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หัวอกลูก หัวใจแม : 112 กับความลมสลายของครอบครัว
the101.world/siwaporn-family/

สําหรับเด็ก ม.5 การเผชิญทหารตํารวจหลายสิบคนพรอมอาวุธครบมือบุกเขามาในบาน ถามหาตัว
แม ยึดขาวของ ใชถุงครอบหัวแมและจับตัวไปโดยไมรูชะตากรรม คงไมใชประสบการณที่รับมือ
ไดงายนัก

หลังถูกควบคุมตัวในคายทหารราวหนึ่งอาทิตย ภายใตกฎหมายพิเศษของคณะรัฐประหาร คสช.
ศิวาพร ปัญญา ถูกดําเนินคดีดวยกฎหมายอาญามาตรา 112 จากความเกี่ยวพันใน ‘คดีบรรพต’
หนึ่งในหกคนที่ถูกจับไปพรอมกันน้ันมี อัญชัญ ปรีเลิศ ที่สุดทายถูกตัดสินจําคุกนานถึง 87 ปี

ศิวาพรถูกตัดสินจําคุก 10 ปี แตรับสารภาพจึงลดเหลือ 5 ปี เธอใชเวลาอยูในเรือนจําทั้งสิ้น 4 ปี 3
เดือนจึงไดรับการปลอยตัวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562

“มันทรมาน” ตอก ธิติ ลูกชายของศิวาพร สะทอนถึงสิ่งที่เกิดขึน้นับแตแมโดนจับตอนเขาเรียนชั้น
ม.5 ปัจจุบันตอกเรียนจบปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาคลินิก คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และทํางานเป็นผูชวยวิจัยดานจิตวิทยา

แมวาปัจจุบันศิวาพรจะไดรับอิสรภาพแลว แตเหตุการณที่ผานมากลายเป็นฝันรายของครอบครัว
แตละคนพกพาบาดแผลในรูปแบบที่แตกตางกัน อันเป็นผลมาจากการใชมาตรา 112 จนชวนใหต้ัง
คําถามถึงสิ่งที่เรียกวา ‘ความเป็นธรรม’

https://www.the101.world/siwaporn-family/
https://freedom.ilaw.or.th/case/670
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ศิวาพร ปัญญา

แววเสียงยํ่ารองเทาคอมแบต

ครอบครัวของตอกเป็นคนกรุงเทพฯ มีกันอยูสี่คน คือ พอ แม พี่ชาย และเขา พอของตอกทําธุรกิจ
รับเหมา โดยมีแมชวยดูแลดานการจัดการและการเงิน พอเริ่มเขาโรงเรียน ตอกและพี่ชายไป
อาศัยอยูที่แคมปคนงานของพอในยานบางจากเพราะใกลโรงเรียน ชวงเสารอาทิตยและปิดเทอม
จึงจะกลับบานที่สมุทรปราการ

ปี 2550 พอกับแมเลิกกัน แมแยกไปอยูบานที่สมุทรปราการคนเดียว ในความทรงจําของตอก หลัง
แมเลิกกับพอก็ไมคอยไดติดตอกัน เขารูวาแมเป็นคนกระฉับกระเฉงชอบไปอยูที่โนนที่น่ีและสนใจ
การเมือง พอเริ่มเขา ม.ปลาย ตอกขอยายไปอยูกับแมที่บานสมุทรปราการ เขาพบวาแมชอบฟัง
คลิปการเมืองและชอบเลาเรื่องการเมืองใหเขาฟัง พอมองยอนกลับไป น่ันเป็นชวงเวลาที่เขามี
ความสุขมากเมื่อไดใชเวลากับแมแคสองคน

ศิวาพรบอกวาตัวเองเป็นคนเสื้อแดง ชื่นชอบทักษิณ ไมชอบการรัฐประหาร “คุณทักษิณเป็นไอดอล
เรื่องธุรกิจ เราเห็นวาเขาโดนกลั่นแกลงทางการเมือง ก็เขาไปดูขาว เจอเว็บไทยอีนิวสเขาประกาศ
สอนทําเว็บฟรี ตอนน้ันเราเลิกกับสามีแลวมีเวลาวางเยอะ อยากทําธุรกิจของตัวเอง ต้ังใจทําเว็บพรี
เซนตสินคาขายทางลาว ก็ไปศึกษาเรื่องการทําเว็บจากไทยอีนิวส เขาสอนฟรีแตเราตองชวยเขา
กระจายขาวดวย ทําใหเราเขาไปลึกกับขาวการเมือง แตปกติไมคอยไปม็อบเทาไหร”
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ศิวาพรเริ่มรูจักบรรพตในฐานะคนติดตามขาวการเมือง แลวชื่นชอบจึงเริ่มใหการสนับสนุนเชน
เดียวกับแฟนคลับคนอื่นๆ มีการโอนเงินให ซื้อสินคา และรวมกลุมกันไปกินขาวโดยมีการถาย
ภาพเป็นที่ระลึก

