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ปรากฏการณการเจ็บปวยและการเยียวยาผูปวยจิตเวชของชุมชนบานสระแกว 
 

นางกิ่งกาญจนา  เมืองโคตร 
ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลบานฝาง 
อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

 
บทนํา โรคจติ: กระบวนการผลิตกับการสรางโรคทางสงัคม 

 
การเจ็บปวยดวยโรคจติ เปนความผิดปกติของความคิดรวมกับความผิดปกติของ

อารมณ  การรับรูพฤติกรรมการตัดสินใจ บุคลิกภาพ  มีความบกพรองทางหนาที่การงานและ
สังคม  จากรายงานจํานวนและอัตราปวยทางจิตของประเทศไทยตอประชากร 100,000 คน ใน
ปงบประมาณ  2540–2544 พบอัตราปวยโรคจติมีแนวโนมเพ่ิมขึน้เม่ือจําแนกตามอาการพบวา 
อัตราผูปวยโรคจิตของสถานบริการสาธารณสุขทัว่ไปมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นโดยในปงบประมาณ 
2540  พบอัตรา 144.0 ตอประชากร  100,000  คน  เพ่ิมเปนอัตรา  293.2 ตอประชากร  
100,000  คน  ในปงบประมาณ  2544 (ปราชญ   2546) 

บานสระแกวเปนหมูบานเล็กๆ และยากจนที่สุดในบรรดา  9 หมูบานในเขตรับผิดชอบ
ของศูนยสุขภาพชุมชนตําบลบานฝาง หนทางหนึ่งที่จะทําใหชีวิตและครอบครัวอยูรอดไดก็คือ 
การไปรับจางตางถิ่นเปนที่รูกันในหมูบานวา ทุกปจะมีนายทุนนํารถบรรทุกมารับคนงานใน
หมูบานใหไปทํางานตัดออยที่เมืองกาญจนบุรี นายจางมีกลวิธีในการรีดเรนแรงงาน โดยใชยา
ขยันผสมน้ําหวานใหแรงงานดื่มเพ่ือดับกระหาย ทําใหแรงงานมีแรง ทํางานโดยไมเหน็ดเหนื่อย 

จากนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค การบริการสุขภาพเชิงรุกเริ่มกลับมามีบทบาทอีก
ครั้งหน่ึง ซ่ึงผูวิจัยเปนพยาบาลประจําหมูบาน ตามสโลแกน   “บริการใกลบานใกลใจ 30 บาท
รักษาทุกโรค” เครื่องมือในการทํางานชุมชนที่กําลังไดรับความนิยม ขณะนั้น คือ เครื่องมือ 7 
ชิ้น ขณะท่ีฉันไปเยี่ยมหลังคลอด สมัยนั้นการเยี่ยมบานยังไมเขมขนเหมือนปจจุบันซึ่งการลง
ชุมชนในครั้งน้ีเครื่องมือที่ใชไดแกผังเครือญาติสวนมากกลุมที่ไปตัดออยมักจะเปนเครือญาติกัน  
ปฏิทินชุมชนก็มีสวนสําคัญทําใหทราบวาแรงงานเหลานี้ไปรับจางตัดออยชวงไหนทําใหเขาใจวิถี
ชีวิตของชาวบานทําใหเราไปหาชาวบานถูกจังหวะทําใหเกิดความรูสึกดีๆ ตอกันอีกเครื่องมือ
หน่ึงคือประวัติศาสตรชุมชนจากการศึกษาเรื่องราวความเปนมาของชุมชนทําใหเราเขาใจถึง
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในชุมชนและเครื่องมือตัวสุดทายที่สําคัญมากคือประวัติชีวิตซ่ึงการศึกษา
ในครั้งน้ีจําเปนตองเรียนรูเรื่องราวของชีวิตอยางเขาถึงและเขาใจจึงจะมองเห็นรายละเอียดชีวิต
ของชาวบานได 
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สิ่งที่เห็นคือ มากกวารอยละ 50 ของครอบครัวในหมูบานไปตัดออย บางครอบครัวเปน
ครอบครัวเด่ียวตองหอบลูกที่เพ่ิงคลอดไมกี่เดือนไปดวยทําใหเด็กกลุมน้ีไมไดรับวัคซีนตามนัด
และขาดโอกาสในการดูแลสุขภาพที่ควรไดรับ เพราะฉะน้ันบานเหลานั้นจึงถูกปดตายไมต่ํากวา           
6 เดือน สวนครัวเรือนที่เหลืออยูจะพบเด็กและผูสูงอายุเทานั้นที่มีหนาที่เฝาบานรอใหลูกหลาน
กลับมา หมูบานแหงน้ีมีประชากรเพียง 1000 เศษ ความเปนอยูลําบาก แตกลับพบวามีผูปวย
โรคจิตเวชอาศัยอยูมากถึง  15  คน  จากผูปวยจิตเวชที่ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลบานฝาง
รับผิดชอบทั้งหมด  20 คน  ซ่ึงผูปวยจิตเวชแตละคนลวนแลวแตมีปญหาแตกตางกันไป  
โดยเฉพาะผูปวยจิตเวชที่อาศัยอยูในครอบครัวที่มีฐานะยากจนดวยแลว ความทุกขความยาก 
ความลําบากที่ผูปวยและครอบครัวไดรับจะรุนแรงมากกวาครอบครัวที่มีฐานะดีกวา ใน
ขณะเดียวกันก็สงผลกระทบตอชุมชนมากเชนกัน 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยเปนพยาบาลที่อยูฝายสงเสริมของ
โรงพยาบาลมีการติดตามเยี่ยมบานตั้งแต พ.ศ 2537 และใน พ.ศ 2545 ผูวิจัยไดรับมอบหมาย
ใหเปนพยาบาลประจําหมูบานตามนโยบายบริการใกลบานใกลใจ มีการติดตามเยี่ยมบานและ
รวม   กิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนมาอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน จึงไดเลือกพื้นที่การศึกษาในครั้ง
น้ีแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  Sampling)  เน่ืองจากหมูบานนี้มีผูปวยจิตเวชอาศัยอยูมากถึง 
15 คนซึ่งมากกวาหมูบานอื่นๆ ในละแวกเดียวกัน อีกทั้งหมูบานนี้มีกลวิธีในการเยียวยาผูปวย
จิตเวชตามแบบฉบับของเขาเองอยูกอนแลว ตอมาภาครัฐจึงจดใหมีโครงการสรางเสริมสุขภาพ
ใจภาคประชาชนขึ้นเพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมและมีรูปแบบในการดูแลที่หลากหลาย ผูวิจัยเชื่อวา
ขอมูลที่ไดมีความนาเชื่อถือและมีอคตินอยที่สุดมีการตรวจสอบขอมูลอยูเสมอโดยเฉพาะญาติ
ของผูปวยจิตเวชและ ผูที่เกี่ยวของในเหตุการณตางๆ  

การเก็บขอมูลภาคสนามใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกผูที่เกี่ยวของ (indept Interview) 
และการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participation Observation) จากกิจกรรมตางๆ และวิธีชีวิตของ
คนในชุมชนตลอดจนศึกษาเอกสารที่เกิ่ยวของตางๆ จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตีความ
เน้ือหาเชิงลึก (Content   Analysis) และนําเสนอผลงานวิจัยดวยวิธีเขียนเชิงพรรณา 

การศึกษานี้ตองการแสดงใหเห็นวา ความเจ็บปวยที่เรียกวาจิตเวชนั้น ไมไดเกิดจาก
การกอตัวของเชื้อโรค แตสังคมเปนตัวผลิตหรือกอใหเกิดโรคและความเจ็บปวย ขณะเดียวกัน
ชุมชนเองก็มีสวนชวยเยียวยาความเจ็บปวย โดยเฉพาะการฟนฟูสภาพจิตใจและการคืนชีวิต
ผูปวยสูชุมชน โดยศึกษาผานประวัติชีวิตของผูปวยจิตเวชคนหนึ่งในชุมชน ที่ถูกโครงสรางทาง
สังคมในชุมชนบีบคั้นจนกลายสภาพเปนผูปวยจิตเวช ขณะเดียวกันจะเสนอวา ชุมชนเองก็มี
สวนชวยเยียวยาการเจ็บปวยไดเชนกันไมใชเปนปจจัยกอใหเกิดโรคเพียงดานเดียว โดยเฉพาะ
แงมุมการคืนผูปวยสูชุมชนบีบคั้นจนกลายสภาพเปนผูปวยจิตเวช  โดยมีวัตถุประสงคของ
การศึกษาเพื่อ ทําความเขาใจวาโครงสรางทางสังคม ในฐานะปจจัยทางสังคม  (Social Origins) 
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ผลิตโรคจิตเวชในชุมชนอยางไร การปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวันระหวางผูปวยจิตเวชกับคนใน
ชุมชนเปนอยางไร ในมิติของความสัมพันธของครอบครัวตอผูปวยจิตเวชเปนอยางไร มิติชุมชน
มีบทบาทและแสดงออกตอผูปวยจิตเวชอยางไร มิติสภาพทางเศรษฐกิจในครอบครัว เอ้ือตอการ
เกิดโรคจิตเวชไดอยางไรการศึกษาและอํานาจการตอรอง มีผลตอการผลิตโรคจิตเวชในชมุชนได
อยางไร 

โดยแบงการนําเสนอออกเปน  4  สวนหลัก  สวนแรก จะแสดงใหเห็นบริบททาง
สังคมวัฒนธรรมของหมูบานเพื่อใหผูอานมองเห็นแงมุม ปจจัยทางสังคมวัฒนธรรมของการกอ
โรคที่แฝงอยูในชุมชน  สวนที่สอง จะเลาเรื่องราวชีวิตของผูปวยจิตเวชคนหนึ่งอยางละเอียด  
เริ่มตนจากสภาพของคนปกติธรรมดาจนกลายสภาพมาเปนผูปวยจิตเวช และวิเคราะหใหเห็นวา 
ปจจัยทางสังคมมีสวนสําคัญในการกอโรคจิตเวชขึ้นมาไดอยางไร  พรอมกันนั้นจะแสดงใหเห็น
วา ชุมชนเองก็มีสวนอยางมากในการชวยเยียวยาผูปวยจิตเวชเชนกัน ไมใชเปนแคตัวกอใหเกิด
โรค  สวนที่สาม  จะทบทวนแนวคิดทฤษฎี เพ่ือแสดงวาไมเพียงเชื้อโรคเทานั้นที่เปนตัวกอโรค
แตสังคมเองก็เปนตัวกอใหเกิดโรคและความเจ็บปวยเชนกัน สวนสุดทาย  บทสรุปและ
ขอเสนอแนะ 
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สวนแรก  บริบทบานสระแกว: อดีตสูปจจุบันเมื่อแรงงานกลับบานเกิด 
 
บานสระแกวเปนหมูบานในจังหวัดขอนแกน หางจากตัวจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร 

อยูหางจากตัวอําเภอบานฝางประมาณ 5 กิโลเมตร หมูบานนี้ถูกภาครัฐละเลยมานาน ทําให
แมแตถนนทางเขาหมูบานระยะทางเพียง 2 กิโลเมตร ก็ทําใหเกิดความทุกขยากในการคมนาคม
รวมทั้งมีความเปนอยูที่ลําบากกวาหมูบานอ่ืนๆ ในระแวกเดียวกัน เม่ือกอนเปนถนนลูกรังตลอด
สาย ตอมาไดเศษ  งบประมาณที่เหลือจากที่อ่ืนๆ มาสรางถนน จึงทําใหถนนสายนี้ไดลาดยาง
เชื่อมกับถนนมะลิวัลยระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ชวงกลางเปนลูกรังประมาณ 100 เมตร 

ชวงฤดูฝนการคมนาคมยิ่งยากลําบากกวาเดิม ถนนลูกรังจะเปนหลุมเปนบอเปนแอง
ลึกและขรุขระมาก เม่ือพนสวนนี้ไปที่เหลือเปนถนนคอนกรีตเสริมไมเขาถึงหมูบาน ซ่ึงมีพ้ืนที่
ทั้งหมด  6 ตารางกิโลเมตร การเดินทางจากบานไปโรงพยาบาลชุมชนและตัวอําเภอ สวนมาก
จะโดยสารรถสามลอเคร่ืองรับจาง คาโดยสารไป-กลับ 40 บาท/คน ถาไปพรอมกันหลายๆ คน
คาโดยสารจะลดลงเปน 30 บาท/คน มีบางสวนที่ใชรถจักรยานยนตรับจาง มีสวนนอยที่ใช
รถจักรยานยนตสวนตัว แตก็มีบางสวนที่ยังตองเดินทางเทาลัดทุงนาไปที่ตัวอําเภอซึ่งมี
ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเปนที่ราบ ดินสวนใหญเปนดินเค็ม และประสบ
ปญหาความแหงแลงทําใหทําการเกษตรไดผลผลิตต่ํา บางครอบครัวไมมีที่นาทํากิน ทําให
ชุมชนแหงน้ีมีการประกอบอาชีพตางๆ มากมาย 

บานสระแกวน้ีมีประชากร  1,279  คน มี 227  หลังคาเรือน  244  ครอบครัว ชาวบาน
สวนใหญยึดอาชีพเกษตรกรรมเนื่องจากอาศัยนํ้าฝนทํานาไดปละ 1 ครั้ง ชาวบานจึงหันไป
ประกอบอาชีพเสริม เชน เพาะเห็ด 15 ครัวเรือน ทออวน 12 ครัวเรือน  รับจางโรงงานในเขต
จังหวัดขอนแกน 55 ครัวเรือน จับตุกแกขาย 15 ครัวเรือน เลนหนังตะลุงและหุนกระบอก 6 
ครัวเรือน รับจางที่โรงงานเฟอรนิเจอร 25 ครัวเรือน สวนผูหญิงที่หยารางกับสามีนิยมไปทํางาน
รับจางตามรานอาหารที่พัทยาเพื่อหวังจะไดแตงงานกับชาวตางชาติ (แตงงานกับฝรั่งซ่ึงเปน
คานิยมของชุมชน) ดวยความหวังจะไดมีเงินมาใชจายในครอบครัว และที่สําคัญมีครอบครัว
รับจางตัดออยในเมืองกาญจนบุรี  15  ครัวเรือน (2550)  รองลงมาคือรับจางทั่วไป 

เขตชนบทของภาคอีสาน แมเปนหมูบานที่อยูใกลเมืองมากกวาหมูบานอ่ืนๆ ใน 9 
หมูบานที่อยูในเขตรับผิดชอบของศูนยสุขภาพชุมชนตําบลบานฝาง แตการที่อยูใกลเมืองไมได
หมายความวาหมูบานนี้จะเจริญรุงเรืองตามไปดวย ตรงกันขาม หมูบานนี้ประสบปญหาตางๆ 
มากกวาหมูบานอ่ืน ๆ เปนตนวาปญหาเรื่องสารเสพติด เศรษฐกิจ การคมนาคมไมสะดวก 
ปญหาสุขภาพ เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังตางๆ เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคจิต ที่
พบมากกวาหมูบานอ่ืนๆ ในละแวกเดียวกัน 

