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กิตติกรรมประกาศ 

 ในที่สุดวันนี้ก็มาถึง  วันที่ งานศึกษาเฉพาะบุคคลเล่มนี้ เสร็จสมบูรณ์  ผู้ศึกษาได้ รับ

ประสบการณ์มากมาย จากการท างานศึกษาชิ้นนี้ตลอดระยะเวลา 2 เทอมการศึกษา โดยเฉพาะการ

ได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนมากมายและเอกสารต่างๆที่ไม่สามารเอ่ยนามได้ เริ่มต้นจากขอบคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์ เป็นอาจารย์คนแรกที่ผู้ศึกษาได้เข้าไปพูดคุยปรึกษาหัวข้อ

การศึกษา อีกทั้ง ยังรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานศึกษาชิ้นนี้อีกด้วย ทั้งคอยให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 

แสดงความคิดเห็น และพร้อมพูดคุยได้ทุกเรื่องตลอดเวลา แม้กระทั่งเรื่ องส่วนตัว อาจารย์ให้ความ

ดูแล เข้าใจและใส่ใจผู้ศึกษาเป็นอย่างดี อีกท่านหนึ่งคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร ศิริศักดิ์ด าเกิง 

หรือพ่ีแพร เป็นกรรมการสอบและผู้มีพระคุณในการให้ความช่วยเหลือ เรื่องพ้ืนที่สนามของงานศึกษา

ชิ้นนี้ เป็นความบังเอิญเกิดขึ้นในการท างานสนามร่วมกันแห่งหนึ่ง จึงได้ปรึกษาเกี่ยวกับหัวข้องาน

ศึกษาเฉพาะบุคคล และพ่ีแพรได้ติดต่อกับเครือข่ายชุมชนด้านยาเสพติด จนกระทั่งได้ท าความรู้จักกับ

พ่ีตือ ซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าไปท างานพัฒนาชุมชนกองขยะด้านยาเสพติด ท าให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าไป

ภายในชุมชนแห่งนี้ได้ ขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ค่ะ 

 ขอขอบพระคุณประธาน คณะกรรมการชุมชน และสมาชิกในชุมชนกองขยะทุกคนที่ให้ความ

อนุเคราะห์แก่ผู้ศึกษาอย่างยิ่ง ในการอนุญาตให้เข้ามาท าการศึกษาชุมชน จนค้นพบแม่จากในและ

นอกเครือข่ายแม่ที่มีลูกติดยา โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ หากไม่มีแม่ทุกคนบอกเล่า

เรื่องราวชีวิตส่วนตัวด้วยความเต็มใจ ก็ไม่สามารถมีงานศึกษาชิ้นนี้ได้ รวมถึงผู้คนในชุมชนมากมายที่

ไม่ได้เอ่ยนาม คอยช่วยเหลือดูแล เดินน าเส้นทางในชุมชน พูดคยุท าความรู้จักกัน จนมีความสนิทสนม

กันและเป็นมิตรที่ด ี

 ขอบคุณเพ่ือนๆในเอกมานุษฯ ทุกคนที่ร่วมประสบการณ์ความทุกข์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน 

โดยเฉพาะออมสินและเฟิร์น ซึ่งเป็นเพ่ือนสนิทของผู้ศึกษา นับว่าได้ร่วมทุกข์ ร่วมสุข และร่วมเจ็บป่วย

ไปด้วยกัน คอยแบ่งปันความรู้สึกและเยียวยาจิตใจด้วยกันเสมอมา จนสามารถผ่านอุปสรรคครั้งใหญ่

ในชีวิตนี้ได้ อีกท้ังขอบคุณยาดม ร้านอาหารประเภทชาบูและร้านกาแฟทุกร้าน ท าให้ผู้ศึกษาเอาชีวิต

รอดมาจนถึงวันนี้ได้ และสุดท้ายขอขอบคุณครอบครัวที่อนุญาตให้ท าหัวข้อการศึกษาที่ท้าทายและมี

ความเสี่ยง ยอมรับในการตัดสินใจทุกอย่างของผู้ศึกษา คอยรับฟังปัญหาและพร้อมให้ก าลังใจทุกครั้ง 

เมื่อผู้ศึกษากลับบ้านจึงเปรียบเสมือนได้เติมพลัง เพ่ือมาต่อสู้กับปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นตลอดการ

ท างานชิ้นนี้ และสามารถท าได้ส าเร็จอย่างท่ีตั้งใจไว้ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

  ยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงรูปแบบหนึ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกประสบ เนื่องจากส่งผลกระทบ

ต่อปัจเจกบุคคล ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ รายงานสถานการณ์ยาเสพติดโลกจาก 

World Drug Report 2561 ของส านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง

สหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC) พบยาเสพติดแพร่กระจาย

ทั่วโลก ส่วนมากอยู่ในบริเวณประเทศในแถบเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทวีปยุโรป 

และประเทศออสเตรเลีย จ านวนผู้ใช้ยาเสพติดทั่วโลก 275 ล้านคน เป็นร้อยละ 5.6 ของประชากร

โลก โดยกัญชาเป็นตัวยาที่มีผู้ใช้มากที่สุด 192 ล้านคน รองลงมาคือกลุ่มฝิ่น 53 ล้านคน และกลุ่มยา

เสพติดสังเคราะห์ที่มีส่วนผสมของแอมเฟตามีน 34 ล้านคน เนื่องจากตลาดยาเสพติดสังเคราะห์ที่มี

ส่วนผสมของแอมเฟตามีนขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ และสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 

เป็นต้น มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมขยายตัวขึ้นในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ก่อให้เกิดอาชญากรรมเก่ียวกับยาเสพติดที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 35 ของคดีอาชญากรรมทั้งหมด โดยผล

ส ารวจของส านักงานต ารวจยุโรป (European Police Office - Europol) พบว่าอาชญากรรมทางยา

เสพติดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การปลอมแปลงสินค้า การขนส่งผู้อพยพ การค้าอาวุธ และ

การลักลอบล าเลียงยาเสพติดทั่วโลก เกือบทุกประเทศมีการลักลอบขนส่งทุกช่องทาง ทั้งทางบก 

อากาศ และน้ า ส่วนมากเกิดขึ้นในท่าอากาศยาน ท่าเรือขนส่งสินค้าทางทะเล และไปรษณีย์ ด้วยการ

ซุกซ่อนในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือแพร่กระจายยาเสพติดอย่างทั่วถึงทุกประเทศ (คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2562: 1) 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก คือ พ้ืนที่

สามเหลี่ยมทองค า บริเวณชายแดนพม่า-จีน และชายแดนพม่า-ภาคเหนือของไทย เป็นฐานการผลิต

ยาเสพติดประเภท ยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีน ซึ่งยาบ้ามีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศไทยและบังกลาเทศ เห็น

ได้จากการจับกุมยาบ้าปริมาณมากได้ต่อเนื่องในบริเวณชายแดนภาคเหนือและตอนในของประเทศ

ไทย ส่วนไอซ์และเฮโรอีนมีแนวโน้มส่งออกไปสู่กลุ่มประเทศนอกภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงมากขึ้น ใช้วิธี
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ล าเลียงผ่านประเทศไทย สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชาและมาเลเซีย โดยประเทศไทยถูกกลุ่มเครือข่าย

ยาเสพติดข้ามชาติใช้เป็นฐานในการเคลื่อนไหวยาเสพติดและฟอกเงินไปยังประเทศอ่ืนๆ เป็นผลจาก

การรวมกลุ่มประเทศในอาเซียน ความเชื่อมโยงทางคมนาคม และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึง

เอ้ือต่อการค้ายาเสพติด ดังนั้นยาเสพติดที่เข้ามาในประเทศไทยทั้งหมด ส่วนใหญ่มาจากแหล่งผลิตใน

พ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า ส าหรับกัญชาลักลอบน าเข้ามาจากสปป.ลาว และโคเคนมาจากทวีปอเมริกา

ใต้  มักจะลักลอบเข้ าทาง พ้ืนที่ ภาคเหนือ  แต่ เ ริ่ มมีแนวโน้มลั กลอบน า เข้ า ใน พ้ืนที่ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ิมข้ึน ในปี พ.ศ. 2561 ใช้งบประมาณในการจับกุมคดียาเสพติดเพ่ิมสูงขึ้นและ

สามารถยึดยาบ้าได้ 302 ล้านเม็ด ไอซ์ 18,526 กิโลกรัม เฮโรอีน 903 กิโลกรัม และกัญชา 16,399 

กิโลกรัม ท าให้มีการบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ไว้ว่า สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ เมื่อเสพเข้า

สู่ร่างกาย เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ โดยยาเสพติดให้โทษ เช่น ยาบ้า เฮโรอีน โคเคน กัญชา เป็นต้น 

ซ่ึงยาบ้าเป็นตัวยาหลักที่แพร่ระบาดในประเทศ รองลงมา คือ ไอซ์และกัญชา รวมถึงแนวโน้มการใช้เค

ตามีนมีแนวโน้มสูงขึ้นในประเทศไทย และเฮโรอีนพบการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่

กรุงเทพฯและเชียงใหม่สูงขึ้น (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2562: 2) 

ส่วนใหญ่ประชากรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอายุ 15-24 ปี มีจ านวนมากถึงร้อยละ 39 (เพ่ิง

อ้าง, 2562: 4) เห็นได้ว่ายาเสพติดได้แพร่กระจายเข้าสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนมากขึ้น เนื่องจากวัยรุ่น

เป็นช่วงที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ อาจเกิดความเครียด จึงเลือกวิธีหาทาง

ออกด้วยการใช้ยาเสพติด ด้วยความอยากรู้อยากลอง (สมชาย ธัญธนกุล, 2553: 172) เป็นความคึก

คะนองในช่วงวัยรุ่น รวมถึงปัจจัยทางเพ่ือน เพราะเป็นช่วงวัยที่เพ่ือนมีอิทธิพลมากท่ีสุด ทั้งการท าตาม

เพ่ือน อยากอยู่ในสังคมเดียวกัน อยากเป็นที่ยอมรับ ท าให้เกิดการใช้ยาเสพติด ปัจจัยทางครอบครัว 

ทั้งความผิดหวัง ขาดความอบอุ่น ปัญหาในครอบครัว ความต้องการต่อต้านผู้ใหญ่ และปัจจัยทาง

สิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งใช้ยาเสพติด ทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุที่ท าให้วัยรุ่นมีจ านวนผู้ใช้ยาเสพติดมากที่สุด 

โดยต้องรับโทษของการใช้ยาเสพติด ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น การท าลายประสาทสมองท าให้

ความสามารถในการเรียนลดลง ผลการเรียนตกต่ า สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมไปจนถึงเกิดอาการทาง

จิต ทั้งประสาทหลอน หวาดระแวง (เพ่ิงอ้าง, 2553: 171) 

 นอกจากนี้บุคคลใกล้ชิดต้องเป็นผู้ รองรับอาการที่ เกิดขึ้นจากการใช้ยาเสพติด เกิด

ความเครียดและวิตกกังวล รวมถึงความไม่เข้าใจกันในครอบครัว น าไปสู่การใช้ความรุนแรงในการ

แก้ปัญหา จนกระทั่งเกิดปัญหาภายในครอบครัวและแตกแยกกันในที่สุด (วีรพล ชูสันเทียะ, และสม

เดช พินิจสุนทร, 2560: 523) ปัญหาทางเศรษฐกิจ ทั้งค่ายาเสพติด ค่ารักษาพยาบาล และค่าคดีความ 
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เป็นต้น เป็นภาระทางค่าใช้จ่ายที่บุคคลใกล้ชิดต้องรับผิดชอบ ปัญหาทางสังคมในการก่อคดี

อาชญากรรมต่างๆ พบสถิติผู้ใช้ยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวชก่อเหตุรุนแรงในสังคมเฉลี่ยเพ่ิมมากขึ้น 

3.92 เท่าในปี พ.ศ. 2561 ผู้ใช้ยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวชก่อเหตุรุนแรง จ านวน 267 ราย โดยมี

รูปแบบการก่อความรุนแรงในสังคม ทั้งการท าร้ายร่างกายตนเองและผู้อ่ืน จ านวนมากถึง 90 คน 

รองลงมาเป็นการท าร้ายผู้อ่ืนจนถึงแก่ความตาย จ านวน 58 คน และท าลายข้าวของ จ านวน 44 คน 

(เผยสถิติ 1.4 ล้านคน ทาสยาเสพติด, ออนไลน์: 2562) เช่น คดีฆ่าหั่นศพ เพราะใช้ยาบ้าจนถึงมี

อาการเห็นภาพหลอนและพลั้งมือฆ่าคนตาย ทั้งภรรยาของตนเองหรือลูกชายฆ่าแม่ ไปจนถึงการให้

เจ้าหนี้ข่มขืนแฟนตนเองเพ่ือชดเชยหนี้ยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาทางความมั่นคงของประเทศในการ

สูญเสียทรัพยากรคน อีกทั้งงบประมาณประเทศเพ่ือป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ใช้ยาเสพ

ติด (สมชาย ธัญธนกุล, 2553: 168) ท าให้พ่อแม่จ าเป็นต้องหาความรู้และปรับตัวให้เข้ากับภาวะของ

วัยรุ่นในปัจจุบัน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นได้ ดังนั้นครอบครัวจึงเป็นก าลังส าคัญ

ต่อการบ าบัดยาเสพติดในวัยรุ่น 

ครอบครัวถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อสมาชิกทีใ่ช้ยาเสพติด จากการศึกษาของเยาวชนใน

สถานพินิจฯเกี่ยวกับการกระท าความผิดด้านยาเสพติด น าไปเปรียบเทียบกับเยาวชนในสถานศึกษา

ทั่วไป พบว่ามีความแตกต่างกันถึงพลังของครอบครัวจากสถานพินิจฯ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริม

สนับสนุนและช่วยเหลือด้านการเรียน การได้รับค าปรึกษาหารือหรือค าแนะน าจากผู้ปกครองการ

ได้รับความรักและการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัว แสดงให้เห็นว่าการสร้างความเข้มแข็งของ

ครอบครัวนั้น เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวหลุดพ้นจากยาเสพติดได้ (ส านักงาน

พัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, 2553: 2) โดยเฉพาะกับบทบาทของความเป็นแม่ที่ มี

ความส าคัญในการเลี้ยงดูลูก ด้วยแบบแผนของครอบครัวไทยมีสายสัมพันธ์ ในบทบาทของความเป็น

แม่ ทั้งความรัก ความผูกพัน ความภักดีต่อสามี และความรับผิดชอบที่มีต่อลูกมากกว่าพ่อ เมื่อเผชิญ

กับปัญหาบุคคลที่สามารถปลอบใจและให้ก าลังใจแก่ผู้ป่วยได้ ซึ่งมักจะเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้สนับสนุน

ทางจิตใจ คอยกระตุ้นให้ไม่ท้อแท้กับความเจ็บป่วย และไม่สิ้นหวังกับชีวิต (สุชีลา ตันชัยนันท์, 2541: 

3-9) ท าให้กลุ่มนี้มีความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในครอบครัวได้ ดังนั้นแม่ที่เผชิญกับลูก

ผู้ใช้ยาเสพติด ท าให้เกิดความรู้สึกเสียใจ ทุกข์ใจ ขมขื่น เจ็บปวด เป็นความอับอายต่อสังคมและเสีย

ชื่อเสียงวงศ์ตระกูล อีกทั้งต้องพยายามท าทุกวิถีทาง เพ่ือแก้ปัญหายาเสพติดในลูกของตน แม่บางคน

กล่าวว่าชีวิตช่วงนั้นไม่เหลืออะไรอีกแล้ว ท้อและไม่อยากมีชีวิตอยู่ ไปจนถึงอาจท าให้เป็นโรคซึมเศร้า
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ได้เลย (โพลรับวันแม่ ชี้ลูกติดยาท าแม่ทุกข์ใจสุด: ออนไลน์, 2557) เป็นความทุกข์ทรมานของแม่ที่มี

ลูกใช้ยาเสพติด 

 จากการส ารวจพ้ืนที่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้านหรือชุมชนทั่วประเทศ พบว่ามีปัญหายาเสพ

ติดระดับมาก 4,004 แห่ง มีปัญหายาเสพติดระดับปานกลาง 4,754 แห่ง และมีปัญหายาเสพติดระดับ

น้อย 15,512 แห่ง (เพ่ิงอ้าง, 2562: 4) หนึ่งในนั้นพบชุมชนกองขยะแห่งหนึ่งที่ประสบกับปัญหายา

เสพติดมาเป็นเวลานาน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ชุมชน สภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คน ท าให้

ยาเสพติดระบาดอย่างรุนแรง และปัจจุบันเป็นชุมชนที่ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด จึงก าหนด

มาตรการแก้ไขปัญหามากมายในชุมชน ก่อตั้งโครงการต่างๆเพ่ือรองรับมาตรการแก้ไขปัญหานี้ เพ่ือ

แก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการน าบทบาทของความเป็นแม่ น ามาช่วยเหลือให้ลูกผู้ใช้ยาเสพติดเข้ารับ

การบ าบัดรักษา และกลับมามีชีวิตปกติในสังคม ซึ่งเรียกว่าเครือข่ายแม่ที่มีลูกติดยา โดยเครือข่ายนี้

เป็นการน าบทบาทของความเป็นแม่ เข้ามาช่วยเหลือการเป็นผู้ดูแลลูกที่ใช้ยาเสพติด จึงท าให้ผู้ศึกษา

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากเครือข่ายนี้เป็นจ านวน 6 คน อีกทั้งต้องการมุมมองจากแม่

ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายนี้อีกจ านวน 1 คน 

เห็นได้ว่าชุมชนกองขยะมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูล เรื่องชีวิตของ

แม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนกองขยะ เพ่ือรับรู้ถึงชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติด ด้วยเรื่องราว

ประสบการณ์ชีวิตของแม่  ท าให้เห็นถึงองค์ประกอบของชีวิตหลากหลายด้าน อันสร้างความทุกข์ต่อ

แม่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของแม่ เมื่อพบว่าลูกใช้ยาเสพติด บทบาทของความเป็นแม่ได้

เปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติด เป็นการสร้างความรู้สึกและประสบการณ์ใหม่ในชีวิต

ของแม่ ซึ่งความคาดหวังของแม่ทุกคนคือต้องการให้ลูกไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกต่อไป ดังนั้นเป็น

การมองชีวิตของแม่ผู้ดูแลผ่านแนวคิดความทุกข์ทางสังคม น ามาอธิบายชีวิตและความคิดของแม่

ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตของแม่ผู้ดูแลกับชุมชนกองขยะ 

โดยมีองค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมและโครงสร้างทางสังคมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ท าให้เกิดทุกข์

ของแม่   

1.2 ค ำถำมวิจัย 

ในบริบทของสภาพชุมชนกองขยะ ซึ่งมีปัญหาในชุมชนทางสภาพแวดล้อม สุขภาพ ความ

ยากจน การศึกษา ไปจนถึงยาเสพติดแพร่ระบาดภายในชุมชนมาเป็นเวลานาน ทั้งหมดนี้เอ้ือให้ผู้คน

ในชุมชนเลือกใช้ยาเสพติด ท าให้ยาเสพติดเข้าถึงทุกกลุ่มในชุมชนกองขยะ โดยผลกระทบของการใช้
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ยาเสพติดต่อผู้ใช้ยาและผู้ใกล้ชิด จึงเกิดค าถามต่อแม่ที่ต้องดูแลลูกที่ใช้ยาเสพติดและต้องเผชิญกับ

ความทุกข์ กลายเป็นการศึกษาถึงการใช้ชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนกองขยะเป็นอย่างไร 

1.3 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

 1.3.1. เพ่ือศึกษาความเป็นชุมชนกองขยะที่สัมพันธ์กับการใช้ยาเสพติดในวัยรุ่น 

1.3.2. เพ่ือศึกษาชีวิต ความคิด และทุกข์ของแม่ที่ต้องดูแลลูกที่ใช้ยาเสพติด ณ ชุมชนกอง

ขยะ  

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

 1.4.1 ท าให้เห็นความสัมพันธ์ของปัจจัยทางสภาพแวดล้อมของชุมชนกองขยะ น าไปสู่การ

ด ารงชีวิตของผู้คนในชุมชน ก่อให้เกิดผู้ใช้ยาเสพติดและทุกข์ของแม่ผู้ดูแล  

1.4.2 ท าให้เข้าใจถึงชีวิต ความคิด และทุกข์ของแม่ผู้ดูแลลูกท่ีใช้ยาเสพติด จากการถ่ายทอด

ประสบการณ์ชีวิตของการเป็นแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดและต้องด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนกองขยะ จึง

คาดหวังว่าการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในสังคมต่อไป 

1.5 กลุ่มประชำกรตัวอย่ำงในกำรศึกษำ  

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ มีทั้งหมด 7 คน ได้แก่ สมาชิกจากเครือข่ายแม่ที่มีลูกใช้ยา

เสพติด ได้ก่อตั้งขึ้นภายในชุมชนกองขยะ โดยมีสมาชิกทั้งหมด 6 คน การเข้าร่วมเครือข่ายนี้ของ

สมาชิกเป็นไปด้วยความสมัครใจทุกคน เพราะกิจกรรมภายในเครือข่ายมีความจ าเป็นต้องเปิดเผย

ข้อมูลส่วนตัวและเผยแพร่สู่สาธารณชน เพ่ือเป็นการบอกเล่าถึงประสบการณ์และมอบองค์ความรู้

เกี่ยวกับแม่ที่มีลูกใช้ยาเสพติด ท าให้เป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ลูกที่เป็นผู้ใช้ยา

เสพติดของสมาชิกกลุ่มนี้ ได้เข้าร่วมการบ าบัดรักษาจากยาเสพติดทุกคน ไม่ว่าจะประสบความส าเร็จ

หรือไม่ก็ตาม และมเีป้าหมายของกลุ่ม คือ การให้ลูกผู้ใช้ยาเสพติดไม่ยุ่งเกีย่วกับยาเสพติดอีกต่อไป จึง

เหมาะสมต่อการเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา นอกจากนี้ยังมีผู้ให้สัมภาษณ์ที่อยู่นอกเหนือจาก

เครือข่ายแม่ที่มีลูกติดยา จ านวน 1 คนเท่านั้น เพราะความไม่สบายใจต่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว 

รวมถึงผู้ใช้ยาเสพติดเช่นกัน บางรายยังคงอยู่ในสถานบ าบัด หรือออกไปจากชุมชนแล้ว ท าให้ไ ม่

สามารถเก็บข้อมูลในกลุ่มนี้ได้ สอดคล้องกับความต้องการศึกษาผู้ใช้ยาเสพติดจากมุมมองของแม่

เทา่นั้น 
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จริยธรรมการวิจัย ใช้วิธีการขออนุญาตแบบปากเปล่า (Verbal Consent Form) เป็นการขอ

ความยินยอมด้วยค าพูดต่อผู้ให้สัมภาษณ์และประธานชุมชน โดยผู้ศึกษาได้ชี้แจงถึงข้อมูลของงาน

ศึกษา ซึ่งได้รับค าอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ทั้งประธานชุมชนและผู้ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่ามีความเต็มใจต่อ

การให้ข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติด แม้ว่าประธานชุมชนเป็นผู้อนุญาตให้

เปิดเผยชื่อชุมชนในการศึกษาครั้งนี้ แต่ผู้ศึกษาจะปกปิดสถานที่ตั้งของชุมชน และข้อมูลส่วนตัวของ

ผู้ให้สัมภาษณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น เช่น ชื่อ-นามสกุล ภาพถ่าย และสถานที่อยู่อาศัย   

1.6 ขอบเขตของกำรศึกษำ  

1.6.1 ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ เป็นการศึกษาชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนกองขยะแห่ง

หนึ่งในจังหวัดกรุงเทพฯ เป็นชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดเรื้อรังเป็นเวลานาน ท าให้มีผู้ใช้ยาเสพติดและ

แม่ผู้ดูแลจ านวนมาก ประกอบกับชุมชนพยายามแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการก่อตั้งเครือข่ายแม่ที่มี

ลูกติดยา จึงเอ้ือต่อการเป็นพื้นที่สนามในการศึกษา ท าให้เลือกศึกษาความทุกข์ทางสังคมผ่านชีวิตของ

แม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนกองขยะ 

1.6.2 ขอบเขตเชิงเนื้อหา มุ่งศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและความคิดของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพ

ติด จากประสบการณ์โดยตรงที่ได้รับตลอดการดูแลผู้ใช้ยาเสพติด ตั้งแต่การเข้ามาอยู่อาศัยในชุมชน

เริ่มแรก การประกอบอาชีพ เพ่ือแสดงถึงคุณภาพชีวิตที่อยู่ในชุมชนกองขยะ รวมถึงเรื่องราวของ

ครอบครัวและการมีลูกท่ีใช้ยาเสพติด จึงเป็นการศึกษาเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตทั้งหมด น าไปสู่การ

เกิดความทุกข์ ซึ่งไม่ใช่เพียงความรู้สึก แต่เป็นความทุกข์จากสภาพแวดล้อม องค์ประกอบของชีวิต

และสังคมที่ได้รับตลอดมา แม้ว่าความทุกข์เป็นกรอบแนวคิดส าคัญต่องานศึกษานี้ แต่ผู้ศึกษาไม่

สามารถระบุค าว่า “ทุกข์ทางสังคม” ได้ในชื่องานศึกษา เพราะความไม่สบายใจของคนในชุมชนต่อค า

ว่าทุกข ์
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1.7 ระยะเวลำและแผนกำรด ำเนินงำน  

สิงหาคม – กันยายน 2562 
(2 เดือน) 

การค้นคว้าหัวข้อที่ต้องการศึกษาค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจใน
เบื้องต้น โดยศึกษาข้อมูลจากการทบทวน
วรรณกรรมผ่านงานเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือระบุถึงความเป็นไปได้ของหัวข้อ
และก าหนดขอบเขตของการศึกษา 

กันยายน – พฤศจิกายน 2562 
(3 เดือน) 

ค้นคว้าเก็บข้อมูลจากพ้ืนที่สนามในเบื้องต้นและ
ทบทวนวรรณกรรม  เ พ่ือจ า กั ดขอบ เขต
การศึกษา อีกทั้ง ได้เห็นสภาพพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
ท าให้สามารถก าหนดปัญหา วิธีการศึกษา และ
ประเด็นที่ต้องการศึกษาได ้

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 
(2 เดือน) 

มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลภาคสนาม ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึกในชุมชนกองขยะ 

มกราคม – มีนาคม 2563 

(3 เดือน) 

วิ เ คร าะห์ ข้ อมู ลทั้ ง หมดที่ ไ ด้ แ ละสรุ ปผล
การศึกษา 

1.8 นิยำมศัพท์ 

 1.8.1 ชีวิตของแม่ผู้ดูแล หมายถึง ชีวิตของแม่ที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนกองขยะ โดยเป็นผู้ดูแล

ผู้ใช้ยาเสพติด ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยเป็น

ผู้ใช้เองและการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้ยาเสพติด 

 1.8.2 ผู้ใช้ยาเสพติด หมายถึง ลูกผู้ใช้ยาเสพติด ซึ่งมีอายุประมาณ 18 ปี – 30 ปี โดยใช้ยาบ้า 

กัญชา เคตามีน ไอซ์ กระท่อม และยาม้า เป็นต้น เป็นผู้ใช้ยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดยาเสพติดผ่าน

สถานบ าบัดและบ าบัดด้วยตัวเอง ซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแม่ผู้ดูแลในการเกลี้ยกล่อมผู้ใช้ยาเสพ

ติดให้เข้ารับวิธีการบ าบัดแบบใด จนท้ายที่สุดเป้าหมายของแม่ผู้ดูแลต้องการให้ลูกของตนเองเป็นผู้ไม่

ใช้ยาเสพติด 
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 1.8.3 ชุมชนกองขยะ เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ โดยเป็นพ้ืนที่รองรับขยะจากทั่ว

ทั้งกรุงเทพฯ ท าให้มีสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยส าหรับผู้คนที่เข้ามาเก็บขยะขาย จึงกลายเป็นชื่อเรียกของ

ชุมชนนี้ไปโดยปริยาย ซึ่งผู้คนในชุมชนก็ยินดีส าหรับการตั้งชื่อชุมชนกองขยะนี้ เพราะเป็นสถานที่หา

รายได้ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในแต่ละวัน 

 1.8.4 ความทุกข์ของแม่ จากการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดและการอยู่อาศัยในชุมชนกองขยะ ล้วน

เป็นองค์ประกอบทางสังคมที่ก่อให้เกิดความทุกข์ของแม่ ไม่ว่าจะเป็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ การ

ประกอบอาชีพ และสังคม 

1.9 กรอบคิดในกำรศึกษำ 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

  

การศึกษาเรื่อง “ชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนกองขยะ” เพ่ือท าความเข้าใจใน

ชีวิตความคิด และสภาพชุมชนกองขยะที่สัมพันธ์กับชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติด โดยผู้ศึกษา ได้

ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมากมาย เพ่ือใช้เป็น

กรอบส าหรับการท าความเข้าใจถึงความทุกข์ทางสังคม (Social Suffering) แบ่งเป็นวรรณกรรมว่า

ด้วยความทุกข์ทางสังคม วรรณกรรมว่าด้วยผู้ใช้ยาเสพติด และวรรณกรรมว่าด้วยผู้ดูแลผู้ป่วย 

(Caregiver) ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎี ดังนี้  

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้กำรศึกษำ 

 2.1.1 แนวคิดควำมทุกข์ทำงสังคม (Social Suffering)  

 1) พัฒนำกำรของแนวคิดและหลักกำรของแนวคิด 

งานมานุษยวิทยาการแพทย์ปัจจุบันมีการตั้งค าถามต่อนิยามวัฒนธรรม จากการศึกษา

ประสบการณ์ของผู้ที่เผชิญกับวิกฤตของชีวิตที่การแพทย์กระแสหลักไม่สามารถให้ค าตอบได้ และยัง

ซ้ าเติมความทุกข์ของบุคคลเหล่านั้นอีกด้วย จึงพบว่าการต่อสู้เพ่ือเผชิญการบีบคั้นทางสังคมของ

บุคคลกลุ่มนี้ ส่วนหนึ่งเป็นการต่อสู้ทางวัฒนธรรมผ่านการกระท าที่ต่อต้านกับกลไกทางสังคม ซึ่งเป็น 

ค่านิยมและทัศนคติส่วนรวมในสังคมอันก่อให้เกิดความทุกข์ เช่น กรณีของผู้ประสบปัญหาโรคที่สังคม

ตีตราว่าน่ารังเกียจ ทั้งโรคเรื้อน โรคจิต (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2548: 43-44) หรือโรคเอดส์ที่

วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นผู้ตีตราด้วยตนเอง จากการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในชนบทไทย แสดงให้เห็น

ว่ามีการตีความถึงการติดเชื้อตามความเชื่อเรื่องกรรม หรือการประพฤติผิดในกามลักษณะที่เข้าข้าง

ผู้ชาย รวมถึงความสัมพันธ์ทางอ านาจระหว่างชายหญิงที่ยอมรับกันอยู่ในชุมชน มีส่วนส าคัญต่อการ

แพร่ระบาดของโรคเอดส์อย่างยากที่จะควบคุมได้ (Lyttlelon, 2000: 284-289 อ้างใน โกมาตร จึง

เสถียรทรัพย์, 2548: 44) 
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นอกจากนี้ มีความสนใจต่อปัญหาเรื่องสุขภาพในความสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวัฒน์กับความ

เหลื่อมล้ าทางสังคม เช่น การเสนอให้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างโรคภัยไข้เจ็บกับความไม่เท่า

เทียมกันจากผู้คนในชุมชนองค์กรระดับล่างขึ้นสู่เบื้องบน หรืองานศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณาเกี่ยวกับ

ความยากจน ตลอดจนการศึกษาที่ตรวจสอบสถานการณ์ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจสังคม 

ความรุนแรงเชิงโครงสร้างและการกีดกันทางสังคม ถือว่าเป็นการใช้แนวคิดวัฒนธรรมความจน 

(Poverty Culture) ที่ต่อเนื่องมาจากงานศึกษาก่อนหน้าในส านักชิคาโก แต่แตกต่างกันตรงที่เป็นการ

มองความเจ็บป่วยที่มีรายละเอียดต่อพลวัตทางประวัติศาสตร์ มิติทางวัฒนธรรมของความยากจน 

และกระบวนการทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองระดับโลกได้ผลิตความไม่เท่าเทียมกันให้เกิดขึ้น โดย

งานเหล่านี้ให้ความสนใจต่อวิธีการหรือมิติต่างๆในชุมชนท้องถิ่น (Local Actors) ผู้ได้รับผลกระทบ

หรือผู้ป่วยได้ให้ความหมายและสร้างแนวทางทางวัฒนธรรมในการแสวงหาวิธีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพ่ือท าความเข้าใจต่อบริบทสถานการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นในชีวิต ท าให้ตัวเองอยู่รอดได้ในสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงใหม่ที่เข้ามาสู่ชีวิต (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2548 : 43-44) พัฒนาเรื่อยมาจนมาสู่

การศึกษาเกี่ยวกับความทุกข์  

แม้ว่าการแพทย์สมัยใหม่ถือว่า “ความทุกข์ไม่ใช่ประเด็นทางการแพทย์” หมายความว่า 

ความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่สถาบันทางการแพทย์หรือสถาบันที่วิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับศาสตร์ทางสุขภาพ

สมัยใหม่จะให้ความส าคัญ และความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์หลายท่านไม่เห็นชอบเรื่อ ง

การใช้ค าว่า ทุกข์หรือความทุกข์ต่อการวิเคราะห์ ค้นคว้า ถกเถียง หรืออภิปรายในแวดวงวิชาการทาง

การแพทย์ เป็นความรู้สึกที่ว่าการพูดถึงความทุกข์ในวงการแพทย์และสาธารณสุขเป็นเรื่องที่ผิด ส่วน

หนึ่งมองว่าความทุกข์เป็นเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึก ดังการแพทย์ทางตะวันตกกับวิทยาศาสตร์

สมัยใหม่ที่ไม่สนใจความเป็นมนุษย์องค์รวม ปฏิเสธการศึกษาด้านอารมณ์ ความรู้สึกหรือมิติทางจิต

วิญญาณของความเป็นมนุษย์ จึงมองไม่เห็นความเป็นมนุษย์ในองค์ความรู้ทางการแพทย์ (โกมาตร จึง

เสถียรทรัพย์, 2542: 12) ปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับความทุกข์ได้รับความนิยมอย่างมากในประเด็น

สุขภาพทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา เนื่องจากเป็นการเปิดมุมมองส าหรับการท าความเข้าใจเรื่อง

สุขภาพ ความเจ็บป่วยกับอิทธิพลของแรงกดดันทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

โดยส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพ เกิดการตั้งค าถามในเชิงความหมายและศีลธรรม ซึ่งสะท้อน

พลวัตทางสังคมที่เชื่อมโยงกับการแสวงหาทางเลือกใหม่ให้กับชีวิตมนุษย์ในทุกวันนี้ (Wilkinson 

2004, 2005 อ้างใน อรัญญา ศิริผล, 2554: 16) และพบว่ามีรูปแบบงานศึกษาเรื่องการเจ็บป่วยที่

ผสมผสานวิธีการศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณา (Ethnography) โดยมีความแตกต่างกันในการน าเสนอ



11 
 

ความทุกข์ทางสังคมของผู้ป่วย และได้เชื่อมโยงให้เห็นบริบททางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม

แวดล้อมกับการเจ็บป่วยเหล่านั้น เป็นการท้าทายวงการแพทย์แผนใหม่ (Modern Medicine) ที่มอง

ว่าอาการเจ็บป่วยของผู้คน โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เป็นเพียงประเด็นปัญหาส่วนบุคคลและเป็นปัญหาทาง

การแพทย์ในการช่วยเยียวยารักษาเท่านั้น เพราะเป็นเรื่องของโรคและเชื้อโรค แต่ไม่ใช่กับกลุ่มงาน

ใหม่ๆเหล่านี้ ซึ่งมองกว้างไปถึงการส ารวจความซับซ้อนของประสบการณ์ผู้ป่วยและการตอบสนองต่อ

อารมณ์ความรู้สึก โดยได้รับจากความเจ็บป่วย เพ่ือแสวงหาสาเหตุของอาการเจ็บป่วยจากบริบท

สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการเจ็บป่วยของปัจเจกสะท้อนอาการ

เจ็บป่วยของสังคมด้วยเช่นกัน (Green 1998: 4; Kleinman 1992:173-174 อ้างใน อรัญญา ศิริผล, 

2554: 16)  

ดังนั้น ความทุกข์ทางสังคมในทางมานุษยวิทยาจึงมุ่งเน้นหาความหมาย สาเหตุ และ

กระบวนการของความทุกข์ทรมาน ซึ่งเชื่อมโยงกับมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีนักคิด

คนส าคัญ คือ Veena Das ก็เป็นนักคิดคนส าคัญของแนวคิดนี้ เธอมองความทุกข์ทางสังคมเหมือนกับ

ความรุนแรงอย่างหนึ่ง ซึ่งความรุนแรงนี้ไม่ได้ท าร้ายเพียงชีวิตประจ าวันเท่านั้น แต่มันเป็นส่วนหนึ่ ง

ของชีวิตประจ าวันไปแล้ว โดยหมายถึงความรุนแรงที่มองไม่เห็น การศึกษาของเธอในประเทศอินเดีย

แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงที่ได้รับร่วมกันจากวาทกรรม ความเจ็บปวดในร่างกายผู้หญิงอินเดีย การ

ถูกคัดค้านและละเมิด พร้อมทั้งมีความร่ ารวยที่ได้ตอกย้ าความรุนแรงในร่างกายมนุษย์อีกด้วย แต่ดาส

ได้ให้ความสนใจในประเด็นความรุนแรงที่ไร้เสียงหรือไร้ตัวตน และมีจุดมุ่งหมายในการใช้การศึกษา

แบบเล่าเรื่องส าหรับการศึกษาบุคคลผู้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงนี้ นอกจากนี้ยังมีนักคิดที่ชื่อว่า 

Margaret Lock เป็นผู้สะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์ของความทุกข์ทางสังคม เธอได้พูดถึงการสร้าง

ความจริง ด้วยการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับการเมือง โดยมีการศึกษาการปลูกถ่ายอวัยวะร่างกายใน

ประเทศอเมริกาเหนือและประเทศญี่ปุ่น Margaret Lock (1997) ในการเปลี่ยนแปลงความหมาย

ของความตาย ซึ่งขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการสร้างความทุกข์ทางสังคมรูปแบบใหม่และ

น าไปสู่ปัญหาทางสาธารณสุข แต่มีความแตกต่างของความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ได้สร้างการ

ตอบสนองทางประสบการณ์ความทุกข์ทรมานที่หลากหลาย จนพัฒนาค าอธิบายไว้ว่า จิตใจมี

ปฏิสัมพันธ์ต่อร่างกายอย่างไร ยิ่งไปกว่านั้นประสบการณ์ความทุกข์ทรมานของปัจเจกก็เป็นผลผลิต

จากสังคม เป็นการสร้างขึ้นและแยกชิ้นส่วนออกมาตามอ านาจของเศรษฐกิจและการเมือง และ Paul 

Farmer (1997) เป็นผู้พูดถึงความรุนแรงทางโครงสร้างในสังคมประเทศเฮติ ทั้งปัญหาความยากจน 
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การเลือกปฏิบัติทางเพศ และเชื้อชาติ ล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไม่เท่าเทียมกันในโครงสร้าง 

และผลักดันให้ผู้คนเกิดความทุกข์ทรมาน (จิราภรณ์ ชมศรี, 2555: 17) 

นักคิดคนส าคัญของแนวคิดความทุกข์ทางสังคม (Social Suffering) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 

คือ อาเธอร์ ไคลน์แมน (Arthur Kleinman) ผู้มองว่าความทุกข์ไม่ได้มาจากความเจ็บป่วยของปัจเจก

บุคคลเท่านั้น แต่ความทุกข์นั้นได้รับผลมาจากทางตรงและทางอ้อม ตามบริบทปัญหาทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคมรอบข้างขณะนั้น เป็นการท าความเข้าใจเรื่องสุขภาพ ความเจ็บป่วยกับอิทธิพล

ของแรงกดดันทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อันส่งผลกระทบต่อชีวิตสุขภาพ 

ดังนั้นการเจ็บป่วยของปัจเจกเป็นอาการเจ็บป่วยที่เกดิขึ้นจากสังคมที่เจ็บป่วยด้วยเช่นกัน (อรัญญา ศิ

ริผล, 2554: 15) ดังนั้นความทุกข์จึงเป็นประสบการณ์ของมนุษย์ในบริบทต่างๆ แบ่งเป็น 2 มิติ ได้แก่ 

ความทุกข์ทางสังคมเป็นความทุกข์ร่วมที่ก่อให้เกิดการรับรู้ การก าหนดมุมมองความคิด ไปจนถึง

รูปแบบของการกระท า และความทุกข์ทางสังคมเป็นการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เพ่ือเชื่อมโยงสู่

ประสบการณ์ความเจ็บป่วยและความทุกข์ทรมาน ซึ่งไคลน์แมนให้ความสนใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิต

ของผู้ตกเป็นเหยื่อ และการแสดงจ านวนปีที่เสียไปเพราะสุขภาพไม่ดีนั้น ไม่สามารถสะท้อนความเป็น

จริงทางสังคมได้ ท าได้เพียงวัดในระดับปัจเจกเท่านั้น ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการท าความเข้าใจ

ประสบการณ์ความทุกข์ ดังนั้นไคลแมนจึงใช้วิธีการเล่าเรื่อง ชาติพันธุ์วรรณา และประวัติศาสตร์สังคม 

เพ่ือใช้ศึกษาความทุกข์ทางสังคม (จิราภรณ์ ชมศรี, 2555 : 16) เป็นการศึกษาประสบการณ์ชีวิตและ

ความเจ็บป่วย เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจในความทุกข์ ความรุนแรงที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งเป็นผลจากอ านาจ

ทางโครงสร้างสังคม ด้วยการกระท านั้นมีอิทธิพลให้เกิดปัญหาทางสังคมอีกด้วย (Kleinman, Das 

andLock 1997: 4 อ้างในมาลี สิทธิเกรียงไกร, 2541: 44)  

นักมานุษยวิทยาได้นิยามหลักแนวคิดความทุกข์ทางสังคมไว้ในบริบทของสังคมที่มีสาเหตุของ

ความเจ็บป่วย ความทุกข์ และความทุกข์ทรมานของมนุษย์ โดยมี Pierre Bourdieu (1993) กล่าว

ว่าประสบการณ์ความทุกข์ทรมานมีความเกี่ยวข้องกับบริบทต่างๆ อย่างความยากจนและพลังทาง

สังคมอ่ืนๆ ดังนั้นความทุกข์ทางสังคมเหมือนกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์มนุษย์ที่มีต่ออ านาจ

สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ได้สร้างความทุกข์ทรมานทั้งระดับปัจเจกและส่วนรวม ลักษณะของ

ความทุกข์ทางสังคมแบ่งออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ ประการแรก การเป็นแสดงออกทางวัฒนธรรม ทั้ง

นิทาน (Tales) การเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย (Metaphors) และการจินตนาการในความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม ซึ่งทุกข์ก็คือปัญหาทางเศรษฐกิจการเมือง ประการที่สอง ประสบการณ์ทางสังคมคือการ

บ่งบอกถึงวัฒนธรรม โดยประสบการณ์มาจากการแบ่งปันและเรียนรู้ผ่านการเปลี่ยนแปลงในชีวิต 
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ประการที่สาม การเมืองและกระบวนการเกี่ยวกับอาชีพ (Professioanl Processes) ได้บ่งบอกถึง

การตอบสนองทางความทุกข์ทรมาน รวมไปถึงอ านาจของความสัมพันธ์และการต่อต้านกฎระเบียบ 

น าไปสู่การมีประสบการณ์ทางความทุกข์ร่วมกัน สิ่งเหล่านี้เป็นความหลากหลายในประเภทของความ

ทุกข์ทางสังคม และแนวคิดสุดท้ายของความทุกข์ทางสังคมเกี่ยวกับพลังทางสังคมเป็นสาเหตุให้ผู้คน

เจ็บปวดและไม่สบาย โดยดาสได้ให้ความส าคัญต่อความรุนแรงที่มองไม่เห็น เป็นผลมาจากความเชื่อ

ทางศาสนา อ านาจ และวรรณะ ส่วนล็อกที่อ้างถึงอุดมการณ์และอ านาจทางการแพทย์ ได้แสดงให้

เห็นถึงความได้เปรียบของเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งทั้งดาสและล็อกมีมุมมองเกี่ยวกับความทุกข์

ทางสังคมเหมือนกัน จึงได้สร้างทฤษฎีในระดับของอุดมการณ์ความคิด แต่ความคิดของไคลน์แมนนั้น

มีความแตกต่างกัน โดยอธิบายกระบวนการทางวัฒนธรรมและโครงสร้างของความรุนแรง เป็นการ

กล่าวถึงระดับโครงสร้าง ส่วนฟาร์เมอร์ก็เช่นกัน ในความสนใจเกี่ยวกับโครงสร้างที่มีความไม่เท่าเทียม

กัน เพ่ือให้มีความเข้าใจในความทุกข์ทางสังคม จะต้องวิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทุกระดับชน

ชั้น (จิราภรณ์ ชมศรี, 2555: 17) 

สอดคล้องกับงานของ Mahler (1995) และ Quayson (2005) ได้ศึกษาประสบการณ์ของ

คนชายแดนตกอยู่ภายใต้พันธนาการแห่งความทุกข์ กลายเป็นลักษณะร่วมของคนข้ามแดนสหรัฐ-แม็ก

ซิโก หรืองานศึกษานัยส าคัญของความเครียดในผู้ป่วยของ Kleinman (1997) ได้เปิดการศึกษา

อาการเจ็บป่วยของปัจเจกที่เชื่อมโยงกับบริบททางสังคม การเมืองให้กว้างขึ้น โดยให้ความสนใจต่อ

ชีวประวัติส่วนบุคคลของผู้ป่วย ซึ่งอาการเจ็บป่วยอาจอยู่ในรูปของการถูกกระท าโดยตรงจากความ

รุนแรงทางการเมือง หรือการเจ็บป่วยของปัจเจกอาจเป็นการตอบสนองและก่อการกระท ารูปแบบ

ใหม่ต่อชีวิตทางสังคมและการผลิตทางวัฒนธรรมก็เป็นได้ (Farmer 1997, Green 1998 อ้างใน 

อรัญญา ศิริผล, 2554: 16) เพราะค าอธิบายเรื่องความเครียดของผู้ป่วยมักกลายเป็นบทสนทนา การ

ร้อยเรียงเรื่องราวกับบริบททางสังคมเสมอ ดังนั้น เรื่องเล่าเกี่ยวกับความเจ็บป่วยมักเป็นผลเชิง

ตอบสนองต่อภาพแทนทางสังคมอ่ืนๆ ซึ่งเรื่องเล่าเหล่านั้นสามารถสะท้อนการผลิตความหมายทาง

สังคมและก่อรูปทางสังคมแบบใหม่ ด้วยเหตุนี้ความเจ็บป่วยจึงมีลักษณะองค์ประกอบการใช้เครื่องมือ

ทางสังคม (Social Use) อาจใช้ความทรงจ าทางประวัติศาสตร์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วย 

ส่งผลต่อความทุกข์ยาก เกิดการเจ็บป่วยของคนในชุมชน จนท าให้เครียด กลายเป็นความสัมพันธ์

ระหว่างสังคมและวัฒนธรรมกับการเจ็บป่วย ซึ่งก็คือโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้ด ารงอยู่ในตัวของมันเอง 

หากแต่เป็นตัวแบบในการอธิบายความสัมพันธ์ทางสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอีกด้วย ใน

ฐานะของภาพปรากฏและเครื่องมือทางความคิด จึงถูกมองว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยวิถีปฏิบัติทางสังคม 
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(Social Practice) และการตีความในชีวิตประจ าวันของชาวบ้านและผู้คนที่มีประสบการณ์ต่อความ

เจ็บป่วย ซึ่งการเจ็บป่วยแต่ละครั้งน าไปสู่การตีความหาสาเหตุได้หลากหลายประเภท ดังนั้นการ

ตีความหาความเจ็บป่วยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ของชุดความคิดที่มีอิทธิพลก าหนด

บริบทสถานการณ์ การตีความของชาวบ้าน วัฒนธรรมที่ให้ความหมายต่อประสบการณ์และน าไปสู่

วิธีการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุการเยียวยาที่แตกต่างกัน (อรัญญา ศิริผล, 2554: 16-17) และงานศึกษา

เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้แสดงให้เห็นว่า การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีส่งผลกระทบต่อคนยากจน

มากกว่าคนกลุ่มอ่ืน เพราะความยากจนและการกีดกันทางสังคม ท าให้คนกลุ่มนี้ตกอยู่ในความเสี่ยง

ต่อการติดเชื้อมากขึ้น ท าให้ความแตกต่างในอัตราความเจ็บป่วยและอัตราการตายจากเชื้อเอชไอวี

หรือโรคอ่ืนๆ จึงเป็นการบ่งบอกถึงความรุนแรงเชิงโครงสร้างได้อีกด้วย เช่น โอกาสการเข้าถึงยาก็

ชี้ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ าในสังคม Farmer (1997, 2003) เสนอว่าแรงกดดันทางเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมืองถูกฝังอยู่ในประสบการณ์ของมนุษย์ในบริบทสถานการณ์ที่กว้างขึ้น ดังนั้นความเจ็บป่วย

และประสบการณ์การเจ็บป่วยของปัจเจกหรือกลุ่ม ทั้งโรคภัยไข้เจ็บ ความยากจน ความเครียด และ

โรคประสาท สามารถสะท้อนให้เห็นภาวะแรงกดดันทางสังคม กระบวนการทางการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคมในบริบทที่กว้างข้ึนเป็นการกระท าต่อมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ตกเป็นเบี้ยล่าง (Inferior) (อรัญญา 

ศิริผล, 2554: 18) 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับพัฒนาการและหลักแนวคิดความทุกข์ทางสังคม (Social 

Suffering) สามาถน าไปปรับใช้กับการศึกษาประเด็นชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติด เนื่องจากปัญหา

ยาเสพติดนั้น ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อตัวผู้ใช้ยาเสพติดเท่านั้น แต่ผู้คนโดยรอบได้รับผลกระทบจาก

ยาเสพติดเช่นเดียวกัน เพ่ือวิเคราะห์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสังคมได้กดทับโครงสร้างส่วนล่าง คือ 

ผู้ดูแล โดยเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการครอบง าทางความคิด จารีต และบรรทัดฐานทางสังคม 

เพราะองค์ประกอบเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ให้กับญาติผู้ดูแลได้ น าวิเคราะห์เชื่อมโยงกับบริบททาง

สังคมแวดล้อมของแม่ผู้ดูแล เพ่ือท าความเข้าใจชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนกองขยะได้  
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2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1  วรรณกรรมว่ำด้วยควำมทุกข์ทำงสังคม  

ความทุกข์ในระบบสุขภาพก าลังได้รับความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะภายใต้กรอบความคิด

ทุกข์ทางสังคม (Social Suffering) เป็นการมององค์ประกอบของปัญหา เพ่ือท าความเข้าใจ ทั้ง

กฎหมาย ศาสนา ศีลธรรม สวัสดิการ และสุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งของทุกข์ทางสังคมทั้งสิ้น การศึกษา

ความทุกข์เชิงสังคมของชาวไฮติเมื่อเผชิญกับปัญหาเอดส์ ซึ่งเชื่อมโยงกับความรุนแรงทางโครงสร้าง

ของสังคมในประเทศไฮติ เช่น ความยากจน ปัญหาทางการเมือง อคติทางเชื้อชาติ พบว่าความทุกข์ได้

แทรกซึมอยู่ในประสบการณ์ของบุคคลในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นปัญหาทางโครงสร้างทั้งสิ้น (Paul 

Farmer 1997 อ้างใน มาลี สิทธิเกรียงไกร, 2551 : 44) พอล ฟำร์เมอร์ (1997) เป็นผู้ศึกษาความ

รุนแรงเชิงโครงสร้างและความทุกข์ทางสังคม อย่างงานศึกษาชิ้นส าคัญเกี่ยวกับโรคเอดส์ในชาวไฮติ 

แสดงให้เห็นว่าโรคเอดส์น าทุกข์ทรมานสู่คนไข้ และภาพตายตัวของโรคเอดส์ที่สังคมสร้างขึ้นผ่าน

สื่อมวลชนกับความรู้ทางการแพทย์ ก่อความทุกข์ให้แก่ชาวไฮติปกติทั่วไป ด้วยการถูกประณามว่าเป็น

แหล่งน าเชื้อโรค เพราะวงการแพทย์ขณะนั้นให้ค าอธิบายว่าเชื้อเอดส์มีจุดก าเนิดมาจากชาวไฮติ โดย

ใช้ชื่อว่า “Haitian Virus” ทางด้านสื่อก็ยิ่งสร้างภาพว่าชาวไฮติเป็นคนป่าเถื่อนล้าหลัง ส่งผลต่อการ

ท่องเที่ยวในประเทศไฮติ เกิดความยากจนในชีวิต รวมถึงการถูกรังเกียจ เช่น คนไม่ยอมข้ึนรถแท็กซี่ที่

ชาวไฮติขับ และระวังชาวไฮติบริจาคเลือด กลายเป็นภาพแทนของแหล่งโรค เป็นต้น (หมออนามัย, 

2550: 28)  

นอกจากนี้ยังมีความทุกข์ของชาวโบพาลจากงานศึกษาของวีนำ ดำส (1999) ว่าเป็นความ

ทุกข์ที่เกิดขึ้นจากวาทกรรมทางแพทย์ ศาล และราชการ ได้เข้าไปผลิตซ้ าความทุกข์ของคนกลุ่มนี้ที่

ก าลังเผชิญกับสภาวะแก๊สรั่ว ท าให้ผู้ประสบภัยตกอยู่ในสภาวะไร้อ านาจ กลายเป็นความทุกข์ที่

เกิดขึ้นแบบปกติในชีวิตประจ าวัน เปรียบเสมือนความไม่ยุติธรรมในชีวิตจริง และศาลกับราชการได้

สร้างนิยามให้กับชาวโบพาลว่า เป็นคนจนและคนไร้ความสามารถ จึงท าให้พวกเขาจ าเป็นต้องยอมรับ

ว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่คู่กับคนจนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยค าวินิจฉัยจากแพทย์ถึงปัญหาทางสุขภาพ

ของผู้ประสบภัยว่า เป็นโรคขาดสารอาหารหรือมีอาการปอดผิดปกติ ท าให้ผู้สูงอายุเสียชีวิตเพราะ

ข้อจ ากัดของปอด และการวิ่งหนีแก๊สรั่วจนท าให้ปอดขยายตัวเร็วเกินไป ล้วนเป็นวาทกรรมที่สร้างขึ้น

เพ่ือให้ผู้ประสบภัยยอมรับว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น ไม่ได้มาจากการสูดดมแก๊สที่รั่วไหล แต่มีสาเหตุ

จากความบกพร่องของอวัยวะหรือโรคที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว ท าให้ไม่สามารถอ้างสิทธิการเสียชีวิตและ
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เจ็บป่วยจากเหตุการณ์รั่วไหลของแก๊สได้ เนื่องจากไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างการเป็นโรค

เดิม หรือความเจ็บป่วยที่ได้รับจากแก๊สรั่ว จนท้ายที่สุดต้องท าความเข้าใจว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นมา

จากชะตากรรมของชีวิตความยากจนและโรคส่วนตัว ไม่สามารถอ้างสิทธิเพ่ือเรียกค่าชดเชยได้ (Das 

1999: 156 อ้างใน มาลี สิทธิเกรียงไกล, 2551: 45) แสดงให้เห็นถึงความทุกข์ทางสังคมได้เกิดขึ้น

หลากหลายกรณีและในประเทศต่างๆ ไม่เพียงแต่ในสังคมไทยเท่านั้น ซึ่งให้ภาพของถึงปัจจัยที่ท าให้

เกิดความทุกข์จากอ านาจและโครงสร้างทางสังคมทั้งสิ้น 

การศึกษาความทุกข์ยากบนรอยต่อการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง ท าให้ปรับเปลี่ยนวิถี

การด าเนินชีวิตและสร้างภาวะพ่ึงพิงผู้อ่ืน เกิดความทุกข์ทรมานต่อผู้ป่วยและครอบครัว เพราะผู้ป่วย

หรือผู้ดูแลสามารถปฏิบัติเองที่บ้านได้ จึงเป็นความทุกข์ที่ต้องเผชิญร่วมกับครอบครัว  ทั้งร่างกาย 

จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ แม้ว่าไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์มากนัก แต่มีขั้นตอนการปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด เช่น ห้องล้างไตภายในบ้านและจ าเป็นต้องล้างไต

หลายครั้งต่อวัน ท าให้ต้องได้รับการฝึกทักษะนี้อย่างช านาญ กลายเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก ก่อให้เกิดความ

ทุกข์และความเครียดส าหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล ค าอธิบายทางการแพทย์กล่าวว่า การรักษาผู้ป่วยโรคไต

ไม่เหมือนกับการรักษาโรคทั่วไป เพราะต้องดูแลตั้งแต่การเป็นโรคไปจนถึงการเสียชีวิต ต้องเตรียม

ความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว ทั้งก่อนและหลังการรักษา เพราะจ าเป็นต้อง

ทุ่มเททุกอย่างของชีวิตส าหรับการดูแล ทั้งร่างกาย จิตใจ เวลา และเงิน ตลอดจนการได้รับความ

รังเกียจจากสังคมรอบข้างต่อผู้ป่วยและญาติอีกด้วย เช่น คนรอบข้างเริ่มไม่อยากอยู่ด้วย ถูกมองว่า

เป็นภาระของครอบครัว เพราะเป็นโรคที่รักษาไม่หาย กลายเป็นการทารุณกรรมทางความรู้สึก เป็น

ความทุกข์ทรมานทางกาย ใจ และสังคม ซึ่งท าร้ายความรู้สึกต่อผู้ป่วยอย่างยิ่ง รอยต่อของการเข้าถึง

ระบบบริการสุขภาพในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย จากค่าใช้จ่ายที่ระบบสุขภาพครอบคลุมไม่ถึง 

ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเสียเวลาท ามาหากิน ค่าท าห้องปลอดเชื้อ และอุปกรณ์ส าหรับ

การล้างไตที่บ้าน ล้วนสร้างภาระและกลายเป็นความทุกข์ซ้ าซ้อนแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่าง

มาก เป็นการรับรู้และเข้าใจความทุกข์ยากของผู้ป่วย สร้างความเข้าใจถึงความทุกข์ทรมานที่มากกว่า

ความเจ็บปวดทางร่างกาย น ามาสู่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยจากทุกภาคส่วนของสังคม 

โดยเฉพาะกับครอบครัวของผู้ป่วย (รุ่งนภา ศรีดอกไม้ และธนภรณ์ กุลกัพ, ม.ป.ป.: 6-22) 

รูปแบบของความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในระบบสุขภาพมีมากมาย เช่น การเผชิญปัญหาของ

ครอบครัวเมื่อมีสมาชิกเจ็บป่วยตั้งแต่ปัญหาทางจิตใจ จากความกลัวว่าญาติพ่ีน้องหรือสังคมจะ

รังเกียจ ท าให้เกิดความเครียดขึ้นมา รวมถึงปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ เพราะผู้ป่วยอาจถูก
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ทอดทิ้งให้เผชิญกับปัญหาคนเดียว การถูกไล่ออกจากงาน และขาดรายได้ที่จะเลี้ยงตนเอง ครอบครัว 

และเยียวยารักษาอาการของผู้ป่วย เป็นการเผชิญกับภาระทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น (สุชีลา ตันชัยนันท์, 

2541: 4) ความทุกข์จากการใช้บริการด้านสาธารณสุขของรัฐและเอกชน จะมีความแตกต่างของ

อ านาจ ช่องว่าง และความเข้าใจระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ป่วยและญาติเป็นอย่างมาก ประกอบไปด้วย

ความทุกข์จากการสูญเสียคนที่รักและผูกพัน สูญเสียอวัยวะและโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติใน

ชีวิต อาจต้องลาออกจากการศึกษาเล่าเรียน ไม่สามารถท างานได้ตามปกติหรือไม่สามารถด ารงชีวิตได้

ดังเดิม ความเจ็บปวดที่ไม่สมควรเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล จากการรักษาที่ไม่จ าเป็นและอาจเกิด

ความเจ็บปวดอันรุนแรงที่ไม่ควรเกิดขึ้น เกิดภาระเพ่ิมเติมจากการใช้บริการและการใช้สิทธิอันพึงมีได้

ในฐานะผู้ป่วยหรือผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นภาระทางเศรษฐกิจ ภาระในการฟ้องร้อง ติดตามเรื่องราว 

และการพิสูจน์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชั้นศาล การสูญเสียคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อย่างการ

ถูกตราหน้า การได้รับการปฏิบัติไม่ดี ท าให้เกิดความรู้สึกด้านลบ เป็นความคับแคบและความทุกข์ท่ีไม่

สมารถแก้ปัญหาให้กับตนเองได้ ทั้งการถูกตัดสินว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาต่ า การตอกย้ าให้รู้สึกถึงความ

