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ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

ไม่ใช่ที่ของเรา 
 

แพท พาวเวอร์แพท เขียน
โยธิน อยู่จงดี เรียบเรียง

การอ่านหนังสือช่วยให้ผมได้หลุดหนีออกมาจากชีวิตจริง

แล้วเข้าไปอยู่ในโลกของหนังสือ แถมยังทำให้ได้ความรู้

ได้คิดฝึกจินตนาการหลายอย่าง  

– แพท พาวเวอร์แพท
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คำนิยม 
แพท  - วรยศ บุญทองนุ่ม ไม่ใช่แค่ศิลปินคนหนึ่งที่ป๋าปั้นและจัดการ 

ดูแลในหน้าที่การงาน ไม่ใช่แค่ธุรกิจหนึ่งที่ป๋าทำ หากแต่ป๋ารักและห่วงใย 

แพท ผูกพันเหมือนน้องชายแท้ ๆ เหมือนคนในครอบครัวของป๋า ถึงแม้เรา 

จะคนละสายเลือด คนละนามสกุลก็ตาม 

ฉะนั้นช่วงเวลาที่ทำงานอยู่ด้วยกัน มันไม่ใช่แค่การทำงาน ไม่ใช่แค่ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ แต่เหมือนการได้ดูแล ได้เทคแคร์น้องชายตัวเองด้วย 

ความจริงใจ เจตนา และปรารถนาดี ทำทุกอย่างเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย  

พยายามพากันฝ่าฟันเมื่อเกิดอุปสรรค ช่วยกันแก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด  

มุ่งมั่นจะให้แพทประสบความสำเร็จ เป้าหมายคือส่งแพทถึงฝั่งฝัน 

จนเมื่อมาถึงช่วงสถานการณ์ไม่คาดฝันที่แพทต้องถูกจองจำ ป๋าก็ 

เป็นทุกข์ไปด้วย แต่ยังคงติดต่อ เฝ้าติดตาม ส่งกำลังใจ ทั้งจากการแวะไป 

เยี่ยมบ้าง ส่งการ์ดวันเกิดในทุก ๆ ปี ส่งจดหมายถามสารทุกข์สุกดิบ อัพเดต 

ข่าวคราวต่าง  ๆ อัพเดตผ่านทางคุณพ่อและญาติ  ๆ  อย่างสม่ำเสมอด้วย 

ความผูกพัน ไม่เคยห่างหายไปไหน ในขณะเดียวกันก็เฝ้านับวันรอ แอบลุ้น 

ถึงวันที่แพทจะได้เป็นอิสระอีกครั้ง ป๋าเองก็พยายามประคองรักษาสุขภาพ 

ตัวเองไม่ให้เจ็บป่วยเพื่อรอวันที่แพทออกมา 

และเมื่อถึงเวลาฟ้าเปิด วันที่แพทได้รับอิสรภาพ ซึ่งเป็นอีกวันที่ป๋า 

มีความสุขมากที่สุดในชีวิต เป็นวันที่เราได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าอีกครั้ง  

การต้อนรับที่แสนอบอุ่นจากแฟน ๆ ทั้งเก่าและใหม่อย่างท่วมท้น มันเหมือน 

ความฝัน เกินความคาดหวัง เป็นความมหัศจรรย์ เป็นเหมือนปาฏิหาริย์  

ป๋าเองก็ไม่สามารถจะบรรยายเป็นคำพูดได้หมดถึงความปลาบปลื้ม อิ่มเอม 

ใจ เหมือนดั่งฟ้าได้ลิขิตเอาไว้แล้ว ซึ่งเราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ อยู่ด้วยกัน 

อย่างมีค่า มีความหมายที่สุด ทดแทนเวลาที่หายไป 

เราจะเล่นดนตรีด้วยกันอย่างมีความสุข ทำงานดี  ๆ  ตอบแทนแฟน  ๆ   

ที่ยังรักเราอย่างเหนียวแน่นมาตลอด เราจะทำงานสร้างรายได้เลี้ยงตัวแบบ 

พอเพียง ในขณะเดียวกันก็จะทำสิ่งดี  ๆ  ให้สังคมเพื่อส่วนรวมตามกำลัง 

3

เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง

License Pre Read.indd   3 5/11/21   2:16:43 PM



ของเรา ต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะสุข  จะทุกข์ จะร้อน จะหนาว เราจะอยู่ 

เคียงข้างกันเสมอ ๆ และตลอดไปจนแก่จนเฒ่ากันไปข้างหนึ่งนะแพท 

ยินดีต้อนรับกลับสู่อ้อมกอดที่แสนอบอุ่นของครอบครัว เพื่อน  ๆ  

สมาชิกทุกคน และเหล่าแฟนเพลงที่รักทุก ๆ คนครับ	

Welcome back Pat Power Pat :)                          

         

ป๋าเท็ดดี ้ - ณัฐฎ์ณัฐ หิรัญสมบูรณ์

 POWER PAT Band Manager
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คำนิยม 
สิบหกปีแปดเดือนกับชีวิตในเรือนจำของแพท... 

ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้คือการกลั่นกรองออกมาจากความเจ็บปวดที่ 

ลงลึกไปยังจุดที่หลายคนไม่เคยสัมผัสถึง การเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านการ 

ทบทวนชีวิตซ้ำ  ๆ  วันแล้ววันเล่าจนกระจ่างแจ้ง คือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อ 

ผู้คนทั้งหลายในสังคมต่อไป...

ขอขอบคุณแพทที่เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาให้พวกเราได้ข้อคิดดี  ๆ  

ในการดำเนินชีวิต ผ่านบันทึกที่ได้มาด้วยการเอาชีวิตเข้าแลก อย่างน้อย 

ความเจ็บปวดทั้งหมดก็ยังมีคุณค่าและความงดงามต่อโลกใบนี้

ธนชัย อุชชิน

 (ป๊อด โมเดิร์นด็อก)
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คำนำสำนักพิมพ ์
ในวันที่มีการนำเสนอให้ทำหนังสือของ “แพท พาวเวอร์แพท” ขึ้นใน 

ห้องประชุม จำได้ว่าเราตื่นเต้นกันมากทีเดียว ด้วยความที่เราต่างมั่นใจว่า  

หนังสือเล่มนี้จะต้องน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อผู้อ่านแน่  ๆ เพราะนอกจาก 

คุณแพทจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้ว ประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำ 

