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คำ�นำ�

	 การรับรองข้อก�าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการ

ทีม่ใิช่การคุมขงัส�าหรบัผูก้ระท�าผดิหญิง	(ข้อก�าหนดกรงุเทพ)	ในปี	พ.ศ.	2553	ส่งให้ผลนานาประเทศ

เริ่มหันมาให้ความสนใจเก่ียวกับการปฏิรูประบบเรือนจ�าและกระบวนการยุติธรรมที่ค�านึงถึง

ความแตกต่างเชิงเพศภาวะ	 หนึ่งในประเด็นหลักที่ข้อก�าหนดกรุงเทพให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ

คือ	 การดูแลเด็กติดผู้ต้องขัง	 และการรักษาสายใยความสัมพันธ์ระหว่างมารดาและบุตร	 ทั้งนี้	

เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเอง	 และเพื่อประสิทธิภาพในการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังหญิง

หลังพ้นโทษ

	 เมือ่สงัคมก�าหนดบทบาทให้บดิามารดามหีน้าทีเ่ลีย้งด	ูให้ความรกัความอบอุน่แก่บตุร	

การจ�าคุกซึ่งเป็นการพรากสมาชิกครอบครัวออกจากกัน	จึงไม่ได้สร้างผลกระทบแก่ตัวบุคคล

ผู้ที่ถูกจองจ�าเท่านั้น	แต่บุตรของผู้ต้องขังยังจ�าต้องรับผลข้างเคียงอย่างหลีกเหล่ียงไม่ได	้

การศกึษาวิจยัในต่างประเทศช้ีให้เห็นว่าการตดิคกุของแม่ส่งผลกระทบต่อลกูในหลากหลายมติ	ิ

อาทิ	 เพ่ิมความเสีย่งทีเ่ดก็จะมพีฤตกิรรมต่อต้านสงัคม	สร้างภาวะความเครยีด	และส่งผลกระทบ

ต่อการเรยีนของเดก็	อย่างไรก็ด	ีองค์ความรูใ้นลกัษณะเดยีวกันน้ียังคงมอียูอ่ย่างจ�ากัดในประเทศไทย

 

	 ปัจจุบันประเทศไทยมีผู ้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ากว่า	45,000	คน	และมีเด็กทารก

ที่อาศัยอยู่มารดาในเรือนจ�าประมาณ	 300	 คน	 การส�ารวจข้อมูลผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย

ประจ�าปี	พ.ศ.	2561	ซึ่งจัดท�าโดยทีไอเจพบว่า	สัดส่วนของผู้ต้องขังหญิงที่เป็นแม่มีสูงถึง	78%	
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โดยกว่า	80%	ของผู้ต้องขังหญิงกลุ่มนี้มีลูกท่ีอายุต�่ากว่า	20	ปี	ดังน้ัน	จึงอาจกล่าวได้ว่า

การใช้โทษจ�าคุกส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้บริสุทธิ์จ�านวนมหาศาล	 ทั้งกลุ่มที่อยู่

ในเรือนจ�ากับมารดาและกลุ่มที่อยู่ภายนอกเรือนจ�า	 งานวิจัยเรื่อง	 “เหยื่อที่มองไม่เห็น”	 ฉบับนี้	

จึงมีวัตถุประสงค์ขยายขอบเขตความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมของโทษจ�าคุก	

ที่มีต่อบุคคลใกล้ชิดกับผู้ต้องขัง	โดยเฉพาะบุตรของผู้ต้องขัง	ในบริบทของสังคมไทย	

 

	 งานวิจยัฉบบันี	้ได้ตัง้ค�าถามท่ีส�าคญัส�าหรบันักยุติธรรมค�าถามหน่ึง	น่ันคือ	“สุดท้ายแล้ว	

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาก�าลังท�าหน้าที่อย่างไรในสังคม”	แน่นอนว่ามาตรการลงโทษ

ทางอาญาเป็นสิ่งที่ยังต้องมีอยู่เพ่ือคงสภาพบังคับของกฎหมาย	 แต่ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี	้

อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการทบทวนผลข้างเคียงจากโทษจ�าคุก	และการออกแบบนโยบาย

หรอืกลไกทีเ่หมาะสม	เพ่ือช่วยลดผลกระทบทางอ้อมของกระบวนการยติุธรรมต่อผู้ท่ีมใิช่อาชญากร	

ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวจะช่วยผสานช่องว่างระหว่างกระบวนการยุติธรรมกับความยุติธรรม

ตามความเป็นจริงของสังคม	และน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่เป็นธรรมและยั่งยืนต่อ

ไปในอนาคต	

  

ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	กิตติพงษ์	กิตยารักษ์	

ผู้อ�านวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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กิตติกรรมประก�ศ

	 สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทยขอขอบคุณกรมราชทัณฑ์และเรือนจ�าท่ีให้

ความอนุเคราะห์และอ�านวยความสะดวกแก่คณะนักวิจัยในระหว่างการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล	

ท�าให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ	

 

	 ขอขอบคุณ	รองศาสตราจารย์	ดร.	นภาภรณ์	หะวานนท์	และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ธีรวัลย์	วรรธโนทัย	หัวหน้าคณะนักวิจัย	ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ที่ร่วมลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล

และสนับสนุนการศึกษาวิจัยนี้จนส�าเร็จลุล่วงด้วยดี	

	 สุดท้ายนี้	 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้ต้องขังหญิงจ�านวน	

441	คน	รวมถึงครอบครวัของผูต้้องขงัจ�านวน	25	ครอบครวั	 ท่ีได้สละเวลาอนัมค่ีามาร่วมให้ข้อมลู	

และร่วมแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้	

	 สถาบนัฯ	 หวังเป็นอย่างย่ิงว่าข้อค้นพบจากการศกึษาวิจยันีจ้ะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา

กระบวนการยุติธรรมไทย	และมีส่วนช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุตรของผู้ต้องขัง

ต่อไปในอนาคต
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เติบโตในครอบครัวข้ามรุ่น	
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ประสบการณ์การตั้งครรภ์ขณะอยู่ในเรือนจ�า

ใกล้คลอด

การคลอดที่โรงพยาบาล

เลี้ยงลูกในเรือนจ�า
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ระยะห่างทางสังคมของเรือนจ�ากับโลกภายนอก

สภาวะของบ้านที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า
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บรรณานุกรม

ภาคผนวก
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“...แม้จะมีเด็กได้รับผลกระทบในทางเลวร้ายจากการต้องโยกย้ายที่อยู่

อันเป็นผลมาจากการจ�าคุกแม่ แต่เด็กเหล่านี้แทบจะไม่ได้รับความสนใจ

และการดูแลเอาใจใส่จากผู้ก�าหนดนโยบาย ผู้บริหารประเทศ นักวิชาการ 

นักวิจัย และชุมชน มีข้อมูลเพียงน้อยนิดที่จะช่วยน�าประเด็นปัญหาเหล่า

นี้ออกมาสู่พื้นที่สาธารณะ”



9

	 หากมองอย่างผิวเผินเด็กซึ่งมีแม่อยู่ในเรือนจ�าอาจดูไม่แตกต่างจากกลุ่มประชากร

ในวัยเด็กโดยทั่วไป	 ในการส�ารวจข้อมูลของหน่วยงานและองค์ต่างๆ	 เด็กเหล่านี้อาจถูกน�าไป

นับจ�านวนและจ�าแนกตวามแตกต่างตามอายุ	การศึกษา	ระดับสติปัญญา	พฤติกรรม	สุขภาพ	

รวมกับประชากรเด็กกลุ่มอื่นๆ	 เท่าที่ผ่านมาจ�านวนและการกระจายของเด็กท่ีมีแม่อยู่ใน

เรือนจ�ามักเป็นการคาดประมาณจากจ�านวนผู้หญิงซึ่งอยู่ในเรือนจ�าโดยพิจารณาจากสัดส่วน

ของผู้หญิงซึ่งมีลูกก่อนเข้ามาในเรือนจ�าและจ�านวนลูกโดยเฉลี่ย	 จากนั้นจึงค�านวณหาจ�านวน

เด็กซึ่งเป็นลูกของผู้หญิงกลุ่มนี้	 ตัวอย่างเช่น	 ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้คาดประมาณตัวเลข

จ�านวนเด็กซึ่งมีพ่อแม่อยู่ในเรือนจ�าจากข้อมูลท่ีได้จากการส�ารวจผู้ต้องขังท่ัวประเทศพบว่า

ในปี		2550	ในจ�านวนเด็กอายุต�่ากว่า	18	ปีทั่วประเทศ	มีเด็กจ�านวนสูงถึง	1.7	ล้านคน	หรือคิด

เป็นร้อยละ	2.3	ของประชากรเด็กมีพ่อหรือแม่อยู่ในเรือนจ�า	นอกจากนี้ยังพบอัตราการเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็วของเด็กที่มีพ่อแม่อยู่ในเรือนจ�าในช่วงปี	 2534-2550	 กล่าวคืออัตราเพิ่มของเด็ก

ซึ่งมีพ่ออยู่ในเรือนจ�าเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ	77	และอัตราเพิ่มของเด็กที่มีแม่อยู่ในเรือนจ�าเพิ่มสูง

ขึ้นถึงร้อยละ	 131	 หากพิจารณาจากจ�านวนพบว่า	 ในปี	 2534	 มีเด็กซึ่งมีแม่อยู่ในเรือนจ�า	

63,900	คน	ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น	147,400	ในปี	2550	(Christian,	2009)

	 สภาวการณ์การเพ่ิมข้ึนของผู้หญิงในเรือนจ�าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีก่อให้

เกิดผลในระยะสั้นและระยะยาวหลายด้าน	 ในมุมมองของอาชญาวิทยา	 การลงโทษจ�าคุก

เป็นกลไกการควบคุมทางสังคมเพ่ือให้คนปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อฝ่าฝืนย่อมต้องถูกลงโทษ	

มาตรการการจ�าคุกถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือลงโทษผู้กระท�าผิดให้หลาบจ�า	ไม่ให้ผู ้อื่นเอาเป็น

เย่ียงอย่าง	และเป็นการน�าผู ้กระท�าผิดออกไปจากสังคมระยะหนึ่งเพ่ือปิดโอกาสของ

บทนำ�
1
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การกระท�าผิดซ�้า	 และเพื่อปกป้องสาธารณะชนจากภัยอันตรายอันเกิดจากผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย	

นอกจากน้ียังคาดหวังกันว่า	 ระบบของเรือนจ�าจะท�าให้ผู้กระท�าผิดได้รับการขัดเกลาใหม	่

(re-socialize)	 ผ่านการควบคุมบังคับให้อยู่ในระเบียบวินัย	 การอดทนต่อความยากล�าบาก	

และกระบวนการฟื้นฟูต่างๆ	 ที่ทางเรือนจ�าจัดให้	 โดยคาดหวังว่าเมื่อผู้กระท�าผิดพ้นโทษก็จะ

กลับไปเป็น “พลเมือง” ตามปกติของสังคมได้ต่อไป

	 ผลที่ติดตามมาจากการใช้ระบบของเรือนจ�าเป็นมาตรการหลักในการลงโทษผู้ฝ่าฝืน

กฎหมายมีมากมายเกินกว่าที่องค์ความรู ้ในทางอาชญาวิทยาในยุคแรกๆ	คาดหมายไว	้	

เช ่น	การใช้มาตรการการลงโทษจ�าคุกที่รุนแรงเพ่ือลดการกระท�าผิด	กลับกลายเป็น

มีผู้กระท�าผิดมากขึ้น	จนเกิดสภาวะการจ�าคุกประชาชนจ�านวนมาก	(mass	imprisonment)	

ในหลายๆ	ประเทศ	รวมทั้งประเทศไทยด้วย	อัตราของผู้พ้นโทษที่มีการกระท�าผิดซ�้าเพิ่มมากขึ้น	

และยังพบว่า	ผู้ที่พ้นโทษมีแนวโน้มจะประสบความยากล�าบากในการปรับตัว	การถูกปฏิเสธ

จากสังคม	ไม่ได้รับโอกาสในการท�างาน	ซึ่งยิ่งท�าให้เกิดการกระท�าผิดซ�้ามากขึ้น

	 ผู้กระท�าผิดกฎหมายบ้านเมืองควรรับโทษมากน้อยเพียงใด	เป็นเรื่องของฐานคิด

ที่ เ ก่ียวกับการอยู ่ร ่วมกันของมนุษย์	และแนวนโยบายทางการเมืองของผู ้มีอ�านาจ

ในการปกครองประเทศ	 เช่น	 การกระท�าที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	 แต่ละประเทศจะมีความเชื่อ	

แนวทาง	 มาตรการ	 และการลงโทษที่แตกต่างกัน	 แต่โดยท่ัวไปแล้ว	 การลงโทษผู้ละเมิด

กฎหมายในยุคทันสมัย	 (modern	 society)	 จะมุ่งไปที่ตัวผู้กระท�าผิดโดยตรง	 ส่วนผู้ที่ไม่ได้มี

ส่วนร่วมในการ	กระท�าผิดย่อมไม่ถูกลงโทษ	หลักการนี้แสดงออกในกฎหมายซึ่งก�าหนดให้

มีการลงโทษผู้กระท�าผิด	ผู ้มีส่วนร่วม	หรือผู ้สมคบคิดเท่าน้ัน	ไม่สามารถลงโทษคนอื่นๆ	

นอกเหนือจากนี้ได้	ซึ่งต่างจากการลงโทษในยุคก่อนทันสมัยที่อาจมีการลงโทษสมาชิก

ในครอบครัว	รวมไปถึงญาติ	พี่น้อง	วงศ์วาน	ของผู้กระท�าผิดด้วย	

	 อย ่างไรก็ตาม	ผลจากการลงโทษจ�าคุกบุคคลหน่ึงบุคคลใดมีความซับซ ้อน

มากไปกว่าการจับกุม	 การด�าเนินคดี	 การพิจารณาคดี	 การตัดสินคดี	 และการลงโทษตามค�า

พิพากษา	การจ�าคุกมีผลต่อชีวิตสังคมมากไปกว่าค�าว่า	 “ผู้กระท�าผิด”	แต่มี	 “ผู้บริสุทธิ์”	ที่ต้อง

พลอยฟ้าพลอยฝนได้รับโทษไปด้วย	และอาจเป็นโทษท่ีหนักกว่า	ยาวนานกว่า	ท่ีผู้กระท�าผิด

ได้รับ	 (Shaw,	1990)	ดังเช่นในกรณีของเด็กซึ่งเป็นลูกของผู้กระท�าผิด	ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องสืบ
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สาวให้ชัดเจนว่า	 สุดท้ายแล้วระบบยุติธรรมทางอาญาก�าลังท�าหน้าท่ี	 (function)	 อย่างไรใน

สังคม	 หากการควบคุมทางสังคมโดยใช้การจ�าคุกนอกจากจะไม่ช่วยให้มีการกระท�าผิดน้อยลง

แล้ว	ยังมีความเป็นได้สูงมากท่ีผู้ซึ่งไม่ได้กระท�าความผิดต้องได้รับโทษอีกด้วย		สภาวการณ์น้ี

สะท้อนให้เหน็ว่ายังมช่ีองว่างระหว่างความยุติธรรมทางอาญาสงัคมกับความยุตธิรรมทางสงัคม

ที่หากไม่มีการด�าเนินการแก้ไขอย่างจริงจังย่อมอาจสั่นคลอนการท�าหน้าที่ของะบบยุติธรรม

ทางอาญาได้เพราะระบบนี้ไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายส�าคัญของสังคมคือการธ�ารงไว้

ซึ่งความยุติธรรมทางสังคม

	 การศึกษานี้ให้ความสนใจกับสถานการณ์ของสังคมไทยซึ่งมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของ

ผู้ต้องขังหญิงในระดับที่สูงมากเป็นอันดับ	1	ของโลก	ค�าถามส�าคัญคือสถานการณ์น้ีส่งผล

อย่างไรกับลกูของผูต้้องขังหญิงซ่ึงยังเป็นเด็กต้องพ่ึงพาพ่อแม่	โดยเชือ่ว่า	การเข้าถึงประสบการณ์	

ชีวิตของลูกซึ่งแม่ต้องโทษจ�าคุกจะต้องท�าความเข้าใจกับสภาวะของความเป็นแม่ในเรือนจ�า	

สิ่งที่ เกิดขึ้นกับครอบครัวซ่ึงอุปการะเลี้ยงเด็ก	และผลท่ีเกิดขึ้นกับเด็กในหลายๆ	ด้าน	

การถูกจ�าคกุของแม่เป็นการขดัจงัหวะชวิีตทีก่�าลงัด�าเนินไปของครอบครวัและเดก็	 จงึเป็นการยากที่

จะหลีกเลี่ยงผลในทางลบที่ต้องเกิดขึ้น	 แต่ขณะเดียวกันก็มีครอบครัวและเด็กที่สามารถต่อสู้

กับความยากล�าบากและอปุสรรคในชวิีตทีเ่กิดขึน้	สามารถก้าวผ่านเหตกุารณ์วิกฤตในชวิีตไปได้	

การท�าความเข้าใจกับเงื่อนไขและกระบวนการที่น�าไปสู่ผลในทางเลวร้ายกับลูกหรือการท่ี

ลูกความสามารถก้าวไปสู่การมีชีวิตท่ีดีได้แม้แม่จะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าจะช่วยให้สังคม

ตระหนักถึงปัญหา	ความจ�าเป็น	และสามารถสร้างกลไกท่ีจะช่วยให้ลูกท่ีแม่ถูกจ�าคุกไม่ต้อง

รับการลงโทษในสิ่งที่เด็กมิได้เป็นผู้กระท�า			

	 ผู้ที่ต้องรับโทษโดยที่ตัวเองมิได้เป็นผู้กระท�าผิดหรือเป็นผู้บริสุทธิ์คือ	 “เหยื่อ”	 (victim)	

ซึ่งในกรณีลูกของผู ้กระท�าผิดหรือถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดเป็นเหย่ือซึ่งระบบยุติธรรม

ทางอาญาและระบบอืน่ๆ	ของสงัคมมไิด้ให้ตระหนักถึงหรอืให้ความส�าคญั	จงึมกีารนิยามลกูของ

ผู ้กระท�าผิดว่าเป็น	“เหย่ือท่ีมองไม่เห็น”	(invisible	victim)	หรือ	“เหย่ือท่ีถูกปกปิดไว้”	

(hidden	victim)	ผลอนัเลวร้ายท่ีเกิดขึน้กับลกูซึง่พ่อหรอืแม่ถูกจ�าคกุถูกเรยีกกันว่าเป็น	“ความเสยีหาย

ที่ผิดเป้าหมาย”	 (collateral	 damage)	 ซึ่งหมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรการในการ

ลงโทษจ�าคุกเพ่ือปราบปรามการกระท�าผิด	โดยเฉพาะเมื่อการใช้มาตรการน้ีเป ็นไป

อย่างรุนแรงและเข้มข้น	ตามนโยบายที่เรียกว่า	“แข็งกร้าวกับอาชญากรรม”	(tough	on	crime)	
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อย่างในกรณีของการปราบปรามยาเสพติดในหลายๆ	ประเทศ	(เช่น	สหรฐัอเมรกิา	ไทย)		ส่งผลให้

เกิดปรากฏการณ์ของการจ�าคุกประชาชนจ�านวนมาก	 (mass	 imprisonment)	 ซึ่งลูกของผู้ที่

ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าต้องพลอยได้รับผลอันเลวร้ายไปด้วย		

นัยยะสำ�คัญของก�รศึกษ� “เหย่ือท่ีมองไม่เห็น” ในสังคมไทย
	 ไทยเป็นประเทศหน่ึงซึ่งเลือกใช้แนวทางท่ีแข็งกร้าวกับอาชญากรรมโดยมีเป้าหมาย

เพื่อปราบปรามยาเสพติด	ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากสภาวการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ในรูปแบบต่างๆ	 ที่เห็นได้ชัดเจนคือ	 การแพร่ระบาดของยาบ้าซึ่งเพิ่มขึ้นภายหลังจากที่รัฐบาล

สมัยจอมพลสฤษดิ์	ธนะรัตน์	มีนโยบายการปราบปรามเฮโรอีนอย่างรุนแรงและเด็ดขาด	

โดยในปี	2519	ประเทศไทยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดเป็นครั้งแรก	

แต่สภาวการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดก็ไม่ลดลง	ในช่วงปี	2538	เริ่มมีการใช้ยาอ	ี

ซึ่งหมายถึงอีเฟดรีน	(ephedrine)	มากขึ้นโดยกลุ่มผู้ใช้แรงงานได้น�ามาใช้แทนยาบ้า	ส่วนยาอี

อีกชนิดหนึ่ง	 หมายถึงเอ๊กซ์ตาซี	 (ecstasy)	 เป็นยาที่ได้เริ่มเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย

มากขึ้นเช่นกัน	แต่ยังจ�ากัดอยู่เฉพาะผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี	เช่น	ผู้ชอบเที่ยวในสถานบันเทิง	

คนท�างานกลางคืน	 นักท่องเที่ยว	 ทั้งนี้เนื่องจากเอ๊กซ์ตาซีมีราคาแพง	 อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้

ท�าให้สงัคมไทยเกิดความตืน่ตระหนกว่า	 การใช้ยาเสพตดิได้เริม่แพร่ขยายจากกลุม่ของผูใ้ช้แรงงาน	

หรือผู้ท�างานหนักในระดับล่างไปสู่ประชากรกลุ่มอื่นๆ	 ในแหล่งบันเทิงในยามค�่าคืน	 เช่น	 บาร์	

ผับ	คาเฟ่	มีการใช้ยาเอ๊กซ์ผสมในเครื่องดื่มขายกันอย่างแพร่หลาย			

	 ปี	2537	ประเทศไทยได้เริ่มใช้นโยบายการปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาด

และรุนแรงจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นการเปิดศักราชของการท�าสงครามกับยาเสพติด	ความรุนแรง

ของสงครามนี้ได้พุ่งถึงขีดสุดในปี	 2546	 รัฐบาลซึ่งมีพ.ต.ท.ทักษิณ	 ชินวัตร	 เป็นนายกรัฐมนตรี	

ได้มีการประกาศสงครามยาเสพติด	 (drug	 war)	 อย่างเป็นทางการผ่านการมอบนโยบายกับ

หน่วยงานราชการและผู ้บริหารระดับสูงของประเทศอย่างชัดเจน	(นภาภรณ์	หะวานนท	์

และคณะ,	2555a)	และถึงแม้ว่าในปี	2545	ประเทศไทยจะได้มีพ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา	

โดยมองว่า	ผู ้เสพยาคือ	“เหย่ือ”	และเป็นผู้ป่วยซึ่งควรได้รับการรักษามากกว่าการลงโทษ	

แต่ความเข้มงวดของนิยามค�าว่า	การเป็นผู้เสพยาซึ่งเชื่อมโยงไปถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายใน

เรือ่งครอบครองยาเพ่ือเสพ	ประกอบกับการอนุญาตให้มกีารล่อซือ้แม้กับผูท้ีม่ยีาจ�านวนเพียงเลก็น้อย	

ท�าให้ผู้เสพยาจ�านวนไม่น้อย	ตกอยู่ในฐานะของการเป็นผู้ครอบครองยาเสพติดเพ่ือจ�าหน่าย
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เช่น	 การมียาบ้าไว้ในครอบครองตั้งแต่	 15	 เม็ดขึ้นไป	 ถือว่าเป็นการครอบครองเพื่อจ�าหน่าย	

แม้ว่าผู้น้ันจะมีไว้เพ่ือเสพโดยมิได้จ�าหน่ายก็ตาม	 นอกจากน้ียังมีความพยายามในการล่อซื้อ

ผู้ที่มียาจ�านวนน้อย	 โดยต�ารวจวางแผนให้คนรู้จักกันล่อซื้อยาบ้าเพียงสองสามเม็ดจากผู้เสพ	

โดยผู้เสพมองว่าเป็นการขอแบ่งซื้อเล็กๆ	น้อยๆ	จึงขายให้	แต่กลับถูกจับกุม	เป็นต้น

	 สิ่งท่ีตามมาจากการใช้นโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงและเด็ดขาด	

ทั้งในส่วนของการบัญญัติกฎหมายให้มีการลงโทษผู้เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดสูงมาก

และการใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราวท่ีมีการต้ังวงเงิน

ประกันไว้สูง	 หรือในบางกรณีระบุว่าไม่ให้มีการปล่อยตัวชั่วคราว	 จ�านวนผู้ถูกคุมขังในระหว่าง

การด�าเนนิคดจีงึพุ่งสงูเป็นประวตักิารณ์	และเมือ่รวมกับผูท่ี้ถกูตดัสนิให้มคีวามผดิ	และต้องโทษ

เด็ดขาด	 ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังอย่างรวดเร็ว	 จนเกิดสภาวะที่เรียกว่า	 “คนล้นคุก”	

การจ�าคกุประชาชนจ�านวนมาก	(mass	imprisonment)	จงึปรากฏข้ึนในประเทศไทยอย่างชดัเจน

 

	 ย่ิงไปกว่าน้ัน	สังคมไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การเพ่ิมขึ้นของผู้ต้องขังหญิง

อย่างต่อเน่ือง	แม้ว่าในภาพรวมจ�านวนผู้หญิงในเรือนจ�าจะน้อยกว่าผู้ชาย	แต่อัตราส่วนของ

ผูต้้องหญิงต่อผูต้้องขงัชายได้เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง	ในปี	2558	ประเทศไทยมผีูต้้องขงัหญิงสงูถึง

ร้อยละ	14.5	ของผู้ต้องขังชาย	สถานการณ์นี้ท�าให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีอัตราส่วน

ของผู้ต้องขังหญิงต่อผู้ต้องขังชายสูงเป็นอันดับ	6	ของโลก	รองจากฮ่องกง	มาเก๊า	โมนาโค	

เมียนมาร์	 และการ์ตา	 และเมื่อพิจารณาจ�านวนผู้ต้องขังหญิงต่อประชากร	 100,000	 คนแล้ว

ปรากฏว่าไทยมีผู้ต้องขังหญิงอยู่ถึง	73.4	คน	ซึ่งเป็นสัดส่วนผู้ต้องขังหญิงต่อแสนประชากรที่สูง

ที่สุดในโลก	 อันดับสองคือประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผู้ต้องขังหญิง	 63.0	 ต่อแสนประชากร	

(กฤตยา	อาชวนิชกุล	และกุลภา	วจนสาระ,	2558)	

	 มีการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นว่าร้อยละ	80	ของผู้ต้องขังหญิงถูกตัดสินลงโทษด้วย

ฐานความผิดท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติด	(นภาภรณ์	หะวานนท์	และคณะ,	2555)	โดยผู้หญิง

อาจเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพตดิทัง้ทางตรงและทางอ้อม	 เส้นทางในการเข้าสูแ่วดวงยาเสพตดิ

มีความหลากหลายเชื่อมโยงกับสภาวการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม	 โดยเฉพาะวัฒนธรรม

การบริโภคที่ก่อให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าบริโภคนิยม	 นอกจากนี้กระบวนการท่ีผู้หญิงเข้าไป

เก่ียวข้องกับยาเสพติดก็มคีวามซบัซ้อน	 โดยอาจจะเริม่ต้นเข้ามาในวงการจากการเป็นผู้เสพยา
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และกลายเป็นผู้ขายยา	 หรือการตัดสินใจเสี่ยงเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดเพ่ือแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้า	 และยังมีกรณีที่ผู้หญิงต้องเข้าไปสู่แวดวงของยาเสพติดโดยไม่รู้ตัว	 โดยเข้าไปอยู่

ในสถานการณ์ที่ถูกท�าให้กลายเป็นผู้สบคบค้ายาเสพติด	 และบางกรณีก็มาจากการตกเป็น

แพะรบับาป	คอืแม้มไิด้กระท�าผดิแต่ถูกโยนความผดิให้	(นภาภรณ์	หะวานนท์และคณะ,	2555)

	 การเพ่ิมขึ้นของผู้ต้องขังหญิงมีนัยถึงการเพ่ิมข้ึนของเด็กท่ีต้องด�ารงชีวิตโดยไม่มี

แม่อยู่ร่วมด้วย	 ข้อมูลที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่า	 มากกว่า	 3	 ใน	 4	 ของผู้หญิงที่ถูกพิพากษาจ�าคุก

เป็นแม่ซึ่งมีลูกที่ต้องเลี้ยงดู	และประมาณ	2	ใน	3	เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว	

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาในยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งให ้ข ้อสรุปที่คล ้ายคลึงกันว ่า	

การถูกจ�าคุกของพ่อแม่ส่งผลต่อลกูทัง้ทางด้านจติใจ	สุขภาวะ	พฤติกรรม	สวสัดิการ	และวุฒิภาวะ	

ย่ิงหากเป็นกรณีทีแ่ม่ถูกจ�าคกุ	 ผลในทางลบต่อเดก็ย่ิงมมีากขึน้ไปอกี	 มกีารศกึษาทีช่ีใ้ห้เห็นว่า	

การจ�าคุกแม่	มีผลในทางลบต่อการที่เด็กจะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ	เด็กมีแนวโน้มจะขาด

ความมั่นคงทางด้านจิตใจ	แปลกแยกจากสังคม	และต้องเผชิญกับความเดือดร ้อน

ทางด้านเศรษฐกิจ	(Epstein,	2014;	Christian,	2009)	การศึกษาในมลรัฐฮาวาย	ประเทศสหรัฐ	

อเมริกาพบว่า	ลูกซึ่งพ่อถูกจ�าคุกมีแนวโน้มจะยังคงอยู่กับแม่หรืออยู่กับญาติพี่น้อง	แต่ในกรณี

ทีแ่ม่ถูกจ�าคกุ	มคีวามเป็นไปได้สงูมากทีล่กูจะถูกจดัการให้ไปอยู่กับผูอ้ปุการะท่ีไม่ใช่ญาติพ่ีน้อง	

	 ในประเทศไทย	ยังไม่มีการศึกษาวิจัยท่ีมุ่งความสนใจไปท่ีลูกซึ่งได้รับผลกระทบ

จากการทีแ่ม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรอืนจ�า	 การศกึษาทีพ่อจะมอียูบ้่างให้ความสนใจกับสิง่ท่ีเกิดข้ึนกับ

ผู ้หญิงเมื่อถูกจับกุม	ด�าเนินคดี	และต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า	ชีวิตความเป็นอยู่ของลูก

สะท้อนออกมาจากความรูส้กึของแม่ทีต้่องเข้ามาอยู่ในเรอืนจ�า	อนัแสดงออกถึงความวติกกังวล

ทีม่ต่ีอลกู	 โดยเฉพาะในกลุม่ของผูซ้ึง่ไม่มคีนมาเย่ียมและไม่ได้รบัข่าวคราวว่าลกูเป็นอย่างไรบ้าง	

(นภาภรณ์	หะวานนท์และคณะ,	2555;	เพ็ญสิริ	จีระเดชากุล,	2555)	

	 สถานการณ์ที่สังคมไทยมีผู้ต้องขังหญิงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องคือสัญญาณ

เตือนถึงความจ�าเป็นท่ีสังคมไทยจะต้องมีความรู้ที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกของผู้หญิง

ซึ่งต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�าอย่างจริงจังเพ่ือน�าความรู้น้ันมาเป็นพ้ืนฐานในการก�าหนดนโยบาย

และแนวทางปฏิบัติทั้งในส่วนท่ีเก่ียวกับระบบยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะระบบการลงโทษ

และ	การวางระบบสวัสดิการสังคม	นอกจากน้ียังจ�าเป็นต้องมีการขับเคลื่อนให้ชุมชน	
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และองค์กรทางสังคม	 (เช่น	 โรงเรียน	 วัด	 องค์การบริการส่วนท้องถิ่น)	 ได้ตระหนักในความเสีย

หายร่วม	ทีอ่บุตัขิึน้มาพร้อมๆ	กับสภาวการณ์การเพ่ิมขึน้ของผูต้้องขงัหญิง	และเข้ามามส่ีวนร่วม

ในการวางแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้อย่างย่ังยืน	มมีนุษยธรรม	และค�านงึถึงสทิธิของเดก็

ตามหลักปฏิญญาสากล

	 การท่ีลูกกับแม่ต้องแยกกันอยู่เพราะเหตุแห่งการท่ีแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	

เป็นสถานการณ์ท่ีแตกต่างไปจากการต้องแยกจากกันด้วยเหตุผลอืน่ๆ	เช่น	การท่ีแม่ต้องไปท�างาน

ในท่ีห่างไกล	หรือการที่แม่น�าลูกไปฝากให้ญาติพ่ีน้องเลี้ยงดูในช่วงระยะเวลาที่แม่มีภาระ

ในเรื่องจ�าเป็น	หรือแม้แต่การท่ีแม่ต้องเจ็บป่วยและต้องเข้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาล	

การเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าของแม่มักเป็นการจากไปอย่างกระทันหันไม่มีการวางแผนล่วงหน้า	

คืออาจถูกจับกุมและไม่ได ้ รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือที่ เรียกกันว ่าการประกันตัว	

การขาดรายได้ทีเ่คยได้รบั	ความยากล�าบากในการเข้าเย่ียมแม่ท่ีเรอืนจ�า	การถูกรงัเกียจเดียดฉนัท์

จากคนรอบข้าง	 รวมไปถึงการทีล่กูอาจต้องโยกย้ายจากบ้านท่ีเคยอยู่อาศยัไปอยู่กับญาตพ่ีิน้อง

หรือคนอื่น	ทั้งหมดนี้ล้วนมีผลในทางเลวร้ายต่อเด็กอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

	 ประเด็นปัญหาของการเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังหญิงในสังคมไทย	 จึงมิได้มีเฉพาะสภาวะ

ของคนล้นคุก	สุขภาวะของเรือนจ�า	การเตรียมตัวให้ผู้ต้องขังออกมาใช้ชีวิตท่ีมีคุณภาพเมื่อ

พ้นโทษ	 หรือการป้องกันการกระท�าผิดซ�้าเท่านั้น	 สิ่งที่สังคมมีแนวโน้มจะมองไม่เห็น	 มองข้าม	

หรือไม่ตระหนัก	 คือผู้ที่มิได้กระท�าความผิดซึ่งตกเป็นเหยื่อของระบบการลงโทษทางอาญา	

ต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงทั้งทางด้านจิตใจ	สังคม	วัฒนธรรม	และโอกาสก้าวหน้าในชีวิต	

การเข้าถึงประเดน็ปัญหาในเรือ่งน้ีอย่างเป็นระบบจงึมคีวามส�าคัญต่อการปรบัเปล่ียนกระบวนทัศน์

ในการลงโทษให้มีผลกระทบกับผู้บริสุทธิ์ให้น้อยที่สุด	 สังคมจะต้องขยายพรมแดนของระบบ

การลงโทษไปสู่การคุ้มครองดูแลเด็กซึ่งมีแนวโน้มจะได้รับผลในทางลบจากการท่ีแม่ต้อง

เข้าไปอยู่ในเรือนจ�า

แนวคิดในก�รศึกษ�เหยื่อที่มองไม่เห็น
	 การศึกษาทางด้านเหยื่อวิทยา	 (victimology)	 มีแนวโน้มจะให้ความสนใจกับบุคคล

หรือองค์กรทางสังคมซึ่งถูกกระท�าโดยตรงจากอาชญากร	 และมองว่าบุคคลหรือองค์ทางสังคม

ทีก่ล่าวถึงน้ีคอืเหย่ือของอาชญากรรม	 ท้ังนีไ้ด้นยิามกระบวนการกลายเป็นเหย่ือ	 (victimization)	
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ว ่าหมายถึงเหตุการณ์ ท่ีบุคคล	ชุมชน	หรือสถาบัน	ถูกท�าให ้ เ สียหายหรือบาดเจ็บ		

หรืออาจหมายถึงบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบจากบุคคลหรือเหตุการณ์	 ถูกละเมิดสิทธิ	 ต้องตกอยู่

ในความทุกข์ทรมาน	ปราศจากการมชีวิีตทีดี่	ส่วนเหย่ือของอาชญากรรมหมายถึง	บคุคลซึง่ได้รบั

ความเสยีหายทางด้านร่างกาย	 จติใจหรอืทรพัย์สนิ	 โดยผูป้ระกอบอาชญากรรม	 (Ball,	 1983;	

Doerner	&	Lab,	1995;	Hentig,	1948)	

	 ความรู ้ทางด้านอาชญาวิทยายังมีส่วนท�าให้ระบบยุติธรรมทางอาญาท่ีผ่านมา

มุ่งความสนใจไปท่ีประเด็นในเรื่องของอาชญากรรมมากกว่าประเด็นท่ีเก่ียวกับเหย่ือ	เช่น

ไม่ให้ความสนใจกับการเยียวยาเหย่ือ	 การช่วยเหลอืเหย่ือให้สามารถเข้าถึงระบบยติุธรรมทางอาญา	

หรือการท�าให้เหย่ือรู ้สึกว่าสิทธิของตนเองได้รับการคุ ้มครอง	นอกจากน้ีระบบยุติธรรม

ทางอาญามีแนวโน้มจะแยกประเด็นในเรื่องของอาชญากรรมออกจากเรื่องของเหย่ือ	

ซึ่งมีส่วนท�าให้มองข้ามเส้นทางที่ เหย่ือถูกท�าให้กลายเป็นผู ้กระท�าผิดหรืออาชญากร		

แม้ว่าระบบยุติธรรมทางอาญาในบางประเทศจะเริ่มให้ความสนใจกับประเด็นท่ีผู้เคยตกเป็น

เหย่ือจ�าเป็นต้องประกอบอาชญากรรมเพ่ือการอยู่รอดของตนเอง	อย่างเช่นในกรณีของ

ผู้หญิงซึ่งถูกท�าร้าย	(battered	women)	โดยสามีหรือคู่ครองด้วยวิธีการต่างๆ	และในที่สุดเกิด

การฆ่าหรือพยายามฆ่าฝ่ายชาย		โดยน�าเสนอแนวคิดว่าไม่ควรนิยามผู้กระท�าว่าเป็น “ฆาตกร” 

โดยผู้หญิงที่ตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวไม่สมควรถูกพิพากษาในแบบเดียวกับอาชญากร

ที่ฆ่าผู้อื่น	 อย่างในกรณีของอาชญากรรมทั่วๆ	 ไป	 แต่มุมมองในลักษณะนี้ยังมีอยู่อย่าง

จ�ากัด	(Fattah,	1977;	Stark,	2007;	นภาภรณ์	หะวานนท์,	2555)

	 การศึกษานี้มองการจ�าคุกผู้หญิงซึ่งเป็นแม่	ในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม

ที่เกิดขึ้นในเกือบทุกประเทศและส่งผลอันเลวร้ายต่อคนจ�านวนมากท่ีมิได้เป็นผู้กระท�าผิด	

บุคคลเหล่านี้อาจเป็นลูกหรือสมาชิกอื่นๆในครอบครัวและยังอาจมีผลกระทบในระดับ

โครงสร้างสังคมด้วย	 มีการศึกษาที่พบว่าเด็กหรือเยาวชนซึ่งแม่ถูกลงโทษจ�าคุกมีความเสี่ยงที่

จะก้าวเข้าสู่เส้นทางของการกระท�าผิดและในที่สุดก็ถูกจ�าคุก	การจ�าคุกแม่จึงเป็นปรากฏการณ์

ที่น�าไปสู่วัฏจักรของการส่งต่อความด้อยโอกาสและการเป็นคนชายขอบจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีก

รุ่นหนึ่ง	 (Olsen,	 2013;	 Rebecca	 et	 al.,	 2013)	 การปล่อยให้ปรากฏการณ์ทางสังคมเช่นนี้

ด�าเนินต่อไปโดยไม่พยายามแก้ไขจะย่ิงเป็นการเร่งให้มีความเหลื่อมล�้าทางสังคมมากข้ึน

เรื่อยๆ
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	 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการถูกจ�าคุกของพ่อแม่กับผลท่ีลูกได้รับในลักษณะ

ของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ	(social	causation)	เป็นเรื่องซับซ้อนด้วยเหตุ	2	ประการ	

ประการแรก	 ลูกของผู้ต้องขังต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงหลายประการจนท�าให้ยากที่จะชี้ชัดถึง

สาเหตทุีช่ดัเจน	 ประการทีส่องเป็นการยากท่ีจะระบลุงไปว่า	 ส่ิงท่ีเกิดกับลูกเป็นผลมาจากการท่ีพ่อ

หรือแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	 หรือเป็นผลมาจากภูมิหลังของครอบครัวนั้นเอง	 (เช่น	 ปัญหา

ทางด้านเศรษฐกิจ	 การขาดระเบียบวินัยในการด�ารงชีวิต	 การใช้ความรุนแรงในครอบครัว	

ความไม่สงบสขุในครอบครวั)	 ซึง่แม้พ่อหรอืแม่จะไม่ได้เข้าไปอยู่ในเรอืนจ�า	 ลกูกอ็าจมคีวามเสีย่งสงู

ทีจ่ะต้องเตบิโตขึน้มาในสภาวการณ์ทีท่�าให้เป็นคนไม่มวิีนยัในตนเอง	 ไม่รูจ้กัการควบคมุตนเอง	

หรือไม่มีความใฝ่ฝันถึงการมีอนาคตที่ดี		(Robertson,	2007;	Wright	et	al.;	1999)	

	 อย่างไรก็ตาม	การศึกษานี้มองว่า	ไม่ว่าสภาวะแวดล้อมของครอบครัวจะเป็นอย่างไร	

การที่แม่ถูกจ�าคุกคือสภาวะวิกฤตท่ีเพ่ิมหรือเร่งให้สภาวะแวดล้อมท่ีอาจไม่ดีอยู่แล้วเลวร้ายลง

ไปอีก	เพราะเป็นการเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมอย่างกระทันหัน	ลูกจะเกิดความเครียด	วิตกกังวล	

เป็นห่วงแม่	สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีย�่าแย่อาจย่ิงท�าให้ครอบครัวเผชิญกับภาวะวิกฤต

มากขึ้น	ดังนั้นการที่แม่ถูกจ�าคุกมีส่วนส�าคัญที่ท�าให้สภาวการณ์ของครอบครัวเลวร้ายลง

	 ประเด็นค�าถามที่การศึกษานี้ให้ความสนใจคือ	 เมื่อสังคมก�าหนดให้พ่อแม่มีหน้าท่ี

เลี้ยงดู	 ให้ความรักความอบอุ่น	ส่งเสียให้ลูกเล่าเรียน	และตระเตรียมอนาคตที่ดีและเหมาะสม

แก่ลูกเพ่ือให้เป็นพลเมืองท่ีดีต่อไป	แต่การที่แม่ไม่สามารถท�าหน้าท่ีน้ีได้เพราะต้องเข้าไปอยู่

ในเรือนจ�า	 	 อะไรจะเกิดขึ้นกับลูกของบุคคลเหล่านี้	 เด็กซึ่งแม่ถูกส่งเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ามักถูก

เรียกว่าเป็นเหยื่อที่ซุกซ่อนตัวอยู่	 (hidden	 victims)	 เพราะเป็นผู้ซึ่งได้รับชอกช�้าและเจ็บปวด

อย่างรนุแรงจากอาชญากรรมซึง่ตนเองมไิด้เป็นผูก้ระท�าหรอืไม่ได้มส่ีวนรูเ้หน็ด้วย	 และไม่ได้รบั

ความสนใจจากสาธารณชน	(Comfort,	2007)	ประสบการณ์ของเด็กเหล่านี้จะเป็นอย่างไร	

จะทุกข์ทรมานมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ	การศึกษาในหลายๆ	สังคมแสดง

ให้เห็นว่า	 แม่คือผู้ที่ดูแลลูกใกล้ชิดมากกว่าพ่อ	 และในหลายๆกรณีแม่คือผู้รับผิดชอบในการ

เลี้ยงดูลูกแต่เพียงผู้เดียวเพราะได้เลิกร้างกับผู้เป็นพ่อของลูก	 ในกรณีนี้การจ�าคุกแม่จะส่งผล

รุนแรงกับลูกที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้	 นอกจากครอบครัวซึ่งโชคดีพอที่จะมีปู่ย่าตายายหรือญาติที่

ใกล้ชิดช่วยเข้ามารับภาระ	ในประเทศที่มีองค์กรส�าหรับดูแลเด็กท่ีไม่มีญาติพ่ีน้องช่วยดูแล	

เดก็มแีนวโน้มจะถูกส่งไปยังองค์กรเหล่านี	้ความเจบ็ปวดและการถูกท�าร้ายทางด้านจติใจของเดก็
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ที่ต้องออกจากสภาวะแวดล้อมที่เป็นครอบครัว	 ไปสู่สถานท่ีซึ่งเป็นสถาบันท่ีมีเด็กอยู่รวมกัน

และมีผู้ดูแลเป็นคนแปลกหน้า	 เป็นสภาวะท่ียากต่อการท่ีเด็กจะรับได้	 (Robertson,	 2007;	

Christian,	2009)

	 ถึงแม้ว่าคนทั่วไปจะยอมรับว่าการลงโทษผู้กระท�าผิดด้วยการจ�าคุกก่อให้เกิดผลร้าย

กับลูกของผู้กระท�าผิดอย่างไม่เป็นธรรม	เพราะลูกคือผู้บริสุทธิ์	แต่ก็เป็นการยากที่สังคมจะยอม

ละเว้นการลงโทษจ�าคุกให้กับผู ้กระท�าผิดเพ่ือเห็นแก่เด็ก	กล่าวในเชิงทฤษฎี	การลงโทษ

มีวัตถุประสงค์หลักคือการท�าให ้ผู ้กระท�าผิดได ้รับความเจ็บปวด	(Christie,	2000)	

แต่ค�าถามส�าคัญคือ	 ความเจ็บปวดนั้นควรอยู่ในระดับใด	 ซึ่งเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับระบบคุณค่าของ

แต่ละสังคมซึ่งแตกต่างกันไป	 คนในสังคมจะต้องเป็นผู้ต้ังค�าถามว่า	 ความเจ็บปวดท่ีเกิดข้ึน

จากการลงโทษทางอาญาเป็นทีย่อมรบัได้หรอืไม่	 โดยเฉพาะความเจบ็ปวดท่ีเกิดข้ึนกับผูบ้รสุิทธ์ิ

ซึ่งเป็นลูกของผู้กระท�าผิด

สถ�นะคว�มรู้ในเรื่องเหยื่อที่มองไม่เห็น
	 การศึกษาเ ก่ียวกับสภาวการณ์ของลูกท่ีแม ่ ถูกจ�าคุกมีอยู ่ค ่อนข ้างจ�า กัด	

โดยเฉพาะในประเทศซึง่ความรูท้างด้านอาชญาวิทยายังมุง่ความสนใจไปทีต่วัปัญหาอาชญากรรม

และให้ความส�าคญักับการปราบปรามอาชญากรรมโดยไม่ค�านงึถึงผลข้างเคยีงซึง่เกิดขึน้พร้อมๆ	

กับอาชญากรรม	และใช้นโยบายลงโทษผู้กระท�าผิดด้วยการจ�าคุก	ตัวอย่างที่ชัดเจนเกิดขึ้น

ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการใช้นโยบายปราบปรามอาชญากรรมอย่างรุนแรงโดยเฉพาะ

การประกาศใช้นโยบายท�าสงครามกับยาเสพตดิ	 ซึง่น�าไปสูก่ารเพ่ิมจ�านวนของผูต้้องขงัอย่าง

รวดเร็วจนเกิดสภาวะท่ีเรียกว่า	“การจ�าคุกประชาชนจ�านวนมาก”	(mass	imprisonment)	

โดยผู้ซึ่งถูกจ�าคุกจะมาจากประชากรกลุ่มที่มีสถานะในระดับล่างของสังคม	 ได้แก่	 คนเชื้อสาย	

อาฟรกินั-อเมรกัิน	คนคนเชือ้สายสเปญ/ปอร์ตเุกส	คนทีถู่กจดัเป็นคนกลุม่น้อย		(Garland,	2001)	

	 สภาวการณ์การจ�าคุกอย่างล้นเกินปรากฏชัดเจนตั้งแต่ช่วงประมาณปี	2523	

ที่มลรัฐต่างๆ	 ในสหรัฐอเมริกาได้สร้างเรือนจ�าเพ่ิมข้ึนอย่างมากมายเพ่ือรองรับผู้ต้องขังท่ีเพ่ิม

จ�านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว	 จนมีผู้กล่าวว่ารัฐได้เคลื่อนย้ายประชาชนจ�านวนมากจากชุมชนหรือ

หมูบ้่านไปสูเ่รอืนจ�าโดยมไิด้มเีป้าหมายเพือ่การฟ้ืนฟูหรอืช่วยพัฒนาความสามารถของผูท้ีถู่กส่ง

เข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	ข้อมูลของรัฐแคลิฟอร์เนียแสดงให้เห็นว่า	ในปี	2526	มลรัฐนี้มีเรือนจ�าของ
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รัฐอยู่	12	แห่ง	แต่ปรากฏว่าในปี	2533	ได้มีการสร้างเรือนจ�าขนาดใหญ่	(penal	complex)	

เพิ่มขึ้นอีก	14	แห่ง	เพื่อคุมขังผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระท�าผิด	52,000	คน	เรือนจ�าขนาดใหญ่เหล่านี้

ล้วนตัง้อยู่ห่างไกลจากเมอืงซ่ึงเป็นท่ีอยู่ของครอบครวัวของผูต้้องขงั	 ภายในเรอืนจ�าไม่มสีถานศกึษา	

ไม่มีสถานที่ฝึกงาน	และไม่มีสถานพยาบาลท่ีเหมาะสม	เรือนจ�าจึงเป็นสถานท่ีส�าหรับ

การลงโทษเพียงอย่างเดียว	(Simon,	2007)	

	 ในช่วงปี	2526	ถึง	ปี	2552	ผู้ต้องขังในเรือนจ�าของรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็วจาก	200,000	คนไปเป็น	1.5	ล้านคน	และเมื่อนับรวมกับผู้ต้องขังในเรือนจ�าท้อง

ถ่ินอีก	700,000	คนแล้ว	สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีจ�านวนผู ้ต ้องขังสูงท่ีสุดในโลก	

ในปี		2555	พบว่าเกือบ	1	ใน	4	ของผู้ต้องขังทั่วโลกอยู่ในสหรัฐอเมริกา	ท้ังๆ	ท่ีสหรัฐอเมริกา

มีประชากรเพียงร้อยละ	5	ของประชากรโลก	ประชากรของสหรัฐอเมริกา	100	คน	จะมีผู้ต้องขัง	

1	คน	นับเป็นอัตราที่สูงกว่าประเทศในยุโรปตะวันตกประมาณ	5	ถึง	10	เท่า	

	 นอกจากน้ียังปรากฏว่า	มีการเพ่ิมขึ้นของผู้ต้องขังหญิงในประเทศสหรัฐอเมริกา

สูงถึงร้อยละ	57	ในช่วงปี	2538	–	2548	ในขณะที่ผู้ต้องขังชายเพิ่มขึ้นร้อยละ	34	โดย	1	ใน	4	

ของผู้ต้องขังหญิงเป็นแม่	ซ่ึงลูกของผู้ต้องขังหญิงเหล่าน้ีมีอายุเฉล่ีย	8	ปี	และผู้ต้องขังหญิงซึ่ง

มีลูกอายุต�่ากว่า	18	มีสูงถึงร้อยละ	63	ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า	มีเด็กจ�านวนมากในสหรัฐอเมริกา

ต้องผ่านประสบการณ์ของการมีแม่อยู่ในเรือนจ�า	ตัวเลขจากการคาดประมาณแสดงให้เห็น

ว่าจ�านวนเด็กที่พ่อแม่อยู่ในเรือนจ�าเพิ่มขึ้นจาก	500,000	คน	ในปี	2534	 เป็น	1,498,800	คน	

ในปี	2542	(Mumola,	2000)		

 

	 สภาวะของการจ�าคุกประชาชนจ�านวนมากเกิดขึ้นในประเทศก�าลังพัฒนา

อย่างประเทศไทยด้วยเช่นกัน	 ไทยเป็นประเทศหนึง่ในเอเซยีซึง่ต้องรบัมอืกับปัญหาการเป็นพ้ืนที่

ส่งผ่านยาเสพตดิจากบรเิวณรอยต่อระหว่างไทยกับพม่าไปยงัประเทศอืน่ๆ	 และได้ด�าเนินนโยบาย

ตามแบบสหรัฐอเมริกา	 คือการท�าสงครามกับยาเสพติด	 ท�าให้ยาเสพติดมีราคาสูงกว่าต้นทุน

การผลิตมาก	 ตลาดยาเสพติดภายในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วผ่านกระบวนการกระตุ้น

ให้เกิดความต้องการเสพยา	 และน�ายาเข้าสู่ตลาดในทุกระดับตั้งแต่หมู่บ้านไปจนถึงเมืองใหญ่		

(นภาภรณ์	หะวานนท์และคณะ,	2555a)	รัฐบาลไทยได้ใช้นโยบายในการแก้ปัญหาด้วย

การออกกฎหมายลงโทษผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดอย่างรุนแรง	 โดยเฉพาะการออกกฎหมาย
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ซึ่งนิยามการมีส่วนร่วมครอบคลุมไปถึงภรรยาหรือคู่ครองซึ่งแม้จะไม่ได้รู้เห็นกับเรื่องยาเสพติด

โดยตรง	แต่อยู่ในสถานการณ์ท่ีถูกท�าให้กลายเป็นผู้ผิดกฎหมายยาเสพติด	เช่น	อยู่ในบ้าน

หรือยานพาหนะซึ่งมีการตรวจพบยาเสพติด	 หรือน�าของไปส่งให้สามีหรือคู่รักโดยที่ตนเองไม่รู้

ว่าสิ่งนั้นบรรจุยาเสพติดอยู่	ท�าให้จ�านวนผู้หญิงซึ่งถูกจับกุมและลงโทษจ�าคุกด้วยคดียาเสพติด

ของไทยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา	 ดังท่ีได้น�าเสนอไปแล้วว่าไทย

เป็นประเทศซึ่งมีอัตราส่วนของผู้หญิงต่อผู้ต้องขังชายสูงท่ีสุดในโลก	 หากน�าสถานการณ์นี้

มาประกอบกับข้อมูลท่ีบ่งบอกว่า	ผู้หญิงในประเทศไทยร้อยละ	76		มีลูกที่ต้องเลี้ยงดูแล้ว

จะเหน็ว่า	เมือ่จ�านวนผูห้ญงิถกูจ�าคกุเพ่ิมสงูขึน้อย่างรวดเรว็	จ�านวนเดก็ทีต้่องเตบิโตขึน้มาโดยมี

แม่อยู่ในเรือนจ�าย่อมสูงตามไปด้วย

	 นอกจากน้ียังมกีารศกึษาทีแ่สดงให้เหน็ว่าผูท่ี้อยู่ในเรอืนจ�าส่วนใหญ่เป็นกลุม่ประชากร	

ทีฐ่านะทางเศรษฐกิจไม่ด	ีมกีารศกึษาอยู่ในระดบัต�า่	 มญีาตพ่ีิน้องหรอืเครอืข่ายทีจ่ะให้ความช่วย

เหลือค่อนข้างจ�ากัด	 ท�าให้สภาวะของครอบครัวโดยเฉพาะเด็กตกอยู่ในสภาวะของความเสี่ยง

ที่จะเผชิญกับการเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความขาดแคลนในด้านต่างๆ	(นภาภรณ์	หะวานนท์	

และคณะ,	2555a;	Hairston,	2007;	Maruschak	et	al.,	2010;	Glaze	&	Maruschak,	2008)	

เช่น	ข้อมูลจากประเทศสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นว่าเด็กซึ่งเป็นอาฟริกัน-อเมริกันมีพ่อหรือแม่

อยูใ่นเรอืนจ�าสงูกว่าเดก็ผวิขาวถึง	9	เท่า	และยังพบว่าร้อยละ	46	ของผูต้้องขงัทีเ่ป็นพ่อหรือแม่

อยู่กับลูกผิวสีอย่างน้อย	1	คน	(Mumola,	2000)	

	 ถึงแม้ว่าปรากฏการณ์การเพ่ิมจ�านวนของผู้ต้องขังอย่างรวดเร็วในหลายๆ	ประเทศ

จะน�าไปสู่การทบทวนแนวนโยบายการลงโทษผู้กระท�าผิดทางอาญาอย่างรุนแรงและใช้การ

จ�าคกุเป็นมาตรการหลกัในการลงโทษ	 แต่กลบัพบว่าความสนใจในเรือ่งนีมุ้ง่ไปทีค่วามล้มเหลว

ในการใช้การลงโทษที่รุนแรงเพ่ือให้คนกลัวเกรงการกระท�าผิด	ซึ่งจะเป็นหนทางไปสู่การ

ลดอาชญากกรรมลง	 (ตัวอย่างท่ีเห็นชัดเจนคือย่ิงมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรง

ด้วยนโยบายท�าสงครามกับยาเสพตดิ	แต่กลบัปรากฏว่ามกีารแพร่ระบาดของยาเสพตดิมากขึน้)	

แต่การศึกษาผลของการจ�าคุกที่มีต่อผู้บริสุทธ์ิและอยู่ในฐานะที่ไม่อาจปกป้องตนเองหรือหลีก

เลี่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นได้	 ยังนับว่ามีน้อยมาก	 และยังคงจ�ากัดอยู่เพียงบางสังคมหรือบางประเทศ

เท่านั้น					
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	 ความรู้ท่ีมีอยู่เก่ียวกับลูกท่ีทีแม่อยู่ในเรือนจ�าแสดงให้เห็นว่า	การถูกจ�าคุกของแม่

ส่งผลโดยตรงและทันทีกับความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก	เพราะแม่ถูกพรากไปจากลูก	

และยังส่งผลต่อครอบครัวอย่างมีนัยส�าคัญ	 การจ�าคุกแม่ท�าให้ครอบครัวที่เคยมีดุลยภาพเสีย

สมดุลหรืออาจแตกออกเป็นส่วนเสี้ยวเพราะขาดบุคคลส�าคัญช่วยยึดเหน่ียว	 การรักษา

ความสัมพันธ์ระหว่างแม่	ลูก	และครอบครัว	ท�าได้เพียงการไปเยี่ยมแม่ที่เรือนจ�า	ซึ่งพบว่าส่วน

ใหญ่แล้วมีข้อจ�ากัดมากมาย	 นอกจากนี้ครอบครัวยังมีแนวโน้มต้องเผชิญกับความยาก

ล�าบากในเรื่องเศรษฐกิจ	 โดยเฉพาะครอบครัวที่มีฐานะทางการเงินไม่ดีนัก	 เพราะต้องสูญเสีย

รายได้ทีแ่ม่เคยหามาเลีย้งดคูรอบครวั	 ย่ิงไปกว่านัน้ครอบครวัและลกูอาจได้รบัการปฏิเสธ	 ต่อต้าน	

หรือไม่ยอมรับจากคนในละแวกบ้านละชุมชนอีกด้วย	สภาวการณ์ดังกล่าวมาน้ีมีผลทาง

ด้านอารมณ์และจิตใจของลูก	อาจมีผลท�าให้ผลการเรียนของลูกต�่าลงหรือในบางกรณี

อาจยุติการเรียน	บางคนอาจกลายเป็นเด็กเศร้าซึม	เก็บตัว	ก้าวร้าว	หรือต่อต้านสังคม

คว�มสัมพันธ์ของลูกและครอบครัวเมื่อแม่ถูกจำ�คุก
	 นอกจากการจ�าคุกจะมีผลท�าให้แม่ต้องเข้าไปอยู่ในสถานท่ีควบคุมอย่างเข้มงวด

ไร้อสิรภาพนบัเป็นการลงโทษทีร่นุแรงส�าหรบัความเป็นมนุษย์แล้วการจ�าคุกยังส่งผลต่อครอบครวั	

และลูกของผู้ต้องขังหญิงซึ่งมีผู้ใช้ค�าว่า	 “เงาของคุก”	 (Codd,	2008)	ซึ่งแผ่ขยายไปยังคนอื่นๆ	

ซึง่ไม่ใช่ผูก้ระท�าผดิด้วย	แต่ระบบยุตธิรรมทางอาญาจะตกีรอบแนวคดิและการด�าเนนิงานจ�ากัด	

อยู่เฉพาะผู้กระท�าผิด	 การศึกษาในประเทศอังกฤษ	 (Delgado,	 2011)	 พบความซับซ้อนของ

การศกึษาผลของการจ�าคกุพ่อหรอืแม่ทีม่ต่ีอครอบครวั	เพราะในบางกรณีความเครยีดของครอบครวั	

เกิดจากการประกอบอาชญากรรม	 แต่ในบางกรณก็ีเป็นผลมาจากการต้องแยกจากกันหรอืความยาก	

ล�าบากอื่นๆ	อันเกิดจากการถูกจ�าคุกของพ่อหรือแม่	หรือในบางกรณีครอบครัวมีปัญหาหลาย

อย่างมาก่อนที่การจ�าคุกจะเกิดขึ้น	 เช่น	 ความรุนแรงในครอบครัว	 ความอัตคัดขัดสน	 การใช้

ยาเสพติด	หรือพฤติกรรมที่เป็นอาชญากรรม	

	 การจ�าคุกจึงเป็นเสมือนฟางเส้นสุดท้ายท่ีท�าให้ครอบครัวล่มสลาย	การธ�ารงรักษา

ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับแม่ขณะที่แม่อยู่ในเรือนจ�ามีความส�าคัญมากต่อการปรับตัวของ

ลกู	โอกาสในการตดิต่อกันเป็นประเดน็ส�าคญัทัง้ส�าหรบัลกู	แม่	และผูอ้ปุการะเดก็		(Poehlmann	

et	al.,	2008;	Alejos,	2005)	การธ�างรักษาความสัมพันธ์อาจท�าได้หลายแบบ	ในสหรัฐอเมริกา

การติดต่อระหว่างพ่อแม่กับลูกมักจะผ่านทางการเขียนจดหมายและการโทรศัพท์มากกว่า
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การเยี่ยมเยียน	(Maruschak	et	al.,	2010)	จากการส�ารวจผู้ต้องขังในรัฐต่างๆ	ในปี	2550	พบว่า

เกินครึ่งของผู้ต้องขังมีการเขียนจดหมายถึงลูกเดือนละอย่างน้อย	 1	 ครั้ง	 และประมาณร้อยละ	

38	 โทรศัพท์คุยกับลูกทุกเดือน	มากกว่า	 3	 ใน	 4	มีการติดต่อกันโดยการเขียนจดหมาย	แต่ใน

ส่วนของการเย่ียมเยียนกลับพบว่ามีผู้ต้องขังน้อยกว่าครึ่งหน่ึงเคยมีลูกมาเย่ียมขณะอยู่ในเรือน

จ�า	(Glaze	&	Maruschak,	2008)	

	 การศึกษาเชงิคณุภาพในประเทศไทยแสดงให้เหน็ว่า	 การมลีกูและสมาชกิในครอบครวั	

มาเย่ียมมส่ีวนส�าคัญในการธ�ารงรกัษาความสมัพันธ์ท่ีดรีะหว่างแม่กับลกู	 แม้ว่าลกูจะไม่สามารถ	

มาเยี่ยมได้บ่อยนัก	 เพราะต้องไปโรงเรียน	 แต่การมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมและส่งข่าวเกี่ยวกับลูก	

มีส่วนส�าคัญในการธ�ารงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกในระหว่างท่ีแม่อยู่ในเรือนจ�า	

มผีลในทางบวกต่อสภาวะทางด้านอารมณ์	จติใจ	และก�าลงัใจ	ทัง้ของแม่และลกู	(เพ็ญสริ	ิจรีะเดชากุล;	

2555;	นภาภรณ์	หะวานนท์	และคณะ,	2555;	นภาภรณ์	หะวานนท์	และคณะ,	2555b)

อุปสรรคของก�รเยี่ยมแม่ในเรือนจำ�
	 การเยี่ยมเยียนอาจมีข้อจ�ากัดหลายประการ	 โดยเฉพาะระยะทางระหว่างที่พักอาศัย

กับเรือนจ�า	 ซึ่งอาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง	 มีข้อมูลแสดงให้เห็นว่ายิ่งเรือนจ�ามีความ

ห่างไกลจากบ้านของผู้มาเยี่ยม	 โอกาสที่ผู้ต้องขังจะได้รับการเยี่ยมในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา

ยิ่งมีน้อยลงไป	มีผู้ต้องขังร้อยละ	54	ซึ่งบ้านอยู่ห่างจากเรือนจ�าเกิน	80	กิโลเมตร	มีลูกมาเยี่ยม

ในช่วง	1	เดือนท่ีผ่านมา	เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ซึ่งบ้านอยู่ห่างออกไปเกินกว่า	160	กิโลเมตร	

มีผู้ต้องขังมีลูกมาเย่ียมเพียงร้อยละ	 30	 เท่าน้ัน	 และในกรณีของผู้ที่บ้านอยู่ห่างเกิน	 800	

กิโลเมตร	มีผู้ต้องขังเพียงร้อยละ	16	ที่มีลูกมาเยี่ยม	(Hairston,	2007)	สถานที่ตั้งของเรือนจ�าจึง

มีผลอย่างย่ิงต่อความสามารถในการเข้าถึงของผู้ที่จะพาลูกของผู้ต้องขังมาเย่ียม	 ไม่ว่าจะ

เป็นการมาเยี่ยมพ่อหรือแม่	 ความยากล�าบากในการเยี่ยมหรือระยะเวลาที่นานเกินไปที่ลูกต้อง

เฝ้ารอเพื่อจะได้พบพ่อหรือแม่	 ประกอบกับเมื่อได้เยี่ยมกลับมีเวลาเพียงสั้นๆ	 และไม่มีโอกาส

ได้กอดได้แสดงความรู้สึกที่สร้างความอบอุ่นใจ	 ท�าให้เด็กยิ่งมีความเศร้า	 ปวดร้าว	 และอาจ

รู้สึกห่างเหินกับพ่อหรือแม่มากขึ้นเรื่อยๆ	
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	 การศึกษาในประเทศไทยก็พบข้อจ�ากัดท่ีคล้ายคลึงกัน	คือความยากล�าบาก

ในการเดนิทางซึง่ต้องใช้เวลานานและค่าใช้จ่ายซึง่ค่อนข้างสงูส�าหรบัผูม้รีายได้จ�ากัด	 และการเข้าเย่ียม

ต้องใช้เวลาในการรอนาน	แต่มีเวลาในการพูดคุยทางโทรศัพท์ผ่านกระจกซึ่งก้ันระหว่าง

ผู้ต้องขังกับผู้มาเยี่ยม	 โดยจ�ากัดเวลาเยี่ยมเพียง	15-20	นาที	ความยากล�าบากในการเดินทาง	

การต้องรอคอยการเย่ียมเป็นเวลานาน	 และบรรยากาศการเย่ียมท่ีเป็นอุปสรรคในการพูดคุย	

ท�าให้ลูกมีประสบการณ์ในทางลบกับการมาเย่ียมแม่ซึ่งอยู่ในเรือนจ�า	จนท�าให้ไม่ต้องการ

มาเย่ียมแม่อีกต่อไป	ตรงกันข้าม	หากมีการจัดสถานที่การเย่ียมให้ดูมีความอบอุ่น	เป็นมิตร	

เจ้าหน้าทีไ่ม่มท่ีาทท่ีีเข้มงวดเกินไปในเรือ่งกฎเกณฑ์จนท�าให้เดก็เครยีด	หรอืแม้แต่การเปิดโอกาส

ให้มกีารสมัผสัร่างกาย	เช่น	การกอด	การสมัผสัทีแ่สดงถึงความรกัความคิดถึง	ก็จะท�าให้การเย่ียม

มามีคุณภาพเพียงพอที่จะส่งผลในทางบวกกับลูก	 (นภาภรณ์	 หะวานนท์	 และคณะ,	 2555b;	

Poehlmann	et	al.,	2010)	

ก�รจัดก�รเรื่องก�รอยู่อ�ศัยและผู้ดูแลเด็ก  
	 ลูกซึ่งแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ามีความเสี่ยงสูงมากท่ีจะต้องเผชิญกับการถูก

ตัดความสัมพันธ์จากผู้เป็นที่รักและผูกพัน	น�าไปสู่ความสะเทือนใจ	วิตกกังวล	และความขมขื่น	

เด็กอาจถูกส่งตัวไปอยู่กับญาติพ่ีน้องที่อาจไม่คุ ้นเคย	หรือถูกส่งไปยังสถานรับเลี้ยงเด็ก	

ซึ่งท�าให้ปัญหาต่างๆ	เพิ่มมากขึ้น	(Smyth,	2012)	การศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการจ�าคุก

แม่มักน�าไปสู่สภาวการณ์ที่ท�าให้ลูกต้องถูกน�าไปไว้ในสถานท่ีอื่นซึ่งไม่ใช่บ้านของตนเอง	

การต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยมีผลในทางลบต่อลูก	 โดยเฉพาะการโยกย้ายซึ่งเชื่อมโยงกับ

การถูกจ�าคุกของแม่	(Mumola,	2000;	Johnson	&	Waldfogel,	2002;	Hanlon	et	al.,	2007)	

การศึกษาเหล่านี้ให้ข้อสรุปที่คล้ายคลึงกันว่า	 การย้ายท่ีอยู่ของเด็กและสภาวะการขาดความ

มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของเด็กมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นภายหลังการถูกจ�าคุกของแม่และมีผล

ในทางลบต่อเด็ก	แต่การศึกษาที่ผ่านมายังคงขาดข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว

ในช่วงก่อนและระหว่างท่ีแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรอืนจ�า	 ดงันัน้จงึยังคงต้องมกีารวิจยัทีน่�าประเดน็

ในเรือ่งความสมัพันธ์ของแม่กับลกูเข้ามาร่วมพิจาณาไปพร้อมๆ	กับสภาวะการถูกจ�าคกุของแม่		

	 ประเด็นส�าคัญที่มีผลต่อลูกเมื่อแม่ถูกจ�าคุกได้แก่	ผู้เลี้ยงดูเด็กในระหว่างท่ีแม่ถูก

จ�าคุก	 การศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่า	 ส่วนใหญ่แล้วหากพ่อถูกจ�าคุก	 ลูกจะยังคงอยู่กับแม่	

(Glaze	&	Maruschak,	2008)	ดังน้ันจึงเป็นไปได้ว่า	ในกรณีท่ีพ่อจะถูกจ�าคุก	ลูกอาจได้รับผล
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กระทบในเรื่องของที่อยู่อาศัยน้อยมาก	ทั้งนี้เพราะก่อนถูกจ�าคุกพ่อก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านและไม่มี

ส่วนในการดูแลลูกในแต่ละวัน	 แต่หากเป็นกรณีที่พ่อและแม่อยู่ร่วมกัน	 และช่วยกันเลี้ยงดูลูก	

การทีพ่่อถูกจ�าคุกจะหยุดย้ังการด�าเนนิชวิีตตามปกตขิองครอบครวั	 การวจิยัในประเทศเดนมาร์ก	

พบว่าเด็กที่มีพ่อถูกจ�าคุกจะถูกย้ายสถานที่อยู่	สูงเป็นสองเท่าของเด็กท่ีพ่อไม่ได้ติดคุก	

ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างการติดคุกของพ่อกับการต้องย้ายที่อยู่อาศัยของลูก	

(Olsen,	2013)

	 ในทางตรงกันข้าม	 หากแม่ถูกจ�าคุก	 ส่วนใหญ่แล้วเด็กมักจะอยู่กับปู่ย่าหรือตายาย	

ซึ่งจะเป็นหลักในการท�าหน้าที่ดูแลเด็ก	 ในกรณีน้ีอาจเกิดสภาวะท่ีระบบของครอบครัวได้รับ

ความกระทบกระเทือน	เพราะผู้ท�าหน้าท่ีหลักในการดูแลเด็กเปล่ียนไป	เด็กอาจรู้สึกขาด

ความมั่นคงปลอดภัย	 ขาดความอบอุ่น	 หรือมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิม	 อันจะมีผลต่อสุขภาพ

ทางกาย	อารมณ์	และพัฒนาการของเด็ก		(Dallaire,	2007;	Poehlmann,	2010)	ในกรณีที่แม่

ถูกจ�าคุกและลูกต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย	เพื่อให้มีผู้ที่สามารถดูแลเด็กต่อไปได้	จะส่งผลใน

ทางลบทั้งต่อผู้หญิงซึ่งเป็นแม่และลูกไปพร้อมๆ	 กัน	 การที่ลูกต้องถูกโยกย้ายที่อยู่ท�าให้ผู้หญิง

ไม่เพียงแต่ถูกลงโทษด้วยการจ�าคุกเท่านั้น	 แต่ยังได้รับความกระทบกระเทือนใจจากการที่ลูก

ของตนเองต้องถูกโยกย้ายไปอยู่ในที่แปลกใหม่ด้วย	 (Smyth,	2012)	 	 ในส่วนของเด็กนอกจาก

ต้องเผชิญกับการไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยแล้ว	 ในหลายๆกรณีเด็กยังอาจถูกน�าไปฝาก

ไว้ในที่ต่างๆ	การถูกโยกย้ายซ�้าแล้วซ�้าอีก	ท�าให้เด็กรู้สึกขาดความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยและ

ต้องมีการปรับตัวบ่อยคร้ัง	 เป็นการสร้างสภาวะเจ็บปวดและชอกช�้า	 เด็กอาจมีความเครียด	

วิตกกังวล	อยากฆ่าตัวตาย	หรือมีพฤติกรรมที่ออกไปในทางต่อต้านและก้าวร้าวได้

	 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า	แม้จะมีเด็กได้รับผลกระทบในทางเลวร้ายจากการต้องโยกย้าย

ที่อยู่อันเป็นผลมาจากการจ�าคุกแม่	 แต่เด็กเหล่าน้ีแทบจะไม่ได้รับความสนใจและการดูแล

เอาใจใส่จากผู้ก�าหนดนโยบาย	ผู้บริหารประเทศ	นักวิชาการ	นักวิจัย	และชุมชน	มีข้อมูลเพียง

น้อยนิดที่จะช่วยน�าประเด็นปัญหาเหล่านี้ออกมาสู่พื้นที่สาธารณะ	 ไม่มีใครรู้ว่าเด็กที่แม่ติดคุก

มีเส้นทางเดินในชีวิตอย่างไร	อะไรคือปัญหา		เด็กแต่ละวัยรับรู้ปัญหาแตกต่างกันอย่างไร	

เช่น	 เด็กทารกถูกตัดขาดจากการให้นมของแม่แม้จะพูดไม่ได้แต่การที่แม่ถูกพรากไปสร้าง

ความเครียดให้กับทารก	 เด็กที่ยังอายุน้อยเพียงสองหรือสามขวบจะยังแยกระหว่างการกระท�า

ผิดของแม่กับการลงโทษของรัฐไม่ได้	เด็กอาจโกรธเกลียดต�ารวจ	ไม่ยอมรับค�าพิพากษา
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ของศาล	 มีการรับรู้ที่ไม่ดีต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	 ส�าหรับเด็กซึ่งเข้าโรงเรียนแล้วอาจเกิดความ

รู ้สึกอับอาย	ต�่าต้อย	ต�าหนิพ่อแม่ของตนเอง	หลีกหนีไม่คบเพ่ือน	กลายเป็นเด็กเศร้าซึม	

ไม่มีพัฒนาการที่เด็กวัยนี้ควรมี	หรือในกรณีของเด็กวัยรุ่น	การที่ชีวิตถูกเปลี่ยนแปลงแบบทันที

ทันใด	 จากการได้อยู่ใกล้ชิดแม่	 แต่ต้องไปอยู่กับญาติหรือคนอื่น	 การต้องเปลี่ยนสภาพ

แวดล้อม	ความเป็นห่วงแม่	มีผลต่อจิตใจเด็กทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	

คว�มย�กลำ�บ�กท�งด้�นก�รเงินของครอบครัว
	 ครอบครัวที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ามีแนวโน้มจะเผชิญกับความยากล�าบาก

ทางด้านการเงิน	อันเป็นผลมาจากการสูญเสียแม่ซึ่งเป็นผู้หารายได้หลักของบ้าน	ขณะเดียวกัน

อาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นจากการที่แม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา	ค่าใช้จ่าย

ในการไปเย่ียมที่เรือนจ�า	และค่าใช้จ่ายส่วนตัวท่ีจ�าเป็นส�าหรับแม่ท่ีต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	

(Codd,	2008;	Dicky,	2013;	Light	&	Campbell,	2006)	ตัวอย่างเช่น	การศึกษาในประเทศ

สก็อตแลนด์พบว่า	หลังจากท่ีมีคนในบ้านต้องโทษจ�าคุก	ร้อยละ	70	ของครอบครัวเหล่าน้ีมี

รายได้ต่อสัปดาห์ของครอบครัวลดลง	 อย่างไรก็ตามการลดลงของรายได้ครอบครัวมิได้มาจาก

การจ�าคุกอย่างเดียว	แต่มาจากการผสมผสานของสถานการณ์อื่นๆ	ด้วย	เช่น		การสูญเสียสิทธิ

ประโยชน์บางอย่างท่ีแม่เคยได้รับ	การที่สมาชิกในครอบครัวออกจากงานเพราะต้องมา

รบัผดิชอบภาระภายในบ้าน	 รวมทัง้ยังมปัีจจยัอืน่ๆ	 มาประกอบกันท�าให้ครอบครวัต้องประสบ

กับความยากล�าบากทางเศรษฐกิจ	 เช่น	 ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีความยาก

ล�าบากทางการเงินมาก่อนหน้าเหตุการณ์การถูกจ�าคุกของแม่	 คนในบ้านส่วนใหญ่ไม่มีงานท�า	

ร้อยละ	70	ของครอบครัวของผู้ที่อยู่ในเรือนจ�าไม่มีบ้านของตนเอง	ต้องอาศัยอยู่ในบ้านเช่า	

	 ครอบครัวซึ่งพยายามรักษาความสัมพันธ์กับผู้ท่ีอยู่ในเรือนจ�ามีแนวโน้มจะมีฐานะ

ทางเศรษฐกิจต�่าลง	นอกจากผู้ท่ีอยู่ในเรือนจ�าจะไม่สามารถมีส่วนช่วยในการหารายได้ให้

กับครอบครัวแล้ว	แม้แต่ในกรณีของผู้ซึ่งว่างงานก่อนท่ีจะเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	ก็มีแนวโน้ม

จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อถูกจับและต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	 ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีตั้งแต่ค่าใช้จ่าย

ที่เก่ียวกับการถูกด�าเนินการทางกฎหมายในขั้นตอนต่างๆ	 ไปจนถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ท่ี

อยู่ในเรือนจ�า	นอกจากน้ีผู้อุปการะลูกยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการพาลูกไปเย่ียมแม่ในเรือนจ�า

อกีด้วย	 ย่ิงเรอืนจ�าอยู่ห่างไกลจากบ้านมากเท่าไร	 ค่าใช้จ่ายในการไปเย่ียมก็ย่ิงสงูขึน้	 (Delgado,		

2011;	นภาภรณ์	หะวานนท์และคณะ,	2555b)



เหยื่อที่มองไม่เห็น   |     26

	 ความพยายามหาทางออกจากสภาวะความอตัคดัขัดสน	 รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย	

มีอยู่ค่อนข้างจ�ากัด	ครอบครัวจ�านวนหนึ่งอาศัยการกู้ยืมเงินเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	ซึ่งท�าให้

ครอบครัวตกอยู่ในสภาวะการเป็นหน้ีเป็นสิน	หลายครอบครัวหันไปหาญาติพ่ีน้องเพ่ือขอ

ความช่วยเหลอื	 ซึง่มกัน�าไปสูค่วามตงึเครยีดของความสมัพันธ์ระหว่างเครอืญาติ	 ความพยายาม

ลดค่าใช้จ่ายซึ่งมักเป็นค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิตอยู่แล้วท�าให้คุณภาพชีวิตแย่ลง	

นอกจากน้ีความยากล�าบากทางด้านการเงินของครอบครัวยังมีส่วนท�าให้เด็กบางคนต้อง

ยุติการเรียน	หรือมีผลการเรียนต�่าลง	การศึกษาครอบครัวผู้ต้องขังในประเทศอังกฤษพบว่า	

การจ�าคุกเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เด็กตกอยู่ในวัฏจักรของความยากจน	(Smith	et	al.,	2007)

ก�รตีตร�ท�งสังคม
	 การตีตราทางสังคม	(social	stigma)	ซึ่งหมายถึงการไม่เป็นที่ยอมรับจากคนอื่นๆ	

ไม่ว่าจะเป็นเครอืญาต	ิกลุม่เพ่ือน	ละแวกบ้าน	ชมุชน	หรอืสงัคม	คนทีถู่กตตีรา	(stigmatized	person)	

จะถูกปฏิบัติเสมือนตกอยู่ในฐานะของตัวประกัน	ไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนจาก

คนอื่นๆ	แม้จะตกอยู่ในความยากล�าบาก	การถูกตีตราเป็นส่ิงท่ีสมาชิกในครอบครัวได้รับ

ความกระทบกระเทอืนมาก	โดยเฉพาะเมือ่ความรงัเกียจเดยีดฉนัท์ออกมาในรปูของการไม่แสดงออก

อย่างเปิดเผย	แต่แอบแฝงอยู่ในปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้น	อาจเป็นการหลีกเล่ียงท่ีจะพูดคุยด้วย	

ไม่รบัโทรศพัท์	ไม่เชญิไปร่วมงานต่างๆ	หรอืแม้แต่การนินทาลบัหลงั	การถูกจ�าคกุเป็นสถานการณ์

ทีค่นในชมุชนและสงัคมไม่ยอมรบัเพราะมองว่าผูถู้กจ�าคุกคอืผูก้ระท�าผดิ	 ท�าให้สงัคมเดอืดร้อน	

แต่มิใช่ผู ้ถูกจ�าคุกเท่านั้นท่ีจะถูกตีตรา	สมาชิกในครอบครัวก็พลอยถูกปฏิบัติเหมือนเป็น

ผู้กระท�าผิดไปด้วย	

	 เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกตีตรา	สมาชิกในครอบครัวอาจพยายามไม่บอกใครเก่ียวกับ

เรื่องที่เกิดขึ้น	แม้แต่กับเพื่อนสนิทหรือญาติพี่น้อง	การบอกข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องการมีสมาชิก

ในครอบครัวติดคุกอาจจ�ากัดในแวดวงแคบที่สุดหรือจะกระท�าในกรณีจ�าเป็นจริงๆ	เช่น	

ในกรณีการพบปะญาตพ่ีิน้องทีจ่ดัอยู่เป็นประจ�า	หรอืมงีานศพบคุคลใกล้ชดิ	ซึง่เป็นการยากท่ีจะเลีย่ง

การตอบค�าถาม	การศึกษาในสังคมไทยแสดงให้เห็นว่า	ญาติพ่ีน้องท่ีรับเลี้ยงดูเด็กอาจ

บอกเดก็ว่าแม่หรอืพ่อไปท�างานในทีห่่างไกล	 เช่น	 ต่างประเทศ	 (นภาภรณ์	หะวานนท์	และคณะ,	

2555)	อย่างไรก็ตามมีการศึกษาท่ีพบว่าในพ้ืนที่ซึ่งมีอัตราอาชญากรรมสูง	การติดคุก

มีแนวโน้มจะไม่น�าไปสูก่ารตตีราทางสงัคมมากนกั	 	 นอกจากนี	้ การตตีราทางสงัคมยังมคีวาม
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เชือ่มโยง	 กับประเภทของอาชญากรรมด้วย	 เป็นไปได้ว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีผู้ถูกจับกุมด้วยคดี

ยาเสพติดจะไม่ถูกรังเกียจเดียดฉันท์เหมือนผู้ซึ่งสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชญากรรม

ประเภทอื่นๆ	ที่เป็นความรุนแรง	เช่น	การปล้น	ฆ่า	ข่มขืน	(Christian,	2009;	Hairston,	2007;	

Mauer,	2005)		

	 การศึกษาในประเทศอังกฤษแสดงให้เห็นว่า	ครอบครัวของผู้ถูกจ�าคุกรู้สึกว่าถูกตีตรา

อย่างรุนแรงเมื่อต้องติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี	 หรือเจ้าพนักงาน	 โดยเฉพาะเมื่อไปเย่ียมผู้ต้องขังท่ี

เรือนจ�า	 สมาชิกในครอบครัวของผู้ต้องขังรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติโดยปราศจากความเคารพ

เกรงใจ	ดูหมิ่น	ท�าให้รู ้สึกอับอาย	ซึ่งเป็นความรู ้สึกของการถูกประทับตราอย่างรุนแรง	

การที่ผู้ไปเยี่ยมถูกปล่อยให้รอเป็นเวลานานโดยไม่มีการบอกว่าจะได้เข้าเยี่ยมญาติเมื่อไร	และ

เมือ่ผ่านจดุตรวจค้นก็มกักระท�าเหมอืนผูเ้ข้าเย่ียมเป็นนกัโทษ	 ซึง่มผีลท�าให้เดก็รูส้กึขมข่ืนใจและ

หดหู่เมื่อมาเยี่ยมแม่ที่เรือนจ�า	(Codd,	2008)		

	 การท่ีแม่ถูกจ�าคุกเป็นสภาวการณ์อันเลวร้ายท่ีสร้างความกดดันและร้าวรานใจให้กับ

เด็ก	แต่เด็กเหล่าน้ีเกือบจะไม่ได้รับความเห็นใจและการดูแลเอาใจใส่จากคนในชุมชน	

ในทางตรงกันข้ามเดก็เหล่านีม้แีนวโน้มจะถูกมองจากคนอืน่ๆ	 ว่าเป็นลกูของผูม้พีฤตกิรรมเบีย่งเบน

ไปจากบรรทัดฐานของสังคม	 คือได้ประกอบอาชญากรรมที่เป็นอันตรายต่อสังคม	 อาจมีการ

แสดงพฤติกรรมต่อต้านด้วยวิธีการต่างๆ	เด็กบางคนอาจจะโดนเพ่ือนแสดงความรังเกียจ	

ล้อเลยีน	 หรอืถึงข้ันรงัแก	 ท�าร้าย	 ในส่วนของเพ่ือนบ้านก็อาจพยายามหลกีเลีย่งการพบปะสงัสรรค์	

การถูกกันออกไปจากกลุม่	 ท�าให้เดก็เหล่าน้ีสร้างกลไกป้องกนัตนเองด้วยการแสดงความรนุแรง	

การกระท�าผิด	มีการต่อต้าน	หรือแสดงความก้าวร้าว	ซึ่งจะก่อให้เกิดข้อจ�ากัดในอันที่เด็ก

จะเติบโตและมีพัฒนาการที่มีคุณภาพ	(Clinard	&	Meier,	2004	Braithwaite,	1989)

คว�มขมขื่นและปวดร้�วท�งด้�นจิตใจของลูก
	 ลูกซึ่งแม่ถูกจ�าคุกตกอยู่ในภาวะเสี่ยงกับบการได้รับผลอันเลวร้ายภายในจิตใจ

เช่น	 ความเครียด	ความวิตกกังวล	ความทุกข์ใจ	ท้อแท้ต่อชีวิต	และผลอันเลวร้ายที่แสดงออก

มาภายนอก	เช่น	ความก้าวร้าว	เกเร	เสพยา	ไม่สนใจการเรยีน	ไม่มวีนัิยในตนเอง	(Eddy	&	Poehlmann,	

2010)	 เด็กจะรู้สึกขาดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตเพราะไม่มีความผูกพันทางด้านอารมณ์

และจิตใจกับคนที่เข้ามาท�าหน้าที่ดูแลแทนแม่	การศึกษาท่ีใช้วิธีการควบคุมตัวแปรต่างๆ	
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ซึ่งเป็นสภาวการณ์ก่อนการที่แม่ติดคุก	 พบว่า	 การติดคุกของแม่เพ่ิมความเสี่ยงท่ีเด็กจะมี

พฤติกรรมต่อต้านสังคมอย่างเด่นชัด	ส่วนเรื่องอื่นๆ	เช่น	สุขภาพจิต	การใช้ยา	ความเครียด	

หรอืผลการเรยีน	ยังไม่เหน็ความเชือ่มโยงอย่างชดัเจน	(Eddy	&	Poehlmann,	2010)	ผลการศกึษา	

นี้อาจจะแตกต่างจากการศึกษาอื่นๆ	ที่ผ่านมาและน่าจะได้มีการวิจัยอย่างลุ่มลึกต่อไป

	 การจ�าคุกของแม่อาจสร้างความเจ็บและปวดร้าวรานใจให้กับลูกเป็นอย่างมากหาก

ลูกได้เห็นเหตุการณ์ที่แม่กระท�าผิด	เช่น	ขายยา	หรือได้เห็นความรุนแรงในขณะจับกุม	ทั้งนี้ขึ้น

อยู่กับช่วงวัยของเด็กด้วย	 มีการศึกษาในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการพูดคุยกับเด็กอายุ	 7-17	 ปี

จ�านวน	32	คน	ซึ่งแม่ถูกกักขังอยู่ในเรือนจ�ากล่าวว่าได้เห็นแม่ในขณะกระท�าความผิด	หรือเห็น

แม่ถูกจับกุม	 หรือถูกน�าตัวเข้าไปในเรือนจ�า	 ประสบการณ์นี้มีความเชื่อมโยงกับความยาก

ล�าบากในการปรับตัวของเด็ก	ท้ังในด้านพฤติกรรมและอารมณ์	การศึกษาน้ีย�้าให้เห็นว่า	

การได้เห็นแม่ถูกจับกุม	 ถูกสวมกุญแจมือ	 และถูกน�าตัวไปกับรถของต�ารวจ	 ท�าให้เด็กตกใจ

กลัว	สับสน	และเกิดผลในทางเลวร้ายกับจิตใจเด็ก	(Dallaire	&	Wilson,	2010)	นอกจากนี้ยังมี

การศึกษาที่พบว่า	 สภาวะของครอบครัวก่อนที่แม่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	 มีส่วนท�าให้เด็กไม่

สามารถจดัการกับความขมขืน่และเครยีดได้	 การวิจยัโดยใช้วิธีการตดิตามเดก็รุน่เดยีวกันจาก

ครอบครวั	 ทีแ่ตกร้าว	 (longitudinal	 cohort	 analysis)	 ในเมอืงชคิาโก	 ประเทศสหรฐัอเมรกิาพบว่า	

การติดคุกของแม่มีความเชื่อมโยงกับความก้าวร้าวของเด็กผู้ชายอายุ	3-5	ขวบ	โดยเฉพาะเด็ก

ซึ่งแม่ถูกพ่อกระท�ารุนแรงในขณะที่อยู่ร่วมกันก่อนที่แม่จะถูกจ�าคุก

ผลกระทบที่มีต่อก�รเรียนของลูก 
	 ช่วงชีวิตในวัยเด็กของบางคนอาจต้องผ่านเหตุการณ์ต่างๆ	ที่มีผลต่อการได้รับโอกาส

ที่ดีในชีวิต	โดยเฉพาะสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและการมีทรัพยากรท่ีจ�าเป็นอื่นๆ	

ที่จะช่วยให้เด็กได้มีชีวิตที่ดี		เป็นที่ยอมรับกันโดยท่ัวไปว่าเด็กซึ่งมาจากครอบครัวซึ่งพ่อแม่

มีการศึกษาน้อยและยากจนมีความเสี่ยงที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีปัญหามากกว่าเด็กที่พ่อแม่

มีการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี	 เช่น	 มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าคนซึ่งชีวิตในวัยเด็ก

ประสบปัญหาการที่พ่อแม่หย่าร้างกัน	 ความยากจน	 หรือสภาพอันเลวร้ายอื่นๆ	 ของครอบครัว

จะมีผลในทางลบต่อการเรียนของเด็ก		(Hairston,	2007;	Jæger,	2009;	Robertson,	2012)	
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ประเด็นในเรื่องความเสี่ยงท่ีจะขาดโอกาสทางการศึกษาท่ีควรได้รับของเด็กซึ่งเป็นลูกของผู้

ต้องขังไม่เพียงแต่จะมีความส�าคัญในระดับปัจเจกบุคคลเท่านั้น	 แต่ยังมีนัยยะส�าคัญต่อการ

ธ�ารงไว้ซึ่งโครงสร้างสังคมที่มีความเหลื่อมล�้า	เพราะนอกจากเด็กเหล่านี้เกิดมาในครอบครัวที่มี

สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ด้อยโอกาสกว่าเด็กอื่นๆ	อยู่แล้ว	การท่ีเด็กต้องเผชิญ

กับภาวะวิกฤตท่ีแม่ต้องไปติดคุก	ย่ิงเท่ากับเป็นการลดโอกาสที่เด็กจะได้เติบโตขึ้นมาอย่าง

มีคุณภาพและมีโอกาสที่ดีในชีวิตเหมือนเด็กอื่นๆ	 	 เพราะหากเป็นกรณีท่ัวไปเด็กกลุ่มน้ีย่อม

มีโอกาสที่จะได้รับการบริการทางสังคม	โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาจากรัฐ	แต่เมื่อชีวิต

ถูกขัดจังหวะด้วยการท่ีแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	ภาวะวิกฤตน้ีมีส่วนส�าคัญท่ีลิดรอน

ความเป็นไปได้ท่ีเด็กจะก้าวข้ามความทุกข์ยากเพ่ือไปสู่อนาคตที่ดี	จึงเท่ากับเป็นการตรึง

ความเหลื่อมล�้าทางสังคมให้มีอยู่ต่อไปอีกด้วย	(Hairston,	2007)	

เมื่อลูกซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องเข้�ไปอยู่ในเรือนจำ�
	 ประเด็นท่ีการจ�าคุกของแม่มีผลต่อลูกซึ่งได้รับความสนใจและสร้างความวิตกกังวล

มากกว่าเรื่องอื่นๆ	 คือ	 กรณีของการที่ผู้หญิงซึ่งตั้งครรภ์ขณะท่ีถูกลงโทษจ�าคุกและคลอดลูก

ขณะอยู่ในเรือนจ�า	 ทางเลือกของแม่มีอยู่	 	 2	 ทางคือ	 ยังคงให้ลูกซึ่งเป็นทารกอยู่กับตนเองไป

ระยะหนึ่ง	ซึ่งหมายความว่าเด็กทารกต้องอยู่ในเรือนจ�าไปพร้อมๆ	กับแม่	และจากนั้นอาจ

ต้องให้พ่อหรือญาติพ่ีน้องมารับเด็กออกไปเลี้ยงภายนอกเรือนจ�า	 ในกรณีน้ีเด็กจะถูกบังคับ

ทางอ้อมให้ต้องจากแม่ไป	 หรือในบางกรณีอาจมีพ่อหรือญาติพี่น้องมารับเด็กไปจากแม่ภาย

หลังจากที่แม่คลอดลูก	ซึ่งเป็นการพรากทารกจากแม่แบบกระทันหัน	ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด	

เดก็หรอืทารกคือเหย่ือบรสิทุธ์ิทีต้่องได้รบัผลอนัไม่พึงปรารถนานานปัการ	 ทารกไม่ได้ดืม่นมแม่ซึง่เป็น

ที่ยอมรับกันว่า	 มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อความแข็งแรงและการเจริญเติบโต	 ยิ่งไปกว่านั้น

การศึกษาในบางสังคมแสดงให้เห็นว่า	 แม้เด็กหรือทารกที่อยู่กับแม่ในเรือนจ�าจะไม่ต้องพราก

ไปจากแม่	 แต่สภาพของเรือนจ�าก็มีความแออัด	 ไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงดูเด็กและทารก	

นอกจากนี้ผู ้เป็นแม่อาจมีความเครียดจากการต้องเลี้ยงลูกในเรือนจ�าซึ่งมีทรัพยากรเพ่ือ

การดูแลเด็กที่จ�ากัด	ท�าให้เกิดความเครียด	และเด็กอาจสัมผัสถึงความรู้สึกของแม่ได้	(Alejos,	

2005;	LICADHO,	2015)

	 การส�ารวจสภาวการณ์ของเด็กซึ่งอยู่กับพ่อหรือแม่ในเรือนจ�าใน	 99	 ประเทศ	 ซึ่งมี

กฎหมายอนุญาตให้ลูกอยู่กับพ่อหรือแม่	 ในเรือนจ�าได้	 พบว่า	 เกือบทุกประเทศมีการก�าหนด
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อายุสูงสุดที่ลูกสามารถอยู่ในเรือนจ�ากับพ่อหรือแม่ได้	ซึ่งจะอยู่ระหว่าง	1-5	ปี		การก�าหนดอายุ

สูงสุดของเด็กมีท่ีมาแตกต่างกันไปบ้างแต่จะมุ่งความสนใจไปท่ีประโยชน์สูงสุดส�าหรับเด็ก		

โดยเฉพาะจะให้ความส�าคัญกับช่วงเวลาของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	และความสามารถของ

เรือนจ�าในการจัดหาสิ่งจ�าเป็นและสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่เด็ก	 เช่น	 ในประเทศออสเตรเลีย

