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งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรือนจาและผู้ต้องขัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง อ านาจในรู ป แบบต่ า งๆ ที่ มี ต่ อ ผู้ ต้ อ งขั ง และความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง อ านาจนั้ น มี ผ ลอย่ า งไร
ต่อพฤติกรรมของผู้ต้องขัง และเพื่อศึกษารูปแบบ กระบวนการของเรือนจาที่มีต่อผู้ต้องขังว่าควรเป็นอย่างไร
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จานวน 7 ราย เก็บข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ต้องขังมีความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ รอบตัวแตกต่างกันไปทั้งการใช้อานาจและการต่อรอง
อานาจ ส่วนการใช้อานาจกระทาต่ อร่างกายของผู้ต้องขัง ผ่านทางกฎระเบียบของเรือนจา ไม่ สามารถทาให้
ผู้ต้องขังเปลี่ยนพฤติกรรมได้ทั้งหมด การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ต้องขัง ควร
ต้องเปลี่ยนที่ความคิดเป็นอันดับแรก ดังนั้นเรือนจาควรมีบรรยากาศที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความเป็นมนุษย์
เข้าด้วยกัน สร้างชุมชนในเรือนจาที่มีความเสมอภาคกัน
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Abstract

This research is about the relationship between prison and inmates. The purpose of
the research was to study power relation in various ways. How does the prisoner's behavior
affect the inmate? And to study patterns. What is the prison process for inmates? This research
is a qualitative research. The research main informants were 7 purposively selected samples.
The research methods consisted of in depth interviews, focus group discussion and
participatory observation. The data were analyzed by content analysis. Research has found
inmates have a different relationship with their peers, both in terms of their power and their
bargaining power. The use of authority on the body of inmates through prison regulations.
Cannot make inmates change their behavior. This study shows that the behavioral change of
inmates. Should change the mind first. So the inmates should have an atmosphere that links
the relationship of humanity together. Build a community of equal equality.
Keywords: Inmate, Prison, Prison regulations
บทนำ

“เมื่อคนๆ หนึ่ง ถูกตัดสินถูกจาคุก นั่นถือเป็นการลงโทษที่ทาให้ทุกข์ทรมานใจอยู่แล้ว เพราะต้องสูญ
สิ้นอิสรภาพทุกอย่างที่เคยได้รับ จึงไม่จาเป็นต้องลงโทษเพิ่มอีกด้วยการลดทอนความเป็นมนุษย์ไปจากพวกเขา แต่
ชีวิตภายในเรือนจาควรเป็นพื้นที่ที่ทาให้ผู้ต้องขังได้เยียวยา ฟื้นฟู ได้มีโอกาสในชีวิต” (นภาภรณ์ หะวานนท์, 2560:
สัมภาษณ์)
ผู้ต้องขังที่ต้ องเข้ามาอยู่ในเรือนจ า มักจะถูกมองว่าเป็ นคนไม่ดี ท าอะไรโดยไม่ยั้ งคิด ไม่เคารพใน
กฎหมาย กฎระเบียบของสังคม ซึ่งวิธีการมองเช่นนี้เป็นการมองปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับปัจเจกบุคคล อาจไม่ได้มอง
ถึงต้นตอของปัญหาจากโครงสร้างทางสังคมที่มีส่วนทาให้เกิดพฤติกรรมนั้นๆ ในบทความของ ธีรวัลย์ วรรธโนทัย
และนภาภรณ์ หะวานนท์(2560: 63-64) นาเสนอว่า ผู้ต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจามีแนวโน้มจะมาจากกลุ่มประชากรที่
มีโอกาสจากัดในการเข้าถึงความยุติธรรมทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรความมั่งคั่ง สวัสดิการของสังคม และ
บริการสาธารณะ การต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจาทาให้ไม่สามารถธารงบทบาทของการเป็นผู้เลี้ย งดูครอบครัวได้รับ
ความทุกข์ทรมานจากการขาดอิสรภาพ ต้องจากบุคคลอันเป็นที่รักต้องจากสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยมาสู่สถานที่ซึ่งเต็ม
ไปด้วยคนแปลกหน้า เรือนจาจึงควรเป็นพื้นที่ที่จะช่วยให้ผู้ต้องขังผ่อนคลายจากแรงกดดันต่าง ๆ คลายความวิตก
กังวล ให้การดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้กาลังใจ สามารถใช้เวลาในเรือนจาอย่างมีคุณค่า รวมทั้งยังคงธารงรักษา
ความสัมพันธ์อันมีคุณภาพกับบุคคลที่มีนัยสาคัญต่อชีวิตได้
ในความคิดของคนในสั งคมมองว่ าเรือนจ าหรือคุกถูกสร้างขึ้นเพื่ อใช้ เป็นบทลงโทษส าหรับผู้ ที่ ท า
ความผิดในทุกรูปแบบ และรูปแบบของการลงโทษนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตราการณ์ที่ใช้ในการลงโทษและขัด
เกลาผู้ที่กระทาความผิดและเลือกทางเดินที่ผิดพลาด โลกหลังกาแพงเป็นโลกแห่งความลับที่ผู้ต้องขังต่างกล่าวว่า
คือ นรกบนดิน โลกที่ความทรมานนี้หากใครไม่ได้เข้าไปสัมผัสด้วยตัวเองจะไม่มีโอกาสเข้าใจถึงความทรมานที่
