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บทนำา

 ประเทศไทยมีจ�านวนประชากรผู้ต้องขังสูงท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โดยประชากรผูต้้องขงัในประเทศไทยเพิม่จ�านวนสงูขึน้อย่างต่อเนือ่งนบัตัง้แต่ทศวรรษที ่ 1990 

(Jeffries and Chuenurah 2016) เหตุผลประการส�าคัญที่ถูกกล่าวอ้างในการอธิบาย

ปรากฏการณ์ดังกล่าว คือการที่รัฐบาลประกาศนโยบาย “สงครามยาเสพติด” ซึ่งมีการก�าหนด

โทษที่รุนแรงต่อผู้กระท�าผิด อย่างไรก็ดี นโยบายดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 

โดยพิจารณาได้จากหลักฐานทางสถิติที่แสดงให้เห็นว่า สัดส่วนของผู้ต้องขังหญิงคดียาเสพติด

นั้นสูงกว่าผู้ต้องขังชาย (Havanon et al., 2012a; Havanon et al., 2012b; Jeffries, 2014; 

Jeffries and Chuenurah 2016) 

 การเพ่ิมสงูขึน้ของจ�านวนผูต้้องขงัหญิงเป็นสถานการณ์ทีห่ลายประเทศทัว่โลกก�าลังเผชญิ 

และเป็นประเดน็ทีน่กัวชิาการด้านอาชญาวทิยาเริม่ให้ความสนใจ โดยข้อก�าหนดสหประชาชาติ

ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู ้ต้องขังหญิงและ มาตรการท่ีมิใช่การคุมขังส�าหรับผู ้กระท�าหญิง 

(ข้อก�าหนดกรุงเทพ) ซึง่รบัรองโดยสมชัชาสหประชาชาตใินปี ค.ศ. 2010 ก�าหนดให้ประเทศต่างๆ 

ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อยกระดับความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผล ที่มา และสถานการณ์ที่น�าไปสู่

การกระท�าผิดของผู้หญิง เพื่อประโยชน์ในการยกระดับกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ

และสอดคล้องกับความต้องการทางเพศภาวะ

 ที่ผ่านมางานวิจัยแนวสตรีนิยมในศาสตร์อาชญาวิทยาตะวันตกเกี่ยวกับเส้นทางชีวิต

ที่น�าไปสู่การจ�าคุกของผู้ต้องขังหญิงเพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การศึกษาวิจัยเชิง

เปรียบเทียบระหว่างเส้นทางสู่เรือนจ�าของผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชายยังคงมีอยู่อย่างจ�ากัด 

และแทบไม่มีอยู่เลยนอกเหนือบริบทโลกตะวันตก ในการศึกษาวิจัยฉบับนี้ ผู้เขียนได้วิเคราะห์
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เรื่องเล่าชีวิตของผู้หญิงแลผู้ชายท่ีต้องโทษคดียาเสพติดในเรือนจ�าไทย เพื่อท�าความเข้าใจ

เกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีน�าพาผู้กระท�าผิดเข้าสู ่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เนื่องด้วย

ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ปีระชากรผูต้้องขังสงูสดุในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ มอีตัรา

การจ�าคุกผู้หญิงสูงสุดในภูมิภาค และมีการเพิ่มตัวของจ�านวนผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผล

จากการประกาศนโยบาย “สงครามยาเสพตดิ” ดงันัน้ การท�าความเข้าใจเกีย่วกับภมูหิลงั ทีม่า 

และปัจจัยต่างๆ ที่หลอมรวมเป็นเส้นทางสู่เรือนจ�าของผู้ต้องขังหญิงและชายในคดียาเสพติด 

จึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อการก�าหนดนโยบายอาญาในอนาคต 

 ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์จากเรื่องเล่า (narrative analysis) ที่ได้

จากการสัมภาษณ์ประวัติชีวิตผู้ต้องขัง ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ต้องขังรวม 34 ราย เรือนจ�า

และทัณฑสถาน 8 แห่ง ทั่วประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ทุกคนป็นผู้ต้องขังคดีเสร็จ

เด็ดขาดในฐานความผิดยาเสพติด และประกอบด้วยเพศหญิง 18 ราย และเพศชาย 16 ราย

 

 กล่าวโดยสรปุแล้ว งานวจิยันีแ้สดงให้เหน็ว่าปัจจยัทางเพศภาวะมผีลต่อการกระท�าผดิ

ของผู้ชายและผู้หญิง โดยเหตุผลการกระท�าความผิดของผู้หญิงและผู้ชายมีทั้งความคล้ายคลึง

และความแตกต่างกนั แต่แก่นส�าคัญหรอืปัจจยัหลกัทีน่�าไปสูก่ารกระท�าผดิของผูห้ญิงและผูช้าย 

ได้แก่ 1) ประสบการณ์ทีเ่ลวร้ายในวยัเดก็ 2) การคบหาสมาคมกบัเพือ่นทีม่พีฤตกิรรมเบีย่งเบน 

3) การกระตุ้นเร้าทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ปัจจัยที่มีผลเฉพาะส�าหรับผู้กระท�าผิดหญิง คือ 

ความไร้เดียงสาและการถูกหลอกลวง ในขณะท่ีปัจจัยที่มีผลเฉพาะส�าหรับผู้กระท�าผิดชาย 

ได้แก่ ความเคราะห์ร้าย และการแสดงอ�านาจความเป็นชาย 

 การศึกษาฉบับนี้มุ ่งหวังที่จะยกระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวบริบทการจ�าคุก

ผู้กระท�าผิดคดียาเสพติดในประเทศไทย ในมิติการเปรียบเทียบเรื่องราวและประสบการณ์ของ

ผู้หญิงและผู้ชายในการเข้าสู่เส้นทางการกระท�าผิด และโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษา

วิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบายทางอาญาที่เหมาะสม และสะท้อนถึงภูมิหลัง 

ที่มา และเหตุปัจจัยต่างๆ ที่น�าไปสู่การกระท�าความผิดคดียาเสพติดในประเทศไทยต่อไป 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

 ในช่วงต้นยุค 1990 สืบเนื่องจากอิทธิพลของงานวิจัยโดย Kathleen Daly (1994) 

เหล่านักอาชญาวิทยาแนวสตรีนิยมในโลกตะวันตกเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับที่มาและเส้นทางสู ่การกระท�าความผิดของผู ้หญิง (women’s pathways to 

criminalization) มากขึ้น โดยการศึกษาวิจัยลักษณะนี้อาศัยการวิเคราะห์เรื่องราวทั้งชีวิตของ

ผู้กระท�าผิดหญิง (Bloom et.al., 2004: 37) และน�าการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับประวัติชีวิต

บุคคลมาใช้ เพื่อท�าความเข้าใจประสบการณ์และสถานการณ์ที่น�าพาให้ผู้หญิงเข้ามาอยู่

ในกระบวนการยุติธรรม (Wattanaporn and Holtfreter, 2014)

 นักอาชญาวิทยาแนวสตรีนิยมในโลกตะวันตกมักน�าเสนอเหตุผลการกระท�าความผิด

ของผู ้หญิงบนพื้นฐานของความเอาตัวรอด (survival) ประกอบกับสาเหตุอื่นๆ ที่มักมี

ความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน อาทิ ความเครียดในวัยเด็ก การถูกกระท�ารุนแรงในวัยผู้ใหญ่ 

ปัญหาทางจิต การติดสุราหรือยาเสพติด การขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ การถูกควบคุมโดย

เพศชาย ความรับผิดชอบในการดูแลครอบครัว (Bradley and Davino, 2002; Daly, 1994; 

Lynch et al., 2012; Salisbury and Van Voorhis, 2009; Simpson et al., 2008; Stalans, 

2009; White 2007; Owen, et.al., 2017: 24-36)

 งานวิจัยที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าผู้กระท�าผิดชายจะเผชิญกับสถานการณ์ลักษณะ

เดยีวกนันีก่้อนเข้ามาอยูใ่นเรอืนจ�า แต่สถานการณ์ท่ีผูห้ญงิประสบมกัหนักหนาและมคีวามรนุแรง

ในระดับที่สูงกว่าสิ่งที่ผู้ชายพบเจอ (Hasley, 2008; Stalans, 2009; Owen, et.al, 2017: 

24-36) นอกจากนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าบรรทัดฐานหญิงชาย (gendered norm) ให้ความ

ส�าคัญกับวิธีการและรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสร้างความสัมพันธ์กับ
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ผู้คนรอบข้างของเพศหญิง ดังนั้น การกระท�าความผิดของผู้หญิงโดยมากจึงเกี่ยวข้องกับความ

สัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับครอบครัวและคู่ครอง มากกว่ากรณีความผิดของผู้ชาย ตัวอย่าง

ทีช่ดัเจนในกรณีนีค้อื การทีผู่ห้ญงิจ�านวนหนึง่ต้องเข้ามาอยูใ่นเรือนจ�าเพราะตอบโต้คู่ครองคนรัก

ที่ก่อความรุนแรงในครอบครัว (Stalans, 2009)

 การศึกษาวิจัยโดย Kathleen Daly ในปี ค.ศ. 1994 เป็นงานวิจัยช้ินแรกของโลก 

ที่มุ่งท�าความเข้าใจและเปรียบเทียบวิถีชีวิตที่น�าผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชายเข้าสู่การกระท�า 

ความผิดอาญา โดยได้ศึกษาเรื่องราวชีวิตของผู้ต้องขังหญิง 40 คน และผู้ต้องขังชาย 40 คน 

จากเอกสารของศาล (Daly, 1994: 46-58) โดย Daly วเิคราะห์เส้นทางสู่เรอืนจ�าของผู้ต้องขงัหญงิ 

(women’s pathways to imprisonment) ได้ จ�านวน 5 ลักษณะ ดังนี้ 

1) กลุ่มผู้หญิงท่ีเคยเป็นผู้ถูกกระท�ำ (Harmed and Harming Women) 

ซึ่งถูกทอดท้ิง หรือถูกท�าร้ายทางร่างกายหรือทางเพศในช่วงวัยเด็ก ต่อมา

เติบโตขึ้นเป็นเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหา และติดยาเสพติด ผู้หญิงกลุ่มน้ีเรียนรู้และ

น�าเอาประสบการณ์ในฐานะผู้ถกูกระท�า ไปใช้ในการท�าร้ายผู้อืน่ และในท้ายทีสุ่ด

ผู้หญิงกลุ่มนี้ได้กระท�าความผิดเกี่ยวข้องกับความรุนแรงระหว่างบุคคล

2) กลุม่ผูห้ญิงทีใ่ช้ชวีติบนท้องถนน (Street Women) ผู้หญงิกลุ่มนีถ้กูผลักไส 

หรือหนีออกจากครอบครัวที่มีปัญหา และหันเหเข้าหาความสนุกและตื่นเต้น

ของชีวิตบนท้องถนน พวกเธอสร้างปัญหาเล็กๆ น้อยๆ อาทิ ใช้ยาเสพติด 

ขายบริการทางเพศ ลักขโมย ขายยาเสพติด เพื่อน�าเงินมาใช้เสพยา ผู้หญิง

กลุ่มน้ีจึงมักมีประวัติอาชญกรที่ยืดยาว และการกระท�าความผิดของผู้หญิง

กลุม่นีเ้กีย่วข้องโดยตรงกบัการหาเงนิมาใช้เล้ียงปากท้องขณะใช้ชีวติบนท้องถนน 

3) กลุ่มผู ้หญิงท่ีถูกกระท�ำรุนแรงในครอบครัว (Battered Women) คือ 

กลุ่มที่พบเจอกับความรุนแรงในช่วงวัยผู้ใหญ่ และถูกควบคุมการใช้ชีวิตโดย

คู่ครอง พวกเธอมีสามีหรือคนรักท่ีกระท�ารุนแรงในครอบครัว และความผิด

ของผู้หญิงในกลุ่มนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความสัมพันธ์กับคู่ครอง 
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4) กลุ่มผู้หญิงที่เกี่ยวพันกับยำเสพติด (Drug Connected Women) คือกลุ่ม

ผู้หญิงที่กระท�าความผิดคดียาเสพติด โดยมีสาเหตุมาจากผู้ชายในชีวิตของ

พวกเธอ อาทิ คนรัก สามี สมาชิกครอบครัว เป็นต้น

5) กลุ่มผู้หญิงอื่นๆ (Other) ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีปัญหาติดยาเสพติดหรือปัญหา

ทางจิต พวกเธอไม่มีประวัติการถูกจับหรือถูกจ�าคุก การกระท�าความผิดของ

ผู้หญิงกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือความอยากมีอยากได้ 

ในเวลาตอ่มามนีกัวชิาการหลายทา่นเรยีกกลุม่นีว้า่ “กลุม่ผูห้ญงิทีถ่กูกระตุน้เรา้

ทางเศรษฐกจิ” (Simpson, et.al, 2008: 85-86; Wattanaporn and Holtfreter 

2014: 3-4)

 ข้อค้นพบของ Daly ชี้ให้เห็นว่า เส้นทางสู่เรือนจ�าของผู้ต้องขังหญิงแม้จะมีความ

คลายคลึงกับเส้นทางชีวิตของผู้ต้องขังชายอยู่บ้าง (ในข้อที่ 1 – 2 และ 4) แต่ก็ไม่สามารถใช้

อธิบายวิถีการกระท�าผิดของผู้ชายได้ทั้งหมด Daly ค้นพบว่า ผู้ต้องขังชายกว่า 14 รายในการ

ศึกษาวิจัย (หรือ 35%)  มีเส้นทางการกระท�าความผิดที่เกี่ยวโยงกับคุณค่าความเป็นชาย 

(masculinity) โดยสามารถแยกย่อยได้ 3 กลุม่คอื 1. กลุม่ผู้ชายทีม่พีฤตกิรรมรนุแรง (explosively 

violent men) ที่ใช้ความรุนแรงในการควบคุมหรือแสดงอ�านาจเหนือผู้อ่ืน  2. กลุ่มผู้ชาย

เคราะห์ร้าย (bad luck men) ที่บังเอิญอยู่ผิดที่ผิดเวลา หรือโดนกลั่นแกล้งโดยผู้ชายคนอื่น 

3. กลุ่มผู้ชายชอบความท้าทาย (masculine gaming) ที่กระท�าความผิดเพื่อแสดงอ�านาจ

ความเป็นชาย และเพื่อสร้างการยอมรับ (Daly, 1994: 68).

