าล็อคไว้กบั เตียง แล้วเวลาเราจะเข้าห้องน�ำ้ เขาก็พาไป บางทีบางช่วง
เจ้าหน้าทีเ่ รือนจ�ำเข้าไปด้วยไม่ได้ เวลาจะเข้าห้องน�ำ้ ก็ตอ้ งล�ำบากพยาบาล
บางทีก็ขออโหสิก รรมกับเขา ถึงแม้จะเป็ น หน้ า ที่ แ ต่ ว ่ า มั น ก็ เ กิ น ไป
แต่เราก็ลุกไปเองไม่ได้ เรามีความรู้สึกว่าเขาต้องท�ำให้มากเกินไป เขาดี
เกินไปค่ะ เขาดูแลเราดีเกินไป
ท่ามกลางสายตาคนที่คอยมองมาอย่างสงสัย อยากรู้อยากเห็น ผู้ต้องขังคนหนึ่ง
กล่าวว่า บางทีก็มีความรู้สึกดีๆ เกิดขึ้น เพียงแค่เขาเดินผ่านมาที่เตียงเรา แล้วแอบส่งส้มเขียว
หวานให้ พร้อมกับกระซิบบอกว่า “ลูกน่ารัก สู้ๆ นะ” สิ่งที่เขาท�ำมีความหมายกับเรามาก
นอกจากนี้ยังมีผู้ต้องขังคนหนึ่งเพิ่งคลอดลูกคนแรก หมอน�ำพวงมาลัยมาแขวนให้ข้างเตียง
บอกว่าเพื่อเป็นสิริมงคล และน�ำเสื้อผ้าเด็กให้เป็นของขวัญ 1 ชุด ผู้ต้องขังพูดถึงความรู้สึกดีๆ
ในตอนนั้นว่า
ตื้ น ตั น พู ด ไม่ อ อกดี ใ จมากกว่ า เสี ย ใจลู ก ออกมาครบ 32 ก็ ดี ใ จแล้ ว
ตัวใหญ่เบ้อเร่อเลย หมอเขาก็ให้ของขวัญเพราะเป็นท้องแรก เขาก็เอา
พวงมาลัยมาห้อยที่เตียงเรา เป็นเคล็ดของเขา แล้วเขาก็ให้ชุดเด็กอ่อน
ชุดหนึ่ง ก็เป็นอะไรที่ดี หนูก็ภูมิใจตื้นตัน
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นิภาเล่าถึงความประทับใจในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ได้ท�ำให้ และไม่เคยลืมว่า การคลอดของ
ตนเองมีความเจ็บปวดมากเพราะเด็กคลอดยาก จนคิดว่าจะเอาชีวิตไม่รอด แต่ในที่สุดก็คลอด
ลูกเป็นเด็กผู้ชายแข็งแรง เมื่อถูกพามาที่เตียงพักคนไข้ เจ้าหน้าที่เตรียมโจ๊กร้อนๆ กับโอวัลติน
ไว้ให้ สร้างความรู้สึกที่อบอุ่นและเป็นสิ่งที่นิภาไม่เคยลืมเลย นิภาเล่าว่า
ตอนคลอดหนู เ จ็ บ ท้ อ งตั้ ง แต่ เ ที่ ย งคื น พอตี ห ้ า น�้ ำ คร�่ ำ มั น ก็ แ ตก
มันไม่มนี ำ�้ หล่อเลีย้ งเด็ก เขาก็เอาไปทีโ่ รงพยาบาล ไปรอคลอด ก็ไม่ออก
เขาก็จะผ่าก็ให้งดข้าวงดน�้ำ หนูไม่ได้กินข้าวกินน�้ำหนูก็เมื่อยไม่มีแรง
แล้วเหมือนจะตายเลย เขาให้น�้ำเกลือแล้วก็ฉีดยาเร่งแต่มันก็ไม่มีแรง
ทัง้ วันจนประมาณทุม่ ห้าสิบถึงได้คลอด ไม่ตอ้ งผ่า ตอนเจ็บท้องมันนานมาก
หนูถามตัวเองว่าจะรอดไหม หนูกร็ อ้ งหาพ่อหาแม่ ตอนนัน้ ไม่รจู้ ะท�ำไงดี
คลอดลูกออกมาเขาบอกว่า แม่ลูกเป็นผู้ชายนะ หนูก็นอนหนูก็ยังไม่มี
แรงเลย เขาบอกกอดลูกหน่อยเขาก็เอามือหนูไปกอดลูก เจ้าหน้าทีก่ ซ็ อื้ ข้าว
ซื้อโอวันตินร้อนๆ กับขนมปังไว้ให้กินตอนที่คลอดลูกเสร็จ เหมือนได้
เกิดใหม่อีกครั้ง
ความเห็นอกเห็นใจและน�้ำใจที่เจ้าหน้าที่ซึ่งไปเฝ้าผู้ต้องขังที่ออกไปคลอดลูกที่
โรงพยาบาลมีคุณค่ามากส�ำหรับผู้ต้องขัง โดยทั่วไปในช่วงของการคลอดใหม่ๆ แม่ซึ่งต้องผ่าน
ความเจ็บปวดมาอยากมีโอกาสได้พบญาติพนี่ อ้ ง อยากให้มคี นมาดูแลให้กำ� ลังใจ แต่ตามระเบียบ
ของเรือนจ�ำจะไม่อนุญาตให้มีญาติมาเยี่ยมที่โรงพยาบาล แต่หากมาก็จะไม่สามารถเข้าไป
ทีเ่ ตียงคนไข้ได้ เจ้าหน้าทีบ่ างคนมีความเห็นใจทัง้ กับคนทีม่ าเยีย่ มและตัวผูต้ อ้ งขัง แต่กไ็ ม่สามารถ
อนุญาตให้ผู้มาเยี่ยมมาที่เตียงคนไข้ได้ แต่บางคนก็จะให้ผู้ต้องขังใช้โทรศัพท์พูดคุยกับญาติ
เพียงสั้นๆ แต่มีความหมายกับแม่ซึ่งเพิ่งคลอดลูกมาก
ในกรณีที่แม่ตัดสินใจที่จะให้ญาติมารับลูกไปเพราะไม่ต้องการน�ำลูกกลับไปเลี้ยง
ในเรือนจ�ำ ญาติมักจะมารับเด็กในช่วงที่ผู้ต้องขังหญิงยังอยู่ที่โรงพยาบาล นอกจากบางกรณี
ทีไ่ ปรอรับเด็กอยูห่ น้าเรือนจ�ำเพราะสะดวกกว่ามาทีโ่ รงพยาบาล การมีคนมารับลูกไปเกือบจะทันที
หลังคลอดเป็นความเศร้าเสียใจของผูเ้ ป็นแม่ โดยเฉพาะความรูส้ กึ ทีไ่ ม่มโี อกาสให้ลกู ได้กนิ นมแม่
แต่ส่วนใหญ่ก็จะพยายามหักห้ามใจเพราะเชื่อว่าเด็กไม่ควรเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำหรือการที่มี
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คนน�ำลูกไปเลีย้ งภายนอกเรือนจ�ำลูกจะมีโอกาสได้รบั อาหารและการเลีย้ งดูทดี่ กี ว่า แต่กม็ ขี อ้ เสีย
คือแม่ไม่ได้ใกล้ชิดลูก ไม่รู้ว่าลูกเป็นอย่างไร ผู้ต้องขังคนหนึ่งใช้ค�ำพูดว่า “ความผูกพันไม่
เหมือนกันถ้าเด็กทีอ่ ยูก่ บั เราถ้าเราได้เลีย้ งเรารูใ้ จเขาว่าเขาเป็นอย่างไร เขาต้องการอะไร แต่ลกู เราๆ
ไม่รู้เลยว่าเขาต้องการอะไร เขาเป็นแบบไหนเราไม่รู้เลย” นอกจากนี้การที่ลูกไม่ได้กินนมแม่
อาจท�ำให้ลูกไม่มีภูมิต้านทาน แม่ที่มีคนมารับลูกไปหลังคลอดต้องบีบน�้ำนมทิ้ง รู้สึกเสียดาย
ทีล่ กู ไม่ได้กนิ นมแม่ ความเสียใจทีไ่ ม่ได้เลีย้ งลูกหลังคลอดสะท้อนออกมาจากค�ำบอกเล่าของลูกน�ำ 
้
ลูกน�้ำเล่าถึงวันที่สามีกับแม่มารอที่เรือนจ�ำและบอกว่าจะมารับลูกกลับไปเลยท� ำให้ไม่มี
โอกาสได้ใกล้ชิดกับลูกว่า
ตอนเขาเอาลูกมาให้อุ้ม รู้สึกรักลูก น�้ำตาไหล เรามีลูกแล้วหรือนี่ ตื้นตัน
บอกไม่ถูก ไม่เคยมีลูก แล้วมามีก็รู้สึกว่าอยากให้ความอบอุ่นกับลูก
ตอนแรกคิดว่าจะเลี้ยงไว้ให้กินนมตัวเองจนสามเดือน แต่พอมาถึงนี่
ญาติมารับเลย จริงๆ ก็อยากให้ลูกอยู่กับเราก่อน เพราะลูกหนูคลอดมา
แล้วร้องตลอดเวลา หนูไม่ได้นอนเลยตอนอยู่โรงพยาบาลร้องเก่งมาก
ตอนนั้นรู้สึกใจหายไม่อยากจะให้ลูกไป น�้ำตาไหล แฟนบอกไม่เป็นไร
เดี๋ยวเขาจะดูแลให้ดีที่สุด เขาบอกไม่ต้องห่วง ลูกก็ไม่ได้กินนมเราเลย
ตอนกลางคืนก็เหงา เขาให้นอนห้องเดียวกับแม่ลูกอ่อน ได้ยินเสียงลูก
คนอื่นร้องตกใจตื่นมาคิดว่าเสียงลูกตัวเอง
โดยทัว่ ไปหลังคลอดแล้ว ถ้าไม่มคี วามผิดปกติ ผูต้ อ้ งขังหญิงจะพักฟืน้ อยูท่ โี่ รงพยาบาล
ประมาณ 2-3 วัน โดยทั่วไปผู้ต้องขังหญิงจะดีใจที่ได้กลับเรือนจ�ำ  เพราะการอยู่ที่โรงพยาบาล
จะลุกเดินไปไหมาไหนไม่ได้ เข้าห้องน�ำ้ ไม่สะดวก และยังรูส้ กึ อึดอัดและไม่สบายใจทีต่ อ้ งถูกล่ามโซ่  
ถูกจ้องมอง ผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งบอกถึงความรู้สึกเมื่อกลับมาถึงเรือนจ�ำว่า “โล่งเลยหนู
คือเราเอาลูกวางในห้องเด็กเราจะต้องเดินมานี่นะ ต้องอาบน�้ำได้ ไม่ต้องขอใครแล้วหนูโล่งเลย
โล่งที่ว่าลูกออกแล้วด้วย โล่งที่ไปไหนมาไหนได้”
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เลี้ยงลูกในเรือนจ�ำ
ในปี 2554 สถิตขิ องกรมราชทัณฑ์ระบุวา่ มีเด็กซึง่ อยูก่ บั แม่ในเรือนจ�ำจ�ำนวน 440  คน
เด็ ก เหล่ า นี้ ส ่ ว นใหญ่ อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 1 ปี เป็ น เด็ ก ซึ่ ง ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง คลอดขณะอยู ่ ใ นเรื อ นจ� ำ 
เด็ ก เหล่ า นี้ ก ระจายอยู ่ ต ามทั ฑ สถานหญิ ง เรื อ นจ� ำ กลาง เรื อ นจ� ำ จั ง หวั ด ที่ มี ค วามพร้ อ ม
เรือนจ�ำจั ง หวั ด และเรื อ นจ� ำ อ� ำ เภอบางแห่ ง อาจไม่ ส ามารถรั บ เด็ ก เข้ า มาเลี้ ย งในเรื อ นจ� ำ 
เพราะไม่มีพื้นที่ที่จะจัดให้เป็นที่เลี้ยงเด็ก แม่จะได้รับค�ำแนะน�ำให้หาญาติพี่น้องมารับเด็ก
ไปตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาล และหากมีความจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเด็กเข้ามาเลี้ยงจริงๆ เด็กก็จะต้อง
อยู่กับแม่โดยไม่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ดังนั้นบางเรือนจ�ำซึ่งแม้จะมีผู้ต้องขังหญิงแต่ก็ไม่มี
เด็กอยูก่ บั แม่ในเรือนจ�ำ การศึกษานีค้ รอบคลุมเฉพาะเด็กซึง่ แม่คลอดขณะอยูใ่ นเรือนจ�ำ ไม่มเี ด็ก
ติดผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นเพราะเด็กกลุ่มนี้มีจ�ำนวนน้อยมากและไม่พบเด็กกลุ่มนี้ในเรือนจ�ำที่อยู่ใน
การศึกษานี้ การน�ำเสนอในส่วนนี้จะครอบคลุมประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่แม่คลอด
ขณะอยู่ในเรือนจ�ำได้แก่ (1) สถานะของเด็กและสภาพความเป็นอยู่ (2) เติบโตในเรือนจ�ำ และ  
(3)  เมื่อลูกต้องออกไปอยู่ในโลกภายนอก
สถานะของเด็กและสภาพความเป็นอยู่ ในทางกฎหมายก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า
ไม่ให้ระบุสถานทีเ่ กิดของเด็กว่าเกิดในเรือนจ�ำ  ซึง่ โดยทัว่ ไปเด็กก็จะคลอดในโรงพยาบาลอยูแ่ ล้ว
และแม้ว่าเกิดมีความจ�ำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยที่มีการคลอดในเรือนจ�ำ  ก็ให้ระบุเฉพาะท้องที่
ที่เรือนจ�ำนั้นตั้งอยู่  ในพ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ยังระบุไว้ด้วยว่า ให้เด็กที่อยู่ร่วมกับมารดา
ในเรือนจ�ำได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเด็กเพื่อวินิจฉัยและ
ให้การรักษาตามความจ�ำเป็น รวมทั้งการตรวจป้องกันโรค และการบริการด้านสุขอนามัย
ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิที่เด็กพึงได้รับและจะละเมิดมิได้
อย่างไรก็ตามชีวิตของเด็กมีมากกว่าการระบุว่าเกิดที่ใดและการให้มีผู้เชี่ยวชาญด้าน
สุขภาพเด็กเข้ามาดูแลให้บริการด้านสุขอนามัยแก่เด็กเท่านั้น ชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก
ในเรือนจ�ำในการศึกษานีไ้ ด้มาจากเรือ่ งเล่าของแม่ซงึ่ เลีย้ งลูกในเรือนจ�ำ  โดยผูเ้ ป็นแม่ได้บอกเล่า
ประสบการณ์การเลี้ยงลูกและการเจริญเติบโตของลูกผ่านมุมมองของตนเองในฐานะผู้ต้องขัง
ก่อนจะตัดสินใจให้ลูกอยู่กับตนเองหลังคลอด ผู้ต้องขังหญิงต่างตระหนักดีว่า เรือนจ�ำมีสภาวะ
แวดล้อมที่ไม่เหมาะกับการเลี้ยงดูเด็กทารก ไม่เพียงแต่ความแออัดของผู้ต้องขังที่มารวมกัน
อยู ่ ใ นที่ คั บ แคบ และการขาดแคลนสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกต่ า งๆ ในการเลี้ ย งเด็ ก ทารก
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เช่น ผ้าอ้อมและข้าวของเครือ่ งใช้ของลูก น�ำ้ สะอาด น�ำ้ ร้อน แต่ยงั หมายรวมถึงการทีแ่ ม่ตอ้ งท�ำตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆในฐานะผู้ต้องขัง ตารางเวลาที่ก�ำหนดไว้อย่างเข้มงวด และข้อห้าม
ต่างๆ ล้วนท�ำให้ผเู้ ป็นแม่ขาดความเป็นอิสระทีจ่ ะท�ำหน้าทีข่ องแม่ได้อย่างสมบูรณ์ ความรูส้ กึ นี้
สะท้อนออกมาเป็นค�ำพูดของแม่คนหนึ่งว่า
ถ้าทางบ้านหนูมฐี านะทางบ้านไม่ลำ� บากหนูกใ็ ห้ลกู ไปอยูข่ า้ งนอกดีกว่า
เพราะความเป็ น อยู ่ ข ้ า งนอกต้ อ งดี ก ว่ า อยู ่ แ ล้ ว ๆ สถานที่ อ ย่ า งนี้
ไม่สมควรให้เด็กมาอยู่ คือถึงเขาจะมีห้องให้อยู่ ได้อยู่ใกล้แม่ก็จริง
แต่กไ็ ม่อยากให้ลกู มาอยูอ่ ย่างนี้ โอกาสข้างนอกมันต้องดีกว่าอยูใ่ นนีอ้ ยูแ่ ล้ว
แต่ละเรือนจ�ำมีนโยบายเกี่ยวกับการให้แม่ใช้เวลากับลูกไม่เหมือนกัน บางแห่ง
แม่สามารถเลีย้ งลูกด้วยตัวเองโดยไม่ตอ้ งท�ำงานในกองงานได้ถงึ 1 ปี ท�ำให้แม่มโี อกาสใกล้ชดิ ลูก
ได้ดูแลลูกตลอดเวลา และท�ำสิ่งต่างๆ ให้ลูก ตั้งแต่ ให้นม เปลี่ยนผ้าอ้อม อาบน�้ำ ซักผ้าลูก
เล่นกับลูก ดูแลเมื่อเจ็บป่วย ได้เห็นพัฒนาการของลูก ท�ำให้ไม่ต้องคิดหรือกังวลกับเรื่องอื่นๆ
ผู้ต้องขังหญิงคิดคล้ายๆกันว่า การได้อยู่กับลูกท�ำให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะเหนื่อย
แต่ก็มีความสุข เป็นช่วงเวลาที่ไม่เคยลืม ผู้ต้องขังคนหนึ่งพูดถึงการเฝ้าดูการเจริญเติบโตของ
ลูกว่าเป็นความสุขที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในขณะที่อยู่ในเรือนจ�ำ
สามเดือ นแรกเขาาจะไม่ร ้อ ง กินแล้ว นอน เป็ นเด็ กที่ เ ลี้ ยงง่ า ยมาก
หลังจากนั้นเขาก็เริ่มอ้อแอ้เริ่มร้องกินแล้วก็นอน เขาเป็นเด็กแข็งแรง
ไม่เคยไม่สบายเลย เริม่ นัง่ เริม่ คลาน คลานไปจับนัน่ จับนี่ พอได้เก้าเดือน
เขาก็เริ่มเดิน หนูตื่นเต้นมาก พอเดินได้เขาจะเดินไปทั่ว เดินไปทักทาย
คนนั้นคนนี้ พอสิบเอ็ดเดือน เขาเริ่มพูดได้แล้ว
อย่างไรก็ตามมีเรือนจ�ำหลายแห่งก�ำหนดว่า หลังจาก คลอดได้ 3 เดือนแล้ว ให้แม่อยู่
กับลูกได้เฉพาะเวลากลางคืนส่วนตอนกลางวันจะจัดให้ผู้ต้องขังอื่นมาท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็ก
ผู้เป็นแม่ต้องไปท�ำงานตามกองงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการท�ำเช่นนี้ก็เพื่อให้แม่ได้มีเวลา
ส�ำหรับการฝึกฝนทักษะการท�ำงานต่างๆ แต่เนื่องจากงานส่วนใหญ่เป็นงานซึ่งไม่ได้ช่วย
เพิ่มพูนทักษะฝีมือและเกือบจะไม่มีผลตอบแทนในรูปของเงินแต่อย่างใด การไม่อนุญาตให้แม่
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อยู่กับลูกในตอนกลางวันจึงไม่ต่างจากการลงโทษแม่และลูกด้วยการไม่ให้ใช้เวลาร่วมกัน
ในตอนกลางวันแม่ได้รับอนุญาตให้ละจากงานมาให้นมลูกเท่านั้น ให้นมลูกเสร็จก็ต้องกลับ
ไปท�ำงาน ทั้งๆ ที่หากเลือกได้แม่ต้องการใช้เวลาอยู่กับลูกให้มากที่สุด เพราะรู้ดีว่าอีกไม่นานก็
จะมีคนมารับลูกไปยูข่ า้ งนอก แต่ดว้ ยสถานะของการเป็นผูต้ อ้ งขังท�ำให้ไม่มสี ทิ ธิเลือกหรืออธิบาย
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ รั บ รู ้ ถึ ง ความต้ อ งการของตนเอง ซึ่ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น ความต้ อ งการที่ เ กิ น เลย
เพราะในความเป็นจริงเรือนจ�ำมิได้ขาดแคลนแรงงานทีจ่ ะท�ำงานทีร่ บั มาจากโรงงาน แต่งานทีร่ บั มา
ให้ผู้ต้องขังท�ำส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้องการช่วยให้ผู้ต้องขังใช้เวลาให้หมดไปเท่านั้น ซึ่งเทียบ
ไม่ได้กับคุณค่าของการที่แม่จะได้อยู่กับลูก
โดยทั่วไปเรือนจ�ำจะพยายามจัดพื้นที่เฉพาะส�ำหรับการเลี้ยงเด็กในตอนกลางวัน
ซึง่ มักจะเป็นห้อง 1 ห้อง ท�ำให้เด็กได้มพี นื้ ทีส่ ำ� หรับการนอน การคลาน หรือเล่น เด็กตัง้ แต่แรกเกิด
จนถึงอายุ 1-2 ขวบจะรวมกันอยู่ที่นี่ (ส่วนใหญ่เรือนจ�ำจะอนุญาตให้เด็กอยู่กับแม่ได้จนถึงอายุ
ประมาณ 1 ขวบ และหากจ�ำเป็นจริงๆ ก็อาจอยูไ่ ด้ถงึ 2 ขวบแต่จะมีจำ� นวนน้อยมาก) ในห้องเด็ก
จะมีที่นอนส�ำหรับเด็กแต่ละคน บางทีก็จะมีของเล่นบางอย่างไว้ให้เด็กเล่น ที่นอนของเด็กจะ
วางกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ของห้อง ส่วนพี่เลี้ยงเด็กก็จะนั่งกันอยู่ตามที่ว่างที่เหลืออยู่
โดยทั่วไปเรือนจ�ำจะจัดให้เด็กแต่ละคนมีพี่เลี้ยง 1 คน เด็กจะมีขวดนมของตนเองไม่ปะปนกัน
ส่วนในตอนกลางคืนเรือนจ�ำทุกแห่งจะอนุญาตให้แม่นอนอยู่กับลูก ก่อนนอนอาจจะเล่น
ด้วยกันก่อนซึ่งท�ำให้ผู้ต้องขังหญิงคนอื่นๆ มีความสุขและเพลิดเพลินไปด้วย การได้อยู่กับลูก
ท�ำให้แม่ไม่กังวลห่วงลูก และท�ำให้แม่และเด็กมีความผูกพันกันมาก
ทางเรือนจ�ำจะจัดให้เด็กได้รับการฉีดวัคซีนต่างๆ จนครบถ้วน ท�ำให้ผู้เป็นแม่ไม่ต้อง
กังวลกับเรื่องการฉีดวัคซีน แต่สิ่งที่แม่กังวลคือ การติดโรคบางอย่างจากผู้ต้องขังที่อยู่รวมกัน
มากๆ เช่น ไข้หวัด วัณโรค ส่วนใหญ่แล้วแม่จะไม่พยายามน�ำลูกเล็กๆ ออกไปอยู่รวมกับผู้ต้อง
ขังอื่นๆ นอกจากให้อยู่กับผู้ที่มีความไว้วางใจจริง ในบางเรือนจ�ำซึ่งมีการประกอบอาหาร
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่หรือเพื่อน�ำออกขายในร้านสวัสดิการจะมีโรงครัว แม่อาจไปขอสมุนไพรมาใช้
เพื่อป้องกันหรือรักษาโรคเล็กน้อยๆ เช่น น�ำหัวหอมหรือตะไคร้มาทุบและผสมน�้ำอาบเด็ก
บางคนจะน�ำหัวหอมวางไว้ใกล้ที่นอนเด็กเพื่อให้เด็กหายใจสะดวก
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เติบโตในเรือนจ�ำ
เรือนจ�ำแต่ละแห่งจะมีการจัดการเกีย่ วกับการดูแลเด็กคล้ายๆ กัน คือจะจัดหาสิง่ จ�ำเป็น
ส�ำหรับเด็กอ่อนและการดูแลเด็กอ่อนไว้ให้แม่ เช่น ที่นอน ผ้าอ้อม ขวดนม ผงซักฟอกส�ำหรับ
ซักผ้าเด็กโดยเฉพาะ สบู่ ฟองน�้ำ ผ้าขนหนู ในกรณีที่แม่ไม่สามารถให้นมตัวเองแก่ลูกได้
