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บทคัดยอ 

บทความชิ ้นนี้เกิดจากความสนใจในทฤษฎีเครือขาย-ผู กระทําการ 

(Actor-Network Theory) ซึ ่งเกิดขึ ้นชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 20 โดยเปน

การพยายามสรางกรอบในการวิเคราะหใหมที ่กาวผานการยึดเอามนุษยเปน

ศูนยกลาง ซึ่งตางจากสังคมสงเคราะหทางการแพทยซึ่งถือกําเนิดมาในบริบท

ของโรงพยาบาลในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 ทําใหจําเปนตองคิดและปฏิบัติ

ภายใตกรอบของการแพทยสมัยใหมหรือที่เรียกวาชีวะ-การแพทยและแนวคิด

มนุษยนิยม ซึ ่งไดตัดขาดมนุษยออกจากอิทธิพลของอํานาจเหนือธรรมชาติ 

อยางสิ ้นเชิงและมองวามนุษยคือผู กระทําเพียงฝายเดียว ส งผลใหสังคม

สงเคราะหที่จริง ๆ ควรใหความสําคัญกับมิติทางสังคม วัฒนธรรม กลับตอง

ปฏิบัติงานภายใตเงื่อนไขที่จํากัด สงผลตอการละเลยและผลักไสองคความรูชุด

อื่นที่ไมเปนวิทยาศาสตรออกไป ในขณะที่ในตางประเทศเริ ่มมีการกลาวถึง 
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การใชประโยชนจากอํานาจเหนือธรรมชาติของนักสังคมสงเคราะหทางการแพทย 

ดังนั ้นผู เขียนจึงเสนอวามีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการจัดการเรียน 

การสอนความรูชุดอื่น และบทบาทของผูกระทําการที่ไมใชมนุษยในชีวิตมนุษย

ทามกลางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีเพื่อใหสามารถใหบริการกับมนุษยไดอยาง

ครอบคลุมทุกมิติอยางแทจริง 

คําสําคัญ: สังคมสงเคราะหทางการแพทย, มนุษยนิยม, ความสัมพันธคน-ผ ี

 

Abstract 

This article arises from an interest in Actor-Network Theory 

introduced in the late 20th century. Differing from medical social 

work that originated with a hospital context in the early 20th 

century, the theory attempts to create a new analysis framework 

beyond a human-centered viewpoint. Thinking and practicing with 

the theory requires modern medical frameworks, so-called 

Biomedicine and Humanism, which completely dissociate humans 

from an influence of supernatural power and perceive humans as 

the only actors in the scenario, resulting in restricted working 

conditions in social work instead of generally emphasizing social and 

cultural dimension. Other non-scientific knowledge is consequently 

ignored and excluded from education while the exploitation of 

supernatural power by medical social workers is mentioned in 

foreign countries. The author therefore proposes the substantial 

necessity of arranging an alternative educational instruction and of 
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defining the role of the non-human actor in human life surrounded 

by culture and technology to actually provide service to people in 

every extensive dimension. 

Keywords: Medical Social Work, Humanism, Human-ghost relationship 

 

บทนํา 

สังคมสงเคราะหศาสตรเปนทั้งสาขาวิชาและเปนวิชาชีพที่จําเปนตอง

ประยุกตใชความรูจากศาสตรสาขาอื่น ๆ อยางมาก เชน มานุษยวิทยา สังคม

วิทยา จิตวิทยา และผูเขียนเชื่อมั่นวาเราไมอาจปฏิเสธไดวา ปรัชญา แนวคิด

และทฤษฎีมีความสําคัญในการกําหนดวิธีการมองเห็น การพิจารณา รวมทั้ง 

การปฏิบัติงานในทุกระดับ ซึ่งปจจุบัน แนวคิด ทฤษฎีตางพัฒนาอยางตอเนื่อง มี

แงมุมใหม ๆ ถูกพัฒนาเพื่อทําความเขาใจสังคม แนนอนวาแนวคิดและทฤษฎี

มานุษยวิทยาเปนหนึ่งในศาสตรที่จําเปนของนักศึกษาและผูปฏิบัติงานสังคม

สงเคราะหโดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมสงเคราะหคลินิก โดยในชวงป พ.ศ. 2559 

เปนตนมา นักวิชาการดานมานุษยวิทยาไทยไดกลาวถึงแนวคิดที่ขยับความสนใจจาก

มนุษยไปสูสิ่งอื่น ๆ  มากขึ้น ไดแก กลุมแนวคิดหลังมนุษยนิยม (Posthumanism) 

และทฤษฎีเครือขายผูกระทําการ (Actor-Network Theory [ANT])  

กลุมแนวคิดหลังมนุษยนิยมเปนแนวคิดที่ไมไดสนใจนํามนุษยมาเปน

ศูนยกลาง โดยกลุมแนวคิดนี้ใหความสําคัญไปที่สิ ่งอื่น ๆ นอกจากมนุษย เชน 

การใหสนใจการศึกษาทําความเขาใจภววิทยาของวัตถุ (Object Oriented 

Ontology [OOO]) ที่มองวามนุษยมีความเขาใจตอวัตถุที่จํากัด และตัววัตถุเอง

ก็มีคุณสมบัติตาง ๆ มากมายเกินกวาที่มนุษยจะรับรู เพราะตัววัตถุเองสามารถ

ถอนความสามารถ (Withdraw) ของมันได หรือนัยหนึ่ง วัตถุเองก็สามารถ
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กระทําบางอยางไดไมตางจากมนุษย นอกจากนั้นยังมีมานุษยวิทยาไซบอรก  

ซึ่งเปนการมุ งพิจารณาและศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับเครื่องจักร 

(วสันต ปญญาแกว, 2564) ซึ่งเผยใหเห็นวาเทคโนโลยีตาง ๆ นอกจากจะสําคัญ

กับชีวิตมนุษย กํากับชีวิตมนุษย แลวในบางมุมมองเทคโนโลยีที่คิดเองไดเหลานี้

ยังมีการดํารงอยูเหมือนกับมนุษย ตองการพลังงาน มีอายุขัย ตองการการเอาใจ

ใสดูแล ตอมาเปนทฤษฎีเครือขาย-ผูกระทําการ ในมุมมองที่ใกลเคียงกับ OOO 

ในแงที่วาเราควรพิจารณาผูกระทําการ (Actor) สามารถเปนสิ่งอื่นไดนอกจาก

มนุษย ทั ้งสิ่งมีชีวิต ไมมีชีวิต ไมเพียงเทานั้นแงมุมทางทฤษฎีอีกประการที่

นาสนใจก็คือใหความสําคัญกับความรู (Knowledge) เสมอกับความรูที่ไมเปน

วิทยาศาสตรซึ ่งแตเดิมถูกมองวาเปนความเชื ่อ (Belief) ในฐานะที ่ตางเปน 

สวนหนึ่งของเครือขายที่ทําใหเกิดความเปนจริง (Latour, 1996, p. 2 อางถึงใน  

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย, 2559, น. 124-126) นอกจากทฤษฎีดังกลาวแลว จาก

