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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การก้าวผ่านภาวะวิกฤตของผูต้ อ้ งโทษประหาร
ชี วิตในเรื อนจากลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี ด้วยการวิจยั เชิ งคุณภาพตามแนวคิ ดปรากฏการณ์วิทยาเชิ งตี ความ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คื อ อดี ตผูต้ อ้ งโทษประหารชี วิตจานวน 6 ราย และเป็ นผูท้ ี่ กาลังต้องโทษประหารชี วิต จานวน 2 ราย
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กาหนด เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
เชิงลึก วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาสร้างข้อสรุ ปแบบอุปนัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ผลการวิ จั ย
ปรากฏว่า ประสบการณ์ การก้าวผ่านภาวะวิกฤตของผูต้ อ้ งโทษประหารชี วิตในเรื อนจากลางบางขวาง จังหวัด
นนทบุ รี ประกอบด้ว ย 4 ประเด็ น หลัก ได้แ ก่ ประเด็ น หลัก ที่ 1 แลหลังชี วิ ต ประกอบด้ว ย 4 ประเด็ น รอง
ซึ่ งมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การบ่ ม เพาะแนวคิ ด การด าเนิ น ชี วิ ต คื อ (1) ครอบครั ว (2) การศึ ก ษา (3) กลุ่ ม เพื่ อ น และ
(4) อาชี พการงาน ประเด็นหลักที่ 2 พลาดผิดจ่อมจม ประกอบด้วย 3 ประเด็นรอง คือ (1) ถูกจับจนได้ (2) ตั้งทนาย
สู ้คดี และ (3) สุ ดท้ายที่ ประหารชี วิต ประเด็นหลักที่ 3 สร้ างสมประสบการณ์ ประกอบด้วย 2 ประเด็นรอง คื อ
(1) มหา’ลัยชี วิต และ (2) เกาะติดลมหายใจ และประเด็นหลักที่ 4 ก้าวผ่านทะเลทุกข์ ประกอบด้วย 2 ประเด็นรอง
คือ (1) พ่อผูใ้ ห้ และ (2) ยาใจคนทัณฑ์
คาสาคัญ: ประสบการณ์การก้าวผ่านภาวะวิกฤต ผูต้ อ้ งโทษประหารชีวิต เรื อนจากลางบางขวาง

Abstract
The purpose of this research was to study the experiences of stepping through crisis conditions of
death-sentenced prisoners in Bang Kwang Central Prison in Nonthaburi province. This study employed
qualitative research with the use of interpretative phenomenology interpretative notion. Key informants were 6
former death-sentenced prisoners, and 2 current death-sentenced prisoners, obtained by purposive sampling
according to assigned criteria. An instrument used for data collection was an in-depth interview form. Data was
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analyzed by content analysis. Inductive conclusion was used to answer the research objective. Findings revealed
that the experiences of stepping through crisis conditions of death-sentenced prisoners in Bang Kwang Central
Prison in Nonthaburi province composed of 4 main issues. Main issue 1: Looking back on life composed of 4
sub-issues influencing the inculcating of concept on way of life which were (1) family, (2) education, (3) friends’
group, and (4) occupation. Main issue 2: Mistaken composed of 3 sub-issues which were (1) being arrested, (2)
appointing defense lawyers, and (3) ending at execution. Main issue 3: Building up experiences composed of 2
sub-issues which were (1) university of life and (2) hang onto breath. Main issue 4: Stepping through the sea of
bitterness composed of 2 sub-issues which were (1) father as a giver, and (2) the beloved of prisoners.
Keywords: Experiences of Stepping through Crisis Conditions, Death-Sentenced Prisoners, Bang Kwang
Central Prison

บทนา
เรื อ นจ ากลางบางขวางถู ก สร้ า งขึ้ นเพื่ อ ให้ เป็ นเรื อ นจ าที่ มี ค วามมั่น คงแข็ งแรงระดับ สู ง (Maximum
security) โดยได้น าแบบก่ อ สร้ า งเรื อ นจ าต่ า งๆทั้ง ในยุ โ รปและอเมริ ก ามาปรั บ ให้ เข้า กับ วัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
กรมราชทัณฑ์ไทย โดยสร้างอยู่บนเนื้ อที่ 198 ไร่ 3 งาน 74 ตารางวา ภายในเรื อนจามีหอคอยสู ง 30 เมตรอยู่ตรง
กลางเพื่อให้เจ้าหน้าที่ สามารถสังเกตการณ์ได้รอบทิ ศ มี กาแพงคอนกรี ตรอบนอกสู งจากฐาน 6 เมตร ยาว 2,406
เมตร ลึ กลงไปใต้ดิ นอี ก 1 เมตร พร้ อมทั้งมี ป้อมรั กษาการณ์ เป็ นระยะๆรวม 20 ป้ อม เหนื อกาแพงโดยรอบขึ ง
สายไฟฟ้ าแรงสู ง มีการกั้นกาแพงภายในให้แยกเป็ นแดน แต่ละแดนมีประตูดุจเป็ นเรื อนจาเล็กๆรวมด้วยกัน 14
แดน สาหรั บเรื อนนอนของผูต้ อ้ งขังเป็ นตึ กสองชั้นพื้ นคอนกรี ต โดยแบ่ งเป็ นห้องสองข้างมี ทางเดิ นตรงกลาง
มีลูกกรงเหล็กปิ ดกั้นหัวท้ายและกึ่ งกลางตึ ก เพื่อกั้นให้ผตู ้ อ้ งขังอยู่รวมกันเป็ นกลุ่มๆ ในแต่ละแดนมีตึกนอนและ
อาคารสาหรับรับประทานอาหาร
หน้ า ที่ ห ลัก ของเรื อนจ ากลางบางขวางคื อ การควบคุ ม ผู ้ต้ อ งขั ง ที่ มี ก าหนดโทษระดั บ สู ง อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และพัฒนาพฤตินิสยั ผูต้ อ้ งขังอย่างมีคุณภาพ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ 3 ประการคือ ประการแรก
ทาหน้าที่ควบคุมเฉพาะผูต้ อ้ งขังตามคาพิพากษาของศาล จากเรื อนจาและทัณฑสถานทัว่ ประเทศ โดยมีกาหนดโทษ
ตั้งแต่ 15 ปี ถึ งประหารชี วิต ประการที่ ส อง ทาหน้าที่ แก้ไขฟื้ นฟู และพัฒ นาพฤติ นิสัยแก่ ผูต้ อ้ งขัง โดยจัดให้มี
การศึ กษา การฝึ กอบรมวิชาชี พ และการอบรมพัฒนาจิ ตใจรวมทั้งการให้สวัสดิ การและดู แลสุ ขภาพอนามัยแก่
ผูต้ อ้ งขัง และ ประการสุ ดท้าย มีหน้าที่ดาเนินการประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดตามกฎหมาย จากหน้าที่หลักทั้งสาม
ประการดังกล่าว เรื อนจากลางบางขวางจึ งถือว่าเป็ นเรื อนจาเพียงแห่ งเดี ยวในประเทศไทยที่ มีแดนประหารชี วิต
ซึ่ งผูต้ อ้ งขังที่ ได้รับโทษประหารชี วิตจะถูกนาตัวไปกักขังเพื่ อรอวันเดิ นเข้าสู่ แดนประหาร การใช้ชี วิตรอคอย
ความตาย ผูต้ อ้ งขังต้องถูกจองจาอยู่ในแดนประหารชี วิตที่ มีความมัน่ คงสู ง ที่ มีมาตรการข้อบังคับในการควบคุม
อัน เข้ม งวดสู งสุ ด ในสภาวการณ์ ด ังกล่ าว ท าให้ เกิ ด ภาวะวิ กฤตทั้งด้านร่ างกายและจิ ต ใจ มี ค วามยากล าบาก

274 | ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2560

ประสบการณ์การก้าวผ่านภาวะวิกฤตของผูต้ อ้ งโทษประหารชีวติ ในเรื อนจากลางบางขวาง

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

ในการดาเนิ นชี วิต เกิ ดความเครี ยด ความวิตกกังวล มี สภาพจิ ตใจที่ หดหู่ ห่อเหี่ ยว ท้อแท้ สิ้ นหวัง หวัน่ วิตกต่ อ
ชะตากรรมชีวิตของตน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิกฤต และประสบการณ์ดา้ นจิตใจของผูต้ อ้ งโทษประหาร
ชี วิตพบว่ายังมีอยูน่ อ้ ยมาก ซึ่ งตัวอย่างงานวิจยั ที่ ผ่านมา เช่น กระบวนการปรับตัวของผูต้ อ้ งขังวัยหนุ่ มในเรื อนจา
