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ค�ำน�ำ
ภาวะ “คนล้นคุก” ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากนโยบายการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดด้วยการปราบปรามและลงโทษผู้เกี่ยวข้อง ท�ำให้คนจ�ำนวนมาก
ถูกจับและส่งเข้าเรือนจ�ำเพื่อรับโทษ เมื่อคนที่ถูกตัดสินให้เข้าไปอยู่ในคุก
หรือเรือนจ�ำมีจำ� นวนแออัด สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานต่าง ๆ จึงไม่เพียงพอ
ไม่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีของผู้ต้องขังได้ แม้ว่าผู้กระท�ำผิด (?) จะถูก
ส่งเข้ามาในเรือนจ�ำเพื่อเป็นการลงโทษตามฐานความผิด แต่ก็มิใช่เหตุผล
ที่จะถูกริดรอนสิทธิ หรือข้อยกเว้นในการเข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดี ทั้งนี้
เพราะ “สุขภาวะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนพึงได้รับ”
ดังนั้น ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โดยส� ำ นั ก สนั บ สนุ น สุ ข ภาวะประชากรกลุ ่ ม เฉพาะ จึ ง ได้ ส นั บ สนุ น
การขับเคลื่อนงานเพื่อปรับเปลี่ยน “คุกไทย” จากพื้นที่แห่งการลงโทษ
การลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ สู่การเป็น “เรือนจ�ำสุขภาวะ” ที่มี
สภาวะแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรมที่เอื้อให้ผู้ต้องขัง
สามารถเข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดี ผ่านการท�ำงานใน 3 ด้าน ประกอบด้วย
การเปลี่ยนแปลงภาวะด้านในของผู้ต้องขัง การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
ของเรือนจ�ำให้เป็นชุมชนแห่งความห่วงใย และการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ของสังคมที่มีต่อผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษ พร้อมไปกับการขับเคลื่อนผลักดัน
ระดับนโยบาย เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริง

ต้องขอขอบคุณนักวิจัย และคณะท�ำงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้ต้องขังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมได้มีโอกาสในการเข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
หนังสือเล่มนี้จะมีส่วนสร้างให้เกิดความเข้าใจ ลดอคติที่มีต่อผู้ต้องขัง
และร่วมกันสร้างให้เกิดพื้นที่ที่ท�ำให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
สุขภาวะไปด้วยกัน

ภรณี ภู่ประเสริฐ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
พฤศจิกายน 2560

ค�ำน�ำบรรณาธิการ
จากก้ า วแรกของการท� ำ งานเรื่ อ งผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง ของโครงการ
‘ขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูประบบเรือนจ�ำผู้ต้องขังหญิงและกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง’ ซึ่ ง มี ข ้ อ เสนอต่ อ การปฏิ รู ป ระบบเรื อ นจ� ำ และ
กระบวนการยุตธิ รรมทีเ่ กีย่ วข้องในเบือ้ งต้นไว้ 5 ประเด็น คือ (1) สถานการณ์
ผู้ต้องขังหญิงล้นคุก: ต้องก�ำหนดแนวทางและมาตรการระบายผู้ต้องขัง
ออกจากเรื อ นจ� ำ อย่ า งเป็ น ระบบ และต้ อ งด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(2) สถานการณ์ด้านสุขภาพของผู้ต้องขังหญิง: ต้องให้ความส�ำคัญกับ
การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลต่อเนือ่ ง สุขภาพแม่และเด็ก อนามัยเจริญพันธุ์
สุขภาพของผูต้ อ้ งขังหญิงสูงอายุ และสุขภาพจิต (3) สถานการณ์ชวี ติ และ
การท�ำงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเรือนจ�ำผู้ต้องขังหญิง: ต้องมีการ
พัฒนาศักยภาพเพือ่ สร้างความสมดุลระหว่างบทบาทผูค้ มุ ทีใ่ ช้ระเบียบวินยั
อย่างเคร่งครัด กับบทบาทของผู้ดูแลห่วงใยผู้ต้องขัง ให้ได้รับโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ บนพืน้ ฐานของสิทธิและความเป็นมนุษย์ (4) สถานการณ์
การคืนผู้ต้องขังที่พ้นโทษหรือได้รับการพักโทษกลับสู่ชุมชน: ต้องสร้าง
ชุมชนแห่งความห่วงใยขึ้นมารองรับผู้พ้นโทษ/ผู้พักโทษ และ (5) การโอน
ตัวผู้ต้องขังต่างชาติกลับประเทศ: ต้องสร้างมาตรการเชิงรุกร่วมกับ
ประเทศบ้านเกิดของผู้ต้องขัง เพื่อโอนตัวกลับไปรับโทษที่ประเทศตัวเอง
แม้ขอ้ เสนอข้างต้นดูเหมือนจะมีลกั ษณะรูปธรรม แต่จากประสบการณ์
ท�ำงานในเรือนจ�ำของคณะนักวิจยั และจากข้อเท็จจริงทีว่ า่ ภารกิจของกรม
ราชทั ณ ฑ์ ที่ ต ้ อ งรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลผู ้ ต ้ อ งขั ง นั้ น ถื อ เป็ น เพี ย งปลายน�้ ำ ของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและมักถูกลืมเสมอ คณะนักวิจัยจึงมี
แนวคิดทีค่ อ่ นข้างชัดเจนนับแต่เริม่ ด�ำเนินงานในระยะต่อมาว่า แท้จริงแล้ว

ปัจจัยส�ำคัญที่สุดในการท�ำงานเพื่อให้ข้อเสนอดังกล่าวบรรลุผลส�ำเร็จ
ในทางปฏิบตั ไิ ด้จริงคือ การปรับกระบวนทัศน์ใหม่ของสังคมไทยและระบบ
ยุติธรรมทางอาญา
หนังสือเล่มนี้คือหนึ่งประสบการณ์การท�ำงานเพื่อสุขภาวะผู้ต้องขัง
หญิง ในชื่อว่า การขับเคลื่อน ‘คุกไทย’ สู่ ‘เรือนจ�ำสุขภาวะ’ ประกอบ
ด้วยการน�ำเสนอภาพในระดับสากลและภาคปฏิบัติการของ ‘ชุดโครงการ
พัฒนาเรือนจ�ำสุขภาวะเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง’ และจบลงด้วย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มุ่งไปที่การปรับเปลี่ยนแนวคิดอันเป็นนามธรรม
มากขึน้ โดยเฉพาะการปรับเปลีย่ นฐานคิดในการบริหารจัดการเรือนจ�ำเพือ่
สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการ
ประสานพลังจากทุกระดับ นับแต่การสนับสนุนในเชิงนโยบายที่ชัดเจน
จากรัฐบาล การปรับเปลีย่ นแนวคิดของเจ้าหน้าทีผ่ คู้ วบคุม และการออกแบบ
กิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ทางบวกต่อผู้ต้องขัง
คณะนักวิจัยและบรรณาธิการต้องขอขอบคุณผู้ให้ความร่วมมือ
ในการท�ำงานของชุดโครงการนี้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะความเป็นกัลยาณมิตร
จากผูต้ อ้ งขังหญิง เจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ในเรือนจ�ำ ผูบ้ ริหารเรือนจ�ำแต่ละแห่ง
กรมราชทัณฑ์ และกระทรวงยุติธรรม ข้อบกพร่องใดๆ ในหนังสือเล่มนี้
ล้วนเป็นความรับผิดชอบของบรรณาธิการ และหากผู้อ่านมีความเห็น
ต่อการปฏิรูปคุกไทยไปสู่เรือนจ�ำสุขภาวะ ทั้งวิพากษ์วิจารณ์ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรือมีข้อชี้แนะใดเพิ่มเติม เราทั้งสองจะขอบคุณยิ่ง
กฤตยา อาชวนิจกุล
กุลภา วจนสาระ
พฤศจิกายน 2560

ชุดโครงการพัฒนาเรือนจ�ำสุขภาวะ
เพื่อคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง
Creating Healthy Prisons
to Improve Female Inmates’ Quality of Life

ความเป็นมา
ผู้ต้องขังหญิงเป็นอีกหนึ่งกลุ่มประชากรที่สังคมไทยมองไม่เห็น
และมีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้ด�ำรงชีวิตภายใต้สภาวะ
แวดล้อมที่ดีทั้งทางด้านกายภาพ ด้านสังคม และวัฒนธรรม เป็นกลุ่ม
ประชากรทีเ่ พิม่ จ�ำนวนมากขึน้ เนือ่ งจากนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ด้วยการปราบปรามและลงโทษผู้เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ไม่ว่า
จะเป็ น ผู ้ ค ้ า รายใหญ่ ห รื อ ผู ้ ข ายรายย่ อ ย ๆ รวมทั้ ง การออกกฎหมาย
ให้เจ้าหน้าที่สามารถล่อซื้อผู้มียาจ�ำนวนน้อยหรือมีไว้เพื่อเสพ ท�ำให้
คนจ�ำนวนมากถูกจับด�ำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดในครอบครองเพื่อ
จ�ำหน่าย หรือจ�ำหน่ายยาเสพติด และถูกส่งไปรับโทษในเรือนจ�ำจนท�ำให้
เกิดสภาวะการจ�ำคุกอย่างล้นหลาม (mass incarceration) เรือนจ�ำ
จึงกลายเป็นสถานที่ที่มีผู้ต้องขังอยู่กันอย่างเบียดเสียดแออัด ขาดแคลน
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะน�้ำสะอาด สถานที่นอนไม่มีอากาศ
ถ่ายเท ไม่เอื้ออ�ำนวยให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพที่ได้มาตรฐานตามสิทธิขั้น
พื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ประกอบกับการขาดแคลนงบประมาณท�ำให้
เรื อ นจ� ำ ไม่ ส ามารถดู แ ลผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่ มี ค วามเครี ย ดหรื อ เจ็ บ ป่ ว ยได้ รั บ
การรักษาตามสมควร
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ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีแนวคิด
ทีจ่ ะขยายขอบเขตของการสร้างเสริมสุขภาวะไปสูก่ ลุม่ ประชากรเปราะบาง
กลุ่มนี้ จึงได้สนับสนุนให้เกิดชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อน�ำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง และน�ำความรู้ที่ได้ไปขับเคลื่อน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย ชุดโครงการที่ว่านี้ประกอบด้วย
(1) โครงการปฏิรูปเรือนจ�ำ: สร้างชุมชนแห่งความห่วงใยเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง (2) โครงการคืนชีวิตให้ชีวิต (3) โครงการ
จากใจสู่ใจ และ (4) โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปเรือนจ� ำ
ผูต้ อ้ งขังหญิงและกระบวนการยุตธิ รรมทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ด�ำเนินงานประมาณ
18 เดือนในช่วง พ.ศ. 2556-2558
โครงการล�ำดับที่ 1-3 เป็นโครงการที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research [PAR]) มุ่งสร้าง
ความรู้จากการปฏิบัติ และเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระบบของ
เรือนจ�ำและในระดับปัจเจกบุคคล คือ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเรือนจ�ำและ
ผู้ต้องขังหญิง ด้วยการด�ำเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ส่วนโครงการล�ำดับที่ 4 เป็นโครงการที่มุ่งสื่อสารกับสาธารณชน
ในวงกว้างเพื่อสร้างความเข้าใจในปัญหาของเรือนจ�ำและผู้ต้องขังหญิง
และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับนโยบาย และระดับ
ปฏิบัติการ ภาพรวมของผลการด�ำเนินงานสรุปได้ดังนี้
(1) โครงการปฏิรปู เรือนจ�ำ: สร้างชุมชนแห่งความห่วงใยเพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง ด�ำเนินงานโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีพื้นที่ด�ำเนินงานที่เรือนจ�ำกลาง
ราชบุ รี แ ละเรื อ นจ� ำ กลางอุ ด รธานี โครงการวิ จั ย นี้ ใ ช้ แ นวคิ ด ชุ ม ชน
แห่งความห่วงใย (Caring Community) เป็นกรอบคิดในการปฏิรูป
ปรับเปลี่ยนเรือนจ�ำจากสถาบันแห่งการลงโทษให้กลายเป็นชุมชนแห่ง
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ความห่วงใย เพื่อให้เรือนจ�ำเป็นพื้นที่ซึ่งเอื้ออ�ำนวยให้ผู้อยู่มีคุณภาพชีวิต
และมีสุขภาวะที่ดีได้ภายใต้บริบทอันเต็มไปด้วยข้อจ�ำกัดต่างๆ เกื้อกูลกัน
บนรากฐานของมนุษยธรรม ทั้งยังสามารถขยายปริมณฑลของชุมชนแห่ง
ความห่วงใยไปยังครอบครัวของผูต้ อ้ งขัง ชุมชน และสังคมโดยทัว่ ไปได้ดว้ ย
ผลการด�ำเนินงานของโครงการที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า การปฏิรูป
เรือนจ�ำให้เป็นพื้นที่ที่เอื้อให้เกิดสุขภาวะที่ดีแก่สมาชิก ทั้งที่เป็นผู้อยู่อาศัย
คือผู้ต้องขัง และผู้ทำ� งานคือผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเรือนจ�ำ สามารถ
ท�ำให้เกิดขึ้นได้ผ่านภาคปฏิบัติการต่างๆ ร่วมกัน ทั้งฝ่ายของเรือนจ�ำ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน นักวิชาการ และ
นั ก วิ จั ย ผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการได้ แ สดงศั ก ยภาพของการสร้ า ง
พลังอ�ำนาจของตนเอง ทั้งผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ร่วมกันสร้างพลังคิด
พลังความรู้ และพลังใจ ในการด�ำรงชีวติ ในเรือนจ�ำและการท�ำงาน ค่อยๆ
ปรับเปลีย่ นเรือนจ�ำให้เป็นพืน้ ทีท่ ยี่ อมรับในความรูค้ วามสามารถซึง่ กันและกัน
มีความเข้าใจกันมากขึน้ กิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในโครงการเป็นเครือ่ งมือ
หรือวิธีการ (means) ที่ปรับเปลี่ยนระบบความสัมพันธ์ในเรือนจ�ำให้มี
ลั ก ษณะผสมผสานระหว่ า งการควบคุ ม การสร้ า งความรั บ ผิ ด ชอบ
และความร่ ว มมื อ โดยเฉพาะระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ เ รื อ นจ� ำ กั บ ผู ้ ต ้ อ งขั ง
แทนการควบคุมและสั่งการเพียงอย่างเดียวอย่างในอดีต
อย่างไรก็ดี การปฏิรูปเรือนจ�ำด้วยฐานคิดในเรื่องการสร้างชุมชน
แห่งความห่วงใยไม่อาจเกิดขึน้ ได้ในระยะเวลาสัน้ ๆ แต่จำ� เป็นต้องด�ำเนินการ
อย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากเป็นการปรับเปลีย่ นในระดับของฐานคิด (paradigm)
หรือวิธีคิด ทั้งนี้เพื่อมิให้ประชาชนซึ่งถูกส่งเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำต้องตกอยู่
ในสภาวะที่เรียกว่าเป็น “ข้อยกเว้น” จากการได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ความเป็นพลเมือง อันได้แก่ “การมีสุขภาวะที่ดี” ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ที่ประชาชนทุกคนพึงได้รับ
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(2) โครงการคืนชีวิตให้ชีวิต ด�ำเนินงานโดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พืน้ ทีด่ ำ� เนินงานคือเรือนจ�ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการ
นี้ มุ ่ ง สนั บ สนุ น นโยบายคื น คนดี สู ่ ชุ ม ชนและสั ง คมของกรมราชทั ณ ฑ์
ที่ต้องการเสริมสร้างให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับเรือนจ�ำเข้ามามีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือผูต้ อ้ งขังและผูพ้ น้ โทษ โดยเรือนจ�ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้ลงนามความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลหันตราและองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลบ้านเกาะ แต่ภายใต้ภารกิจอันหนักหน่วงของเจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ท�ำให้การประสานงานร่วมปฏิบัติการกับชุมชนยังไม่เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม
จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของโครงการคืนชีวิตให้ชีวิตพบว่า
ชุมชนต้องการขับเคลือ่ นให้เกิดความร่วมมือโดยเฉพาะการช่วยเหลือเมือ่ มี
ผู้พ้นโทษคืนกลับสู่ชุมชน แต่ทำ� ได้เพียงน�ำสิ่งของและอุปกรณ์กีฬาบริจาค
ให้ กั บ เรื อ นจ� ำ ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ค วามร่ ว มมื อ ใด ๆ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ พ ้ น โทษ
ด้วยชุมชนมีทัศนคติเชิงลบและขาดความเข้าใจเกี่ยวกับผู้พ้นโทษ อีกทั้ง
ไม่มีความรู้เรื่องการประสานแหล่งทรัพยากรและทักษะการฟื้นฟูหรือ
การเสริมพลังให้ผู้พ้นโทษมีความเข้มแข็งในการด�ำเนินชีวิตอย่างสงบสุข
ในปีแรกของโครงการจึงท�ำได้เพียงจัดกิจกรรมกลุ่มให้แก่ผู้ต้องขังหญิง
ซึ่งสามารถเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจ ตลอดจนการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของผู้ต้องขังหญิงได้ดีขึ้น นอกจากนี้ โครงการยังจัดอบรมให้แก่
เจ้าหน้าทีเ่ รือนจ�ำ ทีมสหวิชาชีพ และชุมชน แต่การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
อย่างมีพลังนั้นยังต้องการการเรียนรู้และสานต่อให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น
จึงได้ต่อยอดด�ำเนินโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการสานพลังชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพลังชุมชนทั้งใน
เรือนจ�ำและนอกเรือนจ�ำ
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(3) โครงการจากใจสูใ่ จ คุณค่า ความสุข และพลังภายในทีแ่ ท้จริง:
การพัฒนาความมั่นคงภายในของสตรีต้องขังตามแนวทางจิตตปัญญา
ศึกษา ด�ำเนินงานโดยศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้วิธี
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านในเพื่อการเข้าใจตนเองพร้อมๆ กับเข้าใจผู้อื่น
ฝึกฝนการรู้เนื้อรู้ตัว การฟังอย่างลึกซึ้ง เข้าใจกรอบทางสังคมที่มีอิทธิพล
ต่อชีวติ และให้รวู้ า่ ทุกสิง่ เชือ่ มโยงกัน พืน้ ทีด่ ำ� เนินงานคือทัณฑสถานหญิง
เชียงใหม่และเรือนจ�ำจังหวัดขอนแก่น ทัง้ ผูต้ อ้ งขังและเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์
ที่เข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ รู้จักใคร่ครวญชีวิต สามารถ
คลีค่ ลายปมในใจหลายประการ เห็นคุณค่าในตนเอง และสร้างแรงบันดาล
ใจในการใช้ชีวิตต่อไป
อย่างไรก็ตาม การจัดกระบวนการเรียนรู้เช่นนี้เป็นการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม ซึ่งใช้เวลาและมีจำ� นวนผู้เข้าร่วมจ�ำกัด ทั้งยัง
เป็นสิ่งใหม่ในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ต้องพึ่งพิงกระบวนกรจากภายนอก
และยังไม่สามารถผลักดันให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการอบรม
ของราชทัณฑ์ได้ จึงเสนอโครงการจากใจสู่ใจ: นวัตกรรมการสร้างความ
เปลีย่ นแปลงภายในเพือ่ ปฏิรปู ภายนอก เพิม่ การจัดกระบวนการเรียนรูแ้ นวนี้
มากขึ้น โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ มีการฝึกฝน
ให้เกิดกระบวนกรตามแนวทางนี้ภายในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานเอง เพื่อให้
เกิดความยัง่ ยืนและเข้าไปอยูใ่ นระบบ รวมทัง้ จัดท�ำคูม่ อื การจัดกระบวนการ
เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่สำ� นักพัฒนาพฤตินิสัยสามารถน�ำเอาไปใช้ได้ ทั้งกับ
เจ้าหน้าที่และกับผู้ต้องขัง ทั้งหมดนี้เพื่อน�ำไปสู่การปฏิรูปเรือนจ�ำให้มี
สุขภาวะที่ดีได้ในที่สุด
(4) โครงการ ‘ขับเคลือ่ นนโยบายการปฏิรปู ระบบเรือนจ�ำผูต้ อ้ งขังหญิง
และกระบวนการยุตธิ รรมทีเ่ กีย่ วข้อง’ ด�ำเนินงานโดยสมาคมนักวิจยั ประชากร
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และสังคม มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสื่อสารสาธารณะกับภาคีเครือข่ายที่มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ งานราชทั ณ ฑ์ แ ละกระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รวมทั้งสื่อมวลชน โดยมุ่งหวังว่าท้ายที่สุดแล้วจะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
เชิ ง ระบบที่ เ ป็ น ธรรมยิ่ ง ขึ้ น ต่ อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง โครงการนี้ เ ริ่ ม ต้ น จาก
การศึกษาวิจัยสถานการณ์ของเรือนจ�ำในประเทศไทย โดยเฉพาะเรือนจ�ำ
ทีม่ ผี ตู้ อ้ งขังหญิง เพือ่ ก�ำหนดประเด็นเร่งด่วนในการจัดประชุมเชิงนโยบาย
3 หัวข้อ และท�ำงานร่วมกับ 3 โครงการข้างต้น เพื่อร่วมค้นหาข้อเสนอ
เชิงนโยบาย และพัฒนาเป็นหัวข้อการจัดประชุมเชิงนโยบายปฏิบัติการ
2 ครั้ง และน�ำเสนอประเด็นในการปฏิรูปเรือนจ�ำในการจัดเวทีประชุม
เชิงนโยบายปฏิบัติการกับตัวแทนจากภาคีองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วม
ประมาณ 40-50 คน ดังนี้
ประเด็นในการประชุม
1. ผู้ต้องขังหญิงล้นคุก

วันและสถานที่
วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ

2. สุขภาพผู้ต้องขังหญิง:
ให้เท่าที่จำ� เป็นหรือสิทธิ
ที่พึงได้รับ?

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

3. การพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ในเรือนจ�ำ
ผู้ต้องขังหญิง

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

4. และ 5. คืนผู้ต้องขังสู่
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557
ชุมชน คืนคน (ผู้ต้องขัง) ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
ต่างชาติกลับบ้าน

6

Making Thai Jails Healthy Prisons

การประชุมทั้ง 5 ครั้งเป็นเวทีน�ำเสนอเรื่องราวของผู้ต้องขังหญิง
ในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานออกสู่สาธารณะอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการ
น�ำเสนอสถานการณ์คนล้นคุกในการประชุมครั้งแรกนั้น โครงการได้เสนอ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ส� ำ คั ญ ที่ ว ่ า เมื่ อ เปรี ย บต่ อ อั ต ราส่ ว นประชากรแสนคนแล้ ว
จ�ำนวนผู้ต้องขังหญิงของไทยมีอัตราสูงที่สุดในโลก ดังที่ระบุใน ‘ผู้ต้องขัง
หญิง: สถานการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบาย’ (กฤตยา และกุลภา, 2558)
ซึ่งแจกในการจัดประชุมครั้งสุดท้าย เพื่อน�ำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายการ
ปฏิรปู เรือนจ�ำผูต้ อ้ งขังหญิงและระบบยุตธิ รรมทีเ่ กีย่ วข้องต่อภาคีเครือข่าย
และสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ชี้ว่าปัจจุบันอัตราส่วน
ผู้ต้องขังหญิงต่อประชากรแสนคนอยู่ที่ 73.4 สูงกว่าสหรัฐอเมริกาที่เป็น
ล�ำดับสองเกือบ 10 จุด (63.9) นอกจากสถานการณ์คนล้นคุกแล้ว
ประเด็นที่ได้รับความสนใจมาก คือ สภาพแวดล้อมในเรือนจ�ำที่ส่งผลลบ
ต่อสุขภาวะของผู้ต้องขังหญิง
กล่าวโดยรวมแล้ว โครงการนี้สามารถขับเคลื่อนในเชิงนโยบายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมทางในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
ชี วิ ต ของผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง หลายหน่ ว ยงาน ไม่ ว ่ า จะเป็ น กรมราชทั ณ ฑ์
กรมคุมประพฤติ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวง
สาธารณสุ ข รวมทั้ ง ผู ้ แ ทนจากองค์ ก รอิ ส ระเข้ า ร่ ว มขั บ เคลื่ อ นอย่ า ง
กระตือรือร้น คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น

การด�ำเนินงานต่อเนื่องในช่วง พ.ศ. 2558-2560
จากการสร้างความรู้ผ่านการปฏิบัติ การสร้างการเปลี่ยนแปลง
ทางบวกในเรื อ นจ�ำ การสร้างความรู้ค วามเข้ าใจต่ อ สาธารณะ และ
การขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนเรือนจ�ำให้เอื้อต่อ
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การมีสุขภาวะของผู้ต้องขังหญิง ต่างเป็นการน�ำร่องการด�ำเนินงานปฏิรูป
เรือนจ�ำในมิตหิ ลากหลาย แต่ทว่าการปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ ให้เรือนจ�ำเป็นพืน้ ที่
ซึ่ ง เอื้ อ ต่ อ การมี สุ ข ภาวะที่ ดี นั้ น ยั ง ต้ อ งด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
เป็นระบบ เนื่องจากสถานการณ์ชีวิตของผู้ต้องขังหญิงยังคงเปราะบาง
ถูกละเลยจากรัฐและสังคมในการดูแลสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ เนื่องจากสถานการณ์ดังต่อไปนี้
(1) นโยบายของรัฐไทยที่ยังคงใช้การลงโทษจ�ำคุกเป็นทางออก
กระแสหลัก (mainstream) ของการแก้ไขปัญหาสังคม เนื่องจากเชื่อ
ว่าการออกกฎหมายต่างๆ ห้ามบุคคลมิให้กระท�ำสิ่งหนึ่งสิ่งใด หากฝ่าฝืน
ก็ใช้การลงโทษจ�ำคุกเป็นแนวทางหลักนั้นเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและ
ได้ผลในการอยูร่ ว่ มกัน แต่ขณะเดียวกันรัฐกลับไม่มแี นวนโยบายทีด่ ใี นการ
ท�ำให้เรือนจ�ำสามารถรองรับผู้ต้องขังจ�ำนวนมาก ภายใต้สถานการณ์
“คนล้นคุก” ได้ ผู้ต้องขังจึงจ�ำต้องมีชีวิตอยู่ไปตามยถากรรม ภายใต้
ทรัพยากรทีร่ ฐั จัดสรรให้กบั เรือนจ�ำอย่างจ�ำกัด ขณะเดียวกัน ระบบยุตธิ รรม
ทางอาญายังด�ำเนินการแบบแยกส่วน มองไม่เห็นภาพรวมทัง้ กระบวนการ
การส่งคนเข้าคุก (แบบล้นหลามจนคนล้นคุก) มีลกั ษณะเป็นปลายทางของ
กระบวนการ เรือนจ�ำมีภารกิจหลักเพียงควบคุมผู้ต้องขังที่ต้องโทษจ�ำคุก
ตามค�ำสั่งศาล คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังอาจไม่ใช่ภารกิจส�ำคัญที่ต้องดูแล
(2) สังคมยังคงมีมายาคติต่อผู้ต้องขังหลายประการ ที่ส�ำคัญคือ
(1) อคติที่มองว่าผู้ต้องขังในเรือนจ�ำนั้นเป็นผู้กระท�ำผิด ต้องโทษให้จ�ำกัด
อิสรภาพอยูใ่ นเรือนจ�ำซึง่ ต้องเป็นชีวติ ทีท่ กุ ข์ยากล�ำบาก เพือ่ จะได้เข็ดหลาบ
และไม่กลับไปกระท�ำความผิดอีก หากเรือนจ�ำมีความเป็นอยูท่ ดี่ ี สะดวกสบาย
ก็จะท�ำให้คนไม่เกรงกลัวกฎหมาย เสมือนเป็นการส่งเสริมให้คนกระท�ำผิด
(2) อคติทมี่ องว่าคุกเป็นทีค่ มุ ขังผูก้ ระท�ำผิด เรือนจ�ำจึงกลายเป็นพืน้ ทีต่ อ้ ง
ห้ามทีไ่ ม่ควรเข้าไปยุง่ เกีย่ ว รับรู้ ร่วมมือ หรือกระทัง่ ตรวจสอบการท�ำงาน
8
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แต่อย่างใด ทั้งที่เป็นสถาบันทางสังคมแห่งหนึ่งของรัฐเช่นเดียวกับสถาบัน
ทางสังคมอื่นๆ (3) จากอคติข้างต้น ผู้ต้องขังซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ
เรือนจ�ำจึงยิ่งถูกละเลย ยากที่สังคมจะให้ความใส่ใจหรือเรียกร้องให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นเพียงประชาชนชายขอบในระบบบริการของรัฐ
และผลักให้ปญ
ั หาของผูก้ ระท�ำผิดและครอบครัวเป็นเรือ่ งของปัจเจกบุคคล
ไม่ใช่ปัญหาสาธารณะที่ชุมชนและองค์กรชุมชนต้องให้ความเอาใจใส่
ช่วยเหลือ
(3) กรมราชทัณฑ์/เรือนจ�ำถือว่าภารกิจหน้าที่หลักคือการควบคุม
ปกครองผู้ต้องขังให้อยู่ในระเบียบวินัยไม่หลบหนี มากกว่าการฟื้นฟูดูแล
ช่วยเหลือผู้ต้องขัง และมากกว่าการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังใช้เวลาอย่าง
มีคณ
ุ ค่าในเรือนจ�ำ วิธบี ริหารจัดการในเรือนจ�ำส่วนใหญ่จงึ เน้นการควบคุม
เข้มงวด เป็นระบบอ�ำนาจนิยมสั่งการ ใช้อำ� นาจการควบคุมผู้ต้องขังแบบ
เบ็ดเสร็จ ผูต้ อ้ งขังจึงมีสถานะเป็นผูอ้ ยูใ่ ต้การปกครองควบคุม ถูกลดทอน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ควรจะเป็น และ
ไม่มีโอกาสที่จะร้องเรียนหรือสื่อสารกับสังคมภายนอก
(4) ลั ก ษณะของผู้ต้อ งขังและครอบครัว ส่ ว นใหญ่ มาจากผู ้ ที่ มี
สถานภาพต�่ำ ทั้งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม ขาดอ�ำนาจ
ต่อรอง เป็นกลุ่มประชากรชายขอบของสังคมที่เข้าไม่ถึงทรัพยากรหรือ
ได้รับบริการสาธารณะจากรัฐ สังคมจึงยิ่งละเลยมองไม่เห็นและไม่ใส่ใจที่
จะพัฒนาคุณภาพชีวติ และเอือ้ อ�ำนวยให้มสี ขุ ภาวะทีด่ แี ต่อย่างใด เมือ่ เข้ามา
อยู่ในเรือนจ�ำซึ่งไม่เอื้ออ�ำนวยให้มีสุขภาวะที่ดีจึงยิ่งต้องเผชิญกับสุขภาพ
ที่ไม่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
เมือ่ ทัง้ 4 โครงการข้างต้นได้สนิ้ สุดการด�ำเนินงานในวันที่ 31 มีนาคม
2558 สสส. จึงสนับสนุนการด�ำเนินงานชุดโครงการต่อเนื่อง ทั้งในส่วน
ของการสร้างองค์ความรู้ ภาคปฏิบตั กิ าร การติดตามนโยบายและแนวทาง
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ปฏิบัติ เพื่อมุ่งเน้นให้การขับเคลื่อนเรือนจ�ำสุขภาวะเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ต้องขังหญิงเกิดขึ้นได้จริง (ระยะเวลาด�ำเนินงานคือ กรกฎาคม
พ.ศ. 2558–มิถุนายน พ.ศ. 2560) รายละเอียดดังนี้
(1)

(2)

(3)

(4)
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โครงการและพื้นที่ด�ำเนินงาน
โครงการปฏิรูปเรือนจ�ำด้วยการสร้าง
ชุมชนแห่งความห่วงใย พื้นที่ด�ำเนิน
งานคือ เรือนจ�ำกลางราชบุรีและ
เรือนจ�ำกลางอุดรธานี
โครงการสานพลังชุมชนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง
พื้นที่ด�ำเนินงานคือ เรือนจ�ำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการจากใจสู่ใจ: นวัตกรรม
การสร้างการเปลี่ยนแปลงภายใน
เพื่อปฏิรูปภายนอก พื้นที่ด�ำเนินงาน
คือ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
และเรือนจ�ำจังหวัดขอนแก่น
โครงการประสานและขับเคลื่อน
นโยบายการพัฒนาเรือนจ�ำสุขภาวะ
เป็นศูนย์กลางประสานงาน
3 โครงการให้ร่วมกันท�ำงานเพื่อ
น�ำความรู้และผลการด�ำเนินงาน
ออกสู่พื้นที่สาธารณะและขับเคลื่อน
ในเชิงนโยบาย
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หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาคมนักวิจัยประชากร
และสังคม และสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล

นัยส�ำคัญและเป้าหมายของชุดโครงการ ‘การขับเคลื่อนเรือนจ�ำ
สุขภาวะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง’
จากลักษณะของเรือนจ�ำที่มีผู้เรียกว่าเป็นสถาบันที่มีความเบ็ดเสร็จ
ในตัวเอง (Total Institution) แตกต่างจากสถาบันอื่นของสังคม เรือนจ�ำ
มีอ�ำนาจเหนือผู้ต้องขังในทุกมิติของการด�ำรงชีวิต และเป็นสถาบันที่ใช้
อ�ำนาจควบคุมสัง่ การ ภายใต้สงิ่ ทีเ่ รียกว่าระเบียบวินยั และการฟืน้ ฟูผตู้ อ้ งขัง
(Goffman, 1961 อ้างใน นภาภรณ์ และคณะ, 2555) ผู้ต้องขังซึ่งถูก
ตัดขาดจากสังคม ไร้อสิ รภาพ ต้องจ�ำยอมท�ำตามระเบียบข้อบังคับทีก่ ำ� หนด
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยไม่สามารถขัดขืน ต่อต้าน หรือ
ต่อรองใดๆ ได้เลย การถูกลดทอนคุณค่าในตัวเองและความนับถือตัวเอง
นี้เองจึงเป็นการลงโทษที่รุนแรงส�ำหรับผู้ต้องขัง การใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ�ำ
ที่ยิ่งมีการใช้อ�ำนาจในการควบคุมสูง ยิ่งต้องโทษนาน ผู้ต้องขังหญิง
ก็ยิ่งเผชิญกับความหดหู่ใจ ลดทอนความหวังในการใช้ชีวิต ยิ่งจ�ำยอมอยู่
ในอ�ำนาจและความกลัวอย่างเงียบๆ และยิง่ เป็นประสบการณ์ทสี่ ง่ ผลกระทบ
ทางลบแก่ชีวิตอย่างไม่อาจประเมินได้
ชุดโครงการนี้จึงมีเป้าหมายที่จะสร้างประสบการณ์ทางบวกให้กับ
ชีวิตของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำ โดยเฉพาะการสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ผู้ต้องขังหญิงมีสุขภาวะที่ดี อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคน
ควรได้รับ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม ภายใต้แนวคิดที่เชื่อว่าเรือนจ�ำ
ไม่ได้เป็นพื้นที่ของการลงโทษ หากแต่เป็นพื้นที่ส�ำหรับการฟื้นฟูเยียวยา
ผูก้ ระท�ำผิด และเป็นชุมชนแห่งความห่วงใยทีส่ ามารถสร้างเสริมความรูส้ กึ
มีคุณค่าในตัวเองและประสบการณ์ทางบวกให้แก่ผู้ต้องขังได้
การด�ำเนินงานของชุดโครงการนีเ้ ชือ่ มโยงกับข้อก�ำหนดสหประชาชาติ
ว่าด้วยการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังหญิงในเรือนจ�ำและมาตรการทีม่ ใิ ช่การคุมขัง
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ส�ำหรับผู้กระท�ำผิดหญิง (United Nations Rules for the Treatment
of Women Prisoners and Non-custodian Measures for Women
Offenders) หรือข้อก�ำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ซึ่งพระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา ได้ทรงมีสว่ นส�ำคัญยิง่ ในการสนับสนุน
ให้เกิดข้อก�ำหนดนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
ในประเทศต่างๆ ซึ่งองค์การสหประชาชาติลงมติให้การรับรองข้อก�ำหนด
กรุงเทพ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2553 มีสาระส�ำคัญที่ถือว่าเป็นมาตรฐาน
ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงหลากหลายมิติ โดยเฉพาะการมุ่งเน้นให้
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงมีความละเอียดอ่อนต่อสภาวะของความเป็น
เพศหญิง (gender sensitivity) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพอนามัย
ทางร่างกาย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเพศหญิง การตั้งครรภ์ และ
การมีบุตร ความละเอียดอ่อนในเรื่องร่างกายตนเองและสิ่งที่ถือเป็นเรื่อง
ส่วนตัว สถานะของเพศหญิงที่มีแนวโน้มจะมีประวัติการถูกกระท�ำรุนแรง
และถูกละเมิดทางเพศ สภาวะทางจิตซึ่งรวมถึงความวิตกกังวลต่อผู้ที่
ตนเองต้องรับผิดชอบเลี้ยงดู เช่น พ่อแม่ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ เป็นต้น
ชุดโครงการนี้แบ่งการด�ำเนินงานออกเป็น 3 ช่วง ดังภาพ
ช่วงแรก ระยะเวลา 2 ปี เป็นช่วงของการสร้างองค์ความรู้ผ่าน
การปฏิบตั ิ (practical knowledge) เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในเรือนจ�ำ
และการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย โดยอาจเป็นโครงการที่ผสมผสานระหว่าง
การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบและการสร้างนวัตกรรมก็ได้
แบ่งลักษณะการด�ำเนินงานเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่
(1) การสร้างเรือนจ�ำต้นแบบ โดยการน�ำข้อก�ำหนดกรุงเทพไปใช้
เป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูต้ อ้ งขังหญิง มุง่ เน้นการเปลีย่ นแปลง
ในเชิงระบบ ทัง้ ระบบความสัมพันธ์ในเรือนจ�ำ ระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
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ภาพที่ 1 เป้าหมายการด�ำเนินงานตามแผน 5 ปี

Paradigm Shift
Mobilization

Knowledge
Mobilization
Advocacy

ปที่

5

สุขภาวะเปนสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนทุกคน

ปที่

4

เรือนจำสุขภาวะ
(Healthy Prisons)

ปที่

3

ปที่

1-2

เรือนจำเปนชุมชนแหงความหวงใย
(Caring Community)
ปรับเปลี่ยนฐานคิดเดี่ยวกับเรือนจำ
ผานภาคปฏิบัติการและกิจกรรมตางๆ
สรางเรือนจำตนแบบและนวัตกรรม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูตองขังหญิง

เรือนจ�ำ และความสัมพันธ์ระหว่างเรือนจ�ำกับองค์กรที่มีหน้าที่บริการ
สาธารณะอื่นๆ รวมทั้งชุมชน งานในส่วนนี้มุ่งเน้นการร่วมท�ำงานระหว่าง
เรือนจ�ำ องค์กร ชุมชน และผูม้ สี ว่ นร่วมอืน่ ๆ (stakeholders) เพือ่ ร่วมกัน
ปรับเปลี่ยนเรือนจ�ำจากการเป็นสถาบันเพื่อการลงโทษไปสู่การเป็นชุมชน
แห่งความห่วงใย อันจะน�ำไปสู่การสร้างสุขภาวะที่ดีในเรือนจ�ำอย่างยั่งยืน
(2) การสร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูต้ อ้ งขังหญิงในด้าน
ต่างๆ เพือ่ ให้ได้องค์ความรูท้ จี่ ะน�ำไปขับเคลือ่ นเชิงนโยบายและขยายงาน
ต่อไป เช่น การพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานในเรือนจ�ำ การพัฒนาการ
ดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงโดยใช้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การพัฒนาระบบ
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การดูแลสุขภาพช่องปาก การพัฒนาในแนวทางจิตตปัญญา การพัฒนา
เจ้าหน้าทีเ่ รือนจ�ำ การพัฒนาระบบการดูแลผูต้ อ้ งขังทีเ่ ปราะบางในเรือนจ�ำ
การใช้โยคะเพื่อการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม เป็นต้น
ช่วงทีส่ อง เป็นช่วงปีที่ 3 ของโครงการ ถือเป็นช่วงของการเผยแพร่
ความรู้และแนวทางปฏิบัติ ออกไปสู่เรือนจ�ำ องค์กรที่เกี่ยวข้อง และ
สาธารณชน เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในความส�ำคัญของการสร้างสุขภาวะ
ในเรือนจ�ำและเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเรือนจ�ำสุขภาวะ โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแนวคิดจากการเป็นสถาบันเพื่อการลงโทษสู่การเป็นชุมชน
แห่งความห่วงใย
ช่วงที่สาม เป็นช่วงปีที่ 4 และปีที่ 5 ถือเป็นช่วงของการขับเคลื่อน
ให้มีการเปลี่ยนแปลงในระดับกระบวนทัศน์ (paradigm shift) เพื่อให้
ภาครัฐและสาธารณชนเห็นความส�ำคัญที่จะต้องท�ำให้เกิดการปรับเปลี่ยน
ฐานคิดของสังคมที่ใช้วิธีลงโทษคนด้วยการน�ำไปไว้ในเรือนจ�ำ เนื่องจาก
ทั้งสูญเสียทรัพยากรจ�ำนวนมหาศาลในการดูแลและบริหารจัดการ ผู้ที่ถูก
ควบคุมอยูใ่ นเรือนจ�ำยังสูญเสียรายได้ ต้องยุตกิ ารท�ำงาน มีสขุ ภาพเสือ่ มโทรม
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทั้งยังส่งผลกระทบทางลบต่อครอบครัวและ
ชุมชนอีกด้วย แต่การเข้าไปใช้ชีวิตต้องโทษในเรือนจ�ำสุขภาวะ (Healthy
Prisons) นัน้ จะเป็นโอกาสทีผ่ ตู้ อ้ งขังได้ฟน้ื ฟูเยียวยา และพัฒนาตนเองทัง้
ทางร่างกายและจิตใจ เพื่อการกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพในที่สุด
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เรือนจ�ำสุขภาวะ
กับการเปลี่ยนผ่านกระบวนทัศน์
กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ

1.1 เกริ่นน�ำ
รายงานการศึกษาของสถาบันวิจัยนโยบายอาชญากรรม (Institute
for Criminal Policy Research) ระบุว่า จ�ำนวนประชากรที่เป็นผู้ต้อง
ขังในเรือนจ�ำทั่วโลกในปัจจุบันมีอยู่รวม 10.35 ล้านคน ซึ่งหากนับรวม
ผูอ้ ยูใ่ นห้องขังตามสถานีตำ� รวจ ผูถ้ กู คุมขังในสถานต้องกัก และค่ายกักกัน
ในประเทศจีนและประเทศเกาหลีเหนือด้วยแล้ว จ�ำนวนประชากรที่ถูกคุม
ขังจะสูงมากกว่า 11 ล้านคนแน่นอน ปัจจุบนั อัตราเฉลีย่ ของประชากรโลก
ทีอ่ ยูใ่ นเรือนจ�ำคือ 144 คนต่อประชากรหนึง่ แสนคน โดยประเทศทีม่ อี ตั รา
ผู้ต้องขังสูงที่สุดในโลกคือ สหรัฐอเมริกา (698 คนต่อประชากรแสนคน)
และประเทศไทยมีจ�ำนวนผู้ต้องขังสูงเป็นล�ำดับที่ 6 ของโลก (461 คน
ต่อประชากรแสนคน) ซึ่งสูงสุดในทวีปเอเชีย (ดูตาราง 1) (Walmsley,
2016)
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ตาราง 1: อัตราผู้ต้องขังต่อประชากรแสนคนในประเทศอาเซียน
พ.ศ. 2559
ประเทศ

ไทย
สิงคโปร์
มาเลเซีย
เวียดนาม
บรูไน
ฟิลิปปินส์
พม่า
กัมพูชา
ลาว
อินโดนีเซีย
ติมอร์-เลสเต

อัตราผู้ต้องขังต่อประชากรแสนคน
461
227
171
154
132
121
113
105
71
64
50

ที่มา: ค�ำนวณจาก Walmsley, 2016

การบริ หารเรื อ นจ� ำ จึ ง เป็ น งานส� ำ คั ญ อย่ า งหนึ่ ง ของทุ ก ประเทศ
และหลักการส�ำคัญของแนวทางในการบริหารเรือนจ�ำในยุคสมัยใหม่คือ
นอกจากมุง่ ควบคุมผูต้ อ้ งขังไม่ให้หลบหนีแล้ว ต้องมุง่ ดูแล ปกป้องคุม้ ครอง
และพัฒนาชีวิต ตลอดจนเยียวยาฟื้นฟูผู้ต้องขังด้วย อันเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของศาสตร์ทางอาชญาวิทยา (criminology) ที่ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า
เป็นเรื่องของนักทัณฑวิทยา นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์เท่านั้น
(Jeffery, 1959) แต่การบริหารจัดการทีส่ ำ� คัญมากในเรือนจ�ำอีกด้านหนึง่
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คือ ระบบบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพนั้น ต้องเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหลายด้าน โดยองค์การอนามัยโลก
ชีไ้ ว้ชดั เจนว่าเรือ่ งนีถ้ อื เป็นหนึง่ ในประเด็นสุขภาพทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในศตวรรษ
ที่ 21 วงการสาธารณสุขไม่สามารถจะเพิกเฉยต่อเรื่องสุขภาพในเรือนจ�ำ
ได้อีกต่อไป เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ทั้งจาก
เอชไอวี/เอดส์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ และมีความตระหนักรู้ที่กว้างขวาง
มากขึน้ ว่า เรือนจ�ำมิใช่สถานทีเ่ หมาะสมส�ำหรับเยาวชนและผูม้ ปี ญ
ั หาทาง
จิตเวชแต่อย่างใด (World Health Organization [WHO], 2007)
ส่งผลให้เรื่องสุขภาพในเรือนจ�ำเป็นความส�ำคัญที่อยู่ในวาระต้นๆ
ของยุทธศาสตร์สาธารณสุขในระดับนโยบายของหลายประเทศ และจ�ำเป็น
ต้องใส่ไว้ในนโยบายของเรือนจ�ำ ทั้งนี้การสร้างระบบบริการสุขภาพที่ดี
ในเรือนจ�ำมีประโยชน์ต่อสังคมหลายด้าน นอกจากสามารถควบคุมโรค
ติดต่อแล้ว สุขภาวะที่ดีของคนที่อยู่ในเรือนจ�ำ ทั้งผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่
จะส่งผลบวกต่อสังคมภายนอกเรือนจ�ำในที่สุด
องค์การอนามัยโลกได้ชี้แนะว่า การจัดระบบบริการสุขภาพใน
เรือนจ�ำนั้น ความส�ำคัญเบื้องต้นคือต้องให้บุคลากรทุกฝ่ายของเรือนจ�ำ
เข้าใจและตระหนักรูว้ า่ การกักขังคนในเรือนจ�ำมีผลต่อสุขภาพกายและใจ
ของผู้ต้องขังแน่นอน และระบบบริการที่มีประสิทธิภาพคือ นอกจากต้อง
มีบริการให้กับทุกคนที่ต้องการการรักษาพยาบาลแล้ว ยังจ�ำเป็นต้องมี
ระบบการป้องกันโรคทั้งที่เป็นโรคติดต่อและไม่ติดต่อด้วย ทั้งหมดนี้ต้อง
จัดให้มขี นึ้ ภายใต้มาตรฐานของการบริการสุขภาพในเรือนจ�ำตามข้อตกลง

การขับเคลื่อน ‘คุกไทย’ สู่ ‘เรือนจ�ำสุขภาวะ’

19

ระหว่างประเทศ ปัจจุบันคือ Mandela Rules และ Bangkok Rules1
นั่นคือต้องมีจริยธรรมทางวิชาชีพของการบริการสุขภาพ เน้นผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลางของการรักษา และมีระบบการส่งเสริมสุขภาพอย่างรอบด้าน
เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในเรือนจ�ำทั้งหมด (WHO, 2007)
ในทางทฤษฎีแล้ว เรือนจ�ำคือชุมชนที่มีลักษณะเป็นสถาบันปิดและ
เบ็ดเสร็จ (total institution) มีระบบระเบียบกฎเกณฑ์กำ� กับอย่างเข้มงวด
มีการควบคุมให้ผู้ต้องขังทุกคนต้องท�ำกิจกรรมตามตารางเวลาที่ก�ำหนด
อย่างตายตัว และมีการตรวจตราอย่างเคร่งครัดทุกวัน ไม่สามารถต่อรอง
ใดๆ ได้ มิเชล ฟูโก้ (Foucault, 1975) ชีว้ า่ ระบบบริหารของเรือนจ�ำเช่นนี้
เป็นเครือ่ งมืออย่างหนึง่ ทีส่ ลายตัวตนผูต้ อ้ งขังออก ก่อนจะประกอบสร้างใหม่
ให้กลายเป็นคนที่สยบยอม โดยนภาภรณ์ (2557) ได้ขยายความว่าเมื่อ
มนุษย์ต้องอยู่ในจุดนี้ เป็นสภาวะพิเศษ หรือเป็น สภาวะยกเว้น ผู้ต้องขัง
จะกลายเป็นร่างกายที่เซื่อง สยบยอม เพราะเป็นกระบวนการของระบบ
เรือนจ�ำ (ไม่ใช่ปัญหาของเจ้าหน้าที่) ที่ดัดแปลงร่างกายของผู้ต้องขังให้
สอดคล้องกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยและจุดประสงค์ของเรือนจ�ำ ดังนัน้
หากต้องการท�ำงานเรื่องสุขภาพในเรือนจ�ำ พึงต้องตระหนักถึงเรื่องนี้
เป็นจุดเริ่มต้น
1 Mandela

Rules หมายถึงข้อก�ำหนดขั้นต�่ำขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขัง (ฉบับปรับปรุงจากเดิม) ได้รับการลงมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จาก
สมัชชาแห่งสหประชาชาติในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ข้อก�ำหนดนี้วางมาตรฐานขั้นต�่ำ
ในการบริหารจัดการเรือนจ�ำที่ดี รวมทั้งประกันว่าสิทธิของผู้ต้องขังต้องได้รับความเคารพ
และ Bangkok Rules คือ ข้อก�ำหนดขั้นต�ำ่ ขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติ
ต่ อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง และมาตรการที่ มิ ใ ช่ ก ารคุ ม ขั ง ส� ำ หรั บ ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด หญิ ง เป็ น
ข้อก�ำหนดเพิ่มเติมที่เน้นความส�ำคัญของความแตกต่างและความต้องการที่เพศหญิงมีและ
แตกต่างจากเพศชาย ผ่านมติทปี่ ระชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 65 ณ ส�ำนักงานใหญ่
สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553
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กล่าวได้ว่า บริบทของเรือนจ�ำที่หมายรวมถึงระบบการจัดการ
ผ่านระเบียบ กฎเกณฑ์ กติกา และกิจกรรม ตลอดจนสภาวะแวดล้อมของ
สถานทีต่ งั้ ตัง้ แต่อากาศ ต้นไม้ น�ำ้ ดืม่ น�ำ้ ใช้ และการก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู ต่างๆ
ย่อมส่งผลโดยตรงต่อ ‘สุขภาวะของผู้ต้องขัง’ (prisoners’ well-being)
โดยค�ำว่า ‘สุขภาวะ’ ในที่นี้มีความหมายตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า
‘health and wellbeing’ ที่มีความหมาย 2 ด้าน ด้านหนึ่งหมายถึง
การมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และ
ปัญญา รวมถึงจิตวิญญาณ อีกด้านหนึ่งหมายถึงความสามารถที่จะเข้าถึง
‘สิทธิในสุขภาพ’ (rights to health) ที่รัฐพึงมีหลักประกันให้กับบุคคลที่
อยูใ่ นดินแดนของตน คือสิทธิในการรับบริการทางสุขภาพ และสิทธิในการ
ได้รับเงื่อนไขอันจ�ำเป็นต่อสุขภาวะ เช่น การมีน�้ำดื่มและสิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภัย รวมถึงการได้รับการคุ้มครองและปกป้องสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน
และไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยอคติทางชาติพันธุ์ ศาสนาความเชื่อ เพศภาวะ
เพศวิถี ชนชัน้ หรือความเชือ่ ทางการเมืองด้วย (กฤตยา และกุลภา, 2558ข)
เนื้ อ หาในบทนี้ เ ริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการให้ ภ าพสถานการณ์ ป ั จ จุ บั น ของ
การคุมขังนักโทษในระดับสากล และความส�ำคัญของนโยบายสุขภาพใน
เรือนจ�ำ ดังทีก่ ล่าวไว้แล้ว ส่วนถัดไปจากนีค้ อื การอภิปรายถึงกระบวนทัศน์
ที่เกี่ยวข้องกับเรือนจ�ำและที่จะส่งผลไปยัง ‘สุขภาวะของผู้ต้องขัง’ ว่าการ
จัดการเรือนจ�ำแบบใดจะน�ำไปสู่การสร้างเสริมให้เกิด ‘เรือนจ�ำสุขภาวะ’
อันเป็นเป้าประสงค์ของชุดโครงการวิจัยและปฏิบัติการนี้ และข้อเรียนรู้
จากภาคปฏิบัติการจริงที่ได้จากเวทีขับเคลื่อนเชิงนโยบายทั้ง 3 ครั้ง
รวมทั้งข้อเสนอเชิงนโยบาย
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กระบวนทัศน์และความคิดของสังคมต่อเรือนจ�ำและต่อผู้ต้องขัง
เรือนจ�ำในเกือบทุกประเทศด�ำเนินงานโดยหน่วยงานรัฐจากภาษีของ
ประชาชน และแม้ในทางทฤษฎีแล้วเรือนจ�ำควรต้องเป็นสถานที่กักขัง
ผู้กระท�ำผิดกฎหมายเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติ เรือนจ�ำอาจถูกใช้เป็น
เครื่องมือในการกักขังผู้มีความเห็นต่างกับผู้ปกครองบ้านเมือง หรือใช้
กักขังเชลยสงครามในช่วงสงครามด้วยเช่นกัน ในความเข้าใจของคนทัว่ ไป
‘คุก’ หรือ ‘เรือนจ�ำ’ จึงหมายถึงสถานทีใ่ ช้ควบคุมกักขังผูก้ ระท�ำความผิด
ทีศ่ าลได้พพิ ากษาลงโทษ ‘เด็ดขาด’ แล้ว และ ‘ผูถ้ กู กล่าวหาว่ากระท�ำผิด’
ทีถ่ กู กักขัง ‘ระหว่าง’ การพิจารณาคดีทยี่ งั ไม่เด็ดขาด เนือ่ งจากไม่สามารถ
ประกันตนออกไปได้ ซึง่ กลุม่ หลังนีใ้ นประเทศไทยส่วนใหญ่มกั เป็นคนยากจน
ทีไ่ ม่มีเงินยื่นประกันตัว2 การควบคุมท�ำให้ผู้ต้องขังเหล่านีข้ าดอิสรภาพใน
การใช้ชีวิต คือต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และตารางเวลาที่
เรือนจ�ำก�ำหนดตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่อาจต่อรองได้ เมื่อเรือนจ�ำเป็น
สถานที่ส�ำหรับลงโทษคนกระท�ำผิด ในหลายสังคมจึงมองว่าสมควรแล้ว
ที่ชีวิตในเรือนจ�ำจะมีความยากล�ำบาก ขาดแคลน และทุกข์ยาก
มุมมองเช่นนี้เข้าข่ายแนวคิดเรื่องการคุมขังเพื่อลงโทษ (punishment) เพื่ อ แก้ แ ค้ น (revenge) และเพื่ อ ปกป้ อ ง (safeguard)
สาธารณชน ไม่ใช่เพื่อการฟื้นฟูและเยียวยา (rehabilitation) ผู้ต้องขัง
(Rich & Ashby, 2014) ซึ่งสะท้อนไปถึงนัยของระบบยุตธิ รรมทางอาญา
2 สถิติของกรมราชทัณฑ์

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ระบุว่ามีผู้ไม่สามารถประกันตน
ต้องติดคุกอยู่ 62,068 คน คิดเป็นร้อยละ 19 ของจ�ำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด ซึ่งขณะนี้
เครือข่ายปฏิรูปการประกันตัวเพื่อคนจนได้รณรงค์ล่ารายชื่อผ่านเว็บไซต์ change.org
เรียกร้องการปฏิรูประบบประกันตัวที่ต้องใช้เงินยื่นประกัน เพราะท�ำให้คนจนต้องติดคุก
ตั้งแต่ศาลยังไม่พิพากษา โดยเสนอให้นำ� แบบตรวจวัดความเสี่ยงการหลบหนีมาใช้ รายชื่อ
ดังกล่าวจะน�ำไปเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมต่อไป
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ที่รัฐสร้างเรือนจ�ำขึ้น เพื่อหวังให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสงบสุข
ให้แก่สังคม เพื่อตอบโต้และควบคุมอาชญากรรม งานราชทัณฑ์ของ
ประเทศไทยก็มีฐานคิดดังกล่าวเช่นกัน ดังที่ระบุไว้ในต�ำนานคุกไทยว่า
“…‘คุก’ คือสถานทีค่ มุ ขังนักโทษ... มีไว้สำ� หรับเป็นกติกาของสังคม ...เป็น
เครื่องมือในการลงโทษ ...เป็นที่แก้ปัญหาผู้กระท�ำความผิดอาญาของ
แผ่นดิน” (ธนพัฒน์ และยงยุทธ, 2554) จึงไม่นา่ แปลกใจทีค่ นไทยส่วนใหญ่
มองว่าเรือนจ�ำเป็นแดนสนธยา เป็นพื้นที่ซึ่งไม่ควรมีใครเข้าไปเกี่ยวข้อง
เป็นพื้นที่ส่วนเกินของสังคม (นพพล, 2557) ขณะเดียวกันก็มองผู้ต้องขัง
ว่าไม่ควรได้รับการดูแลใดๆ เพราะเป็นบทลงโทษที่ต้องได้รับอยู่แล้ว
เมือ่ เรือนจ�ำถูกมองว่าเป็นส่วนเกินของสังคม ไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ ของ
สังคม มุมมองต่อผู้ต้องขังจึงเต็มไปด้วยอคติในระดับจิตส�ำนึก การสร้าง
วาทกรรม และการบรรจุเป็นลายลักษณ์อกั ษร นัน่ คือ การตีตรา (stigmatization) เช่น รูปความกลัวอดีตนักโทษหรือที่เรียกกันว่า ‘คนขี้คุก’ และ
การกีดกันทางสังคม (social exclusion) เช่น ไม่มีใครต้องการคบหา
สมาคมด้วย กลับบ้านก็ไม่มีคนพูดด้วย จนไปถึงการตราเป็นกฎหมาย
กีดกันการท�ำงานของอดีตผู้ต้องโทษ (ดูรายละเอียดเรื่องนี้ในส่วนที่ 3)
ทั้งหมดนี้ท�ำให้ชีวิตผู้ต้องขังที่พ้นโทษ โดยเฉพาะในกลุ่มยากจนยังคง
เผชิญกับปัญหาในชีวิตอย่างดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุด
แม้โลกก้าวเข้าสูค่ ริสต์ศตวรรษที่ 21 แนวคิดการลงโทษผูก้ ระท�ำผิด
ด้วยการจ�ำคุกก็ยังเป็นวิธีการหลักที่ด�ำเนินไปอย่างกว้างขวางด้วยจ�ำนวน
ผูต้ อ้ งขังทีม่ ากขึน้ กว่าเดิมทัว่ ทัง้ โลก โดยเฉพาะในช่วงสองทศวรรษสุดท้าย
ของคริสต์ศตวรรษที่ 20 ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนผู้ต้องขังอย่าง
ล้นหลามและล้นคุกในหลายประเทศ ดังเช่น ในสหรัฐอเมริกา เมือ่ ค.ศ. 1980
มีผู้ต้องขังเพียงห้าแสนคน แต่เพิ่มขึ้นเป็นสองล้านคนในต้น ค.ศ. 2000
เหตุการณ์ลกั ษณะเดียวกันนี้เกิดในประเทศอืน่ ๆ ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น
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รัสเซีย สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ รวมทั้งประเทศไทย (Schmalleger & Atkin-Plunk, 2017; Coyle, 2002: 151) แม้ว่าก่อนหน้านั้น
ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1950 ได้เกิดกระแสขับเคลื่อนผลักดันเรื่องการ
ปฏิรปู เรือนจ�ำในระดับนานาชาติ โดยประเด็นส�ำคัญทีส่ ดุ ของการขับเคลือ่ น
ก็ คื อ การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง ในฐานะมนุ ษ ย์ ที่ มี ศั ก ดิ์ ศ รี เ ท่ า เที ย มกั น
จนองค์การสหประชาชาติได้มีมติออกข้อก�ำหนดในการดูแลผู้ต้องขังฉบับ
แรกขึ้นคือ มาตรฐานขั้นต�่ำในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง พ.ศ. 2498 (1955
United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment
of Prisoners –SME)3 หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาชุด “มาตรฐานและ
บรรทัดฐานนานาชาติ” (international standards and norms) ใน
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหรือผู้ถูกกักกันในรูปแบบอื่นติดตามมาอีกเป็น
สิบฉบับ (UN Office on Drugs and Crime [UNODC], 2017)
ทั้งหมดนี้คือรากที่มาของแนวคิดการปฏิรูปเรือนจ�ำที่แปรมาสู่การจัดการ
เรือนจ�ำอย่างมีประสิทธิภาพ บนแนวคิดที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และมุง่ เน้นความปลอดภัยของทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับงานบริหารภายในเรือนจ�ำ
ได้แก่ ผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ผู้คุม และผู้มาเยี่ยม (Coyle, 2002)
อย่างไรก็ตาม แนวทางการบริหารเรือนจ�ำในกระแสหลักยังคงเน้น
การควบคุมและลงโทษผู้ต้องขัง โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการควบคุมสั่ง
การเป็นหลัก มีขนั้ ตอนและสายการบังคับบัญชาเป็นแนวดิง่ ชัดเจน มุง่ เน้น
ไปทีต่ อ้ งท�ำอะไร อย่างไร มากกว่ามุง่ ไปทีเ่ ป้าหมายและความส�ำเร็จของงาน
ดังนัน้ การจัดการในด้านสภาพความเป็นอยูข่ องผูต้ อ้ งขัง คือการกิน การนอน
การท�ำความสะอาดร่างกาย การรักษาพยาบาล การจัดการศึกษา การจัด
ฝึกอบรมวิชาชีพ และการท�ำงานเพื่อมีรายได้ จึงมักด�ำเนินงานไปอย่าง
3 ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงและเรียกว่า
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Mandela Rules

เข้มงวด ภายใต้การควบคุมให้มีความสงบเรียบร้อย และจัดการเท่าที่งบ
ประมาณของรัฐจะให้ได้ ทั้งนี้ เมื่อผู้บริหารเรือนจ�ำให้ความส�ำคัญสูงสุด
กับระเบียบวินยั ในเรือนจ�ำ ความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าทีผ่ คู้ มุ กับผูต้ อ้ งขังจึง
มักมีลักษณะจับจ้องและตึงเครียดตลอดเวลา (Smith & Natalier, 2005
อ้างใน นภาภรณ์ และคณะ, 2555: 11-16; กฤตยา และกุลภา, 2558ก)
ส�ำหรับประเทศไทย นัทธี จิตสว่าง อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์เคยให้
สัมภาษณ์ว่า แนวทางงานราชทัณฑ์ในอดีตนั้นเน้นการลงโทษที่สาสมต่อ
ความผิดทีก่ ระท�ำ แม้ทศิ ทางการบริหารเรือนจ�ำในโลกปัจจุบนั จะหันมาให้
ความใส่ใจต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ตาม4
แต่แนวคิดเรื่องการลงโทษผู้กระท�ำผิดหรือ “อาชญากร” ให้สาสมยังคง
ด�ำรงอยู่เป็นกระแสหลัก และสรุปว่าระบบงานราชทัณฑ์ปัจจุบันมีลักษณะ
กึ่งกลาง ส่วนหนึ่งอยากเน้นเรื่องการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรม ส่วนหลัก
ยังคงเน้นการลงโทษ สองแนวคิดนี้ยังดึงกันอยู่ไปมา ระหว่างการควบคุม
ลงโทษอาชญากรและการสร้างแนวปฏิบัติเพื่อตระหนักถึงสิทธิผู้ต้องขัง
ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง (นพพล, 2557)
อย่างไรก็ดี ส�ำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drug and Crime
[UNODC]) ตั้งข้อสังเกตว่า เนื่องด้วยข้อจ�ำกัดทางงบประมาณของรัฐ
การบริหารเรือนจ�ำด้วยความยุติธรรม มีมนุษยธรรม และมีประสิทธิภาพ
จึงไม่ได้เป็นแนวทางนโยบายของงานราชทัณฑ์ลำ� ดับต้นๆ หากมีผู้บริหาร
เรือนจ�ำทีต่ อ้ งการส่งเสริมเน้นงานด้านนีก้ อ็ าจถูกตัง้ ค�ำถามจากสาธารณชน
ทีย่ งั มุง่ สนใจเพียงมิตทิ ผี่ ตู้ อ้ งขังควรถูกลงโทษเท่านัน้ ไม่ควรเยียวยา ฟืน้ ฟู
4 ตั้ ง แต่ มี ก ฎกติ ก าสากลว่ า ด้ ว ยมาตรฐานขั้ น ต�่ ำ ในการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง

ดังกล่าวมาแล้ว

ค.ศ. 1955
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ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต (UNODC, 2010: 2) ดังนั้น เรื่อง
สุขภาวะผู้ต้องขัง (prisoners’ well-being) จึงมักถูกมองว่าไม่ใช่สิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่ต้องจัดสรรให้ และพึงต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง เรือนจ�ำ
ส่วนใหญ่จึงขาดการด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต
ของผู้ต้องขังและผู้คุมอย่างที่ควรจะเป็น

การปฏิรูป ‘คุก’ สู่ ‘เรือนจ�ำสุขภาวะ’
ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 องค์การอนามัยโลกได้เสนอแนะให้รัฐ
ต่าง ๆ มีนโยบายการปฏิรูปเรือนจ�ำ เพื่อพัฒนาส่วนที่เกี่ยวกับการบริการ
สุขภาพและการส่งเสริมสุขอนามัยให้ชัดเจน ดังกล่าวในตอนต้นแล้ว
(WHO, 2007) ต่อมาแนวคิดเรื่อง ‘สิทธิทางสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ของผู้ต้องขัง’ นี้ รัฐบาลออสเตรเลียน�ำไปเป็นนโยบายส่วนกลางชัดเจน
และเรียกว่า แนวคิด ‘เรือนจ�ำสุขภาวะ’ บรรจุลงในการท�ำงานของ ACT
Corrective Services (Ryan, 2010: 2) มีข้อสรุปดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับ ‘เรือนจ�ำสุขภาวะ’
มาตรฐานการจัดการเรือนจ�ำที่มีประสิทธิภาพ มีหลักการส�ำคัญ
4 ประการดังนี้
(1) ผู้ต้องขังทุกคนรู้สึกว่าปลอดภัย
(2) ผูต้ อ้ งขังทุกคนได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเคารพศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
(3) ผู้ต้องขังทุกคนได้รับการกระตุ้นให้พัฒนาตนเองและเปิดโอกาส
ให้สามารถท�ำได้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างมีเป้าหมาย
(4) ผู้ต้องขังทุกคนได้รับการสนับสนุนให้รักษาความสัมพันธ์กับ
ครอบครัวของตนเองและมีการเตรียมตัวก่อนปล่อย
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แนวคิดเกี่ยวกับ ‘เรือนจ�ำสุขภาวะ’
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมาตรฐานข้างต้น หลักการปฏิบัติต้อง
ค�ำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
(1) การดูแลเอาใจใส่ผู้ต้องขังทุกคน
(2) คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทุกคน
(3) การสื่อสาร
(4) การแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างเจ้าหน้าทีก่ บั ผูต้ อ้ งขังทุกคน
(5) การให้ค�ำแนะน�ำและการควบคุมอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ต้องไม่มีผู้ต้องขังคนใดถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ/
ชาตพันธุ์ สีผิว เพศภาวะ/เพศวิถี ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง
ภูมิลำ� เนาที่มา ความพิการ

แต่จากการศึกษาติดตามขององค์การอนามัยโลกเกีย่ วกับการบริหาร
เรือนจ�ำในภูมิภาคยุโรปรวม 53 ประเทศ พบว่าเรือนจ�ำมักละเลยและ
ไม่ให้ความส�ำคัญต่อ ‘สิทธิในสุขภาพ (Rights to Health) ของผูต้ อ้ งขัง’
แม้ว่าในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมานี้ได้มี “มาตรฐานและบรรทัดฐาน
นานาชาติ” เกี่ยวกับการบริการสุขภาพในเรือนจ�ำเกิดขึ้นหลายฉบับและ
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางก็ตาม องค์การอนามัยโลกจึงมีข้อเสนอแนะ
ว่า (1) การบริหารเรือนจ�ำโดยประสานกับภาคีและหน่วยงานเพือ่ ด�ำเนินงาน
ให้ผู้ต้องขังมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นเป็นความรับผิดชอบโดยตรง
ของรัฐบาล และ (2) กระทรวงสาธารณสุขควรต้องเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ให้บริการรักษาพยาบาลต่อผู้ต้องขัง และขับเคลื่อนให้เกิดสภาพที่เอื้อต่อ
การเสริมสร้างเรือนจ�ำสุขภาวะขึ้น ข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้มีการไปปรับใช้
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แล้วในหลายประเทศ ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี บางส่วนของ
สวิสเซอร์แลนด์ เขตอิสระในสเปน 2 เขต และหลายประเทศก็ก�ำลังอยู่ใน
ช่วงการปฏิรูปเรือนจ�ำเพื่อน�ำแนวคิดนี้ไปใช้คือ ฟินแลนด์ คาซัคสถาน
โคโซโว และสาธารณรัฐมัลโดวา (WHO, 2013: 18)
กล่ า วโดยสรุ ป แล้ ว แนวคิ ด ‘เรื อ นจ� ำ สุ ข ภาวะ’ เป็ น แนวคิ ด
แบบเดียวกับแนวคิดสุขภาพเชิงองค์รวม (Shrestha & Shrestha, 2002)
ที่ให้ความส�ำคัญกับปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง
ทีส่ ง่ ผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวติ ของประชากรในพืน้ ทีห่ นึง่ ๆ และผนวก
เรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของบุคคลเข้ามาเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
เน้นความเท่าเทียมกันของมนุษย์ วางอยู่บนฐานคิดแบบประชาธิปไตย
เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ และเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคลและ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย แต่การท�ำงานเรือ่ งเรือนจ�ำสุขภาวะยากล�ำบาก
กว่าการท�ำงานด้านสุขภาพองค์รวมทั่วไป เนื่องจากผู้ต้องขังต้องเผชิญกับ
อคติใหญ่หลวงของสังคมคือ การตีตรา (stigmatization) และการกีดกัน
ทางสังคม (social exclusion) ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติต้องเผชิญกับแรง
เสียดทานดังกล่าวด้วย
แม้จะมีคำ� ถามน่าสนใจในทางวิชาการว่า การบริหารเรือนจ�ำภายใต้
ปรัชญาที่มุ่งพัฒนา ‘สุขภาวะและคุณภาพชีวิต’ ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ทีว่ างอยูบ่ นมุมมองของความเท่าเทียมกัน (egalitarian) ภายใต้บรรยากาศ
ของความปลอดภัย การสร้างเสริมศักยภาพ (empowerment) การมี
ส่วนร่วม (participation) ความสัมพันธ์ที่สามารถปรึกษาหารือเจรจา
ต่อรองได้ และการมีทางเลือกทีไ่ ด้รบั แจ้งล่วงหน้า (informed choice) นัน้
จะเป็นไปได้จริงในทางปฏิบตั อิ ย่างไร เนือ่ งจากเรือนจ�ำคือสถาบันทีเ่ น้นสัง่ การ
จากบนลงล่าง เน้นการลดทอนตัวตนผูต้ อ้ งขัง และเน้นความมัน่ คงเป็นหลัก
(Smith, 2000; Whitehead, 2006 อ้างใน Baybutt & Chemlal, 2016)
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แต่ภาคปฏิบัติการในเรือนจ�ำต่างๆ ของชุดโครงการพัฒนาเรือนจ�ำ
สุขภาวะเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
แนวคิดที่ดูเหมือนจะเป็นคู่ขัดแย้งคนละด้านของการบริหารเรือนจ� ำนี้
สามารถน�ำไปปฏิบัติจริงได้ในประเทศไทย และเป็นอีกหนึ่งหลักฐานเชิง
ประจักษ์ว่าการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ทั้งในการมองผู้ต้องขังและในการ
บริหารจัดการเรือนจ�ำนัน้ จะน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นคุกไทยให้กลายเป็นเรือนจ�ำ
สุขภาวะได้ในที่สุด

