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ตอนที่ขาพเจาตัดสินใจเลือกเรียนวิชาสังคมสงเคราะหเปนวิชาโท
รองจากรัฐศาสตร สาขาบริหารรัฐกิจซึ่งเปนวิชาเอกนั้น ขาพเจายังไม
แนใจวาเปนการตัดสินใจที่ถูกตองหรือไม เพราะในขณะนั้นเพื่อนใน
คณะรัฐศาสตรไมมีคนใดเลือกเรียนวิชาสังคมสงเคราะหเปนวิชาโทเลย
สวนใหญจะไปเลือกเรียนวิชาทางนิติศาสตร เศรษฐศาสตร เปนวิชาโท
กันมากมาย
เมือ่ จบจากธรรมศาสตรแลว ในระยะตนของการทํางานของขาพเจาที่
เลือกทํางานในภาคเอกชนโดยเหตุผลสวนตัว ในระยะ 10 ปแรกของ
การทํางานอาจกลาวไดวาไมมีโอกาสไดนาํ ความรูดานสังคมสงเคราะห
มาใชกับการทํางานในภาคเอกชนเลย ยกเวนหลักการพื้นฐานที่วาดวย
“การยอมรับความแตกตางของมนุษย” ซึ่งทําใหไมมีปญหาดานในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น
เมื่อขาพเจาตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพจากภาคเอกชนมารับราชการ
และอยูในหนวยงานที่ตองทํางานอยูทา มกลางความขัดแยงของคน 2
ฝาย คือฝายที่ไดเปรียบ (นายจาง) กับฝายที่เสียเปรียบที่มีอาํ นาจตอ
รองนอยกวา (ลูกจาง) ขาพเจาก็มองเห็นชองทางที่จะนําความรูดาน
สังคมสงเคราะหมาประยุกตใช เพราะขาพเจาตองทําหนาที่ประสาน
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ประโยชนของคน 2 ฝายใหอยูในจุดที่ยอมรับได โดยอาศัยกฎหมายที่
ใหอาํ นาจเปนเครื่องมือเพื่อใหความเปนธรรมแกทั้ง 2 ฝาย
ในอดีตที่ไมแนใจวาการตัดสินใจเลือกเรียนสังคมสงเคราะห เปน
ความคิดที่ถูกตองหรือไมนั้น
ไดมาประจักษชัดวาสิ่งที่ขาพเจาเลือก
เรียนนั้นไมผิด ขาพเจาสามารถนําความรูดานสังคมสงเคราะหมาใชได
ตรงกับการทํางานมากขึ้น ถึงแมวาโดยคุณสมบัติตามใบปริญญาที่ได
รับนั้น ขาพเจาจะไมสามารถเรียกตัวเองวาเปน “นักสังคมสงเคราะห
อาชีพ” ไดอยางเต็มตัว เพราะไมไดเรียนเปนวิชาเอกก็ตาม แตก็
สามารถนําความรูดานนี้มาใชรวมกับนักสังคมสงเคราะหอาชีพไดอยาง
กลมกลืน จึงแอบเรียกตัวเองวา “นักสังคมสงเคราะหมือสอง”
ณ ปจจุบันนี้ ขาพเจารูสึกภูมิใจอยางมาก และไมเสียใจเลยที่ได
เลือกเรียนดานสังคมสงเคราะห ประสบการณที่สรางความภาคภูมิใจให
แกนักสังคมสงเคราะหมือสองคนนี้มีอยู 2 – 3 เรื่อง คือ
เรื่องแรก ขาพเจาไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมเปนบุคลากรรุนบุก
เบิกของศูนยประสานงานเพื่อพิทักษสิทธิเด็กจังหวัดเชียงใหม ซึ่งผล
งานของศูนยนี้ในปจจุบันเปนที่ยอมรับและเปนศูนยการเรียนรูของคน
ทํางานดานเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนตนแบบการทํางานที่เรียกวา
“สหวิชาชีพ“ ที่สมบูรณ
ในระหวางที่ขาพเจารวมเปนคณะทํางานของศูนยนี้ ขาพเจาไดมี
โอกาสเข า ไปร ว มกั บ ที ม สหวิ ช าชี พ ในการให ก ารช ว ยเหลื อ เด็ ก ที่ ถู ก
ละเมิดทั้งทางรางกายและทางเพศในหลายกรณี (Cases) และ Case ที่
ถือวาเปนผลงานชิ้นโบวแดงของศูนยฯ และเปนความภาคภูมิใจและ
ประทับใจของขาพเจาก็คือ Case ที่ไดชวยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดทั้งทาง
รางกายและทางเพศ โดยไดถูกผูทาํ ละเมิดลักพาตัวมาจากพอ-แม เปน
เวลา 6 ปกวา (เด็กไดถูกลักพาตัวจากพอ-แม มาตั้งแตอายุ 6 ป และ
ในขณะที่ใหการชวยเหลือ เด็กอายุ 12 ป ถูกผูถูกลักพาตัวทํารายราง
กายและละเมิดทางเพศ ติดตอกันมาเปนเวลานานหลายป)
ขาพเจาไดเขาไปมีสวนรวมในการใหความคิดเห็นเพื่อใหความชวย