หมวกบรรพต สินคาท่ีขายกันในกลุมผูติดตามบรรพต

หลังการรัฐประหาร 2557 ศิวาพรเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติ เธอเชื่อวามีคนมาแฝงตัวอยูใน
ละแวกบานและมีคนติดตามเธอ ศิวาพรตัดสินใจบอกลูกชายวาเธอจะขามไปประเทศเพื่อนบาน
ถาไมไปอาจตองติดคุก ลูกชายในวัย ม.5 ที่เพิ่งยายมาอยูกับแมไดไมนานขอรองไมใหแมไป
เพราะไมเห็นหนทางวาเขาจะอยูอยางไรโดยไมมีแม

“ผมไมทันต้ังตัว ตอนน้ันผมคิดแตเรื่องตัวเองวาจะอยูยังไง แมคิดมากไปเองหรือเปลา ผมรองไห
บอกแมวาไมไปไดไหม แมใจออนเลยอยูตอ หลังจากวันน้ัน 1-2 เดือนแมก็โดนจับ ผมยังรูสึกผิดมา
ถึงวันน้ี” ตอกบอก

เชาวันที่ 25 มกราคม 2558 ศิวาพรเตรียมทําอาหารใหเด็กๆ ในบาน คือลูกชายสองคนและเพื่อน
ตอกอีกสองคนที่มานอนบาน เธอขับรถออกไปซื้อของและรูตัววามีคนขับรถตาม ขณะซื้อของใน
รานขายของชําแถวบาน เจาหนาที่ 3-4 คนเดินเขามาหาบอกวา “ขอเชิญตัว” โดยไมตอบวาจะ
เชิญไปไหน ศิวาพรขอความชวยเหลือจากคุณยายเจาของราน เพราะกลัววาจะถูกนําตัวไปโดย
ไมมีใครรับรู คุณยายจึงขอรองวาใหไปคุยกันที่บาน ไมอยางน้ันศิวาพรตองทิ้งรถไวที่หนารานขาย
ของ

ศิวาพรขับรถกลับมาที่บาน ไมนานนักเจาหนาที่ก็บุกเขามาในบาน

้ ้ ่
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ตอกเลาเหตุการณวันน้ันจากความทรงจํา “วันน้ันประมาณ 10-11 โมง ผมน่ังเลนเกมคอมพิวเตอร
อยูที่ชั้นหนึ่ง มีเพื่อนที่โรงเรียนสองคนน่ังเลนบนโซฟาขางหลัง พี่ชายกับแมอยูชั้นบน มองไปที่
สนามหญานอกบานเห็นคนแวบๆ รูตัวอีกทีก็ไดยินเสียงรองเทาคอมแบตรอบบาน เขามาเคาะ
ประตูแลวถามหาแม รูตัวอีกทีเขาก็เขามาเต็มบานประมาณ 20 คน เขาใหผมกับเพื่อนออกไปหนา
บาน ขึน้ไปจับแมลงมา เขาเอารถกระบะกับรถเกงมาหลายคัน ถือปืนเรียงกันเขามา ผมคิดวาเกิน
ไป แคจับผูหญิงธรรมดาในบานจัดสรร”

เจาหนาที่ยึดคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสไป รวม 14 รายการ รวมถึง
คอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือของตอกที่เจาหนาที่บังคับใหใสรหัสปลดล็อก

“แมโดนเอาถุงคลุมหัวแลวจับขึน้รถ แมบอกแควาใหโทรหาพอ หลังจากน้ันผมเดินไปสงเพื่อนที่
หนาปากซอย กลับบานมาน่ังรองไห พี่ชายจุดบุหรี่สูบในบานเอาขากายโตะ แลวผมก็โทรหาพอ
บอกวา…แมโดนจับ”

ตอก ธิติ

ผมรองไหบอกแมวาไมไปไดไหม แมใจออนเลยอยูตอ

หลังจากวันน้ัน 1-2 เดือนแมก็โดนจับ

ผมยังรูสึกผิดมาถึงวันน้ี

น้ํา 6 ขันและเสียงอ้ืออึงในเรือนจํา
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ศิวาพรถูกคุมตัวในคายทหารโดยไมทราบสถานที่แนชัด เธอไมสามารถติดตอใครได ครอบครัว
ไมรูวาถูกนําตัวไปที่ไหน เธอเลาวาถูกขังพรอมผูตองหาคดีบรรพตรวม 4 คน อยูในหองไมรูเดือนรู
ตะวัน เวลาจะเขาหองน้ําก็ถูกคลุมหัวแลวมีทหารพาไป จนคุมตัวครบ 7 วันจึงถูกพาตัวไปศาล
ทหารเพื่อขออํานาจศาลฝากขังในคดี 112 และถูกสงไปเรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ

เธอถูกย่ืนฟองตอศาลทหารในคดีบรรพตที่มีจําเลย 12 คน ตอมาในเดือนกรกฎาคม 2558 จําเลย
10 คนรับสารภาพ มี 2 คนใหการปฏิเสธและขอตอสูคดี หนึ่งในน้ันคือศิวาพร ทั้งสองคนจึงถูกแยก
คดีออกมาและอัยการทหารฟองเป็นคดีใหม

หลังติดคุกมาราว 1 ปี 10 เดือน คนอื่นๆ ในคดีเดียวกันที่รับสารภาพก็ถูกปลอยตัวจากเรือนจํา รวม
ถึง ‘หัสดิน’ เจาของเสียงบรรพต ชวงเวลาใกลเคียงกันน้ีคดีของศิวาพรเพิ่งนัดสืบพยานโจทกปาก
แรกและถูกเลื่อน ศิวาพรพยายามใหทนายทําเรื่องขอประกันตัวแตก็ไมสําเร็จ

“ตอนน้ันคิดวาถาเราสูแลวแพนาจะตองอยู 15 ปี ถารับสารภาพก็แค 5 ปี เราเลยรับสารภาพ เพราะ
ตอนน้ันก็อยูมาครึง่หนึ่งแลว ไปถึงศาลเราก็บอกวาไมสูแลว ศาลก็ตัดสินเดีย๋วน้ันเลย”

พฤษภาคม 2560 ศิวาพรมีนัดสืบพยานโจทกปากแรกที่ศาลทหาร หลังจากเลื่อนมาครั้งหนึ่ง เธอ
ขอเปลี่ยนคําใหการเป็นรับสารภาพ ศาลจึงตัดสินลงโทษจําคุก 10 ปี และไดลดโทษจากการรับ
สารภาพเหลือ 5 ปี

แนนอนวาการอยูในเรือนจําไมใชเรื่องนาอภิรมย แตสิ่งที่ทําใหศิวาพรเป็นทุกขมากคือการอยูรวม
กับคนจํานวนมากตลอด 24 ชั่วโมง และที่ทุกขย่ิงกวาคือการนอน

“เราเป็นคนรักสันโดษ ชอบอยูเงียบๆ คนเดียว การเขาไปอยูในน้ันไมมีความเงียบเลย อื้ออึงตลอด
ตอนอยูแดนแรกรับคนเยอะมาก แออัดมาก นอนกันเป็นกางปลา ตองนอนตะแคงแลวจะปวดแขน
ขางหนึ่งพลิกตัวไมได ถาพลิกก็เจอหนาคนขางๆ พอตัดสินแลวยายมาแดนนักโทษเด็ดขาดก็คอย
ยังชั่วหนอย นอนหงายไดแบบไหลชิดคนขางๆ

“อีกเรื่องคือน้ําไมพออาบ ไดแคคนละ 6 ขัน ตองจัดการเองถาจะสระผมแลวตองแปรงฟันดวยจะ
ทํายังไง เขาบริหารน้ําใหผูตองขังไมพอ ใครอาบน้ําชาก็ไมมีน้ําอาบ เลยตองแยงกัน มีการแซงคิว
แลวจะตีกัน อีกเรื่องที่ราวรานใจคือหองน้ําเปิดเผยมาก น่ังแลวก็เห็นเพื่อนที่มารอคิวยืนจองหนา
แลวจะถายไดยังไง หองน้ํามีแคสี่หองในจํานวนคน 200 กวาคน สวมตันก็บอย”

ศิวาพรจะรูขาวคราวของคนในครอบครัวผานการสลับมาเย่ียมของอดีตสามีและลูกชาย เธอเลา
วากอนเขาเรือนจํา สิ่งที่เป็นหวงคือเรื่องการเรียนของลูกคนเล็กที่ยังอยูชั้นมัธยม แตเมื่อเธออยูใน
เรือนจําแลวตอกก็คอยไปเย่ียมและอัปเดตเรื่องชีวิตใหเธอหายหวง ต้ังแตการไดเป็นประธาน
นักเรียน การสอบติดมหาวิทยาลัย