ประสบการณการเปนนักสังคมสงเคราะห และประสบการณการสอนวิชาสังคม

สงเคราะหในระดับมหาวิทยาลัย ผูเขียนเห็นวาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห

โดยเฉพาะทางการแพทย สังคมสงเคราะหคลินิกนั้นกําลังดําเนินไปภายใต 

ชีวะ-การแพทยและแนวคิด-ทฤษฎียุคสมัยใหมนิยมคอนขางมาก ไมคอยมี 

การกลาวถึงวิธีการอธิบายพฤติกรรม ความเจ็บปวย ผานการอธิบายดวยกลุม

แนวคิดหลังยุคสมัยใหมอื่น ๆ และแนวคิดที่เปดรับผูกระทําการอื่น ๆ นอกจาก

มนุษยเทาที่ควร  

 หากยอนกลับมาดูความหมายของสังคมสงเคราะหการแพทย Hassan 

(2016) กลาววา สังคมสงเคราะหทางการแพทยแตเดิมนั้น เรียกวา สังคมสงเคราะห

ในโรงพยาบาล (Hospital social work) ซึ่งตองทํางานกับมิติชีวะจิตสังคม และ

วิญญาณของปจเจกที่ประสบปญหา โดยมีบทบาทในการใหการบําบัดรักษา
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ปญหาทางจิตใจและจิตสังคมซึ ่งเปนทั ้งสาเหตุ ผลกระทบของการเจ็บปวยที่

เกิดขึ ้น หรืออาจเปนกําแพงขวางกั ้นความรวมมือในแผนการบําบัดรักษา

ทางการแพทย ดังนั้นนักสังคมสงเคราะหทางการแพทยก็คือนักสังคมสงเคราะห

ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงพยาบาล คลินิกผูปวยนอก ศูนยสุขภาพชุมชน สถาน

ฟนฟูในชุมชน ฯลฯ ซึ่งตอมาเปลี ่ยนไปเรียกวานักสังคมสงเคราะหสุขภาพ  

(กิติพัฒน นนทปทมะดุลย, 2562, น. 228) 

 การที่ผู เขียนมองวาสังคมสงเคราะหการแพทยนั้นอยูภายใตรวมเงา

ของชีวะ-การแพทย เพราะวารากเหงาของสังคมสงเคราะหนั้นเกิดขึ้นมาจาก

ความคิดที่จะทําใหสังคมสงเคราะหนั ้นมีความเปนวัตถุวิสัยใหมากที่สุดผาน

หนังส ือเรื ่องการวินิจฉัยทางสังคมของแมรรี ่ ร ิชมอน ซ ึ ่งการทําใหเปน

วิทยาศาสตรนั้นเปนกระแสหลักของสังคมเหมือนกับที่อีมิล เดอรไคม (Emile 

Durkheim) และนักสังคมศาสตรปฏิฐานนิยม (Positivism) พยายามทําให

การศึกษาเรื่องสังคมใหกลายเปนวิทยาศาสตรสังคมที่มีความเปนวัตถุวิสัย  

เชนเดียวกัน สังคมสงเคราะหทางการแพทยเกิดขึ้นครั้งแรกทีโ่รงพยาบาล

ทั่วไปของรัฐแมสซานชูเซทส (Massachusetts general hospital) ในชวงตน

คริสตทศวรรษ 1900 ซึ ่งบริบทดานสุขภาพใจยุคดังกลาวนั ้นบุคลากรทาง 

การแพทยตองเผชิญกับการระบาดของโรคตาง ๆ เชน ซิฟลิส โปลิโอ ซึ่งเปน

ความเจ็บปวยที่ทําใหผูปวยตองใชเวลาในการรักษาในโรงพยาบาลที่ยาวนาน 

ดังนั ้น นายแพทยริชารด คาบอท (Richard Cabot) ตระหนักวาในฐานะที่

ตนเองเปนแพทย ทําใหเขาจะไมสามารถดูแลผูปวยไดอยางใกลชิดระหวางให

การบําบัดรักษา ความหางไกลนี้ทําใหไมสามารถประเมินผลกระทบในการใช

ชีวิตของผูปวยที่บานได ไมสามารถประเมินความสัมพันธในครอบครัว รวมทั้ง 

ไมรูเลยวาลักษณะของงาน/อาชีพของผูปวยนั้นสงผลตอความเจ็บปวยอยางไร 
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มากไปกวานั้นเขายังกังวลวาผูปวยถูกขัดขวางการรับการรักษาทางการแพทย

จากคนในครอบครัว ดังนั้น เขาจึงใหนักสังคมสงเคราะหเขามาปฏิบัติงานรวมกับ

แพทย โดยมีบทบาทในการใหขอมูลและสรางความมั่นใจกับผูปวยและญาติ 

เพื่อใหพวกเขา/เธอสามารถปรับตัวเขากับการรับการรักษาในโรงพยาบาลได  

อันจะนําไปสูผลดีตอการรักษาทางการแพทย (Beder, 2006) ซึ่งเห็นไดวาแมจะ

มีการนําแนวคิดชีวะจิตสังคม (รวมทั้งจิตวิญญาณ) มาใชระหวางการบําบัดรกัษา 

แตเปาหมายก็คือเพื่อสงเสริมใหการรักษาดวยชีวะ การแพทยประสบผลสําเร็จ 

และผูเขียนยังมองวาความคิดเชนนี้ก็ยังหลงเหลืออยูในการทํางานดานสุขภาพ

ในปจจุบัน 

ถึงแมคําอธิบายของสังคมสงเคราะหการแพทยจะมีการกลาวถึงการให

ความสําคัญของการประเมินดานชีวะจิตสังคม (Biopsychosocial dimension) 

รวมไปถึงจิตวิญญาณ แตดวยการสังคมสงเคราะหนั้นไดผันตัวเองกลายมาเปน

ศาสตร ซึ่งเลือกสังกัดกับการแพทยยุคสมัยใหม ทําใหการมองเรื่องจิตวิญญาณ

ถูกทําใหเปนการมองในฐานะพัฒนาการของมนุษยอยางหนึ่งซึ ่งมีความเปน

วิทยาศาสตร เชนเดียวกับที่นักจิตวิทยาพยายามอธิบายแงมุมตาง ๆ ของมนุษย

ที่เปนพัฒนาการ เชนพยายามเรื ่องจิตวิญญาณผานมุมมองแบบพัฒนาการ

กอนหลัง ผ านทฤษฎีพัฒนาการของศรัทธา (Faith development) ของ  

ฟาวเลอร (James W. Fowler) มากกวาที่จะมองไปที่ความสัมพันธระหวาง

มนุษยและอํานาจเหนือธรรมชาติ (ซึ่งมีแตนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ให