ด้อยค่า การไร้หนทางช่วยเหลือญาติผู้ป่วยให้ปลอดภัย ล้วนเป็นทุกข์จากการเข้ารับบริการสุขภาพสา

ธารสุข ได้แก่ ลักษณะและคุณภาพการให้บริการ การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนระบบ

การให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้บริการหน่วยงาน องค์กรวิชาชีพ สื่อมวลชน และ

กฎหมาย เป็นต้น (สารี อ๋องสมหวัง, สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์, อภิญญา ตันทวีวงศ์ และคณะ, 2542: 

152-156) 

นอกจากนี้ ยังมีการเผชิญและแก้ไขปัญหาความทุกข์ในมิติต่างๆ ในงานเขียนเรื่อง ทุกข์และ

การเผชิญทุกข์คนไทยในระบบสุขภาพ ของพิมพ์วัลย์ บุญมงคลและคณะ (ม.ป.ป.) พบว่าลักษณะ

ความทุกข์ประกอบด้วย ความทุกข์ทางกาย เหตุจากอาการป่วยไข้และโรคแทรกซ้อนต่างๆ พร้อมทั้ง

โอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการบริการไม่เท่าเทียมกันจากความเหลื่อมล้ าทางฐานะ 

ก่อให้เกิดความทุกข์ได้เช่นกัน ต่อมาความทุกข์ทางใจ เป็นทุกข์ที่ได้รับทางอารมณ์และความรู้สึก จาก

การขาดความดูแล เอาใจใส่จากครอบครัว ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาอันหนักหน่วงตามล าพัง ขาดที่พ่ึง

ทางใจ ไปจนถึงสร้างความรู้สึกเป็นภาระต่อผู้ อ่ืน และความทุกข์ทางสังคม โดยมีพ้ืนฐานมาจาก

โครงสร้างทางสังคม ค่านิยม วัฒนธรรมที่หล่อหลอมมาเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นความไม่เท่าเทียม

กันทางเพศ ไม่ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ การดูถูกศักดิ์ศรีผู้อ่ืน การตีตราทางสังคม และการ

ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้มีอ านาจ ในปัจจุบันความทุกข์ทางสังคมนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้น 

เนื่องจากเป็นตัวกระตุ้นและตอกย้ าให้มีอาการเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจเพ่ิมขึ้น (พิมพ์วัลย์ บุญ
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มงคล และคณะ, ม.ป.ป.: 132) กลายเป็นหนทางต่อการท าร้ายผู้คนในสังคมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้งาน

ศึกษาของกรวรรณ พูนสวัสดิ์ (2561) ท าให้เห็นทุกข์จากโครงสร้างทางสังคมเกี่ยวกับระบบ

สาธารณสุขที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง เมื่อเดินทางมารักษาความเจ็บป่วยที่

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นความทุกข์ที่นอกเหนือจากความเจ็บป่วยทางกาย และให้

ความส าคัญในการวิเคราะห์โครงสร้างจากมิติของระบบสาธารณสุข ระบบการท างานและโครงสร้าง

โรงพยาบาลในแง่กายภาค รวมถึงเศรษฐานะของผู้ป่วยที่มีผลต่อความล าบากในกระบวนการ

รักษาพยาบาล เป็นความทุกข์ที่สะท้อนผ่านเส้นทางการเดินทางมารักษาพยาบาลของผู้ป่วยมะเร็ง 

พบว่ามีความเจ็บป่วยทางกายจากโรคมะเร็งและกระบวนการรักษา โดยเป็นทุกข์ขั้นพื้นฐานของผู้ป่วย

มะเร็งที่ต้องเผชิญ พร้อมส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงาน บทบาท และสมาชิกครอบครัว ส่วนทุกข์จาก

โครงสร้างทางสังคม เช่น ปัญหาทางระบบสาธารณสุขในขั้นตอนการรักษาพยาบาลของคนไข้จนกว่า

จะเข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาล มีความซับซ้อนและอุปสรรคมากมาย ปัญหาทางเศรษฐกิจและ

สังคมที่ไม่เอ้ืออ านวย ประกอบกับเศรษฐานะของผู้ป่วย เมื่อต้องเผชิญกับการรักษาโรคมะเร็ง ท าให้

เกิดความทุกข์ยากในชีวิตเพ่ิมขึ้นอีก ทั้งทางกายและทางใจ จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เข้ามาสู่วงจร

ปัญหาของระบบบริการสาธารณสุข (กรวรรณ พูนสวัสดิ์, 2561: 100) 

ความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นจากสุขภาพร่างกายไม่ดีเท่านั้น แต่ระบบสังคมและวัฒนธรรม ได้สร้าง

ความทุกข์ต่อผู้คนได้เช่นเดียวกัน ซึ่งมีการน าเสนอถึงวิธีแก้ปัญหาหลากหลายหนทาง ได้แก่ ภาครัฐ 

ควรมีส่วนช่วยเหลือในการลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน ปรับรูปแบบการบริการทางสุขภาพ

ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านการก าหนดนโยบายด้าน

สุขภาพที่เป็นประโยชน์กับทุกระดับชนชั้นทางสังคม อย่างกลุ่มชนชั้นล่างอันเป็นผู้ได้รับความทุกข์ทาง

กายมากที่สุด เป็นการแก้ปัญหาที่โครงสร้างส่วนบนและส่งผลดีต่อโครงสร้างส่วนล่างอย่างประชาชน 

ด้วยปัจจัยทางด้านประชาชนก็เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับการแก้ปัญหา เนื่องจากบทบาทของ

ประชาชนส่งผลต่อการเกิดความทุกข์และการบรรเทาความทุกข์โดยตรง ตั้งแต่สมาชิกในครอบครัว

เดียวกันต้องมีความเอ้ือเฟ้ือ ดูแล และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน (เพ่ิงอ้าง, ม.ป.ป.: 132) บ่ง

บอกว่าครอบครัวก็ได้รับความทุกข์เช่นเดียวกัน 

งานศึกษานี้ได้มุ่งเน้นถึงทุกข์ในชีวิตของแม่ เป็นความทุกข์ที่ได้รับจากการดูแลลูกผู้ใช้ยาเสพ

ติด จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า เมื่อรับรู้ว่าลูกใช้ยาเสพติด โดยสังเกตจากอาการทางร่างกาย 

จิตใจ และพฤติกรรม รวมถึงผู้อ่ืนเป็นคนบอก ทั้งครูและเพ่ือนบ้าน ท าให้เกิดความรู้สึกเสียใจ โทษ

ตนเองว่าเลี้ยงดูลูกไม่ดีพอ ย้อนกลับไปคิดว่าตนเองท างานมากจนเกินไป จึงไม่มีเวลามาเลี้ยงดูลูก 
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น้อยใจที่ลูกไม่เชื่อฟังว่ายาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดี ท้อแท้เพราะความกลัวว่าลูกจะไม่หายจากอาการติดยา 

อายและกลัวเสียชื่อเสียงทางสังคม ตลอดจนท าร้ายร่างกายลูกเมื่อทราบว่าใช้ยาเสพติด คาดไม่ถึงว่า

ลูกตนเองจะใช้ยาเสพติด เป็นความรู้สึกผิดหวัง และรู้สึกแย่ทุกครั้งที่เห็นอาการของลูกตนเอง

เปลี่ยนแปลงไปจากผลของการใช้ยาเสพติด แม้จะมีความรู้สึกด้านลบมากมายก็ตาม แต่ผู้เป็นพ่อแม่

ย่อมหาวิธีการช่วยเหลือ ไม่สามารถทอดทิ้งไปได้ ต้องวางแผนการให้ความช่วยเหลือ หาข้อมูลแหล่ง

บ าบัดรักษา และผู้สนับสนุนด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน บุคคลที่ผู้ใช้ยาเสพติดให้ความยอมรับและ

เชื่อถือ เพ่ือคอยดูแล ควบคุม และติดตาม พร้อมปลอบโยนให้เข้ารับการบ าบัดรักษา ปรึกษาขอความ

ช่วยเหลือจากผู้รู้หรือผู้ใกล้ชิด ค้นหาจากสื่อต่างๆ ในบางครอบครัวอาจยอมให้ลูกไปซื้อยาเสพติดมา

ใช้จนกว่าจะยอมเข้ารับการรักษาอีกด้วย หรือบางครอบครัวสามารถยอมรับกับการที่ลูกใช้ยาเสพติด

ได้ง่ายก็มีเช่นกัน (พวงมณี เชาวพ้อง, 2551: 58-60) ต้องเตรียมตัวรองรับกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 

อย่างความกดดันทางด้านเศรษฐกิจและจิตใจ ด้วยความเป็นห่วงและกังวลว่าการใช้ชีวิตในสถาน

บ าบัดว่าจะล าบาก ทุกข์จากปัญหาทางเศรษฐกิจ เพราะขั้นตอนการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดมีค่าใช้จ่าย

ค่อนข้างสูง อีกทั้งผู้ใช้ยาเสพติดไม่สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนเดิม หรือผู้ใช้ยาเสพติดมีวุฒิภาวะและ

การศึกษาน้อยไม่สามารถหางานท าได้ ท าให้บางครอบครัวเลือกผู้ดูแลจากบุคคลที่มีฐานะทาง

เศรษฐกิจสูงกว่า แน่นอนว่าเป็นปัญหาอย่างยิ่งส าหรับครอบครัวที่มีฐานะยากจนทั้งหมด ท าให้ไม่มี

โอกาสในเลือกผู้ดูแล ยิ่งเป็นการตอกย้ าภาระหน้าที่ในชีวิต ทั้งพันธะทางครอบครัว ต้องเลี้ยงดูลูก มี

ต าแหน่งหน้าที่การงาน มีภาระความรับผิดชอบดูแลในครอบครัว แต่การดูแลผู้ใช้ยาเสพติดต้องใช้

เวลาจ านวนมาก (เพ่ิงอ้าง, 2551: 115) กลายเป็นปัญหาและความกดดันที่เกิดขึ้นในชีวิตของแม่ที่มี

ลูกใช้ยาเสพติด ก่อให้เกิดความทุกข์ 

 

2.2.2 วรรณกรรมว่ำด้วยผู้ใช้ยำเสพติด  

1) ยำเสพติดและผลของกำรใช้ยำเสพติด  

ยาเสพติด หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุใดๆที่มีผลต่อร่างกายและระบบประสาทส่วนกลาง ท า

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และพฤติกรรม จนกระทั่งเกิดการเสพติด  โดยพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ได้จ าแนกยาเสพติดออกเป็น 3 กลุ่ม (กลุ่มงานเวช

ศาสตร์ชันสูตร กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์, ม.ป.ป.: 1) ได้แก่ 
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1. ยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุใดๆที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม ทั้งรับประทาน สูบ 

ดม หรือฉีด ล้วนท าให้เกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ เช่น มีความต้องการเพ่ิมขนาดสารยา

เสพติด หรือจะมีปริมาณการเสพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากหยุดเสพจะเกิดอาการถอนยา 

และเมื่อขาดยาจะมีความต้องการเสพอย่างรุนแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ท าให้สุขภาพ

ร่างกายทรุดโทรมลง โดยมีประเภทของยาที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ เช่น ยาบ้า เฮโรอีน โคเคน และ

กัญชา เป็นต้น 

2. วัตถุออกฤทธิ์ หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุใดๆ ซึ่งมีผลต่อระบบประสาท

ส่วนกลาง และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิตใจของผู้ที่ได้รับสารเหล่านี้ ประเภทของยาที่

จัดอยู่ในกลุ่มนี้ เช่น เคตามีน (ยาเค) อัลปราโซแลม และไดอาซีแพม เป็นต้น 

3. สารระเหย หมายถึง สารประกอบอินทรีย์เคมี ประเภทไฮโดรคาร์บอน 

ซึ่งมาจากน้ ามันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ โดยมีคุณสมบัติสามารถระเหยได้ง่ายตาม

อุณหภูมิห้อง ยกตัวอย่างสารระเหยแบบสารเคมี เช่น โทลูอีน อาซิโตน และเอทิลอะซิเตต 

เป็นต้น และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีสารระเหยเป็นส่วนประกอบ เช่น ทินเนอร์ แลคเกอร์ กาว

อินทรีย์ธรรมชาติ กาวอินทรีย์สังเคราะห์ และลูกโป่งวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  

 การศึกษานี้ ประเภทของยาเสพติดจะอยู่ในกลุ่มของยาเสพติดให้โทษ ด้วยการรับสารเสพติด

ให้โทษ ทั้งวิธีการกิน ดื่ม สูดดม สูบ และฉีด เมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะมีกระบวนการแตกตัว ดูดซึม และ

ขับออกจากร่างกาย (เพ่ิงอ้าง, ม.ป.ป.: 6) โดยการออกฤทธิ์ของยาเสพติดมีผลต่อสมอง 2 ส่วน คือ 

สมองส่วนนอกหรือสมองส่วนคิด (Cerebral cortex) ท าหน้าที่ควบคุมสติปัญญา ใช้ความคิดแบบมี

เหตุผล และสมองส่วนชั้นในหรือสมองส่วนอยาก (Limbic system) เป็นศูนย์ควบคุมอารมณ์

ความรู้สึก ดังนั้น การใช้ยาเสพติดจะไปกระตุ้นสมองส่วนอยากสร้างสารเคมีโดปามีน ซึ่งท าให้เกิด

ความรู้สึกมีความสุข (วราภรณ์ มั่งคั่ง, 2558: 14) อย่างไรก็ตาม การเสพสารโดปามีนมากเกิน จะท า

ให้มีความสุขมากขึ้นกว่าปกติ สมองจึงปรับตัวด้วยการลดสารโดปามีนลง เมื่อหมดฤทธิ์ของยาเสพติด 

ร่างกายเปรียบเสมือนขาดสารโดปามีน จึงท าให้มีอาการหงุดหงิดหรือซึมเศร้า ส่งผลเกิดความต้องการ

ใช้ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยส่งผลกระทบต่อสมองส่วนคิดใช้งานน้อยกว่าสมองส่วนอยาก ก่อให้เกิด

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มีการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ความคิดอันเป็นเหตุเป็นผลหายไป แสดง

อารมณ์ก้าวร้าว หงุดหงิด และไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ เมื่อมีการใช้ยาเสพติดบ่อยครั้งมากขึ้น 
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สมองจะสูญเสียความสามารถในการควบคุมการหลั่งสารโดปามีน ท าให้ไม่สามารถมีความสุขได้ตาม

ธรรมชาติ จนเกิดอาการทุรนทุราย หากต้องการมีความสุข จ าเป็นต้องพ่ึงยาเสพติด เพ่ือให้สมองหลั่ง

สารโดปามีนมากเพียงพอต่อการเกิดความสุขได้ เรียกว่า สมองติดยา ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่าง

หนัก จนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ด้วยสติปัญญาหรือความคิดได้อีกต่อไป อาจน าไปสู่อาการทางจิต 

ซึ่งควรได้รับการบ าบัดรักษาอย่างถูกต้องเท่านั้น (เพ่ิงอ้าง, 2558: 14) 

ฤทธิ์ของยาเสพติดท าให้ร่างกายหลั่งสารโดปามีนออกมา อันก่อให้เกิดความสุข ดังนั้นกลุ่ม

อายุที่เสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด คือ วัยรุ่น (เพ่ิงอ้าง, 2558: 14) เนื่องจากเป็นช่วงวัยเปลี่ยนผ่านจาก

เด็กสู่ผู้ใหญ่ อีกทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และสังคมมากมาย หากช่วงวัยนี้ได้รับ

อิทธิพลจากสิ่งเร้าภายนอก และไม่ได้รับการปลูกฝังความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ยา

เสพติด อาจท าให้เข้าสู่เส้นทางของยาเสพติดก็เป็นได้ โดยวัยรุ่นเป็นวัยที่มองหาแบบอย่างที่ดีในการ

ด าเนินชีวิต ดังนั้น ครอบครัวจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการอบรม สั่งสอน และดูแล ส่วนสถานศึกษาก็มี

บทบาทเช่นกัน ส าหรับการให้ความรู้ พัฒนาคนให้มีศักยภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  (ปราณี สุทธิ

สุคนธ์, ดุษณี ด ามี และเกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม, 2551: 1) อย่างไรก็ตาม วัยรุ่นก็ควรสร้างภูมิคุ้มกันต่อสิ่ง

เร้าและเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เหมาะสมต่อตัวเอง  

พบว่าปัญหาที่ท าให้วัยรุ่นเลือกเดินทางเข้าสู่การใช้ยาเสพติด แบ่งเป็น 4 สาเหตุ ได้แก่ 

สาเหตุจากตนเอง ด้วยความอยากรู้อยากลอง ต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพ่ือน ไม่มีความรู้เรื่องยา

เสพติด ประสบกับความล้มเหลวในชีวิต หรือการเจ็บป่วย, สาเหตุจากครอบครัว ตั้งแต่บุคคลใน

ครอบครัวใช้ยาเสพติด ครอบครัวไม่มีความอบอุ่น การทะเลาะเบาะแว้ง การหย่าร้าง แต่งงานใหม่ พ่อ

แม่ไม่เข้าใจลูก รักลูกไม่เท่ากัน และมีการเปรียบเทียบลูกแต่ละคนไปจนถึงการเปรียบเทียบกับลูกคน

อ่ืน, สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม อาจมีแหล่งผลิตหรือแหล่งระบาดของยาเสพติดในบริเวณที่เข้าถึงได้ง่าย 

อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการใช้ยาเสพติด และพบเห็นตัวอย่างจากสื่อประเภทต่างๆ (เพ่ิงอ้าง, 

2551:145-146) จากปัจจัยในข้างต้นล้วนสนับสนุนให้วัยรุ่นเข้าสู่การใช้ยาเสพติด ลักษณะของผู้ใช้ยา

เสพติด จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมโทรมลง แบ่งเป็น 3 ด้าน (อังกูร ภัทรากร อ้างถึง

ในพวงมณี เชาวพ้อง, 2551: 37) ได้แก่ 

1.ความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ทั้งสภาพร่างกายทรุดโทรม ผอมซูบ น้ าหนัก

ลด ไม่มีเรี่ยวแรงต่อการท างานหนัก ริมฝีปากเขียวช้ า แห้ง และแตก มักใส่แว่นตากันแดด

เพ่ือสู้กับแสงสว่าง มีน้ ามูกไหล น้ าตาไหล เหงื่อออกมาก กลิ่นตัวแรงเพราะไม่ชอบท าความ
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สะอาดร่างกายตัวเอง พบร่องรอยยาเสพติดบริเวณแขน สะโพกและหัวไหล่ จึงท าให้มักใส่

เสื้อแขนยาวเพ่ือปกปิดร่องรอยจากการใช้ยาเสพติด และแสดงอาการกระวนกระวายผ่าน

ร่างกาย โดยเฉพาะเมื่อไม่ได้ใช้ยาเสพติดตามท่ีต้องการ 

2.ความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ จะมีความรู้สึกหงุดหงิดเมื่อไม่ได้เสพ

ยา อุปนิสัยเปลี่ยนไปอาจมีความก้าวร้าวมากขึ้น ชวนทะเลาะวิวาทและท าร้ายกัน มีอารมณ์

ฉุนเฉียว หวาดระแวง วิตกกังวล ซึมเศร้า ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองและขาดความน่าเชื่อถือ 

มีความคิดเชื่องช้า สติปัญญาเสื่อมลง ความจ าเสื่อม มีความรู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่สามารถ

ควบคุมแรงกระตุ้นที่เกิดจากสภาพแวดล้อมได้ ขาดความอดกลั้น เป็นคนเจ้าอารมณ์ 

หงุดหงิดเอาแต่ใจตนเอง และขาดเหตุผล 

3.ความเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม กลายเป็นคนชอบเก็บตัว เงียบขรึมจน

ผิดปกติ ชอบอยู่คนเดียว มักปลีกตัวจากผู้อ่ืน ท าตัวลึกลับ ก้าวร้าวต่อคนใกล้ชิดจนสามารถ

ท าร้ายร่างกายได้ มีอารมณ์แปรปรวนและหงุดหงิดง่าย มักเกียจคร้าน ไม่สนใจสภาพความ

เป็นอยู่ของตนเองและครอบครัว ไม่มีระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 

สามารถนอนได้ทั้งวัน ตื่นสายผิดปกติ บ่งบอกได้ว่าผู้ใช้ยาเสพติดจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพฤติกรรม โดยจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน คน

ใกล้ตัวและชุมชน เนื่องจากผู้ใช้ยาเสพติดมีอาการจากการใช้ยาเสพติดไม่ว่าจะอันตรายถึง

ชีวิต พิการ หรือเจ็บป่วย ซึ่งจะกลายเป็นการรับผิดชอบของครอบครัวส าหรับการดูแลและ

เลี้ยงดู อาจน าไปสู่ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนและสังคมได้ 

เนื่องจากมีการศึกษาความเข้าใจถึงพฤติกรรมรุนแรงจากการใช้สารเสพติดต่อเนื่องกัน เป็น

เวลานาน นอกจากจะส่งผลกระทบต่อร่างกายเสื่อมโทรมแล้ว ยังมีโอกาสท าให้เป็นโรคจิตเวชได้อีก

ด้วย ซึ่งประเภทยาเสพติดที่ก่อให้เกิดอาการทางจิต ได้แก่ ยาบ้า กัญชาและสารออกฤทธิ์ต่อจิตและ

ประสาท ส่วนมากนิยมเสพกันเพ่ือบรรเทาความเครียด ความวิตกกังวล ซึมเศร้า และเรื่องทุกข์ต่างๆ 

เมื่อเสพแล้วเกิดความสบายใจน าไปสู่แรงจูงใจให้เสพอย่างต่อเนื่อง ทว่าเมื่อเสพติดก็จะส่งผลกระทบ

ด้านลบอย่างรุนแรงเช่นกัน ทั้งประสาทหลอน คลุ้มคลั่ง ขาดสติ หวาดระแวงกลัวคนมาท าร้าย ไม่

สามารถควบคุมตัวเองได้ ไปจนถึงการท าร้ายตนเองและผู้อื่น หากไม่ได้รับการรักษาและใช้สารเสพติด

ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจกลายเป็นโรคจิตหวาดระแวงอย่างถาวรก็เป็นไปได้ เพราะสารเสพติดจะ
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เข้าไปท าลายเซลล์ประสาทแบบถาวร (นวพรรษ บุญชาญ, ออนไลน์: 2555) น ามาสู่การทบทวน

วรรณกรรมให้เห็นถึงผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดที่มีต่อครอบครัวและสังคม ดังนี้  

2) ผู้ใช้ยำเสพติด 

2.1) ผู้ใช้ยำเสพติดกับผลกระทบทำงครอบครัว  

 ทุกครอบครัวย่อมเกิดความรู้สึกเป็นห่วงและเครียดในพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด ท าให้มีการ

ว่ากล่าว ตักเตือน และสั่งสอนให้เลิกใช้ยาเสพติด แม้ว่าจะเป็นเจตนาที่ดี แต่ผู้ใช้ยากลับมองว่าเป็น

การจับผิด จนแสดงอาการหงุดหงิดและโมโหเพ่ือตอบโต้ น าไปสู่การทะเลาะซึ่งกันและกัน อาจท าให้

ครอบครัวเริ่มแตกแยก (วีรพล ชูสันเทียะ, 2560: 528) สอดคล้องกับงานศึกษาสถานการณ์ปัญหายา

ไอซ์และยาเสพติดเพ่ือความบันเทิง : การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริง ของพินิจ ลำภธนำนนท์ 

(2555) พบว่าผลกระทบด้านลบที่ส าคัญต่อครอบครัวคือ ครอบครัวแตกแยก ไม่ว่าจะในกรณีของการ

เป็นผู้เสพหรือผู้ค้า การเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย หากถูกจับด าเนินคดีก็ท าให้ต้อง

พลัดพรากจากครอบครัว และเมื่อพ้นโทษก็ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนเดิม บางกรณี

จะถูกจับทั้งสามีและภรรยา ต่างคนต่างถูกลงโทษ จ าเป็นต้องแยกกันเพราะถูกควบคุมตัว ส่งผลต่อลูก

อยู่ในภาวะครอบครัวแตกแยก นอกจากนี้การเสพยาเสพติดท าให้บุคคลในครอบครัวต้องเกิด

ความรู้สึกเสียใจ หากทราบว่าลูกของตนได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะเมื่อถูกจับและ

ควบคุมตัว ต้องส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของครอบครัวมากที่สุด ซึ่งเยาวชนหลายคนยอมรับว่าเข้าใจ

ถึงเหตุผลดังกล่าวได้ดีหลังจากถูกจับด าเนินคดีแล้ว แต่ก็ได้สายไปเสียแล้ว ต้องถูกควบคุมตัวไว้ โดยไม่

มีโอกาสได้พบปะกับคนในครอบครัวอีกครั้ง (พินิจ ลาภธนานนท์, 2555: 115-116) สอดคล้องกับงาน

ศึกษาของวันเพ็ญ อยู่ไพบูลย์ (2544) พบว่าเมื่อพ่อแม่รับรู้ว่าลูกติดยา ไม่ว่าจะสังเกตเห็นด้วยตนเอง

จากร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม และผู้อ่ืนเป็นคนบอก เช่น ครู และเพ่ือนบ้าน ความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่าง

แรก คือ ความรู้สึกเสียใจ โทษตนเองว่าเลี้ยงดูลูกไม่ดี น้อยใจที่ลูกไม่เชื่อฟัง รู้สึกท้อแท้ว่าลูกจะรักษา

ไม่หาย อายและกลัวเสียชื่อเสียง จนถึงบางรายรู้สึกโกรธจนกระท่ังทุบตีลูก (พวงมณี เชาวฟ้อง, 2551: 

59) เพราะความสามารถในการท าหน้าที่ของบุคคลลดลงอีกด้วย ทั้งหน้าที่ของการเป็นพ่อแม่ คู่สมรส 

หรือลูก และยังเป็นแหตุกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว (พันธุ์นภา 

กิตติรัตนไพบูลย์, 2562: 1)  

พฤติกรรมของผู้ใช้ยาเสพติดเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการลักขโมย เพราะต้องการเงินเพ่ือ

ซื้อยาเสพติด การคบคนแปลกหน้าเป็นเพ่ือน ไม่ค่อยกลับบ้าน (ประสบการณ์ชุมชนเพ่ือแก้ปัญหายา
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เสพติดอย่างยั่งยืน, ม.ป.ป.: 3) ขาดความรับผิดชอบในการเรียน บางรายต้องหยุดพักการเรียน หรือไม่

สามารถท างานได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิม เพราะเกิดความเกียจคร้านและหยุดท างาน จนท าให้ถูกไล่

ออก จึงมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมจากผู้เสพเป็นผู้ค้า ซึ่งเป็นวิธีที่มีรายได้สูงและท าได้ง่าย 

รวมถึงปัญหาทางเศรษฐกิจภายในครอบครัว การมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย เพราะการมีผู้ใช้ยา

เสพติดในครอบครัว จึงจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายส าหรับค่ายาเสพติดเพ่ิมข้ึน เช่น ค่าด าเนินคดีเกี่ยวกับยา

เสพติด ด้วยถูกจับและเสียค่าปรับ จากการตั้งด่านตรวจปัสสาวะของเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยมีค่าใช้จ่าย

ประมาณ 5,000 – 100,000 บาท ตามความรุนแรงของการกระท าในคดีที่เกิดขึ้น นอกจากนี้การใช้

ยาเสพติดเป็นเวลานาน จะท าให้เกิดโรคทางร่างกายและจิตใจ จนต้องเข้ารับการบ าบัดรักษา พบว่า

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลประมาณ 5,000 – 20,000 บาท หรือบางกรณีผู้ใช้ยาเสพติดบางรายใช้

สิทธิ์การไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ครอบครัวก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเยี่ยม ค่าอุปโภคและ

บริโภคของผู้ใช้ยาเสพติดในด้านต่างๆ (วีรพล ชูสันเทียะ, 2560: 528-529) จนท าให้บางครอบครัว

จ าเป็นต้องกู้ยืมเงิน กลายเป็นหนี้สินของครอบครัวเพ่ิมขึ้นอีก หากผู้ใช้ยาเสพติดได้รับอันตรายถึงชีวิต

หรือพิการ ยิ่งกลายเป็นความรับผิดชอบดูแลเลี้ยงดูและกลายเป็นภาระของครอบครัวอีกด้วย (พวงมณี 

เชาวฟ้อง, 2551: 40) งานศึกษาของพวงมณี เชำวฟ้อง (2551) ผู้ป่วยยาเสพติดส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม

เยาวชนและกลุ่มวัยท างาน ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการสร้างรายได้ช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวต่อไปได้ 

ย่อมได้รับผลกระทบตามมามากมาย โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจของครอบครัวจากค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือ

หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ใช้ยาเสพติด ก็ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเช่นกัน เพราะการขาดรายได้หลัก

ของครอบครัว ไม่สามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวได้อีกต่อไป ไปจนถึงผลกระทบต่อผู้ป่วยยาเสพติด

และครอบครัวที่ได้รับจากสังคมแวดล้อมในชุมชน เครือญาติ และกลุ่มเพ่ือน เป็นความรู้สึกรังเกียจ 

(พวงมณี เชาวฟ้อง, 2551: 2) แม้ว่าสมาชิกในครอบครัวจะไม่ได้เป็นผู้ป่วยยาเสพติดก็ตาม แต่ก็ได้รับ

ผลกระทบส่วนนี้ไปด้วย  

2.2) ผู้ใช้ยำเสพติดกับผลกระทบต่อสังคม  

ยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญต่อระดับประเทศชาติ เห็นได้จากค ากล่าวของอดีตนายกรัฐมนตรี 

ดร.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ. 2544 “ปัญหายาเสพติดมีความรุนแรงมาก จ านวน

ผู้เสพมีมาก การท าลายของยาเสพติดต่อคุณภาพของคนรุนแรงมาก จะต้องใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน

จึงจะได้ผล ต้องให้คนทั้งชาติมาช่วยกัน ให้ทุกคนรู้ว่าภัยของชาติในทุกด้านมันมีอยู่จริง ต้องปลุ กเร้า

ให้เกิดความเป็นชาติ ความรักความสามัคคี” และพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้กล่าวไว้ขณะที่ด ารง
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ต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย “ยาเสพติดเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ” 

(ส านักงานกิจการพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.: 31)  

ผลกระทบร้ายแรงต่อสังคมในภาพรวมทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงและความสงบ

ในประเทศ เนื่องจากผู้ใช้ยาเสพติดบางรายมีความรู้สึกว่าตนเองด้อยโอกาสทางสังคม จึงมีโอกาส

แสดงความคิดหรือพฤติกรรมที่น าไปสู่ปัญหาทางสังคมได้ เช่น การกระท าเพ่ือให้ได้เสพยาเสพติด ด้วย

วิธีการหาเงินรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการก่อปัญหาทางอาชญากรรม เพราะผู้ใช้ยาเสพติดมักก่อคดี

ความอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะเคยถูกด าเนินคดีแล้วก็ตาม ทั้งการลักขโมย ปล้น จี้ ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน

เพ่ือชิงทรัพย์สิน การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและเผยแพร่ต่อคนใกล้ชิด ประทุษร้ายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน การพนัน การท างานอาชีพไม่สุจริต การกลายเป็นผู้ค้ายา ซึ่งเป็นการแพร่กระจายยาเสพติด

สู่สังคมอย่างรุนแรง ตลอดจนผลกระทบของการใช้ยาเสพติดต่อร่างกายผู้เสพ เมื่อมีการใช้ยาเสพติด

เป็นเวลานาน ท าให้ประสบปัญหาทางจิตประสาท สามารถก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุในสังคมอย่างการ

ขับรถยนต์ชนกัน พลัดตกจากที่สูง และการแพร่กระจายโรคติดต่อต่างๆอย่างโรคเอดส์ ผ่านการใช้

อุปกรณ์เสพยาเสพติดร่วมกัน หรือผลของการเสพยาเสพติดท าให้มีเพศสัมพันธ์และไม่ป้องกัน ซึ่งเป็น

การสูญเสียทรัพยากรบุคคลอย่างหนึ่ง ไปจนถึงทรัพย์สินของครอบครัวและประเทศชาติ สร้างความ

เดือดร้อนแก่สังคม (กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2539: 29) อีกทั้งการที่สังคมแวดล้อมไป

ด้วยผู้ใช้ยาเสพติด จะสร้างความหวาดระแวงที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท าของผู้ใช้ยาเสพติด จึงมี

ประโยคที่ว่า “สังคมใดมีผู้ติดยาเสพติด สังคมและชุมชนนั้นจะหาความสงบสุขไม่ได้” (พวงมณี เชาว

ฟ้อง, 2551: 4) ประกอบกับการที่ในสังคมมีคดียาเสพติดเพ่ิมสูงขึ้น เป็นภาระงานด้านกระบวนการ

ยุติธรรม อาจส่งผลต่อคดีในความล่าช้าด้วย ในขณะเดียวกันก็เกิดให้เกิดการทุจริต โดยเฉพาะ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น การกลั่นแกล้งรีดไถเงิน การรับสินบนเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากผู้กระท า

ความผิด ท าให้ประชาชนหมดความเชื่อถือและความศรัทธาในเจ้าหน้าที่และองค์กรของรัฐลดน้อยลง 

(ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557: 2) 

ท าให้จัดสรรบุคลากรแรงงานและเงินในการปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยา แม้ว่าเงิน

ส่วนนั้นอาจน าไปสู่การความก้าวหน้าและพัฒนาของสังคมได้ เป็นการสูญเสียก าลังคนและ

งบประมาณแผ่นดิน โดยเฉพาะผู้เสพเป็นกลุ่มเยาวชน การแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดในสังคม

เกิดความไม่สงบสุขของบ้านเมือง ท าให้เศรษฐกิจทรุดตัวลง เป็นการบั่นทอนความมั่นคงของ

ประเทศชาติ ท าให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ใช่หน้าที่เพียงคนใดคนหนึ่งหรือ

หน่วยงานเท่านั้น แต่เป็นปัญหาและหน้าที่ของประชาชน หน่วยงานทั้งรัฐบาลและเอกชน ต้องร่วมมือ
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กันด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง  เพราะเด็กและเยาวชนนับเป็น

ทรัพยากรบุคคลอันมีค่าที่จะเป็นพลังส าคัญต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต (กรมการ

ศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2539: 29) นอกจากนี้มีงานศึกษาเรื่องพัฒนาการของการใช้ยาเสพติด

ในแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะของพินิจ ลำภธนำนนท์ (2555) ท าให้เห็นสถานการณ์ของปัญหายา

เสพติดในแหล่งท่องเที่ยวประเทศเกาะในประเทศไทย โดยเป็นปัญหาที่มีอิทธิพลในวงกว้างระดับ

สังคม ทั้งปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงาน ปัญหาการล่มสลายของภาคเกษตรกรรม ปัญหาการ

อพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน หรือปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ประกอบกับการมีนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติที่เสพกัญชาจ านวนมาก ได้เข้ามาสนับสนุนให้การแพร่กระจายของยาเสพติดกว้างขวาง

มากขึ้น คนท้องถิ่นก็หันมามีบทบาทในการเป็นผู้ค้ายาแก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน ซึ่ง

เป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของยาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะในประเทศไทย (พินิจ 

ลาภธนานนท์, 2555: 175-176)  

นอกจากนี้งานศึกษาเรื่องรูปแบบการส่งเสริมหมู่บ้านชายแดนภาคตะวันตก เพื่อการเฝ้าระวัง

ปัญหายาเสพติดของพินิจ ลาภธนานนท์ (2555) ได้กล่าวถึงปัญหาอันเกี่ยวข้องจากการลักลอบน าเข้า

ยาเสพติดในพ้ืนที่ชายแดน น าไปสู่ปัญหาการลักลอบค้าแรงงานต่างด้าว การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า  

จนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังทางสังคมชายแดน เช่น พ้ืนที่ชายแดน อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ซ่ึงพ้ืนที่ต่อเนื่องจากบริเวณชายแดนจะมีการลักลอบน าเข้ายาเสพติด และเป็นจุดพักยาเสพติด พร้อม

มีเครือข่ายการค้ายาเสพติดในพ้ืนที่อีกด้วย เชื่อมโยงกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดในพ้ืนที่ตอนในของ

ประเทศ กลายเป็นปัญหาความไม่มั่นคงของประเทศ การตัดไม้ ขายแรงงานในเมือง อาชญากรรมข้าม

ชาติ และปัญหาอ่ืนๆที่ตามมาอีกมากมาย (เพ่ิงอ้าง, 2555: 204-205) จากปัญหาดังกล่าวส่งผล

กระทบอย่างรุนแรงต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศและความปลอดภัยทางสังคม มีสถิติพบว่าผู้ใช้

ยาเสพติดจ านวนมาก จะเป็นผู้ก่อคดีความร้ายแรงมากมาย หากปล่อยไว้ให้ทวีความรุนแรงมากขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ย่อมก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางสังคมแน่นอน เพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ลุกลาม

มาเป็นระยะเวลานานไม่จบสิ้น (ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557 : 3) แต่

อีกหนึ่งงานศึกษาได้สะท้อนให้เห็นถึงการต่อรองกันระหว่างผู้ใช้ยาเสพติดกับชุมชน โดยที่คนติดยา

เสพติดยังคงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เครือญาติและชุมชน ใช้หลักทางศาสนาอิสลามเข้ามา

เกี่ยวข้อง แม้ว่าพวกเขาจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้ แต่ก็ไม่ได้มองว่ายาเสพติดเป็นเรื่องปกติ 

เพราะคนในครอบครัวได้สร้างความหวังและความยินดีต่อการบ าบัด อีกทั้งมีความรู้สึกทุกข์ เจ็บปวด 
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และเสียใจ ดังนั้นคนใช้ยาเสพติดในปินตังจ าเป็นต้องท าให้ตนเองด ารงชีวิต พร้อมสัมพันธ์กับคนใน

ครอบครัวและคนในชุมชนให้ปกติท่ีสุด (แพร ศิริศักดิ์ด าเกิง, 2558: 215-216) 

  

2.2.3 วรรณกรรมว่ำด้วยผู้ดูแล 

1) ควำมหมำยของผู้ดูแล  

 ผู้ดูแล คือ ผู้ให้การสนับสนุนและมีอิทธิพลต่อการส่งเสริม ซึ่งคงไว้ในความมีสุขภาพ ความ

ศรัทธา และความหวัง โดยเฉพาะมิติของความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ดูแลจะมีหน้าที่เพราะ

ความสัมพันธ์อันเป็นญาติใกล้ชิดหรือมีข้อผูกมัดทางอารมณ์กับผู้ป่วย เรียกว่าญาติผู้ดูแล สามารถแบ่ง

ประเภทได้เป็นผู้ดูแลได้เป็นทางการ (Formal Caregiver) หมายถึง ผู้ดูแลที่มิใช่ญาติ อาจเป็นเพ่ือน

หรือเพ่ือนบ้าน มีหน้าที่ดูแลโดยได้รับค่าตอบแทน เช่น บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล พนักงาน

หรือเจ้าหน้าที่จากศูนย์ที่ให้บริการดูแลผู้บ้านที่บ้าน (Heaith Care Assistant) ส่วนผู้ดูแลไม่เป็น

ทางการ (Informal Caregiver) เช่น ญาติ เพ่ือน หรือผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆของผู้ป่วยและไม่เสียค่าบริการ 

กลุ่มนี้จะเป็นก าลังส าคัญในการดูแลผู้ป่วย ดังนั้นผู้ดูแลคือบุคคลที่ท าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถ

ช่วยตนเองได้อย่างเต็มที่ และก าลังอยู่ในภาวะพ่ึงพิง (ลิธัฏ ชูโต, 2553: 24-25) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้

มุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ดูแลในครอบครัว กล่าวคือ สมาชิกในครอบครัวที่ส าคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วย 

เนื่องจากผู้ป่วยขาดความสามารถในการดูแลตนเองได้ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

จ าเป็นต้องได้รับการดูแลและเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องครบทุกด้าน โดยมีค าอธิบายของ Davis (2535) 

ให้ความหมายของผู้ดูแล หมายถึง ญาติหรือบุคคลที่คอยช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (ทัตชญา สม

ประดิษฐ, 2556: 28)  น าไปสู่การสร้างความเข้าใจถึงญาติผู้ดูแล (Caregiver) ไว้ว่า เป็นญาติหรือ

บุคคลในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กัน เป็นผู้ให้การดูแล ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสุขภาพ อาจมีความ

พิการหรือมีภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรัง จนไม่สามารถดูแลตนเองได้ จึงต้องการได้รับการช่วยเหลือดูแล

จากญาติผู้ดูแล โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ดูแลหลักในการรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยโดยตรงอย่าง

ต่อเนื่อง และผู้ดูแลอ่ืนที่อยู่ในเครือข่ายของการดูแล อาจมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือในการท ากิจกรรม

บางอย่าง แต่ไม่สม่ าเสมอและต่อเนื่อง งานศึกษาชิ้นนี้ก็ได้เน้นย้ าถึงหน้าที่อันส าคัญของผู้ดูแลผู้ป่วย 

ต้องมีความทุ่มเท เอาใจใส่ และสามารถเผชิญปัญหา ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพราะต้องให้การดูแล

ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและใช้ระยะเวลานานกับผู้ป่วยที่มีภาวะสุขภาพไม่แน่นอน อาจส่งผลกระทบต่อ

ภาวะความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจของผู้ดูแล บางรายมีภาระทางสังคมและประกอบอาชีพ
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ประจ าอยู่ก็จ าเป็นต้องลาออกหรือปฏิบัติทั้งสองบทบาทไปพร้อมกันด้วยความเป็นผู้ดูแลหลัก จึงเป็น

ภาระในชีวิตที่หนักยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับผู้ป่วยจิตเวชที่มีความผิดปกติทางความคิด สติปัญญา อารมณ์

และพฤติกรรม ท าให้ผู้ดูแลต้องให้การดูแลและควบคุมอย่างใกล้ชิด (ไพรินทร์ พัสดุ, 2556: 29-30)  

การท าหน้าที่ผู้ดูแลถือเป็นภาระหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบสูง เป็นงานค่อนข้างหนัก ต้องใช้

เวลา ก าลังกาย ความรู้ และการเสียสละเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ดูแลมากมาย โดยเฉพาะ

ทางอารมณ์และจิตใจ ท าให้เกิดความเครียดในผู้ดูแล เป็นความรู้สึกที่เกิดจากความกังวลใจ ความ

สับสน ไม่แน่ใจ ความเบื่อหน่าย หรือความล าบากในการรับบทบาทของผู้ดูแล ทั้งในสถานการณ์ของ

ความไม่แน่ชัดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างไรให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อผู้ป่วย การขาดความรู้

เฉพาะเจาะจงในบทบาทที่ได้รับ ความลังเลในความสามารถที่เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วย อีกทั้งผู้ดูแล

บางรายอาจรับหลายบทบาท ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัว ต้องท างานบ้านเพ่ือเลี้ยงสมาชิกใน

ครอบครัว แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้ดูแลอย่างเต็มที่ อาจน าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆตามมา ด้านร่างกาย 

ทั้งความอ่อนเพลีย ปวดหลัง นอนไม่หลับ รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา และการคอยดูแลผู้ป่วย

ตลอดเวลา ท าให้การดูแลตนเองลดน้อยลง ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพอีกมากมาย ต่อมาปัญหาทาง

สังคมและเศรษฐกิจ เพราะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างาน จึงต้องปรับลักษณะการท างานของ

ตนเองให้เข้ากับภาระการดูแลผู้ป่วย เช่น จากการท างานเต็มเวลากลายเป็นท างานลดน้อยลง หรือ

บางรายอาจต้องลาออกจากงาน เพ่ือท าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเต็มเวลา แน่นอนว่าต้องสูญเสียรายได้ไป

จนถึงมีหนี้สิน อาจท าให้เกิดความขัดแย้งภายในครอบครัว หากบริหารจัดการไม่ดี จะน ามาซึ่งปัญหา

ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการผลักภาระการดูแล ปัญหาการไม่มีเวลาให้ครอบครัว 

และค่าใช้จ่ายระหว่างสมาชิกในครอบครัว (ลิธัฏ ชูโต, 2553: 25-26) 

ผู้ดูแลมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อผู้ใช้ยาเสพติด ด้วยความรับผิดชอบและบทบาทหน้าที่หลัก

ส าหรับการดูแล เนื่องจากการที่ผู้ใช้ยาเสพติดจะเข้ารับการบ าบัด ประกอบไปด้วย 3 สาเหตุ ดังนี้ เริ่ม

จากปัจจัยภายในตัวบุคคล เช่น แรงจูงใจที่จะริเริ่มต้นจากภายในตนเอง ด้วยการรับรู้สภาพชีวิต

ปัจจุบันของตนเอง ท าให้มีความสามารถมากพอต่อการเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่าง

ต่อเนื่องและมั่นคง จนกระทั่งละเลิกเสพยาเสพติดได้ ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งคือ ปัจจัยจากภายนอกตัว

บุคคล อย่างการสนับสนุนทางสังคมต่อการเลิกยาเสพติด รวมถึงการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการ

สร้างแรงจูงใจในการบ าบัด (ประณีต, บุญวดี, ขวัญตา ,และเยาวรัตน์, 2545) งานศึกษาของพวงมณี 

เชำวพ้อง (2551) กล่าวว่า การจะแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังได้นั้น สิ่งที่ควรค านึงถึงอันดับ

แรก คือ สถาบันครอบครัว เป็นเหมือนสถาบันแห่งแรกของมนุษย์ในการท าหน้าที่เลี้ยงดู ถ่ายทอด
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ค่านิยมต่างๆให้กับบุคคล คอยขัดเกลาทางสังคม เพ่ือปลูกฝังค่านิยม จริยธรรม คุณธรรม ความ

คาดหวังและความเป็นระเบียบวินัยให้กับสังคม ดังนั้นครอบครัวมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติ

หน้าที่ดูแลสมาชิก ให้ความอบอุ่นและให้ก าลังใจแก่สมาชิกในสังคม ท าให้ผู้ใช้ยาเสพติดจ าเป็นต้อง

ได้รับการดูแลของสมาชิกครอบครัว (พวงมณี เชาวฟ้อง, 2551: 2) 

การดูแลผู้ใช้ยาเสพติดจึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรุนแรง 

ดังนั้นผู้ดูแลอาจเกิดความรู้สึกไม่แน่นอนและวิตกกังวลจากการดูแลผู้ป่วยได้ เป็นความรับผิดชอบใน

ชีวิตที่มากยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนการสูญเสียความเป็นส่วนตัว ไม่มีเวลาของตนเอง เป็นความผูกติด

ตัวเองไว้กับผู้ป่วยอย่างอัตโนมัติ ขาดการติดต่อจากเพ่ือฝูงในสังคม เหงา ไร้ความกระตือรือร้นในการ

ท ากิจกรรม เป็นต้น หากร่างกายและจิตใจของผู้ดูแลไม่พร้อมย่อมส่งผลกระทบสู่ผู้ป่วยอย่างยิ่ง 

(ไพรินทร์ พัสดุ, 2556: 29-30) เช่น เมื่อผู้ป่วยระแวงว่าจะมีคนมาท าร้าย ผู้ดูแลไม่ควรอธิบายด้วย

ความขัดแย้งกับผู้ป่วย แต่ต้องพยายามรับฟังและแสดงความเห็นใจ ผู้ป่วยจึงจะมีอาการที่สงบลง หาก

ผู้ป่วยมีอาการเฉื่อย ซึม หรือแยกตัวเองออกมา ผู้ดูแลก็ควรกระตุ้นผู้ป่วยให้มีการท ากิจกรรมร่วมกัน

เป็นประจ า ต้องท าความเข้าใจกับผู้ป่วย เนื่องจากสาเหตุที่ท าให้ผู้ป่วยมีอาการทางจิต มักมี

ความเครียดเป็นตัวกระตุ้น จึงควรท าความเข้าใจและหลีกเลี่ยงการกระตุ้นอาการทางจิตของผู้ป่วย 

อาจใช้ค าพูดแสดงการปลอบประโลมว่า “อย่าคิดมาก” หรือ “อย่าเครียด” แม้ว่าผู้ดูแลจะมี

ความเครียดหรือกังวล ก็ไม่สามารถแสดงออกได้ ต้องควบคุมและแสดงออกอย่างเหมาะสม เพราะจะ

ส่งผลต่อผู้ป่วยทั้งสิ้น เป็นต้น (ส านักฝ่ายพัฒนาวิชาการและสุขภาพชุมชน ส่วนจิตเวช สถาบันกัลยาณ์

ราชนครินทร์, 2549: 16) รวมถึงการท ากิจกรรมร่วมกันกับผู้ใช้ยาเสพติดอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งการหยุด

ใช้ยาเสพติดได้จะต้องมีแรงบันดาลใจและก าลังใจที่ดีจากภายนอกและภายใน ครอบครัวจึงถือเป็นสิ่ง

ส าคัญในการให้ก าลังใจ การส่งเสริมบ าบัดให้ได้ผลนั้น ควรเตรียมความพร้อมของผู้ใช้ยาเสพติดและ

ครอบครัวให้เข้าใจบทบาทของตนเองก่อน เพ่ือเป็นการช่วยปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน

ระหว่างเข้ารับการบ าบัดรักษา (พวงมณี เชาวฟ้อง, 2551: 4) 

2) ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคต่ำงๆ  

 พบการศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของผู้ดูแลผู้ป่วยมากมาย ทั้งบทบาทของครอบครัวต่อ

การดูแลผู้ป่วยและแก้ปัญหาโรคเอดส์ บ่งบอกว่ายิ่งครอบครัวที่มีรายได้น้อย ท าให้การเผชิญกับปัญหา

การดูแลผู้ป่วยรุนแรงมากขึ้น จากภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล การขาดแคลนเวลาจึงท าให้ไม่

สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ เพราะมีภาระหน้าที่ทางสังคมส่วนตัวของผู้ดูแลอยู่แล้ว แต่ครอบครัว
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และเครือญาติ ได้แก่ พ่อ แม่ สามี ภรรยา หรือสมาชิกคนอ่ืนๆ ก็ต้องท าหน้าที่ดูแลสมาชิกที่เจ็บป่วย 

แม้ว่าตนเองจะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อน แต่การให้ก าลังใจแก่ผู้ป่วยและคอยรับฟังปัญหาต่างๆ

ที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วย นับเป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก อีกทั้งผู้ดูแลจ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพ่ือสามารถอาศัย

อยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยให้ได้ นอกจากนี้สิ่งที่ผู้ดูแลต้องการมากท่ีสุด คือ ข้อมูลที่ถูกต้องส าหรับการปฏิบัติ

ตัวต่อผู้ป่วยและผู้ดูแล ต้องการลดความกังวลที่เกิดขึ้นกับตนเอง และแหล่งความช่วยเหลือเมื่อประสบ

กับปัญหาต่างๆ เช่น การขาดแคลนค่าใช้จ่าย สถานที่พักอาศัย และอาชีพ เป็นต้น ครอบครัวก็ส่งผล

ต่อทัศนคติทางบวกต่อผู้ป่วย ทั้งความสงสารเห็นใจอยากให้หายจากอาการเจ็บป่วย การเอาใจใส่

ผู้ป่วยอย่างสม่ าเสมอ (สุชีลา ตันชัยนันท์, 2541: 6-8) ยกตัวอย่าง การเป็นผู้ดูแลโรคผู้ป่วยทางจิตเวช 

เนื่องจากผู้ป่วยจิตเวชจะขาดทักษะการแก้ไขความขัดแย้ง การแสดงออกทางสังคมและการระงับ

อารมณ์ตนเอง ท าให้เกิดความโกรธได้ง่ายและแสดงความโกรธในทางไม่เหมาะสม ทั้งทางค าพูด ท า

ร้ายตนเอง ท าร้ายผู้อ่ืน และท าลายทรัพย์สิน นอกจากผลกระทบต่อผู้ป่วยจะได้รับการบาดเจ็บทาง

ร่างกายและจิตใจจากการรู้สึกผิด ทุกข์ใจ เสียใจ วิตกกังวล และเครียด ยังส่งผลต่อครอบครัวและ

สังคม สร้างความรู้สึกหวาดกลัวการได้รับอันตรายจากผู้ป่วยท าร้าย ไปจนถึงไม่สามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้ อ่ืนได้ในสังคม กลายเป็นภาระหน้าที่ต่อญาติในการดูแล น าไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจภายใน

ครอบครัวด้านงบประมาณการรักษา กล่าวได้ว่าเป็นวงจรของความทุกข์ทรมานจากผู้ป่วยสู่ครอบครัว

และสังคมรอบข้าง ท าให้คุณภาพชีวิตทั้งผู้ป่วย ครอบครัวและสังคมลดลงอย่างมาก (มณฑาทิพย์ ชัย

เปรม, 2554: 61) โดยมีข้อมูลส ารวจทางสถิติมายืนยันถึงพฤติกรรมรุนแรงที่ผู้ป่วยมักแสดงออก 

ส่วนมากเป็นพฤติกรรมการท าร้ายผู้อ่ืน แสดงถึงความรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวชที่มีต่อผู้ดูแลใกล้ชิดมี

ความเสี่ยงและได้รับผลกระทบจากปัจจัยนี้อย่างยิ่ง  

เนื่องจากญาติผู้ป่วยเป็นปัจจัยหลักของการบ าบัดอาการผู้ป่วย ด้วยการให้ความรู้และปรับ

ทัศนคติของญาติที่มีต่อผู้ป่วย พบว่าข้อมูลที่จ าเป็นญาติมักมีความเข้าใจไม่ถูกต้องและไม่ยอมรับ

กันเองต่อความเป็นจริงในสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น อาจท าให้เกิดภาวะอารมณ์อ่ืนตามมา เช่น โกรธ 

สูญเสียความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง รู้สึกผิด กล่าวโทษกันและกันภายในครอบครัว 

สามารถน าไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ (เสาวลักษณ์ ยิ้มเยื้อน, ถนอมศรี อินทนนท์ และวันดี สุทธรังษี, 2554: 

35-37) ประกอบกับญาติผู้ดูแลต้องเผชิญกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและอารมณ์ของ

ผู้ป่วย จ าเป็นต้องหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและด าเนินการวางแผนชีวิตอันมีผู้ เสพยาเป็น

องค์ประกอบเพ่ิมเติมขึ้นมา ด้วยในบริบทสังคมไทยญาติผู้ดูแลหลักมักเป็นสมาชิกในครอบครัวที่มี

ความสัมพันธ์ใกล้ชิด ท าให้มีความรู้สึกอ่อนไหวได้ง่ายต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ซึ่งอาจเกิดขึ้นจาก



31 
 

ผู้ป่วย จึงเป็นเรื่องไม่ยากท่ีผู้ดูแลจะเกิดความเครียด รวมถึงญาติผู้ดูแลต้องด าเนินชีวิตประจ าวันอย่าง

ปกติเช่นกัน ทั้งอาชีพการงานที่อาจส่งผลกระทบต่อบทบาทในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป รวมถึง

เศรษฐกิจของครอบครัว เป็นไปได้สูงมากที่ผู้ดูแลหลักจะเกิดความเครียด เนื่องจากไม่พร้อมรับมือกับ

สถานการณ์เหล่านี้อย่างกะทันหันและไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้เกิดความทุกข์ภายในสมาชิก

ครอบครัว ระบบครอบครัวเสียสมดุลจากความเปลี่ยนแปลงทางบทบาท หน้าที่ และการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน ยังไม่รวมความรู้สึกที่ได้รับจากการต้องดูแลผู้เสพยาเป็นประจ า ทั้งท้อแท้และเบื่อ

หน่ายต่อหน้าที่การดูแลผู้ป่วย อาจน าไปสู่วิธีแก้ปัญหาที่ผิด (ไพรินทร์ พัสดุ, 2556: 3) เช่น การละเลย

หรือทอดทิ้งผู้เสพยา เพราะการได้รับความแปรปรวนจากสภาวะอารมณ์และพฤติกรรมของผู้ใช้ยาเสพ

ติด ก่อให้เกิดการใช้กรอบความคิดเก่ียวกับญาติผู้ดูแล (Caregiver)  

ญาติผู้ดูแลจะมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ทั้งการดูแลโดยตรง อย่างการสนับสนุน

ด้านอารมณ์ รวมถึงเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับบุคลากรทางการแพทย์ อีก

ทั้งปัจจัยทางการเงินระหว่างการรักษา จากผลสัมภาษณ์ในงานศึกษาชิ้นนี้ กล่าวถึงประเด็น

ความเครียดและการเผชิญความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีเนื้องอกสมองใน

ระยะรอเข้ารับการผ่าตัดสมอง พบว่าญาติผู้ดูแลไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้ป่วยโรคใดก็ตาม ล้วนได้รับ

ผลกระทบทางความรู้สึกจากปัจจัยลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการต้องเผชิญกับอารมณ์และ

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง เป็นอาการแปรปรวน หงุดหงิด หลงลืม สับสน และพูดไม่รู้เรื่อง น าไปสู่

ผลกระทบต่อชีวิตญาติผู้ดูแลอย่างยิ่ง ได้แก่ ผลกระทบด้านร่างกาย พักผ่อนไม่เพียงพอ รู้สึกอ่อนล้า 

เบื่ออาหาร และน้ าหนักลด ผลกระทบด้านอารมณ์จิตใจ จากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันในครอบครัว 

ท าให้มีความรู้สึกผูกพันต่อผู้ป่วย ดังนั้นเมื่อทราบผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่าส่งผลกระทบ

ต่อจิตใจของญาติผู้ดูแลอย่างยิ่ง อย่างความรู้สึกเครียด กังวลใจ หงุดหงิดง่าย โกรธ และเบื่อหน่าย 

เป็นการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินชีวิตอย่างสิ้นเชิง และสุดท้ายเป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคม 

โดยจะต้องลาออกจากงาน ท างานในอาชีพเป็นเวลาลดลง หรือกระทั่งจ าเป็นต้องเปลี่ยนงาน ส่งผลให้

เกิดการสูญเสียรายได้และมีรายได้ลดลง โดยผลกระทบต่อชีวิตญาติผู้ดูแลด้านร่างกายเกิดจากการให้

การดูแลผู้ป่วย ส่งผลให้ญาติผู้ดูแลบางรายมีอาการทางจิตเช่นเดียวกัน (ณชนก เอียดสุข และคณะ, 

2556: 358)  

สอดคล้องกับผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบต่อญาติผู้ดูแลในข้างต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของ

ญาติผู้ดูแล อาจมีอาการเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย นอนไม่ค่อยหลับ รับประทาน อาหารได้น้อยลง ร่างกาย

ทรุดโทรม เกี่ยวเนื่องมาจากการดูแลผู้ป่วย ซึ่งอาจจะท าให้ญาติผู้ดูแลเกิดความเจ็บป่วยตามมาได้ 
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เช่นเดียวกับการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการนอนและภาวะซึมเศร้าของญาติผู้ดูแล พบว่า 

ญาติผู้ดูแลร้อยละ 95 มีปัญหาเรื่องการนอนหลับในระดับรุนแรง โดยคุณภาพของการนอนหลับมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้าของญาติผู้ดูแล (Carter & Chang, 2000 อ้างใน ณชนก เอียด

สุข และคณะ, 2556: 358) บ่งบอกว่าผลกระทบจากการดูแลผู้ป่วยได้ส่งผลอย่างรอบด้านต่อญาติ

ผู้ดูแล ทว่าเป็นผลด้านลบทั้งสิ้น และจ าเป็นต้องหาวิธีการจัดการกับปัญหานี้ตามล าพังด้วยตัวเอง ยิ่ง

เป็นการสร้างความเข้าใจถึงความส าคัญของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น 

3) ผู้ดูแลผู้ใช้ยำเสพติด  

การดูแลผู้ใช้ยาเสพติดนั้น ครอบครัวและคนใกล้ชิดนับเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการใช้ชีวิต

ในสังคมของผู้ใช้ยาเสพติด พบสถิติร้อยละ 78.4 ต้องการให้คนในครอบครัวหรือญาติเป็นผู้ดูแล (นุริน

ยา แหละหมัด และคณะ, 2555: 1) ประกอบกับข้อมูลว่าผู้ที่มีอาการทางจิตและเข้ารับการรักษา

โรงพยาบาลจิตเวชประมาณ 10%-20% มีสาเหตุจากการดื่มสุราและใช้ยาเสพติด เป็นข้อมูลจากบท

สัมภาษณ์ของนพ.เทวี ตั้งเสรี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 7 เดือน

มกราคม ปี พ.ศ. 2555 โดยปกติคนกลุ่มนี้จะไม่เข้ารักษาอาการทางจิตด้วยตนเองอย่างแน่นอน มัก

เป็นญาติพ่ีน้องเป็นบุคคลพาไปแทน หากไม่สามารถน าไปตัวส่งโรงพยาบาลได้เอง อาจขอความ

ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือต ารวจได้ แสดงถึงบทบาทอันส าคัญของญาติพ่ีน้องที่มีต่อการดูแลรักษา

ผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด ตั้งแต่ขั้นตอนการน าตัวส่งเข้าร่วมการรักษาภายในโรงพยาบาล อีกท้ังขณะ

กระบวนการรักษา จะมีการให้ยาเพ่ือบรรเทาอาการทางจิตและจ าเป็นต้องติดตามการรักษาอย่าง