“ตอกจะมาเลาใหแมฟังเป็นสเต็ปวาไดเป็นประธานนักเรียนนะ สอบติดแลวนะ (ย้ิม) หมดหวง มี
ชวงหนึ่งเขาหายหนาไป เขามาเลาใหฟังทีหลังวาไมมีเงินไปฝากใหแม รูสึกแยเลยไมไปหาเรา เขา
มาบอกทีหลังวาพอพอรูวามีเงินมาใหแม พอก็ใหเงินเขานอยลง เราเลยบอกใหพอมาเย่ียมแมบอยๆ
แทน ตอนหลังพอเขาเลยมาเอง”

้
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ศิวาพรอธิบายวาคาใชจายตอนอยูในเรือนจํานอกจากซื้อของใชเล็กๆ นอยๆ แลว รายจายหลักคือ
คาซักผา เธอไมสามารถซักไดเอง เพราะไมมีน้ํา ไมมีอุปกรณ ไมมีเวลา ไมมีที่ตาก คนจะซักผาได
คือคนที่อยูในเรือนจํานานแลวจึงมีชองทางหาน้ํา สวนเธอตองจางซักเดือนละ 600-800 บาท จึง
ตองมีญาติฝากเงินใหเรื่อยๆ

เธอมองหาขอดีของการติดคุกวา อยางนอยยังไดอยูเห็นหนาลูก หากตัดสินใจเดินทางไปตาง
ประเทศอาจไมไดเจอกันอีกเลย

“กอนโดนจับเราบอกใหลูกรับรูวา ถาไมใหแมไป แมจะตองติดคุกนะ แลวก็ติดจริงๆ แตมีขอดีคือ
เรายังไดเห็นหนา ไดเจอกัน ถาไปเมืองนอกอาจไมไดเห็นหนาอีกเลย แตเราอาจใชเวลาในคุกนาน
ไปหนอย ลืมคิดไปวามันทําใหเราเดือดรอน”

เธอหมายถึงชีวิตหลังออกจากเรือนจําที่ทุกอยางไมเหมือนเดิมอีกตอไป

เสียงในหัวของลูกชาย

ในมุมมองของลูกชาย เมื่อถามวาเหตุการณที่เกิดขึน้กระทบชีวิตของเขาอยางไรบาง ตอกตอบ
ตามตรงวา “ไมรูดวยซํ้าวามีอะไรบางที่ไมกระทบ” และอธิบายวากอนแมจะเดินเขาเรือนจํา แม
เป็นที่ปรึกษาในชีวิตของเขา สองแมลูกมักไปดูหนังหรือเดินซื้อของดวยกัน

ตอกเริ่มเรียนพรีดีกรีปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาที่รามคําแหงต้ังแต ม.3 โดยมีแมคอยขับรถพาไป
รามฯ แตพอแมโดนจับเขาก็ไมไดเรียนพรีดีกรีตอเพราะเดินทางลําบาก สวนพี่ชายของเขาเลิก
เรียนมหาวิทยาลัยและเริ่มติดสารเสพติด

้
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“ตอน ม.6 ผมถึงหัวเลี้ยวหัวตอวาจะเลือกมหาวิทยาลัยไหนดี ปกติตองปรึกษาแม แตก็ไมมีแลว เป็น
ปีที่ผมรูสึกโดดเด่ียวที่สุด ผมพยายามเลือกมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ แตไกลพอที่จะตองอยูหอ
เพราะตอนน้ันไมอยากอยูบานแลว มันหดหูมาก เป็นแคมปคนงานอึมครึม ไมคอยไดคุยกับพอ เจอ
พี่เสพยาทุกวัน ยาก็บนเรื่องโนนเรื่องน้ี พอสอบติด ม.เกษตร ผมก็อยูหอแบบไมคิดจะกลับบานเลย
เสารอาทิตยหรือปิดเทอมก็อยูหอ เพราะกลับไปแลวหดหู

“สําหรับพี่ชาย แมเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ พอพอกับแมเลิกกัน พี่ชายอยูในชวงวัยรุนก็เริ่มตอตาน
พอ เขาไมสนิทกับพอเลยและติดแมมากกวาผม ไมรูวามันแยตอนไหน พอรูก็ไมทันแลว”

ชวงแรกที่แมเขาคุก ตอกไมไดไปเย่ียมเลย แมจึงเขียนจดหมายมาหาตอก เลาถึงชีวิตในน้ันวาการ
กินการนอนในคุกเป็นอยางไร สําหรับเด็กมัธยมอยางเขา ตอกยอมรับวาอานแลวหดหู โดยเฉพาะ
เมื่อแมเขียนจดหมายมาพูดเรื่องศาสนา ซึง่ปกติไมใชสิ่งที่แมสนใจ ทําใหลูกชายรูสึกวาชีวิตใน
เรือนจํากําลังเปลี่ยนแมใหกลายเป็นคนอื่นที่เขาไมรูจัก

