21
เติบโตดวย
หัวใจสังคมสงเคราะห
สุรางค เอกโชติ
อดีตหัวหนาผูตรวจราชการ กรมราชทัณฑ
สังคมสงเคราะห 2509-2512

ในสมัยกอน ผูใ หญมกั จะตัง้ คําถามกับเด็กวา โตขึน้ อยากจะเปนอะไร
คําตอบที่ไดยินเสมอๆ ก็คือ คุณครู คุณหมอ แตคงไมมีใครอยากเปน
นักสังคมสงเคราะห เพราะคนทัว่ ๆ ไปไมคอ ยจะเคยไดยนิ ชือ่ เมือ่ ดิฉนั ได
เขามาเรียนคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ดิฉันก็มักจะถูกถามอยูเสมอวา จบแลวจะไปทํางานอะไร
เมื่อจบใหมๆ ดิฉันไดสอบสัมภาษณเขาทํางานที่โรงเรียนมาแตรเด
อีวิทยาลัยเปนแหงแรก ในตําแหนงนักสังคมสงเคราะห มีหนาที่หลัก
คือ การติดตอประสานงานกับสถานสงเคราะห เพื่อนํานักเรียน ชั้น
ป.7 ม.1 ม.2 และ ม.3 ไปทํางานชวยเหลือคนหูหนวก คนชรา บาน
เทพ และสถานสงเคราะหเด็กออน พญาไท ในวันเสาร พานักเรียนไป
สอนหนังสือที่ชุมแออัด จารุรัตน ประตูนา้ํ หนาที่เสริม คือ พูด คุยกับ
เด็กๆ แลกเปลี่ยนและรับฟง ปญหาของนักเรียนที่นี่
ดิฉันไดมีโอกาสรวมงานอยูประมาณ 2 ป ดวยความสนุกสนาน
พอถึงป 2514 กรมราชทัณฑประกาศรับสมัคร นักสังคมสงเคราะหตรี
ดิฉันไปสอบดวยความสงสัย
และเดียงสาวากรมนี้จะรับนักสังคม
สงเคราะหไปทําอะไร กรมราชทัณฑ มีหนาที่ควบคุมดูแลผูกระทําผิด
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สวนนักสังคมสงเคราะหที่ไดรา่ํ เรียนมา 4 ป ทําหนาที่ชวยเหลือคนที่มี
ปญหา พอไดเขาไปทํางานแลวจึงถึงบางออวา คนที่กระทําผิด คือคนที่
มีปญหา ถาจะควบคุมผูกระทําผิดใหไดอยางมีประสิทธิภาพแลว เรา
ตองรูวา เขา (ผูกระทําผิด) คือใคร มีประวัติความเปนมาของชีวิตอยาง
ไร จนถึงพฤติกรรมการกระทําผิด
เมื่อไดบรรจุเขาทํางานที่กรมราชทัณฑแลว
หัวหนางานก็มอบ
หมายใหทาํ หนาที่สอบประวัติผูตองขังวัยหนุม โดยเดินทางไปที่เรือนจํา
กลางนครปฐมทุกวันจันทร พุธ ศุกร และทําการสอบประวัติผูตองขังคน
แลวคนเลา แลวกลับมานั่งเรียบเรียงรายละเอียด เพื่อนําสูคณะ
กรรมการคัดยายผูตองขังไปอยูเรือนจําอื่น
ระหวางทํางานทั้งเจานายและผูรวมงานจากสหวิชาชีพอื่นๆ ก็พูด
เปรยๆ วา นักสังคมสงเคราะหถูกผูตองขังหลอก นั่งฟงผูตองขังโกหก
อยางนี้เราก็ทาํ ได ไมเห็นตองใชนักสังคมสงเคราะหเลย แตพอใหคน
เหลานั้นทํา กลับทําไมได เพราะกวาจะไดขอมูลจากผูตองขัง ไมใชของ
งายๆ มันตองมีพื้นฐานความรูความเขาใจคน มีเทคนิคเฉพาะตัวที่ได
จากการพบคนบอยๆ
นับวันก็จะเกิดความชํานาญขึ้น จนเปนนักสังคมสงเคราะห 4 และ
5 หัวหนางานคุมประพฤติ หัวหนาฝายประชาสัมพันธ หัวหนาฝาย
อัตรากําลัง ผูอ าํ นวยการสวนสงเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ผูอ าํ นวย
การสวนสงเสริมการฝกวิชาชีพ จนไดรับตําแหนงผูตรวจราชการกรม