กลางบางขวาง (พรรณเลขา พลอยสระศรี , 2546) ปั จจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของผูต้ อ้ งขังให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
เรื อนจา (นิ ภา นิ่ มนวล, 2548) การศึ กษาความพึ งพอใจของผูต้ อ้ งขังที่ มีต่อการให้บริ การจัดการศึ กษาในเรื อนจา
(วิทวัส สิ ทธิ พนั ธ์, 2549) การปรับตัวของผูต้ อ้ งขังให้เข้ากับสภาพเรื อนจา : ศึกษาเฉพาะกรณี เรื อนจากลางบางขวาง
(จารุ วรรณ คงยศ, 2551) บริ บทเรื อนจาและการยอมรับโทษประหารชีวิต (เพ็ญพรรษา ปกาสิ ทธิ์ , 2553) การเรี ยนรู ้
ความพอพียงของชี วิตในเรื อนจาและชี วิตหลังพ้นโทษ (ปฤษณา ชนะวรรษ, 2556) ความมัน่ คงในการควบคุมตน
ของคนหลังกาแพง (สุ พจน์ อารี ยส์ วัสดิ์ และจิระสุ ข สุ ขสวัสดิ์, 2559) ประสบการณ์เส้นทางชี วิตสู่มหาบัณฑิตหลัง
กาแพง (ยุหวาด หี มโต๊ะบุ๊ก และจิระสุ ข สุ ขสวัสดิ์, 2559) และผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการควบคุมตน
ของผูต้ อ้ งขังเรื อนจากลางบางขวาง (สาราญ วงศ์ขวัญ และนิ ธิพฒั น์ เมฆขจร, 2559) เป็ นต้น งานวิจยั ดังกล่าวส่ วน
ใหญ่ เป็ นงานวิจยั ในเชิ งปริ มาณ และการศึ กษาส่ วนใหญ่ เป็ นการอธิ บายปรากฏการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นเพี ยงปั จจัยด้าน
จิ ต สั งคมในมิ ติ ใดมิ ติ ห นึ่ ง ซึ่ งการศึ ก ษาวิ จัย เหล่ า นี้ ยังขาดค าตอบที่ ค รอบคลุ ม มิ ติ ท างด้า นจิ ต ใจที่ แ สดงถึ ง
ประสบการณ์การก้าวผ่านภาวะวิกฤตของผูต้ อ้ งโทษประหารชีวิต
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาประสบการณ์การก้าวผ่านภาวะวิกฤตของผูต้ อ้ งโทษประหาร
ชีวิตในเรื อนจากลางบางขวาง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเผชิ ญ
กับภาวะวิกฤต การเรี ยนรู ้ในการก้าวข้ามภาวะวิกฤต ตลอดจนความสามารถในการปรับตัวเพื่อดาเนิ นชี วิตได้อย่าง
ปกติของผูต้ อ้ งขังเรื อนจากลางบางขวาง ซึ่ งข้อค้นพบจากการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการนามาเป็ นแนวทาง
ในการช่วยเหลือ แก้ไขฟื้ นฟูแก่ผตู ้ อ้ งโทษประหารชี วิตให้มีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ เป็ นประโยชน์ท้ งั แก่ตนเองและ
สังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ภาวะวิกกฤต หมายถึง สภาวะที่เกิดขึ้นกับผูต้ อ้ งขังเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น
และไม่ ส ามารถปรั บ ความสมดุ ลให้ส นองรั บ กับ เหตุ การณ์ ที่เกิ ด ขึ้ น ทาให้เกิ ด ความทุ กข์ท้ งั ทางกายและจิ ต ใจ
เกิดความเครี ยด ความวิตกกังวล ความสับสนว้าวุน่ ใจ ความซึ มเศร้าจนไม่สามารถปรับตัวได้ตามปกติ
2. ประสบการณ์ การก้ าวผ่ านภาวะวิกฤต หมายถึง การรับรู ้ความสามารถของผูต้ อ้ งขังที่แสดงออก
ในทางความคิ ด และการกระทาที่ พ ยายามหาวิธีการในการควบคุ ม และจัด การกับสภาพปั ญ หาหรื อเหตุ การณ์
ที่คุกคามเพื่อลดความตึงเครี ยดของตนเพื่อให้สภาพร่ างกายและจิตใจกลับเข้าสู่สภาวะสมดุลตามปกติ
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3 ผู้ต้องโทษประหารชี วิต หมายถึง จาเลยในคดี อาญาที่ ถูกฟ้ องต่อศาลโดยข้อกล่าวหาว่ากระทา
ความผิดและศาลสูงสุ ด คือ ศาลฎีกาได้มีคาพิพากษาเสร็ จเด็ดขาดให้ประหารชีวิต ซึ่ งผูต้ อ้ งโทษประหารชีวิตทุกคน
ในประเทศไทยจะต้องถูกควบคุมตัวอยูท่ ี่เรื อนจากลางบางขวางเพียงเรื อนจาเดียว

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพแนวปรากฏการณ์ วิ ท ยาเชิ งตี ความ (Interpretative
phenomenology analysis: IPA) มีวิธีการดาเนินการวิจยั แต่ละขั้นตอนดังนี้
ผู้ให้ ข้ อมู ล คื อ ผูต้ ้องโทษประหารชี วิต จานวน 8 ราย ได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) ตามเกณฑ์คดั เข้าคือ เป็ นบุคคลที่ถกู ควบคุมตัวอยู่ในเรื อนจากลางบางขวางโดยรับโทษตั้งแต่ 9 ปี ขึ้นไป
เป็ นผูต้ อ้ งโทษประหารชี วิตทั้งที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วและยังไม่ได้รับอภัยโทษ เป็ นผูม้ ีความพร้อมทั้ง
ร่ างกายและจิตใจที่ยินดีให้ขอ้ มูล และเป็ นผูม้ ีความสมัครใจเข้าร่ วมการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แนวคาถามสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น
โดยผ่านการพิ จารณาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่ อใช้คน้ หาค าตอบ เทปบันทึ กเสี ยง แบบบัน ทึ กการสังเกตแบบมี
ส่ วนร่ วม และแบบบันทึกภาคสนาม
การเก็บ รวบรวมข้ อมู ล ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth interview)
โดยใช้แ นวค าถามในการสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ งมี โ ครงสร้ า ง(Semi-structured interview) ซึ่ งสามารถยื ด หยุ่ น และ
ปรับเปลี่ ยนแนวคาถามได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ท้ งั ในด้านถ้อยคาในการสนทนาและลาดับการใช้
คาถามก่ อนหลัง และการสังเกตแบบมี ส่ วนร่ วม โดยก่ อนที่ จะดาเนิ นการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ได้ช้ ี แจงวัตถุประสงค์
วิธีการดาเนิ นการวิจยั สอบถามถึงความสมัครใจ และให้เซ็ นใบยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั โดยข้อมูลต่างๆ จะเก็บไว้
เป็ นความลับ ใช้นามสมมุติแทนชื่ อจริ ง และจะรายงานผลวิจยั ในภาพรวมเท่ านั้น หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ขออนุ ญาต
สัมภาษณ์ และขออนุ ญาตบันทึ กเสี ยงสนทนา ผูว้ ิจยั ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทั้ง 8 ราย ประมาณ
รายละ 50 นาที ถึง 110 นาที และขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมบางรายในกรณี ที่มีขอ้ มูลไม่เพียงพอ
การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ผู ้วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดย น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
จากการบันทึกเสี ยงการสัมภาษณ์เชิงลึกมาถอดความแบบคาต่อคา (verbatim) เพื่อทาการวิเคราะห์เนื้อหาและบริ บท
(content & context analysis) จากนั้นจึ งนาข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องด้วยการอ่านบทสัมภาษณ์ที่ถอดความ
เป็ นตัวอักษร(script) เพื่อเปรี ยบเทียบกับเสี ยงที่บนั ทึกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จากนั้นผูว้ ิจยั อ่านทบทวน
บทสัมภาษณ์ที่เป็ นตัวอักษรหลายๆครั้งเพื่อทาความเข้าใจกับข้อมูลทั้งหมดในภาพรวม แล้วจึงถอดรหัสข้อความ
(coding) โดยดึงข้อความหรื อประโยคที่สาคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ความคิด ความรู ้สึกจากข้อมูล
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละบุ คคลแล้วนารหัสที่ ได้มารวบรวมเชื่ อมโยงสร้างเป็ นประเด็นหลัก(theme) โดยนาข้อความ
หรื อประโยคสาคัญที่มีลกั ษณะร่ วมกันหรื อมีความหมายเหมือนกันมารวมไว้ดว้ ยกัน หลังจากนั้นผูว้ ิจยั จึงนาข้อมูล
ที่ ได้จดั เป็ นประเด็นหลักมาหาความสัมพันธ์เชื่ อมโยงกับประเด็นต่างๆ อย่างเป็ นระบบ แล้วจึงสร้างข้อสรุ ปจาก