อนุญาตให้เด็กสามารถอยู่กับแม่ได้จนอายุ	4	ปี	โดยมีเงื่อนไขว่าเรือนจ�าจะต้องจัดหาสิ่งจ�าเป็น

ส�าหรับเด็กอย่างเหมาะสมและเพียงพอ	 หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้	 ก็ต้องลดอายุ

สูงสุดที่เด็กจะอยู่กับแม่ลงมา	 นอกจากนี้ยังก�าหนดว่า	 สถานที่ส�าหรับเด็กจะต้องมีสภาวะ

แวดล้อมของความเป็นบ้าน	ไม่ใช่เป็นสถานท่ีกักขัง	อย่างไรก็ตามมีหลายประเทศท่ีอนุญาต

ให้เด็กอยู่กับแม่ในเรือนจ�าโดยมิได้มีการจัดหาสิ่งจ�าเป็นส�าหรับเด็กแต่อย่างใด	

	 การวิจัยชีวิตของเด็กที่แม่คลอดขณะอยูในเรือนจ�าและเด็กเล็กที่แม่น�าเข้ามาอยู่

ในเรือนจ�า	20	แห่งของประเทศกัมพูชา	(Margolis,	2002)	ได้รายงานผลที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับ

เด็กที่ต้องเข้าไปเติบโตในเรือนจ�า	 เด็กส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน	 5	 ปี	 ทั้งแม่และลูกไม่ได้รับการ

ดูแลเอาใจใส่ในสิ่งที่ควรได้รับ	 ไม่ว่าจะเป็นอาหารท่ีเหมาะสมและเพียงพอ	 การเข้าถึงการ

ดแูลสขุภาพส�าหรบัแม่และเด็ก	และสทิธิขัน้พ้ืนฐานส�าหรบัความเป็นมนุษย์	ตัวอย่างเช่น	ผู้เป็นแม่	

ยังคงได้รับอาหารเท่ากับผู้ต้องขังคนอื่นๆ	แม้ว่าแม่จะต้องแบ่งอาหารให้กับลูกด้วย	ส่วนอาหาร

ก็ขาดสารอาหารที่มีคุณภาพส�าหรับผู้ใหญ่	 ซึ่งหมายความว่าส�าหรับเด็กท่ีก�าลังเจริญเติบโต

แล้วอาหารเหล่านี้ล้วนด้อยคุณภาพส�าหรับเด็ก	 ไม่มีการจัดหาอาหารที่จ�าเป็นและอาหารเสริม

ส�าหรับแม่ที่ตั้งครรภ์หรือก�าลังให้นมลูก	 ดังนั้นจึงมีแม่ที่เมื่อคลอดลูกแล้วไม่สามารถให้นมตัว

เองกับลูกได้เพราะสุขภาพไม่เอื้ออ�านวย

	 ทั้งแม่และลูกไม่สามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพเมื่อมีความจ�าเป็นด้วยสาเหตุ

หลายประการ	ได้แก่	เจ้าหน้าที่เรือนจ�าไม่อนุญาตให้ออกไปสถานพยาบาล	แม่ไม่มีเงินส�าหรับ

ค่ารถและค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ในการออกไปรับการรักษาพยาบาลนอกเรือนจ�า	และท่ีส�าคัญ

คอืเจ้าหน้าทีซ่ึง่รบัผดิชอบในด้านการรกัษาพยาบาลของเรอืนจ�าไม่ให้ความสนใจกับความจ�าเป็น

ในการออกไปรักษาพยาบาลนอกเรือนจ�าของทั้งแม่และเด็ก	นอกจากนี้เด็กในเรือนจ�ายังตกอยู่

ในสภาวะที่เสี่ยงกับการถูกท�าร้ายหรือกระท�ารุนแรงจากผู้ต้องขังด้วยกันเองและจากเจ้าหน้าที่

อีกด้วย
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	 ถึงแม้ผู ้เป็นแม่จะตระหนักดีว่า	การให้เด็กทารกและเด็กเล็กยังคงอยู่ในเรือนจ�า

และเจริญเติบโตในสภาวะแวดล้อมท่ีไม่ใช่ครอบครัวและชุมชนเป็นส่ิงไม่พึงปรารถนา	

แต่ในหลายๆ	 กรณีแม่ไม่มีทางเลือกมากนัก	 ส่วนใหญ่แล้วเป็นการเลือกระหว่างการปล่อยให้

ลกูไปอยูกั่บคนทีไ่ม่แน่ใจว่าจะสามารถดแูลให้ความอบอุน่กับลกูกับการยอมให้เดก็อยู่ในเรอืนจ�า

กับแม่	ถึงแม้จะไม่มีตัวเลขชัดเจนว่า	 เด็กที่อยู่ในเรือนจ�ากับแม่มีจ�านวนเท่าไร	แต่สถานการณ์

นี้ก็เริ่มปรากฏมากขึ้นในประเทศที่มีกฎหมายอนุญาตให้ลูกอยู่กับแม่ได้ระยะหน่ึง	 แต่การ

จัดหาสถานที่และสิ่งจ�าเป็นขั้นพ้ืนฐานส�าหรับการเลี้ยงเด็กยังคงแตกต่างกัน	เรือนจ�าจ�านวน

มากยังปล่อยให้เด็กอยู่กับแม่โดยไม่มิได้ด�าเนินการใดๆ	 เพ่ือช่วยให้เด็กได้รับสวัสดิการอย่าง

น้อยที่สุดตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับ	 (Brett,	 2005)	 เด็กจึงตกอยู่ในฐานะไม่ต่างจาก	

“นักโทษ” คนหนึ่ง	โดยที่เด็กเหล่านี้ไม่เคยกระท�าผิดทางอาญาแต่อย่างใด

	 เหย่ือท่ีมองไม่เห็นในการศึกษานี้หมายถึงลูกของผู้หญิงซึ่งต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	

อันเป็นผลมาจากการที่รัฐเคลื่อนย้ายคนจากบ้านหรือชุมชนไปสู่เรือนจ�า	การลงโทษเพ่ือให้

ผู้กระท�าผิดได้ชดใช้ในสิ่งที่ได้กระท�าไป	และเพ่ือเป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆ	ในสังคมเกรงกลัว

และไม่กระท�าผิดกฎหมาย	 กลับมิได้มีผลเฉพาะกับผู้กระท�าผิดเท่าน้ัน	 ลูกซึ่งเป็นผู้บริสุทธ์ิ

ต้องพลอยได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานจากการลงโทษทางอาญาของรัฐไปพร้อมๆ	 กันด้วย	

แต่ฐานคิดและความรู้ท่ีเก่ียวกับความยุติธรรมทางอาญา	 ได้สร้างระบบและกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาที่ท�าให้ลูกตกอยู่ในสถานะของ “เหยื่อที่มองไม่เห็น”	 ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องได้รับ

การดูแลหรือเยียวยาจากระบบยุติธรรมทางอาญาและสังคม	

	 ในบทต่อไปจะน�าเสนอวิธีวิทยาในการศึกษาประสบการณ์ชีวิตของเด็กซึ่งตกอยู่ใน

ฐานะของเหย่ือท่ีมองไม่เห็นท้ังในระบบยุติธรรมทางอาญาและในสังคมโดยท่ัวไป	ในส่วนของ

ผลการศึกษาได้น�าเสนอไว้ในบทท่ี	3	เป็นเร่ืองของสภาวการณ์ของครอบครัวก่อนท่ีแม่

จะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	บทท่ี	4	เป็นเร่ืองสภาวะความเป็นแม่ในเอนจ�าและผลที่มีต่อลูก	

บทท่ี	5	เป็นการน�าเสนอกรณีศกึษาของลกูเมือ่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรอืนจ�า	และบทที	่6	เป็นเรือ่งของลกู

ซึง่เกิดขณะทีแ่ม่อยูใ่นเรอืนจ�าและแม่ตดัสนิใจจะให้เดก็อยู่กับแม่ต่อไประยะหนึง่	ส่วนในบทที	่7	

เป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและการด�าเนินการที่จะช่วยให้เด็กพ้นจาก

การเป็น	 “เหย่ือท่ีมองไม่เหน็”	 ของระบบการควบคุมทางสงัคมซึง่พยายามจะให้ผูก้ระท�าผดิได้รบั

ผลจากการกระท�าผิดของตน	แต่กลับไม่สามารถปกป้องดูแลเด็กท่ีบริสุทธ์ิให้พ้นจาก

ความเสียหายไปพร้อมๆ	กับการลงโทษแม่
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“...การจ�าคุกแม่จึงเป็นปรากฏการณ์ที่น�าไปสู่วัฏจักรของการส่งต่อความ

ด้อยโอกาสและการเป็นคนชายขอบจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นหน่ึง  การ

ปล่อยให้ปรากฏการณ์ทางสังคมเช่นนี้ด�าเนินต่อไปโดยไม่พยายามแก้ไข

จะยิ่งเป็นการเร่งให้มีความเหลื่อมล�้าทางสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ”
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	 การวิจัยนี้ใช้วิธีการศึกษาเรื่องเล่า	(narrative	approach)	ซึ่งเป็นวิธีวิทยาท่ีให้

ความสนใจกับการเข้าถึงความหมายท่ีบคุคลมต่ีอประสบการณ์ท่ีผ่านเข้ามาในชวีติ	ความหมายใน

ที่น้ีเป็นสิ่งที่บุคคลสร้างขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ	ไม่ใช่ความหมายที่ถูกนิยามโดย

นักวิชาการ	นักวิจัย	หรือโดยขนบประเพณี	การศึกษาเรื่องเล่าเป็นวิธีวิทยาที่อยู ่ภายใต้

กระบวนทัศน์สร้างสรรค์สงัคม	 (social	 constructivism)	 ซึง่ปฏเิสธความเชือ่ของส�านักปฏฐิานนยิม

ซึ่งเน้นวิธีการศึกษาวิจัยท่ีมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์	 ส�านักปฏิฐานนิยมมองความจริงว่ามี

ความเป็นวัตถุวิสัย	 ด�ารงอยู่โดยมีคุณลักษณะเฉพาะของตนเอง	 สามาถวัดได้อย่างเที่ยงตรง	

เพราะไม่เกี่ยวกับมารับรู้และการตีความของมนุษย์	 ในทางตรงกันข้ามวิธีการศึกษาเรื่องเล่า

มองว่า	ความจรงิทางสงัคม	(social	reality)	มใิช่สิง่ท่ีเป็นสากลซึง่ด�ารงอยู่เพ่ือรอการค้นพบของมนษุย์	

แต่มนุษย์คอืผูส้ร้างความจรงิชดุต่างๆ	ข้ึนมาจากประสบการณ์และการให้ความหมายของตนเอง		

	 ส�านักสร้างสรรค์สังคมมองว่าบุคคลคิดหรือตระหนักรู้โดยคาดการณ์หรือมองว่า

คนอื่นก�าลังคิดอย่างไร	ต้องการอะไร	และตนเองคิดอย่างไร		บุคคลจึงเป็นผู้สร้าง	(construct)	

ความจริงทางสังคม	 (social	 reality)	 หรือโลกที่ตนเองด�ารงอยู่ร่วมกับอื่น	 ๆ	 (intersubjective	

world)	 ดังนั้นความจริงจึงไม่ใช่สิ่งคงที่หรือตายตัว	 แต่ถูกสร้างขึ้นในแต่ละบริบทที่บุคคลนั้นๆ

ด�ารงชีวิตอยู่	ความจริงจึงอยู่ภายใต้การรับรู้ของมนุษย์ในหลากหลายรูปแบบ		และมนุษย์

จะรับรู ้ว่ามีสิ่งใดด�ารงอยู่บ้างก็จากความจริงท่ีถูกสร้างข้ึนมาน้ี	เช่น	ความทุกข์	ความสุข	

การถูกดูหมิ่น	การถูกรังเกียจ	ความรู ้สึกต�่าต้อย	หรืออาจเป็นความหมายที่ให้กับสถานท่ี

และบคุคล	เช่น	เรอืนจ�า	บ้าน	สถานตี�ารวจ	ญาตพ่ีิน้อง	เพ่ือนบ้าน	ต�ารวจ		เจ้าหน้าท่ีเรอืนจ�า	ฯลฯ		

บุคคลในสงัคมหนึง่อาจรบัรูค้วามหมายของสิง่เหล่าน้ีร่วมกัน	 ผ่านสญัลกัษณ์ต่างๆ	 จนเกิดเป็นชดุ

วิธีวิทย�
ก�รเข้�ถึงชีวิตลูกซ่ึงแม่ถูกจำ�คุก

2
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ของความจริงที่เกี่ยวกับตนเอง	ผู้อื่น	และโลก	ซึ่งเป็นความจริงที่แตกต่างจากความจริงในบริบท

อื่นๆ	โลกจึงประกอบด้วยความจริงที่แตกต่างหลากหลาย	การตระหนักรู้ของมนุษย์เคลื่อนที่ไป

มาในปริมณฑลของความจริงที่มีอยู่หลากหลายนี้	(Gergen,	1985)

	 อัลเฟร็ด	ซูทซ์	(Schutz,	1962)	ชี้ให้เห็นว่าคนท่ัวไปกระท�าสิ่งต่างๆ	ไปตามระบบ

ของความเก่ียวโยง	ซึ่งท�าให้บุคคลสามารถเลือกสิ่งต่างๆท่ีดูสมเหตุสมผลส�าหรับตนเองจาก

สิ่งแวดล้อมและจากการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ	 การตีความจึงเป็นการสร้างความหมายให้กับ

สิ่งต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นความคิด	ความเชื่อ	การกระท�า	ซึ่งก่อให้เกิดโลกแห่งความจริงที่ไม่หยุดนิ่ง	

โดยนัยนี้	ความจริงแท้	(truth)	จึงเป็นเรื่องของการให้ความหมาย	มากกว่าจะเป็นสิ่งที่มีลักษณะ

เป็นวัตถุวิสัย	การกล่าวว่า	ความเข้าใจของเราได้เผยให้เห็นความจริงจึงมีนัยว่าเราพบชุด

ของความหมายท่ีต้องตรงกับประสบการณ์	ความจรงิแท้จงึเป็นส่ิงท่ีมชีวิีต	เปลีย่นแปลงได้อยู่เสมอ	

 

	 วิธีการศึกษาเร่ืองเล่าให้ความส�าคัญกับส่ิงท่ีเรียกว่าความหมายและประสบการณ์

ของมนุษย์	 โดยมองว่าความจริงที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ�าวันของบุคคลเกิดจากการตีความและ

การให้ความหมายเชื่อมโยงกับบริบทของบุคคลนั้นๆ	 ในทุกๆสังคม	 มนุษย์ใช้เรื่องเล่าและเรื่อง

ราวที่สร้างขึ้นในการจัดระเบียบประสบการณ์ออกมาเป็นบท	ตอน	หรือฉากต่างๆ	วิธีการศึกษา

เรื่องเล่าให้กรอบส�าหรับท�าความเข้าใจกับความหมายและคุณค่าซึ่งอยู ่เบื้องหลังการ

ให้ความหมายนั้น	 วิธีการศึกษาเรื่องเล่าเชื่อว่า	 ผู้เล่าเรื่องมีประสบการณ์ที่นักวิจัยสนใจและ

ต้องการจะสะท้อนประสบการณ์ของตัวเองออกมาเพ่ือให้คนอื่นได้รับรู้	ผู้เล่าเรื่องจึงมิใช่วัตถุ

เพ่ือการศกึษาในกระบวนการวจิยั	แต่เป็นผูม้ส่ีวนร่วมในการสร้างความหมายและความจรงิไปพร้อมๆ	

กับนักวิจัย	

	 เป้าหมายส�าคัญของการศึกษานี้คือการคลี่คลายให้เห็นว่า	 ลูกซึ่งแม่ถูกจ�าคุกสร้าง

ความจริงตามการรับรู้ของเขาอย่างไร	 หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการศึกษาว่าปรากฏการณ์ทางสังคม	

(social	phenomena)		ซึ่งในท่ีนี้คือสถานการณ์ท่ีแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	มีความหมาย

อย่างไรกับลูก	 ความจริงในเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร	 และมีผลต่อการกระท�าและการด�ารง

ชีวิตของลูกอย่างไร	เช่น	สภาวะความเป็นแม่ในเรือนจ�า	การมีแม่อยู่ในเรือนจ�า	การพูดคุยอย่าง

ฉุกละหุกขณะไปเย่ียมแม่ที่เรือนจ�า	เด็กทารกที่ต้องเติบโตในเรือนจ�า	ฯลฯ	การศึกษานี้

มองว่า	เด็กซึ่งแม่ถูกจ�าคุกได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมากมายทั้งความทุกข์ความสุขมาก่อนที่จะ
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เกิดเหตุการณ์วิกฤตคือแม่ถูกจับกุม	 ตัวตนของเด็กขณะเล่าเรื่องถูกสร้างขึ้นมาจากการตีความ

และการให้ความหมายกับเหตุการณ์ต่างๆ	 โดยใช้จินตนาการ	 ภาพในใจ	 ความคิด	 ความเชื่อ	

ความรูส้กึ	ความปรารถนา	ผ่านการเชือ่มโยงและปฏิสมัพันธ์กับคนท่ีอยู่รอบๆ	ตวั	และเหตกุารณ์

แวดล้อมอืน่ๆ	 ประสบการณ์เหล่าน้ีประกอบด้วยเหตกุารณ์ต่างๆ	 ทีเ่ชือ่มโยงเป็นเครอืข่ายโยงใย

ที่ซับซ้อน	 การเล่าเรื่องเปิดพื้นที่ให้บุคคลสามารถจัดระเบียบประสบการณ์ที่ผ่านมาในรูปของ

เรื่องราวที่มีความหมายทั้งต่อตัวเองและต่อผู้ฟัง

	 ในการเล่าเร่ือง	 บุคคลจะเชื่อมโยงสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับประสบการณ์ในอดีตของตนเอง	

และกับคนอื่นๆ	ที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย	เรื่องเล่าจึงเป็นเสมือนผืนผ้าที่ถักทอด้วยเวลา	สถานที	่

และลกัษณะเฉพาะของผูเ้ล่า		รวมทัง้เป็นสิง่ทีผู่เ้ล่าจะใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิชวิีตต่อไปด้วย		

เรื่องเล่าที่ถูกถักทอข้ึนนี้ให้ภาพแห่งจินตนาการ	มายาคติ	และค�าเปรียบเปรย	ที่ประสานไป

กับความคิดในทางศีลธรรมของผู้เล่า	และสะท้อนสิ่งที่ผู้เล่ารู้และถูกรับรู้โดยคนอื่นๆ	ดังน้ัน

การจะท�าความเข้าใจกับชวีติของบคุคลในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมและวฒันธรรมจงึต้อง

ให้ความสนใจกับเรื่องราวที่สร้างจากเหตุการณ์ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคล	 ซึ่งถูกน�ามา

ถักทอผ่านการเล่าเรื่อง	อันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเก่ียวกับตัวบุคคลและบริบท

ทางวัฒนธรรมที่แวดล้อมเหตุการณ์นั้นๆ	 เรื่องเล่าจึงถูกมองว่าเป็นวิธีการส�าคัญในการสร้าง

ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์	

พื้นที่ของก�รศึกษ�
	 การจะทราบว่าเด็กซึ่งมีแม่ถูกจ�าคุกอยู่	ณ	ท่ีใดบ้างเป็นเรื่องยากมาก	การศึกษาน้ี

ใช้วิธีการก�าหนดขอบเขตของเด็กซึ่งมีแม่ถูกจ�าคุกจากผู้หญิงท่ีอยู่ในเรือนจ�าขณะท�าการศึกษา	

โดยได้เจาะจงเลือกเรือนจ�ากลางที่มีแดนหญิงขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมี

ผูต้้องขงัหญิงประมาณ	500-600	คนเป็นจดุเริม่ต้น	นกัวิจยัได้ส�ารวจข้อมลูเบือ้งต้นของผูต้้องขงัหญิง

ซึง่ขณะถูกจบัมลีกูอายุ	ไม่เกิน	18	ปี	และผูซ้ึง่ตัง้ครรภ์ขณะถูกจบั	(ข้อมลูเบือ้งต้นของผู้ต้องขังหญิง

ในเรอืนจ�าแห่งนีแ้สดงไว้ในตารางในภาคผนวกของหนังสอื)	 เมือ่ได้ข้อมลูเบือ้งต้นแล้วจงึได้สุม่

ตวัอย่างอย่างง่ายเลอืกผูต้้องขังหญิงจ�านวน	 100	 คนเพ่ือสมัภาษณ์ข้อมลูท่ีจะน�ามาเป็นพ้ืนฐาน

ในการเลือกผู้ที่อยู่ในขอบข่ายในการศึกษาชีวิตของลูกท่ีแม่ถูกจ�าคุก	 เช่น	 สถานะของ

ครอบครัวก่อนถูกจับ	เหตุการณ์ตอนถูกจับ	และต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า	สิ่งที่เกิดกับครอบครัว

และลูกหลังจากนั้น	 ความเต็มใจท่ีจะให้นักวิจัยพบกับลูกและผู้อุปการะ	 (ส�าหรับผู้ที่ก�าลัง
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เลี้ยงลูกในเรือนจ�าเป็นผู้ที่อยู่ในขอบข่ายการศึกษาทุกคน)	 หลังจากสัมภาษณ์โดยใช้ค�าถาม

แบบเปิดประเด็นให้มีการพูดคุยจ�านวน	100	คนแล้ว	จึงเลือกผู้ต้องขังหญิงแบบเจาะจงโดยใช้

หลักของการให้ครอบคลุมความหลากหลายในประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีศึกษาให้มาก

ที่สุดจ�านวน	 50	 คน	 ในจ�านวนนี้มีทั้งผู้ซึ่งนักวิจัยสามารถเข้าถึงผู้อุปการะและลูกของผู้ต้องขัง

หญิงได้และไม่สามารถเข้าถึงได้เพื่อศึกษาเองเล่าของผู้ต้องขังหญิงทั้ง	 50	 คน	 นอกจากนีน้กั

วิจยัได้เลอืกกรณีศกึษา	(ผูต้้องหญิง	ผูอ้ปุการะลกู	และลูก)	จ�านวน	25	กรณีศึกษา	การเลือกกรณี

ศึกษาใช้หลักของการให้ได้กรณีศึกษาที่มีความหลากหลายของประสบการณ์ที่ลูกได้รับจาก

การที่แม่ถูกจ�าคุก	(โดยอาศัยข้อมูลจากการรับรู้ของแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังหญิง)	

	 ในการศึกษาการตั้งครรภ์และเลี้ยงลูกในเรือนจ�า	ได้ขยายการเลือกผู้ต้องขังหญิง

ไปยังเรือนจ�าที่มีการด�าเนินการเก่ียวกับการเลี้ยงลูกในเรือนจ�าท่ีมีสิ่งอ�านวยความสะดวกใน

การเลี้ยงเด็กทารกและเด็กเล็กแตกต่างออกไป	ได้แก่	เรือนจ�าจังหวัดซึ่งมีแดนหญิงขนาดเล็กมี

ผู้ต้องขังประมาณ	200-300	คน	ไม่มีสิ่งอ�านวยความสะดวกเพียงพอที่จะให้ผู้แม่สามารถเลี้ยง

ลูกท่ีเพ่ิงเกิดไว้ในเรือนจ�าได้	 และเรือนจ�ากลางขนาดใหญ่	 ซึ่งแดนหญิงมีผู้ต้องขังหญิง

ประมาณ	 900-1,000	 คน	 เป็นเรือนจ�าซึ่งมีสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเลี้ยงเด็กในเรือนจ�า

ค่อนข้างดี

	 โดยสรุปการศึกษานี้ประกอบผู้เล่าเรื่อง	3	กลุ่ม	ได้แก่	(1)	ผู้ต้องขังหญิงซึ่งมีลูกอายุ

ไม่เกิน	18	ปีขณะถูกจับกุมจ�านวน	50	คน	(2)	กรณีศึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้ต้องขังหญิงซึ่งมี

ลูกอายุไม่เกิน	18	ปีขณะถูกจับกุม	ผู้อุปการะ	และลูกของผู้ต้องขังหญิง	(3)	ผู้ต้องขังหญิงซึ่ง

ตั้งครรภ์ขณะอยู่ในเรือนจ�า	ผู้เลี้ยงลูกในเรือนจ�า	และผู้ซึ่งเล้ียงลูกในเรือนจ�าได้ระยะหน่ึงและ

มีญาติมารับลูกไปแล้ว	

	 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ต้องขังหญิงให้ภาพที่คล้ายคลึงกันกับข้อมูลจากการศึกษาอื่นๆ	

ที่ท�ามาก่อนหน้านี้	(นภาภรณ์	หะวานนท์และคณะ,	2555a)	กล่าวคือ	ก่อนเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า

ผู ้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมไม่ดีนัก	คือจบการศึกษาไม่เกิน

ระดบัภาคบงัคบั	(มธัยม	3)	และประมาณครึง่หน่ึงมกีารศกึษาไม่เกินระดบัชัน้ประถมปีที	่6	และ

เกือบร้อยละ	60	มีอาชีพท�านาท�าไร่และรับจ้าง	ส่วนใหญ่	(ร้อยละ	83.8)	แล้วเข้ามาอยู่ในเรือน

จ�าด้วยฐานความผดิเก่ียวกับยาเสพตดิ	 ในกลุม่ของผูท่ี้ศาลตดัสนิโทษแล้วพบว่า	 มผีูท่ี้ถูกตดัสนิ
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จ�าคุกเกินกว่า	5	ปีสูงถึงร้อยละ	45.6		ประมาณ	1	ใน	3	ของผู้ที่ถูกศาลตัดสินแล้ว	ถูกตัดสินจ�า

คุก	25	ปีถึงตลอดชีวิต	ซึ่งเป็นะยะเวลาที่ยาวนานมาก	นอกจากนี้ยังพบว่า	ลูกซึ่งอายุไม่เกิน	1	ปี

ของผู ้ต ้องขังเพียงร้อยละ	22.7	ท่ีอยู ่กับพ่อ	และประมาณครึ่งหน่ึงอยู ่กับปู ่ย ่าตายาย	

ในขณะส�ารวจข้อมูลเบื้องต้นมีผู้ตั้งครรภ์และคลอดขณะอยู่ในเรือนจ�า	 28	 คน	 ในจ�านวนนี้มีผู้

มารบัเดก็ทันทีหลงัคลอดจ�านวน	7	คน	มเีดก็ยังคงอยู่ในเรอืนจ�ากับแม่	21	คน	โดยเด็กส่วนใหญ่อยู่

ในเรือนจ�าจนถึงอายุไม่เกิน	 1	 ปี	 ผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่	 (ร้อยละ	 84.3)	 ยังคงได้รับข่าวคราว

จากลูกที่อยู่นอกเรือนจ�า	แต่ก็มีผู้ที่ไม่เคยได้รับข่าวคราวจากลูกเลยอยู่ถึงร้อยละ	15.7	อย่างไร

ก็ตามมีผู้ต้องขังหญิงเพียงร้อยละ	58.7	เท่านั้นที่มีลูกเข้ามาเยี่ยมนับตั้งแต่เข้ามาอยู่ในเรือนจ�า

ภูมิหลังของผู้ต้องขังหญิงขณะถูกจับที่มีลูกอ�ยุไม่เกิน 18 ปี 

ก�รศึกษ�สูงสุดเมื่อถูกจับ
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จำ�นวนบุตรในคว�มดูแล

30.5 % 36 % 22.8 % 10.7 %

อ�ชีพหลักก่อนเข้�ม�อยู่ในเรือนจำ�
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จำ�นวนปีที่ถูกตัดสินโทษ (รวมศ�ลชั้นต้น/อุทธรณ์/ฎีก�)

17.7%

36.7%

29.6%

10.6%

3%

2.4%

ข้อมูลเกี่ยวกับคว�มผิดของผู้ต้องขังหญิงขณะถูกจับ 
ที่มีลูกอ�ยุไม่เกิน 18 ปี 

$

ฐ�นคว�มผิด
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกของผู้ต้องขังหญิงขณะถูกจับ 
ที่มีลูกอ�ยุไม่เกิน 18 ปี 

ผู้ดูแลลูกอ�ยุไม่เกิน 1 ปี 

?

ตั้งแต่ม�อยู่ในเรือนจำ�มีลูกคนหนึ่งคนใดม�เยี่ยมบ้�งหรือไม่
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วิธีก�รเข้�ถึงลูกที่แม่ถูกจำ�คุก
	 การศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับเด็กจะต้องระมัดระวังไม่ให้กระบวนการวิจัยมีผลในทางลบ

กับเด็กซึ่งอาจก�าลังอยู่ในสภาวะเปราะบาง	 การเข้าไปพบครอบครัวของเด็กท่ีบ้านอาจสร้าง

ความกังวลให้กับเด็ก	 โดยเฉพาะหากเด็กรู้สึกว่าการปรากฏตัวของคนแปลกหน้าเป็นที่จับตา

มองของคนอื่นๆ	หรือเด็กอาจไม่ไว้วางใจคนแปลกหน้า	ท�าให้เกิดความหวาดกลัว	การศึกษานี้

ยึดหลักของการไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเด็ก	 การเข้าถึงเด็กเพ่ือสนทนาเรื่องราวต่างๆ	

ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความสมัครใจ	ไม่มีการบังคับท้ังทางตรงทางอ้อม	นอกจากน้ีหาก

เป็นกรณีที่เด็กยังมีอายุน้อยหรือไม่มีความพร้อมที่จะพูดคุย	 ก็จะใช้วิธีการอื่นๆ	 ร่วมด้วย	 เช่น	

การสนทนากับแม่	ผู้อุปการะหรือบุคคลที่มีนัยส�าคัญอื่นๆ	แทน	

	 การเข้าถึงเด็กและผู้ซึ่งรับผิดชอบดูแลลูกของผู้ต้องขังกระท�าในพื้นที่หลากหลายทั้งที่

เรือนจ�าและท่ีอื่นๆ	ซึ่งเด็ก	เยาวชน	ผู้อุปการะเด็ก	ยินดีและสะดวกที่จะพบปะสนทนา	พ้ืนที่

การสนทนา	(conversation	space)	มีหลากหลายตามความเหมาะสมของสถานการณ์	ดังนี้

	 1.	จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ขึ้นในเรือนจ�า	โดยถามความสมัครใจของผู้ต้องขัง

ซึ่งเป็นแม่ว่ายินดีให้ผู้อุปการะและลูก	มาร่วมกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์หรือไม่	หากยินดี

จึงด�าเนินการติดต่อกับทางครอบครัวของผู้ต้องขังหญิงเพ่ือถามความสะดวกในการพาลูกของ

ผู้ต้องขังหญิงมาเยี่ยมที่เรือนจ�า	 ทั้งนี้ได้มีความพยายามในการติดต่อครอบครัวซึ่งไม่ได้มา

เย่ียมผู้ต้องขังในช่วงท่ีมีการเย่ียมญาติใกล้ชิดด้วย	 ครอบครัวกลุ่มน้ีอาจมีอุปสรรคในเรื่องการ

เดินทางค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	หรืออยู่ไกลมากจนยากท่ีจะมาเย่ียม	ท้ังน้ีได้อธิบายให้

ผู้อุปการะเด็กทราบว่าการมาเย่ียมคร้ังนี้จะมีลักษณะเหมือนการเย่ียมใกล้ชิดและทางผู้จัด

กิจกรรมยนิดช่ีวยเหลอืเรือ่งค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง	 รวมทัง้ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าผูม้าร่วม

กิจกรรมน้ีจะได้พบผูต้้องขังอย่างใกล้ชดิและจะขอเวลาเพ่ือพูดคยุในเรือ่งต่างๆ	 ในช่วงเวลาเย่ียม	

การจัดกิจกรรมนี้คณะวิจัยได้รับความร่วมมือจากผู้บัญชาการเรือนจ�าและเจ้าหน้าที่เรือนจ�า	

เป็นอย่างดี

	 2.	 ในบางกรณีการพบปะสนทนาจัดขึ้นในพ้ืนท่ีซึ่งผู้ต้องขังหญิงยินดีให้มีการติดต่อ

กับผู้ปกครอง	 ผู้อุปการะ	 และลูกของผู้ต้องขัง	 ซึ่งเป็นบ้านที่เด็กอาศัยอยู่	 โดยนักวิจัยจะติดต่อ

กับผู้ปกครองล่วงหน้าเมื่ออธิบายถึงการขออนุญาตไปเย่ียมและพูดคุย	หากมีการตอบรับจึง
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จะขอนัดหมายเวลาและสถานท่ีซึ่งจะต้องให้เป็นไปตามความต้องการและความสะดวกของ

ผูท้ีนั่กวิจยัจะไปพบ	 นอกจากน้ียังรวมถึงการตดิต่อกับผูต้้องขังหญิงซึง่อยู่ในขอบข่ายการศกึษา

แต่ได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว	 ซึ่งในกรณีน้ีท�าให้ได้พบแม่	 ลูก	 และสมาชิกในครอบครัวไป

พร้อมๆ	กันด้วย

	 3.	 การพูดคุยกับผู้ต้องขังหญิงกระท�าในเรือนจ�า	 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีผู้ต้องขังไม่มีลูก

และญาติอยู่ร่วมด้วย	ท�าให้มีเวลาในการพูดคุยสนทนาได้นานกว่าการสนทนาขณะท่ีมีลูก

และญาติเข้ามาเย่ียมในเรอืนจ�า	 การสนทนากับผูต้้องขังหญิงส่วนใหญ่ด�าเนนิการก่อนการจดัให้

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์และการไปพบครอบครัวของผู้ต้องขังหญิงที่บ้าน	ทั้งนี้เพื่อให้นักวิจัย

มีทราบถึงเรื่องราวต่างๆ	ของแต่ละครอบครัวก่อนการพูดคุยกับลูกและญาติของผู้ต้องขัง

	 4.	ในกรณีของผู้ต้องขังหญิงซึ่งตั้งครรภ์และคลอดขณะอยู่ในเรือนจ�า	เป็นการสนทนา

กับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�าซึ่งตั้งครรภ์	 ผู้ต้องขังหญิงซึ่งก�าลังเลี้ยงลูกในเรือนจ�า	 และผู้ต้องขัง

หญิงซึ่งเลี้ยงลูกในเรือนจ�าได้ระยะหนึ่งและมีญาติมารับลูกไปแล้ว

กรอบแนวคิดในก�รศึกษ�
	 การท่ีลูกกับแม่ต้องแยกกันอยู่เพราะเหตุแห่งการท่ีแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	

เป็นสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากการต้องแยกจากกันด้วยเหตุอื่นๆ	 เมื่อบุคคลถูกลงโทษด้วย

การจ�าคกุ	 บคุคลมไิด้รบัการลงโทษเพียงล�าพัง	 แต่ยงัมผีูท่ี้พลอยได้รบัผลแห่งการลงโทษไปด้วย	

โดยเฉพาะครอบครัวของผู้ที่ถูกลงโทษ	การเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังหญิงมีนัยถึงการเพิ่มขึ้นของเด็ก

ที่ต้องด�ารงชีวิตโดยไม่มีแม่อยู่ด้วย	การถูกจ�าคุกของพ่อแม่ส่งผลต่อลูกท้ังทางด้านจิตใจ	

สุขภาวะ	พฤติกรรม	วุฒิภาวะ	ความมั่นคง	และการมีอนาคตที่ดี	ยิ่งหากเป็นกรณีที่แม่ถูกจ�าคุก	

ผลในทางลบต่อเด็กยิ่งมีมากขึ้นไปอีก	การจ�าคุกแม่	มีผลในทางลบต่อการที่เด็กจะเจริญเติบโต

อย่างมีคุณภาพ	เด็กมีแนวโน้มจะขาดความม่ันคงทางด้านจิตใจ	แปลกแยกจากสังคม	

และต้องเผชิญกับความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจ	

	 สถานการณ์ที่สังคมไทยมีผู้ต้องขังหญิงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องคือสัญญาณ

เตือนถึงความจ�าเป็นท่ีสังคมไทยจะต้องมีความรู้ที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกของผู้หญิง

ซึ่งต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�าอย่างจริงจังเพ่ือน�าความรู้น้ันมาเป็นพ้ืนฐานในการก�าหนดนโยบาย
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และแนวทางปฏิบัติทั้งในส่วนท่ีเก่ียวกับระบบยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะระบบการลงโทษ	

การวางระบบสวัสดกิารสงัคม	 นอกจากนียั้งจ�าเป็นต้องมกีารขบัเคลือ่นให้ชมุชน	 และองค์กรทางสงัคม	

(เช่น	 โรงเรียน	 วัด	 องค์การบริการส่วนท้องถิ่น)	 ได้ตระหนักในความเสียหายร่วม	 (collateral	

damage)	 ที่เกิดจากกการถูกจ�าคุกของแม่	 ซึ่งแตกต่างจากการจากไปของแม่ด้วยเหตุผลอื่นๆ	

เช่น	การที่แม่ต้องไปท�างานในที่ห่างไกล	หรือการที่แม่น�าลูกไปฝากให้ญาติพี่น้องเลี้ยงดูในช่วง

ระยะเวลาที่แม่มีภาระในเร่ืองจ�าเป็น	 หรือแม้แต่การท่ีแม่ต้องเจ็บป่วยและต้องเข้าไปรับการ

รักษาในโรงพยาบาล	 การเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าของแม่เป็นการจากไปอย่างกระทนัหนัไม่มกีาร

วางแผนล่วงหน้า	 คอือาจถกูจบักุมและไม่ได้รบัการปล่อยตวัชัว่คราว	 การขาดรายได้ท่ีเคยได้รับ	

ความยากล�าบากในการเข้าเยี่ยม	 การถูกรังเกียจเดียดฉันท์จากคนรอบข้าง	 รวมไปถึงการที่ลูก

อาจต้องโยกย้ายจากบ้านที่เคยอยู่อาศัยไปอยู่กับญาติพี่น้องหรือคนอื่น	

	 แม้ลูกของผู้กระท�าผิดจะมิใช่เป้าหมายของการลงโทษทางอาญา	แต่ในหลายๆ	

กรณ	ี เดก็เหล่าน้ีกลบัต้องตกอยู่ในฐานะของผูไ้ด้รบัโทษทีร่นุแรงและยาวนานเกินกว่าช่วงเวลาที่

ศาลสัง่ลงโทษจ�าคกุผูเ้ป็นแม่ด้วยซ�า้	หรอือาจกล่าวได้ว่า	ลกูคอื	“เหย่ือผูบ้รสิทุธ์ิ”	(innocent	victims)	

ของระบบการลงโทษซึ่งหลายคนไม่เพียงแต่จะไม่เคยนึกถึงเท่าน้ัน	แต่ยังอาจเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการตตีรา	(stigmatize)	เดก็เหล่านีด้้วย	ท้ังน้ีเพราะการท่ีลกูต้องถูกพรากจากแม่เพราะ

เหตท่ีุแม่ถูกลงโทษจ�าคกุ	 เป็นการสญูเสยีซึง่มแีนวโน้มจะไม่ได้รบัการยอมรบัและการสนบัสนนุ

ช่วยเหลือจากสังคม	ในแวดวงวิชาการมักเรียกผลอันเลวร้ายท่ีเกิดขึ้นกับลูกของผู ้หญิง

ซึ่งต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าว่า	 เป็นความเสียหายร่วม	 (collateral	 damage)	 และมองการ

ลงโทษด้วยการจ�าคุกผู้เป็นแม่ว่าเป็นการลงโทษแบบทวีคูณ	(dual	punishment)	ส่วนลูกซึ่ง

ได้รับผลอันเลวร้ายจากการลงโทษแม่โดยไม่ได้รับการเหลียวแลท้ังจากรัฐ	 องค์กรทางสังคม	

ชุมชน	เด็กกลุ่มนี้จึงตกอยู่ในฐานะของเหย่ือที่ถูกซุกซ่อนไว้	(hidden	victims)	หรือเหย่ือท่ี

มองไม่เห็น	(invisible	victims)

	 การศึกษาน้ีใช้วิธีการศึกษาเรื่องเล่าเพ่ือแสดงให้เห็นสิ่งที่เกิดข้ึนกับลูกเมื่อแม่ถูก

จ�าคุก	การที่แม่ถูกจ�าคุกเป็นเหตุการณ์วิกฤตท้ังส�าหรับผู้เป็นแม่	ครอบครัว	และโดยเฉพาะ

ลูก	 เหตุการณ์วิกฤตเป็นเหตุการณ์ซ่ึงน�าการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญมาสู่ตัวบุคคล	 โดยไม่ได้

ถูกวางแผนไว้ล่วงหน้า	ไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดข้ึน	และเป็นสิ่งท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม

ของบุคคล	ทุกคนมีเหตุการณ์วิกฤตหรือเหตุการณ์ส�าคัญในชีวิต	การสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์
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วิกฤตซึ่งมีรายละเอียดของสถานที่	เวลา		บุคคลที่เกี่ยวข้อง	และเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะช่วย

บคุคลสามารถรือ้ฟ้ืนประสบการณ์ชวิีตได้	ความทรงจ�าเก่ียวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน	ในขณะท่ีบคุคล

รื้อฟื้นประสบการณ์	 บุคคลได้คลี่เร่ืองราวออกมา	 เรื่องราวจึงมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์

ที่เป็นความทรงจ�า		(Webster	&	Mertova,	2007)

	 เหตกุารณ์วกิฤตซึง่ถูกน�ามาบอกเล่าในรปูของเรือ่งราวแสดงให้เห็นถึงการเปลีย่นแปลง

ความเข้าใจ	ทัศนะ	หรือโลกทัศน์ของบุคคลท่ีบอกเล่า	เหตุการณ์วิกฤตอาจเป็นเหตุการณ์

ที่ผลกระทบต่อชีวิต	 อาจมีเรื่องของความเจ็บปวดทางด้านจิตใจ	 หรือเป็นสิ่งที่ท�าให้คนรู้สึกว่า

ตกอยู่ในอนัตรายหรอืความเสีย่ง	 (เช่น	 การถูกคกุคามทางร่างกาย	 การถูกคกุคามทางด้านจติใจ)	

การถูกท�าให้รู ้สึกว ่าเสียศักดิ์ศรี 	ถูกลบหลู ่ 	หรือเหตุการณ์ท่ีก ่อให้เกิดผลในทางบวก	

เช่น	ความประทับใจ	ความภาคภูมิใจ	ความสุข	โดยรวมสิ่งที่จะถือว่าเป็นเหตุการณ์วิกฤต

จะต้องมีผลในทางลบหรือทางบวกต่อตัวผู้เล่า	และเป็นเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนประสบการณ์

ของผู้เล่า	 และบุคคลจะสามารถระบุเหตุการณ์น้ีได้ว่ามีผลอย่างไรก็เมื่อเหตุการณ์น้ันผ่านไป

แล้ว	 ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดท�านายหรือวางแผนที่จะสังเกตเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตมนุษย์	 	 เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้น	 และเวลาผ่านไป	 บุคคลจะค่อยๆ	 ทบทวน	 จัดระบบ	

และละท้ิงรายละเอียดบางอย่างท่ีคิดว่าไม่ส�าคัญออกไป	 และคงไว้ซึ่งส่วนที่มีความส�าคัญ	

เหตุการณ์วิกฤตมีส่วนส�าคัญต่อความเข้าใจในสิ่งต่าง	วิธีการมองโลก	ของผู้เล่า	และเป็น

ตัวก�ากับผู้เล่าว่าควรจะท�าอะไร	อย่างไร	ในอนาคต	

	 การศึกษานี้มองการจ�าคุกผู้หญิงซึ่งเป็นแม่	ในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม

ทีเ่กิดขึน้ในเกือบทุกประเทศและส่งผลอนัเลวร้ายต่อคนจ�านวนมากทีม่ไิด้เป็นผูก้ระท�าผดิ	บคุคล

เหล่านี้อาจเป็นลูกหรือสมาชิกอื่นๆในครอบครัวและยังอาจมีผลกระทบในระดับโครงสร้าง

สังคมด้วย	เด็กหรือเยาวชนซ่ึงแม่ถูกลงโทษจ�าคุกมีความเส่ียงท่ีจะก้าวเข้าสู ่เส้นทางของ

การกระท�าผิดและในที่สุดก็ถูกจ�าคุก	การจ�าคุกแม่จึงเป็นปรากฏการณ์ที่น�าไปสู่วัฏจักรของการ

ส่งต่อความด้อยโอกาสและการเป็นคนชายขอบจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง	 	การปล่อย

ให้ปรากฏการณ์ทางสังคมเช่นนี้ด�าเนินต่อไปโดยไม่พยายามแก้ไขจะย่ิงเป็นการเร่งให้มี

ความเหลื่อมล�้าทางสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ
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	 เหย่ือท่ีมองไม่เห็นในการศึกษานี้หมายถึงลูกของผู้หญิงซึ่งต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	

การจ�าคุกคือการลงโทษเพื่อให้ผู้กระท�าผิดได้ชดใช้ในสิ่งที่ได้กระท�าไป	และเพื่อเป็นตัวอย่างให้

คนอื่นๆในสังคมเกรงกลัวและไม่กระท�าผิดกฎหมาย	 แต่ในความเป็นจริงการลงโทษนี้กลับมิได้

มีผลเฉพาะกับผู้กระท�าผิดเท่านั้น	 ลูกซึ่งเป็นผู้บริสุทธ์ิต้องพลอยได้รับความเจ็บปวดทุกข์

ทรมานจากการลงโทษทางอาญาของรัฐไปพร้อมๆกันด้วย	สถานะของการเป็นเหย่ือท่ีมอง

ไม่เห็นท�าให้สงัคมมคีวามรูน้้อยมากเก่ียวกับสิง่ทีเ่กิดขึน้กบัเดก็ทีม่แีม่อยู่ในเรอืนจ�า	 การศกึษานี้

ใช้วิธีการศึกษาเรื่องเล่าเพื่อเข้าถึงประเด็นส�าคัญดังต่อไปนี้

	 1.	 สภำวะควำมเป็นแม่ในเรือนจ�ำ	 สังคมสร้างความหมายของความเป็นแม่จาก

ฐานคิดของการให้ผู ้หญิงเป็นผู ้ท�าหน้าท่ีหลักในการดูแลให้ความอบอุ ่นกับครอบครัว

โดยเฉพาะในเรือ่งทีเ่ก่ียวกับลกู	 เช่น	การดแูลลกูในขณะต้ังครรภ์	การฟูมฟักเล้ียงดูลูกท่ียังเป็นการ

ให้ความรักความอบอุ่นและการอบรมสั่งสอนลูก	ไปจนถึงการรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูก

ให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี	 ให้การศึกษาและเตรียมการเพื่อให้ลูกสามารถพึ่งตนเองได้		

สภาวะความเป็นแม่	 ตามทีส่งัคมก�าหนดไว้ถูกคาดหวังว่าเป็นสิง่ทีผู่ห้ญิงซึง่เป็นแม่พึงม	ี เป็นสภาวะ

ของแม่ในอุดมคติ	ผู้หญิงโดยท่ัวไปจะสามารถธ�ารงบทบาทของความเป็นแม่ตามท่ีสังคม

คาดหวังได้ในระดับหนึ่ง	 มาน้อยแตกต่างกัน	 ไว้ในระดับหนึ่ง	 แม้จะไม่สมบูรณ์แบบ	 เมื่อแม่

ต้องมาอยู่ในเรือนจ�า	 ค�าถามส�าคัญคือ	 ผู้ต้องขังหญิงให้ความหมายและก�าหนดบทบาทของ

การเป็นแม่ซึ่งต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�าอย่างไร	สภาวะความเป็นแม่ในเรือนจ�าแตกต่างจากการ

เป็นแม่ในสังคมภายนอกอย่างไร	 ผู้เป็นแม่รับรู้การต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�าว่ามีผลต่อลูก

อย่างไร	 การสร้างความหมายใหม่ของการเป็นแม่ในเรือนจ�าเพื่อช่วยให้ลูกก้าวพ้นเหตุการณ์	

วิกฤตและอุปสรรคต่างๆ	 ในชีวิตมีความเป็นได้มากน้อยเพียงใด	 อะไรคือเงื่อนไขความส�าเร็จ

หรือความล้มเหลว	

 2.	กำรรับมือกับสถำนกำณ์กำรท่ีแม่ถูกจ�ำคุก	การจ�าคุกของแม่ท�าให้ครอบครัว

ตกอยู่ในสภาวะของความระส�่าระสายอย่างน้อยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง	การศึกษานี้มองว่า

ความสามารถในการรับมือของสมาชิกในครอบครัวกับเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นถูกก�าหนด

โดยสภาวะการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และวิถีการด�ารงชีวิตของแต่ละบ้านซึ่งหมายรวมถึง

องค์ประกอบและระบบความสัมพันธ์ของคนท่ีถูกนับรวมเป็นสมาชิกของบ้าน	 บ้านท่ีมี

ความสัมพันธ์ที่อบอุ่น	 เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา	ต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	มีแนวโน้มที่จะมี
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ความพร้อมในการปรบัตวัรบัเหตุการณ์วิกฤตได้มากกว่าบ้านซึง่สมาชกิต่างคนต่างอยู่	 ไม่ผูกพันกัน	

หรืออาจเป็นไปได้ว่า	บ้านซึ่งมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอาจสามารถประคับประคอง

ให้เด็กก้าวพ้นวิกฤตของการที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ามากกว่าบ้านที่อัตคัตขัดสน

	 3.	ชีวิตของลูกเม่ือตกอยู่ในสถำนกำรณ์ท่ีแม่ถูกจ�ำคุก	ผลท่ีลูกได้รับจากการถูก

จ�าคุกของแม่เกิดข้ึนจากการผสมผสานของสภาวการณ์ท่ีมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเมื่อแม่ถูกจ�าคุก	

ได้แก่	การที่แม่ถูกพรากไปจากลูก	ชีวิตประจ�าวันที่เปลี่ยนแปลงไป	สถานะทางการเงินที่ย�่าแย่

ลง	 ความเครียดและวิตกกังวลของผู้อุปการะเด็ก	 ความยากล�าบากในการไปเยี่ยมแม่ซึ่งอยู่ใน

เรือนจ�า	ปฏิกิริยาจากคนรอบข้างซึ่งออกมาในลักษณะของการตีตราเด็กซึ่งมีแม่ถูกจ�าคุก	

สิ่งเหล่านี้มีผลท�าให้เด็กมีความทุกข์	โศกเศร้า	สะเทือนใจ	เครียด	วิตกกังวล	ซึ่งเป็นผลร้าย

ทางด้านจิตใจและอารมณ์	ซึ่งอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมอื่นๆ	เช่น	การไม่ต้ังใจเรียนและ

ผลการเรยีนท่ีตกต�า่ลง	การต่อต้านค�าตกัเตอืนต่างๆ	อาจมคีวามความก้าวร้าวมากข้ึน	หรอือาจมี

การเข้าไปทดลองกระท�าสิ่งที่ไม่เป็นผลดีภัยตัวเองหรือการกระท�าผิดทางอาญา	 การศึกษาน้ี

ให้ความสนใจกับสิง่ท่ีเกิดกับลกูเมือ่แม่ถูกจ�าคกุทัง้จากการบัรูข้องแม่ซึง่อยู่ในเรอืนจ�า	 ผูอ้ปุการะ

เด็ก	 และจากตัวเด็กเอง	 มีภาคปฏิบัติการใดบ้างที่กดทับและท�าให้เด็กกลายเป็นคนนอกกลุ่ม	

(the	otherness)	และ	ความหมายของของ	“การมีแม่เป็นคนคุก”	หรือ	“ลูกของอาชญากร”	

ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร

 4.	 เงื่อนไขของควำมส�ำเร็จในกำรเอำชนะปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิต

ของเด็ก	การศึกษานี้เชื่อว่า	แม้การที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าจะเป็นสภาวการณ์อันเลวร้าย

ส�าหรบัลกู	แต่เดก็จะตอบสนอง	(respond)	ต่อภาวะวกิฤตทีเ่กิดขึน้แตกต่างกัน	บางคนอาจสามารถ

เอาตัวรอด	 ก้าวข้ามความยากล�าบาก	 และผ่านพ้นวิกฤตของชวิีตไปได้	 แต่บางคนไม่อาจก้าวผ่าน

ความทกุข์ยากและมผีลในทางลบต่อการด�ารงชวิีตอย่างมคีณุภาพ	 เงือ่นไขท่ีมผีลต่อการตอบสนอง	

ของเด็กมีความหมายกว้างอาจหมายรวมถึง	สถานภาพทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์

ของครอบครัวก่อนที่แม่จะเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า	บทบาทของผู้อุปการะเด็ก	การช่วยเหลือ

ของญาติพี่น้อง	

 	5.	กำรเชือ่มโยงแม่ซึง่อยู่ในเรอืนจ�ำกับลกู	ผ่ำนกำรเยีย่ม	มีผลต่อลกูในลกัษณะใด	

ลูกท่ีเคยมีโอกาสมาเยี่ยมแม่เป็นครั้งคราวให้ความหมายในการติดคุกของแม่ต่างกับลูก



49

ทีไ่ม่เคยมาเย่ียมแม่ต่างกันอย่างไร	คุณภาพของการเย่ียมมผีลอย่างไรต่อการมาเย่ียมครัง้ต่อๆ	ไป

 

	 6.	แม่ซ่ึงคลอดลูกในเรือนจ�ำ	และตัดสินใจให้ลูกอยู่กับตัวเองในเรือนจ�ำ	

มองกำรเลีย้งลกูในเรอืนจ�ำอย่ำงไร	อะไรคอืข้อจ�ำกัดและข้อดขีองกำรเลีย้งลกูในเรอืนจ�ำ 

การตัดสินใจว่าจะให้ลูกอยู ่กับตัวเองหรือให้ออกไปอยู่ครอบครัวหรือญาติพ่ีน้องผ่าน

กระบวนการให้เหตุผล	(reasoning)	และไตร่ตรอง	(reflection)	ของผู้เป็นแม่ในลักษณะใด	

	 ตวับท	(text)	ทีน่�ามาใช้ในการศกึษาเรือ่งเล่ามาจากการสนทนา	การสมัภาษณ์ระดบัลกึ	

การสงัเกต	 การมส่ีวนร่วมในกิจกรรมของเรอืนจ�า	 ในการสนทนาและการสมัภาษณ์หากผูเ้ล่าเอง

หรือผู้ให้สัมภาษณ์อนุญาตจะมีการบันทึกเทปค�าสนทนา	 และน�าเทปมาถอดแบบค�าต่อค�า	

ผลการศึกษาท่ีน�าเสนอในบทต่อไปได้จากการวิเคราะห์บทสนทนาและหรือบทสัมภาษณ	์

(การวิเคราะห์เรื่องเล่าได้น�าเสนอส่วนท้ายของบทนี้)	

ก�รศึกษ�เรื่องร�วชีวิตของผู้เล่�เรื่อง
	 วธีิการศกึษาเรือ่งเล่าให้ความสนใจกับเรือ่งราว	(story)	ท่ีประกอบขึน้เป็นตวับท	(text)	

ซึ่งเกิดจากการที่ผู้เล่าเรื่องทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต	 และตีความสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งจากโลกทัศน์

ของผู้เล่า	ปฏิสัมพันธ์และท่าทีของคนอื่นๆที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น		การรับรู้และตีความของผู้

เล่าได้รับอิทธิพลจากขนบประเพณีและบรรทัดฐานของสังคม	 ในการประกอบสร้างเรื่องราว	

เหตุการณ์และการกระท�าถูกน�ามาเชื่อมโยงและจัดระเบียบผ่านการวางโครงร่างของเรื่อง

ซึ่งประกอบด้วยชุดของมโนทัศน์ที่สะท้อนความหมายของเหตุการณ์ต่างๆ	 การเล่าเรื่องจึงเป็น

วิธีการทีท่�าให้คนสามารถจบัภาพประสบการณ์ทีเ่กิดข้ึนโดยใช้ภาษาซึง่ประกอบด้วยประโยคต่างๆ		

เพื่อแสดงล�าดับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	 นอกจากนี้เรื่องเล่ายังมี	 โครงเรื่อง	 (plot)	 ซึ่งเป็นตัว

ก�ากับการจัดล�าดับประโยคและเหตุการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	การวางโครงเรื่องมีส่วนส�าคัญในการ

ท�าให้เหตุการณ์ต่างๆ	 มีความหมายตามที่ผู้เล่าเรื่องต้องการ	 เรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นจะมีจุดเริ่ม

ต้น	ช่วงกลาง	และจุดจบของเรื่อง	(Elliot,	2005)	

 

	 โดยทั่วไปเร่ืองราวมักเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของ

ผู้เล่าเรื่อง	โดยมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดข้ึน	และติดตามด้วยการมีเหตุการณ์ที่คนไม่ได้คาดหวัง

หรือคาดคิดมาก่อนเกิดขึ้น	 และท�าให้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมาในตอนแรกเปล่ียนแปลงไปจาก
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สิ่งที่คาดไว้	 หรือขาดดุลยภาพ	 หรืออาจมีผลท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะบางประการ

ของบุคคล	 โครงเรื่องมักเป็นการล�าดับเหตุการณ์หนึ่งไปสู่เหตุการณ์หนึ่ง	 และแม้ว่าการศึกษา

สาเหตุหรือค�าอธิบายจะมิได้เป็นประเด็นส�าคัญของการศึกษาเรื่องเล่า	 	 แต่เราก็ไม่อาจละเลย

ความเข้าใจในเชิงเหตุผลที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆ	เรื่องเล่าน�าเสนอเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น	

และตามด้วยเหตุการณ์ต่อมา	ภายใต้บริบททางสังคมนั้นๆ	

	 ในการศึกษาเรื่องเล่าจะให้ความส�าคัญกับบริบทขณะเล่าเรื่อง	 และบทบาทของผู้ฟัง

ที่มีต่อการสร้างเรื่องราวของผู้เล่า	การเล่าเรื่องผ่านภาษา	ให้ความส�าคัญกับการกระท�าร่วมกัน	

(joint	 action)	 ระหว่างผู้เล่าเรื่องและผู้ฟัง	 ในการเล่าเรื่อง	 ผู้เล่าต้องการพื้นที่ของการสนทนา	

(conversation	space)	เพ่ือให้สามารถเล่าเรือ่งให้อกีคนหนึง่ฟัง	ผูเ้ล่าเรือ่งจะค�านงึว่า	ก�าลงัเล่าเรือ่ง

ให้ใครฟัง	 จะต้องตัดสินว่า	 จะสามารถสื่อสารข้อมูลให้ดีที่สุดอย่างไร	 ซึ่งส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การ

ประเมินสถานการณ์ด้วยว่า	ผู้ฟังต้องการฟังอะไร	การให้รายละเอียดบางอย่างอาจเป็นความ

เสี่ยงส�าหรับผู้เล่า	ดังน้ันผู้เล่าอาจหลีกเลี่ยงที่จะเล่าถึงเหตุการณ์บางเรื่อง	บรรยากาศของ

การแบ่งปันความรูส้กึในการสนทนาจงึมคีวามส�าคญัต่อเรือ่งราวขณะทีผู่เ้ล่ารือ้ฟ้ืนความทรงจ�า	

	 ในการศึกษานี้นักวิจัยเป็นคู่สนทนาที่มีความกระตือรือร้นที่จะพูดคุย	ฟังโดยไม่ตัดสิน

ถูกผดิ	 ไม่กดดนัผูเ้ล่าเรือ่งให้พูดหรอืตอบในสิง่ทีนั่กวิจยัเห็นว่ามคีวามส�าคญั	 แต่จะใช้การพูดคยุ

ในลักษณะที่ผู้เล่าเรื่องมีอิสระที่จะทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นและเชื่อมโยงกับชีวิตในปัจจุบัน	 รวมทั้ง

การคาดหมายสิง่ทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคตด้วย	การสนทนาอยู่บนพ้ืนฐานของความเข้าใจ	ความเสมอภาค	

ไม่มกีารบังคบั	 กดดนัให้พูด	 ไม่ตัดสนิผดิถูก	 ทัง้ผูวิ้จยัและผูต้้องขงัอยู่ในบรรยากาศของความสบายใจ

ในการพูดคุย	แลกเปลี่ยน	นักวิจัยมิใช่ผู ้ถาม	และผู้ต้องขังเป็นผู้ตอบ	แต่เป็นบรรยากาศ

ของการเอือ้อ�านวยให้เรือ่งราวต่างๆ	ได้รบัการทบทวน	ร�าลกึถึง	และสือ่สารผ่านสิง่ทีเ่ป็นเรือ่งเล่า	

	 อย่างไรก็ตาม	ในสภาวการณ์ทีเ่ป็นการสนทนาระหว่างนักวิจยักับผู้ต้องขังย่อมมคีวามสัมพันธ์

เชงิอ�านาจเกิดขึน้อย่างปฏิเสธไม่ได้	ในหลายๆ	กรณีบรรยากาศของการพูดคยุอาจท�าให้ผูเ้ล่าเรือ่ง

กลายเป็นวัตถุเพ่ือการศึกษาส�าหรับนักวิจัย	แน่นอนว่า	อ�านาจเป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึน	และอาจ

มีการสับเปลี่ยนไปมาระหว่างนักวิจัยและผู้เล่าเร่ืองได้	(Alex	&	Hammarstrom,	2007)	การท่ี

นกัวิจยัพยายามมองสถานการณ์ทีเ่กิดข้ึนในขณะพูดคุย	 จากมมุมองท่ีหลากหลายซึง่เป็นกระบวนการ

ของการสะท้อนกลบัช่วยให้นกัวิจยัตระหนกัถึงความสมัพันธ์เชงิอ�านาจในขณะพูดคยุ	 และมผีล
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ต่อการปรับท่าทีในการพูดคุยใหม่เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เสมอภาคมากขึ้นได้	 ทุกคนล้วนมีมุม

มองทีห่ลากหลายต่อเหตกุารณ์ต่างๆ	ทีเ่กิดขึน้	ดงันัน้สิง่ท่ีผูเ้ล่าน�ามาเล่า	จงึขึน้อยู่กับบรบิท	ผูฟั้ง	

และความต้องการของผูเ้ล่าเรือ่ง	 ความไวต่อสถานการณ์และความยืดหยุ่นขณะพูดคุยของนักวิจยั

จึงมีส่วนส�าคัญต่อการสร้างบรรยากาศของความเสมอภาคและมีผลต่อเรื่องราวท่ีผู้เล่าเรื่อง

น�ามาบอกเล่า

หลักก�รสนทน�กับเด็ก
	 การสนทนากับเด็กเป็นเรื่องที่ต ้องท�าด้วยความระมัดระวัง	โดยเฉพาะเด็กซึ่ง

ผ่านประสบการณ์ของความเจ็บปวด	 ความทุกข์	 ความเศร้า	 หรือการถูกกระท�ารุนแรงมาก่อน	

หลกัการส�าคญัของการสนทนากับเดก็คอื	จะต้องไม่ให้การพูดคุยไปกระทบกระเทือนจติใจของเด็ก	

ท�าให้เดก็มคีวามทุกข์หรอืเจบ็ปวดมากขึน้	เดก็ในทีน่ีห้มายถึงผูท้ีม่อีายุไม่เกิน	18	ปี		การศกึษานี้

ใช้หลักการการพูดคุยสนทนากับเด็กตามแนวทางของวิธีการศึกษาเรื่องเล่าซึ่งปฏิสัมพันธ์

ระหว่างนักวิจัยกับกับเด็กจะอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ	 ความเสมอภาค	 ไม่มีการบังคับ	

กดดันให้พูด	ไม่ตัดสินผิดถูก	นักวิจัยมิใช่ผู้ถาม	และเด็กไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ตอบ	แต่เป็นการสนทนา

ภายใต้บรรยากาศที่เอื้ออ�านวยให้เรื่องราวต่างๆ	ได้รับการทบทวน	ร�าลึกถึง	และส่ือสารผ่าน

สิ่งที่เป็นเรื่องราว	การสนทนาด�าเนินไปด้วยความสบายใจของเด็กที่จะพูดคุย	

 

	 ค�าถามส�าคัญในเชิงจริยธรรมของการวิจัยที่มีต่อเด็กคือ	 การกลับมาเล่าเรื่องใหม่อีก

ครั้งมีผลต่อตัวเด็กอย่างไร	วิธีการศึกษาเร่ืองเล่ามองว่า	การเล่าเรื่องราวของตนเองไม่ใช่

การสะท้อนปัญหาท่ีมีผลในทางลบต่อจิตใจของผู้เล่าเรื่อง	 หากแต่เป็นทางออกของปัญหา

ภายในจิตใจของบุคคล	โดยที่นักวิจัยฟังด้วยความเข้าใจ	และพยายามให้เด็กแยกปัญหาที่เกิด

ขึ้นออกจากตนเอง	(externalizing	the	problems)	โดยมองว่าเรื่องต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	ล้วนประกอบ

สร้างมาจากสิ่งต่างๆ	 มากมายที่ตัวเด็กเองไม่อาจควบคุมได้	 เป็นการแยกปัญหาที่เกิดขึ้นออก

จากตนเอง	ไม่โทษตนเอง	การน�าเรือ่งราวกลบัมาร้อยเรยีงและเล่าใหม่อกีครัง้จงึเป็นการเปิดโอกาส

ให้เด็กได้จัดระบบเหตุการณ์ต่างๆ	ในชีวิตของตนเองข้ึนมาใหม่อีกครั้ง	(re-authoring)	

ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตของตนเอง	

	 วิธีการศึกษาเรื่องเล่ามองว่าการทบทวนเรื่องที่ผ ่านมาในชีวิตโดยมีผู ้ฟังที่ให้

ความสนใจและเข้าใจถือเป็นลดความกดดันที่สะสมอยู่ภายในจิตใจ	 ซึ่งเรียกว่าเป็นการบ�าบัด
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ผ่านเรือ่งเล่า	(narrative	therapy)	แนวคดินีม้องว่า	แต่ละบคุคลคอื	“ผูเ้ชีย่วชาญ”	ในชวิีตของตนเอง	

มีทักษะ	ความสามารถ	ความเชื่อ	ความตั้งใจ	และศักยภาพ	ที่จะลดอิทธิพลของปัญหาที่มี

ต่อตนเอง	 การบ�าบัดผ่านเรื่องเล่ามิใช่การปฏิเสธไม่รับรู้ปัญหา	 หรือหาข้อแก้ตัว	 หรือโทษผู้อื่น	

แต่เป็นการมองปัญหาต่างๆ	 อย่างรู้เท่าทัน	 และพยายามรับมือกับปัญหาด้วยตนเอง	 เป็นการ

ปรับการมองและการรับรู ้	ช่วยให้เด็กเกิดก�าลังใจ	เกิดพลัง	และมีความเคารพในตนเอง	

เป็นการเรียกคืนตัวตนที่ถูกลดทอนลงให้กลับคืนมา	

	 ในการพูดคุยกับเด็ก	นักวิจัยเริ่มต้นการสนทนาด้วยการอธิบายถึงวัตถุประสงค์

ในการพูดคุยว่า	 ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับแม่ของเด็ก	 และแม่ยินดีให้นักวิจัยได้มาพบปะพูด

คุยกับลูกของแม่	 ทั้งนี้เด็กมีสิทธิเลือกที่จะคุยหรือบอกเล่าเฉพาะสิ่งที่ต้องการ	 นอกจากนี้ได้ขอ

อัดเทปค�าสนทนาโดยให้ความมั่นใจว่า	 ทั้งค�าบอกเล่าและเทปบันทึกการสนทนาจะถูกเก็บ

เป็นความลับ	และในระหว่างการสนทนา	เด็กจะขอให้ยุติการบันทึกเทปการสนทนาเมื่อใดก็ได้	

ทั้งนี้จะมีการถอดเทปบันทึกการสนทนา	 ซึ่งกระท�าด้วยความรอบคอบ	 มีเฉพาะผู้ถอดเทปที่ไว้

วางใจได้	บทถอดเทปนี้ได้น�ามาใช้ในการเขียนเรื่องเล่า	 โดยในการเขียนได้มีการเปลี่ยนชื่อของ

ทุกคนเป็นชื่อสมมุติ

	 ผู ้ซึ่งพูดคุยกับเด็กจะมีบทบาทเป็นผู ้ฟังท่ีดี	สนใจในเรื่องราวของท่ีเด็กบอกเล่า

อย่างจริงจัง	ไม่กังวลอยู่กับค�าถามที่ถามและค�าตอบที่ได้รับ	แต่ให้ความเอาใจใส่กับเรื่องที่เด็ก

เล่าและสนใจกับความรู้สึกของเด็ก	ไม่ขัดจังหวะการพูดของเด็ก	แม้ว่าในการสนทนาอาจ

จะด�าเนินไปอย่างช้าๆ	 เด็กอาจหยุดพูดเป็นบางช่วง	 แต่นักวิจัยจะหยุดฟังหรือสนับสนุนให้เด็ก

พูดต่อหรือขยายความในเร่ืองที่พูดค้างไว้	ในการสนทนาไม่มีขัดจังหวะการพูดของเด็กด้วย

การแทรกความคดิเหน็ของตวัเอง	 หรอืคดัค้าน	 หรอือบรมสัง่สอนเดก็	 สิง่ทีส่�าคญัคอืนกัวิจยัจะไม่มี

การพูดหยอกล้อหรือใช้ค�าพูดแบบตลกขบขันกับเด็ก	เพราะโดยทั่วไปเด็กจะไม่สนุกไปกับ

เรือ่งสนกุหรอืโจ๊กของผูใ้หญ่	 การสนทนากับเด็กด�าเนนิไปแบบให้เกียรต	ิ ไม่ถือวิสาสะ	 ซึง่ช่วยให้

เดก็มคีวามสบายใจและอยากสนทนา	ในระหว่างการสนทนานักวิจยัอาจแลกเปล่ียนประสบการณ์

ของตนเองซึ่ง	เป็นการแบ่งปันประสบการณ์อย่างจริงจัง	ไม่ใช่การเสแสร้ง	

	 ส่วนใหญ่แล้วการสนทนากับเด็กกระท�าในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ	์

โดยผู้อุปการะเด็กซึ่งส่วนใหญ่เป็นตา/ยาย	แต่ก็มีท่ีเป็นปู่/ย่า/ป้า/ลุงของเด็ก	เป็นผู้พาลูกของ



53

ผู้ต้องขังหญิงมาที่เรือนจ�า	สถานที่การจัดกิจกรรมอยู่ใกล้ๆ	กับแดนหญิง	ปกติทางเรือนจ�าจะใช้

เป็นท่ีจัดกิจกรรมบางอย่างที่มีคนมาร่วมไม่มากนัก	บางครั้งใช้เป็นสถานท่ีส�าหรับเลี้ยงอาหาร

ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเรือนจ�า	 พื้นที่ส�าหรับใช้ในการสนทนาไม่มีลักษณะที่ก่อให้เกิดความตึงเครียด	

เช่น	 ก�าแพงสูง	 ลวดหนาม	 หรือลูกกรง	 การสนทนาด�าเนินไปอย่างเป็นกันเอง	 มีการจัดอาหาร	

ผลไม้	 และน�้าดื่ม	 ส�าหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมและผู้เป็นแม่	 ผู้มาเยี่ยมจะมากันหลายคนเฉลี่ยกลุ่ม

ละ	4-5	คน	การสนทนาจะเริ่มต้นโดยมีนักวิจัย	2	หรือ	3	คนเข้าไปแนะน�าตัวเองกับแต่ละกลุ่ม

ครอบครวั	และสนทนาเรือ่งทีส่ามารถคยุร่วมกนัได้	จากนัน้นกัวจิยัจะขอเวลาพูดคยุกับแต่ละคน	

โดยอาจขอแยกลูกหรือผู้อุปการะออกมาจากกลุ่มชั่วระยะหน่ึง	โดยท่ียังคงมีนักวิจัยบางคน

นั่งคุยอยู่ในวงสนทนา	นอกจากผู้มาเย่ียมมีท่าทีที่อยากคุยกับผู้ต้องขังเพียงล�าพัง	นักวิจัย

จะปลีกตัวออกมา	การพบปะแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ	2	ชั่วโมงครึ่ง		

ก�รวิเคร�ะห์เรื่องเล่�
	 จากเรื่องราวที่คนน�ามาเล่าสู่การวิเคราะห์	 มีกระบวนการท่ีซับซ้อนผ่านการตีความ

หลายขั้นตอน	 เร่ิมจากการมีเหตุการณ์เกิดข้ึนในชีวิตของผู้เล่า	 ผู้เล่าจะตีความและเลือกเก็บ

บางสิ่งไว้ในความทรงจ�า	กลายเป็นประสบการณ์ชีวิตของผู้เล่า	ซึ่งถูกน�ามาบอกเล่าอีกครั้ง	

ในขณะท่ีนักวิจัยกับผู้เล่าเรื่องสนทนากันเรื่องราวต่างๆ	 ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากปฏิสัมพันธ์

และความเข้าใจที่เกิดข้ึนระหว่างกัน	 จากน้ันนักวิจัยจึงได้น�าเรื่องเล่าของผู้เล่าเรื่องมาตีความ

และเขียนเป็นเรื่องราวผ่านกระบวนการที่เรียกว่า	 การวิเคราะห์เรื่องเล่า	 เป้าหมายส�าคัญของ

การวิเคราะห์เรื่องเล่า	 ไม่ใช่การผลิตสิ่งที่ผู้วิจัยได้ฟังหรือรับรู้	 แต่เป็นการสร้างกรอบที่มีพลวัต

ในการน�าองค์ประกอบของข้อมูลมาร้อยเรียงหรือถักทอในลักษณะที่น่าสนใจซึ่งสะท้อนออกมา

จากตัวนักวิจัยในฐานะที่เป็นผู้เข้าไปแบ่งปันประสบการณ์กับผู้เล่าเรื่อง	โดยนักวิจัยสามารถ

ให้ภาพของเรื่องราวที่สอดประสานกันระหว่างบริบทกับส่วนต่างๆ	 ของข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้อ่าน

เข้าถึงและเข้าใจเรื่องที่นักวิจัยต้องการน�าออกมาสู่ผู้อ่าน

 

	 เรื่องราวส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์วิกฤตในชีวิตของผู้เล่าเรื่อง	 ซึ่งผูกโยงให้

เห็นถึงเส้นทางของการต้องเดินเข้ามาถึงจุดที่ผู้เล่าก�าลังสนทนากับนักวิจัย	 ส�าหรับผู้เป็นแม่ได้

ผ่านจุดเปลี่ยน	 (turning	 point)	 ส�าคัญของชีวิตจนต้องเข้ามาสู่เรือนจ�า	 บางคนต้องเข้ามาใน

เรอืนจ�าขณะก�าลงัตัง้ครรภ์	 หรอืเพ่ิงคลอดลกูได้ไม่นาน	 ในกรณีของเดก็ซึง่แม่ถูกจ�าคกุต้องสญูเสยี

ชีวิตในวัยเด็กที่ควรได้เติบโตและเรียนรู้ชีวิตเพื่อเป็นผู้ใหญ่	บางคนต้องยุติการเรียน	แต่บางคน
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ก็สามารถก้าวข้าวความล�าบากได้	มีโอกาสเรียนหนังสือ	และยังคงรักษาความสัมพันธ์กับแม่ไว้

ได้แม่แม่จะต้องอยู่ในเรือนจ�า	 เรื่องราวที่แตกต่างหลากหลายเหล่านี้คือตัวบท	 (text)	 ซึ่งถูกน�า

มาวิเคราะห์

	 ตัวบทประกอบด้วยประโยคต่างๆ	 ที่ถูกน�ามาเชื่อมโยงหรือร้อยเรียงในรูปของ

ถ้อยแถลง	 (statement)	 ซึ่งในการศึกษานี้คือ	 บทสนทนา	 (narrative	 text)	 ซึ่งได้จากการถอด

เทปค�าสนทนาระหว่างผู้วิจัยกับผู้เล่าเรื่อง	 (Polkinghorne,	 1995)	 	 การวิเคราะห์เรื่องเล่า	

เป็นการตีความของนักวิจัย	โดยอาศัยท้ังโลกทัศน์ของผู ้วิจัย	ประสบการณ์	และพ้ืนฐาน

ทางทฤษฎี	 เพ่ือการเข้าถึงเรือ่งเล่าของเรือ่งราว	 (storied	 narrative)	 ท่ีผูเ้ล่าเรือ่งต้องการน�าเสนอ	

ซึง่จะท�าเป็น	2	แบบ	แบบแรก	เป็นการน�าเรือ่งเล่ามาวิเคราะห์	(analysis	of		narrative)	และแบบ

ที่สองเป็นการวิเคราะห์เพื่อสร้างเรื่องเล่า	(narrative	analysis)		ซึ่งการศึกษานี้ได้ใช้

การวิเคราะห์ทั้งสองแบบ

	 การวิเคราะห์แบบแรกเป็นการน�าเรือ่งเล่ามาวิเคราะห์	ซึง่เป็นการน�าเรือ่งราว	หลายๆ	เรือ่ง	

และเกิดขึ้นกับผู้เล่าหลายๆ	 คน	 มาสร้างเป็นมโนทัศน์ต่างๆ	 และเชื่อมโยงมโนทัศน์เข้าด้วยกัน

ตามประเด็นของเรื่องที่ก�าลังศึกษา	บางครั้งจึงเรียกการวิเคราะห์แบบน้ีว่า	การวิเคราะห์

เพื่อสร้างตัวแบบ	 (paradigmatic	 analysis)	 	 หรือเพื่อสร้างทฤษฎี	 ซึ่งต้องอาศัยความไวเชิง

ทฤษฎี	(theoretical	sensitivity)	ในการตคีวาม	และการให้ความหมายกับข้อมลู	ผลการวิเคราะห์

ในลักษณะนี้ได้น�าเสนอในบทที่	3	-5			

	 ส่วนการวิเคราะห์ที่เรียกว่า	 การวิเคราะห์เพื่อสร้างเรื่องเล่า	 (narrative	 analysis)	

เป็นการวิเคราะห์โดยการน�าองค์ประกอบหรือส่วนต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือเรื่องราว

ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกรณีศึกษามาตีความเพื่อสร้างเป็นเรื่องเล่าแทนการแยกเรื่องราว

ออกเป็นส่วนๆ	บางทีจงึเรยีกการวเิคราะห์แบบนีว่้า	การสร้างเรือ่งราวจากข้อมลู	(the	configuration	

of	 data)	 การเชื่อมโยงเหตุการณ์ต้องอาศัยโครงเรื่อง	 เมื่อโครงร่างของเรื่องได้ก่อรูปขึ้นมา	

เหตุการณ์ท่ีมีความส�าคัญจะเป็นตัวคลี่คลายเร่ืองราวให้ปรากฏออกมา	โครงเรื่องจะเป็น

ตัวบอกนักวิจัยว่ามีเหตุการณ์หรือองค์ประกอบใดบ้างที่ควรจะน�าเข้ามาสู่เรื่องราว	 แต่มิใช่ว่า

ข้อมูลทั้งหมดมีความจ�าเป็นส�าหรับการสร้างเรื่องราว	 	 ข้อมูลซึ่งไม่ได้ขัดแย้งกับโครงเรื่องและ

มิได้มีส่วนช่วยในการช่วยสร้างเร่ืองราวข้ึนมา	อาจไม่จ�าเป็นต้องน�ามาเป็นส่วนหน่ึงของ
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ผลการวิจยั	 เพราะประสบการณ์ของมนุษย์มมีากมาย	 การน�าสิง่เหล่าน้ีมาสูก่ารสร้างเป็นเรือ่งราวต้อง

อาศัยการจัดระเบียบที่มากกว่าการจัดระเบียบที่เกิดขึ้นในประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

ของมนุษย์		อย่างไรก็ตามมิได้หมายความว่ากระบวนน้ีจะใช้การบังคับให้เหตุการณ์หรือ

เรือ่งราวต่างๆ	 เข้ามาสูโ่ครงเรือ่งท่ีนักวิจยัก�าหนดไว้ล่วงหน้า	 เรือ่งราวท่ีเป็นผลงานขัน้สดุท้ายของ

นักวิจัย	จะต้องสอดคล้องกับข้อมูล	แต่ขณะเดียวกันก็ต้องจัดระเบียบและให้ความหมาย

ที่ไม่ปรากฏอยู่ในตัวข้อมูลด้วย	 	 นักวิจัยใช้ความรู้ในสาขาของตนเองช่วยในการตีความค�าพูด	

การกระท�า	และเรือ่งราวในฐานะเป็นข้อมลู	ดงัน้ันนักวจิยัจะต้องเสนอท้ังเหตุการณ์และข้อถกเถียง

เพ่ือสนบัสนุนความเป็นได้ของเรือ่งราวท่ีนกัวิจยัได้สร้างข้ึน	ผลการวเิคราะห์ได้น�าเสนอในบทที	่6
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“...เร่ืองเล่าของผู้ต้องขังหญิงแสดงให้เห็นว่า เมื่อชีวิตประสบกับสภาวะ

วิกฤตที่ร้ายแรงอย่างกรณีของการถูกจับกุม ด�าเนินคดี และการถูกจ�าคุก 

บคุคลทีเ่ข้ามาช่วยเหลอืดแูลและเป็นท่ีพ่ึงได้มากทีส่ดุคอืพ่อแม่ของผูห้ญิง”
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	 การที่แม่ถูกจ�าคุกท�าให้บ้านต้องตกอยู่ในสภาวะวิกฤต	โดยเฉพาะหากแม่เป็นผู้ซึ่ง

มนียัส�าคญัต่อการด�ารงอยู่ของครอบครวั	เช่น	ผูห้ารายได้หลกั	เป็นผูด้แูลเลีย้งดลูกู	เป็นคนตดัสนิใจ

ในเรื่องส�าคัญๆ	ของบ้านให้ค�าปรึกษาแนะน�ากับคนในครอบครัว	แก้ปัญหาต่างๆ	ท่ีเกิดขึ้น	

การจ�าคุกของแม่ท�าให้สมาชิกในบ้านต้องเผชิญกับความวิตกกังวล	สูญเสียความมั่นใจ

ในอนาคต	รวมทัง้อาจต้องสญูเสยีเงนิเป็นจ�านวนมากหรอืเป็นหนีเ้ป็นสนิเพ่ือช่วยเหลอืในช่วงของ

การด�าเนินคดีและพิจารณาคดี		การรับมือของคนในบ้านที่มีต่อการกระท�าผิดที่เกิดขึ้น	มีหลาย

แบบ	เช่น	การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและผลที่ติดตามมาโดยไม่มีเงื่อนไข	คือพร้อมร่วมทุกข์ร่วมสุข

ไปกับแม่	หรือการไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและปฏิเสธท่ีจะเข้าไปร่วมรับผิดชอบ	หรือมีความ

ผดิหวัง	เสยีใจ	แต่ไม่สามารถช่วยอะไรได้	ปฏกิิรยิาในรปูแบบต่างๆทีเ่กิดขึน้มาจากเงือ่นไขต่างๆ

หลายประการ	และมีผลอย่างมากต่อการให้ความช่วยเหลือประคับประคองสถานการณ์ท่ี

เกิดขึ้นให้เกิดผลในทางลบต่อสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะลูกซึ่งยังเป็นเด็กที่ไม่สามารถ

พึ่งตนเองได้	

	 ประสบการณ์ชีวิตของผู้ต้องขังหญิงแสดงให้เห็นว่า	 บ้านซึ่งมีลักษณะเป็นครอบครัว

สามรุ่นหรือครอบครัวข้ามรุ่นมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลอันเลวร้ายจากการถูกจ�าคุกของแม่

น้อยกว่าบ้านซึ่งมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว	คือมีเฉพาะคนรุ่นพ่อแม่และลูกอยู่ด้วยกัน	

ทั้งนี้เพราะในครอบครัวเดี่ยว	 ความมั่นคงปลอดภัยและความผูกพันถูกจ�ากัดอยู่เฉพาะคนสอง

รุ่นอายุ	 คือพ่อแม่กับลูก	 การจากไปอยู่ในเรือนจ�าของแม่มีแนวโน้มจะมีผลกระทบอย่างรุนแรง

ต่อการดุลยภาพของบ้าน	และอาจมีผลท�าให้ลูกซึ่งเป็นเด็กต้องย้ายที่อยู่อาศัย	ซึ่งอาจให้ไปอยู่

กับปู่/ย่า/ตา/ยาย	หรืออาจต้องมีการจัดการให้ญาติพี่น้องย้ายเข้ามาช่วยดูแลเด็ก	

สภ�วะครอบครัว
ก่อนแม่ถูกจำ�คุก

3
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	 เมื่อเด็กตกอยู่ในภาวะการสูญเสียแม่	 เด็กจะมีการตอบสนองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แตกต่างกนัไปบางคนสามารถก้าวข้ามความภาวะวิกฤตน้ีและด�าเนนิชวีติต่อไปได้ตามสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไป	แต่บางคนวนเวียนอยู่กับความทุกข์	ความโศกเศร้า	ความเครียด	จนมีผล

ในทางลบต่อการด�ารงชีวิตและพฤติกรรมในหลายๆ	ด้าน	 เช่น	การเรียน	การคบเพื่อน	สุขภาพ	

ความมั่นคงทางด้านจิตใจ	 ผลท่ีเกิดขึ้นกับเด็กแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับสภาวะของครอบครัว

ก่อนท่ีจะมเีหตกุารณ์วิกฤตเกิดข้ึน	โดยเฉพาะความสมัพันธ์ของสมาชกิในครอบครวั	สถานะทางสงัคม

และเศรษฐกิจของครอบครวัความเข้มแข็งทางด้านจติใจของคนของครอบครวั	 และการสนับสนุน

ของญาติพี่น้อง		

	 ผู้ต้องขังหญิงมีแนวโน้มจะมาจากประชากรซึ่งมีการศึกษาในระดับไม่สูงนักส่วนใหญ่

เมื่อเรียนจบการศึกษาภาคบังคับแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อโดยจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในลักษณะ

ของการเป็นแรงงานรบัจ้าง	หรอืงานอืน่ๆ	ทีไ่ม่ต้องใช้วุฒบิตัรการศกึษาเป็นใบเบกิทาง	เช่น	การค้า

ขายเลก็ๆ	น้อยๆ	หรอืงานบรกิารอืน่ๆ	เช่น	การท�างานบ้าน	รบัจ้างเลีย้งดเูดก็	(นภาภรณ์	หะวานนท์	

และคณะ,	2555a)	ด้วยสถานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีของครอบครัว	รายได้จากการท�างาน

ของแม่จึงมีนัยส�าคัญต่อการด�ารงอยู่ของครอบครัว	ในกรณีที่แม่จากบ้านไปท�างานในท่ี

ห่างไกลก็	โดยฝากให้ยาย	ตา	ย่า	ปู	่หรอืพ่ี	ป้า	น้า	อา	เป็นผูด้แูลลกู	แม่มกัจะส่งเงินมาให้เพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายในครอบครัวดังนั้นการถูกจ�าคุกของแม่จึงมีผลท�าให้ครอบครัวตกอยู่ในภาวะวิกฤต

 

	 วิธีการศึกษาเรื่องเล่าให้ความส�าคัญกับเหตุการณ์วิกฤต	(critical	event)	ที่มีผลท�าให้

ชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมีนัยส�าคัญ	การเปิดพื้นที่ให้บุคคลได้ทบทวนเรื่องราว

ต่างๆ	ซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตหลังจากเกิดเหตุการณ์วิกฤตช่วยให้เข้าถึงความหมายที่บุคคลให้กับ

สิ่งต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	และเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆ	เข้าด้วยกันเพื่ออธิบายสิ่งต่างๆ	ที่มีความสมเหตุ

สมผลส�าหรบัตวัเอง	 การศกึษานีใ้ห้ความสนใจผูท้ีต้่องเข้ามาเก่ียวข้องกับการทีแ่ม่ต้องโทษจ�าคกุ	

3	กลุ่ม	ได้แก่	(1)	แม่ซึ่งต้องโทษจ�าคุก	โดยเฉพาะในประเด็น	การให้ความหมายของการกระท�า

ผิดของตนเองในฐานะของแม่	และการก�าหนดบทบาทของตนเองในฐานะแม่ในขณะท่ีอยู่

ในเรือนจ�า	 (2)	 ลูกของผู้ต้องขังหญิงซึ่งโตพอที่จะเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ	 ให้ความหมายกับ

การกระท�าผิดของแม่อย่างไร	 และมีผลต่อการรับรู้การที่แม่ต้องจากบ้านไปอยู่ในเรือนจ�า

อย่างไร	และ	(3)	ผู้อุปการะลูกซึ่งต้องเข้ามารับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่แม่ถูกจ�าคุก	โดยเฉพาะ

การดูแลลูกซึ่งเป็นเด็ก	 การศึกษาย้อนกลับไปถึงสภาวการณ์ของครอบครัวก่อนหน้าที่แม่จะถูก
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จ�าคุกและกระบวนการเข้าสู่การประกอบอาชญากรรมของแม่	 จะช่วยให้เข้าถึงสิ่งที่จะเกิดกับ

ลูกซึ่งเป็นเด็กได้มากขึ้น	ประเด็นที่มีความส�าคัญในเรื่องนี้ได้แก่	(1)	องค์ประกอบของครอบครัว	

(2)	ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว	(3)	ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก	(4)	สถานะ

ทางเศรษฐกิจและสงัคมของครอบครวัก่อนการถูกจ�าคกุ	 และ	 (5)	 การเข้าสูเ่ส้นทางการประกอบ

อาชญากรรมของแม่	

 

	 ผลท่ีจะเกิดขึ้นกับลูกซึ่งเป็นเด็กเมื่อแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ามีความหลากหลาย

ขึ้นอยู่เงื่อนไขต่างๆ	โดยเฉพาะสภาวะการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และวิถีการด�ารงชีวิต

ของแต่ละบ้าน	ค�าว่าบ้าน	(hearth)	ในที่นี้มีความมากกว่าสถานที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิก	

และมีความหมายมากกว่าค�าว่าครัวเรือนซึ่งมักใช้กันในงานส�ารวจข้อมูล	 บ้านหมายรวมไปถึง	

พ้ืนที่ 	องค์ประกอบ	และระบบความสัมพันธ์ของคนท่ีถูกนับรวมเป็นสมาชิกของบ้าน	

ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ที่บ้านเป็นประจ�าหรือไม่	 แต่การด�ารงอยู่ของบุคคลนั้นๆ	 ในฐานะสมาชิก

ของบ้านมีผลต่อคนอื่นๆ	ในบ้าน	บ้านที่มีความสัมพันธ์ที่อบอุ่น	เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา	ต่าง

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะมีความพร้อมในการปรับตัวรับเหตุการณ์วิกฤตได้มากกว่าบ้านซึ่ง

สมาชิกต่างคนต่างอยู่	 ไม่ผูกพันกัน	 หรืออาจเป็นไปได้ว่า	 บ้านซึ่งมีความมั่นคงทางด้าน

เศรษฐกิจอาจสามารถประคับประคองให้เด็กก้าวพ้นวิกฤตของการท่ีแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือน

จ�ามากกว่าบ้านที่อัตคัตขัดสน

 

	 การน�าเสนอในส่วนนี้มาจากการวิเคราะห์เรื่องเล่าซึ่งผู้ต้องขังหญิงได้ย้อนร�าลึก

ถึงอดีตเมื่อยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในเรือนจ�า	รวม	50	คน	โดยในการเล่าเรื่องมีการกล่าวถึงเหตุการณ์

และบุคคลต่างๆ	 เข้ามาเกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะเมื่อการสนทนามีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการมีคู่ครอง

และการมีลูก	 ผู้หญิงจะเชื่อมโยงชีวิตที่ต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ากับชีวิตเมื่ออยู่ภายนอกเรือนจ�า

อย่างชัดเจน	 การศึกษานี้ให้ความสนใจกับสภาวการณ์ท่ีแตกต่างกันของผู้หญิงซึ่งเป็นผู้เล่า

เรื่องอันได้แก่	การให้ความหมายกับชีวิตครอบครัวและลูก	การเป็นแม่	รวมไปถึงการให้

ความหมายกับการกระท�าผดิ	การถูกจบั	และด�าเนินคดี		ซึง่จะเกีย่วข้องกับการมองอดีตของตัวเอง	

และการประกอบสร้างอัตตลักษณ์ขึ้นมาใหม่หลังจากต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า	 ซึ่งจะเชื่อมโยง

กับสภาวะที่ผู้หญิงนิยามว่าตัวเองเป็น	“นักโทษ”	และความวิตกกังวลใน	“สถานะของความ

เป็นแม่”	ทีถู่กกฎหมายจ�ากดัอสิรภาพ	ซึง่ท้ังหมดนีจ้ะช่วยให้เข้าใจถึงสถานการณ์ท่ีการเข้าไปอยู่

ในเรือนจ�าของแม่กับผลที่เกิดกับลูกที่ยังเป็นเด็ก
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	 การวิเคราะห์เร่ืองเล่าของผู้ต้องขังหญิงช่วยให้สามารถจัดประเภท	 (categorize)	

สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการรับมือเหตุการณ์วิกฤตของครอบครัวและผลที่มีต่อเด็กได้		3	กลุ่ม	

ได้แก่		(1)	บ้านที่มีสายใยผูกพันกัน	(2)	บ้านท่ีอัตคัดขัดสน	และ	(3)	บ้านเปราะบาง	

บ้านแต่ละประเภทสะท้อนเสถียรภาพ	ความมั่นคง	ภูมิคุ้มกัน	และดุลยภาพของสมาชิกในบ้าน	

เมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์วิกฤตและการแสวงหาทางเลือกเพื่อก้าวผ่านสิ่งที่เกิดขึ้น	

บ้�นที่มีส�ยใยผูกพันกับก�รรับมือก�รถูกจำ�คุกของแม่
	 ความผูกพัน	 (bonding)	 ระหว่างพ่อแม่กับลูก	 เป็นองค์ประกอบส�าคัญที่มีผลต่อ

พัฒนาการของเดก็และท�าใหเ้ด็กมพีฤตกิรรมสอดคลอ้งกับความคาดหวงัของพอ่แมแ่ละบรรทัดฐาน

ของสังคม	มีการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นว่า	ความผูกพันที่เปราะบางระหว่างลูกกับพ่อแม่มีผล

ต่อการเรยีนและการมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างอนาคตทีดี่ของลกู	(Sweet,	1991;	Gardner	&	Shoemaker,	

1989)		เด็กท่ีได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรัก	ความอบอุ่น	และได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่

มีความเสี่ยงน้อยมากที่จะท�าอะไรออกนอกลู่นอกทาง	หรือเป็นเด็กเกเร	ความรักความอบอุ่น

มีผลในทางบวกต่อพฤติกรรมของเด็ก	 การมีสายใยผูกพันกันประกอบกับการที่พ่อแม่พยายาม

ส่งผ่านความคาดหวังของตนเองไปยังลูก	 การให้ก�าลังใจและการสนับสนุนให้ลูกมีวุฒิภาวะ

และความรับผิดชอบ	 มีผลในทางบวกต่อเด็ก	 ซึ่งตรงกันข้ามกับเด็กที่มาจากครอบครัวทีพ่่อแม่

ไม่ใส่ใจหรอืปล่อยปละละเลย	 พ่อแม่ใช้อ�านาจ	ตเิตยีน	หรอื	มองลกูในแง่ร้าย	 (Baumrind,	 (1967;	

1971)	 	

	 สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นถูกน�าไปเชื่อมโยงกับสภาวะของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว	

(หมายถึงครอบครัวซึ่งมีเฉพาะพ่อหรือแม่เป็นผู้เลี้ยงลูก)	ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่บ้านขาดคนที่

จะช่วยกันดแูล	ให้ความอบอุน่และการสนบัสนนุลกู	ท่ีอาจมผีลต่อลกูได้		(Felson,	1986;	Felson	

and	Cohen,	1980)	มีการศึกษาที่ให้ข้อสรุปว่า	การเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมีผลทางอ้อม

ต่อพฤตกิรรมในทางลบของเดก็	เพราะเป็นไปได้ว่าพ่อหรอืแม่ซึง่ต้องเลีย้งลกูเพียงล�าพังมโีอกาส

ทีจ่�ากดัหรอืความเปน็ไปไดน้อ้ยทีจ่ะเขา้ไปมสีว่นรว่มกบักจิกรรมของโรงเรยีนหรอืชมุชน	 (Sampson,	

1987)	 ดังนั้นชีวิตครอบครัวหรือชีวิตคู่ที่ล่มสลาย	 อาจใช้เป็นดัชนีของการที่ท�าให้พ่อหรือแม่

ต้องแยกตัวออกจากการมีส่วนร่วมในชุมชน	(Blau	&	Blau,	1982)	นอกจากน้ียังมีการศึกษา

ในสหรัฐอเมริกาที่แสดงให้เห็นว่า	 เด็กซึ่งเติบโตมาในบ้านซึ่งมีเพียงพ่อหรือแม่มีแนวโน้ม
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จะประกอบอาชญากรรมมากกว่าผู ้ที่เติบโตขึ้นมาภายใต้สภาวะแวดล้อมทางครอบครัว

ทีม่เีสถียรภาพมากกว่า	 อย่างไรก็ตามมไิด้หมายความว่าการท่ีพ่อหรอืแม่ต้องเลีย้งลูกเพียงล�าพัง

