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บทที่ 1
อาชีพนักสังคมสงเคราะห
ความหมายของการสังคมสงเคราะห
จากการศึ ก ษาความหมายของการสั ง คมสงเคราะห พบว า มี ผู เ ชี่ ย วชาญได ใ ห คํ า นิ ย ามไว
หลากหลายดาน ซึ่งสมปอง มิลินทานนท (2552: 16 – 18) ไดรวบรวมเอาไวดังตอไปนี้
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนางานสังคมสงเคราะหแหงชาติ ใหความหมายไววา การสังคม
สงเคราะห หมายถึงศาสตรและศิลปในการปองกัน แกไข ฟนฟู และพัฒนาบุคคล กลุม และชุมชนทั้งที่
ประสบและไมประสบปญหาความเดือดรอน ใหสามารถชวยเหลือตนเองและสังคมได
เฮอรเบิรต เอช. สตรุป กลาววา งานสังคมสงเคราะห คือศิลปะของการนําเอาทรัพยากรตางๆ
มาใชเพื่อสนองความตองการ โดยการนําเอาวิธีการทางวิทยาศาสตรของการชวยเหลือ เพื่อใหคนชวย
ตนเองได
โซเฟย ที. บิวทริม กลาววา งานสังคมสงเคราะหคือวิชาชีพแหงการใหความชวยเหลือ โดยมี
จุดมุงหมายอยูที่การสงเสริมสวัสดิภาพของมนุษย ผานการปองกันและขจัดปญหาความเดือดรอนตางๆ
ใหหมดสิ้นไป รวมทั้งเกี่ยวของกับปญหาในดานชีวิตความเปนอยูของมนุษยอยางกวางขวาง
โรเบิรต ซี ครูซ ใหความหมายงานสังคมสงเคราะหวา เปนงานที่พยายามใหความชวยเหลือ
ผูอื่นซึ่งไมสามารถชวยเหลือตนเองในการดํารงชีวิตได และเปนงานที่พยายามจะทําใหมนุษยมีอิสระใน
ตนเองใหไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได นั่นคือ สามารถชวยเหลือตนเองไดโดยไมตองพึ่งพาผูอื่น
นัน ทนีย ไชยสุ ต กล า ววา การสัง คมสงเคราะห หมายถึ ง การจัด ใหมี ม าตรการตา งๆ เพื่ อ
ปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนรายบุคคล เปนกลุมหรือทั้งชุมชน โดยใชหลัก
ทฤษฎีของการสังคมสงเคราะหเปนแนวปฏิบัติ ผูที่ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหหรือที่เรียกวา นักสังคม
สงเคราะห จะตองปฏิบัติงานนี้โดยใชหลักวิชาชีพ หรือนัยหนึ่งคือใชหลักการ วิธีการและกระบวนการ
ของการสังคมสงเคราะห ไมใชเพียงแคหยิบยื่นสิ่งที่ผูมีปญหาตองการก็เปนอันวาไดใหบริการสังคม
สงเคราะหแลว
ศรีทับทิม พานิชพันธุ กลาววา สังคมสงเคราะหเปนวิธีการที่ใชเปนเครื่องมือในการจัดบริการ
สังคมประเภทตางๆ โดยตรงใหแกบุคคล กลุม และชุมชนซึ่งประสบปญหาความเดือดรอนและอื่นๆ จน
ไมสามารถชวยตนเองไดในระยะแรก จําเปนตองอาศัยการชวยเหลือจากนักสังคมสงเคราะห ซึ่งมี
ความรู ทัศคติและประสบการณ หรือทักษะในงานสังคมสงเคราะหเปนอยางดี โดยที่นักสังคมสงเคราะห
จะใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ใชความสามารถหรือศักยภาพของเขาเองชวยใหเขาสามารถปฏิบัติหนาที่
ทางสังคมไดอยางถูกตองเหมาะสม สามารถปรับตัวเองใหเขากับสมาชิกครอบครัว กลุม และชุมชน
ตลอดจนสังคมไดดวยดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย และเสถียรภาพที่ดี
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ทัศนีย ลักขณาภิชนชัช กลาววา การสังคมสงเคราะห เปนการนําความรูความเขาใจในศาสตร
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับมนุษยและสังคม เชน พฤติกรรมศาสตร และสังคมศาสตรมาประยุกตใชในการทํา
ความเข า ใจกระจ า งชั ด ในป ญ หาความเดื อ ดร อ นของมนุ ษ ย แ ละสั ง คมด ว ยระเบี ย บวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร ผสมผสานกับทัศนคติ หลักการและวัตถุประสงคของการใหความชวยเหลือ เพื่อใหมนุษย
ทั้งที่เปนบุคคล กลุม ชุมชน และสังคม สามารถชวยเหลือและพึ่งตนเองได มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
และมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น
จากความหมายดังกลาวขางตนจะเห็นวา สังคมสงเคราะหวิชาชีพนั้นอาศัยทั้งศาสตรและศิลป
ในการปฏิบัติงานและเปนการทํางานอยางครอบคลุมทั้งการชวยเหลือ ปองกันและฟนฟู โดยใชวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรผสมผสานกับทฤษฎี หลักการ และกระบวนการทางสังคมสงเคราะห เพื่อใหบุคคล
กลุมบุคคล และชุมชนในสังคมสามารถชวยเหลือตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ประภาศ อวยชัย (2550: ออนไลน) ไดเปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะของการสังคม
สงเคราะหและการกุศลเอาไวดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 เปรียบเทียบลักษณะของการสังคมสงเคราะหและการกุศล
การสังคมสงเคราะห
การกุศล
1. เป น การช ว ยเหลื อ ในระยะยาวจนกว า 1. เปนการชวยเหลือเฉพาะหนา โดยไมสนใจวา
ผูรับบริการนั้นจะสามารถชวยเหลือตนเอง
ผูรับจะสามารถชวยตนเองไดหรือไม
ไดในที่สุด
2. ก า ร ช ว ย เ ห ลื อ คํ า นึ ง ถึ ง ศั ก ดิ์ ศ รี ข อ ง 2. เปนการทําบุญทํากุศล มีผูใหผูรับ
ผูรับบริการและถือวาเปนสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐานที่ผูรับจะตองไดรับการชวยเหลือเมื่อ
มีปญหา
3. การดําเนินงานทําเปนกระบวนการอาศัยทั้ง 3. การดําเนินงานไมเปนกระบวนการ ไมตอง
ศาสตรและศิลป
อาศัยทั้งศาสตรและศิลป
4. อาศัยนักวิชาการสังคมสงเคราะหหรือคนที่ 4. คนทั่วไปสามารถทําไดโดยไมตองอาศัยนัก
ได รั บ การอบรม และมี ป ระสบการณ ก าร
วิชาชีพสังคมสงเคราะห
ทํางานดานนี้
ที่มา: ประภาศ อวยชัย (2550: ออนไลน)
ปรัชญาของการสังคมสงเคราะห
รากฐานของการสังคมสงเคราะหมาจากแนวคิดมนุษยธรรมและการกุศล โดยไดรับอิทธิพลจาก
หลักคําสอนของศาสนาตางๆ อาทิ คริสตศาสนาในอังกฤษ อเมริกา ซึ่งเปนตนกําเนิดของวิชาชีพนี้
ระยะแรกยังไมมีความชัดเจนเปนแตเพียงแนวคิดในการชวยเหลือผูยากไร แตตอมาเมื่อวิทยาการใหมๆ
2

ไดเจริญขึ้น เกิดการศึกษาทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา และวิวัฒนาการเปนสังคมศาสตรประยุกต ใน
ตอนตนคริสตศตวรรษที่ 20 ทั้งในยุโรปและอเมริกาเริ่มมีนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ มีการตั้งโรงเรียน
สอนการสังคมสงเคราะห
ปรัชญาพื้นฐานของการสังคมสงเคราะหนั้นมาจากการกุศล จึงมีการมองธรรมชาติของมนุษยใน
ดานดี และเนนการใหความสําคัญกับศักยภาพ สิทธิ และศักดิ์ศรีของมนุษยที่เทาเทียมกัน การทํางาน
สังคมสงเคราะหมีลักษณะไมใชทําใหแตเปนการทําดวยกัน (work with not work for) เปนการชวยเหลือ
อยางเทาเทียม เปนการชวยเขาเพื่อใหเขาชวยตนเองได (help them to help themselves) (รับขวัญ
เครือสิงห. 2544: 16 อางอิงจาก ศรีทับทิม พานิชพันธ. 2534: 1-3) ซึ่งลักษณะดังกลาวสะทอนใหเห็น
ถึงความเชื่อมั่นในความเปนมนุษย
ดังนั้น กลาวโดยสรุป (รับขวัญ เครือสิงห. 2544: 16) ปรัชญาพื้นฐานของการสังคมสงเคราะห
เปนการผสมผสานระหวางคานิยมเชิงคุณธรรมอยางนอย 2 แนวทาง คือ
1. คานิยมเรื่องความรับผิดชอบถือเปนหนาที่ (ตามคําสอนทางศาสนา) ที่จะชวยเหลือผูตก
ทุกขไดยาก
2. ทัศนะในเรื่องธรรมชาติของมนุษยที่มีศักยภาพ มีสิทธิ และมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน
ความเปนมาของการสังคมสงเคราะห
การสังคมสงเคราะหในตางประเทศ
Morales และ Sheafor (1986) ไดกลาวถึงประวัติความเปนมาของงานสังคมสงเคราะหวา เมื่อ
ค.ศ. 1620 ไดเกิดโรคไขทรพิษระบาดที่รัฐแมสซาชูเซท โดยผูวาราชการรัฐในสมัยนั้นไดบันทึกไววา
“ในขณะนั้นมีคนไมปวยประมาณ 6 – 7 คนเทานั้น ไดสละเวลาชวยดูแลผูปวยทุกเรื่อง ทั้งการจัดหา
อาหาร เช็ดตัว ซักผา ฯลฯ ซึ่งเปนการปฏิบัติอยางเต็มใจ แสดงถึงความมีจิตใจอันเต็มไปดวยความรัก
และหวงใยในเพื่อนมนุษยอยางแทจริง”
“งานเพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษย” ไดเปนที่ตองการและมีความจําเปนมากขึ้นจนไดมีการกอตั้ง
องค ก ารต า งๆ หลายประเภท อาทิ งานสงเคราะหผู ลี้ภั ย และสงเคราะห สตรี องค ก ารอาสาสมั ค ร
ทั้งหลายเหลานี้ มีกิจกรรมเพื่อชวยผูที่ตองการความชวยเหลือ เชน คนปวย และผูมีปญหาดานตางๆ
และในที่สุดก็กลายเปนอาชีพ และนับไดวาเปนการเริ่มตนการจางหรือใหคาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานใน
ตํ า แหน ง นั ก สั ง คมสงเคราะห ใ นสหรั ฐ อเมริ ก า อย า งไรก็ ต ามงานนี้ ไ ด ห มดความจํ า เป น ไปตาม
สภาพการณในประเทศ ตอมาประมาณ ค.ศ.1877 ไดมีการตั้งองคการกุศลสงเคราะหโดยเลียนแบบจาก
ประเทศอังกฤษ
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การดําเนินงานเพื่อชวยผูยากไรไดมีวิวัฒนาการการกอตั้งองคการตางๆ ขึ้นอีกมาก รวมทั้ง
วิธีการเยี่ยมเยียนเพื่อใหความชวยเหลือ ซึ่งใน ค.ศ. 1893 ไดมีการเสนอใหไดมีการฝกอบรมผูที่จะ
ปฏิบัติงาน
ใน ค.ศ. 1898 สถาบันการศึกษาเพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยในนิวยอรค (New York School of
Philanthropy) ไดเปดหลักสูตรฝกอบรมเปนเวลา 6 สัปดาหในชวงฤดูรอน ตอมาระยะการอบรมได
ขยายเปน 1 และ 2 ป ในที่สุดตอมาไดมีการจัดตั้งบริการสังคมสงเคราะหทางการแพทยใน ค.ศ. 1905
ในช ว งเวลาดั ง กล า วผู ป ฏิ บั ติ ง านทั้ ง หลายตระหนั ก ได แ ล ว ว า ในการศึ ก ษาเพื่ อ เป น นั ก วิ ช าชี พ นั้ น
จําเปนตองรูใหมากกวาการมีความตั้งใจชวยเหลือเพื่อนมนุษย โดยจะตองเขาใจถึงความเกี่ยวพันใน
สภาพแวดลอมสังคม ซึ่งสงผลกระทบตอ “คน” ในสังคมและยังตองขยายไปถึงการมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผูรวมงานดวย ใน ค.ศ. 1912 โรงเรียนสังคมสงเคราะหในบอสตัน (Boston School of Social Work) ได
เปดหลักสูตรเนนทางดานสังคมสงเคราะหทางการแพทย และไดมีวิวัฒนาการของงานและผูเกี่ยวของ
โดยลําดับดังนี้
ค.ศ. 1917 – บริการใหคําปรึกษาแนะนําเรื่องอาชีพ
ค.ศ. 1918 – สมาคมนักสังคมสงเคราะหในโรงพยาบาล
ค.ศ. 1919 – สมาคมครูเยี่ยมบานในอเมริกา
– สมาคมฝกอบรมนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ
ค.ศ. 1926 – สมาคมนักสังคมสงเคราะหทางจิตวิทยาการแพทย
ค.ศ. 1936 – สมาคมนักสังคมสงเคราะหในงานกลุมแหงสหรัฐอเมริกา
ค.ศ. 1946 – สมาคมนักสังคมสงเคราะหระดับองคกรและชุมชนในสหรัฐอเมริกา
ค.ศ. 1949 – กลุมศึกษาวิจัยทางสังคมสงเคราะห
จากหลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการงานสังคมสงเคราะหโดยลําดับอยางชัดเจน
กลาวคือเปนงานเริ่มจากการใหความชวยเหลือระดับบุคคลและขยายเปนกลุม ชุมชน ซึ่งในที่สุดก็เปน
ขั้นการวิจัย
อยางไรก็ตามใน ค.ศ. 1917 ไดมีหนังสือเกี่ยวกับการวิเคราะหปญหาในสังคม เขียนโดย Mary
Richmond ซึ่งนับเปนตําราเลมแรกของวงการสังคมสงเคราะห โดยผูเขียนใชเวลาศึกษารวบรวมขอมูล
ตางๆ ถึง 15 ป จึงนับเปนหนังสือที่มีคุณประโยชนตอผูปฏิบัติงานเปนอยางยิ่ง เพราะไดมีการเสนอ
รายละเอียดในการพิจารณาแสวงหาขอมูลจากแหลงตางๆ รวมทั้งการเสนอประเด็นการถามเพื่อเก็บ
ขอมูล เพื่อผูปฏิบัติจะไดสามารถวิเคราะหปญหาได โดย Richmond ไดกลาวไวตอนหนึ่งในหนังสือนี้วา
ผูใหบริการสังคมสงเคราะหนาจะเรียกตัวเองวาเปนผูรับใชสังคมมากกวา
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อนึ่งใน ค.ศ. 1921 Richmond เปนผูที่ไดเสนอวา จําเปนตองมีขอกําหนดเรื่องจรรยาบรรณเพื่อ
สงเสริมการปฏิบัติงาน มิฉะนั้นจะไมไดรับการยอมรับยกยองในฐานะนักวิชาชีพเทาที่ควร ดังนั้นจึงไดมี
การรางจรรยาบรรณสังคมสงเคราะห โดยไดมีการนํามาพิจารณาในที่ประชุมระดับชาติดานสวัสดิการ
สังคมใน ค.ศ. 1923 และไดประกาศใชใน ค.ศ. 1962 เปนตนมา
การสังคมสงเคราะหในประเทศไทย
ศุภลักษณ สุวรรณเครือ (2532: 13 – 14) ไดรวบรวมขอมูลและพบวาการศึกษาวิชาชีพสังคม
สงเคราะหในประเทศไทย ไดเริ่มทําการอบรมหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตร ในสมัยรัฐบาลจอมพล
ป. พิบูลสงคราม ตอมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และไดตั้งคณะสังคมสงเคราะห เมื่อวันที่ 25 มกราคม
พ.ศ. 2497 และมีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้นอีก 1 แหงที่มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเริ่มทําการสอนในป พ.ศ. 2533
การเปดการเรียนการสอนการสังคมสงเคราะหของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยทั้งสองแหง
มีรายละเอียดของหลักสูตรและการจัดการศึกษาดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 หลักสูตรการศึกษาการสังคมสงเคราะหในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
หัวขอ
ชื่อคณะ
ระดับของ
หลักสูตร
สาขา
(ปริญญาตรี)

สาขา
(ปริญญาโท)

สาขา
(ปริญญาเอก)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
ปริญญาตรี (สส.บ.)
ปริญญาโท (สส.ม.)
ปริญญาเอก (สส.ด.)
บริหารงานกระบวนการยุติธรรม
สังคมสงเคราะหทางการแพทย
พัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว
พัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม
ปริญญาตรี (สส.บ.)
ปริญญาโท (สส.ม.)

บริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
บริหารงานยุติธรรม
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
พัฒนาชุมชน
การบริหารสังคม

บูรณาการนโยบายสวัสดิการสังคม
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สังคมสงเคราะหกระบวนการยุติธรรม
สังคมสงเคราะหการแพทย
สังคมสงเคราะหดานครอบครัวและเด็ก
สังคมสงเคราะหสาธารณภัย
สังคมสงเคราะหอุตสาหกรรม

-

เมื่อพิจารณาสรุปภาพรวมของวิชาชีพและการศึกษาสังคมสงเคราะหศาสตรดังกลาวแลวจะเห็น
ว า งานสั ง คมสงเคราะห ไ ด มี วิ วั ฒ นาการตามสภาพป ญ หาและความจํ า เป น ในสั ง คม เริ่ ม จากการ
ปฏิบัติงานแบบอาสาสมัครโดยผูมีความเมตตาคิดชวยเหลือผูอื่น จนกลายเปนอาชีพซึ่งตองมีการศึกษา
อบรม และองคความรูหรือศาสตรที่ผูศึกษาตองเรียน ก็ไดมีการปรับขยายเพิ่มขึ้นเปนลําดับตามลักษณะ
งานในความรับผิดชอบและตามสภาพปญหาในสังคม ซึ่งผูมีหนาที่ใหบริการจะตองมีความรูความเขาใจ
ที่จะดําเนินการ เพื่อใหการชวยเหลือแกไขหรือปองกันปญหานั้นๆ ได อยางไรก็ตามความรูและทักษะ
ของผูใหบริการนั้น นอกจากจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพปญหาสังคม ซึ่งสงผลมาถึงคนใน
สังคมแลว ยังจะตองมีความเขาใจในการที่จะปฏิบัติงานทั้งระดับจุลภาคหรือมหภาค อยางนอยที่สุด
จะตองมีความชํานาญในการใหบริการตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห
การสังคมสงเคราะหในปจจุบันทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
งานสังคมสงเคราะหใ นสังคมไทย ไดเจริญกาวหนา ไปอยางรวดเร็วควบคูไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาทางดานวัตถุยิ่งเจริญขึ้นมากเทาไร ปญหาทางสังคมก็ยิ่งมี
มากตามขึ้นมาเทานั้น อาทิ ปญหาเด็กถูกทอดทิ้ง ปญหายุวอาชญากรและอาชญากรรม ปญหายาเสพ
ติ ด ป ญ หาความยากจน ป ญ หาคนว า งงาน ป ญ หาโสเภณี ป ญ หาผู สู ง อายุ เป น ต น งานสั ง คม
สงเคราะหเปนงานบริการ เปนกิจกรรมที่จัดใหกับบุคคลตั้งแตเกิดจนตาย เปนงานที่ใหบริการแก
บุ ค คลทั้ ง ที่ มี แ ละไม มี ป ญ หา ให เ ขาสามารถดํ า เนิ น ชี วิ ต อยู ใ นสั ง คมด ว ยความเป น ปกติ สุ ข และมี
ความสามารถในการพัฒนาสังคมสวนรวมดวย (ประภาศน อวยชัย. 2550: ออนไลน)
รัฐบาลไทยไดมองเห็นความสําคัญเรื่องนี้จึงไดกําหนดเปนแนวนโยบายแหงรัฐเกี่ยวกับสังคมไว
ในหมวด 5 มาตรา 17 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 วา "รัฐพึงสงเสริมและ
สนับสนุนการสังคมสงเคราะหของรัฐและเอกชน เพื่อความมีสวัสดิภาพและความผาสุกของประชาชน"
หนวยงานที่ใหบริการทางสังคมสงเคราะหอาจแบงเปน 2 ระดับคือ ระดับรัฐบาล และระดับเอกชน
ระดับรัฐบาล
อาจกลาวไดวา หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความผาสุกของประชาชนไทย ประกอบดวย 4
กระทรวงหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง
สาธารณสุ ข แต ห น ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงในการดํ า เนิ น งานส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การสั ง คม
สงเคราะหเพื่อสวัสดิภาพและความผาสุกของประชาชนก็คือ กรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย
ซึ่งกรมประชาสงเคราะหมีวัตถุประสงคหลักคือ
1. เพื่อใหการสงเคราะหแกประชาชนที่เดือดรอน ชวยตนเองไมไดทุกประเภทในราชอาณาจักร
ไทย
2. เพื่อดําเนินการปองกันมิใหประชาชนตองกลายเปนผูเดือดรอนชวยตนเองไมได
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3. เพื่อดําเนินงานใหเกิดความมั่นคงทางครอบครัวและสังคม
4. เพื่อชวยผูมีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมใหมีโอกาสปรับสภาพหรือพัฒนาตนใหอยูดีกินดี
5. เพื่ อ ควบคุ ม อุ ด หนุ น และส ง เสริ ม องค ก ารสั ง คมสงเคราะห เ อกชน ตลอดจนเร ง เร า ให
ประชาชนไดสงเคราะหซึ่งกันและกันอยางเต็มความสามารถ
6. เพื่อศึกษา วิจัย และเผยแพรเกี่ยวกับสภาพและปญหาสังคม
งานที่กรมประชาสงเคราะหปฏิบัติเรียกวา "การประชาสงเคราะห" ขณะนี้มีประชาสงเคราะห
จังหวัดประจําอยูในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศไทยและมีประชาสงเคราะหประจําอําเภอถึง 23 อําเภอ
อนึ่ง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2527 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม และพัฒนางาน
สังคมสงเคราะหแหงชาติ มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน-กรรมการ และมีกรรมการ
ประกอบด ว ยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากหน ว ยงานทางสั ง คมสงเคราะห ทั้ ง ภาครั ฐ บาลและภาคเอกชน
คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่กําหนดนโยบายในการดําเนินงานสังคมสงเคราะห และเปนแกนกลางใน
การประสานงานระหวางภาครัฐบาลและภาคเอกชนในเรื่องการสังคมสงเคราะห การแกไขปญหา
สังคมและการพัฒนาสังคม เพื่อชวยใหงานสังคมสงเคราะหพัฒนาไปดวยดี นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียัง
ไดมีมติเห็นชอบกําหนดใหวันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเปนวันคลายวันประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี เปน "วันสังคมสงเคราะหแหงชาติ" โดยเริ่มตั้งแต พ.ศ. 2528 เปนตนมา
ระดับเอกชน
ขณะนี้ประเทศไทยมีสมาคม และมูลนิธิตางๆ ที่ทํางานดานสังคมสงเคราะหประมาณ 10,000
แหง หนวยงานเหลานี้ลวนแตมีวัตถุประสงคในการใหการสงเคราะหและพัฒนาประชาชน หนวยงาน
เอกชนที่มีชื่อเสียงมากที่ สุดคื อ สภาสังคมสงเคราะหแ หง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งมี
นโยบายในการดําเนินงานสังคมสงเคราะห 7 ดาน ไดแก การรวมมือและประสานงาน การสงเสริม
สนับสนุน การศึกษาวิจัยและวางแผน การสงเคราะหผูประสบปญหาความทุกขยากเดือดรอน การ
แกไขปญหาสังคม การพัฒนาสังคม การบริหารงาน และการประชาสัมพันธ
ลักษณะงานสังคมสงเคราะหโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึ ง ตํ า แหน ง ต า ง ๆ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านสั ง คมสงเคราะห ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
เกี่ ย วกั บ การสงเคราะหผูมี ปญ หาทางสัง คม เชน เด็ ก และบุค คลวั ย รุ น คนชรา คนขอทาน โสเภณี
ผูตองขัง ผูปวย คนพิการและทุพพลภาพ และประชาชนทั่วไปที่ไมสามารถจะแกปญหาของตนเองและ
ครอบครั ว หรื อ ผู ต กทุ ก ข ไ ด ย าก ในกรณี ต า ง ๆ อั น จะมี ผ ลกระทบกระเทื อ นต อ สั ง คมโดยส ว นรวม
พิจารณาปญหาและใหการสงเคราะหชวยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ (คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา. 2548: 71)
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นักสังคมสงเคราะหอาจวางแผนการทํางาน การประชุม การใหคําปรึกษาแนะนําแกผูมาใช
บริการในสํานักงาน และออกเยี่ยมบานผูมารับบริการตามกําหนดการ เชน กลุมฟนฟูสภาพครอบครัว
กลุมแม นอกสมรสเพื่อไปชวยคอยแนะนําบุคคลในครอบครัวทุกคน ชวยแนะนําใหไดงานทําหาอาหาร
หรือนมใหเด็กเล็กจัดภาวะแวดลอมใหเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ เปนตน อาจตองปฏิบัติงานอยูใน
ตางจังหวัด หรือพื้นที่ทุรกันดาร สําหรับนักสังคมสงเคราะหอาจมีความเสี่ยงอยูบางเมื่อปฏิบัติงานกับ
กลุมที่มีปญหาทางสังคมอยาง รุนแรง เชน ในกรมราชทัณฑ หรือชุมชนในพื้นที่มียาเสพติด (แนะแนว
อาชีพ: ออนไลน)
ประเภทของการสังคมสงเคราะห
สิริพรรณ ศรีมีชัย (2552: 22 – 25) ไดจําแนกประเภทของการสังคมสงเคราะหดังตอไปนี้
1. สังคมสงเคราะหเฉพาะราย การปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะหสวนใหญจะทํางานกับ
มนุษยหรือผูประสบปญหาเปนรายบุคคล (individual) “ปญหา” หรือสิ่งที่เปนอุปสรรคจึงเสมือนเปน
ประตูบานแรกที่นักสังคมสงเคราะหไดมีโอกาสสรางสัมพันธภาพหรือเริ่มตนทําความรูจักดวย คานิยม
โดยพื้นฐานที่นักสังคมสงเคราะหจะยึดถือเปนสําคัญคือ บุคคลแตละคนมีความเปนเฉพาะบุคคลซึ่งทํา
ใหแตละคนมีความแตกตางกัน ทั้งในเรื่องเพศ ระดับอายุ ประสบการณทางสังคมและชีวิต ซึ่งมีผลใหวุฒิ
ภาวะทางความคิด ความรู การรับรู ทัศนคติ ภูมิปญญา และวุฒิภาวะทางอารมณ ดังนั้น การรูจักคัด
กรอง เลือกสรร และควบคุมอารมณจะเปนไปตามพัฒนาการของวัยตามอายุที่แตกตางกัน พฤติกรรม
ของมนุษยจึงแสดงออกอยางมีเอกลักษณ ศาสตรทางสังคมสงเคราะหนิยามวิธีการทํางานใหแกบุคคล
เปนรายๆ นี้วา “การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหเฉพาะราย” (social case work)
2. สังคมสงเคราะหแบบกลุมชน เนื่องจากกลุมเปนระบบหนึ่งในสังคมที่มีสวนสําคัญในการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหอยางยิ่ง กลุมอาจเปนการรวมกันของผูที่ประสบปญหาเดียวกันเพื่อใหเกิด
การเรียนรู แลกเปลี่ยน พัฒนาวิธีคิดในเชิงสรางสรรค เชิงบวกและใหกําลังใจกัน นักสังคมสงเคราะหจึง
ตองใชความสามารถและทักษะเชิงวิชาชีพในการสรางพลังกลุมผานกระบวนการทํางานกลุมและพลวัต
กลุมดวยการประสานและสรางความสัมพันธในเชิงระนาบระหวางสมาชิกกลุม ซึ่งตางอยูในภาวะที่มี
ศักยภาพและประสบการณในการแกไขปญหาที่แตกตางกัน ไดเกิดการเรียนรูจากประสบการณของ
สมาชิกคนอื่นในกลุมที่มีปญหาคลายกัน แตตางวิธีคิด ตางรูปแบบ ตางในทรัพยากรหรือการสนับสนุน
ทางสังคม เพื่อนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณปญหาของตนเองได นอกจากนั้น การ
ปฏิ บั ติ ง านสั ง คมสงเคราะห ก ลุ ม ชนอาจเป น ในลั ก ษณะการทํ า งานร ว มกั น ของสหวิ ช าชี พ ต า งๆ ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ สถานการณป ญ หา เพื่ อ สรา งการเรี ย นรู ถ า ยทอดความรู เ สริ ม สร า งความเขา ใจ และ
เสนอแนะในสิ่งที่ควรปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพของสมาชิกกลุ มได ดังนั้ นเมื่อใดที่สังคมเกิ ดความ
ขัดแยงทางความคิด กลุมคนที่มีความคิดเห็นรวมกันก็สามารถมารวมมือกันเพื่อกระทําบางสิ่งบางอยาง
ในระดับสังคมได วิธีการทางสังคมสงเคราะหนี้เรียกวา “การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหแบบกลุมชน”
(social group work)
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3. สังคมสงเคราะหชุมชน เมื่อสังคมในแตละกลุมดํารงอยูอยางมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับ
ระบบสังคมที่กวางและซับซอนขึ้นเรียกวาชุมชน ภายในระบบชุมชนนี้มีระบบยอยอยูมากมายหลาย
ระบบดํารงอยูรวมกัน โดยแตละระบบจะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน ดําเนินอยูโดยมีระบบโครงสราง การ
ทําหนาที่ และมีพัฒนาการ ผานการมีปฏิสัมพันธ กระบวนการสื่อสาร ความขัดแยง ความรวมมือและ
การจัดการทรัพยากรที่มีในระบบ เพื่อกอการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมโดยรวม อันทําใหคุณภาพ
ชี วิ ต ของบุ ค คลดี ขึ้ น โดยกว า งขวาง วิ ธี ก ารทางสั ง คมสงเคราะห นี้ เ รี ย กว า “การปฏิ บั ติ ง านสั ง คม
สงเคราะหชุมชน” (community social work)
องคประกอบ/คุณสมบัติของความเปนวิชาชีพและผูประกอบอาชีพสังคมสงเคราะห
งานสังคมสงเคราะหถือวาเปนวิชาชีพเนื่องจากตองอาศัยสิ่งตอไปนี้ (รับขวัญ เครือสิงห. 2544:
18-19)
1. การใช ความรู ในดา นปรัช ญา หลักการ วิธีการ กระบวนการทางสั งคมสงเคราะห และ
ความรูในศาสตรอื่นๆ
2. การมี ทั ก ษะหรื อ ประสบการณ ถ า ยทอดกั น ต อ ๆ ไป อาทิ ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านสั ง คม
สงเคราะห ทักษะการสัมภาษณ การเยี่ยมบาน การสรางสัมพันธภาพที่ดี การประชาสัมพันธ การจด
บันทึก การเขียนรายงานและอื่นๆ
3. การมีจรรยาบรรณทางสังคมสงเคราะห
4. การมี ก ารมอบหมายงานตามหน า ที่ที่ กํ า หนด โดยผู ปฏิ บั ติ ต อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตาม
ความรู ความสามารถของตน
5. การมีทัศนคติตองาน ทํางานอยางตรงไปตรงมา ไมใชเลื่อนลอย หรือทํางานตามอําเภอใจ
นอกจากนั้นแลว นักสังคมสงเคราะหทุกคนควรตองมีองคประกอบของวิชาชีพที่สําคัญ ไดแก
1. มี ค วามรู ใ นการปฏิ บั ติ ง าน รู จั ก นํ า ศาสตร ไ ปใช ใ นกระบวนการดํ า เนิ น งาน และรู จั ก
ประยุกตใชศิลปในรูปของเทคนิคและทักษะเพื่อใหงานนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
2. มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ มีวิสัยทัศนที่กวางไกล ใจกวาง รูจักคิด และวิเคราะหปญหาตาม
ความเปนจริง โดยไมใชความคิดเห็น หรือความรูสึกอารมณของตนเอง มองปญหาหรือใชประสบการณ
เดิมที่มีอยูมาตัดสินผูรับบริการ กลาวคือ ไมมีความลําเอียง หรืออคติตอกระบวนการทํางาน
3. มี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ถู ก ต อ งตามหลั ก การ จรรยาบรรณ และคํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน ข อง
ผูรับบริการและหนวยงานเปนสําคัญ รูจักการเสียสละและอุทิศตนในงานวิชาชีพ
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โดยสรุปแลว งานสังคมสงเคราะหถือเปนงานวิชาชีพ เนื่องจากตองอาศัยทั้งความรู ทัศนคติ
และทักษะเพื่อนํามาประยุกตใชในงานใหงานประสบความสําเร็จรวมทั้งเปนการสรางความกาวหนาทาง
วิชาชีพได ดังนั้น ผูที่จะมาปฏิบัติงานเปนนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพนั้น พฤติกรรมและคุณสมบัติสวน
บุคคลก็มีความสําคัญตอการปฏิบติงานดวย เชน บุคลิกภาพ ความสํานึกรับผิดชอบ ประสบการณใน
ชีวิต การมีความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับวิชาชีพอื่น สิ่งตางๆ เหลานี้ลวนมีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหใหมีประสิทธิภาพทั้งสิ้น ในที่นี้ สามารถระบุคุณสมบัติทั่วไปของผูประกอบ
อาชีพนักสังคมสงเคราะห (แนะแนวอาชีพ: ออนไลน) ไดดังนี้
1. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทคณะสังคมสงเคราะหศาสตร หรือ คณะสังคม
สงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม
2. มีใจรัก ชอบชวยเหลือ เพราะงานสังคมสงเคราะห คือ การบริการ ใหความชวยเหลือเพื่อน
มนุษย
3. เปนคนเปดกวาง มองโลกในแงดี มีทัศนะคติที่ดีตอผูคนและตอปญหา
4. เปนบุคคลที่เปดรับตอประมวลปญหาที่ตองเขาไปแกไข
5. มีลักษณะอบอุน มนุษยสัมพันธดี และเขากับชุมชนไดดี
ผู ที่ จ ะประกอบอาชี พ นี้ ควรเตรี ย มความพร อ มดั ง ต อ ไปนี้ คื อ เมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา จะตองเขาสอบคัดเลือกเขารับการศึกษาที่คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
จรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห
สมาคมนักสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย กําหนดจรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะหไว 5
ประการ ดังตอไปนี้ (รับขวัญ เครือสิงห. 2544: 19)
1. นักสังคมสงเคราะหจ ะต องสํา นึกวาการกระทําเพื่อพัฒนา หรือกอใหเกิดสวัสดิภาพแก
บุคคล ลุมชน และชุมชน เปนความรับผิดชอบของตน
2. นักสังคมสงเคราะหตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย เสียสละ มีคุณธรรมและปราศจาก
อคติทั้งปวง
3. นักสังคมสงเคราะหตองเคารพในศักดิ์ศรี และไมเปดเผยเรื่องราวสวนตัวของผูรับบริการ
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4. นักสังคมสงเคราะหจะตองประพฤติ ปฏิบัติตนในกรอบวัฒนธรรมอันดีงามเพื่อมิใหบังเกิด
ความเสียหายแกวิชาชีพสังคมสงเคราะห
5. นักสังคมสงเคราะหจะตองยึดมั่นในหลักวิชา เพิ่มพูนความรู และทักษะ พรอมทั้งสงเสริม
วิชาชีพสังคมสงเคราะหใหเจริญกาวหนาอยูเสมอ
กระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหโดยทั่วไป
นงลักษณ เทพสวัสดิ์ (2540: 23 – 28) กลาววา ในการใหความชวยเหลือแกผูรับบริการ นัก
สังคมสงเคราะหจําเปนตองดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆ 6 ขั้นตอน ไดแก
1. การศึกษาหาขอมูล (fact finding or social study) กอนการใหความชวยเหลือ นักสังคม
สงเคราะหจําเปนตองมีขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับบุคคล ครอบครัว กลุม และชุมชนที่ตนตองเขาไปให
ความชวยเหลือหรือปฏิบัติงานดวย นักสังคมสงเคราะหควรตองศึกษาหาขอมูลอยางละเอียดรอบคอบ
โดยศึกษาถึงปจจัยภายนอกและปจจัยภายในตางๆ ของผูรับริการกอนการวินิจฉัยและวางแผน แลวจึงจะ
ลงมือใหความชวยเหลือตอไป การศึกษาหาขอมูลจึงรวมถึงการสัมภาษณ การเยี่ยมบาน ดูสภาวะ
แวดลอมของผูรับบริการดวย
2. การวินิจฉัยหรือประเมินปญหา (assessment) เมื่อนักสังคมสงเคราะหไดขอมูลแลว ควรนํา
ขอมูลนั้นมาวินิจฉัยหรือประเมินดู ซึ่งนักสังคมสงเคราะหควรจะวินิจฉัยปญหาในดานจิตใจและสังคม
(psychosocial assessment) โดยการวินิจฉัยปญหาทางดานจิตใจ หมายถึง การประเมินโดยดูจาก
บุคลิกภาพ ความสามารถในการแกไขปญหา พฤติกรรมหรือการทําหนาที่ทั้งที่ปกติและไมปกติของ
บุคคล ครอบครัว กลุมและชุมชน สําหรับการวินิจฉัยปญหาทางดานสังคมนั้น หมายถึง ประเมินดู
สถานการณหรือสิ่งแวดลอมของผูรับบริการ พิจารณาบทบาทและความสัมพันธของผูรับบริการที่มีตอ
ระบบตางๆ
3. การวางแผนใหความชวยเหลือ (planning for intervention) ถือเปนขั้นที่สําคัญ โดยเมื่อได
ขอมูลจากการสํารวจและวิเคราะหมาอยางถูกตองแลว นักสังคมสงเคราะหจําเปนตองนํามาใชในการ
วางแผน ซึ่งจําเปนตอง
3.1 สํารวจดูทรัพยากรที่มี ทั้งทรัพยากรภายใน (internal resources) หมายถึง แรงจูงใจ
โอกาส และความสามารถของผูรับบริการในการที่จะแกไขปญหา ดูพลังและความพรอมในการรวมมือ
สวนทรัพยากรภายนอก (external resources) หมายถึง วัสดุอุปกรณ ตลอดจนองคการหรือหนวยงาน
ตางๆ ที่จะสนับสนุนการแกไขปญหา
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3.2 สํ า รวจดู บ ทบาทของนั ก สั ง คมสงเคราะห เ อง โดยต อ งตั ด สิ น ใจว า จะต อ งให ค วาม
ชวยเหลือใคร ที่ไหน อยางไร อาจมีบทบาทเปนปากเปนเสียง เปนผูเปลี่ยนแปลงสังคม เปนผูสนับสนุน
เปนผูนํากลุมหรือเปนผูจัดระเบียบชุมชน หรือมีบทบาทอื่นๆ อีก
การวางแผนใหความชวยเหลือนั้นจําเปนตองอาศัยความยินยอมพรอมใจที่จะมีสวนรวมของ
ผูรับบริการ
4. การใหความชวยเหลือ (intervention or treatment) โดยปกติแลวการใหความชวยเหลือมี
เปาหมายหลักอยู 2 ประการ คือ
4.1 ชวยในภาวะรีบดวนหรือในภาวะวิกฤต เปนการใหความชวยเหลือในระยะสั้นในภาวะ
วิกฤต หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นกะทันหัน หรือเหตุการณที่มีผลกระทบกระเทือนจิตใจอยางรุนแรง เชน
การสู ญ เสี ย บุค คลอั นเป นที่รั ก (การตาย) การเกิดอุบัติภัย ตา งๆ นักสังคมสงเคราะหตองให ค วาม
ชวยเหลืออยางรีบดวนและรวดเร็ว ตองประเมินดูวาผูรับบริการมีความสามารถแกไขปญหาเหลานี้
อยางไร และผูรับบริการรูจักใชทรัพยากรตางๆ ที่เขามีอยูแลวในการแกไขปญหา
4.2 ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระยะยาว สําหรับการใหความชวยเหลือในระยะยาวนั้น
จําเปนอยางยิ่งที่ตองคิดวาบุคคล ครอบครัว กลุมและชุมชนนั้นๆ จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือ
พัฒนาขึ้นอยางไร บทบาทของนักสังคมสงเคราะหมิไดเปนผูแกปญหาแตเพียงอยางเดียว แตตองเปน
ผูพัฒนาบุคคล ครอบครัว กลุมและชุมชนดวย
5. การติดตามและประเมินผล (follow up and evaluation) เมื่อนักสังคมสงเคราะหได
ดําเนินการใหความชวยเหลือตามกระบวนการที่ไดกลาวมาแลว ขั้นตอไปคือการติดตามผลเพื่อที่จะดูวา
การใหความชวยเหลือมีผลตอผูรับบริการหรือไมอยางไร มีปญหาอุปสรรคใดๆ เกิดขึ้นกับผูรับบริการอีก
หรือไม ผูรับบริการมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือไม เชน การดําเนินชีวิตในครอบครัว ในการงาน
หากมีอุปสรรคเกิดขึ้น นักสังคมสงเคราะหจะตองรวมมือกับผูรับบริการจัดการแกไขอุปสรรคนั้นเสีย
เพื่อใหผูรับบริการสามารถเผชิญปญหาและอุปสรรคตางๆ ไดดวยตนเอง จนกระทั่งสามารถชวยตนเอง
ไดในที่สุด
6. การสิ้นสุด การให ค วามชว ยเหลือ (termination) เปนสิ่ งที่มีค วามสํ า คั ญ มาก เพราะเป น
ประสบการณรวมกันระหวางนักสังคมสงเคราะหกับผูรับบริการในการที่ตองแยกจากกันและสูญเสีย
สัมพันธภาพของทั้งสองฝาย เปนเรื่องที่นักสังคมสงเคราะหและผูรับบริการตองอาศัยความสามารถใน
การทําจิตใจใหเผชิญกับสภาพการณที่ตองสิ้นสุดสัมพันธภาพระหวางกันและกัน
ปญหาและอุปสรรคตอการประกอบอาชีพนักสังคมสงเคราะห
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหนั้นอาจเกิดขึ้นไดจากทั้งองคการ เชน กฎ
ระเบียบตางๆ ขององคการที่ไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน หรือจากผูบริหารที่ไมใหโอกาสในการ
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ไดรับความกาวหนาทางอาชีพ เชน การไมเลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนตําแหนง รวมทั้งจากตัวนักสังคม
สงเคราะหเองที่ขาดความรู ทักษะและทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ ซึ่งเทพวัลย สุชาติ (2530: 5) ไดกลาวถึง
ปญหาการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห คือ เรื่องความกาวหนาในการทํางาน และผูบังคับบัญชา
ไมคอยเห็นความสําคัญของงานสังคมสงเคราะห โดยที่นักสังคมสงเคราะหไมไดรับการสนับสนุนใหเขา
รวมประชุมทางวิชาการหรือไปศึกษาตอ ตลอดจนผูบังคับบัญชาและผูรวมงานไมเขาใจในบทบาทหนาที่
ของนักสังคมสงเคราะห นอกจากปญหาดังกลาวแลวยังมีปญหาเกี่ยวกับสภาพของหองทํางานที่ทําใหไม
สะดวกตอการปฏิบัติงาน
นอกจากนั้น สาลินี พรหมบุตร (2535: 81 – 82) ยังกลาวถึงปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ป ญ หาจากระบบราชการ ได แ ก ความล า ช า ของระบบราชการ ขาดทรั พ ยากรในการ
ปฏิบัติงาน บริการไมเพียงพอกับผูรับบริการ ขาดแคลนบุคลากร และการแบงงานที่ไมเปนระบบ
2. ปญหาการขาดความรูในการปฏิบัติงาน ไดแก ผูปฏิบัติงานขาดความเขาใจในงาน และนัก
สังคมสงเคราะหไมไดปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนด
3. ปญหาการขาดทักษะในการปฏิบัติงาน ไดแก การขาดทรัพยากร ขาดการประสานงาน
ลักษณะงานไมสามารถคํานวณเปนปริมาณที่ชัดเจนและการประเมินคุณภาพในงานยังขาดความชัดเจน
4. ป ญ หาการขาดทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ได แ ก วิ ช าชี พ สั ง คมสงเคราะห ข าด
ความกาวหนา ผูรับบริการไมเขาใจถึงวิธีการสังคมสงเคราะห และผูบังคับบัญชาไมเห็นความสําคัญ
จากปญหาและอุปสรรคตอการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหที่ไดกลาวมาแลว จึงสามารถสรุปได
วาปญหาและอุปสรรคทั้งหมดมี 3 ประเด็นที่สําคัญ คือ
1. กฎระเบียบของหนวยงาน กฎระเบียบบางดานไมสามารถนํามาปรับใหเหมาะสมกับการ
ทํางานได ขาดงบประมาณในการดําเนินงาน และขาดบุคลากรในการดําเนินการ
2. ผูบังคับบัญชาไมเขาใจและไมใหความสําคัญตอวิชาชีพสังคมสงเคราะห
3. นักสังคมสงเคราะหเปนสวนหนึ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคตอความกาวหนาได เชน การ
ขาดความรู ทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
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บทที่ 2
กรณีศึกษา: อาชีพนักสังคมสงเคราะหที่ทํางานดานการปองกันและบําบัดรักษายาเสพติด
ในการศึกษาเสนทางอาชีพของนักสังคมสงเคราะหในครั้งนี้ ผูศึกษาไดมุงศึกษาเฉพาะนักสังคม
สงเคราะหที่ทํางานดานการปองกันและบําบัดรักษายาเสพติด โดยสามารถจําแนกนักสังคมสงเคราะห
จากกรณีศึกษาออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก
1. นักสังคมสงเคราะหประจําคลินิกยาเสพติด ถือเปนการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดระบบ
สมัครใจและระบบบังคับบําบัด โดยไดศึกษากับคลินิกยาเสพติด 11 ลาดพราว และคลินิกยาเสพติด 12
วงศสวาง
2. นักสั ง คมสงเคราะหประจํา กรมราชทั ณ ฑ ถือเป น การบํ า บั ด รั ก ษาผู ติดยาเสพติ ด ระบบ
ตองโทษ
สถานบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
ผู ติ ด ยาเสพติ ด หรื อ ผู เ กี่ ย วข อ งกั บ ยาเสพติ ด สามารถขอรั บ การบํ า บั ด รั ก ษาได ต าม
สถานพยาบาลตาง ๆ ที่เปนหนวยงานของรัฐบาล และเอกชน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และสวน
ภูมิภาค ในกรณีศึกษาครั้งนี้จะนําเสนอเฉพาะรายชื่อคลินิกยาเสพติดในเขตกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวของ
กับสิ่งที่ศึกษาเทานั้น ซึ่งคลินิกยาเสพติดในศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร มี
ทั้งหมด 15 แหง ดังนี้ (ความรูเรื่องยาเสพติด. 2552: online)
คลินิกยาเสพติด 1 ลุมพินี
คลินิกยาเสพติด 2 สี่พระยา
คลินิกยาเสพติด 3 บางออ
คลินิกยาเสพติด 4 บางซื่อ
คลินิกยาเสพติด 5 ดินแดง
คลินิกยาเสพติด 6 วัดธาตุทอง
คลินิกยาเสพติด 7 สาธุประดิษฐ
คลินิกยาเสพติด 8 ซอยออนนุช
คลินิกยาเสพติด 9 บางขุนเทียน
คลินิกยาเสพติด 10 สโมสรวัฒนธรรม
คลินกิ ยาเสพติด 11 ลาดพราว
คลินิกยาเสพติด 12 วงศสวาง
คลินิกยาเสพติด 13 ภาษีเจริญ
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คลินิกยาเสพติด 14 คลองเตย
คลินิกยาเสพติด 15 วัดไผตัน
คลินิกบําบัดยาเสพติด มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผน/โครงการเกี่ยวกับ
การให บ ริ ก ารด า นการบํ า บั ด การติ ด ยาเสพติ ด เพื่ อ ประโยชน ท างวิ ช าการและเป น แนวทางการ
ปฏิบัติงานของคลินิกยาเสพติดของศูนยบริการสาธารณสุข โดยการตรวจรักษาผูติดยาเสพติดบําบัด
ฟนฟูจิตใจ ใหการปรึกษาแนะนําผูมีปญหาและครอบครัว ติดตามผลหลังการบําบัดรักษาเพื่อใหคนไข
กลั บ สู สั ง คมดํ า เนิ น ชี วิ ต ปกติ ไ ด แ ละพั ฒ นารู ป แบบการบํ า บั ด รั ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลการรั ก ษา
นอกจากนี้ คลินิกยาเสพติ ดยังทํ าหน าที่ใ นดานการปองกันการติดยาเสพติดและโรคเอดส โดยการ
เผยแพรใหความรู ใหสุขศึกษา ใหการปรึกษาแนะนํา เรื่องยาเสพติดและโรคเอดสในโรงเรียน ชุมชน
และในคลินิกยาเสพติด มีบริการแจกเอกสารเผยแพรความรู ถุงยางอนามัย และน้ํายาลางเข็มเพื่อ
ปองกันการแพรเชื้อเอดส (กรุงเทพมหานคร. 2552: online)
ระบบการบําบัดรักษายาเสพติดในประเทศไทย
ระบบการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดในประเทศไทยแบงเปน 3 ระบบ ดังนี้
บําบัดรักษายาเสพติดในประเทศไทย. 2552: online)

