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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาประสบการณ์การดาเนิ นชี วิตในการเรี ยนระดับมหาบัณฑิตของ
ผูต้ อ้ งขังในเรื อนจากลางบางขวาง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก คือ นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตที่เป็ นผูต้ อ้ งขังอยู่ในเรื อนจากลาง
บางขวางที่ยินดีเข้าร่ วมการวิจยั จานวน 7 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แนวคาถามสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม และแบบบันทึ กภาคสนาม ส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลทาการวิเคราะห์บริ บทและเนื้ อหา
ผลการวิจยั พบว่า ประสบการณ์การดาเนินชีวิตในการเรี ยนระดับมหาบัณฑิต มี 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) ความมืดบน
เส้นทางเดิน 2) ดั้นด้นสู่การศึกษา 3) ก้าวเดินสู่เส้นทางมหาบัณฑิต และ 4) ก้าวสู่ความสาเร็ จเพื่อทางเดินสู่อิสรภาพ
คาสาคัญ เส้นทางชีวิต มหาบัณฑิตหลังกาแพง ผูต้ อ้ งขังเรื อนจา
Abstract
The purposes of this research were to study life experiences of graduates in Bang Kwang Central Prison
in obtaining their master’s degree. Key informants were 7 master’s degree prisoner students who were sentenced
to death and life imprisonment in Bang Kwang Central Prison, and they were willing to participate in the study.
The employed research instruments were an interview protocol, an observation form, and field notes. The data
were analyzed by means of context and content analysis. The findings revealed 4 main themes of life experiences
in obtaining the master’s degree. They are as follows: 1) Darkness of the pathway, 2) Struggling for education,
3) The path to be a graduate, and 4) Steps to success for passage to freedom.
Keywords: Life pathway, Master’s Degree in prison, Prisoner
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555–2559 ได้ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และความสอดคล้อ งกับ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2550 และ
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ มุ่งหวังเรื่ องการพัฒนาคุณภาพของคนไทยทุ กช่ วงวัยให้มีค วาม
พร้ อมทั้งกาย ใจ สติ ปัญญา มี จิตสานึ กในวัฒนธรรมที่ ดีงามและรู ้คุณค่าของความเป็ นไทย มี โอกาสที่ จะเข้าถึง
การศึ กษาและการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต เพื่ อเป็ นพลัง สาคัญในการพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมของประเทศ โดย
กระทรวงศึ กษาธิ การมี เป้ าหมายสาคัญ คื อ มุ่งให้คนไทยได้เรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตอย่างมีคุณภาพ เป็ นคนดี คนเก่ง มี
ความสุ ข มีภูมิคุม้ กัน และรู ้เท่าทันในเวทีโลก
จากการศึกษาของ นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ (2555) ที่ระบุอย่างชัดเจนว่าผูห้ ญิงที่ ผ่านการศึ กษาใน
เรื อนจาจะมีอตั ราการกลับเข้าสู่เรื อนจาซ้ าเป็ นครั้งที่สองและที่สามน้อยลงอย่างชัดเจน จะเห็นได้วา่ ผูก้ ระทาผิดส่ วน
ใหญ่เป็ นผูท้ ี่ มีการศึ กษาน้อย จึ งขาดความรู ้ความสามารถที่ จะนาไปประกอบอาชี พเลี้ยงครอบครัวได้ การได้รับ
ศึกษาน้อยจึงอาจเป็ นสาเหตุที่ทาให้ขาดความยับยั้งชัง่ ใจและถูกชักจูงได้ง่าย พร้อมทั้งมีโอกาสที่จะกระทาความผิด
หรื อประกอบอาชญากรรมสู ง ดังที่ Shook (1998-2003 อ้างถึงใน นุ ชลี อุปภัย , 2556, น. 5) กล่าวว่าการศึ กษาเป็ น
กระบวนการทางสังคมในการเตรี ยมบุคคลเพื่อให้สามารถใช้ชีวิต อย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าและคุณประโยชน์แก่
สังคมต่อไป กรมราชทัณฑ์มีหน้าที่และนโยบายหลัก คือการควบคุมผูต้ อ้ งขังตามคาพิพากษาของศาลหรื อคาสัง่ ของ
ผูม้ ีอานาจตามกฎหมายมิให้หลบหนี การดาเนิ นงานมีต้ งั แต่การควบคุม กักขัง กักกัน จาคุก และประหารชี วิต ตาม
ขั้นตอนหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรมราชทัณฑ์ยงั มีภารกิจที่ตอ้ งทาควบคู่ไปกับการควบคุม นัน่ ก็คือ การ
ให้การศึกษา การอบรม แก้ไขและพัฒนานิ สัยแก่ผตู ้ อ้ งขังให้เป็ นบุคคลที่สามารถเป็ นที่ยอมรับของสังคม และไม่
หวนกลับมากระทาความผิดซ้ าอีก
จากการศึ กษาวิจยั ในกลุ่มผูต้ อ้ งขังที่ผ่านมา พบว่า มีรายงานการศึ กษาเกี่ ยวกับการศึกษาของผูต้ อ้ งขังใน
ประเด็นที่เป็ นประสบการณ์ชีวิตของผูต้ อ้ งขังในบริ บทของการศึกษาขั้นสู งในระดับอุดมศึกษา ค่อนข้างน้อยทั้งใน
เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) และเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) ตัวอย่างงานวิจยั ที่ ผ่านมา เช่ น การ
ปฏิบตั ิต่อผูต้ อ้ งขังป่ วยในเรื อนจา (ธนู ไม้แก้ว, 2554) กระบวนการปรับตัวของผูต้ อ้ งขังวัยหนุ่มในเรื อนจากลางบาง
ขวาง (พรรณเลขา พลอยสระศรี , 2546) บริ บทเรื อนจาและการยอมรับโทษประหารชี วิต (เพ็ญพรรณ ปกาสิ ทธิ์ ,
2553) ปั จจัยที่ มีผลต่ อการปรับตัวของผูต้ อ้ งขังให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเรื อนจา (นิ ภา นิ่ มนวล, 2548) ปั จจัยที่ มี
อิ ทธิ พลต่ อ การกระทาความผิด ในคดี เ กี่ ย วกับยาเสพติ ดของผูต้ อ้ งขัง (เพี ยรชัยรั ตน์ เงิ นงาม, 2550) ทัศนะของ
เจ้าหน้าที่เรื อนจาบางขวางต่อกระบวนการปฏิบตั ิต่อผูต้ อ้ งขังในเรื อนจาความมัน่ คงสู ง (อารี ยร์ ัตน์ ไกรเกตุ, 2552)
การเรี ยนรู ้ความพอพียงของชี วิตในเรื อนจาและชี วิตหลังพ้นโทษ (ปฤษณา ชนะวรรษ, 2556) การศึ กษาความพึง
พอใจของผูต้ อ้ งขังที่ มีต่อการให้บริ การจัดการศึ กษาในเรื อนจา (วิทวัส สิ ทธิ พนั ธ์, 2549) การกระทาผิดวินยั ของ
ผูต้ อ้ งขังในเรื อนจา (ไพโรจน์ สุ นทรพรม, 2550) จากการศึกษาดังกล่าว จะเห็นได้ว่างานวิจยั ทั้งหมดที่ กล่าวมายัง
ไม่พบการทาวิจยั เกี่ ยวกับด้านจิ ตวิทยาและด้านการศึ กษาของผูต้ อ้ งขังในเรื อนจา ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะศึ กษา
ปรากฏการณ์การก้าวผ่านเส้นทางการศึ กษาของมหาบัณฑิ ต เพื่อช่ วยสร้างความเข้าใจเกี่ ยวกับสภาวะจิ ตใจและ
ลักษณะปรากฏการณ์ การเผชิ ญความยากลาบากของการศึ กษาเล่ าเรี ย นระดับมหาบัณฑิ ตในเรื อนจา เพื่ อเป็ น
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แนวทางปฏิบตั ิงานของนักแนะแนว นักจิตวิทยาการปรึ กษา และเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เพื่อการเยียวยาจิตใจของ
ผูต้ อ้ งขังควบคู่กบั การช่วยเหลือทางสังคมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาประสบการณ์ชีวิตในการเรี ยนระดับมหาบัณฑิตของผูต้ อ้ งขังใน
เรื อนจากลางบางขวาง
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพตามแนวคิดปรากฏการณ์วิทยา มีวิธีการดาเนิ นการวิจยั ตามขั้นตอน
ดังนี้
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก คื อ นักศึ กษาระดับมหาบัณฑิตที่ เป็ นผูต้ อ้ งขังอยู่ในเรื อนจากลางบางขวาง จานวน 7 คน
เป็ นเพศชายทั้งหมด มีอายุเฉลี่ย 45 ปี โดยมีเกณฑ์การคัดเข้าคือ 1) เป็ นนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต 2) เป็ นผูต้ อ้ งขัง
ตามคาพิพากษาตัดสิ นตลอดชี วิตหรื อประหารชี วิตอยู่ในเรื อนจากลางบางขวาง 3) สามารถสื่ อสารภาษาไทยได้ดี
และ 4) ยินดีเข้าร่ วมการวิจยั ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของผู้ให้ ข้อมูล
อายุ
ปี
53
39
47
40