ต่อเนื่อง จนกว่าอาการของผู้ป่วยจะกลับเป็นปกติ ( เพ่ิงอ้าง, ออนไลน์: 2555) พร้อมเสริมสร้าง

แรงจูงใจและทักษะทางสังคมเพ่ือไม่ให้ผู้ป่วยกลับไปใช้สารเสพติดอีกครั้งหนึ่ง จึงต้องอาศัยศักยภาพ

และความร่วมมือภายในครอบครัวให้เตรียมความพร้อมต่อการดูแลผู้ป่วย การบ าบัดรักษายาเสพติด 

เป็นกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้ผู้ใช้ยาเสพติดสามารถหยุดใช้ยาเสพติดได้และด าเนินชีวิตประจ าวัน

ได้โดยไม่พ่ึงพายาเสพติด รวมถึงสามารถกลับไปด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

การดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด เป็นวิธีการที่มีขั้นตอนอย่างละเอียด ต้องอาศัยความ

ระมัดระวังและเตรียมตัวเตรียมใจ ส าหรับการดูแลผู้ป่วยตลอดเวลา เช่น สังเกตการกลืนยาของผู้ป่วย 

เพราะบางรายอาจอมยาและบ้วนทิ้งในภายหลังได้ จ าเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าไม่มีการซ่อนยา

และเต็มไปด้วยท่าที่นุ่มนวลอ่อนโยน ห้ามใช้ท่าทางแสดงถึงอาการจับผิด หากผู้ป่วยไม่ยอม

รับประทานยา ญาติผู้ดูแลต้องหาวิธีแก้ไขให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาครบถ้วนตามที่หมอก าหนด 
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อย่างการผสมในอาหารหรือน้ า ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ญาติผู้ดูแลต้องส ารวมท่าทางและอารมณ์ไว้ในเบื้อง

ลึกจิตใจ ห้ามแสดงอารมณ์ไม่พอใจ ดุด่า โกรธต่อผู้ป่วย ควรใช้วิธีการเกลี้ยกล่อมให้ผู้ป่วยอดทนต่อ

การรักษาต่อไป (ศูนย์สุขภาพจิต กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์, 2551 : 12) แสดงถึง

บทบาทหน้าที่ของญาติผู้ดูแลที่ต้องรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ใช้ยาเสพติดค่อนข้างหนัก เพราะการที่

ผู้ใช้ยาได้รับการดูแลยอมรับ ให้ก าลังใจ และครอบครัวมีความเข้าใจ ท าให้โอกาสที่จะไม่กลับไปใช้ยา

เสพติดอีกครั้งสูงถึงร้อยละ 85.4 (ปาริชาติ, 2548 อ้างใน นุรินยา แหละหมัด และคณะ, 2555: 1) ซึ่ง

ผู้ใช้ยาเสพติดที่ผ่านการรักษา ต้องการให้ครอบครัวช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาต่างๆ คอยตักเตือน ไม่

ตามใจจนเกินไป แสดงความรักความผูกพันกันในครอบครัว ไม่พูดจารุนแรงและดุด่าโดยไม่มีเหตุผล 

แสดงถึงความต้องการจากผู้ใช้ยาเสพติดที่มีครอบครัวมากกว่าบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีการระบุ

ไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ครอบครัวดูแลผู้ป่วย เช่น บิดา มารดา หรือคู่สมรส การดูแลด้วยความสัมพันธ์

ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย โดยเฉพาะความเป็นเพศหญิง จ าเป็นต้องมีความเข้าใจผู้ป่วยอย่างแท้จริง (เพ่ิงอ้าง, 

2555: 17) แบ่งเป็น 4 ความต้องการของผู้ป่วย 

1.การปฏิบัติดูแลได้ถูกต้อง สามารถปรับตัวให้อย่างเหมาะสม มีทัศนคติที่ดี มีความ

ตั้งใจและพยายามแสดงออกถึงคุณค่าของผู้ป่วย เป็นการรับรองถึงการกระท าที่ดีของผู้ป่วย 

เพ่ือเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีคุณค่า  

2.การได้รับความยอมรับ ครอบครัวที่มีความเข้าใจในผู้ป่วย ยกโทษในความผิดที่

ผ่านมา ยกย่องชมเชยในการกระท าที่ดีของผู้ป่วย ไม่แสดงท่าทีรังเกียจ รับฟังปัญหาเมื่อมี

ความไม่สบายใจ ไม่พูดถึงอดีตที่ผิดพลาด มีความไว้วางใจ ไม่ระแวงสงสัยผู้ป่วย และยอมรับ

ว่าผู้ป่วยสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้ เป็นแรงผลักดันให้ผู้ป่วยหลุดพ้นจากวงจรของยาเสพติด 

3.ต้องการความรักและเป็นเจ้าของ เนื่องจากผู้ดูแลย่อมเป็นสมาชิกในครอบครัวที่มี

ความผูกพันใกล้ชิด อาศัยอยู่ร่วมกัน และมีความสัมพันธ์ที่ดี การปฏิบัติดูแลจึงเต็มไปด้วย

ความรักความเอาใจใส่ ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในครอบครัว เกิดความอบอุ่นใจ เป็นการ

สนับสนุนให้เกิดการดูแลที่ดีต่อผู้ป่วย ท าให้ผู้ป่วยกล้าที่จะแสดงพฤติกรรมที่ดีออกมา ซึ่งเป็น

วิธีการป้องกันให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างหนึ่ง  

4.ต้องการความปลอดภัย การที่ครอบครัวได้เข้ามาเยี่ยมและท ากิจกรรมร่วมกันกับ

ผู้ป่วย เปรียบเสมือนการไม่ทอดทิ้งกัน อยู่ร่วมกันด้วยความรักและปรองดองกันในครอบครัว 

ซึ่งการแสดงความสนใจ ห่วงใย และให้ความปลอดภัยในด้านการดูแลใกล้ชิ ด เป็นสิ่งที่
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สนับสนุนให้ผู้ป่วยเลิกยาเสพติดได้ หากท าต่อเนื่องในระยะยาวอาจท าให้เห็นการ

เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้ป่วยระหว่างก่อนได้รับการบ าบัดรักษา  

ปัจจัยที่ท าให้ผู้ใช้สารเสพติดเลิกพ่ึงพายาเสพติดได้ เพราะครอบครัวให้การดูแลไม่ทอดทิ้ง มี

ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี มีความรัก ความอบอุ่น การเอาใจใส่ดูแลความปลอดภัย ส่วนกลุ่มผู้ป่วย

ยาเสพติดที่ไม่ประสบผลส าเร็จภายหลังการบ าบัดรักษา ไม่สามารถเลิกใช้ยาเสพติด ด้วยสาเหตุที่

ความสัมพันธ์ในครอบครัวแตกแยก ไม่ปรองดอง และมีความตึงเครียด นอกจากนี้  งานศึกษาของ

เมตตำ เลิศเกียรติวัชรตะ (2548) เกี่ยวกับการรับรู้พฤติกรรมมีส่วนร่วมของครอบครัวในการใช้ยา

เสพติดซ้ า พบว่าหากครอบครัวของผู้ป่วยยาเสพติดรับรู้หน้าที่ในระดับมาก จะท าให้ครอบครัวมีความ

ตระหนักและเห็นคุณค่าของการท าหน้าที่ของครอบครัว จึงเกิดการตอบสนองต่อปัญหาและความ

ต้องการด้านจิตใจของผู้ป่วย ท าให้บรรเทาความทุกข์ใจ ทั้งการพูดการแสดงออกจะก่อ ให้เกิด

ความเห็นอกเห็นใจกัน ผู้ป่วยจะได้รับความรัก ความห่วงใย และเอาใจใส่เป็นอย่างดี ท าให้ลดโอกาสที่

ผู้ป่วยจะกลับไปเสพยาซ้ าอีกครั้ง (เพ่ิงอ้าง, 2555: 18) เห็นได้ว่าการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดนั้นจะมีความ

แตกต่างจากการดูแลผู้ป่วยโรคอ่ืนๆ อย่างขั้นตอนการดูแลร่างกายอาจไม่ละเอียดอ่อนเท่ากับการดูแล

ผู้ป่วยบางโรค แต่มีความจ าเป็นต้องระมัดระวังทางพฤติกรรมของผู้ดูแลที่แสดงออกต่อผู้ใช้ยาเสพติด 

ซึ่งคนกลุ่มนี้จ าเป็นต้องได้รับการดูแลทางด้านจิตใจค่อนข้างมาก ทุกการกระท าและทุกค าพูดของคน

ใกล้ชิด ล้วนส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ยาเสพติดทั้งสิ้น  

ความมีส่วนร่วมของผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนเดียวกัน ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญของการ

ดูแลรักษาผู้ใช้ยาเสพติด เพราะยาเสพติดเป็นปัญหาทางสังคมและประเทศ ท าให้การดูแลให้ความ

ช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติดเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน จึงมีการท างานด้านยาเสพติดในชุมชน ทั้งการ

ป้องกัน การบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการป้องกันการเสพติดซ้ า จ าเป็นต้องอาศัยความ

ร่วมมือจากบุคคลในชุมชนด้วย บางชุมชนอาจมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ท า

หน้าที่ช่วยเหลือชุมชนให้สามารถดูแลและพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยคัดกรองผู้ใช้ยาเสพติด ส่งต่อเพ่ือ

การบ าบัด และติดตามดูแลผู้ผ่านการบ าบัดอย่างต่อเนื่อง เป็นการช่วยเหลือชุมชนให้พ้นภัยยาเสพติด 

มีการรณรงค์ให้ทุกคนในครอบครัวท ากิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เช่น การรับประทาน

อาหาร ท างานบ้าน ท ากิจกรรมทางศาสนา เพ่ือสานสัมพันธ์ในครอบครัว (กองสนับสนุนสุขภาพภาค

ประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2557: 1-6)  
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การบ าบัดรักษาโดยมีส่วนร่วมของชุมชนส าหรับผู้ใช้ยาเสพติด จาก United Nations Office 

on Drug and Crime (UNODC) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นรูปแบบการรักษาในเชิงบูรณาการ

โดยเฉพาะต่อผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน เพ่ือให้เกิดการรักษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การรักษาในระยะ

เริ่มต้น การรักษาแบบการถอนพิษยาและสร้างความเสถียรภาพ จนถึงการติดตามผลการรักษาและคืน

ผู้ป่วยสู่สังคม พร้อมทั้งการบ าบัดด้วยยาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประสานงานร่วมกันกับ

หน่วยงานมากมายที่ให้บริการทางด้านสุขภาพ สังคม และการบริการอ่ืนๆ จากการบุคคลที่ไม่ใช่

ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของผู้ป่วย ตลอดจนสนับสนุนครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย

อย่างเข้มแข็งในการแก้ปัญหายาเสพติด ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะยาวจากการบ าบัดรักษาแบบมี

ส่วนร่วมของชุมชน โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ ตั้งอยู่ในชุมชน, การเสริมสร้างอ านาจของชุมชน ด้วย

การระดมทรัพยากรชุมชนและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน, วิธีการบ าบัดรักษาทางชีววิทยา 

จิตวิทยา และสังคมศาสตร์, เป็นศูนย์รักษาผู้ป่วยนอก, การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง และการบริการ

แบบบูรณาการรักษาฟ้ืนฟูเข้าสู่การบริการทางสังคมและสุขภาพในชุมชน (Juana Tomas-Rossello 

และคณะ, 2557: 1) ทั้งหมดนี้ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจและสามารถรองรับต่อค่าใช้จ่ายที่อาจเกิด

จากการจัดตั้งโครงการได้ พร้อมทั้งประโยชน์ของรูปแบบการบ าบัดรักษาลักษณะนี้ ถือว่าเป็นวิธีการที่

คุ้มค่าต่อการรักษาผู้ใช้ยาเสพติด เนื่องจาก ความสะดวกของผู้ป่วยในการรักษา ความสนใจต่อผู้ป่วย

มากกว่าการอยู่อาศัยในสถานบ าบัดเป็นระยะเวลานาน ราคาไม่สูงมากส าหรับผู้ป่วย ครอบครัวและ

ชุมชน ให้อิสระแก่ผู้ป่วยในการอาศัยในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและเคยชิน มุ่งเน้นการส่งเข้าสู่

สังคมจากจุดเริ่มต้นและการสร้างพลังของชุมชนในการรักษาดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม (UNODC, 

2557: 2) ท าให้เห็นว่ารูปแบบการบ าบัดนี้ เป็นไปในลักษณะที่มีความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน กอง

บริการสุขภาพ และเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน โดยผู้ใช้ยาเสพติดเป็นเป้าหมายร่วมกันของ

องค์ประกอบดังกล่าวและมีผู้ดูแลเป็นตัวกลางของความสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง

พยาบาล ครอบครัว ผู้ใช้ยาเสพติด และองค์ประกอบทางสังคมภายนอก 

พฤติกรรมผู้ใช้ยาเสพติดเพียงคนเดียวภายในครอบครัว สร้างผลกระทบมากมายต่อสมาชิกใน

ครอบครัวทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ถ้าไม่ได้รับการจัดการกับ

ปัญหาอย่างถูกต้อง อาจท าให้ผู้ใช้ยาเสพติดไม่สามารถเลิกเสพยาเสพติดอย่างประสบความส าเร็จได้ 

โดยครอบครัวยังประสบกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิต นับเป็นบทบาทและหน้าที่ส าคัญของความเป็น

แม่ต่อการเป็นผู้ดูแลหลัก ท าให้การศึกษาชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนกองขยะ เป็นการ

เปิดเผยข้อมูลประสบการณ์ชีวิต และสร้างความคิดต่อการเป็นแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาต่อสังคม ซึ่งการ
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ทบทวนวรรณกรรมท าให้เห็นผลกระทบของการอยู่ร่วมกันระหว่างญาติผู้ดูแลกับผู้ใช้ยาเสพติด ได้

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความทุกข์ในสังคมไทยปัจจุบัน โดยเฉพาะความทุกข์ทางสุขภาพ ไม่ได้มีเพียง

ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายและจิตใจเท่านั้น แต่ประเด็นความทุกข์ทางสังคมอาจเป็นสิ่งที่หลายคน

มองข้าม เนื่องจากเป็นระดับโครงสร้างส่วนบนและผลของระบบสังคมและวัฒนธรรมปลูกฝัง ทัศนคติ 

ค่านิยม จารีตและความคิดมาอย่างช้านาน ท าให้บางครั้งอาจแสดงการกระท าและความคิดเห็นด้วย

ความไม่ตั้งใจ อาจก่อให้เกิดความรู้สึกทุกข์ต่อผู้คนได้ง่าย โดยเฉพาะกับกลุ่มคนชายขอบในระบบ

สุขภาพอย่างผู้ใช้ยาเสพติดและญาติผู้ดูแล ซึ่งได้รับความทุกข์ทางสังคมนี้เช่นกัน  

สรุปได้ว่าการเป็นผู้ดูแลส่วนมากจะพบกับปัญหาความเครียด สุขภาพเสื่อมโทรม การเผชิญ

กับปัญหาต่างๆ และการปรับตัวของผู้ดูแล ปัจจัยส าคัญ คือ การใช้เวลาส่วนใหญ่ในการให้ความ

ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ส่งผลต่อเวลาในการประกอบอาชีพ เข้าสังคม หรือท าหน้าที่ตามบทบาทท่ีควรจะ

รับผิดชอบต่อตนเองลดน้อยลง รวมถึงบริบทแวดล้อมมีผลให้ผู้ดูแลเผชิญกับภาวะเครียดได้ ทั้งความ

ขัดแย้งในสมาชิกครอบครัว หรือความเครียดที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ป่วย เพราะการเปลี่ยนแปลง

ทางอารมณ์หรือความรู้สึกจากผู้ป่วย ไม่สามารถคาดเดาและวางแผนได้ล่วงหน้า ผู้ดูแลจึงต้องเผชิญ

กับปัญหาและต้องจัดการกับความไม่แน่นอนนี้ตลอดเวลา รวมถึงสภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นจาก

ตนเองอีกด้วย ก่อให้เกิดความรู้สึกโกรธ ฉุนเฉียวง่าย ไม่มีเวลาเป็นของตนเอง สูญเสียความเป็น

ส่วนตัว เป็นความรู้สึกเหมือนถูกผูกติดไวกับผู้ป่วย ถูกแยกของออกจากสังคมและเหงา ขาดเพ่ือนฝูง

ในสังคม ไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ ขาดความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมต่างๆ ไม่มีเวลา

พักผ่อน และเบื่อหน่ายในการดูแลผู้ป่วย เป็นต้น (ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม, 2539: 88) เห็นได้ว่าเป็น

ผลกระทบที่ผู้ดูแลจะได้รับ กลายเป็นความรู้สึกทุกข์ เมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้ป่วย น าไปสู่ความส าคัญของ

การศึกษาประเด็นทุกข์ของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติด เพื่อเผยแพร่มุมมองความคิดและประสบการณ์ชีวิต

ของคนกลุ่มนี้สู่สังคมมากข้ึน 
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บทที่ 3 

วิธีวิทยำในกำรศึกษำชีวิตแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยำเสพติดในชุมชนกองขยะแห่งหนึ่ง 

 

 งานศึกษาเรื่อง “ชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนกองขยะ” เกิดข้ึนจากผู้ศึกษาได้เคย

เป็นผู้ดูแลญาติคนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะที่ 3 ท าให้ผู้ศึกษาได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ดูแลผู้ป่วย

โรคมะเร็ง ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และในช่วงเวลานั้นก็มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นนักศึกษาชั้นปี

ที่ 3 ไปด้วยกัน นับว่าเป็นความเหนื่อยยากและต้องรับผิดชอบ ทั้งเรื่องการศึกษา พาไปหาหมอตาม

นัด ซื้ออุปกรณ์การรักษาพยาบาล การไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลให้บ่อยมากที่สุด และการซื้อของเยี่ยม 

เป็นต้น ผู้ศึกษาได้อยู่ในทุกกระบวนการความเจ็บป่วยของญาติคนนี้ ท าให้เข้าใจในความเหนื่อย และ

ทุกข์ทางกายกับใจเป็นอย่างดี น าไปสู่ความต้องการศึกษากลุ่มผู้ดูแล  

การศึกษาครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลจากภาคสนาม พร้อมทั้งใช้

ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์ในหัวข้อที่ศึกษาจึงทบทวนวรรณกรรม

เกี่ยวกับประเด็นนี้ และปรึกษากับอาจารย์ต่างๆ เพื่อก าหนดกรอบของการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีที่

จะใช้ในการท าความเข้าใจประเด็นนี้ โดยเฉพาะการค้นหาสนามท่ีเหมาะสมต่อการศึกษาครั้งนี้ เป็นสิ่ง

ที่ยากที่สุด โดยผู้ศึกษาจะเล่าถึงประสบการณ์ท างานภาคสนาม ในเรื่องของสภาพชุมชนที่มีการ

ระบาดของยาเสพติด บรรยากาศในการลงสนาม วิธีการท างานภาคสนาม วิธีการเข้าไปเก็บข้อมูล 

และปัญหาที่พบ ซึ่งน าเสนอผ่านระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้    

3.1 ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

ขั้นตอนการศึกษา เริ่มจากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาค้นคว้าข้อมูลหนังสือ งานวิจัย 

เอกสาร บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตที่มีความน่าเชื่อถือและมี

ความถูกต้อง ในหัวข้อเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้ใช้ยาเสพติด ผู้ดูแล แนวคิดความทุกข์เชิงสังคม และชุมชน

กองขยะ รวมถึงประเด็นใกล้เคียง เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาวิเคราะห์ ก าหนดกรอบ

การศึกษา เพ่ือน าไปสู่การค้นคว้าพื้นที่สนามส าหรับงานศึกษาเรื่องนี้  

การท างานภาคสนามทางมานุษยวิทยา ผู้ศึกษาเลือกศึกษาเรื่องแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติด จึง

เป็นเรื่องยากมากในการค้นคว้าพ้ืนที่สนาม เริ่มต้นจากโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเสียงด้าน
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การรักษาผู้ต้องโทษคดีจิตเวชจากยาเสพติด เป็นสถานที่เหมาะสมต่องานศึกษาชิ้นนี้มาก โดยผู้ศึกษา

ใช้เวลา 1 เทอมการศึกษาในการติดต่อขออนุญาตเข้าไปศึกษาเก็บข้อมูล แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ 

ยอมรับว่าการติดต่อขอเก็บข้อมูลสนามในสถานที่ราชการเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะกับความเปราะบาง

ของสถานที่และหัวข้อการศึกษาอีกด้วย 

จนกระทั่งได้พูดคุยกับอาจารย์คนหนึ่งคือ ผศ.ดร. แพร ศิริศักดิ์ด าเกิง เกี่ยวกับหัวข้อ

การศึกษาเฉพาะบุคคล ได้บอกเล่าถึงปัญหาด้านสนาม จึงได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์อย่าง

รวดเร็ว นับว่าเป็นเรื่องโชคดีเมื่อสนามนั้นอยู่ไม่ไกลจากบ้านของผู้ศึกษามากนัก แต่กลับไม่เคยรับรู้

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้มาก่อน โดยอาจารย์เป็นผู้แนะน าพ่ีคนหนึ่ง เป็นบุคคลที่เข้ามาท างาน

ช่วยเหลือในชุมชนกองขยะ เพ่ือแนะน าผู้ศึกษาให้กับประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 

เกี่ยวกับหัวข้อการศึกษาเรื่องแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนกองขยะ ก่อนลงภาคสนามมีการเตรียม

ตัวล่วงหน้า ด้วยการติดต่อกับเครือข่ายของชุมชนกองขยะ พร้อมร่างค าถามแบบไม่เป็นทางการและ

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนกองขยะ ท าให้การส ารวจพ้ืนที่ชุมชนกองขยะมีความราบรื่นมาก

ขึ้น 

การลงสนามในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ได้มอบประสบการณ์การท างานและข้อมูลที่

ส าคัญต่อการศึกษาอย่างมาก ตั้งแต่การกลายเป็นชุมชนกองขยะ การอพยพผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐาน การ

เข้ามาของยาเสพติด และปัญหาทางระบบสาธารณูปโภคมากมาย น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ไม่เท่า

เทียมกับคนอ่ืน ดังนั้น ชุมชนกองขยะนี้กลายเป็นองค์ประกอบส าคัญ ท าให้เกิดงานศึกษาชิ้นนี้ ทั้ง

ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง วัตถุประสงค์ แนวคิดและทฤษฎีที่ชัดเจน และการสัมภาษณ์แม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพ

ติดแบบเชิงลึก จ านวน 7 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ในเรื่องราวชีวิตในชุมชนกองขยะ

และประสบการณ์ดูแลผู้ใช้ยาเสพติด เพื่อสะท้อนถึงความทุกข์ทางสังคมที่แม่ผู้ดูแลได้รับตลอดมา โดย

ใช้เครื่องมือในการวิจัย เช่น จดบันทึก และอัดเสียง ซึ่งได้รับการอนุญาตจากผู้ให้สัมภาษณ์ทุกครั้ง  

3.2 ภำพแรกของชุมชนกองขยะกับประเด็นยำเสพติด 

 ผู้ศึกษาติดต่อกับบุคคลที่ท างานกับมูลนิธิแห่งหนึ่ง โดยเข้ามาให้ความช่วยเหลือและพัฒนา

ชุมชนกองเป็นเวลานาน จึงเป็นสื่อกลางในการแนะน าผู้ศึกษา ให้ท าความรู้จักกับคณะกรรมการ

ภายในชุมชนกองขยะทุกคน ในวันนั้นผู้ศึกษาได้พูดคุยกับประธานชุมชนเกี่ยวกับชุมชนกองขยะแห่งนี้ 

จึงท าให้เห็นภาพของพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การเข้ามาของกองขยะ ผู้คน และยาเสพติด นับว่า

สนามแห่งนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งการก่อตั้งเครือข่ายแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดภายในชุมชน 
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สอดคล้องกับความต้องการศึกษาเรื่องผู้ดูแล โดยเฉพาะองค์ประกอบต่างๆที่เป็นปัญหาของชุมชน 

กลายเป็นส่วนช่วยในการก าหนดประเด็นการศึกษาให้แคบลง สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ใน

การศึกษา แนวคิดและทฤษฎีได้  

การลงสนามในครั้งแรก ผู้ศึกษาเดินทางไปคนเดียว ภาพแรกที่เห็นชุมชนแห่งนี้คือ ความปกติ

และเงียบสงบ อาจเพราะเข้าไปในช่วงเวลาวันธรรมดาตอนบ่ายโมง ผู้คนอาจออกไปท างานกัน  และ

ได้พบกับพี่ของมูลนิธิหนึ่งพาเข้าไปยังศูนย์การท างานของคณะกรรมการชุมชนบริเวณหน้าซอย พูดคุย

กันถึงงานศึกษาชิ้นนี้ จึงพาไปพูดคุยกับแม่ที่เคยผู้ดูแลลูกผู้ใช้ยาเสพติด ผู้ศึกษาไม่ได้วางแผนการ

สัมภาษณ์เลย ปล่อยตัวเองท างานสนามไปตามสถานการณ์ เพียงคิดว่า “อยากรู้เรื่องอะไรก็ถาม” 

กลายเป็นว่าตลอดเวลา 1 ชั่วโมง เป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกของงานศึกษาชิ้นนี้ โดยบรรยากาศเป็นไป

ด้วยความราบรื่น และค้นพบว่าสิ่งที่ผู้ศึกษาอยากทราบมากที่สุดคือ ชีวิตของแม่ที่อาศัยอยู่ในชุมชน

กองขยะและต้องดูแลลูกผู้ใช้ยาเสพติดเป็นอย่างไร กลายเป็นค าถามในการวิจัยของงานศึกษาที่ได้

ค้นพบจากการลงสนามเก็บข้อมูล  

ข้อมูลที่ได้มาสื่อให้เห็นถึงความทุกข์ทางกายและใจ รวมถึงความทุกข์จากองค์ประกอบที่ไม่

สามารถควบคุมได้ อย่างโครงสร้างทางสังคม เช่น นโยบายรัฐบาลแต่ละช่วงเวลา เป็นความโชคดีที่แม่

คนนี้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตทุกอย่าง การอยู่อาศัยภายในชุมชนกองขยะ การถูกเรียกว่าคนท างานคุ้ย

ขยะ บางคนอาจเกิดความรู้สึกเป็นไม่ดีต่อค านี้ แต่แม่ผู้ดูแลภูมิใจในเหล่านี้ เพราะพวกเขาสามารถ

สร้างอาชีพและครอบครัวได้จากกองขยะ เป็นการเล่าเรื่องเรื่อยมาจนถึงเหตุการณ์ที่ท าให้แม่เจ็บปวด

ในใจ ท าให้เห็นความคิดและความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการสูญเสียลูกชาย ทราบว่าลูกสาวใช้ยา

เสพติด และตนเองต้องกลายเป็นผู้ดูแลลูกผู้ใช้ยาเสพติด เป็นการแสดงออกผ่านท่าทาง น้ าเสียง และสี

หน้าอย่างชัดเจน ด้วยความโศกเศร้า ความเสียใจ และความอับอายต่อวงศ์ตระกูล บ่งบอกได้ว่าชีวิต

ของแม่ที่มีลูกเป็นผู้ใช้ยาเสพติดภายในชุมชนกองขยะ ได้รับความทุกข์อย่างแท้จริง 

แม้ว่าจะได้สัมภาษณ์แม่เพียง 2 คน ในระยะเวลา 2 ชั่วโมงเท่านั้น ผู้ศึกษาได้สังเกตสีหน้า

ท่าทางของผู้ให้สัมภาษณ์ สภาพแวดล้อม และผู้คนโดยรอบ พบว่ามีลักษณะเป็นมิตรอย่างมาก จึง

สร้างความรู้สึกสบายใจด้านความปลอดภัยของผู้ศึกษา เมื่อต้องลงสนามเก็บข้อมูลเพียงคนเดียว และ

การท าความรู้จักสนามครั้งแรกนั้น ท าให้ผู้ศึกษาเห็นองค์ประกอบของชีวิตแม่ และประเด็นที่ต้องการ

น าไปเป็นการศึกษาชิ้นนี้ ด้วยการปรึกษากับอาจารย์ถึงสิ่งที่ได้จากการลงสนามครั้งนี้  เพ่ือก าหนด

วัตถุประสงค์ ค าถามของงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎี กล่าวได้ว่าเป็นการศึกษาสภาพชุมชนกองขยะที่
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สัมพันธ์กับชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติด ทั้งด้านการท างาน สุขภาพ สถานะทางการเงิน การดูแล

ลูก ไปจนถึงยาเสพติด ล้วนท าให้เกิดความทุกข์กายและใจ น าไปสู่การใช้แนวคิดความทุกข์ทางสังคม

ของอาเธอร์ ไคลน์แมน กล่าวได้ว่างานศึกษาเรื่อง “ชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนกองขยะ” 

เกิดขึ้นได้จากการลงสนามเป็นตัวก าหนดกรอบแนวคิดการศึกษาและการท างานงานศึกษาชิ้นนี้

ทั้งหมด ดังนั้นเครือข่ายแม่ที่มีลูกติดยา จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญของการท างานสนามและ

กลายเป็นกลุ่มตัวอย่างส าคัญในงานชิ้นนี้ 

 

3.3 กำรท ำควำมเข้ำใจชุมชนกองขยะว่ำด้วยยำเสพติด: เครือข่ำยแม่ท่ีมีลูกติดยำ 

 เครือข่ายแม่ที่มีลูกติดยา เป็นกระบวนการท างานอย่างหนึ่งที่ชุมชนกองขยะ ก่อตั้งขึ้นเพ่ือ

แก้ไขปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดภายในชุมชน โดยสมาชิกภายในเครือข่ายนี้มีประมาณ 7 คน จึงเป็น

กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง สมาชิกหลายคนที่สามารถท าให้ลูกตนเองเลิกใช้ยาเสพติดได้ 

กลายเป็นวิทยากรบอกเล่าการดูแลและการจัดการกับผู้ใช้ยาเสพติด เพ่ือเป็นวิทยาทานให้กับผู้อ่ืนที่

ก าลังประสบกับปัญหาเดียวกัน หรือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ภายในครอบครัวตนเอง นับว่าเป็น

จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมต่อการศึกษา อย่างไรก็ตามกระบวนการของเครือข่ายนี้คือ เชิญชวน

แม่ที่มีลูกเป็นผู้ใช้ยาเสพติดเปิดใจ เข้ารับฟังค าแนะน าจากประธานชุมชน และผู้ที่มีความรู้เฉพาะทาง 

เพ่ือให้แม่ท าความเข้าใจลูกผู้ใช้ยาเสพติด เกลี้ยกล่อมลูกเข้ารับการบ าบัด เปรียบเสมือนรูปแบบของ

การดูแลผู้ใช้ยาเสพติดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สุดท้ายเป้าหมายของเครือข่ายคือทุกคนกลับสู่สังคม

ได้อย่างปกติ แต่ในความเป็นจริงของชีวิตแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดอาจจะไม่ได้สวยงาม เป็นขั้นตอน

กระบวนการตามเครือข่าย ผู้ศึกษาจึงต้องการกลุ่มตัวอย่างนอกเหนือจากเครือข่ายแม่ที่มีลูกติดยา

เพ่ิมเติม เพ่ือให้เห็นอีกมุมมองหนึ่ง เป็นแม่ที่จัดการกับปัญหาด้วยองค์ความรู้ของตนเอง และ

ปลายทางสุดท้ายของชีวิตแม่คนนั้นจะเป็นอย่างไร อาจได้รับข้อมูลชีวิตของแม่ผู้ดู แลผู้ใช้ยาเสพติดที่

แตกต่างกันก็เป็นได้ ในช่วงแรกนั้นคนในชุมชนกล่าวเหมือนกันว่า “คนติดยามีทุกบ้าน แต่พวกเขา

ไม่ให้สัมภาษณ์หรอก” ท าให้ไม่สามารถหากลุ่มตัวอย่างนอกเครือข่ายแม่ได้เลย 

แม้กระทั่งสมาชิกในเครือข่ายแม่ที่มีลูกติดยาบางคน ยังไม่ยินยอมต่อการให้ข้อมูล จากค าพูด

ของผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ (Key Informant) ขณะนั้นผู้ศึกษาท าได้เพียงสัมภาษณ์สมาชิกในเครือข่ายที่

ยินยอมเพียง 4 คนเท่านั้น ซึ่งบางคนยังไม่กล้าบอกเล่าข้อมูลทั้งหมดอีกด้วย คาดว่าอาจสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อผู้คนในชุมชนกองขยะ หากถูกน าไปเปิดเผย อีกทั้งชุมชนกองขยะก าลังอยู่ในช่วง
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พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนและลดปริมาณผู้ใช้ยาเสพติดลง ถึงแม้ผู้ศึกษาจะปกปิดข้อมูลส่วนตัวและ

ต าแหน่งของชุมชนกองขยะแห่งนี้ ตามขั้นตอนของการมีจริยธรรมในการวิจัย  แต่แม่หลายคนก็ไม่

สะดวกใจในการสัมภาษณ์เรื่องราวชีวิตของแม่ ตั้งแต่พ้ืนฐานครอบครัว วัยเด็ก มีครอบครัว การ

ท างาน และการมีลูกเป็นผู้ใช้ยาเสพติด ผู้ศึกษายอมรับว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่เป็นเรื่องราวส่วนตัว 

รวมถึงความรู้สึกส่วนตัวที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต จึงเป็นเรื่องที่ยากส าหรับการท างานสนาม

และการเก็บข้อมูล  

 นอกจากนี้ ยังมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ถึงกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วย เพราะบางคน

ออกไปจากชุมชนแล้ว ปัญหาความไม่สะดวกใจของผู้ใช้ยาเสพติด ความไม่ปลอดภัยของผู้ศึกษา และ

ผู้ใช้ยาเสพติดบางคนต้องโทษอยู่ในเรือนจำอีกด้วย แต่ก็เป็นผลดีอย่างหนึ่ง ท าให้ผู้ศึกษาสามารถ

ก าหนดกรอบการท างานอย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นการศึกษาไปที่แม่ผู้ดูแลเท่านั้น  และศึกษา

องค์ประกอบโดยรอบของชีวิตแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติด เพ่ือท าให้เห็นความทุกข์ในชีวิตของแม่ในชุมชน

กองขยะ 

 

3.4 วิธีกำรท ำงำนสนำมและเก็บข้อมูล 

 การเดินทางเข้าชุมชนกองขยะครั้งแรก ผู้ศึกษาได้ท าความรู้จักกับคณะกรรมการในชุมชน  

เพ่ือแนะน าตัวเองว่าเป็นใคร มาจากไหน ศึกษาเรื่องอะไร และต้องการท าอะไร ได้รับช่องทางการ

ติดต่อจากผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ (Key Informant) จ านวน 2 คน ได้แก่ แม่สมศรีและประธานชุมชน 

เป็นบุคคลส าคัญในการติดต่อหากลุ่มตัวอย่าง นัดวันและเวลาสัมภาษณ์ให้กับผู้ศึกษา เนื่องจากผู้

ศึกษาได้สัมภาษณ์แม่สมศรีเป็นคนที่สอง ทราบว่าแม่ท างานให้กับชุมชนกองขยะ จึงสอบถามข้อมูล

เกี่ยวกับสมาชิกคนอ่ืนภายในเครือข่าย โดยการติดต่อขอสัมภาษณ์เรื่อยมาจนกระทั่งครบ 4 คน จาก

ข้อมูลของเครือข่ายแม่ที่มีลูกติดยามีจ านวน 7 คน กลับพบว่า 2 คนอยู่ที่ชุมชนอ่ืน และอีก 1 คน ไม่

สะดวกใจในการสัมภาษณ์ รวมถึงแม่คนอ่ืนๆภายในชุมชนกองขยะ ด้วยค าบอกเล่าจากสมาชิก

เครือข่ายด้วยกันเองกล่าวว่า “แม่บางคนลูกยังไม่สามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้ ท าให้ไม่กล้าพูด เพราะ

กลัวตนเองจะท าไม่ได้ตามที่พูดไว้ มันเป็นเรื่องทางความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของแม่” จึงเป็น

เรื่องยากส าหรับผู้ศึกษาอย่างยิ่งในการหากลุ่มตัวอย่างให้เพียงพอต่อการน าไปวิเคราะห์ในส่วนต่อไป 

ดังนั้นบุคคลต่อไปที่สามารถหากลุ่มแม่ที่มีลูกใช้ยาเสพติดให้กับผู้ศึกษาได้คือ ประธานชุมชน 
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 กล่าวได้ว่าประธานชุมชนมีส่วนช่วยเหลือในงานศึกษาเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การท าความเข้าใจ

ประเด็นเรื่องเครือข่ายแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดแล้ว รวมถึงการช่วยเหลือหากลุ่มตัวอย่างเพ่ิมอีก 3 คน 

และหนึ่งในนั้นเป็นแม่ที่มีลูกติดยานอกเหนือจากเครือข่าย ท าให้ได้ข้อมูลที่สดใหม่ เต็มไปด้วยอารมณ์

และความรู้สึกทุกข์ รวมถึงปัญหาในแต่ละช่วงชีวิตของแม่ที่สอดคล้องกับสภาพชุมชนและเหตุการณ์

ของบ้านเมือง มีเรื่องราวที่แม่อัดอ้ันและอยากระบายให้ผู้ศึกษาเต็มไปหมด เปรียบเสมือนผู้ศึกษาเป็น

หนึ่งในสมาชิกครอบครัวนี้ แล้วก าลังประสบกับปัญหาลูกผู้ใช้ยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาที่เข้ามาอย่าง

กะทันหันและยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ นับว่าเป็นผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งที่ผู้ศึกษามีความเห็นใจ

พวกเขาอย่างยิ่ง  

เห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ (Key Informant) สามารถมีหลายคนได้และไม่ควรยึดติดเพียง

คนเดียว เพราะการท างานภาคสนาม สิ่งที่ควรท ามากที่สุดคือการพูดคุยอย่างเป็นมิตรกับทุกคน ไม่ว่า

จะเป็นประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ชาวบ้านทั่วไป แม่ค้า ไปจนถึงเด็ก ในชุมชน ทุกคน

สามารถมีส่วนช่วยเหลือในการหาผู้ให้สัมภาษณ์ได้ทั้งสิ้น รวมถึงการน าทางไปยังบ้านของแม่ต่างๆ 

เพราะการสัมภาษณ์ชีวิตแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติด ผู้ศึกษาจะต้องไปพูดคุยที่บ้ านของแม่ทุกคน ดังนั้น 

เพ่ือความปลอดภัยของผู้ศึกษาเองด้วย ไม่ควรเดินคนเดียวภายในชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพ

ติดอยู่ เพราะไม่สามารถควบคุมสมาชิกในชุมชนทุกคนได้ อาจเกิดอันตรายจากผู้มีอาการจิตเวชจาก

การใช้ยาเสพติดได้ ซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์นี้ภายในชุมชน  

 ครั้งหนึ่งผู้ศึกษาต้องเดินทางไปยังบ้านของแม่คนหนึ่งคนเดียว ด้วยความต้องระมัดระวัง

ตนเอง และผู้แนะน าแม่คนนี้ ไม่สามารถพาไปยังบ้านของแม่ได้ แม้ว่าจะรู้จักที่อยู่ของบ้านหลังนั้นก็

ตาม แต่ได้ค าเตือนจากผู้ใหญ่และเด็กหลายคนว่าไม่ควรเดินผ่านบริเวณกลางซอยคนเดียว ยิ่งสร้าง

ความหวาดระแวงให้กับผู้ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น สิ่งที่ผู้ศึกษากระท าคือ ทักทายเด็กวัยอนุบาลที่วิ่ง

เล่นอยู่บริเวณใกล้เคียง พูดจาอย่างเป็นมิตร และชวนให้เด็กกลุ่มหนึ่งอายุประมาณ 5 ขวบ เดินไปเป็น

เพ่ือนจนถึงบ้านของแม่คนนั้น การเก็บข้อมูลก็เป็นสิ่งส าคัญ ในขณะเดียวกันความปลอดภัยของตนเอง

ส าคัญที่สุด 

 วิธีการเก็บข้อมูลในแม่แต่ละคนเป็นสิ่งส าคัญมาก หากเป็นไปได้ ต้องสัมภาษณ์ เรื่องราวชีวิต

ทุกอย่างให้ละเอียดและจบภายในครั้งเดียว เนื่องจากแม่บางคนอาจท างานหนักหรือสุขภาพร่างกาย

ไม่ดี จึงไม่พร้อมให้สัมภาษณ์เพ่ิมเติมได้ เช่น ผู้ศึกษาก าลังเดินไปบ้านแม่คนหนึ่ง ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันกับ

แม่คนที่เคยสัมภาษณ์ไปแล้ว เพียงแค่แม่คนนี้เห็นหน้า ก็พูดเลยว่า “โอ๊ย มาอีกแล้วเหรอ เคย
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สัมภาษณ์ไปแล้วนี่” ถึงจะไม่ได้ไปสัมภาษณ์แม่คนนี้ แต่เจอประโยคนี้ก็สร้างความเจ็บปวดทางจิตใจ

ของผู้ศึกษาได้เช่นกัน และประโยคดังกล่าวไม่ได้พูดเพียงแค่แม่ที่สัมภาษณ์เท่านั้น ผู้คนในชุมชนทั่วไป 

เมื่อพบหน้าผู้ศึกษาเพียงแค่เดินผ่านบ้านของพวกเขา ก็พูดประโยคเดียวกันเลย แม้ว่าจะเว้นช่วงเวลา

ไปเป็นเดือนแล้วก็ตาม หลังจากวันนั้นเป็นต้นมา ผู้ศึกษาก็ไม่ได้ลงสนามอีกเลย จนกระทั่งผ่านไป 1 

เทอม แม่ทุกคนก็ยังคงจ าหน้าผู้ศึกษาได้อย่างชัดเจน เป็นความรู้สึกเหมือนถูกหลบหน้าและไม่สบตา 

สัมผัสได้ถึงความไม่เต็มใจให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเป็นครั้งที่สอง ไม่มีแม้กระทั่งสบสายตาหรือทักทายกัน บ่ง

บอกถึงความไม่สะดวกใจอย่างชัดเจน จึงเป็นบทเรียนได้ว่า โอกาสในการเก็บข้อมูลมีเพียงครั้งเดียว 

ต้องท าให้เต็มที่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนมากท่ีสุด เพ่ือสามารถน าไปศึกษาวิเคราะห์ในส่วนต่อไป  

การเตรียมตัวและใจก็เป็นสิ่งส าคัญ เพราะพ้ืนที่สนามไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ทุกอย่าง 

แม้ว่าประธานชุมชนจะติดต่อและแจ้งข้อมูลให้กับแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติด ว่าจะมีนักศึกษามาขอ

สัมภาษณ์ แต่แม่บางคนก็ไม่สะดวกใจเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด อาจตอบแต่ละค าถามว่า “ไม่รู้, จ าไม่ได้, 

มันนานแล้ว และรู้สึกเฉยๆ” ไม่ว่าในใจหรือความคิดของผู้ศึกษาจะเป็นอย่างไร ก็จ าเป็นต้องปรับตัว

ไปตามสถานการณ์ พยายามถามให้ได้มากที่สุด ห้ามยอมแพ้หรือหมดก าลังใจ ถึงจะเก็บข้อมูลได้น้อย 

ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลย นอกจากนี้ บ่อยครั้งขณะสัมภาษณ์อยู่แล้ว มีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม

พูดคุยหรือพูดแทรกบางอย่างขึ้นมา เช่น เดินเข้ามาถามนี่ใคร คุยนานมากเลย มีน้ าอะไรให้ป้าเขาบ้าง

ไหม และเขามาท าอะไร เป็นต้น โดยเป็นผู้ชายทั้งหนุ่มและสูงอายุ เดินเข้ามาท่ามกลางบทสนทนา

ระหว่างแม่กับผู้ศึกษาทันที อีกทั้งก าลังสัมภาษณ์อยู่ ก็มีรถยนต์ของต ารวจเข้ามาตรวจตราเป็นปกติ 

ครั้งแรกที่ผู้ศึกษาพบเหตุการณ์นี้ เกิดความรู้สึกตื่นเต้นอย่างมาก คาดเดาในใจว่าจะมีการไล่จับคนใน

ชุมชนหรือเปล่า กลับไม่ใช่เช่นนั้น ต ารวจเข้ามาพูดคุยกับคนในชุมชนเป็นปกติมาก เห็นได้ชัดว่ามี

ความสนิทสนมกันมาก  

จริยธรรมในการวิจัยเป็นอีกสิ่งควรค านึงถึง ทุกครั้งก่อนสัมภาษณ์แม่ อาจเริ่มต้นด้วยแนะน า

ตัวเอง และก าลังท างานศึกษาเรื่องชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนกองขยะ โดยเป็นเรื่อง

เกี่ยวกับชีวิตของแม่ ตั้งแต่พ้ืนฐานครอบครัว ชีวิตวัยเด็ก กว่าจะเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน แม่ต้องผ่าน

เรื่องราวอะไรบ้าง และในสถานการณ์ที่ต้องทราบว่าลูกของตนเองใช้ยาเสพติด จึงต้องขออนุญาตแม่

ยินยอมการสัมภาษณ์ การขออนุญาตอัดเสียง และกล่าวว่าจะใช้นามสมมติภายในงานศึกษา บางคน

อาจจะถนัดการจดบันทึกไปด้วย พร้อมสัมภาษณ์  แต่ส่วนตัวผู้ศึกษาถนัดเก็บข้อมูลด้วยการ

บันทึกเสียงมากที่สุด เพราะการสังเกตการแสดงออก ท่าทาง หรือสีหน้าของแม่ ได้แสดงถึงความรู้สึก

เบื้องลึกภายในจิตใจได้อีกด้วย เช่น แม่บางคนไม่สบตาขณะที่สัมภาษณ์ การเหม่อมอง การจ้องตากัน
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ตลอดการพูดคุย สายตาของแม่แต่ละคนขณะที่พูดถึงเรื่องราวในอดีต มีความแตกต่างกัน รวมถึง

น้ าเสียงอีกด้วย ทั้งโมโห เสียใจ เจ็บปวด หรือแข็งกระด้าง บ่งบอกถึงความคิดของแม่ผู้ดูแลที่มีต่อผู้ใช้

ยาเสพติด แสดงถึงประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาว่ายากล าบากมากเพียงใด เกิดความรู้สึกเศร้าและ

เจ็บปวด ยังคงเป็นบาดแผลในใจจิตใจของแม่จนถึงทุกวันนี้  ทุกอย่างสามารถเป็นการเก็บข้อมูลได้

ทั้งหมด ผู้ศึกษาจึงไม่อาจละสายตาไปจากแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดได้เลย  

ค าถามที่อาจตอกย้ าบาดแผลในใจแม่ก็ต้องระวังค าพูดตนเอง อาจใช้ค าที่รุนแรงน้อยลง เป็น

รายละเอียดอันเล็กน้อยที่ควรระมัดระวังและต้องค านึงถึงตลอดเวลา ว่าหัวข้องานศึกษาตนเอง

เกี่ยวกับความทุกข์ในชีวิตของพวกเขา ไม่ว่าจะเรื่องราวเหล่านั้นจะผ่านมานานแค่ไหน หรือพ่ึงเกิดขึ้น

ไม่กี่วันก่อนสัมภาษณ์ ล้วนสร้างความเจ็บปวดให้กับแม่ได้ทั้งสิ้น เปรียบเสมือนแผลในใจที่ไม่มีวัน

หายไป และการเล่าเรื่องราวเหล่านั้น จะท าให้แม่หวนนึกถึงช่วงเวลาอันเจ็บปวดในชีวิต เพ่ือเป็น

ข้อมูลส าหรับผู้ศึกษา นับว่าเป็นความละเอียดอ่อนของงานศึกษาชิ้นนี้  เป็นความเห็นใจและมี

ความรู้สึกร่วมได้ง่าย อีกทั้งการถ่ายภาพ แน่นอนว่ามีโอกาสเสี่ยงผิดจริยธรรมในการวิจัย ผู้ศึกษาจึงไม่

สามารถถ่ายรูปใบหน้าหรือสถานที่ในชุมชนกองขยะ ในลักษณะที่สามารถระบุตัวตนแม่หรือสถานที่

ชุมชนกองขยะได้ โดยจ าเป็นต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้ง หรือจะขออนุญาตแล้ว ผู้คนในชุมชนยังคงมี

ความกังวลอย่างยิ่ง เช่น ขณะที่ผู้ศึกษาถ่ายภาพอยู่ ก็เดินเข้ามาถามว่า “ถ่ายภาพไปท าไม ท าอะไร” 

เป็นค าถามที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทางถ่ายภาพ จึงต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าการเก็บภาพถ่าย 

ไม่ได้มีจุดประสงค์เพ่ือท าร้ายพวกเขา แต่เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาเก็บข้อมูลเท่านั้น 

3.5 สิ่งท่ีได้จำกกำรศึกษำ (Reflexivity)  

การลงสนามภายในชุมชนกองขยะ เต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลาย ทั้งสนุก กังวล เครียด 

ระแวง และกลัว เป็นความสนุกจากการเข้ามายังโลกอีกใบที่แตกต่างจากชีวิตปกติของผู้ศึกษาโดย

สิ้นเชิง ทุกครั้งที่เก็บข้อมูลประทับใจในเรื่องราวชีวิตของแม่แต่ละคนมาก อาจมีทั้ งจุดเหมือนและจุด

แตกต่างกัน บางเรื่องราวก็อดเห็นใจพวกเขาไม่ได้ แต่จ าเป็นต้องทราบว่าบทบาทของตนเองคืออะไร

และก าลังท าอะไรอยู่ เพ่ือให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อแม่เปิดใจเล่าเรื่องราวที่เป็นทุกข์

ในจิตใจจากประสบการณ์ในชีวิต จึงเป็นโอกาสส าหรับผู้ศึกษาในการเจาะลึกถึงชีวิตและความรู้สึกของ

แม่ผู้ใช้ยาเสพติดอย่างแท้จริง ถือว่าผู้ศึกษาได้ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ลงสนามตลอด 4 ปีนี้ ให้เกิด

ประโยชน์ต่องานศึกษาชิ้นนี้ให้มากที่สุด เพ่ือบันทึกข้อมูลของชีวิตแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติด จนสามารถ
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น ามาวิเคราะห์ในแนวคิดความทุกข์ทางสังคม สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของโครงสร้างทางสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของแม่และชุมชนกองขยะ 

ความกังวลและความเครียด เป็นความรู้สึกเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนท างานศึกษาชิ้นนี้อีก ตั้งแต่การ

ค้นคว้าหัวข้องานศึกษา ถึงแม้จะมีประสบการณ์ส่วนตัวเป็นตัวกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ศึกษาเรื่อง

ผู้ดูแล แต่เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวจนมองข้ามไป ช่วงเวลาปี 3 การคิดหัวข้องานศึกษาเฉพาะบุคคล ได้ฝัง

แน่นอยู่ในความคิดและความรู้สึกของผู้ศึกษาตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการคิดถึงประเด็นที่น่าสนใจ 

สนามที่ต้องการศึกษา รวมถึงหวนนึกถึงสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและเป็นกิจวัตรประจ าวัน ในระหว่างนั้นก็

ทบทวนวรรณกรรมค้นหางานศึกษาที่ใกล้เคียงกันเป็นแนวทางในการค้นคว้า กลับไม่เจอประเด็นที่

สนใจศึกษา หรือบางประเด็นไม่อาจท าได้จริง  

การเลือกหัวข้องานศึกษาจ าเป็นต้องใช้เวลา ในการคิดเรื่องความเป็นไปได้และความน่าสนใจ 

ดังนั้นการปรึกษากับอาจารย์หลายท่านก็เป็นสิ่งส าคัญ เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา ท าให้ผู้ศึกษาได้แนวทาง

และหวนนึกถึงเรื่องความทุกข์ของการเป็นผู้ดูแล ล าดับต่อไปคือทบทวนวรรณกรรม เพ่ือก าหนด

ขอบเขตของการศึกษาให้ชัดเจน พร้อมหาพ้ืนที่สนามส าหรับการเกบ็ข้อมูล โดยส่วนตัวชอบเรื่องราวที่

ท้าทายและน่าสนใจทางด้านโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆ จนกระทั่งเจอชื่อโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง 

พบว่าส่วนมากดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด ผู้ศึกษาจึงตัดสินใจท าประเด็นนี้โดยทันที และใช้

ระยะเวลา 1 เทอม ในการท าเรื่องขออนุญาตเข้าไปเก็บข้อมูล พร้อมเข้ารับการอบรมจริยธรรมในการ

วิจัย แม้ว่างานศึกษาจะไม่ได้ข้องเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวชเลยก็ตาม ต้องยอมรับว่าการท างานศึกษา

ภายในโรงพยาบาลเรื่องเป็นยากมาก จนกระทั่งได้มาพบกับอาจารย์สอบงานศึกษานี้  เรียกว่าเป็น

ผู้ช่วยชีวิต  

ก่อให้เกิดงานศึกษาเรื่องผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดเป็นความจริงขึ้นมา ด้วยการให้ช่องทางการ

ติดต่อ เพ่ือเข้าไปท างานในชุมชนกองขยะ ผู้ศึกษาจึงมีพ้ืนที่สนามและสามารถก าหนดกรอบการ

ท างานและประเด็นในการศึกษาทุกอย่างของงานชิ้นนี้ได้ กล่าวได้ว่างานศึกษานี้ จะเปลี่ยนแปลงและ

ถูกก าหนดผ่านการท างานภาคสนาม สิ่งที่คิดเอาไว้ อาจไม่เหมือนกับสภาพของพ้ืนที่จริงเสมอไป 

ดังนั้นการเร่งลงสนามและเก็บข้อมูลเท่าที่ท าได้ เป็นการกระท าที่ดีท่ีสุด ก่อนการลงมือเขียนงานศึกษา 

เพ่ือเห็นภาพของบริบทปัญหาในพ้ืนที่และน ามาใช้ก าหนดการท างานในรูปแบบ อาจเป็นส่วนช่วยลด

การเกิดขึ้นของปัญหาต่างๆที่ตามมาในภายหลังก็ได้ อย่างผู้ศึกษาลงสนามเก็บข้อมูลครั้งแรกตอนปิด

เทอม จึงเป็นความสบายใจอย่างหนึ่ง เมื่อมองเห็นภาพของสนามและความต้องการศึกษาในงานชิ้นนี้ 
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อย่างไรก็ตาม ตลอดการท างานศึกษา เต็มไปด้วยความเครียดและความกังวล แน่นอนว่าการ

ท างานศึกษาเฉพาะบุคคลทั้ง 2 เทอม ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ศึกษาเช่นกัน ทั้งความ

ปวดเมื่อยร่างกาย ความท้อแท้ ความเศร้า ความเหนื่อย ความเครียด ความกังวล และการร้องไห้ ถือ

ว่าเป็นความทุกข์ทรมานของผู้ศึกษา แต่ยังมีปัญหาจากพ้ืนที่สนาม ในเรื่องของกลุ่มตัวอย่าง เพราะ

ความต้องการกลุ่มตัวอย่างนอกเหนือจากเครือข่ายแม่ที่มีลูกติดยาด้วย ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ถึงกลุ่ม

ผู้ใช้ยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างมีไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ในงานศึกษา เห็นได้ว่าพ้ืนที่สนามมี

ส่วนช่วยในการก าหนดทิศทางของงานศึกษา แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาที่อาจส่งผลไปถึงงาน

ศึกษาได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นผู้ศึกษาพยายามคิดหาวิธีเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างให้ได้อย่างดีที่สุด ด้วยความ

ช่วยเหลือจากประธานชุมชน เป็นอีกหนึ่งบุคคลส าคัญที่สามารถท าให้งานศึกษาชิ้นนี้ส าเร็จลุล่วงไป

ด้วยดี  

ความหวาดระแวงและความกลัว ต้องยอมรับว่าพ้ืนที่สนามชุมชนกองขยะแห่งนี้ มีการแพร่

ระบาดของยาเสพติดค่อนข้างมาก จึงเป็นสนามอันส าคัญส าหรับผู้ศึกษา แต่ในทางตรงกันข้ามก็เต็มไป

ด้วยความอันตรายที่ไม่อาจควบคุมได้จากผู้ใช้ยาเสพติดหรือผู้คนในชุมชนกองขยะ เพราะการเป็นคน

นอกเข้ามาท างานเก็บข้อมูลในชุมชน ผู้คนในชุมชนย่อมให้ความสนใจและอยากมีส่วนร่วมด้วย เป็น

ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในใจของผู้ศึกษาเอง แน่นอนว่าภาพแรกท่ีเห็นชุมชนกองขยะ มองว่าเป็นชุมชน

ธรรมดาแห่งหนึ่ง มีสภาพแวดล้อมและบ้านเรือนดีกว่าที่คาดไว้สูงมาก เมื่อลงสนามเป็นระยะเวลานาน 

ท าให้รู้ว่าภายใต้ชุมชนแห่งนี้ ยังคงมีปัญหาและความอันตรายซ่อนอยู่ ช่วงแรกมีคณะกรรมการชุมชน

เตือนว่า “อย่าเดินไปไหนมาไหนคนเดียว” ขณะนั้นผู้ศึกษาก็ไม่ได้คิดอะไรมาก ชุมชนก็ปกติดี อาจดู

สงบและเป็นระเบียบกว่าบางชุมชนที่เคยพบอีก  

จนกระทั่งเก็บข้อมูลผ่านไปหลายเดือน เกิดความรู้สึกกลัวและระแวงเมื่อต้องเดินเข้าไปใน

ชุมชนคนเดียว หรือเข้าไปยังบ้านของแม่ต่างๆ บางซอยเป็นตรอกแคบมาก พ้ืนทางเดินไม้เต็มไปด้วย

เศษขยะ และบริเวณข้างหน้าตรอกนี้ก็มีกองขยะขนาดใหญ่ จึงเกิดความรู้สึกกลัวเมื่อต้องเดินทางออก

จากตรอกนี้ด้วยตัวคนเดียว หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็พยายามหาเด็กในชุมชนเดินเป็นเพ่ือนจนถึงบ้าน

แม่แต่ละคน เคยพบกรณีระหว่างการสัมภาษณ์มีรถสามล้อขายของขับผ่านผู้ศึกก าลังนั่งสัมภาษณ์แม่

อยู่ใต้ต้นไม้ใกล้บ้าน รถคันนั้นจอดมองพวกเรานานมาก แล้วยังมีขณะที่สัมภาษณ์แม่ผู้ดูแล และก าลัง

เล่าถึงเรื่องราวของลูกผู้ใช้ยาเสพติด ทันใดนั้นเองลูกคนนั้นก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดแล้ว ฟังด้วย 

พร้อมพูดว่า “นี่ใคร แม่ใครนะ เป็นแม่ลูกกันเหรอ” และมีคุณลุงบ้านตรงข้ามอีกคนหนึ่งก็พูดว่า “มา

ขอสัมภาษณ์เขา เลี้ยงน้ าเลี้ยงอะไรแม่เขาบ้างหรือเปล่า ไม่ใช่กินแต่คนเดียวนะ” แน่นอนว่าผู้ศึกษา
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เงียบกริบ เลือกไม่ตอบอะไรเลย และยิ้มแห้งตอบกลับไป เป็นความโชคดีที่แม่ก็ช่วยตอบกลับแทนว่า 

“เขามาขอสัมภาษณ์ นี่ก็เหมือนลูกเหมือนหลานไง ไม่เป็นไรหรอก” แม้ว่าบางสถานการณ์อาจจะดูน่า

กลัวไปบ้าง แต่ก็ต้องยอมรับว่าผู้คนในชุมชนนี้ มีความเป็นมิตร สามารถพูดคุยทักทายกันได้ตลอด 

โดยเฉพาะเด็กในชุมชน ทุกคนพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกอย่าง ทั้งเดินเป็นเพ่ือน พาไปรู้จักผู้คนต่างๆ 

และพยายามช่วยหาแม่ผู้ใช้ยาเสพติด เพ่ือให้เก็บข้อมูลอีกด้วย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านหลายเดือน ท า

ให้เกิดความสนิทสนม เป็นกันเองกับผู้ใหญ่บางท่านและเด็กหลายๆคนเลย 

ทั้งหมดนี้ อาจเป็นเพียงมุมหนึ่งที่ผู้ศึกษาได้เข้าไปสัมผัสผู้คนและความเป็นชุมชนกองขยะเป็น

ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน

มาก จึงเต็มไปด้วยความประทับใจในหลายแง่มุมและอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลาย สุดท้ายแล้วผู้

ศึกษารู้สึกยินดีมากที่ตัดสินใจศึกษาเรื่องชีวิตแม่ผู้ดู แลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนกองขยะ เป็น

ประสบการณ์ชีวิตการท างานทางมานุษยวิทยาที่จะไม่มีวันลืมอย่างแน่นอน ทุกครั้งที่ได้ลงสนามเก็บ

ข้อมูลได้พบเจอเรื่องราวใหม่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นแม่จากในเครือข่ายที่มีลูกติดยาหรือไม่ได้เป็นสมาชิก

เครือข่ายก็ตาม ทุกคนมีเรื่องราวชีวิตแตกต่างกันภายในชุมชนกองขยะ อย่างไรก็ตามล้วนมี

ประสบการณ์ความทุกข์ที่ใกล้เคียงกัน จากการเป็นแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติด และการอาศัยอยู่ภายใน

ชุมชนกองขยะ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับชุมชนกองขยะ ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ปัญหาภายในชุมชน 

