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Abstract 

 

Counseling psychology and social justice is the fifth force of advancement in counseling that 

expands to the social context. This academic paper aims to demonstrate the theoretical evolution 

of counseling from the first force to the fifth force, illustrate theories used to work with clients to 

fulfill the social justice part including feminist therapy and narrative therapy. Furthermore, this 

paper presents the work process for social justice counselor in micro, meso and macro level as 

well as some research examples showing how to apply social justice knowledge into research for 

raising more awareness of inequities, treating clients and training social justice counselor. The 

critiques of social justice counseling are in the last part. This academic paper would benefit people 

working with clients to add more social interventions and create guideline for researchers to 

contribute more social justice research in the future.    
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บทคัดย่อ 
 
จิตวิทยาการปรึกษากับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมนับได้ว่า เป็นคลื่นลูกที่ห้าของการพัฒนาด้านจิตวิทยา
การปรึกษาที่ขยายขอบเขตการท างานไปยังบริบททางสังคมมากขึ้น บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดง
วิวัฒนาการของการพัฒนาด้านแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษาจากคลื่นลูกที่หนึ่งมายังคลื่นลูกที่ห้า น าเสนอ
ตัวอย่างทฤษฎีด้านจิตวิทยาการปรึกษาที่ใช้ในการท างานกับผู้รับบริการเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม  ได้แก่ 
ทฤษฎีการบ าบัดแบบสตรีนิยมและการบ าบัดโดยใช้เรื่องเล่า กระบวนการท างานของนักจิตวิทยาการปรึกษา  
เพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมทั้งในระดับบุคคล กลุ่มและเชิงระบบ ตัวอย่างการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ได้แก่ การวิจัยเพ่ือให้เกิดการตระหนักถึงความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
การบ าบัดเยียวยาและฝึกอบรมนักจิตวิทยาการปรึกษาเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม รวมทั้งการวิพากษ์  
ที่ส าคัญต่อแนวคิดนี้ในส่วนท้าย ประโยชน์ของบทความวิชาการนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานกับ
ผู้รับบริการทางจิตวิทยาโดยเพ่ิมการช่วยเหลือในระดับสังคมและเป็นแนวทางในการท าวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ได้ 
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บทน า 
 สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association: APA) ได้ให้ความหมายของจิตวิทยา
การปรึกษาว่าเป็นสาขาจิตวิทยาเฉพาะทางที่ส่งเสริมความสามารถ (Function) ตลอดช่วงชีวิตของบุคคลรวมทั้ง
ระหว่างบุคคลโดยมีจุดเน้นที่ปัญหาด้านอารมณ์ สังคม อาชีพ การศึกษา สุขภาพ พัฒนาการและด้านองค์การ 
ผ่านการบูรณาการความรู้ทางทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติ ใส่ใจกับประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
(Multicultural Issues) ศาสตร์ด้านจิตวิทยาการปรึกษามีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาวะของบุคคล 
คลี่คลายความเจ็บปวดทางจิตใจและเอ้ืออ านวยให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาวิกฤติในชีวิต ครอบคลุมทั้งพฤติกรรม
ที่ปกติและผิดปกติ ให้บุคคลสามารถท าหน้าที่ในมิติต่าง ๆ ของชีวิตได้อย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ (Fabio, 2013) 
ซึ่งจากความหมายของสมาคมจิตวิทยาอเมริกันที่ให้มานั้น จะเห็นได้ว่า งานของนักจิตวิทยาการปรึกษาได้มี
ขอบเขตการท างานที่มากกว่าการเยียวยาปัญหาของมิติภายในตัวบุคคล แต่ได้ขยายขอบเขตไปยังมิติด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ชุมชน องค์กรรวมทั้งใส่ใจกับประเด็นด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อ
การปรับตัวของมนุษย์ร่วมด้วย ทั้งนี้จากในอดีต กระบวนทัศน์ด้านจิตวิทยาการปรึกษามีพัฒนาการมาโดยตลอดถึง 
5 คลื่น (Five Forces) ด้วยกัน (Chung & Bemark, 2012; Ratts, 2009) เริ่มจากคลื่นลูกที่หนึ่งที่การท างานอยู่
บนพ้ืนฐานของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) ซึ่งเชื่อในประสบการณ์จากอดีต ปมขัดแย้งทางจิตใจว่า
ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ มายังคลื่นลูกที่สอง ทฤษฎีกลุ่มการรู้คิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral 
Model) ที่อธิบายสาเหตุของปัญหาการปรับตัวว่ามาจากกระบวนการคิดที่ไม่สมเหตุสมผล ไม่สอดคล้องกับ 
ความเป็นจริง และการถูกวางเงื่อนไขจากสิ่งเร้าภายนอกที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม คลื่นลูกที่สองนี้ได้น าไปสู่  
การสร้างผลงานวิจัยจ านวนมากเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมการบ าบัดทางจิตใจและกระตุ้ นให้
นักจิตวิทยาการปรึกษาท างานบนพ้ืนฐานของหลักฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practices) มาก
ขึ้น (Ratts & Pedersen, 2014) อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่ากระทัศน์สองกระบวนทัศน์แรก ค่อนข้างให้อ านาจกับ
นักจิตวิทยาในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการค้นหาปัญหารวมถึงวางแผนการบ าบัดรักษาทางจิตใจ
และพฤติกรรม เป็นสถานภาพที่อยู่ เหนือกว่าผู้รับบริการ แต่ในเวลาต่อมา คลื่นลูกที่สาม ทฤษฎีกลุ่ม  
อัตถิมนุษยนิยม (Humanistic-Existential) นั้น กลับให้ความใส่ใจกับความเท่าเทียมกันระหว่างสัมพันธภาพของ
นักจิตวิทยาและผู้รับบริการ นักทฤษฎีกลุ่มนี้ น าโดยคาร์ล โรเจอร์เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการเติบโต 