(ระบบการ

1. ระบบสมัครใจ (voluntary system) หมายถึง การที่ผูติดยาเสพติดสมัครใจเขารับการ
บําบัดรักษา ในสถานพยาบาลตาง ๆ ซึ่งดําเนินการรักษาทั้งระบบแพทยแผนปจจุบัน และแผนโบราณ
2. ระบบบังคับ (compulsory) หมายถึง การใชกฎหมายบังคับใหผูติดยาเสพติดเขารับการ
บําบัดรักษา ในศูนยฟนฟูสมรรถภาพที่จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พ.ศ.2534
3. ระบบตองโทษ (treatment in detention system) หมายถึง การที่ผูติดยาเสพติดกระทํา
ความผิดและถูกคุมขัง ตองเขารับการบําบัดรักษาภายใตกฎขอบังคับของกฎหมาย เชน ทัณฑสถาน
บํ า บั ด พิ เ ศษต า ง ๆ ของกรมราชทั ณ ฑ กระทรวงมหาดไทย กรมคุ ม ประพฤติ และสถานพิ นิ จ และ
คุมครองเด็กและเยาวชน สังกัดศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กระทรวงยุติธรรม
ขั้นตอนการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
รูปแบบการบําบัดรักษาในคลินิกยาเสพติด ใหบริการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดรูปแบบผูปวย
นอกในระบบสมัครใจและระบบบังคับบําบัด ซึ่งใหการบําบัดรักษาผูติดยา/สารเสพติดทุกประเภท โดย
มี 4 ขั้นตอน ตามระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษาของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ (ระบบ
การบําบัดรักษายาเสพติดในประเทศไทย. 2552: online)
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1. ขั้นเตรียมการ (pre – admission) ขั้นตอนนี้เปนการศึกษาประวัติขอมูล และภูมิหลังผูติด
ยาเสพติด ทั้งจากผูขอรับการรักษาและครอบครัว เพื่อชักจูงใหคําแนะนํา และกระตุนใหผูติดยาเสพติด
มีความตั้งใจในการรักษา การดําเนินการทําไดโดยใชการสัมภาษณ การลงทะเบียนและวิธีการทางการ
แพทย ไดแก การตรวจรางกาย เอกซเรย ตรวจเลือด ตรวจปสสาวะ ชั่งน้ําหนัก
2. ขั้นถอนพิษยา (detoxification) เปนขั้นตอนการบําบัดอาการทางกาย ที่เกิดจากการใชยา
เสพติดการดําเนินการทําไดโดยการใหยาชนิดอื่นทดแทน เชน เมธาโดน ยาสมุนไพร หรือใหเลิกเสพ
ทันทีที่เรียกวา หักดิบ แบงเปนการถอนพิษแบบผูปวยนอก คือ ไมตองคางคืนในสถานพยาบาล แตตอง
รับประทานยาตามเวลาที่กําหนด และแบบผูปวยใน คือ การคางคืนในสถานพยาบาล ซึ่งนอกจากจะ
ถอนพิษยาแลว ยังมีการรักษาโรคแทรกซอนตางๆ รวมทั้งการใหความรูดวย เชน การดูแลสุขภาพ การ
ปองกันโรค เปนตน
3. ขั้นการฟนฟูสมรรถภาพ (rehabilitation) ขั้นตอนนี้เปนการปรับสภาพรางกายและจิตใจ
ของผูเลิกยาใหมีความเขมแข็ง ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพและพฤติกรรมใหสามารถกลับคืนสูสังคมไดอยาง
ปกติ ดําเนินการโดยใชกิจกรรมตางๆ ไดแก การใหคําแนะนําปรึกษา ทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม
การอบรมธรรมะ การสันทนาการ การฝกอาชีพ ชุมชนบําบัด เพื่อใหการชวยเหลือกัน เลียนแบบแปลง
พฤติกรรม ฝกความรับผิดชอบ การรูจักตนเอง และแกไขปญหาอยางเหมาะสมเพื่อกลับไปดํารงชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางปกติ
4. ขั้นการติดตามดูแล (after – care) ขั้นตอนนี้เปนการติดตามดูแลผูเลิกยาเสพติดที่ผานการ
บําบัดรักษาทั้ง 3 ขั้นตอน เพื่อใหคําแนะนําปรึกษา ใหกําลังใจ ทั้งนี้เพื่อไมใหหวนกลับไปเสพยาซ้ําอีก
การดําเนินการทําไดโดยการเยี่ยมเยียน โทรศัพท นัดพบ ใชแบบสอบถามและการตรวจปสสาวะหาสาร
เสพติด
ทีมงานสหวิชาคลินิกยาเสพติด กรุงเทพมหานคร
ลั ก ษณะทั่ ว ไปของที ม เป น รู ป แบบที ม งานสหวิ ช า ระบบการบริ ห ารเป น แบบราชการ
(bureaucracy) การกําหนดวัตถุประสงคของทีมงาน การกําหนดหนาที่ ผูนําทีม และการรับสมัคร
สมาชิก ดําเนินไปตามระเบียบขององคการ ดังเชน การรับสมัครสมาชิกเปนไปโดยการสอบคัดเลือกและ
ตามความสมัครใจ เชน การโอนยาย อายุของทีมงานอยูระหวาง 3 – 8 ป (ยุวรัตน รัตนนาคินทร. 2528:
35 – 38)
องคประกอบของทีมสหวิชา ประกอบดวยวิชาชีพตางๆ ไดแก แพทย พยาบาล ผูชวยพยาบาล
นักสังคมสงเคราะห และนักจิตวิทยา นอกจากนี้ยังประกอบดวยเจาหนาที่ซึ่งทําหนาที่อํานวยความ
สะดวกใหกับทีมงาน ไดแก เจาหนาที่ธุรการ และนักการ และมีการกําหนดหนาที่ของแตละตําแหนง
ดังตอไปนี้
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1. แพทย รับผิดชอบการบริหารงานทีม ตรวจตรา และประสานงานตรวจรางกาย และสั่งการ
รักษาผูรับบริการทุกราย และรวมใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรับบริการ
2. นักสังคมสงเคราะห ทําหนาที่สัมภาษณแรกรับ ใหคําปรึกษาแนะนํารายบุคคลและกลุม
ติด ตามให ค วามช วยเหลื อ หลั ง ถอนพิษ ยา สง ผูรับบริ ก ารไปรับบริ ก ารจากหน ว ยงานอื่ นตามความ
เหมาะสม
3. นั ก จิ ต วิ ท ยา ทํ า หน า ที่ ท ดสอบทางจิ ต ให คํ า ปรึ ก ษาและการบํ า บั ด รั ก ษาทางจิ ต แก
ผูรับบริการ
4. พยาบาล ทําหนาที่จายยาตามใบสั่งแพทย เก็บรวบรวมบันทึกทางการแพทยและจายยา
เมธาโดน
5. ผูช ว ยพยาบาล ทํ า หน า ที่ ซั ก ประวั ติ ท างการแพทย บั นทึ ก อาการและการตรวจพบของ
ผูรับบริการ เก็บปสสาวะสงตรวจและบันทึกผลการตรวจปสสาวะ
ลักษณะสําคัญที่เดนชัดประการหนึ่งของทีมงานที่แสดงใหเห็นถึงการทํางานเปนทีมสหวิชา คือ
แฟมประวัติผูรับบริการ (single record – keeping) ซึ่งประกอบดวย ประวัติสวนตัว ประวัติทาง
การแพทยและการรักษา ผลการตรวจปสสาวะ การรับยา และการใหคําปรึกษาแนะนํา ซึ่งแตละวิชาชีพ
ที่เกี่ยวของรวมรับผิดชอบการบันทึกแตละดาน แสดงใหเห็นถึงการติดตอสื่อสารอยางใกลชิดระหวาง
วิชาชีพ และการรวมกันปฏิบัติงานโดยมีผูรับบริการกลุมเดียวกัน
เสนทางอาชีพนักสังคมสงเคราะห
ลักษณะการปฏิบัติงาน
ทีมงานสังคมสงเคราะหเปนสวนหนึ่งของทีมบําบัดรักษา ประกอบดวยนักสังคมสงเคราะห 2 –
3 คน ซึ่งทําหนาที่ไมตางกันแตมีความแตกตางในประสบการณและทักษะของแตละบุคคล นักสังคม
สงเคราะหหนึ่งคนแสดงบทบาทเปนหัวหนาทีมงานสังคมสงเคราะห และบางครั้งอาจมีบทบาทเปน
ผูชวยแพทยหัวหนาทีม หนาที่ของทีมงานสังคมสงเคราะหในการบําบัดรักษาตามขั้นตอนตางๆ มีดังนี้
(ยุวรัตน รัตนนาคินทร. 2528: 39 – 40)
1. ขั้นเตรียมการ เปนหนาที่ของนักสังคมสงเคราะหโดยตรงในการศึกษาสาเหตุของการใชยา
ชนิด จํานวน และระยะเวลาการใช เตรียมผูรับบริการในการเขารับการรักษา อธิบายใหผูรับบริการได
เขาใจถึงระเบียบและขั้นตอนตางๆ
2. ขั้นถอนพิษยา เปนหนาที่โดยตรงของแพทย แตนักสังคมสงเคราะหสามารถกระทําหนาที่
เพื่อเสริมสรางใหการบําบัดรักษาเปนไปอยางดียิ่งขึ้น โดยการประสานงานติดตอกับญาติหรือครอบครัว
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ของผูรับบริการ รวมถึงประสานงานกับวิชาชีพอื่นๆ ในกรณีที่มีปญหาอื่นใดอันเปนอุปสรรคตอการ
รักษา ตลอดจนใหกําลังใจแกผูรับบริการในการรับการรักษา
3. ขั้ น การฟ น ฟู ส มรรถภาพ หน า ที่ ข องนั ก สั ง คมสงเคราะห ส ว นใหญ จ ะเป น การฟ น ฟู
สมรรถภาพทางจิตใจโดยการจัดกลุมกิจกรรมตางๆ ใหกับผูรับบริการ
4. ขั้นการติดตามดูแล นักสังคมสงเคราะหทําหนาที่ดูแลผูรับบริการหลังจากการรักษาเสร็จ
สิ้น ทั้งนี้โดยการเยี่ยมบาน พบปะผูปวยและบุคคลในครอบครัว แกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน
ขั้นตอนนี้และการติดตามโดยวิธีอื่นๆ เชน การติดตอทางไปรษณีย เปนตน
ที ม งานสั ง คมสงเคราะห เ ป น องค ป ระกอบของที ม งานสหวิ ช าของคลิ นิ ก ยาเสพติ ด ในการ
ใหบริการบําบัดรักษา ซึ่งนอกจากมีความสัมพันธภายในทีมงาน ทีมงานอื่นๆ และองคการหลักของรัฐ
แลว ทีมงานสังคมสงเคราะหยังมีความสัมพันธเกี่ยวของกับหนวยงานอื่นๆ รวมถึงชุมชนอีกดวย
โอกาสของความกาวหนาในอาชีพนักสังคมสงเคราะห
ผูประกอบอาชีพนักสังคมสงเคราะหปจจุบันมีนอยมาก ไมพอรับกับปญหาสังคมที่เกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องเปนลูกโซจากชวงภาวะเศรษฐกิจของประเทศถดถอย สถาบันการศึกษาผลิตบุคลากร ทางดาน
สังคมสงเคราะหนอยมากในปหนึ่งๆ และไมพอเพียงที่จะรับกับปญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยเฉพาะใน
เมืองใหญๆ เและเมืองอุตสาหกรรม ซึ่งนักสังคมสงเคราะหคนหนึ่งจะรับดูแลปญหาของผูมารับบริการ
ประมาณ 10 - 15 ราย (แนะแนวอาชีพ: ออนไลน)
หน ว ยงานที่ มี ค วามต อ งการผู ป ระกอบอาชี พ นี้ คื อ กลุ ม สหวิ ช าชี พ กรมราชทั ณ ฑ กรม
ประชาสงเคราะห หนวยงานพัฒนาเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทหางราน ฯลฯ และเนื่องจากนัก
สังคมสงเคราะหวิชาชีพ ในตลาดแรงงานมีนอย ทําใหอาชีพนี้เปนที่ตองการขององคกรพัฒนาเอกชน
มาก เชน สหทัยมูลนิธิ หรือมูลนิธิตางๆ ที่ดูแลบุคคลที่ดอยโอกาสในสังคม
ผูประกอบอาชีพนี้ มีโอกาสความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน ถารับราชการจะไดรับการ
เลื่อนขั้นและเลื่อนตําแหนงตามความสามารถและการศึกษาเพิ่มเติม ในหนวยงานพัฒนาชุมชน ถามี
ประสบการณทํางาน 3 ป อาจไดรับตําแหนง ผูชวยหัวหนาหรือหัวหนา ถามีประสบการณ 5 ป อาจ
ไดรับการเลื่อนตําแหนงเปนผูจัดการโครงการ สวนในหนวยงานเอกชนอาจไดรับการเลื่อนตําแหนงตาม
โครงสรางขององคกร
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กรณีศึกษา
นักสังคมสงเคราะหที่ทํางานดานการปองกันและบําบัดรักษายาเสพติด
ผูศึกษาเลือกบุคคลผูใหขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง ตามการแบงระบบของการบําบัดรักษายาเสพ
ติดในประเทศไทย ซึ่งในปจจุบันแบงออกเปน 3 ระบบ คือ ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบําบัด และระบบ
ตองโทษ โดยมีจํานวนนักสังคมสงเคราะหที่ใหขอมูล ทั้งสิ้น 4 คน จากคลินิคยาเสพติด สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร ซึ่งบําบัดรักษาในระบบสมัครใจและระบบบังคับบําบัด จํานวน 2 คน และจากกรม
ราชทัณฑ ซึ่งบําบัดรักษาในระบบตองโทษ จํานวน 2 คน ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
สังเกต สัมภาษณ จดบันทึกและวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา รวมทั้งบริบทที่เกี่ยวของ กับการกาวเขาสู
อาชีพนักสังคมสงเคราะหที่ทํางานดานการปองกันและบําบัดรักษายาเสพติด โดยมีลักษณะทั่วไปของ
กรณีศึกษา ดังนี้
ตาราง 3 สรุปลักษณะทั่วไปของกรณีศึกษา
ลักษณะทั่วไป
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา

ภูมิลําเนา
ตําแหนงหนาที่ใน
ปจจุบัน
ประสบการณการ
ทํางานดานการ
ปองกันและ
บําบัดรักษายาเสพ
ติด

เอ
44
โสด
-ปริญญาตรี
จิตวิทยาสังคม
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
- ปริญญาโท
สังคมสงเคราะห
ศาสตร (สาขาการ
บริหารและนโยบาย
ดานสวัสดิการสังคม)
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
สงขลา
นักสังคมสงเคราะห
6ว
5 ป

บี

ซี

ดี

43
โสด
- ปริญญาตรี
จิตวิทยาสังคม
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

31
สมรส
ปริญญาตรี สังคม
สงเคราะหศาสตร
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

35
โสด
ปริญญาตรี
สังคมสงเคราะห
ศาสตร มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ

กรุงเทพฯ
นักสังคมสงเคราะห
6ว
17 ป

เชียงราย
นักสังคมสงเคราะห
ปฏิบัติการ
5 ป

ชุมพร
นักสังคมสงเคราะห
ชํานาญการ
9 ป
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นักสังคมสงเคราะห คลินคิ ยาเสพติด สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
(รักษาในระบบสมัครใจ และระบบบังคับบําบัด)
กรณีศึกษา เอ
เอ นักสังคมสงเคราะห วัย 44 ป จากคลินิคยาเสพติดแหงหนึ่ง สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
เลาถึงความเปนมาของการที่เขาสูอาชีพนักสังคมสงเคราะหของตนเองวา ตนเองจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีทางดานจิตวิทยาสังคม ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง เหตุผลที่เรียนจิตวิทยาสังคม เนื่องมาจาก
วา เปนคนชอบอานหนังสือทางดานจิตวิทยา เพราะเปนเรื่องที่นาสนใจ ที่จะคนหาและเขาใจจิตใจและ
พฤติกรรมการแสดงออกของคน ในตอนที่เลือกเรียนจิตวิทยาสังคมนั้น ทางครอบครัวไมไดบังคับ ให
อิสระในการเลือกเรียน ในขณะที่พื้นฐานทางบา นไมมีสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพทางดา น
นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะหเลย อาชีพของคนในครอบครัวสวนใหญจะเปนพยาบาล แพทย
วิศวกร ในขณะที่พอกับแมมีอาชีพทําสวนยาง
เมื่อตัดสินใจเขาเรียนจิตวิทยาสังคมที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง การเขาเรียนที่มหาวิทยาลัย
รามคําแหงทําใหเอ รูสึกชอบในเนื้อหาวิชาที่เรียนทางดานจิตวิทยา โดยเฉพาะการฝกปฏิบัติในดานการ
ใหคําปรึกษา และในชวงการเรียนปที่ 4 ที่ตองมีการใหนักศึกษาไปฝกงาน เอ ไดมีโอกาสไปฝกงานที่
บานพักฉุกเฉินแหงหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประมาณ 3 เดือน การฝกงานในสถานที่แหงนี้ ทํา
ใหเอ ไดเรียนรูประสบการณจากที่แหงนี้มากมาย ไมวาจะเปนการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการมองคน
แมวาคนๆนั้นจะถูกมองจากสังคมวาเปนผูดอยโอกาส แตทุกคนที่เกิดขึ้นมามีสิทธิของความเปนมนุษย
เทาเทียมกัน หรือการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเห็นอกเห็นใจผูที่ดอยกวา อยางเชน กลุมเยาวชนหญิง
ที่อาศัยอยูในบานพักฉุกเฉินที่โดนทํารายรางกาย ถูกขมขืน ไมมีที่อยูอาศัย และขาดที่พึ่ง ที่สังคมควร
เปลี่ยนมุมองจากการมองพวกเขาวาเปนคนชายขอบ มาเปนการใหโอกาสพวกเขาเปนสมาชิกสวนหนึ่ง
ของสังคม เปนตน
หลังจากที่ เอ เรียนจบปริญญาตรี ดานจิตวิทยาสังคมที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงแลว เอก็เริ่มตน
หางานทํา โดยมีแรงกดดันจากทางครอบครัววาอยากใหลูกรับราชการ เอจึงเริ่มมองหาวางานราชการที่
ไหนที่รับผูที่จบดานจิตวิทยาสังคม ก็พบวาในขณะนั้น ที่สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปดสอบ
ตําแหนงนักสังคมสงเคราะห ซึ่งรับทั้งผูที่จบทางดาน สังคมสงเคราะห สังคมวิทยา และจิตวิทยา เอจึง
มาสมัครสอบ โดยที่ในขณะนั้น ไมทราบแนชัดวาอาชีพนักสังคมสงเคราะหทําหนาที่อยางไร ความเขาใจ
ครั้งแรกของเอคิดวาเปนอาชีพทําหนาที่ไปแจกผาหม ขาวสาร สังกะสี เทานั้น
เอเริ่ ม ทํ า งานครั้ ง แรกที่ ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 25 สํ า นั ก อนามั ย กรุ ง เทพมหานคร
ในตําแหนง นักสังคมสงเคราะห ระดับ 3 โดยงานที่ไดรับมอบหมายคือการดูแล ใหบริการใหคําปรึกษา
ดานจิตเวช แกผูปวยที่มาเขารับการรักษาโรคทั่วๆไปที่ศูนยบริการสาธารณสุขซึ่งศูนยบริการฯดังกลาว
ไดกําหนดใหมีนักสังคมสงเคราะหประจําเพียงศูนยละ 1 คน เทานั้น แมวาการกาวสูอาชีพนักสังคม
สงเคราะหของเอจะเริ่มตนกาวเขามาสูอาชีพนี้ดวยความไมตั้งใจ แตเอก็รูสึกชอบกับงานที่ไดรับ เอเลา
ใหฟงวา หนาที่ของนักสังคมสงเคราะหที่เธอทํา คือการซักประวัติ พูดคุยกับคนไขที่ปวยทางกายและ
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ปวยทางจิต ตองมีการใหคําปรึกษา เปดใจที่จะรับฟง กระตุนเตือนใหคนไขเกิดความคิดที่ดี ซึ่งเอบอกวา
หนาที่ของเธอคลายคลึงกับหนาที่ของนักจิตวิทยา เพียงแตตางกันตรงที่วา นักจิตวิทยาจะใหคําปรึกษา
เชิงลึก และมีจุดเนนในการทํา Psycho Test สวนนักสังคมสงเคราะหจะเนนการใหคําปรึกษาและ
ชวยเหลือในทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตในสังคม โดยเอไดนําความรูที่ไดเรียนและความรูที่
ไดรับจากการฝกปฏิบัติ โดยเฉพาะในเรื่องการใหคําปรึกษามาใชในการทํางานอยางมาก การมาทํางาน
ที่นี่ เอตองปรับตัวพอสมควรกับหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน แตโชคดีที่ผูบริหาร แพทยและพยาบาลที่
ศูนยบริการฯแหงนี้ดี คอยแนะนําชวยเหลืออยูตลอดเวลา จึงทําใหการทํางานเปนไปดวยความราบรื่น
โดยในชวงแรกของการทํางาน สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร จะมีการสงบุคลากรเขารับการอบรม นัก
สังคมสงเคราะหของสํานักอนามัยทุกคนจะตองไดรับการอบรมเปนระยะๆ เริ่มตั้งแตการอบรมหลักการ
ใหคําปรึกษาระยะกลาง สูง สํานักอนามัยจะมีหนวยงานที่ทําหนาที่จัดหลักสูตรตางๆใหกับบุคลากร
ของสํานักอนามัย รวมทั้งนักสังคมสงเคราะห โดยบางหลักสูตรจะกําหนดใหนักสังคมสงเคราะหทุกคน
ตองเขารับการอบรม เชน หลักสูตรการใหคําปรึกษา หลักสูตรที่เกี่ยวของกับสวัสดิการที่ผูปวยควรจะ
ไดรับ เพื่อเปนขอมูลในการใหคําแนะนําแกผูปวย เปนตน บางหลักสูตรไมบังคับ ผูบริหารจะจัดคนเขา
รับการอบรมแลวมาถายทอดใหกับคนอื่น นอกจากการเขารับการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดแลว นัก
สั ง คมสงเคราะห ทุ ก คนจะมี รุ น พี่ ที่ อ าวุ โ ส ซึ่ ง เรี ย กกั น ว า หั ว หน า ภาค หั ว หน า ภาคผู นี้ คื อ นั ก สั ง คม
สงเคราะหที่เปนหัวหนาดูแลควบคุมศูนยบริการสาธารณสุขประจําภาค ในภาคหนึ่งจะประกอบดวย
ศูนยบริการสาธารณสุขประมาณ 4-5 ศูนย ตามการแบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของสํานัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนตนสังกัด หัวหนาภาคผูนี้จะเปนผูฝกงานใหกับนักสังคมสงเคราะหที่
พึ่งเริ่มทํางาน โดยจะทํางานประกบกับนักสังคมสงเคราะหที่เขามาใหม จนกวานักสังคมสงเคราะหผูนั้น
จะมีความชํานาญและสามารถใหคําปรึกษากับผูปวยที่มาเขารับการรักษาไดอยางมั่นใจ
เอทํางานที่ศู นยบริ การสาธารณสุ ข 25 ไดไมน าน เธอก็ถูกยา ยใหมาทํา งานที่ศูนยบริก าร
สาธารณสุข 4 ดินแดง การทํางานที่ใหมนี้ ลักษณะการทํางานเหมือนกับที่เดิมที่เคยอยู แตศูนยฯใหมนี้
อาจมีปญหาความขัดแยงกับหัวหนางานและเพื่อนรวมงานบาง ซึ่งเอใหเหตุผลวาเปนธรรมดาสําหรับ
การทํางาน แตก็ไมไดมีปญหาความขัดแยงที่รุนแรง เธอทํางานที่ศูนยบริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
ประมาณ 12 ป ก็ถูกยายงานไปเปนนักสังคมสงเคราะหที่คลินิกยาเสพติดแหงหนึ่ง เอเลาใหฟงวา ที่ถูก
ยายเพราะรุนพี่ที่ทํางานตองการมาลงตําแหนงนี้เพื่อปรับขึ้นในระดับ 6 ซึ่งเปนระดับหัวหนา เอจึงตอง
ยายไปอยูคลินิกยาเสพติดดวยความจําใจ เธอบอกถึงความรูสึกที่ตองยายมาอยูที่คลินิกยาเสพติดครั้ง
แรกวา รูสึกกลัว เพราะไมรูวาคนไขยาเสพติดจะเปนอยางไร เขามาทํางานที่คลินิกฯชวงแรกๆ นั่งมอง
อยางเดียว เพราะกลัว จนพี่ที่คลินิคถามวาจะมองอีกนานหรือไม แตเอก็ไมไดตอบอะไร เพราะกลัว เอ
เลาเพิ่มเติมวาเหตุผลที่เธอกลัวเนื่องมาจากวาภาพพจนของคนติดยาเสพติด ในสายตาของคนภายนอก
ที่มองวาคนติดยาเสพติดนากลัว สกปรก เปนคนที่สังคมไมตองการ ซึ่งในชวงแรกที่ยังไมไดมาสัมผัส
และทํางานกับคนติดยาเสพติด เอก็มีความรูสึกเชนนั้น และครอบครัวของเธอก็ไมเห็นดวยที่จะใหเธอ
ยายมาทํางานที่คลินิกยาเสพติดดวยความรูสึกเชนเดียวกับเธอ อยางไรก็ตามจุดเปลี่ยนของชีวิตชวงนี้
เองที่ทําใหเอกาวเขาสูอาชีพนักสังคมสงเคราะหที่ทํางานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
อยางเต็มตัว
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การกาวเขาสูอาชีพนักสังคมสงเคราะหที่ทํางานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ
เอ เป น ไปด ว ยความราบรื่ น แม ว า เธอจะก า วเข า มาครั้ ง แรกด ว ยความรู สึ ก ว า ไม อ ยากมา แต
ประสบการณ ก ารทํ า งาน การได เ ข า ไปสั ม ผั ส ใกล ชิ ด กั บ คนไข ย าเสพติ ด ทํ า ให เ ธอตั ด สิ น ใจที่ จ ะ
เกษียณอายุราชการที่คลินิกยาเสพติดแหงนี้ โดยไมคิดจะลาออกและยายไปที่ไหนอีกแลว เอเลาใหฟงวา
เธอยายมาอยูที่ คลินิกยาเสพติด 12 (วงศสวาง) ตั้งแตป พ.ศ. 2547 ในชวงแรกของการทํางาน สํานัก
อนามัยมีการสงเอและนักสังคมสงเคราะหที่พึ่งเริ่มทํางานที่คลินิคยาเสพติดเขารับการอบรมหลักสูตร
ตางๆ เชน หลักสูตรการใหคําปรึกษา หลักสูตรเภสัชวิทยา (สารเสพติด) หลักสูตรสวัสดิการ หลักสูตร
ดานการบําบัดรักษายาเสพติด โดยเฉพาะหลักสูตร กาย จิต สังคมบําบัด (Matrix Programme) ซึ่งเปน
หลักสูตรที่คลินิกยาเสพติดของสํานักอนามัย กรุงเทพมหานครใชในการใหการบําบัดรักษาคนไขยาเสพ
ติด โดยเฉพาะคนไขยาบา เนื่องจากคนไขยาเสพติดชนิดอื่น อยางเชน คนไขสารระเหย ดวยสภาพ
ร า งกายและจิ ต ใจอาจไม ส ามารถเข า รั บ โปรแกรมได เนื่ อ งจากสมองในส ว นความจํ า ถู ก ทํ า ลาย
คอนขางมาก การที่สํานักอนามัยสงนักสังคมสงเคราะหที่ทํางานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดเขารับการอบรมหลักสูตรดังกลาว ก็เพื่อใหนักสังคมสงเคราะหรูเทาทันคนไขยาเสพติด และสามารถ
กระตุนเตือน หาทางปองกัน แกไข รวมทั้งใหคําแนะนําในการปฏิบัติตนของคนไขยาเสพติดได
เอเขาทํางานที่คลินิกยาเสพติดไดไมนาน เธอไดมีโอกาสเรียนตอในระดับปริญญาโทในคณะ
สังคมสงเคราะห สาขาการบริหารและนโยบายดานสวัสดิการสังคมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เอเลา
ใหฟงถึงสาเหตุที่เรียนตอวาเนื่องจากตนเองทํางานในตําแหนงนักสังคมสงเคราะหจึงเลือกที่จะเรียนตอ
ในคณะที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่ทํางานอยูและที่เลือกเรียนสาขาการบริหารและนโยบายดานสวัสดิการ
สังคม เพราะมองในเรื่องของการปรับใชในการทํางาน เพราะการเรียนในระดับปริญญาโท เปนการ
เรียนในลักษณะที่เนนในการมุงสูการเปนผูบริหาร เนนหลักการบริหาร นโยบาย ซึ่งแมจะมีการฝกงาน
ในชวงที่เรียนปริญญาโท ประมาณ 1 เทอม แตก็เปนการฝกงานในลักษณะของการบริหาร นโยบาย
ดานสวัสดิการสังคม แตหลักปฏิบัติที่นํามาใชในการทํางานโดยเฉพาะในเรื่องของการใหคําปรึกษา จะ
ไดทักษะมาตั้งแตตอนฝกปฏิบัติในชวงปริญญาตรีแลว
เอเลาใหฟงเพิ่มเติมวา ลักษณะงานที่ทําที่คลินิกยาเสพติดจะแตกตางกับงานในชวงที่เธอทํางาน
ที่ศูนยบริการสาธารณสุข เนื่องจากงานที่คลินิกยาเสพติดจะเปนงานหนาเดียว คือกระตุน ใหคําแนะนํา
ปรึกษาดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเดียว แตทํางานในเชิงลึกกับคนไขยาเสพติด โดย
มีเปาหมายที่จะยืดระยะเวลาในการใชยาเสพติดของคนไขใหไดนานที่สุด ในขณะที่นักสังคมสงเคราะหที่
ทํ า งานที่ ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข จะต อ งให คํ า ปรึ ก ษาและให บ ริ ก ารกั บ คนไข ทุ ก โรคที่ เ ข า รั บ การ
บําบัดรักษา เอเลาใหฟงวา นักสังคมสงเคราะหในคลินิกยาเสพติด จะเริ่มตนทําหนาที่เมื่อมีคนไขยา
เสพติดเขามาบําบัดรักษาที่คลินิกฯ โดยคลินิกยาเสพติด ของสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร จะรับ
คนไข ยาเสพติด ใน 2 รู ปแบบ คื อ คนไขที่เขา มารับ การรัก ษาโดยเขา รับ การรัก ษาดวยตนเอง หรื อ
ผูปกครองพามา เรียกวาคนไขในระบบสมัครใจ และอีกรูปแบบหนึ่งคือ คนไขที่กรมคุมประพฤติสงมา
ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ป 2545 ซึ่งเปนคนไขที่ถูกจับและศาลตัดสินให
เปนผูปวย ซึ่งกรมคุมประพฤติจะมีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยวาคนๆนี้ควรจะสงไปบําบัดรักษาที่ไหน
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ระบบการบําบัดรักษาระบบนี้เรียกวาระบบบังคับบําบัด เอเลาใหฟงตอวา เมื่อคนไขเขามาที่คลินิกฯ ไม
วาจะมาโดยระบบสมัครใจหรือระบบบังคับบําบัด หนาที่ของนักสังคมสงเคราะหคือ การซักประวัติคนไข
เพื่อใหทราบประวัติการใชยาของคนไข และจะไดดําเนินการบําบัดรักษาไดถูกตอง หลังจากการซัก
ประวัติแลว คนไขยาเสพติดจะถูกสงไปใหพยาบาลเพื่อทําการตรวจรางกายอีกครั้ง ถาพบอาการทางกาย
จะสงคนไขเขารับการรักษาจากแพทย หลังจากนั้นคนไขจะถูกสงมายังนักสังคมสงเคราะหอีกครั้งเพื่อให
นักสังคมสงเคราะหทําการชี้แจงใหคนไขทราบถึงเงื่อนไข การสรางแรงจูงใจ วิธีการดูแลตนเอง สิทธิของ
ผูปวย การยินยอมเปดเผยขอมูลของคนไข ทั้งนี้เพื่อใหหยุดหรือยืดระยะเวลาการใชยาเสพติด ของคนไข
ใหยาวนานที่สุด หลังจากนั้นคนไขจะอยูในความดูแลของคลินิกจนครบ 4 เดือน ในระยะเวลา 4 เดือน
ถ า เป น คนไข เ ฮโรอี น จะต อ งมาเข า รั บ การบํ า บั ด รั ก ษาโดยการให เ มทาโดนซึ่ ง เป น ยาทดแทน
ประกอบการใหคําปรึกษาแนะนําจากนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห แตถาเปนคนไขยาบาจะตอง
เขาโปรแกรม กาย จิต สังคมบําบัด (Matrix Programme) ซึ่งในโปรแกรมดังกลาว คนไขจะตองมาพบ
นักสังคมสงเคราะหสัปดาหละ 3 ชั่วโมง วันจันทร วันพุธ และวันศุกร วันละ 1 ชั่วโมง เพื่อทํากิจกรรม
ตามโปรแกรม เชน กิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนําแกคนไข ในเรื่องการเลิกยาระยะตน การปองกันการ
กลับไปเสพยาซ้ํา การดูแลสุขภาพ วิธีการที่จะทําใหหยุดการเสพยาเสพติด รวมทั้งกิจกรรมครอบครัว
บํา บัด ซึ่งหมายถึ งการนําพ อแม ผูปกครองและคนไขมาทํากิ จกรรมรวมกัน เพื่ อสรา งใหเกิดความ
รวมมือของสมาชิกในครอบครัวในการใหกําลังใจคนไขใหเลิกหรือหยุดพฤติกรรมการใชสารเสพติด เปน
ตน โดยในชวงเดือนที่ 3 และเดือนที่ 4 ในระหวางการบําบัดรักษานักสังคมสงเคราะหจะตองทําการ
ประเมินผลคนไข ทั้งดานพฤติกรรม ผลการตรวจปสสาวะ และระยะเวลาการมาของคนไขเพื่อพิจารณา
ตัดสินวา หลังจาก 4 เดือน ที่ครบโปรแกรมการบําบัดรักษาแลว คนไขคนนั้นจะตองเขารับการรักษา
ตอเนื่องอีกหรือไม ซึ่งโดยสวนใหญถาพิจารณาวาจะตองเขารับการบําบัดตอ คลินิคฯจะตอระยะเวลา
การบําบัดรักษาอีกเพียง 30 วันเทานั้น นอกจากนี้ ในชวงหลังจากใหการบําบัดรักษา 4 เดือนเรียบรอย
แลว นักสังคมสงเคราะหจะตองไปเยี่ยมบานคนไขทุกคนที่ผานโปรแกรมการบําบัดรักษาแลว รวมทั้ง
จะตองมีการติดตามผลการบําบัดรักษาตออีก 7 ครั้ง คือ หลังจากสิ้นสุดโปรแกรมการบําบัดรักษาไป
แลว 2 อาทิตย 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 1 ป และ 2 ป เพื่อติดตามใหความชวยเหลือและยืด
ระยะเวลาการกลับไปเสพซ้ําใหนานที่สุด ซึ่งถาเปนคนไขในระบบบังคับบําบัดนักสังคมสงเคราะห
จะตองสงผลการประเมินกลับไปยังกรมคุมประพฤติ เพื่อดําเนินการตอไป
เอเลาใหฟงเพิ่มเติมเกี่ย วกับสาเหตุที่ทําใหเธอตัด สินใจที่จะยึดอาชีพนักสังคมสงเคราะหที่
ทํางานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดวา เมื่อเขามาสัมผัส ไดพูดคุย ใกลชิดกับคนติดยาเสพ
ติด รูสึกวามุมมองที่เคยกลัวคนติดยาเสพติดเปลี่ยนแปลงไป เอรูสึกวาคนไขยาเสพติดไมไดนากลัวอยาง
ที่คิด บางคนนาสงสารบางคนมีอะไรในใจที่นาคนหา บางคนมีความสามารถ แตใชความสามารถ
ในทางที่ผิด ตองเขาใจธรรมชาติของคนติดยาวาจะไมพูดความจริง โดยเฉพาะกับคนที่ยังไมไวใจ คนที่
ทํางานดานนี้ ตองทําใหคนติดยาเกิดความรูสึกวาเราจริงใจกับเขา และพยายามคนหาคําพูดหรือสิ่งที่ทํา
ใหคนติดยาสะกิดใจและเปดใจกับเรา การบําบัดรักษาอาจไมตองหวังผลที่เปนเลิศวาจะตองเลิกยาเสพ
ติ ด ได แต แ ค ค นติ ด ยาเสพติ ด มี พ ฤติ ก รรมและทั ศ นคติ เ ปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ก็ ถื อ ว า ประสบ
ความสําเร็จแลว เมื่อทํางานมาถึงตอนนี้แมวาจะเขามาทํางานดานยาเสพติดไดไมนาน ประมาณ 5 ป
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แตก็รูสึกผูกพันกับคนติดยาเสพติด จนไมอยากยายไปไหน มีความตั้งใจจะเกษียณอายุราชการที่คลินิก
ยาเสพติดและทํางานดานนี้ตอไป นอกจากนี้ เอยังใหขอเสนอแนะสําหรับคนที่ตองการมาทํางานดานนี้
วา ตองมีใจรัก มีจรรยาบรรณในการรักษาความลับของคนไข สิทธิคนไข และตองเปลี่ยนมุมมองในการ
มองคนติดยา โดยใหมองคนติดยาวาเปนคนๆหนึ่งในสังคม ที่มีสิทธิเทาเทียมกันกับคนอื่นๆในสังคม
มองคนติดยาที่ความเปนมนุษยของเขา อยามองวาเขาเปนคนดอยโอกาส เปนเดนสังคม เพราะมุมมอง
และคําพูดเปนเรื่องสําคัญ ในการทํางานทุกงาน โดยเฉพาะการทํางานดานยาเสพติด
นักสังคมสงเคราะห คลินคิ ยาเสพติด สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
(รักษาในระบบสมัครใจ และระบบบังคับบําบัด)
กรณีศึกษา บี
บี นักสังคมสงเคราะห วัย 43 จากคลินิคยาเสพติดแหงหนึ่ง สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
เล า ถึง การเข า มาเป น นัก สั ง คมสงเคราะหข องตนเองว า เริ่ม ตน จากการการเรี ย นปริ ญ ญาตรีส าขา
จิตวิทยาสังคม ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาเหตุที่เรียนจิตวิทยาสังคม เนื่องจากวาอยากเรียนวิชาชีพ
อะไรก็ไดที่จบมาแลวมีงานทําเร็วๆ และวิชาที่เกี่ยวของกับจิตวิทยาสังคมไมคอยมีวิชาเฉพาะที่จะทําให
การเรียนเปนไปดวยความยากลําบาก จึงคิดวาสาขานี้นาจะเหมาะกับตนเองมากที่สุด ในระหวางที่เรียน
จิตวิทยาสังคมที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและมีการฝกปฏิบัติ โดยมีการฝก
ปฏิบัติในการใหคําปรึกษา ซึ่งในตอนที่เรียนไมไดคาดหวังวาจบแลวจะตองไปทํางานอะไร เพียงแต
เนื้อ หาและการฝ กปฏิ บั ติ ใ นช วงที่ เรี ย นตั ว เองรูสึก วามีความเกี่ยวเนื่องกับอาชีพนักสั งคมสงเคราะห
เนื่องจากไดมีโอกาสฝกงานที่มูลนิธิสรางสรรคเด็ก ในโครงการบุกเบิกครูขางถนน ที่ไปสอนเด็กเรรอน ซึ่ง
รูสึกดีที่ไดชวยเหลือผูอื่น
หลังจากที่บีเรียนจบปริญญาตรี เธอก็เริ่มหางานทํา เธอเลาใหฟงวา ในชวงนั้นอยากไดงานทํา
เร็วๆ ประกอบกับครอบครัวปลูกฝงวาอยากใหรับราชการ เพราะสวัสดิการดี พอแมสามารถเบิกคา
รักษาพยาบาลได พี่นองคนอื่นก็ไมมีใครรับราชการเลย ทํางานเอกชนและอาชีพอิสระกันหมด พอแมก็
มีอาชีพคาขาย พอแมจึงคาดหวังอยากใหลูกรับราชการ ก็เลยมองหาสถานที่ราชการที่รับผูที่จบจิตวิทยา
สังคม ก็พบวามีตําแหนงนักสังคมสงเคราะหที่สํานักอนามัย กรุงเทพมหานครวาง ก็เลยไดมาทํางานที่
ศูนยบริการสาธารณสุข 6 (วัดธาตุทอง) เปนที่แรกเปนเวลา 8 เดือน ตอมาไดยายมาเปนนักสังคม
สงเคราะหที่คลินิกยาเสพติดแหงหนึ่ง และอยูที่นี่จนถึงปจจุบัน เปนเวลา 17 ปแลว ในระยะเริ่มแรกที่
เขาทํางานที่ศูนยบริการสาธารณสุข ในชวงนั้นรูสึกวาตองเรียนรูสิ่งตางๆเอง และยังไมไดเขารับการ
อบรมหรือฝกปฏิบัติอะไรมากมาย เพราะระยะเวลาที่อยูที่นั่นไมมากแค 8 เดือน และสาเหตุที่ยายจาก