ภูมลิ าเนา

ลักษณะการลงโทษ
คดี

คา
จา
พิพากษา ปี
เพชรบุรี
พ.ร.บ.ยา ตลอดชีวติ 18
เสพติด
ชุมพร
ความผิด ตลอดชีวติ 10
ต่อชีวติ
สมุทรปราการ พ.ร.บ.ยา ตลอดชีวติ 14
เสพติด
นครสวรรค์ พ.ร.บ.ยา ตลอดชีวติ 15
เสพติด
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ชั้น
เยีย่ ม
เยีย่ ม
เยีย่ ม
เยีย่ ม

หน้ าทีร่ ับผิดชอบใน
เรือนจา
(ปัจจุบัน)
ผูช้ ่วยเหลือเจ้าพนักงานใน
แดน 2
เป็ นครู ผชู ้ ่วยสอนในแดน
5
เป็ นผูช้ ่วยเหลือเจ้า
พนักงานในแดน 6
เป็ นผูช้ ่วยงานในแดน 9
(สูทกรรม)
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ตารางที่ 1 (ต่ อ)
อายุ
ปี

ภูมลิ าเนา

43

จันทบุรี

53

ชุมพร

40

เชียงใหม่

ลักษณะการลงโทษ
คดี

หน้ าทีร่ ับผิดชอบใน
เรือนจา
(ปัจจุบัน)

คาพิพากษา จา
ปี
ตลอดชีวติ
18

เยีย่ ม

ตลอดชีวติ

10

เยีย่ ม

พ.ร.บ. ประหารชีวติ 13
ยาเสพติด

เยีย่ ม

พ.ร.บ.
ยาเสพติด
ความผิด
ต่อชีวติ

ชั้น

เป็ นผูช้ ่วยงานห้องสมุด
พร้อมปั ญญา แดน 15
เป็ นนักแสดงลาตัดใน
กิจกรรมต่างๆที่ฝ่าย
การศึกษาจัดขึ้น
ประจาแดน 3

เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล คื อ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้างที่ ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้ นโดยผ่านการ
พิ จารณาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาซึ่ งมี ประสบการณ์ การวิจัยเชิ งคุ ณภาพเพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการค้นหาคาตอบ
ตัวอย่างคาถามหลัก เช่น ขณะเรี ยนท่านมีการปรับตัวเรื่ องการเรี ยนอย่างไร ท่านเจอปัญหาหรื ออุปสรรคในการเรี ยน
อย่างไร แล้วท่านจัดการกับปั ญหาหรื ออุปสรรคอย่างไร ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนข้อคาถามได้ตามสถานการณ์
นั้นๆ เทปบันทึกเสี ยง และแบบบันทึกภาคสนาม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ใช้การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน
7 คน หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ขออนุญาตดาเนิ นการสัมภาษณ์และอัดเทป โดยก่อนที่จะดาเนินการสัมภาษณ์ผวู ้ ิจยั ได้ช้ ี แจง
วัตถุประสงค์ วิธีการดาเนิ นการวิจยั สอบถามถึงความสมัครใจ และลงนามใบยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั โดยข้อมูล
ต่างๆ จะเก็บไว้เป็ นความลับ ใช้นามสมมติแทนชื่ อจริ ง และจะรายงานผลเป็ นภาพรวมเท่านั้น ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้วิธีการ
สังเกตแบบมีส่วนร่ วม และบันทึกภาคสนามในการเก็บข้อมูลด้วย
การวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย โดยถอดความบทสัมภาษณ์แบบคาต่อคา และตรวจ
ความถูกต้องก่ อ นวิเ คราะห์ บริ บทและเนื้ อหา (context & content analysis) นาข้อมูลจากเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
เนื้ อหาที่ จะศึ กษามาเปรี ยบเที ยบความเหมื อนและความต่ างของข้อมูล จากนั้นจึ งวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยถอดรหัส
ข้อความ (coding) และจัดกลุ่มข้อมูลตามลักษณะที่มีความหมายคล้ายคลึงกันให้เป็ นหมวดหมู่ (categories) จากนั้น
จัด เป็ นประเด็นย่อ ย (sub themes) และรวบรวมประเด็นย่อยที่ มีค วามเกี่ ย วข้องสอดคล้องกันในประเด็นหลัก
(themes) ร่ วมกับการนาบริ บทที่ศึกษาเข้ามาอธิ บาย ทั้งนี้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลกระทาควบคู่ระหว่างการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพื่อค้นพบประเด็นใหม่ๆ และประเด็นที่ไม่ชดั เจนแล้วต้องการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลเพิ่มเติม (ชาย โพธิ สิตา,
2550)
ความน่ าเชื่อถือของงานวิจัย ดาเนินการโดยนาบทถอดความการสัมภาษณ์เชิ งลึกและรายละเอียดต่างๆ ให้
ผูต้ อ้ งขังที่ศึกษาด้านการวิจยั เชิงคุณภาพจานวน 2 คนร่ วมพิจารณาข้อมูลทั้งหมด (Peer Review) และผูว้ ิจยั ใช้วิธีการ
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ตรวจสอบสามเส้า ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ ทั้งจากการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม และการจดบันทึกภาคสนามตลอดระยะเวลาการสัมภาษณ์
ผลการวิจยั
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั ได้กล่าวถึ งประเด็นหลัก 4 ประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้ชีวิตในการเรี ยนระดับ
มหาบัณฑิตของพวกเขาในเรื อนจากลางบางขวาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ความมื ด บนเส้ น ทางเดิ น มี 3 ประเด็ น รอง คื อ โลกแคบที่ เ กิ ด จากมุ ม มองทางความคิ ด
ความทุกข์ที่เกิดจากใจ และ พฤติกรรมที่แสดงออก 2) ดั้นด้นสู่ การศึกษา มี 2 ประเด็นรอง คือ ก้าวแรกบนเส้นทาง
เดิน เติมเต็มกาลังใจแก่ตวั เอง 3) ก้าวเดินสู่ เส้นทางมหาบัณฑิต มี 4 ประเด็นรอง คือ จัดสรรเวลาเรี ยน อดทนสู ้เพื่อ
ค่าเล่าเรี ยน เชื่ อมัน่ ในความสามารถของตน และ สายสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ และผูส้ อน 4) ก้าวสู่ ความสาเร็ จเพื่อ
ทางเดิ นสู่ อิสรภาพ มี 3 ประเด็นรอง คื อ เรี ยนรู ้ชีวิตด้วยแนวคิ ดจิ ตวิทยา ความรู ้สึกดี ๆ ที่ ปรากฏในใจ และคุณค่า
ชีวิตจากการศึกษา
1. ความมืดบนเส้ นทางเดิน จากการศึกษาพบว่าทุกย่างก้าวของชี วิตหลังกาแพงสู งนั้นถูกพันธนาการด้วย
ห้วงความคิด ความรู ้สึก และพฤติกรรมต่างๆ ที่แฝงไว้ ประกอบด้วย 3 ประเด็นรอง ดังนี้
1.1 โลกแคบที่ เกิ ดจากมุมมองความคิ ด เนื่ องจากการสู ญสิ้ นอิ สรภาพที่ เคยมี ถูกพันธนาการด้วย
เครื่ องจองจา “โซ่ตรวน” ถูกจากัดอิสรภาพและเสรี ภาพในด้านต่างๆ เช่น ต้องดาเนินชีวิตอยูภ่ ายใต้กฎระเบียบที่ ถูก
ควบคุมอย่างเคร่ งครัดและเข้มงวด ถูกมองจากบุคคลภายนอกว่าเป็ นพลเมืองชั้นล่างของสังคม และแม้กระทัง่ การ
รับรู ้และมองเห็นคุณค่าศักดิ์ ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ภายในตนเองซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่ มนุ ษย์ทุกคนพึงมีค่อยๆ เลือน
หายไปทุกวินาทีจนไม่หลงเหลือในลมหายใจ สิ่ งเหล่านี้ยอ่ มส่ งผลให้มุมมองทางความคิดของตนเองแปรเปลี่ยนไป
อย่างสิ้ นเชิ ง ผูต้ อ้ งขังกล่าวว่า “มันเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิตเลยแหละ...คือต้องดูแลมันตลอดปล่อยไม่ได้ถา้ ปล่อยสัก