ในอดีตหมูบานนี้เคยอุดมสมบูรณมีปาและมีหนอง-นํ้า มีอาหารตามธรรมชาติ ฝนฟา
ตกตามฤดูกาล ชาวบานสามารถประกอบอาชีพในหมูบานและมีการแบงปนอาหารที่หามาได 
โดยไมคอยไดซ้ือ – ขายกัน 
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ตาหนู เลาใหฉันฟงถึงความอุดมสมบูรณของหมูบานในอดีตวา 
  
“ไถฮุดนาจับปลาขี้คลาด  ปลาตัวเทาแขน  กบเขียดกะมีบอึด  ทุงนากะมีขาวออกรวง
เหลืองเต็มไหนา  พวกบมีไหบมีนากะหารับจางพออยูพอกินบคือสมัยน้ี ขาวบางปก็บ
ไดทํานา ฝนบตกตามฤดูกาล โดยเฉพาะปที่มีแปดสองหนแฮงแลงหลาย  จากนาดํากะ
มาเฮ็ดเปนนาหวาน  บางปบไดขาวเลยกะมีตองกูเงินนอกระบบจากนายทุนบานฝาง
มาซื้อขาวกิน”1 

 

ในราว พ.ศ. 2518 – 2519 หมูบานนี้ประสบปญหาความแหงแลงมากกวาทุกปที่ผาน
มา ชายชราวัย 76 ป เลาวา 

 

“สมัยพลตรีหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี เกิดภาวะแหงแลงมาก
จนไมสามารถทําไรทํานาไดตามฤดูกาลเกิดภาวะขาวยากหมากแพงตองกูเงินนอก
ระบบจากนายทุนที่บานฝาง”    

 

ความแรนแคน การกูหน้ียืมสิน ทําใหสมาชิกที่อยูในวัยแรงงานตองด้ินรนตอสูเพ่ือ
ความอยูรอดของสมาชิกในครอบครัว  ยอมอพยพไปขายแรงงานตางถิ่น  อาชีพที่คนในชุมชน
คิดวาดีและพอเลี้ยงปากเลี้ยงทองไดก็คือ ไปรับจางตัดออยที่เมืองกาญจนบุรี  โดยการรับเงิน
จากนายทุนมากอนและไปรับจางตัดออยใชหน้ีทีหลัง  ลุงจอนเลาใหฟงวา “เถาแกใจดี ถาเรา
ตองการเงินก็โทรบอกเขาวาตองการเงินกี่หม่ืนๆ ก็บอกไป เขาก็จะเอามาให เงินพวกนี้ไมมี
ดอกเบี้ย ชาวบานที่น่ีก็ทําแบบนี้กันทั้งน้ันแหละ” 

คําล่ําลือเกี่ยวกับความใจดีของเถาแกทําใหชาวบานสระแกว ไปรับจางตัดออยเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ ตาหนู ถือไดวาเปนคนรุนแรกๆ ที่ไปตัดออยที่เมืองกาญจนบุรี ในป พ.ศ. 2504   ตอน
น้ันอายุ  30 ป ตาหนูไดรับการชักนําของนายเยาว  ซ่ึงเปนคนบานสระแกวแตไปแตงงานกับคน 
บานหนองบัว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน มาชักชวนญาติพ่ีนองมาชักชวนใหไปตัดออย 
ชวงแรกๆ มีคนไปเพียง 2 ครอบครัวเทานั้น พอกลับมาก็มาบอกชาวบานตอๆ กันไปวา 

 
 “ไปตัดออยทําใหมีเงิน เถาแกใจดีใหเงินใชกอนโดยไมมีดอกเบี้ย แตพอถึงฤดูกาลตอง
ไปตัดออยใหเถาแก”  

                                                           
1 ไปไถนาจะมีปลาตามรอยคลาดรอยไถ กบเขียดมีมากมาย ทองทุงนาก็มีรวงขางเหลืองอราม ชาวบานที่ไมมีไร

นาก็สามารถรับจางหาเลี้ยงชีพได ไมเหมือนสมัยนี้บางปแหงแลงจนทํานาไมได ตองเปลี่ยนจากนาดํามาเปนนา

หวานบางปทํานาไมไดขาวเลยก็มีตองกูเงินนอกระบบจากนายทุนเพื่อมาใชจายในครอบครัว 
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ดังน้ันในปตอมาก็มีอีก 2-3 ครอบครัวไปเพ่ิม ซ่ึงจํานวนที่ไปรับจางตัดออยเพ่ิมขึ้นทุก
ป ชวงปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกป เถาแกจะสงรถมาจอดรอแรงงานที่สี่แยกกลางหมูบาน
เพ่ือรับแรงงานไปตัดออย แตละครอบครัวตางก็เตรียมความพรอมกอนที่รถจะมารับ กอน
เดินทางหนึ่งถึงสองวันแมบานก็จะเตรียมขาวสาร อาหารแหง หมอน่ึง หมอแกงกนดําๆ หมอ
บางใบหูขาดปากแหวงก็หอบขึ้นรถ ที่ลืมไมไดก็คือ หวดสําหรับน่ึงขาวเหนียว และที่สําคัญที่สุด
คือไหปลาราของแซบของชาวอีสาน เตรียมของกินเสร็จแมบานก็มาเตรียมของใชที่จําเปน เชน 
เสื่อ ที่นอน หมอนมุง สําหรับสมาชิกในครัวเรือน สวนพอบานก็จะเตรียมเครื่องมือ เชน สวิง ยอ 
แห เบ็ด โคมไฟ เพ่ือใชในการหาปู หาปลา กบ เขียด และสัตวปาที่พอจะหาได 

สําหรับฤกษยามในการเดินทางออกจากหมูบานจะถูกกําหนดโดยเถาแก  แรงงาน
หญิงคนหนึ่งเลาวา 

 

“เถาแกจะกําหนดมาเลย เชน ถาเปนวันจันทรรถจะตองออกเวลาตีสอง ตีสาม แตถา
เปนวันพุธจะออกชวงบายๆ แตละวันจะมีฤกษไมเหมือนกันแลวแตเถาแกจะสั่งมา 
สวนใหญชาวบานก็ไมคอยจํา  คนที่มารับเขาจะรูเวลาดีวาจะออกเวลาไหน”  

 
“เถาแกสวนใหญจะเปนคนเชื้อสายจีนเครงครัดเรื่องวันเวลาที่จะเปนศิริมงคลตอธุรกิจ
ของเขา” อดีตแรงงานคนหนึ่งกลาวเสริม 
 
ประมาณเดือนพฤศจิกายนของปตอๆ มานายทุนจะสงรถบรรทุกขนาดใหญมารับ

แรงงานที่รับเงินลวงหนาจากนายทุนมาใชในการทํานา แรงงานเหลานี้ตองไปทํางานตัดออยเพ่ือ
ใชหน้ี และจะไดกลับมาเยี่ยมบานก็ชวงสงกรานต ลุงจอนเลาวา 

  
“แรงงานบางคนที่รับจางไมสามารถใชหน้ีไดหมดจะอยูรับจางตอ เชน ทําสวนพริก ถาง
ปา หรือถึงฤดูกาลปลูกออยก็จะรับจางปลูกออยตอแตการปลูกออยไมไดรับความนิยม
เทากับตดออย” 

 

แรงงานถูกรีดเรนออกจากชีวิตที่ยากแคนดวยยาบาที่นายจางผสมใสในน้ําใหคนงาน
ด่ืมดับกระหายเพื่อกระตุนใหแรงงานเหลานี้ทํางานอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย ลุงจอนชายวัย 52 
ป เลาวา 
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“...วันนี้เถาแกใจดี มีนํ้าหวานแจก2... มา มา เอาไปกินเอาไปเผื่อคนที่ไมมาดวย นับไป
ใหครบทุกคนนะ ม้ือน้ีเถาแกแจกเดอ...” 
 
คนงานซาบซึ้งใจที่นายทุนใจดีตางมารับนํ้าหวานไปดื่มกินคนละถุง พอตกกลางคืน

คนงานนอนไมหลับจึงไปถามเถาแกวา “เอาอะไรใหกิน ใชยาขยันไหม?”   เถาแกหัวเราะบอกวา  
“ก็พวกเอ็งขี้เกียจทํางานชาอ๊ัวเลยใหกินยาขยัน” แทนที่แรงงานจะโกรธนายทุนก็หาไม กลับ
ตรงกันขามบางคนตองการทํางานไดมาก ๆ ก็จะหาซื้อยาอีมากินเอง “แรงงานที่น่ีรักเถาแก
เปรียบเสมือนพอแมมีอะไรขาดเหลือก็ขอเถาแกได”   นายทุนบางคนก็แจกใหคนงานกินทุกวัน 
“บางเทือผมบอยากกินกะกําไวบใหเถาแกรู” อสม. ผูหญิง  คนหนึ่งเลาวา “ ตอนฉันไปตัดออยที่
เมืองกาญจนบุรีก็เคยซื้อยาอีกินเพราะทํางานไดมากไมเหน่ือย ” 

การผจญภัยของคนตัดออยในตางถิ่น 

พ่ีบุญมี3 ปจจุบันอายุ 45 ป เปนหญิงวัยแรงงาน รูปรางสันทัด ผิวคล้ํา มีรองรอยของ
การทํางานที่กรานแดดกรานลม เธอเลาใหฟงวา เม่ือประมาณ 10 ปกอน เธอเคยไปรับจางตัด
ออยที่เมืองกาญจนบุรี จําไดวา ตองตื่นนอนตั้งแตตีสี่ เพ่ือมานึ่งขาว ทํากับขาว จนเสร็จไดแสง
สวางรําไรจากเปลวเทียนที่จุดไวกลางวงอาหารเชาของทุกวัน เพ่ือจะไดรีบลงไรตัดออย ชีวิตที่
ไรออยตองรีบเรงและมีการแขงขันกันสูง ตองแขงกับเวลา แขงกับตัวเองและเพ่ือนแรงงานที่ไป
ทํางานดวยกัน 

ที่อยู ที่กิน ของแรงงาน: นอนกลางดินกินกลางไรออย ที่พักนอนของแรงงานตัดออย
จากบานสระแกวที่เถาแกจัดหาให เปนโรงเรือนที่มุงดวยสังกะสีลอมฝาดวยไมไผ กั้นหองเปน
หอง ๆ พอไดอาศัยหลับนอน สวนอาหารการกินตองจัดหาเอง บางครั้งก็หาอาหารตาม
ธรรมชาติที่มีอยูบริเวณรอบๆ ที่พัก หรือขอเบิกเงินลวงหนากับเถาแกเพ่ือซ้ืออาหารมาตุนไว
บาง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเถาแกแตละคน บางคนใจดีก็ใหเบิกไดงาย บางคนก็ขอเบิกลวงหนาไดยาก 
โดยเฉพาะคนที่เถาแกเห็นวาไมขยัน ชอบอูงาน 

 

“...แรงงานคนไหนที่เบิกเงินลวงหนาตั้งแตอยูหมูบานมากแลว ถาทํางานไมเกงตัดออย
หน่ึงวันหยุดหนึ่งวัน หรือตัดออยไป นอนกลางวัน ชอบหลบแดดบอย ๆ เถาแกไมคอย
ใหเบิกเงิน จะใหเฉพาะคนที่ขยันทํางานเกงตัดออยแบบไมหยุดพักเหนื่อย…” 

 

                                                           
2 น้ําหวานที่ใสน้ําแข็งมาดวยมัดเปนถุงๆ 
3
 ชื่อทุกชื่อในเรื่องนี้  ลวนเปนนามสมมติ 
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คนที่ขยันทํางานจะแขงขันกันตัดออย กลัวไมไดเยอะ บางคนก็กินยาอี  บางคนเวลา
พักเที่ยงไมกลับมากินขาวเที่ยง แตจะหอไปกินที่ไรออยดวย ถุงมือที่ใชสวมขณะตัดออย ก็ไม
ถอด เรื่องลางมือไมตองพูดถึงเลย การกินอยูไมไดกินดีอยูดีเหมือนอยูที่บาน ตองรีบกินขาวจะ
ไดตัดออยใหไดเยอะ ๆ ซ่ึงหมายถึงคาแรงงานที่จะไดเพ่ิมขึ้นดวย 

สําหรับกลุมพ่ีบุญมี กลุมน้ีเบิกเงินลวงหนาจากเถาแก คนละ 5000 - 6000 บาท จึง
ไมไดเรงรีบตัดออยมากนัก มักจะรวมกลุมกันทําอาหารกินดวยกัน สวนมากชอบทําสมตํา เพ่ือ
จะไดประหยัดคาใชจาย มีกับขาวเปนอาหารแหง อาหารกระปองประกอบกัน ถาวันไหนที่วาง 
เถาแกใหพัก เน่ืองจากสงออยเขาโรงงานไมทัน ก็พากันไปหาปลา กบ เขียด ซ่ึงหาไดงาย 
เน่ืองจากชาวบานแถบนี้ไมนิยมนํา กบ เขียด มาเปนอาหาร 

พ่ีบุญมี เลาใหฟงวาเวลาที่คนงานไมสบาย เจ็บปวย หรือคนงานหญิงที่ปวดทองคลอด 
เถาแกจะพาไปหาหมอที่อนามัย สวนคาใชจายคนงานตองรับภาระเอง  สวนคนงานมีลูกที่ตอง
พาไปฉีดวัคซีนตามกําหนดนัดหมาย ก็จะไมไดนําลูกไปตามที่นัดรอจนกวาจะกลับมาจากการ
ตัดออย จึงจะพาลูกมารับวัคซีน ที่สถานีอนามัย โรงพยาบาล ที่ใกลบาน บางคนก็ลืมไปเลย  

 
สังคมไรออย: แรงงานตัดออยที่น่ี ตองพ่ึงพาตนเอง และตองระมัดระวังภัยอยูเสมอ 

บางครั้งประสบอุบัติเหตุจากการทํางานทั้งโดนมีด ของมีคม เกิดบาดแผลที่มือ แขน เทา บางที
โดนใบออยบาดบริเวณใบหนา  ขา เทา บางทีก็ถูกตอออยทิ่มตํา อีกทั้งตองหลบภัยจากไฟไหม
ที่มักไหมไรออยจากเถาแกฝงตรงขามที่มีความขัดแยงกัน เหตุการณเหลานี้ไมอาจคาดเดาไดวา
จะเกิดขึ้นเวลาไหน บางครั้งเกิดตอนกลางคืน บางครั้งขณะพากันตัดออยอยูก็มีควันไฟดําๆ 
ลอยขึ้นฟาและเปลวไฟลุกลามมาอยางรวดเร็ว ทําใหแรงงานตองวิ่งหนีอยางไมคิดชีวิต ถาวิ่งหนี
ผิดทางก็อาจถูกไฟครอกตายได เพราะกลางไรออยไมรูวาทิศเหนือ หรือทิศใต มองไปทางไหนก็
เห็นแตไรออย ถาหาทางออกไดก็รอดชีวิตมาได บอยครั้ง ถาไมรุนแรงก็ชวยกันดับไดทัน ถา
รุนแรงตองวิ่งหนีออกจากไรออย คนงานคนหนึ่งบอกวา “...เถาแกฝงตรงขามอิจฉา ก็จุดไฟเผา
ไรออย…” 