หลังจบ ม.6 ตอกเขาเรียนสาขาจิตวิทยา ที่ ม.เกษตร ซึง่อยูใกลกับเรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ ทําใหเขา
ไดไปเย่ียมแมแทบทุกสัปดาห มีเพียงเพื่อนสนิทที่รูวาเขาไปเย่ียมแมที่ถูกขังเพราะคดี 112

“คําวา ‘112’ ชวงน้ันเหมือนผีหรือปีศาจ เป็นเรื่องที่เลากันมาแตไมเคยเห็นตัว พอเราเลาใหฟัง
เพื่อนก็จะน่ิงไปเหมือนวาเขาเจอผีแลว” ตอกบอก

“ตอนเขาปี 1 แรกๆ ผมมีความสุขมาก ไดเจอเพื่อนมีสังคมใหม แตบางทีเวลากินอะไรอรอยๆ ก็คิด
ขึน้มาวา แมกูกินอะไรอยูวะ บางวันนอนบนเตียงที่หอเปิดแอรฉ่ําแลวก็คิดวาแมนอนทาไหนอยู
นอนตะแคงเรียงกันเป็นตับๆ หรือเปลา”

คําวา ‘112’ ชวงน้ันเหมือนผีหรือปีศาจ

เป็นเรื่องที่เลากันมาแตไมเคยเห็นตัว

พอเราเลาใหฟัง

เพื่อนก็จะน่ิงไปเหมือนวาเขาเจอผีแลว
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ตอกเลาวาครอบครัวของเขาเสียเงินคาจางทนายในคดีแมจํานวนมาก และมีการเปลี่ยนทนาย
เพราะคดีใชเวลานานไมมีความคืบหนา ทนายบางคนเรียกรับเงินโดยอางวาจะชวยทําเรื่องยาย
จากศาลทหารไปศาลพลเรือน แตสุดทายก็หายหนาไป

“เศรษฐกิจไมดี พอก็เริ่มมีปัญหาเรื่องธุรกิจ ปกติแมจะคอยชวยดูเรื่องการเงินการบริหารให แลวพอ
ตองจายคาทนายเรื่อยๆ เรื่องก็ไมคืบ มีอยูเดือนนึงพอไมโอนเงินมา คาหอก็ตองจาย ผมเลยไปหา
พอที่แคมป ไปถึงพอบอกวาไมมีเงิน พอไปหยิบเศษเงินของยามาย่ืนใหหนึ่งพันบาท บอกวาเหลืออยู
แคน้ี ผมเลยตระหนักไดวาการเงินมาถึงจุดน้ีแลว

“ชวงกอนหนาน้ันผมไปหาแม แมเจอหนาก็ดีใจ เตรียมหยิบกระดาษมาสั่งของ เราตองเบรกวาไมมี
เงิน แมก็งงวาทําไมไมมีเงิน แมตองจายคาซักผา จายหน้ีคนน้ันคนน้ี ผมบอกวาพอไมใหมาจะทํา
ไงได หลังจากน้ันผมไมกลาไปหาแม สูหนาไมได”

ตอกกําเงินหนึ่งพันบาทกลับไปอยูหอในชวงปิดเทอม เขายืมเงินเพื่อนมาจายคาเชาหอง และเริ่มกิน
ขาววันละหนึ่งมื้อดวยเงินที่เหลืออยู

“เพื่อนสงสารก็ทําขาวมาใหกิน บางคนสงสัยวาทําไมเราไมกลับบาน แตกลับไมไดจริงๆ กลับแลว
แย ตามที่เรียนมาชวงน้ันผมเป็นโรคซึมเศราแนๆ แตไมไดไปหาหมอ มีอยูวันหนึ่งนอนอยูในหอง
แลวเห็นประตูหองน้ําเปิดอยู ก็คิดวาจะกินน้ํายาลางหองน้ํา แตคิดวาลําบากคนอื่น ไหนจะรูมเมท
ไหนจะปาที่หอ ชวงน้ันวันๆ คิดแตเรื่องอยากตาย
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“ผมเคยไปหาแม แลวแมบนน ูนน่ี ผมก็พูดบางวาไมไหวแลว ผมเป็นคนกลาง พอก็บนแม แมก็บน
เรื่องไมใหเงิน ผมบอกแมวาผมรูสึกแยมาก ผมอยากตาย แมน่ิงไปแลวรองไหหนัก บอกวาแม
ขอโทษ แมอยูตรงน้ีชวยอะไรไมไดเลย หลังจากน้ันผมก็คิดวาจะไมเอาเรื่องเศราไปคุยกับแกแลว
วันไหนที่ผมโอเคแลวคอยไปหาดีกวา”