ทางเรือนจ�ำจะจัดหานมผงให้เด็ก ความเพียงพอของสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะนมผงเป็นสิ่งที่แม่
ทีไ่ ม่มนี มให้ลกู รูส้ กึ กังวลมาก เพราะตัง้ แต่เรือนจ�ำไม่อนุญาตให้ญาตินำ� นมผงมาฝากให้กบั เด็ก
แม่ลูกอ่อนต้องเบิกนมผงจากทางเรือนจ�ำ  แต่มีเด็กบางคนที่กินมากกว่าปกติ ท�ำให้ต้องเบิกนม
บ่อยกว่าคนอื่น และบางครั้งถูกเจ้าหน้าที่ดุ นอกจากนี้ยังมีกรณีที่เรือนจ�ำไม่มีนมผงให้เบิก
ซึ่งเป็นเรื่องที่แม่กังวลมากที่สุด
การมีเด็กอยู่ในเรือนจ�ำท�ำให้แดนหญิงมีความสดชื่นแจ่มใส ผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่
มีลูกมาก่อน การได้เห็นเด็กๆ ท�ำให้คิดถึงลูก และอยากเข้ามาขออุ้ม มากอด หรือมาเล่นด้วย
แต่บางครัง้ แม่จะรูส้ กึ กังวลใจเพราะเกรงว่าลูกจะติดโรคมาจากคนทีเ่ ข้ามาเล่นกับลูก หรือบางคน
เคยสูบบุหรีม่ าก่อนก็ตอ้ งหาทางปฏิเสธไม่ให้เข้ามาใกล้ชดิ ลูก  สำ� หรับเด็กทารกจะมีความปลอดภัย
เพราะผู้ที่จะเข้ามาในห้องเด็กได้จะมีแต่แม่และพี่เลี้ยงเด็กเท่านั้น หากแม่หรือพี่เลี้ยงไม่อุ้ม
พาเด็กออกไปนอกห้องเด็ก เด็กก็จะไม่เข้าไปคลุกคลีกับคนอื่นๆ แต่เด็กที่โตขึ้นมาหน่อย
จะไม่อยากอยู่แต่ในห้องเด็ก ก็มักจะออกไปเดิน หรือร้องให้พี่เลี้ยงหรือแม่พาออกไปเดิน
ซึ่งเมื่อใดที่ถูกพาออกไป ก็จะมีคนมาขออุ้มบ้าง มาเล่นด้วยบ้าง ผู้เป็นแม่จะพูดเหมือนๆ กันว่า
เด็กที่เลี้ยงในเรือนจ�ำจะไม่กลัวคนแปลกหน้า เพราะมีคนสับเปลี่ยนกันมาทักทายมาอุ้มอยู่
ตลอดเวลา ในส่ ว นของเจ้ า หน้ า ที่ เ องก็ จ ะคอยช่ ว ยดู แ ล โดยจะบอกผู ้ ต ้ อ งขั ง บางคน
ที่มีความเสี่ยงที่เด็กอาจติดโรคว่าไม่ให้เข้าใกล้เด็ก หรือบางทีก็จะบอกแม่ของเด็กไว้ ผู้ต้องขัง
คนหนึ่งพูดถึงเรื่องนี้ว่า
เจ้าหน้าทีเ่ ขาจะเน้นคนนีอ้ มุ้ ได้คนนีอ้ มุ้ ไม่ได้ เขาจะบอกเราเอง เราก็จะใช้
วิจารณญาณ กลัวเขาจะว่าหวงลูก จะอุ้มเราไม่ให้อุ้ม แต่คนนั้นเค้าป่วย
เราก็บอกไปว่าลูกเราไม่สบาย เราไม่อยากให้เขาเสียก�ำลังใจ
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ส�ำหรับผู้ต้องขัง เรือนจ�ำถูกเรียกว่าเป็น “โลกสี่เหลี่ยม” ซึ่งไม่ต่างจากการที่บุคคล
ต้องมีชีวิตอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยม ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ ต้องใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งต่างๆ ที่ซ�้ำซาก
จ� ำ เจ ทุ ก คนจึ ง คิ ด ถึ ง วั น ที่ จ ะได้ รั บ อิ ส รภาพและได้ อ อกไปใช้ ชี วิ ต ในโลกกว้ า งที่ คุ ้ น เคย
แต่สำ� หรับเด็กซึง่ อยูใ่ นเรือนจ�ำมาตัง้ แต่เกิด แดนหญิงคือโลกทัง้ หมดของเด็ก เด็กมีโอกาสเห็น
และรับรู้เฉพาะสิ่งที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังหญิงด้วยกันซึ่งจะใส่เสื้อผ้าที่มองเห็นเป็นสีฟ้า
หรื อ มี สี น�้ ำ ตาลปะปนบ้ า ง เด็ ก ไม่ มี เ คยเห็ น สั ต ว์ ต ่ า งๆ ไม่ รู ้ จั ก สุ นั ข แมว ไม่ เ คยเห็ น ถนน
รถ เครือ่ งบิน ผูเ้ ป็นแม่จะมีความกังวลว่าลูกจะไม่มพี ฒ
ั นาการทีด่ เี ท่าเด็กทีเ่ ลีย้ งอยูภ่ ายนอกเรือนจ�ำ 
ผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งกล่าวว่า
รู้สึกว่าเลี้ยงในนี้พัฒนาการของลูกอาจจะไม่ดีเท่าข้างนอก เพราะว่า
สิ่ ง แวดล้อ มในนี้มันจ�ำกัด อย่างมีนายผู ้ ชายเข้ า มาเด็ กยั ง กลั ว เลย
แล้วจะเจอแต่สฟี า้ ผูต้ อ้ งขังจะใส่สฟี า้ กับนายบางคนยังไม่ให้อมุ้ เลยกลัว
ถ้าเจอสีฟา้ นีเ่ ข้าหาหมด เคยเจอแต่ชดุ สีฟา้ แต่อยูข่ า้ งนอกเขาได้เจอรถ
เจออะไรเขาไม่กลัว คืออยู่ในนี้ไม่ค่อยได้เจออะไร
เจ้าหน้าทีเ่ รือนจ�ำเองก็จะเข้ามาใกล้ชดิ กับเด็กด้วยเช่นกัน เด็กทีช่ า่ งพูดคุย กล้าแสดงออก
ก็ จ ะเป็ น ที่ รั ก ของทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู ้ ต ้ อ งขั ง อื่ น ๆ กลายเป็ น ดาวดวงเด่ น ของแดนหญิ ง
บางครั้งเจ้าหน้าที่จะน�ำอาหารบางอย่างที่เด็กชอบมาให้เด็ก บางทีก็น�ำผลไม้มาให้เด็กๆ ด้วย
โดยทั่ ว ไปแล้ ว เด็ก จะเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความรั กความอบอุ ่ นของคนรอบข้ า งแต่ เ ด็ ก
ที่เติบโตในเรือนจ�ำจะแทบจะไม่มีโอกาสได้พบคนอื่นๆ ในครอบครัวของตัวเอง เพราะเรือนจ�ำ
ไม่ มี น โยบายให้ ญ าติ พี่ น ้ อ งของเด็ ก เข้ า มาเยี่ ย มเด็ ก ที่ เ ติ บ โตอยู ่ ใ นเรื อ นจ� ำ อย่ า งใกล้ ชิ ด
ภายในแดนหญิง ท�ำให้เด็กไม่สนิทสนมคุ้นเคยกับสมาชิกอื่นๆ ในครอบครัว แม้แต่กับคน
ซึ่งต่อไปจะเป็นผู้มารับเด็กไปเลี้ยงดูภายนอกเรือนจ�ำดังนั้นในวันที่เด็กต้องออกไปจากเรือนจ�ำ
จึงเป็นเหตุการณ์วิกฤตที่อาจมีผลต่อสภาพจิตใจของเด็กได้
วันที่ลูกต้องออกไปสู่โลกภายนอก
แม่ซึ่งได้มีโอกาสเลี้ยงลูกแม้ต้องอยู่ในเรือนจ�ำจะรู้สึกคล้ายๆ กันว่า เป็นช่วงเวลา
ที่มีความสุขมาก ท�ำให้เวลาที่ทุกข์ทรมานในเรือนจ�ำผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งที่ผู้เป็นแม่
จะคิดถึงอยู่ทุกวันก็คือ วันที่จะมีคนมารับลูกออกไปอยู่ข้างนอก แม่คนหนึ่งกล่าวว่า
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เลี้ยงลูกเรานี่เวลามันก็ผ่านไปเร็ว มีความสุขนะ ไม่ได้คิดถึงเรื่องเวลา
เลย ยุ่งกับลูก เลี้ยงลูกมาปีหนึ่งเหมือนเวลามันเร็วมากเลย ลูกจะต้องไป
แล้ว มันไวนะปีหนึ่งแล้วหรือ ลูกต้องจากไปแล้วคิดอยู่แค่นี้ท�ำไมมันไว
จัง แต่หนูก็ท�ำใจมาตั้งแต่แรกว่า เดือนนี้ลูกต้องกลับบ้าน ลูกได้ขวบ
แล้วต้องออกไปอยู่ข้างนอก ก็ท�ำใจนะ
ความกังวลและความเป็นห่วงลูกที่จะต้องไปอยู่ข้างนอกขึ้นอยู่กับว่า ใครจะเป็นผู้มา
รับลูกไป หากเป็นยายซึ่งเคยเลี้ยงลูกคนอื่นๆ มาก่อน แม่ก็จะมีความไว้วางใจแม้จะรู้สึกว่า
จะต้องคิดถึงลูกเมื่อถึงวันที่ลูกต้องจากไป แต่ก็เห็นว่า ลูกไม่ควรอยู่ในเรือนจ�ำนานเกินไป
เพราะยิ่งเด็กโตขึ้นก็จะยิ่งจ�ำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น อาจจ�ำได้ว่าเคยอยู่ในเรือนจ�ำ  ซึ่งแม่กังวลใจ
ว่าจะเป็นปมด้อยของลูกต่อไป และการอยู่ในเรือนจ�ำเด็กจะอยู่แต่ในโลกแคบๆ ไม่ได้เรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นชีวติ จริงในโลกภายนอก หากออกไปช้า เด็กจะยิง่ ปรับตัวยาก แม้แต่เด็กทีอ่ อกไป
เมื่ออายุได้ 1 ขวบ ก็มีญาติมาเล่าให้ฟังว่า
สองสามวั น แรกลู ก ร้ อ งตลอดเลยเพราะว่ า กลั ว ผู ้ ช าย กลั ว เสี ย งรถ
กลัวทุกอย่าง เพราะในนี้มันไม่มี พอไปอยู่โลกภายนอกเจออะไรไม่รู้
เยอะแยะ อยูใ่ นนีพ้ อเย็นมาก็ขนึ้ ห้องแล้ว เจอลูกกรง เจอนอนกันเยอะแยะ
เหตุผลที่แม่มักไม่แน่ใจเกี่ยวกับผู้ที่จะมารับลูกไปว่าจะดูแลลูกให้มีความอบอุ่นได้
มีหลายประการ ได้แก่ ผูม้ าจะรับเด็กเป็นญาติพนี่ อ้ งทีม่ ไิ ด้เต็มใจมารับเด็กไปเลีย้ ง แต่ได้รบั การ
ขอร้องให้มารับเพราะไม่มคี นอืน่ ทีจ่ ะมารับเด็กไปดูแลได้ หรือแม้แต่เป็นสามีของตัวเอง ผูต้ อ้ งขังหญิง
ก็อาจไม่แน่ใจว่า พ่อของเด็กจะไปมีภรรยาใหม่หรือไม่ กรณีทผี่ หู้ ญิงจะรูส้ กึ เป็นห่วงมากทีส่ ดุ คือ
สามีซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของเด็กเป็นผู้มารับเด็กไป เพราะไม่แน่ใจในความผูกพันระหว่างสามี
กับตัวเอง หากสามีต้องการเลิกราไปก็จะมีผลต่อลูก แต่สิ่งที่ผู้เป็นแม่จะคิดเหมือนกันก็คือ
ไม่ต้องการให้ลูกไปอยู่สถานสงเคราะห์เด็กเพราะเชื่อว่าสถานที่ในลักษณะนี้จะยิ่งท�ำให้เด็ก
ขาดความอบอุ่นและมีปมด้อยมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีผู้ต้องขังหญิงที่แสดงความไม่มั่นใจว่า
เมื่อตัวเองได้รับอิสรภาพแล้วไปขอรับลูกคืนจากสถานสงเคราะห์จะได้ลูกกลับคืนมาหรือไม่
เพราะเคยมีกรณีที่ แม่ยอมให้นำ� ลูกไปไว้สถานสงเคราะห์ เมือ่ พ้นโทษออกไปแล้วไปขอรับลูกคืน
แต่สถานสงเคราะห์เด็กไม่ยอมคืนลูกให้ โดยบอกว่าจะต้องไปหางานท�ำมีรายได้และมีที่อยู่
เหยื่อที่มองไม่เห็น |
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มั่นคงก่อนจึงจะคืนลูกให้ ผู้ต้องขังหญิงจึงกลัวกันว่าหากให้สถานสงเคราะห์เด็กรับมาลูกไป
ก็อาจจะไม่ได้ลูกกลับคืนมาเลยตลอดชีวิต
ความเป็นไปได้ในการรักษาสายสัมพันธ์ของตัวเองกับลูกไว้หลังจากมีคนมารับลูกไป
แล้วดูเหมือนว่าจะมีน้อยมาก นอกจากความคาดหวังว่าผู้มารับลูกไปเลี้ยงจะพาลูกมาเยี่ยม
เป็นครัง้ คราว ผูต้ อ้ งขังบางคนใช้เวลาเมือ่ คนทีจ่ ะมารับลูกว่าให้พาลูกมาเยีย่ มบ้าง นิอรถึงกับขอ
ค�ำมั่นสัญญาจากสามีซึ่งจะมารับลูกไปเลี้ยง
หนูกค็ ดิ นะ ลูกออกไปจะอยูอ่ ย่างไร จะเป็นยังไง เขาจะเลีย้ งลูกเราแบบไหน
หนูขอเขาว่ายังไงก็เป็นลูกเรา ช่วยพาลูกมาเยี่ยมทุกเดือน หนูขอเขาว่า
ขอเดือนละครัง้ ก็พอ ถ้าหนูพน้ โทษออกไปอยูด่ ว้ ยกันแล้ว เขารับหนูไม่ได้
ก็ไม่ว่ากัน ถ้าเขาจะไปมีคนอื่น แต่ตอนนี้ลูกออกไปอยู่ด้วย ก็ให้ช่วย
ดูแลกันก่อน หนูกพ็ ดู อย่างนี้ ถ้ารับปากแล้วค�ำไหนค�ำนัน้ หนูขอเขาแค่นี้
ยิง่ ใกล้ถงึ เวลาทีล่ กู จะต้องออกไปอยูข่ า้ งนอก ผูเ้ ป็นแม่จะรูส้ กึ หวัน่ ไหวกับการทีจ่ ะต้องอยู่
ในเรือนจ�ำโดยไม่มีลูก แม้จะได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนเป็นเวลานาน ความรู้สึกของน�้ำฝน
ในวันนั้นไม่ต่างจากแม่คนอื่นๆ ที่ในที่สุดแล้วก็ต้องมีคนมารับลูกไป น�้ำฝนเล่าถึงเหตุการณ์
ในวันนั้นว่า
หนูท�ำใจมาตลอด นับวันเลยนะ อีกกี่วันกี่เดือน อีกสองเดือนลูกจะกลับ
แล้ว พอถึงเดือนนี้เดือนหน้าลูกจะกลับแล้ว บางทีนอนกอดลูกก็ร้องไห้
แล้วหนูตอ้ งอยูอ่ กี นานกว่าจะออกไป ลูกก็จำ� หน้าหนูไม่ได้แล้ว วันนัน้ ให้ตา
มารับ เจ้าหน้าที่อุ้มออกไป หนูไปส่งแค่หน้าประตูแดน ร้องไห้ลูกเกาะ
แน่นเลยเกาะเสือ้ นะ ลูกไม่เคยห่างหนูเลย ลูกอยูแ่ ต่ในแดนออกไปข้างนอก
ก็จะกลัวเกาะแน่น ร้องไห้ เขาพูดเป็นแล้ว เรียก แม่ๆ หนูนอนร้องไห้เลย
เดีย๋ วนีก้ ลางคืนนอนก็เอารูปลูกออกมาดูทกุ คืน เพือ่ นในห้องบอกไม่ตอ้ ง
คิดมากเดี๋ยวพ่อก็พามาหา มาเยี่ยม เดี๋ยวเขาก็พามา
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วันที่มีคนมารับเด็กไปจากเรือนจ�ำ ไม่เพียงแต่แม่เท่านั้นที่รู้สึกเหมือนกับว่าก�ำลัง
สูญเสียชีวิตที่เคยได้อยู่กับลูก เจ้าหน้าที่และเพื่อนผู้ต้องขังที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับเด็ก
ก็ พ ลอยรู ้ สึ ก เสี ย ใจและหดหู ่ ใ จไปด้ ว ย เด็ ก แต่ ล ะคนที่ อ ยู ่ ใ นเรื อ นจ� ำ กลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของชีวิตในเรือนจ�ำ  สร้างสีสรรและให้ความสุขกับพื้นที่ซึ่งมีแต่ความจ�ำเจ ความผูกพันที่ค่อยๆ
ก่อตัวขึ้นจนกลายเป็นความรู้สึกว่าเด็กเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในเรือนจ�ำ  เรื่องราวการออกไป
จากเรือนจ�ำของน้องซูชิเป็นภาพตัวแทนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในวันที่มีคนมารับเด็กไป
จากเรือนจ�ำ แม่ของน้องซูชิเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นว่า
ความจริงเจ้าหน้าที่เขาก็บอกมาก่อนนะว่าวันสงกรานต์จะมีคนมารับ
ลูกไป เราก็เตรียมใจไว้แล้ว แต่พอวันที่เขามาบอกว่า มีคนมารับลูกแล้ว
ให้พาลูกออกไป หนูรอ้ งไห้แล้วก็เดินเหมือนไม่มแี รงเดินเลย ทีท่ มี่ าเยีย่ มญาติ
กับตรงที่หนูพักมันยาวมาก ไม่มีแรงเดินเลย ตอนแรกเดินมาเจ้าหน้าที่
ก็ถามว่า แม่น้องซูชิเป็นอะไร เขามารับน้องซูชิหรือ ลูกร้อง หนูก็อุ้มไป
ลูกก็รอ้ งแม่ๆ มันปวดใจอย่างมากเลยตอนทีส่ ง่ ลูกออก แม่กานต์เจ้าหน้าที่
พึง่ เสียลูกไป ลูกเขาโดนรถชน แม่กานต์บอกว่า อย่าร้อง มันไม่ไหวแล้วค่ะ
หนูขอร้องไห้ แม่กานต์ก็บอกว่า ไม่ร้องไปๆ เข้าบ้านไป มันทรมานมาก
เลยเห็นเขาอุม้ ลูกออกไป ลูกมันก็ไม่ยอมไปกับเขา มันไม่ชนิ นะ เพราะว่า
ลูกไม่เคยเห็นหน้าน้องสาวสักครั้ง แต่ลูกก็พูด แม่ แม่ แม่ จะอยู่กับแม่
เขาก็อุ้มวิ่งออกไป แม่กานต์บอกว่า เข้มแข็งไว้อดทนไว้ แต่พอน้องสาว
อุ้มน้องซูชิออกไป แม่กานต์ไปยืนร้องไห้อยู่ข้างก�ำแพง
ไม่มีใครรู้ว่า วันที่ลูกต้องจากแม่ที่เคยอยู่ด้วยกันทุกวันทุกคืน ต้องจากสถานที่และ
คนรอบข้างที่คุ้นเคย ไปอยู่กับคนแปลกหน้า ซึ่งแม้จะเป็นญาติหรือพ่อของเด็กเอง แต่เนื่องจาก
เรือนจ�ำไม่ได้จัดให้เด็กกับผู้ที่รับช่วงดูแลเด็กต่อจากแม่ได้มาพบปะสร้างความคุ้นเคยกับเด็ก
เด็กย่อมตกอยู่ในสภาวะที่เหมือนกับถูกพรากไปจากแม่ซึ่งเป็นผู้ที่ตนเองรักและผุกพันมาก
ที่สุด เพียงแต่เด็กไม่สามารถกล่าวถ้อยค�ำหรือบรรยายความรู้สึกออกมาได้ ยิ่งในช่วงเวลาของ
การต้องพรากจากกัน แม่ร้องไห้หรือพยายามฉุดรั้งไม่ให้ลูกจากไป จะยิ่งท�ำให้ลูกรู้สึกว่าก�ำลัง
ถูกบังคับให้ต้องไปกับคนอื่น ซึ่งอาจจะกลายเป็นบาดแผลในใจของเด็กได้  
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ทางสองแพร่งของการให้เด็กแรกเกิดอยู่ในเรือนจ�ำกับแม่ยังคงเป็ข้อถกเถียงที่หา
ข้อสรุปได้ยาก ในด้านหนึง่ มีการศึกษาทีแ่ สดงให้เห็นถึงการทีเ่ ด็กทารกได้อยูก่ บั แม่ กินนมแม่
และอยู่ใกล้ชิดกับแม่ ช่วยท�ำให้ความผูกพันระหว่างแม่กับลูกมีความมั่นคง และเป็นการขจัด
หรือลดผลในทางลบอันเกิดจากการที่เด็กถูกพรากไปจากแม่ (Quaker, 2007) ในอีกด้านหนึ่ง
เป็นความวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม ของเรือน
จ�ำที่อาจไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่สามารถจัดอาหารที่เหมาะสมให้กับเด็ก อาจขาดแคลนน�้ำสะอาด
หรืออาจมีคนอยู่กันแน่นมาก นอกจากนี้สังคมในเรือนจ�ำยังประกอบไปด้วยผู้ต้องขังซึ่งอาจ
ภาวะเครียดหรือมีสภาพจิตใจทีไ่ ม่มนั่ คง เจ้าหน้าทีใ่ ช้อำ� นาจสัง่ การกับผูต้ อ้ งขังซึง่ รวมถึงแม่ของเด็ก
เด็กอาจต้องเผชิญกับการสั่งการหรือว่ากล่าวผู้ต้องขังด้วยเสียงอันดังของเจ้าหน้าที่ ที่ส�ำคัญคือ
เรือนจ�ำไม่มีบรรยากาศของบ้านหรือครอบครัวที่อบอุ่น ซึ่งมีความส�ำคัญส�ำหรับพัฒนาการ
ของเด็ก
การจ� ำ คุ ก เป็ น การลงโทษทางอาญากั บ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด แต่ ก ารจ� ำ คุ ก กลั บ มิ ไ ด้ เ ป็ น
การลงโทษผูก้ ระท�ำผิดเพียงล�ำพัง ครอบครัวและลูกกลับเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั ผลอันเลวร้ยจากการถูกจ�ำคุก
ของแม่ ซึ่งไม่ต่างจากการถูกลงโทษไปพร้อมๆ กับแม่ด้วย ในกรณีที่แม่ตั้งครรภ์ขณะเข้าไปใน
เรือนจ�ำ  ลูกในท้องจึงพลอยเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อคลอดลูกแล้ว
หากแม่ยังคงเลี้ยงลูกอยู่ในเรือนจ�ำ ลูกคือผู้ซึ่งต้องอยู่ในเรือนจ�ำแม้ว่าเด็กจะไม่เคยท�ำอะไร
ที่ผิดกฎหมายเลย แม้ว่าประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยจะตระหนักถึงสถานะของเด็ก
ซึ่งแม้จะต้องอยู่ในเรือนจ�ำกับแม่ ว่าเด็กมิใช่ผู้ต้องขัง แต่ก็เป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยง
สภาวการณ์ทเี่ ด็กต้องใช้ชวี ติ และเติบโตในเรือนจ�ำซึง่ มิได้มสี ภาวะแวดล้อมในลักษณะของบ้าน
และครอบครัว จนถึงปัจจุบันนี้ เด็กเหล่านี้ยังคงเป็นเหยื่อที่มองไม่เห็น หรือเป็นเหยื่อที่ซุกซ่อน
อยู่ ยังไม่มีความพยายามที่จะดูแลเด็กกลุ่มนี้อย่างเป็นระบบ การด�ำเนินการต่างๆ ยังตกเป็น
ภาระของเรือนจ�ำเพียงฝ่ายเดียว    
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“เมื่อก้าวผ่านประตูเรือนจ�ำในฐานะผู้ต้องขัง ไม่เพียงแต่ประตูของเรือน
จ�ำจะปิดกั้นผู้ก้าวเข้ามาจากโลกภายนอกอย่างเด็ดขาดเท่านั้น แต่ประตู
ของเรือนจ�ำยังปิดตายส�ำหรับความเป็นแม่ด้วย”
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พลิกฟื้นชีวิตลูก
ทีแ่ ม่ถก
ู จำ�คุก