ประเด็ น หลัก ทั้งหมดเพื่ อ ให้ เห็ น ภาพรวมประสบการณ์ ข องผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล จากนั้ น ผูว้ ิ จัย ตรวจสอบข้อ มู ล และ
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านจิ ตวิทยาและ
การวิจยั เชิ งคุณภาพช่วยตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ ได้จากการวิเคราะห์ นอกจากนี้ ยงั นาข้อมูล
และข้อสรุ ปที่ ได้จากการวิเคราะห์กลับไปให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักตรวจสอบเพื่ อให้แน่ ใจว่า ข้อสรุ ปที่ ได้มามี ความ
สอดคล้องอย่างแท้จริ งกับประสบการณ์ที่ผา่ นคาบอกเล่าของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักอย่างแท้จริ ง

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื่ อง “ประสบการณ์ การก้าวผ่านภาวะวิกฤตของผูต้ อ้ งโทษประหารชี วิตในเรื อนจา
กลางบางขวาง” เป็ นการศึ กษาประสบการณ์ และความหมายของความเชื่ อมโยงในการก้าวผ่านภาวะวิกฤตของ
ผูต้ อ้ งโทษประหารชีวิต โดยในการวิจยั ครั้งนี้สามารถวิเคราะห์ผลออกมาได้ 4 ประเด็นหลักดังภาพต่อไปนี้
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จากภาพแสดงให้เห็นข้อค้นพบเกี่ยวกับประสบการณ์การก้าวผ่านภาวะวิกฤตของผูต้ อ้ งโทษประหาร
ชี วิ ต ใน เรื อน จ ากลางบ างข วาง ซึ่ งส ามารถ จ าแน กออกเป็ น 4 ป ระเด็ น ห ลั ก คื อ 1) แลห ลั ง ชี วิ ต
2) พลาดผิดจ่อมจม 3) สร้างสมประสบการณ์ และ 4) ก้าวผ่านทะเลทุกข์ ซึ่ งในแต่ละประเด็น มีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นหลักที่ 1 แลหลังชีวติ
แลหลังชีวิต เป็ นปฐมบทที่กล่าวภูมิหลังบริ บทของครอบครัวและเส้นทางชี วิตก่อนต้องโทษประหารชี วิต
ประกอบด้วยประเด็นรอง 4 ประเด็นดังนี้
1.1 ครอบครัวภาระหนัก อันมีสภาพครอบครัวใน 2 รู ปแบบ คือ
1.1.1 หาเช้ ากิน ค่ า คื อ ครอบครั วที่ มีส มาชิ กหลายคนและมี ร ายได้ต่ า ต้องดิ้ น รนท ามาหากิ น แบบ
หารายได้เข้าสู่ ครอบครัววันต่อวันซึ่ งมีผลกับสมาชิกของครอบครัวที่พอจะทางานหารายได้ช่วยครอบครัวได้กต็ อ้ ง
ใช้แรงงานช่วยเหลือครอบครัว
1.1.2 ผู้นาขาดหาย คื อครอบครัวที่ ไม่สมบูรณ์ขาดหัวหน้าครอบครัวหรื อหัวหน้าครอบครัวทาหน้าที่
ไม่เต็มศักยภาพของคาว่าหัวหน้าครอบครัวเพราะมีภรรยาหลายคนทาให้สมาชิ กครอบครัวขาดความรักความอบอุ่น
ส่ งผลให้ส มาชิ กครอบครั ว เป็ นผูท้ ี่ มี อาการกดเก็บ เรี ย กร้ องความสนใจและต่ อต้านสั งคม และมี โ อกาสเข้า สู่
การกระทาความผิด
1.2 ถูกผลักการศึกษา คือ การศึกษาเล่าเรี ยนของสมาชิกครอบครัวที่เกิดขึ้นใน 2 ลักษณะดังนี้
1.2.1 ม.ต้ นพ้ นทาง คือ สมาชิกครอบครัวหาเช้ากินค่าที่มีสมาชิ กครอบครัวหลายคนและมีรายได้ต่าจะ
มีผลกับสมาชิ กครอบครัวที่ ตอ้ งออกจากระบบการศึ กษาก่อนวัยอันควร เพื่อช่วยเหลือครอบครัวในการหารายได้
ซึ่ งได้รับการศึกษาเพียงแค่ระดับมัธยมต้นก็ตอ้ งออกจากระบบการศึกษาเพื่อทางานช่วยครอบครัวหารายได้
1.2.2 ไร้ ร้างก่ อนเกณฑ์ คื อ สมาชิ กครอบครั วผูน้ าขาดหายที่ ครอบครั วไม่ส มบูรณ์ ส มาชิ กจะขาด
ความรักความอบอุ่น จะเรี ยกร้องความสนใจ มี อาการกดเก็บคิ ดว่าตนมี ปมด้อย ค่อนไปทางก้าวร้าวและต่อต้าน
สังคม ไม่สนใจการเรี ยนทาให้การศึกษาต่ากว่าที่ควรจะเป็ นโดยการศึกษาเล่าเรี ยนของสมาชิ กครอบครัวประเภทนี้
จะได้รับการศึกษาต่ากว่าระดับมัธยมต้น ซึ่ งถือว่าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย
1.3 เสวนาสั งคม คือการคบเพื่อนที่อยูใ่ นสภาพและการศึกษาที่ไม่แตกต่างกัน มี 2 กลุ่ม ได้แก่
1.3.1 พวกพ้ องชักนา กลุ่มนี้จะใช้ชีวิตในรู ปแบบตามเพื่อนไปไหนไปกัน ทาอะไรทาด้วย เป็ นการเข้า
สู่ สังคมด้วยการชักนาของเพื่อนต่อๆกันมา และยังไม่รู้แน่ ชดั ถึงความเป็ นมาเป็ นไปในการใช้ชีวิตของกลุ่มเพื่อนที่
ตนเข้าคบหาสมาคม
1.3.2 ถลาเต็มตัว คื อ กลุ่มที่ ไม่ตอ้ งมีใครชักนา แต่เข้าสู่ การคบหาสมาคมกับเพื่อนด้วยความเต็มใจ
และรู ้ดีวา่ ในกลุ่มเพื่อนที่เข้าคบหานั้นมีความเป็ นมาเป็ นไปกับการใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
1.4 ตกหล่ มการงาน คือ การประกอบอาชีพหรื อการทางานร่ วมกันกับกลุ่มเพื่อนที่ชกั นากันประกอบอาชี พ
การงานที่ผิดกฎหมาย การงานที่ทามีในสองรู ปแบบ ได้แก่
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1.4.1 เงินดีงานสบาย คือ ทางานที่คิดว่าตนไม่เข้าไปคลุกคลีกบั เนื้องานเต็มตัวไม่เหนื่อยไม่หนักแต่ได้
ค่าตอบแทนสู งและคิ ดเข้าข้างตัวเองว่าสิ่ งที่ทาไม่ผิดกฎหมาย ซึ่ งอันที่ จริ งแม้จะไม่ได้เข้าสัมผัสกับเนื้ องานเต็มตัว
แต่ในทางตัวบทกฎหมายได้บญั ญัติไว้ชดั เจนในเรื่ องของตัวการร่ วมกันกระทาความผิด
1.4.2 ผิดกฎหมายยังทา คื อ การทางานที่ รู้อยู่ว่าสิ่ งที่ ตนเองประกอบกิ จการงานเป็ นสิ่ งผิดกฎหมาย
แน่นอน แต่กย็ งั สมัครใจทา
จะเห็ นได้ว่า ประเด็นแลหลังชี วิตเป็ นจุดกาเนิ ดและก่ อเกิ ดการเจริ ญเติ บโตของผูต้ อ้ งขังที่ เกี่ ยวพัน
เชื่อมโยงทั้งด้านการศึกษา สภาพสังคม/กลุ่มเพื่อนและการประกอบอาชี พการงาน ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของการดาเนิ น
ชี วิตที่ บ่งชี้ ถึงอนาคตของผูต้ อ้ งขัง ผลพวงจากการประกอบอาชี พการงานที่ ผิดกฎหมายของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทาให้
ต้องถลาตัวเข้าสู่มชั ฌิมบท ซึ่ งเป็ นเส้นทางไปสู่ประเด็นหลักที่ 2 ที่ให้ชื่อว่า “ชีวิตจ่อมจม”

ประเด็นหลักที่ 2 ชีวติ จ่ อมจม
ชีวิตจ่อมจม คือ การนาพาชีวิตและอนาคตเข้าสู่ ภาวะวิกฤต เพราะถูกจับกุมดาเนิ นคดีโดยเจ้าพนักงานของ
รัฐต้องดิ้นรนต่อสู ้คดี เพื่อนาพาตัวตนให้หลุดพ้นจากโทษทัณฑ์ แต่ทา้ ยที่ สุดแล้วก็ตอ้ งรั บบทผูต้ อ้ งโทษประหาร
ชีวิตอย่างไม่มีหนทางหลีกเลี่ยงได้ ซึ่ งในเรื่ องนี้สามารถจาแนกเป็ น 3 ประเด็น ดังนี้
2.1 ถูกจับจนได้ ประกอบด้วย 4 สถานการณ์ ได้แก่
2.1.1 ติดกันทั้งยวง คือ การถูกจับกุมโดยการถูกล่อซื้ อจากเจ้าพนักงานของรัฐ การเข้ามาติดต่อใช้อุบาย
หลอกล่อซื้ อขายสิ่ งผิดกฎหมายจากกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งมีวิธีการหลอกล่อให้เกิดการซื้ อหรื อขายสิ่ งผิดกฎหมายให้กบั
เจ้า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในหลายรู ป แบบแล้ว แต่ ผู ้ล่ อ ซื้ อจะคิ ด ค้น ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ถู ก จับ กุ ม ด้ว ยการเข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว ม
ในกระบวนการ การกระทาความผิดในหลายลักษณะทั้งคอยให้ความช่ วยเหลื ออยู่ห่างๆไม่สัมผัสกับของกลาง
ทั้งการท าหน้าที่ นับ เงิ นรวมถึ งการใช้โ ทรศัพ ท์ติ ด ต่ อ ผูร้ ่ วมขบวนการ ซึ่ งตามข้อกฎหมายถื อ ว่าบุ ค คลเหล่ านี้
เป็ นตัวการร่ วมในการกระทาความผิด และนาไปสู่การถูกจับกุมในสถานการณ์ต่อมา
2.1.2 โดนทะลวงเข้ าตาจน คื อ การถูกจับโดยการถูกขยายผล เป็ นการที่ เจ้าหน้าที่ ของรั ฐได้ทาการ
