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บทนํา 

งานการศึกษาชิ้นนี้ ผูเขียนตองการแสดงใหเห็นวาเรื่องของความรุนแรงไดมีการศึกษา 
กันมามาก   แตมักเปนการศึกษาทีว่าดวยเง่ือนไขในการแกไขไดยากมาก   และมีความเปนไป
ไดนอยมากที่จะแกได  หรือจนแทบจะแกไขไมไดเลย    ปญหาความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึน้
บอยๆ ซํ้าซาก  เปรียบเสมือนลิ้นกับฟนที่อยูใกลกันก็ยอมมีวันกระทบกระทั่งกนัไดตลอดเวลา  
และเปนปญหาของสังคมที่เกิดขึ้นไดทุกเวลา  ทุกหนทุกแหง ซ่ึงผูตกเปนเหยื่อของความรุนแรง
สวนมากจะเปนผูหญิง   มีผลกระทบตอครอบครัวทาํใหครอบครัวแตกแยก   เปนปญหาดาน
สุขภาพ  สังคม  อารมณ   จิตใจ   เศรษฐกิจ   และสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต    
          ในมุมมองของเจาหนาที่ที่ทํางานเกี่ยวกับดานสุขภาพอนามัย   ชุมชน หรือสังคมเอง    
ก็ยังเกิดความลังเลที่จะเขาไปเกี่ยวของและใหการชวยเหลือ    โดยเฉพาะความรุนแรงใน
ครอบครัวระหวางสามีภรรยาแลวจะถือวาเปนเรื่องปกติของชีวิตครอบครัว  คนภายนอกไมควร
เขาไปยุง  จุดเดนของการศึกษาชิ้นน้ี  คือ เปนเรื่องที่แสดงใหเห็นถึงเรื่องของการคลี่คลาย
เยียวยา และกระบวนการที่นําไปสูสันติวิธีของการยุติความรุนแรง   
           จากงานการศึกษาที่ผานมา   มักจะไมคอยมองในประเด็นของการคลี่คลายหรือการ
เยียวยา   มักจะรูจักกันนอยมาก หรือจนแทบจะไมมีเลย   มักจะกลาวถึงแตรูปแบบของ           
ความรุนแรงวาไดแก ความรุนแรงทางตรง  ความรุนแรงทางวัฒนธรรม  และความรุนแรง              
เชิงโครงสราง  จึงไมคอยไดกลาวถึงวามีกระบวนการนําไปสูสันติวิธีไดหรือไมอยางไร    ยังไมมี
งานชิ้นใดที่บอกถึงกระบวนการเยียวยาในครอบครัววามีความสําคัญมากนอยแคไหน  และ
เยียวยาไดอยางไร    ใครบางที่มีสวนในการเยียวยาแกไข    เพราะความรุนแรงในครอบครัว
เกิดขึ้นบอยครั้งมากแตก็ยังถูกมองวาเปนเรื่องธรรมดา     
 
 
 
 
           งานการศึกษาชิ้นน้ีอาจเสนอประเด็นสําคัญ  ที่ยังไมคอยมีคนศึกษามากนักในเรื่อง
ของการคลี่คลายและการเยียวยา   เพ่ือใหเห็นวาครอบครัวเปนหนวยทางสังคมหนวยหนึ่งซ่ึง
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เปนตําแหนงแหงที่ของความรุนแรงที่ถูกจัดวางไวจนผูที่อยูในตําแหนงนั้นไดเผชิญกับปญหา
ความรุนแรงทั้งในครอบครัวหรือนอกเหนือออกไป   และคนในครอบครัว   ชุมชน   คนรอบขาง   
สังคมสิ่งแวดลอม ยังสามารถแสวงหารูปแบบตางๆ ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูจาก
ประสบการณที่เผชิญโดยตรง  จนสามารถคลี่คลายเยียวยาแกไขปญหาไดในระดับหน่ึง   และ
ถาหากสังคมสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไปหรือเปนตําแหนงแหงที่ใหมที่ไมรุนแรงมากนักหรือสงบลง  
ตามสภาพเปนจริง   ทุกคนรวมกันสรางความเขาใจอยางลึกซึ้ง  ปญหาความรุนแรง                     
ในครอบครัวก็สามารถคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นไดโดยสันติ  

การศึกษาในครั้งนี้จะศึกษาผานประวัติชีวิตของครอบครัวที่อยูในโครงสรางทางสังคม  
ในชุมชนที่ตกเปนเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว จนกลายสภาพเปนผูปวยที่มีสภาพความ
พิการทางรางกายจนชวยเหลือตนเองไมไดตองมีคนคอยชวยเหลือดูแลตลอดเวลา                  
ผูศึกษาเองก็ไดเขาไปคลุกคลีอยูในชุมชนและครอบครัวของกรณีศึกษามานานเกือบสามสิบป              
โดยไมไดยายไปไหนเลยจนทําใหไมสามารถแยกชีวิตการทํางานกับชีวิตจริงออกจากกันได       

ทําใหผูทําการศึกษาไดพบเห็นเหตุการณความรุนแรงในครอบครัว ซ่ึงมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงจากความรุนแรงนอยไปสูรุนแรงเพิ่มมากขึ้น   และไดมีโอกาสพบเห็นผลกระทบ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา   โดยที่ไมมีใครเขาไปมีสวนเกี่ยวของและไมใหความสําคัญเลย      

จนกระทั่งในที่สุดก็เห็นความรุนแรงไดมีการเปลี่ยนแปลงที่คลี่คลายลง  เปนไปในทางที่
ดีขึ้น  จนหลายคนแปลกใจวาเอะแทที่จริงแลวคืออะไรกันแน   สิ่งที่ผูศึกษาไดพบเห็นนี้เองที่
อยากนําเสนอจากการถอดประสบการณจริง  และจากประสบการณโดยตรงของผูศึกษาเอง               
ที่เห็นการคลี่คลายเยียวยาความความรุนแรงในครอบครัวที่เปนไปในเชิงบวก  เห็นเปนรูปธรรม  
และในการเยียวยาแกไขที่ทุกคนสวนใหญมองวาเปนเรื่องลิ้นกับฟนที่แกไขไมได   และ
ครอบครัวตองเปนผูแกไขปญหาเองนั้น     

แทจริงแลวยังมีหนทางในการแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวได   ถาหากไดรับ
ความเขาใจ   การดูแลเอาใจใสจากคนในครอบครัว   ชุมชนคนรอบขาง   หากครอบครัวน้ันอยู
ในสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปใหความสําคัญและใหการยอมรับมากขึ้น    สังคมไมตีตรา
หรือกลาวโทษผูเคยกระทําความรุนแรง    ใหอภัยกันและกันทุกฝายเขาไปมีสวนเกี่ยวของตาม
บทบาทหนาที่  ปรึกษาหารือชวยเหลือเอ้ืออาทร   จะนําไปสูหนทางที่ดีที่สุดในการปองกันเพ่ือ
ไมไหเกิดความรุนแรงในครอบครัวซํ้าๆ ไดอีก      

การเก็บรวบรวมขอมูลของผูศึกษาเปนการเก็บจากการประสบการณในการทํางานของ
เจาหนาที่อนามัยที่อยูในชุมชนมานาน   ซ่ึงไมไดแยกออกจากชีวิตจริงและเวลาทํางานออกจาก
กันได  และเปนการทํางานในที่เดียวโดยไมไดยายไปไหนเลย   ทําใหพบเห็นความเปลี่ยนแปลง
ในชุมชนอยูตลอดเวลา  ดังน้ันชีวิตการทํางานกับชีวิตจริงจึงไมไดแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง    
เพ่ือเปนการรักษาความลับความปลอดภัยและปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูที่เกี่ยวของ  
ในการนําเสนอผลงานวิจัยครั้งน้ี  ผูศึกษาจึงขอใชนามสมมุติของบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวของ 

งานศึกษาชิ้นนี้ไดแบงเนื้อหาในการนําเสนอออกเปน  4 สวนหลัก ๆ  ดังน้ี   
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สวนที่หนึ่ง  จะแสดงใหเห็นถึงบริบททางสังคมวัฒนธรรมผานประวัติศาสตรชุมชน    
เพ่ือใหผูอานมองเห็นแงมุมปจจัยทางสังคมวัฒนธรรมของการกอตัวของความรุนแรง                   
ในครอบครัวที่แฝงอยูในชุมชน 

สวนที่สอง  จะทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว   เพ่ือแสดงวา             
คนในครอบครัว  ชุมชนคนรอบขาง สังคมและสิ่งแวดลอมเองก็เปนตัวกอใหเกิดความรุนแรงและ
เปนสวนหนึ่งในการชวยบรรเทาหรือยับยั้งความรุนแรงในครอบครัวลงได  

สวนที่สาม  จะเลาถึงการคลี่คลายและการเยียวยาความรุนแรงในครอบครัว  ผาน
ประวัติชีวิตของครอบครัวผูที่ไดรับผลกระทบจากสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวหน่ึงอยาง
ละเอียด  โดยเร่ิมตนจากสภาพของคนปกติธรรมดาจนกลายสภาพมาเปนผูปวยพิการชวยเหลือ
ตัวเองไมได    ที่ตองคอยรับการชวยเหลือจากสามีและลูกอยูตลอดเวลา    และจะศึกษาประวัติ
ของครอบครัวอ่ืนอีกจํานวนสองสามครอบครัวที่มีสวนเกี่ยวของ    

 
เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบของความรุนแรงในครอบครัว     ศึกษากระบวนการการจัดการวา

มีอยางไรบาง    และวิเคราะหใหเห็นวาปจจัยทางสังคมที่ยังมีสวนสําคัญในการกอใหเกิด             
ความรุนแรงขึ้นมาไดอยางไร พรอมกันนั้นก็จะแสดงใหเห็นวาคนในครอบครัว ชุมชนคนรอบขาง 
และโครงสรางทางสังคมวัฒนธรรมเองก็ยังมีสวนอยางมากในการชวยเหลือคลี่คลายเยียวยา
ความรุนแรงในครอบครัว  ที่ถูกสังคมตีตราวาไมดีน้ันไดเชนกัน  ไมใชเปนแคเปนตัวกอใหเกิด
ความรุนแรงแตเพียงฝายเดียว   

สวนที่สี่    นําเสนอบทสรุปที่พบจากการศึกษาและขอเสนอแนะ   

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1.  เพ่ือศึกษารูปแบบของปญหาความรุนแรงในครอบครัว                                                         
2.  เพ่ือศึกษาผลกระทบที่เกิดจากปญหาความรุนแรงในครอบครัว                                               
3.  เพ่ือศึกษากระบวนการและการจัดการปญหาความรนุแรงในครอบครัว                                      
4.  เพ่ือศึกษารูปแบบ  แบบอยางเปนรูปธรรมที่จะสามารถใชเปนแนวทางในการ 

    ปองกันและการจัดการแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว 

5.  เพ่ือศึกษาและนําผลการศึกษาเสนอขอมูลยอนกลับไปยังครอบครวัและชุมชน                       

    ที่เกี่ยวของ   

 

ขอบเขตการศึกษา 

ทําการศึกษาสภาพความขัดแยง  สภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัว   และ
กระบวนการในการจัดการสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัว  ทําการศึกษาแนวคิดหลักการ



 

 4 

ในการจัดการความรุนแรง   กรณีศึกษาแบบตัวอยางและรูปแบบในการจัดการความรุนแรงใน
ครอบครัวเพ่ือถอดประสบการณ  เลือกแบบอยางนําเอาแนวทางที่เปนรูปธรรม และเปนเชิงบวก
มาใชในการศึกษาวิจัย    โดยศึกษาจากการสํารวจและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ    ผลจาก
กรณีศึกษาที่ผานมาทั้งจากในประเทศและจากตางประเทศ  โดยเก็บขอมูลจากการลงพื้นที่
สัมภาษณ   เพ่ือรับฟงขอเท็จจริงจากกรณีตัวอยางศึกษา   โดยมีกระบวนการในการศึกษาตาม
ขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1.  ทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวของกับ  ความรุนแรงในครอบครัว                                                      
2.  ศึกษาผลงานการวิจัยที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว   ผลกระทบ  และ   

    กระบวนการในการจัดการความรุนแรงในครอบครัว  ทั้งในและตางประเทศ                                 
3.  สํารวจสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัว  จากกรณีศึกษาดวยการลงเก็บขอมูล   

    หรือการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ                                                                                
4.  สํารวจผลกระทบทีเ่กิดจากสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัว   โดยการเก็บ   

    ขอมูลในพื้นที่กรณีศึกษา                                                                                             

5.  ศึกษาการใชกระบวนการจัดการสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัวของ   

    ครอบครัวดวยการสัมภาษณกรณีศึกษา บุคคลที่เกีย่วของเพ่ือถอดประสบการณใน  

    การจัดการความรุนแรงในครอบครวั            

 

กลุมเปาหมายในการศึกษา  

ในการศึกษาในครั้งน้ี  จะลงพื้นที่เพ่ือรวบรวมขอมูล และรวบรวมสภาพปญหาความ
รุนแรงในครอบครัว  ประสบการณในการจัดการสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัว   แลว
ถอดประสบการณที่เปนแบบอยางไดมาเปนรูปแบบในการจัดการปญหาโดยการสัมภาษณบุคคล
ที่เกี่ยวของในครอบครัว  คนรอบขาง   ตลอดทั้งองคกรในชุมชน  และเจาหนาที่ภาครัฐที่มีสวน
เกี่ยวของในพื้นที่บานหนองแสงใหม หมูที่ 3 ตําบลสําราญใต   อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ 
หรือศึกษาขอมูลตางๆที่มีความเชื่อมโยงและมีสวนเกี่ยวของ   ในพ้ืนที่ของอําเภอเดียวกัน   

 

 

 

ประโยชนทีจ่ะไดรับจากการศึกษา 

           1. รวบรวมองคความรูดานความรุนแรงและ การจัดการความรุนแรงในครอบครัว  

2. รวบรวมประสบการณ สภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัว   และแบบอยางในการ 
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   จัดการความรุนแรงในครอบครัว                                                                                      

         3. นําเสนอรูปธรรมที่จะสามารถใชเปนแนวทางในการปองกัน    
            และการจัดการแกไขสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัว  ตอครอบครัว และชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่หนึ่ง:  ประวตัิศาสตรชุมชนคนหนองแสงใหม 
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เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2523 ฉันไดรับการบรรจุมาทํางานเปนหมออนามัยที่อําเภอหนึ่ง
ในจังหวัดกาฬสินธุ  ผูที่มาใหการตอนรับฉันในวันแรกคือ คุณยายเพิ่มและคุณตาบัว1 อายุราว 
80 กวาป ผูเถาผูแกบานอยูตรงกันขามกับสํานักงานผดุงครรภ ชาวบานที่น่ันเรียกฉันวา 
“แพทยแนน” ตัวฉันเองเปนคนชาวชนบทเชื้อสายภูไท ผิวขาว ผมยาวเคลียบา รูปรางสูงโปรง  
ฉันเกิดในพ้ืนที่ลอมรอบไปดวยภูเขาอันสูงชัน  ในเขต“เมืองภูออม” หรือ “อําเภอเขาวง”              
ซ่ึงเปนเขตรับผิดชอบของจังหวัดกาฬสินธุในปจจุบัน  

ฉันไดรับคําสั่งใหไปบรรจุเพ่ือทํางานดานรักษาพยาบาลเบื้องตน    ฝากครรภทําคลอด          
ฉีดวัคซีน ออกเยี่ยมบาน และสงเสริมสุขภาพประชาชนประจําอยูที่สํานักงานผดุงครรภ         
ประจําหมูบาน   ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ชนบท   ทํางานในชุมชน  และ            
พักประจําอยูในพ้ืนที่น้ันตลอดเวลา   รับผิดชอบทําทุกงานเพราะมีหมออยูเพียงคนเดียว                      

         ทั้งอําเภอมีสถานีอนามัยอยู 2 แหง เจาหนาที่แหงละหนึ่งคน    มีเขตรับผิดชอบ                 
24 หมูบาน2  พ้ืนที่ก็เสี่ยงภัยอันตราย  ฉันและ” พี่กัน” หมออนามัยรุนพ่ีที่อยูสถานีอนามัย            
บานหนองกุงนอย   จึงออกปฏิบัติงานในพื้นที่ชวยกัน    หากเปรียบกับการทํางานในปจจุบัน             
ก็คือ” การทํางานเปนทีม ” น่ันเอง   

การลงไปทําความรู จักกับชาวบานเพื่อเปนการผูกมิตรไมตรีกับทุก ๆ คนจึงมี
ความสําคัญ   ในการทํางานจึงเปนลักษณะการใหบริการแบบถึงบานและถึงใจประชาชน   
หมายถึงเปนการดูแลแบบใกลชิดใหบริการตามความเหมาะสมกับเวลาและปญหาของชาวบาน   
เนนความคลองตัวไมมีพิธีรีตอง เจ็บปวยเมื่อไรก็ใหบริการไดตลอดเวลา(ปวยเม่ือไหรก็ซอมได)  
เนนเวลาของชาวบานสวนใหญจะบริการตั้งแตเชาเพราะตอนสายมาชาวบานเขาจะไปทํางาน
หรือรับจางรายวัน    

         หากคนไขมาหาที่สถานีอนามัยไมไดฉันก็จะตามไปดูแลกันถึงที่บาน    ทําใหพบเห็น
สภาพความเปนอยูของชาวบานไดเปนอยางดี    บางครั้งไปเยี่ยมบานพบชาวบานกําลังกินขาว
ฉันก็กินขาวรวมกับชาวบาน   แสดงใหเห็นวาฉันเปนกันเองกับทุกๆ คน และไมรังเกียจ
เดียดฉันท  จึงเปนการสรางความรักความศรัทธาใหกับตัวเองไปในตัว   ชาวบานจึงใหความ
เคารพนับถือ   และมักปรึกษาหารือฉันเกือบทุกเรื่องไมวาจะเปนเรื่องสุขภาพหรือปญหาอื่น ๆ  
เวลาชาวบานเขามีสิ่งของขาวปลาอาหารก็จะเอามาฝากเอามาตอน ฉันนึกดูแลวเปนการดูแลกัน
แบบญาติสนิทมิตรสหาย  ถาเปรียบเทียบกับการทํางานดูแลสุขภาพสมัยน้ีก็คงจะเปน                   
การทํางานเชิงรุก หรือ การบริการแบบใกลบานใกลใจ  น่ันเอง 

                                                 
1 ชื่อบุคคลและสถานที่ที่ปรากฏในเรื่อง  ยกเวนชื่อผูเขียน ลวนเปนนามสมมติ 
2  เดิมทั้งอําเภอมี 2 ตําบล  มีสถานีอนามัยทั้งหมด 2 แหง เจาหนาที่ทั้งอําเภอมี 2  คน  ในปจจุบันแยกเปน             

    4 ตําบล   47  หมูบาน มีสถานีอนามัยทั้งหมด  5  แหง   เจาหนาที่อนามัยทั้งหมด   22 คน  พนักงานอื่นๆ  
   จํานวน  11 คน   รวม  33  คน  มากขึ้นเปนหลายเทาตัว   
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          การทํางานสมัยกอนจากคํากลาวของคุณหมอประไพศรี  ผาทอง เธอเปนหมออนามัย  
รุนบุกเบิกวัยหกสิบป  รุนกอนฉันอยูประมาณสิบหาป  ประจําสถานีอนามัยบานเสียว  อําเภอ
โพธิ์ศรีสุวรรณ  เธอไดกลาวไววา “ชุมชนเปนหัวใจของหมออนามัย  ถาใครเขาชุมชนได  งานก็
จะสําเร็จ  การที่จะเขาชุมชน  จะไปแนะนําเขาได  เราตองเปนแบบอยางกอน   เราคอยสราง
ความคุนเคย  ขยายฐานเพิ่มไปเรื่อยๆ กินอะไรก็กินกับเขา  มีนํ้าใจ  ใหความเปนกันเอง  ดูแล
ตั้งแตเกิดจนตาย  แมตายแลวก็ยังไมเวนแมกระทั่งฉีดยาฟอรมาลีนกันเนาให  งานสาธารณสุข
ในชุมชนเปนงานสาธารณะ  คือทําทุกอยางสารพัดเรื่องตองทํางานเพื่อประชาชน(อรสม                     
2549: 109)  

 คุณยายเพิ่ม   ผูรักใครเอ็นดูและมักเรียกฉันวา “ลูกแพทย” 3 ไดเลาใหฉันฟงวา               
แตกอนบานเดิมของยายอยูทางจังหวัดมหาสารคาม    พอแมและญาติพ่ีนองของยายมาอยูที่น่ี
กันหลายคนเชน  ตาเทิน  ยายแกว    ยายปา  ยายสี   ตาแสง  และยายค้ํา   พวกยายไดพากัน
ยายมาตั้งบานเรือนอยูตามลุมนํ้าลําปาว    มีหนองน้ําที่อุดมสมบูรณปจจุบันคือ “หนองแสง”   

ซ่ึงเปนหนองนํ้าขนาดใหญ   อยูบริเวณวัดปาหนองแสงหางจากหมูบานไปประมาณ
หน่ึงกิโล  บานเราอยูหางจากตัวจังหวัดประมาณ 96 กิโลเมตร เดิมชาวบานตั้งชื่อวา                
”บานหนองแสง”   เม่ืออยูมาหลายปไดแบงการปกครองออกเปนหลายหมูบาน  จากหนึ่ง
หมูบานเปนสองหมูบาน สามหมูบาน ปจจุบันแบงออกเปนหาหมูบาน   หมูบานที่ตั้งของสถานี
อนามัยจึงตั้งชื่อวา  “บานหนองแสงใหม” 

 สภาพของถนนเขามาหมูบานเปนดินลูกรังผิวขรุขระเปนหลุมเปนบอ การคมนาคมไม
สะดวก คุณยายกิ่ง  ที่มาตอนรับฉันกับยายเพิ่มเลาวา เม่ือประมาณป พ.ศ. 2509 ตอนนั้นยาย
ตั้งทองลูกสาวที่ชื่อ สกล เด็กทาผิดปกติคลอดเองไมไดตองผาตัด ยายกิ่งตองขี่เกวียน                
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร  ค่ําไหนก็นอนพัก  รุงเชาก็เดินทางตอ เธอตองใชเวลา
ในการเดินทางลวงหนากอนถึงวันคลอดตั้ง  4 วัน   

สมัยกอนยังไมมีไฟฟาใช พอตกตอนเย็นตองจุดตะเกียงกระบอง หรือเทียนไขเพ่ือให             
แสงสวางแทนแสงนีออนเวลาเม่ือยามฝนตกใหมๆชาวบานจะไปไตกบไตเขียด(จับกบจับเขียด) 
ชาวบานก็จะใชตะเกยีงหรือกระบอง  ไมมีแบตเตอรีเหมือนทุกวันนี้    

เวลาฉันไปเบกิวัคซีนมาใหบริการประชาชน ฉันก็จะรักษาความเยน็เอาไวโดยการเก็บ
วัคซีนไวในตูเย็นน้ํามันกาด ในการติดตอสื่อสารก็ยังไมมีโทรศัพท จึงไดแตใชการเขียนจดหมาย
ไปหากันกวาจะไดทราบขาวก็ใชเวลารอคอย  หรือถาหากดวนมากก็จะใชการติดตอทางโทรเลข    

ผูเถาผูแกอีกหลายคนเลาวาไดมีการอพยพโยกยายของกลุมคนมาจากดินแดนตางๆ
หลายถิ่นเขามาตั้งหลักแหลงบานเรือนมากขึ้น  เปนญาติกันใหมโดยการแตงงานเกี่ยวดองกัน         
มีลูกมีหลานเกิดมามากมาย   และเปนเพ่ือนสนิทมิตรสหายโดยการผูกเสี่ยวกันบาง หรือจัดตั้ง
กลุมตางๆ บาง   จึงไดขยายเครือญาติออกไปเรื่อยๆ   
                                                 
3   ชาวบานชนบทมักเรียกหมออนามัยวา แพทย และเรียกแพทยที่เรียนจบปริญญาวา คุณหมอ 
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ประชากรจึงหนาแนนขึ้นตามลําดับ ผสมผสานกันหลากหลายชาติพันธุ  พัฒนาชุมชน
ขึ้นมาอยางซับซอน และกลายเปนกลุมสังคมหรือวัฒนธรรมในชุมชนระบบเครือญาติขนาดใหญ  
กระจายออกไปตามที่ราบอันอุดมสมบูรณ   มีแมนํ้าใชหลอเลี้ยงชวีติและใชในการประกอบอาชีพ 
รัฐบาลไดเริ่มเขามาใหการสนับสนุนงบประมาณในการทําคลองสงนํ้า และมีระบบสูบนํ้าดวย
กระแสไฟฟาจากน้ําลําปาวเพื่อนํามาใชในการเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักของคนในชุมชนแหงน้ี 

 ผูเฒาผูแกไดเลาอีกวา  แตเดิมชุมชนแหงน้ีเปนชุมชนที่มีการพึ่งพาอาศัย ซ่ึงกันและกัน   
ความสัมพันธและมีมิตรภาพตอกันอยางเหนียวแนน   ระหวางเพ่ือนบานในชุมชนมีความ                   
เอ้ืออาทรตอกัน  แบงปนระหวางกันและกัน   

จะสังเกตเห็นไดจากการที่  ชาวบานไมนิยมสรางรั้วกั้นระหวางบาน  เพราะ
เปรียบเสมือนรั้วเปนเครื่องก้ันความสัมพันธและมิตรภาพระหวางกันและกัน  เม่ือไมมีร้ัว
กั้นก็ทําใหการเดินทางไปมาหาสูกันไดอยางสะดวกสบาย   สงขาวปลาอาหารแบงปนซึ่งกันและ
กันอยูเสมอ 

เม่ือชาวบานไดสิ่งของขาวปลาอาหารที่หามาได    ก็จะนํามาแบงปนกันและกันกอนที่
จะนําไปขาย “ไมซื้อไมขาย แบงปนกันกิน ใครมีของใช อาหารปูปลาก็เอามาแลกเปลี่ยน
กันใชแลกเปลี่ยนกันกิน  เชนมีขาวก็เอาไปแลกกับอาหาร  ใครมีขาวก็เอาไปแลกผัก
ผลไมไมคิดราคา ซื้อขายดวยเงินตราแตเพียงอยางเดียว” น่ันยอมหมายถึงการคบคา
สมาคมกัน  แสดงให เ ห็นถึงความไมตระหนี่ถี่ เหนียว  ไม เ ห็นแกตัวของคนในชุมชน                     
มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน เชน จะมีการหมุนเวียนไปลงแขกทําไรทํานา   
ชวยกันและกันจนเสร็จโดยไมคิดราคาคาจางแตอยางใด      

พอถึงวันหยุดงาน วันเสารวันอาทิตย   ฉันก็จะ ไปกินขาวปาหาปูหาปลา หรือไปรวม 
”ลงแขกเกี่ยวขาว”หรือเรียกวา“นาวาน” 4 ตามไรนาของชาวบานอยูเปนประจํา  เพ่ือศึกษาวิถี
ความเปนอยูและวิถีชีวิตของชุมชนไปในตัว   และเปนการสรางความสัมพันธกับชาวบานไปดวย 

             สมัยน้ันยังไมมีนโยบายการอยูเวรนอกเวลาราชการ  ฉันเลยไปกินขาวปาในวันหยุดงาน
ไดบอย ๆ   ถาหากชาวบานเจ็บทองคลอดหรือไมสบายชาวบานก็จะตามหมอใหไปดูแลถึงที่บาน  
หมออนามัยในสมัยกอนจึงมีการสรางสัมพันธภาพกับชาวบานไดเปนอยางดี ยิ่งนานไปก็ยิ่งสราง
ความสัมพันธใหเหนียวแนนยิ่งขึ้น   เหมือนเปนญาติสนิทเปนพ่ีเปนนองกันไปหมดเกือบทั่วทั้ง
อําเภอเลยทีเดียว  มีอะไรก็จะนึกถึงหมออนามัย   บอกกลาวเลาขานเกือบทุกเรื่องไมวางานบุญ
งานแตงหรืองานสําคัญตาง ๆ  ทําใหเปนคนที่ชาวบานใหความสําคัญมีอะไรก็จะระลึกนึกถึง             
อยูเสมอ  

        

                                                 
4   การที่ชาวบานรวมกลุมกันไปชวยทํานาโดยไมคิดคาจางแรงงานพอเสร็จก็หมุนเวียนไปชวยกันจนเสร็จ    
    ครบทุกคนที่ไปชวยลงแขก 
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          การทํางานในชุมชนจะออกพื้นที่มากกวาปจจุบัน  เปนหัวใจสําคัญเลยทีเดียว  เชน               
ออกฉีดวัคซีนก็จะลงไปใหบริการถึงหมูบาน    สมัยน้ันมีนโยบายทําอาหารเสริมใหเด็กกิน       
โดยการสาธิตทําอาหารเสริมนําสวนผสม ขาวถั่วงา  หรือพูดติดปากกันวา ขาวคั่วถั่วงา 5            
เด็กกินแลวก็นํ้าหนักตัวเพ่ิม  ไมคอยมีนมเสริมมากมายเหมือนทุกวันนี้หรอก                 

          การทําคลอดก็ไปทําคลอดที่บานเปนสวนใหญ  จําไดวาสมัยแรกๆ แมกระทั่งถุงมือทําใส
ทําคลอดก็ไมเพียงพอบางครั้งจึงตองทําคลอดกันแบบมือเปลาๆ เลย  หรือบางครั้งตอง                         
จุดตะเกียงหรือเทียนไขเปนแสงสวางในการทําคลอด   เวลาฉันไปทําคลอดใหชาวบานเขาก็จะ
เอาผาสิ้นหนึ่งผืนผาแพรหนึ่งวามาใหเพ่ือเปนการขอบคุณ    พอถึงเทศกาลสงกรานตหรือปใหม
ชาวบานก็พาลูกที่ฉันทําคลอดใหน้ัน  มากราบไหวขอพรอันเปนมงคล   เขาจะตักน้ํามาใหอาบ
ซ่ึงหมายถึงเปนการตอบแทนพระคุณที่ทําคลอดและชวยใหกําเนิดชีวิตแกเขา    และก็จะให
ความเคารพนับถือฉันเปนเหมือนแมอีกคน  พอแมก็จะพาลูกเรียกฉันวา “แมหมอ” สรางความ
ใกลชิดสนิทสนมมากยิ่งขึ้น 

          มีอยูครั้งหน่ึงชาวบานคําหุง   ซ่ึงอยูตําบลเดียวกันมาตามฉันไปทําคลอดในหมูบาน             
และตองน่ังเรือพายขามไปประมาณเกือบหนึ่งกิโลเมตร ฉันจําไดเสมอวาตอนนั้นประมาณสอง
ทุมกวา  ฉันเองก็พ่ึงเคลิ้มหลับไปใหมๆฉันไดยินเสียงผูชายเรียกฉันวา “หมอหมอ จอยเขา
เจ็บทองคลอดหมอไปทําคลอดใหหนอยสิ “  นาเชียงเขามาเรียกฉันน่ันเอง    

         ฉันสะดุงตื่นแลวรีบลุกขึ้นและห้ิวกลองเครื่องมือสี่เหลี่ยมสแตนเลส   นํ้าหนักประมาณ     
2-3 กิโลกรัม ขางในบรรจุเครื่องมือสําหรับทําคลอด ฉันรีบเดินตามนาเชียงจากสถานีอนามัยไป
อีกประมาณ  800 เมตร กอนจะถึงทาเรือขามฝงไปบานคําหุง    