วันสองวันก็ข้ ึ นสนิ มแล้วพอเป็ นสนิ มมันกิ นขาเลย” และ “12 ปี นี้ ไม่มีวุฒิบตั รในการประกอบอาชี พอะไรซักใบ
เพราะเราไม่เคยเข้าร่ วมกิจกรรมที่มีบุคคลภายนอกร่ วมด้วยเลย สอนเสริ มก็ไม่เสริ มอ้างว่าป่ วย อบรมเข้มต้องมาแต่
แยกตัว เรารับไม่ได้ที่คนมองเราอย่างสมเพชเวทนาสงสารหรื อดูถกู ”
1.2 ความทุ ก ข์ ที่ เ กิ ด จากใจ เป็ นสภาวะบี บ คั้น ที่ เ ป็ นผลเกี่ ย วเนื่ อ งจากการสู ญ เสี ย อิ ส รภาพ
ทางร่ า งกาย การสู ญ เสี ย ศักดิ์ ศรี ข องความเป็ นมนุ ษ ย์ การสู ญเสี ย ฐานะทางสังคมที่ เ คยมี การพลัด พรากและ
ไม่สามารถเป็ นเสาหลักดูแลครอบครัวได้ สิ่ งเหล่านี้ ค่อยๆ สะสมรวมกันเป็ นทุกข์ทางใจที่ไม่เคยพานพบอันหนัก
หนาสาหัส การรู ้สึกว่าตัวถูกเหยียดหยาม รังเกียจ และถูกมองว่าเป็ นชนชั้นล่างของสังคม สิ่ งเหล่านี้จะค่อยๆ ซึ มซับ
เป็ นความทุกข์ที่สะสมขึ้นในใจ ผูต้ อ้ งขังสะท้อนว่า “แต่ก่อนจะไปไหนมาไหนเพื่อนก็ให้เกียรติเราแต่พอมาอยูใ่ น
นี้จากหน้ามือเป็ นหลังเท้าเลยอย่าว่าแต่ให้เกียรติเลยแม้แต่คาพูดบางคาที่เขาพูดกับเราเหมือนไม่ใช่คนมันเจ็บกว่าเขา
ทุบอีก” และ “ลูกมันจะอยูอ่ ย่างไง พ่อแม่มนั ติดคุกหมดใครจะดูแล”
1.3 พฤติ ก รรมที่ แ สดงออก เป็ นสภาวะบี บ คั้น ที่ เ ป็ นผลเกี่ ย วเนื่ อ งจากความเครี ยดวิ ต กกัง วล
ความเครี ยดและความวิตกกังวลเป็ นส่ วนสาคัญที่ส่งผลต่อปฏิกิริยาตอบสนองทางด้านร่ างการโดยลักษณะอาการที่
เด่นชัด คือ การนอนไม่หลับ มีปัญหาเรื่ องการขับถ่าย มึนปวดศีรษะ และเบื่ออาหาร ผูต้ อ้ งขังกล่าวว่า “4 วันนะไม่
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ถ่าย นอนก็ไม่ได้ พอล้มตัวนอนหัวมันหมุนติ้วๆ เจ็บหัว (ปวดศีรษะ) ต้องขอยาพารามากิน ไม่ใช่ที่ที่เราจะอยูม่ นั ไม่
น่ าอยู่ อยากกลับบ้านแต่กลับไม่ได้” และ “หวาดระแวงไปหมดเลยกลัวเจ้าหน้าที่ กลัวผูต้ อ้ งขังด้วยกันจะทาร้าย
นอนสะดุง้ ตลอดเวลา เครี ยด หงุดหงิดมีเรื่ องกับผูต้ อ้ งขังบ่อยต้องกินยาระงับประสาท”
2. ดั้นด้ นสู่ การศึกษา
จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า การก้าวพลาดของชี วิตทาให้ตอ้ งเข้าสู่ สถานที่ แห่ งการจองจา และการรู ้สึก
ด้ อ ยคุ ณ ค่ า ท าให้ ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล เกิ ดภาวะต่ อ ต้ า นกั บ สิ่ งที่ เข้ า มาบี บคั้ นอารมณ์ ความรู ้ สึ ก และจิ ตใจ
โดยการปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทัศ น์ใ หม่ ใ นการสร้ า งความหมายใหม่ แ ห่ ง ตัวตนด้ว ยการศึ ก ษา ประกอบด้ว ย
2 ประเด็นรอง ดังนี้
2.1 ก้าวแรกบนเส้นทางเดิน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีแรงขับเคลื่อนที่หลากหลายที่ จะหักเหสู่ กระบวนการสร้าง
ตัวตนใหม่ด ้วยแรงขับที่ แ ตกต่ า งกันไปตามประสบการณ์ ที่ผ่า นมาของตน โดยเริ่ มต้นจาก กาลังใจจากคนใน
ครอบครัว ความรัก ความผูกพันจากคนในครอบครัวเป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิ ดพลังใจที่ จะสร้างตัวตนใหม่พร้ อมทั้ง
การได้รับแรงใจจากในหลวงผูเ้ ป็ นราชันในทศพิธราชธรรมที่มีต่อไพร่ ฟ้าข้าแผ่นดิน และโอกาสที่ได้รับเนื่ องจาก
พระราชดาริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี ผูเ้ ป็ นแม่พระและเป็ นดวงใจของผูต้ อ้ งราชทัณฑ์ท้ งั
ปวงที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการให้โอกาสให้ผตู ้ อ้ งขังรับการศึ กษาที่สูงขึ้น ซึ่ งสอดรับกับความรู ้สึกว่าตนเองเป็ น
คนโง่ คิ ดกังวลว่าเวลาพ้นโทษจะอยู่กบั สังคมภายนอกอย่างไร ความรู ้สึกดังกล่าวทาให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลเลือกทางออก
ด้วยการเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มความรู ้ที่ยงั ด้อย ผูต้ อ้ งขังกล่าวถึงความรู ้สึกว่า “ถ้าเรายอมพ่ายแพ้ไม่เพียงแต่เราที่
เสี ยใจแต่ทาให้คนที่รักเราในครอบครัวต้องเสี ยใจเพราะทุกคนให้กาลังใจให้สู้อย่างเดียว คืออย่างอื่นหน้าที่พวกเขา
ทาไมเราทาไม่ได้” และ “คิดดูซิวา่ โอกาสที่เราได้รับนะ จากสมเด็จพระเทพฯ เชียวนะ ถ้าท่านไม่มีพระราชดาริ แล้ว
เราจะได้มานัง่ เรี ยนกันอยูอ่ ย่างนี้เหรอ”
2.2 เติ มเต็มกาลังใจแก่ตนเอง การเติ มเต็มกาลังใจแก่ตนเองถือเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ เกื้ อหนุ นในการ
เริ่ มต้นที่ จะก้าวเดิ นบนเส้นทางการศึ กษา เช่ น ลบรอยการถูกประทับ ตราบาปจากสังคมที่ เ กิ ดจากการรั บรู ้ ถึง
ความรู ้สึกที่ได้รับจากการตีตราของสังคมว่าเป็ นอาชญากรไม่เว้นแม้แต่สังคมรอบข้างที่ดารงอยู่ยงั ถูกสบประมาท
ส่ งผลให้รู้สึกฮึ กเหิ ม และท้าทายความรู ้ สึกด้อยค่ าถูกตี ตราที่ เกิ ดขึ้ นในใจ ให้สังคมรั บรู ้ และยอมรั บว่าตนนั้นมี
ความสามารถและมีตวั ตนอยู่ในสังคม โดยการใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า สามารถเพิ่มพูนความรู ้ สร้างตัวตนใหม่ให้กบั
ตนเองเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าหลังพ้นโทษ และให้คนในครอบครัวภูมิใจเพื่อแทนคุณพ่อแม่ที่ตนไม่สามารถเลี้ยงดูพ่อ
แม่ที่แก่เฒ่าในฐานะลูก ส่ งผลให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลเกิ ดความรู ้สึกที่ จะแทนคุณด้วยปริ ญญาบัตร และเป็ นต้นแบบที่ ดี แก่