งอกงามด้วยตัวของตัวเองอยู่แล้ว บทบาทของนักจิตวิทยาเป็นเพียงผู้ให้ความรัก การยอมรับ และสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงบวกแก่ผู้รับบริการก็เพียงพอในการช่วยให้ผู้รับบริการก้าวผ่านความขั ดแย้งภายในจิตใจของ
ตนเองได้ ทั้งสามกระบวนทัศน์นั้นให้การอธิบายถึงเงื่อนไขและวิธีการในการช่วยเหลือบุคคลโดยเพ่งเล็งไปที่
คุณลักษณะภายในตัวบุคคลเป็นหลัก (Intrapsychic Perspective) แต่ยังละเลยถึงบริบททางสังคมที่ส่งผลต่อการ
ก่อรูปบุคลิกภาพของมนุษย์อันได้แก่ วัฒนธรรม ซึ่งน าไปสู่กระบวนทัศน์คลื่นลูกที่สี่ คือ การปรึกษาพหุวัฒนธรรม 
ซึ่งตอบสนองต่อสังคมของโลกที่เต็มไปด้วยบุคคลที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งเชื้อชาติ สัญชาติ เพศวิถี อายุ 
และบริบททางสังคมอ่ืน ๆ ที่มีส่วนส าคัญในการประกอบสร้างพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้น นักจิตวิทยาการปรึกษา
แบบพหุวัฒนธรรม มีความใส่ใจถึงบริบททางสังคมวัฒนธรรมว่ามีส่วนในการก่อรูปบุคลิกภาพของบุคคล รวมทั้ง
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ประยุกต์ทฤษฎีการปรึกษาซึ่งส่วนใหญ่ถูกคิดค้นโดยชาวตะวันตก ผิวขาวและเป็นชนชั้นกลางในการช่วยเหลือ
ผู้รับบริการที่มีบริบททางวัฒนธรรมแตกต่างจากสังคมผู้คิดทฤษฎีต้นก าเนิด เพ่ือให้สอดคล้องกับการท างานใน
ผู้รับบริการที่มีความแตกต่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น แม้ว่ากระบวนทัศน์คลื่นลูกที่สี่จะใส่ใจกับบริบททางสังคม
วัฒนธรรมในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ แต่งานของนักจิตวิทยาการปรึกษาก็ยังถูกวิพากษ์ว่าเป็นการท างาน
ในห้องสี่เหลี่ยม ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือท างานในเชิงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
(Social Action) เพ่ือให้เกิดเป็นสังคมท่ีเกื้อกูลต่อผู้รับบริการภายหลังออกจากห้องบ าบัด นอกจากนั้นงานวิจัยและ
ต าราด้านการปรึกษาพหุวัฒนธรรมยังถูกวิพากษ์ว่าให้ความส าคัญเฉพาะการช่วยเหลือผู้รับบริการที่มีความแตกต่าง
ด้านเชื้อชาติหรือสัญชาติเป็นส่วนใหญ่ และค่อนข้างขาดงานวิจัยที่สนับสนุนอย่างเพียงพอถึงการช่วยเหลือ
ผู้รับบริการที่มีความแตกต่างทางสังคมในประเด็นอ่ืน ๆ เช่น เพศภาวะ ความพิการ เศรษฐานะทางสังคม เป็นต้น 
(Pope-Davis, Ligiero, Liang, & Codrington, 2001; Ratts, 2009) จึงเป็นที่มาของการเกิดคลื่นลูกที่ห้า คือ 
จิตวิทยาการปรึกษากับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม (Social Justice) ความเป็นธรรมทางสังคมในมุมมอง
ของนักจิตวิทยาการปรึกษานั้นไม่ได้หมายความเฉพาะถึงด้านกฏหมาย แต่เป็นการสร้างความเป็นธรรมทั้งในระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชนหรือแม้กระทั่งระดับนานาชาติ ซึ่งความจ าเป็นของการสร้างความเป็นธรรมนี้เกิดจากการ
เลือกปฏิบัติหรือความไม่เท่าเทียมกันระหว่างบุคคลหรือกลุ่มที่เกิดจากความต่างของเชื้อชาติ  สัญชาติ เศรษฐานะ 
เพศภาวะ ศาสนา ความพิการซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลได้ (Bell, 1997; Chung & Bemark, 2012) 
การท างานของนักจิตวิทยาการปรึกษาเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมนอกจากจะท างานเพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ผู้รับบริการทางด้านจิตใจแล้ว ยังให้ความส าคัญมากขึ้นกับการท างานเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคมที่กดทับบุคคลให้
กลายเป็นชายขอบ ขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิหรือสวัสดิการทางสังคมรวมทั้งการถูกเลือกปฏิบัติที่น าไปสู่ปัญหา
ทางจิตใจและการปรับตัวของเพ่ือนมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับนิยามของจิตวิทยาการปรึกษาเพ่ือสร้างความเป็นธรรม
ทางสังคมโดยสมาคมนักจิตวิทยาการปรึกษาเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม (Counselors for Social Justice) 
ว่าเป็นการท างานด้านการปรึกษาที่หลากบทบาท (Multifaceted) เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของมนุษย์ให้สามารถ
ก้าวผ่านความท้าทายในชีวิตของเอกัตตบุคคลด้วยการเสริมพลัง (Empowerment) และเสริมสร้างความเป็นธรรม
แก่สังคมร่วมด้วยเนื่องด้วยนักจิตวิทยาการปรึกษาตระหนักดีว่าปัญหาด้านระบบสังคมมีผลต่อผู้รับบริการ ผ่าน
หลักการท างาน 4 ประการ คือ ความเท่าเทียมกัน (Equity) การเข้าถึงบริการ (Access) การมีส่วนร่วม 
(Participation) และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของเพ่ือนมนุษย์ (Harmony) (Counselor for Social Justice, 
n.d.)  
 จิตวิทยาการปรึกษากับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมนับได้ว่าเป็นความก้าวหน้าด้านจิตวิทยาการ
ปรึกษาคลื่นล่าสุดที่ได้รับการใส่ใจและให้ความส าคัญจากนักจิตวิทยาการปรึกษามากขึ้นเรื่อย  ๆ โดยเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกาซึ่งเริ่มมีงานวิจัยในสาขานี้มากขึ้น เกิดหนังสือ ต ารา การรวมกลุ่มก่อตั้งสาขานักจิตวิทยาการปรึกษา
เพ่ือสร้างเป็นธรรมทางสังคมในหน่วยงานสมาคมจิตวิทยาอเมริกันเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการท างานของนักจิตวิทยา
การปรึกษาเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม (Ratts, Singh, Nassar-McMillan, Butler, & McCullough, 
2016) มีการเผยแพร่องค์ความรู้ในสาขานี้ในวารสารด้านจิตวิทยาการปรึกษามากมาย ซึ่งในบทความวิชาการนี้  
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จะได้อธิบายถึงแนวคิดเบื้องต้น รูปแบบการท างาน รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรึกษาเพ่ือสร้างความเป็น
ธรรมทางสังคม โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในการน าไปใช้ค้นคว้าเพ่ิมเติม หรือท าวิจัยต่อยอดโดยเฉพาะ
ในบริบทของประเทศไทยที่ยังพบได้ว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมในมุมมอง  
ของนักจิตวิทยา ยังพบได้ค่อนข้างน้อยมาก 
 