        ฉันเดินลงไปแลวน่ังบนเรือทองแบนไปกับนาเชียงอยางใจจดใจจออยากใหถึงเร็วๆ   โดย
ไมไดมองเลยวานาเชียงเขาเอาอะไรพายเรือขามฝง   พอไปถึงฝงฉันก็รีบเดินตามนาเชียงตอไป
อีกประมาณ   500 เมตร   พอถึงบานฉันรีบตรวจดูปากมดลูกของนาจอยพบวาเปดเกือบ                
8 เซนติเมตร  ซ่ึงรออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงจอยก็คลอดลูกชาย ญาติๆ ทําพิธีเขาฟนเขาไฟ 
หรือพิธีกรรมการอยูไฟของชาวบานในสมัยกอน  จนกวาทุกอยางจะเสร็จสรรพเรียบรอยก็เกือบ
เที่ยงคืนพอดี   

นาเชียงก็ไปสงฉันขามฟากอีกครั้ง   ฉันเริ่มมองเห็นรองเทาฟองน้ําหนึ่งคูที่นาเชียงเขา
จับมือละขางเขาใชรองเทาฟองน้ํานั่นเองพายเรือแทนไมพาย   ฉันเริ่มมีความกลัวเปนที่สุด                   
ไดแตน่ังภาวนาอยูในใจขอใหคุณพระชวยคุมครองลูกใหปลอดภัยดวยเถิด    ตอนขาไปฉันไม
ทันไดคิดถึงชีวิตตัวเองมัวแตจะขามไปเพื่อชวยเหลือคนไข ฉันพูดกับนาเชียงเพ่ือคลายความ
กลัววา “ นา ๆ ถาเรือจมนํ้าลงไปตรงไหนนาเชียงก็ลงไปงมหาฉันตรงนั้นไดเลยนะ

                                                 
5   โดยนํามาคั่วใหหอมแลวชั่งสวนผสมตามสูตรแลวใชเครื่องปนมือบดใหละเอียดผสมกันตมใหเด็กกิน 
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เพราะฉันวายน้ําไมเปน”  นาเชียงตอบวา “ ไมเปนไรหมอ  ไมเปนไร  นาเคยไปเคยมา
อยูบอย ๆ ไมมีปญหาหรอก” 

พอถึงฝงนาเชียงเขาเดินไปสงฉันถึงสถานีอนามัยเขาพูดวา“ขอบคุณมากนะหมอ  
หมอใจเกินรอยจริงๆ  ถาไมมีหมอลูกเมียนาไมรูจะเปนตายรายดีอยางไร” ฉันรูสึกหาย
กลัวไปหมดเลย  และรูสึกวาตัวเองมีคุณคาสําหรับชาวบาน นาเชียงและจอยก็ยังใหความเคารพ
นับถือฉันจนทุกวันนี้ถึงแมวาฉันไดยายที่ทํางานไปทํางานในตัวอําเภอ   ในตําแหนงสาธารณสุข
อําเภอแลวก็ตาม พวกเขายังพาลูก ๆ มาหาฉันอยูเปนประจํา  ถามีปญหาดานสุขภาพก็ยัง
โทรศัพทมาปรึกษาหารือ  มีงานบุญงานแตงก็สงขาวคราวทุกครั้งไมเคยลืม 

การทํางานของหมออนามัยในสมัยกอน ไมไดมองวาวิชาชีพของเราคืออะไรแตจะ  
มองเห็นความเจ็บปวยและความตองการของชาวบานมากกวา และมีหนาที่ในการใหการ
ชวยเหลือชาวบานใหไดมากที่สุด  เพราะเขาอยูหางไกลความเจริญ สิ่งไหนที่เราสามารถชวยเขา
ไดก็จะชวยเหลือทุกเรื่องบอกกลาวไหววานใหทําอะไรหากไมเกินความสามารถก็จะชวยไปหมด      

 มีอะไรที่คิดวาแกไขความเดือดรอนก็จะทํา   เพราะขาราชการในชุมชนมีนอยจึงเปน                     
ที่พ่ึงที่ปรึกษาใหชุมชนในทุกดาน  ชาวบานตองการความชวยเหลืออะไรหากทําไดก็จะจัดให                 
จนบางทีตองทําไปเกินบทบาทหนาที่ของตน    และก็หวั่นวาจะผิดตอระเบียบอยูเหมือนกัน             
แตหากชวยเขาบรรเทาความทุกขความยากลงไดชาวบานก็มีความสุข  เราก็เปนสุขตามกันไป 

           ดังนั้นหมออนามัยอยางฉันจึงตองทํางานใหกับชุมชนดวยใจที่ เกินรอยไมวาจะ
แกปญหา   การพัฒนาหรือกิจกรรมประกวดตางๆ  หนวยงานไหนๆเขามาดําเนินงาน                    
ตองใหความรวมมือไปหมดตองทํางานกับชาวบานไดทุกเรื่องจะทําแตเร่ืองสุขภาพนั้นคง                      
ไมเพียงพอฉันยังนึกเลยวาถาเปรียบสถานีอนามัยนามัยกับรานคาคงเปน”รานเซเวนอีเลฟเวน” 6

คนเขาไปใชบริการไดทุกสาขาอาชีพไมเลือกเพศเลือกวัย                    

              ป พ.ศ. 2536  มีการประกวดหมูบานกนช. 7 ฉันก็ไปชวยแนะนําใหชาวบานรวมกัน
พัฒนาในทุกดาน  กรรมการประเมินผลซึ่งหน่ึงในนั้นเปนทานผูวาราชการจังหวัดทานถาม
ชาวบานวาทําสิ่งแวดลอมสะอาดแบบนี้ใครใหทําชาวบานตอบเปนเสียงเดียวกันเลยวา               
“หมอเพิ่นบอกใหเฮ็ด(ใหทํา)” โดยฉันไมไดบอกเลยวาฉันมีสวนในการพัฒนา และที่นา
ภาคภูมิใจอีกคือตอมาทานผูวาฯไดกลาวในที่ประชุมในระดับจังหวัด  เพ่ือนพูดใหฟงวา                  
ทานไดยกตัวอยางการทํางานหมอในชุมชนตองทําใหไดเหมือนหมอที่อยูอนามัยบานหนองแสง   
ถามใครตอใครก็พูดเปนเสียกันวา หมอเพิ่นบอกใหเฮ็ด  นอกจากที่ไดรับคําชมแลว  สิ่งที่ได
จากการทํางานรวมกับทุกภาคสวนทําใหเรารูจักผูคนอีกมากมาย  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการ

                                                 
6  สถานีอนามัยในชุมชนตองใหบริการชาวบานตามความจําเปนและความตองการของชาวบานใหไดมากที่สุด   
   แกไขและบรรเทาปญหาใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได  ทําทุกอยางสารพัดเรื่อง 
7  หมูบานกองหนุนเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
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ทํางาน   ชวยเหลือเกื้อกูลกันนอกเหนือจากเรื่องงาน   มีพ่ีมีนองเพ่ิมมากขึ้น   เปนการสราง
เครือขายในการทํางานไดเปนอยางดี    ซ่ึงในปจจุบันก็เริ่มใหความสําคัญไมนอยเลยทีเดียว  

สมัยน้ันฉันเองเรียนก็จบแคหลักสูตรผดุงครรภอนามัย (หลักสูตรหนึ่งปหกเดือน) แตทํา
คลอดใหกับชาวบานนับไมถวน  ทําคลอดก็ไปทํากันถึงที่บาน  ใหคนไข  ”แขวนถวง” 8                
เบงออกไดตามธรรมชาติ  บางครั้งเด็กทากนคลอดเองไมได   แตเม่ือจําเปนจริงๆ คนไขใกล
คลอดหากไปโรงพยาบาลก็ไกลมากไปไมทันยิ่งอันตรายอาจเสียชีวิตทั้งลูกและแมได ฉันเองก็
ตองจําเปนตัดสินใจทําคลอดใหที่บาน  เชน “นาทองใบ”  เขาคลอดลูกสาวที่ชื่อ”ยม”  เด็กทา
กนฉันก็เปนคนทําคลอดให   ยมก็ยังมีชีวิตรอดมาจนทุกวันนี้   และเม่ือมีคนคลอดในสมัยน้ันก็
จะติดตามเยี่ยมทุกวัน   อาบนํ้าใหเด็กใหคําแนะนําการปฏิบัติตัวจนกวาสะดือจะหลุด 

สมัยกอนแมแตหมอตําแย (ผดุงครรภโบราณ) ก็ยังทําคลอดได  และตัวฉันเองแมก็บอก
วาคนที่ทําคลอดฉันก็คือยายจงหมอตําแยประจําหมูบานนั่นเอง  เขาเอาไมไผทําใหคมลงไปตม
ในน้ําเดือดๆแลวใชตัดสายสะดือ   แตถาสมัยน้ีถึงแมเรียนจบพยาบาลวิชาชีพ  เรียนหลักสูตร
เวชปฏิบัติเพ่ิมเติมหากทํางานที่สถานีอนามัยก็ยังทําคลอดไมไดเพราะอาจเกิดอันตราย  
บางครั้งเด็กทาปกติแท ๆ ก็ตองผาตัดออก หรือเม่ือคลอดแลวก็ลงเยี่ยมสัปดาหแรก  1 ครั้ง และ 
6 สัปดาหอีกครั้ง เทานี้ก็จะนับวาเยี่ยมหลังคลอดครบตามเกณฑคุณภาพและผานตัวชี้วัด 

 

ทุกวันนี้บทบาทของเจาหนาที่ที่ทํางานในสถานีอนามัยจึงเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ถา
เปรียบเทียบดูแลวแมแตสหรัฐอเมริกาเขาก็ยังทําคลอดตามบานเลย  แตวงการ
สาธารณสุขไทยตั้งแตมีการกําหนดเกณฑคุณภาพของสถานบริการสาธารณสุข

ขึ้นมา   ทําอะไรก็เกรงแตจะไมบรรลตุัวชีว้ัดไมไดคุณภาพ    จึงทําใหบางเรื่องที่เลก็ 
ๆนอย ๆหมออนามัยก็ทําไมได   ตองสงไปโรงพยาบาล  บทบาทที่สาํคัญของ

เจาหนาที่ในสถานีอนามัยจึงลดลง    ถูกครอบงําและหดหายไป  ชาวบานจึงตอง
เสียเงินเสียทองและเสียเวลาในการไปรับการรักษา ที่โรงพยาบาลเพิม่มากเปน

เทาตวั 

           
 ในสมัยกอนระบบการแพทยแบบดั้งเดิมของไทย มีลักษณะเปนแบบยาขอหมอวาน
คือ อาศัยความสัมพันธภายในชุมชน หรือความสัมพันธใกลชิดกับชุมชน แตในปจจุบัน
กลายเปนระบบบริการที่แยกออกจากชุมชน(โกมาตร และคณะ 2550:119) 

                                                 
8
  ในสมัยโบราณ  หมายถึงเวลาคนเจ็บทองคลอด   ก็จะใชเชือกผูกกับขื่อบานแลว คนไขจะนั่งตั่งมือถือถวง     

   เพ่ือชวยแรงเบงคลอดลูกตามธรรมชาต ิ

 
 



 

 12 

การประกอบอาชีพ: ระบบเศรษฐกิจชุมชน 

          ดานการประกอบอาชีพของชาวบานสวนใหญเปนอาชีพการเกษตรกรรม เชนมีการปลูก
ขาวและพืชตางๆ  ที่ใชเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน  ครอบครัวด้ังเดิมทุกครัวเรือนจะมีที่นา หรือ
สถานที่ทําการเพาะปลูกขาวเปนของตนเอง    ชาวบานจะปลูกมันสําปะหลังเปนอาชีพเสริม            
ในการไถไรไถนาชาวบานจะใชควายเปนพาหนะ    ไมคอยใชเครื่องจักรในการทําการเกษตร   
และมีอีกอาชีพหน่ึงที่สรางรายไดเพ่ิมอีกทาง คืออาชีพหาปลาตามลําน้ําปาว    

 ตอมาเริ่มมีการจางเหมาการทํางานดานการเกษตรมากขึ้น  เพ่ือใหไดผลผลิตทันตาม
ความตองการของตลาด  ตองใชเงินชวยในการประกอบอาชีพมาก  และยังมีนายทุนมากวานหา 

ซ้ือที่ดินเพ่ือปลูกมันสําปะหลัง   รับเหมาซ้ือมันสําปะหลัง   ชาวบานเรียกวา  เถาแก  ทําให
ชาวบานเริ่มมีรายไดมากขึ้น   มีฐานะร่ํารวย   การเขามามีบทบาททางเศรษฐกิจในชุมชนของ
นายทุน  กอใหเกิดการแขงขันกัน  มีการเอารัดเอาเปรียบชาวบานโดยใชอํานาจเงินตรา  
ชาวบานตองตกเปนทาสและขายแรงงานไปโดยปริยาย 

 บางทีเม่ือชาวบานมีปญหาทางการเงิน  ก็จะไปรับเงินจากเถาแกมาใชจายกอน               
เม่ือเวลาขายผลผลิตไดจึงเอาไปใชหน้ี  หรือบางครั้งก็มีนายทุนเอาวัสดุอุปกรณหรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการทําการเกษตรหรือนําเครื่องอุปโภคบริโภคมาใหกอน   เชน ปุย   พันธุพืช   
เสื้อผาสิ่งของเครื่องใช    เครื่องนุงหม   ยารักษาโรค   มาขายในราคาเงินผอน    ชาวบานก็จะ
ใชบริการเปนอยางดีเน่ืองจากอยูหางไกลตลาดไปมาไมสะดวก    

พอเวลาขายผลผลิตไดก็จะตองขายชดใชหน้ีใหแกนายทุนเหลานั้น  หรือบางคนก็ไป
ทํางานใหเพ่ือใชหน้ีที่กูยืมเงินมา เถาแกมักกดราคาผลผลิต เพราะถือวาตนไดใหความชวยเหลือ
อุปถัมภค้ําจุนมากอน  จึงทําใหชาวบานไมมีอํานาจในการตอรองคาแรงงานหรือราคาผลผลิตไป
ดวยซึ่งมีความสอดคลองกับงานเขียนที่กลาวถึงการเจรจาตอรองที่ใชในชีวิตประจําวันบอยครั้ง
และเห็นไดชัดเจนที่สุดคือ  การเจรจาตอรองราคาเมื่อมีการซื้อขายสินคาตางๆหรือการตอรอง
ทางธุรกิจ  ซ่ึงจัดเปนการตอรองเชิงแบงสรร (Distributive Negotiation) คือการเจรจาตอรองที่
เนนการแบงสันปนสวนทรัพยากรที่คูเจรจาตองการเปนการตอรองในสิ่งที่เปนรูปธรรม เชนตัว
เงินหรือวัตถุสิ่งของ โดยอาจไมใหความสําคัญกับสิ่งที่เปนนามธรรมมากนัก เชนความรูสึกหรือ
ความตองการของอีกฝายหนึ่ง(โกมาตร และคณะ 2550: 41) 
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ระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราเริ่มขยายตัวเขามา   มีเถาแกหรือกลุมผูเขามาทําธุรกิจ
รับเหมาซื้อมันสําปะหลัง  และเปนผูรับซ้ือปลาที่หาไดในลําน้ําปาว หรือบางกลุมก็รวมกันเลน
การพนัน โบก ไพ ไฮโล  ก็จะมี “ เจามือ” และมีนายทุนใหกูยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงๆ  คนจึง
มีหน้ีสินมากขึ้น   ทําใหทุกคนในชุมชนมีการแขงขันกันสูง   เพ่ือประโยชนสวนตนและเพื่อ
ประโยชนครอบครัว   มีการเอารัดเอาเปรียบกันมากขึ้น  

ในสมัยน้ันยังไมมีอํานาจรัฐมาคอยควบคุมความยุติธรรม  หรือความเปนธรรมในชุมชน   
ตางคนตางดิ้นรนเพื่อการอยูรอด   มีระบบพอคาคนกลาง ชาวบานชอบเรียกวา “เสี่ย” ระบบ
นายทุนหรือเสี่ยเขามามีบทบาทในชุมชน ทําใหมีวัฒนธรรมแบบนักเลงหรืออันธพาล 
เกิดขึ้นเพ่ือปกปองคุมครองความปลอดภัยใหตนเองครอบครัวและชุมชน ผูที่มีฐานะดีหรือมี
เครือขายทางสังคมมาก จึงมักสรางอํานาจการตอรองทางระบบเศรษฐกิจ และเปนผูที่ไดรับการ
ยอมรับเคารพนับถือจากชาวบานเปนพิเศษ ทําอะไรชาวบานก็จะเห็นดีเห็นงามไปตาม ๆ กัน   
และมีความเกรงกลัวอิทธิพลของเสี่ยไปดวย 

 นากร  บานหนองกุง  อายุราว  43  ป   เลาใหฟงวาสมัยกอนจะมีเจาพอในหมูบาน
จํานวนมากไมต่ํากวา 10 คน และใชอิทธิพลกับชาวบาน ชาวบานกลัวมาก อยางเชน“ตาเหลอื”  
เวลาใครพูดไมเขาหูก็จะเงียบเฉยแตเขาจะเก็บความแคนไวในใจ พอไปเจอหนา อีกครั้งก็จะโดด
เขาตีหรือทํารายเอาดื้อๆ   โดยที่ผูถูกตีไมทราบเลยวาตีเพราะเหตุอะไร  หรือถาโกรธก็จะใชปน
ยิงใหตาย  ทําแบบนี้เปนประจําฆาคนตายนับไมถวน   ตายแลวก็แลวกันไปเอาผิดใครก็ไมได  
ชาวบานสมัยน้ันจึงตองมีการพกพาปนติดตัวเปนประจําเพื่อเปนอาวุธปองกันตัว    บางคนก็มี
วัตถุระเบิดพกไปมาอยางไมเกรงกลัวใครทั้งสิ้น   และไมมีใครเอาความผิดได  

นากร  ยังเลาใหฟงวา  อาวุธปนหรือวัตถุระเบิดสมัยน้ันมีเยอะมาก  ในกลุมคนหนุมก็
พกพาวัตถุระเบิดไปมาได อยางเชน” โตง “  เปนหนุมอายุประมาณ  18 ป เขาไดรักใครชอบ
พอกับ “ ออย” ลูกสาวของคนสําคัญในหมูบานหนองกุง   แตถูกพอแมของฝายหญิงกีดกัน   
ทําใหความรักของทั้งคูมีอุปสรรคขวางกั้น  ทั้งสองจึงไปปรับทุกขกันที่ปาปลายทองนาของฝาย
ชาย  และเหตุการณที่ไมคาดคิดก็เกิดขึ้น ทั้งคูหาทางแกปญหารักไมได   เลยตัดสินใจแกปญหา
โดยการปาระเบิดที่พกติดตัวไปดวยลงพื้นบนดิน   และฝายชายถูกสะเก็ดระเบิดเขาเต็มที่   จึง
เสียชีวิตไปในที่สุดทําใหฝายหญิงมีความเสียใจเปนที่สุด   

ยิ่งไปกวานั้น   ยังมีปญหาที่เกิดความขัดแยงและรุนแรงเกิดขึ้นในชุมชนอีกมากมาย   
เชนครอบครัวของ นาแดง  ก็มีปญหาครอบครัวเชนกัน เพราะเขาเขาใจวา นาจุม   เมียของ
เขาแอบไปคบผูชายอ่ืน  จึงทําใหเขาโกรธมาก  อยูมาวันหนึ่งเขาจึงชวนเมียไปที่เถียงนาของเขา    
นาแดงตัดสินใจใชมีดปาดคอเมียจนสิ้นใจตาย    แลวตนเองก็กินยาตายตามไปดวย  เปน
เหตุการณที่สะเทือนขวัญชาวบานในละแวกนั้นเปนอยางมาก 
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นากร  ยังเลาอีกวา  “ ตาเกลี้ยง” คนใจนักเลงบานหนองกุง ซ้ือหวยกับนาติ่ง ซ่ึงเปน
หลานของตาเอง  บังเอิญถูกหวย  10,000 บาท   และเจามือหวยโกงไมยอมจายเงิน   แกไป
ทวงถามอยูหลายครั้ง   ทําใหตาเกลี้ยงโกรธมาก ตาบอกวา “ใครจะทําอะไรก็ทําไดฆาก็ยังได   
แตจะมาหยามกันไมได” กวาจะซื้อหวยถูกมันยากตองใชเวลาหลายป   เวลากินเหลาแกก็
มักจะพูดกับเพ่ือนๆ เสมอวา“ฆาคนตายมีความผิดไหมไดเขาคุกไหม” เขาพูดอยูบอยๆ 

มีอยูวันหนึ่ง“ ตาเกลี้ยง” ไปถามเงินคาหวยกับนาติ่ง   เธอบอกวา “ไมมีจายหรอกจาย                 
คนอ่ืนก็ไมพอเพราะคนถูกเยอะ  อยากไดก็ฆาฉันเอา”   ดวยความโมโหและดวยความเปนคน                    
ใจนักเลง  ตาเกลี้ยงรีบชักปนออกมาจากเอวจอยิงนาติ่ง โปง โปง โปง  3 นัด เลือดสาดกระจาย  
และทําใหเธอสิ้นใจตายคาที่   ตาเกลี้ยงวิ่งหนีผูนําก็วิ่งไลจับ  แกก็จะเอาปนจอยิงผูนําอีกทําให
ไมมีใครกลาจับ   แมแตเจาหนาที่ตํารวจเองก็ทําอะไรแกไมไดเลย      

ตอมาตาเกลี้ยงก็ถูกเจาหนาที่จับจําคุกอยูหลายป   เม่ือพนโทษออกมา   ตาเกลี้ยงได
แตบอกกับลูกหลานวา   ใครทําอะไรก็ตองชดใชกรรมนั้น   การกระทําของตาเกลี้ยงไดแตเปน
คติสอนลูกสอนหลานตอไปในอนาคต    และทุกวันนี้ตาเกลี้ยงก็หมดความเปนนักเลงไป  อยูใน
ชุมชนเหมือนคนปกติธรรมดา   

สมัยน้ันมีนักเลงและผูมีอิทธิพลอยูทั่วบานทั่วเมือง   มีลูกนองเปนผูรวมในการปลน               
จ้ี  ลักขโมยวัวและควาย    จับคนเรียกคาไถ    เกิดขึ้นอยูบอยครั้ง    และไมมีใครเอาโทษได   
ทําผิดแลวก็แลวกันไป    เจาหนาที่ตํารวจเองก็ทําอะไรไมได    ชาวบานจึงมีความหวาดกลัว
มาก  พกพาปนมีดหรือลูกระเบิดเอาไวปองกันตัว   ไปไหนมาไหนตองระมัดระวังเปนพิเศษ            
จนบางครั้งถึงกับตองเปนเสี่ยวกับนักเลงหรือผูมีอิทธิพลเองเพื่อใหนักเลงคุมครองและความอยู
รอดปลอดภัยของตนเองและครอบครัว  

ชนวนกอความรุนแรงที่  อาจารยชัยวัฒน สถาอานันท มองวา “การที่มนุษยแยกตัวเอง
ออกจากผูอ่ืน สังคม เพราะการสราง “อัตลักษณ” ภายใตมายาการแหงอัตลักษณที่มนุษย
สามารถใชสรางความรุนแรงตอผูอ่ืนไดเม่ือเกิดความขัดแยงขึ้น การสรางอัตลักษณเพ่ือตองการ
บอกความเปน “เรา” วาเปนใคร มาจากไหน จนกระทั่งบอกวา ใครไมใช “พวกเรา” แตเปน “คน
อ่ืน”  โดยการแยกตัวเองออกจากผูอ่ืนดวยมายาการแหงอัตลักษณในลักษณะดังกลาว  อาจ
กลายเปนตัวจุดชนวนความขัดแยงไปสูความรุนแรงได” (ชัยวัฒน 2546)  นอกจากนี้  อัตลักษณ  
ยังเปนแหลงอํานาจภายในตัวเอง  

ปญหาของสังคมไทยกับความรุนแรง มีผูใหทัศนะวา ปญหาสังคมไทยมีสาเหตุของ
ความรุนแรงเชิงโครงสราง   ในทัศนะของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี (ประเวศ 2544) มองวาสาเหตุ
ของความรุนแรงมาจากปญหาเชิงโครงสราง  ไดแก  

(1) ขาดความยุติธรรมในสังคม เชน การใชอํานาจของผูมีอํานาจในรูปแบบตางๆ ทําให
เกิดความไมยุติธรรม ซ่ึงไปทําลายศักดิ์ศรีและสิทธิของความเปนมนุษย 

(2) เปนสังคมที่มีวัฒนธรรมและโครงสรางอํานาจ  
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(3) การพัฒนาสมัยใหม ทําใหเกิดความขัดแยงในเรื่องสิ่งแวดลอม และวิถีชีวิตของ
ประชาชน เพราะเกิดการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ 

(4) ปญหารากฐานวิธีคิด ทําใหเกิดวัฒนธรรมการใชอํานาจจัดการ 
(โกมาตร และคณะ 2550:111) 
 

          ในมุมมองของฉันเองมองวานักเลงถึงแมจะมีอิทธิพลแตก็ยังชวยคุมครองความปลอดภัย
และนําอิทธิพลไปใชในหมูพรรคพวกของตนไดเปนอยางดีและยังเปนโอกาสที่แสวงหา
ผลประโยชนได   ซ่ึงสอดคลองกับงานเขียนที่อาจารยนิธิ  เอียวศรีวงศ  ไดเสนอไววาบทบาท
ของนักเลงในการเปนผูพิทักษทั้งชีวิตและทรัพยสินเปนปจจัยนํามาสูกิจกรรม  “เรียกคา
คุมครอง” ในเวลาตอมาเพราะผูคนโดยทั่วไปที่มีชีวิตอยูในชุมชนหรือเขตอิทธิพลของนักเลง  
ยอมตองยอมรับบทบาทของนักเลงในฐานะผูปกครอง    โดยเฉพาะในเขตอํานาจรัฐออนหรือ   
เขาไปไมถึง  ผูคนในอาณาบริเวณดังกลาวมักจะเลือก  ขอความคุมครองจากนักเลง ทั้งนี้  เพ่ือ
แลกกับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินซ่ึงอาจจะถูกคุกคามจากนักเลงตางถิ่น   หรือ
แมแตถูกกลั่นแกลงจากนักเลงในทองถิ่น( นิธิ 2536: 112) 

 
ดังน้ันคนที่มีการสรางอัตลักษณตวัเองที่บงบอกวาเปนลกัษณะที่นากลัว                        

มีอิทธิพล ไมสุงสิงกับใคร ไมสนใจคนรอบขาง ทําตามใจตนเอง เร่ืองของขา              
คนอ่ืนไมเกี่ยว  มักใชความรุนแรงจนบางครั้งมากกวาเหตุผลจนบางครั้งถึงกับ
ทํารายคนอื่นเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจอิทธิพลหรือการยอมรับมีพรรคพวกมาก   
โดยเจาตัวเองอาจจะ ไมรูตัววาพฤติกรรมนั้นมันทําใหเกิดความรุนแรงกับ

ครอบครัวหรอืคนอ่ืนๆที่อยูรอบขางตามมาไดอยางไร 
 

         ครอบครัวของ  คุณยายเพิ่มกบัคุณตาบวั  ซ่ึงเปนครอบครัวเกาแกทีม่าตั้งหลักปลกั
ฐานอยูในหมูบานนี้มานาน   มีคนนับถือมากมาย    จึงไดใหความปกปองคุมครองความ
ปลอดภัยใหกับฉันเปนอยางดี  ใหความรักใครเอ็นดู   เน่ืองจากเห็นวาเปนคนตางถิ่นมาอาศัย
อยูในหมูบานเพียงคนเดียวจําเปนตองไดรับการสอดสองดูแลจากบุคคลสําคญัในพื้นที่                    
พอตกตอนกลางคืนก็จะให   ลูกสาวชื่อ “พี่แตง”  มานอนเปนเพ่ือน   ฉันเองก็เทียวไปมาหาสู
กับครอบครวัของยายเพิ่มเปนประจํา    เม่ือมีขาวปลาอาหาร  เห็ด หอย กุง ปู  พ่ีแตงก็จะนํามา
สงใหเปนประจํา    

จึงทําใหเกิดการสรางสัมพันธภาพระหวางครอบครัวยายเพิ่มตาบวัและฉันเปนอยางดี  
เปรียบเสมือนเปนลูกสาวของยายอีกคน   สนิทสนมเปนพ่ีเปนนองกับญาติ ๆ ของยายและทกุ
คนที่อยูในหมูบาน  และ “ ลุงสุข ” กเ็ชนกัน  เขาเปนลูกชายคนโตของยายเพิม่กับตาบวั เขาจะ
ปกปองคุมครองความปลอดภัยใหกับฉันเปนอยางดี    เชนเขาจะชอบพูดกับชาวบานอยูบอย ๆ 
วา “อยาทําอะไรไมดีกับหมอนะเขาเปนนองสาวของลุงนะอยามายุง” จึงทําใหฉันรูสึกวามี
ความปลอดภยัมากยิ่งขึ้น    
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          สวน “ ปาชื่น” ภรรยาของลุงสุขเอง ถึงแมวาตอนนั้นเธอตองมีภาระทํางานมากมาย
และตองดูแลลูกชายคนโต   ที่ชื่อ “แจ ” มีอายุประมาณ  4 ขวบ และลูกชายคนที่สองที่ชื่อ         
“ เจก”  เพ่ิงอายุไดประมาณสองขวบกวา  แตเธอก็ยังใหความชวยเหลือเกื้อกูลฉันเปนอยางดี   
ใหความรักความเอ็นดูฉันเหมือนนองสาวของเธออีกคน   

ในอดีตที่ผานมาเม่ือเกิดมีการทะเลาะวิวาทหรือเกิดความขัดแยงกันขึ้นในชุมชน  
ผูใหญเริง อายุประมาณ   58  ป  ผูใหญบานสมัยน้ันเลาใหฟงวา   ชาวบานก็มักจะใหผูที่ไดรับ
การเคารพนับถือในชุมชนเปนผูชวยไกลเกลี่ยคูกรณีเอง เชน กํานัน  ผูใหญบาน ผูเถาผูแกหรือ
คนที่ไดรับการยอมรับในชุมชนทําหนาที่เปนผูตัดสินวาความกันเอง   โดยไมตองอาศัย
เจาหนาที่ตํารวจ หรือเจาหนาที่ของรัฐ  ชุมชนจะจัดการความขัดแยงและความรุนแรงในชุมชน
เอง เชน เม่ือลูกหลานในหมูบานทะเลาะวิวาทกันตามงานวัด    ชาวบานก็จะเรียกผูเถาผูแกไป
หามปราม  ตัดสินวาความ  ไกลเกลี่ยจนเสร็จเรียบรอย   ผูกขอไมขอมือทําขวัญเปนอันเสร็จไม
เอาผิดกันเหมือนทุกวันนี้ 

“ ลุงสุข” ก็เปนอีกคนหนึ่งถาเม่ือเกิดเหตุการณทะเลาะวิวาทรุนแรงขึ้นในชุมชน                 
ก็มักจะถูกเชิญไปหามปรามไกลเกลี่ยอยูเปนประจําชาวบานในชุมชนจึงใหความเคารพนับถือมี
ความเกรงอกเกรงใจและใหความไววางใจเปนพิเศษ    