1.2 ภาคปฏิบัติการของการเปลี่ยนผ่านกระบวนทัศน์สู่เรือนจ�ำ
สุขภาวะ
การปฏิรปู เรือนจ�ำให้กลายเป็นเรือนจ�ำสุขภาวะนัน้ ไม่อาจเกิดขึน้ ได้
หากไม่มีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการมองผู้ต้องขัง และในการบริหาร
จัดการเรือนจ�ำ จากการด�ำเนินโครงการปฏิรูปเรือนจ�ำฯ ผ่านกิจกรรมใน
ภาคปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ และการขับเคลือ่ นเชิงนโยบายในหลายประเด็นมาจน
ถึงปัจจุบนั นี้ งานราชทัณฑ์ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับผูต้ อ้ งขังหญิงได้อยูใ่ นช่วง
เปลีย่ นผ่านกระบวนทัศน์ไปสูก่ ารเป็นเรือนจ�ำสุขภาวะไม่มากก็นอ้ ย สอดคล้อง
กับค�ำพูดของผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ที่ว่า
“เรือนจ�ำเป็นสถานที่ที่สังคมมองได้ 2 มิติ มิติแรกเป็นพื้นที่
ส�ำหรับการลงโทษให้ผู้กระท�ำผิดเข็ดหลาบ พ้นโทษออกไป
ไม่กระท�ำผิดซ�้ำอีก ในขณะที่อีกมิติหนึ่งเพื่อที่จะท�ำให้ผู้ต้อง
ขังกลับตนเป็นคนดี โดยการใช้วิชาความรู้ การให้การศึกษา
การให้ความรู้อบรมทางด้านอาชีพต่าง ๆ รวมทั้งใช้ศาสนา
มาช่วยให้ผกู้ ระท�ำผิดกลับไปสูช่ มุ ชนได้อย่างปกติ แล้วไม่กระท�ำ
ความผิดซ�้ำอีก มีค�ำกล่าวที่พูดๆ กันว่าเราจะใช้เรือนจ�ำเพื่อ
อะไร ถ้าใช้เรือนจ�ำเพื่อการลงโทษ การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
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ก็เป็นแนวหนึ่ง แต่ถ้าใช้เรือนจ�ำเพื่อการฟื้นฟู เพื่อพัฒนา
พฤตินิสัยก็จะปฏิบัติอีกแนวหนึ่ง กรมราชทัณฑ์ก็ใช้ทั้งสอง
วิธีการ คือ การควบคุมผู้ต้องขังตามค�ำพิพากษาของศาล
ให้อยู่ในระเบียบวินัย ไม่ก่อปัญหา ในระหว่างที่ต้องโทษอยู่
ก็ให้การฟื้นฟูพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ” (อายุตม์,
2560)
“เมื่อผู้ที่รับโทษเข้ามาอยู่กับเรา เราก็ต้องปฏิบัติเหมือนกับ
สมาชิกในครอบครัว ท�ำอย่างไรให้เขาอยูไ่ ด้ขณะต้องโทษตาม
ค�ำพิพากษา ท�ำอย่างไรที่เขาจะมีความสุขหรืออยู่ได้โดยไม่
เกิดปัญหาในการควบคุมหรือการปกครอง สุขมากไม่ได้ก็
ขอให้เป็นทุกข์น้อยที่สุด เราต้องดูแลในเรื่องทุกข์สุขในเรือน
จ�ำ ต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้ได้ตามหลักมนุษยธรรมสากล
คงไม่กล่าวอ้างว่ามีงบประมาณจ�ำกัด เพราะฉะนัน้ ท�ำอย่างไร
สมาชิกของเราจะมีความพร้อมในด้านร่างกายและจิตใจ เพือ่
ทีจ่ ะรับความเติมเต็มให้ได้มากทีส่ ดุ …เรือ่ งกายภาพสิง่ แวดล้อม
เป็นสิง่ ทีส่ มาชิกจะต้องอยูด่ ว้ ยความจ�ำเจ ท�ำอย่างไรให้กายภาพ
อาคารสถานที่ หรือสิ่งแวดล้อมนั้นสร้างความมีชีวิตชีวาให้
กับเขา สิ่งส�ำคัญส�ำหรับผู้ต้องโทษอยู่ภายในเรือนจ�ำคือทุกข์
หรือสุขอยู่ที่ใจ ท�ำอย่างไรจะสร้างความสุขได้ด้วยตนเอง”
(เพียงใจ, 2560)
ภายใต้ภาคปฏิบัติการทางสังคมต่างๆ ของชุดโครงการฯ ที่เข้าไป
ด�ำเนินงานในแดนหญิงของเรือนจ�ำและทัณฑสถานหญิงจ�ำนวนหนึ่ง และ
จากข้อมูลรายงานสรุปการประชุมขับเคลื่อนนโยบายเรือนจ�ำสุขภาวะทั้ง
3 หัวข้อคือ “ชีวิตในเรือนจ�ำเมื่อ ‘ใจสู่ใจ’: กระบวนการฟื้นฟูพลังภายใน
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ผู้ต้องขังหญิง” (4 พฤศจิกายน 2559), “สานพลังชุมชนเพื่อคืนคนดี
สู่สังคม แต่กฎหมายกลับห้ามคนพ้นโทษท�ำงาน” (25 มกราคม 2560)
และ “เรือนจ�ำสุขภาวะ: จากพืน้ ทีแ่ ห่งการลงโทษสูช่ มุ ชนแห่งความห่วงใย”
(25 มีนาคม 2560) สามารถสะท้อน ‘ภาพร่างของเรือนจ�ำสุขภาวะ’
ที่ค่อยๆ ชัดเจนขึ้นแล้วในประเทศไทย โดยเฉพาะ 3 ประเด็นส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อน ดังนี้
(1) การเปลี่ยนฐานคิดและความหมายของเรือนจ�ำ: จากสถาบัน
แห่งการลงโทษสู่ชุมชนแห่งความห่วงใย
คุกหรือเรือนจ�ำเป็นสถาบันทางสังคมอย่างหนึ่งที่ท�ำหน้าที่ลงโทษ
ผู้ที่ศาลพิพากษาว่ากระท�ำผิดด้วยการจ�ำกัดอิสรภาพ ซึ่งนอกจากควบคุม
และลงโทษดังกล่าวแล้ว คุกยังท�ำหน้าที่ฟื้นฟูผู้ต้องขังให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลับตัวเป็นคนดี และปกป้องสังคมจากการละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อ
ตกลงในการอยูร่ ว่ มกันอีกด้วย (Coyle, 2005 อ้างใน นภาภรณ์ และคณะ,
2555) ด้วยความคาดหวังข้างต้นนี้ ระบบงานราชทัณฑ์จึงมุ่งเน้นการใช้
ระเบียบวินัยเป็นเครื่องมือควบคุมดูแลให้ชีวิตในเรือนจ�ำเป็นไปด้วยความ
สงบเรียบร้อย ไม่ให้ผ้ตู อ้ งขังหลบหนีหรือก่อความวุน่ วาย โดยใช้กฎเกณฑ์
และอ�ำนาจการบังคับบัญชาเป็นล�ำดับขั้นเป็นเครื่องมือส�ำคัญ แม้จะมี
กิจกรรมเชิงฟื้นฟูหรือส่งเสริมศักยภาพผู้ต้องขังอยู่บ้าง แต่การใช้ชีวิตอยู่
ภายใต้ระบบและระเบียบดังกล่าวนี้เป็นระยะเวลานาน ท�ำให้ตัวตนผู้ต้อง
ขังค่อยๆ สลายเล็กลง เพื่อให้สามารถอยู่รอดในความสัมพันธ์ทางสังคม
ของเรือนจ�ำได้ ขณะเดียวกัน สังคมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เห็นถึงความจ�ำเป็น
ทีจ่ ะต้องเข้าไปสนใจไยดีความเป็นอยูข่ องผูต้ อ้ งขัง เนือ่ งจากมักเข้าใจว่าคุก
หรือเรือนจ�ำเป็นสถานที่ซึ่งส่งผู้ต้องขังไปให้ถูกลงโทษ (นภาภรณ์ และ
คณะ, 2555)
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“การจ�ำคุกเป็นภาคปฏิบัติการที่ท�ำให้ระบบยุติธรรมทาง
อาญามีผลอย่างชัดเจน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เป็น
มาตรการการลงโทษที่ผู้ถูก ตัดสิน ไม่สามารถโต้ แ ย้ ง หรื อ
ขัดขืนได้ เพราะฉะนั้นการที่เรือนจ�ำมีสถานะเป็นพื้นที่ของ
การลงโทษก็มีส่วนที่ท�ำให้เรือนจ�ำไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่
จากสังคม ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐเท่าที่ควร
ส่วนสาธารณชนก็มแี นวโน้มทีจ่ ะเพิกเฉยต่อสภาวะความเป็น
อยู่และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง เพราะมองว่าเมื่อท�ำผิดก็ต้อง
ถู ก ลงโทษ แต่ ขณะเดี ย วกั น เราต้ อ งไม่ ลื ม ว่ า สภาวะของ
เรือนจ�ำก็มนี ยั ถึงความไม่เป็นธรรมทางสังคมด้วย” (นภาภรณ์,
2560ข)
การปรับเปลีย่ นคุกในฐานะทีเ่ ป็นสถาบันแห่งการลงโทษไปสูก่ ารเป็น
เรือนจ�ำสุขภาวะนัน้ จึงมิได้หมายถึงเพียงสุขภาพหรือความเจ็บป่วย แต่มติ ิ
ที่ส�ำคัญประการหนึ่งในมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหมายรวมถึง
คุณภาพชีวิต โดยบริบทชีวิตที่เป็นอยู่ในเรือนจ�ำนั้นต้องเอื้ออ�ำนวยให้
ผูต้ อ้ งขังสามารถมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีประสบการณ์ทางบวก มีระบบส่งเสริม
ป้ อ งกั น โรค มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ เ กื้ อ กู ล กั น ที่ ส� ำ คั ญ คื อ ต้ อ งไม่ ใ ช่ ท� ำ ให้
การเข้าไม่ถึงสุขภาวะที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของการลงโทษ
“‘เรือนจ�ำสุขภาวะ’ หมายถึง เรือนจ�ำที่มุ่งสร้างเสริมให้
ผู้ต้องขังมี ‘สุขภาวะ’ (well-being) อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย์ทกุ คน นัน่ คือ กฎระเบียบในเรือนจ�ำจะต้องไม่เป็น
เงื่อนไขที่ผลักไสหรือกีดกันผู้ต้องขังจากการเข้าถึงสิทธิขั้น
พืน้ ฐานต่าง ๆ ตามทีค่ วรจะได้รบั ภายใต้การดูแลและบริบท
ของเรือนจ�ำในแต่ละพืน้ ที่ รวมถึงการส่งเสริม/พัฒนากิจกรรม
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ทีช่ ว่ ยเพิม่ พลังสร้างสรรค์ ความรูแ้ ละทักษะของผูต้ อ้ งขังด้วย”
(กฤตยา, 2559)
“เราพยายามสร้างพืน้ ทีข่ องความห่วงใยขึน้ มา จะผ่านกิจกรรม
อะไรก็แล้วแต่ มันเปลี่ยนโลกเปลี่ยนชีวิตคน เราพยายาม
ท�ำให้มบี รรยากาศแบบชุมชนทีท่ กุ คนช่วยเหลือกัน เพราะเรา
เชื่อว่าสถานะเรือนจ�ำมันจะดีขึ้น มันไม่ได้ลงโทษ...อ�ำนาจ
การควบคุมแนวดิ่ง ถ้ามันมากเกินไป เรานึกว่ามันเป็น
ระเบียบเรียบร้อย แต่ที่จริงมันมีการต่อต้านอยู่ในใจ หรือไม่
ก็ส ยบยอมไปเลย พลังชีวิตมันก็หมด แล้ วจะไปหวั ง ให้
คนออกไปแล้วร่าเริงเบิกบาน มันเป็นไปไม่ได้ มันต้องเปลีย่ น
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าทีก่ บั คนทีเ่ ป็นผูต้ อ้ งขังให้มาก”
(นภาภรณ์, 2560ข)
โดยตัวอย่างของการเปลี่ยนฐานคิดและความหมายของเรือนจ�ำให้
กลายเป็นชุมชนแห่งความห่วงใยนั้น ได้ด�ำเนินการในเรือนจ�ำที่เป็นพื้นที่
ด�ำเนินงานของโครงการต่างๆ ในชุดโครงการพัฒนาเรือนจ�ำเพื่อคุณภาพ
ชีวติ ผูต้ อ้ งขังหญิง ผ่านกิจกรรมทีผ่ ลักดันหรือส่งเสริมให้เกิดพลังสร้างสรรค์
ลักษณะต่างๆ ในเรือนจ�ำ ไม่วา่ จะเป็นการปลูกผักปลูกต้นไม้ การฝึกโยคะ
สิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นเครื่องมือของ
ปฏิสัมพันธ์รูปแบบใหม่ระหว่างผู้ต้องขังกับเจ้าหน้าที่ในเรือนจ�ำ ที่ทั้งสอง
ฝ่ายมีตวั ตนและคุณค่าในตัวเอง สามารถแสดงความเห็น เจรจาบอกความ
ต้องการของตัวเองได้ นอกจากนี้ กิจกรรมต่างๆ นั้นยังได้รับการยอมรับ
จากสาธารณะว่าแม้จะเป็นผู้ต้องขังที่ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ�ำก็สามารถสร้าง
ความเป็นเลิศได้
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“การท�ำงานทีผ่ า่ นมาของเรือนจ�ำกลางราชบุรปี ระสบผลส�ำเร็จ
ไม่ใช่ตัวผู้บังคับแดนคนเดียว สืบเนื่องจากนโยบายที่ชัดเจน
การสื่อสารพูดคุยกัน ไม่ใช่การสั่งการบังคับ ผู้บังคับบัญชา
ลงมาร่วมปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย เจ้าหน้าทีเ่ ปิดใจรับ เพราะทุกคน
รับรู้ร่วมกัน ที่ส�ำคัญก็คือผู้ต้องขัง ถ้าได้สัมผัสใกล้ชิดจะรู้ว่า
ผู้ต้องขังแต่ละคน ถึงแม้จะท�ำผิดกฎหมายของบ้านเมือง
แต่ในตัวตนแต่ละคนจะมีสิ่งดีๆ ในฐานะที่ปกครองดูแล
ผูต้ อ้ งขังจ�ำนวนมาก เราพยายามดึงสิง่ ดี ๆ ของเขาออกมาใช้
เปิดโอกาสให้เขาแสดงความสามารถ เพื่อที่เขาจะได้เห็น
คุณค่าในตัวเอง เมื่อเขากลับออกไปสู่สังคมภายนอก จะได้
ปรับตัว และพร้อมที่จะอยู่ในสังคมภายนอกได้” (สุกัญญา,
2560)
“โยคะส่งผลหลายอย่าง ทัง้ สร้างสมดุลในชีวติ ให้กบั ผูต้ อ้ งขัง
ในเรือนจ�ำ สร้างสมดุลทางอารมณ์และจิตใจ ให้ผ่านชีวิตใน
เรือนจ�ำไปได้อย่างไม่ยากเย็นนัก แล้วก็เป็นเครื่องมือในการ
ลดภาพเหมารวมว่าผูต้ อ้ งขังก็มคี วามสามารถ ไม่ใช่คนล้มเหลว
แม้จะใช้ชีวิตในเรือนจ�ำก็สามารถสร้างชื่อเสียง สร้างความ
เป็นเลิศได้ ปรับเปลี่ยนการรับรู้ภาพตัวแทนของเรือนจ�ำใน
ฐานะพืน้ ทีท่ ไี่ ม่มคี ณ
ุ ค่า หรือเป็นพืน้ ทีข่ องการลงโทษทีค่ นทัว่ ไป
ควรหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์” (ธีรวัลย์, 2560)
นอกจากนี้ หนึ่งในกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างการปรับเปลี่ยนฐานคิด
และความหมายของคุกไปสู่เรือนจ�ำสุขภาวะที่สำ� คัญคือ การจัดให้มีหน่วย
ทันตกรรมเคลื่อนที่ไปให้บริการแก่ผู้ต้องขัง ซึ่งได้ยืนยันว่าภายใต้แนวคิด
เรือนจ�ำสุขภาวะนัน้ ชีวติ ผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ำไม่ใช่สภาวะยกเว้น ทีจ่ ะยินยอม
ให้มีการปฏิบัติในรูปแบบที่ไม่ค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จนเป็นเรื่อง
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ปกติธรรมดา หรือยินยอมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเกิดขึ้น
และการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังต้องไม่ใช่เป็นเรื่องรองที่อาจ
ยกเว้นได้ การจัดบริการทันตสุขภาพเชิงรุกของโครงการปฏิรปู เรือนจ�ำด้วย
การสร้างชุมชนแห่งความห่วงใย ด้วยการประสานงานจัดหน่วยทันตกรรม
เคลื่อนที่เข้าไปให้บริการในเรือนจ�ำ จึงเป็นเครื่องยืนยันว่า
“อันนีเ้ ป็นแค่จดุ เริม่ ต้นของการพิสจู น์ให้เห็นว่า การให้บริการ
ด้านสุขภาพกับประชาชนที่อยู่ในเรือนจ�ำไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิน
ก�ำลังความสามารถที่จะท�ำ เพราะแม้ว่าเรื่องที่ยากที่สุดคือ
ทันตกรรมก็สามารถท�ำได้ มันเกือบจะเป็นทางเดียวของ
การดูแลสุขภาพฟันของผู้ต้องขัง จะบอกว่าข้างนอกมันก็แย่
อยู่แล้ว แต่ข้างในจะต้องแย่ไปด้วยหรือ ไม่ใช่...มันก็ต้อง
ดีขึ้นทั้งข้างนอกและข้างใน” (นภาภรณ์, 2560)
(2) การมองให้เห็น ‘ใจ’ และการเสริมพลังภายในของผู้อยู่ใน
เรือนจ�ำ 
ชีวติ ในเรือนจ�ำของผูต้ อ้ งขังต้องเผชิญกับองค์ประกอบหลายประการ
ที่สง่ ผลกระทบทางลบต่อสุขภาพจิตโดยตรง ทัง้ สภาวะคนล้นคุก ความรุนแรง
และการละเมิดรูปแบบต่างๆ ไม่มีความเป็นส่วนตัว ไม่ได้ท�ำกิจกรรมที่
ท�ำให้รู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย ถูกแยกออกจากเครือข่ายความสัมพันธ์
ทางสังคมทีเ่ คยมี สยบยอมต่อชีวติ ทีถ่ กู ก�ำกับด้วยเวลาและระเบียบกฎเกณฑ์
ต่างๆ อยูน่ อกระบบบริการสังคม ฯลฯ จนท�ำให้ชวี ติ แต่ละวันของผูต้ อ้ งขัง
แห้งแล้ง หม่นหมอง หดหู่ ต�ำ่ ต้อย ขาดความฝันใฝ่ถงึ ชีวติ ในอนาคต สภาวะ
ทางใจของผูต้ อ้ งขังจึงไร้พลังชีวติ ไม่มพี ลังในตัวเองทีจ่ ะเรียนรูห้ รือสร้างสรรค์
กิจกรรมที่มีความหมาย และปล่อยให้ตัวเองผ่านชีวิตแต่ละวันไปด้วย
ความรู้สึกไร้คุณค่าในตัวเอง
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ในแง่มมุ นี้ เรือนจ�ำจึงกลายเป็นพืน้ ทีท่ ลี่ งโทษลึกไปถึงใจของผูต้ อ้ งขัง
การปฏิรูปให้คุกพัฒนาไปในทิศทางที่จะเป็นเรือนจ�ำสุขภาวะจึงต้องปรับ
เปลี่ยนฐานคิด เปลี่ยนสายตาที่เคยมองผู้ต้องขังเป็นผู้กระท�ำผิด ต�่ำต้อย
ไร้คา่ ฯลฯ เป็นการมองให้เห็น ‘ใจ’ ของผูต้ อ้ งขัง และช่วยกันท�ำให้เรือนจ�ำ
เป็นพืน้ ทีท่ สี่ ง่ เสริมพลังชีวติ ของทุกคนทีอ่ ยูใ่ นเรือนจ�ำ หลายกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้
ในระดับปฏิบตั กิ ารของชุดโครงการฯ ได้แสดงให้เห็นว่าการมองให้เห็น ‘ใจ’
ของผู้ต้องขังนั้นจะน�ำมาซึ่งการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นมนุษย์และส่งผล
ทางบวกต่อพลังชีวิตภายในเพียงใด
“จากแนวคิดส�ำคัญของโยคะที่เชื่อว่าสุขภาพเป็นเรื่องของ
ร่างกาย ความเยือกเย็นเป็นเรื่องของจิตใจ ความสงบเป็น
เรือ่ งของจิตวิญญาณ การฝึกโยคะจึงเป็นการสร้างความสมดุล
ของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ช่วยสร้างเทคโนโลยีแห่ง
ตัวตนให้กับผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังที่เคยเฉยชา สิ้นหวัง ยอมแพ้
ให้กบั ชีวติ ไม่มคี วามปรารถนาทีจ่ ะมีสขุ ภาพแข็งแรง ค่อย ๆ
เปลี่ยนไปสู่การรู้จักดูแลตนเอง ท�ำให้ผู้ต้องขังตระหนักว่า
สามารถจัดการให้ร่างกายเป็นอย่างที่ต้องการได้ โดยเฉพาะ
ท�ำให้ตนเองแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โยคะช่วยสร้าง
อิสรภาพจากภายใน หมายถึงความสามารถของปัจเจกบุคคล
ที่จะชนะอ�ำนาจ/แรงกดดัน ซึ่งมาจากบุคคลและสภาวะ
แวดล้อม ผู้ต้องขังสามารถหลุดพ้นจากอ�ำนาจที่กดดันหรือ
ครอบง�ำอยู่ เป็นสภาวะของการรู้เท่าทัน ไม่ปล่อยตัวเองให้
ไปตามยถากรรม แม้จะอยู่ในเรือนจ�ำ แต่ยังตระหนักถึง
อิสรภาพที่อยู่ภายใน” (ธีรวัลย์, 2560)
“อยู่ข้างในความกดดันมันมาก กดดันทั้งคนรอบข้าง กดดัน
ทั้งบรรยากาศที่มันคับแคบ บางทีญาติไม่มา กดดันจาก
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เจ้าหน้าทีบ่ า้ ง ผูต้ อ้ งขังบ้างบางครัง้ หลาย ๆ อย่าง อาจารย์
จะสอนตลอดว่าถ้าเราผ่านโยคะไปได้ สามารถเล่นโยคะได้
ชีวิตเราจะไม่มีอะไรยากอีกเลย มันหนักจริง ๆ มันเหนื่อย
มันเจ็บ มันท้อไปหมดทุกอย่าง ร้องไห้บนเสือ่ ความเจ็บปวด
อยู่บนเสื่อหมดเลย ถ้ามีอะไรเครียด ๆ ลงเสื่อโยคะแล้ว
ความเครียดมันจะหายไป” (นิรัตน์, 2560)
ไม่เพียงกิจกรรมเช่นโยคะเท่านั้น แต่หากพิจารณาถึงการพัฒนา
พฤตินสิ ยั ผูต้ อ้ งขัง ซึง่ เป็นอีกหนึง่ ภารกิจส�ำคัญของเรือนจ�ำ ทีก่ รมราชทัณฑ์
มีทิศทางเชิงนโยบายที่จะสามารถจ�ำแนกผู้ต้องขังและวางแผนแก้ไขฟื้นฟู
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล โดยพยายามใช้หลักสูตรศาสนาภาคบังคับอย่าง
สัคคสาสมาธิเป็นเครื่องมือในการค้นหาความจริงในชีวิตของผู้ต้องขัง
แต่ละราย การเข้าไปท�ำงานในบางเรือนจ�ำของโครงการใจสูใ่ จได้แสดงให้เห็น
ถึงการใช้เครือ่ งมืออย่างกระบวนการจิตตปัญญาในการเข้าถึงความจริงใน
ชีวิตและจิตใจของผู้ต้องขังแต่ละคนได้อย่างดี โดยเฉพาะในขณะที่ต้อง
รับมือกับการเปลีย่ นผ่านชีวติ ของผูต้ อ้ งขัง ทัง้ ขณะทีอ่ ยูใ่ นสถานะผูต้ อ้ งโทษ
และเตรียมจะเป็นผู้พ้นโทษ
“โครงการจากใจสู่ใจใช้แกนหลักในเรื่องการใคร่ครวญ กลับ
มาสู่การรู้เนื้อรู้ตัว การเห็นโลกจากความเป็นจริง เราเชื่อมั่น
ในศักยภาพและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง โดยเชื่อม
ต่อไปสูก่ ารท�ำให้เธอเหล่านีท้ อี่ ยูใ่ นเรือนจ�ำสามารถรูจ้ กั ตนเอง
เข้าใจผู้อื่น ขณะเดียวกันก็เรียนรู้เข้าใจสภาวะของความเป็น
องค์รวม นัน่ คือการเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอง เชือ่ มโยง
กับชีวิตและสรรพสิ่งต่างๆ...จิตตปัญญาใช้แนวคิดของการ
เรียนรู้ด้วยใจอย่างลึกซึ้ง มุ่งเน้นที่จะท�ำงานให้ผู้ต้องขังหญิง
เกิ ด ความเชื่ อ มโยงกั บ การรู ้ เ นื้ อ รู ้ ตั ว มี ส ติ การภาวนา
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เห็นความรัก ใช้ความเมตตากรุณา สามารถปล่อยวางตัวเอง
และมองเห็นตัวตนที่เป็นผลจากกรอบทางสังคม โดยเฉพาะ
ในเรื่องเพศภาวะได้ในที่สุด” (ชเนตตี, 2559)
“เราได้เครือ่ งมือช่วยในกระบวนการพัฒนาพฤตินสิ ยั ผูต้ อ้ งขัง
ไม่ ว ่ า จะสอดแทรกไปในช่ ว งต้ น คื อ ในโปรแกรมแรกรั บ
ปฐมนิเทศเพื่อปรับทัศนคติผู้ต้องขังที่ต้องท�ำใจอยู่กับเรา
ในระหว่างที่เขาอยู่กับเราตามอายุโทษ และช่วงสุดท้ายคือ
การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย” (พรทิพย์, 2559)
“ลักษณะของศาสนาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการฝึก มีค�ำสั่ง
ค�ำสอน มีกระบวนการที่สื่อสารทางเดียว แล้วเป็นเรื่องของ
ความคิด ถ้าเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติแล้วผู้ต้องขังจะ
เปลีย่ นแปลงตัวเอง นัยแบบนีม้ พี นื้ ฐานจากทีม่ องเห็นว่าผูต้ อ้ ง
ขังมีบาป มีกรรม หรือมีความผิดพลาดที่จะต้องแก้ไข แต่
กระบวนการจิตตปัญญาเริ่มต้นด้วยการมองผู้ต้องขังว่าเป็น
มนุ ษ ย์ ที่ มี ค วามดี ง ามพื้ น ฐาน แต่ ล ะคนสามารถเรี ย นรู ้
มีอารมณ์ความรู้สึก และความต้องการพื้นฐานทางจิตใจ
กระบวนการพวกนี้ไม่สามารถท�ำได้ด้วยการสื่อสารทางเดียว
แต่ต้องเริ่มต้นจากการเอาประสบการณ์ของคนที่อยู่ตรงนั้น
มาเป็นตัวตั้ง ดึงเสียง ดึงประสบการณ์ของแต่ละคนออกมา
ท�ำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากตัวเขาเอง ตรงนี้เป็นจุดที่
แตกต่างจากวิธีคิดเชิงศาสนาแบบเดิม
เป้าหมายของกรมราชทัณฑ์ต้องการให้ความช่วยเหลือผู้ต้อง
ขังเป็นรายบุคคล แล้วพยายามค้นหาว่ามีเครื่องมืออะไรที่
สามารถจะเข้าไปช่วยทุกคนได้อย่างตรงจุด กระบวนการ
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จิตตปัญญาตรงมาก เพราะมันคือการท�ำกระบวนการให้กับ
แต่ละบุคคล มีเสียงของตัวเอง มีประสบการณ์ของตัวเอง
มีอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง พอแต่ละคนฝึกใจตัวเองแล้ว
มันเริ่มเป็นศักยภาพที่เชื่อมต่อสัมพันธ์กับคนอื่น มีทักษะ
ในการรับฟังคนอืน่ มากขึน้ ความสัมพันธ์ทเี่ ป็นมนุษย์มากขึน้
เริม่ มองเห็นว่าการเคารพสิทธิหรือการเคารพความเป็นมนุษย์
ของกันและกัน มันเป็นสิ่งจ�ำเป็น และมันควรจะท�ำให้ไปสู่
การสร้างวัฒนธรรม หรือสร้างบรรยากาศของสิ่งแวดล้อม
แบบนี้อย่างยั่งยืนมากขึ้น คือเคารพสิทธิ เคารพความเป็น
มนุ ษ ย์ เคารพเสรี ภ าพ หรื อ มองเห็ น คุ ณ ค่ า ในตั ว เอง
แล้วสามารถจะกลับมามีส่วนร่วมในสังคมเดียวกันได้เมือ่ เขา
พ้นโทษ” (วิจักขณ์, 2559)
ผลกระทบทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ ของการใช้กระบวนการจิตตปัญญา
เข้าถึง ‘ใจ’ ของผูต้ อ้ งขัง ให้ได้ทำ� ความเข้าใจประสบการณ์ชวี ติ ภายใต้เงือ่ นไข
และบริบทในแต่ละจังหวะชีวิตที่ผ่านมาก็คือ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่มี
ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจโยงใยอยู่อย่างเหนียวแน่นเช่นเรือนจ�ำ ให้กลาย
เป็นพื้นที่ของการปฏิสัมพันธ์ที่อยู่บนฐานของความเข้าใจและห่วงใยกัน
ผู้ที่อยู่ในเรือนจ�ำทั้งผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ตระหนักถึงอิสรภาพภายใน
อยู่กับปัจจุบันได้อย่างไม่ทุกข์ ผู้ต้องขังเปลี่ยนการรับรู้และให้ความหมาย
กับตัวเองใหม่ จากที่มองตัวเองต�่ำต้อยด้อยค่า เป็นคนขี้ยาหรือคนขี้คุก
ไปเป็นคนหนึ่งที่มีศักยภาพในตัวเอง รู้สึกมีคุณค่า มีความสุขกับชีวิตใน
เรือนจ�ำได้ จัดการกับความตึงเครียดในความสัมพันธ์ต่างๆ ได้ ทั้งหมดนี้
เพือ่ จะยืนยันอีกครัง้ ถึงการปรับเปลีย่ นเรือนจ�ำให้เป็นพืน้ ทีท่ เี่ อือ้ ต่อสุขภาวะ
และการเสริมสร้างพลังชีวิต
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“เราไม่ควรพยายามสร้างเรือนจ�ำให้เป็นขุมนรก เพราะว่าใน
ทางพุทธมันไม่ได้เป็นแบบนั้น เรือนจ�ำควรจะมีบรรยากาศ
ที่มันสร้างและส่งเสริมความเป็นมนุษย์ เป็นบรรยากาศที่ให้
มนุษย์พัฒนาศักยภาพของตัวเองมากขึ้นเรื่อย ๆ เจ้าหน้าที่
เองก็จะได้ทำ� งานอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีด่ ี มีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั
ผู้ต้องขัง” (วิจักขณ์, 2559)
(3) การคลี่คลายม่านอคติทางสังคมที่มีต่อผู้ต้องขัง
หลายสังคมมีทัศนะที่มองผู้ต้องขังอย่างเหมารวมและเต็มไปด้วย
อคติ ในสังคมไทยเองก็มักตีตราผู้ต้องขังว่าเป็นคนไม่ดี ขี้คุกขี้ตาราง
เป็นคนชั่วที่ท�ำผิดโดยกมลสันดาน และเป็นไปได้ยากที่จะกลับตัวกลับใจ
อยูใ่ นสังคมร่วมกับคนอืน่ ได้อย่างราบรืน่ การตีตราผูต้ อ้ งขังเช่นนีเ้ ป็นเสมือน
การลงโทษทางสังคมที่ตอกย�้ำเพิ่มเติมไปจากการลงโทษตามกฎหมาย
สถานะทางสังคมที่ถูกลดให้ต�่ำกว่าคนอื่นเช่นนี้เป็นที่มาของการเลือก
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมีอคติหลายประการด้วยกัน ที่ส�ำคัญคือยิ่งท�ำให้
ภารกิ จ ของงานราชทั ณ ฑ์ ใ นเรื่ อ งการพั ฒ นาฟื ้ น ฟู พ ฤติ นิ สั ย ตามแนว
นโยบายคืนคนดีสู่สังคมด�ำเนินไปอย่างโดดเดี่ยวและยากที่จะเป็นจริงได้
“การคืนคนดีสู่สังคมอยู่ในวิสัยทัศน์ของประเทศทุกเรื่อง
ทั้งมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เราวางต�ำแหน่งแห่งที่ของเรื่องนี้
อยู่ในการพัฒนาศักยภาพคน โดยเฉพาะคนด้อยโอกาส ให้
เขามีคณ
ุ ภาพและมีความสามารถในการแข่งขันต่อไปได้ ต้อง
เริ่ ม ตั้ ง แต่ วัน แรกที่เข้ามาเลย ไม่ว่าจะเป็ น ผู ้ อ ยู ่ ระหว่ าง
พิจารณาคดีหรือตัดสินเด็ดขาดแล้ว ที่ผ่านมาแน่ใจไหมว่า
ดูแลด้านสภาพจิตของเขาดีแล้ว และ rehabilitation program นั้นจ�ำแนกได้ถูกต้องตามสาเหตุการกระท�ำความผิด
แค่ไหน สิ่งเหล่านี้คือข้อท้าทายระดับพื้นฐานทั้งนั้น...การ
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พัฒนาพฤตินิสัยหรือการคืนคนดีสู่สังคมก็ต้องเป็น area
based และ partner ที่ส�ำคัญในการท�ำงานคือ พัฒนา
สังคมจังหวัด แรงงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการ
จังหวัด แล้วก็ยตุ ธิ รรมชุมชนทีม่ ศี นู ย์ยตุ ธิ รรมชุมชนอยู่ 7,000
กว่าแห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยท�ำให้นโยบายเชิงกลยุทธ์ “มี
งานท�ำ มีบ้านอยู่” น�ำไปสู่การปฏิบัติ” (ชาญเชาวน์, 2560)
“นักวิชาการยุคหลังทันสมัยมองว่าอคติไม่ได้เกิดในสุญญากาศ
ไม่ใช่อยูด่ ๆี ก็เกิด อยูๆ่ คนก็เกลียดกลัวคนต้องโทษในเรือนจ�ำ
ต้ อ งไปที่ ต ้ น ตอของมั น ตั ว สร้ า งวิ ธี คิ ด แบบนี้ อั น แรกคื อ
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ก� ำหนดมา เป็นแนวคิดของผู้มี
อ�ำนาจรัฐมายาวนานแล้วว่าการจัดการกับคนไม่ดใี นสังคมคือ
การเอาไปขังคุกไว้ จะได้ไม่ต้องยุ่งกับคนอื่น อันที่สองคือ
ความรู้ ความรู้ที่เราคิดว่าดีนักหนาล้วนมีอคติอยู่เบื้องหลัง
ทั้งสิ้น แต่มันถูกขัดเกลาให้ขาวสะอาดเสมือนหนึ่งว่าเป็น
สิง่ บริสทุ ธิแ์ ละเชือ่ มันได้ ดังนัน้ ความคิดเกีย่ วกับอาชญากรรม
ความคิดเกี่ยวกับคนผิด จึงเป็นตัวที่ท�ำให้คนเชื่อโดยสนิทใจ
ว่ า เวลาคนท� ำ ผิ ด แล้ ว เอาไปขั ง คุ ก ไว้ สั ง คมจะปลอดภั ย ”
(นภาภรณ์, 2560ก)
การท�ำงานเพื่อจะคลี่คลายมายาคติที่มีต่อผู้ต้องขังจึงเป็นภารกิจที่
ยังต้องเผชิญกับแรงเสียดทานจากสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงขณะ
ที่ผู้ต้องขังพ้นโทษออกไปใช้ชีวิตในสังคม แต่การเปลี่ยนผ่านสถานะจาก
ผู้ต้องขังไปเป็นผู้พ้นโทษหรือคนดีที่คืนสู่สังคมนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือช่วย
ให้สถานะของคนทีถ่ กู ตีตราว่าเคยอยูใ่ นคุกเปลีย่ นแปลงไปแต่อย่างใด และ
รัฐไทยยิง่ ตอกย�ำ้ อคติทมี่ ตี อ่ ผูต้ อ้ งขังด้วยการก�ำหนดสถานะต้องห้ามเช่นนี้
ในกฎหมายหลายฉบับ
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“คุกยังคงเป็นสิง่ ต้องห้าม เป็นสิง่ ไม่ดี ไม่ควรพูดถึงในชุมชน
เป็นสถานที่แยกคนไม่ดีออกจากสังคม คนในชุมชนไม่อยาก
คุยกับคนพ้นโทษ ไม่อยากแม้แต่จะสบตา ไม่อยากจะเข้าไป
เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวเอง ทั้งที่ญาติพี่น้องหรือใน
ชุมชนก็มีคนที่ต้องไปอยู่ในคุก คุกยังคงเป็นตราบาป ชุมชน
ไม่มนั่ ใจ ไม่เชือ่ ใจว่าคุกจะท�ำให้คนเป็นคนดีได้จริง สิง่ ทีก่ ลุม่
แกนน�ำหันตราพยายามมากคือการสร้างความมีตวั ตนของเขา
ในชุมชน ยินดีต้อนรับ อย่างน้อยก็พูดคุยกับเขา” (โสภา,
2560)
“เราไม่ได้มองว่าคนที่ก�ำลังเดินออกมาจากเรือนจ�ำเป็นคนที่
ชดใช้โทษตามความผิดครบแล้ว แต่สายตาเรามองเห็นแค่วา่
เขาเป็นคนทีม่ คี วามเสีย่ งจะกระท�ำผิดซ�ำ้ เท่านัน้ แล้วเราก็มอง
อีกว่าการที่ใครสักคนต้องอยู่ในคุกเป็นความล้มเหลวในชีวิต
และไม่เชื่อว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้...ความลักลั่นหรือขัด
แย้งของนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติ มันสะท้อนไปถึงวิธีคิด
หรือปรัชญาในการท�ำงานที่ต่างกันของหน่วยงานรัฐ กรณีนี้
คือนโยบายของกรมราชทัณฑ์ที่จะคืนคนดีสู่สังคม กับอคติ
ของสังคมที่ไม่ยอมรับคนพ้นโทษให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคม
ซึง่ ฟ้องผ่านคุณสมบัตติ อ้ งห้ามในกฎหมายหลายฉบับ อคติที่
สั ง คมไทยตีตราผู้ต้อ งขังหรือ ผู้พ้น โทษมั น ยั ง ฝั ง ลึ ก อยู ่ ใน
ทุกอณู ทัง้ ในระดับปัจเจกจนถึงโครงสร้างทางสังคม-วัฒนธรรม
ที่ ส� ำ คั ญ มั น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กระบวนการยุ ติ ธ รรมก็ เ ป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ด้ ว ยที่ ไ ปจั ด และจ� ำ แนกคนให้ ไ ม่ เ สมอภาคกั น
ขณะเดียวกันก็ท�ำให้เห็นว่า คุกเป็นประสบการณ์ที่ผลักให้
ผู้ต้องขังกลายเป็นคนชายขอบ กลายเป็นคนมีมลทินติดตัว
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และเผชิญความยากล�ำบากในการหาเลี้ยงชีพ เพราะประวัติ
การต้องโทษกลายเป็นตราประทับให้คนไม่รบั เขาเข้าท�ำงาน”
(กุลภา, 2560)
“เมือ่ มีการออกกฎหมาย นัยของกฎหมายไม่ได้เป็นแค่ขอ้ ห้าม
แต่ตอ้ งดูวา่ มันสร้างวิธคี ดิ อะไรให้กบั คนในสังคม การก�ำหนด
สถานภาพคนที่เคยติดคุก (sentenced status) และถูก
รั บ รองโดยกฎหมาย เป็ น เรื่ อ งที่ อั น ตรายมาก เพราะ
กระบวนการสร้างอคตินั้นเริ่มจากการแยกประเภทคน คนนี้
คนดี คนนีค้ นเลว ดังนัน้ ความคิดทีอ่ ยากจะลดก�ำแพงเรือน
จ�ำคงไม่เกิดขึ้นง่าย ๆ นี่เป็นการสร้างสถานะของคนที่เคย
ต้องขังขึ้นมาและรองรับโดยกฎหมาย มันสร้างอคติเพิ่มมาก
ขึน้ อย่างมหาศาล มันยิง่ ตอกย�ำ้ ถึงตราบาปทีเ่ ราประทับให้กบั
คนที่เข้าไปในเรือนจ�ำ” (นภาภรณ์, 2560ก)
ท้ายที่สุด การขับเคลื่อนคุกไทยให้มุ่งไปสู่การเป็นเรือนจ�ำสุขภาวะ
ในมิตติ า่ งๆ น่าจะเป็นโอกาสและความหวังเดียวทีจ่ ะแสดงให้เห็นว่าสังคม
ไทยนั้นเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง มีแนวทางปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังอย่างค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมทางสังคม
ให้สามารถด�ำรงชีวิตอยู่อย่างเท่าเทียมในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง และผ่าน
วันเวลาในขณะต้องขังอย่างไม่ทุกข์ยากมากนัก
“สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับทุกคนตั้งแต่เกิดจนถึง
ตาย สิทธิที่จะมีที่อยู่ สิทธิที่จะมีอาชีพ เป็นสิทธิที่ทุกคนต้อง
ได้รับจากรัฐ ต้องได้รับโอกาส เป็นหลักที่ก�ำหนดในกติกา
ระหว่างประเทศรวมถึงรัฐธรรมนูญหลายฉบับทีผ่ า่ นมา ตรงนี้
ไม่มีใครปฏิเสธ แต่สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ยังมี
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ปัจจัยและองค์ประกอบอื่นที่รัฐสามารถออกกฎหมายมาเพื่อ
ความเหมาะสม หรือป้องกันปัญหาอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้น แต่เรา
ต้ อ งมี ข ้ อ จ� ำ กั ด ให้ น ้ อ ยที่ สุ ด นี่ เ ป็ น หลั ก ที่ ค ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนยึดถือมาตลอด สิทธิเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ง การที่เราให้โอกาสผู้ต้อง
ขังให้พร้อมประกอบอาชีพ หรือต้อนรับเขาให้ประกอบอาชีพ
หาเงินเลี้ยงครอบครัวถือว่าเป็นหัวใจส�ำคัญ ดุลยภาพของ
ความไว้วางใจของสังคมกับโอกาสทีผ่ ตู้ อ้ งขังจะได้ เป็นประเด็น
ส�ำคัญมาโดยตลอด” (ชาติชาย, 2560)
1.3 จาก ‘คุก’ สู่ ‘เรือนจ�ำสุขภาวะ’: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ความพยายามผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดเรือนจ�ำสุขภาวะจาก
สถาบันวิชาการ องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ไม่อาจประสบผลได้เลย
หากไม่สามารถชี้ให้รัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบยุติธรรมทาง
อาญา (criminal justice) และความยุตธิ รรมทางสังคม (social justice)
โดยมีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เป็นแกนกลาง เห็นพ้องและ
มองเห็นโอกาสที่ดีของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์เช่นนี้ จากแนวคิดและ
ภาคปฏิบัติการของการปฏิรูปคุกไทยไปสู่การเป็นเรือนจ�ำสุขภาวะในชุด
โครงการฯ นี้ น�ำมาสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ยึดหลักการว่า การท�ำให้
แนวคิดเรือนจ�ำสุขภาวะสามารถเป็นแนวคิดหลักในนโยบายของรัฐได้นั้น
ควรสร้างองค์ประกอบหรือเงื่อนไขแบบใด ควรใช้แนวคิดแบบใดในการ
วางแผนกิจกรรม และควรใช้หลักการอะไรในการเลือกจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้ต้องขัง ดังนี้
(1) ในระดับนโยบายของรัฐ ดังทีอ่ งค์การอนามัยโลกเสนอแนะว่ารัฐ
ต้องรับผิดชอบโดยตรงในการประสานหน่วยงานและระดมทรัพยากรมา
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ท�ำงานเพื่อสุขภาวะของผู้ต้องขัง ในที่นี้ รัฐไทยจึงควรก�ำหนดนโยบาย
ที่ชัดเจนว่า หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะและสวัสดิการ
จะต้องรวมประชาชนในเรือนจ�ำเป็นกลุ่มผู้ที่ต้องให้บริการไม่ต่างจาก
ประชากรกลุม่ อืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็นหน่วยงานทางด้านการศึกษา สาธารณสุข
แรงงาน สวัสดิการสังคม ฯลฯ การให้บริการในเรือนจ�ำไม่ควรมีลักษณะ
ขอความอนุเคราะห์ แต่ควรเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจประจ�ำของหน่วยงาน
ข้างต้น มีวางระบบการให้บริการผู้ต้องขังในเชิงรุก โดยจัดบริการให้มี
ความเหมาะสมกับบริบทหรือองค์ประกอบทีแ่ ตกต่างกันของแต่ละเรือนจ�ำ
หน่วยงานหรือองค์กรที่มีภารกิจในการดูแลสุขภาพและจัดสรรสวัสดิการ
ให้กับประชาชนต้องบูรณาการงานบริการในเรือนจ�ำเข้าไปในระบบการให้
บริการและแผนงานในแต่ละปีอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สามารถตัง้ งบประมาณ
ประจ�ำส�ำหรับงานบริการในเรือนจ�ำ และสามารถน�ำมาคิดเป็นดัชนีภาระงาน
ที่แสดงความรับผิดชอบบริการประชาชนได้
สมควรกล่าวไว้ ณ ทีน่ วี้ า่ ขณะนีร้ ฐั มีนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุข
เข้ามามีบทบาทหลักในการท�ำงานให้บริการสุขภาพต่อผู้ต้องขัง ดังมติ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่มอบหมาย
ให้กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน ส�ำนัก
งบประมาณ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ แพทยสภา และสภาการพยาบาล ร่วมกันพิจารณาเสนอแนะนโยบาย
หรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ‘เรื่องสิทธิของผูต้ อ้ งขังและสิทธิ
ในการได้รบั บริการสาธารณสุขจากรัฐ’ และผลจากการประชุมหารือในเรื่องนี้
ที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดูแลระบบบริการ
สุขภาพในเรือนจ�ำและเป็นเจ้าภาพการด�ำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ซึง่ นับว่า
เป็นนโยบายที่มุ่งไปยังทิศทางเรือนจ�ำสุขภาวะอย่างสอดคล้องกับข้อเสนอ
แนะขององค์การอนามัยโลก
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อย่างไรก็ดี การประสานงานเพื่อดึงทรัพยากรและก�ำลังคนเข้ามา
ร่วมงานยังด�ำเนินไปได้ช้ามาก รัฐจึงสมควรให้ความสนใจ ก�ำหนดให้มี
แผนปฏิบัติการ และก�ำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการผลักดันภารกิจ
บริการสุขภาพผูต้ อ้ งขังให้ออกไปสูร่ ะดับปฏิบตั กิ ารในทุกเรือนจ�ำทัว่ ประเทศ
ได้ในเร็ววัน
(2) ในระดับแนวคิดของการขับเคลื่อนเรือนจ�ำสุขภาวะ ซึ่งจะช่วย
ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเกิดความชัดเจนในการท�ำงานขับเคลือ่ นไปสูก่ ารเปลีย่ นคุกไทย
ให้กลายเป็นเรือนจ�ำสุขภาวะในที่สุด ภายใต้การด�ำเนินงานชุดโครงการฯ
รวมทั้งภาคปฏิบัติการของโครงการต่างๆ ด�ำเนินงานภายใต้ 4 แนวคิด
ดังนี้คือ
2.1 สุขภาวะคือสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชนทุกคน รวมทัง้ ผูต้ อ้ งขัง
ไม่มีใครอยู่ในสภาวะยกเว้น โดยเฉพาะเรื่องสิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่าง
ปลอดภัยและสิทธิทางสุขภาพ ซึ่งระบุรายละเอียดอยู่ในมาตรฐานและ
บรรทั ด ฐานนานาชาติ ห ลายฉบั บ ที่ อ งค์ ก ารอนามั ย โลกและองค์ ก าร
สหประชาชาติพยายามผลักดันในระดับสากล รวมทั้งประเทศไทยเองก็ได้
แสดงบทบาทผู้น�ำ ผลักดันให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
และมาตรการที่มิใช่การคุมขังส�ำหรับผู้กระท�ำผิดหญิง ที่รู้จักกันดีในชื่อ
ข้อก�ำหนดกรุงเทพ” (Bangkok Rules)
มาตรฐานนานาชาติ ฉ บั บ ต่ า งๆ เหล่ า นี้ คื อ รากฐานส� ำ คั ญ ของ
การบริหารเรือนจ�ำสุขภาวะ อันมีหลักการโดยสังเขปคือ การปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังต้องค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยต้องท�ำให้สุขภาวะ
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับ และผู้ต้องขังไม่ควรอยู่ในสภาวะ
ยกเว้นหรือถูกกันออกไปจากการได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ระบบการดูแลและ
ให้บริการสุขภาพผู้ต้องขังควรได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทและ
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องค์ประกอบของเรือนจ�ำแต่ละแห่งทั่วประเทศ รวมไปถึงสภาพแวดล้อม
ของเรือนจ�ำ อาหาร น�้ำดื่ม น�้ำใช้ ก็ต้องสะอาดถูกสุขอนามัย ซึ่งใน
ข้อเท็จจริงเรือนจ�ำหลายแห่งก็ได้พยายามบริหารจัดการในแนวทางนี้ไม่
มากก็น้อย
2.2 แนวคิดชุมชนแห่งความห่วงใย เป็นแนวคิดส�ำคัญในการด�ำเนินงาน
ของโครงการปฏิรูปเรือนจ�ำด้วยการสร้างชุมชนแห่งความห่วงใย ซึ่งเสนอ
แนะไว้ว่าสามารถน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนเรือนจ�ำได้อย่าง
รอบด้าน ดังกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการน�ำร่องไว้ และยังสามารถขยาย
ปริมณฑลของชุมชนแห่งความห่วงใยไปยังครอบครัวของผู้ต้องขัง ชุมชน
และสังคมทัว่ ไปได้ดว้ ย ยิง่ พืน้ ทีข่ องชุมชนแห่งความห่วงใยแผ่ขยายออกไป
มากเท่าไร ชีวิตของผู้ต้องขังก็สามารถก้าวพ้นก� ำแพงสูงของเรือนจ�ำ
ออกไปได้ แม้ร่างกายจะยังคงอยู่ในเรือนจ�ำ แต่มิได้ถูกปิดกั้นจากโลก
ภายนอก และเมื่อพ้นโทษไปแล้ว ชุมชนแห่งความห่วงใยก็พร้อมที่จะ
ต้อนรับการคืนกลับสู่สังคมภายนอกอย่างอบอุ่น
2.3 แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ซึ่งเชื่อมั่นในศักยภาพและคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ และเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วย
การพัฒนาจิตและปัญญาจากภายในตนที่ส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก
และการกระท�ำ อันจะน�ำไปสู่การสร้างสังคมที่สมดุลและมีสันติสุขร่วมกัน
แนวคิดนี้เชื่อมโยงตัวตนไปสู่การท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับมิติสังคมซึ่งส่งผล
กระทบต่ออัตลักษณ์และอ�ำนาจภายในของบุคคลในลักษณะต่างๆ กัน และ
เห็นว่าการเพิ่มพลังอ�ำนาจในระดับจิตวิญญาณ ให้บุคคลเชื่อมโยงกับ
การรู้เนื้อรู้ตัว การมีสติ การภาวนา เห็นความรัก ใช้ความเมตตากรุณา
สามารถปล่อยวางตัวเอง และไม่ทุกข์ในที่สุด
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2.4 แนวคิดการผนวกรวมทางสังคม (Social Inclusion) เพื่อ
คลี่คลายการกีดกันและตีตราผู้ต้องขังทั้งขณะต้องโทษและพ้นโทษแล้ว
ธนาคารโลก (World Bank, 2013) ให้ความหมายไว้ 2 ระดับ คือ
(1) นิยามในระดับกว้างเพือ่ การจัดท�ำนโยบาย หมายถึงกระบวนการปรับปรุง
สภาวะ องค์ประกอบ และเงือ่ นไขต่างๆ ส�ำหรับปัจเจกบุคคลหรือกลุม่ คน
ให้สามารถเข้าร่วมกับสังคมได้ (2) นิยามในระดับปฏิบัติการที่ลึกและ
สะท้อนภาพของกลุ่มเป้าหมายว่าต้องท�ำอย่างไร นั่นคือ การผนวกรวม
ทางสังคมเป็นกระบวนการปรับปรุงความสามารถ โอกาส และศักดิศ์ รีของ
ประชาชนทีด่ อ้ ยโอกาสอันเนือ่ งมาจากอัตลักษณ์ของตนให้เข้ามามีสว่ นร่วม
ในสังคม แนวคิดนี้มีประโยชน์มากต่อการท�ำงานสานต่อกับพลังชุมชน
ในระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นในการก�ำหนดนโยบายและทรัพยากร
เพื่อผนึกพลังการท�ำงานร่วมกับกรมราชทัณฑ์ (ในที่นี้คือเรือนจ�ำในพื้นที่)
และกรมคุมประพฤติ ในการรับอดีตผู้พ้นโทษคืนกลับสู่ชุมชนอย่างไร้อคติ
ซึ่งอาจด�ำเนินการได้หลายลักษณะ เช่น รัฐมีนโยบายสนับสนุนผู้พ้นโทษ
ให้มบี า้ นอยู่ มีงานท�ำ ตัวตนไม่ไร้คา่ โดยการสร้างแรงจูงใจทางบวกให้กบั
องค์กรที่สนับสนุนการท�ำงานของอดีตผู้ต้องขังหรือผู้พ้นโทษ ก�ำหนด
ให้การจ้างงานผูพ้ น้ โทษเป็นหนึง่ ในดัชนีชวี้ ัดการท�ำงาน ก�ำหนดมาตรการ
เชิงบวกให้กับผู้ประกอบการที่ให้โอกาสผู้พ้นโทษท�ำงาน เป็นต้น
(3) ในระดับการจัดกิจกรรม คือภาคปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในการ
บริหารเรือนจ�ำทีเ่ ชือ่ มโยงแนบแน่นกับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าทีเ่ รือน
จ�ำกับผู้ต้องขัง โดยในระดับหลักการนั้น เรือนจ�ำต้องส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มพลังสร้างสรรค์ เสริมพลังชีวิต และประสบการณ์ทาง
บวกให้กับผู้ต้องขัง กิจกรรมเหล่านี้คือการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ต้องขังทาง
อ้อมต่อการใช้ชวี ติ อย่างมีความหมายในเรือนจ�ำ ไม่วา่ จะเป็นการอ่านออก
เขียนได้ ได้เรียนหนังสือ วาดรูปได้ เล่นดนตรีได้ ได้วิชาชีพติดตัว สิ่งที่
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เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในขณะเดียวกันคือการออกแบบกิจกรรมต่างๆ
เหล่านั้นภายใต้ระบบความสัมพันธ์แบบใหม่ ให้มีลักษณะของการผสม
ผสานการควบคุม การสร้างความรับผิดชอบ และความร่วมมือ โดยเฉพาะ
ระหว่างเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำกับผู้ต้องขัง แทนการใช้การควบคุมและสั่งการ
แต่อย่างเดียว การร่วมมือร่วมใจและให้คณ
ุ ค่ากับความสัมพันธ์แบบไม่เป็น
ทางการ ไม่ยดึ กฎระเบียบอย่างตายตัว แต่เกือ้ กูลกัน จะท�ำให้บรรลุเป้าหมาย
ของการฟื้นฟูและเยียวยา ที่สุดท้ายเมื่อออกจากเรือนจ�ำไปแล้ว ผู้พ้นโทษ
จะสามารถยืนหยัดต่อสู้ชีวิตได้เข้มแข็งและมีเป้าหมายมากขึ้น
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ส่วนที่

1

การสร้างชุมชน
แห่งความห่วงใยเรือนจ�ำ

ฐานคิดและภาคปฏิบัติการ
สู่การสร้างชุมชนแห่งความห่วงใยเรือนจ�ำ1
ธีรวัลย์ วรรธโนทัย2 และนภาภรณ์ หะวานนท์3

ค�ำกล่าวที่ว่า “สิ่งที่คนร�่ำรวยได้รับคือการเพิ่มพูนความมั่งคั่ง ส่วน
สิ่งที่คนจนได้รับคือการถูกจ�ำคุก” (The rich get richer, the poor
get prison) (Reiman, 1979) มีนัย 2 ประการส�ำหรับสังคมไทย
ประการแรก คนยากจนมี แ นวโน้ ม จะเข้ า สู ่ เ ส้ น ทางของการประกอบ
อาชญากรรมมากกว่าคนร�่ำรวย มีการศึกษาจ�ำนวนมากแสดงให้เห็นว่า
ในสังคมซึ่งมีความไม่เท่าเทียมกันในทางเศรษฐกิจและสังคม อัตราการ
ประกอบอาชญากรรมจะสูงกว่าสังคมซึง่ มีความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจ
และสังคม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคนยากจนต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่
ผลักดันให้ตอ้ งกระท�ำผิดเพือ่ ความอยูร่ อด หรือคนทีย่ ากจนมีแนวโน้มจะมี
1 บทความนี้ เ ขี ย นขึ้ น จากผลการศึ ก ษาในโครงการปฏิ รู ป เรื อ นจ� ำ ด้ ว ยการสร้ า งชุ ม ชน

แห่งความห่วงใย ซึ่งด�ำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับ
การสนับสนุนโครงการจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2 หัวหน้าโครงการปฏิรูปเรือนจ�ำด้วยการสร้างชุมชนแห่งความห่วงใย
3 นักวิชาการอิสระ
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ความรูท้ จี่ ำ� กัด และอาจถูกใช้เป็นเครือ่ งมือของคนร�ำ่ รวย จนท�ำให้ตอ้ งเข้าสู่
เส้นทางการประกอบอาชญากรรมโดยความไม่รู้หรือโดยไม่มีทางเลือก
(นภาภรณ์ และคณะ, 2555ก; นภาภรณ์ และคณะ, 2555ข)
ประการทีส่ อง ระบบยุตธิ รรมทางอาญาทัง้ ในส่วนของการออกกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีส่วนท�ำให้คนยากจน คนชายขอบ
หรือคนด้อยโอกาสต้องกลายเป็นผูก้ ระท�ำผิด กฎหมายในบางสังคมผลักดัน
ให้คนบางกลุ่มต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม (เช่น กฎหมายเวนคืนที่ดิน
กฎหมายปิดล้อมพื้นที่ท�ำกินของคนพื้นถิ่น กฎหมายการให้สัมปทาน
การตัดไม้แก่เอกชน) การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นว่า
การด�ำเนินการของกระบวนการยุติธรรมมีอคติต่อคนกลุ่มน้อย คนผิวสี
หรือคนที่อพยพมาจากอเมริกากลางหรืออเมริกาใต้ โดยพุ่งเป้าไปที่การ
จับกุมและตั้งข้อหากับคนกลุ่มเหล่านี้ ในการวินิจฉัยคดีก็มีข้อมูลว่ากลุ่ม
คนยากจนและด้อยโอกาสจะถูกอคติในเชิงวัฒนธรรมและสังคมว่ากระท�ำ
ผิดจริง (Department for International Development-DFID)
ในหลาย ๆ ประเทศรวมทัง้ ประเทศไทยล้วนพบว่า คนยากจน คนชายขอบ
หรือผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีแนวโน้มจะเผชิญ
กับปัญหาต่าง ๆ ในการต่อสู้คดี ตั้งแต่ขั้นตอนการสอบสวน การส่งฟ้อง
การสืบพยาน การพิจารณาคดี เช่น การขาดแคลนหลักทรัพย์มาใช้เพื่อ
การปล่อยตัวชั่วคราว ไม่สามารถเข้าถึงทนายความที่มีความสามารถและ
มีประสบการณ์ หรือการขาดผู้ที่จะให้ค�ำแนะน�ำต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทาง
และขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ถึงกับมีผู้กล่าวว่า การ
ควบคุมอาชญากรรมมีผลกระทบต่อกลุ่มคนที่สังคมประสบความล้มเหลว
ในการดูแลสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะคนยากจน จึงเท่ากับว่าเราลงโทษคน
ซึง่ ชีวติ ของพวกเขาถูกลงโทษโดยระบบสังคมอยูแ่ ล้ว (Wacquant, 2009;
นภาภรณ์ และคณะ, 2555ข)
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อย่างไรก็ตาม ฐานคิดของระบบยุติธรรมทางอาญาในยุคทันสมัย
กลับมองว่า การกระท�ำผิดเป็นความรับผิดชอบของผู้กระท�ำผิด มากกว่า
จะเป็นความรับผิดชอบของสังคม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง บริบททางสังคม
และวัฒนธรรมของการท�ำให้บุคคลหรือการกระท�ำใดถูกนิยามว่าเป็น
อาชญากรรม แทบมิได้ถูกน�ำมาเป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยความผิด
แม้วา่ ในการพยายามหาทางป้องกันการกระท�ำผิดจะมีการกล่าวถึงเงือ่ นไข
ในเรื่องสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม แต่เมื่อมีการกระท�ำผิด
เกิดขึ้นย่อมถือว่าเป็นการตัดสินใจของผู้นั้นที่ไม่ท�ำตามกฎหมายบ้านเมือง
และต้องรับผิดชอบต่อการกระท�ำผิดของตนเอง
ผู้ต้องหาซึ่งตกเป็นจ�ำเลยถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดและถูก
ตัดสินลงโทษจ�ำคุก จะถูกส่งไปยังเรือนจ�ำเพื่อรับโทษ การจ�ำคุกจึงเป็น
ภาคปฏิบัติการที่ท�ำให้ระบบยุติธรรมทางอาญามีผลอย่างชัดเจนเป็นที่
ประจักษ์ตอ่ สาธารณชน เป็นมาตรการลงโทษทีผ่ ถู้ กู ศาลตัดสินมีคำ� พิพากษา
จ�ำคุกไม่สามารถโต้แย้งหรือขัดขืน เรือนจ�ำจึงเป็น “พื้นที่ของการลงโทษ”
ผู้กระท�ำผิดทางอาญา ส่วนเป้าหมายของการลงโทษในแต่ละสังคมอาจ
แตกต่างกันไป เช่น เพื่อเป็นการปกป้องสาธารณชนจากอาชญากรรม
เพื่อขจัดโอกาสในการกระท�ำผิด (incapacitation) เพื่อเป็นตัวอย่างให้
คนในสังคมเกรงกลัวกฎหมาย ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายเพราะกลัวการถูกลงโทษ
(deterrence) เพือ่ ให้ผกู้ ระท�ำผิดชดใช้การกระท�ำผิดของตน (retribution)
เพือ่ น�ำผูก้ ระท�ำผิดเข้าสูก่ ระบวนการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมหรือการขัดเกลา
ใหม่อีกครั้ง (re-socialization) หรือท�ำให้คนที่เคยท�ำผิดทางอาญาส�ำนึก
ผิดและกลับตัวเป็นคนดี (correction) (Coyle, 2005)
สถานะของเรือนจ�ำในฐานะเป็นพืน้ ทีข่ องการลงโทษมีผลท�ำให้เรือนจ�ำ
ได้รับการมองจากคนในสังคมว่าเป็นสถานที่ไม่พึงปรารถนา ไม่ควรเข้าไป
ยุ ่ ง เกี่ ย ว และมองผู ้ ที่ ต ้ อ งเข้ า ไปอยู ่ ใ นเรื อ นจ� ำ ตามกฎหมายหรื อ ตาม
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ค�ำพิพากษาของศาลไปในทางลบ เช่น เป็นผู้ที่เป็นอันตรายต่อสังคม
ไม่น่าไว้วางใจ ไม่น่าคบหาสมาคมด้วย ไม่ควรได้รับสวัสดิการทีเ่ หมาะสม
กับการด�ำรงชีวติ เพราะจะท�ำให้ไม่เข็ดหลาบและยังท�ำให้คนทัว่ ไปในสังคม
ไม่หวาดกลัวการท�ำผิดกฎหมาย เนื่องจากเห็นว่าชีวิตในเรือนจ�ำไม่มี
ความยากล�ำบาก
มุมมองของคนในสังคมมีสว่ นท�ำให้เรือนจ�ำไม่ได้รบั การดูแลเอาใจใส่
ทัง้ ในส่วนของงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ รวมทัง้ รัฐบาล องค์กรทางสังคม
และสาธารณชนมีแนวโน้มจะเพิกเฉยต่อสภาวะความเป็นอยูแ่ ละการปฏิบตั ิ
ต่อผู้ต้องขัง นอกจากนี้ การปิดกั้นไม่ให้สังคมเข้าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน
ก�ำแพงเรือนจ�ำยิ่งท�ำให้เรือนจ�ำกลายเป็น “พื้นที่ยกเว้น” เมื่อมีการพูดถึง
สิ่งที่บุคคลในฐานะประชาชนของรัฐและมนุษย์คนหนึ่งพึงได้รับ ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของสวัสดิการทางสังคม หลักประกันสุขภาพ แรงงานขั้นต�่ำ
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง โอกาสในชีวิต หรือมนุษยธรรม เรือนจ�ำ
จึงมีสถานะในสังคมแตกต่างจากสถาบันทางสังคมอืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็นโรงเรียน
โรงพยาบาล ค่ายทหาร สถานฝึกวิชาชีพ โรงงาน ฯลฯ และผู้ต้องขังที่อยู่
ในเรือนจ�ำก็มีแนวโน้มจะตกอยู่ในสถานะของผู้ไร้สิทธิ ไร้เสียง ถูกลืมจาก
ชุมชนและสังคม
เนลสัน แมนเดลา ซึ่งถูกลงโทษจ�ำคุกตลอดชีวิตในข้อหาเป็นผู้น�ำ
มวลชนผิวด�ำเพื่อต่อต้านการเหยียดสีผิวของรัฐบาลซึ่งเป็นคนผิวขาว
เขาถูกจ�ำคุกนานถึง 27 ปี หลังจากได้รับการปล่อยตัวด้วยเหตุผลทาง
การเมือง เขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีของประเทศอาฟริกาใต้ และ
ในปี 2536 ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เนลสัน แมนเดลา กล่าวว่า
“ไม่มใี ครสามารถเข้าใจประเทศหนึง่ ประเทศใดได้อย่างแท้จริง จนกว่าเขา
จะต้องเข้าไปอยูใ่ นเรือนจ�ำ เราไม่อาจตัดสินประเทศหนึง่ ประเทศใดได้จาก
การที่ประเทศนั้นปฏิบัติกับประชาชนที่อยู่สูงสุด แต่จะต้องดูจากการที่
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ประเทศนัน้ ปฏิบตั กิ บั ประชาชนทีอ่ ยูต่ ำ�่ สุด” เนลสัน แมนเดลา ยังได้กล่าว
ถึงช่วงเวลาทีอ่ ยูใ่ นเรือนจ�ำว่า มีบางเวลาทีเ่ ขารูส้ กึ ว่าเป็นช่วงเวลาอันมืดมิด
และทดสอบศรัทธาที่เขามีต่อมนุษยธรรม แต่เขาก็ปฏิเสธที่จะยอมพ่ายแพ้
ทัศนะของเนลสัน แมนเดลา ต่อสภาวะการถูกคุมขังในเรือนจ�ำใน
ประเทศอาฟริกาใต้ดูจะไม่แตกต่างจากสิ่งที่ผู้ต้องขังในหลาย ๆ ประเทศ
รวมทัง้ ประเทศไทย ต้องเผชิญกับสภาพการณ์อนั เลวร้าย ความยากล�ำบาก
และความทุกข์ทรมาน ทั้งจากสภาวะแวดล้อมทางกายภาพของเรือนจ�ำ
และการถูกกระท�ำหรือถูกปฏิบัติในลักษณะที่ขาดความเคารพในศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ ปราศจากมนุษยธรรมทั้งด้วยค�ำพูดและการกระท�ำ
แต่ที่ส�ำคัญยิ่งคือเนลสัน แมนเดลา ชี้ให้เห็นว่าสภาวะของเรือนจ�ำคือดัชนี
บ่งบอกถึง “อัตลักษณ์” ที่แท้จริงของประเทศนั้น ๆ

ความยุติธรรมทางอาญาในสังคมไทย
ความยุติธรรมทางอาญาเป็นรากฐานส�ำคัญของการสร้างความ
เป็นธรรมทางสังคม ขณะเดียวกันฐานคิดในเรือ่ งความเป็นธรรมทางสังคม
ก็มีผลต่อทิศทางการบัญญัติกฎหมาย กฎเกณฑ์กติกา และแนวทาง
การบังคับใช้กฎหมาย ระบบยุติธรรมทางอาญาของไทยถูกพัฒนาขึ้นมา
ภายใต้ความรูแ้ ละระบบคิดแบบตะวันตก ซึง่ มีขนบปฏิบตั ิ การด�ำเนินการ
ขั้นตอน ภาษา ที่แตกต่างจากระบบคิดและการควบคุมทางสังคมไทยมา
แต่เดิม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกฎหมาย การจับกุมและสอบสวน
การส่งฟ้อง การด�ำเนินคดีในศาล การตัดสินลงโทษ ไปจนถึงการลงโทษ
กระบวนยุตธิ รรมทางอาญามีความซับซ้อน ยากทีจ่ ะเข้าใจ ยากทีจ่ ะปฏิบตั ิ
แต่ขณะเดียวกันกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยก็ยึดหลักการว่า
ประชาชนจะต้ อ งรู ้ ก ฎหมายและต้ อ งมี ค วามสามารถที่ จ ะต่ อ สู ้ เ พื่ อ
ความบริสทุ ธิข์ องตัวเอง เช่น รูว้ า่ ต้องท�ำอย่างไรเมือ่ ถูกจับและถูกด�ำเนินคดี
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รู้ว่าจะต่อสู้คดีอย่างไร รู้ว่าจะต้องหาทนายความที่ดีมาเป็นตัวแทนในการ
แก้ข้อกล่าวหา ฯลฯ การศึกษาวิจัยที่มีอยู่อย่างจ� ำกัดแสดงให้เห็นว่า
ผูก้ ระท�ำผิดทางอาญามีความรูไ้ ม่เพียงพอเกีย่ วกับกฎหมายและกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญา ไม่รวู้ า่ เมือ่ ตกเป็นผูต้ อ้ งหาหรือถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิด
จะต้องปฏิบตั อิ ย่างไร เมือ่ ปรึกษาทนายความทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพหรือขาดจริยธรรม
ก็ถูกหลอกให้เสียเงินมากมายโดยที่ไม่ได้มีส่วนช่วยในเรื่องคดีอย่างใด
(นภาภรณ์ และคณะ, 2555ข)
ดังนัน้ ถึงแม้วา่ ทิศทางการพัฒนาทีผ่ า่ นมาจะส่งผลให้ภาพรวมของ
ประชาชนมีมาตรฐานการด�ำรงชีวิตที่ดีขึ้นในด้านต่าง ๆ เช่น สภาพความ
เป็นอยู่โดยทั่วไป ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ
ระบบการรักษาพยาบาลและการแพทย์ทที่ นั สมัย ระบบสือ่ สารโทรคมนาคม
ทีก่ า้ วหน้า ฯลฯ แต่ประเทศไทยก็ตอ้ งเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ อีกหลายด้าน
โดยเฉพาะปัญหาในด้านทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมทีม่ สี ว่ นท�ำให้คนจ�ำนวน
มากขาดแหล่งทรัพยากรในการด�ำรงชีวติ ปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ทัง้ ในเรือ่ ง
รายได้และการเข้าถึงความสะดวกสบายและการบริการสาธารณะ ปัญหา
การด�ำรงชีวติ ภายใต้วฒ
ั นธรรมบริโภค ซึง่ น�ำไปสูป่ ญ
ั หาอืน่ ๆ เช่น อาชญากรรม
ยาเสพติด การฉ้อราษฎร์บังหลวง การขัดแย้งทางความคิดของประชาชน
กลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น ปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับระบบ
ยุติธรรมทางอาญา ซึ่งเป็นระบบการควบคุมที่เป็นทางการของสังคมอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
แนวคิดในเรื่องความยุติธรรมทางสังคม (social justice) เป็น
มโนทัศน์ที่ได้รับการน�ำมาใช้มากเมื่อมีการพูดถึงเรื่องของความยุติธรรม
ซึ่งหมายถึงว่าสังคมจะต้องกระจายภาระและผลได้ของชีวิตสังคมอย่าง
ยุติธรรม แบบแผนของการกระจายในแต่ละสังคมอาจพิจารณาได้จาก
การกระจายความมั่งคั่ง (wealth) โอกาส และความเสี่ยง ความยุตธิ รรม
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ในที่นี้จึงหมายถึงการกระจายอย่างยุติธรรม (just distribution) ซึ่ง
แน่นอนว่าเป็นการยากทีค่ นจะมีความเห็นร่วมกันว่า สภาวการณ์ทเี่ รียกว่า
การกระจายอย่างยุติธรรมคืออะไร ในบางสังคมก�ำหนดว่าสังคมมีพันธกิจ
ในอันที่จะจัดหาสิ่งจ�ำเป็นในการมีชีวิตที่ดี (หากสังคมมีทรัพยากรที่จะ
ท�ำได้) เช่น ที่อยู่อาศัย อาหาร การดูแลสุขภาพ และการรักษาพยาบาล
การศึกษา ฯลฯ ให้กับประชาชนอย่างเสมอภาค โดยเหตุที่ความยุติธรรม
เป็นเรื่องซับซ้อนที่เกี่ยวข้องทั้งกับตัวระบบยุติธรรมทางอาญาและความ
ยุตธิ รรมทางสังคม ปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับความยุตธิ รรมทางอาญาจึงไม่อาจ
แยกออกจากปัญหาของความยุติธรรมทางสังคมได้อย่างเด็ดขาด

เรือนจ�ำ: พื้นที่ของการลงโทษหรือพื้นที่สำ� หรับการลงโทษ
การที่บุคคลถูกตัดสินว่ากระท�ำผิดและถูกส่งมาอยู่ในเรือนจ�ำเป็น
การลงโทษทีร่ นุ แรงมากอยูแ่ ล้ว เพราะเป็นการพรากบุคคลมาจากครอบครัว
เพือ่ น และญาติพนี่ อ้ ง บุคคลถูกเคลือ่ นย้ายจากชุมชน เครือข่ายทางสังคม
ทีท่ ำ� งาน แหล่งรายได้ มาสูพ่ นื้ ทีใ่ หม่ทไี่ ม่มหี ลักประกันใด ๆ ในชีวติ นอกจาก
จ�ำนวนวันเวลาทีถ่ กู ก�ำหนดโทษไว้อย่างเข้มงวด การจ�ำคุกจึงเป็นการลงโทษ
ผู้กระท�ำผิดตามฐานความผิด และบุคคลมิได้ถูกส่งเข้ามาในเรือนจ�ำ
เพื่อให้ถูกลงโทษ เรือนจ�ำจึงเป็นพื้นที่ของการลงโทษ (a place of
punishment) ผู้กระท�ำผิดทางอาญา แต่มิใช่เป็นพื้นที่ส�ำหรับส่งผู้กระท�ำ
ผิดให้มารับการลงโทษอีกครั้งหนึ่ง (a place for punishment)
ผู้ต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำมีแนวโน้มจะมาจากกลุ่มประชากรที่มี
โอกาสจ�ำกัดในการเข้าถึงความยุติธรรมทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร
ความมั่งคั่ง สวัสดิการของสังคม และบริการสาธารณะ การต้องเข้ามาอยู่
ในเรือนจ�ำท�ำให้ไม่สามารถธ�ำรงบทบาทของการเป็นผู้เลี้ยงดูครอบครัว
ได้รับความทุกข์ทรมานจากการขาดอิสรภาพ ต้องจากบุคคลอันเป็นที่รัก
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ต้องจากสิง่ แวดล้อมทีค่ นุ้ เคยมาสูส่ ถานทีซ่ งึ่ เต็มไปด้วยคนแปลกหน้า เรือนจ�ำ
จึงควรเป็นพืน้ ทีท่ จี่ ะช่วยให้ผตู้ อ้ งขังผ่อนคลายจากแรงกดดันต่าง ๆ คลาย
ความวิตกกังวล ให้การดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้กำ� ลังใจ สามารถใช้เวลา
ในเรือนจ�ำอย่างมีคณ
ุ ค่า รวมทัง้ ยังคงธ�ำรงรักษาความสัมพันธ์อนั มีคณ
ุ ภาพ
กับบุคคลที่มีนัยส�ำคัญต่อชีวิตได้
บทความนี้มวี ัตถุประสงค์จะน�ำเสนอความรู้ทไี่ ด้จากการด�ำเนินการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research)
ซึ่งเป็นการท�ำกิจกรรม (practices) ต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนสถานะของ
เรือนจ�ำในฐานะเป็นพื้นที่ส�ำหรับการลงโทษไปสู่การเป็นชุมชนแห่งความ
ห่วงใยในเรือนจ�ำ กิจกรรมต่าง ๆ เป็นภาคปฏิบัติการที่ท�ำให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย (stakeholders) มีโอกาสท�ำงานร่วมกันเพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลง
คือการท�ำให้เรือนจ�ำเป็นชุมชนแห่งความห่วงใย โดยได้เริ่มด�ำเนินการ
ทีแ่ ดนหญิงของเรือนจ�ำกลางราชบุรเี พือ่ ให้เป็นต้นแบบในการสร้างนวัตกรรม
ขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลง ต่อมาจึงได้ขยายการด�ำเนินงานไปยังแดนหญิง
ของเรือนจ�ำกลางอุดรธานี
วัตถุประสงค์ในการสร้างชุมชนแห่งความห่วงใยในเรือนจ�ำเชือ่ มโยง
กับข้อก�ำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำ
และมาตรการที่มิใช่การคุมขังส�ำหรับผู้กระท�ำผิดหญิง (United Nations
Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodian
Measures for Women Offenders) หรือข้อก�ำหนดกรุงเทพ (Bangkok
Rules) ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีส่วนส�ำคัญ
ยิง่ ในการสนับสนุนให้เกิดข้อก�ำหนดนี้ เพือ่ ยกระดับมาตรฐานในการปฏิบตั ิ
ต่อผูต้ อ้ งขังหญิงในประเทศต่าง ๆ โดยในวันที่ 21 ธันวาคม 2553 องค์กร
สหประชาชาติ ไ ด้ ล งมติ ใ ห้ ก ารรั บ รองข้ อ ก� ำ หนดกรุ ง เทพ ซึ่ ง จะเป็ น
มาตรฐานใหม่ในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
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ข้อก�ำหนดกรุงเทพครอบคลุมสาระส�ำคัญที่ถือว่าเป็นมาตรฐานใน
การปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังหญิงในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะการมุง่ เน้นให้การ
ปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง มี ค วามไวต่ อ สภาวะของความเป็ น เพศหญิ ง
(gender sensitivity) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพอนามัยทางร่างกาย
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเพศหญิง การตั้งครรภ์ และการมีบุตร
ความละเอียดอ่อนในเรื่องที่เกี่ยวกับร่างกายตนเองและสิ่งที่ถือเป็นเรื่อง
ส่วนตัว สถานะของเพศหญิงที่มีแนวโน้มจะมีประวัติการถูกกระท�ำรุนแรง
และถูกละเมิดทางเพศ สภาวะทางจิตซึง่ รวมถึงความวิตกกังวลต่อผูท้ ตี่ นเอง
ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดู เช่น พ่อแม่ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ หรือลูกที่ยังเล็ก

พื้นที่ส�ำหรับการลงโทษ: ท�ำลายมากกว่าสร้างสรรค์
เรือนจ�ำเป็นสถาบันที่มีลักษณะแตกต่างจากสถาบันอื่น ๆ ในสังคม
ก็อฟแมน (Goffman, 1961) ซึง่ เป็นนักสังคมวิทยาในยุคบุกเบิก ได้ศกึ ษา
เรือนจ�ำในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ และเสนอว่าเรือนจ�ำมีลักษณะ
ต่างจากสถาบันอืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็นครอบครัว โรงพยาบาล โรงเรียน สถานที่
ราชการ บริษทั โรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ เป็นสถาบันทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ฉพาะด้าน
คนจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับสถาบันเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น เพื่อ
รับการรักษาพยาบาล เพื่อศึกษาเล่าเรียน เพื่อท�ำงาน แต่เรือนจ�ำเป็น
สถาบันทีม่ ลี กั ษณะของสถาบันเบ็ดเสร็จ (total institution) คือเป็นสถานที่
ส�ำหรับน�ำผูก้ ระท�ำผิดมารวมกันไว้ เรือนจ�ำต้องท�ำหน้าทีท่ กุ อย่างแทนสถาบัน
อื่น ๆ เพราะผู้ต้องขังถูกตัดขาดจากสังคมภายนอก ต้องพึ่งพิงเรือนจ�ำ
ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัย ท�ำงาน รักษาพยาบาล พักผ่อน
สันทนาการ ฯลฯ
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แนวคิดเรื่องสถาบันเบ็ดเสร็จมีรากฐานมาจากทฤษฎีสังคมวิทยา
ในยุคต้นทศวรรษ 2490 ที่เรียกว่าโครงสร้างหน้าที่นิยม (structuralfunctionalism) แนวคิดนี้อธิบายว่าสังคมสร้างสถาบันขึ้นมาท�ำหน้าที่
ต่าง ๆ เพือ่ ให้สงั คมด�ำรงอยูไ่ ด้ เรือนจ�ำในฐานะเป็นสถาบันหนึง่ ของสังคม
ถูกสร้างขึน้ มาเพือ่ รองรับผูท้ ถี่ กู ตัดสินว่ากระท�ำผิดทางอาญา และปรับเปลีย่ น
ผู้กระท�ำผิดหรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนให้เป็นคนปกติก่อนจะปล่อยตัว
กลับคืนสูส่ งั คม ก็อฟแมนย�ำ้ ถึงความจ�ำเป็นทีเ่ รือนจ�ำจะต้องใช้การควบคุม
ในลั ก ษณะของการบั ง คั บ บั ญ ชา และเป็ น ความชอบธรรมที่ จ ะต้ อ งมี
กระบวนการสร้างวินัยและฟื้นฟูผู้ต้องขัง เช่น การบังคับให้ผู้ต้องขังอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าทีต่ ลอดเวลา การกระท�ำและค�ำพูดกับ
เจ้าหน้าที่หรือผู้คุมแสดงออกถึงการท�ำให้ผู้ต้องขังเชื่อฟัง โดยปฏิเสธที่จะ
ให้ผตู้ อ้ งขังมีอสิ ระทีจ่ ะคิดเองท�ำเอง ผูต้ อ้ งขังถูกกดดันให้เข้าสูส่ ภาวะของ
การมีชีวิตที่ไม่เป็นไปตามความปรารถนาหรือความต้องการของตนเอง
สิง่ ทีน่ า่ สังเกตคือ ก็อฟแมนไม่ได้ให้ความสนใจกับผลในทางลบของ
การใช้อ�ำนาจสั่งการและการควบคุมที่เป็นการลดทอนศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ รวมทั้งมิได้วิพากษ์เรือนจ�ำว่าได้ท�ำหน้าที่ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผูต้ อ้ งขังให้เป็นคนดี อันจะน�ำไปสูก่ ารความปลอดภัยของสังคม
ได้มากน้อยแค่ไหน หรือกลับเป็นการสร้างปัญหาซึ่งเป็นผลข้างเคียงของ
การน�ำคนมาจ�ำคุก ทั้งนี้เพราะนักสังคมวิทยาในยุคนี้มองว่าสังคมมีกลไก
ในการปรับดุลยภาพของตนเองแบบอัตโนมัติ (self-solving problem)
เหมือนร่างกายมนุษย์ที่เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไป ร่างกายก็จะพยายาม
ปรั บ ตั ว และสร้ า งภู มิ ต ้ า นทานเพื่ อ ขจั ด สิ่ ง แปลกปลอมนั้ น ดั ง นั้ น
นักสังคมวิทยาในยุคนี้จึงมุ่งท�ำความเข้าใจการท�ำงานของสถาบันต่าง ๆ
หรือการอยู่ร่วมกันในสังคมมากกว่าการวิพากษ์กลไกเชิงอ�ำนาจที่ท�ำให้มี
การละเมิดสิทธิหรือคุกคามผู้ที่อ่อนแอกว่า
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แนวคิดที่ช่วยเปิดประเด็นการมองเรือนจ�ำในฐานะเป็นสถาบันที่ถูก
สร้างขึ้นมาเพื่อลงโทษผู้กระท�ำผิดในระดับจิตวิญญาณ (soul) คือแนวคิด
ของมิเชล ฟูโกต์ (Foucault, 1965; Foucault, 1977) ซึ่งเสนอว่า
การใช้ระเบียบวินยั ในการจัดการกับชีวติ ในเรือนจ�ำคือ เทคโนโลยีของอ�ำนาจ
(technologies of power) รูปแบบหนึ่งที่สามารถเข้าไปควบคุมมนุษย์
ในระดับของจิตวิญญาณผ่านวิธกี ารต่าง ๆ เช่น การตรวจตรา การจับจ้อง
(gazing) การบังคับให้ผู้ต้องขังท�ำทุกอย่างตามตารางเวลา การก�ำกับ
การแสดงกิริยาท่าทางและค�ำพูด และการบังคับให้เชื่อฟังทุกอย่าง หาก
ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ ถึงแม้วา่ ระบบของเรือนจ�ำจะเชือ่ ว่าการใช้ระเบียบวินยั
กับผู้ต้องขังมีเป้าหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนและเพื่อพัฒนาผู้กระท�ำผิด
แต่ความรู้สึกต�่ำต้อย อับอาย และดูหมิ่นตนเองของผู้ต้องขังเกิดขึ้น
ตลอดกระบวนการนี้
ระเบียบวินัยจึงเป็นกลยุทธ์ กระบวนการ และการปฏิบัติ ที่เรือนจ�ำ
ใช้เพื่อตีกรอบโลกทัศน์และพฤติกรรมของผู้ต้องขังให้เป็นแบบที่เรือนจ�ำ
ต้องการ การใช้อ�ำนาจแห่งระเบียบวินัยท�ำให้ผู้ต้องขังกลายเป็นคนที่
เชื่อฟังและสยบยอม ท�ำให้ผู้ต้องขังกลายเป็นคนเซื่อง (docility) มอง
ตนเองว่าไร้อ�ำนาจ สูญเสียพลังสร้างสรรค์ ไร้ความหวัง และปล่อยตัวเอง
ไปตามยถากรรม ดังนั้นการคาดหวังให้ผู้ต้องขังตระหนักในคุณค่าตัวเอง
มีพลังกาย พลังใจ และพลังความคิด ที่จะด�ำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าทั้ง
ในเรือนจ�ำและเมื่อออกจากเรือนจ�ำไปแล้วจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

สร้างชุมชนแห่งความห่วงใยในพื้นที่เรือนจ�ำ
โดยทั่วไปเรือนจ�ำไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นชุมชน ส่วนหนึ่งเป็น
เพราะคนมีความเชื่อกันว่า ผู้ต้องขังเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำเพราะการบังคับ
ต่างคนต่างต้องมาตามค�ำสัง่ ศาล ทุกคนทีเ่ ข้ามาอยูล่ ว้ นต้องการจะออกไป
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ให้พ้นจากเรือนจ�ำให้เร็วที่สุด การอยู่ในเรือนจ�ำจึงเป็นการใช้เวลาให้หมด
ไปวัน ๆ ท�ำตามค�ำสั่งของผู้คุม เพื่อรอวันพ้นโทษ ส่วนเจ้าหน้าที่ของเรือน
จ�ำก็ถูกคาดหวังว่าต้องท�ำหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้อยู่ในระเบียบวินัย
และดูแลให้เรือนจ�ำมีความสงบเรียบร้อย สังคมเรือนจ�ำจึงมีลักษณะที่
เรียกว่าต่างคนต่างอยู่ ไม่รู้สึกว่ามีความผูกพันกัน และไม่มีเป้าหมาย
ร่วมกันว่าจะพัฒนาเรือนจ�ำไปในทิศทางใด ขาดความรัก ความอบอุ่น
ขาดจิตวิญญาณ ขาดความผูกพัน และขาดส�ำนึกแห่งความเป็นเจ้าของ
จึงเป็นการยากที่เรือนจ�ำจะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้ดีขึ้น หรืออาจ
กลายเป็นพื้นที่ส�ำหรับท�ำลายหรือลดทอนความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังลง
แนวคิดของชุมชนแห่งความห่วงใย (caring community) ได้รับ
ความสนใจและเริ่มน�ำมาใช้ในสถาบันการศึกษาทั้งในระดับโรงเรียนและ
วิทยาลัย ฐานคิดที่ส�ำคัญของชุมชนแห่งความห่วงใยคือการสร้างสภาวะ
ของการอยูร่ ว่ มกันให้เป็นประสบการณ์ทางบวก ทุกคนรูส้ กึ อบอุน่ ปลอดภัย
มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างมีส่วนช่วยให้เสริมสร้างชีวิตให้แก่
กันและกัน สมาชิกในชุมชนรูส้ กึ ว่าตนเองได้รบั การยอมรับ การสร้างชุมชน
แห่งความห่วงใยในห้องเรียนช่วยให้ผู้เรียนตระหนักในพลังอ�ำนาจและ
ความสามารถของตนเองที่จะเรียนรู้ เติบโต และช่วยเหลือผู้อื่น (Reed,
2010) แนวคิดของชุมชนแห่งความห่วงใยชี้ให้เห็นว่า จะต้องท�ำให้บุคคล
ตระหนักในคุณค่าและความสามารถของตนเองก่อนจึงจะสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับผู้อื่นได้ ในชุมชนแห่งความห่วงใย สมาชิก
จะมีความผูกพันกัน รู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน และต่างพยายามสนับสนุน
และประคับประคองให้ทุกสิ่งด�ำเนินไปได้ด้วยดี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
บนรากฐานของมนุษยธรรม โดยไม่เลือกว่าบุคคลนั้นคือใคร เพราะต่างมี
ความเข้าใจในข้อจ�ำกัดและจุดอ่อนของคนอื่น ๆ เป้าหมายของชุมชนแห่ง
ความห่วงใยคือการท�ำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนาจิตวิญญาณ
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และมีพลังสร้างสรรค์ ชุมชนแห่งความห่วงใยอาจพบได้ชุมชน องค์กร
ละแวกบ้าน โรงเรียน วัด หรือกลุ่มสังคมอื่น ๆ
แนวคิดของชุมชนแห่งความห่วงใยสามารถน�ำมาใช้เป็นแนวทางใน
การปรับเปลีย่ นเรือนจ�ำได้อย่างรอบด้าน และยังขยายปริมณฑลของชุมชน
แห่งความห่วงใยไปยังครอบครัวของผู้ต้องขัง ชุมชน และสังคมโดยทั่วไป
ได้ด้วย (รูป 1) ยิ่งพื้นที่ของชุมชนแห่งความห่วงใยแผ่ขยายออกไปมาก
เท่าไร ชีวิตของผู้ต้องขังก็สามารถก้าวพ้นก�ำแพงสูงของเรือนจ�ำออกไปได้
แม้วา่ ร่างกายจะยังคงอยูใ่ นเรือนจ�ำแต่มไิ ด้ถกู ปิดกัน้ จากโลกภายนอก และ
เมือ่ พ้นโทษไปแล้ว ชุมชนแห่งความห่วงใยก็พร้อมทีจ่ ะต้อนรับการคืนกลับ
สู่สังคมภายนอกอย่างอบอุ่น ผลจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า การสร้าง
ชุมชนแห่งความห่วงใยให้กับเรือนจ�ำเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ต้องขังหญิงอย่างยั่งยืน และยังมีส่วนช่วยในการสร้างชุมชนและ
สังคมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นด้วย เรือนจ�ำซึ่งเป็นต้นแบบในการด�ำเนิน
การคือเรือนจ�ำกลางราชบุรีและได้ขยายงานไปยังเรือนจ�ำกลางอุดรธานี
รูป 1: การใช้แนวคิดของชุมชนแห่งความห่วงใยเพื่อพัฒนาเรือนจ�ำ
Caring Community
มีระบบชวยเหลือ
ครอบครัวที่เปราะบาง
เปดใจรับผูตองขังคืนสูสังคม

มีที่ปรึกษา/ไมโดดเดี่ยว
หาทางออกที่สรางสรรค
เผชิญวิกฤตอยางเขมแข็ง

ครอบครัว
ยังเชื่อมโยงกับครอบครัว
ธำรงบทบาทที่มีตอครอบครัว

ชุมชน

ผูตองขัง

ยังรูสึกวาเปนสมาชิกของ
ชุมชน/ละแวกบาน

ใชเวลาอยางมีคุณคาในเรือนจำ
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ภาคปฏิบัติการของการสร้างชุมชนแห่งความห่วงใย
ส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.)
ได้สนับสนุนให้ด�ำเนินโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูต้ อ้ งขังหญิงมาตัง้ แต่ปี 2557 เป้าหมายส�ำคัญของโครงการคือการพัฒนา
สภาวะแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมให้เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะแก่
ผู้ต้องขัง โดยให้ความส�ำคัญกับการปรับเปลี่ยนเรือนจ�ำจากการเป็นพื้นที่
การลงโทษไปสู่ชุมชนแห่งความห่วงใย ในการด�ำเนินโครงการใช้หลักของ
การท�ำงานร่วมกันหลายฝ่าย ทั้งในฐานะตัวบุคคลและองค์กร โดยเฉพาะ
ผู้บริหารเรือนจ�ำ เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ ผู้ต้องขัง และนักวิจัย นอกจากนี้
ยังได้รบั ความร่วมมือจากผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ทัง้ จากภาครัฐและเอกชน
ประชาชนทัว่ ไป ในระดับองค์กรประกอบด้วยหน่วยราชการ มหาวิทยาลัย
กรมประชาสัมพันธ์ สือ่ ต่าง ๆ องค์กรในชุมชน บุคคล คณะบุคคล ได้เข้ามา
ร่วมในกิจกรรมทีแ่ ตกต่างหลากหลาย แต่มเี ป้าหมายคล้ายกันคือ การเข้ามา
มีส่วนร่วมในการสร้างความรัก ความอบอุ่น ความหวัง ก�ำลังใจให้กับ
ผู้ต้องขัง ช่วยให้ผู้ต้องขังสามารถใช้เวลาในเรือนจ�ำอย่างมีคุณค่า มีชีวิต
ที่ มี คุ ณ ภาพ และมี ภู มิ คุ ้ ม กั น ที่ แ ข็ ง แรงเมื่ อ ได้ อ อกไปใช้ ชี วิ ต ในสั ง คม
ภายนอกอีกครั้ง
ในส่วนนี้ของบทความเป็นการน�ำเสนอการสร้างชุมชนแห่งความ
ห่วงใยในเรือนจ�ำผ่านภาคปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี (good
practices) ได้แก่ (1) การจัดบริการทันตสุขภาพเชิงรุก (2) การสร้าง
สุ ข ภาพแบบองค์ ร วมผ่ า นการฝึ ก โยคะ (3) การสร้ า งพลั ง ชี วิ ต ผ่ า น
การท�ำงานที่มีคุณค่า (4) การสร้างความสุขผ่านการปลูกผักและต้นไม้
และ (5) การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของเรือนจ�ำผ่านการน�ำเสนอความสามารถ
และผลงานของผู้ต้องขัง
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การจัดบริการทันตสุขภาพเชิงรุก
กิจกรรมนีม้ ที มี่ าจากการทีเ่ รือนจ�ำมีขอ้ จ�ำกัดในการจัดหาทันตแพทย์
เข้ามาดูแลทันตสุขภาพของผู้ต้องขัง และทางเรือนจ�ำมีข้อจ�ำกัดมากมาย
ในการพาผูต้ อ้ งขังออกไปพบทันตแพทย์ภายนอกเรือนจ�ำ ผูต้ อ้ งขังจ�ำนวนมาก
จึงมีสุขภาพฟันที่เสื่อมโทรม มีผลทางลบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของ
ผูต้ อ้ งขัง ผูต้ อ้ งขังบางคนมีปญ
ั หาถึงระดับทีไ่ ม่สามารถด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน
ได้อย่างปกติสขุ เช่น ผูต้ อ้ งขังหญิงทีไ่ ม่มฟี นั แม้แต่ซเี่ ดียวท�ำให้ไม่สามารถ
เคี้ ย วอาหารได้ จากการพู ด คุ ย กั บ ผู ้ ที่ ก� ำ ลั ง ประสบปั ญ หานี้ พ บว่ า
การพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การเลือกกินแต่อาหารอ่อน หรือ
น�ำอาหารที่เรือนจ�ำจัดให้มาบดด้วยช้อนให้ละเอียดมากที่สุดก่อนจะกลืน
หรือบางคนก็ใช้เหงือกบดอาหารแทนฟัน แต่ทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าจะ
มีอาการปวดท้องหรือไม่สบายในท้อง โดยเฉพาะท้องอืดบ่อยมาก ซึ่งน่า
จะเป็นเพราะอาหารไม่ยอ่ ย ในทางทันตสุขภาพมองว่าการกินในลักษณะนี้
เป็นอันตรายกับสุขภาพมาก เพราะอาจท�ำให้ร่างกายได้รับสารอาหาร
ไม่ครบหมู่ รวมทั้งน�ำไปสู่การโรคกระเพาะและล�ำไส้ ในบางกรณีผู้ต้องขัง
มีอ าการปวดฟั น เพราะฟัน ผุ ซึ่ง สามารถใช้วิธี ก ารอุ ด ฟั น ได้ แต่ ด ้ ว ย
ข้อจ�ำกัดดังได้กล่าวไปแล้ว ท�ำให้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพฟันส่วนใหญ่
ยุตปิ ญ
ั หาลงด้วยการถอนฟัน เมือ่ มีการถอนฟันแต่ไม่มกี ารให้บริการใส่ฟนั
ท�ำให้ฟนั เริม่ รวน และมีอาการผุตอ่ เนือ่ ง จึงยิง่ ท�ำให้สภาวการณ์ของปัญหา
ทันตสุขภาพในเรือนจ�ำมีปัญหาอย่างรุนแรง
ทางเรื อ นจ� ำ ได้ ข อความร่ ว มมื อ จากโรงพยาบาลจั ง หวั ด เข้ า มา
ให้บริการแก่ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำเป็นครั้งคราว แต่โรงพยาบาลก็ยังคงมี
ข้ อ จ� ำ กั ด ในเรื่ อ งบุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละงบประมาณ ส่ ว นหนึ่ ง
เป็นเพราะระบบการให้บริการทันตสุขภาพในเรือนจ�ำยังมิได้ถูกจัดเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของระบบการให้บริการในฐานะเป็นประชาชนกลุ่มเฉพาะ
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ทีค่ วรจัดบริการอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ งโดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขัง
มีทันตสุขภาพที่ดี โดยค�ำนึงถึงลักษณะเฉพาะของผู้ต้องขังที่ไม่สามารถ
เข้ามาบริการด้วยตนเองเหมือนประชาชนโดยทัว่ ไป การให้บริการทันตสุขภาพ
ในเรือนจ�ำควรเป็นระบบการให้บริการเชิงรุก มีการจัดงบประมาณเฉพาะ
ของเรือนจ�ำที่ชัดเจน และมีรูปแบบการด�ำเนินงานที่เข้าไปหาผู้รับบริการ
อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2557 ทีมนักวิจัยได้ประสานงานกับคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เพื่อขอให้จัดหน่วยทันตกรรม
เคลือ่ นทีพ่ ระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
เข้าไปบริการผู้ต้องขัง โดยในครั้งแรกของการเข้าไปให้บริการ สามารถ
ให้บริการถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน ให้กับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำ
กลางราชบุรีได้ถึง 200 คน
การได้รับความร่วมมือจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว. ได้เปิด
พื้นที่ให้คณาจารย์ซึ่งเป็นทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่
ได้เข้ามาในเรือนจ�ำ ได้สัมผัสชีวิตของผู้ที่ต้องเข้ามาอยู่ในสถานที่ซึ่งขาด
อิสรภาพ ได้เรียนรู้ปัญหาที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพปากและฟันของ
ผู้ต้องขัง หลังจากได้เข้าไปให้บริการทางทันตกรรมในแดนหญิงของเรือน
จ�ำกลางราชบุรีเป็นครั้งแรก ทีมนักวิจัยได้ประสานงานขอความร่วมมือกับ
ทีมทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว. ให้บรรจุ
การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ไว้ในตารางการท�ำงานของคณะ โดยใน
ปี 2558 และปี 2559 ได้เข้าไปให้บริการทีเ่ รือนจ�ำกลางราชบุรี โดยได้เพิม่
การให้บริการใส่ฟันปลอมและผ่าฟันคุด ซึ่งทั้ง 2 อย่างเป็นการให้บริการ
ที่ค่อนข้างยากล�ำบากส�ำหรับหน่วยเคลื่อนที่ เช่น ในการท�ำฟันปลอม
ทีมทันตแพทย์ได้พิมพ์ฟันและมีทีมมาท�ำฟันปลอมด้วย เพื่อวันรุ่งขึ้นจะได้
ใส่ฟันได้เลย ดังนั้นแม้การบริการผู้ต้องขังทั่วไปจะหยุดในเวลาประมาณ
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17:00 น. แต่เมื่อรับประทานอาหารเย็นแล้ว ทีมท�ำฟันปลอมก็ยังกลับมา
ท�ำฟันปลอมอยู่จนถึง 1 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น โดยมีคนอื่น ๆ ในทีมมา
อยู่เป็นก�ำลังใจ นอกจากนี้ ผู้บัญชาการเรือนจ�ำ ผู้บังคับแดนหญิง และ
เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำบางคนก็มาอยู่ร่วมเป็นเพื่อนด้วย ในวันรุ่งขึ้นผู้ต้องขัง
ที่พิมพ์ฟันปลอมไว้จำ� นวน 40 คน ได้รับการใส่ฟันเรียบร้อย
เวลาต่อมาได้มีการขยายการให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ของ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว. ไปยังแดนหญิงของเรือนจ�ำกลางอุดรธานี
เนือ่ งจากเรือนจ�ำกลางอุดรธานีมขี นาดเล็ก การออกหน่วยทันตกรรมเคลือ่ นที่
โดยใช้เวลา 2 วัน สามารถให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด
และใส่ฟนั ปลอม ให้กบั ผูท้ มี่ ปี ญ
ั หาและต้องการรับบริการได้เกือบหมดทุกคน
ในส่วนของการท�ำฟันปลอม นอกจากการพิมพ์ฟนั ในวันแรกและใส่ฟนั ปลอม
ในวันทีส่ องแล้ว ยังมีการพิมพ์ฟนั ของผูท้ ตี่ อ้ งใส่ฟนั หลายซี่ และน�ำแบบฟัน
กลับไปท�ำฟันปลอมที่กรุงเทพฯ จากนั้นจึงน�ำฟันปลอมมาให้ผู้ต้องขัง
โดยทางเรือนจ�ำได้นำ� ผูต้ อ้ งขังออกไปใส่ฟนั ทีค่ ลินกิ ทันตกรรมในโรงพยาบาล
การให้บริการทันตสุขภาพในเรือนจ�ำกลางราชบุรีและเรือนจ�ำกลาง
อุดรธานี ด�ำเนินไปด้วยความตืน่ เต้นของผูต้ อ้ งขังทีต่ า่ งรอคอยการเข้ามาของ
หน่วยทันตกรรมเคลือ่ นทีม่ าเป็นเวลานาน แต่ละคนต่างมีปญ
ั หาแตกต่างกัน
บางคนต้องทนปวดฟันมาอย่างต่อเนื่อง บางคนอยากอุดฟันเพราะเห็น
ฟันของตนเองผุมากขึ้นทุกวันและไม่อยากให้ต้องสูญเสียฟันไปในที่สุด
ผูท้ ตี่ อ้ งการใส่ฟนั ปลอมก็รอคอยวันนีม้ าเป็นปี ๆ จนบางคนหมดหวังไปแล้ว
ภาพของทันตแพทย์ทตี่ งั้ ใจท�ำงานจนแทบไม่มกี ารหยุดพักแม้แต่ดมื่ น�ำ้ หรือ
ไปห้องน�ำ้ และภาพของผู้ต้องขังที่นั่งรอคิวของตนเอง เมื่อถูกเรียกชื่อก็มี
สีหน้าแสดงความยินดีอย่างเก็บไม่อยู่ ภาพของคนที่ได้รับบริการแล้ว
และเดินออกมา แม้จะเจ็บแต่ก็ยิ้ม ยกมือไหว้ขอบคุณคุณหมอ เจ้าหน้าที่
และทุกคนในที่นั้น ท�ำให้ทุกคนที่ได้เห็นมีความสุข ทุกคนต่างเร่งมือเพื่อ
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จะให้การรักษาให้มากทีส่ ดุ แต่ไม่มคี นบ่นว่าเหนือ่ ย การท�ำงานของทุกคน
ในหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ไม่เพียงมีประสิทธิภาพ แต่ยังเป็นการท�ำงาน
ด้วยจิตใจทีป่ รารถนาจะช่วยผูต้ อ้ งขัง ส่วนผูต้ อ้ งขังทัง้ ทีไ่ ด้ทำ� ฟันและไม่ได้ทำ�
ต่างก็ร้สู กึ ซาบซึ้งในน�้ำใจของทีมทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ทพี่ ยายามจะให้
ผู้ต้องขังได้รับการบริการให้มากที่สุด
ในส่วนของเจ้าหน้าทีเ่ รือนจ�ำ ก็ตอ้ งมีการเตรียมงานอย่างเป็นระบบ
เริ่มจากการส�ำรวจปัญหาและความต้องการของผู้ต้องขังหญิง โดยแยก
รายชื่อออกเป็นผู้ที่ต้องการใส่ฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ใส่ฟันปลอม
และถอนฟันคุด จากนั้นต้องมีการจัดเตรียมพื้นที่ส�ำหรับการให้บริการ
ประเภทต่าง ๆ ต้องมีการจัดหาบริเวณที่จะวางเตียงท�ำฟัน เตรียมเรื่อง
ระบบไฟให้เพียงพอกับการใช้งาน เตรียมระบบน�ำ้ ในส่วนของการผ่าฟันคุด
ต้องเตรียมห้องที่มีแอร์คอนดิชั่นเพื่อท�ำเป็นห้องปลอดเชื้อ เรือนจ�ำต้องน�ำ
ห้องเด็กมาท�ำเป็นห้องศัลยกรรมชัว่ คราว นอกจากนีเ้ รือนจ�ำยังได้จดั เตรียม
เครื่องดื่ม อาหารว่าง ไว้ให้กับทีมทันตกรรมเคลื่อนที่ตลอดทั้งวัน การให้
การต้อนรับอย่างอบอุ่นและจัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
เรื อ นจ� ำ ท� ำ ให้ ที ม งานหน่ ว ยทั น ตกรรมเคลื่ อ นที่ ฯ มี ค วามประทั บ ใจ
มีความสุข และยินดีที่จะมาให้บริการในครั้งต่อไป
ผลการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วกับการน�ำหน่วยทันตแพทย์เคลือ่ นทีเ่ ข้าไป
ให้บริการแก่ผตู้ อ้ งขังหญิงชีใ้ ห้เห็นว่า ในพืน้ ทีซ่ งึ่ มีขอ้ จ�ำกัดส�ำหรับผูม้ ปี ญ
ั หา
เกีย่ วกับสุขภาพปากและฟันจะเข้าถึงบริการนัน้ การจัดให้มหี น่วยทันตกรรม
เคลือ่ นทีเ่ ข้าไปให้บริการเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ จะช่วยให้ผตู้ อ้ งขัง
มีสขุ ภาพปากและฟันดีขนึ้ อย่างเห็นได้ชดั การมีปญ
ั หาเกีย่ วกับปากและฟัน
เป็นสภาวะที่บ่อนท�ำลายคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น
การไม่มีฟันเพื่อเคี้ยวอาหารท�ำให้บุคคลประสบปัญหาในการรับประทาน
อาหาร ซึ่งนอกจากจะไม่ได้รับสารอาหารครบถ้วนแล้วยังเป็นอันตรายต่อ
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ระบบขับถ่ายด้วย หรือกรณีการมีปญ
ั หาฟันคุด ท�ำให้บคุ คลได้รบั ความเจ็บปวด
ทุกข์ทรมานติดต่อกันเป็นเวลานาน ท�ำให้สุขภาพกายและใจเสื่อมโทรม
หรือการที่ผู้ต้องขังมีปัญหาฟันผุและไม่ได้รับการดูแลอุดฟัน ในที่สุดก็จะ
น�ำไปสู่การต้องถอนฟัน ท�ำให้ขาดฟันส�ำหรับการเคี้ยวอาหารและยังอาจ
ท�ำให้ฟนั ซีอ่ นื่ ๆ ได้รบั ผลกระทบไปด้วย ดังนัน้ การด�ำเนินการในเชิงระบบ
ให้มีหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการในเรือนจ�ำจึงเป็น
สิง่ จ�ำเป็นในการสร้างเสริมสุขภาวะของผูต้ อ้ งขัง นโยบายการพัฒนาสุขภาพ
ผูต้ อ้ งขังจึงควรต้องรวมเรือ่ งของการให้บริการทีเ่ กีย่ วกับทันตกรรมไว้ในระบบ
การให้บริการด้วย

