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สังคมสงเคราะห 2522-2525

เมื่อกอน ผมตอบตัวเองไมไดวาทําไมจึงหลงใหลและเชื่อมั่นกับการ
ทํางานสังคมสงเคราะหในชุมชน แตทานจะไดรับคําตอบจากขอเขียน
จากใจที่เปนประสบการณโดยตรงของผมนี้
คณะสังคมสงเคราะหของเราเนนการสอนดานทฤษฎี วิธีการและ
เทคนิคในการทํางานภาคปฏิบัติเปนสําคัญ เชน การทํางานสังคม
สงเคราะหแบบเฉพาะราย ก็จะมีการสอนเทคนิคที่คอนขางจะละเอียด
ตั้งแตการสัมภาษณการสังเกตจดจํา การเยี่ยมบานและวิธีการจดบันทึก
และเขียนรายงานการใหบริการ เปนตน ถาเปนงานสังคมสงเคราะห
กลุม เราก็จะเรียนรูเทคนิคการสรางปฎิสัมพันธและนําอิทธิพลของกลุม
เชิงบวกมาใชใหเปนประโยชน หากเปนงานจัดระเบียบชุมชนและงาน
พั ฒ นาชุ ม ชนพวกเราจะผ า นการฝ ก ภาคปฎิ บั ติ อ ยู ใ นชุม ชนนานนั บ
เดือน ซึ่งหลักสูตรที่มุงเนนใหนักศึกษา “ทําใหเปน” ไดถูกเปลี่ยนแปลง
ไปสูการมุงเนน “พัฒนาสังคม” ในภายหลัง
ผมรักในการทํางานชุ ม ชนมาตั้ งแต ส มั ยได เ รี ยนรู จากการทํากิจ
กรรมคายอาสาพัฒนาชนบท ประกอบกับเวลาที่ผมศึกษาสภาพสังคม
ไทย ผมเห็นปญหาในระดับชุมชนอยางชัดเจน จากประสบการณเกือบ
30 ปของผม เมื่อทบทวนชีวิตและประสบการณ ผมก็ยังคงเชื่อมั่นและ
เห็นความสําคัญของ “ชุมชน” และยังมองชุมชนในลักษณะที่หลาก
หลายไปจากเดิมบาง
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สมัยเปนนักศึกษา ชุมชนที่เรามองมีพื้นที่ มีการอยูรวมกันมีผูนาํ
ชุมชนและปฏิสัมพันธทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เปนตน
แต ในป จจุ บัน ความทั น สมั ยของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก ทําใหผมมองวาพื้นที่ทางกายภาพมีสาํ คัญนอยกวาเวทีความ
คิดเห็น เวทีปฏิสัมพันธที่พวกเขามีตอกัน
เรายังควรมองใหเห็นการเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคของชุมชนกับภูมิ
สังคมของชุมชนดวยเพราะเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากตอระบบและโครง
สรางของชุมชนทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
นอกจากนี้จากประสบการณการทํางานทําใหผมเห็นวาการทํางานใน
ชุมชนนั้น นักสังคมสงเคราะหสามารถนําหลักการทํางานแบบเฉพาะ
รายและการทํางานแบบกลุมมาประยุกตใชในการทํางานในชุมชน
ยิ่งถามีความลุมลึกในการมองปญหาและพฤติกรรมของมนุษยใน
ระดับปจเจกบุคคลและกลุมคน จะยิ่งชวยใหเราเกิดความเขาใจชุมชน
และเสริมพลังในการขับเคลื่อนชุมชนไดมากขึ้น เพราะคนที่ทาํ งานใน
ชุมชนจะรูดีวาเมื่อผูนาํ ชุมชนหรือกลุมตางๆ ตองเผชิญภาวะวิกฤตของ
ตนเอง การหนุนเสริมทางดานจิตใจและอารมณนาจะเปนทักษะที่นัก
สังคมสงเคราะหควรเรียนรูและนําไปใชใหเกิดประโยชนไดในชุมชนได
ถานักสังคมสงเคราะหมองเห็นความเชื่อมโยงและสงผลกระทบตอ
กันระหวาง ปจเจกบุคคล ครอบครัว เครือญาติ และชุมชนไปสูสังคม
ภายนอกชุมชนที่เปนเหตุและเปนผลตอกัน
นักสังคมสงเคราะห
สามารถที่จะนําการทํางานเฉพาะรายมาสูการสรางกระบวนการเรียนรู
และกระตุนใหเกิดการแกไขและพัฒนาในระดับชุมชนไดเชนกัน
ในการทํางานกับพี่นองชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงนั้นทําใหผมเห็น
ความสําคั ญ ของความเชื่ อ และค า นิ ย มที่ ถ า ยเทไปมาระหว างป จเจก
บุคคลกับกลุมคนจนเปนคานิยมรวมที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงภายใน
ชุมชนยอนกลับไปหรือเปลี่ยนแปลงในระดับปจเจกบุคคล
ตัวอยางเชน ปราชญชาวบานหลายคนที่มีโอกาสนําความเชื่อและ
ค า นิ ย มจากสั ง คมภายนอกชุ ม ชนแล ว มาผสมกั บ ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
วิชาชีพการแกปญหาและพัฒนา