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แท้จริงได้เลย ดินแดนที่ใครหลายคนกล่าวว่าความทุกข์ ความทรมานและความลาบากที่ใช้เป็นการลงโทษนั้น
สามารถที่จะขัดเกลาให้คนที่ทาผิดหรือหลงผิดให้สานึกและกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคม ครอบครัว และมี
โอกาสที่จะได้ทบทวนสิ่งต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในช่วงชีวิตได้ดีที่สุด เออร์วิ่ง กอฟฟ์แมน(1961) มองว่าระบบของ
เรือนจาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลงโทษผู้กระทาผิดและเพื่อขัดเกลาใหม่ (resocialize) การขัดเกลาใหม่เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนบุคลิกภาพผู้ต้องขังอย่างถอนรากถอนโคนผ่านการควบคุม สภาวะแวดล้อม (เช่น การใช้ระเบียบวินัยอย่าง
เข้มข้น การลงโทษโดยลดทอนสิ่งจาเป็นในการดารงชีวิต การให้รางวัลเมื่อเชื่อฟัง) ระบบนี้จะทาลายตัวตนและ
ความเป็นอิสระของผู้ต้องขัง ขณะเดียวกันก็จะพยายามสร้างบุคลิกภาพแบบใหม่ขึ้นมา (Goffman, 1961 อ้างใน
นภาภรณ์ หะวานนท์, 2557: 2-3)
ซึ่ งปั จจุ บั น กระบวนการยุ ติ ธรรมทางอาญาของไทยมุ่ งเน้ นไปที่ การบั ง คับ โทษจ าคุกซึ่ ง ถือว่ า เป็ น
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดมากกว่าที่จะบังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยซึ่งเป็นมาตรการใน
การป้องกันการกระทาความผิดและนอกจากนี้ยังพบว่าประมวลกฎหมายอาญาของไทยในหมวดว่าด้วยวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัยไม่มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ทาให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่บังคับใช้วิธีการเพื่อ
ความปลอดภัยอย่างจริงจัง นามาซึ่งปัญหาความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจา (ปิยะบุตร บุญธรรม, 2559: 237)
ในหนังสือ คุกกับคน อานาจและการต่อต้านขัดขืน ของ สายพิณ ศุพุทธมงคล (2543: 19) จากแนวคิด
การครอบงาของอานาจ และการต่อต้านขัดขืนอานาจของ มิเชล ฟูโกต์
“แทนที่คุกจะเปลี่ยนอาชญากรให้เป็นพลเมืองดีที่ซื่อสัตย์ขยันขันแข็ง คุกกลับเป็นโรงงานสร้างอาชญา
กรและอาชญากรรมประเภทใหม่ๆ และเป็นโรงเรียนที่สอนให้อาชญากรยิ่งมีทักษะของอาชีพของตนเพิ่มมากขึ้น”
หรือสรุปอีกนัยหนึ่งได้ว่า คุกไม่ได้ส่งคืน “พลเมืองดี” ให้กับสังคมแต่กลายเป็นโรงเรียนที่สอนชุดความรู้อีกแบบ
หนึ่งให้กับผู้ต้องขัง แนวคิดของมิเชล ฟูโกต์ เป็นแนวคิดที่แตกต่างไปจากความคิดกระแสหลักของสังคมที่มองว่า
กฎระเบียบของเรือนจาจะขัดเกลาคนให้เป็นคนดี แต่ฟูโกต์มองถึงรูปแบบการครอบงาและความสัมพันธ์เชิงอานาจ
ในสังคมนั้นๆ ที่นักโทษต้องเจอทั้งความสัมพันธ์กับผู้คุมและความสัมพันธ์กับนักโทษด้วยกัน ซึ่งความสัมพันธ์เชิง
อานาจเหล่านี้ไม่สามารถสร้างได้เอง แต่ต้องทางานผ่านการทางานของวาทกรรม ในการที่จะบอกว่าอะไรถูกต้อง
ดีงาม ซึ่งวาทกรรมนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยอานาจในสังคมนั้นทางานควบคู่ไปกับความรู้ เช่น ในเรือนจาจะมี
ความรู้ชุดหนึ่งที่จะบอกว่าควรจัดการกับผู้ต้องขังในแต่ละคนอย่างไรตามโทษที่ได้รับ มีศาสตร์เฉพาะของเรือนจาใน
การขัดเกลานิสัย ที่ทาให้คนทั่ วไปเชื่อมั่นว่าเมื่อออกจากเรือนจาไปแล้วผู้ต้องขังจะกลายเป็นคนดี เพราะฉะนั้น
ความรู้และอานาจสร้างความจริงขึ้นมาชุ ดหนึ่ งเสมอเพื่ อที่ จะเป็ นกฎเกณฑ์ ของสั งคมนั้ น ส าหรับในเรือนจ า
กฎเกณฑ์ของเรือนจาเปรียบเสมือนความจริงอันสูงสุดที่ทุกคนที่อยู่ในเรือนจาต้องปฏิบัติตาม
อีกหนึ่งประเด็นที่นักวิจัยสัมผัสและรับรู้จากบุคคลที่ใกล้ชิดที่เคยตกเป็นผู้ต้องขังคือ อดีตผู้ต้องขังถูก
ปฏิเสธจากสังคม ไม่ได้รับโอกาสที่ควรได้รับ หลังจากได้รับอิสรภาพจากโลกแคบหลังกาแพง ที่พวกเขาไม่สามารถที่
จะแสดงความสามารถและศักยภาพที่มีออกมาให้สาธารณะชนได้ รับรู้ เพราะในโลกหลังกาแพงนั้นคงไม่ได้เป็น
เพียงแต่โลกของความผิดพลาด โลกของความหลงผิดเพียงอย่างเดียวแต่คงยังเป็นแหล่งที่รวบรวมคนที่ทั้งมีความรู้
ความสามารถ ทักษะและความอดทนที่รอการเปิดใจรับจากสังคมภายนอกของคุก
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สิ่งหนึ่ งที่ เป็ นเครื่องยืนยั นว่ าอดีตผู้ต้ องขั งนั้นถูกปิ ดกั้นทางสังคม คือการที่ องค์กรของรัฐบาลและ
องค์การเอกชนบางแห่งที่มีนโยบายและข้อบังคับที่ชัดเจนในการที่ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ผ่านการจาคุกนั้นสามารถทางาน
ในองค์กรได้ สาหรับอดีตผู้ต้องขังที่เป็นผู้สูงอายุบางคนอาจจะไม่ต้องการที่จะได้รับการมียศ ตาแหน่งหรือการมี
หน้าตาทางสังคม แต่สิ่งที่พวกเขาต้องการคือ ความเข้าใจ ความอบอุ่น ความรักจากคนรอบข้างแต่สาหรับอดีต
ผู้ต้องขังที่ยังอายุน้อยและเป็นความหวังของครอบครัว หลังจากการได้รับอิสรภาพ ความต้องการของอดีตผู้ต้องขัง
คงไม่ต้องการแค่ความเข้าใจ ความอบอุ่นเพียงอย่างเดียว แต่ ยังคงต้องการโอกาสทางสังคม โอกาสในการทางาน