 คลื่นลูกที่ห้าของจิตวิทยาการปรึกษา: การสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
 กระบวนทัศน์สร้างความเป็นธรรมทางสังคมในนักจิตวิทยาการปรึกษานั้นมีผู้น าทางความคิดหลายคน 
(Ratts, 2009) ทั้งนี้ผู้น าทางความคิดเหล่านั้นมีความเชื่อพ้ืนฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย์ว่า ปัญหา
ในผู้รับบริการทางจิตวิทยามีความเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมการเมือง ปัญหานั้นสะท้อนถึงกระบวนการปรับตัว
ของบุคคลที่เกิดจากการกดขี่ทางสังคมมากกว่าที่จะเป็นพยาธิสภาพทางจิตใจ นักจิตวิทยากลุ่มนี้เชื่อว่า ประเด็น
การกดขี่นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและส่งผลกระทบต่อคนทุกคน การกดขี่น าไปสู่ปัญหาทางจิตใจ และคนทุกคนต่างก็ตก
เป็นเหยื่อของการถูกกดขี่และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากสังคม (Privilege) เป้าหมาย 
ของกระบวนการบ าบัดคือการเอ้ือให้ผู้รับบริการเกิดการตระหนักรู้ถึงประเด็นการกดขี่ทางสังคม เชื่อมโยงปัญหา
ของผู้รับบริการเข้ากับบริบททางสังคม เน้นการเยียวยาทางจิตใจไปพร้อม ๆ กับการสนับสนุนให้มีการกระท าทาง
สังคมเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทแวดล้อม นักจิตวิทยาการปรึกษาที่สร้างความเป็นธรรมทางสังคม  
ไม่เพียงแต่จะหยิบยกทฤษฎีการบ าบัดในกลุ่มจิตพลวัต การรู้คิดและพฤติกรรม อัตถิมนุษยนิยมในการท างานแล้ว 
ยังได้ใช้ทฤษฎีการบ าบัดในกลุ่มอ่ืนที่มองถึงบริบททางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ได้แก่ ทฤษฎีการบ าบัด
แบบสตรีนิยม (Feminist Therapy) และทฤษฎีการบ าบัดแบบเรื่องเล่า (Narrative Therapy) เป็นต้น มาใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการท างานเพ่ือเยียวยาปัญหาทางจิตใจและบริบทสังคมแวดล้อมให้กับผู้รับบริการที่ตนท างานด้วย 
โดยจุดเด่นของทฤษฎีการบ าบัดแบบสตรีนิยมและทฤษฎีการบ าบัดแบบเรื่องเล่านั้นจะวิพากษ์ถึงทฤษฎี  
ของจิตวิทยาการปรึกษาแบบดั้งเดิมที่มองปัญหาด้านจิตใจอารมณ์หรือพฤติกรรมของมนุษย์ว่าเกิดจากปัจจัย
ภายในตัวบุคคลเท่านั้น และค่อนข้างละเลยประเด็นการกดทับทางสังคมที่ส่งผลต่อจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ 
ดังนั้นเป้าหมายหนึ่งของสองทฤษฎีนี้คือการสร้างพลัง (Empowerment) ให้กับผู้รับบริการเพ่ือที่จะปลดปล่อย
ตนเองและต่อสู้จากอ านาจทางสังคมที่กดทับหรือเบียดขับให้บุคคลกลายเป็นคนชายขอบ ซึ่งจะอธิบายแยกแต่ละ
กลุ่มทฤษฎีดังต่อไปนี้ 
   
  ทฤษฎีสตรีนิยมบ าบัดกับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
  นักจิตวิทยาการปรึกษาแนวสตรีนิยมเชื่อว่าพัฒนาการด้านบุคลิกภาพของมนุษย์ได้รับอิทธิพลอย่างมาก
จากกระบวนการขัดเกลาทางสังคมโดยเฉพาะเรื่องเพศที่แทรกซึมอยู่ในพฤติกรรมของมนุษย์แทบทุกอย่าง 
นักจิตวิทยาแนวสตรีนิยมตั้งค าถามถึงแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาส่วนมากเกิดจากผู้ชายเป็นผู้ก่อตั้งทฤษฎี และน า
แนวคิดของผู้ชายไปใช้ในการอธิบายพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพของผู้หญิงและเพศทางเลือกอ่ืน ๆ โดยมีสมมติฐาน
ว่าผู้หญิงหรือเพศทางเลือกอ่ืน ๆ ก็คงจะมีวิธีจัดการกับปัญหาหรือพฤติกรรมเหมือนกับผู้ชาย และละเลย 
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ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่แตกต่างโดยเฉพาะบุคคลที่มีเพศสรีระและเพศวิถีแตกต่าง  
จากเพศกระแสหลัก คือ เพศชาย (Sharf, 2012) นักจิตวิทยาสตรีนิยมเชื่อว่าวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) 
ได้ครอบง าสังคมและผลักให้เพศหญิงและเพศอ่ืน ๆ กลายเป็นชายขอบทางสังคม ผู้หญิงจะต้องแสดงพฤติกรรม
แบบผู้ชายคือเป็นผู้มีเหตุผล เป็นตัวของตัวเอง ให้ความส าคัญกับความก้าวหน้ารุ่งเรืองในชีวิตมากกว่าสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลถึงจะได้รับการยอมรับและมีที่ยืน ด้วยวิธีคิดดังกล่าวได้ผลักดันเอามิติของผู้หญิงที่ได้รับการขัดเกลา
มาให้เป็นผู้ที่มีความใส่ใจกับผู้ อ่ืน อ่อนโยนกลายเป็นพฤติกรรมชายขอบและถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอ 
นักจิตวิทยาสตรีนิยมจะดึงเอาคุณลักษณะเฉพาะของผู้หญิงให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เสริมสร้างความภูมิใจ  
ในตนเองให้กับผู้หญิง เน้นการสร้างพลัง (Empowerment) ให้ผู้หญิงสามารถลุกขึ้นยืนเพ่ือเรียกร้องสิทธิ์ของตน 
ต่อสู้กับการถูกกดขี่ กล้าที่จะแสดงออกถึงความต้องการของตนและเน้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่าน
สัมพันธภาพที่เท่าเทียมกันระหว่างนักจิตวิทยาและผู้รับบริการ (ซึ่งอาจจะเป็นผู้หญิง ผู้ ชาย หรือเพศทางเลือก 
อ่ืน ๆ) เน้นส่งเสริมทรัพยากรทางบวกของผู้หญิงเพ่ือน าไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงตนเอง เชิญชวนให้เกิดจาก
ตระหนักรู้ถึงกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมของตนเอง วิเคราะห์บทบาททางเพศและ
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่กดขี่ตน ปรับความคิดและพฤติกรรมเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองและสิ่งแวดล้อม 
ที่เอ้ือให้เกิดความเท่าเทียมกัน (Brown, 2010; Corey, 2012; Enns, 2004) นักจิตวิทยาแนวสตรีนิยมสามารถ
หยิบยืมเอาเทคนิคการบ าบัดจากทฤษฎีอ่ืน ๆ มาใช้เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ทักษะการฝึก 
การกล้าแสดงออกจากทฤษฎีการบ าบัดแบบรู้คิดพฤติกรรมการใช้เก้าอ้ีที่ว่างเปล่า (Empty Chair) จากการบ าบัด
แบบเกสตัลท์ เป็นต้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการบ าบัดแนวสตรีนิยม คือ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตน
และสังคม ตระหนักรู้และใช้อ านาจภายในเพ่ือปลดปล่อยตนเองจากการขัดเกลาทางสังคมเรื่องเพศ อย่างไรก็ตาม
พบว่า งานวิจัยที่สนับสนุนถึงประสิทธิภาพของการบ าบัดแบบสตรีนิยมโดยตรงนั้นยังพบได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจาก
งานวิจัยส่วนใหญ่จะผสานเทคนิคการบ าบัดแบบสตรีนิยมเข้ากับการบ าบัดตามทฤษฎีอ่ืนเพ่ือเสริมประสิทธิภาพใน
การบ าบัดให้มากขึ้นครอบคลุมถึงบริบททางสังคม ทั้งนี้ พบตัวอย่างงานวิจัยผลการปรึกษาหรือบ าบัดที่ใช้ทฤษฎี
การบ าบัดแบบสตรีนิยมแบบทฤษฎีเดียวได้ เช่น การศึกษาประสิทธิภาพของกลุ่มบ าบัดแบบสตรีนิยมใน  
การช่วยเหลือผู้หญิงจ านวน 60 คนที่ถูกทารุณกรรมทางกายจากคู่ครอง (Rinfret-Raynor & Cantin, 1997) พบว่า
ผู้หญิงที่ได้รับการบ าบัดนั้นสามารถเข้าถึงทรัพยากรทางสังคม ได้แก่ การใช้เครือข่ายทางสังคมและการขอรับการ
ช่วยเหลือจากองค์กรในการลดปัญหาการถูกทารุณกรรมในครอบครัวได้มากขึ้น และการศึกษาผลการปรึกษาทาง
จิตวิทยาแบบกลุ่มโดยใช้แนวคิดสตรีนิยมซึ่งสามารถใช้เพ่ือเพ่ิมความหวังในชีวิตกับผู้รับบริการทางเพศหญิง 
ในเขตเมืองพัทยาได้ (วัชธรี ทองอ่อน , 2547) ซึ่งแม้ว่างานวิจัยที่สนับสนุนถึงประสิทธิภาพในการบ าบัดโดยใช้
แนวคิดด้านสตรีนิยมจะพบได้ไม่มากนัก แต่แนวคิดนี้ก็ยังมีประโยชน์กับนักจิตวิทยาการปรึกษาในการเป็นกรอบ  
ในการวิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้รับบริการที่ถูกกดทับจากสังคมโดยเฉพาะจากเรื่องเพสภาวะและน าเทคนิค  
การบ าบัดไปผสมผสานเข้ากับทฤษฎีการบ าบัดอ่ืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้รับบริการที่เป็นบุคคล
ชายขอบจากประเด็นเพศภาวะได้ 
 