จับกุมผูท้ ี่ได้กระทาผิดกฎหมายไว้แล้วจานวนหนึ่ ง จะกี่คนก็ได้แต่อย่างน้อยหนึ่ งคน แล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จบั กุม
ผูต้ อ้ งสงสัยคนดังกล่าวได้ทาการสอบสวนผูท้ ี่ ถูกจับกุมคนนั้น เมื่อผูถ้ ูกจับกุมคนนั้นให้การซัดทอดพาดพิงไปถึง
บุคคลอื่นว่ามีส่วนร่ วมในกระบวนการกระทาความผิดนั้นด้วย เจ้าหน้าที่ของรัฐผูจ้ บั กุมจะดาเนิ นการตามจับบุคคล
ผูท้ ี่ ถู กผูถ้ ูก จับ กุ มซั ด ทอดหรื อที่ ถูก ผูท้ ี่ ถู กจับ นั้น ให้ก ารพาดพิ งถึ งหมดทุ ก คน นับ ว่าเป็ นการเจาะทะลวงล้า ง
ขบวนการกระทาผิดกฎหมายในรู ปแบบถอนรากถอนโคนกันเลยทีเดียว เป็ นวิธีการทางานของเจ้าพนักงานของรัฐ
ที่ใช้มาตรการปราบปรามคล้ายคลึงกับสถานการณ์ติดกันทั้งยวง
2.1.3 ใจหล่ นตาตุ่ม คือ การถูกจับกุมซึ่ งหน้า การที่ผถู ้ ูกจับกุมได้กระทาความผิดแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้ทาการจับกุมพร้อมด้วยของกลางที่ ได้ใช้ ได้มา มี ไว้สาหรับการกระทาความผิดหรื อเป็ นสิ่ งของที่ มีกฎหมาย
บัญญัติว่าเป็ นความผิดไว้ในครอบครอง จะมี ไว้เพื่ ออะไรก็แล้วแต่ จุดประสงค์ของผูถ้ ูกจับกุม ซึ่ งเป็ นการถูกจับ
คาหนังคาเขาได้ของกลางครบครันในที่น้ นั และขณะนั้น การถูกจับในลักษณะนี้ จบั ได้ทุกฐานความผิดที่เหตุเกิดขึ้น
ต่ อหน้าเจ้าพนักงานผูม้ ี หน้าที่ ในทันที ทันใดหรื อ ได้รับ แจ้งความแล้วทาการจับกุมในทันที พบว่าผูท้ ี่ ถูกจับใน
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ลักษณะนี้ จะเกิ ดอาการควบคุ มสติ ไม่ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ ง มี ความมึ น งง สติ แตก จิ ตใจไม่อยู่กบั เนื้ อกับตัว เกิ ด
อาการช็อกอย่างกะทันหัน
2.1.4 กลุ้มเพราะกระดาษแผ่ นเดียว คือ การถูกจับกุมตามหมายจับ โดยการที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐจับตาม
หมายจับที่ ออกโดยศาลสถิตยุติธรรม ซึ่ งในหมายจับจะระบุ ว่าบุคคลที่ มีความผิดตามหมายจับ ต้องเป็ นบุคคลคน
เดี ยวกันกับที่ ได้กระทาความผิดตามหมายจับที่ ได้จากการสอบสวนของพนักงานสอบสวน โดยมีหลักฐานแน่ ชดั
เป็ นเหตุอนั ควรจับกุมดาเนิ นคดี พบว่าผูท้ ี่ถกู จับตามหมายจับจะมีการตั้งหลักเพราะรู ้ตวั ว่าตัวเองมีหมายจับจะตั้งรับ
กับสถานการณ์ได้ เมื่อถูกจับกุมจึงต้องดาเนินการตามกระบวนการของกฎหมายตามสิ ทธิ ของผูท้ ี่ถกู เรี ยกว่า “จาเลย”
จึงเป็ นการเข้าสู่การต่อสูโ้ ดยการตั้งทนายสูค้ ดี
2.2 ตั้งทนายสู้ คดี การสู ้คดี ของจาเลยต้องดิ้นรนทุ่มเททั้งกาลังทรัพย์ กาลังสมองและพลังกายสู ้คดี ตาม
วิถีทางของกฎหมาย เป็ นสถานการณ์ที่ตอ้ งใช้ความอดทน รอคอย ตั้งความหวังด้วยใจจดใจจ่อ ดังคาพูดของผูท้ ี่ตก
อยู่ในสถานการณ์น้ ี ว่า “อยู่ระหว่างรอญาติ” มีความหมายว่า ระหว่างต่อสู ้คดีทุกความหวังอยู่ที่ญาติมาส่ งข่าวคราว
รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับคดีความ ต้องใช้ท้ งั กาลังสมอง กาลังทรัพย์ และกาลังคนในการยื้ออิสรภาพให้กลับสู่ สถานะ
เดิม แบ่งเป็ น 3 สถานการณ์ ได้แก่
2.2.1 ความหวังเจิดจ้ า คื อ สถานการณ์ การสู ้คดี ศาลชั้นต้น ในชั้นนี้ ยงั มี เงิ นหรื อทรัพ ย์สิ นที่ จะจ้าง
ทนายความและวิง่ เต้นคดี ญาติพี่นอ้ งช่วยเหลือในการดาเนินการด้านคดีความ ได้รับการดูแลทั้งด้านการเป็ นอยูแ่ ละ
การต่อสู ้คดีอย่างเต็มที่ ทาให้การใช้ชีวิตภายใต้การถูกจองจายังไม่ถึงกับลาบากจนเกินไป เพราะอยูใ่ นสถานะผูท้ ี่ยงั
มีโอกาสได้รับอิสรภาพหากผลคาพิพากษาศาลยกฟ้ อง และยังถูกจองจาอยู่ในเรื อนจาที่อยู่ในภูมิลาเนา พ่อ แม่ และ
ญาติพี่นอ้ งยังมาเยี่ยมเยียนให้กาลังใจได้สะดวก อีกทั้งยังมีความหวังสดใสที่จะชนะคดีความเพราะทั้งทนายความ
และญาติ พี่ น้ อ งจะให้ ก าลังใจตลอดเวลา แต่ เมื่ อ ผลค าพิ พ ากษาศาลชั้น ต้น ออกมาประหารชี วิ ต ท าให้ เข้า สู่
สถานการณ์ต่อไปคือพรางพร่ าลางเลือน
2.2.2 พรางพร่ าลางเลือน คือ การสู ้คดีช้ นั ศาลอุทธรณ์ ซึ่ งความหวังเริ่ มลางเลือนที่จะหลุดพ้น เงินทอง
ก็ร่อยหรอ ความเข้มข้นในการติดตามความคืบหน้าด้านคดีความจะลดลง เพราะคนที่จะมาช่วยในเรื่ องเงินทองและ
การวิ่งคดีเริ่ มห่ างหาย อีกทั้งในชั้นนี้ ตอ้ งถูกส่ งตัวมาควบคุมในเรื อนจากลางบางขวาง ผูท้ ี่ อยู่ต่างจังหวัดจึงติ ดต่อ
ญาติ พี่ น้องหรื อผูท้ ี่ ช่ วยเหลื อ ไม่ สะดวก เกิ ดความวิตกกังวลกับการใช้ชีวิตมากกว่าการสู ้คดี ศาลชั้นต้น กระทั่ง
คาพิพากษาอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นคือประหารชีวิต จึงหอบเอาความผิดหวังมาซบที่สถานการณ์ต่อมา
2.2.3 เหมื อ นตัว คนเดียว คื อ การสู ้ ค ดี ช้ ัน ศาลฎี กา การสู ้ค ดี ในชั้น นี้ ต้องผจญกับ ความเปลี่ ย วดาย
ต้องต่ อสู ้คดี อย่างโดดเดี่ ยว เพราะทนายความ พวกพ้อง และเงิ นทองหมดไปตั้งแต่ สองชั้นศาลที่ ผ่านมา จะมี ให้
ประคองความหวังก็เพียงพ่อแม่ญาติ ใกล้ชิดเท่านั้น บางรายไม่มีใครเลย จากการศึ กษาพบว่า เมื่อศาลชั้นอุทธรณ์
พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นคือประหารชี วิต ต้องยอมรับว่าถึงตอนนี้ การต่อสู ้คดีไม่มีความเข้มข้นทุ่มเทเท่ากับสอง
ศาลที่ผ่านมา แต่ก็ยงั สู ้ตามสภาพที่พอมีหนทาง ต้องจ้างนักโทษที่มีความรู ้ดา้ นกฎหมายเป็ นผูท้ าฎีกาให้เพราะไม่มี
เงินจะไปจ้างทนายความข้างนอก อีกทั้งทนายความที่จา้ งไว้ต้ งั แต่ศาลชั้นต้นทิ้งไปเลยไม่มาพบ จึงไม่แน่ใจว่าเขาจะ
ทาฎีกาให้หรื อไม่ จึงจ้างนักโทษด้วยกันเพื่อความแน่นอน และหากมีขอ้ สงสัยก็สามารถพูดคุยปรึ กษากันได้ ซึ่ งเป็ น
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อีกช่องทางหนึ่งที่อย่างน้อยก็ทาให้รู้ว่าคดีของตนไม่ถกู ทิ้งให้เด็ดขาดไป ในที่สุดการสู ้คดีกเ็ ดินทางมาถึงปลายทาง
สิ้ นสุ ดลงไม่สามารถดิ้นรนได้อีกต่อไปเข้าสู่รูปการสุ ดท้ายที่ประหารชีวิต
2.3 สุ ดท้ ายที่ประหารชี วิต คื อศาลฎี กาพิ พ ากษายืนประหารชี วิตตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ดังคา
พิพากษาท้ายหมายเด็ดขาดที่มีขอ้ ความเหมือนกันทุกคดี ที่ตอ้ งคาพิพากษาประหารชี วิตว่า “ตามที่ศาลชั้นอุทธรณ์
และศาลชั้นต้นพิพากษาให้ประหารชี วิตจาเลยนั้นชอบแล้ว ศาลฎี กาพิจารณาแล้วจึงพิพากษายืน” จากการศึ กษา
พบว่าในที่ สุดลาแสงแห่ งความหวังของผูใ้ ห้ขอ้ มูลก็ถูกหรี่ ให้มืดลง ที ละนิ ด ที ละนิ ด จนมื ดแม้จะยังไม่มิดก็ตาม
เกมการต่ อสู ้อนั ทรหดที่ ตะลุมบอนกันมาอย่างโชกโชนถึงสามยก ผลการต่ อสู ้ออกมาอย่างเป็ นเอกฉันท์ว่าผูใ้ ห้
ข้อมูลแพ้ราบคาบ ถึงช่วงนี้ ถือว่าเป็ นช่วงที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลเข้าสู่จุดสู งสุ ดของภาวะวิกฤต องศาแห่ งความลาบากทั้งจิตใจ
และร่ างกายพุ่งขึ้ นแตะเพดาน ถึ งนาที น้ ี มีเพี ยงคากล่าวที่ พอให้มีความหวังกับการมีชีวิตอยู่คือคาว่า “เด็ดขาดรอ
อภัย” หมายความว่า คดี ถึงที่ สุ ด แล้วก็ไ ด้แต่ ร ออภัยโทษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแบ่ งเป็ น 3 อารมณ์
