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เรื่องที่จะเลาตอไปนี้ ไมใชนิยาย แตเปนกรณีศึกษาการทํางานใน
ฐานะนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ ที่จะชวยแกปญหาใหกับผูตองการ
ความช วยเหลื อในกรณี ที่แตกต างกั น ไป เปน เรื่ องดีๆ ที่นักสังคม
สงเคราะหวิชาชีพควรศึกษาถึงศาสตร ศิลป เทคนิคและจิตใจของความ
เปนนักสังคมสงเคราะห

เรื่องที่ 1: “เขาบานไมได”
เชาวันหนึ่ง ขาพเจาไดรับแจงจากพยาบาลวา มีหญิงสาวผูหนึ่งมา
คลอดและไมตองการบุตร เมื่อไดรับแจงเรื่องดังกลาวแลว ขาพเจารูสึก
หนักใจมากเพราะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 วันในชวงที่ผู
ปวยนอนพักฟนหลังคลอด หากชากวานี้คงยากที่จะติดตามตัวผูปวย
เพื่อหาขอมูลและเธออาจหนีออกจากโรงพยาบาลและทิ้งลูกนอยไว
ข า พเจ า จึ ง เริ่ ม คิ ด วางแผนการดําเนิ นงานโดยคํานึงถึงหลั ก การ
สังคมสงเคราะหเปนเบื้องตน ลําดับความสําคัญของเรื่อง เพื่อดําเนิน
การเปนขั้นตอนปองกันการหลงลืม โดยตั้งเปาหมายไววา เด็กนอยจะ
ตองไดอยูกับมารดาเพื่อเปนการคุมครองสิทธิของเด็ก และมารดาจะ
ตองกลับเขาบานของตัวเองใหไดเพื่อสรางครอบครัวอบอุน
เทคนิคและวิธีการทางสังคมสงเคราะหจึงไดนาํ มาใชตามลําดับ คือ
เทคนิคการสัมภาษณ เทคนิคการสรางสัมพันธภาพ การสรางความเชื่อ
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มั่นในตัวนักสังคมสงเคราะห การมีสวนรวมในการวางแผน ฯลฯ ปญหา
จึงอยูที่วาเธอจะไววางใจเลาเรื่องสําคัญในชีวิตซึ่งเธอเก็บไวเปนความ
ลับ มาตลอด 9 เดือนนี้ ใหขาพเจารับฟงหรือไม
ขาพเจารีบไปหองคลอดทันที พบหญิงสาวผูหนึ่งหนาตาสะสวยรอ
คลอดอยู ขาพเจาจึงทักทายเธอดวยภาษาเหนือ (เชียงใหม) วา “สวัสดี
เจานอง” และแนะนําตัววา เปนนักสังคมสงเคราะหอยูในโรงพยาบาลนี้
มีหนาที่ใหคาํ ปรึกษา แนะนําปญหาตางๆ ของผูปวยในโรงพยาบาล
ขาพเจาบอกวาถานองมีอะไรจะใหพี่ชวย พี่ยินดีจะชวยดวยความ
เต็มใจ พรอมทั้งบอกเธอวา “พยาบาลบอกพี่วานองไมตองการลูก” ถา
ไมสะดวกเลาตอนนี้ก็รอไปหลังคลอดก็ได พี่ขอใหนองคลอดโดยปลอด
ภัย และหวังวาจะมีลูกที่นารักนะ แลวพี่จะมาพบนองอีกหลังคลอด
พรอมใหชื่อและเบอรโทรศัพทเธอไว
ขาพเจาไดประสานงานกับพยาบาล ขอใหดูแลเธออยาใหคลาด
สายตา ดวยเกรงวาเธอจะหนีออกจากโรงพยาบาลหลังคลอด และขอให