การสร้างสุขภาพแบบองค์รวมผ่านการฝึกโยคะ
การใช้ชวี ติ ในเรือนจ�ำของผูต้ อ้ งขังต้องเผชิญกับความกดดันนานัปการ
ไม่ว่าจะเป็นสภาพที่แออัด การขาดแคลนสิ่งอ�ำนวยความสะดวกซึ่งเป็น
สิ่งจ�ำเป็นพื้นฐานในการด�ำรงชีวิต การต้องท�ำทุกสิ่งตามตารางเวลาและ
อยู่ภายใต้ระเบียบวินัยที่เข้มงวด โยคะเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้
การควบคุมตัวเองด้วยการฝึกปฏิบตั ิ โยคะช่วยให้ผฝู้ กึ มีสมาธิ และผ่อนคลาย
จากความตึงเครียดและความทุกข์ทรมาน การฝึกโยคะมิได้มุ่งหมายเพียง
แค่การออกก�ำลังกาย แต่เป็นการฟื้นฟูและเยียวยาแบบองค์รวม ท�ำให้
ผู้ฝึกสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีกับตนเอง และ
มีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กฎระเบียบและสิ่งแวดล้อม
ในเรือนจ�ำได้เป็นอย่างดี การฝึกโยคะแต่ละท่า ผูฝ้ กึ จะต้องมีสมาธิ ก�ำหนด
ลมหายใจให้สอดคล้องกับการแสดงออกทางร่างกาย ผู้ที่ขาดสมาธิ (เช่น
มีความวิตกกังวล คิดถึงเรือ่ งอืน่ ๆ ทีผ่ า่ นมา หรือทีจ่ ะเกิดขึน้ หรือโกรธผูอ้ นื่ )
จะขาดพลังกายและพลังจิตในการควบคุมตนเองท�ำให้ไม่สามารถควบคุม
ท่าโยคะได้ ผู้ที่สามารถฝึกโยคะได้ดีจะตระหนักถึงพลังของตนเอง และ
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มีความเชือ่ มัน่ ว่าหากมีความอดทน และความมุง่ มัน่ ก็ยอ่ มสามารถท�ำอะไร
ได้ส�ำเร็จ
จุดมุ่งหมายของการฝึกโยคะไม่ใช่การรักษาหรือการขจัดโรคภัยให้
หมดไป แต่เป็นการจัดการเงือ่ นไขต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาวะทางร่างกาย
ทั้งนี้เพราะสภาวะของร่างกายเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
แบบแผนทางด้านสุขภาพ และสภาวะแวดล้อม โดยร่างกายสามารถ
ตอบสนองในทางลบหรือทางบวกกับเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ การฝึกโยคะ
เป็นการพยายามเปลีย่ นการตอบสนองในทางลบให้เป็นไปในทางบวก ดังนัน้
การรักษาหรือการขจัดโรคจึงไม่ใช่ตวั ชีว้ ดั สุขภาพ แต่การจัดการกับปัญหา
เงื่อนไขของสภาวะร่างกายอย่างเหมาะสมคือสิ่งบ่งบอกสภาวะทางด้าน
สุขภาพ บุคคลอาจจะถูกคุกคามโดยโรคที่เป็นอันตรายต่อชีวิต แต่ถ้าหาก
บุคคลสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม โรคนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่คุกคามชีวิต
ของผู้นั้นอีกต่อไป เพราะบุคคลสามารถเอาชนะมันได้ (Sahi, 2010)
การฝึ ก โยคะเริ่ ม ด� ำ เนิ น งานที่ เ รื อ นจ� ำ กลางราชบุ รี โดยผู ้ ส อน
ได้ท�ำความเข้าใจกับผู้สมัครเรียนว่าต้องมาเข้าเรียนให้ตรงเวลา กลุ่มที่
ต้องเริม่ ฝึกแต่เช้า ให้มาฝึกโยคะก่อนแล้วจึงไปอาบน�ำ้ และรับประทานอาหาร
ทางเรือนจ�ำได้ให้ความร่วมมือด้วยการจัดเวลาส�ำหรับผูเ้ ข้ารับการฝึกโยคะ
ให้สอดคล้องกับเวลาเรียน เช่น การปล่อยตัวผู้ต้องขังออกจากเรือนนอน
ก่อนเวลาที่ก�ำหนดไว้ การอาบน�้ำล่าช้าไปบ้าง หรือรับประทานอาหาร
ในภายหลัง หรือผูท้ ตี่ อ้ งท�ำงานก็ได้รบั อนุญาตให้หยุดงานในช่วงเวลาทีม่ า
ฝึกโยคะได้ ท�ำให้ผู้ต้องขังรู้สึกสบายใจที่จะเข้าฝึกโยคะ
การฝึกโยคะช่วยให้ผู้ต้องขังเคลื่อนออกจากสภาวะที่ตกอยู่ภายใต้
การก�ำกับของระบบของเรือนจ�ำจนมองข้ามความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่มี
สุขภาพแข็งแรง รู้จักดูแลตนเองภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีข้อจ�ำกัดใน
หลาย ๆ ด้าน การฝึกโยคะท�ำให้ผู้ต้องขังตระหนักว่าสามารถจัดการให้
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ร่างกายเป็นอย่างที่ต้องการได้ การเคลื่อนไหว การหายใจ และท่าต่าง ๆ
ของโยคะ ช่วยให้ร่างกายยืดหยุ่น กล้ามเนื้อแข็งแรง เลือดไหลเวียนได้ดี
ท� ำ ให้ ห ายจากอาการที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความไม่ ส บาย เช่ น การปวดเมื่ อ ย
การนอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ท้องผูก อาหารไม่ย่อย นอกจากนี้ ผู้ที่มี
อาการของโรคเรื้อรัง เช่น ความดันสูง เบาหวาน ไมเกรน ยังรู้สึกว่า
ร่างกายเริม่ เป็นปกติ ไม่มโี รคภัยรบกวน ผูเ้ ข้ารับการฝึกโยคะเริม่ ตระหนัก
ว่าตนเองสามารถดูแลให้สุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ และ
ยังสามารถฝึกให้สงบเยือกเย็น การฝึกโยคะได้เปิดพื้นที่ให้คนตระหนักถึง
ความเป็นไปได้ในอันที่จะดูแลตนเอง ไม่ปล่อยตัวเองไปตามยถากรรม
เป็นการเปลีย่ นแปลงจากสภาวะของร่างกายทีเ่ ซือ่ งหรือสยบยอม (docile
body) ไปสู่สภาวะของการรู้จักตนเอง (know yourself) ซึ่งมีนัยถึง
การดูแลตนเอง (take care of yourself) ท�ำให้ผู้ฝึกได้รู้จักการใช้ชีวิต
ที่มีอิสรภาพ (practices of freedom) จากภายใน
ในเวลาต่ อมา เรือนจ� ำกลางราชบุรีไ ด้พั ฒ นาเป็ นศู นย์ (hub)
การฝึกครูโยคะ โดยเงื่อนไขที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินกิจกรรมการฝึกโยคะ
ในเรือนจ�ำคือ เรือนจ�ำจะต้องมีครูผู้ฝึกโยคะให้กับผู้ต้องขัง ซึ่งการจ้าง
ครูโยคะเข้ามาสอนในเรือนจ�ำเป็นไปได้ยาก เพราะเรือนจ�ำมีข้อจ�ำกัดใน
เรื่องงบประมาณ และในบางท้องที่แม้จะมีงบประมาณก็ไม่สามารถหา
ครูโยคะเข้าไปสอนในเรือนจ�ำได้ โครงการนี้จึงได้ริเริ่มการฝึกผู้ต้องขัง
ให้เป็นครูโยคะเพือ่ สอนโยคะให้กบั ผูต้ อ้ งขังอืน่ ๆ ต่อมาเรือนจ�ำกลางอุดรธานี
ส่งผู้ต้องขังหญิงจ�ำนวน 25 คน มาฝึกเป็นครูโยคะที่เรือนจ�ำกลางราชบุรี
เป็นแห่งแรก กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมราชทัณฑ์ส่งผู้ต้องขัง
จากเรื อ นจ� ำ ต่ า ง ๆ มาฝึ ก เป็ น ครู โ ยคะที่ เ รื อ นจ� ำ กลางราชบุ รี ได้ แ ก่
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เรือนจ�ำจังหวัดมหาสารคาม ทันฑสถานหญิง
พิษณุโลก เรือนจ�ำจังหวัดกาญจนบุรี และเรือนจ�ำกลางระยอง
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นอกจากการฝึกครูโยคะจะช่วยให้เรือนจ�ำต่าง ๆ มีครูโยคะซึ่งเป็น
ผู้ต้องขังสอนผู้ต้องขังด้วยกันแล้ว ยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
กับผู้ซึ่งได้รับการฝึกให้เป็นครูโยคะด้วย เพราะนอกจากครูโยคะจะต้องมี
ความเข้าใจในหลักการของโยคะ มีความสามารถในการเล่นโยคะ และมี
ความสามารถในการสอนโยคะอย่างถูกต้องแล้ว การเป็นครูโยคะยังได้
ปรับ สถานะของการเป็น ผู้ต้องขัง ไปสู่ก ารเป็นครู โยคะ ผู ้ ต ้ อ งขั ง มอง
ความเป็นครูว่าจะต้องท�ำให้สิ่งดี ๆ ให้กับลูกศิษย์ของตนเอง เมื่อทุกคน
ได้รับการมอบหมายให้เป็นครูพี่เลี้ยงให้กับใคร แต่ละคนก็พยายามท�ำ
หน้าที่ในการสอนอย่างดีที่สุด และยังรวมไปถึงการให้ความเอาใจใส่ดูแล
สารทุกข์สุขดิบของผู้ต้องขังซึ่งมาจากเรือนจ�ำต่าง ๆ ว่าต้องจากบ้านของ
ตนเองมา จึงให้การดูแลช่วยเหลือ ท�ำให้ผซู้ งึ่ เดินทางมาฝึกเป็นครูโยคะได้
ซึมซับความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อครูของตนเอง และมองว่าจะต้องท�ำให้สิ่งดี ๆ
ให้กบั ลูกศิษย์ของตนเองต่อไปด้วยการท�ำหน้าทีใ่ นการสอนอย่างดีทสี่ ดุ และ
ยังรวมไปถึงการให้ความเอาใจใส่ดแู ลสารทุกข์สขุ ดิบของผูท้ เี่ ป็นลูกศิษย์ดว้ ย
โครงการนีเ้ ริม่ ต้นจากการตัง้ เป้าหมายว่าอยากเห็นผูต้ อ้ งขังซึง่ เข้ามา
ฝึกโยคะเป็นครูที่ดี มีความรับผิดชอบในการสอน สอนโดยไม่หวงวิชา
มีเมตตาต่อผู้เรียน ไม่ข่มขู่ผู้เรียนให้กลัวเกรง แต่ใช้ความรักและความ
เอื้ออาทรและการเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน
การเป็นครูโยคะได้เปิดพืน้ ทีใ่ ห้ผตู้ อ้ งขังตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองซึง่ แตกต่าง
จากการเป็นผู้ฝึกโยคะทั่วไป ความสัมพันธ์ที่ผู้ต้องขังมีกับอาจารย์ผู้สอน
โยคะซึ่งเป็นเป็นความเอื้ออาทร ความผูกพัน การให้อภัย การให้ก�ำลังใจ
และความรัก ท�ำให้ผตู้ อ้ งขังตระหนักในคุณค่าของตนเองทีย่ งั มีคนทีร่ กั และ
ห่วงใย ท�ำให้สามารถควบคุมตนเองและดูแลตนเอง ขณะเดียวกันก็ดูแล
คนอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะการดูแลผู้ต้องขังที่สมัครเข้ามาฝึกโยคะในรุ่น
ต่อ ๆ มา
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การสร้างพลังชีวิตผ่านการท�ำงานที่มีคุณค่า
ฐานคิดในการจัดระเบียบเรือนจ�ำคือ การก�ำหนดให้ความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเป็นความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง โดยเจ้าหน้าที่
เป็นผูค้ วบคุมสัง่ การ ส่วนผูต้ อ้ งขังต้องท�ำตามโดยไม่ขดั ขืนต่อรอง ผูต้ อ้ งขัง
ถูกหล่อหลอมให้มีการสอดส่องการกระท�ำของกันและกันอยู่ตลอดเวลา
ท�ำให้บรรยากาศของเรือนจ�ำมีลักษณะของการไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ไม่มชี วี ติ ชีวา ไม่อบอุน่ และไม่เป็นมิตร ทีผ่ า่ นมาการสร้างงานภายในเรือนจ�ำ
มีแนวโน้มจะมีวตั ถุประสงค์สำ� คัญเพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังได้ใช้เวลาทีม่ อี ยูใ่ นแต่ละ
วันให้เกิดประโยชน์ และยังช่วยให้เวลาในแต่ละวันที่ดูเหมือนจะเชื่องช้า
ได้ผา่ นพ้นไปได้เร็วขึน้ นอกจากนี้ การท�ำงานยังเป็นเครือ่ งมือของเรือนจ�ำ
ในการควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในระเบียบวินัยตามที่กำ� หนดไว้
ถึงแม้วา่ การท�ำงานจะมีสว่ นช่วยให้ผตู้ อ้ งขังได้ใช้เวลาในแต่ละวันให้
ผ่านไปโดยไม่ต้องทุกข์ทรมานมากนัก แต่ส�ำหรับผู้ต้องขังจ�ำนวนมากแล้ว
ชีวิตในเรือนจ�ำก็ยังเป็นชีวิตที่แห้งแล้ง หดหู่ และมีความเศร้าอยู่ลึก ๆ
ความทุกข์อนั เกิดจากการต้องพรากจากครอบครัว เพือ่ น พีน่ อ้ ง ต้องพราก
จากชีวิตที่อบอุ่นและคุ้นเคย ต้องพรากจากอิสระเสรีที่จะท�ำสิ่งต่าง ๆ
ต้องมาอยู่ในกฎเกณฑ์ ระเบียบวินัย และค�ำสั่ง ท�ำให้ชีวิตของผู้ต้องขังไม่
ต่างจากต้นไม้ใหญ่ทถี่ กู ถอนรากอย่างไม่ทะนุถนอม และน�ำมาปลูกในทีใ่ หม่
โดยผู้ปลูกคาดหวังว่าต้นไม้จะยังคงรักษาตัวเอง ปรับตัว และเจริญเติบโต
ในพื้นที่ใหม่ได้โดยไม่บุบสลาย เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้และเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้
ภาคปฏิบัติการของการสร้างชุมชนแห่งความห่วงใยให้ความส�ำคัญ
กับการสร้างสิ่งที่ขาดหายไปเมื่อบุคคลต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ อันได้แก่
พลังชีวิต ซึ่งสามารถสร้างผ่านกิจกรรมที่เป็นผลงานสร้างสรรค์และจาก
ความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ระหว่างผู้ต้องขังกับเจ้าหน้าที่ และระหว่าง
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ผูต้ อ้ งขังด้วยกันเอง กิจกรรมของโครงการมิได้มงุ่ เป้าหมายไปทีก่ ารให้ผตู้ อ้ งขัง
ท� ำ งานเพื่ อ ใช้ เ วลาแต่ ล ะวั น ให้ ห มดไปเท่ า นั้ น แต่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
กระบวนการเรียนรูแ้ ละฝึกทักษะในการผลิตผลงานสร้างสรรค์ โดยให้ทกุ ฝ่าย
มีส่วนร่วมในการเลือกผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การวางแผนการตลาด และการแบ่งผลได้ในรูปของเงินปันผลให้กบั ผูต้ อ้ งขัง
การท�ำกิจกรรมมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายแทนการสั่งการ
ให้ผู้ต้องขังท�ำตามค�ำสั่ง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูต้ อ้ งขังกับเจ้าหน้าที่ ในระดับบุคคล ผูต้ อ้ งขังมีโอกาสตัดสินใจว่าต้องการ
สมัครเข้าท�ำงานใด เมือ่ เข้ากลุม่ การท�ำงานก็มโี อกาสร่วมวางแผน ร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ ท�ำให้ได้เรียนรูก้ ารท�ำงานร่วมกัน เนือ่ งจากงานทีท่ ำ� ไม่มลี กั ษณะ
ของการแบ่งงานกันท�ำแบบสายพานเครือ่ งจักร ผูต้ อ้ งขังจึงมีโอกาสได้เรียนรู้
การท�ำงานทุกขั้นตอน สามารถเรียนรู้ระบบงาน ท�ำให้ผู้ต้องขังเกิดพลัง
สร้างสรรค์ ไม่รสู้ กึ เบือ่ หน่ายในการท�ำงาน เมือ่ งานเสร็จก็มคี วามภาคภูมใิ จ
อยากผลิตงานชิ้นอืน่ ๆ ต่อไป นอกจากนี้ ผู้ต้องขังยังได้เรียนรู้การท�ำงาน
ร่วมกับคนอื่น ๆ ทั้งกับผู้ต้องขังด้วยกันเอง นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญหรือ
วิทยากรทีเ่ ข้ามาสอน ท�ำให้เกิดความไว้วางใจ มีศรัทธาในผูอ้ นื่ และตระหนัก
ในคุณค่าของตนเอง
นอกจากนี้ ผู้ต้องขังยังรู้สึกว่าตนเองมีสถานะเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ สามารถบอกกับเจ้าหน้าทีไ่ ด้วา่ ต้องการวัสดุแบบใด หรือวัสดุ
ทีเ่ จ้าหน้าทีซ่ อื้ มาให้อาจยังไม่เหมาะสมทีจ่ ะมาท�ำผลิตภัณฑ์ ส่วนเจ้าหน้าที่
ก็เปิดใจรับฟังความต้องการและข้อเสนอแนะจากผูต้ อ้ งขังมากขึน้ ทุกฝ่าย
เกิดความรูส้ กึ ร่วมกันว่า ผลผลิตทีเ่ กิดจากฝีมอื ผูต้ อ้ งขังสามารถน�ำชือ่ เสียง
มาสู่เรือนจ�ำ ท�ำให้เรือนจ�ำมองเห็นพลังริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้ต้องขัง
มีความยืดหยุน่ ทีจ่ ะให้ผตู้ อ้ งขังจัดการบริหารการผลิตและควบคุมคุณภาพ
ผลผลิตกันเอง ขณะที่ผู้ต้องขังท�ำงาน ไม่จ�ำเป็นต้องมีผู้คุมมาอยู่ด้วย
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ตลอดเวลา เพียงแต่คอยดูอยู่ห่าง ๆ ท�ำให้ผู้ต้องขังรู้สึกผ่อนคลาย จิตใจ
ที่เคยแห้งแล้งกลับมามีชีวิตชีวา รู้สึกภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง รู้สึก
ว่าตนเองมีคุณค่า กระบวนการท�ำงานประกอบด้วย
(1) การรับสมัครผู้สนใจจะเรียนรู้การท�ำผลิตภัณฑ์ ทางโครงการ
เริ่มต้นด้วยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ผ้าบาติก เทียนหอม ตุ๊กตา
โครเชต์รปู แบบต่าง ๆ การพับกระดาษออริกามิ ดอกไม้ปน้ั จากดิน โดยให้
ผู้สนใจมาลงชื่อสมัคร โดยทางแดนหญิงจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมส�ำหรับ
การอบรมเพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังเข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบตั ไิ ด้อย่างผ่อนคลาย
(2) การศึ ก ษาตั ว อย่ า งของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ว างขายในท้ อ งตลาด
การหาความรู้เริ่มต้นจากนักวิจัย และเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ ได้ช่วยกันจัดหา
แคตตาล็อคผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศมาให้ผู้ต้องขังดูว่าใน
แวดวงของผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ มีลกั ษณะเป็นอย่างไร เช่น การน�ำแคตตาล็อค
ตุก๊ ตาไหมพรมมาให้ผรู้ บั การอบรมดู ซึง่ เป็นทีส่ นใจของผูต้ อ้ งขังมาก เพราะ
มีความสวยงามทั้งแบบและสี นอกจากนี้วิทยากรยังได้น�ำผลิตภัณฑ์ที่มี
วางขายในตลาดเมืองไทยมาให้ดเู ป็นตัวอย่าง ท�ำให้ทกุ คนเรียนรูว้ า่ ผลิตภัณฑ์
แต่ ล ะอย่ า งมี ก ารออกแบบและการใช้ วั ส ดุ ที่ แ ตกต่ า งหลากหลายและ
มีความสวยงาม การจะริเริ่มท�ำผลิตภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันนี้ออกสู่
ท้องตลาดจะต้องสามารถแข่งขันกับสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วด้วย
(3) การหาผูเ้ ชีย่ วชาญมาให้ความรูเ้ พิม่ เติม โครงการได้เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม เช่น วิทยากร
ผู้สอนการท�ำผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท�ำผ้าบาติก
เคยสอนให้ชุมชนหลายแห่งสามารถท�ำผ้าบาติกขายจนกลายเป็นอาชีพ
หลักได้ วิทยากรได้พยายามให้ความรูเ้ กีย่ วกับการท�ำผ้าบาติกในทุกขัน้ ตอน
ทั้งในด้านการออกแบบ การเลือกวัสดุ การเลือกสี และมีการสอนเทคนิค
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การท�ำให้ได้ผลผลิตทีส่ วยงาม การเรียนและฝึกทักษะโดยมีผู้เชีย่ วชาญมา
สอนสร้างบรรยากาศของการท�ำงานร่วมกัน
(4) การบริหารจัดการการผลิต ผู้ต้องขังมีข้อจ�ำกัดในการบริหาร
จัดการการผลิตด้วยตนเอง เพราะไม่สามารถติดต่อร้านค้าเพือ่ ซือ้ วัสดุหรือ
เลือกวัสดุทจี่ ะน�ำมาใช้ได้ดว้ ยตนเอง ต้องกระท�ำผ่านเจ้าหน้าทีข่ องเรือนจ�ำ
ในช่วงของการเรียนและการเริ่มการผลิต ทางโครงการเป็นผู้จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ทุกอย่างมาให้ รวมทั้งแนะน�ำแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพและมีความ
หลากหลายให้ดว้ ย ต่อมาเมือ่ ผูต้ อ้ งขังสามารถผลิตได้มากขึน้ ความต้องการ
วัสดุมมี ากขึน้ เจ้าหน้าทีเ่ รือนจ�ำได้เข้ามาช่วยในการจัดหาวัสดุมาให้ แต่ก็
เกิดปัญหาเกีย่ วกับวัสดุทไี่ ด้มาไม่ตรงกับความต้องการของผู้ต้องขัง การที่
ผู้ต้องขังมีความรู้และรู้จักการเลือกวัสดุมากขึ้น ทั้งจากครูผู้สอน และจาก
แคตตาล็อคต่าง ๆ ท�ำให้แยกแยะความเหมาะสมของวัสดุที่จะน�ำมาใช้
แต่การจะหาวัสดุให้ได้ตามความต้องการ ผู้จัดหาต้องมีความรู้และเวลา
ในการศึกษาตลาดวัสดุ เพราะจะมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่
พยายามรับฟังปัญหาต่าง ๆ และจัดหาวัสดุให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
(5) การขายผลิตภัณฑ์ เป้าหมายอีกประการหนึง่ ของการท�ำผลิตภัณฑ์
คือการให้ผู้ต้องขังมีรายได้จากการผลิต ซึ่งเรือนจ�ำมีระบบแบ่งเงินปันผล
ให้กับผู้ผลิตผลงาน คือหลังจากหักเงินลงทุนออกแล้ว เงินที่เป็นผลก�ำไร
ร้ อ ยละ 30 จะจั ด สรรคื น ในรู ป ของเงิ น ปั น ผลให้ กั บ ผู ้ ต ้ อ งขั ง ดั ง นั้ น
การหาตลาดเพือ่ จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จงึ มีความส�ำคัญ ทัง้ ในส่วนของการได้เงิน
ที่ลงทุนกลับมาเพื่อซื้อวัสดุใช้ท�ำต่อไป และเป็นเงินปันผลให้กับผู้ต้องขัง
มีการวางแผนการตลาดด้วยการให้ลกู ค้าสัง่ ซือ้ โดยตรง อาจเพือ่ ไปเป็นของ
ทีร่ ะลึกในวาระพิเศษต่าง ๆ เช่น วันแม่ วันวาเลนไทน์ วันปีใหม่ ซึง่ ผูส้ งั่ ซือ้
มีทงั้ ผูต้ อ้ งขังทัง้ หญิงและชาย ญาติพนี่ อ้ งของผูต้ อ้ งขัง ซึง่ ปรากฏว่าได้ผลดี
ดังนั้นจึงได้มีการขยายการตลาดในลักษณะนี้
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ภาพรวมการท�ำงานในลักษณะดังกล่าวข้างต้นได้เปิดมิติใหม่ของ
การท�ำกิจกรรมในเรือนจ�ำที่จะช่วยท�ำให้เรือนจ�ำค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนไปสู่
ชุมชนแห่งความห่วงใย ผู้ต้องขังมีโอกาสตัดสินใจว่าต้องการสมัครเข้า
ท�ำงานใด เมือ่ เข้ากลุม่ ท�ำงานก็มโี อกาสร่วมวางแผน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ท�ำให้ได้เรียนรู้การท�ำงานร่วมกัน เนื่องจากการงานที่ท�ำเป็นงานที่ไม่มี
ลักษณะของการแบ่งงานกันท�ำแบบสายพานเครื่องจักร ผู้ต้องขังได้เรียนรู้
การท�ำงานทุกขั้นตอน สามารถเรียนรู้งานได้ทั้งระบบงาน ท�ำให้ผู้ต้องขัง
เกิดพลังสร้างสรรค์ ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการท�ำงาน เมื่องานเสร็จก็มีความ
ภาคภูมิใจ อยากผลิตงานชิ้นอื่น ๆ ต่อไป นอกจากนี้ผู้ต้องขังยังได้เรียนรู้
การท�ำงานร่วมกับคนอืน่ ๆ ท�ำให้เกิดความไว้วางใจ มีศรัทธาในผูอ้ นื่ และ
ตระหนักในคุณค่าของตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น การท�ำงานยังช่วยให้ผู้ต้องขัง
มีรายได้ในรูปของเงินปันผลอีกด้วย ผูต้ อ้ งขังทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมล้วนมีความ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะ
ได้น�ำออกไปใช้เป็นงานอาชีพภายนอก

การสร้างสุขภาวะผ่านการปลูกผักและต้นไม้
โครงสร้างทางกายภาพของเรือนจ�ำถูกออกแบบให้มีความมั่นคง
ปลอดภัยและสะดวกกับการควบคุม โดยมีการจัดแบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็นส่วน ๆ
ตามวัตถุประสงค์ เช่น เรือนนอน โรงงานหรือสถานทีท่ ำ� งานในตอนกลางวัน
ที่รับประทานอาหาร พื้นที่อาบน�้ำและซักล้าง ผู้ต้องขังถูกก�ำหนดไว้อย่าง
ตายตัวว่าจะต้องอยูใ่ นพืน้ ทีใ่ ดในเวลาใด ในเรือนจ�ำซึง่ แดนหญิงมีขนาดเล็ก
อาจมีพนื้ ทีอ่ เนกประสงค์ให้ผตู้ อ้ งขังใช้เวลาในตอนกลางวัน ทัง้ การท�ำงาน
การจัดกิจกรรมบางอย่าง และการรับประทานอาหาร การใช้ชวี ติ ในเรือนจ�ำ
ต้องเป็นไปตามตารางเวลา กิจกรรมที่ต้องท�ำในตอนกลางวันถูกก�ำหนด
ไว้อย่างตายตัวคล้ายการท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตแบบ
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สายพาน ผูต้ อ้ งขังไม่มโี อกาสได้ใช้เวลาว่างในการปลูกต้นไม้ ดูแลสัตว์เลีย้ ง
หรือการเข้าครัวท�ำอาหารให้กับสมาชิกในครอบครัว อาหารในเรือนจ�ำ
ท�ำมาจากโรงครัวขนาดใหญ่ และมีลักษณะของการประกอบอาหารเพื่อ
เลี้ยงคนจ�ำนวนมาก แบบแผนการด�ำรงชีวิตในลักษณะนี้ยิ่งท�ำให้ผู้ต้องขัง
รูส้ กึ อ้างว้าง ชีวติ แห้งแล้ง ไม่มชี วี ติ ชีวา ขาดโอกาสในการท�ำสิง่ เล็ก ๆ น้อย ๆ
แต่มีคุณค่ากับชีวิต เช่น ปลูกต้นไม้ รดน�้ำต้นไม้ ปลูกผักไว้รับประทาน
หรือประกอบอาหารทีท่ ำ� จากพืชผักทีป่ ลูกไว้หลังบ้าน ผูต้ อ้ งขังหญิงบางคน
ไม่เคยได้จับหม้อ กระทะ ตะหลิว มาเป็นเวลาร่วม 10 ปี
ทีมคณะนักวิจัยจึงได้ปรึกษากับผู้บัญชาการเรือนจ�ำกลางราชบุรี
เจ้าหน้าที่ และผูต้ อ้ งขังบางคน ถึงความเป็นไปได้ทจี่ ะร่วมมือกันปลูกพืชผัก
ไว้ส�ำหรับการบริโภคของตนเอง การปลูกผักนอกจากจะท�ำให้ผู้ต้องขัง
ได้รบั ประทานผักสดปลอดสารพิษซึง่ เป็นประโยชน์กบั ร่างกายแล้ว การปลูก
พืชผักยังช่วยให้ผู้ต้องขังได้สัมผัสธรรมชาติ ได้ดูแลต้นไม้แม้จะเป็นต้นไม้
ทีป่ ลูกในกระถางเล็ก ๆ ได้เฝ้าดูการเจริญเติบโตของต้นไม้ ท�ำให้คลายเครียด
และมีจิตใจที่อ่อนโยนการปลูกต้นไม้ เป็นเสมือนการเปิดพื้นที่เล็ก ๆ ให้
ผู้ต้องขังได้ท�ำอะไรที่เป็นอิสระและมีประโยชน์กับตนเอง
เรือนจ�ำกลางราชบุรีมีพื้นที่ว่างอยู่พอสมควร แต่ก็ไม่มากพอที่จะใช้
ท�ำแปลงผักขนาดใหญ่ โครงการนี้จึงได้พยายามใช้ที่ว่างของเรือนจ�ำให้
เป็นประโยชน์ให้มากทีส่ ดุ เช่น การปลูกพืชแนวตัง้ ซึง่ จะช่วยประหยัดพืน้ ที่
การใช้ที่ว่างริมก�ำแพงให้เป็นประโยชน์ทุกตารางนิ้ว เมื่อมีการประกาศ
รับผู้สนใจเข้ามาร่วมโครงการ ปรากฏว่ามีผู้สนใจกันมาก จึงได้เริ่มต้นให้
ผูท้ เี่ คยมีประสบการณ์ในการปลูกพืชประมาณ 25 คน มาเป็นผูบ้ กุ เบิกงาน
โดยในวันแรกได้ให้วทิ ยากรซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งการปลูกพืชผักโดยไม่ใช้
สารเคมี มาสอนการเตรียมดินซึ่งมีความแข็งและปราศจากอาหารพืช
มีการน�ำหญ้าแห้งมาช่วยในการท�ำให้ดนิ มีความร่วนซุย การท�ำน�ำ้ ปุย๋ หมัก
จากเศษอาหาร
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นอกจากนี้ยังมีการท�ำสวนผักสาธิตเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เห็นวิธีการ
ในการท�ำสวนผักแบบประหยัดพื้นที่ โดยน�ำวัสดุใช้แล้วมาท�ำเป็นภาชนะ
เช่น ล�ำไม้ไผ่ ขวดน�้ำ ยางรถยนต์ กระป๋อง ฯลฯ มีการท�ำสวนแนวดิ่ง
ให้ดเู ป็นตัวอย่าง พืชผักทีน่ ำ� มาปลูกในแปลงสาธิตเป็นพืชพืน้ บ้านทีส่ ามารถ
น�ำมาประกอบอาหารหรือรับประทานเป็นผักสดได้ เช่น ใบกระเพรา
ใบโหระพา ใบแมงลัก ผักชีลาว ผักชีฝรั่ง ใบสะระแหน่ ตะไคร้ ฯลฯ
เมื่อสวนผักและพืชสมุนไพรเจริญเติบโต พื้นที่แห่งนี้สดชื่นด้วย
สีเขียวของพืชผักและต้นไม้ จึงมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นที่จัด
กิจกรรมอบรมเป็นครัง้ คราว เป็นทีร่ บั ประทานรับประทานอาหารของผูม้ าเยีย่ ม
และเป็นพักผ่อนหย่อนใจของผู้ต้องขัง รวมทั้งมีการเก็บเกี่ยวพืชผัก เช่น
ผักบุง้ จีน ผักคะน้า ผักกวางตุง้ มาแจกให้กบั ผูร้ ว่ มโครงการและหมุนเวียน
แจกไปให้ผู้ต้องขังอื่น ๆ ตามกองงาน ส่วนผักสวนครัว เช่น โหระพา
สาระแหน่ กระเพรา มะเขือ พริก ก็จะแบ่งปันให้กับผู้ต้องขังที่เข้าร่วม
โครงการขยะรีไซเคิล สามารถน�ำของที่ใช้แล้ว เช่น ขวดน�้ำ กระดาษ
กระป๋อง มาแลกกับผักได้ และยังมีการเก็บพืชสมุนไพรมาต้มและแจก
ให้กับผู้ต้องขังที่ต้องการในตอนบ่ายของทุกวัน

การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ใ หม่ ข องเรื อ นจ� ำ ผ่ า นการน� ำ เสนอ
ความสามารถและผลงานของผู้ต้องขัง
สังคมไทยมีมายาคติเกี่ยวกับคนที่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำและมี
แนวโน้มจะมองเรือนจ�ำว่าเป็นพื้นที่การลงโทษ ซึ่งผู้ที่ต้องเข้าไปอยู่คือ
คนไม่ดี ไร้ความสามารถ มีปญ
ั หาทางด้านจิต มีพฤติกรรมเบีย่ งเบนไปจาก
กฎกติกาของสังคม เมือ่ กลับออกมาสูส่ งั คมภายนอกก็มกั จะมาท�ำความผิดซ�ำ้
ผู้พ้นโทษยังคงถูกมองว่าเป็นบุคคลอันตราย ไม่น่าไว้วางใจ และไม่ควร
ที่ใครจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย การน�ำเสนอความสามารถและผลงานของ
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ผู้ต้องขังผ่านสื่อต่าง ๆ จะช่วยให้คนในสังคมไม่มองโลกแบบแบ่งแยก
ท�ำให้สังคมตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ที่อาจต้องตกอยู่ในสภาวการณ์
ที่ผลักดันหรือชักจูงให้ต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ ตระหนักถึงความทุกข์
ความยากล�ำบากของผู้ที่เข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ รวมทั้งได้เห็นศักยภาพ
ความสามารถ และความพยายามทีจ่ ะก้าวต่อไปของคนทีไ่ ด้เคยก้าวพลาด
การสื่อสารสาธารณะมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมมีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับชีวติ ในเรือนจ�ำ เข้าใจว่าผูท้ เี่ ข้ามาอยูใ่ นเรือนจ�ำเป็นผูท้ เี่ คยผิดพลาด
เคยท�ำผิดกฎหมายบ้านเมืองทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ บางคนอาจท�ำไป
เพราะความรับผิดชอบต่อลูกทีย่ งั เล็กหรือก�ำลังเรียนหนังสือ การเข้ามาอยู่
ในเรือนจ�ำเป็นการลงโทษทีร่ นุ แรงและเพียงพอ สังคมควรให้โอกาส โดยเฉพาะ
เมื่อผู้ที่อยู่ในเรือนจ�ำได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นและความปรารถนาที่จะ
สร้างสรรค์ตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพออกสู่สาธารณชน ตัวอย่างของ
การน�ำความสามารถและผลงานของผู้ต้องขังออกสู่สังคมผ่านการสื่อสาร
สาธารณะ ได้แก่
(1) การน�ำโยคะในเรือนจ�ำออกสู่เวทีการแข่งขันนานาชาติ ความ
สามารถของผู้ต้องขังหญิงเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ โดยในการ
แข่งขันชิงแชมป์โยคะแห่งเอเซีย ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมสวิสโฮเท็ล ปาร์ค
นายเลิศ เมือ่ วันที่ 19-21 มิถนุ ายน 2558 มีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขัน
ถึง 14 ประเทศ ไทยเป็นประเทศเดียวทีส่ ง่ ทีมโยคะจากเรือนจ�ำเข้าแข่งขัน
ประกอบด้วยผู้ต้องขังหญิงจากเรือนจ�ำกลางราชบุรีและเรือนจ�ำกลาง
อุดรธานี รวม 12 คน ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมโยคะในเรือนจ�ำได้รับ
รางวัลเหรียญเงินถึง 2 เหรียญ เหรียญทองแดง 4 เหรียญ และรางวัล
ชมเชยอีก 12 รางวัล
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ความสามารถของผู้ต้องขังหญิงท�ำให้ประเทศไทยได้คะแนนรวม
ในการแข่งขันทุกประเภทเป็นอันดับสาม ได้รบั ถ้วยรางวัล และเป็นครัง้ แรก
ที่ได้ร้องเพลงชาติไทยในเวทีโยคะนานาชาติ นับเป็นการท�ำชื่อเสียงให้กับ
ประเทศไทย ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ได้ประทานลายพระหัตถ์แสดงความชื่นชมและประทานพระรูปพร้อม
ลายพระหัตถ์แก่ผู้เข้าแข่งขันทุกคน
หนังสือพิมพ์หลายฉบับได้ลงข่าวรูปการแข่งขันครั้งนี้ โดยเฉพาะ
หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ได้เขียนบทความการเข้าแข่งขันชิงแชมป์
โยคะแห่งเอเซียของผูต้ อ้ งขังหญิงลงในคอลัมน์ Life เมือ่ วันที่ 7 กรกฎาคม
2558 อีกด้วย สาระส�ำคัญในบทความได้สะท้อนถึงความสามารถและ
ความมานะพยายามของผูต้ อ้ งขังหญิงในการทุม่ เทฝึกโยคะจนในทีส่ ดุ ได้รบั
ความส�ำเร็จน�ำความภาคภูมใิ จมาสูป่ ระเทศชาติ เรือนจ�ำ ครอบครัว ครูผฝู้ กึ
และต่อตัวผู้ต้องขังเอง
(2) การน�ำโยคะในเรือนจ�ำสู่พื้นที่ออนไลน์ ผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับ
การฝึกโยคะในเรือนจ�ำต่าง ๆ มีความสามารถสูงมาก แต่ละคนสามารถ
แสดงท่าโยคะในระดับก้าวหน้าได้อย่างน่าชืน่ ชม แต่การอยูใ่ นเรือนจ�ำท�ำให้
ผู้ต ้ อ งขั ง มี โ อกาสน้อ ยมากที่จะน�ำ ความสามารถของตนออกสู ่ สายตา
สาธารณชน โครงการนีจ้ งึ ได้จดั ท�ำวิดที ศั น์การแสดงโยคะของผูต้ อ้ งขังจาก
เรือนจ�ำต่าง ๆ เป็นตอน ๆ แต่ละตอนยาวประมาณ 10-15 นาที โดยคลิป
วิดีทัศน์นี้ได้น�ำลงยูทูบเป็นระยะ ๆ มีผู้เข้าชมจ�ำนวนมาก และมีหลายคน
ได้แสดงความชื่นชมและให้กำ� ลังใจกับผู้แสดงด้วย
(3) การจัดแสดง “โยคะบูชาแม่” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็น “วันแม่
แห่งชาติ” ในวันนี้ผู้ต้องขังหญิงต่างมีความปรารถนาอยากพบลูกหรือพบ
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แม่ของตนเองเพื่อแสดงความรักและความผูกพัน โครงการนี้จึงร่วมกับ
เรือนจ�ำกลางราชบุรีจัดให้มีการจัดการแสดง “โยคะบูชาแม่” ขึ้น โดยมี
ผู้ต้องขังหญิงเรือนจ�ำกลางราชบุรีจำ� นวน 500 คนพร้อมใจกันแสดงโยคะ
ประกอบดนตรีครั้งยิ่งใหญ่ เป็นการร่วมใจกันแสดง “โยคะบูชาแม่” เพื่อ
น้อมเกล้าถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ผูท้ รง
เป็น “แม่แห่งแผ่นดิน” ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นพระมิ่งขวัญของ
ปวงชนชาวไทย และเพื่อเป็นการร�ำลึกถึงพระคุณแม่
พิธีถวายราชราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558
ซึง่ จัดขึน้ ณ เรือนจ�ำกลางราชบุรี เป็นไปอย่างงดงาม มีผแู้ ทนหน่วยราชการ
และสื่อมวลชนจ�ำนวนมากมาร่วมงาน การแสดง “โยคะบูชาแม่” เป็น
การแสดงที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม สื่อต่าง ๆ ได้มีการท�ำข่าวการแสดงนี้
อย่างกว้างขวาง ทั้งข่าวโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น ท�ำให้สังคมได้ตระหนักในความสามารถของผู้ต้องขังหญิง
และท�ำให้ผู้ต้องขังเกิดความภาคภูมิใจ ผู้แสดงทุกคนมีความสุขที่ได้มี
ส่ ว นร่ ว มในงานวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558
(4) การจัดท�ำวิดีทัศน์เรื่อง “โยคะบูชาแม่” ออกอากาศทางสถานี
โทรทัศน์ช่อง 11 ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นวันแม่ นอกจากพิธี
ถวายราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติแล้ว โครงการนีย้ งั ได้จดั ท�ำสารคดีในรูปแบบ
ของวิดที ศั น์เรือ่ งโยคะบูชาแม่ ความยาว 55 นาที ซึง่ มีเนือ้ หาเกีย่ วกับชีวติ
ของผู้หญิงซึ่งต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ ต้องต่อสู้กับความทุกข์ยากของ
การใช้ชวี ติ ในเรือนจ�ำ โดยเฉพาะการต้องจากลูกและครอบครัว รวมไปถึง
การพยายามก้าวข้ามความยากล�ำบากต่าง ๆ เพื่อรอเวลาที่จะได้ออกไป
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พบบุคคลอันเป็นที่รัก ไม่ว่าการรอคอยจะเป็นเวลายาวนานสักเพียงใด
การน�ำเสนอเรื่องราวชีวิตของผู้ต้องขังหญิงซึ่งเป็นแม่ที่ต้องทอดทิ้งลูกไว้
ภายนอกหรือต้องทอดทิง้ แม่ไว้เพียงล�ำพังกับหลาน รวมทัง้ การแสดงโยคะ
ของผู้ต้องขังหญิง 550 คน เป็นทางหนึ่งที่ผู้แสดงต้องการจะสื่อสารไปยัง
ลูก แม่ ครอบครัว และคนในสังคม เพื่อขอโอกาสที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่
วิดีทัศน์นี้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ในวันที่ 14 สิงหาคม
เวลา 10:05 น.
(5) การแสดงโยคะในงาน 100 ปี กรมราชทัณฑ์ ความสามารถ
ในการแสดงโยคะของผู้ต้องขังหญิงเป็นที่ประจักษ์และได้รับการชื่นชม
ทัง้ จากสังคม กรมราชทัณฑ์ และเรือนจ�ำต่าง ๆ ในโอกาสทีก่ รมราชทัณฑ์
ได้จัดงาน “100 ปี ราชทัณฑ์” เรือนจ�ำกลางราชบุรีได้รับเกียรติจากกรม
ราชทัณฑ์ในฐานะทีเ่ ป็นศูนย์กลาง (hub) การฝึกครูโยคะ ให้จดั การแสดง
โยคะในงานสวนสนาม 100 ปี ราชทัณฑ์ โดยทางโครงการได้ด�ำเนินการ
ให้ผตู้ อ้ งขังหญิงจากเรือนจ�ำกลางราชบุรี เรือนจ�ำกลางอุดรธานี และเรือนจ�ำ
กลางระยอง จ�ำนวน 100 คน แสดงโยคะ ในงานนีม้ รี ฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
ยุตธิ รรมเป็นประธาน มีผบู้ ญ
ั ชาการเรือนจ�ำจากทัว่ ประเทศ และครอบครัว
ของผู้ต้องขังซึ่งแสดงการสวนสนาม มาร่วมงานประมาณ 5,000 คน
การแสดงโยคะเป็นที่ประทับใจของประธานในงานและผู้เข้าชม
(6) การจัดท�ำวิดีทัศน์เรื่อง “จรัสแสงในความมืด” ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 11 เป็นสารคดีถวายสักการะแสดงความอาลัยและเพือ่
ระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชที่ทรงมีต่อพสกนิกรในด้านความยุติธรรมทางอาญา สารคดีจรัส
แสงในความมืดแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณเชื่อมโยงกฎหมาย ความ
ยุติธรรม กับความสุขของประชาชน รวมทั้งบอกเล่าเรื่องราวของผู้ต้องขัง
ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแนวทางในการด�ำเนินชีวิตแบบ

การขับเคลื่อน ‘คุกไทย’ สู่ ‘เรือนจ�ำสุขภาวะ’

89

พอเพียงจนสามารถก้าวข้ามโศกนาฏกรรมและความทุกข์ทตี่ อ้ งเผชิญอย่าง
มีความหวัง การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้น�ำความเศร้าสลดมาสู่ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ทั่วราชอาณาจักร ผู้ต้องขังมีความปรารถนาที่จะแสดงความส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้กระท�ำผิดและต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ
ทรงเมตตาพระราชทานอภัยโทษให้กับผู้ต้องขังตลอดมา แต่ผู้ต้องขังไม่มี
โอกาสที่จะออกมาสู่โลกภายนอกเพื่อถวายสักการะและแสดงความส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเหมือนประชาชนในภาคส่วนอื่น ๆ
เนือ้ หาของสารคดีเป็นการน�ำความสามารถทางด้านโยคะของผูต้ อ้ งขัง
ออกมาสูพ่ นื้ ทีส่ าธารณะ เพือ่ สือ่ สารให้สงั คมมองเห็นถึงความมานะพยายาม
ของผู้ต้องขังหญิงซึ่งต้องการแสดงความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีต่อ
พสกนิกร ไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่ก้าวพลาดจนต้องมาอยู่ในเรือนจ�ำ พระเมตตา
คุณและพระมหากรุณาธิคุณที่ท�ำชีวิตที่ตกอยู่ในความมืดได้รับแสงสว่าง
และสามารถ “จรัสแสงอยู่ในความมืด” ได้อย่างภาคภูมิใจ สารคดีจบลง
ด้วยการมีผู้ต้องขังหญิงและชายจ�ำนวน 999 คน จุดเทียนและร่วมกัน
ร้องเพลงสดุดมี หาราชา โดยมีโปงลางซึง่ เป็นดนตรีพนื้ บ้านของอิสานประกอบ
พร้อมการแปรอักษร “จรัสแสงในความมืด” และการกราบถวายสักการะ
สารคดีมีความยาว 25 นาที ออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง 11 ในวันที่ 4
ธันวาคม 2559 เวลา 22:00-22:25 น. และเสียงภาษาอังกฤษ ออกอากาศ
ทาง NBT World ซึ่งเสนอผู้ชมจาก 177 ประเทศทั่วโลกสามาถรับชมได้
(7) การจัดท�ำปฏิทินปี 2560 เพื่อสร้างแบรนด์โยคะ จุดประสงค์
ของการแบรนด์โยคะในเรือนจ�ำคือการท�ำให้โยคะในเรือนจ�ำมีคุณค่าเชิง
สัญลักษณ์ในสังคม เป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสังคมกับเรือนจ�ำ
ผ่านการให้ความหมายที่แตกต่างไปจากภาพของเรือนจ�ำในแบบเดิม
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เป็นการสือ่ ความหมายให้คนในสังคมตระหนักในความสามารถของผูต้ อ้ งขัง
หญิงและปรับเปลี่ยนการรับรู้ภาพตัวแทนของเรือนจ�ำในฐานะของพื้นที่
ที่ไม่มีคุณค่า เป็นพื้นที่ของการลงโทษ และคนทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการมี
ปฏิสัมพันธ์ด้วย สาร (message) ที่แบรนด์โยคะในเรือนจ�ำต้องการส่ง
ไปสู ่ สั ง คมคื อ เรื อ นจ� ำ เป็ น พื้ น ที่ ที่ ส ามารถช่ ว ยให้ บุ ค คลได้ พั ฒ นา
ความสามารถของตนเอง และผู้ต้องขังหญิงมีศักยภาพและความอดทนที่
จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในสิ่งที่ตนเองมีสนใจและความถนัด แม้เรือนจ�ำ
จะเป็นพื้นที่ซึ่งขาดแคลนทรัพยากรในทุก ๆ ด้าน แต่ผู้ต้องขังหญิงก็ได้
แสดงความสามารถของตนเองจนเป็นที่ประจักษ์ การสร้างแบรนด์โยคะ
ในเรือนจ�ำจึงเป็นการสร้างเครือข่ายทางสังคม (social network) ซึ่ง
เชื่อมโยงพื้นที่ของสังคมกับเรือนจ�ำ โครงการนี้ได้น�ำภาพผู้ต้องขังหญิง
ของเรือนจ�ำกลางอุดรธานี แสดงโยคะในท่าต่าง ๆ ทีส่ วยงาม ในพืน้ ทีข่ อง
เรือนจ�ำ เช่น เรือนนอน ทีอ่ าบน�ำ้ บริเวณทีว่ างล็อกเกอร์ พืน้ ทีว่ า่ งอืน่ ๆ ของ
เรือนจ�ำ มาจัดท�ำเป็นปฏิทินปี 2560 ซึ่งแต่ละท่าของโยคะเป็นท่าซึ่ง
แสดงถึงความสามารถและความอดทนในการฝึกฝน
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รูป 2 ปฏิทินปี 2560 เพื่อสร้างแบรนด์โยคะ

สรุปและข้อเสนอเชิงนโยบาย
ระบบยุติธรรมทางอาญาไม่ใช่ระบบที่มีความเป็นอิสระและมีความ
สมบูรณ์ในตัวเอง หากแต่เป็นระบบที่มีปฏิสัมพันธ์อย่างเข้มข้นกับระบบ
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งท�ำหน้าที่ผลิต/สร้างสิ่งที่เรียกว่า
ความยุติธรรมทางสังคม ความยุติธรรมทางอาญากับความยุติธรรมทาง
สังคมจึงเป็นสิง่ แยกออกจากกันไม่ได้ กล่าวคือเราไม่สามารถพูดถึงเรือ่ งใด
เรือ่ งหนึง่ โดยเอกเทศได้ ดังทีม่ ผี ตู้ งั้ ค�ำถามว่า “เราจะมีความมัน่ ใจในความ
ยุติธรรมทางอาญาในสังคมซึ่งไม่มีความยุติธรรมทางสังคมได้อย่างไร”
หรืออีกนัยหนึง่ คือการถามว่า “เราจะสร้างความยุตธิ รรมทางสังคมในสังคม
ซึ่งไม่อาจให้หลักประกันในเรื่องความยุติธรรมทางอาญาและการได้รับ
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การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในทางกฎหมายได้อย่างไร” (Cook, 2006)
การศึกษานีม้ องว่า แม้วา่ ความยุตธิ รรมทางอาญาดูเหมือนจะจบลง
ที่ค�ำตัดสินของศาล แต่เรื่องราวก่อนที่บุคคลจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
และเรื่องราวขณะที่ผู้ต้องหาต้องเดินไปตาม “สายพาน” ของกระบวนการ
ยุติธรรม ยังด�ำรงอยู่ และประกอบสร้าง (construct) เป็นตัวตนของ
ผูต้ อ้ งขังแต่ละคน ซึง่ ในชีวติ ทีผ่ า่ นมาอาจต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติครัง้ แล้ว
ครั้งเล่า อาจก้าวพลาด อาจพ่ายแพ้ต่อกับดักของทุนนิยม หลายคนถูก
เอาเปรียบ ถูกหลอก ตกเป็นเหยือ่ ถูกกระท�ำรุนแรง (นภาภรณ์ และคณะ,
2555ก; นภาภรณ์ และคณะ, 2555ข) เรือนจ�ำจึงเป็นพืน้ ทีร่ วมความหลาก
หลายของปรากฏการณ์ทางสังคม (social phenomena) ที่บ่งบอกถึง
สภาวะของความยุติธรรมทางสังคมกับความยุติธรรมทางอาญา ประเด็น
ค�ำถามส�ำคัญคือเราจะสามารถเชื่อมโยงความยุติธรรมทางสังคมและทาง
อาญาเข้ามาหากันได้อย่างไร เรือนจ�ำควรเป็นพืน้ ทีท่ ดี่ แู ลประชาชนซึง่ ได้รบั
โทษทางอาญาจากการฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ยังคงรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ได้รับการดูแลเอาใจใส่ และการช่วยเหลือ
สนับสนุนให้ด�ำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพทั้งในขณะที่อยู่ในเรือนจ�ำและเมื่อ
ได้คืนกลับสู่สังคม
เรือนจ�ำจ�ำนวนมากทั่วโลกได้รับค�ำวิพากษ์วิจารณ์ในการท�ำหน้าที่
อืน่ ๆ นอกเหนือขาดการควบคุมให้ผตู้ อ้ งขังอยูใ่ นระเบียบวินยั และป้องกัน
การหลบหนีของผู้ต้องขัง โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องสิทธิของความเป็น
พลเมือง (civil rights) ซึ่งแม้บุคคลจะถูกลงโทษด้วยการจ�ำกัดอิสรภาพ
แต่สิทธิแห่งความเป็นพลเมืองโดยเฉพาะศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ยังจ�ำเป็นต้องด�ำรงอยู่ จึงท�ำให้มีการกล่าวถึงหน้าที่ของเรือนจ�ำในการ
เยียวยาและการฟื้นฟู (rehabilitation) ผู้กระท�ำผิดด้วย (Allen &
Simonsen, 2001) นอกจากนี้ยังมีผู้วิจารณ์การใช้การลงโทษจ�ำคุกเป็น
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หลักในการลงโทษผูก้ ระท�ำผิดว่าเป็นเรือ่ งล้มเหลว จนถึงกับมีผเู้ สนอว่าคุก
เป็นสิ่งที่เปล่าประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะคุกไม่ได้สร้างอะไรที่มีคุณค่าเลย
แม้แต่เป้าหมายพื้น ๆ ในการปกป้องสังคมจากอาชญากรรม ดังจะเห็นว่า
มีการกระท�ำผิดซ�ำ้ เกิดขึน้ มากมาย จริง ๆ แล้วคุกทัว่ โลกได้ทำ� ลายศักยภาพ
ของคนเป็นล้าน ๆ ที่ถูกน�ำไปกักขังไว้ บางคนกล่าวว่า คุกเป็นโรงเรียน
ส�ำหรับการแลกเปลีย่ นความรูใ้ นเรือ่ งการประกอบอาชญากรรม (DiMascio,
2009) นอกจากนี้คนที่ออกไปจากคุกยังต้องเผชิญกับความยากล�ำบาก
อันเกิดจากการทีต่ อ้ งมาติดคุก เช่น ความยากล�ำบากในการหางานท�ำ การ
มีหนี้สินเพราะต้องเข้ามาอยู่ในคุกท�ำให้ขาดรายได้และครอบครัวต้องไป
เป็นหนีส้ นิ หรือบางคนอาจต้องเผชิญกับการถูกตัดขาดออกจากครอบครัว
และเครือญาติ (นภาภรณ์ และคณะ, 2555ข)
ข้อวิจารณ์ที่มีต่อเรือนจ�ำท�ำให้ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย
มีความพยายามในการปรับเปลีย่ นหรือพัฒนาเรือนจ�ำให้บรรลุเป้าหมายใน
เรื่องการฟื้นฟูและเยียวยามาอย่างต่อเนื่อง หลายประเทศมีความพยายาม
ในการปรั บ ปรุ ง สภาวะแวดล้ อ มของเรื อ นจ� ำให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ จั ด หา
สิ่งจ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิตให้กับผู้ต้องขังอย่างเพียงพอ ให้การศึกษาทั้ง
ความรูท้ วั่ ไปและความรูใ้ นการประกอบอาชีพ เปิดโอกาสให้ผตู้ อ้ งขังได้พบกับ
ครอบครัวมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ก็มิได้ทำ� ให้ภาพในทางลบของเรือนจ�ำดีขนึ้
มากนัก ซึง่ น่าจะเป็นเพราะว่ายังมิได้มกี ารปรับเปลีย่ นเรือนจ�ำในระดับของ
ฐานคิดหรือปรัชญา เรือนจ�ำยังคงเป็นพื้นที่ส�ำหรับการลงโทษ และความ
สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำหรือผู้คุมกับผู้ต้องขังก็ยังเป็นความ
สัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ และสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเรือนจ�ำก็ยังคงเป็นสิ่งที่สังคม
โดยทั่วไปมีโอกาสน้อยมากที่จะรับรู้อย่างถ่องแท้ กฎระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติหลายอย่างได้ปิดกั้นเรือนจ�ำจากการรับรู้ของผู้คน และมีส่วนท�ำให้
ผู้ต้องขังตกอยู่ในสภาวะที่เปราะบางต่อการถูกกระท�ำโดยเฉพาะในทาง
จิตใจและจิตวิญญาณ
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บทความนี้ได้น�ำเสนอว่า ความคาดหวังของรัฐและสังคมที่ต้องการ
ให้ สั ง คมมี ค วามสงบสุ ข ปลอดภั ย จากอาชญากรรม ไม่ ส ามารถใช้
การลงโทษผูก้ ระท�ำผิดให้หลาบจ�ำหรือเป็นเยีย่ งอย่างแก่ผอู้ นื่ และยกภาระ
การดู แ ลผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ไปให้ เ รื อ นจ� ำ ซึ่ ง เป็ น เพี ย งสถานี ป ลายทางของ
ความยุติธรรมทางอาญา แต่จะต้องให้ความส�ำคัญกับความยุติธรรมทาง
อาญาและความยุตธิ รรมทางสังคมร่วมกัน โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้คน
กระท�ำผิด ท�ำให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาทุกขั้นตอนเป็นไปตาม
หลักนิติธรรม สร้างทางเลือกในการลงโทษผู้กระท�ำผิดที่ไม่ใช่การจ�ำคุก
และเมือ่ มีการลงโทษให้จำ� คุก เรือนจ�ำจะต้องไม่เป็นพืน้ ทีส่ �ำหรับการน�ำตัว
ผูก้ ระท�ำผิดมาลงโทษ แต่เรือนจ�ำควรมีลกั ษณะของชุมชนแห่งความห่วงใย
องค์กรทางสังคมซึง่ มีหน้าทีใ่ นการให้บริการสาธารณะและสวัสดิการ
จะต้องมองว่าประชาชนในเรือนจ�ำเป็นกลุม่ ผูท้ ตี่ อ้ งได้รบั บริการไม่ตา่ งจาก
ประชากรกลุ่มอื่น ๆ เช่น องค์กรทางด้านการศึกษา สาธารณสุข ฝีมือ
แรงงาน สวัสดิการสังคม ฯลฯ การให้บริการในเรือนจ�ำไม่ควรต้องรอให้
เรือนจ�ำขอความอนุเคราะห์ แต่ควรวางระบบการให้บริการผู้ต้องขังใน
เชิงรุกโดยจัดการบริการให้มีความเหมาะสมกับบริบทของเรือนจ�ำ ผู้ต้อง
ขังไม่ควรเป็นเพียงประชาชนชายขอบในระบบบริการของรัฐ ดังนั้นรัฐจึง
ควรมีนโยบายให้องค์กรทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการดูแลสุขภาพและจัดสรรสวัสดิการ
ให้ กั บ ประชาชน ไม่ ว ่ า จะเป็ น การให้ บ ริ ก ารทางด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย
การศึกษา การส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท�ำและมีรายได้ การพัฒนาฝีมือ
แรงงาน การดูแลและจัดสวัสดิการให้กับประชาชน โดยทุกหน่วยงาน
จะต้องบูรณาการงานในเรือนจ�ำเข้าไปในระบบการให้บริการและแผนงาน
ในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของกรมราชทัณฑ์/เรือนจ�ำ ซึ่งมีแนวโน้มจะให้ความส�ำคัญ
กับหน้าที่ในการควบคุมและท�ำให้เรือนจ�ำสงบเรียบร้อย หลายแห่งเน้น
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การให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเข้มงวดเกินความจ�ำเป็น ท�ำให้ขาดความ
ยืดหยุ่นในการท�ำหน้าที่ดูแลผู้ต้องขังอย่างมีคุณภาพ การใช้อ�ำนาจการ
ควบคุมผู้ต้องขังแบบเบ็ดเสร็จและเป็นระบบอ�ำนาจนิยมท�ำให้ผู้ต้องขังถูก
ลดทอนความเป็นมนุษย์ ในหลาย ๆ กรณี ผู้ต้องขังตกอยู่ในสภาพของ
เหยือ่ ทีถ่ กู กระท�ำโดยปราศจากสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน โอกาสทีผ่ ตู้ อ้ งขังจะร้องเรียน
หรือ สื่ อ สารกั บสั ง คมภายนอกเป็น ไปได้ยากมากหรื อ เป็ น ไปไม่ ได้ เ ลย
แม้กรมราชทัณฑ์และเรือนจ�ำจะได้จัดให้มีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นการฟื้นฟู
ผู้ต้องขังอยู่บ้าง แต่ก็ต้องท�ำอยู่ภายใต้ความจ�ำกัดของงบประมาณ เวลา
และความรู้
บทความนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงความจ�ำเป็นที่ควรปรับเปลี่ยนฐานคิดจาก
การมองว่าเรือนจ�ำเป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับการลงโทษไปสูก่ ารเป็นชุมชนแห่งความ
ห่วงใย ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารเป็นเรือนจ�ำสุขภาวะด้วย โดยจะต้องท�ำให้สขุ ภาวะ
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับ และผู้ต้องขังไม่ควรถูกกันออกไป
จากการได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน แต่ควรพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพที่
สอดคล้องกับบริบทของเรือนจ�ำในสังคมไทย รวมทัง้ การส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมทีช่ ว่ ยเพิม่ พลังสร้างสรรค์ ความรูแ้ ละทักษะด้วยการเพิม่ ทางเลือก
ในการท�ำงานในเรือนจ�ำให้กับผู้ต้องขัง โดยลดการท�ำงานที่ซ�้ำซาก จ�ำเจ
เพื่อฆ่าเวลา หรือเป็นงานที่บั่นทอนสุขภาพ นอกจากนี้ควรได้สื่อสารกับ
สังคมและภาครัฐถึงแนวทางที่จ�ำเป็นและเหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ผูต้ อ้ งขัง และท�ำให้เรือนจ�ำเป็นพืน้ ทีเ่ ปิดเพือ่ ให้สงั คมได้รบั รูส้ งิ่ ทีเ่ กิดขึน้
ในเรือนจ�ำให้มากขึ้น เพื่อทุกส่วนของสังคมจะเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ต้องขัง
มีศกั ยภาพทีจ่ ะสร้างพลังอ�ำนาจของตนเองขึน้ มาได้ การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
แบบมีส่วนร่วมได้เปิดพื้นที่ให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ร่วมกันสร้างพลังคิด
พลังความรู้ และพลังใจ ในการด�ำรงชีวติ ในเรือนจ�ำและการท�ำงาน จนสามารถ
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สร้างเรือนจ�ำให้เป็นพืน้ ทีข่ องการยอมรับในความรูค้ วามสามารถซึง่ กันและกัน
มีความเข้าใจกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กิจกรรมต่าง ๆ
คือเครือ่ งมือหรือวิธกี ารในการปรับเปลีย่ นระบบความสัมพันธ์ในเรือนจ�ำให้
มีลักษณะของการผสมผสานของการควบคุม การสร้างความรับผิดชอบ
และความร่วมมือ โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าทีเ่ รือน
จ�ำกับผูต้ อ้ งขังแทนการใช้การควบคุมและสัง่ การแต่อย่างเดียว การร่วมมือ
ร่วมใจให้คณ
ุ ค่ากับความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ ไม่ยดึ กฎระเบียบอย่าง
ตายตัว เพราะจะมีผลในทางลบต่อการใช้ชวี ติ ในเรือนจ�ำและท�ำให้เรือนจ�ำ
ประสบความล้มเหลวที่จะบรรลุเป้าหมายของการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ถูก
พิพากษาให้ต้องมาอยู่ในเรือนจ�ำ
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ส่วนที่

2

การมองให้เห็น ‘ใจ’
และความเป็นมนุษย์
ของผู้ต้องขัง

จากใจสู่ใจ
นวัตกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงภายใน
เพื่อปฏิรูปภายนอก
อวยพร สุธนธัญญากร1

1. ที่มา
เรือนจ�ำเปรียบเสมือนสถานที่ที่ใช้สำ� หรับคัดคนที่ผิดพลาด พ่ายแพ้
ต่อกระแสธารของสารพัดปัญหาในสังคมทุกวันนีไ้ ว้รวมกัน ในอดีต ทัศนะ
ต่อคนที่ถูกคัดออกดังที่ว่ามานี้คือคนผิด คนอันตราย ภัยสังคม สภาพ
แวดล้อมของเรือนจ�ำจึงถูกออกแบบมาเพือ่ เป็นทีก่ กั กัน ลงโทษ และคุมขัง
นักโทษเพื่อให้ส�ำนึกผิด เข็ดหลาบ เรือนจ�ำเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์และ
การจัดระเบียบที่เคร่งครัด เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการตัดสินลงโทษ น�ำมา
ซึ่งความหวาดระแวง ความกลัว ความเครียด ทั้งต่อตัวผู้ต้องขังและ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในเรือนจ�ำเอง

1 นักวิชาการอิสระ

หัวหน้าทีมกระบวนกรออกแบบการเรียนรู้ฟื้นฟูจิตใจส�ำหรับผู้ต้องขัง
หญิงพื้นที่เชียงใหม่, FB: เสียงจากผู้หญิงหลังก�ำแพง
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เมื่ อ ยุ ค สมั ย เปลี่ ย นไป ทั ศ นะหรื อ มุ ม มองด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ที่ครอบคลุมคนทุกกลุ่มในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบหรือคนที่
เข้าไม่ถงึ สิทธิในฐานะมนุษย์คนหนึง่ ของรัฐ จ�ำเป็นต้องได้รบั ความคุม้ ครอง
ไม่ว่าจะเป็นด้านสิทธิพื้นฐาน ระบบการดูแลสุขอนามัย การศึกษา การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพกาย-ใจ การเปิดโอกาสให้ได้ติดต่อสัมพันธ์กับญาติมิตร
กระบวนทัศน์ดังกล่าวส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนทัศนะด้านการบริหารและ
การปกครองเรือนจ�ำทัง้ ระบบด้วย สิง่ ทีต่ ามมาคือจากทีเ่ รือนจ�ำเคยถูกมอง
แค่มุมเดียวว่าเป็นที่คุมขังลงโทษผู้กระท�ำผิด ก็ถูกมองเสียใหม่ว่าเรือนจ�ำ
เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการฟื้นฟูดูแลใจไปพร้อม ๆ กัน ในขณะเดียวกัน
กระบวนทัศน์เช่นนี้ยังเอื้อให้เจ้าหน้าที่และคนท�ำงานสามารถท�ำงาน
ได้อย่างมีพลัง เห็นคุณค่าของงาน เข้าถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ และมี
ความภาคภูมิใจในตนเองไปพร้อมกัน
จากประสบการณ์ที่ทีมงานได้เข้าไปจัดกิจกรรมได้เรียนรู้ชีวิตผู้ต้อง
ขังและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เรือนจ� ำหลายแห่งตั้งแต่ปี 2555
เป็นต้นมา พบว่า ผู้ต้องขังใช้ชีวิตในเรือนจ�ำยาวนานแต่กลับขาดโอกาส
ในการเรียนรู้ ทบทวนประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาของตนเอง รู้สึกตนเอง
ต�ำ่ ต้อย คับแค้น ถูกลืม และผูต้ อ้ งขังจ�ำนวนไม่นอ้ ยมีบาดแผลฝังลึกทางใจ
(Trauma) ซึ่งถ้าได้รับการคลี่คลายจะช่วยให้ใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่าง
มีคุณภาพมากขึ้น การรับรู้ดังกล่าวนี้ ทีมงานจึงได้ออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ลงลึก เพื่อฟื้นฟูจิตใจและเสริมศักยภาพ (Empowerment) ด้านในให้กับกลุ่มผู้ต้องขังหญิงขึ้นโดยเริ่มกิจกรรมเป็นทางการ
ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2556 เป็นต้นมา
ขณะเดียวกัน จากข้อสังเกตของทีมงานยังพบว่าเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในเรือนจ�ำเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์ความเครียดไม่น้อยกว่าผู้ต้องขัง
ทัง้ ความเครียดจากการท�ำงานภายใต้โครงสร้างอ�ำนาจทีแ่ ข็งตัว ต้องท�ำงาน
ต่อเนื่องยาวนาน เข้าเวรถี่จนไม่มีเวลาให้ครอบครัว ความกดดันจาก
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สถานการณ์ผตู้ อ้ งขังล้นคุกในปัจจุบนั ขณะทีเ่ จ้าหน้าทีบ่ างส่วนมีทศั นะเชิง
ลบต่อผูต้ อ้ งขังด้วย โครงการจึงเริม่ จัดกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกับเจ้าหน้าที่
ในเรือนจ�ำที่เข้าไปท�ำงานด้วย ซึ่งได้แก่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และยัง
ได้ร่วมมือกับส�ำนักพัฒนาพฤตินิสัยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่
เรือนจ�ำหญิงในพืน้ ทีภ่ าคกลางอีก 8 แห่ง เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้หยุดพักดูแล
กายใจตนเอง ได้ฟน้ื ฟูคณ
ุ ค่าความเป็นมนุษย์ คุณค่าในงาน เพือ่ ทีจ่ ะมีพลัง
สร้างบรรยากาศเรือนจ�ำสุขภาวะได้ต่อ ๆ ไป
ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของโครงการจากใจสู่ใจ (พื้นที่
เชียงใหม่) มีพื้นฐานความคิดมาจากการท�ำความเข้าใจมุมมองเชิงสังคม
“ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมของนักสตรีนิยมจิต
วิญญาณ และแนวทางจิตตปัญญา” ให้ความส�ำคัญกับการท�ำความเข้าใจ
บริ บ ทเชิ ง สั ง คมที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ชี วิ ต โดยเฉพาะเรื่ อ งความเป็ น เพศ
(Gender) รือ้ ถอนทัศนะอคติทตี่ ดั สิน บัน่ ทอนคุณค่าระหว่างกัน การมีสติ
รูเ้ นือ้ รูต้ วั การกลับมาท�ำความเข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าตนเอง การบ่มเพาะ
ความรักและกรุณาต่อตัวเองและผูอ้ นื่ ไปจนถึงเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์
ซึ่งกันและกัน และที่มากไปกว่านั้น ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำและกรมราชทัณฑ์ ยังให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้เรื่อง
ตัวฉันกับความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ (Identities and power relations)
และการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยอ�ำนาจจากภายใน (Power from
within) โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิต พร้อม ๆ กับ
การดูแลกายใจ ในบรรยากาศการเรียนรูท้ ผี่ อ่ นคลาย เอือ้ ให้การเรียนรูข้ อง
ทัง้ ทีมงานและผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์รว่ มกันฉันมิตร
โดยเครื่องมือส�ำคัญในการเรียนรู้นี้คือ “การฟังด้วยสติและการรู้เนื้อรู้ตัว
(ฝึกสติ)” (อวยพร, 2557: 5-8; โสฬส, 2551: 2; Fernandes, 2003;
Starhawk, 1997)
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2. เรือนจ�ำกับบทบาทฟื้นฟูคุณค่าความเป็นมนุษย์
นโยบายที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบัน การฟื้นฟูจิตใจผู้ต้องขังเป็นหนึ่งในภารกิจส�ำคัญของ
กรมราชทัณฑ์ที่นับวันยิ่งมีบทบาทส�ำคัญ เนื่องจากทุกวันนี้ เรือนจ�ำไม่ได้
ท�ำหน้าที่เพียงควบคุมผู้ต้องขังดังเช่นในอดีต หากแต่ต้องเอื้ออ�ำนวยให้มี
กระบวนการฟื้นฟูจิตใจและพัฒนาพฤตินิสัยให้ผู้ต้องขังไปพร้อม ๆ กัน
ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 42 และ 60 ระบุไว้ว่า
ให้มกี ารจัดกิจกรรมพัฒนาพฤตินสิ ยั ผูต้ อ้ งขัง ตัง้ แต่วนั ทีร่ บั ตัวผูต้ อ้ งขังเข้า
มาอยู่ในความดูแลของเรือนจ�ำเป็นต้นไป เพื่อที่วันหนึ่งเมื่ออิสรภาพมาถึง
เขาและเธอเหล่านั้นจะมีพลังในการกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ใหม่อีกครั้ง
ในขณะทีข่ อ้ ก�ำหนดกรุงเทพ (The Bangkok Rules) ซึง่ มีเป้าหมาย
เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในระดับนานาชาติ
ให้ความส�ำคัญกับแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ� ำและ
มาตรการที่มิใช่การคุมขังส�ำหรับผู้กระท�ำผิดหญิง ตระหนักดีว่าผู้หญิงที่
เข้ามาอยูใ่ นเรือนจ�ำจ�ำนวนไม่นอ้ ยเคยผ่านประสบการณ์ถกู ใช้ความรุนแรง
ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม หลายคนมีบาดแผลทางใจ (Trauma) ซึ่ง
ต้องการกระบวนการเยียวยาและฟืน้ ฟูจติ ใจ โดยข้อก�ำหนดกรุงเทพมีความ
คาดหวังว่าในแผนการคุมขังส�ำหรับผู้ต้องขังหญิง ให้ค�ำนึงถึงภูมิหลังของ
ผูต้ อ้ งขังหญิงประกอบการพิจารณาฟืน้ ฟูจติ ใจด้วย โดยระบุไว้ในข้อก�ำหนด
มาตรฐานขั้นต�่ำ ดังนี้ (สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย, 2556:
5, 143-149, 197)
ข้อที่ 58 ระบุวา่ “เรือนจ�ำไม่ควรซ�ำ้ เติมให้ความทุกข์จากการถูกคุมขัง
เลวร้ายมากขึ้น ยกเว้นการกีดกันทั้งที่มิได้เจตนาและที่สมเหตุสมผลหรือ
เพื่อรักษาระเบียบของเรือนจ�ำ”
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ข้อที่ 59 ระบุว่า “เรือนจ�ำควรให้การรักษาเยียวยา ให้การศึกษา
และให้การช่วยเหลืออื่น ๆ ในทุกรูปแบบ และควรน�ำไปใช้แก้ไขฟื้นฟูตาม
ความจ�ำเป็นของผู้ต้องขังในแต่ละราย”
ข้อที่ 41 ข้อย่อย ค) “รับประกันว่าในแผนคุมขังผู้ต้องขังหญิง
ได้บรรจุกจิ กรรมแก้ไขฟืน้ ฟูและการให้บริการทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
เฉพาะของเพศหญิง”
และข้อ 42 ระบุว่า “ควรจัดให้มีบริการที่เหมาะสมส�ำหรับผู้ต้องขัง
หญิงทีม่ คี วามต้องการดูแลด้านจิตสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ เี่ คยถูกท�ำร้าย
ร่างกาย ถูกข่มเหงจิตใจ หรือการกระท�ำที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ”
และข้อ 69 ระบุว่า “ในทันทีทมี่ ีการรับตัวเข้าเรือนจ�ำ และหลังจาก
ศึกษาบุคลิกภาพของผูต้ อ้ งขังแต่ละรายพร้อมทัง้ ระยะเวลาการถูกจ�ำคุกแล้ว
ควรเตรียมแผนการแก้ไขฟื้นฟูส�ำหรับผู้ต้องขังโดยค�ำนึงถึงความจ�ำเป็น
ความสามารถ และอุปนิสัยส่วนบุคคล”
นอกจากนี้ ข้อก�ำหนดกรุงเทพยังระบุให้เรือนจ�ำจัดให้มกี ารสนับสนุน
ทางจิตสังคม และโปรแกรมบ�ำบัดที่สามารถช่วยเหลือให้ผู้ต้องขังที่เห็น
คุณค่าในตนเองต�ำ่ ให้สามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวเองได้ ช่วยให้เขา
มีความมั่นใจในตนเอง และรักษาบาดแผลฝังลึกทางใจ โดยระบุไว้ใน
ข้อ 32 ด้วยว่า บุคลากรเรือนจ�ำทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรม ซึ่งรวมถึง
การฝึกอบรมในเรื่องความอ่อนไหวระหว่างเพศ (Gender sensitivity)
และข้อห้ามการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดทางเพศ
จะพบว่าข้อก�ำหนดกรุงเทพเองตระหนักดีว่า การคัดกรองผู้ต้องขัง
หญิงโดยทั่วไปในเบื้องต้นอาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการ
ถูกกระท�ำทารุณโดยคูส่ มรส การถูกข่มเหงทางเพศ หรือการถูกท�ำร้ายทาง
กายหรือจิตใจที่มาจากอิทธิพลในเรื่องความเป็นเพศ ท�ำให้ขาดโอกาสได้
รับโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูที่ตรงกับความจ�ำเป็นส่วนบุคคล
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จากประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและลงลึก
ของทีมงานจากใจสูใ่ จในพืน้ ทีเ่ ชียงใหม่กบั กลุม่ ผูต้ อ้ งขังหญิงภายในเรือนจ�ำ
มาแล้วกว่าร้อยคนพบว่า บาดแผลที่ฝังลึกภายในจิตใจของผู้ต้องขังหญิง
จ�ำนวนไม่นอ้ ยมาจากอิทธิพลของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากเรือ่ งความ
เป็นเพศ2 ทีม่ สี ว่ นผลักดันท�ำให้พวกเธอเหล่านัน้ ต้องเข้ามาใช้ชวี ติ ในเรือนจ�ำ
ดังจะกล่าวถึงต่อไป

3. มิติเชิงสังคมกับกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
เชิงลึก
แนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้
เบือ้ งหลังแนวคิดของทีมงานเชือ่ ว่า ในชีวติ จริงคงไม่มใี ครทีม่ เี จตนาให้
เส้นทางชีวิตของตนเองต้องด�ำเนินมาสู่การถูกตัดสินจองจ�ำในคุก การถูก
ลงโทษให้ขาดอิสรภาพเป็นเสมือนฝันร้ายของชีวิตผู้หญิงทุกคนในเรือนจ�ำ
ที่ทีมงานได้พบเจอ ด้วยเหตุนี้ หัวใจส�ำคัญของการท�ำงานของทีมงานจึง
อิงอยูก่ บั ความเชือ่ ทีว่ า่ 1) มนุษย์ทกุ คนมีคณ
ุ ค่าในตนเอง 2) การมีอยูข่ อง
แต่ละคนอิงอาศัยอยู่ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมชีวิตของ
แต่ละคนขึน้ มา และทีส่ ำ� คัญ เชือ่ มัน่ ว่า 3) แต่ละคนมีสติปญ
ั ญา รักตัวเอง
สามารถเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีได้

2 จากข้อสังเกตในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม

เมื่อเรียนรู้อิทธิพลทางสังคมในเรื่อง
ความเป็นเพศที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ผู้ต้องขังหญิงราว 1 ใน 4 (ผู้ต้องขัง 7-8 คน จาก
กระบวนการกลุ่มครั้งละ 30 คน) ระบายปมบาดแผลที่ฝังลึกในใจ เช่น ถูกหลอกใช้
ประโยชน์ โดนท�ำร้ายร่างกาย ถูกล่วงละเมิด ถูกข่มขืนจากคนใกล้ชิด ถูกท�ำให้ยอม ฯลฯ
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ดังนั้น การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของโครงการฯ จึงอิงกับ
บริบทสภาพแวดล้อมของผู้เข้าร่วมเป็นส�ำคัญ ใช้ประสบการณ์ชีวิตของ
แต่ละคนเป็นต�ำราเล่มใหญ่ ทั้งผู้จัดการเรียนรู้และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
ทั้งครูและนักเรียนไปพร้อม ๆ กัน หรือที่เรียกว่า การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
(Adult learning theory) (ปิยะ, 2558: 8)
การจัดกิจกรรมจึงร้อยเรียงบริบทสภาพแวดล้อมที่แต่ละคนใช้ชีวิต
เติบโตขึ้นมาเป็นข้อมูลในการท�ำความเข้าใจตนเอง โดยเฉพาะเรื่องทัศนะ
อคติ ความคิดความเชื่อเรื่องความเป็นเพศที่สังคมสร้างขึ้น เพื่อท�ำความ
เข้าใจอิทธิพลทางสังคมทีส่ ง่ ผลกระทบต่อชีวติ เราทุกวันนี้ สร้างบรรยากาศ
ให้ผ่อนคลาย รู้สึกปลอดภัย พร้อม ๆ ไปกับฝึกฝนทักษะการฟังด้วยสติ
ฝึกการรู้เนื้อรู้ตัว รับรู้ความรู้สึกนึกคิดของตนเองอย่างตรงไปตรงมา
ขณะเดียวกันการเอื้ออ�ำนวยให้แลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ในกลุ่มยัง
ช่วยให้เกิดความรู้ เกิดความเข้าใจใหม่ ๆ ขึ้นได้ตลอดเวลา ด้วยวิธีการ
เช่นนี้ ส่งผลให้คนที่มีความทุกข์ได้ฟื้นฟูเยียวยาจิตใจคนที่ผิดพลาดได้
ทบทวนชีวติ ทีผ่ า่ นมา ไปจนถึงกลับมาหาคุณค่าความหมายของชีวติ ตนเอง
ใหม่อีกครั้ง จนกระทั่งเกิดมุมมองใหม่ ๆ ต่อตนเอง ต่อคนอื่น ๆ ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงลึก สามารถเป็น Change agent ที่สร้าง
การเปลี่ยนแปลงให้กับสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวได้อีกทางหนึ่ง