ISSN 1686-1442          Counseling Psychology and Social Justice Advocacy JBS | 153 

Journal of Behavioral Science Vol. 24 No.1 January 2018 Copyright by Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University 

 

  ทฤษฎีการบ าบัดแบบเรื่องเล่ากับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
  ทฤษฎีการบ าบัดแบบเรื่องเล่าเชื่อว่าบุคคลเป็นผู้สร้างความจริงของตนเอง ความจริงแท้ไม่มีอยู่จริงแต่เป็น
สิ่งที่ถูกประกอบสร้าง (Construct) จากบุคคลและสังคม ทฤษฎีการบ าบัดแบบเรื่องเล่ายืนอยู่บนพ้ืนฐาน 
ของกระบวนทัศน์แบบหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) หรือหลังโครงสร้างนิยม (Structuralism) ซึ่งเชื่อใน 
ความหลากหลายของอัตลักษณ์บุคคล วัฒนธรรมและภาษาซึ่งน าไปสู่การสร้างความหมายของบุคคล 
(Morningstar, 2010) นักจิตบ าบัดแบบเล่าเรื่องจะรับฟังปัญหาของผู้รับบริการและใช้ค าถามเพ่ือเอ้ือให้
ผู้รับบริการได้เผยถึงวามกรรมเชิงอ านาจจากสังคมที่กดทับผู้รับบริการจนน าไปสู่การเกิดปัญหาทางจิตใจ 
วาทกรรมเชิงอ านาจที่กดทับบุคคลไว้อาจจะมาในรูปแบบของภาษา การเมือง สถาบันทางสังคม  เช่น โรงเรียน 
ครอบครัว สถาบันศาสนาหรือสื่อมวลชน ตัวอย่างการกดทับที่พบได้บ่อยได้ การกดทับจากเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ
วิถี เป็นต้น เป้าหมายของการบ าบัดแบบเรื่องเล่าก็เพ่ือการรื้อถอนวาทกรรมเหล่านี้และเอ้ือให้ผู้รับบริการมองเห็น
ความจริงที่มีความหลากหลายและเอ้ือให้เกิดความเปลี่ยนแปลง (Manhoney & Daniel, 2006) การบ าบัดแบบ
เล่าเรื่องตั้งค าถามถึงทฤษฎีการปรึกษา/บ าบัดดั้งเดิมที่ท าให้บุคคลพยายาม “ปรับตัว” ให้เข้ากับปัญหาที่เป็นอยู่
และปล่อยให้อ านาจที่กดขี่ยังคงมีต่อไป นักบ าบัดแบบเล่าเรื่องจะเอ้ือให้บุคคลได้เล่าเรื่องราวของตนซึ่งมักจะเต็ม
ไปด้วยประเด็นของการถูกกดขี่จากวาทกรรมชายเป็นใหญ่ ความยากจนหรือการเหยียดเชื้อชาติ ใช้แนวคิดการมอง
ปัญหาว่าอยู่นอกตัว (Externalizing the Problem) คือปรับเปลี่ยนมุมมองว่าบุคคลไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหามันก็คือ
ปัญหาของมันเอง (White, 1989) เพ่ือให้บุคคลลดความรู้สึกผิด อับอายลง มองเห็นความหวังในการอยู่กับปัญหา
มากขึ้น และเอ้ือให้บุคคลสร้างเรื่องราว ประสบการณ์ของตนใหม่ (Re-Authoring) โดยอาจจะใช้ภาษาใหม่เพ่ือ
สร้างความหมายใหม่ที่มีต่อปัญหาทั้งปัญหาด้านความคิด อารมณ์หรือพฤติกรรม ร่วมกับค้นหาทางออกใหม่  ๆ ต่อ
ปัญหา สร้างมุมมองต่อปัญหาใหม่ด้วยการค้นหาถึงช่วงเวลาที่บุคคลสามารถจัดการกับปัญหาได้ด้วยตนเองหรือ
เป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้รู้สึกว่าปัญหามันถาโถมจิตใจนั้น ผู้รับบริการใช้วิธีการอย่างไร เมื่อผู้รับบริการค้นพบทางออก  
ที่ตนเองเคยใช้ในการอยู่กับปัญหามาแล้ว ก็จะสามารถสร้างเรื่องราวใหม่ที่มีต่อปัญหาได้ (Corey, 2012) ตัวอย่าง
งานวิจัยที่ประยุกต์ใช้การบ าบัดแบบเรื่องเล่าในการช่วยเหลือบุคคลชายขอบ ได้แก่ การศึกษาการใช้เรื่องเล่าเพ่ือ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ถูกวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Lambie & Milsom, 2010) พบการวิจัยแบบ
รายกรณีพบว่า การใช้เรื่องเล่าช่วยให้นักเรียนไม่ได้มองว่าการเป็นผู้ ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นปัญหา
ส าหรับตนอีกต่อไปรวมทั้งสามารถเข้าถึงทรัพยากรทางบวกต่าง ๆ ที่มีในตนเองได้มากขึ้น นอกจากนั้นยังมีงานวิจัย
ที่พบว่าการใช้วิธีการวิจัยแบบเรื่องเล่าที่เชื่อในความหลากหลายของบุคคลและอ านาจที่กดทับบุคคลในสังคมนั้น  
ยังเป็นประโยชน์ต่อนักจิตวิทยาในการวางแผนการปรึกษาทางจิตวิทยาส าหรับวัยรุ่นในโรงเรียนได้อีกด้วย 
(Beckerman & Tatar, 2004) 
 จากทฤษฎีตัวอย่างทั้งสองทฤษฎีข้างต้นข้างต้นจะเห็นได้ว่า นักจิตวิทยาที่เน้นสร้างความเป็นธรรมทางสังคม
ได้ก้าวข้ามการมองปัญหาทางจิตใจของมนุษย์จากสาเหตุภายในจิตใจเป็นหลักดังเช่นกระบวนทัศน์คลื่นสามลูกแรก 
แต่ได้น าประเด็นทางสังคมมาร่วมพิจารณาในการวิเคราะห์และเยียวยาปัญหาทางจิตใจของบุคคลร่วม ด้วย 
ซึ่งเป้าหมายของการบ าบัดไม่เพียงแต่เอ้ือให้ผู้รับบริการเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจ แต่ยังสร้างพลังให้
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ผู้รับบริการกล้าที่จะมีการลงมือกระท าบางอย่างเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กดขี่ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองอีกด้วย 
 