และเครือข่ายแม่ท่ีมีลูกติดยา  

ทั้งหมดนี้ น าไปสู่การจัดจ าแนกและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่สนามและทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล จัดจ าแนก ตรวจสอบ วิเคราะห์ และเรียบเรียง ด้วย

การค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น การสังเกตการณ์และสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือน าไปวิเคราะห์กับแนวคิดเรื่อง

ความทุกข์เชิงสังคม (Social suffering) และน ามาอธิบายแบบ Life History ในการท าความเข้าใจ

ชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนกองขยะ 
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บทที่ 4 

ชุมชนกองขยะ  

 

งานศึกษาเรื่อง “ชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนกองขยะ” เป็นการท าความเข้าใจ

เรื่องราวชีวิตของแม่คนหนึ่งในกองขยะที่มีข้อจ ากัดด้านคุณภาพชีวิตเป็นทุนเดิม เมื่อต้องรับรู้ว่าลูก

ของตนใช้ยาเสพติด ชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร อารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้น  การ

รับมือ รวมถึงปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ จะเป็นเช่นไร โดยเริ่มแรกจะอธิบายถึงสภาพชุมชน

กองขยะ จากความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านภาพที่ผู้ศึกษาเห็นและการหาข้อมูลเพ่ิมเติม 

ซึ่งจะน าไปประกอบการวิเคราะห์ต่อในบทถัดไป  

 

4.1 รู้จักกองขยะ 

 เดิมพ้ืนที่ส่วนนี้เป็นเพียงนาข้าวและสวนเท่านั้น จนกระทั่งปี พ.ศ. 2510 มีการทิ้งขยะใน

บริเวณนี้ในทุก 2 – 3 สัปดาห์ เพราะเป็นพ้ืนที่ชานเมือง ท าให้การจราจรไม่ติดขัดและเอ้ือต่อการทิ้ง

ขยะ จากปริมาณกองขยะขนาดเล็ก กลายเป็นกองขยะขนาดใหญ่ เรียกได้ว่ามีปริมาณมากถึง 

464,000 ลูกบาศก์เมตร เมื่อโรงงานก าจัดขยะไม่สามารถท างานได้เท่าทัน จึงใช้วิธีเทขยะกลางแจ้ง

เพ่ือย่อยสลายขยะตามธรรมชาติ ก่อให้เกิดการอพยพของผู้คนเข้ามาประกอบอาชีพเก็บขยะมากถึง 

4,000 คน ในปี พ.ศ. 2526 ส่วนหนึ่งเข้ามาอยู่อาศัยแบบชั่วคราว ด้วยการสร้างบ้านพักอาศัยจากวัสดุ

กองขยะ เช่น บ้านท ามาจากไม้ และหลังคามุงสังกะสี เป็นสภาพชุมชนแออัด มีน้ าท่วมขัง และกลิ่น

เน่าเหม็นจากกองขยะ แน่นอนว่าพ้ืนที่ส่วนนั้นมีเจ้าของ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรร

ให้กับข้าราชการ กลายเป็นชุมชนบุกรุก แม้ว่าเจ้าของที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยก็ตาม แค่ท าความ

เข้าใจถึงความเป็นมาของชุมชน ก็เกิดความสงสัยถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อย่างการประกอบอาชีพและ

คุณภาพชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่างไร 
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ภาพที่ 4.1 และ 4.2 บ้านสังกะสีในชุมชนกองขยะ 

ภาพถ่ายโดย ปรีย์วรา มีมาก บนัทึกภาพเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

 ข้อมูลจากส านักงานเขตปี พ.ศ. 2562 พบว่าภายในชุมชนกองขยะมีจ านวนประชากรทั้งหมด 

640 คน แบ่งเป็นชาย 313 คน และหญิง 317 คน จ าแนกเป็นผู้สูงอายุ 20 คน วัยกลางคน 420 คน 

เยาวชน 85 คน และเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 14 ปี 125 คน นับเป็น 200 ครัวเรือน โดยมีบ้าน 176 

หลัง เป็นบ้านขนาดเล็กและอยู่อาศัยกันเป็นครัวเรือน เหมือนเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวเท่านั้น ลักษณะ

ครอบครัวขยายเช่นเดียวกับครอบครัวคนไทยในชนบททั่วไป ภายในบ้านจะประกอบไปด้วย พ่อ แม่ 

ลูก และญาติพ่ีน้องต่างๆ ซึ่งบางครอบครัวอาจมีเพ่ือนหรือคนรู้จักจากภูมิล าเนาเดียวกันที่อพยพเข้า

มาหางานท าในกรุงเทพฯอีกด้วย ประชากรส่วนใหญ่จบไม่เกินชั้นประถมศึกษา อาจมีบางคนที่ได้เรียน

ระดับมัธยมศึกษาและสายอาชีพ โดยเฉพาะจบปริญญาตรี เพราะการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในปัจจุบัน 

จึงเกิดการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี เพ่ือเตรียมความพร้อมเด็กในชุมชน ด้วยการสอนหนังสือ

และท ากิจกรรมเสริมสร้างทักษะการพัฒนาเด็ก เช่น ร้องเพลงประกอบท่าทาง และสอนจริยธรรม 

เป็นต้น พ้ืนที่ใกล้เคียงประกอบไปด้วยโรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐบาล สามารถรองรับด้าน

การศึกษาของเด็กในชุมชนได้ (ชนิดา บุญญาศิริรักษ์, 2545: 99) 

ความหลากหลายทางกลุ่มคนในกองขยะ ท าให้เกิดการผสมผสานของวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่

ยังคงปรากฏอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตนเองอยู่บ้าง เช่น ชื่อซอยอีสาน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มตั้งถ่ินฐานของ

คนอีสาน การหมักปลาร้าในครัวเรือน และส าเนียงการพูด บ่งบอกได้ว่าคนอีสานเข้ามายังชุมชน

จ านวนมาก จึงมีความเชื่อทางศาสนาพุทธผสมผสานสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไสยศาสตร์ ทั้งปลุกเสกของต่างๆ

เพ่ือความเป็นสิริมงคล นิยมบูชานางกวักและกุมารทอง รวมถึงความเชื่อศาลเจ้าพ่อใหญ่ อยู่บริเวณ

ท้ายกองขยะ ปัจจุบันอัญเชิญไปประดิษฐานข้างวัดวงษ์ลาภาราม ด้วยปัญหาและอุปสรรคในชีวิตคน

กองขยะ ความเชื่อกลายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและความหวังให้กับคนในชุมชน ส่วนสุขภาพอนามัย 
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พบปัญหาความเจ็บป่วยทั่วไปในผู้สูงอายุ นอกเหนือจากนั้นไม่ค่อยเจ็บป่วยร้ายแรง อาจมีปัญหาโรค

ผิวหนัง โรคทางเดินหายใจ และอาการเจ็บปวดตามร่างกาย จากอาชีพและสภาพแวดล้อมที่มี การเท

ขยะกลางแจ้ง แม้ว่าจะเป็นการก าจัดขยะมูลฝอย แต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนบริเวณใกล้เคียง 

อีกทั้งปริมาณกองขยะมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นแหล่งสะสมสิ่งสกปรก สัตว์และแมลง อาจ

น าไปสู่เชื้อโรคระบาดในชุมชนได้ เป็นมลพิษทางอากาศและมีกลิ่นเหม็น ดังนั้นการสูดดมกลิ่นขยะ

เป็นประจ าทุกวัน ได้ท าลายระบบทางเดินหายใจและอาจส่งผลต่อเนื่องในอนาคต นอกจากนี้บางคน

ไม่สวมถุงมือขณะคุ้ยขยะ สวมรองเท้าไม่มิดชิด ไม่สวมผ้าปิดจมูก และมักเก็บอาหารที่พบในกองขยะ 

น าไปรับประทานในภายหลัง ล้วนส่งผลถึงระบบสุขภาพในชีวิต ทั้งการสัมผัสขยะที่อาจเป็นพิษและ

เชื้อโรค เป็นการเพ่ิมโอกาสให้เกิดความเจ็บป่วยในชีวิตได้ รวมถึงความเสี่ยงเกิดเหตุเพลิงไหม้จาก

ความร้อนในการเผาไหม้ขยะ  

แพทย์ของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์จะเข้ามาตรวจรักษาสุขภาพเดือนละครั้ง พร้อมฉีดวัคซีน

ให้กับเด็กในชุมชน โดยมีค่ารักษาพยาบาลคนละ 10 บาท หากมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงจะรักษาที่ศูนย์

สาธารณสุข 48 และโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์เป็นหลัก ด้วยข้อจ ากัดด้านส าเนาทะเบียนบ้านอยู่

ต่างจังหวัด ท าให้ไม่สามารถใช้สิทธิบัตร 30 บาท รักษาทุกโรคได้ ด้านโภชนาการ เด็กและเยาวชนมี

น้ าหนักและส่วนสูงต่ ากว่ามาตรฐาน แสดงถึงการขาดอาหารตามหลักโภชนาการ เพราะข้อจ ากัดทาง

รายได้ในแต่ละครอบครัว ส่งผลต่ออาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อไม่เพียงพอต่อการเติบโตของ

ร่างกาย หรือบางครอบครัวอาจได้รับประทานอาหารเพียงวันละ 1 มื้อเท่านั้น อีกทั้งรสนิยมความชอบ

ของเด็กมักรับประทานอาหารไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งมีผลต่อสภาพร่างกายของเด็กและ

เยาวชน (เพ่ิงอ้าง, 2545: 100) 

 

4.2 อำชีพจำกกองขยะ 

 กองขยะ อาจเป็นสิ่งของไร้ค่าส าหรับใครบางคน แต่เป็นอาชีพหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนใน

กองขยะได้นับร้อยครัวเรือน แม้ในอดีตจะเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน กลับตรงกันข้ามในปัจจุบันที่

มีการต่อยอดอาชีพจากกองขยะนี้มากมาย ทั้งลูกจ้างเก็บขยะของกรุงเทพฯ 40 คน ลูกจ้างโรงงานรี

ไซเคิล 60 คน คุ้ยขยะ 40 คน ท างานโรงงาน 30 คน และขี่รถซาเล้งเก็บของเก่าขาย 10 คน เพราะ

แต่ละวันมีขยะประมาณ 3,200 ตัน จึงเอ้ือต่อการท างานเกี่ยวกับกองขยะ เพ่ือหาเงินด ารงชีพ ท าให้มี

องค์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้ยขยะและคัดแยกขยะ จะมีศัพท์เฉพาะที่ใช้กันในชุมชนอย่างค าว่า “ลาน” 
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หมายถึง กองขยะ, ค าว่า “ของ” แทนค าว่า ขยะ และชาวบ้านมักพูดกันว่า “ช่วยกันคัดของ” เป็น

การขึ้นไปช่วยกันคัดแยกขยะ เพ่ือจัดแยกประเภทและขายให้แก่พ่อค้า แบ่งประเภทของขยะ (ทัศนีย์ 

ลักขณาภิชนชัช, 2554: 34-35) ดังนี้ 

1) ของจริง หมายถึง สิ่งของที่เป็นของแท้ มีราคาสูง มักเรียกเครื่องประดับประเภททองว่า 

ของจริง ซึ่งก็คือ ทองค าแท้ ไม่ใช่ของปลอมหรือทองชุบ 

2) ของดี หมายถึง ขยะที่มีราคาสูงกว่าขยะทั่วไป เช่น ทองแดง เหล็ก อะลูมิเนียม รองเท้า

ยาง เป็นต้น 

3) ของเก่า หมายถึง ของที่เป็นวัตถุโบราณดั้งเดิม และขยะท่ีน าไปขายให้พ่อค้า 

4) ของเสีย หมายถึง สิ่งที่เน่าบูด ใช้การไม่ได้ เช่น อาหารหรือผักผลไม้ที่เน่าเสีย ตลอดจน

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้การไม่ได้แล้ว ทั้งของเล่นเด็กด้วยมอเตอร์ ตลับเทป วิดีโอ และคาส

เซต เป็นต้น จึงมีอาชีพรับซื้อ “ของ” ภายในชุมชน โดยแบ่งแยกตามประเภทต่างกันไป 

ขึ้นอยู่กับความต้องการค้าขายของแต่ละคน 

5) ของร้าย หมายถึง สิ่งที่น าทุกข์ภัยไข้เจ็บ สิ่งไม่ดี ความโชคร้ายมาสู่พวกเขา เช่น ขยะจาก

โรงพยาบาล พระพุทธรูปแตกหัก เครื่องรางของขลัง มีการใช้ค าว่า “ปล่อยของ” คือการ

น าเครื่องรางของขลังที่ไม่ดีปล่อยทิ้ง ถ้าหากเข้าตัวจะเป็นภัยต่อตนเอง 

“ของ” เหล่านี้ ถูกขายให้กับคนรับซื้อบน “ลาน” โดยคิดราคาจากน้ าหนักของแต่ละประเภท 

แต่ปัจจุบันจะขายให้กับหน่วยงานของเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล และมีหน้าที่รับผิดชอบ

ควบคุมลานขยะ ท าให้ชาวบ้านถูกกดราคาและการขึ้นไปลานต้อง “จ่ายค่าหัวคิว” ต่อคน วันละ 10 

บาท แต่ก็มีอาชีพส าหรับคนที่ไม่ไปลาน ได้แก่ ผู้รับเหมาจ้างชาวบ้านล้างและตากแดดเสื่อน้ ามันกับ

พลาสติก มีรายได้กิโลกรัมละ 3 บาท การแยกชิ้นส่วนรองเท้า เพ่ือน าพ้ืนรองเท้าไปรีไซเคิล ขี่ซาเล้ง 

ผ่าถุงพลาสติกใส ท าท่อพีวีซี บดพลาสติก ลอกท่อแก๊ส ลอกสายฝักบัว และแปรรูปขยะที่สามารถน า

กลับมาใช้ได้อีก เป็นต้น ซึ่งเป็นรายได้ที่มาจากขยะทั้งสิ้น ท าให้มีรายได้เฉลี่ยต่อคนวันละ 100-150 

บาท นับว่าเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพในแต่ละครอบครัว แต่ก็มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ต้องใช้เงินกับ

องค์ประกอบอื่นเพ่ิมเติม ท้ายที่สุดคุณภาพชีวิตคนในกองขยะกไ็ม่ดีขึ้นเลย 
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ภาพที่ 4.3 รถขยะเข้ามาในชุมชน และภาพที่ 4.4 กองขยะในชมุชน 

ภาพถ่ายโดย ปรีย์วรา มีมาก บนัทึกภาพเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

รถบรรทุกขยะวิ่งเข้า-ออกชุมชนทั้งวันทั้งคืน ชาวบ้านจึงต้องคุ้ยขยะตลอดเวลา เพ่ือหารายได้ 

เพราะยิ่งท ามากยิ่งมีเงินมาก ท าให้ยาเสพติดกลายเป็นทางเลือกของพวกเขา ด้วยผลกระทบต่อด้าน

จิตใจและร่างกายอย่างกระปรี้กระเปร่าและท างานได้ไม่เหนื่อย เป็นจุดส าคัญท่ีท าให้ยาเสพติดก้าวเข้า

สู่ชุมชนกองขยะในปี พ.ศ. 2532 ยาม้าและใบกระท่อมเป็นยาเสพติดที่ตอบสนองความต้องการของ

ผู้คนได้ ต่อมาปี พ.ศ. 2539-2543 ยาบ้ากลายเป็นยาเสพติดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะหาซื้อ

ได้ง่ายและมองว่าออกฤทธิ์ได้รวดเร็ว สามารถตอบสนองการท างานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือสร้าง

รายได้เพ่ิมมากขึ้น ท าให้กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดเป็นวัยท างานเท่านั้น ช่วงเวลานั้นชีวิตความเป็นอยู่ของคน

ในกองขยะดีขึ้นมาก ด้วยราคายาเสพติดที่ถูกหาซื้อง่าย และผู้คนเงินมากขึ้น น าไปสู่การแพร่ระบาด

ของยาเสพติดในชุมชนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ชุมชนกองขยะแห่งนี้มีจ านวนผู้ใช้ยาเสพติดมากถึงครึ่ง

ชุมชน รวมถึงกลุ่มเยาวชนเพราะปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า จ าเป็นต้องช่วยครอบครัวหารายได้ เพ่ิมเติม 

(สถาบันการจัดการความรู้ท้องถิ่น, ม.ป.ป.: 3) ท าให้เพ่ิมจ านวนของผู้ใช้ยาเสพติด จากเดิมที่ต้องการ

ใช้ยาเสพติดเพ่ือหารายได้ในครอบครัว เมื่อเกิดอาการเสพติด กลายเป็นความต้องการใช้ยาเสพติดที่

เปลี่ยนแปลงไป “เลือกใช้ยาเสพติดเพ่ือกระตุ้นให้มีแรงท างาน แต่คนเสพดันอยู่บ้าน” (สัมภาษณ์, 24 

มิถุนายน 2562)  

ยาเสพติดกลับเป็นตัวการสร้างหนี้สินในครอบครัว เพราะเงินที่หามาได้น าไปซื้อยาเสพติด

แทน โดยเฉพาะการเพ่ิมมูลค่าของยาเสพติด เม็ดละ 50-80 บาท (เพ่ิงอ้าง, ม.ป.ป. : 3) ท าให้

เปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้ใช้ยาเสพติดเป็นผู้ค้าได้เช่นกัน สุดท้ายยาเสพติดได้เข้าถึงทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะ

เป็นเพศ อายุ และอาชีพใดก็ตาม กล่าวได้ว่า ในช่วงเวลาหนึ่งชุมชนแห่งนี้ได้เป็นพ้ืนที่ระบาดของยา
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เสพติด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2545 ชุมชนเริ่มให้ความส าคัญกับปัญหาต่างๆ ด้วยการเข้ามาของนาย

บรรจง แซ่ตั้ง เป็นแกนน าช่วยเหลือดูแลคนในชุมชนกองขยะ มีการเลือกตัวแทนและจัดตั้ง

คณะกรรมการชุมชน เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยด าเนินการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม รวมพลังต่อรองกับหน่วยงานรัฐ เพ่ือสิทธิในการมีชีวิตอยู่และ

ประกอบอาชีพในชุมชนกองขยะ ในที่สุดก็สามารถจดทะเบียนเป็นชุมชนแออัดในกรุงเทพฯได้ 

เนื่องจากเข้าพบเจ้าของที่ดิน เพ่ือเจรจาขอเช่าที่อยู่อาศัย เป็นการแก้ปัญหาชุมชนบุกรุก และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและคุณภาพชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง ด้วยความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน

เข้ามาช่วยเหลือชุมชนด้านต่างๆ เช่น ปัญหาพิษสุนัขบ้า แก้ปัญหาด้วยการติดต่อกับส านักงานเขต 

เพ่ือส่งเจ้าหน้าที่ด าเนินการแยกสุนัขบ้าออกจากชุมชน พร้อมขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลเซนต์

หลุยส์ให้ตรวจรักษาและจ่ายยาให้กับชาวบ้าน  

 

ภาพที่ 4.5 สภาพบา้นในชุมชนกองขยะส่วนใหญ่ 

ภาพถ่ายโดย ปรีย์วรา มีมาก บนัทึกภาพเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

ปัญหาน้ าท่วมขังที่มักส่งกลิ่นเหม็นและเดินทางไม่สะดวก จึงติดต่อขอรับบริจาคหินและดิน

จากส านักงานเขตและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือน ามาถมและปรับที่ดินให้สูงขึ้น รวมถึงรับบริจาคไม้ลัง

ส าหรับการก่อสร้างบ้านเรือน เฉลี่ยราคาหลังละ 2,000 – 5,000 บาท เป็นการสนับสนุนให้มีบ้านเป็น

ของตนเอง เพ่ือเข้าถึงสิทธิด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานได้ทุกคน ส่วนปัญหาการจ่ายค่าน้ าประปาราคา

สูงกว่าปกติ โดยย้ายจากเอกชนมาให้ศูนย์สังคมและพัฒนาเป็นผู้ดูแลเรื่องน้ า จากราคาตุ่มละ 10 บาท 

กลายเป็นตุ่มละ 5 บาท ส่วนคณะภคินีพระหฤทัย คลองเตย จะให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภค

ด้านไฟฟ้าและน้ าประปา รวมถึงผู้สูงอายุที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก
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ในชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทุนต่างประเทศด าเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจากประธานชุมชนเคยท างานศูนย์บ าบัดยาเสพติด ศูนย์สังคมพัฒนา คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด และมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย จึงสามารถติดต่อและขอความช่วยเหลือให้

หน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในพัฒนาชุมชนตลอดมา เช่น มูลนิธิศุภนิมิต สถานีต ารวจบริเวณ

ใกล้เคียง และศูนย์บริการสาธารณสุข 46 เป็นต้น (กองทุนแม่ของแผ่นดิน จากหมู่บ้านเครือข่ายแห่ง

ความดีงาม, 2562: 4)  

ปัจจุบันภาพของชุมชนกองขยะได้เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง หากมองด้วยตาเปล่าหรือไม่ทราบ

ความเป็นมาของชุมชนในอดีต ชุมชนกองขยะแห่งนี้ก็ไม่ต่างจากชุมชนอ่ืนๆทั่วไป ทั้งสภาพบ้านเรือน

ถูกสร้างใหม่ในลักษณะเป็นตึกห้องแถว มีโรงเรียนและอาคารส าหรับจัดกิจกรรมภายในชุมชน รวมถึง

ด้านหน้าชุมชนมีส านักงานคณะกรรมการชุมชนกองขยะ และถนนภายในหมู่บ้าน อาจมีเพียงกลิ่น

เหม็นของกองขยะเล็กน้อยเท่านั้น เพราะจุดมุ่งหมายในการพัฒนาชุมชนครั้งนี้ เพ่ือให้ชาวบ้านเข้าถึง

สิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรมี ทั้งระบบสาธารณูปโภค การรักษาพยาบาล การศึกษา และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

นับว่าเป็นประสบความส าเร็จอย่างมาก 

 

4.3 ยำเสพติดในกองขยะ 

จากเนื้อหาในข้างต้น แสดงถึงการกลายเป็นชุมชนกองขยะ โดยนโยบายของภาครัฐในการ

เปลี่ยนแปลงพื้นที่ทิ้งขยะเป็นบริเวณชานเมืองของกรุงเทพฯ คือ ชุมชนกองขยะในปัจจุบัน เป็นสาเหตุ

ของการอพยพผู้คนเข้ามาท างานคุ้ยขยะจ านวนมาก โดยเฉพาะชาวอีสาน ได้เข้ามาท างานคุ้ยขยะและ

ตั้งถิ่นฐานชั่วคราว จนกลายเป็นเคลื่อนย้ายหลายครัวเรือนเข้ามาอยู่อาศัยบริเวณกองขยะ จน

กลายเป็นชุมชนบุกรุกแห่งหนึ่ง น ามาสู่การเข้ามาของยาเสพติด เพราะผู้คนที่อพยพเข้ามา ล้วนมี

พ้ืนฐานครอบครัวไม่ดี ต้องการหาเงินและรายได้ ยาเสพติดจึงตอบสนองความต้องการท างานและหา

เงินของผู้คนในชุมชน จนกระทั่งเกิดการใช้ยาเสพติดมากถึงครึ่งชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเยาวชน 

กลายเป็นการใช้ยาเสพติดเพราะเกิดอาการเสพติด ไม่ใช่ความต้องการท างานอีกต่อไป หลังจากนั้น

เป็นต้นมา ชุมชนกองขยะเป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ  

ท าให้เกิดการแก้ปัญหายาเสพติด เพ่ือสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับโทษภัย

ของยาเสพติดและการเลิกยาเสพติดแบบสมัครใจ เริ่มจากการตรวจปัสสาวะ และผู้ใช้ยาเสพติด
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ยินยอมต่อการบ าบัดรักษา ส่งเข้าโรงพยาบาลและเข้าค่ายบ าบัดยาเสพติด เป็นค่ายพัฒนาทักษะชีวิต

ที่บ้านร่มเย็น มูลนิธิคุณพุ่มเป็นเวลา 45-60 วัน ระยะเวลาขึ้นกับแต่ละกรณี เพ่ือฝึกวินัย ดูแลสุขภาพ 

ปรับพฤติกรรม ทัศนคติและเลิกยาด้วยการเอาชนะใจตนเอง (ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช, 2554: 36)  

 

ในชุมชนมีกรณีเลิกด้วยตนเองและเข้ารับการบ าบัด ส่วนตนเองเร่ิมแรกคอยเกลี้ยกล่อมให้

ลูกเข้ารับการบ าบัด พยายามพูดคุยด้วยความอ่อนโยนกับลูกสาว แต่สุดท้ายไม่ได้ผล จึงค้นหา

วิธีการให้ลูกเลิกใช้ยาเสพติดด้วยตนเอง และก็สามารถท าได้ส าเร็จ 

แม่สมร สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน 2562  

 

ทั้งหมดนี้ เป็นกระบวนท างานของชุมชนกับผู้ใช้ยาเสพติด และเป็นการบ าบัดแบบไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย เมื่อบ าบัดเรียบร้อยก็กลับสู่ชุมชน พร้อมจัดหางานให้ท า เช่น แผนการเปิดร้านล้างรถ 

นอกจากนี้มีการกระตุ้นให้ผู้ใช้ยาเสพติดและผู้ผ่านการบ าบัดเกิดจิตส านึกในการเลิกใช้ยาเสพติด เพ่ือ

ไม่กลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้ง ยังเป็นตัวอย่างที่ดีในชุมชนและคืนคนดีให้กับสังคม ท้ายที่สุดชุมชนแห่ง

นี้สามารถลดจ านวนผู้ใช้ยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงพัฒนารูปแบบและวิธีการแก้ไขปัญหายา

เสพติดในชุมชนต่อไป หรือนโยบายของรัฐบาลก็เข้ามามีส่วนช่วยเหลือด้านยาเสพติดเช่นกัน บัตรฟ้า 

เป็นนโยบายของรัฐบาลร่วมกับองค์กรต่างๆ เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2562 ในการออกบัตรที่ศูนย์สาธารณสุข

ให้ส าหรับผู้ใช้ยาเสพติดที่เลิกไม่ได้ แต่เข้ากระบวนการทางสาธารณสุข เพ่ือลดอันตรายจากการใช้ยา

เสพติด ด้วยการตรวจสุขภาพ เอกซเรย์ปอด ตรวจเลือด ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ จากความไม่

ระมัดระวังตัวจากผู้ใช้ยาเสพติด โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แล้วเข้าสู่กระบวนการชุมชน

บ าบัด ซึ่งพยาบาลจากศูนย์สาธารณสุข 48 จะเข้ามาบ าบัดยาเสพติด ตรวจร่างกาย และสร้าง

แรงจูงใจในการเลิกยาเสพติด เพราะแต่ละคนจะมีแรงจูงใจต่างกัน เช่น มีแฟน มีลูก พ่อแม่เสียชีวิต 

เป็นต้น ปัจจุบันในชุมชนกองขยะ มีผู้ใช้ยาเสพติดที่ถือบัตรฟ้าอยู่ 12 คน เมื่อถือบัตรนี้แล้ว นับว่าผู้ใช้

ยาเสพติดคือผู้ป่วย อยู่ในวาระการรักษา หากโดนต ารวจจับ สามารถแสดงบัตรฟ้า บ่งบอกถึงก าลังอยู่

ในขั้นตอนการบ าบัดยาเสพติด โดยจะไม่โดนจับคดีความยาเสพติด (ประธานชุมชน (นามสมมติ), 

สัมภาษณ์: 27 มกราคม 2563) นอกจากนี้ยังมกีิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชนกองขยะ ดังนี้ 
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กิจกรรมน าบุตรไปเยี่ยมบิดามารดาในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน สังคมทั่วไปมักมองว่าการติด

คุกเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ แต่ประธานชุมชนต้องการให้ผู้ใช้ยาเสพติดและผู้เลิกใช้ ยาเสพติดได้รับการ

ยอมรับในสังคม มีความเข้าใจและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พร้อมจัดหางานให้กับผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพ

ติดให้สามารถพ่ึงตัวเองได้ โดยพยายามเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับยา

เสพติด สร้างอาชีพสุจริต มีรายได้ประจ าและไม่ใช้ยาเสพติดอีกครั้ง ส่งเสริมให้มีความรู้และเข้าใจใน

สภาพปัญหาที่ด ารงอยู่ในชุมชน เพ่ือรณรงค์ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ประธาน

ชุมชนกล่าวว่า คนในชุมชนจ านวนมากต้องโทษคดียาเสพติด มีฐานะยากจนและไม่มีคนไปเยี่ยม  เมื่อ

ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ก่อให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือไม่ทอดทิ้งกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน ยังคงติดตามอย่างใกล้ชิด เป็น

การสร้างก าลังใจให้กับคนกลุ่มนี้ ในชุมชนมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น ลานดนตรี ลานกีฬา 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก อย่างทัศนศึกษา พัฒนาชีวิตครอบครัว มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชน 

คนท างาน เป็นการลดช่องว่างระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่ สร้างความไว้วางใจให้มีความเชื่อใจกันและ

ชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน (สถาบันจัดการความรู้ท้องถิ่น, ม.ป.ป.: 4)  

เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันแบบสันติวิธีผ่านกระบวนการของชุมชน เช่น เปิดเวทีประจ า

ทุกเดือน สร้างความเข้าใจถึงปัญหายาเสพติด เข้าหากลุ่มคนผู้ใช้ยาเสพติดและผู้ค้า การเยี่ยมคนที่ติด

คุกคดีความยาเสพติด รวมถึงผู้ผ่านการบ าบัดจะได้รับการต้อนรับกลับสู่ชุมชน เป็นการยกย่องคนดี 

เพ่ือการเอาชนะใจผู้ใช้ยาเสพติด และก่อให้เกิดจิตส านึกเลิกใช้ยาเสพติดต่อไป อีกทั้งกิจกรรมเหล่านี้

ขยายออกไปนอกชุมชนกองขยะ เป็นการร่วมมือเป็นเครือข่ายสมาชิก 16 ชุมชนจากบริเวณใกล้เคียง 

ซึ่งมีการจัดประชุมทุกเดือน นอกจากนี้ยังมีมาตรการที่เข้มงวดจากเจ้าของที่ดินเกี่ยวกับการ

ปราบปรามยาเสพติดว่า ผู้ใดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะถูกให้ออกจากพ้ืนที่และไม่ต่อสัญญาเช่า 

(สถาบันจัดการความรู้ท้องถิ่น, ม.ป.ป.: 5) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและแรงจูงใจด้วยการหาอาชีพให้กับผู้ไม่

ใช้ยาเสพติด หรือมีผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ต้องโทษด าเนินคดี เมื่อไม่มีเงินประกันตัว จะ

น าเงินของกองทุนแม่ เพ่ือใช้ประกันตัว หากพ้นโทษต้องน าเงินมาใช้หนี้คืน (กองทุนแม่ เพ่ือแผ่นดิน,  

2562: 8) ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มต่างๆของชุมชน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มออม

ทรัพย์ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดเวรยามป้องกัน 24 ชั่วโมง  สามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนส าหรับผู้ผ่านการ

บ าบัดยาเสพติด (สถาบันจัดการความรู้ท้องถิ่น, ม.ป.ป.: 6) ดังนี้ 

1) การเยียวยาผู้เลิกใช้ยา ด้วยการต้อนรับกลับจากชุมชน หลังออกจากสถานที่คุมขังหรือ

สถานบ าบัด พร้อมจัดหาอาชีพรองรับคนกลุ่มนี้ เพ่ือป้องกันการค้าและเสพอีกครั้ง รวมถึง
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การดูแลครอบครัว ส าหรับพ่อแม่ผู้ใช้ยาเสพติด ท าให้เด็กและเยาวชนขาดครอบครัวในการ

ดูแลเลี้ยงดู จึงจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ และเยี่ยมผู้ต้องขังที่ถูกจับ ซึ่งคนในชุมชนเรียกว่า “ผู้

หลงผิด” โดยชวนกลุ่มที่เสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด ให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง 

เพ่ือเป็นตัวอย่างให้เห็นและสร้างความรู้สึกกลัวว่าจะเกิดขึ้นกับตนเอง 

2) การยกย่อง เมื่อผู้ใช้ยาเสพติดพ้นจากสถานบ าบัดหรือสถานที่คุมขัง จะเชิญเป็นวิทยากร

เพ่ือให้เกิดความรู้ถึงผลเสียจากการใช้ยาเสพติด เป็นการให้เกียรติ เพ่ือให้กลับมาเป็นคนดี

และเป็นก าลังส าคัญในการป้องกันปัญหายาเสพติดของชุมชนต่อไป หรือการจัดโต๊ะจีนเลี้ยง

ฉลองส าหรับผู้ผ่านการบ าบัดได้ส าเร็จ เป็นของขวัญและการสร้างก าลังใจให้กับผู้ใช้ยาเสพติด

และผู้เลิกใช้ยาเสพติด (ประธานชุมชน, สัมภาษณ์: 18 มกราคม 2563) 

3) การป้องกัน ด้วยการน าศาสนาเป็นที่พ่ึงทางใจ ท าพิธีรดน้ ามนต์แก่คนที่ออกจากสถานที่

คุมขัง หาอาชีพการงาน ส่วนกรณีท่ีไม่มีทะเบียนบ้าน จะไม่สามารถสมัครงาน ดังนั้นประธาน

ชุมชนจึงรับเข้ามาในทะเบียนบ้านของตนเอง เพ่ือเป็นการช่วยเหลือชุมชนอย่างหนึ่ง 

นอกจากนี้มีโครงการบ้านหลังที่ 2 เป็นการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม มีบางรายกลับมาอยู่ใน

สิ่งแวดล้อมเดิม ก็กลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้ง ท าให้ประธานชุมชนที่มีบ่อเลี้ยงปลาในจังหวัด

นครปฐม เป็นสภาพกว้างขวาง จึงจัดพ้ืนที่และกิจกรรม รวมถึงได้รับความช่วยเหลือจาก

ชุมชนรอบข้าง เพ่ือรองรับเยาวชนผู้เลิกใช้ยา 

การท างานระหว่างสมาชิกชุมชน ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ปราบปรามอย่างจริงจัง 

ท าให้ปัญหายาเสพติดลดลง ในปี พ.ศ. 2546 ก่อให้เกิดจ านวนผู้ค้าและผู้เสพลดลง ทั้งถูกจับ การเข้า

รับการบ าบัด และบางรายชักชวนให้ผู้ใช้ยาเสพติดเลิกใช้ยาตามกัน จึงเป็นแนวร่วมจากผู้ค้าและผู้ใช้

ยาเสพติดท าหน้าที่เป็นวิทยากร สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับคนในชุมชน ท าให้เด็กและเยาวชนให้

ความร่วมมือในการต่อต้านยาเสพติด เกิดความรัก ความสามัคคี ความหวาดระแวงซึ่งกันและกันลดลง 

ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน อีกทั้งชุมชนได้รับการ

ยอมรับจากองค์กรภายนอก ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการท ากิจกรรม 

ซึ่งในอดีตไม่เคยได้รับ อย่างโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรจากหน่วยงานต่างๆ เหมือนกับ

ได้พันธมิตรในการท างานเพ่ือชุมชนเพ่ิมข้ึน (สถาบันจัดการความรู้ท้องถิ่น, ม.ป.ป.: 5) 
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4.4 เครือข่ำยแม่ท่ีมีลูกติดยำ 

ประธานชุมชนเคยท างานร่วมกับศูนย์บ าบัดยาเสพติด ศูนย์สังคมพัฒนา และคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ท าให้มีเครือข่ายทางสังคมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน จึงสามารถ

ขอความช่วยเหลือในการเข้ามาแก้ไขปัญหาชุมชน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ด้วยการรวมพลังของ

ชุมชนในการแก้ปัญหายาเสพติด บนพ้ืนฐานของการให้อภัยทางสังคม เป็นแนวทางการเลิกใช้ยาเสพ

ติดอย่างสันติ ผ่านการพ่ึงจิตใจของตนเองและฟ้ืนฟูชุมชนให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือให้ชุมชนดูแลตัวเองได้

มากที่สุด ดังนั้นประชาชนจะต้องเป็นผู้ด าเนินงานเอง (ส านักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด, ออนไลน์: 1-11) โดยบุคคลส าคัญท่ีมีบทบาทในการผู้ขับเคลื่อนเครือข่ายนี้ คือ ประธานชุมชน 

เป้าหมายคือ การร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบสันติวิธี เพ่ือลดจ านวนผู้ค้าและผู้ใช้ยา

เสพติด เริ่มต้นจากการท าความเข้าใจทุกครอบครัว ให้สมาชิกในชุมชนยอมรับถึงการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดและกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหา เพ่ือความต้องการขยายพ้ืนที่สีขาวในชุมชน 

โดยการรณรงค์ให้มีครอบครัวที่ปลอดภัยจากยาเสพติดมากท่ีสุด และได้รับบทบาทดูแลผู้เลิกใช้ยาเสพ

ติด ต่อมารับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจและท ากิจกรรมร่วมกนัอย่างชัดเจน อาจ

เป็นครอบครัวที่ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยจากยาเสพติดก็ได้ และให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด 

เพ่ือให้เห็นทุกข์ร่วมกัน เป็นทุกข์จากยาเสพติด สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องปัญหาและแนวทางการ

แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริง เช่น โทษของยาเสพติด ลักษณะของคนใช้ยาเสพติด สาเหตุของ

การใช้ยาเสพติด วิธีการเลิกใช้ยาเสพติด ประเภทและชนิดของยาเสพติด กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 

การแก้ไขปัญหายาเสพติดของภาครัฐ และความเชื่อมั่นว่าชุมชนจะต้องแก้ไขปัญหานี้ได้ พร้อมให้อภัย

ผู้ใช้ยาเสพติด ห้ามลงโทษทางสังคมและใช้มาตรการทางกฎหมาย (กองทุนแม่ของแผ่นดิน จาก

หมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม, 2562: 10) 

เครือข่ายแม่ที่มีลูกติดยา จัดตั้งบนฐานความคิดที่ว่า “คนที่มีปัญหาเดียวกันย่อมเข้าใจและ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน” โดยให้แม่ที่มีลูกติดยามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางการแก้ปัญหา

ร่วมกัน แม้เป็นเพียงกลุ่มขนาดเล็กประมาณ 6 คน ซึ่งหลายคนในปัจจุบันกลายเป็นวิทยากรบอกเล่า

ประสบการณ์การมีลูกผู้ใช้ยาเสพติดให้กับเวทีต่างๆ เช่น แม่วัย 53 ปี มีลูกสาวและลูกเขยใช้ยาเสพติด

อย่างหนัก แต่ปัจจุบันสามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้แล้ว เป็นประสบการณ์ที่เห็นลูกได้รับความทรมาน 

ร่างกายทรุดโทรม และมีปัญหากับครอบครัว ท าให้แม่ได้กลับไปทบทวนตัวเองและหาวิธีการแก้ไข

ปัญหานี้ในครอบครัว เมื่อประสบความส าเร็จในการเลิกใช้ยาเสพติดได้ จึงต้องการแลกเปลี่ยน
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ประสบการณ์และอยากเป็นวิทยากรของชุมชน เพ่ือบอกเล่าสิ่งที่ตนเองประสบและสามารถผ่านมาได้

ให้กับผู้อ่ืนได้รับฟัง เป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคม เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ

ประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพราะหลักในการพ่ึงพาครอบครัว  เป็นปัจจัยส าคัญในการ

แก้ไขปัญหายาเสพติด (กองทุนแม่ของแผ่นดิน จากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม, 2562: 10) 

ความเปลี่ยนแปลงด้านยาเสพติดภายในชุมชน เริ่มต้นจากการท าศูนย์บ าบัดยาเสพติดบ้าน

ร่มเย็นคุณพุ่ม 14 แห่ง ทั่วประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือชุมชนกองขยะ ประธานชุมชนได้เข้าร่วม

อบรมกระบวนการท างานบ าบัดยาเสพติดผ่านครอบครัวในแต่ละชุมชน จึงน ามาปรับใช้กับชุมชนกอง

ขยะ ด้วยความเข้าใจแรกคือ ประธานชุมชนเป็นผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดที่สมัครใจบ าบัด แต่พบว่า

ประธานชุมชนไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดได้ แม่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดมากท่ีสุด ขณะนั้นแม่บาง

คนในชุมชนกองขยะสามารถน าลูกให้เลิกใช้ยาเสพติดได้แล้ว อีกทั้งประธานชุมชนเป็นมีความรู้จักกับ

แม่ทุกคน เพราะเป็นสมาชิกในชุมชนกองขยะและจ านวนประชากรมีน้อย ท าให้เข้าถึงผู้เป็นแม่ได้ทุก

คน (ประธานชุมชน (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 27 มกราคม 2563) จึงเกิดกระบวนการนี้ขึ้นมาเป็น 

เครือข่ายแม่ที่มีลูกติดยา 

วิธีการท างานของเครือข่ายนี้ คือ ประธานชุมชนห้ามตัดความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องกับยา

เสพติด จะต้องเข้าหาแม่ที่มีลูกผู้ใช้ยาเสพติดเป็นหลัก และให้บทบาทกับแม่ เพ่ือให้แม่ชักจูงลูกเข้าสู่

กระบวนการบ าบัดที่บ้านร่มเย็น หลังจากทดลองท างานนี้แล้ว พบกลุ่มแม่ท าให้ลูกเลิกใช้ยาเสพติดได้

ด้วยตัวเอง จึงค้นพบว่าตัวแปรส าคัญอยู่ที่แม่ หากแม่มีการแสดงออก การกระท า และค าพูดจา ที่

สามารถโน้มน้าวลูกให้เข้าสู่การบ าบัดได้ ก็จะประสบผลส าเร็จ ถ้าแม่ยิ่งดุด่า ไล่ลูกออกจากบ้าน หรือ

แจ้งต ารวจจับลูกตนเอง ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกจะแย่ลง ยิ่งส่งผลทางลบต่อการบ าบัดยาเสพ

ติด เพราะผู้ใช้ยาเสพติดไม่ยินยอมการบ าบัดได้ง่าย หากแม่มีองค์ความรู้ที่ถูกวิธี ก็จะส่งผลดีต่อการพา

ลูกเข้ารับการบ าบัด นอกจากนี้ แม่เปรียบเสมือนตัวแทนระหว่างลูกผู้ใช้ยาเสพติดกับสถานบ าบัด ใน

การรายงานสถานการณ์ของลูกว่าเป็นอย่างไรบ้าง เช่น ใช้ยาเสพติดมากขึ้น ใช้ยาเสพติดน้อยลง 

สุขภาพดีขึ้นหรือแย่ลง และมีอาการเป็นอย่างไร เป็นต้น หากอาการแย่ลงก็จะได้ให้ความช่วยเหลือได้

ทันท่วงที (ประธานชุมชน (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 27 มกราคม 2563) 

ยกตัวอย่างเหตุการณ์ผู้ใช้ยาไอซ์อาละวาดกลางชุมชน ใช้มีดฟันสุนัขและรั้วบ้านบริเวณ

ใกล้เคียง ซึ่งเดินเท้าไปจนถึงหน้าซอยของชุมชน เป็นความโชคดีที่คณะกรรมการชุมชนทราบข่าวและ

สามารถให้ความช่วยเหลือ ประธานชุมชนเป็นผู้จัดการแจ้งต ารวจและน าส่งโรงพยาบาล ขณะนั้นแม่
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ของผู้ใช้ยาเสพติดไม่มีเงินและกลัวต ารวจ ประธานชุมชนก็เป็นตัวแทนในการดูแลและติดต่อกับ

หน่วยงานต่างๆ เพ่ือดูแลค่าใช้จ่ายสิทธิบัตรทองและให้ความช่วยเหลือกับแม่ผู้ใช้ยาเสพติดในทุกด้าน 

การไปเยี่ยมผู้ใช้ยาเสพติดส าคัญมาก เป็นการติดตามความก้าวหน้า ห้ามทิ้งพวกเขา คอยดูพัฒนาการ

ว่าดีขึ้นหรือแย่ลง บางครั้งก็ฝากเงินไปเยี่ยมพวกเขาในเรือนจ า การเป็นประธานชุมชนไม่สามารถ

จัดการชีวิตของผู้ที่ผิดพลาดได้ อย่างการแจ้งต ารวจจับ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปเลย ท า

เพียงแค่ให้ความช่วยเหลือเล็กน้อยตามสถานการณ์และให้ค าแนะน าที่ถูกต้อง โดยการปรึกษาแพทย์

เฉพาะทาง ทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของประธานชุมชน จึงท าให้แม่ก็มีความรู้สึกที่ดีในการบอกเรื่องราว

ของตนเองและสร้างความไว้วางใจในการท างานกับชุมชนกองขยะมากขึ้น เป็นตัวอย่างการท างาน

ระหว่างประธานชุมชนกับแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติด ในการจัดการปัญหายาเสพติดในกองขยะและเข้าถึง

กลุ่มแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติด (ประธานชุมชน (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 27 มกราคม 2563) 

ท าให้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับแม่เป็นหลัก โดยใช้วิทยากรจากแม่ที่มีลูกเลิกใช้ยาเสพ

ติดได้แล้ว เพ่ือบอกเล่าประสบการณ์จริง และสามารถจัดการกับลูกตนเองได้ส าเร็จ เป็นบทเรียน

ให้กับแม่คนอ่ืนๆ เพราะสมาชิกชุมชนได้ผ่านการอบรมจากนักวิชาการมากมาย ดังนั้นแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยา

เสพติดก็สามารถท าหน้าที่เป็นวิทยากรได้เช่นเดียวกัน ปัจจัยที่เลือกน าบทบาทของแม่แทนพ่อ ในการ

จัดการปัญหายาเสพติด เพราะพ่อจะมีความห่างทางความสัมพันธ์ แม่จะมีความใกล้ชิดกับลูกมากกว่า 

ผู้เป็นประธานชุมชนสังเกตจากแต่ละครอบครัวในชุมชนกองขยะ “มีแต่แม่ที่เข้ามาปรับทุกข์และ

ปรึกษาหารือในเรื่องลูกผู้ใช้ยาเสพติด แม่จะรักลูก ไม่เกลียดลูก แม้ว่าลูกจะใช้ยาเสพติด จะท าร้าย

ร่างกาย หรือบางกรณีลูกจะใช้มีดแทง แม่ก็ยังคงมีความรักและปรารถนาดีต่อลูก จึงเลือกให้ความรู้ใน

การจัดการผู้ใช้ยาเสพติดกับผู้เป็นแม่ เราไม่อบรมประธานชุมชน แต่เราอบรมแม่ที่มีลูกติดยา เพ่ือแม่

มีความรู้จัดการกับผู้ใช้ยาเสพติดภายในครอบครัวอย่างถูกต้อง หากแม่ดุด่าลูก ลูกก็จะเสียใจหนีออก

จากบ้าน ไปอยู่กับเพ่ือน เพ่ือนเห็นอกเห็นใจ เอายาเสพติดให้เสพ เอาเงินให้ใช้ เอายาให้ขาย ในทาง

กลับกันถ้าแม่สอนลูก ให้ก าลังใจลูก ปลอบลูก และพาลูกกลับบ้าน ให้รู้ทันเพ่ือน ไม่ไปเป็นเครื่องมือ

ของเพ่ือน ก็จะส่งผลอันดีต่อความสัมพันธ์แม่ลูก ในการชักจูงเข้าสู่การเลิกยาเสพติด” (ประธานชุมชน 

(นามสมมติ), สัมภาษณ์: 27 มกราคม 2563) ปัจจัยส าคัญคือการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน และ

การด าเนินการในรูปแบบของเครือข่าย จึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ทั้งหมดนี้

เป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้ และสามารถท างานภายใต้กระบวนการของ

เครือข่ายแม่ท่ีมีลูกติดยามากว่า 10 ปี 
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มุ่งเน้นจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เมื่อได้

กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยงในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ด้วยการท ากิจกรรมร่วมกันส าหรับการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แบ่งเป็นกิจกรรมส าหรับผู้ค้ายาเสพติด ผู้ใช้ยาเสพติด ผู้ต้องสงสัย

และกิจกรรมต่อครอบครัวของกลุ่มปัญหา ท าให้เกิดก าลังใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีแก่พวกเขา 

พร้อมช่วยเหลือแก่กลุ่มปัญหาและครอบครัวอย่างการเงิน เข้าพบปะเยี่ยมเยียนอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้าง

ความไว้วางใจแก่กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด (กองทุนแม่ของแผ่นดิน จากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม, 

2562: 10) ดังนี้ 

กิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติด มีการเดินเวรยามและจุดตรวจชุมชน กิจกรรมป้องกันกลุ่มเสี่ยง 

จากการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด สร้างครอบครัวสัมพันธ์ เสริมสร้างทางเลือกให้กับเด็กและเยาวชน

ผ่านการเล่นกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาผู้ใช้ยาเสพติด การส่งบ าบัดรักษายาเสพติด 

ดูแลช่วยเหลือให้ทุนประกอบอาชีพเพ่ือปรับตัวสู่สังคม กิจกรรมเสริมสร้างความดีในชุมชนเพ่ือเป็น

แบบอย่าง พัฒนาความคิด ความรู้ การรวมกลุ่ม สร้างความตื่นตัว ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์ระหว่างชุมชนในลักษณะของศูนย์เรียนรู้   เพ่ือเกิดกระบวนการเสริมความเข้มแข็งใน

ชุมชน  

กิจกรรมการตรวจยาเสพติดโดยสมัครใจ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจในชุมชน ผู้

เข้ารับการตรวจยาเสพติดด้วยความสมัครใจจะไม่ถูกจับด าเนินคดี ไม่เสียประวัติและทรัพย์สิน หาก

ตรวจพบจะส่งเข้ารับการบ าบัดแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ท าให้ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกชุมชนอย่าง

มาก ต่อมาโครงการพาครอบครัวเยี่ยมผู้ต้องขัง แม้เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณน้อยแต่กลับประสบ

ผลส าเร็จอย่างมาก เพราะผู้ต้องขังมักถูกลืม ไม่มีญาติไปเยี่ยม หรือญาติไม่มีความรู้ในสถานที่เยี่ยม 

เช่น ประธานชุมชนจะเป็นผู้เช่ารถตู้ 2 คัน ด้วยงบประมาณ 500 บาท ต่อคัน เพ่ือพาญาติไปยัง

เรือนจ า และต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา เหมือนเป็นการให้ก าลังใจแก่ผู้ต้องขัง และชุมชน

ได้ตระหนักถึงโทษภัยและสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบของยาเสพติด (กองทุน

แม่ของแผ่นดิน จากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม, 2562 : 10) ด้านการบ าบัดและเยียวยา เป็น

การปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการใช้เวลาว่าง ในการมีส่วนร่วมท ากิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ เช่น การเข้าค่ายบ าบัดฟ้ืนฟู การออกก าลังกาย การใช้กิจกรรมด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี การ

บ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน และการสร้างอาชีพ เป็นต้น (ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัน, 2554 : 37) มี

โครงการบ้านหลังที่สอง เป็นการน าเด็กผู้เลิกใช้ยาเสพติดและเด็กที่ผู้ปกครองต้องโทษในเรือนจ า ท า

กิจกรรมที่บ่อปลาบ้านสวนของประธานชุมชนในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพ่ือให้เยาวชนได้
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ท ากิจกรรมอย่างสนุกสนานร่วมกันช่วงเย็นวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ท าให้เกิดความห่างไกล

ของสภาพแวดล้อมแบบเดิมในชุมชน อีกทั้งเป็นการทดแทนความรู้สึกที่ไม่ได้อยู่ร่วมกันกับผู้ปกครอง 

และการก่อตั้งกลุ่มผู้พ้นโทษ เป็นการรวบรวมกลุ่มผู้พ้นโทษจ านวน 160 คน ท ากิจกรรมกลุ่มผู้พ้นโทษ 

โดยมีสมาคมสตรีไทยคาทอลิกเข้ามาช่วยฝึกอาชีพให้กับผู้พ้นโทษ รวมถึงความร่วมมือจากสถาน

ประกอบการใกล้เคียงในการให้อาชีพ เช่น โรงงานชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น (กองทุนแม่ของแผ่นดิน 

จากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม, 2562: 10) 

ในอดีตชุมชนกองขยะผู้ใช้ยาเสพติดมากกว่าครึ่งชุมชน หลังจากด าเนินโครงการนี้มา 10 กว่า

ปี จ านวนผู้ใช้ยาเสพติดก็ลดน้อยลง เช่นเดียวกับผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในชุมชนก็หายไป เพราะ

สมาชิกเครือข่ายผู้เป็นแม่ให้ความร่วมมือในการดูแลลูกผู้ใช้ยาเสพติด อย่างการเข้ากิจกรรมภายใน

ชุมชน เพื่อมุ่งเน้นให้ลูกผู้ใช้ยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัด ให้แม่ตระหนักได้ว่าการดูแลลูกอย่างถูก

วิธีเป็นเรื่องจ าเป็น แม่บางคนก็เป็นผู้ซื้อยาเสพติดให้ลูก ถ้าลูกเลิกใช้ยาเสพติดไม่ได้ แม่ก็ต้องคอยดูแล 

หวังว่าวันหนึ่งจะสามารถพาลูกเข้ารับการบ าบัดเลิกใช้ยาเสพติดได้ ทางด้านชุมชนที่มีการรับรองผู้เลิก

ใช้ยาเสพติดอย่างไม่รังเกียจ พูดคุยกันและให้ค าปรึกษาว่าต้องการอะไร พบเจอปัญหาอะไรบ้าง จาก

ประสบการณ์ที่ผ่านมา กลุ่มผู้เลิกใช้ยาเสพติดต้องการความช่วยเหลือเรื่องทั่วไป เช่น หางานท า 

บางครั้งช่วยเหลือด้านทุนในการประกอบอาชีพ ท าธุรกิจค้าขายขนาดเล็ก ซึ่งเป็นทุนส่วนตัวจากผู้เลิก

ใช้ยาเสพติดเอง เนื่องจากประธานชุมชนพาออกรายการโทรทัศน์ จึงท าให้ รายได้จากส่วนนี้มาบ้าง 

นับว่าชุมชนพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกอย่าง และรับรองครัวเรือนปลอดภัย ด้วยการมอบธง

สัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดเดือนละครั้ง ซึ่งจัดพิธีรับมอบสัญลักษณ์ต่อหน้าพระบรม

ฉายาลักษณ์ เป็นธงที่มีความส าคัญอย่างมากต่อครัวเรือน เปรียบเสมือนเครื่องมือรับรองความ

ปลอดภัย ไม่ต้องหวาดระแวงในชุมชนอีกต่อไป (ประธานชุมชน (นามสมมติ), สัมภาษณ์: 27 มกราคม 

2563) 

จากความเป็นมาของชุมชนกองขยะ เห็นได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงจากสถานที่ทิ้งขยะ 

กลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และการเข้ามาของผู้คนในการประกอบอาชีพคุ้ยขยะ จึงเป็นสาเหตุที่

น าไปสู่การใช้ยาเสพติดเพ่ือหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมของชุมชนกองขยะ 

จึงเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆ ตั้งแต่องค์ประกอบพ้ืนฐานในการใช้ชีวิต แม้ว่าจะได้รับการแก้ไขมาเป็น

เวลานาน จนทุกวันนี้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีมากขึ้นอย่างชัดเจน แต่ยังคงประสบการณ์แพร่ระบาด

ของยาเสพติด จึงเป็นการเกิดขึ้นของเครือข่ายแม่ที่มีลูกติดยา เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน
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กองขยะและประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง ท าให้เป็นที่น่าสนใจยิ่งต่อการศึกษาชีวิตของแม่ผู้ดูแล

ผู้ใช้ยาเสพติด 
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บทที่ 5 

ชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยำเสพติด 

 

 งานศึกษาเรื่องชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนกองขยะชิ้นนี้ ได้รวบรวมเรื่องราวชีวิต

ของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดจ านวน 7 คน โดยแม่แต่ละคนจะมีเรื่องราวชีวิตที่แตกต่างกันไป ตาม

พ้ืนฐานครอบครัว ประสบการณ์เป็นแม่ผู้ดูแลยาเสพติด และการจัดการกับปัญหายาเสพติดภายใน

ครอบครัว ซึ่งผู้ศึกษาจะน าเสนอตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กของแม่ ตลอดจนการเติบโตมาถึงทุกวันนี้  อาจมี

ข้อจ ากัดด้านความไม่สะดวกใจในการตอบค าถามของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดบางคน ท าให้ผู้ศึกษา ไม่

สามารถเกบ็ข้อมูลได้อย่างละเอียดทุกคน อย่างไรก็ตาม เรื่องราวต่อไปนี้จะแสดงถึงความทุกข์ของการ

เป็นแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติด ผ่านการน าเสนอชีวิตของแม่ทีละคนด้วยการใช้นามสมมติ ดังนี้   

 

5.1 ชีวิตของแม่สมร 

บ้านของแม่สมรอยู่เกือบสุดซอย มีซอยเล็กๆแยกอยู่ทางขวา เป็นซอยทางตันที่มีบ้านตึกแถว

สีขาวไม่กี่หลังเรียงกันสองฝั่งถนน ทางเดินมีราวตากเสื้อผ้า รองเท้า และกระเป๋าอยู่เต็มไปหมด 

เหมือนเป็นโรงงานขนาดเล็กโรงงานหนึ่ง สุดทางเดินมีกะละมังและกองสิ่งของต่างๆ โดยมีผู้หญิงคน

หนึ่งยืนอยู่ เป็นผู้หญิงวัยกลางคนอายุ 54 ปี มีผิวสีสองสี รวบผมทีย่าวหยักศกไว้บนศีรษะ รูปร่างอวบ

สมบูรณ์ สวมใส่เสื้อยืดสบายๆ กับผ้าถุงสีสดใส ลักษณะและน้ าเสียงนุ่มนวล เหมือนเป็นคนที่ใจดี ผู้

ศึกษาค่อนข้างสบายใจ เมื่อได้พูดคุยกับแม่สมร เนื่องจากแม่เป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายแม่ท่ีมีลูก

ติดยา ดังนั้นยินดีตอบทุกค าถามเป็นอย่างดี ตลอดเวลาสัมภาษณ์ จึงเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยแม่ก็

เล่าถึงชีวิตในวัยเด็กในฟัง โดยเฉพาะสภาพชุมชนและชีวิตตนเองในช่วงเริ่มแรกเข้ามาท่ีชุมชนกองขยะ

แห่งนี้ เช่น ในอดีตบ้านเรือนและถนนภายในชุมชน ไม่ได้เป็นดังภาพปัจจุบัน ช่วงแรกแม่ต้องสร้าง

บ้านชั่วคราว อีกทั้งย้ายมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาทั้งครอบครัวด้วย เดินทางเข้ามากรุงเทพฯ 

เพ่ือประกอบอาชีพ ให้มีรายได้ เพ่ือเลี้ยงดูครอบครัวตนเอง ซึ่งลูกพ่ีลูกน้องของแม่สมรก็เป็นหนึ่งใน

กลุ่มตัวอย่างงานศึกษาชิ้นนี้ด้วย 
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ภาพที่ 5.1 หน้าบา้นแม่สมร 

ภาพถ่ายโดย ปรีย์วรา มีมาก บนัทึกภาพเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

ตั้งแต่เด็กครอบครัวของแม่สมรอาศัยอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และเติบโตจนถึงช่วงวัยรุ่น ทั้ง

ครอบครัวต้องการเข้ามาท างานในจังหวัดกรุงเทพฯ ท าให้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาท าอาชีพคุ้ยขยะ ตอนนั้น

สภาพชุมชนเป็นสลัม มีทางเดินขนาดเล็กเป็นไม้เรียงต่อกัน ท าให้ต้องเดินเท้าเข้ามาเท่านั้น และใช้

วัสดุจากกองขยะในการสร้างบ้านพักอาศัย ส่วนแม่สมรท างานคุ้ยขยะ จ าพวกพลาสติกขาย จนได้พบ

กับสามี และมีลูกชายกับลูกสาวด้วยกัน แม่สมรเล่าว่าการคุ้ยขยะเป็นอาชีพที่ภูมิใจมาก ท าให้ตนเอง

และครอบครัวมีกินมีใช้ สามารถจ่ายบ้านเช่า ไม่มีหนี้สิน มีเงินเก็บและเลี้ยงลูกทั้งสองคนจบ

ประถมศึกษาปีที่ 6  

 

ภาพที่ 5.2 ขยะภายในบริเวณบา้นแม่สมร  

ภาพถ่ายโดย ปรีย์วรา มีมาก บนัทึกภาพเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

เมื่อเข้าสู่วัยกลางคน เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย เพราะการท างานคุ้ยขยะทุกวัน 

ส่งผลต่อการทรุดโทรมลงของสุขภาพ ประกอบกับการมีหัวคิวบนลานขยะ (การเก็บขยะบนลาน

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายรายคนต่อวัน) ท าให้แม่สมรเลือกเปลี่ยนอาชีพเป็นผู้รับซื้อขยะ จ าพวกเสื้อผ้าและ
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รองเท้า เพ่ือน ามาท าความสะอาด และขายส่งให้กับร้านขายสินค้ามือสองที่สนามหลวง 2 นับว่าเป็น

การเพ่ิมรายได้ให้กับแม่สมรมากขึ้น ชีวิตของแม่สมรก าลังเป็นไปได้ด้วยดี แต่ชีวิตของแม่สมรต้องพบ