4. การน�ำหลักคิดมาสู่ภาคปฏิบัติ
ความส� ำ คั ญ ในการแปรวิ ธี คิ ด เชิ ง สั ง คมมาเป็ น แนวทางปฏิ บั ติ
เพื่อสร้างการเรียนรู้ ไม่ได้เป็นไปเพียงเพื่อท�ำความเข้าใจตนเองหรือสร้าง
การเปลีย่ นแปลงส�ำหรับปัจเจกเพียงเท่านัน้ หากแต่เป็นการท�ำความเข้าใจ
ตนเอง เข้าใจสังคม และเห็นถึงอิทธิพลของสังคมที่ส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตเราทุก ๆ คน การเรียนรู้ลักษณะนี้จะท�ำให้เราเกิดแรงบันดาลใจที่จะ
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เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่เกื้อกูลต่อชีวิต ทั้งต่อตนเองและคนอื่น ๆ
ในสังคมด้วย โดยมีแนวทางปฏิบัติ 4 ด้าน ได้แก่
ด้านแรก เป็นเรื่องของการหมั่นตรวจสอบตัวเอง โดยการมีสติ
รูเ้ ท่าทันความรูส้ กึ นึกคิดและการกระท�ำของตนเองใคร่ครวญด้านในตนเอง
ท�ำความเข้าใจและยอมรับตนเอง รวมถึงการปล่อยวางตัวตน (ฝึกการ
ละวาง) ตระหนักในคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในตนเอง การเรียนรู้จัก
ตนเองทุกซอกทุกมุมนีเ้ องจะท�ำให้เกิดปัญญาตามธรรมชาติทชี่ ว่ ยให้เข้าใจ
ตนเอง คนอื่น ๆ และเข้าใจการร่วมกันของสรรพสิ่งที่ประกอบกันขึ้น
เป็นเราทุกวันนี้ได้
ด้านที่สอง ได้แก่ การตั้งค�ำถามและค้นหาค�ำตอบ ทั้งจากภายใน
ตัวเองเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ในสังคมรอบตัว โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง
อั ต ลั ก ษณ์ ที่ ห ลากหลาย ตั้ ง ค� ำ ถามกั บ “กรอบ” ทางสั ง คมต่ า ง ๆ
ทีค่ รอบง�ำความคิดและก�ำกับพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ งความเป็น
เพศ เชื้อชาติ ชนชั้น ศาสนา รวมทั้งเรื่องทุนนิยม บริโภคนิยม อันน�ำมา
ซึ่งความทุกข์ร่วมของสังคมและไม่นิ่งดูดาย ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะสร้าง
การเปลี่ยนแปลงทั้งจากด้านในตัวเองและสังคมไปพร้อม ๆ กัน
ด้ า นที่ ส าม ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ มิ ติ ด ้ า นจิ ต วิ ญ ญาณ การฟื ้ น ฟู
พลังจากด้านใน และอ�ำนาจภายใน ซึ่งเป็นคุณภาพด้านในที่เอื้อให้เกิด
ความผาสุก ความมั่นคง เป็นพลังในการโอบอุ้ม หล่อเลี้ยง ดูแล ความรัก
ความกรุณา ขันติธรรม การให้อภัย ความรื่นรมย์ ส�ำนึกรับผิดชอบ
ความผสานกลมกลืน เป็นต้น โดยเชื่อมเข้ากับชีวิตและการท�ำงาน ผ่าน
การปฏิบัติ บ่มเพาะ จนกลายเป็นแก่นของวิถีชีวิตและการท�ำงาน
ด้านที่สี่ ตระหนักในความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสรรพชีวิต ให้ความ
ส�ำคั ญ กั บ “ความรู้” ที่หลากหลาย น้อ มรับความรู ้ ก ระแสรอง เช่ น
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ความรูจ้ ากประสบการณ์ พลังธรรมชาติ รวมไปถึงการเปิดกว้างต่อความคิด
ความเห็นที่แตกต่างให้ความเคารพอย่างแท้จริงต่อคนที่คิดไม่เหมือนเรา
ด้วยเห็นว่าเราทุกคนล้วนอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ตลอดเวลา จึงควรเปิด
โอกาสให้ ตั ว เองได้ เ รี ย นรู ้ ค วามคิ ด ใหม่ ๆ แนวทางใหม่ ๆ จากคน
ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่า รวมทั้งการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน
ไม่ว่าจะเป็นการยึดมั่นในความรู้ ความอาวุโส หรืออุดมการณ์ เพราะ
สิ่งเหล่านี้น�ำมาซึ่งการยึดติดในตัวตนและอ�ำนาจในที่สุด รวมถึงตระหนัก
ในการกระท�ำของเราที่มีผลไม่ว่าจะเป็นแง่บวกหรือลบต่อทุก ๆ ชีวิต
จากนั้น โครงการจากใจสู่ใจ (พื้นที่เชียงใหม่) สรุปเนื้อหาเพื่อ
จัดเป็นการเรียนรู้ 4 ด้าน ต่อเนื่องกัน (ดูภาพด้านล่าง) ดังนี้ 1) สติใน
ชีวิตประจ�ำวัน ด้วยความรักความกรุณาต่อตนเอง (Mindfulness and
spiritual practice) 2) การรูจ้ กั ตนเอง-เข้าใจผูอ้ นื่ (Self-contemplation)
3) ตัวฉันและสังคม (Social construction) และ 4) ความเชื่อมโยงของ
สรรพชีวิต (Interconnection)
โดยใช้เครื่องมือวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย (เครื่องมืออยู่รอบ ๆ
วงกลม) เช่น การฟังด้วยสติ ฝึกการรูเ้ นือ้ รูต้ วั (สติ) สนทนากลุม่ การเขียน
บั น ทึ ก เกมสนุ ก ๆ ศิ ล ปะเพื่ อ การเข้ า ใจตนเอง ดู ห นั ง และกิ จ กรรม
พบบุคคลส�ำคัญทางใจ
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รูป 1: แผนภาพแนวคิดและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
แนวคิด

การ
ใครควญ
ชีวิต

ความเช่ือมโยง
สัมพันธ

ศิลปะเพ่ือการรูจักตนเอง
หนัง คลิป
หนังสือนอกเวลา

เคร่ืองมือ

เขาใจ
ตนเอง-คนอ่ืน

สติในชีวิตประจำวัน
Mindfulness Practice
ประสบการณ
ชีวิต

และ

สนทนากลุม
Group Process
เขาใจ
ตนเอง-สังคม

สติ จิตใจ
จิตวิญญาณ
พบบุคคลสำคัญทางใจ

การฟงดวยสติ
Mindfulness
Listening

การเขียนบันทึก
เกม เลน
ผอนคลาย

ที่มา: การผสมผสานกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative learning)
เข้ากับการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมแนวสตรีนิยมจิตวิญญาณ (Transformative
learning for social change, Spiritual feminist) (อวยพร, 2557: 225)

5. ผลจากการเข้าร่วมโครงการ (ในส่วนของผู้ต้องขัง)
จากแนวคิดและเครื่องมือหลากหลายที่น�ำมาใช้จัดกระบวนการ
เรียนรูใ้ ห้แก่ผตู้ อ้ งขังทีส่ มัครเข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งการท�ำกิจกรรมออก
เป็นช่วง ๆ จัดกิจกรรมสม�
่ำใเสมอทุ
กเดือน เดือนละ 4 วัน ต่อเนื่อง
ความรู
หม
ประสบการณ
ใ
หม
เป็นเวลา 8 ครั้ง และมีกิจกรรมพบบุคคลส�ำคัญทางใจ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
เกา ่ยนแปลงเชิงลึกอย่างมีนัยส�ำคัญ ดังที่ปรากฏในการ
แต่ละคนเกิความรู
ดการเปลี
คนใหม
ประสบการณใหม
สรุปบทเรียนและประเมินผลของโครงการฯ (จารุ
กัญญา และหทัยรัตน์,
สรางความรู
และประสบการณ
2560) ต่อไปนี้
ของตัวเอง
ความรูเกา
ประสบการณเกา
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5.1 ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อโครงการจากใจสู่ใจ3
สิ่งที่ผู้ต้องขังสะท้อนชี้ให้เห็นกระบวนการเรียนรู้ของโครงการฯ
มีลักษณะเฉพาะดังนี้
1. เป็นกระบวนการค้นหาตัวเองที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมาใน
แง่ของการรู้จักและรู้ใจตัวเอง (ค้นพบตัวเอง/ค้นหา จนเจอ/
ใคร่ครวญ รู้ใจตนเอง)
2. เป็ น กระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ เ น้ น เรื่ อ งภายในหรื อ ข้ า งในตั ว เอง
(เรียนรู้ใจ/ใจต่อใจ/สุขที่ใจและใจได้ใจ/หัวใจเรียนรู้)
3. เน้นเรื่องความรู้สึกด้านบวกหรือพลังบวก (มีความสุข/ยิ้มสู้สุข)
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยรอยยิ้ม (เปิดกว้างขึ้น)
รวมถึ ง ยั ง มี นั ย ความหมายของการมี ค รอบครั ว ของความ
สั ม พั น ธ์ ใ หม่ ใ นสถานที่ แ ห่ ง นี้ (ความสุ ข เล็ ก ๆ ที่ เ หมื อ น
ครอบครัวจริง ๆ)
4. ผลการเรียนรู้น�ำไปสู่การมีสติ (เรียน รู้ ตื่น/สติ รู้เนื้อ รู้ตัว)
การรับรู้ตามความเป็นจริง ทั้งบวก-ลบ ดี-ไม่ดี ขาว-ด�ำ ความ
ตระหนัก การใคร่ครวญด้วยใจกรุณา การเรียนรู้ด้วยหัวใจซึ่ง
จะก่อให้เกิดความเข้าใจที่มีต่อผู้อื่นมากขึ้น (รู้จักตัวเอง เข้าใจ
ผู้อื่นมากขึ้น) ความทุกข์ที่น้อยลง (ทุกข์น้อยลงจริง ๆ) และน�ำ
ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงในทีส่ ดุ (การเปลีย่ นแปลง เปลีย่ นแปลงไป
เปลี่ยนไป)
3 กระบวนการของผู ้ ส รุ ป บทเรี ย นและประเมิ น ผลคื อ

ให้ผู้เข้าร่วมเขียนเป็นค� ำ 3 ค�ำ
ออกมา เมื่อนึกถึง “โครงการจากใจสู่ใจ” ดังนั้น ค�ำที่ปรากฏออกมาใน 5 ข้อข้างต้น
จึงเป็นค�ำของผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการฯ
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5. คุณค่าของโครงการจึงเปรียบเสมือนกับการได้ชีวิตใหม่ และ
การก้าวเดินต่อไปในวันข้างหน้า (ได้ชีวิตใหม่/ก้าวต่อไป)
จากกระบวนการพูดคุยโดยทีมประเมินฯ ท�ำให้เห็นตัวอย่างความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมการเรียนรู้สองท่านที่ได้สะท้อนการปรับเปลี่ยนตัวเอง
จากการเข้าร่วมโครงการจากใจสู่ใจ ได้แก่ เรื่องเล่าของเอ็มกับเรื่องเล่า
ของมายมิน้ ท์ เอ็มเป็นแกนน�ำโครงการจากใจสูใ่ จรุน่ แรก เธอเป็นผูอ้ ยูร่ ว่ ม
กับเอชไอวี โดยพื้นฐานแล้วเธอไม่ได้เรียนหนังสือ เมื่อเข้ามาในเรือนจ�ำ
ในระยะแรกก็มีแต่ความทุกข์ จมจ่อมอยู่กับตัวเอง จนเพื่อนคิดว่าเธอบ้า
เรื่องเล่าของเอ็มสะท้อนให้เห็นการเรียนรู้ในการสร้างสมดุลของการรับฟัง
ที่น�ำไปสู่ความสุขเสียงสะท้อนของเธอท�ำให้เห็นแก่นแท้ของโครงการจาก
ใจสู่ใจที่เน้นการปรับเปลี่ยนจากภายใน ไม่จ�ำเป็นต้องมีชีวิตที่ดีงาม และ
เป็นผู้ให้ตลอดเวลา หากแต่การปฏิเสธคนอื่นเพื่อเรียนรู้ในการสร้างความ
สมดุลให้กับตัวเอง เพื่อความสุขและสุขภาพจิตของตัวเองเป็นเรื่องส�ำคัญ
ที่ไม่ยิ่งหย่อนกัน
ส่วนเรือ่ งเล่าของมายมิน้ ท์สะท้อนให้เห็นชีวติ ใหม่ทสี่ ร้างฝันให้เป็นจริง
ด้วยการ “เป็นผู้รับใช้พระเจ้า” ซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากการเข้าร่วมโครงการ
จากใจสู่ใจด้วยการอ่านบอร์ดรับสมัครและเห็น “ผลที่จะได้รับ” จากใบ
ประกาศแผ่นนั้น ท�ำให้เธอมาสมัคร เกิดการค้นพบตัวเอง และน�ำสิ่งที่ได้
เรียนรูไ้ ปประยุกต์ใช้กบั การสร้างฝันในการเป็นผูร้ บั ใช้พระเจ้า มายมิน้ ท์ได้
เรียนรูว้ ธิ กี ารในการสร้างการเรียนรูด้ ว้ ยการไม่สอนแต่ให้ผเู้ รียนเรียนรูผ้ า่ น
ค�ำถาม และเธอก็นำ� มาใช้ในการสอนพระคัมภีรต์ ามเป้าหมายในชีวติ ทีเ่ ธอ
วางไว้
ในมุมของผู้เข้าร่วมสรุปบทเรียนทุกคนเห็นว่า กระบวนการเรียนรู้
จากโครงการจากใจสู่ใจมีค่าและส�ำคัญยิ่ง (การเรียนรู้คือการเข้าใจ/
การเรียนรู้จากใจสู่ใจเป็นสิ่งที่มีค่ามาก) ซึ่งหากจะพิจารณาจากค�ำนิยาม
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ข้างต้นจะเห็นว่าการเรียนรู้ยังอยู่ในระดับปัจเจก หรือระดับบุคคล ซึ่งเป็น
หนึง่ ในมิตแิ นวคิดโครงการฯ อย่างไรก็ตาม การสะท้อนทีป่ รากฏผลในเชิง
ปัจเจกก็ไม่ใช่เรือ่ งแปลก เพราะค�ำถามดังกล่าวเป็นการส�ำรวจทัศนคติเชิง
ปัจเจก
อย่างไรก็ตาม จากค�ำถามต่อไปที่ว่า “พวกเรามีข้อสังเกตอะไรบ้าง
กับสิง่ ทีเ่ ห็น” ซึง่ มีคำ� ตอบของผูเ้ ข้าร่วมการสรุปบทเรียน พบว่าค�ำตอบของ
พวกเขาสะท้อนให้เห็นการเคลื่อนตัวเองออกมาจากความเป็นปัจเจก คือ
การเรียนรูต้ วั เองอย่างมีเป้าหมายร่วมกับเพือ่ น ๆ โดยหวังว่าจะก้าวเดินไป
พร้อมกัน นอกจากนี้ยังน�ำไปสู่ความหมายใหม่ของการมีชีวิตคือการได้ทำ�
ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น การเปลี่ยนแปลงเรื่องวิธีคิดเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจาก
การเรียนรูจ้ ากโครงการจากใจสูใ่ จ ทีเ่ ปรียบเหมือนกับการสะกิดให้คดิ และ
ตัง้ ค�ำถามกับชีวติ ทีจ่ มจ่อมกับตัวเอง โดยออกไปท�ำสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์ให้ผอู้ นื่
นอกจากนี้ ผู้สรุปบทเรียนยังชวนคุยด้วยว่า “ความรู้สึกตอนที่เรา
เขียนนั้นเป็นอย่างไร” พวกเขาพบว่าความรู้สึกของการสกัดเอาสิ่งที่ได้
เรียนรูม้ าตอบเพียง 3 ค�ำนัน้ ตอบได้ไม่ยาก บางคนก็ตอบได้มากกว่า 3 ค�ำ
แต่ทุกคนก็ขยายความหมายของค�ำตัวเองได้ตามความรู้สึกของตนเอง
รวมถึงมีผทู้ รี่ สู้ กึ ว่าการเรียนรูเ้ ยอะมาก ไม่สามารถน�ำมาสรุปเป็นสามค�ำได้
ข้อคิดเห็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ของแต่ละคนที่ไม่
เหมือนกัน แต่สงิ่ หนึง่ ทีค่ ล้ายคลึงกันมากคือ การตอบค�ำถามของผูเ้ ข้าร่วม
สรุปบทเรียนผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และใคร่ครวญเพือ่ ตอบค�ำถาม
บนฐานของค�ำตอบที่ไม่ได้ตัดสินว่าถูกหรือผิด รู้สึกอย่างไรก็บอกแบบนั้น
คิดอย่างไรก็บอกแบบนัน้ จากค�ำตอบทีไ่ ด้นนั้ ท�ำให้เห็นว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้พดู
ถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัยตัวเองโดยมีพฤตินิสัยเชิงบวกรวมอยู่ใน
นั้นด้วย
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5.2 การวิเคราะห์เรื่องการเปลี่ยนแปลงตนเองของผู้ต้องขัง
ก. ก่อนเข้ามาในโครงการจากใจสู่ใจ ตัวเราเป็นอย่างไร
แม้ว่าชีวิตของผู้เข้าร่วมการสรุปบทเรียนต่างมีที่มาที่ต่างกัน แต่สิ่ง
ที่เป็นประเด็นร่วมในเรื่องแนวคิดและวิธีการในการใช้ชีวิตของพวกเขาคือ
การยึดถือตัวเองเป็นใหญ่ ที่ผ่านมาคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกต้องเสมอ
นอกจากนี้พวกเขายังเป็นผู้ที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวในชีวิต ชอบใช้ชีวิตเพียง
ล�ำพัง คิดเอง แก้ไขปัญหาเอง เป็นต้น ผู้หญิงหลายคนทีเ่ ล่าว่าแต่ก่อนนัน้
เป็นคนขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าปฏิเสธ ไม่กล้าบอกความต้องการ
ของตัวเอง ซึง่ เป็นบุคลิกภาพทีย่ อมคนอืน่ ประกอบกับการขาดแรงกระตุน้
เชิงบวกในการมีชีวิตแบบมีเป้าหมาย ท�ำให้เมื่อมีปัญหาที่เป็นหัวเลี้ยว
หัวต่อในชีวิต พวกเขาต้องพึ่งพาแฟน เพื่อน และในที่สุดก็ท�ำให้พวกเขา
ต้องเลือกเดินทางที่ผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษางานเขียนของพวกเขาร่วมกับการท�ำ
กิจกรรมเพื่อประเมินว่า ฉันคือใคร (อดีต-การเปลี่ยนแปลง-การเติบโต)
วิเคราะห์ได้ว่า
• ผู ้ ต ้ อ งขั ง ถู ก กระท� ำ โดยโครงสร้ า งทางสั ง คม ไม่ ว ่ า จะเป็ น
ความยากจนในครอบครัว การได้โอกาสในการเรียนทีน่ อ้ ยเกินไป
การถูกสถานการณ์บีบบังคับด้านเศรษฐกิจให้ต้องแต่งงานเมื่อ
อายุยังน้อย ความไม่รู้กฎหมาย รวมถึงทุนนิยมที่แทรกเข้าไปใน
สังคมท�ำให้พวกเขาต้องไขว่คว้าวัตถุและน�ำมาสู่การค้ายาเสพติด
ในที่สุด
• ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวชายเป็นใหญ่และเผชิญปัญหา
ความรุนแรง หากอ่านผลงานของน้อง ๆ ที่เขียนให้แก่โครงการ
จากใจสู่ใจที่อธิบายว่าเหตุใดพวกเขาจึงต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ
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เราจะพบว่าครอบครัวเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ผลักให้เขาเข้ามาอยู่ในนี้
เกือบทุกครอบครัวมีลักษณะของครอบครัวชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) หลายคนเผชิญปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจากพ่อ
บางคนเจอจากแฟนที่ท�ำร้ายร่างกายตัวเอง บางคนโดนหลอก
พาเข้าโรงแรมตอนวัยรุ่น ต้องจ�ำใจแต่งงานและออกจากโรงเรียน
เป็นต้น มีกรณีของผู้เข้าร่วมสรุปบทเรียนคนหนึ่งที่ถูกกระท� ำ
ความรุนแรงทางกายและทางเพศมาตั้งแต่เด็กด้วย
• เติบโตในแวดวงยาเสพติด นอกจากพวกเขาจะเกิดและเติบโต
มาในครอบครัวแบบชายเป็น ใหญ่แล้ว มี น ้ อ ง ๆ หลายคนที่
เกิดมาในสภาพแวดล้อมที่มียาเสพติดอยู่รอบบ้าน เช่น พ่อใช้ฝิ่น
แม่ขายยา หรือญาติค้ายา เป็นต้น ซึ่งข้อดีของการค้ายาในแง่
เศรษฐกิจคือการได้เงินง่าย และกลายเป็นสิ่งล่อลวงให้พวกเธอ
เลือกใช้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือน
• การเปลี่ยนสถานะของผู้หญิงจากงานในบ้านเป็นผู้น�ำครอบครัว
มีขอ้ สังเกตว่าผูห้ ญิงหลายคนตัดสินใจท�ำผิดกฎหมาย เพราะต้อง
รับภาระในการเป็นผูน้ ำ� ครอบครัว เมือ่ เลิกกับสามี กิจการมีปญ
ั หา
ก็ได้พาตัวเองเข้ามาสูเ่ รือ่ งการค้ายาเสพติดด้วย บางรายไม่สามารถ
อธิบายทรัพย์สินที่ได้มาจากงานอาชีพสุจริตได้ บ้านที่ปลูกมา
ด้วยน�ำ้ พักน�ำ้ แรงก็ถกู ยึดไปด้วย เพราะเธอพัวพันกับคดีคา้ ยาเสพติด
การเปลี่ยนสถานะของผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านมาเป็นผู้น�ำครอบครัว
เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเปลี่ยนเฉพาะบทบาท
หน้าที่ เช่น จากงานในครัวเรือน (Household) เป็นการออกไป
ท�ำงานนอกบ้าน (Workplace) ซึง่ เป็นการเปลีย่ นเฉพาะรูปแบบ
แต่แก่นของความเป็นหญิงที่สังคมบ่มเพาะว่าผู้หญิงต้องดูแลพ่อ
แม่ สามี และลูก ยังไม่ได้เปลีย่ นไป ซึง่ เท่ากับว่าภาระในการประคอง
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ครอบครัวหนักเพิ่มเป็น 2 เท่า หรือแบกทั้งของเก่า และต้องท�ำ
หน้าที่ใหม่เพิ่มขึ้นอีก
• ค�ำสอนของสังคมในการเป็นคนดีและมีศีลธรรม เป็นค�ำสอนที่
เปรียบเป็นเหรียญสองด้านด้วยเช่นกัน เพราะเมื่อเครื่องมือนี้ถูก
น�ำมาใช้โดยมิจฉาชีพ ก็ท�ำให้ผู้หญิงในเรือนจ�ำกลายเป็นเหยื่อได้
อาทิ กรณีเรื่องเล่าของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกจับเพราะเธอตอบแทน
บุญคุณของคนที่เคยช่วยเธอ ท�ำให้เธอต้องกลับมาพัวพันกับการ
ขนยาเสพติดและถูกจับในที่สุด
จากเรื่ อ งเล่ า และการถอดแนวคิ ด และวิ ธี ก ารใช้ ชี วิ ต ทั ศ นคติ
และพฤติกรรมด้วยตัวของพวกเขาเอง ท�ำให้การท�ำผิดกฎหมายของผูห้ ญิง
ในเรือนจ�ำไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือเหตุบังเอิญ แต่เป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างทางสังคมและความไม่เท่าเทียมทางเพศที่เอารัดเอาเปรียบ
ในพื้นที่ในบ้านและในที่ท�ำงาน ที่แอบซ่อนอยู่ในสังคม
เมื่ อ พวกเธอเข้ า มาอยู ่ ใ นเรื อ นจ� ำ ก็ เ ผชิ ญ กั บ ภาวะความเครี ย ด
ความเสียใจ รับไม่ได้ อยู่ในภาวะปฏิเสธเรือนจ�ำ และรุนแรงที่สุดคือ
ความรู้สึกอยากฆ่าตัวตาย แต่เมื่อเวลาผ่านไป จึงสามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมในเรือนจ�ำได้ และบทบาทของโครงการจากใจสู่ใจก็มีส่วนช่วยให้
พวกเธอค้นพบปมภายในตัวเอง ได้เยียวยา ได้ท�ำความเข้าใจใหม่ไป
พร้อม ๆ กัน
ข. เมื่อได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับโครงการจากใจสู่ใจ เราได้ทำ� หรือ
เรียนรู้อะไรบ้าง
โครงการจากใจสู่ใจ ไม่ใช่รักแรกพบส�ำหรับน้อง ๆ ผู้ต้องขังเลย
ฝนบอกว่า “วันแรกทีเ่ ข้ามาก็มางัน้ ๆ ตามพีม่ าไม่ได้คดิ อะไร เบือ่ ไม่อยาก
อยู่โรงงาน…พอมาถึงก็ตื่นเต้น..ได้มาเล่นเกม ท�ำให้เราลืมเรื่องที่มันทุกข์
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อยู่…ก็รู้สึกดีขึ้นนิดหนึ่ง...พอได้อบรมเรื่อย ๆ …ก็เปลี่ยนความคิดได้บ้าง”
(ฝน, ผู้ต้องขังคดียาเสพติด โทษจ�ำคุกตลอดชีวิต, สนทนากลุ่ม, 10
มกราคม 2560) ใกล้เคียงกับความรูส้ กึ ของอรทีบ่ อกว่า “แรก ๆ ก็ปวดหัว
กับกิจกรรมต่าง ๆ แต่พอนานไปพบว่าแต่ละกิจกรรมมีความหมายมาก
ท�ำให้ได้เรียนรู้ รวมถึงเป็นเหมือนฐานที่มั่นคงให้กับชีวิต” (อร, ผู้ต้องขัง
คดียาเสพติด โทษประหารชีวิต, สนทนากลุ่ม, 10 มกราคม 2560)
หอมเล่าว่าโครงการจากใจสู่ใจ “เหมือนธรรมะ” ที่กล่อมเกลาเธอโดยที่
เธอไม่ทันได้รู้ตัวด้วยซ�้ำ (หอม, ผู้ต้องขังคดียาเสพติด โทษจ�ำคุก 30 ปี,
สนทนากลุ่ม, 10 มกราคม 2560)
ในระหว่างการสนทนากลุ่มกันนั้น น้อง ๆ หลายคนก็วิพากษ์พี่ ๆ
ทีมงานโครงการจากใจสู่ใจด้วยว่า บุคลิกภาพไม่เหมือนวิทยากรที่เขา
คุ้นชิน ทั้งการแต่งตัว การใช้อุปกรณ์การอบรม จึงท�ำให้เขายิ่งไม่เชื่อมั่น
ในครั้งแรก น้อง ๆ คนหนึ่งพูดติดตลกว่า “คนแบบนี้เหรอจะมาสอนเรา
เอาให้ตัวเองเต็มก่อนมั้ย” แต่การเรียนรู้ในแบบนี้ก็มีลักษณะเฉพาะคือ
ไม่มีในต�ำราเรียน เรียนรู้ประสบการณ์จากการพูดคุย เน้นทั้งเนื้อหาและ
ความรู้สึก ค�ำตอบก็ไม่มีถูกไม่มีผิดและไม่อยากตอบก็ได้ หมิวบอกว่า
“ฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ความรู้ใหม่ที่ไม่มีในต�ำราเรียน แต่มันคือการเรียนรู้
จากเรือ่ งจริง ประสบการณ์จริงของแต่ละคนทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ได้พดู คุย
แลกเปลีย่ นความคิดและความรูส้ กึ โดยไม่มผี ดิ ไม่มถี กู ฉันสบายใจทีจ่ ะพูด
หรือไม่พูดก็ได้” (หมิว, ผู้ต้องขังคดียาเสพติด โทษจ�ำคุก 25 ปี, สนทนา
กลุ่ม, 10 มกราคม 2560)
กิจกรรมที่ได้เรียนรู้และกิจกรรมที่น่าสนใจมักจะเป็นกิจกรรมที่
เชื่อมโยงกัน กิจกรรมที่ถูกพูดถึงมากคือ การรู้จักตัวเองและเข้าใจคนอื่น
การฟังอย่างตั้งใจ กรอบเรื่องเพศ เกมต่าง ๆ ซึ่งจะเห็นว่าอย่างแรกเน้น
ที่ตัวเอง อย่างที่สองนั้นเน้นเรื่องทักษะ อย่างที่สามนั้นเน้นเนื้อหา และ
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อย่างที่สี่นนั้ เป็นเครื่องมือ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่น (Edutainment)
กรอบเพศเป็นเนื้อหาที่ทรงพลังมาก เพราะตรงตรงอธิบายว่า “แม้แต่ใน
ครอบครัวของฉันก็ยงั ติดอยูใ่ นกรอบ เรือ่ งนีฉ้ นั เข้าใจแล้วค่ะ แต่ฉนั ก็ไม่ได้
โทษใคร นั่นเป็นเพราะสังคมสั่งสอนเรามาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ มันอาจจะ
เปลี่ยนยาก แต่ฉันจะเป็นจุดเล็ก ๆ ที่ขยายแผ่ออกไป” (ตรงตรง, ผู้ต้อง
ขังคดียาเสพติด โทษจ�ำคุก 25 ปี, สนทนากลุ่ม, 11 มกราคม 2560)
เครือ่ งมือส�ำคัญส�ำหรับบางคนคือ การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ชวี ติ
ที่ก่อให้เกิดพลังมากพอในการเรียนรู้ รวมถึงกระบวนการท�ำกิจกรรมกลุ่ม
ยังเป็นการสร้างพื้นที่จ�ำลองในการอยู่ร่วมกับคนอื่น ท�ำให้หลายคนเข้าใจ
ความรู้สึกและความต้องการของคนอื่นไปด้วย ความสนใจของน้อง ๆ
ยังสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของเขาด้วย เช่น สุและหมิว ที่ต้องการ
ศิลปะในการด�ำเนินชีวติ ดูแล โอบอุม้ เยียวยา เป็นต้น กระบวนการเรียนรู้
ของโครงการจากใจสู่ใจน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของน้อง ๆ ได้
หลายคนเปลี่ยนในเรื่องใจเย็นมากขึ้น หลายคนมีความคิด และมุมมอง
ต่อชีวิตเปลี่ยนไป เป็นต้น
หนึ่งในผลที่เกิดขึ้นสะท้อนโดยตุ๊กตาที่ได้รับโทษประหารชีวิต เธอ
กล่าวว่า “เรามีค�ำตอบจากค�ำถามในชีวิตที่มีแต่ค�ำว่าท�ำไม จนค้นพบวิธี
ที่จะช่วยให้ตัวเองหาความหมายของค�ำว่า “ความสุข” รู้คุณค่าของชีวิต
ตัวเอง เหนื่อยกับชีวิตน้อยลง การที่จะก้าวไปในแต่ละช่วงชีวิตด�ำเนินไป
ง่ายกว่าแต่ก่อน” (ตุ๊กตา, ผู้ต้องขังคดียาเสพติด โทษประหารชีวิต,
สนทนากลุ่ม, 11 มกราคม 2560) เช่นเดียวกับนิคกี้ทสี่ ะท้อนว่า “แต่ก่อน
เข้าโครงการเคยถามเพื่อนว่าใจสู่ใจคืออะไร แล้วพอได้เรียนรู้การเข้าใจ
ตัวเองและเข้าใจเพื่อน ท�ำให้เกิดหลายสิ่งหลายอย่าง จากไม่เข้าใจก็ได้
เข้าใจ และปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือว่าเติบโตขึ้นก็ว่าได้ คือสนใจเพื่อน
รับฟังคนรอบข้างมากขึน้ รูจ้ กั รอ รูจ้ กั ปล่อยวางมากขึน้ ไม่ยดึ ติด ไม่เพ่งโทษ
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ว่าใครเป็นคนผิด” (นิคกี้, ผู้ต้องขังคดียาเสพติด โทษจ�ำคุกตลอดชีวิต,
สนทนากลุ่ม, 11 มกราคม 2560)
การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในตัวของปูจากการฟังอย่างอย่างมีสติ
เธอเล่าว่า “จากเมื่อก่อนที่ไม่ค่อยฟังใคร ส่วนมากจะเป็นคนพูดให้คนอื่น
ฟัง พูดให้คนอื่นท�ำตาม แต่พอได้มาพูดเรื่องการฟัง ท�ำให้ตนเองเป็นผู้ฟัง
ที่ดีขึ้น มองคนอื่นเปลี่ยนไป มองคนในครอบครัวเปลี่ยนไป ปกติเมื่อญาติ
มาเยี่ยม เราก็จะพูด ๆ เพื่อให้เขาฟังเรา แต่เมื่อได้เรียนรู้การฟัง เราก็
กลายเป็นผู้รับฟัง ซึ่งมีผลให้ญาติของเรารู้สึกดีที่ได้มาหาเรา ได้คุยกับเขา
และที่ส�ำคัญคือมีคนฟังเรามากขึ้น” (ปู, ผู้ต้องขังคดียาเสพติด โทษจ�ำคุก
ตลอดชีวิต, สนทนากลุ่ม, 11 มกราคม 2560)
มี ข ้ อ สั ง เกตว่ า แรงบั น ดาลใจนั้ น ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด เพราะการได้ น� ำ
กิจกรรมที่ได้เรียนรู้มาไปใช้ต่อเนื่องเมื่อน�ำไปถ่ายทอดและเห็นคนมีความ
สุขก็ท�ำให้เกิดแรงบันดาลใจเกิดขึ้นได้ บางคนก็น�ำไปใช้กับตัวเอง เช่น
เจี๊ยบที่เริ่มนั่งสมาธิทุกเช้า บางคนก็ได้รับแรงบันดาลใจจากกิจกรรมที่
สะกิดใจเช่นเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว เพราะทุกครั้งที่ท�ำอะไรสัก
อย่างหนึ่งย่อมกระทบถึงคนอื่น ๆ ด้วย กิจกรรมที่เน้นความสุข และการ
ได้รับก�ำลังใจจากทีมงานก็เป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่ง ปอยรู้สึกเหมือนกับ
ว่า “ได้มาอยู่กับครอบครัว” (ปอย, ผู้ต้องขังคดียาเสพติด โทษจ�ำคุก
33 ปี, สนทนากลุ่ม, 12 มกราคม 2560) มากกว่านั้นคือการน�ำการเรียน
รูไ้ ปต่อยอดกับความฝัน เช่น การรับใช้พระเจ้าของมายมิน้ ท์ เป็นต้น ทัง้ นี้
การท�ำกิจกรรมที่ท�ำให้รู้จักตนเองและผู้อื่นผ่านการฟังอย่างตั้งใจนั้นก็เป็น
แรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ หมิวใช้คำ� ว่า “ฟังโดยไม่มีข้อแม้” ต้นอ้อใช้ค�ำว่า
“ใช้ใจฟัง” (ต้นอ้อ, ผูต้ อ้ งขังคดียาเสพติด โทษจ�ำคุก 25 ปี, สนทนากลุม่ ,
12 มกราคม 2560) เพราะชีวิตในนี้จำ� เป็นและต้องการสิ่งที่มากกว่าข้าง
นอกอย่างเป็นกรณีพิเศษ มีข้อค้นพบของนิคกี้ที่กล่าวว่า “จริง ๆ แล้วคือ
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ไม่มีความทุกข์ ไม่มีความสุข มีแค่ความเป็นกลาง แม้ว่าเราก�ำลังทุกข์อยู่
ก็ได้” (นิคกี้, ผู้ต้องขังคดียาเสพติด โทษจ�ำคุกตลอดชีวิต, สนทนากลุ่ม,
11 มกราคม 2560) แรงบันดาลใจจากกิจกรรมกรอบเพศ ท�ำให้ปหู ลุดพ้น
จากพันธนาการความทุกข์ที่อยู่ในใจ เธอกล่าวว่า “เราไม่ตัดสินใครโดย
มองจากภายนอก ท�ำให้เข้าใจลูกที่เป็นทอมมากขึ้น และท�ำให้เราเปิดใจ
เรื่องเพศมากขึ้น และที่ส�ำคัญ ท�ำให้ความทุกข์ที่เกาะกินใจเรามาตั้งแต่
เด็ก และไม่เคยเล่าให้ใครฟัง แต่วันนี้ความทุกข์นั้น ไม่มีอยู่แล้วในตัวฉัน
ขอบคุณกรอบเพศมาก ๆ ที่ทำ� ให้ฉันพ้นทุกข์” (ปู, ผู้ต้องขังคดียาเสพติด
โทษจ�ำคุกตลอดชีวิต, สนทนากลุ่ม, 12 มกราคม 2560)
การได้รบั น�ำไปสูก่ ารให้ทเี่ พิม่ พูนขึน้ ด้วย เพราะตุก๊ ตาเองก็นกึ ถึงคน
อื่น เธอกล่าวว่า “อยากให้ช่วยคนอื่น ๆ ที่เขามีความทุกข์ ได้รู้จักและ
เข้าใจตัวเอง เหมือนที่เราเคยผ่านมา กลับมามีความสุข เช่น การที่เรา
รับฟังและให้เราได้ระบายความรู้สึกออกมาก็จะท� ำให้เขาทุกข์น้อยลง
เบา และเราเริม่ มองเห็นทีม่ าของปัญหาและการค้นพบทางออกด้วยวิธขี อง
เราเองอย่างถูกทาง” (ตุ๊กตา, ผู้ต้องขังคดียาเสพติด โทษประหารชีวิต,
สนทนากลุ่ม, 12 มกราคม 2560)
ค. การเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
ผู้เข้าร่วมสรุปบทเรียนวิเคราะห์ถึงการเติบโตของตัวเองโดยรู้สึกว่า
เป็ น การโตจากภายใน (เงาะ) บางคนบอกว่ า ตั ว เองคื อ พยานของ
การเปลี่ยนแปลงของโครงการ (แม่ญา) ซึ่งเพื่อน ๆ ก็สังเกตเห็นการ
เปลี่ยนแปลงของเธอได้ บางคนเปรียบตัวเองเป็น “ต้นไม้ใหม่ในต้นเดิม”
(ตุ๊กตา) บางคนเปรียบตัวเองเหมือน “ต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา” (บี)
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการได้เรียนรู้แบบมีสติ และ
ได้ย้อนกลับไปทบทวนอดีตที่ผ่านมา จึงเกิดการใคร่ครวญและน�ำไปสู่
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การปรับพฤติกรรมใหม่ เช่น การมองโลกในแง่บวก/ดี การมองตัวเอง
อย่างมีคุณค่า มีความกล้าเพิ่มขึ้น (กล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าตอบ
ค�ำถาม) ฟังเยอะขึ้นแต่พูดน้อยลง (เป็นผู้ฟังที่ดี) มีเหตุผล ไม่ตัดสิน
คนอื่น ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อน หากเพื่อนต้องการความช่วยเหลือ รวมถึง
การช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น
ปอยกล่าวว่า “ได้เข้าใจว่าเราเข้ามาอยู่ในนี้แล้ว คนข้างนอกอาจมองว่า
พวกเราเป็นคนไม่ดี และไม่ได้น้อยใจโชคชะตาของตัวเอง ตอนนี้มอง
ตัวเองใหม่ว่าเราโชคดีมากที่ได้อบรมโครงการจากใจสู่ใจ”
ปัจจัยเงื่อนไขที่ท�ำให้เติบโตหรือเปลี่ยนแปลงไปของแต่ละบุคคล
ก็ตา่ งกัน โดยสามารถสรุปจุดทีท่ ำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง (Turning points)
ได้ดังนี้
• กระบวนการเรียนรู้ของโครงการจากใจสู่ใจ และทีมงานโครงการ
(5 คนที่กล่าวถึงเรื่องนี้)
• การได้ทบทวนตัวเองการเปิดใจ เรียนรู้ ยอมรับ
• การแบ่งปันประสบการณ์ของเพื่อน ๆ ในโครงการ (2 คนที่กล่าว
ถึงเรื่องนี้)
• การเติบโตด้วยการใช้การฟังด้วยใจ
• สภาพแวดล้อมของเรือนจ�ำ เจ้าหน้าที่เอื้ออ�ำนวย และเพื่อน
ผู้ต้องขังที่เปิดโอกาสให้กัน
• การให้โอกาสตัวเอง โดยทั้งนี้มีเสียงสะท้อนจากจิ๊บที่น่าสนใจว่า
“ไม่รู้สิ คิด ๆ ๆ ว่าไม่มีอะไรหรือใครจะมาปรับมาเปลี่ยนเราได้
นอกจากตัวเราเอง มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองไปในทาง
ที่ดีขึ้น หรือว่าจะเป็นอยู่อย่างเดิมมากกว่าอย่างอื่น คิดว่าเป็น
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แรงสนับสนุน” (จิ๊บ, ผู้ต้องขังคดีความผิดต่อชีวิต โทษจ�ำคุก
28 ปี 6 เดือน, สนทนากลุ่ม, 12 มกราคม 2560)
จากข้อมูลเบื้องต้นท�ำให้เห็นการเติบโตของผู้เข้าร่วมที่สรุปบทเรียน
การเรียนรู้ว่า ทุกคนมีการเติบโตเพิ่มขึ้น แต่เป็นลักษณะการเติบโตที่
ไม่เท่ากัน ขึน้ อยูก่ บั ความพร้อมและความเข้มแข็งของ “ใจ” ของแต่ละคน
ทีม่ มี าไม่เท่ากัน บางคนเผชิญปัญหาทีซ่ บั ซ้อนมากกว่าผูอ้ นื่ แต่กผ็ า่ นมาได้
ยกตัวอย่างปูกับสุ พบว่า ปูเผชิญกับปัญหาในอดีตที่รุนแรงมากกว่า แต่ปู
ก็ดูเหมือนจะก้าวข้ามได้เร็วกว่าสุ เป็นต้น
ทัง้ นีท้ มี ผูป้ ระเมินชวนคิดต่อว่า ในฐานะทีพ่ วกเธอผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน 8 เดือน จนกลายเป็นเพื่อนกัน “หากลองเทียบระหว่างเรา
และเพื่อนในห้องที่ไม่ผ่านกระบวนการ มีความเหมือนกันหรือต่างกัน
อย่างไรบ้าง”
ค�ำตอบทีไ่ ด้เป็นค�ำตอบทีไ่ ปในทิศทางเดียวกัน คือ เพือ่ นทีร่ ว่ มเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมของโครงการจากใจสู่ใจนั้นเป็นเพื่อนที่วางใจได้ รับฟัง
เก็บความลับได้ เพราะทุกคนผ่านการเรียนรูแ้ ละมี “เครือ่ งมือ” ทีด่ ที สี่ านต่อ
ให้ความรักของพวกเขาใหญ่ขนึ้ กรณีของตุก๊ ตานัน้ น่าสนใจมากเพราะชีช้ ดั
ว่าการเปลี่ยนแปลงในตัวเธอ เช่น การเปิดใจเข้าหาเพื่อน หรือแม้แต่
การอโหสิกรรมให้แฟน มาจากการเรียนรู้ของโครงการจากใจสู่ใจ เมื่อเธอ
เรียนรูเ้ ธอก็เปิดโอกาสให้ทกุ คนเข้ามาเป็นเพือ่ นเธอได้ แสดงว่าก่อนหน้านัน้
เธอก็คงมีเพื่อนน้อยและโดดเดี่ยวพอควร อย่างไรก็ตาม บางคนก็คิดว่า
เพื่อนร่วมห้องที่ใช้ชีวิตด้วยกันมาก็เป็นเพื่อนที่รับฟังกันได้เพราะการมี
เพื่อนที่สนิทสนมก็มีหลายระดับ
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสรุปบทเรียนใน 1 ชั่วโมง ผู้ประเมินได้
ข้อสรุปทีน่ า่ สนใจคือ เราแต่ละคนมีตน้ ทุนชีวติ หรือ “ของเก่า” ของเรา คน ๆ
นัน้ มีของติดตัวมาแล้ว จริงหรือไม่วา่ มนุษย์ทกุ คนมีทงั้ ด้านมืดและด้านสว่าง
แต่ 8 เดือนนี้พวกเราได้ “ของใหม่” หรือ “เครื่องมือหรือกระบวนการ”
ทีเ่ ป็นบันไดในการท�ำให้แต่ละคนกลับไปทบทวนคุณค่าของตัวเอง และเรา
ค้นพบตัวเองว่ามันยังไม่กลมหรือสมบูรณ์แบบ แต่ว่าทั้ง 8 เดือน เราเห็น
การเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ด้านสว่าง ต่อให้ผา่ นมา 8 เดือนเราก็ยงั มีดา้ นมืด แต่เรานิง่ กับมันมากขึน้
เราฟังมากขึน้ เรากล้าทีจ่ ะบอกความรูส้ กึ บอกความต้องการของตัวเราได้
แต่บางวันท้องฟ้าก็มืดมา แต่เราก็มีบางอย่างที่เป็นบันได สิ่งที่มีอยู่ก็เป็น
บันไดที่ท�ำให้เราเอาไปใช้ในชีวิตของตัวเอง หลักสูตรนี้ได้ก่อให้เกิดการ
“ใคร่ครวญชีวิต” หรือการเสริมพลังอ�ำนาจในตัวเอง (Empowerment)
ท�ำให้พวกเราได้ค้นพบคุณค่าของตัวเองและได้นำ� ไปใช้
จากการสรุปบทเรียนและประเมินผลจากกลุ่มผู้ต้องขังที่เข้าร่วม
โครงการ จ�ำนวน 20 คน จากการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ต่อเนือ่ ง
กับชุดการเรียนหลักสูตร “กระบวนการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูเสริมพลังด้านใน
ผูต้ อ้ งขังแบบองค์รวม” เนือ้ หาต่อเนือ่ ง 150 ชัว่ โมง หรือแบ่งเป็นครัง้ ๆ ละ
20 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 8 ครั้ง เทียบเคียงกับแนวคิดการเรียนรู้เพื่อการ
เปลีย่ นแปลงแนวจิตตปัญญาสามารถน�ำเสนอเป็นแผนภาพล�ำดับการเรียน
รู้และเติบโตได้ตามแผนภาพด้านล่างนี้
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รูป 2: แผนภาพล�ำดับขั้นการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ความรูใหม
ประสบการณใหม
ความรูเกา
ประสบการณใหม

คนใหม
สรางความรู
และประสบการณ
ของตัวเอง

ความรูเกา
ประสบการณเกา

5.3 คุณลักษณะของกระบวนกรที่มีส่วนเอื้อต่อการเรียนรู้เติบโต
ของสตรีต้องขัง
ผูต้ อ้ งขังทีเ่ ข้าร่วมโครงการจากใจสูใ่ จได้ชว่ ยกันประมวลคุณลักษณะ
ของกระบวนกรที่มีส่วนเอื้อให้การเรียนรู้ของพวกเธอประสบความส�ำเร็จ
ไว้ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญในการน�ำแนวคิดหรือกระบวนการเรียนรู้
ไปใช้ขยายผลในอนาคต ดังนี้
1. แนวคิดและทัศนคติของกระบวนกรโครงการจากใจสู่ใจ
• มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างเนื้อหา/กิจกรรม
• มีการวางแผนและเตรียมความพร้อม
• มีสติ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
• เปิดใจยอมรับความแตกต่างทุกความคิดโดยไม่ตัดสิน
• มีความรับผิดชอบ
• มีความสงสัยใคร่รู้พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา
• เป็นได้ทั้งผู้น�ำ/ผู้ตาม
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• ยืดหยุ่นวางใจเป็นกลาง/ใจดี
• เชื่อมั่นในศักยภาพ คุณค่าความเป็นมนุษย์ของแต่ละบุคคล
• มีความกรุณา อ่อนโยน วางใจ ให้โอกาส
• มีใจเป็นกลาง ไม่โอนเอน ไม่อคติ อ่อนน้อม
• ทัศนะไม่มีผิด-ถูก (บางเรื่องมันไม่ดี จะมองให้มันดีก็ไม่ได้)
2. ทักษะกระบวนกรโครงการจากใจสู่ใจ
1. ฐานการฟัง
i. รับฟังทุกความคิดเห็นที่แตกต่าง
ii. มีความตั้งใจฟังผู้เข้าร่วม
2. ฐานการพูด
i. มีวาทศิลป์ในการพูด เช่น พูดเข้าใจง่าย ตรงประเด็น
มีน�้ำเสียงที่ชัดเจน รู้จักตั้งค�ำถามให้ชวนคิด
3. ฐานการกระท�ำ
i. มีพื้นฐานการภาวนาในชีวิตประจ�ำวัน
ii. มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
iii. มีความเป็นธรรมชาติ
iv. ลักษณะท่าทางในการพูด มีอารมณ์ขัน และสร้างความ
ปลอดภัย
v. มีการวางแผนในการท�ำงานและมีความละเอียดรอบคอบ
vi. ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่จะน�ำเสนอ
vii. มีความเป็นกลาง เช่น ค�ำตอบไม่มีถูกไม่มีผิด
viii. ช่างสังเกตมีความใจเย็นที่จะรอ
ix. มีความยืดหยุ่น
x. มีทักษะในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาเฉพาะหน้าได้
xi. และต้องมีความรู้ในการใช้อุปกรณ์เช่น กิจกรรมนี้ควรจะ
ใช้สื่อ/อุปกรณ์อะไร เป็นต้น
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ประมวลนิยามของความหมายโครงการจากใจสู่ใจในความเห็น
ผู้เข้าร่วม (จารุกัญญา และหทัยรัตน์, 2560)
จากกลุ่มผู้ต้องขังหญิงเชียงใหม่ (รุ่นสอง) ที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอด
หลักสูตร
• การน�ำธรรมชาติของมนุษย์มาถ่ายทอดให้ผู้รับการเรียนรู้
ได้ย้อนทบทวนชีวิต เรื่องราวต่าง ๆ โดยกระบวนกรที่มาให้
ความรู้ ได้ “ใช้ใจ” ในการถ่ายทอดการเรียนรูเ้ ข้าสูใ่ จผูเ้ ข้าร่วม
การเรียนรู้
• การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เราได้กลับเข้ามาคิด
ทบทวน ใคร่ครวญชีวิตของตนเอง ผู้อื่น สังคม ท�ำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงภายในสู่ภายนอก
• ทางเลือกทางหนึ่งของคนที่มืดแปดด้านคือ เป็นด้านที่ 9 ที่
คนเรามองข้าม เป็นเข็มทิศชีวิตให้กับคนที่ไม่มีจุดหมาย
ในชีวติ
• เป็นผู้ให้โอกาสคนให้รู้จักการให้ เมตตา ให้อภัยตัวเองและ
ผู้อื่น
• เป็ น ฐานที่ มั่ น คงให้ กั บ ชี วิ ต เพื่ อ ที่ จ ะมี ก� ำ ลั ง ใจก้ า วต่ อ ไป
มีเป้าหมายในชีวิต
• การเรียนรู้คุณค่าของชีวิต
• ความหมายตรงตามชื่อ จากหัวใจ 1 ดวงสู่ใจอีก 1 ดวงและ
ขยายไปสู่ใจอีกหลาย ๆ ดวงจนขยายไปเป็นวงกว้าง
• ได้แบ่งปันความรู้สึก ทั้งทุกข์และสุขให้แก่กัน ให้มุมมอง
และใจทีเ่ ข้มแข็งขึน้ เรียนรู้ ยอมรับ ท�ำความเข้าใจไม่แบ่งแยก
ความคิด ยอมรับความแตกต่าง
• ทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นหากเราไม่เปิดใจ
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6. ผลจากการเข้าร่วมโครงการ (ในส่วนของเจ้าหน้าที่)
จากการพูดคุยสรุปบทเรียนกับเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ 6 คน สรุปประเด็นที่โครงการจากใจสู่ใจ
น�ำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท�ำงานได้ 3 ประเด็นคือ 1) การสื่อสาร
ผ่านเฟสบุ๊ค “เสียงจากผู้หญิงหลังก�ำแพง” เป็นประโยชน์ต่อทัณฑสถาน
หญิงเชียงใหม่ เช่น การเสนอเรือ่ งราวของผูต้ อ้ งขังหญิงในมุมบวก เพือ่ ลบ
อคติหรือมายาคติที่คนภายนอกมีต่อผู้ต้องขังว่า “ผู้ต้องขังเป็นผู้ท�ำผิด
ซ�ำ้ ซาก” 2) การขยายกลุม่ ด�ำเนินงานโครงการจากใจสูใ่ จ อาจจะให้ทมี งาน
พิจารณาการท�ำกิจกรรมกับผู้ต้องขังแรกรับหรือผู้ต้องขังระหว่าง เพราะ
จ�ำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับเขาด้วยเช่นกัน และ 3) การจัด
กระบวนการเรียนรูส้ ำ� หรับเจ้าหน้าทีช่ ว่ ยให้เจ้าหน้าทีม่ ที ศั นคติตอ่ ผูต้ อ้ งขัง
ดีขึ้น มีความสุขกับงานมากขึ้น
6.1 หลักการหรือค�ำขวัญส�ำคัญในการท�ำงาน
เจ้าหน้าที่ทั้ง 6 คน มีค�ำขวัญ/หลักยึด (motto) ในใจในการ
ท�ำงานแตกต่างกัน ซึ่งเป็นพลังในการท�ำงานของแต่ละคน
1. เราได้ เ ป็ น ข้ า ของแผ่ น ดิ น เพราะว่ า ข้ า ราชการเป็ น ความ
ภาคภูมใิ จ พ่อแม่กจ็ ะบอกว่าภูมใิ จกับการท�ำงานของลูก แต่สงิ่ ทีย่ ดึ เหนีย่ ว
กับการท�ำงานทุกวันนี้ ถือว่าเราก็เหนือ่ ยกับการท�ำงานของพวกเรา หน้าที่
ประจ�ำและทั้งเวรยาม แต่เราได้เรียนรู้ได้แง่คิดกับการใช้ชีวิตของเขา
เจอสิ่งใหม่ ๆ ทุกวัน ตนอยู่แรกรับเจอผู้ต้องขังใหม่ ๆ เข้ามา ต้องเจอกับ
สถานการณ์ที่แก้ไขปัญหา ให้เราได้เรียนรู้ เพราะในแรกรับจะมีเด็กพิเศษ
ค่อนข้างมาก ผู้ต้องขังจิตเวช ความเครียดด้วย สิ่งที่เราอยากเห็นทุกวัน
คือรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ แม้ว่าเราจะไม่ได้ช่วยเรื่องกระบวนการที่ให้
ปล่อยตัวออกไป แต่อย่างน้อยเวลาที่เขามีความทุกข์ เราสามารถที่จะคุย
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หรือให้ค�ำปรึกษาท�ำให้เขาหันหน้ามาหาเรา ช่วยกันแก้ไขปัญหา ถามว่า
เรามีปัญหาหรือเปล่า ทุกคนมีปัญหาหมด แต่เราก็ยังถือว่าเป็นความ
ภาคภูมิใจ บางครั้งเป็นปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ เราท�ำแล้วท�ำให้เขายิ้ม
เหมือนวันนั้นที่ผู้ต้องขังเข้ามาปรึกษาว่า ญาติเขาบอกว่าลูกสาวหาย
ออกไปจากบ้านไปสัก 1 สัปดาห์แล้ว ติดต่อไม่ได้ เราก็เลยส่งเขาไปที่
สังคมสงเคราะห์ อีกวันหนึ่งพี่หน่อยเรียกขึ้นไป เขาน่าจะโทรประสาน
ที่นั่นเลย แล้วก็โทรศัพท์ไปที่โรงเรียน แล้วลูกก็เล่าความจริงให้ฟังว่า
น้าชายที่อยู่บ้านคิดจะลวนลามเธอ เธอจึงอยู่ไม่ได้ พออยู่ไม่ได้ก็หนีออก
จากบ้านไปอยู่บ้านเพื่อน ผู้ต้องขังก็ร้องไห้ แต่ก็เป็นความสบายใจว่าลูก
ไม่ได้หายไปไหนนะ เขายังสบายใจ เขาบอกว่าเขารู้จักลูกของเขาดี ไม่มี
เหตุผลอะไรที่ลูกสาวเขาจะหนี เราก็ยังดีที่เห็นเขายิ้ม อีกวันหนึ่งเห็นเขา
หัวเราะ บางคนก็เห็นว่าไม่จ�ำเป็นต้องท�ำอะไรให้ก็ได้ แต่ในมุมของเรา
เราเห็นอะไรที่ท�ำได้ เราก็จะท�ำ (นักทัณฑวิทยาช�ำนาญการ, หัวหน้าแดน
แรกรับ-ฝ่ายปกครอง, สนทนากลุ่ม, 13 มกราคม 2560)
2. หลักยึดในการท�ำงานของตน คือ ปกติจะมีความสุขในเหตุการณ์
ของการท�ำงานมาโดยตลอดเลย ไม่รู้สึกว่าจะเป็นทุกข์อะไร สร้างสรรค์
ในการท�ำงาน คิดบวก สร้างและส่งพลังบวกสิง่ ดี ๆ ให้คนรอบข้าง ในกรณี
ของผู้ต้องขังจะควบคุมด้วยใจ และแก้ไขเขาด้วยใจจริง ๆ โดยจะแก้ไข
พฤตินิสัยและวิชาชีพให้กับเขา ดูแลเรื่องใจ เรื่องพฤติกรรมและวิชาชีพ
รวมถึงการให้อภัยซึ่งกันและกัน ผู้ต้องขังแต่ละคนที่มาอยู่กับเรา หรือใคร
ก็แล้วแต่ แต่ละคนจะมีบุคลิกภาพของตัวเอง การเข้าใจเขา ให้อภัย
มีพลังและความรู้สึกดี ๆ ให้เขา ท�ำให้เขาดีขนึ้ กว่าเดิม กว่าทีจ่ ะนัง่ เครียด
นั่งทุกข์ ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึงก็พยายามฝันให้ตัวเองและท�ำให้ส�ำเร็จ
ส�ำหรับตัวเองและผู้อื่นด้วย (เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ช�ำนาญงาน, ฝ่าย
ฝึกวิชาชีพ, สนทนากลุ่ม, 13 มกราคม 2560)
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3. ไม่อยากคิดอะไรเยอะ แต่คนเรานั้นก็เกิดมาพร้อมกับหัวใจ
ที่เป็นแกนหลัก คือ หน้าที่ และหน้าที่ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบ
ท�ำหน้าที่ให้ดีที่สุดภายใต้ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบ
อย่างมีความสุขด้วยใจที่หนักแน่นด้วย จริง ๆ ทุกคนก็มีปัญหา มีความ
ท้อแท้ ในเมือ่ ทุกคนเจอความกดดัน มันไม่มหี รอกทีท่ งั้ ชีวติ และการท�ำงาน
จะราบรื่นและมีความสุขอยู่ตลอดเวลา อันนั้นเป็นโลกของความฝัน แต่
โลกความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนัน้ ก็คอื เราเกิดในรัชกาลที่ 9 คือในหลวง
บางทีทอ้ ร้องไห้กบั งาน กับความกดดันต่าง ๆ เห็นรูปในหลวงก็นำ�้ ตาไหล
ก็มีแรงที่จะสู้และก้าวข้ามต่อไป มันเหมือนกับว่าความทุกข์จะอยู่กับเรา
ไม่นาน เดี๋ยวมันก็มีเรื่องใหม่รอเราอยู่เรื่อย ๆ มันก็เป็นแรง ท�ำให้เราเดิน
ต่อไปเรื่อย ๆ ท�ำให้ดีที่สุดท�ำในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบ เกิดมาก็มีหน้าที่
หลายอย่าง เราอยู่ที่ท�ำงานก็มีหน้าที่รับผิดชอบ อยู่บ้านก็เป็นลูกก็ต้อง
มีหน้าที่ดูแลพ่อแม่ ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ เราต้องท�ำหน้าที่รับผิดชอบ
ของเราให้ดีที่สุด (นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพช�ำนาญการ, หัวหน้า
ฝ่ายฝึกวิชาชีพ, สนทนากลุ่ม, 13 มกราคม 2560)
4. หลักยึดคือการท�ำหน้าที่ที่รับผิดชอบดีที่สุด หน้าที่การงานที่
ตัวเองรับผิดชอบให้ดีที่สุด หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบก็จะมีงานโครงการฯ
งานสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เช่น ขอค่ารถกลับบ้าน ขอเอกสารติดต่อญาติ
เราก็ต้องติดต่อให้เขาตามหน้าที่ของเรา นอกเหนือจากหน้าที่ ไม่ท�ำ เช่น
มีผู้ต้องขังบอกว่าติดต่อญาติให้หน่อย เราก็บอกว่าให้เขียนบันทึกก่อน
ไปเขียนส.ก. มาบอกเฉย ๆ ไม่ท�ำ เพราะต้องท�ำตามขั้นตอน นายก็ต้อง
ขออนุญาตผอ. ก่อน ต้องมีความซื่อสัตย์ด้วย บางคนมาขอโทรศัพท์แล้ว
ก็จะบอกว่าจะซื้อขนมให้นาย เราก็บอกว่าไม่ได้ เราต้องท�ำตามขั้นตอน
และต้องท�ำให้ถกู ต้อง (เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำ� นาญงาน, ฝ่ายสงเคราะห์
ผู้ต้องขัง, สนทนากลุ่ม, 13 มกราคม 2560)
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5. เป็นข้าราชการก็เหมือนกับเพื่อน ๆ คือ การเป็นข้ารับใช้ของ
แผ่นดิน ก็จะยึดมัน่ ในการท�ำความดีอนั ดับแรก อย่างงานทีท่ ำ� ปัจจุบนั ก็จะ
เป็นการสอบข้อเท็จจริงของผู้ต้องขังที่ท�ำผิดวินัย เราก็จะสอนเขาไปในตัว
ไม่ได้สอบเพือ่ จะเอาผิดอย่างเดียว มันก็เป็นการท�ำความดีดว้ ย อย่างผูต้ อ้ ง
ขังที่กระท�ำความผิด บางทีเขาอาจจะท�ำโดยไม่ได้ตั้งใจ ในสิ่งที่เขาท�ำ
เราก็สอบไป หรือเอาข้อเท็จจริง โดยการสอดแทรกว่าสิ่งที่เขาท�ำมันไม่ดี
แบบไหน หากอยากให้คณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ ในเมือ่ เขาเข้ามาอยูใ่ นนี้ เขาขาด
อิสรภาพไปแล้ว เขาอยากออกไปอยูก่ บั ครอบครัวเร็ว ๆ เขาต้องท�ำความดี
ประโยชน์ที่ได้ก็ไม่ได้กับใคร ก็จะเป็นประโยชน์ที่ตัวเอง ไม่ใช้อารมณ์ด่า
และซ�้ำเติม แต่จะสอนเขาไปด้วย สมมติว่าเราสอบไปแล้ว เราปรับ
ข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมายแล้ว ยังไงเราก็ตอ้ งลงโทษวินยั ก็ตอ้ งอธิบาย
ให้เขาฟังว่าท�ำไมเราถึงลงโทษ เพราะว่าความผิดของเราไปเข้าข้อกฎหมาย
ของกรมราชทัณฑ์ และอธิบายให้เขาเข้าใจว่าความจริงนายไม่อยากลงโทษ
เราเลย ต้องเข้าใจว่านายต้องท�ำตามหน้าที่ บางทีกท็ อ้ เพราะการสอบวินยั
เราต้องไปสอบผู้ต้องขังที่กระท�ำผิด เราก็รู้สึกว่ามันแย่อยู่แล้ว การท�ำผิด
ข้างนอกแล้วมาอยู่ข้างใน ท�ำไมต้องมาท�ำผิดวินัยอีก เราต้องใช้กฎหมาย
ย่อย ๆ กฎหมายภายในเข้าไปอีก บางทีก็เบื่อ หมดแรง เช้ามาก็ต้องมา
สอบวินัยจะเอาความผิดอย่างไรดีที่ไม่หนักเกินไป เพราะเวลาที่เราท�ำโทษ
วินัยเขาไปแล้ว เราต้องคิดอย่างละเอียดรอบคอบ เพราะสิ่งที่จะตามมา
เขาจะเสียประโยชน์หลายอย่าง บางทีเขาจะได้พักโทษ ได้ลดโทษใน
วันส�ำคัญต่าง ๆ หรืออภัยโทษก็ตาม สมมติว่ามีอภัยโทษมา 2 ครั้งแล้ว
ทีช่ นั้ กลางไม่ได้ ปกติชนั้ กลางจะได้อยู่ คราวนีพ้ อผูต้ อ้ งขังท�ำผิดมา ก็ไม่ได้
ลงโทษทันที เราต้องกลับไปคิดก่อนหรือสอบถามที่โรงงานไปว่า คนนี้อยู่
โรงงานท�ำความดีหรือท�ำประโยชน์อะไรให้กบั เรือนจ�ำบ้าง ถ้าเป็นความผิด
ครัง้ แรก เราก็สามารถบอกได้วา่ เนือ่ งจากเป็นความผิดครัง้ แรกและ นญ. นี้
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เคยท�ำความดีให้กับเรือนจ�ำ แทนที่จะลงโทษวินัย เราก็หลีกเลี่ยงโทษวินัย
ให้เขาก่อนเอาเป็นการว่ากล่าวตักเตือนก่อน ถ้าคนทีเ่ ขาตัง้ ใจจะท�ำความดี
เขาก็ไม่ท�ำอีก แต่บางคนที่เขาไม่คิดอะไร อยู่ข้างใน ฉันก็สบาย เขาก็จะ
ท�ำผิดซ�้ำแล้วซ�้ำอีก สิ่งที่สอนไปก็จะไม่ซึมซับ การท�ำความดีอีกอย่างหนึ่ง
ที่ดีใจที่ได้อยู่ฝ่ายทัณฑ์ คือ การได้ปล่อยคน เป็นการท�ำบุญที่ยิ่งใหญ่
ปล่อยคนออกไปเป็นอิสระ แต่ก่อนหน้านี้ที่มีอภัยโทษมา รู้สึกว่าเป็น
ความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ ไม่ได้ไปไหนเลย ตัดเวรแล้วไม่ได้ไปไหนเลย ต้องท�ำ
อภัยโทษอย่างเดียว เลิกก็ดึก แต่ตอนนี้เราท�ำอภัยโทษ ท�ำแล้วมีความสุข
แต่มนั ก็มผี ลด้านลบของคนข้างนอกทีบ่ อกว่า “ปล่อยออกมาท�ำไม ฉันกลัว
มากเลย ปล่อยคนที่เป็นอาชญากร ท�ำความผิด” การปล่อยนกปล่อยปลา
เรายังอยากท�ำเลย มันได้บุญ อันนี้ปล่อยคน รุ่นก่อนท�ำอภัยยังไม่ทันได้
พักผ่อนเลย รุน่ นีม้ าอีก อาจจะต้องเปลีย่ นจากฝ่ายทัณฑ์ เป็นฝ่ายอภัยโทษ
ค่ะ ก็ดีใจที่ได้ท�ำความดี (เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพช�ำนาญงาน,
ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ, สนทนากลุ่ม, 13 มกราคม 2560)
6. อยูก่ บั ปัจจุบนั ท�ำวันนีใ้ ห้ดที สี่ ดุ ในงานทีร่ บั ผิดชอบ ดูปล่อยวาง
จริง ๆ แล้วมนุษย์ในวัยนี้แล้วนะ จากที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานและ
การใช้ชีวิตที่ผ่านมา ถ้าเราท�ำปัจจุบันได้ดีที่สุด ถ้าเรามีสติในการอยู่และ
การใช้ชีวิตและการท�ำงาน หากมีสติก็ท�ำให้เราท�ำสิ่งที่เรารับผิดชอบใน
ปัจจุบันขณะได้ดี มันก็จะท�ำให้สิ่งที่อนาคตดีเอง อดีตไม่คิดแล้ว ปล่อย
วางแล้ว เราต้องมุ่งปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบ ตอนนี้ฝ่ายการ
ศึกษาจะว่าไปก็สบาย ไม่รู้จะท�ำอะไร บางวันไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพราะหน้าที่ยังไม่ออกมา มันไม่เป็นตัวตน แต่เราต้องหาอะไรท�ำ เพื่อวัน
ข้างหน้า มีโครงการฯที่จะน�ำเสนอให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่มีความสุข
ทีผ่ ่านมาแต่เดิมนัน้ อยู่ฝ่ายปกครองเป็นฝ่ายทีห่ นักและเครียด ต้องไปเจอ
ปัญหา แต่ละฝ่ายมีแนวคิดการท�ำงานของมันอยู่ ฝ่ายโรงงานก็ต้องวิ่งเป็น
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หนูตดิ จัน่ ฝ่ายศึกษามีความสุขจากการมีงาน เราก็ตอ้ งอยูก่ บั สติของตัวเอง
ถ้าไม่มี ก็ตอ้ งหาอะไรดี ๆ เข้ามาท�ำ อยูก่ นั ไปแบบมีสติ (นักวิชาการอบรม
และฝึกวิชาชีพช�ำนาญการ, หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ, สนทนา
กลุ่ม, 13 มกราคม 2560)
การแบ่งปันหลักการส�ำคัญในการท�ำงานและด�ำเนินชีวิต ซึ่งแต่ละ
คนก็มแี ง่งามในชีวติ อยู่แล้ว ทั้งการเป็นข้ารับใช้ของแผ่นดิน ท�ำงานจนสุด
ความสามารถ สุดหน้าที่ และสุดความรับผิดชอบ ท�ำงานตามหลักการที่
มีขั้นตอนและความซื่อสัตย์ ท�ำงานด้วยความสุข ควบคุมคนด้วยหัวใจ
และท�ำวันนี้ให้ดีที่สุดด้วยสติและปัญญา หลักการดังกล่าวท�ำให้เห็น “ใจ”
ในการท�ำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้แก่ชีวิตของผู้ต้อง
ขังหญิง เช่นเดียวกับโครงการจากใจสูใ่ จ นอกจากนีย้ งั เห็นว่าการท�ำหน้าที่
ในทัณฑสถานหญิงอย่างเคร่งครัด ตรงไปตรงมา และท�ำด้วยพืน้ ฐานของใจ
ที่มีเมตตานั้น ก็ท�ำให้การท�ำงานในสถานที่แห่งนี้ก็ไม่ได้ต่างจากการไปวัด
เพื่อปฏิบัติธรรมแต่อย่างใด
6.2 เสียงสะท้อนต่อหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมเจ้าหน้าที่
อย่างไรก็ตาม เมื่อชวนผู้เข้าร่วมการสรุปบทเรียนถอดตัวหลักสูตร
3 ครั้งที่พวกเขาเรียนรู้กับโครงการจากใจสู่ใจ กระดาษจะมีสองด้านอยู่
แล้ว คล้ายกับมนุษย์มี 2 ด้าน คือด้านมืดและด้านสว่าง เราเลือกที่จะพูด
ด้านสว่าง เช่นเดียวกับทีห่ วั หน้าฝ่ายการศึกษาฯ จะไม่พดู ถึงอดีต เราเสนอ
มุมด้านสว่างของตัวเองที่ยืนยันได้ว่าทุกคนก็ดีอยู่แล้ว แต่อยากให้คนช่วย
นึกย้อนไปว่า สามครั้งที่เราไป อะไรที่เราจ�ำได้ หากจ�ำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
เพราะมันมีทฤษฎีหนึง่ ทีบ่ อกว่าถ้าเราเรียนรูอ้ ะไรมาแล้วพรุง่ นีเ้ ราลืม แสดง
ว่ามันไม่ส�ำคัญ แต่ถ้าเราจ�ำสิ่งนั้นได้แสดงว่าสิ่งนั้นส�ำคัญส�ำหรับเรา
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เมือ่ เราเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจากใจสูใ่ จ “อะไรทีเ่ ราจ�ำได้แม่น”
จะเขียนหรือจะวาดเป็นภาพก็ได้ ช่องที่ 2 อธิบายว่า “ทีเ่ ราจ�ำมันได้เพราะ
อะไร มันมีผลต่อตัวเราอย่างไร” จะวาดหรือจะเขียนก็ได้ อยากนัง่ ตรงไหน
ก็ได้ วัตถุประสงค์คือการสะท้อนหลักสูตรที่ออกแบบให้กับเจ้าหน้าที่
โดยสรุปแล้วกิจกรรมของโครงการจากใจสู่ใจที่ถูกกล่าวถึงได้แก่
การแนะน�ำตัวด้วยการหาสิ่งของแทนตัวเอง อ�ำนาจ คนสี่ธาตุ กรอบเพศ
การฟังอย่างตั้งใจ ทั้งนี้ กิจกรรมที่มีการกล่าวถึงมากคือ อ�ำนาจ (มีคน
กล่าวถึง 3 คน) และกรอบเพศ (มีคนกล่าวถึง 2 คน) และมีเจ้าหน้าที่
จ�ำนวน 1 ท่านที่บอกว่ากิจกรรมของโครงการจากใจสู่ใจดีทุกกิจกรรม
เหตุทเี่ จ้าหน้าทีท่ ณ
ั ฑสถานหญิงเชียงใหม่ทงั้ 6 คนจ�ำกิจกรรมนัน้ ได้เพราะ
• กิจกรรมเหล่านั้นน�ำไปสู่การเข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อน และ
เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยตนได้นำ� ไปใช้กบั ตัวเอง
ครอบครัว ผู้ต้องขัง เพื่อนร่วมงานและสังคมภายนอก
• เมื่อเรียนรู้กิจกรรมดังกล่าวแล้วเกิดสติ ยับยั้งอารมณ์ ปฏิกิริยา
หรือพฤติกรรมไม่ดีที่ตนจะแสดงออกไปได้
• ส่วนด้านความรู้นั้น เจ้าหน้าที่ได้น�ำความรู้ไปใช้กับผู้ต้องขัง
โดยความรู้ที่ได้น�ำไปใช้เป็นเรื่องความเข้าใจความเท่าเทียมทาง
เพศ การเผื่อใจว่าผู้ต้องขังอาจจะไม่แย่เสมอไป บางทีพวกเขา
อาจถู ก การตี ต ราโดยสั ง คมรวมถึ ง การไม่ ตั ด สิ น ใครจาก
ภายนอก
• เมื่อเรียนรู้กิจกรรมการฟังอย่างตั้งใจแล้ว ท�ำให้ตนเกิดการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการพูดโดยไม่ฟังผู้อื่น เป็นการฟังอย่างตั้งใจ
ฟังให้จบ ฟังด้วยใจ และให้เขารับรู้ว่าตน “รับฟัง” อยู่
• ความประทับใจทั้งกิจกรรมและสถานที่ในการจัดอบรมที่ตนได้
อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และการใช้ดนตรีในการผ่อนคลาย ก็
ท�ำให้ตนจดจ�ำได้
การขับเคลื่อน ‘คุกไทย’ สู่ ‘เรือนจ�ำสุขภาวะ’

135

ส่วนผลที่เกิดขึ้นตามมานั้นพบว่า ตัวเจ้าหน้าที่เองนั้นมีความสุข
สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตให้ผู้อื่นด้วยการฟังได้ ได้รับการตอบรับที่ดี
ในการน�ำความรู้ไปบอกต่อ เห็นผู้ต้องขังน�ำสิ่งที่เรียนรู้นั้นไปใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันของพวกเขา รู้สึกสงสาร เห็นใจ และเข้าใจผู้ต้องขังมากขึ้น
(จากที่ไม่เคยคิดมุมนี้เลย) โดยเข้าใจว่าสังคมมีส่วนท�ำให้เขาท�ำผิดและ
ท�ำผิดซ�้ำ หากเขาได้รับการยอมรับจากสังคมรอบข้าง เขาจะดีขึ้น
6.3 เรื่ อ งเล่ า ของการน� ำ กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องโครงการฯ
ไปประยุกต์ ใช้
เรื่องเล่า 2 เรื่องของเจ้าหน้าที่ 2 ท่านคือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกวิชาชีพ
และหัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพ เป็นหลักฐานทางค�ำพูด (Oral testimony)
ของการน�ำกระบวนการเรียนรูจ้ ากโครงการฯ ไปประยุกต์ใช้กบั งานประจ�ำ
ของตนเอง โดยเจ้าหน้าทีท่ า่ นแรกนัน้ ประยุกต์สงิ่ ทีไ่ ด้เรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์
เดิมในการให้ค�ำปรึกษา ใช้การคิดเชิงบวก เพื่อเสริมสร้างพลังอ�ำนาจจาก
ภายในให้แก่ผู้ต้องขังที่กระท� ำผิดซ�้ำ ในเรื่องการกักวินัย โดยเธอใช้
การสนทนาพูดคุยกับผู้ต้องขัง คล้าย ๆ กับการให้คำ� ปรึกษาชีวิต ซึ่งเป็น
การออกแบบการพูดคุยที่เฉพาะในแต่ละบุคคล (Tailor-made design)
“การน�ำมาใช้ในชีวิตประจ�ำวัน น�ำมาใช้ในการเข้าใจตัวเอง
ผู้อื่น คนรอบข้าง และผู้ต้องขัง เราอยู่ในโรงงาน 500 คน
แต่ละคนก็มหี ลากหลายปัญหา ผูต้ อ้ งขังก็คยุ กับเราว่า “ท�ำไม
นายใจดีจงั ” แต่เราเหมือนเข้าใจรายบุคคล เวลาแต่ละคนมา
หาเรา เราก็จะค่อย ๆ อธิบายเป็นรายบุคคลเหมือนค่อย ๆ
สะกิด ให้เขาพยายามดึงจิตวิญญาณ จิตใต้ส�ำนึกที่ดี ๆ
เหมือนทีเ่ ขาไม่เคยได้รบั บางทีกไ็ ปนัง่ อยูเ่ วรป้อมกับผูต้ อ้ งขัง
ที่เขาถูกกักวินัย ก็เลยถามเขาว่าท�ำผิดอะไร เขาตอบว่า
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“หนูเห็นเพื่อนทะเลาะกัน แล้วมันก็พูดนินทากัน หนูก็เลย
ทนไม่ได้ หนูก็เลยไปตีแทนให้เลย หนูรับไม่ได้ที่เขาพูดแบบ
นี้ หนูต้องไปตีแทนเพื่อน” คราวนี้ก็ต้องถามว่าเราไปตีแทน
เพื่อน แล้วเราต้องมาทนทุกข์ถูกขังซอยแล้วเรารู้สึกอย่างไร
เราต้องทนทุกข์ เรามีเพื่อน 1 คน เราไม่คิดเหรอว่าเขา
มีเพื่อนอีกกี่คน ถ้าเขาคิดแบบนี้ แล้วเขาเอาเพื่อนมารุมเรา
เราจะสู้เขาได้มั้ย ท�ำไมเราต้องเอาชีวิตตัวเองกับความยาก
ล�ำบากไปแลกกับคนอื่น ต้องมาขึ้นซอยซ�ำ 
้ ๆ เขาก็คิดได้
เราก็ชวนคุยว่า ถ้าเขามีลูก แล้วลูกเราไปตีคนอื่นซ�้ำแล้ว
ซ�้ำอีก ไม่รู้จักระงับสติ ระงับอารมณ์ตัวเอง แล้วมาโดน
ติดคุก มาขึ้นซอย เขาจะรู้สึกยังไง นายไม่เคยฝังผู้ต้องขัง
หรือให้โทษผู้ต้องขัง หากผู้ต้องขังท�ำอะไรผิดแล้วกล้ายอม
รับผิด นายจะให้อภัย นายเข้าใจว่าเราจะต้องท�ำดีได้ ไม่ใช่
มาท�ำอะไรแบบนีซ้ ำ 
�้ ๆ อีก เขาก็เข้าใจอะไรเยอะมากจากการ
นัง่ คุยกันสองชัว่ โมงกว่า ๆ เขาก็ปรับทุกข์ตงั้ แต่เขาเกิดมาเลย
ก็เลยรู้ว่าเขาเกิดมาก็ถูกพ่อแม่ทิ้งและมีคนท�ำร้ายเขาตลอด
เวลา ทุกคนไม่มคี วามรักให้เขาเลย ก็เลยเข้าใจเขา เราก็ตอ้ ง
สร้างพลังบวก พูดจนท�ำให้เขารู้สึกว่า “วินาทีเดียว นายก็
ไม่อยากให้หนูอยู่ในเรือนจ�ำ หนูจะไม่ท�ำผิดอีก หนูจะไม่ให้
ถูกลดชั้น เพราะแม้แต่วินาทีเดียว ก็มีคนที่รักเรารอหนูอยู่
หนูตอ้ งรีบกลับไป” เราก็ใช้พลังในการอบรมจากโครงการจาก
ใจสู่ใจเพิ่มขึ้น เราก็ได้น�ำมาใช้จริง ๆ ค่ะ (นักวิชาการอบรม
และฝึกวิชาชีพช�ำนาญการ, ฝ่ายฝึกวิชาชีพ, สนทนากลุม่ , 13
มกราคม 2560)
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ส่วนเจ้าหน้าที่อีกท่านนั้นน�ำทักษะการฟังมาปรับบุคลิกภาพของ
ตัวเอง โดยเธอนั้นน�ำไปใช้กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อนที่โทรมาขอค�ำปรึกษา
สิง่ ทีท่ ำ� ให้เธอทึง่ คือเครือ่ งมือการฟังนัน้ เป็นเครือ่ งมือทีง่ า่ ย ท�ำยาก แต่เมือ่
ท�ำก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสูง โดยเฉพาะความสุขจากการได้ช่วยรับฟัง
ความทุกข์ของคนอืน่ ทีส่ ำ� คัญคือเครือ่ งมือการฟังยังเป็นวิธกี ารส�ำคัญทีล่ ด
ความกังวลใจของเพื่อนร่วมงาน เช่น หัวหน้ามนัสวี (หนูนา) ที่กล่าวกับ
คุณนิว่าเดิมนั้นเธอก็เป็นห่วงเรื่องความใจร้อนและการไม่ฟังของคุณนิมาก
ดังนั้นเมื่อเธอได้ยินเช่นนี้เธอก็รู้สึกดีใจ เรื่องที่คุณนิเล่าในวงสนทนามีดังนี้
หลังการอบรมก็มีโอกาสฟังเพื่อนที่โทรฯมาหา เหมือนกับว่า
จู่ ๆ ก็มีบททดสอบมาให้ เราฝึกเปลี่ยนเป็นคนฟัง เปลี่ยน
บุคลิกตัวเอง ให้เขาเล่าต่อ ฟังจนให้เขาสงบไปเลย พอเขา
หยุดจริง ๆ เราถึงพูด แต่ก่อนนี้เราสอดแทรก เมื่อเรียนรู้ก็
เริ่มสะกดตัวเอง ต้องฝืนนิสัยตัวเอง ท�ำให้เรารู้สึกว่าคุณค่า
ของการฟังนั้นดีมาก หลังจากนั้นเราก็บอกกับตัวเองว่าเรา
ต้องเป็นคนที่ “ฟังให้เป็น” เราคิดว่าชีวิตของเรา เราอยู่กับ
มนุษย์ แต่ละคนก็มปี ญ
ั หาด้วยกันทัง้ นัน้ แค่เรารูส้ กึ ว่าเราฟัง
คนรอบข้างให้เป็น เราก็ช่วยเขาได้เยอะแล้ว นั่นคือสิ่งที่เรา
จ�ำได้แม่นมาก เราก็ได้กบั ตัวเองและผูอ้ นื่ โดยเฉพาะลูกน้อง
ก็ได้ใช้บ่อย บางทีเราก็งานยุ่งแต่เมื่อลูกน้องมาหา เราก็ต้อง
วางทุกอย่างและตั้งใจฟัง เราต้องวางมือทุกอย่างและสบตา
เขา เราก็ต้องอยู่กับเขาเพื่อวินาทีนี้เราได้ให้คน ๆ หนึ่ง ได้
ท�ำให้เขาสบายใจ กลับไปก็มีความสุข ทั้ง ๆ ที่ต้องหอบงาน
กลับไปท�ำที่บ้าน แต่มันก็อิ่มใจที่เราได้ฟังคน ๆ หนึ่ง ก็รู้สึก
ว่ามีความสุข ทั้ง ๆ ที่มีงานเยอะแยะมากมาย ชอบมาก ๆ
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เป็นเรื่องง่าย ๆ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ท�ำได้ง่ายนะแต่มันก็โอเค
ไม่จ� ำ เป็น ต้ องซื้ อหา” (นั ก วิ ชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
ช�ำนาญการ, หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพ, สนทนากลุ่ม, 13
มกราคม 2560)
6.4 ความคิด เห็นของเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิ ง เชี ย งใหม่ ต่ อ
โครงการจากใจสู่ใจในการก้าวต่อไปข้างหน้า

นิยาม “จากใจสู่ใจ”
• การเปิดใจตัวเอง เพื่อเข้าใจคนอื่น

โครงการจากใจสู่ใจท�ำอะไรบ้างในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
• ท�ำกิจกรรม/อบรมให้ผู้ต้องขังให้รู้จักตัวเอง ทบทวนตัวเองเพื่อเข้าใจ
สังคมอย่างมีสติ ยอมรับสภาพความเป็นจริงและอยู่กับปัจจุบันอย่างมี
ความสุข
• สร้ า งแกนน� ำ ผู ้ ต ้ อ งขั ง จ� ำ นวน 21 คน เพื่ อ เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมแก่
เพื่อน ๆ ผู้ต้องขังรุ่นต่อไป
• ท�ำกิจกรรม/อบรมให้เจ้าหน้าทีจ่ ำ� นวน 10 คนให้รจู้ กั ตัวเอง ทบทวนตัวเอง
เข้าใจสังคม อย่างมีสติ เพื่อยอมรับสภาพความเป็นจริงและอยู่กับปัจจุบัน
อย่างมีความสุข
• เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมมีภาวะจิตใจต้องการเป็นผู้ให้
• สร้างเครือข่ายในการท�ำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
เช่น คุมประพฤติ วิศวกรมาเขียนแบบราวตากผ้า มหาวิทยาลัยมหิดล
(นักวิชาการ) เป็นต้น
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การเห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้ต้องขัง/เจ้าหน้าที่
• ทุกคนรู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ส่งผลต่อการควบคุม
• ลดความทุกข์ตา่ ง ๆ ของผูต้ อ้ งขัง (คดี ครอบครัว ปัญหาชีวติ ความเครียด
และอื่น ๆ)
• เจ้าหน้าที่เข้าใจผู้ต้องขังมากขึ้น ไม่ซ�้ำเติม ให้โอกาส เห็นใจ เมตตา
และอื่น ๆ