คนทั่วไปเชื่อว่าการลงโทษผู้กระท�ำผิดทางอาญาด้วยการจ�ำคุกเป็นกลไกการควบคุม
ทางสั ง คมที่ มี ประสิทธิภ าพและเป็นส่วนที่ขาดไม่ ไ ด้ ข องระบบยุ ติธ รมทางอาญา ระบบนี้
วางอยู่บนฐานคิดของความยุติธรรมซึ่งมีภาคปฏิบัติการของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เป็ น เครื่ อ งมื อ รับรองว่าประชาชนทุก คนจะได้รับการปฏิ บัติทางกฎหมายอย่ า งเสมอภาค
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และผู้กระท�ำผิดย่อมได้รับผลจากการกระท�ำผิดของตน อย่างไรก็ตาม
ในหลายๆ สังคมเริม่ ตระหนักว่า การจ�ำคุกเป็นการลงโทษทีม่ ไิ ด้มผี ลต่อตัวผูก้ ระท�ำผิดแต่เพียงผูเ้ ดียว
ทั้งนี้เพราะการจ�ำคุกคือการพรากบุคคลไปจากครอบครัว ดังนั้นสมาชิกในครอบครัวและ
ลูกของผู้กระท�ำผิดจึงได้รับความเจ็บปวดและผลอันเลวร้ายอื่นๆ จากการลงโทษจ�ำคุกไปด้วย
ในหลายๆ กรณีได้รับผลจากการโทษนั้นมากกว่าผู้กระท�ำผิดเองด้วยซ�้ำ  แต่เนื่องจากสิ่งที่เกิด
ขึ้นมิได้ปรากฏอย่างเป็นทางการเหมือนค�ำพิพากษาของศาลที่มีต่อผู้กระท�ำผิด เรื่องราวต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจึงเป็นเสมือน “สิ่งที่ซ่อนอยู่” หรือ “ถูกฝังกลบไว้” และถูกละเลย หรือไม่เอาใจใส่
ทั้งจากระบบยุติธรรมทางอาญา สังคม และชุมชน
ค� ำ ซึ่ ง มี ค วามหมายและบ่ ง บอกถึ ง สถานะลู ก ของผู ้ ต ้ อ งขั ง อย่ า งชั ด เจนคื อ
“เหยือ่ ทีม่ องไม่เห็น” (invisible victim) ซึง่ หมายถึง ลูกของผูก้ ระท�ำผิดซึง่ ไม่เคยกระท�ำผิดทางอาญา
แต่กลับต้องมารับผลอันเลวร้ายจากการลงโทษอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง (collateral damage)
แม้ระบบยุติธรรมทางอาญาจะมุ่งเน้นว่าผู้ที่กระท�ำผิดเท่านั้นต้องเป็นผู้รับโทษแต่การออกแบบ
ระบบยุติธรรมทางอาญาของไทยและหลายๆประเทศก็มิได้ให้ความส�ำคัญกับผลข้างเคียงจาก
การลงโทษผู้กระท�ำผิด มีเพียงบางประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วที่เริ่มมีการจัดตั้ง
องค์กรทางสังคมขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือลูกของพ่อแม่ที่ถูกจ�ำคุก และได้พบว่า นัยส�ำคัญของการ
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ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ลู ก ของผู ้ ไ ด้ รั บ โทษจ� ำ คุ ก ได้ รั บ ผลอั น เลวร้ า ยด้ ว ยการพั ฒ นาระบบช่ ว ยเหลื อ
สนั บ สนุ น ให้ ลู ก ของผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ก้ า วพ้ น วิ ก ฤตในชี วิ ต ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ มิ ใ ช่ เ ป็ น เรื่ อ ง
มนุ ษ ยธรรมและความเป็ น ธรรมทางสั ง คมเท่ า นั้ น แต่ ยั ง ช่ ว ยลดการกระท� ำ ผิ ด ซ�้ ำ และ
เป็นการสกัดกั้นวัฏจักรของการส่งผ่านความเป็นอาชญากรรมจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่คนรุ่นหลัง
ซึ่งเป็นลูกของผู้กระท�ำผิดด้วย
ไทยเป็นประเทศหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นสภาวะการจ�ำคุกประชาชนจ�ำนวนมาก (mass imprisonment)
อันเป็นผลมาจากนโยบายการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นก็ท�ำกันมาอย่างต่อเนื่อง
ตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ดังจะเห็นจากสถิติคดียาเสพติดของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 5 เท่าจากจ�ำนวนคดีในปี 2547 และคดีที่ท�ำให้สถิติการจับกุมสูงขึ้น
คือคดียาเสพติด นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นอีกว่า ในปี 2556 ประเทศไทยมีอัตราเฉลี่ย
ผู้ต้องขังสูงถึง 398 คนต่อประชากร 100,000 คน หากดูจ�ำนวนผู้ต้องขังรวมทั่วประเทศทั้งชาย
และหญิงจากฐานข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2557 พบว่า มีสงู ถึง 302, 502 คน
ในจ�ำนวนนีพ้ บว่าเป็นผูต้ อ้ งขังหญิง 44,205 คน และเพิม่ อัตราส่วนการเพิม่ ขึน้ ของผูต้ อ้ งขังชาย
ก็ยังคงอยู่ในระดับที่สูงมาก
ก่อนเข้ามาสูเ่ รือนจ�ำผูต้ อ้ งขังหญิงส่วนใหญ่เป็นแม่ซงึ่ มีลกู ทีต่ อ้ งดูแล ซึง่ หมายความว่า
การลงโทษจ�ำคุกผู้หญิงได้พรากแม่มาจากลูก ยิ่งจ�ำนวนผู้ต้องขังหญิงเพิ่มมากขึ้นเท่าไร
ยิง่ หมายถึงว่า มีเด็กทีต่ อ้ งเติบโตขึน้ มาโดยไม่มแี ม่คอยดูแลเพิม่ จ�ำนวนตามไปด้วย ยิง่ ไปกว่านัน้
ยังปรากฏชัดว่า ผูห้ ญิงซึง่ ถูกจ�ำคุกส่วนใหญ่มกี ารศึกษาน้อย รายได้ไม่ดนี กั ไม่ได้อยูร่ ว่ มกับสามี
และเป็นผูห้ าเลีย้ งลูกแต่เพียงผูเ้ ดียว เมือ่ สภาวการณ์ดงั กล่าวนีม้ าผสมผสานกับการต้องถูกจ�ำคุก
ของแม่ จึงส่งผลกระทบในหลายๆ ด้านต่อครอบครัวโดยเฉพาะลูกซึง่ ยังเป็นเด็ก แต่เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า
นอกจากกรณีของเด็กทากและเด็กเล็กที่อยู่กับแม่ในเรือนจ�ำแล้ว สังคมไทยแทบจะไม่มี
การกล่าวถึงสถานการณ์ของลูกที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำเลยไม่ว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบ
นโยบายระดับประเทศ หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนามนุษย์และการดูแลผูด้ อ้ ยโอกาส
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อสาธารณะ แวดวงวิชาการ หรือแม้แต่ในระบบยุติธรรมทาง
อาญา
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การเปิดประเด็นในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับผลทีล่ กู ได้รบั จากการจ�ำคุกของแม่โดยเลือกใช้คำ� ว่า
“เหยื่อที่มองไม่เห็น” ก็เพื่อสะท้อนชีวิตของเด็กซึ่งต้องเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นอย่าง
กระทันหันและมิได้จบลง ณ วันเวลาที่เกิดขึ้น เส้นทางของกระบวนการยุติธรมทางอาญา
ด� ำ เนิ น ไปอย่ า งช้าๆ จนกว่าแม่จะถูก ศาลพิพ ากษาตั ดสิ นและกลายเป็ น นั กโทษเด็ ดขาด
เด็กจ�ำนวนมากเติบโตภายใต้สภาวการณ์นี้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กๆ เป็นวัยรุ่น จนเป็นผู้ใหญ่
โดยที่บางคนอาจพบเพียงแค่การได้เยี่ยมเยียนแม่ที่เรือนจ�ำอย่างฉุกละหุก บางคนอาจค่อยๆ
คุ้นชินกับความห่างเหินจากสัมผัสอันอบอุ่นของแม่ บางคนอาจจมอยู่กับความทุกข์จนปล่อย
ชีวติ ไปตามยะถากรรม แต่กม็ บี างคนทีส่ ามารถก้าวข้ามความยากล�ำบากต่างๆ สามารถเติบโต
ได้อย่างมีคุณภาพ
การศึกษานีใ้ ช้วธิ วี ทิ ยาการศึกษาเรือ่ งเล่า (narrative approach) เพือ่ เข้าถึงประสบการณ์
ของเด็กซึง่ แม่ตอ้ งโทษจ�ำคุก การศึกษาเรือ่ งเล่าเป็นการคลีค่ ลายเรือ่ งราวต่างๆ เพือ่ ให้สามารถ
เข้าถึงความจริงและความหมายที่ผู้ต้องขังหญิงมีต่อประสบการณ์ที่ต้องกลายเป็นผู้กระท�ำผิด
จนต้องจากครอบครัวและลูกเข้ามาใช้ชีวิตในเรือนจ�ำ  สิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและลูกที่ต้อง
สูญเสียแม่ไปอย่างกะทันหัน การศึกษาเรือ่ งเล่าเป็นการเข้าถึงความทรงจ�ำทีเ่ ป็นการผสมผสาน
ระหว่างสิ่งที่ผู้เล่าเชื่อว่าเกิดขึ้น (facts) และผู้เล่ามองว่าสิ่งนั้นมีความหมายอย่างไรกับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง (facilities) และตัวเรื่องเล่าซึ่งเป็นความจริงส�ำหรับผู้เล่า (narrative truth) เรื่องเล่า
จึงสะท้อนทั้งข้อเท็จจริง และความหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น การศึกษาเรื่องเล่ามุ่งคลี่คลาย
ความซับซ้อนของเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในชีวติ ของผูเ้ ล่าเอง เริม่ จากการมีเหตุการณ์เกิดขึน้ ในชีวติ
โดยผู้เล่าตีความและเลือกเก็บไว้ในความทรงจ�ำ  เป็นประสบการณ์ชีวิตของผู้เล่า การศึกษานี้
ได้นำ� เรือ่ งเล่าของผูเ้ ล่าเรือ่ งมาตีความและเขียนเป็นเรือ่ งราวผ่านกระบวนการวิเคราะห์เรือ่ งเล่า
วิธีการศึกษาเรื่องเล่าให้กรอบการมองที่ช่วยให้คนอื่นๆ สามารถเข้าถึงประสบการณ์
ของบุคคลผ่านเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต วิธีการศึกษาเรื่องเล่าเปิดพื้นที่ให้คนสามารถ
น�ำเรื่องต่างๆ กลับมาเล่าใหม่อีกครั้ง แน่นอนว่าการด�ำเนินชีวิตของคนไม่อาจแยกออกจาก
ชีวิตที่ถูกน�ำมาบอกเล่า ดังนั้นความเข้าใจชีวิตจึงไม่ใช่การตั้งค�ำถามว่าชีวิตเป็นอย่างไร
แต่เป็นการตั้งค�ำถามว่าชีวิตได้รับการตีความ และตีความใหม่อย่างไร และชีวิตได้รับการน�ำ
มาเล่าอย่างไร เรื่องเล่าเป็นตัวบท (text) ซึ่งประกอบด้วยประโยคต่างๆ ที่ถูกน�ำมาเชื่อมโยงหรือ
ร้อยเรียงในรูปของถ้อยแถลง (statement) ซึง่ ในการศึกษานีค้ อื บทสนทนา (narrative text) ซึ่งได้
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จากการถอดเทปค� ำ สนทนา ส่ ว นการวิ เ คราะห์ เ รื่ อ งเล่ า เป็ น การตี ค วามของนั ก วิ จั ย
โดยอาศัยทั้งโลกทัศน์ของผู้วิจัย ประสบการณ์ และพื้นฐานทางทฤษฎี เพื่อการเข้าถึงเรื่องเล่า
ของเรื่องราว (storied narrative) ที่ผู้เล่าเรื่องต้องการน�ำเสนอ
การศึ ก ษานี้ ใ ช้ ก ารผสมผสานของการวิ เ คราะห์ เ รื่ อ งเล่ า 2 แบบ แบบแรก
เป็นการน�ำเรื่องเล่าของผู้ต้องขัง ลูก และผู้อุปการะลูกมาวิเคราะห์ โดยได้น�ำข้อมูลจากเรื่องเล่า
ทีม่ คี วามหลากหลายมาสร้างเป็นมโนทัศน์ตา่ งๆ และเชือ่ มโยงมโนทัศน์เข้าด้วยกันตามประเด็น
ของเรื่องที่ก�ำลังศึกษา บางครั้งจึงเรียกการวิเคราะห์แบบนี้ว่า การวิเคราะห์เพื่อสร้างตัวแบบ
(paradigmatic analysis)  โดยอาศัยความไวเชิงทฤษฎี (theoretical sensitivity) การตีความ
และการให้ความหมายกับข้อมูล ส่วนการวิเคราะห์ในแบบที่สอง เป็นการวิเคราะห์เพื่อสร้าง
เรื่องเล่า (narrative analysis) โดยการน�ำองค์ประกอบหรือส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์
หรื อ เรื่ อ งราวต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ บุ ค คล ความหมาย และตี ค วามเพื่ อ สร้ า งเป็ น เรื่ อ งเล่ า
ของแต่ละกรณีศึกษาแทนการแยกเรื่องราวออกเป็นส่วนๆ เพื่อน�ำเสนอในลักษณะของประเด็น
ที่เป็นจุดสนใจของการวิจัย ซึ่งเป็นการสร้างเรื่องราวจากข้อมูล (the configuration of data)
การน�ำเสนอในบทนีเ้ ริม่ ต้นด้วยการให้ภาพตัวแทนของสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับแม่ ครอบครัว และลูก
เมื่ อ แม่ ถู ก ลงโทษจ� ำ คุ ก จากนั้ น เป็ น การน� ำ เสนอเชิ ง นโยบายที่ เ กี่ ย วกั บ การลงโทษจ� ำ คุ ก
การน�ำเสนอให้ระบบยุตธิ รรมทางอาญามีความไว (sensitive) กับครอบครัวและลูกของผูก้ ระท�ำผิด
และการสนับสนุนให้ สถานศึกษา หน่วยงาน และองค์กรทางสังคม ให้ความสนใจและช่วยเหลือ
ดูลูกของผู้ที่ถูกลงโทษจ�ำคุก
ประตูที่ปิดตายส�ำหรับความเป็นแม่
เมื่อก้าวผ่านประตูเรือนจ�ำในฐานะผู้ต้องขัง ไม่เพียงแต่ประตูของเรือนจ�ำจะปิดกั้น
ผู้ก้าวเข้ามาจากโลกภายนอกอย่างเด็ดขาดเท่านั้น แต่ประตูของเรือนจ�ำยังปิดตายส�ำหรับ
ความเป็นแม่ด้วย แม่ที่เคยให้นมลูกทุกวัน วันละหลายเวลา ต้องพยายามบีบน�้ำนมทิ้งพร้อมๆ
กับคิดถึงลูกที่ก�ำลังหิวนม ส่วนลูกที่ถูกเลี้ยงอยู่ภายนอกต้องถูกบังคับให้ดื่มนมจากขวดนม
โดยไม่มใี ครรับประกันได้วา่ นมทีถ่ กู น�ำมาให้เด็กทารกเป็นนมทีม่ คี ณ
ุ ภาพเหมาะสมกับเด็กหรือไม่
ระบบการน�ำผู้ต้องขังไปยังเรือนจ�ำของไทยไม่ได้ให้ความสนใจกับผู้หญิงซึ่งมีลูกที่ยังต้องให้นม
แม ว้ า่ จะมีก ฎหมายอนุญาตให ผ้ ู ต้ อ้ งขั งน�ำเด็กเข า้ มาเลี้ย งในเรื อนจ�ำได ้ โดยเรี ยกว่าเป็ น
เหยื่อที่มองไม่เห็น |