อย่างยาวนาน และทัศนคติที่เกิดจากการได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตจนตกผลึก 

เป็นความคิดที่ดีงามนั้นน่าสนใจมาก 

ยิ่งหลังจากได้อ่านต้นฉบับที่กลั่นกรองออกมาจากเรื่องราวของ 

คุณแพท เราก็ยิ่งมั่นใจ 

เพราะคุณแพทเป็นนักเล่าเร่ืองท่ีบอกเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ออกมาได้อย่าง 

น่าสนใจ แม้แต่ในมุมมองเล็ก  ๆ  ที่หลายคนคาดไม่ถึง และที่สำคัญ สิ่งที่ 

คุณแพทเล่าผ่านตัวหนังสือ ไม่ได้มีเพียงประสบการณ์ที่เคยได้พบเท่านั้น  

แต่ยังเต็มไปด้วยมุมมอง ทัศนคติดี  ๆ  ที่ถ่ายทอดออกมาให้ผู้อ่านได้รับรู้ 

อีกด้วย

“ไม่ใช่ที่ของเรา” 

คำพูดนี้เป็นคำพูดที่คุณแพทใช้บอกตัวเองตลอดเวลาที่ต้องใช้ชีวิต 

อยู่ในเรือนจำยาวนานถึง  16 ปี  8 เดือน เพื่อให้มีกำลังใจทำในสิ่งที่ดี   

อดทนต่อสิ่งเร้าที่ไม่ชอบใจ และเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งจะได้ออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ 

อีกครั้ง 

เราคิดว่า คำพูดของคุณแพทที่ถูกเลือกมาใช้เป็นชื่อของหนังสือเล่มนี้ 

บ่งบอกอะไรกับเราได้หลายอย่าง

หนึ่ง อย่าท้อแท้แม้ในวันที่เรากำลังเป็นทุกข์อย่างที่สุด เพราะ 

จุดที่เราอยู่ในวันนี้ไม่ใช่ที่ของเราตลอดไป

สอง อย่ายึดติดกับทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามา เพราะทุกสิ่งในชีวิตของเรา 

ตอนนี้ล้วนไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง

สาม จงมีความหวังอยู่เสมอ เช่นเดียวกับคุณแพทที่มีความหวัง 

และความเชื่อมั่นว่า วันหนึ่งเขาจะได้ก้าวเดินออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง
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และสี่ เรือนจำไม่ควรจะเป็นที่ของเราและของทุกคนบนโลกนี้  

ดังนั้นการคิดด ี ทำด ี จึงเป็นสิ่งที่เราควรยึดมั่นเอาไว้ตลอดชีวิตของเรา

สุดท้ายนี้ ทางสำนักพิมพ์ต้องขอขอบคุณคุณแพทและทีมงานที่ทุ่มเท  

ตั้งใจอย่างเต็มที่ในการทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา และขอบคุณที่ยินดีบอกเล่า 

เรื่องราวความผิดพลาด ตลอดจนบทเรียนแห่งความทุกข์ที่ได้รับตลอดเวลา  

16 ปี 8 เดือนที่อยู่ในเรือนจำให้ผู้อ่านได้เรียนรู ้

เราหวังว่าเร่ืองราวในหนังสือเล่มน้ีจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนลุกข้ึนมา 

เปลี่ยนแปลงและทำสิ่งที่ดี เป็นกำลังใจให้คนที่กำลังเผชิญกับความทุกข์  

และช่วยจุดประกายมุมมองความคิดด้านบวกให้เกิดในหัวใจของผู้คนได้อย่าง 

ที่คุณแพทตั้งใจตลอดมา
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คำนำผู้เขียน
ระยะเวลา 16 ปีกับอีก 8 เดือนที่ผมอยู่ในเรือนจำ เป็นประสบการณ์ 

ที่ผมต้องแลกกับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิต  ความผิดพลาดที่ผ่านมา 

ได้สร้างบทเรียนที่หาเรียนจากที่ไหนไม่ได้เลย นอกจาก  “มหาวิทยาลัยหลัง 

กำแพง”  แห่งนี้ มหาวิทยาลัยที่สอนให้ผมตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต และ 

ไม่คิดจะกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกแล้ว 

หนังสือเล่มนี้ ผมตั้งใจเขียนขึ้นจากเรื่องราวชีวิตของผมเองที่ผ่านมา  

ตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็ก จนกระทั่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และถูกจับกุม 

ส่งตัวเข้าสู่เรือนจำ ตั้งแต่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางไปจนถึงเรือนจำกลาง 

บางขวาง แดน 6 

เรือนจำคือสถานที่ที่ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากเข้าไปอยู่ในนั้น แต่เมื่อ 

ผมเข้าไปอยู่แล้วก็ได้พบเห็นเรื่องราวต่าง ๆ  ที่หลายคนอาจไม่รู้ ผมจึงอยาก 

เล่าประสบการณ์ทั้งหมดผ่านหนังสือเล่มนี้ ด้วยมุมมองของผู้ต้องขัง ผ่าน 

ห้วงความคิดของผมในแต่ละช่วงเวลา ในแต่ละเรื่องราวที่เข้ามาซึ่งมีทั้งสุข 

และทุกข์ สมหวังและผิดหวัง ให้ทุกคนเห็นภาพชีวิตในเรือนจำได้อย่าง 

ชัดเจน 

ผมคิดเสมอว่าเรือนจำเป็นสถานที่ที่ผมอยู่ชั่วคราว สถานที่ที่ผม 

จะได้ใช้ชีวิตจริงๆ  รอผมอยู่ข้างนอก ผมจึงใช้ชีวิตในเรือนจำอย่างมี 

ความหวัง และทำทุกวันให้มีความหมาย แม้ผมจะเคยทำผิดพลาด แต่ 

ผมจะไม่ยอมให้ความผิดพลาดนั้นมาเป็นตัวกำหนดชีวิตผมให้เป็นแบบนั้น 

ตลอดไป

ผมอยากให้ทุกคนอ่านเรื่องราวชีวิตของผมในเรือนจำไว้เป็นบทเรียน  

คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเรียนรู้และสัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเอง เพราะเมื่อ 