โอกาสในการมีตาแหน่งหน้าที่ๆ ดีและเป็นที่ยอมรับในสังคม แต่ในความเป็นจริงแล้วสังคมปิดโอกาสในการแก้ไข
ความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมา ปิดกั้นความคิด ปิดกั้นการแสดงศักยภาพเพียงแค่การที่พวกเขาเคยตกเป็นผู้ต้องขัง
จะเห็นได้ว่าภายนอกเรือนจาก็ยังมีความสัมพันธ์เชิงอานาจอีกรูปแบบหนึ่งที่อดีตผู้ต้องขังต้องเจอ หรือที่เรามักจะ
เคยได้ยินกับคาว่า “คนคุก” จะเป็นคนที่เรามองด้วยความหวาดกลัว โดยที่เราไม่รู้ด้วยว่าบุคคลนั้นติดคุกด้วยข้อหา
ใดก็ตาม แต่ความจริงที่สังคมสร้างขึ้นทาให้ทุกคนหวาดระแวง ดั งนั้นคาถามของงานวิ จัยคือเรือนจาสามารถ
ปรับเปลี่ยน ขัดเกลาผู้ต้องขังได้หรือไม่
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์เชิงอานาจในรูปแบบต่างๆ ที่มีต่อผู้ต้องขังและความสัมพันธ์เชิง
อานาจนั้นมีผลอย่างไรต่อพฤติกรรมของผู้ต้องขัง และเพื่อศึกษารูปแบบ กระบวนการของเรือนจาที่มีต่อผู้ต้องขัง
ว่าควรเป็นอย่างไร
ขอบเขตของกำรศึกษำ
วิธีกำรวิจัย การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ศึกษาถึง
ความคิดประสบการณ์ มุมมองของอดีตผู้ต้องขัง ถึงการใช้อานาจผ่านกฎระเบียบของเรือนจาเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ต้องขัง โดยทดลองใช้มุมมองด้านความสัมพันธ์เชิงอานาจของ มิเชล ฟูโกต์ มาเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิเคราะห์
พื้นที่วิจัย ตาบลเขารวก อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน
พ.ศ.2561
กลุ่มเป้ำหมำยที่ศึกษำ ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive sampling)
ภายใต้หลักการสาคัญคือ ผู้ให้ข้อมูลมีความสอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยคัดเลือกตาม
คุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นอดีตผู้ต้องขังที่มีภูมิหลังที่หลากหลายและเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้วิจัย และ 2) มีความ
ยินดี ในการเข้า ร่วมการวิจัย และพร้อมให้ข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิ งลึกเพื่อใช้ ในการตอบวั ตถุประสงค์ของ
งานวิจัย ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากอดีตผู้ต้องขังและบุคคลใกล้ชิดในเขตอาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี รวมทั้งหมด 7
ราย เป็นชาย 6 คน และหญิง 1 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) โดยใช้คาถามลักษณะการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)
และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
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ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. สัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากอดีตผู้ต้องขัง โดยใช้พื้นที่ในร้านกาแฟในตอนเช้า ซึ่งเป็นที่พบปะของคนใน
หมู่บ้าน มีหลายคนที่เคยติดคุก โดยส่วนใหญ่จะเป็นคดียาเสพติด ผู้วิจัยเริ่มต้นด้วยการติดตามญาติๆ ไปนั่งที่ร้าน
กาแฟและนั่งฟังคนในร้านพูดคุยกัน และเมื่ อพูดคุยกันเรื่องเรือนจาผู้วิจัยจะเริ่มเก็บข้อมูลและมีการซักถามแบบ
ไม่เป็นทางการ ทาให้ประเด็นในการพูดคุยขยายวงกว้างออกไป
2. สัมภาษณ์เชิงลึกจากอดีตผู้ต้องขังและญาติ โดยผู้วิจัยไปสัมภาษณ์ พูดคุยที่บ้านของอดีตผู้ต้องขัง
เพราะบางคนเป็นญาติกัน บางคนมีความคุ้นเคยกันมานานเนื่องจากอยู่หมู่บ้านเดียวกัน
กำรวิเครำะห์ข้อมูล ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยจะ
ทางานย้อนกลับไปมาระหว่างการเก็บข้อมูลกับการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ได้คาตอบที่
ซ้ากัน โดยไม่ มีป ระเด็น ใหม่ แล้ วหรือข้อมู ล ถึง จุด อิ่มตั ว ผู้ วิจั ยจึ ง หยุ ดเก็บข้อมู ล หลัง จากนั้น น าข้อมู ล มาจั ด
หมวดหมู่ หาความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่างๆ โดยให้ความหมาย และตีความสะท้อนออกมาตามความเข้าใจของ
บุคคลนั้นๆ ทาให้เข้าใจความคิด มุมมองของอดีตผู้ต้องขังและบุคคลใกล้ชิ ด และนาหมวดหมู่ที่ได้มาอธิบาย
ปรากฏการณ์เพื่อหาคาตอบ
สรุปผลกำรวิจัย
ผู้ต้องขังแต่ละคนล้วนมีคดีความ มีความผิดที่แตกต่างกันออกไป ทั้งที่เป็นนิสัยส่วนตัวหรือบางคนติด
ด้วยเหตุจาเป็น รับเคราะห์ก็มี เช่นทนไม่ไหวฆ่าคนตาย รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองต้องติดคุก แต่มันจาเป็นแล้วมันถึงเวลาก็
ต้องทาเหมือนกัน ดังคาบอกเล่าของอดีตผู้ต้องขังหญิงรายหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า
“ถ้าเปรียบเหมือนเราเป็นหมาเราต้องต่อสู้เพื่อการเอาตัวรอดถ้าเราไม่กัดมัน มันก็กัดเรา เพราะฉะนั้น
ถ้า เรากัด มัน ก่อนเรายั ง มีโ อกาสที่ จ ะได้ กลั บ ออกมาจากคุกเพื่อที่ ไ ด้ใช้ ชี วิต ที่ เป็ น ของเรา แต่ถ้า เราไม่กัด มั น
ทางกลับกันมันก็ต้องกัดเราและเราคงไม่มีโอกาสในการใช้ชีวิตต่อไป”