ลุงสุข   เลาวาสมัยกอนเวลาคนทะเลาะววิาทกันก็จะไมคอยเอาโทษโกรธกันและไมตอง
จายเงินเปนคาเสียหาย ทําใหคนทะเลาวิวาทกันไดงาย ๆ  เพราะทะเลาะวิวาททํารายกันแลว
ความผิดไมรายแรงหรือไมมีความผิดเลย “ตีแลวก็แลวกันไป” 

“คุณยายปา” อายุราว 82 ป   เลาใหฟงวาเม่ือประมาณป พ.ศ. 2514 ตรงสามแยก
ทางเขามาในหมูบานนี้ประมาณ 12 กิโลเมตร  เดิมขึ้นอยูกับอําเภอคํามวง  ชาวบานเรียกวา  
“สามแยกอันตราย”   เปนชื่อที่กลาวเลาขานกันมาตั้งแตอดีต  เปนเขตแทรกซึมของ ผกค.9  
อยางรุนแรง   กลุมผูกอการรายคอมมิวนิสตดักซุมโจมตีเจาหนาที่ฝายราชการอยูเปนประจํา   มี
โจรขโมยปลนชาวบานอยูประจํา ขมขืนผูหญิงสาวแลวฆาตายไปหลายคน จึงเปน พื้นที่สีแดง 
มีกลุมผูกอการรายคอมมิวนิสตกอเหตุระเบิดและเผาสะพานยิงตอสูกันกับปลัดอําเภอ   และมี
การปะทะตอสูกับเจาหนาที่ตํารวจ ทหาร  อส.10 อยูบอยๆ สมัยน้ันชาวบานจะไปไหนมาไหน
ตองไดรับการคุมครองความปลอดภัยจากทางราชการ    

“ ลุงสุข” เลาใหฟงวาสมัยลุงยังเปนหนุมประมาณป พ.ศ. 2516 ในสมัยน้ันลุงเคยไปหา 
สหาย ถึงเขตดงมูล อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ  ในปจจุบัน สหายเอาเหลาสาโทมาให
ลุงกินดวย  เขาใจดีกับลุงไมทํารายลุงเลย 

                                                 
9   ผูกอการรายคอมมิวนิสต  หรือรียกอีกอยางวา “ สหาย ” 
10    อาสาสมัครรักษาดินแดน 
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“ ยายคํา ”  บานนาแกว อายุประมาณ  52  ป  เลาใหฉันฟงอีกวา เม่ือประมาณป 
2520   ยายคําและตาเสิด  แตกอนเธอและสามีของเธอชาวบานใหฉายาตาเสิดวา “ ซัดดํา” 
ปจจุบันเรียก ”กํานันเสิด” (ฉายากํานันแตไมไดเปนกํานันจริงๆ) แตกอนอยูบานหนองกุงกลาง
สมัยน้ันสหายมีมากเต็มบานเต็มเมืองไปหมดเลย  ไปไหนมาไหนก็มีแตสหายจึงทําใหใครๆ
มากมายเธอและสามีตอง  เขาเปนพวกเดียวกันกับสหาย 11  เพ่ือใหตัวเองมีชีวิตอยูรอดไมถูก
ทําราย   

ตอมาเธอและสามีจึงยายมาอยูบานนาแกว เธอยังเลาอีกวากํานันเสิดยังเปนผูคอยสง 
“เสบียง” 12 ใหกับสหายอยูเปนประจําถาไมนําไปใหก็จะถูกทํารายหรือสั่งเก็บ(ฆา) และหาก
ชาวบานมีขอขัดแยงกันหรือมีปญหาตางๆ ระหวางกัน  หากภาครัฐไกลเกลี่ยไมได  สหายก็จะ
เปนผูตัดสินใหไดเกือบทุกเรื่อง  เชนในบานคอมีขโมยลักวัวควายชาวบาน  เจาหนาที่ไม
สามารถจับกุมได  สหายก็เปนผูสั่งมือปนมาฆาทิ้งเอาดื้อๆ  ทําใหสหายมีอิทธิพลเหนือภาครัฐ
เปนอยางมาก 

ไดมีเหตุการณรุนแรงระหวางทางราชการกับผูกอการรายคอมมิวนิสตเกิดขึ้นอยูเปน
ประจํา  ชาวบานในละแวกใกลเคียงไดยินเสียงปน  ยิงตอสูกันดังสนั่นหวั่นไหว   สรางความ
ตกใจหวาดกลัวเปนอยางมาก  และมีครั้งหน่ึงไดเกิดการปะทะกันอยางดุเดือด  ปรากฏวาผลการ
ตอสูในครั้งน้ันทางราชการเปนฝายไดรับชัยชนะ   นับตั้งแตน้ันมาราวปพ.ศ. 2525 ผูกอการราย
คอมมิวนิสต  ก็ถูกปราบปรามจนหมดสิ้นไปชาวบานในทุกชุมชนจึงดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความ
สันติสุขและไมหวาดกลัวอีกตอไป(บรรยายสรุปขอมูลทั่วไปอําเภอสามชัย 2550: 5)  

ตอมาเพื่อความเปนสิริมงคลชาวบานจึงไดเปลี่ยนชื่อ“สามแยกอันตราย” แหงน้ีใหมวา 
“สามแยกสามชัย” และทางราชการจึงไดใชสามแยกแหงน้ีเปนที่ตั้งของที่วาอําเภอ และใชเปน
ชื่อของอําเภอในปจจุบัน   คือ“อําเภอสามชัย ” ซ่ึงหมายถึงความมีชัยชนะของทางราชการที่ได
เอาชนะผูกอการรายคอมมิวนิสตไดอยางราบคาบ  ตอมาภาครัฐจึงเริ่มไดอํานาจกลับคืนมา 
แสดงใหเห็นวาในยุคนี้ภาครัฐจึงมีบทบาทในการจัดการ  ความขัดแยง และความรุนแรงในชมุชน
ไดอยางเต็มที่(บรรยายสรุปขอมูลทั่วไปอําเภอสามชัย 2550: 5)  

“ยายงาม”  เลาถึงเหตุรุนแรงในชุมชนใหฉันฟงวา  สมัยกอนมีมือปนรับจางในพื้นที่
มากมายอยางเชนที่บานหนองกุงมีมือปนรับจางไมนอยกวาสิบคน  และคาจางฆาคนสมัยน้ัน 
ถูกมาก หัวละ 500 - 1,000 บาทเทานั้นเอง   ที่บานดอนก็มีหัวหนานักเลง(เรียกเจาพอ) ชื่อ
นักเลงเติม ไดจางมือปนมาฆา”ยายสด”ซ่ึงเปนนองสาวของเธอเอง  เน่ืองจากมีความขัดแยง
กันในเรื่องมรดก  ทั้งที่รูวาคนสั่งฆาเปนใครแตก็ทําอะไรไมได ถาเอาผิดก็กลัวถูกสั่ง  ฆาลาง

                                                 
11  คําบอกเลาของยายคําเลาวา การเปนพวกเดียวกันกับสหาย  ทําใหเกิดความปลอดภัยหากไมเปนพวก 
    สหายก็จะถูกทํารายหรือถูกฆา กลัวอันตรายเลยตองเขาเปนพวกเดียวกับกันสหาย 
12  ขาวปลาอาหารสิ่งของเครื่องใชตางๆ ที่ชาวบานนําไปสงใหกับสหายในปา 
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โคตร 13  ยายงามเองจึงไดแตโกรธแคนและเสียใจอยางเปนที่สุด  แตเธอเลาวาบาปกรรมยังมี
จริงในที่สุดนักเลงเติมก็ถูกมือปนรับจางรวมมือกับสหายนั้นยิงตายเพราะมีความขัดแยงกันและ
นักเลงเติมไมจายเงินคาจางมือปน  เขาเลยเอาชีวิตแทนคาจาง  เธอพูดวา “ ทําใหใครอยางไร 
ก็ตองตายอยางน้ันรับกรรมของตนทันตาเห็นไมตองรอถึงชาติหนา” 

ความรุนแรงไมไดเลือกเกิดกับคนแตเฉพาะในระดับชาวบานเทานั้น  ยายงาม ยังเลาวา
แมแตขาราชการเองก็ยังไมวายที่จะเกิดขอขัดแยงจนทําใหฆากันตายได  อยางเชนกรณี  “ครู
ทองดี”  ซ่ึงยายมาจากตางอําเภอ   เขามารับราชการอยูที่อําเภอสามชัย   และมีครอบครัวใน
หมูบาน  เขาเปนคนเกงมีความรูความสามารถสอบไดครูใหญ  เขาชอบชวยเหลือชาวบานเพื่อน
ครูและชวยเหลือสังคมเปนอยางดี  ทําใหเปนที่รักใครของทุกคน   จนไดรับคัดเลือกใหเปน
ประธานกลุมโรงเรียนในสมัยน้ัน   จึงทําให “ครูสมนึก” ซ่ึงเปนคนอยูในทองถิ่นและเปนคน              
ใจนักเลงเกิดความอิจฉาและไมพอใจเปนอยางมาก    ใครที่เปนคนตางถิ่นจะมาเกงกวาคนใน
พ้ืนที่ไมไดเด็ดขาด 

“ปาวาด” อายุราว  58 ป ภรรยาของครูทองดีเลาวา  เม่ือวันที่  22  มกราคม  พ.ศ.  
2527 ดวยความไมพอใจของครูสมนึกจึงจาง ครูสมพรและครูสายใจ สามีภรรยาลอชวนไปธุระ         
ที่ตางอําเภอเพื่อพาไปใหมือปนฆา  ครูทองดีไดไหววอนขอชีวติแตมือปนก็ยิงเขาจนจบชีวติลง
อยางนาสงสาร นําความโศกเศราเสียใจและความโกรธแคนมายังครอบครัวและญาติๆ                     
เปนอยางยิ่ง   แตถึงอยางไรก็เอาผิดไมไดเพราะมีเจาหนาที่มาพูดวาตองระวังตัวใหดีนะเด๋ียว
เขาจะมาฆาพยานเพื่อปดปากได    

เธอและลูกๆกลัววาเหตุการณฆาลางโคตรอาจจะเกิดขึ้นซ้ําๆ กับครอบครัวตัวเองไดอีก
และไมมีวันสิน้สุด  การถูกฆาตายแลวก็เอาผิดกับผูกระทําไมไดทั้งที่รูอยูเต็มอกวาผูสั่งการนั้น
เปนใครเพราะกลัวอิทธิพลและอํานาจมืด  นับวากอใหเกิดความรนุแรงตอครอบครัวและสังคม
เปนอยางมาก  

ตอมาประมาณป พ.ศ.  2527 ทางราชการไดกอสรางเขื่อนกั้นลําน้ําปาว ชาวบานจึงหัน
มาประกอบอาชีพการประมง หาปลาเพื่อขายเปนรายไดเสริมมากขึ้น มีพอคานายทุนนํา
เครื่องมือหาปลา เชน แห  อวน  มอง  เขามาจําหนายในราคาเงินผอน  คิดราคาแพง   
กอใหเกิดการสรางพลังอํานาจในชุมชน    ชาวบานไมมีอํานาจตอรองกับพอคาคนกลาง  ซํ้ายังมี
กลุมผูนําวัตถุระเบิดเขามาขายเพื่อใชในการระเบิดปลา ทําใหชาวบานมีการแขงขันกันในการ 
ทํามาหากินสูง   การเอารัดเอาเปรียบเห็นแกตัวเพ่ิมมากขึ้นทุกขณะ  บางคนตองปองกันตัวโดย
มีอาวุธไวเพ่ือปองกันตัว และบางครั้งก็จะมีการปลนจ้ีทรัพยสินกันเกิดขึ้นในหมูบานอยูบอยๆ 
 
 
 
                                                 
13  ใครเปนญาติก็จะถูกจองลางจองผลาญฆาทิ้งใหหมดทุกคน 
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          วัฒนธรรมความเปนนักเลง ในชุมชนไดเพ่ิมมากยิ่งขึ้น เพ่ือเปนการสรางพลังอํานาจ 
ในการปกปองคุมครองญาตมิิตรครอบครวั  และชุมชนของตนเอง ในชวงนั้นก็ไดมีพอคาแมคา
คนกลางมารับซ้ือปลาเพื่อไปขายตอในทองตลาด เชน  เถาแกถวลัย   เถาแกแชม  
          การซื้อขายปลากับชาวบานจะซือ้ราคาถูกกวาทองตลาด ผกูขาดกับคนหาปลา ตองขาย
ใหเถาแกปลาเทานั้น  หากชาวบานจะซื้อก็ตองซื้อกับเถาแกปลาเทานั้น  คนขายปลากต็อง              
จํายอมเพราะไมมีอํานาจตอรอง   ถาหากไมขายก็ไมมีคนซื้อ  แมแตประชาชนในชุมชนเองแทๆ 
ก็ตองซื้อปลาจากพอคาในราคาแพงตามไปดวย   
          ประเพณีเดิมๆ ไดเปลี่ยนไป  จากที่เคยแบงปนกันก็ไมคอยมี ทุกสิ่งทุกอยางตองซื้อหา
ดวยเงินทอง ประเพณีเดิมที่ดีๆ เคยแบงปนกันกิน  เริ่มหดหายไปไมมีหลงเหลืออยูอีกเลย  มี
การใชระบบอํานาจเงินตราเขามาแทน 

พอถึงชวงป พ.ศ. 2530 “เสี่ยศักดิ์” ไดตั้งโรงงานแปงมันสําปะหลังในเขตอําเภอ
ใกลเคยีง และมีลานรับซ้ือมันสําปะหลังในหมูบานของ “ตาเส็ง” ไวรับซ้ือมันไปขายสงใหกับโรง
แปง ทําใหราคาหัวมันสําปะหลังมีราคาดี   ชาวบานหันมาปลูกมันสําปะหลังเปนอาชีพเสริม   

อยางเชนครอบครัวของลุงสุขกับปาชื่นก็จะปลูกมันสําปะหลังเพ่ือสรางรายไดเพ่ิมใน
ครอบครัวเชนกันหลังจากทํานาและไรมันสําปะหลังเสร็จขายสงใหกับโรงงาน  นําเงินไปซื้อวัว 
มาเลี้ยงและออกลูกมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  นําไปขายตามตลาดนัดโคกระบือเพ่ือเปน
รายไดเสริม   

ชาวบานจึงมีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆ จนมีเงินทองและสรางบานเรือนที่ถาวรมากขึ้น  มีพาหนะ
ในการเดินทางไปมาหาสูกันเปนรถจักรยานยนตหรือรถยนตมากขึ้น  อยางเชนปาแนง  นองสาว
ของลุงสุข  ก็มีรถหกลอสําหรับรับจางขนมันไปขายใหกับโรงแปง   ตาเคนก็มีรถสิบลอเพ่ือขน
ผลิตภัณฑการเกษตรไปจําหนายที่ตลาดในตัวอําเภอและตางอําเภอ  จํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ   
ในหมูบานจึงมีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร   ชาวบานมีเงินฝากธนาคารมากขึ้น   ในชวงนี้
เองทําใหทางสถาบันการเงินเริ่มเขามามีบทบาทในเรื่องการใหกูยืมเงินโดยเสียดอกเบี้ยใหกับ
ธนาคาร เพ่ือนํามาลงทุนหรือทํากิจการเกษตรกรรม ทําใหชาวบานเริ่มมีหน้ีสินมากขึ้นหรือ
เรียกวา  “ หน้ีธกส.”  ซ่ึงในปจจุบันนี้ชาวบานเกษตรกรสวนใหญนิยมเปนหนี้กันเกือบถวนหนา 

ประมาณป พ.ศ. 2532 เกษตรอําเภอไดสงเสริมอาชีพการเลี้ยงหมูในชุมชน    ประกอบ
กับชวงนั้นหมูในทองตลาดก็ราคาสูง ในหมูบานไดตั้งโรงสีขาว ประมาณ 3 แหง มีรําขาวจํานวน
มากผูใหญบานไดสงชาวบานไปอบรมการเลี้ยงหมูกับเกษตรอําเภอ    และลุงสุขก็เปนหนึ่งใน
จํานวนที่ไดไปอบรม   กลับมาจึงเลี้ยงหมูแมพันธุเพ่ือขายลูกและเลี้ยงหมูขุนเพ่ือขายหมูเน้ือ    
ทําใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น เศรษฐกิจในหมูบานก็เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ 
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         ในระยะหลังๆ ราวป พ.ศ. 2536 ชาวบานก็เร่ิมหันมาประกอบอาชีพปลูกออยเปนอาชีพ
เสริมเน่ืองจากทางเกษตรอําเภอไดสงเสริมใหชาวไร   หันมาปลูกออยมากขึ้น และประกอบกับมี  
“ โรงนํ้าตาลอีสาน “ มาตั้งในเขตอําเภอเพื่อรองรับผลผลิตออย  ทําใหราคาผลผลิตออยสูงขึ้น   
ชาวบานจึงเริ่มเปลี่ยนจากการปลูกมันสําปะหลังมาปลูกออยเปนสวนมาก   ประชาชนในหมูบาน
น้ีจึงมีฐานะพออยูพอกินและมีฐานะที่ดีขึ้น    

          ในชวงป พ.ศ.   2540 ไดมีเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหมเขามามีสวนในการชวย
ทุนแรงในการประกอบอาชีพของเกษตรกรจากเดิมที่เคยใชควายไถ ก็จะเปลี่ยนมาเปน              
“ รถไถนาเดินตาม ” ชาวบานเขาชอบเรียกวา ควายเหล็ก 14 หรือ รถแทรกเตอร 15  

          ควายจึงถูกขายไปจนแทบจะไมเหลืออยูในหมูบานและหาไดยากมากในทุกวันนี้  อาชีพ
รับเหมาไถไรออยจึงเปนอาชีพหน่ึงที่ชาวบานในหมูบานมักจะใชบริการจากเถาแกรถไถ  กิจการ
รับเหมาไถไรออยจึงสรางรายไดใหกับผูประกอบการรถไถเปนอยางมาก  สงผลใหสรางพลัง
อํานาจใหเถาแกรถไถ    และไดรับการยอมรับจากชาวบานในชุมชนพอสมควร 

ลุงสุข  ก็เปนอีกคนหนึ่งที่มีรถไถเพ่ือรับเหมาในหมูบานและหมูบานใกลเคียงในเขต
ตําบลและนอกตําบล  ชาวบานเรียกวา เถาแกรถไถ  ทําใหครอบครัวของลุงสขุ หารายไดเปน
กอบเปนกําและสรางฐานะใหดีขึ้นเรื่อยๆ จึงมีคนรูจักมักคุนใหความเคารพนบัถือลุงสุขและ
ครอบครัวเปนอยางดี   ลุงสุขมีเครือขายลูกคาไถไรออยมากขึ้น  เวลาชาวบานขดัสนก็จะไปยืม
เงินลุงสุขไปกอนหรือเวลาชาวบานไปกูเงินดอกกับเถาแกจายเงินดอกในหมูบาน   ชาวบานก็จะ
ใหลุงสุขไปค้ําประกันให  เถาแกจายเงินดอกจึงจะยอมใหกูยืม 

         โรงงานน้ําตาลเองก็จะมีการสรางเครือขายโดยการจดทะเบียน”สมาคมชาวไรออย”  
ผูกขาดในการรับซ้ือออยโดยผูเปนสมาชิกสมาคมตองไปทําสัญญาวา  ในแตละปจะตองสงออย
ใหโรงงานจํานวนกี่ตัน  หากสงไดครบตามโควตาก็จะไดรับเงินตอบแทนพิเศษ  

          ตรงนี้เองทําใหมีการซื้อออยเขียว หรือการจายเงินตั้งแตออยยังเล็ก ๆ เม่ือโตก็จะเก็บ
เกี่ยวไปสงใหโรงงาน จึงทําใหผูมีเงินหรือเถาแก เอารัดเอาเปรียบชาวบานมากขึ้น   โดยซ้ือ
ออยในราคาถูก  ชาวไรออยที่มีรายไดนอยจึงตองขายใหเถาแกในราคาตามที่เถาแกกําหนดเอง 
หรือบางทีก็จะเอาปุยยาฆาวัชพืชมาใหกอน   เพ่ือเปนประกันวาเวลาขายออยก็จะตองขายให
เถาแกเทานั้น   ชาวไรจึงไมมีอํานาจในการกําหนดราคาผลผลิตเอง      พอคาหรือเถาแกจะเปน
คนกําหนดในราคาที่ไมยุติธรรม    แตชาวไรก็ตองยอมเพราะเปนหนี้เขาแลว  ชาวไรออยจึงมี
หน้ีสินเพ่ิมขึ้น ระบบเศรษฐกิจชุมชนจึงเปนแบบพ่ึงพานายทุนหรือโรงงานมากกวาพึ่งตนเอง 

                                                 
14  คนที่มีฐานะปานกลางก็จะซื้อมาใชไถไรไถนาภายในครอบครัว  
15  คนที่มีฐานะดีมีเงินมากกวาก็จะมีไวรับเหมาไถไรไถนาใหกับชาวเพราะจะรวดเร็วกวารถไถเดินตาม               
    เสร็จงายขึ้นทันตอความตองการ 
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  ในชวงตอมาประมาณป พ.ศ.2541   การติดตอสื่อสารมีการพัฒนาขึ้น รัฐบาล
ปรับปรุงถนนหนทางเปนถนนลาดยาง การคมนาคมไปมาสะดวกยิ่งขึ้น คนหนุมคนสาวก็ไป
ทํางานที่โรงงานทางภาคกลางและภาคตะวันออก ทําใหโครงสรางของชุมชนเปลี่ยนไป เชนพอ
ตกถึงชวงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะไปทํางานหารายไดเพ่ิมที่ตางจังหวัด เชน ภูเก็ต  
กรุงเทพมหานคร  หรือจังหวัดอ่ืน ๆ ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม   บางครอบครัวก็พาครอบครัวไป
ทํางานกอสรางในภาคตะวันออกและภาคกลางทั้งครอบครัว  สงเงินเขามาสูหมูบาน   ทําใหเปน
ชุมชนที่มีเศรษฐกิจดีขึ้น บางคนก็ไปทํางานที่ตางประเทศ  เชน  ซาอุดิอาระเบีย  อยางเชน               
“ นํ้าทิพย “ ลูกสาว” แมชอย “  ไปมีสามีที่ประเทศเยอรมัน   ไดสงเงินมาสรางบานใหแมถึง
สองหลังมูลคาหลายลานบาทเลยทีเดียว    
        “ ตอยและสน ”   ก็เปนครอบครัวแรกที่ไปคาขายในจังหวัดภูเก็ต   โดยขับรถเรนําขาว
ปลาอาหารสิ่งของเครื่องใชเครื่องอุปโภคบริโภค  ยารักษาโรคขายในราคาเงินผอนใหกับคนงาน
ที่ทํางานกอสรางทั้งคนไทยและชาวพมาตามแคมปคนงาน    พอเวลาเงินคาแรงออกก็ไปรับเงิน
คาอาหารกับหัวหนาคนงาน   บางครั้งก็มีคนเบี้ยวคาอาหาร   จึงทําใหตอยและสนตองสราง
อิทธิพลในพื้นที่โดยการใชความเด็ดขาดหากไมไดตองตามไปขูฆาถึงที่เพ่ือปองกันการโกงเงิน
จากคนงาน 
          ถาหากคนใดมีบัตรเอทีเอม“ ตอยและสน ” ก็จะยึดบัตรเอาไว    เม่ือเงินออกก็จะไป 
กดเอาเงินที่คางคาสิ่งของ   คนงานจึงตองทํางานหนักเพื่อใหมีเงินแหลือสงใชหน้ี   ตอยและสน
ไดสงเงินมาทางบาน   ซ้ือรถยนต   2 คันและซื้อที่ดินหลายแปลง   รํ่ารวยจนทุกวันนี้ จึงทําให
คนในละแวกหมูบานและในหมูบานใกลเคียง   พากันไปคาขายในลักษณะเดียวกันนี้                 
อีกไมต่ํากวา 20 ครอบครัว   
         หลังฤดูเก็บเกี่ยวประมาณตนเดือนพฤศจิกายนของทุกป   เถาแกปลูกออยจากจังหวัด
นครสวรรค   ก็จะนําเงินมาจายใหกับชาวบาน  ครอบครัวละหนึ่งหม่ืนบางสองหมื่นบางแลวแต
ใครจะเบิก    เพ่ือเปนการมัดจําไว   และใหลงไปตัดออยใหประมาณตนเดือนธันวาคม                
เถาแกก็จะเอารถสิบลอขึ้นมารับชาวบานถึงหมูบาน   ชาวบานพากันอพยพลงไปตัดออยใหเถา
แกที่จังหวัดนครสวรรค     
         “ ตาตอยกับยายผัน ” ก็เชนกันจะพาครอบครัวไปรับจางตัดออยที่จังหวัดนครสวรรค    
บางปก็ไดคาแรงเทากับเงินที่รับมาจากเถาแกพอดี  หรือบางปก็ไดคาแรงนอยกวาจึงเปนหน้ีตอ
ปตอไปถึงไปตัดออยใชหน้ี   กวาจะไดกลับบานก็ประมาณชวงสงกรานตของทุกป    
         “ลุงสม”  บานหนองกุงนอย  ก็ไปรับจางเก็บดอกมะลิ  ที่จังหวัดนครสวรรค  จะรับจาง
ฉีดยาฆาแมลงอยูเปนประจํา   ชาวบานบอกวาจะไดคาแรงมากกวาเก็บดอกมะลิอยางเดียว   
พอหลายปเขาลุงสนเริ่มมีอาการแนนหนาอกเปนประจํา  ทํางานไมคอยไดจึงกลับมาอยูบาน   
ลุงสนเริ่มเหนื่อยงาย  ตาเหลืองตัวเหลือง  ทองมาน   ญาติพาไปตรวจที่โรงพยาบาล   แพทยลง
ความเห็นวาเปนมะเร็งตับ   และในที่สุดลุงสนก็ไดเสียชีวิต 



 

 22 

              ปรากฏการณเชนนี้ในชุมชนไดสอดคลองกับแนวคิดของโยฮัน กัลตุงที่ไดกลาวไววา 
ความรุนแรงเชิงโครงสราง (Structural Violence) เปนความรุนแรงประเภทที่ไมมีผูกระทําชัดเจน 
แตมีตัวระบบหรือโครงสรางที่ไปกระทําใหศักยภาพของมนุษยหยุดลงดวยกลไกบางอยางใน
สังคมที่มองไมเห็น เชน โครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคมที่ไมเปนธรรม ซ่ึงเปน
โครงสรางของอํานาจที่ไมเทาเทียม สงผลใหเกิดความเหลื่อมล้ํา เอารัดเอาเปรียบ ปดกั้นโอกาส
ที่จะเขาถึงทรัพยากรตางๆ ในสังคม และปดกั้นโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิต (Galtung 
1996) 
           “ปาวง” บานโนนศาลาทอง  ก็จะไปตัดออยพรอมกับลูกๆ อยูเปนประจําทุกปให             
”ลุงเสน”เลี้ยงหลานอยูบาน ปาวงมักจะกินกาแฟวันละหลายแกวหรือบางครั้งก็จะกินกาแฟเปน
ผงที่ไมไดชง  ชาวบานที่ไปทํางานเกษตรกรรมสวนใหญจะนิยมกินกาแฟ   เพราะเชื่อวากินแลว
ทํางานไดมากถึงสองเทา   เชนถาธรรมดาตัดออยไดวันละ 150 มัด ถาไดกินกาแฟก็จะไดถึง   
200- 300 มัดตอวัน    
           อยูมาเชาวันหน่ึงราวตนเดือนมีนาคม  เม่ือ  4 ปที่แลว ปาวงมีอาการเหนื่อยหายใจ   
ไมสะดวกใจสั่น แนนหนาอก วิงเวียน หนามืดตาลาย   ลูกชายไดพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลใน
จังหวัดนครสวรรค   อาการของเธอไมดีขึ้น ในที่สุดเธอก็เสียชีวิตลง ลูกจึงไดนําศพกลับมา
บําเพ็ญกุศลที่บาน   บนความโศกเศราสลดใจของลุงเสนและญาติ ๆ   
           ยิ่งหนักไปกวานั้น  “นาชัย ” ไดขายที่ดินของตนเองเพื่อเอาเงินเปนคาใชจายใหเมียไป
ทํางานที่ตางประเทศ ปลอยใหนาชัยเลี้ยงลูก 2 คนอยูบาน พอนานเขาไดขาววาเมียมีสามีเปน
คนตางชาติ   เงินก็ไมคอยสงมาบานเหมือนเดิม   ทําใหนาชัยกลุมใจ   กินเหลาเมาอยูเปน
ประจําทุกวัน   แตก็ไมไดมีใครใหความสนใจคิดวาเปนปญหาระหวางครอบครัว   มีวันหนึ่งนา
ชัยกินเหลาทั้งวัน พอตกตอนกลางคืนก็ไมมีใครทันไดติดตามดูอาการ 
         พอรุงเชามีคนเห็นสภาพของนาชัยไดใชผาขาวมาผูกคอตนเองแขวนไวกับใตถุนบาน   
และไดสิ้นลมหายใจไปแลวประมาณ 2 ชั่วโมง ทําใหลูก ๆ เสียใจเปนอยางมาก   เพราะแมก็อยู
ถึงเมืองนอก ซํ้ารายพอก็มาผูกคอตาย จึงตองอาศัยอยูกับลุงและปาทําใหขาดความอบอุน 
บางครั้งจึงตองหันไปพ่ึงยาเสพติดสารระเหย   เปนตน         
         ประจวบเหมาะกบัในชวงราวป พ.ศ. 2544 – 2545 เปนชวงที่มีการแพรระบาดของยา
เสพติดอยางรุนแรง มีสารระเหย กัญชา ยาบา แพรระบาดเขามามาก   เพราะมีเสนทางนําเขา
มาของพอคาที่ผานมาทางพรมแดนจังหวัดใกลเคียง และมีเสนทางเขามาจากประเทศขางเคียง   
ทาํใหกลุมผูใชแรงงานหรือกลุมวัยรุนหันมาพ่ึงยาเสพติดเพื่อชวยทุนแรงและเพื่อชวยใหทํางาน
ไดมากเยาวชนใชสารเสพตดิมากขึ้น หนีออกจากบาน    ลักขโมย จนถูกดําเนินคดีในที่สุด    
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        ครอบครัวของ” ลงุเผย”  บานหนองโน  มีลูกชายคนเดียวชื่อ “ โจ “ เขาชอบกินเหลาเมา
อยูเปนประจํา ติดยาเสพติดหลายอยางเชน กัญชา ยาบาและสารระเหย  โจสรางความเดือดรอน
ใหพอแม อยูบอย ๆ  ถูกเจาหนาที่ตํารวจดําเนินคดีปรับและเสียคาปรับหลายครั้ง  พอแมตอง
เสียเงินเสียทองเปนจํานวนมาก  โจชอบอาละวาทในหมูบานอยูบอยๆ  พอแมตองไปจายคาทาํ
ขวัญใหคูกรณีหลายครั้ง    
        ลุงเผยและปาจันทร  หาทางออกไมไดจึงตัดสินใจจางคนฆาโจ  แลวใสกระสอบไปถวงน้าํ
ลําปาวในเขตของอําเภอสหัสขันธ   ชาวบานพบศพลอยขึ้นมา  แจงตํารวจสอบสวนคดีพบวา 
พอแมเปนผูกระทําเพราะหาทางแกปญหาไมได แตตํารวจก็ไมไดเอาโทษตาเผยมีแตจาย
คาเสียหายเลก็นอยก็พนผิดไป   นับวาเปนความรุนแรงในชุมชนที่ทําใหชาวบานเกิดความ
หวาดระแวงและกลวัเปนอยางมาก  มันเปนความโหดรายทารุน  ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว            
พอแมยังฆาไดแมกระทั่งลูกในไสของตวัเอง  
         การที่ลูกมีพฤติกรรมเปนคนเกเร  อันธพาลหรือติดยาเสพตดิ  พอแมสวนมากก็จะมองวา
ลูกตนเองเปนคนไมดี  สั่งสอนไมจํา  และจะดุดาวากลาว  ไมคอยแกปญหาดวยการพูดคุยหรือใช
คําพูดดีดีปลอบปะโลมหรือใชความงดงามมาชวยในการแกไขปญหา  มองวาเด็กคือตนเหตุแหง
การเกิดปญหา  ไมไดคนหาเลยวาทุกคนที่อยูรอบขางก็มีสวนเชนกนั   
            เน่ืองจากงานรัดตัวผูปกครองไมคอยใหเวลาในการมีปฏิสัมพันธกับลูก   หากหามไมฟง
ก็มักจะใหเจาหนาที่ตํารวจเปนผูตัดสินไปเลย  นาสีลูกชายคนเล็กเปนคนไมเอาไหนไปกระทําผิด
กฎหมาย    จึงถูกตํารวจไลจับกุมแตไมทนั   ทําใหนาสีโกรธโมโหมาก    แกก็ไดแตบนกับเพ่ือน
บานวาตํารวจนาจะฆาใหตายไปเลยจะไดไมตองรําคาญหรือวุนวายอีกตอไป  ฉันเองยังคดิวา 
มันคงไมใชทางออกที่ดี   และไมใชทางเลือกในการไขปญหาที่ดี    จึงมองวาในโอกาสตอไปน้ี
ตองไดรับการถกปญหารวมกัน นําปญหามาวิเคราะหหาสาเหตุรวมกนัหาหนทางออกที่ดีที่สุดมา
จัดการใหมันคลี่คลายปญหาลงใหได   กอนที่จะสงผลกระทบมากขึน้และสายจนเกินแก 
          ในชวงที่มีการระบาดของยาบามาก ๆ น้ี  ประชาชนเกิดความไมปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิน ชุมชนมีความหวาดกลัว  หวาดระแวง  สงผลกระทบอยางรุนแรงตอครอบครัวและ
ชุมชนหลายดาน   เชนดานสุขภาพอนามัย   สังคมและเศรษฐกิจ   และปญหาอาชญากรรม 