ความสนใจในประเด็นดังกลาว) หรือแมจะมีการปรับใชมิติความสัมพันธคน-ผีมา

ใชก็มีความเปนไปไดวาเปนการนํามาใชในขั้นตอนของการพยายามทําความเขาใจ

มนุษยเพื่อนําไปสูการประเมินปญหา ซึ่งไมไดนําไปสูการใหการบําบัดรักษาที่สราง

มาจากรากฐานองคความรูพื้นถิ่นเชนเรื่องความสัมพันธคน ผี เพราะการเรียน
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การสอนในชั้นเรียน ก็ยังมุงเนนไปที่แนวคิดทฤษฎีที่เปนของตะวันตกเปนหลัก 

แมแตการพยายามทําความเขาใจพฤติกรรมของมนุษยก็ยังไมมีรายละเอียดของ

การอธิบายความรูสึกนึกคิดของคนไทยผานมโนทัศนเรื่องกรรม โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งความสัมพันธคน-ผี ซึ่งมีบทบาทอยางยิ่งในชีวิตของผูคนนอกรั้วโรงพยาบาล

อยางมาก 

แมคนเราจะดํารงชีวิตอยู ท ามกลางวัฒนธรรมที ่หลากหลาย แต 

สังคมสงเคราะหการแพทยยังคงมุงพิจารณาและแกไขที่สิ ่งที ่จับตองได เปน

วิทยาศาสตร และเปนตะวันตกนิยม เชนมุงวิเคราะหตัวตนมนุษยดวยโครงสราง

ของจิตของฟรอยด พัฒนาการจิตสังคมของอิริกสัน ทฤษฎีความผูกพันผาน 

การมุงเนนวิเคราะหพฤติกรรมในระดับยอย เพื่อทําใหสามารถจับตองและทํา

ความเขาใจไดอยางเปนสากล ทวาละเลยชุดคําอธิบายตัวตนในมุมของศาสนา

ตาง ๆ เชนนักสังคมสงเคราะหตางรูจักและสามารถวิเคราะหการทํางานของ 

จิตได ผาน อิด อีโก และซุปเปอรอีโก ทวากลับไมถูกสอนเรื ่องของตัณหาś 

ซึ่งพุทธศาสนาไดอธิบายความตองการของมนุษยเอาไวลึกซึ้งยิ่งกวาความรู

ตะวันตกเสียอีก หรือนํามโนทัศนเรื่องกรรม บุญ บาป โดยเฉพาะเร่ืองบาป ซึ่งไม

วาศาสนาใดก็ยอมกลาวถึงบาปเอาไว อีกทั้งยังมีพลังในการอธิบายสาเหตุของ

พฤติกรรมของมนุษยอีกดวย ซึ่งจุดนี้ผูเขียนคิดวาถาศาสนายังไมสามารถดํารง

อยูในฐานะความรูชุดหนึ่งของการทํางานสังคมสงเคราะหกระแสหลัก (รวมถึง

สังคมสงเคราะหการแพทย)แลว คงเปนไปไดยากที ่ความรู เรื่องคน-ผี จะถูก

นํามาใชในการแกไขปญหาดานสุขภาพของผูคน ทั้ง ๆ ที่ความสัมพันธ คน-ผี 

                                                 
3 กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา (ภิกษุณีรตนธมมเจตนา, 2561) 
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เปนชุดการอธิบายความเจ็บปวยพื ้นฐานของคนในวัฒนธรรมภาคเหนือ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 

สิ่งที่เกิดขึ้นคือการพยายามเบียดขับความรูพื ้นถิ่น หรือ ญาณวิทยา

ทองถิ่น (Folk epistemology) และเปนการที่ความรูการแพทยกระแสหลักได

กดทับความรู ทางการแพทย (การรักษา) อื ่น ๆ ซึ ่งมิเชล ฟูโกต (Michael 

Foucault) เรียกวาความรูชายขอบ (Subjugated knowledge) (ธวัช มณีผอง, 

ม.ป.ป.) ออกไป ผานการทําใหเปนความรูชุดรอง ความรูของชาวบาน และตามที่

กลาวไวขางตน คือทําใหความรูชุดรองดังกลาวอยูในฐานะของความเชื่อ เชนที่

เราจะไดยินวลี “ก็ความเชื่อ” ซึ่งมักจะถูกกลาวออกมาดวยนํ้าเสียงที่เบาของผู

พูดอยูเสมอ ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูพูดตระหนักวาสาเหตุของพฤติกรรมคืออะไร แต

ฉันในฐานะนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพนั้นไมอาจนําความเชื่อ (ความรู ของ

ชาวบาน) มาใชในการทํางานไดนอกจากเปนแงมุมหนึ่งในการประเมินเทานั้น 

แมความรูกระแสหลักจะทําการเบียดขับ กดทับ และลดสถานะความรู

รองใหเหลือเพียงความเชื่อ หรือศาสนาซึ่งไมเปนวิทยาศาสตรเพราะวาที่ผานมา

ความรูแบบชีวะ-การแพทยสามารถแสดงใหสังคมเห็นเชิงประจักษวาจัดการกับ

เชื้อโรคไดอยางเด็ดขาด เชน การปลูกฝเพื่อปองกันไขทรพิษของหมอบรัดเลย 

แมในชวงรัชกาลที่ 3 การแพทยตะวันตกยังไมเปนที่เชื ่อถือเทาใด แตก็ไดรับ

ความเชื่อมั่นมากขึ้นในรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ซึ่งการแพทยจากตะวันตก

กลายเปนสวนหนึ่งของการทําใหทันสมัย (พระไพศาล วิสาโล และคณะ, 2550, 

น. 83) และชนชั้นนํายังเล็งเห็นวาความรูชีวะ-การแพทยของตะวันตกนี้ชวยให

รัฐสมัยใหมกาวขามอุปสรรคเรื่องจํานวนประชากร ซึ่งไมอาจไดมาจากการยก

ทัพไปกวาดตอนมาเชนในอดีต (ทวีศักดิ์ เผือกสม, 2561, น. 161) แตตองทํา

ดวยการรักษาชีวิตของประชากรที่มีอยูซึ่งลดจํานวนลงดวยโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ 
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แตใชว าความรู กระแสหลักนี ้จะอยู ในสถานะที ่ม ั ่นคงตลอดไปหลังจากที่

