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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การปรับตัวของผู้ต้องขังสูงอายุใน

เรือนจ ากลางบางขวางโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยา ผู้ให้ข้อมูล คือ 
ผู้ต้องขังที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเรือนจ ากลางบางขวางไม่ต่ ากว่า 10 ปี เป็นผู้ สูงอายุที่มี
การปรับตัวได้ดี สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี และยินดีเข้าร่วมการวิจัย จ านวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ 
คือ แนวค าถามสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง แบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และแบบบันทึก
ภาคสนาม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลท าการวิ เคราะห์บริบทและเนื้อหา ผลการศึ กษา พบว่า 
ประสบการณ์การปรับตัว 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) มูลเหตุแห่งทุกข์ มี 2 ประเด็นรอง คือ กระบวนการ
พิจารณาคดี และโลกใบใหม่ที่แปรเปลี่ยนไป 2) ความทุกข์ที่ เกิดขึ้นก่อนเข้าสู่การปรับตัว  
มี 2 ประเด็นรอง คือ ความทุกข์ทางกาย และความทุกข์ทางใจ 3) กระบวนการปรับตัว มี 3 ประเด็น
รอง คือ การปรับมุมมองความคิด การจัดการกับสภาวะที่ท าให้ใจขุ่นมัว และความรู้สึกด้านบวก และ  
4) การเร่ิมต้นของชีวิตที่เข้มแข็ง มี 3 ประเด็นรอง คือ การยืนหยัดเพื่อสู้กับปัญหา การก่อเกิดมิตรภาพ 
ในเรือนจ า และการวางแผนชีวิตหลังพ้นโทษ 
ค าส าคัญ: การปรับตัว  ผู้ต้องขังสูงอายุ  เรือนจ ากลางบางขวาง 
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Abstract 
 The objective of this study was to examine the experience on Adaptation of 
elderly prisoners in Bangkhwang Central Prison. Key informants were seven older 
prisoners 60 years old and older.  They were well adjusted person and were punished 
more than 10 years. They were volunteerly participated in this study. Instruments were 
an semi-structured questions for interview and observation form. Data were analyzed 
by context and content analysis and then making interpretation. Findings revealed four 
main themes which were 1)  causable suffering consisted of the justice system and the 
new world changing, 2)  anxious before adaptation consisted of unhappy mental and 
physical distress, 3)  the adjustment processes consisted of vision changing, mind 
managing and positive thinking, and 4)  the beginning of a new strong life consisted of 
facing problems, enhancing relationship with others and life planning after released.  
Keywords:  Adaptation, Elderly Prisoners, Bangkhwang Central Prison 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เรือนจ ากลางบางขวางเป็นเรือนจ า
ความมั่นคงสูงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลผู้ต้องขังที่มีอัตราโทษสูงตั้งแต่ 30 ปี
ขึ้นไป จนถึงตลอดชีวิตและประหารชีวิต โดยรับ
ผู้ต้องขังจากเรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศ 
โดยผู้ต้องขังที่ถูกควบคุมอยู่ในเรือนจ ากลางบาง
ขวางส่วนใหญ่มีความแตกต่างทั้งทางด้านเชื้อ
ชาติ ศาสนาและลักษณะทางคดีพื้นฐานความ
แตกต่างระหว่างบุคคลดังกล่าวส่งผลให้ ความคิด 
ความรู้สึกของบุคคล ที่มีต่อสถานที่ และเพื่อน
ร่วมชีวิตย่อมแตกต่างกันไปด้วย โดยเฉพาะเมื่อ
ต้องเผชิญกับภาวการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่มี
ความกดดัน เช่น การต้องท าตามกฎระเบียบที่

ก าหนดไว้อย่างเข้มงวด ความไม่เป็นส่วนตัวใน
พื้นที่อันจ ากัด การถูกก าหนดให้ท าหน้าที่ทั้งที่ไม่
ต้องการ รวมไปถึงบางครั้งก็ต้องยอมจ านนต่อ
เพื่อนผู้ต้องขังด้วยกันเอง  

ผู้ต้องขังสูงอายุเป็นกลุ่มผู้ต้องขังอีก
กลุ่มหนึ่งที่มักจะมีปัญหาในเรื่องการปรับตัวเข้า
กับสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมภายหลังเข้ามาสู่
เรือนจ า  โดยเฉพาะปัญหาที่ เชื่ อมโยงจาก
ภายนอกห้องขัง ทั้งเรื่องของครอบครัว กล่าวคือ 
ลูกหลาน ญาติมิตร หรือสัมพันธภาพภายใน
ชุมชนที่ตนเคยด ารงอยู่ และปัญหาจากภายใน
เรือนจ า อาจน าไปสู่ปัญหาวิกฤติส่งผลกระทบต่อ
ร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังมีปัญหาการ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมใน
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เรือนจ า ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อผู้ต้องขังจ าเป็นต้อง
รวมตัวอยู่ในสถานที่เดียวกัน ต้องท าความเข้าใจ
และปฏิบัติตามในกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตัว ดังนั้นเมื่อผู้ต้องขัง
สู ง อ า ยุ ต้ อ ง เ ผ ชิ ญ กั บ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงจ าเป็นจะต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อสนองความต้องการของตนเองต่อ
สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในเรือนจ าซึ่งถือได้
ว่าเป็นสังคมใหม่ และสภาพแวดล้อมใหม่ที่มี
ความแตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมเดิมอย่าง
สิ้นเชิงท าให้ผู้ต้องขังสูงอายุแต่ละคนจะต้อง
ปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ลดความตึงเครียด 
ความวิตกกั งวล และปรับสภาวะจิตใจให้
สอดคล้องกับสภาพที่ตนเป็นอยู่ หากผู้ต้องขัง
สูงอายุไม่สามารถปรับตัวได้อาจเกิดปัญหาต่างๆ 
โดยเฉเพาะปัญหาด้านสุขภาพกายและปัญหา
ด้านสุขภาพจิต เช่น เจ็บป่วย เกิดความเครียด 
ความกดดัน โรคซึมเศร้า และการฆ่าตัวตาย เป็น
ต้น 
 การศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาในเรื่องการ
ปรับตัวของผู้ต้องขังในเรือนจ าพบว่า ส่วนใหญ่
เป็นการศึกษาวิจัยในเรือนจ าที่ เกี่ยวกับการ
ปรับตัวของกลุ่มผู้ต้องขังที่หลากหลายอาทิ การ
ศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการปรับตัวของผู้ต้องขัง
วัยหนุ่มในเรือนจ ากลางบางขวาง (พรรณเลขา 
พลอยสระศรี ,  2546) ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการ
ปรับตัวของผู้ต้องขังให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของ
เรือนจ า: ศึกษาเฉพาะกรณีของฑัณทสถานหญิง
กลาง (นิภา นิ่มนวล, 2548) บริบทเรือนจ าและ