ศูนยบริการฯ มาอยูคลินิคยาเสพติดก็เนื่องจากการปรับเปลี่ยนตําแหนง คือมีนักสังคมสงเคราะหรุนพี่
จะมารับตําแหนงแทน ตนเองจึงตองยายมาอยูที่คลินิกยาเสพติด บีเลาใหฟงวาการยายเขาทํางานที่
คลินิกยาเสพติดที่ทํางานอยูในปจจุบันนั้น เนื่องจากคลินิกดังกลาว เปนคลินิกใหญที่ทํางาน 2 ดาน คือ
งานดานวิชาการและงานปฏิบัติที่ตองใหความชวยเหลือและใหคําปรึกษาคนไขยาเสพติด จึงเปนงานที่
คอนขางหนัก โดยในระยะเริ่มแรกบีรูสึกอบอุนใจ เนื่องจากในคลินิกยาเสพติดจะประกอบดวยนักสังคม
สงเคราะห 3 คน และนักจิตวิทยา 1 คน ซึ่งจะคอยสอนงานและใหคําปรึกษาในเรื่องการทํางานได
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ในขณะที่ศูนยบริการสาธารณสุข จะมีตําแหนงนักสังคมสงเคราะหเพียงคนเดียว ซี่งรูสึกไมอบอุน เมื่อมี
ปญหาในการทํางานไมสามารถปรึกษาใครไดเลย นอกจากนี้ในระหวางที่ทํางานที่คลินิกยาเสพติด จะมี
การสงนักสังคมสงเคราะหไปฝกงานอยูเปนระยะๆ โดยเฉพาะในเรื่องเทคนิคการใหคําปรึกษา โรคเอดส
และยาเสพติด เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และใหคําปรึกษาแกคนไขยาเสพติดไดอยางเหมาะสม
ในดานความสัมพันธระหวางหัวหนางานและเพื่อนรวมงานในคลินิกยาเสพติด บีบอกวาสนิท
สนมกันเปนอยางดี เนื่องจากตองทํางานรวมกันตลอด นอกจากนี้ความสัมพันธระหวางผูปวยกับนัก
สังคมสงเคราะหก็เปนไปดวยดี บางคนเขารับการรักษา 10 กวาปก็มี เพราะคนพวกนี้จะคุนเคยกับ
เจาหนาที่ที่คลินิก และนักสังคมสงเคราะห เลยไมอยากไปเริ่มตนรักษาที่ใหม ซึ่งในกรณีคนไขที่รักษา
มาเปนระยะเวลานานนี้ เปนหนาที่ของนักสงคมสงเคราะหจะตองแจงขอมูลเกี่ยวกับการลดอันตรายจาก
การใชยาใหคนไขทราบ เชน กรณีคนไขเฮโรอีนที่ใชเข็ม นักสังคมสงเคราะหจะตองมีความรูความเขาใจ
ในเรื่องการใชเข็มอยางไรใหปลอดภัย ไมติดเอดส เพื่อเปนขอมูลใหคําแนะนําแกคนไขที่ติดเฮโรอีนเปน
เวลานานจะไดใชเข็มอยางถูกวิธี เปนตน
ในการทํางานดานการปองกันและบําบัดรักษายาเสพติดนั้น บีบอกวามีปญหาอุปสรรคบาง เชน
ปญหาจากอารมณขึ้นลงของคนไขยาเสพติด เนื่องจากความอยากยา ซึ่งนักสังคมสงเคราะหจะตองรูจัก
ระงับอารมณของตนเอง และตองปองกันตนเองใหพนจากอันตราย บางครั้งการใชยาของคนไขก็เปน
ลักษณะอุปทาน เชน เคยใหวิตามินซีไป คนไขกลับมาบอกวาอยากไดยานี้เพิ่มเพราะกินแลวทําใหเลิกยา
ได ซึ่งไดพยายามอธิบายวาเปนวิตามินซี เนื่องจากคนไขเขาใจวาการบําบัดรักษายาเสพติด จะตอง
อาศัยยา ในความเปนจริงการติดยาเสพติดเปนโรคที่ตองปรับพฤติกรรม การใหวิตามินซี วิตามินซีจะ
เปนแคตัวชวยใหสารแอมเฟตามีนในกรณีของยาบาขับจากรางกายไดเร็วขึ้นเทานั้น แตไมไดชวยใหเลิก
ยาได เปนตน
การทํางานที่คลินิกยาเสพติด บีเลาใหฟงวาคลินิกยาเสพติดจะรับคนไขยาเสพติด 2 ประเภทคือ
ประเภทที่สมัครใจมาเอง หรือผูปกครองบังคับใหมา และประเภทศาลสั่งใหมา หรือบังคับบําบัด ซึ่ง
คนไขทั้ง 2 ประเภท จะถูกเขารับการบําบัดรักษาเปนเวลา 4 เดือน โดยเริ่มจากการสงตัวใหพยาบาล
ตรวจรางกาย ตรวจเลือด ตรวจปสสาวะเพื่อเปนขอมูลเบื้องตน หลังจากนั้นในคนไขยาบาจะถูกนําเขา
รับการบําบัดรักษาตามโปรแกรม กาย จิต สังคมบําบัด (Matrix Programme) ซึ่งในโปรแกรมดังกลาว
คนไขจะตองมาพบนักสังคมสงเคราะหสัปดาหละ 3 ชั่วโมง วันจันทร วันพุธ และวันศุกร วันละ 1
ชั่วโมง โดยมีกําหนดวาใน 1 เดือน คนในครอบครัว พอแม พี่นอง ญาติ หรือ แฟน จะตองเขารวมดวย
อยางนอย 1 วัน เพื่อเปนการสรางความตระหนักถึงการดํารงพฤติกรรมการเลิกใชยาอยางตอเนื่องเมื่อ
อยูที่บาน สวนในผูปวยที่สมัครใจมาเองนั้น จะมีการใหคําปรึกษาจากนักสังคมสงเคราะหเบื้องตนดวย
ประมาณ 2-3 ครั้ง เพื่อใหมั่นใจวาคนไขมีความตั้งใจจริงในการเลิกยาเสพติด เพื่อไมใหเสียประวัติของ
คลินิคในกรณีที่ผูปวยลมเลิกความตั้งใจภายหลัง แตก็ยังพบวาหลายคนมีการลมเลิกความตั้งใจกลาง
ครัน หรือ drop out ซึ่งอาจแกไขปญหาโดยการเยี่ยมบาน เพื่อติดตามผลการรักษา สัปดาหละ 2 ครั้ง
ซึ่งนักสังคมสงเคราะหก็จะผลัดกันไปเยี่ยมบานของคนไขที่ครบโปรแกรมการบําบัดรักษาและคนไขที่
ลมเลิกความตั้งใจกลางครัน
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สําหรับปญหาอุปสรรคในการดําเนินการปองกันและบําบัดรักษายาเสพติด บีเลาวา มีปญหา
อุปสรรคในเรื่องที่ผูปวยที่เลิกยาไดแลว เขาไปอยูในสภาพแวดลอมเดิมๆ หรือไปเจอสภาพเดิม ก็อาจ
กลับไปเสพเหมือนเดิมได โดยเฉพาะการบําบัดบุหรี่ในกลุมของนักเรียนเปนเรื่องยาก เพราะเด็กเอง
ไมไดมองเห็นโทษอยางเปนรูปธรรม เพราะความตั้งใจไมมี ไมไดเห็นวาเปนปญหา สวนมาตรการที่
คลินิกยาเสพติดใชในการลงโทษคนไขที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไข เชน ไปใชยา หรือมีการทะเลาะวิวาทกัน
เกิดขึ้น จะมีบทลงโทษดวยการตัดยา ซึ่งเปนสิ่งที่คนไข เกรงกลัวมาก และบทลงโทษนี้ยังใชไดผล
บียังพูดถึงความประทับใจในอาชีพนักสังคมสงเคราะหที่ทํางานดานยาเสพติดวาการเปนนัก
สังคมสงเคราะห ไดมีโอกาสในการใหคําปรึกษาเพื่อที่จะชวยเหลือคนอื่น ที่สังคมขาดการเหลียวแล
เพื่อใหคนเหลานี้มีความทุกขลดลง และดําเนินชีวิตปกติได หากพยุงคนเหลานี้ใหขามผานตรงนี้ไปได
หรือสามารถเลิกยาได จะเปนกําลังสําคัญใหแกสังคมตอไปได แตตองใชเวลาในการใหการปรึกษา ซึ่ง
ตองทําใหคนไขมีความไววางใจในตัวนักสังคมสงเคราะห เปนการทาทายในอาชีพอยางหนึ่งที่จะทําให
คนไข ขามเสนเลิกยา กลายเปนคนที่มีความสามารถคนเกง มีศักยภาพ หรืออยางนอยก็ชวยใหคนไขไม
ไปทําใหผูอื่นเดือดรอน เมื่อดํารงอยูในสังคม
บียังพูดถึงอนาคตของการดํารงอาชีพนี้วา เปนนักสังคมสงเคราะหที่ทํางานดานยาเสพติดมา
17 ป แลว อยากจะเปลี่ยนอาชีพอยูเหมือนกัน เพราะอยูมานานมากแลว แตก็คํานึงถึงความมั่นคงใน
อาชีพ เคยติดวาอยากยายไปอยูคลินิคใกลบาน แตก็กลัวการเปลี่ยนแปลง ไมอยากไปปรับตัวเขากับ
สถานที่ใหม เพื่อนรวมงานใหม ลักษณะงานใหม คิดทบทวนดูแลวงานที่ทําที่คลินิกนี้ ก็เปนงานที่รัก
เพราะไดชวยเหลือผูอื่น และเกิดความชํานาญในอาชีพและการทํางานในลักษณะนี้ไปแลว จึงตัดสินใจ
วาคงจะประกอบอาชีพนี้และอยูที่คลินิคนี้ไปจนถึงเกษียณอายุราชการ
นักสังคมสงเคราะห กรมราชทัณฑ
(รักษาในระบบตองโทษ)
กรณีศึกษา ซี
ซี นักสังคมสงเคราะห วัย 31 ป จากกรมราชทัณฑ เลาใหฟงถึงจุดเริ่มตนของความสนใจอาชีพ
นักสังคมสงเคราะหของเธอวา ในตอนเริ่มแรกไมรูจักเลยวาคณะหรือวิชาชีพทางสังคมสงเคราะหศาสตร
คืออะไร เนนแตเฉพาะสถาบันเทานั้น คือขอใหเขาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดก็พอ และคิดวาเมื่อเขา
ไปเรี ย นแล ว อาจจะเปลี่ ย นหรื อ โอนย า ยคณะได ใ นภายหลั ง ประกอบกั บ ในครอบครั ว ไม เ คยมี ใ คร
ประกอบอาชีพนักสังคมสงเคราะหและไมมีใครรูจักอาชีพนี้เลย พอเปนขาราชการ แมเปนแมบาน แตที่
บานก็อยากใหรับราชการเนื่องจากความมั่นคง ในชวงที่เรียน ตนเองไดเลือกเรียนสังคมสงเคราะหสาขา
พัฒนาชุมชน เนื่องจากในตอนแรก มีแนวความคิดที่อยากกลับไปพัฒนาทองถิ่นบานเกิด เพราะเปน
คนตางจังหวัด ซึ่งในระหวางที่เรียนไดมีโอกาสฝกงาน 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อขึ้นชั้นปที่ 2 เปนการฝกงานใน
หนวยงานคือ มีโอกาสไดไปฝกงานภาคปฏิบัติ คือไปเปนนักสังคมสงเคราะหผูฝกงานที่เรือนจํากลาง จ.
เชียงใหม ทําหนาที่เกี่ยวกับการสงเคราะหผูตองขัง เปนเวลา 2 เดือน ซึ่งมีทั้งนักโทษชายและหญิง โดยมี
อาจารยและรุนพี่ที่เปน Supervisor ดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการสวนในเรือนจํานั้น การไดไปฝกงาน
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ที่เรือนจํา ทําใหคนพบตนเองวาตนเองสนใจในสาขายุติธรรมมากกวา แตก็เรียนสาขาพัฒนาชุมชนไป
จนจบการฝกงานครั้งที่ 2 เมื่อขึ้นชั้นปที่ 3 เนื่องจากเลือกเรียนสาขาพัฒนาชุมชน จึงไดไปฝกงานใน
พื้นที่ชุมชนเพื่อทําโครงการพัฒนาชุมชนที่หมูบานกะเหรี่ยง จ.เชียงใหม เปนเวลา 2 เดือนเชนกัน
เบญมาศเล า เพิ่ ม เติ ม ว า การฝ ก งานถื อ เป น จุ ด เริ่ ม ต น ที่ ทํ า ให เ กิ ด ความสนใจในอาชี พ
นักสังคมสงเคราะห เพราะเมื่อไดลงไปปฏิบัติงานจริงกับนักโทษ ทําใหเห็นภาพที่แตกตางออกไปจากที่
วาดภาพหรือเรียนรูจากทฤษฎีไวลวงหนา เพราะนักโทษบางสวนนั้นจริงๆ แลวเปนผูดอยโอกาสที่ไมมี
คนสนใจ ไมไดเปนอาชญากรโดยสันดาน และตองการความชวยเหลือนักโทษบางคนพอแมก็อยูในคุก
ดวย หรือไมไดรับการศึกษา สิ่งที่ไดทําตอนไปฝกงาน เริ่มจากการสัมภาษณผูตองขังซึ่งเปนทักษะที่
สําคัญที่สุดของนักสังคมสงเคราะห เพื่อใหไดขอมูลของกลุมเปาหมายที่จะตองทํางานดวย ซึ่งจะตอง
สัมภาษณใหทราบถึงขอมูลของบุคคลนั้นทั้งขอมูลสวนบุคคล เชน นิสัย บุคลิกภาพ และสิ่งแวดลอม
รอบตัวเพื่อใหสามารถหาแนวทางการชวยเหลือที่ เหมาะสมกับแตละบุคคลได เช น การอาน case
ผูตองขัง การใชแบบทดสอบ สวนงานในเรือนจําอื่นๆ ก็ตองเรียนรูในทุกสวน เชน ชวยตรวจสอบของใน
การเยี่ยมญาติหรือตรวจสอบของที่เขาเรือนจํา แตเนนหนักไปในงานดานสังคมสงเคราะห ในเรือนจํา
ชายจะทําไดแคงานเอกสารและสัมภาษณผูตองขังบาง แตในเรือนจําหญิงจะสามารถคลุกคลีกับกลุม
ผูตองขังได โดยเฉพาะกลุมแมและเด็กเปนกลุมที่นาสนใจ รวมทั้งเด็กที่เพิ่งคลอดหลังจากที่แมเขา
เรือนจําแลว ซึ่งโดยปกติจะใหผูตองขังเลี้ยงกอนในชวงแรกเพื่อใหเด็กไดมีโอกาสอยูกับแม แตหลังจาก
นั้นเมื่อเด็กเริ่มโตขึ้น นักสังคมสงเคราะหก็จะตองจัดหาที่อยูภายนอกใหเด็กเพื่อไมใหเกิดปญหาการ
จดจําในสิ่งแวดลอมที่ไมดี
นอกจากนี้แรงบันดาลใจหรือตนแบบอีกอยางหนึ่งที่ทําใหสนใจอาชีพนี้คือ อาจารยที่ปรึกษาที่
เปน Supervisor ซึ่งเปนนักสังคมสงเคราะหดวย เปนผูที่มีวิสัยทัศนและแนวคิดเกี่ยวกับการสังคม
สงเคราะหวาเปนไปในแนวทางของการพัฒนา นั่นคือ จะชวยเหลืออยางไรเพื่อใหผูรับบริการสามารถ
ชวยเหลื อตนเองตอไปได ไมใ ชเพีย งแคใ หของแลวก็ จบกันไป เชน ตองมีก ารติดตามผลการใหทุ น
ประกอบอาชีพ ดังนั้น เมื่อขึ้นปสามและปสี่ จึงตัดสินใจที่จะยึดอาชีพนักสังคมสงเคราะห
แตเมื่อเรียนจบซียังไมไดเริ่มทํางานสังคมสงเคราะหในทันทีตามที่ไดตั้งใจไว งานแรกที่เบญมาศ
ทํ า คื อ การเป น พนั ก งานทั่ ว ไปของบริ ษั ท เทเวศร ป ระกั น ภั ย เพื่ อ รอสอบตรงในตํ า แหน ง นั ก สั ง คม
สงเคราะหของกรมราชทัณฑ ระหวางนั้นก็ไดมีการติดตอกับอาจารย Supervisor ที่ทํางานที่เรือนจําอยู
เนื่องจากอาจารยเห็นวาตนมีความสนใจในทางนี้ และหากมาทํางานเปนนักสังคมสงเคราะหในสาย
ยุติธรรมจะมีโอกาสกาวหนาสูง จึงสนับสนุนและกระตุนใหซีมาสอบเปนนักสังคมสงเคราะหที่กรม
ราชทัณฑ จากนั้นเปนเวลาประมาณปกวา เธอจึงมาสอบเขากรมราชทัณฑ และไดเขามารับราชการใน
ตําแหนงนักสังคมสงเคราะหของกรมราชทัณฑ ซึ่งในตอนแรกซีมีความลังเลอยูเหมือนกันเนื่องจาก
เงินเดือนต่ํากวางานเอกชนที่ทําอยูมาก แตครอบครัวอยากใหรับราชการมากกวา และเปนความใฝฝน
จึงตัดสินใจเขาทํางานที่กรมราชทัณฑ โดยเลือกประจําอยูที่สวนกลาง เหตุผลที่ไมไดเลือกไปประจําที่
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เรือนจํา เนื่องจากขอจํากัดดา นครอบครัวซึ่งขณะนี้ไดแตงงานและมีลู กแลว และทางครอบครัวก็อยู
กรุงเทพมหานครกันหมด
ซียังไดเลาถึงคุณสมบัติที่จําเปนในการเปนนักสังคมสงเคราะหของกรมราชทัณฑ วาที่กรม
ราชทัณฑ กํ าหนดคุ ณสมบัติ นักสังคมสงเคราะหไววา จะตองเปนบุคคลที่ จบการศึกษาสาขาสัง คม
สงเคราะห ศ าสตรเทานั้ น ทั้ งปริ ญญาตรีแ ละปริญญาโท โดยถือเปนคนละตํ า แหนงกับนั กจิต วิ ท ยา
เนื่องจากทําหนาที่ตางกันอยางชัดเจน เนนไปคนละดาน และถาเปนนักสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับยาเสพ
ติด จะตอ งไปอยู ที่ ทั ณฑสถานบํ า บั ด พิเ ศษ ซึ่งผู ต อ งขัง จะเป นนั ก โทษยาเสพติด ลว นๆ ซึ่ งนั ก สังคม
สงเคราะหที่ประจําอยูที่นั่นจะทํางานเกี่ยวกับทางยาเสพติดเพียงอยางเดียว ทําใหอาจตองใชความรู
เฉพาะดานเกี่ยวกับยาเสพติดดวย
ในการเขามาทํางานเปนนักสังคมสงเคราะหที่กรมราชทัณฑนั้น ซีเลาวา ชวงแรกที่เขามามีนัก
สังคมสงเคราะหรุนพี่ เพื่อนรวมงานและผูอํานวยการเปนผูสอนงาน โดยเฉพาะผูอํานวยการเปนผูที่มี
ความสามารถและเกงในดานสังคมสงเคราะห และมีการมอบหมายงานใหตามลําดับความซับซอนของ
งาน เริ่มจากงานที่ซับซอนนอยไปสูงานที่ซับซอนมาก เพื่อใหเกิดการเรียนรูตามเวลาและประสบการณ
ที่เพิ่มขึ้น การเริ่มงานใหเริ่มจากการศึกษาขอมูลกอนจากนั้นจึงลงมือปฏิบัติ โดยมีรุนพี่คอยสอนงานให
เปนทอดๆ หัวหนาและผูอํานวยการคอยตรวจงานและใหขอมูลยอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน มีพี่เลี้ยงหรือ trainer คอยประกบในการปฏิบัติงานชวงแรก เชน ในการสัมภาษณผูตองขัง
เพราะผูตองขังมักจะใหขอมูลที่ไมตรงกับความเปนจริง นอกจากนี้กรมราชทัณฑมีการจัดอบรมหลักสูตร
ระหวางการปฏิบัติงานสําหรับนักสังคมสงเคราะหเปนประจําทุกปทั้งในกรมราชทัณฑและที่ประจํา
เรือนจํา รวมทั้งการฝกอบรมเกี่ยวกับการสงเสริมวิชาการสังคมสงเคราะหตามความตองการที่สํารวจ
จากนักสังคมสงเคราะหในแตละป เชน เทคนิคการสังเกต การสัมภาษณ การใหคําปรึกษา และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณปญหาจากการทํางานรวมกัน เปนตน
ซี ไ ด เ ล า ให ฟ ง ถึ ง หน า ที่ แ ละภารกิ จ ของนั ก สั ง คมสงเคราะห ข องกรมราชทั ณ ฑ ว า งานสั ง คม
สงเคราะหของกรมราชทัณฑจะแบงเปน 2 สวน ไดแก สวนกลาง กับเรือนจํา งานในสวนกลาง มีหนาที่
กําหนดนโยบาย วางแผนเพื่อใหเรือนจํานําไปปฏิบัติกับผูตองขัง และรายงานผลกลับมาทางเรือนจํา
เพื่อใหสวนกลางประเมินผลและปรับปรุงแกไข งานในสวนกลางนี้จะเกี่ยวของกับผูตองขังยาเสพติดใน
สวนของกลุมวิวัฒนพลเมือง ซึ่งเปนการฝกอยางเขมขนใหกับผูตองขังยาเสพติดรายยอย เกี่ยวกับอาชีพ
การดําเนินชีวิต โดยงานของนักสังคมสงเคราะห ในขั้นตอนแรกคือ การคัดตัวผูตองขังเพื่อเขากลุม โดย
การสัมภาษณเพื่อคัดแยกนักโทษเขาแตละระดับชั้นจากพฤติกรรมของนักโทษระหวางที่อยูในเรือนจํา
เรียกวา ระบบจําแนกลักษณะผูตองขัง ซึ่งเปนงานหลักของนักสังคมสงเคราะห (ชั้นเลวมาก ชั้นกลาง
ชั้นเยี่ยม) จากนั้นดูพื้นฐานการศึกษาและพื้นฐานการประกอบอาชีพ จากนั้นนักสังคมสงเคราะหก็จะให
ความชวยเหลือทั้งการศึกษาและการฝกอาชีพตามความตองการและคุณสมบัติของผูตองขัง รวมถึงการ
นําสินคาจากฝมือผูตองขังมาจําหนายดวยเพื่อเปนเงินทุนใหกับผูตองขัง สวนงานสังคมสงเคราะหใน
เรือนจําจะเกี่ยวของกับการใหทุนการศึกษาแกผูตองขัง ใหทุนประกอบอาชีพเมื่อพนโทษแลว เนื่องจาก
นักโทษจะโดนตัดเครดิต ไมสามารถไปกูเงินได ซึ่งอาจจะกลายเปนปจจัยที่บีบใหเขาตองกระทําผิดอีก
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ครั้ง การใหทุนประกอบอาชีพจึงเปนการใหโอกาสในการเริ่มตนชีวิตใหมแกนักโทษในทางหนึ่ง และเปน
สิ่งที่ผูตองขังสวนใหญตองการ ดังนั้นเมื่อทางกรมราชทัณฑมีการฝกอาชีพใหแกผูตองขังแลว จึงตองมี
ทุนใหดวยเพราะคนเหลานี้เปนคนที่ไมมีเงินอยูแลว โดยทุนนี้เปนทุนใหเปลาแตเนื่องจากตองการฝก
นิสัยและติดตามผล จึงกําหนดใหผูรับความชวยเหลือกูยืมโดยไมคิดดอกเบี้ยและผอนชําระเทาที่มีกําลัง
กําหนดไมต่ํากวาเดือนละ 300 บาท โดยปกติเงินทุนที่ใหตอรายจะอยูระหวาง 5,000 – 40,000 บาท
โดยนักสังคมสงเคราะหประจําเรือนจําจะเปนผูเก็บรวมรวมขอมูลเกี่ยวกับผูตองขังและสงเรื่องใหกับ
คณะกรรมการซึ่ ง เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข องกระทรวงยุ ติ ธ รรมพิ จ ารณาเพื่ อ ขออนุ มั ติ ทุ น ดั ง กล า วเป น
รายบุคคล อาชีพสวนใหญท่ขี อทุนจะเปนอาชีพอิสระ คาขาย ซึ่งการฝกอาชีพใหกับผูตองขังทําได 2 สวน
สวนแรกเปนโครงการเตรียมความพรอมกอนปลอย จะทํากอนผูตองขังพนโทษ 6 เดือน เปนการให
ความรูดานอาชีพ มีหลักสูตรอบรมเรื่องการประกอบอาชีพระยะสั้นโดยประสานงานกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงแรงงาน
เพื่อขอวิทยากรเขาไปใหความรู สอนหนังสือและฝกอาชีพใหผูตองขังในเรือนจํา และอีกสวนหนึ่งจะเปน
การฝกอาชีพที่บานสวัสดี ซึ่งเปนการฝกอาชีพภายนอกเรือนจําสําหรับผูพนโทษและประชาชนทั่วไปโดย
ไมเสียคาใชจาย ซึ่งหลังจากใหทุนการประกอบอาชีพแลว นักสังคมสงเคราะหยังตองมีการติดตามผล
กลุมที่ขอทุนประกอบอาชีพ เชน การไปเยี่ยมบาน และติดตามไปจนกวาจะชําระเงินหมดดวย นอกจาก
หนาที่ในการติดตามผลกลุมที่ขอทุนประกอบอาชีพแลว นักสังคมสงเคราะหยังตองดําเนินการฝกอบรม
พัฒนาและดูแลผูตองขัง โดยเนนกลุมผูตองขังที่สูงอายุและคนพิการเปนพิเศษ เนื่องจากปญหาสุขภาพ
รวมถึงการแจงเกิด แจงตาย และการติดตามผลผูตองขังที่พนโทษออกไปแลว เพื่อไมใหกลับมาติดคุกอีก
ดวย
สําหรับปญหาและอุปสรรคที่พบในการทํางาน ซีเลาใหฟงวา มีปญหาบางในเรื่องที่ผูตองขังไมให
ขอมูลที่ตรงตามความเปนจริงเมื่อไปทําการสัมภาษณ จนในบางครั้งนักสังคมสงเคราะหก็ถูกผูตองขัง
เกลี้ยกลอมบิดเบือนขอเท็จจริงเพื่อตองการใหชวยเหลือจนกลายเปนทําผิดวินัยของทางกรมราชทัณฑไป
โดยไมรูตัว วิธีแกหรือตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเหลานี้ตองใชเวลาและประสบการณสวนตัวของ
นักสังคมสงเคราะหในการแกไขปญหา นอกจากนี้ยังมีปญหาการขาดงบประมาณในการสนับสนุนเรื่อง
ทุนประกอบอาชีพหรือทุนการศึกษา รวมถึงคาใชจายอื่นๆในการชวยเหลือผูตองขัง เนื่องจากใชงบของ
กรมราชทัณฑเพียงบางสวน แตสวนใหญจะเปนงบที่ไดจากการอนุเคราะหจากหนวยงานภายนอก
หนวยงานเอกชน ปญหาการขาดแคลนนักสังคมสงเคราะหเพศชาย ทําใหการทํางานกับผูตองหาชาย
เปนไปไดยากและลําบากในการรั กษาความปลอดภัย การชวยเหลือโดยตรงเปนไปไดยาก จึงตอง
แกปญหาโดยการใชวิธีการในทางออม เชน การสัมภาษณผานทาง video conference เปนตน เพื่อ
ไมใหเกิดอันตรายตอนักสังคมสงเคราะห และสําหรับซีในขณะนี้เธอเริ่มมีปญหาในเรื่องขอจํากัดของ
เวลาดวย เนื่องจากมีครอบครัวและมีลูกแลว ทําใหไมสามารถไปตางจังหวัดนานๆ ได ซึ่งในเนื้องาน
บางครั้งก็จําเปนตองไปติดตามประเมินผลในตางจังหวัด จึงเกิดปญหาความขัดแยงระหวางการใหเวลา
ทํางานและการใหเวลากับครอบครัวตามมา
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สําหรับความประทับใจในอาชีพนักสังคมสงเคราะห ซีบอกวารูสึกประทับใจในอาชีพนี้ รูสึกวา
ทําแลวไดบุญ ทําแลวอิ่มใจเมื่อไดชวยเหลือผูตองขัง ผูดอยโอกาส และในตอนนี้ยังไมมีความคิดที่จะ
เปลี่ยนงาน ยังสนุกกับงานอยู ยังไมเบื่องานสังคมสงเคราะห และยังมีแรงทําได ไมไดเดือดรอนเรื่องเงิน
และยังมีความคาดหวังวาอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศจากการทํางานสวนกลางไปเปนทํางานในเรือนจํา
หรือการลงไปปฏิบัติเมื่อมีโอกาสและมีความพรอมมากขึ้น
นักสังคมสงเคราะห กรมราชทัณฑ
(รักษาในระบบตองโทษ)
กรณีศึกษา ดี
ดี นักสังคมสงเคราะห วัย 35 ป จากกรมราชทัณฑ เลาใหฟงถึงสาเหตุที่ทําใหเธอตัดสินใจเขา