จะเห็นได้ว่าความคิดของอดีตผู้ต้องขังก่อนลงมือเกิดจากอารมณ์หรือสัญชาตญาณในการเอาตัวรอด
และยอมไปเผชิญหน้ากับอนาคตในเรือนจา ที่ซึ่งความทุกข์ทรมานที่ทุกคนต่างคิดว่าเป็นสิ่งที่แสนสาหัสและ
เป็นสิ่งที่จะสามารถทาให้ผู้ต้องขังทุกคนกลับตัวกลับใจและทาแต่ความดี
เมื่อผู้ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจาตามแดนขังที่ถูกกาหนดแล้ว สภาพแวดล้อมภายในเรือนจาของนักโทษ
จะมีกลุ่มที่เรียกว่าบ้าน จะมีหัวหน้าบ้านที่เป็นผู้ต้องขังด้วยกัน 1 บ้านแล้วแต่ว่าจะมีกี่คน บางบ้านมี 100 คน
อยู่ในบ้านเดียวกัน แต่คนที่ไม่อยู่บ้านก็จะอยู่อย่างอิสระ ถ้าอยู่บ้านจะมีการผลัดเวร ทาหน้าที่เตรียมอาหาร
เตรียมน้าดื่ม ซักเสื้อผ้าผลัดเวรกัน
1. ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างผู้คุมและผู้ต้องขัง
เมื่อแรกก้าวเข้าสู่เรือนจา ผู้คุมจะถามผู้ต้องขังก่อนเลยว่ามีคู่อริอยู่ในแดนเดียวกันหรือไม่ ถ้ามีผู้คุมจะ
พยายามแยกบ้ าน ไม่ให้อยู่รวมกัน เพื่อป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จะเห็นได้ว่าระบบ
ภายในเรือนจาและผู้คุมมีการวางแผน เตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังอย่างดีในระดับหนึ่ง ซึ่งอดีตผู้ต้องขังชายราย
หนึ่งเล่าให้ฟังว่า
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“พอก้าวเข้าไปเค้าจะถามก่อนเลยว่าประวัติเรามีศัตรูไหมอยู่ในคุกนี้ ตอนเข้าไปอยู่ในคุกผมก็โดนจ้าง
ฆ่าคือกัน ไอ้ปล้องเนี่ยจ้างไอ้สมิงมาฆ่า แต่ผมรู้จักไอ้สมิงมันเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกับผมตอน ม.ปลาย ผมเลยถาม
มันเลยว่า โอ๊ยไอ้สมิงได้ข่าวว่าไอ้ปล้องจ้างมึงฆ่ากูรึ ผมก็ถามงั้นเลยเดะ ฮ่าๆๆ”
ส่วนความสัมพันธ์ของผู้คุมกับผู้ต้องขังนั้น ผู้ต้องขังส่วนใหญ่จะมองว่าผู้คุมจะจับจ้องด้วยความระแวง
และมี การลงโทษโดยไม่ มี เ หตุ ผ ลเท่ า ที่ ควร อดี ต ผู้ ต้ อ งขัง คนหนึ่ ง บอกว่ า สิ่ ง แรกที่ เขาสั ม ผั ส ได้ และอยากให้
ปรับเปลี่ยนมากที่สุดคือ ผู้คุม อดีตผู้ต้องขังบอกว่าผู้คุมควรที่จะเปลี่ยนทัศนคติ เพราะสายตาของผู้คุมเหมือน
ระแวงว่าเราจะทาผิดตลอดเวลา เหมือนมองว่าเราคือคนชั่วคนเลว ทั้งๆ ที่ความเป็นจริงแล้วผู้คุมควรจะเป็นคนที่
คอยดูเรามากกว่าอีก ทั้งนี้คงเป็นความคิดเห็นส่วนตัวจากอดีตผู้ต้องขังว่าผู้คุมมีส่วนทาให้โทษเพิ่มหรือลดด้วย
อดีตผู้ต้องขังบอกว่าแค่เรามองมันพอญาติกลับเราโดนแล้ว ควรแก้ไขที่ผู้คุมเป็นสิ่งแรก
จานวนผู้คุมมีน้อยกว่าผู้ต้องขังมาก เรือนจาจึงต้องมีระเบียบที่เข้มงวดและผู้คุมต้องมีการตรวจตรา
ผู้ต้องขังอยู่ตลอดเวลา กฎระเบียบและการลงโทษจึงเป็นเครื่องมือที่สะดวกที่จะควบคุมผู้ต้องขังได้ แต่ในทาง
กลับกันก็เกิดบรรยากาศแห่งความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ผู้วิจัยได้ถามว่าเข้าไปอยู่อย่างนั้นมีกฎระเบียบบอก
ให้เราทาอะไรทุกวันแบบเดิมซ้าๆ แล้วเราชินไหมกับสิ่งที่ทาทุกวัน ซึ่งอดีตผู้ต้องขังตอบว่า
“ไม่ชินแล้ว นั้นมันข้อบังคับให้เราทาโน่นทานี่เหมือนเอ็งเข้าโรงเรียนหน่ะ ว่าอย่างง่ายๆ เสาร์-อาทิตย์
ก็มีวันหยุด มันแค่ไม่ได้เรียนหนังสือเท่านั้นแหละ”
สิ่งที่อดีตผู้ต้องขังพูดแสดงให้เห็นได้ชัดว่าระเบียบข้อบังคับของเรือนจา การควบคุมของผู้คุมไม่ได้ทา
ให้ผู้ต้องขังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแต่อย่างใด สอดคล้องกับที่มิเชล ฟูโกต์ พูดไว้ว่า แทนที่คุกจะเปลี่ยนอาชญากร
ให้เป็นพลเมืองดีที่ซื่อสัตย์ขยันขันแข็ง คุกกลับเป็นโรงงานสร้างอาชญากรและอาชญากรรมประเภทใหม่ๆ และ
เป็นโรงเรียนที่สอนให้อาชญากรยิ่งมีทักษะของอาชีพของตนเพิ่มมากขึ้น
2. ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างผู้ต้องขังกับผู้ต้องขัง
เมื่อผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจา ส่วนใหญ่จะเข้าไปอยู่ในบ้านเพื่อความอุ่นใจและเพื่อความปลอดภัย โดย
มีอดีตผู้ต้องขังคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า
“ตอนนั้นผมฝากเค้าซื้อบุหรี่กรองทิพย์หีบหนึ่ง สายฝนสองซอง สายฝนผมเอาไปขายซองละ 200
บาท กรองทิพย์เนี่ยเอาไว้ซื้อกิน บุหรี่กรองทิพย์นกใหญ่เนี่ยสามารถจ้างฆ่าคนได้ ซองหนึ่งก็ฆ่าคนได้ ส่วนมากจะ
เป็นพวกนักโทษหนักแบบติดเยอะๆ 10 ปี 20 ปี ตลอดชีวิตโส(ไม่สนใจอะไร)ตายอยู่ในนั้นอยู่แล้ว มันจะอาศัย
ช่วงที่วุ่นวายไปแทงกัน ตอนเช้าที่คนจะเดินสวนกันมากๆ ตอนอาบน้ากินข้าว”
แต่ ก ารอยู่ ร วมกั น หมู่ ม ากก็ เ กิ ด ปั ญ หาตามมา แม้ ว่ า ในสถานะเป็ น ผู้ ต้ อ งขั ง เหมื อ นกั น ก็ ยั ง มี
ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน คนที่อยู่มาก่อนหรือจับกลุ่มได้มากก็จะกลายเป็นพลังต่อรองที่แสดงถึงอานาจของ
กลุ่มและสามารถใช้อานาจนั้นกับผู้ต้องขังรายอื่นๆ อีกได้ เช่น
“สิ่งหนึ่งที่ทาให้การจาคุกทรมานมากที่สุดคือการเล่นพวก หากในนั้นมีคนอยู่ 4 คนรวมตัวเราด้วย
