การดูู แลกัั นและกัั นหลัั งปฏิิ บััติิการ
https://actlab.protestista.com/after-act-care/

ทุุกคนที่่�เข้้าร่่วมปฏิิบััติิการต้้องเผชิิญกัับอำำ�นาจกดขี่่�ข่่มเหงของรััฐ การดููแลจิิตใจที่่�บอบช้ำำ��ขึ้้�นอยู่่�กัับ
การดููแลตััวเราเองในระหว่่างปฏิิบััติิการ การได้้รัับกำำ�ลัังใจสนัับสนุุนจากคนอื่่�น รวมทั้้�งความหนัักเบาของ
ประสบการณ์์ที่่�พบเผชิิญ เหตุุการณ์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดบาดแผลทางจิิตใจในภายหลัังมัักเกิิดจากการถููกทำำ�ร้้ายทาง
ร่่างกาย จิิตใจและทางเพศ หรืือเป็็นประจัักษ์์พยานพบเห็็นการทำำ�ร้้ายผู้้�อื่่�น ตลอดจนความหวาดกลััวที่่�ยืืดเยื้้�อ
หรืือรุุนแรง  
ปััจจััยที่่�อาจทำำ�ให้้เราเกิิดปััญหาด้้านจิิตใจในภายหลัังคืือการมีีประวััติิเคยถููกทำำ�ร้้าย  การไม่่ได้้รับกำ
ั ำ�ลัังใจ
จากเพื่่�อนฝููงญาติิมิตร 
ิ การต้้องแยกขาดจากผู้้�อื่่�นไม่่ว่่าในระหว่่างหรืือหลัังปฏิิบััติิการ เนื่่�องจากการทำำ�ร้้ายเป็็นสิ่่�ง
ที่่�เกิิดขึ้้�นบ่่อยในวััฒนธรรมของเรา การเรีียนรู้้�ที่่�จะเยีียวยาและนำำ�เอาประสบการณ์์เลวร้้ายนี้้�มาเป็็นพลัังในปฏิิบััติิ
การครั้้�งต่่อไปจะช่่วยให้้เราดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วัันอย่่างเต็็มเปี่่ย� มยิ่่�งขึ้้�น
เหตุการณ์เลวร้ายส่งผลกระทบต่อแต่ละคนแตกต่างกันไป อาการที่เกิดขึ้นในแต่ละคนก็มีหลากหลายรูป
แบบด้วย  นี่คือเหตุผลส�ำคัญประการหนึ่งที่ท�ำให้เรามักมองข้ามหรือเข้าใจอาการที่เกิดขึ้นไปแบบผิดๆ ส�ำหรับผู้
ที่มีบาดแผลทางจิตใจนั้น ยิ่งพวกเขาได้รับการวินิจฉัยอาการและเยียวยาเร็วเท่าไรก็จะช่วยฟื้นฟูจิตใจได้เร็วขึ้น
เท่านั้น
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สัั ญญาณเตืื อนที่่� ควรใส่่ ใจ
• ฝัันร้้าย
• ภาพอดีีตย้้อนกลัับมาและเกิิดภาพหลอน
• นอนไม่่หลัับ
• ไม่่อยากเข้้าสัังคม เก็็บตััว
• ความรู้้�สึึกว่่าไม่่มีีอนาคต
• ไม่่มีีสมาธิิ
• ระวัังตััวหรืือตื่่�นตระหนกเกิินกว่่าเหตุุ
• หวาดระแวง
• ซึมึ เศร้้า
• ดื่่�มเหล้้า สููบบุุหรี่่�และใช้้ยาเสพติิดมากกว่่าเดิิม
• ขาดเรีียนหรืือขาดงานบ่่อยๆ โดยไม่่มีีเหตุุผล
• รู้้�สึึกอยากฆ่่าตััวตายและไร้้เรี่่�ยวแรงต่่อสู้้�
• รู้้�สึึกโดดเดี่่�ยวอ้้างว้้าง

หากใครก็ตามแสดงอาการที่เป็นสัญญาณเตือน
ดังกล่าวนี้หลังเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง ไม่ว่าจะเกิดขึ้น
หลั ง ปฏิ บั ติ ก ารแค่ ห นึ่ง ชั่ ว โมงหรือหลั ง จากนั้น หนึ่ ง
เดือนก็ตาม เราต้องใส่ใจอย่างจริงจัง บาดแผลทาง
จิตใจอาจสาหัสยิ่งกว่าเดิมหากถูกละเลยหรือถูกล้อ
เล่นท�ำนองว่า “ช่างมันเถอะ ลืมๆ มันไปซะที!”