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เหลือในการติดตามหาพอ-แมของเด็ก จนสามารถติดตามพอ-แมเด็ก
มารับลูกกลับไปยังบานเกิดได ภาพที่พอ-แม-ลูก ไดพบหนากัน ภาพ
การสวมกอดกั น ของคนเหล า นี้ ยั ง เป น ภาพความประทั บ ใจของที ม
งานสหวิชาชีพของศูนยฯ อยางไมรูลืม ที่ไดทาํ ใหพอ-แม-ลูก ซึ่งได
พลัดพรากจากกันเปนเวลานานใหกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง ทั้งที่ความ
หวังของพอ-แม แทบไมมีแลวก็ตาม
ประสบการณ ที่ ป ระทั บ ใจของนั ก สั ง คมสงเคราะห มื อ สองอย า ง
ขาพเจาอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การไดมีโอกาสเขารับการอบรมตามหลักสูตร
“ผูทําหนาที่นักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยา
ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” ทําใหขาพเจามีคุณสมบัติครบถวน
ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2543) ออกตามความในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และกระทรวงยุติธรรมไดขึ้นทะเบียนใหขาพเจา
เปนผูทาํ หนาที่นักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะหเพื่อเขารวมกับ
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ในการสอบสวนคดีที่เด็กเปนผู
กระทําความผิด หรือเปนผูเสียหายหรือเปนพยาน เพื่อใหการสอบสวน
ถูกตองตามกฎหมายใหมนี้
ในการทําหนาที่ดังกลาว ขาพเจาไดมีโอกาสชวยใหพนักงานสอบ
สวนสามารถนําพยานหลักฐานมาใชประกอบการดําเนินคดีผูกระทําผิด
ใหไดรับโทษตามกฎหมาย ซึ่งเปนกรณีที่เด็กอายุระหวาง 14 – 16 ป
จํานวน 6 คน ถูกกระทําละเมิดทางเพศจากจิ้งจอกสังคมที่มาในคราบ
ของนักบุญ ทําใหเด็กเกิดความไววางใจ นําสิ่งของมาลอใจเด็ก และ
อาศัยความออนวัยของเด็กกระทําการละเมิดเด็ก ซึ่งในกรณีนี้พนักงาน
สอบสวนไมสามารถทําใหเด็กใหการที่เปนประโยชนตอรูปคดีได แตใน
ทางตรงกันขาม เด็กกลับใหการชวยเหลือผูกระทําความผิด
จนเมื่ อ เข า สู ก ระบวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญาฯ ขาพเจาไดใชความรูดานสังคมสงเคราะหในการ
พูดคุยกับเด็ก จนทําใหเด็กเกิดความไววางใจ เชื่อใจ จนยอมใหขอมูล
รายละเอียดและพยานหลักฐาน จนทําใหพนักงานสอบสวนสามารถ
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รวบรวมพยานหลักฐานตางๆ สงฟองศาลเพื่อใหผูกระทําความผิดตอ
เด็กไดรับการลงโทษ ซึ่งในกรณีนี้พนักงานสอบสวนไดเกิดการยอมรับ
ในวิชาชีพสังคมสงเคราะหมากขึ้น และเปนการเปดวิสัยทัศนในการ
ทํางานกับเด็กใหพนักงานสอบสวนไดอีกทางหนึ่งดวย
ในฐานะนักสังคมสงเคราะหมือสองอยางขาพเจามีความเห็นวา
กระทรวงยุ ติ ธ รรมเป น หน วยงานที่ให ค วามสําคั ญต อวิ ช าชี พของนั ก
สังคมสงเคราะหอยางมาก จะเห็นไดจากการแกไขประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีที่เกี่ยวกับเด็ก ในฐานะ
ที่เด็กเปนผูกระทํา ผูเสียหายและพยาน โดยเปดโอกาสใหนักสังคม
สงเคราะหเขามามีสวนชวยในกระบวนการยุติธรรม เพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมในสังคม และเด็กไมตองถูกละเมิดซ้าํ โดยเจาหนาที่ของรัฐเอง
เปนโอกาสที่ดีของวิชาชีพสังคมสงเคราะหที่จะไดเปนที่รูจักและ
เปนที่ยอมรับจากวิชาชีพอื่นๆ
วาเปนวิชาชีพที่มีหลักการและ
กระบวนการทํางานที่มีแบบแผนและชวยเหลือสังคมไดอยางแท
จริง มิใชภาพลักษณที่คุนเคยวานักสังคมสงเคราะหมีหนาที่ในการ
นําสิ่งของไปแจกผูดอยโอกาสเทานั้น
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