ลูกหลาน ผูต้ อ้ งขังกล่าวว่า “เรี ยนไปทาไม เรี ยนเพื่ออะไร คาสบประมาทนี่ เยอะมากมันเหมือนมีแรงกระตุน้ อยาก
ทาให้คนเห็นว่าไอ้คนที่ อยู่ในขั้วลบมาตลอดนี่ แหละจะเรี ยนให้จบให้ดู” และ “แม่ได้ภูมิใจ ตอนติ ดคุกใหม่ๆ แม่
พยายามปกปิ ดไม่ให้ชาวบ้านรู ้ว่าลูกติ ดคุก ผมคิ ดว่าพอจบเราพ้นโทษได้รับปริ ญญาโท แม่จะได้ไม่อายชาวบ้าน
แล้ว”
3. ก้ า วเดิ น สู่ เส้ นทางมหาบั ณ ฑิ ต จากการศึ ก ษาครั้ งนี้ พบว่ า เมื่ อ ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ได้ ม องเห็ น เส้ น ทาง
ในการเริ่ มต้นที่ จะก้าวเดิ นสู่ การศึ กษาในระดับมหาบัณฑิตแล้ว มุมมองในการดาเนิ นชี วิตที่ จะก้าวต่อไปรวมถึ ง
วิธีการต่างๆ ที่แสดงถึงลักษณะในการก้าวเดินด้วยความมุ่งมัน่ ประกอบด้วย 4 ประเด็นรอง ดังนี้
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3.1 การจัดสรรเวลาเรี ยน การดาเนิ นชี วิตในโลกหลังกาแพงเป็ นวิถีชีวิตที่แตกต่างจากโลกภายนอก
โดยสิ้ นเชิ ง โดยเฉพาะในเรื อนจาที่ มีความมัน่ คงสู งซึ่ งใช้กฎระเบี ยบวินยั ที่ เข้มงวดในการควบคุ มดูแลผูต้ ้องขัง
ตลอดทั้งพื้นที่ในแต่ละแดนค่อนข้างแคบสาหรับผูต้ อ้ งขังแปดร้อยถึงเก้าร้อยคน ทาให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลต้องจัดสรรเวลา
ในการอ่านตาราเรี ย นอย่า งยากลาบาก เพราะผูใ้ ห้ขอ้ มูลต้องใช้เ วลาตั้งแต่ 06.00-15.30 น.ในแต่ ละวันเพื่ อทา
กิจกรรมต่างๆ ตามที่ทางเรื อนจากาหนด หลังจากนั้นตั้งแต่เวลา 15.30 ถึง 06.00 น. ของรุ่ งวันซึ่ งเป็ นเวลาพักผ่อน
บนเรื อนนอนและเป็ นช่วงเวลาอันมีค่าในการจัดสรรเวลาเรี ยนในแต่ละวันที่ตอ้ งอยู่ในห้องรวมกับผูต้ อ้ งขังอื่นๆ ถึง
ยี่สิบชี วิตในห้องแคบเพียง 4×8 และหารด้วยบล็อกส้วมภายใน 1 เมตรพร้อมทั้งความอื้ออึงจากเสี ยงโทรทัศน์ของ
ข่าวสารและละครที่ประโคมกันมาแต่ละช่อง จากสภาพเรื อนนอนที่เก่าแก่สร้างด้วยผนังคอนกรี ตทั้ง 4 ด้าน แยก
ย่อยออกเป็ น 48 ห้องมีทางเดินระหว่างกึ่งกลางของตึกมีลกู กรงเหล็กเป็ นเสมือนมุง้ ลวดกั้น อากาศพัดผ่านช่องเล็กๆ
นอกจากนี้ ในปั จจุบนั ยังมี กฎระเบี ยบที่ เพิ่ มมากขึ้ น เช่ น การห้ามนาสัมภาระสิ่ งของขึ้ นเรื อนนอน ไม่เว้นแม้แต่
หนังสื อหรื อตาราเรี ยนถือเป็ นความยากลาบากในการอ่านตารับตาราเรี ยน จากสภาวะดังกล่าวทาให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลต้อง
ปรั บเปลี่ ยนวิถีชีวิตตัวเองในการจัดสรรเวลาอ่านตาราเรี ยนด้วยวิธีการที่ แตกต่ างกันไป เช่ น ปรั บตัวหาเวลาที่
เหมาะสมในขณะที่บางคนใช้เวลาในยามวิกาลเพื่ออ่านตาราเรี ยน “ผมทาใจเอา เพราะมันโลกของเราๆ ก็มาจัดเวลา
เอา เฮ้ยตอนนี้ เพื่อนเขาดูทีวีเสี ยงมันดังไม่มีสมาธิ เราก็หลับ เพื่อนเขาหลับเราก็ตื่นสลับเอา” และ “ตอนนี้ เขาไม่ให้
เอาหนังสื อขึ้นเรื อนนอนเราก็ปรับตัวเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่มาอ่านตอนกลางวัน เสาร์ -อาทิตย์”
3.2 อดทนสู ้ เ พื่ อ ค่ า เล่ า เรี ย น ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล สะท้อ นให้เ ห็ น ถึ ง กลวิ ธี ก ารต่ า งๆ เพื่ อ น ามาจัด การกับ
ค่าเล่าเรี ยนและค่าใช้จ่ายในการดารงชี วิตด้วยรู ปแบบและกลวิธีตามประสบการณ์และพื้นฐานที่ แตกต่างกันของ
แต่ละคน โดยเริ่ มต้นจาก การอดออมเป็ นการแบ่งสรรรายรั บรายจ่ายให้เหมาะสมในแต่ละเทอม ในขณะที่ ผใู ้ ห้
ข้อมูลบางรายที่หารายได้ดว้ ยตนเองสะท้อนให้เห็นกลวิธีคิดว่าอยูใ่ นนี้ มีอาหารการกินที่ทางเรื อนจาจัดให้ถึงแม้จะ
ไม่ถูกใจถูกคอ แต่คิดว่ากินเพื่อประทังชีวิตพร้อมทั้งการยึดหลักความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั จึง
ทาให้สามารถอยู่อย่างประหยัดอดออมได้ไม่ยาก พร้อมทั้งการหารายได้เสริ ม เช่ น การรับจ้างซักผ้า รับเขี ยนคา
อุทธรณ์และทูลเกล้าถวายฎีกา ในขณะที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลบางรายเลือกที่จะเขียนบทเพลง เป็ นต้น ปรากฏการณ์เหล่านี้เป็ น
การดิ้นรนเพื่อเป็ นทุนค่าเล่าเรี ยน แต่ในขณะที่ ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลายรายได้รับการสนับสนุ นจากครอบครัว “ผมจะยึด
หลักพอเพียงของในหลวง ผมกินของหลวงใช้ของหลวงตลอด” และ “พอดีเห็นเขารับจ้างซักผ้า แล้วเพื่อนแนะนา
ลูกค้าให้ดว้ ยทุกวันนี้ผมรับจ้างซักผ้าเพื่อจ่ายค่าเทอม”
3.3 เชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนเอง เมื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลอยู่ในสถานการณ์ที่บีบรัดด้วยกฎเกณฑ์และ
ข้อบังคับควบคุมที่เข้มงวด พวกเขาจะคิดว่าสถานการณ์น้ นั เขาสามารถก้าวข้ามมันไปได้ ซึ่ งเกิดจากความมุ่งมัน่ ที่
จะเดินต่อไป ส่ งผลให้เกิดความรู ้สึกท้าทายและมีแรงผลักดันด้านการศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตท่ามกลางความ
เข้มงวดของกฎเกณฑ์ภายในเรื อนจาเพื่อพิสูจน์ความสามารถที่ตนมีและเชื่ อมัน่ ในศักยภาพและความสามารถว่าตน
สามารถทาได้อย่างดี เยี่ยม ผูต้ อ้ งขังกล่าวว่า “ความหนักหนาสาหัสของการติ ดคุกผมคิ ดว่าไม่มีอะไรเกิ นเมื่อเรา
สามารถผ่านช่วงวิกฤตห้องประหารมาได้ผมว่าชี วิตนี้ ไม่มีอะไรที่ตอ้ งกลัวแล้วโดยเฉพาะการเรี ยนในระดับ ป.โท
มันคงไม่หนักแล้ว” และ “การเรี ยน ป.โท ไม่ได้สาคัญที่ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาคัญในความภาคภูมิใจในตัวเอง