คุณกระทำความผิด ไม่ว่าจะเป็นคดียาเสพติดหรือคดีความอื่น ๆ หากเข้าไป 

อยู่ในนั้นเมื่อไหร่ ก็เหมือนชีวิตคุณได้ถูกลบเลือนจากคนรู้จัก ลบเลือนไป 

จากสังคม 

สำหรับผมแล้ว ช่วงเวลาที่อยู่ในนั้น คุณพ่อ คุณแม่ ญาติพี่น้อง  
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คนที่ผมไม่เคยใส่ใจพวกเขาเลยคือกำลังใจที่ทำให้ผมสู้ชีวิตต่อไปในวันที่ 

ผมรู้สึกมืดมนที่สุด พวกเขาคือแรงผลักดันที่ทำให้ผมเรียนหนังสือจนจบ 

มหาวิทยาลัย พัฒนาตัวเอง พัฒนาโครงการต่าง  ๆ  ในเรือนจำ จนสำเร็จ 

และเป็นที่ยอมรับ

ผมเชื่อว่าหากเราทุกคนตั้งใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ กล้าที่จะเปลี่ยน 

ตัวเอง มุ่งมั่นตามความฝัน แม้เจออุปสรรค เรื่องราวในชีวิตที่ไม่สมหวัง  

ตกอับ รู้สึกเหมือนชีวิตถึงทางตัน ขอเพียงไม่ย่อท้อ ไม่ละทิ้งความฝันที่ 

ตั้งใจ ซื่อสัตย์ในตัวเอง มองไปข้างหน้า มีอุดมการณ์ และเป้าหมายชีวิต 

ที่จะต้องทำให้สำเร็จของตัวเอง คุณจะต้องทำได้สำเร็จอย่างแน่นอน

แพท พาวเวอร์แพท
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เมื่อแรกสิ้นอิสรภาพ

“ผมต้องพยายามข่มตานอน

เพื่อผ่านพ้นคืนนี้ไปให้ได้”
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“เดี๋ยวผมจะเข้าไปเอาของที่ฝากไว้นะ เอาลงมาให้ข้างล่างหน่อย” 

เสียงเพื่อนชาวฮ่องกง โทร.มาบอกล่วงหน้า 

“โอเค ถึงแล้วโทร.มานะ เดี๋ยวเอาลงไปให้” 

เสียงตอบรับในวันนั้นตอบกลับไปโดยไม่ได้คิดอะไรมาก แม้จะรู้ว่า  

“ของ” ที่เขาพูดถึงนี ้ หมายถึงสิ่งผิดกฎหมายที่เรียกว่า “ยาเสพติด” ก็ตาม 

ย้อนหลังจากวันนั้นไปประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อนชาวฮ่องกงคนนั้น 

บอกว่า เขาอยากเอายาเสพติดมาฝากไว้ที่คอนโดของผม แล้วเดี๋ยวถึงเวลา 

เขาจะมารบัเอาไป ระหวา่งนัน้ผมอยากจะใชเ้ทา่ไหรก่ใ็ชไ้ปไดเ้ลย ผมรบัฝาก 

โดยไม่ลังเล เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมไม่ค่อยมีรายได้เข้ามา การได้ยามา 

เสพฟร ีๆ ก็ดีเหมือนกัน...ผมคิดแบบนั้น 

จนกระทั่งเพื่อนเดินทางมาถึงที่คอนโด ผมก็เอาของที่ฝากไว้ 

ลงไปให้ตามที่ตกลงกัน และตำรวจก็เข้ารวบตัวผมกับเพื่อนในทันที!

เวลานั้นผมรู้สึกมึนงงไปหมด คิดว่าใครมาอำผมเล่นหรือเปล่า มี 

รายการโทรทัศน์มาจัดฉากแกล้งผมหรือเปล่า จนกระทั่งผมถูกควบคุมตัว 

ไปยงักองบญัชาการตำรวจปราบปรามยาเสพตดิ สโมสรตำรวจ ถนนวภิาวดฯี 

ถูกตั้งข้อหาเป็นผู้ค้ายาเสพติดและมียาเสพติดในครอบครอง ถึงได้รู้ว่านี่ไม่ใช่ 

เรื่องล้อเล่นแล้ว แถมผมยังถูกตั้งข้อหาใหญ่เสียด้วย ทั้งที่ผมเป็นแค่ผู้เสพ  

ไม่ใช่ผู้ขาย ของกลางนั้นก็เป็นของที่เพื่อนเอามาฝากไว้ ไม่เคยมีส่วนรู้เห็น 

ที่มาที่ไปว่าจะซื้อหรือไปขายให้กับใครที่ไหน

จากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคุยกับผมที่ห้องขังว่า...

“คณุแพททราบไหมว่า โทษของคณุมันรนุแรงมากนะ อยา่งนอ้ยกต็อ้ง 

จำคุกถึง 20 ปีแน่นอน” 

ตอนนั้นผมคิดว่าคุณตำรวจเขาล้อเล่นหรือเปล่า เขามาปั่นหัวผม 

หรือเปล่า ผมต้องโทษอะไร ผิดข้อหาอะไร ถึงจะต้องจำคุกนาน 20 ปี  

อำกันเล่นแน ่ๆ  

ในระหว่างนั้นผมก็สอบถามจากคนอื่น ๆ ที่อยู่ในห้องขังว่าโทษของผม 

น่าจะจำคุกทั้งหมดกี่ปี เพราะมีบางคนที่เข้ามาหลายรอบแล้ว บางคนก็  

2 รอบ บางคน 3 - 4 รอบก็มี ถามเขาว่าผมต้องคดีนี้ครั้งแรก ผมจะโดน 

อะไรบ้าง พวกเขาก็วิเคราะห์วิจารณ์แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของ 
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4 ไม่ใช่ที่ของเรา 
แพท พาวเวอร์แพท

แต่ละคน 

มองไปรอบ  ๆ  ห้องขัง ใครที่ดูแล้วน่าจะตอบคำถามผมได้ ผมก็ถาม 

เกือบทุกคน บางคนก็ว่าโทษคดีแบบผมน่าจะติดคุกประมาณ 20 ปีขึ้นไป 

นี่แหละ ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำที่นั่นที่นี่ แล้วก็มีข้อมูลต่าง  ๆ  อีกมากมาย 

ตามเคสของแต่ละคนที่เคยเจอ ซึ่งผมก็รับฟัง แต่ยังไม่มั่นใจว่าอันไหนจริง 

หรือไม่จริง เพราะผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมจะต้องเจอในอนาคตคืออะไร แต่ก็ 

พอจะจับจุดได้ว่า ผมอาจจะต้องจำคุกอย่างน้อย 25 ปีในฐานะผู้ขาย... 

