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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึ กษาประสบการณ์ และบทเรี ยนชี วิตของผูค้ า้ ยาเสพติ ด ซึ่ งเป็ น
ผูต้ อ้ งขังในเรื อนจากลางบางขวาง โดยใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยาเชิ งตีความ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักคือ ผูต้ อ้ งขังคดี ยาเสพติดในเรื อนจากลางบางขวาง จานวน 6 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่
กาหนด เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา สร้างข้อสรุ ปแบบอุปนัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ผลการวิจยั ปรากฏว่า ประสบการณ์และบทเรี ยนชีวิต
ของผูค้ า้ ยาเสพติด ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นหลักที่ 1 ประสบการณ์ชีวิตระหว่างการเป็ นผูค้ า้ ยา
เสพติด ประกอบด้วย 3 ประเด็นรอง คือ (1.1) การก้าวเข้าสู่ การเป็ นผูค้ า้ ยาเสพติด ประกอบด้วย 4 ประเด็นย่อย คือ
ครอบครัวที่นาไปสู่ การเป็ นผูค้ า้ ยาเสพติด อาชี พที่นาไปสู่ การเป็ นผูค้ า้ ยาเสพติด สภาพแวดล้อมในชุมชนที่อาศัยอยู่
นาไปสู่ การเป็ นผูค้ า้ ยาเสพติ ด และอิ ทธิ พลของสื่ อมวลชนต่อการเป็ นผูค้ า้ ยาเสพติ ด (1.2) การเป็ นผูค้ า้ ยาเสพติ ด
อย่างเต็มตัวเป็ นมื ออาชี พ ประกอบด้วย 6 ประเด็นย่อย คื อ การอยู่ในแหล่งผลิ ตยาเสพติ ดในสามเหลี่ ยมทองคา
การลาเลียงยาเสพติ ดเข้าไทย การลาเลียงซุ กซ่ อนระหว่างเดิ นทางเข้าสู่ พ้ื นที่ ตอนในกรุ งเทพฯ การเก็บรักษาและ
การจาหน่ ายยาเสพติ ด การฟอกเงิ น และการติ ดตามทวงหนี้ สินค่ายาเสพติ ด และ (1.3) จุ ดจบของผูค้ า้ ยาเสพติ ด
ประกอบด้วย 2 ประเด็นย่อย คือ การทรยศหักหลัง และจุดจบไม่มีแผ่นดินให้อยู่ ประเด็นหลักที่ 2 บทเรี ยนชีวิตของ
ผูค้ า้ ยาเสพติดในโลกหลังกาแพงสู ง ประกอบด้วย 2 ประเด็นรอง คื อ (2.1) บทเรี ยนชี วิตในกระบวนการยุติธรรม
ประกอบด้วย 4 ประเด็ น ย่อ ย คื อ บทเรี ย นชี วิต จากเหตุ การณ์ ใ นวัน สิ้ น อิ ส รภาพ บทเรี ย นชี วิต หลังก าแพงสู ง
บทเรี ยนชี วิตในวันพิ พ ากษาโทษประหารชี วิต และบทเรี ยนชี วิตจากเหตุ การณ์ ในวันยิงเป้ าและฉี ดยาพิ ษ และ
(2.2) การพลิ กวิ กฤตให้เป็ นโอกาส ประกอบด้ว ย 3 ประเด็ น ย่อ ย คื อ ทบทวนชี วิต ตนเองจากความผิ ด พลาด
การได้รับพระราชทานชีวิต และการเตรี ยมความพร้อมก่อนปล่อยตัวคืนสู่สงั คม
คาสาคัญ: ประสบการณ์และบทเรี ยนชีวิต ผูค้ า้ ยาเสพติด ผูต้ อ้ งขัง การคืนคนดีสู่สงั คม
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Abstract
The purposes of this research were to study the experience and life lessons of drug prisoners in
Bang Kwang Central Prison. This study was a qualitative research using interpretative phenomenological
analysis (IPA). The key informants were six drug peddling prisoners in Bang Kwang Central Prison purposively
selected based on specific criteria. The employed research instruments was an in-depth interview. Data were
analyzed by means of content analysis to obtain inductive conclusions to answer the research objectives.
Findings revealed that the experience and life lessons of drug peddlers comprised two main themes: The first
main theme was the life experience while being drug peddlers, which had three following subthemes: (1.1) being
induced to become a drug peddler consisting of four elements: the family condition that caused one to be a drug
peddler, the occupation that caused one to be a drug peddler, the community environment that caused one to be a
drug peddler, and influences of social media that affected one as a drug peddler; (1.2) being a professional drug
peddler consisting of six elements: residing in the golden triangle area -a drug producing source, carrying drugs
into Thailand, hiding and carrying drugs into the inner areas of Bangkok, storing and distributing drugs, money
laundering, and collecting debts from drug clients; and (1.3) the ending of drug peddlers including two elements:
being betrayed and double-crossed, and having no place to live. The second main theme was the life lessons
behind high walls of drug peddlers which had two following subthemes: (2.1) the life lessons during the justice
process consisting of four elements: life learning on the day that freedom ended, life learning on death penalty
verdict, and life learning from the events on the execution day: firing and lethal injection ; and (2.2) turning crisis
into opportunity comprising three elements: reviewing of one’s life and learning from mistakes, receiving the
royal amnesty, and preparing for release before returning to society.
Keywords: Experience and life lesson, Drug peddler, Prisoner, Releasing good people back to society

บทนา
สังคมไทยมีความคาดหวังให้สมาชิกของสังคมดาเนิ นชีวิตอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข ประพฤติปฏิบตั ิตาม
บรรทัดฐานทางสังคม ดารงชี วิตตามวัฒนธรรมที่ดีงาม เคารพในจารี ตประเพณี ศีลธรรม และปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ของบ้านเมือง แต่ในปั จจุบนั พบว่ามีสมาชิ กในสังคมบางส่ วนได้ฝ่าฝื น และละเมิดบรรทัดฐานทางสังคม (Social
Norm) เข้าไปเกี่ ยวข้องกับการเป็ นผูค้ า้ ยาเสพติ ด การที่ บุคคลในสังคมจะปฏิ บตั ิ ตามหรื อละเมิด บรรทัดฐานทาง
สังคมหรื อไม่ น้ ัน เกิ ด จากทั้งปั จจัยที่ เป็ นลักษณะส่ วนตัวบุ คคล และปั จจัย สิ่ งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็ นครอบครั ว
โรงเรี ย น กลุ่ ม เพื่ อ น กลุ่ ม อาชี พ ชุ ม ชน สื่ อ มวลชน ตลอดจนหน่ ว ยงานทางสั งคมที่ ห ลากหลาย ล้ว นมี ส่ ว น
ในการหล่ อหลอมให้ส มาชิ ก ในสังคมมี ความคิ ด ความเชื่ อ ค่ านิ ยมและพฤติ กรรมการแสดงออกที่ แตกต่ างกัน