ความรู ้สึก ได้แก่
2.3.1 เป็ นดวงวิญญาณ เป็ นความคิด ความรู ้สึกว่าตัวเองไม่มีตวั ตนอีกแล้ว เมื่อศาลฎีกามีคาพิพากษา
ยืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เป็ นอันว่าขบวนการในการสู ้คดีตามกระบวนการของกฎหมายจบลง จากความ
อดทนรอคอยสิ่ งที่ปรารถนาแต่สิ่งนั้นกลับเป็ นตรงกันข้ามกับที่ตอ้ งการ แม้จะปรับตัวด้านความเป็ นอยูไ่ ด้ในระดับ
หนึ่ งแล้ว แต่เมื่อมารับรู ้ว่าไม่อาจมีชีวิตให้ยืนยาวได้อีกต่อไป การใช้ชีวิตจึ งแตกต่างออกไปจากเดิ มอย่างสิ้ นเชิ ง
ไม่ อยากท าอะไร อยากอยู่แ บบไม่ ส นใจอะไรอี กต่ อไป แม้แต่ ข ้าวก็ไม่ อยากกิ น น้ าก็ไ ม่ อยากอาบ การใช้ชี วิต
ล่ อ งลอยไปวัน ๆ แม้จ ะมี ข้ ัน ตอนการถวายฎี ก าทู ล เกล้า ขอพระราชทานอภัย โทษต่ อ องค์ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้พน้ โทษตาย ก็ไม่สามารถสร้างความเป็ นอยู่ที่มีความสุ ข แสดงออกมาทางพฤติกรรมอย่างมี
ชีวิตแต่ไร้ชีวา อารมณ์ ความคิด และความรู ้สึก
2.3.2 ลมปราณไม่ เหลือ คือ ความคิดความรู ้สึกว่าไม่มีอะไรเป็ นของตัวเองอีกต่อไป แม้แต่ลมหายใจก็
ยังไม่มีเหลือ นอกจากความเป็ นอยู่ที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลต้องเผชิ ญแล้วด้านจิ ตใจทาให้ความวิกฤตไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
เพราะทั้งสองสิ่ งนี้ มีความเกี่ยวโยงกันตลอดไป จะขาดสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดไปไม่ได้ ความคิด ความรู ้สึก สภาพจิตใจย่าแย่
บอกกับตัวเองว่าชี วิตนี้ สิ้นแล้ว แม้แต่ลมหายใจก็ไม่มีโอกาสใช้เพื่อหล่อเลี้ยงร่ างกาย ความเครี ยด ความวิตกกังวล
ความทุกข์ ความเศร้า เหงาหงอย ท้อแท้ และสิ้ นหวัง เข้ามาเกาะกุมจิตใจเต็มรู ปแบบ สุ ดที่จะยอมรับได้กบั สถานะ
ของผูต้ อ้ งโทษประหารชี วิต แต่ความจริ งก็คือความจริ ง วิกฤตคือการต้องรอความตายที่จะคืบคลานมาถึงวันไหนก็
ไม่สามารถทราบได้ เป็ นสภาพการณ์ที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลต้องทนทุกข์อย่างหนักหน่ วง ความหวังที่ ต้ งั ไว้ถูกฝั งกลบอย่าง
ถาวร ถึ งตอนนี้ ค วามท้อ แท้สิ้ น หวัง รั ด ทด หดหู่ และอี กหลายอย่างที่ ท าให้จิต ใจห่ อเหี่ ยวประเดประดังเข้ามา
สุ ดท้ายกระเสื อกกระสนเข้าสู่อารมณ์ความคิด อันเป็ นความรู ้สึกที่เป็ นทุกข์
2.3.3 เกลือกลั้วระทม คื อ การจมอยู่ในกองทุ กข์ การดาดิ่ งอยู่กับภาวะวิกฤตอันยาวนานทาให้เกิ ด
อาการระแวงตลอดเวลา ว่าทาไมต้องเจอแต่สิ่งที่เกิดทุกข์ทาให้เศร้าหมอง ท้อแท้ สิ้ นหวัง และเจ็บปวด เป็ นชี วิตที่
หมักหมมฟอนเฟะอย่างยากที่จะสลัดความมืดหมองหม่นทึบออกไปจากชีวิตได้
อย่างไรก็ตาม เมื่ อวันเวลาผ่านไป ท้ายที่ สุดก็พบว่า สถานการณ์ รอบตัวทั้งหลายหาใช่ บ่อเกิ ดแห่ งทุ กข์
เพียงประการเดียวไม่ แต่กลับพบว่าเหตุแห่ งทุกข์ที่ซ่อนลึกที่สุดคือจิตใจของตนเองนัน่ เอง จิตใจ มุมมอง ความคิ ด
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เป็ นท่อน้ าเลี้ยงที่หลากไหลหลอมรวมให้เกิดความทุกข์ข้ ึน การจะเปลี่ยนความทุกข์ในภาวะวิกฤตให้เกิดความงอก
งามเพื่อดารงอยูก่ บั โทษประหารชีวิตได้ อย่างผูท้ ี่เข้าใจและรู ้เท่าทันจึงต้องผ่านการสร้างสมประสบการณ์ให้มากขึ้น

ประเด็นหลักที่ 3 สร้ างสมประสบการณ์
ขณะที่ กาลังเผชิ ญ กับ ภาวะวิกฤตที่ ส ะสมมายาวนานจนกระทั่งเข้าสู่ การเป็ นผูต้ ้องโทษประหารชี วิต
เต็มรู ปแบบ โมงยามแห่ งสภาพการณ์ ข องผูต้ ้องโทษประหารชี วิต ที่ รอวันตายผ่านไปแต่ ละวัน ๆ อย่างทรมาน
ภายใต้ความทุกข์ ความเศร้า ความท้อแท้ สิ้ นหวัง ว้าเหว่น้ นั ยังสามารถรับรู ้ได้ในบางเวลาว่าชีวิตยังมีอยู่ ลมหายใจ
ยังคงส่ งผ่านจมูกเข้า-ออก ยังหิ ว ยังง่วง ยังมี ความคิ ด ยังมี ความต้องการอะไรบางอย่างที่ ซ่อนเร้นอยู่ในส่ วนลึ ก
ของหัว ใจ สลับ กับ การรั บ รู ้ ว่าลมหายใจที่ ระบายเข้าออกมี ค วามเครี ยด หวัน่ วิ ต ก กังวล และความหวังเกิ ด ขึ้ น
ครั้งแล้วครั้งเล่า เป็ นเช่นนี้ สลับอยู่เรื่ อยไป ทาให้มีคาถามกับตัวเองว่า ในเมื่อยังไม่ตาย ยังมีลมหายใจ ยังหิ ว ยังง่วง
ยังไม่อยากตาย จะดารงตนอยู่ในสภาพนี้ เพื่อรอรับการบังคับใช้กฎหมายตามโทษที่ศาลพิพากษาอย่างไม่มีทางอื่น
ให้หลุดพ้นจากสภาพนี้ ไปได้เลยหรื อ ด้วยการฉุ กคิ ดและด้วยการตั้งคาถามตัวเองของอย่างคนไม่มีอะไรจะเสี ย
ทาให้คน้ พบประตูที่เปิ ดรอให้กา้ วผ่านไปสู่ ความดับทุกข์ ปลดเครี ยด เปลื้องกังวลได้อย่างน่าอัศจรรย์ ดังที่ มีคาพูด
ว่ า “ในทุ ก ข์ ย่ อ มมี สุ ข ซุ ก ซ่ อ นอยู่แ ละในสุ ข ย่ อ มมี ทุ ก ข์ ป ะปนอยู่ ” อยู่ ที่ ว่ า จะมี วิ ธี ค ้น หาให้ พ บได้อ ย่ า งไร
ซึ่ งผูต้ ้องโทษประหารชี วิตได้ค ้นพบประสบการณ์ การก้าวผ่านภาวะวิกฤตตรงนี้ แล้ว แม้ในความเป็ นจริ งทาง
กายภาพจะยังต้องรับโทษประหารชีวิตอยูก่ ต็ าม ขอนาเข้าสู่ประสบการณ์การค้นพบดังกล่าวใน 2 ประเด็น ได้แก่
3.1 มหา’ลัย ชี วิ ต อัน มี วิช าชี วิ ต 4 วิ ช า ที่ ค ้น พบและน าพาชี วิ ต ก้า วผ่ านภาวะวิ ก ฤตจากการต้องโทษ
ประหารชีวิตได้แก่
3.1.1 ตาราคือเพื่อน เป็ นการศึกษาทั้งด้านการประกอบอาชี พ ด้านวิชาการ และด้านธรรมะ เพื่อเรี ยนรู ้
ให้เข้าใจแล้วป่ ายปี นให้ถึงศรัทธา เมื่อยืนอยู่บนยอดแห่ งพลังศรัทธาจึงทาให้พบกับความหลุดพ้นจากทุกข์ เอาการ
เรี ยนรู ้เป็ นหมุดหมายและนาการเรี ยนรู ้มาปรับใช้กบั ตัวเองก่อน หลังจากนั้นจึงนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้และประสบการณ์เข้า
สู่การย้ากับผูอ้ ื่นในสังคมส่ วนรวม
3.1.2 ยา้ เตือนส่ วนรวม คือการช่วยเหลือเพื่อนผูต้ อ้ งโทษแบ่งปั นความทุกข์ ให้กาลังใจ ทากิจกรรมที่
เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม เช่น สมัครเป็ นผูช้ ่วยงานทั้งด้านการสอนหนังสื อ ด้านการพยาบาล และด้านการพัฒนา
ปรั บปรุ งแดน เป็ นต้น แต่ เมื่ อเกิ ดมี ปัญ หาสุ ขภาพไม่ว่าทางกายหรื อทางจิ ตต้องไม่ ปล่อยปละละเลย ต้องใส่ ใจ
หาทางรักษา
3.1.3 กายบวมจิต ติ ด ลบพบหมอ เพราะการต่ อ สู ้ เผชิ ญ กับ สถานการณ์ ที่ บี บ เค้น กดดัน มาเป็ น
เวลานานสุ ขภาพร่ างกายอาจจะเสี ยสมดุล จึงต้องปรึ กษาแพทย์เพื่อรับการรักษา เป็ นการถนอมทั้งร่ างกายและจิตใจ
ให้อยู่ในระดับปกติ เป็ นการดูแลตัวเองอย่างผูท้ ี่รับรู ้และเข้าใจได้ว่าตนเองยังมีภาระที่ตอ้ งฝ่ าฟั น ต่อสู ้ จะปล่อยให้
ความเจ็บป่ วยมาทาลายความหวังและความฝันไม่ได้ และต้องสร้างสรรค์ให้กบั ชีวิตตนเองต่อไป
3.1.4 ขอลิขิตชีวติ เอง เป็ นการกาหนดตารางชีวิตว่าในวันหนึ่ ง สัปดาห์หนึ่ ง จะกาหนดกิจกรรมให้กบั
ตัวเองอย่างไร เป็ นการวางแผนในการใช้ชีวิตให้มีความกลมกลืนกับสถานที่ กับเงื่ อนไขเวลาและกับผูท้ ี่ ได้ชื่อว่า
“นักโทษประหารชีวิต”
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เมื่อสร้างสมประสบการณ์และค้นพบแนวทางเผชิญและฟันฝ่ าวิกฤตได้ในระดับที่คลายความความทุกข์ได้
บ้างแล้ว จึงต้องมีสติทุกย่างก้าวเพื่อพัฒนาจิตใจ และประคองชีวิตให้อยูก่ บั ความหวังและความสุ ขสงบได้มากเท่าที่