การยอมรับโทษประหารชีวิต: ศึกษาเฉพาะกรณี
กระบวนการปรับตัวของผู้ต้องโทษประหารชีวิต 
(เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์, 2553) การปรับตัวของ
ผู้ต้องขังให้เข้ากับสภาพเรือนจ า:ศึกษาเฉพาะ
กรณีเรือนจ ากลางบางขวาง (จารุวรรณ คงยศ, 
2551) ทัณฑสถานเปิดกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด า เนินงานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ภีรวัฒน์  นนทะโชติ, 2555) 
ประสบการณ์เส้นทางชีวิตสู่มหาบัณฑิตหลัง
ก าแพง (ยุหวาด  หีมโต๊ะบุ๊ก และจิระสุข สุข
สวัสดิ์, 2559) ความมั่นคงในการควบคุมตนของ
คนหลังก าแพง (สุพจน์ อารีย์สวัสดิ์ และจิระสุข 
สุขสวัสดิ์, 2559) และผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะ
แนวที่มีต่อการควบคุมตนของผู้ต้องขังเรือนจ า
กลางบางขวาง (ส าราญ  วงศ์ขวัญ และนิธิพัฒน์  
เมฆขจร, 2559)  เป็นต้น ทั้งนี้พบว่างานวิจัยสว่น
ใหญ่เป็นงานวิจัยในเชิงปริมาณ และการศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
เพียงปัจจัยด้านจิตสังคม ในมิติใดมิติหนึ่ง หรือ
กลุ่มตัวอย่างเฉพาะที่ ไม่ใช้ผู้สูงอายุ ซึ่ งการ
ศึกษาวิจัยเหล่านี้ยังมิอาจให้ค าตอบที่ครอบคลุม
มิติทางด้านจิตใจที่แสดงถึงการปรับตัวของ
ผู้ต้องขังกลุ่มผู้สูงอายุ 
 ด้ วย เหตุนี้ ผู้ วิ จั ยจึ ง ใช้การวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยา ซึ่งเป็นการ
แสวงหาความจริ ง ในสภาพที่ เป็ นอยู่ ตาม
ธรรมชาติ ด้วยการมองภาพรวมทุกมิติเพื่อหา
ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ที่สนใจกับ
สภาพแวดล้อมรอบตัวมุ่งเน้นการท าความเข้าใจ
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ในด้านความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ โลกทัศน์ 
และมุมมองที่มีต่อตนเองตลอดจนต่อสังคมและ
สภาพแวดล้อมในเรือนจ าและสิ่งที่เขาต้องเผชิญ
เพื่อการด าเนินชีวิตในเรือนจ า โดยผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษา “ประสบการณ์การปรับตัวของ
ผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ ากลางบางขวาง” เพื่อ
ท าให้เกิดความเข้าใจการปรับตัว เช่น การรับมือ
กับความทุกข์ต่างๆ ของผู้ต้องขังสูงอายุที่เกิดขึ้น 
ทั้งนี้จากผลการศึกษาสามารถน ามาเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวและการให้
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาในเรือนจ า รวมทั้งเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
สูงอายุเพื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาประสบการณ์การปรับตัวของ
ผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ ากลางบางขวาง 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ตามแนวคิดปรากฏการณ์วิ ทยา  มี วิ ธี กา ร
ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 

ผู้ ให้ข้อมูล ในการวิจัยในครั้งนี้  คือ 
ผู้ต้องขังสูงอายุเรือนจ ากลางบางขวาง โดยมี
เกณฑ์พิจารณาการคัดเข้า คือ (1) ผู้ต้องขัง
สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้น (2) ถูกคุมขังอยู่
ในเรือนจ ากลางบางขวางมาแล้วไม่ต่ ากว่า 10 ปี 
(3) มีการปรับตั ว ได้ ดี  (4) สามารถสื่ อสา ร

ภาษาไทยได้ดี และ (5) ยินดีเข้าร่วมวิจัย จ านวน 
7 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  คื อ  แนวค าถามสั มภาษณ์แบบกึ่ ง
โครงสร้างที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยผ่านการพิจารณา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อใช้ค้นหาค าตอบ เทป
บันทึกเสียง แบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม และแบบบันทึกภาคสนาม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดย
มีการเตรียมแนวค าถามสัมภาษณ์แบบกึ่ ง
โครงสร้าง ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได้
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในขณะนั้น 
และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม กับผู้ให้ข้อมูล 
จ านวน 7 คน โดยก่อนที่จะด าเนินการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ
วิจัย สอบถามถึงความสมัครใจ และให้เซ็นใบ
ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย โดยข้อมูลต่างๆ จะเก็บ
ไว้เป็นความลับ ใช้นามสมมุติแทนชื่อจริง และจะ
รายงานผลวิจัยในภาพรวมเท่านั้น หลังจากนั้น
ผู้ วิ จัยขออนุญาตสัมภาษณ์และขออนุญาต
บันทึกเสียงสนทนา ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลคนละ 1-3 ครั้ง ใช้เวลาในการสัมภาษณ์
ครั้งละ 1-2 ชั่วโมงและขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมบาง
รายในกรณีที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการ
วิ เคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์เนื้อหา โดยมี
ขั้นตอนคือ (1) ถอดเทปจากบทสัมภาษณ์ เพื่อ
ถอดรหัสและก าหนดประเด็นหลัก โดยจัด
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หมวดหมู่ที่ คล้ ายคลึ งกันตามลักษณะของ
ประเด็นหลักที่ก าหนดไว้ (2) วิเคราะห์ข้อมูลโดย
อ่านบทสัมภาษณ์เพื่อถอดรหัสข้อความ และ
ก าหนดประเด็นหลัก (3) จัดหมวดหมู่ของรหัส
ข้อความที่เหมือนกันเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะ
ของประเด็นหลักที่ก าหนดไว้ (4) น าข้อมูลที่จัด
ไว้ เป็นหมวดหมู่มาพิจารณาดูรูปแบบความ 
สัมพันธ์ของประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในข้อมูล (5) 
อธิบายความหมายของประเด็นหลักโดยการ
เขียนพรรณนา และ (6) เก็บข้อมูลเพิ่มเต็มหรือ
แก้ไขวิเคราะห์ข้อมูลใหม่หากพบว่าข้อสรุปหรือ
การตี ความนั้ น ไม่ ถู กต้องหรื อข้ อมูลยั ง ไม่
ครอบคลุมประเด็นค าถามในงานวิจัย  

ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย มีดังนี้ 
(1) ผู้วิจัยท าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
ด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลหลายวิธี คือ การสัมภาษณ์ การ
สั ง เกตแบบมีส่ วนร่ วม และการจดบันทึก
ภาคสนามของผู้วิจัย และ (2) ตรวจสอบข้อมูล
โดยใช้การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล โดย
ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลช่วงเวลาและสถานที่
แตกต่างกัน โดยเน้นเลือกผู้ให้ข้อมูลที่มีความ
แตกต่ า งหลากหลายที่ ครอบคลุมลักษณะ
ประชากรให้มากที่สุดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
และสมบูรณ์  
 
 
 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย  
ผลการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 4 ประเด็น

หลักดังนี้  (1) มูลเหตุแห่งทุกข์ มี 2 ประเด็นรอง 
คือ 1) กระบวนการพิจารณาคดี และ 2)โลกใบ
ใหม่ที่แปรเปลี่ยนไป  (2) ความทุกข์ที่เกิดข้ึนก่อน
เข้าสู่การปรับตัว  มี 2 ประเด็นรอง คือ 1) ความ
ทุกข์ทางกาย และ 2) ความทุกข์ทางใจ  (3) 
กระบวนการปรับตัว มี 3 ประเด็นรอง คือ 1) 
การปรับมุมมองความคิด 2) การจัดการกับ
สภาวะที่ท าให้ใจขุ่นมัว และ 3) ความรู้สึกด้าน
บวก  (4) การเริ่มต้นของชีวิตที่เข้มแข็ง มี 3 
ประเด็นรอง คือ 1) การยืนหยัดเพื่อสู้กับปัญหา 
2) การก่อเกิดมิตรภาพในเรือนจ าและ 3) การ
วางแผนชีวิตหลังพ้นโทษ 

1.  มูลเหตุแห่งทุกข์ จากการศึกษา
พบว่า มูลเหตุแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ภายใต้
ข้ อจ ากั ดของ เ รื อนจ าและการยอมรั บ ใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งส่งผลต่อ
สภาพจิตใจ อารมณ์ ความวิตกกังวล ความกลัว 
ความเศร้า มี 2 ประเด็น ดังนี้ 

   1.1 กระบวนการพิ จ ารณาคดี  
ประสบการณ์การต่อสู้คดีความของผู้ ต้องขัง
สูงอายุกับการปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรม 
แม้ว่ากระบวนการยุติธรรมจะมีเป้าหมายที่
ต้องการให้เกิดความยุติธรรมกับพลเรือนของรัฐ 
แต่ผู้ต้องขังสูงอายุมีข้อจ ากัดในด้านความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการยุติธรรม ซึ่ งส่ งผลให้
ผู้ต้องขังสูงอายุไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อต้อง
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เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาล ผู้ต้องขัง
สูงอายุบางคนต้องเผชิญกับความทุกข์และความ
เจ็บปวดอีกหลายอย่าง เช่น การถูกเอารัดเอา
เปรียบจากทนายความและเจ้าหน้าที่ และต้อง
เจ็บปวดกับการต้องจ ายอมรับสารภาพในข้อ
กล่าวหาที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้กระท า สิ่งต่างๆ ที่
ผู้ต้องขังสูงอายุประสบยิ่งสร้างความเจ็บปวด
และความทุกข์ทั้งกายและใจที่เกิดขึ้นจากความอ
ยุติธรรมที่ตนเองประสบ ดังค ากล่าวที่ว่า “คิดว่า
ต้องสู้แต่ก็สู้ไม่หลุดเสียใจมากตอนนั้น ทนายก็
ช่วยอะไรเราไม่ได้มาก จะให้ท าอย่างไรก็ไม่บอก
ให้สู้เอง พยานหลักฐานก็ไม่มี มีแต่พยานของเขา 
คู่คดีที่เป็นต ารวจเขาวางแผนเอง ข่มขู่เราให้รับ
สารภาพ สุดท้ายก็โดนประหารเนี่ยะมาอยู่ที่บาง
ขวาง” และ “เขาถามว่าเอายาไปซ่อนไว้ที่ไหน 
เราก็บอกเขาไปว่าเราไม่ได้ท า เราไม่รู้เรื่อง เขาก็
ค้นก็ไม่มี เรื่องทุกอย่างเจ้าหน้าที่เขาเป็นคนแต่ง
ขึ้นมาทั้งนั้น บังคับให้เรารับสารภาพ เซ็นชื่อใน
เอกสารที่เราไม่ได้อ่านมีแต่เอกสารปลอมทั้งนั้น” 

1.2 โลกใบใหม่ที่แปรเปลี่ยนไป เมื่อ
ชีวิตต้องพลิกผันก้าวเข้าสู่เรือนจ า ซึ่งเป็นโลกใบ
ใหม่ที่แปรเปลี่ยนไป การด าเนินชีวิตในเรือนจ า
เป็นสิ่งที่ยากจะปรับตัวได้ส าหรับผู้ต้องขังสูงอายุ 
อันเนื่องมาจากความเข้มงวดเชิงโครงสร้างของ
เรือนจ าที่ เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆ และถูก
กดดันด้วยสภาวะแวดล้อมทั้งทางกายภาพ สังคม 
และวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต
และความรู้สึกนึกคิด จนเกิดความรู้สึกเครียด 
รู้สึกว่าชีวิตของตนเองนั้นว่างเปล่า และไม่

อยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนผู้ต้องขังคนอ่ืน 
เก็บเนื้อเก็บตัว และในบางรายรุนแรงถึงขั้นคิดที่
จะฆ่าตัวตาย ดังค ากล่าวที่ว่า“เคยคิดเหมือนกัน
ว่าจะเอาอย่างไงดี จะไปแขวนคอที่ไหนดี ไม่
อยากพบเจอกับใครถ้าได้อยู่คนเดียวเป็นเรื่องแน่
อยากอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครเลยตอนนั้น” 
และ“ไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากพูดคุยกับใคร 
อยากอยู่คนเดียว มันเครียด เรื่องคดีบ้าง ครอบ
ครัวมั้ง เราของกลางเยอะโทษสูง คนอ่ืนเขาไม่
กล้าพูดด้วยไม่รู้กลัวอะไรตอนนั้นอยู่ที่เรือนจ าแม่
สอด” 
 2.  ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก่อนเข้าสู่
การปรับตัว จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า การที่
ผู้ ต้ อ งขั ง สู ง อายุ ต้ อ ง เผชิญกั บความทุ กข์  
ความเครียด และความวิตกกังวลที่ต้องใช้ชีวิตอยู่
ท่ามกลางกฎระเบียบที่เคร่งครัด ความพยายาม
ในการด ารงชีวิตให้อยู่ภายใต้สังคมเรือนจ าเป็น
สิ่งที่ยากล าบาก เพราะยังคงยึดมั่นอยู่ในตัวตน
เดิมจนไม่สามารถหลุดพ้นจากความรู้สึกไร้คุณค่า
ของตนเองได้ ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์และความ
เจ็บปวดในใจ ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้ 

2.1 ความทุกข์ทางกาย  การใช้ชีวิตใน
สภาพแวดล้อมที่ผิดแปลกไปจากสังคมปกติ การ
ที่ต้องตกอยู่ภายใต้กิจวัตรประจ าวันที่ต้องถูก
ก าหนดให้ท าตามระเบียบที่เคร่งครัด ซึ่งแตกต่าง
ไปจากวิถีชีวิตที่ตนเองเคยมี พร้อมกับการมีโรค
รุมเร้าด้วยสภาพร่างกายที่อ่อนล้าส่งผลต่อการ
ปรับตัวเพื่อยอมรับแบบแผนชีวิตใหม่ และเป็น
สิ่งที่สร้างความยากล าบากในการใช้ชีวิตเป็น
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อย่างมาก ดังค ากล่าวที่ว่า“โอ้โห จนป่านนี้มันยัง
ไม่ค่อยจะนั่นเลย มันยังวิตกกังวลอยู่ เราก็มี
โรคภัยไข้เจ็บเยอะนะ อยากจะไปตายอยู่กับ
ครอบครัวใช่ไหม มันตัวนี้แหล่ะที่ท าให้เราทุกข์
อยู่ อย่างตาเราเนี่ยะบอดแล้วเป็นต้อกระจกมอง
อะไรเนี่ยะไม่เห็น มันเครียด.เครียดมากๆ” และ
“เคยนึกเหมือนกันว่าอยู่ไปท าไม มันทรมานโรค
ก็เยอะ เนี่ยะมันยังปวดขาปวดกระดูก ทุกวันคิด
ดู” 

2.2 ความทุกข์ทางใจ  เมื่อผู้ต้องขัง
สูงอายุต้องเผชิญกับความยากล าบากของการใช้
ชีวิต ในเรือนจ า การถูกลดทอนความภาคภูมิใจ
ในตนเอง และเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงเนื่องจาก
สภาพจิตใจที่บอบซ้ า อีกทั้งความรู้สึกหมดอาลัย
ตายอยากเพราะขาดคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ท าให้ชีวิตต้องจมปลักอยู่กับความทุกข์
ตรมขมขื่น ย่อท้อต่ออุปสรรค และมองไม่เห็น
จุดหมายปลายทางที่ชัดเจนจึงน าพาชีวิตไปสู่
ความเบื่อหน่าย สิ้นหวัง หมดก าลังใจ หมด
ความหมายในชีวิต และอาจรุนแรงถึงขั้นฆ่าตัว
ตายได้ ดังค ากล่าวที่ว่า “ทุกสิ่งทุกอย่ามันหมด
ไปแล้ว เราไม่มีคุณค่าแล้ว อยากจะฆ่าตัวตาย จะ
แขวนคอตัวเองหลายครั้งแล้ว อยากตาย ฉันไม่
อยากอยู่ ติดคุกดวงมันตกที่สุดตกนานตกยิ่งกว่า
นรกอีก อยู่ในนี้มันเสียเวลาท ามาหากินท าอะไรก็
ไม่ได้ให้มันผ่านไปวันๆ เท่านั้น” และ “ส่วนน้อย
ที่เห็นเรามีคุณค่า เขามองเราในฐานะว่ามึงเป็น
นักโทษ มึงจะมาเรียกร้องอะไรมากมาย เราเป็น
นักโทษพูดง่ายๆ ความเป็นคนมันหมดไปแล้ว มนั

หมดแล้วศักดิ์ศรีความเป็นคน คุณค่าความเป็น
คนมันไม่มี ชีวิตมันไร้ค่าลงตั้งแต่ติดคุกแล้ว” 

3.  กระบวนการปรับตัว จากการศึกษา
ครั้งนี้พบว่า กระบวนการที่ผู้ต้องขังสูงอายุหา
หนทางคลายความคับข้องใจที่เกิดขึ้นกับตนเอง
อันเนื่องมาจากการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและสภาพแวดล้อมใหม่ในเรือนจ าด้วย
การแสวงหาวิธีการตอบสนองที่เหมาะสมต่อ
ร่างกาย และจิตใจเพื่อให้สามารถด ารงอยู่ใน
สภาพแวดล้อมหรือสังคมในเรือนจ าได้อย่างมี
ความสุขตามอัตภาพในบริบทของเรือนจ า 
ประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังนี้ 

3.1 การปรับมุมมองความคิด  การ
เผชิญปัญหาโดยปรับมุมมองความคิดให้เข้ากับ
สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาโดยการยอมรับเข้าใจและปล่อยวาง
กับอุปสรรคในการด าเนินชีวิต มีจิตใจที่ปลอด
โปร่งผ่อนคลายจากความคิดที่มารบกวนจิตใจ
สามารถรับรู้และเข้าใจในความเปลี่ยนแปลง
มองเห็นความเป็นไปในสิ่งต่างๆ ของชีวิตได้
ชัดเจนตามสภาพแห่งความเป็นจริงและมีจิตใจที่
สุขสงบ ผู้ต้องขังสูงอายุกล่าวว่า“เราปรับตัวได้
แล้วก็สบายตัดปัญหาเรื่องภายนอก เราไม่รับรู้
อะไรมันท าให้เราไม่สบายใจเปล่าๆ จะดีจะอย่าง
ไงก็เรื่องของเขา ให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปไม่อยากที่
จะคิดท าแต่เรื่องเดิมๆ แล้วถ้ามัวแต่คิดเรื่อง
เดิมๆ เดี๋ยวออกไปมันก็เหมือนเดิมเวลานี้เราต้อง
อยู่กับสภาพที่เป็นอยู่ในนี้ให้ได้” และ“มันสอน
ให้เรารู้ว่าสิ่งแวดล้อมข้างในกับข้างนอกมันไม่
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เหมือนกัน ถ้าเราหลีกเลี่ยงการเข้ามาในนี้ก็ดีแล้ว 
อยู่ในนี้มันไม่ดีแน่ เราต้องไปสอนลูกสอนหลาน
อย่าให้เข้ามา ตัวเราต้องปรับใหม่ ถ้าเราเข้ามา
อีก โอ.ไม่ได้ออกแล้ว เราต้องปรับปรุงใหม่” 