 นับตั้งแต่ผลงานของ Daly ในปี ค.ศ. 1994 งานวิจัยในลักษณะเปรียบเทียบวิถีทาง

สู่การกระท�าความผิดของผู้หญิงและผู้ชายยังคงมีอยู่อย่างจ�ากัด และมักเป็นการศึกษาวิจัยเชิง

ปริมาณ (Byrne and Trew, 2008; Gueta and Chen, 2016; Jones, et.al., 2014) อีกทั้ง 

หากพิจารณานอกบรบิทประเทศตะวนัตกแล้ว การวจิยัเชิงเปรียบเทียบลักษณะนียั้งไม่มปีรากฏ

อยู่เลย ในขณะที่งานวิจัยเกี่ยวกับเส้นทางการกระท�าความผิดเฉพาะเพศหญิงนั้น เริ่มมีจ�านวน

เพิ่มสูงขึ้น (Kim et al. 2007; Berko et al. 2010; Cherukuri et.al., 2009; Artz, et.al., 

2012; Havon et al. 2012a; Havon et.al. 2012b; Khalid and Khan 2013; Shen 2015 

Shechory et.al. 2011; Maghsoudi et.al., 2017)
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 Shechory et.al, (2011) ศึกษาชีวติผูต้้องขังหญงิ 60 ราย เพือ่ท�าความเข้าใจเส้นทาง

สูเ่รอืนจ�าในกลุ่มผูก้ระท�าผดิหญงิคดยีาเสพติด คดคีวามรุนแรง และคดีฉ้อโกง โดยพบว่าวถิชีวิีต

ของผู ้กระท�าผิดในแต่ละกลุ ่มประเภทคดีมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้กระท�าผิดหญิง

คดียาเสพติดมักมีช่วงชีวิตที่ปัญหามากกว่าผู้ต้องขังในคดีอื่นๆ อาทิ การถูกท�าร้ายในวัยเด็ก 

การใช้ยาเสพตดิ และความขดัแย้งภายในครอบครวั นอกจากนี ้ปัจจยัอืน่ๆ ทีส่่งผลต่อการกระท�าผิด

คดียาเสพติด ยังรวมถึงการยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนที่เกเร

 Havanon et.al, (2012a) ศกึษาเร่ืองเล่าชวีติของผู้ต้องขงัหญงิหลากหลายคดคีวามผิด

ในประเทศไทย ที่มีก�าหนดโทษตั้งแต่ 2-3 เดือน จนถึง 20 ปี โดยใช้วิธีการ “พูดคุย” และการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ต้องขังหญิง 25 ราย ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1. คลอดและเลี้ยงลูกในเรือนจ�า 

2. เข้ามาอยู่ในเรือนจ�าในช่วงที่ยังอายุน้อย 3. สามารถเริ่มต้นชีวิตในเรือนจ�าได้ 4. ระหว่างที่

อยู่ในเรือนจ�ายังสามารถรักษาความสัมพันธ์กับครอบครัวได้ และ 5. ถูกกระท�ารุนแรงทาง

ร่างกายหรือจิตใจโดยสามี และเคยฆ่าหรือพยายามฆ่าสามี (Havanon et.al, 2012a: 25) 

แม้จะไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าถึงวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและประเด็นที่ใช้ในการพูดคุยกับ

ผู้ต้องขัง ผลการศึกษาวิจัยนี้ชี้แนะว่า การถูกกระท�ารุนแรงในครอบครัวคือตัวบ่งชี้หนึ่งที่น�าไป

สู่การที่ผู้หญิงฆ่าหรือพยายามฆ่าสามี แต่ในคดียาเสพติดหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั้น ปัจจัย

หลักที่มีอิทธิพลต่อการลงมือท�าผิดคือความอยากมีอยากได้ในทรัพย์สินเงินทอง นอกจากนี้ 

ในบางกรณคีดคีวามผดิยาเสพตดิเกดิขึน้เพราะผูห้ญิงไปข้องเกีย่วกบัผูช้ายทีใ่ช้หรอืขายยาเสพตดิ

โดยที่ตนไม่รู้ หรือถูกหลอกให้กระท�าความผิดด้วยความอ่อนต่อโลก และเมื่อผู้หญิงเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรมแล้ว ก็มักจะเผชิญกับปัญหาคอร์รัปชั่น ความไม่ยุติธรรม และการกระท�า

ที่ไม่เหมาะสมในชั้นต�ารวจ ตลอดจนการขาดทนายความที่มีความสามารถคอยให้ความช่วย

เหลือในชั้นศาล ซึ่งส่งผลต่อการติดคุกของผู้กระท�าผิดหญิง 

 ต่อเนือ่งจากการศกึษาวิจยัดงักล่าว Havanon et al.’s (2012b) วเิคราะห์ข้อมลูเชิงลึก

เกี่ยวกับประวัติชีวิตของผู้กระท�าผิดหญิงคดียาเสพติดจ�านวน 10 คน และอธิบายว่าลักษณะ

การกระท�าความผิดของผู้หญิงนั้น มักมีความรุนแรงน้อยและเกิดขึ้นในบริบทที่นอกเหนือ

ความควบคุมของพวกเธอ เช่นเดียวกับข้อค้นพบของ Daly เกี่ยวกับ กลุ่มผู้หญิงที่เกี่ยวพันกับ

ยาเสพติด (Drug Connected Women) โดย Havanon et al.’s (2012b) ชี้แนะว่า ผู้หญิง

มักเข้ามาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมด้วยผลพวงจากการข้องเกี่ยวกับผู้ชายที่ค้ายาเสพติด หรือ

ถกูจบัในกระบวนการล่อซือ้ของต�ารวจทีต้ั่งใจจะจบักมุผูช้ายทีเ่ป็นคู่ครองหรอืคนรกัของพวกเธอ 
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ผู้หญิงบางคนอาจถูกจับโดยไม่รู้ตัวในฐานะผู้สนับสนุนการกระท�าผิดของคนรัก แม้ว่าพวกเธอ

จะไม่รู้ถึงการกระท�าที่ผิดกฎหมายนั้นเลยก็ได้ อย่างไรก็ดี แม้การศึกษาวิจัยของ Havanon 

et.al, (2012a) จะมีความส�าคัญอย่างมากในการท�าความเข้าใจความอยุติธรรมที่ผู้หญิงเผชิญ

ในกระบวนการยุติธรรมไทย งานวิจัยดังกล่าวอาจมีข้อจ�ากัดในแง่การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มี

ลกัษณะเฉพาะเจาะจง และไม่ครอบคลมุถงึการศกึษาเปรียบเทยีบการกระท�าความผิดของผู้ชาย 

 เนื่องจากการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่น�าผู้หญิงและผู้ชาย

สู่การต้องโทษจ�าคุกที่ปัจจุบันมีอยู่อย่างจ�ากัดในประเทศตะวันตก และไม่มีปรากฏอยู่เลย

ในบริบทของประเทศไทย งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งน�าเสนอข้อมูลดังกล่าวโดยใช้การสัมภาษณ์

เชิงลึก เพื่อท�าความเข้าในเร่ืองราวความผิดและสถานการณ์ชีวิตก่อนเข้าสู่เรือนจ�าของ

ผู้ต้องขังคดียาเสพติด 
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วิธีการวิจัย

 ในงานวจิยัชิน้นี ้ ผูว้จิยัใช้วิธกีารวเิคราะห์จากเรือ่งเล่า (narrative analysis) ทีไ่ด้จาก 

การสมัภาษณ์ประวตัชีิวติผูต้้องขัง ซ่ึงเป็นวิธกีารวจัิยทีใ่ช้โดยทัว่ไปในการศกึษาวจิยัแนวสตรนียิม

เพือ่ท�าความเข้าใจเส้นทางและประสบการณ์ชีวติของผูห้ญงิ (feminist pathways approach) 

ทัง้นี ้ เรือ่งเล่าเป็นผลติผลของกระบวนการทางสงัคม ทีถ่กูสร้างขึน้โดยผู้คนภายใต้บรบิททางสังคม 

ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของสถานที่นั้นๆ เรื่องเล่าจึงเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดข้อมูล

ความจรงิทางสงัคมทีส่ะท้อนโดยผูค้นในพืน้ทีแ่ห่งนัน้ ออกสูค่นภายนอก (Lynch et al., 2012)

 ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังโดยข้อค�าถามปลายเปิด ซึ่งครอบคลุมประเด็น

การสนทนาที่กว้างขวาง เพราะวิธีการลักษณะนี้เอื้อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์บรรยายเหตุการณ์ส�าคัญ

ในชวิีต และวิเคราะห์ถึงความเช่ือมโยงระหว่างสิง่ต่างๆ ท่ีเกดิขึน้ในชวีติกับการกระท�าความผดิได้ 

โดยหัวข้อหลักในการสนทนาประกอบด้วย 

1. ความสัมพันธ์กับครอบครัวในวัยเด็ก มิตรภาพ การตกเป็นเหยื่อ

    และประสบการณ์อื่นๆ

2. ความสัมพันธ์กับครอบครัวในวัยผู้ใหญ่ รวมถึงความสัมพันธ์

   กับคู่ครอง มิตรภาพ การตกเป็นเหยื่อ และประสบการณ์อื่นๆ

3. การศึกษา การจ้างงาน สถานะทางเศรษฐกิจ

4. ประวัติพฤติกรรมเบี่ยงเบนและการกระท�าความผิดในอดีต

5. ประวัติสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมถึงการใช้สารเสพติด

6. สถานการณ์การกระท�าความผิด

7. ประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
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 ในการศกึษาวจิยันี ้ผูว้จิยัได้สมัภาษณ์เชงิลกึผูต้้องขงัรวม 34 ราย ประกอบด้วยเพศหญิง 

18 ราย และเพศชาย 16 ราย โดยผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ทกุคนป็นผู้ต้องขงัคดเีสรจ็เดด็ขาดในฐาน

ความผิดยาเสพติด

 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลในเรือนจ�าและทัณฑสถาน 8 แห่ง ซ่ึงคัดเลือกจาก

เรอืนจ�า / ทณัฑสถานทีม่ปีระชากรผูต้้องขงัหญงิและชายสงูสดุในแต่ละภมูภิาคของประเทศไทย 

ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ โดยผู้ต้องขังที่เข้าร่วมการ

สัมภาษณ์ทุกคนรับทราบถึงการศึกษาวิจัยนี้ผ่านทางเจ้าหน้าที่เรือนจ�า ก่อนเริ่มการสนทนา

ผูว้จิยัอธบิายด้วยวาจาเกีย่วกบัวตัถปุระสงค์การวจิยั การเกบ็ข้อมลูเป็นความลบั การไม่เปิดเผย

ข้อมูลผู้ถูกสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์ที่เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ต้องขังเท่านั้น เพื่อให้

แน่ใจว่าผูต้้องขงัเข้าใจเกีย่วกบัการศกึษาวจิยันีอ้ย่างถ่องแท้และยนิยอมเข้าร่วมในการสมัภาษณ์ 

ทัง้นี ้ชือ่ผูใ้ห้สมัภาษณ์ทีป่รากฏในรายงานฉบบันีเ้ป็นเพยีงชือ่สมมต ิและข้อมลูเลก็น้อยเกีย่วกบั

เร่ืองราวของผู้ต้องขังแต่ละคนอาจถูกปรับเปลี่ยนเพื่อประกันการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

โดยไม่กระทบต่อการศึกษาวิจัยในภาพรวม
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ข้อมูลท่ัวไป
เก่ียวกับผู้ต้องขัง

 การศกึษาวจิยันีค้รอบคลมุผูต้้องขงัหญงิและ ชายจ�านวนทัง้สิน้ 34 ราย โดยผูเ้ข้าร่วม

การวจิยัส่วนมากมอีายรุะหว่าง 20 ถงึ 39 ปี ผูต้้องขงัชายร้อยละ 50 และผู้ต้องขงัหญงิเกอืบร้อยละ 

30 มีการศึกษาต�่ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษา ก่อนการจ�าคุกผู้ต้องขังหญิงกว่าร้อยละ 50 ท�างาน

กับในกิจการของครอบครัว หรือท�างานในธุรกิจขายบริการทางเพศ นอกจากนี้ ผู้หญิงกว่าหนึ่ง

ในสามมอีาชพีค้าขายยาเสพตดิก่อนเข้ามาอยูใ่นเรอืนจ�า เทยีบกบัร้อยละ 80 ในกลุม่ผู้ต้องขงัชาย 

(ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ต้องขัง

อายุ

ต�่ากว่า 20 ปี

20 – 29 ปี

30 – 39 ปี

40 – 49 ปี

50 ปี และสูงกว่านั้น

ระดับการศึกษา

ต�่ากว่าระดับมัธยม

ระดับมัธยมต้น

จบชั้นมัธยมปลาย

ระดับมหาวิทยาลัย

ศาสนา

พุทธ

คริสต์

อิสลาม

N =18

1

5

9

3

0

5

6

7

0

13

2

3

N=16

0

4

7

4

1

8

1

4

3

16

0

0

%

6

28

50

17

0

28

33

39

0

72

11

17

%

0

25

44

25

6

50

6

25

19

100

0

0

ผู้หญิง ผู้ชาย



เพศภาวะและเส้นทางสู่เรือนจ�า |     12

ประสบการณ์วัยเด็ก
 ประสบการณ์เลวร้ายในช่วงวัยเด็กเป็นสิ่งที่ทั้งผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชายพบเจอ 

ไม่ว่าจะเป็นการพลดัพรากจากพ่อแม่ การถูกท�าร้ายร่างกายและ/หรอืดถูกูเหยยีดหยามโดยค�าพดู 

และการถกูทอดทิง้ อย่างไรกด็ ีผูช้ายมแีน้วโน้มสงูกว่าทีจ่ะเตบิโตมาในครอบครวัทีม่รีายได้น้อย 

พบเห็นและรับรู้ถึงการแพร่ระบาดของยาเสพติดหรืออาชญากรรมในชุมชน ต้องออกจากบ้าน

ไปท�างานหาเลี้ยงครอบครัว มีพ่อแม่ท่ีใช้ยาเสพติด ในขณะที่ผู้ต้องขังหญิงส่วนหนึ่งตั้งท้อง

ในช่วงวัยรุ่น (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ประสบการณ์วัยเด็ก

เติบโตในครอบครัวที่มีรายได้น้อย

แยกอาศัยกับพ่อแม่ (เนื่องจากพ่อแม่เสียชีวิต, 

หย่าร้าง หรือถูกทอดทิ้ง)

เริ่มท�างานตั้งแต่วัยเยาว์ (ตั้งแต่อายุต�่ากว่า 18 ปี) 

เนื่องจากมีความจ�าเป็นด้านการเงิน

มีบุตร 

ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวตั้งแต่วัยเยาว์ เช่น 

การถูกท�าร้ายทางร่างกาย และ/หรือ ทางวาจา รวมไปถึงการถูก

ละเลย และการพบเห็นพฤติกรรมความรุนแรงระหว่างพ่อและแม่ 

อาศัยในชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดหรืออาชญากรรม

พ่อแม่มีพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด และ/หรือ มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน

กลุ่มเพื่อน และ/หรือ พี่น้องมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

คนสนิทมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน

N =18

5

8

4

8

8

7

2

12

6

N=16

8

8

8

0

6

10

5

10

1

%

28

44

22

44

44

39

11

67

33

%

50

50

50

0

38

63

31

63

6

การหาเลี้ยงชีพก่อนเข้าเรือนจ�า

ขายของข้างทาง

แรงงานรับจ้าง / โรงงาน

คู่ครองหรือครอบครัวหาเลี้ยง

ท�างานธุรกิจครอบครัว

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการทางเพศ 

ไนท์คลับ (ดีเจ และคนเฝ้าประตู) 

คนขับรถ

นักกีฬาอาชีพ 

ทนายความ

ค้ายาเสพติด 

N =18

1

1

2

5

4

0

0

0

0

5

N=16

2

1

0

0

0

2

4

2

1

13

%

6

6

11

28

22

0

0

0

0

29

%

13

6

0

0

0

13

25

13

6

81

ผู้หญิง ผู้ชาย
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ประสบการณ์ช่วงวัยผู้ใหญ่
 ในช่วงชีวิตวัยผู้ใหญ่ ผู้ต้องขังหญิงมีแนวโน้มสูงกว่าผู้ต้องขังชายที่จะมีลูก เผชิญกับ

ความไม่ซือ่สตัย์ของคนรกัและถูกทอดทิง้โดยแฟนหรอืสามี แม้ว่าการคบหาสมาคมกบักลุม่เพือ่น

ทีม่พีฤตกิรรมเกเรนอกลูน่อกทางเกดิขึน้ทัง้กบัผูต้้องขงัชายและหญงิ ผูต้้องขงัหญงิมแีน้วโน้มสงู

กว่าท่ีจะเคยคบหากบัคู่ครองคนรักทีม่พีฤติกรรมนอกลูน่อกทาง โดยในงานวจิยัน้ีพบว่า มผีูห้ญิง 

4 คน (หรือร้อยละ 22) เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว และ 1 คนเคยถูกข่มขืน

โดยคนทีไ่มรู่จ้กั ในขณะทีไ่มม่ผีูต้อ้งขงัชายคนใดเคยประสบกบัเหตกุารณล์กัษณะนี้ (ตารางที่ 3)

ประวัติอาชญากรรมและการใช้สารเสพติด
 ผูต้้องขงัหญงิกว่าร้อยละ 50 และผูต้้องขังชายร้อยละ 75 เคยมพีฤตกิรรมตดิยาเสพตดิ 