ความทุกขความยากขณะตัดออย  หลายครั้งที่แรงงานเหลานี้ถูกใบออยบาดหรือโดน
มีดบาดมือขณะตัดออย สวนเทาก็โดนตอไมตอออยทิ่มแทง มีแผลนอยใหญแตแรงงานเหลานี้ก็
หาไดใสใจไม ความเจ็บปวดแคน้ียังนอยไปเม่ือเทียบกับความอดอยากของปากทองของคนใน
ครอบครัว ผลกระทบจากการไปขายแรงงานตางถิ่น :  ดวยความหวังที่วา การไปรับจางตัดออย
ที่เมืองกาญจนบุรี จะทําใหปลดหนี้ได และหวังอยูลึก ๆ    วาจะนําเงินที่ไดเหลือจากการใชหน้ี
แลว จะไดซอมแซมบานเรือน    หรือบางคนเพื่อปลูกบานใหม และสรางบานพอใหสมาชิกไดอยู
อาศัย ในความเปนจริงแลว แรงงานสวนมากยังตองไปสรางหนี้เพ่ิมขึ้นจากการมาตัดออย เพราะ
การมาตัดออยน้ันแรงงานสวนใหญไมมีเงินติดตัวมาดวยเลย ตองเบิกเงินลวงหนาจากเถาแก 
เพ่ือเปนคาอาหาร และขาวของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน ถาใชจายฟุมเฟอย เพราะเสบียง
อาหารที่พอจะเตรียมมาไดก็เร่ิมหมดไป อีกชองทางหนึ่งที่พอจะชวยลดรายจายไดก็คือหา
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อาหารที่พอจะหาไดตามธรรมชาติ ทั้งน้ีก็ขึ้นอยูกับวาเถาแกเรงใหตัดออยไหม? ถาเรงก็ไมไดไป
หาอาหารแตถาวันไหนที่ออยขนสงโรงงานไมทันเถาแกจะใหแรงงานหยุดงานได เพราะถาสง
ออยเขาโรงงานไมทันตามเวลาที่กําหนดจะทําใหออยมีปริมาณน้ําออยลดลงทําใหราคาออยตก 

นอกจากไมสามารถปลดหนี้ไดแลว มิหนําซ้ํากลับเปนหนี้เพ่ิมมากขึ้นกวาเดิม มีสวน
นอยที่สามารถนําเงินมาสรางบานได แตก็เปนเพียงหลังเล็กๆ กอสรางอยางงายๆ ฝากระดานที่
ผานการไสเพียงหยาบๆ ปราศจากสีฉาบทาดวยฝมือของชางในหมูบานที่ฝมือไมพิถีพิถันเทาใด
นัก สําหรับบางคนที่ยังเก็บเงินไมได ก็จะมาตอเติมยุงขาวเพื่อเปนที่อยูอาศัยชั่วคราวไปกอน 
พอไดอยูอาศัย บางคนที่มีความรูดานชางอยูบาง ก็ซ้ือวัสดุมา ตัวเองเปนแรงงานสรางบานเอง 
บางคน ที่ทํางานกอสรางไมเปนก็จางชางภายในหมูบาน ทําเปนโรงเรือนเล็กๆ หลังคามุงดวย
สังกะสี บางหลังใชไมกระดาน หรือฝาไมที่ขัดดวยใบตองแหง  ทําเปนฝาบาน เปดหนาตางที่ไม
มีบานหนาตางปด ตลอด 24 ชั่วโมง อยูอาศัยกันไปไดตามสภาพ มีเงินเม่ือไหรจะติดใหมันทันที 

 
ความเจ็บปวยในชุมชน: ผลของการขูดรีดแรงงาน 
เม่ือแรงงานกลับบาน สิ่งที่ไดรับมาพรอมกับหน้ีสิน บานหลังเล็กๆ บางคนก็เปนเพียง

เพิงเพ่ือพักพิง บังแดดบังฝนเพียงชั่วคราว และความเปน “คนบา” ซ่ึงตอกย้ําความทุกขทรมาน
ของคนบานสระแกวที่ไมมีอํานาจตอรองในสังคม ปรากฏการณเชนนี้ไมไดเกิดขึ้นกับ “คนบา” 
คนใดคนหนึ่งในบานสระแกวที่เปนแรงงานตัดออย เม่ือผูวิจัยไดเขาไปเรียนรูชีวิตของ “คนบา” 
ในบานสระแกว ผูวิจัยพบวาทุกคนที่ผูวิจัยมีโอกาสไดศึกษาประวัติชีวิต การที่พวกเขาตอง
กลายเปนคนบาเพราะพวกเขากินยาบา ยามา ยาขยัน หรือยาอี ในขณะที่เขาไปตัดออยที่เมือง
กาญจนบุรี แรงงานบางคนก็ไมรูตัววาเถาแกใหกินยา แตบางคนรูทั้งรูก็ยังกินตอไป หรือแมแต
บางคนยังไปหาซื้อมากินเอง เพ่ือใหเห็นปรากฏการณเหลานี้ฉันจะเลาผานประวัติชีวิตของ
ประเสริฐและสะอาด ซ่ึงเปนแรงงานตัดออยที่จังหวัดกาญจนบุรี 

 
สวนที่สอง ชวีิตของประเสริฐ: เสนทางชวีิตเสนทางการทํามาหากิน 

 
ในวัยเด็ก เม่ือประเสริฐเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ก็ไมไดเรียนตอ เน่ืองจาก

ครอบครัวฐานะยากจน ตองออกมาชวยพอแมทํางานเพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัว จนอายุ
ได 18 ป (พ.ศ. 2532) จึงติดตามลุง (ตาหนู) ไปตัดออยที่เมืองกาญจนบุรี ประเสริฐตั้งใจทํางาน
เชนเดียวกับเพ่ือนพองที่ไปขายแรงงานดวยกัน เปาหมายสุดทาย คือ “ปลดหนี้ ปลดสิน ใหมีอยู
มีกิน”  

การทํางานกลางปาออยแมจะมีความยากลําบากที่ตองทํางานหนักอยูทุกเม่ือเชื่อวัน 
แตก็ทําใหหัวใจของประเสริฐมีความเบิกบานขึ้นมาบาง เม่ือไดพบรักกับหญิงสาวชาวชัยภูมิ 
เจาของผิวสีแทน รางกายบอบ-บาง ที่มาขายแรงงานพรอมกับครอบครัว คือ แม พ่ีชายอีก 2 คน 
ที่พาครอบครัวมาดวย และมีนองสาวอีกคนที่ยังไมไดแตงงาน ประเสริฐไดพาหญิงคนรักหนี
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กลับมาที่บานสระแกวอยูกินฉันสามีภรรยา ยังความโกรธแคนใหกับครอบครัวของภรรยาเปน
อยางมาก โดยเฉพาะมารดาของภรรยา พอประเสริฐพาภรรยากลับไปรับจางตัดออยที่เมือง
กาญจนบุรีอีก จึงถูกแมยายลิดรอนคุณคาความเปนคน ทําใหขาดอํานาจในการตอรอง เงินที่ได
จากหยาดเหงื่อแรงงานจึงถูกแมยายยึดไปจนหมด รวมทั้งคาแรงสวนของภรรยาดวย “เงินบ
เหลือติดถงเฮาเลยแมเฒาซื้อกินหมดถาเปนผมจะเหลือไวครึ่งหน่ึง”4   

ประเสริฐตั้งใจทํางานหวังจะสรางฐานะใหครอบครัว แตชีวิตประเสริฐไมไดโชคดี
เหมือนครอบครัวอ่ืน เพ่ือนบานบางคนแตงงานกับคนที่น่ันก็สรางหลักปกฐานฐานะมั่นคง แต
สําหรับประเสริฐแลวยิ่งมีลูกก็ยิ่งทําใหมีภาระมากเพิ่มขึ้น สองสามีภรรยาสองแรงชวยกันหาเงิน  
ก็ไมพอใชจาย เพราะรายไดทั้งหมดแมยายเปนผูจัดการทุกอยางภายในบาน ฉะน้ันรายไดทุก
บาททุกสตางคจะถูกแมยายยึดหมด แมยายจะเปนคนไปรับเงินคาแรงของสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวเพียงคนเดียวเทานั้น เน่ืองจากแมยายมีหนาที่ในการดูแลเรื่องอาหารการกิน ซ้ือของ
ใช ซ้ือเสื้อผาทําใหเงินไมพอสําหรับใชจายในครอบครัว  

ประเสริฐตองไปหาปลาในยามพักเที่ยงมาเปนอาหาร ถาไดมากก็จะขายใหเพ่ือนบาน 
ประเสริฐกลาววา   

 

“เฮาเปนหัวหนาครอบครัว ตองหาปูหาปลามาขาย    หารายไดเพ่ิม อยูปาออยลําบาก 
ลําบากทํางานบเซา ตีหากะตื่นมาฝนมีด พอสวางก็ไปตัดออย ตัดไดวันละ 200- 300 
ลํา ไดคาแรงรอยละ 30 บาท” 
 
ชวงสงกรานตเพ่ือนบานจะพากันกลับบานประเสริฐและพักพวกประมาณ 5–10 

เปอรเซ็นต ตองอยูทํางานตอเพราะไมมีเงินเหลือพอที่จะกลับไปเยี่ยมบานได  
ลุงจอน หน่ึงในคนงานที่ตองอยูที่ไรออยกับประเสริฐ เลาวา ถาอยากกลับจริงๆ เถาแก

ก็ใหกลับ บางคนเอาเงินเถาแกมา 20,000 บาท ทํางานได 17,000 บาท ยังคางอยู 3,000 บาท 
ถาจะกลับบานเถาแกจะถาม  

 

 “เอาอีกม้ัยละ”  “เอาอยูครับ ขออีก 7,000 บาท ใหเปน 10,000  บาท พอดี ปหนาก็วา
กันใหม”  
 
สําหรับคนกลุมน้ีแมไมสามารถทํางานใชหน้ีไดหมด แตนายจางก็ใจดีใหกูเพ่ิมได บาง

คนตายไปยังใชหน้ีไมหมด นายจางก็ยกหน้ีใหเพราะไมรูจะไปเก็บกับใครตางคนตางก็ยากจน 
เน่ืองจากคนจนแตงงานกับคนจนลูกออกมาก็เลยมีแตจนกับจน ถาไมขยันก็ยิ่งจนแลวจนอีกไมมี
ทางลืมตาอาปากไดเลย 

                                                           
4 เงินไมเหลือติดกระเปาเลยแมยายซื้อกินหมด ถาเปนผมจะเหลือไวครึ่งหนึ่ง 
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แมวาประเสรฐิจะทํางานหนักเพียงใดแตไมเคยไดจับเงินที่แลกดวยเลือดดวยเนื้อของ
ประเสรฐิเกือบทั้งชวีิต ทามกลางแสงแดดที่รอนแรงขึ้นเรื่อยๆ  ประเสริฐหาไดทอถอยไม ตรงกัน
ขามกลับกมหนากมตาตัดออยตอไปอยางบาครั่งดวยน้าํที่นายจางแอบผสมใสยาบาใหด่ืมเพ่ือ
ดับกระหาย ซ่ึงประเสรฐิก็รูดีแตชีวติเลือกไมได ทางออกสําหรับประเสริฐกค็ือตองเอาแรงงานที่มี
ทั้งเลือดทั้งเนือ้เขาแลกกับคาจางเพื่อใหมีอยูมีกินไปวนัๆ เทานั้น ในที่สุดประเสริฐกต็องพ่ึงพิง
ยามา  ยาขยนัเชนเดียวกับคนงานคนอื่น ๆ ประมาณปลายป พ.ศ. 2543 ประเสริฐไดยินเสยีง
คนมาสั่งใหเดินและไดยินเสยีงคนจะมาทาํราย เริ่มหวาดระแวง บางคืนทั้งเดินทัง้วิ่งคิดวามีคน
มาตามฆาบางครั้งวิ่งหนีทั้งคืน บางคืนวิง่ขึ้นไปหลบในบานคนอื่นยามวิกาล ทําใหถูกตาํรวจจับ
เน่ืองจากเจาของบานแจงความขอหาบกุรุก บางครั้งถูกพี่ชายภรรยาทํารายเน่ืองจากมี
พฤติกรรมที่กาวราว สวนภรรยาก็เริ่มปนใจใหชายอ่ืน  

ชีวติของประเสริฐถูกประหารใหตายทั้งเปน เม่ือวันที่ประเสรฐิไดรับอุบัติเหตุจากการขี่
รถมอเตอรไซดลมไดรับบาดเจ็บ แมยายและภรรยาพาไปหาหมอที่คลินิก วันนั้นหมอไดบอกกับ
ญาติวา “ผูปวยดมกาวมา” เพียงประโยคนี้ประโยคเดียว ทําใหประเสริฐตองกลายเปน “ผูปวย
จิตเวช” ตั้งแตวินาทีน้ันเปนตนมา 

อาการของประเสริฐนับวันยิง่เลวราย เม่ือลูกเมียตางกก็ลัวไมกลาเขาใกล ฝายญาติ
ของภรรยาที่ไมชอบประเสรฐิเปนทนุเดิมอยูแลวยิ่งทวคีวามเกลียดชงัมากขึ้นถึงขัน้ทําราย
รางกายในบางครั้ง  ครั้งสุดทายถูกพี่ชายภรรยาตีดวยไม ทําใหมีบาดแผลตามตัวและศีรษะแตก
เลือดไหลอาบทั่วตัว ภรรยาจึงโทรศัพทใหญาติฝายสามีมารับตัวกลบัมาที่บานสระแกว จังหวดั
ขอนแกน  

แรงบีบคั้นจากครอบครัวของภรรยาทําใหประเสริฐขาดอํานาจในการตอรองถูกสังคม
กระทําซ้ําๆ ไมมีเครือขายชวยเหลือทางสังคมจนเขาแทบไมเหลือที่วางในชีวิตสําหรับความเปน
มนุษยในมิติอ่ืน ๆ นอกจากการกลายเปนผูปวยโรคจิตและถูกสังคมรอบขางตีตราวาเปน “คน
บา” 