ส่ งผลให้ส มาชิ กของสังคมส่ วนหนึ่ งมี การเปลี่ ยนแปลงตนเองก้าวเข้าสู่ ขบวนการค้ายาเสพติ ด ซึ่ งส่ งผลให้เกิ ด
ปัญหาอย่างรุ นแรงทั้งแก่ตนเองและสังคมโดยรวม (นิรนาท แสนสา, 2543)
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ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็ นปัญหาเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดดังกล่าวนี้ รัฐถือว่ามีหน้าที่สาคัญที่จะต้อง
จัด ระเบี ยบการอยู่ร่วมกันอย่างปกติ สุ ข โดยใช้กฎหมายเป็ นเครื่ องมื อในการด าเนิ นการปราบปรามและจับกุม
ผูก้ ระท าความผิด ส่ งผลให้ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติ ดถูกจับกุมและถูกดาเนิ นคดี ข้ ึ นสู่ ศาลพิ จารณา
ลงโทษ จนต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรื อนจา ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการยุติการทาร้ายต่อสังคมและเป็ นหน้าที่ ของเรื อนจาที่
จะต้องพัฒนาผูก้ ระทาผิดเหล่านี้ให้กลับตัวเป็ นคนดีก่อนกลับเข้าสู่สงั คม
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ ประสบการณ์ และบทเรี ยนชี วิต ของผูค้ ้ายาเสพติ ด ของ
ผูต้ อ้ งขังในเรื อนจา พบว่า ยังมีไม่มากนัก ที่ มีอยู่ อาทิ รู ปแบบและพฤติกรรมการค้ายาเสพติด : ศึกษาจากผูต้ อ้ งขัง
ในทัณ ฑสถานบาบัดพิ เศษกลาง (อภิ ชาติ อาจเจริ ญ , 2542) ปั จจัยที่ มีผลต่ อความสาเร็ จของแผนการป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติ ดในเรื อนจา: ศึ กษาเฉพาะกรณี ทัณ ฑสถานบาบัดพิ เศษกลาง (ทัศนี ย ์ โฉมประดิ ษฐ์, 2544)
พฤติ กรรมค้ายาเสพติ ดของผูต้ อ้ งขังก่อนต้องโทษในเรื อนจากลางขอนแก่ น (นิ รันดร บุ ปผาพันธ์ , 2546) ศึ กษา
รู ปแบบการลาเลียงยาเสพติ ดและการใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารเพื่อการค้ายาเสพติ ดที่มีต่อปั ญหาและอุปสรรคใน
การปราบปรามยาเสพติด (อดิศ เจริ ญสวัสดิ์, 2546) ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการกระทาความผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
ของผูต้ อ้ งขังเรื อนจาจังหวัดน่าน (เพียรชัยรัตน์ เงินงาม, 2551) ประสบการณ์เส้นทางชีวิตสู่ มหาบัณฑิตหลังกาแพง
(ยุห วาด หี มโต๊ ะ บุ๊ ก และจิ ระสุ ข สุ ข สวัส ดิ์ , 2559) ความมัน่ คงในการควบคุ ม ตนของคนหลังกาแพง (สุ พ จน์
อารี ยส์ วัสดิ์ และจิ ระสุ ข สุ ขสวัสดิ์ , 2559) และผลการใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวที่ มีต่อการควบคุมตนของผูต้ อ้ งขัง
เรื อนจากลางบางขวาง (สาราญ วงศ์ขวัญ และนิธิพฒั น์ เมฆขจร, 2559) เป็ นต้น จากตัวอย่างงานวิจยั ดังกล่าวพบว่า
ส่ วนใหญ่ เป็ นงานวิจยั ในเชิ งปริ มาณ และมุ่ งศึ กษาในมิ ติข องรู ปแบบและพฤติ กรรมการค้าเสพติ ด แต่ ยงั ขาด
การศึกษาในมิติประสบการณ์เชิงลึกด้านจิตใจของผูต้ อ้ งขังในเรื อนจาที่เคยผ่านประสบการณ์การเป็ นผูค้ า้ ยาเสพติด
รวมทั้งประสบการณ์การได้รับบทเรี ยนของชีวิตจากการเป็ นผูค้ า้ ยาเสพติดว่าเป็ นอย่างไร
ด้วยเหตุ ผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึ งสนใจศึ กษาประสบการณ์ และบทเรี ยนชี วิตของผูค้ า้ ยาเสพติ ด นับตั้งแต่
การเริ่ มเข้าสู่ วงการค้ายาเสพติ ด ประสบการณ์ การเป็ นผูค้ า้ ยาเสพติ ด การถูกจับกุมดาเนิ นคดี การต้องถูกจองจา
ในเรื อ นจาที่ มีค วามมัน่ คงสู ง จนในที่ สุ ด ผูต้ ้องขังเหล่ านั้น เกิ ด การเรี ย นรู ้ ถึงบทเรี ย นชี วิต ที่ ตนเองได้พิ จารณา
ใคร่ ครวญถึงเรื่ องราวจากอดีตสู่ปัจจุบนั ซึ่ งข้อค้นพบที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ จะมีประโยชน์ต่อบุคคลและหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการวางแผนป้ องกันการกระทาผิดเกี่ ยวกับยาเสพติด ตลอดจนช่วย
แก้ไขฟื้ นฟู และพัฒนาพฤตินิสยั แก่ผตู ้ อ้ งขังต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาประสบการณ์ชีวิตระหว่างการเป็ นผูค้ า้ ยาเสพติด และบทเรี ยนชีวิตของผูค้ า้ ยาเสพติด ในโลก
หลังกาแพงสูง กรณี ศึกษาผูต้ อ้ งขังในเรื อนจากลางบางขวาง
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คาถามในการวิจัย
ประสบการณ์ ชีวิ ตระหว่างการเป็ นผูค้ ้ายาเสพติ ด และบทเรี ยนชี วิตของผูค้ า้ ยาเสพติ ด ในโลกหลัง
กาแพงสูง กรณี ศึกษาผูต้ อ้ งขังในเรื อจากลางบางขวางเป็ นอย่างไร

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั วิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) แนวปรากฏการณ์วิทยา
เชิงตีความ (Interpretative Phenomenology Analysis) มีวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก คื อ ผูต้ อ้ งขังคดี ยาเสพติ ด จานวน 6 ราย ได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ตามเกณฑ์การคัดเข้า คือ เป็ นผูต้ อ้ งขังคดียาเสพติดที่เคยเป็ นผูค้ า้ ยาเสพติดรายใหญ่ และเคยเป็ นนักโทษ
ประหารชี วิตมาก่อน มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการเป็ นผูค้ า้ ยาเสพติด 3 ปี ขึ้นไป ต้องโทษจาคุกมาแล้วอย่างน้อย
5 ปี สามารถสื่ อสารด้วยการพูดเป็ นภาษาไทยได้ และมีความสมัครใจที่จะเข้าร่ วมวิจยั โดยเล่าเรื่ องราวประสบการณ์
และบทเรี ยนชีวิตของการเป็ นผูค้ า้ ยาเสพติดของตนเอง
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แนวคาถามสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น
โดยผ่ านการพิ จารณาจากอาจารย์ที่ ป รึ กษาเพื่ อ ใช้ค ้น หาค าตอบ เทปบัน ทึ กเสี ยง แบบบัน ทึ ก การสั งเกตแบบ
มีส่วนร่ วม และแบบบันทึกภาคสนาม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แนวคาถามในการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured interview) เนื่ องจากคาถามแบบนี้ สามารถยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยน
แนวคาถามได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ท้ งั ในด้านถ้อยคาในการสนทนาและลาดับการใช้คาถามก่อนหลัง
และการสังเกตแบบมี ส่ วนร่ วม กับผูใ้ ห้ขอ้ มูล จานวน 6 คน โดยก่ อนที่ จะดาเนิ น การสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ได้ช้ ี แจง
วัตถุประสงค์ วิธีการดาเนิ นการวิจยั สอบถามถึงความสมัครใจ และให้เซ็นใบยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั โดยข้อมูล