กับการสูญเสียลูกชายคนโต ซึ่งเป็นคนส าคัญของครอบครัวคนหนึ่ง เพราะเป็นอีกคนที่ท างานรับจ้าง

ทั่วไป หารายได้เข้ามาในครอบครัว ขณะพูดคุยแม่สมรยังคงแสดงความรู้สึกเศร้าผ่านน้ าเสียงและสี

หน้า เมื่อต้องเสียลูกชายของเธอไป ทั้งครอบครัวเหลือเพียงพ่อ แม่และลูกสาวเท่านั้น ต่อมาไม่นานลูก

สาวได้คบหากับแฟน และย้ายออกไปอยู่บ้านเดียวกับแฟน แม้ว่าจะอยู่ภายในชุมชนเดียวกัน ด้วย

ภาระหน้าที่การงานของแม่สมรที่ต้องท างานหาเงินทุกวัน จึงเกิดความห่างไกลทางความสัมพันธ์กับลูก

สาว ไม่ค่อยพบหน้ากัน อาจเจอกันวันละครั้งเท่านั้น กลายเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของแม่สมร เมื่อแฟน

ของลูกสาวเป็นผู้ใช้ยาเสพติด  

 

เดิมทีลูกสาวไม่ชอบยาเสพติด และพยายามให้แฟนเลิกใช้ยาเสพติดด้วย ท าให้

การทะเลาะกันบ่อย สุดท้ายลูกสาวก็ใช้ยาเสพติดเพราะประชดแฟนตัวเอง คิดว่าจะเสพก็

เสพด้วยกนั ติดก็ติดเหมือนกัน จนเป็นเวลา 5-6 ปีที่ลูกสาวใช้ยาเสพติด แม่สมรก็ให้เงินวัน

ละ 100 บาท แต่ลูกก็เอาไปซื้อยา ตอนแรกๆแม่ก็ยังไม่รู้เรื่อง แต่ก็เห็นว่าลูกสาวเปลี่ยนไป 

จนมารู้ได้จาก คนข้างบ้านเป็นคนเอะใจ ทักว่าลูกสาวติดยาหรือเปล่า ลูกสาวดูโทรม ผอม

แห้ง ตัวสั่น ทุรนทุราย ตาวอกแวกเหมือนตาสัตว์ พูดไม่ฟัง แม่สมรเล่าว่าอาการคนติดยา

จะขึ้นอยู่กับบุคลิกของแต่ละคน ถ้ายิ่งเงียบยิ่งอันตราย โชคดีที่ลูกสาวไม่มีพฤติกรรมรุนแรง 

แต่แมท่ั้งอำย เสียใจและร้องไห้ หลำยครั้งที่กลับมำทบทวนตัวเองว่ำท ำอะไรผิดไป โทษ

ตัวเองว่ำเลี้ยงลูกไม่ดี เพรำะตระกูลเรำไม่มีคนติดยำเลย พึ่งมีที่ลูกสำวตัวเอง (เป็น

ประโยคที่แม่สมรพูดถึงบ่อยครั้ง รับรู้ได้ว่าเป็นความรู้สึกเจ็บปวดกับเร่ืองนี้)   

(สมร, สัมภาษณ์: 24 มิถุนายน 2562) 

 

ขณะที่พูดคุยกันแม่สมรมักจะเหม่อมองเหมือนนึกถึงอดีต อันเป็นความเศร้าและความ

เจ็บปวดของแม่ ตั้งแต่การเล่าถึงการสูญเสียลูกชาย โดยเฉพาะการบรรยายความรู้สึกในช่วงลูกสาวใช้

ยาเสพติด สัมผัสได้ว่าเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลาย เพราะแม่สมรต้องท างานหาเงินเลี้ยงดูตนเอง 

ลูกสาวผู้ใช้ยาเสพติด และลูกของลูกสาว ส่วนสามีเป็นคนที่คอยช่วยเหลืองานของแม่สมร อีกทั้งการ
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ตรวจตรายาเสพติดจากต ารวจในชุมชนทุกวัน ท าให้ลูกสาวโดนจับคดียาเสพติดประมาณเดือนละครั้ง 

ในที่สุดครอบครัวต้องพบกับปัญหาทางการเงิน 

 

ลูกสาวกับสามีมีลูกด้วยกันคนหนึ่ง แต่ทั้งพ่อแม่กลับเป็นคนติดยา เงินที่มีก็เอำไป

ซื้อยำจนไม่สำมำรถดูแลลูกได้ สุดท้ำยแม่ก็ต้องรับหลำนมำเลี้ยงเอง เพรำะทนดูไม่ได้ 

เงินที่หำมำได้ 400 – 500 บำท ก็เอำไปให้ลูก แต่ลูกเอำไปเสพยำหมด จนตัวเองแทบ

ไม่พอใช้ ยังไงก็ต้องสู้เพื่อลูก ยังไงก็เป็นลูกตนเอง ปล่อยไม่ได้ ลูกโดนจับทีก็ต้องเสียเงินให้

ต ารวจ ส่วนมากก็ 500 – 1,500 บาท แพงสุด 20,000 บาท ต ารวจก็จะปล่อยตัว แล้ว

เปลี่ยนจากคดียาเสพติดเป็นคดีบอลหรือไพ่แทน  

      (สมร, สัมภาษณ์: 24 มิถุนายน 2562) 

แม่สมรพยายามหาวิธีให้ลูกสาวเลิกใช้ยาเสพติด เริ่มต้นจากใช้ความรุนแรงจัดการ แต่ก็ไม่

ประสบผลส าเร็จ ลูกสาวยังคงใช้ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง มีการพูดคุยกับประธานชุมชน บอก

สถานการณ์ในชีวิตที่ก าลังพบเจอ พร้อมทั้งได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกอย่างพยาบาล

ที่เข้ามาให้ความรู้ด้านยาเสพติด ท าให้เปลี่ยนแปลงความคิดตนเองก่อน และท าความเข้าใจลูกสาว 

ประกอบกับแม่สมรได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านยาเสพติดกับชุมชน จึงเลือกผสมผสานวิธีการของตนเองกับ

องค์ความรู้จากภายนอกเรื่องการเป็นแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติด ในที่สุดลูกสาวก็สามารถเลิกใช้ยาเสพติด

ได้ จนถึงทุกวันนี้แม่สมรก็ม่ันใจได้ว่าลูกสาวจะไม่กลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้ง และเข้าร่วมกับเครือข่าย

แม่ที่มีลูกติดยาเสพติดของชุมชนกองขยะ เพ่ือบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตของผู้เป็นแม่ผู้ดูแลลูกที่ใช้ยา

เสพติด และสามารถจัดการกับปัญหายาเสพติดในครอบครัวได้ประสบความส าเร็จ  

 

ช่วงแรกก็ทะเลาะตบตี แต่ลูกสาวก็ไม่ได้ตอบโต้อะไร ท าเพียงนิ่งเฉย เพราะผล

จากยาเสพติด ความต้องการของแม่ในตอนนั้น คือ ให้ลูกเลิกใช้ยาเสพติด แม่มักพูดกบัลูก

สาวเสมอว่า เลิกยาเพื่อแม่เถอะนะ ให้แม่ได้ภูมิใจ และขอในวันแม่ด้วย แต่การตบตีก็ไม่ได้

ช่วยแก้ปัญหาได้ เลยเปลี่ยนมาใช้วิธีประนีประนอมแทน โดยมูลนิธิเข้ามาช่วยเหลือด้านยา

เสพติดในชุมชน ให้ความรู้และวิธีการดูแลผู้ใช้ยาเสพติด  
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พวกเขาเข้ามาพูดคุยกับพ่อแม่ บอกวิธีการพูดคุยและอยู่อาศัยร่วมกับลูกผู้ใช้ยา

เสพติด พ่อแม่ต้องคอยสังเกต ให้ความอบอุ่น ระมัดระวังอันตรายจากผู้ใช้ยาเสพติด ทั้งมีด

และปืน ต้องเก็บให้พ้น เพราะครอบครัวอาจได้รับอันตรายมากที่สุด ต้องเผชิญกับความ

เสี่ยงมากมาย ทั้งขโมยของและการท าร้ายร่างกาย ชุมชนจ าเป็นต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด 

เพื่อระมัดระวังความปลอดภัยให้กับคนในชุมชน ท าความเข้าใจว่าเขาเป็นผู้ป่วย ต้องดูแล

ใส่ ใจเป็นพิ เศษ ห้ามพูดไม่ดี  ไม่ เพราะกับผู้ป่วย  หลีกเลี่ยงการปะทะ ใช้วิธีการ

ประนีประนอมให้เลิกใช้ยาเสพติด หากผู้ใช้ยาเสพติดเข้าร่วมการบ าบัด จะไม่มีการแจ้ง

ต ารวจจับผู้ใช้ยาเสพติดเพราะเป็นโครงการของชุมชน พร้อมไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้เวลา

ประมาณ 40 วัน ขึ้นกับแต่ละคน ถ้าอยู่นานเขาก็ช่วยหาอาชีพให้ด้วย  

ตอนนั้นมีโครงการของเจ้าศรีรัศมิ์เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวด้านค่าใช้จ่ายกับลูก

สาว แต่ลูกก็น าไปซื้อยาเสพติด แต่แม่ก็ตอ้งพยายามท าความเข้าใจลูกสาว ไม่โกรธคนรอบ

ข้างอย่างแฟนลูกสาวหรือคนใกล้ชิดที่ใช้ยาเสพติด เพราะรู้ว่าเป็นตัวลูกสาวเองที่เลือกใช้ยา

เสพติด จึงพยายามสอนเสมอถึงผลเสียของยาเสพติด อยากให้ลูกอยู่ในสังคมให้ได้ สุดท้าย

หาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เริ่มจากย้ายลูกสาวกับหลานให้มาอยู่ด้วยกัน พร้อมหา

สามีใหม่ให้ลูก เพื่อให้ลูกสาวเปลี่ยนครอบครัวและสังคม แน่นอนว่าได้หาสามีใหม่ให้ลูกมา

หลายคน เพราะต้องใช้เวลาในการพูดคุยระหว่างแม่กับลูก และลูกสาวกับผู้ชาย จนในที่สุด

ลูกสาวตกลงชอบกับผู้ชายคนหนึ่ง โดยตัดสินใจย้ายออกไปอยู่กับครอบครัวของผู้ชายที่อยู่

อีกชุมชนหนึ่ง ซึ่งฝ่ายชายก็ดีพยายามพูดคุยให้เลิกยาเสพติด 

ชีวิตของแม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ สบายใจ หมดห่วง นอนตายตาหลับแล้ว 

รายได้ของครอบครัวเพิ่มมากขึ้น แต่ก่อนต้องส่งเสียเลี้ยงดูลูกสาวและหลาน ค่านมลูกก็

ต้องออกให้ รายได้รายวันไปจนถึงค่าประกันตัวจากต ารวจ ลูกสาวเลิกมาได้ 5-6 ปีแล้ว 

ตอนนี้ชีวิตดีขึ้นแล้ว มั่นใจว่าลูกสาวจะไม่ใช้ยาเสพติดอีก แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็

ตาม เพราะลูกสาวกับหลานย้ายออกไปอยู่กับครอบครัวสามีใหม่ในชุมชนอ่ืน  

      (สมร, สัมภาษณ์: 24 มิถุนายน 2562) 

ทั้งลักษณะท่าทางและน้ าเสียงของแม่สมรได้เปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องราวที่เล่า จนถึง

เรื่องราวในทุกวันนี้ ทุกการแสดงออกบ่งบอกถึงความสบายใจ ไม่เป็นห่วงลูกสาวกับครอบครัวใหม่ 

เพราะย้ายไปอยู่ในครอบครัวและสภาพแวดล้อมใหม่ มั่นใจได้ว่าเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่าง

แน่นอน  
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5.2 ชีวิตของแม่สมศรี  

แม่สมศรี เป็นผู้หญิงอายุ 49 ปี มีผิวเข้ม ขอบตาคล้ า ปากสีซีด ผมสีด าสนิท หยักศก และมัด

ผมธรรมดา สวมเสื้อยืดกับกางเกงขายาว หน้าตาเข้มดุดัน ครอบครัวดั้งเดิมเป็นคนกรุงเทพฯ อาศัยอยู่

ในเขตพญาไท พ้ืนฐานครอบครัวยากจน จึงไม่สามารถส่งลูกเรียนหนังสือได้ ท าให้ครอบครัวต้องให้แม่

สมศรีไปเป็นลูกของคุณลุงตั้งแต่เด็ก เพ่ือได้เรียนหนังสือ หลังจากแม่สมศรีเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ประสบปัญหาในครอบครัว เกิดไฟไหม้บ้าน ในปี พ.ศ. 2526 ท าให้ญาติที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาท ามาหา

กินในชุมชนกองขยะมาก่อน เป็นคนแนะน าแม่สมศรีให้เข้ามาท างานคุ้ยขยะและสร้างบ้านอยู่ด้วยกัน 

 

ตอนนั้นชุมชนมีประมาณ 200 ครัวเรือน ลักษณะเป็นบ้านกระต๊อบ ชาวบ้าน

เลือกกันสร้างบ้านตามความชอบ แม่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ท างานคุ้ยขยะขาย ได้เงินวันละ 

2,000 – 3,000 บาท ขยะมีค่าทั้งหมด อย่างน้ าหอมที่มีราคาแพงก็มี สามารถขายต่อได้ 

สะสมประสบการณ์จนแยกแยะมูลค่าของขยะได้ ตอนหลังมีสัมปทานเข้ามา ท าให้ราคา

ขยะต่ าลง จะรับซื้อขยะรวมกันเป็นเต๋า ซึ่งเต๋าลูกหนึ่งราคา 300-700 บาทเท่านั้น รำยได้

ในแต่ละวันก็ต่ำงกันไป ก็มีบำงวันที่ไม่ได้เลย จึงไม่สามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยการคุ้ยขยะ

อย่างเดียว ต้องหาอาชีพเสริม อย่างรับจ้างทั่วไป 

     (สมศรี, สัมภาษณ์: 1 สิงหาคม 2562) 

 

ภาพที่ 5.3 เต๋าขยะ 

ภาพถ่ายโดย ปรีย์วรา มีมาก บนัทึกภาพเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
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ช่วงวัยรุ่นของแม่สมศรี ด้วยความอยากรู้อยากลองที่เกิดขึ้นในวัยรุ่น แม่สมศรีได้เริ่มใช้ยาเสพ

ติดและใช้ปริมาณสูงมากในทุกวัน อีกทั้งญาติพ่ีน้องในครอบครัวก็ใช้ยาเสพติดเช่นเดียวกัน ท าให้เงินที่

ได้มาทั้งหมด ถูกน าไปใช้เป็นค่ายาม้าทั้งสิ้น จนกระทั่งอายุ 18 ปี ได้พบรักกับผู้ชายคนหนึ่ง ทั้งคู่

ตัดสินใจคบกันและมีลูกชายด้วยกันสองคน ขณะที่ตั้งครรภ์แม่สมศรีก็ยังคงใช้ยาเสพติดอยู่ด้วย แต่ไม่

นานก็เลิกกับสาม ี

 

เคยเสพมากสุดถึง 10 เม็ดต่อวัน จนมีอาการดีดและคึก สามารถท างานได้จนถึง

เช้า เคยเสพมากจนมีอาการทางประสาท เห็นภาพหลอน มองเห็นผีวิ่งบนก าแพงและ

เพดานบ้าน เห็นสิ่งของอยู่ผิดที่ผิดทางไปหมด เงินที่มาหาทั้งหมดไปอยู่ที่ยาเสพติด ทั้ง

ครอบครัวก็ใช้ยาเสพติดกันหมด แล้วลูกชายในวัยเด็กก็มองเห็นครอบครัวใช้ยาเสพติดจน

ปกติ แล้ววันหนึ่งก็บอกกับแม่ว่าให้เลิกใช้ยา 

เมื่อร่างกายถูกกระตุ้นด้วยยาเสพติด ประกอบกับการท างานคุ้ยขยะทุกวัน จาก

แต่ก่อนไม่เคยคิดว่าสุขภาพจะแย่ แต่การคุ้ยขยะเป็นประจ าส่งผลต่อสุขภาพ เช่น การ

สัมผัสกับขยะด้วยมือโดยตรง เพราะไม่ได้ให้ความสนใจกับเชื้อโรคมากนัก เด็กบางคนที่เจอ

ขนมในลานขยะก็สามารถหยิบกินได้เลย ท าให้มีปัญหาทางระบบหายใจ การพักผ่อนไม่

เพียงพอ เป็นโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ทุกอย่างท าลายร่างกายต่อเนื่อง จน

สภาพร่างกายตอนนี้แย่กว่าบางคนที่อายุมากกว่าเราอีก  

     (สมศรี, สัมภาษณ์: 1 สิงหาคม 2562) 

 

จนถึงปี พ.ศ. 2541 นับ 10 ปี ที่แม่สมศรีใช้ยาเสพติด วันหนึ่งลูกชายได้กล่าวกับแม่ตนเองว่า

ให้เลิกใช้ยาเสพติด เป็นแรงกระตุ้นให้แม่สมศรีสามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้ด้วยตนเอง แต่ใครจะคิดว่า

ลูกชายวัยเด็กทั้งสองคนที่เคยบอกให้แม่เลิกใช้ยาเสพติด กลับกลายเป็นผู้ใช้ยาเสพติดเสียเอง เพียง

ช่วงวัยประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กชายสองคนได้เริ่มต้นสูบบุหรี่ เสพกัญชา ดมกาว และใช้ยาเสพติด

ตามล าดับ จนกระทั่งออกจากโรงเรียน ลูกชายได้ก้าวเข้าสู่วงจรของยาเสพติดตลอด 10 ปี แม่ที่

ท างานคุ้ยขยะทุกวันเพ่ือหาเงินในครอบครัว แต่รายได้ทั้งหมดต้องถูกน าไปใช้กับค่ายาเสพติดและค่า

ประกันตัว ประมาณปี พ.ศ. 2550 ลูกชายคนโตโดนจับคดีค้าและเสพยาเสพติด ขณะที่เล่าเรื่องอันน่า
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เจ็บปวดนี้ แม่สมศรียังคงมีน้ าเสียงหนักแน่น เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว ไม่แสดงความเสียใจหรือเจ็บปวด

ออกมาเลย  

 

เร่ิมต้นตั้งแต่ ป.6 ลูกชายสูบบุหรี่ ใช้กัญชา ต่อมาก็ดมกาว แล้วค่อยใช้ยาเสพติด

ตามล าดับ จนสุดท้ายก็เป็นคนติดยา ควำมรู้สึกตอนแรกที่รู้คือควำมเสียใจและอำย เกิด

ข้อเปรียบเทียบว่ำท ำไมลูกคนอื่นเป็นแบบนั้น แล้วท ำไมตัวเรำต้องเจอแบบนี้ ท ำไม

เรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นกับตัวเอง โดยเฉพาะกับการมีลูกชายถึง 2 คนที่ติดยา ปัญหาหลัก

ตอนนั้น คือ เงิน เพราะลูกชายถูกจับอยู่ในเรือนจ า  

ลูกชายคนโตโดนจับคดีค้าและเสพยาเสพติด เป็นระยะเวลา 8 ปี และยอมรับ

สารภาพ จึงเหลือ 4 ปี ตอนแรกโดนจับอยู่เรือนจ าบางบอน แต่ผู้คุมบอกว่าจะโดนย้ายไป

เรือนจ าที่นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ไกลมาก ท าให้แม่สมศรีก็ถามผู้คุมว่าท าอะไรได้บ้าง 

พยำยำมช่วยลูก ไม่อยำกให้ไปอยู่ไกล จึงต้องเสียเงิน 15,000 บำท และขอผ่อนจ่ายครั้ง

ละ 5,000 แล้วเดินทางมาเยี่ยมทุกต้นเดือน สุดท้ายก็โดนย้ายไปนครปฐมแทน  

ลูกชายคนเล็กโดนจับคดีเสพยาเสพติด อยู่เรือนจ าคลองเปรม แล้วโดนย้ายไป

เรือนจ าที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็นเวลา 4 เดือนกว่า เมื่อแม่สมศรเีดินทางไปเยี่ยม ต้องให้เงิน

กับลูกเพื่อใช้จ่ายภายในสถานบ าบัด และซื้อของฝาก ซึ่งต้องซื้อจากเรือนจ าอีกด้วย โดยมี

ราคาแพงกว่าปกติถึงหลายเท่า นับว่าเป็นค่าใช้จ่ายจ านวนมากและมีปัญหาเรื่องเงิน แต่

ยังไงก็พยำยำมไปหำลูกให้ได้ทุกเดือนและเดินทำงไปกลับปรำจีนบุรี – กรุงเทพฯ โชคดีที่

ได้รับความช่วยเหลือจากประธานชุมชนเรื่องเงินหลายครั้งมาก เวลำไปเยี่ยมทีก็เสียใจทั้ง

แม่และลูก บำงครั้งก็ร้องไห้คุยกันผ่ำนซี่กรง แล้วลูกก็สัญญาว่าจะเลิกยาเพื่อแม่  

       (สมศรี, สัมภาษณ์: 18 มกราคม 2563) 

 

 เนื่องจากลูกชายคนเล็กโดนจ าคุก 4 เดือนกว่าเท่านั้น พอได้ออกมาจากเรือนจ าแล้ว แต่ก็

ยังคงใช้ยาเสพติดอยู่ และพยายามเลิกใช้ยาเสพติด โดยเข้ารับการบ าบัดที่ค่ายวิวัฒน์พลเมืองเป็นเวลา 

3 เดือนครึ่ง เข้าและออกแบบนี้หลายครั้ง เพราะไม่ส าเร็จ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2551 ลูกชายคนเล็กอายุ 

20 ปี โดนเกณฑ์ทหาร ท าให้เริ่มใช้ยาเสพติดลดน้อยลง จนกระทั่งมีแฟนและมีลูกสาว 1 คน 
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กลายเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญที่ท าให้ลูกชายคนเล็กเลิกใช้ยาเสพติดได้เด็ดขาด ส่วนลูกชายคนโตพ้นโทษ

ออกจากเรือนจ าในปี พ.ศ. 2554 

 

ลูกชายคนเล็ก หลังจากเข้าๆออกๆค่ายวิวัฒน์พลเมือง  ก็ยังคงเล่นยาบ้าง

ประปราย ประธานชุมชนก็ชวนตรวจยาเสพติด ตอนนั้นเขาก็บอกว่าเลิกไม่ได้หรอก จน

โดนเกณฑ์ทหารอยู่ 2 ปี ก็เล่นน้อยลง ออกมาท างานหาเงินก็ซื้อยาเสพติดอยู่ วันหนึ่งมา

เลิกได้เพราะลูกสาว เขาเดินเข้ามาบอกแม่ว่า “ผมเอาตังซื้อยาเสพติดไปซื้อนมให้ลูกกิน

ดีกว่า” แม่ก็ตกใจไม่คิดว่าลูกชายจะพูดแบบนี้ เพราะลูกของเขาพิการทางหูทั้งสองข้างด้วย 

เลยเป็นจุดเปลี่ยนให้เขา แม่สมศรีก็ดีใจแต่ก็รอดูเขาต่อไปว่าเลิกได้จริงไหม ตอนนั้นเขาก็

ยังเล่นยาบ้างเล็กน้อย แล้วน้อยลงเร่ือยๆ จนเลิกเล่นยาเสพติดไปเลย ส่วนลูกชายคนโตเข้า

ไปอยู่เรือนจ ามาหลายปี พอออกมาก็บอกแม่ว่า จะเลิกยาเสพติดแล้ว และเขาก็สามารถท า

ได้จริงๆ 

        (สมศรี, สัมภาษณ์: 18 มกราคม 2563) 

 

ช่วงลูกชายก าลังเลิกยาเสพติดก็มีหน่วยงานภายนอก ให้ความช่วยเหลือและเชิญชวนเข้าร่วม

เป็นเครือข่ายแม่ที่มีลูกติดยา ซึ่งแม่สมศรีได้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเกี่ยวกับยาเสพติด เพ่ือน า

ข้อมูลได้มาปรับใช้กับครอบครัวตัวเอง เป็นการปรับทัศนคติตัวเองที่มีต่อผู้ใช้ยาเสพติดใหม่ จน

ปัจจุบันแม่สมศรีหันมาท างานให้กับชุมชนเป็นหลัก และใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างปกติสุข อย่าง

วันที่สัมภาษณ์ ลูกชายคนเล็กได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาหาแม่สมศรี และบอกว่า “จะไม่กลับบ้านนะ ไปนอน

บ้านเพ่ือน” ส่วนแม่สมศรีก็ตอบกลับอย่างรวดเร็วว่า “เออ ตามสบาย” ท าให้มองเห็นบรรยากาศการ

พูดคุยระหว่างแม่กับลูก รับรู้ถึงความสนิทสนมทางความสัมพันธ์  นอกจากลูกชายจะเปลี่ยนแปลง

ตัวเองในการเลิกใช้ยาเสพติดแล้ว ทางด้านแม่สมศรีก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นกัน อย่างการพัฒนา

ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทุกวันนี้ลูกชายทั้งสองคนอายุ 30 กว่าปี มีอาชีพและรายได้ประจ า ลูกชาย

คนโตได้ท างานที่สวนของประธานชุมชนในจังหวัดนครปฐมและท างานรับจ้างทั่วไป ส่วนลูกชายคน

เล็กได้สมัครงานที่ส านักงานกทม. 
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แม่สมศรีได้เปลี่ยนแปลงวิธีการปรับตัวเข้าหาลูกชาย เราต้องเข้าใจวัยรุ่นก่อน 

แน่นอนว่าช่วงแรกจะทะเลาะกัน พูดจารุนแรงและตบตี แต่สุดท้ายความต้องการของลูก

ต้องมาก่อน มีอะไรก็พูดกันตรงๆ พูดจาเป็นกันเอง สังสร รค์กินเหล้ากับลูกชาย 

เปรียบเสมือนเป็นเพื่อนกัน ให้ระบายกันออกมา เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาในครอบครัว  แม่

สมศรีเองก็เล่าว่าตนเองให้ความไว้วางใจและเชื่อใจในตัวลูกชายว่าจะไม่กลับไปใช้ยาเสพ

ติดอีก  

การท างานในเครือข่ายแม่ที่มีลูกติดยา ตอนแรกก็อำย ไม่กล้ำเล่ำเรื่องรำวชีวิต

ตัวเองให้คนอื่นฟัง จนได้ลองไปพูดครั้งหนึ่ง ท าให้เปลี่ยนแปลงความคิดเราใหม่ ว่าท าไม

ต้องอาย ความรู้สึกอายเกิดขึ้นกับตัวเองเท่านั้น สังคมและคนรอบข้างไม่ได้ให้ความสนใจ

เรามากขนาดนั้น อย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืน แต่ละครอบครัวอาจเจอปัญหาไม่

เหมือนกัน เร่ืองราวชีวิตคนอ่ืนอาจไม่เป็นแบบที่เราคิดก็ได้ เราไม่สามารถเอาครอบครัวคน

อ่ืนมาเปรียบเทียบกัน ต้องยอมรับความเป็นจริง และศึกษาข้อมูลการเป็นแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยา

เสพติดไปเรื่อยๆ จนน ามาปรับใช้กับครอบครัวตัวเอง ซึ่งส่วนหนึ่งก็สามารถใช้ได้จริง แต่ก็

ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลูกของตนเอง สิ่งที่ก าลังท าอาจเป็นวิทยาทานให้กับผู้คนที่ก าลัง

เจอปัญหาเดียวกัน สามารถเป็นประสบการณ์ให้กับคนอ่ืนมากมาย สร้างประโยชน์ให้กับ

สังคมด้วย เหมือนกับการช่วยเหลือผู้คน กลายเป็นความสบายใจเมื่อได้เล่าให้คนอ่ืนฟัง 

     (สมศรี, สัมภาษณ์: 1 สิงหาคม 2562) 

 แม้ว่าลูกชายทั้งสองคนจะเลิกใช้ยาเสพติดได้แล้ว แต่ความรู้สึกของผู้เป็นแม่ยังคงมีความอาย

ต่อใจและสังคม ไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลต่อสังคม ตลอดการสัมภาษณ์ระหว่างผู้ศึกษาและแม่สมศรีจะสบ

สายตากันเสมอ นับว่าเป็นแม่คนหนึ่งที่ใจดีมากในการบอกเล่าข้อมูล ให้ความร่วมมือและสะดวกใจต่อ

การเปิดเผย ทั้งเรื่องราวในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงอารมณ์ความคิดความรู้สึกในแต่ละช่วงเวลาของ

ชีวิต อีกทั้งยินดีให้การเก็บข้อมูลซ้ าหลายครั้งด้วย  

 

5.3 ชีวิตของแม่สมใจ 

 บ้านของแม่สมใจอยู่ซอยข้างๆกับบ้านของแม่สมร เป็นบ้านหลังสีขาวขนาดเล็ก เมื่อเดินไปถึง

หน้าบ้าน ได้ยินเสียงโทรทัศน์ก าลังเปิดอยู่และมองเห็นผู้หญิงอวบท้วมดูอายุประมาณ 60 ปี ก าลัง

นอนบนเตียง ผมยาวหยักศกปล่อยสยายอยู่ข้างหลัง สวมเสื้อคอกระเช้าสีขาวกับกางเกงขายาวสบายๆ 



74 
 

ก าลังนอนพักอยู่ ดั้งเดิมครอบครัวเป็นคนบางบอน มีพ่ีน้อง 5 คน แม่สมใจเป็นคนที่ 2 ซึ่งเข้ามาตั้งถิ่น

ฐานที่ชุมชนแห่งนี้ตั้งแต่รุ่นปู่  

 

ชีวิตวัยเด็กก็ล ำบำก ต้องหำกินกันไป เลยท ำงำนตั้งแต่เด็ก หลังเลิกเรียนก็ตัก

น้ าใส่โอ่ง ท างานบ้าน เสร็จแล้วก็ออกไปหาของเก็บของเก่าขาย แต่ก่อนไม่มีลาน (ลานกอง

ขยะ) เป็นแค่กองขยะตั้งไว้ จะเก็บขยะพวกถุงพลาสติกกับขวดน้ าขาย แม่ท างานผ่าถุงอยู่

โรงงานกระดาษ ส่วนพ่อท างานราชการ ท าให้มีเงินส่งเรียนหนังสือในโรงเรียนแถวนี้ สมัย

นั้นต้องเดินเท้าออกจากชุมชนไปยังปากทางถนน เพื่อนั่งรถเมล์ ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็ไป

เก็บของเก่าขายบ้าง รับจ้างเลี้ยงวัวกับม้า รายได้จะขึ้นอยู่กับคนจ้างประมาณ 2-3 บาท ซึ่ง

แต่ก่อนมีค่ามาก เพราะพ่อแม่ให้เงินคนละ 50 สตางค์ไปโรงเรียน แต่แม่สมใจเรียนไม่จบ 

ป.6 ออกมาก่อน  

หลังจากออกจากโรงเรียนก็รับจ้างทั่วไป เช่น ขึ้นหัวกองไปเก็บถุงพลาสติก (ลาน

ขยะ) รับเลี้ยงเด็ก หรือผ่าถุงพลาสติกส าหรับรีไซเคิล โดยรายได้ให้แม่ทั้งหมด เพราะตอน

เด็กไม่ได้ใช้เงิน ชีวิตประจ าวันก็กินข้าวที่บ้าน พอได้เงิน 2 บาท ต่อวัน ก็เอาไปกินขนมแค่

นั้น แต่ก่อนฝรั่ง 4 ลูก ราคา 50 สตางค์เอง ตอนเด็กชอบเอาตังไปซื้อขนมกับลูกอมกิน

เฉยๆ    

    (สมใจ, สัมภาษณ์: 18 มกราคม 2563) 

 

ช่วงวัยรุ่น แม่สมใจยังคงท างานในกองขยะ เพราะส่วนตัวไม่ชอบท างานโรงงาน ชอบงาน

อิสระมากกว่า การคุ้ยขยะได้เงินอย่างต่ าวันละ 1,200 – 1,300 บาท ขยะสามารถขายได้ทุกอย่าง ไม่

ว่าจะเป็นเศษเงินหรือเศษทอง ล้วนมีมูลค่าทั้งสิ้น โดยมีเถ้าแก่ขึ้นไปซื้อขยะที่เก็บได้ถึงบนกองเลย 

ชีวิตประจ าวันแม่สมใจตอนนั้น เริ่มออกไปท างานตั้งแต่ 8 โมงเช้าจนถึง 5 โมงเย็น จะออกมาขายของ 

แต่ช่วงนั้นได้เงินมาก็น าไปกินและเที่ยวตามห้างสรรพสินค้า ท าให้ไม่มีเงินเก็บ การด ารงชีวิตของแม่

สมใจเป็นไปแบบนี้จนถึงอายุ 20 ปี  

ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ามาคุ้ยขยะเหมือนกัน และได้คบกัน จนมีลูกด้วยกันตอนอายุ 21 

ปี แตใ่นที่สุดก็เลิกกันตอนตั้งครรภ์ได้ 5 เดือน หลังจากนั้นก็ได้คบหากับผู้ชายอีกคนหนึ่งเป็นเวลา 1 ปี 
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และตั้งครรภ์จนถึงเวลา 6 เดือน ก็เลิกกัน เพราะสามีคนนี้ติดการพนัน ท าให้แม่สมใจเป็นผู้ดูแลลูก

ด้วยตัวคนเดียวเรื่อยมา จนหลังจากคลอดลูกได้ไม่นาน ก็มีคนได้แนะน าให้รู้จักกับการใช้ยาเสพติด 

 

เร่ิมใช้ยาเสพติดตอนหลังคลอดลูก มีคนมาขายในชุมชน ช่วงแรกเล่นยาอี ยาปลิ้น 

ยาห่าน ยาโคบาล ราคาเม็ดละบาทสองบาท แต่เราไม่รู้จักมาก่อน ก็ลองใช้ยาเสพติดเพราะ

อยากได้เงิน บางทีเจอแดดเราก็ข้ีเกียจท างาน พอเพื่อนแนะน าว่ากินอันนี้แล้วดี เราก็ลองดู 

เมื่อลองใช้รู้สึกเหมือนเป็นยากล่อมประสาท ท าให้เราไม่เหนื่อย สามารถท างานได้ตลอด 

เจอแดดเจอฝนเจอลมได้ทุกอย่าง แต่กไ็ม่ติดยานะ พอได้ลองแล้วก็เลิกใช้ 

      (สมใจ, สัมภาษณ์: 18 มกราคม 2563) 

 

ชุมชนมีการเปิดโรงงานขับรถพ่วงใหม่ จึงเปิดรับสมัครเด็กคลุมผ้าใบรถพ่วง แม่สมใจก็ได้ไป

สมัครท างาน และท างานหาคุ้ยขยะด้วย จ าพวกเศษผ้าจากรถขยะ ซึ่งภายในโรงงานมีกระติกน้ า

บริการลูกจ้าง พบว่าเป็นน้ าผสมยาบ้า ท าให้แม่สมใจเป็นคนติดยาเสพติด หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็

ท างานเก็บเศษผ้าเพ่ือแลกยาบ้า ช่วงเวลานั้นยาบ้าเม็ดละ 15 บาท หากเสพเองไม่หมด ก็จะแบ่งมา

ขายยาต่อ มีการดองยาเสพติดใส่เครื่องดื่มชูก าลังต่างๆ เช่น M-150 เพราะการเก็บเศษผ้าน าไปแลก

กับยาเสพติด จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของครอบครัวแม่สมใจ อีกทั้งจะใช้ยาเสพติดที่

โรงงานเท่านั้น ท าให้ลูกชายไม่รู้ว่าแม่ของตนเองใช้ยาเสพติด 

 

พอได้กินน้ าผสมยาบ้าตอนนั้น ก็กินยาเสพติดมาตลอด มีดองยาเสพติดใส่เอ็มร้อย 

ถ้ากินไม่หมดก็ขายบ้าง ตอนนั้นท างานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย 

แม่สมใจเล่าว่าการใช้ยาเสพติดไม่ส่งผลต่อร่างกาย ปกติดีทุกอย่าง แต่ถ้าวันไหน

หยุดงานไม่ได้เล่นมันก็จะเหนื่อยเพลีย เพราะเราเล่นทุกวัน จะแบ่งยาบ้าเป็นสี่ส่วน ซึ่งยา

แรงมาก โดยเฉพาะเสพแบบการกิน ท าให้ผลของยาเสพติดแรงกว่าดูดยา ท าให้อยู่ท างาน

ได้ทั้งวันทั้งคืน      

       (สมใจ, สัมภาษณ์: 18 มกราคม 2563) 
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ก่อนเลิกใช้ยาเสพติด แม่สมใจได้ลาออกจากงานคลุมผ้าใบรถพ่วง มาท างานเป็นลูกน้องคัด

แยกขยะ ท างานได้เงินวันละ 500 บาท ด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ ลูกชาย และน้องชายอีก

สองคน ค่าใช้จ่ายจึงไม่เพียงพอ ท าให้เลือกน ายาเสพติดมาขายภายในชุมชน 

 

ท างานนี้ บางครั้งต้องไปเอาของ แบกของขึ้นรถ แยกของ ชั่งของ เป็นงานรับซื้อ

ของตามต่างจังหวัดที่ปทุมธานีบ้าง ดอนเมืองบ้าง จนถึงทุ่มสองทุ่ม แล้วแต่เถ้าแก่จะสั่ง 

บางทีก็ต้องนอนค้าง ไม่ได้กลับบ้าน ท าให้ต้องฝากพ่อแม่เลี้ยงลูก หรือจ้างคนข้างบ้านเลี้ยง

วันละ 200 บาท ทั้งค่าเลี้ยงดูและค่าอาหาร แล้วพ่อก็ป่วยนอนโรงพยาบาลด้วย ค่าจ่าย

เยอะกว่ารายได้ ท าให้เลือกเอายามาขาย 

ตอนตี 4 ก าลังเดินยาอยู่ในชุมชน เจอต ารวจเข้ามาตรวจยาเสพติดพอดี เลยพูด

ไปว่าค้นได้แต่ห้ามยัด ยอมรับว่ากินยาบ้าอยู่ สุดท้ายต ารวจไม่เจอ แต่ก่อนต ารวจจะจับเมื่อ

พบของกลางเท่านั้น ยังไม่มีการตรวจปัสสาวะแบบตอนนี้ ท าให้รอดจากการโดนจับ เพราะ

แม่สมใจจะเสพยาที่โรงงานเท่านั้น ไม่ได้พกมาที่บ้าน 

       (สมใจ, สัมภาษณ์: 18 มกราคม 2563) 

 

หลังจากที่โดนค้นยาเสพติด แม่สมใจได้มาเล่าให้พ่อที่ป่วยอยู่ฟัง ซึ่งพ่อก็บอกว่าให้เลิกใช้ยา

เสพติด เพราะอาจจะมีวันที่พลาดโดนจับ โดยตอนนั้นแม่สมใจก็ไม่สามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้ 

จนกระทั่งพ่อเสียชีวิต จึงจุดธูปสาบานกับศพพ่อว่าจะเลิกยาเสพติด แน่นอนว่าช่วงแรกยังท าใจเลิก

ไม่ได้ เพราะใช้ยาเสพติดมานานกว่าสิบปี ในที่สุดก็สามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้ตอนอายุ 30 กว่าปี 

ตอนนั้นท างานกับเถ้าแก่รายได้วันละ 300 บาท ซึ่งน้อยกว่าปกติมาก หากขายยาเสพติดด้วยก็จะได้

เงิน 500-1,000 บาท แตแ่ม่สมใจก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติดอีก 

 

ตอนที่เลิกยำ นอนอยู่บ้ำนท ำไรไม่ได้อยู่ 4 วัน เพรำะไม่มีแรง จนลูกร้องขอเงิน 

แต่ก็ไม่มีเงินให้ เลยคิดกับตัวเองว่าถ้าอยู่แบบนี้ ได้อดตายทั้งบ้านแน่ จะต้องกลับไปท างาน 
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เพื่อหาเงินมาให้ลูก จึงหันไปเล่นกาแฟ โดยการกินกาแฟผง แล้วอมไว้ในปาก ท าแบบนี้ 7 

วัน ร่างกายก็ฟื้นตัวเป็นปกติ หลังจากนั้นก็หยุดกินกาแฟไปเลย แต่ติดบุหรี่แทนยาเสพติด 

สุดท้ายก็สามารถกลับท างานกับเถ้าแก่ได้เหมือนเดิม ชีวิตตอนนั้นก็ออกไปท ำงำนตอนตี 

4 แล้วท ำงำนหำเงินกลับมำตอนค่ ำมืด เป็นแบบนี้ตลอด 

       (สมใจ, สัมภาษณ์: 18 มกราคม 2563) 

 

 เมื่อเลิกใช้ยาเสพติดได้ ชีวิตของแม่สมใจก็ท างานหาเงินเพ่ือเลี้ยงดูลูกชายทั้งสองคน จน

สามารถมีบ้านเช่าหลังปัจจุบันนี้ได้ ซึ่งลูกชายทั้งสองคนได้เข้าเรียนในโรงเรียนแถวชุมชนกองขยะ 

ในช่วงประถมศึกษาปีที่ 6 วันหนึ่งทราบข่าวจากคุณครูว่าลูกชายคนเล็กขายยาบ้า โดยรับยาบ้ามาจาก

เพ่ือน เนื่องจากในชุมชนก็มียาตัวนี้แพร่ระบาดอยู่แล้ว อีกทั้งเด็กภายในชุมชนก็เข้ าเรียนที่โรงเรียน

เดียวกัน จึงไม่ยากต่อการเข้าสู่วงการยาเสพติด แม้ว่าจะอยู่ในวัยประถมศึกษาก็ตาม กว่าแม่จะทราบ

เรื่องนี้ก็เกือบปี จนเรียนจบประถมศึกษาลูกชายก็ไม่ได้เรียนต่อ ท าให้อยู่ในวงการเสพและขายยาเสพ

ติดต่อไป  

 

ชีวิตของลูกชายคนเล็กคือ ตอนเช้าไปท างาน ตอนเย็นก็สังสรรค์อยู่กับเพื่อน 

เริ่มต้นจากการขายยา พอจบป.6 ก็เริ่มเสพและรับยำจำกเพื่อนๆ ตอนนั้นท ำงำนเทรถ

ขยะในลำน แล้วก็ขำยยำไปด้วย เป็นวงจรชีวิตแบบนี้เรื่อยๆ ตอนที่รู้ก็คิดว่ำเป็นกรง

กรรมกรงเกวียน เพรำะแม่ก็เคยท ำ ถึงแม้ตอนเล่นยาบ้าลูกจะไม่รู้ก็ตาม รู้แค่เล่นบุหรี่ ก็

รู้สึกเสียใจ แต่ไม่ได้ว่าอะไร เพียงแต่ขอว่าให้เลิกซะ ถ้าโดนต ารวจแม่ไม่มีเงินประกันตัว 

คอยพูดจาดีๆกับลูก ให้ความรัก ไม่ดุด่า ถ้ายิ่งดุด่าลูกจะยิ่งท าขึ้นไปอีก เหมือนยิ่งยุก็ยิ่งท า 

แม่ก็ใช้วิธีนี้มาตลอด 

      (สมใจ, สัมภาษณ์: 18 มกราคม 2563) 

 

ประธานชุมชนเป็นผู้เข้ามาพูดคุยและช่วยเหลือกันตลอด ด้วยการพาลูกชายไปท างานที่สวน

ของประธานชุมชนในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ทั้งจับปลาหรือท าสวน 

นับว่าเป็นเด็กกิจกรรมของชุมชนกองขยะมาตั้งแต่เด็ก จนภายหลังทราบว่าลูกชายคนเล็กใช้ยาเสพติด
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และยังไม่สามารถเลิกได้ จึงปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดกับประธานชุมชน โดยเป็นผู้แนะน า

ให้แม่สมใจกับลูกชายคนเล็กที่ก าลังใช้ยาเสพติดไปออกรายการโทรทัศน์ เพ่ือน าเสนอเรื่องราวของแม่

ที่มีลูกเป็นผู้ใช้ยาเสพติด 

 

จนลูกชายอายุประมาณ 17-18 ปี เริ่มมีแฟนแล้ว และตอนนั้นประธานชุมชนพา

ออกไปรายการทีวี เป็นการเล่าเร่ืองชีวิตของแม่ที่มีลูกติด ระหว่างการถ่ายท าลูกชายก็ขอให้

แม่เลิกบุหรี่ (เพราะหลังจากแม่สมใจเลิกยาเสพติดก็ติดบุหรี่แทน) ท าสัญญาว่าถ้าแม่เลิก

บุหรี่ เขาจะเลิกยาด้วย หลังจากนั้นลูกชายก็พยายามหยุดยาเรื่อยๆ แต่มีแอบเล่นบ้าง

นานๆที จนอายุ 21 ปี เขามีลูกสาวคนหนึ่ง เป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้เลิกยาได้ จนถึงตอนนี้

อายุ 26 ปี ก็สามารถเลิกได้ถาวร เพราะมีครอบครัว 

ดีใจนะ ส าหรับคนเป็นแม่ที่ลูกเลิกติดยาได้ แม่ก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เวลาต ารวจ

เข้ามาตรวจในชุมชน ว่าลูกจะไปแอบต ารวจอยู่ตรงไหน กลัวว่าเขาจะโดนต ารวจจับ หาก

ต ารวจเจอตัว ก็มีซ้อมบ้าง เตะบ้าง จนทุกวันนี้ เขาก็ท างานหาเงิน เลี้ยงดูตัวเองกับ

ครอบครัวได้ แล้วเอาเงินมาให้แม่ได้ด้วย อย่างตอนแม่ป่วย เขาก็ดูแลแม่ได้ พอเลิกใช้ยา

เสพติด เขาก็เริ่มห่างจากเพื่อนกลุ่มเดิม และไม่รับยาจากเพื่อนแล้ว 

      (สมใจ, สัมภาษณ์: 18 มกราคม 2563) 

   

5.4 ชีวิตของแม่ใส 

 แม่ใส เป็นผู้หญิงวัย 60 ปี ตัวค่อนข้างเล็ก ผอม มีผมสั้น และผิวคล้ า สวมเสื้อยืดกับกางเกง

ขาสามส่วนสีทึบ แม่ใสเดินควบคู่มากับสามีอายุ 60 ปี รูปร่างสูงใหญ่ ผิวขาวเหลือง สวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้า

อ่อนกับกางเกงทรงกระบอกขายาวสีด า ครอบครัวดั้งเดิมของแม่ใสและสามีอยู่ในชุมชนกองขยะ 

ตั้งแต่พ้ืนที่ไม่เป็นกองขยะ เต็มไปด้วยทุ่งนา ฝ่ายครอบครัวแม่สมใจมีเชื้อสายจีน ประกอบไปด้วยพ่ี

น้องทั้งหมด 6 คน โดยแม่สมใจเป็นคนที่สอง ซึ่งทางครอบครัวได้เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณชุมชนกอง

ขยะปัจจุบัน ท าให้ประกอบอาชีพท านาและท าสวนผัก ชีวิตวัยเด็กก็ได้เข้าศึกษาในโรงเรียน แต่แม่ใส

ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือ จึงสามารถเขียนและอ่านหนังสือได้เท่านั้น แล้วออกมาท างานรับจ้างทั่วไป

แทน เช่น ร้อยมาลัย เก็บดอกมะลิ เลี้ยงควาย แต่แม่ใสไม่ได้ท าอาชีพคุ้ยขยะ เพราะไม่ชอบกลิ่น ส่วน
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สามีเป็นครอบครัวเถ้าแก่ท าโรงงานรีไซเคิลขนาดใหญ่ ได้รับการศึกษาจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียน

ช่างกล แล้วสอบเทียบสายสามัญ ต่อด้วยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง แต่ก็เรียนไม่จบ ด้วยธุรกิจ

ของครอบครัว ท าให้สามีจ าเป็นต้องช่วยครอบครัวท างานเป็นหลัก หลังจากนั้นก็ได้พบรักและแต่งงาน

อยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้ 

 

ครอบครัวแมเ่ป็นลูกหลานเจ้าของที่แถวนี้ แต่เตี่ยก็ขายที่ดินไป เพราะเขาบอกจะ

เอาที่ไปเทขยะ แต่เราก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ แต่ก่อนขยะเยอะกว่านี้อีก เยอะจนปิด

ถนนข้างหน้านี้ เป็นภูเขาสูงเลย จนตอนหลังเขาไถขยะและรื้อไปไว้ข้างหลัง แล้วก็มีตัด

ถนนผ่าน หลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาท างานคุ้ยขยะ และตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยกัน จนตอนนี้

เหลือที่ดินของแม่ใสอยู่ไร่ครึ่ง ไม่ได้ท านาท าสวนแล้ว ปลูกบ้านให้คนอ่ืนเช่า  

     (ใส, สัมภาษณ์: 18 มกราคม 2563) 

 

ชีวิตครอบครัวแม่ใส เมื่ออยู่ร่วมกันกับสามีจนถึงอายุ 30 ปี เพราะไม่สามารถมีลูกด้วยกันได้ 

จึงเริ่มรับเลี้ยงลูกจากญาติพ่ีน้องและบุคคลใกล้เคียงจนเติบโตมาหลายคนแล้ว โดยปัจจุบันก าลังดูแล

ลูกทั้งหมด 4 คน ประกอบไปด้วย ผู้ชาย 3 คน และผู้หญิง 1 คน แม่ใสได้เลี้ยงดูลูกทุกคนด้วยความรัก

และความเต็มใจมาตั้งแต่เป็นทารก จนเติบโตมาได้ถึงทุกวันนี้ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2554 เกิดวิกฤตของ

ครอบครัว เพรำะเหตุกำรณ์น้ ำท่วมกรุงเทพฯ ท ำให้โรงงำนรีไซเคิลของครอบครัวต้องหยุดชะงักลง 

และทุกอย่ำงก็พังทลำยไปพร้อมกับน้ ำในครั้งนั้น สำมีเปลี่ยนแปลงมำประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป 

ส่วนแม่ใสเป็นแม่บ้ำน ส่งผลต่อรำยได้ต่อครอบครัวอย่ำงยิ่ง โดยเฉพาะการรับรู้เรื่องราวว่าลูกชาย

คนหนึ่งวัย 20 ปี ขายยาเสพติด พร้อมโดนต ารวจจับอยู่เรือนจ าบางบอน 
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ภาพที่ 5.4 ตัวอย่างโรงงานภายในชุมชนกองขยะ 

ภาพถ่ายโดย ปรีย์วรา มีมาก บนัทึกภาพเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

เฮีย : เดิมท าโรงงานรีไซเคิลอยู่ในชุมชนกองขยะ รับขยะจากที่นี่แล้วน าไปรีไซเคิล 

รายได้วันละ 10,000 บาท  เลิกท าเพราะไม่มีคนช่วย ก็คือลูกหลานของภรรยา แต่เลี้ยงมา

ก็ติดยาหมด เลยไม่อยากท า กลัวโดนขโมยของไปขายมาซื้อยาเสพติด ขายที 100 – 200 

บาท เพราะเราก็แก่แล้ว แม้ว่างานนั้นจะรายได้ดี จนสามารถเลี้ยงลูกน้องกับลูกๆของ

ตัวเองได้หมด ตอนหลังเร่ิมย้ายไปท าอีกที่หนึ่งไม่ไกลจากชุมชนกองขยะมากนัก แต่อยู่ลึก

พอสมควร ท าให้ผลตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แล้วห่างจากกองขยะด้วย การดูแลก็ไม่ดี โดน

ขโมยของหมด ยิ่งพอมาเจอน้ าท่วมเลยท าไม่ไหว ขยะลอยน้ าหายไปด้วย ส่วนลูกน้องก็ไม่มี

แล้ว เลยเลิกท า 

แม่ใส : วันหนึ่งมีแม่ค้าแถวชุมชนบอกว่ามีต ารวจ 3 คน มาค้นตัวลูกชาย แต่ก็ไม่

เจออะไร ลูกชายจึงเดินเข้าไปใน 7-11 (อยู่ฝั่งตรงข้ามกับชุมชนกองขยะ) ต ารวจก็ค้นตัวอีก

รอบ แล้วก็เจอยาเสพติด ไม่รู้เหมือนกันว่ารับยามาจากใน 7-11 หรือต ารวจยัด แต่ตัวลูก

ชายก็ยอมรับว่าเป็นยาตัวเอง  

ต้องไปเยี่ยมที่เรือนจ ำบำงบอนทุกอำทิตย์ แต่ก็มีช่วงหลังขอห่ำงหน่อย เป็น

อำทิตย์เว้นอำทิตย์ เพรำะไม่ค่อยมีเงิน เวลาเยี่ยมทีเขาก็ขอตัง 400 บาท แล้วเราต้องซื้อ

ของให้เขาอีกด้วย รวมแล้วเยี่ยมครั้งหนึ่งใช้เงินพันหนึ่ง แม่ก็รู้อยู่แล้วว่าชีวิตในคุกมันไม่ดี 

คร้ังแรกที่ไปเยี่ยมบอกกับเขาว่าอย่าร้องนะ ลูกท าผิดก็ต้องรับโทษ โดยเขาก็เงียบเช็ดน้ าตา 

แล้วเขาก็บอกว่าเข็ดแล้ว จะเลิกแล้ว ไม่ยุ่งแล้ว แต่เขาไม่ได้ดูดยา ขายเฉยๆ เหมือนเป็น

เด็กเดินยา สุดท้ายเรำก็เป็นห่วงนะ ไม่อยำกให้เขำเดือดร้อนและล ำบำก เพรำะเลี้ยงมำ

ตั้งแต่เล็กเหมือนลูก แต่เลี้ยงแล้วผิดหวัง เรำก็ว่ำเขำมำกไม่ได้ ด้วยความรักลูก ส่วน
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ครอบครัวแท้ๆของลูกชายก็ยังอยู่ ไม่เคยถามไม่เคยสนใจเลย แถมเล่นการพนันกับยาเสพ

ติด พวกเขาเองก็เอาตัวเองไม่รอด จะเอาลูกกลับไปเลี้ยงก็ไม่ได้หรอก เพราะโดนจับติดคุก

กันหมด แต่เราก็ไม่ให้หรอก แล้วก็เอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็ก แม้เราจะสอนเสมอว่าอย่าไปตรง

นั้นมากไม่ดี มีการพนันกับยาเสพติดเยอะ ยิ่งฝ่ายญาติของลูกชายชอบพาไปดูต้นทางเวลา

พวกเขาเล่นการพนันอีก ทั้งๆที่พ่อแม่ก็ให้เงินและเลี้ยงดูส่งเสียเรียนตลอด บอกว่ำอย่ำ

ไปท ำ คอยเตือนตลอด แต่ก็ท ำไรไม่ได้ เรำก็เสียใจ 

(ใสและเฮีย, สัมภาษณ์: 18 มกราคม 2563) 

 

 เป็นความเจ็บปวดอีกครั้งของแม่ใสกับสามี เมื่อสองวันก่อนที่ผู้ศึกษาจะลงสนาม ลูกชายวัย 

30 ปี กับลูกสาววัย 30 ปี โดนจับคดียาเสพติด เริ่มใช้ยาเสพติดในปี พ.ศ. 2554 เช่นกัน นับว่าเป็น

เหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างมากส าหรับครอบครัวแม่ใส ในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดมากถึง 

3 คน ท าให้แม่ใสก็รับผิดชอบในการเดินทางไปเยี่ยมและค่าใช้จ่ายอีกมากมาย ประกอบกับเป็น

เหตุการณท์ี่เกิดขึ้นไม่นานนัก ลูกสาวกับลูกชายยังคงโดนจับอยู่ในสถานีต ารวจ ขณะสัมภาษณ์บางช่วง

จึงกลายเป็นการปรึกษาปัญหาครอบครัวไปโดยปริยาย สามารถรับรู้ได้ว่าเป็นปัญหาครั้งใหญ่ส าหรับ

ชีวิตของแม่สมใจ 

 

เฮีย : อีกสองคนก็พึ่งโดนจับเมื่อสองวันที่แล้วเอง  

แม่ใส : รู้มาจากพนักงานว่าจะโดนไปอยู่เรือนจ าคนละที่ คนหนึ่งอยู่เรือนจ า

ปทุมธานี ส่วนอีกคนอยู่เรือนจ าบางบอน เนี่ย ยังคิดอยู่เลยว่ำจะท ำยังไงดี เฮียบอกจะขี่

มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆ ถ้ำมีเงินก็ให้ ไม่มีก็อดไปกันบ้ำง เวลำเรำเตือนก็ไม่ฟัง ไม่ท าตาม 

ส่วนพ่อแม่จริงๆของพวกเขาไม่เคยดูแล เงินสลึงหนึ่งก็ไม่ให้ แล้วก็ไม่ไปเยี่ยมลูก ทั้งๆที่แม่

เขาก็ท างานราชการ แล้วเราก็ไม่เคยว่าลูกเลย ให้เงินกินตลอด ทุกคนที่เลี้ยงมาเราก็ออก

เงินหมด อยู่ด้วยกันที่บ้าน ยังไม่รู้จะท ายังไงเลย จะต้องไปเยี่ยมกันยังไง 

เฮีย : จริงๆ ไม่ไหวนะ ถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆเข้า มันไม่ไหว ไม่ต้องท ากินมันแล้ว 

เรำก็คิดหนัก ถ้ำเขำไม่ยอมเลิกยำกันล่ะ เพรำะแม่ใสก็ไม่ได้ท ำงำนด้วย เรำท ำงำนคน

เดียว หำเงินมำก็ลงกับตรงนี้หมด ไม่เหลือเลย 
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แม่ใส : เรำอดอยำกกว่ำพวกนั้นอีก บำงวันก็ต้องอด ไม่มีกิน 

เฮีย : คนติดคุกสบายจะตาย มีข้าวกิน 

แม่ใส : ปกติเราก็ให้เงินเขาทุกวันเลย หาข้าวให้กินอีก เมื่อเช้าไปหาลูกสาวกับลูก

ชายที่สถานีต ารวจ ก็ยังขอเงินอีกคนละ 1,000 บาท แต่ก็ไม่มีให้ มีแค่ 600 บาท ก็ให้แบ่ง

กันไป เพราะเราก็อดๆอยากๆ มีให้แค่นั้น เพราะถ้ามีปัญหาอะไร เราก็ต้องไปเยี่ยมอีก ใช้

เงินอีก ไหนจะค่าน้ ามันรถอีก สงสัยต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปเยี่ยมที่ปทุมธานี ถ้าเหนื่อยก็

แวะจอดข้างทาง ไม่กล้ายืมรถยนต์หลานของประธานชุมชน เราเกรงใจ 

สามี : อาจจะไม่ได้ไปเยี่ยมด้วย 

แม่ใส : ไม่เยี่ยมไม่ได้ เดี๋ยวลูกน้อยใจ เสียใจ ถ้าเยี่ยมก็ต้องเยี่ยมเหมือนกัน

ทั้งหมด 

สามี : เหมือนไม่ได้หรอก 

แม่ใส : ไม่ได้เฮีย ไม่ได้ ล าเอียงไม่ได้  

สามี : ไม่เหมือน เหมือนไม่ได้ เพราะเรือนจ าบางบอนอยู่ใกล้กว่า เราก็ไปเยี่ยมได้

มากกว่า เรือนจ าปทุมธานีมันไกล เราก็ไปเยี่ยมนานๆทีไง 

แม่ใส : แต่ก็ต้องไปเยี่ยม ไม่ได้ๆๆๆ ไม่เยี่ยมไม่ได้หรอก เป็นห่วง 

(ใสและสามี, สัมภาษณ์: 18 มกราคม 2563) 

 

 เป็นบทสนทนาที่แสดงถึงการเผชิญปัญหาของครอบครัวนี้ ความพยายามจัดการกับปัญหาที่

แตกต่างกัน แน่นอนว่าฝ่ายแม่ใสมีความรู้สึกเข้ามาเป็นส่วนส าคัญ ส่วนสามีก็มองอีกมุมหนึ่ง ด้วย

ข้อจ ากัดที่มีด้านสถานะทางการเงินและระยะทางของสถานที่ เข้ามามีส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหา 

ท าให้บ่อยครั้งที่การสัมภาษณ์ เต็มไปด้วยการพูดคุยและปรึกษาหารือกันระหว่างสามีกับภรรยา โดย

เป็นความเห็นที่ไม่ลงรอยกันและยังไม่สามารถตัดสินใจได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ลูกแท้ๆ แต่ก็รับรู้ได้ถึงความ

รัก ความผูกพัน และความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกที่มีในครอบครัวได้ 
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แม่ใส : เขาก็ไม่ได้เลวเกินไป เราก็รักและดูแลกันมาตั้งแต่เล็ก ผูกพัน ทิ้งไม่ลง 

อย่างลูกสาวพ่อแม่ของเขาก็ทิ้งไป ส่วนลูกชายก็พ่อตายและแม่ทิ้งไป พวกเขาต้องอยู่คน

เดียว เราเลยต้องรับเลี้ยง แล้วก็ผูกพัน ดูแลส่งเสียกันมาตลอด   

 เฮีย : ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่เคยคิดไม่เคยนับ เลี้ยงกันมาจนถึงม.3 กว่าจะดันให้

เรียนจบม.3 ทุกคนได้ก็ยากแล้ว โชคดีคุณครูช่วยทุกอย่าง เราก็พยายามให้เขาเรียนสูงๆ 

ยอมเสียเงินสมัครเรียนต่อ เช้าไปส่งเย็นไปรับ พอถึงเวลาเรียนจริง ก็ไม่เอา ไม่ยอมเรียน 