ประมาณตนป พ.ศ. 2544 ประเสริฐ กลับมาอยูกับครอบครัวที่บานสระแกว โดยไมมี
ภรรยาและลูก แมของประเสริฐ เลาวา 

 

“แมยานจนขึ้นเฮือนบได ใหอยูบนบานผูเดียว บมีไผเขาใกล ประเสริฐอยูบนบานยาง
หมดคืน พอ แมหลบมาอยูขางลาง ตองเก็บของมีคมเอาไวหมด ชวงลูกเปนใหมๆ พอ
แมไมคอยไดนอนเลย บางคืนพอแมเปลี่ยนกันนอนเอาแรง” 

 

เม่ือเจ็บปวยดวยโรคจิต สังคมก็ลดบทบาททางสังคมของประเสริฐอยางสิ้นเชิงแทบจะ
ไมเหลือพ้ืนที่สําหรับใหเขาอยูในชุมชนนั้นไดเหมือนเดิมมีเพียงพ้ืนที่ในบานของเขาเพียง
บางสวน  เทานั้น เพ่ือนฝูงที่เคยคบกันมาก็หางหายไป แมแตคนบานใกลเรือนเคียงก็รังเกียจ
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ไมใหลูกหลานไปของแวะเนื่องจากกลัวประเสริฐทําราย มีเพียงมารดาเทานั้นที่คอยหวงใยไมวา
ลูกจะบาหรือจะดี 

 

“แมลูกจะเปนอยางไรจะเปนคนดีหรือคนบา  ความรักของแมไม เคย
เปลี่ยนแปลง เห็นลูก เปนอยางน้ีแลวยิ่งสงสารลูกจับใจเห็นลูกทุกข แมยิ่งทุกข
หลายรอยหลายพันเทา” 

 

หลายวันตอมารางกายของผูเปนแมเร่ิมออนลาจากการพักผอนไมเพียงพอ จึงไปขอ
ความชวยเหลือจากผูใหญบานใหมาชวยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวช แตไมเปนผลสําเร็จ 
วันรุงขึ้นแมจึงจางเหมารถสามลอเครื่องไปขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่ตํารวจที่อําเภอบาน
ฝาง ตํารวจ  ขับรถมา 2 นาย เรียกใหประเสริฐลงมาจากบานเพื่อขึ้นรถบอกวาจะพาไปในเมือง 
นาแปลกที่ประเสริฐเดินลงมาขึ้นรถแตโดยดี ผูเปนแมจึงรีบขึ้นรถตามไปรักษาที่โรงพยาบาลจิต
เวชขอนแกน จนเปนผลสําเร็จ 

หัวอกของคนเปนแมรูสึกโลงไปเปาะหนึ่ง เม่ือลูกชายอันเปนที่รักมาอยูใกลๆ หมอ 
ขณะน้ันมีเจาหนาที่คนหนึ่งเดินมาพูดกับแมของประเสริฐวา “ยายกลับไปไดอีกหนึ่งอาทิตยทาง
โรงพยาบาลจะติดตอยายเอง” 

เม่ือเสร็จธุระกับทางโรงพยาบาลแลว ตํารวจนายหนึ่งพูดกับแมของประเสร็จวา “ยาย
ไมตองหวงหรอก ถึงมือหมอแลว เรากลับกันเถอะเดี๋ยวผมจะไปสงคุณยายที่บานเอง” เม่ือกลับ
ถึงบาน แมประเสริฐก็ลวงเงินใหตํารวจเปนคาบริการและคาน้ํามันรถเปนเงิน 400 บาท ซ่ึงเปน
ราคาที่ชาวบานนี้5 ใหเปนคาบริการของเจาหนาที่ตํารวจ 

แมของประเสริฐ เฝารอโทรศัพทจากโรงพยาบาลจิตเวช ตลอด 1 อาทิตยที่ประเสรฐิไป
อยูที่โรงพยาบาล แตจนแลวจนรอดก็ไมมีใครโทรมา ดวยความเปนหวงลูกผูเปนแมจึงขึ้นรถ
โดยสารออกจากบานตั้งแตเชามืดเพื่อมาเยี่ยมลูกชาย“มันไคละบหมอออกไปแลวบแมนใหแม
ยานอีกเดอ6”  “แกไดรับคําตอบวา อาการดีขึ้นแลวยายตอนนี้ออกมาอยูรวมกลุมกับเพ่ือนๆ ได
อาทิตยหนาคอยมารับกลับ” 
 

เม่ือกลับมาอยูบาน ประเสริฐยังมีอาการหวาดระแวงกลัวคนมาทําราย แมแตขาวที่แม
เตรียมใหก็ไมยอมกิน “บกนิดอก ยานถูกยาเบื่อ”7 แมและคนในครอบครัวตองกินดวยเขาถึงจะ
ยอมกิน ในฤดูทํานากอนที่สมาชิกในครอบครวัจะออกไปทํานา แมจะเตรียมอาหารไวให

                                                           
5
 ญาติไมสามารถนําสงโรงพยาบาลได ก็ตองใชบริการของตํารวจ 

6อาการดีขึ้นไหมหมอ ไมใชออกจากโรงพยาบาลแลวทําใหแมกลัวอีก 
7 กลัวมีคนมาวางยาพิษใสอาหาร 
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ประเสรฐิกินในตอนกลางวนั แตในตอนเย็นเม่ือกลับมาจากนาอาหารที่เตรียมไวก็ยังอยู
เหมือนเดิม ประเสรฐิไมยอมแตะตองอาหารเลยไมวาแมจะไปธุระที่ไหน ถาหากวาแมและคนใน
ครอบครวัไมกลับมากินขาวดวย ครอบครัวชวยกันดูแลจนอาการของประเสรฐิดีขึน้มาก 

ประเสริฐพูดใหฟงอยูเสมอวา ชวงเวลาที่กลับมาอยูกับมารดาและญาติพ่ีนอง เปนชวง
ที่มีความสุขที่สุดในชีวิต “แมดีหลาย ดีอีหลี หาขาวใหกิน ขอเงินกะให” ตัวเองสงสารแม 
บางครั้งในชวงฤดูฝน จะไปหาแมงดานามาขาย หรือชวงเกี่ยวขาวจะไปรับจางกับแมไดวันละ 
250 บาท จะแบงใหแมเก็บไวครึ่งหน่ึง สมัยอยูกับลูกเมียและแมยาย มีความทุกขมาก ถูกแม
ยายเคี่ยวเข็ญใหทํางานไมมีเวลาพักผอนเลยเงินทองก็ไมใหใช 

นับไดวา ประเสริฐมีอาการดีขึ้นดวยมือแมที่ชวยเยียวยาทําใหประเสริฐอาการเหมือน
คนปกติมาก จนประมาณป พ.ศ. 2547 มีเถาแกมาหาประเสริฐที่บานเพื่อใหไปตัดออย คราวนี้
ประเสริฐตัดสินใจไปตัดออยที่เมืองกาญจนบุรีอีกครั้ง เพราะตองการมีรายไดมาจุนเจือครอบครัว 
แมของประเสริฐรูสึกเปนหวงมากแตหามลูกไมไดจึงยอมใหไป ซ่ึงเถาแกที่มารอบ 2 น้ีเปนคน
ใหม ไมทราบวาประเสริฐปวยทางจิต ความทุกขยากขัดสนทําใหเขาตองรีบหายปวยเพื่อจะได
หารายไดมาจุนเจือครอบครัว “ผมเซาแลว เถาแกมาหาฮอดเฮือนเขาบมีคนงาน อาการดีแลวจึง
อยากจะไปหาเงิน แลวผมกะบกินเหลากินเบียร” 8 

การไปตัดออยในรอบน้ีประเสริฐตั้งใจไมไปกินยามา ยาขยันอีกแลว ประเสริฐจําคําของ
ลุงหนูที่เลาถึงลักษณะของยามา ยาขยัน ใหฟงวา เม็ดยาจะเปนหัวมา “สมัยตะกี้เขาเอ้ินมาหัว
ขาด ขายเม็ดละ 3 บาท สวนยาอี จะมีขายตามรานคาทั่วไปเม่ือกอนหางายรัฐปลอยเสรี” ทําให
ประเสริฐระวังตัวมากขึ้นโดยการเตรียมนํ้าฝนไปดื่มเอง ไมยอมดื่มนํ้าจากกระติกน้ําที่มีนํ้าแข็ง
ผสมซ่ึงเถาแกเตรียมไวใหแรงงานดื่มดูแลวคงเย็นชื่นใจ แตไมไดทําใหประเสริฐคิดจะดื่มสิ่งนั้น
อีก 

โลกใบนี้ความโชคดีหายากเหลือเกินสําหรับชีวิตของประเสริฐ เม่ือประเสริฐเหมือน
หนีเสือปะจระเข เลิกจากยาบาแตชีวิตตองมาติดกาแฟกระปอง เงินคาจางที่ไดซ้ือกาแฟกระปอง
กินวันละ 3 กระปอง ซ้ืออาหารของกินตางๆ จนไมเหลือเงินมาใหแมอีก มิหนําซ้ํายังติดกาแฟ 
ประเสริฐเลาใหฟงวา “หิวน้ําหิวขาวอดได หิวกาแฟอดบไดใจจะขาด”   

ทํางานไดไมถึงป ประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 ประเสริฐก็กลับมาบานพรอม
เพ่ือนๆ ที่ไปดวยกัน ประเสริฐก็ยังเก็บเงินไมได แมของประเสริฐบอกวา “มันติดกาแฟกระปอง 
ซ้ือกินหมด เงินกะบมีเหลือ แมกะบวาดอก ก็ใหกลับมาอยูกับแม” ประมาณปลายป พ.ศ. 2548 
เวลาไปเยี่ยมบานจะเห็นกองกระปองกองสูงเกือบ 1 เมตร อยูขางๆ บานทุกคนในหมูบานนี้
ทราบกันดีวาเปนผลงานของประเสริฐ 

                                                           
8
 หายปวยแลวตองการไปทํางานหาเงิน เหลาเบียรก็หยุดดื่ม อีกอยางเถาแกอุตสาหมาถึงบาน เพราะเขาไมมี
คนงาน 
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6 พฤศจิกายน  2548 ประเสริฐปวดทอง ไปรักษาที่โรงพยาบาลบานฝาง หมอบอกวา   
ไสติ่งแตก จึงสงตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนยขอนแกน นอนรักษาจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2548 ประเสริฐมีอาการหงุดหงิดเพราะหมอใหงดน้ําและอาหาร อีกทั้งไมไดกินยาของ
โรงพยาบาลจิตเวช เน่ืองจากญาติไมไดนําติดตัวไปดวย ทําใหประเสริฐไมยอมใหความรวมมือ
ในการรักษา ดึงสายน้ําเกลือออก ความจริงแลวหมอก็ยังไมอนุญาตใหกลับไปในตอนนี้ แตญาติ
มีความจําเปนจึงใหกลับไป หมอทางโรงพยาบาลศูนยขอนเเกนก็ย้ําใหพาไปโรงพยาบาลชุมชน
ทันทีหามกลับไปที่บานกอน แมจึงขอพากลับไปรักษาที่โรงพยาบาลบานฝางเพราะใกลบาน 

ประเสริฐมารักษาอยูที่โรงพยาบาลบานฝาง ได 5 วัน หมออนุญาตใหกลับบานได แต
ประเสริฐบอกวา ขออยูตอ 1 วัน เพราะที่น่ีถึงเวลากินก็ไดกิน มันสะดวกสบาย ที่สําคัญมีหมอมา
ลางแผลให กลับบานกลัวไมไดลางแผล สรุปแลวนอนที่โรงพยาบาลบานฝาง 6 วัน9  

เม่ือประเสริฐกลับมาอยูบานแตตองไปลางแผลทุกวัน ถึงจะไมตองจายคาลางแผลแต
ตองจายคารถสามลอเครื่องวันละ 40 บาท ในขณะที่มีการใชจายทุกวัน แตไมไดทํางาน คราใดที่
เงินทองขาดมือ เพ่ือนบานใกลเคียงก็ใหหยิบยืมเงินถาจํานวน 100–200 บาท ไมคิดดอกเบี้ยมี
เม่ือไรคอยให แมของประเสริฐตองไปขุดปูนามาขาย 10 เพ่ือนํามาเปนคาใชจายอีกแรงหนึ่ง 

 

“มือไมแตกหมด ยิ่งเปนหนาหนาวดวยกวาจะขุดปูไดแตละตัวมาขายได เงิน 50 – 60 
บาท ขุดปูเปนคารถใหลูกไปลางแผลอีหลีแผลมันใหญตองไปลางซุม้ือลางอยูเปนเดือน
จึงเซา ถาไมมีเงินจริงๆเจาของรถสามลอรับจางก็บอกวาบตองใหทุกวันก็ได รวมไว
กอนมีเม่ือไหรคอยให”  

 

มาถึงตอนนี้ผูวิจัยในฐานะพยาบาลประจําหมูบานรูสึกผิดมากที่ไมไดแบงเบาความ
ทุกขยากของผูเปนแมที่เสียสละเพื่อลูกไดทุกอยางและทําใหรูวาความทุกขความยากของคนคน
หน่ึงไมไดบอกเลาใหใครก็ไดฟง ถาเราไมเขาไปเยี่ยมเยียนติดตามถามขาวดูแลเขาอยาง
ตอเน่ืองจนเขาเห็นเราเปนสวนหนึ่งของครอบครัวเขา  คงไมทราบขอมูลชุดนี้ฟงแลวเศรา ! 