คนในจะสนับสนุนโครงการนี้ให้ต่อเนื่องได้โดย
• สนับสนุนแกนน�ำต่อยอดการท�ำกิจกรรมกับผู้ต้องขังรุ่นต่อ ๆ ไปอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น หาสถานที่ หาโอกาสให้
• จั ด เจ้ า หน้ า ที่ สั ก คน หรื อ สั ก 1 กลุ ่ ม เพื่ อ ก� ำ กั บ ดู แ ล และอ� ำ นวย
ความสะดวก เปิดโอกาสในการจัดกิจกรรม
• ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ให้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
จากใจสู่ใจให้ครอบคลุมทุกคน เพราะเจ้าหน้าที่ทั้ง 6 คนเห็นประโยชน์
และคุณค่าของกิจกรรม

ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่อยากบอกกับทีมโครงการจากใจสู่ใจ
• มีหลักสูตรให้เจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรด�ำเนินกิจกรรมโครงการจากใจสู่ใจ
• ควรจัดกิจกรรมโครงการจากใจสู่ใจอย่างต่อเนื่อง
• โครงการจากใจสู่ใจตอบโจทย์การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างแท้จริง
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ปัจจุบัน (2 ส.ค. 60) มีผู้ต้องขังจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
เข้ า ร่ ว มกระบวนการเรี ย นรู ้ ห ลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ งระยะยาวแล้ ว 66 คน
ในจ�ำนวนนี้ได้รับการฝึกเป็นแกนน�ำจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเพื่อน ๆ
ภายในทัณฑสถานหญิงฯ จ�ำนวน 20 คน และได้ทดลองจัดกิจกรรมระยะ
สั้นให้กับเพื่อน ๆ ไปแล้วไม่น้อยกว่า 500 คน
นอกจากนั้น ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ โดยฝ่ายการศึกษาและ
พัฒนาจิตใจ ร่วมกับฝ่ายสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ได้นำ� กิจกรรมของโครงการ
เข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมฟืน้ ฟูจติ ใจผูต้ อ้ งขังภายใต้โครงการ Happy
center ที่ได้รับการสนับสนุนจาก TIJ และจัดให้แกนน�ำผู้ต้องขังขยายผล
การจัดกิจกรรมให้กับเพื่อน ๆ ในเรือนจ�ำต่อเนื่อง รวมทั้งมีการพัฒนา
ต่อยอดความรู้ให้แกนน�ำเพิ่มเติมด้วย

7. ประสานความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์
นอกจากนี้ โครงการยั ง ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ ส� ำ นั ก พั ฒ นาพฤติ นิ สั ย
กรมราชทัณฑ์ โดยส่วนงานพัฒนาสมรรถภาพผู้ต้องขัง จัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในเรือนจ�ำหญิง แดนหญิงจากพื้นที่ภาค
กลางขึน้ 1 ครัง้ เป็นเวลา 5 วันต่อเนือ่ งกัน จากการจัดกระบวนการเรียน
รู้ร่วมกันในครั้งนั้นส่งผลให้ ผอ. ส่วนพัฒนาสมรรถภาพผู้ต้องขังที่เข้าร่วม
การอบรมตลอด 5 วัน เห็นประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ ำ� หรับ
เจ้าหน้าที่ในเรือนจ�ำเป็นอย่างมาก เข้าใจความทุกข์และข้อจ�ำกัดของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของเรือนจ�ำต่าง ๆ และเห็นว่านอกจากจะ
ต้องพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานพัฒนาผู้ต้องขังแล้ว
ควรพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในแดนด้วย จึงเสนอความร่วมมือ
ให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้ให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำทั้ง 10 เขต
ทั่วประเทศไทย
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ขณะเดียวกัน โครงการได้รวบรวมหลักสูตร เนื้อหาและวิธีการ
จัดกิจกรรมไว้เป็นคู่มือ “กระบวนการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูจิตใจผู้ต้องขังหญิง
แบบองค์รวม” และได้แจกจ่ายให้เจ้าหน้าทีผ่ จู้ ดั กระบวนการทุกท่านน�ำไป
ใช้จัดกิจกรรมในพื้นที่ท�ำงานของตนเอง โดยมีทีมงานรับให้ค�ำปรึกษา
เพิม่ เติมหากเรือนจ�ำน�ำไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามกลุม่ เป้าหมายทีแ่ ตกต่าง
กัน และมีบางเรือนจ�ำได้น�ำไปใช้จัดกิจกรรมกับผู้ต้องขังก็ได้รับการตอบ
รับอย่างดี
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จากใจสู่ใจ:
กระบวนการแปรเปลี่ยนพื้นที่เชิงอ�ำนาจ
สู่พื้นที่แห่งความห่วงใย1
วรรณา จารุสมบูรณ์2 และมัลลิกา ตั้งสงบ3

1. ที่มา
เรือนจ�ำหรือที่คนทั่วไปเรียกว่า “คุก” ถูกสร้างให้เป็นพื้นที่ของ
การลงโทษผู้กระท�ำความผิด โดยมีลักษณะเป็นสถาบันเบ็ดเสร็จ (Total
Institution) ที่สามารถท�ำลายคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ผู้ต้องขังที่ถูกส่งเข้าไป (Goffman, 1961) กล่าวคือ ผู้ต้องขังจะถูก
1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ภายใต้โครงการ

“จากใจสู่ใจ: นวัตกรรมการสร้าง
การเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อปฏิรูปภายนอก” ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาเรือนจ�ำสุขภาวะ
เพื่อคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง ด�ำเนินการโดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุนโดย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2 นักวิชาการอิสระและกระบวนกรด้านการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โครงการจากใจ
สู่ใจฯ ระยะที่ 2 (ปี 2559 - ปัจจุบัน )
3 อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
หัวหน้าโครงการจากใจสู่ใจฯ พื้นที่เรือนจ�ำกลางขอนแก่น
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ตัดขาดจากสังคมภายนอกไปจนหมดสิ้น และถูกท�ำให้รู้สึกสูญสิ้นจาก
อิสรภาพ เสรีภาพ และสิทธิต่าง ๆ ที่เคยมี ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด
การตรวจตราที่เข้มงวด ไม่สามารถไปไหนมาไหนในเรือนจ�ำได้ตาม
ความพอใจ การเดินจากตึกหนึ่งไปยังอีกตึกหนึ่งจะต้องถูกตรวจค้นและ
จับจ้องตลอดเวลา ไม่มสี ทิ ธิเลือกรายการอาหารหรือค�ำนึงถึงรสชาติอาหาร
แค่มีอาหารกินพอประทังชีวิตไปวัน ๆ เท่านั้น และยังต้องพึ่งพิงเรือนจ�ำ
ในการได้รับสิ่งจ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น�้ำดื่ม เครื่อง
นุ่งห่ม ที่หลับนอน หรือการดูแลรักษาสุขภาพ
เออร์วิ่ง กอฟฟ์แมน ยังชี้ให้เห็นว่า ระบบเรือนจ�ำสามารถสลาย
ความเป็นตัวตนของผู้ต้องขังด้วยการท�ำให้ผู้ต้องขังรู้สึกต�่ำต้อย อับอาย
ไร้ศักดิ์ศรี นับตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้าเรือนจ�ำ การให้สวมใส่เครื่องแบบ
ของนักโทษ ถูกตัดผม พิมพ์ลายนิว้ มือ (Goffman, 1961 อ้างใน นภาภรณ์,
2557) และถูกก�ำหนดให้มีหมายเลขแทนชื่อ ท�ำให้ผู้ต้องขังรู้สึกว่าตนนั้น
ได้สญ
ู เสียสถานภาพของสมาชิกในสังคมและสถานภาพของคนธรรมดาไป
และถูกตีตราว่าเป็น “นักโทษ” (นัทธี, 2555)
สิง่ ทีน่ า่ พิจารณาก็คอื ระบบการลงโทษด้วยการลดทอนสิง่ จ�ำเป็นใน
การด�ำรงชีวิต การท�ำลายตัวตนและความเป็นอิสระของผู้ต้องขัง โดยใช้
การควบคุมในลักษณะของการบังคับบัญชาอย่างเข้มงวด แม้มีเจตนาเพื่อ
ช่ ว ยขั ด เกลาและเปลี่ ย นแปลงบุ ค ลิ ก ภาพของผู ้ ต ้ อ งขั ง อย่ า งถอนราก
ถอนโคน เพื่อให้ผู้ต้องขังหลาบจ�ำและไม่คิดจะกระท�ำความผิดอีก แต่ใน
ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้เรือนจ�ำกลายเป็นพืน้ ทีข่ องการใช้อำ� นาจอย่าง
ชอบธรรม ทั้งอ�ำนาจเชิงระเบียบวินัย และอ�ำนาจในระบบความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ต้องขัง ซึ่งไม่เพียงแต่ท�ำให้ผู้ต้องขังต้องเจ็บปวด
ทางด้านร่างกายเท่านั้น ยังสร้างความเจ็บปวดทางใจ อันเนื่องมาจาก
ความกดดันทางจิตใจจากการถูกจองจ�ำ ความเครียด ความรูส้ กึ ไม่ปลอดภัย
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กลัวถูกท� ำร้าย หวาดระแวง กลัวถูกข่มเหงรังแกจากเจ้าถิ่น ยิ่งเมื่อ
ถูกจองจ�ำเป็นระยะเวลายาวนาน การถูกจ�ำกัดทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งส่งผลให้
ผู ้ ต ้ อ งขั ง รู ้ สึ ก สิ้ น หวั ง อ่ อ นแอ และไร้ อ� ำ นาจ Sykes (1958) เรี ย ก
ผลกระทบของการถูกจองจ�ำของผู้ต้องขังว่า “ความเจ็บปวดจากการถูก
จองจ�ำ” ซึ่งจะมีผลต่อกระทบทางลบต่อผู้ต้องขังไปตลอดชีวิต แม้เมื่อ
พ้นโทษไปแล้วก็ยงั เชือ่ ว่าตนเองไร้อำ� นาจ ไม่สามารถดูแลและพึง่ พิงตนเองได้
ดังนัน้ โอกาสทีก่ ลับคืนสูส่ งั คมและใช้ชวี ติ อย่างมีคณ
ุ ภาพจึงแทบเป็นไปไม่ได้
กระทัง่ อาจกลายเป็นเหยือ่ ของความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ต้องกระท�ำผิดซ�ำ้
ถูกท�ำให้จ�ำยอมรับผิดแทนคนอื่น หรือถูกล่อลวงให้กระท�ำผิดโดยไม่รู้ตัว
โดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงที่เพิ่มจ�ำนวนขึ้นมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
น่ายินดีวา่ ประเทศไทยสามารถแสดงบทบาทผูน้ ำ� ในการผลักดันให้
เกิดการจัดท�ำข้อก�ำหนดมาตรฐานของสหประชาชาติขึ้นมาเป็นกฎหมาย
ระดับโลก ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 65 ที่จัดขึ้นเมื่อ
21 ธันวาคม 2553 ข้อก�ำหนดดังกล่าวเป็นข้อก�ำหนดที่วางมาตรฐานใน
การปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังหญิงและมาตรการทีม่ ใิ ช่การคุมขังส�ำหรับผูก้ ระท�ำผิด
หญิง (United Nations Rules for the Treatment of Women
Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders)
หรือ “ข้อก�ำหนดกรุงเทพ” (Bangkok Rules) โดยเป็นข้อก�ำหนด
ที่ประเทศต่าง ๆ ควรยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงใน
ประเทศนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ต้องขังหญิงมีคุณภาพชีวิตในเรือนจ�ำที่ดีขึ้น
กรมราชทั ณ ฑ์ เรื อ นจ� ำ และทั ณ ฑสถานหลายแห่ ง จึ ง พยายาม
เร่ ง หาแนวทางในการพั ฒ นารู ป แบบและกระบวนการเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต าม
ข้อก�ำหนดมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ แห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขัง
หญิงในเรือนจ�ำ แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่ามีข้อจ�ำกัดหลายประการ
ทั้งในเรื่องของความแออัดยัดเยียดในเรือนจ�ำ บรรยากาศการตรวจค้น
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ที่เข้มงวดอันเนื่องมาจากสถานการณ์การลักลอบน�ำยาเสพติดและมือถือ
เข้ามาในเรือนจ�ำ อัตราก�ำลังเจ้าหน้าทีแ่ ละฝ่ายสนับสนุนต่าง ๆ ทีไ่ ม่เพียงพอ
ฯลฯ (นัทธี, 2555)
โครงการจากใจสู่ใจ: นวัตกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อ
ปฏิรูปภายนอกของสตรีต้องขัง โดยศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัย
มหิดล ได้ทำ� งานกับผู้ต้องขังหญิงอย่างต่อเนื่องมากว่า 3 ปี บนฐานคิดที่
เชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นมนุษย์ และเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ด้วยการพัฒนาจิตและปัญญาจากภายในตนที่ส่งผลต่อ
ความคิด ความรู้สึก และการกระท�ำ ที่จะน�ำไปสู่การสร้างสังคมที่สมดุล
และมีสนั ติสขุ ร่วมกัน บทความนีจ้ งึ อยากเสนอตัวแบบการเปลีย่ นแปลงเพือ่
เป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงตามข้อ
ก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำแห่งประชาชาติ หรือ Bangkok Rules โดยมุ่ง
ที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจให้เป็นพื้นที่ของ
การปฏิสัมพันธ์บนความเข้าใจและห่วงใยกัน โดยข้อมูลบางส่วนที่ใช้
ประกอบในบทความนีเ้ ป็นบทสัมภาษณ์ของผูต้ อ้ งขังหญิงทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการท�ำกิจกรรมและช่วง
สรุปบทเรียนระหว่างปี 2559-2560 ทั้งนี้ ผู้เขียนขอใช้นามสมมติทั้งหมด
เพื่อให้เกียรติและปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์

2. ฐานคิดในการท�ำงาน
ฐานคิดในเรื่องกระบวนการเรียนรู้ที่มีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคน
สามารถเรียนรู้และเข้าถึงปัญญาภายในตนได้จากการทบทวนใคร่ครวญ
และการลงมือท�ำเพือ่ ให้เกิดประสบการณ์ภายในตน และสามารถเชือ่ มโยง
ต่อยอด ค้นพบความรูใ้ หม่จากการปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ โลก และธรรมชาติ
ถือเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง (Experiential Learning)
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ซึ่งแต่ละบุคคลมีวิธีการเรียนรู้และเข้าถึงการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ในการ
ออกแบบการเรียนรู้จึงให้ความส�ำคัญกับสมดุลของการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน
คือ ความคิด (Thinking) ความรูส้ กึ (Feeling) และการกระท�ำ (Doing)
หรือเรียกอย่างง่าย ๆ ว่า การเรียนรู้ที่บูรณาการ 3 ฐาน คือ กิจกรรมฐาน
หัว (Head) กิจกรรมฐานใจ (Heart) และกิจกรรมฐานกาย (Hand)
เข้าไว้ด้วยกัน (ธนา และอดิศร, 2552)
ฐานคิดในเรือ่ งของการใช้อำ� นาจร่วม (power with) ซึง่ เปิดโอกาส
ให้บุคคล กลุ่มบุคคล สถาบัน รัฐ ชาติ สามารถใช้แหล่งอ�ำนาจที่ตนเอง
มีอยู่ (เช่น เพศ เงิน ทรัพย์สิน ต�ำแหน่งหน้าที่ อายุ วัย ประสบการณ์
ข้อมูล ความรู้ ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม เวลา พวกพ้อง
นโยบาย กฎระเบียบ กติกา ฯลฯ) เพื่อรับฟัง ปรึกษาหารือ ช่วยเหลือ
เกื้อกูล สนับสนุน และเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่นที่มักมีแหล่ง
อ�ำนาจน้อยกว่าได้รว่ มในกระบวนการตัดสินใจ หรือสนับสนุนให้เขาตัดสินใจ
ด้วยตนเอง (อวยพร, 2555) โดยมาจากฐานคิดที่เชื่อว่า ระบบของสิ่ง
มีชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ตายตัว มีความยืดหยุ่น สามารถฟื้น
ตัวเองได้ และมีปัญญาในการประสานความแตกต่างหลากหลายผ่าน
การมีปฏิสมั พันธ์ทมี่ คี วามสลับซับซ้อน เลือ่ นไหลและยืดหยุน่ ด้วยวิธคี ดิ นี้
ท�ำให้อำ� นาจถูกใช้ในความหมายของการมีสว่ นร่วม การแบ่งปัน การเปิดกว้าง
การมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาและเชื่อมโยงกัน มีความยืดหยุ่น และ
เปลี่ยนแปลง โจอันนา เมซี นักปรัชญาและนิเวศวิทยาแนวจิตวิญญาณ
เรียกอ�ำนาจแบบนี้ว่า “อ�ำนาจร่วม” (power with, shared power or
power sharing) (Macy & Brown, 1988 อ้างใน อวยพร, 2555) และ
อ�ำนาจร่วมนี้จะเป็นแรงผลักดันให้คนเราคิดสร้างสรรค์ และตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ โดยปราศจากการครอบง�ำ ควบคุม และคุกคามเพือ่ ท�ำลาย รวมทัง้
เอื้อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์อย่างเคารพ ให้เกียรติ และเมตตากรุณาต่อกัน
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การที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลสามารถใช้อ�ำนาจร่วมได้อย่างมีพลัง
จ�ำเป็นจะต้องมีการฝึกฝนเพือ่ ให้มคี วามสามารถหรือศักยภาพในการเข้าถึง
แหล่งอ�ำนาจที่อยู่ในตนเองซึ่งเรียกอีกอย่างว่า “อ�ำนาจภายใน” (power
within) เพื่อให้สามารถน�ำอ�ำนาจภายในนี้มาใช้เมื่อเผชิญกับปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ หรือเมื่อต้องเผชิญกับความกลัว ความสิ้นหวัง ความ
รุนแรง ความไม่ยตุ ธิ รรม และสามารถรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าวได้โดย
สันติวิธี ซึ่งสตาร์ฮอว์ก นักสตรีนิยมแนวจิตวิญญาณที่ท�ำงานด้านสันติวิธี
เชื่อว่า อ�ำนาจภายในนี้จะท�ำให้บุคคลและกลุ่มคนลุกขึ้นมาท้าทายอ�ำนาจ
แบบครอบง�ำ หรือหลุดพ้นจากกับดักทางความคิดที่มักท�ำให้เชือ่ ว่าตนเอง
มีแหล่งอ�ำนาจน้อย เป็นผู้เคราะห์ร้ายที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคุณค่า
และต้องพึง่ พาคนอืน่ กลายมาเป็นคนทีส่ ามารถเผชิญกับปัญหาส�ำคัญของ
ชีวิต สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง เปลี่ยนแปลงอีกฝ่ายหนึ่ง และ
เปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ความถูกต้องดีงาม (Starhawk, 1977)
ฐานคิดในเรื่องการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative
Learning) ซึง่ เชือ่ ในศักยภาพของมนุษย์วา่ จะสามารถสร้างความเปลีย่ นแปลง
ให้เกิดขึน้ ได้โดยการทบทวนใคร่ครวญอย่างมีวจิ ารณญาณถึงประสบการณ์
ที่ผ่านมา แจ๊ค เมซิโรว์ (Jack Mezirow) ผู้บุกเบิกแนวความคิดนี้
ให้ความเห็นว่า กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่
บุคคลปรับเปลีย่ นมโนทัศน์หรือกรอบความคิดทีต่ นยึดถือ ไปเป็นมโนทัศน์
ใหม่ที่มีความครอบคลุมกว่าเดิม เปิดกว้าง มีความชัดเจน ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ
เป็นกระบวนการสร้างความหมายใหม่ให้กบั ประสบการณ์เดิม (Mezirow,
1991)
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เมซิโรว์ยังเสนอว่าการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
บุคคลเผชิญกับภาวะยากล�ำบาก ความผิดหวัง ความเจ็บปวด หรือการ
เปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ส�ำคัญ ๆ ซึ่งภาวะคุกคามเหล่านี้จะน�ำไปสู่
การตั้งค�ำถามในเรื่องความเป็นตัวตนและความหมายของชีวิตตนเอง
กระบวนการเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ ผูเ้ รียนมีการปรับเปลีย่ นสมมติฐาน
และความเชื่อตนเองเสียใหม่ โดยการตีความและรับรู้ถึงประสบการณ์
ตนเองในอีกรูปแบบหนึง่ ทีต่ า่ งจากเดิม โดยเริม่ จากการสร้างการตระหนักรู้
เชิงวิพากษ์ถึงสมมติฐานที่ตนใช้ในการรับรู้ เข้าใจ และอธิบายต่อโลกว่า
เกิดขึ้นได้อย่างไร ท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้น และพัฒนาเป็นมุมมองที่เข้าใจ
ในความเป็นองค์รวมทีม่ คี วามแตกต่างหลากหลาย สามารถบูรณาการและ
ใช้ประโยชน์จากความเข้าใจดังกล่าวสร้างเป็นทางเลือกเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจ เพื่อชี้น�ำการกระท�ำของตนในอนาคต (Mezirow, 1991)
จากฐานคิ ด ทั้ ง 3 เรื่ อ ง น� ำ ไปสู ่ ก ารออกแบบกระบวนเรี ย นรู ้
เพื่อสร้างเปลี่ยนแปลงจากภายในกับสตรีต้องขังในโครงการจากใจสู่ใจฯ
พื้นที่เรือนจ�ำกลางขอนแก่น โดยให้ความส�ำคัญกับการทบทวนใคร่ครวญ
ตนเองอยู่เสมอ เพื่อท�ำความเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง การมีเครื่องมือใน
การดูแลตนเอง การมีทางเลือกในการปฏิสัมพันธ์กับตนเองและผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์ การรู้เท่าทันวัฒนธรรมของการใช้อำ� นาจและการฝึกฝนการใช้
อ�ำนาจร่วม การเพิม่ ความสามารถหรือทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้กบั ผูต้ อ้ งขังอืน่ ๆ เพือ่ สร้างตัวตนทีม่ อี ำ� นาจภายในขึน้ มาบนประสบการณ์
ที่ได้ลงมือกระท�ำด้วยตนเอง รวมทั้งการสร้างความมั่นใจในบทบาทและ
ความสัมพันธ์ใหม่ทเี่ ป็นมิตรกับตนเอง คนรอบข้าง และเจ้าหน้าทีใ่ นเรือนจ�ำ
ทั้งนี้เป็นกระบวนการที่ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงเงื่อนไข
เชิงโครงสร้างสังคม สภาพแวดล้อมในบริบทของเรือนจ�ำ และการเปลีย่ นแปลง
ด้านนโยบาย
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3. ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก
โครงการ “ใจสู่ใจ: นวัตกรรมการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายใน
เพื่อปฏิรูปภายนอก” โดยศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ซึง่ ท�ำงานกับสตรีตอ้ งขังและผูเ้ กีย่ วข้องภายใต้การจัดท�ำกรอบยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพชีวติ สตรีทเี่ ข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม โดยการสนับสนุนของ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ด�ำเนินการ
กั บ สตรี ผู ้ ต ้ อ งขั ง และเจ้ า หน้ า ที่ ข องกรมราชทั ณ ฑ์ ม าตั้ ง แต่ ป ี 2557
จนกระทั่งปัจจุบัน โดยมีพื้นที่ปฏิบัติการ 2 แห่ง กล่าวคือ เรือนจ�ำกลาง
ขอนแก่น และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
กล่าวเฉพาะในเรือนจ�ำกลางขอนแก่น
• ในระยะแรก (ปี 2557–2558) โครงการฯ เน้ น การพั ฒ นา
สุ ข ภาวะของสตรี ผู ้ ต ้ อ งขั ง เพื่ อ เกิ ด ความตระหนั ก รู ้ ใ นตนเอง
เท่าทันอารมณ์ ความรูส้ กึ นึกคิด และศักยภาพทีแ่ ท้จริงในตนเอง
โดยใช้กระบวนการเรียนรูต้ ามแนวจิตตปัญญาศึกษา4 ผ่านรูปแบบ
กิจกรรมทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังสามารถปรับตัวและด�ำเนิน
ชีวิตในเรือนจ�ำได้อย่างสบายใจ และมีภูมิคุ้มกันจิตใจให้สามารถ
เลือกด�ำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมเมื่อพ้นโทษออกไปและไม่
กระท�ำผิดซ�้ำ

4 หมายถึง

กระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ การศึกษาที่เน้นการพัฒนาด้านใน
อย่ า งแท้ จ ริ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก รู ้ ถึ ง คุ ณ ค่ า ของสิ่ ง ต่ า ง ๆ โดยปราศจากอคติ
เกิดความรักความเมตตา อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ มีจิตส�ำนึกต่อส่วนร่วม และสามารถ
เชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างสมดุล (อนุชาติ, 2550)
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• ในระยะที่สอง (ปี 2558–2560) โครงการฯ เน้นการพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับผู้ต้องขังที่ผ่านการเรียนรู้ในระยะที่ 1 ให้มี
ทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับสตรีผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ
ได้เข้าถึงกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาได้มากขึ้น
ขณะเดี ย วกั น ก็ ช ่ ว ยให้ ผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่ มี ทั ก ษะการจั ด กระบวนการ
เรียนรู้หรือการเป็นวิทยากรกระบวนการได้ตระหนักถึงคุณค่าใน
ตนเอง มองเห็นโอกาสในการด�ำเนินชีวิตในรูปแบบที่แตกต่าง
ออกไป รวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ในเรือนจ�ำในการ
พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีสุขภาวะพื้นฐานตามข้อก�ำหนด
กรุงเทพ (Bangkok Rules)
• นอกจากนี้ ทางโครงการยั ง เห็ น ความส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นา
สุขภาวะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารทัณฑสถานหญิง
ซึ่งต้องปฏิบัติงานกับผู้ต้องขังที่มีจ�ำนวนมากและหลากหลาย
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีภาวะเหนื่อยล้าสะสม ตึงเครียด และกดดัน
ดั ง นั้ น ปฏิ บั ติ ก ารของโครงการจากใจสู ่ ใ จฯ เรื อ นจ� ำ กลาง
ขอนแก่น จึงท�ำงานทั้ง 2 ระนาบไปพร้อม ๆ กัน กล่าวคือ
1) พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังสตรีที่สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่
รุน่ 1-ปัจจุบนั และ 2) พัฒนาสุขภาวะของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
และผู้บริหารทัณฑสถานหญิงในเรือนจ�ำกลางขอนแก่น รวมถึง
หน่วยงานที่ทำ� งานเกี่ยวข้องด้วย
กระบวนการสร้ า งการเปลี่ ย นแปลงจากภายในของสตรี ต ้ อ งขั ง
มีองค์ประกอบส�ำคัญ คือ
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1) ฝึกฝนความรู้เนื้อรู้ตัว ผ่านการภาวนาหลากหลายรูปแบบ
ผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่เมื่อต้องถูกตัดขาดจากครอบครัวและโลก
ภายนอก เวลาในแต่ละวันมักจะหมดไปกับการครุ่นคิดถึงอดีตที่ผ่านมา
คิดถึงคนในครอบครัว คิดถึงเรื่องราวที่ท�ำให้ต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ
จนแทบไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลย ประกอบกับกิจวัตรประจ�ำวันที่รีบเร่ง
ต้องถูกควบคุมด้วยเวลา และความแออัดของสถานที่ ท�ำให้ผู้ต้องขัง
ส่วนใหญ่ตกอยูใ่ นสภาวะทีถ่ กู กระตุน้ ให้หงุดหงิด เครียด กังวล กลัวได้งา่ ย
การฝึกฝนความรูเ้ นือ้ รูต้ วั จึงเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้ผตู้ อ้ งขังกลับมารับรู้
สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจของตนในปัจจุบันขณะ ทั้งตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ โดยเน้นความรูเ้ นือ้ รูต้ วั ผ่านร่างกายหรือกายภาวนาเป็นหลัก เช่น โยคะ
เดินสมาธิ ภาวนาผลส้ม การเปล่งเสียง การเคี้ยวอาหาร เป็นต้น เมื่อ
ฝึกฝนเป็นประจ�ำและท�ำอย่างสม�่ำเสมอจะช่วยให้ผู้ต้องขังสามารถรับรู้
สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะได้ สามารถค้นพบความสงบท่ามกลางความ
วุน่ วาย มีใจเป็นปกติ รูเ้ ท่าทันอารมณ์และความรูส้ กึ นึกคิดทีเ่ กิดขึน้ ผูต้ อ้ ง
ขังหลายคนสะท้อนว่า เวลามีเรือ่ งวุน่ วายใจ ไม่สบายใจหรือมีความขัดแย้ง
เพียงแค่กลับมาอยู่กับลมหายใจ ก็ช่วยให้สามารถอยู่กับเรื่องราวต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันโดยไม่ทุกข์ได้ ถือเป็นการค้นพบอิสรภาพที่แท้จริง
อิสรภาพจากภายใน
2) เรียนรู้การเข้าใจตนเอง เข้าใจคนอื่น
การเข้าใจตนเองเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการแปรเปลี่ยนการรับรู้ของ
ผู้ต้องขังที่มีต่อตนเอง เข้าใจลึกไปถึงแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นที่ท�ำให้
ตนเองตัดสินใจด�ำเนินชีวิตอย่างที่ผ่านมา รับรู้ถึงเงื่อนไขที่มักส่งผลหรือ
มีอิทธิพลกับชีวิต กิเลสหรือความยึดติด รวมทัง้ มุมมองของตนทีต่ ่อคนอื่น
และโลก ผ่านกิจกรรม เกม การท�ำงานศิลปะ การแสดงละคร บทบาท
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สมมติ และการรับฟังอย่างใส่ใจ ซึ่งท�ำให้ผู้ต้องขังสามารถอธิบายได้ว่า
ฉันคือใคร ฉันมักมีกรอบความคิดความเชือ่ แบบใด ฉันเหมือนหรือแตกต่าง
จากคนอื่นอย่างไร อะไรคือสิ่งที่ตนเองให้คุณค่า และจะปรับตัวเข้ากับ
คนอื่น ๆ ที่มีความแตกต่างหลากหลายอย่างไร ดังกรณีของ “ก้อย” และ
“เกด”
“ในอดีตว่าเราไม่ช่วยใครเลย เราเห็นแก่ตัว อยากสบาย
เพราะตั้งแต่เข้ามา เขาก็บอกว่าต้องเอาตัวรอดให้ดีที่สุด
ไม่ต้องไปฟังใคร อยู่ที่เรา เราติดคุกเราก็มาคนเดียว ไม่ต้อง
ไปฟังใคร ซึ่งความคิดนี้หนูคิดว่ามันผิด เรามาเหมือนเรามา
อยูบ่ า้ นใหญ่ หากเราเห็นแก่ตวั เพือ่ นก็จะไม่ใส่ใจและไม่ชว่ ย
อะไรเลย จากทีเ่ ขาอยากช่วย แต่เขามารูน้ สิ ยั เราอย่างนี้ เขา
ก็จะไม่อยากช่วยเราเลย คือ เราเอาใจเขามาไม่ได้ แต่พอมา
เรียนที่นี้ อันไหนที่หนูช่วยเขาได้หนูก็ช่วย จากที่มีน้องใหม่
เข้ามา เขาไม่มีไม้แขวนเสื้อ หนูก็ให้เขา ราวตากผ้าก็แบ่งให้
เขาใช้ด้วย ใจกว้างมากกว่าเดิมจากที่ใจแคบไม่คิดอะไร”
(ก้อย, ผู้ต้องขังคดียาเสพติด กระบวนกรฝึกหัด, สัมภาษณ์,
23 พฤษภาคม 2559)
“เมื่อก่อนเป็นคนไม่กล้าแสดงออกกับคนที่เราไม่คุ้นเคย
และคิดว่าเขาจะเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ ตัดสินเขาทันที และ
บางครัง้ ยอมจนไม่รวู้ า่ อะไรผิดและอะไรถูก แต่พอมาเข้าร่วม
กิจกรรม 4 ทิศ ท�ำให้เรารู้ว่าคนทุกคนไม่มีอะไรที่เหมือนกัน
ไปเสมอ (นิสัย) บางคนดูภาวะภายนอกอาจแข็งกระด้าง
แต่พอมาสัมผัสกับเขาจริง ๆ แล้วกลับมีความอ่อนโยนอยู่ใน
ตัวเหมือนกัน ตัวเราก็เช่นกัน เป็นคนที่กล้าแสดงออกแต่
ไม่มั่นใจเท่านั้น แต่พอมารู้ว่าคนเรามีความเปลี่ยนแปลงใน

การขับเคลื่อน ‘คุกไทย’ สู่ ‘เรือนจ�ำสุขภาวะ’

155

ตัวเองได้ มันอยู่ที่เราจะท�ำหรือไม่ท�ำ” (เกด, ผู้ต้องขังคดียา
เสพติด กระบวนกรฝึกหัด, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม
2559,)
การเข้าใจตนเองนอกจากจะท�ำให้ผู้ต้องขังหญิงเหล่านี้เข้าใจเพื่อน
ที่อยู่รอบข้างมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้เธอเข้าใจความเปราะบางของคน
ในครอบครัวที่เคยสร้างบาดแผลให้เธอด้วย ดังกรณีของซัน ที่สามารถ
รับรู้ความรักของพ่อได้หลังจากได้เรียนรู้เรื่องกรอบคิดความเป็นเพศชาย
เพศหญิง
“พ่อไม่เคยแสดงออก เขาเฉย ๆ ไม่เคยท�ำอะไรกับเรา ท�ำให้
เราคิดไปเองว่าพ่อไม่รักเรา แต่พอได้มาเรียนรู้ว่าเขาเป็น
ผู้ชาย เขาถูกสอนมาว่าแสดงความอ่อนแอไม่ได้ เมื่อพ่อมา
เยีย่ มตอนทีใ่ ห้เยีย่ มญาติใกล้ชดิ ก็กล้ามากขึน้ กล้าทีจ่ ะกอด
พ่อ เพราะเป็นโอกาสสุดท้ายที่ได้นั่งใกล้กัน ก็เลยกอดพ่อ
พ่อก็รอ้ งไห้ หนูกเ็ ลยรูว้ า่ เขารักเรานะ ทัง้ ๆ ทีเ่ ขาไม่เคยบอก
ไม่เคยพูด แต่เราได้รบั รูว้ า่ เขารักเรา เพียงแต่ความเป็นผูช้ าย
ของเขาท� ำ ให้ เ ขาแสดงออกไม่ ไ ด้ ตอนนี้ เ รากั บ พ่ อ ดี ขึ้ น
ได้ใกล้ชดิ กัน ถึงพ่อจะเฉยแต่กร็ วู้ า่ พ่อรัก” (ซัน, ผูต้ อ้ งขังคดี
ยาเสพติด กระบวนกรฝึกหัด, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม
2559)
3) บ่มเพาะประสบการณ์ในแดนหญิง
ในการท�ำกิจกรรมต่อเนื่องทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 4 วัน
ท�ำให้ผตู้ อ้ งขังในโครงการจากใจสูใ่ จได้ฝกึ ฝนทักษะพืน้ ฐานทีส่ �ำคัญในการ
ด�ำเนินชีวิตอย่างสม�่ำเสมอ ได้แก่ ทักษะการรับฟังอย่างใส่ใจ ทักษะ
การจับประเด็น ทักษะการตัง้ ค�ำถามทีก่ ระตุน้ ให้เกิดความคิดและการเรียนรู้
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ทักษะการชืน่ ชมหรือบอกจุดแข็งของคนอืน่ เป็นต้น ทักษะเหล่านีส้ ามารถ
น�ำไปปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวันในเรือนจ�ำได้ตลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็นการพูด
คุย 2 คน เวลามีเพื่อนมาปรึกษาหารือ การพูดคุยในกลุ่มเมื่อต้องท�ำงาน
ร่วมกัน หรือในขณะปฏิสมั พันธ์กบั เจ้าหน้าที่ หรือเพือ่ นในเรือนนอนด้วยกัน
โดยเฉพาะผู้ร่วมโครงการที่สมัครเป็นกระบวนกรฝึกหัดจะต้องหมั่นฝึกฝน
ทักษะเหล่านี้อยู่เสมอ และถือเป็นโอกาสดีที่เธอได้อยู่ท่ามกลางผู้ต้องขัง
ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ โอกาสในการฝึกฝนเรียนรู้จึงมีอยู่ทุกขณะ บ้างใช้
วิธสี งั เกตดูวา่ เพือ่ นคนไหนมีเรือ่ งไม่สบายใจ ก็จะเข้าไปทักทายและพูดคุย
เช่นกรณีของ “จิตรี” ทีเ่ ล่าว่า “ส่วนใหญ่หนูจะฟังมากกว่า ฟังโดยไม่แทรก
จนบางทีเขาก็แปลกใจว่าท�ำไมไม่แสดงความคิดอะไรเลย เราก็ถามว่าแล้ว
ชอบมัย้ ล่ะ เขาก็บอกว่า อืม มันก็แปลก ๆ นะ แต่กด็ ี พอได้พดู ได้ระบาย
ก็รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะ” (จิตรี, ผู้ต้องขังคดียาเสพติด กระบวนกรฝึกหัด,
สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2560) บางคนถึงกับส่งเพือ่ นไปล่าเหยือ่ วันละคน
(ชักชวนเพื่อน ๆ ในแดนมาคุยด้วย) เพื่อฝึกฝนการรับฟังและการจับ
ประเด็น การสะท้อนความรู้สึก-ความต้องการ การทวนความ และให้
ความเข้าใจ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของกระบวนกร
การบ่มเพาะประสบการณ์ในชีวิตประจ�ำวันของผู้ต้องขังถือเป็น
การฝึกฝนทักษะพื้นฐานให้มีความช�ำนาญ แต่ในอีกด้านหนึ่งคือการสร้าง
โอกาสทีจ่ ะปฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ นผูต้ อ้ งขังด้วยกันในรูปแบบทีแ่ ตกต่างออกไป
ซึง่ ท�ำให้เหล่ากระบวนกรฝึกหัดได้รจู้ กั เพือ่ นผูต้ อ้ งขังในแดนเพิม่ ขึน้ เข้าใจ
คนอืน่ มากขึน้ จากการรับฟังเรือ่ งราวความทุกข์ของเพือ่ น ๆ ท�ำให้มคี วาม
เห็นอกเห็นใจในชะตากรรมของผู้ร่วมแดน รับรู้ถึงการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์
และหลายครั้งที่เหล่ากระบวนกรพบว่าตนเองโชคดีกว่าเพื่อนอีกหลายคน
จากเดิมที่เคยอยู่แบบตัวใครตัวมัน ต้องเอาตัวรอดไว้ก่อน ไม่สนใจใคร
กลายเป็นการปฏิสัมพันธ์ที่มีความห่วงใยใส่ใจกันมากขึ้น มีความเอื้อเฟื้อ
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เอื้ออาทร และให้อภัยกัน จนผู้ต้องขังหลายคนสนใจว่าโครงการใจสู่ใจ
ท�ำอะไรและอยากเข้าร่วมบ้าง เพราะเห็นพี่ ๆ เพื่อน ๆ ที่ไปเรียนกลับมา
ดูมีความสุข มีท่าทีอ่อนโยน เป็นมิตร และรับฟังมากขึ้น
“การที่เราน�ำไปฝึกใช้ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการท�ำมันดาลา
โยคะ ลมหายใจ การฝึกฟังตัวเอง หมายถึงการที่เราได้กลับ
มารักตัวเอง ถ้าท�ำบ่อย ๆ เราจะสัมผัสได้ถึงความรัก ความ
อ่อนโยนในตัวเอง มีความรู้เนื้อรู้ตัว เท่าทันความคิดและ
การกระท�ำของตัวเอง การที่เราไปฟังคนอื่น ถือว่าเราได้นำ�
สิง่ ทีไ่ ด้ฝกึ ฝนไปใช้งานแล้ว ไม่จำ� เป็นต้องมานัง่ จัดกระบวนการ
อยู ่ ข ้ า งหน้ า ท� ำ แบบตั ว ต่ อ ตั ว ก็ ไ ด้ การที่ เ ราไปฝึ ก ฟั ง
ตั้งค�ำถามให้เขาเข้าใจตัวเอง เป็นเรื่องส�ำคัญมาก เขาก็ได้
ไปดูตัวเอง ได้เข้าใจตัวเองมากขึ้น เป็นการส่งต่อสิ่งดี ๆ
ให้คนอื่น” (จรายุทธ สุวรรณชนะ, กระบวนกรจากใจสู่ใจ,
สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2560)
กระบวนกรฝึกหัดหลายคนเพิง่ มาพบภายหลังว่า เพือ่ นผูต้ อ้ งขังทีอ่ ยู่
ในแดน และเจ้าหน้าที่เฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาอย่างเงียบ ๆ
ผู้ต้องขังเข้าใหม่หลายคนเลือกพวกเขาเป็นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวิต
ในเรือนจ�ำ
“เวลาทีเ่ ราท�ำงานอยูใ่ นแดน แล้วมีคนสังเกตเรา เขาประทับ
ใจเรามาก เขาเห็นเราตัง้ ใจจริง เขาเห็นเราแล้วเขามีพลัง เขา
เห็นเราเป็นไอดอลของเขา ฟังแล้วขนลุกเลย รู้สึกภูมิใจ”
(อ้อย, ผู้ต้องขังคดียาเสพติด กระบวนกรฝึกหัด, สัมภาษณ์,
28 กุมภาพันธ์ 2560)
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แม้แต่เจ้าหน้าทีก่ ม็ องเห็นศักยภาพของพวกเขา หลายคนในโครงการ
ใจสู่ใจจึงถูกมอบหมายให้ท�ำหน้าที่ส�ำคัญ ๆ ในแดน เช่น ดูแลร้านค้า
สวัสดิการ ฝึกซ้อมการแสดง ดูแลคนป่วยและผู้สูงอายุ ฯลฯ ซึ่งทุกคน
มีความรับผิดชอบและท�ำงานได้ดี และช่วยให้บรรยากาศในแดนหญิง
วุ่นวายน้อยลง เป็นระบบระเบียบมากขึ้น
4) การสร้างตัวตนใหม่ผ่านการฝึกฝนเป็นกระบวนกร
ผูต้ อ้ งขังทีผ่ า่ นกระบวนการเรียนรูใ้ นปีแรก จะได้รบั การต่อยอดเพือ่
ฝึกฝนการเป็นกระบวนกรโดยความสมัครใจ มีการรับสมัครกระบวนกร
ทั้งสิ้น 3 รุ่น รวม 22 คน ปัจจุบันมีกระบวนกรที่ผ่านการฝึกฝนแล้วเพียง
13 คน อันเนื่องจากเหตุปัจจัยหลายประการ อาทิ พ้นโทษ เจ็บป่วย
ถูกย้ายระบายไปเรือนจ�ำอื่น ถูกมอบหมายให้มีภาระหน้าที่ในแดน ฯลฯ
ซึ่งกระบวนกรทั้ง 13 คน มีประสบการณ์ในจัดกิจกรรมให้กับผู้ต้องขัง
ด้วยกันเองตั้งแต่ 3-12 ครั้ง
ในการจัดกิจกรรมให้กบั ผูต้ อ้ งขังหญิงด้วยกันโดยเหล่ากระบวนกรที่
ผ่านการฝึกฝนทั้ง 13 คน ถือเป็นห้องทดลองที่ทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริม่
ต้นวางแผน ระบุกลุม่ เป้าหมายและเกณฑ์ทใี่ ช้คดั เลือก ก�ำหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรม และแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้วย
ตนเอง ซึ่งจะต้องอาศัยการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม การสนับสนุนช่วยเหลือ
กันอย่างจริงใจ การยอมรับความแตกต่าง การรับฟังซึ่งกันและกัน และ
การมีความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นความท้าทายอีกขั้นหนึ่งที่มุ่งฝึกฝนให้
กระบวนกรน�ำทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้เอาไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งไม่เพียงแต่
ท�ำให้ผู้ต้องขังมองเห็นศักยภาพในตนเองเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการฟื้นฟูพลังอ�ำนาจภายในด้วยตัวของพวกเขาเองด้วย
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“เราได้เรียนรูจ้ ากชีวติ จริงของเราเอง มองกลับมาทีต่ วั เราเอง
ทบทวนกับสิ่งที่ผ่านมา ชีวิตที่ผ่านมาของเราท�ำให้เราย้อน
มองตัวเอง รู้จักตัวเอง รักตัวเอง เมื่อก่อนคิดแต่ว่าถ้าเรา
รักคนรอบข้าง เขาจะต้องรักเรากลับมา จะไม่ทำ� ให้เราเสียใจ
คือสิ่งที่เราคาดหวังกับคนอื่น ท�ำให้ชีวิตเราไม่มีพลัง เพราะ
เราไม่รู้จักรักตัวเอง โครงการนี้สอนให้เรารักตัวเอง ถ้าเรา
รักตัวเอง ก็สามารถรักคนอื่นได้ พอเรารักตัวเองได้ เราก็
ส่งต่อให้คนอื่นได้ เรามีตรงนี้แล้วก็จะแบ่งปัน” (เดือน,
ผู้ต้องขังคดียาเสพติด กระบวนกรฝึกหัด, สัมภาษณ์, 27
มิถุนายน 2560)
ภายหลังการจัดกิจกรรมห้องทดลองหลายคนจึงมองเห็นตัวเอง
เปลี่ยนไป มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในตัวเอง กล้าแสดงออกมากขึ้น รู้สึก
มีคุณค่า มีความสุข และโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม พวกเขาได้แปรเปลี่ยน
นิยามความหมายที่มีต่อตัวเองใหม่ จากคนคุกที่ไม่มีอนาคตกลายเป็น
คนทีม่ ศี กั ยภาพสามารถช่วยคนอืน่ ได้ จากผูร้ บั โอกาสกลายเป็นผูใ้ ห้โอกาส
คนอื่น จากคนไร้อำ� นาจกลายเป็นคนที่เลือกใช้ศักยภาพในทางสร้างสรรค์
ที่ส�ำคัญคือ กระบวนการแปรเปลี่ยนทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้จากการลงมือ
กระท�ำของพวกเขาเองทั้งสิ้น
“รู้สึกภูมิใจ เราก็มีประโยชน์ เห็นว่าเราก็มีค่า เรามาอยู่ใน
จุดนี้ ไม่คิดว่าตัวเองจะมีคุณค่า สามารถท�ำประโยชน์ให้คน
อื่นได้” (เดือน, ผู้ต้องขังคดียาเสพติด กระบวนกรฝึกหัด,
สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2560)
“แรก ๆ ที่เรียนรู้ จะไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่ จะค่อน
ข้างเงียบ มันเขิน ไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะท�ำได้ไหม เป็นคน
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ที่อยากถามแต่ไม่กล้า พอมาเรียนรู้ก็ท�ำให้เรากล้าที่จะพูด
กล้าทีจ่ ะถาม เวลามีเหตุการณ์เฉพาะหน้าก็สามารถทีจ่ ะช่วย
เพื่อนได้” (ซัน, ผู้ต้องขังคดียาเสพติด กระบวนกรฝึกหัด,
สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2560)
“การได้เป็นกระบวนกรหรือไปท� ำกิจกรรมให้กับเพื่อน ๆ
ในแดน ท�ำให้เราไม่ตอ้ งจมอยูใ่ นความทุกข์ เรามีความสุขขึน้
ด้วยการให้ ท�ำให้อยากศึกษาต่อ มีแรงบันดาลใจทีจ่ ะพัฒนา
ตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ” (เหมียว, ผู้ต้องขังคดียาเสพติด
กระบวนกรฝึกหัด, สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 2559)
“ตอนแรกเราน้อยใจในชีวติ ตัวเองมาก เพราะว่าชีวติ ทีอ่ ยูท่ นี่ ี่
มันตกต�่ำเพียงดิน แต่ค�ำว่าเป็นดินต�่ำ ก็เปรียบเสมือนชีวิต
คนเรา ถ้าไม่มีดิน เราก็ปลูกบ้าน ท�ำอะไรไม่ได้ ท�ำไมเราจะ
ขยับจากดินมาเป็นดาว ขยับความสุขให้ขึ้นมาได้…ทุกวันนี้
เรายิ้มได้ ท้องฟ้าก็สดใส เพราะเราได้กลายเป็นผู้ให้ ให้
ความสุข ให้เสียงหัวเราะและรอยยิ้ม แม้เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ
ท�ำอะไรไม่ได้มาก แต่มันกลับท�ำให้เรามีความสุข ได้เห็นว่า
เรามีคุณค่า มีประโยชน์ หลังเสร็จกิจกรรมมีน้อง ๆ เดินมา
บอกว่า อยากให้มีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้อีก เขาได้เรียนรู้
เขาสนุก เขาได้รจู้ กั ตัวตนตัวเอง” (ก้อย, ผูต้ อ้ งขังคดียาเสพติด
กระบวนกรฝึกหัด, สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 2559)
“ความอบอุ่น ความไว้วางใจ มิตรภาพ และการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของทุก ๆ คน ช่วยให้เราสบายใจขึ้น มีมุมมองที่
กว้างขึ้น ได้แง่คิดที่เอาไปปรับใช้ ที่ส�ำคัญท�ำให้เรารู้สึกเห็น
คุณค่าในตัวเอง ได้รับการยอมรับว่าเราก็เป็นคน ๆ นึงที่เคย
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ผิดพลาด และเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ รู้สึกว่าตัวเองโชคดี
ที่ได้มาอยู่ตรงนี้” (ต๋อม, ผู้ต้องขังคดียาเสพติด กระบวนกร
ฝึกหัด, สัมภาษณ์, 28 มิถุนายน 2560)
5) สร้ า งพื้ น ที่ ข องความร่ ว มมื อ : ทางเลื อ กในการปฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ต้องขัง
โครงการจากใจสู่ใจฯ เรือนจ�ำกลางขอนแก่น เน้นการท�ำงาน
ใน 2 ระนาบ คือ 1) ผู้ต้องขังหญิงที่เข้าร่วมโครงการ และ 2) เจ้าหน้าที่
ในเรือนจ�ำกลางขอนแก่น ในช่วงปีแรกมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับ
เจ้าหน้าที่อย่างเข้มข้น แต่ด้วยภาระงานที่มาก และอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่
ที่ไม่สมดุลกับจ�ำนวนผู้ต้องขัง ท�ำให้การเรียนรู้เพื่อต่อยอดเป็นกระบวนกร
ในฝ่ายเจ้าหน้าที่ค่อนข้างเป็นจริงได้ยาก ในปีที่ 2-3 โครงการจึงปรับให้
เจ้าหน้าที่เรียนรู้ไปพร้อมกับผู้ต้องขังตามเงื่อนไขและความพร้อมในแต่ละ
ครั้ง ทุกครั้งก็จะมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์สลับกันเข้าร่วม
กิจกรรม ถือเป็นกลไกเชือ่ มต่อทีส่ ำ� คัญระหว่างโครงการจากใจสูใ่ จกับเรือน
จ�ำกลางขอนแก่น ท�ำให้เจ้าหน้าที่มองเห็นและรับรู้การเปลี่ยนแปลงของ
ผูต้ อ้ งขังทีเ่ ข้าร่วมโครงการตัง้ แต่ตน้ รวมถึงท�ำให้ปฏิสมั พันธ์ทมี่ ตี อ่ ผูต้ อ้ งขัง
เปลี่ยนไปในทิศทางบวก กล่าวคือ มีความเป็นกันเอง เห็นอกเห็นใจ และ
เชื่อมั่นในตัวผู้ต้องขังเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันเมื่อพัฒนาผู้ต้องขังให้มีทักษะ
กระบวนกร มีการฝึกฝน มีการท�ำห้องทดลองกับผู้ต้องขังหญิงด้วยกัน
เจ้าหน้าทีท่ งั้ สองท่านจึงมองเห็นศักยภาพทีเ่ ปล่งประกายในตัวกระบวนกร
และเริ่มมองเห็นช่องทางในการสนับสนุนให้กระบวนกรฝึกหัดเหล่านี้ได้ใช้
ศักยภาพในการพัฒนางานให้กับเพื่อน ๆ ผู้ต้องขังด้วยกัน
ประสบการณ์ ค รั้ ง แรกจากการร่ ว มที ม กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ดู แ ล
การอบรมผู้ต้องขังก่อนปล่อย จ�ำนวนเกือบ 200 คน ภายใต้การโค้ชของ
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ทีมใจสู่ใจ ปรากฏว่าน้อง5 ๆ สามารถท�ำได้ดี เป็นที่ประทับใจทั้งกับ
ผูต้ อ้ งขังและเจ้าหน้าที่ ท�ำให้เกิดความไว้วางใจและเชือ่ มัน่ ในศักยภาพของ
ผูต้ อ้ งขังมากขึน้ น�ำไปสูก่ ารจัดกิจกรรมเพือ่ สนับสนุนงานผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร
ผู้ต้องขังแรกรับ และอบรมก่อนปล่อย โดยทุกครั้งจะมีทีมกระบวนกร
ในโครงการใจสู่ใจเป็นพี่เลี้ยงและคอยให้กำ� ลังใจ
“เป็นการตอบโจทย์ที่ดี เป็นลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน เวลา
เราพูดไปในฐานะเจ้าหน้าที่ บางครั้งเขาไม่เชื่อ แต่พอเป็น
ผู้ต้องขังด้วยกันเอง น่าจะเข้าใจกันได้ดีกว่าและตรงจุด
มากขึน้ ท�ำให้เขากล้าพูดมากขึน้ มีพนื้ ทีไ่ ด้ระบายความรูส้ กึ
และน้อง ๆ เขาก็มคี วามคล่องตัว มีความกระตือรือร้นในการ
ท�ำงาน ดูเป็นมืออาชีพมาก นึกชื่นชมว่าน้อง ๆ เขากล้า
แสดงออก และท�ำได้ดี ต่อไปถ้าได้น้อง ๆ เป็นก�ำลังเสริม
ก็ น ่ า จะช่ ว ยให้ เ ราสามารถท� ำ กิ จ กรรมได้ ทั่ ว ถึ ง มากขึ้ น ”
(นั ก ทั ณ ฑวิ ท ยาช� ำ นาญการ, ดู แ ลงานอบรมก่ อ นปล่ อ ย
เรือนจ�ำกลางขอนแก่น, สัมภาษณ์, 12 กรกฎาคม 2560)
ภายหลังการจัดกิจกรรม ผลตอบรับของผู้ต้องขังที่เข้าร่วมกิจกรรม
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโชคดีที่ได้มาเข้าร่วม
กิจกรรม บางคนถึงกับน�ำ้ ตาไหลด้วยความซาบซึง้ ใจทีม่ คี นใส่ใจและมองเห็น
คุณค่าของพวกเขา

5 ค�ำว่า

“น้อง ๆ” ในที่นี้ เป็นค�ำที่ใช้เรียกแทนผู้ต้องขังหญิงหรือนักโทษในเรือนจ�ำกลาง
ขอนแก่น เพื่อลดการตีตราด้วยค�ำพูด หรือตอกย�้ำความเป็นผู้ต้องขังหรือนักโทษโดย
ไม่จ�ำเป็น
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“ขอบคุณน้อง ๆ ลูก ๆ ทุกคน ทีย่ งั เล็งเห็นผูส้ งู อายุเป็นบุคคล
คนหนึ่งที่ยังอยู่ในความรู้สึก และในความรู้ที่มาหยิบยื่นให้
มีแต่คำ� ชม ทุกอย่างดีขึ้นมาเรื่อย ๆ ก็เพราะใจสู่ใจนี่แหละ”
(สมบัติ, ผู้ต้องขังชายสูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม, สัมภาษณ์,
15 กุมภาพันธ์ 2560)
การสร้างพืน้ ทีข่ องการท�ำงานร่วมกัน โดยเริม่ จากจุดเล็ก ๆ ในเรือนจ�ำ
กลางขอนแก่น ได้ส่งผลให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งเกิดการเรียนรู้
ที่จะท�ำงานด้วยกัน ได้สร้างประสบการณ์ใหม่ที่รื้อถอนความเชื่อชุดเดิม
โดยทลายก�ำแพงของค�ำว่านักโทษออกไป กลายเป็นพืน้ ทีข่ องการสนับสนุน
ช่วยเหลือเพื่อเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกันอย่างแท้จริง
“พอเริ่มเปิดใจตัวเอง จากวันนั้นถึงวันนี้ เราเป็นทีมกันมาก
ขึน้ เขาจะเดินเข้ามาหา ถามว่ามีอะไรให้ชว่ ย มีกจิ กรรมอะไร
ไหม น้อง ๆ กลุ่มใจสู่ใจไปจัดกิจกรรมกลุ่มแรกรับให้ น้องมี
ความมั่นใจมากขึ้น เป็นการเรียนรู้จากหน้างาน เขารู้สึกว่า
มีคณ
ุ ค่ามากขึน้ อยากท�ำกิจกรรมไปเรือ่ ย ๆ อยากแบ่งปันให้
กับเพื่อนที่อยู่ข้างในด้วย การได้มีโอกาสเข้าร่วมเรียนรู้กับ
น้อง ๆ ก็รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนเหมือนกัน
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ท�ำให้เราเข้าใจน้อง ๆ ท�ำงาน
ง่ายขึ้น ได้พัฒนาตัวเองด้วย น้องก็เกิดความไว้วางใจ ตอน
นีน้ อ้ ง ๆ เขาเข้มแข็งทีจ่ ะมาช่วยเป็นกระบวนกร ดูแววตาเขา
เปลี่ยนไป มีความหมาย เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง
อยากเผื่อแผ่ให้คนรอบข้าง ที่อยู่ประจ�ำจุดต่าง ๆ ท�ำดีกับ
เพื่อน ๆ ในแดน เป็นบรรยากาศช่วยเหลือกัน งานควบคุม
ก็เบาลง ใครที่เข้ามาโครงการนี้ก็จะลดความรุนแรงลง”
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(นักจิตวิทยาคลินิกช�ำนาญการ, เรือนจ�ำกลางขอนแก่น,
สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2560)
“อยากชื่นชมน้อง ๆ ผู้ช่วยกระบวนกรที่อยู่ด้วยกันมาตลอด
ปี 2 ปี 3 น้อง ๆ ได้ทำ� ในสิง่ ทีต่ นเองตัง้ เป้าหมายในการท�ำงาน
ไว้ มันเป็นพลังให้ก้าวต่อในการท�ำงานตรงนี้ให้มันชัดเจน
จะเป็นพลังร่วมกันในการช่วยเพือ่ น ๆ ในเรือนจ�ำให้กา้ วผ่าน
ตรงนี้ไปอย่างมีคุณภาพ อาจไม่มีรางวัลอะไรที่เป็นรูปธรรม
ในใจคุณเพ็ญมีความซาบซึ้ง คงจะต้องอาศัยทีมน้อง ๆ ที่
เข้มแข็งกลุ่มนี้ได้แบ่งปันให้เพื่อน ๆ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง
จากภายในจนมาสูภ่ ายนอกให้เหมือนกับน้องทีผ่ า่ นการเรียนรู้
จากใจสู่ใจด้วยกันตรงนี้” (นักสังคมสงเคราะห์ช�ำนาญการ,
เรือนจ�ำกลางขอนแก่น, สัมภาษณ์, 12 กรกฎาคม 2560)

4. ผลของการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิรูปภายนอก
ด้วยความกระตือรือร้นและความเชือ่ มัน่ ในการเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลง
ของบรรดากระบวนกรฝึกหัดในโครงการจากใจสู่ใจ ไม่เพียงแต่สร้าง
การเปลีย่ นแปลงภายในตนเองจนสัมผัสรับรูไ้ ด้เท่านัน้ แต่การเปลีย่ นแปลง
ของเขาเหล่านัน้ ยังส่งผลถึงแบบแผนการใช้ชวี ติ และแบบแผนความสัมพันธ์
ในเรือนจ�ำที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกอีกด้วย
1) ปฏิรูปแบบแผนการใช้ชีวิตในเรือนจ�ำของตนเอง
• ความรูส้ กึ นึกคิด ท่าที และพฤติกรรมตอบสนองทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มกระบวนกร
ทัง้ 13 คน รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้ ภายในตนในระดับต่าง ๆ กัน
ทั้งด้านความรู้สึกนึกคิด ท่าที และพฤติกรรมตอบสนองในชีวิตประจ�ำวัน
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ประเด็นทีถ่ กู พูดถึงมากทีส่ ดุ คือ ใจเย็นขึน้ นิง่ ขึน้ สามารถรอได้ สงบใจได้
แม้ภายนอกจะวุน่ วาย ให้อภัยได้ ไม่ถอื สาแม้ถกู ด่าว่าหรือมีเรือ่ งกระทบกระทัง่
ระหว่างผู้ต้องขังด้วยกันเอง
“ปกติถ้าโดนชน ก็จะตอบโต้ทันที พอเข้ามาตรงนี้ ท�ำให้
เราใจเย็นมากขึ้น จะหงุดหงิดไปท�ำไม เราอยู่ในนี้ เราต้อง
ช่วยเหลือกัน เราไม่เอาเรื่องทีไ่ ม่เป็นเรื่องมาหนักหัวเรา ช่วย
ให้เราผ่อนคลายมากขึ้น” (ปิ๋ม, ผู้ต้องขังคดียาเสพติด,
สัมภาษณ์, 28 มิถุนายน 2560)
“มีคนหนึ่งในแดน เขาเป็นคนท�ำให้เราโดนออกจากกองงาน
เราก็ให้อภัยเขาได้ ไม่เกลียดไม่โกรธ ไม่รู้ว่าจะเกลียดไป
ท�ำไม รู้จักฟังเขา เขาอาจจะมีเหตุผลก็ได้” (รส, ผู้ต้องขัง
คดียาเสพติด, สัมภาษณ์, 28 มิถุนายน 2560)
“เราอยู่ของเราเฉย ๆ เพื่อนมาเหยียบตีนเรา เรากลับให้อภัย
เขา ท�ำให้รู้สึกดี” (บังอร, ผู้ต้องขังคดียาเสพติด กระบวน
กรฝึกหัด, สัมภาษณ์, 28 มิถุนายน 2560)
“อย่างเดินชนกัน เมื่อก่อนเราก็จะด่า “แม่งเอ้ย ไม่ดูเลย”
แต่พอมาดูจริง ๆ แล้วเราก็จะเห็นว่าต่างคนต่างรีบ เราเองก็
มีสว่ นด้วย เราไม่ได้ระวัง ก็เป็นธรรมดาทีต่ อ้ งกระทบกระทัง่
กันบ้าง ก็หนั ไปขอโทษ เขาก็องึ้ ไปสักพักแล้วขอโทษกลับมา”
(นิด, ผู้ต้องขังคดียาเสพติด กระบวนกรฝึกหัด, สัมภาษณ์,
27 กรกฎาคม 2560)
• มีภูมิคุ้มกันใจ อยู่กับความทุกข์โดยไม่ทุกข์ได้ สามารถท�ำใจ
ยอมรับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในเรือนจ�ำ (อาทิ การถูกจู่โจม
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กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น การย้ายระบาย การเปลี่ยนแปลง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ฯลฯ) รวมถึงการรับรู้ข่าวไม่สู้ดีจากญาติ
ที่มาเยี่ยม และการปรับตัวเข้ากับกฎ กติกา และข้อบังคับของ
เรือนจ�ำ
“วันก่อนต้องโดนย้ายห้อง ถ้าเรามีอารมณ์ขึ้นมา เราจะ
หงุดหงิด เราก็จะย้ายมาด้วยความขุ่นมัว เพราะว่าเรามี
อารมณ์ ในใจลึก ๆ เรามีภาพบางอย่างอยู่ มันต้องอย่างนี้
แล้วพอไม่เป็นตามใจ เราก็หงุดหงิด การคิดอย่างนี้เป็น
การคิดโดยอารมณ์ว่าอย่างนี้ถูก อย่างนั้นผิด มันควรจะเป็น
อย่างนี้ ไม่ควรเป็นอย่างนี้ มีอารมณ์เจือปน เหนื่อย 2 เท่า
ย้ายก็หงุดหงิด เสียงดังก็หงุดหงิด ถ้าเราท�ำสิ่งต่าง ๆ อย่าง
เข้าใจ เราก็อยู่กับสิ่งนี้ไปด้วยความเข้าใจ เราจะมาดูแล
ตัวเอง เรารู้เป้าหมาย ก็ดูแลตัวเองตามเหตุปัจจัย ก็ไม่ได้
บอกว่าตัวเองท�ำได้ตลอด ถ้าใจเราหลุดไป เดี๋ยวก็กลับมา”
(ต้อม, ผู้ต้องขังคดียาเสพติด กระบวนกรฝึกหัด, สัมภาษณ์,
1 มีนาคม 2560)
เมือ่ การรับรูท้ มี่ ตี อ่ ตนเองและสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับตนเองทีเ่ ปลีย่ นไป
ส่งผลให้ผตู้ อ้ งขังมีพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างชัดเจนจนเพือ่ นผูต้ อ้ งขัง
ด้วยกันสังเกตเห็นได้ อย่างเช่น น้องคนหนึง่ เป็นเด็กรอบ (เข้าออกเรือนจ�ำ
หลายครั้ง) ถือเป็นพี่ใหญ่คนหนึ่งในแดนหญิง เป็นคนจริงจัง ขี้หงุดหงิด
คิ้วขมวดเป็นประจ�ำ หลังจากเธอเข้าร่วมโครงการจากใจสู่ใจไม่ถึงปี
กลายเป็นคนทีน่ งิ่ ได้ ยอมรับตัวเองเป็น ขอโทษเป็น และทีส่ �ำคัญกลายเป็น
คนทีเ่ พือ่ นให้ความไว้วางใจทีจ่ ะไปปรึกษาเมือ่ มีเรือ่ งไม่สบายใจ สอดคล้อง
กับที่เพื่อนผู้ต้องขังสะท้อนว่า
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“พี่เขาดูเปลี่ยนไปเยอะ คุยกับพี่เขาแล้วสบายใจ มีค�ำพูดให้
เราคิด” (อ้อย, ผูต้ อ้ งขังคดียาเสพติด, สัมภาษณ์, 1 มีนาคม
2560)
ส่วนน้องอีกคนรับผิดชอบร้านค้าสวัสดิการในแดน มีหลายคน
มาบอกว่าเธอดูอ่อนโยน เป็นมิตร และใจดีกว่าแต่ก่อน แม้กระทั่งทีมงาน
ใจสู่ใจที่เข้าไปอย่างต่อเนื่องก็สังเกตเห็นเช่นเดียวกัน
“มีน้องหลายคนมาสะท้อนเหมือนกันว่า เดี๋ยวนี้เรามีรอยยิ้ม
ให้เขา แต่ก่อนเวลาใครเดินผ่านร้านเราจะหน้าบึ้งตลอด
ไม่ทักทาย ไม่สนใจ เพราะเราจะจดจ่อกับงานตรงหน้าเรา”
(น้อย, ผู้ต้องขังคดียาเสพติด กระบวนกรฝึกหัด, สัมภาษณ์,
1 มีนาคม 2560)
เมื่ อ ได้ มี โ อกาสคุ ย กั บ สามี ข องเธอที่ อ ยู ่ ฝ ั ่ ง แดนชายในกิ จ กรรม
เยี่ยมญาติใกล้ชิด สามีของเธอสะท้อนว่า
“ผมรู้สึกเหมือนได้ภรรยาคนใหม่ ที่ใจเย็น ไม่หงุดหงิด และ
รับฟังมากขึ้น” (หนุ่ม, ผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด ที่เข้าร่วม
กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์, สัมภาษณ์, 17 กรกฎาคม 2560)
• ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย มีมิตรภาพ
ผูต้ อ้ งขังส่วนใหญ่เมือ่ เข้ามาในเรือนจ�ำทีแ่ ออัด มีกฎระเบียบทีเ่ ข้มงวด
ต่างฝ่ายต่างหวาดระแวงซึง่ กันและกัน และทุกอย่างต้องท�ำด้วยความเร่งรีบ
ท�ำให้บรรยากาศการใช้ชีวิตในเรือนจ�ำเต็มไปด้วยความเครียด กดดัน
พยายามเอาตัวรอด ต้องแสดงความเห็นแก่ตวั ไม่สนใจใคร และพร้อมจะ
แสดงความก้าวร้าวเมื่อถูกกระทบ ทั้งด้วยท่าที ค�ำพูด หรือการแสดงออก
ทีต่ นไม่พอใจกับผูต้ อ้ งขังด้วยกันเอง ผูต้ อ้ งขังในโครงการก็ไม่ได้แตกต่างกัน
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แต่เมื่อได้เรียนรู้จิตใจของตน มีความเข้าใจตัวเอง เข้าใจคนอื่น รักตัวเอง
และดูแลตัวเองเป็น ช่วยแปรเปลี่ยนให้เธอเหล่านั้นกลายเป็นตัวแบบหรือ
Change agent ที่สร้างบรรยากาศของความเป็นมิตร มีความห่วงใย
และใส่ใจคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัว
“ก็ไม่รู้ท�ำไม แต่ก่อนเวลาเข้าแถวอาบน�้ำจะต้องเป็นคนแรก
ก็จะท�ำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้เป็นคนแรก บางทีก็มีชน
มีเหยียบตีนกันบ้าง ก็มีหงุดหงิด ด่ากันไปมา แต่ตอนนี้เรา
รอได้ จะอาบก่อนอาบทีหลังก็ตอ้ งเสร็จพร้อมกันอยูด่ ี จะแย่ง
จะแซงคิวกันไปท�ำไม ใครมาก่อนก็อยู่ข้างหน้า เราก็ไปต่อ
แถว มันก็ไม่วุ่นวายดี หลัง ๆ พอมีน้อง ๆ รุ่นใหม่ ๆ เข้ามา
พอเขาเห็นเราไม่แย่ง ไม่แซงคิวกัน เขาก็ท�ำตาม เดี๋ยวนี้
มันก็เลยไม่เครียด บรรยากาศมันก็วุ่นวายน้อยลง เราเองก็
ไม่หงุดหงิด” (อุม้ , ผูต้ อ้ งขังคดียาเสพติด กระบวนกรฝึกหัด,
สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2560)
และสามารถเริ่มต้นด้วยการกระท�ำอย่างง่าย ๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
ยกตัวอย่างเช่น การกล่าวค�ำทักทายด้วยความจริงใจ “เช้านีเ้ ป็นยังไงบ้าง”
“มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่า” “มีอะไรอยากเล่าให้เราฟังมัย้ ” เมือ่ ท�ำบ่อย ๆ
ท� ำ ต่ อ เนื่ อ งโดยไม่ แ บ่ ง แยก เพื่ อ นผู ้ ต ้ อ งขั ง ในแดนจึ ง ค่ อ ยผ่ อ นคลาย
การปกป้องตัวเองลง ลดพฤติกรรมก้าวร้าวที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัว
และความหวาดระแวง หันมาเปิดใจรับรู้คนรอบข้างมากขึ้น บรรยากาศ
การอยูร่ ว่ มกันจึงมีความสบายใจ ส่งผลให้เรือ่ งการทะเลาะวิวาท การตบตี
และการใช้ความรุนแรงกับผู้ต้องขังด้วยกันเองลดลงอย่างมีนัยส� ำคัญ
ผู้ร่วมโครงการหลายคนเปิดเผยว่า
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“แต่กอ่ นเป็นคนไม่ยอมใคร เวลาเกิดปัญหาก็พร้อมจะมีเรือ่ ง
ตลอดเวลา ฉันไม่แคร์ ตัง้ แต่มาร่วมโครงการยังไม่ปรากฏว่า
มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเลย” (อุ้ม, ผู้ต้องขังคดียาเสพติด
กระบวนกรฝึกหัด, สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2560)
สอดคล้องกับที่เจ้าหน้าที่ในแดนหญิงได้แสดงความคิดเห็นไว้ใน
การอบรมเจ้าหน้าที่ว่า
“จากการสังเกต กลุ่มที่ตัวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในแดนจะ
ไม่ใช่มาจากกลุม่ นี้ เด็กทีร่ ว่ มในโครงการฯ เขาจะเป็นตัวช่วย
ประสาน จากที่ว่าอะไรที่เครียด ปัญหาที่หนัก ๆ เด็กจะคุย
กันเอง เขาจะเป็นคนเคลียร์ คุยกับเพือ่ น เขาไปอบรมมาแล้ว
เขาได้ความรู้มา เขาจะมาแนะน�ำเพื่อน ช่วยเพื่อนแก้ปัญหา
เพื่ อนเข้ า ไปหา ไปปรึกษา มีน้องที่ช่วยท� ำ งาน สั ง เกต
พฤติกรรมเขา เขาจะมีวิธีการขั้นตอนการแก้ปัญหา เขามี
การคิดอย่างมีขั้นตอน มีความรับผิดชอบ” (นักทัณฑวิทยา
ช�ำนาญการ, เรือนจ�ำกลางขอนแก่น, สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม
2560)
• รักตัวเองและดูแลตัวเองเป็น
ในการฝึกฝนการเป็นกระบวนกร น้อง ๆ ในโครงการจะได้รับการ
ปลูกฝังในเรื่องของการรักตัวเอง และมีเครื่องมือในการดูแลตัวเอง เพราะ
โครงการเชือ่ ว่าคนทีด่ แู ลตัวเองเป็นก็จะสามารถดูแลคนอืน่ ได้ กระบวนกร
ทั้ง 13 คนที่ผ่านการฝึกฝนจึงต้องค้นหาเครื่องมือที่ตนเองถนัดเพื่อฝึกฝน
การดูแลตนเองได้เมื่ออยู่ในแดนหญิงและเมื่อท�ำกิจกรรมกับผู้ต้องขังใน
ฐานะกระบวนกร การรู้จักรักตัวเองและดูแลตัวเองนี้สามารถท�ำได้ทุกวัน
เช่น การขอบคุณตัวเอง การอยู่กับลมหายใจ การท�ำโยคะ การวาดรูป
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มันดาลา ฝึกชืน่ ชมตัวเอง การท�ำสมาธิกอ่ นนอน ฯลฯ ด้วยการดูแลตัวเอง
เช่นนี้ท�ำให้พวกเธอมีความสุขง่ายขึ้น ขัดแย้งกับเพื่อนน้อยลง และเป็น
ที่พึ่งพาทางใจให้กับคนอื่นได้
2) ปฏิรูปแบบแผนความสัมพันธ์ที่ต่อผู้ต้องขังด้วยกันเอง ให้เป็น
ไปแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย มีนำ�้ ใจ มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และ
ช่วยเหลือเกื้อกูลตามศักยภาพ
• จากอยู่รอดกลายเป็นอยู่ร่วม
“มันท�ำให้เราเรียนรู้คนอื่น เรียนรู้ตัวเองด้วยว่าจะอยู่อย่างไร
โดยที่เราก็ไม่เดือดร้อน เขาก็ไม่เดือดร้อน บางทีเราก็ต้อง
ถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกัน ไม่ใช่ตา่ งเอาแต่ตวั เอง” (เหมียว, ผูต้ อ้ งขัง
คดียาเสพติด กระบวนกรฝึกหัด, สัมภาษณ์, 27 กรกฎาคม
2560)
“แต่ก่อนคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ท�ำอะไรจะ
เอาแต่ใจตัวเองเป็นหลัก แต่ตอนนีค้ ดิ ว่าตัวเองเปรียบเหมือน
ต้นไม้ใหญ่ที่พร้อมจะให้ร่มเงาแก่ผู้คน” (น้อย, ผู้ต้องขังคดี
ยาเสพติด กระบวนกรฝึกหัด, สัมภาษณ์, 27 กรกฎาคม
2560)
• จากผู้รับกลายเป็นผู้ให้
“ทุกวันนีเ้ รายิม้ ได้ ท้องฟ้าก็สดใส เพราะเราได้กลายเป็นผูใ้ ห้
ให้ความสุข ให้เสียงหัวเราะและรอยยิ้ม แม้เป็นช่วงเวลา
สั้น ๆ ท�ำอะไรไม่ได้มาก แต่มันกลับท�ำให้เรามีความสุข
ได้เห็นว่าเรามีคณ
ุ ค่า มีประโยชน์ หลังเสร็จกิจกรรมมีนอ้ ง ๆ
เดินมาบอกว่า อยากให้มกี จิ กรรมดี ๆ แบบนีอ้ กี เขาได้เรียนรู้
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เขาสนุก เขาได้รจู้ กั ตัวตนตัวเอง” (ก้อย, ผูต้ อ้ งขังคดียาเสพติด
กระบวนกรฝึกหัด, สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 2559)
• จากคนแปลกหน้ากลายเป็นเพื่อนหรือญาติมิตร
“ผูต้ อ้ งขังสูงอายุทปี่ ว่ ย บางคนเดินไม่ได้เราก็ไปช่วยป้อนข้าว
ดูแลเช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ แกไม่มีใคร ก็ต้องช่วยกันดูแล
บางคนไม่มีเงิน ไม่มีญาติมาเยี่ยมเลย เราก็แบ่งปันข้าวของ
ที่เราพอมีให้ใช้ โดยที่เราไม่เดือดร้อน” (อ้อย, ผู้ต้องขังคดี
ยาเสพติด กระบวนกรฝึกหัด, สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 2559)
“ผูต้ อ้ งขังหญิงทีม่ าท�ำอบรมให้ ก็เหมือนลูกหลานทีม่ าดูแลเรา
เขาเหมือนกับเป็นวิทยากรที่มีความรู้ เอาความรู้ที่เขาได้มา
ยื่ น ให้ ผู ้ สู ง อายุ อี ก ที ที นี้ พ อกลั บ ไปที่ แ ดนชายในห้ อ งผม
ก็จดั แบบนีบ้ าง ไหนลองทักทายกันสิ มีอะไรท�ำก็นงั่ ท�ำนัง่ คุยกัน
จากนั้ น มาผมคิ ด ว่ า สั ง คมผู ้ สู ง อายุ ที่ ผ มดู แ ลในแดนชาย
ค่อนข้างเป็นมิตรกันมากชึ้น มีความเกรงใจ มีการเห็นใจ
ซึ่งกันและกัน เป็นมิตร มีการบอกกล่าวด้วยวาจาที่ดี ไม่ใช้
อารมณ์คยุ กันเหมือนแต่กอ่ น การทีล่ กู ๆ เขามาเป็นวิทยากรให้
เขาก็มาเป็นมิตรที่ดี เป็นน�้ำใจที่ดี” (สมบัติ, ผู้ต้องขังชาย
สูงอายุ, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2560)
3) การพัฒนาความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง
หลังจากที่มีการฝึกทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ต้องขัง
หญิงที่ผ่านการเรียนรู้ในปีที่ 1 และ 2 แล้ว เจ้าหน้าที่ในเรือนจ�ำซึ่งรับรู้
และเห็นศักยภาพของผู้ต้องขังที่เป็นกระบวนกรฝึกหัด จึงได้มีความริเริ่ม
ในการน�ำกระบวนกรฝึกหัดกลุ่มนี้ไปช่วยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในเรือนจ�ำ
ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าทีแ่ ละกระบวนกรในทีมโครงการใจสูใ่ จฯ ท�ำให้
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เกิดความร่วมมือในการท�ำงานที่สามารถขยายผลไปสู่ผู้ต้องขังกลุ่มอื่น ๆ
ในเรือนจ�ำ ได้มากขึน้ นับเป็นจังหวะก้าวส�ำคัญทีผ่ ตู้ อ้ งขังได้มบี ทบาทใหม่
ในการท�ำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่
ในปี 2560 มีผู้ต้องขังหญิงที่เข้าร่วมอบรมในโครงการจากใจสู่ใจฯ
ทัง้ สิน้ 190 คน สมัครเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพเป็นกระบวนกร จ�ำนวน
22 คน ปัจจุบนั มีกระบวนกรฝึกหัด 13 คน ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ทำ� กิจกรร
กับผู้ต้องขังทั้งชายและหญิง ร่วมกับสถานพยาบาลและสังคมสงเคราะห์
ของเรือนจ�ำกลางขอนแก่น จ�ำนวน 10 ครั้ง มีผู้ต้องขังทั้งหญิง-ชายเข้า
ร่วมกิจกรรมทีม่ กี ระบวนกรฝึกหัดโครงการจากใจสูใ่ จ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 816 คน
แบ่งเป็น
• กิจกรรมแรกรับ ส�ำหรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ 4 ครั้ง ๆ ละ 120 คน
• กิจกรรมส�ำหรับผู้พิการ 1 ครั้ง 16 คน
• กิจกรรมส�ำหรับผู้สูงอายุ 2 ครั้ง ๆละ 70 คน
• กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 1 ครั้ง 120 คน
• กิ จ กรรมส� ำ หรั บ แม่ ลู ก อ่ อ นและหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ 2 ครั้ ง ๆ ละ
30 คน
ชุมชนแห่งความห่วงใยที่มีใจสู่ใจเป็นตัวขับเคลื่อน
เรือนจ�ำส่วนใหญ่อยูใ่ นสภาพทีม่ อี ตั ราก�ำลังจ�ำกัด จ�ำนวนเจ้าหน้าที่
ไม่สมดุลกับจ�ำนวนผู้ต้องขัง ท�ำให้ระบบเรือนจ�ำยิ่งต้องเพิ่มความเข้มงวด
มีกฎระเบียบที่แข็งตัวมากขึ้น เพื่อให้สามารถควบคุมจัดการได้ในเงื่อนไข
ทรัพยากรและก�ำลังคนที่จ�ำกัด พื้นที่ในเรือนจ�ำจึงกลายเป็นพื้นที่เสี่ยง
ต่อความมั่นคงปลอดภัย ท�ำให้มีความหวาดระแวง มีความเครียดสูงชึ้น
ประกอบกับมีสภาพแวดล้อมที่แออัดยัดเยียด ซึ่งไม่เพียงส่งผลถึงคุณภาพ
ชี วิ ต ของผู ้ ต ้ อ งขั ง เท่ า นั้ น แต่ ยั ง ส่ ง ผลถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ ใ นทุ ก ระดั บ ด้ ว ย
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การแปรเปลี่ยนระบบความสัมพันธ์จากพื้นที่ความสัมพันธ์เชิงอ� ำนาจ
เป็นพื้นที่แห่งความห่วงใย โดยให้ผู้ต้องขังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและ
ยกระดับความสัมพันธ์ให้มคี วามเอือ้ อาทรต่อกันมากขึน้ จึงน่าเป็นทางเลือก
หนึ่งที่สามารถฟื้นฟู เยียวยา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิง
ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้
กระบวนการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายในของผู้ต้องขังหญิงใน
โครงการจากใจสูใ่ จฯ ได้ชใี้ ห้เห็นอย่างชัดเจนถึงนัยของการปฏิรปู แบบแผน
ความสัมพันธ์ในระดับต่าง ๆ ที่สามารถรับรู้และจับต้องได้ แม้ว่าผลของ
การด�ำเนินงานไม่ได้เกิดขึ้นครอบคลุมทั่วทั้งแดนหญิงในเรือนจ�ำกลาง
ขอนแก่น แต่การเปลีย่ นแปลงของผูต้ อ้ งขังหญิงเหล่านีไ้ ด้สร้างอาณาบริเวณ
ของความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ทีข่ ยายกว้างขึน้ เชือ้ เชิญให้ผตู้ อ้ งขังและเจ้าหน้าที่
ในระดับต่าง ๆ รับรู้ถึงทางเลือกในการใช้ชีวิตในเรือนจ�ำอย่างมีคุณภาพ
และตระหนักถึงกระบวนการขัดเกลาที่มิใช่การควบคุมบังคับด้วยระเบียบ
วินยั เชิงอ�ำนาจ แต่กลับเป็นการรือ้ ฟืน้ พลังอ�ำนาจทีอ่ ยูใ่ นตัวของผูต้ อ้ งขังหญิง
เหล่านั้นให้สามารถด�ำเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี รักและเคารพตนเอง ซึ่งจะ
เป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้ผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษสามารถมีชีวิตในสังคมได้อย่าง
มัน่ คง และเป็นพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพของสังคม จึงอาจกล่าวได้วา่ กระบวนการ
แปรเปลี่ยนพื้นที่เชิงอ�ำนาจเป็นพื้นที่แห่งความห่วงใยนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยใจ
ที่เปิดกว้างและยอมรับความเป็นมนุษย์ของกันและกัน ซึ่งต้องอาศัยใจที่
มุง่ มัน่ และพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงทัง้ ของผูต้ อ้ งขังและเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ในเรือนจ�ำเป็นส�ำคัญ
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ส่วนที่

3

ม่านแห่งอคติทางสังคม
ต่อผู้ต้องขัง

หลังก�ำแพงสูงสู่ชุมชนแห่งความห่วงใย
โสภา อ่อนโอภาส1 นุชนาฎ ยูฮันเงาะ2 และมาลัยแก้ว รังษีสุริยันต์3

คุก ตะราง ถูกใช้เป็นที่สถานที่กักขัง จองจ�ำ ควบคุมผู้กระท�ำ
ความผิดในสังคมไทยมาช้านานตั้งแต่สมัยอยุธยา แม้ว่าพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ได้ใช้คำ� ว่าเรือนจ�ำหรือทัณฑสถานแทน แต่ยังคง
หมายถึงสถานที่ควบคุมผู้กระท�ำผิดหรือต้องขังไว้ในขอบเขตอันจ�ำกัด
ไร้ซึ่งอิสรภาพ เป็นการลงโทษเพื่อคุ้มครองป้องกันสังคมโดยการท�ำให้
ผู้กระท�ำผิดหรือผู้ต้องขังกลายเป็น “คนอื่น” ไม่คู่ควรอยู่รวมหมู่คนดี
เอาไปกักขังให้ห่างไกลจากผู้คน การท�ำให้ผู้ต้องขังโดดเดี่ยวอยู่ภายใน
ก�ำแพงสูง ให้อยู่ห่างจากครอบครัว ชุมชน ประชาชน จนกลายเป็นอคติ
ตราหน้าว่าคนอยู่หลังก�ำแพงสูงเป็นคนไม่ดี คนร้าย คนไม่น่าไว้วางใจ
คนที่ควรอยู่ให้ไกล แม้ว่าพ้นโทษออกจากเรือนจ�ำก็ยังมีมลทิน “คนขี้คุก”
ที่ถูกผลักและถูกกีดกันออกจากสังคมคนดี โดยใช้ภาษาที่เป็นวาจาแห่ง

1 เลขาธิการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
2 อาจารย์ประจ�ำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