วางรากฐานในสังคมตะวันตกตั้งแตชวงศตวรรษที่ 16-18 และมีบทบาทอยาง

มากในสังคมไทยในชวง พ.ศ. 2368-2393 (รัชกาลที่ 3) เนื ่องจากที ่ผานมา

การแพทยยุคสมัยใหมไดถูกทาทาย และทําใหสั่นคลอนจากความรูที่ถูกเรียกวา

การแพทยทางเลือกมากขึ้น เพราะปจจุบันโรคภัยไขเจ็บที่มีนั้นเปนโรคที่ทําให

เจ็บปวยเรื ้อรังมากขึ้น เชน มะเร็ง โรคเบาหวาน โรคไต โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

โรคทางจิตเวชซึ่งเปนโรคที่ตองรักษาระยะยาว ไมสามารถทําใหหายไดเพียง 

การกินยา/ผาตัดอีกตอไป ทําใหคนเริ่มตั้งคําถามกับประสิทธิภาพของการแพทย 

ยุคสมัยใหมเรียกวาวิกฤตของการแพทยแบบวิทยาศาสตร อีกทั้งการรักษายังทํา

ใหเกิดความทุกขทรมาน คาใชจายสูง จึงเกิดเปนความรูสึกไมพอใจตอการรักษา

จากความรูการแพทยยุคสมัยใหม (ยงศักดิ์ ตันติปฎก, ม.ป.ป.)  

 ดูเหมือนวาวิกฤตการแพทยแบบวิทยาศาสตรไดทําใหการแพทยใน

แบบอื่น ๆ มีพื้นที่มากขึ้นในความรูดานสุขภาพ ซึ่งยอนกลับมาที่ความหมาย

ดั้งเดิมของคําวาแพทย/หมอ ซึ่งในปจจุบันคนทั่วไปรับรูวาคนที่เปนแพทยไดอาจ

(ตอง)เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เรียนเกง จึงจะสามารถเปนแพทย (ในไทย) 

ได นอกจากนั้นตองเขารับการศึกษาในคณะแพทยศาสตรและผานการฝกฝน

อยางหนักหลายปจนเกิดความชํานาญจึงสามารถเปนแพทยเพื่อรักษาคนได 

ทั้งนี้คําวาแพทย/หมอ ไมไดมีความหมายเชนนั้นตั้งแตแรก เพราะแพทยคือผูที่มี

ความรู เกี ่ยวกับโรคภัย ความเจ็บปวยที่เกิดขึ ้นกับผู คน ซึ ่งสามารถเปนได 

ทั้งพระสงฆ นักบวช แพทยสมุนไพร รวมไปถึงคนทรงเจา ซึ ่งกอนที่แพทย

สมัยใหมจะเขามามีบทบาทในการอธิบายและครอบงําเรื่องของสุขภาพ เชน 

ทุกวันนี้ ความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นไมวาทั้งทางกายหรือทางจิตถูกอธิบายจากชุด



Journal of Social Work Vol. 30 No.1 January-June 2022 

163 

ความรูที่แตกตางกันออกไป เชนถูกพระเจาลงโทษ มองวาเกิดการเสียสมดุลของ

ธาตุทั้งสี่ รวมไปถึงการที่ปฏิสัมพันธกับอํานาจเหนือธรรมชาติ (Superstition)  

ทั้งนี้ผูเขียนขอกลาวถึงความรูดานสุขภาพที่ไมใชการแพทยสมัยใหม 2 

ประการคือ (1) การเจ็บปวยเกิดจากการเสียสมดุลของธาตุในรางกาย และ  

(2) การเจ็บปวยเกิดจากการถูกอํานาจของสิ่งเหนือธรรมชาติกระทํา ดังนี้  

สําหรับความรูการเสียสมดุลของธาตุในรางกายทําใหเกิดการเจ็บปวย

ขึ้นนั้น โดยสวนมากแลวผูคนอาจรับรูวาเปนความคิดดานสุขภาพของชาวจีน 

ซึ ่งมองสุขภาพอยางเปนองครวม เนนไปที ่ความสมดุลระหวางมนุษยและ

สิ่งแวดลอม ดังนั้น ถาเกิดการขาดสมดุลในสวนใดสวนหนึ่งก็จะทําใหเกิดความ

ผิดปกติในภาพรวม ซึ่งหมายถึงการเจ็บปวย ดังนั้นแพทยจีนจึงมีวิธีการรักษาทั้ง

ใชยาเชนสมุนไพร และไมใชยา ไดแกการฝงเข็ม และการนวดแบบทุยนาเพ่ือ

ปรับสมดุลรองรางกาย (ซือจิ ้ง, 2546) ทวาไมเพียงแตชาวจีนเทานั ้น จาก

ประสบการณขณะทําวิทยานิพนธของผูเขียนไดทราบวาสังคมในภาคเหนือของ

ไทยมีความรู และปรับใชความรู  เร ื ่องสมดุลของธาตุท ั ้งส ี ่ในการอธิบาย 

การเจ็บปวยรวมทั้งการบําบัดรักษาทั้งทางกายและทางจิตใจ โดยการกินยาหมอ

“หมอเมือง”จะเปนคนวินิจฉัยสมดุลของธาตุภายใน ซึ่งมีความแตกตางกันไป

ตามแตละบุคคล และจัดยาสมุนไพรใหกับผูปวย เชน คุณปาทานหนึ่งเลาให

ผู เขียนฟงวาหลังจากที ่ตนเองแยกทางกับสามี รู ส ึกวาไมอยากจะทําอะไร  

เบื ่อการมีชีวิต ซึ ่งถาผู เขียนในฐานะอาจารยสังคมสงเคราะหภายใตช ีวะ

การแพทยคงจะบอกวาใหไปพบแพทยเพื่อทานยาตานซึมเศรา แตคุณปากลับ

บอกวาที่ตนไมสบายนั้นเปนเพราะธาตุในรางกายเสียสมดุล รักษาหายดวย 

การกินยาสมุนไพร รวมกับการพูดคุยกับเพื่อนบานซึ ่งพอจะมีความรู เรื ่อง

สุขภาพจิตและสุดทายก็หายจากความไมสบายใจดังกลาว ซึ่งความรูและปฏิบัติการ
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เชนนี้พบไดทั่วไปในหลายพื้น ไมเฉพาะภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เทานั้น  

ความรูดานสุขภาพประการตอมา คือ การอธิบายวาความเจ็บปวยเกิด

จากการกระทําของอํานาจเหนือธรรมชาติ ซ ึ ่งหมายถึงสิ ่งที ่ว ิทยาศาสตร 

ไมสามารถพิสูจนไดและถูกลดสถานะเปนความเชื่อ ความเจ็บปวยโดยเฉพาะ

อยางยิ่งทางกายรวมถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผูคนอาจเกิดจากการไปลวง

ละเมิดบรรทัดฐานของสังคมที่ตนอาศัยอยู หรืออาจจะปฏิบัติตอผีบรรพบุรุษ 

(ซึ่งจัดเปนผีฝายดี) ไดไมดีเพียงพอ อาจจําเปนตองทําพิธีกรรมตาง ๆ ตามมา 

โดยจะตองไปขอความชวยเหลือจากเมื่อซึ่งมีความสามารถในการติดตอกับผีได 

เพื ่อวินิจฉัยหาสาเหตุที ่ทําใหเกิดความเจ็บปวย เชน เปนการกระทําของ 

ผีตายโหง ผีปอบ เปนตน (สามารถ ใจเตี ้ย และ วรางคณา สินธุยา, 2562,  

น. 165) เพื่อนําไปสูการรักษาที่ถูกตอง หรือในสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อาจออนวอนใหผีฟามาชวยรักษาผานหมอลําผีฟา (ภัทรลดา ทองเถาว และ  

สุวัตนา เลี่ยมประวัติ, 2563, น. 227) หรืออาจถูกผีฝายรายทําราย หรือบางคน

ที่เลี้ยงผีเพื่อใหการทํามาคาขายเจริญรุงเรือง แตเลี้ยงผีกะไมดี ผีกะก็จะกินคนใน

ครอบครัวทําใหเกิดการเจ็บปวยและเสียชีวิตได  

ดังนั้นเราจะเห็นวาความรูดานสุขภาพของมนุษยนั้นแมจะอยูภายใตชุด

การอธิบายของชีวะการแพทยมาเปนเวลานาน แตก็ไมสามารถครอบงําวิธีการ

อธิบาย การทําความเขาใจเรื่องสุขภาพไดอยางเบ็ดเสร็จ เพราะในสังคมยัง

ปรากฏใหเห็นชุดความรูอื ่น ๆ ที่แมจะถูกกดใหอยูในฐานะความรูรอง ความรู

ชายขอบแตก็ยังมีบทบาทในพื้นที่ของตนเองอยูอยางตอเนื่อง ไมเพียงแตความรู

ของจีนและไทยเทานั้น แตในตางประเทศมีงานวิจัยเก่ียวกับการใชพลังอํานาจที่

วิทยาศาสตรไมยอมรับในการรักษาเยียวยาผูคน ซึ่งจะขอกลาวถึงดังตอไปนี้ 
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สําหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีงานวิจัยเรื่อง Medical 

Pluralism Traditional Healing Practices and the Partido Albularyo: 

Challenge in Inclusion ไดศึกษาวิธีการรักษาความเจ็บปวยโดยใชความรูพื้น

ถิ่นของชาวฟลิปปนส โดยมีกระบวนการรักษาที่แตกตางกันขึ้นอยูกับลักษณะ

ของความเจ็บปวย เชน การรักษาหนึ่งประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ ผูรักษา

เผากระดาษ (ที ่ถูกเขียนขอความบางอยางลงไป) แลวนําควันไปสัมผัสกับ

รางกายในบริเวณที่มีความเจ็บปวยจนกระดาษเผาไหมหมด จากนั้นเติมนํ้าลงไป

ในขี้เถา แลวใหผูปวยดื่ม และใชนิ้วมือสัมผัสที่ศีรษะของผูปวย คอย ๆ นวด และ

ดึงเอาวิญญาณที่ไมดีออกจากคน ๆ นั้น เปนตน (Rebuya et al., 2020)  

ในกรณีของไทย ซ ึ ่ งประสบการณจากภาคสนามของผ ู  เข ียนมี 

ความคลายคลึงกับวรรณกรรมทั้งทางวิชาการและเรื่องที่คนทั่วไปในภาคเหนือ

รับรู ผูคนสวนหนึ่งมักจะพยายามอธิบายความเจ็บปวยทางกายหรือทางจิตที่

เกิดขึ้นดวยความรูจากกรอบความสัมพันธคน-ผี (หรือกรอบการอธิบายอื่น ๆ 

เชนสมดุลของธาตุในรางกาย) กอนเปนอันดับแรก โดยการไปขอคําแนะนําผูที่มี

ความสามารถเปนรางทรงหรือมาขี่ของผีฝายดีตาง ๆ เพื ่อใหรางทรงไดเชิญ 

ผีฝายดีนั้น ๆ ลงมาประทับในตัวเองและวินิจฉัยความเจ็บปวย ซึ่งอาจเกิดจาก

การถูกผีฝายรายกระทํา การที่คน ๆ นั้นมีพฤติกรรมที่ผิดจากบรรทัดฐานของ

สังคม การบนบานศาลกลาวแลวไมไดบนตามที่ใหสัญญา การเลี้ยงผีกะอยางที่

กลาวเอาไวขางตน รวมไปถึงแนวทางในการแกไขปญหา หรือในกรณีที่ไมได

เจ็บปวย แตมีปญหาทางสุขภาพจิตเชนการไมสบายใจ รางทรงก็จะสามารถให

คําตอบและคําแนะนํากับพวกเขาและเธอได ทั้งนี้แนวทางการแนะนําอาจไมใช

การใหการปรึกษา แตเปนการบอกถึงวิธีการ/บอกแนวโนมของสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตใหทราบ  
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นอกจากนั้นยังมีความไมสบายทางจิตใจอีกอยางหนึ ่งซึ ่งไมไดเปน 

ผลมาจากการทําผิดบรรทัดฐานใด ๆ ทวาก็เปนสิ่งที่สามารถทําใหคน ๆ หนึ่งมี 

ความผิดปกติทางกาย-จิตใจ และพฤติกรรมได โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับยอม

เปนรางทรง กลาวคือผีที่ผู คนเคารพนับถือนั ้นไมไดมีรางทรงเพียงคนเดียว  

แตสามารถมีรางทรงหลายรางไดในชวงเวลาเดียวกัน นอกจากนั้นยังตองมี 

การคัดเลือกรางที่เหมาะสมที่จะใชเปนสื่อกลางในการสื่อสารเพ่ือชวยเหลือผูคน

ที่เคารพและศรัทธา ซึ่งโดยทั่วไปก็จะสืบทอดจากรุนสูรุน เชน รุนทวดเคยเปน

รางทรง ลูกหลานก็มีโอกาสที่จะถูกผีนั้น ๆ เลือกใหเปนรางทรงของตนเองได

เชนกัน (ทั้งชาย-หญิง-เพศสภาวะอ่ืน ๆ) ซึ่งคนที่ไดรับเลือกมักจะมีสัญญาณบงชี้ 

คือ การเกิดความเจ็บปวยทั้งทางกาย หรือทางจิตใจรวมดวยในชวงที่เปนวัยรุน

ตอนตน และจากที่ผูเขียนเคยพูดคุยกับรางทรง รางทรงคนหนึ่งบอกวาการที่ผีที่

เราเคารพนับถือมาเลือกเรานั้น ตอนแรกก็ไมไดอยากเปน เพราะเราไมมีสิทธิ 

ที่จะปฏิเสธ เพราะถาไมยอมรับ ความเจ็บปวยที่มีอยูก็จะไมหายไปโดยงาย  

และเมื่อเปนแลวก็ตองเปนตลอดชีวิต และการเปนรางทรงในชวงตนก็จะถูก

ตรวจสอบจากผูที ่เคารพนับถือจนเกิดเปนฉันทามติขึ้น นอกจากนั้นยังเปน 

การเปลี่ยนสถานะทางสังคมของเราไปดวย  

ในการเขาภาคสนามครั้งหนึ่งเมื่อชวงป พ.ศ.2557 ผูเขียนไดมีโอกาส

ไปพบกับคนทรงคนหนึ่งที่อําเภอรอบนอกในอําเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม 

และการไดพุดคุยกันทําใหเกิดขอสรุปเบื้องตนขอหนึ่งวาในขณะที่ Superstition 

ซึ่งมักถูกคนที่ศรทัธาในวิทยาศาสตรผลักใหเปนเรื่องของความเชื่อซึ่งไมตั้งอยูใน

หลักของวิทยาศาสตร ไมไดมีสถานะเปนศาสตร ไมใชองคความรู (Knowledge) 

แตเปนความเชื่อ (Belief) ในมุมของคนที่เปนรางทรงและทําหนาที่ใหคําแนะนํา

ดานสุขภาพกาย จิตของผูคนที่มาใชบริการนั้นกลับมองวาการแพทยยุคสมัยใหม



Journal of Social Work Vol. 30 No.1 January-June 2022 

167 

มีสถานะเปนทางเลือกของการบําบัดรักษาหนึ ่ง ซ ึ ่งถาหากวาสาเหตุของ 

การเจ็บปวย ความไมสบายที่เกิดขึ้นไมไดมาจากเงื่อนไขทางวัฒนธรรมแลว ก็มี

ความจําเปนที่จะตองแนะนําใหไปรักษาที่โรงพยาบาลในตัวเมือง  

ผูเขียนไดมีโอกาสเขารวมฟงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและไดรูจักกับ

บทความชิ้นหนึ่งที่เก่ียวของกับประเด็นเรื่องความเชื่อของชาวพุทธและพิธีกรรม

ไลผีของคนเวียดนามอยางสั้น ๆ ดวยความสนใจและความเกี่ยวของกับดุษฎี

นิพนธของผู เขียน จึงไดสืบคนขอมูลเพิ ่มเติมจนมาพบกับบทความวิจัยชิ้น

ดังกลาว โดยผูประพันธ Nguyen (2014) ไดกลาววาความรูเรื่องเก่ียวกับการไล

ผีและพุทธศาสนานั้นเปนประโยชนตอการทํางานของนักสังคมสงเคราะห คือ 

(1) ถานักสังคมสงเคราะหมีความใจเรื่องศาสนา ความเชื่อทางจิตวิญญาณ และ

ประเพณีที ่มากเพียงพอจะทําใหสามารถบูรณาการมิติทางจิตวิญญาณใน 

การเขาในประเด็นดานสุขภาพจิตไดดีขึ้น (2) หากนักสังคมสงเคราะหสามารถ

เขาใจแนวคิดเร่ืองพลังของหัวใจ (Tam Loung) จะเปนประโยชนตอการทํางาน

ของนักสังคมสงเคราะหอยางมาก เพราะถานักสังคมสงเคราะหนําแนวคิดเรื่อง

การไมเห็นแกตัว (Selflessness) และ ความเมตตา/ความเห็นอกเห็นใจ 

(Compassion) มาใชกับผูใชบริการแลว ผูใชบริการมีแนวโนมที่จะรูสึกพึงพอใจ

กับการทํางานของนักสังคมสงเคราะหมากขึ้นกวาคนที่ไมไดใชแนวคิดดังกลาว 

(ผูเขียนเขาใจวา Nguyen อาจมองวานักสังคมสงเคราะหทําตัวภายใตแนวคิด

แบบปฏิฐานมากเกินไป ทั้ง ๆ ที่รูวาคุณคาคือเรื่องที่ตองใหความสําคัญ แตใน

การทํางานกลับพยายามแยกตัวเอง “ผู ปฏิบัติงาน” ออกจากคุณคาทั ้งปวง 

เหมือนนักวิจัยที ่ตองลางตัวใหสะอาดกอนเขาภาคสนาม) และ (3) ความรู

เกี่ยวกับการเยียวยาบนพื้นฐานของพุทธศาสนาอาจสามารถนํามาพัฒนาเปน

รากฐานในการใหการปรึกษา (การปรึกษาเชิงพุทธ) การทําการนั่งสมาธิ และ
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วิธีการทางความคิด-กาย-และวิญญาณมาใชเพื่อรักษาความเจ็บปวยทางจิตใจได 

(Nguyen, 2014, p. 45) ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงตัวอยางของการพยายามทํางาน

แบบขามศาสตรของนักสังคมสงเคราะหในประเทศเวียดนาม   

ยอนกลับมาที่นักสังคมสงเคราะหทางการแพทยไทยซึ่งดูเหมือนวาจะ

ยังไมขยับกรอบคิด-วิเคราะหไปถึงข้ันที่ทฤษฎีเครอืขาย-ผูกระทําการรวมทั้งหลัง

มนุษยนิยมเสนอเอาไวได เพราะในขณะที่เครือขาย-ผูกระทําการพยายามสลาย

เสนแบงผูกระทําการที่เปนคนออกจากสิ่งที่ไมใชคนและการแยกความรูออกจาก

ความเชื ่อ (เหมือนที ่เรเน-เดสการตแยกกาย-จิตออกจากกันอยางอิสระ)  

แตสังคมสงเคราะห ซึ่งแมจะเปนสาขาวิชาที่ใหความสําคัญกับประเด็นคุณคา 

ความเชื่อ และวัฒนธรรมŜ ก็ยังไมสามารถขยับกรอบการทํางาน ซึ ่งผูเขียน

หมายถึง การยอมรับเอากรอบคน-ผี และอื ่น ๆ ที ่ไมใชศาสตรมาอธิบาย

พฤติกรรมมนุษยและนํามาเปนทางเลือกหนึ่งของบริการไดอยางเต็มตัว อยาง

มากที่สุดที่มีการถายทอดในรูปแบบงานวิชาการก็คือการนําแนวคิดเรื่องศาสนา

เขามาทํางานเพื่อเยียวยาจิตใจของผูปวยมะเร็งเตานม เพื่อใหเกิดการปลอยวาง

และยอมรับความจริง (วัชราภรณ คําแสน และ มาดี ลิ่มสกุล, 2564, น. 45) 