ราชทัณฑ และตําแหนงสุดทาย หัวหนาผูตรวจราชการ กรมราชทัณฑ
ขอเรียนตรงๆ วาทุกตําแหนงงานของดิฉันไดใชหลักการสังคม
สงเคราะห ซึ่งเปนพื้นฐานวิชาชีพเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
โดยสิ้นเชิง และประสบความสําเร็จอยางงดงาม ไมวาจะเปนเรื่องของ
การสอบสวน หาขอเท็จจริง เพื่อจะลงโทษไมวาผูตองขัง หรือเจาหนาที่
หลักการสังคมสงเคราะหจึงใชไดอยูเสมอ อยางไมเสื่อมคลาย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การที่จะใหคนกระทําผิดเปดปากเลาขอเท็จจริง
ใหฟง ตองใชเทคนิคการ Fact Finding นําหลักธรรมของทุกๆ ศาสนา
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เขามา นําหลักกฎหมายมาอธิบายใหเขาใจไดงายๆ ตลอดจนการแสดง
ถึงความมีนา้ํ ใจไมตรี เปนพวกพองเดียวกัน เปนผูใหมากกวาผูรับ จน
กระทั่งผูกระทําผิดสบายใจ
แมวากรมราชทัณฑจะมีตาํ แหนงนักสังคมสงเคราะหมากวา 40 ป
แตงานสังคมสงเคราะหของกรมราชทัณฑยงั ไมเปนรูปราง ดิฉนั พยายามให
ความเห็นแกผูบริหารอยูเสมอๆ วา นักสังคมสงเคราะห ควรจะอยูที่
ฝายจําแนกลักษณะผูตองขัง ดวยเหตุผลวาฝายนี้จาํ เปนตองรูขอมูลผู
ตองขังอยางละเอียด วาใครสมควรที่จะไดรับความชวยเหลือในระหวาง
ตองโทษและหลังพนโทษ เชน การสงเคราะหบุตร การจัดหาของใช
ประจําวัน ขาดการติดตอเยี่ยมญาติ ขาดโอกาสทางการศึกษา ขาด
โอกาสทางการประกอบอาชีพ และควรไดรับการแกไขเยียวยาอยางไร
เพื่อจะไดนาํ วิชาความรูไปใชเมื่อภายหลังพนโทษ
อยางไรก็ตาม ก็ยังมิไดเห็นการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหเหมาะสม
ถูกตอง งานสังคมสงเคราะหถูกนําไปฝากไวกับสวนสวัสดิการและการ
สงเคราะห เนื่องจากชื่อของการ “สงเคราะห” อาจคลองจองกัน ตาม
หลักการที่เหมาะสม นักวิชาชีพตางๆ จะตองไดรับการคุมครองให
ทํางานในวิชาชีพเปนหลัก จะถูกใชใหทาํ นอกวิชาชีพไมได ในประเทศ
ไทยปจจุบันก็มีศาลปกครองแลว
หากหนวยงานใดใชนักสังคม
สงเคราะหหรือนักวิชาชีพอื่นในทางที่ไมเหมาะสม นักวิชาชีพก็สามารถ
ฟองศาลปกครองเพื่อปกปองตนเองและวิชาชีพได
ความที่ดิฉันอยูเฉยๆ ไมเปน แมเกษียณอายุราชการแลว ก็ยัง
อยากทํางานสังคมสงเคราะห
ดิฉันจึงไปสมัครเปนที่ปรึกษาอิสระ
ประเภท B หมายเลข 2433 เมื่อ 6 สิงหาคม 2550 ที่กระทรวงการ
คลัง เพื่อหวังที่จะใหหนวยราชการจางไปเปนที่ปรึกษา โดยใชเงินงบ
ประมาณตามที่กระทรวงการคลังวางระเบียบและอัตราจางไว และตั้ง
ความหวังไวเปนอยางมาก วาจะไดทาํ งานที่ตนเองรักกับทุกหนวยราช
การใหเกิดประโยชนตอแผนดินตลอดไป แตก็ยังไมมีใครมาจาง อาจ
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เปนเพราะเขาเห็นวา งานสังคมสงเคราะห ใครๆ ก็ทาํ ได ทานวาจริง
ไหม?