พยาบาลนําลูกมาใหเธอเร็วที่สุด เพื่อที่เธอเห็นลูกตัวเองแลวอาจจะ
เปลี่ยนใจได และขาพเจากลับไปพบเธออีกครั้งหนึ่งหลังคลอดแลว
ข า พเจ า ต อ งคุ ย กั บ เธอให เ ร็ ว ที่ สุ ด เพราะกลั ว เธอจะหนี อ อกจากโรง
พยาบาลแลวทิ้งลูกไว หากเราไดคุยกับเธอเร็วเทาใด ก็จะเปนผลดีทั้ง
ตัวเธอ ตัวเราเอง ตลอดจนโรงพยาบาล
ขาพเจาเริ่มทักทายเธอกอนวา “เห็นลูกแลวหรือยัง ลูกแข็งแรงดี
นะ” เธอตอบวา “เห็นแลวคะ ตอนคลอด ลูกรองไหดังมาก ตัวแดง
แลวหนูก็หลับไป ยังไมเห็นลูกอีก” ขาพเจารีบพูดตอวา แลวคิดอยางไร
กับลูก จะทํายังไงตอไป เลาใหพี่ฟงไดไหม เผื่อพี่จะชวยอะไรไดบาง ถา
ไมตองการจริงๆ จะไดชวยกันคิดวาจะทําอยางไรชวยเด็ก การทิ้งลูกไว
ไมสงสารลูกหรือ ถาอยากดูลูกอีก พี่จะขออนุญาตพยาบาลใหนาํ ลูกมา
ใหดูอีก พี่ไปดูมาแลว “ลูกหนูนารักจริงๆ”
เธอพูดวาพี่ไปดูมาแลวหรือคะ ลูกหนูเปนอยางไรบาง ขาพเจาจึง
ตอบเธอวา ลูกหนูแข็งแรงดี หนาตานารัก หนูจะทิ้งเขาไดหรือ หนูมี
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ปญหาอะไร เลาใหพี่ฟงตอนนี้ไดไหม พี่ยินดีจะชวยหนูจริงๆ ไมอยาก
ใหลูกขาดแมเลย เขาคงตองการหนูมาก หนูทาํ ใหใหเขาเกิดมานะ
เธอเริ่มเลาวา เธอยังเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีรักกับเพื่อน
ชายเปนนักเรียนดวยกัน เมื่อเริ่มตั้งครรภฝายชายซึ่งเปนพอของเด็กก็ตี
ตัวจากไป ไมเกี่ยวของกับเธอ เมื่อเธอตั้งครรภ และดูแลครรภมาเอง
เรื่อยๆ โดยไมกลาบอกใหพอแมตัวเองทราบ เธอเปนเด็กตางอําเภอมา
เรียนในตัวจังหวัด เธอไมกลากลับบาน กลัวพอแมจะไมใหเขาบาน กลัว
“พอแมอายที่เธอมีลูกไมมีพอ” พอแมคงไมใหอภัยเธอ
ขาพเจาถามเธอวา “แลวหนูรักลูกไหม” เธอตอบวาหนูก็รักเขา แต
ไมรูจะทําอยางไร ขาพเจาจึงพูดวา ถาพี่จะไปชวยอธิบายใหพอแมหนู
เขาใจเรื่องนี้ หนูจะขัดของไหม ถาคุณพอคุณแมหนูไมยอมรับจริงๆ พี่
จะหาที่พักใหหนูไดอยูกับลูก ใหหนูเลี้ยงลูกไปกอน หรือฝากลูกไวใน
สถานสงเคราะห เมื่อหนูพรอมจะรับลูกเมื่อไหรก็รับได
กอนที่เธอจะจําหนายออกจากโรงพยาบาลฯ ขาพเจาเตรียมแผนไว
วาจะพาเธอพรอมลูกนอยไปพบคุณพอคุณแมของเธอใหได ปญหาอยูที่
วาการจะนําเธอและลูกนอยเขาบานทันทีทานคงตกใจ ประกอบกับ
ขาพเจาเดินทางไปโดยรถโรงพยาบาล ชาวบานมักจะมามุงดูวา มีใคร
ปวยเปนอะไร และมาซักถามตามวัฒนธรรมของชาวชนบท
ในวันเดินทางไปบานเธอมาถึง เราเดินทางตั้งแตเวลา 08.30 น.