เพราะนอกจากราก-ตนกําเนิดที่เกิดขึ้นจากการเปนฝายสนับสนุนใหการรักษา

ของแพทยยุคสมัยใหมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแลว แนวคิดเรื ่องมนุษยนิยม 

(Humanism) ที่เปนหลักสําคัญของการเรียนสังคมสงเคราะหในปจจุบันก็เปน

                                                 
4 สมาคมแหงชาติของนักสังคมสงเคราะห (NASW) กลาววา นักสังคมสงเคราะหจะตองระมัดระวังผลกระทบจาก 

การตัดสินใจรวมกันเกี่ยวกับประเด็นคุณคา วัฒนธรรม ความเชื่อและปฏิบัติการทางศาสนาของผูใชบริการ (National 

Association of Social Workers, n.d. Retrieved from https://www.socialworkers.org/About/Ethics/Code-

of-Ethics/Code-of-Ethics-English. 
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อีกหนึ่งอุปสรรคที่ทําใหการขยับกรอบการทํางาน (รวมถึงการเรียน) ไปสูการทํางาน

เชิงขามศาสตร  

คําวามนุษยนิยมนาจะเปนคําที่นักศึกษาสังคมสงเคราะหศาสตรยุค

ปจจุบันคุนเคย แมจะไมไดเรียนในหัวขอนี้โดยตรง แตนักศึกษายอมพบเจอ

แนวคิดดังกลาวจากการเรยีนเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย เชนแนวคิดลําดับขั้น

พัฒนาการของอับบราฮัม มาสโลว (Abraham H. Maslow) ซึ่งเปนคนที่ผลักดนั

จิตวิทยามนุษยนิยม (Humanistic Psychology) มาตั ้งแตย ุค ค.ศ. 1960-1980 

(Resnick & Serlin, 2001) หรือเนื ้อหาเรื ่องอัตถิภาวนิยม (Existentialism) จาก

วิชาการใหการปรึกษา อยางไรก็ตาม เราไมอาจเขาใจมนุษยนิยมจากมุมมองเชิง

จิตวิทยาเทานั้น แตตองทําความเขาใจผานมุมมองของสาขาอื่น รวมถึงเขาใจ

การมองแบบหลังมนุษยนิยมจึงจะทําใหเราสามารถวิพากษถึงขอจํากัดและ 

การเบียดขับชุดความรูอ่ืน ๆ รวมทั้งการลดความสําคัญของผูกระทําการอื่น ๆ ที่

ไมใชมนุษยออกไป 

มนุษยนิยมไมใชสิ ่งที่เกิดขึ้นมาลอย ๆ ทวามีชวงเวลาที่ถือกําเนิดขึ้น

ตั้งแตยุคแสงสวางแหงปญญา (Enlightenment) (สุรเดช โชติอุดมพันธ, 2562, 

น. 444) หรือในกรณีของสาขาวิชาจิตวิทยา มนุษยนิยมมีสถานะเปนเหมือนกลุม

แนวคิดหนึ่งทามกลางแนวคิดจิตวิทยาที่หลากหลาย สําหรับผูเขียนแลวมองวา

มนุษยนิยมเกิดขึ ้นมาจากการทาทายยุคสมัยที่ความรู ของศาสนามีอิทธิพล 

อยางมาก ซึ่งในขณะนั้นหลายอยางในสังคมตะวันตกถูกอธิบายผานมุมมองของ

ศาสนาทั้งหมด แมกระทั่งโลกยังถูกวาเปนศูนยกลางของจักรวาลเปนตน ดังนั้น

ชีวิตของมนุษยจึงไมเคยเปนสิ่งที่มนุษยสามารถกําหนดไดดวยตนเอง เพราะถูก

เขาใจวาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเปนแผนการของพระเจา หรือในสังคมไทยอาจมองวา

เปนเพราะกรรมเกาในชาติปางกอนที่ทําใหเกิดความเจ็บปวยเรื้อรัง หรือปวย
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ดวยโรคจิตเวช ซึ่งมนุษยไมอาจตอรองกับสิ่งที่ถูกกําหนดเอาไวแลวได ดังนั้น

มนุษยนิยมจึงใหความสําคัญกับศักยภาพของมนุษยอยางมาก  

ในอีกความหมายหนึ ่ง มนุษยนิยมคือแนวคิดการเอามนุษยเปน

ศูนยกลาง (Human-Centered Approach) เหมือนกับการที่นักสังคมสงเคราะห

ยึดเอาผูใชบริการเปนศูนยกลาง (Client-Centered Approach) มนุษยนิยม

อาจไมไดมองวามนุษยแยกขาดออกจากสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติเสียทีเดียว  

แตมุมมองตอการมีชีวิตอยู ของมนุษยนิยมหลายประการก็ไมเปดรับความ

เชื่อมโยงกับธรรมชาติ รวมไปถึงมิติทางจิตวิญญาณ เชน มนุษยนิยมไมเชื่อวาจะ

มีอะไรที่ดํารงอยูหลังจากที่รางกายของเราไดตายลงไปแลว กลาวคือไมมีชีวิต

หลังความตายใด ๆ สวนจิตใจ (Mind) สามารถเติบโตไดเหมือนกับที่รางกายเรา

เจริญเตบิโต ไดรับบุคลิกภาพจากพอและแม และสามารถเจ็บปวยไดเมื่อติดเชื้อ

และการใชสารเสพติด จิตใจเชื่อมตอกับสมอง ดังนั้นมนุษยนิยมจึงไมเชื่อวามี

ความเปนไปไดที่จิตของเราจะแยกเปนอิสระจากสมอง (Copson, 2015) มนุษย

นิยมคือแนวคิดที่เชื ่อในศักยภาพของมนุษยอยางแทจริงซึ่งมีเหตุผล สามารถ

สรางทางเลือกและมีการกระทําที่เปนอิสระ มนุษยจะไมไดรับอิทธิพลจากสัตตะ

ที่เหนือกวา เชนพระเจา ศาสนา และผีสาง เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ (Payne, 2011)  