ต่างๆ จะเก็บไว้เป็ นความลับ ใช้นามสมมุติแทนชื่ อจริ ง และจะรายงานผลวิจยั ในภาพรวมเท่านั้น หลังจากนั้นผูว้ ิจยั
ขออนุญาตสัมภาษณ์และขออนุญาตบันทึกเสี ยงสนทนา ผูว้ ิจยั ทาการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลคนละ 1-3 ครั้ง ใช้เวลาใน
การสัมภาษณ์ครั้งละ 45 นาที ถึง 120 นาที และขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมบางรายในกรณี ที่มีขอ้ มูลไม่เพียงพอ
การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ ได้จากเทปบันทึ กเสี ยงการสัมภาษณ์ เชิ งลึกมาถอดความแบบ
ค าต่ อ ค า (verbatim) เพื่ อ ท าการวิเคราะห์ เนื้ อ หาและบริ บท (content & context analysis) จากนั้น จึ งนาข้อมูลมา
ตรวจสอบความถูกต้องด้วยการอ่านบทสัมภาษณ์ที่ถอดความเป็ นตัวอักษร(script) แล้วเปรี ยบเทียบกับเสี ยงที่บนั ทึก
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จากนั้นผูว้ ิจยั อ่านทบทวนบทสัมภาษณ์ที่เป็ นตัวอักษรหลายๆครั้งเพื่อทาความ
เข้าใจกับข้อมูลทั้งหมดในภาพรวม แล้วจึ งถอดรหัสข้อความ (coding) โดยดึ งข้อความหรื อประโยคที่ สาคัญใน
ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ความคิ ด ความรู ้สึกจากข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละบุคคลแล้วนารหัสที่ได้มา
รวบรวมเชื่ อมโยงสร้างเป็ นประเด็นหลัก(theme) โดยนาข้อความหรื อประโยคส าคัญ ที่ มีลกั ษณะร่ วมกันหรื อมี
ความหมายเหมือนกันมารวมไว้ดว้ ยกัน หลังจากนั้นผูว้ ิจยั จึงนาข้อมูลที่ได้จดั เป็ นประเด็นหลักมาหาความสัมพันธ์
เชื่ อมโยงกับประเด็นต่างๆอย่างเป็ นระบบ แล้วจึ งสร้างข้อสรุ ปจากประเด็นหลักทั้งหมดเพื่อให้เห็นภาพรวมของ
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ประสบการณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล จากนั้นผูว้ ิจยั ตรวจสอบข้อมูลและผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านจิ ตวิทยาและการวิจยั เชิ งคุณ ภาพช่ วยตรวจสอบและให้ความเห็ น
เกี่ ยวกับประเด็นที่ ได้จากการวิเคราะห์ นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ยังนาข้อมูลและข้อสรุ ปที่ ได้จากการวิเคราะห์กลับไปให้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักตรวจสอบเพื่ อให้แน่ ใจว่า ข้อสรุ ปที่ ได้มาขากข้อมูลที่ มาจากประสบการณ์ หรื อคาบอกเล่าของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักอย่างแท้จริ ง

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื่ อง ประสบการณ์และบทเรี ยนชี วิตของผูค้ า้ ยาเสพติด กรณี ศึกษาผูต้ อ้ งขังในเรื อนจากลาง
บางขวาง ผู ้วิ จัย ได้ค ้ น พบประเด็ น ส าคั ญ ที่ น่ า สนใจหลายประเด็ น ซึ่ งสามารถแสดงได้ ด ัง ภาพต่ อ ไปนี้

ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค.) 2560 | 235

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

ภาพที่ 1 ประสบการณ์และบทเรี ยนชีวติ ของผูค้ า้ ยาเสพติด: กรณี ศึกษาผูต้ อ้ งขังในเรื อนจากลางบางขวาง
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จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็ นถึ งประสบการณ์ และบทเรี ยนชี วิตของผูค้ า้ ยาเสพติ ด :กรณี ศึกษาผูต้ อ้ งขัง
ในเรื อนจากลางบางขวาง ซึ่ งสามารถอธิ บายสาระสาคัญของแต่ละประเด็นได้ดงั นี้
ประเด็นที่ 1 ประสบการณ์ ชีวติ ระหว่ างการเป็ นผู้ค้ายาเสพติด ประกอบด้วย 3 ประเด็นรอง ดังนี้
1.1 การก้ าวไปสู่ การเป็ นผู้ค้ายาเสพติด ประกอบด้วย 4 ประเด็นย่อย คือ
1) ครอบครั วที่นาไปสู่ การเป็ นผู้ค้ายาเสพติด จากการศึ กษาข้อมูลของกรณี ศึกษาส่ วนใหญ่ มาจาก
สภาพปั ญ หาครอบครั ว ที่ มีเบื้ อ งหลังชี วิต ครอบครั ว ที่ มีบุ ค คลในครอบครั วเข้าไปเกี่ ย วข้องกับ ยาเสพติ ด เช่ น
ฝิ่ น เฮโรอีน และยาบ้า บางครอบครัวมีประวัติการค้ายาเสพติดมานาน มีสมาชิ กในเครื อญาติบางคนถูกจองจาอยูใ่ น
เรื อนจาก็มี มี ลกั ษณะตัวตายตัวแทน คื อ สมาชิ กคนหนึ่ งพลาดพลั้งถูกจับ กุมไป สมาชิ กคนอื่ นๆที่ เหลื ออยู่ก็ต้ งั
ตัวแทนคนใหม่ข้ ึนมาเป็ นผูน้ าแก๊งค้ายาเสพติดสื บทอดรุ่ นต่อรุ่ นในเครื อญาติจากพ่อสู่ลกู สู่หลานกลายเป็ นเครื อข่าย
ใหญ่โตเชื่อมโยงไปยังกลุ่มเครื อข่ายค้ายาเสพติดทั้งในและต่างประเทศ
2) อาชีพที่นาไปสู่ การเป็ นผู้ค้ายาเสพติด กล่าวคือ อาชี พเดิ มของกรณี ศึกษาก่อนต้องโทษคดี มาจาก
หลากหลายอาชี พที่ เป็ นเงื่อนไขสาคัญนาไปสู่ การเป็ นผูค้ า้ ยาเสพติ ด อาทิ อาชี พปลูกฝิ่ น อาชี พไกด์ทวั ร์ จีน อาชี พ
โจรกรรมรถและเต็นท์รถมือสอง อาชี พบริ การรถทัวร์ โดยสารและบริ การเช่ารถบรรทุกหัวลากตูส้ ิ นค้า อาชี พทา
สวนส้ม และอาชี พพ่อค้าข้าวสาร เป็ นต้น ส่ วนมากมาจากการคบหากลุ่มเพื่อนที่ มีเบื้องหลังค้ายาเสพติ ดควบคู่กบั
การทาอาชี พสุ จริ ตบังหน้าฉากที่แท้จริ ง เนื่ องจากต้องมีการติดต่อสื่ อสารสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันอยู่
บ่ อยๆ จนเกิ ดความสนิ ท สนมไว้วางใจซึ่ งกันและกัน จากนั้นกลุ่มเพื่ อนที่ มีอาชี พ ค้ายาเสพติ ดอยู่เบื้ องหลังก็จะ
ชัก ชวนให้ม าร่ ว มค้า ยาเสพติ ด ด้วยกัน ครั้ งแรกอาจเป็ นการทดลองค้า ยาดู ก่ อ น เมื่ อ ท าครั้ งแรกแล้ว ประสบ
ความสาเร็ จไม่ถกู จับ ค้ายาแล้วรวยง่าย จึงเกิดการเปรี ยบเทียบระหว่างอาชีพเดิมกับอาชีพค้ายา เห็นว่ามีรายได้ดีกว่า
คุม้ กับการเสี่ ยง จึงเริ่ มทาซ้ าครั้งต่อๆมา เรื่ อยๆ
3) สภาพแวดล้ อ มในชุ ม ชนที่ อ าศั ยอยู่ น าไปสู่ การเป็ นผู้ ค้ ายาเสพติด กล่ าวคื อ ก่ อนต้องโทษคดี
ยาเสพติ ด กรณี ศึ กษาหลายคนเคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรื อชุ มชนที่ มีบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกับยาเสพติ ดอาศัยอยู่ใน
หมู่บา้ นนั้น เห็นพฤติกรรมการค้ายาเสพติดของบุคคลที่อยู่ในชุมชนนั้นเป็ นประจา แต่ไม่เห็นถูกจับ มีฐานะร่ ารวย
ใช้ชีวิตหรู หรา สะดวกสบาย สังคมในชุ มชนบางส่ วนให้การยอมรั บ เคารพนับถือคนรวย ทาให้กรณี ศึกษาเกิ ด
ค่านิยมเลียนแบบวัฒนธรรมความร่ ารวย มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคมเข้าไปสู่การเป็ นผูค้ า้ ยา
เสพติด
4) อิทธิพลของสื่ อมวลชน จากการศึกษาพบว่า สื่ อมวลชนส่ วนใหญ่ไม่มีผลต่อการเป็ นผูค้ า้ ยาเสพติด