ตอกผานชวงเวลาน้ันโดยมีเพื่อนชวยประคับประคอง จนเขาเดือนที่สองเพื่อนชวนไปเขาคาย
สโมสรนิสิต เขาตัดสินใจไปเพียงเพื่อจะไดกินขาวสามมื้อ เขาพบวาการทํากิจกรรมทําใหรูสึกดีขึน้
หลังจากน้ันเขาจึงทํากิจกรรมคณะเรื่อยมา

“พอมีอะไรทํายุงๆ มันชวยเสริม self-esteem ตอนปี 3 ผมเป็นประธานชุมนุมจิตวิทยา ผมตองการ
อุดรอยรั่วบางอยางในใจ หาอะไรทําไมใหรูสึกดอย เพราะรูสึกดอยมาต้ังแตเด็กที่พอแมราวฉาน
ผมพยายามเรียนใหดีจะไดอุดรอยรั่วน้ี พอเจอเรื่องแมอีก แคการเรียนดีมันอุดรอยรั่วไมพอแลว ผม
เลยไปทํากิจกรรม มันก็ดีขึน้”

หลังการเงินที่บานเริ่มฝืดเคือง พอพยายามนําบานที่สมุทรปราการไปคํ้าประกันเงินที่กูยืมจากคน
รูจัก ซึง่หลังแยกทางกันพอแมก็โอนบานใหเป็นชื่อของตอกและพี่ชาย พอจึงแวะไปหาตอกที่หอพัก
หลายครั้งเพื่อใหเซ็นเอกสารมอบอํานาจ

“ผมย้ืออยูนานมาก ถามพอวาถาบานหายไปแลวแมออกมาจะไปอยูไหน พอไมตอบอะไร เขาแวะ
มาจะใหเซ็นอยางเดียว ไมมีการพาไปกินขาว ผมพยายามเลี่ยงไปเรื่อยๆ จนพอบอกวาถาไมเซ็นก็
หาเงินเรียนเองแลวกัน ตอนน้ันอยูปี 3 คิดวาตัวเองพยายามทําใหดีมาตลอด อีกนิดเดียวจะเรียนจบ
แลว ผมคิดไมออกเลยยอมเซ็น”

ระหวางที่แมอยูในคุก มีการอภัยโทษผูตองขัง แตขณะน้ันศิวาพรไมอยูในขายจะไดลดโทษเพราะ
คดียังไมตัดสิน กระบวนการอันยืดเย้ือยาวนานทําใหสองแมลูกปรึกษากันวาควรรับสารภาพ เพื่อ
ใหเรื่องน้ีมีจุดสิ้นสุด

“ผมบอกแมวา แมสูในสิ่งที่ไมมีทางชนะอยูแลว ยอมไปแลวอยูกับมัน เพื่อจะไดออกมา พอยอมเขา
ก็ตัดสินลงโทษ 5 ปี ตอนน้ันแมอยูมาแลวเกือบ 4 ปี แลวเป็นนักโทษชั้นดีจึงไดลดโทษแลวออกมา”
ตอกเลา
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ผมบอกแมวาผมรูสึกแยมาก

ผมอยากตาย

แมน่ิงไปแลวรองไหหนัก บอกวาแมขอโทษ

แมอยูตรงน้ีชวยอะไรไมไดเลย

เวลาและชีวิตท่ีหลนหาย

ขณะที่ตอกเรียนมหาวิทยาลัยปี 4 ศิวาพรถูกปลอยตัวหลังใชชีวิตในเรือนจํามา 4 ปี 3 เดือน ขณะ
น้ันบานถูกเจาหน้ียึดไปแลว

ตอกเลาวาแมเป็นคนชอบแตงตัวสวย วันที่ออกมาก็ใหเตรียมสนสูงไปใหดวย “ผมกับพอขับรถไปรับ
วันน้ันแมอารมณดี ดูกลับมาเป็นปกติ จากที่เคยเขียนจดหมายเรื่องศาสนามาหาผม เราไปชอปปิ
งกัน ซื้อของเขาบาน พอพาไปเอากุญแจบานจากปาที่ยึดบานไปแลวพาแมกลับเขาบาน ตอนน้ันแม
ยังไมรูวาบานไมใชของเราแลว พอรูพอกับแมเลยทะเลาะกัน”

