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เมื่อไดเปนแมคนที่สอง
ทัศนีย ตันทวีวงศ
นักสังคมสงเคราะห 9 ชช โรงพยาบาลศรีธัญญา
สังคมสงเคราะห 2509-2512

ผูอานคงจะสงสัยหรือคิดวา เปน “แม” คนที่ 2 นี่หมายถึงอะไร ขอ
ใหลองติดตามอานตอไป ยอนหลังไปเมื่อ 26 ปกอน ผูเขียนเปนนัก
สังคมสงเคราะหอยูที่โรงพยาบาลจิตเวชแถวจังหวัดนนทบุรี ขณะนั้นรับ
ผิดชอบงานสังคมสงเคราะหที่แผนกผูปวยนอก
ลักษณะงานจะเปนงานการวินิจฉัยทางสังคมเปนการศึกษา รวบ
รวมขอมูลของผูใชบริการเกี่ยวกับครอบครัว พัฒนาการ แบบแผนการ
ดําเนินชีวติ รูปแบบการเผชิญปญหา แรงจูงใจ คานิยม ความเชือ่ ทัศนคติ
เครือขายทางสังคม และสิ่งแวดลอม แลวนํามาวิเคราะห ประเมิน
สาเหตุหรือปจจัยที่มีผลตอการเจ็บปวยรวมถึงผลกระทบเพื่อประกอบ
การวินิจฉัยโรคของแพทยและนักสังคมสงเคราะหวางแผนในการบําบัด
ชวยเหลือทางสังคม
งานบําบัดทางสังคมนั้น เปนกระบวนการแกไขปญหา หรือบรรเทา
ปญหาทางสังคม จิตใจของผูใชบริการ เพื่อใหเขาใจตนเอง ปญหา
สาเหตุของปญหา เกิดแรงจูงใจในการปรับตัว และการแกไขปญหา
สามารถดูแลตนเอง และทําหนาที่ทางสังคมไดอยางเหมาะสม สอด
คลองกับปรัชญาของวิชาชีพสังคมสงเคราะหที่ชวยเขาเพื่อใหเขาชวย
ตนเองได
ลักษณะการทํางานสังคมสงเคราะหวิชาชีพนั้นเนนที่คน
ครอบครัว สังคม และชุมชน เพื่อมุงใหเกิดการพัฒนาคนแบบองครวม
มุงใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมมีความเปนอยูดีขึ้น
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เชาวันหนึ่ง ขณะที่ผูเขียนปฏิบัติงานอยูที่แผนกผูปวยนอก เจาหนา
ทีโ่ รงพยาบาลไดนาํ แฟมเวชระเบียนมาใหพรอมหญิงสาว สวยแตแววตา
ของเธอดูหมองเศราและผานการรองไหมามาก (นักสังคมสงเคราะห
ตองมีทักษะการสังเกต) ผูเขียนมองหนาเธอดวยทาทีที่เปนมิตร อบอุน
พรอมที่จะใหความชวยเหลือ เพราะเราเปนนักสังคมสงเคราะหนั่นเอง
หลังจากใหเวลาเธอชั่วครู เรื่องราวตางๆ ก็พรั่งพรูออกมา ขอใชนาม
สมมติเรียกเธอวา “แดงตอย” แทน นี่เปนจรรยาบรรณของนักสังคม
สงเคราะหวิชาชีพที่จะตองรักษาความลับของผูใชบริการ
แดงตอยมาโรงพยาบาลเพราะรูสึกวาอยากตาย ไมอยากมีชีวิตอยู
และไมทราบวาจะอยูไปทําไม พยายามจะกินยาฆาตัวตาย แตไดรับการ
ชวยเหลือจากญาติหางๆ ชวยนําสงโรงพยาบาล ลางทองไดทัน และ
แนะนําใหมาโรงพยาบาลนี้ เมื่อผูเขียนใหเธอบอกเหตุผลที่ไมอยากมี
ชีวิตอยู แดงตอยบอกวา เธอพบรักครั้งแรกกับผูชายคนหนึ่ง เมื่อ 4