  กระบวนการท างานของนักจิตวิทยาการปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
  การท างานของนักจิตวิทยาการปรึกษาเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมนั้นสามารถท างานได้ถึง 3 ระดับ
ดังนี้ (Ratts & Pedersen, 2014; Vera & Speight, 2003) 
  1. การท างานในระดับบุคคล (Micro Level) นักจิตวิทยาที่ท างานในระดับบุคคลมักจะใช้สถานที่เป็นห้อง
ให้การปรึกษา/บ าบัด โดยมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างพลัง (Empowerment) เพ่ือดึงเอาความเข้มแข็ง ทรัพยากร
ภายในและภายนอกตัวบุคคลมาใช้ในการเผชิญหน้าปัญหา มีการประเมินปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรมว่ามีผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด ช่วยให้ผู้รับบริการตอบสนองต่อประเด็นการ
กดทับทางสังคมอย่างมีสุขภาวะที่ดี เช่น อาจมีการฝึกทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการเผชิญปัญหาเชิงบวก สนับสนุน
ให้ผู้รับบริการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมภายนอก เช่น ผู้ปกครองเด็กออทิสติกท่ีมารับบริการจากนักจิตวิทยา
เนื่องจากรู้สึกถูกตีตราจากสังคมเพราะเป็นผู้ปกครองของเด็กพิการ นักจิตวิทยานอกจากให้การช่วยเหลือทางจิตใจ
แล้ว อาจส่งต่อให้ผู้รับบริการเข้าร่วมชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติกใกล้บ้านเพ่ือให้เกิดการสนับสนุนทางจิตใจกันเอง
ภายในกลุ่มและเข้าถึงข้อมูลการดูแลเด็กออทิสติกได้มากขึ้นด้วย หรือ เด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่ผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศและประสบปัญหาการถูกรังแกหรือแบ่งแยกตีตราในโรงเรียนหรือที่ท างาน นักจิตวิทยาอาจสนับสนุนให้
รวมกลุ่มกับเพ่ือนที่มีความหลากหลายทางเพศคนอ่ืน ๆ เพ่ือให้การสนับสนุนทางจิตใจแก่กันและกันรวมทั้ง
สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม เป็นต้น 
  2. การท างานในระดับกลุ่มบุคคล (Meso Level) การท างานในระดับนี้ นักจิตวิทยาจะดึงเอาความร่วมมือ
ของชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้บุคคลเกิดสุขภาวะมากขึ้น เป็นการท างานนอกห้องให้
การปรึกษา/บ าบัด เช่น จัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเพ่ือลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่ต้องอยู่โดดเดี่ยวตามล าพัง
ในบ้านและสร้างพลังในตนเองเมื่อรวมกลุ่มกันในการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อชุมชน วัดหรือพ้ืนที่สาธารณะ 
สนับสนุนด้านการฝึกอาชีพแก่ผู้สูงอายุเพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งเสริมสร้างเจตคติทางบวก
ต่อผู้สูงอายุแก่บุคคลในชุมชนว่ามีความสามารถ ช่วยเหลือตนเองและเป็นก าลังส าคัญแก่ชุมชนได้ หรือให้ความรู้กับ
ผู้น าชุมชนและผู้ดูแลเพ่ือท าความเข้าใจผู้ป่วยโรคจิตเภทและเสริมสร้างเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็น
สุขระหว่างผู้ป่วยโรคจิตเภทกับชุมชน เป็นต้น  
  3. การท างานในเชิงระบบสังคม (Macro Level) นักจิตวิทยาที่ท างานในเชิงระบบสังคมจะเน้น 
การสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่สาธารณชนเพ่ือให้เกิดการตระหนักถึง
ประเด็นความไม่เท่าเทียมกันในสังคมเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง เช่น การผลิตผลงานวิจัย
และตีพิมพ์หรือน าเสนอในวารสาร การประชุมวิชาการเฉพาะด้าน หรือน าเสนอต่อผู้มีอ านาจเพ่ือน าไปสู่  
การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางสังคมที่เอ้ือต่อการสร้างความเท่าเทียมกัน การรณรงค์ทางสังคม เช่น รณรงค์ให้เกิด
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ระบบการขนส่งสาธารณะที่เอ้ือต่อผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและสายตา การใช้สื่อต่าง ๆ พัฒนาเว็บไชต์ หรือ
เฟซบุ๊คในการน าเสนอข้อมูลเพื่อให้สังคมตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมกัน เป็นต้น 
  จากการน าเสนอรูปแบบการท างานของนักจิตวิทยาการปรึกษาเพ่ือสร้างความธรรมทางสังคมข้างต้น
สามารถสรุปการท างานทั้งสามระดับที่สามารถปฏิบัติควบคู่กันได้ดังภาพประกอบ 1  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ภาพประกอบ 1 รูปแบบการท างานของนักจิตวิทยาการปรึกษาเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
พัฒนาจาก: Ratts & Pedersen, 2014 
   