แมจะรักษาบานไวไมได แตศิวาพรเขาใจสิ่งที่ลูกชายทําในวันที่เธอตองอยูในเรือนจํา “ตอกบอกวา
เซ็นไปแลวเขาจะเรียนจบ แตสงสารแมที่ไมมีบานอยู แมเลยบอกวาเขาทําถูกแลว บานหลังน้ันมัน
ไกล เราหาบานใหมไดนะลูก”
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ชวงปีแรกหลังออกจากเรือนจํา ศิวาพรกลับมาอยูบานหลังเดิมที่ไมใชของเธออีกตอไป โดย
พยายามไมรับรูวาบานถูกเปลี่ยนชื่อเจาของไปแลว สวนพอของตอกเมื่อพยุงธุรกิจรับเหมาตอไม
ไหวตองเลิกจางคนงานและยายออกจากแคมปไปอยูบานเพื่อน ศิวาพรจึงรับลูกชายคนโตมาอยูกับ
เธอดวย

ระหวางสี่ปีที่ศิวาพรอยูในคุก ลูกชายคนโตของเธอใชสารเสพติดหนักจนเป็นจิตเภทเขาออกโรง
พยาบาลนับสิบครั้ง บางคราวคลุมคลั่งกอเหตุทํารายรางกาย แมจะเลิกเสพไปแตกินยาไม
สมํ่าเสมอ ทําใหเมื่อถูกกระตุนดวยเหลาก็อาจควบคุมสติไมได ศิวาพรยอมรับวาเธอกลัวเวลา
ลูกชายแสดงอาการ

หลังออกจากเรือนจําตอกแนะนําใหแมไปขับแกร็บรับผูโดยสาร ศิวาพรขับแกร็บอยูเป็นปี บางวันที่
รูวาลูกคนโตแอบด่ืมเหลาเธอก็จะไมกลาเขาบาน

“ชวงน้ันลูกคนโตอาการไมดี แอบกินเหลาแลวตาขวาง เราบอกตอกวาใหโทรเรียกพอมารับพี่ชาย
ไปโรงพยาบาล แตเราจะไมกลับเขาบานนะ เราไปจอดรถรออยูที่อื่น เป็นแบบน้ีอยูสามรอบ ตอน
หลังไปคุยกับหมอ เขาใหดูแลเรื่องยาใหเขมงวด เราก็นับหนึ่งกันใหม พอเริ่มเขาที่ เจาของบาน
บอกวาเราตองยายออก มีคนจะซื้อบานและเขาใหคาขนยายมา” ศิวาพรเลา

ศิวาพรเก็บของออกจากบานตัวเองไปอยูกับญาติแถวคลองเตย จากบานเด่ียวมีพื้นที่กวางขวางตอง
โยกยายสูหองเชาเล็กๆ สวนพอของตอกยายไปตางจังหวัดและพาลูกชายคนโตไปอยูดวย

“แมบนวาถายังมีบานอยู พี่ชายก็อยูบานตอได ผมก็อาจจะแวะกลับบานได แตพอไมมีบาน แลวพอ
เป็นคนทําใหบานหายไปก็ตองเอาพี่ชายไปดวย สวนผมเรียนจบแลวเลยไปอยูบานเพื่อน” ตอกเลา

่ ่ ้
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หลังเรียนจบ ตอกยังหางานทําไมได เงินที่มีรอยหรอ เขายายออกจากหอพักไปอยูบานเพื่อน หิ้ว
ทองไปฝากไวกับตูเย็นคนอื่น สงใบสมัครงานไปเรื่อยๆ และนอนรออยางไรหวัง เขาตัดสินใจบวช
เพื่อออกจากภาวะดังกลาว พอสึกออกมาก็มีเงินกอนที่ไดจากงานบวชจนสามารถใชหน้ีที่เคยหยิบ
ยืมไปจายคาหอพักได

เมื่อชายหน ุมไดงานแรกในชีวิต เขายายกลับไปเชาหอพักแถว ม.เกษตร เพราะที่น่ันใกลเคียงกับ
ความเป็นบานมากที่สุดสําหรับเขา

“ผมยายกลับมาอยูหอแถวเกษตร รูสึกวาที่น่ีเป็นบานหลังที่สองและนาจะเป็นบานของผมไปอีกสัก
พัก เพราะบานจริงๆ หายไปแลว …ใช ผมไมมีบานแลว”

สําหรับศิวาพร การออกมาจากเรือนจําแลวหลายสิ่งในชีวิตสูญหายไมไดทําใหเธอสิ้นหวัง ปัจจุบัน
เธอกําลังหาลูทางเริ่มตนทําธุรกิจสวนตัว โดยหวังวาสักวันจะมีทุนพอไปชวยคนอื่นที่ลําบากเพราะ
คดีการเมือง