โดยกว่าครึ่งของผู้ต้องขังชายเร่ิมเสพยาเสพติดในช่วงวัยรุ่น (อายุต�่ากว่า 18 ปี) ผู้ต้องขัง

ทั้งหญิงและชายมักเริ่มต้นเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยการชักชวนของเพื่อนหรือญาติพี่น้อง

ทีอ่ายมุากกว่า ทัง้นี ้ ผูห้ญงิมแีน้วโน้มสงูกว่าทีจ่ะยุง่เกีย่วกับยาเสพตดิเพราะการแนะน�าของแฟน 

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ต้องขังชายมีประวัติการถูกจับและจ�าคุกสูงกว่าผู้ต้องขังหญิง (ตารางที่ 4)

ประวัติการใช้สารเสพติด 

เสพติดยาเสพติด 

เริ่มเสพยาเสพติดตั้งแต่วัยรุ่น 

(อายุต�่ากว่า 18 ปี) 

ทดลองเสพหรือเสพยาเสพติด

ร่วมกับคู่ครอง/คนรัก

N =18

10

7

9

N=16

12

8

3

%

55

39

50

%

75

50

19

ตารางที่ 4 ประวัติอาชญากรรมและการใช้สารเสพติด

ผู้หญิง ผู้ชาย

ตารางที่ 3 ประสบการณ์ช่วงวัยผู้ใหญ่

มีบุตร

ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว

ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศ (จากคนแปลกหน้า)

คู่ครองนอกใจ  

ถูกคู่ครองทอดทิ้ง

กลุ่มเพื่อน และ/หรือ พี่น้องมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

คนสนิทมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

N =18

15

4

1

5

4

15

13

N=16

6

0

0

1

1

13

3

%

83

22

6

28

22

83

72

%

38

0

0

6

6

81

19

ผู้หญิง ผู้ชาย
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ทดลองเสพหรือเสพยาเสพติดร่วม

กับกลุ่มเพื่อนและ/หรือ รุ่นพี่

ประวัติอาชญากรรม 

มีประวัติการถูกจับกุม 

มีประวัติการถูกจ�าคุก 

N =18

11

6

5

N=16

10

9

6

%

61

33

28

%

63

56

38

คดีความผิดและโทษ
 ในระหว่างการเก็บข้อมูลภายใต้การศึกษาวิจัยนี้ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 

พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายหลกัในการก�าหนดความผดิและโทษเกีย่วกบัยาเสพตดิในประเทศไทย 

โดยการเสพ ครอบครอง จ�าหน่าย ครองครองเพือ่จ�าหน่าย การผลติและน�าเข้า/ส่งออกยาเสพตดิ

ให้โทษ เป็นความผิดอาญาที่มีโทษทั้งปรับและจ�าคุก ซึ่งความร้ายแรงของคดีขึ้นอยู่กับลักษณะ

ความผิดและประเภทของยาเสพติด 

 ในการศึกษาวิจัยนี้พบว่า ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมในการสัมภาษณ์ทั้งหมดกระท�าความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติด ในฐานจ�าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ�าหน่าย โดยเกือบทุกราย

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดประเภทเมตแอมเฟตตามีน (ยาบ้า) ซึ่งเป็นยาเสพติดประเภทที่ 1 ตาม

กฎหมายไทย นอกจากน้ี ยังพบว่าผู้ต้องขังชายส่วนมากเป็นทั้งผู้เสพและผู้ขาย (กล่าวคือ

จ�าหน่ายยาเสพติดเพื่อน�าเงินมาซื้อยาเสพติดใช้) ในขณะที่ผู้หญิงมักเป็นผู้เสพเพียงอย่างเดียว 

แต่ถูกจับเนื่องจากมียาเสพติดไว้ในครอบครองในจ�านวนเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนดจึงถูก

ตัดสินว่ามีไว้เพื่อจ�าหน่าย ทั้งนี้ มีผู้ต้องขังหญิง 2 รายและผู้ต้องขังชาย 1 ราย ที่ถูกตัดสินว่า

เป็นผูร่้วมกระท�าความผดิเพราะความเกีย่วข้องกบัเพือ่นทีข่ายยาเสพตดิด้วย โดยผู้ต้องขงัทกุคน

ที่เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยนี้ ได้รับโทษจ�าคุกระหว่าง 3 ปี ถึงประหารชีวิต (ตาราง 5) 

ตารางที่ 5 คดีความผิดและโทษ

ผู้หญิง ผู้ชาย

ประเภทความผิดคดียาเสพติด

ครอบครองเพื่อจ�าหน่าย

จ�าหน่าย

ลักษณะการกระท�าผิด 

เสพ 

เสพและขาย 

ขาย 

มีความเกี่ยวข้องเกับผู้เสพและ/หรือผู้ขาย

N =18

8

10

4

6

6

2

N=16

9

7

1

8

6

1

%

44

56

22

33

33

11

%

56

44

6

50

38

6
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ประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรม 
 ในการศึกษาวิจัยน้ี ผู ้ต ้องขังชายและผู ้ต้องขังหญิงจ�านวนหนึ่งเคยพบเจอกับ

การปฏิบัติที่มิชอบโดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจ อาทิ การเรียกสินบน การยึดเอาทรัพย์สินส่วนตัวไว้

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย การข่มขู่ทางวาจา การท�าร้ายร่างกาย การบังคับหรือหว่านล้อมให้

เซ็นต์เอกสารเพื่อรับสารภาพ อย่างไรก็ดี ผู้ต้องขังชายมีแนวโน้มที่จะประสบกับเหตุการณ์

เหล่านี้สูงกว่าผู้ต้องขังหญิง โดย 1 ใน 3 ของผู้ต้องขังชายถูกท�าร้ายร่างกายในชั้นสอบสวนโดย

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ และ 1 ใน 4 ถูกข่มขู่ด้วยวาจา 

 ในชัน้ศาล ผูห้ญงิมแีนวโน้มน้อยกว่าผูช้ายทีจ่ะมทีนายความช่วยต่อสู้ในการพจิารณาคดี 

โดยมีผู้ต้องขังหญิงเพียงร้อยละ 39 ที่มีทนายความในชั้นศาล เทียบกับร้อยละ 56 ในกลุ่ม

ผู้ต้องขังชาย และเมื่อถามถึงความรู้สึกว่าตนได้รับความยุติธรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นธรรม

ในชั้นต�ารวจและชั้นศาลหรือไม่ ผู ้ต้องขังหญิงมีแนวโน้มสูงกว่าผู้ต้องขังชายที่จะตอบว่า

ตนได้รับความเป็นธรรม (ตาราง 6) 

ประเภทของยาเสพติด 

ยาบ้า 

กัญชา 

ยาอี 

เบนโซไดอะซีปีน 

(ยานอนหลับและคลายกังวลด้านจิตเวช)

ยาเค (เคตามีน)

ระยะเวลาการต้องโทษ 

น้อยกว่า 3 ปี

ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี

5 ถึง 7 ปี

8 ถึง 12 ปี 

มากกว่า 25 ปี (รวมถึงโทษประหารชีวิต)

N =18

17

1

0

0

0

1

4

6

2

5

N=16

15

0

1

1

1

1

4

4

4

3

%

94

6

0

0

0

6

22

33

11

28

%

94

0

6

6

6

6

25

25

25

19

ประสบการณ์ที่พบเกี่ยวกับความประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

เรียกเงินสินบน 

น�าทรัพย์สินส่วนตัวไปและไม่ส่งคืน 

N =18

1

1

N=16

2

1

%

6

6

%

12

6

ตารางที่ 6 ประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรม

ผู้หญิง ผู้ชาย
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ข่มขู่และใช้ความรุนแรงทางวาจา 

ใช้ความรุนแรงทางร่างกาย 

ข่มขู่เพื่อให้ลงนามยินยอมสารภาพ 

ใช้กลอุบาย/หลอกให้ลงนามยินยอมรับสารภาพ 

ประสบการณ์ในชั้นศาล 

มีทนายความ 

ได้รับการปฎิบัติอย่างเป็นธรรม 

รู้สึกได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมจากต�ารวจ

รู้สึกได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมจากศาล

N =18

2

1

2

1

7

12

15

N=16

4

6

3

0

9

8

9

%

11

6

11

6

39

67

83

%

25

37

19

0

56

50

56



17

เส้นทางสู่เรือนจำา

 ข้อมลูพ้ืนฐานทีน่�าเสนอไปข้างต้นนัน้เป็นการวิเคราะห์แบบตดัขวาง (cross-sectional 

analysis) เกี่ยวกับประสบการณ์ท่ัวไปก่อนเข้าเข้าสู่เรือนจ�าของกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้ง

เพศหญิงและชาย โดยข้อมูลที่จะน�าเสนอต่อไปนี้ในบทนี้จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราว

ชีวิตของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 34 ราย ในมิติของสถานการณ์ ประสบการณ์ และเหตุการณ์

อันเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญ ที่ท�าให้บุคคลกระท�าความผิดและน�าไปสู่การจ�าคุกในที่สุด โดยแบ่ง

การน�าเสนอตามแก่นส�าคญัของเรือ่งราวชวีติ (theme) ทีห่ล่อหลอมกลายเป็นเส้นทางทีน่�าไปสู่

การกระท�าผิดของผู้หญิงและผู้ชายใน 6 รูปแบบ ได้แก่ 1) ประสบกำรณ์ที่เลวร้ำยในวัยเด็ก 

2) กำรคบหำสมำคมกับเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน 3) กำรกระตุ ้นเร้ำทำงเศรษฐกิจ 

ตลอดจนปัจจัยที่มีผลเฉพาะผู้กระท�าผิดหญิง คือ 4) ควำมไร้เดียงสำและกำรถูกหลอกลวง 

และที่ปัจจัยที่มีผลเฉพาะผู้กระท�าผิดชาย ได้แก่ 5) ควำมเครำะห์ร้ำย และ 6) กำรแสดงอ�ำนำจ

ควำมเป็นชำย 

 ตารางท่ี 7 ด้านล่าง แสดงการแจกแจงความถี่ของจ�านวนผู้ต้องขังหญิงและ

ผู้ต้องขังชาย ที่มีเส้นทางสู่เรือนจ�าในรูปแบบต่างๆ โดยแบ่งตามเหตุปัจจัยหลัก 6 รูปแบบ ดังนี้

ประสบการณ์ที่เลวร้ายในวัยเด็ก

การคบหาสมาคมกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน

การกระตุ้นเร้าทางเศรษฐกิจ

ความไร้เดียงสาและการถูกหลอกลวง

ความเคราะห์ร้าย

การแสดงอ�านาจความเป็นชาย

N =18

8

5

3

2

0

0

N=16

5

4

3

0

2

2

%

44

28

17

11

0

0

%

31

25

19

0

13

13

ตารางที่ 7 เส้นทางสู่เรือนจ�า

ผู้หญิง ผู้ชาย
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1. ประสบการณ์ที่เลวร้ายในวัยเด็ก
 ประสบการณ์ที่เลวร้ายในวัยเด็กเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระท�าผิดของผู้หญิงและ

ผูช้ายส่วนใหญ่ในการศกึษาวจิยันี ้โดยมผีูต้้องขงัหญงิ 8 ราย (หรอืร้อยละ 44) และผูต้้องขงัชาย 

5 ราย (หรือร้อยละ 31) ที่มีเส้นทางสู่เรือนจ�าอันเนื่องมาจากปัจจัยนี้ 

 ประสบการณ์อันเลวร้ายในวัยเด็ก หมายถึง เหตุการณ์ชีวิตที่ก่อให้เกิดความเครียด

อย่างรุนแรงหรือสร้างบาดแผลในจิตใจช่วงวัยเด็ก ซึ่งไม่ได้จ�ากัดแค่การถูกท�าร้ายหรือทอดทิ้ง

เท่านัน้ แต่ยงัหมายรวมถงึปัญหาครอบครวัรปูแบบต่างๆ อาท ิ การเตบิโตภายในครอบครวัทีม่ี

ปัญหาความรนุแรงภายในครอบครวั สมาชกิครอบครวัใช้สารเสพตดิ การแยกทางของพ่อแม่ การ

สญูเสยีบคุคลทีเ่ป็นผู้ดแูล การละเลยไม่ดแูลโดยพ่อแม่ การทีเ่ด็กต้องออกจากบ้านตัง้แต่อายนุ้อย 

เนือ่งจากมภีาระความรบัผดิชอบเฉกเช่นผูใ้หญ่ อาท ิการมบีตุร หรอืการท�างานต้ังแต่อายยุงัน้อย 

 กลุ่มตัวอย่างหญิงและชายทุกคนในกลุ่มนี้เคยประสบเหตุการณ์ความเลวร้ายในช่วง

วยัเดก็ ซึง่เป็นต้นเหตทุีน่�าไปสูพ่ฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหาในช่วงวยัรุน่ เช่น การโดดเรยีน การปาร์ตี้ 

การหนีออกจากบ้าน การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และการคบหากับเพื่อนที่มีพฤติกรรม

เบี่ยงเบนนอกลู่นอกทาง ซึ่งเพื่อนที่คบหานั้นเองที่มักแนะน�าให้เด็กได้รู้จักกับยาเสพติด 

 ผูต้้องขงัชายทุกคนและผูต้้องขังหญิงเกอืบทุกคนในกลุม่นี ้ เคยใช้ยาเสพตดิเป็นประจ�า 

โดยมีผู้ต้องขังหญิงจ�านวน 3 คน เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว และผู้ต้องขังหญิง 

1 คน ถูกพรากจากบุตร

 “มาน”ี (มานแีละทกุชือ่ท่ีใช้ต่อจากนีค้อืนามสมมต)ิ คอืผูต้้องขงัหญงิคนหนึง่ในกลุม่นี้ 

เธอเล่าว่าเธอได้รู้จักกับยาบ้าครั้งแรกตอนอายุ 12 ปี และใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นส่วนใหญ่ในการโดด

เรียนและเที่ยวเตร่กับเพื่อน เพื่อหลบหนีจากความรุนแรงในครอบครัว เพราะพ่อของมานี

มีพฤติกรรมรุนแรงท�าร้ายมานีและแม่ เม่ือมานีอายุ 16 ปี เธอคบหากับแฟนที่ใช้ยาเสพติด 

ทั้งคู่แต่งงานมีลูกด้วยกันตอนเธออายุ 17 ปี แต่แยกทางกันในเวลาต่อมา จากนั้นมานีได้พบกับ

สามีใหม่และตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกัน แต่ชีวิตกลับพลิกผันเมื่อสามีของมานีมีพฤติกรรม

ไม่ต่างกับพ่อของเธอ เขามักใช้ความรุนแรงกับเธอและมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับหญิงอื่น 

บาดแผลและความบอบช�้าในจิตใจช่วงวัยเด็กถูกตอกย�้าซ�้าเติมอีกครั้งช่วงวัยผู้ใหญ่ แต่ด้วย

ความเป็นหญงิมสุลมิ การจบความสัมพนัธ์โดยการหย่าร้างกบัสามจีงึไม่ใช่เรือ่งทีท่�าได้ง่ายส�าหรับมานี 
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 เมื่อความสัมพันธ์กับสามีมีปัญหา มานีจึงตัดสินใจหันกลับไปหาเพื่อนกลุ่มวัยเด็ก

และกลับมาใช้ยาเสพติดอีกครั้งแม้เธอจะเลิกใช้ยาเสพติดไปแล้วในขณะนั้น การใช้ยาเสพติด

คือวิธีที่เธอเคยใช้เพ่ือหลบหนีจากปัญหาชีวิตในตอนเด็ก เมื่อเธอหวนกลับไปใช้วิธีการเดิม

ในการแก้ปัญหา มันจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่น�าเธอไปสู่การติดยา และมียาไอซ์ไว้ในครอบครอง 

ท�าให้เธอเหตุให้ถูกจับและจ�าคุกในเวลาต่อมา

 “หทัย” อายุเพียง 18 ปี ตอนถูกจับและเป็นอีกหนึ่งคนที่เผชิญกับบาดแผลทาง

จิตใจตลอดช่วงชีวิตก่อนเข้าเรือนจ�า เธอถูกแม่ทอดทิ้งตั้งแต่เด็ก ท�าให้หทัยรู้สึกด้อยคุณค่า