3.2 การจัดการกับสภาวะที่ท าให้ใจ
ขุ่นมัว  การแสวงหาความสุขทางใจเพื่อสร้าง
สีสันให้กับชีวิต ลดทอนความทุกข์ ความเหงา 
ความเบื่อหน่าย ความเครียด และความสิ้นหวัง 
เกิดการผ่อนคลาย ด้วยการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
ทางเรือนจ าจัดขึ้น จนสามารถด าเนินชีวิตที่เหลือ
ต่อไปได้ ภายใต้โลกที่ผู้ต้องขังมักเรียกว่า “โลก
สี่ เหลี่ยมแคบๆ” ดังค ากล่าวที่ว่า“เมื่อเรามี
ความเครียด เมื่อมีกิจกรรมอะไรเราก็ควรเข้าร่วม
ในกิจกรรมนั้นก็มีกิจกรรมอบรมวิชาชีพเรื่อง
ท าอาหาร กับข้าว ขนม ไอสครีม ก็มีนักโทษเข้า
ร่วมโครงการกันล้นท าให้ทุกคนมีรอยยิ้มสนุกได้
ความรู้และน าไปประกอบอาชีพ และต่อยอด
ใ ห้ กั บ นั ก โ ท ษ ค น อ่ื น อย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ
เพลิดเพลิน” และ“ได้เคยฝึกวิชาชีพจากวิทยากร
ข้างนอก ก็อย่างเช่น เรียนศิลปะ วาดรูป ไปเรียน
ท าขนม ชงกาแฟก็รู้สึกว่ามันก็ดี มันได้ไปกินได้
ไปเจอเพื่อนคนใหม่ที่รู้จักกัน มันเปิดหูเปิดตาไป
ในตัวเพราะอยู่แต่ในแดนก็มีอยู่แค่นี้ไปนอกแดน
บ้าง กว้างขวางดี ก็รู้สึกว่าโล่งดี” 

3.3 ความรู้สึกด้านบวก  การที่ผู้ต้องขัง
สูงอายุผ่านประสบการณ์ภาวะวิกฤติ ซึ่งท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ มองชีวิตอย่างมี
ความหวังไม่ย่อท้อกับปัญหา และสามารถอยู่กับ
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้อย่างเข้าใจ รับรู้ถึง

สัมพันธ์ภาพที่ดีกับคนรอบข้างจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวก สามารถด าเนินชีวิตอยู่
กับสิ่งที่เป็นไปได้อย่างเข้าใจและได้เห็นมุมมอง
ด้านบวกที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้ตนเองมีความสุข 
ดังกล่าวที่ว่า“เราอยู่ในนี้ก็สร้างคุณค่าให้กับ
ตนเองได้ไม่หมดหวังนะเรายังสามารถช่วยเหลือ
ครอบครัวเราได้ อย่างเช่นเรารับจ้างซักผ้าให้เขา 
ก็ได้เดือนหนึ่ง 3,000 กว่าบาท ส่งไปบ้านหมด
เป็นทุนการศึกษาให้ลูกได้เรียน ตอนนี้ลูกเรียน
จบปริญญาตรีแล้วที่มหาลัยเกษตรแม่โจ้ มีงาน
ท าแล้ว เราก็หมดห่วง” และ“คนอ่ืนเขาคิดกับ
เราแบบนั้น เราไม่ต้องไปคิดแบบนั้นเหมือนเขา 
เขาว่าเราเป็นคนไร้ค่า ก็ปล่อยมันไป เราออกไปก็
ต้องท าไห้มันดีขึ้นออกจากคุก เราท าได้ใครจะมา
กล้ าว่ า เรา เขาก็ต้ องนับถื อ เราแล้ ว  อย่ า ง
หลานสาวบอกว่าจะท ารีสอร์ท แต่จะรอปู่ออกไป
ก่อนแล้วค่อยท าเพราะปู่เป็นคนกว้างขวางรู้จัก
คนเยอะอยากให้ปู่มาร่วมงานด้วยแค่เราได้ยิน
แบบนี้ เอ่อ.เรายังมีคุณค่าอยู่ คุณค่าเราอยู่ที่คน
อ่ืนเขานับถือ นี่ส าคัญ” 

4.  การเริ่มต้นของชี วิตที่ เข้มแข็ง 
ภายหลังจากที่ผู้ต้องขังสูงอายุประสบกับความ
ท้อแท้ความผิดหวังที่เกิดจากปัญหาต่างๆ ที่มา
รุมเร้าแล้ว ผู้ต้องขังสูงอายุเหล่านั้นสามารถ
ปรับตัวยอมรับและหาแนวทางแก้ไขไม่ยอมแพ้
กับโชคชะตาชีวิตของตนเอง เปลี่ยนความท้อแท้
ให้เป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นเพื่อ
ก้าวผ่านพ้นความทุกข์และเข้าถึงความสุขในชีวิต 
ประกอบด้วย 3 ประเด็นรอง ดังนี้ 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2561 

        

199 

 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

4.1 การยืนหยัดเพื่อสู้กับปัญหา การ
ผ่านความทุกข์ยากภายใต้การใช้ชีวิตอยู่ ใน
เรือนจ ามายาวนานมากกว่าสิบปี ช่วยหล่อหลอม
มุมมองในการใช้ชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุว่า
ตนเองมีชีวิตที่ดีและสร้างความสุขได้หากมีการ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนการด าเนินชีวิต อยู่กับ
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเพื่อเรียนรู้ที่จะ
อยู่อย่างมีความหวัง เกิดความคิดในการพัฒนา
ตัวเอง และมองเห็นตนเองได้ชัดขึ้น โดยไม่ปล่อย
ให้ตนเองหมกมุ่นอยู่กับปัญหาและความทุกข์ใน
ใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อมุ่งแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมั่นคง จนสามารถ
ยอมรับท าความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลง
ภายในตนเอง เพื่อน าไปสู่คุณค่าของการสร้าง
ชีวิตใหม่ ผู้ต้องขังสูงอายุกล่าวว่า “อยู่มานาน
ขนาดนี้ 17 ปี จะ 18 ปี แล้ว มันจะล าบาก
อย่างไรไม่ใช่ปัญหาส าหรับเรา อะไรก็รับได้หมด
ล าบากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสุดๆ แล้ว เสื้อผ้า 5 ชุด 
ที่นอนผ้าห่ม 3 ผืนก็ไม่เป็นไรอย่าไปคิดอะไรรอ
วันออกอย่างเดียว” และ“ผ่านความสบายมาก็
เยอะล าบากมาก็เยอะติดคุกเนี่ยะสุดๆ แล้วมันไม่
มีอะไรน่ากลัวกว่านี้แล้วรับได้ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจ
แล้วว่าใครจะรับความเปลี่ยนแปลงได้มากแค่
ไหนเนี่ยะอยู่มาตั้ง 15  ปีแล้วจะกลัวอะไรอีก” 