 จะเห็นได้ว่าการท างานรูปแบบนี้ มิได้ละเลยการท างานในระดับบุคคลที่เน้นการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทาง
จิตใจภายในเท่านั้น แต่ยังมีสมมติฐานการท างานที่กว้างขวางมากขึ้นว่าปัญหาทางจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล
นั้นเกิดจากประเด็นด้านการกดข่ี แบ่งแยกและไม่เท่าเทียมกันทางสังคม ซึ่งนักจิตวิทยาจะต้องดึงตนเองออกมาจาก
ห้องให้การปรึกษาหรือบ าบัดเพ่ือท างานกับกลุ่มชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ สื่อมวลชน ผู้มีอ านาจของรัฐ 
นักออกแบบนโยบายทางสังคมเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้มากขึ้นและชัดเจน ซึ่งจะน าไปสู่การสร้าง
สุขภาวะของบุคคลได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ซึ่งก็คือเป้าหมายการท างานของนักจิตวิทยาการปรึกษานั่นเอง 
 
 
 
 

   

การท างานในระดับ
ผู้รับบริการรายบุคคล/
มุ่งเน้นการสร้างพลัง 
(Empowerment) 

การท างานในระดับกลุ่มบุคคล/

ผสานกับชุมชนและองค์กร 

การท างานในเชิงระบบ
สังคม/การประชาสัมพันธ์แก่

สังคมและสนับสนุนการ
สร้างนโยบายสาธารณะ 
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 ตัวอย่างงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมนั้นสามารถท าได้ในหลายระดับ เช่น ระดับ  
การค้นหาปัญหาความเหลื่อมล้ าหรือการกดขี่ทางสังคมผ่านการวิจัยและน าเสนอเพ่ือให้ผู้อ่านผลการวิจัยเกิด  
การตระหนักรู้ (Consciousness) ว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นจริง ได้แก่ การศึกษาของ McGuire, Anderson, Toomey 
และ Russell (2010) โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธีเพ่ือส ารวจประสบการณ์ของเด็กวัยรุ่นข้ามเพศ (Transgender 
Youth) ในโรงเรียน ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กวัยรุ่นข้ามเพศจ านวน 68 คนและส่วน
ของการวิจัยเชิงคุณภาพใช้ผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 35 คนมาท าการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า  เด็กวัยรุ่นข้าม
เพศพบประสบการณ์ของการถูกข่มเหงรังแกในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและน าไปสู่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการใช้
ชีวิตที่โรงเรียนเนื่องจากภาวะเพศสภาพไม่เป็นที่ยอมรับ น าไปสู่การพักการเรียนหรือเปลี่ยนโรงเรียนได้ การศึกษา
ของนันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์, อรพินทร์ ชูชมและณัฐสุดา เต้พันธุ์ (2559) ถึงภาวะวิกฤติชีวิต (Crisis) ในผู้ติดยาเสพ
ติดหญิงด้วยการสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 13 คน พบว่า การตีตราจากสังคม (Social Stigmatization) 
ที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพความเป็นหญิงนั้นเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้หญิงที่ติดยาเสพติดฟ้ืนตัวจากบาดแผลใน
ชีวิตได้ยากและท าให้ยังคงกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ าอย่างต่อเนื่องภายหลังออกจากสถานบ าบัด การศึกษาของณัฐวุฒิ 
อรินทร์ (2553) ที่ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความตั้งใจที่จะขอรับความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตของ
นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยจากนักวิชาชีพด้านสุขภาพจิต ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้ตราบาปมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ทั ศ น ค ติ ใ น ก า ร ข อ รั บ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ด้ า น สุ ข ภ า พ จิ ต แ ล ะ มี อิ ท ธิ พ ล ท า ง อ้ อ ม 
ต่อความตั้งใจที่จะขอรับความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้  ให้ข้อเสนอแนะที่ส าคัญว่าปัจจัยส าคัญ 
ที่ท าให้ผู้รับบริการที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยไม่สามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพจิต (Access) ได้มาก
เท่าท่ีควรนั้น เกิดจากความกลัวการถูกตีตราจากสังคมว่าจะเป็นผู้ที่มีปัญหาด้านจิตใจหรือจิตเวช ท าให้กลัวหรือไม่
กล้าที่จะขอรับบริการจากนักวิชาชีพด้านสุขภาพจิต ซึ่งจะน าไปสู่การเกิดปัญหาทางจิตเวชที่มีความรุนแรงมากข้ึน
ได้ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมสามารถท าได้ในรูปแบบการวิจัยที่น าไปสู่  
การช่วยเหลือบ าบัดผู้รับบริการที่เป็นคนชายขอบ เช่น การศึกษาประสบการณ์ของผู้หญิงที่มีเศรษฐานะต่ าหรือ
ฐานะยากจนเมื่อเข้ารับบริการจิตบ าบัดในแผนกผู้ป่วยนอก (Pugach & Goodman, 2015) โดยท าการสัมภาษณ์
เชิงลึกในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า การท าจิตบ าบัดผู้หญิงที่มีเศรษฐานะต่ านั้น 
นักจิตบ าบัดควรจะต้องตระหนักว่าความยากจน (Poverty) นั้นส่งผลต่อความตึงเครียดในชีวิตของผู้รับบริการหญิง
อย่างไร นักจิตบ าบัดเองก็ควรจะต้องเคยมีประสบการณ์ตรงกับชุมชนที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ (Exposure to 
Low-Income Communities) ซ่ึงจะท าให้เกิดความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการมากขึ้น นอกจากนั้น นักจิตบ าบัด
ควรจะต้องเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นและเน้นจุดแข็งของผู้รับบริการขณะท าการบ าบัดร่วมด้วย เป็นต้น การศึกษา  
ของ Radermacher (2006) ที่ศึกษาผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเน้นการเสริมพลัง (Empower) 
ในผู้พิการเพ่ือเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้พิการในการได้รับความช่วยเหลือที่เท่าเทียมกับผู้ อ่ืนในสังคม 
ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพการท างานร่วมกันระหว่างนักวิจัย/นักจิตวิทยาและผู้พิการซึ่งเป็นผู้ร่วมด าเนินการวิจัย



ISSN 1686-1442          Counseling Psychology and Social Justice Advocacy JBS | 157 

Journal of Behavioral Science Vol. 24 No.1 January 2018 Copyright by Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University 

 