จะทาได้
3.2 เกาะติดลมหายใจ เป็ นการรับรู ้ทุกขณะจิตว่าชีวิตนี้ยงั มีความหวัง ซึ่ งมีประเด็นสาคัญ ดังนี้
3.2.1 ทรงโปรดจากพ่ อ การได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็ นความหวังอันสู งสุ ด เป็ นดุจดัง่ หยาดฝน
ชโลมผื น หญ้า ยามหน้า แล้งให้ ชุ่ ม ชื่ น รอดพ้น จากการถูก แดดเผาแล้วแห้ งกรอบตาย เพราะการเป็ นนัก โทษ
ประหารชี วิต คือการแบกทุกข์ที่หนักหนาสาหัส และเมื่อความหวังที่เป็ นที่สุดของความหวังได้ปรากฏให้เห็นเป็ น
จริ งเท่ากับว่าทุกข์อนั หนักหนาสาหัสนั้นถูกยกทิ้งไป การได้รับพระราชทานอภัยโทษ จึงเป็ นความหวังเดียวที่ทาให้
พวกเขามองเห็นแสงสว่างแห่ งการมีชีวิตอยู่ และก้าวถึงปลายทางแห่ งอิสรภาพ ด้วยสานึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุณ
อันล้นพ้น พร้อมตั้งปณิ ธานว่าตั้งแต่น้ ี ต่อไปจะขอทาดี เพื่ อพ่อ พ่อผูท้ รงเป็ นดวงใจของปวงชนชาวไทย และพ่อ
ผูท้ รงให้ชีวิตใหม่
3.2.2 จดจ่ อความจริ ง คื อ การยอมรับ ความจริ งกับสิ่ งที่ เป็ นอยู่ดว้ ยจิ ตรั บ รู ้และเข้าใจ แล้วตั้งมัน่ ใน
ความเชื่อความศรัทธากับสิ่ งที่เป็ นอยูน่ ้ นั ไม่หลงใหลเพ้อเจ้อกับความหลอกลวง หรื อสิ่ งล่อลวงจอมปลอมทั้งหลาย
ที่ เข้ามาในจิ ตใจและความคิ ด ซึ่ งมีแต่จะนาพาตัวตนเข้าให้จิตนาการถึ งความไม่จริ ง ความเป็ นไปไม่ได้ท้ งั หลาย
ทั้งปวง เมื่อมีความจริ งเป็ นสรณะแล้ว จึงเข้าสู่ธรรมะแล้วนามาปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาจิตใจตนเอง
3.2.3 ยึดสิ่ งน้ อ มนา คื อ การศึ กษาธรรมะแล้วนามาปฏิ บัติเพื่ อพัฒ นาจิ ตใจ เมื่ อพัฒ นาจิ ตใจจนเห็ น
ความเป็ นจริ ง จึงโน้มเข้าสู่ เหตุและผล ทั้งเหตุการณ์ที่ผ่านมาและที่กาลังเป็ นอยู่ เพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ในจิตใจ
ปรับความคิดให้ใสสะอาด ขจัดภาวะวิตกกังวลขุ่นมัวที่เข้ามาครอบงาจิตใจ
3.2.4 คิดย้าด้ านบวก คื อ การคิดในสิ่ งที่ มีประโยชน์ เปลี่ยนมุมมอง ปรับทัศนะคติที่เกาะกิ นจิ ตใจให้
พลิกกลับมาอยูใ่ นด้านมีประโยชน์ ทาให้เกิดผลดีต่อตนเองและส่ วนรวม
จากประเด็นการสร้างสมประสบการณ์ จึงนาตนก้าวสู่ จุดที่เรี ยกว่า “ลดทุกข์เพิ่มสุ ข” ด้วยความตระหนัก
รู ้ ในทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ จุ ด ประกาย กลายเป็ นพลัง สร้ า งความคิ ด ปลุ ก จิ ต ส านึ ก จึ งเป็ นที่ ม าของการก้า วเข้า สู่
การก้าวข้ามทะเลทุกข์

ประเด็นหลักที่ 4 ก้ าวข้ ามทะเลทุกข์
การก้าวข้ามทะเลทุ กข์ เป็ นสภาวะเกิ ด ความส านึ กที่ จะอุ ทิศ ชี วิตที่ เหลื อให้กับสิ่ งที่ ทาให้ต นก้าวข้าม
ความทุกข์อนั เป็ นวิกฤตที่ประสบมาด้วยการสานึกใน 4 พระคุณ ได้แก่
4.1 พ่ อผู้ให้ คือ การสานึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่ทรงประทานชี วิต
ใหม่ โดยตั้งปณิ ธานในการถวายความจงรักภักดีตราบชัว่ ชีวิตด้วยการดาเนินชีวิตใน 2 แนวทางได้แก่
4.1.1 วิถีทางถู ก คื อ ขอดาเนิ นชี วิตในครรลองที่ ถูกต้องตามจารี ตประเพณี ยึดมัน่ ในศี ลธรรมและ
กฎหมายบ้านเมือง
4.1.2 หมั่นปลูกความดี คือ การ คิด ทา แต่สิ่งดีมีประโยชน์ต่อตนเองและส่ วนรวม ไม่เบียดเบียนโลก
และสรรพสัตว์ ใช้ชีวิตด้วยการยึดความดีงามเป็ นที่ต้ งั
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4.1.3 ศั กดิ์ศรี แห่ งตน คือ การดาเนิ นชี วิตด้วยการประกอบสัมมาอาชี พโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ดารงตนด้วยความงาม และความดี เพื่อสร้างศักดิ์ศรี แห่งตน
4.2 ยาใจคนทัณฑ์ ตลอดระยะเวลาการถูกจองจาในบางขวาง ในฐานะที่เป็ นผูไ้ ด้รับการช่วยเหลือดูแลจาก
บุคคลหลายฝ่ าย ก่อให้เกิดความรู ้สึกสานึกในบุญคุณต่อผูใ้ ห้และมีพลังใจใหม่เกิดขึ้น คือ
4.2.1 ตื้นตันซึ้ งใจ คื อ ซาบซึ้ งในพระคุ ณ ของผูท้ ี่ เคี ยงข้างที่ คอยเฉลี่ ย ความสุ ข แบ่ งเบาความทุ กข์
ไม่เคยทอดทิ้งหรื อเอ่ยคาให้สิ้นหวัง และสิ่ งที่เป็ นสานึกอันยิ่งใหญ่คือองค์พระมหากษัตริ ย ์
4.2.2 เทิดไท้ ราชันย์ คือ การมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ยท์ ี่มีพระมหากรุ ณาธิ คุณทรง
พระราชทานอภัยโทษการประหารชี วิต จนเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทาง และสามารถปรับตัวในชีวิตประจาวันในแดน
ประหารได้ สวรรค์กด็ ูเหมือนจะอยูเ่ บื้องหน้า
4.2.3 สวรรค์ ในกาแพง คืออยูก่ บั โทษประหารชีวิตอย่างมีความสุ ขในปัจจุบนั ขณะ ไม่ว่าพรุ่ งนี้ จะเป็ น
อย่างไร เพราะสุ ดท้ายแล้วไม่วา่ สุ ขหรื อทุกข์ยอ่ มขึ้นอยูก่ บั สิ่ งที่อยูภ่ ายในของมนุษย์ที่เรี ยกว่า “จิตใจ”
การก้าวข้ามภาวะวิกฤตของผูต้ อ้ งโทษประหารชี วิตในเรื อนจาบางขวาง ย่อมประจักษ์ได้ว่าเมื่อใด
ที่ชีวิตตกลงในหลุมดา หากว่าไม่ยอมแพ้ เสาะแสวงหาแนวทาง และวิธีการที่เหมาะสม ก็ไม่ยากเกินไปที่จะค้นพบ
เส้นทางแห่ งการก้าวข้าม แม้ตวั ตนจะต้องตกติ ดอยู่ในหลุมดาตลอดชี วิต แต่ แสงสว่างจากดวงจิ ตอันแกร่ งกล้า
ย่อมส่ องให้เห็นว่าหลุมดังกล่าวมิได้ดาอย่างที่เห็น ทว่ากลับเปล่งประกายเจิดจ้าขาวนวลกว้างไกล

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาประสบการณ์การก้าวผ่านภาวะวิกฤตของผูต้ อ้ งโทษประหารชี วิตในเรื อนจากลางบางขวาง
สอดคล้องกับการที่ผวู ้ ิจยั ได้นาเสนอจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม และการจดบันทึกข้อมูล
ได้ขอ้ อภิ ปรายผลตามประเด็นหลัก 4 ประเด็น ได้แก่ แลหลังชี วิต พลาดผิดจ่อมจม สร้างสมประสบการณ์ และ
ก้าวผ่านทะเลทุกข์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ประเด็นแรก แลหลังชีวิต คือชี วิตก่อนที่จะเข้าสู่ ภาวะวิกฤต ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลให้การดาเนิ นชี วิต
ของบุ ค คลมุ่ งไปในทิ ศ ทางที่ ไ ม่ พึ งประสงค์ ได้แ ก่ ค รอบครั วหาเช้ากิ น ค่ ากับ ครอบครั วผูน้ าขาดหาย ที่ ไ ด้รั บ
การศึกษาอบรมน้อยต้องออกจากระบบการศึกษาก่อนวัยอันควร เพราะต้องช่วยครอบครัวหารายได้ ส่ วนครอบครัว
ผูน้ าขาดหาย ออกจากระบบการศึ กษาเพราะเกเร ไม่ ส นใจการเรี ย น จนน าไปสู่ ก ารคบเพื่ อ นและสมาคมกับ
กลุ่มเพื่อนที่ มีความเป็ นอยู่คล้ายๆ กัน ในที่ สุดจะนาไปสู่ การทางานที่ ผิดกฎหมาย โดยได้รับการชักชวนจากกลุ่ม
เพื่อน และสมัครใจเข้าทางานด้วยความเห็นชอบของตนเอง การประกอบอาชี พการงานที่ผิดกฎหมายเป็ นที่มาของ
การถูกจับกุมและเกิดภาวะวิกฤตตามมา ครอบครัวทั้งสองแบบไม่ว่าจะอยูใ่ นสังคมเมืองหรื อสังคมชนบท จึงนาพา
สมาชิ กของครอบครัวประสบกับวิถีชีวิตที่บดบังความเป็ นตัวตนและความต้องการที่แท้จริ ง สมาชิ กของครอบครัว
ทั้งสองแบบขาดแนวคิด มุมมอง ในเชิ งสร้างสรรค์ให้กบั ตนเอง มีเพียงความคิดว่าให้มีเงิน มีรายได้ มาสร้างฐานะ
ก็ถือว่าประสบความสาเร็ จแล้ว โดยไม่คานึงถึงผลร้ายที่ตามมา
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ประเด็ น แลหลัง ชี วิ ต นี้ สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ทฤษฎี ท างสั ง คมวิ ท ยา เรื่ องการขัด เกลาทางสั ง คม