สองคนในนั้นไม่เอาเรา เราจะไม่ความสุขเลยแม้เพียงเสี้ยวเวลาที่อยู่ที่นั่น ผู้วิจัยจึงถามว่ามันมีเรื่องแบบนี้อยู่จริงๆ
หรือ อดีตผู้ต้องขังบอกว่ามี คนที่อยู่นานๆ จะตั้งตัวเองเป็น ใหญ่เราต้องไม่ไปทาอะไรให้มันมาสนใจเรา แต่การ
เป็นเด็กใหม่ของเรายังไงพวกมันต้องสนใจอยู่แล้ว ลาบากไหมตอนที่อยู่ที่นั่น ลาบากมากพี่เป็นคนไม่ยอมคนไม่
กลัวคนแต่พอเราไปอยู่ที่นั่นเราตัวคนเดียวไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องยอม ต้องหาพวกไม่งั้นอยู่ไม่ได้”
742

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

ISSN 1906 - 3431

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

แต่ผู้ต้องขังบางคนก็ต้องการความเป็นอิสระ
“พี่ไม่ยอมอยู่บ้านใคร แล้วแต่ว่าอย่างมีร้อยคนอยู่บ้านเดียวกันแต่พี่ไม่อยู่บ้านใครพี่อยู่อิสระ ถ้า
อยู่บ้านจะเป็นเวรต้องหาข้าวหาน้าซักเสื้อผ้าผลัดเวรกัน แต่พี่อยู่อิสระอยากกินไรก็กินอยากทาไรก็ทา”
เมื่อถามถึงความสัมพันธ์ในบ้าน อดีตผู้ต้องขังเล่าว่า
“เราอาจจะมีความคิด พี่ว่าบางคนมีมากกว่าคนที่อยู่ข้างนอกด้วย ความจริงใจที่มีให้กัน ความรัก
กันนี่ยิ่งสุดยอด ใครที่ไม่มีญาติมาเยี่ยมต้องแบ่งกันกิน มีกี่คนก็ต้องแบ่งกัน กินคนเดียวไม่ได้ พอเข้าไปแล้ว ข้างใน
ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด”
เห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของผู้ต้องขังด้วยกัน แทนที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่เสมอภาคกันเพราะอยู่ใน
สถานะเดียวกัน แต่กลายเป็นว่ามีความสัมพันธ์เชิงอานาจในแนวดิ่งอยู่ด้วย ทาให้ผู้ต้องขังต้องปรับตัวและสยบ
ยอมต่ออานาจนั้นๆ เพื่อความอยู่รอดภายในเรือนจา ถ้าใครต่อต้านก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนชายขอบของสังคม
แล้วยังต้องมาเป็นคนชายขอบของเรือนจาอีก
จะเห็นได้ว่าอานาจภายในเรือนจาไม่ได้มีเพียงอานาจจากผู้คุมกระทาต่อนักโทษเท่านั้นแต่ยังมีอานาจ
ระดับย่อยลงมาที่นักโทษทาต่อนักโทษด้วยกัน และมีการประสานอานาจระหว่างนักโทษกับผู้คุมอี กด้วย จะเห็น
ได้ว่าอานาจมีการขยายขอบเขตไปทั่วทุกที่ ไม่มีจุดศูนย์กลางที่แน่นอน เป็นอานาจที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
3. ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างผู้ต้องขังกับสังคมภายนอก
เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษได้ออกไปจากเรือนจา สิ่งแรกที่ได้คือความดีใจ แต่สิ่งที่หวั่ นใจมากกว่านั้นคือ
การยอมรับจากสังคม อดีตผู้ต้องขังเล่าถึงความรู้สึกหลังออกจากเรือนจาว่า ครอบครัวให้ความรักความอบอุ่น
เหมือนเดิมให้กาลังใจ แต่สิ่งที่กังวลมากที่สุดคือสังคม เพราะเขาคิดว่าคาว่าคนคุกจะทาให้ความน่าเชื่อถือในตัว
เขาลดลง ผู้คนหวาดระแวงในตัวของอดีตผู้ต้องขัง และสิ่งนี้เองที่ทาให้คุณค่าในตัวของอดีตผู้ต้องขังลดลง
“แต่ถ้าถามว่าเข้าไปข้างในเนี้ยอยู่ได้เลยแหละคนที่ไม่เคยไปอาจจะกลัว แต่พอเข้าไปจริงๆแล้วไม่น่า
กลัวอย่างที่คิด แต่ที่น่ากลัวเนี่ยคือว่า ที่เรามีตราบาปติดตัวมามันจะลบไม่ได้ อดีต นช กดคอมพ์ทุกวันนี้รู้หมด พี่
ไปทางานที่เชียงใหม่ กลับมาด่านเค้ากัก ใครโดนคดีครอบครอง พี่ตอบผมครับ เค้าก็ถามว่า ทุกวันนี้เลิกยัง พี่บอก
ว่าเลิกแล้วครับผมมีลูก ผมเปลี่ยนตัวแล้วครับ แต่ถ้าถามว่าเปลี่ยนได้ไหม คนทุกคนออกมาส่วนใหญ่ก็อยาก
เปลี่ยนตัวทั้งนั้นแหละแต่จะเปลี่ยนได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสังคม แต่สังคมเค้าให้โอกาสจริงให้แต่ปากแหละ
หล้า อย่างบ้านเราเนี่ยบอกว่าให้โอกาสแต่สายตาบางคนเหมือนยังไงล่ะ แต่ถ้าเราทาใจได้เพราะบางสิ่งไม่ได้ผิด
เสมอ”
อดีตผู้ต้องขังเล่าว่าทุกคนอยากที่เป็นคนดีอยากปรับตัวไม่มีใครอยากเป็นคนเลวทั้งในเรื่องจริงและใน
ความคิดของผู้อื่น บางครั้งพยายามเลือกที่จะไม่แคร์ ไม่สนในความคิดของผู้อื่น แต่การคนเป็นสัตว์สังคมจึงห้าม
ไม่ได้ที่จะคิด จะคาดหวังให้ผู้อื่นยอมรับและให้โอกาส แต่สายตาของคนในสังคมที่มองมา เขาสามารถที่จะรับรู้ได้
โดยไม่ต้องมีคาพูดะไรเลยว่าสังคมรังเกียจและไม่ได้คิดว่าเขาสามารถที่จะกลับตัวได้แล้วจริงๆ
เมื่อผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจา ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ มีอานาจทั้งแนวดิ่งและแนวนอนที่กระทาต่อ
ผู้ต้องขัง และเมื่อออกมาจากเรือนจาสู่สังคมภายนอกผู้ต้องขังยังรู้สึกได้ถึงอานาจในแนวดิ่ งที่สังคมมีต่ออดีต
ผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นอานาจในการกดทับตัวตน ประทับตรา “คนคุก” ให้อย่างไม่มีวันลบได้ เป็นมายาคติที่สังคมสร้าง
ความเกลียดชังใส่พวกเขา
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4. ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างผู้ต้องขังกับรัฐ
ที่ น่ า เสี ย ใจก็ คื อ เรื อ นจ าซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานของภาครั ฐ มี เ ป้ า หมายที่ จะคื น คนดี สู่ สั ง คม แต่ ใ น