ขาพเจาแจงกับพยาบาลไววาจะขอเก็บเตียงเด็กไวกอน ถาการเจรจาวัน
นี้ไมสาํ เร็จ ขาพเจาจะนําเด็กกลับมาโรงพยาบาล รอจนกวาจะหาทาง
คลี่คลายทางอื่นได และบอกเธอวา เมื่อไปถึงบานเธออยางเพิ่งลงจาก
รถ ขาพเจาจะลงไปคนเดียว และใหปดประตูรถไว ถาชาวบานมามุงดู
ใหพนักงานขับรถออกไปกอน ประมาณสัก 30 นาที คอยกลับมา
เมื่อไปถึงบานเธอ ขาพเจาแนะนําตัว ทานเชื้อเชิญใหขาพเจาขึ้นไป
พรอมนําน้ํามาตอนรับ ขาพเจาจึงเริ่มเรื่องที่ลูกสาวของทานไปเรียน
หนังสือ มีคนรัก และตั้งครรภ ขณะนี้คลอดลูกที่โรงพยาบาล ไมกลา
กลับมาบาน กลัวทานจะดุดา ไมใหอภัย ทานคิดอยางไรกับเรื่องนี้
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พอของเธอมีทาทีตกใจ แตควบคุมอารมณได สวนแมของเธอนั่งนิ่ง
ไมพูดจา มีทั้งน้าํ ตาคลอเบา สักครูพอของเธอพูดวา “ไมรูจะทําอยางไร
ใหลูกไปเรียนหนังสือ ทําไมถึงเกิดเรื่องอยางนี้ได ถาชาวบานรู ก็คงจะ
อายทั้งหมูบาน จะบอกญาติพี่นองและชาวบานอยางไรดี นาอาย
จริงๆ สวนแมก็ยังคงนั่งนิ่งไมมีคําพูดใด ทุกคนเงียบ
ขาพเจาทําลายความเงียบขึ้นวา “ในหมูบานนี้ มีคนที่แตงงาน
หรืออยูกินกันเปนสามีภรรยาแลวเลิกรางกลางคันมีไหม” แมของเธอ
ตอบวา “มีสิ มีตั้งหลายคน” แลวชาวบานเขาพูดกันเรื่องนี้อยางไร
ขาพเจารีบถาม แมเธอตอบวาก็ไมเห็นพูดวาอยางไร ก็ถือเปนการเลิก
รางกันของผัวเมียเทานั้น ขาพเจารีบพูดตอวา “ลูกสาวของคุณพอคุณ
แมมีลูกเขาก็มีสามีเปนตัวเปนตน เพียงแตเขาไมไดจัดพิธีแตงงาน และ
สามีเขาก็เลิกไป ก็เหมือนกันใชไหม” ทั้งสองทานก็พยักหนารับ
ขาพเจาสังเกตเห็นบริเวณบานมีไก มีหมา ขาพเจาทําลายความ
เงียบขึ้นวา “คุณพอคุณแมเลี้ยงสัตวไวหลายชนิด เปนผูมีเมตตาตอสัตว
จะเมตตาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอีก 2 คนไดไหม เขาเปนลูกเปนหลาน
เปนคนมีชีวิตจิตใจ เชื้อสายของคุณพอคุณแมเอง จะทิ้งใหเขาลําบาก
หรือ วันนี้นาํ เขาทั้งสองคนมาดวย ถาคุณพอคุณแมจะอภัยใหเขาๆ ก็จะ
ไดมีที่พึ่ง และขอใหลงไปดูหลานสักนิด หลานนารักมาก วันหนาเขาโต
ขึ้นก็จะไดชวยดูแลคุณพอคุณแมตอไป”
ทั้งสองทานพยักหนารับคํา ขาพเจาดีใจจึงรีบบอกวา รอสักครูนะ
คะ เมื่อรถโรงพยาบาลยอนกลับมา ขาพเจาเปดประตูรถใหลูกสาวของ
ทานเดินออกมากอน แมลูกโผเขากอดกันรองไห เจาหนาที่จึงอุมเด็ก
ตามขึ้นบาน คุณยายมองเห็นหลานรีบรับไปอุมกอดไว สวนคุณตาก็
เยี่ยมๆ มองๆ เขามาดูหลาน แลวพูดวา “เออกลับบานเราเถอะลูก”
ขาพเจากระซิบวา “ยินดีดวยนะ รีบไปกราบคุณพอคุณแมเร็วๆ
ทานใหอภัยแลว หนูและลูกไดรับความรักจากทานทั้งสองแลว ดูแลลูก
ใหดีนะ ถามีปญหาก็ไปปรึกษาพี่ไดตลอดเวลา” แลวลาครอบครัวเธอ