 
 
 
 
 
 

                                                           
9D/C 17 พ.ย. 48 ขอมูลจาก OPD Card โรงพยาบาลบานฝาง 
1015พ.ย.–30ธ.ค.48 ขอมูลจาก OPD ของโรงพยาบาลบานฝาง 
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ชีวิตของสะอาด: ชีวิตแรงงานไรออย 

สะอาด เปนอีกหนึ่งชีวิตที่มีชะตากรรมเชนเดียวกับประเสริฐ ชายหนุมไดมีโอกาสไป
รับจางตัดออยที่เมืองกาญจนบุรี ครอบครัวของสะอาดมีหน้ีสินมาก มิหนําซ้ําพอยังปวยเรื้อรัง
จากการตกตนไม เม่ือ 7 ปกอน “บานกะขาย จักรเย็บผากะขาย ที่นาก็ตองจํานอง”  

สะอาดเลาใหฟงวา เม่ือจบช้ันประถมศึกษาปที่ 4 เขาก็ตองขอลาออกไปตัดออย ตอน
น้ันอาจารยทองบอกวา “อยาไปเลยเดี๋ยวเขาซิจับเปนเด็กอยูรอใหจบ 6 ซะกอน” ตอนนั้นเขา 
อายุเพียง 14 ป (พ.ศ. 2523) ชีวิตของเขาตองตกเปนทาสของยามาเชนเดียวกับประเสริฐ 
สะอาดเลาใหฟงวา 

  

“รุนผมเถาแกเอายามาผสมน้ําใหกิน แตใหกินขาเดียว ถากินทั้งตัวคือซิบไหว11  ขนาด
กินขาเดียวยังเปนซํานี้ ตอนกลางคืนถาใครนอนเกา ไมหลับ ไมนอน เถาแกจะแจกยา
นอนหลับให หลอกวาเปนยาแกแพ ครอบครัวผมหนี้หลาย ทั้งรับจางปลูกออย ทั้งตัด
ออย เดือดรอนมาก บางครั้งเลือดกําเดาไหล บางครั้งเปนลมสลบไปก็มี ทั้งกินยาอี ยา
ทันใจ กะตัดสูเขาบได” 
 
ครอบครัวสะอาดพากันไปตัดออยทั้งหมด  4  คน  มีสะอาด  แม  พ่ีสาวและนองสาว 

เน่ืองจากครอบครัวมีภาระหน้ีสินมากจากการกูเงินนอกระบบมา 50,000  บาท เพ่ือไปไถที่นา
คืนมาเนื่องจากมารดาไดนําไปจํานองเพ่ือนําเงินมารักษาบิดาที่ปวยสมาชิกในครอบครัว จึงตอง
ชวยกันทํางานเพื่อหาเงินมาใชหน้ี เวลาไปตัดออย ครอบครัวของสะอาดจะจองหนาที่ติดกัน 
(เถาแกจะแบงเปนล็อคๆ ใหคนงานตัดออย) เพ่ือจะไดชวยกันทําใหไดมากๆ สะอาดซึ่งเปนลูก
ชายจะไมยอมพักและยอมกินยาขยัน เพ่ือจะไดตอสูกับแสงแดด เพื่อใหแมและพี่สาวไดพักผอน
เวลาเหน็ดเหนื่อยบาง ในขณะที่แมเตรียมอาหาร สะอาดก็ไมไดหยุดพักจากการตัดออยเลย เขา
จะไดพักเฉพาะเวลาที่หยุดกินขาวเทานั้น สะอาดเลาวา  

 
“ทําขนาดน้ีก็ยังมีเงินไมพอใชหนี้เลย ผมเคยตัดออยจนเปนลมไปเลยก็มี” 
 
ครอบครัวของสะอาดจะพากันไปตัดออยทุกปยายมีนาแมของสะอาดถือเปนคนรุนเกา

ที่ไปรับจางตัดออยจนเถาแกไววางใจใหเปนหัวหนาและมีหนาที่รับแรงงานและเปนผูจายเงินกู
ใหกับชาวบานซึ่งถือเอาบานของตัวเองเปนสํานักงานในการจายเงินกูและเตรียมแรงงานไปตัด
ออยใหเถาแกเปนประจําทุกป 

 
 

                                                           
11 ยามาเปนรูปมาในฐานะที่เปนเด็กอยูจึงใหกินแคขาของมา 
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เสนทางชีวิตในการทํามาหากินของสะอาดก็หนีไมพนการขูดรีดแรงงานดวยยาบายา
ขยันจากเถาแกและยอมซื้อยาขยันกินเชนเดียวกับประเสริฐจะโชคดีกวาตรงที่สะอาดไดอยูกับ
ครอบครัวที่มีแมคอยดูแลเรื่องอาหารการกินและดูแลดวยความรักพรอมหนาพรอมตาญาติพ่ี
นองที่ไปตัดออยดวยกันมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันในครอบครัวสะอาดเลาวา “ตัวเองสติไมดี
เน่ืองจากไปปสสาวะรดศาลพระภูมิและคิดวาเถาแกไมตองการใหตนเลิกอาชีพตัดออยจึงทําให
เปนบา” 

ตอนสะอาดอายุได 24 ป (พ.ศ. 2533) มีโอกาสไดกลับมาอยูบานกับแม แมสังเกตวา
สะอาดเดินวนไปวนมาบอยมาก จึงพาไปรักษาที่วัดหลวงพอชื่อดังแหงหน่ึง ซ่ึงชาวบานแถบนั้น
เคารพนับถือมาก  สะอาดไดอาบนํ้ามนต และไดนํ้ามนตมาดื่มกินแตอาการก็ไมทุเลา มิหนําซ้ํา
กับมีอาการกําเริบมากขึ้น สะอาดพูดกับเสาปูน พูดกับตนไม และพูดกับพระพุทธรูป มีการ
อาบนํ้าบอยๆเปลี่ยนชุดไมต่ํากวาวันละ 3 ชุด ทําใหชาวบานที่น่ีเรียกเขาวา “ ผีบาสะอาด”  

ตอมาสะอาดไดยินเสียงปนเสียงระเบิดแตกตูมตาม อยูไมไดยิ่งเดินมากขึ้น แมจึงพา
ไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวช “บางครั้งยามันออนโรคมันกําเริบกะตองพ่ึงพาตํารวจ เพราะพอ
แมก็สูบไหวไทบานก็บกลาเขาใกล” 

ปาไฉไลที่เปนอสม.อยูในคุมเดียวกันสามีของแกเปนอดีตผูใหญบานบานสระแกว ปา
ไฉไลเลาใหฟงวา บางครั้งแมของสะอาดจะมาขอรองใหชวยเหลือเปนประจํา เวลาที่สะอาดมี
อาการกําเริบ บางครั้งเกินความสามารถของชาวบาน สามีของแกซึ่งเปนผูใหญบานก็จัดการเปน
ธุระในการประสานใหตํารวจมาชวยเหลือนําสงโรงพยาบาลจิตเวชจนสําเร็จ  

สะอาดไดรับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชไดหน่ึงอาทิตยอาการดีขึ้นมาก  สะอาดเลา
วา “หมอนั่นชมวาเขานิสัยดีกวาเพื่อนๆ คนอ่ืนๆ” เพราะฉะนั้นเวลาวางหมอจะใหชวยพับ
ผาและชวยงานตางๆ เทาที่เขาจะทําได เม่ืออาการดีขึ้นแพทยอนุญาตใหกลับบานได แมของเขา
จึงไปรับตัวกลับมารักษาเยียวยาตอที่บาน 

เม่ือกลับมาอยูกับครอบครัวเขาดีใจมาก อาการของเขาเปนปกติรับประทานยาไดเอง
โดยไมตองใหแมคอยเตือนเหมือนเม่ือกอน สะอาดเลาวา ถาเขาขาดยาจะไดยินเสียงคนบอกให
เดินอยูตลอดเวลา แตตัวเองโชคดีที่มีแมคอยดูแลและมีพ่ีนองคอยชวยเหลือเร่ืองคาใชจายทําให
เขาไดรักษามาตลอด 

 
การเยียวยาจากคนในชุมชน 

การพบเห็นชีวิตที่มีแตความทุกขยากของคนไขจิตเวชในชุมชน ทําใหฉันในฐานะเปน
พยาบาลประจําหมูบาน และ อสม. น่ิงเฉยอยูไมได พวกเราจึงรวมมือรวมใจกันวางแผนการดูแล
ผูปวยโรคจิตที่อาศัยอยูในบานสระแกวทุกคน เปนรายบุคคลดวยความสมัครใจ โดยมีเปาหมาย
ในการสรางเสริมสุขภาพของผูปวยโรคจิตในชุมชน ใหการดูแลตอเน่ืองที่บานคลอบคลุมทั้ง 4 
มิติ (รักษา สงเสริม ฟนฟูและควบคุมโรค)  
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วันหนึ่งหลังจากตรวจรักษาผูปวยที่มารับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนในภาคเชาเสร็จ 
ฉันและแกนนําชุมชนซึ่งไดนัดหมายไวลวงหนาแลว 1วันพรอมใจกันออกติดตามเยี่ยมบานใน
ภาคบาย พรอมกับ นาอุทัยคนขับรถของศูนยสุขภาพชุมชน 

วันนั้นรถวิ่งมาบนถนนคอนกรีตเสริมไมภายในหมูบานตรงจากบานพี่บุญมี มา
ประมาณ 100 เมตร ถึงสี่แยกแลวเลี้ยวซายผานรานอาหารตามสั่งยายเล็กและรานขายของชํา พ่ี
แดงก็มาถึงบานนายทองดี ผูปวยโรคจิตซ่ึงเปนเปาหมายของเราในการเยี่ยมบานในวันนี้ เรา
จอดรถไวริมถนนหนาบานเพราะบริเวณบานผูปวยไมสามารถขับรถยนตเขาไปหนาบานได 
หนาบานมีตนตะขบใหญอยู 1 ตน ใกลโคนตนตะขบมีกองฟนกองหนึ่ง ไมฟนยาวขนาดหนึ่งชวง
แขน กองสูงเทาระดับหัวเขาถัดจากนั้นไปเปนมาหินออนเกาๆ ตั้งไวหน่ึงชุด 

สภาพบานนายทองดี ที่เห็นเปนบานไมชั้นเดียวใตถุนสูง มีสังกะสีเกาๆ มาตีเปนฝา
บาน เวนชองไวสําหรับใหลมพัดผานแทนหนาตาง มีบันไดเกาๆ พาดไวสําหรับใชขึ้นลง ขาง
บันไดมีตุมนํ้าและมีฝาปดขอบขาดแหวง และมีรูจากความเกา บงบอกถึงระยะเวลาที่ใชงานมา
นานแสนนาน ฉันไดกลิ่นเหม็นโชยมาขณะที่กําลังมองหาที่มาของกลิ่น ฉันมองไปที่ใตถุนบานมี
แตมูลสัตวเต็มไปหมด แตเจาตัวตนเหตุไมอยูแมแตตัวเดียว คาดวาเจาของคงพาไปเลี้ยงที่ทุงนา  

“ยายแสนอยูบ หมอเพิ่นมาเยี่ยม” เสียงพ่ีบุญมีตะโกนถาม เงียบไมมีเสียงตอบ “มี
ใครอยูไหมคะ” ฉันตะโกนบาง “มีแตทองดีอยูคนเดียว ” หญิงวัยกลางคนโผลหนามาทางกําแพง
ดานขวามือของพวกเรา เจาของรานขายของชําอยูขางๆ มีร้ัวกําแพงคอนกรีตกั้นสูงระดับ
หนาอก  ฉันจึงเดินไปคุยกับผูหญิงคนนั้นทราบตอนหลังวาชื่อ พี่หนูพิน อายุ 43  ป  รูปรางดี 
ผิวคล้ํา ปลอยผมยาวระดับไหลทาทางใจดีคอยใหขอมูลกับทีมของเรา  ฉันบอกใหนาสมไปลอง
เรียกดู แตเรียกเทาไรทองดีก็ไมลงมา “หมอหาของกินมาลอเขาจึงจะยอมลงมาจากบาน”  พ่ีบุญ
มีบอก ฉันจึงซ้ือนมเปร้ียวจากรานพี่หนูพิน มากลองหน่ึงใหนาสมเอาไปวางไวบนบานตรงบันได
บาน ที่สูงเกือบสองเมตร นาสมวางนมไวโดยไมตองขึ้นไปบนบาน สักครูก็มีมือเอ้ือมมาหยิบนม
ไปแตไมเห็นตัวคน ฉันจึงบอกนาสมและพี่บุญมีวา “วันนี้เรากลับกอนแลวคอยมาใหมวันหลัง 
พอดี วันนี้ตองไปเยี่ยมหลังคลอดตออีก”  

สองอาทิตยตอมาฉันเขารวมประชุมกับ อสม. ประจําเดือน ที่บานปาสุขใจเนื่องจากอยู
ใจกลางหมูบานและมีสถานที่ใชสําหรับพูดคุยกันไดอยางสบาย ปาสุขใจเปน อสม. คนหนึ่งมีสามี
เปนอดีตผูใหญบาน หลังจากประชุมเรื่องตางๆ เสร็จประธาน อสม.ไดมอบหมายให อสม.ดูแล
ผูปวยโรคจิตเปนรายบุคคลดวยความสมัครใจทั้ง 2 ฝาย สวนทองดี ซ่ึงอาการรุนแรงกวาเพื่อน
มอบใหพ่ีบุญมีและนาสมชวยกันดูแล 

อสม. บางคนขาดความมั่นใจในการดูแลผูปวยโรคจิต ฉันไดสงแกนนํา อสม. เขารวม 
อบรมเร่ืองสุขภาพจิตและเทคนิคการใหคําปรึกษา จากนั้น อสม. ที่ผานการอบรมมาถายทอดให  
อสม. ทุกคนทราบ  สวนตัวฉันก็ใหความรูเรื่องสุขภาพครอบครัวและชุมชน ในการดูแลผูปวย
โรคจิตรวมไปถึงผลขางเคียงจากยาที่ใชในการรักษาผูปวยโรคจิตจน อสม.เกิดความมั่นใจ และ
สามารถ   ดูแลผูปวยได เกิดความรัก ความผูกพัน ระหวาง อสม.กับผูปวยโรคจิตและครอบครัว 
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ฉันยังออกเยี่ยมบานในชวงบายตามปกติแทบทุกวัน นอกจากจะติดงานราชการตางๆ
สวนมากจะเปนประชุม/อบรม วันนี้ฉันไดใหนาอุทัยที่เปนพนักงานขับรถของศูนยสุขภาพชุมชน 
นํารถจักรยานขึ้นรถยนตมาดวย เพราะวานาอุทัยตองไปทําธุระตอที่โรงพยาบาล พอนาอุทัยมา
สงถึงบานสระแกวแลวจึงยกจักรยานลง ฉันจึงปนจักรยานไปที่ฟารมเห็ด เพ่ือจัดทําชีวประวัติ
และ        ผังเครือญาติของพี่วิกุล ซ่ึงเปนเจาของฟารมเห็ดที่อยูทายหมูบานติดกับทุงนาอยูหาง
จากบานคนอื่นๆในหมูบาน 

วันน้ีฉันไดมีโอกาสพบกับยายแสนที่มารับจางกรอกขีเลื่อยไมยางพาราผสมกับเชื้อ
เห็ดรวมกับชาวบานคนอื่นๆ ฉันจึงเขาไปถามยายแสนวา “หลังจากที่ฉันพูดคุยกับพ่ีวิกุลเสร็จ 
ขออนุญาตคุยกับยายแสนตอไดไหมคะ” ยายแสนตอบกลับมาวา “ไดอยูหมอแตตอนเที่ยงตอง
ไปหาขาวใหลูกชายที่บาน” ฉันจึงถามวา “ใชทองดีหรือเปลา” ยายแสนผงกหัวแทนคําตอบ 