4.2 การก่อเกิดมิตรภาพในเรือนจ า   
คือ การแสวงหาแรงสนับสนุนจากผู้ อ่ืนเพื่อให้
ผู้ต้องขังสูงอายุสามารถฝ่าวิกฤติในชีวิตออกไปได้
ด้วยความรัก ความเข้าใจ ความรู้สึกดีๆ มีสาย
สัมพันธ์อันงดงามจากมวลมิตรบุคคลภายนอกที่

เข้ามาเสริมสร้างให้คุณค่าและความหมายของ
ตนเองในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งจะช่วยให้ได้เปิด
ความคิดมุมมองใหม่ๆ และสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมา
ได้มีพื้นที่ส าหรับระบายความวิตกกังวล ผู้ต้องขัง
สูงอายุกล่าวว่า “มีวิทยากรและอาจารย์ มี
องค์กรทางศาสนาเข้ามาให้ความรู้ เกี่ยวกับ
ศาสนา และคณะครู อาจารย์ จากสถาบันต่างๆ 
มาอบรมให้ความรู้จาก“โครงการก าลังใจ”ใน
พระด าริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิ
ติยาภา ได้รับความรู้เป็นอย่างมาก ได้ท าการ์ด
ส่งไปให้ก าลังใจ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ถักผ้าพันคอ 
ผ้าขนหนูส่งไปให้พระภิกษุที่อยู่ตามชนบท ที่
หนาวทางภาคเหนือ และแปลหนังสือ อักษร
เบลล์ เป็นเร่ืองราวให้ผู้พิการทางสายตาได้อ่าน” 

4.3 การวางแผนชี วิตหลังพ้นโทษ  
การสร้างเป้าหมายในชีวิตหลังจากพ้นโทษและ
ค้นหาสิ่งที่ตนเองต้องการในอนาคต และเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในสิ่งที่ตนเองหวัง และรับรู้ถึง
คุณค่าในตนเองว่ายังสามารถที่จะกระท าในสิ่ง
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ได้อีกมากมาย การก าหนด
อนาคตด้วยพลังแห่งความหวังจึงเป็นจุดเริ่มต้น
ของการสร้างพลังชีวิตที่เข้มแข็ง ผู้ต้องขังสูงอายุ
กล่าวว่า“ที่เรามีชีวิตอยู่ต่อไปก็เพราะว่าถ้าเราได้
ออกไปแล้วเลี้ยงหลานอยู่บ้าน เราไม่ได้เป็น
ใหญ่โตเหมือนคนอ่ืนเขา แต่สามารถช่วยลูกๆ 
ญาติพี่น้องคนในชุมชนที่บ้านเราเท่าที่จะท าได้ 
ต้องดูแลตนเองชีวิตเราส าคัญที่สุด ลมหายใจยัง
อยู่นะเราจะเป็นอย่างไร ชีวิตเราผ่านความ
ล าบากมาเยอะต่อไปวันหน้าต้องรู้ว่าจะท า
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อย่างไรให้มันดีกว่าเพื่อตนเอง” และ“ออกไปเรา
ควรแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้น เพราะว่าบทเรียน
มันมีแล้ว ต้องใช้ความคิดใช้สมองให้มันดีๆ ขึ้น 
อยู่ในนี้มีเรื่องไม่ดีมากมายไม่ต้องยุ่งกับมันดีที่สุด
เพราะชีวิตเป็นของเรา เราต้องก าหนดว่าอะไร
ควรท าไม่ควรท าและคิดให้ดีด้วย” 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้ต้องขังสูงอาจุ ได้

ระบุว่  าความทุกข์ของพวกเขา เริ่มต้นจาก
กระบวนการพิจารณาคดี ซึ่งความทุกข์นี้เริ่มก่อ
ตั วขึ้ นนับแต่ วันแรกที่ ถู กจั บกุมจนถึ งการ
พิจารณาคดีของศาล ซึ่งเป็นความยากล าบากอีก
ชั้นหนึ่งที่ท าให้ผู้ต้องขังสูงอายุต้องตกอยู่ใน
สภาวะความเครียด คาดหวังกับการต่อสู้คดี
ความ ผู้ต้องขังสูงอายุต้องเผชิญกับความทุกข์ใน
รู ป แ บ บ ต่ า ง ๆ  แ ล ะ ค ว า ม เ จ็ บ ป ว ด จ า ก
กระบวนการยุติธรรม เช่น ถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากทนายความ และการเจ็บปวดกับการต้องจ า
ยอมรับสารภาพในข้อกล่าวหาที่ตนเองไม่ได้เป็น
ผู้กระท า ส่งผลให้เกิดความทุกข์ เช่น ความ
ผิดหวัง ความวิตกกังวล ความเศร้าโศก และ
ความเจ็บปวดทางใจ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ นภาภรณ์  หะวานนท์และคณะ (2555) ที่
พบว่า แม้จะมีกฎหมายก าหนดไว้ให้เกิดความ
เป็นธรรมกับผู้กล่าวหาแต่ในทางปฏิบัติในบาง
กรณีอาจมีการข่มขู่การใช้วิธีการบังคับด้วย
วิธีการต่างๆ การเอาเปรียบเรียกร้องผลตอบแทน
หรือการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ผู้ต้องหา  