กล่าวคื อ แทนที่ อิ ทธิ พ ลของสื่ อมวลชนจะช่ วยณรงค์ต่อต้านการค้ายาเสพติ ดและท าให้กลุ่มผูค้ า้ ยาเสพติ ด เกิ ด
ความเกรงกลัว และยุติการค้ายาเสพติ ด แต่ ในทางตรงกันข้าม กรณี ศึกษากลับนาข้อมูลข่ าวสารที่ ได้รับจากวิทยุ
โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ หรื อแผ่นป้ ายโฆษณาตามสี่ แยกสัญญาณไฟ หรื อตามข้างทางนั้นมาใช้คิดพิจารณาพัฒนา
รู ป แบบหรื อกลวิธีต่างๆเพื่ อวางแผนพลิ กแผลงหาช่ องทางหลบหลี กอาพรางในการซุ กซ่ อนยาเสพติ ดระหว่าง
ลาเลี ย งเข้าสู่ พ้ื น ที่ ต อนในประเทศตามจุ ด ตรวจด่ านต่ า งๆทั่วประเทศ ท าให้ย ากแก่ ก ารปราบปรามจับ กุม ซึ่ ง
มีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนยิ่งขึ้น
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1.2 การเป็ นผู้ค้ายาเสพติดอย่ างเต็มตัวเป็ นมืออาชีพ ประกอบด้วย 6 ประเด็นย่อย คือ
1) แหล่ งผลิตยาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคา กรณี ศึกษาบางคนได้เข้าไปเกี่ ยวข้องกับขบวนการค้ายา
เสพติดระดับชาติของชนกลุ่มน้อยกองกาลังติดอาวุธที่ต้ งั ฐานผลิตยาบ้า ยาไอซ์ และเฮโรอีนกระจายตัวเป็ นจุดเล็กๆ
อยู่ตามแนวชายแดนบริ เวณพื้ นที่ สามเหลี่ยมทองคา ซึ่ งครอบคลุมพื้ นที่ สี่ประเทศคื อไทย เมี ยนมา จี น และลาว
นอกจากนี้ ยงั พบว่า กรณี ศึกษาบางคนเคยเข้าไปเกี่ ยวข้องกับขบวนการผลิตยาบ้าในเขตบริ เวณรอบๆปริ มณฑล
กรุ งเทพมหานคร เพื่อส่ งจาหน่ายให้ลกู ค้ารายใหญ่ในภาคกลางและภาคตะวันออกอีกด้วย
2) การล าเลียงยาเสพติดเข้ าไทย การศึ กษาพบว่า กรณี ศึ กษาบางคนเคยมี ประสบการณ์ ตรงเข้าไป
เกี่ ย วข้อ งกับ ขบวนการล าเลี ย งยาเสพติ ด เข้า ไทย โดยมี ส ถานะเป็ นนั ก ค้า ยาเสพติ ด รายใหญ่ ห รื อ รายส าคัญ
ระดับประเทศ มีความสัมพันธ์แนบแน่นใกล้ชิดกับผูน้ าชนกลุ่มน้อยบางคน ได้ทาการสั่งซื้ อและนาเข้าไทยครั้งละ
เป็ นล้านเม็ดขึ้ นไป โดยจ้างกลุ่มชาวเขาที่ อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย-เมี ยนมาในแถบภาคเหนื อตอนบน ทา
หน้าที่เป็ นกองคาราวานกองทัพมดลาเลียงขนยาเสพติดเข้าไทยด้วยการเดินเท้าในป่ าลัดเลาะเลียบตามไหล่เขาเข้าสู่
ไทยในภาคเหนื อ หรื อลาเลียงยาเสพติ ดจากท่าขี้ เหล็กของเมียนมาข้ามลาน้ าโขงไปขึ้นฝั่ งลาวลาเลียงไปตามถนน
เลียบแม่น้ าโขงรอจังหวะใช้เรื อเล็กมาขึ้นฝั่งไทยในภาคอีสานตอนบน
3) การลาเลียงระหว่ างเดินทางเข้ าสู่ พืน้ ที่ตอนในกรุ งเทพมหานคร กลุ่มนักค้ายาเสพติ ดรายใหญ่ของ
ประเทศ จะเป็ นผูค้ วบคุมกลไกการลาเลียงซุกซ่อนยาเสพติดเข้าสู่ พ้ืนที่ตอนในกรุ งเทพฯทั้งหมด มีการว่าจ้างชาวเขา
หรื อคนไทยบางคนทาหน้าที่ ลาเลี ย งขนส่ งยาเสพติ ด เข้าสู่ เมื องใหญ่ มี การดัดแปลงรถยนต์ท าช่ องลับส าหรั บ
ซุกซ่ อนยาเสพติดระหว่าเดินทาง มีการทางานเป็ นทีม จานวนหลายคน แบ่งหน้าที่กนั ทา ใช้รถยนต์หลายคัน มีการ
สารวจเส้นทางลาเลียง ตรวจสอบคลื่นความถี่สัญญาณโทรศัพท์มือถือ และจุดตั้งด่านต่างๆตลอดเส้นทางลาเลียง
ไปสู่เป้ าหมาย และมีระบบป้ องกันการตัดตอนข้อมูลความลับไม่ให้สาวไปถึงต้นตอผูบ้ งการอยูเ่ บื้องหลังที่แท้จริ ง
4) การเก็บรั กษาและการจาหน่ ายยาเสพติด เมื่อมีการลาเลียงยาเสพติดมาถึงที่ หมายแล้ว จะมีทีมงาน
ขบวนการค้ายาเสพติดอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามารับช่วงต่อในการทาหน้าที่รับผิดชอบในการนายาเสพติด “ล็อตใหญ่” ซึ่ งมี
ยาจานวนมากนั้นไปหาสถานที่จดั เก็บรักษาหรื อซุ กซ่อนไว้ระหว่างรอจาหน่ายในบริ เวณรอบๆปริ มณฑลกรุ งเทพฯ
เมื่ อ ลูกค้ารายใหญ่ ต ้อ งการติ ด ต่ อ สั่งซื้ อ ยาเสพติ ด จานวนหลายแสนเม็ด ขึ้ น ไป ก็จะมี ที ม งานอี กชุ ด หนึ่ งมารั บ
ยาเสพติ ดจากสถานที่ซุกซ่ อนนาไปส่ งมอบให้แก่ลูกค้ายารายใหญ่ตามจุดนัดหมายต่างๆ เพื่อนาไปจาหน่ ายให้แก่
ลูกค้ารายเล็ก หรื อรายย่อย จนไปถึงผูบ้ ริ โภคหรื อผูเ้ สพคนสุ ดท้ายต่อไป นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า ยาเสพติด
บางส่ วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮโรอีนได้มีการส่ งออกไปจาหน่ ายนอกประเทศด้วย ซึ่ งจะมี เจ้าหน้าที่ บางคนมีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางและปลอดภัยจากการถูกจับกุม
5) การฟอกเงิน เมื่ อกลุ่มนักค้ายาเสพติ ดรายส าคัญ ระดับชาติ ของกลุ่มเครื อข่ ายที่ กรณี ศึกษาเข้าไป
เกี่ ยวข้องด้วยนั้นได้รับเงิ นจากการจาหน่ ายยาเสพติ ดในประเทศและรวบรวมเงิ นจากลูกค้าอื่ นๆได้จานวนเงิ น
นับสิ บล้านบาทขึ้ นไปแล้ว จะส่ งมอบให้กบั ขบวนการฟอกเงินมืออาชี พรับช่วงไปดาเนิ นการโอนย้ายถ่ายเทบัญชี
ไปยังธนาคารต่างประเทศ หรื อออกตัว๋ เงินพิเศษทาเป็ นหลักฐาน สามารถนาไปขึ้นเงินที่เมืองไหนหรื อประเทศไหน
ก็ได้ ที่ มีสาขาเครื อข่ายแก๊งฟอกเงินตั้งอยู่ โดยเสี ยค่าธรรมเนี ยมร้อยละ3-5 ส่ วนแก๊งฟอกเงินสมัครเล่น มักจะเป็ น
พ่อค้ายาธรรมดาไม่มีความรู ้ความชานาญด้านกฎหมายฟอกเงิน มักใช้วิธีนาเงินที่ ได้มาจากการค้ายาเสพติดเข้าไป
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เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายได้ในกิจการที่ ดาเนิ นการอยู่ มีการเปิ ดบัญชี ในชื่ อคนอื่นๆหลายบัญชี เช่น ร้านอาหาร เต็นท์
รถมือสอง อู่ซ่อมรถ ทาทัวร์ท่องเที่ยว รี สอร์ท หรื อบางคนขนเงินสดจานวนมากซุกซ่ อนในรถทัวร์ไปส่ งมอบให้แก่
ชนกลุ่มน้อยที่ชายแดนเมียนมา เพื่อนาไปจัดซื้ ออาวุธและเลี้ยงกองกาลังตนเอง
6) การติดตามทวงหนี้สินค่ ายาเสพติด เมื่อการดาเนิ นการค้ายาเสพติดของกรณี ศึกษามาจุดๆหนึ่ งแล้ว
มักมี ปัญหาเรื่ องการทรยศหักหลังไม่ยอมชาระหนี้ ค่ายาเสพติ ด เกิ ดการโกงเงินค่าขายยากัน จึ งเกิ ดธุ รกิ จต่อเนื่ อง
รับจ้างทวงหนี้สินนอกกฎหมายเข้ามารับช่วงต่อในการทาหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้สินจากลูกค้าที่หลบหนี ไป โดย
มักใช้วิธีรุนแรง มีการอุม้ ฆ่าพ่อแม่ลกู เมียเหยื่อ หรื อจับตัวเรี ยกค่าไถ่ เพื่อบีบบังคับให้หาเงินมาชดใช้หนี้ สินโดยเร็ ว
สิ่ งเหล่านี้ ถือเป็ นปั จจัยเสริ มสนับสนุ นให้กลุ่มนักค้ายาเสพติ ดทั้งหลายสามารถดาเนิ นธุ รกิ จค้ายาเสพติ ดให้เดิ น
ต่อไปได้
1.3 จุดจบของผู้ค้ายาเสพติด ประกอบด้วย 2 ประเด็นย่อย คือ