กลับดวยใจทีเ่ ปนสุขทีไ่ ดชว ยคนไวทงั้ 2 ชีวติ ใหกลับไปอยูก บั ครอบครัว
76

นี่คืองานสังคมสงเคราะหวิชาชีพ

เรื่องที่ 2: ภรรยาผมจะฆาตัวตาย”
ประมาณ ป พ.ศ.2537 เปนระยะที่โรคเอดสระบาดอยางรุนแรง ผู
ปวยที่ติดเชื้อ HIV กอนป 2527 เริ่มปวยระยะสุดทาย และชวยเหลือตัว
เองไมได เกิดผลกระทบตอครอบครัวอยางรุนแรง ดังเชนเรื่องนี้ ซึ่งเหตุ
เกิดขณะขาพเจานั่งทํางานในหองทํางาน เจาหนาที่เดินเขามาพูดกับ
ขาพเจาวา “หัวหนาคะ มีชายคนหนึ่งมาขอพบหัวหนาคะ” ขาพเจาจึง
ออกไปพบชายสูงวัยที่นั่งรออยู ขาพเจาจึงกลาว “สวัสดี” พรอมนั่งลง
ตรงขามชายผูนี้ แนะนําชื่อนามสกุลตนเอง และตําแหนงวาเปนหัวหนา
สํานักงานสังคมสงเคราะหแหงนี้ คุณลุงมีอะไรจะใหชวยเหลือหรือ
ทางภาคเหนือ โดยเฉพาะเชียงใหม เรามักจะเรียก ผูมาติดตอกับ
เราวา พออุย แมอุย คุณลุง คุณปา พี่ หรือนอง ดูความเหมาะสมตาม
วัย เปนการแสดงความยกยอง คุนเคย ถาใชคาํ วาคุณหรือนาย ตาม
ดวยชื่อ เหมือนภาคกลาง เปนการแสดงความหางเหิน ไมคุนเคย นี่คือ
วัฒนธรรมทองถิ่นซึ่งนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพจะตองเรียนรู เพื่อสราง
ความคุนเคย และยกยองผูมาติดตอ
คุณลุงตอบขาพเจาวา “ภรรยาผมจะฆาตัวตาย” ขาพเจาไดฟง รู
สึกตกใจ กับคําพูดที่คุณลุงโพลงออกมา ขาพเจาจึงเชิญคุณลุงไปคุยกัน
ที่หองทํางานซึ่งไมมีคนเดินผานพลุกพลาน คุณลุงคงสะดวกใจที่จะ
ปรึกษากันมากกวามานั่งคุยดานนอก ขาพเจาเชิญคุณลุงนั่งบนโซฟารับ
แขก และถามวาจะดื่มน้าํ อะไรดี น้าํ อะไรรอนๆ ดีไหมคะ ชาจีน น้าํ ขิง
น้าํ มะตูม น้าํ เย็น โดยปกติขาพเจาจะมีไวรับรองแขก ขาพเจาจะดับ
อารมณรอนของผูเขามาติดตอดวยเครื่องดื่มเหลานี้ เพื่อตัวเองจะไดมี
เวลา “ตั้งสติ” รับฟงเรื่องราว “รอนๆ” ที่จะมาถึงตัวขาพเจา เพื่อคลี่
คลายปญหา “รอนๆ” เหลานี้ไดในเวลาอันรวดเร็ว
หลังจากใหคุณลุงดื่มน้าํ แลว ขาพเจาก็เริ่มตนสรางสรางสัมพันธภาพเพื่อความคุนเคย ความไววางใจ ความเชื่อมั่นในตัวขาพเจา จึงเริ่ม
กลาวกับคุณลุงกอนวา “คุณลุงรูจักหองสังคมสงเคราะหนี้ไดอยางไร?”
คุณลุงตอบวา “ผมเห็นปายหอง “สังคมสงเคราะห” และมีขอความ
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เขียนไววา มีปญหาปรึกษาสังคมสงเคราะห” ทั้งในหอนอนผูปวย และที่
หนาสํานักงานแหงนี้ ลุงจึงเดินเขามา
ขาพเจาพยักหนารับรู แลว พูดตอวา คุณลุงจะเลาใหฟงไดไหม เรา
จะชวยกันคิดแกไข และสําคัญที่สุด คือ ขาพเจาจะเก็บเรื่องไวเปนความ
ลับตามจรรยาบรรณของวิชาชีพสังคมสงเคราะห ขาพเจาสังเกตดูคุณลุง
มีสีหนาและแววตาแสดงความกังวลอยู ขาพเจาไมเรงรัด แตนั่งเงียบรอ