อันนี้น่าจะเป็นเรื่องจริง

ก่อนหน้านั้นผมไม่เคยคิดว่าจะต้องถูกจับ หรืออาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่ 

ในเรือนจำ ไม่เคยคิดถึงตรงนั้นเลย ผมคิดแค่ว่ายาเสพติดเป็นเรื่องเล็กน้อย  

ใคร ๆ เขาก็ใช้กัน เป็นเรื่องที่ไม่มีโทษสูงอะไร ตอนนั้นผมอายุยังน้อย ไม่มี 

ความรู้เรื่องกฎหมาย เวลาเห็นข่าวคนดังถูกจับคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ผมก็ 

จะเห็นเขาจำคุกอยู่แค ่ 2 - 3 ปี บางทีก็ได้ประกันตัวหรือรอลงอาญาได้

ผมไม่รู้เลยว่าโทษของคดียาเสพติดนั้นมีหลายระดับ ไม่รู้ว่าเขาแยก 

ยาเสพติดออกเป็นหลายประเภท แล้วโทษก็แบ่งแยกไปตามแต่ละประเภท 

และความรุนแรงของยา ผมไม่รู้ว่าโทษแบ่งตามจำนวนของยาเสพติดที่อยู่ 

ในครอบครอง รวมถึงแบ่งตามพฤติกรรมในการครอบครองด้วย เช่น เป็น 

ผู้ครอบครองเพื่อเสพก็จะเป็นโทษแบบหนึ่ง มีในครอบครองเพื่อจำหน่ายก็จะ 

เป็นโทษอีกแบบหนึ่ง แล้วจำนวนเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าโทษสำหรับผู้จำหน่าย 

ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมาก ตอนนั้นผมไม่รู้เลย

พอได้รู้อะไรมากขึ้น ผมก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเรื่องราวต่าง  ๆ  มันเคลียร์ 

ไม่ได้ และหนักหนารุนแรงกว่าที่ผมคิด ในระหว่างที่ผมถูกฝากขังอยู ่ ผมจึง 

เริ่มทำใจและเตรียมใจแล้วว่า ผมคงจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำอย่างแน่นอน

ผมพยายามที่จะปรับความคิด ความรู้สึก ทั้งที่ไม่รู้ว่าเมื่อต้องเข้าไป 

ใช้ชีวิตในนั้น ผมจะต้องเจอกับอะไรบ้าง ผมไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ ก็เหมือน 

กับคนอื่นที่เคยเห็นเรื่องราวเหล่านี้ในโทรทัศน์ รู้จักจากคำบอกเล่าของคน 

รอบข้าง แต่ไม่เคยมีคนใกล้ตัวของผมใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำ ไม่มีเพื่อนหรือ 
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ญาติพี่น้องเข้าไปใช้ชีวิตในนั้น 

ระหว่างที่คิดสับสนอยู่นั้นเอง ผมก็เห็นว่ามีคนที่อยู่ในห้องขังซึ่งดู 

มีอายุหน่อย ดูแล้วน่าจะตอบคำถามหรือให้คำแนะนำกับผมได้ ก็เลยลอง 

เข้าไปคุยกับเขาดู ปรากฏว่าเขาเคยเข้าออกเรือนจำมาแล้วประมาณ 7 รอบ 

ผมถามเขาว่า...

“พี่...ถ้าผมเข้าไปอยู่ในเรือนจำ คนที่ควบคุมดูแล หรือคนที่ใหญ่ที่สุด 

ในที่ที่ผมจะไปอยู่คือใคร” 

พี่เขาตอบกลับมาว่า... 

“คนที่ใหญ่ที่สุดในนั้นก็คือหัวหน้าแดนไง” 

“อ๋อ หัวหน้าแดน” 

ตอนนั้นผมยังเข้าใจอยู่เลยว่า “หัวหน้าแดน” คือเจ้าหน้าที่ที่ชื่อ “แดน”

ผมยงัไมรู่ว้า่ขา้งในเรอืนจำนัน้แบง่แยกออกเปน็แดนตา่ง  ๆซึง่มอียูห่ลาย 

แดน พี่เขายังบอกอีกว่า ถ้าจะต้องทำอะไร อยากจะได้ข้อมูล หรือไม่เข้าใจ 

อะไร ก็ไปปรึกษาหัวหน้าแดน เขาจะจัดการดูแลให้ ผมก็ยังคิดแปลกใจว่า  

ทำไมหัวหน้าต้องชื่อแดนเหมือนกันทุกที ่ ด้วยความไม่รู้จริง ๆ 

ผมถูกกักตัวอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดประมาณ  

1 ฝาก (12 วัน) ในระหว่างที่ถูกฝากขังอยู่ที่นั่น ผมไม่ได้มีอาการลงแดง 

หรืออยากเสพยาใด  ๆ  เลย อาจจะเป็นเพราะว่ายาที่ผมใช้เสพตอนนั้นเป็น 

ยาเสพติดในกลุ่มที่ไม่ได้รุนแรงมาก บวกกับชีวิตผมในช่วงเวลานั้นมีเรื่องที่ 

ใหญ่มากกว่าการที่ผมจะไปคิดถึงเรื่องเสพยา อีกอย่างหนึ่งก็คือ ตอนที่ผม 

อยู่ในห้องขัง ผมไม่ได้ทำอะไรนอกจากกินกับนอน ซึ่งน่าจะทำให้ร่างกายผม 

ได้ฟื้นตัวจากการเสพยาไปด้วย

หลังจากครบกำหนดฝากขัง เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการสืบสวนทำสำนวน 

จนเรียบร้อย พอไม่มีอะไรติดใจ หรือไม่มีอะไรต้องดำเนินการต่อ เขาก็ส่งตัว 

ผมไปที่ศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งส่งตัวต่อไปที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 

ณ ที่บริเวณตรงนั้นเขาเรียกกันสั้น ๆ ว่า “ลาดยาว” ที่นั่นจะมีเรือนจำ 

หลัก  ๆ  อยู่ประมาณ 5 - 6 เรือนจำติดกันเป็นอาณาบริเวณใหญ่ มีเรือนจำ 

พิเศษกรุงเทพฯ เรือนจำกลางคลองเปรม ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง  
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6 ไม่ใช่ที่ของเรา 
แพท พาวเวอร์แพท

ทัณฑสถานหญิงกลาง สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และโรงพยาบาลราชทัณฑ ์ 

ซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในเรือนจำที่ลาดยาว เพราะว่าเป็นสถานที่รักษาและเป็น 