(Socialization) (นิ รนาท แสนสา, 2556, น.27) ซึ่ งได้กล่าวว่า การขัดเกลาทางสังคมเป็ นกระบวนการทางสังคม
(Social Process) ที่ สังคมหรื อกลุ่มคนได้สั่งสอนโดยตรงหรื อโดยอ้อมให้ผทู ้ ี่จะเป็ นสมาชิ กของกลุ่มได้เรี ยนรู ้และ
รับเอาระเบี ยบแบบแผนการประพฤติ ปฏิ บตั ิ และค่านิ ยมต่างๆที่กลุ่มได้กาหนดไว้เพื่อจะได้รับเข้าเป็ นสมาชิ กของ
สังคมนั้น ๆ ซึ่ งหน่ วยทางสังคมที่ ทาหน้าที่ ขดั เกลาทางสังคมเพื่อปลูกฝังแนวปฏิ บตั ิน้ นั ประกอบด้วย ครอบครัว
โรงเรี ยน กลุ่มเพื่อน สื่ อสารมวลชน สถาบันทางสังคมและองค์กรอื่น ๆ เช่น สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ สถาบันทาง
ศาสนา สถาบัน ทางการเมื อ งการปกครอง สถาบัน ทางเศรษฐกิ จ สถาบัน ด้า นสาธาณสุ ข ตลอดจนสถาบัน
นันทนาการ เป็ นต้น
ประเด็ น ที่ ส อง ความพลาดผิ ด จ่ อ มจม ผลจากการประกอบอาชี พ การงานที่ ผิ ด กฎหมายเป็ นเหตุ ให้
ถูกจับกุมดาเนิ นคดี ไม่วา่ จะถูกจับกุมในสถานการณ์ใด ทาให้บุคคลที่ถูกจับกุมเข้าสู่ ช่วงวิกฤตทั้งร่ างกายและจิตใจ
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั หลายฉบับ (อังศินนั ท์ อินทรกาแหง, อรพินทร์ ชูชม, อัจฉรา สุ ขขารมณ์ , 2550 อ้างใน
อัจฉราวดี สุ ทธิ นันท์ , 2555, น.107) และสอดคล้องกับงานของ Luckman and Sorensen (1974, p.110 อ้างใน
อัจฉราวดี สุ ท ธิ นันท์ 2555, น.107) ที่ พ บว่าบุ ค คลที่ มีป ระสบการณ์ ค วามวิ ต กกังวลจะมี การตอบสนองเมื่ อ มี
ความเครี ยดโดยเป็ นไปอย่างอัตโนมัติ เช่น โกรธ ทุกข์ เศร้า และละอาย ถ้าเกิดขึ้นบ่อยและไม่สามารถปรับอารมณ์
ได้จะทาให้เกิดปั ญหาทางบุคลิกภาพเกิดความเจ็บป่ วยทางกาย ซึ่ งตรงกับงานวิจยั ของ Arnold and Boggs (1995,
p.89 อ้างในอัจฉราวดี สุ ทธิ นนั ท์, 2555, น.107) ความวิตกกังวลเป็ นสภาวะความเครี ยด ที่ทาให้เกิดประสบการณ์ที่
เจ็บปวด และความรู ้สึกของการสู ญเสี ยพลังอานาจ ความเชื่ อมัน่ จากการถูกคุกคามจากสิ่ งแวดล้อม คนที่ มีความ
วิตกกังวลสู งๆ จะไม่สามารถทางานต่างๆบรรลุเป้ าหมายได้ อาการจะเป็ นมากขึ้ นเรื่ อยๆ จนในที่ สุดไม่สามารถ
ตัดสิ นใจทาอะไรได้ดว้ ยตนเอง
การวิ จัย ครั้ งนี้ พบสิ่ งที่ เด่ น ชัด คื อ การต้อ งเผชิ ญ กับ ภาวะวิ ก ฤตที่ เกิ ด จากการประกอบอาชี พ หรื อ
การทางานที่ผิดกฎหมายโดยมีสาเหตุเกี่ยวโยงมาจากประเด็นแลหลังชี วิต ซึ่ งบุคคลที่ถกู จับกุมดาเนิ นคดี ยอมรับว่า
ภาวะวิ ก ฤตครอบง าทั้ง จิ ต ใจและร่ า งกายทัน ที ที่ ถู ก เจ้า พนั ก งานของรั ฐ เข้า ควบคุ ม และด าเนิ น คดี จากผล
การประกอบอาชี พ หรื อการท างานที่ ผิ ด กฎหมาย ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ทฤษฎี วิ พ ากษ์ แ ละวิ ก ฤตทางสั ง คม
ของ Max Horkheimer (อ้างใน อัจฉราวดี สุ ทธิ นันท์ , 2555, น.35) ทฤษฎี ทางสังคมในทุ กวันนี้ ได้ตกอยู่ในภาวะ
วิกฤตในช่ วงระหว่างทศวรรษที่ 1960 ความหลากหลายของกระบวนทัศน์ทางทฤษฎี สังคมใหม่ๆได้ปรากฏตัว
ขึ้นมามากมาย ซึ่ งได้ทาให้เกิ ดข้อสงสัยในเรื่ องของประมาณและคุณภาพเกี่ ยวกับทฤษฎี เหล่านี้ ในบรรดาทฤษฎี
สังคมและงานวิจยั ทางสังคมที่ผุดขึ้นมานี้ รวมไปถึงแนวคิดทางด้านประสบการณ์นิยมและปฏิฐานนิ ยม (empiricist
and positivist) ด้วย (1) ประสบการณ์นิยม (empiricism) ในทางญาณวิทยา หมายถึง ความรู ้ที่เชื่อถือได้ มีอย่างเดียว
เท่ านั้นคื อประสบการณ์ (experience) ซึ่ งหมายถึงความรู ้ที่ผ่านประสาทสัมผัส ทรรศนะนี้ ไม่เชื่ อว่ามีความรู ้ก่อน
ประสบการณ์ จะมี ก็แต่ ความรู ้ หลังประสบการณ์ เท่ านั้น (ตรงข้ามกับเหตุ ผลนิ ยม rationalism) (2) ปฏิ ฐานนิ ยม
(positivism) ทรรศนะนี้ถือว่าความรู ้ที่สูงที่สุด คือความรู ้ที่ได้มาจากประสาทสัมผัส
กล่าวโดยสรุ ป สภาวะที่เกิดขึ้ นกับบุคคลเมื่อเผชิ ญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิ ดขึ้น และไม่สามารถ
ปรับสภาพความสมดุลให้สนองรับกับเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นหรื อมากระทบนั้นได้ ทาให้เกิ ดความทุกข์ ความเครี ยด
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ความวิตกกังวล ความสับสนว้าวุ่นใจ ความซึ มเศร้า จนไม่สามารถปรับตัวได้ตามปกติ เป็ นภาวะที่บุคคลต้องได้รับ
ความช่ วยเหลื อ หรื ออาจต้องปล่อยให้เวลาเป็ นตัวประสานเยียวยาให้บุคคลเกิ ดประสบการณ์ ในการเรี ยนรู ้ ที่จะ
จัดการปรับตัวให้มีความสมดุลกับสภาวะวิกฤตนั้นด้วยตัวเอง ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีวิพากษ์และวิกฤตทางสังคม
ประเด็นที่ สาม การสร้ างสมประสบการณ์ จากการศึ กษาพบว่าการที่ ตอ้ งใช้ชีวิตอยู่ในแดนประหารชี วิต
ที่ มีการควบคุ มในระดับสู งสุ ด สภาพที่ ต ้อ งเผชิ ญ คื อ การมี โซ่ ต รวนพัน ธนาการที่ ขอ้ เท้าตลอดยี่สิ บสี่ ชั่วโมง
ห้องควบคุมที่ ค่อนข้างแออัด ไม่มีปัจจัยสี่ ที่เพียงพอ สามารถก้าวผ่านข้อจากัดด้านการดาเนิ นชี วิต ก้าวผ่านภาวะ
วิกฤตเหล่านี้ไปได้ดว้ ยการปรับทัศนคติ ปรับมุมมอง ปรับตัวให้กลมกลืนกับมาตรการการควบคุมของเรื อนจา โดย
การใช้วิธีคิดและการตระหนักรู ้ดว้ ยการเข้าใจว่าเป็ นธรรมดาของชี วิตตามความเป็ นจริ งของผูท้ ี่ได้ชื่อว่า “นักโทษ”
ที่จะไม่มีสิทธิ์ เลือกในการเป็ นอยู่ให้ได้ดงั่ ใจ ซึ่ งสอดคล้องตามแนวทางทฤษฎี ภวนิ ยมเกี่ ยวกับอิสรภาพและความ
รับผิดชอบ แฟรงเคิล (Frankl, 1967, p.60 อ้างถึงใน ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล, 2554, น.10-13) กล่าวว่า ถึงแม้บุคคลจะ
ไม่สามารถเป็ นอิสระอย่างสมบูรณ์จากเงื่อนไขต่างๆ ที่ผกู มัด ทั้งปั จจัยทางชี วภาพ ปั จจัยทางด้านจิตใจ และปั จจัย
ทาง แต่ไม่สามารถลดศักยภาพของความเป็ นมนุษย์ลงไป แฟรงเคิลเชื่ อว่าบุคคลยังมีเสรี ภาพในการตัดสิ นใจเลือก
ในทุ กๆ สถานการณ์ จากคากล่าวของแฟรงเคิ ลที่ ว่า “เงื่ อนไขต่ างๆ ที่ มีอยู่น้ ันไม่ได้กาหนดตัวเรา แต่ เราเป็ นผู ้
กาหนดตัวเองว่าจะยอมจานนหรื อว่าจะอดทนต่อสู ้กบั เงื่อนไขต่างๆ ที่มีอยู่” ซึ่ งสอดคล้องกับ พระธรรมปิ ฎก (พระ
ธรรมปิ ฎก, 2547, น.83) ว่า “เมื่อกระบวนการของชี วิตที่ เคลื่อนไหวนั้นแยกเป็ น 3 ด้าน คื อ พฤติกรรมสัมพันธ์ ที่
เรี ยกโดยอนุโลมว่าพฤติกรรม จิตใจ และปั ญญา เราก็พฒั นาชีวิตทั้ง 3 ด้านนี้ข้ ึนไปให้ทาอะไรต่ออะไรได้สาเร็ จตาม
ต้องการ จนมีชีวิตที่ สมบูรณ์ โดยพัฒนาพฤติกรรมขึ้ นไป พัฒนาจิ ตใจขึ้ นไป โดยเฉพาะข้อสาคัญที่สุดต้องพัฒนา
ปั ญญาขึ้นไป เพราะในที่สุดทุกอย่างจะอยู่ในขอบเขตของปั ญญา อย่างที่ว่า รู ้เท่าใด ทาได้เท่านั้น” และยังสามารถ
สร้างอัตมโนทัศน์ให้เห็นว่าทุกสิ่ งทุกอย่างไม่มีคาว่าล่าช้าสาหรับนาความผิดพลาดมาเป็ นเข็มทิ ศให้ชีวิตเพื่ อก้าว
ไปสู่ ความถูกต้องสวยงามสาหรับลมหายใจที่เหลืออยู่ ซึ่ งสอดคล้องกับคากล่าวของ วิกรม กรมดิษฐ์ (2556, น.53)
ว่า “ไม่มีอะไรสายเกิ นไป ต่ อให้เราทาในสิ่ งที่ ผิดมาก่อน แล้วเริ่ มต้นทาในสิ่ งที่ ถูกเสี ยใหม่ในวันนี้ ” การค้นพบ
