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บทสรุปภาพรวม 

วิชาชีพสังคมสงเคราะห 

ดร.โสภณ พรโชคชัย 

 

 

 ประเด็นสําคัญของหนังสือเลมนี้คือการชี้ใหเห็นวาวิชาชีพ

สังคมสงเคราะหนั้น มีความจําเปนในการใชเพื่อการแกปญหาและ

พัฒนาสังคม โดยยกกรณีตัวอยางการแกปญหาสังคมในมิติตาง ๆ ดวย

วิชาชีพสังคมสงเคราะห 

 กอนที่เราจะเขาไปสูประเด็นการใชวิชาชีพนี้ ซ่ึงมีท้ังความเปน

ศาสตรและศิลป  เราควรเขาใจกันกอนวา “สังคมสงเคราะห” แปลวา

อะไร  คํานิยามงาย ๆ ชัด ๆ ท่ีเปนสากลก็คือ 

 “ศาสตรและศิลปในการปองกัน แกไข  ฟนฟู และพัฒนา

บุคคล กลุม และชุมชน ท้ังที่ประสบและไมประสบปญหาความ

เดือดรอน ใหสามารถชวยเหลือตนเองและสังคมได” 

 กรณีเชนงานสังคมสงเคราะหในโรงพยาบาล เรามีแพทย 

พยาบาล เภสัชกร ซ่ึงตางมีหนาที่เฉพาะ และก็มีนักสังคมสงเคราะหผูมี

หนาที่เฉพาะในการประสานการจัดหาทรัพยากร (Service Provider 

เปนผูประสาน (Coordinator) เปนผูประกอบการ (Entrepreneur) หรือ

เปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) 

 ในการแกปญหาของบุคคลในกรณีการเจ็บปวยนั้น ไมใชแก

เฉพาะการรักษาอาการปวยทั้งทางกายและทางใจ แตยังรวมไปถึง 

• การจัดหาทรัพยากรใหเขาแกไขปญหาเฉพาะหนา เชน 

คารักษาพยาบาล การจัดหาสถานสงเคราะห ฯลฯ 

• การจัดการความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนคนไขกับ

ญาติ ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

• การจัดการใหเขาสามารถชวยเหลือตนเองไดในระยะยาว 
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ไมเปนภาระหรือปญหาตอสังคม และมีพัฒนาการที่ดีใน

อนาคต  

 นี่คือแนวคิดดานสวัสดิการสังคมที่ประชาชนสมควรไดรับการ

ดูแลอยางดีในฐานะเจาของประเทศ  อาการที่ชาวบานดีใจจนน้ําตาไหล 

หรือนักสังคมสงเคราะหบางคนตื้นตันจนน้ําตาไหลอีกเชนกัน ท่ีไดรับ

และไดใหบริการแกประชาชนนั้น  ในแงหนึ่งก็เปนภาพประทับใจ แตใน

อีกแงหนึ่งอาจสะทอนใหเห็นวาทั้งนักวิชาชีพและประชาชนทั่วไปยัง

ไมไดคาดวานี่คือหนาที่ คือวิชาชีพที่ตองดําเนินการเพื่อใหเขาเปนสุข 

ซ่ึงจะยังความสุขตอสังคม โดยไมเปนการผลักไสผูมีปญหาใหกลายเปน

การผลิตอาชญากรหรือสรางปญหาสังคมในระยะยาว 

 ประชาชนทั่วไปยอมคิดวาการไมปวยนั้นดีท่ีสุดแลว และหาก

ปวยไขไดรับการรักษาตามอัตภาพก็ดีทวมหัวแลว  เรายังไมกลาคิดกัน

ถึงวา เราจะทําอยางไรใหคนที่เจ็บปวยทั้งหลายไดยกระดับตัวเองให

สามารถพึ่งตนเองไดในระยะยาวอันเปนการแกปญหาที่ย่ังยืนซ่ึงรัฐพึงมี

หนาที่ใหบริการแกประชาชน 

 ในประเทศไทยของเรานี้ ก็เหมือนประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ 

ท่ีประชาชนไมกลา หรือไมเคยคิดวารัฐบาลจะทําหนาที่ “รับใช

ประชาชน” อยางไรบาง  หลายคนคงไมคิดจะยางกรายเขาสถานที่

ราชการ หรือคิดแตเพียงวา หากไมถูกเจาหนาที่ของรัฐ “ตบทรัพย” 

หรือ “รังแก” ก็บุญแลว เปนตน 

 ถารัฐบาลยึดนโยบายสวัสดิการสังคมเปนที่ตั้ ง เปนรัฐ

สวัสดิการ การชวยเหลือประชาชนใหชวยตนเองได การมีนักสังคม

สงเคราะห การมีใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหก็จะตามมา อัน