 
ยายแสนเปนหญิงชราที่มีรูปรางสันทัด ตัวเล็กๆ ดูคลองแคลว ทํางานไดเกงไมแพคน

อ่ืนที่อายุนอยกวา  ผิวคล้ํา  ตัดผมสั้นตรง  มีสีขาวแซมกับสีเทาๆ  สวนผมสีดําที่มีนอยเต็มทน  
เปนคนพูดนอย สังเกตไดจากขณะนั่งลอมวงกรอกขี้เลื่อยสําหรับปลูกเห็ดกับเพ่ือนๆ  ยายแสน
จะนั่งเงียบผิดกับคนอื่นที่พูดคุยกันเสียงดังดูสนุกสนาน  ฉันไดนัดหมายกับยายแสนเรื่องที่จะไป
ติดตามเยี่ยมทองดีที่บานตองการใหยายแสนอยูดวย เพราะดูทองดีจะกลัวคนแปลกหนา  ยาย
แสนนัดหมายใหฉันมาในบายวันศุกรซ่ึงฟารมเห็ดไมมีงานใหทําแลวเพราะเจาของตองสั่งซ้ือขี้
เลื่อยจากภาคใตกอน ฉันตกลงแลวจึงไปคุยกับพ่ีวิกุลอีกนิดหนอยจึงขอลากลับ 

วันที่นัดหมายไวก็มาถึงบานยายแสนในวันนี้ดูครึกครื้นเปนพิเศษ เน่ืองจากทีมเยี่ยม
บานของเราซึ่งประกอบดวย ตัวฉันซึ่งเปนพยาบาลประจําหมูบาน อบต. อสม.ตัวแทนชมรม
ผูสูงอายุ ตัวแทนกลุมผูปวย       เบาหวาน รวมในการเยี่ยมบานดวย ฉันสังเกตเห็นแววตาของ
ยายแสนเปนประกาย มีนํ้าใสๆ คลอที่เบาตา สีหนาดูอ่ิมเอิบกวาทุกครั้งที่เจอ ยายแสนกลาว
แสดงความขอบคุณตอทีมของเรา  “ดีใจหลายบเคยคิดวาไทบานซิมาซอยเบิ่งมัน” พูดถึงลูกชาย 
“ฉันกะเฒาแลว รับจางหาเชากินค่ํา บมีปญญาพาไปรักษาดอก เงินทองกะบมี แลวแตบุญแต
กรรม” ประธานผูสูงอายุกลาวตอบวา “ยายบตองเกรงใจดอกซุมเฮาเต็มใจมาซอยเหลือ คนบาน
เดียวกันบปาบถิ่มกันดอก”  คนอ่ืนๆ ก็พูดเสริมเพ่ือเปนกําลังใจใหยายแสนใหมีกําลังใจในการ
ดูแลทองดีตอไป ชวงแรกๆ แมวาทีมเราไมสามารถพาทองดีไปรักษาได แตเราก็ใชชุมชนในการ
บําบัดโดยการเยี่ยมเยียนใหการชวยเหลือเทาที่จะทําได  

นาสมไดเขามาหาฉันที่ศูนยสุขภาพชุมชนในบายวันหน่ึง เพ่ือปรึกษาวาจะทําอยางไร
ใหทองดีไดรับการรักษาเหมือนผูปวยโรคจิตคนอื่นๆ เน่ืองจากยายแสนมีอายุมากแลวอีกทั้งไมมี
เงินคารถพาไปหาหมอ ฉันบอกนาสมวา 
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“ไมเปนไร เราใชชุมชนบําบัดตอ ดูแลดวยใจ รักษาดวยใจ ใหโอกาสเขาไดเขารวม
กิจกรรมของชุมชนใหมากขึ้น ตอนนี้ชุมชนใหการชวยเหลือไมทอดทิ้งเขาเหมือน
เม่ือกอนถือวาเราประสบผลสําเร็จไปแลวครึ่งหน่ึง ” 
 
การดูแลทองดีเร่ิมตนจากชุมชนน้ีไดรับคัดเลือกจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ขอนแกน ใหเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพใจภาคประชาชนในป พ.ศ. 2547 และไดดําเนิน
กิจกรรมมาจนถึงปจจุบัน โดยมีกิจกรรมที่สําคัญ ๆ ซ่ึงเปนความรวมมือของชุมชนและเจาหนาที่
สาธารณสุข โดยแบงความรวมมือออกเปนสามฝาย ซ่ึงแตละฝายก็มีทั้งกิจกรรมที่เปนสวนของ
ตนเองและเปนกิจกรรมที่เกิดจากความรวมมือและความสัมพันธเชื่อมโยงกันทั้งสามฝาย 

ฝายแรกเปน พยาบาลประจําหมูบาน ไดสํารวจขอมูลเชิงลึก และจัดทําแฟมประวัติ
ครอบครัว จัดประชุมประชาคมสุขภาพเพื่อวางแผนและแกไขปญหาดานสุขภาพจิตในชุมชน จัด
อบรมใหความรูเร่ืองการดูแลผูปวยจิตเวชแกญาติและแกนนําชุมชน จัดอบรมคายธรรมะแก
เยาวชน 

ฝายที่สองเปน อสม. ไดเขารวมอบรมเรื่องสุขภาพจิตและเทคนิคการใหคําปรึกษา 
สํารวจคัดกรองผูมีภาวะเสี่ยงดานสุขภาพจิตและสงตอขอมูลใหแกพยาบาลประจําหมูบาน 

สวนฝายที่สามเปน แกนนําชุมชน ซ่ึงประกอบไปดวยผูใหญบาน, อบต., สมาชิก
ชมรมผูสูงอายุ ฝายนี้มีสวนรวมในการประชาสัมพันธใหความรูดานสุขภาพจิตทางหอกระจาย
ขาวประจําหมูบาน รวมกับอสม. 

ทั้งสามฝายรวมกัน จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาในชุมชนโดยชุมชน ติดตามเยี่ยมผูปวยจิต
เวชและครอบครัว โดยการติดตามเยี่ยมบานทุกเดือน นอกจากนั้นยังขยายความสัมพันธโดย
รวมกัน จัดตั้งชมรมผูสูงอายุเพ่ือสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ จัดตั้งชมรมออกกําลังกายในชุมชน
สงเสริมอาชีพในชุมชน เพ่ือใหมีอาชีพที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงอาชีพที่เสี่ยงตอการ  เสพสารเสพ
ติด 

หลังจากทีม อสม.และแกนนําชุมชนที่ผานการอบรมและไดมีการมอบหมายกันดูและ
ผูปวยจิตเวชเปนรายบุคคล โดยมีประธาน อสม.ที่มีตําแหนงเปนอสม.เชี่ยวชาญดานสุขภาพจิต
ระดับเขต (ป พ.ศ.2550) เปนผูดูแลและใหคําแนะนําแกทีมในการดูแลผูปวยจิตเวชของชุมชน 
ถามีปญหาที่เกินความสามารถจะโทรศัพทประสานกับพยาบาลประจําหมูบานตอไปทําใหผูปวย
จิตเวชไดรับการดูแลอยางตอเน่ืองจากทีมอสม.ในชุมชน 

การดูแลผูปวยจิตเวชของชุมชนนี้นับวันก็ยิ่งเขมแข็งและเปนรูปธรรมมากขึ้น ที่สําคัญ
หมูบานนี้ไดรับแตงตั้งจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกนใหเปนหมูบานตนแบบในการ
ดูแลผูปวยจิตเวชโดยการมีสวนรวมของชุมชน ทําใหชุมชนเองก็เกิดความภาคภูมิใจที่มีผูใหญ
หลายทานไดมาเยี่ยมชมผลงาน นําโดย ฯพณฯ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล  รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงสาธารณสุขในสมัยน้ัน (2548)  
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ในสวนของผูปวยจิตเวชเองก็รูสึกดีใจที่ชุมชนที่เขาอาศัยอยูมาตั้งแตเล็กตั้งแตนอยได
ใหโอกาสเขาอีกครั้ง ทําใหพวกเขากลับมาทํากิจกรรมตางๆรวมกับชุมชนได คนที่ดีใจจนน้ําตา
คลอเห็นจะเปนญาติของผูปวยจิตเวชโดยเฉพาะแมผูเยียวยาผูปวยมาตามลําพังจนชุมชนหยิบ
ยื่นโอกาสใหแลวชวยเยียวยาผูปวยจนอาการดีขึ้น สามารถทํางานชวยครอบครัวได 

ผลจากการที่ อสม. และแกนนําชุมชน ดูแลผูปวยจิตเวชทําใหเกิดความรูความผูกพันธ
ระหวางผูปวยจิตเวชและอสม. ที่ดูแลมีการแบงปนอาหารของใชใหกัน ผูปวยจิตเวชบางราย
เรียก อสม. ที่ดูแลวาอาจารย ชวงแรกๆ อสม. จะเปนผูไปติดตามเยี่ยมบานผูปวยจิตเวช พอชวง
หลังๆอาการเขาดีขึ้น เขาก็ไปเยี่ยมบาน อสม.ที่ดูแลเขา ซ่ึงเขาเรียกวาอาจารย เรียกไดวางานนี้
อ่ิมอกอ่ิมใจทั้ง 2 ฝาย เวลาจัดประชุมอสม.ประจําเดือน ผูปวยจิตเวชที่ทราบขาวหรือผานไป 
ผาน มาเห็นก็มักจะมารวมประชุมดวย เพราะเขาบอกวา เขาดีใจที่ อสม.สนใจดูแลเขา เขา
อยากจะมานั่งฟงดวยทุกครั้ง บางครั้ง อสม. ก็จะถามความเห็นจากกลุมผูปวยจิตเวชเหลานี้วา
รูสึกอยางไรที่มีทีมของ รูสึกอยางไรที่มีทีมของอสม. ไปเยี่ยมบาน เขาก็ตอบเปนเสียงเดียวกัน
เลยวา “ดีใจ” เม่ือกอนบางคนก็รังเกียจเขา ไมใหเขาไปรวมงานบุญตางๆ ในชุมชน ไมพูดคุยกับ
พวกเขา ตั้งแตมีโครงการ “สรางเสริมสุขภาพใจภาคประชาชน” ทําใหคนในชุมชนไดใสใจผูปวย
จิตเวชมากขึ้น จะเห็นไดจากผูปวยจิตเวชมักจะเลาใหฟงเสมอวา จะเดินไปไหนก็มีคนถามมีคน
พูดดวยใหไปน่ังเลนที่บานเขาได เม่ือกอนตองอยูแตในบานของตนเอง 

ผูปวยจิตเวชที่อาศัยอยูในครอบครัวที่มีฐานะคอนขางดี ผูปวยกลุมน้ีจะไดรับการดูแล
เอาใจใสจากญาติเปนอยางดี ทําใหไดรับการรักษาเยียวยาอยางตอเน่ืองจนอาการดีขึ้นตรงกัน
ขามกับผูปวยจิตเวชที่อาศัยอยูในครอบครัวที่ฐานะยากจนชีวิตตองหาเชากินค่ําจึงทําใหหมด
หนทางที่ญาติจะพาไปรักษาเยียวยาไดคนในชุมชนนี้จึงยืนมือเขามาชวยเหลือนําโดยประธาน 
อสม. และผูใหญบาน 

วัน น้ี เปนอาทิตยแรกของเดือนขณะที่ฉันกําลังนั่ งทํารายงานอยู  พลันเสียง
โทรศัพทมือถือก็ดังขึ้น 

  
“หมอแพ็ค12บ พี่บุญมีเดอ ทองดีตัดผมอาบน้ําแลว เอ้ือยที่อยูขางบานแกเปน
คนตัดให”  
 
เขารูวาทีมเราพยายามหลายครั้งแลวไมเปนผลสําเร็จ เอ้ือยที่พ่ีบุญมี กลาวถึงไมได

เปนทีม อสม. และญาติ แตเขารูจุดประสงคของเรา ที่จะดูแลทองดีทั้งดานรางกายและจิตใจ ฉัน
คิดวานี่คือจุดเริ่มตนที่ดี ที่ชุมชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริง จากที่เคยคิดวาไมใชญาติ เราตาง
คนตางอยู แมทองดีจะไมไดรับการรักษาจากแพทย แตอาการก็ดีขึ้น เปนมิตรและมีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับ อสม.ที่ดูแลยิ่งกวาญาติเสียอีก 

 
                                                           
12 หมอที่ชาวบานเรียกหมายถึงพยาบาลประจําหมูบาน 
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ตราบาป (Stigma) 
เม่ือชุมชนตีตราวาผูปวยจิตเวชเปนคนบาได ชุมชนก็สามารถรื้อถอนตราบาปเหลานั้น

ไดเชนกัน ดังกรณีของทองดีที่อาศัยอยูกับพอแมที่มีฐานะยากจน อีกทั้งเปนผูสูงวัย ทั้งสองคน
จึงไมสามารถพาทองดีไปรักษาที่โรงพยาบาลได จึงปลอยลูกไวตามบุญตามกรรม ขาดการรักษา
เยียวยามานับสิบสิบป ผมยาวพันกัน เหนียว ไมไดอาบนํ้ามานาน ไมชอบสวมเสื้อมีเพียง
กางเกงเกาๆ ตัวเดียวเทานั้น เดินเรรอนไปมาในหมูบานจน ชุมชนที่น่ีตีตราวา “ผีบา” 

เม่ือครอบครัวไมสามารถดูแลทองดีได เพ่ือนบานขางเคียงและ อสม.ก็มาชวยรักษา
เยียวยาตามแบบฉบับของชาวบาน ตัดผม อาบนํ้าให จนคราบของผบีาหายไป แตความผิดปกติ
ในจิตใจยังมีอยู จากจิตอาสาของพี่บุญมีที่เปนอสม.ที่ดูแลไดนํารถสามลอเครื่องของตนเองพา
ทองดีมารักษาที่โรงพยาบาลใกลบาน โดยไมคิดคารถ อีกทั้งยังเปนธุระพาไปทําบัตรและพบ
แพทยจนไดรับยาเรียบรอยจึงพากลับมาที่บาน อสม.และแกนนําคนอ่ืนๆตางหยิบยื่นของใชที่
จําเปนมาให เชน เสื้อผา สบู ยาสีฟน อาหาร ขนมบางโอกาส ทําใหทองดีกลับมาใชชีวิตเฉกเชน
คนปกติได ชวยงานครอบครัวและไมเปนภาระใหครอบครัวอีกตอไป 
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สวนที่สาม ทบทวนวรรณกรรมและวเิคราะห 
ความเจบ็ปวยและการเยยีวยา:  