 “เสือ” ลูกชายคนเล็กของลุงสุขก็เชนเดียวกัน พอไปทํางานรับจางไถไรออยในหมูบาน         
ไดเงินมาก็จะไปม่ัวสุมเสพยาเสพติดซื้อยาบามาเสพชวงแรกๆ ก็เสพวันละเม็ดตอมาก็เพ่ิมเปน 
2 เม็ด เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ลุงสุขเคยเลาวาเสือเคยเสพยาบาถึงวันละ 12 เม็ด ทําใหเมาจนไมไดสติ
ชวยพอแมทํางานไมไดเลย บางวันถาไมไดเสพยาก็จะอาละวาทคนรอบขาง จนถูกดําเนินคดี
และตัดสินใหจําคุกอยูหลายครั้ง 
          พอถึงชวงป พ.ศ.  2546  รัฐบาลไดมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอยางจริงจัง 
เขมงวด   และเด็ดขาด  Re _ x - ray 16  ทุกพื้นที่  นําผูคาผูเสพและผูเกี่ยวของ เขารายงานตัว
และรวมด่ืมนํ้าสาบานตอเจาหนาที่ของรัฐและสิ่งศักดิ์สิทธิ์    

                                                 
16   สํารวจขอมูล  ผูผลิต  ผูคา  ผูเสพ   และผูเกี่ยวของกับยาเสพติด ทุกพ้ืนที่ 
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           ถาหากยังไมเลิก  ผูคาตองถูกจับกุมดําเนินคดีใหออกจากพื้นที่ หรือไมก็ตอง                    
ตายดวยสาเหตุใดก็ได 17  อยางเชนจะมีคนนําเอาดอกไมจันทมาวางที่หนาบานลวงหนากอน
สองสามวัน   แลวก็สงมือปนมายิงทิ้งกลางวันแสกๆ  ผูเสพ  และผูเกี่ยวของยาเสพติด  ตอง
ไดรับการบําบัดอยางจริงจัง    จนในที่สุดการปราบปรามเปนผลสําเร็จ รัฐบาลจึงไดประกาศ
อําเภอทุกอําเภอในเขตจังหวัด  และประกาศใหจังหวัดกาฬสินธุปลอดยาเสพติดเปนจังหวัดแรก
ของประเทศไทย  และ ศตสอ.18  ไดมีการตรวจตราของเจาหนาที่ของรัฐเปนไปอยางเขมงวด
ตลอดเวลา ตั้งดานสกัดกั้นชองทางนําเขายาเสพติดทุกชองทาง  จนทําใหไมมีใครกลาเสี่ยงเขา
ไปเกี่ยวของกับยาเสพติดได   

ในประเด็นที่พอล ฟารมเมอร กลาวถึงประสบการณความทุกขยากของมนุษย โดยเขา
ไดวิเคราะหใหเห็นความเชื่อมโยงในประสบการณของปจเจกบุคคล (individual experience)  
กับระดับของกลไกทางสังคมที่ใหญกวา (social  matrix) เพ่ือใหเห็นพลังทางสังคมในระดับที่
กวางใหญ ซ่ึงจะถูกแปลออกมาเปนความทุกขยากในระดับปจเจกบุคคล(persornal  distress)  
และโรคภัยไขเจ็บ  ดวยกลไกลเหลานี้เปนประเด็นที่เม่ืออิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจ      
กลายเปนโครงสรางที่ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดโรค  ทําใหเกิด ความเสี่ยงทางโครงสราง
ในรูปแบบที่สุดขั้วของความรุนแรง (Farmer 1997) 
           หากความขัดแยงที่ยังมิไดรับการแกไข หรือมีวิธีการจัดการความขัดแยงที่ไมเหมาะสม 
สิ่งที่ตามมา อาจกอความเสียหาย บางกรณีเสียหายทางดานทรัพยสิน บางรายกระทบตอ
สุขภาพ รางกาย จิตใจดวย และบางกรณีอาจขยายผลกระทบไปถึงความสัมพันธระหวางผูที่
เกี่ยวของ หรือบานปลายถึงคนอื่นๆ ดวย (โกมาตร และคณะ 2550)    

โดยเฉพาะสถานการณความขัดแยงที่มีความตึงเครียดขึ้น ความขัดแยงเริ่มขยายตัวซ่ึง
อาจจะเกิดจากการที่ฝายใดฝายหนึ่งเพ่ิมความกดดันตออีกฝาย หรือมีเง่ือนไขหรือปจจัยเสริมที่
เขามาเรงความเขมขนของความขัดแยง เชน การใชความรุนแรงจากคูขัดแยง หรือการเพิ่มขึ้น
ของจํานวนผูเขารวมในความขัดแยง (Kriesberg 1998)  

เม่ือความขัดแยงมีการขยายตัวมากขึ้น องคประกอบดานอัตวิสัย เชน ทัศนคติเชิงลบ 
อคติตางๆ จะมีบทบาทมากขึ้นตามลําดับ โดยอาจจะมีการโจมตีเร่ืองสวนตัวกันมากขึ้น   คู
ขัดแยงจะขมขูกันและกัน และในที่สุด ประเด็นปญหาใหมๆ ในการเจรจาก็จะเพ่ิมมากขึ้นตามมา
ดวย  

เม่ือมาถึงระดับน้ี พลวัตของความขัดแยงจะสานเปนเกลียวแหงความขัดแยง (Conflict 
Spiral) คูขัดแยงตอบโตกันไปมา ดวยวิธีการที่หนักขอขึ้นเรื่อยๆ (พระไพศาล และคณะ 2548) 
          ความรุนแรงที่เกิดขึน้ สงผลกระทบตอครอบครัวชุมชนหลายดาน เม่ือผูวิจัยไดเขาไป
คลุกคลีเรียนรูวิถีการดําเนินชีวติของครอบครัวที่ประสบกับปญหาทีเ่กิดขึ้นจากผลของ             
ความรุนแรงในบานหนองแสงใหม   
                                                 
17   เปนที่ชาวบานทราบกันคือ ” ฆาตัดตอน ” 
18   ศูนยตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดอําเภอสามชัย 
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           ซ่ึงฉันพบวาทุกคนที่ผูวิจัยไดมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของประวตัิชวีิตของพวกเขาทีต่อง
กลายเปนคนพิการและพบกับความลําบาก   พวกเขาอยูในสถานการณที่รุนแรงจนในที่สุดตอง
เกิดความรุนแรงที่เปลี่ยนแปลงไปและมีพัฒนาการของการเกิดความรุนแรงจากนอยไปหามาก
และจนในที่สดุไดคลี่คลายความรุนแรงลง   
           เพ่ือใหเห็นปรากฏการณดังกลาว  ตอไปฉันขอนําพาทานผูอานเขาสูเรื่องราวของความ
รุนแรงโดยจะเลาผานประวตัิชวีิตของครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากความรุนแรงคือ                    
ครอบครัวของลุงสขุและปาชื่น  ซ่ึงฉันไดพบเห็นเหตุการณมาตลอด  และฉันเริ่ม
เขานอกออกในกับครอบครวัน้ีมาเปนเวลานานมาก  ตั้งแตฉันเริ่มมาบรรจุเขาทํางานใหมๆ 
จนกระทั่งทุกวันนี ้  ซ่ึงจากตอนแรกเปนคนนอก(มาจากตางถิ่น)จนกลับกลายมาเปนคนใน 
(ไดรับการไวเน้ือเชื่อใจ) จึงทําใหฉันอยากใหทุกทานทีไ่ดอานไดเรียนรูวากระบวนการมันเปนไป
อยางไรบาง   จึงขอนําทุกทานเขาไปสูบรรยากาศและเรื่องราวในสวนที่สองตอไป 
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สวนที่สอง:  ความรุนแรงในครอบครัว 
 

แพทยแนน: หมออนามัยใจเกินรอย  

 ฉันไดรูจักกับครอบครัวของ  คุณยายเพิ่มและคุณตาบัว  ซ่ึงบานอยูตรงกันขามกับ
สํานักงานผดุงครรภที่ฉันประจําอยู   คบหาสมาคมและคุนเคยกันเปนพิเศษ   จึงไดรับทราบ
เหตุการณที่เกิดขึ้นกับครอบครัวน้ีและญาติ ๆ เปนอยางดี   และเม่ือฉันไดทํางานอยูในชุมชนไป
นานๆ และไมไดโยกยายไปที่อ่ืนเลยทําใหไดรูจักกับผูคนอีกมากมายเปนพ่ีเปนนองกันไปหมด  
การทํางานกับการดําเนินชีวิตประจําวันของฉันจึงไมสามารถแยกสวนออกจากกันได  เหมือนคน
บานเดียวกันชาวบานจึงใหความรักความไววางใจ เวลามีปญหาอะไรจึงปรึกษาหารือฉันไดทุก
เรื่อง  ไมใชเฉพาะเรื่องสุขภาพเทานั้น   มีความเปนมิตรไมตรี  จะไปไหนมาไหนฉันจึงรูสึกวามี
ความปลอดภัยคอนขางสูง 

นายอําเภอสามชัยคนกอนที่ชื่อ” พิจิตร” ทานเคยพูดวา “เวลาพี่แนนจะไปไหนก็ไมตอง
กลัวอะไรเพราะมีคนรูจักเยอะแยะเปน “เจาแมสามชัย19”อยูแลว และฉันเองก็เปนวิทยากรใน
การอบรมชาวบานบอยๆ เชนเปนวิทยากรอบรมวัยรุนที่เกี่ยวของยาเสพติดหรือเรียกวา
“สุภาพบุรุษสามชัย” และอบรมอสม. อบรมลูกเสือชาวบาน  จึงทําใหมีคนรูจักทั่วทั้งอําเภอจะไป
ไหนก็มีคนชวยเปนหูเปนตาปกปองคุมครองความปลอดภัย   ฉันจึงไปมาตอนกลางค่ํากลางคืน
ไดอยางสบายใจไมมีความวิตกกังวลและมีความกลัวแตอยางใด  

ประกอบกับฉันคิดวาถาเราทําแตความดีและชวยเหลือเกื้อกูลกับคนในชุมชน  
ชวยเหลือสังคม จึงไมนาจะมีใครมาคิดปองรายได มีหลายครั้งที่ฉันไปชวยงานที่จังหวัด              
จนดึกดื่นค่ําคืนหกทุมตีหน่ึงตีสองฉันก็ขับรถประจําตําแหนงคันเกาๆ ยี่หอนิสสันสีขาวตอนเดียว  
สภาพการใชงานมาแลว 14 ป  ฉันกลับคนเดียวไดอยางปลอดภัยทุกครั้ง  ชาวบานเขารูจักดีวา
รถคันน้ีไมใชใครอื่นไกล รถของแมหมอ น่ันเอง    

การทํางานในชุมชนของฉันจึงแทบจะแยกชีวิตจริงกับชีวิตของการทํางานออกจากกัน
ไมไดเลย   การขอความรวมมือจากชาวบานจึงไดรับการสนับสนุนเปนอยางดี  เชนชาวบาน
จัดตั้งกองผาปาสามัคคีเพ่ือสมทบกองทุนในการกอสรางศาลาพักของคนไขที่มารับบริการ    
และชาวบานยังไดทําผาปาสมทบทุนสรางรั้วลวดหนามลอมรอบสถานีอนามัย  และหากมีอะไร
เขาจะใหความสําคัญตอสถานีอนามัย   และในสมัยน้ันทางเกษตรนํากลาไมมาแจกใหปลูก
ชาวบานก็ตกลงกันวาจะนําตนมะมวงเขียวเสวยและมะขามหวานมาปลูกที่สถานีอนามัย                
ชาวบานก็จะบอกวาเปนของหลวงก็จะชวยกันดูแลรักษา  จนทุกวันนี้มะมวงมะขามไดออกผล 
ไดกินกันทั่วทั้งหมูบาน  เขายังพูดตอปากกันมาอยูเร่ือยวามะมวงมันมะขามหวานปลูกตั้งแต
สมัยแมใหญแพทย(ปลูกตั้งแตสมัยแพทยแนนนั่นเอง) 
                                                 
19  นายอําเภอทานหมายถึงฉันเหมือนคนเกาคนแกอยูในชุมชนมานานมากเปนพ่ีเปนนองกับทุกคนเขาจึงให 
    ความเคารพนับถือเกรงอกเกรงใจเปนมิตรไมปองรายจึง เปนเสมือนเจาแมใครก็ไมทํารายได  
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ลุงสุข: นักเลงที่ไมธรรมดา 

          “ลุงสุข ” ชายรูปรางสูงใหญ  รางกายกํายํา   ผิวสีคล้ํา  พูดเสียงดัง  หาวหาญ  นํ้าเสียง
กึกกองกังวาน  ฟงแลวมีพลังแหงอํานาจ  รักษาสัจจะลูกผูชาย  พูดแลวตองรับผิดชอบคําพูด
ของตัวเอง พูดคําไหนคํานั้น  ชอบเลนโบก ไพ  ไฮโล  ตีไก  ลงพนันแบบกลาไดกลาเสีย เชน
เคยลงพนันไกทีละพัน  หาพัน  หรือเปนหม่ืนๆ  เขาเปนคนใจกวาง  ใจถึง  ถึงไหนถึงกัน มี
พรรคพวกมากมาย  เขาชอบทําสิ่งที่โลดโผนทาทาย  เชนชอบไปลานกลาสัตว  

          ตั้งแตลุงสุขยังเด็กๆ   เขาไปลาหนูกับเพ่ือน   เพ่ือนยิงพลาดเปา ยิงถูกที่ตาขางซาย
ของลุงสุขจนทําใหตาบอด  คนแถบนั้นชอบใหฉายาวา “ไอบอด”  

         “ลุงสุข ”  เปนลูกชายคนโตของยายเพิ่มกับตาบัว  มีพ่ีนองรวมทองเดียวกัน  8 คน  ยาย
เพ่ิมเลาใหฟงวา สมัยยังเด็กลุงสุขชอบตีเพ่ือนที่โรงเรียน   เพ่ือน ๆ ในหมูบานจะกลัวและ
เกรงใจมาก  เขายอมยกใหเปนหัวหนากลุมหรือเปนหัวโจกเพื่อน ถาใครทําไมถูกอกถูกใจเขาก็
จะทุบตีหรือไมใหเปนพรรคเปนพวกดวย   เวลาเพื่อนหอขาวไปกินที่โรงเรียนถาไมใหกินดวยก็
จะทํารายเพื่อน  ตอนเด็กๆ ลุงสุขเคยตีเพ่ือน ๆ อยูบอย ๆ เชนนาอูดนาอินทรรุนนองที่โรงเรียน
ก็ถูกลุงสุขตีปาก  จนแผลสาหัสและเลือดไหลไมหยุด แตไมมีใครเอาผิดไดเลย 

          เพ่ือน ๆ จึงเกรงกลัวลุงสุขมากไมมีใครกลาทําราย ลุงสุขเลาใหฉันฟงวา สมัยที่ยังเปน
หนุมเคยไปตีหนุมบานโคกสําราญหัวแตกแผลฉกรรจ  ญาติเขาจะมาจับ ลุงสุขจะใชปนอัดลม
ออกมาจอยิง  ทําใหญาติ ๆไมกลาเอาเรื่องกับลุงสุขหนีกลับไปเลย  พวกผูหญิงในหมูบาน      
จะกลัวเขาเปนพิเศษ    

          ลุงสุขบอกวา  ทิศปรางบานนอยยังพูดจนเทาทุกวันนี้วา“กลัวลุงสุขมากกวาใคร ๆ 
ในหมูบาน”  ยังจําไดตั้งแตสมัยไปตีไก เลนมวยตู  เลนไพ  ไฮโลดวยกัน           ลุงสุขเปน
เจามือไฮโลใชอิทธิพลและไมกลัวใครทั้งสิ้น  หากจับไดวาใครโกงก็จะซอมจนเลือดตกยางออก  
ลูกขาพนันจึงไมกลาโกงไดเลย 

           สมัยยังหนุมอายุประมาณ 18 ป ลุงสุขจะไปเปนนายฮอยควาย (พอคาขายควาย)                  
จะนําควายไปขายที่บานโพนแพง ปจจุบันเปนเขตอําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ มีไดรายไดดี
พอสมควรพอใชจายไดอยางฟุมเฟอยลุงสุขเลาวา“สมัยน้ันเงินหาไดงาย ในกระเปาตองมีเงิน            
ไมต่ํากวา 3,000 บาทขึ้นไป”  จึงทําใหมีสาว ๆ ทั้งสาวแกแมมายมาชอบแตลุงก็ไมชอบหรอก 
สมัยน้ันเวลาจะไปคุยสาวๆ ตอนกลางคืนตองดับตะเกียงเพราะกลัวสหายเขาจะเห็นและกลัวถูก
สหายยิง  เวลาลุงสุขไปคาควายก็ตองพกปนเปนอาวุธเพ่ือปองกันตัวอยูตลอดเวลา    

            ยายเพิ่มยังเลาใหฟงวา   นองๆ จะเกรงกลัวลงสุขมาก   ถึงเวลาจะกินขาวหากลุงสุข
ยังไมกลับมา   นอง ๆ ทุกคนตองรอกอน   จะหิวขนาดไหนก็จะกินขาวกอนไมได  หากลุงสุข
มาถึงเขาก็จะโมโหและตีนอง ๆ  ทุกคนจึงยอมและยกใหลุงสุขเปนใหญภายในบาน                     
มอบอํานาจใหเปนหัวหนา   
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            และหากมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน   สวนมากเขาก็จะมอบใหลุงสุข เปนคนเจรจายุติกรณี  
และยังเลาอีกดวยวาสมัยหนุม ๆ ลุงสุขจะมีเพ่ือนฝูงมาก  เปนคนที่มีเสนหสาวๆ จึงมารักมา
ชอบอีกนับไมถวน  

               ยายเพิ่ม เลาใหฉันฟงวา “ปาชื่น ” เปนลูกสาวของ “ตาสายกับยายนอย”  มีพ่ีนอง
ทั้งหมด 14 คน อยูในหมูบานเดียวกัน   เธอตองชวยพอแมทํามาหากินเพราะมีสมาชิกใน
ครอบครัวอยูกันหลายคนชีวิตลําบาก   พ่ีนองจึงตองไปทํางานรับจางรายวัน หาปลาตามลําน้ํา
ปาวที่อยูรอบหมูบานมาขายเปนรายไดเสริมในครอบครัว   ปาชื่นก็จะไปรับจางดํานา ทําสวน 
ปลูกมันสําปะหลังในหมูบาน เธอจะไปทํางานรับจางใหครอบครัวของลุงสุขอยูบอยๆ 

         ลุงสุขเลาวา  ประมาณป  พ.ศ.2519  มีวันหนึ่งลุงสุขเมาเหลา จึงไปที่บานของปาชื่น          
และไดขอเธอแตงงานดวย  ถามคาสินสอดวา“จะเอาคาดองเทาไร“ ปาชื่นเรียก“1,500 บาท “  
ทั้งที่ไปแควันแรกเทานั้น  และลุงสุขเองก็รักกันกับ“ เปด” มากอนแลว 8 ป  ตอมาลุงก็ใหพอแม
ไปสูขอ   แลวลุงสุขก็ไปอยูกับพอแมฝายหญิง  อยูไดประมาณ 8 เดือน  ปาชื่นตั้งครรภลูกคนโต    

          แตเน่ืองจากความเปนคนใจนักเลงทําใหอึดอัด  อยูกับญาติฝายหญิงไมได จึงหนีกลับมา
อยูที่บานของยายเพิ่ม   จนในที่สุดปาชื่นก็ตัดสินใจอุมทองตามมาอยูกับลุงสุขที่บาน                 
อยูมาไมนาน  ราวชวงปลายปเดียวกันปาชื่นก็คลอดลูกชายคนแรก ชื่อ “ แจ “  อีกสองปราว
ชวงกลางเดือนกรกฎาคม  ป  2521 เธอก็คลอด “ เจก ” ลูกชายคนที่  2             

 

ตามความเปนผูหญิงไทยในชนบทแลวอํานาจในการตอรองกับสามีและญาติฝาย
สามี น้ันยอมมีนอยอยูแลว   ปาชื่นเองยิ่งตามมาอยูกับครอบครัวฝายสามี    ดังน้ัน
เธอยิ่งไมมีอํานาจตอรองหรือมีนอยมาก  จึงตองทํางานหนักทุกอยาง  หุงหาอาหาร
มาสูในครอบครัว   เชน เกบ็เห็ด  หากุงหอยปูปลา   และเธอจะไปรบัจางเพื่อหา
รายไดเสริมในครอบครัว   บางครั้งลุงสุขก็เกิดเหตุการณดุดาวากลาวตบตีกันบาง
เปนครั้งคราว   แตยังไมรุนแรงนัก  นานมีครั้ง  เพราะยังมีความเกรงอกเกรงใจ             

พอแมอยูบาง 

    

 อยูมาอีกไมนาน  ประมาณปลายป พ.ศ.2523 ปาแนง นองสาวของลุงสุขไดแตงงาน                     
ลุงสุขก็เลยขยับขยายครอบครัวออกไปปลูกบานหลังเล็ก ๆ อยูติดกับเขตรั้วดานทิศตะวนัตกของ
สถานีอนามัย หางจากถนนใหญประมาณ  150  เมตร และอีกไมนานประมาณปลายป 2523  
ปาชื่นก็ไดกําเนิด“ เสือ ”  ลูกชายคนเล็ก  

“นาเป” เลาวา  เม่ือลุงสุขและปาชื่นยายออกมาเปนครอบครัวใหมจึงเปดธุรกิจโรงสีขาว  
ซ่ึงเปนแหงแรกของหมูบาน   และไดเลี้ยงหมูควบคูกันไปดวย  ทําใหธุรกิจสีขาวเติบโตเปน
อยางดี  มีเงินเก็บเปนกอบเปนกํา   
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พอครอบครัวลุงสุขแยกออกมาอยูตางหาก   ทําใหเริ่มมีเหตุการณดุดาวากลาว  ทะเลาะ  
ตบตีกันบอยครั้งขึ้นทุกที  มีบางวันฉันนั่งทํางานอยูที่สถานีอนามัย   ก็จะเห็นปาชื่นเดินผานมา   
มีสีหนาเศราหมอง  อมทุกข  มีความเครียด   มีอาการซึมเศรา  หลงๆ ลืม ๆ  ใจลอย  หนาตา
ไมเบิกบาน  ไมพูดไมจา  เปนแบบนี้อยูประจํา  แตโดยสวนตัวฉันก็ไมไดคิดวาจะเปนอะไร
มากมาย  คิดวาเปนเรื่องปกติของครอบครัว   ตองมีกระทบกระทั่งกันบางเปนธรรมดา 

 

จากเหตุการณในครอบครวัของลุงสุข  เราอาจจะพอวิเคราะหไดวา ในสังคมไทยยัง
มีเกราะทางธรรมชาติเปนเคร่ืองปองกันความรุนแรงในครอบครัว คอืแตกอน

ครอบครัวเปนแบบครอบครวัขยายอยูพรอมหนาพรอมตา  ปูยา  ตายาย  พอแม  
ลูกหลาน  ทําใหสามีจะตบตีภรรยาก็เกรงใจญาติๆ  แตพอแยกออกมาอยูกัน
ตางหาก ก็ทําใหสามีกลาตลีกูตีเมีย  เพราะไมมีใครตองเกรงอกเกรงใจใคร                 

ซ่ึงเปนลักษณะของครอบครวัไทยในสมัยปจจุบัน 

 

             ความรุนแรง จึงเปนทั้งในลักษณะที่เปนการใชกําลังในการทําลายหรือกระทําตอผูอ่ืน              
ใหไดรับบาดเจ็บ คือ มีผูกระทํากับอีกในแงหน่ึงเปนการจํากัดโอกาสในการแสดงความสามารถ
หรือศักยภาพของมนุษย        แบบหลัง น้ีกลายเปนลักษณะของเหยื่อความรุนแรง                     
ซ่ึงขอบเขตของการมองในแงมุมที่ตางกัน ถาเปนในระดับพฤติกรรมคือ มีการกระทํา  การทํา
รายรางกายและจิตใจ  จะจํากัดที่ผูกระทํา  แตถาเปนผลที่เกิดกับเหย่ือ  เชน ความไมเปนธรรม
ที่เกิดจากโครงสรางสังคม 

       ความหมายความรุนแรงที่  โยฮัน  กัลตุง (Johun Galtung)  ไดกลาวไววา  แบบแผน 
ประเพณีหรือวัฒนธรรมบางอยางในสังคม อาจเปนปจจัยที่เอ้ือตอการคงอยูของความรุนแรงได  
ซ่ึงความรุนแรงประเภทนี้ จัดวาเปน  ความรุนแรงทางวัฒนธรรม (Cultural Violence) ที่อยูใน
รูปแบบของพืน้ที่เชิงสัญลกัษณของการดํารงอยู เชน แนวคิด ความเชื่อ ศาสนา คานิยม ความรู 
หรือภาษา ที่สังคมใหการยอมรับ ปจจัยเหลานี้ยังใชเปนเหตุผลหรอืใหความชอบธรรมแกความ
รุนแรงทางตรงและความรุนแรงเชิงโครงสรางดวย (Galtung 1996) 
            กัลตุง (Galtung 1975) ไดแสดงใหเห็นลักษณะความรุนแรงทางตรงใหชัดขึ้น  
ดังตอไปน้ี  คือ ความรุนแรงที่มีผูกระทําตอรางกายโดยตรง ไดแกทุบตี บดขยี้ จากอาวุธคอนทุบ   
ฉีกกระชาก จากอาวุธดาบ แขวนคอ   ทิ่มแทงจากอาวุธมีด เผาจากการวางเพลิง วางยาพิษ  
ทําใหหายวับ สลายจากพลังนิวเคลียร   

            ความหมายความรุนแรงที่โยฮัน  กัลตุง (Johun Galtung) ไดใหแงคิดที่เกี่ยวของกับ
ความพอใจของมนุษยวา   ความรุนแรงเปนอุปสรรคตอความตองการที่แทจริงของมนุษยที่เปน
ทางใจ  หรือความรูสึกพอใจ  ความรัก  ความปลอดภัย  และเปนความตองการทางกายภาพ   
ที่อยูอาศัย  อาหาร  เปนตน  (Galtung 1981) 
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  ตอมาเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2525  ฉันก็ไดแตงงานกับ“ ครูพิณ “ ซ่ึง เปนครูสอน             
ที่โรงเรียนใกลเคียงหางจากหมูบานที่ฉันทํางานอยูประมาณ 4 กิโลเมตร ครูพิณเปนลูกชายคนที่ 
สองของครอบครัวเชื้อสายภูไทอยูอําเภอขางเคียง พอแมรักและเอาอกเอาใจมากเปนพิเศษ   

เพ่ือนของเขาเคยเลาใหฟงวาสมัยเรียนอยูวิทยาลัยครูที่ตางจังหวัด ถาครูพิณตองการ
เงินดวนๆ แมก็จะเหมารถเอาเงินไปสงใหถึงหอพัก  โดยธรรมชาติของลูกผูชายคนภูไทจะตอง
ไดรับการเอาใจใสจากผูหญิงไมวาแมหรือเมีย     จะทํางานอื่นไมไดเพราะมองวาเปนศักดิ์ศรี
ของลูกผูชายตองมาเหนือกวาผูหญิง 

 ตอมาอีกสองป ราวตนป  พ.ศ. 2527   ฉันก็ใหกําเนิดลูกสาวคนแรก  ชื่อ “พริ้ง“ จึงได
ขยับขยายที่อยูอาศัยออกจากบานพักสถานีอนามัย  โดยไดไปซ้ือที่ดินของยายเพิ่มตาบัวจํานวน
หน่ึงแปลงในราคาญาติมิตร   ซ่ึงอยูติดถนนใหญในหมูบานติดรั้วสถานีอนามัยทางทิศตะวันตก   
และอยูติดกันกับบานลุงสุข    ซ่ึงบานของฉันอยูทางทิศเหนือของบานลุงสุขน่ันเอง    สวน
ทางดานทิศตะวันตกบานของฉันก็มีบานของ “ นาเป “ ซ่ึงเปนนองชายของลุงสุข   ปลูกอยู
ตรงกันขามและมีซอยเล็ก ๆ เดินเขาออกจากบานลุงสุขไปถนนใหญไดอยางสะดวก  

 

เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง:  ชีวติเปลีย่นไป 

          ในชวงปพ.ศ. 2530 ชาวบานหันมาปลูกมันสําปะหลังเปนอาชีพเสริม หลังจากทํานาแลว  
ลุงสุขกับปาชื่นก็จะปลูกมันสําปะหลัง  เพ่ือสรางรายไดเพ่ิมในครอบครัว  ลุงและปาชวยกันทํามา
หากินไปเรื่อย ๆ จนมีเงินทองและสรางฐานะดีขึ้น  หลังจากนั้นชาวบานก็ไดปลูกมันสําประหลัง
เพ่ิมมากขึ้น ทําใหลุงสุขติดสินใจเปลี่ยนจากธุรกิจโรงสี(ขายโรงสี)  นําเงินไปซื้อรถบรรทุกหกลอ
เพ่ือมารับจางบรรทุกมันของชาวบาน  ไปขายใหกับเสี่ยที่ลานมันในอําเภอใกลเคียง   และทําให
มีรายไดมากกวาธุรกิจโรงสีเปนอยางดี 

          พอธุรกิจเรงรัดมากขึ้น  ลุงสุขก็เร่ิมไมคอยมีเวลา   และลูกๆ ก็ยังเล็กอยู  ชวยงานยัง
ไมได   ลุงสุขก็ไดตัดสินใจขายรถหกลอ   ไดเงินมากอนหน่ึง  จึงนําไปซื้อควายมาเลี้ยง  1 คอก
ประมาณ 7 – 8 ตัว   การเลี้ยงควายทําใหลุงสุขมีเวลาอยูกับครอบครัวมากขึ้น  ตอมาก็ขาย
ควายและนําเงินไปซื้อวัวมาเพิ่มอีกประมาณ  40 – 50 ตัว  วัวที่เลี้ยงไดออกลูกจํานวนมากขึ้น   
และขายวัวเปนรายไดเสริมอีกทาง                    

ประมาณป พ.ศ. 2532  ไดมีเถาแกเจาของโรงสีขาวเกิดขึ้นอีก   3  แหง  ผูใหญบานได
สงลุงสุขไปอบรมการเลี้ยงหมูที่เกษตรอําเภอ  ลุงสุขจึงกลับมาเลี้ยงหมูแมพันธุเพ่ือขายลูกหมู 
อีกครั้ง และไดเลี้ยงหมูขุนเพ่ือชั่งกิโลขาย ทําใหมีรายไดเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ลุงสุขและปาชื่นจึงมี
ฐานะดีขึ้นพอมีเงินจึงสรางบานหลังใหมเปนบานไมสองชั้นมีสองหองนอนชั้นลางเปนพ้ืนปูนซิ
เมนต   และไดขยายตอเติมบานออกไปเรื่อยๆจนหลังใหญโตกวางขวางเพิ่มขึ้น  
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          ลุงสุขกับปาชื่นไดสงลูกชายคนที่สอง “ เจก” ไปเเรียนหนังสือในระดับมัธยม  ในตัว
จังหวัดและเรียนตอจนจบระดับปริญญาตรี  เจกเปนคนขยัน   มีนิสัยออนโยน  ชอบทํางานทุก
อยางชวยเหลือครอบครัวมีความกตัญูตอพอแม   หลังจากเรียนจบก็ไดไปทํางานที่ตางจังหวัด   
และสงเงินมาชวยเหลือครอบครัวอีกคน   ลุงสุขและปาชื่นจะชมเสมอวาเจกเปนลูกที่ดีมีความ
หวงใยพอแม 

ลุงสุขและปาชื่นมีความพรอมทางดานฐานะทางครอบครัวมากขึ้น  จึงพอมีเงินที่ใชจาย
กับลูก ๆ ไดมากขึ้น   โดยเฉพาะเสือแลวอยากไดสิ่งของตาง ๆ ก็จะซ้ือใหไดตามที่ตองการ     
และจะเอาอกเอาใจเสือเปนพิเศษกวาลูกทุกคน   ลุงสุขเคยบอกวาปาชื่นเขาชอบพูดกับเสือเสมอ
วา “ ลูกอยากไดอะไรก็จะหามาให  แมหาใหไดหมดทุกอยาง ยกเวนดาวกับเดือน ”  ตอนยังเด็ก
เสือมักจะเอาแตใจตัวเอง  ไมไดด่ังใจก็จะรองไหเสียงดังทําลายสิ่งของเครื่องใช   ไมชอบใจ
หรือไมชอบหนาใครก็จะทํารายรางกาย    เปนคนไมมีเหตุผล   อารมณรุนแรง   กาวราวทะเลาะ
วิวาทกับเพ่ือน ๆ  อยูเปนประจํา   

          มีอยูวันหน่ึงประมาณตนป พ.ศ. 2533 ตอนน้ันเสืออายุราว 10 ขวบ เสือไปเที่ยวใน
หมูบาน   เสือตีเพ่ือนหัวแตก   แมเขามาหาลุงสุขเรียกคาทําขวัญ     พอเสือกลับบานลุงสุขจึง
ไมเรียวตีจนหลังลายไปหมด ฉันนั่งอยูที่ที่บานก็ไดยินเสียงลุงสุขพูดขึ้นวา…….. 