ภูมิใจว่าเราได้ทาในสิ่ งที่คนทัว่ ไปคิดว่ามันยาก มันเป็ นอุปสรรค มันมีขอ้ จากัดมากมาย แต่เราทาได้”
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3.4 สายสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ และผูส้ อน เมื่ อปรากฏการณ์ สายสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ และผูส้ อน
เกิดขึ้นในโลกหลังกาแพง เดิมที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลมีบทบาทในฐานะ “ผูต้ อ้ งขัง” ที่ถูกมองว่าไม่มีค่า ไร้ซ่ ึ งศักดิ์ศรี และเป็ น
อาชญากรที่ สั ง คมหวาดกลัว การได้รั บ โอกาสในการศึ ก ษาเล่ า เรี ยนและการปรั บ เปลี่ ย นการด าเนิ น ชี วิ ต
ความสัมพันธ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่ และผูส้ อนจึ งเริ่ มขึ้ น ส่ งผลต่ อสภาวะอารมณ์ ความรู ้ สึก และพฤติ กรรมที่ แปร
เปลี่ยนไป โดยเฉพาะในฐานะ “ผูต้ อ้ งขัง” ที่ปราศจากศักดิ์ศรี และคุณค่าใดๆ ก่อให้เกิดการเพิ่มคุณค่าและศักดิ์ ศรี
ความเป็ นมนุษย์ของตนเองมากขึ้ น ผูต้ อ้ งขังคนนั้นกล่าวว่า “อาจารย์ที่มาให้ความรู ้พวกเราที่ แสดงออกมาเหมื อน
พวกเราไม่ใช่ อาชญากรมันทาให้นึกถึงว่าศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ของพวกเรายังมีอยู่” และ “มันอย่างไงตอนนั้น
บอกไม่ถูกนะมันรู ้สึกเลยนะว่าอบอุ่น โดยเฉพาะวันที่มาให้การปรึ กษา IS พวกเราจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ไอ้ตอนที่
อาจารย์ให้โอวาททาให้เสื อใหญ่น้ าตาซึ มหลายคนไม่ใช่ผมคนเดียวผมสังเกตเห็นนะ”
4. ก้ า วสู่ ความส าเร็ จ เพื่ อ ทางเดิ น สู่ อิ ส รภาพ การเผชิ ญ ชี วิ ต บนเส้ น ทางมหาบัณ ฑิ ต หลัง ก าแพงนั้น
ไม่ว่าจะเป็ นกระบวนทัศน์ที่เกิดจากตนเอง โอกาสที่ได้รับหรื อการจัดสรรเวลาเรี ยน ล้วนมาจากความคิดความรู ้สึก
ซึ่ งถือเป็ นตัวแปรสาคัญที่สามารถทาให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลประสบความสาเร็ จได้ตามเป้ าหมาย สร้างคุณค่าให้ชีวิต ซึ่ งเป็ น
คุณค่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่ งการถูกจองจา แต่สิ่งที่สาคัญสาหรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ แนวทางในการดาเนิ นชี วิตนับจากนี้
และการรอคอยวันที่ จะได้รับอิสรภาพ แนวทางที่ ผใู ้ ห้ขอ้ มูลได้รับรู ้แล้วว่าเส้นทางชี วิตสู่ มหาบัณฑิตหลังกาแพง
มิใช่เรื่ องง่ายแต่ก็สามารถมองเห็นแสงสว่างบนทางเดิ นสู่ จุดหมายได้หากเรี ยนรู ้ชีวิตด้วยจิตวิทยา ซึ่ งส่ งผลให้เกิ ด
ความรู ้ สึกดี ๆ ที่ ปรากฏในใจ ซึ่ งจากคุ ณค่ าที่ เกิ ดขึ้ นก็แสดงให้เห็ นแล้วว่าการใช้ชีวิตในพื้ นที่ ที่จากัดและไร้ ซ่ ึ ง
อิ สรภาพยังดารงอยู่ แต่ ปรากฏการณ์ ดงั กล่าวได้สร้ างคุ ณค่ าให้แก่ ตนเอง เรี ยนรู ้ ที่จะเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่ น จึ ง
สามารถปรับตัวให้เข้ากับบริ บทของเรื อนจาได้
ในขณะเดี ย วกัน การเรี ย นจิ ต วิ ท ยาท าให้เ กิ ด แนวคิ ด มุ ม มองในการใช้ชี วิ ต ได้เ ห็ น ความเชื่ อ มโยง
ทางความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ การเรี ยนรู ้ธรรมชาติของมนุ ษย์จะช่วยให้เข้าใจกระบวนการคิด ความรู ้สึก
และพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมา และด้วยการเรี ยนในระดับมหาบัณฑิตสาขาการแนะแนวและการปรึ กษาเชิ ง
จิตวิทยานี้ เองที่ จะเป็ นปั จจัยสาคัญในการทาให้กระบวนทัศน์เก่าๆ สัน่ คลอนเกิดความเข้าใจสัจธรรมของชี วิตแม้
อิสรภาพ “ทางกาย” จะไม่หลงเหลืออยู่ แต่ความคิด และความรู ้สึกยังเป็ นอิสระ ทาให้ชีวิตเปี่ ยมไปด้วยความหมาย
และมี กาลังใจที่ จะเดิ นสู่ เ ป้ าหมายของชี วิต อย่า งภาคภู มิใจและพร้ อมที่ จะกลับคื นสู่ สังคมในฐานะคนดี ต่ อ ไป
ผูต้ อ้ งขังสะท้อนว่า “พอได้เรี ยนจิตวิทยาเหมือนติด “โช้คอัพ” ให้กบั ใจเรา (ยิ้มอย่างร่ าเริ ง) พอปะทะเรื่ องร้ายๆ เรา
ไม่แตกหัก โดยเฉพาะในถนนสายนี้ เป็ นหลุมเป็ นบ่ อเยอะ เพราะร้ อยพ่อ พันแม่ ปั ญหามันมากทั้งกับเพื่ อนกับ
เจ้าหน้าที่ ” และ “ใช่ เลย วิชาที่ เราเรี ยนมันสนุ ก พออ่านเจอในหนังสื อ เราก็เจอสถานการณ์ ความเปลี่ ยนแปลง
โดยเฉพาะในนี้ โยกย้าย สับแดนการเข้าออกมาเรี ยนวุ่นวายไปหมด มันจังหวะพอดี ถา้ ไม่ได้เรี ยนนี่ คงลาออกกัน
หมดแล้ว”
อภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวถึง ประสบการณ์ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนระดับมหาบัณฑิตของพวก
เขาในเรื อนจากลางบางขวาง ในลักษณะที่เป็ น กระบวนการเปลี่ยนแปลงตนเองที่เกิดจากการปฏิวตั ิมโนทัศน์เดิมๆ
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ตัวอย่างเช่น ประสบการณ์ชีวิตในการเรี ยน ประเด็นแรก ว่าเปรี ยบเสมือนความมืดบนเส้นทางเดิ นที่เกิดจากความ
ทุกข์ทรมาน ความอัปยศอดสู ความหวาดกลัวในโลกหลังกาแพงนั้น มีความหมายที่แอบแฝงอยู่ โดยความหมายที่
แฝงอยู่น้ นั มิได้มีแค่เพียงการลงโทษเท่านั้นแต่พบว่าโครงสร้างเรื อนจาทาให้ผตู ้ อ้ งขังได้รับผลของ “ความเจ็บปวด
จากการจองจา” นั้นคื อความเจ็บปวดจากการสู ญเสี ยอิ สรภาพ การสู ญเสี ยในสิ่ งของและบริ การที่ เคยรับเมื่ ออยู่