มาทํางานในอาชีพนักสังคมสงเคราะหวา ตอนชวงที่เลือกเรียนในมหาวิทยาลัย เรียนตามเพื่อนไมไดคิด
อะไร คิดวาเรียนอะไรก็ไดที่มันจบงายๆ ก็เลยมาเรียนคณะสังคมสงเคราะหที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ โดยที่ไมรูวากอนวาเรียนจบมาแลวจะมาทํางานอะไรในชวงที่เรียนก็เลยเรียนไปเรื่อยๆ แตก็
ทําใหพอจะรูจัก แลวก็เขาใจงานของสังเคราะหมากยิ่งขึ้นวาเปนงานชวยเหลือสังคม และตอนฝกงาน ได
ไปฝกที่โรงพยาบาลจุฬา ไดลงไปชวยเหลือผูปวยที่ดอยโอกาส ไมมีเงินรักษาพยาบาล หลังจากเรียนจบ
มีคนรูจักชวนไปสมัครสอบเขาเปนนักสังคมสงเคราะหที่กรมราชทัณฑ ซึ่งพอแมเปนขาราชการ เลย
อยากใหลูกรับราชการอยูแลว เพราะสวัสดิการดี พี่ๆทํางานเอกชนกันหมด ตัวเองเปนลูกคนเล็ก จึงเปน
ความหวังสุดทายของครอบครัวที่จะรับราชการ แลวก็ไดผานการคัดเลือกเขาไปทํางานเปนนักสังคม
สงเคราะห ที่สํานักยาเสพติด กรมราชทัณฑ ครั้งแรกที่เขาไปทํางานเปนงานดานการจัดทําแผน แต
เนื่ อ งจากตนเองไม มี ป ระสบการณ ใ นงานการวางแผนมาก อ น แต โ ชคดี ที่ มี หั ว หน า งานที่ ค อยให
คําปรึกษา และเมื่อหัวหนาเห็นวาสามารถทํางานเองได ก็ใหงานมาทํา เพื่อเปนการพัฒนาตนเองไปใน
ตัว หลังจากนั้นไดไมนานก็ไดมีโอกาสยายมาทํางานดานการปองกัน และหาแนวทางในการขจัดยาเสพ
ติดไมใหเขาในเรือนจํา ทํางานดานนี้มา 9 ปแลว มีความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางเพื่อนรวมงานและ
หัวหนางาน เนื่องจากการทํางานที่จะตองประสานกัน จึงยิ่งทําใหคุนเคยกันเปนอยางดี
ดี ยังเลาใหฟงถึงปญหาและอุปสรรคในการทํางานวาในบางครั้ง การที่ตองทํางานตามนโยบาย
ของรัฐบาล ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เชน ในบางยุคทางการเมืองก็เนนการปราบปราม เนนการ
ฟนฟูสมรรถภาพ เนนการฝกวิชาชีพ ก็ทําใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด โดยเฉพาะนักสังคมสงเคราะหในเรือนจําจะตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
การเปลี่ยนแปลงผูบริหารของกรมราชทัณฑแมแตผูบริหารในระดับสํานัก/กอง ก็มีผลตอการปรับตัวของ
เจาหนาที่เชนเดียวกัน เพราะการทํางานประสานสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เปนสิ่งจําเปนใน
การทํ า งาน ซึ่ ง รวมถึ ง การทํ า งานของนั ก สั ง คมสงเคราะห กั บ หั ว หน า และหน ว ยต า งๆที่ เ กี่ ย วข อ ง
นอกจากนี้ในการทํางานกับผูตองขังในคดียาเสพติดที่อาจเปนผูเสพ ผูคายาเสพติดก็เปนเรื่องที่เปนไปได
ยาก เนื่องจากตนเองเปนผูหญิงซึ่งหากตองเขาไปคลุกคลีกับผูตองขังชาย ตองใหเจาหนาที่ชายดูแล
ความปลอดภัยอยางใกลชิด เพราะอันตรายเกิดขึ้นไดตลอดเวลา อีกทั้งผูตองขังในปจจุบันจะอาศัยขอ
กฎหมาย เพื่อจํากัดการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ ซึ่งทําใหเจาหนาที่ทํางานยากขึ้น
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อยางไรก็ดี ดี บอกวา เปนงานที่ทาทาย และไดชวยเหลือผูอื่น เธอจึงไมคิดที่จะออกจากการเปน
นักสังคมสงเคราะห โดยเธอไดเลาใหฟงวา หนาที่ของเธอ คือการสัมภาษณเบื้องตนเกี่ยวกับมูลเหตุของ
การติดยาเสพติด หากิจกรรม เชนการฝกอาชีพ เขามาชวยใหผูตองขังไดมีทักษะในการประกอบอาชีพ
รวมทั้งไมใหมีการสรางเครือขายกันในเรือนจํา อาจโดยการขจัดโทรศัพทที่อาจลําลอบนําเขามาใน
เรือนจํา และหาวิธีการหลีกเลี่ยงในกรณีที่พนโทษออกไป
สําหรับเหตุผลที่ดีชอบและประทับใจในอาชีพนี้ ก็เนื่องมาจากวา เธอมีความรูสึกวาตัวเองเปน
สวนหนึ่งที่ทําใหเจาหนาที่เรือนจําทํางานอยางราบรื่น นอกจากนี้ดียังใหขอคิดเห็นดวยวา ในมุมมองของ
การดูแลนักโทษ จะตองเขาใจนักโทษดวย เพื่อทําใหนักโทษอยูไดอยางมีความสุข ไมมากก็นอย อีกทั้ง
การเป นนั ก สั ง คมสงเคราะห ข องเธอยัง ช วยใหนั ก โทษสามารถที่ จ ะออกไปและสามารถปรั บ ตัว กั บ
สภาพแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป เปนงานที่มีคุณคา
สําหรับอนาคตขางหนา ดีวางแผนไววา ปหนาเธออยากจะเขาไปทํางานเปนนักสังคมสงเคราะห
ในเรือนจํา เพื่อสั่งสมประสบการณ และวางแผนไววาจะยายกลับไปทํางานที่บานเกิด จังหวัดชุมพร เพื่อ
ดูแลพอแม โดยทําอาชีพนักสังคมสงเคราะหที่เธอรักตอไปจนเกษียณ
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บทที่ 3
การวิเคราะหกระบวนการถายทอดทางสังคมในการทํางานของกรณีศึกษา
การถายทอดทางสังคมในการทํางาน (Work socialization)
ในการถายทอดทางสังคมในการทํางาน เพื่อใหสมาชิกเกิดความรูและทักษะในอาชีพนั้นๆ
รวมทั้งมีบุคลิกภาพตามบทบาทในการทํางาน มีเอกลักษณและความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ รวมถึงการที่
บุคคลซึมซับวัฒนธรรมของอาชีพ คานิยม บรรทัดฐาน และจริยธรรมของอาชีพของตน รวมทั้งยกเลิก
ลักษณะบางอยางทางสังคมที่เขามีอยูและเกิดลักษณะบางอยางทางสังคมที่ถูกยึดถือโดยสมาชิกในอาชีพ
นั้นๆ (วิรัติ ปานศิลา. 2542: 44; อางอิงจาก Stryker. 1978: 326) โดยมุงไปที่การสอนบทบาทในทักษะ
เฉพาะ (role – specific skill) มากกวาคานิยมโดยทั่วๆ ไป และรวมไปถึงการถายโอนความคิดหรือ
ความรูสึกในอุดมคติมาใชในความเปนจริง (วิรัติ ปานศิลา. 2542: 44; อางอิงจาก พงษสวัสดิ์ สวัสดิ
พงษ. 2532: 8) ถือเปนกระบวนการถายทอดทางสังคมในการทํางานที่สอดคลองกับการเขาสูอาชีพนัก
สังคมสงเคราะห กลาวคือ นักสังคมสงเคราะหใหมที่พึ่งกาวเขาสูอาชีพ จะตองไดรับการอบรมใหเกิด
ความรูและทักษะในอาชีพ รวมทั้งมีบุคลิกภาพตามบทบาทในการทํางาน มีเอกลักษณและความยึดมั่น
ผูกพันตอการเปนนักสังคมสงเคราะห รวมถึงการซึมซับวัฒนธรรมของอาชีพ คานิยม บรรทัดฐาน และ
จริยธรรมของอาชีพเพื่อใหนักสังคมสงเคราะหใหมรูจักและสามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองเขาสูความ
เปนนักสังคมสงเคราะหอาชีพไดอยางสมบูรณ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกรณีศึกษาและการเขาสูอาชีพของกรณีศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกรณีศึกษาและการเขาสูอาชีพของกรณีศึกษา แบงเปนปจจัยระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ปจจัยจิตลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอการถายทอดทางสังคมในอาชีพ และปจจัยทางสังคม
1. ปจจัยระยะเวลาปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน หมายถึง จํานวนปที่นักสังคมสงเคราะหเขามาทํางานดานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดกับองคการในแหงนั้น ระยะเวลาการปฏิบิติงานเปนตัวแปรตัวหนึ่งที่นาสนใจ
ในกระบวนการถายทอดทางสังคม หากระยะเวลาปฏิบัติงานมากขึ้นมีความเปนไปไดที่จะทําใหนักสังคม
สงเคราะหเกิดการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ระยะเวลาปฏิบัติงานเกี่ยวของกับความพึงพอใจใน
งาน และความผูกพันในองคการ คือ ระยะแรกของการทํางานนักสังคมสงเคราะหมีแนวโนมจะมีความพึง
พอใจในการทํางานสูง แตเมื่อผานไป 2-3 ป ความพึงพอใจจะคอย ๆ ลดลงเนื่องจากรูสึกวาการทํางาน
ไมเปนไปตามที่คาดหวังไว แตเมื่อผานไปประมาณ 6-7 ป ความพึงพอใจในงานจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งตาม
ประสบการณที่เพิ่มขึ้น สวนระยะเวลาปฏิบัติงานกับความผูกพันในองคการจะเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลา
ปฎิบัติงาน เนื่องจากนักสังคมสงเคราะห มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคการและยอมรับคานิยมของ
องคการมากขึ้นตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น ดังจะเห็นไดจากการที่กรณีศึกษาสวนใหญเมื่อปฏิบัติงานใน
ระยะเวลาหนึ่งจะรูสึกผูกพันและไมคิดจะเปลี่ยนอาชีพ
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2. ปจจัยทางจิตลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอการถายทอดทางสังคมในอาชีพ ไดแก บุคลิกภาพ
เชน บุคลิกภาพแบบแสดงตัว แบบเปดกวาง แบบออนโยน เปนตน มีสวนในการกาวเขาสูอาชีพ และ
หลอหลอมใหเอื้อตอการทํางาน เนื่องจากอาชีพนักสังคมสงเคราะหดานการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด จะตองเปนผูที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว แบบเปดกวาง แบบออนโยน ชอบชวยเหลือผูอื่น มี
มุมมองในการมองผูอื่นในดานบวก จึงจะทําใหคนไขยาเสพติดยอมเปดใจ รับฟง และรับการบําบัดรักษา
- ความสนใจ เปนความชอบและรักที่จะทําอาชีพนักสังคมสงเคราะห เชน ชอบชวยเหลือ ให
คําแนะนํา ใหคําปรึกษาแกผูอื่น เปนตน
3. ปจจัยทางสังคม ไดแก การใหการศึกษาและอบรมจากครอบครัว สถาบันการศึกษา และ
หนวยงาน
- การใหการศึกษาและอบรมจากครอบครัว แมวากรณีศึกษาในครั้งนี้ ครอบครัวไมไดสงเสริม
สนับสนุนใหกรณีศึกษาประกอบอาชีพนักสังคมสงเคราะห รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวไมมีใครเปน
ตนแบบของอาชีพนักสังคมสงเคราะห แตการที่กรณีศึกษามีบุคลิกภาพและความสนใจที่สอดคลองกับ
คุณสมบัติการเปนนักสังคมสงเคราะหนั้น คงปฏิเสธไมไดวาสวนหนึ่งมาจากการหลอหลอมและการ
อบรมเลี้ยงดูภายในครอบครัว ดังนั้น การใหการศึกษาและอบรมจากครอบครัว จึงเปนปจจัยที่สงผลตอ
การถายทอดและการกาวสูอาชีพนักสังคมสงเคราะห
- การให ก ารศึ ก ษาและอบรมจากสถาบั น การศึ ก ษา สถาบั น การศึ ก ษา โดยเฉพาะ
สถาบั น การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา มี ส ว นสํ า คั ญ อย า งมากในการหล อ หลอมการเป น นั ก สั ง คม
สงเคราะห ทั้งในดานการใหความรู การฝกปฏิบัติดานทักษะการใหคําปรึกษา และการฝกงานดาน
สังคมสงเคราะห เปนตน
- การใหการศึกษาและอบรมหนวยงาน หนวยงานและองคการที่นักสังคมสงเคราะหดานการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเขาไปทํางาน มีสวนสําคัญอยางมากในการสั่งสมประสบการณและ
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของนักสังคมสงเคราะห โดยผานกระบวนการสอนงาน และผึกอบรมความรู
และทักษะตางๆที่จําเปนตอการปฏิบัติงานและการเปนนักสังคมสงเคราะหมืออาชีพของผูบังคับบัญชา
ผูรวมงาน พี่เลี้ยง และผูเชี่ยวชาญดานองคความรูตางๆ
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กระบวนการถายทอดทางสังคมเพื่อเขาสูอาชีพนักสังคมสงเคราะห
โดและไรทแมน (บังอร โสฬส. 2538: 76 – 83 ; อางอิงจาก Deaux; & Wrightsman. 1991:
428 – 432) เสนอกระบวนการถายทอดทางสังคม 9 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นแสวงหาและคัดเลือก (investigation) เปนระยะการสืบเสาะแสวงหาเพื่อใหรูจักและ
เขาใจกันระหวางองคการและบุคคล ในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด บุคคลจะตองพยายามหา
ขอมูลใหเพียงพอที่จะใชในการตัดสินใจในการเขาสูเสนทางอาชีพนี้
การวิเคราะหจากกรณีศึกษา
“เปนคนชอบอานหนังสือทางดานจิตวิทยา เพราะเปนเรื่องที่นาสนใจ ที่จะคนหาและเขาใจจิตใจ
และพฤติกรรมการแสดงออกของคน รูสึกชอบในเนื้อหาวิชาที่เรียนทางดานจิตวิทยา โดยเฉพาะการฝก
ปฏิบัติในดานการใหคําปรึกษา และรูสึกดีที่ไดชวยเหลือคนอื่น ประกอบกับพอแมอยากใหรับราชการ”
“เนื้ อ หาและการฝ ก ปฏิ บั ติ ใ นช ว งที่ เ รี ย นตั ว เองรู สึ ก ว ามี ความเกี่ ยวเนื่ องกั บอาชี พนั กสั งคม
สงเคราะห ซึ่งรูสึกดีที่ไดชวยเหลือผูอื่น และพอแมอยากใหรับราชการ”
“เปนคนชอบชวยเหลือผูอื่น พอแมอยากใหรับราชการ แรงบันดาลใจหรือตนแบบอีกอยางหนึ่งที่
ทําใหสนใจอาชีพนี้คือ อาจารยที่ปรึกษาที่เปน Supervisor ซึ่งเปนนักสังคมสงเคราะหดวย เปนผูที่มี
วิสัยทัศนและแนวคิดเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะหวาเปนไปในแนวทางของการพัฒนา”
“พอแมเปนขาราชการ เลยอยากใหลูกรับราชการ”
การตัดสินใจเขาสูอาชีพของกรณีศึกษานี้ เกิดจากบุคลิกภาพและความสนใจของกรณีศึกษา แม
จะมี แรงสนับสนุน จากครอบครั ว แตก็เปนแรงสนับสนุ นที่ตองการให เกิดผลอีกอยา งหนึ่งไม ใชแ รง
สนับสนุนที่อยากจะใหกรณีศึกษาประกอบอาชีพนี้โดยตรง เขน อยากใหรับราชการ แตไมไดสนับสนุน
และไมโตแยงหากกรณีศึกษาจะประกอบอาชีพนักสังคมสงเคราะห
2. ขั้นบรรจุเขาทํางาน (entry) ขั้นนี้เปนชวงที่อยูระหวางระยะกอนการเปนสมาชิกกับการเปน
สมาชิกใหม ในขั้นนี้องคการมักจัดใหมีการปฐมนิเทศ ใหขอมูล มีการอบรมถายทอดอยางเปนทางการ
เพื่อแนะนําสมาชิกใหมขององคการ และมีการฝกอบรมเฉพาะตําแหนง
การวิเคราะหจากกรณีศึกษา
“นักสังคมสงเคราะหทุกคนตองเขารับการอบรม เชน หลักสูตรการใหคําปรึกษา หลักสูตรที่
เกี่ยวของกับสวัสดิการที่ผูปวยควรจะไดรับ เพื่อเปนขอมูลในการใหคําแนะนําแกผูปวย”
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“มี ก ารส ง นั ก สั ง คมสงเคราะห ไ ปฝ ก งานอยู เ ป น ระยะๆ โดยเฉพาะในเรื่ อ งเทคนิ ค การให
คําปรึกษา โรคเอดส และยาเสพติด เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และใหคําปรึกษาแกคนไขยาเสพติดได
อยางเหมาะสม.”
“มีการจัดอบรมหลักสูตรระหวางการปฏิบัติงานสําหรับนักสังคมสงเคราะหเปนประจําทุกป
รวมทั้งการฝกอบรมเกี่ยวกับการสงเสริมวิชาการสังคมสงเคราะหตามความตองการที่สํารวจจากนัก
สังคมสงเคราะหในแตละป”
“มีการจัดอบรมหลักสูตรสําหรับนักสังคมสงเคราะหเปนประจําทุกป”
3. ขั้นเรียนรู (socialization/learning) บุคคลเกิดการเรียนรูจากคําชี้แนะพรอมทั้งใหการให
คําปรึกษาอยางไมเปนทางการจากเพื่อนรวมงาน หัวหนา ผูที่ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง ขั้นนี้ควรมีตัวแบบที่
เหมาะสม จะทําใหเกิดการผูกพันกับองคการ
การวิเคราะหจากกรณีศึกษา
“นักสังคมสงเคราะหทุกคนจะมีรุนพี่ที่อวุโส ซึ่งเรียกกันวาหัวหนาภาค จะเปนผูฝกงานใหกับนัก
สังคมสงเคราะหที่พึ่งเริ่มทํางาน โดยจะทํางานประกบกับนักสังคมสงเคราะหที่เขามาใหม จนกวานัก
สังคมสงเคราะหผูนั้นจะมีความชํานาญและสามารถใหคําปรึกษากับผูปวยที่มาเขารับการรักษาไดอยาง
มั่นใจ”
“รูสึกอบอุนใจ เนื่องจากนักสังคมสงเคราะห 3 คน และนักจิตวิทยา 1 คน จะคอยสอนงานและ
ใหคําปรึกษาในเรื่องการทํางานได”
“มีนักสังคมสงเคราะหรุนพี่ เพื่อนรวมงานและผูอํานวยการเปนผูสอน และมีการมอบหมายงาน
ใหตามลําดับความซับซอนของงาน เพื่อใหเกิดการเรียนรูตามเวลาและประสบการณที่เพิ่มขึ้น”
“โชคดีที่มีหัวหนางานที่คอยใหคําปรึกษา และเมื่อหัวหนาเห็นวาสามารถทํางานเองได ก็ใหงาน
มาทํา เพื่อเปนการพัฒนาตนเองไปในตัว”
4. ขั้ น ยอมรั บ (acceptance) เป น ขั้ น ของการยอมรั บ ปรั บ เปลี่ ย นค า นิ ย ม ทั ศ นคติ แ ละ
จิตลักษณะใหสอดคลองกังองคการ หมดความสงสัยในบทบาทของตน รูสึกผูกพันและรูวาตนเองเปน
สมาชิกอยางสมบูรณ
การวิเคราะหจากกรณีศึกษา
“คนที่ทํางานดานนี้ ตองทําใหคนติดยาเกิดความรูสึกวาเราจริงใจกับเขา และพยายามคนหา
คําพูดหรือสิ่งที่ทําใหคนติดยาสะกิดใจและเปดใจกับเรา แคคนติดยาเสพติดมีพฤติกรรมและทัศนคติ
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เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ก็ถือวาประสบความสําเร็จแลว รูสึกผูกพันกับคนติดยาเสพติด จนไมอยาก
ยายไปไหน”
“งานที่ทําเปนงานที่รัก เพราะไดชวยเหลือผูอื่น และเกิดความชํานาญในอาชีพและการทํางาน
ในลักษณะนี้ไปแลว”
“รู สึ ก ประทั บ ใจในอาชี พ นี้ รู สึ ก ว า ทํ า แล ว ได บุ ญ ทํ า แล ว อิ่ ม ใจเมื่ อ ได ช ว ยเหลื อ ผู ต อ งขั ง
ผูดอยโอกาส”
“มีความรูสึกวาตัวเองเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเจาหนาที่เรือนจําทํางานอยางราบรื่น ชวยใหนักโทษ
สามารถที่จะออกไปและสามารถปรับตัวกับสภาพแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ”
ในขั้นนี้ นักสังคมสงเคราะหจะมีความมั่นใจ และรูสึกวาตนเองกลายเปนนักสังคมสงเคราะหมือ
อาชีพอยางสมบูรณ
5. ขั้นดํารงรักษา (maintenance) เปนขั้นที่บุคคลมีความรูสึกเปนสมาชิกขององคการอยาง
เต็มที่ องคการพยายามจะรักษาสมาชิกไวดวยคาตอบแทน การเสริมแรงตางๆเทาที่เปนไปได
การวิเคราะหจากกรณีศึกษา
“รับราชการ สวัสดิการดี”
“รับราชการ มีสวัสดิการ พอแมเบิกได”
เนื่องจากเปนองคการภาครัฐ ดังนั้นการเสริมแรงจึงเปนสวัสดิการขององคการภาครัฐนั่นเอง
6. ขั้นหักเห (divergence) ในบางครั้งเมื่อองคการไมสามารถตอบสนองความตองการของ
สมาชิก บุคคลก็ตองหันเหหาทางใหม
การวิเคราะหจากกรณีศึกษา
“ทํางานดานยาเสพติดมา 17 ป แลว อยากจะเปลี่ยนอาชีพอยูเหมือนกัน เพราะอยูมานาน
มากแลว”
“เนื่องจากมีครอบครัวและมีลูกแลว ทําใหไมสามารถไปตางจังหวัดนานๆ ได จึงเกิดปญหา
ความขัดแยงระหวางการใหเวลาทํางานและการใหเวลากับครอบครัวตามมา”
“ปหนา อยากจะเขาไปทํางานเปนนักสังคมสงเคราะหในเรือนจํา เพื่อสั่งสมประสบการณ และ
วางแผนไววาจะยายกลับไปทํางานที่บานเกิด จังหวัดชุมพร เพื่อดูแลพอแม”
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เมื่อทํางานไประยะหนึ่ง ซึ่งเปนระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรนักสังคมสงเคราะหอาจเกิดความ
เบื่อหนาย ทั้งจากความจําเจของลักษณะงาน และการที่องคการไมสามารถตอบสนองความตองการของ
ตนเองได อาจมีความรูสึกอยากเปลี่ยนงาน ในขั้นนี้หากไมมีแรงจูงใจหรือความพยามยามขององคการที่
ตองการจะใหนักสังคมสงเคราะหอยู นักสังคมสงเคราะหผูนั้นก็จะหักเหหันไปสนใจอาชีพอื่นแทน
7. ขั้นถายทอดทางสังคมอีกครั้ง (resocialization) เปนความพยายามขององคการที่จะเรียก
ความสํานึกในสมาชิกภาพกลับคืนมา องคการจะตองพยายามจูงใจหรือใหแรงเสริมจนเปนที่พอใจของ
บุคคล เชน สรางความภาคภูมิใจ รายได เปนตน
การวิเคราะหจากกรณีศึกษา
“รูสึกผูกพันกับคนติดยาเสพติด จนไมอยากยายไปไหน”
“หากพยุงคนเหลานี้ใหขามผานตรงนี้ไปได หรือสามารถเลิกยาได ขามเสนเลิกยา กลายเปนคน
ที่มีความสามารถ คนเกง มีศักยภาพ หรืออยางนอยก็ชวยใหคนไขไมไปทําใหผูอื่นเดือดรอน เมื่อดํารง
อยูในสังคม”
“รู สึ ก ประทั บ ใจในอาชี พ นี้ รู สึ ก ว า ทํ า แล ว ได บุ ญ ทํ า แล ว อิ่ ม ใจเมื่ อ ได ช ว ยเหลื อ ผู ต อ งขั ง
ผูดอยโอกาส”
“รูสึกประทับใจที่ไดชวยเหลือผูอื่น เปนงานที่มีคุณคา”
ดวยลักษณะขององคการภาครัฐ เปนการเสริมแรงใหกรณีศึกษาจงรักภักดีตอองคการดวย
เหตุผลที่นอกจากสวัสดิการคือการมีเกียรติ และอีกสวนหนึ่งเปนความรูสึกภูมิใจของกรณีศึกษาเองที่ได
ทํางานในลักษณะนี้
8. ขั้นออกจากการเปนสมาชิก (exit) เปนขั้นความสิ้นสุดของการเปนสมาชิก อาจเปนตาม
วาระ เกษียณอายุ เปนตน
การวิเคราะหจากกรณีศึกษา
“มีความตั้งใจจะเกษียณอายุราชการที่คลินิกยาเสพติดและทํางานดานนี้ตอไป”
“ตัดสินใจวาคงจะประกอบอาชีพนี้และอยูที่คลินิกนี้ไปจนถึงเกษียณอายุราชการ”
“ในตอนนี้ยังไมมีความคิดที่จะเปลี่ยนงาน ยังสนุกกับงานอยู ยังไมเบื่องานสังคมสงเคราะห”
“ตั้งใจจะทําอาชีพนักสังคมสงเคราะหตอไปจนเกษียณ”
37