จะท�าให้ครอบครัวขาดเสถียรภาพเสมอไปพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวจ�านวนมากมีครอบครัวที่อบอุ่น

และประสบความส�าเร็จในการด�ารงชีวิต	

 

	 การน�าเสนอในส่วนน้ีให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัวไทย

ซึ่งมีแนวโน้มว่ามีอัตราการเพ่ิมขึ้นของครอบครัวระหว่างรุ่นอายุซึ่งเป็นครอบครัวที่มีตายาย

หรือปู่ย่าอยู่ร่วมกับพ่อและ/หรือแม่	 ลูกอยู่ร่วมกัน	 การเกิดขึ้นของสภาวการณ์นีส่วนหนึ่งน่าจะ

เป็นความพยายามเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลครอบครัว	 เช่น	 แม่อาจต้องออกไปท�างาน

เต็มเวลาหรือไปท�างานในที่ห่างไกลตายายหรือปู่ย่าจะเป็นผู้เข้ามาให้ความช่วยเหลือดูแล

หลาน	 ในขณะเดียวกันตายายหรือปู่ย่าซึ่งอาจมีอายุมากขึ้นก็อาจท�างานหนักน้อยลง	 เพราะมี

รายได้จากพ่อและ/หรือแม่มาใช้ในการเลี้ยงดูครอบครัว	

 

	 การเข้าไปสู่เส้นทางของอาชญากรรมของแม่อาจมาจากภาระซึ่งต้องรับผิดชอบ

ครอบครัว	หรือเงินขาดมือ	การที่ครอบครัวพึ่งพาแม่ในฐานะเป็นผู้หาเลี้ยงหลัก	ท�าให้เมื่อแม่ถูก

จับ	ครอบครัวจะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรง	เรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิงแสดงให้เห็นว่า	

ในครอบครัวที่มีสายใยผูกพันกันระหว่างรุ่นอายุ	 ส่วนใหญ่แล้วตายายจะเป็นผู้ดูแลหลานแทน

แม่ซึ่งต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า	 มีบางครอบครัวที่ปู่ย่าเป็นผู้ดูแล	 ส่วนสามีจะเข้ามารับบทบาท

ค่อนข้างน้อย	ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสามีจะไม่ได้อยู่ร่วมบ้านกับภรรยา	และมีบางส่วนท่ีสามี

ไม่รับผิดชอบในการดูแลครอบครัวมาตั้งแต่ก่อนผู้หญิงถูกจ�าคุก		การศึกษาน้ีพบว่า	สายใย

ผูกพันท่ีแข็งแรงของคนสองรุ่นอายุมีส่วนส�าคัญในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับสมาชิก

ในครอบครัวโดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้น		

ก�รเพิม่ขึน้ของครอบครวัระหว่�งรุน่อ�ยใุนช่วง 2 ทศวรรษท่ีผ่�นม� 
	 ในสังคมสมัยใหม่ครอบครัวมีแนวโน้มจะมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว	 (nuclear	

family)	มากขึ้น	เมื่อคนหนุ่มสาวแต่งงานหรือตกลงอยู่ร่วมกันแยกตัวออกมาจากบ้านของ

พ่อแม่	ซึง่มผีลท�าให้ลกูต้องแยกห่างจากปูย่่าตายาย	และท�าให้ความผกูพันระหว่างรุน่อายุ	(inter-

generational	 bond)	 เปลี่ยนไปสู่ความผูกพันที่จ�ากัดเฉพาะพ่อแม่ลูก	 (parent-child	 bond)		

อย่างไรก็ตามการส�ารวจโครงสร้างครอบครัวไทยของส�านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า	 แม้ส่วน
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ใหญ่ครัวเรือนไทยจะเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่ลูก	แต่ครอบครัวในลักษณะน้ี

ก็มีแนวโน้มลดลง	คือจากร้อยละ	56	ในปี	2545	เหลือร้อยละ	50	ในปี	2555	ในขณะเดียวกัน

ครอบครัวขยายซึ่งมีคนสองรุ่นอายุ	เช่น	พ่อแม่ตายาย	อยู่ด้วยกันมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนคือจาก

ร้อยละ	31ในปี	2545	เป็นร้อยละ	36	ในปี	2555	ที่น่าสนใจคือครอบครัวที่มีเฉพาะหลานอยู่กับ

ปู่ย่าตายาย	(ซึ่งเรียกว่า	ครอบครัวข้ามรุ่น)	 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	30	ในปี	2545	เป็น	ร้อยละ	34	

ในปี	2555	สะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างครอบครัวในสังคมไทยมีแนวโน้มของการอยู่ร่วมกัน

ของคนสองรุน่อายุมากข้ึน	 คอืเมือ่ทัง้พ่อหรอืแม่ต่างออกไปท�างาน	 ปู/่ย่า/ตา/ยาย	 จะเป็นผูท่ี้ช่วย

เข้ามาดแูลบ้านและหลาน	 โดยเฉพาะในกรณีทีก่ารท�างานทีต้่องไปจากบ้านเป็นระยะเวลานาน	 หรือ

เป็นการท�างานแบบไปๆ	มาๆ	พ่อแม่ไม่สามารถอยู่กับลูกได้ทุกวัน	

 

	 ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นอายุ	โดยเฉพาะสายสัมพันธ์หว่างแม่กับลูกและตายาย

กับหลาน	มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมไทยที่เมื่อลูกสาวแต่งงาน	ฝ่ายชายจะย้ายมาอยู่บ้านฝ่าย

หญิง	และลูกสาวจะเป็นผู้เลี้ยงดูพ่อแม่ในยามชรา	สายใยเชื่อมโยงระหว่างรุ่นจึงแนวโน้ม

จะเชือ่มผ่านทางฝ่ายแม่หรอืตายายของหลานในกรณีทีผู่ห้ญิงยุตคิวามสมัพันธ์กับสามหีรอืคูช่วิีต	

ลูกก็มักจะอยู่กับแม่มากกว่าอยู่กับพ่อ	ส่วนพ่อจะส่งเสียเลี้ยงดูลูกหรือไม่	แม่ก็จะยังคงเป็น

ผู้ดูแลลูกต่อไปตามก�าลังความสามารถ

	 เรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิงแสดงให้เห็นว่า	 เมื่อชีวิตประสบกับสภาวะวิกฤตที่ร้ายแรง

อย่างกรณีของการถูกจับกุม	ด�าเนินคดี	และการถูกจ�าคุก	บุคคลท่ีเข้ามาช่วยเหลือดูแลและ

เป็นทีพ่ึ่งได้มากทีส่ดุคอืพ่อแม่	ของผูห้ญิง	โดยเฉพาะเมือ่ผูต้้องขังหญิงมาจากบ้านซึง่เป็นการอยู่

ร่วมกันของพ่อแม่	ลูก	และหลาน	ซึ่งตายายมักเป็นผู ้ท่ีช่วยดูแลเล้ียงหลานอยู่ก่อนแล้ว	

ท�าให้การจากมาอยูใ่นเรอืนจ�าของแม่ไม่น�าไปสูก่ารจดัการในเรือ่งทีอ่ยู่อาศยั	(living	arrangements)	

ให้กับลูกของผู้ต้องขังแบบถอนรากถอนโคน	ทุกคนยังอยู่อาศัยในบ้านท่ีเคยอยู่มาก่อน	

มีเพียงแม่ของลูกที่จากไปอยู่ในเรือนจ�า	 หรือในกรณีที่แม่ต้องจากบ้านไปท�างานในที่ห่างไกล	

ในบ้านมีเพียงตายายและหลาน	(ครอบครัวข้ามรุ่น)	การจากไปอยู่ในเรือนจ�าของแม่มีแนวโน้ม

จะไม่ส่งผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจของลูกอย่างรุนแรง	 แน่นอนว่าการต้องไปอยู่ใน

เรือนจ�าของแม่มิได้มีความหมายต่อลูกและคนในบ้านเฉพาะการจากไปของแม่เท่านั้น	 แต่ยัง

หมายถึงเรื่องอื่นๆ	อีกมากมาย	(เช่น	การขาดรายได้ที่มาจากแม่	ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงปลอดภัย	

การจับจ้องและถูกดูหมิ่นจากคนรอบข้าง	ฯลฯ)	ซึ่งจะน�าเสนอในบทอื่นๆ	ต่อไป
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คว�มมั่นคงของคว�มสัมพันธ์ระหว่�งรุ่นอ�ยุ   
	 ความมัน่คงของสายใยผกูพันของคนในบ้านซึง่เป็นครอบครวัสองรุน่อายุหรอืครอบครวั

ข้ามรุ่น	 มีผลต่อการจัดการกับเหตุการณ์วิกฤต	 ซึ่งหมายรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกาย

และจิตใจของเด็ก	เรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิงแสดงให้เห็นว่า	สายใยผูกพันระหว่างรุ่นอายุ

เป็นระบบความสัมพันธ์ท่ีเข้ามาช่วยค�้าจุน/ผ่อนคลายความเสียหายอันเกิดจากการท่ีผู้หญิง

ต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�าได้เป็นอย่างดี	 ภาพที่ปรากฏชัดคือ	 สายสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังหญิง

กับแม่	คือถึงแม้ว่า	แม่ของผู้ต้องังหญิงจะแยกทางกับพ่อ	หรือพ่อเสียชีวิต	หรือพ่อขาดความ

รบัผดิชอบ	 ดืม่เหล้า	 เล่นการพนัน	 จนไม่สามารถเป็นเสาหลกัให้กับบ้านได้	 แม่จะยงัคงท�าหน้าท่ี

ในการเลี้ยงดูลูก	ไปตามความสามารถ	ท�าให้แม่กับลูกยังคงรักษาสายสัมพันธ์ไว้ได้	แม้ในกรณี

ที่ลูกมีสามีหรือคู่ครองไปแล้ว	ผู้เป็นแม่ซึ่งเป็นยายก็ยังเข้ามาช่วยเหลือดูแลหลาน	ในบางกรณผีู้

หญิงอาจต้องไปท�างานในทีห่่างไกล	ก็จะฝากลกูไว้กับแม่	หรอืในสถานการณ์ทีช่วิีตคูข่องผูห้ญงิ

ไม่ราบรื่น	ต้องเลี้ยงลูกตามล�าพังและต้องท�างานเพ่ือหารายได้	ยายก็มีแนวโน้มจะเป็นท่ีพ่ึง

ในการช่วยดูแลหลาน	ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตท่ีผู ้หญิงต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า

จึงมีความเป็นไปได้สูงมากท่ีลูกซึ่งยังพ่ึงตนเองไม่ได้จะอยู่ในความดูแลของตา/ยายหรือ

อยู่กับยายโดยไม่มีตา

	 ความเข้มข้นของสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่หรือแม่เพียงคนเดียวกับลูกและเชื่อมโยง

ไปถึงหลานอาจมีแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ชีวิตท่ีผ่านมา	 เรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิง

แสดงให้เห็นว่า	 สถานการณ์ที่แม่ซึ่งเป็นยายของหลานได้เล้ียงลูกมาด้วยความยากล�าบาก	

โดยเฉพาะในกรณท่ีีสามเีสยีชวีติหรอืแยกทางจากไป	 แม่ต้องเลีย้งลกูตามล�าพัง	 ความยากล�าบาก

ในการด�ารงชวีติ	 ความอดทนเสยีสละของแม่	 ซึง่อาจมต้ัีงแต่การต้องท�างานหนักแบบหาเช้ากินค�า่	

หรอืท�างานด้วยความเสยีสละอดทนนอนดกึตืน่เช้า	 การท�างานหลายอย่างจนแทบไม่มเีวลาพักผ่อน	

การยอมอดเพ่ือให้ลูกได้กินอิ่มหรือได้เรียนหนังสือ	 ส่วนลูกก็ได้ใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขกับแม่	

สร้างความผูกพันที่ฝังลึกระหว่างแม่ลูกจนไม่สามารถทอดท้ิงกันได้	ผู้ต้องขังหญิงคนหน่ึง

ย้อนเล่าถึงอดีตท่ีเคยใช้ชีวิตที่ยากล�าบากกับแม่	ซึ่งกลายเป็นความผูกพันระหว่างแม่ลูก

ที่ไม่อาจทอดทิ้งกันได้

ตอนพ่อทิ้งไป หนูอายุได้ 8 ขวบ ตอนนั้นแม่ล�าบากมากต้องเลี้ยงหนูกับ

น้อง 2 คน พาไปเก็บขยะ จากที่แม่เคยอยู่สบายมีพ่อเลี้ยง แม่จะสอนว่า
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คนเราต้องท�าทุกอย่างไม่ว ่าเป ็นงานอะไรแม่พาหนูไปเก็บขยะ

มีจักรยานคันนึง มันเหมือนละครมากเลย หนูช่วงเด็กก็ไปกับแม่

ก็มีกระสอบก็เก็บหมดเลยทั่วตลาด ถีบจักรยาน หนูกับน้องก็ช่วยกัน

เก็บของขายได้วันละ 200 แม่ต้องเลี้ยงหนู 2 คนส่งเรียนจนจบ ม.3 

บางทีแม่ต้อง ไปตลาดเช้ามืดซื้อถั่วแระมาต้มขาย ล�าบาก ชีวิตแย่มาก

	 ชีวิตที่มีความทุกข์ยากร่วมกันมาโดยไม่ทอดท้ิงกัน	ท�าให้เมื่อลูกเติบโตข้ึน	ท�างาน

มีรายได้หรือพอจะพึ่งตนเองได้	 ก็มักให้พ่อแม่หรือแม่ตามก�าลังความสามารถ	 หรือลูกอาจเป็น

ผู ้หาเงินเพ่ือเลี้ยงดูคนในบ้าน	โดยแม่เป็นผู ้ เลี้ยงดูหลาน	การศึกษาการเปล่ียนแปลง

ของครอบครวัไทยชีใ้ห้เห็นว่า	 การขยายตัวของเมอืงประกอบกับความยากล�าบากในการหารายได้

ในหมู ่บ้าน	ท�าให้คนในวัยแรงงานจ�านวนมากเดินทางไปท�างานในเมือง	และส่งเงินมา

ช่วยเหลือพ่อแม่ซึ่งยังคงอยู่ในหมู่บ้าน	 เมื่อมีลูกก็มีแนวโน้มจะส่งลูกกลับมาอยู่กับพ่อแม่

โดยลูกสามารถเรียนหนังสือในโรงเรียนใกล้บ้านได้	 ดังน้ันในบ้านจะมีเฉพาะปู่/ย่า/ตา/ยาย	

และหลาน	ซึ่งเรียกว่า	“ครอบครัวข้ามรุ่น”		ก็เป็นวิถีปฏิบัติที่พบมากขึ้น	ข้อมูลในปี	2556	แสดง

ให้เห็นว่าสังคมไทยมีครอบครัวข้ามรุ่นอยู่ร้อยละ	2.1	เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วง	25	ปีที่ผ่านมา	

และพบว่า	หัวหน้าครัวเรือนข้ามรุ ่นเกือบครึ่งอายุมากกว่า	60	ปี	โดยท่ีเกือบร้อยละ	90	

เป็นผู้หญิง	ส่วนครอบครัวสามรุ่นซึ่งประกอบด้วยคนรุ่นปู่/ย่า/ตา/ยาย	รุ่นลูก	และหลาน	มีแนว

โน้มเพิ่มขึ้น	โดยในปี	2556	มีอยู่ถึงร้อยละ	33.6	 	(UNFPA,	2558)	สายใยเชื่อมโยงจากคนรุ่น

พ่อแม่แม่สู่รุ่นลูกและสู่รุ่นหลานจึงยังด�ารงอยู่	 และกลายเป็นรูปแบบครอบครัวขยายที่ปรากฏ

ชัดในสังคมไทย	สถานการณ์ของเด็กซึ่งแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าให้ภาพท่ีสอดคล้องกัน	

คือผู้ที่เข้ามาช่วยดูแลลูกที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้ของผู้ต้องขังหญิงคือผู้เป็นแม่ของผู้ต้องขังหญิง

 

ปฏิกิริย�ต่อก�รกระทำ�ผิดท�งอ�ญ� 
	 ปฏิกริยาที่มีต่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้น	 ขึ้นอยู่กับเจตนาในการกระท�าผิด	 เส้นทางของ

การกระท�าผิด	และประเภทของความผิด	ซึ่งท้ังหมดน้ีมีผลต่อการยอมรับสภาวะของการเป็น

ผู้กระท�าผิดทางอาญา	 ความคาดหวังท่ีจะได้รับความช่วยเหลือขณะท่ีเข้าสู ่กระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา	และความคาดหวังที่ลูกจะได้รับการดูแลเมื่อขาดแม่	ท้ังน้ีการตอบสนอง

ต่อสภาวการณ์ของการกระท�าผิดทางอาญาอาจมีได้หลายแบบ	 แต่ปฏิกิริยาแรกมักจะเป็น

ความเสียใจ	 ความผิดหวังแต่พร้อมให้อภัยและช่วยเหลือ	 และพร้อมร่วมทุกข์ร่วมสุข	 ผู้ต้องขัง
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หญิงคนหนึ่งทบทวนสิ่งท่ีเกิดขึ้นเมื่อแม่ของตนเองมาหาท่ีโรงพักทันทีที่รู ้ข ่าวการจับกุม

ในข้อหาขายยาเสพตดิว่า

แม่หนก็ูร้องไห้แล้วก็บอกว่า หนคูงไม่ได้ท�าอย่างนีใ้ช่ไหม หนก็ูบอกว่า

หนูแค่มารับจ้างเขา หนูไม่ได้เป็นคนเอามาขายเอง หนูแค่รับจ้างเขา

เพ่ือท่ีจะเอาเงนิไปเลีย้งดลูกูๆ หนูก็ไม่อยากให้ลกูหนเูป็นภาระของพ่อกับแม่

มาก เพราะว่าล�าพังแค่ตวัหนเูป็นภาระของพ่อแม่ตัง้แต่เดก็ก็มากแล้ว

	 สิ่งที่น่าสังเกตคือในบ้านซึ่งมีความผูกพันของคนระหว่างรุ่นอายุ	จะไม่ปฏิเสธหรือ

ตัดสายสัมพันธ์กับผู้หญิงซึ่งเป็นผู้กระท�าผิด	 สายใยที่เชื่อมโยงกันมาก่อนหน้าที่การกระท�าผิด

ช่วยประคับประคองไม่ให้ผู้หญิงต้องเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างโดดเด่ียว	

แต่ระดับความช่วยเหลือจะข้ึนกับความพร้อมของสถานะทางเศรษฐกิจสังคม	 ความรู้	 และ

ประสบการณ์	 ทั้งนี้การช่วยเหลือสนับสนุนมีแนวโน้มจะออกมาในรูปของการร่วมทุกข์ร่วมสุข	

โดยเฉพาะการรับภาระในการเลี้ยงหลาน	 ส่วนการช่วยเหลือในเรื่องการส่งเงินมาให้ผู้ที่อยู่ใน

เรือนจ�า	หรือการมาเย่ียมจะข้ึนอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ	เช่น	ฐานะทางการเงิน	เวลา	และความ

ยากล�าบากในการเดนิทาง	นอกจากนีบ้้านซึง่มสีายใยผกูพันกัน	มแีนวโน้มท่ีพ่ีน้องของผู้กระท�าผิด

จะเข้ามาร่วมช่วยเหลือดูแลให้คนในบ้านผ่านวิกฤตด้วย	ซึ่งนอกจากจะเป็นผลมาจากการเลี้ยง

ดูที่ของพ่อ/แม่ท่ีให้ความรักความอบอุ่น	 สอนให้พี่น้องรักใคร่กันจนเป็นความผูกพันต่อเน่ือง

ยาวนานแล้ว	ความทุกข์ของพ่อ/แม่ที่ปรากฏให้เห็นจากการท่ีลูกต้องไปอยู่ในเรือนจ�า	

ท�าให้พ่ีน้องคนอื่นต้องการเข้ามาช่วยผ่อนคลายความทุกข์ของพ่อแม่ด้วยการช่วยเหลือ

ผู้ซึ่งต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	หรืออาจช่วยเหลือเกื้อกูลลูกของผู้ต้องขังด้วย

บ้�นที่อัตคัดขัดสนกับก�รรับมือก�รถูกจำ�คุกของแม่
	 ในหลายๆ	สังคมโดยเฉพาะประเทศท่ีอยู่ในสภาวะของการเพ่ิมขึ้นของผู ้ต้องขัง

อย่างรวดเรว็และต่อเนือ่ง	ผูท้ีเ่ข้ามาอยู่ในเรอืนจ�ามแีนวโน้มจะมาจากประชากรในช่วงชัน้ระดับล่าง

ของโครงสร้างสังคม	เช่น	ในสหรัฐอเมริกา	สัดส่วนของผู้ต้องขังที่เป็นคนอเมริกันผิวด�ามากกว่า

คนกลุ่มอื่นๆ	 ซึ่งค�าอธิบายในเรื่องนี้มักจะเกี่ยวข้องกับอคติของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ที่มุ ่งจับกุมคนกลุ ่มนี้มากกว่าคนผิวขาว	และเพราะคนกลุ ่มน้ีมีวิถีชีวิตและโอกาสจ�ากัด

ในการด�ารงชีวิตแบบไม่เสี่ยงกับการกระท�าผิดและการถูกด�าเนินคดี	 ดังที่ได้น�าเสนอไปแล้วว่า 
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“การจ�าคุกประชาชนจ�านวนมาก”	(mass	imprisonment)	ในสหรัฐอเมริกาเป็นสภาวะที่จ�านวน

ของผู ้ต ้องขังเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเกินว่าอัตราการเพ่ิมปกติ	ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบาย

การลงโทษรุนแรงแก่ผู้ประกอบอาชญากรรม	(tough	on	crime)	โดยผู้ที่ถูกส่งเข้ามาในเรือนจ�า

จะกระจุกตัวอยู่ที่คนระดับล่างของสังคม	(Garland,	2001)	

	 ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาความยากจนมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ	

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 4	 (พ.ศ.	 2520-2524)	 ได้มีการกล่าวถึงการ

ลดช่องว่างในทางเศรษฐกิจและสังคมในหมู่ประชาชนให้น้อยลง	 โดยเร่งให้มีการกระจายราย

ได้และยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของสังคมชาวนาไร่และผู้ใช้แรงงาน	 เพื่อให้คนเหล่านี้มี

ความเป็นอยู่ท่ีดขีึน้	 และเร่งกระจายความเจรญิทางด้านเศรษฐกิจและขยายการบรกิารทางสังคม

ไปให้ถึงประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นชนบทให้กว้างขวางยิ่งขึ้น	 อย่างไรก็ตามก็ยังพบ

ว่าในอีก	 10	 ปีต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 6	 (พ.ศ.	 2530-2534)	 ซึ่ง

ประเทศไทยประสบความส�าเรจ็ในด้านการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจสงูถึงร้อยละ	 10.5	 ต่อปี	

แต่ประเทศไทยกลบัยังคงมปัีญหาในเรือ่งการกระจายรายได้อย่างชดัเจน	เมือ่สิน้สดุแผนพัฒนาฯ	

ฉบับที่	 6	 กลับปรากฏว่า	 ปัญหาความเหลื่อมล�้าของรายได้ระหว่างกลุ่มครัวเรือนยังคงเพิ่มขึ้น	

กล่าวคือผู้ที่มีรายได้สูง	(20%	แรก)	ยังคงมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสามารถมีสัดส่วน

ของรายได้ต่อรายได้ทั้งหมดของประเทศถึงร้อยละ	54.9	ขณะท่ีผู้มีรายได้น้อย	(20%	ล่างสุด)	

มสีดัส่วนรายได้เพียงร้อยละ	4.5	ของรายได้ท้ังหมด	หรอืกล่าวอกีอย่างหน่ึงคอืมปีระชากรร้อยละ	

20	 ซึ่งครอบครองรายได้กว่าครึ่งหนึ่งของรายได้รวมของประเทศ	 และรายได้ที่เหลือก็กระจาย

ไปยังประชากรอีกร้อยละ	80		และจนถึงปัจจุบัน	

 

	 ในปี	2555	ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(2557)	ได้ส�ารวจ

จ�านวนครวัเรอืนท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจน	 (poverty	 line)	 ซึง่วัดจากมาตรฐานการครองชพีข้ันต�า่	

(minimum	standard	of	living)	พบว่า	โดยรวมความยากจนลดลง	โดยลดลงจากร้อยละ	13.2	

ของประชากรทั้งประเทศ	ในปี	2554	เหลือร้อยละ	12.6	ในปี	2555	(คนจน	8.4	ล้านคน)	

หากรวม	“คนจน”	กับ	“คนเกือบจน”	แล้วจะมีประมาณ	15.6	ล้านคนหรือร้อยละ	23.5	

ของประชากรทั้งประเทศ	 ซึ่งบ่งชี้ได้ว่าความยากจนยังคงเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศไทย	

คนจนส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืซึง่มคีนจนประมาณ	3.7	 ล้านคนซึง่คดิเป็นร้อยละ	

44.5	ของคนจนทั้งประเทศ	คนจนส่วนใหญ่อยู่ในเขตชนบท	และจากการวิเคราะห์ข้อมูล
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การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนล่าสุดในปัจจุบัน	 บ่งชี้ได้ว่า	 ผู้ซึ่งมีโอกาสสูง

จะตกเป็นคนจน	ได้แก่	ผู้ท่ีมีการศึกษาต่่าโดยเฉพาะที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและ

ต�่ากว่าและไม่เคยเรียนหนังสือ	ผู้ท่ีท�างานในภาคเกษตรจะมีโอกาสจะตกเป็นคนจนสูงกว่า

ผู้ที่ท�างานนอกภาคเกษตรเกือบ	2	 เท่า	นอกจากนี้ยังพบว่า	สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล�้าทาง

เศรษฐกิจสูงมาก	โดยพบว่ากลุ่มคนรวยที่สุดมีรายได้สูงกว่ากลุ่มคนจนที่สุดถึง	25	เท่า

 

	 ประเทศไทยก็เกิดปรากฏการณ์การจ�าคุกประชาชนจ�านวนมากเช่นเดียวกัน	

โดยเฉพาะการเพ่ิมจ�านวนของผูต้้องขงัหญิงในอตัราท่ีสงูมากจนเกือบจะเป็นอนัดับหน่ึงของโลก	

ผู้ต้องขังหญิงกว่าร้อยละ	80	ถูกตัดสินด้วยฐานความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด	และส่วนใหญ่มา

จากสังคมระดับล่าง	 คือมีการศึกษาระดับภาคบังคับหรือต�่ากว่าภาคบังคับ	 และท�างานที่ต้อง

ใช้แรงงาน	 งานรับจ้างในไร่นา	 หรือการขายของเล็กๆ	 น้อยๆ	 ซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะ

ประชากรกลุ่มน้ีมีอัตราส่วนสูงท่ีสุดในสังคมไทย	และส่วนหน่ึงน่าจะมาจากการที่คนกลุ่มน้ี

มีโอกาสท่ีจ�ากัดในการหารายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายท่ีคนในยุคปัจจุบันมองว่าคือสิ่งความ

จ�าเป็น	 เมื่อประกอบกับการที่มียาเสพติดแพร่ระบาดอยู่ในสังคมไทยตั้งแต่ในระดับหมู่บ้าน	

เมืองขนาดเล็ก	ไปจนถึงเมืองขนาดใหญ่	คนสามารถเข้าถึงยาเสพติดได้ง่าย	เพราะการกระจาย

ยาเสพติดไปยังคนในวงกว้างใช้วิธีไม่ต่างจากการขายตรง	คือจะมีผู ้ขายยาและน�าส่งยา

ตั้งแต่ผู้ขายรายย่อย	ลงทุนไม่มากนักหรืออาจไม่ต้องลงทุนเลย	ไปจนการเป็นผู้ขายระดับกลาง

หรือระดับใหญ่	(นภาภรณ์	หะวานนท์และคณะ,	2555a)

 

	 เรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิงแสดงให้เห็นว่า	ฐานะทางเศรษฐกิจหรือความยากจน

ไม่อาจน�ามาใช้เป็นตัวคาดท�านายการเข้าไปเก่ียวข้องกับการประกอบอาชญากรรมได้อย่าง

ตรงไปตรงมา	แม้การศึกษาที่อยู่ท้ังในสังคมไทยและต่างประเทศจะได้ผลท่ีคล้ายคลึงกันว่า	

ผู้ที่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ามีแนวโน้มจะมาจากประชากรกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและ

สังคมในระดับล่าง	 เช่น	 มีฐานะยากจน	 มีการศึกษาน้อย	 เป็นคนกลุ่มที่ถูกกีดกันในการได้รับ

โอกาสต่างๆ	อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ท่ีมีคนจ�านวนมากที่อยู ่ในสถานะใกล้เคียงกับ

ผู้กระท�าผิด	 สามารถด�ารงชีวิตอยู่โดยไม่มีการท�าสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎหมาย	 การเข้าถึงประสบการณ์

ของผู้ซึ่งมาจากสภาวะแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของบ้านท่ีแตกต่างกัน	และจุดหักเห

ทีท่�าให้สมาชกิในบ้านเข้าสูก่ารกระท�าผดิ	 จะช่วยให้ค�าอธิบายท่ีเก่ียวข้องกับฐานะทางเศรษฐกิจ

และสงัคมของบ้านกับความเสีย่งทีส่มาชกิในบ้านจะเข้าไปเก่ียวข้องกับอาชญากรรมได้ชดัเจนมากขึน้
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ก�รข�ยย�หรือนำ�ส่งย�เสพติดเพื่อบรรเท�คว�มอัตคัดขัดสน 
	 เรื่องเล ่าของผู ้ต ้องขังหญิงแสดงให้เห็นว ่า	ผู ้ ท่ีกระท�าผิดเก่ียวกับยาเสพติด

จ�านวนมากเลือกที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนื่องจากเป็นแหล่งรายได้ที่เข้าถึงง่าย	 บัวซึ่งมา

จากครอบครวัซึง่มฐีานะยากจน	ชวิีตในวัยเดก็มคีวามยากล�าบาก	พ่อแม่ท�างานหนัก	และหลายคน

ช่วยพ่อแม่ท�างานมาตั้งแต่ยังอายุไม่ถึง	10	ขวบ	ความยากจนของพ่อแม่ท�าให้ไม่สามารถ

ส่งลูกเรียนหนังสือได้	ท�าให้ต้องออกจากโรงเรียน	และมาท�างานโดยใช้แรงงาน	ในที่สุดก็อยู่กิน

กับผู้ชายซึ่งมีฐานะไม่แตกต่างกัน	 ความปรารถนาจะช่วยให้ครอบครัวหลุดออกจากวงจร

ของความอัตคัดขัดสน	ท�าให้เข้าไปสู่แวดวงของยาเสพติด	บัวเล่าถึงชีวิตก่อนเข้ามาอยู่ในเรือน

จ�าว่า	 ต้องรับจ้างท�างานในไร่นา	 หมดงานก็รับจ้างตัดอ้อย	 เงินไม่พอใช้	 สามีไม่ได้ช่วยหาเงิน	

เพราะติดเหล้า	ยิ่งลูกเรียนสูงขึ้น	ยิ่งต้องจ่ายมากขึ้น	บัวใช้ค�าพูดว่า

แต่ละวันนี่ตื่นเช้ามาก็ไปไร่ได้ค่าจ้างวันละร้อย ท�างานจากโมงเช้า

ไปถึงเที่ยง จากบ่ายโมงถึง 5 โมงเย็นได้วันละร้อย ช่วงที่หมดงานก็ไป

รับจ้างตัดอ้อย ได้จ่าจ้างแค่ 70 บาทต่ออ้อยร้อยล�า บางวันก็ได้ 200 มัน

บางวนัก็ไม่ถึง แฟนก็กินแต่เหล้า ไม่สนใจลกูเต้าจะเรยีนจะยังไง ไม่สนใจ

	 โดยท่ัวไปแล้ว	 ผู้ต้องขังหญิงมักไม่ใช่ผู้ค้ารายใหญ่และมักถูกจับด้วยการถูกต�ารวจ

ล่อซื้อ	 หรือการที่คนในแวดวงเดียวกันให้ข้อมูลกันต�ารวจเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง	 เนื่องจาก

กฎหมายก�าหนดให้การครอบครองยาเสพตดิเพ่ือจ�าหน่ายและจ�าหน่ายยาเสพตดิมโีทษจ�าคกุสงู		

แม้จะมียาเสพติดจ�านวนไม่มากนักก็ตาม	ผู ้หญิงท่ีถูกจับจึงถูกตัดสินลงโทษจ�าคุกเป็น

เวลานาน	เช่น	การถูกล่อซ้ือยาบ้าโดยผู้หญิงอาจมียาอยู่กับตัวเพียง	10	เม็ด	อาจได้รับโทษ

จ�าคุกสูงถึง	10	ปี

 

	 บางคนอาจเร่ิมจากรับยามาจ�านวนไม่มากนักและน�าไปขายให้กับผู้ต้องการซื้อ	

เมื่อมีลูกค้ามากขึ้นก็อาจเพิ่มจ�านวนการขาย	 นอกจากนี้การรับจ้างถือยาไปส่งให้ลูกค้าเป็นอีก

วิธีหนึ่งซึ่งคนที่อัตคัดขัดสนอาจตกลงท�าเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัว	 การถือยาไปส่งให้ผู้ซื้อ	

ผู้ถือยาจะถือยาไปเป็นจ�านวนมากโดยผู้ถือยาอาจไม่รู้ว่ายาท่ีถือไปมีจ�านวนเท่าไร		ผู้ถือยา

จะได้ค่างจ้างจากการถือยา	 ไม่ใช่ก�าไรจากการขายยา	 ผู้ที่ท�างานลักษณะนี้มักเป็นผู้ที่ไม่มีเงิน

หรือเครดิตในการน�ายามาขาย	จึงต้องเสี่ยงถือยาจ�านวนมาก	โดยได้เงินเป็นค่าจ้าง	
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พอแฟนรู้ เขาก็เตือนเราท�าอย่างนี้ไม่กลัวโดนจับหรือ หนูก็บอกว่าหนูท�า

เพื่ออยากได้สตางค์มาเลี้ยงลูกชีวิตครอบครัวจะได้ดีขึ้น คือหนูคิดผิดไง 

ก็ได้เยอะจริงนะ ครอบครัวก็ดีขึ้นมีรถมีอะไร มีมอเตอร์ไซค์ ที่เรา

อยากได้ก็ซือ้ได้ แฟนก็ไม่เห็นด้วยแต่ห้ามไม่ฟังแล้ว ก็มลีกูน้องประมาณ

สามสีค่น แล้วเอายาท่ีไปรบัมาเอามาให้พวกมนั แล้วให้เคลยีร์เงนิให้เรา 

ทีหนึ่งก็ไม่เยอะหรอก แสนสอง แสนสาม เราก็ต้องไปคืนให้เจ้าของยา

ด้วยเราได้แค่ถุงละหมื่นสี่  ส่งสิบถุงก็ได้งวดละ 50,000 อยู ่แล้ว 

ตายตัวเลย

ปฏิกิริย�ที่มีต่อก�รกระทำ�ผิด 
	 การเข้ามาสู่แวดวงการขายยาเสพติดซึ่งส่วนใหญ่เป็นยาบ้า	 (มียาไอซ์อยู่บ้างแต่ไม่

มากนัก)	มักได้รับค�าอธิบายว่า	ท�าไปเพ่ือหาทางออกให้กับชีวิตที่มีความอัตคัดขัดสน	เช่น	

เพ่ือช่วยเหลอืพ่อแม่ซึง่มชีวิีตทีย่ากล�าบาก	แม้จะอายุมากแล้วก็ยังต้องท�างานหนกั	เพ่ือน�าเงนิมา

สร้างบ้านหรือซ่อมแซมบ้านซ่ึงช�ารุดซุดโทรมจนแทบจะไม่คุ้มฝน	เพ่ือรักษาอาการเจ็บป่วย

ของพ่อแม่หรอืของลกูซึง่เป็นส่วนเกินจากหลกัประกัน	 30	 บาทรกัษาทกุโรค	 เพ่ือให้ลกูได้เรยีน

หนังสือ	ซึ่งล้วนเป็นการกระท�าเพ่ือช่วยให้คนในครอบครัวมีชีวิตท่ีพ้นจากความอัตคัดขัดสน	

มากกว่าความความโลภหรือความปรารถนาท่ีจะให้ตนเองได้ใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือย	 สุขสบาย	

ปฏิกิริยาของคนในบ้านเมื่อมีการจับกุมและด�าเนินคดีจึงมีแนวโน้มจะเป็นความเข้าใจ	 เห็นใจ	

สงสาร	 และเป็นหนีบ้ญุคณุ	 แต่ด้วยความอตัคดัขดัสน	 จงึมกัไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะช่วยอะไรได้มาก	

เพราะครอบครัวเหล่านี้มิได้อยู่ในฐานะของการอยู่ดีกินดี	 การขายยาหรือส่งยาเล็กๆ	 น้อยๆ	

เป็นการช่วยบรรเทาความอัตคัดขัดสนเท่านั้น

 

	 ในครอบครัวที่อัตคัดขัดสน	 การต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าท�าให้ครอบครัวต้องประสบ

ความยากล�าบากมากเพราะท�าให้ขาดรายได้ซึ่งมีความส�าคัญต่อการอยู่รอดของสมาชิก

ในบ้าน	 และการเข้าไปอยู่ในเรอืนจ�ายังเพ่ิมรายจ่ายในส่วนท่ีเก่ียวกับการช่วยเหลอืผูซ้ึง่ต้องเข้าไป

อยู่ในเรือนจ�า	แม้การช่วยเหลือจะท�าไม่ได้มากนักแต่ก็ยังมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับการไปเย่ียม

และการมอบเงินไว้ให้ผู้ต้องขังเป็นค่าใช้จ่ายในเรือนจ�าด้วย	 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีแนวโน้มว่าเมื่อ

ผูห้ญิงเข้าไปอยู่ในเรอืนจ�าได้ระยะหนึง่	 การช่วยเหลอืหรอืการเย่ียมจะมน้ีอยลงหรอืแทบไม่มเีลย	

ซึ่งมักเป็นความประสงค์ของผู้ที่เข้าไปอยู่ในเรือนจ�าท่ีพยายามจะไม่ร้องขอการช่วยเหลือใดๆ	
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เพราะรูว่้าผูอ้ยู่ภายนอกมคีวามล�าบากอยู่แล้ว	 ส่วนผูซ้ึง่อยู่ภายนอกก็ย่ิงอยู่ในความอตัคดัขัดสน

มากขึ้นท�าให้ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ	กับผู้ที่อยู่ในเรือนจ�าได้		

บ้�นที่เปร�ะบ�งกับก�รรับมือก�รถูกจำ�คุกของแม่
	 ความสัมพันธ์ที่เปราะบาง	(vulnerable	relationship)	เป็นความสัมพันธ์ที่คนในบ้าน

มิได้มีเป้าหมายร่วมกันเก่ียวกับการอยู่รอดของครอบครัว	 อาจมุ่งท�าสิ่งต่างๆ	 ตามความ

ต้องการหรือเพื่อความสุขของตนเอง	 ทรัพยากรในบ้านอาจถูกใช้เพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่ค�านึง

ถึงคนอื่น	 หรือบางคนอาจมีพฤติกรรมที่คุกคามการมีชีวิตที่ดีของคนในบ้าน	 เช่น	 การติดเหล้า	

เล่นการพนัน	เสพยา	ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้ทรัพยากรในบ้านอย่างสิ้นเปลือง	แต่ยังมีผลในทางลบ

ต่อความสุขหรือการมีชีวิตที่ดีของคนในบ้านอีกด้วย	 การศึกษานี้พบว่า	 เด็กที่มาจากครอบครัว

ที่เปราะบางอาจมีพฤติกรรมท่ีไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสังคม	เช่น	ไม่มีวินัยในตนเอง	

ชอบเที่ยวเตร่	มีผลการเรียนที่ไม่ดี	การเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าของแม่อาจเป็นเพียงฟางเส้นสุดท้าย

ทีท่�าให้เดก็ต้องเผชญิพบกับความล้มเหลวในการด�ารงชวิีตทดีแีละประสบความส�าเรจ็	ในกรณีน้ี

เป็นการยากที่จะสรุปได้อย่างชัดเจนถึงผลกระทบในทางลบท่ีลูกได้รับจากการถูกจ�าคุก

ของแม่	 ดงัน้ันการศกึษาน้ีจงึมุง่ความสนใจไปท่ี	 สภาวะการณ์เมือ่ครอบครวัทีม่คีวามเปราะบาง

ต้องเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตคือการที่แม่ถูกจ�าคุก	สมาชิกอื่นๆ	ของบ้านมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เกิด

ขึ้นอย่างไร	 โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 โดยไม่ท�าให้สถานการณ์

เลวร้ายลงไป

ก�รติดเหล้�ของคนในบ้�น
	 การตดิเหล้าถูกเรยีกว่าเป็น	“โรคของครอบครวั”	(family	diseases)	ทัง้น้ีเพราะสมาชกิ	

ของครอบครัวไม่ว่าจะเก่ียวข้องกับคนติดเหล้าในฐานะสามี	ภรรยา	พ่อ	แม่	ลูก	พ่ี	น้อง	

ล้วนได้รับผลจากปัญหาที่มาจากการติดเหล้าของผู้นั้น	มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นผลในทางลบ

ของการติดเหล้าต่อชีวิตของผู้ดื่มเหล้า	 ต่อครอบครัว	 เพื่อนบ้าน	 กลุ่มเพื่อน	 ชุมชน	 และสังคม	

และยังมีการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นว่าการติดเหล้ามีความเชื่อมโยงการก่ออาชญากรรมอีกด้วย	

การมีคนติดเหล้าอยู ่ในบ้านและสร้างปัญหาต่างๆ	มักจะน�าไปสู ่การที่สมาชิกคนอื่นๆ	

ของครอบครวัหาทางออกในลกัษณะท่ีไม่เป็นผลดต่ีอการมชีวิีตทีด่	ี(unhealthy	coping	method)	

ในสังคมไทย	สถานการณ์ความเปราะบางของบ้านเกิดจากการท่ีสมาชิกในบ้านด่ืมเหล้า

อย่างหนักและดื่มทุกวัน	จนควบคุมตัวเองไม่ได้	เมื่อมีการตักเตือนหรือว่ากล่าวจากคนในบ้าน	
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ผู้ติดเหล้าก็มักมีปฏิกิริยาที่คุกคามคนห้าม	 อาจเริ่มจากการชวนทะเลาะเบาะแว้ง	 การท�าลาย

ข้าวของ	ไปจนถึงการท�าร้ายร่างกายภรรยาและลูก

	 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา	 (ศวรส.)	 ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ	

กระทรวงสาธารณสุข	 ได้เผยแพร่ข้อมูลว่า	 ในปี	 2554	สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์

ในประเทศไทยมีความรุนแรงมาก	กล่าวคือคนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	เป็นอันดับ	40	

ของโลก	และถ้าพิจารณาเฉพาะเหล้าขาวแล้ว	พบว่าคนไทยดื่มมากเป็นอันดับ	5	ของโลก		

ทั้งน้ีเหล้าขาวซึ่งมีการดื่มกันมากในคนระดับล่างมีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทยถึง

ร้อยละ	72	นอกจากน้ียังมข้ีอมลูแสดงให้เหน็ว่า	เหล้าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาความรนุแรง

ในครอบครัว	ครอบครัวดื่มสุรามีความรุนแรงมากกว่าของครอบครัวที่ไม่มีปัญหาเรื่องสุรา	

ถึงเกือบ	4	เท่า	และยังมกีารศกึษาในประชากรกลุม่เลก็ๆ	ในชมุชนแออดัพบว่า	ใน	100	ครอบครวั

ที่มีความรุนแรง	มีเรื่องของเหล้าเข้ามาเกี่ยวข้องถึงร้อยละ	84	

	 เรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิงแสดงให้เห็นว่า	 การติดเหล้าของสามี/คู่ชีวิตมีผลในทางลบ

ต่อคณุภาพชวิีตคนในบ้าน	 ไม่เพียงแต่การใช้เงินท่ีมอียู่จ�ากัดไปซือ้เหล้าเท่านัน้	 แต่การตดิเหล้า

ท�าให้สามีไม่ท�างานหรือท�างานน้อยลง	 ท�าบ้างไม่ท�าบ้าง	 จึงแทบไม่มีรายได้มาช่วยจุนเจือ

ครอบครัว	 ท�าให้ต้องอาศัยรายได้ที่มีอยู่อย่างจ�ากัดของผู้หญิง	 ในครอบครัวซึ่งลูกก�าลังเรียน

หนังสือ	 การติดเหล้าของสามีมีผลต่อโอกาสในการศึกษาในระดับที่สูงกว่าภาคบังคับของลูก	

และเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้ในบางครอบครัว	 ผู้หญิงต้องพยายามหารายได้เพิ่ม	 ซึ่งไม่สามารถ

ท�าได้ง่ายๆ	เมื่อมีช่องทางในการหาเงินด้วยการขายยาเสพติดเล็กๆ	น้อยๆ	หรือรับจ้างถือยา

ไปส่ง	ก็อาจตัดสินใจท�าเพ่ือผ่อนคลายปัญหาความอัตคัตขัดสนของครอบครัว	หรือบางครั้ง

ก็เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	เช่น	น�าเงินมาส่งเป็นค่าเทอมให้ลูก

	 ประสบการณ์ชีวิตของสมพิศสะท้อนสภาวะของครอบครัวท่ีมีความเปราะบางท่ี

ส่งผ่านจากรุน่อายุหนึง่มาสูอ่กีรุน่อายุหน่ึง	 สมพิศเกิดมาในครอบครวัชาวนาท่ียากจน	 ช่วยพ่อแม่

ท�านามาตั้งแต่ยังเด็ก	ว่างจากการท�านาก็ไปรับจ้างตัดอ้อย	สมพิศเล่าว่า	“ยังไม่ออก

จากโรงเรียนก็ตัดอ้อยเป็นแล้ว  ตอนเด็กๆ ช่วยพ่อท�าคะน้า เลี้ยงควายไถนา”		พ่อของสมพิศ

ดื่มเหล้าหนัก	ไม่สนใจลูก	เรียนหนังสือจบชั้นประถมปีที่	6	สมพิศก็ต้องออกจากโรงเรียนมาช่วย

แม่ท�างานทุกอย่าง	อายุยังไม่ถึง	20	ปี	สมพิศก็อยู่กินกับผู้ชายในหมู่บ้าน	อยู่ด้วยกันได้พักหนึ่ง	
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สามีเริ่มดื่มเหล้ามากขึ้นจนกลายเป็นดื่มทุกวัน	 ดื่มอย่างหนัก	 จนแทบไม่ได้ออกไปท�างาน

รับจ้างหาเงิน	 และยังหาเรื่องทุบตีสมพิศเป็นประจ�า	 สมพิศต้องแบกรับภาระการท�างานรับจ้าง

เพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูกเพียงล�าพัง	

	 เมื่อลูกคนโตเรียนถึงชั้นมัธยมสาม	 สมพิศอยากให้ลูกได้เรียนต่อ	 แต่รายได้ที่มีอยู่ไม่

เพียงพอต่อการที่ลูกจะไปเรียนในโรงเรียนที่ไกลออกไป	 มีคนรู้จักแนะน�าให้สมพิศมาช่วยเดิน

ยา	โดยบอกว่า	ท�าเล็กๆ	น้อยๆ	ต�ารวจไม่จับ	และอย่างน้อยก็พอจะมีรายได้เพิ่มขึ้นบ้าง	สมพิศ

จึงเริ่มรับเป็นคนเดินส่งยาบ้าให้คนที่ต้องการ	ท�าอยู่ได้ไม่กี่ครั้ง	สมพิศก็ถูกต�ารวจล่อซื้อและถูก

จับด�าเนินคดี	 สมพิศถูกส่งเข้าเรือนจ�าและหลังจากนั้น	 ก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเลย	 	 ลูกทั้งสามคน

ต้องอยู่กับยายซึง่สขุภาพไม่ด	ีเดนิแทบไม่ได้	ลกูคนโตไม่ได้เรยีนต่ออย่างทีต่ัง้ใจไว้	จบชัน้มธัยมสาม

แล้วก็ต้องออกมาท�างานทีป๊ั่มน�า้มนัเพ่ือเลีย้งน้องอกีสองคน	 เมือ่น้องท้ังสองคนเรยีนจบชัน้มธัยมสาม	

ก็ท�างานเป็นลูกจ้างที่ปั๊มน�้ามันอีกเช่นกัน	สมพิศเล่าว่า	“เข้ามาอยู่ที่นี่ได้ 4 ปี ลูกคนโตมาเยี่ยม

ตอนแรกๆ แค่สองครั้ง และไม่เคยมาอีกเลย อยากได้ข่าวจากลูก อยากเห็นหน้าลูก”	ส่วนสามี

ของสมพิศก็มีเรื่องกับคนในวงเหล้าและถูกแทงตาย	สมพิศจึงเหมือนกับมีชีวิตอยู่เพียงล�าพัง

ในเรือนจ�า

 

	 เรื่องราวของสมพิศไม่ต่างจากชีวิตของผู้ต้องขังอีกหลายคนในเรือนจ�า	คือเกิดมา

ในครอบครัวซึ่งมีพ่อติดเหล้า	เมื่อมีสามี	สามีก็ติดเหล้า	ไม่รับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของคน

ในครอบครัว	 ผู้หญิงต้องเป็นคนหารายได้เพียงคนเดียว	 และในบางกรณียังต้องอดทนกับการ

ถูกท�าร้ายร่างกายจากสาม	ีเมือ่บ้านไม่มคีวามสงบ	แม่ไม่มเีวลามาคอยดแูลลกูเพราะต้องท�างาน

หามรุ่งหามค�่า	 ท�าให้สายใยผูกพันในครอบครัวอ่อนแอ	 เมื่อต้องประสบกับเหตุการณ์วิกฤต	

ครอบครัวก็แตกสลาย	อย่างไรก็ตามเป็นการยากที่จะคาดการณ์ได้ว่า	หากสมพิศไม่ต้องเข้ามา

อยู่ในเรือนจ�า	 ลูกๆ	 ของสมพิศจะมีโอกาสในชีวิตดีกว่าที่เป็นอยู่มากน้อยแค่ไหน	 เพราะสมพิศ

เองต้องท�างานรับจ้าง	มีรายได้ที่จ�ากัด	ส่วนสามีติดเหล้าและในท่ีสุดเสียชีวิต	หากสมพิศ

ไม่พยายามหารายได้เพ่ิมจากการน�ายาเสพตดิไปส่งให้ผูซ้ือ้	โอกาสท่ีสมพิศจะมรีายได้เพียงพอ

ที่จะส่งเสียให้ลูกได้เรียนสูงขึ้นก็มีจ�ากัดเช่นกัน		
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ก�รตกอยู่ภ�ยใต้กับดักของบริโภคนิยม
	 การพัฒนาไปสู่ความทันสมัยของประเทศไทยก่อให้เกิดการผลิตส่ิงของและบริการ

ต่างๆ	ในรูปของสินค้าท่ีบุคคลสามารถหาซื้อเป็นเจ้าของได้โดยการใช้เงิน	ผู้ผลิตสินค้าใช้

การสื่อสารและการโฆษณากระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ	

สินค้าหลายอย่างกลายเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับคนทั่วไปท่ีจะใช้ในชีวิตประจ�าวัน	เป็นเครื่องมือ

ในการท�ามาหาเลี้ยงชีพ	หรือการเดินทาง	เช่น	ตู้เย็น	เตาแก๊ส	รถมอเตอร์ไซด์	รถไถ	ฯลฯ	นิยาม

ของ	“สิง่ของจ�าเป็น”	แปรผนัไปตามสถานะของแต่ละบคุคล	คนท่ีเคยขาดแคลนเงนิ	หรอืหาเงนิมา

ด้วยความยากล�าบากต้องใช้ก�าลังแรงกาย	การได้มาซึ่งส่ิงอ�านวยความสะดวกบางอย่าง	

เช่น	โทรทัศน์	ตู้เย็น	รถมอเตอร์ไซด์	หรือรถปิกอัพ	โทรศัพท์มือถือ	แต่ในบางกรณีความต้องการ

อาจเพ่ิมไปถึงการมบ้ีาน	ทีด่นิ	 เงนิเก็บ	นอกจากการได้มาซึง่สิง่อ�านวยความสะดวกและสนิค้าต่างๆ	

แล้ว	 การเข้าถึงบริการหลายอย่าง	 เช่น	 การเข้าถึงบริการสุขภาพ	 สาธารณูปโภค	 การศึกษา	

ที่พักอาศัย	ก็ล้วนมีราคาแพง		ย่ิงไปว่านั้นประเทศไทยยังเผชิญกับปัญหาในด้านทรัพยากร

และสิง่แวดล้อมท่ีมส่ีวนท�าให้คนจ�านวนมากขาดแหล่งทรพัยากรในการด�ารงชวีติ	 โดยเฉพาะท่ีดิน

ท�ากินและแหล่งน�้า

 

	 ในขณะเดียวกัน	ดังที่ได้น�าเสนอไปบ้างแล้วว่า	การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม

ในประเทศไทยท�าให้เกิดการกระจุกตัวของรายได้อยู ่ กับนักลงทุนและผู ้ที่ท�างานใน

ภาคอุตสาหกรรม	ส่วนผู้ท่ีอยู่ในภาคเกษตรกรรมกลายเป็นกลุ่มท่ีคนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย	

คนจ�านวนมากมีหนี้สิน	และไม่มีโอกาสเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆ	แม้ว่าในระยะเวลาต่อมา

ประเทศไทยจะมีนโยบายในการกระจายรายได้ด้วยการส่งเสริมการผลิตในภาคเกษตร

ให้มากขึ้น	 แต่สถานการณ์ของการมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายก็ยังมีอยู่อย่างต่อเน่ือง	

ประชาชนจ�านวนมากตกอยู่ในสภาวะการเป็นหนี้สิน	 (ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ,	2557)

	 เรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิงแสดงให้เห็นว่า	การจ�าหน่ายยาเสพติดเป็นงานท่ีดูเหมือน

ท�าได้ง่ายส�าหรับผู้ที่มีช่องทาง	คือมีแหล่งซื้อและมีผู้ซื้อ	การซื้อง่ายขายคล่อง	ที่เรียกกันว่าเป็น

เงินเร็ว	(fast	money)	ท�าให้คนทีเ่ข้าไปอยู่ในแวดวงน้ีถอนตัวได้ยาก	โดยเฉพาะเมือ่รายได้จากส่วน

นีช่้วยให้คนในครอบครวัสามารถด�ารงชวิีตได้ตามปกติ	 ความพยายามในการลดรายจ่ายหรอืการ

บรโิภคเพ่ือให้สามาถพ้นจากการท�าสิง่ผดิกฎหมายดจูะเป็นเรือ่งยาก	 ผู้ท่ีถูกจบัด�าเนินคดีมกัจะใช้
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ค�าพูดคล้ายๆ	กันว่า	“พอคดิจะเลกิ ก็โดนจบัเสยีก่อน”	แวดวงยาเสพติดใช้ความต้องการสินค้าและ

บรกิารเป็นกับดกัให้คนมคีวามต้องการเงนิต่อไปเรือ่ยๆ	 ดังน้ันภายใต้สถานการณ์ท่ีบคุคลสามารถ

เข้าถึงแหล่งขายยาเสพติด	และมีลูกค้าหรือคนที่มีความต้องการยาเสพติด	บุคคลมีแนวโน้มจะ

เลือกใช้การค้ายาเสพติด	 โดยขาดการใคร่ครวญเกี่ยวกับการถูกลงโทษตามกฎหมายบ้านเมือง	

บุคคลอาจประเมินสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตนเองต�่ากว่าความเป็นจริง	 โดยเฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่มี

ตวัอย่างของคนรอบข้างทีก่�าลงักระท�าสิง่เดยีวกัน	 และประสบความส�าเรจ็ในการได้มาซึง่เงินและ

สิง่ของต่างๆ	

	 เพชรทบทวนความหลังเมื่อมีลูกคนแรกและอยากให้ลูกได้สิ่งท่ีต้องการ	หาซื้ออะไร

ให้ลูกได้ก็มีความสุข	เพชรยกตัวอย่างการพาลูกไปศูนย์การค้าในเมืองว่า

ช่วงนั้นที่ลูกไม่มีจักรยาน เขาเห็นพวกเพื่อนขี่จักรยานกัน ลูกยังขี่ไม่เป็น

ก็อยากมีบ้าง ไปยืมพี่ พี่มันก็ไม่ให้ มันก็ให้น้องนั่งซ้อนท้าย ตอนนั้นหนู

มีเงินอยู่ 2,000 ไปซื้อให้ลูกเลย เห็นลูกไปมองคนอื่นเขาข่ี ก็พาลูกไป

ซื้อเลยพันแปดก็เหลือเงินสองร้อยกว่า ก็คิดว่ายังไงก็ต้องหาได้อยู่แล้ว

 

	 การเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพ่ือใช้เป็นแหล่งรายได้	 มีท้ังกรณีที่ท�าโดยไม่มี

คนในครอบครัวรู้	และมีคนในครอบครัวรู้	กรณีของเพชร	แม่ของเพชรซึ่งอยู่บ้านเลี้ยงหลาน	

พอจะรู้ว่าเพชรเข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด	แต่ก็มิได้ห้ามปรามอย่างเด็ดขาด	เพียงแต่เตือน

ให้ระมัดระวัง	ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแม่รู้ว่า	เงินที่เพชรได้มาก็น�ามาใช้จ่ายซื้อของให้กับครอบครัว	

เพชรบอกแม่ว่า	อยากท�าสักพักหนึ่งเพื่อเก็บเงินไว้ให้ลูก	ในที่สุดเพชรก็ถูกจับ

ส�มีเจ้�ชู้ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว
	 ความเปราะบางอาจเกิดขึ้นในครอบครัวซึ่งสามีเจ้าชู้	และไม่รับผิดชอบในการดูแล

ครอบครัว	โดยเฉพาะไม่สนใจกับการกินดีอยู่ดีของลูก	ท�าให้ภรรยาขาดความมั่นคงท้ังทาง

ด้านชวีติครอบครวั	 จติใจ	 และเรือ่งค่าใช้จ่าย	 ไม่สามารถหาทางออกจากปัญหาท่ีสะสมมาเรือ่ยๆ	

อาจหาทางออกด้วยการมีชีวิตที่อยู่ในความเสี่ยง	 เช่น	 อาจเสพยา	 ดื่มเหล้า	 หรืออาจเข้าไป

เกี่ยวข้องกับการขายยาเสพติด	 หรือในบางกรณีผู้หญิงซึ่งอายุน้อยอาจมีผู้ชายอายุมากมารับ

เลี้ยง	 โดยเจอกันเป็นครั้งคราวและผู้ชายให้เงินใช้	 โดยผู้หญิงไม่ได้บอกความจริงว่ามีสามีแล้ว	



77

แต่อาจบอกว่าเคยมีสามีและเลิกกันแล้ว	การมี	“เสี่ย”	มาเลี้ยงดูนับเป็นทางออกของผู้หญิง

ซึ่งมีสามีที่ขาดความรับผิดชอบ	 แต่ก็เป็นการท�าให้ครอบครัวตกอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง	

เช่น	 พ่อแม่ไม่ค่อยอยู่บ้าน	 ไม่ค่อยได้ท�ากิจกรรมร่วมกันกับลูก	 อาจปล่อยให้ตายายหรือปู่ย่า	

หรือญาติใกล้ชิดคนอื่นๆ	 เลี้ยงดู	 เมื่อมีเหตุการณ์วิกฤตคือการท่ีผู้หญิงถูกจับกุม	 จะย่ิงผลัก

ให้ครอบครัวตกอยู่ในสภาวะของความเปาะบางมากขึ้น	

	 มลฤดีเกิดมาในครอบครัวที่อัตคัดขัดสน	แม่เลิกกับพ่อตั้งแต่มลฤดียังเล็กๆ	แม่มีสามี

ใหม่	มลฤดีอยู่ในบ้านหลังเล็กๆ	ทั้งบ้านแทบไม่มีอะไรเลยนอกจากท่ีนอนบางๆส�าหรับนอน	

แม่อายุมากแล้วท�างานได้ค่าจ้างเล็กๆน้อย	มลฤดีใช้ค�าพูดว่า	 “แม่ไม่ได้ท�างานอะไร แถวบ้าน

จะมโีรงงานพลาสตกิ แม่รบัจ้างตดัเศษพลาสตกิเป็นกิโล เพราะเขาาแก่แล้วก็ท�าอะไรไม่ค่อยได้ 

ก็มพ่ีอเลีย้งเป็นช่างอ๊อกเหลก็”	มลฤดจีะไปช่วยกวาดวัดได้ค่าจ้างครัง้ละ	50-60	บาท	มลฤดนี�าเงนิ

ค่าจ้างท่ีได้รับไปซื้ออาหารส�าหรับตัวเองในแต่ละวัน	บางวันก็มีคนให้อาหาร	พ่อเลี้ยงของ

มลฤดีชอบดื่มเหล้าเป็นประจ�า	 เมื่อมลฤดีอายุได้เพียง	 14	 ปี	 ถูกพ่อเลี้ยงพยายามลวนลาม

หลายครัง้	เมือ่บอกแม่	แม่ก็ได้แต่ต่อว่าพ่อเลีย้ง	แต่กม็ไิด้คดิจะเลกิกับพ่อเลีย้งเพ่ือช่วยให้มลฤดี

ปลอดภัย	 มลฤดีเสียใจและมองว่าแม่เข้าข้างพ่อเลี้ยง	 ไม่ปกป้องลูก	 ซึ่งคงเป็นเพราะแม่กลัว

ไม่มีใครเลี้ยงดู	 มลฤดีจึงน�าเรื่องนี้ไปเล่าให้พ่อแท้ๆฟัง	 พ่อโกรธมากและพามลฤดีไปแจ้งความ	

แต่ต�ารวจก็ไม่ได้ท�าอะไร	แม่โกรธพ่อกับมลฤดีท่ีไม่รักษาหน้าของแม่	ท�าให้ความสัมพันธ์

กับแม่และมลฤดอียู่ในสภาพย�า่แย่	 แต่การไปแจ้งความก็ท�าให้พ่อเลีย้งรามอืเรือ่งการพยายาม

ลวนลามมลฤดีลงไป	มลฤดีเรียนหนังสือยังไม่จบชั้นมัธยม	3	ก็ออกจากโรงเรียน	มาอยู่กรุงเทพฯ	

กับป้า	ช่วยป้าขายเสื้อผ้า	และตกลงอยู่กินกับผู้ชายซึ่งอายุมากกว่ามลฤดีเพียง	2	ปี	อยู่กันไปได้

ไม่นานมลฤดีก็รู ้ว่าสามีเสพยาบ้า	เมื่อมลฤดีต่อว่า	สามีได้ให้มลฤดีลองเสพ	ในท่ีสุดมลฤดี

ก็กลายเป็นผู้เสพยา	 ในช่วงนี้มลฤดีตั้งท้องแต่ก็ไม่ได้หยุดเสพยา	 มลฤดีรู้ว่าสามีขายยาเสพติด

แต่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจ	

	 ในช่วงที่มลฤดีท้อง	 สามีเริ่มมีผู้หญิงอื่นสลับสับเปลี่ยนไปมาอยู่ตลอดเวลา	 มลฤดี

เสียใจและอยากเลิกกับสามี	 แต่ด้วยก�าลังท้องจึงอยู่กับสามีจนคลอดลูก	 คลอดลูกได้ไม่นาน	

มลฤดีก็พาลูกมาฝากให้ป้าเลี้ยง	ส่วนมลฤดีเองก็ออกไปท�างานร้านคาราโอเกะ	มีรายได้

จากผู้ชายที่เข้ามาเป็นลูกค้า	 บางคนก็อาสาจะเลี้ยงดูมลฤดี	 ท�างานอยู่ไม่นานสามีของมลฤดีก็

กลับมาหามลฤดีและสัญญาว่าจะไม่มีผู้หญิงอื่นอีก	 มลฤดีสงสารลูกอยากให้ลูกมีพ่อจึงตกลง
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กลบัมาอยู่กับสามอีีกครัง้	 สามมีรีายได้ค่อนข้างด	ี มเีงนิจบัจ่ายใช้สอยซือ้ของต่างๆ	 และให้รถกะบะ

มลฤดีไว้ใช้	 1	 คัน	 โดยมลฤดีไม่รู้เลยว่าสามีได้ใช้รถคันนี้เป็นที่ซุกซ่อนยาบ้า	 จนกระทั่งวันหนึ่ง

มลฤดถูีกต�ารวจเรยีกให้จอดรถ	และเข้ามาค้นรถ	ต�าวจพบยาบ้าจ�านวน	600	เมด็ในกระเป๋าผ้าเก่าๆ	

ซึ่งสามีของมลฤดีวางทิ้งไว้ในรถ	 ความตกใจและความกลัว	 มลฤดีบอกกับต�ารวจว่า	 ไม่รู้เรื่อง

ยาบ้าเพราะกระเป๋าผ้าเป็นของสามี	ต�ารวจจึงตามไปจับสามีของมลฤดีด้วย	ทั้งสามีและมลฤดี

ถูกตดัสนิจ�าคกุ	 10	 ปี	 มลฤดถูีกตัง้ข้อหาสมคบกับสามมียีาเสพตดิในครอบครองและเพ่ือจ�าหน่าย	

การถูกจบัของมลฤดที�าให้ป้าซึง่เคยเลีย้งลกูของมลฤดีมาก่อนต้องมารบัลกูซึง่อายุเพียง	2	ขวบไป

เลี้ยงแทน

ปฏิกริย�ที่มีต่อก�รกระทำ�ผิด
	 ในครอบครัวที่เปราะบาง	แม่ซึ่งต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ามักเป็นเหยื่อของความเสเพล	

ไม่รับผิดชอบ	เห็นแก่ตัว	หรือแม้แต่ถูกสามีกระท�าความรุนแรงมาก่อน	ย่ิงไปกว่านั้นผู้หญิง

ยังมีแนวโน้มที่จะได้รับการเลี้ยงดูมามาจากครอบครัวที่ไม่ปรองดอง	เช่น	พ่อมีภารยาหลายคน	

ดื่มเหล้า	 ไม่ท�างาน	การเข้ามาสู่การกระท�าผิดของผู้หญิงมักเกิดจากความกดดันที่ต้องหาเลี้ยง

ดูลูกและพ่อแม่ซึ่งมักอยู่ในฐานะที่ช่วยตัวเองไม่ได้	เมื่อถูกจับกุม	ครอบครัวมักตกอยู่ในสถานะ

อันเลวร้ายมากกว่าครอบครัวอัตคัดขัดสน	ครอบครัวเปราะบางมักจะมีความสามารถใน

การรับมือกับเหตุการณ์วิกฤตได้น้อย	

	 เรื่องราวชีวิตของธิดาสะท้อนสถานกาณ์ของครอบครัวเปราะบางซึ่งเริ่มรุ่นพ่อแม	่

พ่อของธิดาจากแม่ไปมีภรรยาใหม่ตั้งแต่ธิดายังเด็ก	แม่จึงน�าธิดาไปฝากให้ยายเลี้ยง	ส่วนแม่ก็

ส่งเงินมาให้ยายบ้างตามก�าลังความสามารถ	 แม่ตกลงอยู่กินกับผู้ชายคนใหม่	 มีลูกอีก	 1	 คน	

เมื่อธิดาอายุได้	 13	 ปี	 แม่ก็กลับมาอยู่บ้านกับธิดาที่บ้านยายโดยพาลูกซึ่งเกิดจากพ่อเลี้ยงของ

ธิดามาอยูด้่วย	ส่วนพ่อเลีย้งท�างานก่อสร้างย้ายทีไ่ปเรือ่ยๆ	ไม่ได้มาอยู่ท่ีบ้านยาย	นอกจากมาเย่ียม

บ้างเป็นครัง้คราว	เมือ่เรยีนจบชัน้มธัยม	3	ธิดาออกจากโรงเรยีนมาอยู่บ้าน	ไม่ได้ท�างานมรีายได้

อะไร	อายุได้	17	ปีก็ตกลงอยู่กินกับผู้ชายคนหนึ่งจนมีลูก	ผู้ชายถูกเกณฑ์ทหารและในทีส่ดุกไ็ป

มีผู ้หญิงอื่น	ตอนนั้นลูกของนิชาเพ่ิงอายุได้	5	เดือน	นิชาจึงไปท�างานก่อสร้างกับพ่อเล้ียง	

โดยให้ยายเป็นคนเลีย้งหลาน	แต่การท�างานไม่ราบรืน่เพราะลกูยังกินนมแม่อยู่	นชิาใช้ค�าพูดว่า	

“คือยายเป็นคนดูลูกให้ เราก็ต้องให้ลูกกินนมแม่ด้วย ก็ต้องท�างานไปด้วย ให้ลูกกินนมไปด้วย

แบบนั้น”	 นิชาเริ่มมีความกดดันที่ต้องการหารายได้	 ในที่สุดก็เริ่มขายยาเสพติด	 เป็นการขาย
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เล็กๆ	น้อยๆ	พอได้เงินมาเลี้ยงลูก	ในช่วงน้ีมีผู ้ชายมาติดพันธิดา	จนธิดามีลูกอีกคนหน่ึง	

ผูช้ายบอกให้ธิดาทิง้ลกูคนเลก็ไว้กับยาย	 และให้ไปอยู่กับพ่อแม่ของฝ่ายชายทีบ้่าน	 แต่ธิดาไม่ตกลง	

ผู้ชายจึงจากไปได้พักหนึ่งและกลับมาขอเอาลูกไปให้ปู่กับย่าเลี้ยง	

	 นิชาประสบกับความขัดสนทางด้านการเงินมากขึ้นในที่สุดตัดสินใจไปท�างาน

ทีพั่ทยาและส่งเงนิกลบัมาให้ทางบ้าน	 ท�างานได้ไม่นานธิดามอีาการไอเรือ้รงัจงึไปตรวจ	 และรูว่้า

ติดเชื้อเอชไอวี	และเป็นวัณโรคด้วย	ธิดาตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านกับแม่อีกครั้ง	พ่อเลี้ยงไม่ยินดี

รับนิชากลับมาอยู่	 เพราะป่วยเป็นเอชไอวีและยังมีโรคติดต่อด้วย	 ธิดาพยายามติดต่อกับสามี

เก่าทั้งสองคนเพ่ือขอให้เลี้ยงดูลูกบ้างแต่ก็ถูกปฏิเสธ	ธิดาเล่าถึงความกดดันในช่วงน้ันว่า	

“เป็นช่วงชีวิตที่มันไม่ไหวจริงๆ อยากจะเอาลูกไปฝากให้พ่อเขาเลี้ยงบ้าง ให้เขารับผิดชอบบ้าง 

พอไปเจอเขาๆ บอกเลี้ยงไม่ได้ เพราะพ่อเขาไม่สบาย ก็ต้องเอากลับมาเลี้ยงเอง”	 	 ธิดาจึงเริ่ม

กลับเข้าสู่แวดวงขายยาเสพติดอีกครั้ง	ขายยาได้ก็น�าเงินมาให้แม่	ธิดาบอกแม่ว่า	

ที่หนูท�าหนูอยากให้ลูกมีอนาคต ถ้าลูกเรียนจบมีอนาคตก็จะเลิก หนูพูด

กับแม่ว่า หนูไม่มีพ่อ ลูกหนูก็ไม่มีพ่อเหมือนกัน หนูอยากให้ลูกมีเหมือน

คนอื่น ไม่อยากให้ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนลูกคนอื่น

	 ในที่สุดธิดาถูกจับและถูกศาลตัดสินจ�าคุก	10	ปี	4	เดือน	การต้องมาอยู่เรือนจ�าท�าให้

แม่ต้องมีชีวิตที่ล�าบากมากขึ้น	ธิดาใช้ค�าพูดว่า	“หนูต้องมาเป็นภาระให้แม่ มาอในยู่น้ีรับจ้าง

ก็ไม่ได้ ไม่มีรายได้ ตัวเองก็ไม่สบาย ก็คิดเป็นห่วงที่บ้านมาก รู้ว่าเขาต้องล�าบากไปด้วย” 

แม่มาเยี่ยมธิดาและบอกว่าลูกไม่ตั้งใจเรียน	 ติดเกม	 และพอเรียนจบชั้นประถม	 6	 ก็ออกจาก

โรงเรียน	นิชาบอกว่า “หนูเครียดมาก คิดมากอยากตาย หนูมาอยู่ในนี้เป็นภาระให้แม่ 

ลูกก็ไม่ยอมเรียน หนูไม่อยากให้ลูกมาอยู่ในนี้เหมือนหนู”

 

	 ผู้หญิงซึ่งต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�าส่วนใหญ่มาจากประชากรกลุ่มท่ีมีการศึกษาน้อย	

มีข้อจ�ากัดในการเข้าสู ่ตลาดแรงงานที่มีรายได้มั่นคง	มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม

อยู่ในระดับล่าง	แต่พิจารณาเฉพาะภายในประชากรกลุ่มนี้	ลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัว

มีผลอย่างมากต่อความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์วิกฤตของการที่แม่ต้องเข้าไปอยู่

ในเรือนจ�า	การศึกษาน้ีพบว่า	ผู้ต้องขังหญิงมีแนวโน้มจะมีความสัมพันธ์ระหว่างสามีมีภรรยา
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ที่อ่อนแอ	โดยเฉพาะสามีมักจะมีภรรยามากกว่า	1	คน	หรือดื่มเหล้าหนัก	หรือท�าร้ายภรรยา	

หรือไม่รับผิดชอบเลี้ยงดูครอบครัว	ซึ่งนับเป็นวิฤกฤตท่ีมีผลต่อการด�ารงชีวิตของผู ้หญิง	

ผูห้ญิงมแีนวโน้มจะต้องเป็นผูด้แูลลกูเมือ่สามไีม่มคีวามรบัผดิชอบ	 ผู้ซึง่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ

มกัจะเป็นพ่อแม่ของผู้หญิง	 ครอบครัวที่มีสายสัมพันธ์ระหว่างรุ่นอายุที่ดีจึงมีโอกาสที่จะรับมือ

กับเหตุการณ์วิกฤตของการท่ีแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าได้ดีกว่าผู้หญิงซึ่งมาจากครอบครัว

ซึ่งสายสัมพันธ์ระหว่างรุ่นอายุอ่อนแอ	 นอกจากนี้ความรุนแรงที่ได้รับจากการที่แม่ต้องเข้าไป

อยู่ในเรือนจ�าจะปรากฏชัดในครอบครัวที่มีความอัตคัตขัดสน	 ซึ่งมีส่วนท�าให้มีข้อจ�ากัดในการ

ช่วยเหลือกันเมื่อแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า
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...ถ้�เกิดกับหนูคนเดียวก็ยังโอเค
กว่�น้ี หนูมีลูกแล้วหนูยังต้องม�

อยู่ตรงน้ี หนูอุ้มลูกแล้วอยู่ๆ 
เข�ม�เอ�ลูกหนูไป แล้วหนู

ก็ต้องขึ้นรถเป็นลูกกรงม� [...] 
หนูไม่มีสิทธิ์จับไม้จับมือเข�เลย 

ได้คุยก็ต้องยืนอยู่คนละฝ่ังกระจก 
เห็นหน้�แต่จับต้องไม่ได้

 
  -  หนึ่งในผู้ต้องขังหญิงผู้ให้สัมภ�ษณ์
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	 อาชญากรรมและความผิดที่ผู้หญิงกระท�ามีความแตกต่างจากผู้ชาย	 รวมทั้งผลของ

การกระท�าผดิและอาชญากรรมท่ีเป็นอนัตรายต่อสงัคมก็มคีวามแตกต่างกันด้วยในประเทศไทย	

ผู้ต้องขังหญิงกระท�าความผิดที่ไม่เก่ียวกับความรุนแรงหรืออาชญากรรมท่ีโหดร้าย	 ส่วนใหญ่

ถูกด�าเนินคดีในความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด	โดยมิได้เป็นผู้ค้ารายใหญ่	(นภาภรณ์	หะวานนท์

และคณะ,	2555a)	นอกจากนี้การต้องตกเป็นผู้ต้องขังในเรือนจ�ามีผลกะทบต่อผู้หญิงแตกต่าง

จากผู้ชาย	โดยเฉพาะในกรณีของผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกอยู่ภายนอกเรือนจ�า		ผู้หญิงมีแนวโน้มจะ

มีความเศร้าและวิตกกังวลเกี่ยวกับลูกเมื่อต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า	แม้ว่าก่อนหน้านี้แม่บางคน

อาจไม่ได้อยู่กับลกูเป็นประจ�าเพราะต้องไปท�างานหรอืเพราะความจ�าเป็นบางอย่าง	 แต่ในสภาวะ

เช่นนั้นผู้หญิงจะรู้สึกว่าการต้องอยู่ห่างจากลูกไปบ้างเป็นไปเพ่ือการอยู่รอดของครอบครัว	

โดยเฉพาะการไปท�างานท�าให้มเีงนิส่งกลบัมาให้ลกูได้มชีวีติความเป็นอยู่ท่ีดี	 และผู้หญงิสามารถ

กลับมาหาลูกหรือติดต่อกับลูกได้เมื่อต้องการ	 ในทางกลับกันการต้องมาติดคุกท�าให้ผู้หญิง

กลายเป็นภาระของคนในครอบครัวที่ต้องส่งเงินมาให้ใช้ขณะอยู่ในเรือนจ�าหรือเมื่อต้องเดิน

ทางมาเยี่ยม	และการจะได้ติดต่อพูดคุยกับลูกและคนในครอบครัวก็มีข้อจ�ากัดมากมาย	

	 แม้ว่าการต้องแยกจากกันระหว่างแม่กับลูกอาจเกิดข้ึนในหลายๆ	สถานการณ	์

เช่น	การท่ีแม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะเจบ็ป่วย	การส่งลูกไปเรยีนท่ีอืน่	หรอืการต้องจากไปท�างาน

ในที่ไกลๆ	ของแม่	แต่การแยกออกจากกันเพราะแม่ต้องถูกคุมขัง	มิได้มีนัยเพียงแค่แม่

ต้องแยกจากลกูเท่าน้ัน	 แต่เป็นการทีแ่ม่ต้องแยกจากลกูเพราะแม่ได้ไปกระท�าความผดิหรอืเป็น

ผู้ประกอบอาชญากรรม	 จึงท�าให้การแยกจากกันมีความทับซ้อนกับความรู้สึกที่ไม่ดีอื่นๆ	 ด้วย	

มกีารนยิามความทุกข์และความเสยีใจของลกูซึง่แม่ต้องตดิคกุ	(Doka,	1989)	ว่าเป็นความเศร้า

สภ�วะคว�มเป็นแม่
ในเรือนจำ�และผลท่ีมีต่อลูก

4
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ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม	 (disenfranchised	 grief)	 สังคมจึงเพิกเฉยต่อปัญหานี้	 ส่วนเด็ก

มักไม่ต้องการเปิดเผย	บอกเล่า	หรือปรึกษาหารือกับคนท่ัวไปเหมือนกรณีความทุกข์และ

ความเศร้าอันเกิดจากสาเหตุอื่น	

	 ในส่วนของผู ้เป็นแม่การเริ่มต้นชีวิตในเรือนจ�าเป็นภาวะที่ท�าให้ผู ้หญิงบางคน

รู้สึกหวั่นไหวและหวาดกลัวที่ต้องเข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมของเรือนจ�าที่ไม่คุ้นเคย	ต้องปรับตัวใน

สองด้าน	 ด้านหนึ่งคือความทุกข์ทรมานจากการต้องเข้ามาอยู่ในภาวะแวดล้อมทางสังคม

และวัฒนธรรมของเรือนจ�าที่คุกคามร่างกายและจิตใจ	 และอีกด้านหนึ่งคือความทุกข์ทรมาน

จากการที่ต้องสูญเสียบทบาทของความเป็นแม่อย่างท่ีเคยท�ามา	 ซึ่งอาจหมายรวมถึงการ

ดูแลให้ความอบอุ่นแก่ลูก	การหารายได้มาเลี้ยงลูก	และการสร้างอนาคตให้กับลูก	

	 สภาวะของความเป็นแม่ในเรอืนจ�าสะท้อนความย้อนแย้งกันของความคาดหวงัทีส่งัคม

มีต่อบทบาทของแม่กับข้อจ�ากัดนานัปการของระบบเรือนจ�าท่ีท�าให้แม่แทบจะไม่มีโอกาส

ท�าหน้าที่ของแม่ได้เลย	 แน่นอนว่า	 สภาวการณ์นี้ย่อมส่งผลในทางลบต่อลูกในหลายๆ	 ด้าน	

การน�าเสนอในบทน้ีเริม่ต้นจากการน�าเสนอการมองตวัเองของผูห้ญิงในฐานะแม่ซึง่ต้องจากลกูมาอยู่

ในเรอืนจ�า	 โดยเฉพาะเมือ่ต้องสญูเสยีความสามารถในการเลีย้งดลูกูอย่างทีเ่คยท�ามา	 ในส่วน

ของลกูอาจได้รบัผลกระทบตัง้แต่เมือ่แม่ถูกจบักุม	การจากไปของแม่อย่างกระทันหนั	การอยู่ใน

เหตุการณ์ที่แม่ถูกจับกุม	เห็นแม่อยู่ในห้องขังในโรงพัก	หรือเห็นแม่อยู่ในรถติดลูกกรงซึ่งน�าแม่

ไปเรอืนจ�า	 การต้องเข้ามาอยู่ในเรอืนจ�าของแม่เป็นการขดัจงัหวะชวีติท่ีเคยด�าเนนิมาของครอบครวั

อย่างกระทนัหนั	โดยเฉพาะอาจต้องการจดัการเรือ่งการอยู่อาศยัและการใช้ชวิีตประจ�าวัน	(living	

arrangements)	ใหม่			ครอบครัวอาจประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากต้อง

ขาดรายได้ซึง่มาจากแม่	 และรายจ่ายทีเ่พ่ิมขึน้จากการทีแ่ม่ต้องถูกด�าเนินคด	ี ค่าใช้จ่ายในการ

เดนิทางมาเย่ียมผูต้้องขงั	 และค่าใช้จ่ายทีผู่ต้้องขงัต้องใช้เมือ่ต้องเข้าไปอยู่ในเรอืนจ�านอกจากนี้

การถูกจ�าคุกของแม่ยังอาจมีผลท�าให้ลูกตกอยู่ในสถานการณ์ของการถูกตีตรา	 การถูกดูหมิ่น	

การนินทา	 การล้อเลียน	 จากคนรอบข้างทั้งในละแวกบ้าน	 ชุมชน	 หรือแม้แต่ท่ีโรงเรียน	

สภาวการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดมีผลท�าให้เด็กซึ่งเป็นลูก	มีความทุกข์	เครียด	โศกเศร้า	อาจท�าให้

กลายเป็นคนหลีกหนีสังคม	ผลการเรียนต�่าลง	ขาดความพยายามที่จะต่อสู้เพื่ออนาคต	บางคน

อาจเกเร	 ดื่มเหล้า	 ติดเกม	หรือเข้าสู่การกระท�าผิด	 เช่น	 ลักขโมย	 เล่นการพนัน	ทดลองเสพยา

เสพติด
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สภ�วะคว�มเป็นแม่ในเรือนจำ�
	 สังคมไทยได้สร้าง	(construct)	ความหมายของความเป็นแม่จากฐานคิดของการให้

ผู ้หญิงเป็นเสาหลักส�าคัญในการท�าให้ครอบครัวมีความมั่นคง	สามารถท�าหน้าท่ีที่สังคม

คาดหวังได้	 แต่เดิมมาครอบครัวในอุดมคติของสังคมไทยคือ	 ครอบครัวที่พ่อแม่ลูกอยู่พร้อม

หน้า	ถึงแม้จะต้องมีการจากกันไปบ้างก็เป็นการจากกันเพียงชั่วครั้งชั่วคราว	ขนบประเพณี

และกฎหมายมีแนวโน้มจะจูงในให้สามีภรรยารักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวไว้ให้ได้	แม้เมื่อ

มีปัญหาท่ีรุนแรงอย่างในกรณีของการที่ผู ้ชายท�าร้ายภรรยาอย่างรุนแรงและต่อเน่ือง	 ก็ยัง

มีความพยายามให้ฝ่ายหญิงใช้ความอดทนและแก้ปัญหาภายใต้กรอบของการรักษา	

“ครอบครัวในอุดมคติ”	ไว้		(นภาภรณ์	หะวานนท์,	2555)	อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาไม่นานมานี้	

ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างครอบครัวไทยในหลายๆ	 ด้าน	 ที่ส�าคัญคือการเพิ่มขึ้นของ

ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว	ซึ่งหมายถึงครอบครัวที่มีเพียงแม่อยู่กับลูกโดยไม่มีพ่ออยู่ร่วมด้วย	

จึงได้มีการเคลื่อนไหวให้สังคมมองครอบครัวแม่เลี้ยงเด่ียวในฐานะเป็นครอบครัวอีกแบบหน่ึง	

ไม่ใช่ครอบครัวที่ผิดปกติหรือครอบครัวที่มีปัญหาแตกแยกอีกต่อไป

	 ถึงแม้ว ่าโครงสร ้างครอบครัวอาจเปลี่ยนแปลงไป	 แต่ความคิด	 ความเชื่อ	

ขนบประเพณี	ก็ยังให้ก�าหนดให้ผู้เป็นแม่	ท�าหน้าท่ีหลักได้แก่	การดูแลลูกในขณะตั้งครรภ	์

การฟูมฟักเลี้ยงดูลูกที่ยังเป็นทารก	มีการรณรงค์ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	การให้ความรัก

ความอบอุ่นและการอบรมสั่งสอนลูก	ไปจนถึงการรับผิดชอบในการเล้ียงดูลูกให้เจริญเติบโต

เป็นผู ้ใหญ่ท่ีดี	ให้การศึกษาและเตรียมการเพ่ือให้ลูกสามารถพ่ึงตนเองได้		ทั้งหมดนี้

เห็นได้ชัดเจนว่า	 บทบาทหน้าที่ของความเป็นแม่ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้สภาวะทั่วไปของสังคม	

ผู้หญิงซึ่งเป็นแม่สามารถเลือกได้ว่า	 จะสามารถธ�ารงบทบาทของความเป็นแม่ในอุดมคติได้

มากน้อยแค่ไหน	ซึ่งแม้จะไม่สมบูรณ์แบบ	แต่ก็มีแนวโน้มที่จะธ�ารงบทบาทของความเป็นแม่ไว้

ในระดบัหน่ึง	อาจกล่าวได้ว่า “สภาวะความเป็นแม่”	ตามท่ีสังคมก�าหนดไว้	ถูกมองว่าเป็นธรรมชาติ

หรือเป็นสิ่งที่ผู้หญิงซึ่งเป็นแม่พึงมี	จนมีผู้ประณามแม่ท่ีเบี่ยงเบนอย่างถอนรากถอนโคนจาก

สภาวะแม่ดังกล่าว	(เช่น	แม่ที่น�าลูกไปทิ้ง	แม่ที่ปล่อยให้ลูกอดอยากหิวโหย)	ว่าแม่ใจยักษ์บ้าง	

ไม่ใช่มนุษย์บ้าง	เป็นคนที่มีใจเป็นสัตว์บ้าง

	 เรื่องเล่าของผู ้ต้องขังหญิงสะท้อนให้เห็นว่า	ก่อนหน้าท่ีจะเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า

	แต่ละคนได้ผ่านประสบการณ์หลากหลายรูปแบบ	บางคนตกได้ผ่านการชีวิตท่ีตกอยู่ภายใต้
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ความรนุแรงของคูร่กัหรอืสาม	ี 	 บางคนมาจากครอบครวัท่ีอตัคัดขัดสน	 พ่อแม่เป็นแรงงานรบัจ้าง	

ท�าให้ลูกไม่ได้รับการศึกษาและประสบการณ์ท่ีจะช่วยให้มีชีวิตที่ดี	จนในที่สุดต้องเข้าไปอยู่

ในวังวนของความอัตคัตขัดสนและการกระท�าท่ีผิดกฎหมาย	บางคนประสบความล้มเหลว

ในชวิีตครอบครวั	 แม้จะพยายามเริม่ต้นชวีติใหม่กับผู้ชายหลายคนแต่ก็ล้มเหลวและต้องรบัภาระ

ในการเลี้ยงลูกเพียงล�าพัง	 บางคนตกเป็นเหยื่อของบริโภคนิยมต้องการเงินไปซื้อสิ่งของต่างๆ

จนถูกชกัน�าเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพตดิหรอือาชญากรรมประเภทอืน่	เช่น	การฉ้อโกง	การรบัซือ้

ของโจร	หรือบางคนเกิดและเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่เลี้ยงดูอย่างดี	แต่ก็มีประพฤติกรรม

ออกนอกลู่นอกทาง	เช่น	หนีโรงเรียน	ชอบเที่ยวเตร่	ด่ืมเหล้า	สูบบุหรี่	เสพยา	จึงเป็นการยาก

ที่จะสรุปสาเหตุท่ีท�าให้ผู้หญิงต้องเข้าสู่เส้นทางของอาชญากรรม	 อย่างไรก็ตามผู้ต้องขังหญิง

ต่างมีประสบการณ์ของการเป็นแม่ในหลายๆด้าน	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคน				

	 เมื่อผู ้เป็นแม่ต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า	ความเป็นไปได้ในการธ�างรักษาบทบาท

ของความเป็นแม่ตามอดุมคตขิองสงัคมเกือบไม่มเีลย	 แม้การลงโทษด้วยการจ�าคกุจะมมีานาน

แล้วและมีแม่จ�านวนหนึ่งต้องถูกพรากจากลูกมาอยู่ในเรือนจ�า	 แต่สังคมก็ไม่ได้ให้ความสนใจ

กับ	“สภาวะความเป็นแม่”	ในเรือนจ�าแต่อย่างใด	ซึ่งเท่ากับแม่ในเรือนจ�ายังคงถูกคาดหวังให้มี

บทบาทของความเป็นแม่เหมือนกับแม่คนอื่นๆ	ในสังคม	การที่แม่ไม่สามารถธ�ารงบทบาท

ของความเป็นแม่ตามท่ีสงัคมคาดหวัง	ย่อมถือเป็นความบกพร่อง	เป็นความผดิ	หรอืเป็นแม่ท่ีไม่ด	ี

	 ย่ิงไปกว่าน้ันระบบของเรือนจ�าก็มิได้ให้ความสนใจกับผู้ต้องขังหญิงในฐานะท่ีเป็น

แม่ว่าจะต้องมีความต้องการเป็นพิเศษในการติดต่อสัมพันธ์กับลูก	 จึงมีแนวโน้มท่ีจะละเลย

หรือขาดความพยายามท่ีจะสร้างระบบที่ช่วยให้ผู้ต้องขังซึ่งมีลูกอยู่ภายนอกเรือนจ�าสามารถ

ธ�ารงรักษาความเป็นแม่ไว้ได้แม้จะอยู่ในเรือนจ�า	 การวิเคราะห์เรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิงแสดง

ให้เห็นว่า	 เมื่อแม่ต้องจากลูกเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า	แม่จะมีความคิดถึงลูกอย่างมาก	 โดยเฉพาะ

ผู้ที่มีลูกท่ียังเล็กและเคยอยู่กับลูกทุกวัน	เป็นความเจ็บปวด	ความเสียใจ	ความวิตกกังวล	

แต่เรือนจ�ามิได้ให้ความส�าคัญกับการจัดระบบท่ีจะช่วยให้ผู้ต้องขังท่ีเป็นแม่ได้มีโอกาสพบลูก

ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากชีวิตครอบครัวมาสู่ชีวิตในเรือนจ�า	 ผู้ต้องขังคนหนึ่งพูดถึงความรู้สึกเมื่อ

เข้ามาอยู่ในเรือนจ�าแรกๆว่า “ห่วงลูก มาอยู่นี่หนูร้องไห้เป็นเดือน คิดถึงลูก กลัวหลายอย่าง 

กลัวไม่มีคนเลี้ยง เขาจะเป็นยังไง กังวลเรื่องลูก”	 ความเป็นห่วงที่แม่มีต่อลูกอาจแตกต่างไป

ตามช่วงวัยของลูก	 แม่ที่มีลูกเป็นวัยรุ่นก็จะห่วงว่าลูกจะไม่ตั้งใจเรียน	 ชอบเที่ยว	 หรือเสพยา	
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เพราะไม่มีแม่คอยดูแล	 ส�าหรับลูกที่ยังไม่โตแต่สามารถวิ่งเล่นได้	 แม่ก็อาจห่วงเรื่องความ

ปลอดภัย	ดังตัวอย่างค�าพูดในเรื่องนี้ว่า

หนูห่วงลูกมาก ห่วงว่า เขาจะออกมาข้างนอกไหม เพราะที่บ้านแฟนเขา

ท�างานรับจ้างรีดผ้าซักผ้า กลัวลูกจะออกไปข้างนอก พ่อดูไม่ทัน 

ย่ิงตอนมีเรื่องรถตู้จับเด็ก หนูก็กลัว กลัวหลายอย่างว่าเวลาเขากลับ

จากโรงเรยีน ใครจะไปรบั เขาเป็นเดก็ซน ก็กลวัเขาโดนครตู ีกลวัไปหมด

 ภายใต้ระบบของเรือนจ�า	 การให้แม่และลูกได้พบกันในบรรยากาศท่ีเป็นมิตรและ

อบอุ่นยังมีอยู่อย่างจ�ากัดหรือไม่มีเลย	 แม้ว่าเมื่อไม่นานมานี้ในบางเรือนจ�าจะเริ่มมีโครงการให้

ลูกที่ยังเล็กเข้ามาพบแม่ในเรือนจ�าอย่างใกล้ชิดได้เป็นครั้งคราว	 (เช่น	 ทุกสามเดือน)	 แต่ก็ท�า

กันเฉพาะในบางเรือนจ�า	และมักมีเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุของลูก	เช่น	ลูกต้องมีอายุไม่เกิน	3	ขวบ	

หรือไม่เกิน	5	ขวบแล้วแต่กรณี	ส่วนการเยี่ยมแบบทั่วๆ	ไปที่ทางเรือนจ�าจัดให้	จะเป็นการเยี่ยม

ที่ผู้มาเยี่ยมต้องใช้เวลาในการรอนานมาก	 เมื่อได้เยี่ยมก็มีเวลาเพียง	 15-20	 นาที	 และสถานที่

เยี่ยมก็จะมีกระจกใสกั้นระหว่างผู้มาเยี่ยมกับผู้ต้องขัง	ซึ่งในกรณีของการที่ผู้เป็นแม่ออกมาพบ

ลูกในสภาพท่ีมีสิ่งขวางก้ัน	 ไม่อาจกอดหรือสัมผัสลูกได้	 ย่ิงท�าให้การพบกันกลายเป็น

ประสบการณ์ที่ไม่ดีของทั้งลูกและแม่	 ผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งเล่าถึงการได้พบลูกเมื่อลูกมาเยี่ยม

ที่เรือนจ�าว่า			

คืออยู่คนละข้างของกระจกใส เรานั่งอยู่ฝั่งหนึ่งแม่กับลูกก็อยู่อีกฝั่งหนึ่ง 

ลูกก็มาทุบที่แผ่นกระจก เราก็ร้องไห้ จะไม่ได้เจอกันอีกนานนะลูกนะ 

ไม่ได้กอดนะ เดินได้แล้วนะ ความจริงหนูอยากจะดูพัฒนาการของลูก 

คลาน เดิน คว�่า อยากจะเห็นลูกเดินแต่ก็ไม่ได้เห็น เดินได้ก้าวแรกไม่ได้

เห็น แม่เล่าว่า ลูกเดินแล้วนะ ก็ดีใจร้องไห้ หนูก็คิดนะถ้าสมมุติว่าเขาให้

เยี่ยมให้กอด หนูคงไม่ร้องไห้เพราะว่าเราได้กอดนะ พอไปเยี่ยมตรงนี้

มันไม่ได้กอด จับก็ไม่ได้ มันจุกอยู่ที่อก อธิบายไม่ถูก อยากจับอยาก

ต้อง อยากหอมอยากกอดแต่ก็ท�าไม่ได้
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 ข้อจ�ากัดของการเปิดพ้ืนท่ีให้แม่ได้มาพบกับลูกขณะอยู่ในเรือนจ�าตอกย�้าให้ท้ังแม่

และลูกตระหนักว่า	ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับแม่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป	แม้แต่การได้กอด

ได้สัมผัสลูกก็ดูเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อม	 แม่คนหนึ่งกล่าวว่า “อยากกอดอยากจับอยากพาไปซื้อ

ขนม  สองปีที่เราไม่ได้พาเขาไป เขาก็จะคุยว่าข้างบ้านซื้อนั่นซื้อนี่ มีอะไรบ้าง หนูกับน้องไม่มี

เลย เขาคุยก็สะเทือนใจเราแล้ว”	 เรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิงสะท้อนความเจ็บปวดของการต้อง