ขณะเดียวกันภาครัฐเองก็เป็นส่วนที่ไม่ยอมรับคนเหล่านี้ที่จะคืนสู่สังคม โดยที่ประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับที่
กาหนดคุณสมบัติในบางสาขาอาชีพไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะกาหนดให้ประวัติที่เคยต้องโทษจาคุกเป็นลักษณะ
ต้องห้าม ไม่เข้าข่ายที่จะรับเข้าทางานได้ในหลายอาชีพด้วยกันเช่น การเข้ารับราชการมีลักษณะต้องห้ามข้อที่
เกี่ยวกับเรือนจา คือ เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
จะเห็นได้ว่านโยบายของภาครัฐมีความย้อนแย้งอยู่ในตัวเอง ซึ่งทาให้องค์กรภาคเอกชนบางรายทา
ตามภาครัฐในการกาหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มาสมัครงาน ยิ่งทาให้โอกาสของอดีตผู้ต้องขังตีบตันเข้าไปอีก
5. การปรับตัวของเรือนจา
เมื่อผู้ต้องขังมีความสัมพันธ์หลายรูปแบบทั้งในเรือนจาและนอกเรือนจา และความสัมพันธ์เชิงอานาจ
เหล่านั้น ผู้ต้องขังบอกว่าไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง แล้วเรือนจาควรปรับตัวอย่างไร
ผู้วิจัยถามอดีตผู้ต้องว่าคุกจะเปลี่ยนคนได้ไหม อดีตผู้ต้องขังบอกว่าไม่ ด้วยสายตาที่จริงจัง และพูดว่า
“คนเลวเข้าไปยิ่งจะเลวกว่าเดิม คนที่เราคิดว่าเลวแล้วข้างในแม้โคตรเลวกว่าอีก”
ระหว่างการพูดคุยกันนั้นแม่ของผู้วิจัยบอกว่าไม่จริง คุกเปลี่ยนได้มันทรมานมากๆ มันออกมาจะได้ไม่อยากเข้าไป
อีก อดีตผู้ต้องขังจึงบอกว่า
“บ่อา บ่แม่นดอกมันทรมานอยู่ แต่มันเปลี่ยนคนบ่ได้ดอก ออกมาคนเคยเลวก็เลวแบบเดิมแค่ฉลาด
เอาตัวรอดเฉยๆ แม่ของผู้วิจัยบอกว่าอยู่ในนั้น เค้ามีอาชีพสอนเห็นไหมตาโต ออกมาเค้ายังมาเป็นช่างตัดผมเลย
แต่หลังจากนั้นสิ่งที่อดีตผู้ต้องขังคิดและพูดออกมาคือ ก็เค้าแก่แล้วอย่างสมมุติอย่างหนูอย่างอ้ายทัศน์เนี่ยคนอายุ
ไม่มากออกมาจะอยากเป็นช่างตัดผม ช่างสานตะกร้าไหมละ อดีตผู้ต้องขังบอกว่าแม่นอา”
อดีตผู้ต้องขังอีกคนบอกว่า
“ของบางสิ่งบางอย่างมันขึ้นอยู่ที่คน แต่ว่าเค้าปลูกฝังแต่สิ่งที่ดีมีของสอนให้เราทามาหากินมีทุกอย่าง
อย่างคนแก่ๆ ที่ฆ่าคนไปเนี่ย ที่เค้าทาแค่บันดาลโทสะ เค้าไม่ได้เลวโดยนิสัยเค้าก็สามารถออกมาสร้างอาชีพได้ แต่
ส่วนมากที่เป็นสันดานจะเป็นพวกยาเสพติด พวกคดียาส่วนมากที่เข้าประจา พวกนั้นเอาดีไม่ได้แล้ว ไม่แคร์
ออกมาได้เดือนเดียวก็ช่าง เข้าไปอีกกูไม่ได้กลัว ความเคยชินไง อยู่อย่างงั้นถามว่ามันสบายไหม ถ้ามีเงินหน่ะก็ไม่
ลาบากไม่ต้องกลัวเค้าฆ่าด้วย มีองค์รักษ์มากกว่าข้างนอกอีก”
อดีตผู้ต้องขังอีกคนเห็นด้วยและบอกว่า
“ไม่ คุกไม่สามารถเปลี่ยนคน วัดไม่สามารถเปลี่ยนคน ขึ้นอยู่ที่สันดานของคนมากกว่า ข้างในเหี้ยยิ่ง
กว่าเหี้ยมาเจอกันเจอตีเจอกระทืบทุกวัน ใครตีผู้คุมรึ หึพ่อบ้านอยู่นานแล้วตั้งตัวเองขึ้นมาแบบอยู่นานแล้วเก๋าอ่ะ
แล้วควรเปลี่ยนแบบไหนคุกควรเป็นที่สุดท้ายไหม คุกยังไม่ใช่ที่สุดท้ายคนที่แบบเอาไม่อยู่จริงๆ ยังมีคุกมืดขังเจ็ด
วันเจ็ดคืนอีกสาหรับคนที่เอาไม่อยู่จริงๆ และออกมาจากคุกมืดเค้าดีขึ้นไหม โห้...ไม่ดีขึ้นเลวยังไงก็เลวอย่างนั้น
แหละแต่บางคนก็ไม่ได้ทาไรผิดนะแค่ทาไม่ถู กใจผู้คุม แต่พี่ว่าคุกยังต้องมีเพื่อแยกคนออกจากกันแต่ควรเปลี่ยน
ยังไงพี่ก็ไม่รู้”
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แม่และภรรยาของอดีตผู้ต้องขังบอกว่า
“คุกไม่สามารถเปลี่ยนนักโทษได้ แต่คนทาผิดก็ต้องรับผิดเพราะมันเป็นกฎแต่การลงโทษต้องแตกต่าง
กันเหมือนกับว่าคดียาเสพติด แต่อีกคนฆ่าคนตาย การลงโทษต้องแตกต่างกันบางคนคดีไม่ร้ายแรงมากก็ให้พบลูก
พบเมียได้เพราะอาจจะช่วยทาให้ความรู้สึกดีขึ้นและยังมีกาลังใจในการทาความดีเพื่อได้ออกมาอยู่ในครอบครัว
ส่วนคนที่มีคดีร้ายแรงโทษต้องหนัก ๆ คุกควรต้องแบ่งแยกว่าใครทาอะไรผิดต้องโดนแบบนั้น แต่สมัยนี้มันพูดยาก
มีเงินก็รอดไป อีกอย่างบางคนคดีข่มขืนควรที่จะตัดทิ้งมันจะได้ไม่ไปทากับคนอื่นอีก แม่ของอดีตผู้ต้องขังเสริม
ขึ้นมาว่าบางคนไปอยู่ในคุกนานออกมาอยู่ไม่เป็นก็ทาผิดอีกกลับเข้าไปอีกเราก็เห็นๆ กันมีเยอะแยะไป หวังไปกิน
ข้าวฟรี อีกทั้งการติดคุกยังทาให้คนในครอบครัวต้องลาบากมากกว่าที่ผู้ต้องขังลาบากอีกซะด้วยซ้า คนเป็นพ่อ
เป็นแม่ต้องทุกข์ใจที่เห็นลูกลาบากหาเงินประกันตัวลูกที่อยู่ในคุก พอเข้าไปก็ลาบากไปเยี่ยม ไม่มีอารมณ์ทางาน
แต่ทาการหาเงินส่งให้ลูกใช้ในคุกอีก ลูกลาบากพ่อแม่ลาบากกว่าไม่รู้ว่าลงโทษคนในคุกหรือนอกคุกกันแน่ บางคน
มีลูกอ่อนคนที่อยู่คือคนลาบาก”
จากคาถามงานวิจัยที่ว่าด้วยเรือนจาสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยของอดีตผู้ต้องขังได้หรือเปล่า คาตอบ
ของอดีตผู้ต้องขังเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือรูปแบบการจัดการของเรือนจานั้นไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุปนิสัย
ของผู้ต้องขังได้ การกระทาต่างๆเกิดจากจิตใต้สานึกของการกลัวโดนลงโทษเพียงเท่านั้น
อภิปรำยผลกำรวิจัย