ในตัวเองและมีภาวะซึมเศร้า ช่วงวัยรุ่นเธอคบหาเพื่อนที่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ และตัวเธอเอง

กเ็ริม่ใช้ชวีตินอกบ้านจนไม่กลบับ้าน หทยัตัง้ท้องตอนอาย ุ17 ปี และเริม่ท�างานเป็นเด็กเชียร์เบยีร์ 

เพื่อนร่วมงานของเธอได้แนะน�าให้รู้จักกับยาไอซ์ เธอเล่าว่าเหตุผลที่เธอเริ่มใช้ยาไอซ์เพราะมัน

ช่วยให้เธอผอม และท�าให้เธอ “รู้สึกมีควำมสุขเป็นครั้งแรกในชีวิต” หทัยจึงใช้ยาเสพติดเรื่อย

มาจนกระทั่งเธอถูกจับ

 “ฤดี” เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกแม่ทอดทิ้งตั้งแต่เด็ก และเริ่มรู้จักกับยาเสพติดครั้งแรก

ตอนท�างานเชียร์เบียร์ เธอกล่าวว่าการใช้ยาช่วยให้เธอ “ตื่นตัวเวลำท�ำงำน” และเพื่อหาเงิน

มาซื้อยา ฤดีขายบริการทางเพศแก่ลูกค้าที่มาในร้าน เธอถูกจับพร้อมกับแฟนขณะซื้อยาบ้า

เพื่อจะน�ามาเสพ 

 “ฉิมพลี” “นาค” และ “สุดา” ล้วนเก่ียวข้องกับการขายยา แต่พวกเธอไม่ได้ติด

ยาเสพติดในระหว่างที่ถูกจับ ทั้งสามคนเคยถูกกระท�ารุนแรงในช่วงหนึ่งของชีวิต โดยในขณะที่

นาคอายุ 14 ปี เธอถูกทั้งแฟนและพ่อของลูกเธอท�าร้าย ผู้หญิงทั้งสามคนน้ีหนีออกจากบ้าน

ที่เต็มไปด้วยความรุนแรง ถูกเพื่อนชักชวนให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และตั้งท้องกับแฟน

ทีเ่สพยาเสพตดิอย่างหนกั แม้ว่านาคและสดุาจะใช้ยาเสพตดิเพือ่ช่วยให้เธอผ่านพ้นช่วงเลวร้าย

ของชีวิต แต่ทั้งคู่ก็สามารถเลิกเสพยาได้เมื่อกลายเป็นแม่คนและเลิกรากับแฟน เหตุผลส�าคัญ

ที่นาคและสุดาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดในเวลาต่อมาน้ัน เป็นเพราะความต้องการ

ทางการเงิน เช่นเดียวกันกับฉิมพลีที่กล่าวว่าแรงจูงใจในการขายยามาจาก“ควำมต้องกำรที่จะ

มีสิ่งของเครื่องใช้อย่ำงที่คนอื่นมี อย่ำงพวกเสื้อผ้ำ โทรศัพท์” 
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 ผู้หญิงสองคนสุดท้ายในกลุ่มนี้ คือ “ปรียา” และ “พธู” ทั้งคู่ถูกพ่อแม่ทิ้งตั้งแต่เล็ก 

และได้รับการเลี้ยงดูโดยปู่ย่าตายาย และไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นนัก ยายของปรียา

ตายตอนปรียาอายุ 15 ปี ท�าให้เธอโตขึ้นด้วยความเปล่าเปล่ียวและเศร้าโศก ส่วนพธูอาศัย

อยู่กับตาที่มักใช้ความรุนแรง ปรีดาและพธูเร่ิมโดดเรียน ดื่มแอลกอฮอล์ และเที่ยวเตร่กับ

กลุ่มเพื่อนในเวลากลางคืน พธูเล่าว่า “ตอนเด็กๆ หนูไม่ได้มีชีวิตที่มีควำมสุข เรำไม่ได้อยู่กัน

เหมือนครอบครัว เพรำะต่ำงคนก็มีชีวิตของตัวเอง เด็กคนอื่นเค้ำมีพ่อแม่ แต่หนูไม่มีใคร หนูโต

มำกับยำย หนูจะสนิทกับเพื่อนท่ีโรงเรียนและเพื่อนแถวบ้ำนมำกกว่ำ” คล้ายคลึงกับปรียา

ที่รู ้สึกไม่มีค่าในสายตาครอบครัวอยู่แล้ว เพราะเธอ “ไม่เคยท�ำอะไรถูกซักอย่ำงในสำยตำ

ที่บ้ำน”

 ปรียาออกจากบ้านตอนอายุ 18 ปี เพื่อมาท�างานเชียร์เบียร์และงานนวด เธอรู้จัก

ยาเสพติดผ่านเพื่อนที่คบหา และเคยถูกจับก่อนหน้านี้ในฐานครอบครองเพื่อจ�าหน่าย ตอนที่

เธอพ้นโทษจากเรือนจ�าปรียาได้พบกับแฟนที่ติดยาและเป็นเจ้าของบ่อนการพนัน ต่อมาปรียา

ถูกจับอีกครั้งในคดีปัจจุบันเพราะเธออยู่กับแฟนซึ่งมียาเสพติดไว้ในครอบครอง พธูมีเส้นทาง

ชีวิตที่คล้ายคลึงกันปรียา พธูคบกับแฟนท่ีเสพและขายยา และตัวเธอเองก็เสพติดจนหันมา

เป็นผูข้าย พธเูล่าว่า “แถวบ้ำนทีห่นอูยูม่ยีำเยอะ ถงึหนไูม่ออกไปหำยำมำเสพ ยำมนักม็ำหำ

หน”ู เธอขายอยู่หนึ่งปีก่อนที่จะถูกจับ

 ประสบการณ์ของกลุ ่มผู ้ต ้องขังชายมีความแตกต่างจากผู ้ต้องขังหญิงอยู ่บ้าง 

เนื่องจากผู้ต้องขังชายทุกคนในกลุ่มนี้เสพและขายยาเสพติดเป็นประจ�าและต่อเนื่องก่อนเข้า

มาอยูใ่นเรือนจ�า ผูช้ายในกลุม่นีไ้ม่เคยมลีกูและไม่เคยท�างานค้าบรกิารทางเพศ มผู้ีชายเพียง 1 คน 

ที่มีแฟนเสพยาเสพติด และไม่มีใครประสบกับเหตุการณ์ที่สร้างบาดแผลในจิตใจในช่วง

วัยผู้ใหญ่เลย นอกจากนี้ พฤติกรรมเบี่ยงเบนและพฤติกรรมการกระท�าความผิดที่ก่อตัวขึ้นใน

ช่วงวัยรุ่นของผู้ชายด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องในช่วงวัยผู้ใหญ่ โดยพฤติกรรมเบี่ยงเบนนี้ รวมถึง

การใช้ความรุนแรงด้วย ซึ่งแตกต่างจากลักษณะพฤติกรรมเบี่ยงเบนของผู้หญิง 

 ผู ้ต ้องขังชายสองคนแรกในกลุ ่มนี้ คือ“ดอม” และ “จักรี” ทั้งคู ่โตมากับพ่อ

ที่ใช้ความรุนแรง เป็นสาเหตุให้ทั้งคู่หลีกเลี่ยงการกลับบ้านและหันมาอยู่กับเพื่อนที่เกเร (เพื่อน

ที่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า และเสพยา) ท�าให้ทั้งคู่รู้จักและลองใช้ยาเสพติด ดอมเล่าว่า “ผมมีปัญหำ

กับที่บ้ำน เลยไม่กลับบ้ำน แล้วจำกน้ันไม่นำนผมก็เร่ิมเสพยำบ้ำ” ส่วนจักรีหันมาลองใช้
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ยานอนหลับเป็นครั้งแรก เพราะเพื่อนของเขาแนะน�าว่ามันช่วยให้ผ่อนคลายความเครียด

จากปัญหาในครอบครัวได้  

 ในช่วงที่ดอมเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย เขาก็ยังคงคบหาสมาคมกับกลุ่มเพื่อน

ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ดอมยังคงเสพยาเสพติด และเริ่มยุ่งเกี่ยวกับการชกต่อยจนท�าให้ถูกจับ

ถึง 3 ครั้ง แต่เนื่องจากพ่อแม่ดอมมีฐานะจึงจ่ายเงินให้ต�ารวจ และท�าให้คดีดังกล่าวยุติลงได้

โดยไม่ไปถงึศาล ต่อมาดอมถกูจบัอกีครัง้ขณะทีเ่ข้าจัดงานสงัสรรค์ทีบ้่านและมกีารใช้ยาเสพตดิ 

เมื่อต�ารวจเข้าตรวจค้นสถานที่ก็พบยาเสพติดที่ดอมเตรียมไว้ขายคนที่มางาน และเป็นเหตุให้

เขาถกูจบัในคดนีี ้ดอมให้เหตผุลว่าเขาต้องมาอยูใ่นคกุเพราะกลุม่เพือ่นและพฤตกิรรมการตดิยา

ของเขา ส่วนจักรีเล่าว่าเงินท่ีเขาหามาได้จากอาชีพสุจริตไม่เพียงพอส�าหรบซื้อยาหรือซื้อ

สิ่งของต่างๆ (เสื้อผ้า และมอเตอร์ไซค์) เขาจึงตัดสินใจขายยา

 “เดชา” “สนธิ” และ “ปริน” ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งตั้งแต่เด็ก โตมาโดยมีญาติ

เป็นคนเลี้ยงดู และแทบจะไม่ได้เจอหน้าพ่อแม่เลย เดชากล่าวว่า ตอนที่พ่อแม่ทิ้งไปเขา “ไม่มี

กระจติกระใจจ�ำท�ำอะไรทัง้นัน้ และเวลำทีผ่มเห็นเดก็คนอ่ืนทีม่พ่ีอมีแม่ ผมกร็ูส้กึอิจฉำพวกเขำ 

ผมเคยเป็นเด็กเรียนดีนะ แต่พอเกิดเรื่องแบบนี้มันท�ำให้ผมกลำยเป็นคนละคนเลย” เดชาเริ่ม

ขายยาตอนมัธยมปลายเพราะไม่อยากขอเงินจากตายาย หลังจากออกจากโรงเรียนเดชา

ได้ท�างานทีโ่รงงานแห่งหนึง่โดยได้รับค่าตอบแทนน้อย เดชามเีพือ่นทีใ่ช้ยาเสพติด เขาจงึหนัไป

เสพและขายยากับเพื่อนจนเคยถูกจับแล้วก่อนหน้านี้ แต่เม่ือเขาออกมาจากคุกก็กลับไปหา

เพื่อนกลุ่มเดิมและใช้ชีวิตแบบเดิมอีก เดชาเล่าว่าตอนนั้นเขามีแผนที่จะสร้างบ้านและใช้ชีวิต

ร่วมกับแฟน และการขายยาก็เป็นวิธีหาเงินที่เร็วและง่ายที่สุด เดชาจึงกลับไปขายยาอีกครั้ง

และถูกจับในระยะเวลาเพียง 1 เดือนหลังออกมาจากเรือนจ�า

 สนธิมคีวามสมัพนัธ์ทีไ่ม่ค่อยราบรืน่นกักับญาตทิีด่แูลเขา เขาจงึตดัสินใจหนอีอกจากบ้าน

เพื่อไปกรุงเทพฯ ตอนอายุ 16 ปี สนธิเริ่มท�างานในบาร์และยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมเกเร 

เขาทดลองเสพและติดยาเสพติดหลายรูปแบบในเวลาต่อมา (ยาบ้า ยาไอซ์ และเอ็คซ์ตาซี) 

จนหันมาเป็นผู้ค้าเพื่อน�าเงินมาใช้ในการซื้อยามาเสพ ในขณะที่ปรินเติบโตมาในครอบครัวที่มี

ฐานะยากจน โดยมีปู่ย่าเป็นผู้ดูแล ปรินเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย พ่อของเขาถูกจ�าคุกใน

คดียาเสพติด ปรินออกจากโรงเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อมาท�านาหาเลี้ยงครอบครัว 

และเข้าไปหางานท�าในเมืองตอนอายุ 17 ปี ตอนนั้นปรินเริ่มมีเพื่อนใหม่เยอะ เขาเริ่มดื่มเหล้า 
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ใช้ยาเสพตดิ และขบัมอเตอร์ไซค์เทีย่วเล่นกบักลุม่เพือ่น จดุเปลีย่นส�าคัญทีท่�าให้ปรนิคดิขายยา

คือ “ผมว่ำเป็นเพรำะผมไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ผมไม่มีเงิน ตอนเห็นคนอื่นเค้ำมีเงิน เขำซื้อนั่นนี่กัน 

เรำก็อยำกมีบ้ำง แต่เพรำะพ่อแม่ผมไม่ได้อยู่ด้วย เลยไม่ใครให้เงินผมใช้” ปรินใช้เงินที่ได้จาก

การขายยาไปกับการเที่ยวเตร่ ซื้อของให้แม่และแฟน และเก็บไว้เพื่อใช้ในการแต่งงาน 

2. การคบหาสมาคมกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
 เส้นทางสูก่ารจ�าคกุทีม่ปัีจจยัหลกัจากการคบหาสมาคมกบัเพือ่นทีม่พีฤตกิรรมเบีย่งเบน 

พบบ่อยเป็นอันดับสองในการศึกษาวิจัยน้ี โดยมีผู้ต้องขังหญิง 5 คน (หรือร้อยละ 28) และ

ผู้ต้องขังชาย 4 คน (หรือร้อยละ 25) ท่ีมีเรื่องราวอยู่ในกลุ่มนี้ ความแตกต่างประการส�าคัญ

ที่ท�าให้ผู้ต้องขังในกลุ่มน้ีแตกต่างกับผู้ต้องขังในกลุ่มแรกคือ ผู้ต้องขังในกลุ่มนี้ไม่มีช่วงชีวิต

ในวัยเด็กที่เลวร้าย และที่ส�าคัญผู ้ต้องขังในกลุ ่มนี้ถูก “ดึงออกจาก” ครอบครัวที่อบอุ ่น

โดยกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน ความสนุกกับการใช้ชีวิตเที่ยวเตร่ และจ�านวนเงิน

มากมายที่ได้จากการขายยาเสพติด ในทางกลับกัน ผู้ต้องขังในกลุ่มแรกถูก “ผลักไส” โดย

ครอบครัวให้เข้าสู่เส้นทางอาชญากรรม นอกจากนี้ ผู้ต้องขังทุกคนในกลุ่มนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ

การค้ายาเสพติดเพื่อน�าเงินมาใช้ในการหาซ้ือยาเสพติดมาเสพ และทุกคนกล่าวถึงความรู้สึก

พึงพอใจกับ “รูปแบบการใช้ชีวิต” ที่มีการเสพและขายยาเสพติด 

 ผู้ต้องขังในกลุ่มนี้บรรยายถึงช่วงชีวิตในวัยเด็กว่ามีครอบครัวที่มั่นคง แต่ปัจจัยส�าคัญ

ที่น�าไปสู่การกระท�าผิดนั้นมาจากการคบเพื่อนในช่วงวัยรุ่นและช่วงเริ่มต้นเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ 

ในทกุๆ กรณ ีเพือ่นเป็นจดุเปลีย่นส�าคญัทีน่�าพาผูต้้องขังหญงิและชายเหล่านีเ้ข้าสูว่งจรยาเสพตดิ 

โดยพวกเขาได้ทดลองใช้ยาเสพตดิและชืน่ชอบจนกลายเป็นพฤตกิรรมการเสพตดิในเวลาต่อมา 

ผู้ต้องขังบางส่วนมีแนวโน้มเพิ่มจ�านวนและความถี่ในการเสพยาเสพติด และใช้ชีวิตด�าดิ่ง