ไปๆมาๆติดคุก แต่คนติดยาก็เลิกไม่ได้หรอก เลิกยาก พอตั้งใจจะเลิก จะไม่ยุ่งกับยาเสพติด

แล้ว สุดท้ายก็อดไม่ได้ กลับไปติดยาเหมือนเดิม พวกนี้ไม่เลิกหรอก ท ายังไงก็ไม่เลิก อย่าง

คนพึ่งออกจากคุกคดียาเสพติดแล้วหลายเดือน ต ารวจก็รู้ สุดท้ายก็มาจับกลับไปเข้าคุก

เหมือนเดิม 

 แม่ใส : อย่างลูกชาย เขาก็เคยไปบวช ศึกษาธรรมะมาแล้ว นิสัยส่วนตัวก็ดี ไม่รู้

เพราะอะไร ถึงหลงผิดได้ ปกติเงินทองก็ไม่เคยขอด้วยนะ มีแต่เราให้ เวลำเรำมีปัญหำ

เรื่องเงิน ก็ต้องทน จะท ายังไงได้ ต้องยอมรับ ไปโวยวายกับใครได้ล่ะ ไม่มีใครช่วยเราได้ 

นอกจากเราจะช่วยตัวเอง แล้วเราก็พยายามบอกให้ลูกๆเลิกยาเสพติดนะ ขนาดต ารวจที่

จับยังบอกเลยว่า ไม่สงสารพ่อแม่บ้างเหรอ ต้องเอาเงินมาใช้จ่ายเรื่องพวกนี้ เพราะเราก็

ไม่ได้ว่าอะไรพวกเขานะ จะพูดไปหรือว่ำไปก็เท่ำนั้น ท ำได้แค่ช้ ำใจ พูดไม่ออก จริงๆ ก็

ควรรู้แก่ใจตัวเอง  

เราก็สงสารเขาเวลาบ่นว่าเหนื่อยตอนท างานกองขยะ เลยต้องช่วยให้เงินค่านม

ลูกของลูกชายอีก ห่วงหลานด้วย เพราะยังเด็ก ไม่กี่ขวบเอง ไม่รู้ว่าโตไปจะเป็นยังไง ทั้งค่า

กิน ค่าเรียน ค่าเสื้อผ้า ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ายาเสพติด และค่าเยี่ยม เราช่วยเหลือหมด 

เพราะเขารู้ว่าพวกเรารัก อย่างเวลาอยากได้ยา ก็จะหงุดหงิด แล้วมาขอตัง แต่อ้างเหตุผล

ว่าจะไปซื้อข้าว ซื้อของกิน ซื้ออะไรเยอะแยะไปหมด พยายามที่จะขอเงินให้ได้ ถ้าเราไม่ให้

ก็ไม่หยุดขอ สุดท้ายเราก็ต้องให้ แม้ว่าเขาจะมีงานท าอย่างรับจ้างทั่วไป ท าให้รายได้เขามี

เยอะกว่าเราอีก แต่ก็เขาก็มีภาระ ทั้งค่าผ้าอ้อมเด็ก นม ขนม ของกิน และยาเสพติด จึงไม่

มีเงินเหลือ เลยต้องให้เงิน พอน้ ามันรถมอเตอรไ์ซค์หมด เราก็เติมให้ เรียกว่าลูกชายท างาน

มีเงินแล้วก็ยังต้องให้เงินอยู่ 

(ใสและสามี, สัมภาษณ์: 18 มกราคม 2563) 
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ทุกวันนี้ก็ยังเป็นห่วงลูกทุกคนที่อยู่ในคุก น้ าเสียงแม่ใสมีความอ่อนไหวและกังวล ดูเปราะบาง

มาก เมื่อต้องเล่าถึงปัญหาที่ก าลังเผชิญ โดยเฉพาะยังไม่สามารถจัดการกับปัญหานี้ได้ ทางครอบครัวก็

รู้จักกับประธานชุมชนเป็นอย่างดี พร้อมทราบข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายแม่ที่มีลูกติดยาและกิจกรรม

ด้านยาเสพติดของชุมชน ซ่ึงแม่ใสก็ไม่ได้เข้าร่วมเครือข่ายและกิจกรรมใดเลย เนื่องจากติดธุระส่วนตัว

และต้องท างาน จึงมีเพียงปรึกษาหารือกับและบอกเล่าสถานการณ์ครอบครัวกับประธานชุมชนเท่านั้น 

 

แม่ใส : เราไม่สามารถบังคับลูกได้ว่าให้มาเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนนะ มันก็

แล้วแต่ความสมัครใจ เขาก็ไม่ค่อยมีเวลามาอบรมในกิจกรรมชุมชน ไม่ชอบมาหาผู้ใหญ่ ไม่

ยอมมา เวลามีงานต่างๆก็ไม่เคยมา เพราะบางครั้งเขาก็ไปช่วยญาติบ้าง ติดธุระของเขาเอง

บ้าง ประธานชุมชนก็มีชวนเข้าเครือข่ายแม่ที่มีลูกติดยา แต่ตัวเราเองก็ไม่ได้มาเข้าร่วม ต่าง

คนต่างท างาน อาศัยดูแลลูกๆด้วยตัวเอง ก็ท าได้แค่อบรม ท าไรมากไม่ได้ เหมือนเลี้ ยงได้

เฉยๆ บอกให้เลิกยาเสพติดนะ มันไม่ดี ลูกสาวก็เฉยๆ ตอบแค่ว่าเลิกแล้ว แต่เด็กติดยามัน

เลิกยาก ค าพูดที่เขาบอกว่าเลิก มันเชื่อไม่ได้ เพราะเขาบอกจะเลิกๆ ถึงเวลาเอาอีกแล้ว 

เพื่อนก็เยอะ พอเพื่อนชวนเสพ ก็เสพด้วย  

สามี : ท าใจอยู่แล้วว่าเขาไม่เลิก ไม่รู้จะพูดยังไงกับเขานะ ไม่รู้จะพูดยังไงกับเขา

จริงๆ ก็เลี้ยงดู ดูแลให้สิ่งที่ดีกับเขาทุกอย่าง ก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับอะไรดีๆไปบ้างแค่นั้น ก็จะ

ท าแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ดูไปว่าอีกหน่อยเขาจะนึกถึงเราบ้าง ไม่แน่ว่าอนาคตถ้า เขามีลูก 

อาจจะท าให้อยากเลิกใช้ยาเสพติดก็ได้ เพราะลูกก็ต้องเรียนอีก ถ้าเขาท าไม่ได้ ก็....ไม่รู้จะ

ท ายังไงเหมือนกัน เคยลองคิดดูแล้ว ก็ไม่รู้จะท ายังไงจริงๆ เราได้พยายามแล้วทุกวิถีทาง  

แม่ใส : เนี่ย....คิดอยู่เลยว่าจะไปเยี่ยมยังไง เนี่ย....คิดหนัก การไปเยี่ยมเขา การ

เข้าไปดูแล พวกเขาก็ดีใจที่พ่อแม่ไปเยี่ยม พอไปถึงเขาก็ร้องไห้ เราก็ปลอบไปว่าไม่ต้อง

ร้องไห้นะ แล้วเขาก็พูดตลอดว่าจะเลิก แต่เราก็คิดนะว่าสุดท้ายก็เหมือนเดิม เพราะยังคง

อยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม คนพวกนี้เลิกยาก ยาเสพติดมันเยอะ พอไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนก็เสพ

อีกแล้ว ซึ่งเรำไม่มีเงินมำกพอที่จะแยกเขำให้ไปอยู่ในสังคมอ่ืน แยกเขำให้พ้นไปจำกยำ

เสพติดไม่ได้ มันก็ต้องอยู่ตามสภาพที่เราให้เขาอยู่แบบนี้ต่อไป อย่างลูกสาวเคยเกือบโดน

ข่มขืนด้วย โชคดีที่มีวินมอเตอร์ไซค์ช่วยไว้ได้ทัน  หรือจะหางานดีๆให้ ยังไม่รู้เลยว่าจะไป

หาจากไหนให้พวกเขา แล้วต้องเลี้ยงหลานอีก เราก็รู้อยู่แก่ใจว่า ถ้ายังท างานแบบนี้อยู่ ก็
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ต้องติดยาเหมือนเดิม เลยไม่ค่อยอยากให้ท าอีกแล้ว ปล่อยให้ไปหาด้วยตัวเอง ถ้าเจอเพื่อน

ที่ดีก็ดีไป  

      (ใสและสามี, สัมภาษณ์: 18 มกราคม 2563) 

 

บางบทสนทนาอาจเป็นใจความซ้ าซ้อน กลับบ่งบอกถึงความรู้สึกเบื้องลึกของแม่ที่ยังคงคิด

ทบทวนเรื่องเดิมซ้ าไปซ้ ามา ยังคงคาอยู่ในใจเสมอ เป็นประโยคที่เต็มไปด้วยความรู้สึก เศร้า เสียใจ 

คิดถึงลูกที่อยู่ในเรือนจ า และคิดหาทางออกให้กับชีวิตตลอดเวลา แม้จะกล่าวว่าหมดหวังให้ลูกเลิกใช้

ยาเสพติด แต่ก็ยังคงมีค าพูดให้ก าลังใจตัวเอง เพ่ือความหวังในภายภาคหน้า เมื่อลูกเติบโตจะสามารถ

เลิกใช้ยาเสพติดได้ด้วยตัวเอง เป็นก าลังใจให้แม่สู้ต่อไป การเก็บข้อมูลของชีวิตแม่ใสมีความแตกต่าง

จากแม่คนอ่ืนอย่างชัดเจน ด้วยสถานการณ์ลูกผู้ใช้ยาเสพติดโดนจับมาไม่ก่ีวัน ท าให้บาดแผลในใจของ

พ่อและแม่บอบช้ า อีกทั้งยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ผู้ศึกษาจึงเปรียบเสมือนบุคคลหนึ่งเข้ามารับ

ฟัง ได้ระบาย ปลดปล่อยความทุกข์ และความในใจที่อัดอ้ันสารพัด ซึ่งผู้ศึกษามีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่ง 

ที่ได้รับโอกาสฟังเรื่องราวชีวิตอันลึกซึ้ง อีกทั้งพ่อและแม่ก็ได้เล่าเรื่องราวอย่างเปิดเผยทุกอย่าง ด้วย

ความเต็มใจ 

 

5.5. ชีวิตของแม่สวย 

 เป็นลูกพ่ีลูกน้องกับแม่สมร ทั้งลักษณะและบุคลิกมีความแตกต่างจากแม่สมรโดยสิ้นเชิง แม่

สวยเป็นผู้หญิงอายุ 56 ปี ลักษณะตัวเล็ก ผอม ผมสั้น และผิวคล้ า สวมใส่เสื้อยืดกับกางเกงขายาว มี

ส าเนียงการพูดออกอีสานชัดเจนและพูดเสียงเบา เหมือนไม่ค่อยมั่นใจมากนัก ชีวิตวัยเด็กของแม่สวย

กับแม่สมรเติบโตที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ท าไร่ท านาอยู่ จนถึงช่วงวัยรุ่นครอบครัวตัดสินใจย้ายเข้ามาหา

งานท าในจังหวัดกรุงเทพฯ เลยได้พบกับสามีและมีลูกด้วยกันคนหนึ่ง หลังจากนั้นสองปี จึงตัดสินใจ

เข้ามาท างานคุ้ยขยะและตั้งถ่ินฐานอยู่ถาวร  

เคยท างานคุ้ยขยะ ส่วนใหญ่จะออกไปคุ้ยขยะตอนกลางคืน เพราะมันไม่ร้อน 

รายได้ก็พอได้อยู่ เพราะเก็บขยะได้วันละ 20 กิโลกรัม ตอนนั้นเขาคิดราคากิโลกรัมละ 7 - 

8 บาท จนถึงช่วงที่มีเถ้ำแก่เข้ำมำประมูลสัมปทำนกองขยะ ท ำให้รำคำรับซื้อแพงขึ้น

เรื่อยๆ เหลือเพียงกิโลกรัมละ 2 บำท โดยแม่สวยจะเก็บพวกขวดพลาสติก เช่น ขวดน้ า 
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ขวดบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆ แต่เดี๋ยวนี้ท ำไม่ไหวแล้ว เหนื่อย ไม่มีคนช่วยยก แบกคนเดียวมัน

หนัก ท ำงำนไม่คุ้ม ท าให้ปวดหลัง ปวดขา เรื่องกลิ่นขยะก็ไม่เป็นไรเลย เพราะความเคย

ชินและการป้องกันตัวเอง อย่างการสวมหน้ากากอนามัย แต่ท างานวันหนึ่งได้ 200 บาท 

เลยเลิกท า  

       (สวย, สัมภาษณ์: 27 มกราคม 2563) 

  
ภาพที่ 5.5 และ 5.6 การคัดแยกขยะใส่เต๋า 

ภาพถ่ายโดย ปรีย์วรา มีมาก บนัทึกภาพเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

หลังจากนั้นก็มีลูกชายและลูกสาวตามล าดับ นับว่าแม่สวยมีลูกทั้งหมด 3 คน มีลูกชายคนโต 

ลูกชายคนกลาง และลูกสาวคนเล็ก ซึ่งสามีของแม่สวยได้เสียชีวิตเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ท าให้แม่สวย

ต้องท างานและเลี้ยงดูครอบครัวคนเดียว จึงมี เพียงลูกสาวคนเล็กคนเดียวที่แม่สวยส่งเรียนหนังสือ 

เพราะลูกชายทั้งสองคนไม่ชอบเรียนหนังสือ ส่วนลูกสาวท างานเก็บเงินเพ่ือศึกษาเล่าเรียนด้วยตนเอง 

จนปัจจุบันใกล้จบการศึกษาคณะบัญชี ระดับปริญญาตรี แต่ลูกชายคนกลางไม่ชอบเรียนหนังสือ และ

เป็นผู้ค้ายาเสพติด  

 

ไม่ค่อยส่งลูกเรียนหนังสือ เพราะพวกเขาไม่ค่อยสนใจเรียน อย่างลูกชายคนโต

เรียนไม่จบ ป.4 มาท างานรับจ้างทั่วไป ขายของเก่า ของมือสอง ส่วนลูกชายคนกลางก็

เรียนจบประถมศึกษา มีแค่ลูกสาวที่ส่งให้เรียนช่วงแรกๆ หลังจากนั้นเขาก็ท างานเกี่ยวกับ

บัญชี ส่งตัวเองเรียน จนตอนนี้ใกล้จบแล้ว ลูกทุกคนก็อยู่บ้านเดียวกันนะ แต่ก็ไม่รู้ว่ำลูก

ชำยคนกลำงเริ่มขำยยำตั้งแต่เมื่อไร และเริ่มเพรำะอะไร รู้ตอนที่โดนต ำรวจจับแล้ว เขา

ก็ขายยานิดๆหน่อยๆ ไม่เยอะ เพราะเด็กวัยรุ่นไง เขาก็เข้าวงการยาเสพติดได้ง่าย โดนจับ

คร้ังแรกโดนจ าคุก 2 ปี ที่เรือนจ าบางบอน เรำก็พยำยำมบอกให้เลิกยุ่งกับยำเสพติด ลูกก็
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บอกตลอดว่ำจะเลิกแล้ว แต่ก็ท ำไม่ได้ หลังจากออกจากเรือนจ าก็โดนจับอีกรอบหนึ่ง 

แล้วรอบสองโทษหนักกว่าเดิม ติดคุกนาน จ าคุก 6 ปี ที่เรือนจ าเดิม แล้วก าลังออกปีหน้า 

ตอนนี้อายุ 28 ปีแล้ว ท ำใจได้แล้ว เฉยๆ ชิน ปล่อยเขำ เพราะเคยโดนจับแล้ว นี่รอบสอง 

เขาอยู่ในเรือนจ าบางบอนก็สบาย มีข้าวกิน  

ปกติไปเยี่ยมเดือนละสองครั้ง ให้เงินลูกไว้ใช้ 1,500 บาท แล้วซื้อของให้ไปใช้อีก 

500 บาท เพราะของในนั้นแพงและต้องซื้อจากเรือนจ าเข้าไปเยี่ยมเท่านั้น ละก็ค่ารถแท็กซี่

ไปกลับ 200 บาท เดือดร้อนเรื่องเงินมาก ช่วงหลังเลยแล้วแต่เงิน ถ้าไม่มีเงินก็ไม่ไปเยี่ยม 

ท างานขายโจ๊กขายข้าวต้มหน้าบ้าน 5 วัน ได้ก าไรวันละ 100 – 200 บาทเอง อีก 2 วัน ก็

รับจ้างซักเสื้อผ้ากับรองเท้าของแมส่มร เศรษฐกิจมันแย่ เงินไม่ค่อยจะมี ค่ำเช่ำบ้ำนเดือน

ละ 3,000 แต่ละเดือนก็แทบไม่มีจ่ำย ยืมคนนู้นคนนี้บ้ำง เขำจะไล่วันไหนก็ยังไม่รู้เลย  

       (สวย, สัมภาษณ์: 1 สิงหาคม 2562) 

  

  

ภาพที่ 5.7 และ 5.8 แม่สวยก าลังนั่งท าความสะอาดเสื้อผ้าและรองเท้า 

ภาพถ่ายโดย ปรีย์วรา มีมาก บนัทึกภาพเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

ทุกครั้งที่พบกันจะเจอแม่สวยนั่งเก้าอ้ีเล็กๆ กับกะละมังที่เต็มไปด้วยรองเท้าขนาดใหญ่ พร้อม

แวดล้อมไปด้วยราวเสื้อผ้าและกองรองเท้า แม่สวยท างานรับจ้างท าความสะอาดเสื้อผ้าและรองเท้ามือ

สองให้กับแม่สมร ตลอดการพูดคุยแม่สวยก็นั่งขัดรองเท้าไปด้วย หลายค าถามแม่สวยมักตอบว่า “ไม่รู้ 

จ าไม่ได้ มันนานแล้ว ก็ไม่ได้รู้สึกอะไร” กลายเป็นข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูลของผู้ศึกษา แม่สวยมีความ

กังวล ลังเล ไม่มั่นใจในการเล่าเรื่องราวชีวิตของตนเอง แม้กระทั่ งเป็นเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมา หรือ

ความรู้สึกต่างๆในชีวิต 
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5.6. ชีวิตของแม่ส้ม 

 ภาพคุณแม่ผมสั้นประบ่าสีด าสนิท รูปร่างเล็ก แต่อวบสมบูรณ์ สวมใส่เสื้อคอกระเช้าสีกรมท่า

กับกางเกงขาบานสีน้ าเงินขนาดสามส่วน มักจะเดินช้าๆ มีอาการตาเข (ปัญหาทางสายตาที่ไม่สามารถ

มองไปในทิศทางเดียวกันได้) น้ าเสียงพูดจานิ่มนวล เป็นภาพลักษณ์ของหญิงสาววัยกลางคน แต่กลับมี

อายุถึง 70 กว่าปีแล้ว วัยเด็กแม่ส้มอาศัยอยู่อ าเภอบางไทร จังหวัดนนทบุรี ประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่

เด็กของแม่ส้มน่ายกย่องและมีเรื่องราวที่พิเศษมาก จนถึงช่วงวัยรุ่นที่เดินทางเข้ามาท างานในกองขยะ 

   

แม่ส้มเกริ่นก่อนเลยว่า จะสัมภาษณ์ชีวิตแม่ตั้งแต่เด็ก จะร้องไห้เอานะ แม่ไม่มีพ่อ

แม่ มีป้าไปรับแม่มาตั้งแต่เด็ก มาอยู่ที่บางไทร จังหวัดนนทบุรี ป้ารับมาแล้วพาไปโกนผม

ไฟเลยนะ แล้วอยู่ด้วยสักพัก น้าสาวก็ขอมาเลี้ยงด้วย แต่ป้าห้ามไว้ บอกว่าเอาไว้ก่อน เผื่อ

มีอะไรเป็นไปแล้วค่อยมารับนะ หลังจากนั้นไม่นานป้าก็เสียชีวิต น้าสาวก็ได้มารับไปอยู่

ด้วยจริงๆ 

ชีวิตตอนเด็กก็ไม่ได้สบายนะ ต้องท างานบ้านทุกอย่าง เลี้ยงควาย 4 ตัว ถางหญ้า 

เช่าท านา ขนขี้ควาย ขนกองฟาง แม่ล ำบำกมำกๆ หนังสือก็ไม่ได้เรียน แล้วท างานแบบนี้

จนโต ไม่ได้เงินด้วย เพราะเขาเป็นคนรับเลี้ยงเรามา จนถึงวันหนึ่งแม่อายุ 15 – 16 ปี ช่วง

วัยรุ่นไง เลยโดนลูกชายของน้าสาวลวนลาม แม่ส้มจึงไม่อยู่ด้วยแล้ว หนีไปอยู่กับลุงเป็น

เวลา 1 ปี แล้วเพื่อนก็ชวนไปบวชชีอยู่ 2 ปี สุดท้ายก็ต้องสึกเพราะลูกสาวของลุงแพ้ท้อง 

ไม่มีคนช่วยลุงท างานเก่ียวข้าว แม่ส้มจึงต้องสึกออกไปอยู่กับลุง 

(ส้ม, สัมภาษณ์: 7 กุมภาพันธ์ 2563) 

 ช่วงวัยรุ่นอายุ 18 ปี มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาสู่ขอแม่ส้ม แต่สามีคนปัจจุบันของแม่ส้มไม่ยอม  

จึงแอบมำฉุดแม่ส้มไปมีอะไรด้วยกัน ด้วยความเป็นผู้หญิงก็ยอมทนอยู่กันไป แม้ว่าจะไม่ได้มีความรัก

เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ตาม จนมีตั้งครรภ์ลูกชายคนแรกด้วยกัน ช่วงแรกสามีเป็นคนขยันท างาน ตัดไม้

ไผ่และต้นไม้ น ามาสร้างกระต๊อบขนาดเล็กอยู่กันริมแหล่งน้ า ต่อมาก็พัฒนาน าไม้มาสร้างโรงเรือน 

ช่วยญาติท านาข้าวอยู่ประมาณ 4 – 5 ไร่ เริ่มเป็นการขยับขยายการท างานและที่อยู่อาศัย ในที่สุดก็

เข้ามาท างานในชุมชนกองขยะแห่งนี้ 
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แม่ก็ย้ายไปอยู่กับสามี สร้ำงบ้ำนเล็กๆ หลังคำเตี้ย ที่หำวัสดุอุปกรณ์แถวนั้นมำ

ท ำกันเอง ตอนนั้นท้องแก่ด้วย ก็ตัดไม้ไผ่ แบกกันมำคนละล ำสองล ำ เวลำนอนก็มดขึ้น

หัวบ้ำง แล้วที่บ้ำนมีหวีเล่มเดียว ก็แบ่งๆกันสำงเอำมดออก แล้วก็ท านากับอาอยู่ 4 – 5 

ไร่ จนถึงคลอดลูกชายมาแล้ว แน่นอนว่าเราไปไหนไม่ได้แล้ว ต้องอยู่กับสามีต่อไป จึงเริ่ม

หางานท า เลยย้ายเข้ามาในกรุงเทพฯ ตอนนั้นก็ล าบาก ต้องท างานคุ้ยขยะและสร้างบ้าน

ในชุมชนกองขยะ หลังจากนั้นไปท างานลูกจ้างโรงงาน มีรายได้ดีมากจนสามารถน าเงินมา

ผ่อนรถพ่วง 6 ล้อได้ เพื่อน ามารับซื้อของเก่าอย่างพลาสติก ขายได้กิโลกรัมละ 50 สตางค์ 

โดยรถพ่วงสามารถบรรจุน้ าหนักขยะได้ 2 – 3 ตัน จึงเป็นรายได้ที่ดีมาก วิธีการ คือ ซื้อ

ขยะบนลาน แล้วน ามาเทไว้ที่บ้าน น ารถทับให้แบน และขนส่งไปยังโรงงานต่างๆ ซึ่งแม่

ท างานเองทั้งหมด ลูกน้องไม่ค่อยดี แม่ต้องแบกของหนัก 70 - 80 กิโลกรัมต่อวัน ขึ้นรถ

พ่วง เพราะแม่อ่านหนังสือไม่ค่อยเป็น ชั่งน้ าหนักก็ไม่ค่อยเป็น เลยใช้แรงงานช่วยสามีแทน 

ล าบากมาก แต่งานนี้ก็ท าให้แม่ส้มกับสามีเกือบผ่อนรถพ่วงนี้หมด 

       (ส้ม, สัมภาษณ์: 7 กุมภาพันธ์ 2563) 

 

ในวันหนึ่งสามีของเธอกลับน าเงินไปเลี้ยงดูผู้หญิงคนอ่ืนทั้งหมด ซึ่งเป็นค่าผ่อนช าระรถพ่วง 6 

ล้อ สุดท้ายรถคันนั้นต้องโดนยึดไป นับจากวันนั้นชีวิตครอบครัวของแม่ส้มได้เปลี่ยนแปลงไปโดย

สิ้นเชิง แล้วพวกเขาก็ได้มีลูกด้วยกันเพ่ิมขึ้นมา คือ ลูกสาวคนกลางและลูกชายคนเล็ก ชีวิตของแม่ส้ม

กลับมามีความล าบากอีกครั้ง ท่ามกลางการอยู่ร่วมอาศัยกับสามีที่นอกใจตนเอง พร้อมท างานหาเงิน

เลี้ยงดูลูกถึง 3 คน แต่แม่ส้มสามารถส่งลูกเรียนหนังสือได้ทุกคน อาจมีความแตกต่างที่ความสามารถ

ของลูกแต่ละคนในการเรียนหนังสือเท่านั้น โดยเฉพาะลูกชายคนเล็กที่ไม่ชอบเรียนหนังสือแล้ว เขาได้

ตัดสินใจก้าวเข้าสู่วงจรยาเสพติดในอายุ 14 – 15 ปี 

    

 ลักษณะนิสัยสามีคือ เป็นคนดุและเอาแต่ใจ แต่เรำก็ทนเพื่อให้ลูกโต ลูกต้องได้

เรียนหนังสือ เพรำะเรำไม่ได้เรียน พอสำมีไปติดผู้หญิงคนอื่น เขำก็ดุด่ำ ตบตี ท ำร้ำย

ร่ำงกำยสำรพัด จนพวกเรำหมดตัว เงินส ำหรับผ่อนรถพ่วงก็เอำไปให้ผู้หญิง แล้วเราก็

อ่านหนังสือไม่ออก พยายามถามตลอดว่าเอาเงินส่งค่ารถไปหรือยัง เขาก็ตอบเสมอว่าส่ง

แล้วๆ จนสุดท้ายรถ 6 ล้อก็ถูกยึดไป เราจึงท างานคุ้ยขยะเพื่อเลี้ยงลูกแทน พยายามบังคับ
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สามีให้สมัครเข้าท างานหลวง เพื่อหารายได้เข้าครอบครัว จนสุดท้ายเขาก็ยอมท า แม้ว่าจะ

น าเงินทั้งหมดให้ผู้หญิงคนอ่ืนก็ตาม ดังนั้นแม่ส้มจึงคิดกับตัวเองไว้ว่า ถ้าลูกได้บวชและ

เกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว “มึงกับกูต้องแยกกัน” 

แม่ก็ท างานคุ้ยขยะส่งลูกเรียนทุกคน สามีไม่ได้ให้เงินเลย ลูกชายคนโตได้เรียนถึง

มัธยม ส่วนลูกสาวคนกลางเขาเป็นคนรักเรียน แม่สามารถให้เงินค่าเทอมเรียนถึงมัธยมแค่

นั้น ต่อมาเขาหาเงินเรียนเอง แต่ก็มีอาช่วยเหลือบ้าง จนเรียนจบปริญญาตรี และลูกชาย

คนเล็กเขาไม่เรียนหนังสือเลย จบแค่ประถมเองมั้ง แล้วอายุ 14 – 15 ปี ส่งให้เรียนหนังสือ

ก็ไม่เรียน มาดมกาว  

ตอนนั้นควำมรู้สึกมันด้ำนชำ ก็เคืองลูก เสียใจ ท ำไมท ำแบบนี้ และยาเสพติด

แถวนี้มันเยอะ เพื่อนฝูงที่ติดยาก็เยอะ เมื่อก่อนซอยนี้ เปิดขายยาเสพติดกันริมถนนเลย มี

แต่เด็กดมกาว หนักเข้าก็ยาเสพติด สาเหตุที่ท าให้ลูกติดยา อาจเพราะพ่อแม่ไม่ค่อยอยู่บ้าน 

ท างานกัน ไม่น่าใช่สาเหตุที่พ่อแม่ทะเลาะกันนะ แม่ไม่ค่อยชอบทะเลาะ สามีจะด่าจะว่า

ยังไง แม่ก็เฉยใส่ เขาชอบชวนทะเลาะ บางทีเราก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน 

(ส้ม, สัมภาษณ์: 7 กุมภาพันธ์ 2563) 

 

 ชีวิตของแม่ส้มต้องอดทนมานานหลายปี จนกระทั่งลูกชายคนโตได้รับการเกณฑ์ทหาร แม่ส้ม

ก็ตัดสินใจแยกจากสามีไปเพียงคนเดียว เพราะลูกโตแล้ว ทุกคนเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ลูกชายคนเล็กก็ติดยา

และอยากอยู่ช่วยงานพ่อ ส่วนลูกสำวคนกลำงไม่อยำกอยู่ด้วยกันแล้ว เลือกออกไปอยู่กับแฟนที่อ่ืน  

แม่ส้มก็ท างานคุ้ยขยะ เพ่ือให้เงินดูแลลูกทุกคนเหมือนเดิม แต่ตัดขาดกับสามีเลย ไม่พูดคุยกันอีก

ต่อไป วันหนึ่งลูกชายคนโตหมดระยะเวลาเกณฑ์ทหาร กลับมาบอกกับแม่ว่าตนเองใช้ยาเสพติด นับว่า

ชีวิตแม่ส้มไม่ประสบความส าเร็จด้านความรัก และลูกชายทั้งสองเป็นผู้ใช้ยาเสพติดอีกด้วย ซึ่งแม่ส้ม

เป็นคนเดียวที่พยายามหาวิธีการให้ลูกชายเลิกใช้ยาเสพติด  

    

พอเลิกกับสามี เขาก็ไปซื้อบ้านร้างหลังหนึ่งอยู่ท้ายซอย ผีดุด้วย ไม่รู้อยู่ได้ยังไง 

เวลาเจอหน้ากันก็ไม่ถูกกันเลยนะ ตอนนั้นเหลือลูกชายคนเล็กคนเดียว เขาก็เคืองเรานะ 

ไม่ยอมมาอยู่ด้วยกัน แต่เขาก็เลือกอยู่กับพ่อ อยากช่วยพ่อท างาน แล้วเขาติดยาอยู่ด้วย 

เราก็พยายามหาวิธีให้เขาเลิกยานะ เลยให้เขาบวชเณร พอสึกแล้วก็พาเขาไปสมัครงาน
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หลวง เขาก็สามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้ ไปสมัครท างานในบริษัท ชีวิตเขาก็ดีมากเลย แม่ก็ดี

ใจ 

ลูกชายคนโตพอติดทหารก็ไปติดยาที่นู่น เขาบอกมียาเยอะแยะ พ่อมันก็ด่าตอนรู้

ว่าลูกชายคนโตติดยา ดีนะเขาพูดรู้เรื่อง แม่ก็คุยว่าเราผิดไหมที่ติดยา แล้วเขาก็ยอมรับผิด 

พ่อจะเตะจะตีสักทีสองที ยังไงพ่อก็ยังเป็นพ่อ แม่ก็เสียใจนะที่เขาเป็นแบบนี้ ขอให้เป็นคร้ัง

สุดท้ายนะ ลูกต้องกลับใจ ต้องสัญญาว่าจะไม่ไปเล่นยาอีก เขาก็รับปากแล้วไม่มีเสพยาอีก

เลย หลังจากนั้นเขาก็ไม่มียุ่งเก่ียวกับยาเสพติดอีกจริงๆ คร้ังนั้นเป็นคร้ังสุดท้าย เขาก็ท าตัว

ดีมาตลอด และบวชเป็นพระ  

  (ส้ม, สัมภาษณ์: 7 กุมภาพันธ์ 2563) 

 

 เมื่อปี พ.ศ. 2561 แม่ส้มอายุประมาณ 70 ปี หลังจากชีวิตของแม่ส้มอยู่คนเดียว ลูกสาวก็

เรียนจบปริญญาตรี ไปอยู่บ้านแฟน มีอาชีพการงาน มีเงินเดือน ลูกชายทั้งสองคนก็เลิกใช้ยาเสพติด มี

ชีวิตเป็นของตนเอง ช่วงชีวิตของแม่ส้มเป็นไปด้วยดีเสมอมา แต่ต้องพบกับปัญหาในชีวิตอีกครั้ง 

ปัญหาทุกอย่างรุมเร้ามาที่แม่ส้ม โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด เมื่อลูกชายคนเล็กวัย 40 ปี ซึ่งมีอาชีพการ

งาน มีเงินเดือน จึงซื้อบ้านแยกจากพ่อแม่ กลับมาใช้ยาเสพติดอีกครั้ง เป็นช่วงจังหวะพอดีกับลูกชาย

คนโตสึกจากการเป็นพระ แม่ส้มต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีมีลูกใช้ยาเสพติด และช่วยลูกชายคนโตหา

งานท าอีกด้วย ส่วนสามีที่โดนผู้หญิงหลอกเอาเงินจนหมด ตลอดระยะเวลา 1 – 2 ปีมานี้ ได้พยายาม

กลับมาขอคืนดกีับแม่ส้มอีกครั้ง  

 

ครั้งแรกที่รู้ว่าลูกชายคนเล็กติดยาไอซ์คือ เขาโดนต ารวจจับ แม่แทบช็อกเลย 

คนท างานมาถึงอายุ 40 ปี แล้วเขาก็เคยติดยาจนเลิกได้แล้วนะ ท ำไมถึงกลับไปติดยำอีก 

แม่ช็อกขี้เยี่ยวแทบแตก งงไปหมดเลย สงสำรลูกด้วยที่โดนจับ แต่แค้นก็แค้น แค้นว่ำ

ท ำไมถึงท ำแบบนี้ เสียใจที่สุด (น้ ำเสียงแม่ส้มเน้นย้ ำประโยคนี้) แต่ก็ต้องท ำใจ แล้วแต่

บุญแต่กรรมแล้ว  

สาเหตุที่เขาติดยาไอซ์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไร เขาอยู่คนละบ้าน เขาโตแล้ว 

ท างานซื้อบ้านอยู่คนเดียว ไม่อยากอยู่กับแม่ อยากเป็นส่วนตัวของเขา อยากอยู่คนเดียว 

พอติดคุกบ้านหลังนั้นก็ให้คนอ่ืนเช่าไป ไม่เคยคิดเลย และไม่รู้มาก่อนด้วย เวลามาหามา
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เยี่ยมเรา เขาก็ปกติดี มากอด มาฟัด มาเล่นกับเรา เราก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้น คนอ่ืนเขา

ก็พูดกันว่า ลูกชายขายยาไอซ์เป็นกิโลกรัมเลย โอ๊ย... ตายละ ถ้ารอบนั้นไม่โดนต ารวจจับไว้ 

ก็คงจะโดนเยอะกว่านี้อีก เพราะโดนจับในขณะที่ของกลางมีน้อย เหมือนเพื่อนมาฝากยา

ไอซ์ไว้กับเขานิดหน่อย เขาต้องไปอยู่เรือนจ าบางบอนเป็นเวลา 2 ปี เราก็ต้องไปเยี่ยมทุก

เดือน มีญาติกับลูกสาวคนกลางคอยช่วยเหลือเรื่องเงินไปเยี่ยม มันก็ต้องใช้เงิน ทั้งค่ารถ 

ค่าซื้อของ แล้วต้องให้เงินไปเยี่ยม ท าแบบนี้เร่ือยๆทุกเดือน  

แล้วตอนนั้นลูกชายคนโตสึกพอดีอีก ลูกชายคนโตบวชนานถึง 23 ปีเลยนะ แล้วก็

สึกออกมา ระหว่างเป็นพระเขาก็ศึกษาจนจบปริญญาโท แต่เขาสักยันต์ที่แขน ท าให้สมัคร

งานที่ไหนก็ไม่มีใครรับ เขาจึงท างานคุ้ยขยะ  

ส่วนสามีจนป่านนี้แล้วยังถูกผู้หญิงหลอกกิน แล้วไม่รู้จะหันไปทางไหน ก็เลยมา

หาเรา แต่เราไม่เอาแล้ว อายุก็มากกันแล้ว ต่างคนต่างอยู่ไป ทีตอนเราท างานไหว ช่วย

ท างานหาเงิน ยังด่าเราแทบตาย แล้วนี่เราท างานไม่ไหวแล้วล่ะ จะเป็นยังไง แต่ก็สามารถ

พูดคุยกันได้เป็นปกติแล้ว 

(ส้ม, สัมภาษณ์: 7 กุมภาพันธ์ 2563) 

 

 ทุกวันนี้ชีวิตของแม่ส้มสบายดี ไม่ได้ล าบากมากนัก ทุกอย่างเรียบร้อย ลูกทุกคนพยายามเป็น

คนดี แม้ว่าจะเป็นห่วงลูกคนเล็กบ้างเล็กน้อย เพราะเขาพ่ึงออกจากเรือนจ ามาได้ไม่ถึงปีเลย แม่ส้ม

พยายามพูดคุยให้ลูกชายคนเล็กเลิกใช้ยาเสพติด และประสบผลส าเร็จ นอกจากนี้ แม่ส้มยังมีปัญหา

ด้านสุขภาพเรื่อยมา ส่งผลต่อการท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันอย่างมาก แม่ส้มยังคงท างานอย่าง

หนักเป็นประจ าทุกวัน แม้ว่าจะอายุ 70 กว่าปีแล้วก็ตาม เป็นอาชีพรับจ้างในชุมชน รายได้วันละ 200 

บาท  

 

แม่ท างานเก่ียวกับของเก่าทุกอย่าง สับท่อ ฟันท่อ ผ่าถุงพลาสติก จะต้องนั่งเก้าอ้ี

เตี้ยๆกับพื้น แล้วสับ ขากับเข่าเลยไม่ไหวแล้ว ขอเลิกท าก่อน รอให้หายดีก่อน แล้วค่อย

กลับไปท า ตอนนี้เลยไม่ได้ท างานมา 10 กว่าวันแล้ว  
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ก็บอกลูกคนเล็กนะว่า ให้เลิกยานะลูกนะ รักอนาคตตัวเองบ้าง แม่ไม่ไหวแล้ว ถ้า

เกิดอะไรขึ้นมา แม่ไม่ไหวแล้วนะลูก ก็พูดด้วยน้ าเสียงอ่อนโยน พูดจาดีๆกับเขา เขาก็บอก

ว่าจะไม่เล่นยาแล้ว ลูกคนนี้เป็นคนขยันมาก พอออกจากเรือนจ าได้ เขาก็กลับไปสมัครงาน

บริษัท แล้วท างานเก็บขยะเสริมด้วย ออกจากบ้านไปท างานตั้งแต่ตี 5 แล้วเลิกท างาน

บริษัทตอน 5 โมงเย็น เสร็จแล้วก็ออกไปรับจ้างเก็บขยะอีกวันละ 300 บาท ท างานจนตัว

ผอมแห้ง จนเราต้องถามเขาว่าแอบเล่นยาไหม เขาก็ตอบว่า โห แม่  ผมรู้แล้ว ไม่เล่นแล้ว 

แม่มาพูดอะไรเนี่ย เราก็สบายใจ ช่วงหลังบริษัทเขาเข้มงวดขึ้น ก็ไม่ไหวแล้ว ถึงบ้าน 3 – 4 

ทุ่ม กว่าจะได้นอน แล้วตื่นเช้าออกไปท างานอีกละ มันก็ไม่ไหว เลยไม่ท างานเก็บขยะแล้ว 

เขาเป็นคนขยันแต่มันก็หนักเกินไป ทุกวันนี้ชีวิตแม่ก็เป็นแบบนี้ไปเร่ือยๆ มันก็มีความสุขดี 

       (ส้ม, สัมภาษณ์: 7 กุมภาพันธ์ 2563) 

 

ภาพที่ 5.9 ตัวอย่างคุณลุงคนหนึ่งก าลงันั่งสับท่อ 

ภาพถ่ายโดย ปรีย์วรา มีมาก บนัทึกภาพเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

 

5.7. ชีวิตของแม่สำย 

 บ้านของแม่สายดูภายนอกเหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวที่ท ามาจากวัสดุทั่วไปอย่างไม้และสังกะสี 

ข้างบ้านฝั่งริมถนนเต็มไปด้วยกองขยะถุงพลาสติกขนาดใหญ่มาก จนเกือบเทียบเท่ากับขนาดของบ้าน 

ข้างกองขยะมีทางเดินเล็กๆ แคบและมืด เมื่อเดินเข้าไปจะเห็นประตูไม้อยู่ทางขวา ข้างในมีความมืด

และมีสิ่งของสารพัด ที่เห็นได้ชัดคือพ้ืนที่ครัวขนาดใหญ่ แล้วมีผู้หญิงวัยกลางคนหนึ่งผมยาวออกมา
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ต้อนรับและเชิญเข้าบ้าน โดยเดินน าเข้าไปประตูของบ้านข้างใน เป็นประตูกระจกที่มีม่านกั้นไว้ พ้ืนที่

ข้างในนี้แตกต่างจากสภาพภายนอกโดยสิ้นเชิง มีเฟอร์นิเจอร์ครบครัน ชั้นวางโทรทัศน์ เก้าอ้ีรับแขก 

เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์จอขนาดใหญ่ และโต๊ะหมู่บูชาขนาดใหญ่ ซึ่งยังมีห้องอ่ืนๆอีกด้วย เมื่อได้

พูดคุยกันทราบว่าครอบครัวแม่สายอาศัยอยู่บริเวณนี้ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย แต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนน

ใหญ่ ในอดีตพ้ืนที่ตรงนั้นเป็นชุมชนขนาดเล็ก  

 

ภาพที่ 5.10 ทางเข้าบา้นแม่สาย 

ภาพถ่ายโดย ปรีย์วรา มีมาก บนัทึกภาพเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

ครอบครัวมีพ่ีน้อง 13 คน แม่สายเป็นลูกคนที่ 5 แม่สายเป็นผู้หญิงอายุ 58 ปี รูปร่างสูงใหญ่ 

ผิวเข้ม หน้าตาดุดัน สวมใส่เสื้อคอกระเช้ากับผ้าถุง น้ าเสียงทุ้มแหบแห้ง  ท่าทางเป็นคนจริงจังและ

เข้มแข็ง ชีวิตลูกทุกคนท างานตั้งแต่เด็ก แม่สายไม่ได้เรียนหนังสือ แต่ก็มีบางคนได้เรียนบ้างจนถึงชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 - 4 เท่านั้น ส่วนใหญ่จะท างานเพ่ือช่วยเหลือเรื่องเงินของครอบครัว พ่อแม่เป็น

งานรับจ้างทั่วไป ขุดดิน แบกดินขึ้นรถ อย่างลูกชายคนโตก็ไปช่วยงานพ่อแม่แบกดินเหมือนกัน ส่วน

แม่สายก็อยู่บ้านเลี้ยงน้อง ช่วยเหลือครอบครัวท างาน ยิ่งเติบโตมากข้ึน ก็ยิ่งท างานหนักข้ึนเรื่อยๆ พอ

เข้าสู่ช่วงวัยรุ่น อายุ 17 ปี ก็มีแฟน แล้วมีลูกด้วยกัน 2 คน ตอนอายุ 18 -19 ปี เป็นผู้หญิงคนโตกับ

ผู้ชายคนเล็ก จนกระทั่งเจ้าของขายที่ดินบริเวณนี้ ท าให้ครอบครัวต้องย้ายเข้ามาตั้งถ่ินฐานในกองขยะ 

ในปี พ.ศ. 2528 แล้วพ่อแม่ก็เสียชีวิตพอดี ตอนนั้นอายุของแม่สายประมาณ 30 กว่าปีแล้ว  

  

 ตอนเด็กก็ท าอะไรมากไม่ได้ รับจ้างทั่วไปเท่าที่ท าได้ สมัยก่อนที่ฝั่งตรงข้ามเป็น

สวนเต็มไปหมด สวนผักบ้างอะไรบ้าง เราเลยตอนกลางวันก็รับจ้างท าสวนผัก ตอน
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กลางคืนก็เก็บดอกมะลิ ดอกรักบ้าง รับจ้างถอนผัก ก็รับจ้างไปวันๆตามประสาเด็กๆ พอ

เข้าช่วงวัยรุ่นก็ท างานเหมือนเดิม พอเจ้าของที่เดิมเขาขายที่ เราก็หาที่อยู่ใหม่ เลยย้ายเข้า

มาฝั่งชุมชนกองขยะ ก็ยังท างานรับจ้างเหมือนเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร แล้วมาสร้าง

บ้านอยู่ที่ตรงนี้เลย แต่ก่อนที่ดินตรงนี้ไม่มีอะไรเลย นี่สร้างบ้านเหนือน้ าด้วย แล้วทางเข้า

บ้านก็เป็นสะพานไม้เล็กๆ  

ตอนอายุ 30 – 40 กว่าปี เราท ำงำนหนักจนลูกไม่เข้ำใจ บอกว่ำพ่อแม่ทิ้ง ไม่

ดูแล ตอนหลังสามีก็มาเสียชีวิตตอน พ.ศ. 2542 เราเลยต้องเลี้ยงลูกคนเดียว ก็ท ำงำน

หนักทั้งวัน เพรำะกลัวเป็นหนี้ มันแพงมำก ร้อยละ 20 เลยนะ ตอนกลางวันก็ท างาน

กทม. ตอนกลางคืนก็คุ้ยขยะขาย แล้วก็รับจ้างทั่วไป อย่างซักเสื่อน้ ามัน ท างานหนักมาก 

ท าทุกอย่าง เพื่อให้มีเงิน ชีวิตประจ าวันเป็นแบบนี้เร่ือยๆ เพราะต้องส่งลูกเรียนทั้งสองคน 

แต่เขาก็เรียนถึงแค่ ม.3 จะเรียนต่อ ปวช. ปวส. ได้ 2 ปี ลูกก็ไม่เคยไปเที่ยวไหน เขาย้ายที่

เรียน แล้วลูกไปไม่ถูก เลยลาออกมา แม่สายบอกว่ารายได้ขึ้นอยู่กับความขยัน ท างานทั้ง

วันทั้งคืน กลางวันก็ท างานหลวง กลางคืนก็คุ้ยขยะ ออกจากกองขยะมาตอนตี 4 ได้นอน

พักเดียว 8 โมงเช้าก็ต้องตื่นไปท างานกทม. ท ากับข้าวไปกินที่ท างานด้วย เราประหยัด เขา

ให้กลับเร็วได้ ท างาน 2 รอบ เสร็จประมาณเที่ยงก็กลับแล้ว เลยท างานเสริมได้เยอะ ท าถึง 

1 – 2 ทุ่ม ท าได้มากหรือได้น้อย ก็ต้องท างาน แต่สุดท้ายก็เป็นหนี้อยู่ดี เพราะเราท างาน

คนเดียว หมุนเงินไม่ทัน มีลูก 2 คน ก็ต้องเรียนหนังสือ พี่น้องอีก แม้ว่าช่วงนั้นท างานเสริม

ได้ 1,000 กว่าบาท ยังไม่รวมเงินเดือนนะ  

(สาย, สัมภาษณ์: 7 กุมภาพันธ์ 2563)    

 

ปี พ.ศ. 2537 ท างานกับกทม. เป็นงานกวาดถนน โดยเป็นช่วงที่สามีเสียชีวิตไป แม่สายจึง

ท างานหนักขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือดูแลลูกและครอบครัว เพราะต้องการให้ลูกทั้งสองคนได้เรียนหนังสือจนถึง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และพยายามส่งพวกเขาเรียนต่อชั้นปวช. ด้วยความที่ลูกไม่เคยได้ออกไปข้าง

นอก ท าให้ไปโรงเรียนไม่เป็น จึงลาออกจากโรงเรียนในวัย 13 – 14 ปี และสุดท้ายลูกสองคนก็ลองใช้

ยาเสพติดเพราะเพ่ือนและสภาพแวดล้อมในชุมชน ซึ่งแม่สายก็เลิกท างานคุ้ยขยะ เพราะราคารับซื้อ

ขยะลดลง ที่ท างานกทม.เริ่มให้ลงชื่อเข้าและออกเวลาท างานแล้ว จึงไม่สามารถออกมาก่อนเวลาเลิก

งานเพ่ือท างานเสริมได้ กำรท ำงำนอยู่กับขยะส่งผลต่อสุขภำพบ้ำง เพรำะกองขยะมีกลิ่นเหม็นและ

อันตรำย แต่ใช้สมุนไพรอย่างใบหม่อนในการรักษาร่างกาย โดยปลูกไว้หน้าบ้าน เพ่ือเอามาต้ม
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รับประทานเป็นประจ าทุกวัน ส าหรับรักษาโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และอาการ

ปวดหัวเข่า แม่สายไม่ค่อยเข้ารับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันมากนัก อีกทั้งคนในชุมชนกองขยะไม่

ค่อยมีคนท าอาชีพคุ้ยขยะแล้ว เพราะราคารับซื้อขยะลดลง จากกิโลกรัมละ 7 – 8บาท ก็เหลือเพียง

กิโลกรัมละ 1 บาท และค่าจ้างท างานก็ถูกลงมาก  

 

ทั้งลูกสาวและลูกชายวัย 13 - 14 ปี หลวมตัวไปลองยาเสพติดจากเด็กแถวนี้ 

ตอนนั้นพึ่งจบม.3 แล้วก็ไม่ได้ท างาน ก็เลยท าตามเพื่อน แล้วเราก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเขา

เท่าไร ลูกชายเริ่มจากดมกาว แล้วเหมือนมีคนฝากยาเอาไว้ เดี๋ยวจะมีคนมารับ เขาไม่ได้

ตั้งใจจะใช้ยา ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้เล่าอะไรให้แม่ฟังนะ แม่แอบจับตาดูลูกตัวเองว่าใครมาหา

ลูกเราบ้าง ก็เลยรู้ว่าเหมือนเพื่อนเขาฝากยาไว้เฉยๆ พอไปถามลูก เขาก็ปฏิเสธว่าผมไม่ได้

ท าอะไรนี่ เขาเอามาฝากไว้เฉยๆ แล้วก็ให้เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆ 10 – 20 บาทแค่นั้น 

ฝากไว้ประมาณเม็ดหนึ่งหรือคร่ึงเม็ด แล้วนานๆท าคร้ังหนึ่ง อย่างเดือนละคร้ังสองครั้งแบบ

นี้ จะมีคนมาหาและรับยาไป ท าต่อเนื่องจนกระทั่งอายุ 15 – 16 ปี วันหนึ่งต ารวจก็มาเจอ

พอดแีละโดนจับไป โดยแม่ก็ไม่ประกันตัว ไม่ท ำอะไรทั้งสิ้น ในเมื่อเรำเตือนแล้วไม่เชื่อ ก็

โดนจับไป ไม่ท ำอะไรทั้งนั้น ไม่ยอมเสียเงินให้กับเรื่องอะไรพวกนี้หรอก ลูกท ำผิดก็ให้

เขำจับไป ท ำอะไรก็รู้แก่ใจดี เรำพร้อมตัดถ้ำลูกยังไปทำงนี้อยู่ ยังยุ่งกับยำเสพติดอยู่ ถ้ำ

เลี้ยงให้ดีไม่ได้ก็ไม่เลี้ยง (น้ าเสียงแม่มีความแข็งกระด้าง และไม่สบสายตาผู้ศึกษา ตลอด

การพูดคุยถึงเร่ืองราวเก่ียวกับการใช้ยาเสพติดภายในครอบครัว)  

ส่วนของลูกสาวก็คงเล่นยาบ้างไม่เล่นบ้าง แต่ต ารวจมาเจอเหมือนกัน เพราะ

จังหวะที่ต ารวจมา ตอนนั้นลูกสาวอยู่กับเพื่อนพอดี แล้วมีของกลางอยู่ด้วย ส่วนลูกก็รับผิด

ของเขาเอง พอรับผิดแล้วคดีความมันก็ง่าย รับไปก็สิ้นเร่ืองสิ้นราวกันไป จะได้จบๆ ต ารวจ

ก็จ้องจะเอาเงินเรา มัวแต่ยึกยัก ถ้ายิ่งขึ้นศาลมันก็นานอีก รับผิดไป จะได้ตัดสินกันไปเลยกี่

ปีก็ว่ากันไป 10 – 20 ปี ก็ช่างมัน แต่นี่เขาไม่ได้โดนขนาดนั้น ได้รับลดโทษมา เพราะความ

ประพฤติดี ท าให้ลูกสองคนโดนจ าคุกปีกว่าๆ ที่เรือนจ าบางบอน  

(สาย, สัมภาษณ์: 7 กุมภาพันธ์ 2563)    
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 ส่วนตัวแม่สายไม่ชื่นชอบยาเสพติดเลย แล้วอยู่ในชุมชนนี้ก็เห็นชีวิตคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพ

ติดทุกอย่าง อย่างการใช้ยาเสพติดทั้งครอบครัว พ่อแม่ลูก ซึ่งพยายามให้ลูกเลิกใช้ยาเสพติด แต่พ่อแม่

ยังเลิกไม่ได้เลย แล้วลูกจะเลิกใช้ยาเสพติดได้อย่างไร โดยเฉพาะแม่สายเองไม่เคยใช้และเกลียดที่สุด 

เป็นประโยคที่แม่สายพูดด้วยอารมณ์ที่รุนแรง บ่งบอกถึงความเกลียดชังที่มีต่อยาเสพติด และแม่สาย

เป็นคนที่มีน้ าเสียงแข็งกระด้างและค่อนข้างแหบ จึงสัมผัสได้ถึงอารมณ์ที่รุนแรงเมื่อพูดถึงยาเสพติด

และช่วงเวลาที่ลูกใช้ยาเสพติดอย่างชัดเจน สุดท้ายแม่สายก็ให้โอกาสลูก ให้พวกเขาแก้ตัว เลิกใช้ยา

เสพติด 

 

เราไม่ได้ร้องไห้หรือเสียใจอะไร ก็เข้าใจลูกเพราะรู้ว่าเราต้องท างาน เราเลี้ยงไม่ได้ 

ก็ต้องฝากคนอ่ืนเลี้ยง ถ้าไม่เป็นแบบนั้นก็ต้องเป็นห่วงลูกตลอดเวลา เราต้องท างานหาเงิน 

ทิ้งงานไม่ได้ ก็ต้องยอมรับว่าลูกเราเป็นแบบนี้ มันเกิดขึ้นไปแล้ว ยังไงต้องไปเยี่ยมเขาที่

เรือนจ าบางบอน เดี๋ยวเขาคิดว่าเราทิ้งเขา ก็ต้องไปดูแล เวลาไปเยี่ยมลูกอาทิตย์ละครั้ง 

เดือนละ 4 คร้ัง แล้วแต่ละครั้งค่าใช้จ่าย 3,000 – 4,000 บาท เพราะสองคนไง ค่าใช้จ่าย

เลยเยอะ เป็นค่าแท็กซี่เดินทางไปเรือนจ า ค่ากิน ค่าเสื้อผ้า ชุดที่ใส่ในคุกเราต้องเสียเงินตัด

ให้เขานะ แพงมาก 1500 – 2000 บาท ก็ยังไม่พอเลย ลูกสองคน แล้วตัดบ่อยมาก 3 – 4 

เดือน ตัดครั้งหนึ่ง ถ้าซื้อเสื้อผ้าของเก่าจากคนอ่ืนราคา 300 – 400 บาท บางทีคนรวย เขา

มีตัง เขาก็ตัดบ่อยได้ อย่างเราก็ซื้อต่อจากเขาบ้าง  

ในเรือนจ าก็มีรับจ้างซักผ้าในนั้น มีสอนหนังสือและให้ความรู้เรื่องต่างๆ อย่างตัด

เย็บเสื้อผ้า ตัดผม แต่ไม่ได้เงินนะ ถือว่าได้ความรู้แทน มันก็ดีไปอย่างหนึ่ง ส่วนเราก็ท างาน

ปกติ พอถึงเวลาก็ไปเยี่ยม ตอนไปเยี่ยมก็ไม่ได้คุยอะไร เอาของไปเยี่ยม ให้เขากินๆแล้วก็

จบไป ไม่คุยอะไรทั้งนั้น (แสดงถึงความโกรธและเกลียดยาเสพติดอย่างแท้จริง แม้กระทั่ง

ลูกตนเอง เลือกทางเดินผิดพลาดใช้ยาเสพติดเพียงคร้ังเดียวก็ตาม) ข้างในเรือนจ ามีอาชีพ

ให้ท าด้วย ลูกก็บอกไม่เอาแล้ว ไม่ท าแล้ว เราก็ตอบไปว่าไม่ต้องพูดหรอก ท าให้เห็นก่อน 

อย่ามาพูด รอให้ถึงเวลาออกจากเรือนจ าก่อน แล้วค่อยท าให้ดู 

หลังจากลูกออกจากเรือนจ า เขาก็บอกทันทีเลยว่าจะเลิกยาเสพติด ไม่ยุ่งแล้ว ไม่

เอาอีกแล้ว เพราะให้โอกำสลูกคร้ังเดียว คร้ังที่สองไม่มีอีกต่อไป ส่วนตัวแม่สายเป็นคนดุ

ด้วย จริงจัง ไม่ได้จัดการลูกเรื่องยาเสพติดเลย แค่พูดกับเขาอย่างเดียวว่าถ้ารักดีก็ต้องเลิก 

ถ้ารักชั่วก็ท าต่อไป แล้วเขาก็เลิก เราไม่เคยใช้ความรุนแรงใส่ลูก แม่ก็เคยเข้าอบรมยาเสพ
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ติดกับชุมชนนะ ท าแค่นั่งคุยเฉยๆ ส่วนตัวไม่ชอบเรื่องยาเสพติดอยู่แล้ว เลยไม่จ าเป็น

จะต้องอบรมอะไร ไม่อยากให้ครอบครัวยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแน่นอน แต่สุดท้ายมันห้าม

กันไม่ได้หรอก บางครอบครัวลูกก็ท าตามพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่เลิกไม่ได้ ลูกจะเลิกได้ยังไง ยิ่งแม่

สายไม่เคยใช้และเกลียดที่สุด เกลียดชนิดที่ว่าไม่ชอบเลยเกลียดยันต ารวจ แต่ก่อนขายยา

กันริมถนนในซอยนี้เลย แล้วแม่เคยถามคนขายยาว่า ขายยาแบบนี้ไม่กลัวต ารวจจับเหรอ 

เด็กคนนั้นก็ตอบว่า เขาเอายามาให้หนูขาย แต่แม่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า เด็กคนนั้นขายยา

ม้า แต่ก่อน 300 – 400 บาท แต่เดี๋ยวนี้ถูกแล้ว 1 – 2 บาท ก็ซื้อได้ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเด็กติด

ยาแล้ว ขายยาริมถนนก็ไม่มี เพราะประธานชุมชนพาคนเข้ามาจัดการปราบปรามหมดแล้ว 

แต่เด็กเดินยานี่ไม่รู้  

(สาย, สัมภาษณ์: 7 กุมภาพันธ์ 2563)   

  

แม่สายเป็นแม่คนหนึ่งที่แสดงออกชัดเจนมากถึงความไม่ชอบและเกลียดยาเสพติดอย่าง

รุนแรง แม้กระทั่งการพูดถึงเรื่องราวขณะที่ลูกตนเองใช้ยาเสพติด น้ าเสียงและท่าทางมีความแข็ง

กระด้าง ไม่สบสายตา จ้องมองไปทางอ่ืน รวมถึงการพูดถึงการใช้ยาเสพติดในครอบครัวอ่ืน แม้ว่าจะมี

น้ าเสียงและท่าทางดีขึ้น โดยเฉพาะความคิดเห็นที่มีต่อการใช้ยาเสพติดภายในชุมชน มองว่าสาเหตุ

หลักคือ ครอบครัวและสภาพแวดล้อม เช่น ลูกตนเองใช้ยาเสพติดถึง 2 คน เพราะปัจจันด้าน

สภาพแวดล้อมในชุมชนกองขยะ การเลี้ยงดูลูกของตนเอง และการเลือกทางเดินชีวิตของลูกทั้งสองคน 

อย่างไรก็ตาม เรื่องราวทั้งหมดได้ผ่านพ้นไปจากชีวิตของแม่สายแล้ว ทุกวันนี้ชีวิตมีความสุขดี ตื่นเช้า

ไปท างาน บ่าย 2 โมง ก็กลับบ้านมาพักผ่อน ท าอาหารกิน แต่เศรษฐกิจประเทศไทยไม่ดี ส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตของแม่สายและผู้คนในชุมชนกองขยะเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ชีวิตประจ าวันของแม่

สายก็เป็นไปอย่างสงบสุข 

 

เด็กแถวนี้ติดยากันเยอะ เขาก็รวมกลุ่มกัน เล่นด้วยกัน แล้วก็มองว่าเพื่อนมีส่วน

ท าให้ลูกใช้ยาเสพติด เพราะลูกเราหายาอะไรพวกนี้ไม่เป็น แล้วไม่รู้จักใคร มาอยู่ที่นี่ก็ไม่มี