แสดงใหเห็นวารัฐใหการใสใจประชาชนระดับรากหญา ผูเปนเจาของ

ประเทศตัวจริง 

 

 ท่ีผานมานอกจากวิชาชีพนี้จะไมไดรับการพัฒนาตอเนื่องแลว 

ยังถูกบิดเบือนอีกตางหาก จะเห็นไดวามีการ “โฆษณาชวนเชื่อ” ให

เปนการกระทําแบบดาด ๆ ในลักษณะแจกขาวแจกของแบบคุณหญิง

คุณนาย และเดี๋ยวนี้ก็มีกิจกรรม “คุณหญิงคุณนายยุคใหม” ท่ีตั้งชื่อ
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ตัวเองเสียไพเราะวา “ความรับผิดชอบทางสังคมของวิสาหกิจ หรือ CSR 

(Corporate Social Responsibility) 

 CSR ก็เปนอีกตัวอยางหนึ่งของการบิดเบือน กลาวคือ ไป

มุงเนนที่การบริจาค การชวยเหลือสังคม ซ่ึงในแงหนึ่งก็เปนสิ่งที่ดีท่ี

องคกรทั้งหลายหรือแมแตบุคคลธรรมควรทําดี  แตในอีกแงหนึ่งก็เปน

การบิดเบือน เพราะ “ความรับผิดชอบ” ของวิสาหกิจตาง ๆ นั้นก็คือ

การไมละเมิดตอลูกคาหรือผูใชบริการ และการมีมาตรฐานและ

จรรยาบรรณที่ดี (Soft Laws) เชน การรักษาความลับลูกคา การไมมี

ประโยชนแอบแฝงจากกิจกรรมที่ทํา เปนตน 

 เปนที่แนนอนวา มิติหนึ่งของการชวยเหลือสังคมก็คือการ

บรรเทาความเดือดรอน (Relief) ซ่ึงรวมถึงการแจกขาวแจกของดวย  

แตการเวียนเทียนแบบซ้ําซาก อยางกรณี แลงก็แจกน้ํา หนาวก็แจกผา

หม น้ําทวมก็แจกอาหารแหง แลวผูแจกก็ไดเครดิตไปนั้น ในแงหนึ่งถือ

เปน “วงจรอุบาทว” (Vicious Circle) ท่ีขาดการวางแผน ไมไดทําเชิง

รุก ไมไดชวยอะไรใหดีขึ้น  คนที่ไดดีก็คือคนทําดี ทําบุญ โดยไดหนาได

ตา ไดมีโอกาสเชื่อมเครือขายธุรกิจ หรือโอกาสไตเตา ฯลฯ แต

ประชาชนไมไดอะไร แถมยงัตองรูสึกเปนบุญคุณเสียอีกตางหาก 

 การเริ่มตนแกปญหาสังคมดวยการแจกคงไมผิด แตการย่ําอยู

กับที่ยอมไมถูกตอง เราตองพัฒนาองคความรู ทักษะ วิธีการ กลยุทธ 

ตลอดจนการวางนโยบายและแผนอยางผสมผสานหรือบูรณาการเพื่อ

ใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดวยเง่ือนไขนี้ 

วิชาชีพสังคมสงเคราะหจึงจะพัฒนาไปอยางเปนรูปธรรมและสรางสรรค 

 

 สังคมพึงเขาใจวา นักสังคมสงเคราะหวิชาชีพนั้นมักจะ 

• ดําเนินการโดยใชวิธีการที่ยืดหยุน ปรับเปลี่ยนไปตามแต

ละเง่ือนไข ไมใชซํ้าซาก ตายตัวเพราะสถานการณและ

ผูรับบริการเปลี่ยนแปลงไป  

• มีขอมูล มีองคความรูท่ีถูกตอง และมีการปรับปรุงความรู

อยางตอเนื่อง ทันสมัย 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
124 แกปญหาสังคมดวยวิชาชีพสังคมสงเคราะห 

 

• มีความสามารถสรางเครือขาย สามารถจัดหาทรัพยากร 

• รูจักคิดคนงาน ไมเพียงตั้งรับ และตองกลาคิดนอกกรอบ  

 นอกจากนี้ดวยการฝกฝนทางวิชาชีพ ยังมีทักษะสําคัญ เชน 

การสังเกต การถายทอด การรับฟง เทคนิค Small Talk ท่ีเริ่มตนดวย

เรื่องสัพเพเหระกอนเขาสู เนื้อหาและการดําเนินการแกไข  เรา

จําเปนตองมีเทคนิคที่ดีเพราะหากดูแลผูใชบริการไมดี เขาก็อาจไดรับ

ความเศราเสียใจ กลายเปน “ความเจ็บปวดทางสังคม” (Social Pain)  