ฟงคําตอบ สักครูคุณลุงก็เริ่มเรื่องของทานวา
เมื่อวานนี้ ภรรยาผม มีทาทางพิรุธ พยายามเรงรัดใหผมออกไป
นอกบาน ผมจึงขับรถจักรยานออกไปจากบานแตคิดสงสัยพฤติกรรม
ของภรรยาเพราะไมเคยทําเชนนี้มากอน ประมาณ 20 นาที จึงขับรถ
จักรยานกลับเขาบานเงียบๆ เมื่อจอดรถเรียบรอยแลวจึงเดินยองๆ ขึ้น
บาน เห็นภรรยาอยูในหองนอน มีขันน้าํ วางอยูใกลๆ ตัว มีซองยาวาง
อยู จึงรีบเดินเขาหองไปหาภรรยาและรีบหยิบซองยาขึ้นมาดู เปนยาฆา
แมลง จึงรีบเก็บไว หลังจากนั้นก็คอยสังเกตภรรยาไมใหหางสายตา
คุณลุงเลาวา “เขาคงกลุมใจเรื่องลูกสาวเขาไมสบาย ปวยอยูที่โรง
พยาบาลนี้ ทางโรงพยาบาลจะใหออกจากโรงพยาบาล แตเขาไมรูวาจะ
นําลูกที่ปวยไปไวที่ไหน? ” “อาว แลวที่บานคุณลุงและภรรยาละ ทําไม
จึงไมนาํ ไปไวที่บาน” ขาพเจาถาม
คุณลุงตอบวา ภรรยาคนนี้เปนภรรยาคนที่สอง และลูกที่ปวยเปน
ลูกของภรรยาคนดังกลาว ภรรยาคนแรกของคุณลุงเสียชีวิตแลว และ
ภรรยาคนที่สองก็เปนหญิงหมายสามีตาย มีลูกสาวหนึ่งคน แตงงานมี
ครอบครัวแลว สามีเขาก็ตายไปแลว แตลูกสาวของภรรยายังอาศัยอยูใน
บานบริเวณเดียวกันกับบานของสามี ปจจุบันนี้ คุณลุงและภรรยาอาศัย
อยูกับลูกสาวของคุณลุง แบงหองเล็กๆ ใหอาศัยอยู เพราะลูกสาวคุณลุง
เองก็มีครอบครัว มีสามีและลูกอีก 2 คน อาศัยอยูในบานเดียวกัน จึง
ไมมีที่วางพอจะรับลูกของภรรยาไปอยูดวยไดอีก
ขาพเจาแสดงความเขาใจและเห็นใจในสภาพเชนนี้ แตนาจะหา
ทางออกไดขาพเจาจึงขอใหคุณลุงนําคุณปามาพบขาพเจา ถาไดบายวัน
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นี้ก็จะยิ่งดี ถาไมทันก็เปนวันรุงขึ้นก็ได เรื่องของลูกที่อยูโรงพยาบาล
ขาพเจาจะชวยประสานงานฝายพยาบาลขออยูโรงพยาบาลตอไปกอน
จนกวาคุณลุงคุณปาจะหาที่อยูอาศัยใหลูกสาวได
บายวันเดียวกัน คุณลุงกลับเขามาขอพบขาพเจาอีก พรอมภรรยา
ข า พเจ า เชิ ญ ให ทั้ ง สองคนนั่ ง โซฟาเดิ ม ในห อ งทํางานของข า พเจ า
ขาพเจาเปนฝายเริ่มตนกอนวา “คุณลุงเลาใหขาพเจาฟงวาคุณปาจะกิน
ยาพิษฆาตัวตาย คุณปามีเรื่องกลุมใจอะไร เลาใหฟงไดไหม”?
คุ ณ ป า เล า เรื่ อ งครอบครั ว ของคุ ณ ป า ว า สามี เ ก า เสี ย ชี วิ ต แล ว
ประมาณ 5 ป จึงไดมาอยูกินกับคุณลุง ซึ่งอยูบานบานลูกสาวของคุณ
ลุงโดยชวยดูแลบานและหลานๆ มีรายไดจากลูกสาวของของคุณลุงใหใช
แตละเดือน คุณปามีลูกสาว 1 คน ทํางานอยูที่โรงพยาบาลนี้ (ขอสงวน
รายละเอียดไวเปนความลับ) แตงงานแลว มีลูกชาย 1 คน อายุ 2 ขวบ
ลูกสาวอาศัยอยูที่บานของสามีซงึ่ ปลูกในบริเวณเดียวกับบานของพอสามี
ตอมาลูกเขยติดเชือ้ HIV และเสียชีวติ ไปแลว ลูกสาวก็รบั เชือ้ HIV จากสามี