          “อยารอง อยารอง เดี๋ยวตีใหตายเลย  เอาโซมาลามไว  ลูกชั่ว  ลูกไมรักดี “ เสยีง
เด็กผูชายก็ยิ่งรองเสียงดังมากขึ้น  สักพักฉันก็เห็นปาชื่นจูงแขนเสือเดินผานไปที่หนาบานฉัน
เพ่ือหนีไปพ่ึงบารมีปูกับยา    

            และในปเดียวกัน บอยครั้งที่ฉนันั่งทํางานอยูที่สถานีอนามัย ฉันเห็นปาชื่นเดินผานมา  
บนบาขวามีไมคานหาบถังนํ้าอยูเต็ม อีกมือซายจูงแขนเสือเดินไปพูดกับลูกไป“อยารองไมเปนไร 
อดทนนะลูก เด๋ียวพอตีอีกนะ เปนลูกผูชายตองสู  เปนลูกผูชายตองไมรองไหใหคนอ่ืนเห็นนํ้าตา  
เปนลูกผูชายตองกลาและลกูผูชายตองเกงเสมอนะลูก” 

ตอนปลายป พ.ศ. 2533 เสือขึ้นไปขโมยเงินที่บานของ“ นาเป ” แตนาเปก็เอาโทษเสือ
ไมได    เพราะเปนพ่ีนองกัน    เลยทําอะไรกับหลานตัวเองไมได   แตก็ทําใหครอบครัวของลุง
สุขและนาเป ไมคอยมีการไปมาหาสูกันนักทําใหความสัมพันธไมดีเทาที่ควร   ทั้งที่เปนพ่ีเปน
นองคลานตามกันมาแท ๆ  จึงทําใหปาชื่นมีความทุกขใจเพ่ิมมากขึ้น  ลูกชายของเธอทําใหญาติ 
ๆ มีความบาดหมางใจกัน  ตองหางเหินเหมือนไมใชญาติ 

           ประมาณตนป พ.ศ. 2534 ไดมีเหตุเกิดที่โรงเรียนของครูพิณ ที่หนาหองเรียนชั้นป.2  
ซ่ึงเปนหองเรียนของพริ้ง   เธอรองไหมาบอกพอวาถูกเสือ  ดา และทุบตีที่ศีรษะของเธอ  ครู
พิณจึงเรียกเสือมาและไดใชไมเรียวเฆี่ยนทําโทษเสือ  หลังจากนั้นพริ้งจะกลัวเสือจนขึ้นใจ     
เอยชื่อเสือออกมาที่ไรเธอจะสีหนาแสดงออกถึงมีความกลัวอยางเห็นไดชัด    เธอจะไมชอบมอง
หนาและหวาดระแวงกลัววาเสือจะมาทํารายที่บานครูพิณและฉันเองก็ไปพูดกับลุงสุขใหชวย
ระวังเสืออยาใหมาทํารายพริ้งอีก    
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          ดวยเหตุน้ีเองจึงทําใหครอบครัวของเราทั้งสองเร่ิมมีความหวาดระแวงไมไววางใจ               
ตอกันและกัน   และความสัมพันธที่เคยมีอยูเริ่มลดนอยถอยลงไป   ยิ่งทําใหปาชื่นมีความเครียด
วิตกกังวลมากขึ้น   เน่ืองจากลูกชายของเธอทําใหเ พ่ือนบานตัดความสัมพันธที่ เคยมี                     
กับครอบครัว   จะหันหนาไปพึ่งใครก็ไมได 

          สวน “ แจ ” ลูกคนโตก็จะเปนคนเอาแตใจตัวเอง  โกรธงาย  ดาเพื่อนพ่ี ๆ นองๆ  ชอบ
ตีเพ่ือนอยูเปนประจํา    บางครั้งแจก็จะตีเพ่ือนตามงานวัด    แจจะคบเพื่อนที่เปน จ๊ิกโกและ
เปนนักเลงหัวไมหัวขโมยในหมูบาน    

          มีอยูครั้งหน่ึงประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2534  แจไดพาเพื่อนนักเลงวัยรุนในหมูบาน
ไปขโมยลูกหมูที่ครูพิณเลี้ยงไว พอครูพิณกลับจากโรงเรียนมาดูที่คอกหมูพบวาหมูหายไป 1 ตัว   
พอตามไปสืบถามคนรอบขางทราบวาแจและเพื่อนเปนคนขโมยหมู    แลวนําไปหันที่เถียงนา
ของลุงสุข  แตครูพิณก็ไมสามารถเอาเรื่องไดเน่ืองจากไดคุยกันกับฉันแลวตกลงกันวา  “ เกรงใจ
ลุงสุขเพราะเคยไปอยูไปกินที่บานยายเพิ่มตาบัวแมและพอของลุงสุขในสมัยที่มาอยูใหมๆ  ลุง
เขาก็เปรียบเสมือนเปนพ่ีนองกัน” จึงทําใหพวกเราไมพอใจและไปมาหาสูกันนอยลง 

ปลายป พ.ศ. 2534  ตอนเย็นๆ เสือเดินไปเดินมาที่ขางๆ สถานีอนามัยฉันถามวา “ มา
ทําอะไร”  เสือก็พูดจาไมสุภาพและตัดพอตอวากัน  เสือขูจะยิงฉันใหตาย  จนทําใหฉันตองพูด
กับลุงสุขวา  เสือไดปองรายถาหากฉันถูกทํารายหรือถูกฆาคงเปนเสือ  ฉันจึงไปแจงเจาหนาที่
ตํารวจเอาไว    

เหตุการณครั้งน้ีครูพิณและฉันมีความโกรธมาก  ทําใหสองครอบครัวเริ่มมีอคติตอกัน 
และมีความระแวงตอกันและกันมากยิ่งขึ้น ไมมีการไปมาหาสูซ่ึงกันและกันและความสัมพันธจึง
แทบจะไมหลงเหลืออยูอีกแลว   

เหตุการณเกดิขึ้นซํ้าแลวซํ้าเลา ทําใหปาชื่นเธอมีความไมสบายใจยิง่ขึ้นทุกวันเพ่ิมความ
เปนทุกขใจใหเธอเปนหลายเทา   ลูกชายของเธอทําใหเธอหันหนาไปหาใครไมไดอีกแลว  เพ่ือน
บานก็หมางเมิน  มองหนากันก็ไมสนิทใจ  หากเจ็บไขไดปวยก็ไมรูวาจะหันไปพ่ึงใคร   

 

ร้ัวบาน:  พรมแดนปดก้ันมิตรภาพ 

          ครูพิณและฉันจึงพากันหาวิธีปองกันไปขางหนาดีกวาเพราะกลัวจะถูกขโมยทรัพยสิน
อยางอ่ืนซ้ําอีก   จึงตัดสินใจกอสรางรั้วลวดหนามลอมรอบบริเวณบาน   โดยใชเสาทําดวย              
ปูนซิเมนตขนาดกวาง 5 น้ิว สูง  2 เมตรวางระยะหาง  1  เมตร  50 เซนติเมตรโดยใชลวด
หนามลอมเปนชวงๆ ระยะหางระหวางชวง  30 เซนติเมตร  จํานวนชวงของลวดหนามมี 5 ชวง
กั้นระหวางบานลุงสุข   เดินไปมาหากันไมได ตองเดินออมไปทางบานนาเป  ถึงจะเดินออกไปสู
ถนนใหญได   และทําใหไมคอยคบหาสมาคมกันเหมือนแตกอน  หรือมีบางแตนอยมาก จะ
พูดคุยกันเปนบางโอกาสเทานั้น       
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          ปาชื่นจึงรูสึกวาเหมือนครอบครัวของเธอ ถูกตัดขาดจากสังคมภายนอก  เธอจึงยิ่งมี
ความโศกเศราเสียใจเปนอยางมาก  มีนัยนตาที่เศราหมอง แววตาขุนมัว  หมองคล้ํา  เหมอลอย  
หูแวว  พูดอยูคนเดียวเหมือนคนคิดหนัก   

 

เถาแกรถไถ:  การสรางเครือขายมิตรภาพ 

         ในชวงป พ.ศ. 2540 ไดมีเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหมเขามามีสวนในการชวยทุน
แรงในการประกอบอาชีพของเกษตรกร  จากเดิมเคยใชควายไถ กจ็ะเปลี่ยนมาเปนเครื่องจักร
เพ่ือชวยทุนแรง  

ในชวงเวลานัน้ราวปลายป พ.ศ. 2540  ราคาวัวและควายสูงขึ้น  ลุงสุขก็ไดตัดสินใจขาย
วัวเพ่ือนําเงินมาซื้อรถแทรกเตอร ลุงสุขเปนเถาแกรถไถคันแรกของหมูบานเพื่อรับเหมาใน
หมูบานและหมูบานใกลเคียงในเขตตําบลและนอกตําบลจึงถูกชาวบานเขาเรียกขานในนามวา
“เถาแกรถไถ”(รถแทรกเตอร) ทําใหครอบครัวของลุงสุขหารายไดเปนกอบเปนกําและสราง
ฐานะลุงสขุใหดีขึ้นเรื่อยๆจึงมีคนรูจักยอมรับ ใหความเคารพนับถือลงุสุขและครอบครัวเปนอยาง
มาก ลุงสุขมีเครือขายลูกคาไถไรออยมากขึ้น 

หากเวลาชาวบานขัดสน ก็จะไปกูเงินดอกกับลุงสุขไปกอนหรือเวลาชาวบานไปกูเงิน
ดอกกับเถาแกจายเงินดอกในหมูบาน  ชาวบานก็จะใหลุงสุขไปค้ําประกันใหเถาแกจายเงินดอก
จึงจะยอมใหกูยืมเงิน  ลุงสุขเปนคนทีมี่เครดิตดีมากเพราะเปนคนมีฐานะดีคนหนึ่งในหมูบาน   
ลุงสุขจึงมีเพ่ือนมากมาย  และมีเพ่ือนสนทิมิตรสหาย  หรือเรียกวาเสี่ยว20 ลุงสุขมีเสี่ยวที่อยูตาม
หมูบานอ่ืนอีกหลายคน 
 

ลุงสิงหบานนายอเปนเสี่ยวกันตอนที่ไปรับเหมาไถไรออยในหมูบาน ลุงสิงหเขาเปนคนมี
คนรูจักมักคุนและมีคนยอมรับในชุมชนเปนกรรมการหมูบานมีคนนับถือยําเกรงและมีญาติพ่ีนอง
มากมายลุงสิงหจึงชวยลุงสขุเปนคนชวยหาสาขา21 ไถไรออย พอลุงสุขไดออกเดินสายรับเหมา
ไถไรตามตามหมูบานตางๆ  ลุงไดพบปะผูคนมากขึ้น  

 
  

                                                 
20   เส่ียวหมายถึงคนที่ลุงสุขไปสนิทสนมเวลาไปที่หมูบานอื่น ก็จะไปนอนที่บานเสี่ยวจะชวยติดตอหารับเหมา 
     งาน ไถไรออยใหลุงสุข เวลาชาวบานในหมูบานคางจายคาจางไถเสี่ยวก็จะชวยทวงถามให ลุงสุขก็จะ 
     บริการเสี่ยวในราคาพิเศษ เชนเวลาไปไถไรออยใหเส่ียวก็จะคิดราคากันเองแคไรละ 100 บาท  ซึ่งปกติถา   
     ไถใหคนอื่นไรละ 200 บาท หรือหากมีขอมูลอื่นๆ ก็จะแจงใหทราบผานเสี่ยว  
21   หาสาขา หรือ เปนขา  หมายถึง คอยจับจองเปนสาขาเวลาจะไถไรออยก็จะไมวาจางคนอื่นจะวาจางแต  
     ขาของตนคือลุงสุขเทานั้น 
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           หลังเลิกงานรับเหมาไถไรออยลุงสุขก็จะพบปะสังสรรคกับเพ่ือนบานและลกูคาเพื่อสราง
เครือขายกับลกูคาหรือชาวบานที่รับบริการเหมารถไถไปไถไร  เลี้ยงเหลายาปลาปงกินกันอ่ิม
หนําสําราญเกือบทุกวัน  การพบปะสังสรรคกับเพ่ือนฝงู  คนบานใกลเรือนเคียง เลี้ยงเหลาเลี้ยง
อาหารเพื่อนบานอยูบอย ๆ จึงทําใหมีคนรักใครชอบคอมากมาย  จึงทําใหเริ่มม่ีผูหญิงมาติดพัน
เรื่อยๆ  และเริ่มมีการพนันเขามาพัวพัน 

           ประมาณป พ.ศ. 2543 ลุงสุขสังสรรคมากเกินไปจนเมาและกลับบานค่ํามืด ฉันไดยิน
เสียงดุดาวากลาวและตบตีกัน   มีเสียงพูดขึ้นมาวา “ เอาปนมา  เอาปนมา  กูจะฆามันตายให
หมดไมตองอยูในโลกนี้เลย   เอาโซมาลามมันไว”   เสียงทุบขาวของเครื่องใชดังโครมๆ  

           ดูเหมือนวามีการตอสูกัน  แลวฉันก็ไดยินเสียงรองไหดังโหยหวนของผูหญิง อีกทั้ง
เสียงเด็กผูชายก็รองไหระงม อีกสักพักไดยินเสียงปน ปง ปง ปง ดังขึ้น ฉันนั่งฟงและหาที่หลบ
อยูที่บานเพราะกลัวปลายกระบอกปนจะหันมาทางบานของฉันและกลัวจะโดนลูกหลงไปดวย 
เหตุการณเชนน้ีเกิดขึ้นอยูเปนประจํา ทุกคนไดยินเสียงอึกทึกครึกโครมอยูเปนประจํา  จนชินชา
เสียแลวและพูดเปนเสียงเดียวกัน   “อีกแลวครอบครัวนี้อีกแลว” 

        มีบางวันพอมีเวลาวางก็เริ่มมีการพนันเขามาพัวพัน  จึงทําใหเริ่มม่ีผูหญิงมาติดพันเรื่อยๆ   

ลุงสุขจะไปเลนมวยตูและเลนโบกไพไฮโลก็จะมีผูหญิงในวงพนันมาตดิพันหลอกเอาเงินไปมาก
พอสมควร  เชน “ เจือ ”เปนหญิงที่มีสามีอยูแลวแตก็ยังมาติดพันกับลุงสุขไปมาหาสูกันไปไหน
มาไหนดวยกันอยูบอย ๆ  บางครั้งก็พากันไปพักคางที่อ่ืน  สามีเธอก็ไมวาอะไรเพราะกลัวลุงสขุ
จะทํารายได ทําใหปาชื่นคิดมากและมีความทุกขใจอยูตลอดเวลา เธอไดแตคอยเฝาตามหาอยู
เปนประจํา นับวันยิ่งรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ปาชื่นไมรูจะปรึกษาใครดี บางวันเธอก็จะมาพึ่งฉัน
ระบายความทุกข  พรอมทั้งขอยานอนหลับ ยาวติามนิ  และยาแกปวด ไปกินอยูเปนประจํา 
 

ความรุนแรงในครอบครัว:  เร่ืองธรรมดาของชาวบาน 

ครอบครัวลุงสุขกับเสียงทุบตีกัน   มีเสียงปนยิงขึ้นฟา  เกิดขึ้นอยูบอย ๆ เหตุการณ
เชนนี้ ไมได มี เพียงครั้ ง เ ดียว  แตจะมีเกือบทุกสัปดาหหรือวันเวนวันและเกือบทุกวัน  
เปรียบเสมือนเปนเสียงที่ปกติ  และเปนสัญลักษณวาเสียงนี้ใชเลยเสียงของครอบครัวลุงสุข  
ชาวบานในละแวกนั้นเขาจะรูกัน  เหมือนวาเปนเรื่องปกติธรรมดาของครอบครัวไปเสียแลว   

ถาวันไหนไมไดยินถือวาเปนเรื่องผิดปกติ  ชาวบานคนรอบขาง และคนในชุมชนมองวา
มันเปนเรื่องธรรมดาเปนเรื่องของครอบครัวของลุงสุข   เราคนนอกไมตองเขาไปยุง  ลุงสุขชอบ
พูดขูคนที่ไปยุงเกี่ยววา  “ เร่ืองภายในครอบครัวไมตองเขามายุง คนอ่ืนไมเก่ียว” 
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ชาวบานหรือแมแตญาติพ่ีนองของลุงสุขเอง   เชนปาแนง   หรือพ่ีแตง นาเป   จะเขาไป
หาม ก็ถูกดาและถูกทํารายกลับมา   ก็เลยไมมีใครเขาไปชวยเหลือเลย   ชุมชนก็ไมใหการ
ชวยเหลือใด ๆ  “ปลอยไป ปลอยไปไมใชเรื่องของเราไมควรเขาไปใกลเดี๋ยวโดนลูกหลง”  
เหมือนวาถาเกี่ยวกับครอบครัวนี้แลว คนอ่ืนๆ จะรูสึกวานารําคาญ นากลัว อันตราย ไมอยาก
พูดถึงไมอยากสนใจและไมอยากใหความชวยเหลือ    

นาเป เลาวา ดวยความเปนจริงแลวดวยความเปนญาติพ่ีนองกัน  นาเปก็ยังหวงพ่ีชาย  
แตก็ไมกลาเขาไปยุง  จึงไดแตแอบยืนดูอยูที่หนาตางบานของตน (ปดไฟใหหมด) เพ่ือเฝาดู
เหตุการณ  ถามีอะไรรุนแรงมากก็จะไดเขาไปชวยเหลือ  หากเล็กนอยก็จะคอยดูอยูหางๆ  
นาเปทําเชนอยูเปนประจําทุกครั้งที่เกิดเรื่องรุนแรงขึ้น  
           ชุมชนเองก็ไมใหความรวมมือ  ถูกปลอยปะละเลยไปในที่สุด  ถึงแมวาเกิดเหตุการณ            
ที่รุนแรงในครอบครัวของลุงสุข   ก็ไมมีใครสนใจใยดีไมใหความชวยเหลือแตอยางใด   มองวา
เปนเรื่องปกติธรรมดาปลอยไวเด๋ียวดีเอง   เปนเรื่องของ “ ผัวเมียคนนอกไมตองเขาไปยุง” 
 
ความรุนแรงในครอบครัว: ความชินชาและนากลัวของคนรอบขาง 
            “ เบล “ ลูกสาวคนเล็กของ “ นาเป “ อายุประมาณ  21 ป ผูเห็นเหตุการณอยูเปน
ประจําเลาใหฟงวา  จากเหตุการณรุนแรงในครอบครัวลุงสุข  ทําใหเธอเริ่มรูสึกวามันเปนเรื่อง
ธรรมดา  จากความรุนแรงที่มีผูคนสนใจ  เอาใจใส  อยากเขาไปชวยพูดคุย  ไกลเกลี่ย   ทุกครั้ง
ที่เธอเห็นเหตุการณ   ลุงสุขจะเปนคนที่ทําใชกําลังมากกวาใชเหตุผล  ใชกําลังตัดสินปญหาไมมี
เหตุผล  ไมรับฟงความคิดเห็นของคนรอบขาง   และเธอจะไดยินลุงสุขชอบพูดตลอดเวลาเมื่อ
เกิดเรื่องรุนแรงขึ้น “ อยามายุงกับเรื่องครอบครัวของกู เรื่องของใครของมัน  ครอบครัว
ของกูกูดูแลเองได “ และบางครั้งเธอเลาวาเหตุการณที่เธอไดพบเห็นมันรุนแรงมากเหลือเกิน
จนทําใหทนดูไมได   ตองเขาไปหามแตเธอก็กลับโดนลูกหลง  แมแตพอของเธอผูเปนนองชาย
หวังดีเขาไปหามก็โดนตหัีว  จึงทําใหทุกคนไมคอยอยากเขาไปยุง 
           “ เบล “ เองบางครั้งก็ไดแตแอบดูเหตุการณอยูหาง ๆ  ถาเกิดเปนตอนกลางวันหากได
ยินเสียงดุดาทุบตีกัน  ก็จะแกลงทําเปนไมสนใจ  แกลงทําอะไรกลบเกลื่อนเหมือนไมมีอะไร   ไม
สนใจ  แตแทจริงแลวก็แอบเฝาดูเหตุการณอยูตลอดเวลา   
           แตถาเปนตอนกลางคืนเธอและแมก็ตองปดไปใหหมดทุกดวงใหมืด  ใหดูเหมือนวา             
ทุกคนนอนหลับหมดแลว   แตที่จริงแลวทุกคนในครอบครัวของเธอนอนไมหลับเลย โดยเฉพาะ
พอของเธอแลวยิ่งเปนหวงมาก  ตองยืนดูเหตุการณที่หนาตางบานของตนเอง  ไมยอมหลับนอน  
เผื่ออยางไรจะไดชวยเหลือไดทันเวลา   เปนแบบนี้อยูเรื่อยจนกวาเหตุการณจะสงบลง  ทุกคน
จึงจะเขานอน  เธอบอกวา “เหตุการณอยางนี้เกิดขึ้นเปนประจําทําใหเกิดความชินชาไปเสียแลว” 
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            ดังนั้นเม่ือทุกคนที่อยูรอบขางรูนิสัยของลุงสุขแลว   ก็ไมมีใครกลาเขาไปยุงเกี่ยวกับ
ครอบครัวของลุง  ทุกคนพูดเปนเสียงเดียวกันวา “ เอาอีกแลวครอบครัวน้ี  ชางมันเรื่องของ
ภายในครอบครัวเขา เราเปนคนนอกไมใชคนใน  ไมควรเขาไปยุง เร่ืองของเขาใหเขาแกไข
กันเอง  ฉันเองไดยินเบลเธอพูดออกมาวาตอนนั้นเม่ือเกิดเหตุการณรุนแรงขึ้นทีไร    เธอจะกลัว
มากไมกลาแมแตเหลียวมองไปที่บานของลุงสุขเลย 
            สวนครอบครัวของฉันก็มีความกลัวเม่ือเกิดเหตุการณรุนแรงขึ้นเพราะไมทราบวาหาก
มีการทะเลาะทุบตีกันขึ้น ถึงขั้นใชปนยิงตอสูกันขึ้นมาก็อดไมไดที่จะคิดวาถาหากเกิดหันปลาย
กระบอกปนมาทางบานเราอาจโดนลูกหลงได   ทําใหเกิดความหวาดระแวงและตื่นตระหนก
ตกใจอยูบอย ๆ   คิดวาถาหากมีการตายเกิดขึ้นก็ยิ่งทําใหนากลัวมากขึ้น  
  

ความรุนแรง: เร่ืองไมธรรมดาในครอบครัว 

เม่ือลุงสุขมีสาขาจางเหมาไถไรออยมากขึ้น  จึงตองให เสือ ไปชวยไถอีกแรง  และบาง
วันตองทํางานไถทั้งวันทั้งคืน  เพ่ือเรงใหทันกับความตองการของผูวาจาง เม่ือไดรับคาจางไถไร
มาเสือก็จะขโมยเงินคาจาง เอาไปซื้อเหลาเลี้ยงเพ่ือนวัยรุนดวยกันตามงานวัด จนมีพรรคพวก
มากมาย  เม่ือพูดถึงเสือใคร ๆ ก็รูจักและเกรงกลวับารมีของเสือ  วยัรุนหมูบานใกลเคยีงก็ยงั
เกรงกลัวอิทธพิลของเสือ 

“ นาง ”และ“ นาหยาด “ แมของเธอเลาวามีอยูครั้งหน่ึงเสือและเพื่อน ๆ พากินเหลา
จนเมาแลวทะเลาะวิวาทกัน  เสือติดยาเสพติดดมสารระเหย(ทินเนอร)  และอาละวาดลุงสุขและ
ปาชื่นเปนประจํา  เพ่ือขอเงินไปซื้อยามาเสพและลุงสุขทนความวุนวายไมไหวจึงแจงเจาหนาที่
ตํารวจมาจับเสือที่บาน  ขณะที่เสือกําลังดมทินเนอรอยู   และขอใหตํารวจเพิ่มขอหาอีกหนึ่ง
กระทงวามียาบาไวในครอบครอง  จํานวน  2 เม็ด   จึงทําใหเสือถูกจําคุกประมาณ  3  เดือน   
(ที่ทําแบบนี้เพราะรําคาญหรือสรางปญหาและเบื่อหนายที่เสือเปนคนเกเรตองการใหไปพนๆไม
อยากเห็นหนา)  พวกเธอยังเลาวาลุงสุขและปาชื่นเคยคิดแมกระทั่งเอายาพิษกรอกปากเสือ
เพ่ือใหตายใหรูแลวรูรอดไปเลย   

พอเสือกลับออกมาจาคุกก็ยังไมเวนที่จะกินเมาอาละวาดผูคนอยูเปนประจํา  ตํารวจเขา
ไปหามก็เกิดเหตุตอสูกับตํารวจรุนแรง  จนเสือตองถูกเจาหนาที่ตํารวจจับดําเนินคดีโทษจําคุก 3 
เดือนอีกครั้ง   ลุงสุขตองไปเจรจากับเจาหนาที่ตํารวจ เพ่ือประกันตัวออกมาเสียเงินเสียทอง   
ตั้ง 15,000 บาท  เพ่ือรอคําพิพากษา  และเม่ือศาลเรียกใหไปรายงานตัวเสือก็ไมไปตามนัดตอง
ถูกจําคุกอีก 1 เดือน เขาออกคุกเปนวาเลน   

ทําใหปาชื่นเครียดจัดมีอาการเหมอลอย กินขาวไมได นอนไมหลับ รางกายซูบผอมไมมี
เรี่ยวไมมีแรง  วิงเวียนหนามืด  รอนวูบวาบเปนลมอยูประจํา  และทําใหหาหนทางแกไขปญหา
ไมได   จนมีอยูครั้งหน่ึงที่ปาชื่นบนกับนางวาลุงสุขและปาชื่นชวนกันกรอกยาพิษกินใหตายไป
หมดทั้งครอบครัวใหหมดเวรหมดกรรมไปเลย   แตในที่สุดก็ทําไมได 
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จากการที่เสือทําใหปาชื่นหนักใจแลวยังไมพอ   ยังมีเหตุการณอ่ืนอีกเกิดขึ้นซ้ําๆอีก
มากมาย  เชนเม่ือประมาณเดือนเมษายน ป พ.ศ. 2545 ปาชื่นไดใหหลานสาวชื่อ นาง ลูกสาว
ของนาเป   ปาชื่นพูดวา “นางพาปาไปตามลุงสุขหนอยซิ” นางก็ขับรถมอเตอรไซดไปตาม  
ที่บานนาแกวหางจากหมูบานนี้   ไปอีกประมาณ  4 กิโลเมตร พอไปถึงพบลุงน่ังคลอเคลียกับ
ผูหญิงอ่ืนและกินเหลาเมากัน  ปาชื่นพูดวา  “ กลับบานเด๋ียวนี้ “ พูดเสร็จก็กลับพรอมนาง   

พอลุงสุขกลับมาถึงบานตอนเย็น ฉันก็ไดยินเสียงดุดาดังลั่น ตบตีกันอยางรุนแรงเสียง
ดังโครมโครมสนั่นหวั่นไหว   พอดีเสือก็กินเหลาเมากลับมาจากในหมูบานมาพบเขา   ก็ทะเลาะ
กับลุงสุขอีกคนฉันไดยินเสียงพูดขึ้นมาวา “เอาโซมาเอาโซมาเอามาลามมันไวอยาใหไปไหน 
กูจะฆามันใหตายหมดทุกคน”  แลวก็มีเสียงปนยิงขึ้นฟาเสียง ปง  ปง  ปง  เสียงรองของปา
ชื่นดังกริ๊ดขึ้นมาอยางแรงและรองไหฮือ ฮือ นําความตื่นตกใจและหวาดกลัวมาสูคนที่อยูรอบขาง 