แยกจากลูกเล็กๆ	อย่างกะทันหัน	ธัญญาซึ่งถูกจับเข้ามาโดยท่ีตัวเองไม่เคยรู้เรื่องเก่ียวกับ

ยาเสพติดเลย	ธัญญาเชื่อว่าเป็นการจับผิดตัวและได้ปฏิเสธข้อกล่าวหา	ธัญญากล่าวว่า	

แย่มากก็คือว่ามานั่งคิดว่าเราไม่เคยคิด ในชีวิตเราไม่เคยรู้จักคุก เราไม่

เคยรู้จักเรือนจ�า แต่เราต้องมาอยู่ตรงน้ีหนูว่ามันแย่ส�าหรับหนูมาก 

ถ้าเกิดกับหนูคนเดียวก็ยังโอเคกว่าน้ี หนูมีลูกแล้วหนูยังต้องมาอยู่ตรง

นี้ หนูอุ้มลูกแล้วอยู่ๆ เขามาเอาลูกหนูไป แล้วหนูก็ต้องขึ้นรถเป็นลูกกรง

มา หนูว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดกับหนูนี่แย่มากๆ หนูไม่มีสิทธิ์จับไม้จับมือ

เขาเลย ได้คุยก็ต้องยืนอยู่คนละฝั่งกระจก เห็นหน้าแต่จับต้องไม่ได้ 

 ยิ่งเวลาผ่านไป	การมีลูกมาเยี่ยมมีแนวโน้มจะค่อยๆ	ลดลง	ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้ที่อยู่

ข้างนอกอาจมีภาระต่างๆ	และการมาเยี่ยมต้องมีค่าใช้จ่ายหลายอย่าง	ส�าหรับเด็กการมาเยี่ยม

อาจท�าให้ต้องขาดเรียน	 	ยิ่งท�าให้คนที่เป็นแม่มีความวิตกกังวลว่า	ต่อไปลูกอาจจะจ�าแม่ไม่ได้	

ผู้ต้องขังคนหนึ่งใช้ค�าพูดว่า	 “ก็กลัวอยู่ทุกวันนี้ค่ะกลัวว่าเขาจะจ�าเราได้ไหม เพราะว่าเริ่มห่าง

กันแล้ว ไม่มีใครพามาหาแล้ว คือจากเดิมมาเดือนหน่ึงสองครั้ง แล้วก็เป็นเดือนละครั้ง 

ตอนน้ีไม่มาสามสีเ่ดอืนแล้ว”	 ความกังวลว่าลกูจะจ�าแม่ไม่ได้เป็นเรือ่งทีผู่ต้้องขังหญิงมคีวามรูส้กึ

ร่วมกัน	

	 ตวัอย่างเหตกุารณ์ทีส่ะเทือนใจเกิดขึน้เมือ่	 เรอืนจ�าแห่งหน่ึงได้รเิริม่ให้ลูกเข้ามาเย่ียมแม่

ในแดนหญิง	แต่ด้วยความเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัย	เรือนจ�าจึงไม่อนุญาตให้คนที่พาเด็ก

มาเย่ียมเข้ามาในแดนหญิงด้วย	 เดก็ถูกปล่อยให้เดนิเข้ามาในแดนเพียงล�าพัง	 ซึง่ท�าให้เด็กหวาด

กลวั	 เครยีด	 ไม่แน่ใจว่าจะมอีะไรเกิดขึน้กับตัวเอง	 เมือ่ผูต้้องขังซึง่เป็นแม่เห็นลกูเดินมาจงึว่ิงเข้าไป

จะกอดลกู	ปรากฏว่า	ลกูร้องไห้เสยีงดงั	และว่ิงหนเีพราะยังจ�าแม่ไม่ได้	ผูต้้องขังซึง่เห็นเหตกุารณ์

พากันน�า้ตาไหล	บางคนร้องไห้สะอกึสะอืน้ด้วยสะเทอืนใจกับภาพทีเ่ห็น	ผูต้้องขงัหญิงคนหน่ึงกล่าวว่า	
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เป็นห่วงอยากตดิต่อให้เขามาหา ก็เขยีนไปบอกแม่ว่าอย่าขาดการตดิต่อนะ 

พาลูกมาหาบ่อยๆ กลัวลูกจะจ�าหน้าไม่ได้ กลัวลูกไม่เรียกเราว่าแม่ 

พอเราออกไปลูกก็โตแล้ว บอกว่าใครไม่รู้จัก กลัวค�าๆ นี้มากเลย

	 ผู ้ต้องขังซึ่งเป็นแม่	ยอมรับว่าชีวิตในเรือนจ�ามีพ้ืนที่ส�าหรับการท�าหน้าที่ของแม่

น้อยมากหรอืเกือบไม่มเีลย	นอกจากความรูส้กึคดิถึงลูก	อยากเห็นหน้าอยากกอดลกูแล้ว	 ผู้ต้องขัง

ยังมีความกังวลเก่ียวกับความเป็นอยู่ของลูก	โดยเฉพาะแม่ซึ่งเคยเป็นผู ้หารายได้หลัก

ของครอบครัว	 การเข้ามาอยู่ในเรือนจ�าท�าให้ครอบครัวขาดรายได้ในส่วนนี้	 ยิ่งครอบครัวเคย

ต้องพึ่งพารายได้ของแม่ก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ามากเท่าไร	 ความรู้สึกผิดและความวิตก

กังวลของผู้เป็นแม่ย่ิงมีมาก	ในบางกรณีแม่หรือพ่อของผู้ต้องขังซึ่งมีอายุมากแล้ว	ต้องกลับ

มาท�างานอีกครั้งและมักเป็นงานที่ต้องใช้แรงกาย	 เช่น	 งานรับจ้าง	 งานขายของเล็กๆ	 น้อยๆ	

หรือการท�าขนมขาย	 รายได้มักไม่เพียงพอส�าหรับการเลี้ยงดูครอบครัวโดยเฉพาะการดูแลเด็ก

หรือเยาวชนท่ีก�าลังเรียนหนังสือ	สภาวะนี้ย่ิงกดดันให้แม่รู้สึกว่าตนเองเป็นแม่ท่ีขาดความรับ

ผิดชอบ	ผู้ต้องขังคนหนึ่งพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวว่า

ตอนนี้ที่บ้านมีแต่แม่กับลูก 2 คน พี่ชายน้องสาวก็อยู่ไกล แม่มีลูก 4 คน 

หนูเป็นความหวังเดียวที่จะได้อยู่กับพ่อกับแม่ แต่หนูก็ท�าให้ทุกคนผิด

หวัง พอหนูเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า แม่ก็ล�าบากขึ้น อายุมากแล้วก็ต้อง

ท�างานหนัก เพราะแม่ต้องท�าเองทุกอย่าง ส่วนลูกก็กินอยู่ล�าบาก  

ทัง้คนโตท้ังคนเลก็ คนเลก็นีจ่ะล�าบากท่ีสดุเพราะยงัเด็ก ยังช่วยเหลอืตวัเอง

ไม่ได้เหมือนคนโต ล่าสุดนี่ได้ข่าวว่าให้อยู่กับพี่ ท�าน�้าร้อนลวกตัวเอง

ลวกขาเดนิไม่ได้ แม่ร้องไห้สงสารหลาน แม่ก็ท�ากับข้าวอยู่ในครวั พ่ีก็ไม่ได้ดู

	 ผู้ต้องขังให้ความหมายต่อการต้องเข้ามาสู่เรือนจ�าว่าเป็นการลงโทษอย่างแท้จริง	

ยิ่งต้องอยู่ในเรือนจ�านานเท่าไร	 ผู้หญิงยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าใดๆ	 เหลืออยู่	 ส�าหรับผู้เป็น

แม่แล้ว	คุกไม่ได้ลงโทษเฉพาะตัวเธอเอง	แต่ยังได้ท�าร้ายลูกๆ	ซึ่งเป็นผู้บริสุทธ์ิด้วย		เรือนจ�า

ไม่เพียงแต่น�าอิสรภาพไปจากผู้ที่กระท�าผิดและต้องรับโทษทางอาญาเท่านั้น	 แต่ยังพรากเธอ

จากการท�าหน้าที่ของการเป็นแม่ที่ดี	การไม่ได้กอดลูกเมื่อคิดถึง	หรือการไม่ได้อยู่กับลูกเมื่อลูก

ต้องการให้แม่กอด	 ปลอบประโลม	 การปล่อยให้ลูกกลายเป็นเด็กที่ไม่มีแม่	 ดูจะเป็นความโหด
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ร้ายเกินกว่าการชดใช้ความผิดที่เธอได้กระท�าไป	

ผลที่ลูกได้รับจ�กก�รถูกจำ�คุกของแม่
	 ผลในทางลบทีล่กูได้รบัจากการถูกจ�าคกุของแม่เกิดขึน้จากการผสมผสานของสภาวการณ์

ที่มีแนวโน้มจะเกิดข้ึนหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้เม่ือแม่ถูกจ�าคุก	ได้แก่	การได้เห็นแม่ถูกจับกุม

และ/หรอืการพิจารณาคดีของศาล	 การทีแ่ม่ถูกพรากไปจากลกู	 ชวิีตประจ�าวันทีเ่ปลีย่นแปลงไป	

การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย	 สถานะทางการเงินที่ย�่าแย่ลง	 ความเครียดและวิตกกังวลของผู้

อุปการะเด็ก	 และความยากล�าบากในการไปเยี่ยมแม่ซึ่งอยู่ในเรือนจ�า	 สิ่งเหล่านี้มีผลท�าให้ลูก

มีความทุกข์	 โศกเศร้า	 สะเทือนใจ	 เครียด	 วิตกกังวล	 ซึ่งเป็นผลร้ายทางด้านจิตใจและอารมณ์	

ซึง่อาจจะส่งผลต่อพฤตกิรรมอืน่ๆ	 เช่น	 การไม่ตัง้ใจเรยีนและผลการเรยีนท่ีตกต�า่ลง	 การต่อต้าน

ค�าตักเตือนต่างๆ	อาจมีความความก้าวร้าวมากขึ้น	หรืออาจมีการเข้าไปทดลองกระท�าสิ่ง

ที่ไม่เป็นผลดีภัยตัวเอง	เช่น	ดื่มเหล้า	สูบบุหรี่	เสพยา	เป็นต้น	

	 การวิเคราะห์เรือ่งเล่าในการศกึษาน้ีแสดงให้เห็นว่า	เมือ่แม่ต้องตกเป็นผู้ต้องหา	ถูกจบักุม	

ด�าเนินคดี	 และต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	 ไม่ใช่แม่เท่านั้นที่ถูกลงโทษ	 ลูกๆ	 ทั้งที่เป็นเด็ก	 วยัรุน่	

และเยาวชน	ต้องพลอยได้รับโทษไปด้วย	ซึ่งเรียกว่าเป็นการลงโทษทวีคูณ	(dual	punishment)	

บางคนอาจต้องมีการโยกย้ายท่ีอยู่	ต้องออกจากโรงเรียน	ต้องถูกจับแยกจากพ่ีน้อง	บางคน

ได้รับความเจ็บปวดจากการเห็นแม่ถูกจับ	 ถูกน�าตัวไปสถานีต�ารวจ	 การจากไปของแม่อย่าง

กระทันหันท�าให้ลูกรู้สึกว่าต้องสูญเสียผู้ที่มีความส�าคัญในชีวิต	 ท�าให้รู้สึกเจ็บปวด	 วิตกกังวล	

หวาดกลัว	บางคนอาจรู้สึกเป็นห่วงแม่	สงสารแม่	นอกจากน้ีการต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า

ของแม่	ยังอาจมีผลต่อรายได้ของครอบครัว	ดังได้น�าเสนอไปในตอนต้นแล้วว่า	ครอบครัวที่แม่

เข้าไปอยู่ในเรือนจ�ามีแนวโน้มจะเผชิญกับการมีรายได้ไม่เพียงพอกับชีวิตความเป็นอยู	่

เนื่องจากขาดรายได้ที่เคยได้รับจากแม่	 ครอบครัวที่อยู่ในสภาวะอัตคัดขัดสนอยู่แล้ว	 ยิ่งตกอยู่

ในความยากไร้มากขึ้น

	 ผลทีเ่กิดขึน้กบัลกูเมือ่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรอืนจ�ามคีวามแตกต่างกันไปตามวยัของเด็ก	

และข้ึนอยู่กับสภาวะของครอบครัวก่อนที่แม่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	ส่วนเหตุการณ์วิกฤต	

(critical	events)	ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดข้ึนกับครอบครัวของผู้หญิงท่ีเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าคือ

การไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลเด็กซึ่งน�าไปสู่การต้องจัดการในเรื่องท่ีอยู่อาศัยและผู้ดูแลเด็กใหม่	
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การศึกษาในบางประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา	 แคนาดา	 ออสเตรเลียซึ่งได้น�าเสนอไปในบทที่	 1	

แสดงให้เห็นว่า	ลูกมีแนวโน้มจะต้องโยกย้ายที่อยู่เมื่อแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	ส่วนหน่ึง

เป็นเพราะในบ้านเดิมไม่มีผู้จะรับผิดชอบดูแลเด็กแทนแม่	ถึงแม้ว่าความพยายามในการขอให้

ญาติพ่ีน้องย้ายเข้ามาช่วยดูแลเด็กในบ้านเดิมจะเป็นทางเลือกที่ท�าให้เด็กไม่ต้องย้ายที่อยู	่

แต่ทางเลอืกน้ีก็ดจูะเป็นไปได้ยาก	 เดก็จงึอาจถูกโยกย้ายไปยังบ้านของญาติท่ีสามารถดูแลเด็กได้	

แต่หากไม่สามารถท�าได้	ก็อาจมีการจัดการให้เด็กไปอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็ก	

	 นอกจากน้ียังปรากฏชดัว่า	 ในครอบครวัซึง่มฐีานะทางเศรษฐกจิปานกลางหรอืไม่ดีนัก	

การเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าของแม่ยังมีแนวโน้มจะมีผลท�าให้เกิดความยากล�าบากทางเศรษฐกิจ

ของครอบครัวอย่างรุนแรง	เพราะนอกจากจะขาดรายได้ที่มาจากแม่แล้ว	ครอบครัวยังต้องมีค่า

ใช้จ่ายเก่ียวกับการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการส่งเงินให้กับผู้ที่อยู่ในเรือนจ�าอีกด้วย	

การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยและปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมีส่วนส�าคัญท่ีท�าให้ลูกต้องประสบ

กับความยากล�าบากท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ	และในหลายๆ	กรณี	ปฏิกริยาท่ีมี

ต่อเหตุการณ์วิกฤตอาจออกมาในทางที่ไม่เป็นผลดีต่อการด�ารงชีวิตของเด็ก

	 การวิจัยในประเทศที่มีการจ�าคุกประชาชนจ�านวนมากอย่างสหรัฐอเมริกาให้ภาพ

ทีช่ดัเจนเก่ียวกับผลในทางลบท่ีลกูได้รบัจากการทีแ่ม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรอืนจ�า	โดยเฉพาะเมือ่ลกู

ยังอยู่ในวัยที่พ่ึงตัวเองไม่ได้	เด็กเหล่านี้มีแนวโน้มจะต้องเปล่ียนแปลงท่ีอยู่อาศัยหรือเปล่ียน

ผู้ดูแล	 พร้อมๆ	 ไปกับต้องย้ายโรงเรียน	 ส่วนเด็กที่อยู่ในบ้านเดิมอาจถูกกีดกันจากกลุ่มเพื่อน

โดยถูกตีตราว่ามีแม่ติดคุก	 เยาวชนซึ่งเรียนอยู่ในระดับมัธยมปลายอาจถึงกับต้องยุติการเรียน	

ในส่วนของตัวเด็กเองมักจะได้รับความกระทบกระเทือนใจ	 การสูญเสียแม่เป็นความขมขื่นใจ

ของเด็ก	 เด็กมีความเสียใจ	 โกรธ	 วิตกกังวล	 เครียด	 รู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย	 หวาดกลัว	

หวาดระแวง	มีปมด้อย	และในหลายๆ	กรณีน�าไปสู่การประพฤติออกนอกลู่นอกทาง	(Tudball,	

2000;	Hagan	&	Dinovitzer,	1999)

	 ในกรณีของประเทศไทยซึง่ก�าลงัเผชญิกับสถานการณ์การจ�าคกุประชาชนจ�านวนมาก	

และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังหญิงต่อผู้ต้องขังชายสูงที่สุดในโลก	 ผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่	

ร้อยละ	75)	มลีกูทีต้่องดูแล	(นภาภรณ์	หะวานนท์	&	ธีรวัลย์	วรรธโนทัย,	2560;	นภาภรณ์	หะวานนท์

และคณะ,	2555a)	แน่นอนว่าเด็กเหล่าน้ีจะต้องได้รับผลกระทบจากการถูกจ�าคุกของแม่
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โดยอาจมีระดับของความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกัน	 ผลที่เกิดขึ้นอาจเริ่มตั้งแต่แม่ถูกจับกุม

และต่อเนื่องไปจนแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าตามค�าส่ังศาล	 การน�าเสนอในส่วนน้ีมาจาก

ประสบการณ์ชีวิตผ่านการเล่าเร่ืองของผู ้ต้องขังหญิงจ�านวน	50	คน	การสนทนากับลูก

และผู้อุปการะเด็กจ�านวน	25	กรณีศึกษา	(เป็นการสนทนากับแม่	ลูกซึ่งเป็นเด็ก	ผู้อุปการะ)	

วิธีการน�าเรื่องเล่ามาวิเคราะห์	 (analysis	of	 	narrative)	ถูกน�ามาใช้เพ่ือฉายภาพผลท่ีเกิดข้ึน

กับลูก	 เป็นการน�าเรื่องราวที่มีความหลากหลาย	 มาสร้างเป็นมโนทัศน์	 และเชื่อมโยงมโนทัศน์

เข้าด้วยกันตามประเด็นของเร่ืองที่ก�าลังศึกษา	ได้แก่	สถานการณ์เมื่อแม่ถูกจับกุม	การจัดการ

การอยู่อาศัยของลูก	 ความยากล�าบากทางการเงินของครอบครัว	 เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตปกติ

ของลูก	ปฏิกริยาจากสังคม	อารมณ์และความรู้สึกของลูก	การเรียนของลูก	และพฤติกรรมออก

นอกลู่นอกทางของลูก	

สถ�นก�รณ์ก�รจับกุม
	 การศึกษาผลที่ลูกได้รับจากการต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าของพ่อแม่ในบางประเทศ

อย่างสหรฐัอเมรกิา	 องักฤษ	 ออสเตรเลยี	 ได้พยายามแยกช่วงเวลาของการศึกษาผลท่ีมต่ีอเด็ก

ตามช่วงเวลาทีเ่กิดขึน้ในกระบวนการยตุธิรรม	 ได้แก่	 ช่วงแรกเป็นช่วงก่อนการตัดสนิของศาล	

ซึ่งในช่วงนี้ผู้ต้องหามีแนวโน้มจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว	จึงเป็นช่วงเวลาของการปรับตัว

เพ่ือรบัสถานการณ์ท่ีแม่อาจต้องเข้าไปอยู่ในเรอืนจ�า	เช่น	อาจมกีารเตรยีมการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศยั	

(living	 arrangements)	 หรอืการเตรยีมหาผูด้แูลเด็กแทนแม่ท่ีอาจจะต้องเข้าไปอยู่ในเรอืนจ�า	

รวมทัง้การบอกเดก็ถึงสิง่ท่ีจะเกิดในอนาคต	 ช่วงท่ีสองเป็นช่วงของการตัดสินคดี	 ซึง่หากแม่ถูก

ตดัสนิว่ามคีวามผดิและถูกลงโทษจ�าคกุ	แม่จะถูกส่งเข้าไปอยู่ในเรอืนจ�า	ในช่วงน้ีคือช่วงเวลาท่ี

แม่ต้องจากบ้านไปตามระยะเวลาการได้รับโทษ	 เป็นช่วงท่ีเด็กได้เรียนรู้การสูญเสียแม่ที่ต้อง

เข้าไปอยู่ในเรอืนจ�า	และช่วงทีส่ามเป็นช่วงของการท่ีแม่ได้รบัการปล่อยตัว	(Robertson,	2007)

	 ในประเทศไทย	หลังจากการจับกุม	พนักงานสอบสวนสามารถควบคุมผู้ต้องหาไว้

ที่สถานีต�ารวจได้ไม่เกิน	 48	 ชั่วโมง	 หลังจากนั้นหากต้องการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้สอบสวน

ก่อนจะส่งส�านวนการสอบสวนให้อัยการจะต้องน�าตัวผู้ต้องหาไปขออ�านาจศาลสั่งฝากขัง

ทีเ่รอืนจ�าต่อไป	 ในช่วงน้ีผูถู้กกล่าวหาสามารถขออนญุาตให้ศาลปล่อยตวัชัว่คราวหรอืทีเ่รยีกกันท่ัวไป	

ว่าการขอประกันตัวได้	 แต่ส่วนใหญ่แล้ว	 ผูถู้กกล่าวหาซึง่ให้การรบัสารภาพ	 มกัจะไม่ด�าเนินการ

ขอปล่อยตัวชั่วคราว	 เนื่องจากส่วนใหญ่ถูกจับด้วยข้อหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	 ซึ่งกฎหมาย
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ก�าหนดให้ใช้จ�านวนเงินท่ีต้องใช้เพ่ือการประกันตวัสงูเกินความสามารถท่ีจะจ่ายได้	 และผูท่ี้รบัสารภาพ	

รูว่้าในทีส่ดุก็จะต้องถูกตดัสนิจ�าคกุจงึไม่มคีวามจ�าเป็นต้องไปหาเงนิมาเพ่ือประกันตวั	 ส่วนผูท่ี้ปฏิเสธ

ข้อกล่าวหาและต้องการต่อสูค้ดก็ีมคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะขอปล่อยตัวชัว่คราว	 แต่ด้วยความเข้มงวด

ของข้อกฎหมายในเรื่องการขอปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดเก่ียวกับยาเสพติด	ท�าให้มี

ผู้ขอยื่นประกันตัวไม่มากนัก	 ส่วนผู้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวมักเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะพอที่จะจ่าย

เงินค่าประกันได้

 

	 ตัวอย่างเช่นมีการก�าหนดวงเงินที่จะใช้เป็นหลักประกันการพิจารณาและมีค�าส่ัง

ปล่อยตัวชั่วคราวในความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งใช้มาตั้งแต่วันที่	 15	 กันยายน	 2547	 ไว้ว่า	

ในกรณีของเมตแอมเฟตามีนหรือยาบ้า	 หากเป็นการผลิต	 น�าเข้า	 หรือส่งออก	 ไม่เกิน	 10	 เม็ด	

ต้องใช้เงินประกัน	500,000	บาท	ถ้าเป็นการกระท�าเพ่ือจ�าหน่าย	ต้องใช้เงนิ	750,000	บาท		แต่ถ้า	

10	 เม็ดขึ้นไปถึง	 50	 เม็ด	 เงินประกันถูกก�าหนดไว้สูงถึง	 1	 ล้านบาท	 ถ้าไม่เกิน	 100	 เม็ด	 เงิน

ประกันขึ้นสูงไปถึง	1	ล้าน	5	แสนบาท	และถ้ามียาเกินกว่า	100	เม็ด	ให้อยู่ในดุลยพินิจของศาล	

ด้วยวงเงินประกันที่สูงมากเช่นนี้จึงพบว่า	 ผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้ยื่นขอปล่อยตัว

ชั่วคราว	เรื่องน้ีแสดงออกมาในค�าพูดของผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งว่า “เขาไม่ให้ประกัน แล้วก็

อีกอย่างหนึ่งถ้าประกันมาแล้วทีนี้ที่ไร่ก็มีแค่นั้น ที่นาก็มีแค่นั้น แม่ก็เลยบอกว่าประกันไปก็ยังก็

ติดเหมือนเดิม”	 ดังนั้นการจับกุมจึงเป็นจุดหักเหของชีวิตจากการมีอิสรภาพไปสู่โลกของการ

ถูกจ�ากัดอิสรภาพในเรือนจ�า	

	 ในส่วนของการถูกจับกุมนั้น	การศึกษานี้พบว่า	ไม่มีผู้ต้องขังหญิงที่ระบุว่า	ถูกสวมใส่

กุญแจมือขณะถูกจับกุม	ทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	86	

ซึ่งบัญญัติว่า	 ห้ามมิให้ใช้วิธีควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าท่ีจ�าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้เขาหนีเท่าน้ัน	

นอกจากนี้ยังเคยมีค�าชี้แจงของเจ้าพนักงานจับกุมถึงกรณีท่ีไม่ใส่กุญแจมือผู้ต้องหาผ่านสื่อ

ว่ามีแนวปฏิบัติดังน้ี “การใช้กุญแจมือหรือเครื่องพันธนาการผู้ต้องหา ตามสมควรแก่เหตุ 

ตามกฎหมาย ป.วิ อาญา ระบุไว้ว่า เจ้าหน้าที่สามารถพันธนาการคนร้ายได้ตามสมควรแก่เหตุ 

ไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไป เช่น มีต�ารวจ 5 นาย ผู้ต้องหา 1 คน จะใส่กุญแจมือด้านหลัง

ก็เพียงพอ หรือหากผู้ต้องหาเป็นผู้หญิงและมีต�ารวจ 5 นาย จะไม่ใส่กุญแจมือก็ได ้

การพันธนาการผูต้้องหาจะต้องสมควรแก่เหต ุหรอืหากผูต้้องหามจี�านวนมากก็เป็นตวัแปรส�าคญั

ที่อาจมีโอกาสเกิดภัยคุกคามได้” (เน้นโดยผู้เขียน)



เหยื่อที่มองไม่เห็น   |     94

	 เรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิงแสดงให้เห็นว่า	 ช่วงเวลาวิกฤตที่สุดช่วงหนึ่งเมื่อต้องเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาคือวันท่ีถูกจับกุม	อย่างไรก็ตามการศึกษาน้ีไม่ได้ถามลูก

ถึงความรูส้กึในวนัทีแ่ม่ถูกจบักุมโดยตรง	เนือ่งจากเกรงว่าการให้เดก็รือ้ฟ้ืนความทรงจ�าในเรือ่งนี้

อาจกระทบกระเทือนใจเด็กได้	 แต่ในการสนทนาเรื่องอื่นๆ	 ลูกอาจเล่าถึงความรู้สึกในวันที่แม่

ถูกจับกุมได้	 	การจับกุมอาจเกิดขึ้นในหลายสถานการณ์	ได้แก่	การจับกุมในขณะที่แม่อยู่นอก

บ้านโดยส่วนใหญ่จะไม่มีลูกอยู่ด้วยในขณะน้ัน	แต่ก็มีบางกรณีท่ีมีลูกอยู่ด้วย	การจับกุม

ในขณะที่แม่อยู่ในบ้านซึ่งจะมีทั้งกรณีที่มีลูกอยู่ในบ้านและลูกไม่ได้อยู่ด้วย		

	 ส่วนใหญ่แล้วในขณะถูกจับกุมลูกไม่ได้อยู่กับแม่	 เช่น	 เป็นการจับกุมขณะที่แม่อยู่

นอกบ้าน	ก�าลังเดินทาง	หรืออาจอยู่ที่บ้าน	แต่ไม่มีลูกอยู่ด้วย	ในกรณีนี้แม่จะถูกน�าตัวไปโรงพัก

โดยที่ลูกไม่ได้รับรู้เหตุการณ์ขณะถูกจับกุม	แต่มีบางกรณีที่การจับกุมเกิดขึ้นที่บ้านโดยมีลูกอยู่

บ้านในขณะนั้นหากเด็กถูกกันตัวออกไปจากเหตุการณ์	 เช่น	มีสมาชิกอื่นในบ้านพาเด็กออกไป

ในอีกท่ีหนึ่ง	จะช่วยให้เด็กไม่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์สะเทือนใจ	อย่างไรก็ตามแม้การจับกุม

จะไม่มผีลต่อความรูส้กึของลกูโดยทนัที	 แต่ก็อาจจะเกิดผลกระทบในเวลาต่อมาคือเด็กอาจได้รบั

ความกระทบกระเทือนทางด้านอารมณ์และจิตใจเมื่อแม่ท่ีเคยอยู่ด้วยหายไปจากบ้าน	หรือ

ในกรณีที่ลูกยังเป็นทารกหรือยังเล็กมากจนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น	 ก็อาจเกิดผลกระทบต่อเด็กได้

เช่นกันโดยเฉพาะในกรณีทีแ่ม่ยังให้นมลกูอยู่	การถูกจบักุมท�าให้ลกูไม่ได้กินนมแม่	ในบางกรณี

ทีแ่ม่จ�าเป็นต้องพาลกูไปสถานีต�ารวจด้วย	 หากผูถู้กจบักุมสามาถตดิต่อญาตพ่ีิน้องให้มารบัเดก็

ไปโดยเร็วก็จะช่วยให้เด็กไม่ต้องรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานีต�ารวจ		

	 ตัวอย่างเรื่องราวการถูกจับกุมของนิชาให้ภาพตัวแทนของการท่ีแม่ถูกจับกุมขณะอยู่

นอกบ้าน	นิชาน่ังรถไปกับเพ่ือนเพ่ือน�ายาเสพติดไปส่ง	นิชาเล่าว่าตนเองถูกเพ่ือนชักชวนให้

นัง่รถไปส่งยาบ้าด้วยกัน	 โดยนชิาได้เงินตอบแทนการไปกับเพ่ือนไม่มากนักและไม่เคยรูว่้ายาท่ีน�า

ไปส่งมีจ�านวนเท่าไร	ท�างานนี้มาได้	3	เดือน	นิชากับเพื่อนก็ถูกจับที่จังหวัดบึงกาฬ	เป็นช่วงของ

การขบัรถไปส่งยา	 นชิากับเพ่ือนถูกน�าตวัไปโรงพัก	 ทีโ่รงพักนิชาจงึได้รูว่้า	 เพ่ือนมยีาจ�านวนมากถึง	

4,342	เม็ด	นิชาโทรศัพท์บอกแม่	แม่รีบมาโรงพักทันทีโดยขอให้คนขับรถของน้องชายสามีของ

นิชามาส่งที่โรงพัก	นิชาเล่าว่า	
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แม่มาทันทีเลย แล้วก็กลัวลูกหิวข้าว แม่กลัวหนูหิวข้าว แม่ให้คนขับ

รถยนต์ไปส่ง เป็นรถของน้องชายแฟน ก็ให้ขับไปตอนนั้นเลย พอแม่เจอ

หนูที่โรงพัก แม่บอกว่าไม่เป็นไรนะ เป็นลูกแม่ต้องอดทนทุกสิ่ง เรื่องที่

ผิดไปแล้วอย่าไปคิด หนูก้มลงกราบแม่เลย หนูขอโทษ

	 วันที่แม่ได้รับโทรศัพท์จากนิชา	ลูกของนิชาซึ่งอายุเพียง	6	ขวบ	อยู่ที่บ้าน	แม่ของนิชา

เพียงแต่บอกให้หลานอยู่กับคณุตาซึง่เป็นพ่อของนิชา	 ลูกของนิชาไม่รูเ้รือ่งท่ีแม่ถูกจบักุม	 หลังจาก

ถูกน�าตวัมาสอบสวนทีโ่รงพัก	 นชิาถูกส่งตวัไปฝากขังท่ีเรอืนจ�ากลางนครพนม	 เน่ืองจากของกลาง

เป็นยาเสพติดจ�านวนมาก	 มีโทษสูง	 นิชาบอกแม่ว่าไม่ต้องมาเยี่ยม	 เพราะนอกจากแม่ต้อง

ท�างานและดูแลลูกของนิชาแล้ว	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากหมู่บ้านในจังหวัดบึงกาฬมา

นครพนมสูงถึงประมาณ	 5,000	 บาท	 นิชาไม่อยากให้แม่ล�าบากและต้องการให้แม่เก็บเงินไว้

เลี้ยงลูกของนิชา	 นิชาไม่แน่ใจว่า	 ลูกรู้เรื่องที่แม่ติดคุกตั้งแต่เมื่อไร	 แต่ในวันที่นิชาไปออกศาล	

แม่ของนิชาพาหลานมาศาลด้วย	นิชาเล่าว่า			

ตอนนัน้หนไูปออกศาล ลกูหนอูยู่แค่ ป.6 ตัวเลก็ๆ ก็ไปนัง่อยู่กบัเจ้าหน้าที่ 

แอบที่มุมโต๊ะ หนูก็เลยถามลูกว่า อายไหมที่มีแม่ติดคุก ลูกหนูบอกว่า

ไม่อายยังไงแม่ก็คอืแม่หน ูตอนนัน้หนูไม่รูห้รอกว่า ลูกหนูไม่ไปโรงเรยีนเลย

	 ก่อนถูกจบักุมแม่และพ่อของนชิาเป็นคนเลีย้งลกูของนิชา	 แม้นิชาจะอยู่ด้วยกันในบ้าน	

แต่ก็ต้องออกไปท�างานทกุวัน	 ลกูของนชิานอนกับตายายทุกคืน	 ในตอนเช้านิชาจะเป็นคนอาบน�า้

ให้ลูกและพาไปส่งท่ีโรงเรียน	นิชาใช้ค�าพูดว่า “หนูก็อยู่ด้วยกันกับลูก แต่ลูกจะสนิทกับตา

กับยายมากกว่า”	นิชาถูกศาลพิพากษาจ�าคุก	25	ปี	 ขณะถูกจับอายุ	 28	ปี	 ส่วนลูกอายุ	 12	ปี	

ขณะที่พูดคุยกันนิชาอายุ	33	ปีอยู่ในเรือนจ�ามาแล้ว	5	ปี	7		เดือน	ลูกไม่ยอมไปโรงเรียนอีกเลย

หลังจากที่นิชาถูกจับ	แต่อยู่บ้านช่วยตากับยายท�านาท�าไร่	

 

	 เด็กบางคนมีประสบการณ์ของความกดดันและความทุกข์ทรมานจากการท่ีเห็นแม่

ถูกพ่อด่าว่าทุบตีตั้งแต่ก่อนท่ีแม่จะถูกจับ	เมื่อแม่ถูกจับย่ิงเพ่ิมความเจ็บปวดทางจิตใจให้

กับลูกมากขึ้น	 โดยเฉพาะการที่ต้องพลัดพรากจากแม่	 เรื่องราวชีวิตของฤทัยสะท้อนความซ�้า

ซ้อนของความเหตุการณ์ที่ท�าให้ลูกมีความกดดัน	 สิ้นหวัง	 และโศกเศร้า	 ฤทัยมีพี่น้อง	 2	 คน	
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ฤทัยเป็นลูกคนโต	 บ้านของฤทัยอยู่ในจังหวัดเล็กๆ	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ตอนเรียนอยู่

ชัน้ประถมปีที	่6	พ่อแม่ย้ายไปท�างานทีจ่งัหวัดชมุพร		ฤทัยกับน้องจงึอยู่กับยายได้พักหน่ึง	พ่อกับแม่

ก็มารบัฤทยักับน้องไปอยู่ด้วย	 พ่อแม่ของฤทยัย้ายไปจงัหวัดต่างๆ	หลายแห่งตามแต่จะหางานได้	

ฤทัยจึงเรียนหนังสือในระบบการศึกษานอกโรงเรียน	(กศน.)	จนจบชั้นมัธยม	3	ไม่ว่าจะย้าย

ไปท�างานที่ไหน	พ่อกับแม่จะพาฤทัยกับน้องไปด้วย	บางครั้งก็พาฤทัยกับน้องมาฝากไว้กับยาย

ชั่วคราว	แล้วจึงมารับไป	ฤทัยกล่าวว่า	“ไปไหนไปด้วยกันตลอดทั้ง 4 คน แต่ส่วนมากจะเอาลูก

ไว้กับตายายก่อน แล้วค่อยกลับมารับไป”	เมื่ออายุได้	20	ปี	พ่อกับแม่ย้ายมาท�างานที่กรุงเทพฯ	

ฤทัยก็มาอยู่ด้วย	 ต่อมาฤทัยได้ตกลงอยู่อยู่กินกับสมภพ	 จากนั้นฤทัยกับสามีก็ย้ายไปอยู่ภูเก็ต	

ฤทัยไปท�างานที่สนามกอล์ฟ	 เมื่ออายุได้	 24	ปี	ฤทัยมีลูกสาวคนแรก	ต่อมาอีก	4	ปีก็มีลูกชาย

คนที่สอง	

	 ชีวิตครอบครัวของฤทัยไม่ราบรื่นเพราะสามีเริ่มด่ืมเหล้ามากข้ึนเรื่อยๆ	เมื่อเมา

ก็จะหาเรื่องทุบตีฤทัย	ฤทัยเล่าว่า	เมื่อลูกเห็นแม่ถูกพ่อท�าร้ายจะร้องไห้	บางครั้งก็วิ่งเข้ามากอด

กัน	 บางครั้งก็วิ่งหนี	 เงินที่ฤทัยหาได้สามีจะมาบังคับน�าไปซื้อเหล้า	 ในที่สุดฤทัยก็แยกทางกับ

สามี	ตอนนั้นลูกสาวคนโตอายุ	9	ขวบ	และลูกชายคนเล็กอายุ	5	ขวบ	สามียืนยันจะน�าลูก	2	คน

ไปเลี้ยง	 มิฉะนั้นจะไม่ยอมเลิกกับฤทัย	 ฤทัยจึงยอมให้ลูกไปอยู่กับพ่อ	 สามีของฤทัยพาลูกไป

ฝากไว้กับย่า	 ฤทัยขอให้แม่ไปเยี่ยมลูก	 แม่ของฤทัยเล่าว่าได้เห็นสภาพหลานถูกเลี้ยงเหมือน

เดก็รบัใช้	ตวัผอม	คงจะไม่ได้รบัประทานอาหารเพียงพอ	ต้องท�างานบ้าน	และถูกบงัคบัให้ท�าตาม

ค�าสั่ง	ฤทัยจึงมาหาแม่ของสมภพและยืนกรานว่าจะขอพากลับไปอยู่กลับยาย	หากตกลงกันไม่

ได้จะให้ต�ารวจมาจัดการ	ทางฝ่ายแม่ของสมภพจึงยอมให้ฤทัยพาลูกกลับไป		

	 ฤทัยฝากให้แม่และพ่อเป็นคนเลี้ยงลูกทั้งสองคน	 ตัวเองออกไปท�างานหารายได้เลี้ยง

ครอบครัว	พ่อแม่ของฤทัยท�านาท�าไร่เล็กๆ	น้อยๆ	 เพราะอายุมากและสุขภาพไม่ดี	ฤทัยจึงเป็น

คนรับผิดชอบหาเลี้ยงครอบครัวเป็นหลัก	 รายได้ไม่ค่อยเพียงพอกับค่าใช้จ่าย	 เมื่อมีคนมา

ชักชวนให้น�ายาบ้าไปส่งให้ผู้ซื้อ	ฤทัยจึงเริ่มทดลองท�าดู	ได้เงินครั้งละ	5,000	บาท	ท�าได้ไม่ถึงปี	

ก็ถูกต�ารวจล่อซื้อ	ฤทัยได้รับโทรศัพท์ให้น�ายาไปส่งในจังหวัดใกล้เคียง	จึงขับรถมอเตอร์ไซด์ไป	

เมื่อไปถึงขณะยืนรอคนมารับยา	มีรถยนต์เข้ามาจอดและมีต�ารวจจ�านวนหน่ึงออกมาจากรถ

และจับกุมฤทัย	ขณะนั้นฤทัยมียา	300	เม็ด	ฤทัยเล่าถึงเหตุการณ์วันถูกจับกุมว่า	
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วันน้ันเขาโทรไปว่าเอายามาให้หน่อย จะให้ 5,000 ได้ เอามาให้หน่อยนะ 

เขาบอกทางให้ หนูก็มา พอใกล้จะถึงท่ีนดัหมาย โทรบอกเขาว่า ถึงตรงนี้

แล้วนะจะให้ไปยังไงต่อ ออกมารบัหน่อยส ิเขาก็บอกว่าเข้ามาเถอะเข้ามา

ตรงน้ีมนัจะมร้ีานปะยางอยู่ข้างทาง  เอาวางไว้ แล้วผมก็จะไปเอา วางไว้

แล้วก็กลบัได้เลย โอเค ก็ถามตรงไหน ข้างปะยาง โทรไปถามเขา เครือ่งเขาปิด 

อ้าวเกิดอะไรขึ้นก็เอะใจแล้ว เกิดอะไรขึ้น พอสักพักเห็นรถ 4 ประตู

ฮอนด้าสอีอกบรอนซ์ๆ มาจอด เปิดประตูพรบึท้ัง 4 ด้าน คนว่ิงกรกัูนเข้ามา 

เรารู้ว่าเลยว่าโดนจับแล้ว เขามาแบบมีอาวุธครบมือเลย

	 ฤทยัโทรศพัท์ไปบอกแม่	 แต่ไม่แน่ใจว่าแม่พูดอะไรกับหลาน	 แม่บอกฤทัยว่า	 ลกูขอคยุ

กับฤทัยแต่ฤทัยไม่กล้าคุยกับลูก	แม่มาหาฤทัยที่โรงพักแต่ไม่ได้พาลูกของฤทัยมาด้วย	ฤทัยอยู่

ในเรอืนจ�าได้สองเดือน	แม่ก็พาลกูของฤทยัมาเย่ียมท่ีเรอืนจ�า	ฤทัยร้องไห้เมือ่เห็นหน้าลกู	ส่วนลกู

ทั้งสองคนดูยังตกใจกับบรรยากาศของเรือนจ�าจนนิ่งอึ้งไป	ไม่พูดอะไรเลย	ทั้งๆ	ที่ลูกสาวคนโต

เป็นคนพูดคยุเก่ง	 และชอบเล่าเรือ่งต่างๆ	 ให้แม่ฟัง	 ลกูชายคนเลก็ได้แต่บอกกับแม่ว่า	 “แม่สู้ๆ  นะ” 

ฤทัยพูดถึงลูกคนเล็กว่า “เราก็เห็นลูกซึมไป จากเมื่อก่อนที่เราเห็นก็เหมือนเขาเก็บกดอยู่แล้ว 

ตอนนีย่ิ้งหนกักว่าเดมิ คอืเขากย้ิ็มตามปกต ิแต่ลกึๆ ในแววตา เรารูส้กึว่าเขาไม่ร่าเรงิ ดเูศร้าซมึ” 

	 ในกรณีทีก่ารจบักุมเกิดขึน้ท่ีบ้านและมลีกูอยู่ในบ้านด้วย	สถานการณ์ทีเ่กิดขึน้มหีลายแบบ	

ในกรณีที่มีการด�าเนินจับกุมอย่างระมัดระวัง	 แยกแม่ออกมาจากห้องที่เด็กอยู่	 แจ้งข้อหาและ

บอกว่าจะต้องน�าตัวไปโรงพัก	 เด็กจะไม่เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นมากนักและการจับกุมไม่สร้าง

บาดแผลในใจเด็ก	 แต่หากต�ารวจที่มาจับกุมไม่ให้ความสนใจกับความรู้สึกของเด็ก	 อาจมีการ

ตรวจรือ้ค้นข้าวของในบ้านกระจยุกระจาย	 สัง่ให้เดก็ไปน่ังรวมกันเพ่ือความสะดวกในการตรวจค้น	

เดก็อาจตกใจ	ร้องไห้	ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนในบ้านท่ีคอยปลอบโยนเดก็ไม่ให้ตกใจ	นอกจากนี้

ยังมีกรณีท่ีแม่มีลูกยังไม่หย่านม	 ความกดดันจะเกิดกับแม่ซึ่งเป็นห่วงลูกว่าจะไม่ได้กินนมแม	่

บางคนขอเวลาต�ารวจป๊ัมนมใส่ขวดไว้ให้ลกู	ซึง่การจะอนุญาตหรอืไม่ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของต�ารวจ	

แต่โดยทั่วไปต�ารวจมักไม่มีเวลาพอที่จะรอให้แม่ปั๊มนมไว้ให้ลูก	 มักจะสั่งให้ขึ้นรถไปกับต�ารวจ

ให้เร็วที่สุด	
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	 อาภรณ์เล่าเรื่องของตนเองในขณะถูกจับกุมว่าอยู่ที่บ้านกับสามีและลูกอีก	 2	 คน	

ขณะท่ีต�ารวจเข้ามาสามนีอนอยู่กับลกูสองคนในห้อง	 สามจีะนอนในตอนกลางวันเพราะท�างาน

เป็นนักร้องตอนกลางคืน	 อาภรณ์เป็นคนออกมาพบต�ารวจ	 ต�าวจแจ้งข้อหาและบอกว่าท้ัง

อาภรณ์และสามต้ีองไปโรงพัก	สามแีละลกูอกี	2	คนจงึไปโรงพักพร้อมกันหมด	ลูกท้ังสองคนยังเล็ก

คนหนึ่งอายุ	 2	 ขวบและอีกคนหนึ่งเพิ่งอายุได้	 7	 เดือน	 แต่ต�ารวจไม่ได้ท�าอะไรให้ลูกตกใจ

อาภรณ์โทรศัพท์ให้น้ามารับลูกสองคนที่โรงพักและให้พาไปฝากไว้กับแม่ก่อน	

	 อาภรณ์ให้การกับต�ารวจว่า	 สามีไม่รู้เรื่องการขายยาด้วยเลย	 อาภรณ์ขายยาอยู่กับ

เพ่ือนซึง่โดนต�ารวจจบัไปก่อน	และเพ่ือนได้บอกกับต�ารวจว่าอาภรณ์ร่วมขายยาด้วย	ขณะท่ีต�ารวจ

มาจับที่บ้าน	อาภรณ์มียาบ้าอยู่ถึง	1,954	เม็ด		หลังจากสอบสวนสามีของอาภรณ์แล้ว	สามีได้

รับการปล่อยตัวไป	อาภรณ์ถูกด�าเนินคดีและถูกพิพากษาจ�าคุก	25	ปี	ซึ่งอาภรณ์ไม่คาดคิด

ว่าจะได้รับโทษหนักถึงเพียงนี้	 อาภรณ์เล่าเรื่องราวชีวิตของตนเองว่า	 พ่อแม่มีฐานะปานกลาง	

แต่อาภรณ์เป็นเดก็เกเรชอบหนีโรงเรยีน	 ไม่ชอบเรยีนหนงัสอื	 อายุเพียง	 15	 ปีก็ท้องโดยไม่ต้องใจ	

เมื่อคลอดลูกก็ให้แม่เป็นคนเลี้ยง	เลิกกับแฟนและยังคงเที่ยวเตร่ต่อไป	จนเริ่มทดลองเสพยาบ้า	

เมือ่เสพไปได้พักหน่ึงก็เริม่ขายยาไปด้วยเพ่ือให้มเีงินมาซือ้ยาเสพต่อไป	 อาภรณ์เล่าว่า “หลงัจากที่

เป็นผู้เสพแล้ว เราจะหาเงินตรงไหนมาเพื่อซื้อเสพถ้าเราไม่เริ่มขาย ก็เริ่มท�าจากน้อยๆ จากหลัก

สิบเป็นหลักร้อย ต่อมาก็เพิ่มเป็นถุง ถุงหนึ่งมี 200 เม็ด แล้วก็เพิ่มเป็นมัด มัดหนึ่งมี 2,000 เม็ด” 

อาภรณ์ถูกจับเมื่ออายุ	26	ปี	มีลูก	3	คน	คนโตเป็นลูกกับแฟนคนแรก	คนกลางและคนเล็กเป็น

ลูกของสามีคนปัจจุบัน	 ลูกคนแรกอยู่กับแม่ของอาภรณ์มาตั้งแต่เกิด	 หลังจากถูกจับสามีเลี้ยง

ลูกสองคนไม่ไหวจึงน�าลูกคนเล็กไปฝากให้แม่ของอาภรณ์เลี้ยง	ส่วนลูกคนกลางอยู่กับพ่อ

	 การศึกษานี้พบว่า	 สถานการณ์การจับกุม	 หากเป็นการจับกุมในขณะที่ลูกอยู่กับแม่	

อย่างกรณขีองการจบักุมในบ้าน	 การกันเดก็ออกไปจากบรเิวณท่ีมกีารแจ้งข้อหาและการจบักุม

จะช่วยให้เด็กไม่ต้องรู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	โดยเฉพาะเมื่อมีญาติพี่น้องอื่นอยู่กับเด็ก	และให้

ความมั่นใจว่า	ทุกอย่างจะเรียบร้อย	เด็กจะไม่มีภาพอันเลวร้ายเก่ียวกับการที่แม่ถูกจับกุม	

ในกรณีท่ีลูกโตพอที่จะรับรู้เรื่องการจับกุมแม่	โดยไม่สามารถปิดบังหรือเบี่ยงเบนความสนใจ

ของเด็กได้	 หากญาติพ่ีน้องพยายามปลอบใจเด็ก	 และเป็นตัวอย่างให้เด็กรับรู้การยอมรับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสงบ	เป็นธรรมดา	ไม่ตกใจ	จะช่วยให้เด็กคลายความเครียด	แม้จะเป็น

ห่วงแม่และวิตกกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	แต่หากผู้ใหญ่ให้ความมั่นใจว่า	ปัญหาทุกอย่าง
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จะต้องมีทางออก	 ก็จะช่วยให้การจับกุมไม่ส่งผลที่เป็นอันตรายต่อจิตใจของเด็ก	 อย่างไรก็ตาม

เป็นการยากที่จะเข้าถึงความรู้สึกของเด็กในขณะท่ีแม่ถูกจับกุมและถูกด�าเนินคดีออกจาก

ความรู้สึกที่เด็กต้องแยกจากแม่	ในหลายๆ	กรณี	ผู้อุปการะเด็กจะพยายามไม่ให้เด็กรู ้ว่า	

แม่จากไปเพราะถูกจ�าคุก	แต่อาจบอกกับเด็กว่า	แม่ไปท�างานท่ีอื่น	อีกไม่นานจะกลับมา	

เด็กจะค่อยๆ	 รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นทีละเล็กละน้อย	 จนบางครั้งแม้แต่ผู้อุปการะเด็กเองก็ไม่สามารถ

บอกได้ว่าเด็กรู้ว่าแม่ถูกจ�าคุกตั้งแต่เมื่อไร			

ก�รจัดก�รก�รอยู่อ�ศัยของลูก
	 การถูกจ�าคุกของแม่มีผลต่อการจัดการการอยู่อาศัย	(living	arrangements)	ของลูก	

ดังได้น�าเสนอไปแล้วในตอนต้นว่า	 การศึกษาในประเทศท่ีพัฒนาแล้วหลายแห่งชี้ให้เห็นว่า	

การถูกจ�าคุกของพ่อแม่อาจมีผลท�าให้ลูกต้องย้ายที่อยู่อาศัย	 แต่การที่แม่ถูกจ�าคุกมีผลท�าให้

ลูกต้องย้ายที่อยู่อาศัยมากกว่าการที่พ่อถูกจ�าคุก	 ในกรณีของสังคมไทยซึ่งมีวิถีปฏิบัติของการ

ที่ฝ่ายชายจะย้ายมาอยู่กับทางฝ่ายหญิงท�าให้พ่อแม่ของฝ่ายหญิงยังคงเป็นฝ่ายดูแลช่วยเหลือ

ครอบครัวของลูกสาวหลังแต่งงาน	 โดยเฉพาะการช่วยรับภาระเลี้ยงดูลูกหากลูกสาวซึ่งเป็นแม่

ต้องท�างาน	 หรือในกรณีที่คู่แต่งงานแยกทางกัน	 ลูกก็มักจะอยู่กับแม่	 ซึ่งการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว

ท�าให้ผู้หญิงต้องออกไปท�างานและฝากให้ตายายเป็นคนช่วยดูแลหลาน	ในบทที่	3	ได้น�าเสนอ

ไปแล้วว่า	 สังคมไทยมีการอัตราเพิ่มขึ้นของครอบครัวขยายซึ่งมีคนสามรุ่นอายุ	 คือคนรุ่นลูกซึ่ง

มลีกูของตวัเองแล้วยังคงอยู่กับคนรุน่พ่อแม่แม้เมือ่มลีกูแล้ว	 ในขณะทีค่รอบครวัเดีย่วมแีนวโน้ม

ลดลง	 นอกจากน้ียังปรากฏว่ามีครอบครัวข้ามรุ่นเพ่ิมมากขึ้นด้วย	 ครอบครัวข้ามรุ่นได้แก่	

ครอบครวัซึง่คนรุน่พ่อแม่ไปท�างานในทีห่่างไกล	 จงึมเีฉพาะตายายอยู่กับหลานเท่าน้ัน	 โดยท่ัวไป

พ่อแม่ซึ่งไปท�างานจะส่งเงินมาให้ตายายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย

	 ในครอบครัวขยายและครอบครัวข้ามรุ่น		การถูกจ�าคุกของแม่ไม่มีผลต่อท่ีอยู่อาศัย

ของลูกอย่างชัดเจน	 โดยทั่วไปลูกยังคงอยู่ในบ้านเดิมร่วมกับตายาย	 แต่การที่แม่ซึ่งเคยส่งเงิน

มาให้ครอบครัวต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าไม่สามารถส่งเงินมาให้ได้ตามปกติ	 ท�าให้ครอบครัว

ต้องประสบกับปัญหาการลดลงของรายได้ตายายอาจต้องออกไปท�างานเพ่ือหาเงินมาทดแทน

รายรับที่หายไป	ซึ่งมีผลท�าให้เวลาท่ีจะใช้เพ่ือการดูแลหลานน้อยลงไป	หรือในบางกรณี

เด็กอาจต้องออกไปช่วยท�างานหารายได้ด้วย	 ซึ่งอาจจะมีผลต่อการเรียนหรืออาจท�าให้ต้อง

ออกจากโรงเรียน	ในกรณีของครอบครัวเดี่ยวซึ่งพ่อแม่ลูกมิได้อยู่ร่วมกับคนรุ่นตายาย	หรือปู่ย่า	
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การถูกจ�าคกุของแม่จะมผีลต่อให้ต้องมกีารจัดการทีอ่ยู่อาศยัให้กับลกู	 โดยเฉพาะหากพ่อของลกู

เป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวมาก่อน	 ขณะอยู่ด้วยกันก็ท�างานมีรายได้ไม่มากนัก	

ชอบดื่มเหล้า	และอาศัยรายได้ของภรรยามาใช้จ่าย	เมื่อภรรยาต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	

ลูกจะได้รับผลกระทบจากการถูกจ�าคุกของแม่อย่างมาก

	 ประสบการณ์ชีวิตของนุชรีสะท้อนภาพครอบครัวซึ่งแม่เป็นหลักในการหารายได้และ

เลีย้งดลูกู	สามไีม่มคีวามรบัผดิชอบ	ดืม่เหล้าหนักและยังทบุตนุีชรบ่ีอยๆ	นชุรเีกิดมาในครอบครวั

ทีเ่ปราะบาง	 พ่อตดิเหล้าและมกัจะทบุตแีม่	 พ่อแม่ของนชุรรีบัจ้างท�านาท�าไร่	 เลีย้งวัวเลีย้งควาย	

ส่วนนุชรีเติบโตมากับยาย	ยายเลี้ยงหม่อนและทอผ้าไหมอยู่ที่บ้าน	อายุได้	12	ปี	นุชรีไปรับจ้าง

ที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งขายในตลาดโต้รุ่ง	เลิกเรียนประมาณสี่โมงเย็น	นุชรีจะไปช่วยงานที่ร้านนี้

จัดเตรียมของและล้างถ้วยล้างจาน	ได้ค่าจ้างวันละ	80	บาท	เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมสาม	

นุชรีออกจากโรงเรียนไปท�างานในร้านขายเบียร์เป็นคนเชียร์ให้ลูกค้าส่ังเบียร์	ท�าได้ไม่นาน

ก็มีแฟนและมีลูกด้วยกัน	2	คน	คนโตเป็นผู้ชาย	คนเล็กเป็นผู้หญิง	อยู่กับสามีด้วยกัน	11	ป	ี

สามีจากไปมีภรรยาใหม่	นุชรีจึงต้องเป็นคนเลี้ยงลูกเพียงล�าพัง	นุชรีถูกจับในความผิดฐาน

ลักทรัพย์	ถูกศาลตัดสินจ�าคุก	5	ปี	ขณะเข้ามาอยู่ในเรือนจ�าลูกคนโตอายุ	11	ปี	คนเล็กอายุ	9	ปี	

นุชรีเล่าถึงเหตุการณ์ตอนเข้ามาอยู่ในเรือนจ�าว่า

ความรู้สึกคร้ังแรกท่ีเข้ามาก็ยอมรับว่าเครียดและคิดมาก แบบว่าลูก

ก็ยังเล็กไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนดูแล เดี๋ยวก็โยนให้คนนั้นบ้าง เดี๋ยวก็โยน

ให้คนน้ีบ้าง ทางสามีก็ไม่รับผิดชอบ ตอนท่ีหนูเข้ามาแรกๆ ไม่มีใคร

อยากจะดแูลลกูหนู เพราะไม่มใีครท�างานเป็นหลกัเป็นแหล่ง ไม่มรีายได้กัน 

หนูก็กังวลเรื่องลูก ส่วนใหญ่จะกังวลเรื่องลูก พอเข้ามาก็คิดมากคิดหนัก 

	 ในที่สุดพ่ีชายของนุชรีซ่ึงมีลูกของตนเองอยู่แล้วสองคนก็ตกลงรับลูกของนุชรีไปเลี้ยง	

พี่ชายของนุชรีท�าไร่อ้อยและไร่มันส�าปะหลัง	 มีรายได้ปานกลาง	 ให้ความช่วยเหลือเลี้ยงดูลูก

ของนุชรีและพามาเยี่ยมนุชรีเป็นครั้งคราว	นุชรีกล่าวว่าพี่ชายมีความเมตตากับหลานซึ่งเป็นลูก

ของนุชรีทั้งสองคน	 นุชรียอมรับว่ามีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของลูก	 เพราะพี่ชายต้อง

ยุ่งอยู่กับงาน	ไม่มีเวลาที่จะมาดูแลเอาใจใส่กับหลานมากนัก	นุชรีแสดงความรู้สึกในเรื่องนี้ว่า
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ก็เหมือนกับว่าช่วงที่หนูอยู่ หนูจะเอาใจใส่ลูก เขาจะเป็นเด็กที่สะอาด

สะอ้านเวลาที่หนูอยู่ด้วย แต่พี่ชายหนูไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจดูแล เพราะว่า

ก็ต้องท�างาน สภาพลูกเหมือนผมเผ้าไม่สระ เหมือนอาบน�้าไม่สะอาด 

เหน็สภาพลกูแล้วมนัเหมอืนอยากจะร้องไห้ สงสารลกู แต่การกนิการอยู่

เขาก็ดีก็ไม่ได้ขาดเหลืออะไร เพียงแต่ว่าตอนที่หนูอยู่หนูจะบ�ารุงลูกจะ

ทาครีม อาบน�้าให้ลูก แต่พอหนูไม่อยู่มันก็ต่างออกไป

	 การถูกจ�าคุกของแม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยของลูกแตกต่างกันไปตาม

ลักษณะการอยู่อาศัยของลูกก่อนที่แม่จะถูกจับกุมและต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	 (ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมในบทที่	 3)	 เด็กที่เติบโตมาในครอบครัวขยายและครอบครัวข้ามรุ่นมีแนวโน้มจะได้รับ

ผลกระทบจากการที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าน้อยกว่าเด็กที่เติบโตขึ้นมาในครอบครัวเดี่ยว

และครอบครวัแม่เลีย้งเดีย่ว	 ในสงัคมไทยสายสมัพันธ์ระหว่างรุน่อายุเป็นตาข่ายรองรบัความเส่ียง

ที่ลูกจะต้องปรับเปลี่ยนการอยู่อาศัยเมื่อแม่ถูกจ�าคุก	 เด็กที่เติบโตมาในครอบครัวซึ่งมีตายาย

หรือปู่ย่า	พ่อแม่	และลูก	อยู่ร่วมกัน	การจากมาอยู่ในเรือนจ�าของแม่ไม่น�าไปสู่การจัดการ

ในเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับลูกแบบถอนรากถอนโคน	โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นอายุ

มีลักษณะของความผูกพันกัน	เอื้ออาทร	และพร้อมท่ีจะให้อภัย	จะเป็นรากแก้วของครอบครัว

ที่สามารถช่วยให้เด็กก้าวผ่านเหตุการณ์วิกฤตได้	อย่างไรก็ตามการต้องไปอยู่ในเรือนจ�า

ของแม่มิได้มีความหมายต่อลูกและคนในบ้านเฉพาะการจากไปของแม่เท่านั้น	 แต่ยังหมายถึง

เรื่องอื่นๆ	 อีกมากมาย	 (เช่น	 การขาดรายได้ที่มาจากแม่	 ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงปลอดภัยของลูก	

การจับจ้องและถูกดูหมิ่นจากคนรอบข้าง	ฯลฯ)	ด้วย		ซึ่งจะกล่าวถึงในส่วนต่อไป

คว�มย�กลำ�บ�กท�งก�รเงินของครอบครัว
	 การท่ีแม่ต ้องเข ้าไปอยู ่ในเรือนจ�ามีผลต่อสถานะทางการเงินของครอบครัว

ซึง่อปุการะลกูท้ังทางตรงและทางอ้อม	 ผลทางตรงมาจากการทีค่รอบครวัสญูเสยีรายได้ท่ีมาจาก

การท�างานของแม่	โดยเฉพาะในกรณีที่แม่เป็นผู้หารายได้หลักมาเลี้ยงครอบครัว	ภาระทางการ

เงินอาจตกอยู่กับผู้อุปการะเด็กซึ่งอาจเป็นตายายหรือปู่ย่า	หรือสมาชิกในครอบครัวอื่นๆ	

ในกรณีของครอบครวัเดีย่วซึง่สามภีรรยาอยูร่่วมกันกับลกู	 หากแม่มส่ีวนส�าคญัในการหารายได้

มาเลีย้งครอบครวั	สามหีรอืพ่อของเดก็จะต้องรบัภาระในเรือ่งค่าใช้จ่ายเพียงล�าพัง	ส่วนผลในทางอ้อม

มาจากการที่ครอบครัวมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนจากการถูกจ�าคุกของแม่	ได้แก่	ค่าใช้จ่าย
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ทีเ่ก่ียวข้องกับการด�าเนนิคด	ี ค่าใช้จ่ายในการไปเย่ียมท่ีเรอืนจ�า	 รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีคนในครอบครวั

ต้องให้แม่ซึ่งอยู่ในเรือนจ�าเพื่อใช้ซื้อของที่จ�าเป็นต่างๆ

	 ผู ้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่มีฐานะไม่ดีนัก	 ในช่วงก่อนท่ีแม่จะเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า

ครอบครัวก็ต้องดิ้นรนกับการหาเงินให้พอกับค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว	 เมื่อแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	

ครอบครัวมีแนวโน้มจะตกอยู่ในสภาวะขัดสนทางด้านการเงินมากย่ิงขึ้นไปอีก		นอกจากน้ี

การที่ผู ้ต้องขังหญิงในประเทศไทยส่วนใหญ่ต้องโทษจ�าคุกด้วยข้อหาท่ีเก่ียวกับยาเสพติด	

ในจ�านวนนีจ้งึมผีูห้ญิงจ�านวนไม่น้อยท่ีตกอยู่ในสภาวะซึง่มปัีญหาทางด้านการเงนิมาก่อนหน้า

ที่จะเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า	 และได้เข้ามาสู่แวดวงยาเสพติดเพ่ือหารายได้เพ่ิม	 หรือเพ่ือแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้า	ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช่ผู ้ค้ารายใหญ่	แต่อาจรับจ้างน�ายาไปส่งให้ผู้ซื้อ	

โดยได้ค่าจ้างจ�านวนหน่ึงแม้จะไม่มากนักแต่ก็สามารถน�ามาจุนเจือครอบครัวได้พอสมควร	

เมื่อถูกจับและต้องโทษจ�าคุก	ครอบครัวจึงยิ่งต้องกลับไปเผชิญกับปัญหาทางการเงินที่เลวร้าย

กว่าเดมิ	เพราะขาดรายได้จากแม่และยังมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากการถูกจ�าคุกของแม่		

	 สถานะทางเศรษฐกิจท่ีย�่าแย่ลงของครอบครัวส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของลูก

ในหลายๆ	 ด้าน	 บางคนอาจต้องออกจากโรงเรียนเพราะผู้อุปการะไม่สามารถส่งเสียให้เรียน

ได้	 หรืออาจต้องออกมาช่วยหาเงินมาจุนเจือครอบครัว	 ความขัดสนทางการเงินของครอบครัว

อาจมีผลท�าให้เด็กมีภาวะโภชนาการไม่ดี	 เด็กท่ีอยู่ในวัยต้องด่ืมนมและบริโภคอาหารท่ีมี

สารอาหารส�าหรับเด็กอาจได้รับอาหารไม่เหมาะกับพัฒนาการของเด็ก				ในกรณีของเด็ก

ในวัยเรียน	 ความขัดสนทางการเงินของครอบครัวอาจท�าให้เด็กไม่ได้รับการสนับสนุนในเรื่อง

ของอุปกรณ์การเรียน	หนังสือ	การเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน	หรือแม้แต่การเรียนพิเศษต่างๆ	

อาจมผีลท�าให้เดก็สิน้หวัง	ท้อแท้	เครยีด	วิตกกังวล	รวมทัง้ขาดความมุง่มัน่ในอนาคตของตนเอง

	 ในครอบครัวที่พอจะมีทรัพย์สิน	เช่น	ท่ีดิน	บ้าน	ทอง	อยู่บ้าง	ก็มีแนวโน้มจะต้องน�า

สิง่เหล่าน้ีออกขายหรอืจ�านองเพ่ือน�าเงนิมาช่วยในเรือ่งคดคีวาม	 โดยเฉพาะเมือ่คนในครอบครวั

ขาดความรู้ทางด้านกฎหมาย	ทนายความอาจโน้มน้าวให้เชื่อว่า	สามารถว่ิงเต้นกับอัยการ

หรือผู้พิพากษาเพื่อให้มีโทษน้อยลงหรือพ้นผิดได้	 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่ของผู้ต้องขังหญิงจะ

ยอมเสียเงินเท่าท่ีมีหรืออาจยอมเป็นหน้ีสินเพ่ือหาเงินมาให้ทนายความโดยหวังว่าจะช่วย

ให้ลูกพ้นผิดหรือมีโทษน้อยลง	แต่ผลที่เกิดขึ้นไม่เป็นตามท่ีหวังไว้		ในหลายกรณีการต่อสู้คดี
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นอกจากท�าให้ต้องสูญเสียทัพย์สินเงินทองแล้ว	ยังไม่ได้รับการลดโทษจากศาลอีกด้วย	

	 โดยท่ัวไปครอบครวัมกัไม่มทีางออกจากความขดัสนดงักล่าวข้างต้น	การพยายามหารายได้

เพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือสถานะทางการเงินของผู้อุปการะลูกของผู้ต้องขังหญิงมีข้อจ�ากัดใน

หลายๆ	ด้าน	โดยเฉพาะความเป็นไปได้ในการเข้าสู่ตลาดงาน	ข้อจ�ากัดในด้านอายุและสุขภาพ	

และญาติพี่น้องซึ่งมักอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้	 ครอบครัวจึงถูกบังคับทาง

อ้อมให้ลดคุณภาพของการใช้ชีวิตลง	ซึ่งหมายรวมถึงอาหาร	สภาพที่อยู่อาศัย	การดูแลตนเอง	

และการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย	ดังนั้นการคงสถานะของครอบครัวไว้ให้อยู่

ในระดับเดิมก่อนที่ผู้หญิงจะเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้	การถูกจ�าคุกของแม่

มีผลท�าให้ครอบครัวต้องตกอยู่ในสถานะทางเศรษฐกิจท่ีย�่าแย่ลง	ส่วนใหญ่แล้วครอบครัว

จะตกอยู่ในสภาวะของความยากจนมากกว่าเดิม

	 เรื่องราวชีวิตของเพลินซึ่งเป็นกรณีศึกษาในหัวข้อ “เติบโตอย่างมีรากแก้ว”	 ซึ่งได้น�า

เสนอในบทต่อไปแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการที่ครอบครัวสูญเสียทรัพย์สินเงินทองมูลค่า

นับล้านบาทซึ่งเป็นเงินท่ีสะสมมาจากการที่เพลินไปท�างานท่ีประเทศญ่ีปุ ่นอยู ่หลายป	ี

ทนายความหลอกเอาเงินจากพ่อและแม่ของเพลนิโดยมไิด้ด�าเนินการใดๆ	 เพ่ือช่วยเหลือในทางคดี

ของเพลินเลย	 การถูกจ�าคุกของเพลินมีผลท�าให้ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวลดต�่าลง	

สมาชิกในครอบครัวประสบความยากล�าบากในการด�ารงชีวิต	

	 ส่วนเรื่องราวชีวิตของวิมลซึ่งเป็นกรณีศึกษาในหัวข้อ “เติบโตในครอบครัวข้ามรุ่น” 

คือภาพตัวแทนของครอบครัวซึ่งมีฐานะยากจนและต้องมาประสบกับสภาวะที่แม่ซึ่งเป็น

เสาหลกัของบ้านถูกจบัและถูกตดัสนิจ�าคกุ	 ท�าให้ครอบครวัย่ิงประสบความยากล�าบากมากขึน้ไปอกี	

ทิพาเกิดมาในครอบครัวที่มีความมานะพยายามในการหาเลี้ยงตัวเอง	 เมื่อไม่มีที่ดินให้ท�านาไร่	

พ่อแม่ของวิมลก็ท�าขนมตาลกับข้าวต้มมดัส่งให้กับแม่ค้าในตลาด	 ทพิาช่วยแม่ท�าขนมมาตัง้แต่เดก็	

มีรายได้ประมาณเดือนละ	 2,000-3,000	 บาท	 เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมสาม	 ทิพาก็ลาออกจาก

โรงเรียนมาช่วยพ่อแม่ท�างาน	 ทิพาพูดถึงฐานะของพ่อแม่ว่า “ทางบ้านฐานะไม่ดีนัก พ่อแม่ท�า

ขนมตาล ข้ามต้มมดัขายในตลาด เรยีนจบม.3 ก็มาช่วยพ่อแม่ค้าขาย พ่ีชาย 2 คนจบม.6 กับ

ปวส.”	 ทิพาแต่งงานมีลูก	 และยังคงอยู่กับพ่อแม่	 รวมทั้งเป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว	

เมื่อทิพาถูกจับและถูกตัดสินจ�าคุก	 พ่อและแม่ต้องกลับไปท�างานหนัก	 ทิพาพูดถึงพ่อกับแม่ว่า	 
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“สงสารพ่อกับแม่ ต้องล�าบากทุกอย่าง แบกภาระทุกอย่าง เขาเคยสดใสแต่ตอนน้ีไม่ใช่” 

ส่วนกรณีศึกษาในหัวข้อ	“เติบโตอย่างไร้ทิศทาง”	ในบทเดียวกัน	(บทที่	6)	ให้ภาพที่ชัดเจน

ของครอบครวัซึง่มคีวามอตัคดัขัดสนแต่เดมิ	 เมือ่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรอืนจ�า	 ทกุคนในครอบครวั

ย่ิงตกอยู่ในภาวะของความยากล�าบากขึ้น	 เป็นสภาวะของความยากจนท่ีดูจะไม่มีทางออก	

น็อตเป็นลูกซึ่งต้องตกเข้าไปอยู่ในวังวนของการไม่พอกิน	 ไม่พอใช้	 ไม่มีความหวัง	 และเติบโต

อย่างไร้ทิศทาง	

คว�มเจ็บปวดและคว�มทุกข์ทรม�นของลูก
	 ความเจบ็ปวดและความทุกข์ทรมานใจซึง่ลกูได้รบัจากการท่ีแม่ต้องจากไปอยู่เรอืนจ�า	

มคีวามแตกต่างจากการจากไปของแม่ในกรณีอืน่ๆในสงัคมไทยเดก็จ�านวนมากมปีระสบการณ์

ของการที่แม่ต้องจากไปท�างานในที่ไกลๆ	 แม้แต่ในต่างประเทศ	 ซึ่งมักจากไปเป็นระยะเวลา

ยาวนาน	 โดยฝากให้ตายายหรอืปูย่่าหรอืญาตพ่ีิน้องรบัผดิชอบเป็นผูด้แูลเดก็	แม้เดก็จะคดิถึงแม่	

หรืออยากให้แม่อยู่ด้วยกัน	 แต่ผู้อุปการะก็จะมีค�าอธิบายที่ชัดเจนว่า	 แม่ไปท�างานเพื่อหาเงิน

มาเลีย้งดคูรอบครวั	เพ่ือให้ลกูได้เรยีนหนังสอืสงูๆ	หรอืเพ่ือซือ้ส่ิงของต่างๆ	ให้ลูก	ล้วนเป็นค�าอธิบาย

ทีใ่ห้ความหวังและความมัน่ใจแก่เด็ก	 เมือ่มโีอกาสแม่ก็สามารถกลบัมาเย่ียมลกูได้เป็นครัง้คราว	

หากแม่ท�างานไม่ไกลก็อาจกลบัมาได้บ่อย	ส่วนผูท้ีท่�างานห่างไกลถึงต่างประเทศก็อาจจะกลบัมา

นานๆ	ครั้ง	 การกลับมาเยี่ยมบ้านของแม่เป็นเหตุการณ์ที่น�าความสุขมาสู่ครอบครัว	และท�าให้

ลกูตระหนักว่าแม่ยังมอียู่ด้วยแม้จะต้องจากกันไปบ้าง	 นอกจากน้ีในระหว่างท่ีแม่ไปท�างาน	 ลกูกับแม่

ยังมีอิสระที่จะติดต่อกันทางโทรศัพท์	หรือเขียนจดหมายตามความต้องการ	

	 สถานการณ์ดังกล่าวนี้แตกต่างจากการที่แม่ต้องจากไปเพราะต้องโทษจ�าคุก	 เพราะ

เด็กอาจถูกท�าให้รู้สึกว่า	 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเลวร้ายหรือไม่ควรน�าไปไปบอกคนอื่นๆ	

หรืออาจหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องนี้กับเด็ก	 หลายครอบครัวอาจไม่ให้ค�าตอบที่แน่ชัดกับเด็กว่า

แม่ไปไหน	ไปเพ่ือท�าอะไร	และเมือ่ไรจะกลบัมา	เดก็อาจพอสังเกตได้ว่ามส่ิีงผิดปกติกับการจากไป

ของแม่	 โดยอาจเห็นจากท่าทีที่มีความเครียดและวิตกกังวลของผู้ใหญ่	 หรืออาจได้ยินได้ฟัง

เรื่องการติดคุกของแม่จากคนนอกครอบครัว	 โดยทั่วไปผู้อุปการะเด็กมักไม่แน่ใจว่าควรจะ

สื่อสารกับเด็กอย่างไร	 บางคนอาจบอกเด็กอย่างไม่ชัดเจนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่	 และพยายาม

ตัดบท	หรือพยายามปลอบใจและให้ก�าลังใจเด็ก	บางคนอาจหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องนี้กับเด็ก

ไปชัว่ระยะหนึง่และหาโอกาสบอกเดก็ในเวลาต่อมา	บางคนอาจใช้การปิดบงัเดก็	และให้เหตผุลอืน่ๆ	
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เกี่ยวกับการติดคุกของแม่	เช่น	ไปท�างาน	หรือบางคนบอกเด็กเล็กๆ	ว่า	แม่ท�างานอยู่ในเรือนจ�า	

โดยอาจพาลูกมาเยี่ยมแม่	 แต่อธิบายว่าเรือนจ�าเป็นที่ท�างานของแม่	 ผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งเล่า

ถึงเหตุการณ์ที่ลูกมาเยี่ยมว่า	

ลูกมาเยี่ยมกันทั้ง 2 คน ลูกชายคนโตบอกว่าแม่มาท�างาน ท�าไมแม่ไม่มี

วันพัก ตอนนั้นลูกชายคนโต อายุ  6 ขวบแล้ว เริ่มคุย เริ่มมีค�าถาม 

หนูก็พูดอะไรไม่ออก รู้แต่ว่าเราท�าผิด ถึงเราจะท�าเพื่อลูก ความรู้สึก

ตอนน้ันอยากขอโทษลกู อยากให้ลกูรูว่้าทีเ่รามาอยู่ตรงน้ีเพราะเราท�าเพ่ือเขา 

เราไม่ได้ตั้งใจที่ว่าเราจะท�าไม่ดี มันเป็นเหตุผลที่ว่าช่วงตอนนั้นที่เราคิด

อะไรไม่ออก

	 กรณีศึกษาในหัวข้อเติบโตได้แม้ไร้แม่	ซึง่ได้น�าเสนอในบทถัดไป	แสดงให้เหน็ว่า	ในบางกรณี

ผูอ้ปุการะเดก็อาจบอกเดก็ไม่ให้พูดถึงเรือ่งการตดิคกุของแม่กับคนอืน่ๆ	 แม้จะเป็นความปรารถนาดี

แต่ก็ท�าให้เดก็วิตกกังวล	 กรณีศกึษาน้ีสะท้อนเรือ่งราวของไอรนีซึง่อายุเพียง	 10	 ปี	 ท่ีต้องพยายาม

ปิดบงัเรือ่งทีเ่กิดข้ึนกับแม่ซึง่ต้องโทษจ�าคุกในความผดิท่ีเก่ียวกับยาเสพติด	 เพียงแค่ครถูามถึงแม่	

ไอรนีก็เก็บเอามาวิตกกังวลว่า	 ครอูาจจะรูเ้รือ่งแม่	 ไอรนีกลับมาบอกยายว่า	 “ครคูงรูเ้รือ่งแม่ติดคุก 

เพราะวันนี้ครูถามถึงแม่”

	 ความพยายามในการปิดบังหรือหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงการติดคุกของแม่	 ส่วนหนึ่งมา

จากความไม่รูห้รอืไม่แน่ใจว่าตนเองควรปฏบิตัอิย่างไรจงึจะเป็นผลดีกับเด็ก	 การมองว่าการติดคุก

เป็นความผิด	 เป็นเรื่องไม่ดี	 ท�าให้ครอบครัวถูกดูหมิ่นนินทาจากผู้อื่น	 ท�าให้ผู้อุปการะเด็กเลือก

ที่จะไม่บอกเรื่องนี้กับเด็ก	แต่ในอีกด้านหนึ่ง	อาจท�าให้เด็กมีความสับสน	วิตกกังวล	หวาดกลัว	

เพราะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรกับแม่	 การปิดบังเด็กยังเป็นการปิดกั้นโอกาสที่เด็กจะได้ไปเยี่ยมแม่

ที่เรือนจ�า	เป็นการตัดสายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกโดยที่เด็กไม่มีทางเลือก	มีนักวิชาการนิยาม

สถานการณ์ทีผู่อ้ปุการะและญาตพ่ีิน้องพยายามปกปิดเรือ่งทีแ่ม่ต้องโทษจ�าคกุว่าเป็นการสมคบคดิ

กันเงียบ	(conspiracy	of	silence)	หรือบางคนเรียกว่าเป็นการใช้อ�านาจบังคับให้เงียบ	(forced	

silence)	ซึ่งการปกปิดเรื่องท่ีเกิดขึ้นท�าให้เด็กมีความวิตกกังวล	หวาดกลัว	เพราะไม่แน่ใจ

ว่าเกิดอะไรขึ้น	มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า	การให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและเชื่อถือได้แก่เด็กช่วย

ให้เด็กสามารถประเมินสถานการณ์	และเริ่มปรับตัวกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าการปกปิด
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ข้อมูลกับเด็ก	(นภาภรณ์	หะวานนท์	และคณะ,	2555;	นภาภรณ์	หะวานนท์	และคณะ,	2555b)

	 การศึกษาน้ีไม่สามารถเข้าถึงครอบครัวของลูกของผู้ต้องขังหญิงซึ่งผู้อุปการะเด็ก

ปิดบังเรื่องการต้องมาอยู่ในเรือนจ�าของแม่	 แต่จากการพูดคุยกับผู้ต้องขังหญิงที่ไม่เคยมีลูกมา

เยี่ยมเพราะผู้อุปการะเด็กไม่ต้องการให้เด็กรู้เรื่องของแม่	 	 ให้ภาพที่ชัดเจนว่า	 ผู้เป็นแม่อยาก

บอกความจรงิกับลกูและอธิบายให้ลกูฟังถึงความผดิพลาดของแม่	 ผูเ้ป็นแม่เชือ่ว่า	 ความผกูพัน

ระหว่างแม่กับลูกจะท�าให้ลูกเข้าใจ	ให้อภัย	ผู้ต้องขังหญิงกลุ่มน้ีมีความทุกข์และสะเทือนใจ

ทีเ่หน็แม่คนอืน่ๆในเรอืนจ�าได้มโีอกาสพบลกูเป็นครัง้คราว	 บางคนได้มโีอกาสเย่ียมญาตใิกล้ชดิ	

ได้กอดลกู	 ได้บอกลกูถึงความรกัความเป็นห่วง	 ส�าหรบัแม่แล้ว	 การไม่มโีอกาสได้พบลกูย่ิงท�าให้

เป็นห่วงลูกมาก	 และเห็นว่า	 ไม่มีความจ�าเป็นต้องปิดบังลูกแต่ก็ไม่สามารถจะท�าให้ผู้อุปการะ

เห็นด้วยได้	

	 ดอกแก้วเป็นคนหนึ่งซึ่งตากับยายไม่บอกให้หลานรู้ว่า	 แม่ต้องมาติดคุก	 พ่อแม่ของ

ดอกแก้วรักดอกแก้วและหลานมาก	 ก่อนเข้ามาอยู่เรือนจ�าดอกแก้วเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัว	

บางทีต้องไปท�างานไกลๆ	 และส่งเงินมาให้พ่อกับแม่	 เมื่อดอกแก้วต้องมาอยู่ในเรือนจ�าพ่อกับ

แม่เสียใจมาก	สงสารลูก	สงสารหลานและไม่อยากให้หลานรู้ว่าดอกแก้วต้องมาติดคุก	แต่บอก

หลานว่า	 แม่ไปท�างานต่างประเทศ	 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�าผิด

เหมือนแม่ ถ้าเป็นไปได้ หนูอยากให้ลูกรู้ความจริงว่าหนูท�าผิด หนูต้อง

มาติดคุก แต่แม่รักหนู ให้ยกโทษให้แม่ หนูยังต้องอยู่ที่นี่อีกแปดปี ออก

ไปลูกคงจ�าหนูไม่ได้แล้ว  
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	 การสนทนากับลกูซึง่ได้รบัรูเ้รือ่งท่ีแม่ต้องเข้ามาอยู่ในเรอืนจ�าอย่างตรงไปตรงมา	ชีใ้ห้เหน็ว่า	

เด็กเต็มใจที่จะได้ร่วมรับรู้สิ่งที่เกิดกับแม่	 และต้องการมาเยี่ยมแม่	 การพบแม่ช่วยให้รู้สึกว่าแม่

ยังอยู่	ลูกอาจรู้สึกเข้มแข็งขึ้นเมื่อได้มีโอกาสปลอบใจแม่	ให้ก�าลังใจแม่	ผลในทางลบซึ่งเกิดกับ

จิตใจของลูกมิใช่การรู้ว่าแม่ต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า	 แต่เกิดจากความรู้สึกว่าแม่ที่เคยอยู่ใกล้

ชิด	 เคยดูแลให้ความอบอุ่น	 ไม่ได้อยู่ในบ้านอีกต่อไป	 ในกรณีที่แม่ไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้าน	 ต้องไป

ท�างานที่อื่น	 โดยลูกอยู่กับตายายหรือญาติพี่น้องอื่นๆ	 ความรู้สึกว่าต้องขาดความอบอุ่นเพราะ

แม่ไปอยู่ในเรือนจ�าจะมีไม่มากนัก	 โดยเฉพาะหากผู้อุปการะเด็กมีความเข้มแข็งและพยายาม

ท�าให้ชวิีตเดก็ด�าเนินไปแบบปกต	ิ(ดตูวัอย่างกรณีศกึษาหวัข้อ “เตบิโตอย่างมรีากแก้ว”	ในบทท่ี	5)	

ความขมขื่นและความทุกข์ของเด็กมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นจากปัจจัยอื่นๆ	ที่มาพร้อมๆ	กับการ

ที่แม่ต้องติดคุก	โดยเฉพาะความขัดสนทางการเงินซึ่งมีผลต่อการด�ารงชีวิตในด้านต่างๆ	

ของลูกซึ่งเป็นเด็กที่ยังพ่ึงตนเองไม่ได้	หรือในกรณีของนุชรีซึ่งได้น�าเสนอไปในตอนต้น	

ในวันออกศาลพี่ชายพาลูกของนุชรีมาที่ศาลด้วย	 ลูกชายคนโตน�าจดหมายที่เขียนในกระดาษ

แผ่นเล็กๆ	มาให้นุชรี	ลูกเขียนมาว่า “ไม่ว่าคุณแม่จะเป็นยังไง ใครจะว่าคุณแม่ไม่ดียังไง 

คุณแม่ก็ยังเป็นแม่ของฟิล์มกับน้องม๊ินเสมอ ฟิล์มกับน้องมิ๊นจะเป็นคนดี จะเป็นเด็กดี 

ไม่ว่าใครจะว่าแม่ไม่ดียังไงก็ยังรักแม่เหมือนเดิม”

	 การที่ลูกได้มีโอกาสมาเย่ียมแม่ในบรรยากาศของการเย่ียมอย่างใกล้ชิดซึ่งเรือนจ�า

จัดเป็นครั้งคราว	เป็นการเยี่ยมที่แม่ได้กอดลูก	ได้พูดคุยกันเป็นเวลานานพอสมควร	ไม่รีบเร่งซึ่ง

ต่างจากการเยี่ยมตามปกติซึ่งป็นการพบกันแบบมีกระจกกั้น	และต้องพูดคุยกันโดยใช้โทรศัพท์	

ภายในเวลา	15-20	นาที	การเบีย่มใกล้ชดิช่วยให้การพบกันเป็นความรูสึ้กท่ีอบอุน่	เป็นการเยียวยา

ทัง้แม่ซึง่อยู่ในเรอืนจ�าและลกูซึง่อยู่ภายนอกเรอืนจ�า	 อย่างไรก็ตามหากการจดัให้มกีารเย่ียมญาติ

ใกล้ชิดมีการกฎที่เคร่งครัดเกินไป	หรือเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติต่อผู้มาเย่ียมผู้ต้องขังเหมือนกับเป็น

ผู้กระท�าผิดไปด้วย	ไม่ให้เกียรติ	พูดจาเสียงดัง	ใช้อ�านาจสั่งการ	ประกอบการท่ีต้องใช้เวลา

ในรอนานมาก	มส่ีวนท�าให้ผูม้าเย่ียมไม่สบายใจ	ตกใจ	วิตกกังวล	โดยเฉพาะเด็กอาจเกิดความรูส้กึ

ที่ไม่ดีเก่ียวกับเรือนจ�า	และโกรธ	เสียใจ	หรือผิดหวังที่ตนเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี	้

ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการท�าร้ายจิตใจของลูกมากขึ้นไปอีก	 บาดแผลทางจิตใจและความขมขื่นใจ

ของลูกซึ่งแม่ถูกจ�าคุกจึงเป็นการผสมผสานของเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นกับแม่	 ครอบครัวและ

ตวัลกูเอง	 ซึง่อาจมตีัง้แต่	 การต้องเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่อาศยั	 การต้องเปลีย่นผูอ้ปุการะ	 การต้องแยก

จากแม่	ความขัดสนทางการเงิน	การต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต	การดูล้อเลียน	ถูกดูหมิ่น	หรือ
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รังเกียจทั้งจากคนในละแวกบ้านและจากโรงเรียน	

	 ผูอ้ปุการะเดก็ยอมรบัว่า	 การท่ีแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรอืนจ�าท�าให้ลูกเปล่ียนไป	 อาจสงัเกต

ได้จากการร้องไห้ในบางช่วงขณะ	เศร้า	ซึม	พูดคุยน้อยลง	ไม่ร่าเริง	ไม่อยากไปโรงเรียน	

ในทางตรงกันข้าม	 การให้เดก็สามารถรกัษาความสมัพันธ์กับแม่ได้อย่างด	ี บรรยากาศการเย่ียม

ด�าเนนิไปอย่างอบอุน่	ราบรืน่	เจ้าหน้าทีเ่รอืนจ�ามท่ีาทีท่ีเป็นมติร	มส่ีวนช่วยให้เด็กอยากมาเย่ียมแม่

อย่างสม�่าเสมอ	 และมีความสุขกับการได้พบแม่	 ท�าให้ลูกคลายความเจ็บปวดอันเกิดจาก

บาดแผลของการที่แม่ต้องถูกจ�าคุกได้เป็นอย่างดี	

ตร�บ�ปจ�กก�รที่แม่ถูกจำ�คุก
	 ถึงแม้ลูกจะเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดของแม่	 แต่ลูกกลับ

เป น็ผู ท้ีต่อ้งรับโทษหรือผลอนัเลวรา้ยจากเหตกุารณท์ีเ่กดิขึ้นอยา่งหลกีเลีย่งไม่ได ้	 เหตกุารณ ์

ส�าคัญที่ปรากฏชัดเจนได้แก่การที่ลูกต้องพลัดพรากจากแม่	 โดยเฉพาะลูกที่ยังเล็กและลูกที่อยู่

กับแม่อย่างใกล้ชิดในช่วงก่อนที่แม่จะถูกจ�าคุก	 เด็กท่ีไม่มีแม่ไม่เพียงแต่ขาดความอบอุ่นและ

การดูแลเอาใจใส่จากแม่เท่านั้น	แต่ยังท�าให้ลูกรู้สึกมีปมด้อยว่ามีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์	ผู้ต้อง

ขังหญิงเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกในวันแม่ว่า	

ทุกๆ ปีของวันที่ 12 สิงหา ถึงหนูจะไปท�างานต่างจังหวัด หนูจะกลับมา

หาลูกสาวของหนู ตอนที่หนูโดนจับเดือนกรกฏา เดือนสิงหาลูกก็บอกว่า

นี่มันวันที่ 10 แล้ว ท�าไมแม่ยังไม่กลับมาหาหนูอีก ลูกก็บอกยายว่า ให้

ยายบอกแม่ด้วยว่า ให้เขียนจดหมายมาหนูที่โรงเรียน เขียนให้หนูหน่อย 

เขียนไปที่โรงเรียนนะคะ แม่ไม่มา เขียนมาหาหนูก็ยังดี 

 ในกรณีที่เด็กขาดแม่เพราะแม่ต้องติดคุก	 ยิ่งท�าให้เด็กรู้สึกว่า	 ไม่เพียงแต่มีครอบครัว

ที่ไม่สมบูรณ์เท่าน้ัน	 แต่ยังรู้สึกว่าตนเองมาจากครอบครัวท่ีไม่ดีด้วย	 ความหมายน้ีถูกสร้าง	

(construct)	ขึ้นมาจากปฏิกิริยาของคนในครอบครัวที่มีต่อการถูกจ�าคุก	การหลีกเลี่ยงไม่พูดถึง

เรือ่งนี	้การบอกให้เดก็เก็บเรือ่งนีเ้ป็นความลบั	การแสดงความวิตกกังวล	สิน้หวัง	เครยีด	โศกเศร้า

กับสิ่งที่เกิดขึ้น	ท�าให้เด็กให้ความหมายการติดคุกของแม่ว่าเป็นความเลวร้าย	และผู้กระท�าคือ

แม่ซึ่งเป็นผู้ที่เด็กรักและเคารพ	 นอกจากนี้เด็กยังอาจต้องเผชิญกับการดูหมิ่นของคนรอบข้าง
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ในละแวกบ้านและเพ่ือนท่ีโรงเรียนเมื่อเรื่องน้ีถูกเปิดเผยออกไป	ค�าว่า	“มีแม่เป็นคนขี้คุก”	

ซึง่เดก็ได้ยินจากเพ่ือนหรอืหรอืคนรอบข้างสร้างความเจบ็ปวดให้เดก็	 เดก็บางคนอาจไม่เคยรูเ้รือ่ง

หรือได้ยินเกี่ยวกับคุกมาก่อน	แต่ปฏิกิริยาของคนรอบข้าง	 ได้สร้างความหมายของการมีแม่อยู่

ในเรือนจ�าในทางที่เลวร้าย	 ท�าให้เด็กสูญเสียความมั่นใจในตนเอง	 คิดว่าตนเองเป็นที่มีศักดิ์ศรี

น้อยกว่าคนอื่นๆ	 ไม่เป็นที่ยอมรับ	 ท�าให้เด็กตกอยู่ในสภาวะไม่ต่างจากการ	 “ตีตราให้ตนเอง”	

(self-stigmatization)	 ซึง่เกิดขึน้เมือ่บคุคลยอมรบัค�าถกูถูกดหูมิน่หรอืทศันะในทางลบทีค่นอืน่ๆ	

มีต่อตนเองแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องจริง	แต่ก็มีผลต่อพฤติกรรมและการใช้ชีวิตของบุคคลที่ถูกตีตรา

	 อย่างไรก็ตาม	 มีเด็กที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าแต่สามารถก้าวข้ามสภาวะการตี

ตราให้ตัวเองได้	 การศึกษานี้พบว่า	 ในครอบครัวที่ผู้อุปการะเด็กโดยเฉพาะตายายหรือปู่ย่ามี

ความเข้มแข็ง	 ไม่แสดงออกว่าการจากไปอยู่เรือนจ�าของแม่เป็นเหตุการณ์วิกฤตที่ไม่สามารถ

แก้ไขได้	 พยายามช่วยให้เด็กสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ	 สนับสนุนให้ก�าลังใจเด็ก	 สอนให้เด็ก

เข้มแขง็ไม่ต้องฟังค�าพูดของคนอืน่	และพาเดก็ไปเย่ียมแม่เป็นครัง้คราว	เมือ่เดก็พบแม่ท่ีเรอืนจ�า	

แม่ยอมรับว่าได้ท�าผิดพลาด	ขอให้ลูกเข้าใจและให้อภัย	มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้เด็กมีก�าลังใจและ

มองว่าตนเองมีส่วนส�าคัญในการให้ก�าลังใจแม่ในยามวิกฤต	ท�าให้เด็กภาคภูมิใจในตนเอง	

ก�รเรียนและพฤติกรรมออกนอกลู่นอกท�งของลูก
	 การถูกจ�าคุกของแม่มีแนวโน้มจะน�าไปสู ่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็กและ

ครอบครัวหลายประการ	 ได้แก่	 การที่แม่ถูกพรากไปจากลูก	 ความเจ็บปวดและบาดแผลทาง

จติใจของลกู	การสญูเสยีรายได้ท่ีครอบครวัเคยได้รบัจากแม่	การเพ่ิมข้ึนของรายจ่ายจากการทีแ่ม่

ถูกจบั	การด�าเนนิคด	ีและการไปเย่ียมทีเ่รอืนจ�า	การถูกดหูมิน่และตฉินินนิทาจากสงัคม	ปัจจยัเหล่านี้

ผสมผสานกันเป็นสถานการณ์ทีม่ผีลต่อลกูมากบ้างน้อยบ้างขึน้อยู่กับสภาวการณ์ของครอบครวั

ก่อนหน้าที่แม่จะถูกจ�าคุกโดยเฉพาะสถานะทางเศรษฐกิจความสัมพันธ์ของครอบครัว	 ช่วงวัย	

และพื้นฐานทางจิตใจลูก	

	 การยุติการเรียนของลูกด้วยการออกจากโรงเรียนภายหลังจากที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ใน

เรือนจ�าเกิดข้ึนในครอบครัวที่มีความเปราะบางทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าครอบครัวท่ีสามารถ

ประคับประคองฐานะทางการเงิน	 เมื่อครอบครัวเผชิญกับความขัดสนทางการเงิน	 มีความยาก

ล�าบากในการส่งเสียเด็ก	 เด็กอาจยุติการเรียนและออกมาช่วยท�างานเพื่อหาเงิน	 ในบางกรณี
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เด็กยุติการเรียนทันทีที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าซึ่งน่าจะมาจากจิตใจของเด็กได้รับ

ความกระทบกระเทือนกับการจากไปของแม่	 และไม่ต้องการกลับอยู่ในสังคมของโรงเรียน

เพราะไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้น	รวมทั้งผู้อุปการะอาจไม่สามารถชักจูงให้เด็กไปโรงเรียน

ได้ตามปกต	ิ เดก็บางคนอาจจะยังคงไปโรงเรยีนแต่เมือ่จบการศึกษาภาคบงัคบั	 และต้องเรยีนต่อ

ในระดับที่มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น	เด็กอาจยุติการเรียน	แม่คนหนึ่งพูดถึงลูกที่ออกจากโรงเรียนว่า