จนกระทัง่ ปวยหนัก ทํางานไมได ขณะนีน้ อนอยูท โี่ รงพยาบาล ทางโรง
พยาบาลเห็นวาควรใหกลับพักฟนที่บานรักษาตามอาการ
แตพอสามีไมยอมใหไปอาศัยที่บานหลังเดิม อางวาไมมีผูดูแล จะ
นําลูกไปอยูบานของคุณลุงก็ไมไดเพราะมีหองจํากัด และเกรงใจลูกสาว
ของคุณลุง เพราะลูกของตัวเองเปนโรคที่ใครๆ ก็รังเกียจ เคยไปเดินหา
เชาหอพักใหลูก เมื่อเจาของหอรูวาลูกสาวปวยดวยโรคเอดส ก็กลัวผูพัก
อื่นๆ รังเกียจไมใหเชา
ตกลงคุณปาคิดจะฆาตัวตายเพราะคิดหาทางแกปญหาคนเดียว แต
หาทางออกไมไดจงึ คิดวาถาตนเองตายไป ปญหาก็จะหมดสิน้ แตลมื คิด
ถึงลูกและหลานที่ยังมีชีวิตอยูจะไมมีที่พึ่งพา ขาพเจาจึงเสนอแนวคิดให
พิจารณา คือ ถาขาพเจาประสานกับพอสามีเขาไดใหพักอาศัยอยูที่เดิม
แตขอใหคุณปาไปดูแลลูกสาวทุกวันเพื่อไมใหเปนภาระของพอสามีซึ่ง
เปนผูชาย คงมาดูแลลูกสะใภใหไมได ขอใหคุณปามาชวยอาบน้าํ นํา
อาหารมาใหลกู สาว และรอดูหลานจนถึงเย็น จึงกลับไปพักบานคุณลุง
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ขาพเจาจึงเริ่มดําเนินการขออนุมัติผูอํานวยการใหลูกสาวของคุณ
ป า ได พั ก รั ก ษาในโรงพยาบาลต อ ไป และได ป ระสานงานกั บ ฝ า ย
พยาบาล แจงเหตุผลจําเปนของผูปวยใหทราบ เพื่อรอดําเนินการขั้นตอ
ไป ขณะเดียวกัน ขาพเจาไดไปเยี่ยมลูกสาวของคุณปา ใหกาํ ลังใจตอสู
โรคราย ไมทอแท เพื่อตัวเอง เพื่อลูก เธอยกมือไหวขอบคุณขาพเจาทั้ง
น้าํ ตานองหนา ขาพเจาจับมือเธอไว และพูดวา “เขมแข็งนะ เราจะหา
ทางออกรวมกัน” แลวลาเธอกลับสํานักงาน
วันรุงขึ้น ขาพเจาออกไปพบพอของสามีเธอเพื่อขออนุญาตใหเธอ
ไดกลับมาอยูบานเดิมกับลูก ถาเธอแข็งแรงดี เธอก็จะไดอยูดูแลหลาน
ของคุณลุง และไปทํางานไดตามปกติ และโรคนี้ก็เปนโรคที่ไมติดตอกัน
งายๆ พรอมทั้งใหขอเสนอวา แมของเธอจะมาดูแลเธอเอง ถาคุณลุง
อนุญาต รับรองวาจะไมใหเปนภาระของคุณลุง ขาพเจาจะใหความชวย
เหลือตอไป ถามีปญหาคุณลุงแจงขาพเจาได
พอของสามีเธอยอมรับ ขาพเจาดีใจ หัวใจพองโต ที่ไดยินเชนนั้น
ไมคิดวาการเจรจาวันนี้จะสําเร็จ ขาพเจารีบยกมือไหวขอบคุณ และบอก
พอสามีเธอวา “คุณลุงเปนคนใจบุญ เลี้ยงลูกนกลูกกาที่เดือดรอน จะ
เปนบุญกุศลตอชีวิตคุณลุงภายภาคหนา” แลวถือโอกาสลากลับ ไดรีบ
โทรศัพทแจงใหมารดาเธอทราบ และแจงผูปวยทราบทันที
เรื่องนี้จบลงดวยดี คุณลุงก็ไมตองเสียภรรยาไป แมและลูกไดอยูดู
แลเปนกําลังใจ เปนที่พึ่งสุดทายใหกันและกัน นับวาเปนบุญกุศลที่ไดใช
วิชาความรูที่ไดเลาเรียนมา ทั้งทฤษฎีหลักวิชาการ และศาสตรตางๆ
มาใชรวมกันทุกอยาง จึงชวยปกปองคุมครองชีวิตคนใหรอดพนไปได
อยางนอย 3 ชีวิต มีความสุขใจ อิ่มเอม ทั้งผูใหและผูรับ.