นั้น เป็นสิ่งส าคัญในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมที่กดทับหรือเบียดขับผู้พิการให้กลายเป็น  
คนชายขอบ นอกจากนั้น นักจิตวิทยาที่ท างานกับผู้พิการควรต้องมีการส ารวจตนเองว่าทัศนคติเดิมหรือความรู้  
ชุดเก่าที่มีต่อผู้พิการเป็นอย่างไร ซึ่งทัศนคติเดิมหรือความรู้ชุดเก่าของผู้ปฏิบัติงานกับผู้พิการ อาจเป็นอุปสรรค
ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการได้เช่นกัน 
 นอกจากการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้ถึงปัญหาและการบ าบัดรักษาหรือช่วยเหลือ
ผู้รับบริการที่เผชิญปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมทางสังคมแล้ว ขอบข่ายการวิจัยด้านจิตวิทยาการปรึกษากับ
การสร้างความเป็นธรรมทางสังคมยังครอบคลุมไปถึงการเรียนการสอน การฝึกอบรมนักจิตวิทยาการปรึกษาให้มี
ศักยภาพในการเยียวยาปัญหาที่เกิดจากความไม่เป็นธรรมทางสังคมให้กับผู้รับบริการ ดังตัวอย่างเช่น Chen-
Hayes (2001) พัฒนาแบบวัดความพร้อมในการท างานด้านความเป็นธรรมทางสังคม (The Social Justice 
Advocacy Readiness Questionnaire: SJARQ) โดยแบ่งทั้ งหมด 3 องค์ประกอบ องค์ประกอบที่  1 คือ 
องค์ประกอบด้านบุคคล (การตระหนักรู้ในตนเอง ค่านิยม และความพร้อมของตนเองในการท างาน (Comfort)) 
ด้านความรู้ในการท างานเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและทักษะในการท างานกับระบบที่เกี่ยวข้อง  
ในการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม Nilsson และ Schmidt (2005) ได้ท าการศึกษาน าร่องถึงตัวแปรที่พยากรณ์ 
การท างานเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมแก่ผู้รับบริการในนักศึกษาสาขาจิตวิทยาการปรึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษาจ านวน 134 คน ผลการวิจัยส่วนหนึ่งพบว่าความสนใจในการเมือง (Political Interest) สามารถ
พยากรณ์การท างานด้านการสร้างความเป็นธรรมได้ นอกจากนั้นยังพบว่า  นักศึกษาสาขาจิตวิทยาการปรึกษา
จ านวนมากไม่ได้ท างานโดยน าประเด็นด้านการสร้างความเป็นธรรมมาใช้ในการช่วยเหลือผู้รับบริการ 
 จากตัวอย่างที่ยกมาจะเห็นได้ว่า งานวิจัยทางจิตวิทยาการปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเป็นธรรม
ทางสังคมสามารถท าได้ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาความเป็นไม่เป็นธรรม 
การบ าบัดเยียวยาผู้รับบริการที่ประสบปัญหาความเป็นธรรมและการฝึกอบรมนักจิตวิทยานักจิตวิทยาการปรึกษา
เพ่ือให้สามารถท างานกับผู้รับบริการในประเด็นการสร้างความเป็นธรรมได้ นอกจากนั้น  ในเชิงวิธีวิทยาการวิจัย 
สามารถท าได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจั ยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสานวิธีหรือ 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น 
 