1) การทรยศหักหลัง จากการศึ กษาประสบการณ์ตรงของกรณี ศึกษาพบว่า ในวงการค้ายาเสพติ ดหา
ความซื่ อสัตย์ ไว้วางใจได้ไม่ค่อยมี แต่ละคนล้วนละโมบเห็นแก่ตวั หวังเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ตกั ตวงเข้าใส่
กระเป๋ าตนเองให้ได้มากที่สุดและใช้ระยะเวลาให้นอ้ ยที่สุด เพื่อจะได้รีบถอนตัวออกไปจากวงจรค้ายาโดยเร็ วที่สุด
ก่อนจะถูกจับกุม จึ งมักเกิดเรื่ องขัดแย้งแบ่งปั นผลประโยชน์จากการค้ายาเสพติดไม่ลงตัวอยู่บ่อยๆ ซึ่ งเคยปรากฏ
เป็ นข่าวตามหน้าหนึ่ งหนังสื อพิมพ์วา่ เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมที่นนั่ ที่นี่ ซึ่ งเป็ นเรื่ องจริ ง เพราะในวงการมักมีการส่ ง
มื อปื นไล่ ล่า และฆ่ าตัด ตอนกันเองบ่ อยๆ มี การดักปล้นชิ งเงิ นค่ าขายยา หรื อปล้นยาเสพติ ด นาไปขายต่ อ และ
กรณี ศึกษาบางคนก็ถูกลูกน้องหักหลังเป็ นสายลับให้เจ้าหน้าที่ตารวจ เพื่อหวังตนเองจะได้ข้ ึนเป็ นใหญ่แทนที่ลูกพี่
ตัวเอง บางคนก็ถกู ไล่ล่าหนี ตายหัวซุ กหัวซุน ใช้ชีวิตอยู่อย่างหวาดระแวง หาความสงบสุ ขในใจแทบไม่ได้เลย และ
รอบ ๆ กายเต็มไปด้วยอันตรายทั้งนั้น
2) จุดจบไม่ มีแผ่ นดินให้ อยู่ กรณี ศึกษาหลายคนเคยคิ ดว่า เมื่ อเข้ามาค้ายาเสพติ ด เก็บเงิ นให้ได้มาก
เพียงพอที่จะตั้งหลักสร้างกิจการได้สักอย่างหนึ่ ง พอมีทุนทาธุ รกิจได้แล้วคิดว่าจะเลิกค้ายาเสพติด แต่ไม่คาดคิดว่า
จะถูกจับได้ง่ายและเร็ วอย่างนี้ คิดไม่ถึงว่าตนเองจะพบจุดจบเช่ นนี้ ซึ่ งสุ ดท้ายก็หนี ไม่พน้ เงื้อมมือกฎหมาย ทาให้
ชีวิตสิ้ นอิสรภาพต้องไปใช้ชีวิตที่เหลืออยูใ่ นโลกหลังกาแพงสู ง
ประเด็นที่ 2 บทเรียนชีวติ ของผู้ค้ายาเสพติดในโลกหลังกาแพงสู ง ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้
2.1 บทเรียนชีวติ ในอุ้งมือของกระบวนการยุตธิ รรม ประกอบด้วย 4 ประเด็นย่อย คือ
1) บทเรี ยนชีวิตจากเหตุการณ์ ในวันสิ้นอิสรภาพ หมายถึงวันที่จบเกมชี วิตของกรณี ศึกษาผูค้ า้ ยาเสพติด
ตัวอย่างเช่นกรณี ศึกษาที่ 1 ถูกตารวจป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดส่ งสายลับล่อซื้ อยาเสพติด จู่โจมเข้าจับตัวได้
ที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา พร้อมกับลูกน้องรวม 4 คน และของกลางยาบ้า จานวน 400,000 เม็ด เฮโรอีนน้ าหนัก 6
กิ โลกรัม ยึดเงิ นสดได้อีก 3 ล้านกว่าบาทเมื่ อปี 2543 กรณี ศึกษาที่ 2 ถูกจับในกรุ งเทพฯ สายลับ เข้าทาการล่อซื้ อ
เฮโรอีนอัดแท่ ง ขณะเตรี ยมส่ งออกนอกประเทศ น้ าหนักประมาณ 20 กิ โลกรัมเมื่อปี 2544 กรณี ศึกษาที่ 3 ถูกจับ
ขณะกาลังผลิตยาบ้าอยูใ่ นบ้านพักห้องลับใต้ดินใจกลางกรุ งเทพฯ ของกลางผงยาบ้าน้ าหนัก 22 กิโลกรัม พร้อมกับ
แท่นผลิตยาบ้า เมื่อปี 2546 กรณี ศึกษาที่ 4 ถูกจับ ที่จงั หวัดพะเยา ตามคาซัดทอดของลูกน้อง ว่าเป็ นผูว้ า่ จ้างลาเลียง
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ยาบ้า 3 ล้านเม็ด จากภาคเหนื อลงไปยังกรุ งเทพฯเมื่อปี 2553 ส่ วนกรณี ศึกษาที่ 5 ซึ่ งเป็ นนักค้ายาเสพติ ดรายใหญ่
ระดับชาติ ถูกจับกุมได้ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในบ้านพักรี สอร์ ทแห่ งหนึ่ ง ของกลางยาบ้า 2.98 ล้านเม็ด พร้อมสมุน
รวม 4 คน ชาย 2 หญิ ง 2 น าตัวขึ้ น เครื่ องบิ น ไปแถลงข่ าวต่ อ หน้า สื่ อมวลชนจานวนมาก ทรั พ ย์สิ น ที่ ถูก ยึ ด มี
รี ส อร์ ท มูลค่ า 100 ล้านบาท รถยนต์มือสอง 36 คัน และอาวุธปื นอี กหลายกระบอกเมื่ อปี 2546 และคนสุ ด ท้าย
กรณี ศึกษาที่ 6 ถูกลูกน้องซัดทอด จับกุมได้ที่บา้ นพักในจังหวัดเชี ยงราย ยาบ้าของกลาง 180,000 เม็ด เมื่อปี 2543
เป็ นต้น
2) บทเรี ยนชี วิตหลังกาแพงสู ง เมื่อชี วิตเข้าสู่ โลกหลังกาแพงสู งซึ่ งมีชื่อว่า “เรื อนจากลางบางขวาง”
แล้ว สถานภาพของกรณี ศึกษาจะเปลี่ยนไปทันที จะถูกตีตราคานาหน้าชื่อว่า “ขช” แปลว่า ผูต้ อ้ งขังชาย และเมื่อคดี
ถึงที่สุดแล้ว จะเปลี่ยนคานาหน้าชื่อว่า “นช” แปลว่า นักโทษเด็ดขาดชาย สิ่ งที่ตอ้ งปรับตัวครั้งแรกคือ ศึกษาเรี ยนรู ้
เรื่ องกฎระเบี ยบ วินยั เรื อนจาต่างๆ ยกตัวอย่างเช่ น เข้ามาวันแรกต้องแจ้งข้อมูลประวัติส่วนตัวให้เจ้าหน้าที่ ทราบ
ทันที ทางเจ้าหน้าที่ ก็จะแจ้งผูต้ อ้ งขังมาใหม่ทราบว่า ต้องไปนอนห้องขังอะไร ตื่ นเช้ากี่ โมง ต้องสวมชุ ดนักโทษ
อะไร กิ นอาหารที่ ไหนและกี่ โมง จะถูกเรี ยกมารวมตัวนับจานวนยอดผูต้ อ้ งขังกี่ ครั้งในหนึ่ งวัน ชื่ อและความเป็ น
ตัวตนของกรณี ศึกษาถูกแทนด้วยตัวเลข บทสนทนาทางโทรศัพท์ในห้องเยี่ยมถูกดักฟัง หนังสื อที่ได้รับอนุญาตใน
ห้อ งขังมี จากัด และอ านาจในชี วิต ของกรณี ศึ กษาทุ ก คนถู กควบคุ ม ไว้ห มด ซึ่ งหลายคนยังปรั บ ตัว ให้ เข้า กับ
สภาพแวดล้อมภายในเรื อนจาไม่ ได้ หลายคนยังคงยึดติ ดอยู่กบั เงาร่ างในอดี ตที่ เป็ นเจ้าพ่อมาเฟี ย หรื อนักค้ายา
รายใหญ่ เคยมี เงิ น มี อานาจ มี บารมี อิทธิ พลสมัยยังใช้ชีวิตอยู่ขา้ งนอก เคยใช้ชีวิตอย่างสุ ขสบาย เป็ นเศรษฐี นั่ง
เครื่ องบิ น ชั้นเฟิ ร์ ส คลาสไปชอปปิ้ งซื้ อสิ น ค้ายี่ห้อแบรนด์เนมราคาแพงๆ ใช้ชี วิต หรู ในคฤหาสน์ห ลังใหญ่ โ ต
แวดล้อมไปด้วยบริ วารคนรับใช้และรับประทานอาหารเลิศจากฝี มือเชฟชั้นเยี่ยม
อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องเข้ามาอยู่ในเรื อนจาแล้ว ความอิสระ เสรี ภาพทุกอย่างถูกควบคุมหมด ทุกคนต้อง
อยู่ภายใต้เงื่ อนไขของกฎระเบี ยบ ข้อบังคับ และวินัยต่างๆ ของเรื อนจาอย่างเสมอภาคกัน ไม่มีการเลื อกปฏิ บ ัติ
ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็ นคนรวย คนจน การศึกษาสู งหรื อต่า มีอาชี พหรื อสถานภาพทางสังคมสู งต่าแค่ไหนอย่างไร
ทุกคนก็จะถูกปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน
เรื่ องอาหารการกิ น จากที่เคยกินอาหารที่ มีกบั ข้าวหลากหลาย รสชาติอร่ อย ต้องมาเข้าแถวนัง่ กินข้าว
รวมในโรงเลี้ยงอาหารที่มีเพียงข้าวเปล่าและกับข้าวหนึ่ งอย่างเท่านั้น และต้องรี บหยิบฉวยมากิน เนื่ องจากกับข้าว
มี น้ อ ย กิ น แข่ ง กับ เวลาและให้ ทั น เพื่ อ นๆ คนอื่ น กิ น เสร็ จ แล้ว ต้อ งน าถ้ว ยชามไปล้า งที่ อ่ า งล้า งจานทุ ก ๆ
เช้าเวลาประมาณ 7.00 น.และบ่ายเวลาประมาณ 13.30 น. จากนั้นอาบน้ าแต่งตัวเตรี ยมขึ้ นตึ กนอนในเวลาประมาณ
15.30 น.