ความรวมมอืจากครอบครัว ชุมชนและเจาหนาทีส่าธารณสุข 
 
การกดขี่ขูดรีดแรงงานตัดออยของเถาแก ดวยการใหคนงานกินยามา ยาขยัน ทําให

ประเสริฐและสะอาด มี “อาการหูแวว กลัวคนจะมาทําราย หวาดระแวง กลัวคนมาตามฆา มี
พฤติกรรมผิดปกติ” ลักษณะของการเจ็บปวยของประเสริฐและสะอาด ทางการแพทยให
ความหมายวา เปน โรคจิต (Psychosis) หรือเปนโรคจิตเวช เพราะทั้งคูมักมีอาการผิดปกติทั้ง
ทางอารมณ ความรูสึกนึกคิดและมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ผิดปกติอยางรุนแรง (กรม
สุขภาพจิต, 2538) บางครั้งก็มีอาการหลงผิด (Delusions) ประสาทหลอน (Hallucination) 
(เสถียร 2548) เชน หวาดระแวง กลัวคนมาทําราย หรือตามฆา อาการของประเสริฐเหลานี้ เปน
รูปแบบหนึ่ง พฤติกรรมหรืออารมณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทําใหความสามารถในการควบคุม
อารมณต่ําลง จนเปนอุปสรรคตอการตอบสนองความตองการของชีวิตตามธรรมดา (ศักดา 
2537 อางถึงใน มัลลิกา  2548) แมแตขาวที่แมเตรียมใหประเสริฐก็ไมยอมกิน ไมสามารถ
ควบคุมอารมณไมใหหยุดวิ่งทั้งกลางวันและกลางคืน และพฤติกรรมที่กาวราวได เชนเดียวกัน
กับสะอาด ที่มีอาการประสาทหลอน “ไดยินเสียงปนเสียงระเบิดแตกตูมตาม” และไมสามารถ
ควบคุมการเดินได 

ทางการแพทยอธิบายสาเหตุของการปวยทางจิตเวชวา มีสาเหตุมาจากความผิดปกติ
ของจิตใจ (Psychological or Functional) หรือรางกาย (Organic) (ศักดา 2537 อางใน มัลลิกา 
2548) ทําใหการทํางาน (Function) ของสมองผิดปกติ ยังผลใหเกิดความผิดปกติของ
ความสามารถในการรับรู อารมณ และการกระทํา กระบวนการทางจิตใจ (กิติกร 2542) และมี
ลักษณะพฤติกรรมผิดปกติอยางรุนแรง (เสถียร 2548) 

แตสําหรับประเสริฐแลว เขาตองกลายเปนผูปวยจิตเวช จากการอธิบายสาเหตุของโรค
โดยหมอ ที่บอกวา“ผูปวยดมกาวมา” เม่ือหมอมีความเชื่อความเจ็บปวยที่มีอาการทางจิตของคน
ที่ ใชสารเสพติดประเภทตางๆ  เชน  เหลา  ยาบา  สารระเหย  เปนผูปวยโรคจิตเภท 
(Schizophrenia) (สมพร และคณะ 2546) 

เม่ือหมอมีความเชื่อวา ประเสริฐเปนผูปวยจิตเวช เขาจึงกลายเปนผูมีความบกพรอง
หรือมีปญหาสุขภาพจิต มีความบกพรองในการปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบของตน (สมศร  
2532) ตองรับเขารักษาในโรงพยาบาล จนกระทั่งการแพทยสามารถควบคุมโรคได จึงจําหนาย
ออกจากโรงพยาบาล เน่ืองจากแนวทางการรักษาในโรงพยาบาล ปจจุบันเนนการจําหนายผูปวย
โดยเร็วที่สุด (ฉวีวรรณ  2548 อางใน กรมสุขภาพจิต 2540) และใหความสําคัญกับการดูแล
ผูปวยที่มีภาวะปกติที่บาน เน่ืองจากยอมรับวามีประสิทธิภาพและประหยัด เม่ือเทียบกับการ
ดูแลผูปวยในโรงพยาบาล (รุจา 2538) ดังน้ัน การดูแลสุขภาพที่บาน จึงกลายมาเปนแนวคิด
สําคัญในการดูแลผูปวยจิตเวช 
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แนวคิดการดูแลสุขภาพที่บาน เปนการใหบริการเชิงรุกลงสูชุมชนอยางเปนระบบ 
โดยเนนการรักษาพยาบาลไปถึงผูปวยและครอบครัวเปนการใหครอบคลุมทั้งบริการการดูแล
รักษาพยาบาล การปองกัน และการฟนฟูสมรรถภาพการสนับสนุนชวยเหลือใหผูปวยสามารถ
ชวยเหลือตัวเองได และดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพที่ดี เปนบริการที่สมบูรณแบบ (Hensessy & 
Gorenberg , 1980 และ Keating & Kelman, 1988 อางใน มารศรี 2548) ซ่ึงจะทําใหผูปวยและ
สมาชิกในครอบครัวที่มีปญหาสุขภาพใหไดรับการดูแลที่เหมาะสม ดวยความรวมมือของ ตัว
ผูปวย ครอบครัว เจาหนาที่สาธารณสุข และแกนนําสุขภาพในชุมชน ชวยกันแนะนําดูแล
รักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพอยางตอเน่ือง สามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชนไดอยางมีความสุข
ตามอัตภาพของตนเอง 

สําหรับผูปวยจิตเวชแลว  ผลกระทบของความเจ็บปวยกอใหเกิดความวิตกกังวลใน
การ   ดูแลผูปวยที่บาน สมาชิกในครอบครัวตองคอยสนองความตองการของผูปวยจิตเวชใน
ทุกๆ ดาน เพราะผูปวยจิตเวชจะมีความตองการที่เพ่ิมมากขึ้นกวาเดิม ทําใหการดูแลที่บานของ
ครอบครัวตองเผชิญกับปญหามากมาย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ทีมสุขภาพจิตจะตองเขาไป
ชวยเหลือโดยมีวิธีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยความรวมมือจากครอบครัวเพ่ือให
ผูปวยจิตเวชไดรับการดูแลที่บานอยางเหมาะสม  

การแพทยมีความคิดวา หากญาติของผูปวยจิตเวชไดรวมมือ ไดรับฟงความคิดเห็น
จากแพทย และไดสังเกตการณดูแลตามเทคนิคที่ถูกตอง แลวญาตินําเอาวิธีไปปฏิบัติ ไปใชที่
บานชวยดูแลผูปวยตอถาจําเปนก็มาปรึกษาและมารับการรักษาตามนัด จะไดผลดีและชวย
ปองกันการปวยซ้ําไดอยางมาก (ฝน 2524 อางใน ฉวีวรรณ 2548) 

รูปแบบการดูแลผูปวยจิตเวชที่บาน จึงถูกพัฒนาขึ้นโดยมีเปาหมายใหผูปวยสามารถ
พ่ึงตนเองและอยูรวมกับคนในชุมชนได นอกจากนั้นยังตองการใหญาติและชุมชนมีสวนรวมใน
การดูแลผูปวยดวย เน่ืองจากครอบครัวคือ สถาบันที่ดีที่สุดสําหรับผูปวย (สถิต 2542 อางใน 
ฉวีวรรณ 2548) และญาติเปนผูมีความสําคัญที่สุดในการดูแลชวยเหลือผูปวย สวนผูปวยโรคจิต
มีความสามารถในการดูแลตนเอง ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวเม่ือมีอาการทุเลาลง 
(พันธศักดิ์ 2540 อางใน มารศรี 2548)  

สําหรับวิธีการพัฒนาศักยภาพของผูปวยโรคจิตที่อยูในชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองได    
สมจิตต ลุประสงค (2541) ไดพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยจิตเวชที่บาน โดยใชคูมือการดูแล
ผูปวยจิตเวชสําหรับผูปวย ญาติและผูนําชุมชน คูมือการดูแลผูปวยจิตเวชที่บานสําหรับ
เจาหนาที่สาธารณสุข แบบประเมินสมรรถภาพของผูปวยจิตเวช แบบบันทึกการดูแลผูปวยจิต
เวชที่บาน และแบบสอบถามความคิดเห็นของญาติและผูนําชุมชนที่มีตอการดูแลผูปวยจิตเวชที่
บาน  สมจิตต     ลุประสงค (2541) พบวา ผูปวยทานยาไดเองรอยละ 81.1 และสามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันรอยละ 100 ดานความสามารถในการทํากิจกรรมของครอบครัวคิดเปนรอยละ 
63.8 ทําใหผูปวยไมกลับมารักษาซ้ําภายใน 1 ป  
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ในขณะที่ครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการชวยสนับสนุนใหผูปวยจิตเวชไดรับการ
รักษาอยางตอเน่ือง และสงผลดีตอผูปวย  ครอบครัวมีสวนกําหนดวาเม่ือใดจะนําผูปวยมารักษา
และมีสวนรวมในการกําหนดหรือตัดสินใจในแผนการรักษาของแพทย เจาหนาที่สาธารณสุขและ
ชุมชน ก็มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและมีสวนรวมในการดูแลผูปวยจิตเวช เพ่ือใหผูปวยจิต
เวชสามารถพึ่งตนเองและสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดอยางเต็มความสามารถ 

ทีมเจาหนาที่สาธารณสุขที่ดูแลผูปวยจิตเวชที่บาน เปนกลุมบุคคลที่ใหการดูแล
ชวยเหลือผูปวยจิตเวชและครอบครัว ควรประกอบดวย 3 ทีม คือ 1) ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ให
การดูแลผูปวยจิตเวชโดยเฉพาะ ไดแก จิตแพทย พยาบาลจิตเวช นักสังคมสงเคราะห ฯลฯ 2) 
ทีมพยาบาลที่ใหการดูแลผูปวยที่บาน และ3) ทีมบุคลากรอื่น ๆ ซ่ึงแตละทีมมีหนาที่ตามบทบาท
ของตนเอง ในสวนของพยาบาลที่ใหการดูแลผูปวยที่บานนั้น สวนใหญจะเปนพยาบาลวิชาชีพ 
ซ่ึงตองทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกผูปวยและครอบครัว มีความสามารถในการสื่อสาร มีสมรรถนะ
ในการใหบริการและทักษะเฉพาะดาน ทั้งดานการรักษา การประสานงานกับครอบครัว ชุมชน 
และทีมดูแลทีมอ่ืน เพ่ือใหการดูแลผูปวยและครอบครัวเกิดประโยชนสูงสุด 

สําหรับชุมชน จะมีสวนรวมดูแลผูปวยจิตเวชในชุมชน จากกระบวนการที่รัฐบาลทํา
การสงเสริม รักษา สนับสนุน การสรางโครงการใหประชาชนในชุมชนทั้งในรูปสวนบุคคล กลุม
คน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองคการอาสาสมัครรูปตางๆ (ไพบูลย 2541) ในรูปแบบของการ
จัดการ หรือดําเนินกิจกรรมในชุมชน ตั้งแตการวางแผน การดําเนินการ และการประเมินผล 
(Rifkin 1983) ในกระบวนการนี้ จะมีการเกี่ยวของทางดานจิตใจ และอารมณ ของบุคคลหนึ่งใน
สถานการณกลุม (ธีระพงษ และคณะ 2542) เปนเหตุใหเกิดสิ่งเราใจใหกระทําจนบรรลุ
วัตถุประสงคของกลุมน้ัน เกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบตอกลุมดังกลาว  

อยางไรก็ตาม การดูแลผูปวยจิตเวชของชุมชนจะประสบผลสําเร็จไดตองอาศัย การมี
สวนรวมของชุมชน และการติดตามดูแลชวยเหลืออยางสม่ําเสมอของเจาหนาที่สาธารณสุขใน
พ้ืนที่ (สมจิตต 2545) รวมกับทัศนคติและความพรอมในการมีสวนรวมของประชาชน (ศิริวรรณ 
และคณะ 2542) โดยเนนใหญาติมีความรูเกี่ยวกับโรคจิตและการดูแลผูปวยจิตเวช ซ่ึงจะทําให
เกิดพึงพอใจของชุมชน (วิภาวี 2545; ศิริวรรณ และคณะ 2542)  

การดูแลผูปวยที่บาน เปนทางเลือกใหมในการดูแลผูปวยจิตเวชเรื้อรัง ผูรับบริการเปน 
ผูกําหนดรูปแบบ ผูใหบริการจะตองจัดบริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูมารับบริการ ที่
สําคัญยอมรับวาเปนงานของพยาบาลโดยตรง  ซ่ึงพยาบาลอยูในทีมสุขภาพจิต บริการดูแล
ผูปวยจิตเวชที่บาน มีประสิทธิภาพและประหยัดเม่ือเทียบกับการรักษาในโรงพยาบาล เปนการ
ชวยพัฒนาศักยภาพของประชาชนใหสามารถพึ่งพาตนเองชวยเหลือกลุมเสี่ยงที่จะเกิดอาการ
กําเริบซํ้า สมาชิกทุกคนรับผิดชอบรวมกันในการดูแลผูปวย เปนหลักประกันที่จะสามารถเขาถึง
บริการที่เหมาะสมและมีคุณภาพ เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอบริการและบุคลากร แบงเบาภาระของ
โรงพยาบาลที่ตองรับผูปวยไวในโรงพยาบาลเปนจํานวนมากผูปวยและญาติสามารถ
ติดตอสื่อสารกับทีมสุขภาพไดอยางตอเน่ือง 



 25 

 
ความทุกขของคนตัดออย: ความทุกขยากทางสังคม 
กรณีความเจ็บไขไดปวยของแรงงานตัดออย มีสาเหตุมาจากการกินยามา ยาขยัน ถือ

วาเปนหน่ึงในกระบวนการขูดรีดแรงงาน ซ่ึงเกิดขึ้นจากการผลิตแบบทุนนิยม ที่เนนการสะสม
ทุนและสรางผลกําไรแกตนใหมากที่สุด โดยเนนการลดตนทุนปจจัย การผลิตทุกอยาง (ทุน  
ที่ดิน  แรงงาน  เครื่องจักร  เทคโนโลยี) การเรงหเกิดผลิตภาพ (Productivity) แกตนเองใหมาก
ที่สุด โดยการขูดรีด การเพิ่ม การแสวงหากําไรสวนเกินจากแรงงานใหกับนายทุนเอง (กิตติ  
2541) 

เถาแกมีวิธีการลดตนทุนเพ่ือขูดรีดมูลคาสวนเกิน (Surplus Value) จากแรงงานตัด
ออยอยางหนัก โดยการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานและที่พักนอนแคเพียงไดอาศัยหลับนอน
ไปวันๆ หน่ึง เชน ใหพักนอนในโรงเรือนที่มุงดวยสังกะสี ลอมฝาดวยไมไผ กั้นหองเปนหอง ๆ 
พอ และตั้งอยูในบริเวณไรออยเพ่ือลดระยะเวลาในการเดินทางมาทํางาน การจัดสภาพแวดลอม
น้ีกระทําควบคูไปกับการจางงานแบบชั่วคราว การเหมาชวงผลิตหรือการจางงานนอกระบบ ซ่ึง
เถาแก (นายทุน) เถาแกจะสงรถมารับแรงงานชวงปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกป  