186

“เด็กติดผู้ต้องขัง” แต่ในทางปฏิบัติแล้วเป็นไปได้ยากมากที่แม่จะอุ้มลูกที่ยังเป็นเด็กทารก
เข้ามาในเรือนจ�ำพร้อมกับตัวเอง
ในกรณีของการน�ำผู้หญิงมาฝากขัง ต�ำรวจจะสั่งให้ญาติมารับเด็กไปตั้งแต่ยังอยู่
ที่โรงพัก จากนั้นขั้นตอนของการสอบสวนและการพาผู้ต้องหาไปขออ�ำนาจศาลให้สั่งฝากขัง
ก็ด�ำเนินไปเหมือนสายพานของเครื่องจักรที่ไม่มีพื้นที่ส�ำหรับการที่ผู้หญิงจะน�ำลูกซึ่งยังเป็น
เด็กทารกเข้าไปในเรือนจ�ำด้วย ในส่วนของเรือนจ�ำเองก็ไม่มีแนวปฏิบัติในการช่วยให้แม่
ซึง่ มีลกู ทีก่ ำ� ลังให้นมสามารถขอน�ำลูกเข้ามาเลีย้ งในเรือนจ�ำ  แม้หลายๆ เรือนจ�ำจะมีการจัดห้องไว้
ส�ำหรับเลี้ยงเด็กซึ่งแม่คลอดขณะต้องขังในเรือนจ�ำ  แต่ก็ไม่มีการแนะน�ำหรือช่วยเหลือเพื่อให้
แม่น�ำเด็กทารกที่คลอดก่อนจะเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำเข้ามาเลี้ยงในเรือนจ�ำ  เด็กทารกและเด็ก
เล็กที่อยู่ในเรือนจ�ำของไทยเกือบทั้งหมดเป็นเด็กซึ่งเกิดและได้รับการเลี้ยงดูขณะที่แม่อยู่ใน
เรือนจ�ำ
ส�ำหรับแม่ซึ่งมีลูกที่พ้นวัยการให้นมแม่ไปแล้วก็พบกับวิกฤตในชีวิตเช่นเดียวกัน
ความสัมพันธ์ที่เคยใกล้ชิดกับลูกต้องยุติลง แม่ที่เคยอาบน�้ำให้ลูก ท�ำอาหารและแต่งตัวให้ลูก
พาลู ก ไปโรงเรี ย น เล่ น กั บ ลู ก ยามว่ า ง เล่ า นิ ท านก่ อ นนอน หรื อ แม้ แ ต่ น อนกั บ ลู ก ทุ ก คื น
ไม่สามารถท�ำบทบาทนี้ได้อีกต่อไป การจากไปอยู่ในเรือนจ�ำของแม่ที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับลูก
ก่อให้เกิดความโศกเศร้า เสียขวัญ เป็นภาวะที่อาจเรียกว่า “หัวใจแตกสลาย” ทั้งส�ำหรับแม่
และลูก แต่หากเป็นกรณีที่แม่มิได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดลูกมากนัก อาจเป็นเพราะแม่ต้อง
ท�ำงานหนัก ท�ำงานในทีห่ า่ งไกล เด็กมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับผูเ้ ลีย้ งดูเด็ก เช่น ตายายหรือปูย่ า่
หรือญาติสนิทอื่นๆ ความรุนแรงทางด้านจิตใจของเด็กจะมีน้อยกว่าแม่ลูกที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกันมาก่อน
นอกจากความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ระหว่างแม่กบั ลูก ซึง่ มีทงั้ ทีเ่ ป็นการเลีย้ งดู ดูแลให้ความอบอุน่
ในชีวิตประจ�ำวัน เป็นที่ปรึกษา พูดคุย เป็นเพื่อนเล่นแล้ว แม่ในสังคมไทยยังท�ำหน้าที่ส�ำคัญ
ในการหารายได้มาเลีย้ งดูครอบครัวและลูกด้วย ผูต้ อ้ งขังหญิงเกือบทัง้ หมดกล่าวว่าก่อนเข้ามาอยู่
ในเรือนจ�ำ ตนเองเป็นคนหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว มีครอบครัวของผู้ต้องขังหญิงจ�ำนวน
ไม่มากนักทีส่ ามารถพึง่ พารายได้จากพ่อของลูก ส่วนหนึง่ เป็นเพราะพ่อกับแม่อาจไม่ได้อยูร่ ว่ มกัน
หรืออยู่ร่วมกันแต่ผู้เป็นสามีมักใช้เงินไปกับการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เที่ยวเตร่ จนมีเงินเหลือให้
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ครอบครัวน้อยมากไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายความขัดสนทางการเงินของครอบครัวมีส่วนท�ำให้
ผู้หญิงจ�ำนวนหนึ่งใช้การขายยาเสพติดหรือการรับยาเสพติดไปส่งให้ลูกค้า หรือการเดินยา
ซึง่ หมายถึงการไปเอายาจากผูข้ ายมาให้ผทู้ ตี่ อ้ งการ โดยผูเ้ ดินยาได้รบั ค่าจ้างเดินยาเพียงเล็กน้อย
ถึงแม้รายได้จากการเข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติดจะช่วยให้ครอบครัวพ้นสภาวะของความขัดสน
ไปได้ แต่เมื่อถูกจับ ครอบครัวยิ่งต้องตกอยู่ในความยากล�ำบากมากขึ้นเพราะต้องเผชิญ
กับการขาดรายได้และต้องสูญเสียแม่ซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านไป
การยุตบิ ทบาทของแม่ยงั หมายรวมไปถึงการทีแ่ ม่ไม่สามารถเข้าร่วมงานหรือกิจกรรม
ในโอกาสต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญส�ำหรับลูก เช่น การร่วมกิจกรรมวันแม่ทโี่ รงเรียนจัดขึน้ การเข้าร่วม
การประชุมผู้ปกครองของโรงเรียน การพาลูกไปซื้อของ พักผ่อน ท่องเที่ยว รับประทานอาหาร
เป็นต้น  และยังรวมไปถึงการสูญเสียผู้ซึ่งเป็นเสมือนสายใยเชื่อมโยงสมาชิกของครอบครัว
เข้าด้วยกัน แม่เป็นตัวกลางระหว่างคนรุ่นตายาย โดยเฉพาะครอบครัวที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุข
กันมานาน เผชิญความยากล�ำบากมาด้วยกันตั้งแต่สมัยที่แม่ยังเป็นเด็ก เมื่อมีครอบครัว
ของตนเองและมีลูก ความผูกพันของของตายายกับแม่จะส่งผ่านมาถึงหลาน เรื่องราวชีวิต
สมัยที่ตายายเลี้ยงดูแม่ จะส่งผ่านมาสู่หลานผ่านการเล่าเรื่อง การถ่ายทอดประสบการณ์
ชีวิต และการปฏิบัติที่ด�ำรงอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน การที่มีแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำท�ำให้แม่
ไม่สามารถท�ำบทบาทส�ำคัญในการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างรุ่นอายุได้อีกต่อไป
ระยะห่างทางสังคมของเรือนจ�ำกับโลกภายนอก
เรือนจ�ำถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่เฉพาะเพื่อน�ำผู้กระท�ำผิดทางอาญาไปควบคุมไว้
เพื่อเป็นการลงโทษ โดยอ้างเหตุผลของการท�ำให้สังคมมีความปลอดภัย การตัดโอกาสไม่ให้
ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด สามารถกระท� ำ ผิ ด ได้ ต ่ อ ไป และเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ น เยี่ ย งอย่ า งแก่ ค นอื่ น ๆ สั ง คม
ก�ำแพงอันสูงใหญ่แข็งแรงของเรือนจ�ำ  ถูกสร้างขึน้ มาเพือ่ แยกโลกของเรือนจ�ำออกจากโลกภายนอก
อย่างชัดเจน แต่เรือนจ�ำยังมีก�ำแพงที่มองไม่เห็นอีกหลายชั้นเพื่อสร้างระยะห่างทางสังคม
(social distance) ระหว่างกลุ่มประชากรซึ่งอยู่ในเรือนจ�ำกับประชากรกลุ่มอื่นๆ นอกเรือนจ�ำ 
ระบบการลงโทษทางอาญาของไทยสร้างเรือนจ�ำให้มีลักษณะเฉพาะทั้งทางด้านกายภาพ
การจัดระเบียบสังคม และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการออกกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในการติดต่อ
สื่อสารระหว่างผู้ต้องขังกับคนภายภายนอกซึ่งหมายรวมถึงการติดต่อระหว่างผู้ต้องขังกับ
ครอบครัวและลูกด้วย
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เรือนจ�ำเป็นสถาบันซึง่ มีความเข้มงวดและเคร่งครัดในระเบียบวินยั ทีส่ มบูรณ์แบบทีส่ ดุ
ระเบียบวินัยเป็นเครื่องมือที่ถูกน�ำมาใช้เพื่อควบคุมผู้ต้องขังในทุกๆ ด้านตั้งแต่การเคลื่อนไหว
การใช้แรงงาน การกระท�ำ การคิด และจิตวิญญาณ (นภาภรณ์ หะวานนท์, 2559) เป็นกระบวนการ
หล่อหลอมที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการให้ผู้ต้องขังเป็นคนที่มีความพร้อมที่จะด�ำรงชีวิต
อยู่ในพื้นที่ของการควบคุมกักขัง ยอมรับการใช้อ�ำนาจของผู้คุม ท�ำตามค�ำสั่งโดยไม่โต้เถียง
ไม่ตา่ งจากม้าทีถ่ กู ฝึกให้วงิ่ ไปตามลูว่ งิ่ โดยมีจงั หวะของความเร็วและการเคลือ่ นไหวไปตามค�ำสัง่
ของผู้กุมบังเหียน ซึ่งเป้าหมายของเรือนจ�ำคือการหล่อหลอมให้ผู้ต้องขังตระหนักในสถานะ
ของการเป็น “นักโทษ” ของตนเอง สภาวะความเป็นนักโทษแตกต่างจากสภาวะของความเป็นคน
ทั่วไปในสังคม และห่างไกลจากสภาวะของความเป็นแม่ที่สังคมคาดหวังโดยสิ้นเชิง
ระบบของเรือนจ�ำท�ำให้ผู้ต้องขังซึ่งเป็นแม่มองตัวเองว่าเป็นคนไร้ค่า ต้องท�ำทุกสิ่ง
ทุกอย่างตามค�ำสั่ง ไม่มีอ�ำนาจอิสระที่จะคิดหรือท�ำอะไร ไม่มีรายได้ ที่ส�ำคัญคือไม่สามารถ
ท�ำหน้าที่ของแม่ได้ ซึ่งการที่แม่ต้องมาอยู่ในเรือนจ�ำจะแตกต่างจากการที่แม่จากลูกไปท�ำงาน
ในที่ห่างไกล ในกรณีนี้แม้ระยะทางจะห่างไกลแต่แม่อาจโทรศัพท์มาคุยกับลูก ส่งเงินและของ
มาให้ลูก และกลับมาเยี่ยมลูกได้เมื่อต้องการโดยเฉพาะในวันส�ำคัญต่างๆ เช่น วันเกิดลูก
วันสงกรานต์ วันแม่ วันขึน้ ปีใหม่ เป็นต้น แต่การต้องมาอยูใ่ นเรือนจ�ำท�ำให้พนื้ ทีส่ ำ� หรับการเชือ่ ม
สายสัมพันธ์และการติดต่อสือ่ สารระหว่างผูต้ อ้ งขังกับครอบครัวและลูกมีนอ้ ยมาก การเข้ามาอยู่
ในเรือนจ�ำจึงมิได้มีนัยเพียงการต้องห่างกันเพราะระยะทางเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงระยะห่าง
ทางสังคมด้วย
ช่องทางการเชื่อมโยงผู้ที่อยู่ในเรือนจ�ำกับผู้ที่อยู่ในโลกภายนอกถูกตีกรอบไว้เฉพาะ
ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวและญาติพี่น้อง โดยทั่วไปกรมราชทัณฑ์วางแนวทางให้เรือนจ�ำ
จัดการการเยี่ยมญาติเป็นสองแบบ คือ การเยี่ยมปกติและการเยี่ยมใกล้ชิด การเยี่ยมปกติ
เป็นช่องทางการเยี่ยมที่ญาติสามารถมาเยี่ยมผู้ต้องขังได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์
ในช่วงเวลา
8.30-15.00 น.  เมื่อผู้ต้องขังได้รับการแจ้งว่ามีญาติเยี่ยม จะมีเจ้าหน้าที่น�ำผู้ต้องขังออกจาก
แดนหญิงไปยังห้องเยี่ยม  ผู้ต้องขังและญาติจะพูดคุยกันผ่านโทรศัพท์ โดยมีกระจกใสกั้นกลาง
ระหว่างทั้งสองฝ่ายเพื่อ้ปองกันมิให้สามารถส่งสิ่งของถึงกันได้  สิ่งของที่ญาติน�ำมาเยี่ยม
จะต้องอยูใ่ นรายการทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้นำ� มาเยีย่ มได้เท่านัน้ และจะต้องน�ำไปให้เจ้าหน้าทีต่ รวจ
ก่อนส่งเข้าไปในแดนให้แก่ผู้ต้องขัง  ส่วนเงินนั้นหากญาติประสงค์จะฝากให้กับผู้ต้องขัง
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ก็ต้องน�ำฝากเข้าบัญชีของเรือนจ�ำในชื่อของผู้ต้องขัง  เมื่อผู้ต้องขังซื้ออาหารหรือของใช้ต่างๆ
จากร้านค้าหรือร้านสวัสดิการก็จะถูกหักเงินจากบัญชีนั้น
บรรยากาศของการเยี่ย มแบบทั่วไปมีแ นวโน้ มจะสร้ า งความเครี ยดและอ่ อนล้ า
ทัง้ ทางกายและใจให้กบั ผูม้ าเยีย่ ม ลูกอาจต้องใช้เวลาในการเดินทางมาเยีย่ ม อาจต้องขาดเรียน
เมื่อมาถึงก็จะต้องมานั่งคอยเวลาที่จะได้เยี่ยมนานถึงสองชั่วโมงหรือนานกว่านั้น เมื่อถึงเวลา
ได้เข้าเยี่ยม บรรยากาศของการพบกันก็เต็มไปด้วยความเร่งรีบ ไม่สามาถสัมผัสร่างกายกันได้
การพูดคุยผ่านกระจกโดยใช้โทรศัพท์เป็นบรรยากาศที่ไม่เอื้อต่อการแสดงความรักความอบอุ่น
ระหว่างแม่ลูก ความยากล�ำบากในการเยี่ยมก่อให้เกิดระยะห่างทางสังคมระหว่างเรือนจ�ำ
กับครอบครัวและลูกของผูต้ อ้ งขัง นอกจากนีก้ ารใช้อำ� นาจบังคับมิได้จำ� กัดอยูเ่ ฉพาะกับผูต้ อ้ งขัง
ในเรือนจ�ำเท่านั้น แต่ขยายออกไปถึงคนอื่นๆ ที่แม้ไม่ใช่ผู้กระท�ำผิดแต่ก็ต้องตกอยู่ภายใต้
การใช้อ�ำนาจผ่านระเบียบวินัย ภายใต้ระบบของเรือนจ�ำ ผู้มาเยี่ยมรวมทั้งลูกของผู้ต้องขัง
อาจรู้สึกว่าตนเองเป็นนักโทษไปด้วย ซึ่งน่าจะเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ
กับผู้มาติดต่อกับเรือนจ�ำ เช่น การออกค�ำสั่งต่างๆ ด้วยเสียงอันดัง การตรวจเอกสารและ
การตรวจค้นที่ไม่เป็นมิตร หากผู้มาเยี่ยมกระท�ำอะไรผิดพลาดหรือมีข้อค�ำถามก็มักได้รับ
การตอบกลับด้วยท่าทีของผู้มีอ�ำนาจเหนือ
นอกจากการเยี่ ย มทั่ ว ไปซึ่ ง ผู ้ ม าเยี่ ย มสามารถมาได้ ต ามวั น เวลาที่ ท างเรื อ นจ� ำ
เปิดให้เยี่ยมผู้ต้องขังได้แล้ว เรือนจ�ำยังมีการจัดวาระพิเศษของการเยี่ยมปีละ 1-2 ครั้ง เรียกว่า
การเยี่ยมใกล้ชิด ซึ่งเป็นการเยี่ยมที่ทางเรือนจ�ำเป็นผู้ก�ำหนดวันและเวลาเยี่ยม ซึ่งอาจจัดขึ้น
ปี ล ะ 1-2 ครั้ ง ผู้ต ้อ งขังจะเป็นผู้แจ้งญาติของตัว เองว่ า จะมี การเยี่ ยมญาติ ใ กล้ ชิ ดเมื่ อใด
ญาติทปี่ ระสงค์จะมาเยีย่ มในวาระพิเศษนีจ้ ะต้องแจ้งทางเรือนจ�ำและลงชือ่ ไว้ การเยีย่ มใกล้ชดิ
จะต่างจากการเยีย่ มโดยทัว่ ไป โดยผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้เข้าเยีย่ มจะสามารถพบผูต้ อ้ งขังตามสถานที่
เรือนจ�ำจัดไว้ โดยเป็นการพบกันแบบนั่งพูดคุยและรับประทานอาหารร่วมกันได้ เรือนจ�ำ
อาจก� ำ หนดเวลาพบปะไว ร้ ะหว่า ง 1-2 ชั่ วโมง เพื่ อ เป ดิ โอกาสให ผ้ ู ต้ อ้ งการเยี่ ย มและ
แสดงความประสงค์ไว้แล้วได้พบกัน การเยี่ยมใกล้ชิดเป็นช่วงเวลาที่มีค่าส�ำหรับผู้ต้องขัง
และผู้มาเยี่ยมเป็นอย่างมาก ลูกๆ ของผู้ต้องขังสามารถพูดคุยและสัมผัสร่างกายได้โดยอิสระ
ข้อจ�ำกัดของการเยี่ยมใกล้ชิดคือ จะมีครอบครัวจ�ำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถมาเยี่ยมผู้ต้องขัง
ในวาระพิเศษนี้ได้ เพราะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเยี่ยม
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หรืออาจติดภารกิจส�ำคัญไม่อาจมาในวันซึ่งเรือนจ�ำก�ำหนดไว้ได้
นอกจากนี้ จากการที่อ งค์ก ารสหประชาชาติ ไ ด้ มี มติ รั บรองข้ อก� ำ หนดกรุ ง เทพฯ
ซึง่ มีแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างลูกทีย่ งั เล็กกับแม่ ท�ำให้ในบางเรือนจ�ำ
เปิดพื้นที่ของการพบกันของแม่ลูกมากขึ้น เช่น มีการจัดกิจกรรมที่เรียกว่าครอบครัวสัมพันธ์
โดยอนุญาตให้ผตู้ อ้ งขังซึง่ มีลกู ทีย่ งั เล็ก (เช่น อายุไม่เกิน 5 ปี) สามารถลงชือ่ แสดงความประสงค์
ที่จะให้คนในครอบครัวและลูกเข้ามาเยี่ยมในแดนหญิง ซึ่งจะท�ำบ่อยกว่าการเยี่ยมใกล้ชิด
คืออาจอนุญาตให้มาพบกันได้ทุกสองสามเดือน การเปิดพื้นที่การพบกันในลักษณะนี้ช่วยให้
ผูต้ อ้ งขังได้พบลูกและผูอ้ ปุ การะลูกได้บอ่ ยขึน้ อย่างไรก็ตามมีเรือนจ�ำทีจ่ ดั กิจกรรมในลักษณะนี้
แต่ไม่อนุญาตใหผ้ ูอ้ ปุ การะหรือญาติเขา้ ไปพบผูต้ อ้ งขังในแดนหญิง แต่อนุญาตใหเ้ ขา้ ไปเฉพาะเด็ก
ซึ่งเป็นลูกของผู้ต้องขัง ซึ่งในหลายๆ กรณีท�ำให้เด็กหวาดกลัวการต้องเดินเข้าไปในแดนหญิง
ซึง่ มีเจ้าหน้าทีย่ นื ควบคุมอยูเ่ ป็นระยะ และมีผตู้ อ้ งขังแต่งตัวเหมือนๆ กันอยูก่ นั แออัด เด็กบางคน
จ�ำแม่ไม่ได้ ร้องไห้ กลายเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีกับเด็ก
การจัดพื้นที่การพบปะระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัวและลูกในแบบที่ขาดความ
อบอุ่น ไม่เป็นมิตร การรอคอยที่ยาวนานในบริเวณที่ปราศจากสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและ
ให้ความสบายอย่างเพียงพอ ประกอบกับการมุ่งใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อปิดกั้นเรือนจ�ำ
จากโลกภายนอกท�ำให้เรือนจ�ำเป็นพื้นที่พิเศษที่มีลักษณะเฉพาะจนท�ำให้ทั้งคนที่ถูกจ�ำขัง
อยู่ภายในและคนที่อยู่ภายนอกรับรู้ภาพของเรือนจ�ำในฐานะของการเป็นพื้นที่ของการลงโทษ
มองผู ้ อ ยู ่ ใ นเรื อ นจ� ำ เป็ น กลุ ่ ม คนที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะแตกต่ า งจากประชากรกลุ ่ ม อื่ น ๆ
จนน�ำไปสู่การสร้างภาพตายตัว (stereotype) ของเรือนจ�ำ ส�ำหรับเด็กผู้เป็นลูก การที่แม่
ต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมอาจท�ำให้ความมั่นใจ
ภาคภู มิ ใ จ และความศรั ท ธาในตั ว แม่ ล ดน้ อ ยถอยลงและน� ำ ไปสู ่ ก ารขาดความเคารพ
ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตัวเอง ขาดสิ่งยึดมั่นและตัวแบบอันดี และอาจรวมไปถึง
การขาดก�ำลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ยอมปล่อยชีวิตตัวเองไปตามยะถากรรม
สภาวะของบ้านที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ
การที่แม่ต้องจากบ้านไปอยู่ในเรือนจ�ำต่างจากไปในกรณีอื่นๆ เมื่อแม่ต้องเข้าไปอยู่
ในเรือนจ�ำสถานะทางการเงินของบ้านมีแนวโน้มจะถดถอยลงเพราะแม่มักจะเป็นผู้ซึ่งมีส่วน
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ส�ำคัญในการหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว ยิ่งก่อนที่แม่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ  ครอบครัวมี
ความอัตคัดขัดสนมากเท่าไร ความยากล�ำบากทางการเงินของบ้านยิ่งมีมากขึ้นหลังจากที่แม่
ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ  ในสังคมสมัยใหม่ความขัดสนทางการเงินเป็นที่มาของความยาก
ล�ำบากและเป็นอุปสรรคต่อการคงไว้ซึ่งมาตรฐานการด�ำรงชีวิตให้เหมือนเดิมซึ่งหมายรวมถึง
การจัดหาสิ่งจ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิตให้กับสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวอาจต้องลดคุณภาพ
และปริมาณอาหารเพื่อการบริโภคลง บางครอบครัวอาจเลือกใช้วิธีการพึ่งอาศัยอาหารจากวัด