มู ล เหตุ แ ห่ งทุ กข์ อี กประ เ ด็ นหนึ่ ง
นอกเหนือจากความทุกข์ที่เกิดจากกระบวนการ
พิจารณาคดีแล้วนั้นคือ ความทุกข์ที่เกิดจากโลก
ใบใหม่ที่แปรเปลี่ยนไป นั้นคือโลกใบใหม่ของ
ชีวิตที่ก้าวเข้าสู่เรือนจ าด้วยสภาพจิตใจที่ขื่นขม 
วิตกกังวล หวาดกลัว โศกเศร้าจากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในอดีต และการด าเนินชีวิตในเรือนจ าเตม็
ไปด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องถือปฏิบัติตาม การ
ท าใจและยอมรับเพื่อปรับชีวิตให้สอดคล้องกับ
ระเบียบวินัยซึ่งเป็นสิ่งใหม่และไม่คุ้นเคยจนยาก
ที่ จ ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม  ร ว ม ถึ ง ถู ก ก ด ดั น ด้ ว ย
สภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและสังคมใหม่ที่
อยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมที่แตกต่าง การยอมรับ
สภาพการเป็นอยู่ในโลกใบใหม่จึงเป็นสิ่งที่ยากจะ
ปรับตัวได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ เกรแซม ไซ
คิด (อ้างถึงใน พรรณเลขา พลอยสระศรี, 2546) 
ที่ได้ศึกษาผลกระทบของการจองจ าและข้อจ ากัด
ด้านต่างๆ ของผู้ต้องขังและได้พบปัญหาเกี่ยวกับ
การปรับตัวของผู้ต้องขังในเรือนจ าว่า นอกจาก
จะถูกจ ากัดความต้องการในด้านต่างๆ แล้วยัง
ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมใหม่ใน
เรือนจ า ซึ่งมีความแตกต่างจากสภาพแวดล้อม
ของสังคมภายนอกโดยสิ้นเชิงท าให้เกิดปัญหาใน
การปรับตัว 

ความทุกข์ที่ เกิดขึ้ นก่อน เข้ าสู่ การ
ปรับตัวการใช้ชีวิตในเรือนจ าของผู้ต้องขังสูงอายุ
นั้น จากการศึกษาพบว่า ความทุกข์ทางกายเป็น
สภาวะที่ เ กิ ดจากการที่ ต้ อ งตกอยู่ ภาย ใต้
กฎระเบียบและกรอบกติกาที่เข้มงวดท าให้รู้สึก
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อึดอัดไม่สามารถปรับตัวปรับใจที่จะยอมรับใน
กฎระเบียบเหล่านั้นได้และรวมไปถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตที่มี
ความแตกต่าง ความพยายามในการด ารงชีวิต
ภายใต้สังคมเรือนจ าเป็นสิ่งที่ยากล าบาก เพราะ
ผู้ต้องขังสูงอายุยังคงยึดมั่นอยู่ในรากเหง้าในอดีต
จนไม่สามารถหลุดพ้นจากความรู้สึกไร้คุณค่า
ของตนเองได้ ท าให้การปรับตัวปรับใจเพื่อ
ยอมรับแบบแผนชีวิตใหม่ให้เหมือนผู้ต้องขังคน
อ่ืนๆ เป็นสิ่ งที่ สร้ างความกดดันและความ
ยากล าบากให้กับผู้ต้องขังต้องกลายเป็นบุคคลที่
สมยอมขาดความเป็นตัวของตนเอง ขาดความ
มั่นใจในการด าเนินชีวิต ซึ่งอาจเป็นการลดทอน
พลังชีวิตพลังใจและพลังความคิดในการใช้ชีวิต
ในเรือนจ า  และความทุกข์ที่เกิดขึ้นก่อนเข้าสู่
การปรับตัวประการสุดท้ายคือ ความทุกข์ทางใจ
เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการที่ตนเองไม่สามารถ
ท าใจและยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ 
ซึ่งส่งผลให้จิตใจที่อ่อนแออยู่แล้วเกิดอาการ
ท้ อแท้  หมดก าลั ง ใจ  และ ไร้ซึ่ งความหวั ง 
เนื่องจากสภาพจิตใจที่ยังบอบซ้ า เพราะขาด
ความหนักแน่นภายในใจท าให้ชีวิตต้องจมปลัก
อยู่กับความทุกข์ ตลอดจนมีความรู้สึกเกรงกลัว
ย่อท้อต่ออุปสรรคและมองไม่ เห็นจุดหมาย
ปลายทางที่ชัดเจนจึงน าพาชีวิตไปสู่ความเบื่อ
หน่ายและหมดก าลังใจในการด าเนินชีวิต ท าให้
เกิดการเสียสมดุลจนกลายมาเป็นความทุกข์ที่
ปรากฏขึ้นในจิตใจ สนับสนุนค าอธิบายของ พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต, 2553 อ้างถึงใน 

พุทธิกันต์  คงคา, 2554) ในเรื่องของความทุกข์
ทางใจ (Mental pain; Mental suffering) ว่า
เป็นสภาวะทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นความไม่สบายใจ 
ความเศร้าโศก ความคร่ าครวญร่ าไร เจ็บปวด 
รวดร้าวใจ ความคับแค้น สิ้นหวัง รวมทั้งความ
ทุกข์ทางใจมีความเกี่ยวข้องทางกาย (Bodily 
pain; Physical suffering) หรื อ ก า ยิ ก ทุ ก ข์  
กล่าวคือ เมื่อเกิดความทุกข์ทางกายก็ท าให้เกิด
ความทุกข์ทางใจหรือเมื่อเกิดความทุกข์ทางใจก็
ส่งผลไปถึงความทุกข์ทางร่างกายด้วย 

ส าหรั บสา เหตุ ของกา รปรับตั วนั้  
ผลการวิจัย พบว่า เนื่องจากความปรารถนาที่จะ
ด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของ
เรือนจ าและให้เข้ากับสภาพในเรือนจ าและใช้
ชีวิตอย่างมีคุณค่ามองไปข้างหน้าด้วยมุมมองใน
ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ด าเนินชีวิตโดยไม่ปล่อยให้ชีวิตผ่านไปอย่างไร้
จุดหมาย  แม้บางครั้งการปรับตัวจะไม่สามารถ
เอาชนะในสถานการณ์ได้ทุกเรื่องแต่ก็ได้ท าให้
ผู้ต้องขังสูงอายุได้เรียนรู้ เข้าใจ ท าให้แข็งแกร่ง
เติบโตกับการปรับตัวที่ผ่านพ้นมาสามารถแก้ไข
และปรับปรุงตัวเองให้เหมาะสมกับสภาพที่
เป็นอยู่ ใ ห้ ได้  ถึ งแม้ว่ าการปรับตัวอาจเป็น
กระบวนการปรับตัวที่ต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดอย่าง
น้อยก็ได้ท าให้ผู้ต้องขังสูงอายุกล้าที่จะเผชิญกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นกล้าที่จะยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง
เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้เกิดการยอมรับในการที่จะ
เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ในที่สุดและมองชีวิตอย่างมี
ความหวังไม่ย่อท้อกับปัญหาสามารถอยู่กับ
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สภาพแห่งความเป็นจริ งที่ เกิดขึ้น ได้ อย่ า ง
กลมกลืนและเข้าใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของจิ
ระสุข สุขสวัสดิ์ และอรัญญา ตุ้ยค าภีร์ (2553) 
พบว่า นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ความไม่สงบ
ในภาคใต้เลือกที่จะเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการ
กับปัญหาซึ่งเป็นรูปแบบการปรับตัวเพื่อเรียนรู้ 
ยอมรับ และเข้าใจเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตามความเป็นจริงมากกว่าที่จะเลือก
รูปแบบการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีเพื่อให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณค่าและปกติสุข 