เดือนกอน ผูชายชวนใหเธอยายมาอยูที่กรุงเทพมหานคร เพื่อจะไดใกล
ชิดกัน เธอยอมลาออกจากงานเดิมที่มั่นคง มาทํางานที่กรุงเทพและอยู
บานที่บิดาซื้อทิ้งไวตามลําพัง เพราะความรักที่มีตอผูชายคนนั้น
แดงตอยคาดหวังจุดหมายปลายทางของความรัก คือ การแตงงาน
กับคนที่ตนเองรัก แตหลังจากเธอใชชีวิตอยูกับผูชายคนนั้นเพียง 10
วัน ความรักและคําหวานที่ฝายชายมีตอเธอก็กลับกลายเปนพูดจาแบบ
แลงน้าํ ใจ ไมพูดถึงการแตงงานอีกเลย ฝายชายเริ่มหลบหนา ติดตอได
ยากขึ้น แมบางครั้งจะติดตอทางโทรศัพท ฝายชายก็ไมยอมรับ
แดงตอยไดพยายามที่จะแกไขสถานการณตางๆ ใหดีขึ้น เมื่อมี
โอกาสเขาไปรวมกิจกรรมกับครอบครัวของฝายชาย ก็ทาํ ตนเสมือนหนึ่ง
เปนบุตรสะใภ ใหความชวยเหลือทําในสิ่งที่ทุกคนชอบโดยไมรูสึกเหน็ด
เหนื่อย ขอเพียงแตใหไดรับการยอมรับ ซึ่งวิธีการนี้เปนวิธีการหนึ่งใน 5
วิธีที่จะบอกคนบางคนวาเรารักเขา อีก 4 วิธีการ คือ การใหสิ่งของหรือ
ของขวัญ การใชเวลารวมกันอยางมีคุณภาพ การชื่นชม และการสัมผัส
ทางรางกาย เชน การโอบกอด
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5 วิธีการนี้เปนขอมูลที่นักสังคมสงเคราะหผูชวยเหลือผูใชบริการที่
มีปญหาครอบครัวควรจะเรียนรู เพื่อนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
และดูแลครอบครัวตนเองดวย ไมใชครอบครัวตนเองไมสนใจ ฉะนั้นนัก
สั งคมสงเคราะห ผูที่จะช ว ยเหลื อคนอื่ น ไดดีควรยึ ดหลักตามสุภาษิต
สุนทรภูท วี่ า “ผจญจิตตนใหผอ นคลาย แลวจึงคอยรายไปผจญคนทัง้ ปวง”
คราวนี้กลับยอนมาดูเรื่องราวของแดงตอยตอไป ซึ่งดูเหมือนวา
“ความรัก” ของเธอและฝายชาย จะเกิดความแตกตางและดําเนินไป
คนละทาง แดงตอยกลับรูสึกรัก ผูกพันและโหยหาความแนบแนนจาก
ฝายชายมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเธอเริ่มตั้งครรภ ความตองการ
ที่จะมีชีวิตครอบครัวที่อบอุน ผูกพันกันระหวางพอ แม ลูก เปนสิ่งที่แดง
ตอยไขวควาเพื่อมาเติมเต็มชีวิตของตนเองที่พอ แมแยกทางกัน
แตเหตุการณกลับตรงขาม เมื่อฝายชายทราบวา แดงตอยตั้งครรภ
ก็ไมยอมรับผิดชอบ กลับตัดความสัมพันธกับเธอ ทําใหแดงตอยรูสึก
เสียใจ ผิดหวัง เปนการสูญเสียทั้งทางดานรางกายและจิตใจ เจ็บปวด
เศรา ทุกความรูสึกประดังและถาโถมเขามาในชีวิต ยิ่งอยูตามลําพังคน
เดียว ทําใหคิดวาตนเองไมมีคุณคา ไมมีอะไรเหลืออีกแลว จึงคิดตัดสิน
ใจฆาตัวตาย โดยการรับประทานยา แตญาติชวยชีวิตไวได เธอจึงไดรับ
การรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชแหงนี้