นอกจากนั้นเถาแกมีแรงจูงใจ ใหรางวัล หรือขอความรวมมือที่เนนย้ําตลอดเวลาวาเรา
มีผลประโยชนรวมกัน ฉะน้ันควรรวมแรงรวมใจกันทํางานเพื่อแลกผลประโยชน (ใจ  และคณะ 
2549) คนตัดอายจะไดเงินมาใชกอนโดยไมคิดดอกเบี้ย ทําใหเกิดความสัมพันธแบบหนี้บุญคุณ
ระหวางนายทุนกับแรงงาน ดังคํากลาวของแรงงานคนหนึ่งเลาวา 

  
“ไปตัดออยทําใหมีเงิน เถาแกใจดี ใหเงินมาใชกอน โดยไมมีดอกเบี้ยแตพอถึงฤดูกาล

ตัดออยตองไปตัดออยใหเถาแก”  
 
ระบบขูดรีดแรงงานเหลานี้ไมไดสนใจในดานการคุมครองสวัสดิการและความปลอดภัย

ในการทํางานจากนายจางและรัฐ เวลาที่คนงานไมสบาย เจ็บปวย หรือคนงานหญิงที่ปวดทอง
คลอด เถาแกจะพาไปหาหมอที่อนามัย สวนคาใชจายคนงานตองรับภาระเอง สิ่งเหลานี้ได
กอใหเกิดผลกระทบอยางยิ่งตอสุขภาพและความเจ็บปวยดานจิตและกาย ไมวาจะเปน
ความเครียด (Stress) ความออนลา (Fatigue) การแพฝุนละออง การไดรับสารพิษ ความเสี่ยงที่
ไดรับอุบัติเหตุจากการทํางาน (พีระ และทวีทอง 2535 อางใน กิตติ 2541) 

กลาวโดยสรุป เถาแกเปนชนชั้นนายทุนและผูควบคุมปจจัยการผลิต ออกคําสั่งและ
บังคับใชนโยบายใหบรรลุเปาหมาย สะทอนทัศนคติของนายจางตอการมองกรรมกรวาเปน
เครื่องมือในการแสวงหาผลกําไรและความอยูรอดของเถาแก (ใจ  และคณะ 2549) เหมือนกับ
กรณีของสะอาดที่ผานกระบวนการขูดรีดแรงงานเขาไมไดหยุดพักจากการตัดออยเลย จะไดพัก
เฉพาะเวลาที่หยุดกินขาวเทานั้น “ทําขนาดนี้ก็ยังไมมีเงินพอใชหน้ีเลย ผมเคยตัดออยจนเปนลม
ไปเลยก็มี” 
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ภายใตระบบทุนนิยม โลกทุนนิยม ชาติและทองถิ่น ในบริบทของกระบวนการแรงงาน 
วิถีการผลิตแบบทุนนิยม ที่ไดถูกสรางขึ้นครอบงํา กดดันและแทรกแซงอุดมการของรัฐมาโดย
ตลอด ซ่ึงมุงเนนสงเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดมูลคาสวนเกินจากผลผลิตของ
แรงงาน และทําใหเกิดการสะสมทุนและผลกําไร ซ่ึงการขูดรีดมูลคาสวนเกินที่ดีที่สุด ใน
ขบวนการของแรงงานก็คือการขูดรีดในแรงงานนั้นเอง (กิตติ  2541) 

การขูดรีดแรงงานของคนตัดออย กอใหเกิดความผิดปกติในอวัยวะสวนตางๆ ของ
รางกาย แตสวนหนึ่งความเจ็บปวยของแรงงานตัดออยยังเกี่ยวของอยางใกลชิดกับโครงสราง
ทางสังคมและความสัมพันธเชิงอํานาจในสังคม ซ่ึงเปนผลมาจากการกดขี่หรือเอารัดเอาเปรียบ
ของระบบทุนนิยม รวมทั้งการไมเคารพในคุณคาความเปนมนุษย การเบียดเบียนตนเอง ความ
ยากจน และความไมม่ันคงทางเศรษฐกิจของคนงาน กรณีน้ีแสดงใหเห็นไดวา ไมเพียงเชื้อโรค
เทานั้นที่เปนตัวกอใหเกิดโรค   แตสังคมก็เปนตัวกอใหเกิดโรคและความเจ็บปวยเชนเดียวกัน 
(ดูรายละเอียดจาก Kleinman et. al. 1997)  

เม่ือพิจารณาความทุกขยากของคนตัดออย ใหลึกซึ้งลงไป มากกวาการมองวาเปน
ปญหาของบุคคลและครอบครัว เราจะพบวาความทุกขของคนตัดออยเปนปญหาที่มีสาเหตุมา
จากปญหาทางสังคม ที่เกิดจากระบบเศรษฐกิจ ความทุกขยากของคนตัดออย ในลักษณะนี้ 
Arthur Kleinman (1986) อธิบายวา เปนผลมาจากปจจัยทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และ
อํานาจของสถาบันที่กระทําตอผูคน สงผลใหเกิดความทุกขยากทางสังคม (Social  Suffering) 
ในหลายรูปแบบ ซ่ึงจะกาวขามการแบงแยกปจเจกบุคคลจากการวิเคราะหปรากฏการณในระดับ
สังคม หรือแบงแยกการวิเคราะหปญหาสุขภาพออกจากปญหาสังคมและการสรางภาพตัวแทน 
(Kleinman 1986) ซ่ึงเปนสิ่งที่นําไปสูความเขาใจวารูปแบบความทุกขยากของมนุษยน้ัน เปนได
ในลักษณะความทุกขรวม (Collective) และปจเจกบุคคล (Individual) และวิถีของประสบการณ
ความทุกขทรมานเปนไดทั้งในระดับทองถิ่นและโลกาภิวัตน 

ปญหาความทุกขยากทางสังคม (Social Suffering) ของคนงานตัดออยน้ี ไมสามารถ
แยกขาดวาเปนปญหาทางการแพทยหรือปญหาทางจิตวิทยาประการอยางใดอยางหนึ่ง และที่
สําคัญไมใชปญหาของปจเจกบุคคล แตเปนปญหาของบุคคลที่ใกลชิดกับปญหาทางสังคม 
เพราะเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางบุคคลที่รายลอมกับปญหาความทุกขยากนั้น กลาวได
วา ความทุกขยากของแรงงานตัดออย คือประสบการณทางสังคม  

วงจรอันชั่วรายของการขูดรีดแรงงานตัดออย เกิดจากการที่คนงาน ถูกวางแผนใหกิน
ยาบายาขยัน กอใหเกิดความทุกขทรมานอยางลึกซึ้งตอครอบครัวและชุมชน ความทุกขยากทาง
สังคมในกรณีน้ีไดบอนเซาะการเชื่อมโยงประสบการณระหวางบุคคลตอบุคคลและสังคมสวนรวม 
เปนผลใหเกิดความโศกเศราสูญเสียของตัวตนทางสังคม สิ่งเหลานี้ไดกอใกเกิดผลกระทบตอ
สุขภาพและความเจ็บปวยทั้งทางกายและทางจิตใจ     ไมวาจะเปนความเครียด   (Stress) 
ความออนลา   (Fatigue)   การไดรับสารพิษ และความเสี่ยงที่ไดรับอุบัติเหตุจากการทํางาน   
(พีระ  และทวีทอง  2535 อางใน กิตติ  2541) 
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บุคลากรที่ไดรับการศึกษาดานวิทยาศาสตร มักคิดวาสุขภาพและความเจ็บปวยของ
ชาวบาน แกไขไดดวยการรักษาจากการแพทย แบบวิทยาศาสตรเพียงอยางเดียวเทานั้น แตใน
วิถีชีวิตของชาวบาน สุขภาพและความเจ็บปวยมีความสลับซับซอน มากกวาที่เราคิดไวมาก 
การเรียนรูเกี่ยวกับวิธีคิดและกระบวนการแสวงหาบริการสุขภาพของชาวบาน จะชวยใหเรา
เขาใจปรากฏการณ ดังกลาวไดดีขึ้น (โกมาตร และคณะ2550) การเรียนรูชีวิตของประเสริฐ 
สะอาด  ทองดี และบุญมี   ซ่ึงเปนแรงงานตัดออยที่ถูกเรนเคนแรงงานจากเถาแก ในฐานะที่เปน
นายทุนผูมีอํานาจเหนือกวา ทําใหเราเขาใจไดวา ปญหาความเจ็บปวยไมไดเกิดขึ้นจากการเปน
โรคเทานั้น แตเกิดไดจากความทุกขยากทางสังคม 
 

สวนสุดทาย บทสรุปและขอเสนอแนะ 
การสรางโรคโดยสังคมและการเยียวยา 

 
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนชนบทแหงหน่ึงในภาคอีสาน ที่ไดรับผลกระทบจาก

โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม ระดับมหภาค จนทําใหวิถีชีวิตของคนในชุมชนขนบท ตอง
ปรับตัว แปรเปลี่ยนไปในลักษณะตางๆ อาชีพที่คนในชุมชนที่คิดวาดี บนพ้ืนฐานของโอกาสใน
การไดรับการศึกษาในระดับพ้ืนฐานหรือภาคบังคับเทานั้น และอาชีพที่สามารถเขาถึงไดน้ัน คือ 
อาชีพรับจาง โดยเฉพาะการไปรับจางตัดออยที่เมืองกาญจนบุรี ซ่ึงมีนายทุนใชความไดเปรียบ
ทางเศรษฐกิจ ระบบทุน “ถาตองการเงินซักกอนเพ่ือมาสรางบานก็ตองไปรับจางตัดออยที่เมือง
กาญจนบุรี” ซ่ึงเปนหนทางหนึ่งที่ชุมชนแหงน้ีเลือก 

ในกรณีชีวิตของประเสริฐที่ผานมามีความทุกขความยากอยางยิ่ง จากคนปกติธรรมดา
จนกลายสภาพมาเปนผูปวยจิตเวชโดยสังคมมีสวนทําใหเกิดโรค แตสังคมเองก็มีสวนอยางมาก
ในการชวยเยียวยาผูปวยจิตเวชเชนกัน  ชีวิตของประเสริฐถูกโครงสรางทางสังคมบีบคั้น จนทํา
ใหเขาไมสามารถสื่อสารกับใครได ทําใหไมสามรถทํางานไดตามปกติ สงผลใหคุณคาความเปน
มนุษยของเขาลดลงสุดทายถูกสังคมตีตราวาเปน “คนบา” แตชีวิตเขาถือวายังโชคดีที่มีแมคอย
เยียวยาผสมผสานกับความรักของแมที่มีอยางไรขีดจํากัด ทําใหลูกกลับมาอยูในสังคมไดอีกครั้ง 
ทําใหเขากลับมามีอํานาจในการตอรองเม่ืออาการเริ่มดีขึ้น ชุมชนคืนบทบาทใหโดยการจางเกี่ยว
ขาวและใหคาแรงเทากับคนปกติทั่วไป ทําใหเขามีพ้ืนที่ที่จะดําเนินชีวิตอยูในชุมชนเฉกเชนคน
ปกติทั่วๆ ไป 

แรงงานถูกรีดเรนดวยการกระตุนคาตอบแทนลอใจ ยากระตุนเพ่ือเพ่ิมการทํางานให
ไดมากขึ้น ทํางานโดยไมเหน็ดเหนื่อย แรงงานหลายคนที่หน้ีสินมาก จะหาซื้อยาบา ยาอี มากิน
เอง  ซ่ึงทําใหนายจางพอใจ อนุญาตใหเบิกคาแรงลวงหนาไดคราวละมาก ๆ ทําใหรูสึกมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน ดังคํากลาวของแรงงานคนหนึ่ง บอกวา ซาบซึ้งใจที่นายจางใจดี ที่เอา
นํ้าหวานที่มีอะไรผสมอยูตางก็มารับนํ้าหวานไปดื่มกินคนละถุง พอกลางคืนกลับนอนไมหลับ จึง
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ไปถามเถาแกวา “เอาอะไร ใหกินใชยาขยันไหม” แรงงานที่ไปตัดออยรักเถาแกเหมือนพอ แม มี
อะไรขาดเหลือ ก็ขอเถาแกได 

 
ผลกระทบตอสุขภาพ  
จากคนปกติกลายมาเปนคนบา   แมวาอาชีพตัดออยเปนอาชีพที่คนในชุมชนยอมรับ 

และคิดวามีรายไดดีกวาอาชีพอ่ืน แตกลับพบวา มีแรงงานสวนหน่ึง ที่ถูกกระทําจนเกิดความ
เจ็บปวย ที่เรียกวา จิตเวช น้ัน ไมไดเกิดจากการกอตัวของเชื้อโรค แตสังคมและกระบวนการ
ทางสังคม เปนตัวผลิตหรือกอใหเกิดโรคและความเจ็บปวย ด่ังเชนชีวิต ของประเสริฐ สะอาด
และทองดี ขณะเดียวกันชุมชนเองก็มีสวนรวมในการชวยเยียวยาความเจ็บปวยทางจิตเวช 
โดยเฉพาะการฟนฟูสภาพจิตใจและการคืนชีวิตใหมสูชุมชน ซ่ึงเห็นไดชัดจากกรณีประวัติชีวิต
ของพวกเขา และผูปวยจิตเวชคนอื่นๆ ในชุมชน 

ในแงมุมหน่ึงชุมชนบานสระแกว เปนอีกชุมชนหนึ่งที่มีสวนรวมในการเยียวยาผูปวย     
จิตเวช มานานกอนที่เจาหนาที่ภาครัฐ จะนํากิจกรรมโครงการตางๆ ลงในชุมชน ทั้งน้ีสืบ
เน่ืองจาก ชุมชนบานสระแกว เปนชุมชนที่ชนบท ทําใหคนในชุมชน มีความสัมพันธแบบเครือ
ญาติ ทําใหความสัมพันธระหวางเพ่ือนบาน มีความใกลชิด สนิทสนมกัน ตางพึ่งพาอาศัยกันใน
ชุมชน  มีการเยี่ยมเยียนกันเม่ือเจ็บปวย ตั้งแตสมัย ปู ยา ตา ยาย เปนวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบ
ตอกันมาจนถึงปจจุบัน  

การมอบโอกาสใหแกคนดอยโอกาส โดยเฉพาะผูปวยจิตเวช ควรไดรับความเสมอภาค
จากบริการของภาครัฐ และจิตอาสาของคนในชุมชน บนพ้ืนฐานของการมีสังคมดี ทําใหมี
สุขภาพดี นําสูความอยูเย็นเปนสุขในชุมชน 

การศึกษาเฉพาะความเจ็บปวยในทางจิตเวชและการศึกษาเฉพาะการเตรียมชุมชน 
โดยมุงที่จะหานิยามทางการแพทยเพียงอยางเดียวนั้นไมพอ แตการหานิยามตองมาจากชุมชน
ดวย จึงจะทําใหผูวจัิยเขาใจถึงแกนแทของชุมชน 
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