49

ดั้งเดิมจนเปนชุดความรูที่นาํ ไปสูการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงในชุมชน
ตอไป เรื่องนี้เราตองตระหนักอยูเสมอวาเมื่อกลับมาดูที่ตัวเรา ขณะนี้
ตัวของเรา ลูกของเรา กําลังถูกปลอยใหอยูกับชุมชนแบบใด เราและ
พวกเขากําลังรับความเชื่อและคานิยมในเรื่องใดบางและดีหรือควรแกไข
อยางไร เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญมากที่เรามักจะมองขามไปวาชุมชนมี
อิทธิพลตอชีวิตของพวกเรา
ในเมื่อชุมชนหลอหลอมปจเจกบุคคลในขณะเดียวกันปจเจกบุคคล
ผูมีปญญายอมสามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนไดเชนกัน ดังนั้นนักสังคม
สงเคราะหยอมมองเห็นประโยชน การทํางานของตนเองที่มีตอชุมชน
เพราะไมวาจะเปนการทํางานแบบรายบุคคล หรือแบบกลุมก็ยอมจะมี
ผลตอชุมชนไดถานักสังคมสงเคราะหผูนั้นมีความมุงมั่นและมีความชัด
เจนในเปาประสงคของการทํางานในชุมชน
ความเปลี่ ย นแปลงในพฤติ ก รรมของคนเราย อ มเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ทิ ฐิ
เปลี่ยนไป เชนในชุมชนหนึ่ง เรามักจะมองเห็นชุมชนที่มีสมาชิกของชุม
ชนหลายครอบครัวที่มีรูปแบบปญหาคลายๆ กันในชุมชน เชนหลายๆ
ครอบครั ว ที่ มี ป ญ หายาเสพติ ด หรื อ ป ญ หาการมั่ ว สุ ม ของเด็ ก วั ย รุ น
เปนตน การรวมกลุมของพวกเขามีฐานมาจากทิฐิ ซึ่งในแตละชุมชนมี
ความรุนแรงที่แตกตางกัน
เราจะเห็นไดวาชุมชนที่สามารถจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
การหลอมรวมคานิยมและความเชื่อจนเปนการหลอมรวมใจของคนใน
ชุมชนเปนสิง่ สําคัญทีอ่ ยูเ บือ้ งหลังความสําเร็จ นัน่ แสดงใหเห็นวาพลังของ
ปจเจกบุคคลแมจะมีระดับและลักษณะตางกันบางเมือ่ หลอมรวมกันยอมมี
พลังในทางสรางสรรค แตในทํานองเดียวกันเมือ่ รวมกันโดยมีคา นิยมและ
ความเชือ่ ทีเ่ ปนมิจฉาทิฐกิ ส็ ามารถสรางปญหาใหกบั ชุมชนไดเชนกัน
ผมเชื่อวาชุมชนเปนหนวยของสังคมที่มีอิทธิพลตอบุคคลที่อาศัย
หรือเปนสมาชิกของชุมชน คําสอนของพระพุทธศาสนาสอนใหเราเลือก
อาศัยในชุมชนที่ดี อิทธิพลที่สาํ คัญเชนนี้ทาํ ใหผมนึกถึงบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมของชุมชนที่ผมไดเคยอาศัยอยู ในวัยเด็กผมและครอบ
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ครัวอยูอาศัยในชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่ทํางานจริงจังรับผิดชอบตอ
หนาที่ เมื่อยางเขาสูวัยรุน ผมอาศัยอยูในบานพักขาราชการครูที่คุณพอ
และเพื่อนรวมงานไดสรางสรรคอุดมการณวิชาชีพครูอันเปนตัวอยางที่ดี
ของอาชีพราชการในอดีต และเมือ่ เขามาเปนนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทานอาจารย รุนพี่ รุนเพื่อนและรุน
นอง ไดดูแลปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีแกกัน นี่คือ “ชุมชนสังคมสงเคราะห
ศาสตร” ที่ผมไดเคยอาศัยอยูและสํานึกในพระคุณเสมอมา
ชุมชนไมใชสถานที่ที่เราจะตองใชชีวิตตลอดไปในพื้นที่นั้น เพียง
ชวงระยะเวลาหนึ่ง เพียงบรรยากาศหนึ่งไดสงผลถึงกันระหวางบุคคลใน
ชุมชน ดังนั้นถาเราตองการใหสังคมไทยเปนสังคมที่ดีงาม เรามาชวย
กันสรางชุมชนที่ตนอาศัยหรือเปนสมาชิกใหดีงามรวมกันเถิดครับ
ในชีวิตจริงของคนเรา บอยครั้งที่เราเห็นนักอุดมการณเปลี่ยน
ไป เราไดเห็นจรรยาบรรณวิชาชีพถูกเก็บงําไว แตขอใหพวกเรา
สวนใหญอยาไดทอถอย พวกเราตองรวมกันพัฒนาวิชาชีพสังคม
สงเคราะหของเรา เพื่อพวกเรา เพื่อสังคมที่ดีงาม และประเทศชาติ
อันเปนที่รักของเรา
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