เรื่ องที่ อยู่หลับนอน ต้องใช้ชีวิตถูกขังไว้ในห้องสี่ เหลี่ยมแคบๆกว้างประมาณห้า เมตร ยาวประมาณ
แปดเมตร กับผูต้ อ้ งขังคนอื่นๆ ประมาณ 20-23 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2559) เป็ นระยะเวลาประมาณ 16
ชัว่ โมงต่อวัน สาหรับนักโทษประหารชีวิตถูกแยกขังไว้เป็ นพิเศษประมาณ 20 ชัว่ โมงในห้องประหารชี วิต พร้อมตี
ตรวนไว้ที่ ข าทั้งสองข้าง (ปั จจุ บัน ยกเลิ ก แล้ว) และห้องน้ า โล่ งๆ ขนาดประมาณหนึ่ ง เมตรคู ณ หนึ่ งเมตรครึ่ ง
ให้ความรู ้สึกอึดอัดคับแคบเมื่อทาธุระส่ วนตัว
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กรณี ศึกษาต้องร่ วมใช้ชีวิตอยูก่ บั ผูต้ อ้ งขังคนอื่นๆในห้องขังไปตลอดทั้งคืน นอนจนปวดเมื่อยหลังขด
หลังงอเจ็บระบมตามเนื้ อตัว เนื่ องจากที่ นอนแข็ง ต้องนอนกับพื้นปูนที่มีผา้ ห่ มผืนบางๆ หนึ่ งผืนเอาไว้รองรับหลัง
เวลานอน กับหมอนหนุ นที่ เป็ นผ้าห่ ม และผ้าที่ ใช้ห่มอีกหนึ่ งผืนรวมเป็ น 3 ผืนเท่ านั้น ถ้ามีเกิ นจะถูกยึดเป็ นของ
หลวงหมด อากาศก็ร้อนอบอ้าว เหงื่อท่วมตัว ควันบุหรี่ เต็มห้อง หายใจไม่ค่อยออก ทุกข์ทรมานตลอดทั้งคืน กว่าจะ
ถึ งเช้าวันใหม่เวลาประมาณ 6.30 น. ก็จะมี เจ้าหน้าที่ เรื อนจาหรื อผูค้ ุ มเดิ นมาไขกุญ แจเปิ ดประตูตึ กนอนลงไป
อาบน้ ากินข้าวในโรงเลี้ยงอาหารเช้าต่อไป และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนซ้ าๆ เช่นนี้ทุกๆ วัน
3) บทเรี ยนชีวิตในวันพิพากษาโทษตายสู่ ห้องประหารชีวิต เมื่อถึงคราวต้องออกไปฟั งคาพิพากษาของ
ศาลในความผิดของกรณี ศึกษาแต่ละคนก็ไม่แตกต่างกัน คื อ ทุกคนถูกศาลตัดสิ นประหารชี วิตไม่มีการลดหย่อน
โทษให้ ศาลให้เหตุผลว่า พฤติกรรมของจาเลยร้ายแรงเป็ นภัยต่อสังคมและประเทศชาติ จึงไม่ลดโทษให้ แม้จาเลย
จะรับสารภาพก็ตาม สุ ดท้ายทุกคนต้องเดินไปสู่ความตายที่แดนประหารชีวิตที่เรื อนจากลางบางขวาง
4) บทเรี ยนชี วิตจากเหตุการณ์ ในวันยิงเป้ าและฉี ดยาพิษ ในเหตุการณ์ ดงั กล่าวทาให้กรณี ศึกษาที่ ถูก
ควบคุมขังไว้ในห้องประหารชี วิตแดน 1 และแดน 2 (ปัจจุบนั ยุบรวมไปขังไว้ที่แดน 5 ประหารฯ) ได้เห็นเหตุการณ์
ในวันที่เพชฌฆาตนาตัวนักโทษไปประหารชี วิต ณ แดน 11 ต่อหน้าต่อตาของกรณี ศึกษา ทาให้กรณี ศึกษาบางคนมี
อาการช็อก ตกตะลึง หวาดกลัวสุ ดขีด หวนคิดถึงตนเองที่ ไม่อยากถูกประหารชี วิต ต้องตายจากพ่อแม่ ภรรยา และ
ลูกในสภาพเช่นนั้น และรู ้สึกกลัวตายขึ้นมาจับจิตจับใจ
2.2 พลิกวิกฤตเป็ นโอกาส ประกอบด้วย 3 ประเด็นย่อย คือ
1) ทบทวนชีวิตตนเองจากความผิดพลาด เมื่อชะตาชี วิตของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักถึงขีดต่าสุ ดแล้ว พวกเขา
จะเริ่ มแสวงหาหนทางรอดในการพลิกวิกฤตให้เป็ นโอกาส เพื่อจะได้กลับตัวกลับใจด้วยการทบทวนชี วิตตนเอง
จากความผิด พลาด ในขณะต้องราชทัณ ฑ์คุ มขังอยู่ในเรื อนจา ซึ่ งผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเหล่านั้นบอกเล่าความรู ้ สึ กว่า
กว่าจะผ่านคืนวันอันแสนเจ็บปวดและโหดร้ายมาได้ ชี วิตก็สะบักสะบอมแทบจะไม่เหลืออะไรดี ๆให้ได้จดจาเลย
และการที่ตอ้ งถูกขังนานๆในที่แคบๆในเรื อนจาวิถีชีวิตกว่าจะผ่านไปได้แต่ละวันรู ้สึกสึ กเชื่ องช้ามาก ต้องใช้ชีวิต
อย่างโดดเดี่ยว อ้างว้าง ว้าเหว่ ไร้ญาติขาดมิตร และการที่ถูกขังไว้นานๆ อยูใ่ นห้องประหารชี วิต รู ้สึกเจ็บปวดรวด
ร้าวทุกข์ทรมานไม่รู้สร่ างรู ้สิ้น
ภาวะกดดันดังกล่าวทาให้กรณี ศึกษาเหล่านั้นเริ่ มแสวงหาทางออกของปั ญ หาที่ กาลังเผชิ ญอยู่ใน
ปั จ จุ บั น เพื่ อ ให้ ลื ม ทุ ก ข์ โ ศกและความเจ็ บ ปวดในใจ ผ่ า นการอ่ า นหนั ง สื อธรรมะ เรี ย นหนั ง สื อทั้ง ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษากับหน่วยงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษานอกโรงเรี ยน (กศน.) เรี ยนหลักสูตร
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ จากหน่วยงานของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และเรี ยนระดับปริ ญญา
ตรี ซึ่ งจัดโดยมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (มสธ.) เรี ยนรู ้การเขียนหนังสื อสารคดีชีวิต จัดโดยโครงการกาลังใจ
ตลอดจนการเข้าร่ วมเรี ยนรู ้ งานศิ ลปะในโครงการ Art for all ซึ่ งการเรี ย นดังกล่ าวช่ วยลดความทุ กข์โศก และ
ป้ องกันไม่ให้มีเวลาว่างกลับไปจมจ่อมกับอดีตที่เลวร้ายซึ่ งไม่ได้ช่วยให้อะไรดีข้ ึน
วันเวลาผ่านไปหลายปี ส่ งผลให้กรณี ศึกษาเหล่านั้นได้มีโอกาสทบทวน เรี ยนรู ้ชีวิตของตนเองจาก
การถูกจองจา เริ่ มมองเห็นความผิดพลาดในชีวิตที่ตลอดครึ่ งค่อนชีวิตของตนเองอยูใ่ นที่มืดมาโดยตลอด เริ่ มตั้งแต่
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ก้าวแรกที่ เข้าไปสู่ การเป็ นผูค้ า้ ยาเสพติ ดจนถึ งจุดจบถูกจับ และเริ่ มพบแสงสว่างราไรๆเมื่ อต้องมาใช้ชีวิตอยู่ใน
เรื อนจา
จนถึงปั จจุบนั เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี ความคิ ดของกรณี ศึกษาค่อยๆตกผลึกจนกลายเป็ นบทเรี ยน
ชี วิตที่ มีคุณ ค่ า เพราะบ่ อยครั้งที่ เมื่ อนึ กถึ งอดี ต พวกเขาจะรู ้สึกสะดุง้ สุ ดตัวเมื่ อนึ กถึ งภาพที่ ตนเคยขายยาเสพติ ด
ตัวเองมีความสุ ข แต่ทาให้คนอื่นอีกมากมายต้องตายและทนทุกข์ และยิ่งเมื่อมาเจอเหตุการณ์ ในวันประหารชี วิต
นักโทษซึ่ งๆหน้าอีก ก็ยิ่งสร้างความตื่นกลัว ตื่นรู ้ ถ้าไม่รีบเลิก ไม่รีบถอนตัวจากวงการค้ายาเสพติด ในวันข้างหน้า
อาจจะไม่มีโอกาสได้กลับตัวกลับใจอีกเลยก็ได้
2) ชีวิตพระราชทาน สิ่ งที่กรณี ศึกษาเคยตั้งความหวังแต่ก็ไม่กล้าหวังว่าจะเป็ นจริ ง แต่ในที่สุดวันหนึ่ ง
ความหวังนั้นก็ได้กลายมาเป็ นความจริ ง นั่นคื อ การได้รับพระราชทานอภัยโทษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
เหตุการณ์ดงั กล่าวทาให้กรณี ศึกษาเหล่านั้นเหมือนได้เกิ ดใหม่อีกครั้งหนึ่ ง เป็ น “ชี วิตพระราชทาน” จากในหลวง
พวกเขาต่างซาบซึ้ งในพระเมตตาจากพระมหากรุ ณาธิ คุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เป็ นล้นพ้น นามาซึ่ ง
ความปลาบปลื้มปิ ติยินดีมีความสุ ขที่ สุดในชี วิตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน รู ้สึกโล่ง เบาสบาย เหมือนยกภูเขาลูก
ใหญ่ที่ทบั อกมานานแสนนานออกไปจากใจ การพระราชทานอภัยโทษดังกล่าวส่ งผลให้กรณี ศึกษาเกิดความสานึ ก
ผิด ขอกลับตัวกลับใจเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม
3) การเตรี ยมความพร้ อมก่ อนปล่ อยตัว คืนสู่ สังคม ในที่ สุดกรณี ศึกษาเริ่ มมีการปรับตัวในการเตรี ยม
ความพร้อมก่อนได้รับการปล่อยตัวคืนสู่ สังคม ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ถามถึงการวางแผนชี วิตในอนาคตอันใกล้น้ ี ว่าถ้าปล่อย
ตัวกลับไปแล้วจะทาอะไร รู ้สึกอย่างไรบ้าง กรณี ศึกษาบางคนที่ถกู จาคุกมา 15-16 ปี และเหลืออีก 1-3 ปี ก็จะได้รับ
การพักโทษหรื อได้รับอภัยโทษแล้วได้ให้ขอ้ มูลว่า
“ ออกไปจะไปอยู่กบั ครอบครัว พ่อแม่ ภรรยา และลูกที่บา้ น จะหาอาชี พที่ดีทา จะทาเกษตรทฤษฎี
ใหม่เอาอย่างในหลวง ใช้ชีวิตพอเพี ยง อยู่อย่างสมถะ เรี ยบง่าย สงบร่ มเย็น และไม่คิดหวนกลับไปทาผิดอีกแล้ว
ครั้งนี้ครั้งเดียวก็มากเกินพอแล้ว เข็ดหลาบจดจาแล้ว”
อย่างไรก็ตาม การติดคุกตั้งแต่วยั หนุ่มจนถึงปั จจุบนั ถึงแม้จะได้ออกไปสู่ ภายนอก บางคนพ่อแม่ได้
ตายจากไปนานแล้ว ออกไปก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหน ญาติ พี่น้องหรื อลูกภรรยาก็ขาดการติ ดต่อไปหลายปี ไม่รู้อยู่กนั
อย่างไรบ้าง และบางคนก็คิดวางแผนไว้ว่า จะสร้างครอบครัวใหม่ เปิ ดอู่ซ่อมรถ ตั้งสานักงานทนาย ทาการเกษตร
เป็ นต้น
ส่ วนกรณี ศึกษาที่เหลือโทษจาคุกหลายปี มักจะยังไม่ได้วางแผนชีวิตที่ชดั เจน ยังคงใช้ชีวิตตามปกติ
อย่างสังคมคนคุก และมีความเครี ยดสะสมสู ง เนื่ องจากอาหารการกิ นไม่ดี ที่ อยู่หลับนอนลาบาก รวมทั้งการพบ
เห็นเพื่ อนผูต้ อ้ งขังหลายคนอยูด่ ว้ ยกันมา 16-18 ปี ใกล้จะได้กลับบ้านแล้ว ก็มีอนั ล้มหายตายจากกันไปที ละคนๆ
ด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ไม่มีบุญได้ออกไปใช้ชีวิตในโลกภายนอก ก็ยิ่งทาให้กรณี ศึกษาอยู่อย่างระมัดระวังเพื่ อ
ประคองชีวิตตนเองให้ผา่ นพ้นไปด้วยดีในแต่ละวัน
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การอภิปรายผล
ผลการวิจยั ครั้งนี้ สะท้อนถึ งโลกทัศน์ที่เป็ นความคิ ด ความเชื่ อ ความรู ้สึกและทัศนคติ มุมมองด้านต่างๆ
ของผูต้ อ้ งขังคดียาเสพติ ดที่มีต่อประสบการณ์และบทเรี ยนชี วิตของผูค้ า้ ยาเสพติดในโลกหลังกาแพงสู งที่เกี่ยวโยง
ถึงปัญหายาเสพติดในสังคมไทยในปัจจุบนั ซึ่ งมีประเด็นสาคัญในการอภิปราย ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ประสบการณ์ การเป็ นผู้ค้ายาเสพติด จากการศึกษาพบว่า สภาพการณ์ ที่ทาให้กรณี ศึกษาก้าว
ไปสู่ การเป็ นผูค้ า้ ยาเสพติด เกิดจากสภาพแวดล้อมทางครอบครัว ลักษณะอาชีพ และสภาพแวดล้อมของชุมชนที่ อยู่
อาศัยซึ่ งสภาพแวดล้อมดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและจาหน่ายยาเสพติด การอยู่ร่วมกันมักขาดการยึดมัน่
ในกฎระเบี ยบ รวมทั้งเป็ นตัวแบบในการฝ่ าฝื นและละเมิ ดบรรทัดฐานของสังคม (Social Norm) สภาพแวดล้อม
ดังกล่าวเป็ นพื้นที่ สีแดง เป็ นแหล่งแพร่ ระบาดของยาเสพติ ด และมีบุคคลเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาศัยอยู่ในชุ มชน
หรื อในหมู่บา้ นเหล่านั้น ทาให้เกิดการเลียนแบบวัฒนธรรมความร่ ารวย มีค่านิ ยมฟุ้ งเฟ้ อ รักความสะดวกสบายเอา
อย่างเพื่อนในชุมชน จนนาไปสู่ การเรี ยนรู ้พฤติกรรม เทคนิค รู ปแบบหรื อวิธีการค้ายาเสพติดจากกลุ่มเพื่อนที่คบหา
กันบ่อยๆ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการคบค้าสมาคมกับบุคคลต่างกลุ่มหรื อการมีความสัมพันธ์กบั คนต่างกลุ่ม
(Differential Association Theory) ของเอ็ดวิน สุ ทเทอร์ แลนด์ (Edwin Sutherland อ้างใน สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต ,
2557 น.10 ) ซึ่ งมีแนวคิดว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดจากการเรี ยนรู ้โดยอาศัยการถ่ายทอดจากบุคคลที่ คบหาสมาคม
กันบ่อยๆอย่างสม่าเสมอต่อเนื่ อง จนชักนาเข้าไปสู่ การค้ายาเสพติด นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับแนวคิ ดทฤษฎี การ
ขาด ระเบี ยบ และภ าวะไร้ บ รรทั ด ฐาน ข อ งสั งค ม (Social Disorganization and Anomie ) ข อ งโรเบิ ร์ ต
เมอร์ ต ัน (Robert Merton,1938-1968 อ้างในสมโภชน์ เอี่ ยมสุ ภ าษิ ต , 2557 น.10) ที่ กล่ าวว่า บุ ค คลที่ อาศัยอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นด้านครอบครัว อาชี พ ชุมชน กลุ่มเพื่อน และสื่ อมวลชนแวดล้อมต่างๆ
ปัจจัยเหล่านี้ ลว้ นเป็ นเงื่อนไขสาคัญที่ทาให้ชีวิตของกรณี ศึกษาถูกชักนากลายเป็ นผูค้ า้ ยาเสพติด อีกทั้งยังสอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู ้ (Learning Theory) การวางเงื่อนไขแบบการกระทา (Operant Conditioning) ของบี เอฟ
สกินเนอร์ (B.F.skinner) และทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากการสังเกตหรื อลอกเลียนแบบพฤติกรรมบุคคลของอัลเบิร์ท
แบนดูรา (Albert Bandura อ้างใน สมโภชน์ เอี่ ยมสุ ภาษิ ต , 2557 น.6-10 ) ที่ กล่าวว่าสิ่ งแวดล้อมรอบตัวสามารถ
ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ข้ ึนในบุคคลได้ ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนั้นก็เช่นกันที่พบว่า กรณี ศึกษาได้เข้าสู่การเป็ นผูค้ า้ ยาเสพติด
และมีวิถีชีวิตแบบนักค้ายาเสพติ ดแบบมืออาชี พเพราะเกิ ดจากการเรี ยนรู ้และซึ มซับบทบาทการค้ายาจากผูค้ า้ ยา
เสพติ ดแบบรายเล็ก ๆ จนกลายเป็ นผูค้ า้ ยาเสพติ ดรายใหญ่แบบมืออาชี พ ซึ่ งในที่ สุดก็ถูกจับดาเนิ นคดีและต้องใช้
ชีวิตในเรื อนจาอย่างยากลาบากจนเกิดเป็ นความเข้าใจและจดจาเป็ นบทเรี ยนของชีวิต
ประเด็นที่ 2 บทเรี ยนชีวิตของผู้ค้ายาเสพติดในโลกหลังกาแพงสู ง เมื่อกรณี ศึกษาถูกจับกุมต้องใช้ชีวิต
อย่างไร้ อิส รภาพในเรื อนจาทาให้ได้รับบทเรี ยนชี วิต ทั้งจากเหตุ การณ์ ในวันสิ้ นอิ ส รภาพ การใช้ชีวิตที่ ลาบาก
ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนที่ใช้ชีวิตในเรื อนจา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผชิ ญกับวันพิพากษาโทษเพื่อนผูต้ อ้ งขัง
ให้เดิ นเข้าสู่ ห้องประหารชี วิตที่ ตอ้ งถูกยิงเป้ าหรื อฉี ดยาพิ ษ ทาให้เกิ ดประสบการณ์ ที่สะเทื อนขวัญอย่างรุ นแรง
ทาให้กรณี ศึกษาจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ วิธีการปรั บตัว ปรับใจ พลิ กวิกฤตให้เป็ นโอกาสโดยการทบทวนชี วิตตนเอง
จากความผิดพลาด ด้วยการร่ วมกิ จกรรมต่างๆ ที่ เรื อนจาจัดให้ อาทิ การศึ กษาธรรมะ การเรี ยนหนังสื อ (มสธ.)