ตลอดระยะเวลาที่สัมภาษณ์ผู้วิจัยสังเกตและดูพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างพบว่า อดีตผู้ต้องขังต้องการ
ที่จะถ่ายทอดความรู้สึก เล่าถึงประสบการณ์ที่อยู่ในเรือนจา อดีตผู้ต้องขังไม่ได้ต้องการให้ผู้วิจัยแสดงความคิดเห็น
แต่ต้องการที่จะให้ผู้วิจัยเป็นผู้ฟังที่ดี สิ่งต่างๆ ที่เล่านั้นเกิดจากคาถามเพียงไม่กี่คาถาม แต่อดีตผู้ต้องขังถ่ายทอด
ทุกอย่างออกมาจากความรู้สึกที่อยู่ข้างในที่ไม่มีใครเคยถามว่า รู้สึกอย่างไร เป็นอย่างไรเมื่ออยู่ที่นั่น ออกมาแล้ว
สังคมคิดอย่างไร สิ่งต่างๆ ที่อดีตผู้ต้องขังแสดงออกมาและสื่อสารมาสู่ผู้วิจัยคือ การระบายความรู้สึกที่อยู่ภายใน
จิตใจใต้จิตสานึก ความน้อยใจต่อสังคม และการที่ผู้วิจัยเป็นคนในสังคมเดียวกันก็มีส่วนทาให้เข้าใจความรู้สึกมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งความเป็นจริงแล้วเรือนก็สามารถปรับเปลี่ยนคนได้ สิ่งหนึ่งที่ผู้วิจัยเห็นและรับรู้ได้ จากการที่รู้จักสนิท
สนมกับอดีตผู้ต้องขังบางคน คือความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ออกมาจากเรือนจา จากที่เคยใช้สารเสพติดก็ใช้
น้อยลง และบางคนเลิกสารเสพติดได้ ทั้งที่อดีตผู้ต้องขังบอกว่าในเรือนจามีและหาได้ง่ายก็ตาม อารมณ์ที่ไม่ค่อยมี
การควบคุมก็ดีขึ้น
แต่ ผู้ วิ จั ย เห็น ว่ า มวลเหตุ และปั จ จั ย ที่ ท าให้ อดี ต ผู้ ต้ องขัง กลั บ ไปเป็ น แบบเดิ ม มี ส่ ว นมาจากสั ง คม
มากกว่าที่ไม่ให้โอกาสกับคนกลุ่มนี้ ค่านิยมที่ชอบจับผิดมากกว่าปกป้องและให้โอกาสในการปรับตัว บางครั้งสิ่งที่
ผู้วิจัยสามารถรับรู้และสัมผัสได้นั้น คือความอ่อนแอภายในจิตใจที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังชายหรือหญิ ง ต่อ
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและการพยามปรับตัว แต่เมื่อสังคมมองข้ามและไม่ได้ยิบยื่นโอกาสให้กับกลุ่มคนเหล่านี้
เขาจึงตีค่าตัวเองให้เป็นศูนย์ และคิดว่าตัวเองไม่ได้มีบทบาทต่อสังคม ไม่มีความหมายต่อใคร ไร้ค่า จึงพยายามที่
จะต่อด้านโดยการทาอะไรก็ได้กับร่างกายซึ่งเป็ นของเขาเอง เขามีสิทธิทุกอย่างในร่างกาย ไม่สนใจว่าผิดหรือถูก
ความทรมานที่สังคมตีกรอบค่าความเป็นคนให้กับเขาคงเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากกว่าการติดคุก เพราะในคุกมีคนที่
เข้าใจในสิ่งที่พวกเขาเป็น
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สอดคล้องกับนภาภรณ์ หะวานนท์(2557: 5) การใช้อานาจแห่งระเบียบวินัยด้วยวิ ธีการต่างๆ เช่น
การตรวจตรา การจับจ้อง(gazing) การให้ทาทุกอย่างตามตารางเวลา การกากับการแสดงกิริยาท่าทางและคาพูด
และการบังคับ ให้เชื่อฟัง ทาให้ผู้ต้องขังกลายเป็น คนเซื่อง (docility) มองตนเองว่า ไร้อานาจ สูญ เสียพลั ง
สร้างสรรค์ ไร้ความหวัง และปล่อยตัวเองไปตามยถากรรม ดังนั้นการคาดหวังให้ผู้ต้องขังตระหนักในคุณค่าตัวเอง
มีพลังกาย พลังใจ และพลังความคิด ที่จะดารงชีวิตอย่างมีคุณค่าทั้งในเรือนจาและเมื่อออกจากเรือนจาไปแล้วจึง
เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
การใช้อานาจกระทาต่อร่างกายของนักโทษผ่านทางกฎระเบียบของเรือนจา ไม่สามารถทาให้ผู้ต้องขัง
เปลี่ ย นพฤติ ก รรมได้ ทั้ ง หมด แต่ เป็ น การผลั ก ดั น ให้ ผู้ ต้ องขัง เข้ า ไปสู่ ก ารรวมตั ว กั น เพื่ อต่ อต้ า นอานาจ โดย
แสดงออกผ่านทางการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองกับผู้คุม การสักตามร่างกายเพื่อแสดงความเป็นอิสระของตัวตนฯลฯ
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ต้องขัง ควรต้ องเปลี่ยนที่ความคิดเป็นอันดับแรก และวิธีการเปลี่ยน
ความคิ ดที่ ดี ที่สุ ดก็คือ การท าให้เขารับ รู้ถึง คุณ ค่า ของตั วเอง สร้า งชุ ม ชนในเรือนจาที่ มีความเสมอภาคและ
เชื่อมโยงกับ ครอบครัวที่ ห่วงใยที่อยู่น อกกาแพง เพราะการพยายามตั ดขาดผู้คนในชีวิ ตออกไปไม่ ได้ ช่ว ยให้
ผู้ต้องขังดีขนึ้
บทสรุป

การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าเรือนจาไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยของคนได้ ค่านิยมในการคืนคนดีสู่สังคมไม่
สามารถใช้ได้จริงในการปฏิบัติ บทลงโทษของเรือนจานั้นไม่สามารถปรับเปลี่ยนนิสัยดังเดิมของอดีตผู้ต้องขังได้
กฎระเบียบ ค่านิยม แม้แต่ความลาบากที่สร้างขึ้นในเรือนจานั้น อดีตผู้ต้องขังสามารถเรียนรู้การปรับตัวเพื่อที่จะ
ด ารงชี วิ ต ให้ส ามารถอยู่ ในสภาพแวดล้ อ มของเรือนจ าได้ ม ากกว่ า การปรับ เปลี่ ย นที่ แท้ จ ริง แต่ จ ากการที่ ผู้
ศึกษาวิจัยได้เป็นบุคคลในชุมชนและเป็นบุคคลที่รู้จักคุ้นเคยกับอดีตผู้ต้องขังนั้นในช่วงแรกที่พ้ นโทษ พฤติกรรม
และนิสัยของอดีตผู้ต้องขังมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สามารถควบคุมตัวเองได้ อารมณ์เย็นลง ปริมาณการใช้
สารเสพติดลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานพฤติกรรมทางด้านนิสัยเดิม และการใช้สารเสพติดก็