สถานที่กักขังด้วยในตัว 

วันแรกที่เข้าไป ทางผู้บัญชาการเรือนจำเข้ามารับผมด้วยตัวเอง  

เพราะทา่นไดท้ราบจากทีผ่มเคยพดูในรายการขา่วรายการหนึง่ซึง่มาสมัภาษณ์ 

ตอนอยู่ที่โรงพักว่า เมื่อผมเข้าไปอยู่ในเรือนจำ ผมอยากจะใช้ความรู้ 

ความสามารถด้านดนตรีให้ความรู้กับเพื่อนผู้ต้องขังข้างใน ท่านก็เลย 

เข้ามารับตัวผม แล้วก็พาไปอยู่ในแดนที่มีกิจกรรมดนตรีเมื่อป ีพ.ศ. 2547

ต้องยอมรับว่า ผมได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอย่างมาก เพราะ 

จริง  ๆ  แล้วผู้ต้องขังทั่วไป เมื่อเข้าไปในเรือนจำครั้งแรกมักจะถูกส่งไปอยู่ใน  

“แดนแรกรับ” ซึ่ง ณ ตอนนั้นคือแดน 3 ของทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง  

แต่ว่าผมถูกส่งไปอยู่แดน 4 ที่เรียกว่า  “ชุมชนบำบัด” ซึ่งเป็นแดนสำหรับ 

ทำกิจกรรมฟื้นฟูอุปนิสัยของผู้ติดยาเสพติดในคดีโทษต่ำ เพราะที่นั่นมีการ 

จัดโปรแกรมฟื้นฟูผู้ต้องขัง โดยหนึ่งในวิธีการฟื้นฟูก็คือการใช้ดนตรีบำบัด 

ด้วยความที่ข่าวของผมตอนนั้นค่อนข้างดังมาก ทำให้พี่น้องผู้ต้องขัง 

ในนั้นต่างก็รู้ว่าผมจะเข้าไปอยู่กับพวกเขา โดยน่าจะทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่ 

หรือญาติที่เข้ามาเยี่ยม ว่าเร็ว ๆ นี้จะมีศิลปินนักร้องเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน  

แลว้กไ็มไ่ดแ้คเ่ขา้ไปแล้วออกเหมือนตอนจดังานอเีวนต์ แตเ่ปน็การอยูด่ว้ยกนั 

ระยะยาว วันแรกที่ผมเข้าไปที่นั่น พวกเขาก็เลยเฮ ร้องลั่น ส่งเสียงด้วย 

ความดีใจต้อนรับการเข้าเรือนจำของผม 

ในตอนนั้น ผมรับรู้ได้เลยว่าพวกเขาดีใจมาก  ๆ เพราะในเรือนจำ  

เรื่องความบันเทิงและเสียงเพลงเป็นสิ่งที่หาได้ยาก เวลามีบุคคลภายนอก 

เข้ามาทำกิจกรรม  มาเปิดคอนเสิร์ต  มาร้องเพลง  มาแสดงตลกให้ดู   

พวกเขาเข้ามาแล้วก็ไป มาเช้า บ่ายก็กลับ แต่ผมกำลังจะมาอยู่ด้วยกัน 

ในเรือนจำยาวนานกว่านั้นมาก พวกเขาคงคิดว่าการที่ผมเข้าไปอยู่ด้วยกัน 

จะทำให้ชีวิตในเรือนจำมีสีสัน มีความบันเทิงมากขึ้น หรืออาจจะมีความรู้ 

ใหม่ ๆ มีเรื่องราวที่น่าสนใจ 

เพื่อนผู้ต้องขังหลายคนคิดว่านักร้องก็คือดารา คาดหวังว่าผมอาจจะ 

มีแง่มุมต่าง  ๆ  ที่เขาอยากจะรู้และเขาก็ถามผม ซึ่งคืนแรกของการเข้าไปอยู่ 
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ในเรือนจำ ผมโดนถามเกือบทั้งคืน ถามเรื่องของวงการบันเทิง เรื่องของ 

ตัวผมเอง หลายสิ่งหลายอย่างที่คนทั่วไปมองเข้ามาในวงการเพลง วงการ 

บันเทิง แล้วเขาสงสัย รวมถึงเรื่องคดีและเรื่องส่วนตัวของผมด้วย

คำถามที่โดนถามเยอะมาก ๆ ในตอนนั้นก็เช่น...

เป็นแฟนกับนักร้องคนไหนหรือเปล่า 

เวลาที่เราไปออกรายการโทรทัศน์และเกมโชว์ต่าง  ๆ  ได้เงินรางวัล 

จริงไหม 

เวลาออกเทปเขาจ่ายเปอร์เซ็นต์กันยังไง 

ได้รายได้ต่อเดือนเดือนละเท่าไหร่

ออกคอนเสิร์ตเขาให้เงินเท่าไหร่ หรือคอนเสิร์ตที่เห็นตามช่องฟรีทีวี 

ในสมัยนั้น อย่างไปออกเจ็ดสีคอนเสิร์ตจะได้เงินค่าจ้างหรือเปล่า 

คือเป็นเร่ืองท่ีเขาไม่รู้แล้วเขาก็อยากจะรู้ จากการท่ีเห็นผมในโทรทัศน์...

ในเรือนจำนั้นจะมีโทรทัศน์ให้ผู้ต้องขังดู แต่จะเป็นรายการที่เจ้าหน้าที่ 

เปิดให้ โดยทางเจ้าหน้าที่เขาคัดสรรมาแล้วว่าไม่มีความรุนแรง หรือสื่อที่ 

ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ผมจึงโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่า เมื่อเข้าไปในเรือนจำ 

แล้ว พี่น้องผู้ต้องขังให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และอบอุ่นเอามาก ๆ เสียด้วย

ส่วนตัวผมเอง ผมก็คิดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องทำตัวยังไง 

เมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนจำ ผมต้องทำตัวให้กลมกลืนและใช้ชีวิตอยู่ร่วม 

กับพวกเขาให้ได ้ เพื่อความปลอดภัยของตัวผมเอง ผมจึงไม่พยายามทำ 

อะไรให้พวกเขาเกิดความรู้สึกหมั่นไส้ หรือรู้สึกว่าผมแตกต่างจากพวกเขา  

พวกเขาทำอะไรผมก็ทำ กินอะไรได้ผมก็กิน ไม่นานเท่าไหร่พวกเขาก็เริ่ม 

เห็นว่าผมไม่ได้เป็นคนหยิ่งหรือทำตัวให้ดูเหนือกว่า แต่เป็นแค่คนธรรมดา 

ที่กินข้าวหม้อเดียวกัน และใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเหมือนพวกเขา 