ต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างลง ลูกซึ่งต้องไปโรงเรียนอาจขาดแคลนเงินที่จะซื้ออุปกรณ์
การเรียน ไม่มีเงินค่าอาหารกลางวัน ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนที่ต้องมีค่าใช้จ่าย
เด็กบางคนอาจต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาช่วยหารายได้ หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เกี่ยว
กับการเรียน
การถดถอยของสถานะทางการเงินเป็นสิ่งที่ครอบครัวที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ
ระบุเป็นอันดับแรกๆ ว่าได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ทางออกของปัญหาดูจะมีอยู่อย่างจ�ำกัด
นอกจากกการพยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงแล้ว ผู้อุปการะลูกซึ่งมักจะเป็นตายายที่อายุมาก
แล้ว หรือสุขภาพไม่แข็งแรงก็อาจจะต้องกลับมาท�ำงานหนักขึ้น ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของผู้สูง
อายุและเวลาที่ใช้ในการดูแลเด็กอีกด้วย ผู้อุปการะเด็กมีแนวโน้มจะมีเวลาในการดูแลเด็ก
น้อยลง บางครอบครัวอาจแก้ไขปัญหาด้วยการขอให้ญาติคนอืน่ ย้ายเข้ามาในบ้านเพือ่ ช่วยเหลือ
ดูแลบ้านและเด็ก แต่ก็มิได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะมีญาติพี่น้องที่พร้อมจะย้ายเข้ามา
ช่วยเหลือ บางครอบครัวที่มีพี่น้องซึ่งเป็นเด็กโตกับเด็กเล็กอยู่ด้วยกัน พี่ที่โตพออาจเป็นผู้ช่วย
ดูแลน้องได้
การที่แม่ถูกจ�ำคุกยังมีผลต่อการเพิ่มรายจ่ายซึ่งไม่เคยมีมาก่อน บ้านซึ่งพยายามช่วย
เหลือในเรือ่ งคดีความมีแนวโน้มจะสูญเสียทรัพย์สนิ โดยเฉพาะเงินออมและทีด่ นิ หรือในบางกรณี
อาจยอมเป็นหนี้เป็นสินเพื่อน�ำเงินมาใช้ในการขอปล่อยตัวชั่วคราวและการต่อสู้คดี ในกรณีนี้
มักเป็นครอบครัวทีพ่ อจะมีทรัพย์สนิ อยูบ่ า้ งหรือมีหนทางในการกูย้ มื เงิน ส�ำหรับผูซ้ งึ่ อยูใ่ นฐานะ
อัตคัดขัดสนมาก่อนมักไม่อยูใ่ นฐานะทีจ่ ะท�ำอะไรในเรือ่ งนีไ้ ด้ แต่รายจ่ายทีม่ กั จะเกิดกับเกือบ
ทุกครอบครัวคือค่าใช้จ่ายในการไปเยี่ยมผู้ต้องขัง โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไป
ความขัดสนทางการเงินและการต้องท�ำงานหนัก อาจท�ำให้การไปเยีย่ มผูต้ อ้ งขังค่อยๆ น้อยลงไป
บางกรณีสามารถไปเยี่ยมผู้ต้องขังได้เพียงปีละ 1-2 ครั้ง หรืออาจเว้นระยะการเยี่ยมไป 1-2 ปี
เหยื่อที่มองไม่เห็น |
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หรือแทบไม่ได้ไปเยีย่ มเลย สถานการณ์เช่นนีย้ งิ่ ท�ำให้สายใยผูกพันระหว่างผูต้ อ้ งขังกับครอบครัว
และลูกค่อยๆ อ่อนแอลงยิ่งผู้ต้องขังถูกตัดสินจ�ำคุกเป็นเวลานาน ครอบครัวและลูกก็มีแนวโน้ม
จะยิ่งห่างเหินออกไปมากขึ้น  
การถูกจ�ำคุกของแม่มิได้ส่งผลในทางลบต่อสถานะทางการเงินของครอบครัวเท่านั้น
แต่ยังส่งผลต่อสถานะทางสังคมของบ้านด้วย ไม่เพียงแต่คนทั่วไปจะมีภาพของผู้ที่ต้องเข้าไป
อยูใ่ นเรือนจ�ำในทางลบเท่านัน้ แต่คนแวดล้อมอาจกังวลว่าครอบครัวของผูถ้ กู จ�ำคุกอาจจะมาขอ
ความช่วยเหลือจึงพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ครอบครัวซึ่งเคยอยู่ในฐานะพอ
มีพอกิน มีคนในละแวกบ้าน เพื่อนบ้าน หรือญาติมาเยี่ยมเยียนบ่อยๆ มีแนวโน้มจะรู้สึกว่าคนที่
เคยไปมาหาสู่ค่อยๆหายไป ที่เคยโทรศัพท์มาคุยก็หลีกเลี่ยงไม่รับโทรศัพท์ บางครอบครัวยุติ
การไปร่วมงานของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ งานทอดกฐิน ทอดผ้าป่า หรือแม้แต่งานบวช
งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงงาน ของคนในชุมชนเดียวกัน ส่วนครอบครัวซึ่งมีฐานะอัตคัตขัดสน
มักจะไม่เป็นที่สนใจของคนในชุมชนและไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าร่วมงานต่างๆมาก่อนที่แม่จะ
ถูกจ�ำคุกซึ่งอาจเป็นเพราะ ไม่มีเวลา ไม่ได้รับเชิญ หรือไม่มีเงินร่วมท�ำบุญหรือเงินช่วยงาน
อาจไม่รู้สึกสูญเสียสถานะทางสังคมที่เคยมีมาก่อน
ชีวิตของลูกเมื่อแม่ถูกจ�ำคุก
เมื่อต้องโทษจ�ำคุกลูกมีแนวโน้มจะต้องทุกข์ทรมานและได้รับผลอันเลวร้ายอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะหากแม่เป็นเสาหลักในการเลี้ยงดูลูกและครอบครัว ในสังคมไทย
หากแม่ตอ้ งท�ำงานหรือต้องไปท�ำงานในทีห่ า่ งไกล ตากับยายมักจะเป็นผูเ้ ข้ามาช่วยเหลือเลีย้ งดูหลาน
แม้การเลี้ยงดูครอบครัวโดยพ่อของลูกจะมีปรากฏอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มากนัก โครงสร้างครอบครัว
ของไทยจึงมีแนวโน้มจะเป็นครอบครัวขยายซึ่งมีลักษณะเป็นครอบครัวสองรุ่นอายุ (แม่ ลูก
และตายายอยู ่ ร ่ ว มกั น ) หรื อ ครอบครั ว ข้ า มรุ ่ น (แม่ ไ ปท� ำ งานในที่ ห ่ า งไกล โดยมี ต ายาย
และหลานอยู่ร่วมกัน)
การต้องไปอยู่ในเรือนจ�ำของแม่เป็นเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและลูกนับ
จากที่แม่ถูกจับกุม ถูกด�ำเนินคดี ไปจนถึงการถูกตัดสินลงโทษจ�ำคุก ระยะเวลาที่แม่ต้องถูกจ�ำ
คุกอาจเป็นเพียงช่วงสั้นๆ หรือยาวนานถึงกว่ายี่สิบปีหรือตลอดชีวิต ความรุนแรงของผลที่ลูก
จะได้รับจากการถูกจ�ำคุกของแม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายประการ ที่ส�ำคัญได้แก่ สายสัมพันธ์
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และความจริงจังที่ญาติพี่น้องจะเข้ามารับภาระในการเลี้ยงดูลูกที่แม่ถูกจ�ำคุก ทรัพยากรและ
ทรัพย์สินที่มีอยู่ ความเป็นไปได้ในการหารายได้มาทดแทนรายได้ที่เสียไปและรายจ่ายที่เพิ่ม
ขึ้นจากการถูกจ�ำคุกของแม่ ช่วงวัยของลูก ความสามารถในการปรับตัวของลูก ก�ำลังใจที่ลูกได้
รับทั้งจากแม่ คนในครอบครัว และคนอื่นๆ ในโรงเรียนและชุมชน
ความเสียใจ สิ้นหวัง และความทุกข์ทรมานจากการที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ
เป็นสภาวะทางจิตใจและอารมณ์ทเี่ กิดขึน้ กับลูกทุกคน แต่ความรุนแรงของความรูส้ กึ อาจแตกต่างกัน
ตามวัยและวุฒิภาวะของเด็ก ความรู้สึกที่ลูกได้รับจากการไปอยู่ในเรือนจ�ำของแม่มีลักษณะ
เฉพาะที่เรียกว่า ความเศร้าและความทุกข์ที่เปิดเผยหรือบอกผู้อื่นไม่ได้ (disenfranchise grief)
เด็กมักได้รบั การบอกจากผูอ้ ปุ การะหรือญาติสนิทว่า ให้เก็บเรือ่ งนีเ้ ป็นความลับ (forced silence)
ท�ำให้เด็กยิ่งไม่มีสามารถเล่าหรือแบ่งปันความรู้สึกที่หดหู่ใจให้กับผู้อื่นได้ เด็กอาจรู้สึกว่า
ตนเองก�ำลังปิดบังเรื่องส�ำคัญกับเพื่อนสนิทหรือครูที่ตนเองมีความเคารพ อาจหวั่นเกรงว่า
เมื่อทุกคนรู้เรื่อง ตนเองจะกลายเป็นคนที่ไม่ได้รับความไว้วางใจอีกต่อไป สถานการณ์ที่เด็ก
ต้องเก็บความทุกข์และความเสียใจไว้กับตัวเอง ท�ำให้เด็กยิ่งได้รับความกระทบกระเทือนใจ
และมีความกดดันมากขึ้น
เด็กบางคนอาจต้องเผชิญกับการแตกสลายของครอบครัว เด็กที่เคยอยู่กับแม่ต้อง
สูญเสียแม่ซึ่งเป็นบุคคลส�ำคัญในชีวิต คนที่แม่ไปท�ำงานในที่ห่างไกลอาจต้องประสบกับ
การทีต่ ายายทีเ่ คยอยูบ่ า้ น ต้องออกไปท�ำงาน ความอบอุน่ และการดูแลทีเ่ คยได้รบั ในชีวติ ประจ�ำวัน
ลดน้อยถอยลงหรือหมดไป เด็กบางคนต้องพรากจากพี่หรือน้องเพราะต้องมีการย้ายเด็ก
บางคนไปให้ญาติคนอื่นรับผิดชอบเลี้ยงดู เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบกระเทือนจิตใจ
ของเด็ ก ผู ้ อุ ป การะอาจไม่ มี เ วลามาปลอบโยนหรื อ พู ด คุ ย ให้ เ ด็ ก ผ่ อ นคลายความทุ ก ข์
เพราะต้องยุ่งอยู่กับเรื่องของคดีความ หรือต้องไปดูแลแม่ซึ่งถูกจับกุมหรือถูกส่งเข้าเรือนจ�ำ 
หรืออาจก�ำลังวุ่นวายอยู่กับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องรายรับรายจ่ายของบ้าน
สภาพจิตใจที่แตกสลายผนวกกับสถานการณ์ที่ยากล�ำบากของบ้านทั้งในด้าน
การเงินและการขาดขวัญก�ำลังใจของคนในครอบครัวอาจส่งผลให้เด็กซึ่งก�ำลังเรียนหนังสือ
ในหลายๆ ด้าน เช่น ไม่ตั้งใจเรียน ไม่อยากไปโรงเรียน ผลการเรียนลดต�่ำลง และบางคน
อาจตัดสินใจออกจากโรงเรียนกลางคัน หรืออาจยุติการเรียนเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ
เหยื่อที่มองไม่เห็น |
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(ในปัจจุบันคือมัธยม 3) ซึ่งก่อนที่แม่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำเด็กอาจวางแผนไว้ว่าจะเรียนต่อ
แต่การถูกจ�ำคุกของแม่ท�ำให้การเรียนสะดุดลง เด็กบางคนอาจเริ่มเที่ยวเตร่เพื่อชดเชยหรือ
ให้ลืมความทุกข์ บางคนอาจดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เสพยา เมื่อขาดเงินก็อาจหันเข้าสู่การลักทรัพย์
ฉกชิงวิ่งราว ขายยาเสพติด
อย่างไรก็ตามมิได้หมายความว่าการที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำจะท�ำให้เด็กมีชีวิต
ที่ล้มเหลวหรือมีปัญหาต่อเนื่องยาวนานเสมอไป บางครอบครัวสามารถรับมือกับเหตุการณ์
วิกฤตได้ดีและสามารถประคับประคองให้เด็กก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาได้
บางครอบครั ว อาจจั ด การกั บ รายได้ ที่ ล ดลง โดยพยายามลดรายจ่ า ยให้ น ้ อ ยลงกว่ า เดิ ม
บางครอบครัวอาจมีญาติสนิทเข้ามาช่วยเหลือ บางครอบครัวยอมรับสภาพการท�ำงานหนักขึ้น
เพื่อฟันฝ่าวิกฤตไปให้ได้ ในส่วนของลูกซึ่งยังเป็นเด็ก ผู้อุปการะและญาติพี่น้องอาจช่วยกัน
ปลอบโยน ให้ก�ำลังใจ และให้ความมั่นใจแก่เด็กในทุกๆ ด้าน นอกจากนี้แม่ซึ่งอยู่ในเรือนจ�ำ
ก็อาจมีบทบาทส�ำคัญในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ยอมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ขอให้ลูกให้อภัย และให้ก�ำลังใจลูกให้พยายามท�ำความดีและสร้างความก้าวหน้าให้กับชีวิต
แสดงความภาคภูมใิ จในตัวลูกและท�ำให้ลกู เห็นคุณค่าในตัวเอง ไม่ยอมแพ้กบั อุปสรรคทีเ่ กิดขึน้
เมื่อลูกต้องเติบโตในเรือนจ�ำ
ผู ้ ห ญิ ง จ� ำ นวนหนึ่ ง ถู ก จั บ กุ ม และต้ อ งเข้ า ไปอยู ่ ใ นเรื อ นจ� ำ ขณะที่ ก� ำ ลั ง ตั้ ง ครรภ์
การต้องเข้าไปอยูใ่ นเรือนจ�ำเพียงล�ำพังก็เป็นสภาวะทีผ่ หู้ ญิงต้องทุกข์ทรมานและหดหูใ่ จมากอยูแ่ ล้ว
แต่ ก ารมี ลู ก ติ ด ท้ อ งมาด้ ว ยยิ่ ง ท� ำ ให้ จิ ต ใจของผู ้ ห ญิ ง ตกอยู ่ ใ นสภาวะที่ ย�่ ำ แย่ ล งไปอี ก
ส�ำหรับผู้ที่มีความพร้อมการตั้งครรภ์มักเป็นช่วงเวลาแห่งความดีใจและปลื้มปิติที่จะได้มีลูก
แต่การตั้งครรภ์ขณะที่ต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำท�ำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเป็นสิ่ง “ผิดเวลา ผิดสถานที่”
ผู ้ ห ญิ ง ที่ ตั้ ง ครรภ์ รู ้ สึ ก ผิ ด ที่ ลู ก ในท้ อ งต้ อ งเข้ า มาอยู ่ ใ นเรื อ นจ� ำ กั บ ตั ว เอง ความกั ง วลของ
ผูต้ งั้ ครรภ์มกั เกีย่ วข้องกับสุขภาพครรภ์ ผูห้ ญิงมองว่าผูท้ ตี่ งั้ ครรภ์มคี วามต้องการพิเศษหลายอย่าง
ที่ไม่อาจร้องขอหรือได้รับความเห็นใจจากทางเรือนจ�ำ  เช่น ผู้ที่แพ้ท้องอาจอยากรับประทาน
อาหารบางอย่างที่จะช่วยลดการแพ้ท้อง แต่ก็ไม่อาจหาได้ในเรือนจ�ำ  และผู้ต้องขังมักไม่กล้า
บอกกับเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตั้งครรภ์อาจเชื่อว่า เมื่อตั้งครรภ์ควรงดอาหารบางประเภทหรือควรรับ
ประทานอาหารบางอย่างเป็นพิเศษเพื่อให้เด็กแข็งแรง คลอดง่าย แต่ก็เป็นการยากที่จะได้รับ
สิ่งที่ต้องการจากเรือนจ�ำ  นอกจากนี้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์บางคนอาจรู้สึกอึดอัดกับการท�ำสิ่งต่างๆ
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ตามตารางเวลาที่ทางเรือนจ�ำก�ำหนดไว้อย่างเข้มงวด บางคนอาจต้องการหลับในตอนกลางวัน
หรือต้องการรับประทานอาหารในเวลาที่ต้องขึ้นเรือนนอนไปแล้ว
นอกจากผู้หญิงซึ่งตั้งครรภ์จะมีความกังวลเกี่ยวกับการคลอดเมื่อครรภ์ครบก�ำหนด
แล้ว ทุกคนจะมีความกังวลเกี่ยวกับเด็กที่จะเกิดมา ในเรือนจ�ำซึ่งไม่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ในการเลี้ยงเด็กแรกคลอด ผู้ต้องขังหญิงจะเริ่มวางแผนเกี่ยวกับการให้ญาติมารับเด็กไป
หลังจากคลอดแล้ว แม้วา่ บางคนอาจต้องการให้ลกู ทีเ่ กิดมาอยูก่ บั ตัวเองไประยะหนึง่ เพือ่ ให้ลกู
ได้กินนมแม่ แต่ความแออัด การขาดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก และค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่
ซึ่งต้องการให้มีคนมารับเด็กไปหลังจากคลอดแล้ว ท�ำให้ผู้ต้องขังหญิงไม่มีทางเลือกในเรื่องนี้
มากนักนอกจากจะต้องหาทางส่งลูกออกไปให้ญาติพี่น้องช่วยดูแล ความกังวลของผู้เป็นแม่
จะอยู่ที่คนซึ่งจะมารับลูกไปว่าจะเลี้ยงลูกได้ดีเพียงใด
ในเรือนจ�ำบางแห่งซึง่ มีการจัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับการเลีย้ งดูเด็กทารกแรกเกิด
เช่น มีหอ้ งซึง่ จัดไว้เฉพาะส�ำหรับเด็กทารก มีทนี่ อนและผ้าห่มส�ำหรับเด็ก มีนำ�้ ร้อน รวมทัง้ บางแห่ง
อาจมีนมผงส�ำหรับเด็กในกรณีที่แม่ไม่สามารถให้นมลูกได้ เช่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในเรือนจ�ำ
ลักษณะนีม้ กั มีเด็กทารกและเด็กเล็กอยูใ่ นเรือนจ�ำอยูเ่ กือบตลอดเวลา ผูต้ งั้ ครรภ์จงึ เห็นตัวอย่าง
ของการเลี้ยงดูเด็กเพิ่งคลอดในเรือนจ�ำ  ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจว่าจะเลี้ยงลูก
ทีเ่ พิง่ คลอดไประยะหนึง่ และค่อยให้ญาติมารับเด็กไป หรือจะให้ญาติมารับเด็กไปทันทีหลังคลอด
โดยทั่วไป ผู้ตั้งครรภ์จะถูกพาไปคลอดที่โรงพยาบาล และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนว่า
ให้ลงบันทึกในใบสูติบัตรว่าเด็กเกิดที่โรงพยาบาลห้ามลงว่าเป็นเรือนจ�ำ  หลังจากคลอดแล้ว
หากไม่มีญาติมารับเด็กไป เด็กจะกลับเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำกับแม่ เรือนจ�ำส่วนใหญ่ของไทย
ไม่มีการจัดพื้นที่พิเศษส�ำหรับแม่และเด็กให้สามารถอยู่ด้วยกันได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
แต่จะมีการจัดห้องไว้สำ� หรับเลีย้ งเด็กแรกเกิดในตอนกลางวัน แต่ในตอนกลางคืนผูเ้ ป็นแม่จะต้อง
กลับเข้าสู่เรือนนอนพร้อมกับผู้ต้องขังทั่วไป ซึ่งแม่จะต้องน�ำลูกไปนอนกับแม่ด้วย ความแออัด
ของเรือนนอนท�ำให้ผู้เป็นแม่วิตกกังวลว่าลูกจะไม่สบายหรืออาจติดโรคบางอย่างจากผู้ต้องขัง
ที่อยู่ด้วยกันได้ มีเรือนจ�ำเป็นบางแห่งเท่านั้นที่สามารถจัดห้องนอนซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรง
ตามระเบียบของเรือนจ�ำเฉพาะส�ำหรับให้แม่และลูกได้นอนด้วยกัน ซึ่งเรือนจ�ำที่จะท�ำเช่นนี้ได้
ต้องมีพื้นที่เพียงพอและมีจ�ำนวนผู้ต้องขังที่ต้องการเลี้ยงลูกเกิดใหม่ในเรือนจ�ำจ�ำนวนมากพอ
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เด็กแรกเกิดและเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำกับแม่ มีโอกาสได้ใกล้ชิดแม่ ได้กินนมแม่
แต่ขณะเดียวกันก็มขี อ้ จ�ำกัดอืน่ ๆ คือเด็กไม่ได้เติบโตในบรรยากาศของบ้าน แต่เป็นบรรยากาศ
ของสถานที่คุมขังซึ่งมีผู้ต้องขังมากมาย มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลผู้ต้องขัง แม้จะไม่ได้
ควบคุมเด็กโดยตรงแต่ก็เป็นการควบคุมแม่ของเด็ก แม่ไม่มีอ�ำนาจอิสระที่จะเลี้ยงลูกในแบบ
ที่ตนเองเห็นว่าดีและเหมาะสม นอกจากนี้เมื่อเด็กเริ่มโตขึ้นแม่อาจมีความกังวลเกี่ยวกับ
การจัดหาอาหารเสริมให้กับลูก นอกจากนี้เด็กยังต้องเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่มีข้อจ�ำกัดคือ
ไม่มีโอกาสได้เห็นสิ่งที่เด็กทั่วไปในโลกภายนอกได้เห็น ได้ยิน หรือสัมผัส เช่น ไม่ได้ยินเสียงแม่
ร้องเพลงกล่อมลูก ไม่เคยเห็นหรือสัมผัสสัตว์เลีย้ ง ไม่รจู้ กั ถนนหรือรถราประเภทต่างๆ นอกจากนี้
เด็กอาจสัมผัสได้ถงึ ความเครียด ความเศร้า หรืออารมณ์ทหี่ ดหูข่ องแม่  และพลอยเครียดไปด้วย
เหตุการณ์วิกฤตส�ำหรับแม่และลูกคือวันที่ญาติมารับลูกออกไปเลี้ยงนอกเรือนจ�ำ 
ส�ำหรับแม่แล้วการจากกันในลักษณะนี้แตกต่างจากการที่แม่ต้องจากลูกไปท�ำงาน เพราะแม่
ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้พบลูกอีกเมื่อไร เพราะขึ้นอยู่กับว่าจะมีญาติพาลูกมาเยี่ยมหรือไม่