กรณีศึกษายังไมมีความตองการเปลี่ยนอาชีพ และมีความตั้งใจจะประกอบอาชีพนี้ จนกวาจะ
เกษียณอายุราชการ
9. ขั้ น จดจํ า ความหลั ง (remembrance) แม ว า ความผู ก พั น จะลดลงแต ค วามจดจํ า ใน
ความสัมพันธก็ยังคงอยู ในระยะนี้องคการควรสงเสริมใหสมาชิกที่ยังคงอยูตระหนักถึงความสําคัญของ
บุคคลที่หมดวาระไป เพื่อสงเสริมใหเกิดการเห็นคุณคาและเปนแบบอยางที่ดีแกคนรุนใหม
การวิเคราะหจากกรณีศึกษา
.”นักสังคมสงเคราะหประจําเรือนจําจะเปนผูเก็บรวมรวมขอมูลเกี่ยวกับผูตองขังและสงเรื่อง
ใหกับคณะกรรมการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งสวนหนึ่งเปนขาราชการที่เกษียณอายุ
เปนผูพิจารณาเพื่อขออนุมัติทุนดังกลาวเปนรายบุคคล”
ในขั้นนี้ อาจเห็นไมชัดเจนนักในกรณีศึกษานี้ อยางไรก็ดี องคการภาครัฐในปจจุบัน มีการให
ความสําคัญกับขาราชการที่เกษียณอายุ ใหเปนที่ปรึกษาหรือถายทอดองคความรูใหกับขาราชการที่
ยังคงอยูเพิ่มมากขึ้น
ตาราง 4 สรุปขั้นตอนการถายทอดทางอาชีพของกรณีศึกษา
การ
เอ
บี
ซี
ถายทอด
- ชอบชวยเหลือ
- ชอบชวยเหลือ
ขั้นที่ 1 - ชอบชวยเหลือ
- พอแมอยากใหรับราขการ - พอแมอยากใหรับราขการ - พอแมอยากใหรับ
ราชการ
- มีตนแบบ
ฝกอบรม
ฝกอบรม
ขั้นที่ 2 ฝกอบรม