เฉลิมพระเกียรติ
3 นักวิชาการอิสระ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
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การเกลียดกลัวประทับติดตัวตามไปทุกหนแห่ง จนยากแก่การแสวงหา
โอกาสและก�ำลังใจเพื่อพัฒนาตนกลับคืนเป็นคนดีได้
มนุษย์ส่วนใหญ่เข้าใจว่าภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เป็นกลางและ
เป็นตัวแทนของโลกวัตถุและโลกแห่งความจริง โดยมิได้ตั้งข้อสงสัยว่า
ภาษามี ร ะบบการสร้ า งความหมายและการยอมรั บ ว่ า เป็ น ความจริ ง
ได้อย่างไร เรามักเข้าใจว่าภาษาเป็นตัวแทนถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก
แต่มไิ ด้เรียนรูว้ า่ ภาษาทีใ่ ช้ถา่ ยทอดความคิดนัน้ ตัวของมันเองก็เป็นตัวแทน
ที่มีอ�ำนาจเช่นเดียวกัน (Foucault, 1966: 78) ถ้อยความหนึ่ง ๆ เป็น
ตัวแทนสร้างความสัมพันธ์กับถ้อยค�ำอื่น ๆ ที่ท�ำให้เกิดพื้นที่และรูปแบบ
ของความหมายต่าง ๆ ถ้อยค�ำดังกล่าวซ่อนหรือแฝงอยู่ในค�ำพูดหรือ
สัญ ลั ก ษณ์ ที่เ กี่ ยวกับอ�ำนาจความรู้ค วามจริง ด้ ว ยเหตุ ที่ ว ่ าวาทกรรม
ไม่สามารถด�ำรงอยู่ด้วยอย่างอิสระโดยปราศจากการค�้ำจุนของอ�ำนาจ
ขณะเดียวกันอ�ำนาจไม่สามารถสถาปนาตัวเองขึ้นมาได้หากปราศจาก
วาทกรรมในการสร้างความรู้เพื่อสยบยอมและปฏิบัติตามอ�ำนาจ ดังนั้น
วาจาแห่งความเกลียดกลัวผู้ต้องขังจึงใช้ได้ผลดีทุกยุคสมัย เพราะมี
การผลิตซ�้ำความคิดความเชื่อว่าคนคุกคือคนเลว มีความชั่วร้ายแฝงอยู่
ในภาษาหรือค�ำว่า “ผู้ต้องขัง” หรือนักโทษ
ค�ำพิพากษาตัดสินให้ต้องราชทัณฑ์เป็นการใช้อ�ำนาจของระบบ
ยุติธรรมที่ตราให้คน ๆ หนึ่งต้องกลายเป็น “คนอันตรายหรือเป็นคนเลว”
เพราะมีพฤติกรรมต่างจากบรรทัดฐานความดีงามของคนในสังคม ดังนั้น
เมือ่ เข้ามาสูเ่ รือนจ�ำอันเป็นสถาบันเบ็ดเสร็จแห่งอ�ำนาจ (Goffman, 1961
อ้างใน นภาภรณ์, 2557: 2) เป็นสถาบันทางสังคมที่มีอ�ำนาจเต็มที่ซึ่ง
ใช้ควบคุมกักขังผู้ต้องขังกับสิ่งที่ใช้ต่อเนื่องกัน และให้หมายความรวม
ตลอดถึงที่อื่นใดซึ่งรัฐมนตรีได้ก�ำหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วางอาณาเขตไว้โดยชัดเจนตามความหมายที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
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ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 เรือนจ�ำสร้างอาณาจักรแห่งความโดดเดี่ยวห่างไกล
ปกปิดตัวเองอยูใ่ นก�ำแพงสูงหลายชัน้ และสร้างระบบการบริหารจัดการเฉพาะ
เพื่อให้เหมาะสมกับนิยามของการควบคุมกักขังมากกว่าการฟื้นฟูเยียวยา
ซึ่งต่อมาได้พยายามปรับเปลี่ยนแนวคิดการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยการ
บ�ำบัดฟื้นฟูและคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม แต่แนวปฏิบัติยังคงใช้แบบเดิม
ทีใ่ ช้กฎระเบียบเคร่งครัด มีแผนการปฏิบตั ทิ แี่ น่นอน สร้างระเบียบวินยั ขึน้
มาจ�ำกัดพืน้ ทีช่ วี ติ และสิทธิทางสังคมของผูต้ อ้ งขัง ผูต้ อ้ งขังต้องท�ำกิจกรรม
ตามก�ำหนดเวลาแน่นอนตายตัวตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนอีกครั้ง
และต้องพึ่งพิงบริการทุกอย่างของเรือนจ�ำ และระบบอ�ำนาจในเรือนจ�ำ
ที่ใช้วิธีจับจ้อง เฝ้าดู ตรวจสอบ ตรวจค้นได้ตลอดเวลา เพราะเกรงว่าจะ
มีการหลบหนีหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบต่าง ๆ ยิ่งท�ำให้ผู้ต้องขังรู้สึกต�่ำต้อย
หรือเป็นเพียงแค่พลเมืองชัน้ ท้าย ๆ ของความเป็นคนในสังคม ไม่มศี กั ดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์ ไม่มีอ�ำนาจในการก�ำหนดชะตาชีวิตของตนเอง แม้แต่
การกินหรือการนั่งนอนยืนเดินก็ถูกก�ำหนดเวลาและสถานที่ จนกระทั่ง
ความคิดทีเ่ ป็นอิสระยังถูกท�ำให้เซือ่ ง ไม่ตอ้ งคิดอะไรมาก ใช้ชวี ติ อยูไ่ ปวัน ๆ
จนกว่าจะพ้นโทษออกจากเรือนจ�ำ
เรือนจ�ำได้ถูกประกอบสร้างสัญลักษณ์หลายอย่างที่สื่อภาษาถึง
ความน่ากลัวของคนทีอ่ ยู่ในเรือนจ�ำ เช่น เป็นคนทีร่ ้ายกาจต้องใส่โซ่ตรวน
กุญแจมือ หรือขังเดี่ยว มีก�ำแพงสูงหลายชั้นคุมขังมิให้คนเหล่านี้ออกไป
ท� ำ ร้ า ยคนที่ อ ยู ่ ภ ายนอก รวมทั้ ง การปิ ด เป็ น แดนสนธยาที่ มิ ใ ห้ บุ ค คล
ภายนอกได้เข้ามาหรือรับรู้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน ยิ่งเป็น
สถานที่ ส ร้ า งความรู ้ สึ ก ให้ ผู ้ ที่ อ ยู ่ ภ ายในเรื อ นจ� ำ เป็ น บุ ค คลอั น ตราย
น่าหวาดกลัว เป็นอาชญากรที่ยากแก่การแก้ไขฟื้นฟู ยิ่งเมื่อผู้พ้นโทษได้
กระท�ำผิดซ�้ำขึ้น กระแสสังคมมักจะระอุไปด้วยการตีตราแบบเหมารวม
สาปแช่ง และเรียกร้องให้มีการลงโทษที่รุนแรงหรือประหารชีวิต การที่
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ไม่ถูกยอมรับให้เข้าพวกและความรู้สึกแปลกแยกเป็นอื่นท�ำให้ผู้พ้นโทษ
ขาดความมั่นใจ ขาดความศรัทธาที่จะมุ่งมั่นท�ำดีพัฒนาตน ย้อนรอย
กระท�ำผิดซ�ำ้ ด้วยมิอาจต่อสูก้ บั ตราบาป “คนขีค้ กุ ขีต้ ะราง” นับได้วา่ เรือนจ�ำ
ได้ตอกย�้ำความเป็นสถาบันเบ็ดเสร็จแห่งอ�ำนาจในการสร้างกักขังควบคุม
ผู้ต้องขังหรือแม้แต่ผู้พ้นโทษให้สยบยอมต่อมลทินคนคุกตลอดชีวิต
สถิติการกระท�ำผิดซ�้ำของผู้ต้องขังในประเทศไทย ปี 2559 (นัทธี,
2560ก) มีผกู้ ระท�ำผิดซ�ำ้ จ�ำนวน 62,117 ราย จากจ�ำนวนนักโทษเด็ดขาด
ทั้งสิ้น 261,687 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.74 แม้ว่าจะต�ำ่ กว่าประเทศใน
แถบยุโรปทีม่ สี ถิตกิ ารกระท�ำผิดซ�ำ้ สูงถึงร้อยละ 40-50 เพราะมีวธิ กี ารเก็บ
สถิติแตกต่างกัน ส่วนมากต่างประเทศเก็บสถิติจากการติดตามผู้พ้นโทษ
เป็นระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น 1 ปี หรือบางแห่ง 3 ปี มิได้เก็บรวบรวม
ข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แล้วนับจ�ำนวนว่ามีผู้ต้องขังกลับเข้ามา
เรือนจ�ำกีค่ รัง้ อย่างเช่นประเทศไทย อีกทัง้ ผูต้ อ้ งขังในต่างประเทศส่วนใหญ่
ก่อคดีอุกฉกรรจ์หรือเป็นอาชญากร มิใช่ผู้กระท�ำผิดคดีครอบครองและ
จ�ำหน่ายยาเสพติดรายย่อยจ�ำนวนไม่กสี่ บิ เม็ดของไทยก็สามารถกลายเป็น
ผูต้ อ้ งขังได้ อันเป็นผลพวงของนโยบายการปราบปรามยาเสพติดทีเ่ ข้มงวด
ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งมิได้ท�ำให้เกิดสถานการณ์คนล้นคุกมากขึ้นเท่านั้น
แต่เป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้คนกระท�ำผิดถูกประทับตราคนขีค้ กุ ขีต้ ะรางและถูก
พรากจากครอบครัวและชุมชนมากขึน้ การคืนกลับสูช่ มุ ชนทีม่ กี ำ� แพงอคติ
กีดกัน้ จนดูเหมือนว่าเป็นวิถที สี่ งั คมผลักให้ผพู้ น้ โทษกลับเข้าสูก่ ำ� แพงสูงนัน้
ง่ายกว่าการอยู่เป็นคนดีมีคุณค่าของสังคมหลังชีวิตเปื้อนมลทินคนคุก

ความพยายามคืน “คนดี” สู่สังคมที่ ไร้การตอบสนอง
“คืนคนดี มีคณ
ุ ค่า สูส่ งั คม” เป็นเป้าหมายส�ำคัญของกรมราชทัณฑ์
กระทรวงยุติธรรม ในการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้กระท�ำผิดใน
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ระหว่างที่ถูกกักขังควบคุมอยู่ในเรือนจ�ำหรือทัณฑสถาน ซึ่งมีกระบวนการ
ปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่ ต ่ อ เนื่ อ งนั บ จากที่ ไ ด้ รั บ ตั ว ผู ้ ต ้ อ งขั ง ไว้ ใ นเรื อ นจ�ำ
การจ�ำแนก การเข้าโปรแกรมการฟืน้ ฟูผตู้ อ้ งขังไปจนถึงปล่อยตัวผูพ้ น้ โทษ
กลับสู่ชุมชน ทั้งในรูปแบบการพักโทษ การปล่อยตัวตามก�ำหนดโทษ
รวมทัง้ ความพยายามการปรับเปลีย่ นภาพลักษณ์ของพ้นโทษด้วยการสร้าง
แบรนด์คนดี บอกเล่าประสบการณ์ของผู้พ้นโทษที่ประสบความส�ำเร็จ
ในการตั้งต้นชีวิตใหม่ และการลงนามความร่วมมือระหว่างเรือนจ�ำหรือ
ทัณฑสถานกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลหรือเทศบาลให้ชุมชนท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ความพยายามเหล่านั้น
ยังคงไร้ความหมายต่อวาทกรรมคนขี้คุก คนไม่ดียากที่จะเปลี่ยนแปลงให้
เป็นคนดี ไม่อยากให้มาอยู่ร่วมชุมชน อยู่ห่าง ๆ ไว้ ในส่วนของระเบียบ
ปฏิบตั ทิ เี่ สนอให้มกี ระบวนการดูแลผูก้ ระท�ำความผิดบางกลุม่ บางประเภท
อาจไม่ต้องเดินสู่เส้นทางเรือนจ�ำยังอาจท�ำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
ด้วยข้อจ�ำกัดของโครงสร้างอ�ำนาจ ระเบียบกฎเกณฑ์ของระบบราชทัณฑ์
ยังไม่เอื้ออ�ำนวยจึงต้องมีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ. 2560
ประเด็นที่น่าขบคิดต่อการกักขังและแยกคนกระท�ำผิดออกจาก
ชุมชนสังคมไปอยู่ในรั้วรอบขอบชิดของระบบอ�ำนาจภายในเรือนจ�ำและ
สถานการณ์คนล้นคุก เจ้าหน้าที่ไม่พอเพียงต่อการปฏิบัติงาน ภาระงาน
ที่ ล ้ น เกิ น ก� ำ ลั ง และความสามารถของเจ้ า หน้ า ที่ ร าชทั ณ ฑ์ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเครียดและความเข้มงวดจนบางครัง้ เจ้าหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั งิ านในฐานะ
ผู ้ ฟ ื ้ น ฟู ศั ก ยภาพและคุ ณ ค่ า ของผู ้ ต ้ อ งขั ง กลั บ ละเลยการฟื ้ น ฟู มี แ ต่
การควบคุม ยิ่งในสถานการณ์ที่มีการระบาดของสิ่งของต้องห้ามทั้งหลาย
กระบวนการฟื้นฟูก็หยุดชะงักเพราะต้องมุ่งเน้นการกวาดล้าง ยิ่งกว่านั้น
จ�ำนวนผู้ต้องขังสูงมากขึ้นทุกปีแต่จ�ำนวนเจ้าหน้าที่คงเดิม ภาระงานย่อม
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เพิ่ ม ขึ้ น ทวี คู ณ อี ก ทั้ ง การอบรมเสริ ม ศั ก ยภาพเจ้ า หน้ า ที่ ที่ คุ ้ น เคยกั บ
การควบคุมและการใช้อ�ำนาจให้มีทัศนะเชิงบวกกับการฟื้นฟูศักยภาพ
ผู้ต้องขัง ยิ่งมีข้อจ�ำกัดทั้งเวลาและภาระงานที่แทบไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมการอบรมได้ สถานการณ์เช่นนี้หรือจะท�ำให้กระบวนการฟื้นฟู
ผู้ต้องขังน�ำไปสู่การคืนคนดีสู่สังคมได้จริง
กรมราชทัณฑ์มีกระบวนการเตรียมความพร้อมของครอบครัวให้
สามารถโอบอุ้มผู้พ้นโทษกลับสู่ครัวเรือนยังมีข้อจ�ำกัด เช่น ผู้ต้องขังไม่มี
ญาติ หรือผู้ต้องขังเจ็บป่วยเรื้อรัง การคืนกลับยิ่งเป็นภาระของครอบครัว
ญาติที่ไม่ได้ติดต่อมานานก็ไม่รู้จะยินดีต้อนรับหรือไม่ การเตรียมความ
พร้อมของครอบครัวและเครือญาติดว้ ยการสร้างความสัมพันธ์และการบอก
กล่าวถึงความคาดหวังนัน้ อาจยังไม่เพียงพอทีจ่ ะสร้างความมัน่ คง ทัง้ จิตใจ
ของคนที่แยกจากกันมาระยะหนึ่งซึ่งต่างฝ่ายต่างเผชิญกับสถานการณ์
บีบคั้นตามภาวะของตน หากพื้นฐานความสัมพันธ์เดิมไม่อบอุ่นใกล้ชิด
ย่อมเกิดความขัดแย้งได้ง่าย ยังไม่นับรวมปัญหาด้านเศรษฐกิจและภาระ
การดูแลผู้พ้นโทษในระหว่างที่ยังไม่มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวหรือไม่
สามารถประกอบอาชีพได้ หากไม่มีการติดตามช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
ในภาวะที่เป็นรอยต่ออาจเกิดวิกฤตชีวิตอีกครั้ง ประกอบกับการติดตาม
ช่วยเหลือหลังพ้นโทษเป็นการติดตามแบบไม่มียุทธวิธี เป็นการติดตาม
แบบจับผิดมากกว่าการสงเคราะห์ช่วยเหลือหรือพัฒนาให้เขาสามารถ
พึ่งตนเองได้ แต่จะเป็นการซ�ำ้ เติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลง
ขณะเดี ย วกั น ผู ้ ค นในชุ ม ชนและสั ง คมมี ค วามหวาดระแวง
กลัวผูพ้ น้ โทษ ไม่เชือ่ ว่าจะกลับตนเป็นคนดีได้ ซึง่ เป็นมายาคติทฝี่ งั รากลึก
และถูกตอกย�ำ้ ด้วยกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ในการไม่ตอ้ นรับผูพ้ น้ โทษ
เข้าร่วมงานหรือเข้ารับราชการ เช่น พระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพือ่ สุขภาพ พ.ศ. 2559 ได้มกี ำ� หนดลักษณะต้องห้ามของผูใ้ ห้บริการไว้ใน
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มาตรา 23 ข. (2) เป็นผู้เคยต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท�ำ
ความผิดในความผิดเกีย่ วกับเพศ หรือความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เว้นแต่
ได้ พ ้ น โทษมาแล้ ว ไม่ น ้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ปี ก ่ อ นวั น ยื่ น ขอขึ้ น ทะเบี ย น ทั้ ง ที่
กรมราชทัณฑ์ได้ฝกึ อบรมผูต้ อ้ งขังให้สามารถประกอบอาชีพและให้บริการ
เกี่ยวกับการนวดแผนไทยแต่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ต้องให้รออีกหนึ่งปีหลังพ้นโทษ
ซึ่งขัดต่อเป้าหมายให้ผู้พ้นโทษมีงานท�ำทันทีจะได้มีอาชีพมั่นคงไม่หวนสู่
เส้นทางการกระท�ำผิดอีก นอกจากนี้ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัตหิ า้ มผูท้ เี่ คยถูกจ�ำคุกเพราะศาลมีคำ� พิพากษา
เป็นที่สุดในคดีอาญาเข้ารับราชการ และพ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ. 2528
มีบัญญัติห้ามผู้ที่เคยถูกจ�ำคุกเพราะศาลมีค�ำพิพากษาเป็นที่สุดในคดีที่
คณะกรรมการเห็นว่าจะน�ำมาซึ่งความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพจดทะเบียน
ทั้ง ๆ ที่มีการสนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษามิให้เวลาสูญเปล่า
ระหว่างการกักขังและการอุดมศึกษาทีผ่ ตู้ อ้ งขังเรียนกันมากทีส่ ดุ ก็คอื สาขา
นิติศาสตร์ แต่กลับไม่สามารถจดทะเบียนเป็นทนายความได้ นอกจากนี้
พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ 2457 มาตรา 12 ระบุถึงคุณสมบัติของ
ก�ำนันผู้ใหญ่บ้านว่าต้องไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ�ำคุกเพราะศาลมีค�ำพิพากษา
เป็นทีส่ ดุ เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
และยังไม่พ้นก�ำหนดเวลาสิบปีนับแต่วันพ้นโทษ กฎระเบียบหรือกฎหมาย
เปรียบเสมือนเสาค�้ำยันให้อคติความเกลียดกลัวผู้พ้นโทษคงอยู่ในสังคม
ผลักคนเหล่านี้ออกจากกลุ่มออกจากชุมชน ทั้ง ๆ ที่ราชทัณฑ์มอบใบ
บริสุทธิ์ให้แก่เขาเมื่อพ้นโทษ แต่เขาไม่เคยพ้นมลทินคนคุกจากสังคม
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การผนวกรวมทางสังคมแนวคิดบนฐานของความห่วงใย
การคุม้ ครองสังคมโดยการแยกหรือกีดกันผูก้ ระท�ำผิดออกจากสังคม
เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมตามรูปแบบโครงสร้างหน้าที่นิยม
ผ่านสถาบันเรือนจ�ำ ย่อมไม่สอดคล้องกับยุคสมัยลดความเหลื่อมล�้ำและ
สร้างความเป็นธรรมทางสังคม ซึ่งเป็นปัญหาส�ำคัญของหลายประเทศใน
โลกยุคปัจจุบนั รวมทัง้ ประเทศไทย และจ�ำเป็นต้องได้รบั การแก้ไขเร่งด่วน
เพราะความเหลื่อมล�ำ้ ส่งผลกระทบต่อบุคคล กลุ่มคน ชุมชน และสังคม
ผู้ที่ประสบปัญหาความเหลื่อมล�้ำต้องประสบกับการขาดโอกาสการเข้าถึง
ทรัพยากร ไม่มีสิทธิที่จะได้รับบริการขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถ
ยืนหยัดพึ่งตนเองได้อย่างเป็นอิสระ ผู้ต้องขังเป็นอีกกลุ่มที่มีความเหลื่อม
ล�ำ้ ทางสังคมอันเนือ่ งมาจากการไม่ได้รบั บริการด้านสุขภาพหรือการเข้าไม่
ถึงบริการสุขภาพยามเจ็บป่วย ตัวอย่างจากกลุ่มผู้ต้องขังจิตเวชต้องได้รับ
การตรวจรักษาและรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง หรือขาดบุคลากรด้าน
สุขภาพจิตที่จะสามารถช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างเหมาะสมในเรือนจ� ำ
ประกอบกับผลกระทบจากสังคมพหุลักษณ์ที่ผู้ต้องขังมีความแตกต่างทาง
อัตลักษณ์และมีความทับซ้อนมากขึ้น ทั้งอายุ เพศภาวะ เชื้อชาติ ภาวะ
การเจ็บป่วยหรือพิการ เขาเหล่านี้ย่อมต้องได้รับบริการที่เหมาะสมตาม
สิทธิแห่งความเป็นมนุษย์
แนวคิดการผนวกรวมทางสังคม (Social Inclusion) มีนิยามตาม
ที่ธนาคารโลก (The World Bank, 2013) ให้ไว้สองระดับ กล่าวคือ
ระดับแรกเป็นนิยามกว้างเพื่อการจัดท�ำนโยบาย ซึ่งในระดับนี้ การผนวก
รวมทางสังคมหมายถึงกระบวนการปรับปรุงสภาวะและเงื่อนไขต่าง ๆ
ส�ำหรับปัจเจกบุคคล กลุ่มคนให้เข้าร่วมกับสังคม นิยามในระดับที่สอง
เป็นนิยามปฏิบัติการที่ลึกและสะท้อนภาพของกลุ่มเป้าหมายและแนวคิด
การปรับปรุงมากขึ้นว่าต้องท�ำอย่างไร ซึ่งระบุว่าการผนวกรวมทางสังคม
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เป็นกระบวนการปรับปรุงความสามารถ โอกาส และศักดิศ์ รีของประชาชน
ที่เสียเปรียบอันเนื่องมาจากอัตลักษณ์ของตนให้เข้ามามีส่วนร่วมในสังคม
ทั้งนี้ สังคมและชุมชนยังคงตระหนักร่วมกันว่าการกีดกันหรือการ
ท�ำให้คนกลายเป็นคนอื่นยังมีอยู่ในสังคมหลายประเทศ ประชาชนที่ถูก
กีดกันแบ่งแยกยังคงไม่ได้รบั โอกาสต่าง ๆ และเข้าไม่ถงึ สิทธิอย่างต่อเนือ่ ง
การเปลีย่ นผ่านของสังคมโลกเกิดขึน้ อย่างเข้มข้นและน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นรูป
แบบของสังคมที่เป็นการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการผนวกรวม ในขณะ
เดียวกันก็มรี ูปแบบของการกีดกันแบ่งแยกกลุม่ คนออกจากสังคมทีม่ คี วาม
หนักหน่วงรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ผ่านกลไกต่าง ๆ ของตลาด การบริการ และพื้นที่ต่าง ๆ (ทั้งพื้นที่ทาง
สังคมและทางกายภาพ) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือโฉมหน้า ทั้งด้าน
สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อทัศนคติและการรับรู้ของ
ประชาชนและเนือ่ งจากประชาชนมักแสดงออกหรือกระท�ำการต่าง ๆ ตาม
ที่เขารู้สึกควรต้องให้ความส�ำคัญกับทัศนคติและมุมมองของประชาชน
การกีดกันทางสังคมอาจเปลีย่ นแปลงไม่ได้หรือไม่เปลีย่ นรูป แต่มหี ลักฐาน
มากมายที่สามารถท�ำให้เกิดการผนวกรวมทางสังคมเป็นได้จริง
การส่งเสริมการผนวกรวมทางสังคมโดยการพัฒนาศักยภาพ/ความ
สามารถ สร้างโอกาส และศักดิ์ศรี (Ability/opportunity/dignity) เซ็น
(Sen, 2000 อ้างใน The world Bank, 2013: 5) นักเศรษฐศาสตร์ชาว
อินเดียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความส�ำคัญต่อการ
พัฒนาคนให้มีความสุข โดยใช้มุมมองมนุษย์ในฐานะองค์รวมที่มีบทบาท
ร่วม ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่เชื่อมร้อยสัมพันธ์กัน
คนมิ ไ ด้ มี ค วามส� ำ คั ญ เพี ย งแค่ เ ป็ น หน่ ว ยผลิ ต ตามความเชื่ อ ของมิ ติ
เศรษฐกิจ ซึ่งมีทรัพยากร แรงงาน ทุนเท่านั้น แต่ยังมีมิติเกี่ยวข้องกับ
บริการสาธารณะ เช่น การได้รับและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึง

การขับเคลื่อน ‘คุกไทย’ สู่ ‘เรือนจ�ำสุขภาวะ’

187

บริการสาธารณูปโภค สาธารณสุข การศึกษา และการคุม้ ครองป้องกันทาง
สังคมหรือสวัสดิการ และมิติด้านพื้นที่ เช่น พื้นที่ทางวัฒนธรรม ทาง
สังคม ทางการเมือง และพื้นที่ทางกายภาพหรือภูมิลำ� เนา การผนวกรวม
ให้บุคคลหรือกลุ่มคนที่ถูกท�ำให้กลายเป็น “คนอื่น” กลับมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมที่สามารถใช้ชีวิตและเข้าถึงบริการต่าง ๆ นั้น นับเป็นความ
ห่วงใยของคนในสังคมที่ตระหนักถึงคนกลุ่มเปราะบางหรือคนชายขอบ
ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งต้องค�ำนึงถึงการผนวกรวมในมิติต่าง ๆ
โดยการให้โอกาส การพัฒนาความสามารถ การเคารพในสิทธิ/มีตัวตน
ของกลุ่มคนเหล่านี้

ความเป็นมาของชุมชนแห่งความห่วงใย
โครงการสร้างเรือนจ�ำสุขภาวะเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ผูต้ อ้ งขังหญิง
ซึง่ ได้รบั ทุนสนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) มี แ นวคิ ด ที่ จ ะขยายขอบเขตของการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะไปสู ่
ผูต้ อ้ งขังหญิงทีเ่ ป็นประชากรทีม่ แี นวโน้มจะไม่ได้รบั ความเอาใจใส่ให้ดำ� รง
ชีวิตภายใต้สุขภาวะแวดล้อมที่ดี ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านสังคม และ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะเมือ่ ต้องตกอยูใ่ นภาพถูกกักขังในเรือนจ�ำทีม่ มี มุ มอง
กฎระเบียบสนองต่อการควบคุมผูต้ อ้ งขังชาย ปราศจากความละเอียดและ
ใส่ใจต่อเพศภาวะที่แตกต่างกัน โดยในช่วงสองปีแรกของโครงการมุ่งเน้น
การสร้างเรือนจ�ำต้นแบบในการน�ำข้อก�ำหนดกรุงเทพ ไปใช้เป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูต้ อ้ งขังหญิง โดยมุง่ เน้นการเปลีย่ นแปลงในเชิง
ระบบ ทัง้ ระบบความสัมพันธ์ในเรือนจ�ำ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างเรือนจ�ำ
และความสัมพันธ์ระหว่างเรือนจ�ำกับองค์กรอืน่ ๆ ทีม่ หี น้าทีใ่ นด้านบริการ
สุขภาพ งานในส่วนนี้จึงมุ่งเน้นเป็นการท�ำงานร่วมกับเรือนจ�ำ องค์กร
ชุมชน และผู้มีส่วนร่วมอื่น ๆ (stakeholders) เพื่อร่วมกันปรับเปลี่ยน
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เรือนจ�ำจากการเป็นสถาบันเพื่อการลงโทษไปสู่การเป็นชุมชนแห่งความ
ห่วงใย เพราะเชือ่ ว่าสุขภาวะของผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ำคือสุขภาวะของชุมชน
เช่นกัน
โครงการสานพลังชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้หญิง (พ.ศ. 25582560) เป็นโครงการทีเ่ สริมสร้างชุมชนแห่งความห่วงใย ทัง้ ภายในเรือนจ�ำ
และภายนอกเรือนจ�ำให้สามารถส่งเสริมสุขภาพและเสริมพลังการเห็น
คุณค่าในตนเองให้กับผู้ต้องขังหญิงกลุ่มเปราะบาง ทั้งในระหว่างอยู่ใน
เรือนจ�ำและคืนสู่สังคม โดยการผนึกก�ำลังร่วมของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ
และทีมจิตอาสาในชุมชน ผู้น�ำชุมชน และผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น
ซึ่งสามารถสร้างการเรียนรู้ร่วมกันจากการด�ำเนินกิจกรรมให้กับผู้ต้องขัง
หรือผูพ้ น้ โทษ และเกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติ พฤติกรรม รวมทัง้ บริการ
ที่เอื้ออ�ำนวยต่อการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ทั้งในระดับ
บุคคลและชุมชน โดยมีพื้นที่ปฏิบัติการในแดนหญิงในเรือนจ�ำจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และชุมชนหันตรา ซึ่งเป็นที่ตั้งของเรือนจ�ำ
วัตถุประสงค์ (1) เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังกลุ่ม
เปราะบาง ทั้งด้านสุขภาพอนามัย การเห็นคุณค่าในตนเอง และการเสริม
สร้างทักษะสังคมเพือ่ การคืนกลับสูค่ รอบครัวและชุมชน (2) เพือ่ เสริมสร้าง
ชุมชนแห่งความห่วงใย ซึ่งเปิดโอกาสให้แก่ผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษ เจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ เจ้าหน้าทีค่ มุ ประพฤติ ทีมสหวิชาชีพ จิตอาสาชุมชน ผูน้ ำ� ชุมชน
และท้องถิ่น รวมทั้งประชาชน ได้มีส่วนร่วมแบ่งปันและสร้างพื้นที่แห่ง
การเรียนรูท้ จี่ ะอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข อันน�ำไปสูก่ ารเปิดพืน้ ทีใ่ ห้มบี า้ น
กึ่งวิถี (Half-way House) ส�ำหรับผู้พ้นโทษที่ประสงค์จะอาศัยพักพิงเพื่อ
เตรียมตัวก่อนกลับสู่ครอบครัวหรือชุมชนของตนเอง
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แนวคิดชุมชนแห่งความห่วงใยนั้นเป็นงานต่อเนื่องจากโครงการ
คืนชีวติ ให้ชวี ติ ทีเ่ ริม่ จากการศึกษาสภาพความเป็นอยูข่ องผูต้ อ้ งขังสูงอายุ
พิการ ผู้ต้องขังป่วยเรื้อรัง ผู้ต้องขังมีปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งเป็นกลุ่มที่
ให้นิยามชีวิตในเรือนจ�ำของตัวเองว่า “หายใจทิ้งไปวัน ๆ” ไม่มีคุณค่าพอ
ที่จะมีใครมาจัดกิจกรรมฟื้นฟู ไม่มีประโยชน์อะไรกับใครในเรือนจ�ำ การ
ไม่ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังกลุ่มนี้
สะท้อนให้เห็นการถูกละเลยทอดทิง้ จากระบบของเรือนจ�ำ จากเพือ่ นผูต้ อ้ ง
ขัง จากครอบครัว และจากสังคมชุมชน ท�ำให้ทมี วิจยั ตระหนักถึงการสร้าง
ชุมชนแห่งความห่วงใย ทัง้ ภายในเรือนจ�ำและสังคมภายนอกเรือนจ�ำ เพือ่
เสริมสร้างให้มีการเกื้อกูลกลุ่มคนที่เปราะบางในเรือนจ�ำมีพลังและคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ จากผลการศึกษาสภาพของผู้ต้องขังเปราะบาง4
มีรายละเอียดพอทีจ่ ะฉายภาพสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับกลุม่ เปราะบางดังนี้
กลุ่มผู้ต้องขังหญิงสูงอายุ
ผู้ต้องขังสูงอายุมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์การเป็น
สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) ของสังคมไทย สถิติกรมราชทัณฑ์
ปี พ.ศ. 2551 มีผู้ต้องขังสูงอายุทั่วประเทศ 3,279 คน แยกเป็นผู้ต้องขัง
ชายสูงอายุ 2,654 และหญิงสูงอายุ 625 คน และเมื่อปี พ.ศ. 2558 มี
ผูต้ อ้ งขังสูงอายุเพิม่ เป็น 4,490 คน แยกเป็นผูต้ อ้ งขังชายสูงอายุ 3,403 คน
และผู้ต้องขังหญิงสูงอายุ 1,087 คน ผู้ต้องขังสูงอายุส่วนใหญ่กระท�ำผิด
ในคดียาเสพติด โดยเฉพาะผูต้ อ้ งขังสูงอายุหญิง ซึง่ กว่าร้อยละ 90 เกีย่ วข้อง
กับคดียาเสพติด โดยสาเหตุที่กระท�ำผิดเนื่องมาจากความจ�ำเป็นทาง
4 การอ้างอิงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังทั้งหมดในบทความชิ้นนี้
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ใช้นามสมมติ

เศรษฐกิจที่ท�ำให้ต้องหันไปขายยาเสพติด การเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังสูงอายุ
ในประเทศไทยส่วนหนึ่งมาจากระบบการลดโทษที่เข้มงวดกับผู้ต้องขังคดี
ยาเสพติดมากขึ้น ท�ำให้ผู้ต้องขังในคดียาเสพติดต้องรับโทษในระยะยาว
ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษน้อย บางคนต้องโทษเป็นระยะเวลาเกินกว่า
20 ปี ท�ำให้กลายเป็นผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ�ำที่เพิ่มมากขึ้นโดยปริยาย
(นัทธี, ม.ป.ป.)
ผู้ต้องหญิงสูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไปมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นในเรือนจ�ำ
และทัณฑสถานนั้นยิ่งตอกย�้ำสถานการณ์ “คนล้นคุก” ซึ่งท�ำให้การจัด
ระบบการดูแลสุขภาวะส�ำหรับผูต้ อ้ งขังเฉพาะทีม่ คี วามเปราะบางท�ำได้ยากขึน้
โครงการสานพลังชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงได้ด�ำเนิน
กิจกรรมกลุ่มกับผู้ต้องขังหญิงสูงอายุในเรือนจ�ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบว่า จ�ำนวนผู้ต้องขังหญิง 471 คนมีผู้ต้องขังหญิงสูงอายุ 24 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.09 ของผู้ต้องขังหญิง (ข้อมูลผู้ต้องขังในแดนหญิง
ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2559) กลุ่มผู้ต้องขังหญิงสูงอายุมีปัญหาและ
ความต้องการจ�ำเป็นดังนี้
1. ด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย กลุ ่ ม ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง สู ง อายุ ที่ ถู ก จองจ� ำ
ในสภาพของ “คนล้นคุก” นัน้ ประสบปัญหาสุขภาพอนามัยทีท่ บั ซ้อนหลาย
ประเด็นกล่าวคือ
• สุขภาพร่างกายที่ทรุดโทรมเร็วกว่าบุคคลที่อยู่ภายนอกเรือนจ�ำ
ด้วยความเครียดที่ทนทุกข์กับการถูกกักขังให้อยู่ในพื้นที่จ�ำกัด
ไม่มีกิจกรรมหรือกองงานประจ�ำเหมือนผู้ต้องขังวัยท�ำงาน จาก
การสัมภาษณ์ผู้ต้องขังสูงอายุถึงกิจวัตรประจ�ำวันมักตอบคล้าย
กันว่า “อยู่ในนี้ได้แต่หายใจทิ้งไปวัน ๆ ไม่มีอะไรท�ำ ไม่มีที่ทาง
ให้อยู่ประจ�ำ นั่ง ๆ อยู่ก็อาจโดนไล่ที่เพราะเขาเห็นเรารกหูรกตา
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ไม่มีประโยชน์” (พร, อายุ 63 ปี ผู้ต้องขังคดี พ.ร.บ. ยาเสพติด
โทษจ�ำคุก 21 ปี 4 เดือน, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2559)
• ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มักมีปัญหาความทับซ้อนของโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง
เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปวดตามข้อและเข่าเสื่อม
มะเร็ง สายตายาวแต่ไม่มีแว่นสายตา มองใกล้หรืออ่านหนังสือ
ไม่ได้ ปวดฟันและต้องหาวิธถี อนฟันกันเอง หรือฟันหลอและไม่มี
ฟันปลอม ผู้ต้องขังสูงอายุมักจะมาพร้อมกับโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง
แม้ว่าบางรายมิได้มีอาการป่วยเรื้อรังเมื่อแรกเข้ามา แต่มาเป็น
เมื่ อ ถู ก จองจ� ำ ด้ ว ยสภาพของความแออั ด และวิ ต กกั ง วล
นานัปการ นอกนั้นก็มักเป็นโรคผิวหนัง ผื่นคัน หรือแพ้น�้ำ หรือ
น�้ำไม่พอใช้ท�ำความสะอาดร่างกาย ส่วนบางรายแพ้แมลงที่มี
ตามฤดูกาล เพราะสภาพของเรือนนอนไม่มิดชิด ไม่สามารถ
กันแมลงได้
• อาหารและโภชนาการของเรือนจ�ำมิได้มีการเตรียมอาหารส�ำหรับ
ผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาสุขภาพฟัน มีฟันไม่ครบหรือ
ฟันหลอ ไม่สามารถขบเคี้ยวอาหารได้อย่างปกติ ท�ำให้ระบบ
การย่อยอาหารไม่ดี ท้องอืดหรือไม่อยากกินอาหาร น�้ำหนัก
ลดลง บางครัง้ อาหารไม่เหมาะกับผูป้ ว่ ยเบาหวานหรือความดันสูง
เพราะมี ค วามหวานหรื อ เค็ ม มาก ผู ้ ต ้ อ งขั ง บางรายหั น ไปพึ่ ง
บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปที่ขบเคี้ยวได้ง่าย หรือถ้าไม่มีน�้ำร้อนก็ป่นให้
ละเอียดแล้วรับประทานยิ่งท�ำให้ประสบกับปัญหาโภชนาการ
• การออกก�ำลังกาย ก่อนที่โครงการสานพลังชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงเข้ามาท�ำกิจกรรมนั้น ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่ไม่ได้ออกก�ำลังกาย เพราะกิจกรรมออกก�ำลังกายยามเช้ามี
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แต่การเต้นแอโรบิกตามจังหวะเพลงเร็ว ผู้สูงอายุจึงมักไม่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม แต่เมื่อมีการฝึกโยคะผู้สูงอายุในโครงการคืนชีวิต
ให้ชีวิต มีอาสาสมัครเป็นผู้น�ำฝึกโยคะจึงได้ออกก�ำลังกายเพียง
ระยะเวลาสัน้ ๆ หลังการเสร็จสิน้ เพลงเร็วของแอโรบิก การมีเวลา
ออกก�ำลังกายเพี ย งเล็ ก น้ อ ยก็ ยั ง ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะดู แ ลสุ ข ภาพ
ให้ดีขึ้น
“การออกก�ำลังกายส่วนใหญ่กเ็ ป็นของคนแข็งแรง เราคนแก่ ๆ
เขาให้เวลาท�ำโยคะ ยืดเหยียดร่างกาย แค่ไม่ถึง 5 นาที
อย่างว่า คนแก่...เขาก็ไม่ให้ความส�ำคัญอะไรนัก” (เมียด,
อายุ 72 ปี ผู้ต้องขังคดี พ.ร.บ. ยาเสพติด โทษจ�ำคุก 4 ปี,
สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2559)
• การพักผ่อนนอนหลับ ผู้ต้องขังต้องขึ้นเรือนนอนตั้งแต่ประมาณ
สิบหกนาฬิกา บางคนก็สวดมนต์ หรือคุยกันจนกว่าจะง่วง ผูต้ อ้ งขัง
สูงอายุให้รายละเอียดเกี่ยวกับการพักผ่อนนอนหลับว่า
“นอนเหมือนปลาทูในเข่งอัด ๆ และสลับหัวหางกัน ตืน่ มาไป
เข้าห้องน�้ำก็แสนล�ำบาก ต้องนั่งยอง ๆ ปวดเข่า ฉี่แทบไม่
ออก ไม่มีส้วมแบบนั่ง มีแต่ส้วมยอง พอกลับมาที่นอนก็หาย
ต้องแหวก ๆ หาที่นอน บางทีก็ถูกด่าหาว่าท�ำอะไรกุกกัก
เสียงดัง ไม่อยากลุกฉีเ่ ลย นอนไม่เต็มอิม่ สักคืน” (เกล้า, อายุ
64 ปี ผู้ต้องขังคดี พ.ร.บ. ยาเสพติด โทษจ�ำคุก 2 ปี 6
เดือน, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2559)
ส่วนใหญ่เกิดภาวะหลับยากตื่นง่ายท�ำให้ตอนกลางวันง่วงแต่ไม่มี
ทีน่ อน จึงมักนัง่ หลับและถูกดุวา่ “ท�ำตัวไม่เป็นประโยชน์” เมือ่ มีเจ้าหน้าที่
เรือนจ�ำหรือเพื่อนผู้ต้องขังมาพบเห็นและไล่ให้ไปเก็บใบไม้ที่ร่วงหล่น

การขับเคลื่อน ‘คุกไทย’ สู่ ‘เรือนจ�ำสุขภาวะ’

193

• สุขภาพจิต ผู้ต้องขังสูงอายุมักรู้สึกสิ้นหวัง เบื่อหน่าย กดดัน
วิตกกังวลเกี่ยวกับลูกหลาน ซึ่งผู้ต้องขังสูงอายุมักมีหลานอยู่ใน
การดูแลก่อนถูกคุมขัง พ่อแม่ของหลานมักขาดการติดต่อทิ้งลูก
ให้เป็นภาระของผู้สูงอายุหรือที่เรียกกันว่า “ครอบครัวฟันหลอ”
เมื่อต้องอยูใ่ นคุกจึงต้องทิง้ ให้หลานอยูก่ บั ครอบครัวของญาติหรือ
เพือ่ นบ้าน บางรายลูกหลานก็อยู่ตามล�ำพัง นับเป็นความเสี่ยงที่
อาจน�ำไปสู่การถูกล่อลวงให้กระท�ำผิดหรือตกเป็นเหยื่อ บางราย
มีลกู ชายหรือลูกสาวกระท�ำผิดต้องค�ำพิพากษาอยูใ่ นเรือนจ�ำเช่นกัน
บางรายสูญเสียการติดต่อจากครอบครัวไม่ค่อยมีญาติมาเยี่ยม
กังวลว่าจะถูกทอดทิ้ง ไม่มีใครต้อนรับคืนสู่บ้านเรือนเมื่อถูก
ปล่อยตัว สูญเสียบทบาทของตนเองและความเคารพนับถือและ
คุณค่าในตนเอง อยู่ในเรือนจ�ำอย่างคนไร้ประโยชน์ รกหูรกตา
รอวันตายอย่างหดหู่ ซึ่งสุขภาพจิตเช่นนี้อาจน�ำไปสู่อาการซึม
เศร้าหรือปัญหาจิตเวชอื่น ๆ ตามมาหากไม่มีการฟื้นฟูเยียวยา
ในขณะเดียวกันเรือนจ�ำมักขาดแคลนนักจิตวิทยาหรือพยาบาล
จิตเวชที่เชี่ยวชาญ มีเพียงแพทย์หรือจิตแพทย์ที่จะแวะเวียนมา
ตรวจเป็นครั้งคราว หากความรู้สึกแบบนี้ติดอยู่ภายในจิตใจของ
ผู้ต้องขังแม้จะพ้นโทษไปแล้วเสี่ยงต่อการกลับมากระท�ำผิดซ�้ำ
2. สภาพการคุมขังและกฎระเบียบเรือนจ�ำส่วนใหญ่ถูกออกแบบ
โครงสร้างและการบริหารจัดการเรือนจ�ำเพื่อผู้ต้องขังที่เป็นวัยแรงงานและ
ร่างกายปกติ ผู้สูงอายุเริ่มเข้าสู่ความเสื่อมของร่างกาย การเคลื่อนไหว
ไม่สะดวก ต้องมีอปุ กรณ์อำ� นวยความสะดวก แต่อาคารมักเป็นตึกหลายชัน้
มีแต่บนั ไดขึน้ ลง อาคารจึงไม่เหมาะกับผูต้ อ้ งขังสูงอายุทมี่ กั มีอาการข้อเข่า
เสือ่ มหรือขาดความคล่องตัวในการเดินขึน้ ทีส่ งู หรือบันได การเข้าห้องสุขา
เป็นไปด้วยความล�ำบากเพราะส่วนใหญ่เป็นโถนั่งยองและไม่มีอุปกรณ์
ช่วยพยุงตัวเช่นราวจับหรืออุปกรณ์กันพื้นลื่น
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กลุ่มผู้ต้องขังหญิงพิการและจิตเวช
จากการรายงานสถิตผิ ตู้ อ้ งขังหญิงพิการทัว่ ประเทศของกรมราชทัณฑ์
ปี พ.ศ. 2558 มีผู้ต้องขังพิการ 2,219 คน เป็นผู้ชาย 1,987 และผู้หญิง
232 คน และส่วนใหญ่เป็นความพิการทางการเคลือ่ นไหว แดนหญิงเรือนจ�ำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผู้ต้องขังหญิงพิการทั้งหมด 4 ราย พักอยู่
ในเรือนพยาบาล 2 รายเพราะมีความพิการทางการเคลือ่ นไหว อีก 1 ราย
ตาบอดสนิทหนึ่งข้างและอีกข้างมองเห็นเลือนราง ส่วนอีกรายเป็นผู้ป่วย
จิตเวชที่ต้องรับประทานยาต่อเนื่องพักอยู่เรือนนอน แต่ในเวลากลางวัน
มาอาศัยนั่งพักพูดคุยกับผู้ป่วยอื่น ๆ ในเรือนพยาบาล และไม่ได้เข้าร่วม
กองงานหรือกิจกรรมใด ๆ นอกจากสภาพความพิการที่เผชิญอยู่แล้ว
กลุม่ นีม้ กั มีปญ
ั หาสุขภาพจิต รูส้ กึ ด้อยค่า เป็นภาระของเพือ่ น ๆ ในเรือนจ�ำ
ที่ต้องคอยดูแลช่วยเหลือ อยู่นอกเรือนจ�ำยังได้อาศัยลูกหลาน แต่บางราย
มีความวิตกกังวลว่าจะถูกทอดทิ้งจากครอบครัว การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกายส่วนใหญ่ก็ให้ผู้ช่วยในเรือนพยาบาลช่วยท�ำให้
“ใครว่างก็มาช่วยบีบช่วยนวดแขน ขา เราก็พยายามช่วย
ตัวเอง ท�ำอะไรเอง บางทีกท็ อ้ แต่กอ็ ยากออกไปตายข้างนอก
มากกว่า” (จันทร์, อายุ 61 ปี ผูต้ อ้ งขังคดี พ.ร.บ. ยาเสพติด
โทษจ�ำคุก 5 ปี, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2559)
ผู้ป่วยจิตเวชสามารถสื่อสารกับเพื่อนผู้ต้องขังได้ดีกรณีที่ได้รับยา
อย่างต่อเนือ่ ง แต่ถา้ กรณียาหมดและญาติยงั มิได้เอายามาให้กจ็ ะมีอาการซึม
แยกตัว โดดเดี่ยว อาการทรุดลง ประกอบกับเป็นช่วงที่ยังไม่มีพยาบาล
ประจ�ำแดนหญิงมาทดแทนอัตราก�ำลังที่เกษียณอายุราชการ
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ผู้ต้องขังไม่มีญาติเยี่ยม
สถิตผิ ตู้ อ้ งขังไม่มญ
ี าติเยีย่ ม พ.ศ. 2558 มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 29,817 คน
แยกเป็นผูช้ าย 24,863 คน และผูห้ ญิง 4,954 คน (กรมราชทัณฑ์, 2558)
แดนหญิงเรือนจ�ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผตู้ อ้ งขังหญิงทีไ่ ม่มญ
ี าติเยีย่ ม
หกเดือนขึ้นไปทั้งหมด 34 ราย (ข้อมูลแดนหญิง ณ วันที่ 8 มิถุนายน
2559) ส่วนใหญ่เป็นเพราะความยากจนขาดแคลนค่าใช้จ่ายการเดินทาง
มาเยีย่ ม หรือหากมาเยีย่ มก็ไม่มคี นดูแลเด็กหรือผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นครอบครัว
และอีกกลุ่มเป็นผู้ต้องขังที่ไม่บอกให้ครอบครัวทราบ หรือถูกตัดขาดและ
ห่างเหินกับครอบครัว ผู้ต้องขังกลุ่มนี้ประสบกับปัญหาสุขภาพจิต วิตก
กังวล โดดเดีย่ ว ขาดแคลนเครือ่ งใช้สว่ นตัว เช่น กางเกงใน ผูต้ อ้ งขังรายหนึง่
เล่าว่า
“กางเกงในขาด ยางยืดหลวม ต้องใช้หนังยางมารัดเป็นจุก
ไว้ไม่ให้หลุด ตากกางเกงในไว้ก็ต้องระวังหาย ยิ่งตอน
มีประจ�ำเดือนไม่มีกางเกงในใช้ยิ่งรู้สึกว่ามันทุกข์มาก ๆ”
(พรรณ, อายุ 46 ปี ผู้ต้องขังคดี พ.ร.บ. ยาเสพติด โทษจ�ำ
คุก 16 ปี, สัมภาษณ์, วันที่ 21 มกราคม 2559)
การดูแลผู้ต้องขังของแดนหญิงยังคงใช้แนวคิดการควบคุมให้อยู่
ในระเบียบกฎเกณฑ์ ส่วนใหญ่ในระหว่างเวลากลางวัน ผูต้ อ้ งขังวัยแรงงาน
เข้ากองงานเพื่อท�ำกิจกรรม ซึ่งมักเป็นงานที่มีการจ้างจากกิจการบริษัท
ห้างร้านภายนอกเรือนจ�ำ เช่น กองงานท�ำโบว์ติดมาลัยดอกไม้ กองงาน
ปักเลื่อม และมีงานฝึกอาชีพนวด ร้านเสริมสวย งานเบเกอรี่และขนมอบ
ผูต้ อ้ งขังทีอ่ ยูใ่ นแต่ละกองงานจะท�ำงานนัน้ ๆ จนกว่าจะได้พกั กลางวันและ
เข้าเรือนนอน โดยได้รบั ค่าจ้างปันผลเล็กน้อย เพราะงานเหล่านีม้ ไี ว้เพือ่ ให้
ผู้ต้องขังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดังนั้น ผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่สายตา
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ฝ้าฟาง มองเห็นไม่ชัดเจน การเคลื่อนไหวร่างกายไม่คล่องตัว มีอาการ
อ่อนแรงง่าย เจ็บป่วยเรื้อรัง จึงมักไม่ถูกมอบหมายงานในกองงานเพราะ
จะท�ำให้ผลงานหรือผลผลิตเสียหายหรือไม่มคี ณ
ุ ภาพ ในขณะเดียวกันก็มไิ ด้
มีงานอาชีวะบ�ำบัดที่ช่วยฟื้นฟูหรือชะลอความเสื่อมของร่างกาย ผู้ต้องขัง
สูงอายุจึงอยู่ในสภาพคนไร้ประโยชน์ คนที่นั่งหายใจทิ้งไปวัน ๆ เป็นคนที่
ไม่มีตัวตนในเรือนจ�ำ นาน ๆ จึงจะมีกิจกรรมผู้สูงอายุที่องค์การสาธารณ
กุศลมาจัดให้สักครั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังที่แตกต่างทั้งวัย เชื้อชาติ ถิ่นที่อยู่
การนับถือศาสนา คดี ความสมบูรณ์ของร่างกายแต่ต้องมาอยู่รวมกันใน
พืน้ ทีเ่ ล็ก ๆ เต็มไปด้วยระเบียบเข้มงวดและความไม่ไว้วางใจ ต่างคนต่างอยู่
มิได้ใส่ใจหรืออาทรต่อกัน โดดเดี่ยว เหงา หวาดกลัว ระแวง ไม่ไว้วางใจ
แย่งชิงเครือ่ งใช้ประจ�ำตัว กล่าวหาใส่รา้ ย จ้องจับผิดเพือ่ รายงานเจ้าหน้าที่
ต้องแข็งกร้าวเพือ่ ปกป้องตนเองให้พน้ จากผูท้ ชี่ อบใช้อำ� นาจ อยูเ่ ฉย ๆ นิง่ ๆ
ดีกว่าไปเกีย่ วข้องกับผูอ้ นื่ ผูต้ อ้ งขังทีไ่ ม่มญ
ี าติหรือยากจนจะมีความสัมพันธ์
กับผู้ต้องขังที่มีฐานะดีมีญาติเยี่ยมมีเงินในฐานะลูกจ้างให้ซักเสื้อผ้า ตาก
ผ้าหรือดูแลผ้ามิให้สญ
ู หายหรือถูกขโมย ผูต้ อ้ งขังยากจนต้องคอยเป็นผูร้ บั
ใช้มากกว่าการอยู่อย่างเพื่อนร่วมแดน ผู้ต้องขังบางส่วนจับเป็นกลุ่มคล้าย
ครอบครัวช่วยเกื้อกูลแบ่งปันอาหารที่ญาติให้มาและคอยช่วยเหลือกันเมื่อ
ถูกรบกวนจากผูท้ ที่ ำ� ตัวเป็นขาใหญ่ ความสัมพันธ์หา่ งเหินต่างคนต่างอยูน่ ี้
สร้างความวิตกกังวลและความกดดันในการใช้ชีวิต ไม่เปิดโอกาสในการ
หามิตรภาพใหม่ ไม่สามารถปรับตัวและเห็นคุณค่าของผู้อื่น หาความสุข
ความสบายใจในเรือนจ�ำไม่พบ มีแต่ความทุกข์
ผลจากการศึกษาสภาพเรือนจ�ำและผู้ต้องขังเบื้องต้น คณะผู้วิจัย
เห็นว่าสภาวะทางจิตใจ อารมณ์และสังคมของผูต้ อ้ งขังทีม่ สี ภาวะเปราะบาง
จ�ำนวนมากมีลกั ษณะทีใ่ ช้ชวี ติ ไปวัน ๆ อย่างไร้เป้าหมายในชีวติ ขาดความสุข
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ขาดความเชือ่ มัน่ ในตนเอง มองไม่เห็นคุณค่าในตนเอง (low self-esteem)
จนส่งผลให้เกิดอาการทางกายที่สืบเนื่องมาจากอาการทางจิต ท�ำให้เกิด
อาการครุ่นคิด วิตก นอนไม่ค่อยหลับ กล้ามเนื้อในร่างกายมีอาการ
เคร่ ง เครี ย ด จิ ต ใจอารมณ์ ไ ม่ เ บิ ก บานเท่ า ที่ ค วร และบางรายสะสม
ความเครียดไว้จนน�ำไปสู่ความขัดแย้งกับเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกัน ซึ่งมิได้มี
ความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน มิได้ไว้วางใจหรือช่วยเหลือแบ่งปันความสุขความทุกข์
เมื่อกลับมาพิจารณาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ผู้เป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
ช่วยเหลือดูแลปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ต้องขังพบว่ามี
สถานการณ์มิได้ต่างจากผู้ต้องขัง ด้วยภาระงานหนัก ผู้ต้องขังล้นคุก
ต้องถูกตรวจสอบการท�ำงานอย่างเข้มงวด เจ้าหน้าทีไ่ ม่เพียงพอต้องท�ำงาน
มากขึ้น พยายามไม่ให้ผู้ต้องขังร้องเรียนหรือท�ำผิดกฎระเบียบ จึงต้องเฝ้า
ระวังจับจ้องมองดูความเคลือ่ นไหว ซึง่ ปัจจุบนั มีกล้องวงจรปิดในแดนหญิง
ช่วยท�ำให้การตรวจตราสะดวกขึ้น อย่างไรก็ตาม คงมีความเครียดสะสม
ตลอดเวลา ต้องอยู่เวร ไม่ค่อยได้พักผ่อน เมื่อกลับไปบ้านก็ต้องท�ำงาน
บ้านดูแลสามีหรือพ่อแม่ มีเวลาพักผ่อนน้อย เมื่อกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
ในเรือนจ�ำที่อยู่กับความไม่ไว้วางใจผู้ต้องขังยิ่งมีความเครียดและกดดัน
เป็นงานทีไ่ ม่ค่อยมีความสงบสุข ด้วยบรรยากาศความไม่เชื่อใจกันและกัน
โอกาสที่จะได้รับการอบรมพัฒนาตนเองมีน้อยมาก อยู่แต่ในเรือนจ�ำจน
โลกทัศน์แคบมีแต่เรื่องกฎระเบียบและผู้ต้องขัง

การสร้างเสริมชุมชนแห่งความห่วงใยในแดนหญิง
คณะผู้วิจัยได้รวมกลุ่มผู้เปราะบางหรือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เรือ้ รัง และผูไ้ ม่มญ
ี าติเยีย่ มในเรือนจ�ำทีส่ นใจฟืน้ ฟูและพัฒนาตนเอง ร่วมกัน
ค้นหาวิธีการและกิจกรรมทีเ่ สริมสร้างพลังทางร่างกาย อารมณ์จิตใจ และ
ความสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นใน
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ตนเองกลับคืนมา สร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนในกลุ่มกิจกรรมเดียวกัน
เป็นการสร้างเสริมพลังชีวิตให้แก่ตนเองเป็นเบื้องต้น เพื่อท�ำให้เกิดความ
เข้าใจและเกิดการทบทวนตนเองในด้านดี ด้านทีเ่ ห็นคุณค่าในตนเอง ค้นหา
ก�ำลังใจที่มีในตนเอง แบ่งปันความรักความห่วงใย สร้างความสัมพันธ์
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความรับผิดชอบ ไว้วางใจ และเคารพในคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ของเพื่อนร่วมเรือนจ�ำหรือชุมชน เมื่อต้องออกไปเผชิญ
ปัญหาภายนอกจะได้มภี มู ติ า้ นทานทางอารมณ์จติ ใจ และสามารถตัดสินใจ
ด้ายฐานคิดเชิงบวก สามารถปรับตัว สร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี อันเป็น
การวางพื้นฐานทางอารมณ์จิตใจที่ดีในอนาคต
การจัดกิจกรรมกลุ่มสร้างสัมพันธ์และคืนคุณค่า
คณะนักวิจยั และแกนน�ำทีเ่ คยร่วมกิจกรรมเมือ่ เป็นโครงการคืนชีวติ
ให้ชวี ติ เดิมมาร่วมพูดคุยกับกลุม่ ผูต้ อ้ งขังทีป่ ระสงค์จะเข้าร่วมกลุม่ กิจกรรม
30 คน เพือ่ ทราบความต้องการของการเข้าร่วมกลุม่ และชีแ้ จงวัตถุประสงค์
ของการสร้างชุมชนแห่งความห่วงใยผ่านกิจกรรมกลุม่ ต่าง ๆ ภายใต้ความ
ร่วมมือของทุกคน ในครั้งนี้ผู้ต้องขังยังคงประสงค์ที่จะให้มีกลุ่มเสริมสร้าง
สุขภาพเพราะได้รบั ผลจากแกนน�ำโยคะได้ชกั ชวนให้เล่นโยคะและสุขภาพ
ดีขึ้น แต่มีเวลาท�ำโยคะน้อยมาก เพียง 5 นาทีในช่วงเช้า จึงประสงค์จะ
เรียนรู้และแบ่งปันให้ผู้อื่นต่อไป เพราะแกนน�ำโยคะได้รับการปล่อยตัว
หลายคน บางคนประสงค์จะอ่านหนังสือเพราะคราวนีม้ หี อ้ งสมุดเกิดขึน้ แล้ว
มีหนังสือให้อ่านแล้ว ถ้าได้อ่านและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันจะท�ำให้
พัฒนาสติปัญญา ส่วนอีกกลุ่มประสงค์จะพูดคุยแบ่งปันอาชีพที่ตนเองได้
เคยท�ำมาก่อนและประสงค์จะมีอาชีพเสริมและใช้ประโยชน์ได้ในเรือนจ�ำ
กระบวนการของกิจกรรมกลุม่ ถูกออกแบบให้เป็นกลุม่ เปิดขนาดเล็ก
มีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ 10-15 คน แต่ละกิจกรรมมีการจัดเป้าหมาย
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และกิจกรรมเฉพาะทีม่ จี ดุ เน้นต่างกัน แต่ทกุ กิจกรรมมีการน�ำรูปแบบทีเ่ ปิด
ให้แสดงความรู้สึก บอกเล่าเชิงปรับทุกข์และให้กำ� ลังใจ น�ำประวัติชีวิตใน
อดีตมาแลกเปลี่ยนและค้นหาจุดเปลี่ยนผ่านของชีวิต (turning point)
เปลี่ยนการมองตนเองแบบต�ำหนิติเตียน การรังเกียจอดีตตนเอง เป็นการ
มองอย่างเข้าใจสถานการณ์ เข้าใจข้ออ่อนของตนเองในห้วงเวลานั้น
โดยมีความเป็นมิตรของเพื่อนในกลุ่มเป็นก�ำลังใจสู่กันและกัน กลุ่มผู้ต้อง
ขังได้เสนอให้ท�ำกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพและปัญญาผ่าน
กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กลุ่มโยคะผู้สูงอายุและผู้ป่วย กลุ่มอ่านหนังสือ
และแลกเปลีย่ นประสบการณ์ กลุม่ สาธิตอาชีพและปลูกผักปลูกใจ รวมทัง้
การเพิ่มศักยภาพเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ต้องขังอื่น ๆ เช่น ฝึกฝนทักษะ
การฟังเพือ่ ช่วยเหลือผูต้ อ้ งขังทีเ่ ข้ามาใหม่ทมี่ กั มีความเครียด วิตกกังวลสูง
ซึ่งจะเป็นประโยชน์กว่าการหายใจทิ้งไปวัน ๆ
นอกจากนีย้ งั ได้เชิญชวนให้แกนน�ำอาสาสมัครชุมชนหันตราเข้าร่วม
แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ ป็นผูน้ ำ� กิจกรรมและผูส้ งั เกตการณ์ กิจกรรมกลุม่ มีเดือน
ละ 2 ครั้งเป็นระยะเวลาประมาณ 12 เดือน หลังจากนั้นมีการเยี่ยมกลุ่ม
สมาชิกในเรือนจ�ำเดือนละครั้ง เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ต้องขังที่สมัครใจ
และติดตามผู้ที่พ้นโทษ กลุ่มมีความพึงพอใจและรู้สึกถึงความห่วงใยของ
สมาชิกในกลุ่มและคนในชุมชนที่ไม่ทอดทิ้งกัน
พัฒนาศักยภาพ/ความสามารถ สร้างโอกาส และศักดิ์ศรี
ผลการถอดบทเรียนผู้ต้องขังหญิงเปราะบางที่เข้าร่วมโครงการ
พบว่ากระบวนการกิจกรรมกลุม่ ดังกล่าวท�ำให้เกิดการค้นหาพลังและความ
เข้มแข็งที่ผ่านมาในชีวิตตนเอง การรับฟังชีวิตของผู้อื่นที่ร่วมชะตากรรม
เดียวกัน ท�ำให้สมาชิกกลุ่มลดความโดดเดี่ยวลง ไม่ต้องแบกทุกข์ไว้เพียง
ล�ำพัง กระบวนการกลุม่ ท�ำให้ผตู้ อ้ งขังทีอ่ ยูใ่ นสถานการณ์ทเี่ ปราะบางและ
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โดดเดี่ยวมายาวนานได้ค้นพบตัวตนของเธอ ได้พบเพื่อนร่วมทางที่เผชิญ
ทุกข์เช่นเดียวกับตนเอง กระบวนการกลุ่มทีม่ ีการด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง
มาเป็นเวลา 1 ปีได้สร้างความเข้าใจอัตลักษณ์ตนเอง สร้างความสัมพันธ์
และมิตรภาพใหม่แทนทีก่ ารอยูอ่ ย่างตัวใครตัวมันและอยูอ่ ย่างไม่ไว้วางใจกัน
การรู้คิดเช่นนี้ เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดพลังทางความคิด ความรับรู้
ที่แตกต่างจากเดิม เป็นกระบวนการท�ำงานกับการปลุกจิตส�ำนึกตนเอง
และกลุ่มเพื่อน การจัดกระบวนการกลุ่มแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ที่เน้นให้
ผูต้ อ้ งขังเป็นเจ้าของกลุม่ มีสว่ นร่วมในกลุม่ อย่างแข็งขัน เป็นกระบวนการ
พืน้ ฐานขัน้ แรกทีส่ ามารถช่วยเหลือซึง่ กันและกันได้ สร้างความมัน่ ใจ มีผล
ต่อการเปลีย่ นแปลงบุคลิกภาพและอารมณ์ของผูต้ อ้ งขังจ�ำนวนหนึง่ ให้เพิม่
การมีสว่ นร่วม กล้าแสดงความเห็น กล้าปลอบโยนเพือ่ นเวลาทีเ่ พือ่ นสะท้อน
ความเจ็บปวดจากความทุกข์ของตนได้เป็นความห่วงใยที่มีฐานของความ
สัมพันธ์แบบเกือ้ กูล ไว้วางใจและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของกันและกัน
ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างข้างล่างนี้
“เข้าเรือนจ�ำใหม่ ๆ รู้สึกเครียด ร้องไห้มาก เหงา ไม่กล้า
สุงสิงกับใคร กลัว หวาดระแวง ไม่พดู อยูเ่ ฉย ๆ ไม่ยงุ่ กับใคร
มากิจกรรมกลุ่มอ่านหนังสือ ดีมีหนังสือให้อ่านและได้คุยกัน
ในกลุ่ม แบ่งปันเรื่องราวที่อ่านและชีวิตของตนเอง รู้สึก
สบายใจ ได้ข้อคิดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เข้าใจตัวเองและ
คนในกลุม่ ตอนนีม้ เี พือ่ น ๆ ไม่เหงาและอบอุน่ เจอหน้าก็คยุ
กันทักกัน เห็นคนเข้ามาใหม่ ๆ ร้องไห้ก็เข้าไปคุยบ้าง ถ้ามี
หนังสือก็เอาให้อ่าน อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้มากขึ้น ให้คน
อื่น ๆ ในเรือนจ�ำได้เข้าร่วมบ้าง” (น้อย, อายุ 45 ปี ผู้ต้อง
ขังคดี พ.ร.บ. ยาเสพติด โทษจ�ำคุก 11 ปี, สัมภาษณ์, วัน
ที่ 4 เมษายน 2560)
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“การได้มีโอกาสปลูกผักต้นอ่อนทานตะวัน รดน�้ำ ดูการ
เติบโต ท�ำให้มีความอดทน มีสมาธิดีขึ้น มีสติคิดทบทวนสิ่ง
ทีผ่ า่ นมา เป็นคนใจร้อน โกรธง่าย แต่ตอนนีจ้ ะไม่ใช้อารมณ์
แบบเดิมอีกแล้ว ดีใจที่ได้แบ่งปันผักกับเพื่อน ๆ ได้คุยกับ
คนสวน รู้เรื่องต้นไม้มากขึ้น และคิดต่อว่าจะท�ำอย่างไรให้
ชีวิตเรางอกงามโตแข็งแรงเหมือนต้นไม้” (อัจ, อายุ 40 ปี
ผู้ต้องขังคดี พ.ร.บ. ยาเสพติด โทษจ�ำคุก 25 ปี, สัมภาษณ์,
วันที่ 4 เมษายน 2560)
นอกจากนีผ้ เู้ ข้าร่วมโครงการมีการเปลีย่ นแปลงด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพใจ มีความเข้มแข็งและแข็งแรงมากขึน้ บางคนเคยมีนำ�้ หนักตัวมาก
ปวดตามข้อและเข่า เดินไม่ได้ ต้องนั่งรถเข็น แต่พอได้เข้าร่วมกิจกรรม
โยคะและน�ำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องบนเรือนนอนท�ำให้น�้ำหนักตัวลดลง
สามารถเดินได้โดยไม่ตอ้ งใช้รถเข็น ในขณะทีบ่ างรายน�ำ้ หนักตัวน้อย ผอม
เบื่ออาหาร การได้ทำ� กิจกรรมฝึกอยู่กับลมหายใจ โยคะ และการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจกัน ท�ำให้
มีกำ� ลังใจ ส่งผลให้การท�ำงานของระบบทางเดินทางอาหารและการขับถ่าย
ดีขนึ้ และสุขภาพจิตดีขนึ้ ตามล�ำดับ โดยเฉพาะการมีจติ ใจทีส่ งบ ไม่เครียด
มองโลกในแง่ดีและเกิดยอมรับตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นดังตัวอย่างข้างล่าง
“ออกก�ำลังกายทุกวัน สุขภาพกายแข็งแรงและจิตแข็งแรงขึน้
ไม่หงุดหงิดง่ายแล้ว จัดระเบียบความคิดได้ คือไม่เอาหลาย ๆ
เรื่องมาปนกัน คิดทีละเรื่องเป็น แม้บางครั้งมีเรื่องเข้ามา
กระทบก็ไม่ท�ำให้เราเสียใจหรือผิดหวัง แต่รู้สึกว่าทุกอย่าง
คือบททดสอบ เราต้องมีความความพยายามที่จะเข้มแข็ง”
(มณ, อายุ 53 ปี ผู้ต้องขังคดี พ.ร.บ. ยาเสพติด โทษจ�ำคุก
25 ปี, สัมภาษณ์, วันที่ 4 เมษายน 2560)
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“มีน�้ำหนักเพิ่มขึ้น จากเดิมผอมมาก อีกทั้งมีโรคหัวใจโต
เหงือ่ ออกง่าย แต่เมือ่ ได้มาร่วมกิจกรรมและท�ำอย่างต่อเนือ่ ง
รู้สึกสุขภาพแข็งแรงมากขึ้น ส่วนทางด้านสุขภาพใจ เข้ามา
ใหม่รู้สึกเครียด แต่เมื่อได้ร่วมโครงการ การได้อยู่กับเพื่อน
และมีคนในชุมชนมาพูดคุย มาสอนท�ำน�้ำมันหม่อง ท�ำให้มี
ความหวัง มีคนห่วงใย ไม่รงั เกียจคนคุก มีกำ� ลังใจต่อสู้ ตอน
นี้โทษลดลงจาก 4 ปี เหลือ 1 ปี 11 เดือน อีกไม่นานก็จะ
ได้อยู่กับลูกหลาน” (ดาว, อายุ 54 ปี ผู้ต้องขังคดี พ.ร.บ.
ยาเสพติด โทษจ�ำคุก 4 ปี, สัมภาษณ์, วันที่ 4 เมษายน
2560)
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เห็นว่าปัจจุบันรักตัวเองมากขึ้น รู้สึกเห็น
คุณค่าในตนเองและอยูอ่ ย่างมีความหวัง เช่น การรักสุขภาพตนเองมากขึน้
ด้วยการออกก�ำลังกาย ท�ำโยคะอย่างต่อเนื่อง ด้วยท่าที่สามารถท�ำได้ใน
พืน้ ทีแ่ ละเวลาจ�ำกัด รวมถึงการนัง่ สมาธิ ฝึกลมหายใจ อ่านหนังสือทีช่ อบ
มองเห็นคุณค่าตนเองเองเป็นสิ่งส�ำคัญ มันสร้างพลังชีวิตอยากอยู่สร้าง
สิ่งดี ๆ ให้กับครอบครัว และปรารถนาจะคืนกลับพลังชีวิตให้กับคนอื่น ๆ
ต่อไป จึงชอบที่จะรับฟังเพื่อนที่เข้ามาใหม่ เป็นประจักษ์พยานความทุกข์
ความพลัดพรากของเขา มัน่ ใจว่าตนเองยังมีประโยชน์ตอ่ คนอืน่ ๆ บางคน
ที่เคยหมดหวังอยากตายกลับคิดใหม่ว่าถึงไม่มีใครเหลืออยู่ในครอบครัว
แล้วแต่ชีวิตก็ยังเป็นประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ มีคนทุกข์อีกมากที่ไม่มีใคร
เหลียวแลแต่ยังมีค่าต่อสัตว์โลก
“ปกติจะเป็นคนเชื่อคนอื่นง่ายมาก เมื่อผิดหวังเขาไม่เป็น
อย่างที่คิดก็จะโทษตัวเอง ต�ำหนิความใจง่ายของตัวเอง เมื่อ
มาท�ำกิจกรรมกลุม่ และได้ทบทวนสิง่ ต่าง ๆ ในชีวติ ท�ำให้เรา
ต้องปฏิบัติตัวใหม่ รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง จะรักตัวเองมาก
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ขึ้นและเมตตาคนรอบข้างที่เขาก็ทุกข์ เครียด มีปัญหา จะ
พยายามใส่ใจและเป็นมิตรกันมากขึ้น” (นรี, อายุ 62 ปี ผู้
ต้องขังคดี พ.ร.บ. ยาเสพติด โทษจ�ำคุก 19 ปี 7 เดือน,
สัมภาษณ์, วันที่ 4 เมษายน 2560)
“มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น ไม่ท้อแท้ มีความหวัง
มัน่ ใจมากขึน้ โดยเฉพาะการน�ำความรูไ้ ปใช้ในการดูแลตัวเอง
การปล่อยวางอารมณ์ความรูส้ กึ และรูจ้ กั ปลูกมิตรภาพใหม่ ๆ”
(อานี, อายุ 47 ปี ผู้ต้องขังคดี พ.ร.บ. ยาเสพติด โทษจ�ำ
คุก 25 ปี, สัมภาษณ์, วันที่ 4 เมษายน 2560)
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีทกั ษะทางสังคมมากขึน้ สามารถปรับตัวเข้ากับ
เพื่อน เจ้าหน้าที่ รวมถึงญาติหรือญาติของเพื่อนที่มาเยี่ยมได้อย่างมีความ
เข้าใจและมีความเอือ้ อาทรต่อกัน รูส้ กึ อยากท�ำประโยชน์ให้แก่ผอู้ นื่ มากขึน้
เช่น การรับฟังความทุกข์ของเพือ่ นผูต้ อ้ งขัง การได้ฝกึ ท�ำดอกไม้จากใบเตย
เมื่อท�ำเสร็จน�ำไปให้เพื่อนเพื่อน�ำไปบูชาพระอีกด้วย การได้ฝึกท�ำกิจกรรม
ต่าง ๆ ด้วยตัวเองอย่างสม�ำ่ เสมอจะท�ำให้มีความอดทน ปล่อยวาง เข้าใจ
คนอืน่ และอยูอ่ ย่างมีความหวังมากขึน้ ส�ำหรับปัญหาอุปสรรคของการท�ำ
กิจกรรมกลุ่มคือการอยู่ในพื้นที่และเวลาจ�ำกัด แต่ก็ต้องยอมรับสภาพและ
ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ เท่าที่สามารถจะท�ำได้
“สามารถปรับตัวกับเพื่อนต่างกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึง่ กันและกันได้ดี การไว้วางใจท�ำให้ได้เรียนรูเ้ รือ่ งราวต่าง ๆ
ได้มากขึ้น ไม่ต้องมัวแต่ระแวงคิดไปเอง รู้จักการวางตัวต่อ
ผู้อื่นเหมือนกับที่อยากให้เขาท�ำกับเรา” (อร, อายุ 42 ปี
ผู้ต้องขังคดีความผิดต่อชีวิต โทษจ�ำคุก 19 ปี, สัมภาษณ์,
วันที่ 4 เมษายน 2560)
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“การอยู่ร่วมกัน มีโอกาสคิดเสนอความคิดเห็นร่วมกัน และ
บอกกับเจ้าหน้าที่ในแดนและมีการปรับปรุง เช่น ขอให้เรา
รดน�้ำผักกันเองบ้าง มาที่แปลงปลูกผักได้ตามเวลา และร่วม
กันหาเหตุผลมาก เรียกว่าฟังกันมากขึน้ เลย เมือ่ ก่อนไม่สนใจ
ฟังเสียงคนอื่น” (อารี, อายุ 60 ปี ผู้ต้องขังคดี พ.ร.บ.
ยาเสพติด โทษจ�ำคุก 5 ปี 3 เดือน, สัมภาษณ์, วันที่ 21
มิถุนายน 2560)
ความห่วงใยของสมาชิกกลุ่มกิจกรรมได้ผลิดอกออกผลเบ่งบาน
มากขึ้นเมื่อได้มีกลุ่มแกนน�ำอาสาสมัครสาธารณสุข 30 คนเกิดขึ้น กลุ่มนี้
เป็นกลุ่มแม่ห้องหรือหัวหน้าเรือนนอนของแต่ละเรือน รวมทั้งอาสาสมัคร
กลุม่ โยคะทีส่ านต่องานเป็นผูน้ ำ� โยคะในเรือนจ�ำทีม่ คี วามสนใจเรือ่ งสุขภาพ
กลุม่ นีม้ เี ป้าหมายทีจ่ ะท�ำตัวให้เป็นประโยชน์ดา้ นสุขภาพ แบ่งเบางานของ
พยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยเรือนพยาบาล 12 คนและผู้เจ็บป่วยอื่น ๆ
ในแต่ละวัน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติให้
สามารถช่วยปฐมพยาบาลและคัดกรองสุขภาพและสุขภาพจิตเบื้องต้น
เรียนรู้และฝึกฝนการเป็นผู้ให้บริการปรึกษาแก่เพื่อนผู้ต้องขัง เมื่อได้น�ำ
ความรู้มาช่วยผู้ต้องขังที่มีอาการชัก เป็นลมแดด ช่วยผู้สูงอายุที่เป็นลม
หรือเมือ่ เกิดอาการชักเกร็งบนเรือนนอนยามค�ำ่ คืน ยิง่ สร้างความภาคภูมใิ จ
มัน่ ใจและหาความรูเ้ กีย่ วกับการช่วยเหลือผูค้ น และใส่ใจผูค้ นรอบข้างมากขึน้
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมักกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า การช่วยเหลือ
ผูอ้ นื่ มีความสุข มีกำ� ลังใจ มีมมุ บวกในชีวติ เกิดขึน้ บ่อย ๆ ตัวเองมีคณ
ุ ค่า
มีเพื่อน ๆ มีเสียงหัวเราะมีการพูดคุยแบบจริงจัง และรอยยิ้มอยู่รอบข้าง
ทั้งที่แต่ก่อนมองไม่เห็นความสุขใกล้ ๆ ตัวเช่นนี้ คิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะได้
ออกจากคุก ยิ่งคิดยิ่งทุกข์
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กิจกรรมกลุ่มได้สร้างเสริมศักยภาพความสามารถการคิดวิเคราะห์
การอภิปรายเสวนาในกลุ่ม การพูด การฟังอย่างใส่ใจ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เปิดโอกาสได้เรียนรู้ชีวิต ความคิด ทัศนคติผู้อื่นและตนเอง
และได้กู้คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ถูกท�ำให้เซื่อง เฉยชา ไร้ความคิด
อยู่ไปวัน ๆ กลับคืนมาสู่ความแช่มชื่น รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มเพื่อน มีพื้นที่ความห่วงใยให้กันและกัน มีคุณค่าและเป็นประโยชน์
ทั้งกับเพื่อนผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ

ความห่วงใยจากชุมชนภายนอกเรือนจ�ำ
การสร้างเสริมชุมชนแห่งความห่วงใยภายนอกเรือนจ�ำนั้นได้เริ่ม
จากการร่วมประชุมกับนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลหันตรา ผู้บริหาร
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน ประชาชน
หันตรา บอกเล่าถึงสถานการณ์ของเรือนจ�ำและผู้ต้องขังรวมทั้งผู้พ้นโทษ
และเรียนรูป้ ระสบการณ์ของท้องถิน่ ในการช่วยเหลือผูต้ อ้ งขังหรือผูพ้ น้ โทษ
ของท้องถิ่น เชิญชวนประสานความร่วมมือที่แสดงถึงความห่วงใยและ
การสร้างความเข้าใจกับชุมชนและมีผยู้ นิ ดีรว่ มด�ำเนินการเสริมสร้างชุมชน
แห่งความห่วงใย 4-5 คน และมีการเชิญเพือ่ น ๆ ผูส้ นใจเข้ามาร่วมทีมรวม
18 คน เรียกว่าทีมสานพลังชุมชนหันตรา มีก�ำหนดร่วมประชุมกับนักวิจัย
เดือนละ 1 ครั้งเพื่อร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ชุมชนแห่งความห่วงใยชุมชน
ในเขตชุมชนหันตรา
เสริมศักยภาพกลุ่มแกนน�ำสานพลังชุมชน
แกนน�ำสานพลังชุมชนหันตราเข้าอบรมการให้ค�ำปรึกษาแบบสร้าง
พลังอ�ำนาจเพื่อเป็นพื้นฐานในการเข้าใจผู้คนที่เปราะบาง และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้ฟังด้วยหัวใจเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นดั่งภาชนะที่
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โอบอุ้มความทุกข์ ความเครียด วิตกกังวล ความอ้างว้างของผู้ต้องขัง
แล้วจึงเข้าไปเรียนรูส้ ภาพความเป็นอยูข่ องผูต้ อ้ งขังด้วยการเป็นวิทยากรใน
กลุ่มกิจกรรมอ่านหนังสือเสริมปัญญา กลุ่มแบ่งปันอาชีพเสริม กลุ่มโยคะ
สร้างสุขภาพส�ำหรับผูต้ อ้ งขังเปราะบาง การฟังด้วยความเมตตา ไม่ตดั สิน
หรือตีตราผู้พูดด้วยอคติส่วนตน ไม่พูดแทรก ปล่อยให้ผู้พูดได้ระบาย
อารมณ์ การฝึกฟังท�ำให้แกนน�ำหลายคนตระหนักถึงชีวิตที่ไม่มีเวลาฟังซึ่ง
กันและกันของคนในสังคม ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นมากมาย และน�ำทักษะ
การฟังไปใช้กับลูก ภรรยา เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง และเมื่อได้ใช้ทักษะ
การสะท้อนกลับบอกจุดแข็งทีเ่ ป็นอ�ำนาจภายในของผูเ้ ล่าจะยิง่ เห็นถึงพลัง
ความเบิกบานและปัญญาที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้
แกนน�ำยังต้องเรียนรู้และเข้าใจกรอบวิเคราะห์อ�ำนาจและการใช้อ�ำนาจ
แนวคิดวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่และกรอบเพศภาวะ เพื่อมีมุมมองที่ลึกซึ้ง
ต่อความเป็นหญิงและชายทีถ่ กู ขัดเกลาตอกย�ำ้ จากสถาบันต่าง ๆ ในสังคม
สร้างความไม่เท่าเทียมทางเพศ อันเป็นพื้นฐานความเข้าใจความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและผู้ต้องขังหญิง
เมือ่ ได้เรียนรูช้ วี ติ ผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ำแล้วกลุม่ สานพลังชุมชนหันตรา
จึงเริ่มท�ำงานสร้างความเข้าใจกับประชาชนรอบเรือนจ�ำ ทีมงานชุมชน
เสนอให้ส�ำรวจความคิดเห็นของคนในชุมชนหันตราต่อผู้ต้องขัง/ผู้พ้นโทษ
ก่อนการจัดกิจกรรมในชุมชนหันตรา เพื่อช่วยกันสร้างชุมชนแห่งความ
ห่วงใยในวงกว้างมากขึ้น จากการสุ่มส�ำรวจความคิดเห็นต่อผู้ต้องขังของ
ประชาชนทั้ง 6 หมู่บ้านของต�ำบลหันตราจ�ำนวน 575 คน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 26.4 เคยมีสมาชิกครอบครัวและญาติพี่น้องต้องโทษ
จ�ำคุกในเรือนจ�ำ และร้อยละ 24.9 เห็นว่าผู้ต้องขังเป็นบุคคลอันตราย
ไม่ควรอยูใ่ กล้ชดิ เมือ่ จัดเสวนากลุม่ ย่อยของกลุม่ ตัวอย่างพบว่า ผูม้ สี มาชิก
ในครอบครัวเป็นผู้ต้องขังหรือผู้พ้นโทษ รู้สึกผิด น้อยใจ ผิดหวัง ต�่ำต้อย
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ที่ไม่สามารถมีครอบครัวที่อบอุ่น รู้สึกเหมือนมีตราบาปเหมือนสมาชิก
ครอบครัวที่อยู่ในเรือนจ�ำ คนในชุมชนไม่อยากเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือบางคน
ก็หา่ งเหินไป ในส่วนของกลุม่ ทีเ่ ห็นว่าผูต้ อ้ งขังน่ากลัวไม่อยากเข้าใกล้หรือ
ให้สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ด้วย เพราะภาพของเรือนจ�ำและ
ผู้ต้องขังน่ากลัว การเข้าเรือนจ�ำเท่ากับมีประสบการณ์ความรุนแรงและ
โหดร้ายเหมือนในข่าวหรือภาพยนตร์
ก้าวที่พลาด เครื่องมือที่สร้างโอกาสและการอภัย
แกนน�ำสานพลังชุมชนหันตรามิได้เพียงแต่เข้าไปช่วยท�ำกระบวน
เรียนรู้เพื่อการสร้างโอกาส พัฒนาความสามารถ และตระหนักถึงคุณค่า
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังภายในเรือนจ�ำเท่านั้น ยังได้น�ำ
เรื่องราวของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษมาตั้งวงเสวนาในชุมชนและใช้กิจกรรม
“ก้าวที่พลาด” เป็นเครื่องมือในการสร้างการตระหนักรู้ถึงการมีตัวตนของ
ผู้อยู่หลังก�ำแพง ที่มิได้อัปลักษณ์น่ากลัวหรือมีพิษภัยตามมายาคติที่ฝังหัว
ของผู้คนที่อยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดความรู้สึกถึงการให้อภัยความผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตของคน ไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ในคุกหรือนอกคุก การ
ตระหนักรูเ้ ช่นนีเ้ ป็นการท�ำให้มกี ารยอมรับและสร้างมิตรภาพใหม่ในชุมชน
ดังเช่นผู้ร่วมกิจกรรมก้าวที่พลาดรายหนึ่งกล่าวว่า
“เข้าใจความรู้สึกและเข้าใจซึ่งกันและกันว่าทุกคนมีเรื่องที่
พลาดได้ แต่สิ่งส�ำคัญคือการยอมรับตนเองว่าการผิดพลาด
ได้เกิดขึ้นแล้ว และตระหนักว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีจะไม่กระท�ำอีก
พร้อมกับให้อภัยตนเองและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ใน
ขณะเดียวกันได้เรียนรู้การผิดพลาดของคนอื่น ยอมรับและ
ให้อภัยและเชื่อมั่นในศักยภาพของเขาว่าจะเปลี่ยนแปลงไป
ในทางทีด่ ขี นึ้ ด้วยเช่นกัน” (มาลัย, อายุ 46 ปี ชาวบ้านชุมชน
หันตราหมู่ที่ 2, สัมภาษณ์, วันที่ 23 เมษายน 2560)
208

Making Thai Jails Healthy Prisons

การช่วยเหลือรายบุคคลและสร้างความเคลื่อนไหวในชุมชน
กลุ่มแกนน�ำสานพลังหันตราได้ช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่กลับเข้ามา
อยู่ในชุมชน 4 รายเป็นผู้ชาย 2 ราย ช่วยเหลือในส่วนของการสร้างความ
เข้าใจกับครอบครัวและให้อภัยความผิดพลาด และช่วยฟื้นฟูสุขภาพจาก
การเป็นโรคแขนขาอ่อนแรงเดินไม่ได้จนสามารถเดินได้ และผูห้ ญิง 2 ราย
ช่วยเหลือในส่วนของการท�ำงานในช่วงแรก โดยท�ำงานประดิษฐ์ดอกไม้
จันทน์และนวดแผนไทย พอมีรายได้เลี้ยงตนเองจนมีความมั่นใจว่าชุมชน
ไม่รังเกียจ สร้างเครือข่ายในการท�ำงานกับแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อ
การส่งต่อความช่วยเหลือ
ในส่วนของชุมชนกลุม่ แกนน�ำได้จดั กิจกรรมเสวนาเปิดใจ เปิดโอกาส
สร้างเครือข่าย สร้างความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ
มีผู้ร่วม 80 คน และมีการจัดกิจกรรมย่อย ๆ ก้าวที่พลาดเพื่อให้ญาติและ
ครอบครัว และผู้พ้นโทษได้เรียนรู้จากการเป็นประจักษ์พยานค�ำบอกเล่า
แบ่งปันประสบการณ์ความทุกข์ และบทเรียนที่ได้จากการกระท�ำผิดและ
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ พลังการแบ่งปัน การเกือ้ กูลกันในกลุม่ ก่อให้เกิดความ
เข้าใจก้าวที่พลาดในชีวิตมนุษย์นั้นไม่ใช่ตราบาปชั่วชีวิตแต่เป็นบทเรียน
ส่วนหนึ่งของชีวิตที่ให้อภัยและให้โอกาสแก่ตนเองและผู้อื่น
จากการด�ำเนินกลุม่ กิจกรรม “ก้าวทีพ่ ลาด” อย่างต่อเนือ่ ง สิง่ ทีเ่ กิด
การเปลี่ยนแปลงต่อการสร้างการขยายผลจากการเป็นผู้รับสู่การเป็นผู้ให้
คือ การมีบคุ คลต้นแบบ ทัง้ จากบุคคลทีอ่ ยูใ่ นภาวะเสีย่ งและบุคคลทีพ่ น้ โทษ
เริ่มจากการท�ำความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้แบบการใช้ประสบการณ์
ของสมาชิกกลุ่ม เมื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนก้าวที่พลาดท�ำให้เกิดการเรียนรู้
เข้าใจ ยอมรับและการให้อภัยตนเองและผู้อื่นเป็นความกรุณาที่ยิ่งใหญ่
ที่สามารถสร้างคนให้กลับมามีที่ยืนในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์อกี ครัง้ และได้มงุ่ มัน่ ทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในการช่วยแบ่งปัน
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ประสบการณ์ของตนเองให้กบั ชุมชนได้ เข้าใจผูต้ อ้ งตกอยูใ่ นภาวะถูกคุมขัง
หรือนักโทษได้ เข้าใจและยอมรับหรือเปิดพืน้ ทีข่ องชุมชนให้แก่เขาเหล่านัน้
การก้าวเดินร่วมกับภาคียุติธรรมชุมชน
แกนน�ำสานพลังชุมชนหันตราได้พยายามขับเคลื่อนชุมชนแห่ง
ความห่วงใยผู้ต้องขังหรือผู้พ้นโทษด้วยแนวคิดการผนวกรวมทางสังคม
ไม่แยกไม่แบ่ง แต่ทกุ คนเป็นญาติพนี่ อ้ ง เพือ่ นบ้านในชุมชนเดียวกันทีอ่ าจ
มีความผิดพลาดเกิดขึน้ ได้และเรียนรูท้ จี่ ะอภัยให้กนั และกัน ชุมชนอยูร่ ว่ มกัน
แบบองค์รวมที่มีความสัมพันธ์หลายมิติ ทั้งการประกอบอาชีพ การดูแล
สุขภาวะ การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น การท�ำงานช่วยเหลือ
ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษก็เช่นกัน มีภาคีอื่น ๆ ที่ได้ท�ำงานเกี่ยวข้อง เช่น
ยุติธรรมชุมชน มีภาระหน้าที่ส่วนหนึ่งคือการรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุม
ประพฤติกลับสู่ชุมชน (Reintegration) เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถด�ำรง
ชีวติ อยูใ่ นชุมชนสังคมได้เป็นปกติ และไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�ำ้ อีกต่อไป
แต่ยตุ ธิ รรมชุมชนยังไม่สามารถสร้างสรรค์กจิ กรรมการช่วยเหลือผูพ้ น้ โทษได้
แต่ท�ำงานในส่วนของการการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท (Conflict
Management) ตามหลักยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ หรือหลักสันติวฒ
ั นธรรม
แกนน�ำสานพลังชุมชนจึงจัดประชุมร่วมกับยุติธรรมชุมชน เพื่อประสาน
ความร่วมมือและเรียนรูก้ ารท�ำงานแบบภาคีสร้างความเป็นหนึง่ เดียวอันจะ
เป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อไป

บทสรุป
การถูกตัดสินให้เข้ารับการลงโทษกักขังจองจ�ำในเรือนจ�ำเป็นการ
มิใช่เป็นเพียงการพรากจากครอบครัวและชุมชนถิ่นที่อยู่เท่านั้น แต่เป็น
การสิน้ สูญคุณค่าและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ด้วยฐานคิดการแยกคนชัว่ /

210

Making Thai Jails Healthy Prisons

คนดี หรือการสร้างความเป็นอืน่ เป็นชายขอบของสังคม การจ�ำกัดอิสรภาพ
และการถูกครอบง�ำด้วยระบบอ�ำนาจของสถาบันเบ็ดเสร็จทีท่ ำ� หน้าทีก่ กั ขัง
ควบคุมร่างกายจิตใจ ลดทอนพลังอ�ำนาจในตัวเอง ร่วมกับการประกอบ
สร้างภาษาแห่งการเกลียดชังตีตรา ท�ำให้ผู้ที่อยู่ในก�ำแพงสูงอัปลักษณ์
น่ากลัว ไม่นา่ ไว้วางใจ โดดเดีย่ ว ไม่เป็นมิตร กระบวนสร้างความเป็นคนอืน่
ทีอ่ ปั ลักษณ์นมี้ ไิ ด้เกิดขึน้ เฉพาะคนในสังคมมองผูต้ อ้ งขังเท่านัน้ หากผูต้ อ้ ง
ขังที่ประสบชะตากรรมเดียวกันก็มองเพื่อนผู้ต้องขังเดียวกันว่าเป็นคนอื่น
ไม่น่าไว้วางใจ ตัวใครตัวมัน ไม่อยากสุงสิงด้วย น่ากลัว ชุมชนหรือสังคม
ภายในก�ำแพงสูงจึงโดดเดี่ยว อ้างว้างและทุกข์ทนอยู่อย่างเข็ญใจให้ชีวิต
หมดไปวัน ๆ รอวันพ้นโทษ ความพยายามคืนคนดีสสู่ งั คมจึงมิอาจเป็นจริงได้
ถ้าไม่เริม่ การผนวกรวมทางสังคมด้วยการสร้างชุมชนแห่งความห่วงใยกลับ
คืนมาสู่ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน มีความรับผิดชอบ ไว้วางใจ และเคารพ
ในคุณค่าความเป็นมนุษย์ซงึ่ กันและกันตัง้ แต่ในเรือนจ�ำและชุมชนภายนอก
เรือนจ�ำ
การมีโอกาสได้ใช้เวลาท�ำกิจกรรมทีม่ คี วามสนใจร่วมกันอย่างต่อเนือ่ ง
และกระบวนการของกิจกรรมกลุ่มสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิด ทัศนคติ และแปรเปลี่ยนความผิดพลาดเป็นพลังชีวิตที่รู้จัก
การให้อภัยตนเองและผูอ้ นื่ จนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองช่วยเหลือ
เกือ้ กูลผูค้ นร่วมชายคาหรือร่วมชุมชนได้อย่างมีความรับผิดชอบและตระหนัก
ถึงคุณค่าของตนเองและผูอ้ นื่ ย่อมขยายขอบเขตของความห่วงใยให้กว้างขวาง
และเจือจางความเป็นอื่นออกไปจากสังคม
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เมื่อคนดีที่คืนสู่สังคม
กลับกลายเป็นคนต้องห้ามท�ำงาน:
บทส�ำรวจข้อจ�ำกัดในชีวิตผู้พ้นโทษ1
กุลภา วจนสาระ2

“อยากถามว่า ปีนี้จะมีอภัยฯ อีกมั้ย รอฟังข่าวอยู่ เห็นเขา
พูดกันว่าจะไม่มีนักโทษของแผ่นดิน จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ นี่ก็
รอฟั ง อยู ่ อยากได้ อ ภั ย ฯ ให้ โ ทษมั น ลดเหลื อ น้ อ ยลงไป
อีกหน่อยก็ยังดี อยากจะได้ออกไปเร็ว ๆ” (ผู้ต้องขังหญิง
ต่างชาติ, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่, สัมภาษณ์, 17 พฤศจิกายน
2559)

1 เผยแพร่ครั้งแรกในเอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนเชิงนโยบายเรือนจ�ำสุขภาวะ

ครั้งที่ 2 เรื่อง “สานพลังชุมชนเพื่อคืนคนดีสู่สังคม แต่กฎหมายกลับห้ามคนพ้นโทษ
ท�ำงาน” วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 709 ส� ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
2 นักวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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ทุกครัง้ ทีม่ เี หตุการณ์สำ� คัญในบ้านเมือง ผูต้ อ้ งขังแทบทุกคนมีความหวัง
จดจ่ออยู่กับเรื่องเดียว นั่นคือ การประกาศพระราชทานอภัยโทษให้กับ
ผู้ต้องขัง เพราะนั่นหมายถึงอีกหนึ่งโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนสถานะ
เปลี่ยนก�ำหนดโทษให้เหลือน้อยลง และผู้ต้องขังจ�ำนวนไม่น้อยก็จะกลาย
เป็นผู้พ้นโทษ เดินออกจากเรือนจ�ำสู่สังคมพร้อมกับใบบริสุทธิ์
แต่ทว่า ในอีกฟากฝั่งหนึ่งของสังคมไทย เหตุการณ์เดียวกันกลับ
ท�ำให้เกิดเสียงกังวลถึงคนเหล่านีแ้ ทนเสียงยินดีตอ้ นรับ ดังทีม่ กี ารส่งข้อความ
ทางไลน์กันอย่างกว้างขวางว่า
“เมือ่ นักโทษ 38,000 คน ถูกปล่อยออกมา ในยามทีเ่ ศรษฐกิจ
ตกต�่ำที่สุด และคนเริ่มตกงาน และเงินหายากสุด ผู้คุม
นักโทษทีค่ ลุกคลีกบั นักโทษ บอกไว้ชดั เจนมากว่า นักโทษคดี
ยาเสพติด และคดีปล้นทรัพย์ วิง่ ราวทรัพย์ ลักทรัพย์ นักโทษ
พวกนีโ้ อกาสกลับมาก่อเหตุซำ�้ อีกสูงมากและวนเวียนเข้าออก
เรือนจ�ำเป็นปกติ และการก่อคดีก็รุนแรงและหนักขึ้น และ
ไม่กลับตัวกลับใจเลย กลับตัวก็เฉพาะเวลาสารภาพ เพราะ
จ�ำนนต่อหลักฐาน และเพื่อให้โทษน้อยลงเท่านั้น และวันนี้
กลุ่มที่ได้รับการปล่อยตัวมากสุดก็คือ นักโทษกลุ่มนี้ และใน
ยามประเทศตกต�่ำแบบนี้ อะไรจะเกิดกับสังคมของสุจริตชน
ความห่วงใยจากคนในเรือนจ�ำ….น่าคิด ๆ ๆ” (แรงไปไหม?
ข้อความเตือนให้ระวัง ปล่อยนักโทษ 3.8 หมื่นคน, 8
เมษายน 2558; newmedia, 2559)
“แน่นอนว่างานนีต้ ำ� รวจท้องทีเ่ หนือ่ ยอีกแล้ว เพราะการปล่อย
ตัวออกมาคราวละมาก ๆ เช่นนี้ จ�ำเป็นต้องมีการควบคุม
ก�ำกับดูแล อย่างการท�ำบัญชีบุคคลพ้นโทษ และออกตรวจ
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สอบพฤติกรรม ซึ่งบางส่วนจะกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำแน่นอน
(ประสบการณ์มันฟ้อง โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด โจรกรรม)
และจะสร้างปัญหากับต�ำรวจท้องที่ ก็เตรียมรับมือกันไว้ตาม
หน้าที่ก็แล้วกันครับพี่น้อง” (ปล่อยตัวนักโทษ 3.8 หมื่นคน,
มีนาคม 2558)
ที่น่าสังเกตก็คือ ข้อความเดียวกันนี้ถูกส่งต่อเป็นทอด ๆ ซ�้ำอีกในปี
ต่อมาเมื่อมีข่าวการประกาศอภัยโทษ แล้วที่ทางของผู้พ้นโทษเหล่านี้
อยู่ตรงไหนในสังคมไทย?