แม่ไม่สามารถเป็นฝ่ายไปหาลูกได้ และแม้เมื่อมีการพาลูกมาเยี่ยม แม่ก็ไม่มีโอกาสกอด
หรือสัมผัสลูก ต้องดูลูกผ่านกระจกที่กั้นไว้   เรือนจ�ำของไทยมิได้จัดห้องเยี่ยมไว้เป็นพิเศษ
ส�ำหรับแม่และลูกทีย่ งั เป็นทารกหรือเด็กเล็ก การน�ำลูกมาเยีย่ มแม่ทเี่ รือนจ�ำยิง่ ท�ำให้แม่เจ็บปวด
มากขึ้น ในส่วนของเด็กแม้จะยังเป็นทารกหรือเป็นเด็กเล็ก วันที่ต้องจากแม่ เด็กจะสัมผัสได้ถึง
ความรู้สึกของแม่ และอาจรู้ด้วยว่าก�ำลังต้องจากแม่ไป เพราะส่วนใหญ่แล้วเด็กจะร้องไห้และ
ไม่ยอมไปกับผู้ที่มารับ อาจเป็นไปได้ว่าเด็กยังไม่คุ้นเคยกับคนที่มารับไป และเด็กคุ้นเคย
กับการอยู่กับแม่ในเรือนจ�ำมานาน
สิทธิของเด็กในระบบยุติธรรมทางอาญา
อาชญากรรมเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในทุกสังคมแต่การจะนิยามว่าการกระท�ำใดเป็นอาชญากรรม
ขึ้นอยู่กับแต่ละสังคมและแต่ละช่วงเวลา การลงโทษผู้ประกอบอาชญากรรมมิใช่เป็นเพียงการ
ลงโทษผู้กระท�ำผิดในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลเท่านั้น แต่ยังท�ำหน้าที่ส�ำคัญในระดับสังคม
คื อ เป็ น การแยกผู ้ ที่ เ ป็ น คนปกติ อ อกจากผู ้ เ บี่ ย งเบนซึ่ ง เป็ น การชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การลงโทษ
เป็นพันธะที่สังคมพึงกระท�ำเพื่อธ�ำรงรักษาไว้ ซึ่งสิ่งที่สังคมยอมรับกันว่าเป็นความถูกต้อง
อีกด้วย แนวคิดของความยุติธรรมทางอาญาในยุคแรกๆ จึงมุ่งความสนใจไปที่การลงโทษ
ผูป้ ระกอบอาชญากรรมโดยเฉพาะการใช้การจ�ำคุกเป็นมาตรการหลัก แม้วา่ จะเริม่ มีการวิพากษ์วจิ ารณ์
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ถึ ง ความไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและผลข้ า งเคี ย งอื่ น ๆ จากการจ� ำ คุ ก แต่ วิ ถี คิ ด ในการลงโทษ
ผู้ประกอบอาชญากรรมในหลายๆ สังคมก็มิได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากนัก
อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการยุคหลังทันสมัย (Foucault, 1977) มองว่า การลงโทษด้วย
การจ�ำคุกอันเป็นส่วนหนึ่งของระบบยุติธรรมทางอาญา มิได้ใช้เพื่อจูงใจให้คนท�ำในสิ่งที่สังคม
เห็นว่าดีงามอย่างที่นักวิชาการในยุคคลาสสิกอ้างถึงเท่านั้น แต่การลงโทษจ�ำคุกเป็นเทคนิควิธี
ที่ระบบยุติธรรมทางอาญาน�ำมาใช้ผ่านสิ่งที่เรียกว่าอ�ำนาจเชิงระเบียบวินัยเพื่อบังคับร่างกาย
และจิตวิญาณของคนให้เป็นไปตามทีร่ ะบบยุตธิ รรมทางอาญาได้ออกแบบไว้แล้ว เป็นการสร้าง
ความมั่นคงและเสถียรภาพให้กับสังคมในระดับที่ใหญ่กว่า ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงระบบ
ยุตธิ รรมทางอาญาโดยการหาทางเลือกอืน่ แทนการจ�ำคุกจึงเป็นเรือ่ งยาก และในส่วนของเรือนจ�ำเอง
การจะปรับการจัดระเบียบของเรือนจ�ำใหม่โดยการผ่อนปรนในเรื่องความเข้มงวดเกี่ยวกับ
ระเบียบวินัยและการลดการบังคับให้ผู้ต้องขังท�ำสิ่งต่างๆ ตามค�ำสั่งอย่างเคร่งครัดรวมถึงการ
จัดให้มกี ารเยีย่ มเยียนทีเ่ ป็นมิตรก็ดจู ะท�ำได้ยาก เพราะเรือนจ�ำถูกออกแบบให้ขาดความยืดหยุน่
และมี ก ระบวนการที่ ล ดทอนความเป็ น มนุ ษ ย์ ล ง การน� ำ ประเด็ น ในเรื่ อ งลู ก ของผู ้ ต ้ อ งขั ง
มาสู ่ ก ารพิ จ ารณาเพื่อ ปรับเปลี่ย นเรือ นจ�ำให้มีสภาวะทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ ยอมรั บ
ความส�ำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างผูต้ อ้ งขังกับลูกและบุคคลภายนอกจึงเป็นการเปลีย่ นวิธคี ดิ
ที่ส�ำคัญและยากที่จะส�ำเร็จ  
ฐานคิดของความยุตธิ รรมทางอาญามองการลงโทษว่าเป็นเรือ่ งในระดับปัจเจกบุคคล
คือเมื่อผู้ใดกระท�ำผิด ผู้นั้นย่อมถูกด�ำเนินคดีและลงโทษตามที่กฎหมายก�ำหนด การมองเช่นนี้
เป็นการละเลยข้อเท็จจริงที่ว่าการลงโทษบุคคลหนึ่งบุคคลใดอาจเท่ากับเป็นการลงโทษคน
ที่ไม่ได้ท�ำผิดไปด้วย (collateral punishment) ซึ่งเห็นได้ชัดในกรณีลูกของผู้ถูกลงโทษ ซึ่งไม่
ต่างจากการลงโทษผู้บริสุทธิ์ ซึ่งพลอยได้รับการลงโทษที่สังคมไม่ได้ตะหนักถึง นับเป็นการ
ลงโทษที่แยบยล เงียบ แอบซ่อนตัวอยู่ และโหดร้าย การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงผู้บริสุทธิ์
จ�ำนวนมากที่ได้รับผลในทางลบจากการลงโทษแม่  
ถึงแม้วา่ ทัศนะพืน้ ฐานในการมองประเด็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับลูกซึง่ แม่ตอ้ งเข้าไปอยูใ่ น
เรือนจ�ำจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม แต่กม็ คี วามพยายามที่นานาประเทศได ร้ ว่ มกัน
ลงนามในข้อตกลงที่ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก และความจ�ำเป็นที่จะต้องคุ้มครองดูแลเด็ก
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ซึ่งพ่อแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ  ในปี 2532 คณะกรรมาธิการองค์การสหประชาชาติได้มีมติ
รับรองอนุสัญญาว่าด้ายสิทธิเด็ก (The Convention on the Rights of the Child) และมีผล
ในทางปฏิบัติในปี 2533 จนถึงปัจจุบันนี้มีประเทศต่างๆ จ�ำนวน 196 ประเทศร่วมลงนาม
หลักการส�ำคัญปรากฏอยู่ในบทบัญญัติมาตรา 3 ดังนี้
การกระท�ำทุกอย่างที่เกี่ยวกับเด็กไม่ว่าจะด�ำเนินการโดยสถาบันอันเป็น
สวัสดิการของรัฐหรือเอกชน หรือโดยศาล หรือโดยผู้มีสิทธิอ�ำนาจใด
หรื อ องค์ ก รทางกฎหมาย ประโยชน์ สู ง สุ ด ของเด็ ก จะต้ อ งมาเป็ น
อันดับแรกเสมอ
คณะกรรมาธิการได้ย�้ำว่าการจ�ำคุกพ่อแม่จะต้องกระท�ำอย่างรอบคอบโดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดที่เด็กพึงได้รับ โดยกระบวนการนี้จะต้องมีผู้แทนมืออาชีพที่มีความเป็นอิสระให้
ความเห็นโดยน�ำเรือ่ งเหล่านีเ้ ข้ามาสูก่ ารตัดสินใจในการจะสัง่ คุมขัง หรือคุมขังก่อนการพิจารณาคดี
และการตัดสินจ�ำคุก โดยการตัดสินใจจะต้องค�ำนึงว่าจะน�ำเด็กไปไว้ทไี่ หน การจ�ำคุกแม่หรือพ่อ
เป็นการท�ำให้ลกู กับพ่อแม่ตอ้ งแยกออกจากกันถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กตามบทบัญญัติ
มาตรา 8 ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึง่ ก�ำหนดว่า รัฐจะต้องพิทกั ษ์สทิ ธิของเด็กซึง่ หมายรวม
ถึงการไม่พรากพ่อแม่ไปจากเด็ก
อย่างไรก็ตามการศึกษาในประเทศอังกฤษพบว่า ในการพิจารณาคดีและการพิพากษา
จ�ำคุกผูเ้ ป็นแม่ รวม 75 คดี ไม่มกี ารน�ำสิทธิของเด็กตามบทบัญญัตมิ าตรา 8 เข้ามาเป็นส่วนหนึง่
ของการพิจารณาเลย แต่มีการพูดถึงสวัสดิการของเด็กว่าจะให้ใครเป็นผู้ดูแล โดยที่ไม่มีการ
กล่าวถึงเรือ่ งนีใ้ นฐานะสิทธิของเด็กทีจ่ ะต้องได้รบั การปกป้อง ในบางคดีศาลมิได้มกี ารกล่าวถึง
ตัวเด็กเลย แต่ก็มีบางคดีที่ศาลแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลอันเลวร้ายที่จะเกิดกับเด็กอยู่บ้าง
แต่ประเด็นจะมุ่งไปที่การมองว่าเป็นความผิดของจ�ำเลย มิได้มีการมองไปถึงสิทธิของเด็กและ
น�ำเรื่องนี้เข้ามาสู่การพิจารณาการตัดสินระยะเวลาในการจ�ำคุกจ�ำเลย หรือการมองหาทาง
เลือกอื่นแทนการจ�ำคุก (Epstein, 2014)
ประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัตเิ พิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
(ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2550 ซึ่งค�ำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกโดยมุ่งเน้นที่การไม่พรากลูก
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ไปจากแม่ในขณะที่แม่เพิ่งคลอดหรือเมื่อลูกยังอยู่ในวัยทารกไว้ดังนี้
มาตรา 246 เมื่อจ�ำเลย สามี ภริยา ญาติของจ�ำเลย พนักงานอัยการ
ผู้บัญชาการเรือนจ�ำหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายจ�ำคุก
ร้องขอ หรือเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลมีอ�ำนาจสั่งให้ทุเลาการบังคับให้
จ�ำคุกไว้ก่อนจนกว่าเหตุอันควรทุเลาจะหมดไป ในกรณีต่อไปนี้
(1) เมื่อจ�ำเลยวิกลจริต (2) เมื่อเกรงว่าจ�ำเลยจะอันตรายถึงชีวิตถ้าต้อง
จ�ำคุก (3) จ�ำเลยมีครรภ์ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป และ (4) จ�ำเลยคลอดบุตร
ยังไม่ถึงเดือน
ข้อกฎหมายนีส้ ะท้อนความละเอียดอ่อนทีม่ ตี อ่ ผูห้ ญิงซึง่ ตัง้ ครรภ์และผูซ้ งึ่ เพิง่ คลอดบุตร
ซึง่ หากได้มกิ ารน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง จะเป็นการให้โอกาสให้แม่และลูกซึง่ ยังเป็นทารก
ได้ อ ยู ่ ใ กล้ ชิ ด กันภายนอกเรือ นจ�ำ ซึ่งน่าจะมีผ ลในทางบวกกั บสุ ข ภาพทั้ ง ทางกายและใจ
ทั้งของแม่และลูก และยังจะมีผลดีต่อพัฒนาการของเด็กด้วย ซึ่งในเรื่องนี้ควรได้มีการศึกษา
อย่างเป็นระบบถึงผลของใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองดูแลสิทธิของเด็ก  
ค�ำถามที่คนจ�ำนวนไม่น้อยมีต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็คือ ในการจับกุม
การด�ำเนินคดี การพิจารณาคดีและตัดสินลงโทษ ผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องมีความสนใจ
ในข้อมูลเกี่ยวกับเด็กซึ่งเป็นลูกของผู้กระท�ำผิดมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะการสร้างสมดุล
ระหว่างการลงโทษแม่ ซึง่ เป็นผูก้ ระท�ำผิดกับเรือ่ งของสิทธิเด็กซึง่ อาจจะได้รบั ผลกระทบอันรุนแรง
จากกระบวนยุตธิ รรมทางอาญาไปพร้อมๆ กันด้วย  ผลจากการศึกษานีแ้ สดงให้เห็นว่า แต่ละขัน้ ตอน
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญายังไม่มีระบบการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กซึ่งเป็นลูก
ของผู้ต้องขัง เช่น แม้ในกฎหมายจะบัญญัติให้การพิจารณาคดีต้องค�ำนึงถึงเป็นพิเศษคือ
ผู้ที่ตั้งครรภ์ได้ 7 เดือนขึ้นไปและผู้หญิงซึ่งคลอดลูกได้ไม่เกิน 1 เดือน แต่ข้อมูลในลักษณะนี้
มักจะไม่ได้ถูกน�ำเข้าสู่แต่ละขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  การละเลยประเด็น
ในเรื่องนี้ย่อมถือว่าเป็นจุดอ่อนของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งควรได้รับ
การปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างความยุติธรรมทางอาญาให้กับเหยื่อซึ่งมิได้เป็นผู้กระท�ำผิด
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เริ่มต้นจากการสับเปลี่ยนฐานคิดในการลงโทษ
แนวคิดในการใช้การจ�ำคุกเป็นมาตรการหลักในลงโทษผู้กระท�ำผิดทางอาญาเชื่อว่า
การลงโทษอย่างเข้มข้นและรุนแรงจะท�ำให้อาชญากรรมลดลง แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า
ประสบความล้มเหลวในการสร้างระบบควบคุมทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ สถานการณ์ใน
หลายๆ ประเทศซึ่งมีปรากฎการณ์การจ�ำคุกประชาชนจ�ำนวนมากบ่งชี้ว่า มาตรการดังกล่าว
ไม่ได้ช่วยให้อาชญากรรมลดลง ยิ่งไปกว่านั้นความคาดหวังที่จะให้เรือนจ�ำท�ำหน้าที่ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง (corrections) ท�ำให้บุคคลส�ำนึกผิด และสามารถ
กลับคืนเป็นคนดีในสังคมกลับปรากฏผลเป็นตรงกันข้าม นอกจากสภาวะคนล้นคุกจะท�ำให้
ยากล�ำบากต่อการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ต้องขังแล้ว   ยังปรากฏว่าการจ�ำคุกซึ่งเป็นการพราก
บุคคลมาจากครอบครัว ชุมชน และสังคม ส่งผลอันเลวร้ายไม่เฉพาะต่อตัวของผู้ถูกจองจ�ำ 
แต่บุคคลซึ่งอยู่ถูกทอดทิ้งอยู่เบื้องหลัง โดยเฉพาะครอบครัวและลูกของผู้ที่ถูกส่งเข้าเรือนจ�ำ
ก็พลอยได้รับผลข้างเคียงจากการจ�ำคุกไปด้วย
ค�ำว่าการจ�ำคุกประชาชนจ�ำนวนมาก (mass imprisonment) ถูกน�ำมาใช้เมื่อปี 2543
เพื่ออธิบายสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 2513  ซึ่งจ�ำนวนผู้ถูกจ�ำคุกขยายตัว
ขึ้นอย่างรวดเร็วอันเป็นผลมาจากการใช้การจ�ำคุกเป็นนโยบายส�ำคัญในการปราบปราม
อาชญากรรม นับตัง้ แต่ปี 2513 เป็นต้นมา จ�ำนวนผูต้ อ้ งขังในสหรัฐอเมริกาเพิม่ ขึน้ เป็น 400 เท่า
ประมาณได้ว่าในสหรัฐอเมริการมีผู้ต้องขังสูงถึง 719 คนต่อประชากร 100,000 คน นับเป็น
ประเทศที่มีอัตราผู้ต้องขังต่อประชากรสูงที่สุดในโลก การจ�ำคุกประชาชนจ�ำนวนมากได้น�ำไป
สู่การสร้างระบอบใหม่ของการลงโทษซึ่งแตกต่างไปจากการลงโทษของยุคสมัยใหม่ที่เริ่มต้น
มาในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ระบอบใหม่ที่เกิดขึ้นนี้มีประจักษ์พยานจากการเพิ่มขึ้น
อย่างมหาศาลของผู้ต้องขัง และยังมีลักษณะพิเศษคือเป็นการสร้างระบบเพื่อคุมขังประชาชน
บางกลุ่ม (เช่น คนผิวด�ำ คนที่มีการศึกษาน้อย) การจ�ำคุกประชาชนจ�ำนวนมากยังมีความแตก
ต่างจากการจ�ำคุกทั่วๆ ไป (imprisonment) คือการท�ำให้เรือนจ�ำเป็นพื้นที่ของการลงโทษ
มากกว่ า การฟื ้ น ฟู เ ยี ย วยาซึ่ ง สภาพการณ์ ข องเรื อ นจ� ำ ในระบอบนี้ จ ะไม่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ
สุขอนามัย สุขาภิบาล และการดูแลสุขภาพจิตของผู้ต้องขัง
ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ใช้การจ�ำคุกเป็นนโยบายหลักในการแก้ไขปัญหาสิ่งที่รัฐนิยาม
ว่าเป็น “อาชญากรรม” โดยเฉพาะในเรื่องยาเสพติด โดยได้ด�ำเนินการผ่านแนวนโยบายของ
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รัฐบาลและการออกกฎหมายเพื่อลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งมีผลท�ำให้มีการเพิ่มขึ้น
ของผู้ต้องขังอย่างมากและในอัตราที่รวดเร็ว โดยเฉพาะจ�ำนวนของผู้ต้องขังหญิงเพิ่มขึ้น
ในอัตราส่วนที่สูงกว่าผู้ชาย โดยเหตุที่ปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องซับซ้อนเกี่ยวข้องกับปัญหา
อันเกิดจากการพัฒนาประเทศในภาพรวมและความไม่ยุติธรรมทางสังคมหลายประการ
การน�ำกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญามาใช้เพื่อเป็นกลไกในการควบคุมและ
การบั ง คั บ ทางสังคมจึงน�ำไปสู่ก ารเพิ่ม ขึ้นของปั ญ หามากกว่ า จะแก้ ปั ญ หา ดั ง จะเห็ น ว่ า
แม้จะมีความพยายามจับกุมผู้กระท�ำผิดจ�ำนวนมากจนเกิดสภาพของ “คนล้นคุก” แต่การแพร่
ระบาดของยาเสพติดก็มิได้ลดลง
การด� ำ เนิ น การให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายของเรื อ นจ� ำ ประสบกั บ ปั ญ หาหลายประการ
อันเนือ่ งมาจากการขัดกันระหว่างเป้าหมายของการควบคุมให้เรือนจ�ำมีความมัน่ คง สงบเรียบร้อย
ซึ่งต้องมีการจัดระเบียบเรือนจ�ำให้มีการบังคับบัญชาที่เข้มงวด กับเป้าหมายในเรื่องการฟื้นฟู
เยียวยาซึ่งต้องอาศัยความยืดหยุ่นในการบังคับควบคุม เพื่อเปิดพื้นที่ให้หน่วยงานอื่นๆ เข้ามา
มีสว่ นร่วมในการดูแลผูต้ อ้ งขัง นอกจากนืเ้ รือนจ�ำยังขาดแคลนทรัพยากรทีจ่ ะมาใช้พฒ
ั นาเรือนจ�ำ
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ต้องขัง การใช้นโยบายให้เรือนจ�ำเป็นวิธีการหลักในการ
ลงโทษผู้กระท�ำผิดทางอาญา ยิ่งท�ำให้จ�ำนวนผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และในหลายๆ
ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ไม่สามารถด�ำเนินการให้เรือนจ�ำเป็นพื้นที่ส�ำหรับการฟื้นฟูเยียวยา
ผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งมีผลท�ำให้ผู้ที่พ้นโทษออกไปแล้วออกไปกระท�ำความผิดอีก
จนต้องกลับเข้ามาสู่เรือนจ�ำ ขณะเดียวกันก็มีผู้ต้องขังรายใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังพบว่าการถูกจ�ำคุกเป็นระยะเวลานานท�ำให้บุคคลไม่สามารถจะรักษา
ความสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชนไว้ได้ ท�ำให้ผู้ออกไปจากเรือนจ�ำกลายเป็นคนที่มีปัญหา
ในเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย ไม่ได้รบั การสนับสนุนจากครอบครัวในช่วงทีก่ ำ� ลังเริม่ ต้นชีวติ ใหม่ การต้องอยู่
ในเรือนจ�ำนานเกินไปท�ำให้การกลับไปใช้ชวี ติ ในสังคมภายนอกเป็นเรือ่ งยากล�ำบาก ยิง่ ไปกว่านัน้
คนที่ออกไปจากเรือนจ�ำยังต้องเผชิญกับความยากล�ำบากและตราบาปอันเกิดจากการเป็น
คนเคยติดคุก เช่น ความยากล�ำบากในการหางานท�ำ  การมีหนี้สินเพราะต้องเข้ามาอยู่ในคุก
ท� ำ ให้ ข าดรายได้ แ ละครอบครั ว ต้ อ งไปกู ้ ยื ม เงิ น มาใช้ หรื อ บางคนอาจต้ อ งเผชิ ญ กั บ
การถูกตัดขาดออกจากเครือญาติ (DiMascio, 2009)