เข้าไปในวงจรยาเสพติดมากขึ้น เมื่อพบกับคู่ครองคนรัก  

 “วฒันา” ผูต้้องขังหญงิคนแรกในกลุ่มนีเ้ปลีย่นจากการใช้กญัชาไปสูย่าบ้า หลงัจากที่

เธอใช้ชีวิตร่วมกับแฟน เธออธิบายว่า “ฉันรักแฟนของฉัน ถ้ำเขำขอให้ฉันท�ำอะไร ฉันก็จะ

ท�ำให้” ต่อมาวฒันาหันมาช่วยแฟนขายยาบ้า ประสบการณ์ของวฒันาไม่แตกต่างกบัผู้ต้องขงัหญงิ

คนถัดมาคือ “โกสุม” ซึ่งเล่าว่าเธอหวนกลับมาใช้ยาเสพติดอีกครั้ง หลังจากที่เลิกใช้ไปเป็น

เวลานานเพราะแฟนของเธอชักชวน อย่างไรก็ด ี ผูต้้องขังในกลุ่มนีไ้ม่ได้เข้าไปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ

เพราะถูกเกลี้ยกล่อมหรือบังคับโดยคนรัก แต่พวกเขาเข้าใจและเล็งเห็นถึงผลตอบแทนที่ได้
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จากธุรกิจการค้ายาเสพติด “หอม” เล่าว่าธุรกิจการค้ายาเสพติดเดิมทีมีขนาดเล็ก และได้

เตบิโตขึน้มากเพราะเธอได้ “...เจอกบัแฟนคนทีส่อง ธรุกจิกำรขำยยำเสพตดิเลยขยำยเครอืข่ำย

ไปถึงคนในคุก” ท�าให้หอมมีเงินเก็บถึง 600,000 – 700,000 บาท และมีเงินส�าหรับการใช้จ่าย

เพื่อท่องเที่ยว ซื้อรถยนต์ และการพนัน

 “บุศบา” อธิบายถึงเหตุผลที่ท�าให้เธอเข้าสู่เส้นทางอาชญากรรมว่า “หนูไม่เคย

เข้ำไปยุ่งกับยำเสพติดเลยจนกระท่ังมำเจอเพื่อนกลุ่มนี้ เมื่อก่อนหนูไม่เกเร เรียนก็พอใช้ได้ 

แต่ตอนมำคบกับเพื่อนกลุ่มนี้ หนูกลำยเป็นคนละคนเลย ถ้ำไม่ได้เจอเพื่อนพวกนี้หนูก็คงไม่

ลองยำไม่ขำยยำ เมื่อก่อนนี้หนูเคยสนิทกับพ่อมำก แต่พอมำใช้ยำหนูก็เริ่มไม่สนใจครอบครัว” 

ในขณะที่วัฒนากล่าวถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตเธอว่า “ตอนที่อยู่มัธยมมีเพื่อนเยอะค่ะ… มันเริ่มจำก

ควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็ [ทีน่�ำไปสูก่ำรใช้กญัชำ] หนอูยำกรูอ้ยำกลองอะไรใหม่ๆ และพอเหน็คนอืน่

เค้ำใช้ยำกันเยอะแยะมันก็อยำกลองบ้ำง” ต่อมาวัฒนาเปล่ียนมาใช้ยาบ้าและหันมาขายยา

ร่วมกับแฟนของเธอ

 

 “ดสุติ” หนึง่ในกลุม่ผูต้้องขังชายเริม่โดดเรยีนตัง้แต่มธัยมศึกษาตอนต้น เพือ่ไปเทีย่วเล่น 

เทีย่วกลางคนื และแข่งมอเตอร์ไซค์ ตอนอาย ุ17 ปี เขาเริม่เสพตดิยาบ้า ดสิุตมาจากครอบครวัทีม่ี

ฐานะด ีแต่ด้วยความรกัสนกุ ดสุติเริม่ช่ืนชอบการใช้ชีวติกลางคนื และเริม่หนัมาขายยาเพราะเงนิที่

ได้จากทีบ้่านไม่เพียงพอต่อการใช้ชวีติรปูแบบดงักล่าว ธรุกจิการขายยาเสพตดิของดสิุตเตบิโตอย่าง

รวดเร็ว และให้ผลตอบแทนสงู ดสุติน�าเงนิทีไ่ด้มาใช้ในการ “เทีย่วเล่น ซือ้เส้ือผ้ำ โทรศัพท์ ใช้จ่ำยไป

กับเรื่องผู้หญิง ผมมีผู้หญิงหลำยคน และก็เอำเงินไปซื้อมอเตอร์ไซค์ฮำเลย์”

 “อกุฤษ” มาจากครอบครวัฐานะปานกลางและได้เข้าศึกษาต่อในระดบัมหาวทิยาลัย 

เขาเริ่มต้นขายยาเสพติดเพราะ “ผมติดเพื่อนและกำรใช้ชีวิตกลำงคืน ผมไม่ได้แคร์ว่ำจะหำเงิน

มำด้วยวิธีไหน ผมแค่เสพติดกับชีวิตแบบน้ันและก็ติดเพ่ือนกลุ่มนี้มำกเท่ำนั้นเอง มันเป็นชีวิต

ที่สนุกนะ จนมำถูกจับ” คล้ายคลึงกับ “แดง” ที่เติบโตมาในครอบครัวฐานะปานกลาง

และอบอุ่น แดงเข้าสู ่วงจรการค้ายาเสพติดหลังจากคบหากับแฟนสาวที่อยู ่ในครอบครัว

ที่ค้ายาเสพติด เขาเล่าว่ารายได้จากการขายยาอยู่ที่ 30,000 – 40,000 บาทต่อวัน และเหตุผล

ที่แดงเลือกที่จะขายยาเสพติดเพราะ “ผมคิดว่ำถ้ำคนแถวน้ันเค้ำหำเงินได้ รวยได้ ผมก็ต้อง

ท�ำได้เหมือนกัน ชีวิตผมเปลี่ยนตอนมำเจอแฟนคนนี้ เงินมันหำง่ำยและได้มำเร็ว… ตอนแรก

ผมคิดว่ำชีวิตผมเปลี่ยนไปในทำงที่ดีขึ้น” 
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 ผู้ต้องขังในกลุ่มนี้บรรยายถึงลักษณะครอบครัวที่อบอุ่นและผู้ปกครองที่ค่อนข้าง

ตามใจ ซึ่งหมายถึงการที่พ่อแม่ไม่ใช้อ�านาจการควบคุมบุตรอย่างเข้มงวดเท่าที่ควร ไม่มีการ

อบรมหรือตักเตือนที่เหมาะสมเมื่อท�าผิด เด็กที่ถูกเลี้ยงดูด้วยวิธีการลักษณะน้ีท�าให้เด็กขาด

ทักษะในการควบคุมตัวเอง ขาดระเบียบวินัยในการจัดการชีวิต และการที่เด็กได้อะไรมาอย่าง

ง่ายดาย ท�าให้ไม่รูส้กึถึงคณุค่าของสิง่ทีไ่ด้มา เพราะพ่อแม่ไม่เคยต้ังกฎระเบยีบหรอืความคาดหวงั

ใดในตวัเดก็ ซึง่สิง่แวดล้อมลกัษณะนีเ้กดิข้ึนในช่วงวัยเยาว์และวยัรุน่ของทัง้ผูต้้องขงัหญงิและชาย 

 “มาลี” ผู้ต้องขังหญิงคนสุดท้ายในกลุ่มนี้ กล่าวว่า “หนูว่าชีวิตหนูมันมีอิสระเกินไป 

พ่อแม่หนูใจดี” มาลีออกจากโรงเรียนตอนอายุ 15 ปี เพราะเรียนไม่ดีและต้องเรียนซ�้าชั้น และ

เมื่อพ่อแม่ของเธอไม่ได้ว่าอะไร มาลีจึงใช้เวลาหลังจากออกจากโรงเรียนในการ “ดูทีวี คุยกับ

เพื่อน ดมกำว และอยู่กับแฟน” เมื่อเธอต้องการเงินก็แค่เอ่ยปากขอจากพ่อแม่ โดยพ่อแม่ไม่ได้

แสดงความคาดหวังหรือกดดันให้มาลีต้องหางานท�าหรือช่วยงานบ้านแต่อย่างใด มาลีตั้งท้อง

ตอนอายุ 16 ปี เธอดูแลลูกอยู่นาน 5 เดือน และปล่อยให้แม่เธอรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูก

แทนหลังจากนั้น เธอไม่เคยสร้างความสัมพันธ์กับลูก มาลีเรียนรู้ที่จะใช้และขายยาเสพติดด้วย

ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเฮโรอีน ยาบ้า หรือยาไอซ์ และเหตุผลที่เธอเริ่มขายยาเสพติดไม่ใช่เพราะ

ต้องการเงินมาซื้อยาเสพติดใช้ แต่เพราะเธอรู้สึก “สนุก ตื่นเต้น เพรำะมันต้องคิดต้องวำงแผน

ตลอดเวลำ... หนูไม่มีควำมอดทนพอที่จะใช้ชีวิตแบบคนอื่นเค้ำ” ท�าให้มาลีใช้ชีวิตเข้าๆ ออกๆ 

เรือนจ�าหลายครั้งตลอดชีวิตที่ผ่านมา 

 “วรัิช” เล่าถงึประสบการณ์ชีวติช่วงวยัเดก็ว่า เขาชอบไปโรงเรยีนแต่ไม่ใช่เพือ่เรยีนหนงัสอื 

วิรัชใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนไปกับการมั่วสุ่มกับเพื่อน เขาเป็น “หัวหน้ำแก๊งค์” และเริ่มใช้ยาบ้า

ครั้งแรกตอนอายุ 13 ปี วิรัชมักมีปัญหาชกต่อยกับเพื่อนในโรงเรียนมาตลอด ท�าให้พ่อแม่วิรัช

ต้องถูกเรียกตัวมาที่โรงเรียนเพื่อรับทราบถึงพฤติกรรมของเขาหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่ง

วริชัถกูไล่ออก ซึง่ “พ่อกับแม่กไ็ม่ได้ว่ำอะไร” หลังจากออกจากโรงเรียนวริชัก็อาศยัอยูกั่บทีบ้่าน

และหันมาขายยาเสพติด แม้พ่อกับแม่จะทราบถึงพฤติกรรมนี้ แต่พวกเขาก็ท�าอะไรไม่ได้ แม้ว่า

พ่อแม่ของวิรัชพยายามที่จะควบคุมไม่ให้วิรัชออกนอกลู่นอกทางโดยการปฏิเสธที่จะซื้อ

มอเตอร์ไซค์ให้วิรัช แต่เพราะสิ่งต่างๆ ในชีวิตวิรัชได้มาอย่างง่ายดายจนติดเป็นนิสัย 

การปฏิเสธดังกล่าว จึงท�าให้พฤติกรรมของวิรัชแย่ลง เขากล่าวว่า “ถ้ำตอนน้ันพ่อแม่ซ้ือ

มอเตอร์ไซค์ให้ ผมคงไม่ขำยยำ... นั่นแหละคือจุดเปลี่ยนในชีวิตผม เพื่อนผมทุกคนมี

มอเตอร์ไซค์ มันเจ๋งดี และผมเป็นหัวหน้ำแก๊งค์ ผมเลยจ�ำเป็นต้องมี” 
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 อย่างไรกด็ ี พ่อแม่บางรายไม่ทราบเลยว่าลกูของตนคบหาสมาคมอยูกั่บเพือ่นแบบไหน 

อย่างเช่นในกรณขีองโกสมุ ทีเ่ธอคบหาสมาคมกับกลุม่เพือ่นมพีฤตกิรรมเกเร ชกัชวนให้เธอสูบบหุรี่ 

และตอนอายุ 15 ปี เธอก็ออกจากบ้านมาอยู่กับแฟนและเริ่มหันมาเสพและขายยา พ่อของ

โกสุมไม่รู้ถึงการใช้ชีวิตและการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของเธอเลย จนกระทั่งโกสุมถูกจับและส่ง

เข้าสถานพินิจ หลังจากที่เธอได้รับการปล่อยตัวออกมา พ่อเธอพยายามดูแลและควบคุมเธอ

อย่างใกล้ชิด แต่ความพยายามดังกล่าวก็ไม่เป็นผล เพราะโกสุมใช้อุบายหลอกให้พ่อเธอออก

จากบ้าน เพื่อที่จะได้ออกไปเสพยากับเพื่อนและแฟน และนั่นเป็นสาเหตุที่ท�าให้เธอต้องมาอยู่

ในเรือนจ�าในครั้งนี้ 

3. การกระตุ้นเร้าทางเศรษฐกิจ
 การกระตุ้นเร้าทางเศรษฐกิจเป็นอีกหน่ึงปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ผู้ต้องขังหญิง 3 คน 

(หรือร้อยละ 17) และผู้ต้องขังชาย 3 คน (หรือร้อยละ 19) เข้ามาอยู่ในเรือนจ�า โดยสาเหตุ

หลักที่มีอิทธิพลต่อการกระท�าผิดของผู้ต้องขังในกลุ่มนี้คือ ภาระการดูแลครอบครัว ผู้ต้องขัง

ส่วนมากในกลุ่มนี้ (5 ใน 6 คน) ค้ายาเสพติดเพราะความขัดสนทางการเงินและความจ�าเป็นใน

การเลี้ยงดูครอบครัว 

 “อภิญญา” และ “อัจฉรา” โตมาในครอบครัวที่อบอุ่น ทั้งคู่ไม่เคยคบหาเพื่อนเกเร 

และไม่เคยมีพฤติกรรมนอกลู่นอกทางจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ช่วงวัยท�างาน อภิญญาและอัจฉรา

เข้าสู่วงจรการค้ายาเสพติดด้วยเหตุผลเดียวกันคือ เพื่อน�าเงินมาหาเลี้ยงครอบครัว ช่วงวัยเด็ก

ท้ังคูม่ฐีานะยากจนท�าให้ไม่มโีอกาสเข้าเรียนในระดบัมธัยม แต่แม้จะจบการศกึษาเพียงชัน้ประถม 6 

ทั้งคู่แบกรับภาระหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัว อภิญญากล่าวว่า “ฉันเป็นคนเดียวที่ท�ำงำนหำเลี้ยง

ครอบครัว” คล้ายคลึงกับอัจฉราที่เล่าว่า “หนูต้องออกจำกโรงเรียนมำหำงำนท�ำ ตอนแรกก็

เก็บขยะขำย จำกนั้นก็มำได้งำนในโรงงำนท�ำดอกไม้” 

 อภิญญาแต่งงานตอนอายุ 16 ปี และมีลูก 4 คน ต่อมาเธอแยกทางกับสามีเพราะ

สามเีธอมคีวามสมัพันธ์กับผูห้ญิงอืน่ จนทิง้เธอและลกูไป อภญิญาดแูลลกูทัง้ 4 คน ด้วยรายได้เพยีง 

700 บาทต่อเดือน ที่เธอได้จากการขายผักผลไม้ ด้วยความรู้ที่มีน้อย ประกอบกับภาระ

การดูแลครอบครัวเพียงล�าพัง ทางเลือกในชีวิตของอภิญญาจึงมีอย่างจ�ากัด ดังนั้น เมื่อเพื่อน

ของสามีเธอมาชักชวนให้เธอทดลองขายยาเสพติดเธอจึงไม่ปฏิเสธ เธอเล่าถึงสถานการณ์ชีวิต

ตอนนั้นว่า “ตอนท่ีแฟนท้ิงไปเรำรู้สึกเครียดมำกๆ เพรำะเงินจะมำจ่ำยค่ำอำหำร ค่ำเรียนลูก 
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ก็ไม่มี... พอมำเจอเพื่อนคนนี้ เรำเลยตัดสินใจไปขำยยำกับเขำ ถ้ำตอนน้ันแฟนกลับมำ 

ถ้ำครอบครวัอยูก่นัแบบทีเ่คยเป็น เรำกค็งไม่ต้องท�ำงำนหนักเพือ่หำเงนิ.. และไม่หนัมำขำยยำ”