บางวันลุงสุขก็จะทะเลาะดุดากับเมีย  และบางวันก็ตีลูกชายอยูบอย ๆ  บางวันลูกชาย  
ก็ตีพอ   ลุงสุขลามโซเสือไวใตถุนบานใหยุงกัดจนถึงวันรุงขึ้นจึงปลอย  ลุงสุขมักจะลามโซเสือ
อยูหลายครั้งจนนับไมถวน  แตไมมีใครกลาเขาไปชวยเหลือเพราะกลัวถูกดาและโดนลูกหลง   

และมีหลายครั้งที่ปาชื่นพาเสือมาเย็บแผลที่สถานีอนามัยเพราะถูกตหัีวแตก   ที่เกิดจาก
การทะเลาะกนัของพอลูกคูน้ี  หรือพาเสือมาทําแผลเพราะเสือเมาเหลาแลวขี่รถมอเตอรไซดไป
ชนตนไม ปาชื่นเธอจึงชอบมาหาฉันที่สถานีอนามัยบอกวานอนไมหลับ  ปวดศีรษะ  ปวดเม่ือย
ตามรางกายและวิงเวียนหนามืดเหมือนจะเปนลมมีอาการเชนนี้อยูเปนประจํา    

ฉันมักจะบอกวา “ ปาอยาคิดมากนะคะตองพักผอนมาก ๆ มันอันตราย“ ฉันไมได
ซักถามและใหคําปรึกษาอะไรไปมากกวานี้   แลวฉนัก็จะจายยาพาราเซตามอล   ยาวิตามิน  
และยานอนหลับไปกินทุกครั้ง   ฉันไมไดตามลงไปเยีย่มเธอถึงที่บานเลยเพราะกลัวโดนลูกหลง   
และยังโกรธทีเ่สือที่ขูจะเอาปนยงิฉัน  ทั้งยังไมพอใจแจที่ขโมยลูกหมูไป 

 
 

จากเหตุการณที่ฉันไมคอยใหความสนใจกับการเจ็บปวยของปาชื่นมากนัก ทั้งที่
ตนเองก็มีหนาที่ตองดูแลสขุภาพอนามัยของผูปวย   พอจะวิเคราะหใหเห็นวาการที่
คนมีขอขัดแยงกันและมีอคติตอกันมากอน  ทําใหเกิดความไมใสใจใยดีกับคนคน
น้ันเทาที่ควร   หรือทําใหทําหนาที่ที่รับผดิชอบไดอยางมีความบกพรอง  โดยฉัน

ไมไดแยกเรื่องสวนตวักับเรือ่งงานออกจากกัน    เหมือนที่ฉันไดแสดงออกมากับปา
ชื่นในตอนนั้น  ซ่ึงแทจริงแลวงานกับเรื่องสวนตวัตองแยกออกจากกันใหได 

         การที่เราไปมีอคติวาอีกฝายหนึ่งไมดี เราอาจจะมองคนนั้นแตในแงไมดี  ทั้งที่
แงดีของเขาก็ยังมีอยูแตมักจะมองไมเห็นและถูกมองขามอยูเสมอ  การมีอคติจึง
สงผลตอการรับรูเปนอยางยิ่ง   เรามักพบอคติ  เม่ือเรามีความรูสึกระแวงไมวาจะ
กับใครก็ตาม  การรับรูน้ันถูกปรุงแตงขึ้นมาทันที   การรับรูน้ีก็จะเปลี่ยนไปเกิดเปน
อคติขึ้นมาแทนที่     
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อยูมาอีกไมนานปาชื่นก็กลบัมาหาฉันใหม ขอรับยาอีกเปนประจําเธอมีอาการเหมอลอย  

สายตาซึมเศรา  เดินชาๆ พูดดวยก็ไมคอยไดยิน   ใจลอย   เหมือนคนอมทุกขไวในใจ   จนมี
บางครั้งฉันเคยแนะนําใหปาชื่นไปตรวจที่โรงพยาบาลจิตเวช  ในตางจังหวัดเพราะคิดวาเปน
อาการของโรคทางจิตเวชแนนอน 

ประมาณกลางป พ.ศ.2545  เสือเมาเหลาทะเลาะกับเพ่ือน  แจพ่ีชายไปหาม  แจกับเสือ
ทะเลาะกันจนทุบตีกันจนเสอืหัวแตก ทําใหเสือเก็บความแคนเอาไว แลวเสือก็เอาปนยิงแจจน
กระสุนฝงในทีช่ายโครง  2 นัด   ทําใหตองเขารับการผาตัดที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดโดยดวน  
และนอนรักษาอยูโรงพยาบาลถึง  2  สัปดาห  ปาชื่นเฝาลูกชายไปดวยความไมสบายใจ  เปนพ่ี
เปนนองคลานตามกันมาแท ๆ ยังฆากันได  พอแจออกจากโรงพยาบาล   เสือและแจก็จะ
ทะเลาะบาดหมางใจกันอยูบอย ๆ  จนในที่สุดแจทนอยูไมได  ทําใหแจตองแยกตัวออกไปสราง
บานอีกหลังหน่ึงในหมูบานใกลกัน 

ทําใหปาชื่นมีความทุกขและเสียใจเปนอยางมาก ตนเองเปนแมแทๆ ก็ไมมีอํานาจไป
หามปรามลูกๆ ของตัวเองไมใหทะเลาะกันได   ปาชื่นมาหาฉันที่อนามัยเพ่ือขอรับยาแกปวด
และยานอนหลับไปกินเปนประจํา  เธอมีสีหนาที่อิดโรยดวงตาลึกโบ  เหมือนคนอดหลับอดนอน  
เธอเดินชา ๆ  ไมมีชีวิตชีวา  ไมมีเร่ียวไมมีแรง เหมือนคนหมดอาลัยตายอยาก  เห็นแลวฉันเอง        
ก็อดเวทนาสงสารเธอไมได   

หลังจากแจกลับบานมาอีกไมถึงสองเดือน   เหตุการณก็ไมไดลุเลาลงเลย  ยิ่งทวีความ
รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ  เสือเมาเหลามาทะเลาะกับลุงสุขทุบตีกัน  ทําลายขาวของแตกกระจายทํา
ใหกระจกบาดที่แขนลุงสุข  แผลลึกมากเลือดไหลไมหยุดมาหาฉันที่สถานีอนามัย 

ปาชื่นรองไห   ลุงสุขก็รองเชนกัน  ฉันไปตามนาเป และปาแนงใหพาลุงสุขไป
โรงพยาบาล    เพราะแผลสาหัส   เย็บไมได   ตองรีบสงโรงพยาบาลดวน เน่ืองจากสมัยน้ันยัง
ไมมีรถสงผูปวย EMS ฉันขอรองปาแนงและญาติ ๆ ของลุงสุขใหพาไปโรงพยาบาล แตญาติ ๆ 
ไมสนใจและไมยอมพาไปโรงพยาบาล ตางแยกยายกันกลับบานหมด 

ฉันในฐานะเจาหนาที่จึงไปจางเหมารถในหมูบานที่ลุงสุขเคยไปรับเหมาไถไรออยให  
“ชม”  พาลุงสุขไปโรงพยาบาลพรอมกับเสือและปาชื่นไปเปนเพ่ือน    เพราะไมมีใครไปดวย                     
ลุงสุขนอนโรงพยาบาลในตัวอําเภอ  2 คืน    ในระหวางอยูโรงพยาบาล    ไมมีญาติไปเยี่ยม
แมแตคนเดียว   คนในชุมชนตัดญาติขาดมิตร   เหมือนวามีตัวคนเดียวไมมีใครเหลียวแล              
เปนคนไรญาติขาดมิตร   ปาชื่นเองก็ยิ่งทวีความทุกขใจมากขึ้นทุกที    หันหนาไปพ่ึงใครไมได
อีกแลว   ความทุกขทําไมจึงสุมทับถมมาที่ปาชื่นแตเพียงผูเดียว ทําใหเธอตองพ่ึงยานอนหลับ
มากขึ้นทุกที    

หลังจากเกิดเหตุการณในครั้งน้ัน ความรุนแรงในครอบครัวของปาชื่นก็ไมไดลดนอย
ถอยลงไปเลย  ซํ้ารายไปกวานั้น    ในชวงตนป พ.ศ. 2546 หลังปใหมไดเพียง 2 วัน   เสือก็ถูก
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เจาหนาที่ตํารวจจับยาบา ลุงสุขตองไปเจรจากับรองผูกํากับฯเพ่ือประกันตัวออกมาเอาเงินไป
จายประกันตวัออกมาอีกถึง 10,000  บาท และตองรอฟงคําพิพากษาตัดสินคดี 
 

ดวยความกลุมใจอยางมากของปาชื่น   ลุงสุขไปสังสรรคปใหมในหมูบาน  จึงทําใหเธอ
คิดฆาตวัตายโดยการผูกคอตาย แตดวยเธอไมกลาพอจึงไปซ้ือเหลาขาวมากนิเพ่ือทําใจใหกลา
กอน  เธอไดใชผาขาวมาไวผูกคอเอาไว  แตดวยความที่ไมเคยกินเหลามากอนเม่ือเธอกินเหลา
เขาไปแลวทําใหเมามาก  จึงทําใหเธอไมสามารถลุกขึ้นผูกคอกับขือ่บานได และบังเอิญลุงสุข
กลับบานมาพบเขาพอดี   จึงชวยชวีิตเธอเอาไวไดทันเวลา     

จึงทําใหปาชืน่จึงกลับมาหาฉันอีกดวยสหีนาที่อิดโรยดวงตาลึกโบ  เดินชาๆ เซไปเซมา 
ไมมีชีวิตชวีา ดูแลวเหมือนคนหมดอาลัยตายอยากอีกเชนเคย ฉนัก็ทําหนังสือสงตัวใหไปรกัษา
ตอที่โรงพยาบาลจิตเวช  แตฉันเองก็ไมไดไปติดตามดูวาปาชื่นไดไปโรงพยาบาลจิตเวชหรือไม
และไมไดเฝาระวังการคิดฆาตัวตายที่อาจจะเกิดขึ้นซํ้าไดอีก   

อยูมาวันหนึ่งราวปลายเดือนมิถุนายน  ป  2546  เวลาประมาณสามโมงเชา“ ตาชาย” 
ซ่ึงเปนญาติคนเกาคนแกของลุงสุขผูเห็นเหตุการณเลาวา เสือไดขอเงินจากปาชื่น  500 บาท   
เพ่ือเอาไปซื้อยาบา  เธอใหไปเสือก็ไปซื้อยาเสพในหมูบาน อีกสักพักก็กลับมาขอเงินอีก 500 
เสือกระชากคอเสื้อของปาชื่นเพ่ือขูเอาเงินใหได  เสือขู  “เอามาเอามาไมใหกูจะฆามึงตาย”  
ปาชื่นบอกวา  “ ไมมีใหไปหมดแลว “  เสือไมยอมยังพยายามขูจะเอาเงินใหจนได     

ลุงสุขมาพบเขาพอดีจึงแยกเสือออกจากปาชื่นพรอมเอาไมไลตีเสือ  พรอมทั้งดุดา
รุนแรง “ลูกชั่วลูกไมรักดี   หนีเด๋ียวนี้   เด๋ียวกูจะฆามึงใหตายหรอก”  เสือวิ่งหนีไปในหมูบาน  
และไมมีใครไปตามดูวาจะไปทางไหน   ลุงสุขหันบอกกับปาชื่นวา“ หนีไปหนีไปใหไกล” อีก
สักพักปาชื่นก็หนีไป   ไมไดมีใครสนใจตามไปดูวาเธอไปอยูที่ไหน     ซํ้ารายไปกวานั้นปาชื่นยัง
ไดทราบขาวจากทางสถานีตํารวจกอนที่เสือจะมาขูเอาเงินจากเธอเล็กนอยวา....  

เสือถูกคําพิพากษาใหจําคุก  1 ป   หวงเวลานั้นจึงทําใหเธออยูในหวงแหงความทุกข
ความกังวลอยางทวีคูณ  หาที่จะระบายก็ไมมี   บานใกลเรือนเคียงก็ไมสนใจใยดีตอเธออีกแลว 

ตอมาเมื่อเวลาประมาณเที่ยงวันของวันเดียวกัน ไดมีเหตุการณที่ไมมีใครคาดคิดก็เกิด
ขึ้นกับปาชื่น “ เตย ” หญิงในหมูบาน เธอไปเก็บเห็ดที่ปาละเมาะนอกหมูบาน   เธอไดยินเสียง
รองครวญครางอยูที่เถียงนาขางถนนกอนถึงปาที่เธอไปเก็บเห็ด  เธอไปพบรางของปาชื่นนอน
อยูในสภาพน้ําลายฟูมปากใกลหมดสติเต็มทน   อยูที่เถียงนาของลุงสุขซ่ึงอยูหางจากหมูบาน
ประมาณ  700 เมตร   มีกลิ่นของยาฟูริดานซึ่งปาชื่นเอาไวฉีดพริกที่เธอปลูกไวในสวน              
กลิ่นยาฆาแมลงเหม็นคลุงไปหมด 
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เตยรีบไปเรียกญาติๆ และชาวบาน  แลวชวยกันนํารางอันนาสงสาร  สงโรงพยาบาล
ประจําอําเภอ    แพทยทําการลางทองและสงไปรักษาตอยังโรงพยาบาลประจําจังหวัด   เธอได
แตนอนแนน่ิงไมรูสึกตัว พอมีลมหายใจอันแผวเบาเปนสัญญาณวายังไมสิ้นลม  ลูก ๆ และญาติ
ไมมีความหวังกับการรอดชีวิตของเธอ ไดแตภาวนาใหเกิดปาฏิหาริยขอใหรอดชีวิตจากวิกฤตนี้
ใหได  
           ปาชื่นไดแตนอนแนน่ิงอยูบนเตียงมีออกซิเจนชวยหายใจอยูตลอดเวลาบอกไมไดวา
แพทยจะชวยไดหรือไม  ทุกคนไดแตเฝารอวันที่เธอจะรอดชีวิตมาอยางมีความหวังนอยที่สุดแต
ก็ยังไมหมดหวัง ทุกคนที่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็คิดวาโอกาสรอดชีวิต  มีนอยมาก แพทยชวย
หายใจดวยออกซิเจนตลอดเวลา    

ชาวบานสวนใหญบอกวาถอดออกซิเจนออกเม่ือไรก็คงจะหมดหวัง ชาวบานและญาติๆ 
ก็จะโทษวาปาชื่นกินยาตายเพราะ  ลุงสุขกับเสือเพราะเธอคงทนทุกขทรมานกับความโหดราย
ทารุนจากสามีและลูกมานาน   ชาวบานพากันประณามและโทษสามีและลูกเสมอ “ผัวและลูก
ทําใหเธอฆาตัวตาย นาสงสารเหลือเกินแตก็ชวยไมได”    ในระหวางนั้นเองปาชื่นจึงไม
สามารถรับรูไดเลยวาตํารวจไดนําตัวเสือไปจําคุกที่เรือนจําประจําจังหวัดเปนเวลา  1 ป 

ความรุนแรงที่เรารูจักกันดี  มักพบเห็นแทบทุกวันตามสื่อ หนังสือพิมพ หรือวิทยุ
โทรทัศน เชน การใชกําลัง การชกตอย ตบตี การขมขืน หรือการฆากันตาย เปน ความรุนแรง
ทางตรง หรือ Direct Violence (ชัยวัฒน 2533) มีองคประกอบสําคัญคือ มีผูกระทําที่มีเจตนา
กอใหเกิดความรุนแรง มุงทํารายชีวิต ทรัพยสิน หรือจิตใจ (Galtung 1996)                      

หากกลาวในเชิงพฤติกรรม เปนปรากฏการณของการทํารายรางกายซึ่งรวมทั้งความ
รุนแรงที่ทํารายจิตใจดวย ทําใหศักยภาพของมนุษยสะดุดหยุดลงโดยยังไมถึงกาลอันสมควร 
(ชัยวัฒน 2539) เพราะการทํารายรางกายนั้น ทําใหเกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต และ
เกิดความทุกขทรมานทั้งทางรางกายและจิตใจ (โกมาตร และคณะ 2550) 

ในระหวางลูก ๆ และสามี   เฝาดูอาการของเธอในโรงพยาบาลนั้น เสือซ่ึงถูกจําคุกอยู              
เสือขออนุญาตผูคุมออกมาเยี่ยมแมที่โรงพยาบาล     เสือเลาใหลุงสุขฟงวา เขาฝน วาแมของ
เขาจะไมตายมีเขาและพอเปนคนชวยชีวิตแมเอาไวเอง   สองพอลูกเชื่อวาฝนนี้เปนจริงแนนอน
แมของเขาไมตายแนตองมีชีวิตรอดแนนอน  ทําใหทุกคนมีกําลังใจใหการเฝาดูอาการอยางเต็มที่ 
           ในระหวางที่ปาชื่นนอนรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาลในหองผูปวยหนักนั้น  พอลุงสุขมี
เวลาวางก็จะไปชวยเหลือญาติของผูปวยดวยกัน  ลุงสุขเลาวา  ญาติผูปวยเขาจะไมรูจักหอง
ตางๆ  ในโรงพยาบาล  โดยเฉพาะหองยา  ลุงสุขก็จะพาไปหรือบางครั้งลุงสุขก็จะเปนคนไปเอา
ยามาใหเอง   หรือบางวันลุงสุขก็จะชวยพยาบาลทําความสะอาดและชวยปูเตียงคนไข  ชวยเข็น
คนไขบางหรือชวยห้ิวถุงนํ้าเกลือบาง    พอตอนเชาๆ พยาบาลหรือพนักงานจะเรียกหาลุงสุข
เปนประจํา  
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ถาวันไหนหวยออกพยาบาลและญาติผูปวยก็จะถามหาลุงสุขกันใหญเลย พวกเขามักจะ
ถามลุงวา ” ลุง ๆ งวดนี้เลขเด็ดตัวไหน”  เพราะลุงสุขเขาเคยบอกหวยแลวถูกกันทั้งหองอยู
หลายครั้ง   ลุงสุขจึงเปนขวัญใจของพยาบาลตึก ICU และเปนขวัญใจของญาติๆ ผูปวยอีก
มากมาย ทําใหลุงสุขมีเพ่ือนคุยชวยเปนกําลังใจไดอีกแรง      

ลุงสุข  เลาใหฟงวา  มีญาติผูปวยคนหนึ่งชื่อ แกว สามีเขากินเหลาเมาแลวเกิดอุบัติเหตุ
อาการสาหัส  มารักษาอยูหอง ICU   อยูติดกันกับหองปาชื่น   บางวันเธอก็ชวนลุงไปเลี้ยงเบียร            
แกกลุมใจ   พอกลับมาโรงพยาบาลสามีเธอไดเสียชีวิตไปแลว    เธอเสียใจรองไห ลุงสุขก็ไดแต
ปลอบใจเธอ    

หลังจากที่เธอกลับไปอยูบานก็โทรศัพทมาคุยกับลุงสุขเปนประจํา      และชวนลุงสุขไป
อยูที่กรุงเทพฯดวยกันแตลุงบอกวา“ไมไปหรอกไมมีใครดูแลเมีย สงสารเธอใครจะดูแลให”  

ระหวางปาชื่นนอนรักษาอยูโรงพยาบาล   ชาวบาน  ญาติพ่ีนองก็จะไปเยี่ยมยามถามไถ
อาการปาชื่นอยูบอยๆ   เจกที่ทํางานอยูตางจังหวัด   ก็เทียวไปเทียวมา  สงเงินมาเปน
คาใชจายในการรักษาพยาบาลตลอดเวลา   ชาวบานและญาติที่ไปเยี่ยมก็ชวยกันคนละเล็กคน
ละนอย  ทําใหลุงมีความรูสึกวาตนเองมีคนใหความชวยเหลือดูแลมากขึ้น  เปนกําลังใจทําใหมี
ความหวังมากขึ้น 

ปาชื่นนอนรักษาอยูโรงพยาบาล  ประมาณ  3 สัปดาห เธอเริ่มรูสึกตัว เคลื่อนไหว
อวัยวะไดบางเล็กนอย   และลืมตาขึ้นมาไดบาง    ทุกคนดีใจมาก   ความหวังของญาติอาจจะ
เปนจริงได   เธอนอนรักษาอยูโรงพยาบาลตอประมาณ 2 เดือนครึ่ง   

ในระหวางที่นอนโรงพยาบาลชาวบานญาติพ่ีนองก็จะเทียวไปเย่ียมดูอาการและให
กําลังใจ เปนประจําอาการเริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ   แตก็ยังชวยเหลือตัวเองไมได    ลุงสุขตองเฝาดูแล
เธอตลอดเวลา   แพทยอนุญาตใหกลับไปบําบัดที่บานและนัดพบแพทยเปนระยะ    

ลุงสุขจึงตองรับหนาที่เปนคนดูแลปาชื่น   อาบนํ้า  เช็ดตัว  เช็ดน้ํามูก  นํ้าลาย   ลาง
หนาแปรงฟน   ปอนขาว  ปอนน้ํา ทุกวัน ๆ ละ  3 ครั้ง   เน่ืองจากชวงนั้นแจก็ไดยายออกไปอยู
บานของตนเอง    ลุงสุขใหการดูแลปาชื่นดวยความสนิทใจไมรังเกียจเดียดฉันท   ใหความรัก
ความอบอุน ทําใหปามีอาการดีขึ้น                   

และตอมาปาชื่นก็เริ่มพูดไดบางฟงรูเรื่องบางเปนบางคํา   คนอ่ืนๆ ฟงก็อาจจะไมคอย
เขาใจ  ฉันยังนึกแปลกใจวาลุงสุขเขาสื่อความหมายกับปาชื่นได   เชน  เวลามดกัดเธอก็จะ
แสดงอาการ    ลุงสุขก็รีบหาตัวมดที่กัดจนเจอ    

เธอเริ่มมีอาการดีขึ้นเรื่อย    แตก็ยังไมสามารถชวยเหลือตัวเองได     ทําใหลุงตองคอย
ดูแลเธอจะไปไหนมาไหนก็ไมได    และตองเฝาดูแลตลอดไป 
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ลุงสุขเลยตองหางเหินจากโลกภายนอก   ไมมีการคบหาสมาคมกับคนรอบขางเพ่ือน
สนิทมิตรสหาย   ไมไดไปกินเหลาเมายา    เลนไพ  ไฮโล  ตีไก  หรือไมไดพบปะสังสรรคกับ
เพ่ือนบานเหมือนดังแตกอนไดอีกแลว   ตองรับผิดชอบดูแลปาชื่นทุกวันเพราะมีกันแคน้ี  ลูก ๆ
ก็ไมอยูสักคน ทําใหลุงสุขไมมีเวลาไปรับเหมาไถไรออยไดอีกเลย ลุงสุขจึงใหแจไปทํางานแทน     
ชวงนั้นก็มีเถาแกรถไถเพ่ิมขึ้นมาอีกหลายคน    จึงทําใหรับงานไดนอยลงไปดวย   รายไดที่เคย
ไดรับก็หมดไปเรื่อย ๆ   ในที่สุดจึงลําบากและตองขายวัวควายทรัพยสินสิ่งของ   ตลอดจนรถไถ
ก็ตองขายไปอีกเชนกัน 

มนุษยเราทุกคนมีทั้งสวนดีและสวนไมดี  จะแตกตางกันก็ตรงที่ระดับความมากนอยของ
ความดีและความไมดีของแตละคน  แมผูไดชื่อวาโหดเห้ียมอํามหิต  ลึก ๆ แลวก็ตองมี
ความรูสึกรักหรือกรุณาอยู  การที่บางคนอาจจะดูเหมือนกับไมมีความเปนมนุษยเลยนั้น  อาจ
เพราะความเปนมนุษยของเขาถูกปกคลุมดวยอคติ  ความละโมบ ความปรารถนาในอํานาจหรือ
อุดมการณที่คับแคบ (ไพศาล 2533)  

คานธีเชื่อวาคนทุกคนมีศักยภาพที่จะรักและมีแนวโนมที่จะถูกสัมผัส (Touched)  และ
เปลี่ยนแปลงดวยอานุภาพแหงความรักและกรุณาไดทั้งน้ัน (Gandhi 1968) 
 

ความรุนแรงในครอบครัว  ไมไดเปนเรื่องเฉพาะเพียงในครอบครัวเทานั้น  หรือ
ไมไดเปนเรื่องของปจเจก  แตสวนหนึ่งทีมี่ผลตอความรุนแรงในครอบครัวคือผล
เน่ืองมาจากความรุนแรงทางวัฒนธรรม   ความรุนแรงทางตรงและความรุนแรงเชิง
โครงสราง  เชนในชุมชนมีวฒันธรรมความเปนนักเลง   หรือมีการติดยาบาของลูก  
ทําใหเปนตัวกอปญหาความรุนแรงตอพอและแม   การกินเหลาเลนการพนันของ
พอ   กอใหเกิดความรุนแรงในครอบครวัตอลูกและแม   และกอใหเกิดปญหาตอ

ชุมชนและตอสังคม 
              
 พอเหตุการณความขัดแยงและความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว  ผูคนสวน
ใหญมักจะคิดอยูเสมอวาเปนปญหาที่แกไขไมได  เพราะมองวาเปนปญหาเรื่องของปจเจก   และ
ไมมีงานศึกษาชิ้นไหนที่ผลการศึกษาออกมาในแนวที่แกไขปญหาไดเลย แตในสวนตอไปน้ีผู
ศึกษาจะแสดงใหเห็นวา   ความรุนแรงในครอบครัวไมไดเปนปญหาของปจเจก   และไมไดเปน
ปญหาที่แกไขไมได   ยังมีหนทางที่แกไขเยียวยาและคลี่คลายลงไดหากเงื่อนไขและสิ่งแวดลอม
ของความรุนแรงเปลี่ยนไป   และทุกฝายหันมาสนใจมีสวนเกี่ยวของและใหความสําคัญกับความ
รุนแรงนั้นอยางจริงจัง   เหตุการณจะเปนอยางไรฉันขอนําเสนอใหเห็นภาพในสวนที่ 3 ตอไป  
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สวนที่สาม: การเยียวยาความรุนแรงในครอบครัว 
 

เหตุการณที่เปลี่ยนแปลง  :  การเยียวยาความรุนแรงที่เปลี่ยนไป 
 ในที่สุดหลังจากที่เสือถูกจําคุกระยะเวลาหนึ่งปผานไป   เสือ  ก็พนโทษออกจากคุก
มา    เขาไดแตงงานกับ สาย  แลวมีลูกดวยกัน  1 คน เปนผูหญิง   ชื่อนองเมล    และเสือได
สรางบานอยูทางทิศตะวันออกบานลุงสุข   1 หลัง เสือชอบกินเหลาเมาอาละวาด มักดุดาทุบตี
เมียอยูบอยๆ    และทะเลาะกันเปนประจํา    ทําลายสิ่งของเครื่องใช    ขับรถมอเตอรไซดไป
ชนคนตองจายคาเสียหายใหคูกรณี    เปนหนี้เปนสินคนอ่ืน   จนในที่สุดทําใหเสือตองขายบาน
หลังที่กอสรางไวน้ันไป จึงตองพาเมียกลับเขามาอยูที่บานกับลุงสุขอีกครั้งหน่ึง        
           เน่ืองจากลุงสุขเองก็ตองใชเวลาในการดูแลปาชื่นอยูตลอดเวลา   ใหการดูแลอยางดี
ดวยความหวงใย    ลุงจึงไมมีเวลาไปหารายไดเพราะเธอชวยเหลือตนเองไมได   ทําใหรายได      
ที่เคยไดก็ขาดหดหายไป    จึงตองขายทรัพยสินที่มีอยูจนเกือบหมด   เพ่ือนําเงินมาใชจายใน
ครอบครัว   จนทําใหครอบครัวลําบากลง     เม่ือสภาพครอบครัวเปลี่ยนไป   เสือเองจึงตองไป
ทํางานตางจังหวัดพรอมกับสายเพื่อหาเงินมาชวยครอบครัวอีกแรง        
           ประมาณป พ.ศ. 2547 หลังจากฉันเลิกงานก็ไดเดินทางกลับบานและไดไปที่บานของ
ลุงสุข   สิ่งที่ฉันเห็นแลวสลดใจมากที่สดุในชวงเวลานั้นคือไดพบสภาพรางกายของหญิงวัยชรา  
ซอยผมสั้นสีขาวสลบัสีดําอายุราว 54 ปรางกายออนแรง สวมเสื้อคอกระเชาสีแดงลายดอกสีขาว   
สวมกางเกงขาสั้นสีดํา  นอนอยูบนที่นอนที่กางมุงครอบสีชมพูเกาๆ ครอบเอาไว    
            เธอนอนอยูเพียงคนเดียวในบานไมเห็นเดือนเห็นตะวัน    มีพัดลมเกาๆ เปดไวขาง
นอกมุง อยูขางๆ พัดลม มีวิทยุทรานซิสเตอร ซ่ึงกําลังเปดรายการขาวภาคค่ําของสถานีวิทยุ
แหงประเทศไทย  ซ่ึงลุงสุขจะเปดวิทยุไวเปนเพ่ือนปาชื่นตลอดเวลาเมื่อเขาออกจากบาน          
และเธอคนนั้นอยูในสภาพที่ชวยเหลือตัวเองไมไดเลย  พูดก็ฟงรูเรื่องบางไมรูเรื่องบาง    
             เวลาประมาณหนึ่ งทุม   ซ่ึ ง เปนเลยเวลารับประทานอาหารเย็นแลว  แต ดู
สภาพแวดลอมแลวประเมินไดเลยวาเธอยังไมมีรองรอยที่บงบอกวาไดรับประทานอาหารเย็น 
ฉันถามวา“ หิวไหมปา”  ปาชื่นตอบดวยน้ําเสียงที่ไมคอยชัดเจนเทาไรนักแตพอแปลไดวา “ไม
หิวหรอก ” แตฉันสังเกตดูโดยสายตาแลว    เธอมีอาการแสดงที่บงบอกไดวาหิวจนไสกิ่วอยู
แลว  ฉันเพงมองดูอยางนาสงสารและสังเกตเห็นมีนํ้าตาของเธอคลอและเศราอยางเห็นได
ชัดเจน            