เรื่องที่ 3: ผมอยากฆาเขา
หลังเกษียณอายุ ขาพเจาไดไปสมัครสอบคัดเลือกเปนผูพิพากษา
สมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม มีหนาที่ขึ้น บัลลังก
รวมกับผูพิพากษา เพื่อรวมกันพิจารณาคดีที่เด็กและเยาวชนกระทํา
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ความผิดและคดีครอบครัวเพื่อคุมครองสิทธิของเด็ก หลังจากพิพากษา
คดีแลว “ผูพิพากษาสมทบ” จะตองอบรมเด็กเยาวชนและผูปกครอง
เด็กใหรูสาํ นึกในการกระทําผิด สอนใหรูบทบาทหนาที่ของเด็ก เยาวชน
และของบิดามารดาที่จะตองชวยกันดูแลบุตรไมใหทาํ ผิดซ้าํ
ขาพเจาใชเทคนิคของนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ คือขาพเจาจะใช
เทคนิคการฟงเพื่อใหไดขอมูลที่สาํ คัญๆ และจดบันทึก สาเหตุแหงการ
กระทําความผิดของเด็กเยาวชนที่เปนสาเหตุสําคัญไว ในบางคดีเมื่อ
การพิจารณาคดีเสร็จสิ้นลง ขาพเจา จะนัดผูปกครองมาพบหรือนัดพบ
ตัวเด็กเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม และวางแผนการฟนฟูจิตใจใหคาํ ปรึกษา
แนะนําในการดํารงชีวิตที่ถูกตอง ดังกรณีตัวอยางเด็กรายนี้
“ผมอยากฆาเขา” เปนคําพูดหลุดจากปากของเด็กผูชายอายุเพียง
11 ป ความจริงแลวเด็กชายคนนี้ไมไดตองโทษคดีรายแรง เขาถูกจับ
คดี “ลักทรัพย” จํานวนเงินไมถึงรอยบาท เมื่อคดีถึงศาล เขาถูก
พิพากษาให “คุมประพฤติ” ขาพเจาจึงติดตามดูแลเขาตอในระหวางคุม
ประพฤติ ดวยเหตุสนใจที่เด็กหนีออกจากบานตั้งแตอายุยังนอย
เมื่อไดนั่งพูดคุยกันนอกศาล เขาเริ่มเลาใหฟงวา ผมหนีออกจาก
บานเพราะทนเห็น “พอเลี้ยง ทุบตีแมไมได” วันหนึ่งเดินผานบานหลัง
หนึ่ง เจาของบานเปดประตูทิ้งไว เห็นมีเงินวางอยู จึงเดินเขาไปหยิบ
เจาของบานออกมาพบแลวจับตัวไว แจงตํารวจจึงถูกจับ ถาผมไมหนี
ออกจากบาน “ผมจะฆาเขา” เด็กชายพูดย้าํ คํานี้อีก
“ทําไมหนูอยากฆาเขาละ?” เลาใหฟงไดไหม เด็กเริ่มเลาตอวา
เวลาเลิกงานตอนเย็น “พอเลี้ยงจะดื่มเหลาทุกวัน เมื่อเมาก็จะหาเรื่อง
ดาแมและทุบตีแม” ผมเห็นแมรองไห ผมตัวเล็กชวยแมก็ไมได ผมจึง
หนีออกจากบาน ถาผมอยูในบานนั้น วันหนึ่งผมอาจจะ “ฆาเขา” ก็ได
“แลวพอของหนูไปไหนละ?” ขาพเจาถาม “พอผมกับแมเลิกกัน ไมรู
วาพอไปอยูท ไี่ หน แลวแมกม็ ผี ชู ายคนนีม้ าเปนพอเลีย้ งผม” ขาพเจาจึงพูด
ตอวา “ปาอยากจะพบแมหนูไดไหม จะไดปรึกษากันวาจะทําอยางไรดี
เมื่อแมมาเยี่ยมใหบอกผูปกครองโทรศัพทถึงปาดวยนะ”
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วันรุงขึ้นขาพเจาโทรศัพทไปหาแมของเด็ก ผูมารับสายไมใชแมของ
เด็กเปนเจาของสวนที่แมของเด็กรับจางทํางาน ขาพเจาจึงขอใหเธอไป
ตามแมของเด็กใหดวย อีก 30 นาที จะโทรกลับไปอีกครั้ง เมื่อขาพเจา
โทรศัพ ทไปพบแมของเด็กขาพเจาไดแนะนําตัว และขอพบเธอเพื่อ
ปรึกษา เรื่องลูกชายที่ “ศูนยฝกอาชีพ” โดยนัดหมายวันเวลาที่เธอ
สะดวก และเธอจะไดมาเยี่ยมลูกชายดวย
ขาพเจาไปพบเธอตามวันนัดหมาย ขาพเจาเขาไปแนะนําตัว และ
บอกเธอวา “ลูกชายเธอเลาวาหนีออกจากบานเพราะเธอถูกสามีทุบตี”
เรื่องนี้ มีความเปนมาอยางไร จะไดชวยกันปองกันลูกชายไมใหกระทํา
ผิดอีก และจะไดสนับสนุนใหลูกชายไดเรียนหนังสือ จะไดมีอาชีพตอไป
เธอเลาวา เธอตองเลี้ยงดูลูก 2 คน ตอมาพบสามีคนที่สองนี้จึงอยู