ประเด็นวิพากษ์จิตวิทยาการปรึกษากับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
 แม้ว่าสมาคมนักจิตวิทยาอเมริกันและสมาคมนักจิตวิทยาการปรึกษาอเมริกัน (American Counseling 
Association: ACA) จะให้การสนับสนุนบทบาทของนักจิตวิทยาเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมก็ตาม แต่ทว่า
ยังมีประเด็นวิพากษ์การท างานของนักจิตวิทยาการปรึกษาเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมดังต่อไปนี้ 
 1. การท างานเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมนั้นเป็นงานที่เหมาะสมกับนักสังคมสงเคราะห์มากกว่า
นักจิตวิทยาการปรึกษา (Ratts & Pedersen, 2014) เพราะนักสังคมสงเคราะห์นั้นถูกฝึกอบรมมาในการช่วยเหลือ
ในระดับของชุมชนหรือสังคม (วันทนีย์ วาสิกะสิน, สุรางค์รัตน์ วศินนรมณ์ และกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2553) 
ดังนั้นจะมีความจ าเป็นหรือไม่ที่นักจิตวิทยาการปรึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานในส่วนของนักสังคมสงเคราะห์ แม้ว่า
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ในปัจจุบันจะมีนักจิตวิทยาส่วนหนึ่งที่ท างานกับชุมชนก็ตาม แต่การฝึกอบรมของนักจิตวิทยาการปรึกษาใน
หลักสูตรทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปนั้น จะเน้นการท างานกับผู้รับบริการแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มในจ านวน
ผู้รับบริการที่ไม่มากนัก เช่น การปรึกษาทางจิตวิทยาแบบกลุ่มหรือการปรึกษาครอบครัว เป็นต้น 
 2. ยังขาดทฤษฎีหรือแนวทางรองรับการท างานของนักจิตวิทยาการปรึกษาเพ่ือสร้างความเป็นธรรม  
ทางสังคมอย่างชัดเจน เนื่องจากทฤษฎีการปรึกษาที่ถูกพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางการท างานส าหรับนักจิตวิทยาการ
ปรึกษาส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้นยังคงวิเคราะห์ปัญหาด้านจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์มาจากคุณลักษณะภายใน
ตัวบุคคลเช่น การเลี้ยงดู ประสบการณ์ในอดีต การรับรู้ส่วนบุคคล ความเชื่อและการตีความของบุคคล (Corey, 
2012; Sharf, 2012) ยังขาดแนวทางที่เป็นรูปธรรมหรือขั้นตอนชัดเจนว่านักจิตวิทยาการปรึกษาจะท างานกับ
ระบบสังคมวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ได้อย่างไร ซึ่งจะจะได้แนวทางการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนั้น 
ต้องอาศัยงานวิจัยที่มาสนับสนุนจ านวนมากเพ่ือยืนยันถึงประสิทธิภาพของขั้นตอนเหล่านั้น จึงกลายเป็นจุดอ่อน
ของการท างานด้านการปรึกษาเพ่ือสร้างความเป็นธรรมเพราะยังเป็นแนวคิดที่ใหม่และยังอยู่ในช่วงของการบุกเบิก
ในประเทศแถบตะวันตก  
 3. การท างานในส่วนของการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมนั้นจะน ามาคิดค่าตอบแทนในการให้บริการ
อย่างไรในกรณีที่นักจิตวิทยาท างานในคลินิกส่วนตัว (Private Practice) เพราะโดยปกติแล้วนักจิตวิทยาจะคิด
ค่าใช้จ่ายในการบ าบัดทางจิตวิทยาต่อครั้งไม่ว่าจะเป็นการบ าบัดในรูปแบบของรายบุคคล กลุ่มหรือครอบครัว 
แต่หากนักจิตวิทยาต้องเสียเวลาในการท างานส่วนหนึ่งของตนไปกับการออกชุมชนเพ่ือสร้างความร่วมมือในการลด
การตีตราผู้รับบริการทางจิตเวชที่ตนดูแลอยู่ในชุมชน หรือร่วมรณรงค์กับสื่อมวลชนเพ่ือให้สิทธิหรือขยายโอกาส
ให้กับผู้พิการในการรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลหรืออุปกรณ์ในการเคลื่อนไหว เวลาที่เสียไปในส่วนนี้จะน ามา
คิดค่าใช้จ่ายอย่างไรในการดูแลผู้รับบริการต่อคน กลุ่มหรือครอบครัวที่ตนดูแลอยู่ (Speight & Vera, 2008) 
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในบริบทของนักจิตวิทยาที่ท างานด้านการปรึกษาหรือบ าบัดในประเทศไทยนั้นพบว่า
ส่วนใหญ่ท างานในระบบราชการมากกว่าในระบบเอกชน ดังนั้นการท างานด้านการสร้างความเป็นทางสังคมนั้น  
จึงสามารถบูรณาการเข้ากับภาระงานประจ าได้อย่างดีเนื่องจากการรับค่าตอบแทนในระบบราชการเป็นแบบ 
รายเดือน 
 4. โรงเรียนที่ให้การฝึกอบรมนักจิตวิทยาการปรึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกาหลายแห่ง  
ยังไม่ได้บรรจุรายวิชาจิตวิทยาการปรึกษาเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมเป็นรายวิชาหลักแต่อาจบรรจุเป็นเพียง
รายวิชาเลือกเนื่องจากมองว่าการท างานเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมนั้นยังไม่ใช่หัวใจหลักที่นักจิตวิทยา  
การปรึกษาจ าเป็นต้องทราบ แต่ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจยังสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือกหากต้องการพัฒนา
วิทยานิพนธ์เพ่ือเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านนี้ต่อไปในอนาคตได้ 
 แม้ว่าจะยังมีข้อโต้แย้งหรือวิพากษ์การท างานของนักจิตวิทยาการปรึกษาเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม
อยู่บ้าง แต่ก็ยังมีงานวิจัยที่สนับสนุนแนวทางการท างานของนักจิตวิทยาการปรึกษาตามแนวทางนี้เพ่ิมมากขึ้น  
เรื่อย ๆ มีการรวมกลุ่มและประชุมวิชาการ รวมทั้งจัดตั้งวารสารของตนเองซึ่งในอนาคตก็น่าจะสามารถพัฒนา
แนวคิดทฤษฎีการท างานที่ชัดเจนมากขึ้นเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ในแวดวงด้านจิตวิทยาการปรึกษาได้ต่อไป 
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สรุป 
 งานนักจิตวิทยาการปรึกษาเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมจัดได้ว่าเป็นคลื่นที่ 5 ของการพัฒนากระบวน
ทัศน์ด้านจิตวิทยาการปรึกษา มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ วารสาร สมาคมของตนเองเพ่ือแสดงความเข้มแข็งทางวิชาการ
ของนักจิตวิทยาการปรึกษาในกลุ่มนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ การเกิดขึ้นของงานจิตวิทยาการปรึกษาเพ่ือสร้างความเป็น
ธรรมทางสังคมนั้น เนื่องจากการวิพากษ์การท างานของนักจิตวิทยาการปรึกษาร่วมสมัยว่าจ ากัดอยู่ เพียง  
การช่วยเหลือผู้รับบริการในมิติภายในตัวบุคคลหรือครอบครัวเท่านั้น แต่ยังละเลยประเด็นทางสังคมชุมชนหรือ
ประเด็นเชิงระบบ (Social System) ที่กดทับบุคคลให้ตกอยู่ในภาวะของความเป็นชายขอบซึ่งส่งผลให้บุคคลเกิด
ปัญหาทางจิตใจ อารมณ์หรือพฤติกรรมตามมา และสนับสนุนให้นักจิตวิทยามีการท างานเพ่ือน าไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากขึ้นกว่ากระบวนทัศน์ด้านจิตวิทยาการปรึกษาในยุคท่ีผ่านมา บทความวิชาการฉบับ
นี้ได้น าเสนอแนวคิดทฤษฎีด้านจิตวิทยาการปรึกษาและจิตบ าบัดที่สามารถน ามาใช้ในการท างานเพ่ือสร้างความ
เป็นธรรมทางสังคม ได้แก่ ทฤษฎีการบ าบัดแบบสตรีนิยมและทฤษฎีการบ าบัดแบบใช้เรื่องเล่า น าเสนอ
กระบวนการท างานของนักจิตวิทยาการปรึกษาเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมในระดับบุคคล กลุ่มบุคคลและ
เชิงระบบ รวมทั้งน าเสนอตัวอย่างการวิจัยด้านการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมทั้งในรูปแบบเพ่ือสร้างความ
ตระหนัก เพ่ือบ าบัดรักษาเยียวยาหรือใช้ในการเรียนการสอน ฝึกอบรมนักจิตวิทยาการปรึกษา ในส่วนท้ายได้
น าเสนอการวิพากษ์ถึงการขยายขอบเขตการท างานของนักจิตวิทยาการปรึกษาต่อการสร้างความเป็นธรรมทาง
สังคมว่าถูกตีโต้อย่างไรโดยเฉพาะในกลุ่มนักจิตวิทยาการปรึกษา เนื้อหาเชิงทฤษฎีและการวิจัยที่ผู้เขียนน าเสนอใน
บทความวิชาการฉบับนี้แม้ว่าจะมาจากประเทศตะวันตกทั้งหมดแต่ก็อาจจะสามารถเป็นแนวทางในการเริ่ม
น ามาใช้ในบริบทของประเทศไทยได้ เพราะจากทิศทางงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในปัจจุบันนี้
ค่อนข้างให้ความส าคัญกับประเด็นการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ซึ่งจัดได้ว่าเป็นปัญหา
ส าคัญทั้งในระดับสากลรวมทั้งในประเทศไทย นอกจากนั้นก็พบได้ว่าประเทศไทยก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวไปบ้างแล้ว
จากกลุ่มบุคคลที่สูญเสียสิทธิทางสังคม เช่น กลุ่มฟ้าสีรุ้ง มูลนิธิซิสเตอร์ที่ท างานเพ่ือการช่วยเหลือด้านสิทธิของผู้มี
ความหลากหลายทางเพศ สมาคมเพ่ือผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ที่มีพันธกิจหนึ่งในการส่งเสริมโอกาสทาง
สังคมให้กับผู้ป่วยทางจิตเวช เป็นต้น ซึ่งนักจิตวิทยาการปรึกษาหรือนักจิตบ าบัดชาวไทยสามารถประยุกต์องค์
ความรู้จากบทความวิชาการฉบับนี้เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในการท างานด้านสังคมกับมูลนิธิดังกล่าวข้างต้นได้ในการ
ปฏิบัติเพ่ือช่วยเหลือผู้รับบริการให้ครอบคลุมถึงมิติด้านระบบสังคม และยังเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยในการผลิต
งานวิจัยเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ต่อสังคมหรือแก้ปัญหาสังคมได้มากขึ้นเพ่ือช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมไทย
ได้ในอนาคตต่อไป 
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