ข้ อปฏิ บัติหลั งเกิ ดเหตุ การณ์ ที่สร้ างบาดแผลทางจิ ตใจ
1. ถามผู้้�ได้้รัับผลกระทบว่่าอยากไปหาสถานที่่�เงีียบๆ เพื่่�อคุุยกัันเรื่่�องนี้้�หรืือไม่่  อย่่า
ฉุุดกระชากลากถููเขาออกไปถ้้าเขายัังต้้องการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่อ  แต่่การได้้คุุยกััน
ทัันทีีหลัังจากเกิิดเหตุุการณ์์เป็็นวิิธีีหนึ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดในการเยีียวยาบาดแผลทางจิิตใจ
ให้้ลดน้้อยลง  เราไม่่จำำ�เป็็นต้้องวิิเคราะห์์ทุุกเรื่่�องทุุกอย่่างที่่�เกิิดขึ้้�น  แค่่รัับฟัังก็็พอ
2. ช่่วยให้้ผู้้�ได้้รัับผลกระทบได้้ติิดต่่อกัับกลุ่่�มเครืือสหายของเขาอีีกครั้้�งและตามหา
คนที่่�เขาเป็็นห่่วง  การเยีียวยาจิิตใจจากบาดแผลส่่วนหนึ่่�งคืือการค้้นพบหนทาง
อัันปลอดภััยที่่�จะกลัับไปเชื่่�อมโยงกัับหลายสิ่่�งหลายอย่่างที่่�ถููกตััดขาดออกไป เช่่น
ความไว้้ใจ ความศรััทธา ฯลฯ  สิ่่�งนี้้�ทำำ�ไม่่ได้้ด้้วยการเพิิกเฉยละเลยหรืือเห็็นว่่ามััน
ไม่่สำำ�คััญ
3. ให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องละอัันพัันละน้้อยที่่�เราสามารถทำำ�ได้้เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�ได้้รัับผลก
ระทบฟื้้�นฟููความรู้้�สึึกถึึงศัักดิ์์�ศรีีและความเป็็นมนุุษย์์อีีกครั้้�ง…การหาสถานที่่�ให้้เขา
ได้้อาบน้ำำ��ล้้างหน้้าล้้างตา การพาเขาไปอยู่่�ในสถานที่่ที่� ่�เขีียวชอุ่่�มสดชื่่�น  ให้้ถาม
เจ้้าตััวว่่าอะไรอย่่างไหนที่่ช่� ่วยเขาได้้ (เพราะเรื่่�องนี้้�แตกต่่างกัันไปตามบุุคคลและ
สภาพแวดล้้อม)
4. คงไม่่ต้้องบอกว่่าการตั้้�งใจรัับฟัังอย่่างลึึกซึ้้�งมีีความสำำ�คััญแค่่ไหน มัันสำำ�คััญอย่่าง
ยิ่่�งที่่ต้� ้องทำำ�ให้้ผู้้�ได้้รัับผลกระทบเกิิดความมั่่�นใจอีีกครั้้�งว่่าสิ่่�งที่่�เขารู้้�สึึกเป็็นเรื่่�องที่่�
เกิิดขึ้้�นกัับทุุกคน ปฏิิกิิริิยาของความทุุกข์์ใจนั้้�นเป็็นปฏิิกิิริิยาปกติิที่่�ย่่อมเกิิดขึ้้�นใน
เหตุุการณ์์เช่่นนี้้� ซึ่่�งเป็็นเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่มีีใครควรต้้องพบเจอ มัันไม่่ใช่่อาการของ
คนใกล้้บ้้าหรืือคนอ่่อนแอที่่�ไม่่สามารถ “ยืืนหยััดต่่อสู้้�”  จงระวัังคำำ�พููดประเภท 
“อย่่าขี้้�แย” อย่่าลืืมว่่าคำำ�พููดแบบนี้้�มาจากสำำ�นึึกแบบปิิตาธิิปไตยในวััฒนธรรม
แบบทหารที่่�ฝัังรากอยู่่�ในสัังคม
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การดูู แลตัั วเองหลัั งปฏิิ บััติิการ
ในช่่วงหลัังเกิิดเหตุุการณ์์ที่่�ทำำ�ร้้ายจิิตใจ เราควรปฏิิบััติตัิ ัวดัังต่่อไปนี้้�
• กิินอาหารดีีๆ มีีประโยชน์์
• ออกกำำ�ลัังกาย  เพราะเหตุุการณ์์ที่่�ทำำ�ร้้ายจิิตใจมัักทำำ�ให้้ร่่างกายหลั่่�งสารเคมีีที่่�ควรปลดเปลื้้�องด้้วย
การออกกำำ�ลัังกาย
• ช่่วยให้้ผู้้�ได้้รัับผลกระทบกลัับมาใช้้ชีีวิิตตามปกติิ อย่่างน้้อยก็็ได้้ทำำ�กิิจวััตรที่่�เขาทำำ�เป็็นประจำำ�ก่่อน
ถููกทำำ�ร้้ายจิิตใจ
• คอยรัับฟัังเสมอ ชัักชวนให้้เขาใช้้เวลากัับกลุ่่�มเยีียวยาจิิตใจกลุ่่�มเล็็กๆ หรืืออยู่่�ตามลำำ�พัังหากเขา
ต้้องการเช่่นนั้้�น
• ผู้้�ได้้รัับผลกระทบอาจมีีอารมณ์์แปรปรวน
ควรอดทนและอย่่าบัังคัับให้้เขากลัับไปเป็็นคนเดิิม
โดยเร็็ว
• ในกรณีีที่่�เกิิดเหตุุการณ์์ทำำ�ร้้ายจิิตใจอย่่างร้้ายแรง อาจก่่อตั้้�งกลุ่่�มองค์์กรอย่่างเป็็นทางการเพื่่�อช่่วย
เยีียวยาผู้้�ได้้รัับผลกระทบในช่่วงเวลา 24-72 ชั่่�วโมงหลัังเกิิดเหตุุการณ์์ การซัักถามผู้้�ได้้รัับผลกระ
ทบควรกระทำำ�โดยคนที่่�มีีประสบการณ์์ด้้านนี้้� และควรรวบรวมผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากเหตุุการณ์์
เดีียวกัันให้้มาสนัับสนุุนซึ่่�งกัันและกััน
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ความยากลำำ �บากในการกลัั บสู่่� ชีีวิิ ตปกติิ
เป็็นเรื่่�องยากที่่�จะกลัับมาใช้้ชีีวิิตปกติิหลัังจากประสบการณ์์เข้้มข้้นระหว่่างปฏิิบััติิการ  มัันยากที่่�จะกลัับ
บ้้านไปอยู่่�เหงาๆ หลัังจากความรู้้�สึึกอัันแน่่นแฟ้้นที่่�มีีต่่อเพื่่�อนนัักกิิจกรรมในระหว่่างปฏิิบััติิการและในคุุก มััน
ยากที่่�จะกลัับไปเรีียนหนัังสืือ ทำำ�งานหรืือกลัับเข้้าสู่่�สถาบัันใดๆ ที่่มีี� กฎระเบีียบคล้้ายคุุก จู่่� ๆ โลกรอบตััวก็็ดููคล้้าย
คุุกจำำ�แลง มีีแต่่ระบบของการลงโทษและควบคุุม
เราอาจรู้้�สึึกเหนื่่�อยล้้า ซึึมเศร้้า ไม่่เพลิิดเพลิินกัับสิ่่�งต่่าง ๆ ที่่�เคยชอบ รู้้�สึึกถึึงความทุุกข์์ทนของผู้้�ถููกกดขี่่�  
อาหารไร้้รสชาติิ การทำำ�งานหรืือเรีียนหนัังสืือไร้้ความหมาย  เราอาจสููญเสีีย สัับสนและดำำ�เนิินชีีวิิตตามปกติิไม่่ได้้
นี่่�เป็็นอาการปรกติิที่่�มนุุษย์์มีีต่่อความสููญเสีีย ความโศกเศร้้าและความเครีียด มัันไม่่ใช่่สััญญาณของความ
อ่่อนแอหรืือบกพร่่อง ต่่อไปนี้้�เป็็นเคล็็ดลัับสองสามประการที่่�อาจช่่วยเราได้้
• พููดถึึงมัันโดยเฉพาะกัับกลุ่่�มเครืือสหายที่่�ออกไปปฏิิบััติิการด้้วยกััน หรืือกัับใครที่่�เคยผ่่านประสบ
การณ์์คล้้ายๆ กัันมาก่่อน  ถ้้าเป็็นไปไม่่ได้้ ลองหาเพื่่�อนสัักคนที่่�เต็็มใจรัับฟัังหรืือที่่�ปรึึกษา  เราต้้อง