วิธีการก้าวข้ามมหานทีแห่งทุกข์โดยการทากิจกรรมเป็ นการค้นพบประสบการณ์ที่นบั ได้วา่ ทาให้มีความสุ ขได้อย่าง
ไม่วิตกกังวล ไม่ทาให้หม่นหมองอมทุ กข์ มีผลทาให้ปลดเปลื้องความโลภ โกรธ หลงไปได้ อีกทั้งยังเป็ นการใช้
เวลาให้ มี คุ ณ ค่ า และท าตนให้ มี ป ระโยชน์ โดยการช่ วยเหลื อ ให้ ค าปรึ ก ษากับ บุ ค ลที่ เข้า มาอยู่ใหม่ บอกเล่ า
ประสบการณ์ให้ได้รับรู ้ถึงการทาตัว ทาใจ กับการใช้ชีวิต มีน้ าใจที่จะแบ่งปั นสิ่ งที่ทาให้คนรอบข้าง มีพลัง มีแรงที่
จะอยู่อ ย่างมี ส ติ ไม่ ทุ กข์จนเกิ น ไป ดังพระราชด ารั ส ของสมเด็จพระญาณสั งวรสมเด็จพระสั งฆราชสกลมหา
สังฆปริ ณ ายก(2557, น.12) ว่า “ถ้าต้องการเป็ นแสงสว่างทั้งของตนเองและของผูอ้ ื่ น ก็ต ้องฝึ กตนให้เป็ นคนดี
หนี ให้ ไกลจากความโลภ โกรธ หลง ให้มากที่ สุ ด ” ซึ่ งสอดคล้องกับค ากล่ าวของ ติ ช นัท ฮันห์ (อ้างใน สหรั ฎ
เจตมโนรมย์, 2552, น.28) ที่วา่ “เมื่อเราสามารถเข้าใจความทุกข์ของตัวเอง เราก็สามารถผ่านพ้นความทุกข์ตรงนั้น
ไปได้ เมื่อเราสามารถเข้าใจความทุกข์ของผูอ้ ื่น เราก็สามารถช่วยให้บุคคลนั้นเปลี่ยนแปรความทุกข์ของเขาได้”
ประเด็นสุ ดท้ าย การก้ าวผ่ านทะเลทุกข์ การวิจยั เรื่ อง “ประสบการณ์การก้าวผ่านภาวะวิกฤตของผูต้ อ้ งโทษ
ประหารชี วิตในเรื อนจากลางบางขวาง” ได้ขอ้ ค้นพบที่สาคัญคือการก้าวผ่านภาวะวิกฤตจากการต้องโทษประหารชี วิต
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ซึ่ งเป็ นประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับแนวคิ ดทฤษฎี ที่เกี่ ยวกับความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลื นในชี วิต และทฤษฎี
ภวนิยม ดังนี้
ทฤษฎี แรกที่ จะอภิ ปรายประเด็นของการก้าวผ่านทะเลทุกข์ เป็ นทฤษฎี ทางจิตวิทยาที่ เกี่ยวกับความรู ้สึก
สอดคล้องกลมกลื นในชี วิต ความรู ้สึกสอดคล้องกลมกลื นในชี วิต (Sense of coherence) เป็ นมโนทัศน์หลักของ
ทฤษฎี แหล่งกาเนิ ดสุ ขภาพ หรื อ ทฤษฎีความผาสุ กในชี วิต (The salutogenic model of health) (Antonovsky, 1987
อ้างในไหมไทย ไชยพันธุ์, 2554, น.11) ซึ่ งอธิ บายถึงภาวะสุ ขภาพของบุคคลและมีความเกี่ ยวข้องกับความเครี ยด
(Stress) และการเผชิ ญปั ญหา (Coping) ซึ่ งเป็ นภาวะที่บุคคลใช้ความสามารถในการมองเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้ น
ในชี วิตอย่างมีระบบ ด้วยความเข้าใจ อย่างมีเหตุมีผล สามารถคาดการณ์ ได้ และสามารถหาแหล่งทรัพยากรหรื อ
แหล่งต้านทานความเครี ยดทัว่ ไป (Generalized resistance resources) ของบุคคลที่มีอยูไ่ ม่ว่าจะเป็ นวิธีการปรับตัวที่
มี ความยืด หยุ่น การมี เหตุ ผลในการแก้ไขปั ญหา การสนับสนุ นทางสังคมจากบุ ค คลรอบข้าง ตลอดจนศาสนา
ปรัชญา ทัศนคติ แนวคิ ดที่ มีอยู่ของบุคคลมาใช้ในการเผชิ ญกับเหตุการณ์ หรื อสิ่ งที่ คุกคามได้อย่างเหมาะสมและ
มี ประสิ ทธิ ภาพ (Antonovsky,1987 อ้างใน ไหมไทย ไชยพันธุ์ , 2554, น.11) สามารถดารงภาวะสุ ขภาพที่ ดีและ
มี ค วามผาสุ ก ในชี วิ ต ท าให้ บุ ค คลประสบความส าเร็ จ ในการจัด การกับ ความเครี ยด สามารถปรั บ ตัว ต่ อ
การเปลี่ ย นแปลงหรื อ ความผันผวนในชี วิต ได้ดี และสามารถด ารงชี วิต อยู่อย่างมี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี ไ ด้ คงไว้ซ่ ึ ง
ภาวะสุ ขภาพที่ดี (ปิ ติมา ฉายโอกาส, 2546 อ้างใน ไหมไทย ไชยพันธุ์, 2554, น.11)
อีกทฤษฎีหนึ่ ง คือ ทฤษฎีภวนิ ยม (existentialism) ซึ่ งมีทรรศนะเรื่ องธรรมชาติของมนุษย์ในประเด็นที่ว่า
มนุ ษ ย์มี คุ ณ ค่ า มี ล ัก ษณะเฉพาะของตน ด ารงชี วิ ต อยู่ อ ย่ า งมี ศ ัก ดิ์ ศรี มี ศ ัก ยภาพที่ จ ะตระหนั ก รู ้ ใ นตนเอง
มีอิสรเสรี ภาพในการเลือกตัดสิ นใจกาหนดวิถีชีวิตของตนเอง การดารงชี วิตของบุคคลไม่สามารถแยกออกไปจาก
การดารงอยู่ของบุคคลอื่นๆ ในสังคม และการดารงอยู่ของสรรพสิ่ งในโลกได้อย่างเด็ดขาด มนุ ษย์อยู่ในภาวะที่ มี
การเปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย และมีวิวฒั นาการอยูต่ ลอดเวลา มีการแสวงหา และทาให้ชีวิตอยูอ่ ย่างมีความหมาย
กล่าวโดยสรุ ป ในประเด็นสุ ดท้ายนี้ บุคคลสามารถก้าวผ่านภาวะวิกฤตได้ หากเข้าใจในการดารงตนให้มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับชี วิต ซึ่ งหมายถึงเข้าใจกับบริ บทที่ กาลังประสบและพร้อมที่ จะปรับตัวไปตามบริ บท
นั้น ด้ว ยการใช้ปั ญ ญา โดยเห็ น คุ ณ ค่ า ในตัว ตน มองตนเองอย่ า งมี ศ ัก ดิ์ ศรี มี ศ ัก ยภาพในการตระหนัก รู ้ กับ
สถานการณ์ ดว้ ยตนเอง แม้บุคคลจะไร้อิสรภาพแต่ยงั ยึดมัน่ ในการมองตนเองว่ามีเสรี ภาพในการเลือกกาหนดวิถี
ชี วิตของตนเอง ซึ่ งทาให้ชีวิตมีความหมายและพร้อมที่ จะฝ่ าฟั นวิกฤตก้าวสู่ ความสว่างไสวแห่ งความเป็ นตัวตน
ถึงจะได้ชื่อที่เรี ยกว่า “เป็ นคนโดยสมบูรณ์”

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. จากผลการวิจยั ที่ พบว่าผูต้ อ้ งโทษประหารชี วิตที่ สามารถก้าวผ่านภาวะวิกฤตได้คือบุ คคลที่ มีปัญญา
เห็นคุณค่าในตัวตน มองตนเองว่ายังมีศกั ดิ์ศรี มีศกั ยภาพ มีคุณค่า แม้จะไร้อิสรภาพแต่ยงั ยึดมัน่ ในการมองตนเองว่า
มีเสรี ภาพในการเลือกกาหนดวิถีชีวิตของตนเอง ซึ่ งทาให้ชีวิตมีความหมายและพร้อมที่จะฝ่ าฟั นวิกฤตก้าวสู่ ความ
เป็ นตัวตนที่สงบสุ ขตามอัตตภาพได้ ข้อค้นพบดังกล่าวนี้ สามารถนามาใช้ในวิชาชีพจิตวิทยาการปรึ กษา ในแง่ของ
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การให้ ก ารปรึ ก ษาเชิ งจิ ต วิ ท ยาทั้ง แบบรายบุ ค คลและแบบกลุ่ ม ทั้งในช่ ว งระหว่า งสู ้ ค ดี แ ละคดี เด็ ด ขาดแล้ว
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 ในช่วงระหว่างสู ้คดี สามารถใช้ผลวิจยั เกี่ยวกับการเผชิ ญภาวะวิกฤตและการก้าวข้ามภาวะวิกฤต
มาเป็ นแนวทางในการเตรี ยมความพร้ อมของผูต้ ้องโทษให้มีจิตใจเข้มแข็ง โดยนักจิ ตวิทยาอาจเปิ ดโอกาสให้
ผูต้ ้องขังทบทวนประสบการณ์ ที่ทาให้ตนเองต้องรั บโทษว่าเกิ ดจากอะไร อันจะเป็ นการปรั บเปลี่ ยนความคิ ด
ความรู ้สึก สร้างจิตใจให้เข้มแข็ง และพร้อมที่จะรับมือกับคาตัดสิ นให้เป็ นผูต้ อ้ งโทษประหารชีวิตของตนเอง
1.2 ในช่ วงคดี เด็ ด ขาด ในแง่ ข องการดู แ ลจิ ต ใจของนัก โทษประหารชี วิต นัก จิ ต วิท ยาอาจจะให้
การช่ วยเหลือนักโทษประหารชี วิต โดยให้การปรึ กษาเชิ งจิตวิทยา เพื่อช่ วยให้นกั โทษประหารชี วิตเห็ นถึงแหล่ง
กาลังใจ อันเป็ นพลังที่จะช่วยให้นกั โทษประหารชีวิตมีพลังในใจที่จะก้าวข้ามภาวะวิกฤตไปได้อย่างเข้มแข็ง
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
นักวิจยั สามารถนาผลที่ ได้จากการวิจยั ในครั้ งนี้ มาพัฒนาเป็ นโปรแกรมการปรึ กษาเชิ งจิ ตวิทยาเพื่ อ
ทดลองใช้ในการเตรี ย มความพร้ อมทางด้านจิ ต ใจให้แ ก่ ผูท้ ี่ ตอ้ งค าพิ พ ากษาให้ประหารชี วิต และเป็ นนักโทษ
ประหารชีวิต
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