จะว่าไปแล้วคงมีโอกาสน้อยมากที่จะมีนักร้องหรือดาราเข้าไปใช้ชีวิต 

ในนั้น ผมจึงไม่แปลกใจเลย ที่ผมเข้าไปแล้วจะกลายเป็นจุดสนใจของทุกคน

ตอนผมเข้าไปในเรือนจำวันแรก เจ้าหน้าที่ให้ชุดนักโทษมาทั้งหมด 3  

ชุด ผ้าห่ม 3 ผืน และขันตักน้ำเอาไว้ใช้ข้างใน แต่มีอีกหลายสิ่งหลายอย่าง 

ที่ยังขาดอยู่ เพราะทางเรือนจำไม่อนุญาตให้นำข้าวของส่วนตัวเข้าไปได้เลย  
3
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ทุกอย่างต้องซื้อใหม่ข้างในหมด 

อยา่งเรือ่งเสือ้ผา้การแตง่กายกจ็ะเปน็อกีโลกหนึง่สำหรบัผม ในเรือนจำ  

นักโทษจะไม่มีการใส่กางเกงขายาว เขาถือว่าเป็นเรื่องที่ซีเรียสมาก เพราะ 

เขาต้องการที่จะแยกแยะให้ออกระหว่างนักโทษกับเจ้าหน้าที่  เป็นเรื่อง 

วสิยัทศันใ์นการมองของเจา้หนา้ที ่ ซึง่จะแยกเลยวา่กางเกงขายาวคอืเจา้หนา้ที ่ 

กางเกงขาสั้นคือนักโทษ 

เพราะฉะนั้นช่วงที่ผมเข้าเรือนจำใหม่  ๆ เสื้อผ้าของผม ไม่ว่าจะเป็น 

กางเกงยีนหรือกางเกงอะไรก็ตามจะถูกตัดขาออกไป ทำให้ผมรู้สึกเสียดาย 

ไม่อยากให้ตัด ก็เลยต้องยกให้คนอื่นไปหมด ของใช้หลายอย่างไม่สามารถ 

นำเขา้เรอืนจำได ้ รองเทา้กเ็อาเข้าไม่ไดเ้พราะกลัวถกูซอ่นอาวธุ มดีโกนหนวด 

ก็ไม่ได้ ต้องไปหาเอาข้างใน หลายสิ่งหลายอย่างที่เขาดูแล้วมันสุ่มเสี่ยง 

จะถูกตัดออกทั้งหมด แม้กระทั่งขวดโรลออนก็ต้องไปหาใหม่ ตัดไปตัดมา 

ก็เหลือของไม่กี่อย่างติดตัวเข้าไป ผมจึงต้องขอหยิบยืมของบางอย่างจาก 

เพื่อนผู้ต้องขังด้วยกันก่อน

คืนแรกของการนอนในเรือนจำ เป็นความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ 

มากที่สุดคืนหนึ่ง ผมคิดถึงพ่อแม่ คิดถึงเพื่อน และคิดถึงใครอีกหลายคน 

ที่อยู่ข้างนอก ไม่รู้ว่าจะต้องอยู่ข้างในนี้ไปอีกนานแค่ไหน...

ผมอยู่ในห้องขังรวมกับนักโทษคนอื่น ๆ อีกประมาณ 40 คน มีห้องน้ำ 

ที่มีที่กั้นห้อง ความสูงเพียงแค่หัวเข่า หลอดไฟนีออนในห้องเปิดตลอดคืน  

ผมต้องนอนบนพื้นแข็งที่มีเพียงผ้าเช็ดตัวไว้รองนอน พื้นที่ในการนอน 

คับแคบแบบหัวไหล่ชนกัน โซ่ตรวนที่พันธนาการผมไว้ดูเหมือนจะต้อง 

กลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปอีกหลายเดือน ผมต้องพยายามข่มตานอน 

เพื่อผ่านพ้นคืนนี้ไปให้ได้

โชคดีว่าผมมีเพื่อนผู้ต้องขังที่มีน้ำใจหลายคนให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ 

วันแรกที่เข้าไป ช่วยดูแลในเรื่องที่จำเป็น เช่นเรื่องข้าวของเครื่องใช้ต่าง  ๆ   

ไม่เข้าใจอะไรเขาก็แนะนำ รองเท้าแตะไม่มีใส่ก็หามาให้ แนะนำวิธีใช้ชีวิต 

อยู่กับโซ่ตรวน 
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ในยุคนั้น เมื่อ 16 ปีที่แล้ว ตอนที่ผมเข้าไปอยู่ในเรือนจำใหม่  ๆ  ยัง 

เป็นยุคที่นักโทษต้องถูกล่ามโซ่ตรวนอยู่ โดยเฉพาะคดีที่มีของกลางเยอะ  

นักโทษต้องถูกล่ามไว้ประมาณ  3 เดือน หรือจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเห็นว่า 

พฤติกรรมไม่หลบหนีแน่นอน เขาจึงจะถอดให ้ แต่ผมได้ทราบมาว่า ทุกวันนี ้

มีการเปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยก็มีกฎหมายงดให้ผู้ต้องขังใส่ตรวน  

เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นจริง ๆ ผมจึงได้เห็นว่านักโทษต้องคดีในยุคหลัง  ๆ 

มักไม่ต้องใส่ตรวนเวลาอยู่ในเรือนจำ ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชน

ในช่วงแรกของการอยู่ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง ผมต้องใช้ชีวิต 