การเขี ย นสารคดี ชี วิ ต (โครงการกาลังใจ) การศึ กษาและสร้ างสรรค์งานศิ ลปะ Art for All โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
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การได้รั บ พระราชทานชี วิต ใหม่ โดยการพระราชทานอภัย โทษจากพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวรั ช กาลที่ 9
ก็ยิ่งตอกย้ าความสานึ กผิด นาไปสู่ การมี จิต สานึ กที่ ดี กลับตัวกลับใจเป็ นพลเมื องที่ ดี ของสังคมตลอดไป ทาให้
กรณี ศึกษาเริ่ มมี กาลังใจ และสามารถปรับตัวดารงตนเพื่ อการก้าวพ้นจากภาวะวิกฤติ พร้อมกับการเตรี ยมความ
พร้ อ มก่ อ นปล่ อ ยตัว คื น สู่ สั งคมได้ม ากขึ้ น บทเรี ยนชี วิต ที่ เกิ ด ขึ้ น และความสามารถปรั บ ตัวที่ ดี ข้ ึ น ดังกล่ า วนี้
สอดคล้องกับการวิจยั ของ รัตน์ มลิลา (2559) ที่ศึกษาพบว่า การเรี ยนรู ้งานศิลปะ และการเขียนสารคดีสามารถช่วย
ให้ผตู ้ อ้ งขังมีโอกาสทบทวนตัวเอง มีพ้ืนที่อิสระทางความคิด การรู ้จกั เรี ยบเรี ยงความคิด การเข้าใจธรรมชาติของสิ่ ง
ต่างๆตามที่เป็ นจริ ง การรู ้จกั อดทน รอคอยและใจเย็น การเข้าใจความแตกต่างของบุคคลและสรรพสิ่ ง การรับรู ้และ
แบ่งปั นในความทุกข์ของผูอ้ ื่น การมองสรรพสิ่ งในภาพรวมไม่ใช้ตนเองเป็ นศูนย์กลาง การได้เรี ยนรู ้บทเรี ยนชี วิต
ที่ผิดพลาดของตนเองและผูอ้ ื่น และการเกิดสมาธิ จดจ่ออยู่กบั การสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่ งการทบทวนตนเองดังกล่าว
ทาให้เกิ ดตัวตนใหม่ในโลกใบเดิ ม กล่าวคื อทาให้ความทุ กข์ที่ได้รับเกิ ดการคลี่คลาย และเกิ ดความคิ ดใหม่และ
เป้ าหมายใหม่ข องชี วิต รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ยุหวาด หี มโต๊ะบุ๊ ก (2559) ที่ ศึกษาพบว่า ผูต้ อ้ งขังที่
เข้าร่ วมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาที่เรื อนจาจัดให้ทาให้เกิดความสุ ข ความภูมิใจ และมีการเตรี ยมความพร้อมก่อน
กลับสู่ สังคมภายนอกเรื อนจาได้อย่างมัน่ คงยิ่งขึ้น และงานวิจยั ของชาติ นวภพ สมกาลัง (2559) ที่พบว่า การได้รับ
พระราชทานอภัยโทษจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์ ก่ อให้เกิ ดสานึ กในพระมหากรุ ณ าธิ คุณ ทาให้เกิ ดความรู ้ สึกเหมื อนได้เกิ ดใหม่ เป็ นคนใหม่ เป็ นชี วิต
พระราชทาน ทาให้แนวความคิ ดที่ ผิดบาปหายไป เกิ ดสานึ กความเป็ นคนดี ใช้ชีวิตที่ เหลืออยู่ทาความดี ตามรอย
บาทพระราชา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่ องผิด ยิ่งไปกว่านั้นอยากเป็ นผูน้ าความผิดของตัวเองไปสอนเยาวชนคนรุ่ นหลังให้
เห็นโทษของการเข้าไปยุง่ เกี่ยวกับสิ่ งผิดกฎหมายที่มีผลร้ายทั้งต่อตนเองและสังคม

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. ผลงานวิ จัย ฉบับ นี้ ถื อ เป็ นประสบการณ์ แ ละบทเรี ย นชี วิ ต อัน ทรงคุ ณ ค่ า ที่ ก ลั่น กรองมาจาก
ประสบการณ์ ของอดีตผูค้ า้ ยาเสพติดซึ่ งปั จจุบนั เป็ นผูต้ อ้ งขัง ในเรื อนจากลางบางขวาง ประสบการณ์และบทเรี ยน
ดังกล่าว ตอกย้ าให้เห็นถึง “แผนที่ชีวิต” สาหรับนักค้ายาเสพติดที่ตอ้ งรี บถอนตัวก่อนจะถลาลึกลงในความผิด และ
เป็ นทั้ง “เข็มทิ ศ” สาหรับคนที่กาลังหลงทางชี วิตเข้าไปสู่ วงั วนยาเสพติ ด ซึ่ งต้องพยายามย้อนกลับออกมาใช้ชีวิต
ภายใต้กรอบบรรทัดฐานของสังคมไปสู่จุดหมายปลายฝันโดยไม่ตอ้ งหลงทิศหลงทางอย่างที่กรณี ศึกษาเคยประสบมา
2. สาหรั บครอบครัว ผูท้ ี่ เป็ นพ่อแม่หรื อผูป้ กครองเด็กเยาวชน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ก่อให้เกิ ด
ประโยชน์แก่บุตรหลานหรื อสมาชิ กภายในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาตัวเป็ นต้นแบบที่ดีในการประพฤติ
ปฏิ บตั ิ ตามบรรทัดฐานของสังคม ตระหนักถึงคุ ณค่าของการมีชีวิตอยู่ร่วมกันของสมาชิ กในครอบครัวด้วยการ
ปลูกฝั งเติ มเต็มด้วยความรั ก ความเมตตา ความเอื้ ออาทร และความผูกพันในครอบครัว เพื่ อมุ่งสร้ างสิ่ งที่ ดีงาม
สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
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3. สาหรับครู อาจารย์ในสถานศึกษา สามารถนาไปประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนและใช้เป็ นทางเลือกในการจัดทาเป็ นตาราเสริ มความรู ้ให้แก่นกั เรี ยน
นักศึกษาทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพื่อใช้เป็ นบทเรี ยนชีวิตกรณี ศึกษา
4. สาหรับผูน้ าในชุมชน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลที่ อาศัยอยู่ในชุ มชน
หรื อหมู่บา้ นเป้ าหมายที่ เป็ นแหล่งแพร่ ยาเสพติดที่ อยู่ในพื้นที่ ปกครอง ด้วยการถอดบทเรี ยนชี วิตที่ ผิดพลาดของ
กรณี ศึกษาผูต้ อ้ งขังในเรื อนจาเหล่านี้ นาไปอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนในชุ มชน เนื่ องจากเป็ นบทเรี ยนชี วิตที่
ผิดพลาดจากการ “ลองผิดลองถูก ” เพื่ อป้ องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนต้องก้าวซ้ าลงไปในหลุมบ่ อที่ กรณี ศึกษา
เหล่านั้นเคยก้าวพลาดมาก่อน และช่วยให้เขาเหล่านั้นได้เดินไปบนเส้นทางสู่อนาคตที่ราบเรี ยบในทิศทางที่ถูกต้อง
ขึ้นและไม่เป็ นภาระให้แก่สงั คม
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นคดียาเสพติดในกลุ่มผูต้ อ้ งขังที่เป็ นบุคคลบนพื้นที่
สู งเป็ นหลัก และส่ วนใหญ่มีภูมิลาเนาอาศัยอยู่ในภาคเหนื อตอนบน ผูว้ ิจยั จึงขอเสนอแนะให้ผสู ้ นใจศึกษาวิจยั ใน
กลุ่มผูต้ อ้ งขังคดียาเสพติดอื่น ๆ เช่ น กลุ่มผูต้ อ้ งขังในภาคอื่นๆ ของประเทศไทย รวมทั้ง กลุ่มผูค้ า้ ยาเสพติดที่เป็ น
ชาวต่างชาติ เป็ นต้น
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