ภายนอก ความทุกข์และความเจ็บปวดที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลที่ได้ผ่านพบทาให้เกิ ดความรู ้สึกเจ็บปวดกับสิ่ งที่ ตอ้ งเผชิ ญอยู่
สอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ Sykes and Messing (ม.ป.ป. อ้า งถึ งใน นิ ภ า นิ่ มนวล, 2548, น.173 ) ส าหรั บ
ประสบการณ์ในประเด็นการดั้นด้นสู่ การศึ กษา เป็ นการมองสถานการณ์ที่เผชิ ญอยู่น้ นั สามารถที่ จะพลิกวิกฤตให้
เป็ นโอกาสได้ ซึ่ งเกิดจากความตั้งใจจริ งที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองส่ งผลให้เกิดความรู ้สึกฮึกเหิ มและท้าทายความบีบ
คั้นที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความต้องการที่จะลบรอยตราบาปจากสังคม คือ ต้องการให้สงั คมรับรู ้และยอมรับว่าตนนั้นมี
ความสามารถและมีตวั ตนอยูใ่ นสังคมเมื่อพ้นโทษ คุณลักษณะนี้จึงสอดคล้องกับมิติการควบคุมตามองค์ประกอบที่ 1
C = Control ของทฤษฏี ความสามารถในการฟั นฝ่ าอุปสรรค ของสตอลซ์ (Stoltz, 2000) ที่ กล่าวว่า ระดับการรับรู ้
ความสามารถในการควบคุมตนเองของบุคคลที่มีมิติดา้ นการควบคุมสู ง ได้แก่ การมีระดับการรับรู ้ถึงความสามารถ
ของตนที่จะควบคุมตนให้ผ่านพ้นเหตุการณ์และความยากลาบากสู ง เป็ นผูท้ ี่มีความคิดเชิ งรุ กต่อปั ญหา (Proactive
Approach) ไม่ยอ่ ท้อ พยายามหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น เป็ นต้น
นอกจากนี้ การก้าวเดินสู่เส้นทางมหาบัณฑิตยังนับได้วา่ เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้สถาบันเบ็ดเสร็ จ
ที่ มีกฎระเบี ยบค่อนข้างเข้มงวดเนื่ องจากเป็ นสถานที่ ที่มีความมัน่ คงสู งซึ่ งมีความแตกต่างจากสังคมภายนอกโดย
สิ้ นเชิ ง แต่พวกเขาไม่ยอมจานนต่อปั ญหาอุปสรรคทั้งหลาย พวกเขารับรู ้ว่าปั ญหาอุปสรรคทั้งหลายที่ พวกเขาเผชิ ญ
อยูน่ ้ นั เป็ นความรับผิดชอบของตนในการคิดหาวิธีการแก้ไขปั ญหาให้ลุล่วง โดยการจัดสรรเวลาในการเรี ยน ซึ่ งพวก
เขายังให้ความหมายไว้วา่ การจัดสรรเวลาเรี ยน คือ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเอง เช่น การแทรกตัวขึ้นมาอ่านตาราใน
ยามวิกาลยอมละทิ้ งความสุ ขของการหลับนอน เนื่ องด้วยความรั บผิดชอบของการเป็ นนักศึ กษา การมีความรู ้ สึ ก
รับผิดชอบนี้ จึงเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้พวกเขามองเห็นข้อดีที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ซ่ ึ งข้อดีดงั กล่าวช่วยบรรเทาสภาวะ
บีบคั้นอารมณ์ ความรู ้สึกทางจิตใจ มุมมองดังกล่าวสอดคล้องกับความหมายตามองค์ประกอบที่ 2 คือ O = Ownership
ของทฤษฏี ความสามารถในการฟั นฝ่ าอุปสรรคของ Stoltz (2000 อ้างถึ งใน สิ ทธิ พร ครามานนท์ , 2555, น 9-10)
ที่ กล่าวว่า สาเหตุ และความรั บผิดชอบ (O2=Origin and Ownership) หมายถึ ง การวิเคราะห์คน้ หาถึ งสาเหตุ ของ
ปั ญหา โดยการพิจารณาจากตัวเองก่อน เพื่อช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้จากสิ่ งที่ เคยผิดพลาดในอดีตและนามาปรับปรุ ง
แก้ไข บางครั้งปัญหายังเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดพลัง (Powerful Motivator) ในการมีพฤติกรรมที่มีประโยชน์ พร้อมทั้ง
ยังตระหนักว่าเป็ นความรับผิดชอบของตน โดยเริ่ มต้นจากการค้นหาสาเหตุของอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งตัวเองและจาก
สิ่ งแวดล้อมภายนอก
คุ ณ ค่ า ชี วิ ต จากการศึ ก ษา หลัง จากการเผชิ ญ ชี วิ ต บนเส้ น ทางการศึ ก ษาของมหาบัณ ฑิ ต หลัง กาแพง
ในลักษณะต่างๆ นั้นก่อให้เกิดความหมายต่อชี วิตของผูใ้ ห้ขอ้ มูล อันจะเป็ นคุณค่าที่จะนาไปสู่ แนวทางการใช้ชีวิต
ในโลกหลัง ก าแพงและในอนาคตหลัง จากได้ รั บ อิ ส รภาพออกสู่ โ ลกกว้า ง ที่ ส ามารถควบคุ ม อารมณ์
ด้า นลบ ควบคุ ม ผลกระทบและความเสี ย หายต่ อ การด ารงชี วิ ต เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาความยุ่ ง ยากขึ้ นจะเป็ นผู ้ที่
พร้ อ มรั บ ความยุ่ ง ยากทุ ก สถานการณ์ ไม่ ห วั่น ไหว ไม่ คิ ด มากหรื อจมอยู่ กับ ความทุ ก ข์ ซึ่ งหากพิ จ ารณา
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จากคุณลักษณะของผูใ้ ห้ขอ้ มูลแล้วจะเห็นได้วา่ อารมณ์ดา้ นลบได้แก่สภาวะเสี ยสมดุลด้านอารมณ์ ความรู ้สึกนัน่ เอง
การที่บุคคลควบคุมอารมณ์ดา้ นลบได้น้ ีเนื่องจากเกิดจากการเรี ยนรู ้ชีวิตด้วยแนวคิดจิตวิทยา แนวคิดทางจิตวิทยาจึง
ทาหน้าที่ท้ งั ควบคุมอารมณ์ทางลบและผลกระทบต่อการดาเนิ นชีวิตอันเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและสภาวะ
บี บคั้นอารมณ์ ความรู ้สึกให้เกิ ดขึ้ นในขอบเขตที่ จากัด นอกจากนี้ การเรี ยนรู ้ชีวิตด้วยแนวคิ ดจิ ตวิทยายังถื อเป็ น
กลไกส าคัญ ที่ ช่ว ยจัด การปั ญหาต่ างๆ ให้เ ป็ นไปด้วยความราบรื่ น ผูใ้ ห้ข ้อมูลหลายรายรั บรู ้ ว่าการเรี ย นรู ้ ดา้ น
จิตวิทยาว่าเป็ นเครื่ องมือในการตั้งรับเมื่อเผชิ ญกับปั ญหา ซึ่ งก็สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ 3 คือ R = Reach ของ
ทฤษฏีความสามารถในการฟั นฝ่ าอุปสรรคของสตอลซ์ (Stoltz, 2000) ที่กล่าวว่า ผลกระทบที่จะมาถึง (R=Reach)
หมายถึง การวัดผลกระทบปั ญหาความยุ่งยากที่ มีผลต่อการดาเนิ นชี วิตของแต่ละคนว่ามีมากน้อยเพียงใด พร้อม