“ขี้คุก เดนคุก” การตีตราทางสังคมที่ผู้ต้องขังยากจะได้อภัย
“ไร้ส�ำนึก!!! เดนคุกชิงทรัพย์ 2 สาวตอนตี 1 สุดแค้น บอก
เห็นใจหน่อย ‘เพิง่ ออกจากคุก’” (ไร้สำ� นึก!!! เดนคุกชิงทรัพย์
2 สาวตอนตี 1 สุดแค้น บอกเห็นใจหน่อย ‘เพิ่งออกจาก
คุก’, 29 มิถุนายน 2559)
“ตามรวบเดนคุ ก เพิ่ ง ได้ รั บ อภั ย โทษ ไม่ เ ข็ ด ก่ อ คดี อี ก ”
(Admin, 2559)
สังคมไทยมีคำ� เรียกขานผูต้ อ้ งโทษทีเ่ หมารวมและเต็มไปด้วยอคติวา่
“คนขี้คุกขี้ตะราง” อันมีนัยหมายถึงคนชั่ว คนไม่ดี ที่ต้องเข้าคุกบ่อย ๆ
พร้อม ๆ ไปกับการลงโทษตามกฎหมายก็คอื การลงโทษทางสังคม ด้วยการ
ลดสถานะจากที่เคยเป็นเหมือนคนอื่น ๆ ทั่วไปในสังคมกลายเป็นผู้ต้อง
โทษซึ่งอยู่ในอีกสถานะหนึ่งต�ำ่ กว่าคนอื่น ๆ ทั่วไป เป็นที่รังเกียจ ไม่ได้รับ
การยอมรับจากสังคม และมักจะถูกปักใจเชือ่ อย่างเหมารวมไปว่าผูต้ อ้ งขัง
เหล่านี้เป็นคนชั่วโดยกมลสันดาน ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะอยู่ร่วมกับ
คนอื่นในสังคมได้อีก กลายเป็นคนที่แตกต่างอีกประเภทหนึ่งในโครงสร้าง
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ความสัมพันธ์ทางสังคม ผู้ต้องขังจึงถูกผลักให้กลายเป็นคนแตกต่างที่มี
มลทินทางสังคม และนี่จึงเป็นการลงโทษที่เจ็บปวดที่สุดส�ำหรับผู้ต้องขัง
เนื่องจากไม่มีเวลาสิ้นสุดเหมือนการต้องโทษตามกฎหมาย
และเมื่อผู้ต้องขังเหล่านั้นใช้โทษครบถ้วนตามก�ำหนด เปลี่ยน
สถานะใหม่กลายเป็นอดีตผู้ต้องขังหรือผู้พ้นโทษ หรือพักโทษ ซึ่งเรียก
ได้ว่ายังอยู่ในช่วงระหว่างการเปลี่ยนผ่าน หรือสถานะกึ่งกลาง (state of
liminality) (Healy, 2010; Johns, 2013) จากที่เคยเป็นผู้ต้องขังอยู่
ในคุก ไม่มีอิสระในการเลือกใช้ชีวิต พ้นโทษออกไปสู่สังคมทั่วไปหรือ
กลับไปอยู่ในสังคมเดิมที่เคยอยู่ ต้องเรียนรู้วิถีที่จะด�ำรงชีวิตและสานหรือ
สร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนหรือเพือ่ นมนุษย์คนอืน่ ๆ ใหม่ สภาวะกึง่ กลาง
ของอดีตผู้ต้องขังหมาด ๆ ที่กลับคืนสู่สังคมที่ว่านี้เองที่เป็นที่มาของความ
ไม่แน่ใจ ไม่ชดั เจน ไม่มคี วามมัน่ คง ก�ำกวมไม่แน่นอน หรือกระทัง่ ไม่อาจ
วางใจเชื่อมั่นได้ของสังคม และถูกมองว่าเป็นความเสี่ยงที่ท�ำให้สังคม
ตื่ น ตระหนกด้ ว ยความหวาดกลั ว และวิ ต กกั ง วล (Douglas, 1966;
Jewkes, 2005) จนบางขณะอาจเรียกได้ว่ามากจนเกินจ�ำเป็น
ภายใต้สายตาหวาดระแวงที่สังคมมองอดีตผู้ต้องขังพ้นโทษด้วย
ความตระหนกกังวลนี้เอง สะท้อนให้เห็นความคับแคบทางความคิดของ
สังคมเองทีไ่ ม่ได้มองเขาในฐานะอดีตผูต้ อ้ งขังทีใ่ ช้โทษตามความผิดครบถ้วน
ตามก�ำหนดแล้ว แต่ไปมองพวกเขาในฐานะ “คนทีม่ คี วามเสีย่ งจะกระท�ำผิด
ซ�ำ้ ” การต้องโทษจ�ำคุกกลายเป็นความล้มเหลวในชีวติ ทีถ่ กู มองว่าไม่มที าง
หรือมีโอกาสน้อยมากที่ผู้ต้องขังพ้นโทษเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้
การพยายามลดหรือล้างมลทินทางสังคมของผู้ที่ได้ชื่อว่าต้องโทษจ�ำคุก
ยิ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลยในสังคมขี้กลัวอย่าง
สังคมไทย ปรากฏการณ์ทางสังคมต่อเรือ่ งผูต้ อ้ งขังพ้นโทษจึงมีแต่มายาคติ
ที่ไม่อาจยอมรับ ‘คนขี้คุกขี้ตะราง’ ให้กลับคืนสู่สังคม
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“อีกมิติหนึ่งที่สังคมไม่เคยมองเลย คือมายาคติต่อผู้กระท�ำ
ผิดของสังคมที่ยอมรับเขากลับคืนสู่สังคมหรือไม่? ลูกหลาน
เราติดคุกไปรับได้ถึงประตูคุก น�ำไปเลี้ยงรับขวัญก่อนเข้าไป
นอนมุง้ เดียวกับเราได้ แต่ลกู หลานคนอืน่ ทีอ่ อกจากคุก สังคม
ไม่รับ เป็นบุคคลน่ารังเกียจ น่าขยะแขยง สร้างวาทกรรม
Hate Speech หรือใช้วาจาสร้างความเกลียดชังใส่พวกเขา
อีกทั้งประเทศไทยไปก�ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ในการเข้าท�ำงานว่าต้องไม่เคยต้องโทษจ�ำคุกหรือต้องค�ำ
พิพากษา ไม่มกี ารลบประวัตอิ าชญากรจนถึงวันตาย...เขาถึง
หางานท�ำยากมากถึงยากทีส่ ดุ ต้องไปเป็นผูป้ ระกอบการเอง
เงินทุนก็ไม่มี ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ จนต้องไปกู้หนี้
ยืมสิน ชักหน้าไม่ถึงหลัง จนเหลือคนสุดท้ายที่เขาสามารถ
กลับไปคบได้กค็ อื คนทีเ่ คยต้องโทษ ขีค้ กุ ขีต้ ะรางเหมือนกัน
สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถก้าวข้ามมันไปได้ ต้องเดินกลับไปซ�้ำ
รอยเดิม
ขณะที่เขาต้องการหลุดพ้นจากภาพคนขี้คุกขี้ตะราง แต่หาก
แสงไฟจากการติดตามทุกดวงยังคงส่องไปที่เขานั้น มันก็ไม่
ต่างไปจากการตอกย�ำ้ หรือประกาศอย่างเป็นการถาวรทีจ่ ะไม่
ให้เขากลับเป็นคนดีได้ ท�ำให้เขาหางานยากไปอีกเป็นร้อยเท่า
พันทวี
เราชอบที่จะศึกษาและจดจ�ำคนพ้นโทษแล้วไปกระท�ำผิดซ�้ำ
แต่ ค นที่ ไ ม่ ห วนกลั บ ไปกระท� ำ ผิ ด ซ�้ ำ อี ก เลยที่ มี ม ากกว่ า
เราไม่เคยไปศึกษาและเผยแพร่ว่าท�ำไมเขาจึงไม่กระท�ำผิด
ซ�ำ้ อีก ดังนัน้ คนกระท�ำผิดซ�้ำแม้จะมีจำ� นวนน้อย แต่เมือ่ ถูก
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ผลิตซ�ำ้ ทางความคิด จึงท�ำให้สงั คมเชือ่ ไปแล้วว่า คนพ้นโทษ
ส่วนใหญ่ตอ้ งกระท�ำผิดซ�ำ้ ซึง่ ไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริง” (ธวัชชัย,
7 มกราคม 2560)

จากคนดีที่คืนสู่สังคมเป็นคนต้องห้ามท�ำงาน
นโยบายคื น คนดี สู ่ สั ง คมเป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ข องกรมราชทั ณ ฑ์
ภายใต้แนวคิดที่มองว่าการลงโทษผู้กระท�ำผิดนั้นควรเป็นไปเพื่อการแก้ไข
ฟื้นฟูให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้ภายหลัง
พ้นโทษ ไม่ใช่การลงโทษที่ก่อให้เกิดมลทินติดตัวผู้ต้องขัง เป็นนโยบายที่
ค�ำนึงถึงประเด็นทางสิทธิมนุษยชนและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของผูต้ อ้ งขัง
ท่ามกลางค่านิยมเสียดทานที่ยังคงตีตราผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษว่าเป็น
คนขีค้ กุ ขีต้ ะราง (ฆนิศา, 2553) แนวทางทีก่ รมราชทัณฑ์ปฏิบตั จิ งึ พยายาม
ทั้งพัฒนารูปแบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง เพิ่มทักษะทางวิชาชีพและสังคม
ไปพร้อม ๆ กับพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรราชทัณฑ์ให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้า
มามีสว่ นร่วมในงานราชทัณฑ์เพือ่ ลดอคติทางสังคม ทัง้ หมดนีก้ เ็ พือ่ หวังให้
ผู้ต้องขัง/ผู้พ้นโทษปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนกลับคืนสู่สังคม และได้รับ
การยอมรับในฐานะพลเมืองที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในสังคม
แม้ว่าองค์ประกอบส�ำคัญ 3 อย่างในชีวิตเมื่อผู้ต้องขังก้าวออกมา
จากเรือนจ�ำ คือ บ้าน อันรวมถึงความรู้สึกผูกพันเป็นส่วนหนึ่งหรือชีวิต
ที่เข้ากันได้กับชุมชน งาน และ การสนับสนุนที่ยอมรับและให้เขามีที่ทาง
อยูใ่ นสังคม (Johns, 2013) แต่ทว่า ความตัง้ ใจมัน่ ของผูต้ อ้ งขังส่วนใหญ่
ที่จะกลับไปเป็นลูกที่ดี เป็นพ่อเป็นแม่ที่ดี เป็นพี่เป็นน้องที่ดีของครอบครัว
และพยายามจะเป็นคนดีของสังคมนั้นไม่สามารถรับมือกับอคติรุนแรง
ที่สังคมตีตราผู้ต้องขังพ้นโทษเป็น ‘คนขี้คุกขี้ตะราง’ อย่างไม่มีวันจางลง
ได้เลย
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“นโยบาย “คืนคนดีสู่สังคม” ของกรมราชทัณฑ์ ถูกน�ำมา
ด�ำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนือ่ งมาโดยตลอดในทุกเรือนจ�ำ
ทั้ง นญ. & นช. ถูกอบรมบ่มนิสัย ขัดเกลาให้เป็นคนดี
มีคุณธรรม ถูกฝึกฝนให้เป็นคนมีระเบียบวินัย มีความรับผิด
ชอบต่อสังคม ถูกสั่งสอนให้รู้จักท�ำมาหากิน ฝึกวิชาชีพ
มากมายหลายร้อยหลักสูตรต่าง ๆ กัน ท�ำขนม เสริมสวย
เย็บผ้า ศิลปหัตถกรรม ช่างไม้ เฟอร์นิเจอร์ ช่างแอร์ ช่าง
ยนต์ คอมพิวเตอร์ เกษตร ฯลฯ ไปจนถึงได้ร�่ำเรียนตาม
หลักสูตรมัธยม ปวช. ปวส. ถึงปริญญาตรี สิ่งเหล่านี้ที่เรือน
จ�ำมอบให้นักโทษตามความสามารถ ความต้องการ ความ
ถนัด เพื่อหวังให้นักโทษได้น�ำไปประกอบอาชีพในวันที่ได้รับ
อิสรภาพ...ในความเป็นจริง เขาได้รับอิสรภาพทางกฎหมาย
แต่ยังไม่ได้รับอิสรภาพจากสังคม ยังถูกจองจ�ำด้วยเงื่อนไข
และเหตุผลต่าง ๆ นานาของสังคม โอกาสจึงไม่ได้มีให้
พวกเขามากนัก” (น.ญ. นักโทษหญิง, 2559)
ภายใต้การจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ ในเรือนจ�ำ
สาขาวิชาทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากคือ นิตศิ าสตร์ รองลงมาคือสาขาวิทยาการ
จัดการ เฉพาะสองสาขานี้รวมกันมีสัดส่วนความนิยมทั้งที่ยังเป็นนักศึกษา
และจบปริญญาตรีแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งของทุกสาขารวมกัน (ร้อยละ 51)
นอกเหนือจากนี้ก็เป็นสาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (ร้อยละ 20)
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รัฐศาสตร์ (ร้อยละ 11) นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และที่ก�ำลังมาแรง
คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (รายละเอียดดังตาราง 1)
ตาราง 1 จ�ำนวนผู้ต้องขัง นักศึกษา มสธ. และผู้ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ปริญญาตรี จ�ำแนกตามสาขาวิชา ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
สาขาวิชา

จ�ำนวนนักศึกษา
ชาย หญิง รวม
706
64 770
733 155 888
682
33 715
367
21 388
193
72 265
130 28 158
89
17 106
31
2
33
20
6
26

นิติศาสตร์
วิทยาการจัดการ
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
รัฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เศรษฐศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
มนุษยนิเวศศาสตร์
2
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
รวมทั้งสิ้น
2,953

1
399

ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ชาย หญิง รวม
745
28 773
365
72 437
392
32 424
204
2 206
137
64 201
73
18
91
46
14
60
47
2
49
19
3
22
2
14
16
2
4
7
11
3,351 2,034 256 2,290

ที่มา: ปรับจาก ส�ำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์, 2560ก; 2560ข.
3 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีของ
ผู้ต้องขังให้สูงขึ้น จึงประสานงานกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม ในระยะแรกเปิดการจัดการเรียนการ
สอนเฉพาะเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน 3 แห่งที่มีคอมพิวเตอร์ ต่อมาค่อยขยายและปรับเป็น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอน
ปี ก ารศึ ก ษา 2556) วิ ช าเอกเทคโนโลยี ส ารสนเทศธุ ร กิ จ (Business Information
Technology)
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แต่ทว่า ใบปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต วิทยาการจัดการบัณฑิต
และอื่น ๆ เหล่านี้ใช่ว่าจะเป็นใบเบิกทางให้อดีตผู้ต้องขังหรือผู้พ้นโทษ
เข้าสู่อาชีพทนายความ หรือพนักงานบริษัทได้เฉกเช่นคนอื่น ๆ ในสังคม
เนื่ อ งจากว่ า ประเทศไทยมี ก ฎหมายหลายฉบั บ ที่ ก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ ใ น
บางสาขาอาชีพไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะก�ำหนดให้ประวัติที่เคยต้องโทษ
จ�ำคุกเป็นลักษณะต้องห้าม ไม่เข้าข่ายที่จะรับเข้าท�ำงานได้ในหลายอาชีพ
ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น
(1) ทนายความ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ก�ำหนด
คุณสมบัตผิ ทู้ จี่ ะขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความ
ไว้ในมาตรา 35 (5) ต้องไม่อยู่ระหว่างต้องโทษจ�ำคุกโดย
ค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก และ (6) ต้องไม่เคยต้องโทษ
จ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก ในคดีที่คณะกรรมการ
เห็นว่าจะน�ำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
			นั่นหมายความว่า ผู้ต้องขังที่เพียรพยายามเรียนจนจบ
เป็นนิตศิ าสตร์บัณฑิตไม่สามารถประกอบอาชีพทนายความได้
โดยปริยาย การเรียนการสอนนิติศาสตร์จึงดูเหมือนจะเพียง
เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รู้กฎหมาย แต่ไม่อาจเพื่อการประกอบอาชีพ
(2) ข้าราชการ หนึ่งในคุณสมบัติต้องห้ามที่ก�ำหนดไว้ในพระราช
บัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 36 (ข)
ข้อ (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้
จ�ำคุกเพราะกระท�ำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับ
ความผิดทีไ่ ด้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษทีไ่ ม่ตอ้ ง
รับโทษทางอาญา ซึ่งอาจได้รับการพิจารณายกเว้นได้ หาก
ก.พ. มีมติด้วยเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของกรรมการ
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(3) แพทย์ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา
30 ก�ำหนดให้แพทย์ต้องเป็นสมาชิกของแพทยสภาจึงจะขอ
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภาได้ แต่ในมาตรา 11 ก�ำหนดคุณสมบัติของ
การเข้าเป็นสมาชิกในข้อ (4) ระบุวา่ ต้องไม่เคยต้องโทษจ�ำคุก
โดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ หรือค�ำสัง่ ทีช่ อบด้วยกฎหมายให้จำ� คุก
ในคดีที่ค ณะกรรมการเห็ น ว่ า จะน� ำ มาซึ่ ง ความเสื่ อ มเสี ย
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
(4) ต�ำรวจ ก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นต�ำรวจ
ไว้ในพระราชบัญญัติต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หมวด 2
มาตรา 48 และกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้อง
ห้ามของการเป็นข้าราชการต�ำรวจ พ.ศ. 2547 ระบุในข้อ (2)
ว่าไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
และ (4) ไม่เป็นผูเ้ คยต้องรับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ
ให้จำ� คุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดทีก่ ระท�ำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษที่ไม่ต้องรับโทษทางอาญา
(5) ครู มีก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ว่าด้วยคุณสมบัติของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในมาตรา 30 (10)
ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จำ� คุก
เว้ น แต่ เ ป็ น โทษส� ำ หรั บ ความผิ ด ที่ ก ระท� ำ โดยประมาทหรือ
ความผิ ด ลหุ โ ทษที่ ไ ม่ ต ้ อ งรั บ โทษทางอาญาเช่ น เดี ย วกั บ
ข้าราชการอื่น ๆ
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(6) คนขับรถสาธารณะ รวมถึงผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และ
ผู้บริการประจ�ำรถ ซึ่งกฎหมายก�ำหนดให้ต้องมีใบอนุญาต
ตามประเภทที่ถูกต้อง โดยพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. 2522 ระบุคุณสมบัติของผู้ประจ�ำรถไว้ในมาตรา 96 (9)
ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดหรือค�ำสั่ง
ที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิด
อันได้กระท�ำโดยประมาทที่มิใช่เกี่ยวกับการใช้รถในการกระ
ท�ำผิด หรือความผิดลหุโทษ หรือได้พน้ โทษมาแล้วเกินกว่า 3 ปี
ผู้ที่ต้องการท�ำงานขับรถสาธารณะจึงต้องผ่านการตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรจากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติก่อน
นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอนภาคบังคับจนถึงระดับ
ปริญญาตรีแล้ว ผู้ต้องขังยังได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เช่น
ช่างฝีมือด้านการก่อสร้าง เครื่องยนต์ ไฟฟ้า ฯลฯ ส�ำหรับผู้ต้องขังหญิง
แล้วหลักสูตรทีไ่ ด้รบั ความนิยมค่อนข้างสูงคือการนวดแผนไทย ในแต่ละปี
มีผู้ผ่านมาตรฐานการอบรมวิชาชีพนวดแผนไทยในเรือนจ�ำทั่วประเทศ
จ�ำนวนไม่น้อย (ปีงบประมาณ 2558 จ�ำนวน 866 คน และปี 2559
จ�ำนวน 398 คน (ส�ำนักพัฒนาพฤตินิสัย, 2559) ที่ส�ำคัญคือ ได้รับความ
สนใจตอบรับจากลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศสูง ท�ำรายได้ให้กับ
ทั้งผู้นวดและร้านนวดของเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานอย่างมากมาย พวกเขา
เหล่านี้มุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝีมือนวดจนช�ำนาญ ผ่านมาตรฐานการฝึกอบรม
ได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยความหวังว่าเมื่อพ้นโทษ
แล้วจะใช้ทักษะฝีมือที่ติดตัวนี้ออกไปประกอบอาชีพนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพ อันเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงาน
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แต่ทว่า พระราชบัญญัตสิ ถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ พ.ศ. 25594
เป็นกฎหมายฉบับล่าสุดที่ออกมาและส่งผลกระทบต่อความหวังความฝัน
ที่จะประกอบอาชีพนวดแผนไทยของผู้ต้องขังพ้นโทษอย่างกว้างขวาง
เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ก�ำกับคุณสมบัติของทั้งพนักงานนวด ผู้ดูแล
จัดการร้าน และเจ้าของกิจการร้านนวดเพื่อสุขภาพไว้อย่างชัดเจน ตาม
เจตนาที่จะสร้างมาตรฐานฝีมือการนวดเพื่อสุขภาพและปราบปรามสถาน
บริการแฝง โดยอาจไม่ได้ค�ำนึงถึงผลกระทบในลักษณะที่เหมารวมและ
เลือกปฏิบัติแก่ผู้ต้องขังพ้นโทษ
กฎหมายฉบับนี้ก�ำหนดให้ผู้ที่ต้องการท�ำงานเป็นพนักงานนวดหรือ
เป็นเจ้าของกิจการสปา/นวดเพื่อสุขภาพนั้น ต้องขอรับใบอนุญาตจาก
กระทรวงสาธารณสุ ข เสี ย ก่ อ น โดยก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ ต ้ อ งห้ า มของผู ้
ให้บริการไว้ในมาตรา 23 ข (2) ไว้ว่า “เป็นผู้เคยต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุด
ว่าเป็นผูก้ ระท�ำผิดในความผิดเกีย่ วกับเพศหรือความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกีย่ วกับยาเสพติด ความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือความ
ผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เว้นแต่
พ้นโทษมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป” นั่นหมายความว่าผู้ต้องขังพ้นโทษไม่สามารถ
ท�ำอาชีพพนักงานนวดที่ตัวเองได้รับการฝึกฝนทักษะฝีมือมาอย่างเข้มข้น
ได้ภายใน 1 ปีแรก และโอกาสทีจ่ ะเป็นผูจ้ ดั การดูแลร้าน หรือเป็นเจ้าของ
ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ก็ไม่อาจท�ำได้อีกแล้วตามกฎหมายฉบับนี้ (ดูราย
ละเอียดในตาราง 2-4)
4 พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

พ.ศ. 2559 ให้ความหมายสถานประกอบ
การเพื่อสุขภาพว่าหมายถึงกิจการสปา (บริการเกี่ยวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ
โดยวิธีการบ�ำบัดด้วยน�้ำและการนวดร่างกาย) และกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริม
ความงาม
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ตาราง 2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
คุณสมบัติ
ลักษณะต้องห้าม
1. อายุ ไ ม่ ต�่ ำ กว่ า 1. เป็ น บุ ค คลวิ กลจริ ต คนไร้ค วามสามารถ หรือ
คนเสมือนไร้ความสามารถ
18 ปี
2. ได้ รั บ วุ ฒิ บั ต ร 2. เป็ น ผู ้ เ คยต้ อ งค� ำ พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า เป็ น
หรื อ ประกาศผู้กระท�ำผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือความ
นี ย บั ต ร ด ้ า น
ผิ ด เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ ต ามประมวลกฎหมายอาญา
การบริการเพื่อ
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ
สุขภาพที่ได้รับ
ความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
การรับรองจาก
ปราบปรามการค้ า ประเวณี เว้ น แต่ ไ ด้ พ ้ น โทษ
กรมสนั บ สนุ น
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
บริการสุขภาพ 3. เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่
สังคม โรคพิษสุราเรือ้ รัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ
ที่มา: มาตรา 23 ในพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559, 31 มีนาคม
2559, น. 16-17.
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ตาราง 3 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้ด�ำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
คุณสมบัติ
1. อายุไม่ตำ�่ กว่า 20 ปี

ลักษณะต้องห้าม
1. เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
2. ได้รบั วุฒบิ ตั รหรือประกาศนี ย บั ต รด้ า นการบริ ก าร 2. เป็ น ผู ้ เ คยต้ อ งค� ำ พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า
เพื่ อ สุ ข ภาพที่ ไ ด้ รั บ การ
เป็ น ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ในความผิ ด เกี่ ย วกั บ
รับรองจากกรมสนับสนุน
เพศ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตาม
บริการสุขภาพ
ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม
กฎหมายเกีย่ วกับยาเสพติด หรือความผิด
3. ผ ่ า น ก า ร ท ด ส อ บ แ ล ะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ประเมิ น ความรู ้ ค วาม
ปราบปรามการค้าประเวณี
สามารถจากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

3. เป็ น ผู ้ เ จ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคติ ด ต่ อ อั น เป็ น
ที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง
หรือติดยาเสพติดให้โทษ
4. เป็นผู้อยู่ในระหว่างสั่งพักหรือเคยถูก
เพิกถอนใบอนุญาตฯ ที่ยังไม่ครบ 1 ปี

ที่มา: มาตรา 21 ในพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559, 31 มีนาคม
2559, น. 15-16.
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ตาราง 4 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
คุณสมบัติ
ลักษณะต้องห้าม
1. อายุไม่ตำ�่ กว่า 20 ปี 1. เป็นบุคคลล้มละลาย
2. ได้ รั บ ใบอนุ ญ าต 2. เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือ
คนเสมือนไร้ความสามารถ
ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
สถานประกอบการ 3. เป็ น ผู ้ เ คยต้ อ งค� ำ พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า เป็ น
เพื่ อ สุ ข ภาพ (ฉบั บ
ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ในความผิ ด เกี่ ย วกั บ เพศ หรื อ
ละ 10,000 บาท
ความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมาย
มี อ ายุ 5 ปี ค่ า
อาญา ความผิดตามกฎหมายเกีย่ วกับยาเสพติด
ธรรมเนี ย มรายปี
หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
ปีละ 1,000 บาท)
และปราบปรามการค้าประเวณี
4. เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจ
แก่สงั คม โรคพิษสุราเรือ้ รัง หรือติดยาเสพติด
ให้โทษ
5. เป็นผู้อยู่ในระหว่างสั่งพักหรือเคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตฯ ที่ยังไม่ครบ 2 ปี
ที่มา: มาตรา 13 ในพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559, 31 มีนาคม
2559, น. 13-14.
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ตัวอย่างที่เกิดขึ้นนี้ยิ่งแสดงให้เห็นอคติที่สังคมไทยตีตราผู้ต้องขัง/
ผู้พ้นโทษที่ยังคงฝังลึกอยู่ทุกอณูของสังคม ทั้งในระดับปัจเจกไปจนถึง
โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม ยิง่ แสดงให้เห็นว่ากระบวนการยุตธิ รรม
ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการจัดจ�ำแนกคนให้ไม่เท่าเทียมเสมอภาคกัน
ชีวิตที่เคยผ่านคุกเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ผลักให้ผู้ต้องขังกลายเป็นคน
ชายขอบที่มีมลทินติดตัว ยิ่งแสดงให้เห็นว่าความหวังและการเฝ้ารอวัน
พ้นโทษเพื่อกลับคืนสู่สังคมนั้นจะน�ำมาซึ่งความยากล�ำบากในการท�ำงาน
หาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองอย่างไร ภายใต้โอกาสอันจ�ำกัดในการจ้างงานอัน
เป็นผลโดยตรงจากการประทับตราอาชญากรหรือการตีตราผู้เคยต้องโทษ
(stigma associated with criminal justice) (Pager, 2003)
ประวัติการต้องโทษกลายเป็นคุณสมบัติชี้ขาดในการตัดสินใจไม่จ้างงาน
รายละเอียดของชีวิตและที่มาที่ไปของการต้องโทษนั้น ๆ กลายเป็นสิ่ง
ไร้ความหมาย ไม่ต้องค�ำนึงถึงความสามารถด้านอื่น ๆ ของผู้สมัคร และ
สุดท้าย เรื่องเหล่านี้ยิ่งแสดงให้เห็นความคิดคับแคบของสังคมไทยที่มอง
เห็นผู้ต้องขัง/ผู้พ้นโทษเป็นเพียง ‘คนขี้คุกขี้ตะราง’ ที่มีแนวโน้มจะกระท�ำ
ความผิดและมีความเสี่ยงสูงจะกระท�ำผิดซ�ำ้ ได้ตลอดเวลา
“มันเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันเองของหน่วยงานราชการ กรม
ราชทัณฑ์มีนโยบายคืนคนดีสู่สังคม อบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ทุ ก อย่ า งให้ ผู ้ ต ้ อ งขั ง อบรมทุ ก หลั ก สู ต ร ไม่ ว ่ า จะเป็ น
คอมพิวเตอร์ การบ้านการงาน ไฟฟ้า ช่างกล ช่างยนต์
ทุกอย่างมีหมด แต่ออกมาไม่มีหน่วยงานหรือไม่มีอาชีพ
รองรับพวกเขา คนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ‘ขนาดรัฐบาล
ยังไม่รับผู้ต้องขังท�ำงาน แล้วเอกชนที่ไหนจะกล้ารับ’
จริง ๆ มันน่าจะเริ่มจากรัฐบาล ทุกวันนี้คุณขึ้นตึกกระทรวง
ต่าง ๆ กรมต่าง ๆ คุณต้องแลกบัตร ชาวบ้านตาสีตาสา
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เดินเข้าไปไม่ได้นะคะ มี รปภ. ข้างหน้า ต้องแลกบัตร
มีเครื่องตรวจสแกนเวลาเดินเข้า มีกล้องวงจรปิดทุกมุมยัน
หน้าห้องน�้ำ คุณรับผู้ต้องขังเข้าท�ำงานในฐานะแค่ลูกจ้าง
ชัว่ คราว สัญญาปีตอ่ ปีกไ็ ด้ เขาเข้าไปอยูใ่ นองค์กร/หน่วยงาน
เปอร์เซ็นต์ที่เขาจะกล้าท�ำความผิดจะน้อยลง...คือ เรียกร้อง
ให้คืนคนดีสู่สังคม เรียกร้องให้สังคม เรียกร้องให้บริษัท
ห้างร้านเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม แต่ระบบราชการยังไม่ให้
ความร่วมมือ ไม่เป็นตัวอย่าง
ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำทั้งชายและหญิงทุกคนที่ได้รับการปล่อย
ตัวออกมา 90% ในใจเขาพร้อมที่จะเป็นคนดี 10% นี่เราตัด
ทิ้งไป เป็นพวกคนเลวโดยสันดาน กลับตัวไม่ได้แล้ว 90%
ทีก่ ระท�ำผิดครัง้ แรก โดนจับไปแล้วปล่อยตัวออกมา วันทีก่ า้ ว
เท้าออกจากเรือนจ�ำ จากการอบรม ฝึกฝน ขัดเกลาของ
กรมราชทัณฑ์ ความตั้งใจที่จะเป็นคนดีเขาพร้อม 100%
เขาตั้งใจเลย เดี๋ยวเขาจะต้องกลับตัวเป็นคนดี เมียรออยู่นะ
ลูกรออยู่นะ เราต้องกลับไปตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะ
สัปดาห์แรกหางานท�ำ มีแต่คนปฏิเสธ ความตั้งใจลดลงแล้ว
เหลือ 90% สัปดาห์ที่ 2 ผ่านไปก็ยังหางานท�ำไม่ได้ ยังไม่มี
ใครให้โอกาส คนแถวบ้านรู้หมดเลย เพิ่งออกจากคุกมา
ไปไกลกว่านั้นก็ไม่มีตังค์ ไม่มีเงิน ความตั้งใจจาก 90
ลดเหลือ 80 ผ่านไป 1 เดือน โอ้โห เดือนหนึ่งแล้วยังไม่มี
งานท�ำ ไหนจะภาระลูก ไหนจะภาระเมีย ตัวเองก็หาเงิน
ไม่ได้ มาเป็นภาระให้พอ่ ให้แม่อกี คิดหนัก ความตัง้ ใจลดลง
แล้วเหลือ 60% แล้วก็จะลดลงไปเรื่อย ๆ
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เพราะฉะนัน้ นโยบายหรือกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ทอี่ อกมาว่า
อย่ารับผู้ต้องขังพ้นโทษเข้าท�ำงาน หรือต้องพ้นโทษมาหลัง
จาก 1 ปีถึงรับเข้าท�ำงานได้ มันค้านกับความเป็นจริงนะคะ
คุณปล่อยเขาให้ออกมาอยูเ่ ฉย ๆ 1 ปี เขาจะท�ำอะไร คุณค่า
ในชี วิ ต เขาหมดไป ความตั้ ง ใจเขาแทบจะไม่ เ หลื อ แล้ ว
ความเป็นคนดี การบีบคั้นจากสังคมรอบข้าง ความกดดัน
จากเศรษฐกิจ ทุกอย่าง มันท�ำให้..ไม่ต้องถึง 1 ปีหรอกค่ะ
3 เดือนเขาก็กลับไปปล้นไปจี้ใหม่แล้ว ถ้าจะให้โอกาสเขา
ก็ให้โอกาสตั้งแต่ก้าวแรกที่เขาออกไป เพื่อไม่ให้เขาเขวไป
ทางอืน่ ถ้าก้าวมาปุบ๊ เขาได้ทำ� งานเลยปับ๊ มันจะไม่มชี อ่ งว่าง
ให้เขาก่ออาชญากรรม” (อดีตผู้ต้องขังหญิง, สัมภาษณ์,
19 มกราคม 2560)
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การเสวนา
เรื่อง “เข้าสู่ปีที่ 6 ข้อก�ำหนดกรุงเทพฯ:
ยังมีผู้หญิงถูกละเมิดสิทธิ
เพียงก้าวแรกที่เดินเข้าแดนแรกรับ”
จัดโดย
เครือข่ายองค์กรที่ท�ำงานด้านสิทธิผู้หญิง
และความเป็นธรรมทางสังคม 16 องค์กร
ร่วมกับ
คณะอนุกรรมการด้านสิทธิสตรี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ณ ห้องประชุม 709 ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00–16.30 น.
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เกริ่นน�ำการเสวนา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
จากทีเ่ ราท�ำงานเป็นชุดโครงการพัฒนาเรือนจ�ำสุขภาวะเพือ่ คุณภาพ
ชีวิตผู้ต้องขังหญิง ซึ่งขณะนี้เป็นโครงการระยะที่ 2 แล้ว ระยะที่ 1 เราได้
ผลิตหนังสือที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย “ผู้ต้องขังหญิง: สถานการณ์และ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย” ท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์กรุณามาร่วมงานและรับ
ข้อเสนอนี้ด้วย เราจัดส่งหนังสือนี้ 500 เล่มให้กับกรมราชทัณฑ์ ถ้าท่าน
สนใจสามารถจะดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม โครงการในระยะที่ 2 เราต้องการสร้างเรือนจ�ำสุขภาวะ (Healthy
Prison) โดยเน้นทีค่ ณ
ุ ภาพชีวติ ผูต้ อ้ งขังหญิง ซึง่ แน่นอนว่ารวมไปถึงผูต้ อ้ ง
ขังชายด้วย แต่ priority ของงานจะเน้นที่ผู้ต้องขังหญิง เรามีพื้นที่ในการ
ปฏิบัติงาน 3 โครงการ คือ โครงการปฏิรูปเรือนจ�ำด้วยการสร้างชุมชน
แห่งความห่วงใย ของอาจารย์ธีรวัลย์ และอาจารย์นภาภรณ์ ท�ำที่แดน
หญิงเรือนจ�ำอุดรธานีและราชบุรี ทีมใจสู่ใจ มหาวิทยาลัยมหิดล ท�ำที่
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และแดนหญิงในเรือนจ�ำกลาง จ.ขอนแก่น และ
ทีมอาจารย์โสภา จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ท�ำเกีย่ วเนือ่ ง
กับชุมชน ที่เรือนจ�ำจังหวัดอยุธยา งานก�ำลังด�ำเนินการอยู่ในช่วงเริ่มต้น
ส�ำหรับงานวันนี้ จากที่เป็นข่าวเรื่องการค้นตัวก็คิดว่าจ�ำเป็นที่จะ
ต้องพูดคุยกัน ดิฉันหารือกับคุณอังคณา ซึ่งก็พบว่ามันมีข้อร้องเรียน
คล้าย ๆ กันตั้งแต่ในอดีต วันนี้คุณกรกนก ค�ำตา จะมาให้ข้อเท็จจริงจาก
ประสบการณ์ แล้วก็เป็นข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบตั กิ าร คุณศิรพิ ร
ผู้อ�ำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง จากนั้นก็จะมีการให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ โดยเอกสารประกอบการเสวนาวันนี้ มีจดหมายเปิดผนึกถึง
นายกรัฐมนตรี จากเครือข่ายองค์กรทีท่ ำ� งานเรือ่ งผูห้ ญิงและความเป็นธรรม
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ทางสังคม 16 องค์กร และเอกสารของกรมราชทัณฑ์ เช่น คูม่ อื หลักปฏิบตั ิ
ในการตรวจค้น คู่มือมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง พูดถึงหลัก
เกณฑ์ในการค้นตัวผู้ต้องขัง ทั้งหญิงและชาย

กล่าวเปิดงาน และเสนอรายงานการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
ผลการด� ำ เนิ น งาน และข้ อ เสนอแนะของอนุ ก รรมการสิ ท ธิ ฯ
เรื่อง การตรวจค้นร่างกายผู้หญิง อันเป็นการละเมิดศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์
โดย อังคณา นีละไพจิตร
ประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิสตรี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ขอบคุณอาจารย์กฤตยา ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความส�ำคัญ และ
มาร่วมถกแถลงปัญหาของการตรวจค้นร่างกายผู้หญิงในระหว่างการถูก
ควบคุมตัว นอกจากคุณกรกนกแล้ว ยังมีอดีตผู้ต้องหาที่เคยถูกตรวจใน
ระหว่างทีถ่ กู ควบคุมตัวมาแล้ว อยากจะเรียนว่าเป็นครัง้ แรกทีค่ ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มอี นุกรรมการด้านสิทธิสตรีเป็นการเฉพาะ ท�ำงาน
เพื่อปกป้องสิทธิของผู้หญิงทุกคน ไม่ได้ให้ความส�ำคัญเฉพาะเรื่องความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ หรือความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง
เท่านัน้ แต่ยงั ตระหนักถึงภาระหน้าทีแ่ ละปัญหาทีผ่ หู้ ญิงต้องแบกรับในฐานะ
ทีต่ อ้ งเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนและสังคม และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
ผู้หญิงหลายคนแม้จะถูกตีตราจากสังคมว่าเป็นคนไม่ดี แต่พวกเธอก็มี
คุณค่าและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์เท่า ๆ กันทุกคน แม้คำ� ว่าศักดิศ์ รีจะจับต้อง
ไม่ได้ แต่มันท�ำให้ผู้หญิงทุกคนสามารถด�ำรงชีวิตอยู่อย่างเท่าเทียมใน
ฐานะมนุษย์คนหนึง่ ผูห้ ญิงทีท่ �ำในสิง่ ทีเ่ ห็นว่าผิดมักถูกตีตราด้วยอคติและ
ความเกลียดชังมากกว่าผู้ชาย แต่หากได้ฟังเรื่องราวของผู้หญิงแต่ละคน
ทีต่ กเป็นผูต้ อ้ งหา/ผูต้ อ้ งขัง จะพบว่าทีม่ าของการกระท�ำผิดของผูห้ ญิงล้วน
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มีสาเหตุมาจากโครงสร้างสังคมแทบทั้งสิ้น เช่น ผู้หญิงที่ตกเป็นผู้ต้องหา
ข้อหาฆ่าสามี ล้วนอยู่ในกลุ่มอาการ bad wife syndrome เป็นผู้หญิง
ที่มีปัญหาทางจิตใจเนื่องจากถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ความรุนแรงทางเพศ ได้รบั ความรุนแรงทางอารมณ์และจิตใจซ�ำ 
้ ๆ ซาก ๆ
เป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือผู้หญิงที่ต้องคดียาเสพติดที่มักจะรับโทษแทน
คนในครอบครัว เช่น ลูก สามี เพราะผู้หญิงถูกท�ำให้เชื่อว่าการยอมรับ
ความผิดแทนสามีหรือลูกเป็นการเสียสละอันยิง่ ใหญ่และเป็นหน้าทีท่ ผี่ หู้ ญิง
ควรท�ำ
นอกจากนั้ น ผู ้ ห ญิ ง อี ก จ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยที่ ต ้ อ งโทษฐานลั ก ขโมย
เพื่อให้ครอบครัวรอดพ้นจากความหิวและความยากจน แล้วก็มีผู้หญิงอีก
จ�ำนวนหนึ่งถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีและถูกข่มขู่คุกคาม เนื่องจากเป็นนัก
สิทธิมนุษยชน/สิทธิชุมชน รวมทั้งในวันนี้ที่สังคมมีความขัดแย้ง มีความ
คิดต่างทางการเมือง มีการใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ก็มีผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งที่ตกอยู่ในฐานะนักโทษหรือผู้ต้องหาความผิดทาง
การเมือง ดังนัน้ ในการตัดสินความผิดของผูห้ ญิง การใช้หลักอาชญาวิทยา
เพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ เราพบว่าการละเมิดสิทธิหรือศักดิ์ศรีของ
ผู้หญิงในฐานะผู้ต้องขัง/ผู้ต้องหา เริ่มตั้งแต่เธอเป็นผู้ต้องหา แม้ธรรมนูญ
และกติการะหว่างประเทศจะยืนยันว่า ทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาล
จะมีคำ� พิพากษา แต่ผหู้ ญิงก็มกั ถูกตีตราทางสังคมไปแล้วว่าเป็นผูก้ ระท�ำผิด
และสมควรได้รับการปฏิบัติเยี่ยงผู้กระท�ำผิด เป็นค�ำถามที่ท้าทายว่า
แล้วกระบวนการยุตธิ รรมไทยได้คำ� นึงถึงศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของผูห้ ญิง
มากน้อยเพียงใดแม้ในช่วงต้นของกระบวนการยุติธรรม ในขั้นตอนการ
ประกันตัว กระบวนการยุติธรรมได้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับผู้หญิงหรือไม่
ได้ค�ำนึงถึงหรือไม่ว่าการตรวจค้นร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณซอกหลืบ
ซึง่ เป็นทีล่ บั ของผูห้ ญิง จะเป็นการละเมิดศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของผูห้ ญิง
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ส�ำหรับดิฉันแล้ว การตรวจทางช่องคลอดหรือทวารหนักของผู้หญิง
และกลุ่มหลากหลายทางเพศโดยไม่สมัครใจ ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของ
การคุกคาม หรือเป็นความรุนแรงทางเพศ หรือการลดทอนคุณค่าและ
ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ นอกจากนัน้ ผูห้ ญิงหลายคนยังอยูใ่ นภาวะตัง้ ครรภ์
หรือให้นมบุตร การเข้าไม่ถึงอนามัยเจริญพันธุ์ถือเป็นปัญหาส�ำคัญอีก
ประการหนึง่ ทีผ่ หู้ ญิงต้องเผชิญระหว่างการควบคุม นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ที่ทรงเห็นความส�ำคัญ
ของการดูแลผู้ต้องขัง และทรงริเริ่มโครงการก�ำลังใจ เมื่อปี พ.ศ. 2549
และน�ำมาสู่ข้อก�ำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) เมื่อปี พ.ศ. 2553
ซึ่งได้รับความชื่นชมอย่างมาก ทั้งในและต่างประเทศ ถึงแนวทางปฏิบัติ
ที่เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิในความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง
ดังนั้น การน�ำข้อก�ำหนดกรุงเทพมาปฏิบัติอย่างจริงจังในการให้
ความคุม้ ครองผูต้ อ้ งหาหรือผูต้ อ้ งขังหญิงจึงมีความส�ำคัญยิง่ อนุกรรมการ
ด้านสิทธิสตรีตระหนักดีถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง
ทุกคน อนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองทีด่ ฉิ นั เองเป็นประธาน มีอนุกรรมการ
ท่านหนึง่ ซึง่ เป็นอดีตผูต้ อ้ งโทษคือถูกจ�ำคุกเนือ่ งจากการปกป้องสิทธิชมุ ชน
จินตนา แก้วขาว เคยกล่าวไว้ว่า “ผู้ต้องขังทุกคนไม่มีสิทธินั่งเท่าเทียม
กับเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ เราต้องเรียกเจ้าหน้าที่ว่า นาย แม้เราจะรู้ว่ามันเป็น
ระเบียบ แต่มันท�ำให้เรารู้สึกว่าคุณค่าของความเป็นคนของเราถูกลดทอน
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้หญิง เจ้าหน้าที่ไม่เคยรู้หรอกว่า การตรวจทาง
ช่องคลอด การใช้ผ้าถุงหลวม ๆ คลุมตัว ให้ลุกขึ้นลุกลงเพื่อตรวจหายา
เสพติดต่อหน้าผู้คนจ�ำนวนมาก ซึ่งบ่อยครั้งที่ผ้าหลุด ท�ำให้ผู้หญิงเกิด
ความอับอายมากแค่ไหน แม้ฉันจะมีลูกมีผัวแล้วแต่ฉันก็มีความอาย”
ดิฉนั จึงหวังว่าการเสวนาในวันนีจ้ ะเป็นการถกแถลงอย่างสร้างสรรค์
เพือ่ หาทางเลือกทีเ่ หมาะสมในการหาสมดุลระหว่างการรักษาความปลอดภัย
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ของเรือนจ�ำ ควบคู่ไปกับการเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้หญิงทุกคน
เป็นการเริม่ ต้นทลายก�ำแพงแห่งความเงียบความอับอาย มาสูก่ ารร่วมมือกัน
สร้างกลไกทีเ่ หมาะสมในการคุม้ ครองผูห้ ญิง รวมถึงบุคคลทีม่ คี วามหลากหลาย
ทางอัตลักษณ์
ส�ำหรับการร้องเรียนของผูห้ ญิงในกระบวนการยุตธิ รรม ในปีทผี่ า่ นมา
อนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ได้รับการร้องเรียน
จากผูร้ อ้ งทีเ่ ป็นหญิงคนหนึง่ ถูกฟ้องในคดีอาญา ความผิดฐานหมิน่ ประมาท
ขณะที่ผู้ร้องด�ำเนินการขอประกันตัว แต่ไม่ได้เตรียมหลักทรัพย์ไว้ก่อน
เจ้าหน้าทีไ่ ด้เดินเข้าไปในห้องพิจารณาคดี จับใส่กญ
ุ แจมือแล้วน�ำไปตรวจค้น
ทีบ่ ริเวณใต้ถนุ ศาล โดยเจ้าหน้าทีแ่ จ้งว่าเพือ่ ตรวจค้นยาเสพติดตามระเบียบ
ราชทัณฑ์ โดยสั่งให้เธอถอดเสื้อผ้าออกหมด ให้ถ่างขา 2 ข้างออก คล�ำ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อตรวจค้น ซึ่งในบริเวณนั้นไม่ได้เป็นห้องอย่าง
มิดชิด มีแค่เพียงม่านกั้น ผู้ร้องเห็นว่าการที่เธอถูกใส่กุญแจมือทั้งที่ไม่ได้
เป็นนักโทษ เสมือนได้กระท�ำผิดร้ายแรง ซึ่งผู้ร้องได้ทักท้วงการกระท�ำ
ดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ แต่ไม่เป็นผล เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยืนยันว่า
ระเบียบนี้ปฏิบัติกับผู้ต้องหาทุกคน ผู้ร้องเห็นว่าการตรวจค้นดังกล่าว
เป็นการกระท�ำที่ไม่ชอบและท�ำให้ได้รับความอับอาย เป็นการละเมิดสิทธิ
จึงแจ้งต่อศาล ขณะที่ศาลอาญาได้แนะน�ำให้มาร้องเรียนที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุยชนแห่งชาติ
หลังจากทีอ่ นุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองรับเรือ่ งต่อจากอนุกรรมการ
ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เมือ่ ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน
อนุกรรมการด้านสิทธิสตรีได้ท�ำหนังสือเรียนท่านประธานศาลฎีกาและ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อขอเข้าพบและหารือปัญหาการตรวจค้นตัว
ในศาลและในเรือนจ�ำ รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการค้นตัวผู้ต้องหาและ
นักโทษหญิง ต่อมาทราบว่าศาลยุตธิ รรมได้จดั สรรงบประมาณจัดห้องเฉพาะ
242

Making Thai Jails Healthy Prisons

ให้ผู้หญิงพักรอในระหว่างการประกันตัวในศาล โดยไม่ต้องถูกส่งไปตรวจ
ร่างกายทีร่ าชทัณฑ์อกี ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการ ในกรณีทกี่ ระบวนการ
ประกันตัวล่าช้าและต้องค้างคืนเพือ่ รอประกันตัวในวันรุง่ ขึน้ ทางอนุกรรมการฯ
ได้ยื่นข้อเสนอให้ทางราชทัณฑ์จัดที่พักให้ผู้หญิงในบริเวณเรือนจ�ำ โดยไม่
ต้องส่งเข้าเรือนนอน และได้หารือทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้ในการประกัน
ตัวผู้หญิง
ฝ่ายเลขานุการ อนุกรรมการฯ ได้มีโอกาสลงพื้นที่ทัณฑสถานหญิง
กลางเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่
ถึงทางเลือกในการน�ำเครือ่ งตรวจบอดีส้ แกนมาใช้ตรวจร่างกายผูห้ ญิงและ
กลุ่มหลากหลายทางเพศในคดีที่ฐานความผิดไม่ได้เกี่ยวกับยาเสพติด
ร้ายแรง ซึ่งทางท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมก็มีท่าทีที่สนับสนุนแนวคิด
ดังกล่าว แต่ก็ไม่อยากให้ใช้กับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ เพราะว่าคลื่นรังสีอาจ
ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ได้
ทีผ่ า่ นมาเคยมีผมู้ าร้องเรียนกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในคดีความผิดทางการเมือง ทีผ่ หู้ ญิงต้องขึน้ ศาลทหาร เช่น จิตรา คชเดช
ที่ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในอนุฯ พลเมือง
และสิทธิทางการเมือง แต่ในบันทึกการตรวจสอบไม่มีเรื่องความอ่อนไหว
ทางเพศ ไม่ได้บันทึกปัญหาการตรวจร่างกาย ซึ่งเป็นการล่วงละเมิด
ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ จนกระทัง่ มาถึงคดีของกรกนก ค�ำตา อีกเรือ่ งหนึง่
ที่ยังเป็นปัญหา ยังเป็นความกังวล คือการควบคุมตัวผู้ที่มีอัตลักษณ์
หลากหลายทางเพศในเรือนจ�ำ ซึ่งอนุกรรรมการฯ พบว่า กลุ่มที่มีความ
หลากหลายทางเพศ กรณีที่ได้แปลงเพศเป็นหญิงแล้วจะถูกส่งตัวไป
ทัณฑสถานหญิง แต่ถา้ ไม่ได้แปลงเพศก็จะถูกส่งไปขังรวมกับผูต้ อ้ งขังชาย
อนุกรรมการฯ ได้รบั การร้องเรียนอย่างไม่เป็นทางการว่า บุคคลทีม่ อี ตั ลักษณ์
หลากหลายทางเพศเหล่านี้มักถูกล่วงละเมิดทางเพศในเรือนจ�ำ
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อนุกรรมการด้านสิทธิสตรี อยูร่ ะหว่างการจัดท�ำรวบรวมข้อเสนอแนะ
เพื่อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อเรียกร้อง
ดังนี้
(1) ขอให้รฐั บาล โดยเฉพาะกระทรวงยุตธิ รรม น�ำข้อก�ำหนดกรุงเทพ
มาปฏิบัติอย่างจริงจังต่อผู้หญิงทุกคนที่ถูกด�ำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหา/
ผู้ต้องขัง
(2) ขอให้น�ำข้อก�ำหนดขั้นต�่ำขององค์การสหประชาชาติในการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง หรือ Mandela Rules โดยเฉพาะข้อก�ำหนดเรื่อง
การค้นตัวผู้ต้องขัง ในข้อ 50-53 โดยสรุปคือ การค้นตัวต้องเป็นไปตาม
พันธกรณีของกฎหมายระหว่างประเทศ มาตรฐาน และบรรทัดฐานระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งควรค�ำนึงถึงหลักความได้สัดส่วนความชอบด้วยกฎหมาย
และความปลอดภัยด้านเรือนจ�ำ ต้องกระท�ำในลักษณะที่เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ และความเป็นส่วนตัวของผู้ถูกค้น ต้องไม่ใช้การค้นเพื่อ
การคุกคามข่มขู่ ต้องรักษาความลับของผู้ถูกค้นตัว ต้องเก็บรักษาบันทึก
การตรวจค้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะกรณีทเี่ ป็นการค้นแบบ
ถอดเสือ้ ผ้า และการค้นตามซอกหลืบต่าง ๆ ของร่างกาย ส�ำหรับการค้นตัว
ที่ล่วงล�้ำความเป็นส่วนตัว ให้กระท�ำเฉพาะกรณีที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งยวด
เท่านั้น
(3) ขอให้กระทรวงยุติธรรมจัดหาเครื่องตรวจบอดี้สแกนไว้ประจ�ำ
ในเรือนจ�ำทุกแห่ง
(4) รัฐบาล โดยกระทรวงยุติธรรม ต้องด�ำเนินการเรื่องควบคุมตัว
ประชาชน ให้เป็นไปเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แทนที่จะเป็นการ
แก้แค้นหรือทดแทน และให้มีการอบรมเรื่องความอ่อนไหวทางเพศสภาพ
แก่บคุ ลากรในกระบวนการยุตธิ รรม ทัง้ ต�ำรวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์
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(5) ศาลทหารควรน� ำ แนวทางปฏิ บั ติ ข องศาลพลเรื อ น ในการ
คุม้ ครองสิทธิและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์และหลักการทางคดีอย่างเป็นธรรม
ไปปฏิบัติ
สุดท้ายดิฉันขอขอบคุณผู้หญิงทุกคนที่เริ่มต้นทลายก� ำแพงแห่ง
ความเงียบและความกลัวหลังก�ำแพงของเรือนจ�ำ ไม่ว่าจะเป็นคนทีเ่ ดินมา
ร้องเรียนที่ กสม. เพื่อให้มีการตรวจสอบการละเมิดที่ศาลอาญา รวมถึง
จิตรา จินตนา และกรกนก ทีเ่ สียสละบอกเล่าเรือ่ งราวของตัวเอง เพือ่ แบ่งปัน
ประสบการณ์ของพวกเธอ แม้วา่ จะเป็นประสบการณ์ทเี่ จ็บปวดขมขืน่ ดิฉนั
เชื่อว่าเรื่องเหล่านี้จะน�ำไปสู่การพัฒนาเพื่อสร้างกลไกเพื่อปกป้องศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ และบุคคลที่มีความหลากหลายทางอัตลักษณ์ทางเพศ
ในประเทศไทย ตามมาตรฐานสากลต่อไป

ช่วงแลกเปลี่ยนและให้ความเห็น
ด�ำเนินรายการโดย กฤตยา อาชวนิจกุล
กฤตยา: เราแจกเอกสารค�ำแปลข้อก�ำหนดกรุงเทพไปแล้ว เป็นข้อก�ำหนด
ขององค์การสหประชาชาติทตี่ กลงกันทีก่ รุงเทพ เรียกว่า Bangkok Rules
ส่วนหนึง่ มาจากโครงการก�ำลังใจฯ ท�ำให้เกิดตัวนีข้ นึ้ อันทีจ่ ริงกรมราชทัณฑ์
รับเป็นนโยบายทีจ่ ะน�ำข้อก�ำหนดกรุงเทพนีไ้ ปใช้ แล้วพยายามจะท�ำให้เกิด
เรือนจ�ำต้นแบบต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วยังมีข้อก�ำหนดขั้นต�่ำขององค์การ
สหประชาชาติในการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขัง หรือเรียกว่า ข้อก�ำหนดแมนเดลา
โดยเนลสัน แมนเดลา ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ�ำ 27 ปีและเป็นคนกล่าวว่า
“ถ้าจะดูนโยบายรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ อย่าไปดูนโยบายที่ท�ำกับ
คนทั่วไป แต่ขอให้ไปดูนโยบายและการปฏิบัติที่ท�ำต่อผู้ต้องขังว่าเป็น
อย่างไร” นั่นแสดงให้เห็นถึงสภาพวุฒิภาวะของตัวรัฐบาล/เจ้าหน้าที่ของ
ประเทศนั้น ๆ
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เรียนถามคุณอังคณา ในขั้นตอนโดยทั่วไปของการร้องเรียน ข้อยุติ
จะเป็นอย่างไร
อังคณา: ตอนนี้อนุกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จแล้ว
เราได้ร่วมกับท่านปลัดกระทรวงยุติธรรม ท่านผอ.ทัณฑสถานหญิงกลาง
และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม ได้มาให้ข้อมูลต่าง ๆ ตอนนี้
อยู่ระหว่างการจัดท�ำรายงาน คงจะเป็นข้อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
จิตรา คชเดช: ปัจจุบันนี้ยังเป็นนักโทษการเมืองอยู่ที่ศาลทหาร คดียัง
ไม่จบ เคยเป็นผูต้ อ้ งหาทีเ่ ดินเข้าไปสูท่ ณ
ั ฑสถานหญิงในศาลทหาร หลายคน
พูดถึงการตรวจร่างกาย การให้ถอดเสื้อผ้า แต่ดิฉันอยากจะเล่าเรื่อง
การเข้าสู่ทัณฑสถานหญิง เป็นครั้งแรกที่เข้าไปและคาดไม่ถึงว่าจะถูก
ปฏิบัติเหมือนไม่ใช่มนุษย์
เมื่อเดินเข้าไปถึง เราถูกบอกให้ปลดตะขอเสื้อชั้นใน แล้วล้วง
ในขอบกางเกงใน โดยนักโทษไม่ใช่ผคู้ มุ เสร็จแล้วให้ไปนัง่ รอ หลังจากนัน้
ผูค้ มุ จะให้ถอดสร้อยแหวนอะไรออกทัง้ หมด แล้วบันทึกว่ามีทรัพย์สนิ อะไรบ้าง
ที่เราน�ำติดมา มีเงินหรือไม่ เขาจะบันทึกทั้งหมด แล้วให้เราเข้าไปข้างใน
เรือนจ�ำ ไปถึงเขาจะให้เราถอดเสื้อผ้าออกให้หมด มีผ้าถุงให้ 1 ผืน แล้ว
ให้ยืนกางขา แล้วลุกขึ้นลง 3-4 ครั้ง บอกให้รีบท�ำเร็ว ๆ แล้วให้เรานุ่ง
กระโจมอกไปตรวจช่องคลอด เมื่อผ่านกระบวนการนั้นแล้ว จะวัดส่วนสูง
และชัง่ น�ำ้ หนัก เขาจะเขียนน�ำ้ หนักและส่วนสูงบนแขนของเรา เหมือนสัตว์
ตัวหนึง่ ทีไ่ ม่ใช่คน ท�ำไมจะต้องเอาเมจิกมาเขียนบนเนือ้ ตัวร่างกายเราด้วย
ว่าเรามีสว่ นสูงเท่าไรน�ำ้ หนักเท่าไร หลังจากนัน้ มีการสอบประวัติ ซึง่ ให้เรา
นุง่ กระโจมอกเพียงผืนเดียว เสือ้ ในกางเกงในไม่มี ความเป็นคนของเราอยู่
ตรงไหน ทั้ง ๆ ที่เรายังไม่ได้ถูกลงโทษเลย หลังจากนั้นเขาให้เสื้อ 1 ตัว
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ไม่มีเสื้อในกางเกงใน แล้วให้นั่งรอกับพื้น เมื่อเราขยับตัวท�ำท่าจะลุกขึ้น
จะมีนักโทษมากดเราลงแล้วบอกว่า “เขาไม่ให้ลุก เข้าใจไหมว่าไม่ให้ลุก”
การปฏิบัตินี้ไม่มีผู้คุม ซึ่งผู้คุมจะอยู่แต่ไม่ได้สั่ง ไม่ได้บอกเราเอง แต่เป็น
นักโทษ
หลังจากนั้นเราจะถูกส่งเข้าไปเรือนชั้นใน ถูกสั่งให้ถอดเสื้อผ้าอีก
แล้วก็ตรวจอีกเหมือนเดิม ทีแ่ ย่กว่านัน้ ผูค้ มุ ให้เราเรียกว่าแม่ ให้นงั่ กับพืน้
ให้คลานเข่า ทุกคนไม่มีสิทธิยืนขึ้น ต้องถัดก้นไปเพื่อบอกประวัติกับผู้คุม
บางคนต้องยกมือไหว้เวลาพูด นี่เราอยู่ในยุคไหน อยู่ในยุคทาสหรือ
เราถึงถูกกระท�ำแบบนี้ในเรือนจ�ำ ทั้ง ๆ ที่เรายังไม่มีความผิด ยังไม่ได้
ถูกด�ำเนินการทางกฎหมายว่าเราเป็นผู้กระท�ำความผิด เป็นความรู้สึก
คับแค้นใจมาก ซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่านี่คือการกระท�ำที่มนุษย์ท�ำต่อ
มนุษย์ด้วยกัน หลังจากนั้นต้องไปขึ้นเรือนนอน เขาจะบอกหมายเลข
ล็อคเกอร์แล้วก็เขียนบนฝ่ามือเราอีกครัง้ หนึง่ นีห่ รือการกระท�ำต่อคนด้วยกัน
เราไม่ใช่หมูหมาที่จะรอไปฆ่า เมื่อขึ้นเรือนนอน ทุกคนจะรู้ว่าเรือนนอนมี
สภาพแออัดยัดเยียดขนาดไหน ทุกคนจะนอนในท่าเดียวกัน เอาขาเกยกัน
โดยที่ดิฉันไม่มีเสื้อในกางเกงใน ดิฉันร้องขอ ผู้คุมบอกว่าดิฉันยังไม่มีสิทธิ
ที่ จ ะได้ ใ ส่ เ สื้ อ ในกางเกงใน เขาบอกว่ า เราต้ อ งรอญาติ ม าเยี่ ย มก่ อ น
เราบอกว่าได้ประกันตัวแล้ว ทุกคนไม่ฟงั เราเลย ให้ขนึ้ เรือนไป ทีเ่ รือนนอน
มีหัวหน้าเรือนนอน ซึ่งเป็นนักโทษด้วยกัน เราจะถูกตั้งค�ำถามพูดจาไม่ดี
หยาบคาย “มึงนอนดี ๆ นะ หีมึงเหม็นหรือเปล่า” คุณรับได้ไหมกับ
สถานการณ์แบบนี้ ค�ำพูดแบบนี้ แล้วเหมือนเราถูกคุกคามอยู่ตลอดเวลา
เราไม่รวู้ า่ จะเกิดอะไรขึน้ บ้างตอนนัน้ เมือ่ ได้รบั การประกันตัวก็ตอ้ งมาถอด
เสื้อผ้าอีก 2 รอบ สุดท้ายถึงคืนเสื้อผ้าให้ใส่เสื้อกลับมา
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ดิฉนั คิดว่ากระบวนการในทัณฑสถานหญิงจะต้องมีการเปลีย่ นแปลง
คุณท�ำกับพวกเราเหมือนไม่ใช่คนไม่ได้ เราเป็นแค่ผู้ต้องหา ยิ่งมาจาก
ศาลทหาร คุณก็รู้ว่าศาลทหารมาอย่างไร ดิฉันไม่อยากจะปกป้องนักโทษ
การเมืองอย่างเดียว ดิฉันคิดว่าทุกคนควรจะได้รับสิทธิที่ปฏิบัติเหมือนคน
ไม่ใช่อย่างสัตว์
พนา เจริญสุข มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม: เคยไปเรือนจ�ำ
ใกล้ ๆ กรุงเทพฯ พอเข้าไปข้างในจะเห็นจอคอมพิวเตอร์หลาย ๆ ช่อง
เหมือนพวก CCTV ที่ดูแต่ละจุดว่าใครท�ำอะไรอยู่ได้ ด้านหลังของ
เจ้าหน้าที่ ตรงที่เขานั่งจะมีกล้องอยู่ ส่องไปที่ที่ผู้หญิงเดินไปอาบน�้ำ เราก็
ถามว่ า ท� ำ ไมคุ ณ ต้ อ งดู ผู ้ ห ญิ ง ตรงนี้ เขาบอกว่ า เผื่ อ บางที เ อาของผิ ด
กฎหมายมา แต่ว่าถ้าคุณบริสุทธิ์ใจ กล้องตัวนั้นน่าจะให้ทุกคนเห็น ไม่ใช่
ไปอยูใ่ กล้กบั เจ้าหน้าทีซ่ งึ่ อยูข่ า้ งล่าง ตอนนัน้ เรารูส้ กึ ว่าเฮ้ยดูได้อย่างนีเ้ ลย
เหรอ เป็นภาพที่ผู้หญิงก�ำลังเดิน มีผ้าถุงแค่ตัวเดียว ก�ำลังอาบน�้ำ ก�ำลัง
ท�ำอะไรหลาย ๆ อย่าง
กฤตยา: ในการประชุมขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ประเด็นเรื่องอ�ำนาจหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ เราได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ/ทัณฑสถานว่า
การปฏิบัติอย่างนั้น หลายแห่ง “ไม่ได้ท�ำแล้ว” แม้แต่ท่าแทงปลาไหล
เพือ่ ว่าอะไรอยูใ่ นช่องคลอดจะได้หล่นลงมา จ�ำได้วา่ ในการประชุมครัง้ แรก
มีคุณสุนี ไชยรส เข้าร่วมด้วยในฐานะที่เป็นอดีตนักโทษก็เล่าเรื่องพวกนี้
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี 2519 กับ 2530 แล้วเรียกร้องให้หยุดการค้นในลักษณะ
การตรวจภายในแบบนี้ทุกครั้งที่เข้า-ออก ในการประชุมเชิงนโยบายของ
เรา 5 ครั้ง มีเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์ ในระดับอธิบดี ทั้งเจ้าหน้าที่
ที่เป็นผู้บัญชาการหรือผู้อ�ำนวยการ ทั้งหญิงและชายมาเข้าร่วมกับเรา
หลายครั้ง ก็บอกว่าการปฏิบัติแบบนี้จะท�ำเฉพาะกรณีจำ� เป็นเท่านั้น
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สุเพ็ญศรี พึง่ โคกสูง มูลนิธสิ ง่ เสริมความเสมอภาคทางสังคม: เมือ่ กีท้ เี่ พือ่ น
คนหนึ่งพูดถึงว่าสรรพนามที่ให้ผู้ต้องขังเรียกผู้คุมว่าพ่อว่าแม่ มีความ
สะเทือนใจ คุณให้เขาเรียกพ่อเรียกแม่ คุณดูแลเขาเหมือนกับลูกของคุณ
ที่อยู่ที่บ้านหรือเปล่า ถ้าดูแลเขาไม่เหมือนกับลูกของเราอย่างจริงจัง
น่าจะยกเลิกสรรพนามที่ให้เรียกพ่อให้เรียกแม่
เข้าใจว่าบทเรียนของจิตรา เป็นบทเรียนที่ส�ำคัญว่าในส่วนที่เขายัง
เป็นแค่ผตู้ อ้ งหา ขัน้ ตอนกับการตรวจยังละเมิดศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์อยู่
วันนีเ้ ราพูดแต่ตวั อย่างผูห้ ญิง เราไม่ได้มกี ารเอ่ยถึงตัวอย่างผูช้ าย แต่อยาก
จะเห็นว่ามันน�ำไปสูก่ ารแก้ไขปรับปรุงและหันหน้าคุยกันระหว่างทัณฑสถาน/
ราชทัณฑ์ สถานพินิจ กับส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างบ้านกาญจนาภิเษก
มันจะน�ำไปสูก่ ารสร้างความเข้าใจ แล้วจะคืนคนดีสสู่ งั คมได้อย่างไรในเมือ่
สังคมยังมีอคติต่อผู้ต้องขัง ต่อผู้พ้นโทษ/ผู้พักโทษ ต้องเปลี่ยนใหม่ ต้อง
ท�ำงานครบถ้วนกระบวนการ คนทุกคนอาจจะมีความดี/ไม่ดี แต่มาแก้
ที่ต้นเหตุ/สาเหตุแล้วน�ำไปสู่การเปลี่ยน ก็ฝันว่าการคุยในวันนี้จะน�ำไปสู่
การเปลี่ยน

การเสวนา “ผู้หญิงในฐานะผู้ต้องขัง/ผู้ต้องหา กับการละเมิด
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”
ด�ำเนินรายการ โดย กฤตยา อาชวนิจกุล
ข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ โดย กรกนก ค�ำตา (ปั๊บ)
วันที่ 25 เมษายน ไปศาลทหารตามค�ำสั่งของอัยการที่ฟ้อง ให้ไป
ฟังว่าเขาจะส่งฟ้องหรือไม่ ปรากฏว่าประมาณเที่ยง อัยการบอกว่าส่งฟ้อง
ทีนี้ ประมาณบ่ายสองโมงก็สง่ ตัวไปทีท่ ณ
ั ฑสถานหญิงกลาง เพือ่ น ๆ คนอืน่
ก็ไปที่เรือนจ�ำชายไม่ทราบชื่อ ตอนที่ก้าวเข้าไปที่ทัณฑสถานหญิงกลาง
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มีการตรวจอยู่ข้างหน้าเรือนจ�ำ มีตรวจด้วยเครื่องสแกนที่เราเดินผ่าน
แต่หลังจากนัน้ พอเราก้าวเข้าไปในทีท่ เี่ ราสามารถมองเห็นผูต้ อ้ งขังคนอืน่ ได้
ก็พบกับผู้คุมท่านหนึ่งที่เขาค�ำเรียกว่าแม่ด�ำ ซึ่งเป็นอาคารที่นักโทษจะมา
ติดต่อพบญาติหรืออะไรแบบนี้ แม่ดำ� ก็บอกให้เปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนั้น ถอด
ตรงนั้น ให้ผ้าถุงมา 1 ผืน เปลี่ยนตรงนั้น ทุกคนมองเห็น เริ่มสงสัย
ว่าท�ำไมต้องมีการเปลี่ยนชุดตรงนั้น ผู้ต้องขังคนอื่นยิ้ม/หัวเราะ คนก็เห็น
เนื้อตัวบ้าง เพราะว่าเปลี่ยนชุดตรงนี้
ทีนี้ มีการสั่งให้หมุนตัวในผ้าถุง โดยผู้คุมเป็นคนถือผ้าถุงแล้วเรา
หมุนตัว เราไม่ได้ใส่อะไร แล้วผู้คุมสั่งให้ชูแขนแล้วลุกนั่งในผ้าถุงตรงนั้น
ทุกคนที่ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ตรงนั้นสามารถมองเห็นหนูลุกนั่งและหมุนตัว
ตรงนัน้ ได้ ผูค้ มุ ก็มองลงมาในตัวเราทีเ่ ปลือย ไม่ทราบว่าขัน้ ตอนนัน้ ท�ำเพือ่
อะไร หลังจากนั้นก็ให้เสื้อผู้ต้องขังมา 1 ตัว แล้วพาไปที่เรือนพยาบาล
ให้ ตรวจฉี่ โ ดยคนที่ มี ลั ก ษณะเหมื อ นนั ก โทษ “ไปปั ส สาวะใส่ แ ก้ ว มา”
เอาไปหยดใส่บางอย่างที่คล้าย ๆ ที่ตรวจครรภ์ อะไรก็ไม่รู้ ทั้งหมดไม่มี
การแจ้งว่าเป็นขัน้ ตอนอะไร นักโทษมีการแซวพูดเล่นกันว่าท้องอะไรอย่างนี้
มันไม่ชดั เจนในมาตรฐานว่าใครเป็นผูต้ รวจ แล้วก็กำ� ลังท�ำอะไรหนูอยูต่ อนนัน้
พอตรวจเสร็จก็ไม่ได้บอกผลอะไร หนูก็แอบถามนักโทษแถวนั้นว่าเขา
ท�ำอะไร เขาก็บอกว่าตรวจหาสารเสพติด
ห้องต่อไปเป็นการตรวจภายใน มีการซักประวัติ ผู้ที่มาซักประวัติ
สุขภาพก็เหมือนกับเป็นผู้ต้องขังอีกท่านหนึ่ง หลังจากนั้นเขาเรียกเข้าไป
ในห้องปิดเหมือนห้องตรวจภายใน มีโต๊ะทีเ่ ป็นขาหยัง่ ท่านนีแ้ นะน�ำตัวกับ
หนูใส่ผ้าเหมือนกับพยาบาลเหมือนกับผู้คุม ผู้ช่วยของท่านคนนั้นก็เป็น
นักโทษ เจ้าหน้าที่คนนั้นบอกให้หนูไปนั่งบนขาหยั่งแล้วให้หย่อนก้นลงมา
เปิดผ้าถุงออก เขาใส่ถุงมือแล้วก็ตรวจช่องคลอด ไม่มีการอธิบายใด ๆ
นอกจากสั่งให้เปิดผ้าถุง ตอนที่หนูไปเรียนที่ออสเตรเลีย หนูเคยตรวจ
250

Making Thai Jails Healthy Prisons

ภายในกับสูตินรีแพทย์ เขาจะพูดขออนุญาต ต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนอะไร
เพราะการตรวจเข้าไปในซอกหลืบของผูห้ ญิง ทางจิตใจมันมีผลกระทบต่อ
ความรู้สึก ถ้าไม่ได้อธิบายให้เรายินยอมหรือว่าเกิดความเข้าใจว่าท�ำไม
ต้องท�ำ หนูรู้สึกว่าตรงนี้หนูยังไม่ได้เป็นคนผิด รอประกัน แล้วคิดว่า
หมายประกันหนูออกวันนั้นแน่ ๆ ท�ำไมต้องท�ำกับหนูถึงขนาดนี้
ออกมาจากตรวจภายในแล้วก็มีการผ่านไปแดนต่อไป มีการถอด
เสือ้ ผ้าหนู เหมือนตรวจในผ้าถุงอีกต่อหน้าท่านผูค้ มุ อีกคนต่อไป ข้างนอกห้อง
ทีท่ กุ คนมองเห็นได้ ท�ำแบบนีเ้ รือ่ ยไป จนหนูได้อาบน�ำ้ ได้สระผม ได้ทานข้าว
ตอนเข้าเรือนนอนเขาให้ห่อผ้า เหมือนให้ผู้ต้องขัง มีเสื้อใน รองเท้า
ขึ้นไปบนเรือนนอนแล้ว จนประมาณ 2 ทุ่ม เขาก็ไปเรียกหนูลงมาบอกว่า
มีการประกันตัว ก่อนจะออกก็มหี มุนตัว ค้นตัวอีก ก่อนจะปล่อยเรา เข้าไป
ประมาณบ่าย 2 โมง ปล่อยประมาณ 2 ทุ่ม
ทีเ่ ขียนเฟสบุค๊ จริง ๆ หนูกค็ ดิ ว่าเรือ่ งแบบนีห้ นูควรจะอายหรือเปล่า
หนูคิดว่าหนูเป็นนักศึกษา ท�ำไมหนูไม่เคยรู้มาก่อนว่าในเรือนจ�ำเขาท�ำ
แบบนี้กัน ทั้งที่ในสังคมควรจะรู้กระบวนการทั้งหมดที่ผู้ต้องขังหรือใครที่
ถูกตัดสินว่าผิดต้องเผชิญ แต่ว่าหนูเกิดมาในชีวิตนี้ไม่ทราบมาก่อนว่าจะ
ต้องท�ำแบบนี้ มีการพูดถึงการตรวจร่างกาย แต่หนูไม่คดิ ว่าต้องท�ำต่อหน้า
แบบนี้ มันรู้สึกว่าสิทธิในเนื้อตัวร่างกายเราถูกพรากไป แล้วหนูก็รู้สึกว่าที่
สังคมไทยไม่เคยรู้มาก่อน เพราะว่าไม่มีใครเคยพูดออกมา ผู้ต้องขังอาจ
จะกลัวโดนประณามว่าเป็นคนผิด คุณสมควรจะโดนแบบนัน้ แล้ว แต่ในจุด
ของหนูมันต่างกัน คือหนูรู้สึกว่าหนูไม่ผิด ในการไปเรียกร้องให้มีการ
ตรวจสอบการทุ จ ริ ต เป็ น หน้ า ที่ ข องพลเรื อ นด้ ว ยซ�้ ำ เป็ น หน้ า ที่ ข อง
ประชาชนทีจ่ ะเรียกร้อง ที่จะกระตุ้นให้รัฐเกิดการตรวจสอบตัวเอง มาเจอ
แบบนีห้ นูกย็ งิ่ รูส้ กึ ว่าหนูตอ้ งออกมาพูดอะไรบางอย่าง เพือ่ ให้สงั คมรูว้ า่ มัน
เกิดอะไรขึน้ ในเรือนจ�ำในทัณฑสถานหญิง ไม่อย่างนัน้ ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้
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ต่อไป คนทีจ่ ะโดนก็คอื ผูต้ อ้ งขังทัง้ หมด ทีไ่ ม่วา่ จะผิดหรือไม่ผดิ พอเข้าไป
ก็ต้องโดนในนั้น ตรงนี้ที่หนูต้องพูด หนูเป็นนักศึกษา แล้วหนูคิดว่ามีคน
ฟังหนูอยู่ หนูพูดออกมาก็มีคนฟังจริง ๆ ขอบคุณทุกคนค่ะ