ถาเปนความจริงคณะสังคมสงเคราะหศาสตรก็คงเลิกสอน
หนังสือไปนานแลว
นอกจากนั้น ดิฉันยังไดไปสมัครเปนผูประนีประนอมประจําศาล
จังหวัดพิษณุโลก ทําหนาที่ประนอมขอพิพาทในคดีแพง ฟองเรียกคา
เสียหาย ผิดสัญญาเชาซื้อ เงินกูยืมเพื่อการศึกษา คดีอาญาก็มี บุกรุก
ขั บ รถยนต ป ระมาท ฯลฯ และ
ส ว นใหญ จําเลยจะประทั บ ใจ
เพราะดิฉันมักจะมองเขาไปถึงความเปนจริงวา
หากสัญญาประนีประนอมออกมาแลว จําเลยสามารถปฏิบัติตาม
สัญญาไดหรือไม หากทําไมไดก็จะพยายามหาทางออก เจรจา ตอรอง
กับโจทก เพื่อใหเกิดความเปนธรรม และความเปนไปไดอยางมากที่สุด
เหตุที่เปนเชนนี้ เพราะดิฉันไดนาํ หลักการบริหาร มาผสมผสานลงไป
กับหลักการสังคมสงเคราะห
มีอยูคดีหนึ่งที่ดิฉันภาคภูมิใจมาก วันนั้นเวลา 11.00 น. คูกรณี
เดินเขามาในหองไกลเกลี่ยดวยใบหนาสีแดงก่าํ ปากสั่น ตัวสั่น นาสาว
พรอมดวยหลานเขย สะใภ อีก 4-5 คน เปนจําเลย เดินตรงเขามานั่ง
เกาอี้ ทางขวามือ สวนหลานชายเปนโจทก พรอมดวยทนายความ นั่ง
ทางซายมือของดิฉัน
ทันทีทเี่ ห็นพวกเขา สมองของดิฉนั ถูกพลิกเปนแผนๆ เหมือนคนเปด
หนังสืออาน ในใจของดิฉนั ถามตัวเองวาจะใชบทบาทอะไรในการประนี
ประนอมคูพ พิ าทคูน ี้ ผูต รวจ? หัวหนาผูต รวจ? นักสังคมสงเคราะห? ฯลฯ
ดิฉันตัดสินใจเลือกใชบทบาทของนักสังคมสงเคราะห ทันที
เมื่อดิฉนั ไดแนะนําตัวเอง และไดพูดคุยใหทั้งสองฝายคลายความ
โกรธ แสดงความเห็นอกเห็นใจจําเลย ในฐานะมีศักดิ์เปนนาของโจทก
มีอาวุโส ดิฉันไดนาํ หลักธรรมเขามาแสดงใหเห็นบาปบุญคุณโทษ และ
ไดรับฟงเหตุผล ความตองการของทั้งสองฝายแลว พวกเรานั่งคุยกับจน
ถึงเวลา 15.00 น. สรางทางเลือกให 3 ทาง และใหทั้งสองฝายกลับไป
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ไตรตรองดูแมดูเหมือนวาตางฝายตางยังไมยอมกันและขอใหนาํ เรื่องขึ้น
สูกระบวนการพิจารณาก็ตาม
แตในวันรุงขึ้น ทั้ง 2 ฝายมาศาลเขาหองพิจารณา ทั้งนาสาว และ
หลานชายต า งก็ เ ป น ฝ า ยบอกกั บศาลว าขอทําสัญญาประนีประนอม
ตามที่ผูประนอมใหคาํ แนะนําเมื่อวานนี้ มีผลทําใหคดีความที่ตางฝาย
ตางฟองรองกันไป-มา ยุติลงในบัดดลรวม 4 คดี
เมื่อมาถึงวันนี้ ดิฉันมีความคิดวา วิชาชีพสังคมสงเคราะห มีความ
สําคัญอยางมากตอการดํารงชีวิตประจําวัน ผูมีความรูไดรับการศึกษา
จากคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ควรภาคภูมิใจ กระตือรือรน มุงมั่น
และตั้งใจจริง เขมแข็ง ไมทอถอย บากบั่น แกไขปญหาอุปสรรคที่ไดพบ
ดวยความรู ความซื่อสัตย ความมีสาํ นึกในการใชวิชาชีพ ทั้งนี้ เพื่อให
เกิดประโยชนตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ
หากจะเปรียบเทียบความสําคัญกับวิชาชีพอื่นๆ แลว ความรูดาน
สังคมสงเคราะห มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาวิชาชีพอื่นๆ เลย
ประการสําคัญจุดเดนของงานสังคมสงเคราะหเปนงานสรางบุญ สราง
กุศล เพราะยิ่งใหก็ยิ่งไดรับอยางไมรูตัว
ในโอกาสที่ คณะสังคมสงเคราะห ผลิตบัณฑิตมาแลว จํานวน
53 รุน มีจํานวนนักศึกษาประมาณ 3,000 คน (ประมาณการโดย
บรรณาธิการ) ถาเทียบกับคนก็อยูในวัยทํางานตอนกําลังรุงโรจน
สมควรที่จะตองผนึกกําลังเพื่อสรางความเขมแข็ง ในสาขาวิชาชีพ
ใหเกิดความมั่นคงยิ่งขึ้นไป พรอมที่จะแกไขปญหาสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลดีตอสังคม เศรษฐกิจและการเมืองโดย
รวมอีกดวย
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