กลับมามีบทบาทในชีวิตของอดีตผู้ต้องอีกครั้ง
ส่วนในเรื่องของการคืนคนดีสู่สังคมตามโครงการของเรือนจานั้น ผลการวิจัยของสุชาติ สมณะและ
ลัดดาวรรณ ณ ระนอง(2560: 1105) พบว่าปมของผู้ต้องขังที่มีต่อภารกิจคืนคนดีสู่สังคมมี 3 ประการ ได้แก่ (1)
ผู้ต้องขังมีความคิดและพฤติกรรมตามสัญชาตญาณ คือ มีพฤติกรรมการกระทาตามใจตน ไม่กระทาในสิ่งที่เป็น
หน้าที่หลักของตน รวมทั้งมีความโกรธ ความอัดอั้นตันใจ และมีความคิดที่ผิดพลาดไปจากความเป็นจริง (2)
ผู้ต้องขังมีความคิดและพฤติกรรมตามอุปนิสัยส่วนตัว คือ มีพฤติกรรมการปฏิเสธและไม่ยอมรับเอากิจกรรมด้าน
การศึกษาการอบรม และการฝึกวิชาชีพที่ เกี่ยวกับการพัฒนาพฤตินิสัย โดยมักจะทากิจกรรมตามใจตนเอง และ
(3) ผู้ต้องขังมีความคิดและพฤติกรรมตามการเรียนรู้จากสังคม คือ มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดความสนใจใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของตน ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตประจาวันกับผู้คนและ
เพือ่ นๆ ในเรือนจา
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ความคาดหวังของอดีตผู้ต้องขัง และแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนตัวเอง อดีตผู้ต้องขังทุกคนหวังว่า
ครอบครัวเข้าใจและสังคมให้โอกาส แต่ตราบาปที่ติดตัวของบุคคลไปตลอดชีวิตคือคาว่า นช และ นญ เป็นสิ่งที่
ทาให้อดีตผู้ต้องขังลดคุณค่าในตัวตนของตัวเองลง คิดว่าสังคมดูถูก ปกปิดอดีตที่ผิดพลาดไว้อยู่ภายในจิตใจเกิด
เป็นปมในความคิดและจิตนาการ ว่าทุกสายตาที่จับจ้องนั้นคอยแต่จะจับผิด หรือคิดว่าตัว เองเป็นคนไม่ดี และ
ครอบครัว เองบางครั้งการที่ อดีตผู้ ต้องขังมี พี่น้องหลายคนก็ยิ่งมี ส่วนที่เกิดความน้อยใจมากยิ่ งขึ้น หาก คนใน
ครอบครัวไม่ใส่ใจมากพอและคิดว่าตัวของอดีตผู้ต้องขังสร้างแต่ปัญหามาให้ไม่รู้จบสิ้น ยิ่งทาให้อดีตผู้ต้องขังไม่
อยากที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพราะไม่รู้ว่าจะทาไปเพื่ออะไรและเพื่อใคร
ในส่วนของเรือนจา การถูกลงโทษจาคุกถือเป็นการลงโทษตามที่ศาลพิจารณาแล้ว ดังนั้น ผู้ต้องขังไม่
สมควรที่จะได้รับการลงโทษ ความรุนแรงหรือการลดคุณค่าความเป็นคนลงไปอีก ภายในเรือนจาไม่จาเป็นต้องมี
แต่บรรยากาศของการใช้อานาจจากแต่ละฝ่าย แต่ควรมีบรรยากาศที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความเป็นมนุษย์
เข้าด้วยกัน
สิ่งหนึ่งที่คุกกับโรงเรียนแตกต่างกันคงเป็นความแตกต่างระหว่างครูและผู้คุม ครูไม่ได้มอบแค่ความรู้
หรือถ่า ยทอดทั ศนคติของการเป็ น คนดี เพี ย งเท่ า นั้น ครูยั ง มีความโอบอ้อมอารีให้แก่ศิษ ย์ ให้ความไว้ วางใจ
ไม่หวาดระแวง ซึ่งการถ่ายทอดจากตัวครูไปสู่เด็กให้ซึมซับจนเป็นนิสัย แต่ผู้คุมใช้อานาจเพราะสามารถใช้เป็น
เกราะให้ผู้ต้องขังหวาดกลัว ไม่กล้ากระทาความผิด การกระทาเหล่านี้ไม่ทาให้ความรู้สึกถูกถ่ายทอด แต่เป็นการ
ปกปิดความรู้สึกทุกอย่างไม่ให้แสดงออกมาชั่วขณะเท่านั้นเอง
ท้ายที่สุดคุกกับ โรงเรียน มีส่วนที่คล้ายคลึงเพียงค่านิยมเพียงเท่านั้น แต่ก็ไม่ ได้หมายความว่าคุกนั้น
จะผลิตหรือสร้างแต่คนชั่วให้มากยิ่งขึ้น คนทุกคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความคิด ทัศนคติ รูปแบบการ
ดาเนินชีวิตและการปลูกฝังของครอบครัว และคาว่าคุก ไม่ว่าจะเป็นคุกทางความเชื่อ ค่านิยม คุกทางกายและคุก
ทางจิตใจ ถ้าหากเรามองว่า ร่างกายมนุษย์ก็อาจเป็นคุกอย่างหนึ่งซึ่งกักขังตัวตนที่แท้จริงไว้ ต่อให้เราปล่อยคนที่
กระทาความผิดร้ายแรงให้อยู่ในสังคมโดยที่ไม่มีคุกเป็นเครื่องแบ่งแยก บุคคลเหล่านั้นก็จะตีกรอบตัวเอง ปิดกั้น
และกักขังความผิดนั้นในภายในจิตใจและสายตาของคนในชุมชนจะยิ่งเป็นสิ่งที่สร้างกาแพงที่เข้มแข็ง สูง และ
มั่นคงกว่ากาแพงคุก คาปลอบโยนของคนที่รักจะเป็นกาลังใจในการปรับเปลี่ยนความผิดพลาดอย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัย
1. การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ส่วนใหญ่อดีต ผู้ต้องขังจะได้รับโทษอยู่ในเรือนจาในระยะเวลาไม่นาน
ประมาณ 1-3 ปี ในการวิ จั ย ครั้ง ต่ อไปควรมี การเก็ บ ข้ อมู ล จากอดี ต ผู้ ต้ อ งขัง ที่ อยู่ ในเรือนจ าเป็ น เวลานาน
เพื่อศึกษาความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรือนจา ที่อาจแตกต่างจากอดีตผู้ต้องขังในงานวิจัยนี้
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับครอบครัวของอดีตผู้ต้องขัง เพราะการที่มีคนในครอบครัวต้องไปอยู่ใน
เรือนจา ไม่ใช่แค่ความลาบากของผู้ต้องขัง แต่คนในครอบครัว ที่เหลือต้องแบกรับภาระแทน ส่งผลต่อความ
เป็นอยู่และการใช้ชีวิต รวมทั้งควรศึกษาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวกับชุมชนรอบข้างเพราะเป็นคนที่ได้รับ
ความกดดันจากสังคมรอบข้าง
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