อยู่กับโซ่ตรวนตลอดเวลา โดยมีเพื่อนผู้ต้องขังช่วยสอนวิธีการใช้ชีวิตอยู่กับ 

โซ่ตรวนให้ เช่น วิธีการดูแลโซ่ตรวน การตีโซ่ตรวนเพื่อทำความสะอาด  

การใส่กางเกงเวลามีโซ่ตรวน เวลานอนก็ต้องมีท่าสำหรับนอนกับโซ่ตรวน 

โดยเฉพาะ ในช่วงฤดูฝนก็จะมีวิธีการดูแลโซ่ไม่ให้สนิมขึ้น เพราะถ้าสนิมขึ้น 

จะมีปัญหากับผิวหนัง โดยเฉพาะในส่วนข้อเท้าที่จะไปเสียดสีทำให้เกิดแผล  

และอาจมีการติดเชื้อโรคจากสนิมเหล็กได้ ตรงนี้เป็นสิ่งที่นักโทษทุกคนต้อง 

ใส่ใจดูแลเรื่องสุขอนามัยของตัวเองให้ดี 

โซ่ตรวนที่ใช้ล่ามนักโทษมีอยู่หลายขนาด โดยทั่วไปเวลาใส่ในเรือนจำ 

โซ่ตรวนจะมีความหนาอยู่ที่ประมาณ 10 มิลลิเมตร แต่ถ้าเป็นนักโทษที่มี 

พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ก็จะถูกล่ามโซ่ตรวนที่มีขนาดใหญ่และหนักกว่า  

เอาแค่โซ่ตรวนปกติอย่างเดียวก็หนักประมาณ 3 กิโลกรัมเข้าไปแล้ว ถ้าใหญ่ 

กว่านี ้ ผมว่าน่าจะหนักและเหนื่อยมากเวลาขยับตัว 

	 ผมลืมตาตื่นนอนในเช้าวันแรกช่วงเวลาประมาณตีห้า ซึ่งเป็นกิจวัตร 

ประจำวันที่ผู้ต้องขังต้องทำเมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนจำตั้งแต่วันแรกที่ผ่านประตู 

แดนเข้าไปจนถึงวันสุดท้าย

ในแต่ละวัน กิจวัตรของผู้ต้องขังในเรือนจำก็คือ ต้องตื่นเช้าเวลา  

5.00 น. สวดมนต์ เก็บที่นอน รอเจ้าหน้าที่เปิดประตูห้องขัง แล้วเช็กยอด 

จำนวนว่าอยู่กันครบไหม 

เวลา 7.00 น. รับประทานอาหารเช้า 

เวลา 8.00 น. เคารพธงชาต ิ หลังจากนั้นใครมีกิจกรรมอะไรที่ต้องทำ 
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ก็แยกย้ายไปทำของตัวเอง 

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 15.00 น. กลับขึ้นห้องขัง ไปอ่านหนังสือ ดูรายการโทรทัศน ์

จนถึงเวลา 21.00 น. เจ้าหน้าที่จะปิดรายการโทรทัศน์ เป็นอันรู้กัน 

ว่าถึงเวลานอนแล้ว

แน่นอนว่าตอนที่ผมเข้าไปในช่วงแรก ผมโดนเพื่อนนักโทษบางกลุ่ม 

เพ่งเล็งเป็นพิเศษ ว่าเราเข้าไปแล้วจะกร่างหรือแสดงความเป็นอภิสิทธิ์ชน 

อะไรในนั้นหรือเปล่า แต่ผมก็พยายามทำตัวให้เป็นปกติ พยายามดูว่า 

พวกเขาทำอะไรแล้วก็ทำตาม เจ้าหน้าที่ก็ดูแลด ี ให้ความช่วยเหลือ เรียกไป 

ถามไถ่ว่าปรับตัวได้ไหม มีเพื่อนบ้างหรือเปล่า แล้วก็ฝากฝังผมกับผู้ต้องขัง 

ที่อยู่มานานจนไว้ใจได้ ให้ช่วยมาดูแลให้คำแนะนำเรื่องการปรับตัวกับผม

ไมน่านนกัผมกม็เีพือ่นเยอะแยะมากมาย แมผ้มจะยอมรบัวา่มหีลายสิง่ 

หลายอย่างข้างในเรือนจำที่ทำให้รู้สึกไม่ชอบ แต่ก็พยายามกลบเกลื่อน 

ความรูส้กึ มคีนหลากหลายประเภททีผ่มตอ้งรบัมอืเวลาทีอ่ยูข่า้งในนัน้ แต่ผม 

ก็พยายามพูดคุยและปรับตัวเข้ากันให้ได้กับทุกคน ไม่นานนักผมก็เริ่มชิน...

ช่วงเวลาที่ผมอยู่ในเรือนจำนั้น เป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างชีวิตใน 

เรอืนจำยคุเกา่และยคุใหม่ ตัง้แตย่คุขา้วแดงจนมาถงึยคุขา้วขาว ยคุทีจ่ะตอ้ง 

สูบเอาน้ำคลองขุ่นโคลนมาใช้ จนเปลี่ยนมาเป็นน้ำประปาใสสะอาด ตลอด 

ระยะเวลาที่อยู่ในนั้น ผมได้เห็นว่าเรือนจำมีการพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่าง 

มากขึ้นเรื่อย ๆ  

ยอมรับว่าสมัยก่อนเรื่องอาหารการกินค่อนข้างอัตคัดลำบาก ไม่ค่อยมี 

มาตรฐานเท่าไหร่ บางทีกินข้าวไปก็มีเศษกรวดเศษทรายปะปนอยู่ในอาหาร  

ข้าวแดงที่ดูเหมือนข้าวกล้องก็แข็งกระด้าง ส่วนกับข้าวก็จะมีเมนูที่ขึ้นชื่อของ 

ผู้ต้องขังอย่างหนึ่งคือ “เมนูปลาระเบิด” ซึ่งเป็นเมนูแกงที่มีเศษเนื้อปลาเล็ก 

ละเอียดจนดูไม่น่าจะเป็นอาหารที่คนกินได ้

วิธีการของผู้ต้องขังที่จะทำให้อาหารในเรือนจำกินได้ง่ายขึ้นก็คือ 

ต้มมาม่าร้อน  ๆ  แล้วราดลงบนข้าวแดงเพื่อทำให้ข้าวนิ่มลง เราเรียกเมนูนั้น 

ว่า  “มาม่าข้าวแดง” ถึงจะดูลำบาก ผมก็จำเป็นที่จะต้องกินเพื่ออยู่ และ 
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ทางเรือนจำก็ยังเปิดโอกาสให้ญาติของผู้ต้องขังซื้อกับข้าวรายการพิเศษที่ 

ทางเรือนจำจัดจำหน่ายให้ผู้ต้องขังกินได้อยู่บ้าง

จนกระทั่งในช่วง  4 -  5 ปีก่อนผมออกจากเรือนจำ อาหารการกิน 

ภายในเรือนจำดีขึ้นมาก ตั้งแต่เปลี่ยนจากข้าวแดงแข็ง  ๆ  มาเป็นข้าวขาว  

และมีโครงการช่วยเหลือผู้ต้องขังมากขึ้น อาหารการกินก็เปลี่ยนไปในทางที่ด ี

อาหารอร่อยขึ้น บางมื้อมีผลไม้หรือขนมหวานใส่มาให้ รู้สึกมีความสุขกับ 

อาหารการกินมากกว่าแต่ก่อน

ตอนอยู่ที่ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง ผมดำเนินชีวิตในแต่ละวัน 