เหยื่อที่มองไม่เห็น |
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ข้อเสนอในการน�ำทางเลือกอืน่ มาใช้แทนการจ�ำคุกเกิดขึน้ จากการตระหนักในข้อจ�ำกัด
และปัญหาหลายประการของการใช้การจ�ำคุกเป็นมาตรการหลักในการธ�ำรงรักษาสิ่งที่เรียกว่า
“ความยุติธรรมทางอาญา” ซึ่งมิใช่เรื่องของการจับกุมผู้กระท�ำผิด ด�ำเนินคดี ตัดสินคดี และ
ลงโทษผู้กระท�ำผิดด้วยการแยกผู้กระท�ำผิดออกไปจากสังคม และใช้ภาคปฏิบัติการของเรือน
จ� ำ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการท� ำ ให้ บุ ค คลส� ำ นึ ก ผิ ด และปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเพี ย งอย่ า งเดี ย ว
หากแต่หมายถึงการวางนโยบาย การวางแผน และการบริหารจัดการ ที่ท�ำให้คนในสังคม
อยู ่ ร ่ ว มกั น อย่ า งสงบสุ ข มี อ าชญากรรมน้ อ ยที่ สุ ด ประชาชนไม่ ต ้ อ งหวาดกลั ว อั น ตราย
หรือหวาดระแวงว่าจะถูกคุกคามทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างไม่เป็นธรรม
การลงโทษจ�ำคุกจึงควรเป็นมาตรการสุดท้ายทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ของการควบคุมทางสังคม
เมื่อมีการลงโทษเกิดขึ้นย่อมแสดงว่ามีการกระท�ำผิดเกิดขึ้น การกระท�ำผิดทางอาญามีนัยยะ
ถึงการสูญเสีย ไม่วา่ จะเป็นการสูญเสียของผูต้ กเป็นเหยือ่ ของอาชญากรรมโดยตรง หรือผูส้ ญ
ู เสีย
ร่วมซึง่ หมายถึงผูท้ อี่ าจมิใช่เหยือ่ ของอาชญากรรมโดยตรง แต่กไ็ ด้รบั ความเดือดร้อน ความเสียหาย
หรือความทุกข์จากอาชญากรรม สังคมที่มีคุณภาพหรือจะเรียกว่าสังคมสุขภาวะจึงควรเป็น
สังคมที่มีอาชญากรรมน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย และเมื่อมีการกระท�ำผิดหรือาชญากรรมเกิดขึ้น
ก็ควรมีระบบที่นอกจากจะช่วยเยียวยาความเสียหายที่เกิดกับเหยื่อและผู้เสียหายร่วมแล้ว
ก็ควรต้องมีกลไกที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะช่วยให้ผู้กระท�ำผิดไม่กระท�ำผิดซ�้ำและสามารถด�ำรง
ชีวติ ในสังคมได้อย่างดี ค�ำถามทีว่ า่ ควรจะท�ำอย่างไรจึงจะท�ำให้อดุ มการณ์ในเรือ่ งความยุตธิ รรม
ทางอาญาบรรลุผลอย่างแท้จริง สามารถท�ำให้ระบบควบคุมทางสังคมมีประสิทธิภาพ เป็นที่มา
ของการหามาตรการอื่นๆ ที่ไม่จ�ำเป็นต้องใช้การลงโทษจ�ำคุกเพียงอย่างเดียว
มาตรการลงโทษโดยไม่ใช้เรือนจ�ำ
การลดทอนความเป็นอาชญากรรม (decriminalization) เป็ นกระบวนการที่ รั ฐ
ได้ ทบทวนและปรับเปลี่ยนนิยามของการกระท�ำหรือกิจกรรมที่เคยถูกมองว่าเป็นสิ่งที่เป็น
อันตรายต่อสังคม เป็นสิ่งที่ต้องผู้กระท�ำต้องถูกลงโทษทางกฎหมาย ให้เป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมาย
อาญาหรือเป็นความผิดที่มีความรุนแรงน้อยลง เช่น การรักร่วมเพศ การท�ำแท้ง การครอบครอง
ยาเสพติด การขายบริการทางเพศ การเสพยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งการลดทอนความเป็น
อาชญากรรมนี้อาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนฐานคิดบางอย่าง หรืออาจเป็นผลมาจากการที่รัฐ
มองว่าการใช้กฎหมายควบคุมบังคับการกระท�ำบางอย่างหรือห้ามการท�ำกิจกรรมบางอย่าง
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ไม่เกิดผลอย่างที่ต้องการ ในทางกลับกันอาจท�ำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น คนล้นคุก
หรือชุมชน ญาติพนี่ อ้ งของผูท้ ถี่ กู ลงโทษจ�ำคุกได้รบั ความยากล�ำบากจนกลายเป็นปัญหาของสังคม
ก่อให้เกิดวัฏจักรแห่งความทุกข์ยากไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ผ่านการปรับเปลี่ยนกฎหมายอาญาในบางเรื่องจึงเป็นมาตรการหนึ่งในการไม่ใช้โทษจ�ำคุก
เป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาสังคม ตัวอย่างที่ชัดเจนคือกรณีของการที่นิยามผู้เสพยา
ว่าเป็นผู้ป่วยไม่ใช่อาชญากร
ความพยายามของนานาชาติในอันที่จะให้ประเทศต่างๆ ให้ความส�ำคัญและยอมรับ
การใช้ทางเลือกในการลงโทษที่ไม่ใช่เรือนจ�ำปรากฏอยู่ใน “ข้อก�ำหนดโตเกียว” (Tokyo Rues)
ซึ่ ง องค์ ก ารสหประชาชาติ ไ ด้ ใ ห้ ก ารรั บ รองเมื่ อ เดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2533 เน้ น ย�้ ำ ว่ า
การเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังและภาวะผู้ต้องขังล้นเรือนจ�ำในหลายประเทศเป็นปัจจัยที่สร้างปัญหา
และความยุ่งยากในการน�ำมาตรฐานขั้นต�่ำในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังไปปฏิบัติและเชื่อว่า
การใช้มาตรการอื่นแทนการจ�ำคุกเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด
ในชุมชนได้ ซึ่งเป็นผลดีแก่ทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งสังคมและผู้กระท�ำผิด โดยเรียกร้องให้ประเทศ
สมาชิกน�ำข้อก�ำหนดโตเกียวไปใช้และปฏิบัติทั้งนี้ให้ค�ำนึงถึงเหมาะสมกับสภาพทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
นอกจากข้อก�ำหนดโตเกียวแล้ว ในปี 2553 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่ 65
ได้ให้ความเห็นชอบข้อก�ำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำและ
มาตรการที่มิใช่การคุมขังส�ำหรับผู้กระท�ำผิดหญิงหรือที่เรียกว่า ข้อก�ำหนดกรุงเทพฯ (The
Bangkok Rules) นับเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญยิ่งที่ประเด็นที่เกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงในฐานะ
ผูก้ ระท�ำผิดทางอาญาได้รบั ความเอาใจใส่และน�ำมาก�ำหนดไว้ในมาตรฐานนานาชาติ และมีผล
ท�ำให้ประเทศต่างๆ มองเห็นความจ�ำเป็นในการวางระบบยุติธรรมทางอาญาให้มีละเอียดอ่อน
กับเรื่องของเพศสภาพให้มากกว่าเดิม ประเด็นในเรื่องการธ�ำรงรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แม่กับลูก การดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ การคลอดและการดูแลเด็กติดผู้ต้องขัง ได้รับการ
ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน และยังรวมไปถึงการน�ำเสนอให้ใช้ทางเลือกอื่นแทนการจ�ำคุกอีกด้วย
ในข้อก�ำหนดกรุงเทพฯ ได้วางแนวปฏิบัติให้ใช้ทางเลือกในการควบคุมผู้กระท�ำผิด
หญิงที่ไม่ใช้เรือนจ�ำ  โดยย�้ำให้เห็นถึงหลักการที่ไม่ควรพรากผู้หญิงออกจากครอบครัวและ
เหยื่อที่มองไม่เห็น |
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ชุมชน โดยควรน�ำภูมิหลังของผู้กระท�ำผิดหญิงมาประกอบการพิจารณา ดังปรากฏอยู่ใน
ข้อที่ 58 และ 61 ดังนี้
ข้อก�ำหนดที่ 58
ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ที่ เ ป็ น หญิ ง ไม่ ค วรถู ก แยกออกจากครอบครัวและชุมชน
โดยปราศจากการพิจารณาถึงภูมิหลังของผู้กระท�ำผิดและสายสัมพันธ์
ภายในครอบครั ว มาตรการทางเลื อ กส� ำ หรั บ การจั ด การเกี่ ย วกั บ
ผู้กระท�ำผิดหญิง อาทิ มาตรการทางเลือกในการหันเหผู้กระท�ำผิด
ออกจากระบบ มาตรการทางเลือกแทนการคุมขังก่อนการพิจารณา
คดีและมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจ�ำคุก ควรได้รับการก�ำหนด
และน�ำไปบังคับใช้ตามความเหมาะสมเท่าที่จะสามารถกระท�ำได้
ข้อก�ำหนดที่ 61
ในการตั ด สิ น ลงโทษผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ที่ เ ป็ น หญิ ง นั้ น ศาลควรมี อ� ำ นาจ
ในการใช้ดุลพินิจพิจารณาถึงเหตุบรรเทาโทษต่างๆ อาทิ ประวัติการ
กระท�ำผิด รูปแบบและสภาพของความผิดที่ได้กระท�ำลงไปไม่ใช่ความ
ผิดร้ายแรง ประกอบกับประเด็นในเรื่องภาระที่ต้องดูแลและภูมิหลัง
ของผู้กระท�ำผิดที่เป็นหญิง
ในส่วนของการด�ำเนินการภายหลังศาลมีค�ำพิพากษา ข้อก�ำหนดกรุงเทพฯ เสนอให้
น�ำเรื่องของภาระการเลี้ยงดูลูกและความต้องการเฉพาะของผู้ต้องขังหญิงในการกลับคืน
สู่สังคมมาประกอบการพิจารณาปล่อยตัวก่อนครบก�ำหนดโทษด้วย
ข้อก�ำหนดที่ 63
ในการพิจารณาเพื่อให้มีการปล่อยตัวก่อนครบก�ำหนดโทษ (การพักการ
ลงโทษ) นั้น ควรน�ำประเด็นเรื่องภาระเลี้ยงดูและความต้องการเฉพาะ
ของผู้ต้องขังหญิงในการกลับคืนสู่สังคมมาประกอบด้วย
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ในกรณีของผูก้ ระท�ำผิดซึง่ เป็นหญิงตัง้ ครรภ์และมีภาระเลีย้ งดูลกู ได้กำ� หนดไว้ในข้อ 64
ซึ่งระบุว่า ควรมีมาตรการลงโทษโดยไม่ใช้เรือนจ�ำมาใช้กับผู้กระท�ำผิดหญิงตั้งครรภ์และ
ผูก้ ระท�ำผิดหญิงทีม่ ภี าระเลีย้ งดูบตุ รตามความเหมาะสมเท่าทีจ่ ะสามารถกระท�ำได้ โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดที่เด็กจะได้รับ รวมทั้งควรได้มีการก�ำหนดมาตรการรองรับส�ำหรับการดูแล
เด็กซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้กระท�ำผิด
ข้ อ ก� ำ หนดโตเกี ย ว และ ข้ อ ก� ำ หนดกรุ ง เทพฯ ให้ ก รอบแนวคิ ด และแนวปฏิ บั ติ
ทีม่ คี วามส�ำคัญและเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินการของแต่ละประเทศ ในกรณีของประเทศไทย
มาตรการการเลีย่ งโทษจ�ำคุกกับผูห้ ญิงซึง่ มีลกู ทีย่ งั เป็นเด็ก หญิงตัง้ ครรภ์ และแม่ซงึ่ เพิง่ คลอดลูก
ต้องด�ำเนินไปพร้อมๆ กับการปรับเปลี่ยนฐานคิดในเรื่องการบังคับทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งน�ำเสนอไปก่อนหน้านี้ การลดทอนความเป็นอาชญากรรมต้องกระท�ำภายใต้ความเชื่อว่า
การสร้างความเป็นอาชญากรรม การปราบปรามอาชญากรรมอย่างรุนแรง และการใช้การ
ลงโทษจ� ำ คุ ก เป็นมาตรการหลัก ไม่ช่วยให้อ าชญากรรมลดลง แต่ กลั บให้ ผลตรงกั น ข้ า ม
ดังนัน้ หากการเลีย่ งโทษจ�ำคุกโดยค�ำนึงถึงผลข้างเคียงอันเกิดจากการจ�ำคุกแม่ ท�ำให้เด็กต้องตก
เป็นเหยือ่ ของระบบการลงโทษผูก้ ระท�ำผิด โดยใช้พยายามหามาตรการมารองรับอย่างรอบคอบ
จะช่วยให้เด็กซึง่ เป็นผูบ้ ริสทุ ธิไ์ ม่ตอ้ งตกเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั ผลอันเลวร้ายจากการจ�ำคุกของแม่
การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกและครอบครัว
การจ� ำ คุ ก แม่ ท� ำ ให้ บ างครอบครั ว ต้ อ งล่ ม สลายไปโดยปริ ย าย เพราะครอบครั ว
อาจไม่มีบุคคลอื่นที่สามารถให้การสนับสนุนเด็กได้ โดยเฉพาะในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกมี
แนวโน้มจะประสบกับความเลวร้ายอย่างรุนแรงในชีวิต บางครอบครัวอาจพอมีทางเลือก
โดยให้ญาติใกล้ชิดเข้ามาดูแลเด็ก แต่ความสัมพันธ์ที่ขาดสะบั้นลงเพราะแม่จากไปก็ยังคง
เป็นบาดแผลในใจของเด็ก โดยเฉพาะเมื่อระบบของเรือนจ�ำมีความเข้มงวดในเรื่องการให้ลูก
หรือญาติพนี่ อ้ งเข้าเยีย่ ม ผูต้ อ้ งขังหญิงส่วนใหญ่มลี กู ทีอ่ ยูใ่ นวัยต่างๆ กัน การทีล่ กู ต้องแยกจาก
แม่ที่เคยมีความผูกพันใกล้ชิดก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำเป็นความเจ็บปวดทั้งของลูกและ
แม่ ความคิดถึง ความเป็นห่วง และความอยากสัมผัสใกล้ชิด เป็นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนและ
เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ที่ไม่ควรถูกท�ำให้สูญสลายไป การจัดระบบการเยี่ยมที่เปิด
โอกาสให้แม่กับลูกได้พบปะกันโดยไม่ต้องพูดผ่านสิ่งกีดขวาง ได้มีโอกาสสัมผัสกัน และไม่ต้อง
กระท�ำด้วยความรีบร้อน ภายใต้บรรยากาศที่ดูอบอุ่นและเป็นมิตร มีส่วนส�ำคัญที่จะช่วยให้ทั้ง
เหยื่อที่มองไม่เห็น |
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ผู้ต้องขังและลูกยังคงรักษาสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันไว้ได้ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งต่อแม่
และลูก ในกรณีที่ผู้ต้องขังหญิงอาจถูกจ�ำคุกในเรือนจ�ำไกลบ้าน ในกรณีเช่นนี้ก็ควรมีการ
ตรวจสอบข้อมูลและวางระบบการนัดหมายเพื่อให้สามารถขยายเวลาในการเยี่ยมให้นานขึ้น
ด้วย
ข้อก�ำหนดกรุงเทพฯ ย�้ำถึงความส�ำคัญของการให้ผู้ต้องขังหญิงสามารถธ�ำรงรักษา
ความสัมพันธ์กับครอบครัวทั้งในระหว่างถูกกักขังก่อนพิจารณาคดี หรือคดีสิ้นสุดแล้วและ
ผู้กระท�ำผิดได้รับโทษจ�ำคุก โดยให้เน้นให้เรือนจ�ำวางระบบที่มีความละเอียดอ่อนในเรื่อง
การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลกู โดยเฉพาะการให้ครอบครัวและลูกเข้าเยีย่ มผูต้ อ้ งขังหญิง
เพื่อป้องกันผลกระทบที่เป็นอันตรายของการแยกผู้ต้องขังหญิงออกจากเด็กและครอบครัว
ดังปรากฏในข้อก�ำหนด 26 และ 28 ดังนี้
ข้อก�ำหนด 26
การติดต่อระหว่างผูต้ อ้ งขังหญิงกับครอบครัว ซึง่ รวมถึงบุตรของพวกเธอ
และผู้ปกครองบุตรของบุคคลเหล่านั้น ต้องได้รับการส่งเสริมและ
อ�ำนวยความสะดวกมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในกรณีที่เป็นไปได้
ต้องจัดให้มีมาตรการในการขจัดความสมดุลซึ่งผู้หญิงที่ถูกคุมขังใน
สถานที่ที่ไกลบ้านของพวกเธอได้รับ
ข้อก�ำหนด 28
การเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังหากมีเด็กมาด้วยต้องจัดสถานที่ที่มีบรรยากาศ
เป็นมิตรในแง่ของสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทัศนคติของบุคลากร
เรือนจ�ำ และต้องอนุญาตให้มกี ารติดต่ออย่างเปิดเผยระหว่างแม่และบุตร
การเยีย่ มซึง่ เกีย่ วข้องกับการติดต่อกันต่อไปควรได้รบั การสนับสนุนเท่าที่
เป็นไปได้
การจัดระบบให้แม่ซึ่งอยู่ในเรือนจ�ำได้พบลูกโดยท�ำให้ผู้มาเยี่ยมไม่ถูกท�ำให้รู้สึกหดหู่
หวาดกลัว หรือถูกดูหมิ่น จากเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ  จะช่วยลดระยะห่างทางสังคมระหว่างเรือนจ�ำ
กับลูกและครอบครัวผูต้ อ้ งขังนอกจากนีก้ ารทีล่ กู ได้มาพบแม่พร้อมกับผูอ้ ปุ การะภายใต้บรรยากาศ
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ที่อบอุ่น ได้แสดงความรักความเป็นห่วงผ่านการสัมผัส การกอด มีผลดีต่อลูกเป็นอย่างมาก
และยิ่งเรือนจ�ำเปิดโอกาสให้มีการพบกันบ่อยมากเท่าไร ยิ่งเป็นการธ�ำรงความสัมพันธ์ของ
แม่และลูกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีในบางสังคมที่เรือนจ�ำอนุญาต
ให้ ลู ก เข้ า มาอยู ่ กั บ แม่ ใ นเรื อ นจ� ำ ได้ เ ป็ น ครั้ ง คราว เช่ น ทุ ก เดื อ น บางแห่ ง พยายามให้
ความสะดวกในเรื่องการโทรศัพท์ และบางแห่งมีโปรแกรมที่จ่ายค่าเดินทางให้ลูกที่อยู่ห่างไกล
ได้มาเยี่ยมพ่อหรือแม่ในเรือนจ�ำซึ่งน่าจะได้น�ำมาปรับใช้ในเรือนจ�ำอื่นๆ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตั้งครรภ์และเด็กในเรือนจ�ำ
สิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ สั ง คม และวั ฒ นธรรมของเรื อ นจ� ำ ไม่ เ อื้ อ อ� ำ นวยให้
ผู้ตั้งครรภ์มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ เนื่องจากการตั้งครรภ์จะเกิดขึ้นในช่วงแรก
ที่ผู้หญิงเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ ซึ่งอาจเป็นกรณีของการที่ผู้หญิงตั้งครรภ์และต่อมาถูกจับกุม
หรือบางกรณีผู้หญิงเพิ่งรู้ตัวว่าตั้งครรภ์เมื่อเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ  เมื่อได้รับการตรวจร่างกาย
จึงรู้ว่าตั้งครรภ์ โดยทั่วไปในระยะแรกของการเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำบุคคลจะมีความเครียด วิตก
กังวล เสียใจ หดหู่ใจอยู่แล้ว การตั้งครรภ์ยิ่งสร้างทุกข์ทางด้านจิตใจมากขึ้น ส่วนใหญ่แล้ว
เป็นความวิตกกังวลเกีย่ วกับลูกทีอ่ ยูใ่ นท้องว่าจะไม่แข็งแรงเพราะแม่ได้รบั อาหารทีไ่ ม่เหมาะสม
และเพียงพอ ความแออัดของสถานที่ อากาศที่ไม่สดชื่น ความสะอาดของน�้ำใช้และน�้ำดื่ม
สถานที่อาบน�้ำและห้องสุขาที่ดูจะไม่ปลอดภัยส�ำหรับคนตั้งครรภ์ นอกจากนี้ผู้ตั้งครรภ์ยังวิตก
กังวลไปถึงช่วงเวลาใกล้คลอด การออกไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลภายในสถานะของคนเป็น
นักโทษ และยังกังวลถึงการจัดการเรื่องการอยู่อาศัยของลูกที่จะเกิดมา  
ส�ำหรับการดูแลผูต้ อ้ งขังตัง้ ครรภ์ พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ก�ำหนดไว้ในมาตรา 55
ว่าให้เรือนจ�ำน�ำผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนอกเรือนจ�ำ 
ณ ท้องทีท่ เี่ รือนจ�ำนัน้ ตัง้ อยู่ ซึง่ เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า กฎหมายในเรือ่ งการดูแลผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ การคลอด
และการดูแลหลังคลอด มีความสอดคล้องกับมาตรฐานของข้อก�ำหนดกรุงเทพฯ ยกเว้นในส่วน
ที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องพันธนาการในระหว่างน�ำผู้หญิงออกไปคลอดหรือในระหว่างคลอด
ที่พ.ร.บ. ราชทัณฑ์มิได้มีการก�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะ
หากพิจารณาจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมผูต้ อ้ งขังทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ให้ออกไปรักษาตัว ภายนอกเรือนจ�ำ พ.ศ. 2521 ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นระเบียบที่ “…ป้องกันมิให้
เหยื่อที่มองไม่เห็น |
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ผู้ต้องขัง หลบหนีไปจากสถานที่ซึ่งได้รับอนุญาตให้ไปอยู่รักษาตัว” โดยในข้อ 4 ของระเบียบนี้
ก�ำหนดว่า “การควบคุมผู้ต้องขังป่วยไปโรงพยาบาลภายนอกเรือนจ�ำ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม
มีอ�ำนาจใช้กุญแจมือเป็นเครื่องพันธนาการได้ เว้นแต่ผู้ต้องขังนั้นเป็นผู้ร้ายส�ำคัญให้ใช้
เครื่องพันธนาการอย่างอื่น ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทย เพื่อความปลอดภัย
ในการควบคุมก็ได้ แต่ในกรณี ที่ผู้ต้องขังป่วยซึ่งไม่สามารถเดินได้ จะไม่ใช้เครื่องพันธนาการ
ใดๆ ก็ได้”
นอกจากนีย้ งั ก�ำหนดว่า “ในระหว่างทีค่ วบคุมผูต้ อ้ งขังป่วยรักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาล
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมมีอ�ำนาจใช้เครื่องพันธนาการได้ เว้นแต่แพทย์เห็นว่าไม่เป็นการสมควร
ด้วยเหตุผลทางการแพทย์” ซึ่งในส่วนของการใช้เครื่องพันธนาการในระหว่างที่ควบคุมผู้ต้องขัง
ป่วยรักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาล ให้เจ้าหน้าทีผ่ คู้ วบคุม มีอำ� นาจใช้เครือ่ งพันธนาการได้ เว้นแต่แพทย์
เห็นว่าไม่เป็นการสมควรด้วยเหตุผลทางการแพทย์ ส่วนในพ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560  มาตรา 19
ก�ำหนดไว้ว่า “ห้ามใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังเว้นแต่บางกรณี” ซึ่งในวงเล็บ 4 ก�ำหนดว่า
“เมื่อผู้ต้องขังถูกคุมตัวไปนอกเรือนจ�ำและเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุมเห็นเป็นการสมควร
ที่ จ ะต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งพั น ธนาการ” ซึ่ ง ยั ง อนุ ญ าตให้ มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งพั น ธนาการได้ โดยอ้ า ง
ความจ�ำเป็นในการควบคุมการหลบหนีเป็นประเด็นส�ำคัญ
ในเรื่องของความเหมาะสมในการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังนั้น ข้อก�ำหนด
แมนเดลา ข้อ 48 ระบุว่า “… จะต้องไม่มีการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้หญิงระหว่างเจ็บท้อง
คลอดบุ ต ร ระหว่างคลอดบุต ร และระยะเวลาสั้ น ภายหลั ง การคลอดบุ ตรอย่ า งเด็ ดขาด”
ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะออกกฎหมายให้งดการใช้เครื่องพันธนาการ
กั บ ผู ้ ซึ่ ง ไปคลอดบุ ต รที่ โ รงพยาบาล อย่ า งไรก็ ต าม มาตรฐานและบรรทั ด ฐานนานาชาติ
มี ลั ก ษณะเป็ น กฎหมายที่ มิ ไ ด้ มี ลั ก ษณะของการบั ง คั บ (soft law) ส่ ว นกฎหมายอาญา
มี ลั ก ษณะเป็ น กฎหมายที่ใช้บังคับและมีก ารลงโทษหากฝ่ า ฝื น (hard law)  ความส� ำ คั ญ
ของมาตรฐานและบรรทัดฐานนานาชาติคือ การตระหนักร่วมกันของประเทศต่างๆ ในประเด็น
ทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระท�ำผิดทัง้ ชายและหญิง โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับหลักมนุษยธรรม
ซึง่ เป็นอุดมการณ์สากล
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ในส่วนภาคการปฏิบตั กิ ารจริงกับผูต้ งั้ ครรภ์และการคลอด การศึกษานีพ้ บว่าในเรือนจ�ำ
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือวิทยากรจากสภากาชาดไทยมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลครรภ์
การเตรียมตัวก่อนคลอด และการคลอด โดยวิทยากรมีพนื้ ฐานความเข้าใจเกีย่ วกับข้อจ�ำกัดต่างๆ
ของเรือนจ�ำจะช่วยให้ผู้ต้องขังซึ่งตั้งครรภ์คลายความวิตกกังวล ยิ่งหากมีการเปิดโอกาสให้ถาม
ค�ำถามต่างๆ ได้อย่างเป็นกันเองยิ่งช่วยให้ผู้ตั้งครรภ์สบายใจมากขึ้น ในส่วนของการคลอด
การมี แนวปฏิ บั ตใิ ห ผ้ ู ต้ อ้ งขั ง ต อ้ งออกไปคลอดที่โ รงพยาบาลช่ว ยให ก้ ารคลอดมี ความ
ปลอดภัย โดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทยทีก่ ารให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยเฉพาะในเรื่องการคลอดและความปลอดภัยของเด็กแรกเกิด
และเป็นการให้บริการโดยประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยทั่วไปทางเรือนจ�ำจะพาผู้ตั้งครรภ์
ไปฝากครรภ์ทโ่ี รงพยาบาลทีเ่ รือนจ�ำอยูใ่ นเขตการให้บริการ เมือ่ ใกล้คลอดก็จะพาผูต้ อ้ งขังออกไป
คลอดที่โรงพยาบาลและพากลับมาที่เรือนจ�ำภายในเวลา 2-3 วัน
การด�ำเนินการที่ยังสะท้อนข้อจ�ำกัดของเรือนจ�ำไทยในการพาผู้ต้องขังออกไปคลอด
ที่โรงพยาบาลคือ ยังคงมีการใส่เครื่องพันธนาการซึ่งมีลักษณะเป็นโซ่ล็อคขาผู้ต้องขังไว้กับ
เตียงหลังจากการคลอดในห้องพักคนไข้ทั่วไป ทางด้านเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำมองว่าสภาพห้องพัก
คนไข้มีความเสี่ยงที่ผู้ต้องขังอาจหลบหนีได้ เพราะมีคนไข้อยู่รวมกันจ�ำนวนมาก และเจ้าหน้าที่
ต้องออกมาอยู่หน้าห้องพักคนไข้ ซึ่งเป็นการยากที่จะให้ผู้ต้องขังอยู่ในสายตาตลอดเวลา และ
ผู้ต้องขังอาจหาช่วงที่สามารถหลบหนีได้ ในส่วนของผู้ต้องขังจะรู้สึกว่าตนเองแปลกแยกจาก
คนไข้อื่นๆ เป็นความรู้สึกอับอาย ต�่ำต้อย และหดหู่ใจ เป็นความรู้สึกร่วมกันของผู้ต้องขังซึ่ง
ออกมาคลอดที่โรงพยาบาลและถูกล็อกขาไว้กับเตียง การล็อคขาไว้กับเตียงยังท�ำให้รู้สึก
เหมือนร่างกายถูกตรึงไว้ ไม่ผ่อนคลาย เป็นความทุกข์ทางใจและความทุกข์ทรมานทางกาย
ของผู้ซึ่งเพิ่งคลอดบุตร    
ในกรณีทแี่ ม่มคี วามจ�ำเป็นต้องให้ลกู ซึง่ เพิง่ คลอดอยูก่ บั ตัวเองไประยะหนึง่ ทางเรือนจ�ำ 
ควรจัดหาสถานที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการเลี้ยงเด็กทารกและเด็กเล็ก ส่วนใหญ่แล้ว
เรือนจ�ำที่พอมีพื้นที่จะจัดห้องไว้ส�ำหรับเด็กอ่อนและเด็กเล็กโดยเฉพาะ ในช่วงนี้ควรเปิดโอกาส
ให้แม่อยู่ใกล้ชิดลูกให้มากที่สุด ให้อ�ำนาจอิสระในการเลี้ยงลูก หากมีค�ำแนะน�ำควรท�ำใน
ลักษณะของการให้ความรู้และเสนอทางเลือกมากกว่าการบังคับ หากเป็นไปได้ในช่วงกลางคืน
ควรให้ลูกนอนกับแม่ในพื้นที่ซึ่งไม่รวมกับผู้ต้องขังอื่นๆ หากมีข้อจ�ำกัดไม่สามารถจัดหาพื้นที่
เหยื่อที่มองไม่เห็น |
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แยกออกไปได้ควรจัดหาพื้นที่ซึ่งไม่แออัดนักให้แม่กับลูกได้นอนด้วยกัน เรือนจ�ำไม่ควรมอง
ว่าการจัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการดูแลทารก เด็กอ่อน และเด็กเล็กให้มีความเป็นอยู่
ที่ไม่ยากล�ำบากนักและปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคจากผู้ต้องขังอื่นๆ เป็นภาระที่เพิ่มเข้ามา
ในหน้าที่ประจ�ำแต่ควรมองเรื่องนี้เป็นภารกิจที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของเรือนจ�ำ
เหตุการณ์วกิ ฤตส�ำหรับเด็กทีอ่ ยูใ่ นเรือนจ�ำกับแม่คอื วันทีม่ คี นมารับเด็กไปจากเรือนจ�ำ 
การศึกษานี้พบว่า เด็กมักไม่คุ้นเคยกับคนที่มารับหรือในบางกรณีไม่รู้จักคนที่มารับไปเลย
แม้วา่ บุคคลนัน้ จะเป็นยาย เป็นป้า ของเด็กเอง แต่เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดในเรือ่ งการเยีย่ มท�ำให้เด็ก
แทบไม่มโี อกาสใกล้ชดิ หรือท�ำความคุน้ เคยกับคนทีม่ ารับ สถานการณ์ทเี่ ด็กถูกพรากไปจากแม่
จึงมักก่อให้เกิดความเครียดและความร้าวรานใจทั้งของแม่และลูก หลายคนกล่าวว่าเมื่อเด็ก
ถูกรับตัวไปอยูก่ บั ผูอ้ ปุ การะ เด็กจะร้องไห้ นอนผวา บางทีไม่ยอมกินนมเป็นเวลานาน สะท้อนถึง
สภาพจิตใจทีห่ วัน่ ไหวของเด็ก ดังนัน้ ทางเรือนจ�ำควรร่วมวางแผนร่วมกับแม่ในเรือ่ งการมารับเด็ก
โดยควรอนุญาตให้ผู้ที่จะมารับเด็กเข้ามาท�ำความคุ้นเคยกับเด็กในแดนหญิงระยะหนึ่งจนเด็ก
คุ้นเคยจึงมารับเด็กไป
การคุ้มครองและปกป้องลูกซึ่งอยู่ในสังคมภายนอก
การถูกจ�ำคุกเป็นเหตุการณ์วกิ ฤตส�ำหรับผูต้ อ้ งเข้าไปอยูใ่ นเรือนจ�ำ  ครอบครัว โดยเฉพาะ
ลูกของผู้ถูกจ�ำคุก การจ�ำคุกของแม่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อลูกมากกว่าการที่พ่อถูกจ�ำคุก
โดยทัว่ ไปคนในสังคมจะมีความเข้าใจกับสถานการณ์ทลี่ กู ต้องแยกจากแม่ โดยเฉพาะการจากไป
ของแม่อย่างกะทันหัน เช่น การเสียชีวติ ของแม่ ลูกจะได้รบั ค�ำปลอบใจ ก�ำลังใจ และความช่วยเหลือ
แต่กรณีของการที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ ลูกไม่เพียงแต่มีความทุกข์ทรมานใจเพราะ
การจากไปของแม่เท่านั้น แต่ลูกยังอาจต้องเผชิญกับความกดดันจากการที่คนรอบข้างไม่ว่า
จะเป็นในละแวกบ้าน โรงเรียน หรือชุมชน ซึง่ มีทา่ ทีเปลีย่ นไปจากทีเ่ คยสนิทสนมใกล้ชดิ กลายเป็น
ความห่างเหิน หลบหน้า หลีกหนี ที่โรงเรียนเด็กอาจถูกเพื่อนซักถาม พูดจาล้อเลียน ดูหมิ่น
อาจถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือร่วมกลุม่ ในชุมชนเด็กอาจรูส้ กึ ไม่เป็นทีย่ อมรับ ไม่มใี ครถาม
หรือพูดคุยถึงแม่เหมือนอย่างที่เคยเป็นมา ท่าทีที่เปลี่ยนไปจากเดิมของคนรอบข้างท�ำให้เด็ก
รู้สึกว่าตนเองเป็นเพียง “คนอื่น” (the otherness) ในชุมชนและสังคม เป็นความรู้สึกที่ปวดร้าว
กดดัน และหดหู่ใจ ซึ่งอาจท�ำให้เด็กสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง ไม่ภูมิใจในตัวเอง และแม้แต่
ขาดพลังใจที่จะคิดถึงอนาคตที่ดีของตนเอง
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นอกจากเรื่ อ งของความรู ้ สึ ก อารมณ์ และจิ ต ใจแล้ ว การจ� ำ คุ ก ของแม่ ยั ง มี ผ ล
ต่อสถานะทางการเงินของครอบครัว ครอบครัวอาจขาดรายได้ทแี่ ม่เคยท�ำงานได้ และยังมีรายจ่าย
เพิ่มขึ้นในเรื่องของคดีความ รวมทั้งการไปเยี่ยมผู้ที่อยู่ในเรือนจ�ำด้วย ครอบครัวอาจจ�ำเป็น
ต้องลดรายจ่ายในเรื่องต่างๆ ลง อาจมีผลต่อการมีชีวิตที่มีคุณภาพของเด็ก ซึ่งหมายรวมถึง
อาหาร เสือ้ ผ้า การพักผ่อนหย่อนใจ การร่วมกิจกรรมของโรงเรียน และการดูแลสุขภาพ ในสังคมไทย
ยังไม่มีการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือลูกที่พ่อแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ สะท้อนให้เห็นถึง
การเพิกเฉยต่อสถานการณ์อนั เลวร้ายทีล่ กู ซึง่ เป็นเด็กได้รบั จากการติดคุกของพ่อแม่ คนในสังคม
มีแนวโน้มจะมองว่า ครอบครัวควรเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อผลทีเ่ กิดขึน้ จากการกระท�ำผิดทางอาญา
ของคนในครอบครัวนัน้ เอง ดังนัน้ ลูกของแม่ทถี่ กู จ�ำคุกจึงตกอยูใ่ นฐานะของ “เหยือ่ ทีม่ องเห็น”
ซึ่งคนทั่วไปไม่สนใจที่จะรับรู้ รับฟัง และให้ความช่วยเหลือคุ้มครอบเด็กซึ่งอยู่ในฐานะที่ยัง
พึ่งตัวเองไม่ได้
องค์ ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่นซึ่งมีหน้าที่ ส� ำ คั ญ ในการดู แ ลทุ กข์ สุ ข ของประชาชน
ในพื้นที่ควรได้รับการสนับสนุนให้เข้ามาดูแลประคับประคองช่วยเหลือครอบครัวและลูก
ของผู้ที่พ่อแม่ถูกจ�ำคุกอย่างจริงจัง เพื่อให้เด็กที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้สามารถก้าวผ่านเหตุการณ์
วิกฤตเพือ่ เป็นประชาชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพต่อไป นอกจากนีห้ ากพระสงฆ์ ผูน้ ำ� ทางศาสนา และผูน้ ำ� ชุมชน
ซึง่ เป็นผูน้ ำ� ทางจิตวิญญาณ จะช่วยในการปลุกจิตส�ำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการให้อภัย
ซึ่งหมายรวมถึงการให้อภัยผู้ที่ก้าวพลาด ความเมตตากรุณาที่มีต่อเด็กซึ่งไม่ใช่ผู้กระท�ำผิด
ด้ ว ยการให้ ค วามรั ก ความห่ ว งใย ไม่ ซ�้ ำ เติ ม รวมทั้ ง ช่ ว ยเหลื อ เท่ า ที่ ส ามารถจะช่ ว ยได้
ก็จะช่วยลดอคติที่คนในชุมชนและสังคมมีต่อลูกที่แม่ถูกจ�ำคุกได้ ในส่วนของสื่อสารสาธารณะ
ควรน�ำเรื่องของเหยื่อที่มองไม่เห็นออกสู่พื้นที่สาธารณะ ให้คนทั่วไปเข้าถึงความทุกข์ที่เด็ก
ต้ อ งเผชิ ญ เมื่ อ แม่ ต ้ อ งเข้ า ไปอยู ่ ใ นเรื อ นจ� ำ  ทุ ก คนควรช่ ว ยเหลื อ เอื้ อ อาทร ไม่ ใ ช่ ซ�้ ำ เติ ม
ลดการกระท�ำผิดซ�้ำและการเข้าสู่วิถีชีพอาชญากรรมของลูกที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ
หากสังคมให้ความสนใจกับลูกของผู้กระท�ำผิดจนต้องโทษจ�ำคุก โดยตระหนักว่า
เด็กเหล่านีค้ อื เหยือ่ ผูบ้ ริสทุ ธิ์ ซึง่ แม้มไิ ด้กระท�ำผิดแต่กลับต้องมารับผลร้ายนานัปการ เด็กเหล่านี้
ต้องได้รับความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และความรู้สึก ยิ่งคนรอบข้าง ชุมชน
และสังคม กีดกันหรือปฏิเสธเหยือ่ ทีบ่ ริสทุ ธิเ์ หล่านี้ ก็ยงิ่ ท�ำให้สภาวการณ์ตา่ งๆ เลวร้ายลงไปอีก
แม้วา่ การศึกษาวิจยั ในประเด็นเหล่านีย้ งั มีไม่มากนัก แต่ในภาพรวมจะพบว่า การต้องโทษจ�ำคุก
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ของพ่อแม่สง่ ผลในทางลบต่อเด็ก โดยเฉพาะผูซ้ งึ่ มาจากครอบครัวทีม่ ขี อ้ ด้อยทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และความสงบสุขในครอบครัวก่อนที่จะเกิดภาวะวิกฤตในเรื่องของการถูกด�ำเนินคดี
และการจ�ำคุก
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องขังหญิงที่เข้าร่วมการสัมภาษณ์
ตารางที่ 1
ภูมิหลังของผู้ต้องขังหญิงขณะถูกจับ ที่มีลูกอายุไม่เกิน 18 ปี