ใคร เวลามีคนมาขอเป็นเพื่อน ก็มาถามแม่ก่อนว่าคบได้ไหม เราก็ให้ เราก็ไม่ได้ดีเด่นมา

จากไหน มาขอเป็นเพื่อนก็เป็นไป แต่ลูกเราก็ไม่ดีเองด้วย คบกับเพื่อนก็พากันไปไหนต่อ

ไหน บางทีก็โดนหลอกไปเที่ยว ลูกเราก็ไม่เคยออกไปไหนไกล เพื่อนก็พาไปเที่ยวดูหนัง 
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งานวัดต่างๆ ปกติลูกก็เป็นเด็กดี ไม่เคยเถียงพ่อแม่ เวลาเราไปตามกลับบ้านก็กลับ แต่สัก

พักก็ออกไปอีกแล้ว แต่เร่ืองเพื่อนก็ไม่เป็นสาเหตุทั้งหมด ลูกเราก็ตัดสินใจเลือกท าเองด้วย 

ทั้งสองคนเป็นคนดื้อเงียบ แม่ก็พูดไปเถอะ สอนให้ตาย แต่ลูกก็ไม่เถียง ไม่ว่า ไม่พูด ไม่

ร้องไห้ อย่างตอนโดนจับลูกก็ไม่ร้องไม่อะไรเลย แม่คิดว่าตามประสาเด็ก จะไปรู้สึกอะไร 

ติดคุกไปก็มีเพื่อน เผลอไปไม่นานก็ปีหนึ่งแล้ว จะนานอะไร 

ชีวิตตอนนี้ดีทุกอย่างแล้ว เพราะท างานหาเงินกินคนเดียว ลูกก็ท ากินของเขา 

รับผิดชอบของเขาเอง พอออกมาจากเรือนจ าก็ท างานโรงงานอยู่สักพักหนึ่ง แล้วสมัครงาน

หลวงกันทั้งคู่ (กทม.) ลูกก็อยู่บ้านใกล้กัน ปกติป้าอยู่คนเดียว หนึ่งทุ่มก็นอนแล้ว ตื่นตี 3 

ไปท างานเก็บขยะกับกทม. แต่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลย คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีงานท า 

อำชีพคุ้ยขยะเขำก็เลิกท ำกันหมดแล้ว ถูกบีบรำคำรับซื้อขยะให้ลดลง ตอนนี้แย่มำก 

รำคำของเก่ำก็แย่มำก ยังดีเราแก่แล้ว เลยไม่ได้ท ามานานแล้ว แล้วรายได้งานรับจ้างทั่วไป

ก็ราคาถูกอีก 

ส่วนเรามีงานประจ า อาศัยว่าถ้าขยันท างานก็จะได้เลื่อนงานเลื่อนเงินเดือนเร็ว 

ได้ปีละ 200 บาท ถ้าขี้เกียจเงินเดือนก็อยู่แค่ 4,000 – 5,000 บาท เราต้องขยันท างาน 

เงินเดือนจะได้ขึ้น จะได้ประจ างาน แต่เดี๋ยวนี้อะไรก็ไม่ดีสักอย่าง เศรษฐกิจไม่ดี ท าอะไรก็

ไม่ดี เราก็ท างานจนกว่าจะปลดเกษียณ ฐานะเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไร อาศัยว่ากินประหยัด ใช้

เงินประหยัด แล้วก็ไม่ต้องส่งเงินให้ลูกแล้ว ตอนนี้ท างานได้แค่ไหนก็กินแค่นั้น แล้วลูกสอง

คนก็ท างานที่กทม. ต่างคนต่างรับผิดชอบครอบครัวใครครอบครัวมัน พอมีเงินเหลือหน่อย 

เราก็ท าบุญท าทานมั่ง ไปวัดบ้าง ก็สบายใจดี ไม่มีอะไรเคร่งเครียด อย่างครอบครัวลูกชาย

ก็มีลูก 3 คน ส่วนลูกสาวก็มีลูก 2 คน เขาก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวเขาได้ ซื้อบ้านกันอยู่

คนละหลัง ลูกชายนี่อยู่บ้านตรงข้าม ส่วนลูกสาวซื้อบ้านตึกอยู่ข้างในไปอีก มีความสุขดี แต่

เราไม่อยากอยู่กับลูก เพราะบ้านแคบ ไม่ชอบ มันเล็กเกิน อยู่บ้านนี้คนเดียวก็สบายดี  

     (สาย, สัมภาษณ:์ 7 กุมภาพันธ์ 2563) 

 

 ทั้งหมดนี้ เป็นชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดจ านวน 7 คน เพ่ือท าให้เห็นภาพของ พ้ืนฐาน

ชีวิตของแม่ การเข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนกองขยะ การท างาน การแต่งงานมีครอบครัว มีลูก ไปจนถึง

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาชีวิตของแม่ โดยเฉพาะการมีลูกเป็นผู้ใช้ยาเสพติด ไม่ว่าลูกผู้ใช้ยา

เสพติดจะสามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้แล้วหรือไม่ก็ตาม ในทุกช่วงเวลาชีวิตของแม่เต็มไปด้วยอารมณ์
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ทุกข์ อันก่อให้เกิดความคิดด้านลบภายในจิตใจตนเอง น าไปสู่การศึกษาวิเคราะห์ชีวิต ความคิด และ

ความทุกข์ของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนกองขยะ 
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บทที่ 6 

วิเครำะห์และสรุปผลกำรศึกษำ 

 

 เนื้อความในบทนี้มุ่งท าความเข้าใจเรื่องราวของชีวิต ความคิด และความทุกข์ของแม่ผู้ดูแล

ผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนกองขยะ จ านวน 7 คน แบ่งเป็นประเด็นความคิดของแม่ที่มีต่อตนเองและสิ่ง

รอบข้าง ทั้งสภาพแวดล้อม สังคม รวมถึงผู้คนที่ใกล้ชิดภายในชุมชนกองขยะ ผ่านการวิเคราะห์ใน

แนวคิดความทุกข์ทางสังคม เพ่ือท าให้เห็นว่าความทุกข์ไม่ได้มาจากความเจ็บป่วยของปัจเจกบุคคล

เท่านั้น แต่ความทุกข์ในชีวิตของแม่ทุกคน ได้รับจากโครงสร้างทางสังคม อันเป็นผลมาจากการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคมรอบข้างมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นความเคยชินของผู้คนในชุมชนกองขยะที่

ต้องด ารงชีวิตท่ามกลางแรงกดทับเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาพบข้อจ ากัดทางพ้ืนที่สนาม เนื่องจาก

ชุมชนกองขยะมีการระบาดของยาเสพติดเป็นเวลานาน ท าให้มีแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดจ านวนมาก แต่

ไม่สะดวกใจต่อการให้สัมภาษณ์ หรือเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด อาจส่งผลต่อการวิเคราะห์ความทุกข์ทาง

สังคมได้ละเอียดมากนัก 

 

6.1 ควำมคิดของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยำเสพติด 

6.1.1 ควำมคิดของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยำเสพติดที่มีต่อตนเอง  

ปัจจัยหลักที่แม่ทุกคนกล่าวเหมือนกันพ้ืนฐานของครอบครัว ชีวิตที่เติบโตมาด้วยความ

ยากล าบาก ตั้งแต่รุ่นของพ่อแม่ท างานอาชีพรับจ้างทั่วไป และมีลูกหลายคน เงินจึงเป็นสิ่งส าคัญใน

การด ารงชีวิต ในวัยเด็กแม่ทุกคนต้องท างานหาเงินช่วยเหลือครอบครัว โดยท าเท่าที่ร่างกายในวัยเด็ก

จะสามารถท าได้ เช่น ในอดีตพ้ืนที่ฝั่งตรงข้ามชุมชนเป็นสวนดอกไม้และผักต่างๆ ท าให้มีการรับจ้าง

เก็บผัก เก็บมะลิ และเก็บดอกรัก หรือคอยช่วยเหลือพ่อแม่เลี้ยงดูน้อง เป็นต้น นับว่าครอบครัวมี

ปัญหาด้านการเงินตั้งแต่แรก แม่หลายคนจึงไม่ได้รับการเรียนหนังสือ หรือเรียนได้ไม่สูง โดยเฉพาะกับ

แม่ที่ไม่มีพ่อแม่ ต้องอยู่อาศัยกับญาติพ่ีน้อง ทุกช่วงเวลาของชีวิตที่แม่ได้เติบโต ต้องท างานเพ่ือ

ทดแทนบุญคุณให้กับญาติที่คอยดูแล รับเลี้ยง และให้ที่อยู่อาศัยกับตนเอง ซึ่งเป็นการท างานที่ไม่ได้

รับรายได้เลย 
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เห็นได้ชัดจากกรณีของแม่สาย ชีวิตตั้งแต่วัยเด็กต้องท างานเพ่ือช่วยเหลือเรื่องเงินของ

ครอบครัว เนื่องจากพ่อแม่ท างานรับจ้างทั่วไป อย่างการขุดดินและแบกดิน ท าให้รายได้อาจไม่

เพียงพอต่อการเลี้ยงดูทั้งครอบครัว ดังนั้นลูกทุกคนต้องคอยช่วยเหลือพ่อแม่ให้ได้มากที่สุด เช่น ลูก

ชายคนโตก็ไปช่วยงานพ่อแม่แบกดินเหมือนกัน ส่วนแม่สายอาจท าได้แค่อยู่บ้านเลี้ยงน้อง หรือรับจ้าง

ทั่วไปเท่าที่เด็กคนหนึ่งจะสามารถท าได้ ในอดีตพ้ืนที่ฝั่งตรงข้ามชุมชนกองขยะสมัยก่อนที่ฝั่งตรงข้าม

เป็นสวนพืชผักผลไม้ต่างๆ ท าให้ชีวิตวัยเด็กของแม่สายในตอนกลางวันก็รับจ้างท าสวนผัก ตอน

กลางคืนก็เก็บดอกมะลิ หรือดอกรัก บางครั้งก็รับจ้างถอนผัก เป็นอาชีพที่เด็กคนหนึ่งสามารถท างาน

หาเงินช่วยเหลือครอบครัวได้ ส าหรับแม่สายยิ่งเติบโตมากขึ้น ก็ยิ่งท างานหนักมากขึ้นตามล าดับ  

กรณีของแม่ส้ม ได้กล่าวกับผู้ศึกษาเป็นอันดับแรกเลยว่า จะให้แม่เล่าชีวิตแม่ตั้งแต่เด็ก “จะ

ร้องไห้เอานะ แม่ไม่มีพ่อแม่ มีป้าไปรับแม่มาตั้งแต่เด็ก มาอยู่ที่บางไทร จังหวัดนนทบุรี ป้ารับมาแล้ว

พาไปโกนผมไฟเลยนะ แล้วอยู่ด้วยสักพัก ป้าก็ตาย แล้วน้าก็มารับไปเลี้ยงอยู่ต่อ” นับว่าจุดเริ่มต้นของ

ชีวิตตอนเด็กแตกต่างจากคนอ่ืนโดยสิ้นเชิง ช่วงเวลาการเติบโตของแม่ส้มเต็มไปด้วยอุปสรรค แน่นอน

ว่าไม่ได้ด าเนินมาด้วยความสะดวกสบาย แม้ว่าจะถูกรับเลี้ยงจากญาติพ่ีน้องก็ตาม แม่ส้มต้องท างาน

บ้านทุกอย่าง เช่น เลี้ยงควาย 4 ตัว ถางหญ้า ขนขี้ควาย และขนกองฟาง แม่ส้มกล่าวอย่างชัดเจนว่า 

ชีวิตล าบากมากและไม่ได้รับการศึกษา และเป็นการท างานที่ไม่ได้รับรายได้ เพราะถูกรับเลี้ยงมา 

เปรียบเสมือนการช่วยเหลือพวกเขาท างาน เพ่ือทดแทนบุญคุณในการเลี้ยงดูแลและให้ที่พักอาศัย จน

เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นก็ถูกลูกชายของน้าลวนลาม ท าให้แม่ส้มเลือกที่จะไปอยู่กับลุง และแม่สมใจ ชีวิตวัยเด็ก

ก็ล าบากเช่นกัน แม้ว่าพ่อจะท างานราชการ ส่วนแม่ท างานโรงงานกระดาษ แต่ครอบครัวมีพ่ีน้องถึง 5 

คน จึงต้องช่วยเหลือพ่อแม่ท างาน เช่น หลังเลิกเรียนตักน้ าใส่โอ่ง ท างานบ้าน เสร็จแล้วก็ออกไปเก็บ

ขยะขาย เพ่ือให้ได้รับการศึกษาทุกคน 

การไม่ได้รับเรียนหนังสือหรือจบการศึกษาขั้นต่ าอาจเป็นข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพ ท า

ให้โอกาสในการเลือกท างานมีน้อยลง อย่างไรก็ตามความต้องการของแม่แต่ละคน มักชื่นชอบในการ

ท างานแบบมีอิสระ เช่น รับจ้างทั่วไปและคุ้ยขยะ กรณีของแม่สมรและแม่สมศรีกล่าวอย่างมั่นใจว่า 

แม่ภูมิใจกับอาชีพคุ้ยขยะนี้ เพราะสร้างอาชีพให้กับแม่ ท าให้มีเงินเลี้ยงดูครอบครัว มีกินมีใช้ มีบ้านอยู่ 

ไม่มีหนี้สิน และมีเงินเก็บ จนสามารถเลี้ยงดูลูกให้เข้ารับการศึกษาได้ ส่วนแม่ใสไม่ค่อยชอบเรียน

หนังสือ สามารถเขียนและอ่านหนังสือได้เท่านั้น ชอบท างานรับจ้างทั่วไปแทน เช่น ร้อยมาลัย เก็บ

ดอกมะลิ หรือเลี้ยงควาย เป็นต้น แม่สมใจไม่ชอบท างานโรงงาน ชอบท างานอิสระมากกว่า มองว่า

การคุ้ยขยะท าให้ตนเองได้เงินอย่างต่ าวันละ 1,200 – 1,300 บาท (ในอดีต) ด้วยความคิดที่ว่าขยะ
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สามารถขายได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก เศษเงิน หรือเศษทอง ล้วนมีมูลค่าทั้งสิ้น แต่ก็มีอีกมุม

หนึ่งที่ไม่ชอบอาชีพคุ้ยขยะอย่างแม่ใส เพราะกลิ่นเหม็น ก็เป็นทางเลือกในการด ารงชีวิตของแม่แต่ละ

คน แม้ว่าแม่หลายคนยอมรับว่าตนเองไม่ชอบเรียนหนังสือ ชอบที่จะท างานมากกว่า แต่สุดท้ายความ

ต้องการของแม่ท่ีมีต่อลูกคือให้ได้รับการศึกษาท่ีดีที่สุด เท่าท่ีคนเป็นแม่จะสามารถส่งเสียเลี้ยงดูได้ เช่น 

แม่ส้มที่อยู่ร่วมกับสามี โดยไม่มีความรักเข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั้งพ้ืนฐานครอบครัวก็ล าบาก ท าให้แม่ส้ม

ไม่ได้เรียนหนังสือ สิ่งส าคัญที่ท าให้แม่ส้มอดทนจนสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้ชายคนนี้ เพ่ือให้ลูกตนเอง

ได้เรียนหนังสือและเติบโต มีอาชีพการงานที่ดีเท่านั้น   

จนถึงช่วงวัยรุ่น ส่วนใหญ่แม่จะแต่งงานและมีลูกตอนอายุประมาณ 17 – 18 ปี มีลูก

ประมาณ 2 - 3 คน แม่สมศรีกล่าวว่า ถือว่าตนเองโตแล้ว มีอาชีพการงาน สามารถหารายได้เอง และ

พร้อมที่จะมีครอบครัว แต่ก็มีความอยากรู้อยากลองเกิดขึ้น ท าให้แม่สมศรีเลือกใช้ยาเสพติด แน่นอน

ว่าส่งผลให้ท างานได้อย่างไม่มีความเหน็ดเหนื่อย ท างานตั้งแต่กลางวันจนถึงกลางคืน โดยไม่ต้องหยุด

พัก ในสุดท้ายเงินก็ถูกใช้ไปกับค่ายาเสพติด และแม่สมใจ เป็นอีกคนหนึ่งที่เลือกใช้ยาเสพติด เพราะ

ความต้องการเงินมากขึ้น แล้วก็เป็นไปตามที่แม่สมใจต้องการ ท างานได้อย่างไม่มีการท้อ ไม่ว่าจะเจอ

แดดหรือฝน สามารถท างานหาเงินได้เหมือนเดิม อย่างไรก็ตามแม่ทุกคนมีความคิดเหมือนกันว่าต้อง

ท างานหนักเพ่ือดูแลลูก ท าให้ไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้อย่างเต็มที่ อาจต้องจ้างคนอ่ืนเลี้ยง หรือฝากไว้

กับญาติพ่ีน้องแทน เช่น กรณีของแม่สวย เนื่องจากสามีของแม่สวยได้เสียชีวิต ท าให้แม่สวยต้อง

ท างานทุกอย่างและเลี้ยงดูครอบครัวคนเดียว หรือทัศนคติของแม่สายว่า ยิ่งท างานมากก็จะได้เงินมาก

ขึ้น และกลัวการเป็นหนี้สิ้น เพราะค่าดอกเบี้ยร้อยละ 20 ได้สร้างแรงจูงใจและก าลังใจให้กับแม่สายใน

การท างาน จนท าให้แม่สายท างานทั้งวันทั้งคืน เพ่ือน าเงินส่งลูกเรียนหนังสือและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตนเองให้ดีมากขึ้น  

ความตั้งใจท างานหาเงิน เพ่ือเลี้ยงดูครอบครัวและมีรายได้ให้มากที่สุด ท าให้เกิดความ

ห่างไกลทางความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก จนท าให้ลูกที่ตนเองตั้งใจท างานเลี้ยงดูและส่งเสียเรียน

หนังสือ เข้าสู่วงจรของยาเสพติด แม่หลายคนจึงมองว่าตนเองเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้ลูกใช้ยาเสพ

ติด ส่วนใหญ่พ่อแม่ไม่ค่อยอยู่บ้าน ต้องท างานหาเงินกันอย่างหนัก แม่บางคนอาจท างานทั้งกลางวัน

และกลางคืน ท าให้หลายคนเลือกฝากลูกให้กับคนอ่ืนเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้องหรือการจ้างรับ

เลี้ยงเด็ก อีกทั้งกรณีของแม่ส้มมีการทะเลาะกัน พูดจาด่ากันอย่างรุนแรง ไปจนถึงการท าร้ายร่างกาย

กันระหว่างสามีกบัภรรยา ซึ่งลูกก็ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยนี้ได้เช่นเดียวกัน 
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 อย่างไรก็ตาม ความคิดของแม่มีเพียงอย่างเดียว คือ ขอให้ลูกเลิกใช้ยาเสพติด แม้ว่าแม่จะมี

ความไม่เข้าใจว่าการท าไมลูกของตนเองถึงเลือกใช้ยาเสพติดก็ตาม เห็นได้ชัดจากแม่สวยที่อยู่อาศัย

ภายในบ้านเดียวกันกับลูกทุกคน แต่แม่ไม่ทราบว่าลูกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อไร และเริ่มต้นเข้าสู่

วงจรยาเสพติดเพราะอะไร สุดท้ายแล้วแม่ก็พร้อมให้อภัยลูกเสมอ เช่น แม่สมรจะพูดกับลูกสาวเสมอ

ว่า เลิกยาเพ่ือแม่เถอะนะ ให้แม่ได้ภูมิใจ หรือแม่สวยกลุ่มหนึ่งที่เคยเป็นผู้ใช้ยาเสพติดเอง จนวันหนึ่ง

ลูกชายของตนเองก็ได้ด าเนินรอยตามแม่ของตนด้วยการใช้ยาเสพติด อย่างแม่สมศรี ลูกชายเริ่มสูบ

บุหรี่ ใช้กัญชา และดมกาว ตั้งแต่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนเลิกเรียนหนังสือ แล้วมาใช้ยาเสพติด  

เกิดความคิดข้อเปรียบเทียบว่า ท าไมลูกคนอื่นเป็นแบบนั้น แล้วท าไมตัวเองต้องเจอเรื่องแบบนี้ ท าไม

เรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับตนเอง เป็นประโยคเกิดขึ้นวนเวียนภายในความคิดของแม่สมศรี โดยเฉพาะ

กับการมีลูกชายถึง 2 คน ใช้ยาเสพติดพร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีแม่สมใจเป็นแม่ที่เคยใช้ยาเสพติดกล่าว

ว่า ตอนที่รู้คิดเลยว่าเป็นกรงกรรมกรงเกวียน เพราะแม่ก็เคยท า แม้ว่าตอนที่แม่สมใจใช้ยาเสพติด ลูก

ชายจะไม่ทราบก็ตาม อาจเห็นแค่ตอนแม่สมใจสูบบุหรี่เท่านั้น แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรลูกชาย เพียงแค่ขอให้

ลูกเลิกยาเสพติด คอยพูดจาที่ดีกับลูก ให้ความรักกับเขา ไม่ดุด่า หากยิ่งดุด่า ลูกจะยิ่งท ามากขึ้น 

เหมือนกับการประชด จะท าให้ใช้ยาเสพติดมากขึ้น  

น าไปสู่ความคิดของแม่ที่ต้องจัดการกับปัญหายาเสพติดของลูก โดยพ้ืนฐานของชุมชนกอง

ขยะ มักจัดกิจกรรมมอบความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดมาเป็นเวลานาน เพราะปัญหายาเสพติดระบาด

ภายในชุมชน ดังนั้นแม่แต่ละคนย่อมมีองค์ความรู้ในการเป็นผู้ดูแลลูกผู้ใช้ยาเสพติด แม้ว่าจะเข้าร่วม

เครือข่ายแม่ที่มีลูกติดยาหรือไม่ก็ตาม ส่วนมากแม่จะน ามาประยุกต์ใช้กับวิธีการของตนเอง เช่น แม่

สมร เริ่มแรกก็มีการตบตี ท าร้ายร่างกายลูก ด้วยความเสียใจของแม่ที่ลูกสาวเลือกใช้ยาเสพติดเพราะ

ประชดแฟนตนเอง แต่ไม่ประสบความส าเร็จ จึงเลือกวิธีการประนีประนอมแทน เนื่องจากหน่วยงาน

ภายนอกเข้ามาพูดคุยกับแม่ เกี่ยวกับการพูดจาและการอยู่อาศัยร่วมกับลูกผู้ใช้ยาเสพติด พ่อแม่ต้อง

คอยสังเกต ให้ความอบอุ่น และระมัดระวังอันตรายจากผู้ใช้ยาเสพติด โดยเฉพาะการท าความเข้าใจว่า

ลูกตนเองเป็นผู้ป่วย ต้องดูแล เอาใจใส่เป็นพิเศษ หลีกเลี่ยงการปะทะกัน และประนีประนอมให้ลูก

สาวเลิกใช้ยาเสพติด แม่สมรน ามาปรับใช้กับตนเองในการอยู่อาศัยร่วมกับลูกสาวและพูดเกลี้ยกล่อม

ให้ลูกสาวเลือกสามีใหม่แทน ในที่สุดสามีใหม่ก็ให้ความช่วยเหลือและดูแลลูกสาว จนสามารถเลิกใช้ยา

เสพติดได้  

กรณีของแม่สมศรี แรกเริ่มมีความไม่เข้าใจลูกและไม่เข้าใจในชีวิตของตนเองว่า ท าไมต้องเจอ

เรื่องราวแบบนี้ในชีวิต เป็นความโชคดีที่ลูกชายทั้งสองคนก็พยายามเลิกใช้ยาเสพติด ทั้งการเข้าค่าย
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บ าบัดรักษายาเสพติด การเข้าไปอยู่ในเรือนจ า และการเกณฑ์ทหาร ท าให้ลดใช้ยาเสพติดได้น้อยลง 

แม่สมศรีก็เริ่มปรับทัศนคติและความสัมพันธ์ที่มีต่อลูกเช่นเดียวกัน ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าหาลูก

ชาย ท าความเข้าใจวัยรุ่น แน่นอนว่าช่วงแรกจะทะเลาะกัน พูดจาและใช้ความรุนแรงแก่กัน แต่

สุดท้ายความต้องการของลูกต้องมาก่อน อยากได้อะไรต้องบอกกันตามตรง สามารถพูดจาเป็นกันเอง

กับแม่ได้ การลดอัตตาของความเป็นแม่ลง ให้เสมือนเป็นเพ่ือนกัน สามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง ท าให้

ยาเสพติดไม่ใช่ทางออกของปัญหาในชีวิต แต่เป็นครอบครัว แม่สมศรีพร้อมให้ค าแนะน าและเป็น

ก าลังใจให้กับลูกชายทั้งสองคน ท้ายที่สุดแม่สมศรีได้เปลี่ยนทัศนคติของการเป็นแม่ที่มีลูกผู้ใช้ยาเสพ

ติดว่า ท าไมต้องอาย ความรู้สึกอายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองเท่านั้น สังคมและคนรอบข้าง ไม่ได้มี

ความสนใจในตนเองด้วย ไม่ควรน าตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้อ่ืน แต่ละครอบครัวอาจเจอปัญหาไม่

เหมือนกัน จะต้องยอมรับความเป็นจริงในสิ่งที่เกิดข้ึนภายในครอบครัว 

6.1.2 ควำมคิดของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยำเสพติดที่มีต่อสิ่งรอบข้ำง 

การเข้ามาของผู้คนในชุมชนกองขยะระยะแรก เพ่ือการท างานคุ้ยขยะและน าไปขาย เป็น

รายได้เลี้ยงดูครอบครัว จนน าไปสู่การตั้งถิ่นฐานบริเวณกองขยะ เกิดขึ้นเป็นชุมชนกองขยะแห่งนี้ 

ช่วงแรกราคารับซื้อของขยะสูงมากถึงกิโลกรัมละ 7 - 8 บาท ท าให้การท างานแต่ละขึ้นอยู่กับก าลัง

กายใจและความขยันของผู้คน ดังนั้นบางคนสามารถหาเงินในแต่ละได้เป็น 1,000 บาทขึ้นไป 

จนกระทั่งมีหน่วยงานของเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากการประมูลกับรัฐบาล จึงเข้ามามีบทบาทในการ

รับผิดชอบและควบคุมลานขยะนี้ ท าให้ราคาขยะต่อกิโลกรัมถูกลง เหลือเพียงกิโลกรัมละประมาณ 1 

- 3 บาท และการขึ้นไปเก็บขยะ ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อคนวันละ 10 บาท รายได้ในการท างานคุ้ยขยะ

แต่ละวันต่อคนเฉลี่ย 100 – 150 บาทเท่านั้น ทุกวันนี้ผู้คนในชุมชนเลิกท างานคุ้ยขยะจ านวนมาก 

เปลี่ยนแปลงเป็นท างานอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขายสินค้ามือสอง ท างานโรงงาน หรือท างานกับกทม. 

เป็นต้น 

ชุมชนกองขยะมียาเสพติดระบาดเป็นเวลานาน แม้ว่าช่วงแรกจะเป็นการใช้ยาเสพติด เพ่ือให้

สามารถท างานได้อย่างเต็มที่และได้เงินให้มากที่สุด แต่ขึ้นชื่อว่ายาเสพติด เมื่อใช้แล้วเกิดอาการติดยา

เสพติด ย่อมไม่เป็นผลดีต่อสถานะทางการเงินของครอบครัว น าไปสู่การเป็นผู้ขาย หรือเด็กเดินยา 

เพ่ือหาเงินซื้อยาเสพติดอย่างง่ายที่สุด เกิดเป็นวงจรของยาเสพติดภายในชุมชนกองขยะ แม่ส้มกล่าว

ว่ายาเสพติดในชุมชนแพร่ระบาดอย่างมาก ส่งผลให้คนใช้ยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน โดยสภาพ
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ชุมชนกองขยะในอดีตมีการเปิดขายยาเสพติดริมถนนทางเดินทั่วไป แม่สายเคยถามกับผู้ค้ายาว่า 

“ขายยาแบบนี้ไม่กลัวต ารวจจับเหรอ” และเด็กคนนั้นก็ตอบว่า “เขาเอายาม้ามาให้หนูขาย”  

เห็นได้ว่าพ้ืนฐานครอบครัวของผู้คนในชุมชนที่ช่วยเหลือพ่อแม่ท างานตั้งแต่วัยเด็ก ท าให้ก้าว

เข้าสู่วงจรของยาเสพติดได้ง่ายมากขึ้น สุดท้ายยาเสพติดกระจายเข้าสู่ทุกช่วงอายุของผู้คนในชุมชน

กองขยะ อย่างแม่สมใจ หลังจากเลิกใช้ยาเสพติดได้แล้ว ก็กลับมาใช้ยาเสพติดอีกครั้งโดยไม่ได้ตั้งใจ 

เนื่องจากการดื่มน้ าที่ผสมยาบ้าจากกระติกน้ าในโรงงาน หลังจากนั้นเป็นต้นมา ชีวิตของแม่สมใจก็

กลับมาใช้ยาบ้าในเวลาท างานทุกครั้ง เป็นการท างานเพ่ือแลกกับยาบ้าที่มีแพร่ระบาดภายในโรงงาน

ใกล้ชุมชนกองขยะ ซึ่งคนท างานโรงงานก็ได้รับการบริโภคเครื่องดื่มผสมยาเสพติดจนเป็นปกติ ทั้งดอง

ใส่เครื่องดื่มชูก าลังหรือผสมน้ าเปล่าก็ตาม รวมถึงการเห็นสมาชิกในครอบครัวของแม่สมศรีใช้ยาเสพ

ติดจนเป็นเรื่องปกติ ส่งผลต่อลูกชายทั้งสองคนที่ใช้ยาเสพติดเช่นเดียวกัน แม้จะเป็นช่วงวัย 10 ปี

เท่านั้น  

กรณีของแม่ใสที่คอยเตือนลูกเสมอว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดี บริเวณใดเป็นแหล่งรวมอบายมุข

ต่างๆ ทั้งการพนัน การดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้ยาเสพติด แต่ก็ไม่สามารถห้ามปรามลูกได้ อีกทั้ง

กลุ่มผู้คนที่เสพอบายมุขเหล่านั้น มีการจ้างเด็กเพ่ือคอยดูต้นทาง เพื่อแจ้งข่าวเวลาต ารวจเข้าตรวจตรา

ชุมชน ท าให้แม่มีความคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เด็กมีความใกล้ชิด และรู้สึกว่ายาเสพติดเป็นสิ่งปกติ

ธรรมดา เมื่อมีความอยากรู้อยากลอง จึงเข้าสู่วงจรของยาเสพติดและเล่นการพนันได้ง่ายคนทั่วไป 

รวมถึงลูกที่พ้นโทษคดีความยาเสพติดแล้ว ได้ให้ค าสัญญากับแม่ใสว่าจะเลิกใช้ยาเสพติดแล้ว แต่ก็เลิก

ไม่ได้ กลับใช้ยาเสพติดดังเดิม เพราะมีกลุ่มเพ่ือนที่ใช้ยาเสพติดอยู่ด้วยกัน  

หากเพ่ือนเลิกไม่ได้ ลูกชายและลูกสาวของตนเองก็คงเลิกไม่ได้เช่นเดียวกัน เพราะยังอยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยยาเสพติดเหมือนเดิม โดยเฉพาะได้เข้ากลุ่มกับเพ่ือน จะยิ่งใช้ยาเสพติดอีก  

อย่างลูกสาวเกือบถูกข่มขืนโดยผู้ชายแถวบ้าน เป็นความโชคดีที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือไว้ได้ทัน บ่งบอก

ถึงความอันตรายในสภาพแวดล้อมของชุมชน และแม่ใสไม่มีเศรษฐานะมากพอที่จะพาลูกออกไปอยู่ใน

สังคมอ่ืน หรือการเปลี่ยนอาชีพการงานของเขา เพ่ือแยกเขาออกจากยาเสพติดให้ได้ ก็ยังไม่สามารถ

ท าได้ ผู้เป็นแม่จึงท าได้เพียงท าใจและดูแลลูกผู้ใช้ยาเสพติดแบบนี้ต่อไป โดยมีความคิดเห็นว่าถ้าหาก

ลูกยังท างานเดิมอยู่ ก็คงต้องเป็นผู้ใช้ยาเสพติดต่อไป ท าให้แม่ไม่ค่อยอยากให้ลูกท างานนี้อีกแล้ว และ

การท างานอาชีพอ่ืน อาจเจอเพ่ือนที่ดี ก็เป็นความโชคดีไป กล่าวได้ว่าแม่มีความหวังอยู่เพียงเล็กน้อย 

หากลูกมีครอบครัวแล้วคงเป็นแรงบันดาลใจส าคัญ ท าให้ลูกตัดสินใจเลิกใช้ยาเสพติดก็เป็นได ้ 
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ทัศนคติของแม่มองว่าเพ่ือนเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ลูกเริ่มต้นใช้ยาเสพติด เนื่องจากเด็กใน

ชุมชนส่วนใหญ่เข้าศึกษาในโรงเรียนเดียวกัน เพราะอยู่บริเวณใกล้เคียงชุมชนกองขยะ ท าให้สังคม

โรงเรียนก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งของการแพร่ระบาดยาเสพติด เห็นได้บ่อยครั้งจากการกล่าวว่า ลูกใช้ยา

เสพติดจากโรงเรียน ติดมาจากเพ่ือน หรือรู้ว่าลูกใช้ยาเสพติดจากคุณครูที่โรงเรียน ผู้ใช้ยาเสพติด

จ านวนมากเริ่มต้นจากการดมกาวด้วยวัยเพียงประถมศึกษา แล้วพัฒนาขึ้นต่อเนื่องจนใช้ยาเสพติด 

และกลายเป็นการติดยาเสพติด เช่น แม่ส้มกล่าวว่ายาเสพติดในชุมชนมีปริมาณมาก เพื่อนของลูกที่ใช้

ยาเสพติดก็เยอะ ในอดีตซอยนี้เปิดขายยาเสพติดริมทางเดิม ทั้งชุมชนเต็มไปด้วยเด็กดมกาวไปจนถึง

ใช้ยาเสพติด ส่วนแม่สาย มีทัศนคติต่อยาเสพติดไม่ดีอยู่แล้ว กล่าวอย่างชัดเจนเลยว่า เกลียดยาเสพ

ติดที่สุด เห็นว่าบางครอบครัวใช้ยาเสพติดกันทุกคน หรือลูกใช้ยาเสพติดตามพ่อแม่ แล้วพ่อแม่ยังเลิก

ไม่ได้ ลูกจะสามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้อย่างไร  

วันหนึ่งชีวิตของลูกสองคนของแม่สายเปลี่ยนแปลงไปเพราะเพ่ือน ช่วงแรกเพ่ือนมักพากัน

ออกไปเที่ยวข้างนอก บางทีลูกก็โดนหลอกไปเที่ยว เพราะปกติลูกตนเองไม่เคยออกไปไกลเลย เป็น

เด็กดี ไม่เคยเถียงพ่อแม่ เชื่อฟังตลอด เวลาไปตามกลับบ้านก็ท าตาม แต่ช่วงหลังๆกลับบ้านมาแล้ว ก็

แอบออกไปอีก ทั้งลูกสาวและลูกชายวัย 13 – 14 ปี อยากรู้อยากลองยาเสพติดจากเพ่ือนบริเวณ

ใกล้เคียง แม่สายกล่าวอย่างชัดเจนว่า “ท าตามเพ่ือน” ในวันที่ลูกชายโดนจับคือ เพ่ือนฝากยาเสพติด

เอาไว้ โดยได้เป็นเงินเล็กๆน้อยๆ ประมาณ 10 – 20 บาท ซึ่งท าเดือนละ 1 – 2 ครั้งเท่านั้น จะเป็น

กระบวนการมาฝากยาเสพติดและมีคนมารับยาเสพติดไป ท าอย่างต่อเนื่องหลายปี จนกระทั่งอายุ 15 

– 16 ปี จึงโดนต ารวจจับและต้องโทษอยู่เรือนจ าบางบอน ส่วนลูกสาวโดนต ารวจจับคดีความยาเสพ

ติด ขณะนั้นก าลังใช้ยาเสพติดอยู่กับเพ่ือนพอดี แม่สายยอมรับว่าเพ่ือนก็ไม่ใช้สาเหตุทั้งหมดที่ท าให้ลูก

ใช้ยาเสพติด เพราะลูกของตนเองก็ตัดสินใจเลือกใช้เอง และตนเองก็ไม่มีเวลาดูแลลูกด้วย เช่นเดียวกับ

ลูกของแม่ส้ม ลูกชายคนโตใช้ยาเสพติดเข้ารับการเกณฑ์ทหาร โดยเล่าให้แม่สวยฟังว่า ยาเสพติดมี

ปริมาณเยอะมาก ท าให้ตนเองติดการใช้ยาเสพติด จนครบก าหนดเกณฑ์ทหารและกลับบ้านมา จึง

สามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้ ส่วนลูกชายคนเล็กก็โดนจับคดีความยาเสพติด เพราะเพ่ือนฝากยาไอซ์ไว้

กับตนเอง และต ารวจเข้ามาพบพอดี ท าให้โดนจ าคุกอยู่เรือนจ าบางบอนเป็นเวลา 2 ปี 

ทั้งสภาพชุมชนกองขยะและผู้คนในชุมชน เป็นส่วนหนึ่งในการเกิดขึ้นของจ านวนผู้ใช้ยาเสพ

ติด ท าให้แม่หลายคนเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาลูกผู้ใช้ยาเสพติด ด้วยการเปลี่ยนสังคมและให้ลูกเลิกคบ

เพ่ือนกลุ่มเดิม เช่น แม่สมรหาสามีใหม่ให้กับลูกสาวตนเอง และให้ย้ายออกไปอยู่ที่ครอบครัวของสามี

ที่ชุมชนอ่ืน และแม่ก็มั่นใจได้ว่าลูกสาวสามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้อย่างแน่นอน ลูกชายคนโตของแม่
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ส้มหลังจากเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว กลับมาอยู่บ้านกับแม่ แล้วตั้งใจเลิกใช้ยาเสพติด และสุดท้าย

เลือกทางเดินชีวิตบวชเป็นพระนานถึง 23 ปี และปัจจุบันไม่มีการค้ายาเสพติดริมถนนอีกต่อไปแล้ว 

เพราะประธานชุมชนน าต ารวจเข้ามาปราบปรามไปจ านวนมาก  

นับว่าประธานชุมชนให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนกองขยะด้านยาเสพติดอย่าง

ประสบความส าเร็จ อย่างการน าหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยเหลือให้ความรู้ให้แก่ผู้คนในชุมชนกอง

ขยะ เพ่ือน ามาจัดการกับผู้ใช้ยาเสพติดในแต่ละครอบครัว เช่น แม่สมรกับแม่สมศรี น าความรู้ที่ได้จาก

หน่วยงานต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับครอบครัวตนเอง อย่างแม่สมรก็หาสามีใหม่ให้ลูก ส่วนแม่สมศรีก็

ปรับทัศนคติของตนเองสร้างความสัมพันธ์ใหม่ให้กับลูก และแม่สมใจได้รับค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา

ยาเสพติด โดยประธานชุมชนเป็นผู้แนะน าให้แม่สมใจกับลูกชายคนเล็กไปออกรายการโทรทัศน์ ได้

น าเสนอเรื่องราวของแม่ที่มีลูกเป็นผู้ใช้ยาเสพติด ท าให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเลิกใช้ยาเสพติดของลูก

ชาย เมื่อท าการสัญญากับแม่ในระหว่างการถ่ายท าว่าจะเลิกใช้ยาเสพติด ซึ่งลูกชายก็พยายามมาโดย

ตลอด จนสามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้และห่างจากเพ่ือนกลุ่มเดิม เพ่ือหลีกเลี่ยงการเข้าสู่วงการของยา

เสพติดและไม่รับยาเสพติดจากเพ่ือนอีกต่อไป 

 

6.2 ควำมทุกข์ในชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยำเสพติด 

6.2.1 ควำมทุกข์ทำงกำยในชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยำเสพติด 

พ้ืนฐานครอบครัวดั้งเดิมของชีวิตแม่แต่ละคน เริ่มต้นด้วยความทุกข์ทางกายตั้งแต่วัยเด็ก 

อย่างการท างานช่วยเหลือครอบครัวในทุกด้าน ทั้งท างานบ้าน เลี้ยงน้อง และท างานรับจ้างทั่วไป 

เท่าที่ร่างกายในวัยเด็กจะสามารถท างานได้ เช่น ตักน้ าใส่โอ่ง เก็บของเก่าขาย โดยเฉพาะเศรษฐานะ

ของครอบครัวไม่ดี ท าให้ชีวิตวัยเด็กการเดินทางไปโรงเรียนต้องเดินเท้าไปถึงป้ายรถประจ าทาง เพ่ือ

นั่งรถประจ าทางไปโรงเรียน พอตอนเย็นกลับจากโรงเรียนแล้ว ยังคงท างานรับจ้าง ทั้งเลี้ยงวัว ม้า 

ควาย คุ้ยขยะ เก็บดอกไม้และผักต่างๆ ไปจนถึงผ่าถุงพลาสติกส าหรับรีไซเคิล ยิ่งเติบโตขึ้นก็ยิ่งท างาน

มากขึ้นตามล าดับ จึงส่งผลกระทบต่อความทุกข์ทางกายในเวลาต่อมา 

เห็นได้ชัดจากกรณีแม่สาย แม่สายไม่ได้เรียนหนังสือ ต้องท างานเพ่ือช่วยเหลือครอบครัวทุก

ด้าน ทั้งบทบาทของคนเป็นลูกและท างานสร้างรายได้ภายในครอบครัว อย่างการเลี้ยงน้อง จนเติบโต

มากขึ้น สามารถท างานรับจ้างทั่วไปได้ ตอนกลางวันก็รับจ้างท าสวนผัก ตอนกลางคืนก็เก็บดอกมะลิ 
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ดอกรักบ้าง รับจ้างถอนผัก เป็นงานที่เด็กคนหนึ่งพอสามารถท าได้ จนถึงช่วงอายุ 30 – 40 ปี เรียกได้

ว่าท างานหนักจนลูกไม่เข้าใจและส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย ทั้งโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

โรคหัวใจ และอาการปวดหัวเข่า สาเหตุจากการท างานอยู่ ในกองขยะเป็นเวลานาน เพราะกองขยะมี

กลิ่นเหม็นและอันตราย จนประมาณปี พ.ศ. 2545 สามีเสียชีวิตตอน ท าให้แม่สายต้องเลี้ยงลูกคน

เดียว ท าให้ท างานหนักทั้งวัน เพราะกลัวเป็นหนี้ เริ่มตั้งแต่ 8 โมงเช้าท างานกทม. ตอนเที่ยงก็รับจ้าง

ทั่วไปอย่างซักเสื่อน้ ามัน และตอนกลางคืนก็คุ้ยขยะจนถึงตี 4 เรียกได้ว่าแม่สายท างานหนักมาก ท า

ทุกอย่าง เพ่ือให้มีเงิน และชีวิตประจ าวันของแม่กเ็ป็นแบบนี้เสมอมา  

ในกรณีของแม่ผู้เคยใช้ยาเสพติดก็จะมีความทุกข์ทางกายที่แตกต่างกันออกไป อย่างแม่สมศรี

ที่เคยเป็นผู้ใช้ยาเสพติดกล่าวว่า ร่างกายตนเองเคยถูกกระตุ้นด้วยยาเสพติดมาแล้ว เมื่อท างานคุ้ยขยะ

ทุกวัน จากแต่ก่อนไม่เคยคิดว่าสุขภาพจะแย่ แต่การคุ้ยขยะเป็นประจ าส่งผลต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น

การสัมผัสกับขยะด้วยมือโดยตรง เพราะไม่ได้ให้ความสนใจกับเชื้อโรคมากนัก  ท าให้มีปัญหาทาง

ระบบหายใจ การท างานมากจนพักผ่อนไม่เพียงพอ เกิดโรคประจ าตัวมากมายอย่างโรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง การกระท าทุกอย่างและสภาพแวดล้อมได้ท าลายร่างกายต่อเนื่อง จนตอนนี้ร่างกาย

ของแม่สมศรีมีอาการแย่กว่าบางคนที่อายุมากกว่าอีกด้วย หรือแม่สวยกล่าวอย่างชัดเจนว่าท างานคุ้ย

ขยะไม่ไหวแล้ว เหนื่อย การยกขยะที่มีน้ าหนักมากเพียงคนเดียวไม่มีคนช่วยยก ส่งผลต่อสุขภาพ

ร่างกาย ท าให้ปวดหลังและปวดขา ส่วนเรื่องกลิ่นของกองขยะ เป็นความเคยชินของแม่สวย จึงไม่

ส่งผลมากนัก โดยเฉพาะสามีของแม่สวยได้เสียชีวิต ท าให้แม่สวยต้องท างานและเลี้ยงดูครอบครัวคน

เดียว จึงต้องท างานหนักมาก ทั้งรับจ้างซักเสื้อผ้า ซักรองเท้า และขายโจ๊ก นับว่าเป็นการท างานตลอด 

7 วัน ซึ่งสุขภาพร่างกายแม่สวยแย่ลงตั้งแต่การท างานคุ้ยขยะแล้ว แต่ปัจจุบันแม่สวยก็ยังคงต้อง

ท างานหาเงินอยู่ต่อไป เพ่ือเลี้ยงดูลูกสาวและลูกชายผู้ใช้ยาเสพติด อีกทั้งค่าใช้ จ่ายด้านบ้านเช่าราย

เดือน ค่าเดินทางและค่าของเยี่ยมภายในเรือนจ า ยิ่งตอกย้ าให้แม่สวยท างานจนมีความทุกข์ทางกาย

มากขึ้น 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความทุกข์ทางกาย คือการดูแลผู้ใช้ยาเสพติด  แน่นอนว่าต้องมี

ค่าใช้จ่าย เพราะลูกตนเองน าเงินมาเป็นค่ายาเสพติดทั้งหมด หรือบางรายไม่สามารถท างานหารายได้

อีกเลย ซึ่งแม่อาจไม่ต้องดูแลเพียงลูกผู้ใช้ยาเสพติดเพียงคนเดียว บางครอบครัวมีถึง 3 คน อีกทั้งลูก

ของลูกผู้ใช้ยาเสพติดอีกด้วย นับว่าเป็นความรับผิดชอบดูแลและเลี้ยงดูของแม่ผู้ใช้ยาเสพติด  ปัญหา

ส าคัญของทุกครอบครัวคือ เงิน แสดงถึงความทุกข์ทางกายในการท างานหนักยิ่งขึ้น ดังที่กล่าวไปใน
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เนื้อหาข้างต้น โดยเฉพาะผู้ใช้ยาเสพติดโดนจับคดีความหรือต้องโทษในเรือนจ าต่างๆ ท าให้ผู้ใช้ยาเสพ

ติดต้องประสบปัญหาการประกันตัว การเดินทางไปเยี่ยมและข้อบังคับในเรือนจ า  

เห็นได้ชัดจากกรณีของแม่สมศรีที่ลูกชายคนโตโดนจับคดีค้าและเสพยาเสพติดเป็นเวลา 4 ปี 

ช่วงแรกได้อยู่เรือนจ าบางบอน ต่อมาจะโดนย้ายไปเรือนจ านครศรีธรรมราช ท าให้พยายามพูดคุยและ

ขอความช่วยเหลือจากผู้คุม โดยได้เงื่อนไขว่ามีค่าใช้จ่าย 15,000 บาท จึงสามารถเปลี่ยนเป็นเรือนจ า

นครปฐมแทน ส่วนลูกชายคนเล็กโดนจับคดีความเสพยาเสพติดอยู่เรือนจ าคลองเปรม แล้วโดนย้ายไป

เรือนจ าปราจีนบุรี ไม่ว่าจะจังหวัดนครปฐมหรือจังหวัดปราจีนบุรี ได้สร้างความทุกข์ทางกายให้กับแม่

สมศรีเป็นอย่างมาก ซึ่งแม่สมศรีเดินทางเยี่ยมลูกชายไปและกลับภายในวันเดียว ด้วยรถประจ าทาง 

แน่นอนว่าสร้างความเหนื่อยให้กับร่างกายเป็นอย่างมาก อีกทั้งค่าใช้จ่ายในฝากเงินและซื้อของฝาก

ให้กับลูกชาย แม้ว่าแม่สมศรีจะท างานหนักมาเพียงใด ก็ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ 

กรณีของแม่ใส ลูกสาวและลูกชายของเธอโดนจับคดียาเสพติด เป็นปัญหาทางครอบครัว

อย่างมาก เดิมทีสามีก็ท างานรับจ้างทั่วไปเพียงคนเดียว และมีลูกผู้ใช้ยาเสพติดมากถึง 3 คน ก าลังอยู่

ในเรือนจ า ปกติจะไปเยี่ยม 2 ครั้งต่อเดือน แต่ไม่ค่อยมีเงิน จึงไม่สามารถเยี่ยมได้บ่อยครั้ง เพราะ

ค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ 1,000 บาท ลูกชายคนแรกอยู่เรือนจ าบางบอน ส่วนลูกชายกับลูกสาวยังไม่

ทราบแน่ชัดว่าจะต้องอยู่เรือนจ าใด ได้ข่าวมาว่าคนหนึ่งจะได้อยู่เรือนจ าบางบอน ส่วนอีกคนหนึ่งอยู่

เรือนจ าปทุมธานี แม่ใสคิดไว้ว่าอาจจะต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์จากชุมชนกองขยะไปเรือนจ าปทุมธานี 

หากเหนื่อยก็แวะพักข้างทาง รวมถึงการไปเยี่ยมลูกผู้ใช้ยาเสพติดมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ท าให้ครอบครัว

ต้องพยายามท างานหารายได้ เพ่ือค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพ่ิมมากขึ้น จากเดิมที่มีผู้ใช้ยาเสพติดอยู่คนเดียว 

ก็กลายเป็นผู้ใช้ยาเสพติดถึง 3 คน จึงสร้างความทุกข์ทางกายให้กับแม่ใสยิ่งขึ้น แม่ใสถึงกับกล่าวว่า 

“ไปเยี่ยมลูกทุกครั้งก็ต้องให้เงิน ซื้อของ ค่าน้ ามัน ถ้าเรามีเงินก็ให้ ไม่มีก็อดไปกันบ้าง เพราะเราอด

อยากกว่าพวกนั้นอีก บางวันก็ต้องอด ไม่มีกิน” แม่ใสพยายามให้ลูกได้รับการศึกษาให้มากที่สุด ส่ง

เสียเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการท างานหาเงินอย่างยากล าบาก ทั้งขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งและรับทุกวัน สุดท้าย

พวกเขาไม่ชอบเรียนหนังสือ จึงเสียเงินค่าเทอมไปโดยปริยาย เมื่อลูกผู้ใช้ยาเสพติดต้องโทษอยู่ใน

เรือนจ า แม่ใสต้องรับเลี้ยงลูกของลูกผู้ใช้ยาเสพติดอีกด้วย เป็นความทุกข์ทางกายของแม่ใสที่ได้รับ

อย่างหนักหน่วง 

นอกจากนี้ แม่ส้มเป็นผู้ได้รับความทุกข์ทางกายที่แตกต่างจากแม่คนอ่ืนๆ ตั้งแต่การมี

ครอบครัวโดยไม่ได้เต็มใจ เพราะถูกฉุดจากผู้ชายคนหนึ่งที่ตนเองไม่ได้รัก ในก่อนหน้าวันที่ตนเองก าลัง
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จะถูกสู่ขอจากผู้ชายอีกคน แม่ส้มเล่าว่า “เราเป็นผู้หญิง พลาดไปแล้วก็แล้วกัน” หลังจากนั้นได้สร้าง

บ้านอาศัยอยู่ด้วยกัน เป็นบ้านขนาดเล็กและหลังคาเตี้ย ท าจากวัสดุบริเวณใกล้เคียง ทั้งตัดไม้ไผ่ ขน

มาสร้างเป็นบ้านอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว เวลานอนก็มีมดขึ้นบนศีรษะบ้าง และภายในบ้านมีหวีเพียง

เล่มเดียว ก็แบ่งกันใช้หวีมดออกจากผม อีกทั้งแม่ส้มไม่ได้รับการศึกษา ต้องท าอาชีพใช้แรงงานเพ่ือ

ช่วยสามีแทน โดยเฉพาะลักษณะนิสัยของสามี เป็นคนดุและเอาแต่ใจ บ่อยครั้งที่ แม่ส้มถูกสามี ดุด่า 

ตบตี และท าร้ายร่างกายด้วยวิธีต่างๆ แต่ต้องอดทนเพ่ือให้ลูกได้รับการศึกษาและเติบโต จนลูกอายุ

ประมาณ 20 ปี แม่ส้มจึงหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานจากสามีนี้ได้ ยังคงให้เงินแก่ลูกๆ และท างาน

จนถึงปัจจุบันอายุ 70 ปี ทั้งสับท่อ ฟันท่อ และผ่าถุงพลาสติก เป็นการท างานเกี่ยวกับของเก่าทุกอย่าง 

แล้วต้องนั่งเก้าอ้ีขนาดเล็กกับพื้น ส่งผลต่อสภาพร่างกายอย่างมาก เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งต้องท างานหนัก

มาตลอดชีวิตของเธอ จนกระทั่งช่วงวัยสูงอายุก็ยังคงท างานอย่างหนัก ทุกวันนี้ร่างกายบริเวณขากับ

หัวเข่ามีอาการเจ็บมาก ท าให้ท างานไม่ไหวและลางานประมาณ 10 วันแล้ว ซึ่งแม่ส้มก็ไม่ได้ลดความ

พยายามในการท างานลงเลย และยังคงรอวันที่ร่างกายสามารถท างานไหว เพ่ือกลับไปท างานหาเงิน

ดังเดิม 

การใช้ชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนกองขยะ สะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ทางกาย

ได้อย่างชัดเจน ด้วยพื้นฐานทางสังคมและการมีเศรษฐานะที่ไม่เท่าเทียมกัน ท าให้แม่ต้องท างานอย่าง

หนักตั้งแต่วัยเยาว์ จนเติบโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น แม้ว่าในบางช่วงของชีวิตแม่แต่ละคนก็ได้รับความทุกข์

แตกต่างกันไป บางคนอาจมีคู่ครองโดยไม่เต็มใจ หรือชีวิตบางคนเริ่มเป็นไปในทางที่ดีก็มี จนท้ายที่สุด

ทุกคนต้องประสบกับการมีลูกผู้ใช้ยาเสพติด แม่ต้องท างานเพ่ือหาเงินมาดูแลลูกมากขึ้น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง เมื่อต้องดูแลลูกผู้ใช้ยาเสพติดมากกว่าหนึ่งคน และต้องโทษอยู่เรือนจ าที่ต่างจังหวัด ยิ่งตอก

ย้ าชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานทางกาย แต่ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างความทุกข์ทางใจให้กับแม่

สวยด้วย 

6.2.2 ควำมทุกข์ทำงใจในชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยำเสพติด 

ปัจจัยหลักอันน าไปสู่ความทุกข์ทางใจในชีวิตของแม่ คือ การมีลูกเป็นผู้ใช้ยาเสพติด ซึ่ง

พ้ืนฐานครอบครัว ไม่พร้อมรับกับการเกิดผลกระทบต่างๆ โดยเฉพาะด้านค่าใช้จ่าย จึงเป็นความทุกข์

ทางใจที่เกิดขึ้นเหมือนกันในทุกครอบครัว อย่างกรณีของแม่สมร ต้องเจอเหตุการณ์ลูกชายคนโต

เสียชีวิต นับว่ามีอิทธิพลต่อจิตใจของแม่สมรเป็นอย่างมาก ขณะที่พูดคุยกันก็มีการแสดงออกทางสี

หน้าและน้ าเสียง เมื่อต้องกล่าวว่าลูกชายเสียชีวิตไป ทั้งครอบครัวเหลือเพียงพ่อ แม่และลูกสาว ต่อมา
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ลูกสาวจ าเป็นต้องย้ายออกไปอยู่บ้านครอบครัวของสามี ด้วยภาระหน้าที่การงานของแม่ ท าให้การพบ

เจอกันระหว่างแม่กับลูกลดน้อยลง จนวันหนึ่งแม่สมรสังเกตได้ว่าลูกสาวมีความเปลี่ยนแปลงไป แม่

สมรต้องพบกับความเจ็บปวดทางใจอีกครั้ง เนื่องจากสามีของลูกสาวเป็นผู้ใช้ยาเสพติด  

แม้ว่าตอนแรกลูกสาวจะไม่ชอบยาเสพติดเช่นเดียวกัน จึงพยายามบอกให้สามีเลิกใช้ยาเสพ

ติด แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ จึงน าไปสู่การตัดสินใจใช้ยาเสพติด เพ่ือประชดสามี เมื่อผู้เป็นแม่ทราบ

เรื่องนี้ ได้เกิดความรู้สึกอาย เสียใจ และร้องไห้ กลายเป็นต้องกลับมาทบทวนที่ตัวเองว่าอะไรผิดไป 

เกิดการโทษตัวเองที่เลี้ยงดูลูกได้ไม่ดี ทั้งครอบครัวตนเองไม่เคยมีประวัติผู้ใช้ยาเสพติดเลย แต่กลับพบ

ที่ลูกสาวของตนเอง เป็นประโยคที่แม่สมรพูดถึงบ่อยครั้ง แสดงถึงการตอกย้ าทางความรู้สึกและย้ าคิด

ย้ าท ากับตนเองเสมอ โดยเฉพาะการเปรียบเทียบถึงท้ังตระกูล กลายเป็นความทุกข์ทรมานทางใจที่แม่

สมรคิดอยู่กับตัวเอง อีกทั้งแม่สมรก็เป็นคนหนึ่งที่ท างานอย่างหนัก ตั้งแต่ท างานหาเงินเพ่ือเลี้ยงดู

ครอบครัว ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น สุดท้ายเงินที่น าไปให้ลูกสาว แต่กลับถูกเป็นค่าใช้จ่ายกับยาเสพติดทั้งหมด 

น าไปสู่การมีปัญหาทางการเงิน ทั้งค่าประกันตัวทุกเดือน ส่วนมากค่าใช้จ่ายประมาณ 500 - 1,500 

บาท และแพงที่สุดคือ 20,000 บาท รวมถึงลูกของลูกสาว เมื่อทั้งพ่อแม่ของเด็กเป็นผู้ใช้ยาเสพติด แม่

สมรก็สงสารหลานและอดทนดูชีวิตของเด็กคนนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว จึงตัดสินใจรับมาเลี้ยงเอง ค่าใช้จ่าย

ภายในครอบครัวจึงมากยิ่งขึ้น จนแทบไม่มีเงินในแต่ละวัน  

กรณีของแม่สมศรี เป็นแม่ผู้เคยใช้ยาเสพติด สามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้ เพราะค าขอร้องจาก

ลูกชาย แต่ใครจะคาดคิดว่าวันหนึ่งลูกชายสองคนนั้นกลับเป็นผู้ใช้ยาเสพติดเสียเอง ความรู้สึกของแม่

ตอนแรก คือความเสียใจและอาย มีการเปรียบเทียบชีวิตของตนเองที่มีลูกใช้ยาเสพติดกับชีวิตของคน

อ่ืน เป็นความคิดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดความทุกข์ทางใจให้กับแม่ สุดท้ายลูกชายสอง

คนถูกจับคดีความยาเสพติดและต้องอยู่ในเรือนจ า เป็นความทุกข์อีกครั้ง เมื่อลูกชายคนหนึ่งอยู่

เรือนจ าบางบอน แล้วจะถูกย้ายไปเรือนจ านครศรีธรรมราช แน่นอนว่าช่วงเวลาชีวิตขณะนั้น แม่สมศรี

จมอยู่กับความทุกข์ทางใจในปัญหานี้ตลอดเวลา และพยายามช่วยเหลือลูกทุกวิถีทาง ไม่อยากให้ลูก

โดนย้ายไปอยู่ไกลจากแม่ สามารถแก้ปัญหานี้ด้วยเงินจ านวน 15,000 บาท จากคนที่ท างานคุ้ยขยะ

ทุกวัน นับว่าเป็นจ านวนเงินที่สูงมาก สุดท้ายท าได้เพียงโดนย้ายไปเรือนจ านครปฐมเป็นเวลา 4 ปี  

ส่วนลูกชายคนเล็กตอนแรกอยู่เรือนจ าคลองเปรม และโดนย้ายไปอยู่เรือนจ าปราจีนบุรี ประมาณ 4 

เดือนกว่า แม้ว่าจะเยี่ยมเดือนละครั้งเท่านั้น แต่ได้รับปัญหาทางการเงินส าหรับการเดินทางไปเยี่ยม 

ให้เงินลูกชาย และซื้อของเยี่ยม ทุกครั้งที่ไปเยี่ยมก็เกิดความรู้สึกเสียใจเสียใจทั้งแม่และลูก บางครั้งก็

ร้องไห้คุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว พยายามบอกให้ลูกชายเลิกใช้ยาเสพติดให้ได้ โดยแม่
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สมศรีไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ด้วยการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ท างานคุ้ยขยะเท่านั้น รายได้

จึงไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และได้รับความช่วยเหลือจากประธานชุมชนเรื่องเงิน ท า

ให้แม่สมศรีข้ามผ่านช่วงเวลานั้นไปได้ด้วยดี  

ความคล้ายคลึงกันระหว่างเรื่องราวของแม่สมใจกับแม่สมศรี คือ การเป็นแม่ที่เคยใช้ยาเสพ