การชี้ แ จงกระบวนการรั บ ตั ว เข้ า เรื อ นจ� ำ โดยเจ้ า หน้ า ที่ จ าก
ทัณฑสถานหญิงกลาง
สิรพิ ร ชูตกิ ลุ งั (ผูอ้ ำ� นวยการ): ก่อนอืน่ เลยก็ตอ้ งขอโทษน้อง ถ้าเกิด
ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเรือนจ�ำ ตัวเองคงพูดอะไรได้ไม่ดีเท่ากับผู้ปฏิบัติงาน
ท่านก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลในเรื่องของการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ
เชิญผอ.สมสกุล เป็น ผอ.ส่วนปกครอง ซึ่งท�ำหน้าที่โดยตรงกับผู้ต้องขัง
สมสกุล แอลเฟรด (ผู้อำ� นวยการส่วนปกครอง): โดยภาพรวมแล้ว
การปฏิบัติงานของเรือนจ�ำในการรับผู้ต้องขังจากศาล ส่วนใหญ่จะมา
ประมาณ 6 โมงเย็น เวรรักษาการณ์จะมีหน้าทีเ่ ฉพาะและสถานทีท่ กี่ ำ� หนด
ให้ตรวจค้นคือบริเวณสถานพยาบาลซึ่งมิดชิด ส่วนที่ไม่มิดชิดทางเรือนจ�ำ
จัดให้มฉี ากกัน้ เรามีฉากกัน้ ไว้ให้เจ้าหน้าทีใ่ ช้ แต่เจ้าหน้าทีอ่ าจจะบกพร่อง
ในวันที่น้องไป หรือว่าวันอื่น ๆ ซึ่งก็อยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริง เราปฏิบัติ
ตามข้อสั่งการ
ส่วนทีน่ อ้ งบอกว่าน้องมีประกัน ท�ำไมต้องให้นอ้ งเข้ามาข้างในจนจบ
ถึง 2 ทุม่ ทราบว่าตอนนัน้ น้องเข้ามา มีการซักประวัตติ รงประตู หลังจากนัน้
มีการแจ้งว่าประกัน แต่ยื่นประกันมีทั้งได้และไม่ได้ เวลาเราปฏิบัติงานที่
เรือนจ�ำ ผูต้ อ้ งหามีสทิ ธิยนื่ ขอประกัน แต่ทางเรือนจ�ำจะถือว่าได้รบั ต่อเมือ่
เราเห็นหมายศาล เมือ่ หมายยังไม่มา เรือนจ�ำต้องเดินงาน วันนัน้ ศาลทหาร
ส่งเร็ว บ่าย 2 เขาเช็คประวัติแล้วส่งน้องเข้าไปบ่าย 3 ตอนนั้นเจ้าหน้าที่
พักเวร มีเจ้าหน้าที่คุมผู้ต้องขังไปรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล
8 คน คุมงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ในเรือนจ�ำน้อยมาก และเป็นช่วง
252

Making Thai Jails Healthy Prisons

เปลี่ยนผ่าน คือติดภารกิจงานประจ�ำเพื่อรอเวร 4 โมง เจ้าหน้าที่ปกครอง
มีอยู่ 3 ท่าน ซึ่งเขามีภารกิจประจ�ำที่เขารับผิดชอบอยู่ ต้องมาท�ำหน้าที่
ตรวจค้นน้อง คนที่เข้ามาอยู่ข้างในทั้งหมดจะต้องมีสังกัดอยู่ อยู่ภายใต้
การดูแลของใครสักคน จะปล่อยให้น้องนั่งเฉย ๆ ไม่ได้ แล้วเขาก็ไม่ได้
ด�ำเนินการทีเ่ ราบอกคือมีฉากกัน้ หรือเขาจะต้องพาน้องไปจุดทีล่ บั ตากว่านี้
เนื่องจากว่ามันเป็นการท�ำงานที่ไม่ได้เกิดบ่อย ส�ำหรับคนที่กลับจากศาล
ในเวลาเดย์ไทม์ เขาเลยท�ำงานผิดพลาดในตรงนั้น แล้วทราบว่าได้รับ
หมายศาลตอน 1 ทุ่มว่ามีการให้ปล่อย (ประกัน)
กัญจน์รัชต์ แก้วจันทร์ (หัวหน้าสถานพยาบาล): อธิบายให้เข้าใจ
ว่าภารกิจทีส่ ถานพยาบาล ทีน่ อ้ งกรกนกหรือว่าคุณจิตราถูกส่งไป หญิงกลาง
มีผตู้ อ้ งขัง 5,000 มีพยาบาล 4 คน วันทีน่ อ้ งเข้าไปมีพยาบาลอยูใ่ นเรือนจ�ำ
2 คน อีก 2 คนพาผู้ต้องขังไปสถาบันมะเร็ง วันนั้นมีแพทย์เข้าตรวจและ
มีแพทย์เข้าดูผตู้ อ้ งขังประหารชีวติ จากสถาบันกัลยาณ์ฯ ตอนเช้ามีฉกุ เฉิน
คลอดก่อนก�ำหนด ต้องส่งทั้งแม่และลูกไปโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เหลือ
พยาบาล 1 คน ส่วนพยาบาลที่กลับมาก็ต้องดูผู้ต้องขังที่เรือนพัก ยังมี
150 คนที่ไม่สามารถอยู่ในแดนได้ ต้องอยู่ที่สถานพยาบาล ก็เหลือน้อง
คนเดียวที่อยู่ตรงนั้น
แล้วก็ไปช่วงบ่าย 3 โมง พอ 3 โมงปุ๊บน้องก็ไปกับน้องช่วยงาน
ที่คุณด�ำเขาให้ไป ก็จะไปตรวจปัสสาวะ ตรวจสารเสพติด เขาจะต้องบอก
น้องและต้องเซ็นรับทราบว่าได้รับการตรวจแล้ว ผลการตรวจเป็นอย่างไร
เพราะว่าเป็นนโยบายต้องตรวจทุกคนที่มาจากข้างนอก หลังจากนั้นก็จะ
พาน้องไปตรวจภายใน ความเข้าใจของคนทั่วไปคิดว่าการตรวจภายใน
ต้องขึ้นขาหยั่ง ต้องใช้เครื่องมือตรวจเข้าไป ใช้สเปคคูรั่มในการถ่าง แล้ว
ใช้นวิ้ แหย่เข้าไปควานหา แต่การตรวจของเราตรงนีค้ อื ตรวจร่างกายทัว่ ไป
(1) ต้องดูว่าน้องเป็นเพศหญิงจริงหรือไม่ เพราะเคยมีแปลงเพศมาเป็น

การขับเคลื่อน ‘คุกไทย’ สู่ ‘เรือนจ�ำสุขภาวะ’

253

เพศชาย (2) ดูรอ่ งรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ (3) ดูวา่ มีรอ่ งรอย
บาดแผลหรืออะไรหรือไม่ และ (4) เป็นนโยบายว่ามีสารเสพติดหรือมีอะไร
แปะช่องคลอดเข้ามาบ้างหรือไม่ เพราะขนาดให้ลกุ ขึน้ ลุกลงยังเจอไฟแช็ก
ใส่มาทางทวารหนัก แต่การตรวจภายในของที่นี่คือเจ้าหน้าที่พยาบาล
ใส่ถุงมือใช้นิ้วเดียวกดลงไปที่ปลายช่องคลอดข้างล่าง จะได้รู้ว่าในช่อง
ทวารหนักมีอะไรด้วยหรือไม่ นอกจากพัสดีจะมาบอกว่าผิดปกติ ต้องตรวจ
ให้มากส่วนไหน แต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้ต้องขังจะยินยอมทุกคน
เรือ่ งนีเ้ ราท�ำประชาพิจารณ์มานานแล้ว เรือ่ งมาตรฐานสถานพยาบาล
ระบบไม่ได้ถอื ว่าเป็นการตรวจภายใน เป็นการตรวจธรรมดา ถามว่าจ�ำเป็น
จะต้องตรวจถึงขนาดนั้นหรือไม่ ถ้าเราไม่ตรวจทุกคน เกิดผิดพลาดอะไร
ขึ้นมา เคยมีผู้ต้องขังลาวหนีบเอาโทรศัพท์เข้ามา แต่ไปเจอที่แดน พอเจอ
ปุ๊บมันเป็นนโยบาย เจ้าหน้าที่ก็มีความผิด โดนสอบ ก็เลยคิดว่าเราปฏิบัติ
หน้าที่หรือเราก�ำลังละเมิดสิทธิของคนที่เข้ามา ที่เราท�ำงานก็คือแบบนี้
มีนกั ศึกษาปริญญาโทแอบอ้างเข้ามาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ สัมภาษณ์ผตู้ อ้ งขัง
แล้วไปเขียนว่าเราเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ พอสอบข้อเท็จจริงเป็นการอ้าง
เท็จทั้งหมดเลย ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่ไปเผยแพร่ ไปออกสื่อหรืออะไร
ก็กลายเป็นข้อมูลไม่จริง กรณีนี้ที่ทางเรือนจ�ำก�ำลังตอบกลับ
สิริพร: ส�ำหรับในเรื่องตรวจค้น ตอนนี้เลยเป็นที่น่าสนใจ ของทั้ง
ทางกระทรวงและทางกรม ตอนนี้คาดว่าประมาณ 3 เดือนเราก็จะได้
เครื่องสแกนไว้ใช้ ในระหว่างนี้ เราได้มีการก�ำชับในเรื่องของการตรวจค้น
โดยให้เป็นไปตาม Bangkok Rules ตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ทำ� งานในวันที่ 25
เมษายน เราได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้นมา ก�ำลังสอบกันอยู่
เพื่อที่จะรายงานกรมราชทัณฑ์เพื่อพิจารณา
กรกนก: ตอนที่ไปตรวจฉี่เขาไม่ได้แจ้งอะไร แค่บอกให้ฉี่ลงใน
กระปุกนั้น แล้วก็ต้องล้างและไปคว�ำ่ ไว้ที่เดิมเอง คนต่อไปก็ต้องใช้อันนั้น
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ไม่ได้เน้นเรื่องความสะอาด แต่จะเน้นเรื่องการอธิบายขั้นตอน ตอนที่เขา
ให้เซ็นก็ไม่ได้พดู ว่ามันคืออะไร บอกให้เซ็นชือ่ และไปฉีเ่ ลย และไม่ได้แจ้งผล
จิตรา: การให้ถอดเสื้อผ้าที่โล่งแจ้ง ไม่มีฉากกั้น ได้เข้าทัณฑสถาน
หญิ ง 2 ครั้ ง ครั้ ง แรกคื อ ไปฝากขั ง ครั้ ง ที่ ส องคื อ ศาลทหารส่ ง ฟ้ อ ง
ซึ่งกระบวนการทุกอย่างเหมือนกัน เพียงแต่ไม่ได้ขึ้นเรือนนอนเท่านั้นเอง
คือเอาเราไปถอดเสื้อผ้าที่โล่งแจ้ง ไม่มีฉากกั้น ไม่มีห้อง พอพ้นประตู
เข้าไปจะมีตึกสูงแล้วใช้พื้นที่ใต้อาคาร อยากจะย�้ำให้เห็นว่ามันไม่ได้มี
ลักษณะเป็นห้องเลย ยกเว้นห้องพยาบาล ที่จะถามคือเลิกการเขียนเมจิก
บนตัวหรือยัง ท�ำท�ำไม ท�ำไมมีกระบวนการที่ให้คนเรียกผู้คุมว่าแม่แบบนี้
ท�ำไมนักโทษด้วยกันมาบอกว่าเธอต้องท�ำแบบนี้ เรือ่ งคลานกับพืน้ ก็เหมือนกัน
ห้ามยืนเลยโดยเด็ดขาด ถ้าจะไปพบผู้คุม ถ้าคุณไม่คลานเข่า คุณก็ต้อง
ถัดก้นไป ตอนนี้ยังท�ำอยู่หรือไม่ ดิฉันเข้ามา 2 ปีแล้ว อันนี้ที่ดิฉันคิดว่า
คือการละเมิดสิทธิ
กรกนก: นั่งพื้นและยังคงยืน
กฤตยา: ระบบอ�ำนาจในเรือนจ�ำมันฝังรากลึก ประเด็นที่คุณจิตรา
เล่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น แล้วเรื่องเขียนเมจิก ดิฉันคิดว่าควรจะต้องเลิก
ทุกแห่ง ที่เราคุยกันนี้ต้องการให้มันเป็นมาตรฐานที่ท�ำทุกเรือนจ�ำ

ให้ความเห็นและข้อเสนอในการแก้ ไข
โดย รศ.ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์
เป็นเรือ่ งดีทไี่ ด้มาพบปะกัน ท่ามกลางความขมขืน่ ใจหรือว่าความรูส้ กึ
อึดอัดใจของฝ่ายที่ถูกกระท�ำและฝ่ายผู้ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ โดยส่วนตัว
ขอเรียนให้ทา่ นทีไ่ ม่ได้ทราบได้ทราบว่าเป็นนักวิชาการทีท่ ำ� งานวิจยั เกีย่ วข้อง
กับเรือนจ�ำ ท�ำงานมาปีนี้เป็นปีที่ 5 แล้ว ช่วงแรกเป็นการเข้าไปเรือนจ�ำ
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2 ครัง้ เพือ่ ศึกษาเรือ่ งต่าง ๆ ทีห่ ญิงกลางก็ได้เข้าไปคุย ตอนนัน้ ท่านอังคณึง
เป็นผู้อ�ำนวยการ เรื่องที่ท่านเล่ามา ความจริงก็เป็นเรื่องที่ได้ยิน แล้วก็มี
การสือ่ สารออกมาว่ามันมีแบบนี้ แน่นอนว่ามันไม่ได้เกิดขึน้ ณ ทีแ่ ห่งเดียว
ทีนี้ วันนี้ท่านผู้อ� ำนวยการของหญิงกลางได้กล่าวขอโทษที่ท� ำให้รู้สึก
ไม่สบายใจ คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำ� คัญ เป็นนิมิตหมายที่ดี เราเริ่มเข้าใจ
ความรูส้ กึ นัง่ ฟังก็องึ้ ในช่วงหลัง ๆ ของการเข้าไปเรือนจ�ำ เราเข้าไปแบบ
ได้เจอสิ่งที่มันดี มันท�ำให้เรารู้สึกมีความหวังอยู่ในเรือนจ�ำ เพราะว่า
เราก�ำลังด�ำเนินการให้มันเป็นไปตามข้อก�ำหนดกรุงเทพ
เราก�ำลังพูดถึงสิ่งที่ส�ำคัญมาก คือเรื่องของศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ ซึ่งไม่เหมือนกันระหว่างผู้ชายผู้หญิง หรือว่าคนแต่ละคน วันนี้เรา
ได้ยินคุณจิตราพูดจากความรู้สึก แล้วเรารู้สึกไปกับคุณจิตรา แต่ขณะ
เดียวกัน คนที่อยู่กับเรือนจ�ำมาก ๆ บางทีอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไร
ก็แค่นั่งกับพื้น เจ้าหน้าที่หลายแห่งรู้สึกโกรธที่อาจารย์นภาภรณ์พูดเรื่อง
ให้ผู้ต้องขังนัง่ กับพื้นอยู่ได้ ซึ่งก็อธิบายว่าเพื่อความปลอดภัย ชัดเจนว่าจะ
ไม่จู่โจมเจ้าหน้าที่ แต่ ณ วันนี้สังคมเปลี่ยนไปมาก เรือนจ�ำไม่ใช่แดน
สนธยาอีกต่อไป เริ่มเปิดออกสู่สังคมข้างนอก โดยส่วนตัวคิดว่าถึงเวลาที่
ต้องมีการปฏิบตั ิ อย่างในต่างประเทศทีเ่ จริญแล้วเขาจะเรียกผูต้ อ้ งขังว่ามิส
มิสเตอร์ มาดาม ฯลฯ ทุกค�ำ การท�ำแบบนี้คือการเคารพในศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ คือการบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็มีหน้าที่ แต่ขณะเดียวกันคุณก็
เคารพต่อความเป็นมนุษย์ของผูต้ อ้ งขังเช่นเดียวกัน เราต้องเข้าใจว่าความ
รู้สึกระหว่างผู้ต้องขังกับเจ้าหน้าที่ มันเป็นความรู้สึกที่ยากที่จะบรรยาย
เราต้องเริ่มฟังกันแล้วว่าคนที่ก�ำลังต้องเดินเข้าไปเขารู้สึกอย่างไร นั่นคือ
สาระส�ำคัญของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
อยากจะเน้นย�้ำว่า การตรวจในเรือนจ�ำเรียกว่าการตรวจแบบถอด
เสื้อผ้ากับการตรวจภายในร่างกาย แต่เราเรียกกันเองว่าเป็นการตรวจ
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ภายใน แม้แต่การตรวจค้นภายใน กติกาของทั้งข้อก�ำหนดกรุงเทพและ
กติกาที่มีอยู่ทั่วโลกก็บอกว่าจะท�ำก็ต่อเมื่อมันมีความจ�ำเป็น แล้วเอกสาร
ของราชทัณฑ์เขียนว่ามันต้องมีพยานมายืนยันว่าคนผู้นี้น่าสงสัยว่ามีของ
เหล่านี้อยู่จริง ถึงจะมีการตรวจค้นภายในร่างกายได้ ผู้หญิงที่ถูกกระท�ำ
แบบนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไร มีความรู้สึกเจ็บปวด อับอาย ต�่ำต้อย
มันถูกบังคับ คิดว่าควรจะต้องเลิก หลายประเทศมีปัญหาเรื่องการตรวจ
ร่างกายเหมือนกันคือ ผู้หญิงขมขื่นใจที่ต้องผ่านกระบวนการตรวจค้น
ภายในร่ า งกาย และมี ก ารเตื อ นกั น มาว่ า ถ้ า มั น ไม่ จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ก็
ไม่สมควรท�ำ ในเอกสารที่เกี่ยวข้องก็เขียนไว้ว่าผู้ถูกตรวจมีสิทธิปฏิเสธ
เขาต้องรู้ว่าเขามีสิทธิที่จะปฏิเสธ
จากประสบการณ์ที่ได้เข้าไปในหลายแห่ง เขาเลิกตรวจแล้ว เข้ามา
ก็ตรวจค้นทั่วไปแต่ไม่ถึงกับตรวจค้นภายใน เราก็ถามว่าแล้วเรือนจ�ำจะ
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดมากกว่าที่เขาตรวจหรือไม่ ค�ำตอบ
คือ “ไม่” มันก็ดำ� เนินการกันมาได้ เพราะนัน้ โดยส่วนตัวคิดว่ามันเป็นเรือ่ ง
ทีท่ ำ� ได้ แม้วา่ มันจะต้องแลกกับความเหนือ่ ยของเจ้าหน้าทีม่ าก มองว่าควร
จะตรวจค้นภายในร่างกายเมื่อมันมีข้อมูล หรือจ�ำเป็นจริง ๆ และอนุญาต
ให้ ผู ้ ที่ จ ะถู ก ตรวจสามารถปฏิ เ สธได้ คื อ ต้ อ งอธิ บ ายก่ อ นและต้ อ งมี
ความยินยอมพร้อมใจ ซึ่งก็เข้าใจเจ้าหน้าที่ งานมันเยอะ ไม่อยากอธิบาย
แต่มันแลกกันไม่ได้ เราไม่สามารถจะแลกศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์กับ
ความสะดวกเข้าว่าได้ อันนี้ก็ต้องท�ำ สิ่งที่คิดว่าเป็นประเด็นมากแล้วมันก็
เป็นความยากล�ำบากคือการให้คำ� อธิบายในทุกขัน้ ตอนอย่างละมุนละม่อม
ให้เกียรติ
อีกอันหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่ คือ เราไม่ควรจะเอาการตรวจสุขภาพ
มาปนกับการตรวจสิง่ ของต้องห้าม แยกออกไปเลยและยังไม่ตอ้ งท�ำในวันนัน้
กรณีคนที่ยังไม่แน่ใจอาจจะท�ำในวันรุ่งขึ้นก็ได้ และท�ำอย่างมีมาตรฐาน
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ทางการแพทย์ อันนี้จ�ำเป็น เรื่องสุขภาพในข้อก�ำหนดกรุงเทพหมายถึงว่า
ถ้าเป็นวัณโรคที่จะต้องไปอยู่ปนกับคนอื่น มันต้องรีบตรวจ ถ้าเจ้าตัวเขา
ไม่ได้แจ้งเรื่องถูกละเมิดทางเพศ เขาไม่อยากตรวจ มันกลายเป็นว่าเราไป
ตรวจเขา เราไปละเมิดทางเพศเขาพอสมควร ก็ไม่นา่ ท�ำ ไม่นา่ เอาไว้ดว้ ยกัน
ต้องแยกออกจากกัน เรามักจะคิดว่าเราอยู่ภายใต้ความหวาดกลัว ว่าผู้ที่
เดินเข้าเรือนจ�ำจะน�ำสิง่ ของเข้าไปโดยเฉพาะผูห้ ญิงทีเ่ อาใส่เข้าไปในร่างกาย
ตัวเอง มันมีอยู่ แต่มันไม่สามารถจะแลกกับที่เราท�ำอยู่ทุกวันนี้ได้

ให้ความเห็นและข้อเสนอในการแก้ ไข
โดย ชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรือ่ งทีอ่ าจารย์กฤตยาเริม่ ทีเ่ ป็นสาเหตุมาถึงเรือ่ งของในเรือนจ�ำและ
การปฏิบตั ใิ นเรือนจ�ำ ผมเองก็มสี ว่ นเกีย่ วข้องรับรู้ เพราะนโยบายยาเสพติด
เป็นส่วนหนึ่งที่ทำ� ให้เรือนจ�ำเกิดความแออัด แต่การปฏิบัติอย่างที่หลาย ๆ
ท่านสะท้อนมาวันนี้ เจ้าหน้าที่ในเรือนจ�ำมันก็เป็นมาอย่างนี้แต่ดั้งแต่เดิม
100 ปีของกรมราชทัณฑ์มาถึงวันนี้ เรามีหลักการหลายประการที่จะต้อง
ค�ำนึงว่ามันถึงเวลาแล้วทีจ่ ะต้องเปลีย่ น ครัง้ เมือ่ ผมเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์
เมื่อปี 2552 ผมก็มองเห็นแล้วว่าวันนี้ก�ำแพงคุกถูกทลายไปแล้ว สายตา
คนภายนอกเข้ามาเห็น เข้ามารับรู้ สามารถจะสะท้อนให้เราได้ทราบว่า
เราจะต้องเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติอะไรอีกมาก หลักแก้แค้นแทนที่จะหลัก
แก้ไข เราก็ผดิ ไปแล้ว ผมคิดว่ากรมราชทัณฑ์กเ็ ข้าใจ แต่สงิ่ ทีย่ งั ฝังอยูแ่ ละ
ยังติดตามมาจนวันนี้ มันก็ยังไม่หมดไป เพราะนั้นอยากจะฝากว่า
(1) ค�ำว่าสมดุลหรือดุลยภาพระหว่างหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน
หรือศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ กับหลักของการรักษาความปลอดภัย เราต้อง
สร้างให้ได้ ทีส่ ำ� คัญก็คอื เราจะต้องเคารพศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ทีส่ ำ� คัญ
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ยิง่ กว่านัน้ มาตรการ แนวทาง และระเบียบแบบแผนทัง้ หลายทีก่ รมราชทัณฑ์
ออกให้ทั้ง 140 กว่าเรือนจ�ำยึดนั้น เราปฏิเสธไม่ได้ ที่อาจารย์นภาภรณ์
พูดถึงคือเราเป็นผู้ที่เสนอหลักการข้อก�ำหนดกรุงเทพสู่สหประชาชาติ
แล้วทัณฑสถานหญิงกลางคือทัณฑสถานหญิงแห่งแรกทีเ่ ป็นทัณฑสถานหญิง
น�ำร่องในการน�ำข้อก�ำหนดกรุงเทพมาใช้ ต้องฝากเลยว่าต้องท�ำสิง่ นีใ้ ห้มนั
เกิดขึ้นให้ได้ เมื่อเกิดภาพสะท้อนมา เราต้องตรวจสอบให้ได้ว่าเกิดอะไร
ขึ้น แล้วหากเป็นเช่นนั้นจริงก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุง รวมถึงการลงโทษ
ผู้กระท�ำผิดหรือผู้ที่ละเมิด ต้องแสดงให้เห็นว่าการกระท�ำนั้นไม่ถูกต้อง
กรมราชทัณฑ์และทัณฑสถานหญิงกลาง รวมถึงเรือนจ�ำอืน่ ๆ น่าจะ
ต้องช่วยกันพิจารณาผูท้ รี่ อการประกันตัว ถ้าจะปฏิบตั ใิ ห้งา่ ยขึน้ และดีทสี่ ดุ
ควรจะแยกออกให้ชัดเจน จัดที่ควบคุมส�ำหรับผู้ที่รอค�ำสั่งปล่อยประกัน
ต่างหาก ไม่วา่ จะศาลหรือเรือนจ�ำ อันนีถ้ กู ต้องเหมาะสมทีส่ ดุ อีกหลักการ
หนึ่ง การตรวจค้นไม่ใช่จะต้องตรวจค้นแบบเดียวกันทุกคน มีอยู่ในค�ำสั่ง
หนังสือสั่งการของกรมราชทัณฑ์หลายฉบับ ไม่ได้สั่งว่าทุกคนจะต้องได้รับ
การตรวจค้น การตรวจค้นจะต้องท�ำภายใต้ความน่าสงสัย หรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าจะมีการซุกซ่อนของผิดกฎหมายหรือยาเสพติด ถ้าสามารถ
จัดพื้นที่ได้ก็จะท�ำให้เราลดปัญหาเหล่านี้ได้
(2) การตรวจค้นที่บอกว่ามี 3-4 ประเภท ข้อเสนอของอาจารย์
นภาภรณ์ที่ผมว่าดีมากคือ ท�ำอย่างไรที่จะท�ำความเข้าใจกับผู้ที่ได้รับ
การตรวจค้น เพื่ออะไร จะท�ำเป็นป้ายติดไว้ หรืออะไรก็แล้วแต่ ผมคิดว่า
มันเป็นวิธีการที่เราจะท�ำให้ทุกคนที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการควบคุมของ
เรานั้นมีความเข้าใจระดับหนึ่ง คนที่เข้าไปเขาก็มีความกังวลมีความทุกข์
อยู่แล้ว เมื่อจะเจออะไรขอให้มีความสุภาพ ที่ส�ำคัญคือ “บนความเข้าใจ
ทีต่ รงกันว่าจะต้องปฏิบตั อิ ย่างไร” อะไรเป็นสิทธิ อะไรเป็นหน้าที่ เอาให้ชดั
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อีกประการหนึ่งที่ วันนี้ดีใจที่ผอ.มา เพราะว่าเรารับฟังในสิ่งที่เรา
ไม่เคยรับทราบ ผมเองเป็นอธิบดี ผมไม่รู้อะไรอีกเยอะเลย แต่เมื่อได้รู้ว่า
มีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้น เราจะต้องแก้ไขอย่างไร หรือจะต้องด�ำเนินการ
อย่างไรต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ก็ถือว่าเป็นโอกาสดี
สุดท้ายคือมีร่าง พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ ที่ก�ำลังจะผ่านครม. เพื่อไปสู่
สนช. ในเร็ววันนี้ พ.ร.บ. ฉบับนีจ้ ะมีการเปลีย่ นแปลงในหลักการหลายอย่าง
เฉพาะทีส่ อดคล้องกับที่ กสม.ได้มคี วามเห็นไปเมือ่ ปี 2558 ได้แก่ (1) ปรับ
เรื่องของการพันธนาการ (2) การจ�ำแนกประเภทเรือนจ�ำให้สอดคล้องกับ
หลักการสิทธิมนุษยชน (3) สุขภาพอนามัย (4) ผูต้ อ้ งขังหญิง ทีส่ อดคล้อง
กับข้อก�ำหนดกรุงเทพ เป็นสิง่ ทีด่ มี าก วินยั และการลงโทษจะเปลีย่ นแปลงไป
แต่ข่าวไม่ค่อยดีคือ ความฝันที่จะต้องการให้เป็นข้อผูกมัดว่าถ้าเจ้าหน้าที่
ไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงาน รัฐบาลมีหน้าที่ต้องจัดหาให้เพียงพอ กพ.
ไม่เห็นด้วย
เหล่านี้จะเห็นได้ว่ามีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุง อยู่นิ่งไม่ได้
ขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็จะต้องหันมาสนใจในเรือ่ งนี้ หลายเสียงทีส่ ะท้อน
มาชัดเจนมาก เราต้องส่งสัญญาณนี้ไปให้รัฐบาล อย่างน้อยกรมราชทัณฑ์
จะได้รบั สัญญาณเสริมอีกข้างหนึง่ เพือ่ ทีจ่ ะร้องขอในสิง่ ทีข่ าดแคลน ขอเป็น
ก�ำลังใจให้กบั ผูท้ กี่ ำ� ลังจะเข้าไปในเรือนจ�ำ หวังว่าจะได้รบั การต้อนรับ ได้รบั
ความกระจ่างในการปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น
สุนี ไชยรส
อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อย่างที่คุณชาติชายพูดถึง นี่เป็นจุดเด่นอันหนึ่งว่าทัณฑสถานหญิง
กลางกล้าหาญทีจ่ ะมาเผชิญหน้าปัญหา เมือ่ ถูกวิจารณ์กล็ กุ ขึน้ มาทีจ่ ะรับฟัง
อันนีเ้ ป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ี อยากจะตัง้ ข้อสังเกตว่าทัง้ หมดนีไ้ ม่ใช่ความบกพร่อง
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ของใคร ดิฉนั ตกใจทีไ่ ด้ยนิ ว่าจะไปตัง้ กรรมการสอบข้อเท็จจริง ด้วยความ
เห็นใจกับสถานการณ์แออัด เรื่องนี้ไม่ใช่ความบกพร่องเฉพาะราย แต่มัน
เป็นระบบทีพ่ ดู ได้เลยว่าข้อก�ำหนดกรุงเทพ หรือข้อก�ำหนดแมนเดลาแก้ไข
ได้ไม่มาก เพราะในเชิงนโยบายไม่ได้ชว่ ย มันก็แออัดจนเต็มไปหมด เรือนจ�ำ
ทัว่ ประเทศทีอ่ ยูก่ ระจัดกระจายในทีท่ ไี่ ม่มใี ครรับรู้ ยิง่ จะไม่รวู้ า่ เกิดอะไรขึน้
จะโทษคนจัดการในเชิงรูปธรรมอย่างเดียวไม่ได้ เพราะเป็นปัญหาภาพรวม
ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะที่ และยิ่งไม่ใช่ปัญหาของเฉพาะราย
เราพูดกันมาตลอดว่าคุกแออัด แต่สิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นคืออะไร
เราเรียกร้องให้คนประกันตัวมากที่สุด ง่ายที่สุด แต่มันเป็นระบบของ
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งให้คนประกันน้อยที่สุด แล้วเงินประกันก็สูงมาก
คดีชาวบ้าน คดีสารพัด แพงมากหมดเลย แล้วก็ไปกองกันอยู่
ความฝันที่ทัณฑสถานหญิงท�ำไม่ได้คือให้แยกแดนคนประกันตัว
มันแน่นแทบจะนั่งบนหัวกันอยู่แล้ว ไม่มีที่จะไป ปัญหาใหญ่คือทัศนะที่
สังคมมองคนถูกจับไม่ค่อยจะดี ที่เราบอกว่ากรุณาแจ้งก่อนแล้วก็ให้เขา
เซ็นยินยอม เป็นไปไม่ได้ ดิฉันบอกตรง ๆ ในฐานะคนเคยเข้าคุก เพราะ
ว่าคนอยูใ่ นคุกจะรูส้ กึ ว่าใครจะไปกล้า อ�ำนาจของการต่อรองของผูต้ อ้ งขัง
กับผู้คุมมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เรื่องคลานกับพื้น คุกเข่า อะไรก็ตาม
มันเป็นมาอย่างนีต้ ลอด ดิฉนั อยากจะเปรียบเทียบข้ออันหนึง่ ซึง่ ฟังแล้วอาจ
จะไม่สบายใจเพิม่ ขึน้ ต้องสรุปว่าสถานการณ์ทกี่ ระท�ำต่อผูห้ ญิงหนักกว่าเดิม
ดิฉันเข้าไปเมื่อปี 2519 ในคดีคอมมิวนิสต์ ดิฉันก็บอกว่าเป็นคดีการเมือง
ไม่ยอมนั่งพื้น เรียกร้องขอนั่งโต๊ะ ก็ได้โต๊ะตัวหนึ่งเก้าอี้ตัวหนึ่ง แล้วดิฉัน
บอกไม่ยอมตรวจภายใน ตรวจช่องคลอด เขาก็ไม่ตรวจ แต่ดฉิ นั ถูกขาใหญ่
ในคุกซ้อม หนักพอสมควร พอปี 2530 ดิฉันถูกจับข้อหาคอมมิวนิสต์อีก
มีลูกเข้าไป 4 เดือน พูดตรง ๆ ว่าไม่กล้างอแง เพราะคราวที่แล้วงอแง
แล้วถูกซ้อมในคุก เพราะนัน้ ความรูส้ กึ เราก็คอื ยอมให้ตรวจภายใน มีลกู อ่อน
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ก็ไปอยู่ในแดนแม่ลูกอ่อน แต่จากที่ฟังคุณจิตรากับน้องปั๊บว่ากระบวนการ
เข้มงวด หมุนซ้ายหมุนขวาหลายรอบ ออกมายังถูกหมุนในสภาพเปลือย
คิดว่าเป็นสถานการณ์ที่แย่กว่าเดิม เพราะแต่ก่อนนั้นไม่มี
โดยสรุปคือการตรวจภายในหรืออื่น ๆ มันฝังทัศนะแบบเดิมที่กลัว
ว่าคนจะเอาของมาซ่อน ดิฉันเรียกร้องว่าเราจะต้องยกเลิกแบบนี้ เพราะ
ว่าคุกชาย คุกสารพัด ยาเสพติดก็ยังเข้าไปได้ มันไม่ใช่ปัญหาว่ามีผู้หญิง
ซ่อนเข้าไปในช่องคลอดแล้วท�ำให้ยาเสพติดระบาด เราคงไม่สามารถเอา
รายหนึ่งที่เจอเมื่อ 5 ปีที่แล้วเอามาเป็นมาตรการเหมารวม แล้วก็บอกว่า
ต้องจัดการกับผูห้ ญิงทุกคน ดิฉนั เสนอไม่ให้ตรวจเลย นอกจากกรณีจำ� เป็น
ที่บอกว่ามีหลักฐานบางอย่าง เราต้องไม่คิดว่าคดียาเสพติดไม่ยกเว้น
ยกเว้นคดีการเมือง ยกเว้นคนระหว่าง อย่างนี้คิดว่ายังไม่แฟร์ ยังไม่ใช่
หลักสิทธิมนุษยชน เมือ่ เราประเมินสถานการณ์ภาพรวมแล้วคิดว่าการตรวจ
แบบนี้มันไม่ได้ช่วยแก้อะไร ต้องตั้งค�ำถามว่ามันบรรลุผลอะไร แล้วตั้งขึ้น
มาด้วยวัตถุประสงค์อะไร วิธีนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนก็จะปลอดภัย ไม่ต้อง
มาวุ่นวายอยู่กับกระบวนการนี้ ทัณฑสถานหญิงเป็นเพียงหนึ่งเท่านั้นแล้ว
เรือนจ�ำหญิงทั้งหมดจะเป็นอย่างไร
ขอฝากไว้อกี จุดว่า คนท้อง แม่ลกู อ่อน ความจริงกระทรวงยุตธิ รรม
กับสังคมไทยเคลื่อนกันมาพอสมควรแล้ว เราจะจัดการอย่างไรที่จะเอา
คนท้องออกให้มากที่สุด แม้นแต่แม่ลูกอ่อนหรือเด็กอ่อน สิ่งที่อยากจะย�้ำ
คือ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องยกเลิกกระบวนการนี้ทุกคุกทุกเรือนจ�ำ
รัฐบาลต้องเข้าไปช่วยในเชิงนโยบายถึงจะท�ำให้สถานการณ์ของเรือนจ�ำ
เปลี่ยนแปลง เพราะว่ามันเกินก�ำลังความสามารถที่ผอ. หรือเจ้าหน้าที่
จะจัดการกับคนล้นคุก จัดการกับความแออัด
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
สิ่งที่ดิฉันอยากจะสนับสนุนและยืนยันคือว่า ไม่อยากให้มีการตรวจ
ลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นอีกเลย ไม่ว่ากับเพศไหน ผู้ชายล้วงก้น ผู้หญิงล้วง
ช่องคลอด หรือว่าเพศหลากหลาย อะไรอย่างนี้ คือยืนยันแบบเดียวกับ
คุณสุนี ราชทัณฑ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงมาก หลังจากที่มีข้อก�ำหนดกรุงเทพ
ข้อก�ำหนดแมนเดลา มีการปรับปรุงอะไรมาก ท�ำเป็นลักษณะโครงการ
น�ำร่อง เป็นเรือนจ�ำต้นแบบ แต่ก็อาจจะยังไปไม่ถึงที่สุดที่เราอยากเห็น
ในประเด็นสิทธิมนุษยชน แต่กว่า 150 เรือนจ�ำที่อยู่ในประเทศไทย
การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างช้า
ดิฉันไม่ได้พูดกับหญิงกลางอย่างเดียว เพราะไม่ใช่ความรับผิดชอบ
ของท่านอย่างเดียว คิดว่ามันเป็นความรับผิดชอบของผู้ก�ำหนดนโยบาย
มาตรฐานส�ำหรับตัดสินใจที่จะท�ำให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติว่าจะไม่มี
สิง่ เหล่านีเ้ กิดขึน้ แล้ว อย่างรัฐมิชแิ กน ประเทศสหรัฐอเมริกา พอมีการร้องเรียน
ลักษณะนี้ เขายกเลิกวิธีตรวจแบบนี้เลยเพราะว่ามาตรการมันชัด แล้วเรา
บอกว่าให้ตรวจเมือ่ มีความจ�ำเป็นจริง ๆ มันก็จะมีการตีความ ความจ�ำเป็น
มันตีความกันอย่างไร ใครจะเป็นคนตีความ แล้วมันท�ำให้เกิดปัญหาอีก
มากมาย การตรวจลักษณะอย่างนีเ้ ป็นประเด็นเรือ่ งของยาเสพติดเป็นหลัก
แล้วก็เป็นวิธีการที่ไม่ได้สัดส่วนหรือไม่สมดุลกับการรักษาความปลอดภัย
คือไม่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน อยากจะย�้ำว่าคนตัดสินใจ คนก�ำหนด
นโยบาย ต้องก�ำหนดมาตรฐานว่าไม่มีการตรวจลักษณะอย่างนี้อีกแล้ว
หากมีการละเมิดฝ่าฝืน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คนใดคนหนึ่ง หรือ
กระทั่งใช้มือของผู้ต้องขังด้วยกันในการกระท�ำ ก็ถือว่าเป็นความผิดทาง
วินยั ทีค่ วรจะได้รบั การจัดการ เราถึงจะจัดการเรือ่ งนีไ้ ด้ เพราะการเปลีย่ น
วิธีคิดซึ่งฝังการใช้อ�ำนาจเหนือมันเปลี่ยนยาก มันต้องใช้ระเบียบวินัย
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แบบใหม่มาจัดการ ซึ่งดิฉันคิดว่าข้อก�ำหนดกรุงเทพ และข้อก�ำหนดแมน
เดลาเปิดโอกาสให้รื้อระบบและการปฏิรูปราชทัณฑ์ในประเทศไทย

ช่วงแลกเปลี่ยนและถามตอบ
อัจฉรา อัชฌายกชาติ: เรียนถามท่านผู้อ�ำนวยการ/ทีมงานถึง
การสอบข้อเท็จจริง อยากทราบว่าระยะเวลาในการสอบข้อเท็จจริงจะได้
ผลการสอบสักเมื่อไร อย่างไร และบทลงโทษ ค�ำถามที่สอง ท่านบอกว่า
กระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ ได้สั่งการให้มีเครื่องไบโอบอดี้สแกน
ให้พร้อม ไม่ทราบว่าพร้อมติดตั้งได้เมื่อไร อย่างไร ขอเป็นรูปธรรม
พัชรพล ศักรางกูร (ส่วนมาตรการควบคุมผูต้ อ้ งขัง ส�ำนักทัณฑวิทยา):
ขณะนี้กรมราชทัณฑ์ก�ำลังเตรียมจัดหาเครื่องบอดี้สแกนแบบเอกซ์เรย์มา
เพื่อจะแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง ท่านอธิบดีกอบเกียรติเห็นชอบในหลักการ
เสนอบันทึกไปแล้ว ขณะนี้อยู่ที่กองแผนงาน
สิริพร ชูติกุลัง: ทราบว่าไม่เกิน 3 เดือน จะมาติดตั้งเครื่องบอดี้
สแกนที่หญิงกลาง ส�ำหรับการสอบข้อเท็จจริง ทางเรือนจ�ำตั้งกรรมการ
ก�ำลังสอบอยู่ จะรีบให้เสร็จโดยเร็วที่สุด แต่เนื่องจากว่ามีผู้เกี่ยวข้องเยอะ
ไม่น่าจะเกิน 10 วัน แล้วจะเสนอให้กรมราชทัณฑ์เป็นผู้พิจารณา
สุ เ พ็ ญ ศรี พึ่ ง โคกสู ง : ฟั ง ไปนาน ๆ รู ้ สึ ก ว่ า เป็ น เวที ต รวจสอบ
การละเมิดสิทธิ เราต้องพูดกันด้วยความเข้าใจและร่วมมือกันแก้ปัญหา
เห็นด้วยกับอาจารย์สุชาดาในเรื่องการตรวจภายใน ตรวจช่องคลอด อันนี้
หมิ่นเหม่ต่อการกระท�ำความผิดทางกฎหมายอาญา มาตรา 276 ใช้สิ่ง
อื่นใดกระท�ำต่อช่องเพศ แล้วถ้าหากว่าการกระท�ำนั้นเกิดอยู่ในที่ควบคุม
ของราชการ ผู้มีหน้าที่ควบคุม พัสดี หรือผอ.ราชทัณฑ์ ท่านต้องกลับไป
ปรับปรุงแก้ไข น่าจะต้องมีการยกเลิกการตรวจภายใน การตรวจช่องคลอด
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แม้จะมีเหตุผลที่ยกมาก็ตาม เข้าใจว่ามีพยาบาลอยู่ด้วย การตรวจทาง
นิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการตรวจภายใน ไม่ใช่ว่าใครก็ตรวจ ถึงแม้จะ
เป็นผู้มีหน้าที่ แต่ไปกระท�ำต่อเนื้อตัวและสิ่งที่เป็นความละเอียดอ่อน
ด้วยเหตุอันนี้ก็หมิ่นเหม่ อยากเห็นว่าทุกเรือนจ�ำ ทุกทัณฑสถาน มีการ
ดูแลผู้ต้องขังมีการด�ำเนินการอย่างค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
วชิ ร วิ ท ย์ สร้ อ ยสู ง เนิ น (สถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสั น ติ ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหิดล): ถ้าผู้ต้องโทษเป็นประจ�ำเดือนผู้คุมจะตรวจอย่างไร
และมี ข้ อ ยกเว้ น อะไรบ้างที่ผู้ต้องโทษนั้น จะไม่ ได้ รับการตรวจภายใน
แม้กระทั่งที่ต้องหมุนตัวก็ตาม หมายถึงว่าผ่านไปเลย มีหรือไม่
ชลธิ ช ชื่ น อุ ร ะ (สถาบั น เพื่ อ การยุ ติ ธ รรมแห่ ง ประเทศไทย):
อ่านแนวทางปฏิบัติที่กรมราชทัณฑ์ออกมาแล้วอยากทราบว่า ที่จริงมี
แนวทางปฏิบัติอยู่แล้วว่าควรจะตรวจค้นกรณีใดบ้าง อยากถามว่าในทาง
ปฏิบตั เิ รือนจ�ำได้ใช้บนั ทึกตรวจค้นทุกครัง้ เมือ่ มีการตรวจค้นภายในร่างกาย
หรือไม่ บันทึกพวกนี้มันถูกส่งไปที่ส่วนกลาง หรือว่าเราท�ำอย่างไรกับ
มันหรือไม่
อุษา เลิศศรีสันทัด (มูลนิธิผู้หญิง): จากกรณีน้องปั๊บท�ำให้มีการ
ระงับเรื่องการตรวจข้างในชัดเจน คิดว่าเป็นตอบสนองที่ดี ทีนี้ท�ำอย่างไร
ในเรือนจ�ำถึงจะมีระบบร้องเรียนในกรณีที่เขาถูกกระท�ำ ถูกละเมิด เช่น
แกล้งให้ผ้าถุงหลุด หรือที่มีการซ้อม อย่างที่พี่สุนีบอกพอเข้าไปแล้วก็เจอ
ขาใหญ่ การละเมิดซึง่ เกิดขึน้ โดยเจ้าหน้าทีบ่ างคน แล้วผูต้ อ้ งขังจะสามารถ
ร้องเรียนได้อย่างไรที่จะไม่ถูกแกล้งกลับไปอีก เพราะอย่างที่หลาย ๆ คน
จะบอกว่ า ออกมาแล้ ว ยั ง ไม่ ก ล้ า พู ด เลย ดิ ฉั น ท� ำ งานกั บ หญิ ง ย้ า ยถิ่ น
ถูกกระท�ำ ถูกละเมิดในคดียาเสพติดทั้ง ๆ ที่ตัวเองไม่ได้ท�ำเยอะมาก
หลายคนออกมาสติฟน่ั เฟือนเลย เราจะมีระบบร้องเรียนทีม่ หี ลักประกันให้
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คนทีถ่ กู กระท�ำสามารถเข้าถึงการคุม้ ครองได้อย่างไร จะมีระบบทีไ่ ม่ให้เขา
ถูกแก้แค้นโดยคนกระท�ำได้อย่างไร
สมสกุล แอลเฟรด: ตอบค�ำถามคุณชลธิชในเรือ่ งบันทึกการตรวจค้น
ทางเรือนจ�ำได้มกี ารจัดบันทึกการตรวจค้นทุกวัน มีรายชือ่ ผูต้ อ้ งขัง ผลการ
ตรวจค้นร่างกาย ผลการตรวจปัสสาวะ ผลการตรวจทุกออ่าง ลงนามด้วย
ทั้งพัสดีและเวรผู้ใหญ่อยู่ประจ�ำ เท่าที่ผ่านมา ไม่มีใครปฏิเสธ แต่ถ้าเกิด
ว่าเขาปฏิเสธ แล้วเป็นบุคคลที่น่าสงสัย เราจะต้องให้อยู่ที่สถานพยาบาล
รอสังเกตเขาดู
นภาภรณ์ หะวานนท์: รู้สึกว่าเราก�ำลังพูดสับสนปนกันหลายอัน
คือสิทธิของการปฏิเสธการตรวจภายในร่างกาย ซึ่งเท่าที่รู้มา หญิงกลาง
ก็ท�ำกับทุกคนด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เพราะนั้นเป็นค�ำถามว่าเรา
เคยแจ้งสิทธิหรือไม่ หญิงกลางเขายอมรับว่าเขาไม่ทำ� อีกแล้ว แต่มคี �ำถาม
ว่าที่อื่นมีหรือไม่ เลยอยากจะขอให้หญิงกลางช่วยเป็นตุ๊กตาว่าถ้าเราจะ
ยกเลิก มันต้องปฏิบตั อิ ย่างไร ประกาศออกไป หรือว่าอะไรอย่างนี้ หลาย ๆ
แห่งแทบจะไม่ได้อ่านเลย คือไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไร เพราะนั้นจึงอยาก
เรียนถามว่าถ้าทุกแห่งจะต้องเลิกหมด มันมีความเป็นไปได้หรือไม่
กฤตยา อาชวนิจกุล: หญิงกลางยืนยันอีกครัง้ หนึง่ ว่าได้เลิกการตรวจ
ภายในร่างกายไปแล้ว แต่ยังให้มีการลุกนั่งในผ้าถุง สัญญาว่าจะมีฉากกั้น
หรืออยู่ในที่ลับตาคน
กัญจน์รัชต์ แก้วจันทร์: ฉากกั้นมีแล้ว คือสถานพยาบาลด้านล่าง
มีห้องสังเกตอาการคนป่วย อันนี้ท�ำฉากกั้นที่เหมือนโรงพยาบาล ตรงนั้น
เอาเตียงออก เป็นม่านรูดไปเลย เดิมมีอยู่แล้ว แต่ปรับปรุงยังไม่เสร็จ
สมสกุล แอลเฟรด: ห้องนี้ใช้เป็นที่ตรวจค้นและเป็นที่สังเกตอาการ
ด้วย เนือ่ งจากหญิงกลางมีสถานทีท่ จี่ ะต้องตรวจค้นหลายที่ บางทีไ่ ม่ลบั เฉพาะ
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แล้วจะมีฉากให้ จะเป็นอย่างนัน้ ทีน่ อ้ งปับ๊ บอกว่าท�ำไมต้องมีการตรวจค้น
หลายครัง้ ในความเป็นจริง เจ้าหน้าทีไ่ ม่ได้อยากท�ำ แต่เป็นความรับผิดชอบ
สมมติว่าเจอสิ่งของต้องห้ามก็ต้องไล่ความผิดในแต่ละจุด ณ ตอนนี้สิ่งที่
เปลีย่ นแปลงคือ เราเปลีย่ นจุดตรวจค้น ไม่ตรวจในแดนแรกรับแล้ว เราให้
เจ้าหน้าที่ที่ตรวจแดนแรกรับออกมาตรวจร่วมกันกับข้างนอกด้วย
การตรวจขาออกเป็นเหตุผลในการท�ำงานดั้งเดิมว่ามีการเอาอะไรที่
ซุกซ่อนไว้ข้างในออกมาบ้างหรือไม่ แล้วมันก็อาจจะมีการฝากอะไรไปกับ
คนออกด้วยหรือไม่ ตามระเบียบของเราแล้ว สิ่งของต้องห้ามของเราคือ
น�ำเข้ามา มีอยู่ น�ำออก ระเบียบของราชทัณฑ์มนั ผูกมัด ส่วนถ้ามีรอบเดือน
ก็ให้ถอดแต่เสื้อผ้า
ชาติชาย สุทธิกลม: เรื่องตรงนี้ตอบยาก แต่ผมขอหลักการตรงนี้
เราก�ำลังพูดหลายเรื่องปนกัน 3 เรื่อง (1) คนที่เข้าไปในแดนต่าง ๆ ของ
เรือนจ�ำต้องรับการตรวจค้นทุกคน วิธีการตรวจค้นของผู้ชายกับผู้หญิงก็
คล้าย ๆ กัน ของผูห้ ญิงนีผ่ มเข้าใจว่าวิธที ใี่ ห้อยูใ่ นโสร่งคือวิธที คี่ ดิ ว่าดีทสี่ ดุ
เพราะมันมีอีกวิธีคือ ต้องแตะตัว ตรวจค้นตามตัว หรือตามมาตรการนี้
ก็จะบอกว่าให้แต่ละคนเปิดเผยส่วนทีน่ า่ ซุกซ่อนได้ดว้ ยตัวเอง มันไม่มวี ธิ ไี หน
ดีที่สุด อันไหนเหมาะสมที่สุดก็จะใช้อันนั้น นี่คือการตรวจค้นต้องตรวจ
ทุกคน (2) จะตรวจลึกเข้าไป คือตามซอกตามมุมต่าง ๆ นั้น มันต้องมี
ข้อสงสัย รวมไปถึงการให้ลกุ นัง่ ต้องอยูใ่ นชัน้ ของข้อสงสัย และ (3) เชือ่ แล้ว
ว่ามีแน่ ถึงจะตรวจภายใน
ที่ผมพูดเป็นข้อเสนอของกสม. ชุดที่ 2 เมื่อประมาณ 1-2 ปีมาแล้ว
ว่าการที่ผู้ต้องขังมาจากศาลหรือมาจากที่ไหนก็แล้วแต่ ไม่ได้หมายความ
ว่าทุกคนจะถูกตรวจภายในหมดทุกคน ตรวจได้เฉพาะคนที่มีเหตุอันควร
สงสัย หรือเชื่อได้ว่าจะมีของซุกซ่อน นี่เป็นข้อเสนอที่กรมราชทัณฑ์เองรับ
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และบอกว่าถูกต้องแล้ว คือไม่สามารถที่จะเรียกตรวจ 1, 2 และ 3
ทุกคนได้
นภาภรณ์ หะวานนท์: ที่ต้องสงสัย ไม่ใช่ว่าอยู่ดี ๆ เจ้าหน้าที่สงสัย
มันต้องมีเอกสารหลักฐานที่ต�ำรวจแจ้งมาทางเรือนจ�ำเลยว่า คนนี้น่าจะมี
หากถามว่าให้เลิกไปเลยได้หรือไม่ ถ้าเกิดมีขึ้นมา เราต้องยอมรับข้อนี้
เรื่องนี้ทางกฎหมายมันก็ต้องยกเว้นเอาไว้พอสมควร ที่สนามบินก็มีตรวจ
เหมือนกัน เพียงแต่ว่าต้องท�ำด้วยความระมัดระวัง รอบคอบมาก ๆ และ
ไม่ใช่ท�ำไปทั่ว
กฤตยา อาชวนิจกุล: อยากถามความรู้สึกของทางเจ้าหน้าที่ที่ต้อง
ท�ำงานตรงนี้
กัญจน์รัชต์ แก้วจันทร์: ความรู้สึกของตัวเองในฐานะพยาบาล
วันหนึ่งในขังหญิงมีเกิน 100 คน ทุกวันที่ออกศาล บางวัน 150-200 คน
ยิ่งตอนนี้คดีโรฮิงญาไปตั้งแต่เช้าประมาณ 200 แล้วก็มีรับใหม่อีก ถามว่า
เจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่เวร 1 คน ไม่มีใครอยากจะไปท�ำตรงนี้เลย ตอนนี้
น้องพยาบาลมี 4 คน เขียนลาออกไปแล้ว 1 ย้าย 2 ไม่มีใครอยากท�ำ
เจ้าหน้าที่หมดก�ำลังใจ ไม่เอาแล้ว “ท�ำไมเดี๋ยวนี้ยากขึ้น อยู่ยากขึ้น
หนูไม่เอาแล้ว ชีวติ หนูพอเพียง หนูลาออก” เราไม่ได้วา่ จะต้องเรียกฉันแม่นะ
จะต้องมาคลานเข่า ไม่มีใครมาบอกว่านั่งลง นั่นสมัยโบราณแล้ว
สิรพิ ร ชูตกิ ลุ งั : อยูเ่ รือนจ�ำมา 39 ปี ได้เห็นเรือนจ�ำ ได้เห็นผูต้ อ้ งขัง
ได้เห็นผูค้ มุ มากมาย ในความรูส้ กึ ของตัวเอง ชีวติ ผูค้ มุ เราท�ำงานท่ามกลาง
ความกดดัน เราอยู่ตรงกลาง นโยบายข้างหนึ่ง นโยบายอีกข้างหนึ่งมา
เราไม่รู้จะท�ำอย่างไร นโยบายเรื่องห้ามสิ่งของต้องห้ามเข้าในเรือนจ�ำ
ไม่ได้มีแค่โทรศัพท์ มันไปถึงซิมการ์ด อุปกรณ์ ซึ่งเดี๋ยวนี้มันเล็กมาก แล้ว
เราตรวจเราก็โดน เราไม่ตรวจ มีของขึน้ มาเราก็โดน นโยบายเรือ่ งน�ำ้ ตอนนี้
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ตัวชี้วัดมาใหม่ ลดค่าน�้ำ 10% เราก็จะโดนอีก ต้องให้ผู้ต้องขังลดการ
ใช้นำ�้ 10% จากจ�ำนวนเงินทีเ่ ราจ่ายทุกเดือน ผูต้ อ้ งขังต้องร้องเราแน่นอน
แต่ถ้าเราไม่ลด ตัวชี้วัดเราก็ไม่ได้ เราท�ำงานไม่มีประสิทธิภาพ
เราพูดจะมีใครฟังเราบ้างหรือไม่ แม้แต่นักศึกษาที่ท�ำวิทยานิพนธ์
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยใหญ่โตแห่งหนึ่ง ยังเอาไปเขียนหลักการและ
ปัญหา จากการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังและผู้คุม เรือนจ�ำเป็นอย่างนี้ เลวร้าย
หมดทุกอย่าง แต่พอเช็คแล้ว ไม่เคยได้เข้ามาในเรือนจ�ำเลย มีการบอก
ด้วยว่า มีการแจงแบบพรีเทสต์มาแล้ว 30 ชุด ค่าความเชื่อมั่นคือ 0.7
ตอนนี้อยู่ระหว่างที่จะมาขอแจกแบบสอบถาม เราอ่านเจอ ถามผู้คุม ก็ไม่
เคยให้สัมภาษณ์ คือเราเองก็โดนปรักปรําป้ายสีให้ความชั่วร้ายทั้งหลาย
มาอยู่ที่เรา เพื่อที่จะให้คนสนใจวิทยานิพนธ์เขา ตอนนี้ก�ำลังท�ำหนังสือ
ไปถึงคณบดีเขาให้ตรวจสอบกันดู
ผู้คุมก็ไม่ใช่ว่าไปบอกผู้ต้องขังว่าฉันเป็นแม่ เธอ ๆ ต้องเรียกฉันแม่
เธอต้องนั่งกับพื้น ไม่มี ตอนเข้าเรือนจ�ำ ผู้ต้องขังนั่งเก้าอี้ทุกครั้ง ไม่เคย
ให้นั่งพื้น แล้วไม่เคยให้ผู้ต้องขังเรียกว่าแม่ด้วย แม้แต่ผู้ต้องขังชาว
ต่างประเทศ เราก็พยายามท�ำความเข้าใจตลอด ไม่ว่าเรื่องอะไร คือ
คนข้างนอกก็ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีคนเขียนเกี่ยวกับเรื่องเรือนจ�ำ
ผู้คุมก็เสียหาย แต่เราจะไปพูดอะไรก็ไม่มีใครฟัง
ขอฝากไว้ว่าตัวดิฉันเองเกิดมาจากกรมราชทัณฑ์ รักกรมราชทัณฑ์
และเป็นราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีความรักในอาชีพ และ
พยายามที่จะท�ำให้ดีที่สุดต่อไป ทุกอย่างจะแก้ไขให้ได้ และในฐานะของ
ผู้หญิงคนหนึ่งด้วย
กฤตยา อาชวนิจกุล: ขอบพระคุณมากค่ะ อย่างไรก็ตามดิฉนั คิดว่า
วันนีเ้ ราได้มาแลกเปลีย่ นอย่างกัลยาณมิตร และมาเล่าสูก่ นั ฟังถึงสถานการณ์
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ในเรือนจ�ำหญิงหลาย ๆ เรือ่ ง อย่างเรือ่ งการเขียนเลขบนตัว ดิฉนั คิดว่าถ้า
ไม่จำ� เป็นน่าจะเลิกได้ เพราะมันไม่ได้เป็นข้อบังคับหรือข้ออะไร ข้อเท็จจริง
คือเจ้าหน้าทีท่ ำ� งานยาก เนือ่ งจากว่าผูต้ อ้ งขังมีมาก จ�ำนวนเจ้าหน้าทีม่ นี อ้ ย
ผู้ต้องขังต้องอยู่ในเรือนนอนวันละ 14 ชัว่ โมง ข้างนอก 10 ชั่วโมง เพราะ
นั้นปัญหามันเยอะ พอฟังปัญหาเรื่องน�้ำก็สะดุ้ง เพราะดิฉันไปเก็บข้อมูล
บางแห่งให้น�้ำอาบ 8 ขัน ซึ่งเยอะแล้ว บางแห่ง 7 ขัน หน้าแล้งเขาให้
5 ขัน พอมาเจอลดค่าน�ำ้ 10% ดิฉนั คิดว่าท�ำร้ายทัง้ เจ้าหน้าทีแ่ ละผูต้ อ้ งขัง
เพราะเป็นนโยบายที่ไม่เป็นจริง
ดิฉันคิดว่าเราได้เรียนรูเ้ ยอะ แล้วสิง่ เหล่านี้ในการพูดคุยวันนีห้ วังว่า
จะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอของ กสม. ที่ท่านชาติชายพูดถึง
น่าสนใจในเรือ่ งการค้นตัว พวกนีเ้ ป็นหลักฐานทีจ่ ะท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในเชิงปฏิบตั ิ ทัง้ ท�ำให้สทิ ธิของผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ำได้รบั การปรับปรุงดูแลดีขนึ้
ในวันนีข้ อกราบขอบพระคุณทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทัณฑสถาน
หญิงกลางที่กรุณามาร่วมรายการ ผู้รับฟังทุกคน วิทยากรทุกท่าน และ
อนุกรรมการด้านสิทธิสตรี ของ กสม. ขอเชิญคุณอังคณา ในฐานะเป็น
ประธานกล่าวปิดการประชุม

กล่าวปิดประชุม
โดย อังคณา นีละไพจิตร
อย่างที่บอกว่าเราอยากหาความร่วมมือ อยากท�ำงานร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์ เห็นหน้าท่านผอ. ก็เห็นใจ ในฐานะประธานอนุฯ สตรี ให้กำ� ลัง
ใจเต็มที่ อยากท�ำงานด้วย เข้าใจว่าเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งระดับนโยบายทีจ่ ะต้อง
แก้ไขทั้งประเทศ อาจจะต้องมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น
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ผูห้ ญิงหลายคนพอถูกจับ คิดว่าตัวเองน่าจะผิด ไม่กล้าเถียง ไม่กล้า
ปฏิเสธ คิดว่าตรงนี้ต้องให้ความรู้ให้การศึกษากับทุกคนด้วย ดิฉันหวังว่า
ระหว่างการรอบอดีส้ แกน ซึง่ เชือ่ ว่ามันจะไม่พร้อมกันทัว่ ประเทศ อยากจะ
เห็นทางราชทัณฑ์มมี าตรการชัว่ คราวทีจ่ ะไม่ตอ้ งเอาผูห้ ญิงมาตรวจภายใน
ดิฉันเองเป็นอดีตพยาบาลประจ�ำห้องฉุกเฉิน ท�ำคลอดกันบางทีเยอะ ๆ
อย่างที่น้องพูด ไม่ได้อยากล้วงอะไรใคร พูดตรง ๆ ก็แบบลูกเขาลูกเรา
ดิฉันเองถ้าเป็นลูกเราก็คงทนไม่ได้เหมือนกัน
ทุกสิง่ ทีท่ กุ ท่านได้ให้ความเห็นในวันนี้ ถือว่ามีประโยชน์และมีคณ
ุ ค่า
อนุกรรมการด้านสิทธิสตรี จะรวบรวมและใส่ไว้ในรายงาน เราคงท�ำเป็น
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอขอบพระคุณทุกท่าน
หวังว่าเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงร่วมกัน
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หมายเหตุ
กรมราชทัณฑ์ได้ตดิ ตัง้ เครือ่ งตรวจค้นบุคคลและสิง่ ของแบบเอ็กซเรย์
หรือบอดี้สแกนที่ทัณฑสถานหญิงกลาง ซึ่งเป็นทัณฑสถานหญิงแห่งเดียว
ที่มีเครื่องบอดี้สแกน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เครื่องบอดี้สแกน
เป็นเครือ่ งตรวจร่างกายแบบประสิทธิภาพสูงทีต่ รวจร่างกายบุคคลได้อย่าง
ละเอียด รวมถึงภายในจุดซ่อนเร้นของอวัยวะ เช่นเดียวกับทีใ่ ช้ในสนามบิน
ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องการตรวจค้นร่างกายที่มักมีประเด็นวิพากษ์
วิจารณ์และร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงอยู่เสมอ
และป้องกันการซุกซ่อนสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในเรือนจ�ำ โดยก่อนหน้านี้
กรมราชทัณฑ์ได้ตดิ ตัง้ เครือ่ งเอกซเรย์บคุ คล หรือบอดีส้ แกนในเรือนจ�ำอืน่ ๆ
แล้วหลายแห่ง ได้แก่ เรือนจ�ำความมัน่ คงสูง 4 แห่ง (เรือนจ�ำกลางระยอง
เรือนจ�ำกลางคลองไผ่ เรือนจ�ำกลางคลองเปรม และทัณฑสถานบ�ำบัด
พิเศษกลาง) เรือนจ�ำกลางสงขลา เรือนจ�ำกลางนครศรีธรรมราช เรือนจ�ำ
กลางพิษณุโลก เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพฯ เรือนจ�ำกลางชลบุรี และทัณฑสถาน
หญิงกลาง (จากเดิมที่จะติดตั้งที่เรือนจ� ำกลางขอนแก่น) นอกจากนี้
ยั ง มี แ ผนที่ จ ะติ ด ตั้ ง ที่ เ รื อ นจ� ำ กลางเชี ย งใหม่ เรื อ นจ� ำ กลางนครปฐม
เรือนจ�ำกลางนครราชสีมา เรือนจ�ำกลางนครสวรรค์ และเรือนจ�ำกลาง
นครพนม1

1 ““อธิบดีราชทัณฑ์”

พาทัวร์คุกหญิง ใช้ “บอดี้สแกน” ลดปัญหาละเมิดเนื้อตัวร่างกาย
นักโทษ”. (14 ธันวาคม 2559). มติชน. ค้นเมื่อ 2 กันยายน 2560, จาก https://www.
matichon.co.th/news/394062
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จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
กรณีการค้นตัวผู้ต้องขังหญิง
จาก เครือข่ายองค์กรที่ทำ� งานด้านสิทธิผู้หญิง
และความเป็นธรรมทางสังคม 16 องค์กร
13 พฤษภาคม 2559
เรือ่ ง 1. ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการค้นตัวผูห้ ญิงซึง่ ถูกส่งไปฝากขังทีเ่ รือนจ�ำ
ในระหว่างรอการประกันตัว ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง และ
2. ขอให้กำ� กับควบคุมทุกเรือนจ�ำในการรับตัวผูห้ ญิงทีถ่ กู ส่งเข้าเรือนจ�ำให้ปฏิบตั ิ
ตามหลักการของกรมราชทัณฑ์ในการตรวจค้นและคู่มือมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของ
ผู้ต้องขังอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดสหประชาชาติ
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง (ข้อก�ำหนดกรุงเทพฯ)
เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
สืบเนื่องจากการที่นางสาวกรกนก ค�ำตา ถูกด�ำเนินคดีเมื่อวันที่ 25 เมษายน
2559 และถูกน�ำตัวไปทัณฑสถานหญิงกลางเวลา 14:00 น. เพื่อรอค�ำสั่งศาลเรื่อง
การขอประกันตัว และได้รับการประกันตัวออกจากเรือนจ�ำเมื่อเวลา 20:00 น. ใน
วันเดียวกัน หลังจากออกมาจากเรือนจ�ำแล้ว นางสาวกรกนก ค�ำตา ได้นำ� เรื่องราว
ทีเ่ กิดขึน้ กับตนเองขณะทีถ่ กู น�ำตัวเข้าไปในแดนแรกรับของทัณฑสถานหญิงกลางออก
สูพ่ นื้ ทีส่ าธารณะ ว่ามีการกระท�ำซึง่ เป็นการละเมิดศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ ท�ำให้
อับอาย โดยเฉพาะไม่เคารพและค�ำนึงถึงความเป็นเพศหญิงของผูท้ ถี่ กู ส่งตัวเข้าไปอยู่
ในเรือนจ�ำ โดยมีการละเมิดสิทธิในร่างกาย มีการกระท�ำที่เข้าข่ายอนาจาร ดัง
ตัวอย่างการน�ำเสนอในรายการโทรทัศน์ของไทยรัฐทีวี “ถามตรงๆ กับจอมขวัญ: เปิด
ใจนศ.ธรรมศาสตร์ แฉสิ่งที่ถูกกระท�ำในเรือนจ�ำ” เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
(https://www.youtube.com/watch?v=Pg99OwZ5lfk)
ต่อเรือ่ งดังกล่าวนี้ กรมราชทัณฑ์และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไม่ได้มคี ำ� ชีแ้ จง ค�ำ
อธิบาย และการด�ำเนินการใดๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงท�ำให้สังคมยิ่งมีความ
กังวลมากขึน้ ว่า สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับนางสาวกรกนก ค�ำตา และผูห้ ญิงทีถ่ กู ส่งเข้าไปอยูใ่ น

การขับเคลื่อน ‘คุกไทย’ สู่ ‘เรือนจ�ำสุขภาวะ’

(1)

เรือนจ�ำ (ทัง้ ในฐานะการฝากขัง หรืออยูร่ ะหว่างรอการตัดสินของศาล หรือถูกตัดสิน
เด็ดขาดแล้ว) จะคงมีอยู่ต่อไป โดยมิได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นถึงปัญหาในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง ทั้งๆ ที่
หน่วยงานรับผิดชอบของไทยได้เคยแสดงความมุง่ มัน่ ทัง้ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
ในอันที่จะด�ำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต�่ำขององค์การสหประชาชาติ
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง พ.ศ. 2553 (ข้อก�ำหนดกรุงเทพ หรือ UN Bangkok Rules) และใน พ.ศ. 2555 กรมราชทัณฑ์เองก็ได้ออก “หลักปฏิบัติในการตรวจ
ค้นและคู่มือมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังอย่างเป็นรูปธรรม” ซึ่งก�ำหนดหลัก
การส�ำคัญในการตรวจค้นร่างกายผูต้ อ้ งขังว่า “การตรวจค้นบุคคลต้องปฏิบตั โิ ดยละมุน
ละม่อม และเคารพในศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของผูต้ อ้ งขัง” (กรมราชทัณฑ์ 2555, ค้น
เมื่อ 3 พ.ค. 2559 จาก http://os.correct.go.th/correct/a36156_55.pdf)
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ทัณฑสถานหญิงกลางเป็น
สิง่ สะท้อนว่า ยังมีการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิศ์ รีของความเป็น
มนุษย์ของผูต้ อ้ งขังหญิง รวมทัง้ การปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นไปตามแนวปฏิบตั ใิ นการตรวจค้น
ตามที่กรมราชทัณฑ์ได้ก�ำหนดไว้ โดยมีประเด็นส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
(1) แนวปฏิบัติการตรวจค้นร่างกาย กรมราชทัณฑ์แบ่งการตรวจค้นร่างกาย
เพื่อหาสิ่งต้องห้ามออกเป็น 3 แบบ
1.1 การตรวจค้นในตัวผู้ต้องขังแบบปกติ (Body Pat/Frick Search)
เป็นการตรวจโดยผู้ถูกตรวจสวมใส่เสื้อผ้า ผู้หญิงสวมผ้าถุง
1.2 การตรวจสิง่ ของในตัวผูต้ อ้ งขังแบบพิเศษ (Strip Search) เป็นการตรวจ
ค้นแบบถอดเสือ้ ผ้า ซึง่ กรมราชทัณฑ์ก�ำหนดว่า จะกระท�ำเมือ่ มีเหตุสงสัยหรือเหตุอนั
ควรเชือ่ ได้วา่ มีการซุกซ่อนสิง่ ของห้ามตามร่างกาย และต้องตรวจค้นภายในห้องหรือ
บริเวณที่ลับตาเพื่อไม่ให้เกิดความอับอายซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้
1.3 การตรวจค้นภายในร่างกาย (Body Cavity Search) กรมราชทัณฑ์
ระบุว่า เป็นการตรวจเพื่อหาสิ่งของต้องห้ามหรือวัตถุแปลกปลอมในช่องต่างๆ หรือ
ทวารของผู้ต้องขังโดยเครื่องมือพิเศษ ผู้ที่จะตรวจค้นจะต้องเป็นผู้ผ่านการอบรม
เฉพาะทาง และการตรวจค้นแบบนี้จะต้องให้ผู้ต้องขังยินยอมและลงชื่อรับทราบ
ข้อมูลของข้อเท็จจริงทั้งหมดที่สนับสนุนว่า มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีสิ่งของต้องห้าม
ซุกซ่อนในร่างกายจะต้องท�ำเป็นรูปแบบของเอกสาร นอกจากนี้ ก่อนที่จะมีการ
พิจารณาด�ำเนินการตรวจค้นแบบนี้ต้องมีข้อมูลประวัติทางการแพทย์ประกอบการ
พิจารณาด้วยทุกครั้ง หากผู้ต้องขังไม่ยินยอมให้ตรวจค้น ให้น�ำตัวผู้ต้องขังไปแยก
(2)
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การควบคุมเพื่อสังเกตพฤติกรรม
(2) การปฏิบัติที่เป็นการละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จากกรณี
การตรวจค้นของนางสาวกรกนก ค�ำตา สรุปได้ว่าถูกตรวจค้น 2 แบบ ดังนี้
2.1 การตรวจค้นแบบถอดเสือ้ ผ้า ทัณฑสถานหญิงกลางใช้พนื้ ทีข่ า้ งตึกซึง่ เป็น
พื้นที่สาธารณะในเรือนจ�ำตรวจร่างกายผู้หญิงให้คนทัว่ ไปในเรือนจ�ำสามารถเห็นการ
ปฏิบตั ดิ งั กล่าวได้ โดยเจ้าหน้าทีส่ งั่ ให้ผหู้ ญิงถอดเสือ้ ผ้าทุกชิน้ และโยนผ้าถุงให้ 1 ผืน
เพือ่ สวมใส่แทน ขณะตรวจค้นมีการสัง่ ให้ผหู้ ญิงยืนอยูใ่ นผ้าถุงทีม่ ผี คู้ มุ เป็นผูจ้ บั ผ้าถุง
ไว้ และสั่งให้ผู้หญิงลุกนั่งและหมุนตัวตามค�ำสั่ง
การตรวจค้นในลักษณะนีถ้ อื ว่าเป็นการตรวจค้นแบบถอดเสือ้ ผ้า เพราะผูห้ ญิง
ต้องถอดเสือ้ ผ้าทุกชิน้ ออก จึงควรต้องท�ำในพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ไม่ใช่มที วี่ ่างตรงไหนก็ท�ำ ผู้
อ�ำนวยการทัณฑสถานหญิงกลางให้คำ� อธิบาย (ผ่านโทรศัพท์ในรายการ “ถามตรงๆ
กับจอมขวัญ: เปิดใจนศ.ธรรมศาสตร์ แฉสิง่ ทีถ่ กู กระท�ำในเรือนจ�ำ” ทีอ่ า้ งถึงข้างต้น)
ว่าไม่มสี ถานทีเ่ พราะก�ำลังซ่อมแซมห้อง ซึง่ หมายความว่ามีผตู้ อ้ งขังหญิงจ�ำนวนมาก
ต้องผ่านขัน้ ตอนการตรวจค้นแบบถอดเสือ้ ผ้าในพืน้ ทีส่ าธารณะ ขณะทีก่ รมราชทัณฑ์
เองมีแนวปฏิบัติชัดเจนว่า ในกรณีที่ไม่มีห้องเฉพาะ ให้หาฉากมากั้น การให้ผู้หญิง
ถอดเสื้อผ้า ลุกนั่งลุกยืน (แม้จะอยู่ในผ้าถุงซึ่งมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้จับไว้) ในพื้นที่
สาธารณะย่อมถือเป็นเรื่องอนาจาร เป็นการท�ำให้อับอาย และใช้อ�ำนาจบังคับเกินที่
ได้รับมอบหมายตามอ�ำนาจหน้าที่
2.2 การตรวจค้นภายในร่างกาย ผู้หญิงถูกสั่งให้เข้าสู่กระบวนการตรวจค้น
ภายในร่างกายโดยมิได้ถามความยินยอม เจ้าหน้าทีอ่ อกค�ำสัง่ เสมือนว่าทุกคนต้องถูก
ตรวจค้นภายในร่างกาย (ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าการตรวจภายใน) การตรวจแบบนี้
ทางกรมราชทัณฑ์มหี ลักปฏิบตั วิ า่ จะต้องท�ำเมือ่ มีขอ้ มูลทีช่ ดั เจนว่าผูต้ อ้ งขังอาจมีสงิ่
ต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ในร่างกาย โดยข้อมูลนี้จะต้องท�ำในรูปแบบเอกสาร
แต่ผอู้ ำ� นวยการทัณฑสถานหญิงกลางอธิบายผ่านการโฟนอินว่า การตรวจค้น
ภายในร่างกายเป็นการตรวจค้นผูต้ อ้ งขังหญิงทุกคน เพือ่ ดูการถูกละเมิดทางเพศและ
เป็นการตรวจดูว่าเป็นโรคอะไรหรือไม่
ค�ำถามส�ำคัญในประเด็นนีค้ อื การตรวจภายในร่างกายโดยอ้างว่าเพือ่ สุขภาพ
และเพื่อตรวจดูการละเมิดทางเพศ เข้าข่ายการละเมิดสิทธิหรือไม่ การอ้างเหตุผล
ทางการแพทย์เพื่อตรวจภายใน ผู้ตรวจควรต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการ
แพทย์ เพราะเกี่ยวข้องกับสุขอนามัย การติดเชื้อ และมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่ง
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จะต้องเป็นการตรวจทางการแพทย์ทไี่ ด้มาตรฐาน ส่วนการอ้างเหตุผลเรื่องการตรวจ
ดูการละเมิดทางเพศดูไม่มเี หตุผลมากทีส่ ดุ เพราะคดีมไิ ด้เกีย่ วข้องกับเรือ่ งนี้ และถึง
แม้จะเป็นคดีเกีย่ วกับการละเมิดทางเพศ ก็ไม่มเี หตุผลว่าท�ำไมต้องตรวจในวันแรกรับ
เข้าเรือนจ�ำโดยเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ การตรวจทั้งหมดจึงเป็นการละเมิดสิทธิในเนื้อตัว
ร่างกายของผู้หญิง โดยเจ้าตัวมิได้ยินยอม
ดังนั้นควรมีการสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่า วัตถุประสงค์ในการ
ตรวจค้นภายในร่างกายของผู้หญิงเมื่อแรกรับเข้ามาคืออะไร เป็นเรื่องของสุขภาพ
หรือการตรวจหาสิ่งต้องห้าม และไม่ควรปล่อยให้เป็นเอกสิทธิ์ของเรือนจ�ำที่บังคับให้
ผู้หญิงทุกคนที่ถูกส่งตัวเข้ามาในเรือนจ�ำต้องถูกตรวจค้นภายในร่างกาย ในกรณีนี้ผู้
หญิงไม่ทราบเลยว่าสามารถปฏิเสธการถูกตรวจค้นภายในร่างกายได้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ทัณฑสถานหญิงกลางมิได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกเรือน
จ�ำ มีเรือนจ�ำหลายแห่งทีด่ ำ� เนินการตรวจค้นผูต้ อ้ งขังหญิงแบบถอดเสือ้ ผ้าในทีเ่ ฉพาะ
ไม่มผี ทู้ ไี่ ม่เกีย่ วข้องมองเห็นได้ และตรวจภายในร่างกายจะกระท�ำเฉพาะกับผูซ้ งึ่ เรือน
จ�ำได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการซุกซ่อนสิ่งต้องห้ามเข้ามาในเรือนจ�ำเท่านั้น แต่เหตุการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง ประกอบกับค�ำอธิบายของผูอ้ ำ� นวยการทัณฑสถาน
แห่งนี้ แสดงว่า มีเรือนจ�ำที่ยังคงมีการปฏิบัติที่ละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของผู้ต้องขังหญิงอยู่ และควรต้องมีการด�ำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง
ข้อเสนอที่เป็นรูปธรรม
กรมราชทัณฑ์มีแนวนโยบายในการให้เรือนจ�ำต่างๆ ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
โดยเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และการไม่ล่วงละเมิดสิทธิใน
ร่างกายของผู้หญิง รวมทั้งมีแนวปฏิบัติที่ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการต่างๆ ให้
เป็นไปตามข้อก�ำหนดกรุงเทพ ดังนั้นจึงอยู่ที่การท�ำความเข้าใจกับผู้บริหารเรือนจ�ำ
และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ มีมาตรการในการควบคุมดูแลให้เรือนจ�ำด�ำเนินการ
ตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในส่วนของการตรวจค้นตัวผู้หญิงที่ถูกส่งเข้าเรือนจ�ำ
ควรมีมาตรการควบคุมให้เรือนจ�ำทุกแห่งปฏิบัติดังนี้
(1) การตรวจค้นหาสิ่งของต้องห้ามแบบพิเศษ (ถอดเสื้อผ้า) จะต้องกระท�ำ
ในพืน้ ทีซ่ งึ่ ไม่มผี อู้ นื่ มองเห็น นอกจากเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ท�ำหน้าทีต่ รวจค้นเท่านัน้ หากไม่มี
ห้องเฉพาะ จะต้องหาฉากมากั้น ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงการให้ผู้หญิงต้องถอดเสื้อผ้า
ทั้งหมดเพื่อการตรวจค้นก็ต้องท�ำในพื้นที่เฉพาะ ไม่มีคนอื่นมองเห็นได้ด้วย ผ้าถุงไม่
สามารถน�ำมาใช้แทนการจัดหาพื้นที่ที่ไม่มีผู้อื่นมองเห็นได้
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(2) ควรมีมาตรการควบคุม “การตรวจค้นภายในร่างกาย” ที่เข้มงวด เพื่อให้
เรือนจ�ำทุกแห่งปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์ โดยเฉพาะตามข้อที่ก�ำหนด
ว่า การตรวจค้นภายในร่างกายจะต้องกระท�ำเมือ่ มีขอ้ มูลทีเ่ ป็นเอกสารบ่งบอกว่าผูน้ นั้
มีการซุกซ่อนสิง่ ของต้องห้ามในร่างกาย นอกจากนีใ้ นการตรวจค้นควรต้องอธิบายถึง
วัตถุประสงค์ให้ผู้จะถูกตรวจค้นทราบ และให้ผู้ถูกตรวจค้นเซ็นชื่อยินยอม (ตาม
เอกสารแนวปฏิบตั ขิ องกรมราชทัณฑ์) หากผูต้ รวจค้นไม่ยนิ ยอม ต้องไม่ใช้การบังคับ
แต่ให้อธิบายถึงความจ�ำเป็นโดยเฉพาะทางเรือนจ�ำมีข้อมูลการซุกซ่อนสิ่งของใน
ร่างกาย และหากปฏิเสธการตรวจค้น เจ้าหน้าที่จ�ำเป็นต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษ
จนกว่าจะมั่นใจว่าผู้นั้นไม่มีสิ่งของซุกซ่อนภายในร่างกาย
(3) “การตรวจค้นภายในร่างกาย” จะต้องกระท�ำโดยผูท้ ผี่ า่ นการอบรมเฉพาะ
ทาง และจะต้องใช้มาตรฐานในการตรวจค้นและการปฏิบัติต่อผู้ถูกตรวจค้นในแบบ
เดียวกับที่บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ
(4) “การตรวจค้นภายในร่างกาย” จะต้องกระท�ำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ตรวจค้นสิ่งต้องห้ามเท่านั้น ไม่ควรน�ำไปปะปนกับการตรวจโรค เช่น โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โรคทีเ่ กีย่ วกับอนามัยเจริญพันธุ์ เพราะการตรวจด้วยวัตถุประสงค์นคี้ วร
ท� ำ แยกออกไปต่ า งหากโดยมุ ่ ง ไปที่ สุ ข ภาพของผู ้ ต ้ อ งขั ง และควรกระท� ำ โดยมี
มาตรฐานทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด
(5) “การตรวจค้นภายในร่างกาย” ไม่ควรน�ำมาใช้โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การ
ตรวจการล่วงละเมิดทางเพศ ซึง่ หากผูต้ อ้ งขังแจ้งว่ามีการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ควร
ได้รับการส่งตัวไปยังสถานบริการทางการแพทย์ที่สามารถออกใบรับรองแพทย์อย่าง
ถูกต้องและสามารถน�ำไปใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีในชั้นศาลได้
(6) ควรมีมาตรการในการควบคุมให้เรือนจ�ำปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของกรม
ราชทัณฑ์ในเรือ่ งการตรวจค้นร่างกายอย่างเป็นรูปธรรม การใช้ดลุ ยพินจิ ของผูบ้ ริหาร
เรือนจ�ำควรท�ำได้ภายในขอบเขตทีจ่ ำ� กัด การใช้ดลุ ยพินจิ ทีไ่ ม่กระท�ำตามแนวปฏิบตั ิ
ของกรมราชทัณฑ์เองควรต้องมีค�ำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะการปฏิบัติ
ที่เป็นการละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การไม่เคารพในสิทธิเหนือ
ร่างกายของผู้หญิง และการท�ำให้อับอายต่อหน้าผู้คน ควรมีบทลงโทษทางวินัยเจ้า
หน้าทีแ่ ละผู้บริหารเรือนจ�ำที่ปล่อยให้มกี ารปฏิบตั ิทลี่ ะเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของผู้ต้องขังหญิง
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ดังนั้น ความพยายามของทางราชการที่จะน�ำเครื่องมือที่เหมาะสม (เช่น
เครื่องสแกนร่างกาย) มาใช้เป็นสิ่งที่ดี แต่ในช่วงที่ยังไม่มีเครื่องมือดังกล่าว ก็ควร
ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกรม
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2555 เอง องค์กรที่มีรายนามข้างท้ายนี้จึงขอเสนอให้รัฐบาล
กระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้อย่างเร่งด่วน
ด้วย

ขอแสดงความนับถือ
1. ชุดโครงการพัฒนาเรือนจ�ำสุขภาวะเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง
2. สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม
3. สมาคมเพศวิถีศึกษา
4. มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
5. มูลนิธิเพื่อนหญิง
6. มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
7. มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม
8. มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร
9. มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ
10.มูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบท
11.ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove)
12.แผนงานส่งเสริมสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ
13.ภาคีความร่วมมือด้านเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาวะทางเพศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
14.สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
15.ศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยรังสิต
16.ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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‘คุก’ จะเปลี่ยนจากสถาบันแห่งการลงโทษ
ไปสู่ ‘เรือนจ�ำสุขภาวะ’ สิ่งส�ำคัญเริ่มต้น
คื อ ส ายตาที่ ม องผู ้ ต ้ อ งขั ง ว่ า เป็ น มนุ ษ ย์
มองลึกลงไปให้เห็นถึงใจเขา ว่าเขามีอารมณ์
ความรู ้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า ในตั ว เอง อยากจะ
มีอิสระ อยากได้รับการยอมรับ อยากจะ
มี ชี วิ ต ที่ มี ค วามหมาย และมี สิ ท ธิ ที่ จ ะมี
สุขภาวะที่ดีเช่นคนอื่นๆ ในสังคม

กฤตยา อาชวนิจกุล
และกุลภา วจนสาระ

กฤตยา อาชวนิจกุล
กุลภา วจนสาระ
ธีรวัลย์ วรรธโนทัย
นภาภรณ์ หะวานนท์
นุชนาฎ ยูฮันเงาะ
มัลลิกา ตั้งสงบ
มาลัยแก้ว รังษีสุริยันต์
วรรณา จารุสมบูรณ์
โสภา อ่อนโอภาส
อวยพร สุธนธัญญากร

การขับเคลื่อน ‘คุกไทย’ สู่‘เรือนจ�ำสุขภาวะ’
Making Thai Jails Healthy Prisons

คณะผู้เขียน