แมแตในการใหบริการจนวาระสุดทาย นักสังคมสงเคราะหยังมีเทคนิค

การบอกความจริงถึงชวงสุดทายของชีวิตกับผูใชบริการอีกดวย 

 นอกจากนี้ ในการใชบริการวิชาชีพ พึงเขาใจวานักสังคม-

สงเคราะหมีทักษะในการใหคําปรึกษากับคนที่คิดฆาตัวตาย หรือเยียวยา

ใหผูปวยทางจิตเวชใหกลับเขาไปอยูในสังคมไดอยางปกติสุข เปนตน 

 

 ในแตละแขนงสังคมสงเคราะหยังมีความรูเฉพาะที่ควรศึกษา: 

• ในแวดวงสังคมสงเคราะหทางการแพทยดานจิตเวชเด็ก

และบุคคลวัยรุน การใหบริการสําคัญเริ่มตั้งแตการ

ประเมินปญหา (Assessment) การแทรกแซงให

คําปรึกษา ซ่ึงรวมถึงการไปเยี่ยมบานคนไข  การเปน

ปากเสียง (Advocacy) ใหกับเด็ก รวมถึงทักษะการแกไข

ปญหาเฉพาะหนา 

• ในการวิเคราะหประเมินผูปวยสูงอายุกรณีอัลไซเมอร 

ตองวิ เ คราะห ถึ งตั วคนไข  ญาติ  ครอบครั ว  และ

สิ่งแวดลอมเพื่อใหการดูแลรักษาอยางถูกตอง 

• กลยุทธอยางหนึ่งในการชวยเหลือผูติดยาเสพติด ก็คือ

การใหครอบครัวเปนหนวยดูแลรักษา การเตรียมความรู 

ความเขาใจและเทคนิคตาง ๆ สําหรับสมาชิกครอบครัว

จึงเปนสิ่งจําเปน นักสังคมสงเคราะหยังตองทําการ

ติดตามผลและประเมินผลอีกตางหาก 

• กิจกรรมกลุมบําบัด (Group Therapy) ก็เปนทักษะที่
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สามารถใชไดในกรณีการเลิกสูบบุหรี่ การแกปญหาและ

สรางสรรคอาชีพ เชน กรณีกลุมเด็กและเยาวชนในสถาน

สงเคราะห ตลอดจนกลุมผูสูงอายุในชุมชนที่ควรรวมตัว

กันใหเกิดเปนพลังสรางสรรคโดยการสนับสนุนจากนัก

สังคมสงเคราะห 

• แมแตความรูดานเพศศึกษาที่จะสรางชีวิตครอบครัวใหมี

ความสุข ก็เปนสิ่งที่ไมอาจมองขามไปในฐานะของนัก

วิชาชีพสังคมสงเคราะหเชนกัน 

 

 ภารกิจของนักสังคมสงเคราะหท่ีสังคมและวิชาชีพอื่นที่ทํางาน

ประสานดวยพึงรูก็คือ ภารกิจการประสานและจัดหาทรัพยากร เชน ให

ชุมชนดูแลผูสูงอายุ ใหชุมชนดูแลการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนแบบ

พึ่งตนเอง  ดังนั้นนักสังคมสงเคราะหจึงเปนผูเชี่ยวชาญการประสาน

และสรางเครือขายการใหบริการที่ดีท้ังภายในและภายนอกวชิาชีพ 

 การทํางานเชิงรุกอีกอยางหนึ่งของงานสังคมสงเคราะหท่ีจะ

ชวยเหลือ แกไขปญหาของสังคมก็ไดแก: 

• การเฝาระวังเพื่อการปองกันปญหา ดังเชน กรณีการ

รณรงคดานสุขภาพอนามัยในรูปแบบกลุมบําบัด  

• การสรางนักสังคมสงเคราะหอาสาสมัครตางชาติท่ีเปน

ชนสวนนอยมาทํางานในประเทศไทย เพื่อใหเขาสามารถ

แบงเบาภาระของนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ   

• การประชาสัมพันธงานสังคมสงเคราะหใหเปนที่รูจักกัน

ท่ัวไปเพื่อใหประชาชไดมาใชบริการอีกดวย 

• การชวยแกไขวิกฤติศรัทธากรณีท่ีคนไขเสียชีวิต เพื่อไมให

เกิดปญหาลุกลามจนสรางความเสียหายแกทุกฝาย 

 

 งานสังคมสงเคราะห (Social Work) จึงเปนกิจกรรมที่เอ้ือ

ประโยชนตอการจัดการทางสังคม (Social Administration - ชื่อตาม

คณะฯ, Faculty of Social Adminstration) ตามหลักสวัสดิการสังคม ซ่ึง

ประชาชนไทยในฐานะเจาของประเทศมีสิทธิท่ีจะไดรับบริการที่ดี 