ไปกับการทำกิจกรรมสอนดนตรี เล่นดนตรีภายในเรือนจำ ส่วนการวาดรูป  

ผมอาจจะยังจับจุดอะไรไม่ได้มากนัก ส่วนหนึ่งเพราะผมไม่รู้ว่าจะต้องอยู่ใน 

เรือนจำนานเท่าไหร่จนกว่าจะมีการตัดสินคดี แต่อย่างน้อยผมก็ตั้งเป้าชีวิต 

ในเรื่องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รวมถึงการเรียนวาดรูปและการเรียน 

ดนตรีเพิ่มเติมเป็นเป้าหมายระยะสั้นในช่วงเวลานั้น

จนกระทั่งเดือนตุลาคมปี  พ.ศ.  2548 มีคำสั่งศาลชั้นต้นตัดสิน 

จำคุกผมเป็นเวลา 50 ปี ถือเป็นนักโทษเด็ดขาด ผมจึงถูกส่งตัวย้าย 

จากทณัฑสถานบําบัดพเิศษกลาง แดน 4 มาอยูท่ีเ่รอืนจำกลางบางขวาง  

แดน 6 

จำไดว้า่ตอนมาอยูท่ีเ่รอืนจำกลางบางขวางวนัแรก ผมพบวา่บรรยากาศ 

ในเรือนจำแตกต่างจากที่ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลางมาก ที่ทัณฑสถาน 

บําบัดพิเศษกลางจะค่อนข้างวุ่นวาย เป็นสถานที่ที่วัยรุ่นอยู่กันเยอะ เพราะ 

เปน็เรอืนจำทีก่กัขงัเฉพาะนกัโทษคดยีาเสพตดิคดเีลก็ ๆ วยัรุน่เขา้ออกกนับอ่ย  

จะมีความเอะอะวุ่นวาย

ส่วนท่ีเรือนจำกลางบางขวาง บรรยากาศจะเงียบและเรียบร้อย บางคร้ัง 

ผมก็แอบรู้สึกว่าที่นี่ก็อยู่สบายดี ผู้ต้องขังส่วนมากเป็นผู้ใหญ่ สถานที่ 

กว้างขวางและลงตัว เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่สุภาพมาก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของ 

ที่นี่ อาจเพราะผู้ใหญ่มาอยู่ที่นี่กันเยอะ เจ้าหน้าที่ก็เลยค่อนข้างให้เกียรติ 

ผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังเองก็มีความเกรงใจเจ้าหน้าที่และให้ความร่วมมือดี ทำให้ 

บรรยากาศของเรือนจำกลางบางขวางไม่ค่อยวุ่นวายเหมือนกับทัณฑสถาน 
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12 ไม่ใช่ที่ของเรา 
แพท พาวเวอร์แพท

บําบัดพิเศษกลาง หรือเรือนจำอื่นเท่าที่ผมได้ยินมาจากเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกัน

โดยปกติแล้ว ผู้ต้องขังที่ถูกย้ายมาที่เรือนจำกลางบางขวางมักจะเป็น 

นักโทษที่มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป นักโทษคดีอุกฉกรรจ์ นักโทษ 

คดีใหญ่  ๆ หรือนักโทษที่ต้องโทษประหารชีวิต และผมก็อาศัยอยู่ที่เรือนจำ 

กลางบางขวาง แดน 6 โดยที่ไม่เคยถูกย้ายเรือนจำหรือย้ายไปอยู่แดนอื่น 

เลยตั้งแต่วันแรกที่ย้ายเข้าไปจนถึงวันพ้นโทษออกมา ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลก 

มาก เพราะส่วนใหญ่ชีวิตของผู้ต้องขังกว่า  70 - 80 เปอร์เซ็นต์ จะต้อง 

วนเวียนย้ายไปอยู่ในแดนต่าง  ๆ ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจจะย้าย หรือในรอบ 10 

ปี ก็มักจะต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนบ้าง

แต่ผมเป็นผู้ต้องขังแดน 6 หนึ่งในไม่กี่คนที่อยู่ยาวตั้งแต่เด็กจนกลาย 

เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของน้อง  ๆ อยู่ตั้งแต่เจ้าหน้าที่บางคนเรียนจบ สอบเข้ามา 

ทำงาน จนปีสุดท้ายที่ผมจะออก เขาได้กลายเป็นหัวหน้าแดน ซึ่งไม่ใช่ 

เจ้าหน้าที่ชื่อแดนอย่างที่ผมเข้าใจผิดตอนแรก 

อาจจะเป็นเพราะการวางตัว การทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  

ช่วยงานเจ้าหน้าที่ในหลาย ๆ ด้าน ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความ 

บันเทิงแล้วทางเจ้าหน้าที่คิดอะไรไม่ออก เขาก็มักจะมาหาผม ให้มาช่วยคิด 

ว่างานแบบนี้น่าจะทำอะไรได้บ้าง อะไรที่ผมออกความเห็นได้ก็บอกไป ถ้า 

เกิดหาคนไม่ได้ ผมก็ดูความเหมาะสมว่าผมสามารถช่วยงานเขาได้ไหม  

อะไรที่คิดว่าผมทำได้ ผมก็ช่วยเขา ประกอบกับการได้พบเจอกันมานาน  

รู้นิสัยใจคอกันดี เกิดความไว้วางใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ผม 

อยู่ได้ยาวโดยที่ไม่มีปัญหากับใคร นับจากวันแรกที่เข้าไป จนกระทั่งวันที่ 

ได้กลับออกมาสู่โลกนอกรั้วกำแพงอีกครั้ง
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จากดาวรุ่งสู่ดาวตก

“ผมสร้างกับดักชีวิต

ให้กับตัวเองหลายอย่าง

โดยไม่คิดเลยว่าชีวิตมีขึ้น 

ก็ย่อมมีลงได้เช่นกัน”
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14 ไม่ใช่ที่ของเรา 
แพท พาวเวอร์แพท

แพท พาวเวอร์แพท 

ในวัยเด็ก
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