ระวังและมีสติ ในอุปสรรคที่ อาจเกิ ดขึ้ น โดยบุคคลสามารถควบคุมอารมณ์ดา้ นลบ ควบคุมผลกระทบและความ
เสี ยหายต่ อการดาเนิ นชี วิต เมื่ อเกิ ดปั ญหาความยุ่งยากเกิ ดขึ้ น คนกลุ่มนี้ จะตอบสนองต่ อปั ญหาด้วยความฉลาด
มองเห็นหนทางในการจัดการกับปัญหาอุปสรรค มองปัญหาและอุปสรรคเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายความสามารถ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า กระบวนการกลายเป็ นมหาบัณฑิตหลังกาแพง เกิดจากเงื่อนไขปั จจัยสาคัญที่เป็ น
การปฏิ สังสรรค์กบั ตนเองของมหาบัณฑิ ตที่ มีต่อบริ บทเงื่ อนไขรอบข้างภายใต้โครงสร้างของสถาบันเบ็ดเสร็ จ
ดังนั้นการกาหนดนโยบาย นอกจากจะใช้แนวกาหนดจากบุคคลในองค์กรราชทัณฑ์แล้ว ควรนาความรู ้ความเข้าใจ
ที่ได้จากทัศนะของผูต้ อ้ งขังที่ อยู่ในปรากฏการณ์การกลายเป็ นมหาบัณฑิตโดยตรงมาเป็ นแนวทางในการส่ งเสริ ม
สนับสนุนร่ วมด้วย ซึ่ งนโยบายที่พึงส่ งเสริ มสนับสนุนให้เกิดขึ้นในเรื อนจา ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอ ดังนี้
1.1 ควรมีนโยบายเสริ มสร้างจิตสานึ กให้เกิดขึ้นกับทุกคนทุกฝ่ าย ในการศึกษาเรี ยนรู ้อย่างจริ งจังต่อ
กระบวนการศึ กษาต่อระดับมหาบัณฑิตของผูต้ อ้ งขัง โดยให้ถือว่าเป็ นปรากฏการณ์ที่เป็ นหนทางการแก้ปัญหาที่
สาคัญของสังคมโดยรวม ทั้งนี้ นโยบายในการศึกษาเรี ยนรู ้ปรากฏการณ์ควรเน้นการพิจารณาจากความรู ้สึกนึ กคิ ด
หรื อโลกทัศน์อนั เกิดจากการปฏิสังสรรค์ของมหาบัณฑิตที่มีต่อบริ บทแวดล้อมว่ามีปัจจัยเงื่อนไขใดที่เป็ นแรงจูงใจ
ให้กา้ วสู่การเป็ นมหาบัณฑิตจนประสบความสาเร็ จ
1.2 ควรมีนโยบายในการกระตุน้ เตือนให้สถาบันทางสังคมและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็ น
ปั จจัยเงื่อนไขในกระบวนการกลายเป็ นมหาบัณฑิตของผูต้ อ้ งขัง เช่น ครอบครัว กรมราชทัณฑ์ เรื อนจา ตลอดจน
ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชให้สารวจและว่ามีปฏิสัมพันธ์อยูก่ บั ผูต้ อ้ งขังอย่างไร และก่อให้เกิดผลใน
ความคิด ความรู ้สึกของผูต้ อ้ งขังอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อเตรี ยมความพร้อมลงมือปฏิบตั ิภารกิจในบทบาทของตนที่จะเป็ น
การสนับสนุนส่ งเสริ มให้ผตู ้ อ้ งขังกลุ่มที่ตอ้ งการเรี ยนในระดับมหาบัณฑิต
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
2.1 จากผลการวิจยั จะเห็นได้วา่ เมื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลรับรู ้ถึงคาพิพากษาประหารชีวิตหรื อตลอดชีวิตพวกเขา
ตกอยูใ่ นภาวะบีบคั้นทางจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าความทุกข์น้ นั ได้พฒั นามาจากความคับข้องอัดอั้นที่เกิดจากการ
ดารงชี วิต ผูต้ อ้ งขังจะจมปลักอยู่ในสภาวะนั้นและอาจส่ งผลให้ไม่สามารถก้าวข้ามวิกฤตชี วิตมาได้ หากไม่ได้รับ
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การช่วยเหลือทันท่วงที ดังนั้นเรื อนจาควรดาเนิ นการจัดบริ การปรึ กษาเชิ งจิตวิทยา โดยการร่ วมกับนักจิตวิทยาการ
ปรึ กษาเพื่อช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผตู ้ อ้ งขังโดยเฉพาะผูต้ อ้ งขังที่ มีอตั ราโทษสู ง จึงควรให้รูปแบบในการให้ความ
ช่วยเหลือด้วยกระบวนการปรึ กษารายบุคล
2.2 ผลการวิจยั พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ และผูส้ อนสามารถสร้างความรัก ความผูกพัน
ความเข้าใจให้เกิ ดขึ้ นในใจของมหาบัณ ฑิ ต ตลอดจนเกิ ดความรู ้ สึ กดี ๆ ว่าตนยังมี คุณค่ า ดังนั้นควรบูรณาการ
ความสัมพันธ์เชิงอานาจด้วยความสัมพันธ์ทางสังคมที่สามารถสร้างความรัก ความผูกพัน ความเข้าใจให้เกิดขึ้นใน
ใจผูต้ อ้ งขังที่ มีต่อเจ้าหน้าที่และผูส้ อน ตลอดจนกลุ่มเพื่อนผูต้ อ้ งขังด้วยกันซึ่ งจะเป็ นแรงผลักดันในการก้าวสู่ การ
เป็ นมหาบัณฑิตหลังของผูต้ อ้ งขังในเรื อนจา
2.3 จากคาสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลายรายในการวิจยั ครั้งนี้ กล่าวตรงกันว่า การอ่านตาราเรี ยนทา
ให้รู้สึกบันเทิ ง สบายใจ ช่ วยคลายเครี ยด จิ ตใจไม่ฟุ้งซ่ าน มีสติ ดังนั้นเรื อนจาควรสนับสนุ นส่ งเสริ มในการจัด
กิจกรรมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจนและต่อเนื่อง
3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
3.1 ควรมี การวิจยั ขยายผลในเรื่ องปั จจัยในการฟื้ นตัวจากความทุ กข์จากการสู ญเสี ยอิสรภาพของ
ผูต้ อ้ งขังในเรื อนจา
3.2. ควรมีการวิจยั ขยายผลในประเด็นเกี่ ยวกับกระบวนทัศน์ในการเปลี่ ยนแปลงตัวเองสู่ เส้น ทาง
การศึ กษาในระดับมหาบัณฑิต เพราะการวิจยั ดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งทาให้เข้าใจปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการดั้นด้นสู่
การศึกษาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
3.3 ควรมีการวิจยั ข้ามวัฒนธรรมในประเด็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่ออารมณ์ ความรู ้สึก
พฤติ กรรม รวมทั้งวิธีการเผชิ ญภาวะวิกฤตของชี วิตและฟื้ นตัวจากสภาวะดังกล่าว ในการก้าวเดิ นบนเส้นทาง
มหาบัณฑิต เพราะจะทาให้มิติทางวัฒนธรรมของการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
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