ผูเขียนในฐานะนักสังคมสงเคราะหประเมินแลวเห็นวา แดงตอยมี
ความเสี่ยงตอการทํารายตนเองซ้าํ จึงตัดสินใจ ใหหมายเลขโทรศัพทที่
บานกับเธอ โดยบอกวา เมื่อไหรที่เธอมีความคิดจะทํารายตนเอง เหงา
โดดเดี่ยว ขอใหโทรศัพทพุดคุยกับผูเขียนกอน แดงตอยจะโทรศัพทมา
ปรึกษาเปนระยะๆ เพราะยังมีความคิดอยากตายเปนครั้งคราว
ผูเขียนไดใหแดงตอยใครครวญถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการฆาตัวตาย
และใหคิดถึงบิดาซึ่งยังมีชีวิตอยูซึ่งแดงตอยรับรูไดวา บิดารักและหวงใย
ตน ผูเขียนกระตุนใหเธอเห็นในคุณคาของตนเองที่มีความรู ความ
สามารถ ความพยายามในการแกไขปญหาของตนเอง จนแดงตอยให
สัญญาวาจะไมคิดฆาตัวตายอีกแลว
วิชาชีพการแกปญหาและพัฒนา

71

ผูเขียนชื่นชมและใหกาํ ลังใจเธอ มีอยูครั้งหนึ่ง แดงตอยโทรศัพทมา
บอกวา เธอตัดสินใจจะทําแทง และถามวาผูเขียนมีความคิดเห็นอยางไร
ถาโดยความรูสึกของผูเขียนที่เปน “แม” คนแลว จะรูสึกวา มันเปน
เรื่องยากในการตัดสินใจ ยิ่งคํานึงถึงหลักศาสนาดวย ยิ่งยากใหญ แต
บทบาทนักสังคมสงเคราะหเพียงรับฟงปญหา และใหแดงตอยไดพูด
ระบายความรูสึกคับของใจ พิจารณาถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการทําแทง
ทั้งทางบวกและทางลบ สิ่งใดมีนา้ํ หนักมากกวากัน
นักสังคมสงเคราะหตองตระหนักวา การตัดสินใจจะเลือกทางไหน
เปนสิทธิของผูใชบริการ ถาจําเปนตองเสนอทางเลือกควรจะเสนอ 3
ทางเลือก ใหผูใชบริการตัดสินใจดวยตนเอง สัปดาหตอมา แดงตอย
โทรศัพทมาหาผูเขียนอีก บอกวา “เธอทําแทง” มาแลว เพราะการตั้ง
ครรภนอกสมรสจะมีผลตอการดําเนินชีวิตตอไปของเธอ นั่นคือ ทาง
เลือกของแดงตอย
หลังจากนั้นแดงตอยเริ่มดูแลตนเอง หางานใหมทาํ พยายามไม
ปลอยใหเหตุการณที่ผานมามีผลกระทบตออารมณและความรูสึกของ
ตนเอง จนไมมีความคิดที่จะฆาตัวตายอีก และแลววันที่ 12 สิงหาคม
ในปนั้น ผูเขียนไดรับโทรศัพทจากแดงตอยอีกครั้ง น้าํ เสียงที่ทักทายดู
แจมใสและบอกวา ขณะนี้รูสึกยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น เหตุการณที่ผานมา
เปนประสบการณในชีวิตที่เปนบทเรียน ใหเรียนรูที่จะ “รัก” คนอื่น
และ “ตนเอง” ชีวิตมีความสุขขึ้น และที่โทรศัพทมาในวันนี้ก็เพื่อจะ
ขออนุญาตเรียกผูเขียนวา “แม” เพราะเปนเสมือนหนึ่งผูใหกําเนิด
ชีวิตใหมแกเธอ “คุณแมคะ หนูขอบคุณมากคะ” นั่นคือ รางวัลใน
การทํางานของนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ
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