การศึกษาสูงสุดเมื่อถูกจับ

จ�ำนวน

ร้อยละ

73

16.6

จบชั้นประถมปีที่ 6

162

36.9

จบมัธยม 3/มัธยมต้น/ปวช.

128

29.2

จบมัธยม 6/มัธยมปลาย/ปวส.

64

14.6

จบระดับปริญญาตรี

11

2.5

จบระดับปริญญาโท

1

0.2

439

100

จ�ำนวน

ร้อยละ

175

40.0

80

18.3

7

1.6

ค้าขาย

93

21.3

ก�ำลังเรียนหนังสือ

46

10.5

ไม่มีอาชีพ/ไม่มีรายได้

36

8.2

437

100

ไม่ได้เรียน/ไม่จบชั้นประถม 6

รวม

อาชีพหลักก่อนเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ
ชาวนา/ชาวไร่
รับจ้าง/ใช้แรงงาน
ท�ำงานภาคเอกชนมีเงินเดือนประจ�ำ

รวม

225

จ�ำนวนลูกทั้งหมด

จ�ำนวน

ร้อยละ

1 คน

134

30.5

2 คน

158

36.0

3 คน

100

22.8

4-7 คน

47

10.7

439

100

รวม

ตารางที่ 2
ข้อมูลเกีย
่ วกับความผิดของผูต
้ อ
้ งขังหญิงขณะถูกจับ ทีม
่ ล
ี ก
ู อายุไม่เกิน 18 ปี

ฐานความผิด

จ�ำนวน

ร้อยละ

357

83.8

52

12.2

6

1.4

11

2.6

426

100

จ�ำนวน

ร้อยละ

1-3 ปี

135

36.7

4-5 ปี

65

17.7

6-9 ปี

39

10.6

10-15 ปี

11

3.0

16-24 ปี

9

2.4

25 ปี ขึ้นไปจนถึงตลอดชีวิต

109

29.6

รวม

368

100

ยาเสพติด
ฉ้อโกง/กรรโชกทรัพย์/ลักทรัพย์/การพนัน
ความผิดต่อชีวิต
ค้ามนุษย์/ธุระจัดหา/ให้ที่พักพิงคนต่างด้าว
รวม

จ�ำนวนปีที่ถูกตัดสินโทษ (รวมศาลชั้นต้น/อุทธรณ์/ฎีกา)
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ตารางที่ 3
การตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกหลังคลอด

จ�ำนวน (คน)
ลูกอยู่ด้วยจนอายุ 1-3 เดือน    

5

ลูกอยู่ด้วยจนอายุ 4-6 เดือน    

6

ลูกอยู่ด้วยจนอายุ 7-9 เดือน     

4

ลูกอยู่ด้วยจนอายุ 10-12 เดือน

4

ลูกอยู่ด้วยจนอายุ 2 ปี              

1

ลูกอยู่ด้วยจนอายุ 4 ปี             

1

มีญาติมารับลูกไปทันทีหลังคลอด

7

รวม

227

28

ตารางที่ 4
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกของผู้ต้องขังหญิงขณะถูกจับ ที่มีลูกอายุไม่เกิน 18 ปี

ผู้ดูแลลูกอายุไม่เกิน 1 ปี

จ�ำนวน

ร้อยละ

พ่อของลูก

100

22.7

ปู่ ย่า ตา ยาย

220

49.9

พี่น้องดูแลกันเอง

25

5.6

ญาติอื่นๆ เช่น ป้า น้า อา ทั้งฝ่ายพ่อและแม่

18

4.1

ลูกโตแล้ว ดูแลตนเองได้

29

6.6

ไม่ทราบ

49

11.1

441

100

จ�ำนวน

ร้อยละ

371

84.3

69

15.7

440

100

จ�ำนวน

ร้อยละ

มีลูกมาเยี่ยม

259

58.7

ไม่มีลูกมาเยี่ยม

182

41.3

รวม

441

100

รวม

ท่านได้ติดต่อกับลูกคนหนึ่งคนใดของท่านบ้างหรือไม่
ติดต่อ
ไม่ได้ติดต่อกันเลย
รวม

ตัง้ แต่มาอยูใ่ นเรือนจ�ำมีลกู คนหนึง่ คนใดมาเยีย่ มบ้างหรือไม่
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