 ส�าหรับอจัฉรา เธอย้ายจากชนบทเข้ามาท�างานในเมอืงตอนอาย ุ17 ปี เธอได้เข้าท�างาน

ในโรงงาน แต่ด้วยความโชคร้าย คนืวนัหนึง่เธอถกูข่มขนืระหว่างทางกลับบ้าน สถานการณ์เลวร้าย

ดังกล่าวท�าให้เธอตัดสินใจย้ายกลับไปอยู่บ้านที่ชนบทและหันกลับไปท�าสวนดังเดิม สถานะ

ทางการเงินของอัจฉราจึงไม่ดีขึ้น ท�าให้เธอไม่สามารถหลุดพ้นจากสภาพความยากจนได้ 

อัจฉรามีลูก 1 คน กับแฟนที่ท�างานบนเรือประมงซึ่งต่อมาหายสาบสูญไป เธอยังคงท�าสวนและ

ได้เงินเพียงเล็กน้อย เพื่อน�ามาใช้จ่ายในครอบครัว เธอมีหนี้สินมากมายที่เธอไปกู้ยืมมาใช้

ในการดูแลครอบครัว ท�าให้เธอตัดสินในขายยาเสพติดเพราะต้องการเงิน เธอท�าๆ หยุดๆ 

อยูป่ระมาณ 2 ปี และน�าเงนิท่ีได้มาช�าระหนี ้และพอมเีงินจนุเจอืครอบครวั ก่อนทีเ่ธอจะถกูจับ

และถูกจ�าคุก 

 ผู้ต้องขังที่มีเส้นทางสู่เรือนจ�าในกลุ่มนี้ เติบโตขึ้นในครอบครัวที่มีฐานะยากจน และ

เผชิญช่วงเวลาในวัยเด็กที่เลวร้าย (อาทิ การติดยาเสพติด บุคคลในครอบครัวเป็นอาชญากร 

พ่อแม่ทอดทิ้ง เสียชีวิต หรือถูกจ�าคุก) คบหากับเพื่อนท่ีไม่ดีในช่วงวัยผู้ใหญ่ ใช้ยาเสพติด 

อย่างไรก็ดี สิ่งที่ท�าให้ผู้ต้องขังชายในกลุ่มน้ีแตกต่างจากผู้ต้องขังชายในกลุ่มท่ี 1 (เส้นทาง

สู่เรือนจ�าที่ถูกก�าหนดโดยประสบการณ์ช่วงวัยเด็กที่เลวร้าย) คือ ผู้ต้องขังในกลุ่มนี้ สามารถ

หยุดวิถีชีวิตเสเพล (ที่ได้เสพหรือขายยาเสพติด) ไว้ในช่วงวัยเด็ก โดยผู้ชายกลุ่มนี้ได้เติบโตขึ้น

เป็นเสาหลักของครอบครัว แต่เพราะพวกเขาไม่มรีายได้เพยีงพอทีจ่ะจนุเจอืความต้องการพืน้ฐาน

ของครอบครัว ท�าให้ผู้ต้องขังชายกลุ่มนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในช่วงวัยท�างาน บางคน

หนัมาเสพอกีคร้ัง หลงัจากเลกิราไปเป็นเวลานาน บางคนเร่ิมมาใช้หรอืขายยาเสพตดิเป็นครัง้แรก

ในชีวิต เนื่องจากแรงกดดันจากการท�างานติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมง หรือผลตอบแทน

ที่ได้จากการท�างานไม่พอเลี้ยงครอบครัว ดังนั้น เงินที่ได้จากการขายยาถูกน�ามาใช้เพื่อหาเลี้ยง

ครอบครัวเป็นหลัก ผู้ขายกลุ่มนี้ไม่ได้น�าเงินไปใช้เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตเที่ยวเตร่ หรือใช้ใน

การซื้อสิ่งของฟุ่มเฟื่อย (เช่น โทรศัพท์ มอเตอร์ไซค์ เสื้อผ้า) ต่างจากผู้ต้องขังชายในกลุ่มที่ 2 

(เส้นทางสู่เรือนจ�าที่ถูกก�าหนดโดยการคบหาสมาคมกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน)

 “สุเมธ” เป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้ต้องขังชายในกลุ่มน้ี เขาเริ่มใช้ยาเสพติดครั้งแรก

ตอนอายุ 23 ปี เพราะเขามีอาชีพขับรถบรรทุกและต้องตื่นตัวตลอดเวลาที่ท�างาน โดยเฉพาะ



27

การขับรถในเวลากลางคืน เขากล่าวว่า “มันไม่ใช่ว่ำผมอยำกจอดพักตอนไหนก็ได้ เพรำะกำร

ขับรถมันก็มีตำรำงของมัน” สุเมธมีภาระในการดูแลอดีตภรรยา ลูก 2 คน และภรรยา

คนปัจจบุนั แต่เงนิทีไ่ด้จากการขับรถบรรทกุไม่เพยีงพอกับค่าใช้จ่าย เขาจงึตัดสนิใจขายยาเสพติด

 “กล้า” ถกูแฟนท้ิงให้ดแูลลูกแต่เพยีงล�าพงั และด้วยการศกึษาทีม่แีค่ระดบัประถม 6 

เขาจึงได้งานขายผ้าในตลาดที่มีค่าตอบแทนต�่า และนอกจากลูกของตนเองแล้ว กล้ายังมีหน้าที่

ส่งเสียค่าเรียนและค่าใช้จ่ายของลูกเลี้ยงด้วย ด้วยความเครียดจากปัญหาการเงิน กล้าจึงหันไป

เสพและขายยาเสพติด (หลังจากที่เขาห่างหายจากการเสพยาไปแล้วในช่วงวัยรุ่น) เงินที่ได้จาก

การขายยาเสพติดมีจ�านวนแค่พอใช้จ่ายในครอบครัว และเพื่อคลายความตึงเครียดของสถานะ

ทางการเงินเท่านั้น กล้าขายยาเสพติดกับแฟนอยู่ 3 ปี ก่อนจะถูกจับ

 “ชาญชัย” มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้หญิงคนนึงที่มีปัญหาติดการพนัน ทั้งคู่มีลูก

ด้วยกัน 1 คน ชาญชัยท�างานเป็นพนักงานส่งเอกสาร เขากล่าวว่า “เงินที่หำได้มันน้อยมำก 

บำงวันไม่ได้ก�ำไรอะไรเลย ตอนน้ันคือเงินมันไม่พอใช้จริงๆ” ปัญหาการเงินกลับแย่ลงเพราะ

แฟนของเขาตดิการพนนัอย่างหนกั จนสดุท้ายทัง้คูต้่องแยกทางกนั โดยชาญชัยเป็นคนรบัผิดชอบ

ดูแลลูก ไม่กี่ปีต่อมา เขาแต่งงานใหม่และมีลูกกับภรรยาใหม่อีก 2 คน ตอนนั้นชาญชัยหันมา

ขบัแทก็ซ่ี แต่เงนิจากการขบัแท็กซีก่ย็งัไม่เพียงพอต่อการเล้ียงดภูรรยาและลูก 3 คน ความกดดนั

ทางการเงินท�าให้เขาเริ่มใช้ยาเสพติดเป็นคร้ังแรก แต่พอใช้มาระยะหน่ึงและรู้ตัวว่าเริ่มติด 

ชาญชัยจึงไปที่โรงพยาบาลเพื่อเข้าโปรแกรมการบ�าบัดเพื่อเลิกยา หลังจากที่เขาเลิกยาแล้ว 

เพื่อนได้แนะน�าให้ชาญชัยลองท�างานเป็นคนส่งยาเสพติด (น�ายาจากท่ีหนึ่งไปส่งยังอีกที่หนึ่ง) 

และเขาตัดสินใจท�าเพราะเหตุผลทางการเงิน

 “ภัทธรา” ผู้ต้องขังหญิงคนสุดท้ายในกลุ่มนี้ มีเรื่องราวการกระท�าผิดที่แตกต่างจาก

คนอืน่ๆ โดยเริม่แรกเหตผุลทีน่�าเธอเข้ามาสูก่ารค้ายาเสพตดิเป็นเพราะความจ�าเป็นในการดแูล

น้องชายของเธอ แต่ต่อมามูลเหตุจูงใจของเธอเปลี่ยนไปเมื่ออิทธิพลของความโลภเข้าครอบง�า 

ชีวิตวัยเด็กของภัทธราต่างจากผู้ต้องขังคนอื่นๆ ในกลุ่มน้ี เพราะเธอเติบโตขึ้นในครอบครัว

ฐานะปานกลางที่ค่อนข้างมีอันจะกิน เธอจบการศึกษาระดับชั้นมัธยม มีงานท�าในต�าแหน่งสูง 

มีรายได้ดี และแต่งงานกับสามีที่มีฐานะดี ภัทธราเล่าว่า “ตอนน้ันพี่ได้เงินเดือน เดือนละ 

25,000 และสำมีพี่ก็ให้พี่เป็นคนเก็บเงินเดือนทั้งหมดของเขำ 30,000 บำทต่อเดือน” ต่อมา

น้องชายเธอถูกต�ารวจจับในคดีค้ายาเสพติด และขอให้เธอช่วยประกันตัวให้  เธอไม่สามารถน�า
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เงินเก็บมาจ่ายค่าประกันตัวให้น้องเธอได้ เพราะ “ทุกคนที่บ้ำนท�ำงำนรำชกำร ครอบครัวรับ

ไม่ได้แน่ๆ กับเรื่องแบบนี้ พี่เลยเอำเงินจำกที่บ้ำนมำใช้ประกันตัวน้องชำยไม่ได้” น้องชายของ

เธอเลยแนะน�าให้เธอเอายาเสพติดออกไปขาย เพื่อน�าเงินมาใช้ แม้การขายยาเสพติดครั้งแรก

ของเธอท�าลงไปเพราะต้องการช่วยเหลือคนในครอบครัว แต่หลังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจที่จะยุ่ง

เก่ียวกบัการค้ายาเสพติดเรือ่ยมาเพราะ “มันเป็นวธิทีีไ่ด้เงนิเรว็ แล้วอกีอย่ำง พีก่ท็�ำไปแล้วครัง้หนึง่ 

เวลำครอบครัวอยำกได้อะไร เรำก็หำมำให้เขำได้หมด ตอนนั้นพ่ีได้เงินจำกกำรขำยยำ

อยู่ประมำณเดือนละล้ำนบำท คนอื่นไม่รู้นะว่ำพี่ขำย พี่เอำเงินไปซ้ือที่ดิน มีแต่พี่กับน้องชำย

ที่รู้เรื่อง พี่ชอบที่จะขำยยำ เพรำะมันได้เงินดี ไม่ทันคิดถึงผลที่ตำมมำ.. แล้วก็เอำเงินไปซื้อทอง

แท่ง… คิดย้อนกลับไปแล้วก็คงไม่มีอะไรมำหยุดเรำได้นะ พี่เป็นคนไม่ฟังใครอยู่แล้ว เหตุผลที่

ท�ำก็เพรำะชอบท�ำ และชอบที่จะมีเงิน... [ช่วงเวลำที่ดีที่สุดในชีวิต] ก็คงเป็นตอนที่ขำยยำและ

มีเงินนี้แหละ” 

4. ความไร้เดียงสาและการถูกหลอกลวง
 เส้นทางสู่เรือนจ�าถูกก�าหนดโดยความไร้เดียงสาและการถูกหลอกลวงนี้เป็นกรณี

ที่เกิดเฉพาะในกลุ่มผู้ต้องขังหญิง โดยมีผู้ต้องขังหญิง 2 คน (หรือร้อยละ 11) ที่มีเรื่องราวชีวิต

ในรูปแบบนี้ ผู้ต้องขังในกลุ่มนี้โตมาในครอบครัวที่มั่นคงและอบอุ่น ไม่เคยคบหากับกลุ่มเพื่อน

ที่มีพฤติกรรมเกเร และไม่เคยใช้ยาเสพติดหรือมีพฤติกรรมนอกลู่นอกทางเลยตลอดช่วงชีวิต

ก่อนหน้าที่จะเข้ามาในเรือนจ�า

 “ส้ม” และ “กานดา” คือผู้ต้องขังหญิงทั้งสองคนในกลุ่มนี้ ทั้งคู่ออกจากโรงเรียน

ตั้งแต่ยังไม่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ส้มจบชั้นมัธยม 3 และกานดาจบช้ันประถม 6 เหตุผล

ที่ส้มเลิกเรียนเพราะเธอตั้งท้อง เธอและแฟนแต่งงานกันและมีลูกคนที่สองหลังจากนั้น ชีวิตส้ม

ด�าเนินมาด้วยดีจนกระทั่งสามีของเธอนอกใจ ท�าให้เธอแยกทางกับสามี ส่วนกานดาออกจาก

โรงเรียนตอนอายุ 13 ปี เพื่อมาท�างานที่ร้านเสริมสวยของป้าเธอ เพราะต้องการช่วยครอบครัว

หารายได้ เธอแต่งงานตอนอายุ 23 ปี และมีลูก 2 คน ก่อนที่สามีเธอจะมีความสัมพันธ์กับหญิง

อื่นจนเป็นเหตุท�าให้ทั้งคู่แยกทางกัน ภายหลังการหย่าร้าง สามีของทั้งส้มและกานต์ดา ไม่เคย

ส่งเสียเลีย้งดลููกเลย ในเวลาต่อมาส้มและกานดาได้แต่งงานใหม่ และต้องเผชญิกบัความผดิหวงั

ซ�้าสอง อันเนื่องมาจากความไม่ซื่อสัตย์และการหลอกลวงของคนรักในรูปแบบต่างๆ 
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 ส�าหรับกานดา สามีคนที่สองดูแลเธอดี เขาส่งเสียเลี้ยงดูทั้งตัวเธอ ลูกเธอ และ

ครอบครัวของเธอ เธอย้ายจากกรุงเทพฯ ไปใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดกับสามี ชีวิตของเธอเหมือนจะ

ด�าเนินไปอย่างราบรืน่ จนกระทัง่เธอมาทราบภายหลังว่า สามขีองเธอยุง่เกีย่วกบัการค้ายาเสพติด 

กานดาถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจจับกุมขณะบุกเข้าค้นบ้านพักอาศัยซ่ึงจดทะเบียนเป็นชื่อของเธอ 

โดยเจ้าหน้าทีต่�ารวจพบยาเสพตดิของสามเีธอซกุซ่อนอยู่ในล�าโพงเครือ่งเสยีง และจับกมุกานดา

ในฐานะเจ้าของบ้าน เธอกล่าวว่า “ชีวิตก่อนหน้ำที่จะมำเจอสำมีมันก็โอเคอยู่แล้ว ถ้ำเรำไม่มำ

เจอคนๆ นี้ เรำก็คงไม่มำติดคุกแบบนี้” 

 ส่วนส้มได้เล่าถึงสามีของเธอในท�านองเดียวกัน เธอกล่าวว่า สามีคนที่สองดูแลและ

ปฏิบัติกับเธอดี เช่นเดียวกับกานดา ส้มย้ายจากกรุงเทพมาอยู่กับสามีที่ต่างจังหวัด วันหน่ึง

เพื่อนสามีของเธอซึ่งเธอไม่เคยรู้จักมาก่อน เดินทางมาเยี่ยมสามีเธอที่บ้านและน�า “ยำชูก�ำลัง” 

ทีช่่วยในเร่ืองการเพิม่สมรรถภาพทางเพศมาให้สามีเธอซ่ึงตอนนัน้อายมุากแล้ว ในวันเดยีวกนัน้ัน

เพื่อนของสามีถูกต�ารวจจับข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง และเม่ือส้มและสามีถูกจับด้วย 

เธอจึงทราบว่ายาชูก�าลังที่ว่านั้น แท้จริงแล้วคือยาเสพติด ส้มกล่าวว่า “ถ้ำย้อนเวลำกลับไปได้ 

หนูคงจะบอกแฟนว่ำอย่ำไปยุ่งกับเพื่อนของเขำ เขำไว้ใจเพื่อนเขำมำก และเรำทั้งคู่ก็ไม่เคยคิด