ในทามกลางความซึมเศราฉันยังสังเกตเห็นวายังมีอีกบางสวนที่เธอแสดงถึงความรูสึก 
ดีใจสายตามีประกายวาวอยางเห็นไดชัด  ที่ยังมีฉันขึ้นไปเยี่ยม  ฉันรูสึกจากการที่มองเห็น
อาการที่เธอแสดงออกในชวงเวลานั้นวายังมีเพ่ือนบานมาเยี่ยมและใหกําลังใจไมไดถูกทอดทิ้ง
ไปเสียเลยทีเดียว 
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 และแลวอีกไมนาน   ประมาณเกือบสองทุม   เสียงรถมอเตอรไซดที่มีชายรางสูงใหญ
วัย  57  ปนุงกางเกงขาสั้นสวมเสื้อแขนยาวสีดําอยูในสภาพเปยกฝน  สวมหมวก   ผาขาวมา
มัดเอว  เขาขับรถมาจอดที่ใตถุนบานพรอมกับห้ิวถุงมีปลาชอนตัวเล็กๆ 1 ตัว พรอมดวย           
ผักพายหนึ่งกํา  ฉันถามชายชราผูน้ันวา“ลุงไปหาปลามาเหรอ“ ลุงเขาตอบวา “ ลุงไปหาปลา        
ไดแคตัวเดียวปลาไมคอยกินเบ็ดเพราะฝนมันตกหนัก “  ฉันไดยินเสียงหัวเราะกากๆดงัขึน้   
และเห็นรอยยิ้มอันสดใส  บงบอกวามีความสุขมาก  ของหญิงชราที่ชวยเหลือตัวเองไมได          
ฉันมองเห็นไดอยางชัดเจน    เสมือนวาคนที่เธอรอนานแสนนานไดมาหาเธอแลว       
           ลุงสุขรีบเดินเขาไปแลวเปดมุงเขาไปหาภรรยาของเขาและเปลงเสียงออกมาอยาง
นุมนวลวา  “เปนยังไงหิวขาวมากไหมหาปลาก็ไมคอยได   ไดปลาชอนตัวเดียว          
รอสักครูนะเดียวก็จะไดกินแลว   อดทนอีกหนอยนะ”  พูดไปพรอมกับเอ้ือมมือไปจับที่ตัว
ภรรยาอยางทะนุถนอม  และหยิบผามาหมให  แลวเขาก็เดินเขาไปในหองครัว     
           ลุงสุขใชมีดตัดรองเทาฟองน้ําเปนชิ้นเทาหัวแมมือเพ่ือเปนเชื้อไฟ  แลวจุดไมขีดไฟ            
กอไฟที่เตาเพื่อยางปลาตัวที่หามาได      ระหวางรอเขาก็นําขาวที่แชไวในหมอไปน่ึงที่เตาแกส    
แลวจึงนําพริกประมาณ 5 – 10 เม็ดมาโขลกเพื่อตําน้ําพริกจนละเอียดเหยาะนํ้าปลาลง
พอประมาณ   ฉันนั่งอยูขางๆปาชื่นไดกลิ่นปลาที่ยางอยูบนเตาไฟ   กลิ่นเริ่มหอมกรุน    ฉัน
เร่ิมไดยินเสียงดังจอก ๆ   พอเพงพิจารณาดู   เอะมันเปนเสียงทองของปาชื่นเขารองน่ันเอง   
คงหิวมากจริงๆ 

แลวอีกสักพักลุงสุขก็นําอาหารที่ทําเสร็จมาปอนภรรยาของเขา   สองมือของลุงสุข       
ปอนขาวไป   และลุงสุขก็พูดไปคุยไปหัวเราะไป    สักพักเธอก็สายหนาแสดงวาอ่ิมพอดี   ลุงสุข
ก็เอ้ือมมือหยิบเอาแกวนํ้าที่วางอยูขางๆ มาปอนเธอจนอิ่มหนําสําราญ   แลวก็หยิบไมจ้ิมฟนมา
บอกเธอวาอาปากขึ้นจะจ้ิมฟนให   เขาทําใหอยางนุมนวล    

หลังจากนั้นก็เช็ดตัวใหเปลี่ยนเสื้อผาตัวใหมเรียบรอย    เปดโทรทัศนใหดูขาวดูละคร
ตอไป   แลวนําเสื้อผาไปซักใหโดยไมรังเกียจ     ถาในขณะนั้นใครเห็นก็คงคิดวาเขาทั้งคูคงมี
ความสุขพอสมควร  แตในความรูสึกของสามีภรรยาคูน้ี   ไมมีใครสามารถหยั่งรูไดเลยวาใน
สภาพที่เปนอยูของเขานั้น   มีความรูสึกอยางไร   ความทุกขความยากหรือมีความสุขของทั้งคู
จะมีความหมายอยางไรนั้น    ไมมีใครอาจหยั่งรูไดเลย 
         ฉันเคยถามลุงสุขวา  “ แตกอนลุงมีเงินเยอะแยะเม่ือเทียบกับตอนนี้ลุงคิดอยางไร   ลุงสุข
เขาตอบวาลุงไมคิดอะไรแลว  มีอยางไรก็ใชอยางนั้นหมดแลวก็หมดไป ” ฉันถามตอ “ แลวกับ
ปาชื่น ลุงคิดจะหนีไปจากปาเขาหรือเปลาลุง”   ลุงสุขตอบวา  “ มันไมมีใครอีกแลวตองอยู
ดวยกัน  จนวันตายจากกันไปขางใดขางหนึ่ง   ไมรูวาใครจะตายกอนกันนะ”  
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ฉันรีบถามตอ  “ ทําไมลุงสุขไมหนี”     ลุงสุขตอบวา  “ ไมหนีหรอกชาวบานเขาจะ
นินทาเห็นมั้ย ตาโผนที่ทิ้งยายสาไปตอนเมียไมสบายชาวบานเขายังวาใหเลย “  ตาโผน
คือสามียายสาชายวัย  72  ปที่ภรรยาปวยเปนมะเร็งที่กระดูกแลวหนีไปบวชทั้ง ๆ ที่ไมเคยมี
เรื่องทะเลาะกันมากอนหนานี้    ทิ้งใหยายสาอยูคนเดียวไมมีใครดูแล   นองสาวของยายสาเปน
คนดูแลแทน  ลุงสุขเขาก็จะชอบพูดใหตาโผนบอย ๆ วา“พอเมียปวยแลวหนีไปไมมีความ
รับผิดชอบและไมมีความเปนลูกผูชายเลย   ยามเนาไมอยากเห็นยามเหม็นไมอยากดู  
คนแบบนี้ชาวบานเขาไมนับถือหรอก”   
            ฉันถามลุงสุขอีกวา  “ แลวทุกวันน้ีลุงกินเหลาหรือเปลา” ลุงบอกวา “ลุงเลิกแลว” 
ทําไมลุง “ลุงไมกินเฉยๆ  แตเพื่อนมาถาเขาขอกินเหลาลุงก็จะซื้อใหแตลุงจะไมกิน” ลุง
สุขชี้ใหดูขวดเหลาขาวที่เหลืออยูประมาณครึ่งขวดที่ตั้งแอบไวขางฝาบาน “น้ันไงหมีเขามาหา  
ลุงไปซื้อมาใหเขากิน  เขากินคนเดียวไมหมดลุงเลยเก็บเอาไวเวลาเขามาคราวหนาหรือ
มีใครมาหาลุงก็เอาใหเขากินอีก” ฉันรีบถามไป“ลุงเลิกเหลาไดยังไง”ลุงสุขตอบวา             
“อยากเลิกก็เลิกเลยมันอยูที่ใจ” ฉันถามตอวา“หากปาไมมีลุงจะกินเหลาไหมลุง” ลุงตอบ
วา  “ อยากกินก็กิน ไมอยากก็ไมกิน ”   
           ฉันถามลุงวา “แลวลุงจะมีเมียใหมไหมลุง“ ลุงตอบวา “ ปาชื่นแกบอกวาตอนนี้ปา
ยังไมตายดูแลกันไปกอน เวลาปาตายแลวคอยมีเมียใหม”  ลุงคิดยังไง “ลุงทิ้งปาไปไมได
หรอกกลัวเขาวาไมมีความรับผิดชอบ” เด๋ียวเสียชื่อนักเลงหมดเลย 
           ลุงสุขเลาใหฟงวา  สาวแมหมาย ที่ ชื่อ “ นัน “เปนคนหนาตาขี้ร้ิวขี้เหลตัวดํา  อวนและ
พูดติดอางผมสีแดงแซมดวยผมหงอกเล็กนอย  มาชอบลุงแตลุงไมสนหรอกถาเปนคนนี้   ลุงขอ
อยูคนเดียวไปตลอดชีวิตดีกวา เห็นวาแกแลวลุงก็เลือกเหมือนกัน     
          ลุงคิดวาผูหญิงลุงพอหาไดนะถาอยากมีเมียใหม“ แตลุงไมมีเมียใหมหรอกถาตราบ
ใดยังมีปาชื่นอยูสงสารแก   ทิ้งเมียพิการไปมันเสียศักดิ์ศรีนักเลง “ ฉันถามซ้ําอีก “ ถาปา
ไมมีลุงจะมีเมียใหมไหม” ลุงสุขตอบวา  “ ถาไมแกมากก็มีไมแน   ก็คนมันเคยดื้อเคยมี
แฟนเยอะก็ตองรักษาความเจาชูเอาไวหนอย “ ลุงเขาพูดไปหัวเราะไปยังแสดงใหเห็นวา
ยังไงก็ยังมีความเปนนักเลงอยูวันยังค่ํา    

ประมาณปลายป  พ.ศ. 2548 เสือกลับเปนคนที่ขยันทํางานมากขึ้นได   เขาไปทํางาน 
ตางจังหวัดหาเงินสงมาใหพอ    และเริ่มสรางบานใหมอีก  1 หลัง (แทนหลังเดิมที่เขาเคยขาย
ไปกอนไปทํางานตางจังหวัด) และยังสงเงินมาใหพอแมเขาเปนคาใชจายในครอบครัว ลุงสุขยงั
เคยเลาใหฟงวา เสือไปทํางานที่ตางจังหวัดเจานายจะยกใหเสือเปนหัวหนากลุมคนงาน  บางวัน
เสือก็จะซื้อหมูมาฆาแบงกันกินเลี้ยงสังสรรคกันอยูบอยๆ  
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           สงกรานตทุกปเสือก็จะขึ้นมาเยี่ยมบานเอาเงินมาสรางบานตอใหเสร็จ  เสือกลับบาน
ชวงสงกรานตเขาพูดกับแมวา  “ แม แม  ตอไปนี้ผมจะเปนคนแลวนะแม”  เสือก็จะ
ทําอาหารใหแมกิน  เช็ดตัว  เปลี่ยนเสื้อผาให   ทําใหปาชื่นมีความสุขมีสีหนายิ้มแยม   เบิกบาน  
ไมมีความกังวลใด ๆ เลย   
          ลุงสุขบอกวาเสือพูดกับลุงวาเสือไปนานแลวจะเก็บเงินซื้อรถยนตเรขายของเหมือนตอย
และสน  แลวเสือจะหาเงินขึ้นมาสรางบานใหเสร็จ   คนอ่ืนทําไดเสือก็ตองทําได  ลุงสุขพูดวา
สงสัยเสือเขาคงคิดไดแลว   เพราะโตขึ้นมากและเห็นคนอื่นเขาร่ํารวยไปมากมาย   ลงเห็นลูก
เปนอยางนี้ลุงก็ดีใจไปอีกเปาะหนึ่ง   ปาชื่นก็สบายใจมากยิ่งขึ้น   

สวนลุงสุขก็เปลี่ยนไปจากเดิมที่ชอบกินเหลา   เมาแลวอาละวาท ทุบตีภรรยา   ชอบมี
ผูหญิงมาติดพันหลอกเอาเงิน  กลับเปลี่ยนเปนคนที่ดูแลภรรยาเปนอยางดี   พฤติกรรมเดิมลุง
สุขเลิกกระทํา    ขยันทํามาหากิน    เลี้ยงหมู   เลี้ยงเปด  เลี้ยงไก  หาปูหาปลา  เพ่ือขายและ
เปนอาหารในครอบครัว   เพ่ือนบานไมไดยินเสียงทะเลาะทุบตีกันเหมือน  4 ป ที่ผานมาอีกเลย    
ลุงสุขจะหวงหาอาทรปาชื่น และใหความรักความเอ็นดูกับเธอเปนอยางดี  

เม่ือลุงสุขกลับตัวกลับใจแลว  ทุกคนก็ใหอภัย  ความขัดแยงที่เคยเกิดขึ้นมาตั้งแตกอนก็
ใหมันผานไป   คนที่อยูรอบขางไมวาจะเปนครูพิณ   ครอบครัวของนาเป   ชุมชนและสังคมที่อยู
รอบขางก็ใหอภัยไมถือโทษโกรธเคืองแตอยางใด   และทุกคนก็กลับมาใหการยอมรับ  ไปมา            
หาสูพบปะพูดคุยถามไถขาวคราวกับลุงสุขปาชื่นและคนในครอบครัวอีกเหมือนเดิม   

 

ครูพิณ : เปลีย่นความรุนแรงเปนมติรภาพในการเยียวยา 
ความสัมพันธระหวางครอบครัวของลุงสุข  กับครอบครัวของครูพิณก็เร่ิมกลับมาดีขึ้น    

อีกครั้ง   และเปนครอบครัวหน่ึงที่แสดงความมีนํ้าใจไมตรีกับครอบครัวของลงสุขโดยไมรังเกียจ  
และใหความสงสารที่เห็นรางกายของเธอพิการลืมเรื่องขัดแยงที่เคยมีตอกันมากอนไปหมด 
สนใจถามไถความเปนอยูเนืองนิตย   ไดขาวปลาอาหารก็เอาไปแบงปนซึ่งกันและกันจนเปนที่
เคยชินและหวงหาอาทรกันอยางไมเคยคาดคิดมากอน จนทําใหฉันเองก็แปลกใจอยูไมนอย  

 

ทลายรั้วลอมบาน: เปดพรมแดนปดก้ันความผูกพัน   
และแลวรั้วบานที่ครูพิณเคยสรางอยางม่ันคงมีลวดหนามปดกั้นระหวางครอบครัว                

ทั้งสองก็เริ่มลดลงทีละขั้น ๆ   ขั้นแรกครูพิณและลุงสุขจะชวยกันงัดตะปูที่ยึดลวดหนาม                  
เสนที่สามออกทั้งสองขาง   แลวปลดลวดหนามเสนที่สามออกพอใหเขาลอดไปมาหากันได                 
ทุกวัน  บางวันก็ไปกินขาวเชาบางกินขาวเย็นบาง 

ตอมาอีกสองเดือนพวกเขาเริ่มปลดลวดหนามเสนที่สี่และเสนที่หาออก  เวลาไปมาหาสู
กันก็จะขามไปโดยไมตองลอด     อยูมาอีกไมถึงเดือนลวดหนามที่เหลืออีกสองเสนก็ถูกปลดลง
ไปโดยไมรูตัวและมีไมกระดานหนึ่งแผนมาวางทับเสนลวดหนามเอาไว   เพราะเขากลัววาจะ
เปนอันตราย 
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พออีกตอมาอีกไมนานครูพิณบอกวาลวดหนามเอาใหลุงสุขเขาไปชั่งกิโลขายใหคนรับ

ซ้ือของเกาแลว    และในที่สุดทั้งคูก็พากันขุดเสาปูนที่ใชทํารั้วลวดหนามนั้นเอาออกไปจนหมด
ไมมีอะไรเหลืออยูเลย    เขาบอกวามันเกะกะไปมาไมสะดวก  และลุงสุขเขาก็เดินผานไปผานมา
ทุกวัน    ขี่รถมอเตอรไซดผานไปตลาดตอนเชา    

ทุกวันนี้ลูกหลานและชาวบานเวลาพวกเขาจะมาหาปาชื่นก็จะเดินลัดผานมาที่บานของ                 
ครูพิณกันหมดเลยเพราะมันใกลกวาเดินออมไปทางบานของนาเป  ครูพิณชอบพูดเสมอวา                  
“ทุกวันน้ีเรามีร้ัวเดินไดมีร้ัวพูดได  และมีร้ัวเฝาบานไดปกปองโจรขโมยได   คือลุงสุข  
เราปลอดภัยแลวรั้วบานก็ไมมีความหมายเทามีคนมาชวยเปนหูเปนตาให “ 

  ทุกวันนี้ครูพิณจะไปมาหาสูอยูเปนประจําชวยเหลือซ่ึงกันและกัน    เวลาครูพิณไป
อบรมลุงสุขก็ชวยเลี้ยงหมูเลี้ยงไกให  และดูแลความปลอดภัยบานใหอยูเสมอ   มีปู  ปลา  กุง
หอย  นก  หนู  ที่ลุงไปหามาไดก็จะเอามาแบงปนกันกินอยูเปนประจํา  บางวันก็พากันไปหา
ปลาดวยกัน   บางวันก็ไปตอนกเขาเนื่องจากลุงสุขมีความเชี่ยวชาญในการตอนก                       

   ครูพิณก็ไดเรียนรูภูมิปญญากับลุงสุขไปดวย  เทียวไปมาหาสูกินขาวดวยกับอยูเปน
ประจํา   ทําใหเกิดความผูกพันกันมากขึ้นทุกวันเปรียบเสมือนเปนญาติที่แทจริงกันเลยทีเดียว   

   ฉันเคยถามปาชื่นวา “ ปาปาตอนนี้ปาเปนอยางไร  “  ปาชื่นเขาตอบวา “ ปามี
ความสุขแลวดีกวาแตกอนเยอะเลย   ตอนนี้ปาสบายใจมาก  ปาไมตองคิดมากมาย
เหมือนแตกอน   และมีครูพิณน้ีแหละที่เทียวไปมาหาสูเยี่ยมยามถามไถปาเปนประจํา ” 

 
การใชชวีิตรวมกันดวยการสรางความรักความผูกพันเคารพในสิทธแิละความเปน
อิสระ  สวนบคุคล มีนํ้าใจชวยเหลือเอ้ืออาทร รวมพักผอนหยอนใจและเสริมสราง
ประชาธิปไตยในบาน  รวมทั้งพัฒนาจิตใจของตนดวยการฝกเขาใจจิตใจของกัน
และกัน  ฝกการรูจักใหอภัยและยอมรับ   เปนการเยียวยาความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัวที่ดีที่สุดอยางหนึ่ง  อยางกรณีที่ลุงสุขไดปฏบิัติกับปาชื่น และครอบครวั
ของคนรอบขาง เชนครอบครัวของครูพิณ   ตลอดทั้งชุมชน  สังคมสิ่งแวดลอมทีท่ํา
ใหความรุนแรงเปลี่ยนแปลงจากวิกฤตอันรายแรง ใหคลีค่ลายลงได   และทุกคนให

การยอมรับได 
 
จากเดิมปาชื่นจะอยูแตบนบานไมออกมาภายนอกบานเลย       ทุกวันนี้ลุงสุขจะอุมพา

ปาชื่นลงมานอนอยูที่แครใตถุนบานทุกวัน   และบางวันก็จะพาปาชื่นนั่งรถเข็นไปเที่ยวตามบาน
ของนาสี   นาเป   บอยขึ้น    มีคนมาเยี่ยมปาชื่นมากขึ้น  ลุงสุขไมอยูก็จะมีคนมาปอนขาวแทน 

แตกอนฉันเองก็ไมคอยไดไปมาหาสูกับครอบครัวมากนัก  เน่ืองจากตองรีบไปทํางานที่
ตางอําเภอ   พอชวงตอมา  หลังจากที่ฉันยายกลับมาจากอําเภอนาคู  เม่ือปลายป พ.ศ. 2548  
ฉันและครูพิณจะไปมาหาสูกันเกือบทุกวัน 
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          เวลาไปประชุมที่อําเภอก็ซ้ือขนมหรืออาหารมาฝาก  วันเสารวันอาทิตยหรือมีเวลาวางก็
ไปพูดคุยดวยอยูบอย ๆ   หรือไมไดไปที่บานก็จะเดินขึ้นไปบนบานแลวเรียกปาชื่นดังๆ เธอก็จะ
เปลงเสียงขานรับออกมาดังลั่น   บงบอกถึงมีการถามไถขาวคราวกันอยูเร่ือยๆ  ทําใหเกิดความ
ผูกพันตอกันและกันมากยิ่งขึ้น  ทําใหฉันเริ่มเขาใจและสื่อสารกับปาชื่นไดดีขึ้นเขาใจทาทีที่เธอ
แสดงออก  เขาใจความตองการของเธอเวลาเธอพูดซึ่งแตกอนฟงไมคอยไดความ เด๋ียวนี้ฉันและ
ครูพิณสามารถสื่อภาษากับเธอไดโดยไมมีอุปสรรคใดๆ 

ปาชื่นเองก็จะมีความสดชื่นขึ้นเม่ือฉันและครูพิณไปหาเธอ   เธอรูสึกเปนกันเองมากขึ้น
และเริ่มอยากพูดคุยกับฉันบอย ๆ  แมวาพูดไมคอยชัดถอยชัดคําแตความจําและการไดยินของ
เธอยังดีมาก  เวลาฉันพูดหยอกลอหรือเลาขําขันเธอจะอารมณดีและหัวเราะอยางมีความสุข   
ฉันแนะนําใหลุงสุขพาเธอฝกหัดพูดคุยบอย ๆ  เพ่ือจะไดพูดไดชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ  และแนะนําให
ลุงสุขพาเธอฝกพูดหรือบริหารกลามเนื้อดวยการเปาลูกโปงหรือเปาปากบอยๆ  กลามเนื้อตางๆ
จะไดแข็งแรงขึ้น    

พอนานๆ เขา  ฉันเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของปาชื่น  เธอพูดไดหลายพยางคหลาย
ประโยคและมีความชัดเจนมากขึ้น    ทําใหฉันเริ่มเขาใจและสื่อสารกับเธอไดดีขึ้น   เขาใจกิริยา
ทาทางที่เธอแสดงออก  เขาใจความตองการของเธอเวลาเธอพูดมากขึ้นเรื่อยๆ  แตกตางจากแต
กอนฟงไมคอยรูเรื่องและจับใจความไมคอยได   เธอเองก็พูดคุยกับฉันไดหลายเรื่องไมวาจะเปน
เรื่องของลูกชายที่ไปทํางานที่ตางจังหวัดหรือเร่ืองที่ลุงสุขเขาไปไหนมาไหนเขาก็จะเลาใหฟงอยู
บอย ๆ   

ฉันแนะนําเรื่องการปฏิบัติตัวและการบริหารรางกายเขาก็อยากทําตามและบอกลุงสุขให
ชวยพาเธอบริหารรางกาย  เผื่อเธอจะเดินไดและชวยเหลือตัวเองไดบาง  รางกายของเธอก็เริ่ม
แข็งแรงขึ้นสามารถนั่งไดและพอนั่งไปนานๆเธอก็สามารถเอนตัวนอนลงเองได   จับอาหารเขา
ปากไดบางแลว   เธอพูดกับฉันวาเธอเองยังมีความหวังวาจะเดินได   เพราะรางกายเริ่มมี
เรี่ยวแรงมากขึ้น  ทําใหฉันไปใหกําลังใจเธออยูเปนประจํา   

ฉันชอบไปถายรูปใหเธอกับรูปของลุงสุข   ขณะที่ลุงสุขปฏิบัติกับเธอ  และมักบอกวาจะ
เอาไปใหคุณหมอโกมาตรและอาจารยที่กรุงเทพฯไดดูเวลาฉันไปอบรมฯ   ฉันเลาเรื่องราวของ
ลุงที่ดูแลเมียเปนอยางดีใหคุณหมอฟงทานยังชมเลยวา “ แหมดีจังเลยคนแบบนี้หาไดยาก”
แมแตอาจารยกุงอาจารยเอและอาจารยมดก็ยังพูดเลยวา”อยากตามไปดูถึงที่บาน “          

 ในใจฉันจะพยายามพูดกับลุงสุขอยูเสมอเพื่อเปนการชื่นชมที่เขาปฏิบัติกับเมียไดเปน
อยางดี   ทําใหมีความรูสึกวามีคนชื่นชมอยูมากมาย  จะไดมีกําลังใจทําดีกับเมียตอไป  ทําให
เธอดีใจและก็จะบอกใหฉันถายรูปของเธอไดเลย 

 
 
 
 



 

 49 

ทุกวันนี้เธอมีความสุขที่ไดถายรูป เธอจะย้ิมและหัวเราะอยางสดใสเธอชอบพูดวา              
“เอาไปออกโทรทัศนรายการคนคนตนเหรอนาแพทย ” พอพูดเสร็จก็หัวเราะกันทั้งเธอฉัน
และลุงสุข  ฉันจะบอกทุกครั้งวาจะเอาไปใหอาจารยหมอที่กระทรวงดูเปนชวง ๆ เวลาฉันไป
อบรมวิจัย  ฉันยังไดบอกและขออนุญาตลุงสุขและปาชื่นวา  ฉันขอนําเอาขามูลที่ไดพบเห็นไป
เสนอตอชุมชนอ่ืน ๆ    

ฉันถามลุงสุขวา “อีกไมนานฉันก็จะเอาไปนําเสนอที่กรุงเทพฯ  หากฉันเอาประวัติของ
ลุงไปฉายใหคนอ่ืนดูลุงจะหวงหรือวาอยางไรไหม เผื่อวาเขาจะไดทําอยางลุงบาง  ลุงจะอายคน
อ่ืนไหมและจะอนุญาตหรือเปลา ”   ลุงสุขก็จะบอกวา  “เอาไปไดเลยไมเปนไรหรอกในเมื่อมัน
เปนความจริงของชีวิตของลุงไมมีใครหลีกเลี่ยงไดหรอก”   

ชวงแรก ๆ ที่ฉันไปถายรูปใหก็มักจะใหถายไดแตตอนที่ปฏิบัติปกติธรรมดา  หากจะ
ถายตอนอาบน้ําแตงตัวเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผาก็จะไมใหถายเพราะอาย  และเปนเรื่องที่ลูกผูชาย
คนอีสาน  ที่ไมอยากใหใครเห็นการปฏิบัติกับภรรยา  เพราะถือวาลูกผูชายตองมีศักดิ์ศรีเมียตอง
ปฏิบัติตอสามมีกอน  แตพอมาชวงหลัง ๆ  ฉันไปมาหาสูจนเกิดความเคยชินสนิทสนมเปน
กันเองมากขึ้น   เม่ือฉันอธิบายใหฟงถึงเหตุผลวาจะเอารูปไปใหคุณหมอดู  ขอถายขณะอาบน้ํา
ใหปาชื่นหรือตอนที่เอาปาชื่นขึ้นขี่บนหลัง  และหลายๆอยางซึ่งแมแตฉันเองก็ยังเขิน ๆ   ลุงและ
ปาก็ยอมใหถายได  ลุงสุขพูดวา “ ถาลุงไมทําก็ไมรูใครจะทําใหปาคนเราเกิดมารวมกันแลวตอง
รวมทั้งทุกขและรวมสุขไปพรอมๆกัน ” 
 

ฉันมองวาการที่เราบอกเหตุผลในการศึกษา    และบอกวาจะเก็บขอมูลไปทําไม  หรือจะ
นําขอมูลสวนบุคคลไปนําเสนอที่ไหนอยางไร   เจาของขอมูลเขาจะใหความรวมมือเปนอยางดี
และทําให เราไดขอมูลที่ เปนความจริง     การที่ เราเขาถึงประชาชนที่ เราทํางานดวย                         
จะเปนศิลปะในการทํางานอยางหนึ่งที่ทําใหเราไดทั้งความเปนกันเองความไววางใจ  ในที่สุดเรา
ก็จะไดใจ  และเราจะไดใจเขาตามมาเปนเสมือนคนในครอบครัวในที่สุด  และจะเปนมิตรกันอยาง
จงรักภักดีตลอดไป  หากเราปฏิบัติเชนนี้กับคนทุกคนก็จะสรางความเปนมิตรไปตลอด  และทํา
ใหเราเต็มเปยมไปดวยบริวารหรือทําใหเกิดบารมีตามมามากมาย    เสมือนคํากลาวที่วา                   
” ถึงแมมีเงินรอยลานก็ยังไมรวยเทามีมิตรที่ดีรอยคน ” 

  ซ่ึงมีความสอดคลองกับ นายแพทยโกมาตร   จึงเสถียรทรัพย ที่กลาวไววาในการ
ทํางานแบบเขาหาชุมชนเพื่อใหความรูทางดานสาธารณสุข  ซ่ึงงานเหลานี้จะใหผลทางออมใน
การจัดการความขัดแยงหากเกิดขึ้นในอนาคต  เน่ืองจากเกิดความคุนเคยและรูจักชุมชนเปน
อยางดี  จะชวยในการสื่อสารกับคนไข  รวมทั้งเขาถึงวัฒนธรรมของชุมชนไดดี  การทํางานเชิง
รุกจึงเปนแนวทางการทํางานในการแกไขและปองกันปญหาความขัดแยงและความรุนแรงไมให
เกิดซ้ําอีก (โกมาตรและคณะ 2550: 155) 
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“ พี่ยม”  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานและเปนสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล  เธอมักพูดเสมอวา“ลุงสุขกลับตัวเปนคนดีหวงลูกหวงเมีย  ไมกินเหลาเมายาทํามา
หากิน ไมทุบตีเมีย  เปนเพราะครูพิณ ”  ฉันถามวาเพราะอะไรถึงวาอยางนั้นละพ่ียม “ ก็มี
ครูพิณไปมาหาสูทําใหลุงแกเปนผูเปนคนข้ึนมา ”   

สวนฉันเองก็อยากใหทางองคการบริหารสวนตําบลชวยเหลือปาชื่น   จึงพยายาม
ถายภาพที่ลุงสุขดูแลปาชื่นปอนขาวปอนนํ้าเสนอผานพี่ยมอีกตอหน่ึง    เพ่ือใหเขาเอาเขาเสนอ
ตอองคการบริหารสวนตําบลขอรับการชวยเหลือ  

เม่ือประมาณชวงตนป  พ.ศ. 2550  ผูใหญบานไดสงชื่อปาชื่นใหกับองคการบริหารสวน
ตําบลเพื่อพิจารณาเบี้ยยังชีพเปนครั้งที่ 2 ซ่ึงเคยเสนอชื่อครั้งที่ 1  ไปเม่ือปที่แลวคณะกรรมการ
พิจารณาแลวไมผาน  แตปรากฏวาปน้ีไดรับพิจารณา  ทําใหปาชื่นไดรับเบี้ยยังชีพสําหรับผู
พิการ  เดือนละ   500  บาท  

สวนผูใหญบานก็สงชื่อปาชื่นไปรับมอบสิ่งของเครื่องใชในครอบครัว ผาหมเสื้อกันหนาว  
จากอําเภอหรือกรมประชาสงเคราะห  เปนตน  สวนลุงสุขก็มีเวลาพอชวยเหลือชุมชนไดมากขึ้น   
มีกิจกรรมการพัฒนาในชุมชนลุงสุขก็จะไปชวยอยูบอย ๆ 
          ประมาณตนเดือนกรกฎาคม  ครูพิณไดปวยดวยโรคกระดูกผุ   เดินไมไดตองเขารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลเปนเวลาสามสัปดาห    ฉันไปเฝาที่โรงพยาบาล  ไมมีใครดูแลบานและสัตว
เลี้ยง   สิ่งของใหเลย     ลุงสุขก็ทําหนาที่เปนภาระดูแลใหเปนอยางดี   ไปเหมารถปาแนง               
ไปเยี่ยมถึงโรงพยาบาล    โทรถามอาการแทบทุกวัน   เปนหวงเปนใยกันและกัน  เหมือนทั้ง
สองมีเยื่อใยหวงหาอาทรตอกันแบบตัดขาดไมไดเสมือนเปนคนในครอบครัวเดียวกันไปแลวโดย                
ไมรูตัว    

เม่ือปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 ผูใหญบานไดสงลุงสุขไปฝกอบรมหลักสูตรสงเสริม
อาชีพการเลี้ยงกบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ที่จังหวัดสกลนคร ในหมูบานมีคนไปทั้งหมด 
4 คน  ลุงสุขเลาวา “ ดีมากเลยหมอเขาใหไปดูที่สวย ๆ งาม ๆ เชนสวนสัตว เวลานอนก็นอน
โรงแรม   ใครไมไดไปเหมือนลุงจะเสียใจมาก ” ลุงบอกวา “ เขาจะใหลุงไปอีกประมาณปลาย
เดือนตุลาคม  แตลุงคงไมไปเพราะเปนหวงปาไมมีคนดูแลไมรูวาใครจะปอนขาวปอนนํ้า”   