ไม่ได้ท�าอะไรเรยีนเพ่ิงจะจบ ก่อนหน้าน้ันเขาบอกว่าจะเรยีนต่อ พอแม่โดนจบั

ก็ไม่มีกะจิตกะใจแล้ว ก็เลยไม่เรียน ก็ท�างาน ไปท�างานตรงนั้นตรงนี้

บ้างรับจ้างเขา ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะไปบังคับเขาก็ไม่ได้ เราอยู่ข้างในนี้ 

ใจเขาคิดยังไงก็ไม่รู้

	 อย่างไรก็ตามเด็กจ�านวนหน่ึงก็ยังสามารถเรียนต่อไปได้ซึ่งมักเป็นเด็กที่ผู้อุปการะ

สามารถจดัการกับความตึงเครยีดทางด้านการเงนิท่ีอาจมขีึน้ภายหลงัทีแ่ม่ถูกจ�าคกุ	 รวมทัง้สนับสนุน

ให้เด็กเรียน	 ส่วนเด็กก็มีความสนใจและต้องการเรียนด้วย	 ในบางกรณีแม่ซึ่งอยู่ในเรือนจ�าเมื่อ

ลูกมาเยี่ยม	ก็จะพยายามให้ก�าลังใจและขอให้ลูกเรียนหนังสือต่อไปเพื่ออนาคตที่ดี

	 ผลการเรียนที่ตกต�่าลงหรือการยุติการเรียนของเด็กในวัยเรียนอาจน�าไปสู่การมี

พฤตกิรรมทีอ่อกนอกลูน่อกทางของเดก็	ซึง่อาจแสดงออกในหลากหลายรปูแบบ	เช่น	การคบเพ่ือน

เทีย่วเตร่	 ใช้เวลาหมดไปกับการเล่นเกมตามร้านท่ีมบีรกิาร	 บางคนเริม่ดืม่เหล้า	 สบูบหุรี	่ หรอืแม้แต่

เริม่หดัเสพยา	เมือ่ไม่มเีงนิใช้จ่าย	บางคนก็ใช้การลกัทรพัย์	หรอืเริม่เข้าสูก่ารเป็นผูข้ายยาเสพตดิ	

โดยท่ัวไปผู้อุปการะจะไม่สามารถควบคุมเด็กที่มีพฤติกรรมออกนอกลู่นอกทางของเด็กได้มาก

นัก	เพราะเด็กมักไม่เชื่อฟัง	และผู้อุปการะเองก็ต้องท�างานเพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัว	

ทดแทนรายได้ที่เคยได้รับจากแม่ก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	 มีครอบครัวที่หาทางออกด้วย

การให้เด็กไปบวชเณร	แต่ในท่ีสุดเด็กก็สึกออกมา	ซึ่งมีความเป็นได้มากว่าเด็กอาจเข้าไป

สู่วัฏจักรของการใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อการเป็นผู้กระท�าผิดทางอาญาได้					

	 ในบทต่อไปเป็นการน�าเสนอภาพสิ่งที่เกิดกับลูกเมื่อแม่ต้องโทษจ�าคุกโดยใช้วิธี

การศึกษาที่เรียกว่า	วิธีการวิเคราะห์เพื่อสร้างเรื่องเล่า	(narrative	analysis)	ซึ่งเป็นการน�าองค์

ประกอบหรอืส่วนต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นเหตกุารณ์หรอืเรือ่งราวต่างๆ	 ท่ีเกิดขึน้กับบคุคล	 ความหมาย	
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และตีความเพื่อสร้างเป็นเรื่องเล่าแทนการแยกเรื่องราวออกเป็นส่วนๆ	 เป็นการสร้างเรื่องราว

จากข้อมูล	(the	configuration	of	data)	โดยมีการเชื่อมโยงเหตุการณ์	โดยใช้การตีความ

จากเรื่องราวของผู้เล่าเรื่อง	 โดยมีเหตุการณ์ส�าคัญๆ	 เป็นตัวคลี่คลายความซับซ้อนให้ปรากฏ

ออกมา	 (ดรูายละเอยีดในบทท่ี	 2)	 การวิเคราะห์เพ่ือสร้างเรือ่งเล่าให้ภาพตวัแทนของปรากฏการณ์

ทางสงัคมทีเ่ชือ่มโยงของเหตกุารณ์ต่างๆ	เข้าด้วยกนั	เป็นการคลีค่ลาย	(unfold)	ให้เหน็ว่า	การจ�าคกุ

ของแม่มใิช่เหตกุารณ์ทีห่ยุดน่ิง	 คอืมลีกัษณะเป็นกระบวนการต่อเนือ่งท่ีอาจคลีค่ลายหรอืขยาย

ความยุ่งยากขึ้นตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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 แม่ครับ แล้วผมจะอยู่กับใคร 
แม่กับพ่อก็ท้ิงผมไปหมดแล้ว

- คำ�บอกเล่�จ�กหนึ่งในผู้ต้องขังหญิง
ถึงลูกช�ยของเธอ
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	 กรณีศกึษาซึง่เป็นเรือ่งเล่าของผูต้้องขังหญิง	ลกู	และผูอ้ปุการะ	แสดงให้เหน็สิง่ท่ีเกิดขึน้

กับเด็กเมือ่แม่เข้าไปอยู่ในเรอืนจ�า	 ซึง่มคีวามเชือ่มโยงกับประสบการณ์ชวิีตท่ีผ่านมาของแต่ละคน	

เรื่องเล่าสะท้อนให้เห็นปฏิกริยา	(responses)	ของลูกที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	บางคนสามารถ

ก้าวข้ามเหตกุารณ์วกิฤตไปได้ด้วยด	ี บางคนถูกเหตกุารณ์วิกฤตกดทบัจนน�าความเสยีหายมาสูช่วิีต	

การศึกษานี้น�าเสนอภาพตัวแทนของครอบครัวซึ่งแม่เข้าไปอยู่ในเรือนจ�ารวม	 6	 กรณีศึกษา	

แต่ละกรณีเป็นภาพตัวแทนของลูกซึ่งเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีลักษณะส�าคัญบางประการ

แตกต่างกัน	แต่ต้องประสบภาวะวิกฤตแบบเดียวกันคือแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	 โดยมีการ

รับรู้ความรุนแรงในระดับและขอบเขตแตกต่างกัน	 รวมทั้งปฏิกริยาที่ครอบครัวมีต่อเหตุการณ์

วิกฤตและผลต่อลกูก็แตกต่างกัน	ภาพตัวแทนของลกูซึง่แม่เข้าไปอยู่ในเรอืนจ�ารวม	6	แบบ	ได้แก่ 

แต่ละกรณีศึกษาสะท้อนสภาวะความเป็นแม่ในเรือนจ�าและส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับลูกซึ่งได้น�าเสนอ

ในบทที่	 4	 แบบซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบตัดแยกออกเป็นส่วนๆ	 เพื่อให้เห็นสิ่งที่เกิดกับลูกเมื่อ

แม่ต้องโทษจ�าคุก	 กรณีศึกษาซึ่งน�าเสนอในบทน้ีช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงของเหตุการณ์

วิกฤตต่างๆ	ทีเ่กิดข้ึนในแต่ละครอบครวั	และผลทีเ่กิดกับลกูในลกัษณะท่ีเชือ่มโยงกันเป็นเรือ่งราว		

1			เติบโตอย่ำงมีรำกแก้ว	

2			เติบโตในครอบครัวข้ำมรุ่น		

3			เติบโตด้วยควำมรักของแม่	

4			เติบโตได้แม้ไร้แม่	

5			เติบโตอย่ำงไร้ทิศทำง	

6			เติบโตอย่ำงไร้รำก 

กรณีศึกษ�
ชีวิตลูกท่ีแม่ถูกจำ�คุก

5
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วันที่แม่จากไปอยู่เรือนจ�า	 น้องพลอยอายุ	 8	 ขวบ	 โตพอที่จะรู้ว่าเกิด

อะไรข้ึน	แต่ไม่มีใครบอกกับน้องพลอยตรงๆ		ว่าแม่ไปไหน	มีเพียงคุณ

ตาที่อยู่กับน้องพลอยมาตั้งแต่เล็กๆ	พูดกับน้องพลอยว่า “สิ่งที่มันไม่น่า

เกิดมันก็เกิดให้เห็น มันจ�าเป็นนะลูกนะ”	หลังจากวันนั้น	ก็มีเพียงคุณตา

ที่พาน้องพลอยไปหาแม่ที่เรือนจ�า	 เมื่อไปถึงคุณตาจะปล่อยให้น้อง

พลอยคยุกับแม่	 คณุตายืนอยู่เพียงห่างๆ	 พลอยเห็นแม่ร้องไห้	 และค�าพูด

ของแม่ท่ีน้องพลอยจ�าได้ไม่ลืมคือ	“มีอะไรก็กิน ไม่มีอะไรก็อดนะลูก” 

 

	 แม่ของน้องพลอยชื่อเพลิน	เติบโตขึ้นมาในบ้านซึ่งมีพ่อแม่เป็นชาวไร่ชาวนา	พ่อแม่

มีที่นาน้อย	 ปลูกข้าวได้เพียงพอกินไม่เหลือขาย	 จึงต้องหาเงินจากการรับจ้างท�างานในไร่นา

ของผูม้อีนัจะกิน	พ่อแม่ของเพลนิมลีกูคนโตชือ่เพชร	อายุห่างจากเพลนิ	10	ปี	เพชรเล่าว่าพอเรยีนจบ

ชัน้ประถมในหมูบ้่าน	ก็มคีรมูาชวนเพชรไปอยู่กรงุเทพฯ	ครบูอกกับเพชรว่า	อยูบ้่านก็จะไม่มคีวามรู	้

ไปกรุงเทพฯ	 จะสอนให้ท�าอาหารขายและให้ช่วยขายของ	 พ่อแม่จึงให้เพชรไปกับครู	 เพชรส่ง

เงินมาให้พ่อแม่เป็นประจ�า	แม้จะเป็นเงินไม่มากนัก	แต่ก็ท�าให้เพชรกับพ่อแม่มีความผูกพันกัน	

ส่วนเพลนิได้เรยีนหนังสอืแค่ประถมปีที	่ 5	 ตอนน้ันเพลนิอยากเรยีนต่อมากแต่พ่อแม่ไม่มเีงนิส่ง	

แม่ของเพลนิเล่าว่า “เขาอยากเรยีน เรยีนก็เก่ง ครก็ูอยากให้เขาเรยีน แม่ก็ไม่มเีงนิ ก็เลยไม่ได้เรยีน 

เขาก็ร้องไห้  ตอนนั้นก็ท�านา เอาข้าวไว้กินกัน รับจ้างรับหาอะไรไปทุกอย่าง หาปูหาปลากินไป

อย่างนั้นแหละ”	เพลินจึงออกจากโรงเรียนไปช่วยพี่สาวท�างานที่กรุงเทพฯ	

กรณีศึกษ�ที่ 1: เติบโตอย่�งมีร�กแก้ว 
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	 เพลินท�างานอยู่ที่กรุงเทพฯ	จนอายุได้	16	ปี	มีคนชวนไปท�างานที่ญี่ปุ่น	การได้เรียนรู้

ความยากล�าบากอันเกิดจากความอัตคัตขัดสนของพ่อแม่ท�าให้เพลินมีความใฝ่ฝันและมุ่งมั่น

อยากจะมีเงิน	 อยากช่วยพ่อแม่ให้มีชีวิตที่ดีกว่านี้	 แม้พลอยจะเรียนหนังสือจบเพียงชั้นประถม

ปีที่	 6	 แต่พลอยก็ชอบอ่านหนังสือ	 ดูรูป	 พลอยชอบภาษาอังกฤษ	 พยายามหาโอกาสดูจาก

หนังสือบ้าง	คุยกับคนอื่นๆ	บ้าง	เพลินจึงสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เล็กๆ	น้อยๆ	

เมื่อมีคนมาชวนไปท�างานที่ญี่ปุ่น	 เพลินอยากไปทันที	 กลับไปขออนุญาตพ่อแม่	 แม้พ่อแม่จะ

ไม่อยากให้เพลินไปเพราะเป็นห่วง	แต่ก็ขัดไม่ได้

	 ไปถึงญ่ีปุน่	 เพลนิไปช่วยท�างานเป็นแม่บ้าน	 ไปรบัจ้างล้างถ้วยล้างจานอยูท่ี่ร้านอาหาร

ได้พักหน่ึง	ก็ได้งานในโรงงงาน	เพลินท�างานด้วยความตั้งใจและอดทน	ถ้ามีงานเพลิน

จะท�างานสองกะ	 และในวันหยุดเพลินก็ยังไปช่วยท�างานที่ร้านอาหารไทย	 เพลินหัดพูดภาษา

ญ่ีปุ่นจนสามารถสื่อสารได้ดี	 เพลินได้เงินมาก็จะเก็บไว้ใช้ส่วนตัวเท่าท่ีจ�าเป็น	 นอกจากนั้น

เพลินจะส่งเงินที่เหลือทั้งหมดมาให้พ่อกับแม่	เงินที่เพลินส่งมาเริ่มจากมีจ�านวนไม่ถึงหมื่น	และ

เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	เป็นเดือนละสองสามหมื่น	พ่อได้รับเงินจากเพลินก็น�าไปซื้อวัวควายมาเลี้ยง	

และยังซื้อที่นาเก็บไว้ด้วย	

	 เพลินได้พบกับชายชาวญี่ปุ่นชื่อฮิโรชิที่ร้านอาหารไทย	ฮิโรชิท�างานขับรถให้กับบริษัท

แห่งหนึ่ง	มีรายได้มั่นคง	ชอบอาหารไทยมาก	และมาที่ร้านที่เพลินท�างานบ่อยมาก	ต่อมาฮิโรชิ

ขอเพลินแต่งงาน	 เพลินตกลงและไปอยู่กับฮิโรชิที่ญี่ปุ่น	 ฮิโรชิช่วยให้เพลินท�างานที่มีรายได้ดี

กว่าเดิม	เพลินยังท�างานหนักเพ่ือหาเงินส่งมาให้ท่ีบ้าน	ฮิโรชิไม่เคยห้ามเพลินเรื่องการส่งเงิน

ให้ทางบ้าน	กลับสนับสนุนและชื่นชมที่เพลินมีความกตัญญู	ช่วงหลังๆ	 เพลินมีเงินส่งให้พ่อแม่

มากขึ้นเรื่อยๆ	บางเดือนส่งให้	5-6	หมื่นบาท	จนพ่อแม่ปลูกบ้านหลังใหม่	แข็งแรงสวยงาม

	 อยู่กินกับฮิโรชิได้	 4	 ปี	 เพลินก็ตั้งท้อง	 ท้องได้	 6	 เดือน	 เพลินก็ชวนฮิโรชิมาเมืองไทย	

เพราะตั้งใจว่าจะมาคลอดที่บ้าน	ฮิโรชิมาเมืองไทยกับเพลิน	พ่อแม่ของเพลินรักฮิโรชิ	เพราะรู้ว่า

ฮโิรชริกัและดแูลเพลนิอย่างดี	 ฮโิรชเิองก็รกัครอบครวัของเพลนิ	 มาอยู่เมอืงไทยก็ซือ้ของเข้าบ้าน	

ใครอยากได้อะไรก็ซื้อให้	 บางครั้งก็ซื้อทองแจก	 ฮิโรชิอยู่เมืองไทยได้ไม่นานก็ต้องกลับไป

ท�างาน	ส่วนเพลินยังอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่	เตรียมการกันไว้ว่า	เมื่อคลอดแล้วจะให้ลูกอยู่กับ

พ่อแม่และเพลินจะกลับไปท�างานที่ญี่ปุ่น
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	 เพลินคลอดลูกเป็นผู้หญิง	เพลินตั้งชื่อว่าน้องพลอย	เพลินอยู่กับลูกได้ไม่นานก็เตรียม

ตัวกลับญ่ีปุ ่น	เพชรพ่ีสาวของเพลินตกลงจะย้ายจากกรุงเทพฯ	มาอยู่บ้านกับพ่อแม่และ

ช่วยเลีย้งน้องพลอย	เพชรมลีกูชาย	1	คน	และเลกิกับสามจีงึเอาลูกมาอยู่กับตายายด้วย	เมือ่พ่ีสาว

มาจากกรุงเทพฯ	เพลินจึงกลับไปอยู่ญ่ีปุ่นและท�างานส่งเงินให้พ่อแม่เหมือนเคย	ในช่วงนี้

เป็นช่วงท่ีพ่อแม่ของเพลนิมคีวามสขุสบาย	 แต่พ่อแม่ก็ยังท�างานในนาไร่ตามปกต	ิ ไม่เคยใช้จ่าย

เงินอย่างฟุ่มเฟือย	 ส่วนใหญ่แล้วจะน�าเงินไปซื้อที่ดินเก็บไว้จนมีที่ดินถึง	 30	 ไร่	 พ่อของเพลิน

กล่าวว่า	

ผมไปซื้อที่ดินซื้ออะไรไว้ วัว ควาย ผมก็เลี้ยงนะ ลูกส่งเงินมาเดือนละ

หมื่นสองหมื่นผมก็ซื้อวัว ควาย ก็ไปซื้อไว้สามสิบสี่สิบตัว ตอนนั้นที่ดิน

ราคาถูก ก็ซื้อเก็บไว้ในเขานั่นแหละ เขากลับมาจากญ่ีปุ่น จะได้ไม่

ล�าบาก

ชีวิตหักเห
	 เมื่อน้องพลอยอายุได้	 3	 ขวบ	 เพลินพาฮิโรชิกลับมาเมืองไทยอีกครั้ง	 ในครั้งนี้เพลิน

วางแผนจะกลับมาอยู่เมืองไทย	 และถ้าทุกอย่างลงตัวฮิโรชิก็จะมาอยู่เมืองไทยด้วย	 มาเมือง

ไทยคราวนี้	 เพลินกับฮิโรชิจึงสร้างร้านเล็กๆ	 ในที่ดินที่พ่อแม่ซื้อไว้	 โดยท�าเป็นร้านขายของช�า

และมีอาหารขายด้วย	ฮิโรชิช่วยเพลินได้ช่วงระยะสั้นๆ	ก็กลับไปญี่ปุ่น	การเริ่มต้นท�าร้านอาหาร

และขายของไม่ใช่เรื่องง่าย	 เพลินคุ้นเคยกับการท�างานเป็นลูกจ้างและพนักงาน	 เมื่อต้องมารับ

ผดิชอบจดัการทุกเรือ่งจงึเครยีด	 ส่วนพ่อแม่และพ่ีสาวของเพลนิก็ย่ิงไม่มปีระสบการณ์ในเรือ่งนี	้

ได้แต่คอยให้ก�าลังใจและช่วยเลี้ยงน้องพลอย	 ในช่วงนี้มีเพื่อนผู้ชายชื่อแทนซึ่งเคยรู้จักกันมา

เข้ามาช่วยเพลินท�างานในร้าน	 เพลินจึงรู้สึกผ่อนคลายลง	 ความใกล้ชิดกับแทนท�าให้เพลิน

เผลอไผลไปกับแทนจนได้เสียกัน	 เพลินรู้ดีว่าเป็นการนอกใจฮิโรชิ	 แต่กลับปล่อยให้ทุกอย่าง

เป็นไปแบบเลยตามเลย	 เพราะเพลินเองก็เริ่มคุ้นเคยกับการที่มีแทนมาคอยช่วยแบ่งเบาภาระ	

ต่อมาอีกไม่นานเพลินก็ตั้งท้องเพราะไม่ได้ระวังตัว	แต่เพลินก็ยังไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้ฮิโรชิรู้

	 ด้วยความที่เพลินเป็นคนเอาจริงเอาจัง	ท�าให้เพลินทุ ่มเทให้กับงานท่ีร้านมาก	

เพลินจึงเหนื่อยมาก	 อ้อมซึ่งเป็นคนที่เพลินจ้างมาช่วยงานที่ร้านน�ายาบ้ามาให้เพลินลองเสพ	

โดยบอกว่าจะช่วยให้ดีข้ึน	เพลินไม่เคยรู้จักยาบ้ามาก่อน	แต่ก็อยากจะลองว่าการเสพยา
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จะช่วยได้จรงิหรอืไม่	ปรากฏว่าได้ผล	เพลนิรูส้กึว่ามแีรงมากขึน้	ท�างานได้นาน	อยากท�านัน่ท�านี	่

ที่เคยอ่อนเพลีย	หมดเรี่ยวแรง	ก็กลายเป็นท�างานได้เรื่อยๆ	เพลินจึงเริ่มคุ้นเคยกับการแก้ปัญหา

ความเครยีดและความเหน็ดเหน่ือยด้วยการเสพยาบ้าครัง้ละ	1	เมด็	โดยมอ้ีอมเป็นคนน�ามาขายให้	

เพลินรู้ว่าอ้อมน�ายามาขายให้กับคนอื่นๆ	 ด้วย	 แต่เพลินก็ยังให้อ้อมมาท�างานที่ร้านตามปกติ	

โดยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอันตราย

	 จนวันหนึ่งอ้อมมาท�างานที่ร้านของเพลินตามปกติ	 และชูถุงพลาสติกเล็กๆ	 ที่มียาบ้า

จ�านวนหนึง่บรรจอุยู่ให้เพลนิด	ู เพลนิจงึขอซือ้ยาบ้าจากอ้อม	1	เมด็	และให้เงนิอ้อมไป	300	บาท	

อีกไม่นานก็มีต�ารวจเข้ามาที่ร้านของเพลิน	และขอตรวจค้น	เพลินเก็บยาไว้ในเสื้อชั้นใน	ต�ารวจ

จึงค้นยาไม่เจอ	แต่ต�ารวจพบถุงยาซึ่งมียาบ้าอยู่	40	เม็ดท่ีอ้อม	ต�ารวจบอกให้เพลินและอ้อม

ไปโรงพัก	เพลินไม่ได้คิดว่าตัวเองมีความผิดเพราะต�ารวจไม่เจอยาที่ตัวเพลิน	และเพลินได้แอบ

เอายาทิ้งไปก่อนที่จะไปโรงพักเพลินคิดว่าไปโรงพักแล้วก็จะได้รีบกลับมาเปิดร้านตามปกติ

	 ที่โรงพัก	ต�าวจแจ้งข้อหาเพลินว่า	“ร่วมกันมียาเสพติด”	แม้เพลินจะพยายามชี้แจงว่า	

เป็นยาของอ้อม	เพลินไม่รู้เรื่องด้วย	และต�ารวจก็ไม่พบยาในตัวเพลิน	แต่ต�ารวจบอกว่า “ให้ไป

แก้ตัวที่ศาล”	เพลินโทรศัพท์ส่งข่าวเรื่องถูกจับให้พ่อแม่และพ่ีสาวทราบ	ทุกคนตกใจมาก	

พากันหาทางช่วยเหลือ		พ่อของเพลินพูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่า

ลูกคนนี้ตั้งแต่เด็กมาขยันมาก เป็นเด็กดีมาก  เขาเปิดร้านขายของ 

ได้เงินมาจากญี่ปุ่นอยากจะท�ามาหากินไว้ให้ลูก ที่ร้านนี้แหละมันมีเด็ก

คนหนึ่งขายยาอยู่ เทียวกลับไปกลับมาบ้านเอายามาขาย แล้วลูกก็ไม่รู้

เรื่องยาด้วย เด็กคนนั้นมันเอายามาจากกรุงเทพ เอามาขาย ต�ารวจก็มา

ว่าเพลินมันค้ายา มันไม่มีเหตุผลนะมันไม่ใช่นะ มันไม่สมควรเป็น

มันก็เป็น นี่แหละผมว่ามันไม่ถูก ลูกผมไม่เลวถึงขนาดนั้น ต�ารวจมา

ตรวจค้นบ้านก็ไม่เจออะไร

	 ไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร	 ต�ารวจก็น�าตัวเพลินไปขอให้ศาลสั่งฝากขังที่เรือนจ�า	

เพลินรู้สึกหวาดกลัวและเสียใจมากที่สุดในชีวิต	 สภาพของเรือนจ�าท�าให้เพลินอยากออกมาให้

พ้นๆ	โดยเรว็ท่ีสดุ	พ่อว่ิงขายท่ีดนิและน�าเงิน	700,000	บาทมาขอประกันตวัเพลนิ	ซึง่ศาลอนญุาต	
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เพลินจึงได้กลับมาอยู่บ้านอีกครั้ง	 แต่ก็ยังมีภาระที่จะต้องต่อสู้คดี	 เพลินปฏิเสธว่าไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับยาบ้าซึ่งต�ารวจพบที่ตัวอ้อม	ต�ารวจแนะน�าทนายความให้กับเพลิน	เพลินรู้สึกดีขึ้น	

โดยไม่รู้เลยว่า	ทนายความที่ต�ารวจแนะน�ามาเป็นคนที่ท�ามาหากินอยู่กับต�ารวจ	และไม่ได้ช่วย

อะไรในคดีของเพลินเลย	 เพลินใช้ค�าว่า “ก็ถูกต�ารวจหลอก ทนายก็กินอยู่กับต�ารวจนั่นแหละ”  

ตอนที่เพลินได้ประกันตัวออกมา	เพลินท้องได้	6	เดือนกว่า	และคลอดลูกเป็นผู้ชายในช่วงก่อน

หน้าที่ศาลจะตัดสินคดี	เพลินจ�าเป็นต้องส่งข่าวให้ฮิโรชิรู้	ทั้งเรื่องที่พลอยถูกจับและการมีผู้ชาย

คนใหม่	ฮโิรชจิงึไม่ได้มาเมอืงไทยอกี	แต่ก็ได้ส่งเงนิมาให้คุณตาเพ่ือใช้เลีย้งดูน้องพลอย	ส่วนลูกชาย

ของเพลินที่เกิดจากแทน	พ่อของเพลินให้แทนน�าไปให้ปู่กับย่าเลี้ยง	 เพราะพ่อของเพลินยังรู้สึก

ไม่ดีที่เพลินนอกใจฮิโรชิซึ่งดีกับทุกคนในบ้านตลอดมา	

ก�รเข้�สู ่กระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�และผลท่ีเกิดขึ้นกับ
ครอบครัว
	 หลังจากที่เพลินได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว	ครอบครัวของเพลินก็ต้องเผชิญกับ

การสูญเสียทรัพย์สินเงินทองครั้งแล้วครั้งเล่า	ทนายความท่ีต�ารวจแนะน�าให้	บอกเพลินและ

พ่อของเพลนิว่า	จะต้องใช้เงนิวิง่เต้นเพ่ือให้เพลนิพ้นผดิ	ตลอดระยะเวลา	4	เดอืนทีเ่พลนิต่อสูค้ด	ี

ทนายความให้ความหวังว่า	 เพลินไม่มียาอยู่กับตัว	 ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ศาลจะตัดสินว่าไม่ผิด	

แต่ก็ต้องว่ิงเต้นกับต�ารวจที่ท�าคดี	อัยการ	และศาล	การไม่มีความรู ้และประสบการณ์

ท�าให้เพลนิและพ่อเชือ่ทนายความทุกอย่าง	พ่อทยอยน�าท่ีดนิรวม	30	ไร่ท่ีซือ้ด้วยเงนิท่ีเพลนิส่งมา

ให้ตอนท�างานทีญ่ี่ปุน่ออกขายเพ่ือน�าเงนิมาใช้ในการต่อสูค้ดี	 โดยท่ีทัง้เพลนิและพ่อไม่เคยขอดู

ส�านวนคดีท่ีทนายความเขียนข้ึน	 ในวันตัดสินคดี	 ทนายความไม่ได้มาที่ศาล	 ศาลตัดสินว่า

เพลินผิดและลงโทษจ�าคุก	6	ปี	3	เดือน	ปรับ	500,000	บาท	

	 เพลินถึงกับช็อค	 ผิดหวังอย่างรุนแรง	 เพราะนึกไม่ถึงว่า	 ผลการตัดสินออกมาตรงกัน

ข้ามกับที่ทนายความบอกกับเพลินตลอดมา	แม่ถึงกับเป็นลม	ส่วนพ่อนั่งนิ่งพูดไม่ออก	

เพลินถูกน�าตัวไปเรือนจ�าทันที	ทุกคนรู้ว่าถูกหลอกแต่ไม่สามารถท�าอะไรได้	เพลินตัดสินใจ

ที่จะไม่อุทธรณ์ค�าตัดสินเพราะที่บ้านไม่มีทรัพย์สินที่จะน�ามาใช้ในการต่อสู้คดี	เพลินคิดว่า	

เงินที่พอมีเหลืออยู่บ้างน่าจะเก็บไว้ให้ลูกเรียนหนังสือ	ไม่ควรน�ามาใช้ในเรื่องคดีของเพลินอีก
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	 วนัทีเ่พลนิถูกศาลตดัสนิให้มโีทษจ�าคกุ	น้องพลอยอายุได้	8	ขวบ	ก่อนหน้าน้ี	เพลินมเีวลา

อยู่กับน้องพลอย	 นอนกับน้องพลอยทุกคืน	 พูดคุยกับน้องเพลิน	 สอนให้น้องพลอยตั้งใจเรียน	

เพลินตั้งใจจะส่งเสียให้น้องพลอยเรียนให้ได้มากที่สุด	 น้องพลอยเห็นแม่ท�างานหนัก	 บางครั้ง

ต้องไปศาล	แต่ไม่มีใครบอกอะไรกับน้องพลอยตรงๆ	แต่น้องพลอยก็ไม่วิตกกังวลตราบที่แม่ยัง

อยู่ด้วยทุกวัน	 ในวันที่แม่ไปศาล	 แม่เข้ามากอดน้องพลอย	 และโบกมือลาเมื่อน้องพลอยซ้อน

จักรยานป้าเพชรไปโรงเรียนตามปกติ	แต่เมื่อกลับมาบ้านในตอนเย็น	น้องพลอยไม่เห็นแม	่

ดเูหมอืนว่า	พลอยจะรูว่้าเกิดอะไรขึน้	 ทุกคนดเูศร้าเสยีใจ	คณุตาเข้ามากอดน้องพลอยและพูดว่า		

“สิ่งที่มันไม่น่าเกิดมันก็เกิดให้เห็น มันจ�าเป็นนะลูกนะ”	คุณตาเห็นน�้าตาน้องพลอยไหลเป็นทาง

แต่ไม่ได้ยินเสียงร้องไห้	 คืนนั้นน้องพลอยไม่มีแม่นอนกอดและพูดคุยด้วยเหมือนเดิม	 คุณตา

พูดถึงน้องพลอยว่า “เขาก็ซึมอยู่นาน จากที่เคยเล่นร่าเริง ก็ชอบนั่งคนเดียวเงียบๆ”

	 ครอบครัวของเพลินหมดเงินไปล้านกว่าบาทเพ่ือใช้ในการต่อสู้คดี	 ท่ีดินท่ีเคยซื้อ

สะสมไว้ก็หมดไป	 เหลือที่นาผืนเล็กๆ	 ที่พ่อกับแม่ของเพลินเคยใช้ปลูกข้าวเลี้ยงทุกคนใน

ครอบครัว	 แม่ของพลอยล้มเจ็บแทบจะลุกไม่ได้	 ต้องนอนอยู่ตลอดเวลา	 เพชรต้องมาช่วยดูแล

แม่	ส่วนพ่อของเพลินก็ยังคงออกไปท�านาและรับจ้าง	เพชรก็จะออกไปรับจ้างด้วยเช่นกัน	

แต่เพราะบ้านทีป่ลกูไว้ตอนได้เงนิทีเ่พลนิส่งมาให้ยังอยู่	ทกุคนจงึยังรูส้กึมัน่คงกับการมบ้ีานให้อยู่

อาศัย	 ทุกคนพยายามประหยัดอดออมในการใช้เงินเพ่ือการกินอยู่และซื้อข้าวของเครื่องใช	้

ครอบครัวของเพลินได้เรียนรู้อีกด้วยว่า	 หลังจากที่เพลินถูกจับด�าเนินคดี	 เพื่อนบ้านที่เคยไปมา

หาสู่ก็ห่างเหินไป	 ทั้งๆ	 ที่ก่อนหน้านี้ทุกคนพากันมาชื่นชมกับเพลิน	 ที่สามารถท�างานส่งเงินให้

พ่อแม่จนซื้อที่ดินและปลูกบ้านใหม่ได้	เพชรพี่สาวของเพลินเล่าว่า	

กับเพ่ือนฝูงที่ว่าเพลินเขาเคยเลี้ยงเคยให้กินน่ีค�าเดียวก็ไม่เคยโทรมาหา 

แต่เวลาที่เพลินเขาอยู่ พอคนรู้ว่าเขามาจากญี่ปุ่นนี่ ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร

เป็นพี่เป็นน้องมาหากันเยอะแยะไปหมด โทรไปหาเขาปิดเครื่องไม่รับ

เราแล้ว อันนี้เห็นมาเยอะเลยพิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้ว

	 อย่างไรก็ตาม	การสญูเสยีทรพัย์สนิไปมากมายไม่ท�าให้ครอบครวัหมดก�าลงัใจ	ทกุคน

ยังยืนหยัดต่อสู	้ประหยัด	อดออม	อดทนท�างาน	ไม่มกีารทะเลาะเบาะแว้งกัน	คณุตาเป็นคนจดัการ

เรื่องขายที่ดินและวิ่งเต้นเรื่องคดีของเพลินเพียงคนเดียว	 เมื่อต้องแพ้คดีและพลอยต้องเข้าไป
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อยู่ในเรือนจ�า	ก็ไม่มีใครพูดถึงการสูญเสียที่ผ่านมาอีกเลย	บ้านยังเหมือนเดิม	ทุกคนต้อง

อยู่อย่างประหยัด	แต่ชีวิตก็ด�าเนินต่อไป	พ่อของเพลินและเพชร	ยังคงพยายามท�างานเพ่ือ

ไม่ต้องใช้เงินเก็บซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินที่เพลินส่งมาให้	 โดยตั้งใจว่าจะเก็บเงินไว้ให้น้องพลอย

เรียนหนังสือให้ได้มากที่สุด	เพชรพูดถึงเพลินว่า	

ก็อยากให้เขาออกมา อยากให้เขามีทุนเหลือเก็บไว้ให้ลูกเขาเรียนนะ  

ไม่เคยคิดว่าอยากได้อะไร ทั้งๆ ที่ไร่นาแม่ก็ให้ความไว้ใจให้พ่ีหมดทุก

อย่าง แต่เราเป็นคนไม่ฉวยโอกาสตรงนั้น หวังไว้ว่าอยากให้ลูกให้หลาน

ได้เรียน เพราะเพลินเขาก็เคยช่วยเหลือเรามาเยอะแล้ว ก็พยายามว่าจะ

ช่วยเขาให้ได้มากที่สุด ที่ผ่านมาก็อยากให้ถือเป็นบทเรียนเป็นครู

ก�รเข้�ไปอยู่ในเรือนจำ�ของแม่กับผลที่เกิดกับลูก 
	 ทุกคนในบ้านให้ความรักความอบอุ่นกับน้องพลอย	และพูดกับน้องพลอยว่าอยู่เสมอ

ว่า	 ให้ตั้งใจเรียนหนังสือ	 เรียนให้สูงๆ	 ส่วนน้องพลอยก็ยังคงอยู่กับคุณตาคุณยายและป้าเพชร

ตามปกติ	ช่วงที่แม่อยู่ด้วย	น้องพลอยมีความสุขมาก	ได้นอนกับแม่ทุกคืน	พลอยคิดถึงแม่และ

สงสารแม่ที่ต้องไปอยู่ในเรือนจ�า	 คุณตาพาพลอยไปเยี่ยมแม่เป็นครั้งคราว	 ทุกครั้งที่ได้พบแม่	

พลอยมีความสุข	 อย่างน้อยก็ได้พบได้คุยกับแม่บ้าง	 แม่บอกน้องพลอยให้อดทน	 ตั้งใจเรียน

หนังสือ	อีกไม่นานแม่จะออกไปอยู่กับพลอยและไม่จากไปไหนอีก

	 น้องพลอยเรยีนหนงัสอืเก่งและชอบเล่นกีฬา	 วิชาทีน้่องพลอยชอบเรยีนคอืภาษาองักฤษ	

สามารถสอบได้คะแนนสูงสุดในห้องมาตลอด	 ครูที่สอนน้องพลอยก็รักน้องพลอย	 เพราะ

เป็นเด็กเรียบร้อยตั้งใจเรียน	น้องพลอยได้รับรางวัลหลายอย่าง	โดยเฉพาะรางวัลที่เกี่ยวกับการ

พูดภาษาอังกฤษ	 การแข่งขันออกเสียง	 และยังมีความสามารถในการวาดภาพจนได้รับรางวัล

มากมาย	 ป้าเพชรจะเก็บใบเกียรติบัตรต่างๆ	 ที่น้องพลอยได้รับไว้อย่างดี	 เพื่อให้เพลินได้ดูเมื่อ

ออกมาจากเรือนจ�า

	 กับเพื่อนๆ	 ไม่มีใครรู้ว่าน้องพลอยเคยคุยกับเพื่อนๆ	 เรื่องแม่บ้างหรือไม่	 น้องพลอย

เรียกเพชรว่าแม่	 เพชรจะไปร่วมงานของโรงเรียนเป็นประจ�า	น้องพลอยมีเพื่อนผู้หญิงที่สนิทกัน	

5	คน	ไปไหนมาไหนด้วยกัน	และเล่นวอลเลย์บอลที่โรงเรียนด้วยกัน	ตอนเย็นๆ	เพื่อนๆ	ก็จะพา
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กันมาบ้านน้องพลอย	 ท�าการบ้านด้วยกันแล้วจึงขี่จักรยานกลับบ้าน	 เมื่อพูดคุยกับน้องพลอย

และเพื่อนๆ	จะรู้สึกได้ถึงความสนิทสนม	ความผูกพัน	และความรักใคร่ปรองดองกัน	น้องพลอย

ตัวสูงกว่าเพื่อนๆอีก	4	คน	และกล้าพูดกล้าแสดงออก	จึงดูเหมือนเป็นหัวหน้ากลุ่ม	 เมื่อพูดคุย

เก่ียวกับเพ่ือนๆ	ในโรงเรยีนท้ังน้องพลอยและเพ่ือนๆ	ก็จะเล่าเรือ่งการแข่งวอลเลย์บอล	การเตรยีม

ฝึกเต้นสไตล์เกาหลีเพ่ือแสดงในวันงานโรงเรียน	เมื่อถามถึงเพ่ือนๆ	ที่มีปัญหา	ก็จะตอบ

เป็นเสียงเดียวกันว่า	ไม่ชอบพวกเด็กผู้ชาย	ซึ่งหมายถึงนักเรียนชายที่ชอบมาล้อเลียน	แต่ทุกคน

ก็วางแผนโต้ตอบ	น้องพลอยดสูดใสร่าเรงิและเตบิโตอย่างมวุีฒภิาวะสมกับวัย		แม้อายุจะยังน้อย

แต่กม็มีารยาท	 รูจ้กัการพูดคยุกับผูใ้หญ่	ทัง้คณุตาคณุยายและเพชรมองว่าน้องพลอยเป็นเดก็ด	ี

ตั้งใจเรียน	และไม่เคยท�าให้ผู้ใหญ่ต้องกังวลใจ	

	 น้องพลอยเติบโตขึ้นมาเหมือนต้นไม้ที่มีรากแก้ว	 คนในครอบครัวเลี้ยงน้องพลอยมา

อย่างดี	 และมักพูดถึงความดี	 ความขยัน	 และความรักที่แม่มีต่อน้องพลอย	 เมื่อมีเหตุการณ์

วิกฤตเกิดขึ้น	 ทุกคนในบ้านยืนหยัดต่อสู้อย่างอดทน	 ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ท�าให้ทุกคน

ยอมแพ 	้ สิง่เหลา่นีไ้มต่า่งกบัผนืดนิทีม่คีวามอดุมสมบรูณ	์ ชว่ยหลอ่เลีย้งใหต้น้ไมเ้ตบิโตแขง็แรง	

น้องพลอยเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนในบ้านโดยเฉพาะเพลิน	ซึ่งแม้จะอยู่ในเรือนจ�า

ก็ยังมุ่งมั่นท่ีจะฝ่าฟันอุปสรรคและออกมาเลี้ยงดูน้องพลอยให้ดีท่ีสุด	ตัวตนของเพลินปรากฏ

ในค�าพูดของคุณตาของน้องพลอยว่า “ผมก็ดูเขามาตลอดนะ เขาเป็นคนดี อดทน ตั้งใจท�างาน

ท�าได้ทั้งกลางวันกลางคืน ไม่ท้อ ผมก็ยกย่องเขาอยู่  เขาสู ้ชีวิตมาก ไม่ใช่คนท่ีอ่อนแอ 

ไม่เป็นคนที่เหลาะแหละนะ ผัวมันก็ดีท�างานดีผมก็คิดถึงเขาอยู่ น้องพลอยก็คงเหมือนแม่เขา”
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	 วันท่ีแม่ของโคมถูกจบัและต้องเข้าไปอยู่ในเรอืนจ�า	โคมอายไุด้เพียง	4	ขวบ	และไม่รูเ้ลย

ว่าเกิดอะไรขึ้น	 เพราะปกติโคมจะอยู่กับตาและยาย	 แม่ของโคมจะมาอยู่ด้วยเป็นพักๆ	 เท่านั้น	

และแม้จะอยู่ด้วยกัน	คนดูแลโคมก็ยังเป็นตาและยาย	แม่มากอด	มาเล่น	มาพูดคุยกับโคมบ้าง	

แต่ชวิีตประจ�าวันของโคมก็เหมอืนกับทกุวัน	ดงัน้ันในวันท่ียายร้องไห้เพราะได้ข่าวของแม่	 โคมดเูหมอืน

ไม่รู้เรื่องและไม่สามารถจดจ�าวันที่เป็นเหตุการณ์วิกฤตของแม่/ตาและยายได้เลย

	 ทพิาซึง่เป็นแม่ของโคมเตบิโตมาในบ้านทีโ่คมอยู่ในตอนนี	้พ่อแม่ของทพิาซึง่คอืตาและยาย

ของโคมเลีย้งทิพามาด้วยตนเอง	 แม้ฐานะของครอบครวัจะไม่ดนีกัแต่ก็ไม่ได้ย�า่แย่	 พ่ีชายสองคน

ของทิพาได้เรียนหนังสือจนจบมัธยมปีที่	 6	 ส่วนทิพาเรียนจนถึงชั้นมัธยมปีที่	 3	 ก็ออกจาก

โรงเรียนมาช่วยแม่กับพ่อขายของ	พ่อแม่ของทิพาท�าขนมตาลกับข้าวต้มผัดส่งขายที่ตลาด	

โดยจะท�าในตอนกลางคืน	และออกไปขายที่ตลาดตั้งแต่เช้ามืด	 เป็นการขายส่งให้พ่อค้าแม่ค้า

น�าไปขายปลกี	 ดงัน้ันพอสายๆ	 พ่อกับแม่ของทพิาก็กลบัจากตลาดและมาดแูลบ้าน	 เตรยีมท�า

ขนมขายในวันต่อไป

	 ทิพาเป็นเด็กเรียบร้อย	ไม่ชอบเที่ยวเตร่ออกนอกลู่นอกทาง	เชื่อฟังพ่อแม่	ออกมา

จากโรงเรียนก็ท�างานช่วยพ่อแม่จนอายุได้	20	ปี	ก็มีญาติมาชวนไปท�างานที่กรุงเทพฯ	

ทิพาอยากลองเปลี่ยนการท�างานดูบ้าง	จึงตกลงไปกรุงเทพฯ	ท�างานอยู่กรุงเทพฯได้	4	ป	ี

กรณีศึกษ�ที่ 2: เติบโตในครอบครัวข้�มรุ่น 
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ก็มีผู ้ชายมาติดพัน	ทิพาตกลงอยู่กินกับผู ้ชายคนน้ีโดยไม่ได้มีการสู ่ขอจากพ่อแม่อย่าง

เป็นเรือ่งเป็นราว	อยู่กินกันได้ไม่นานผูช้ายก็เริม่ทุบต	ีโดยเฉพาะเมือ่กินเหล้า	 เมือ่ทิพาต้ังท้องโคม	

สามีก็เริ่มมีผู้หญิงอื่น	 และยังคงทุบตีโดยไม่คิดว่าทิพาก�าลังท้อง	 ทิพาเล่าว่าสามีเคยเมามาก

ขนาดมานัง่ทับท้องทิพา	และเมือ่คลอดแล้วทพิาก�าลงัให้นมลกูสามก็ีเข้ามาทุบต	ีลกูอายุได้เพียง	

2	 เดือน	ทิพาก็ตัดสินใจเลิกกับสามีและหอบลูกกลับมาอยู่กับพ่อแม่	 โดยมาช่วยพ่อแม่ท�าขนม

และขายขนมเหมอืนเดมิ	ทพิาเลีย้งโคมมาได้	2	ปี	จงึสงัเกตว่าโคมยังไม่ยอมพูด	แม้ว่าจะเจรญิเตบิโต

ตามปกต	ิ ทพิาเริม่กังวลใจและพาลกูไปหาหมอ	 หมอบอกว่าโคมมปัีญหาทางการพูด	 ต้องรกัษา

และดูแลเป็นพิเศษ	

	 เมื่อลูกมีปัญหาในการพูด	ท�าให้มีรายจ่ายในเรื่องการรักษาอาการของลูกเพ่ิมขึ้น	

ทิพาเริ่มไม่สบายใจเพราะล�าพังเงินท่ีได้จากการท�าขนมขายมีแค่พอจะใช้จ่ายในครอบครัว

ตามปกติ	ทิพาจึงตัดสินใจไปท�างานที่พัทยา	โดยไปท�างานที่บาร์เบียร์	ช่วงแรกๆ	พอมีเงินส่งมา

ให้พ่อแม่	 สามารถผ่อนคลายการติดขัดทางการเงินลงไปบ้าง	 ต่อมางานที่พัทยาเริ่มเงียบเหงา	

รายได้ลดน้อยลงทพิาจงึตดัสนิใจกลบัมาบ้านอกีครัง้หนึง่	 โคมยังคงมปัีญหาในการพูด	 แต่หมอบอกว่า

โคมมีอาการดีขึ้น	 คือพอจะออกเสียงได้เป็นค�าๆ	 และแนะน�าว่า	 ควรให้โคมไปเรียนโรงเรียน

อนุบาลตามปกติ	 เพราะเด็กจะได้ปรับตัว	 ทิพาพาลูกไปโรงเรียนและแจ้งทางโรงเรียนเกี่ยวกับ

ปัญหาในการพูด	ทางโรงเรยีนจึงจดัครมูาดแูลเป็นพิเศษ	ซึง่ทิพาต้องมค่ีาใช้จ่ายในส่วนนีเ้พ่ิมขึน้ด้วย	

ความปรารถนาของทิพาคืออยากให้ลูกหาย	 อยากให้ลูกพูดคุยได้	 อยากให้ลูกได้มีหมอที่เก่งๆ	

และครเูก่งๆ	มาดแูล	แต่ทัง้หมดน้ีจะต้องมเีงนิเพ่ือใช้จ่ายเป็นค่ายา	ค่ารกัษา	ค่าดแูล	และต้องมหีมอ

เฉพาะทางมาช่วยฝึกการพูดให้โคม

เข้�สู่เส้นท�งก�รกระทำ�ผิด
	 ทิพาคิดมากเร่ืองลูกและได้ปรึกษากับเพ่ือน	เพ่ือนให้ก�าลังใจทิพาและชวนให้

ลองขายยาเพราะเป็นทางเดียวที่จะมีรายได้เพ่ิมขึ้น	ทิพาลังเล	แต่ความที่อยากได้เงิน	และ

มองไม่เห็นทางว่า	 จะหาเงินเพิ่มเติมจากการช่วยพ่อแม่ขายขนมได้อย่างไร	 ทิพาจึงตอบตกลง	

ทิพาเล่าถึงการตัดสินใจในครั้งนี้ว่า

โคมไม่เหมือนเด็กคนอื่น เขาไม่ค่อยพูด ปกติเด็กเขาจะพัฒนาไปเรื่อยๆ 

แต่โคมพูดได้แค่เป็นบางค�า หนูก็กลุ้มใจ อยากให้เขาหาย อยากให้เขา
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เหมือนกับเด็กอื่นๆ สงสารเขา ถ้าโตขึ้นเขาพูดไม่ได้ เขาจะท�าอย่างไร 

จะหาเลี้ยงตัวเองอย่างไร ทางบ้านก็ล�าบากไม่มีเงิน หนูก็เลยต้องมาท�า

จุดๆนี้ค่ะ ที่มาขายยาเพื่อจะได้หาเงินให้น้องเขาไปหาหมอ รักษาเขาให้

ได้มากที่สุด 

	 เมื่อเข้ามาในแวดวงการขายยา	ทิพาเริ่มรู้จักสถานที่ที่จะไปเอายา	วิธีการซ่อนยาและ

น�ามาส่งให้คนซื้อตามที่นัดหมาย	 จากการท�าเพียงแค่ซื้อขายยาไม่กี่สิบเม็ด	 จ�านวนยาได้เพิ่ม

ขึ้นเรื่อยๆ	 จนในที่สุดมีคนมาชวนไปเอายามาจากฝั่งลาว	 ซึ่งแต่ละเที่ยวจะได้เงินเป็นหลักหมื่น	

หรือบางเที่ยวได้ถึงหลักแสน	ทิพาไม่เคยน�ายาเสพติดเข้ามาในบ้าน	แต่ดูเหมือนแม่จะรู้	เพราะ

ทิพามีเงินมาให้แม่มากขึ้น	เมื่อแม่ถามถึงที่มาของเงิน	ทิพาไม่อยากโกหกแม่จึงบอกกับแม่ตาม

ตรง	 แม่บอกให้ทิพาหยุดท�าเพราะกลัวจะโดนจับแต่ทิพาก็พยายามอธิบายให้แม่ฟังถึงความ

จ�าเป็น	“หนูบอกว่า หนูอยากได้เงินมารักษาลูกหนู ก็เปิดอกคุยกันนะคะ แต่ว่าไม่เคยเอายาเข้า

บ้าน ไม่เคยให้แม่มายุ่ง” 

	 เมื่อมีรายได้เข้ามามาก	รายจ่ายต่างๆ	ก็พลอยมากตามไปด้วย	พี่น้องไม่มีเงินก็มาขอ

พ่ึงทิพา	ในช่วงท่ีพ่ีชายไม่สบาย	มีอาการเหมือนผีเข้า	ต้องตระเวนหาหมอรักษา	แม่ก็ใช้เงิน

ที่ทิพาให้ไปรักษาพี่ชาย	 ดังนั้นถึงจะมีรายได้มากแต่ก็ไม่มีเงินเก็บมากมายอะไร	 ทิพากล่าวว่า	

“พอมีเงินให้พี่สาวบ้าง พี่ชายตอนนั้นช่วงนั้นก็ป่วยเหมือนกับผีเข้า ก็ต้องไปรักษาพี่ชายด้วย 

ต้องให้พี่สาวด้วย มันเหมือนมารุมเร้าเข้ามาทุกอย่างในครอบครัว จนไม่รู้ว่าเงินมันออกไปทาง

ไหนบ้าง”	ทิพายอมรับว่าการท�างานที่ผิดกฎหมายไม่ได้ท�าร�่ารวย	เพียงแต่ทุกคนในครอบครัวมี

ชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น	 ลูกได้ไปหาหมอ	 และสามารถพูดได้มากขึ้น	 จนสื่อสารได้เกือบปกติ	

เพียงแต่พูดได้ช้ากว่าเด็กทั่วไป	ทิพามีความสุขที่อาการของลูกค่อยๆ	ดีขึ้น

	 พ่อแม่ของทพิามคีวามวิตกกังวลอยู่ทกุวันว่า	ทพิาจะพลาดและถูกต�ารวจจบั	แม่พยายาม

ขอร้องให้ทพิาหยุดท�าสิง่ผดิกฎหมายหลายครัง้	ส่วนพ่อจะพูดเมือ่ดืม่เหล้า	พูดเหมอืนอดัอัน้ตนัใจ	

ทิพายกตัวอย่างสิ่งที่พูดเวลาเมาว่า	

ออกจากบ้านไปเลยนะ ไม่อยากได้ลูกขายยา ไม่อยากได้เงินสกปรก 

หนูก็บอกพ่อว่า ที่หนูท�าเพราะหนูมีเหตุผลที่หนูต้องท�า หนูอยากได้เงิน 
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ถึงแม้มันจะเป็นเงินสกปรกหนูก็อยากให้พ่อกับแม่เก็บไว้เผื่อหนูไม่อยู่ 

ขาข้างนึงหนูก็ก้าวเข้าไปอยู่ในคุกแล้ว ไม่รู้ว่าหนูจะได้อยู่กับพ่อกับแม่

ได้นานขนาดไหน

	 ทิพาบอกแม่ว่าจะขอท�าอีกสองสามครั้งเพื่อให้มีเงินเก็บบ้าง	 แล้วจะหยุดท�าแน่นอน	

แต่ดูเหมือนจะสายเกินไป	ยังไม่ทันท่ีทิพาจะออกจากวงการ	วันท่ีทุกคนหวาดกลัวก็มาถึง	

ทพิาถูกจบัในขณะทีน่�ายา	 200	 เมด็ข้ามมาจากฝ่ังลาว	 มเีพ่ือนซึง่อยูใ่นวงการขายยาด้วยกันถูกจบั

และซดัทอดมาถึงทิพา	 แม้จ�านวนยาทีท่พิาน�าข้ามมาจากฝ่ังลาวจะมเีพียง	 200	 เมด็	 แต่เนือ่งจาก

เป็นการน�ายาข้ามพรมแดน	 กฎหมายก�าหนดโทษไว้หนักมาก	 ทิพาถูกศาลตัดสินจ�าคุก	 28	 ปี	

วันที่ศาลตัดสินพ่อกับแม่พาโคมไปฟังค�าตัดสินด้วย	 ทิพาเล่าว่า	 ลูกเห็นทิพาจะวิ่งเข้ามาหาแม่

แต่ต�ารวจห้ามไว้	 ทิพาเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่า	 “ลูกหนูร้องมาหาหนูให้หนูกอด แต่ที่ศาลเขาไม่ให้

หนูกอด ไม่ให้หนูจับ พอขึ้นรถศาลเขาก็โบกมือบ๊ายบาย ตอนนั้นเขายังเด็กมากสามสี่ปีเอง”  

ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและลูก
	 การต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าของทิพา	 ท�าให้ทั้งพ่อและแม่เสียใจและสงสารทิพามาก	

เพราะรู้ว่าทิพาท�าไปไม่ใช่เพื่อความสุขสบายของตัวเอง	 ทิพาอยากให้ลูกหายจากการเป็นเด็ก

พูดไม่ได้	ซึ่งการดูแลรักษาจากเงินที่ทิพาหามาก็ช่วยให้โคมมีพัฒนาการที่ดีขึ้น	แม้จะไม่เหมือน

เด็กปกติทีเดียวนัก	แต่ก็สื่อสารได้อย่างดี	สามารถพูดคุยได้	แต่จะไม่ชอบคุยกับคนที่ไม่คุ้นเคย	

และเงินที่ทิพาได้มายังมาช่วยพี่น้องคนอื่นๆ	 ที่ประสบปัญหาต้องใช้เงิน	 เมื่อพ่อได้ยินว่าทิพา

ถูกตัดสินจ�าคุก	28	ปี	พ่อถึงกับช็อค	กลับมาบ้านพ่อร้องไห้และบอกแม่ของทิพาว่า	จะหยุดกิน

เหล้าโดยอย่างเด็ดขาดเพราะกลัวว่าจะไม่ได้มีชีวิตกอดลูกตอนลูกพ้นโทษ	 ครั้งแรกที่ไปเยี่ยม

ทิพาท่ีเรือนจ�า	 ทุกคนร้องไห้	 แทบไม่ได้คุยกันเลย	 ทิพาจ�าได้ว่าแม่บอกว่า “ไม่รู้จะพูดยังไง 

อยากจะมาติดคุกแทนนะ”

	 ย่ิงนานวัน	ทพิาย่ิงสงัเกตเห็นแม่ดทูรดุโทรมลง	ทิพารูว่้าแม่ต้องท�างานหนักข้ึน	พ่อกับแม่

ยังคงท�าขนมและน�าขนมไปขายส่งที่ตลาดตามปกติ	 พี่สาวของทิพาเอาลูกแฝดสองคนมาฝาก

ให้เลีย้ง	 พ่อกบัแม่จงึต้องเลีย้งหลานถึง	 3	คน	นบัเป็นภาระทีห่นักมาก	 ต้องท�าขนมและน�าไปตลาด	

นั่งขายให้แม่ค้าที่ทยอยมาซื้อกว่าขนมจะขายหมดก็ราวตีสี่ตีห้า	 จึงจะได้กลับบ้านไปพักผ่อน	

และเตรียมท�าขนมเพื่อไปขายในวันรุ่งขึ้น	 ทิพาบอกว่า “สงสารพ่อกับแม่ ต้องล�าบากทุกอย่าง 
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แบกภาระทกุอย่าง เขาเคยสดใสแต่ตอนน้ีไม่ใช่ค่ะ แม่ชอบพูดว่าไม่มคีนขายของช่วยแม่ เมือ่ไหร่

จะกลับไปขายของช่วยแม่”

	 ส่วนโคมยังคงมีชีวิตอยู่ตามปกติ	ตากับยายเลี้ยงดูอย่างดี	และโคมก็อยู่กับตายายมา

ตั้งแต่รู้ความ	 การหายไปจากบ้านของแม่จึงไม่ท�าให้โคมรู้สึกว่าเป็นเรื่องผิดปกติ	 แต่โคมชอบ

การไปเย่ียมแม่ที่เรือนจ�ามาก	เมื่อรู้ว่าจะตายายจะพาไปเย่ียมแม่	โคมแทบจะไม่ยอมนอน	

เมื่อเห็นทิพา	โคมจะเอามือลูบไปท่ีกระจก	ทิพาเอามือไปทาบกับมือลูกซึ่งมีกระจกค่ันอยู	่

พอทิพาท�าท่าจะร้องไห้	 แม่จะบอกว่า	 “อย่าร้องนะลูก อย่าร้องไห้ให้ลูกเห็น” โคมพูดกับแม่

เพียงไม่ก่ีค�า	ส่วนใหญ่จะแย่งโทรศพัท์ไปและถามว่า	เมือ่ไหร่แม่จะกลบั	หรอืขอเงนิไปซือ้ของเล่น	

จากนั้นก็หันจะพูดกับตายาย	

	 ตากับยายไม่รู้สึกว่าการท่ีทิพาต้องจากลูกไปอยู่เรือนจ�ามีผลต่อความรู้สึกของโคม	

แต่ตาก็บอกว่า	หากทิพาได้อยู่กับลูก	ลูกก็จะมีแม่อยู่ใกล้ๆ	มีความอบอุ่น	ตอนที่ทิพาเข้าไปอยู่

ในเรือนจ�า	 โคมอายุได้	 4	 ขวบ	 ก�าลังเริ่มพูดได้มากกว่าเดิม	 ช่วงนี้ถ้าทิพาอยู่ก็จะได้พูดคุยกัน

แบบแม่ลูก	 ตอนนี้โคมเรียกยายว่าแม่	 โดยยังแยกแยะระหว่างทิพาซึ่งเป็นแม่จริงๆ	 กับยายซึ่ง

โคมเรียกว่าแม่ไม่ได้	
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ความสขุของผม คอืวันท่ีได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา ต่ืนมาได้เห็นหน้าพ่อแม่ 

น้อง มอีะไรก็พูดกัน ก่อนนอนก็เห็นกัน ผมคิดถึงตอนน้ัน วันท่ีผมต่ืนสาย 

ทุกคนไม่อยู่แล้ว แม่วางกับข้าวไว้ให้บนหลังตู้เย็น เวลาไม่สบายมีแม่

มาคอยดู เอาผ้ามาเช็ดตัว เอาข้าวต้มมาให้กิน แม่ดูแลทุกอย่าง ไม่ต้อง

รับผิดชอบอะไร  ตอนนี้คิดอะไรมากไม่ได้ คิดไปก็ไม่เป็นจริง

	 เมื่ออายุได้เพียง	15	ปี	ฟิล์มได้ผ่านพบการสูญเสียอันย่ิงใหญ่ถึงสองครั้ง	ครั้งแรก

เมื่ออายุ	 12	 ขวบ	 พ่อของฟิล์มถูกตัดสินจ�าคุกตลอดชีวิต	 ในวันนั้นฟิล์มร้องไห้และถามแม่ว่า	

“ไม่มีพ่อแล้วแม่ เราจะอยู่ยังไง พ่อจะติดนานไหม”	วิสาข์ได้แต่กอดลูกและบอกว่า	“แม่จะเป็น

คนเลี้ยงลูกเอง”	ฟันฝ่ากับการท�าไร่อ้อยอยู่อีก	2	ปี	วิสาข์ก็ต้องโทษจ�าคุก	25	ปี	 	ตอนนั้นฟิล์ม

อายุ	 15	 ปี	 และเคนซึ่งเป็นน้องชายอายุ	 11	 ปี	 กลายเป็นเด็กที่ขาดทั้งพ่อและแม่	 ไม่มีใครรู้ว่า	

ความทุกข์ของฟิล์มและเคน	 เป็นอย่างไร	แม้เมื่อถามเคนถึงความทุกข์ที่ได้รับ	 เคนอึ้งและตอบ

เบาๆ	ว่า	“เสียใจ ทุกข์มาก แต่บอกไม่ได้ ไม่รู้จะพูดว่าอะไร”

วันที่พ่อแม่และน้องอยู่พร้อมหน้�
	 วิสาข์เล่าถึงชีวิตก่อนที่จะมาเร่ิมสร้างชีวิตครอบครัวกับสามีว่า “พ่อแม่มีลูก 3 คน

หนูเป็นลูกคนที่ 2 มีพี่ชาย 1 คน แล้วก็น้องสาวอีก 1 คน ชีวิตครอบครัวก็อยู่ในขั้นไม่ถึงกับว่ามี 

กรณีศึกษ�ที่ 3: เติบโตได้ด้วยส�ยใยผูกพันกับแม่ 
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ไม่ถึงกับว่ารวย แต่ว่าพอมพีอกิน พ่อแม่ก็เลีย้งให้รูจ้กัดูแลซึง่กนัและกัน”	ลูกท้ัง	3	คนเรยีนหนังสอื

ถึงชัน้ประถมปีที	่6	ก็ออกมาช่วยพ่อแม่ท�างาน	เพราะพ่อแม่ไม่สามารถส่งเสยีให้เรยีนสงูกว่านีไ้ด้	

วิสาข์ช่วยพ่อแม่ปลกูอ้อย	ปลกูมนั	ถ้าไม่มงีานก็รบัจ้างท�างานทุกอย่างท่ีมคีนว่าจ้าง	อายุได้	17	ปี	

วิสาข์ก็มีคนมาชอบพอและสู่ขอจากพ่อแม่	 วิสาข์จึงออกจากบ้านพ่อแม่ไปสร้างครอบครัวใหม่	

บ้านใหม่ของวิสาข์อยู่ห่างจากบ้านพ่อแม่ไปปะมาณ	9-10	กิโลเมตร	หลังจากแต่งงานแล้ว	

จึงยังไปมาหาสู่กันเสมอ	โดยเฉพาะเมื่อวิสาข์มีลูก	แม่ของวิสาข์ก็มาช่วยดูแลเป็นระยะๆ

	 ชีวิตครอบครัวของวิสาข์เร่ิมต้นและด�าเนินไปอย่างอบอุ่น	 ราบรื่น	 ไม่เคยมีเรื่อง

ทะเลาะเบาะแว้งกับสามี	 วิสาข์พยายามไม่ขัดใจสามีและท�างานทุกอย่างทั้งดูแลลูก	ดูแลบ้าน	

และช่วยสามีท�างานนอกบ้าน	สามีกับวิสาข์ท�าไร่อ้อยจากพื้นที่เพียง	10	ไร่	ก็ขยายไปเป็น	30	ไร่	

การขายอ้อยต้องขายผ่านคนกลางที่จะมาซื้ออ้อยและน�าส่งโรงงาน	 ความใฝ่ฝันของสามีวิสาข์

คือ	 อยากขยายพื้นที่ปลูกอ้อยให้ได้มากถึง	 50	 ไร่	 เพื่อจะได้ปริมาณอ้อยมากพอที่จะตัดส่ง

โรงงานได้เองโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง	ซึ่งจะท�าให้มีรายได้จากอ้อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น	

วิสาข์ไม่ขัดสามีเพราะเห็นว่า	 จะได้มีทรัพย์สินเก็บไว้ให้ลูก	 และต่อไปลูกอาจมารับงานไร่อ้อย

ต่อได้

	 ในช่วงที่วิสาข์กับสามีคิดจะขยายงาน	ฟิล์มลูกชายคนโตอายุได้	10	ขวบ	และเคนคน

เล็กอายุยังไม่ถึง	6	ขวบ	ลูกทั้งสองเป็นเด็กว่านอนสอนง่าย	ฟิล์มเป็นเด็กไม่ชอบคุย	ดูเคร่งขรึม	

แต่ก็เชื่อฟังแม่	ส่วนเคนเป็นเด็กร่าเริง	ช่างพูดคุย	ลูกท้ังสองคนสนิทสนมกับวิสาข์และพ่อ	

แต่ความผูกพันใกล้ชิดจะมีกับวิสาข์มากกว่า	 เพราะวิสาข์จะดูแลลูกทุกอย่างตั้งแต่อาหารการ

กิน	เสื้อผ้า	ดูแลให้ไปโรงเรียน	ลูกอยากได้อะไรถ้าไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปก็จะซื้อให้	บางทีวิสาข์

ก็เป็นคนพาลูกไปซื้อของ	 กินอาหารนอกบ้านบ้างเป็นบางครั้ง	 ยามลูกป่วยก็จะคอยดูแลอย่าง

ใกล้ชิด	วิสาข์พูดถึงลูกสองคนว่า

ลูกชายคนโตเก่งค่ะ เคยไปสอบแข่งระดับของโรงเรียน คือโรงเรียนจะส่ง

เขาไปสอบตลอด ส่วนคนเล็ก ก็อ่านออกเขียนได้ค่ะ แต่ไม่ถึงกับเก่ง

เหมอืนกับพ่ีชาย ฟิล์มเขาชอบงานช่าง ซ่อมพัดลมนีช่อบมาก เหน็เขาท�า

ก็ท�าบ้าง แต่งรถก็ชอบ ส่วนคนเล็กชอบร้องเพลง สนุกสนานเฮฮากับ

เพ่ือนมากกว่า  แล้วก็ชอบช่วยแม่ ถ้าแม่เก็บล้างถ้วยชามก็จะเข้ามาช่วย 
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แต่คนพี่ไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร เขาจะอยู่กับเพื่อนที่สนิทเท่านั้น

	 ญาติพ่ีน้องและคนรู้จักต่างพูดว่า	วิสาข์โชคดี	มีครอบครัวท่ีอบอุ่น	สามีขยันท�างาน

ไม่เที่ยวเตร่	ลูกชายสองคนก็น่ารัก	ไม่เกเร	ตัววิสาข์เองก็เป็นผู้หญิงท่ีไม่เพียงแต่ดูแลบ้าน	

สามีและลูกอย่างดี	 แต่ยังช่วยสามีดูแลไร่อ้อยอีกด้วย	 ไม่มีใครคาดคิดว่าครอบครัวของวิสาข์

จะพบกับความพลัง้พลาดท่ีมผีลเสยีหายร้ายแรงจนอาจจะเรยีกว่าเป็นความล่มสลายของ	4	ชวิีตก็ได้

เหตุก�รณ์วิกฤต 
	 ความใฝ่ฝันท่ีอยากจะขยายงานการปลูกอ้อยให้ใหญ่พอท่ีจะส่งอ้อยให้โรงงานได้เอง

โดยไม่ต้องขายผ่านนายหน้า	หรือ	“เถ้าแก่อ้อย”	ท�าให้สามีของวิสาข์ขยายไร่อ้อยออกไป

เป็น	50	ไร่	และส่งอ้อยเข้าโรงงานโดยตรง	จากนั้นก็ขยายออกไปอีกเป็น	100	ไร่	ซึ่งต้องมีค่าใช้

จ่ายหลายอย่าง	สามีวิสาข์อยากมีรถสิบล้อของตัวเองเพื่อใช้ขนอ้อยไปส่งโงงานโดยไม่ต้องเสีย

เงินจ้างคนอื่น	 จึงไปปรึกษาเถ้าแก่ที่เคยท�ามาก่อนเพื่อให้ช่วยหารถสิบล้อมือสองราคาไม่แพง

แต่ใช้งานได้ให้	แต่ราคาของรถก็ยังสูงถึง	900,000	บาท	ซึ่งจะต้องผ่อนจ่ายเป็นงวดๆ	ต่อมาเงิน

ขาดมือจึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการไปเบิกเงินค่าอ้อยจากเถ้าแก่โรงงานมา	 แต่น�าเงินน้ัน

ไปส่งค่างวดรถ	เมื่อถึงเวลาท่ีจะต้องหาอ้อยเข้าโรงงานจึงกลายเป็นหนี้ค่าอ้อยแทน	พอถึง

เวลาต้องส่งค่างวดรถ	แต่ก็กลับหาเงินไม่ทันอีก	 ในที่สุดสามีของวิสาข์ก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ

ขายยาเสพติด	 โดยหวังว่าจะแก้ปัญหาที่รุมเร้าอยู่ได้	 สามีของวิสาข์ถูกจับพร้อมกับเพื่อนๆ	

ขณะขับรถไปกับเพื่อนอีก	2	คน	โดยมียาบ้าอยู่กับเพื่อนพันกว่าเม็ด	สามีวิสาข์ให้การปฏิเสธว่า

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาที่พบในรถ	

	 วสิาข์ใช้เงินหลายแสนไปกับการจ้างทนายความและต่อสูค้ดเีพ่ือให้สามไีม่ต้องตดิคกุ	

แต่ในทีส่ดุศาลได้ตดัสนิจ�าคกุตลอดชวิีต	 และการต่อสูค้ดีท�าให้สามขีองวิสาข์ไม่ได้รบัการลดโทษ

จากศาล

	 การจากไปอยู่เรอืนจ�าของสามนีบัเป็นการจากกันของครอบครวัครัง้แรก	ตลอดเวลาคนในบ้าน

ไม่เคยจากกันไปไหนไกลๆ	หรือนานๆ	แม้แต่ครั้งเดียว	และที่เป็นความทุกข์หนักของครอบครัว

คอืการสญูเสยีผูซ้ึง่เป็นเสาหลกัในการท�ามาหากิน	 แม้วิสาข์จะคอยช่วยสามอียู่ไม่ห่าง	 แต่การคิด

ริเริ่มและการจัดการเรื่องต่างๆ	สามีจะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก	วิสาข์รู้สึกหวั่นไหวกับเรื่องที่เกิดขึ้น	
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สงสารสามท่ีีต้องจากบ้านไปอยู่ในเรอืนจ�า	สาสารลกูทีต้่องขาดพ่อ	และส�าหรบัลกูๆ	แล้ว	การขาดพ่อ

เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่	ทั้งฟิล์มและเคนร้องไห้	ดูซึมเศร้าอย่างเห็นได้ชัด	เคนซึ่งในตอนนั้นยัง

เดก็มากถามแม่ว่า “เมือ่ไหร่พ่อจะได้กลบัมา”	 ส่วนฟิล์มถามแม่ว่า “ไม่มพ่ีอแล้วแม่ เราจะอยู่ยงัไง 

พ่อจะติดนานไหม”	 ค�าถามของลูกท�าให้วิสาข์คิดว่าจะต้องท�าทุกอย่างเพ่ือทดแทนการท่ีลูก

ต้องขาดพ่อ	ต้องไม่ยอมแพ้	ต้องสู้ต่อไป

	 วิสาข์เข้ามารับผิดชอบงานในไร่อ้อยต่อจากสามีต่อมาอีกสองปี	ค่อยๆ	ผ่อนส่งเงิน

ค่างวดรถซึ่งยังเหลืออยู่อีกครึ่งหน่ึง	 วิสาข์มองย้อนกลับไปและคิดว่า	 ในตอนน้ันน่าจะยอม

ลดขนาดธุรกิจลง	ขายรถสิบล้อไปเพื่อจะได้ไม่ต้องส่งเงินค่างวด	ตั้งหลักได้ก่อนแล้วค่อยขยาย

งาน	 แต่ตอนนั้นวิสาข์คิดแต่ว่าอยากท�าทุกอย่างไว้เพื่อลูก	 วิสาข์กล่าวถึงการตัดสินใจในครั้ง

นั้นว่า	“ตอนน้ันค่ารถเพ่ิงจ่ายไปได้ครึ่งหนึ่ง สามีท่ีโดนจับท้ิงภาระไว้ให้หนู ในเมื่อสานต่อ

มาแล้วอยากได้รถคนันีใ้ห้ลกู”	เหตุการณ์ด�าเนินมาแบบลุม่ๆ	ดอนๆ	วิสาข์หมนุเงนิจากทีต้่องจ่าย

ที่หนึ่งไปอีกท่ีหน่ึง	 ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีรุมเร้าเข้ามาผลักดันให้วิสาข์

เข้าไปสู่เส้นทางที่สามีเคยท�า	

	 การเข้าไปในตลาดยาเสพติดไม่ใช่เรื่องยากส�าหรับวิสาข์	 วิสาข์เพียงแต่ติดต่อกับลูก

น้องของสามีและเล่าการขาดเงินส่งรถให้ฟัง	พร้อมกับขอให้ช่วยหางานให้	ลูกน้องเก่าของสามี

รับปาก	 และน�ายาบ้ามาให้	 วิสาข์น�าไปส่งให้คนซื้อที่นัดแนะกันไว้	 การท�าครั้งแรกผ่านไปได้

ด้วยดี	วิสาข์มีเงินมาส่งงวดรถ	อีกไม่นานวิสาข์ก็ตัดสินในท�าเป็ครั้งท่ีสองและผ่านไปได	้

แต่ในครัง้ทีส่ามซึง่ถึงเวลาทีจ่ะต้องจ่ายเงนิงวดสดุท้ายทีเ่หลอืท้ังหมดให้เจ้าของรถ	 วิสาข์เล่าถึง

เหตุการณ์ในครั้งนั้นว่า “ก็เลยตัดสินใจว่าจะขอท�าเพ่ือจะได้โละหน้ีอยู่เพ่ือลูก แต่พอดีมาท�า

แล้วก็พลาด ตอนที่พลาดลูกชายคนโตก็อยู่ด้วยเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์ด้วย”	 	 วิสาข์ไม่เพียงแต่

ถูกจับถูกด�าเนินคดีในข้อหามียาเสพติดในครองและจ�าหน่ายยาเสพติดเท่าน้ัน	 แต่เหตุการณ์

ในครั้งนั้นได้ดึงฟิล์มเข้ามาเกี่ยวพันด้วยโดยไม่ตั้งใจ

	 การนดัรบัส่งยาในครัง้ทีส่าม	 ได้นดัพบกันท่ีบ้านหลงัหนึง่เพ่ือให้วสิาข์ไปรบัยา	 บ้านหลงันี้

อยู่เลยบ้านพ่อแม่วิสาข์ไปเล็กน้อย	 ในวันนั้น	 วิสาข์พาเคนลูกชายคนเล็กไปฝากไว้ที่บ้านคุณปู่

คุณย่าเพราะคาดว่าจะกลับถึงบ้านค�่า	 ส่วนฟิล์มไปโรงเรียนตามปกติ	 เมื่อกลับจากโรงเรียน

ฟิล์มไม่เห็นแม่อยู่บ้านจึงเป็นห่วง	 ได้โทรศัพท์ถามแม่ว่าอยู่ที่ไหน	 วิสาข์บอกลูกว่าอยู่บ้านยาย	
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ฟิล์มจึงตามมาดูที่บ้านยาย	 ตอนนั้นวิสาข์ได้ยามาแล้วและก�าลังจะน�าไปส่งให้คนซื้อ	 เมื่อลูก

โทรศพัท์มาบอกว่ามาทีบ้่านยายแล้วแต่ไม่เห็นแม่	 วิสาข์จงึมาหาลกูและบอกให้ลกูกลบัไปก่อน	

จะขอไปท�าธุระแล้วจงึจะกลบับ้าน	ตอนน้ันเป็นเวลาพลบค�า่	 ฟิล์มเป็นห่วงแม่	 ยืนยันไม่ยอมกลบั

และขอตามแม่ไปด้วย	วิสาข์เล่าว่า

ความทีล่กูเป็นห่วงเรามากไม่อยากให้เราไปคนเดียว แล้วมนัก็จะค�า่แล้ว 

ประมาณห้าโมงหกโมงเย็นนี่แหละ คือเรานัดกับลูกน้องว่า ค�่าๆ หน่อย

เดี๋ยวจะเอาไปทิ้งให้ แล้วก็จะกลับบ้านเลย แต่เพราะว่าลูกเป็นห่วง 

ลกูชายก็บอกว่าแม่ไปไหนผมจะไปด้วย ตอนน้ันเขาโตพอทีจ่ะขับรถได้แล้ว 

หนูบอกว่าไม่ต้องไปกับแม่หรอก คือวันนั้นเขาไม่ยอม พูดยังไงก็ไม่ยอม 

ยังไงก็จะไปด้วย ก็เลยตกลงว่าไป 

	 พอไปถึงที่นัดแนะ	 ปรากฎว่ามีต�ารวจมารออยู่แล้ว	 วิสาข์มารู้ในภายหลังว่า	 คนที่จะ

มารับยา	โดนต�ารวจจับก่อน	และได้สารภาพกับต�ารวจเรื่องการนัดรับยา	เมื่อวิสาข์มาถึงที่

นัดหมายต�ารวจจึงเข้ามาควบคุมตัวทันที	 	 วิสาข์บอกต�าวจว่า	 “อย่าท�าอะไรลูกชายหนูนะ 

เพราะว่าเขาไม่รู้ เขาแค่มาหาเพราะเขาเป็นห่วงแม่” ต�ารวจพาวิสาข์และฟิล์มมาที่บ้านของ

วิสาข์	ต�ารวจจับฟิล์มแยกกับวิสาข์	และซ้อมฟิล์มเพ่ือให้ฟิล์มบอกว่า	มียาอยู่ท่ีอื่นอีกหรือไม	่	

วิสาข์เล่าว่า	

ลูกก็ไม่ร้องเลย แม่ก็เจ็บใจ ลูกเป็นห่วงกลัวว่าต�ารวจจะมาซ้อมแม่ ถาม

แม่ว่าแม่เจ็บไหม หนูดูหน้าลูกแล้ว หน้าลูกบวมมากเลย โชคดีที่เขาส่ง

สถานตี�ารวจ ตอนน้ันหนถู่ายรปูลกูชายไว้เพ่ือจะเป็นหลกัฐานว่าถูกซ้อม 

หนูก็บอกต�ารวจว่า ปล่อยลูกชายหนูได้ไหมเพราะเขาไม่ได้เกี่ยว ต�ารวจ

รับปากว่าจะปล่อย แต่ที่ไหนได้เขาไม่ได้ปล่อย 

	 ฟิล์มถูกส่งตวัไปด�าเนนิคดทีีศ่าลคดเีด็กและเยาวชน	 ศาลตดัสนิให้ฟิล์มอยู่ในการควบคมุ

ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก	หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสถานพินิจฯ	 เป็นเวลา	3	ปี	 โดยขณะที่

เล่าเรื่องนี้			วิสาข์ใช้ค�าพูดว่า	“ศาลตัดสินจ�าคุกลูก 3 ปี”	ฟิล์มถูกส่งไปอยู่ที่สถานพินิจฯ	ได้	1	ปี	

ก็ได้รับอนุญาตให้กลับมาอยู่บ้านได้เดือนละ	1	สัปดาห์	เพราะมีความประพฤติดี	รวมเวลา
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ที่ฟิล์มต้องอยู่ที่สถานพินิจฯ	2	ปี	9	เดือน	ส่วนวิสาข์ถูกศาลตัดสินจ�าคุก	25	ปี	

สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจ�กเหตุก�รณ์วิกฤต
	 ตอนที่แม่ถูกจับและต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	 และฟิล์มถูกส่งไปอยู่สถานพินิจฯ	 ฟิล์ม

อายุได้	15	ปี	ก�าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมสาม	ส่วนเคนอายุ	10	ปี		ก�าลังเรียนอยู่ชั้นประถมปีท่ี	4	

ที่โรงพักฟิล์มร้องไห้พูดกับแม่ว่า	 “ถ้าพ่อกับแม่ไม่อยู่แล้ว และถ้าผมโดนจับอีกคนแล้วใครจะ

อยู่กับน้อง”	 หลงัจากฟิล์มถูกส่งไปท�าแผลท่ีโรงพยาบาลและต�ารวจพากลบัมาโรงพัก	 ป้าพาเคน

มาที่โรงพัก	 เคนพอจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น	 ได้แต่ร้องไห้	 วิสาข์จ�าค�าพูดของเคนได้ไม่เคยลืม	

“แม่ครับ แล้วผมจะอยู่กับใคร แม่กับพ่อก็ทิ้งผมไปหมดแล้ว”

	 ครอบครัวของวิสาข์แทบจะล่มสลาย	เคนต้องไปอยู่กับตาและยาย	แม้ตาและยาย

จะรักเคนและพยายามดูเคนแทนพ่อและแม่อย่างดีที่สุด	 แต่ตากับยายก็ไม่มีรายได้อะไรมาก

นอกจากการรบัจ้างตามก�าลงัความสามารถ	 ปูแ่ละย่าของเคนก็เข้ามาคอยช่วยเหลอืเป็นระยะๆ	

เท่าที่จะท�าได้	 แต่ส�าหรับเคนการสูญเสียชีวิตอันอบอุ่นที่เคยอยู่กับพ่อแม่และพี่ชาย	 ท�าให้เคน

เปลี่ยนจากเด็กที่เคยร่าเริงกลายเป็นเด็กที่เก็บตัวและไม่ค่อยพูดคุยกับใคร	 แต่เคนก็ยังคงเป็น

เด็กเรียบร้อย	เชื่อฟังผู้ใหญ่	ชอบเล่นกีต้าร์	แม้ไม่มีกีต้าร์เป็นของตัวเอง	แต่เคนก็ยังขอยืม

จากลูกชายของป้ามาฝึกฝนเป็นประจ�า	จนสามารถเล่นกีต้าร์ได้ดี	เคนใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรี	

ได้มีโอกาสเล่นดนตรีไปเรื่อยๆ	 และรอจนกว่าพ่อและแม่จะออกมาจากเรือนจ�า	 เคนยังคงรัก

และผูกพันกับแม่	 ทุกคร้ังที่ยายกับตาบอกว่าจะพาไปเย่ียมแม่	 เคนจะรีบต่ืนแต่เช้าอย่าง

กระตอืรอืร้น	การได้พบแม่แม้จะเป็นช่วงเวลาสัน้ๆ	เป็นเวลาทีเ่คนมคีวามสขุท่ีสดุ	ทกุครัง้ทีพ่บแม่	

เคนอยากมีเวลามากๆ	 อยากขอนอนกับแม่	 อยากกอดแม่	 เคนใช้ค�าพูดว่า	 “อยากอยู่กับแม่ 

อยากอยู่จนมืดเลยไม่อยากกลับ”

	 วันที่เคนได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมานับจากที่แม่เข้าไปอยู่ในเรือนจ�าได้	 3	 ปี	

เคนอายุได้	13	ขวบ	เรียนจบชั้นประถมปีที่	6	และไม่ได้เรียนต่อ	เคนมีปัญหาเกี่ยวกับตาซึ่งถูก

แสงแดดหรือจ้องอะไรมากจะมีน�้าตาไหลออกมาตลอดเวลา	 หมอบอกว่าเคนเป็นโรคภูมิแพ	้

เคนจึงต้องหยุดเรียนบ่อย	วิสาข์พูดถึงเคนว่าลูกคงจะมีปมด้อยด้วย
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ลูกคนเล็กจบ ป.6 ก็เลิกเรียน คิดว่าเขามีปมด้อยด้วย อย่างมีงานวันพ่อ

วันแม่ เห็นคนอื่นมีพ่อมีแม่ไปให้กราบ แต่ตัวเองไม่มีก็เลยไม่อยากไป 

บอกว่าอยากมีพ่อมีแม่ไปกราบเหมือนกับเพ่ือนๆ เวลาเห็นเพ่ือนๆ มี 

ตัวเองไม่มี มันน้อยใจ เราเป็นแม่ได้ยินลูกพูดแค่นี้ก็ตอบไม่ได้ เพราะว่า

เราไม่ได้ท�าหน้าที่แม่จริงๆ

	 เมื่อออกจากโรงเรียน	 เคนเริ่มหัดขับรถไถซึ่งมีคนรู้จักสอนให้	 บางวันเคนจะไปรับจ้าง

ขับรถไถได้ค่าจ้างวันละ	300	บาท	เม่ือเคนบอกแม่ว่าขับรถไถได้แล้วแม่ชมเคนว่า “เก่งจัง” 

ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อวิสาข์กลับเข้าไปในแดนหญิง	 วิสาข์ได้แต่ร้องไห้สงสารลูกที่ต้องท�างานหนัก

ตัง้แต่ยังเลก็	 วิสาข์ใช้ค�าพูดว่า	 “เวลาทีล่กูควรได้เรยีนหนังสอื ได้เล่นตามประสาเดก็ กลบัต้องมา

ท�างานหนัก ไม่มีพ่อแม่ดูแล”	เคนวางแผนไว้ว่าเมื่อออกจากโรงเรียนแล้ว	จะมาขับรถไถเพ่ือ

หารายได้	 และหากมีเวลาก็จะเล่นดนตรี	 ตอนนี้เคนมีเงินเก็บอยู่ในกระป๋องออมสินประมาณ	

800	บาท	แต่ยังซื้อกีต้าร์ไม่ได้	เคนบอกว่ากีต้าร์ตัวละประมาณ	3,000	บาท	ถ้ามีเงินพอเมื่อไร

ก็อยากจะซื้อกีต้าร์เป็นของตัวเอง

	 ส่วนฟิล์มต้องแยกจากน้องไปอยูส่ถานพินจิฯ	ฟิล์มทบทวนสิง่ท่ีเกิดข้ึนว่า	ในช่วงแรกๆ	ว่า	

รูส้กึเศร้ามาก	ฟิล์มใช้ค�าพูดว่า	“เข้ามาแรกๆ อยู่ในช่วงท�าใจ มนัไม่ชนิกับสิง่ต่างๆ ซมึ บอกไม่ถูก 

ตากับยายมาเยี่ยมครั้งแรก ไม่พูดเลย ร้องไห้อย่างเดียว”	 ส�าหรับฟิล์มสถานพินิจฯ	 เหมือน

โรงเรียนประจ�า	 มีกฎ	 มีระเบียบ	 ทุกคนต้องท�าตาม	 ฟิล์มได้แต่คิดถึงแม่	 เป็นห่วงน้องว่าจะอยู่

อย่างไร	ตอนแรกๆ	ฟิล์มไม่อยากท�าอะไรเลย	แม้แต่อาหารก็ไม่อยากกิน	ได้แต่นัง่เงยีบๆ	บางครัง้

ก็ร้องไห้	 ฟิล์มอยากให้เรือ่งทีเ่กิดขึน้เป็นเพียงความฝัน	ฟิล์มได้แต่นึกย้อนไปถึงวันเก่าๆ	ทีพ่่อแม่

ฟิล์มและน้องเคยอยู่ด้วยกัน	ท่ีบ้านไม่เคยมเีรือ่งทะเลาะเบาะแว้งกัน	ฟิล์มจ�าภาพท่ีแม่ท�าสิง่ต่างๆ	

ในบ้านได้อย่างชัดเจน	จ�าได้ว่าแม่ตื่นตั้งแต่เช้า	มาเตรียมท�าอาหาร	ตอนเช้าทุกคนต่ืนมา

มีอาหารตั้งรอไว้อยู่แล้ว	แม้เมื่อพ่อต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	ชีวิตในบ้านก็ยังคงเหมือนเดิม	

พอฟิล์มกับน้องไปโรงเรียน	แม่จะออกจากบ้านไปดูงานที่ไร่อ้อย	เมื่อกลับจากโรงเรียนฟิล์ม

จะพบแม่อยู่ที่บ้าน	อาหารเย็นมีรอให้ฟิล์มกับน้องทุกวันไม่เคยขาด	เมื่อฟิล์มไม่สบาย	แม่จะไป

ซื้อยามาให้กิน	 ถ้าไม่หายก็จะพาไปหาหมอ	 ถ้าฟิล์มนอนซมแม่จะไม่ไปท�างาน	 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�าจนเมื่อออกมาจากสถานพินิจฯ	 สามารถยืมปัตตาเลี่ยนคนอื่น

มาตัดผมให้เพ่ือนๆ	ได้	แต่ฟิล์มไม่คิดอยากเป็นช่างตัดผม	อยากเป็นช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า

หรือซ่อมเครื่องยนต์มากกว่า	ฟิล์มพูดถึงการอยู่ที่สถานพินิจว่า “ถ้าท�าตามะเบียบ ไม่เกเรก็ไม่มี

ปัญหาอะไร มีคนสอนให้คิดบวกเข้าไว้ แต่ก็คิดไม่ออก” 

	 เวลาผ่านไป	1	ปี	ฟิล์มก็ได้รบัการผ่อนผนัให้กลบัไปอยู่บ้านได้เดอืนละ	1	สปัดาห์	แต่บางที

ฟิล์มก็ไม่ได้กลับเพราะต้องเดินทางมาไกลและต้องให้ตายายหรือปู่ย่ามารับ	เมื่อกลับไปก็ไม่ได้

เจอแม่	ฟิล์มจึงไม่กระตือรือร้นที่จะกลับทุกเดือน	ฟิล์มอยู่ที่สถานพินิจได้	2	ปี	 9	 เดือน	ก็ได้รับ

อนุญาตให้ออกจากสถานพินิจฯ	โดยฟิล์มสามารถเรียนจบชั้นมัธยมปีท่ี	3	จากการเรียน

ในสถานพินิจฯ

	 เมื่อออกมาจากสถานพินิจฯ	 ฟิล์มออกมาอยู่กับปู่ย่า	 เพราะบ้านตายายมีหลานอยู่

หลายคนแล้ว	 รวมทั้งเคนด้วย	 ฟิล์มจึงต้องแยกบ้านกับเคน	 ฟิล์มยอมรับว่าตัวเองกับน้องเริ่ม

ห่างกันออกไปตัง้แต่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรอืนจ�า	และฟิล์มต้องเข้าไปอยู่ในสถานพินิจฯ	เกือบ	3	ปี	

ในสถานพินิจฯ	เคนโตขึ้นและไม่สนิทสนมกับเคนเหมือนตอนที่แม่ยังอยู่	เมื่อฟิล์มต้องไปอยู่กับ

ปู่และย่า	ฟิล์มก็ย่ิงห่างจากเคนมากขึ้น	ฟิล์มท�างานรับจ้างขับรถไถบ้าง	ขับรถสิบล้อบ้าง	

แล้วแต่จะมงีาน	มรีายได้อาทติย์ละประมาณ	3,000	บาท	ใช้จ่ายประมาณเดอืนจะ	6,000-7,000	

บาท		ฟิล์มบอกว่า “พอว่างๆ ก็คิดเรื่องเก่าๆ ที่ท�าให้ทุกข์ ให้เจ็บ เหมือนแผลเป็นท่ีฝังอยู่ 

คงลืมไม่ได้ แต่ทุเลาได้”
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	 เมื่ออายุเพียง	 10	 ขวบ	 ไอรีนต้องแบกรับภาระที่เป็นการผสมผสานของความเสียใจ	

ความเจ็บปวด	และความวิตกกังวล	วิมลซึ่งเป็นแม่ของไอรีนถูกจับด้วยข้อหาค้ายาเสพติดและ

ต้องไปเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	 ไอรีนได้เห็นและรับรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่การไปหาแม่ที่โรงพัก	

จนถึงการเข้าไปเยี่ยมแม่ในเรือนจ�า	แต่ที่โรงเรียนไอรีนบอกกับครูและเพื่อนๆ	ว่า	แม่ไปท�างาน	

บางครัง้ครถูามไอรนีถึงแม่	ไอรนีก็เก็บเอามาวิตกกงัวลว่า	ครอูาจจะรูเ้รือ่งแม่	ไอรนีกลบัมาบอก

ยายว่าครูคงรู ้เรื่องของแม่	เพราะวันน้ีครูถามถึงแม่	ไอรีนในสายตาของครูและเพ่ือนๆ	

คอืเป็นคนชอบพูดคุยสนุกสนาน	ชอบอาสาท�ากิจกรรมต่างๆ	เล่นกีฬา	และชอบร�าไทย	แต่บางครัง้

เมื่อไอรีนนอนอยู่กับยายและน้อง	ไอรีนจะร้องไห้	บางครั้งจะถามยายว่าเมื่อไรแม่จึงจะกลับมา	

ไม่มีใครประเมินความเจ็บปวดของเด็กอายุ	 10	 ขวบ	 เมื่อรู้ว่าแม่ต้องไปติดคุกและอีกนานกว่า

จะได้กลับออกมาอยู่ด้วยกันเหมือนวันก่อนๆ	

	 ไอรีนมีน้องชายชื่อซูโม่	ซึ่งเป็นน้องต่างพ่อ	ซูโม่เกิดได้	7	เดือน	ตอนท่ีแม่จากไปอยู่

ในเรือนจ�า	 แม่ของไอรีนเล่าว่าตอนตั้งท้องซูโม่	 แม่ถามไอรีนว่าอยากมีน้องหรือไม่	 ไอรีนตอบ

โดยไม่ต้องคิดว่าอยากมีน้องมาก	และเฝ้ารอวันที่น้องเกิด	เมื่อซูโม่เกิดไอรีนตื่นเต้นมาก	ไม่ยอม

ห่างจากน้อง	 และคอยช่วยแม่อาบน�้า	 เปลี่ยนเสื้อผ้า	 และเล่นกับน้อง	 ซูโม่อยู่กับไอรีนได้	 1	 ปี	

วิมลก็ย้ายจากบ้านแม่ไปอยู่บ้านสามีใหม่	 เมื่อแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	 พ่อของซูโม่ต้องน�า

ซูโม่มาฝากยายเลี้ยง	 เพราะดูแลลูกสองคนพร้อมกันไม่ไหว	 ยายเล่าว่า	 ไอรีนยิ่งดูรักและเป็น

กรณีศึกษ�ที่ 4: เติบโตได้แม้ไร้แม่
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ห่วงน้องมากขึ้น	คอยดูแลอยู่ตลอดเวลา	ซูโม่สุขภาพไม่ค่อยดี	มีอาการของโรคชัก	เช่น	นอนอยู่

ก็มีอาการกระตุก	 หรือบางทีก�าลังร้องไห้ก็มีอาการชัก	 หมอให้ยามากินโดยก�าชับว่าต้องกินให้

ตรงเวลาเพื่อจะได้หายเร็วๆ	 ไอรีนเป็นคนตั้งนาฬิกา	 ตามเวลาที่หมอสั่ง	 เมื่อมีเสียงนาฬิกาดัง

เตือน	 ไอรีนจะเป็นคนน�ายามาให้น้องกิน	 เมื่อกลับมาจากโรงเรียนไอรีนจะอาบน�้าและหา

อาหารให้น้องกิน	 แม้แต่ยายก็ยังออกปากว่าไม่เคยเห็นเด็กที่ไหนรักน้องได้มากมายขนาดนี้	

ยายบอกว่าวิมลซึ่งเป็นลูกสาวของยาย	ต่างกับไอรีนมาก	เพราะตั้งแต่เด็กจนโต	วิมลมีแต่ท�าให้

ยายต้องเป็นห่วงและวิตกกังวล	

สำ�นึกผิดเมื่อชีวิตล่มสล�ย
	 เมื่อมองย้อนหลังกลับไปในอดีต	วิมลมองเห็นการใช้ชีวิตที่ไร้สาระ	การเอาแต่ใจ	และ

การขาดความรับผิดชอบของตัวเองจนรู้สึกว่า	 สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในขณะนี้	 วันที่ศาลตัดสินจ�า

คุกตลอดชีวิตและเพราะสารภาพจึงลดโทษให้เหลือจ�าคุก	25	ปี	ล้วนเป็นความผิดของตัวเองทั้ง

สิ้น	 วิมลไม่เคยกล่าวโทษใครเลย	 และยิ่งได้เล่าเรื่องของตัวเอง	 วิมลก็ยิ่งเห็นว่า	 ทุกอย่างเกิด

จากการกระท�าของตัวเอง	พระที่เข้ามาเทศน์ในเรือนจ�าสอนว่า	มนุษย์มีกรรมเป็นเครื่องก�าหนด	

วิมลเพ่ิงเข้าใจลึกซึ้งและอยากจะใช้บทเรียนท่ีตนเองได้รับบอกกับลูกว่า	 ให้ก�าหนดชีวิตของ

ตนเองนับจากวันนี้เวลานี้	วิมลคิดว่าชาติก่อนตัวเองคงได้ท�าสิ่งดีๆไว้บ้าง	ลูกจึงเป็นเด็กดี	น่ารัก	