ดี
- พอแมอยากใหรับ
ราชการ

ฝกอบรม

ขั้นที่ 3

รุนพี่ หัวหนางาน
สอนงาน

รุนพี่ เพื่อนรวมงาน
สอนงาน

รุนพี่ เพือนรวมงาน
หัวหนางานสอนงาน

หัวหนางานสอนงาน

ขั้นที่ 4

รูสึกผูกพันตองาน

เกิดความชํานาญใน
อาชีพ

รูสึกประทับใจในการ
ทํางาน

รูสึกภูมิใจในงาน

- สวัสดิการของ
องคการภาครัฐ
- การไดเลื่อนขั้นตาม
ความสามารถ

- สวัสดิการของ
องคการภาครัฐ
- การไดเลื่อนขั้นตาม
ความสามารถ

- สวัสดิการของ
องคการภาครัฐ
- การไดเลื่อนขั้นตาม
ความสามารถ

ขั้นที่ 5 - สวัสดิการของ
องคการภาครัฐ
- การไดเลื่อนขั้นตาม
ความสามารถ

38

การ
เอ
ถายทอด
ขั้นที่ 6 ไมคิดเปลี่ยนงาน เพราะ
เกิดความชํานาญในงาน
ที่ทํา และไมชอบการ
เปลี่ยนแปลง

บี

ซี

ดี

อยากเปลี่ยนหนวยงาน
ลงไปทําหนาที่ปฏิบัติ
มากขึ้น แตมีครอบครัว
จึงไมมีเวลาทุมเท
เหมือนตอนโสด

อยากเปลี่ยนหนวยงาน
ลงไปทําหนาที่ปฏิบัติ
มากขึ้น เพราะคิดวาทา
ทาย แตยังคงอยาก
ประกอบอาชีพนักสังคม
สงเคราะหเหมือนเดิม

ขั้นที่ 8

มีการฝกอบรมความรู
ใหมๆอยูเสมอ อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง ทั้งที่
หนวยงานจัดให และมี
การถามความตองการ
ในเรื่องที่ตองการ
ฝกอบรมดวย
ไมตองการเปลี่ยนงาน

เคยคิดอยากออกไป
ประกอบอาชีพสวนตัว
แตก็กลัวไมมีความ
มั่นคง จึงทํางานอยูที่
เดิม เพราะเกิดความ
ชํานาญในงานที่ทํา และ
ไมชอบการเปลี่ยนแปลง
มีการฝกอบรมความรู
ใหมๆอยูเสมอ อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง ทั้งที่
หนวยงานจัดให และมี
การถามความตองการ
ในเรื่องที่ตองการ
ฝกอบรมดวย
ไมตองการเปลี่ยนงาน

มีการฝกอบรมความรู
ใหมๆอยูเสมอ อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง ทั้งที่
หนวยงานจัดให และมี
การถามความตองการ
ในเรื่องที่ตองการ
ฝกอบรมดวย
ไมตองการเปลี่ยนงาน

มีการฝกอบรมความรู
ใหมๆอยูเสมอ อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง ทั้งที่
หนวยงานจัดให และมี
การถามความตองการ
ในเรื่องที่ตองการ
ฝกอบรมดวย
ไมตองการเปลี่ยนงาน

ขั้นที่ 9

-

-

นําผูเกษียณอายุมาเปน
ผูทรงคุณวุฒิ

-

ขั้นที่ 7
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