ว่ำเรื่องมันจะกลำยเป็นแบบนี้”

 ส้มและกานดาบรรยายถงึเทคนคิต่างๆ ทีเ่จ้าหน้าทีต่�ารวจใช้ในการสอบปากค�า โดยเล่าถงึ

ความกดดันและการบังคับให้ลงนามในเอกสารค�ารับสารภาพ ส้มกล่าวว่า “ต�ำรวจบอกให้หนู

เซ็นเอกสำร กระดำษเป็นปึกๆ เลยนะท่ีต้องอ่ำน คือคืนก่อนหน้ำหนูก็นอนที่สถำนีต�ำรวจ 

พอเขำบอกให้เซ็น หนูก็เซ็นไป เพรำะอยำกกลับบ้ำน” 

 กานดาซึ่งมีความรู้ระดับประถม 6 เล่าว่า “ก็ต�ำรวจบังคับให้เซ็น เขำบอกว่ำเพรำะ

เรำมีชื่อเป็นเจ้ำของบ้ำน เพรำะฉะน้ันเรำต้องเซ็น ฉันเซ็นก็เพรำะต�ำรวจส่ังให้เซ็น เจ้ำหน้ำที่

ไม่ยอมให้ฉันติดต่อทนำยถ้ำฉันไม่เซ็นเอกสำร” 

 ก่อนหน้าทีจ่ะโดนจบั ส้มและกานดาไม่เคยรูจ้กัโลกของยาเสพตดิเลยแม้แต่น้อย ทัง้คู่เป็นคน

ธรรมดาทัว่ไปทีเ่คารพและท�าตามกฎหมายมาตลอดชีวติ แต่เพราะผู้ต้องขงัทัง้สองคนมกีารศึกษาน้อย

และขาดประสบการณ์ชวีติ ซ่ึงความไม่รูแ้ละความไร้เดยีงสานี ้เป็นต้นเหตทุีท่�าให้พวกเธอถกูหลอกและ

ถกูแสวงประโยชน์ได้ง่าย (ท้ังโดยอาชญากรและต�ารวจ) และน�าพาให้พวกเธอต้องมาใช้ชวีติในเรอืนจ�า 
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5. ความเคราะห์ร้าย 
 เส้นทางสู่เรือนจ�าที่มีที่มาจากความโชคร้ายพบเฉพาะในกลุ่มผู้ต้องขังชาย และอาจ

พอเทยีบเคยีงได้กบัเร่ืองราวของผูต้้องขงัหญงิในกลุ่มที ่3 (ความไร้เดยีงสาและการถกูหลอกลวง) 

โดยมีผู้ต้องขังชาย 2 คน (หรือร้อยละ 13) ที่มีเรื่องราวชีวิตในรูปแบบนี้ ผู้ต้องขังชายในกลุ่มนี้

เคยมพีฤตกิรรมทีเ่บีย่งเบนหรอืกระท�าผดิมาก่อน ดงันัน้จงึไม่อาจกล่าวได้ว่า พวกเขาไร้เดยีงสา

หรอืไม่ทันคน ความผดิของพวกเขาไม่ได้เกดิขึน้ในบริบททีเ่กีย่วข้องกับคู่ครองคนรกั แต่เป็นเพราะ

ผู้ต้องขังชายกลุ่มนี้ถูกหลอกใช้โดยอาชญากร

 “พิชิต” และ “เชาว์” คือผู้ต้องขังชายสองคนในกลุ่มนี้ ทั้งคู่เติบโตในครอบครัวที่มี

ฐานะยากจน และต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุยังน้อย อย่างไรก็ดี ทั้งคู่เล่าถึงชีวิตวัยเด็กใน

เชิงบวก และไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนในช่วงวัยรุ่น พิชิตและเชาว์แต่งงาน มีลูก และประกอบ

อาชีพสุจริตเพื่อหาเลี้ยงลูกและภรรยา ในช่วงชีวิตวัยท�างานนี้เองที่ทั้งคู่เริ่มรู้จักกับโลกของ

ยาเสพติด เพราะในสังคมที่ท�างานของพวกเขามีเพื่อนร่วมงานที่เสพยาเสพติดเพื่อช่วยในการ

ท�างาน

 พิชิตท�างานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย จึงจ�าเป็นต้องท�าให้ตนเองรู้สึกตัวตื่น

ตลอดคืน เมื่อเพื่อนแนะน�าให้เขาทดลองเสพยาบ้า ความรู้สึกของเขาตอนนั้นคือ “ผมแค่อยำก

รู้สึกตื่น เพื่อจะได้คอยดูนำย (นำยของพิชิตชอบเที่ยวเตร่เวลำกลำงคืน) ก็เลยขอให้เพื่อน

เอำยำมำให้” เชาว์ท�างานขับรถบรรทุกและอยู่ในสังคมท่ีเพื่อนในสายอาชีพเดียวกันมักใช้

ยาเสพติดระหว่างการท�างานเพื่อช่วยให้ไม่หลับ เขาเองแม้ไม่ได้เสพยาเสพติด แต่ก็เข้าไป

มีส่วนร่วมกับการชกต่อยในบางครั้ง เพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ จนเขาถูกจับและเคยเข้าคุก

ระหว่างรอการพจิารณาคด ีอย่างไรกต็าม เชาว์ไม่เคยถกูศาลตดัสินว่ามคีวามผิด จนกระทัง่ในคดนีี้ 

 พิชิตและเชาว์ต้องเขามาอยู่ในคุกเพราะเกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดของผู้อื่น ทั้งคู่

ต้องการเพียงช่วยเหลือเพื่อน ความผิดของเชาว์เกิดขึ้นจากการที่เขารับที่จะขับรถตู้ของเพื่อน

ซึง่เขารู้จกัตอนเข้าคุกเพือ่ไปยงักรงุเทพฯ โดยทีเ่ขามาทราบระหว่างทางว่ารถคนัดงักล่าว มียาเสพตดิ

ซุกซ่อนอยู่ ตอนเชาว์ทราบเรื่อง เขารู้สึก “กลัวนะ เพรำะเขำเป็นคนค้ำยำ เขำจะฆ่ำผมหรือ

เปล่ำก็ไม่รู้ เพรำะผมไปรู้เรื่องเขำแล้ว และเขำก็เสนอเงินมำสองหม่ืน ผมคิดว่ำจะเอำเงินไป

ช่วยที่บ้ำน” 
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 ส่วนพิชิตนั้นถูกจับเพราะเขาแนะน�าให้เพื่อนที่โทรมาถามหาแหล่งซื้อยาเสพติดได้

รู้จักกับพ่อค้ายา โดยที่พิชิตไม่รู้ว่านั่นคือการล่อจับของต�ารวจ เขากล่าวว่า “ผมไม่เคยขำยยำ 

ผมมีเงินพอใช้อยู่แล้ว ตอนนั้นแค่อยำกจะช่วยเพื่อน นั่นคือเหตุผลที่ท�ำไมผมถึงมำโดนจับ”

6. การแสดงอำานาจความเป็นชาย
 เส้นทางสูเ้รอืนจ�าทีม่าจากความเป็นชายนัน้ พบในผู้ต้องขงัชาย 2 ราย (หรอืร้อยละ 13) 

โดยผู้ต้องขังชายในกลุ่มน้ีเติบโตขึ้นในครอบครัวที่มีรายได้น้อยและมีช่วงวัยเด็กที่เลวร้าย

(อาท ิ การสญูเสยีมารดา อยูกั่บบดิาทีใ่ช้ความรนุแรง หรอืมบีดิามารดาทีต่ดิยาเสพตดิ) อย่างไรกด็ี 

แม้จะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีนักในช่วงวัยเด็ก พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความส�าเร็จ

ในหน้าที่การงาน มีงานท่ีดี และได้ค่าตอบแทนสูง ผู ้ต้องขังชายในกลุ่มนี้ไม่เคยมีประวัติ

การกระท�าความผิดมาก่อน และไม่เคยเสพติดหรือแม้แต่ทดลองใช้ติดยาเสพติดเลยทั้งชีวิต 

แต่ชีวิตพวกเขากลับพลิกผันเมื่อเข้ามาพัวพันกับการค้ายาเสพติด ด้วยเหตุผลเพราะอยากได้

ทรัพย์สินเงินทองท่ีมากขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู ่ ท่ีสบาย และมีสถานะทางสังคมที่สูงขึ้น 

โดยผู้ต้องขังชายกลุ่มนี้มองว่า การสร้างความมั่งคั่งและครอบครองในส่ิงที่ผู้ชายควรจะมีน้ัน 

สามารถส�าเร็จได้โดยการขายยาเสพติด

 “อาทิตย์” ผู้ชายคนแรกในกลุ่มนี้ เป็นนักฟุตบอลมืออาชีพที่มีรายได้มากกว่า 

47,000 บาท ต่อสัปดาห์ ซึ่งมากเกินพอที่เขาจะน�ามาใช้ดูแลพ่อแม่และพี่น้องของเขา แต่

อาทติย์กลบัตดัสนิใจขายยาด้วยเหตผุลว่า “คือผมแข่งกับเพื่อน เพื่อนมีอะไรเรำก็อยำกมีอย่ำง

นั้น กลำยเป็นเงินที่เรำหำมำมันไม่พอ เพรำะเรำต้องเอำไปแต่งรถ แต่งบ้ำน แต่งคอนโด 

ต้องกำรย้ำยที่อยู่ใหม่บ่อยๆ... เพื่อนๆ มีอะไร ผมก็อยำกจะมีแบบเขำบ้ำง เพื่อนใส่ทองเส้น

ใหญ่ ผมก็อยำกจะใส่แบบนั้นบ้ำง” อาทิตย์ส่งเงินที่ได้จากการเตะบอลให้กับครอบครัว และ

ใช้เงินที่ได้จากการขายยากับ “..เที่ยวกลำงคืน ไปกินเหล้ำกับเพื่อน และไปซ้ืออะไหล่รถมำ

ท�ำรถหรือซื้อรถใหม่ขำยรถเก่ำและก็ซื้ออยู่อย่ำงนี้ไปมำๆ” อาทิตย์เล่าว่าเขาซ้ือมอเตอร์ไซค์

ใหม่ทุกเดือน และกล่าวถึงความคิดของเขาในขณะนั้นว่า เขาต้องใช้ความพยายามมากกว่า

คนอื่น ในการแข่งขันกับเพื่อนในกลุ่ม เนื่องจากตัวเขาเองไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีฐานะ

ร�่ารวย ขณะที่เพื่อนๆ ของเขาสามารถขอเงินจากที่บ้านมาใช้จ่ายและซ้ือส่ิงของต่างๆ 

อาทิตย์จ�าเป็นต้องขายยาเสพติดเพื่อรักษาสถานะทางสังคมและการเงินของตัวเองไม่ไห้

ด้อยไปกว่าเพื่อนคนอื่น  
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 “นรินัดร์” จบการศกึษาระดบัปริญญาตร ีและมกีารงานทีด่ ี เขาเล่าว่าเงนิเดอืนทีไ่ด้นัน้

เพียงพอส�าหรับการใช้จ่าย ตอนที่นิรันดร์อายุ 25 ปี เขาได้คบหากับแฟนคนแรกและคนเดียว

ของเขา เขาเป็นคนเพื่อนน้อย และทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการท�างานเล้ียงดูแฟนและลูก

ของเธอ ในขณะนั้นอ�านาจความเป็นชายของเขาได้เร่ิมก่อตัวขึ้นจากบทบาทหน้าที่ของเขา

ในฐานะผู้น�าและผู้หาเลี้ยงครอบครัว ไม่กี่ปีต่อมา แฟนของนิรันดร์ได้นอกใจเขาไปคบกับผู้ชาย

อีกคนหนึ่งที่นิรันดร์อธิบายว่า “ผู้ชำยคนน้ีผมทรำบว่ำ... เป็นเพลย์บอยด้วย ขำยยำด้วย” 

การทอดทิ้งไปของคนรักในครั้งน้ันท�าให้เขารู้สึกโศกเศร้า แม้นิรันดร์จะพยายามแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวแล้วก็ไม่เป็นผล เขาเล่าว่า “ทีแรกก็ให้อภัย ให้เขำกลับมำอยู่กับเรำใหม่ แต่เขำก็ไม่อยู่ 

รู้สึกเสียใจมำก” การเผชิญกับสถานการณ์ที่คนรักจากไปอยู่กับชายอื่นที่มีพฤติกรรมเจ้าชู้และ

ฝ่าฝืนกฎหมาย ท้าทายต่อบทบาทผูน้�าครอบครวั รวมทัง้อ�านาจความเป็นชายและความภาคภูมใิจ

ที่นิรันดร์เคยมี ในเวลาไม่ก่ีเดือนต่อมา เขาจึงตัดสินใจผันตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวงการ

ค้ายาเสพติด และเริ่มมีพฤติกรรมเจ้าชู้ เม่ือไม่สามารถสร้างตัวตนความเป็นชายได้บนพ้ืนฐาน

ของการมีครอบครัวและคนรักท่ีดีได้ นิรันดร์จึงก่อร่างอ�านาจความเป็นชายในรูปแบบใหม่

ในบทบาทของพ่อค้ายาท่ีรู้วิธีหารายได้จ�านวนมาก เขากล่าวถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตว่า มันคือ

ช่วงที่แยกทางจากคนรัก เพราะ “ก็เหงำ เรำก็รักเขำมำก เรำไม่มีใครอยู่ใกล้ชิด.. อยู่กับ

แฟน ผมไม่ยุ่งอะไรสักอย่ำง ท�ำงำนหำเงินให้ครอบครัวอย่ำงเดียว” 

 นิรันดร์ใช้เงินท่ีได้จากการค้ายาเสพติดไปกับการเที่ยวเตร่และการใช้จ่ายทั่วไป 

เขาเคยถูกจับและรับโทษจ�าคุกแล้วในคดีก่อนหน้านี้ หลังออกจากคุกเขามีโอกาสได้เข้าร่วม

โครงการคืนคนดีสู่สังคม และได้ท�างานที่ส�านักงานคุมประพฤติได้ 7 เดือน ก็กระท�าผิดซ�้าอีก

เพราะ “ตอนท�ำงำนคมุประพฤต ิเพ่ือนทีอ่อกจำกเรอืนจ�ำกร็ูจ้กักนัเยอะ เขำกถ็ำมว่ำมยีำบ้ำงไหม 

บำงทีเขำก็เอำมำให้” จนเข้ามาอยู่ในเรือนจ�าเป็นครั้งที่สอง เมื่อถามถึงปัจจัยที่อาจมาหยุดเขา

ไม่ให้กระท�าผิดซ�้า นิรันดร์กล่าวว่า “ผมว่ำน่ำจะเป็นภรรยำ ถ้ำมีเป็นตัวเป็นตนก็น่ำจะหยุด”
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 การศกึษาวจิยันีใ้ช้วธิกีารศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพตามแนวสตรนียิม (feminist pathways 

approach) เพื่อท�าความเข้าใจเส้นทางสู่เรือนจ�าของผู้ต้องขังหญิงและชายในคดียาเสพติด 

กล่าวโดยรวมแล้ว ผลการวจิยันีส้ะท้อนความคล้ายคลงึและความแตกต่างในวถีิทางสูก่ารกระท�า 

ความผิดของทั้งสองกลุ่ม ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อท้ังกลุ่มผู้ต้องขังหญิงและชาย ได้แก่ ช่วงวัยเด็ก

ที่เลวร้าย การคบหาเพื่อนเกเร การติดยาเสพติด และภาระทางการเงินในการดูแลครอบครัว 

อย่างไรก็ดี ภูมิหลังของผู้ต้องขังหญิงต่างจากผู้ต้องขังชายตรงที่ผู้ต้องขังหญิงมีแนวโน้มสูงกว่า

ที่จะมีบุตร เคยท�างานในธุรกิจการค้าบริการทางเพศ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคู่ครองคนรัก

ที่มีพฤติกรรมนอกลู่นอกทาง และมักเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านการแนะน�าหรือชักจูงของ