และเป็นก�าลังใจให้วิมลอดทนรอวันที่จะได้ออกไปอยู่กับลูกอีกครั้ง

	 วิมลเล่าถึงชีวิตตัวเองเมื่ออายุ	 14-15	ปีว่า	 ตอนนั้นเป็นเด็กเกเร	 ไม่ชอบเรียนหนังสือ	

เพื่อนชวนไปเที่ยวไหนก็ไป	 หากแม่ห้ามก็ใช้วิธีหนีโรงเรียน	 ทั้งพ่อและแม่ของวิมลพยายามทุก

วิถีทางท่ีจะให้วิมลหันมาเรียนหนังสือ	ไม่คบเพ่ือนท่ีชอบเท่ียว	แต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผล	

วิมลไม่คิดจะฟังสิ่งที่พ่อแม่บอกหรือห้ามเลยแม้แต่น้อย	 ยังคงมีความสุขกับการใช้เวลาไปกับ

การเท่ียวเตร่	ไม่ได้เอาใจใส่กับการเรยีน	บางทีหนีออกจากบ้านไปอยู่กับเพ่ือนหลายวนั	พอไม่มเีงนิ

ก็โทรศัพท์จากตู้สาธารณะมาหาแม่	บอกว่าอยากกลับบ้าน	แม่ก็จะขี่รถมอเตอร์ไชด์มารับ	

วิมลมีน้องชาย	 1	 คน	 เป็นเด็กตั้งใจเรียนมาก	 เรียนเก่ง	 บางทีแม่ก็จะว่าวิมลและบอกให้ดู

ตัวอย่างน้องชาย	 ยิ่งท�าให้วิมลอยากออกจากบ้านมากขึ้น	 หลายครั้งที่แม่ต้องขี่รถมอเตอร์ไซด์

ตามหาวิมลที่โรงเรียนบ้าง	ที่บ้านเพื่อนบ้าง	 	 เมื่ออายุ	15	ปี	วิมลมีแฟนซึ่งเป็นพี่ชายของเพื่อน	

และในท่ีสุดก็ตั้งท้อง	วิมลคิดถึงเรื่องการท�าแท้งเพราะยังเรียนหนังสืออยู่	แต่ในท่ีสุดตัดสินใจ

ไม่ท�า	วิมลให้เหตุผลว่า “ตอนแรกก็ว่าจะเอาออก แต่ก็เลือกที่จะเอาไว้ คือสงสารเขา ถึงเขาจะ
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เกิดมาด้วยความผิดพลาด แต่เราก็ท�าให้เขาเกิดมาแล้ว” 

	 วิมลหยุดเรียนไปไปช่วงหนึ่ง	หลังจากคลอดไอรีนและให้นมลูกอยู่ได้เพียง	3	เดือน

ก็กลับไปเรียนหนังสือ	 โดยให้แม่เป็นคนเลี้ยงลูกให้	 พ่อของเด็กให้เงินส่งเสียลูกบ้างในระยะ

แรกๆ	และค่อยๆหายไป	วิมลใช้ค�าว่า	“ต่างคนต่างไป”	ในที่สุดภาระในการเลี้ยงไอรีนก็ตกเป็น

ของพ่อและแม่ของวิมล	แม้วิมลจะใช้ค�าว่า	“พลาดจนตั้งท้อง”	แต่หลังจากนั้นวิมลก็มิได้ท�าตัว

ให้ดีขึ้น	วิมลเล่าว่า	 “แต่ว่าพอเรามีลูกคนนี้แล้วก็ใช่ว่าเราจะคิดได้นะ เราก็ยังเที่ยว ให้แม่เลี้ยง

ลูกให้ แต่เราก็ประคองเรียนจนจบมัธยมต้น”	วิมลยังคงคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตเที่ยงกับเพ่ือน	

จะเลีย้งลกูบ้างก็เป็นบางเวลา	ส่วนใหญ่แล้วแม่ของวิมลเป็นคนเล้ียง	บางครัง้ย่าของ		ไอรนีก็มารบั

ไปเลีย้งบ้างเป็นครัง้คราว	 คอืแม้ว่าวมิลกับพ่อของไอรนีจะเลกิกันไปแต่ปูกั่บย่าก็ยังไปมาหาสู่

ดูแลไอรีนอยู่บ้าง	

	 หลังจากเลิกกับพ่อของไอรีนได้	2	ปี	วิมลก็มีสามีใหม่	วิมลอยู่บ้านพ่อแม่จนคลอดลูก

คนที่สอง	 จึงย้ายออกจากบ้านพ่อแม่ไปอยู่บ้านสามี	 และมีลูกด้วยกันอีก	 1	 คน	 ในระหว่างนี้

วิมลเริ่มรู้จักการเสพยา	โดยเพื่อนน�ามาให้ลองเสพ	วิมลเล่าว่า “ตอนนั้นก็ตามเพื่อนอย่างเดียว 

รักเพื่อน รักเพื่อนติดเพื่อนๆ พาท�าอะไรท�าหมด”	พอเริ่มติดยา	อยากเสพอยู่เรื่อยๆ	แต่ไม่มีเงิน

ซื้อยา	วิมลก็เริ่มขายยา	โดยเริ่มจากน�ายามาครั้งละสิบเม็ดบ้างยี่สิบเม็ดบ้าง	เมื่อคุ้นเคยกับการ

ขายก็เพิ่มจ�านวนเป็นหลักร้อย		และเพิ่มจ�านวนการรับยามาขายมากขึ้นเรื่อยๆ	วิมลทบทวนสิ่ง

ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นว่า “หลังจากที่เป็นผู้เสพแล้ว เราจะหาเงินตรงไหนมาเพื่อซื้อเสพถ้าเราไม่

เริ่มที่จะท�าจากน้อยๆ จากหลักสิบเป็นหลักร้อย เป็นถุงแล้วก็เป็นมัด มัดหนึ่งมี 2,000 เม็ด” 

ในท่ีสดุวิมลก็ถูกจบั	ขณะมยีาบ้าอยู่กับตวั	1,954	เมด็	เหตุเกิดเพราะน้องท่ีรูจ้กักับวิมลถูกจบัก่อน	

และซดัทอดมาท่ีวิมล	โดยไม่คิดว่าวิมลจะมยีาอยู่กับตวัเป็นจ�านวนมาก	ต�ารวจพาวิมลไปค้นบ้าน	

แต่ไม่พบยาที่บ้านขณะนั้นสามีคนท่ีสองนอนอยู่กับลูกท้ังสองคน	 ท้ังวิมล	 สามี	 ลูกคนกลาง	

ลูกคนเล็กซึ่งอายุได้	7	เดือน	ถูกต�ารวจพาไปโรงพัก	

	 หลังจากนั้นสามีของวิมลก็โทรศัพท์ให้น้องสาวมารับลูก	 2	 คนกลับไปบ้าน	 ส่วนวิมล

กับสามีถูกกักตัวไว้ที่โรงพัก	 วิมลบอกกับต�ารวจว่าสามีไม่รู้เรื่องยา	 วิมลพูดถึงสามีคนที่สองว่า	

“แฟนก็ท�างานกลางคืนเป็นนักร้องเป็นนักดนตรี แล้วเขาไม่ได้มาสนใจว่าเราอยู่บ้านกลางคืน

เราท�าอะไรบ้าง เขาเข้าใจว่าเราอยู่บ้านก็เลี้ยงแต่ลูก ไม่รู้ว่าเราท�าอะไร”	 ต�ารวจสอบสวนสามี



เหยื่อที่มองไม่เห็น   |     140

และเชื่อว่าสามีของวิมลไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย	 วันรุ่งขึ้นจึงปล่อยสามีของวิมลไป	 ขณะถูกจับลูก

คนเลก็ของวิมลเพ่ิงอายุได้	7	เดอืน	ซโูม่ซึง่เป็นลกูคนกลางอายุ	2	ขวบ	และไอรนีซึง่เป็นลกูของสามี

คนเก่าอายุได้	10	ขวบ

	 วมิลถูกจบัตอนเท่ียงแต่ก็ยังไม่กล้าส่งข่าวให้แม่รู	้ กว่าแม่จะรูก็้เป็นตอนบ่ายของวันรุง่ข้ึน	

พอได้ข่าวแม่รีบมาท่ีโรงพักทันที	พาไอรีนมาด้วย	พอแม่เห็นวิมลและรู้ว่าวิมลถูกจับเพราะ

ขายยาเสพติด	แม่เล่าว่า	“แม่หน้ามืด ตกใจ สั่น ไม่อยากเชื่อ ไม่เคยคิดว่าลูกเราจะไปอย่างนั้น 

เพราะขาดเหลืออะไร ก็มาขอเงินจากแม่ ตอนนั้นไม่อยากคิดว่าเป็นเร่ืองจริง แม่ท�าอะไรไม่ถูก

ได้แต่วิ่งไปหาหาข้าวหาอะไรให้ลูก”	แม่ได้แต่ถามตัวเองว่า	“จริงหรือที่ลูกท�าแบบนี้ ไม่เข้าใจว่า

ท�าไมลูกไปยุ่งกับยาเสพติด”	ส่วนไอรีนอยู่ที่โรงพักก็ร้องไห้ตลอดเวลา	แม้ไอรีนจะไม่ได้พูด

ไม่ได้ถามอะไร	 แต่ทั้งวิมลและแม่คิดว่า	 ไอรีนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและคงจะจ�าเหตุการณ์ในวันนั้น

ได้ตลอด	

สิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและลูก
	 การเข้าสู ่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของวิมลไม่มีอะไรยุ่งยากเพราะวิมล

สารภาพว่าได้กระท�าผิดจริงและหลักฐานคือยาบ้า	1,954	เม็ด	ก็อยู่กับตัววิมลขณะถูกจับ	

ศาลพิพากษาจ�าคุกตลอดชีวิต	แต่เน่ืองจากวิมลให้การรับสารภาพจึงลดเหลือ	50	ปี	และ

ไม่เคยกระท�าความผิดมาก่อน	ศาลลดโทษให้เหลือ	25	ปี	3	เดือน	วิมลยอมรับว่าตอนเข้ามา

อยู่ในเรือนจ�าใหม่ๆ	เครียดมาก	แม้จะมีคนมาพูดคุยด้วยก็ไม่อยากพูดคุย	ระยะเวลา	25	ปี

นานมากจนวิมลคิดไม่ออกว่า	จะอยู่ในเรือนจ�าได้นานถึงเพียงน้ันได้อย่างไร	แต่เมื่อพูดคุยกับ

ผู้ต้องขังอื่นๆ	ก็ได้รับค�าปลอบใจว่า	มีคนอื่นอีกมากมายท่ีโดนจ�าคุกตลอดชีวิน	บางคนโดน	

50	ปี	25	ปี	ถือว่าไม่มาก	วิมลยังไปหาหนังสือเก่ียวกับเรื่องนักโทษประหารชีวิตมาอ่าน

และรู้สึกว่ามีคนที่ถูกตัดสินโทษหนักกว่าอีกมาก	จึงรู้สึกผ่อนคลายลง	วิมลกล่าวว่า	

แรกๆ ก็ท�าใจไม่ได้ แต่พอมองคนอื่นแล้ว อายุเขาเยอะกว่าเราเขายังอยู่

มาได้ ตลอดชีวิตก็มี มันก็มีช่วงหนึ่งที่ว่าติดอ่านหนังสือ ก็อ่านเกี่ยวกับ

พวกกฎหมาย พวกคลองไผ่ พวกลาดยาว เกี่ยวกับเรื่องประหารชีวิต 

โทษประหารชีวิต เราก็เลยคิดว่า 25 ปี 3 เดือนเราน้อยกว่าเขาเยอะมาก

เลย เราก็ยังโชคดีกว่าอีกหลายคน
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	 เมื่อเข้ามาอยู่ในเรือนจ�าใหม่ๆ	วิมลไม่สามารถกินอาหารที่ทางเรือนจ�าจัดหาให้กับ

ผู้ต้องขังทั่วไปได้	จึงซื้ออาหารจากร้านสวัสดิการ	เงินจึงมีความหมายมากส�าหรับชีวิตในเรือนจ�า	

เพราะนอกจากจะต้องใช้ซื้อของใช้จ�าเป็นส่วนตัวท่ีแม้เรือนจ�าจะแจกให้แต่ก็มักไม่เพียงพอ	

ไม่ว่าจะเป็น	สบู่	แชมพู	ยาสีฟัน	ผงซักฟอก	ผ้าอนามัย	ฯลฯ	แล้ว	ยังต้องซื้อน�้าเปล่าที่มีขายเป็น

ขวด	และหากไม่อยากกินอาหาที่เรือนจ�าจัดให้ก็ต้องซื้ออาหารพิเศษอีกด้วย	วิมลรู้สึกว่าตัวเอง

กลายเป็นภาระหนักของพ่อแม่ท่ีจะต้องเลี้ยงลูกของวิมล	และยังต้องส่งเงินมาให้วิมลใช้

ในเรือนจ�า	แม่มาเย่ียมวิมลทุกวันพุธ	และบางครั้งจะพาไอรีนมาด้วย	น้องไห้ทุกครั้งที่เห็น

แม่ผ่านกระจก	ยิ่งท�าให้วิมลมองเห็นความผิดพลาดของตัวเองมากขึ้นทุกที	แต่วิมลบอกว่า	

ร้อยพ่อพันแม่มาอยู่ในนี้ด้วยกัน มันก็ท�าให้เราเรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง 

อยู่ในนี้อะไรเราก็ต้องท�าเอง ช่วยเหลือตัวเองทุกอย่าง เราคิดได้มากขึ้น 

คือไม่รู้ว่าคิดได้ยังไง แต่รู้ว่าคิดได้ คืออย่างอาหารไม่อร่อย แล้วก็มีแต่

ก้างปลา ต้มย�าปลาทูก็มีแต่ก้างเละๆ เมื่อก่อนกินไม่ได้ แต่ทุกวันนี้ก็กิน

ได้อยู่ กินไม่ได้ก็ต้องกินให้ได้ค่ะ เผื่อวันหนึ่งไม่มีใครมาหาขึ้นมา

		 เรือนจ�ากัดให้มีกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์	 โดยทุกสามเดือน	 จะอนุญาตให้ลูกเข้ามา

เย่ียมแม่แบบใกล้ชิดได้	ไอรีนจึงได้มีโอกาสเข้ามาหาแม่ถึงแดนหญิง	วิมลไม่ปิดบังลูก

ถึงการที่ต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า	 แต่บอกลูกให้ดูแม่เป็นบทเรียน	 แม่ท�าตัวไม่ดี	 คุณยายให้

เรียนหนังสือก็เกเร	จนไปท�าผิดกฎหมายต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า	วิมลกล่าวว่า	

เราก็ไม่เคยโกหกลกู ให้ลกูรูไ้ปเลยว่าสิง่ท่ีแม่ท�านีม่นัผดิมนัไม่ด ีบอกลกูว่า 

เหน็ไหมท่ีแม่ต้องมาอยู่ตรงจดุน้ีเป็นยังไง เข้าไปข้างในมนัล�าบาก ก็ให้มอง

ตลอดเวลานะคะเวลาเขามาเย่ียมว่าข้างในเป็นยังไง เขาก็เคยเห็นสภาพ 

เขาก็ถามร้อง แม่นอนตรงไหน แม่นอนยังไง ก็บอกว่านอนอย่างนี้ 

ที่นอนสีน�้าเงินอย่างนี้แหละ ที่กว้างแค่กระเบื้อง 2 แผ่น เขาเห็นที่นอน 

นอนแค่นี้เองนี่นะ ใช่แค่นี้แหละ แล้วก็นอนพัดลมไม่ได้นอนห้องแอร์

เหมือนที่บ้านเรา ลูกก็ร้องไห้ สงสารแม่ หนูก็ร้องไห้ไปด้วย
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	 ส่วนที่โรงเรียนไอรีนเลือกที่จะไม่พูดถึงแม่ให้เพื่อนฟัง	 บางคนก็เข้าใจว่าแม่ของไอรีน

ไปอยู่เมืองนอก		ส่วนแม่ของวิมลก็พยายามไม่พูดเรื่องการท่ีวิมลต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า	

มีเฉพาะญาติสนิทเท่านั้นที่รู ้เรื่องนี้	ท่ีโรงเรียนแม่ของวิมลก็บอกกับคุณครูและทุกคนว่า	

แม่ของไอรีนไม่อยู่ที่บ้านเพราะไปท�างานไกล	 ไอรีนจึงต้องอยู่กับเรื่องราวสองชุด	 ชุดหนึ่งคือ

เมื่ออยู่ที่บ้านกับยาย	ไอรีนจะพูดถึงการที่แม่ต้องไปอยู่ในเรือนจ�าบ่อยๆ	คอยถามว่าเมื่อไหร่

แม่จะกลบัมา	มคีวามกระตอืรอืร้นท่ีจะไปเย่ียมแม่	เมือ่น่ังรถผ่านเรอืนจ�าก็จะพูดว่า	แม่ท�างานทีน่ี่		

แต่เมื่ออยู่ท่ีโรงเรียนไอรีนต้องอยู่กับเรื่องราวที่ถูกสร้างข้ึนอีกแบบหน่ึง	คือแม่ไม่อยู่ท่ีบ้าน

ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรยีนได้	และพยายามหลีกเลีย่งท่ีจะพูดถึงแม่	ขณะเดียวกันไอรนี

ก็มีความวิตกกังวลว่า	จะมีคนรู้เรื่องที่แม่อยู่ในเรือนจ�า	ไม่มีใครรู้ว่าเรื่องนี้เป็นปมด้อยของไอรีน

หรือไม่	แต่เมื่ออยู่ที่โรงเรียน	ไอรีนเป็นเด็กร่าเริง	ชอบพูดคุยสนุกสนานกับเพื่อน	เรียนดีแม้จะไม่

ยอดเย่ียม	 และชอบอาสาช่วยกิจกรรมของโรงเรียน	 จนคุณครูบอกยายว่า “ไอรีนเป็นเด็กท่ีมี

จิตอาสา”	 เมื่อถูกถามว่า	 หากจะเขียนเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับแม่อยากเขียนเรื่องอะไร	

ไอรีนตอบว่า	 “เรื่องคนที่ไม่มีโอกาสเจอแม่”	 	 ไอรีนเรียนจบชั้นประถมปีที่	 6	 จากโรงเรียนใกล้

บ้าน	 และก�าลังไปสอบเข้าเรียนชั้นมัธยม	 1	 ซึ่งเป็นโรงเรียนมีชื่อเสียงและมีสอนถึงชั้นมัธยม	 6	

การเปลี่ยนท่ีเรียนอาจท�าให้ไอรีนคลายความวิตกกังวลเก่ียวกับการปิดบังเรื่องเก่ียวกับแม่

มาเป็นเวลานาน

	 ส�าหรับวิมลแล้วรู้สึกเป็นห่วงลูกคนเล็ก	 ซึ่งอายุเพียง	 7	 เดือน	 วิมลก็ต้องเข้ามาอยู่ใน

เรือนจ�า	การที่ลูกต้องอยู่กับพ่อท�าให้วิมลไม่แน่ใจว่า	ลูกจะเป็นอย่างไรบ้าง	บางทีเคยคิดอยาก

น�าลูกมาเลี้ยงเองในเรือนจ�า	 แต่เมื่อดูสภาพแล้วก็คิดว่า	 ลูกอยู่ข้างนอกน่าจะมีความพร้อม

มากกว่า	 เพราะในเรือนจ�าคนแออัดมาก	 ตอนกลางคืนเด็กต้องมานอนกับแม่ในเรือนนอนซึ่ง

ทางเรือนจ�าจะจัดส่วนที่ใช้ส�าหรับผู้ที่มีโทษกักขัง	ไม่ใช้ผู้ต้องขังทั่วไป	แต่สภาพก็ยังร้อน	แออัด	

อากาศไม่ปลอดโปร่ง	จึงคิดว่าให้ลูกอยู่ข้างนอกจะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า	ส่วนซูโม่	ซึ่งแต่เดิมอยู่

กับวิมลท่ีบ้านของสามี	เมื่อวิมลต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�าต้องเอาซูโม่มาฝากไว้กับยาย	

บางครั้งซูโม่จึงคิดว่า	 การมาอยู่ที่บ้านยายท�าให้ต้องจากแม่	 และมักจะร้องไห้จะกลับไปหาแม่

ที่บ้านซึ่งเคยอยู่	เป็นเรื่องยากท่ียายจะอธิบายให้ซูโม่ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น	เพราะซูโม่ยังเล็ก	

ส่วนไอรีนก็พยายามดูแลน้องเป็นอย่างดี
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	 ในส่วนของพ่อและแม่ของวิมล	ต้องเป็นผู้แบกรับภาระในการดูแลหลานท้ังสองคน	

และยังต้องส่งเงินให้วิมลใช้จ ่ายในเรือนจ�า	โดยจะส่งให้อาทิตย์ละ	500-1,000	บาท	

แม่ของวิมลขายเสื้อผ้าอยู่ที่ตลาดนัดที่อยู่ข้างๆ	 ศูนย์การค้าใหญ่ของเมือง	 มีรายได้ไม่แน่นอน	

การฝากเงนิให้วิมลจงึมากน้อยไปตามรายได้จากการขายของ	 วิมลไม่เคยเอ่ยปากขอเงนิจากแม่

เพราะรู้ว่าแม่มีภาระมาก	พยายามอดทนปรับตัวอยู่ในเรือนจ�าให้ได้	 ส่วนพ่อของวิมลไม่เคยไป

เย่ียมวิมลที่เรือนจ�าเลยเพราะทนไม่ได้ที่จะเห็นสภาพลูกต้องอยู่ในเรือนจ�าวิมลพยายาม

เขียนจดหมายไปหาพ่อ	 บอกให้พ่อมาเยี่ยม	 แม่ของวิมลเล่าว่า	 พ่อแอบเอาจดหมายของวิมล

มาอ่านตอนกลางคืน	และร้องไห้	พ่อไม่อยากร้องไห้ให้ใครเห็นเพราะพ่อแสดงว่าตัวเองเป็น

คนเข้มแข็งมาตลอด	 แต่พ่อจะคอยบอกแม่ว่า	 ให้ไปเยี่ยมวิมล	 เพาะกลัวลูกจะรอ	 วิมลบอกว่า	

ตัง้แต่เกิดมาไม่เคยกอดพ่อเลย	 แต่ตอนน้ีอยากกอดพ่อ	 ส่วนแม่คอืผูท้ี	่ “เข้มแข็งและไม่ยอมแพ้” 

ส�าหรับวิมล	 วิมลบอกว่า	 “ในวันที่ไม่มีใคร เพื่อนที่เคยเที่ยวด้วยกันหายไปหมด มีแม่เท่านั้น

ที่มาหาไม่เคยขาด”	วิมลตั้งใจว่า	ได้ออกไปจากเรือนจ�าเมื่อไร	จะท�าตัวให้แม่ภาคภูมิใจ	ตอนนี้

วิมลสมัครเรียนระดับปริญญาตรี	 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 แต่ก็ไม่คิดว่าจะได้ไป

ท�างานแบบมีเงินเดือน	เพราะคงไม่มีใครจ้างคนที่ออกมาจากเรือนจ�า	วิมลอาจช่วยแม่ขายของ	

วิมลตั้งใจว่าจะไม่เลือกงาน	และจะไม่ท�าให้แม่และลูกต้องเสียใจและผิดหวังอีก
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	 ความยากจนเป็นสภาวะที่ครอบครัวจ�านวนมากในสังคมไทยเผชิญอยู่	 ความยากจน

มิได ้ด�ารงอยู ่อย ่างอิสระ	การศึกษาจ�านวนมากแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง

ความยากจนกับความเสี่ยงที่เด็กจะไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม	 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพ่อแม่

อาจไม่มเีวลามากวดขนัดแูลให้ลกูใช้ชวิีตอย่างมรีะเบยีบวนัิย	 ความยากจนยังอาจจ�ากัดโอกาส

ที่เด็กจะได้เรียนหนังสือในระดับที่สูงขึ้นไปในประเทศก�าลังพัฒนาหลายประเทศรวมท้ัง

ประเทศไทย	เด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจนมีแนวโน้มจะต้องท�างานเพื่อแลกกับค่าจ้าง

ตัง้แต่อายุยังน้อย	 ท�าให้ขาดโอกาสท่ีจะเจรญิเตบิโตภายใต้สิง่แวดล้อมท่ีช่วยให้มพีฒันาการตามวยั

ของเด็ก		ในสังคมไทยยังมีเด็กจ�านวนไม่น้อยที่ต้องติดตามพ่อแม่ไปรับจ้างท�างานก่อสร้าง	

หิ้วปูน	แบกทราย	ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง	10	ขวบ	บางคนต้องไปขายของท่ีตลาดกับแม่	บางคน

ตามแม่ไปเป็นแรงงานรบัจ้างในไร่	 สภาวะแตกต่างจากในยุคหาอยู่หากินทีพ่่อแม่จะพาลกูไปนา	

และปลูกฝังให้ลูกเรียนรู้ที่จะมีชีวิตแบบชาวนาชาวไร่	เรียนรู้การใช้ชีวิตหากินอยู่กับธรรมชาติ

	 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ชัดเจนว่า	 ผู้ที่เข้าสู่เส้นทางการกระท�าผิดทางอาญาส่วนใหญ่

มาจากครอบครวัยากจน	 ความยากจนในทีน่ีม้ไิด้หมายถึงฐานะทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน	 แต่เน่ืองจาก

ความยากจนมักจะมาพร้อมๆกับการมีการศึกษาในระดับต�่า	 การท�างานท่ีต้องใช้แรงงาน

หรอืไม่ใช้ทกัษะ	 ดงันัน้ความยากจนจึงมนียัถึงการมสีถานภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมในระดบัล่าง	

การตดิคกุมกัท�าให้สถานการณ์ท่ีย�า่แย่ของครอบครวัเลวร้ายลงไปอกี	โดยเฉพาะเมือ่คนในครอบครวั

กรณีศึกษ�ที่ 5: เติบโตอย่�งไร้ทิศท�ง 
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มีการใช้ชีวิตที่ไม่มีคุณภาพ	 เช่น	 ติดเหล้า	 เล่นการพนัน	 เสพยา	 ชอบใช้ความรุนแรง	 เป็นต้น	

เด็กที่ต ้องเติบโตมาในครอบครัวลักษณะน้ีมีความเสี่ยงสูงมากท่ีจะถูกผลักเข้าไปอยู่ใน

วัฏจักรของความเลวร้ายซึ่งเป็นเส้นทางที่มีเหตุการณ์หน่ึงผลักดันให้บุคคลเข้าไปสู่อีก

เหตุการณ์หนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	จนเกิดเป็นวงจรของความเสียหายซ�้าแล้วซ�้าอีก	จากคนรุ่น

หนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง

	 น็อตเป็นภาพตัวแทนของเด็กท่ีมีแม่ซึ่งเกิดมาในครอบครัวที่อัตคัดขัดสนอย่างรุนแรง	

แม่เผชิญกับความยากล�าบากและมีวิถีชีวิตที่มีความโน้มเอียงที่จะเข้าอยู่ในกับดักของความ

เลวร้ายมาเป็นระยะๆ	 จนในที่สุดต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	 น็อตคือเด็กท่ีเติบโตข้ึนมาใน

ครอบครวัข้ามรุน่	คอือยู่กบัยายมาตัง้แต่อายุ	5	ขวบ	ซึง่ในขณะน้ันแม่อยู่ในเรอืนจ�า	ชวิีตของน็อต	

จึงต่างจากเด็กจ�านวนมากซึ่งมีโอกาสเติบโตภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีประคับประคองให้ก้าวไป

สู่ความเป็นผู้ใหญ่อย่างมีทิศทาง	

ก้�วไม่พ้นคว�มย�กลำ�บ�ก
	 วันซึง่เป็นแม่ของนอ็ตเกิดมาในครอบครวัทีอ่ตัคดัขดัสนพ่อแม่ของวนัรบัจ้างใช้แรงงาน

อยู่กับเถ้าแก่ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง	แม่มีลูก	3	คน	วันเป็นลูกคนที่สอง	อายุประมาณ	8	ขวบ	

ถ้าไม่ไปโรงเรียน	พ่อกับแม่ก็พาวันไปท�างานด้วยกัน	วันช่วยแม่หิ้วถังปูนบ้าง	แบกถุงทรายบ้าง	

เป็นงานที่หนักมากส�าหรับเด็กตัวเล็กๆ	 หลายครั้งที่วันร้องไห้บ้าง	 หยุดท�างานบ้าง	 บ่นบ้างไป

ตามประสาเด็ก	อายุเพียง	11	ขวบ	วันก็สามารถแบกถุงปูนหนัก	50	กิโลกรัมลงจากรถขนปูนได้	

เมื่อเรียนหนังสือจนชั้นประถมปีที่	 6	 วันออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อกับแม่ท�างานเกือบทุกวัน	

แม่ของวันเล่าว่า	วันเป็นเดก็เลีย้งง่ายคอืกินง่ายนอนง่าย	แต่ไม่ชอบไปท�างานกับแม่	แม่บอกวันว่า	

พ่อแม่พาไปก็ต้องไป ไม่ไปไม่ได้ จะอดนะบอกมนั อดนะถ้าไม่ไปช่วยงาน 

เขาก็ยอมไป บอกว่าไม่เป็นไรแม่ ไปก็ได้ ถ้าเหนื่อยมามันก็ร้องไห้บ้าง 

หน้าหงิกหน้างอบ้าง ถามว่าเป็นอะไร มันบอกว่า เหนื่อย  ความจริงงาน

มันก็หนักอยู่ แต่ก็ต้องบังคับให้ไปช่วย คือพี่เขาก็ไปด้วย ให้ไปช่วยพี่ 

บอกมันว่า ไม่มีใครนะ ต้องไปช่วยกัน เอาไปก็ไป
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	 ถ้าไม่ไปช่วยพ่อกับแม่ที่งานก่อสร้างวันก็ต้องไปตักน�า้จากบ่อน�้าท่ีอยู่ไกลออกไปและ

เข็นมาใส่โอ่ง	 เพราะที่บ้านไม่มีน�้าประปา	รวมทั้งต้องหุงข้าว	กวาดบ้านถูบ้าน	แม่ไม่เคยพาวัน

ไปเทีย่วทีไ่หน	 งานวัดงานบญุวันไม่เคยได้ไป	 โลกของวันจงึถูกตีกรอบอยู่กับบ้านและงานก่อสร้าง	

วันเล่าให้ฟังว่า	“ช่วยกันท�างานสี่คน ทั้งพ่อแม่ พี่สาว และตัวหนูเองได้เงินวันละ 200 บ้าง 250 

บ้าง แทบไม่พอใช้” 

	 อายุได้เพียง	16	ปี	วันก็อยู่กินกับผู้ชายที่ท�างานก่อสร้างด้วยกัน	มีลูก	1	คน	วันตัดสิน

ใจไปท�างานทีก่รงุเทพฯ	กับสาม	ีโดยหอบเอาลกูไปด้วย	แม่ของวันบอกว่า	“มนัอยากไป ก็ปล่อยมนั”  

วันได้ท�างานที่บริษัทผลิตกระเบื้อง	โดยเป็นคนเลือกแผ่นกระเบื้องที่ไม่สมบูรณ์ออก	เช่น	มีจุดที่

กระเบื้อง	 หรือเส้นลายบนกระเบื้องขาดหาย	 ได้เงินเดือนสามพันกว่าบาท	 แต่อยู่ได้เพียง	 1	 ปี	

วันก็เลกิกับสาม	ี วันบอกว่า	 สามไีม่ยอมท�างาน	 อยู่บ้านไปวันๆ	 ขอเงนิจากแม่ของตัวเองมาใช้จ่าย	

วันบอกให้หางานท�าก็ไม่ท�า	 วันจึงตัดสินใจพาลูกกลับมาโดยสามีไม่ได้กลับมาด้วย	 ในช่วงที่

กลับมาอยู่บ้านครั้งนี้	วันรับจ้างท�าอิฐบล็อก	ได้ค่าแรงวันละ	200	บาท	ช่วงนี้พ่อของวันเริ่มป่วย

กระเสาะกระแสะ	 ท�างานได้ไม่เต็มที่	 วันเองก็เบื่อกับงานที่ท�า	 จึงตัดสินใจไปกรุงเทพฯ	 อีกครั้ง	

ครั้งนี้ทิ้งลูกไว้กับแม่	วันได้งานที่ร้านสวนอาหาร	เป็นผู้ช่วยกุ๊ก	โดยเจ้าของร้านมีที่พักให้	ไม่ต้อง

ไปหาเช่าบ้าน	 งานหนักแต่ได้เงินเดือนละ	 4,500	บาท	 วันแบ่งส่งเงินมาให้แม่ใช้บ้างประมาณ

เดือนละ	 1,000-1,500	 บาท	 ช่วงนี้สามีคนที่สองของวันซึ่งเคยอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพฯ	 ย้อนกลับ

มาหาวัน	จนในท่ีสุดมีลูกด้วยกันอีกคนหนึ่ง	เหตุการณ์ก็วนเวียนกลับมาเหมือนเดิมคือ	สามี

ไม่ยอมท�างาน	ในที่สุดวันก็บอกเลิกอีกครั้ง	วันกลับมาบ้านพร้อมกับน�าลูกคนที่สองมาฝาก

ให้แม่เลี้ยง	ส่วนตัวเองกลับไปกรุงเทพฯ

	 กลบัไปกรงุเทพฯ	คราวน้ี	 วันเลกิกับสามซีึง่เป็นพ่อของลูกสองคนโดยเด็ดขาด	เพราะเบือ่

ความเป็นคนไม่ชอบท�างาน	 และยังคงขอเงินจากแม่มาใช้	 ซึ่งแม่ของผู้ชายคนน้ีก็ไม่ได้มีเงิน	

ชีวิตวันจึงเหมือนไม่สามารถก้าวพ้นจากความอัตคัดขัดสนได้เลย	ดูเหมือนว่าชีวิตของวันจะวน

เวียนอยู่กับผู้ชายซึ่งเข้ามาในชีวิตได้ช่วงหนึ่งและจากไป	 วันได้พบกับผู้ชายอีกคนหน่ึงเป็น

ทหารอายุ	58	ปี	บอกรักวันและตกลงว่าจะเลี้ยงดูวัน	วันจึงตกลงอยู่กินด้วย	อยู่กันได้สักพักหนึ่ง	

ผู้ชายคนนี้ก็แทบไม่มาหาวันอีกเลย	นานๆ	คร้ังจะโทรศัพท์มาบอกว่ายังรักและคิดถึงวันอยู	่

วันรับไม่ได้	และตัดสินใจกลับบ้านมาหาแม่	โดยไม่รู้ว่าตัวเองตั้งท้องได้	4	เดือนแล้ว	วันท�างาน

รับจ้างเพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูก	แม่ของวันยังคงท�างานรับจ้างได้ตามปกติ	 แต่พ่อของวันป่วยมาก
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ขึ้นเรื่อยๆ	จนท�างานไม่ได้	 อยู่ที่บ้านกับแม่ได้	 5	 เดือนวันก็คลอดลูกคนที่สาม	อายุเพียง	 20	ปี	

วันมีลูก	3	คนกับผู้ชาย	2	คน	และดูเหมือนว่า	ภาระการเลี้ยงลูกจะมาตกอยู่กับแม่ของวัน	

โดยที่ผู้ชายซึ่งเป็นพ่อของเด็กไม่ได้มาร่วมรับผิดชอบแม้แต่น้อย	

	 หลงัจากคลอดลกู	 วันก็ยังคงท�างานรบัจ้างเหมอืนเดมิ	 ชวิีตของวนัดเูหมอืนจะล�าบากขึน้

ทุกวัน	มีลูก	3	คนท่ีต้องเลี้ยงดู	พ่อป่วยเป็นมะเร็งท�างานไม่ได้	ส่วนแม่แม้จะยังคงท�างาน

ก็เริม่อายุมากข้ึน	วันมองไม่เหน็ทางทีจ่ะท�าให้ชวีติดขีึน้กว่าเดมิ	ลกูชายคนโตของวัน	เพ่ิงอายุได้	

3	ขวบ	คนกลางเป็นผู้หญิงอายุได้ขวบกว่า	และคนสุดท้องเป็นผู้หญิงอายุได้	3	เดือน	

เหตุก�รณ์วิกฤต
	 เมื่อกลับมาอยู่ที่บ้านกับแม่	 วันออกไปท�างานรับจ้างตามปกติ	 ได้คบหากับเพื่อผู้ชาย

ที่อยู่ในหมู่บ้านไม่ไกลจากบ้านวัน	วันไปมาหาสู่กับเพ่ือนชายคนน้ีได้ไม่นาน	เพ่ือนชายคนน้ี

ก็สอนให้วันเสพยา	 โดยน�ายามาให้ลองและบอกว่าเล่นสนุกๆ	 ไม่ถึงกับติดแน่นอน	 วันลองเสพ

และรู้สึกชอบเพราะท�าให้รู ้สึกผ่อนคลาย	ไม่เครียด	หลังจากน้ันก็มักมีการตั้งวงเสพยากัน	

วันเล่าว่าเป็นการเสพเพื่อความสนุกสนาน

	 วันหนึ่งเพื่อนในกลุ่มบอกชวนวันข้ามไปฝั่งลาว	โดยบอกว่าจะไปเก็บเงินจากเพื่อนคน

ลาว	 วันบอกแม่ว่าจะไปหนองคาย	 เพ่ือนขับรถกระบะมารับวันไปหนองคายและข้ามไปลาว	

เมื่อไปถึงบ้านเพื่อนมีคน	 3	 คนนั่งล้อมวงกันอยู่แล้ว	 วันกับเพื่อนที่เป็นคนขับรถก็เข้าไปนั่งร่วม

วง	วันอยู่ที่ฝั่งลาวได้ครึ่งชั่วโมง	เพื่อนก็ชวนกลับ	ก่อนที่ขึ้นรถ	คนลาวน�าถุงพลาสติกใสมียาบ้า

อยู่	10	เม็ดมาให้วัน	วันจึงรับมาใส่ไว้ที่ปกเสื้อ	และนั่งรถกระบะกลับมาฝั่งไทย	ขณะที่รถก�าลัง

ผ่านแดนมีรถต�ารวจขับมาสกัดรถท่ีวันนั่งมา	และต�ารวจให้วันลงมาจากรถเพ่ือตรวจค้น	

ต�ารวจพบยาบ้า	10	เม็ดท่ีซ่อนอยู่ในปกเสื้อของวัน	จึงบอกว่าวันถูกจับ	จะต้องไปโรงพัก	

วันตกใจมาก	ท�าอะไรไม่ถูก	ต�ารวจให้วันนอนท่ีโรงพัก	1	คืน	วันรุ ่งขึ้นประมาณตอนเท่ียง	

ต�ารวจพาวันไปศาลและหลังจากนั้นวันก็ถูกส่งเข้าเรือนจ�า

	 แม่ของวันเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนที่วันถูกจับว่า	 วันน้ันไม่เห็นวันกลับมาป้อน

ข้าวลูก	แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้น	แต่ก็ไปตามหาวันที่บ้านเพื่อนชายที่วันชอบไป

สังสรรค์ด้วย	เพ่ือนวันบอกว่าวันข้ามฟากไปฝั่งลาว	แล้วเอายาบ้าข้ามฟากมา	และถูกต�ารวจ
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ไล่ตามมาจากฝั่งลาว	แม่ของวันตกใจและคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริง	คงไม่ใช่วัน	 เพราะวันไม่ได้บอก

ว่าจะข้ามไปลาว	 แม่ของวันกลับมาบอกพ่อของวันว่า “เขาบอกว่าวันข้ามฟากไปลาว แล้วเอา

ยาข้ามฟากมา คงไม่ใช่เพราะไม่เห็นมันบอกว่าจะข้ามไปลาว เห็นบอกว่ามีสองคน แต่ไม่รู้ว่า

ใครแน่”	พ่อบอกให้แม่ตามไปดูที่โรงพัก	แม่จึงไปโรงพักและพบวันที่นั่น	แม่เล่าเหตุการณ์ตอน

ที่พบวันว่า	 “ก้มหน้าเลยไม่พูด พอถาม ก็บอกว่าก็อยากไปท�างาน”	 	 เมื่อพ่อรู้เรื่องก็พูดออกมา

ว่า	“ท�างานอะไรอย่างงี้ ไม่ได้สอนลูกอย่างนี้ ที่เลี้ยงมันมาเอาข้าวเลี้ยงมานะ ไม่ได้เอายาเลี้ยง 

เป็นไงล่ะไปถูกจับมา”	เรื่องที่วันถูกจับเพราะเอายาข้ามมาจากลาวกลายเป็นข่าวท่ีรู้กันไป

ในละแวกบ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงที่รู้จักพ่อแม่ของวัน	 ส่วนวันเองก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	

นับจากวันท่ีถูกจับได้	วันมารู้ในภายหลังว่า	เพ่ือวันได้หลอกให้วันข้ามไปฝั่งลาว	และน�ายามา

ไว้กับวัน	เพื่อต่องานให้กับต�ารวจ	วันถูกจับเพราะมีการวางแผนไว้แล้ว	วันเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า

ด้วยความเครียดและเสียใจที่ท�าให้พ่อแม่ผิดหวัง	และยังทิ้งลูกไว้ให้แม่ดูแลถึง	3	คน	วันเล่าถึง

ความรู้สึกในช่วงนั้นว่า	

หนูรู้สึกเสียใจที่ท�าให้พ่อแม่ผิดหวัง คิดมากเรื่องลูกทั้ง 3 คน พ่อกับแม่

จะเลี้ยงไหวหรือเปล่า อีกทั้งข้อหาหนูก็หนัก มียาเสพติดครอบครองและ

น�าเข้า หนูรู้สึกเครียดมาก คิดมากด้วย จนหนูท้อกับชีวิต คิดไปว่าพลาด

แล้ว กดดันตัวเองมาก ๆ นอนไม่หลับ ร้องไห้ทุกคืน คิดถึงเรื่องที่ผ่านมา

ผลที่เกิดกับครอบครัวและลูก
	 ในช่วงเวลาที่วันถูกจับ	 กฎหมายยังก�าหนดโทษของการน�ายาเสพติดประเภทท่ี	 1	

ข้ามแดนสูงมาก	แม้ในกรณีของยาเสพติดจ�านวนน้อย	 เช่น	ยาบ้าไม่ถึง	15	 เม็ดมีโทษสูงถึงจ�า

คุกตลอดชีวิต	ในกรณีของวัน	เนื่องจากเป็นการสารภาพ	ศาลจึงลดโทษให้เหลือ	25	ป	ี

เมื่อวันได้รับฟังค�าตัดสินของศาล	วันตกใจมากเพราะคิดไม่ถึงว่าโทษจะหนักมากถึงเพียงน้ี	

ผู้ต้องขังคนอื่นเห็นวันร้องไห้	 ไม่ยอมกินไม่ยอมนอนก็เข้ามาปลอบว่า	 “คนที่เขาโทษหนักกว่า

เราก็มี โทษตลอดชีวิตเขายังอยู่ได้ เราต้องเข้มแข็ง สู้ต่อไป”		วันคิดถึงพ่อแม่และลูกของวัน

ว่าจะอยู่กันต่อไปได้อย่างไร	พ่อไม่สบาย	แม่ต้องท�างานคนเดียว	ส่วนลูกก็ยังเล็ก	

	 ความวิตกกังวลของวันไม่มากเกินความเป็นจริง	 แม่ของวันต้องท�างานหนักทุกวัน	

ออกจากบ้านตั้งแต่แปดโมงเช้า	 กว่าจะกลับถึงบ้านก็ราวๆ	หกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่ม	 งานที่ท�าเป็น
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งานรับจ้างทุกอย่าง	โกยหิน	ยกหิน	บางวันไม่สบายอยากหยุดพักก็หยุดไม่ได้	เพราะถ้าหยุด

ก็ขาดรายได้	 ทุกคนต้องพากันอด	 ตอนที่วันยังไม่เข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	 วันจะเป็นคนรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับลูกแต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างตกเป็นภาระของแม่เพียงคนเดียว	แม่ของวันกล่าวว่า	

ต้องไปท�างานทุกวันค่ะ ถ้าจะหยุดก็ดูหน้าหลานจะกินอะไรนะ วันนี้ถ้า

หยุดไปขาดรายได้อีกแล้ว ก็เลยไม่ได้หยุด ไม่ไหวก็ต้องไหว เอาใจสู้เอา 

เป็นไข้ก็ไป ไม่เป็นก็ไป คือมันไม่มีตังค์มันหาตังค์ไม่พอ แล้วลูกก็กินทุก

วันๆ เราต้องซื้อข้าวกินนะ

	 ตอนที่แม่ของวันไปท�างาน	ต้องฝากลูกสาวของวันสองคนให้คนข้างบ้านช่วยดูแล	

โดยเฉพาะคนเล็กอายุเพิ่งได้	4	เดือน	ส่วนคนกลางอายุได้ขวบกว่า	เป็นเด็กเลี้ยงง่าย	แม่ของวัน

เล่าว่า		 “เลี้ยงง่ายมีอะไรก็กินไปมีอะไรกินหมด ถ้าไม่มีอะไรมีกล้วยหน่วยนึง (ใบนึง) ก็อิ่มแล้ว

กินกับข้าว”	 แต่แม่ของวันยอมรับว่า	ลูกชายคนโตของวันดูจะมีปัญหากับน้องอยู่บ้าง	คือจะไม่

ยอมแบ่งอะไรให้น้อง “ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร มีอะไรเขาไม่แบ่งน้องกิน น้องก็ขอๆ เขาบอกว่า 

เขายังไม่อิ่ม ไม่ให้กิน”	บ้านมีความล�าบากมากขึ้นเมื่ออาการป่วยของพ่อของวันเริ่มทรุดลง	

แม่ต้องพาไปโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถอยู่ดูแลได้เพราะต้องรีบไปท�างาน	 ความรับผิดชอบ

ทุกอย่างจึงมาตกที่แม่ของวันเพียงคนเดียว	บางครั้งแม่อดคิดไม่ได้ว่า	“วันมันไปอยู่ในน้ัน 

มันจะคิดไหมว่า แม่ล�าบากไหม เราอยู่บ้านสิมันหนักใจ”

	 ผู้ท่ีต้องพลอยได้รับผลจากการเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าของวันมากที่สุดอีกคนหน่ึงคือ

น็อต	ตอนนั้นน็อตอายุเกือบ	5	ขวบ	แม้แม่จะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะต้องไปท�างานไกลๆ	บ้าง

เป็นบางครั้ง	 แต่แม่ก็ส่งเงินมาให้ยาย	 เมื่อแม่กลับมาอยู่บ้านก็จะมาพูดคุยบ้าง	 เล่นกับน็อต

บ้าง	น็อตรักและผูกพันกับแม่มาก	วันที่รู้ว่าแม่ถูกจับและจะไม่กลับมาบ้านอีก	น๊อตนอนร้องไห้

ตลอดคืน	 อยากไปหาแม่	 แต่ยายบอกว่าให้รอก่อน	 ยายต้องไปท�างาน	 วันที่ยายพาน็อตไปหา

แม่ที่เรือนจ�า	ต้องตื่นกันตั้งแต่ตีสี่	นั่งรถโดยสารไป	4	ชั่วโมงเพราะวันมีโทษสูง	ถูกส่งไปอยู่เรือน

จ�ากลางซึ่งไกลจากบ้านของวันมาก	 เมื่อไปถึงก็ไปยังต้องนั่งรออีก	 2	 ชั่วโมง	 เมื่อถึงเวลาเยี่ยม

นอ็ตผดิหวังเพราะไม่ได้กอดแม่	ได้แต่มองแม่ผ่านกระจก	น็อตได้แต่ร้องไห้	แม่ร้องไห้	ยายคุยกับแม่	

แต่น็อตไม่ได้คุย	เวลาที่พบกันน้อยจนน็อตไม่เข้าใจว่า	ท�าไมจึงมีเวลาอยู่กับแม่นานกว่านี้ไม่ได้	
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	 แม่ของวันพูดถึงความยากล�าบากในการไปเย่ียมวันท่ีเรือนจ�าว่า	 ต้องหยุดงานและ

จะไปต้องมีเงินอย่างน้อยสามพันบาท	เป็นค่ารถโดยสาร	รถสองแถว	และยังต้องฝากเงินให้วัน

ด้วย	 ถ้ายังไม่มีเงินก็ไม่อยากไป	 เพราะหยุดงานก็ขาดรายได้	 นับรวมแล้ววันเข้าไปอยู่ในเรือน

จ�าได้	7	ปี	ยายเคยพาน็อตมาเยี่ยมแม่เพียง	4	ครั้งเท่านั้น	เมื่อน็อตอายุได้	7	ขวบ	ยายพาไปเข้า

โรงเรียน	น็อตกลับมาเล่าให้ยายฟังว่าถูกเพื่อนๆล้อว่า	“ลูกไอ้ขี้คุก”	น็อตบอกยายว่าไม่อยากไป

โรงเรียน	 ยายสงสารน็อต	 แต่ก็ไม่รู้จะท�าอย่างไร	 แม่ของวันกล่าวว่า	 “เด็กมันคิดหนักเพราะว่า

คนน้ันก็พูดคนนีก็้พูดว่าลกูไอ้ข้ีคกุ เราก็บอกว่าให้ตัง้ใจเรยีน เพ่ือนเขาพูด ก็บอกก็ช่างเขา 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�ารวจเอง จับไปให้ต�ารวจเอง จับไปให้ทหารเอง 

แล้วต�ารวจก็แค่สั่งสอน เพราะว่าตอนน้ันยังเรียนอยู ่นะอยู ่ ป.3 

มันเอาของเขามาหมด เป็นโทรศัพท์ เป็นแทปเลต แล้วก็เป็นเงิน เรียกว่า

ของในบ้านมนัเอาไปหมดแล้ว มนัก็ไปหาของท่ีอืน่ ได้ของมาก็เอาไปขาย 

เอาไปเล่นเน็ท เล่นเกม

	 แม่ของวันพยายามแก้ปัญหา	 แต่ด้วยไม่มีเวลาที่จะมาควบคุมดูแลน็อต	 จึงใช้วิธีให้

น็อตไปบวชเณรในช่วงปิดเทอม	 และสึกออกมาตอนเปิดเทอม	 แต่น็อตก็ยังคงไม่ชอบเรียน

หนังสือ	 จนในท่ีสุดต้องเรียนซ�้าชั้นประถมปีท่ี	 6	 และเกิดเหตุการณ์ท่ีท�าให้ยายเริ่มวิตกกังวล

อย่างมากคือ	 ในตอนประมาณห้าทุ่มของคืนวันหนึ่ง	 มีคนซึ่งท�างานที่ไปรษณีย์มาเรียกยาย	

และถามว่าหลานอยู่ครบหรือไม่	 ยายลุกขึ้นมาดูเห็นน็อตหายไป	 จึงรีบออกไปดู	 คนที่มาเรียก

ยายพาน็อตมาส่งให้ยายและบอกว่าน็อตปีนเข้าไปในบ้าน	 ตนเองตื่นมาเห็น	 เลยเตะและตีไป

หลายครั้ง	 พร้อมกับบอกยายว่า	 อย่าลงโทษอีกเพราะได้ลงโทษไปแล้ว	 และยังบอกยายต่อไป

อีกว่า	 โชคดีที่หัวหน้าไม่อยู่	 ถ้าอยู่อาจจะถูกยิงไปแล้วเพราะเขามีปืน	 ยายทั้งตกใจและเสียใจ	
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เมื่อน็อตเรียนจบชั้นประถมปีที่	6	ยายจึงให้น็อตไปบวช	และบอกว่าจะให้บวชไปเรื่อยๆ	

ไม่อยากให้สึก	แต่ในที่สุดน็อตก็สึกออกมาและไปท�างานรับจ้างเลี้ยงเป็ด	ได้ค่าจ้างเล็กๆ	น้อยๆ	

น็อตเริ่มติดการเล่นเกม	 และคบเพื่อนที่ชอบเล่นเกมเหมือนกัน	 วันเป็นห่วงลูกแต่ก็ไม่สามารถ

ท�าอะไรได้
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เขาเสพยาค่ะ ในช่วงที่หนูอยู่บ้าน ลูกไม่เคยยุ่งกับยาเลย หนูจะท�าคน

เดียว ขายคนเดียว เพราะว่าสามีหนูไม่เคยท�าอะไรเลย หนูก็ต้องท�าคน

เดียว แล้วไม่เคยให้ลูกยุ่งเรื่องยาเลย พอหนูโดนจับเข้ามาสามีป่วยท�า

อะไรไม่ได้ เป็นอัมพฤกษ์ครึ่งตัว แล้วลูกก็ไม่รู้หันไปทางไหน ไม่มีใคร

เอา ก็เลยมายุ่งเรื่องยา เขาไปซื้อยามา 30 เม็ด จะเอามาขาย 

	 วิภาเล่าถึงชีวิตของตัวเองก่อนเข้ามาอยู่ในเรือนจ�าว่า	พ่อแม่มีลูก	11	คน	พ่อวิภาเสีย

ชีวิตตั้งแต่วิภายังเด็ก	 แม่ท�ากับข้าวขายที่ตลาด	 ท�าวันละเกือบ	 20	 อย่าง	 วิภาและพี่ๆ	 ก็คอย

ช่วย	 เตรียมของขาย	 ถึงฐานะทางบ้านจะไม่ดีนักแต่ก็ไม่อัตคัตขัดสน	 วิภาเรียนหนังสือจบชั้น

มธัยมปีที	่3	 ก็ออกจากโรงเรยีน	และมคีรอบครวั	 วิภามลีกูชาย	2	คน	แม่ของวิภามาช่วยเลีย้งลกูให้	

เพราะวภิาต้องออกไปท�างานหารายได้มาช่วยสามซีึง่มที�างานในโรงงาน	 วิภาท�างานเป็นแม่บ้าน

อยูร่ะยะหนึง่	 	 ก็มคีนมาชวนไปขายนมเปรีย้ว	 อยูบ่รเิวณตลาดใหญ่แห่งหน่ึงของอ�าเภอ	ปรากฏว่า

ขายดี	มีรายได้ประมาณเดือนละ	12,000	บาท	ท�าอยู่ได้สักพักหน่ึง	วิภาก็เริ่มติดการพนัน	

เล่นแบบได้บ้างเสียบ้างแต่เสียมากกว่าได้	 ในที่สุดเมื่อเงินขาดมือ	 วิภาก็มีคนมาชักชวนให้ขาย

ยาบ้า	วิภาเล่าเหตุการณ์ในตอนนั้นว่า

กรณีศึกษ�ที่ 6: เติบโตอย่�งไร้ร�ก
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เราไปส่งนมเปรี้ยว แล้วคนน้ันเขาก็มาซื้อ เขาก็ถามเราว่าขายดีไหม 

เอาตวัน้ีไปส่งไหม ผมส่งให้ต้นทนุ เขาบอกว่าเขาจะเอามาส่งให้เราเมด็ละ 

60 บาท เราขาย 80 บาท เราได้เม็ดล่ะ 20 บาท คือตอนแรกเราก็ไม่ได้

คิดจะขายหรอก แต่ขายนมกินก�าไรมันไม่ค่อยพอ แล้วเราติดการพนัน 

ติดไปติดมาเอาเงินบริษัทไปใช้ ก็เลยต้องมาท�าตรงนี้ เราจะขายนมท�า

ยอดให้บรษิทัก่อน 50 ขวด เดีย๋วไม่ได้ค่าคอมมชิชัน่ก็เลยต้องท�านมก่อน 

แล้วก็ขายยา โดยมีคนน�ายาบ้ามาฝากไว้ให้วิภาน�าไปส่งให้ หรือบางที

ก็มีคนมารับตอนที่วิภาขายนมเปรี้ยวอยู่

	 วภิาขายนมไปด้วยและขายยาไปด้วย	 รายได้และความเป็นอยู่ดขีึน้	 ท�าไปได้เพียงปีเดยีว	

วิภาก็ซื้อรถมอเตอร์ไซด์ให้ลูกคนละคัน	ลูกคนโตของวิภาก�าลังเรียนอยู่โรงเรียนอาชีวะหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	ส่วนคนเล็กเรียนอยู่ชั้นมัธยมมปีที่	3	ไม่รู้เรื่องที่แม่ขายยา	แต่รู้

ว่ามีรายได้มากขึ้น	เมื่ออยากได้อะไรหรือจะออกไปเที่ยวเล่นที่ไหน	แม่จะไม่ขัดใจ	ยิ่งต่อมาวิภา

เริ่มรู้จักคนในแวดวงค้ายามากขึ้นมีคนน�ายามาให้ก่อนโดยวิภายังไม่ต้องจ่ายเงินสด	 เรียกว่า	

“ปล่อยเครดิต”	 เมื่อขายได้แล้วจึงโทรศัพท์ไปบอกคนส่งยา	 ก็จะมีการน�ายาล็อตใหม่มาส่ง

พร้อมกับเงินของล็อตเก่าที่ค้างไว้	 วิธีการนี้ยิ่งท�าให้วิภามีรายได้มากขึ้น	 ซึ่งพอดีกับสามีวิภา

ประสบอุบัติเหตุจนเป็นอัมพาต	ไปไหนไม่ได้	วิภาต้องจ้างคนมาดูแล	และรับภาระการเลี้ยงลูก

และครอบครัวแต่เพียงคนเดียว	 การขายยาบ้าช่วยให้วิภาสามารถดูแลทุกคนในบ้านและ

ด�าเนินชีวิตไปได้	แต่สิ่งที่วิภาไม่ได้ท�าคือการดูแลให้ลูกรู้จักการใช้ชีวิตที่มีความรับผิดชอบ	รู้จัก

อดออม	ช่วยตัวเอง	ช่วยดูแลบ้าน	ความรักลูกและการไม่มีเวลาอยู่กับลูกท�าให้วิภาปล่อยให้ลูก

ท�าสิ่งที่อยากท�า	 ได้สิ่งที่อยากได้	 วิภากล่าวว่า “หนูยอมรับว่าหนูเลี้ยงเขา ไม่ให้เขารู้จักความ

ล�าบากอะไรเลย คือช่วงนั้นเงินมันมาก งานบ้านหนูจ้างเขาท�าหมด ลูกหนูก็สบาย อยากได้

อะไรหนูก็ซื้อให้ ขอเงินก็ไม่เคยขัด” 

	 แม่มาอยู่ช่วยวิภาดูแลลูกสองคนตั้งแต่เกิด	เพราะวิภาต้องออกไปท�างานทุกวัน	

เมื่อมีรายได้มากขึ้นวิภาดูแลแม่อย่างดี	และช่วยเหลือไปถึงพี่ๆ	น้องๆ	คนอื่นๆ	ด้วย	พี่ชายของ

วิภาท�างานมีเงินเดือน	 ส่งลูกเรียนสูงๆ	 เงินขาดมือก็ยังมาขอยืมวิภา	 10,000	 บาท	 แต่ไม่ได้ใช้

คนืให้	 ส่วนแม่วิภาดแูลทกุอย่างตัง้แต่การซือ้ทองให้	 แม่อยากไปไหนก็จะดแูลให้แม่ไปอย่างสบาย	

อาหารที่แม่ชอบวิภาจะซื้อให้แม่เคยขาด	ลูกคนอื่นท่ีพอมีเงินก็ให้เงินแม่ใช้บ้างแต่ไม่มาก	
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อาจเป็นเพราะเห็นว่าแม่มีวิภาดูแลอยู่แล้ว	วิภาเล่าว่า			

พักหลังหนูยอมรับ ว่าหนูเลี้ยงแม่เยอะ เพราะหนูขายม้าได้ แม่จะไป

ไหน ท�าบุญที่ไหน เที่ยวที่ไหน ก็ให้เหมารถไป ถ้าไปรถทัวร์ ที่นั่งละ 500 

ก็ให้แม่แม่เหมา 2 ไปเลยสองที่ แม่จะได้นอนไป ทองหยองก็ซื้อให้แม่ 

แม่ต้องมาก่อน ไปไหนก็ต้องซื้อมาให้แม่ แม่ชอบกินน�้าพริกก็ซื้อให้แม่ 

แม่จะชอบท�าบุญทุกวันพระไม่เคยขาด หนูก็จะซื้อของมาให้แม่ท�าบุญ

ทุกวัน แม่ก็เลยรักตรงนี้ ในจ�านวนลูก 10 กว่าคนก็มีหนูนี่ที่ดูแลแม่มาก

ที่สุด

	 วิภาขายยาอยู่ประมาณ	2	ปีก็ถูกจับ	เนื่องจากคนที่ขายยาอยู่ด้วยกันถูกต�ารวจจับได้	

และต�ารวจให้มาล่อซือ้ยา โดยมาสัง่วิภาเอายามาให้ 100 เมด็ เมือ่วิภานัดมารบัยา ต�ารวจก็แสดงตวั 

ค้นพบยา	100	เม็ดอยู่กับวิภา	ต�ารวจแจ้งข้อหามียาเสพติดในครอบครอง	วิภาคิดว่ายังโชคดี

ที่ต�ารวจไม่ใช้วิธีเอาเงินมาล่อซื้อยา	เพราะจะมีความผิดฐานจ�าหน่ายยาเสพติดด้วย	วิภา

ถูกน�าตัวไปโรงพักและถูกส่งไปฝากขังที่เรือนจ�า	 วิภากล่าวว่าสภาพที่เรือนจ�าแย่มากจนวิภา

อยากออกมาให้เร็วที่สุด	มีทนายความมาติดต่อกับวิภาท่ีเรือนจ�าบอกว่าสามารถช่วยได	้

โดยจะช่วยให้ประกันตัวออกไปก่อนและจะช่วยปิดคดีกับต�ารวจ	ไม่ให้ต�ารวจส่งฟ้อง	วิภา

เชื่อทนายความและน�าเงินเก็บที่มีอยู่มอบให้ทนายความไปแสนกว่าบาท	

	 วิภาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว	 และออกมาช่วยพี่สาวขายของ	 วิภามีความกังวลใจ

เรื่องคดีที่ยังไม่ตัดสิน	 เพราะยังมีความหวังงอยู่ว่าจะไม่ต้องติดคุก	 ในช่วงนี้วิภาตัดใจไม่ไปยุ่ง

กับเรื่องยาเสพติดเพราะรู้ว่า	อาจก�าลังถูกจับตาจากต�ารวจ	วิภาจึงมีรายได้แทบไม่พอใช	้

เป็นรายได้จากการช่วยพี่สาวขายของ	เงินที่เก็บอยู่ก็ลดน้อยลงไปทุกที	เวลาผ่านไปได้	4	เดือน	

ทนายความมาขอเงินจากวิภาเพ่ิมอีก	 70,000	 บาทโดยบอกว่าเพ่ือเอาไปใช้ในการวิ่งเต้นคดี	

วิภาไม่มีเงินเก็บเหลืออยู่เลยจึงคุยกับลูกโดยบอกลูกว่า	 “ช่วยหาเงินมาให้แม่ก่อน เมื่อแม่หลุด

จากคดีไปได้จะหาเงินมาคืนให้”			ลูกจึงขายรถมอเตอร์ไซด์	2	คัน	และโทรศัพท์	ได้เงินมาให้

วิภาน�าไปให้ทนายความ	 จากนั้นทนายความก็หายไป	 เมื่อเงินขาดมือวิภาจึงต้องหันไปหาการ

ขายยาเสพติดอย่างที่เคยท�า	คือการรับยามาจ�านวนหน่ึงและน�าออกขายปลีก	ในเดือนที่	6	

ของการออกมาจากเรือนจ�า	วิภาถูกจับอีครั้งหนึ่ง	ครั้งนี้วิภาเล่าว่า	วิภาไปหาเพื่อนของน้องชาย
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ที่บ้าน	เพื่อไปพูดคุยเกี่ยวกับยา	ต�ารวจเข้ามาในบ้าน	และขอค้นปรากฏว่าพบยาที่ตัวเพื่อนของ

น้องชาย	500	เม็ด		วิภาถูกจับไปด้วยและโดนตั้งข้อหาว่าร่วมกันมียาเสพติดในครอบครอง	

ศาลตัดสินวิภาในคดีแรกมียา	100	เม็ด	ลงโทษจ�าคุก	6	ปี	และคดีหลังร่วมกันมียาเสพติดไว้

ในครอบครอง	 500	 เม็ด	 ลงโทษจ�าคุก	 12	 ปี	 เนื่องจากเป็นการกระท�าผิดในระหว่างปล่อยตัว

ชั่วคราว	จึงลงโทษหนักและไม่ลดโทษให้	รวมแล้ววิภาถูกตัดสินจ�าคุก	18	ปี	

ผลที่เกิดกับครอบครัวและลูก
	 หลังจากวิภาเข้ามาอยู่ในเรือนจ�าได้	 1	 ปี	 พ่อของวิภาซึ่งป่วยเป็นอัมพาตก็เสียชีวิต	

วิภาเป็นห่วงแม่มากเพราะแม่อายุ	80	ปีแล้ว	วิภาเคยเป็นคนดูแลให้แม่ได้ใช้ชีวิตอยางมีความ

สุข	 ได้ท�าบุญ	 ไปทอดกฐิน	 ทอดผ้าป่า	 พี่น้องคนอื่นๆ	 แยกย้ายกันไปมีครอบครัว	 ไม่มีเวลามา

ดูแล	มีบางคนส่งเงินมาให้แม่ใช้บ้างแต่ละคนก็ค่อนข้างล�าบาก	วิภาเล่าว่า	

พี่สาวคนโตให้เดือนละ 1,000 บาท น้องสาวคนที่ 6 มันก็จะมาให้นานๆ 

300 500 แล้วพ่ีสาวอกีคนหน่ึงก็จะมาตลอด ให้วันละ 50 บาท แม่กจ็ะเก็บไว้ 

จะซื้อของก็วันพระ วันพระแม่จะไม่มาเขาจะต้องไปท�าบุญ พักนี้ไม่ค่อย

ได้มา มาไม่ไหว เดินไม่ไหว 

เมื่อวิภาต้องมาอยู่ในเรือนจ�า	แม่แบ่งเงินที่ได้จากลูกคนอื่นๆ	มาให้วิภาเป็นประจ�า	แม่จะนั่งรถ

สองแถวจากบ้านมาลงหน้าเรือนจ�า	 เรือนจ�าอยู่ในตัวจังหวัด	 แม่จึงมาได้บ่อย	 วิภาพยายาม

บอกแม่ว่า	ไม่ต้องมาบ่อยๆ	เพราะเป็นห่วง	แต่แม่ก็ยังมา	วิภาพูดถึงแม่ว่า	

หนูตดิคุกมา 8 ปี ไม่มใีครมาหาเลย มแีต่แม่ท่ีส่งเสยีมาตลอด กลวัหนอูด

ม ี500 แบ่งให้หนูแล้ว 300 บาท แม่เอาไว้เป็นค่ารถ 200 บาท แม่คนเดียว 

แล้วแม่หนูมาไม่ไหวแล้วแก่แล้ว หนูก็บอกว่าไม่ต้องมา แม่ก็ห่วงหนูอีก

ส่วนพ่ีน้องๆ	คนอ่ืนๆ	ที่เคยมาขอให้วิภาช่วยเหลือเป็นครั้งคราว	ไม่มีใครมาเย่ียมวิภาเลย	

แม้แต่พ่ีชายซึ่งมีเงินเดือนแต่ขาดเงิน	เคยมายืมเงินวิภา	10,000	บาท	ไปจ่ายค่าเทอมให้ลูก	

ก็ไม่เคยมาดูแล	และไม่คืนเงินให้	วิภาเคยฝากแม่ไปขอเงินคืนแต่ก็ไม่ได้	
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หนูพูดอย่างไม่อายเลย พี่ชายหนูท�างานอยู่โรงพยาบาล พอไม่มีสตางค์

ส่งลูกเรียนหนังสือ ให้ลูกวิ่งมาเอา 10,000 บาท แต่ตอนนี้ไม่มาหาหนู

เลย หนูเคยขอไปก็ไม่ให้ หนูบอกว่าเงินของพี่หนูไม่เอาหรอก แต่จะเอา

ส่วนที่พี่ยืมหนูไปให้ลูกเรียน ส่วนนั้นก็แล้วกัน เขาไม่ให้ ก็เลยล้มเลิก

ความคดิตรงนัน้หนไูม่เอา เมือ่ก่อนไปเท่ียวกัน ค่าโรงแรม ค่ารถ ค่าอาหาร 

หนูออกหมด ท�าอาหารไปกิน ออกหมดทุกอย่าง แต่พอมาเป็นอย่างนี้

ไม่มีใครดูแล

	 ลกูของวิภาสองคนต้องพบกับการเปลีย่นแปลงในชวิีตอย่างถอนรากถอนโคน	 ลกูคนโต

ซึ่งจบก�าลังเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 ต้องยุติการเรียนเพราะไม่มีคน

ส่งเสีย	 และหมดก�าลังใจ	 เมื่อออกมาพยายามหางานท�าก็หาไม่ได้	 ต้องท�างานรับจ้างเล็กๆ

น้อยๆ	 ชีวิตที่เคยมีแม่ดูแล	 ให้เงินใช้	 กลายเป็นขาดแคลน	 ในที่สุดก็เสพยาและขายยาเสพติด	

ท�าอยู ่ได้ไม่นานก็ถูกจับและถูกศาลตัดสินจ�าคุก	2	ปี	6	เดือน	ส่วนลูกคนเล็กเรียนจบ

แค่ชั้นมัธยม	6	ไม่ได้เรียนต่อ	ออกมาท�างานที่อู่ช่อมรถยนต์	วิภารู้ว่าลูกชายทั้งสองคนไม่ชินกับ

ชีวิตที่ยากล�าบาก	 เพราะวิภาไม่เคยสอนให้ลูกอดทน	 มีวินัยในการใช้ชีวิต	 วิภาหาเงินมาได้

อย่างง่ายๆ	 ก็ให้ลูกใช้ได้ตามใจ	 ลูกจึงเคยชินกับการได้อะไรมาง่ายๆ	 วิภาได้แต่เป็นห่วงลูก	

กังวลว่าลูกคนโตออกจากเรือนจ�าก็จะวนเวียนกลับไปขายยาอีก	 ส่วนลูกคนเล็ก	 แม้จะเป็นเด็ก

ที่ไม่ชอบเที่ยว	แต่วิภารู้ดีว่า	สภาพสังคมรอบข้างอาจยั่วยุให้ลูกเข้าไปสู่วงการยาเสพติดเพราะ

เป็นการหาเงินได้ง่าย	
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“...เมือ่[ผูต้้องขงัใกล้คลอด]ถูกพามาถึงเตยีงเจ้าหน้าทีจ่ากเรอืนจ�าจะน�าโซ่

มาล็อคขาข้างหน่ึงไว้กับปลายเตียงและสั่งห้ามผู้ต้องขังหญิงพูดคุยกับ

คนอื่นๆ ช่วงเวลานี้เองที่ผู้เป็นแม่ถูกย�้าเตือนถึงสถานะการเป็น “นักโทษ” 

ของตัวเองอีกครั้ง แต่เป็น “นักโทษ” ท่ามกลางสายตาคนมากมา”
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	 ชีวิตท่ีบริสุทธ์ิในเรือนจ�าเป็นเรื่องราวของเด็กซึ่งติดครรภ์ของแม่ขณะต้องเข้ามาอยู่

ในเรือนจ�า	 เมื่อแม่ต้องโทษจ�าคุก	 ลูกที่แม่คลอดในช่วงนี้ต้องตกอยู่ในสถานการณ์อย่างหนึ่ง

อย่างใดในสองแบบน้ี	ได้แก่	การต้องสญูเสยีแม่ให้กับระบบการลงโทษทางอาญา	และถูกน�าไปอยู่

กับญาติพี่น้องหรือผู้อุปการะอื่นๆ	 ที่มารับตัวไปหลังจากแม่คลอดลูกแล้ว	 หรือหากลูกอาจได้

อยู่กับแม่แต่ก็ต้องสูญเสียการมีชีวิตในโลกภายนอก	 ตัวเลขซึ่งพอจะมีอยู่ของกรมราชทัณฑ์

แสดงให้เห็นว่า	ในปี	2554	จากจ�านวนผูต้้องขังหญิงทัง้ประเทศประมาณ	44,000	คน	มผีูซ้ึง่ตัง้ครรภ์	

คลอด	และเลี้ยงลูกอยู่ในเรือนจ�าประมาณ	440	คน	หรือร้อยละ	1	การกระจายของเด็กซึ่งยังคง

อยู่กับแม่ในแต่ละเรือนจ�าแตกต่างกัน	 เรือนจ�าบางแห่งไม่มีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับ

เลี้ยงเด็กทารกอาจไม่มีเด็กอยู่ในเรือนจ�าเลย	ส่วนเรือนจ�าขนาดใหญ่และขนาดกลางซึ่งมักจะมี

สิ่งอ�านวยความสะดวกตามสมควรอาจจะมีเด็กทารกและเด็กเล็กอยู่ในเรือนจ�าอยู่ตลอด	

คอืเมือ่เด็กอยู่กับแม่ได้ระยะหน่ึงก็จะมญีาตมิารบัเดก็ไป	 ในขณะเดียวกันก็จะมผู้ีต้องขังท่ีต้ังครรภ์	

คลอด	และเลี้ยงลูกในเรือนจ�าหมุนเวียนมาทดแทน	จึงเป็นยากท่ีจะบอกจ�านวนของเด็ก

ที่เติบโตในเรือนจ�าได้ชัดเจน	บางช่วงเวลาเรือนจ�าอาจมีเด็กอยู่ในเรือนจ�าน้อยกว่า	5	คน	

และบางช่วงเวลาอาจมีเด็กอยู่ถึง	10	คนหรือมากกว่านั้น

	 การอนุญาตให้เด็กอยู่ในเรือนจ�ากับแม่เป็นประเด็นละเอียดอ่อนเน่ืองจากมีหลักการ

และมาตรฐานสากลท่ีก�าหนดไว้เก่ียวกับการให้เด็กอยู่ในเรือนจ�า		โดยเฉพาะสุขภาวะ

ของสถานที่ที่จะดูแลเด็ก	 (เช่น	 ความสะอาด	 ความปลอดภัย)	 การให้เด็กได้มีพัฒนาการและ

การเจรญิเตบิโตท่ีเหมาะสม	ถ้าเป็นเดก็ท่ีเริม่เตบิโต	ต้องให้เดก็สามารถเข้าถึงการศกึษาตามวัยได้	

ดังนั้น	พ.ร.บ.	ราชทัณฑ์	พ.ศ.	2560	 	จึงก�าหนดว่าผู้บัญชาการเรือนจ�าอาจให้เด็กอยู่กับแม่ใน

ชีวิตที่บริสุทธิ์
ในเรือนจำ�

6
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เรือนจ�าได้จนถึงอายุ	 3	 ขวบ	 หรือผู้บัญชาการเรือนจ�าอาจให้ส่งเด็กไปยังหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่

ให้การสงเคราะห์	คุ้มครองสวัสดิภาพ	หรือพัฒนาฟื้นฟูเด็ก	ดังปรากฏในมาตรา	39	ของพ.ร.บ.	

ราชทัณฑ์	พ.ศ.	2560	ดังนี้	

มาตรา ๓๙ ในกรณีทีผู่ต้้องขังมเีดก็อายุต�า่กว่าสามปีซึง่อยู่ในความดแูล

ของตนติดมายังเรือนจ�า หรือเด็กซึ่งคลอดในระหว่างที่มารดาถูกคุมขัง

ในเรือนจ�า หากมีความจ�าเป็นหรือปรากฏว่าไม่มีผู้ใดจะเลี้ยงดูเด็กนั้น 

ผู้บัญชาการเรือนจ�าจะอนุญาตให้เด็กน้ันอยู่ในเรือนจ�าจนกว่าเด็กอายุ

ครบสามปีก็ได้ หรือให้ส่งเด็กนั้นไปยังหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ให้การ

สงเคราะห์ คุม้ครองสวัสดภิาพ หรอืพัฒนาฟ้ืนฟูเดก็ เพ่ือด�าเนนิการตาม

อ�านาจหน้าท่ีต่อไปก็ได้ ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส�าคัญ

	 โดยท่ัวไปการที่แม่ต้องการเลี้ยงลูกท่ีเกิดมาให้อยู่ในเรือนจ�ามักเกิดจากความจ�าเป็น	

โดยเฉพาะความจ�าเป็นเกี่ยวกับการไม่สามารถหาผู้ที่จะมาช่วยดูแลเด็ก	 และแม่ไม่ต้องการให้

ลูกไปอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็ก	 ดังน้ันการออกกฎหมายโดยให้เป็นอ�านาจของผู้บัญชากการ

เรอืนจ�าทีจ่ะอนุญาตหรอืไม่อนุญาตให้เดก็อยู่กับแม่ในเรอืนจ�าจนถึงอายุ	 3	 ขวบ	 แทนการก�าหนด

ให้เป็นสิทธิของเด็กที่จะอยู่กับแม่	 จึงอาจป็นการตัดโอกาสของเด็กบางคนที่จะได้อยู่กับแม่	

และถูกส่งไปอยู่สถานสงเคราะห์หรืออยู่ในบ้านที่มีสิ่งแวดล้อมท่ีเลวร้ายกว่าการอยู่กับแม่ใน

เรือนจ�าได้	

	 ในกรณีที่เด็กได้รับอนุญาตให้อยู่ในเรือนจ�ากับแม่	 ก็มิได้หมายความว่า	 ปัญหาต่างๆ

จะหมดไป	 ผู้ต้องขังซึ่งมีลูกอยู่ด้วยต่างรู้สึกผิด	 และสงสารลูกที่ต้องมาใช้ชีวิตที่ล�าบากกับแม่	

เพราะแม้ทุกคนจะบอกว่าเด็กคือผู้บริสุทธ์ิ	คือถึงแม้เด็กจะต้องอยู่ในเรือนจ�าก็ห้ามปฏิบัติต่อ

เด็กเสมือนเป็นผู ้ต้องขัง	แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเรือนจ�ายังคงเป็นพ้ืนท่ีท่ีแออัดและ

มรีะบบการควบคมุด้วยระเบยีบวินยัท่ีเข้มงวดผูต้้องขงัทกุคนรวมท้ังผูเ้ป็นแม่ต้องอยู่ในสิง่แวดล้อม

ทางสังคมและวัฒนธรรมของเรือนจ�า	 ความเป็นอิสระท่ีจะท�าสิ่งต่างๆ	 ในการเล้ียงลูกจึงถูก

จ�ากัดด้วยระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ซึ่งมีนัยแตกต่างจากสภาวะที่เรียกว่า	 “การเติบโตอย่างมี

อิสรภาพ”  
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	 การศึกษาน้ีให้ความสนใจกับประสบการณ์ชีวิตของเด็กซึ่งมีแม่อยู่ในเรือนจ�า	

ซึ่งได้น�าเสนอไปแล้วในบทที่	 4	และ	5	รวมทั้งเด็กซึ่งเกิดจากแม่ที่มีครรภ์และคลอดในเรือนจ�า	

โดยหลังจากลูกเกิด	 ผู้เป็นแม่ต้องตัดสินใจว่าจะให้ลูกอยู่ด้วยในเรือนจ�าไปสักพักหนึ่ง	 หรือจะ

ให้มคีนมารบัลกูไปอยู่ท่ีอืน่	 ผูม้ารบัเดก็อาจเป็นพ่อของเด็ก	 หรอือาจเป็น	 ยาย/ย่า/ตา//ปู	่ ของเด็ก	

หรือญาติคนอื่นๆ	 ที่เต็มใจให้เด็กไปอยู่ด้วย	 ไม่ว่าจะเลือกทางใด	 การตั้งครรภ์และคลอดลูก

ขณะทีแ่มต่อ้งอยู่ในเรือนจ�าเปน็สภาวะการณท์ีผู่ เ้ป น็แมต่อ้งเจบ็ปวดและล�าบากใจ	 การศกึษานี้

ได้สนทนากับผูต้้องขังหญิงซึง่ก�าลงัตัง้ครรภ์และยังไม่คลอดจ�านวน	5	คน		ผูซ้ึง่คลอดและมีคนมารับ

ลูกไปจากโรงพยาบาลทันที	5	คน	และผู้ที่คลอดและน�าลูกกลับเข้ามาเลี้ยงอยู่ในเรือนจ�า	5	คน	

รวม	15	คน		

ประสบก�รณ์ก�รตั้งครรภ์ขณะอยู่ในเรือนจำ�
	 การตั้งครรภ์ในขณะที่อยู่ในเรือนจ�ามักเกิดข้ึนในช่วงของการฝากขัง	 โดยเริ่มต้ังแต่

การถูกจับกุม	 และต�ารวจน�ามาขอให้ศาลสั่งฝากขังในเรือนจ�า	 จากนั้นหากไม่ได้รับการปล่อย

ตัวชั่วคราว	 ผู้ตั้งครรภ์ก็จะอยู่ในเรือนจ�าจนถึงเวลาคลอด	 ผู้ต้องขังหญิงบางคนเพิ่งเริ่มตั้งครรภ์

อาจไม่รู้ว่าตนเองตั้งครรภ์	 แต่มารู้เมื่อถูกส่งเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า	 และเรือนจ�าได้ตรวจร่างกาย

ตามขั้นตอนการรับตัวเข้ามาในเรือนจ�า	จึงรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์	การรู้ว่าตั้งครรภ์ในขณะที่ก�าลังมี

ความวิตกกังวลเก่ียวกับการถูกจับกุมและการเพ่ิงได้เข้ามาสัมผัสกับสถานท่ีซึ่งเรียกว่า “คุก” 

เป็นครั้งแรก	 เป็นสภาวะที่สร้างความกดดันให้กับผู้หญิงอย่างมาก	 ความเป็นห่วงผู้ที่อยู่ข้าง

นอกโดยเฉพาะลูกที่แม่ต้องจากมาอย่างกระทันหัน	 ความหวาดกลัวและวิตกกังวลกับสิ่งที่จะ

เกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัวหลังจากถูกจับ	 การต้องเปลี่ยนสถานะอย่างกระทันหันจากเสรี

ชนมาสู่การป็นผู้ไร้อิสรภาพนับจากผ่านประตูของเรือนจ�าเข้ามา	 ยิ่งเมื่อมารู้ว่าตนเองตั้งครรภ์

ยิ่งท�าให้ความรู้สึกต่างๆ	 เลวร้ายลงไปอีก	 ผู้ต้องขังคนหนึ่งกล่าวว่า	 “การท้องเป็นเรื่องที่หนูควร

จะดีใจ หนูควรจะมีความสุข แต่มันผิดเวลา ผิดสถานท่ี ลูกไม่ควรต้องมาอยู่กับแม่ในเวลาน้ี 

ในสถานที่แบบนี้”

	 พุดซ้อนถูกจับขณะที่น�ายาบ้าจ�านวน	 2,000	 เม็ด	 จากฝั่งลาวข้ามมาที่จังหวัด

หนองคาย	และถูกส่งตัวไปฝากขังที่เรือนจ�าจังหวัดหนองคาย	และเพ่ิงรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ได	้

1	 เดือน	 ความทุกข์ที่เกิดจากการถูกจับและต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�าเป็นครั้งแรกยิ่งถูกเพิ่มเป็น

ทวีคูณเมื่อทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์	พุดซ้อนกล่าวถึงความรู้สึกในตอนนั้นว่า	
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ตอนถูกจับหนูท้องมา 1 เดือนพอดี ไม่รู้ว่าตัวเองท้อง พอมาถึงที่เรือนจ�า

หนองคายประมาณ 2 อาทิตย์ เมนส์ไม่มา หนูก็เลยให้เจ้าหน้าที่ที่นั่น

ตรวจ บอกว่าท�าไมหนูเมนส์ไม่มา เขาบอกว่าตกใจที่ยาเยอะหรือเปล่า 

ไม่ค่ะหนูไม่เคยเป็นแบบนี้ ถึงหนูตกใจขนาดไหนเมนส์หนูก็ไม่เคยเลื่อน 

ทีนี้เขาก็เลยมาตรวจก็บอกว่าท้อง 1 เดือน ทางบ้านรู้ก็บอกว่าอย่าเอา

ลูกออกนะ บอกให้กินอะไรที่บ�ารุง หนูก็เสียใจ นอนร้องไห้อยู่ 3 วัน 

หมอท่ีหนองคายกับเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าดูแลเขาด้วยนะเผื่อเขาไปกิน

อะไรเอาลูกออก หนูก็นอนร้องไห้ท�าใจอยู่ 3 วัน

	 เรือ่งเล่าของผูม้คีรรภ์ขณะอยูใ่นเรอืนจ�าแสดงให้เห็นว่า	 ผู้ต้องขังซึง่ต้ังครรภ์มคีวามรูสึ้ก

วิตกกังวลและเครยีดกับการตัง้ครรภ์ขณะอยู่ในเรอืนจ�ากับ		3	เรือ่งใหญ่ๆ	ได้แก่	(1)	สภาพแวดล้อม

ทางกายภาพและสังคมของเรือนจ�า	 (2)	 การเข้าถึงอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อครรภ์	 และ	 (3)	

การเข้าถึงบริการการตรวจสุขภาพครรภ์และการฝากครรภ์	

 	 สภำพแวดล้อมในเรือนจ�ำ การศึกษาที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า	 เรือนจ�าของไทยไม่

สามารถรองรับผู้ต้องขังหญิงที่เพิ่มจ�านวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว	 เรือนจ�ากลายเป็นสถานที่ที่มีผู้

ต้องขังอยู่กันเบียดเสียดแออัดโดยเฉพาะเรือนนอนซึ่งส่วนมากผู้ต้องขังต้องนอนกันอย่าง

แออัดยัดเยียด	 ไม่มีอากาศถ่ายเท	 รวมไปถึงการขาดแคลนสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานโดย

เฉพาะน�า้สะอาด	สถานทีน่อนไม่มอีากาศถ่ายเท	เรอืนจ�าบางแห่งจดัให้ผูท่ี้อายุครรภ์สงู	แยกออกมา

นอนต่างหากจากผู้ต้องขังทั่วไป	บางแห่งจัดให้นอนรวมกับผู้สูงอายุ	บางแห่งจัดให้นอนรวมกัน

ในห้องที่มีเฉพาะผู้ตั้งครรภ์	 และบางแห่งจัดให้อยู่กับผู้กักถูกขัง	 ความพยายามเหล่านี้เป็นไป

เพ่ือลดความยากล�าบากของผู้ที่ท้องแก่ซึ่งต้องการพ้ืนท่ีการนอนท่ีไม่เบียดเสียดยัดเยียด	

นอกจากน้ีโดยท่ัวไปเรือนจ�าจะจัดให้ผู ้ ต้ังครรภ์อาบน�้าพร้อมๆ	กับผู ้สูงอายุ	เพ่ือป้องกัน

การแย่งกันอาบน�้า	การกระแทกกัน	และการเบียดกันจนลื่นหกล้ม

	 นอกจากนี้ผู้ต้องขังหญิงซึ่งตั้งครรภ์ยังมองว่า	 สภาวะแวดล้อมทางสังคมของเรือนจ�า

เต็มไปด้วยระเบียบกฎเกฑ์	และมีความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับผู้ต้องขัง	

ท�าให้ผูต้ัง้ครรภ์ต้องพยายามไม่ร้องขออะไรเป็นพิเศษ	 เช่น	 เมือ่มอีาการแพ้ท้องก็จะพยายามอดทน	

ไม่แสดงออก	หรือเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับครรภ์ของตนเองก็จะปรึกษาผู ้ต ้องขังด้วยกัน	
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สภาวะน้ีมีแนวโน้มจะด�ารงอยู่ในเรือนจ�าซึ่งเจ้าหน้าท่ีในแดนหญิงบางคนมีการควบคุมส่ังการ

ในลกัษณะของการใช้อ�านาจ	 มกีารใช้เสยีงดงั	 หรอืแม้แต่การสัง่ลงโทษผูต้้องขังอยู่ตลอดเวลา	

ส่วนเรือนจ�าที่เจ้าหน้าที่แดนหญิงควบคุมดูแลผู้ต้องขังแบบมีเมตตา	ผู้ตั้งครรภ์จะรู้สึกสบายใจ

เกี่ยวกับครรภ์ของตนเองมากกว่า	

 กำรเข้ำถึงอำหำรท่ีมีประโยชน์ต่อครรภ์	ผู้ตั้งครรภ์จะมีความรู้และประสบการณ์

ซึ่งอาจเป็นประสบการณ์ตรงหรือจากการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ	 ว่า	 ผู้หญิงท่ีต้ังครรภ์จะต้อง

ดูแลเรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่เฉพาะกับตัวเอง	 แต่ยังหมายถึงลูกในครรภ์

ด้วย	 สังคมไทยจะสืบทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารที่ผู้ตั้งครรภ์ควรรับประทาน

และควรงดเว้นเพื่อให้เด็กในครรภ์มีร่างกายแข็งแรง	มีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์	สุขภาพแข็งแรง	

มีผิวพรรณสะอาดสดใส	และมีน�้าหนักตัวไม ่น ้อยหรือมากเกินไป	ความรู ้ที่สั่ งสมนี้

มาจากประสบการณ์ของคนหลายรุ่นผนวกกับความรู้สมัยใหม่เก่ียวกับการดูแลสุขภาพของ

ผู้ตั้งครรภ์มีอยู่โดยทั่วไป	 เช่น	 ต้องรับประทานอาหารประเภท	 ไข่	 นม	 รวมทั้งอาหารที่มีโปรตีน	

รวมทั้งผักและผลไม้	 เป็นประจ�า	 เพื่อให้ลูกได้รับสารอาหารครบถ้วน	 ไม่รับประทานอาหาร

หวานมากกินไป	 ส่วนผู้ท่ีมีอายุครรภ์มากขึ้นควรรับประทานอาหารท่ีช่วยให้เลือดไหลเวียนดี	

และอาหารที่ช่วยเพิ่มน�้านม	 เช่น	 แกงเลียง	 หรืออาหารที่มีส่วนประกอบของหัวปลี	 ใบกะเพรา	

กุยช่าย	กานพลู	มะละกอ	ฟักทอง	ขิง	และใบแมงลัก	นอกจากนี้ผู้ที่เคยตั้งครรภ์มาก่อนมักจะมี

ประสบการณ์ของการรับประทานอาหารเสริมที่เชื่อว่าเป็นการบ�ารุงครรภ์	 อย่างไรก็ตามการอยู่

ในเรือนจ�ามีข้อจ�ากัดมากมายในการเข้าถึงอาหารที่เชื่อกันว่าเหมาะสมและมีประโยชน์ส�าหรับ

ผู้ตั้งครรภ์	แต่บางเรือนจ�าก็จะจัดอาหารพิเศษส�าหรับผู้ตั้งครรภ์ให้บ้าง	เช่น	มีนมและไข่	เพิ่มให้	

โดยทั่วๆ	 ไปจะใช้ค�าพูดคล้ายๆ	 กันว่า	 อยู่ข้างนอกจะรับประทานอาหารต่างไปจากช่วงไม่ได้

ท้อง	เช่น	ผัก	ผลไม้	ไข่	นม	ไก่	หมู	ผู้ต้องขังคนหนึ่งกล่าวว่า	

อยู่ในน้ีเราเลือกกินไม่ได้ มีสตางค์ค่อยเลือกกิน ถ้าไม่มีก็กินข้าวของ

หลวง ก็กลัวลูกไม่สมบูรณ์อย่างตอนแพ้ท้องอยากกินอะไรก็ไม่ได้กิน 

อยู่ข้างนอกเราหากินได้สารพัด แต่ท่ีนีก็่มใีห้นมส�าหรบัคนท้อง  แล้วก็มไีข่

ให้เป็นพิเศษวันละสองฟอง ฟักทองหนึ่งชิ้น ตอนท้องอยู่ข้างนอกก่อน

นอนจะกินผลไม้ น�้ามะพร้าว คือรู้ว่าต้องกินนมกินผลไม้เยอะๆ ลูกถึงจะ

แข็งแรง 
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	 ในช่วงมานานมาน้ี	 เรอืนจ�าท่ัวประเทศไม่อนุญาตให้ญาติน�าอาหารมาฝากให้ผูต้้องขัง	

ด้วยเหตุผลว่าเพื่อป้องกันการน�าสิ่งต้องห้าม	 เช่น	ยาเสพติด	ปะปนมาในอาหารหรือในภาชนะ

ที่ใส่อาหารท�าให้ผู้ต้องขังต้องบริโภคอาหารที่เรือนจ�าจัดหาให้	 หรือบางคนซึ่งพอมีเงินอาจสั่ง

ซื้ออาหารของเรือนจ�าได้	แต่ก็ยังมีข้อจ�ากัดอยู่หลายประการ	ผู้ต้องขังคนหน่ึงใช้ค�าพูดว่า	

“มันล�าบากค่ะ เพราะว่าเรื่องความเป็นอยู่ อาหารการกิน มันหาซื้อบ�ารุงไม่ได้เหมือนข้างนอก 

เวลาเราจะซื้ออะไรเราต้องไปเข้าแถวซื้อ บางทีมันก็ไม่พอ”	ความเข้มงวดในเรื่องการห้าม

น�าอาหารมาให้ผู ้ต้องขัง	มีผลท�าให้ญาติไม่สามารถน�าอาหารท่ีเชื่อว่ามีประโยชน์ส�าหรับ

ผู้ตั้งครรภ์มาฝากเย่ียมได้		ความเชื่อว่าคนตั้งครรภ์ต้องรับประทานอาหารที่แตกต่างจาก

คนทั่วไป	ประกอบกับข้อจ�ากัดของการเข้าถึงอาหารท่ีเหมาะส�าหรับคนต้ังครรภ์โดยเฉพาะ

ผู้ที่ไม่สามารถซื้ออาหารพิเศษที่ทางเรือนจ�ามีขายได้	 ท�าให้ผู้ตั้งครรภ์รู้สึกผิดท่ีเป็นต้นเหตุ

ท�าให้ลูกไม่ได้รับการบ�ารุงเท่าที่ควร		

 กำรเข้ำถงึกำรให้ค�ำปรกึษำสขุภำพครรภ์และกำรฝำกครรภ์	ในระหว่างการตัง้ครรภ์	

ผู ้ต้องขังหญิงจะได้รับการตรวจครรภ์จากเจ้าหน้าท่ีพยาบาลทุกเดือน	และทางเรือนจ�า

จะน�าผูต้ัง้ครรภ์ไปฝากครรภ์ท่ีโรงพยาบาลซึง่รบัผดิชอบพ้ืนท่ีท่ีเรอืนจ�าต้ังอยู่	 แพทย์ในโรงพยาบาล

จะตรวจเชค็สขุภาพครรภ์	 ท�าอลัตร้าซาวด์	 และบอกช่วงเวลาซึง่เป็นก�าหนดคลอด	 ผูต้้องขงัหญิง

บางคนอาจยังวิตกกังวลเก่ียวกับการตั้งครรภ์ในช่วงเวลาและสถานท่ีท่ีผู ้เป็นแม่มองว่า

ไม่ใช่บ้าน	 บางคนมคีวามเครยีดจากการต้องเข้ามาอยู่ในเรอืนจ�าปะปนมาด้วย	 ท�าให้ย่ิงเครยีด

มากขึ้น	 บางคนรู้สึกกังวลที่ลูกไม่ดิ้นเลยทั้งๆ	 ที่ในครรภ์ก่อนเป็นช่วงเวลารู้สึกได้ว่าลูกในท้อง

เริ่มดิ้นแล้ว	เมื่อรู้สึกว่ามีความไม่ปกติเกิดข้ึน	ผู้ต้องขังจะปรึกษากับเจ้าหน้าท่ีพยาบาลก่อน	

ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะให้ค�าแนะน�าว่าไม่ให้เครียด	แต่ผู้ต้ังครรภ์บางคนก็ยังรูสึ้กว่า	หากอยู่ข้างนอก

จะสามารถไปหาปรกึษาทีส่ถานีอนามยัหรอืโรงพยาบาลได้	 ผูต้้องขงัคนหน่ึงสะท้อนความกังวล

ของตัวเองว่า				

หนูท้องได้สี่ห ้าเดือนแล้วลูกไม่ดิ้นเลย หนูก็ปรึกษาพยาบาลท่ีน่ี 

บอกว่าหนูเครยีดนอนไม่หลบั ลกูก็ไม่ดิน้เลย แต่เขาก็ไม่มยีาอะไรให้เรากิน 

หนูเครียดก็พยายามท�าใจให้สบาย เพราะมันมีผลกระทบต่อลูก 

คือพยาบาลบอกว่าถ้าหนูเครียด ลูกก็เครียดด้วย 
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	 ในเรือนจ�าบางแห่งมีเจ้าหน้าท่ีจากสภากาชาดไทยเข้ามาให้ความรู้กับผู้ต้ังครรภ์ว่า

ควรปฏิบัติตัวอย่างไร	 ควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนคลอด	 การเลี้ยงดูเด็กที่เพิ่งเกิดใหม่	 รวมทั้งมี

การสอนให้บริหารร่างกายขณะตั้งครรภ์เพ่ือให้ร่างกายแข็งแรงและคลอดง่าย	ผู้ต้องขัง

ที่ตั้งครรภ์มองว่า	ได้รับประโยชน์จากการอบรมในลักษณะนี้	เพราะบางครั้งก็มีเรื่องเล่ากันต่อๆ	