ประเด็นสุดท้ายภายหลังจากที่ผู้ต้องขัง
สูงอายุประสบกับความท้อแท้และความผิดหวังที่
เกิดจากปัญหาต่างๆที่มารุมเร้าแล้ว ผู้ต้องขัง
เหล่านั้นสามารถปรับตัวยอมรับการเปลี่ยนแปลง
และหาแนวทางแก้ไขไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาชีวิต
ของตนเอง เปลี่ยนความท้อแท้ให้เป็นพลังในการ
เปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นเพื่อก้าวผ่านความ
ทุกข์และเข้าถึงความสุขในชีวิต ผลการวิจัยพบวา่
การเริ่มต้นของชีวิตที่เข้มแข็งของผู้ต้องขังสูงอายุ
นั้น เร่ิมจากการที่ผู้ต้องขังสูงอายุสามารถปรับตัว
ยอมรับและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อ
พาตนเองออกจากความทุกข์และค้นพบพลังใจ
ในการฝ่ าฟั น อุปสรรคและกล้ า เ ผชิญกับ
สถานการณ์ของชีวิตที่ผ่านเข้ามาได้อย่างเข้มแข็ง 
โดยไม่หันหลังให้กับชีวิตที่ผิดพลาดมาในอดีตไม่
ยอมแพ้กับโชคชะตาและปรับเปลี่ยนชีวิตให้ยืน
หยัดขึ้นมาได้ใหม่ สามารถท าความเข้าใจต่อชีวิต
ที่เปลี่ยนแปลง มีทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินชีวิต 

สามารถอยู่กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เข้าใจ และได้เห็นแง่มุมที่ดีขึ้นเพื่อน าไปสู่ความ
พยายามที่จะด ารงชีวิตอยู่ในเรือนจ าได้อย่างมี
คุณค่าและมีความหวังมี เป้าหมายในชีวิตที่
ชัดเจน ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับแนวคิด
สุขภาวะทางจิตของริฟท์ (Ryft, 1995 อ้างถึงใน 
กุลรัตน์  แก้วเป็ง , 2554) ตรงกับด้านการมี
เป้าหมายในชีวิต (purpose in life) ซึ่งได้แก่ 
การมีความมุ่งหมายในชีวิตสามารถก าหนด
ทิศทางในชีวิตของตนมีความเชื่อที่เป็นหลักยึดใน
จิตใจเพื่อที่จะน าไปสู่จุดมุ่งหมายในชีวิต   
 
สรุป และ ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัย พบว่า ความทุกข์ที่ เกิด
ขึ้นกับผู้ต้องขังสูงอายุนั้นเป็นความทุกข์ที่เกิด
จากกระบวนการพิจารณาคดี และความทุกข์เกิด
จากความวิตกกังวลที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลาง
กฎระเบียบที่ เคร่งครัด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อ
สภาวะทางใจและทางกาย ด้วยสาเหตุดังกล่าว
ท าให้ผู้ต้องขังมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะซึมเศร้า 
ขาดความหมายในชีวิตมองว่าชีวิตของตนไร้
คุณค่าไม่อยากที่จะมีชีวิตต่อไป ดังนั้นการให้การ
ปรึกษาเชิ งจิตวิทยาจากเจ้ าหน้าที่ทีมงาน
สุขภาพจิตในเรือนจ า จะเป็นกระบวนการที่ท า
หน้าที่ช่วยเหลือให้ผู้ต้องขังได้ตระหนักถึงสภาพ
แห่งความเป็นจริง โดยการให้การปรึกษาเชิง
จิตวิทยารายบุคคลหรือแบบกลุ่มแก่ผู้ต้องขัง 
เพื่อให้ผู้ต้องขังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างกัน เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าความส าคัญของ
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แต่ละคนที่จะท าให้เกิดความนับถือตนเองต่อการ
ด าเนินชีวิตอยู่ในเรือนจ าได้อย่างมีความหมายจน
สามารถยอมรับและอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต   

นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่า การ
ปรับตัวเข้ากับสภาพการณ์เป็นอยู่ในเรือนจ าของ
ผู้ต้องขังสูงอายุ เป็นผลมาจากการที่ผู้ต้องขังมี
มุมมองหรือทัศนคติที่ดีกับผู้คนและสิ่งแวดล้อม
รอบๆ ตัว และมีความปรารถนาที่จะด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณค่า มองไปข้างหน้าด้วยมุมมองในชีวิต
อย่างมีเป้าหมาย ดังนั้นในฐานะนักจิตวิทยาการ
ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ที่ท างานด้านสุขภาพจิตใน
เรือนจ า/ทัณฑสถาน จึงควรให้ความส าคัญใน
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมก าลังใจ การเห็น

คุณค่าในชีวิต การมี เป้าหมายในชีวิตอย่าง
สม่ าเสมอและเหมาะสมกับช่วงวัยชรา เพื่อให้
สามารถปรับตั วอยู่ ร่ วมกับความแตกต่ า ง
ท่ามกลางผู้อื่น และปรับใจให้เข้ากับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งฝ่าฟันอุปสรรคและมีศักยภาพ
ในการด าเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย  เนื่องจาก
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขัง
สูงอายุ ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษากระบวนการ
ปรับตัวของผู้ต้องขังในแต่ละช่วงอายุ ผู้ต้องขัง
กลุ่มเพศทางเลือก  ผู้ต้องขังชาวต่างชาติและ
กลุ่มผู้ต้องขังพิการ ทั้งนี้เพื่อให้เห็นความแตกต่าง
และความหลากหลายในผลการวิจัย 
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