ฉันไดมีโอกาสไปคุยปาชื่นและถามเธอวา “ ปาปาตอนนี้รางกายปาก็เปนแบบนี้ปาคิด
อยางไร”  เธอตอบวา  “แตกอนปาก็สุขกายนะแตไมสบายใจ  พอเด๋ียวนี้ ปาทุกขกายก็จริงแตปา
ก็สบายใจ  ปาไมตองคิดอะไรมากเหมือนแตกอนเลย    แตกอนปาเทียวตามลุง  เด๋ียวนี้ไมตอง
ตามอีกแลวถึงเวลาลุงก็กลับมาเอง”  

อาวแลวเงินทองละปา “แตกอนมีมากมายแตปาไมมีความสุขเลย  เด๋ียวนี้หมดไมเหลือ
อะไรแตปาก็สบายใจกวาเยอะ”เพราะอะไรปา “ก็ไมตองเทียวไปตามลุง  สาว ๆก็ไมมาลอเอาเงิน
ลุงอีกเพราะไมมีเงินแลว” ฉันถามตอ “ ปาตอนนี้กับแตกอนปาวาอะไรดี” เธอตอบและย้ิมนิด ๆ “ 
เดียวนี้ดีกวาปาสบายใจดีไมตองคิดอะไรมากมาย ปามีความสุขดี แตกอนปามีแตความทุกขไม
เคยมีความสุขเลย ” 
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ปาชื่นเลาใหฟงวาปาถามลุงสุขวา “เจาฮักขอยบเฒา” (ลุงรักปาไหม)  ลุงสุขตอบวา   
”บฮักสิเฮ็ดนําสูอยางสูแนวบ”  (ถาไมรักจะดูแลเอาใจใสปาทําทุกอยางใหหรือ)  ปาชื่น
พูดไปยิ้มไปหัวเราะดังขึ้นมา  แสดงถึงมีความดีใจที่ลุงสุขตอบแบบนั้น    

เธอบอกวา “เธอเคยบอกวาใหลุงมีเมียคนใหมแตลุงบอกวาไมมีหรอกถาปายังอยูเพราะ
กลัววาเขาจะมาทํารายเธอลุงทนดูไมได” 

ทุกวันเสารและวันอาทิตยลุงสุขจะชอบไปดูมวยตู  ฉันถามลุงวา ”ลุงทําไมไปดูมวยตู
ละลุง”  ลุงสุขตอบวา”ก็คนมันเคยไปก็ตองไปและไปเพื่อคลายเครียดอยูแตบานก็เหงาไปหา
เพ่ือนบาง”   ฉันถามปาชื่นวา”ปาปาลุงไปดูมวยปาคิดอยางไร” 

   ปาตอบวา “ใหลุงไปเถอะแควันเสารอาทิตยเองพอถึงเวลาลุงก็กลับมาและดูแลปา 
เปนอยางดี” ปาโกรธลุงไหม “ไมโกรธหรอกเปดโอกาสใหลุงเขาไปบาง” วันไหนที่ลุงสุข                    
ไปดูมวยตู  ก็จะมีปาแดงหรือปาหนูหรือปานางซึ่งเปนพ่ีสาวของปาชื่นก็จะเปนคนมาปอนขาว
ปอนนํ้าแทน  

ประมาณหาโมงเย็นลุงสุขกลับมาจากไปดูมวยตู    เขารีบลงจากรถมอเตอรไซดคูชีพ   
แลวเดินเขาไปคุยกับปาชื่นที่นอนรออยูในมุงครอบที่แครใตถุนบาน  เธอบอกลุงวา “อยากกิน
ผลไม” ฉันเห็นลุงสุขรีบเดินออกไปที่ถนนหนาบานฉันถามวา “ลุงไปอะไร” ลุงตอบวา “ จะไปซื้อ
ลําไยใหปาเขาบนอยากกิน” พอกลับมาลุงสุขก็ปอนขาวและลําไยที่เธอชอบจนอ่ิม     แลวจับเธอ
ขึ้นขี่หลังเพ่ือพาขึ้นบนบานเพราะเย็นแลว  อาบนํ้าใหและเปลี่ยนเสื้อผาตัวใหมแลวก็พาเขานอน 

ฉันถามปาชื่นวา “ปาลุงทําทุกอยางใหปานะทําอะไรบาง” ปาชื่นตอบวา”อาบนํ้า  ลาง
หนาแปรงฟน  เวลาเขาหองนํ้าก็ลางกนให  ลุงไมรังเกียจปาเลย ปอนขาว ปอนน้ํา” เธอพูดไป  
หัวเราะเสียงดัง   เธอชางมีความสุขเหลือเกิน   ฉันถามตอ  “อาวปาแลวตอนกลางคืนลุงเขา
ดูแลปาไหม“   ปาตอบพรอมยิ้มอยางเหนียมอาย “ ลุงเขานอนขาง ๆ ปาถาหนาวมาก ๆ
ลุงก็จะนอนใกลเบียดกันและกอดปาใหหายหนาว” ฉันซักปาตอ  “แตกอนลุงทําแบบนี้
ไหมปา” ปาพูดออกมาวา “แตกอนลุงเขาไมทํากับปาแบบนี้เลยแมแตครั้งเดียว”   

ฉันมองดูสีหนาเธอแกมแดงระเรื่อ  ชางอ่ิมเอิบและมีความสุขอยางเหนือคําอธิบาย   
ถึงแมวาสามีเธอเคยทําใหเจ็บปวด  และไมสบายใจมากอน  หรือแมชวงวันเสารอาทิตยลุงสุขจะ
ไปดูมวยตูปลอยใหเธออยูบานคนเดียวบางแตเธอก็ยังไมคิดอะไร   เธอคงลืมไปชั่วขณะ  
ถึงแมวาตอนนี้รางกายเธออยูในสภาพที่ชวยเหลือตัวเองไมไดก็ตาม    แตสิ่งที่ดี ๆ ที่สามีเธอทํา
กับเธออยูทุกวันนี้มันชางทําใหเธอจดจําและอยากเลาแตเรื่องราวที่ดี ๆ และเรื่องที่ทําใหเธอ
ประทับใจใหฉันฟงอยางตั้งอกตั้งใจ 
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 สวนสถานีอนามัยก็มอบรถเข็นใหหน่ึงคัน    และลงพื้นที่เยี่ยมยามถามไถอยูประจํา  
ปาชื่นเธอเลาใหฉันฟงวา  อสม .ก็มาตรวจเลือดหาเบาหวานให  วัดความดันโลหิตให                 
ตรวจมะเร็งเตานม   เม่ือตนเดือนมกราคม  2551 ”หมอแพรว”  พยาบาลที่อยูอนามัยก็มา
ตรวจมะเร็งปากมดลูกใหถึงบานเลย ปาชื่นเลาวาหมอบอกวาอีกหนึ่งเดือนผลถึงจะมา(ปาชื่น
เปนกลุมเปาหมายตรวจมะเร็งอายุ55 ป)22  

หมอแพรวและทีมงานที่มาดวยกันไดแนะนําปาชื่นใหยกแขนยกขาบอย ๆ  จะไดไมลีบ
หรือจะไดแข็งแรงอาจจะเดินไดในโอกาสตอไป   ปาชื่นบอกวาดีใจมาก  นอกจากลุงสุขแลวยังมี
อีกหลายคนที่คอยมาชวยดูแลสุขภาพใหเธอ  เธอไมไดถูกสังคมทอดทิ้งอีกแลวภาคภูมิใจจริงๆ      

ถึงแมวาครอบครัวของเขาอาจจะฐานะไมดีเหมือนแตกอน  แตเขาก็มีการยอมรับมี
การเปนอยูอยางสามัญชนธรรมดา   ถาจะใหประเมินสถานการณในขณะน้ี ชีวิตครอบครัว
ของเขาจะ มีความสุขมากกวาครั้งที่เขายังมีชีวิตปกติเม่ือ 4 ปที่ผานมา    

พอถึงวันชวงวันสงกรานตหรือวันแม  ลูก ๆ กลับบานมาเยี่ยมแม  ซ้ือของมาฝาก               
ปาชื่นก็จะมีความสุขมากยิ้มหัวเราะเสียงดังกาก ๆ  เจกลูกชายเขาพูดวา “แมยิ้มออกเสียที  
ตั้งแตตอนเปนคนปกติไมเคยเห็นแมยิ้มหรือหัวเราะเลย ”                                                      
              ทั้งที่สภาพรางกายเปลี่ยนไป   มีความพิการทางรางกาย  แตจิตใจไมไดพิการ
ตามไปดวย   เพราะตอนนี้ลูกๆ ทุกคนกลับเปนคนดีมีความมานะตั้งใจทํางานเพื่อหารายได    
มาเลี้ยงครอบครัว และมีความกตัญูตอแมเปนที่พอใจของแม ปาชื่นจึงเปนจุดรวมใจของทุก ๆ
คน  และในที่สุด  ปาชื่นกับลุงสุขจึงดําเนินชีวิตอยูในสังคมได  ไมมีความขัดแยงและความ
รุนแรงเหมือนแตกอนอีกเลย 

 
          จากเหตุการณของครอบครัวลุงสุขจะเห็นไดวา  ความรุนแรงในครอบครัว เปน
เรื่องทางสังคมวัฒนธรรม  ชุมชน   คนรอบขาง  สังคมและสิ่งแวดลอม ตองมีสวนรวม
ในการเยียวยาแกไขใหเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได    

ความรุนแรงในครอบครัว  หากเงื่อนไขของความรุนแรงมีการเปลี่ยนไป   สังคม
สิ่งแวดลอมเปลี่ยนไป     เง่ือนไขทางเศรษฐกิจเปลี่ยนไป  รายไดลดลง  เพ่ือนมาหอม
ลอมนอยลง  ลดความฟุมเฟอย  ไมมีการกินเหลาเมายา  ทําใหความรุนแรงลดลงและ
ไมเกิดซ้ํา  เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น   จนสามารถคลีค่ลายเยียวยา

รักษาความรนุแรงนั้นได 
 
 
 
 

                                                 
22   กลุมเปาหมายตรวจมะเร็งของกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดกลุมอายุที่ตองไดรับการตรวจคือ 35   
    40  45  50  55  60ป………และเวนระยะการตรวจทุก  5  ป 
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การที่ทุกคนใหความสําคัญกับคนที่เจ็บปวยถึงบาน  จึงสอดคลองกับคํากลาวของ    
นายแพทยโกมาตร   จึงเสถียรทรัพย   ที่ไดกลาวในการประชุมวิชาการ Primary  care  
ระดับประเทศครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 22 – 23  กุมภาพันธ 2550 ณ ศูนยนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค  บางนาวา  “ งานบริการปฐมภูมิ  เปนศิลปะชั้นสูงของการเยียวยารักษาโรค                
ความเจ็บปวย  และความทุกข  เพราะตองผสมผสานทั้งศาสตรและศิลป  เนนการมองแบบ                 
องครวม  ไมใชการรักษารางกายแบบเปนเคร่ืองยนตกลไก  เปนการดูแลสุขภาพในบริบทของ
ครอบครัวและชุมชน  จึงตองผสานทั้งความเขาใจมิติทางสังคม  วัฒนธรรม  มีความ
ละเอียดออนและมีความเขาใจความเปนมนุษย   จึงเปนพลังเสนหของการทํางานบริการสุขภาพ
ในชุมชน”   
 ในการจัดการกับความขัดแยงและความรุนแรง อาจแบงออกไดเปน 2 ลักษณะใหญ ๆ 
เพ่ือความเขาใจ ซ่ึงในชีวิตจริง ไมไดเลือกขางใดขางหนึ่งโดยตลอด มักจะกระโดดไปกระโดดมา 
ขางหนึ่งเปนการจัดการความขัดแยงและความรุนแรงโดยใชความรุนแรงเขาไปจัดการ สวนอีก
ขางใชสันติวิธี ทั้งสองขางนี้มีจุดแข็งจุดออนไมเหมือนกัน (โกมาตรและคณะ 2550 ) 
        กลุมปญหาความทุกขยากที่มนุษยตองเผชิญ  ซ่ึงทั้งสาเหตุและผลที่ตามมา  ทําใหเกิด
ความบาดเจ็บสูญเสียอยางแสนสาหัส (devastating  injuries) จากปจจัยทางสังคมที่สงผลถึง
ประสบการณของมนุษย(human  experience) ความทุกขยากทางสังคม (social  suffering) น้ัน
เกิดจากสิ่งที่การเมือง  เศรษฐกิจ  และอํานาจของสถาบันการกระทําตอผูคน  จากรูปแบบการใช
อํานาจ  ซ่ึงสงผลกระทบตอปญหาทางสังคม  ภายใตการจัดรูปแบบของความทุกขยากทาง
สังคม  ซ่ึงเปนเง่ือนไขที่ถูกแบงแยกออกไปไดหลายๆ แงมุม  ทั้งที่เกี่ยวของกับสุขภาพ  ระบบ
สวัสดิการสังคม  ศีลธรรม   และประเด็นทางศาสนา  อาทิความระทมทุกข  ความเจ็บปวด  และ
ความโหดราย (atrocity) ที่เกิดจากเงื่อนไขทางสุขภาพ ซ่ึงอยูในสาระบบทางการเมืองและ
วัฒนธรรม  เชนเดียวกับความยากจนซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงปจจัยหลักที่ทําใหเกิดการเสียสุขภาพ
และเกิดความตาย หรือจะพูดอีกนัยหนึ่งวา  สุขภาพคือตัวชี้วัดทางสังคม(social  indicator) และ
แทจริงแลวคือกระบวนการทางสังคมนั่นเอง (Kleinman 1997)   
          จากการที่ฉันไดสัมผัสกับเหตุการณจากประสบการณของชีวิตของกรณีศึกษา  บริบท
ของชุมชน  และปจจัยอ่ืนที่เกี่ยวของมานานแสนนาน  และสัมผัสมาโดยตลอดจึงทําใหมีขอ
คนพบบางอยางที่เปนสิ่งที่ดีมีเสนห   และนานํามาเสนอตอสาธารณชนใหไดรับทราบตอไป  ใน
ตอนที่สี่ 
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สวนที่สี:่  บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

คนรอบขาง  ชุมชน สังคมสิ่งแวดลอม: ตัวกอใหเกิด  คลี่คลายและเยียวยาความรุนแรง 
 

จากปรากฏการณที่ฉันไดสัมผัสและพบเห็นเหตุการณมานาน  และไดพบเห็นสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนในชนบทแหงหน่ึงของภาคอีสาน  ที่ไดรับผลกระทบจากโครงสราง
ทางเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดลอม  ระดับมหภาค  จนทําใหวิถีชีวิตของคนเหลานั้น ตองปรับตัว  
แปรเปลี่ยนไปในลักษณะตาง ๆ  วิถีความเปนอยูของชีวิตชาวบานเปลี่ยนแปลงไป  อาชีพที่คน
ในชุมชนมีหลากหลาย  โครงสรางของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป   ภายใตความรุนแรงทาง
วัฒนธรรมและความรุนแรงเชิงโครงสรางที่ดํารงอยู   โดยไมไดเปนความรุนแรงในครอบครัวที่
มองวาเปนผลมาจากปญหาของปจเจก   แตสวนหนึ่งยังเปนผลมาจากความรุนแรง            เชิง
โครงสราง  เชน  กรณีที่เสือติดยาบา  แลวกอปญหาความรุนแรงกับพอและแม  

การที่มีนายทุนใชความไดเปรียบทางเศรษฐกิจ ระบบอํานาจเงินตรา “ถาตองการเงิน
ซักกอนเพ่ือมาสรางบานหรือเปนคาใชจายในครอบครัว  ก็ตองไปรับจางตัดออยที่นครสวรรค  
ไปขับรถขายของเรในราคาเงินผอนใหกับคนงานถึงจังหวัดภูเก็ต  หรือไปทํางานที่เมือง
ซาอุดิอาระเบีย” ซ่ึงเปนหนทางหนึ่งที่ชุมชนแหงน้ีเลือก และนิยมใชระบบเงินตราเขามามี
บทบาทในสังคม  มีการเอารัดเอาเปรียบ  สรางอิทธิพลและวัฒนธรรมนักเลงเพื่อปกปอง
คุมครองภัยอันตรายแกตนเองและครอบครัว  กอใหเกิดความรุนแรงขึ้นและมีผลกระทบตอ
ครอบครัว  ชุมชน  สังคมและเศรษฐกิจ   

การระบาดของยาบาและการกินเหลาเมายา  มีความขัดแยงในครอบครัวและชุมชนอยู
บอยๆ ทําใหเกิดภาวะความเครียดกับคนในครอบครัวและคนรอบขาง  จนทําใหหาทางแกไข
ปญหาไมได    จนตองตัดสินใจแกปญหาโดยการผูกคอตายหรือกินยาฆาตัวตาย  และสราง
ภาระใหกับครอบครัวและสังคมตอมาภายหลัง  

ในกรณีชีวิตของครอบครัวลุงสุขและปาชื่น  ที่ผานมามีความทุกขความยาก  จากเดิม
เปนคนปกติธรรมดา   จนมาเปนครอบครัวที่มีฐานะทางครอบครัวร่ํารวย  เม่ือประสบกับความ
โหดรายรุนแรงมากเขา   จนกลายสภาพมาเปนคนพิการคอยรับความชวยเหลืออยูตลอดเวลา   
ครอบครัวยากจนลง    โดยคนในครอบครัว  ชุมชน  สังคมและ สิ่งแวดลอมเองก็มีสวนกอใหเกิด
ความรุนแรงจนเกิดความทุกขความยากนี้ดวย    แตสังคมเองก็มีสวนเปนอยางมากในการชวย
คลี่คลายเยียวยาใหบรรเทาลงและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไดเชนกัน 

 กรณีของลุงสุขที่ถูกโครงสรางทางสังคมบีบคั้น ภายใตความรุนแรงทางวัฒนธรรมและ
ความรุนแรงเชิงโครงสราง  ทําใหเปนคนมีอํานาจและมีอิทธิพล  จนทําใหเขาใชไปในทางที่ผิด  
จึงทําใหปาชื่นผูเปนเมียตองไดรับผลกระทบจนเปนคนพิการ  ทําใหไมสามารถทํางานได
ตามปกติ  สงผลใหชุมชนและสังคมตีตราวา “เปนคนทําใหเมียฆาตัวตาย”   
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แตชีวิตเขาถือวายังโชคดีที่มีคนรอบขางที่เขาใจและสงสาร   คอยเยียวยาผสมผสาน
กับความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาทําใหกลับมาอยูในสังคมไดอยางสามัญชนคนธรรมดา  
และยอมรับไดของทุกคนที่เกี่ยวของไมวาจะเปนตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม
สิ่งแวดลอมรอบขาง 

  

จากที่ชุมชนไมเคยใหความสนใจ  และมองวาเปนเรื่องของครอบครัว  และเปน
เรื่องปกติธรรมดา ครอบครัวตองแกไขปญหาเอง  ชุมชนไมควรเขาไปเกี่ยวของ  
แตชุมชน  สังคมรอบขางไดใหความสนใจและชวยเหลือ   โดยการใหไปอบรม

โครงการเลี้ยงกบตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใหการชวยเหลือดาน
สวัสดิการ  ปาชื่นก็ไดรับการชวยเหลือเบีย้ยังชีพ  และเครื่องอุปโภคบริโภคจาก
ทางราชการ  ทําใหเขามีดําเนินชีวติอยูในชุมชนไดเชนคนปกตทิั่วๆ ไป และถา
หากเงื่อนไขในการเกิดความรุนแรงเปลี่ยนแปลงไป  เชน เสือไปทํางานที่ภูเก็ต

หางเหินจากการเสพยาบา  ไมมีเพ่ือนจ๊ิกโก  ก็ทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนไป 
 

 หรือลุงสุขเองเง่ือนไขทางเศรษฐกิจเปลี่ยนไป  ไมไดไปรับเหมาไถไร  ทําใหรายได
ลดลง    คนมาหอมลอมนอยลง หรือไมไดหรือแสดงความเปนนักเลงกับเพ่ือนบาน หรือไมมี
โอกาสไดแสดงความโหดรายทารุณกับเมียเน่ืองจากเปนคนพิการ   ทํารายเมียพิการเสียศักดิ์ศรี   
และไมไดทุบตีกับเสือเพราะไปทํางานที่ตางจังหวัด  จึงทําใหพฤติกรรม  ที่เคยรุนแรงก็ลดลง
หรือไมเกิดขึ้นซํ้าอีกเลย   
 

จากกรณีศึกษาในครั้งน้ีจะเห็นไดวาความรุนแรงในครอบครัว  เกิดขึ้นภายใตความ
รุนแรงทางตรง   ทางวัฒนธรรม  และเชิงโครงสรางทางสังคม   ไมใชเกิดขึ้นเพราะปญหาปจเจก
สวนบุคคลเทานั้น   ยังมีกลไกทางสังคมที่กวางใหญเขามามีบทบาทเกี่ยวของ   ดังนั้นในการ
เยียวยารักษาความรุนแรงในครอบครัว  จึงตองใชบทบาทของชุมชน   สังคมและสิ่งแวดลอม  
เขามามีสวนรวมเพราะเปนเรื่องทางสังคมวัฒนธรรม  และงานวิจัยชิ้นนี้ตองการทําใหเห็นวา
ไมใชเปนปญหาเฉพาะภายในครอบครัว   และไมใชเร่ืองปกติธรรมดาอยางที่เคยเขาใจกันมา
ตลอด  ซํ้ายังมองวาครอบครัวเองตองแกไขปญหาเหลานั้น   แตหากตองการอยากใหทุกคนมา
ความรวมมือกันแกไข  ปองกันการเกิดซ้ําอีก โดยทุกฝายมีสวนรวมและใหการยอมรับ  ไมตีตรา   
และอยากใหทุกคนเห็นวาปญหาความรุนแรงในครอบครัวสามารถปองกันและแกไขได   

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดสุขภาพสาธารณะ ที่อาจารยสุรสม  กฤษณะจูฑะ ที่กลาววา             
“เม่ือมองดูเผินๆ แนวคิดสุขภาพสาธารณะจะดูเหมือนจะตรงกันขามกับสุขภาพของปจเจกชน  
แตในความจริงแลวทั้งคูไมไดมีความหมายตรงกันขามกันอยางชิ้นเชิง   หากแตเปนสองดาน
ของเหรียญเดียวกัน เพราะสุขภาพสาธารณเองยังมีฐานคติที่ใหความสําคัญกับปจเจกชนอยูมาก  
แมเปาหมายของสุขภาพสาธารณะจะไมไดอยูตรงที่ตัวปจเจกชนอีกตอไป  แตไดเปลี่ยนมุมมอง
จากปจเจกชนมาสูการพิจารณาในระดับ “ประชากร”(Population) แทนคํากลาวคือฐานคติของ
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สุขภาพของปจเจกชนอยูที่พฤติกรรมของแตละคน  แตสุขภาพสาธารณะกลังใหความสนใจใน
ปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอปจเจกชน  (สุรสม  2550:18)    

และแนวคิดสุขภาพสาธารณะจึงเปนการผสมผสานแนวคิดสองกระแสสําคัญคือ 
ประการแรก  สุขภาพสาธารณะหมายถึงการปรับสภาพแวดลอมภายนอกใหเอ้ือตอสุขภาพของ
ปจเจกชน  ประการที่สอง สุขภาพของสาธารณะหมายถึงการจัดระบบบริการสาธารณสุข                 
ซ่ึงสุขภาพในระดับระบบสังคม(Social)น่ันเอง (Turner:1995) 

 

ดังน้ันในปจจุบันแนวคิดในการดูแลสุขภาพของประชาชน    ฉันจึงคิด
วามีความสําคญัอยางยิ่งที่จะตองปรับสภาพความเปนอยูของชุมชนให
เกิดความสอดคลองสมดุลและเอ้ือตอประชาชนในชุมชนแหงน้ัน  น่ัน
หมายถึงคนภายในชุมชนเองตองมีสวนเกีย่วของและรบัผิดชอบในการ
จัดการระบบสขุภาพในชุมชนโดยระดมทุนที่มีอยูเดิมในพื้นที่  ไมวาจะ
เปนทุนทางปญญา  ทรัพยากร  ภูมิปญญาพื้นบานและอ่ืน ๆ ที่พอ
จัดการได  โดยทุกฝายรับผดิชอบรวมกันและมีความรูสกึเปนเจาของ  
เนนการดูและสุขภาพแบบพอเพียง   เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในการดูแล

สุขภาพไมปลอยใหเปนภาระของฝายหนึ่งฝายใดตอไป 
            

 จากประสบการณที่คนในครอบครัวของฉัน  ครูพิณสามีของฉันเคยบนตอนที่ไป              
ตรวจโรคที่โรงพยาบาลแหงหน่ึงของรัฐ   หมอถามอาการในขณะที่ไมสนใจมัวแตสนใจโปรแกรม
อะไรก็ไมรูในจอคอมพิวเตอร  ครูพิณกลับบานมาเขาถามวา “มันวินิจฉัยโรคไดอยางไรก็ไม

ทราบในเมื่อหมอไมไดใสใจในการตรวจคนไขเลย  หมอไมไดสัมผัสตัวของเขาเลย หมอมีแตถาม
อาการ  ตาก็มองที่หนาจอ  มือก็มัวแตคลิกที่เมาท”   

           ครูพิณเลาวา “พอสักพักหนึ่งหมอก็พิมพกระดาษออกมาแลวบอกใหนําใบสั่งยาไปรับ

ยาที่หองยานะ  ที่แทจริงแลวเขาตองการใหหมอตรวจโดยการจับตองตัวหรือสัมผัสโดยตรงที่
บริเวณมีอาการดูบางเล็กนอยก็ยังดี   จะไดอุนใจบาง   แตถาใครไมเขาไปเปนผูปวยเองเราจะ
ไมมีวันเขาใจ”  

 

 ฉันจึงอยากใหทุกคนที่อยูในหนวยบริการมองเห็นความมีคุณคาของ
คนไขใหมากขึ้นกวานี้  ควรบริการดวยใจใสศรัทธา  และใสคุณคาดวยหัวใจของ
ความเปนมนุษยใหมากกวานี้  ประชาชนจะไดรับประโยชนมากขึ้นกวาเดิม 
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 และจากประสบการณอีกหนึ่งตัวอยางที่ฉันอยากเลา คือการดูแลทางดานจิตใจก็มี
ความสําคัญไมนอยไปกวาการใชยา  มีความสําคัญควบคูไปกับการแพทย  อยางกรณีที่ฉันได
พบกับ นองกอลฟ  อายุราวเกาปเธอชอบปวยกระเสาะกระแสะอยูบอยๆ ไปหาหมอเกือบทุก
อาทิตย  ดวยอาการเวียนศีรษะ  หนามืดตาลายคลายจะเปนลม    
         ดวยตัวเองเปนหมอสมัยเกา  เลยไดใชจิตวิทยาผูกเธอเปน” ลูกฮัก” 23 ของฉัน   และจะ
ใหความรักใครเอ็นดูกับเธอ  เวลาเธอเดินผานหนาบานฉันไปโรงเรียนก็ถามไถอยูบอยๆ  ฉัน
บอกวาเปนลูกแมหมอแลวสุขภาพจะดีขึ้นเรื่อยๆ  และทุกวันนี้เธอสุขภาพดีขึ้น  ไมคอยไดไปหา
หมออีกเลย  แมของเธอรูสึกดีใจ   
         จนในที่สุดเธอก็นํา”นองก่ิง”พ่ีสาวของกอลฟและ”กบ”ลูกชายคนสุดทองของเธอมาผูก
เปนลูกฮักของฉันหมดทุกคนเลย  เธอบอกวาเปนลูกฮักแมหมอแลวจะไดสุขภาพดี   ดังนั้นการ
ดูแลสุขภาพที่ไดผลจึงตองดูแลทั้งทางกาย จิตใจ  สังคม  สิ่งแวดลอมและจิตวิญญาณควบคูกัน
ไปไมใชรักษาดวยยาแตเพียงอยางเดียว  และบางกรณียาก็ไมมีความสําคัญในการรักษาเลย 
  

ในฐานะที่ฉันเปนคนทํางานรุนเการุนบุกเบิก  อยากบอกวา                 
ในการดูแลสุขภาพของชาวบานของพวกเราชาวคนทํางานในหนวย
บริการปฐมภมิู   ควรทําความเขาใจอยางลึกซึ้ง  มองหลายดานมอง

รอบดาน  และมองใหทะลุดาน   เชนเม่ือเราตั้งใจมองผานเหรียญไปอีก
ดานจะทําใหเราไดพบเห็นสิ่งตางๆอีกมากมายหลายดาน  ดังน้ันเม่ือ
ผูปวยมารับบริการจึงจําเปนอยางยิ่งที่เราจะตองมองใหเห็นทั้งไขและ
เห็นทั้งคน   น่ันหมายถึงการสงผลในการรักษาที่เกิดคณุภาพมากกวา
สนใจแตตวัเลขตวัหนังสือ  นาจะหันมาสนใจในตวัคนใหมากกวานี้ 

          

 การรายงานผลการศึกษา  ที่เกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว  นําเสนอตอ
ชุมชนเพ่ือไดรับทราบขอมูลจึงมีความสําคัญมาก   การนําเสนอสภาพปญหา  ผลกระทบ  และ
วิธีการจัดการกับปญหานั้นถือวามีความสําคัญตอกระบวนการทํางานปองกันและแกไขปญหา                    
ความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน   เพ่ือสรางความรูความเขาใจตระหนักถึงสภาพปญหา
เขาถึงปญหาที่แทจริง  หาทางแกไขไดตรงจุด  ไมไดโทษวาเปนความผิดของใครแตฝายเดียว  
ตลอดจนเขามามีสวนรวมในการจัดการแกไข   เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความสัมพันธใน
ครอบครัวใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น 
 

 

 

                                                 
23  ผูกขอมือเพ่ือแสดงวาเปนลูกของตนแลวนะจะใหความผูกพันมอบความรักความเอ็นดูเหมือนลูกจริงๆ 
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จากการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้  กอใหเกิดการประสานความรวมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู
ถอดประสบการณ  บทเรียนที่ดีและเหมาะสมจากทุกฝายที่เกี่ยวของ  เชนคนในครอบครัว   
ครอบครัวที่อยูรอบขาง   หนวยงานภาครัฐ   องคกรภาคประชาชน  สภาพแวดลอมดานตางๆ
เพ่ือนํามาพัฒนารูปแบบในการทํางานปองแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว  ไมใหเกิดขึ้น
ซํ้าๆไดอีกตอไป โดยชุมชนเองตองสามารถเปนที่พ่ึงในระดับตนได และถารุนแรงมากขึ้นเกิน
กวาที่จะชวยเยียวยาไดก็สามารถสงตอไปยังหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของและมีความเชี่ยวชาญได
อยางทันตอเหตุการณ    

และหากเปนไปไดผูศึกษาอยากเสนอวาควรมีการทําวิจัยเพ่ือศึกษาใหขยายวงกวาง
ออกไปอีก  วากรณีเชนนี้ยังมีอีกหรือไมอยูตรงไหนของเมืองไทยเพื่อที่จะไดขอมูลนํามาวางแผน
ในการดูแลสุขภาพของชุมชนได  ตรงประเด็นตรงจุดและจะไดดูแลสุขภาพไปพรอมๆ กันทั้ง
ดานทางกาย  ทางจิตใจ  ทางสังคม  และจิตวิญญาณ 
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