มาถึงเด็กที่คลอดในขณะท่ีแม่อยู่ในเรือนจ�า	ตัวอย่างเช่น	มีเรื่องพูดกันต่อๆ	มาอยู่ในเรือนจ�า

ผูต้้องขงัทีค่ลอดลกูก่อนก�าหนดถึงเกือบ	2	เดอืน	เดก็ออกมาตัวเล็กนิดเดียว	ไม่แข็งแรงจงึมกีารเดา

กันไปต่างๆนานาว่า	เป็นเพราะแม่เครียดบ้าง	ทานอาหารไม่ครบหมู่บ้าง	ไม่ได้ออกไปตรวจท้อง

บ้าง	 การมีผู้รู้เข้ามาให้ค�าปรึกษาแนะน�า	 ตอบค�าถามและข้อข้องใจต่างๆ	 ท�าให้ผู้ตั้งครรภ์รู้สึก

อบอุ่นใจและสบายใจขึ้นมาก

ใกล้คลอด
	 ช่วงใกล้คลอด	เป็นเวลาที่ผู ้ตั้งครรภ์ในเรือนจ�ามีความวิตกกังวล	เพราะนอกจาก

จะไม่มีสามีหรือญาติพี่น้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด	 และเตรียมพร้อมจะพาไปโรงพยาบาลเมื่อ

เจ็บท้องคลอดแล้ว	ยังมีการบอกกันต่อๆ	มาว่า	ทางเรือนจ�าจะคอยจนใกล้เวลาคลอดจริงๆ	

ซึ่งโดยทั่วไปจะต้องรอการตรวจเช็คปากมดลูกว่าเปิดถึง	 5	 เซนติเมตร	 เพื่อยืนยันว่าจะไม่ต้อง

ไปคอยที่โรงพยาบาลนานเกินไป	 แต่ก็มักจะมีเร่ืองราวท่ีท�าให้ผู้ต้ังครรภ์กังวลใจเพราะมีกรณี

ที่บางคนคลอดก่อนที่ปากมดลูกจะเปิดครบตามเกณฑ์	 ไปโรงพยาบาลไม่ทัน	 หรือ	 บางคนน�้า

คร�่าแตกเลือดออกมากจนเป็นอันตราย	 นอกจากนี้ผู้ตั้งครรภ์ยังกังวลว่า	 ช่วงเวลาที่ตัวเองจะ

คลอดเป็นตอนกลางคนื	 เมือ่ปากมดลกูเปิดแล้วแต่เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถพาออกไปโรงพยาบาล

ได้ทัน	เพราะการพาผู้ต้องขังออกไปนอกเรือนจ�าต้องผ่านกระบวนการขออนุญาตตามขั้นตอน	

	 อย่างไรก็ตามทางเรือนจ�า	ได้วางระบบในการดูแลและพาผู้ต้องขังออกไปคลอดท่ี

โรงพยาบาลเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉิน	ตามปกติในเรือนนอนจะมีแม่ห้องหรือผู้ต้องขังหญิง

ทีค่อยช่วยเหลอืและประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี	หากผูต้ัง้ครรภ์อยู่ในเรอืนนอนทัว่ไป	แม่ห้องจะเป็น

ผู้แจ้งเจ้าหน้าที่ถึงสถานการณ์ของผู้หญิงที่ก�าลังจะคลอด	 ในบางเรือนจ�าให้แม่ห้องมีนกหวีด

เพ่ือเป่าแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าท่ีทราบ	และมาไขกุญแจเรือนนอนเพ่ือให้ด�าเนินการส่งผู้หญิง

ไปยังโรงพยาบาลต่อไป	หากในเรือนจ�าใดให้ผู้ต้ังครรภ์นอนรวมกับแม่และเด็ก	พ่ีเล้ียงเด็ก

ซึ่งถูกจัดให้นอนอยู่ในห้องเดียวกับผู ้ต้องขังหญิงท่ีตั้งครรภ์และแม่ลูกอ่อนก็จะเป็นคน

ช่วยท�าหน้าที่นี้
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	 ผู ้ต ้องขังหญิงมักจะอดทนรอ	โดยเฉพาะเมื่อปวดท้องคลอดในเวลากลางคืน

เพราะไม่แน่ใจว่าอาการปวดท้องที่เกิดขึ้นจะเป็นการปวดท้องใกล้คลอดหรือไม่	หากให้แม่ห้อง

ส่งข่าวให้เจ้าหน้าที่แล้วเกิดไม่ใช่การปวดท้องคลอดจริงๆ	ก็อาจถูกต�าหนิ	นอกจากนี้ผู้ตั้งครรภ์

ยังอาจเกรงใจผู ้ต้องขังอื่นๆ	ที่ต้องตื่นขึ้นมากลางดึกด้วย		ดังน้ันการจะแจ้งเจ้าหน้าท่ีว่า

ปวดท้องคลอดจึงมักท�ากันด้วยความระมัดระวังท้ังตัวผู้ต้ังครรภ์และแม่ห้อง	 หากผู้ตั้งครรภ์

พอทนได้ก็มักจะรอจนถึงรุ่งเช้า	วิภาวีเล่าประสบการณ์ของตัวเองตอนปวดท้องคลอดว่า	

หนูปวดท้องตี 5 ไม่ปวดมาก ก็เลยไม่ได้แจ้งรอถึงเช้าอาบน�้าเสร็จ 

คิดว่าทนได้เลยไม่แจ้ง พอปวดมากเพ่ือนก็บอกเจ้าหน้าท่ี เขาก็ให้ไป

ห้องพยาบาลและดวู่ามดลกูเปิดก่ีเซน็แล้ว ของหน ู4 เซน็ หนปูวดท้องด้วย 

เขาก็พาไปที่ฝ่ายปกครองไปพิมพ์นิ้วก็ตรวจสอบดูประวัติเรา แล้วก็มีรถ

มารับข้างหน้าเรือนจ�า เขาขับรถไปส่งท่ีโรงพยาบาล ถึงโรงพยาบาล

หนูก็คลอดเลย คลอดตอน 8 โมง 

	 การด�าเนินการเพ่ือส่งตัวไปโรงพยาบาลจะใช้เวลาพอสมควรก่อนได้รับอนุญาตส่งตัว

ไปโรงพยาบาล	โดยทั่วไปอาจใช้เวลา	ประมาณ	1	–	2	ชั่วโมง	การออกไปโรงพยาบาลทางเรือน

จ�าจะให้ใส่ชุดของผู้ต้องขังหรือที่เรียกว่าชุดหลวงออกไป	ผู้ต้องขังรู้สึกว่าการใส่ชุดผู้ต้องขังออก

ไปโรงพยาบาลท�าให้ตนเองเป็นจุดสนใจและถูกมองจากคนอื่นๆ	ว่าเป็นนักโทษ	ท�าให้รู้สึกไม่ดี	

หากได้ใส่ชุดคลุมท้องเหมือนคนทั่วไปจะรู้สึกสบายใจขึ้น	

ก�รคลอดที่โรงพย�บ�ล
	 พ.ร.บ.	ราชทัณฑ์	พ.ศ.	2560	ก�าหนดไว้ในมาตรา	58	ว่า	ให้เรือนจ�าจัดเตรียมให้

ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ได้คลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนอกเรือนจ�า	 ณ	 ท้องที่

ที่เรือนจ�านั้นตั้งอยู่	 หากเด็กคลอดในเรือนจ�า	 ห้ามมิให้บันทึกว่าเด็กเกิดในเรือนจ�า	 โดยให้ระบุ

เฉพาะท้องที่ที่เรือนจ�านั้นตั้งอยู่	 ซึ่งก่อนหน้านี้การคลอดของผู้ต้องขังเกือบทั้งหมดก็เป็นการ

คลอดในโรงพยาบาล	(นภาภรณ์	หะวานนท์และคณะ,	2555)	ดงันัน้การคลอดท่ีเกิดขึน้จงึเป็นไป

ตามหลักการแพทย์	 ซึ่งแน่นอนว่า	 ผู้คลอดบุตรอาจมีปัญหาแตกต่างกันออกไป	 บางคนมี

ประวัติเคยแท้งลูก	 หรือเคยมีลูกเสียชีวิตเพราะร่างกายไม่แข็งแรง	 หรือเป็นคนคลอดลูกยาก

โดยธรรมชาติเพราะเชิงกรานแคบ	 ผู้ที่มีปัญหาเช่นนี้อาจจะใช้เวลาในการคลอดนานกว่าปกติ	
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และต้องฉดียาช่วยเร่งให้คลอด	โดยท่ัวไปการไปคลอดท่ีโรงพยาบาลจะไม่มปัีญหาในทางการแพทย์	

	 อย่างไรก็ตามผู้ต้องขังหญิงซึ่งไปคลอดท่ีโรงพยาบาลมีประสบการณ์หลังการคลอด

คล้ายๆ	กัน	โดยเฉพาะการรู้สึกว่าตนเองแปลกแยกจากผู้คลอดบุตรคนอื่นๆ	หลังจากการคลอด

แม่จะถูกพามานอนพักในห้องพักผู ้ป ่วยรวมกับคนอื่นๆ	ที่มาคลอดลูก	ผู ้ต ้องขังหญิง

จะพูดคล้ายๆ	กันว่า	เมือ่ถูกพามาถึงเตยีงเจ้าหน้าทีจ่ากเรอืนจ�าจะน�าโซ่มาลอ็คขาข้างหน่ึงไว้กบั

ปลายเตียงและสั่งห้ามผู้ต้องขังหญิงพูดคุยกับคนอื่นๆ	 ช่วงเวลานี้เองที่ผู้เป็นแม่ถูกย�้าเตือนถึง

สถานะการเป็น	 “นักโทษ”	 ของตัวเองอีกครั้ง	 แต่เป็น	 “นักโทษ”	 ท่ามกลางสายตาคนมากมาย	

ความรู้สึกหดหู่	 อับอาย	 และต�่าต้อย	 เข้ามาบดบังความปิติที่ได้ให้ก�าเนิดลูก	 ส่วนใหญ่แล้ว	

แต่ละคนจะพยายามน�าผ้าห่มมาปิดร่างกายส่วนท่ีถูกล่ามโซ่ไว้	แต่ก็ไม่สามารถหลีกหนีจาก

สายตาคนอื่นๆที่มองมา	ขวัญพูดถึงความรู้สึกเมื่อถูกพามาที่เตียงและถูกล็อกด้วยโซ่ว่า

พอคลอดเสร็จแล้ว เขามาที่เตียง ล่ามขาแล้วเอาติดกับปลายเตียง 

เราก็พลิกตัวล�าบาก คือ เราต้องพลิกให้ลูกกินนม แต่โซ่มันไม่ยาวพอ 

ความรู้สึกตอนนั้นหดหู่เลย ต้องเอาผ้ามาปิดโซ่ เขาไม่ให้คนอื่นมาคุย

กับเรา เขาก็อยากมาเล่นเพราะลูกเราตัวใหญ่ หนูก็บอกน้าหนูคุยไม่ได้

เพราะหนเูป็นนกัโทษ หนจูะโดนเจ้าหน้าทีด่ไุม่ให้คยุกับคนอืน่ คนทีไ่ปเฝ้าไข้

เขาเห็นเขาก็งงว่าล่ามท�าไม ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีๆ ไปเฝ้าไม่ใส่ชุดเจ้าหน้าท่ีนะ

ใส่ชุดธรรมดา เขาก็ส่งสายตาว่าล่ามโซ่ท�าไม อยากคุยจังเลยกับเตียงนี้ 

นอนติดๆ กันยังคุยไม่ได้เลย

	 การล็อคขาแม่ซึ่งนอนพักอยู่ที่เตียงของโรงพยาบาลเกิดจากความไม่มั่นใจว่าผู้ต้อง

ขังจะพยายามหนีหรือไม่	เพราะแม้เจ้าหน้าที่จะไปเฝ้า	แต่ก็อาจมีช่วงจังหวะของการที่ผู้ต้องขัง

หาโอกาสเล็ดลอดหนีออกไปได้	 การเคยมีผู้หลบหนีไปย่ิงท�าให้เจ้าหน้าท่ีต้องเลือกใช้วิธีการ

ล็อคผู้ต้องขังไว้กับเตียง	 เจ้าหน้าที่บางคน	 เข้าใจความรู้สึกของผู้ต้องขังและจะบอกผู้ต้องขังว่า

ต้องขอใช้โซ่ล็อค	 เพราะความจ�าเป็น	 แต่หากจะไปเข้าห้องน�้าก็ให้บอก	 บางคนก็มาน่ังอ่าน

หนังสืออยู่ใกล้ๆ	 และปลดโซ่ให้ชั่วคราวเพื่อให้แม่ให้นมลูกได้สะดวกขึ้น	 นอกจากการถูกใช้โซ่

ล็อกขาให้ติดกับเตียงจะท�าให้ผู้หญิงรู้สึกหดหู่ใจแล้ว	 การถูกล็อกยังท�าให้ผู้หญิงรู้สึกกดดัน

เก่ียวกับการจะไปเข้าห้องน�้าเพราะเกรงใจเจ้าหน้าท่ี	และทุกครั้งท่ีเจ้าหน้าท่ีมาปลดโซ่
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คนก็จะพากันมอง	 ท�าให้ผู้หญิงพยายามที่จะไปห้องน�้าให้น้อยที่สุด	 ช่วงเวลาของการอยู่ที่โรง

พยาบาลจึงเป็นช่วงที่ผู้หญิงรู้สึกอึดอัด	 ไม่สบายทั้งกายและใจ	 และอยากกลับเรือนจ�าให้เร็ว

ที่สุด

	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้ต้องขังหญิงหลายคนมีความรู้สึกดีๆ	 จากการกระท�าที่แสดงถึงน�้าใจ

ของคนรอบข้างผู้ต้องขังหญิงคนหน่ึงกล่าวถึงความประทับใจท่ีได้รับแม้ในช่วงท่ีก�าลังรู้สึกหดหู่

ใจเก่ียวกับสถานะของการเป็น	“นักโทษ”	แม้แต่เพ่ิงจะคลอดลกู	ก็ต้องมโีซ่ผกูตดิข้อเท้าไว้กับเตยีง	

ไม่เพียงแต่จะลุกเดินไม่ได้เท่าน้ันแต่ยังต้องอดทนกับการถูกจ้องมองของคนอื่นๆ	 ซึ่งมีชีวิต

อย่างอิสระ	แต่ก็มีพยาบาลที่ยังคอยเข้ามาช่วยเหลือโดยไม่รังเกียจว่าเป็นนักโทษ	แต่ยังมอง

ว่า	 เธอคือมนุษย์คนหนึ่งที่เมื่อยามล�าบากก็ต้องการคนเห็นใจ	 เข้าใจ	 ความรู้สึกนี้สะท้อนออก

มาในค�าพูดสั้นๆ	แต่มีความหมาย	ดังนี้	

ทีข่าลอ็คไว้กับเตยีง แล้วเวลาเราจะเข้าห้องน�า้เขาก็พาไป บางทบีางช่วง

เจ้าหน้าท่ีเรอืนจ�าเข้าไปด้วยไม่ได้ เวลาจะเข้าห้องน�า้ก็ต้องล�าบากพยาบาล 

บางทีก็ขออโหสิกรรมกับเขา ถึงแม้จะเป็นหน้าท่ีแต่ว่ามันก็เกินไป 

แต่เราก็ลุกไปเองไม่ได้ เรามีความรู้สึกว่าเขาต้องท�าให้มากเกินไป เขาดี

เกินไปค่ะ เขาดูแลเราดีเกินไป

	 ท่ามกลางสายตาคนที่คอยมองมาอย่างสงสัย	 อยากรู้อยากเห็น	 ผู้ต้องขังคนหน่ึง

กล่าวว่า	บางทีก็มีความรู้สึกดีๆ	 เกิดขึ้น	 เพียงแค่เขาเดินผ่านมาที่เตียงเรา	แล้วแอบส่งส้มเขียว

หวานให้	 พร้อมกับกระซิบบอกว่า	 “ลูกน่ารัก สู้ๆ นะ”	 ส่ิงท่ีเขาท�ามีความหมายกับเรามาก	

นอกจากนี้ยังมีผู้ต้องขังคนหนึ่งเพ่ิงคลอดลูกคนแรก	 หมอน�าพวงมาลัยมาแขวนให้ข้างเตียง

บอกว่าเพื่อเป็นสิริมงคล	 และน�าเสื้อผ้าเด็กให้เป็นของขวัญ	 1	 ชุด	 ผู้ต้องขังพูดถึงความรู้สึกดีๆ	

ในตอนนั้นว่า	

ตื้นตันพูดไม่ออกดีใจมากกว่าเสียใจลูกออกมาครบ 32 ก็ดีใจแล้ว 

ตัวใหญ่เบ้อเร่อเลย หมอเขาก็ให้ของขวัญเพราะเป็นท้องแรก เขาก็เอา

พวงมาลัยมาห้อยที่เตียงเรา เป็นเคล็ดของเขา แล้วเขาก็ให้ชุดเด็กอ่อน

ชุดหนึ่ง ก็เป็นอะไรที่ดี หนูก็ภูมิใจตื้นตัน
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	 นิภาเล่าถึงความประทับใจในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ได้ท�าให้	และไม่เคยลืมว่า	การคลอดของ

ตนเองมีความเจ็บปวดมากเพราะเด็กคลอดยาก	จนคิดว่าจะเอาชีวิตไม่รอด	แต่ในที่สุดก็คลอด

ลูกเป็นเด็กผู้ชายแข็งแรง	 เมื่อถูกพามาที่เตียงพักคนไข้	 เจ้าหน้าที่เตรียมโจ๊กร้อนๆ	 กับโอวัลติน

ไว้ให้	สร้างความรู้สึกที่อบอุ่นและเป็นสิ่งที่นิภาไม่เคยลืมเลย	นิภาเล่าว่า

ตอนคลอดหนูเจ็บท ้องตั้งแต ่ เ ท่ียงคืน พอตีห ้าน�้าคร�่ามันก็แตก

มนัไม่มนี�า้หล่อเลีย้งเดก็ เขาก็เอาไปท่ีโรงพยาบาล ไปรอคลอด ก็ไม่ออก 

เขาก็จะผ่าก็ให้งดข้าวงดน�้า หนูไม่ได้กินข้าวกินน�้าหนูก็เมื่อยไม่มีแรง

แล้วเหมือนจะตายเลย เขาให้น�้าเกลือแล้วก็ฉีดยาเร่งแต่มันก็ไม่มีแรง 

ทัง้วันจนประมาณทุม่ห้าสบิถึงได้คลอด ไม่ต้องผ่า ตอนเจบ็ท้องมนันานมาก 

หนูถามตวัเองว่าจะรอดไหม หนูก็ร้องหาพ่อหาแม่ ตอนน้ันไม่รูจ้ะท�าไงดี 

คลอดลูกออกมาเขาบอกว่า แม่ลูกเป็นผู้ชายนะ หนูก็นอนหนูก็ยังไม่มี

แรงเลย เขาบอกกอดลกูหน่อยเขาก็เอามอืหนูไปกอดลกู เจ้าหน้าท่ีก็ซือ้ข้าว 

ซื้อโอวันตินร้อนๆ กับขนมปังไว้ให้กินตอนท่ีคลอดลูกเสร็จ เหมือนได้

เกิดใหม่อีกครั้ง

	 ความเห็นอกเห็นใจและน�้าใจท่ีเจ้าหน้าท่ีซึ่งไปเฝ้าผู ้ต้องขังที่ออกไปคลอดลูกท่ี

โรงพยาบาลมีคุณค่ามากส�าหรับผู้ต้องขัง	 โดยทั่วไปในช่วงของการคลอดใหม่ๆ	 แม่ซึ่งต้องผ่าน

ความเจบ็ปวดมาอยากมโีอกาสได้พบญาตพ่ีิน้อง	อยากให้มคีนมาดูแลให้ก�าลังใจ	แต่ตามระเบยีบ

ของเรือนจ�าจะไม่อนุญาตให้มีญาติมาเย่ียมที่โรงพยาบาล	แต่หากมาก็จะไม่สามารถเข้าไป

ทีเ่ตยีงคนไข้ได้	เจ้าหน้าทีบ่างคนมคีวามเหน็ใจทัง้กับคนท่ีมาเย่ียมและตัวผู้ต้องขัง	แต่ก็ไม่สามารถ

อนุญาตให้ผู้มาเย่ียมมาที่เตียงคนไข้ได้	 แต่บางคนก็จะให้ผู้ต้องขังใช้โทรศัพท์พูดคุยกับญาติ

เพียงสั้นๆ	แต่มีความหมายกับแม่ซึ่งเพิ่งคลอดลูกมาก	

	 ในกรณีท่ีแม่ตัดสินใจที่จะให้ญาติมารับลูกไปเพราะไม่ต้องการน�าลูกกลับไปเลี้ยง

ในเรือนจ�า	ญาติมักจะมารับเด็กในช่วงท่ีผู้ต้องขังหญิงยังอยู่ท่ีโรงพยาบาล	นอกจากบางกรณี

ทีไ่ปรอรบัเดก็อยู่หน้าเรอืนจ�าเพราะสะดวกกว่ามาทีโ่รงพยาบาล	 การมคีนมารบัลกูไปเกือบจะทันที

หลงัคลอดเป็นความเศร้าเสยีใจของผูเ้ป็นแม่	 โดยเฉพาะความรูสึ้กท่ีไม่มโีอกาสให้ลูกได้กินนมแม่	

แต่ส่วนใหญ่ก็จะพยายามหักห้ามใจเพราะเชื่อว่าเด็กไม่ควรเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าหรือการที่มี



เหยื่อที่มองไม่เห็น   |     170

คนน�าลกูไปเลีย้งภายนอกเรอืนจ�าลกูจะมโีอกาสได้รบัอาหารและการเลีย้งดท่ีูดกีว่า	 แต่ก็มข้ีอเสยี

คือแม่ไม่ได้ใกล้ชิดลูก	 ไม่รู้ว่าลูกเป็นอย่างไร	 ผู้ต้องขังคนหนึ่งใช้ค�าพูดว่า	 “ความผูกพันไม่

เหมอืนกันถ้าเดก็ทีอ่ยู่กับเราถ้าเราได้เลีย้งเรารูใ้จเขาว่าเขาเป็นอย่างไร เขาต้องการอะไร แต่ลูกเราๆ 

ไม่รู้เลยว่าเขาต้องการอะไร เขาเป็นแบบไหนเราไม่รู้เลย”	 นอกจากนี้การที่ลูกไม่ได้กินนมแม่	

อาจท�าให้ลูกไม่มีภูมิต้านทาน	แม่ที่มีคนมารับลูกไปหลังคลอดต้องบีบน�้านมท้ิง	รู้สึกเสียดาย

ทีล่กูไม่ได้กินนมแม่	ความเสยีใจท่ีไม่ได้เลีย้งลกูหลงัคลอดสะท้อนออกมาจากค�าบอกเล่าของลกูน�า้	

ลูกน�้าเล่าถึงวันที่สามีกับแม่มารอท่ีเรือนจ�าและบอกว่าจะมารับลูกกลับไปเลยท�าให้ไม่มี

โอกาสได้ใกล้ชิดกับลูกว่า

ตอนเขาเอาลูกมาให้อุ้ม รู้สึกรักลูก น�้าตาไหล เรามีลูกแล้วหรือนี่ ตื้นตัน

บอกไม่ถูก ไม่เคยมีลูก แล้วมามีก็รู้สึกว่าอยากให้ความอบอุ่นกับลูก 

ตอนแรกคิดว่าจะเลี้ยงไว้ให้กินนมตัวเองจนสามเดือน แต่พอมาถึงน่ี 

ญาติมารับเลย จริงๆ ก็อยากให้ลูกอยู่กับเราก่อน เพราะลูกหนูคลอดมา

แล้วร้องตลอดเวลา หนูไม่ได้นอนเลยตอนอยู่โรงพยาบาลร้องเก่งมาก 

ตอนนั้นรู้สึกใจหายไม่อยากจะให้ลูกไป น�้าตาไหล แฟนบอกไม่เป็นไร

เดี๋ยวเขาจะดูแลให้ดีที่สุด เขาบอกไม่ต้องห่วง ลูกก็ไม่ได้กินนมเราเลย 

ตอนกลางคืนก็เหงา เขาให้นอนห้องเดียวกับแม่ลูกอ่อน ได้ยินเสียงลูก

คนอื่นร้องตกใจตื่นมาคิดว่าเสียงลูกตัวเอง  

	 โดยท่ัวไปหลงัคลอดแล้ว	 ถ้าไม่มคีวามผดิปกติ	 ผู้ต้องขังหญิงจะพักฟ้ืนอยู่ท่ีโรงพยาบาล	

ประมาณ	2-3	วัน	 โดยทั่วไปผู้ต้องขังหญิงจะดีใจที่ได้กลับเรือนจ�า	 เพราะการอยู่ที่โรงพยาบาล

จะลกุเดนิไปไหมาไหนไม่ได้	 เข้าห้องน�า้ไม่สะดวก	 และยังรูส้กึอดึอดัและไม่สบายใจทีต้่องถูกล่ามโซ่		

ถูกจ้องมอง	ผู้ต้องขังหญิงคนหน่ึงบอกถึงความรู้สึกเมื่อกลับมาถึงเรือนจ�าว่า	“โล่งเลยหนู 

คือเราเอาลูกวางในห้องเด็กเราจะต้องเดินมานี่นะ ต้องอาบน�้าได้ ไม่ต้องขอใครแล้วหนูโล่งเลย 

โล่งที่ว่าลูกออกแล้วด้วย โล่งที่ไปไหนมาไหนได้” 
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เลี้ยงลูกในเรือนจำ�
	 ในปี	2554	สถิตขิองกรมราชทัณฑ์ระบวุ่า	มเีดก็ซึง่อยู่กับแม่ในเรอืนจ�าจ�านวน	440		คน	

เด็กเหล่าน้ีส่วนใหญ่อายุไม่เกิน	1	ปี	เป็นเด็กซึ่งผู ้ต้องขังหญิงคลอดขณะอยู่ในเรือนจ�า	

เด็กเหล่าน้ีกระจายอยู่ตามทัฑสถานหญิง	เรือนจ�ากลาง	เรือนจ�าจังหวัดที่มีความพร้อม	

เรือนจ�าจังหวัดและเรือนจ�าอ�าเภอบางแห่งอาจไม่สามารถรับเด็กเข้ามาเล้ียงในเรือนจ�า	

เพราะไม่มีพ้ืนที่ท่ีจะจัดให้เป็นที่เลี้ยงเด็ก	 แม่จะได้รับค�าแนะน�าให้หาญาติพ่ีน้องมารับเด็ก

ไปตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาล	 และหากมีความจ�าเป็นที่ต้องน�าเด็กเข้ามาเลี้ยงจริงๆ	 เด็กก็จะต้อง

อยู่กับแม่โดยไม่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ	 ดังนั้นบางเรือนจ�าซึ่งแม้จะมีผู้ต้องขังหญิงแต่ก็ไม่มี

เดก็อยู่กับแม่ในเรอืนจ�า	การศกึษานีค้รอบคลมุเฉพาะเดก็ซึง่แม่คลอดขณะอยู่ในเรอืนจ�า	ไม่มเีดก็

ติดผู้ต้องขัง	 ซึ่งเป็นเพราะเด็กกลุ่มนี้มีจ�านวนน้อยมากและไม่พบเด็กกลุ่มนี้ในเรือนจ�าที่อยู่ใน

การศึกษานี้	 การน�าเสนอในส่วนนี้จะครอบคลุมประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่แม่คลอด

ขณะอยู่ในเรือนจ�าได้แก่	(1)	สถานะของเด็กและสภาพความเป็นอยู่	(2)	เติบโตในเรือนจ�า	และ		

(3)		เมื่อลูกต้องออกไปอยู่ในโลกภายนอก

	 สถำนะของเด็กและสภำพควำมเป็นอยู่	ในทางกฎหมายก�าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า	

ไม่ให้ระบสุถานทีเ่กิดของเด็กว่าเกิดในเรอืนจ�า	 ซึง่โดยท่ัวไปเดก็ก็จะคลอดในโรงพยาบาลอยู่แล้ว	

และแม้ว่าเกิดมีความจ�าเป็นหรือเหตุสุดวิสัยที่มีการคลอดในเรือนจ�า	 ก็ให้ระบุเฉพาะท้องท่ี

ที่เรือนจ�านั้นตั้งอยู่		ในพ.ร.บ.	ราชทัณฑ์	พ.ศ.	2560	ยังระบุไว้ด้วยว่า	ให้เด็กที่อยู่ร่วมกับมารดา

ในเรือนจ�าได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเด็กเพ่ือวินิจฉัยและ

ให้การรักษาตามความจ�าเป็น	 รวมทั้งการตรวจป้องกันโรค	 และการบริการด้านสุขอนามัย	

ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิที่เด็กพึงได้รับและจะละเมิดมิได้	

	 อย่างไรก็ตามชีวิตของเด็กมีมากกว่าการระบุว่าเกิดท่ีใดและการให้มีผู้เชี่ยวชาญด้าน

สุขภาพเด็กเข้ามาดูแลให้บริการด้านสุขอนามัยแก่เด็กเท่าน้ัน	ชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก

ในเรอืนจ�าในการศกึษาน้ีได้มาจากเรือ่งเล่าของแม่ซึง่เลีย้งลกูในเรอืนจ�า	 โดยผูเ้ป็นแม่ได้บอกเล่า

ประสบการณ์การเลี้ยงลูกและการเจริญเติบโตของลูกผ่านมุมมองของตนเองในฐานะผู้ต้องขัง	

ก่อนจะตัดสินใจให้ลูกอยู่กับตนเองหลังคลอด	ผู้ต้องขังหญิงต่างตระหนักดีว่า	เรือนจ�ามีสภาวะ

แวดล้อมที่ไม่เหมาะกับการเลี้ยงดูเด็กทารก	ไม่เพียงแต่ความแออัดของผู้ต้องขังท่ีมารวมกัน

อยู่ในที่คับแคบ	และการขาดแคลนสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	ในการเลี้ยงเด็กทารก	
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เช่น	ผ้าอ้อมและข้าวของเครือ่งใช้ของลกู	น�า้สะอาด	น�า้ร้อน	แต่ยังหมายรวมถึงการท่ีแม่ต้องท�าตาม

ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆในฐานะผู้ต้องขัง	 ตารางเวลาที่ก�าหนดไว้อย่างเข้มงวด	 และข้อห้าม

ต่างๆ	 ล้วนท�าให้ผูเ้ป็นแม่ขาดความเป็นอสิระทีจ่ะท�าหน้าทีข่องแม่ได้อย่างสมบรูณ์	 ความรูส้กึนี้

สะท้อนออกมาเป็นค�าพูดของแม่คนหนึ่งว่า	

ถ้าทางบ้านหนมูฐีานะทางบ้านไม่ล�าบากหนูกใ็ห้ลกูไปอยู่ข้างนอกดกีว่า 

เพราะความเป็นอยู ่ข ้างนอกต้องดีกว่าอยู ่แล้วๆ สถานท่ีอย่างน้ี 

ไม่สมควรให้เด็กมาอยู่ คือถึงเขาจะมีห้องให้อยู่ ได้อยู่ใกล้แม่ก็จริง

แต่กไ็ม่อยากให้ลกูมาอยู่อย่างนี ้โอกาสข้างนอกมนัต้องดกีว่าอยู่ในนีอ้ยู่แล้ว

	 แต่ละเรือนจ�ามีนโยบายเก่ียวกับการให้แม่ใช้เวลากับลูกไม่เหมือนกัน	บางแห่ง

แม่สามารถเลีย้งลกูด้วยตัวเองโดยไม่ต้องท�างานในกองงานได้ถึง	1	ปี	ท�าให้แม่มโีอกาสใกล้ชดิลกู	

ได้ดูแลลูกตลอดเวลา	และท�าสิ่งต่างๆ	ให้ลูก	ตั้งแต่	ให้นม	เปลี่ยนผ้าอ้อม	อาบน�้า	ซักผ้าลูก	

เล่นกับลูก	ดูแลเมื่อเจ็บป่วย	ได้เห็นพัฒนาการของลูก	ท�าให้ไม่ต้องคิดหรือกังวลกับเรื่องอื่นๆ	

ผู้ต้องขังหญิงคิดคล้ายๆกันว่า	 การได้อยู่กับลูกท�าให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว	 แม้ว่าจะเหนื่อย

แต่ก็มีความสุข	 เป็นช่วงเวลาที่ไม่เคยลืม	 ผู้ต้องขังคนหนึ่งพูดถึงการเฝ้าดูการเจริญเติบโตของ

ลูกว่าเป็นความสุขที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในขณะที่อยู่ในเรือนจ�า

สามเดือนแรกเขาาจะไม่ร้อง กินแล้วนอน เป็นเด็กท่ีเล้ียงง่ายมาก 

หลังจากนั้นเขาก็เร่ิมอ้อแอ้เร่ิมร้องกินแล้วก็นอน เขาเป็นเด็กแข็งแรง

ไม่เคยไม่สบายเลย เริม่นัง่เริม่คลาน คลานไปจบัน่ันจบัน่ี พอได้เก้าเดอืน 

เขาก็เริ่มเดิน หนูตื่นเต้นมาก พอเดินได้เขาจะเดินไปทั่ว เดินไปทักทาย

คนนั้นคนนี้ พอสิบเอ็ดเดือน เขาเริ่มพูดได้แล้ว 

		 อย่างไรก็ตามมีเรือนจ�าหลายแห่งก�าหนดว่า	หลังจาก	คลอดได้	3	เดือนแล้ว	ให้แม่อยู่

กับลูกได้เฉพาะเวลากลางคืนส่วนตอนกลางวันจะจัดให้ผู้ต้องขังอื่นมาท�าหน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียงเด็ก	

ผู้เป็นแม่ต้องไปท�างานตามกองงาน	 ซึ่งวัตถุประสงค์ของการท�าเช่นน้ีก็เพ่ือให้แม่ได้มีเวลา

ส�าหรับการฝึกฝนทักษะการท�างานต่างๆ	 แต่เนื่องจากงานส่วนใหญ่เป็นงานซึ่งไม่ได้ช่วย

เพิ่มพูนทักษะฝีมือและเกือบจะไม่มีผลตอบแทนในรูปของเงินแต่อย่างใด	การไม่อนุญาตให้แม่
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อยู่กับลูกในตอนกลางวันจึงไม่ต่างจากการลงโทษแม่และลูกด้วยการไม่ให้ใช้เวลาร่วมกัน	

ในตอนกลางวันแม่ได้รับอนุญาตให้ละจากงานมาให้นมลูกเท่าน้ัน	 ให้นมลูกเสร็จก็ต้องกลับ

ไปท�างาน	ทั้งๆ	ที่หากเลือกได้แม่ต้องการใช้เวลาอยู่กับลูกให้มากที่สุด	เพราะรู้ดีว่าอีกไม่นานก็

จะมคีนมารบัลกูไปยู่ข้างนอก	แต่ด้วยสถานะของการเป็นผูต้้องขงัท�าให้ไม่มสีทิธิเลอืกหรอือธิบาย

ให้เจ ้าหน้าท่ีได้รับรู ้ ถึงความต้องการของตนเอง	ซึ่งมิได ้เป ็นความต้องการที่ เกินเลย	

เพราะในความเป็นจรงิเรอืนจ�ามไิด้ขาดแคลนแรงงานทีจ่ะท�างานท่ีรบัมาจากโรงงาน	 แต่งานทีร่บัมา

ให้ผู้ต้องขังท�าส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้องการช่วยให้ผู้ต้องขังใช้เวลาให้หมดไปเท่าน้ัน	ซึ่งเทียบ

ไม่ได้กับคุณค่าของการที่แม่จะได้อยู่กับลูก

	 โดยทั่วไปเรือนจ�าจะพยายามจัดพ้ืนท่ีเฉพาะส�าหรับการเลี้ยงเด็กในตอนกลางวัน	

ซึง่มกัจะเป็นห้อง	1	ห้อง	ท�าให้เดก็ได้มพ้ืีนท่ีส�าหรบัการนอน	การคลาน	หรอืเล่น	เด็กต้ังแต่แรกเกิด

จนถึงอายุ	1-2	ขวบจะรวมกันอยู่ที่นี่	(ส่วนใหญ่เรือนจ�าจะอนุญาตให้เด็กอยู่กับแม่ได้จนถึงอายุ

ประมาณ	1	ขวบ	และหากจ�าเป็นจรงิๆ	ก็อาจอยู่ได้ถึง	2	ขวบแต่จะมจี�านวนน้อยมาก)	ในห้องเดก็

จะมีที่นอนส�าหรับเด็กแต่ละคน	 บางทีก็จะมีของเล่นบางอย่างไว้ให้เด็กเล่น	 ที่นอนของเด็กจะ

วางกระจายไปตามพ้ืนที่ต่างๆ	ของห้อง	ส่วนพ่ีเลี้ยงเด็กก็จะน่ังกันอยู่ตามท่ีว่างท่ีเหลืออยู	่

โดยทั่วไปเรือนจ�าจะจัดให้เด็กแต่ละคนมีพี่เลี้ยง	 1	 คน	 เด็กจะมีขวดนมของตนเองไม่ปะปนกัน	

ส่วนในตอนกลางคืนเรือนจ�าทุกแห่งจะอนุญาตให้แม่นอนอยู่กับลูก	ก่อนนอนอาจจะเล่น

ด้วยกันก่อนซึ่งท�าให้ผู้ต้องขังหญิงคนอื่นๆ	 มีความสุขและเพลิดเพลินไปด้วย	 การได้อยู่กับลูก

ท�าให้แม่ไม่กังวลห่วงลูก	และท�าให้แม่และเด็กมีความผูกพันกันมาก

	 ทางเรือนจ�าจะจัดให้เด็กได้รับการฉีดวัคซีนต่างๆ	 จนครบถ้วน	 ท�าให้ผู้เป็นแม่ไม่ต้อง

กังวลกับเรื่องการฉีดวัคซีน	 แต่สิ่งที่แม่กังวลคือ	 การติดโรคบางอย่างจากผู้ต้องขังที่อยู่รวมกัน

มากๆ	เช่น	ไข้หวัด	วัณโรค	ส่วนใหญ่แล้วแม่จะไม่พยายามน�าลูกเล็กๆ	ออกไปอยู่รวมกับผู้ต้อง

ขังอื่นๆ	 นอกจากให้อยู่กับผู้ที่มีความไว้วางใจจริง	 ในบางเรือนจ�าซึ่งมีการประกอบอาหาร

ส�าหรับเจ้าหน้าที่หรือเพื่อน�าออกขายในร้านสวัสดิการจะมีโรงครัว	 แม่อาจไปขอสมุนไพรมาใช้

เพ่ือป้องกันหรือรักษาโรคเล็กน้อยๆ	เช่น	น�าหัวหอมหรือตะไคร้มาทุบและผสมน�้าอาบเด็ก	

บางคนจะน�าหัวหอมวางไว้ใกล้ที่นอนเด็กเพื่อให้เด็กหายใจสะดวก
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เติบโตในเรือนจำ�
	 เรอืนจ�าแต่ละแห่งจะมกีารจดัการเก่ียวกับการดูแลเด็กคล้ายๆ	กัน	คือจะจดัหาสิง่จ�าเป็น

ส�าหรับเด็กอ่อนและการดูแลเด็กอ่อนไว้ให้แม่	 เช่น	 ที่นอน	 ผ้าอ้อม	 ขวดนม	 ผงซักฟอกส�าหรับ

ซักผ้าเด็กโดยเฉพาะ	สบู่	ฟองน�้า	ผ้าขนหนู	ในกรณีท่ีแม่ไม่สามารถให้นมตัวเองแก่ลูกได	้

ทางเรือนจ�าจะจัดหานมผงให้เด็ก	ความเพียงพอของส่ิงต่างๆ	โดยเฉพาะนมผงเป็นสิ่งท่ีแม่

ทีไ่ม่มนีมให้ลกูรูส้กึกังวลมาก	 เพราะตัง้แต่เรอืนจ�าไม่อนญุาตให้ญาตนิ�านมผงมาฝากให้กับเดก็	

แม่ลูกอ่อนต้องเบิกนมผงจากทางเรือนจ�า	แต่มีเด็กบางคนที่กินมากกว่าปกติ	ท�าให้ต้องเบิกนม

บ่อยกว่าคนอื่น	และบางครั้งถูกเจ้าหน้าที่ดุ	นอกจากน้ียังมีกรณีท่ีเรือนจ�าไม่มีนมผงให้เบิก	

ซึ่งเป็นเรื่องที่แม่กังวลมากที่สุด	

	 การมีเด็กอยู่ในเรือนจ�าท�าให้แดนหญิงมีความสดชื่นแจ่มใส	 ผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่

มีลูกมาก่อน	 การได้เห็นเด็กๆ	 ท�าให้คิดถึงลูก	 และอยากเข้ามาขออุ้ม	 มากอด	 หรือมาเล่นด้วย	

แต่บางครัง้แม่จะรูส้กึกังวลใจเพราะเกรงว่าลกูจะตดิโรคมาจากคนท่ีเข้ามาเล่นกับลกู	หรอืบางคน

เคยสบูบุหรีม่าก่อนก็ต้องหาทางปฏิเสธไม่ให้เข้ามาใกล้ชดิลูก		ส�าหรบัเด็กทารกจะมคีวามปลอดภยั

เพราะผู้ที่จะเข้ามาในห้องเด็กได้จะมีแต่แม่และพ่ีเลี้ยงเด็กเท่านั้น	หากแม่หรือพ่ีเลี้ยงไม่อุ้ม

พาเด็กออกไปนอกห้องเด็ก	เด็กก็จะไม่เข้าไปคลุกคลีกับคนอื่นๆ	แต่เด็กท่ีโตขึ้นมาหน่อย

จะไม่อยากอยู่แต่ในห้องเด็ก	ก็มักจะออกไปเดิน	หรือร้องให้พ่ีเล้ียงหรือแม่พาออกไปเดิน	

ซึ่งเมื่อใดที่ถูกพาออกไป	ก็จะมีคนมาขออุ้มบ้าง	มาเล่นด้วยบ้าง	ผู้เป็นแม่จะพูดเหมือนๆ	กันว่า	

เด็กที่เลี้ยงในเรือนจ�าจะไม่กลัวคนแปลกหน้า	 เพราะมีคนสับเปล่ียนกันมาทักทายมาอุ้มอยู่

ตลอดเวลา	ในส่วนของเจ ้าหน้าท่ีเองก็จะคอยช่วยดูแล	โดยจะบอกผู ้ต ้องขังบางคน

ที่มีความเสี่ยงที่เด็กอาจติดโรคว่าไม่ให้เข้าใกล้เด็ก	 หรือบางทีก็จะบอกแม่ของเด็กไว้	 ผู้ต้องขัง

คนหนึ่งพูดถึงเรื่องนี้ว่า

เจ้าหน้าทีเ่ขาจะเน้นคนนีอุ้ม้ได้คนนีอุ้ม้ไม่ได้ เขาจะบอกเราเอง เราก็จะใช้

วิจารณญาณ กลัวเขาจะว่าหวงลูก จะอุ้มเราไม่ให้อุ้ม แต่คนนั้นเค้าป่วย 

เราก็บอกไปว่าลูกเราไม่สบาย เราไม่อยากให้เขาเสียก�าลังใจ 
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	 ส�าหรับผู้ต้องขัง	เรือนจ�าถูกเรียกว่าเป็น	“โลกสี่เหลี่ยม”	ซึ่งไม่ต่างจากการท่ีบุคคล

ต้องมีชีวิตอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยม	ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้	ต้องใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งต่างๆ	ที่ซ�้าซาก

จ�าเจ	ทุกคนจึงคิดถึงวันท่ีจะได้รับอิสรภาพและได้ออกไปใช้ชีวิตในโลกกว้างที่คุ ้นเคย	

แต่ส�าหรบัเด็กซึง่อยู่ในเรอืนจ�ามาตัง้แต่เกิด	 แดนหญิงคอืโลกท้ังหมดของเดก็	 เดก็มโีอกาสเห็น

และรับรู้เฉพาะสิ่งที่มีอยู่	ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังหญิงด้วยกันซึ่งจะใส่เส้ือผ้าท่ีมองเห็นเป็นสีฟ้า

หรือมีสีน�้าตาลปะปนบ้าง	เด็กไม่มีเคยเห็นสัตว์ต่างๆ	ไม่รู ้จักสุนัข	แมว	ไม่เคยเห็นถนน	

รถ	 เครือ่งบิน	ผูเ้ป็นแม่จะมคีวามกังวลว่าลกูจะไม่มพัีฒนาการท่ีดเีท่าเด็กท่ีเลีย้งอยู่ภายนอกเรอืนจ�า	

ผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งกล่าวว่า

รู้สึกว่าเลี้ยงในนี้พัฒนาการของลูกอาจจะไม่ดีเท่าข้างนอก เพราะว่า

สิ่งแวดล้อมในนี้มันจ�ากัด อย่างมีนายผู้ชายเข้ามาเด็กยังกลัวเลย 

แล้วจะเจอแต่สฟ้ีา ผูต้้องขังจะใส่สฟ้ีา กับนายบางคนยังไม่ให้อุม้เลยกลวั 

ถ้าเจอสฟ้ีาน่ีเข้าหาหมด เคยเจอแต่ชดุสฟ้ีา แต่อยูข้่างนอกเขาได้เจอรถ 

เจออะไรเขาไม่กลัว คืออยู่ในนี้ไม่ค่อยได้เจออะไร

	 เจ้าหน้าทีเ่รอืนจ�าเองก็จะเข้ามาใกล้ชดิกับเด็กด้วยเช่นกัน	 เดก็ทีช่่างพูดคยุ	กล้าแสดงออก

ก็จะเป็นที่รักของทั้งเจ้าหน้าที่และผู ้ต ้องขังอื่นๆ	กลายเป็นดาวดวงเด่นของแดนหญิง	

บางครั้งเจ้าหน้าที่จะน�าอาหารบางอย่างที่เด็กชอบมาให้เด็ก	บางทีก็น�าผลไม้มาให้เด็กๆ	ด้วย	

โดยทั่วไปแล้วเด็กจะเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความรักความอบอุ่นของคนรอบข้างแต่เด็ก

ที่เติบโตในเรือนจ�าจะแทบจะไม่มีโอกาสได้พบคนอื่นๆ	 ในครอบครัวของตัวเอง	 เพราะเรือนจ�า

ไม่มีนโยบายให้ญาติพ่ีน้องของเด็กเข้ามาเย่ียมเด็กที่เติบโตอยู่ในเรือนจ�าอย่างใกล้ชิด

ภายในแดนหญิง	ท�าให้เด็กไม่สนิทสนมคุ้นเคยกับสมาชิกอื่นๆ	ในครอบครัว	แม้แต่กับคน

ซึ่งต่อไปจะเป็นผู้มารับเด็กไปเลี้ยงดูภายนอกเรือนจ�าดังน้ันในวันท่ีเด็กต้องออกไปจากเรือนจ�า

จึงเป็นเหตุการณ์วิกฤตที่อาจมีผลต่อสภาพจิตใจของเด็กได้

วันที่ลูกต้องออกไปสู่โลกภ�ยนอก
	 แม่ซึ่งได้มีโอกาสเลี้ยงลูกแม้ต้องอยู่ในเรือนจ�าจะรู้สึกคล้ายๆ	กันว่า	เป็นช่วงเวลา

ที่มีความสุขมาก	ท�าให้เวลาที่ทุกข์ทรมานในเรือนจ�าผ่านไปอย่างรวดเร็ว	แต่สิ่งที่ผู้เป็นแม่

จะคิดถึงอยู่ทุกวันก็คือ	วันที่จะมีคนมารับลูกออกไปอยู่ข้างนอก	แม่คนหนึ่งกล่าวว่า
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เลี้ยงลูกเรานี่เวลามันก็ผ่านไปเร็ว มีความสุขนะ ไม่ได้คิดถึงเรื่องเวลา

เลย ยุ่งกับลูก เลี้ยงลูกมาปีหนึ่งเหมือนเวลามันเร็วมากเลย ลูกจะต้องไป

แล้ว มันไวนะปีหนึ่งแล้วหรือ ลูกต้องจากไปแล้วคิดอยู่แค่นี้ท�าไมมันไว

จัง แต่หนูก็ท�าใจมาตั้งแต่แรกว่า เดือนนี้ลูกต้องกลับบ้าน ลูกได้ขวบ

แล้วต้องออกไปอยู่ข้างนอก ก็ท�าใจนะ

	 ความกังวลและความเป็นห่วงลูกที่จะต้องไปอยู่ข้างนอกขึ้นอยู่กับว่า	 ใครจะเป็นผู้มา

รับลูกไป	หากเป็นยายซึ่งเคยเลี้ยงลูกคนอื่นๆ	มาก่อน	แม่ก็จะมีความไว้วางใจแม้จะรู้สึกว่า

จะต้องคิดถึงลูกเมื่อถึงวันที่ลูกต้องจากไป	 แต่ก็เห็นว่า	 ลูกไม่ควรอยู่ในเรือนจ�านานเกินไป	

เพราะยิ่งเด็กโตขึ้นก็จะยิ่งจ�าสิ่งต่างๆ	 ได้มากขึ้น	 อาจจ�าได้ว่าเคยอยู่ในเรือนจ�า	 ซึ่งแม่กังวลใจ

ว่าจะเป็นปมด้อยของลูกต่อไป	และการอยู่ในเรือนจ�าเด็กจะอยู่แต่ในโลกแคบๆ	ไม่ได้เรียนรู้สิ่ง

ต่างๆ	ทีม่อียู่ในชวีติจรงิในโลกภายนอก	หากออกไปช้า	เดก็จะย่ิงปรบัตวัยาก	แม้แต่เดก็ทีอ่อกไป

เมื่ออายุได้	1	ขวบ	ก็มีญาติมาเล่าให้ฟังว่า	

สองสามวันแรกลูกร้องตลอดเลยเพราะว่ากลัวผู ้ชาย กลัวเสียงรถ 

กลัวทุกอย่าง เพราะในนี้มันไม่มี พอไปอยู่โลกภายนอกเจออะไรไม่รู้

เยอะแยะ อยู่ในน้ีพอเย็นมาก็ขึน้ห้องแล้ว เจอลกูกรง เจอนอนกันเยอะแยะ

	 เหตุผลที่แม่มักไม่แน่ใจเก่ียวกับผู้ที่จะมารับลูกไปว่าจะดูแลลูกให้มีความอบอุ่นได้

มหีลายประการ	 ได้แก่	 ผูม้าจะรบัเดก็เป็นญาตพ่ีิน้องทีม่ไิด้เตม็ใจมารบัเดก็ไปเลีย้ง	 แต่ได้รบัการ

ขอร้องให้มารบัเพราะไม่มคีนอืน่ท่ีจะมารบัเดก็ไปดแูลได้	 หรอืแม้แต่เป็นสามขีองตวัเอง	 ผูต้้องขงัหญิง

ก็อาจไม่แน่ใจว่า	 พ่อของเดก็จะไปมภีรรยาใหม่หรอืไม่	 กรณีทีผู่ห้ญิงจะรูส้กึเป็นห่วงมากท่ีสดุคอื	

สามีซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของเด็กเป็นผู้มารับเด็กไป	 เพราะไม่แน่ใจในความผูกพันระหว่างสามี

กับตัวเอง	หากสามีต้องการเลิกราไปก็จะมีผลต่อลูก	แต่สิ่งที่ผู ้เป็นแม่จะคิดเหมือนกันก็คือ

ไม่ต้องการให้ลูกไปอยู่สถานสงเคราะห์เด็กเพราะเชื่อว่าสถานท่ีในลักษณะน้ีจะย่ิงท�าให้เด็ก

ขาดความอบอุ่นและมีปมด้อยมากขึ้น	 นอกจากนี้ยังมีผู้ต้องขังหญิงที่แสดงความไม่มั่นใจว่า	

เมื่อตัวเองได้รับอิสรภาพแล้วไปขอรับลูกคืนจากสถานสงเคราะห์จะได้ลูกกลับคืนมาหรือไม่	

เพราะเคยมกีรณีท่ี	 แม่ยอมให้น�าลกูไปไว้สถานสงเคราะห์	 เมือ่พ้นโทษออกไปแล้วไปขอรบัลกูคืน	

แต่สถานสงเคราะห์เด็กไม่ยอมคืนลูกให้	 โดยบอกว่าจะต้องไปหางานท�ามีรายได้และมีที่อยู่
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มั่นคงก่อนจึงจะคืนลูกให้	ผู้ต้องขังหญิงจึงกลัวกันว่าหากให้สถานสงเคราะห์เด็กรับมาลูกไป	

ก็อาจจะไม่ได้ลูกกลับคืนมาเลยตลอดชีวิต

	 ความเป็นไปได้ในการรักษาสายสัมพันธ์ของตัวเองกับลูกไว้หลังจากมีคนมารับลูกไป

แล้วดูเหมือนว่าจะมีน้อยมาก	 นอกจากความคาดหวังว่าผู้มารับลูกไปเล้ียงจะพาลูกมาเย่ียม

เป็นครัง้คราว	ผูต้้องขงับางคนใช้เวลาเมือ่คนทีจ่ะมารบัลกูว่าให้พาลกูมาเย่ียมบ้าง	นอิรถึงกบัขอ

ค�ามั่นสัญญาจากสามีซึ่งจะมารับลูกไปเลี้ยง	

หนูก็คดินะ ลกูออกไปจะอยู่อย่างไร จะเป็นยังไง เขาจะเลีย้งลกูเราแบบไหน 

หนูขอเขาว่ายังไงก็เป็นลูกเรา ช่วยพาลูกมาเยี่ยมทุกเดือน หนูขอเขาว่า

ขอเดอืนละครัง้ก็พอ ถ้าหนพู้นโทษออกไปอยู่ด้วยกันแล้ว เขารบัหนูไม่ได้ 

ก็ไม่ว่ากัน ถ้าเขาจะไปมีคนอื่น แต่ตอนนี้ลูกออกไปอยู่ด้วย ก็ให้ช่วย

ดแูลกันก่อน  หนูก็พูดอย่างนี ้ถ้ารบัปากแล้วค�าไหนค�านัน้ หนูขอเขาแค่นี้

	 ย่ิงใกล้ถึงเวลาทีล่กูจะต้องออกไปอยู่ข้างนอก	 ผูเ้ป็นแม่จะรูส้กึหวัน่ไหวกับการทีจ่ะต้องอยู่

ในเรือนจ�าโดยไม่มีลูก	 แม้จะได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนเป็นเวลานาน	 ความรู้สึกของน�้าฝน

ในวันน้ันไม่ต่างจากแม่คนอื่นๆ	ท่ีในที่สุดแล้วก็ต้องมีคนมารับลูกไป	น�้าฝนเล่าถึงเหตุการณ์

ในวันนั้นว่า	

หนูท�าใจมาตลอด นับวันเลยนะ อีกกี่วันกี่เดือน อีกสองเดือนลูกจะกลับ

แล้ว พอถึงเดือนนี้เดือนหน้าลูกจะกลับแล้ว บางทีนอนกอดลูกก็ร้องไห้ 

แล้วหนูต้องอยู่อกีนานกว่าจะออกไป ลกูก็จ�าหน้าหนูไม่ได้แล้ว วันน้ันให้ตา

มารับ เจ้าหน้าที่อุ้มออกไป หนูไปส่งแค่หน้าประตูแดน ร้องไห้ลูกเกาะ

แน่นเลยเกาะเสือ้นะ ลกูไม่เคยห่างหนเูลย ลกูอยู่แต่ในแดนออกไปข้างนอก

ก็จะกลัวเกาะแน่น ร้องไห้ เขาพูดเป็นแล้ว เรียก แม่ๆ หนูนอนร้องไห้เลย  

เดีย๋วน้ีกลางคนืนอนก็เอารปูลกูออกมาดทุูกคนื เพ่ือนในห้องบอกไม่ต้อง

คิดมากเดี๋ยวพ่อก็พามาหา มาเยี่ยม เดี๋ยวเขาก็พามา



เหยื่อที่มองไม่เห็น   |     178

	 วันที่มีคนมารับเด็กไปจากเรือนจ�า	ไม่เพียงแต่แม่เท่าน้ันท่ีรู้สึกเหมือนกับว่าก�าลัง

สูญเสียชีวิตที่เคยได้อยู่กับลูก	เจ้าหน้าท่ีและเพ่ือนผู้ต้องขังท่ีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับเด็ก

ก็พลอยรู ้สึกเสียใจและหดหู่ใจไปด้วย	เด็กแต่ละคนที่อยู ่ในเรือนจ�ากลายเป็นส่วนหนึ่ง

ของชีวิตในเรือนจ�า	 สร้างสีสรรและให้ความสุขกับพื้นที่ซึ่งมีแต่ความจ�าเจ	 ความผูกพันที่ค่อยๆ

ก่อตัวขึ้นจนกลายเป็นความรู้สึกว่าเด็กเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตในเรือนจ�า	 เรื่องราวการออกไป

จากเรือนจ�าของน้องซูชิเป็นภาพตัวแทนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ	ในวันที่มีคนมารับเด็กไป

จากเรือนจ�า	แม่ของน้องซูชิเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นว่า

ความจริงเจ้าหน้าที่เขาก็บอกมาก่อนนะว่าวันสงกรานต์จะมีคนมารับ

ลูกไป เราก็เตรียมใจไว้แล้ว แต่พอวันที่เขามาบอกว่า มีคนมารับลูกแล้ว 

ให้พาลกูออกไป หนูร้องไห้แล้วก็เดนิเหมอืนไม่มแีรงเดนิเลย ท่ีทีม่าเย่ียมญาติ

กับตรงที่หนูพักมันยาวมาก ไม่มีแรงเดินเลย ตอนแรกเดินมาเจ้าหน้าที่

ก็ถามว่า แม่น้องซูชิเป็นอะไร เขามารับน้องซูชิหรือ ลูกร้อง หนูก็อุ้มไป 

ลกูกร้็องแม่ๆ มนัปวดใจอย่างมากเลยตอนทีส่่งลกูออก แม่กานต์เจ้าหน้าท่ี

พ่ึงเสยีลกูไป ลกูเขาโดนรถชน แม่กานต์บอกว่า อย่าร้อง มนัไม่ไหวแล้วค่ะ 

หนูขอร้องไห้ แม่กานต์ก็บอกว่า ไม่ร้องไปๆ เข้าบ้านไป มันทรมานมาก

เลยเหน็เขาอุม้ลกูออกไป ลกูมนัก็ไม่ยอมไปกับเขา มนัไม่ชนินะ เพราะว่า

ลูกไม่เคยเห็นหน้าน้องสาวสักครั้ง แต่ลูกก็พูด แม่ แม่ แม่ จะอยู่กับแม่ 

เขาก็อุ้มวิ่งออกไป แม่กานต์บอกว่า เข้มแข็งไว้อดทนไว้ แต่พอน้องสาว

อุ้มน้องซูชิออกไป แม่กานต์ไปยืนร้องไห้อยู่ข้างก�าแพง

	 ไม่มีใครรู้ว่า	 วันที่ลูกต้องจากแม่ที่เคยอยู่ด้วยกันทุกวันทุกคืน	ต้องจากสถานท่ีและ

คนรอบข้างที่คุ้นเคย	ไปอยู่กับคนแปลกหน้า	ซึ่งแม้จะเป็นญาติหรือพ่อของเด็กเอง	แต่เนื่องจาก

เรือนจ�าไม่ได้จัดให้เด็กกับผู้ท่ีรับช่วงดูแลเด็กต่อจากแม่ได้มาพบปะสร้างความคุ้นเคยกับเด็ก	

เด็กย่อมตกอยู่ในสภาวะท่ีเหมือนกับถูกพรากไปจากแม่ซึ่งเป็นผู้ท่ีตนเองรักและผุกพันมาก

ที่สุด	 เพียงแต่เด็กไม่สามารถกล่าวถ้อยค�าหรือบรรยายความรู้สึกออกมาได้	ยิ่งในช่วงเวลาของ

การต้องพรากจากกัน	 แม่ร้องไห้หรือพยายามฉุดรั้งไม่ให้ลูกจากไป	 จะยิ่งท�าให้ลูกรู้สึกว่าก�าลัง

ถูกบังคับให้ต้องไปกับคนอื่น	ซึ่งอาจจะกลายเป็นบาดแผลในใจของเด็กได้		
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	 ทางสองแพร่งของการให้เด็กแรกเกิดอยู่ในเรือนจ�ากับแม่ยังคงเป็ข้อถกเถียงท่ีหา

ข้อสรปุได้ยาก	 ในด้านหน่ึงมกีารศกึษาทีแ่สดงให้เห็นถึงการท่ีเด็กทารกได้อยู่กับแม่	 กินนมแม่	

และอยู่ใกล้ชิดกับแม่	 ช่วยท�าให้ความผูกพันระหว่างแม่กับลูกมีความมั่นคง	 และเป็นการขจัด

หรือลดผลในทางลบอันเกิดจากการที่เด็กถูกพรากไปจากแม่	 (Quaker,	 2007)	 ในอีกด้านหนึ่ง

เป็นความวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	ทางสังคม	และทางวัฒนธรรม	ของเรือน

จ�าที่อาจไม่ถูกสุขลักษณะ	ไม่สามารถจัดอาหารที่เหมาะสมให้กับเด็ก	อาจขาดแคลนน�้าสะอาด	

หรืออาจมีคนอยู่กันแน่นมาก	นอกจากนี้สังคมในเรือนจ�ายังประกอบไปด้วยผู้ต้องขังซึ่งอาจ

ภาวะเครยีดหรอืมสีภาพจติใจทีไ่ม่มัน่คง	 เจ้าหน้าท่ีใช้อ�านาจสัง่การกับผูต้้องขังซึง่รวมถึงแม่ของเดก็	

เด็กอาจต้องเผชิญกับการสั่งการหรือว่ากล่าวผู้ต้องขังด้วยเสียงอันดังของเจ้าหน้าที่	ที่ส�าคัญคือ

เรือนจ�าไม่มีบรรยากาศของบ้านหรือครอบครัวที่อบอุ่น	 ซึ่งมีความส�าคัญส�าหรับพัฒนาการ

ของเด็ก

	 การจ�าคุกเป็นการลงโทษทางอาญากับผู ้กระท�าผิด	แต่การจ�าคุกกลับมิได้เป็น

การลงโทษผูก้ระท�าผดิเพียงล�าพัง	 ครอบครวัและลกูกลบัเป็นผูท้ีไ่ด้รบัผลอนัเลวร้ยจากการถกูจ�าคกุ

ของแม่	 ซึ่งไม่ต่างจากการถูกลงโทษไปพร้อมๆ	 กับแม่ด้วย	 ในกรณีที่แม่ตั้งครรภ์ขณะเข้าไปใน

เรือนจ�า	 ลูกในท้องจึงพลอยเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 เมื่อคลอดลูกแล้ว

หากแม่ยังคงเลี้ยงลูกอยู่ในเรือนจ�า	ลูกคือผู้ซึ่งต้องอยู่ในเรือนจ�าแม้ว่าเด็กจะไม่เคยท�าอะไร

ที่ผิดกฎหมายเลย	แม้ว่าประเทศต่างๆ	รวมถึงประเทศไทยจะตระหนักถึงสถานะของเด็ก

ซึ่งแม้จะต้องอยู่ในเรือนจ�ากับแม่	 ว่าเด็กมิใช่ผู้ต้องขัง	 แต่ก็เป็นการยากท่ีจะหลีกเลี่ยง

สภาวการณ์ท่ีเดก็ต้องใช้ชวิีตและเตบิโตในเรอืนจ�าซึง่มไิด้มสีภาวะแวดล้อมในลกัษณะของบ้าน

และครอบครัว	 จนถึงปัจจุบันนี้	 เด็กเหล่านี้ยังคงเป็นเหยื่อที่มองไม่เห็น	 หรือเป็นเหยื่อที่ซุกซ่อน

อยู่	 ยังไม่มีความพยายามที่จะดูแลเด็กกลุ่มนี้อย่างเป็นระบบ	 การด�าเนินการต่างๆ	 ยังตกเป็น

ภาระของเรือนจ�าเพียงฝ่ายเดียว				
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“เมื่อก้าวผ่านประตูเรือนจ�าในฐานะผู้ต้องขัง ไม่เพียงแต่ประตูของเรือน

จ�าจะปิดกั้นผู้ก้าวเข้ามาจากโลกภายนอกอย่างเด็ดขาดเท่านั้น แต่ประตู

ของเรือนจ�ายังปิดตายส�าหรับความเป็นแม่ด้วย”

182



183

	 คนท่ัวไปเชื่อว่าการลงโทษผู้กระท�าผิดทางอาญาด้วยการจ�าคุกเป็นกลไกการควบคุม

ทางสังคมท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของระบบยุติธรมทางอาญา	ระบบน้ี

วางอยู่บนฐานคิดของความยุติธรรมซึ่งมีภาคปฏิบัติการของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

เป็นเครื่องมือรับรองว่าประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติทางกฎหมายอย่างเสมอภาค	

ไม่มีการเลือกปฏิบัติ	และผู้กระท�าผิดย่อมได้รับผลจากการกระท�าผิดของตน	อย่างไรก็ตาม

ในหลายๆ	 สงัคมเริม่ตระหนักว่า	 การจ�าคกุเป็นการลงโทษทีม่ไิด้มผีลต่อตวัผูก้ระท�าผดิแต่เพียงผูเ้ดยีว	

ทั้งน้ีเพราะการจ�าคุกคือการพรากบุคคลไปจากครอบครัว	ดังน้ันสมาชิกในครอบครัวและ

ลูกของผู้กระท�าผิดจึงได้รับความเจ็บปวดและผลอันเลวร้ายอื่นๆ	 จากการลงโทษจ�าคุกไปด้วย	

ในหลายๆ	 กรณีได้รับผลจากการโทษนั้นมากกว่าผู้กระท�าผิดเองด้วยซ�้า	 แต่เนื่องจากสิ่งที่เกิด

ขึ้นมิได้ปรากฏอย่างเป็นทางการเหมือนค�าพิพากษาของศาลที่มีต่อผู้กระท�าผิด	 เรื่องราวต่างๆ	

ที่เกิดขึ้นจึงเป็นเสมือน “สิ่งที่ซ่อนอยู่” หรือ “ถูกฝังกลบไว้” และถูกละเลย	หรือไม่เอาใจใส่

ทั้งจากระบบยุติธรรมทางอาญา	สังคม	และชุมชน	

	 ค�าซึ่ งมีความหมายและบ่งบอกถึงสถานะลูกของผู ้ต ้องขังอย ่างชัดเจนคือ	

“เหย่ือทีม่องไม่เห็น”	(invisible	victim)	ซึง่หมายถึง	ลกูของผูก้ระท�าผดิซึง่ไม่เคยกระท�าผดิทางอาญา	

แต่กลับต้องมารับผลอันเลวร้ายจากการลงโทษอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง	 (collateral	 damage)	

แม้ระบบยุติธรรมทางอาญาจะมุ่งเน้นว่าผู้ท่ีกระท�าผิดเท่าน้ันต้องเป็นผู้รับโทษแต่การออกแบบ

ระบบยุติธรรมทางอาญาของไทยและหลายๆประเทศก็มิได้ให้ความส�าคัญกับผลข้างเคียงจาก

การลงโทษผู้กระท�าผิด	 มีเพียงบางประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วที่เริ่มมีการจัดตั้ง

องค์กรทางสังคมขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือลูกของพ่อแม่ที่ถูกจ�าคุก	 และได้พบว่า	 นัยส�าคัญของการ	

พลิกฟื้นชีวิตลูก
ท่ีแม่ถูกจำ�คุก

7
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ป้องกันมิให้ลูกของผู ้ได้รับโทษจ�าคุกได้รับผลอันเลวร้ายด้วยการพัฒนาระบบช่วยเหลือ

สนับสนุนให้ลูกของผู ้กระท�าผิดก้าวพ้นวิกฤตในชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ	 มิใช่เป็นเรื่อง

มนุษยธรรมและความเป็นธรรมทางสังคมเท่าน้ัน	แต่ยังช่วยลดการกระท�าผิดซ�้าและ

เป็นการสกัดก้ันวัฏจักรของการส่งผ่านความเป็นอาชญากรรมจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่คนรุ่นหลัง

ซึ่งเป็นลูกของผู้กระท�าผิดด้วย	

	 ไทยเป็นประเทศหนึง่ท่ีอยู่ในสภาวะการจ�าคกุประชาชนจ�านวนมาก	 (mass	 imprisonment)	

อันเป็นผลมาจากนโยบายการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นก็ท�ากันมาอย่างต่อเนื่อง

ตลอด	3	ทศวรรษท่ีผ่านมา	ดังจะเห็นจากสถิติคดียาเสพติดของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ในปี	2554	เพ่ิมข้ึนเป็น	5	เท่าจากจ�านวนคดีในปี	2547	และคดีที่ท�าให้สถิติการจับกุมสูงขึ้น

คือคดียาเสพติด	นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นอีกว่า	ในปี	2556	ประเทศไทยมีอัตราเฉลี่ย

ผู้ต้องขังสูงถึง	398	คนต่อประชากร	100,000	คน	หากดูจ�านวนผู้ต้องขังรวมทั่วประเทศทั้งชาย

และหญิงจากฐานข้อมลูของกรมราชทัณฑ์	ณ	วันท่ี	1	มถุินายน	2557	พบว่า	มสีงูถึง	302,	502	คน	

ในจ�านวนน้ีพบว่าเป็นผูต้้องขงัหญิง	44,205	คน	และเพ่ิมอตัราส่วนการเพ่ิมขึน้ของผูต้้องขงัชาย

ก็ยังคงอยู่ในระดับที่สูงมาก	

	 ก่อนเข้ามาสูเ่รอืนจ�าผูต้้องขงัหญิงส่วนใหญ่เป็นแม่ซึง่มลีกูท่ีต้องดแูล	 ซึง่หมายความว่า	

การลงโทษจ�าคุกผู ้หญิงได้พรากแม่มาจากลูก	ย่ิงจ�านวนผู้ต้องขังหญิงเพ่ิมมากขึ้นเท่าไร	

ย่ิงหมายถึงว่า	มเีดก็ทีต้่องเตบิโตขึน้มาโดยไม่มแีม่คอยดแูลเพ่ิมจ�านวนตามไปด้วย	 ย่ิงไปกว่านัน้

ยังปรากฏชดัว่า	 ผูห้ญิงซึง่ถูกจ�าคุกส่วนใหญ่มกีารศกึษาน้อย	 รายได้ไม่ดนีกั	 ไม่ได้อยู่ร่วมกับสามี	

และเป็นผูห้าเลีย้งลกูแต่เพียงผูเ้ดยีว	เมือ่สภาวการณ์ดงักล่าวน้ีมาผสมผสานกับการต้องถูกจ�าคกุ

ของแม่	จงึส่งผลกระทบในหลายๆ	ด้านต่อครอบครวัโดยเฉพาะลกูซึง่ยังเป็นเดก็	แต่เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า	

นอกจากกรณีของเด็กทากและเด็กเล็กที่อยู่กับแม่ในเรือนจ�าแล้ว	สังคมไทยแทบจะไม่มี

การกล่าวถึงสถานการณ์ของลูกที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าเลยไม่ว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบ

นโยบายระดบัประเทศ	 หน่วยงานราชการทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนามนษุย์และการดแูลผูด้้อยโอกาส	

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	 สื่อสาธารณะ	 แวดวงวิชาการ	 หรือแม้แต่ในระบบยุติธรรมทาง

อาญา	
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	 การเปิดประเดน็ในเรือ่งทีเ่กีย่วกับผลทีล่กูได้รบัจากการจ�าคุกของแม่โดยเลือกใช้ค�าว่า	

“เหยื่อที่มองไม่เห็น”	 ก็เพื่อสะท้อนชีวิตของเด็กซึ่งต้องเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นอย่าง

กระทันหันและมิได้จบลง	 ณ	 วันเวลาที่เกิดขึ้น	 เส้นทางของกระบวนการยุติธรมทางอาญา

ด�าเนินไปอย่างช้าๆ	จนกว่าแม่จะถูกศาลพิพากษาตัดสินและกลายเป็นนักโทษเด็ดขาด	

เด็กจ�านวนมากเติบโตภายใต้สภาวการณ์นี้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กๆ	 เป็นวัยรุ่น	 จนเป็นผู้ใหญ่	

โดยที่บางคนอาจพบเพียงแค่การได้เยี่ยมเยียนแม่ที่เรือนจ�าอย่างฉุกละหุก	 บางคนอาจค่อยๆ	

คุ้นชินกับความห่างเหินจากสัมผัสอันอบอุ่นของแม่	 บางคนอาจจมอยู่กับความทุกข์จนปล่อย

ชวิีตไปตามยะถากรรม	 แต่กม็บีางคนท่ีสามารถก้าวข้ามความยากล�าบากต่างๆ	 สามารถเตบิโต

ได้อย่างมีคุณภาพ

	 การศกึษานีใ้ช้วธีิวิทยาการศึกษาเรือ่งเล่า	(narrative	approach)	เพ่ือเข้าถึงประสบการณ์

ของเดก็ซึง่แม่ต้องโทษจ�าคกุ	 การศกึษาเรือ่งเล่าเป็นการคลีค่ลายเรือ่งราวต่างๆ	 เพ่ือให้สามารถ

เข้าถึงความจริงและความหมายที่ผู้ต้องขังหญิงมีต่อประสบการณ์ที่ต้องกลายเป็นผู้กระท�าผิด	

จนต้องจากครอบครัวและลูกเข้ามาใช้ชีวิตในเรือนจ�า	 สิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและลูกที่ต้อง

สญูเสยีแม่ไปอย่างกะทนัหัน	 การศกึษาเรือ่งเล่าเป็นการเข้าถึงความทรงจ�าทีเ่ป็นการผสมผสาน

ระหว่างสิ่งท่ีผู้เล่าเช่ือว่าเกิดข้ึน	(facts)	และผู้เล่ามองว่าส่ิงน้ันมีความหมายอย่างไรกับบุคคล

ที่เกี่ยวข้อง	(facilities)	และตัวเรื่องเล่าซึ่งเป็นความจริงส�าหรับผู้เล่า	(narrative	truth)	เรื่องเล่า

จึงสะท้อนทั้งข้อเท็จจริง	 และความหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น	 การศึกษาเรื่องเล่ามุ่งคลี่คลาย

ความซบัซ้อนของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในชวิีตของผูเ้ล่าเอง	 เริม่จากการมเีหตกุารณ์เกิดขึน้ในชวีติ	

โดยผู้เล่าตีความและเลือกเก็บไว้ในความทรงจ�า	 เป็นประสบการณ์ชีวิตของผู้เล่า	 การศึกษานี้

ได้น�าเรือ่งเล่าของผูเ้ล่าเรือ่งมาตคีวามและเขยีนเป็นเรือ่งราวผ่านกระบวนการวิเคราะห์เรือ่งเล่า	

	 วิธีการศึกษาเรื่องเล่าให้กรอบการมองที่ช่วยให้คนอื่นๆ	 สามารถเข้าถึงประสบการณ์

ของบุคคลผ่านเรื่องราวต่างๆ	ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต	วิธีการศึกษาเรื่องเล่าเปิดพื้นที่ให้คนสามารถ

น�าเรื่องต่างๆ	 กลับมาเล่าใหม่อีกคร้ัง	 แน่นอนว่าการด�าเนินชีวิตของคนไม่อาจแยกออกจาก

ชีวิตที่ถูกน�ามาบอกเล่า	ดังนั้นความเข้าใจชีวิตจึงไม่ใช่การตั้งค�าถามว่าชีวิตเป็นอย่างไร	

แต่เป็นการตั้งค�าถามว่าชีวิตได้รับการตีความ	 และตีความใหม่อย่างไร	 และชีวิตได้รับการน�า

มาเล่าอย่างไร	เรื่องเล่าเป็นตัวบท	(text)	ซึ่งประกอบด้วยประโยคต่างๆ	ที่ถูกน�ามาเชื่อมโยงหรอื

ร้อยเรยีงในรปูของถ้อยแถลง	(statement)	ซึง่ในการศกึษานีค้อื	บทสนทนา	(narrative	text)	ซึ่งได้
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จากการถอดเทปค�าสนทนา	ส่วนการวิเคราะห์เรื่องเล ่า	เป ็นการตีความของนักวิจัย	

โดยอาศัยทั้งโลกทัศน์ของผู้วิจัย	 ประสบการณ์	 และพื้นฐานทางทฤษฎี	 เพื่อการเข้าถึงเรื่องเล่า

ของเรื่องราว	(storied	narrative)	ที่ผู้เล่าเรื่องต้องการน�าเสนอ	

	 การศึกษานี้ใช ้การผสมผสานของการวิเคราะห ์เรื่องเล ่า	2	แบบ	แบบแรก

เป็นการน�าเรื่องเล่าของผู้ต้องขัง	ลูก	และผู้อุปการะลูกมาวิเคราะห์	โดยได้น�าข้อมูลจากเรื่องเล่า

ทีม่คีวามหลากหลายมาสร้างเป็นมโนทัศน์ต่างๆ	 และเชือ่มโยงมโนทัศน์เข้าด้วยกันตามประเดน็

ของเรื่องที่ก�าลังศึกษา	 บางครั้งจึงเรียกการวิเคราะห์แบบนี้ว่า	 การวิเคราะห์เพื่อสร้างตัวแบบ	

(paradigmatic	analysis)		โดยอาศัยความไวเชิงทฤษฎี	(theoretical	sensitivity)	การตีความ	

และการให้ความหมายกับข้อมูล	 ส่วนการวิเคราะห์ในแบบที่สอง	 เป็นการวิเคราะห์เพื่อสร้าง

เรื่องเล่า	 (narrative	 analysis)	 โดยการน�าองค์ประกอบหรือส่วนต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์

หรือเรื่องราวต่างๆ	ที่ เกิดขึ้นกับบุคคล	ความหมาย	และตีความเพ่ือสร้างเป็นเรื่องเล่า

ของแต่ละกรณีศึกษาแทนการแยกเรื่องราวออกเป็นส่วนๆ	เพื่อน�าเสนอในลักษณะของประเด็น

ที่เป็นจุดสนใจของการวิจัย	ซึ่งเป็นการสร้างเรื่องราวจากข้อมูล	(the	configuration	of	data)	

	 การน�าเสนอในบทน้ีเริม่ต้นด้วยการให้ภาพตวัแทนของสิง่ทีเ่กิดขึน้กับแม่	ครอบครวั	และลกู	

เมื่อแม่ถูกลงโทษจ�าคุก	จากน้ันเป็นการน�าเสนอเชิงนโยบายท่ีเก่ียวกับการลงโทษจ�าคุก	

การน�าเสนอให้ระบบยติุธรรมทางอาญามคีวามไว	(sensitive)	กับครอบครวัและลกูของผู้กระท�าผิด	

และการสนับสนนุให้	สถานศกึษา	หน่วยงาน	และองค์กรทางสงัคม	ให้ความสนใจและช่วยเหลอื

ดูลูกของผู้ที่ถูกลงโทษจ�าคุก

ประตูที่ปิดต�ยสำ�หรับคว�มเป็นแม่
	 เมื่อก้าวผ่านประตูเรือนจ�าในฐานะผู้ต้องขัง	ไม่เพียงแต่ประตูของเรือนจ�าจะปิดก้ัน

ผู้ก้าวเข้ามาจากโลกภายนอกอย่างเด็ดขาดเท่าน้ัน	 แต่ประตูของเรือนจ�ายังปิดตายส�าหรับ

ความเป็นแม่ด้วย	แม่ที่เคยให้นมลูกทุกวัน	วันละหลายเวลา	ต้องพยายามบีบน�้านมทิ้งพร้อมๆ	

กับคิดถึงลูกท่ีก�าลังหิวนม	 ส่วนลูกที่ถูกเลี้ยงอยู่ภายนอกต้องถูกบังคับให้ด่ืมนมจากขวดนม	

โดยไม่มใีครรบัประกันได้ว่า	 นมทีถู่กน�ามาให้เดก็ทารกเป็นนมท่ีมคุีณภาพเหมาะสมกับเด็กหรอืไม่	

ระบบการน�าผู้ต้องขังไปยังเรือนจ�าของไทยไม่ได้ให้ความสนใจกับผู้หญิงซึ่งมีลูกท่ียังต้องให้นม	

แม ว้า่จะมีกฎหมายอนุญาตให ผู้ ต้ อ้งขังน�าเด็กเข า้มาเลี้ยงในเรือนจ�าได ้ โดยเรียกวา่เป็น	
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“เด็กติดผู้ต้องขัง”	แต่ในทางปฏิบัติแล้วเป็นไปได้ยากมากท่ีแม่จะอุ้มลูกท่ียังเป็นเด็กทารก

เข้ามาในเรือนจ�าพร้อมกับตัวเอง	

	 ในกรณีของการน�าผู้หญิงมาฝากขัง	ต�ารวจจะสั่งให้ญาติมารับเด็กไปตั้งแต่ยังอยู่

ที่โรงพัก	จากน้ันขั้นตอนของการสอบสวนและการพาผู้ต้องหาไปขออ�านาจศาลให้ส่ังฝากขัง

ก็ด�าเนินไปเหมือนสายพานของเครื่องจักรท่ีไม่มีพ้ืนที่ส�าหรับการที่ผู้หญิงจะน�าลูกซึ่งยังเป็น

เด็กทารกเข้าไปในเรือนจ�าด้วย	ในส่วนของเรือนจ�าเองก็ไม่มีแนวปฏิบัติในการช่วยให้แม่

ซึง่มลีกูท่ีก�าลงัให้นมสามารถขอน�าลกูเข้ามาเลีย้งในเรอืนจ�า	 แม้หลายๆ	 เรอืนจ�าจะมกีารจดัห้องไว้

ส�าหรับเลี้ยงเด็กซึ่งแม่คลอดขณะต้องขังในเรือนจ�า	 แต่ก็ไม่มีการแนะน�าหรือช่วยเหลือเพื่อให้

แม่น�าเด็กทารกที่คลอดก่อนจะเข้ามาอยู่ในเรือนจ�าเข้ามาเล้ียงในเรือนจ�า	 เด็กทารกและเด็ก

เล็กท่ีอยู่ในเรือนจ�าของไทยเกือบท้ังหมดเป็นเด็กซึ่งเกิดและได้รับการเล้ียงดูขณะท่ีแม่อยู่ใน

เรือนจ�า

	 ส�าหรับแม่ซึ่งมีลูกที่พ้นวัยการให้นมแม่ไปแล้วก็พบกับวิกฤตในชีวิตเช่นเดียวกัน	

ความสัมพันธ์ที่เคยใกล้ชิดกับลูกต้องยุติลง	 แม่ที่เคยอาบน�้าให้ลูก	 ท�าอาหารและแต่งตัวให้ลูก	

พาลูกไปโรงเรียน	เล่นกับลูกยามว่าง	เล่านิทานก่อนนอน	หรือแม้แต่นอนกับลูกทุกคืน	

ไม่สามารถท�าบทบาทน้ีได้อีกต่อไป	การจากไปอยู่ในเรือนจ�าของแม่ท่ีเคยอยู่ใกล้ชิดกับลูก

ก่อให้เกิดความโศกเศร้า	 เสียขวัญ	 เป็นภาวะที่อาจเรียกว่า	 “หัวใจแตกสลาย”	 ทั้งส�าหรับแม่

และลูก	 แต่หากเป็นกรณีที่แม่มิได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดลูกมากนัก	 อาจเป็นเพราะแม่ต้อง

ท�างานหนัก	ท�างานในท่ีห่างไกล	 เดก็มคีวามสมัพันธ์ใกล้ชดิกับผูเ้ลีย้งดเูด็ก	 เช่น	ตายายหรอืปูย่่า	

หรือญาติสนิทอื่นๆ	 ความรุนแรงทางด้านจิตใจของเด็กจะมีน้อยกว่าแม่ลูกท่ีมีความสัมพันธ์

ใกล้ชิดกันมาก่อน

	 นอกจากความสมัพันธ์ใกล้ชดิระหว่างแม่กับลกู	 ซึง่มท้ัีงท่ีเป็นการเลีย้งด	ู ดแูลให้ความอบอุน่

ในชีวิตประจ�าวัน	เป็นที่ปรึกษา	พูดคุย	เป็นเพ่ือนเล่นแล้ว	แม่ในสังคมไทยยังท�าหน้าท่ีส�าคัญ

ในการหารายได้มาเลีย้งดคูรอบครวัและลกูด้วย	ผูต้้องขงัหญิงเกือบท้ังหมดกล่าวว่าก่อนเข้ามาอยู่

ในเรือนจ�า	ตนเองเป็นคนหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว	มีครอบครัวของผู้ต้องขังหญิงจ�านวน

ไม่มากนักทีส่ามารถพ่ึงพารายได้จากพ่อของลกู	 ส่วนหน่ึงเป็นเพราะพ่อกับแม่อาจไม่ได้อยู่ร่วมกัน	

หรืออยู่ร่วมกันแต่ผู้เป็นสามีมักใช้เงินไปกับการดื่มเหล้า	 สูบบุหรี่	 เที่ยวเตร่	 จนมีเงินเหลือให้
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ครอบครัวน้อยมากไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายความขัดสนทางการเงินของครอบครัวมีส่วนท�าให้

ผู้หญิงจ�านวนหน่ึงใช้การขายยาเสพติดหรือการรับยาเสพติดไปส่งให้ลูกค้า	หรือการเดินยา

ซึง่หมายถึงการไปเอายาจากผูข้ายมาให้ผูท้ีต้่องการ	 โดยผูเ้ดินยาได้รบัค่าจ้างเดินยาเพียงเล็กน้อย	

ถึงแม้รายได้จากการเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพตดิจะช่วยให้ครอบครวัพ้นสภาวะของความขดัสน

ไปได้	แต่เมื่อถูกจับ	ครอบครัวย่ิงต้องตกอยู่ในความยากล�าบากมากขึ้นเพราะต้องเผชิญ

กับการขาดรายได้และต้องสูญเสียแม่ซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านไป

	 การยุตบิทบาทของแม่ยังหมายรวมไปถึงการท่ีแม่ไม่สามารถเข้าร่วมงานหรอืกิจกรรม

ในโอกาสต่างๆ	 ท่ีมนียัส�าคญัส�าหรบัลกู	 เช่น	 การร่วมกิจกรรมวันแม่ท่ีโรงเรยีนจดัขึน้	 การเข้าร่วม

การประชุมผู้ปกครองของโรงเรียน	 การพาลูกไปซื้อของ	 พักผ่อน	 ท่องเที่ยว	 รับประทานอาหาร	

เป็นต้น		และยังรวมไปถึงการสูญเสียผู้ซึ่งเป็นเสมือนสายใยเชื่อมโยงสมาชิกของครอบครัว

เข้าด้วยกัน	แม่เป็นตัวกลางระหว่างคนรุ่นตายาย	โดยเฉพาะครอบครัวที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุข

กันมานาน	เผชิญความยากล�าบากมาด้วยกันต้ังแต่สมัยท่ีแม่ยังเป็นเด็ก	เมื่อมีครอบครัว

ของตนเองและมีลูก	 ความผูกพันของของตายายกับแม่จะส่งผ่านมาถึงหลาน	 เรื่องราวชีวิต

สมัยที่ตายายเลี้ยงดูแม่	 จะส่งผ่านมาสู่หลานผ่านการเล่าเรื่อง	 การถ่ายทอดประสบการณ์

ชีวิต	และการปฏิบัติที่ด�ารงอยู่ในชีวิตประจ�าวัน	การท่ีมีแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าท�าให้แม่

ไม่สามารถท�าบทบาทส�าคัญในการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างรุ่นอายุได้อีกต่อไป	

ระยะห่�งท�งสังคมของเรือนจำ�กับโลกภ�ยนอก
	 เรือนจ�าถูกออกแบบมาให้เป็นพ้ืนท่ีเฉพาะเพ่ือน�าผู้กระท�าผิดทางอาญาไปควบคุมไว้

เพ่ือเป็นการลงโทษ	โดยอ้างเหตุผลของการท�าให้สังคมมีความปลอดภัย	การตัดโอกาสไม่ให้

ผู ้กระท�าผิดสามารถกระท�าผิดได้ต่อไป	และเพ่ือไม่ให้เป็นเย่ียงอย่างแก่คนอื่นๆ	สังคม	

ก�าแพงอนัสงูใหญ่แขง็แรงของเรอืนจ�า	 ถูกสร้างขึน้มาเพ่ือแยกโลกของเรอืนจ�าออกจากโลกภายนอก

อย่างชัดเจน	แต่เรือนจ�ายังมีก�าแพงท่ีมองไม่เห็นอีกหลายชั้นเพ่ือสร้างระยะห่างทางสังคม	

(social	 distance)	 ระหว่างกลุ่มประชากรซึ่งอยู่ในเรือนจ�ากับประชากรกลุ่มอื่นๆ	 นอกเรือนจ�า	

ระบบการลงโทษทางอาญาของไทยสร้างเรือนจ�าให้มีลักษณะเฉพาะท้ังทางด้านกายภาพ

การจัดระเบียบสังคม	 และวัฒนธรรม	 นอกจากนี้ยังมีการออกกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในการติดต่อ

สื่อสารระหว่างผู้ต้องขังกับคนภายภายนอกซึ่งหมายรวมถึงการติดต่อระหว่างผู้ต้องขังกับ

ครอบครัวและลูกด้วย
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	 เรอืนจ�าเป็นสถาบนัซึง่มคีวามเข้มงวดและเคร่งครดัในระเบยีบวนัิยท่ีสมบรูณ์แบบท่ีสดุ

ระเบียบวินัยเป็นเคร่ืองมือที่ถูกน�ามาใช้เพ่ือควบคุมผู้ต้องขังในทุกๆ	ด้านต้ังแต่การเคล่ือนไหว	

การใช้แรงงาน	การกระท�า	การคิด	และจติวญิญาณ	(นภาภรณ์	หะวานนท์,	2559)	เป็นกระบวนการ

หล่อหลอมที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการให้ผู้ต้องขังเป็นคนท่ีมีความพร้อมท่ีจะด�ารงชีวิต

อยู่ในพ้ืนที่ของการควบคุมกักขัง	ยอมรับการใช้อ�านาจของผู้คุม	ท�าตามค�าส่ังโดยไม่โต้เถียง

ไม่ต่างจากม้าทีถู่กฝึกให้ว่ิงไปตามลูว่ิ่ง	โดยมจีงัหวะของความเรว็และการเคลือ่นไหวไปตามค�าสัง่

ของผู้กุมบังเหียน	ซ่ึงเป้าหมายของเรือนจ�าคือการหล่อหลอมให้ผู้ต้องขังตระหนักในสถานะ

ของการเป็น	“นักโทษ”	ของตนเอง	สภาวะความเป็นนักโทษแตกต่างจากสภาวะของความเป็นคน

ทั่วไปในสังคม	และห่างไกลจากสภาวะของความเป็นแม่ที่สังคมคาดหวังโดยสิ้นเชิง

	 ระบบของเรือนจ�าท�าให้ผู้ต้องขังซึ่งเป็นแม่มองตัวเองว่าเป็นคนไร้ค่า	ต้องท�าทุกสิ่ง

ทุกอย่างตามค�าสั่ง	ไม่มีอ�านาจอิสระท่ีจะคิดหรือท�าอะไร	ไม่มีรายได้	ท่ีส�าคัญคือไม่สามารถ

ท�าหน้าที่ของแม่ได้	 ซึ่งการที่แม่ต้องมาอยู่ในเรือนจ�าจะแตกต่างจากการที่แม่จากลูกไปท�างาน

ในที่ห่างไกล	 ในกรณีนี้แม้ระยะทางจะห่างไกลแต่แม่อาจโทรศัพท์มาคุยกับลูก	 ส่งเงินและของ

มาให้ลูก	และกลับมาเย่ียมลูกได้เมื่อต้องการโดยเฉพาะในวันส�าคัญต่างๆ	เช่น	วันเกิดลูก	

วันสงกรานต์	วันแม่	วันข้ึนปีใหม่	เป็นต้น	แต่การต้องมาอยู่ในเรอืนจ�าท�าให้พ้ืนทีส่�าหรบัการเชือ่ม

สายสมัพันธ์และการตดิต่อสือ่สารระหว่างผูต้้องขงักับครอบครวัและลกูมน้ีอยมาก	 การเข้ามาอยู่

ในเรือนจ�าจึงมิได้มีนัยเพียงการต้องห่างกันเพราะระยะทางเท่าน้ันแต่ยังหมายรวมถึงระยะห่าง

ทางสังคมด้วย	

	 ช่องทางการเชื่อมโยงผู้ที่อยู่ในเรือนจ�ากับผู้ท่ีอยู่ในโลกภายนอกถูกตีกรอบไว้เฉพาะ

ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวและญาติพ่ีน้อง	 โดยท่ัวไปกรมราชทัณฑ์วางแนวทางให้เรือนจ�า

จัดการการเย่ียมญาติเป็นสองแบบ	คือ	การเย่ียมปกติและการเย่ียมใกล้ชิด	การเย่ียมปกติ	

เป็นช่องทางการเยี่ยมที่ญาติสามารถมาเยี่ยมผู้ต้องขังได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์	 ในช่วงเวลา	

8.30-15.00	น.		เมื่อผู้ต้องขังได้รับการแจ้งว่ามีญาติเย่ียม	จะมีเจ้าหน้าท่ีน�าผู้ต้องขังออกจาก

แดนหญิงไปยังห้องเยี่ยม		ผู้ต้องขังและญาติจะพูดคุยกันผ่านโทรศัพท์	โดยมีกระจกใสกั้นกลาง

ระหว่างท้ังสองฝ่ายเพ่ือ้ปองกันมิให้สามารถส่งสิ่งของถึงกันได้		ส่ิงของท่ีญาติน�ามาเย่ียม

จะต้องอยู่ในรายการทีไ่ด้รบัอนญุาตให้น�ามาเย่ียมได้เท่าน้ัน	 และจะต้องน�าไปให้เจ้าหน้าทีต่รวจ

ก่อนส่งเข้าไปในแดนให้แก่ผู ้ต้องขัง		ส่วนเงินนั้นหากญาติประสงค์จะฝากให้กับผู้ต้องขัง
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ก็ต้องน�าฝากเข้าบัญชีของเรือนจ�าในชื่อของผู้ต้องขัง		เมื่อผู้ต้องขังซื้ออาหารหรือของใช้ต่างๆ	

จากร้านค้าหรือร้านสวัสดิการก็จะถูกหักเงินจากบัญชีนั้น

	 บรรยากาศของการเย่ียมแบบทั่วไปมีแนวโน้มจะสร้างความเครียดและอ่อนล้า

ทัง้ทางกายและใจให้กับผูม้าเย่ียม	ลกูอาจต้องใช้เวลาในการเดนิทางมาเย่ียม	อาจต้องขาดเรยีน	

เมื่อมาถึงก็จะต้องมานั่งคอยเวลาที่จะได้เยี่ยมนานถึงสองชั่วโมงหรือนานกว่านั้น	 เมื่อถึงเวลา

ได้เข้าเยี่ยม	 บรรยากาศของการพบกันก็เต็มไปด้วยความเร่งรีบ	 ไม่สามาถสัมผัสร่างกายกันได้	

การพูดคุยผ่านกระจกโดยใช้โทรศัพท์เป็นบรรยากาศท่ีไม่เอื้อต่อการแสดงความรักความอบอุ่น

ระหว่างแม่ลูก	ความยากล�าบากในการเย่ียมก่อให้เกิดระยะห่างทางสังคมระหว่างเรือนจ�า

กับครอบครวัและลกูของผูต้้องขงั	นอกจากนีก้ารใช้อ�านาจบงัคบัมไิด้จ�ากัดอยู่เฉพาะกับผูต้้องขงั

ในเรือนจ�าเท่านั้น	แต่ขยายออกไปถึงคนอื่นๆ	ที่แม้ไม่ใช่ผู้กระท�าผิดแต่ก็ต้องตกอยู่ภายใต้

การใช้อ�านาจผ่านระเบียบวินัย	ภายใต้ระบบของเรือนจ�า	ผู้มาเย่ียมรวมท้ังลูกของผู้ต้องขัง

อาจรู้สึกว่าตนเองเป็นนักโทษไปด้วย	ซึ่งน่าจะเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่เรือนจ�า

กับผู้มาติดต่อกับเรือนจ�า	เช่น	การออกค�าสั่งต่างๆ	ด้วยเสียงอันดัง	การตรวจเอกสารและ

การตรวจค้นที่ไม่เป็นมิตร	หากผู้มาเย่ียมกระท�าอะไรผิดพลาดหรือมีข้อค�าถามก็มักได้รับ

การตอบกลับด้วยท่าทีของผู้มีอ�านาจเหนือ

	 นอกจากการเย่ียมทั่วไปซึ่งผู ้มาเย่ียมสามารถมาได้ตามวันเวลาที่ทางเรือนจ�า

เปิดให้เยี่ยมผู้ต้องขังได้แล้ว	เรือนจ�ายังมีการจัดวาระพิเศษของการเยี่ยมปีละ	1-2	ครั้ง	เรียกว่า	