“เราไมไดรูสึกแยเลย เพราะลูกโตจนดูแลตัวเองได แตตอนที่ลูกยังเรียนอยูและตองมีคนดูแล เราก็
อยูในเรือนจํา เราไมไดทําหนาที่ก็ตองขอโทษลูกดวย

“เราไมไดคิดวาชีวิตตัวเองแย แตการติดคุกมันแยแนนอน และการเขาไปในน้ันอยางไมมีเหตุผล
ถือวาแยที่สุด แยจนทําใหเราคิดวาระบบที่เราเจอมามันไมดีและตองเปลี่ยน”

ในวันน้ีที่คนจํานวนมากโดนคดี 112 เพราะการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง ศิวาพรเผยวาเธอ
รูสึกแยมาก การที่เด็กๆ ออกมาพูดวาบางสวนในสังคมมีอํานาจมากเกินไปแลวโดนจับ ย่ิงตอกย้ํา
ถึงสิ่งที่พวกเขาเรียกรองและทําใหสังคมเห็นถึงความจําเป็นตองเปลี่ยนแปลง

“สงสารนองๆ ที่เขาคุกตอนน้ี อยางนองรุงตองไปอยูแดนแรกรับ สถานการณตอนน้ีคุกแนนมาก
ไมเขาใจวาคิดอะไรอยู สงสารคุณแมของเด็กๆ” ศิวาพรเขาใจหัวอกแมที่หายใจเขาออกคือลูก

การติดคุกมันแยแนนอน

และการเขาไปในน้ันอยางไมมีเหตุผลถือวาแยที่สุด

แยจนทําใหเราคิดวาระบบที่เราเจอมามันไมดีและตองเปลี่ยน
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สําหรับตอก เมื่อมองสภาพปัจจุบันที่มีคนรุนราวคราวเดียวกันกับเขาจํานวนมากตองเดินเขาคุก
เพราะ 112 แลว เขา ‘รูสึก’ โดยเฉพาะคนอยางเขาที่ซาบซึง้ดีถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึน้จาก
กฎหมายน้ี

“112 เป็นกฎหมายที่ไมใหคาความเป็นมนุษย เหมือนไมไดมีไวสําหรับใชในสังคมมนุษย แปลก
ประหลาดที่มันถูกใชในประเทศที่เรียกตัวเองวามีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ทุกคน
จะตองเทาเทียมกัน แตกฎหมายน้ีก็ตอบแลววาทุกคนไมเทาเทียมกัน มันยอนแยงแปลกประหลาด
ไปหมด”

เขาคาดหวังวาอยากอยูในประเทศที่ดีกวาน้ี ซึง่เป็นเรื่องที่ตองชวยกันเปลี่ยนแปลง

“ผมดีใจวาทุกคนเริ่มเห็นวามีปัญหาน้ีอยู มันบิดเบ้ียว แตผมอยูกับสิ่งน้ีมากเกินไปแลว มันทรมาน
มาก เราทําอะไรไมไดเลย ทุกอยางโยงใยฝังรากลึกไปหมด ไมใชสิ่งที่เปลี่ยนไดเร็ว ตอนแกผม
อยากอยูในประเทศที่ดีกวาน้ี ประเทศไทยก็เหมือนสวมที่เราใชรวมกัน ไมมีใครอยากลาง แตเรา
ตองชวยกัน ถาไมอยากใหลูกหลานเป็นแบบผมตอนน้ีก็ตองทํา แตตอใหเราขัดอยางสะอาดมันก็
เป็นสวมรุนเกา ที่จริงเราอาจตองเปลี่ยนสวมหรือรีโนเวตไปเลย”

ตอกรูวาเขาอาจเปลี่ยนใจคนอีกฝ่ังไมได อยางนอยเขาขอเพียงอยากใหคนอื่นรับรูเรื่องที่เกิดขึน้กับ
เขาและแม

“อยางนอยที่สุดใหรูวาผมเจอกับอะไร ผมคิดวาไมมีใครสมควรตองโดนแบบแมหรือผม ไมมีใคร
สมควรเขาคุกเพราะเหตุผลน้ี การที่แมเขาคุกมันสงผลถึงพอ พี่ และผม ทําไมผมตองเจออะไร
อยางน้ี ถาคนทั่วไปเขาใจไดวาเราทรมานแคไหนเขาอาจอยากลองเปิดใจมากขึน้”
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และคําสุดทายที่เขาใชบรรยายชีวิตระหวางแมอยูในคุกเป็นเวลา 4 ปี 3 เดือน

“…มันทรมาน”

กระบวนการยุติธรรม นักโทษการเมือง วจนา วรรลยางกูร คสช. ม.112 มาตรา 112 ราชทัณฑ
ศาลทหาร คดีบรรพต ศิวาพร ปัญญา
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