ติด และลูกชายมีบทบาทต่อการเป็นก าลังใจให้แม่เลิกใช้ยาเสพติด ด้วยสถานการณ์นั้น แม่สมใจไม่มี

แรงกายเพราะอาการขาดยาเสพติด จนกระทั่งลูกชายร้องขอเงิน แต่ตนเองไม่ให้เงินเลี้ยงดูลูก จึงท าให้

แม่สมใจตัดสินใจเลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาด และสามารถกลับมาท างานหาเงินได้เหมือนเดิม 

เช่นเดียวกันกับแม่สมศรี วันหนึ่งได้รับข่าวจากคุณครูว่าลูกชายวัยประถมศึกษาปีที่ 6 รับและใช้ยาเสพ

ติดร่วมกับเพ่ือนในโรงเรียน หลังจากนั้นเป็นต้นมา วงจรชีวิตของลูกชายก็จมอยู่กับยาเสพติด ท าให้แม่

รู้สึกเสียใจและคิดโทษตัวเองว่า เป็นกรงกรรมกรงเกวียน เพราะตนเองก็เคยท ามาก่อน พอมาถึง

ช่วงเวลาของลูกก็ด าเนินชีวิตตามรอยของตนเอง จึงไม่สามารถว่ากล่าวลูกได้ เพียงแค่ขอกับลูกว่าให้

เลิกใช้ยาเสพติด เวลาที่ต ารวจเข้ามาตรวจตราภายในชุมชน แม่ก็คอยกังวลว่าลูกจะแอบต ารวจอยู่ที่ใด 

ปลอดภัยหรือไม่ หากโดนต ารวจจับได้ ลูกชายจะโดนต ารวจท าร้ายร่างกายอีก เป็นความทุกข์ทางใจ

ของแม่สมใจมาเป็นเวลานานกว่าลูกชายจะสามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้ดังปัจจุบัน ดีใจนะ ส าหรับคน

เป็นแม่ที่ลูกเลิกติดยาได้ แม่ก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เวลาต ารวจเข้ามาตรวจในชุมชน ว่าลูกจะไปแอบ

ต ารวจอยู่ตรงไหน กลัวว่าเขาจะโดนต ารวจจับ หากต ารวจเจอตัว ก็มีซ้อมบ้าง เตะบ้าง เป็นเวลานาน

นับ 10 ปีที่แม่สมใจได้รับความทุกข์ทรมานทางใจจากการดูแลลูกผู้ใช้ยาเสพติด 

ชีวิตของแม่ใส ได้รับความทุกข์ตั้งแต่ไม่สามารถมีลูกด้วยตนเองได้ และรับเลี้ยงลูกของญาติพ่ี

น้องมาจ านวนหลายคนมาก ในชีวิตก็ประสบกับน้ าท่วมปี พ.ศ. 2554 ท าให้โรงงานรีไซเคิลขยะของ

ครอบครัวต้องปิดตัวลง สามีต้องเปลี่ยนแปลงอาชีพเป็นรับจ้างทั่วไป ส่วนแม่ใสก็เป็นแม่บ้าน นับว่า

ส่งผลต่อรายได้ของครอบครัวสูงมาก ในอดีตอาชีพนั้นสามารถท าเงินได้ถึงวันละ 10,000 บาท กล่าว

ได้ว่าพ้ืนฐานครอบครัวชีวิตของสามีดีมาก แต่กลับต้องเจอจุดเปลี่ยนส าคัญคือน้ าท่วม และพวกเขาก็

ไม่มีความต้องการฟ้ืนโรงงานนี้กลับมาอีกครั้ง อีกทั้งต้องรับดูแลลูกชายและลูกสาวถึง  4 คน ซึ่งไม่

เป็นไปด้วยดี เริ่มต้นจากลูกชายคนแรกค้ายาเสพติด ต้องจ าคุกอยู่เรือนจ าบางบอนและไปเยี่ยมทุก

สัปดาห์ มีปัญหาการเงิน ท าให้ไปเยี่ยม 2 ครั้งต่อเดือนเท่านั้น แม่ใสเป็นห่วงลูกมาก เพราะทราบดีว่า

ชีวิตในเรือนจ าไม่สะดวกสบายและล าบาก  
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ความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นอีกครั้ง นับว่าครั้งนี้ได้สร้างบาดแผลทางใจให้กับแม่ใสอย่างสาหัส 

เมื่อสองวันก่อนที่ผู้ศึกษาจะลงสนามเก็บข้อมูลชีวิตของแม่ใส ลูกชายกับลูกสาวถูกต ารวจด าเนินคดียา

เสพติดและจ าคุกอยู่สถานีต ารวจ ทราบข่าวจากพนักงานว่าจะถูกน าตัวส่งไปยังเรือนจ าคนละแห่ง คน

หนึ่งอยู่เรือนจ าบางบอน ส่วนอีกคนอยู่เรือนจ าปทุมธานี ขณะพูดคุยผู้ศึกษาทราบเป็นอย่างดีว่าเป็น

ปัญหาอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวนี้ ยังไม่ได้รับวิธีการหาทางออกและความคิดเห็นระหว่างสามีกับ

ภรรยาไม่ตรงกัน ฝ่ายสามีมองถึงข้อจ ากัดของค่าใช้จ่ายและการเดินทาง ส่งผลต่อความถี่ในการไป

เยี่ยมลูกที่เรือนจ าปทุมธานี ส่วนฝ่ายแม่ใสมองด้านความรู้สึกของลูกส าคัญกว่า ต้องไปเยี่ยมให้เท่า

เทียมกันทุกคน กลัวลูกน้อยใจ เสียใจ และล าเอียงดูแลลูกไม่เท่ากัน แม้ว่าจะพูดคุยถึงเรื่องราวชีวิต

ของแม่ใสช่วงใดก็ตาม ยังคงกลับมาเล่าเรื่องราวปัญหาการเดินทางไปเยี่ยมลูกบ่อยครั้ง บ่งบอกถึง

ปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขและมีผลทางจิตใจ เป็นการย้ าคิดย้ าท าอย่างหนึ่ง และตอกย้ าความทุกข์

ทรมานทางใจของแม่ตลอดเวลา ด้วยความรักและความผูกพันที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เป็นทารก ท าให้แม่ใส

มีความรักให้กับลูกทุกคนเปรียบเสมือนเป็นแม่แท้ๆ ให้ความรักและการดูแลที่ดีเสมอมา จึงไม่สามารถ

ทิ้งลูกให้เดียวดายอยู่เรือนจ าเป็นเวลานานได้ ต้องให้เวลากับพวกเขาในการไปเยี่ยมบ่อยที่สุดเท่าที่ 

ร่างกายและสถานะทางการเงินจะไปได้ แม้ว่าจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงจังหวัดปทุมธานีก็ตาม 

นอกจากนี้ ลูกของลูกชายแม่ใสก็รับมาเลี้ยงเอง เพราะความสงสารและเป็นห่วงหลานยังคง

เด็ก มีความกังวลว่าเด็กคนนี้จะเติบโตไปเป็นอย่างไร ลูกชายจะสามารถเลี้ยงดูและมีเงินเพียงพอต่อ

ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงเด็กคนหนึ่ง ให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีได้หรือไม่ ทั้งค่าอาหาร ค่า

การศึกษา อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแต่งกาย แต่ผู้เป็นพ่อยังคงใช้ยาเสพติดและอาศัยอยู่ใน

เรือนจ า จึงต้องรับผิดชอบชีวิตเด็กอีกหนึ่งคนเพ่ิมข้ึนมา แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายก็เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน แม่

ใสกล่าวว่าเลี้ยงแล้วผิดหวัง แล้วไม่ได้ว่าอะไรลูกเลย รักพวกเขามาก ก็สอนลูกมาตลอดว่าอะไรดี

หรือไม่ดี ตนเองท าได้เพียงอบรมสั่งสอนเท่านั้น จึงท าใจไว้อย่างเดียวและต้องคอยเลี้ยงดูต่อไป แม่ให้

สิ่งที่ดีที่สุดกับพวกเขาหมดแล้ว อย่างการศึกษา พ่อแม่สามารถให้ได้อย่างเต็มที่ แต่พวกเขาไม่ต้องการ

เอง จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรกับลูกแล้ว แค่คิดหาวิธีจะไปเยี่ยมลูก ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้

ได้เลย ค าพูดมากมายที่ออกมาจากปากแม่ได้แสดงถึงความทุกข์ในใจ มีการโทษตัวเองว่าไม่สามารถ

หาสภาพแวดล้อมที่ดีกว่านี้ให้ลูกได้ เพราะสังคมและกลุ่มเพ่ือน ท าให้พวกเขาไม่สามารถหลุดพ้นจาก

ยาเสพติดได้ แม้กระทั่งอาชีพการงานที่ดียังไม่สามารถหาให้ลูกได้เลย เป็นประโยคที่เจ็บปวดมากของ

ผู้เป็นพ่อและแม่ เต็มไปด้วยความหวังดีต่อลูก แต่สิ่งที่พวกเขาได้รับคือความทุกข์ทรมานทางใจ  
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 อย่างไรก็ตาม แม่ส้มยังคงเป็นแม่ที่ได้รับประสบการณ์ความทุกข์แตกต่างจากแม่คนอ่ืน ตั้งแต่

การเติบโตอย่างไร้พ่อแม่ แม่ส้มกล่าวไว้ว่า “จะสัมภาษณ์ชีวิตแม่ตั้งแต่เด็ก จะร้องไห้เอานะ” บ่งบอก

ว่าตัวตนของแม่ส้มเองก็มองว่าเป็นเรื่องน่าเศร้า เป็นความทุกข์ทางจิตใจ โดยเฉพาะการเล่าให้บุคคล

อ่ืนฟัง เปรียบเสมือนการท าให้แม่ส้มหวนนึกถึงชีวิตในวัยเด็กอีกครั้ง ซึ่งเต็มไปด้วยความยากล าบาก

และความทุกข์ แม้ว่าอาจเป็นโชคดีอย่างหนึ่ง เมื่อได้รับการเลี้ยงดูจากป้า และวันหนึ่งป้าคนนั้นก็ได้

เสียชีวิตลง ท าให้แม่ส้มในวัยเด็กถูกส่งต่อให้อาเลี้ยงดู จนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่น ได้ถูกลูกชายของอา

ลวนลาม จนต้องย้ายไปอยู่อาศัยกับลุง หลังจากนั้นแม่ส้มได้เลือกด ารงชีวิตในสายธรรมะ ด้วยการบวช

ชีเป็นเวลานานถึง 2 ปี แสดงถึงการหนีทางโลกเข้าสู่ทางธรรม พอสึกออกมาต้องพบกับความทุกข์ทาง

ใจครั้งส าคัญในชีวิตคือ การโดนฉุดไปเป็นภรรยา แม่ส้มต้องอดทนอยู่ร่วมกับบุคคลที่ไม่ได้รักมาเป็น

เวลาประมาณ 20 ปี เป็นช่วงการมีลูกคนแรกจนถึงช่วงลูกเติบโตเป็นวัยรุ่นและเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 

ความอดทนของแม่ส้มได้สิ้นสุดลง โดยเฉพาะเงินทั้งหมดที่ท างานร่วมกันมา สามีน าไปให้กับผู้หญิงอ่ืน

เสมอมา จนท าให้ธุรกิจรับซื้อของเก่าที่ก าลังเป็นไปได้ด้วยดี ต้องจบสิ้น เพราะเงินที่ควรน าไปผ่อนรถ

พ่วง กลับถูกน าไปให้กับผู้หญิง นับว่าเป็นสามีที่นอกใจภรรยา พร้อมทั้งไม่ได้ให้การดูแลเลี้ยงดูลูกและ

ภรรยาเลย แม้กระทั่งลูกสาวยังทนอยู่ร่วมกับพ่อคนนี้ไม่ได้ จึงออกไปอยู่บ้านแฟน ความเจ็บปวดอีก

ครั้ง เมื่อทราบว่าลูกชายวัย 14 – 15 ปี เข้าสู่วงจรของยาเสพติด แม่กล่าวว่า “ส่งให้เรียนหนังสือก็ไม่

เรียน มาดมกาว ความรู้สึกของแม่มันด้านชา เคืองลูกด้วย เสียใจว่าท าไมท าแบบนี้”  

 ความหวังสุดท้ายของแม่ส้มในการหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจนี้คือ ลูกชายคนโตเข้ารับการ

เกณฑ์ทหารตอนอายุ 20 ปี แม่ส้มจะเลิกกับสามีและย้ายออกไปอยู่คนเดียว ความอดทนตลอด 20 ปี

นี้ แม่ส้มท าเพ่ือลูกให้เติบโตและได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด เพราะแม่ส้มไม่ได้รับการเรียนหนังสือ จึง

ต้องการให้ลูกได้เข้าโรงเรียนและจบการศึกษา พยายามให้สิ่งที่ดีกับลูกมากที่สุด ด้วยการท างานอย่าง

หนักและส่งเงินให้กับลูก 3 คน อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้เป็นพ่อไม่เคยท าหน้าที่นี้เลย แม่ส้มตัดสินใจอยู่

คนเดียว โดยลูกสาวได้ย้ายออกไปอยู่กับแฟนก่อนแล้ว ลูกชายคนโตก็เกณฑ์ทหาร ส่วนลูกชายคนเล็ก

ก าลังติดยาเสพติด ซึ่งเลือกอยู่กับพ่อ และตัดพ้อกับแม่ว่า “ท าไมไม่มาอยู่ด้วยกัน เขาก็เคืองแม่ที่เลือก

ทิ้งเขาไป” แน่นอนว่าประโยคนี้ต้องติดอยู่ในใจแม่เสมอมา พอลูกชายคนโตออกจากเกณฑ์ทหาร ก็ได้

สร้างความเจ็บในใจกับแม่สวยครั้งว่าติดยาเสพติดจากในข้างในกองทหาร แน่นอนว่าแม่ต้องเสียใจเป็น

อย่างยิ่ง แล้วต้องปลอบลูกชายเมื่อพ่อของเขาได้ทราบว่าลูกตนเองใช้ยาเสพติด ลูกชายคนโตโดนพ่อ

ด่าและท าร้ายร่างกาย แต่แม่ก็ท าได้เพียงปลอบเขา พูดคุยกันว่าลูกชายผิดนะ ขอให้เป็นครั้งสุดท้าย

และให้เลิกใช้ยาเสพติด 
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 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ชีวิตของแม่ส้มเป็นไปด้วยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลูกชายทั้งสองคนเลิกใช้

ยาเสพติด ส่วนชีวิตประจ าวันของแม่ก็ท างานหาเงินทั่วไป จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2561 เกิดวิกฤตในชีวิต

ของแม่ส้ม เมื่อลูกชายคนเล็กวัย 40 ปี กลับมาใช้ยาเสพติดอีกครั้งหนึ่ง โดยทราบได้จากลูกชายโดน

ต ารวจจับ แม่ส้มกล่าวว่า “แม่แทบช็อกเลย แม่ช็อกขี้เยี่ยวแทบแตก งงไปหมดเลย สงสารลูกด้วยที่

โดนจับ แต่แค้นก็แค้น แค้นว่าท าไมถึงท าแบบนี้ เสียใจที่สุด แต่ก็ต้องท าใจ แล้วแต่บุญแต่กรรม แม่ไม่

ไหวแล้วนะ ใครจะคิดว่าลูกอายุ 40 แล้ว มีงานมีการท า จะกลับมาติดยา” สุดท้ายลูกชายคนเล็กอยู่

เรือนจ าบางบอนเป็นเวลา 2 ปี ได้รับความช่วยเหลือจากลูกสาวกับญาติเรื่องค่าใช้จ่าย แม้ว่าจะเยี่ยม

เดือนละครั้ง แต่แม่ส้มก็มีปัญหาด้านการเงินเสมอมา เป็นความทุกข์ซ้ าซ้อนที่เกิดขึ้นในชีวิตแม่ เห็นได้

ว่าแม่ส้มเลือกใช้ศาสนาเข้ามาช่วยปลอบประโลมทางใจ บ่งบอกว่าเป็นความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้น

อย่างไม่มีที่สิ้นสุด จนทุกวันนี้ลูกทุกคนเลิกใช้ยาเสพติดแล้ว ส่วนแม่ส้มที่อายุ 70 ปี ยังคงท างาน

รับจ้างทุกวัน และสามีก็ถูกผู้หญิงหลอกจนล้มละลาย พยายามกลับมาขอคืนดี ซึ่งแม่ส้มคงท าได้เพียง

พูดคุยเท่านั้น ไม่สามารถกลับไปเป็นสามีภรรยาได้เหมือนเดิม ความทุกข์ทรมานที่ได้รับจากสามีคนนี้ 

สร้างความเจ็บปวดทางกายและใจมากมาย จึงตัดสินใจใช้ชีวิตคนเดียว คอยดูแลลูกทุกคนให้ดีที่สุด

และท างานหาเงินเท่าที่ร่างกายจะท าได้ต่อไป 

 ทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความทุกข์ทางกายและความทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นในชีวิตของ

แม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติด โดยมีพ้ืนฐานชีวิตครอบครัวและสภาพแวดล้อมของชุมชนกองขยะเข้ามามี

ส่วนเกี่ยวข้อง น าไปสู่การด ารงชีวิตเพ่ือเอาตัวรอดภายใต้ระบบสังคมเหล่านี้ ซึ่งชีวิตของแม่ทุกคนนั้น 

ได้แสดงถึงความทุกข์ทรมานในทุกช่วงเวลาของชีวิตอย่างชัดเจน ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัย

เกษียณ ขณะเดียวกันก็ได้ส่งต่อรูปแบบการใช้ชีวิตในชุมชนกองขยะสู่รุ่นลูกหลาน จนมีวิถีชีวิตลักษณะ

เดียวกัน ทั้งพ้ืนฐานครอบครัว การศึกษา การท างาน และรายได้ ยังคงเป็นคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีพอ

ส าหรับการด ารงชีพในสังคมไทยปัจจุบัน แม้ว่าประธานชุมชนและหน่วยงานต่างๆ จะเข้ามาให้ความ

ช่วยเหลือ พยายามแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนกองขยะมากขึ้นแล้วก็ตาม 

แต่สาเหตุของปัญหาเหล่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นในระดับของชุมชนเท่านั้น แต่เป็นปัญหาระดับโครงสร้างทาง

สังคม  

6.3 ควำมทุกข์ทำงสังคมของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยำเสพติดในชุมชนกองขยะ 

 เป็นความทุกข์ไม่ได้เกิดจากความเจ็บป่วยของปัจเจกบุคคลเท่านั้น แต่ความทุกข์นั้นได้รับผล

มาจากทางตรงและทางอ้อมตามบริบทปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมขณะนั้น จึงเป็น
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วิธีการท าความเข้าใจเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วยกับอิทธิพลของแรงกดดันทางสังคม การเมือง 

และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อันส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของผู้คน ดังนั้นการเจ็บป่วยของ

ปัจเจก จึงเป็นอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากสังคมที่เจ็บป่วยด้วยเช่นกัน (อรัญญา ศิริผล, 2554: 15) 

สอดคล้องกับชีวิตของผู้คนในชุมชนกองขยะ เป็นกลุ่มคนที่เคยชินและจ าเป็นต้องด ารงชีวิตท่ามกลาง

ความทุกข์จากโครงสร้างทางสังคม ผู้ศึกษาจะแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ทางสังคม อันเกิดขึ้นจากเรื่องราวชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพ

ติดในชุมชนกองขยะ 

 6.3.1 ควำมทุกข์ทำงสังคมจำกกองขยะ  

ขยะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ

สังคมอย่างมาก ทุกวันนี้ประชาชนล้วนสร้างขยะในจ านวนมหาศาลต่อวัน จึงก่อให้เกิดวิธีการจัดการ

ขยะ อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร  ท าให้เพ่ิม

ปริมาณการผลิต ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่เพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ส่งผลต่อปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดกรุงเทพฯสูงขึ้น จนกระทั่งเกิดการก่อตั้งกองก าจัดขยะ

มูลฝอย กองก าจัดส่งปฏิกูล และกองโรงงานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขึ้นมาในปี พ.ศ. 2504 มีการ

จัดตั้งโรงงานก าจัดขยะจากทั่วพระนครและธนบุรี ตั้งอยู่บริเวณถนนดินแดง (ส านักนโยบายและแผน

กรุงเทพมหานคร, 2542: 20-50) ด้วยนโยบายของรัฐบาล ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ทิ้งขยะเป็น

บริเวณชานเมืองของกรุงเทพฯ คือบริเวณชุมชนกองขยะในปัจจุบัน มองว่าเป็นพ้ืนที่เหมาะสมต่อการ

น าขยะมาทิ้ง มีพ้ืนที่กว้างขวาง สามารถการสร้างโรงงานก าจัดขยะ และเป็นพื้นที่การเดินทางเข้าออก

ของรถขยะได้ทั่วจังหวัดกรุงเทพฯ เพ่ือขนส่งมายังโรงงานกองขยะแห่งนี้ ท าให้ในปี พ.ศ. 2510 มีการ

ทิ้งประมาณ 2 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เมื่อเวลาผ่านไปปริมาณของขยะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละวัน

มีการน าขยะมาทิ้งมากถึง 3,200 ตัน 

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2522 จากการขยายตัวของการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 

สูงขึ้น โดยตอบสนองต่อความต้องการสินค้าจากภายในและภายนอกประเทศ แต่ผลผลิตทาง

การเกษตรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เพราะปัญหาแห้งแล้งในช่วงเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน ท าให้

ปริมาณน้ าในเขื่อนเสียหาย ส่งผลต่อผลผลิตการเกษตรได้รับความเสียหาย ทั้งมันส าปะหลัง อ้อย และ

ปอ เป็นเหตุให้อัตราการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจลดลง แม้ว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือด้านมูลค่า

ของสินค้าทางการเกษตรและอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าแล้วก็ตาม แต่กลุ่มอุตสาหกรรมไม่ได้กระท า



118 
 

ตามนโยบาย ดังนั้นการกระจายรายได้ระหว่างภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรม จึงไม่เป็นธรรม

(รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2523: 2) และเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขมาได้ตลอดมา จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 

2526 เกิดเป็นวิกฤตการณ์สถาบันการเงินล้ม มีการกู้ยืมเงินแก่กรรมการและบริษัทต่างๆ โดยไม่มี

หลักประกันและการเติบโตของธุรกิจต่างๆอย่างรวดเร็วเกินไป (จดหมายเหตุวิกฤตการณ์ครั้งแรก ปี 

2522 และครั้งที่ 2 ปี 2526, 2527: 1-9) ท าให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจในที่สุดน าไปสู่การอพยพของผู้คน

เข้ามายังบริเวณกองขยะ โดยเฉพาะคนจากอีสานเข้ามาจ านวนมาก อย่างไรก็ตามพ้ืนที่แห่งนี้ยังคง

เป็นพื้นที่บุกรุก นับว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ผู้คนในชุมชนประสบ แต่ต้องเดินทางเข้ามาเพ่ือท างานคุ้ย

ขยะ จนเริ่มสร้างบ้านเรือนชั่วคราวใน ปี พ.ศ. 2526 เช่น แม่สมร แม่สมศรี และแม่สวย ก็เดินทางเข้า

มาอยู่อาศัยและท างานในชุมชนแห่งนี้ ด้วยความต้องการเข้ามาหางานท าในจังหวัดกรุงเทพฯ หรือแม่

ใสเป็นครอบครัวดั้งเดิมท่ีอาศัยอยู่บริเวณนี้  

 

ครอบครัวของแม่ใสเป็นลูกหลานเจ้าของที่แถวนี้ แต่เตี่ยก็ขายที่ดินไป เพราะเขา

บอกจะเอาไปเทขยะ แต่เราไม่คิดว่าเยอะขนาดนี้ เยอะจนจะปิดถนนข้างหน้านี้ เป็นภูเขา

สูงเลย จนตอนหลังเขาไถขยะและรื้อไปไว้ข้างหลัง หลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาท างานคุ้ยขยะ

และตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยกัน 

      (ใส, สัมภาษณ์: 18 มกราคม 2563) 

  

จากการทับถมของกองขยะมาเป็นเวลานาน จนเป็นกองขยะขนาดใหญ่ภายในพ้ืนที่ 300 ไร่ 

กลายเป็นการท าลายสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่ง น้ าจากขยะก็ได้ไหล แทรกซึมลงไปในดิน ทางเดินและ

หนองน้ า อาจก่อให้เกิดน้ าท่วม ท าให้สภาพชุมชนกองขยะในอดีต เต็มไปด้วยพ้ืนที่น้ าเน่าเสียและกลิ่น

เหม็น เป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่ง ผู้คนในชุมชนจะต้องอดทนและด ารงชีวิตท่ามกลางมลพิษ

เหล่านี้ โอกาสการมีขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย และวัสดุที่ย่อยสลายยาก ล้วนส่งผลต่อสิ่ งแวดล้อมและ

ประชาชนในชุมชนกองขยะทั้งสิ้น มีการศึกษาการปนเปื้อนของสารเคมีในดินตะกอนที่สถานที่ก าจัด

ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พบว่าดินตะกอนในบริเวณบ่อพักน้ าบริเวณอ่อนนุชและหนองแยม 

มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก ทั้งปรอทและแมงกานีสในปริมาณที่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน (หทัยรัตน์ 

เสียงดัง, ม.ป.ป.: 10-11) แน่นอนว่าขยะไม่มีวันหมดไปจากชุมชนนี้ได้ แม้ว่าประชาชนกี่ร้อยคนจะ

ท างานคุ้ยขยะน าไปขาย ก็ไม่สามารถลดปริมาณของกองขยะที่มีอยู่ พวกเขาจึงท าได้เพียงใช้ขยะที่มี
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ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุด และยอมรับในผลกระทบที่ตามมาด้านสุขภาพร่างกายของ

ประชาชนที่ต้องทนกับกลิ่น เชื้อโรค และสารเคมีอันตรายจากกองขยะ เป็นผลกระทบด้านโดยตรงกับ

กลุ่มผู้คุ้ยขยะ ผู้รับซื้อของเก่า ซาเล้ง และผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

   

 ท างานคุ้ยขยะทุกวัน จากเมื่อก่อนไม่คิดว่าสุขภาพจะแย่ แต่การคุ้ยขยะเป็น

ประจ าส่งผลต่อสุขภาพ เช่น การสัมผัสกับขยะด้วยมือโดยตรง เพราะไม่ได้ให้ความสนใจ

กับเชื้อโรคมากนัก อย่างเด็กบางคนที่เจอขนมในลานขยะก็สามารถหยิบกินได้เลย ทุกวันนี้

มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ การพักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิต

สูง ทุกอย่างท าลายร่างกายต่อเนื่อง จนสภาพร่างกายแม่สมศรีตอนนี้แย่กว่าบางคนที่อายุ

มากกว่าเราอีก 

    (สมศรี, สัมภาษณ์: 1 สิงหาคม 2562) 

  

ในปี พ.ศ. 2530 ประธานชุมชนกล่าวว่าเกิดการให้เอกชนเข้ามาสัมปทานกองขยะแห่งนี้ ท า

ให้มีการเปลี่ยนแปลงส าหรับกลุ่มผู้ท างานอาชีพเกี่ยวกับขยะ เมื่อเอกชนเข้ามามีอ านาจและบทบาทใน

การรับผิดชอบกองขยะแห่งนี้ ท าให้วิธีการท างานบนลานขยะเปลี่ยนแปลงไป มีการตั้งค่าหัวคิวต่อคน

วันละ 10 บาท อีกทั้งการรับซื้อกองขยะในราคาที่ถูกลง จากเดิมขยะกิโลกรัมละ 7 - 8 บาท กลายเป็น

กิโลกรัมละ 2 – 3 บาท ชาวบ้านจึงถูกกดราคาและได้รับรายได้น้อยลงอย่างมาก เดิมรายได้มากถึง 

1,000 กว่าบาท เหลือเพียงวันละ 100 – 150 บาท เป็นจุดเปลี่ยนให้กับชีวิตของผู้คนในชุมชนกอง

จ านวนมาก เช่น แม่สมรเลือกท าอาชีพผู้รับซื้อขยะ จ าพวกเสื้อผ้าและรองเท้า น ามาท าความสะอาด 

และจ าหน่ายต่อ ณ สนามหลวง 2 เพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพ่ิมมากขึ้น เพราะการท างานคุ้ย

ขยะอย่างเดียว ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูทั้งครอบครัว หรือกรณีของแม่สวย เคยท างานคุ้ยขยะ แล้ว

มักออกไปท างานตอนกลางคืน ด้วยปัจจัยด้านสภาพอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลต่อการท างานเก็บขยะ ใน

อดีตรายได้ดีเพียงพอต่อการด ารงชีพได้ จนกระทั่งเถ้าแก่เข้ามาประมูลสัมปทานกองขยะ ท าให้ราคา

รับซื้อขยะแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้แม่สวยท าไม่ไหวอีกต่อไป ด้วยผลกระทบทางด้านร่างกาย ทั้ง

การรับน้ าหนักพลาสติกคนเดียว เช่น ขวดน้ า ขวดบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆ จึงเกิดอาการปวดหลังและปวด

ขา จนแม่สวยต้องเปลี่ยนแปลงอาชีพรับจ้างซักเสื้อผ้าให้กับแม่สมรและเปิดร้านขายโจ๊กภายในชุมชน
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กองขยะเสริม แม้กระทั่งท างานอย่างหนักถึงสองอย่าง แม่สวยยังกล่าวว่ารายได้ไม่พอกับรายจ่าย 

ได้รับความเดือดร้อนด้านการเงินอย่างยิ่ง 

ในปี พ.ศ. 2548 - 2551 รัฐบาลมีโครงการบ้านมั่นคง เพ่ือพัฒนาชุมชนแออัด เป้าหมาย

ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนจนในเมือง พัฒนาที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัดและชุมชน

บุกรุก สอดคล้องกับข้อมูลในชุมชนกองขยะว่ามีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาคุณ

ชีวิตของผู้คนและสภาพแวดล้อม มอบสิทธิการมีชีวิตอยู่และประกอบอาชีพภายในชุมชนกองขยะ ท า

ให้จดทะเบียนเป็นชุมชนแออัดของจังหวัดกรุงเทพมหานครได้ ด้วยการเข้าพบเจ้าของที่ดินและเจรจา

ขอเช่าที่อยู่อาศัย เป็นการแก้ปัญหาชุมชนบุกรุก ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ นับว่าคุณภาพชีวิตของคน

ในชุมชนกองขยะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากนโยบายของรัฐบาลนี้ 

รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีการวางแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยการแก้ไข

ปัญหาความยากจน การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน การพัฒนาเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืน และ

สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เป็นต้น โดยจัดท าเป็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้คนไทยมี

ความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งแตกต่างจากสภาพความเป็นอยู่

จากชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนกองขยะทั้งสิ้น (ส านักนายกรัฐมนตรี, ออนไลน์: 2563) 

อย่างแม่สายก็กล่าวอย่างชัดเจนว่า ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาชีพการงาน

ท าแล้ว โดยเฉพาะการคุ้ยขยะ เลิกท ากันหมดแล้ว เพราะถูกบีบราคารับซื้อขยะให้ลดลง สถานภาพ

ทางการเงินภายในชุมชนกองขยะแย่มาก ราคารับซื้อของเก่าก็ไม่ดี ค่ารับจ้างทั่วไปก็ถูกลง ทุก

ค าอธิบายแสดงถึงปัญหาทางการเงิน จากการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชาที่ผิดพลาด ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกชนชั้น โดยเฉพาะกับผู้คนในชุมชนกองขยะ

ที่มีข้อจ ากัดด้านเศรษฐานะและการศึกษา น าไปสู่วิธีการด ารงชีวิตอันเต็มไปด้วยความทุกข์ที่ได้รับจาก

โครงสร้างทางสังคม ท่ามกลางกองขยะเหล่านี้มาเป็นเวลาหลายสิบปี 

 6.3.2 ควำมทุกข์ทำงสังคมจำกยำเสพติด  

  จากการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2530 ได้

ก าหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยัน

เจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ร่วมกับประชาคมโลก เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนไทยได้เกิดการตระหนักรู้

ถึงภัยอันตรายจากยาเสพติด โดยท าลายสุขภาพ ครอบครัว และอนาคตของชาติ ก่อให้เกิดปัญหาทาง

สังคม รวมถึงผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในด้านอ่ืนๆ อีกทั้ งในการรณรงค์ยาเสพติด ทั้ง
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หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง บ่งบอกได้ว่าใน

ปี พ.ศ. 2530 รัฐบาลให้ความสนใจในปัญหายาเสพติดในประเทศไทยอย่างมาก แต่สองปีต่อมา พ.ศ. 

2532 กลับมียาเสพติดเริ่มต้นแพร่ระบาดในชุมชนกองขยะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ช่วงแรกจะเป็นยาม้า  

และใบกระท่อม เป็นต้น สืบเนื่องมาจากกองขยะ เมื่อรถบรรทุกขนขยะเข้าออกทั้งกลางวันและ

กลางคืน จึงเป็นโอกาสของชาวบ้านต้องท ามาหากิน เพ่ือหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว เพราะยิ่งท ามาก

ยิ่งได้เงินมาก กลายเป็นช่องทางการเข้ามาของยาเสพติด และชาวบ้านก็เลือกใช้ยาม้า หรือที่รู้จักกันดี

ว่ายาขยัน เพ่ือให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า จนสามารถท างานได้อย่างไม่เหนื่อย แม้ว่ารัฐบาลสั่งห้าม

น าเข้าและก าหนดให้เป็นยาเสพติด แต่ยังคงมีการผลิตยาม้าบริเวณชานเมืองของจังหวัดกรุงเทพฯและ

จังหวัดในภาคกลาง ซึ่งมีกลุ่มผู้เสพคือ ผู้ใช้แรงงานตอนกลางคืนหรือต้องใช้แรงงานเป็นเวลานาน 

(นวลน้อย ตรีรัตน์และนพฤทธิ์ อนันอภิบุตร, 2546: 1-3) สอดคล้องกับผู้คนที่ท าอาชีพคุ้ยขยะอย่างยิ่ง  

 

เห็นได้ชัดจากกรณีของแม่สมใจ ใช้ยาเสพติดพวกยาปลิ้น ยาอี ยาห่าน ยาโคบาล 

ช่วงนั้นราคาเม็ดละบาทสองบาทเท่านั้น เพื่อนแนะน าให้ลองใช้  โดยผลลัพธ์ออกมาดี

ส าหรับแม่สมใจ เพราะต้องการเงิน การใช้ยาเสพติดท าให้รู้สึกไม่เหนื่อย ท างานไม่

ตลอดเวลา   

     (สมศรี , สัมภาษณ์: 18 มกราคม 2563)

  

 

สภาพสังคมก็มีส่วนท าให้เกิดจ านวนผู้ใช้ยาเสพติดเพ่ิมขึ้น เปรียบเสมือนการบอกต่อผลของ

การใช้ยาเสพติด ซึ่งตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้แรงงานอย่างการคุ้ยขยะ ทุกคนอยากได้เงิน

เพ่ิมข้ึน จึงเลือกใช้ยาเสพติดเป็นตัวช่วยการท างาน อีกทั้งช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่เข้าสู่การใช้ยาเสพติด

ได้ง่ายที่สุด ไม่ว่าจะด้วยความอยากรู้อยากลองด้วยตนเอง เพ่ือนแนะน า หรือสังคมโรงเรียน

ประถมศึกษา ก็มีการขายยาเสพติดเกิดขึ้นแล้ว เช่น ลูกชายทั้งสองคนของแม่สมศรีก็ติดยาเสพติดจาก

เพ่ือนในโรงเรียน รวมถึงลูกของแม่สายที่เป็นเด็กดี เชื่อฟังพ่อแม่ตลอด จนกระทั่งได้ท าความรู้จักและ

สนิทสนมกับเพ่ือนในชุมชนกองขยะ พาไปเที่ยวข้างนอกหมู่บ้าน น าไปสู่การใช้ยาเสพติดเช่นกัน พบว่า

ในปี พ.ศ. 2538 ประเทศไทยมีจ านวนผู้ติดยาเสพติดประมาณ 1.2 ล้านคน ซึ่ง ยาเสพติดได้แพร่

ระบาดไปสู่กลุ่มเยาวชนด้วย เนื่องจากครอบครัวในชุมชนกองขยะ มีพ้ืนฐานครอบครัวไม่ดีนัก ท าให้
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ต้องช่วยเหลือพ่อแม่ท างานตั้งแต่วัยเด็ก จึงท าให้รู้จักและเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายมากข้ึน ท าให้รัฐบาล

ตระหนักถึงความรุนแรงของยาม้า จึงก าหนดว่ายาม้าเป็นสารเสพติดร้ายแรง และเปลี่ยนชื่อเป็นยาบ้า 

พร้อมบังคับใช้พ.ร.บ.ควบคุมสารเสพติด พ.ศ. 2539 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงความรุนแรงของ

ยาบ้า ผลกระทบต่อระบบประสาท ควบคุมตัวเองไม่ได้ มีอาการคลุ้มคลั่ง ท าให้มีการปราบปรามยาบ้า

อย่างรุนแรง ท าให้ยาบ้าผลิตได้ยากมากขึ้นในประเทศไทย (นวลน้อย ตรีรัตน์และนพฤทธิ์ อนันอภิ

บุตร, 2546: 3-5) สอดคล้องกับช่วงเวลาการเข้ามาของยาบ้าในชุมชนกองขยะ เพราะลูกชายและลูก

สาวของแม่สายก็ใช้ยาเสพติดในปี พ.ศ. 2539 ขณะนั้นอายุเพียง 13 – 14 ปี ลองใช้ยาเสพติดจากเด็ก

ในชุมชน และรับฝากยาเสพติดจากเพ่ือนอีกด้วย โดยแม่สายท างานอย่างหนักจนไม่มีเวลาให้กับลูก 

สุดท้ายลูกสองคนก็โดนต ารวจด าเนินคดี ส่วนแม่สายก็ต้องท าหน้าที่เป็นแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดและ

ท างานอย่างหนักไปพร้อมกัน 

สังเกตได้ว่ารัฐบาลในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 – 2544 ให้ความส าคัญกับแผนงานปราบปราม

มากกว่าป้องกัน ปรากฏว่ายิ่งปราบปราม ยิ่งเป็นการแพร่ระบาดมากข้ึน จนกระทั่งรัฐบาลของพ.ต.ท. 

ทักษิณ ชินวัตร นโยบายได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันยาเสพติดและบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ใช้ยาเสพติด

มากขึ้น ในปี พ.ศ. 2545 ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง ด้วย

การมีพรมแดนประเทศติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน จึงอยู่ในฐานะเสี่ยงต่อการเป็นทางผ่านในการ

ขนส่งยาเสพติด โดยเฉพาะการมีปัญหายาเสพติดและแหล่งผลิตยาเสพติดอยู่บริเวณชายแดนไทยกับ

ประเทศใกล้เคียง อย่างการลักลอบตั้งโรงงานผลิตยาบ้า ขณะนั้นนโยบายของรัฐบาลประกอบไปด้วย 

การปราบปรามการผลิตและการค้ายาเสพติด ลดความต้องการใช้ยาเสพติด ป้องกันและการดูแล

บ าบัดผู้ใช้ยาเสพติด และลดผลกระทบของยาเสพติด เช่น การแพร่เชื้อเอดส์ อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่มี

ประสิทธิภาพในการปราบปราม และผลประโยชน์ของการเป็นผู้ค้ายาบ้าอยู่ในระดับสูง ท าให้ยาบ้า

ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (นวลน้อย ตรีรัตน์และนพฤทธิ์ อนันอภิบุตร, 2546 : 3-17) ขณะเดียวกัน

ประธานชุมชนเข้ามาจัดการกับปัญหาต่างๆภายในชุมชนกองขยะ เช่น พัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ัน

พ้ืนฐาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชน และการเริ่มต้นแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเวลาไม่กี่ปี

เท่านั้นที่ยาเสพติดได้เข้ามาแพร่ระบาดภายในชุมชนกองขยะกลับท าให้ชาวบ้านประมาณครึ่งชุมชน

ติดยาเสพติด แม้ว่าเริ่มแรกจะเป็นการใช้เพ่ือท างานคุ้ยขยะ แต่ภายหลังกลับไม่เป็นเช่นนั้น ดัง

ประโยคจากชาวบ้านคนหนึ่งว่า “คนเสพยาก็เสพอยู่แต่ในบ้าน ออกไปท างานที่ไหน”  

ปี พ.ศ. 2546 ประธานชุมชนเข้ามาจัดการปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง สอดคล้องกับรัฐบาล

ของพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ด าเนินนโยบายว่า “การท าสงครามกับยาเสพติด” (War on Drugs) เน้น
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ปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด ทั้งผู้ค้าส่ง ผู้ค้ารายย่อย และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พยายาม

จับกุมให้ได้ทั้งเครือข่ายยาเสพติด โดยใช้ระยะเวลาเพียง 3 เดือนเท่านั้น ยาบ้าได้หายไปจากสังคมไทย 

แต่ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตจากการปราบปรามอย่างรุนแรงในครั้งนี้ เป็นการวิสามัญฆาตกรรมจาก

เจ้าหน้าที่รัฐ และเสียชีวิตจากการฆ่าตัดตอนของคนในขบวนการค้ายาเสพติดด้วยกันเอง ประมาณ 

2,000 กว่าคน (นวลน้อย ตรีรัตน์และนพฤทธิ์ อนันอภิบุตร, 2546: 18)  ท าให้ชุมชนกองขยะเวลานั้น 

จ านวนของผู้ค้ารายใหญ่และผู้เสพลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้ใช้ยาเสพติดหลงเหลืออยู่ใน

ชุมชนกองขยะ ดังครอบครัวของสามีลูกสาวของแม่สมร น าไปสู่การใช้ยาเสพติดเพ่ือประชดสามี และ

ติดยาเสพติดเป็นเวลานานถึง 5 – 6 ปี จึงสามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้ ด้วยหลักการที่ว่า “ผู้ใช้ยาเสพ

ติดเป็นผู้ป่วย ไม่ใช่อาชญากร” เป็นแนวคิดที่ส่งผลถึงปัจจุบัน เป็นค าพูดที่แม่สมรก็กล่าวเช่นนี้ จึง

สามารถท าความเข้าใจลูกสาวและแก้ไขปัญหานี้ได้ส าเร็จ รวมถึงแม่คนอ่ืนก็ได้รับรู้หลักการนี้ ท าให้

พยายามเข้าใจและปรับตัวเพ่ือดูแลลูกผู้ใช้ยาเสพติดให้ดีที่สุด โดยความหวังสุดท้ายคือให้ลูกของพวก

เขาเลิกใช้ยาเสพติด แต่ประสบผลส าเร็จในบางครัวเรือนเท่านั้น  

ปัจจุบันรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2559 ได้ให้

ความส าคัญของปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงระดับประเทศ จึงมี

แผนด าเนินงาน ทั้งสกัดกั้นการผลิตสารเสพติด จ ากัดเส้นทางลักลอบล าเลียงค้ายาเสพติด สืบสวน

กลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดและนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ และคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่มีปัญหายาเสพติด 

เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาทางเลือกตามความเหมาะสม (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด, 2559: 8) ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 – 2563 นโยบายการแก้ปัญหายาเสพติด ได้

เพ่ิมเติมด้านฟ้ืนฟูดูแลรักษาผ่านกระบวนการสาธารณสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ และการ

ยอมรับของสังคมส าหรับผู้ผ่านการฟ้ืนฟู (โชคสุข กรกิตติชัย, 2562: 10) สอดคล้องกับการท างานด้าน

ยาเสพติดภายในชุมชนกองขยะ เช่น รวมพลังของชุมชนในการแก้ปัญหายาเสพติดบนพ้ืนฐานของการ

ให้อภัยทางสังคม เป็นแนวทางการเลิกใช้ยาเสพติดอย่างสันติ ผ่านการพ่ึงจิตใจของตนเองและฟ้ืนฟู

ชุมชนให้เข้มแข็งข้ึน เพ่ือลดจ านวนผู้ค้าและผู้ใช้ยาเสพติด เริ่มต้นจากการท าความเข้าใจทุกครอบครัว 

ให้สมาชิกในชุมชนยอมรับถึงการแพร่ระบาดของยาเสพติด และกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไข

ปัญหา มองเห็นทุกข์ร่วมกันในชุมชนว่าเป็นทุกข์จากยาเสพติด สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องปัญหา

และแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริง ทั้งโทษของยาเสพติด ลักษณะของคนใช้ยาเสพ

ติด สาเหตุของการใช้ยาเสพติด วิธีการเลิกใช้ยาเสพติด และความเชื่อมั่นว่าชุมชนจะต้องแก้ไขปัญหา

นี้ได้ พร้อมให้อภัยผู้ใช้ยาเสพติด ห้ามลงโทษทางสังคมและใช้มาตรการทางกฎหมายเด็ดขาด  
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น าไปสู่การสร้างนโยบายบัตรฟ้า เป็นนโยบายของรัฐบาลร่วมกับองค์กรต่างๆ โดยใช้ศูนย์

สาธารณสุขออกบัตรให้ส าหรับผู้ใช้ยาเสพติดที่ยังเลิกยาเสพติดไม่ได้ แต่เข้าร่วมกระบวนการทาง

สาธารณสุข เพ่ือลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (เป็นนโยบาย Harm Reduction) ด้วยการตรวจ

สุขภาพ เอกซเรย์ปอด ตรวจเลือด ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ จากความไม่ระมัดระวังตัวจากผู้ใช้ยาเสพ

ติด โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แล้วเข้าสู่กระบวนการชุมชนบ าบัด ซึ่งพยาบาลจากศูนย์

สาธารณสุข 48 จะเข้ามาบ าบัดยาเสพติด ตรวจร่างกาย และสร้างแรงจูงใจในการเลิกยาเสพติด 

ปัจจุบันในชุมชนกองขยะ มีผู้ใช้ยาเสพติดที่ถือบัตรฟ้าอยู่ 12 คน เมื่อถือบัตรนี้แล้ว นับว่าผู้ใช้ยาเสพ

ติดคือผู้ป่วย เมื่อโดนต ารวจจับ สามารถแสดงบัตรฟ้า บ่งบอกถึงก าลังอยู่ในขั้นตอนการบ าบัดยาเสพ

ติด และจะไม่โดนจับคดีความยาเสพติด หากผู้ใช้ยาเสพติดการไม่ร่วมกระบวนการบ าบัด สิทธิของ

บัตรฟ้าก็จะเป็นโมฆะ (ประธานชุมชน, สัมภาษณ์: 27 มกราคม 2563)  

อย่างไรก็ตาม ไม่อาจประสบความส าเร็จได้เด็ดขาด แม้ว่าผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนกองขยะจะ

ได้รับบัตรฟ้าจ านวน 12 คน แต่จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดที่มีลูกยังไม่

สามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้ มีลูกของแม่ใสได้รับบัตรฟ้านี้ด้วย แต่ก็ไม่น าไปสู่การสร้างแรงจูงใจในการ

เลิกใช้ยาเสพติดได้เพียงพอ กรณีเดียวกันกับลูกชายของแม่สวย โดนจับคดีความค้ายาเสพติดและ

ยังคงอยู่ในเรือนจ า ซึ่งแม่สวยท าได้เพียงเสียใจจนชินชาไปเอง กล่าวว่า “ท าใจได้แล้ว รู้สึกเฉยๆ 

ปล่อยเขาไป เขาเข้าเรือนจ าเป็นรอบที่ 2 แล้ว เขาอยู่ได้แล้ว” การสัมภาษณ์แม่สวยเหมือนไม่อยาก

เล่าเรื่องราวของตนเองมากนัก ปกปิดความรู้สึกว่าตนเองไม่รู้สึกอะไรแล้วกับการมีลูกใช้ยาเสพติด 

ทราบว่าลูกจะอยู่บ้านเดียวกันทุกคน ด้วยบทบาทหน้าที่ของแม่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว การท างานหา

เงินจึงเป็นเรื่องส าคัญ จนอาจละเลยการดูแลลูกชาย ท าให้ลูกชายเข้าสู่วงการของยาเสพติดและถูก

ต ารวจจับถึง 2 ครั้ง นับเป็นเวลาเกือบ 10 ปี ท าให้แม่สวยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยี่ยม

และซื้อของเยี่ยมจ านวนมาก รวมแล้วเป็นเงิน 2,200 บาท ต่อเดือนละครั้ง ดังนั้น แม่สวยจึงต้อง

ท างานหนักมากขึ้น ทั้งรับจ้างทั่วไปและขายโจ๊กกับข้าวต้ม นับว่าเป็นการท างานทุกวันอย่างไม่พัก แต่

ก็ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย แม่สวยยอมรับว่าเดือดร้อนเรื่องเงินมาก ช่วงหลังนี้ไม่ค่อยมีเงินไปเยี่ยมลูก

ชายแล้ว ต้องกู้ยืมคนอ่ืนมาใช้จ่าย อีกทั้งค่าเช่าบ้านเดือนละ 3,000 บาท ทุกองค์ประกอบในชีวิตของ

แม่สวยล้วนสร้างความทุกข์ให้กับชีวิตอย่างมาก ทั้งการท างาน การดูแลลูกผู้ใช้ยาเสพติด การอยู่ใน

สังคมกองขยะ และปัญหาเศรษฐกิจไม่ดี 

เห็นได้ว่าปัญหาหลักในชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนกองขยะคือ ปัญหาทาง

เศรษฐกิจ ตั้งแต่พ้ืนฐานครอบครัวและสภาพแวดล้อมในชุมชนกองขยะที่ได้รับผลกระทบมาจาก
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โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ส่งผลให้เกิดความทุกข์ในชีวิตแม่ผู้ดูแลที่มีลูกเป็นผู้ใช้ยา

เสพติด โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลที่ท าสัมปทานกับเอกชนในพ้ืนที่กองขยะแห่งนี้ ส่งผลต่อรายได้

ประจ าวันของแม่ผู้ดูแลอย่างชัดเจน ในอดีตแม่สมศรีคุ้ยขยะขายได้เงินวันละ 2,000 – 3,000 บาท แต่

ภายหลังสัมปทานเข้ามา ท าให้ราคารับซื้อขยะถูกลงและรับซื้อขยะเป็นเต๋า ซึ่งเต๋าลูกหนึ่งจะราคา

เพียง 300 – 700 บาทเท่านั้น แม่ผู้ดูแลจึงต้องท างานอย่างหนักมากขึ้น เพราะอาชีพคุ้ยขยะไม่

สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อีกต่อไป แม่หลายคนจึงเลือกท างานอาชีพรับจ้างทั่วไปเพ่ิมเติม หรือแม่

บางคนอาจตัดสินใจเลิกประกอบอาชีพคุ้ยขยะเลยก็ได้ อย่างแม่สมใจที่เปลี่ยนมาท างานคลุมผ้าใบรถ

พ่วงและเป็นลูกน้องคัดแยกขยะ โดยได้เงินวันละ 500 บาท แต่ต้องดูแลทั้งพ่อแม่ ลูกชาย และ

น้องชายสองคน นับว่าค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของครอบครัวของแม่สมใจ ได้รับ

ความทุกข์มากยิ่งขึ้น 

กรณีแม่ใสและเฮีย พื้นฐานดั้งเดิมมีความร่ ารวย แต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บ้านเมือง

ในปี พ.ศ. 2554 เกิดวิกฤตการณ์น้ าท่วม สร้างความพลิกผันให้กับครอบครัวของแม่ใสมากที่สุด ทั้ง

ธุรกิจล่มสลาย ลูกที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่ทารกใช้ยาเสพติด โดยเฉพาะด้านรายได้ครอบครัว จากเดิมวันละ 

10,000 บาท จนกลายเป็นเฮียท าอาชีพรับจ้างทั่วไปแทนวันละไม่กี่ร้อยบาท และแม่ใสเป็นแม่บ้าน

ธรรมดา ไม่ได้ท างาน จึงส่งผลกระทบต่อสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวอย่างมาก รวมถึงการมีลูก

เป็นผู้ใช้ยาเสพติด เช่น แม่ใสเวลาเยี่ยมหนึ่งครั้ง ลูกจะขอเงิน 400 บาท ซึ่งตนเองไม่สามารถแบ่งเงิน

ให้ได้ เพราะค่าใช้จ่ายการเดินทาง เสื้อผ้าในเรือนจ า และของเยี่ยมที่ต้องซื้อจากเรือนจ า เป็นค่าใช้จ่าย

สูงมาก แม่ใสถึงกับกล่าวว่า “พวกเราอดอยากกว่าพวกนั้นอีก (ลูกที่ติดอยู่ในเรือนจ า)” โดยเฉพาะการ

อาศัยอยู่ในเรือนจ าที่ห่างไกล ยิ่งสร้างความทุกข์ทางกายและใจให้กับแม่ผู้ดูแลอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น

เรือนจ าปทุมธานี นครปฐม หรือบางบอน เป็นต้น แม่ใสและเฮียมีความทุกข์ภายในจิตใจอย่างมาก 

เมื่อทราบว่าลูกจะต้องอยู่เรือนจ าปทุมธานี กลายเป็นปัญหาครอบครัวที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ เพียง

คาดการณ์ว่าจะขี่รถมอเตอร์ไซค์จากบ้านไปถึงเรือนจ าปทุมธานีเท่านั้น หากร่างกายเหนื่อยยาก ก็

หยุดพักข้างทาง นอกจากนี้ ยังมีกรณีของแม่สมศรีทราบว่าลูกชายคนโตจะถูกย้ายไปอยู่เรือนจ าที่

นครศรีธรรมราช หากต้องการช่วยเหลือลูกชายไม่ให้โดนย้าย จะต้องเสียเงินให้จ านวน 15,000 บาท 

ด้วยความพยายามของจิตใจของผู้เป็นแม่ ไม่อยากให้ลูกไปอยู่ไกลจากตนเอง จึงขอผ่อนผันจ่ายครั้งละ 

5,000 บาท แสดงถึงความทุกข์ที่ได้รับมาจากการมีลูกผู้ใช้ยาเสพติดกับผลกระทบของโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจ  
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ดังนั้น จึงไม่อาจคาดเดาได้ถึงความบอบช้ าในจิตใจแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดและอาศัยอยู่ใน

ชุมชนกองขยะ โดยมีพัฒนาการของชุมชนมากว่า 50 ปี เห็นได้ว่ารัฐบาลและประธานชุมชนให้ความ

ช่วยเหลือและเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างหนักตลอดมา ทั้งการจัดการปัญหาที่ดิน ปรับปรุงระบบ

สาธารณูปโภค โครงบ้านมั่นคง ท าให้ชุมชนกองขยะนี้ไม่เป็นพ้ืนที่บุกรุกอีกต่อไป ชาวบ้านทุกคนมี

บ้านเช่าอยู่อาศัย มองว่าการสร้างชุมชนอย่างเข้มแข็งประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดี แต่ด้านปัญหายา

เสพติดนั้น ประธานชุมชนกล่าวอย่างชัดเจนว่าจ านวนผู้ค้ารายใหญ่กับรายย่อยลดลงจ านวนมาก ใน

อดีตมีเยาวชนวางขายยาเสพติดกันริมถนนภายในชุมชน ปัจจุบันนี้ไม่หลงเหลือแล้ว อาจมีเพียงผู้ค้า

รายย่อย เด็กเดินยา เด็กฝากยา หรือเพ่ือนผู้ใช้ยาเสพติด ท าให้ยาเสพติดยังคงหลงเหลืออยู่ในชุมชน 

อย่างไรก็ตาม แผนงานด าเนินการด้านยาเสพติดของชุมชนกองขยะจะก้าวอย่างต่อเนื่อง ด้วย

เครือข่ายแม่ทีม่ีลูกติดยา จึงเป็นความหวังว่าในวันหนึ่งอาจควบคุมยาเสพติดในชุมชนกองขยะแห่งนี้ได้ 

บทวิเคราะห์ในข้างต้นนี้ ผู้ศึกษามองว่าจากประสบการณ์ความทุกข์ในชีวิตแม่แต่ละช่วงเวลา 

ตั้งแต่พ้ืนฐานชีวิตชีวิตครอบครัว การเติบโตมาตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่น แม่บางคนอาจมีเรื่องราวชีวิตที่

เหมือนหรือแตกต่างกันไป จนกระทั่งได้พบกับการมีลูกเป็นผู้ใช้ยาเสพติดและอาศัยอยู่ในชุมชนกอง

ขยะ ท าให้แม่ทุกคนได้รับความทุกข์ทรมานทางกายและจิตใจ อย่างไรก็ตาม งานศึกษาชิ้นนี้ ไม่เพียง

ท าความเข้าใจประสบการณ์ความทุกข์ในชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดเท่านั้น แต่มองย้อน ไปถึง

สาเหตุของความทุกข์เหล่านั้น ที่ได้รับมาจากโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ก่อให้เกิด

ขึ้นของชุมชนกองขยะ ยาเสพติด คุณภาพชีวิตผู้คนในชุมชน โดยเฉพาะการเป็นแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพ

ติดในชุมชนกองขยะ 

6.4 สรุปผลกำรศึกษำ 

 การศึกษาเรื่อง ชีวิตของแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนกองขยะ เกิดจากการมองเห็น

ความส าคัญของปัญหายาเสพติดในประเทศไทย ในทุกรัฐบาลได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหา

เร่งด่วนต่อการจัดการแก้ไขปัญหา ด้วยผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ ไม่

ว่าจะเป็นยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา และยาม้า เป็นต้น ซึ่งมีการแพร่ระบาดเข้าสู่ทุกกลุ่มแล้ว โดยเฉพาะ

เยาวชนในประเทศไทย ขณะเดียวกันบุคคลใกล้ชิดจะเป็นผู้รองรับอาการที่เกิดข้ึนจากการใช้ยาเสพติด 

สร้างความเครียด วิตกกังวล ความไม่เข้าใจกันภายในครอบครัว น าไปสู่การใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา 

ตลอดจนปัญหาทางเศรษฐกิจจากยาเสพติด การเดินทางไปเยี่ยม และการประกัน โดยเป็นบทบาทที่

แสดงผ่านความเป็นแม่ จะมีความรักและความผูกพันให้กับลูกมากกว่าพ่อ ท าให้เกิดความทุกข์ ทั้ง
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ความเสียใจ ขมขื่น เจ็บปวด อับอายต่อสังคม และเสียชื่อเสียงของตระกูลตนเอง รวมถึงการคิดหาวิธี

ให้ลูกเลิกใช้ยาเสพติด เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในทุกองค์ประกอบของชีวิตแม่ผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติด 

ทั้งหมดนี้ปรากฏในชุมชนกองขยะแห่งหนึ่ง  

กองขยะ เป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาผู้คนจากพ้ืนที่ต่างๆเข้ามาท างานและตั้งที่อยู่ อาศัย 

เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบริเวณนั้น จนกาลเวลาผ่านไปมากขึ้น เกิดการ

ทับถมของกองขยะและปัญหาภายในพ้ืนที่ ดังนั้นบริบทของสภาพชุมชนกองขยะ จึงเต็มไปด้วยปัญหา

คุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐานของผู้คนทุกประการ ทั้งสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค เศรษฐกิจ 

การศึกษา และยาเสพติด เป้าหมายของการอพยพผู้คนคือการใช้แรงงานท างานคุ้ยขยะ พร้อมทั้ง

ช่วงเวลาการเข้ามาของยาเสพติด สอดคล้องกับความต้องการท างานและเงินของกลุ่มผู้ท างานคุ้ยขยะ 

จึงท าให้ยาเสพติดระบาดในชุมชนอย่างรวดเร็ว รวมถึงกลุ่มเยาวชนอายุเพียง 10 ปีเท่านั้น  

แม้ว่าโครงสร้างสังคมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม พยายามแก้ไขปัญหาและ

ด าเนินการนโยบายต่างๆมากมาย แต่ก็ไม่อาจเข้าถึงได้ทุกกลุ่มสังคมของผู้ใช้ยาเสพติด ท าให้แม่บาง

คนยังคงต้องประสบกับความทุกข์จากการดูแลลูกผู้ใช้ยาเสพติด และไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลมากนัก จึง

เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ผู้ศึกษาพบ อย่างไรก็ตาม เครือข่ายแม่ที่มีลูกติดจะด าเนินต่อไป เป็นการเข้าถึง

กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดได้อย่างใกล้ชิดมากท่ีสุด เพียงแค่แม่ผู้ดูแลเปิดใจและเปิดเผยข้อมูลลูกผู้ใช้ยาเสพติด 

ทุกคนในสังคมล้วนอยากให้ความช่วยเหลือในการค้นหาแรงจูงใจหรือการบ าบัดเลิกใช้ยาเสพติด ท าให้

กลายเป็นพื้นที่เอ้ือให้ผู้คนในชุมชนกองขยะใช้ยาเสพติด ท าให้แม่ต้องดูแลลูกผู้ใช้ยาเสพติดและอาศัย

อยู่ในชุมชนกองขยะ ต้องเผชิญกับความทุกข์อย่างยิ่ง ก่อให้เกิดค าถามในการวิจัยว่าชีวิตของแม่ผู้ดูแล

ผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนกองขยะเป็นอย่างไร เห็นได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพชุมชนกองขยะกับ

ชีวิตของแม่ผู้ดูแล โดยมียาเสพติดเข้ามาตอกย้ าประสบการณ์ความทุกข์ทางความคิด ทางกายและทาง

ใจ อันเป็นผลมาจากการได้รับความทุกข์ทางสังคม 
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