การเยี่ยมใกล้ชิด	 ซึ่งเป็นการเยี่ยมที่ทางเรือนจ�าเป็นผู้ก�าหนดวันและเวลาเยี่ยม	 ซึ่งอาจจัดขึ้น

ปีละ	1-2	ครั้งผู ้ต้องขังจะเป็นผู ้แจ้งญาติของตัวเองว่า	จะมีการเย่ียมญาติใกล้ชิดเมื่อใด	

ญาติทีป่ระสงค์จะมาเย่ียมในวาระพิเศษนีจ้ะต้องแจ้งทางเรอืนจ�าและลงชือ่ไว้	 การเย่ียมใกล้ชดิ

จะต่างจากการเย่ียมโดยทัว่ไป	โดยผูไ้ด้รบัอนุญาตให้เข้าเย่ียมจะสามารถพบผูต้้องขงัตามสถานที่

เรือนจ�าจัดไว้	โดยเป็นการพบกันแบบนั่งพูดคุยและรับประทานอาหารร่วมกันได้	เรือนจ�า

อาจก�าหนดเวลาพบปะไว ร้ะหว ่าง	1-2	ชั่วโมง	เพื่อเป ดิโอกาสให ผู้ ต้ อ้งการเยี่ยมและ

แสดงความประสงค์ไว้แล้วได้พบกัน	การเย่ียมใกล้ชิดเป็นช่วงเวลาท่ีมีค่าส�าหรับผู้ต้องขัง

และผู้มาเยี่ยมเป็นอย่างมาก	 ลูกๆ	 ของผู้ต้องขังสามารถพูดคุยและสัมผัสร่างกายได้โดยอิสระ	

ข้อจ�ากัดของการเยี่ยมใกล้ชิดคือ	 จะมีครอบครัวจ�านวนไม่น้อยที่ไม่สามารถมาเยี่ยมผู้ต้องขัง

ในวาระพิเศษน้ีได้	เพราะอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล	ไม่มีเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเย่ียม	
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หรืออาจติดภารกิจส�าคัญไม่อาจมาในวันซึ่งเรือนจ�าก�าหนดไว้ได้	

	 นอกจากน้ี	จากการที่องค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองข้อก�าหนดกรุงเทพฯ	

ซึง่มแีนวปฏิบตัเิก่ียวกับการสร้างเสรมิความสมัพันธ์ระหว่างลูกท่ียังเลก็กับแม่	ท�าให้ในบางเรอืนจ�า

เปิดพื้นที่ของการพบกันของแม่ลูกมากขึ้น	 เช่น	 มีการจัดกิจกรรมที่เรียกว่าครอบครัวสัมพันธ์	

โดยอนญุาตให้ผูต้้องขงัซึง่มลีกูทียั่งเลก็	(เช่น	อายุไม่เกิน	5	ปี)	สามารถลงชือ่แสดงความประสงค์

ที่จะให้คนในครอบครัวและลูกเข้ามาเย่ียมในแดนหญิง	ซึ่งจะท�าบ่อยกว่าการเย่ียมใกล้ชิด	

คืออาจอนุญาตให้มาพบกันได้ทุกสองสามเดือน	การเปิดพ้ืนท่ีการพบกันในลักษณะน้ีช่วยให้

ผูต้้องขงัได้พบลกูและผูอ้ปุการะลกูได้บ่อยข้ึน	 อย่างไรก็ตามมเีรอืนจ�าท่ีจดักจิกรรมในลกัษณะนี้

แตไ่มอ่นญุาตใหผู้อ้ปุการะหรือญาตเิขา้ไปพบผูต้อ้งขงัในแดนหญงิ	 แตอ่นญุาตใหเ้ขา้ไปเฉพาะเดก็

ซึ่งเป็นลูกของผู้ต้องขัง	 ซึ่งในหลายๆ	 กรณีท�าให้เด็กหวาดกลัวการต้องเดินเข้าไปในแดนหญิง

ซึง่มเีจ้าหน้าทียื่นควบคมุอยู่เป็นระยะ	และมผีูต้้องขงัแต่งตวัเหมอืนๆ	กันอยู่กันแออดั	เดก็บางคน

จ�าแม่ไม่ได้	ร้องไห้	กลายเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีกับเด็ก

	 การจัดพ้ืนที่การพบปะระหว่างผู ้ต้องขังกับครอบครัวและลูกในแบบที่ขาดความ

อบอุ่น	ไม่เป็นมิตร	การรอคอยที่ยาวนานในบริเวณท่ีปราศจากสิ่งอ�านวยความสะดวกและ

ให้ความสบายอย่างเพียงพอ	 ประกอบกับการมุ่งใช้มาตรการหลายอย่างเพ่ือปิดก้ันเรือนจ�า

จากโลกภายนอกท�าให้เรือนจ�าเป็นพ้ืนท่ีพิเศษท่ีมีลักษณะเฉพาะจนท�าให้ท้ังคนที่ถูกจ�าขัง

อยู่ภายในและคนท่ีอยู่ภายนอกรับรู้ภาพของเรือนจ�าในฐานะของการเป็นพ้ืนท่ีของการลงโทษ	

มองผู ้อยู ่ในเรือนจ�าเป็นกลุ ่มคนท่ีมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากประชากรกลุ ่มอื่นๆ	

จนน�าไปสู่การสร้างภาพตายตัว	(stereotype)	ของเรือนจ�า	ส�าหรับเด็กผู้เป็นลูก	การท่ีแม่

ต้องเข้าไปอยู่ในพ้ืนท่ีซึ่งมีลักษณะเฉพาะท่ีไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมอาจท�าให้ความมั่นใจ	

ภาคภูมิใจ	และความศรัทธาในตัวแม่ลดน้อยถอยลงและน�าไปสู่การขาดความเคารพ

ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตัวเอง	ขาดสิ่งยึดมั่นและตัวแบบอันดี	และอาจรวมไปถึง

การขาดก�าลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ	ยอมปล่อยชีวิตตัวเองไปตามยะถากรรม	

สภ�วะของบ้�นที่แม่ต้องเข้�ไปอยู่ในเรือนจำ�
	 การท่ีแม่ต้องจากบ้านไปอยู่ในเรือนจ�าต่างจากไปในกรณีอื่นๆ	 เมื่อแม่ต้องเข้าไปอยู่

ในเรือนจ�าสถานะทางการเงินของบ้านมีแนวโน้มจะถดถอยลงเพราะแม่มักจะเป็นผู้ซึ่งมีส่วน
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ส�าคัญในการหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว	 ยิ่งก่อนที่แม่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	 ครอบครัวมี

ความอัตคัดขัดสนมากเท่าไร	 ความยากล�าบากทางการเงินของบ้านยิ่งมีมากขึ้นหลังจากที่แม่

ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	 ในสังคมสมัยใหม่ความขัดสนทางการเงินเป็นท่ีมาของความยาก

ล�าบากและเป็นอุปสรรคต่อการคงไว้ซึ่งมาตรฐานการด�ารงชีวิตให้เหมือนเดิมซึ่งหมายรวมถึง

การจัดหาสิ่งจ�าเป็นในการด�ารงชีวิตให้กับสมาชิกในครอบครัว	 ครอบครัวอาจต้องลดคุณภาพ

และปริมาณอาหารเพื่อการบริโภคลง	 บางครอบครัวอาจเลือกใช้วิธีการพึ่งอาศัยอาหารจากวัด	

ต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างลง	 ลูกซึ่งต้องไปโรงเรียนอาจขาดแคลนเงินที่จะซื้ออุปกรณ์

การเรียน	 ไม่มีเงินค่าอาหารกลางวัน	 ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนที่ต้องมีค่าใช้จ่าย	

เด็กบางคนอาจต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาช่วยหารายได้	 หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เกี่ยว

กับการเรียน

	 การถดถอยของสถานะทางการเงินเป็นสิ่งท่ีครอบครัวที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า

ระบุเป็นอันดับแรกๆ	ว่าได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก	ทางออกของปัญหาดูจะมีอยู่อย่างจ�ากัด	

นอกจากกการพยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆ	ลงแล้ว	ผู้อุปการะลูกซึ่งมักจะเป็นตายายที่อายุมาก

แล้ว	 หรือสุขภาพไม่แข็งแรงก็อาจจะต้องกลับมาท�างานหนักขึ้น	 ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของผู้สูง

อายุและเวลาท่ีใช้ในการดูแลเด็กอีกด้วย	 ผู้อุปการะเด็กมีแนวโน้มจะมีเวลาในการดูแลเด็ก

น้อยลง	 บางครอบครวัอาจแก้ไขปัญหาด้วยการขอให้ญาตคินอืน่ย้ายเข้ามาในบ้านเพ่ือช่วยเหลอื

ดูแลบ้านและเด็ก	 แต่ก็มิได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะมีญาติพี่น้องที่พร้อมจะย้ายเข้ามา

ช่วยเหลือ	 บางครอบครัวที่มีพี่น้องซึ่งเป็นเด็กโตกับเด็กเล็กอยู่ด้วยกัน	 พี่ที่โตพออาจเป็นผู้ช่วย

ดูแลน้องได้

	 การที่แม่ถูกจ�าคุกยังมีผลต่อการเพิ่มรายจ่ายซึ่งไม่เคยมีมาก่อน	บ้านซึ่งพยายามช่วย

เหลอืในเรือ่งคดคีวามมแีนวโน้มจะสญูเสยีทรพัย์สนิโดยเฉพาะเงนิออมและท่ีดนิ	หรอืในบางกรณี

อาจยอมเป็นหนี้เป็นสินเพื่อน�าเงินมาใช้ในการขอปล่อยตัวชั่วคราวและการต่อสู้คดี	 ในกรณีนี้

มกัเป็นครอบครวัท่ีพอจะมทีรพัย์สนิอยู่บ้างหรอืมหีนทางในการกู้ยืมเงนิ	 ส�าหรบัผูซ้ึง่อยู่ในฐานะ

อตัคดัขดัสนมาก่อนมกัไม่อยู่ในฐานะท่ีจะท�าอะไรในเรือ่งน้ีได้	 แต่รายจ่ายทีม่กัจะเกิดกับเกือบ

ทุกครอบครัวคือค่าใช้จ่ายในการไปเยี่ยมผู้ต้องขัง	 โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ	 แต่เมื่อเวลาผ่านไป

ความขดัสนทางการเงนิและการต้องท�างานหนัก	 อาจท�าให้การไปเย่ียมผูต้้องขงัค่อยๆ	 น้อยลงไป	

บางกรณีสามารถไปเยี่ยมผู้ต้องขังได้เพียงปีละ	1-2	ครั้ง	หรืออาจเว้นระยะการเยี่ยมไป	1-2	ปี	
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หรอืแทบไม่ได้ไปเย่ียมเลย	 สถานการณ์เช่นนีย่ิ้งท�าให้สายใยผกูพันระหว่างผูต้้องขงักับครอบครวั

และลูกค่อยๆ	อ่อนแอลงยิ่งผู้ต้องขังถูกตัดสินจ�าคุกเป็นเวลานาน	ครอบครัวและลูกก็มีแนวโน้ม

จะยิ่งห่างเหินออกไปมากขึ้น		

	 การถูกจ�าคุกของแม่มิได้ส่งผลในทางลบต่อสถานะทางการเงินของครอบครัวเท่าน้ัน	

แต่ยังส่งผลต่อสถานะทางสังคมของบ้านด้วย	 ไม่เพียงแต่คนทั่วไปจะมีภาพของผู้ที่ต้องเข้าไป

อยู่ในเรอืนจ�าในทางลบเท่าน้ัน	 แต่คนแวดล้อมอาจกังวลว่าครอบครวัของผูถู้กจ�าคกุอาจจะมาขอ

ความช่วยเหลือจึงพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย	 ครอบครัวซึ่งเคยอยู่ในฐานะพอ

มีพอกิน	มีคนในละแวกบ้าน	เพื่อนบ้าน	หรือญาติมาเยี่ยมเยียนบ่อยๆ	มีแนวโน้มจะรู้สึกว่าคนที่

เคยไปมาหาสู่ค่อยๆหายไป	 ที่เคยโทรศัพท์มาคุยก็หลีกเลี่ยงไม่รับโทรศัพท์	 บางครอบครัวยุติ

การไปร่วมงานของชุมชน	 ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ	 งานทอดกฐิน	 ทอดผ้าป่า	 หรือแม้แต่งานบวช	

งานขึ้นบ้านใหม่	 งานแต่งงงาน	ของคนในชุมชนเดียวกัน	ส่วนครอบครัวซึ่งมีฐานะอัตคัตขัดสน

มักจะไม่เป็นที่สนใจของคนในชุมชนและไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าร่วมงานต่างๆมาก่อนท่ีแม่จะ

ถูกจ�าคุกซึ่งอาจเป็นเพราะ	ไม่มีเวลา	ไม่ได้รับเชิญ	หรือไม่มีเงินร่วมท�าบุญหรือเงินช่วยงาน	

อาจไม่รู้สึกสูญเสียสถานะทางสังคมที่เคยมีมาก่อน

ชีวิตของลูกเมื่อแม่ถูกจำ�คุก
	 เมื่อต้องโทษจ�าคุกลูกมีแนวโน้มจะต้องทุกข์ทรมานและได้รับผลอันเลวร้ายอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้	 โดยเฉพาะหากแม่เป็นเสาหลักในการเลี้ยงดูลูกและครอบครัว	 ในสังคมไทย

หากแม่ต้องท�างานหรอืต้องไปท�างานในท่ีห่างไกล	ตากับยายมกัจะเป็นผูเ้ข้ามาช่วยเหลอืเลีย้งดหูลาน	

แม้การเลี้ยงดูครอบครัวโดยพ่อของลูกจะมีปรากฏอยู่บ้าง	 แต่ก็ไม่มากนัก	 โครงสร้างครอบครัว

ของไทยจึงมีแนวโน้มจะเป็นครอบครัวขยายซึ่งมีลักษณะเป็นครอบครัวสองรุ่นอายุ	 (แม่	 ลูก	

และตายายอยู่ร่วมกัน)	หรือครอบครัวข้ามรุ่น	(แม่ไปท�างานในท่ีห่างไกล	โดยมีตายาย

และหลานอยู่ร่วมกัน)	

	 การต้องไปอยู่ในเรือนจ�าของแม่เป็นเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและลูกนับ

จากที่แม่ถูกจับกุม	ถูกด�าเนินคดี	ไปจนถึงการถูกตัดสินลงโทษจ�าคุก	ระยะเวลาที่แม่ต้องถูกจ�า

คุกอาจเป็นเพียงช่วงสั้นๆ	 หรือยาวนานถึงกว่ายี่สิบปีหรือตลอดชีวิต	 ความรุนแรงของผลที่ลูก

จะได้รับจากการถูกจ�าคุกของแม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายประการ	 ที่ส�าคัญได้แก่	 สายสัมพันธ์
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และความจริงจังที่ญาติพี่น้องจะเข้ามารับภาระในการเลี้ยงดูลูกที่แม่ถูกจ�าคุก	 ทรัพยากรและ

ทรัพย์สินที่มีอยู่	 ความเป็นไปได้ในการหารายได้มาทดแทนรายได้ที่เสียไปและรายจ่ายที่เพิ่ม

ขึ้นจากการถูกจ�าคุกของแม่	ช่วงวัยของลูก	ความสามารถในการปรับตัวของลูก	ก�าลังใจที่ลูกได้

รับทั้งจากแม่	คนในครอบครัว	และคนอื่นๆ	ในโรงเรียนและชุมชน

	 ความเสียใจ	สิ้นหวัง	และความทุกข์ทรมานจากการที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า

เป็นสภาวะทางจติใจและอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนกับลกูทกุคน	แต่ความรนุแรงของความรูส้กึอาจแตกต่างกัน

ตามวัยและวุฒิภาวะของเด็ก	 ความรู้สึกที่ลูกได้รับจากการไปอยู่ในเรือนจ�าของแม่มีลักษณะ

เฉพาะที่เรียกว่า	ความเศร้าและความทุกข์ที่เปิดเผยหรือบอกผู้อื่นไม่ได้	(disenfranchise	grief)	

เดก็มกัได้รบัการบอกจากผูอ้ปุการะหรอืญาตสินิทว่า	 ให้เก็บเรือ่งน้ีเป็นความลับ	 (forced	 silence)	

ท�าให้เด็กย่ิงไม่มีสามารถเล่าหรือแบ่งปันความรู้สึกที่หดหู่ใจให้กับผู้อื่นได้	 เด็กอาจรู้สึกว่า

ตนเองก�าลังปิดบังเรื่องส�าคัญกับเพ่ือนสนิทหรือครูที่ตนเองมีความเคารพ	อาจหว่ันเกรงว่า	

เมื่อทุกคนรู้เรื่อง	ตนเองจะกลายเป็นคนท่ีไม่ได้รับความไว้วางใจอีกต่อไป	สถานการณ์ท่ีเด็ก

ต้องเก็บความทุกข์และความเสียใจไว้กับตัวเอง	ท�าให้เด็กย่ิงได้รับความกระทบกระเทือนใจ

และมีความกดดันมากขึ้น

	 เด็กบางคนอาจต้องเผชิญกับการแตกสลายของครอบครัว	 เด็กท่ีเคยอยู่กับแม่ต้อง

สูญเสียแม่ซึ่งเป็นบุคคลส�าคัญในชีวิต	คนที่แม่ไปท�างานในท่ีห่างไกลอาจต้องประสบกับ

การท่ีตายายทีเ่คยอยู่บ้าน	 ต้องออกไปท�างาน	ความอบอุน่และการดแูลท่ีเคยได้รบัในชวิีตประจ�าวัน

ลดน้อยถอยลงหรือหมดไป	เด็กบางคนต้องพรากจากพ่ีหรือน้องเพราะต้องมีการย้ายเด็ก

บางคนไปให้ญาติคนอื่นรับผิดชอบเลี้ยงดู	เมื่อมีการเปล่ียนแปลงท่ีกระทบกระเทือนจิตใจ

ของเด็ก	ผู ้อุปการะอาจไม่มีเวลามาปลอบโยนหรือพูดคุยให้เด็กผ่อนคลายความทุกข	์

เพราะต้องยุ่งอยู่กับเรื่องของคดีความ	 หรือต้องไปดูแลแม่ซึ่งถูกจับกุมหรือถูกส่งเข้าเรือนจ�า	

หรืออาจก�าลังวุ่นวายอยู่กับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องรายรับรายจ่ายของบ้าน	

 

	 	สภาพจิตใจที่แตกสลายผนวกกับสถานการณ์ที่ยากล�าบากของบ้านทั้งในด้าน

การเงินและการขาดขวัญก�าลังใจของคนในครอบครัวอาจส่งผลให้เด็กซึ่งก�าลังเรียนหนังสือ

ในหลายๆ	ด้าน	เช่น	ไม่ตั้งใจเรียน	ไม่อยากไปโรงเรียน	ผลการเรียนลดต�่าลง	และบางคน

อาจตัดสินใจออกจากโรงเรียนกลางคัน	หรืออาจยุติการเรียนเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ	
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(ในปัจจุบันคือมัธยม	 3)	 ซึ่งก่อนที่แม่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าเด็กอาจวางแผนไว้ว่าจะเรียนต่อ	

แต่การถูกจ�าคุกของแม่ท�าให้การเรียนสะดุดลง	 เด็กบางคนอาจเริ่มเท่ียวเตร่เพ่ือชดเชยหรือ

ให้ลืมความทุกข์	บางคนอาจดื่มเหล้า	สูบบุหรี่	 เสพยา	 เมื่อขาดเงินก็อาจหันเข้าสู่การลักทรัพย์	

ฉกชิงวิ่งราว	ขายยาเสพติด	

	 อย่างไรก็ตามมิได้หมายความว่าการท่ีแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าจะท�าให้เด็กมีชีวิต

ที่ล้มเหลวหรือมีปัญหาต่อเนื่องยาวนานเสมอไป	 บางครอบครัวสามารถรับมือกับเหตุการณ์

วิกฤตได้ดีและสามารถประคับประคองให้เด็กก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคท่ีผ่านเข้ามาได	้

บางครอบครัวอาจจัดการกับรายได้ที่ลดลง	โดยพยายามลดรายจ่ายให้น้อยลงกว่าเดิม	

บางครอบครัวอาจมีญาติสนิทเข้ามาช่วยเหลือ	 บางครอบครัวยอมรับสภาพการท�างานหนักขึ้น

เพ่ือฟันฝ่าวิกฤตไปให้ได้	ในส่วนของลูกซ่ึงยังเป็นเด็ก	ผู้อุปการะและญาติพ่ีน้องอาจช่วยกัน

ปลอบโยน	ให้ก�าลังใจ	และให้ความมั่นใจแก่เด็กในทุกๆ	ด้าน	นอกจากน้ีแม่ซึ่งอยู่ในเรือนจ�า

ก็อาจมีบทบาทส�าคัญในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส	ยอมรับในความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น	

ขอให้ลูกให้อภัย	 และให้ก�าลังใจลูกให้พยายามท�าความดีและสร้างความก้าวหน้าให้กับชีวิต	

แสดงความภาคภูมใิจในตวัลกูและท�าให้ลกูเห็นคณุค่าในตวัเอง	ไม่ยอมแพ้กับอปุสรรคทีเ่กิดขึน้	

เมื่อลูกต้องเติบโตในเรือนจำ�
	 ผู ้หญิงจ�านวนหนึ่งถูกจับกุมและต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�าขณะท่ีก�าลังต้ังครรภ	์

การต้องเข้าไปอยู่ในเรอืนจ�าเพียงล�าพังกเ็ป็นสภาวะท่ีผูห้ญิงต้องทุกข์ทรมานและหดหู่ใจมากอยู่แล้ว	

แต่การมีลูกติดท้องมาด้วยย่ิงท�าให้จิตใจของผู ้หญิงตกอยู ่ในสภาวะท่ีย�่าแย่ลงไปอีก	

ส�าหรับผู้ท่ีมีความพร้อมการตั้งครรภ์มักเป็นช่วงเวลาแห่งความดีใจและปลื้มปิติที่จะได้มีลูก	

แต่การตั้งครรภ์ขณะที่ต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�าท�าให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเป็นสิ่ง “ผิดเวลา ผิดสถานที่” 

ผู ้หญิงท่ีตั้งครรภ์รู ้สึกผิดท่ีลูกในท้องต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ากับตัวเอง	ความกังวลของ

ผูต้ัง้ครรภ์มกัเก่ียวข้องกับสขุภาพครรภ์	 ผูห้ญิงมองว่าผูท่ี้ต้ังครรภ์มคีวามต้องการพิเศษหลายอย่าง

ที่ไม่อาจร้องขอหรือได้รับความเห็นใจจากทางเรือนจ�า	เช่น	ผู้ท่ีแพ้ท้องอาจอยากรับประทาน

อาหารบางอย่างที่จะช่วยลดการแพ้ท้อง	 แต่ก็ไม่อาจหาได้ในเรือนจ�า	 และผู้ต้องขังมักไม่กล้า

บอกกับเจ้าหน้าที่	 หรือผู้ตั้งครรภ์อาจเชื่อว่า	 เมื่อตั้งครรภ์ควรงดอาหารบางประเภทหรือควรรับ

ประทานอาหารบางอย่างเป็นพิเศษเพื่อให้เด็กแข็งแรง	 คลอดง่าย	 แต่ก็เป็นการยากที่จะได้รับ

สิ่งที่ต้องการจากเรือนจ�า	 นอกจากนี้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์บางคนอาจรู้สึกอึดอัดกับการท�าสิ่งต่างๆ
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ตามตารางเวลาที่ทางเรือนจ�าก�าหนดไว้อย่างเข้มงวด	บางคนอาจต้องการหลับในตอนกลางวัน	

หรือต้องการรับประทานอาหารในเวลาที่ต้องขึ้นเรือนนอนไปแล้ว

	 นอกจากผู้หญิงซึ่งตั้งครรภ์จะมีความกังวลเก่ียวกับการคลอดเมื่อครรภ์ครบก�าหนด

แล้ว	 ทุกคนจะมีความกังวลเกี่ยวกับเด็กที่จะเกิดมา	 ในเรือนจ�าซึ่งไม่มีสิ่งอ�านวยความสะดวก

ในการเลี้ยงเด็กแรกคลอด	ผู้ต้องขังหญิงจะเร่ิมวางแผนเก่ียวกับการให้ญาติมารับเด็กไป

หลงัจากคลอดแล้ว	 แม้ว่าบางคนอาจต้องการให้ลกูทีเ่กิดมาอยู่กับตวัเองไประยะหน่ึงเพือ่ให้ลกู

ได้กินนมแม่	แต่ความแออัด	การขาดสิ่งอ�านวยความสะดวก	และค�าแนะน�าของเจ้าหน้าท่ี

ซึ่งต้องการให้มีคนมารับเด็กไปหลังจากคลอดแล้ว	 ท�าให้ผู้ต้องขังหญิงไม่มีทางเลือกในเรื่องนี้

มากนักนอกจากจะต้องหาทางส่งลูกออกไปให้ญาติพ่ีน้องช่วยดูแล	ความกังวลของผู้เป็นแม่

จะอยู่ที่คนซึ่งจะมารับลูกไปว่าจะเลี้ยงลูกได้ดีเพียงใด	

	 ในเรอืนจ�าบางแห่งซ่ึงมกีารจดัสิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบัการเลีย้งดเูดก็ทารกแรกเกิด	

เช่น	มห้ีองซึง่จดัไว้เฉพาะส�าหรบัเดก็ทารก	มท่ีีนอนและผ้าห่มส�าหรบัเด็ก	มนี�า้ร้อน	รวมท้ังบางแห่ง

อาจมีนมผงส�าหรับเด็กในกรณีที่แม่ไม่สามารถให้นมลูกได้	 เช่น	 ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 ในเรือนจ�า

ลกัษณะนีม้กัมเีดก็ทารกและเดก็เลก็อยู่ในเรอืนจ�าอยู่เกือบตลอดเวลา	 ผู้ต้ังครรภ์จงึเห็นตัวอย่าง

ของการเลี้ยงดูเด็กเพ่ิงคลอดในเรือนจ�า	 ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีช่วยในการตัดสินใจว่าจะเลี้ยงลูก

ทีเ่พ่ิงคลอดไประยะหน่ึงและค่อยให้ญาติมารบัเดก็ไป	หรอืจะให้ญาตมิารบัเดก็ไปทนัทหีลงัคลอด	

	 โดยท่ัวไป	ผู้ตั้งครรภ์จะถูกพาไปคลอดที่โรงพยาบาล	และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนว่า	

ให้ลงบันทึกในใบสูติบัตรว่าเด็กเกิดที่โรงพยาบาลห้ามลงว่าเป็นเรือนจ�า	 หลังจากคลอดแล้ว

หากไม่มีญาติมารับเด็กไป	 เด็กจะกลับเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ากับแม่	 เรือนจ�าส่วนใหญ่ของไทย

ไม่มีการจัดพ้ืนที่พิเศษส�าหรับแม่และเด็กให้สามารถอยู่ด้วยกันได้ทั้งกลางวันและกลางคืน	

แต่จะมกีารจดัห้องไว้ส�าหรบัเลีย้งเดก็แรกเกิดในตอนกลางวัน	แต่ในตอนกลางคนืผูเ้ป็นแม่จะต้อง

กลับเข้าสู่เรือนนอนพร้อมกับผู้ต้องขังทั่วไป	 ซึ่งแม่จะต้องน�าลูกไปนอนกับแม่ด้วย	 ความแออัด

ของเรือนนอนท�าให้ผู้เป็นแม่วิตกกังวลว่าลูกจะไม่สบายหรืออาจติดโรคบางอย่างจากผู้ต้องขัง

ที่อยู่ด้วยกันได้	 มีเรือนจ�าเป็นบางแห่งเท่านั้นท่ีสามารถจัดห้องนอนซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรง

ตามระเบียบของเรือนจ�าเฉพาะส�าหรับให้แม่และลูกได้นอนด้วยกัน	 ซึ่งเรือนจ�าที่จะท�าเช่นนี้ได้

ต้องมีพ้ืนที่เพียงพอและมีจ�านวนผู้ต้องขังที่ต้องการเล้ียงลูกเกิดใหม่ในเรือนจ�าจ�านวนมากพอ	
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	 เด็กแรกเกิดและเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ากับแม่	มีโอกาสได้ใกล้ชิดแม่	ได้กินนมแม	่

แต่ขณะเดยีวกันก็มข้ีอจ�ากัดอืน่ๆ	 คอืเดก็ไม่ได้เตบิโตในบรรยากาศของบ้าน	 แต่เป็นบรรยากาศ

ของสถานท่ีคุมขังซึ่งมีผู้ต้องขังมากมาย	 มีเจ้าหน้าท่ีคอยควบคุมดูแลผู้ต้องขัง	 แม้จะไม่ได้

ควบคุมเด็กโดยตรงแต่ก็เป็นการควบคุมแม่ของเด็ก	แม่ไม่มีอ�านาจอิสระท่ีจะเล้ียงลูกในแบบ

ที่ตนเองเห็นว่าดีและเหมาะสม	 นอกจากนี้เมื่อเด็กเริ่มโตข้ึนแม่อาจมีความกังวลเก่ียวกับ

การจัดหาอาหารเสริมให้กับลูก	 นอกจากนี้เด็กยังต้องเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่มีข้อจ�ากัดคือ

ไม่มีโอกาสได้เห็นสิ่งที่เด็กทั่วไปในโลกภายนอกได้เห็น	ได้ยิน	หรือสัมผัส	เช่น	ไม่ได้ยินเสียงแม่

ร้องเพลงกล่อมลกู	 ไม่เคยเหน็หรอืสมัผสัสตัว์เลีย้ง	 ไม่รูจ้กัถนนหรอืรถราประเภทต่างๆ	นอกจากน้ี

เดก็อาจสมัผสัได้ถึงความเครยีด	ความเศร้า	หรอือารมณ์ท่ีหดหู่ของแม่		และพลอยเครยีดไปด้วย

	 เหตุการณ์วิกฤตส�าหรับแม่และลูกคือวันที่ญาติมารับลูกออกไปเลี้ยงนอกเรือนจ�า	

ส�าหรับแม่แล้วการจากกันในลักษณะนี้แตกต่างจากการที่แม่ต้องจากลูกไปท�างาน	 เพราะแม่

ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้พบลูกอีกเมื่อไร	เพราะขึ้นอยู่กับว่าจะมีญาติพาลูกมาเยี่ยมหรือไม	่

แม่ไม่สามารถเป็นฝ่ายไปหาลูกได้	และแม้เมื่อมีการพาลูกมาเย่ียม	แม่ก็ไม่มีโอกาสกอด

หรือสัมผัสลูก	 ต้องดูลูกผ่านกระจกที่กั้นไว้	 	 เรือนจ�าของไทยมิได้จัดห้องเยี่ยมไว้เป็นพิเศษ

ส�าหรบัแม่และลกูท่ียังเป็นทารกหรอืเดก็เลก็	 การน�าลกูมาเย่ียมแม่ท่ีเรอืนจ�าย่ิงท�าให้แม่เจบ็ปวด

มากขึ้น	ในส่วนของเด็กแม้จะยังเป็นทารกหรือเป็นเด็กเล็ก	วันที่ต้องจากแม่	เด็กจะสัมผัสได้ถึง

ความรู้สึกของแม่	 และอาจรู้ด้วยว่าก�าลังต้องจากแม่ไป	 เพราะส่วนใหญ่แล้วเด็กจะร้องไห้และ

ไม่ยอมไปกับผู้ที่มารับ	อาจเป็นไปได้ว่าเด็กยังไม่คุ้นเคยกับคนท่ีมารับไป	และเด็กคุ้นเคย

กับการอยู่กับแม่ในเรือนจ�ามานาน

สิทธิของเด็กในระบบยุติธรรมท�งอ�ญ�
	 อาชญากรรมเป็นสิง่ทีเ่กิดข้ึนในทกุสงัคมแต่การจะนยิามว่าการกระท�าใดเป็นอาชญากรรม

ขึ้นอยู่กับแต่ละสังคมและแต่ละช่วงเวลา	 การลงโทษผู้ประกอบอาชญากรรมมิใช่เป็นเพียงการ

ลงโทษผู้กระท�าผิดในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลเท่านั้น	แต่ยังท�าหน้าท่ีส�าคัญในระดับสังคม	

คือเป็นการแยกผู ้ที่ เป ็นคนปกติออกจากผู ้เบี่ยงเบนซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่าการลงโทษ

เป็นพันธะท่ีสังคมพึงกระท�าเพ่ือธ�ารงรักษาไว้	ซึ่งสิ่งที่สังคมยอมรับกันว่าเป็นความถูกต้อง

อีกด้วย	แนวคิดของความยุติธรรมทางอาญาในยุคแรกๆ	จึงมุ่งความสนใจไปท่ีการลงโทษ

ผูป้ระกอบอาชญากรรมโดยเฉพาะการใช้การจ�าคุกเป็นมาตรการหลกั	แม้ว่าจะเริม่มกีารวิพากษ์วิจารณ์
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ถึงความไม่มีประสิทธิภาพและผลข้างเคียงอ่ืนๆ	จากการจ�าคุก	แต่วิถีคิดในการลงโทษ

ผู้ประกอบอาชญากรรมในหลายๆ	สังคมก็มิได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากนัก	

	 อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการยุคหลังทันสมัย	(Foucault,	1977)	มองว่า	การลงโทษด้วย

การจ�าคุกอันเป็นส่วนหนึ่งของระบบยุติธรรมทางอาญา	 มิได้ใช้เพื่อจูงใจให้คนท�าในสิ่งที่สังคม

เห็นว่าดีงามอย่างที่นักวิชาการในยุคคลาสสิกอ้างถึงเท่านั้น	 แต่การลงโทษจ�าคุกเป็นเทคนิควิธี

ที่ระบบยุติธรรมทางอาญาน�ามาใช้ผ่านสิ่งท่ีเรียกว่าอ�านาจเชิงระเบียบวินัยเพ่ือบังคับร่างกาย

และจติวิญาณของคนให้เป็นไปตามทีร่ะบบยุตธิรรมทางอาญาได้ออกแบบไว้แล้ว	 เป็นการสร้าง

ความมั่นคงและเสถียรภาพให้กับสังคมในระดับที่ใหญ่กว่า	 ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงระบบ

ยุตธิรรมทางอาญาโดยการหาทางเลอืกอืน่แทนการจ�าคกุจงึเป็นเรือ่งยาก	 และในส่วนของเรอืนจ�าเอง	

การจะปรับการจัดระเบียบของเรือนจ�าใหม่โดยการผ่อนปรนในเรื่องความเข้มงวดเก่ียวกับ

ระเบียบวินัยและการลดการบังคับให้ผู้ต้องขังท�าส่ิงต่างๆ	ตามค�าส่ังอย่างเคร่งครัดรวมถึงการ

จดัให้มกีารเย่ียมเยียนทีเ่ป็นมติรก็ดจูะท�าได้ยาก	 เพราะเรอืนจ�าถูกออกแบบให้ขาดความยืดหยุ่น

และมีกระบวนการท่ีลดทอนความเป็นมนุษย์ลง	การน�าประเด็นในเรื่องลูกของผู ้ต้องขัง

มาสู ่การพิจารณาเพ่ือปรับเปลี่ยนเรือนจ�าให้มีสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมท่ียอมรับ

ความส�าคญัของความสมัพันธ์ระหว่างผูต้้องขงักบัลกูและบคุคลภายนอกจงึเป็นการเปลีย่นวิธีคดิ

ที่ส�าคัญและยากที่จะส�าเร็จ		

	 ฐานคดิของความยติุธรรมทางอาญามองการลงโทษว่าเป็นเรือ่งในระดบัปัจเจกบคุคล	

คือเมื่อผู้ใดกระท�าผิด	 ผู้นั้นย่อมถูกด�าเนินคดีและลงโทษตามที่กฎหมายก�าหนด	การมองเช่นนี้

เป็นการละเลยข้อเท็จจริงท่ีว่าการลงโทษบุคคลหน่ึงบุคคลใดอาจเท่ากับเป็นการลงโทษคน

ที่ไม่ได้ท�าผิดไปด้วย	 (collateral	 punishment)	 ซึ่งเห็นได้ชัดในกรณีลูกของผู้ถูกลงโทษ	 ซึ่งไม่

ต่างจากการลงโทษผู้บริสุทธิ์	 ซึ่งพลอยได้รับการลงโทษที่สังคมไม่ได้ตะหนักถึง	 นับเป็นการ

ลงโทษที่แยบยล	 เงียบ	 แอบซ่อนตัวอยู่	 และโหดร้าย	 การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงผู้บริสุทธิ์

จ�านวนมากที่ได้รับผลในทางลบจากการลงโทษแม่		

	 ถึงแม้ว่าทัศนะพ้ืนฐานในการมองประเดน็ปัญหาทีเ่กิดขึน้กับลกูซึง่แม่ต้องเข้าไปอยู่ใน

เรือนจ�าจะมคีวามแตกตา่งกันไปในแตล่ะสังคม	แตก่ม็คีวามพยายามที่นานาประเทศไดร้ว่มกัน

ลงนามในข้อตกลงที่ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก	และความจ�าเป็นที่จะต้องคุ้มครองดูแลเด็ก



199

ซึ่งพ่อแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	 ในปี	 2532	 คณะกรรมาธิการองค์การสหประชาชาติได้มีมติ

รับรองอนุสัญญาว่าด้ายสิทธิเด็ก	(The	Convention	on	the	Rights	of	the	Child)	และมีผล

ในทางปฏิบัติในปี	2533	จนถึงปัจจุบันนี้มีประเทศต่างๆ	จ�านวน	196	ประเทศร่วมลงนาม	

หลักการส�าคัญปรากฏอยู่ในบทบัญญัติมาตรา	3	ดังนี้

การกระท�าทุกอย่างที่เกี่ยวกับเด็กไม่ว่าจะด�าเนินการโดยสถาบันอันเป็น

สวัสดิการของรัฐหรือเอกชน หรือโดยศาล หรือโดยผู้มีสิทธิอ�านาจใด 

หรือองค์กรทางกฎหมาย ประโยชน์สูงสุดของเด็กจะต้องมาเป็น

อันดับแรกเสมอ  

	 คณะกรรมาธิการได้ย�้าว่าการจ�าคุกพ่อแม่จะต้องกระท�าอย่างรอบคอบโดยค�านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดที่เด็กพึงได้รับ	 โดยกระบวนการนี้จะต้องมีผู้แทนมืออาชีพที่มีความเป็นอิสระให้

ความเห็นโดยน�าเรือ่งเหล่านีเ้ข้ามาสูก่ารตดัสนิใจในการจะสัง่คมุขงั	 หรอืคมุขงัก่อนการพิจารณาคดี	

และการตดัสนิจ�าคกุ	โดยการตดัสนิใจจะต้องค�านงึว่าจะน�าเดก็ไปไว้ท่ีไหน	การจ�าคกุแม่หรอืพ่อ

เป็นการท�าให้ลกูกับพ่อแม่ต้องแยกออกจากกันถือว่าเป็นการละเมดิสทิธิของเด็กตามบทบญัญัติ

มาตรา	 8	 ของอนสุญัญาว่าด้วยสทิธิเดก็ซึง่ก�าหนดว่า	 รฐัจะต้องพิทกัษ์สทิธิของเดก็ซึง่หมายรวม

ถึงการไม่พรากพ่อแม่ไปจากเด็ก	

	 อย่างไรก็ตามการศกึษาในประเทศองักฤษพบว่า	 ในการพิจารณาคดีและการพิพากษา

จ�าคกุผูเ้ป็นแม่	รวม	75	คด	ีไม่มกีารน�าสทิธิของเดก็ตามบทบญัญัตมิาตรา	8	เข้ามาเป็นส่วนหน่ึง

ของการพิจารณาเลย	 แต่มีการพูดถึงสวัสดิการของเด็กว่าจะให้ใครเป็นผู้ดูแล	 โดยที่ไม่มีการ

กล่าวถงึเรือ่งน้ีในฐานะสทิธิของเดก็ทีจ่ะต้องได้รบัการปกป้อง	 ในบางคดศีาลมไิด้มกีารกล่าวถึง

ตัวเด็กเลย	 แต่ก็มีบางคดีที่ศาลแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลอันเลวร้ายที่จะเกิดกับเด็กอยู่บ้าง	

แต่ประเด็นจะมุ่งไปที่การมองว่าเป็นความผิดของจ�าเลย	 มิได้มีการมองไปถึงสิทธิของเด็กและ

น�าเรื่องนี้เข้ามาสู่การพิจารณาการตัดสินระยะเวลาในการจ�าคุกจ�าเลย	 หรือการมองหาทาง

เลือกอื่นแทนการจ�าคุก	(Epstein,	2014)

	 ประเทศไทยได้ออกพระราชบญัญัตเิพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	

(ฉบับที่	25)	พ.ศ.	2550	ซึ่งค�านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกโดยมุ่งเน้นที่การไม่พรากลูก
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ไปจากแม่ในขณะที่แม่เพิ่งคลอดหรือเมื่อลูกยังอยู่ในวัยทารกไว้ดังนี้

มาตรา 246 เมื่อจ�าเลย สามี ภริยา ญาติของจ�าเลย พนักงานอัยการ 

ผู้บัญชาการเรือนจ�าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายจ�าคุก

ร้องขอ หรือเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลมีอ�านาจส่ังให้ทุเลาการบังคับให้

จ�าคุกไว้ก่อนจนกว่าเหตุอันควรทุเลาจะหมดไป ในกรณีต่อไปน้ี 

(1) เมื่อจ�าเลยวิกลจริต (2) เมื่อเกรงว่าจ�าเลยจะอันตรายถึงชีวิตถ้าต้อง

จ�าคุก (3) จ�าเลยมีครรภ์ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป และ (4) จ�าเลยคลอดบุตร

ยังไม่ถึงเดือน

	 ข้อกฎหมายน้ีสะท้อนความละเอยีดอ่อนท่ีมต่ีอผูห้ญิงซึง่ต้ังครรภ์และผูซ้ึง่เพ่ิงคลอดบตุร	

ซึง่หากได้มกิารน�าไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างจรงิจงั	 จะเป็นการให้โอกาสให้แม่และลกูซึง่ยังเป็นทารก

ได้อยู่ใกล้ชิดกันภายนอกเรือนจ�า	ซึ่งน่าจะมีผลในทางบวกกับสุขภาพท้ังทางกายและใจ

ทั้งของแม่และลูก	 และยังจะมีผลดีต่อพัฒนาการของเด็กด้วย	 ซึ่งในเรื่องนี้ควรได้มีการศึกษา

อย่างเป็นระบบถึงผลของใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองดูแลสิทธิของเด็ก		

	 ค�าถามที่คนจ�านวนไม่น้อยมีต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็คือ	 ในการจับกุม	

การด�าเนินคดี	การพิจารณาคดีและตัดสินลงโทษ	ผู้รับผิดชอบและเก่ียวข้องมีความสนใจ

ในข้อมูลเก่ียวกับเด็กซึ่งเป็นลูกของผู้กระท�าผิดมากน้อยแค่ไหน	 โดยเฉพาะการสร้างสมดุล

ระหว่างการลงโทษแม่	ซึง่เป็นผูก้ระท�าผดิกับเรือ่งของสทิธิเดก็ซึง่อาจจะได้รบัผลกระทบอนัรนุแรง

จากกระบวนยุตธิรรมทางอาญาไปพร้อมๆ	กันด้วย		ผลจากการศกึษาน้ีแสดงให้เหน็ว่า	แต่ละขัน้ตอน

ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญายังไม่มีระบบการตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับเด็กซึ่งเป็นลูก

ของผู้ต้องขัง	เช่น	แม้ในกฎหมายจะบัญญัติให้การพิจารณาคดีต้องค�านึงถึงเป็นพิเศษคือ

ผู้ท่ีตั้งครรภ์ได้	7	เดือนขึ้นไปและผู้หญิงซึ่งคลอดลูกได้ไม่เกิน	1	เดือน	แต่ข้อมูลในลักษณะนี้

มักจะไม่ได้ถูกน�าเข้าสู่แต่ละขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา		การละเลยประเด็น

ในเรื่องนี้ย่อมถือว่าเป็นจุดอ่อนของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งควรได้รับ

การปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างความยุติธรรมทางอาญาให้กับเหยื่อซึ่งมิได้เป็นผู้กระท�าผิด
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เริ่มต้นจ�กก�รสับเปลี่ยนฐ�นคิดในก�รลงโทษ
	 แนวคิดในการใช้การจ�าคุกเป็นมาตรการหลักในลงโทษผู้กระท�าผิดทางอาญาเชื่อว่า	

การลงโทษอย่างเข้มข้นและรุนแรงจะท�าให้อาชญากรรมลดลง	 แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า

ประสบความล้มเหลวในการสร้างระบบควบคุมทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ	 สถานการณ์ใน

หลายๆ	ประเทศซึ่งมีปรากฎการณ์การจ�าคุกประชาชนจ�านวนมากบ่งชี้ว่า	มาตรการดังกล่าว

ไม่ได้ช่วยให้อาชญากรรมลดลง	 ยิ่งไปกว่านั้นความคาดหวังที่จะให้เรือนจ�าท�าหน้าที่ในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง	(corrections)	ท�าให้บุคคลส�านึกผิด	และสามารถ

กลับคืนเป็นคนดีในสังคมกลับปรากฏผลเป็นตรงกันข้าม	 นอกจากสภาวะคนล้นคุกจะท�าให้

ยากล�าบากต่อการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ต้องขังแล้ว	 	 ยังปรากฏว่าการจ�าคุกซึ่งเป็นการพราก

บุคคลมาจากครอบครัว	ชุมชน	และสังคม	ส่งผลอันเลวร้ายไม่เฉพาะต่อตัวของผู้ถูกจองจ�า	

แต่บุคคลซึ่งอยู่ถูกทอดท้ิงอยู่เบ้ืองหลัง	โดยเฉพาะครอบครัวและลูกของผู้ท่ีถูกส่งเข้าเรือนจ�า

ก็พลอยได้รับผลข้างเคียงจากการจ�าคุกไปด้วย	

	 ค�าว่าการจ�าคุกประชาชนจ�านวนมาก	(mass	imprisonment)	ถูกน�ามาใช้เมื่อปี	2543	

เพื่ออธิบายสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในช่วงปี	 2513	 	ซึ่งจ�านวนผู้ถูกจ�าคุกขยายตัว

ขึ้นอย่างรวดเร็วอันเป็นผลมาจากการใช้การจ�าคุกเป็นนโยบายส�าคัญในการปราบปราม

อาชญากรรม	นบัตัง้แต่ปี	2513	 เป็นต้นมา	จ�านวนผูต้้องขงัในสหรฐัอเมรกิาเพ่ิมขึน้เป็น	400	 เท่า	

ประมาณได้ว่าในสหรัฐอเมริการมีผู้ต้องขังสูงถึง	 719	 คนต่อประชากร	 100,000	 คน	 นับเป็น

ประเทศท่ีมีอัตราผู้ต้องขังต่อประชากรสูงท่ีสุดในโลก	การจ�าคุกประชาชนจ�านวนมากได้น�าไป

สู่การสร้างระบอบใหม่ของการลงโทษซึ่งแตกต่างไปจากการลงโทษของยุคสมัยใหม่ที่เริ่มต้น

มาในช่วงปลายศตวรรษท่ี	 18	 ระบอบใหม่ท่ีเกิดขึ้นน้ีมีประจักษ์พยานจากการเพ่ิมขึ้น

อย่างมหาศาลของผู้ต้องขัง	 และยังมีลักษณะพิเศษคือเป็นการสร้างระบบเพื่อคุมขังประชาชน

บางกลุ่ม	(เช่น	คนผิวด�า	คนที่มีการศึกษาน้อย)	การจ�าคุกประชาชนจ�านวนมากยังมีความแตก

ต่างจากการจ�าคุกทั่วๆ	 ไป	 (imprisonment)	 คือการท�าให้เรือนจ�าเป็นพื้นที่ของการลงโทษ

มากกว่าการฟื ้นฟูเยียวยาซึ่งสภาพการณ์ของเรือนจ�าในระบอบน้ีจะไม่ให้ความส�าคัญ

สุขอนามัย	สุขาภิบาล	และการดูแลสุขภาพจิตของผู้ต้องขัง	

	 ไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีใช้การจ�าคุกเป็นนโยบายหลักในการแก้ไขปัญหาส่ิงท่ีรัฐนิยาม

ว่าเป็น “อาชญากรรม”	 โดยเฉพาะในเรื่องยาเสพติด	 โดยได้ด�าเนินการผ่านแนวนโยบายของ
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รัฐบาลและการออกกฎหมายเพื่อลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	 ซึ่งมีผลท�าให้มีการเพิ่มขึ้น

ของผู้ต้องขังอย่างมากและในอัตราที่รวดเร็ว	โดยเฉพาะจ�านวนของผู้ต้องขังหญิงเพ่ิมขึ้น

ในอัตราส่วนที่สูงกว่าผู้ชาย	โดยเหตุที่ปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องซับซ้อนเก่ียวข้องกับปัญหา

อันเกิดจากการพัฒนาประเทศในภาพรวมและความไม่ยุติธรรมทางสังคมหลายประการ

การน�ากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญามาใช้เพ่ือเป็นกลไกในการควบคุมและ

การบังคับทางสังคมจึงน�าไปสู ่การเพ่ิมขึ้นของปัญหามากกว่าจะแก้ปัญหา	ดังจะเห็นว่า

แม้จะมีความพยายามจับกุมผู้กระท�าผิดจ�านวนมากจนเกิดสภาพของ “คนล้นคุก”	แต่การแพร่

ระบาดของยาเสพติดก็มิได้ลดลง

	 การด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของเรือนจ�าประสบกับปัญหาหลายประการ

อนัเนือ่งมาจากการขดักันระหว่างเป้าหมายของการควบคุมให้เรอืนจ�ามคีวามมัน่คง	 สงบเรยีบร้อย	

ซึ่งต้องมีการจัดระเบียบเรือนจ�าให้มีการบังคับบัญชาที่เข้มงวด	 กับเป้าหมายในเรื่องการฟื้นฟู

เยียวยาซึ่งต้องอาศัยความยืดหยุ่นในการบังคับควบคุม	 เพื่อเปิดพื้นที่ให้หน่วยงานอื่นๆ	 เข้ามา

มส่ีวนร่วมในการดูแลผูต้้องขัง	 นอกจากนืเ้รอืนจ�ายังขาดแคลนทรพัยากรท่ีจะมาใช้พัฒนาเรอืนจ�า

เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ต้องขัง	 การใช้นโยบายให้เรือนจ�าเป็นวิธีการหลักในการ

ลงโทษผู้กระท�าผิดทางอาญา	 ย่ิงท�าให้จ�านวนผู้ต้องขังเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว	 และในหลายๆ	

ประเทศ	รวมทั้งประเทศไทย	ไม่สามารถด�าเนินการให้เรือนจ�าเป็นพื้นที่ส�าหรับการฟื้นฟูเยียวยา

ผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ยิ่งมีผลท�าให้ผู้ที่พ้นโทษออกไปแล้วออกไปกระท�าความผิดอีก

จนต้องกลับเข้ามาสู่เรือนจ�า	ขณะเดียวกันก็มีผู้ต้องขังรายใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

	 นอกจากนี้ยังพบว่าการถูกจ�าคุกเป็นระยะเวลานานท�าให้บุคคลไม่สามารถจะรักษา

ความสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชนไว้ได้	 ท�าให้ผู้ออกไปจากเรือนจ�ากลายเป็นคนที่มีปัญหา

ในเรือ่งทีอ่ยู่อาศยั	ไม่ได้รบัการสนบัสนนุจากครอบครวัในช่วงทีก่�าลงัเริม่ต้นชวิีตใหม่	การต้องอยู่

ในเรอืนจ�านานเกินไปท�าให้การกลบัไปใช้ชวิีตในสงัคมภายนอกเป็นเรือ่งยากล�าบาก	 ย่ิงไปกว่าน้ัน

คนท่ีออกไปจากเรือนจ�ายังต้องเผชิญกับความยากล�าบากและตราบาปอันเกิดจากการเป็น

คนเคยติดคุก	 เช่น	 ความยากล�าบากในการหางานท�า	 การมีหนี้สินเพราะต้องเข้ามาอยู่ในคุก

ท�าให้ขาดรายได้และครอบครัวต้องไปกู ้ยืมเงินมาใช้	หรือบางคนอาจต้องเผชิญกับ

การถูกตัดขาดออกจากเครือญาติ	(DiMascio,	2009)	
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	 ข้อเสนอในการน�าทางเลอืกอืน่มาใช้แทนการจ�าคกุเกิดขึน้จากการตระหนักในข้อจ�ากัด

และปัญหาหลายประการของการใช้การจ�าคุกเป็นมาตรการหลักในการธ�ารงรักษาส่ิงท่ีเรียกว่า	

“ความยุติธรรมทางอาญา”	 ซึ่งมิใช่เรื่องของการจับกุมผู้กระท�าผิด	 ด�าเนินคดี	 ตัดสินคดี	 และ

ลงโทษผู้กระท�าผิดด้วยการแยกผู้กระท�าผิดออกไปจากสังคม	 และใช้ภาคปฏิบัติการของเรือน

จ�าเป็นเครื่องมือในการท�าให้บุคคลส�านึกผิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว	

หากแต่หมายถึงการวางนโยบาย	การวางแผน	และการบริหารจัดการ	ท่ีท�าให้คนในสังคม

อยู ่ร ่วมกันอย่างสงบสุข	มีอาชญากรรมน้อยที่สุด	ประชาชนไม่ต้องหวาดกลัวอันตราย

หรือหวาดระแวงว่าจะถูกคุกคามทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างไม่เป็นธรรม

	 การลงโทษจ�าคกุจงึควรเป็นมาตรการสดุท้ายทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้ของการควบคมุทางสงัคม	

เมื่อมีการลงโทษเกิดขึ้นย่อมแสดงว่ามีการกระท�าผิดเกิดขึ้น	 การกระท�าผิดทางอาญามีนัยยะ

ถึงการสญูเสยี	ไม่ว่าจะเป็นการสญูเสยีของผูต้กเป็นเหย่ือของอาชญากรรมโดยตรง	หรอืผูส้ญูเสยี

ร่วมซึง่หมายถึงผูท่ี้อาจมใิช่เหย่ือของอาชญากรรมโดยตรง	 แต่ก็ได้รบัความเดอืดร้อน	 ความเสยีหาย	

หรือความทุกข์จากอาชญากรรม	 สังคมที่มีคุณภาพหรือจะเรียกว่าสังคมสุขภาวะจึงควรเป็น

สังคมท่ีมีอาชญากรรมน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	 และเมื่อมีการกระท�าผิดหรือาชญากรรมเกิดขึ้น	

ก็ควรมีระบบที่นอกจากจะช่วยเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดกับเหย่ือและผู้เสียหายร่วมแล้ว	

ก็ควรต้องมีกลไกท่ีมีคุณภาพเพียงพอที่จะช่วยให้ผู้กระท�าผิดไม่กระท�าผิดซ�้าและสามารถด�ารง

ชวิีตในสงัคมได้อย่างด	ี ค�าถามท่ีว่าควรจะท�าอย่างไรจงึจะท�าให้อดุมการณ์ในเรือ่งความยุตธิรรม

ทางอาญาบรรลุผลอย่างแท้จริง	สามารถท�าให้ระบบควบคุมทางสังคมมีประสิทธิภาพ	เป็นที่มา

ของการหามาตรการอื่นๆ	ที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้การลงโทษจ�าคุกเพียงอย่างเดียว	

ม�ตรก�รลงโทษโดยไม่ใช้เรือนจำ� 
	 การลดทอนความเป็นอาชญากรรม	(decriminalization)	เป็นกระบวนการท่ีรัฐ

ได้ทบทวนและปรับเปลี่ยนนิยามของการกระท�าหรือกิจกรรมท่ีเคยถูกมองว่าเป็นสิ่งท่ีเป็น

อันตรายต่อสังคม	เป็นสิ่งที่ต้องผู้กระท�าต้องถูกลงโทษทางกฎหมาย	ให้เป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมาย

อาญาหรือเป็นความผิดที่มีความรุนแรงน้อยลง	เช่น	การรักร่วมเพศ	การท�าแท้ง	การครอบครอง

ยาเสพติด	 การขายบริการทางเพศ	 การเสพยาเสพติด	 ฯลฯ	 ซึ่งการลดทอนความเป็น

อาชญากรรมนี้อาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนฐานคิดบางอย่าง	 หรืออาจเป็นผลมาจากการที่รัฐ

มองว่าการใช้กฎหมายควบคุมบังคับการกระท�าบางอย่างหรือห้ามการท�ากิจกรรมบางอย่าง	
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ไม่เกิดผลอย่างที่ต้องการ	ในทางกลับกันอาจท�าให้เกิดปัญหาอื่นๆ	ตามมา	เช่น	คนล้นคุก	

หรอืชมุชน	 ญาตพ่ีิน้องของผูท้ีถู่กลงโทษจ�าคุกได้รบัความยากล�าบากจนกลายเป็นปัญหาของสงัคม	

ก่อให้เกิดวัฏจักรแห่งความทุกข์ยากไม่มีที่สิ้นสุด	ดังน้ันการลดทอนความเป็นอาชญากรรม

ผ่านการปรับเปลี่ยนกฎหมายอาญาในบางเร่ืองจึงเป็นมาตรการหน่ึงในการไม่ใช้โทษจ�าคุก

เป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาสังคม	ตัวอย่างที่ชัดเจนคือกรณีของการที่นิยามผู้เสพยา

ว่าเป็นผู้ป่วยไม่ใช่อาชญากร	

	 ความพยายามของนานาชาติในอันที่จะให้ประเทศต่างๆ	 ให้ความส�าคัญและยอมรับ

การใช้ทางเลือกในการลงโทษที่ไม่ใช่เรือนจ�าปรากฏอยู่ใน	“ข้อก�าหนดโตเกียว”	 (Tokyo	Rues)	

ซึ่งองค์การสหประชาชาติได ้ให ้การรับรองเมื่อเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2533	เน ้นย�้าว ่า	

การเพ่ิมข้ึนของผู้ต้องขังและภาวะผู้ต้องขังล้นเรือนจ�าในหลายประเทศเป็นปัจจัยท่ีสร้างปัญหา

และความยุ่งยากในการน�ามาตรฐานขั้นต�่าในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังไปปฏิบัติและเชื่อว่า

การใช้มาตรการอื่นแทนการจ�าคุกเป็นมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด

ในชุมชนได้	 ซึ่งเป็นผลดีแก่ทั้ง	 2	 ฝ่าย	 คือทั้งสังคมและผู้กระท�าผิด	 โดยเรียกร้องให้ประเทศ

สมาชิกน�าข้อก�าหนดโตเกียวไปใช้และปฏิบัติท้ังนี้ให้ค�านึงถึงเหมาะสมกับสภาพทางการเมือง	

เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ	

	 นอกจากข้อก�าหนดโตเกียวแล้ว	ในปี	2553	ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่	65	

ได้ให้ความเห็นชอบข้อก�าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�าและ

มาตรการที่มิใช่การคุมขังส�าหรับผู้กระท�าผิดหญิงหรือท่ีเรียกว่า	 ข้อก�าหนดกรุงเทพฯ	 (The	

Bangkok	Rules)	นับเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญย่ิงท่ีประเด็นท่ีเก่ียวกับความเป็นผู้หญิงในฐานะ

ผูก้ระท�าผดิทางอาญาได้รบัความเอาใจใส่และน�ามาก�าหนดไว้ในมาตรฐานนานาชาติ	 และมผีล

ท�าให้ประเทศต่างๆ	 มองเห็นความจ�าเป็นในการวางระบบยุติธรรมทางอาญาให้มีละเอียดอ่อน

กับเรื่องของเพศสภาพให้มากกว่าเดิม	ประเด็นในเรื่องการธ�ารงรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง

แม่กับลูก	 การดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์	 การคลอดและการดูแลเด็กติดผู้ต้องขัง	 ได้รับการ

ก�าหนดไว้อย่างชัดเจน	และยังรวมไปถึงการน�าเสนอให้ใช้ทางเลือกอื่นแทนการจ�าคุกอีกด้วย	

	 ในข้อก�าหนดกรุงเทพฯ	 ได้วางแนวปฏิบัติให้ใช้ทางเลือกในการควบคุมผู้กระท�าผิด

หญิงท่ีไม่ใช้เรือนจ�า	 โดยย�้าให้เห็นถึงหลักการที่ไม่ควรพรากผู้หญิงออกจากครอบครัวและ
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ชุมชน	โดยควรน�าภูมิหลังของผู้กระท�าผิดหญิงมาประกอบการพิจารณา	ดังปรากฏอยู่ใน

ข้อที่	58	และ	61	ดังนี้	

ข้อก�าหนดท่ี 58 

ผู ้กระท�าผิดที่เป็นหญิงไม่ควรถูกแยกออกจากครอบครัวและชุมชน

โดยปราศจากการพิจารณาถึงภูมิหลังของผู้กระท�าผิดและสายสัมพันธ์

ภายในครอบครัว มาตรการทางเลือกส�าหรับการจัดการเก่ียวกับ

ผู้กระท�าผิดหญิง อาทิ มาตรการทางเลือกในการหันเหผู้กระท�าผิด

ออกจากระบบ มาตรการทางเลือกแทนการคุมขังก่อนการพิจารณา

คดีและมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจ�าคุก ควรได้รับการก�าหนด

และน�าไปบังคับใช้ตามความเหมาะสมเท่าที่จะสามารถกระท�าได้

ข้อก�าหนดที่ 61 

ในการตัดสินลงโทษผู ้กระท�าผิดท่ีเป็นหญิงน้ัน ศาลควรมีอ�านาจ

ในการใช้ดุลพินิจพิจารณาถึงเหตุบรรเทาโทษต่างๆ อาทิ ประวัติการ

กระท�าผิด รูปแบบและสภาพของความผิดที่ได้กระท�าลงไปไม่ใช่ความ

ผิดร้ายแรง ประกอบกับประเด็นในเรื่องภาระที่ต้องดูแลและภูมิหลัง

ของผู้กระท�าผิดที่เป็นหญิง 

	 ในส่วนของการด�าเนินการภายหลังศาลมีค�าพิพากษา	ข้อก�าหนดกรุงเทพฯ	 เสนอให้

น�าเรื่องของภาระการเลี้ยงดูลูกและความต้องการเฉพาะของผู้ต้องขังหญิงในการกลับคืน

สู่สังคมมาประกอบการพิจารณาปล่อยตัวก่อนครบก�าหนดโทษด้วย	

ข้อก�าหนดที่ 63 

ในการพิจารณาเพื่อให้มีการปล่อยตัวก่อนครบก�าหนดโทษ (การพักการ

ลงโทษ) นั้น ควรน�าประเด็นเรื่องภาระเลี้ยงดูและความต้องการเฉพาะ

ของผู้ต้องขังหญิงในการกลับคืนสู่สังคมมาประกอบด้วย
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	 ในกรณีของผูก้ระท�าผดิซึง่เป็นหญิงต้ังครรภ์และมภีาระเลีย้งดลูกู	ได้ก�าหนดไว้ในข้อ	64	

ซึ่งระบุว่า	ควรมีมาตรการลงโทษโดยไม่ใช้เรือนจ�ามาใช้กับผู้กระท�าผิดหญิงต้ังครรภ์และ

ผูก้ระท�าผดิหญิงทีม่ภีาระเลีย้งดูบตุรตามความเหมาะสมเท่าท่ีจะสามารถกระท�าได้	 โดยค�านงึถึง

ประโยชน์สูงสุดท่ีเด็กจะได้รับ	 รวมท้ังควรได้มีการก�าหนดมาตรการรองรับส�าหรับการดูแล

เด็กซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้กระท�าผิด

	 ข้อก�าหนดโตเกียว	และ	ข้อก�าหนดกรุงเทพฯ	ให้กรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติ

ทีม่คีวามส�าคญัและเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินการของแต่ละประเทศ	 ในกรณีของประเทศไทย	

มาตรการการเลีย่งโทษจ�าคกุกับผูห้ญิงซึง่มลีกูทียั่งเป็นเดก็	หญิงตัง้ครรภ์	และแม่ซึง่เพ่ิงคลอดลกู

ต้องด�าเนินไปพร้อมๆ	 กับการปรับเปลี่ยนฐานคิดในเรื่องการบังคับทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ

ซึ่งน�าเสนอไปก่อนหน้านี้	 การลดทอนความเป็นอาชญากรรมต้องกระท�าภายใต้ความเชื่อว่า	

การสร้างความเป็นอาชญากรรม	 การปราบปรามอาชญากรรมอย่างรุนแรง	 และการใช้การ

ลงโทษจ�าคุกเป็นมาตรการหลัก	ไม่ช่วยให้อาชญากรรมลดลง	แต่กลับให้ผลตรงกันข้าม	

ดงัน้ันหากการเลีย่งโทษจ�าคกุโดยค�านงึถึงผลข้างเคยีงอนัเกิดจากการจ�าคกุแม่	 ท�าให้เดก็ต้องตก

เป็นเหย่ือของระบบการลงโทษผูก้ระท�าผดิ	 โดยใช้พยายามหามาตรการมารองรบัอย่างรอบคอบ	

จะช่วยให้เดก็ซึง่เป็นผูบ้รสิทุธ์ิไม่ต้องตกเป็นผูท่ี้ได้รบัผลอนัเลวร้ายจากการจ�าคกุของแม่

ก�รรักษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งแม่ลูกและครอบครัว
	 การจ�าคุกแม่ท�าให้บางครอบครัวต้องล่มสลายไปโดยปริยาย	เพราะครอบครัว

อาจไม่มีบุคคลอื่นที่สามารถให้การสนับสนุนเด็กได้	 โดยเฉพาะในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกมี

แนวโน้มจะประสบกับความเลวร้ายอย่างรุนแรงในชีวิต	 บางครอบครัวอาจพอมีทางเลือก

โดยให้ญาติใกล้ชิดเข้ามาดูแลเด็ก	 แต่ความสัมพันธ์ท่ีขาดสะบั้นลงเพราะแม่จากไปก็ยังคง

เป็นบาดแผลในใจของเด็ก	 โดยเฉพาะเมื่อระบบของเรือนจ�ามีความเข้มงวดในเรื่องการให้ลูก

หรอืญาตพ่ีิน้องเข้าเย่ียม	ผูต้้องขงัหญิงส่วนใหญ่มลีกูทีอ่ยูใ่นวัยต่างๆ	 กัน	การท่ีลกูต้องแยกจาก

แม่ที่เคยมีความผูกพันใกล้ชิดก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในเรือนจ�าเป็นความเจ็บปวดท้ังของลูกและ

แม่	ความคิดถึง	ความเป็นห่วง	และความอยากสัมผัสใกล้ชิด	เป็นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนและ

เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ที่ไม่ควรถูกท�าให้สูญสลายไป	 การจัดระบบการเยี่ยมที่เปิด

โอกาสให้แม่กับลูกได้พบปะกันโดยไม่ต้องพูดผ่านสิ่งกีดขวาง	ได้มีโอกาสสัมผัสกัน	และไม่ต้อง

กระท�าด้วยความรีบร้อน	ภายใต้บรรยากาศที่ดูอบอุ่นและเป็นมิตร	มีส่วนส�าคัญที่จะช่วยให้ทั้ง
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ผู้ต้องขังและลูกยังคงรักษาสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันไว้ได้	 ซึ่งจะเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าท้ังต่อแม่

และลูก	 ในกรณีท่ีผู้ต้องขังหญิงอาจถูกจ�าคุกในเรือนจ�าไกลบ้าน	 ในกรณีเช่นน้ีก็ควรมีการ

ตรวจสอบข้อมูลและวางระบบการนัดหมายเพ่ือให้สามารถขยายเวลาในการเยี่ยมให้นานขึ้น

ด้วย	

	 ข้อก�าหนดกรุงเทพฯ	 ย�้าถึงความส�าคัญของการให้ผู้ต้องขังหญิงสามารถธ�ารงรักษา

ความสัมพันธ์กับครอบครัวท้ังในระหว่างถูกกักขังก่อนพิจารณาคดี	หรือคดีสิ้นสุดแล้วและ

ผู้กระท�าผิดได้รับโทษจ�าคุก	 โดยให้เน้นให้เรือนจ�าวางระบบที่มีความละเอียดอ่อนในเรื่อง

การรกัษาความสมัพันธ์ระหว่างแม่ลกู	 โดยเฉพาะการให้ครอบครวัและลกูเข้าเย่ียมผูต้้องขังหญิง	

เพ่ือป้องกันผลกระทบท่ีเป็นอันตรายของการแยกผู้ต้องขังหญิงออกจากเด็กและครอบครัว	

ดังปรากฏในข้อก�าหนด	26	และ	28	ดังนี้

ข้อก�าหนด 26  

การตดิต่อระหว่างผูต้้องขงัหญิงกับครอบครวั ซึง่รวมถึงบตุรของพวกเธอ 

และผู้ปกครองบุตรของบุคคลเหล่าน้ัน ต้องได้รับการส่งเสริมและ

อ�านวยความสะดวกมากที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ในกรณีท่ีเป็นไปได้ 

ต้องจัดให้มีมาตรการในการขจัดความสมดุลซึ่งผู ้หญิงที่ถูกคุมขังใน

สถานที่ที่ไกลบ้านของพวกเธอได้รับ

ข้อก�าหนด 28

การเข้าเย่ียมผู้ต้องขังหากมีเด็กมาด้วยต้องจัดสถานท่ีท่ีมีบรรยากาศ

เป็นมติรในแง่ของสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทัศนคติของบคุลากร

เรอืนจ�า และต้องอนญุาตให้มกีารตดิต่ออย่างเปิดเผยระหว่างแม่และบตุร 

การเย่ียมซึง่เก่ียวข้องกับการตดิต่อกันต่อไปควรได้รบัการสนับสนุนเท่าท่ี

เป็นไปได้

	 การจัดระบบให้แม่ซึ่งอยู่ในเรือนจ�าได้พบลูกโดยท�าให้ผู้มาเย่ียมไม่ถูกท�าให้รู้สึกหดหู	่

หวาดกลัว	หรือถูกดูหมิ่น	 จากเจ้าหน้าที่เรือนจ�า	 จะช่วยลดระยะห่างทางสังคมระหว่างเรือนจ�า

กับลกูและครอบครวัผูต้้องขังนอกจากน้ีการทีล่กูได้มาพบแม่พร้อมกับผูอ้ปุการะภายใต้บรรยากาศ	
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ที่อบอุ่น	 ได้แสดงความรักความเป็นห่วงผ่านการสัมผัส	 การกอด	 มีผลดีต่อลูกเป็นอย่างมาก	

และย่ิงเรือนจ�าเปิดโอกาสให้มีการพบกันบ่อยมากเท่าไร	 ย่ิงเป็นการธ�ารงความสมัพันธ์ของ

แม่และลูกได้เป็นอย่างดี	 นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีในบางสังคมที่เรือนจ�าอนุญาต

ให้ลูกเข้ามาอยู่กับแม่ในเรือนจ�าได้เป็นครั้งคราว	เช่น	ทุกเดือน	บางแห่งพยายามให้

ความสะดวกในเรื่องการโทรศัพท์	 และบางแห่งมีโปรแกรมที่จ่ายค่าเดินทางให้ลูกที่อยู่ห่างไกล

ได้มาเยี่ยมพ่อหรือแม่ในเรือนจ�าซึ่งน่าจะได้น�ามาปรับใช้ในเรือนจ�าอื่นๆ	

ก�รปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตั้งครรภ์และเด็กในเรือนจำ�
	 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	สังคม	และวัฒนธรรมของเรือนจ�าไม่เอื้ออ�านวยให้

ผู้ตั้งครรภ์มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ	เนื่องจากการตั้งครรภ์จะเกิดขึ้นในช่วงแรก

ที่ผู ้หญิงเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า	ซึ่งอาจเป็นกรณีของการที่ผู ้หญิงตั้งครรภ์และต่อมาถูกจับกุม	

หรือบางกรณีผู้หญิงเพ่ิงรู้ตัวว่าตั้งครรภ์เมื่อเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า	 เมื่อได้รับการตรวจร่างกาย

จึงรู้ว่าตั้งครรภ์	โดยทั่วไปในระยะแรกของการเข้ามาอยู่ในเรือนจ�าบุคคลจะมีความเครียด	วิตก

กังวล	เสียใจ	หดหู่ใจอยู่แล้ว	การตั้งครรภ์ย่ิงสร้างทุกข์ทางด้านจิตใจมากขึ้น	ส่วนใหญ่แล้ว

เป็นความวิตกกังวลเก่ียวกับลกูทีอ่ยู่ในท้องว่าจะไม่แข็งแรงเพราะแม่ได้รบัอาหารท่ีไม่เหมาะสม

และเพียงพอ	 ความแออัดของสถานที่	 อากาศที่ไม่สดชื่น	 ความสะอาดของน�้าใช้และน�้าดื่ม	

สถานที่อาบน�้าและห้องสุขาที่ดูจะไม่ปลอดภัยส�าหรับคนตั้งครรภ์	 นอกจากนี้ผู้ตั้งครรภ์ยังวิตก

กังวลไปถึงช่วงเวลาใกล้คลอด	 การออกไปคลอดลูกท่ีโรงพยาบาลภายในสถานะของคนเป็น

นักโทษ	และยังกังวลถึงการจัดการเรื่องการอยู่อาศัยของลูกที่จะเกิดมา		

	 ส�าหรบัการดแูลผูต้้องขงัตัง้ครรภ์	พ.ร.บ.	ราชทณัฑ์	พ.ศ.	2560	ก�าหนดไว้ในมาตรา	55	

ว่าให้เรือนจ�าน�าผู้ต้องขังท่ีตั้งครรภ์ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนอกเรือนจ�า	

ณ	ท้องทีท่ีเ่รอืนจ�านัน้ตัง้อยู่	ซึง่เป็นทีน่่าสงัเกตว่า	กฎหมายในเรือ่งการดแูลผูห้ญิงตัง้ครรภ์	การคลอด	

และการดูแลหลังคลอด	มีความสอดคล้องกับมาตรฐานของข้อก�าหนดกรุงเทพฯ	ยกเว้นในส่วน

ที่เก่ียวกับการใช้เคร่ืองพันธนาการในระหว่างน�าผู้หญิงออกไปคลอดหรือในระหว่างคลอด	

ที่พ.ร.บ.	ราชทัณฑ์มิได้มีการก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะ	

	 หากพิจารณาจากระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมผู้ต้องขังท่ีได้รบัอนุญาต

ให้ออกไปรักษาตัว	ภายนอกเรือนจ�า	พ.ศ.	2521	ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นระเบียบที่	“…ป้องกันมิให้
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ผู้ต้องขัง หลบหนีไปจากสถานที่ซึ่งได้รับอนุญาตให้ไปอยู่รักษาตัว”	โดยในข้อ	4	ของระเบียบนี้

ก�าหนดว่า	“การควบคุมผู้ต้องขังป่วยไปโรงพยาบาลภายนอกเรือนจ�า ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุม

มีอ�านาจใช้กุญแจมือเป็นเครื่องพันธนาการได้ เว้นแต่ผู้ต้องขังน้ันเป็นผู้ร้ายส�าคัญให้ใช้

เครื่องพันธนาการอย่างอื่น ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทย เพ่ือความปลอดภัย

ในการควบคุมก็ได้ แต่ในกรณี ที่ผู้ต้องขังป่วยซึ่งไม่สามารถเดินได้ จะไม่ใช้เครื่องพันธนาการ

ใดๆ ก็ได้”

	 นอกจากน้ียังก�าหนดว่า	 “ในระหว่างทีค่วบคมุผูต้้องขงัป่วยรกัษาตวัอยู่ในโรงพยาบาล 

ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมมีอ�านาจใช้เครื่องพันธนาการได้ เว้นแต่แพทย์เห็นว่าไม่เป็นการสมควร

ด้วยเหตุผลทางการแพทย์”	ซึ่งในส่วนของการใช้เครื่องพันธนาการในระหว่างที่ควบคุมผู้ต้องขัง

ป่วยรกัษาตวัอยู่ในโรงพยาบาล	ให้เจ้าหน้าท่ีผูค้วบคมุ	มอี�านาจใช้เครือ่งพันธนาการได้	เว้นแต่แพทย์

เหน็ว่าไม่เป็นการสมควรด้วยเหตผุลทางการแพทย์	ส่วนในพ.ร.บ.	ราชทัณฑ์	พ.ศ.	2560		มาตรา	19	

ก�าหนดไว้ว่า	“ห้ามใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังเว้นแต่บางกรณี”	ซึ่งในวงเล็บ	4	ก�าหนดว่า	

“เมื่อผู้ต้องขังถูกคุมตัวไปนอกเรือนจ�าและเจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีควบคุมเห็นเป็นการสมควร

ที่จะต้องใช้เครื่องพันธนาการ”	ซึ่งยังอนุญาตให้มีการใช้เครื่องพันธนาการได้	โดยอ้าง

ความจ�าเป็นในการควบคุมการหลบหนีเป็นประเด็นส�าคัญ

	 ในเรื่องของความเหมาะสมในการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังน้ัน	 ข้อก�าหนด

แมนเดลา	 ข้อ	 48	 ระบุว่า “… จะต้องไม่มีการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้หญิงระหว่างเจ็บท้อง

คลอดบุตร ระหว่างคลอดบุตร และระยะเวลาส้ันภายหลังการคลอดบุตรอย่างเด็ดขาด” 

ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมท่ีจะออกกฎหมายให้งดการใช้เครื่องพันธนาการ

กับผู ้ซึ่งไปคลอดบุตรท่ีโรงพยาบาล	อย่างไรก็ตาม	มาตรฐานและบรรทัดฐานนานาชาติ

มีลักษณะเป็นกฎหมายท่ีมิได้มีลักษณะของการบังคับ	(soft	law)	ส่วนกฎหมายอาญา

มีลักษณะเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับและมีการลงโทษหากฝ่าฝืน	(hard	law)		ความส�าคัญ

ของมาตรฐานและบรรทัดฐานนานาชาติคือ	การตระหนักร่วมกันของประเทศต่างๆ	ในประเด็น

ทีเ่ก่ียวกับการปฏบิตัต่ิอผูก้ระท�าผดิท้ังชายและหญิง	 โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับหลักมนุษยธรรม

ซึง่เป็นอดุมการณ์สากล
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	 ในส่วนภาคการปฏิบตักิารจรงิกับผูต้ัง้ครรภ์และการคลอด	การศกึษานีพ้บว่าในเรอืนจ�า

ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือวิทยากรจากสภากาชาดไทยมาให้ความรู้เก่ียวกับการดูแลครรภ	์

การเตรยีมตวัก่อนคลอด	และการคลอด	โดยวิทยากรมพ้ืีนฐานความเข้าใจเก่ียวกับข้อจ�ากัดต่างๆ	

ของเรือนจ�าจะช่วยให้ผู้ต้องขังซึ่งตั้งครรภ์คลายความวิตกกังวล	ยิ่งหากมีการเปิดโอกาสให้ถาม

ค�าถามต่างๆ	 ได้อย่างเป็นกันเองยิ่งช่วยให้ผู้ตั้งครรภ์สบายใจมากขึ้น	 ในส่วนของการคลอด	

การมีแนวปฏิบัตใิห ผู้ ต้ อ้งขังต อ้งออกไปคลอดที่โรงพยาบาลช ่วยให ก้ารคลอดมีความ

ปลอดภัย	 โดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทยทีก่ารให้บรกิารการรกัษาพยาบาลของโรงพยาบาล

เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน	โดยเฉพาะในเรื่องการคลอดและความปลอดภัยของเด็กแรกเกิด	

และเป็นการให้บริการโดยประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	โดยทั่วไปทางเรือนจ�าจะพาผู้ตั้งครรภ์

ไปฝากครรภ์ทีโ่รงพยาบาลท่ีเรอืนจ�าอยู่ในเขตการให้บรกิาร	เมือ่ใกล้คลอดก็จะพาผูต้้องขังออกไป

คลอดที่โรงพยาบาลและพากลับมาที่เรือนจ�าภายในเวลา	2-3	วัน	

	 การด�าเนินการที่ยังสะท้อนข้อจ�ากัดของเรือนจ�าไทยในการพาผู้ต้องขังออกไปคลอด

ที่โรงพยาบาลคือ	 ยังคงมีการใส่เคร่ืองพันธนาการซึ่งมีลักษณะเป็นโซ่ล็อคขาผู้ต้องขังไว้กับ

เตียงหลังจากการคลอดในห้องพักคนไข้ทั่วไป	 ทางด้านเจ้าหน้าที่เรือนจ�ามองว่าสภาพห้องพัก

คนไข้มีความเสี่ยงที่ผู้ต้องขังอาจหลบหนีได้	เพราะมีคนไข้อยู่รวมกันจ�านวนมาก	และเจ้าหน้าที่

ต้องออกมาอยู่หน้าห้องพักคนไข้	ซึ่งเป็นการยากท่ีจะให้ผู้ต้องขังอยู่ในสายตาตลอดเวลา	และ

ผู้ต้องขังอาจหาช่วงที่สามารถหลบหนีได้	 ในส่วนของผู้ต้องขังจะรู้สึกว่าตนเองแปลกแยกจาก

คนไข้อื่นๆ	 เป็นความรู้สึกอับอาย	 ต�่าต้อย	 และหดหู่ใจ	 เป็นความรู้สึกร่วมกันของผู้ต้องขังซึ่ง

ออกมาคลอดท่ีโรงพยาบาลและถูกล็อกขาไว้กับเตียง	 การล็อคขาไว้กับเตียงยังท�าให้รู้สึก

เหมือนร่างกายถูกตรึงไว้	 ไม่ผ่อนคลาย	 เป็นความทุกข์ทางใจและความทุกข์ทรมานทางกาย

ของผู้ซึ่งเพิ่งคลอดบุตร				

	 ในกรณีท่ีแม่มคีวามจ�าเป็นต้องให้ลกูซึง่เพ่ิงคลอดอยู่กับตวัเองไประยะหน่ึง	ทางเรอืนจ�า	

ควรจัดหาสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเลี้ยงเด็กทารกและเด็กเล็ก	 ส่วนใหญ่แล้ว

เรือนจ�าที่พอมีพื้นที่จะจัดห้องไว้ส�าหรับเด็กอ่อนและเด็กเล็กโดยเฉพาะ	ในช่วงนี้ควรเปิดโอกาส

ให้แม่อยู่ใกล้ชิดลูกให้มากท่ีสุด	 ให้อ�านาจอิสระในการเล้ียงลูก	 หากมีค�าแนะน�าควรท�าใน

ลักษณะของการให้ความรู้และเสนอทางเลือกมากกว่าการบังคับ	หากเป็นไปได้ในช่วงกลางคืน

ควรให้ลูกนอนกับแม่ในพ้ืนที่ซ่ึงไม่รวมกับผู้ต้องขังอื่นๆ	 หากมีข้อจ�ากัดไม่สามารถจัดหาพ้ืนท่ี
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แยกออกไปได้ควรจัดหาพ้ืนที่ซึ่งไม่แออัดนักให้แม่กับลูกได้นอนด้วยกัน	 เรือนจ�าไม่ควรมอง

ว่าการจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกในการดูแลทารก	เด็กอ่อน	และเด็กเล็กให้มีความเป็นอยู่

ที่ไม่ยากล�าบากนักและปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคจากผู้ต้องขังอื่นๆ	เป็นภาระท่ีเพ่ิมเข้ามา

ในหน้าที่ประจ�าแต่ควรมองเรื่องนี้เป็นภารกิจที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของเรือนจ�า

	 เหตกุารณ์วิกฤตส�าหรบัเดก็ทีอ่ยู่ในเรอืนจ�ากับแม่คือวันทีม่คีนมารบัเดก็ไปจากเรอืนจ�า	

การศึกษาน้ีพบว่า	 เด็กมักไม่คุ้นเคยกับคนท่ีมารับหรือในบางกรณีไม่รู้จักคนท่ีมารับไปเลย	

แม้ว่าบคุคลน้ันจะเป็นยาย	 เป็นป้า	 ของเดก็เอง	 แต่เนือ่งจากข้อจ�ากัดในเรือ่งการเย่ียมท�าให้เดก็

แทบไม่มโีอกาสใกล้ชดิหรอืท�าความคุน้เคยกับคนท่ีมารบั	 สถานการณ์ทีเ่ด็กถูกพรากไปจากแม่

จึงมักก่อให้เกิดความเครียดและความร้าวรานใจทั้งของแม่และลูก	 หลายคนกล่าวว่าเมื่อเด็ก

ถูกรบัตัวไปอยู่กับผูอ้ปุการะ	เดก็จะร้องไห้	นอนผวา	บางทไีม่ยอมกินนมเป็นเวลานาน	สะท้อนถึง

สภาพจติใจทีห่ว่ันไหวของเดก็	ดงัน้ันทางเรอืนจ�าควรร่วมวางแผนร่วมกับแม่ในเรือ่งการมารบัเดก็	

โดยควรอนุญาตให้ผู้ท่ีจะมารับเด็กเข้ามาท�าความคุ้นเคยกับเด็กในแดนหญิงระยะหน่ึงจนเด็ก

คุ้นเคยจึงมารับเด็กไป

 
ก�รคุ้มครองและปกป้องลูกซึ่งอยู่ในสังคมภ�ยนอก
	 การถูกจ�าคกุเป็นเหตกุารณ์วิกฤตส�าหรบัผูต้้องเข้าไปอยู่ในเรอืนจ�า	ครอบครวั	โดยเฉพาะ

ลูกของผู้ถูกจ�าคุก	การจ�าคุกของแม่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อลูกมากกว่าการที่พ่อถูกจ�าคุก	

โดยทัว่ไปคนในสงัคมจะมคีวามเข้าใจกับสถานการณ์ท่ีลกูต้องแยกจากแม่	โดยเฉพาะการจากไป

ของแม่อย่างกะทนัหัน	เช่น	การเสยีชวิีตของแม่	ลกูจะได้รบัค�าปลอบใจ	ก�าลงัใจ	และความช่วยเหลอื	

แต่กรณีของการท่ีแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	ลูกไม่เพียงแต่มีความทุกข์ทรมานใจเพราะ

การจากไปของแม่เท่านั้น	แต่ลูกยังอาจต้องเผชิญกับความกดดันจากการท่ีคนรอบข้างไม่ว่า

จะเป็นในละแวกบ้าน	โรงเรยีน	หรอืชมุชน	ซึง่มท่ีาทเีปลีย่นไปจากท่ีเคยสนิทสนมใกล้ชดิ	กลายเป็น

ความห่างเหิน	หลบหน้า	หลีกหนี	ที่โรงเรียนเด็กอาจถูกเพ่ือนซักถาม	พูดจาล้อเลียน	ดูหมิ่น	

อาจถกูกีดกันไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมหรอืร่วมกลุม่	ในชมุชนเด็กอาจรูสึ้กไม่เป็นท่ียอมรบั	ไม่มใีครถาม

หรือพูดคุยถึงแม่เหมือนอย่างที่เคยเป็นมา	 ท่าทีที่เปลี่ยนไปจากเดิมของคนรอบข้างท�าให้เด็ก

รู้สึกว่าตนเองเป็นเพียง	“คนอื่น”	(the	otherness)	ในชุมชนและสังคม	เป็นความรู้สึกที่ปวดร้าว	

กดดัน	และหดหู่ใจ	ซึ่งอาจท�าให้เด็กสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง	ไม่ภูมิใจในตัวเอง	และแม้แต่

ขาดพลังใจที่จะคิดถึงอนาคตที่ดีของตนเอง
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	 นอกจากเร่ืองของความรู้สึก	อารมณ์	และจิตใจแล้ว	การจ�าคุกของแม่ยังมีผล

ต่อสถานะทางการเงนิของครอบครวั	ครอบครวัอาจขาดรายได้ท่ีแม่เคยท�างานได้	และยังมรีายจ่าย

เพ่ิมขึ้นในเรื่องของคดีความ	รวมทั้งการไปเย่ียมผู้ท่ีอยู่ในเรือนจ�าด้วย	ครอบครัวอาจจ�าเป็น

ต้องลดรายจ่ายในเรื่องต่างๆ	 ลง	 อาจมีผลต่อการมีชีวิตที่มีคุณภาพของเด็ก	 ซึ่งหมายรวมถึง	

อาหาร	เสือ้ผ้า	การพักผ่อนหย่อนใจ	การร่วมกิจกรรมของโรงเรยีน	และการดแูลสขุภาพ	ในสงัคมไทย

ยังไม่มีการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือลูกท่ีพ่อแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	สะท้อนให้เห็นถึง

การเพิกเฉยต่อสถานการณ์อนัเลวร้ายทีล่กูซึง่เป็นเดก็ได้รบัจากการตดิคกุของพ่อแม่	 คนในสงัคม

มแีนวโน้มจะมองว่า	 ครอบครวัควรเป็นผูร้บัผดิชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระท�าผิดทางอาญา

ของคนในครอบครวัน้ันเอง	 ดงันัน้ลกูของแม่ทีถู่กจ�าคกุจงึตกอยู่ในฐานะของ “เหย่ือท่ีมองเห็น” 

ซึ่งคนทั่วไปไม่สนใจที่จะรับรู้	รับฟัง	และให้ความช่วยเหลือคุ้มครอบเด็กซึ่งอยู่ในฐานะท่ียัง

พึ่งตัวเองไม่ได้

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งมีหน้าท่ีส�าคัญในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน

ในพ้ืนท่ีควรได้รับการสนับสนุนให้เข้ามาดูแลประคับประคองช่วยเหลือครอบครัวและลูก

ของผู้ที่พ่อแม่ถูกจ�าคุกอย่างจริงจัง	 เพ่ือให้เด็กท่ียังพ่ึงตนเองไม่ได้สามารถก้าวผ่านเหตุการณ์

วิกฤตเพ่ือเป็นประชาชนท่ีมคีณุภาพต่อไป	นอกจากนีห้ากพระสงฆ์	ผูน้�าทางศาสนา	และผูน้�าชมุชน	

ซึง่เป็นผูน้�าทางจติวิญญาณ	 จะช่วยในการปลกุจติส�านึกให้ประชาชนเห็นคณุค่าของการให้อภัย

ซึ่งหมายรวมถึงการให้อภัยผู้ที่ก้าวพลาด	 ความเมตตากรุณาท่ีมีต่อเด็กซึ่งไม่ใช่ผู้กระท�าผิด	

ด้วยการให้ความรักความห่วงใย	ไม่ซ�้าเติม	รวมท้ังช่วยเหลือเท่าท่ีสามารถจะช่วยได	้

ก็จะช่วยลดอคติที่คนในชุมชนและสังคมมีต่อลูกที่แม่ถูกจ�าคุกได้	 ในส่วนของสื่อสารสาธารณะ

ควรน�าเรื่องของเหย่ือท่ีมองไม่เห็นออกสู่พ้ืนท่ีสาธารณะ	ให้คนท่ัวไปเข้าถึงความทุกข์ท่ีเด็ก

ต้องเผชิญเมื่อแม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	ทุกคนควรช่วยเหลือเอื้ออาทร	ไม่ใช่ซ�้าเติม	

ลดการกระท�าผิดซ�้าและการเข้าสู่วิถีชีพอาชญากรรมของลูกที่แม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า

	 หากสังคมให้ความสนใจกับลูกของผู้กระท�าผิดจนต้องโทษจ�าคุก	โดยตระหนักว่า

เดก็เหล่าน้ีคอืเหยือ่ผูบ้รสิทุธ์ิ	ซึง่แม้มไิด้กระท�าผดิแต่กลบัต้องมารบัผลร้ายนานัปการ	เดก็เหล่าน้ี

ต้องได้รับความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	และความรู้สึก	ยิ่งคนรอบข้าง	ชุมชน	

และสงัคม	 กีดกันหรอืปฏิเสธเหย่ือท่ีบรสิทุธ์ิเหล่าน้ี	 ก็ย่ิงท�าให้สภาวการณ์ต่างๆ	 เลวร้ายลงไปอกี	

แม้ว่าการศกึษาวิจยัในประเดน็เหล่านียั้งมไีม่มากนกั	 แต่ในภาพรวมจะพบว่า	 การต้องโทษจ�าคุก
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ต�ร�งที่ 1 
ภูมิหลังของผู้ต้องขังหญิงขณะถูกจับ ที่มีลูกอ�ยุไม่เกิน 18 ป ี

ข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องขังหญิงที่เข้�ร่วมก�รสัมภ�ษณ์  

กำรศึกษำสูงสุดเมื่อถูกจับ

ไม่ได้เรียน/ไม่จบชั้นประถม	6

จบชั้นประถมปีที่	6

จบมัธยม	3/มัธยมต้น/ปวช.

จบมัธยม	6/มัธยมปลาย/ปวส.

จบระดับปริญญาตรี

จบระดับปริญญาโท

รวม

73

162

128

64

11

1

439

16.6

36.9

29.2

14.6

2.5

0.2

100

จ�ำนวน ร้อยละ

อำชีพหลักก่อนเข้ำมำอยู่ในเรือนจ�ำ

ชาวนา/ชาวไร่

รับจ้าง/ใช้แรงงาน

ท�างานภาคเอกชนมีเงินเดือนประจ�า

ค้าขาย

ก�าลังเรียนหนังสือ

ไม่มีอาชีพ/ไม่มีรายได้

รวม

175

80

7

93

46

36

437

40.0

18.3

1.6

21.3

10.5

8.2

100

จ�ำนวน ร้อยละ
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จ�ำนวนลูกทั้งหมด	

1	คน

2	คน

3	คน

4-7	คน

รวม

134

158

100

47

439

30.5

36.0

22.8

10.7

100

จ�ำนวน ร้อยละ

ต�ร�งที่ 2 
ข้อมลูเกีย่วกบัคว�มผิดของผูต้้องขงัหญงิขณะถกูจบั ท่ีมลีกูอ�ยไุม่เกิน 18 ปี 

ฐำนควำมผิด

ยาเสพติด

ฉ้อโกง/กรรโชกทรัพย์/ลักทรัพย์/การพนัน

ความผิดต่อชีวิต

ค้ามนุษย์/ธุระจัดหา/ให้ที่พักพิงคนต่างด้าว

รวม

357

52

6

11

426

83.8

12.2

1.4

2.6

100

จ�ำนวน ร้อยละ

จ�ำนวนปีที่ถูกตัดสินโทษ	(รวมศำลชั้นต้น/อุทธรณ์/ฎีกำ)

1-3	ปี

4-5	ปี

6-9	ปี

10-15	ปี	

16-24	ปี

25	ปี	ขึ้นไปจนถึงตลอดชีวิต	

รวม

135

65

39

11

9

109

368

36.7

17.7

10.6

3.0

2.4

29.6

100

จ�ำนวน ร้อยละ
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ต�ร�งที่ 3 
ก�รตั้งครรภ์และก�รเลี้ยงลูกหลังคลอด  

ลูกอยู่ด้วยจนอายุ	1-3	เดือน				

ลูกอยู่ด้วยจนอายุ	4-6	เดือน				

ลูกอยู่ด้วยจนอายุ	7-9	เดือน					

ลูกอยู่ด้วยจนอายุ	10-12	เดือน	

ลูกอยู่ด้วยจนอายุ	2	ปี														

ลูกอยู่ด้วยจนอายุ	4	ปี													

มีญาติมารับลูกไปทันทีหลังคลอด

รวม

5 

6 

4 

4 

1 

1 

7 

28

จ�ำนวน	(คน)
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ต�ร�งที่ 4 
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกของผู้ต้องขังหญิงขณะถูกจับ ที่มีลูกอ�ยุไม่เกิน 18 ปี 

ผู้ดูแลลูกอำยุไม่เกิน	1	ปี	

พ่อของลูก

ปู่	ย่า	ตา	ยาย	

พี่น้องดูแลกันเอง

ญาติอื่นๆ	เช่น	ป้า	น้า	อา	ทั้งฝ่ายพ่อและแม่

ลูกโตแล้ว	ดูแลตนเองได้

ไม่ทราบ

รวม

100

220

25

18

29

49

441

22.7

49.9

5.6

4.1

6.6

11.1

100

จ�ำนวน ร้อยละ

ท่ำนได้ติดต่อกับลูกคนหนึ่งคนใดของท่ำนบ้ำงหรือไม่

ติดต่อ

ไม่ได้ติดต่อกันเลย

รวม

371

69

440

84.3

15.7

100

จ�ำนวน ร้อยละ

ต้ังแต่มำอยู่ในเรอืนจ�ำมลีกูคนหนึง่คนใดมำเยีย่มบ้ำงหรอืไม่

มีลูกมาเยี่ยม

ไม่มีลูกมาเยี่ยม

รวม

259

182

441

58.7

41.3

100

จ�ำนวน ร้อยละ