เล่่าเรื่่�องราวของเราออกมา บางครั้้�งอาจต้้องเล่่าซ้ำำ��แล้้วซ้ำำ��อีีก
• พัักผ่่อนเราทุ่่�มเทพลัังงานไปมหาศาล นอนหลัับพัักผ่่อน หรืือออกไปหาสภาพแวดล้้อมรื่่�นรมย์์ที่่�มีี
ต้้นไม้้ใบเขีียว นอนบนพื้้�นหญ้้า ฟื้้�นคืืนพลัังงาน
• ชำำ�ระล้้างทำำ�อะไรบางอย่่างในเชิิงกายภาพและเชิิงสััญลัักษณ์์เพื่่�อกำำ�จััดพลัังงานมืืดของคุุก  อาบน้ำำ��
ขััดผิิว ว่่ายน้ำำ�� ในทะเลหรืือลำำ�ธาร ซัักเสื้้�อผ้้า ฯลฯ ทำำ�สิ่่�งเหล่่านี้้�ด้้วยความตั้้�งใจอย่่างมีีสำำ�นึึกว่่าเราจะ
ชำำ�ระล้้างพลัังงานมืืดของคุุกออกไปและผุุดออกมาเป็็นคนใหม่่
• ชุุบชููใจ ถ้้าเป็็นคนที่่มีี� ความเชื่่�อในเรื่่�องศาสนา/จิิตวิิญญาณ นี่่คืื� อเวลาของพิิธีีกรรม แต่่ถ้้าไม่่มีี
ศรััทธาทางศาสนา ลองหาเวลาทำำ�สิ่่�งที่่�ให้้แรงบัันดาลใจและชุุบชููใจเรา เช่่น เที่่�ยวป่่า ดนตรีีหรืือไป
หาเพื่่�อน
• เรีียนรู้้� เราเพิ่่�งได้้รัับประสบการณ์์ล้ำำ��ค่่า ตอนนี้้�เราเรีียนรู้้�มากขึ้้�นเกี่่ย� วกัับการทำำ�งานของระบบที่่�เรา
กำำ�ลัังต่่อสู้้�   เราได้้ลิ้้�มรสชาติิเล็็กๆ น้้อยๆ ของความรุุนแรงและการกดขี่่ที่� ่�คนจนและชนกลุ่่�มน้้อย
ต้้องเผชิิญทุุกวััน คนที่่�ต้้องลงเอยในคุุกโดยไม่่มีีฝ่่ายกฎหมายและฝ่่ายสื่่�อสารมวลชนคอยสนัับสนุุน
อยู่่�ข้้างหลััง  หลัังจากนี้้�เราจะไม่่ใช่่คนเดิิมอีีกต่่อไป
• เคารพตััวเองและเคารพพวกเราทุุกคน สำำ�หรัับความกล้้าหาญ เข้้มแข็็งและปวารณาตนที่่�พวกเรา
แสดงออกในปฏิิบััติิการ สำำ�หรัับขบวนการที่่�พวกเราร่่วมกัันสร้้างขึ้้�น สำำ�หรัับการที่่�เรารัับฟัังซึ่่�งกััน
และกัันและต่่อสู้้�เพื่่�อก้้าวข้้ามความแตกต่่างในหมู่่�พวกเราเอง พวกเราช่่วยกัันเปลี่่ย� นแปลงโลกแล้้ว
เราควรรู้้�สึึกภููมิิใจที่่�ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของปฏิิบััติิการนี้้�และเป็็นส่่วนหนึ่่�งของขบวนการที่่�กอปรด้้วย
ผู้้�คนที่่�กล้้าหาญ มุ่่�งมั่่�นและใส่่ใจกััน
• เดิินหน้้าต่่อไปความโกรธแค้้นเป็็นพลัังผลัักดัันได้้  ความรัักก็็เช่่นกััน  ประสบการณ์์ในคุุกอาจแสน
สาหััส แต่่มัันก็็สร้้างความเข้้มแข็็งให้้เราด้้วย เราสามารถก้้าวออกจากคุุกและเข้้มแข็็งกว่่าตอนที่่�เรา
ก้้าวเข้้าไป  สิ่่�งที่่�เราได้้เรีียนรู้้�จากปฏิิบััติิการนี้้�อาจผลัักดัันเราให้้ก้้าวไปสู่่�ขั้้�นตอนถััดไปพร้้อมกัับการ
สร้้างขบวนการเพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงโลก
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