คนรัก นอกจากนี ้ผูต้้องขงัหญงิจ�านวนหนึง่เคยเป็นเหยือ่ความรนุแรงในครอบครวั และมแีนวโน้ม

น้อยกว่าผู้ต้องขังชายที่จะมีทนายความในชั้นศาล

 ภมูหิลงัการกระท�าความผดิของผูต้้องขงัชายมกัซบัซ้อน และแตกต่างกบัผูต้้องขงัหญงิ

ในแง่ที่ว่า ผู้ต้องขังชายส่วนใหญ่มีปัญหาการเสพยาเสพติดมากกว่า และมีแนวโน้มที่จะมี

พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงที่สูงกว่าผู้หญิง นอกจากนี้ ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนในชั้น

ต�ารวจ ผู้ต้องขังชายมีแนวโน้มสูงกว่าผู้ต้องขังหญิงที่จะถูกกระท�ารุนแรงหรือถูกท�าร้ายร่างกาย 

 ในการศึกษาวิจัยน้ีพบว่า เส้นทางสู่การกระท�าความผิดที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆ 

ในกลุ่มผู้ต้องขังหญิงและชาย (หรือคิดเป็นร้อยละ 64 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด) มาจากปัจจัย

ส�าคัญสองประการคือ อิทธิพลจากประสบการณ์ที่เลวร้ายในวัยเด็ก และการคบหาสมาคม

กับเพื่อนที่มีพฤติกรรมนอกลู่นอกทาง ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Daly (1994) 

ในมติขิองผูก้ระท�าผดิทีม่วิีถีชวีติก่อนเข้าเรอืนจ�า “แบบทีใ่ช้ชีวติบนท้องถนน” (street pathway) 

บทสรุป
และการวิเคราะห์
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ซึ่งผู้กระท�าผิดกลุ่มนี้อาจจะถูก 1. ผลักไสโดยครอบครัวที่มีปัญหา และหันเข้าหากลุ่มเพื่อน

ที่ชักจูงไปสู่การใช้ยาเสพติด หรือ 2. ถูกดึงดูดโดยกลุ่มเพื่อนให้ออกจากครอบครัวทีม่ผีูป้กครอง

ที่ตามใจ และเข้าสู่ชีวิตที่ตื่นเต้น สนุกสนาน และมีเงินมากมายที่ได้จากการขายยา ผู้ต้องขัง

สองกลุม่นีม้กัมปีระวตักิารตดิยาเสพตดิ และมพีฤตกิรรมเกเร อย่างไรกด็ ีข้อค้นพบในงานวจิยันี้

แตกต่างจากแนวคิดตะวันตกของ Daly ตรงท่ี ในบริบทสังคมไทยอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน

ทีม่พีฤตกิรรมเกเร และการท่ีพ่อแม่ปล่อยลกูใช้ชีวติตามอ�าเภอใจจนเกนิไป มบีทบาทส�าคญัมาก

และอาจน�าไปสู่พฤติกรรมการกระท�าความผิดได้

 ที่ผ่านมา นักอาชญาวิทยาแนวสตรีนิยมไม่ได้ให้ความส�าคัญกับเร่ืองอิทธิพลของ

กลุ่มเพื่อนต่อการกระท�าความผิดของผู้หญิงมากนัก และนั้นอาจเป็นเพราะงานวิจัยส่วนใหญ่

โดยเฉพาะในประเทศตะวนัตก มกัศกึษากรณคีวามผดิหลายประเภทในการวจิยัเดยีวกนั ท�าให้ยาก

ต่อการท�าความเข้าใจเส้นทางชีวิตของผู้กระท�าผิดในคดีแต่ละประเภท การศึกษาวิจัยโดย 

Shechory et.al’s (2011) ในประเทศอิสราเอล เปรียบเทียบเส้นทางการกระท�าความผิด

โดยแยกแต่ละประเภทคดี งานวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ผู้กระท�าผิดคดียาเสพติดมักเคย

ถูกกระท�ารุนแรงในวัยเด็ก มีปัญหาในครอบครัว เริ่มใช้ยาเพราะการชักจูงของกลุ่มเพื่อน 

ซึ่งข้อค้นพบของ Shechory et.al’s (2011) สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยชิ้นนี้

 หากพิจารณางานวิจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือบริบทการศึกษาแนวสตรีนิยมเกี่ยวกับการ

กระท�าผิดของผู้หญิงแล้วจะพบว่า ประเด็นเรื่องประสบการณ์ช่วงวัยเด็กที่เลวร้าย การเลี้ยงลูก

ที่หย่อนยานไร้ความเข้มงวด (overly permissive parenting) และอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน

ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนน้ัน ถูกกล่าวถึงอย่างมากในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติด 

ในฐานะปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการทดลองใช้ยาเสพติด การเสพและติดยาเสพติดของผู้ชายและ

ผู้หญิงในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย (Kaplan et.al., 1984; Dishion et.al., 

1995; Rodgers-Farmer, 2000; Evans, et.al., 2002; Svensson, 2003; Brecht, et.al., 

2004; ; Ennett, et.al., 2006; Assanangkornchai, et. al., 2007; Messina, et.al., 2007; 

Sherman, et.al., 2008; Kiesner et.al., 2010; Latimore, et.al., 2011; Lee, 2011; 

Bowles et.al., 2012; Cohen, 2014)
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 อย่างไรก็ดี การศึกษาวิจัยนี้พบความแตกต่างทางเพศภาวะที่ปรากฏบนเส้นทาง

สูเ่รือนจ�าในกลุม่ ประสบการณ์ทีเ่ลวร้ายในวยัเดก็ และการคบหาสมาคมกบัเพือ่นทีม่พีฤตกิรรม

นอกลู่นอกทาง โดยผูต้้องขังหญงิจ�านวนหนึง่ในกลุม่นีเ้คยตกเป็นเหยือ่ความรนุแรงในครอบครวั 

ในขณะทีปั่ญหานีไ้ม่พบในกลุ่มผู้ต้องขงัชาย นอกจากนี ้ ผูต้้องขงัหญงิมกัจะเสพหรอืขายยาเสพตดิ

ร่วมกบัแฟนหรือคูค่รอง อย่างไรตาม จากข้อค้นพบของงานวจิยันี ้ ไม่อาจกล่าวได้ว่าผู้ต้องขงัหญงิ

ทุกคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดเพราะความไม่รู้ อ่อนต่อโลก ถูกหลอก หรือโดนบังคับ

โดยคนรัก แต่ผู้หญิงในกลุ่มนี้การกระท�าความผิดด้วยความเต็มใจ โดยกระท�าร่วมกับคนรัก 

การเริม่ต้นเสพยาเสพตดิของพวกเธอมักมาจากการแนะน�าโดยเพือ่น และพวกเธอเลือกทีจ่ะคบหา

กับผู้ชายที่สามารถสนับสนุน (แทนท่ีจะยับยั้ง) พฤติกรรมการเสพยาเสพติดของพวกเธอได้ 

ข้อค้นพบนี้สนับสนุนโดยงานวิจัยนอกบริบทการศึกษาการกระท�าความผิดของผู้หญิงแนวสตรี

นิยม อาทิ Bryant and Treloar (2007:291) ที่กล่าวว่า “ส�าหรับผู้หญิงที่ชื่นชอบที่จะทดลอง

ยาเสพติดแบบต่างๆ น้ัน การคบกับแฟนท่ีเสพยาถือเป็นการสร้างโอกาสให้พวกเธอได้ท�า

ในสิ่งที่ต้องการ ดังนั้น มันชัดเจนว่าคู่ครองคนรักมีบทบาทในพฤติกรรมการใช้ยาของผู้หญิง 

แต่เรากไ็ม่ควรด่วนสรปุว่า ผูห้ญงิถกูชกัจงูเข้าไปในแวดวงการใช้ยาเสพตดิเพราะคูค่รองคนรกั” 

 เส้นทางสูเ่รอืนจ�าทีม่เีหตุมาจากการกระตุ้นเร้าทางเศรษฐกจิ เป็นอกีกลุ่มหนึง่ทีพ่บบ่อย

เป็นอันดับสาม โดยมีสัดส่วนของผู้หญิงและผู้ชายที่ใกล้เคียงกัน เส้นทางการกระท�าความผิด

รูปแบบนี้มีความใกล้เคียงกับข้อค้นพบของ Daly ในกลุ่มอื่นๆ (หรือ Other) โดยผู้กระท�าผิด

เกือบทุกรายในกลุ่มนี้ ท�าผิดเพราะความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ ยกเว้นหนึ่งคนที่กระท�าผิด

เพราะความอยากมีอยากได้  

 นอกเหนือจากเส้นทางสู่เรือนจ�าแบบทั่วไป (ที่ใช้ได้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย) แล้ว 

การศึกษาวิจัยนี้ยังพบเส้นทางสู่เรือนจ�าท่ีมีลักษณะจ�าเพาะและปรากฏในกลุ่มผู้ต้องขังหญิง

หรือผู ้ต้องขังชายเท่าน้ัน จ�านวน 3 กลุ่ม ดังน้ี 1) ความไร้เดียงสาและการถูกหลอกลวง 

2) ความเคราะห์ร้าย และ 3) การแสดงอ�านาจความเป็นชาย โดยในกลุ่มที่ 1) นั้น ปรากฏ

เฉพาะในผู้ต้องขงัหญงิจ�านวนสองราย ซ่ึงพวกเธอมกีารศกึษาน้อย ไม่รูเ้ท่าทนัคนอืน่ และไม่เคย

สัมผัสโลกของยาเสพติดเลยก่อนหน้าท่ีจะโดนจับ ความอ่อนต่อโลกท�าให้พวกเธอถูกชักจูง

สู่การกระท�าผิดได้ง่าย และมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับการปฏิบัติมิชอบในชั้นต�ารวจ เส้นทาง

ชีวิตของผู้ต้องขังหญิงกลุ่มนี้อาจพอเทียบเคียงได้กับข้อค้นพบของ Daly ในกลุ่ม กลุ่มผู้หญิง

ที่เกี่ยวพันกับยำเสพติด (Drug Connected Women)
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 เส้นทางสูเ่รอืนจ�าในกลุม่ที ่2) และ 3) ปรากฏเฉพาะผูต้้องขงัชายเท่านัน้ คล้ายคลงึกับ

แนวคดิของ Daly เกีย่วกบั กลุม่ผูช้ำยเครำะห์ร้ำย (bad luck men) ทีบ่งัเอญิอยูผ่ดิทีผ่ดิเวลา 

หรือโดนกลัน่แกล้งโดยผูช้ายคนอืน่ และ กลุม่ผูช้ำยชอบควำมท้ำทำย (masculine gaming) ที่

เหน็ว่าอาชญากรรมเป็นเรือ่งสนกุ โดยกระท�าความผดิเพือ่แสดงอ�านาจความเป็นชาย และใช้เงนิที่

ได้จากการก่ออาชญากรรมเพือ่สร้างการยอมรบั นบัตัง้แต่งานวจิยัของ Daly ก็มกีารศกึษาวจิยั

อืน่ๆ เกีย่วกบัความเช่ือมโยงระหว่างเพศภาวะและการกระท�าผิดของผู้ชายทีบ่่งช้ีว่า การกระท�าผิด

คดยีาเสพติดเป็นวธิกีารหน่ึงในการแสดงออกถงึความเป็นชาย (Collison, 1996; Sanders, 2011)

 นอกจากนี้ ข้อค้นพบของการศึกษาวิจัยชิ้นนี้ ยังสอดคล้องกับผลงานวิชาการอื่นๆ 

เกี่ยวกับเส้นทางการกระท�าผิดของผู้หญิงในประเทศอื่นๆ (นอกเหนือจากประเทศตะวันตก) 

ที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้หญิงล้วน ปัจจัยที่พบบ่อยซึ่งน�าพาผู้หญิงในประเทศต่างๆ รวมทั้ง

ประเทศไทย ให้เข้าสู่การถูกจ�าคุก ได้แก่ ปัญหาชีวิต ภาระการหาเลี้ยงครอบครัว ความสัมพันธ์

กับคนรัก กระบวนการยุติธรรมท่ีไม่โปร่งใสและไม่ยุติธรรม รวมถึงการขาดทนายความในชั้น

ศาล (Kim et al. 2007; Berko et al. 2010; Cherukuri et.al., 2009; Artz, et.al., 2012; 

Havon et al. 2012a; Havon et.al. 2012b; Khalid and Khan 2013; Shen 2015 

Shechory et.al. 2011; Maghsoudi et.al., 2017)

 ส่วนหน่ึงของการศึกษาวิจัยน้ีพบว่า นอกเหนือจากกลุ่มผู้หญิงที่ถูกจับเพราะความ

ไร้เดียงสาแล้ว ยังมีผู้ต้องขังหญิงจ�านวนหนึ่งถูกจับเพราะมียาเสพติดไว้ในครอบครอง โดยใน

ความเป็นจริงแล้ว พวกเธอมีไว้เพ่ือใช้ส่วนตัวจริง ดังนั้น ข้อค้นพบของงานวิจัยน้ีจึงไม่ได้

สะท้อนข้อสรุปของ Havanon et.al’s (2012b) ที่กล่าวว่า ลักษณะการกระท�าความผิดของ

ผู้หญิงนั้น มักมีความรุนแรงน้อยและเกิดขึ้นในบริบทที่นอกเหนือความควบคุมของพวกเธอ 

ทั้งนี้ ความแตกต่างของข้อค้นพบดังกล่าว อาจเป็นผลมาจากวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจงที่ใช้ใน Havanon et.al’s (2012b)

 การศกึษาวจิยัแนวสตรวีทิยาเกีย่วกบัเส้นทางสูก่ารกระท�าผิดกับอทิธพิลทางเพศภาวะ 

(gendered pathways to criminalization) ในยุคหลงั Daly (1994) มกัให้ความสนใจเกีย่วกบั

กลุ่มผู้กระท�าผิดหญิงเท่าน้ัน ในขณะท่ีอาชญาวิทยาสายหลักก็ยังคงให้ความส�าคัญกับกลุ่ม

ผูก้ระท�าผดิชายทัว่ไป ท�าให้ผูช้ายท่ีได้รบัอิทธพิลจากเพศภาวะในการกระท�าความผดิเป็นประเดน็

ที่ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร (Messerschmidt, 1993: 15) 
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 ด้วยเหตุดังกล่าว การศึกษาวิจัยฉบับน้ีจึงมุ่งน�าเสนอความเกี่ยวพันกันระหว่างเรื่อง

เพศภาวะและการกระท�าความผิด ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอาชญาวิทยาใน

มมุมองเชงิเปรยีบเทยีบ เก่ียวกับเส้นทางสูเ่รอืนจ�าของผูห้ญงิและผู้ชายในบรบิทของประเทศไทย 

โดยผูเ้ขยีนหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าข้อค้นพบจากงานวจิยันีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ในการก�าหนดนโยบายและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติเกี่ยวกับการ

เสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน การจัดการกับปัญหาพื้นฐานเรื่อง

ความยากจน 

 อย่างไรก็ดี การศึกษาวิจัยน้ีมีข้อจ�ากัดเน่ืองด้วยขนาดกลุ่มประชากรในการศึกษา

มีขนาดเล็ก และครอบคลุมเฉพาะคดียาเสพติดในฐานความผิดเกี่ยวกับการจ�าหน่ายและ

การครอบครองเพื่อจ�าหน่าย ซึ่งเกิดขึ้นภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น ดังนั้น การศึกษาวิจัย

ในอนาคตจึงอาจจะพิจารณาใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ขึ้น โดยอาจครอบคลุมคดีความผิด

คดียาเสพติดในฐานอื่นๆ อาทิ การผลิต และการน�าเข้าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร 

ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับเส้นทางสู่เรือนจ�าของผู้ต้องขังหญิงและชายในฐานความผิดอื่นนอก

เหนือจากคดียาเสพติด เพื่อยกระดับความเข้าใจเก่ียวกับประวัติชีวิตและภูมิหลัง ท่ีมา 

ของผู้ต้องขังในประเทศไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
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