ดวยกัน สามีคนนี้ชอบ “ดื่มเหลา” เมื่อเมาเต็มที่ก็จะเปลี่ยนเปนคนละ
คน หาเรื่องทะเลาะทุบตีเธอ ลูกๆ ก็เห็น ก็รองไหสงสารแม เธอคิดจะ
เลิกกับสามีเพราะทนตอไปไมไดแตสามีไมยอมเลิก เธอกําลังคิดวาง
แผนวาเมื่อลูกชายพนโทษจะพาลูกๆ หนีไปอยูจังหวัดอื่นที่มีญาติอยู
ขาพเจาคิดเปนหวงลูกสาวคนเล็กของเธอ อายุ 6 ขวบ กลัวจะถูก
พอเลี้ยง “ลวนลาม” เพราะนอนหองเดียวกับแม เพื่อปองกันเรื่องดัง
กลาวไมใหเกิดขึ้น ขาพเจาบอกเธอวา “ใหระมัดระวังลูกสาวดวยนะ”
เพราะโตแลว หากพอเลี้ยงดื่มเหลาครองสติไมไดอาจจะลวนลามลูกสาว
ได อยาใหอยูสองคนกับพอเลี้ยง ขาพเจาโลงใจที่เธอไดระมัดระวังลูก
สาวคนเล็กไวแลว
ขาพเจาจึงบอกเธอวา ขณะนี้มีกฎหมายคุมครองสิทธิสตรีใชดาํ เนิน
การแลว ควรบอกสามีใหรูวา “การทุบตีภรรยานั้นผิดกฎหมาย” ตํารวจ
จับดําเนินคดีได เพื่อเขาจะไดคิด ไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกทุบตีเธอ
ได เธอยิ้มดวงตามีแววสดใส รับคําแนะนําของขาพเจาๆ หวังวาเมื่อเธอ
กลับไป คงไปพูดคุยกับสามี
เราลาจากกันเมื่อคุยกันไดประมาณ 2 ชั่วโมง ขาพเจาบอกเธอวา
หากมีปญหาคับของใจ โทรศัพทถึงขาพเจาได หรือโทรรับคําปรึกษา
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ปญหาเยาวชนและครอบครัวไดที่ศูนยใหคาํ ปรึกษาปญหาเยาวชนและ
ครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งขาพเจาเปนอาสาสมัครอยูที่
ศูนยนี้ดวย สวนลูกชาย ขาพเจาจะเขาเยี่ยมเขาตามโอกาสอันควร หวัง
วาเขาจะตั้งใจเรียนวิชาชีพ ที่ทางศูนยฝกอาชีพจัดให เขาจะไดมีอาชีพ
ติดตัว เมื่อพนโทษก็จะทํางานเลี้ยงตัวเองได และถาแมลูกไดอยูดวยกัน
อยาง “สันติสุข” และหวังวาเขาจะไดเลิกความคิดวา “ผมอยากฆาเขา”
ซึ่งเปนคําพูดที่เปน “อันตราย” ตออนาคตของเขามาก
เรื่องนี้ใหขอคิดกับ “นักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ” ในการมอง
ปญหาใหครบ “องครวม” รวมทั้งจิตใจเด็กผูเปนตัวปญหา สาเหตุเบื้อง
ลึกของการเกิดปญหาเหลานั้น สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว
ตัวละครแตละตัวในครอบครัว ผูใดเปนผูมี “บทบาทสูงสุด” มีอาํ นาจใน
การตัดสินใจ หากผูหญิงสามารถคิดแกไขปญหาอยางเปนระบบ และรู
กฎหมายเบื้องตนที่จะชวยปกปองคุมครองตัวเธอและลูกๆ ได ก็จะทํา
ใหเธอและลูกๆ ปลอดภัย จากการถูกทํารายจากสามีได การใหความรู
ในเรื่องของกฎหมายจะเปนผลดีแกผูประสบปญหา สามารถนํามาใช
เพื่อคุมครอง สิทธิของตนเอง ของเด็กเยาวชน เพื่อใหพนจากการ “ถูก
ละเมิดสิทธิ” เพื่อปกปองคุมครองสิทธิอันพึงมีได
ผูเขียนหวังวา จากกรณีศึกษา 3 กรณีขางตนคงจะใหความเขา
ใจที่ถูกตองและดีงามเกี่ยวกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห ซึ่งตองอาศัย
ความรู ศิลป และที่สําคัญที่ขาดเสียมิไดก็คือใจในการทํางานอยาง
แข็งขันในฐานะมืออาชีพที่ชวยเยียวยาและพัฒนาสังคมใหมีความ
เขมแข็งและยั่งยืนโดยเริ่มตนจากหนวยยอยระดับบุคคล ครอบ
ครัวและชุมชน
หมายเหตุจากบรรณาธิการ
คุณจินตนา ไดเขียนเรื่องทั้งสามไดอยางสละสลวยงดงาม แตดวยขอจํากัดดาน
ขนาดหนังสือ ผมจึงไดตัดทอนไปบางสวน ซึ่งอาจทําใหเสียอรรถรสไปบาง
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