ดังนั้นจึงกลาวไดวา มนุษยนิยมที่นักสังคมสงเคราะหยึดถือนั้นยากที่จะ

เปดรับภววิทยาแบบอื่น ๆ นอกจากวิทยาศาสตร หลัก-เหตุผล รวมไปถึงการให

ความสนใจไปที่ผูกระทําการที่เปนมนุษย ตัวอยาง นักสังคมสงเคราะหที่ยึดถือ

มนุษยนิยมเปนหลักสําคัญในการทํางานสังคมสงเคราะหจะไมสามารถเชื่อไดวา

บุคลิกภาพของใครสักคนจะสามารถไปคลายกับคนในครอบครัวที ่ เคยมี

ปฏิสัมพันธกันมากอนได (เชน การกลับชาติมาเกิดหรือการเปนรางทรงของผี  

ซึ่งในชุมชนจะมีการยืนยันอัตลักษณของผีที่มาประทับรางอยางเขมขน สามารถ
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ตรวจสอบไดวาผีที่มาทรงนั้นเปนของจริงหรือเรื่องที่คน ๆ นั้นอุปโลกขึ้นมาไดอีก

ดวย) เพราะนักสังคมสงเคราะหถูกฝกฝนใหเขาใจบุคลิกภาพผานแนวคิดของ 

ฟรอยด และ อิริกสัน อยางเขมขน และแนนอนวาทั ้งสองทฤษฎีตางมองวา

บุคลิกภาพของมนุษยพัฒนาขึ้นมาตามชวงวัยผานการมีปฏิสัมพันธกับบุคคล

แวดลอมเชนพอแม คนเลี้ยงดู ครู เพื่อน ซึ่งสิ่งแวดลอมที่มีบทบาทในการหลอ

หลอมบุคลิกภาพนั้นสามารถเห็นไดเชิงประจักษ ในขณะที่กลุมแนวคิดหลัง

มนุษยนิยมใหความสําคัญกับผูกระทําการอื่น ๆ ที่ไมใชมนุษย และ ANT เนน

การสืบคนไปที่ระบบความสัมพันธในสังคมที่เชื่อมตอ ประสานกันของผูกระทํา

การตาง ๆ มีความหลากหลาย (Donovan, 2014) และมนุษยเราดํารงชีวิตอยู

ทามกลางเครือขายที่ซับซอน ไมตายตัว และไมไดจํากัดเฉพาะสิ่งกับมนุษย เชน 

ผูใชบริการกับคนในครอบครัว ผูใชบริการกับโรงพยาบาล แตหมายถึงทั้งสิ่งที่มี

ชีวิต สัตว วัตถุ และเทคโนโลยี  

มากไปกวานั้น สําหรับมนุษยนิยม คําวามิติจิตวิญญาณ (Spiritual 

dimension) นั้นมีความหมายถึงการคนหาความหมายและเปาหมายของชีวิต 

และการเชื่อวาบุคลิกภาพของมนุษยถูกประกอบขึ้นจากบูรณาการประสบการณ

ท ี ่หลากหลาย (Payne, 2011) หรือสําหรับวงการแพทย ซ ึ ่งเร ิ ่มมีการให

ความสําคัญกับมิติทางจิตวิญญาณในการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative 

care) ในชวงตน ค.ศ. 1990 นั้น มีความพยายามกําหนดนิยามของมิติทางจิต

วิญญาณหลายตอหลายครั้ง เชนในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการพัฒนามิติ

ทางจิตวิญญาณในการดูแลบุคคลอยางองครวมเมื่อป ค.ศ. 2013 ไดกําหนด

นิยามของจิตวิญญาณเอาไวว า จิตวิญญาณคือการเปลี ่ยนแปลงและเปน

ธรรมชาติของความเปนมนุษย โดยที ่บ ุคคลจะคนหาความหมายสูงสุด 

จุดประสงค สิ่งที่อยูนอกเหนือความรูความเขาใจของมนุษย ประสบการณที่
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เกี ่ยวของกับตนเอง ครอบครัว บุคคลอื ่น ๆ ชุมชน สังคม ธรรมชาติ และ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์5 ซึ่งจิตวิญญาณจะแสดงออกผานความเชื่อ คุณคา ประเพณี และ

การกระทํา (Puchalski et al., 2014) ซึ่งถาปรับเปลี่ยนวิธีการอธิบายดังกลาว

มาในวิถ ีของ ANT ก็อาจไดมุมมองวาการดํารงอยู ของมนุษยคนดังกลาว 

ซึ ่งอาจจะเปนผู ใช บริการของเรา วางอยู บนเครือขายของผู กระทําการที่

หลากหลาย ทั ้งมนุษยและไมใชมนุษย และสิ ่งนี ้จะชวยขยายมุมมองตอ

พฤติกรรม การแกไขปญหาของผูใชบริการไดอยางมาก ทําใหสามารถหาวิธีการ

ทํางานที่สรางสรรคและเหมาะสมกับเครือขายที่มนุษยคนนั้นดํารงอยูในเงื่อนไข

หนึ่ง ๆ  

ดังนั้น การนําศาสนา การทําสมาธิ และการขอขมาของนักสังคม

สงเคราะหทางการแพทยของไทยมาใชนั้นผูเขียนเห็นวาตางจากการนําศาสนา

และความสัมพันธคน-ผีของนักสังคมสงเคราะหในประเทศเวียดนาม เพราะ

สําหรับไทยแลวเปนการนํามาใชโดยแมจะมีความพยายามกาวออกจาก 

ความเปนศาสตรในแงของชื่อที่เรียก (คือ มองวาสมาธิคือเรื่องศาสนา ไมใช

วิทยาศาสตร) แตก็ยังติดกรอบชีวะ-การแพทยในแงของการอธิบาย เพราะสมาธิ

(ในศัพทของพุทธศาสนา)ไดถูกอธิบายและทําความเขาใจผานสาขาวิชาจิตวิทยา 

ซึ่งสุดทายโยงกระบวนการเกิดสมาธิไปที่การลดการเปลี่ยนแปลงการสั่นสะเทือน

ของสมอง อีกทั้งสมาธิยังถูกทําใหกลายเปนความรูทั่วไปที่ใชไดอยางกวางขวาง

ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา (พึงเนตร สฤษดิ์นิรันดร และ อาคม อารยาวิชานนท, 

                                                 
5 ในบทความตนฉบับมาจากคําวา Sacred ซึ่งหมายถึงสิ่งที่เปนที่สักการะในทางศาสนา ซึ่งอาจมี
ความหมายที่ตางจาก Superstition ซึ่งมีความหมายในเชิงความเชื่อทางไสยศาสตร ซี่งในบทความ
นี้ผูเขียนจัดความสัมพันธคน-ผี เอาไวเปน Superstition  
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2564) ซึ่งผูเขียนเห็นวาการชีวะ-การแพทยไดพยายามตัดเงื่อนไขทางวัฒนธรรม

ออกไป ซึ่งย่ิงตอกยํ้ามิติทางวัฒนธรรมของมนุษยใหลงไปอีก  

จากที่กลาวมาทั้งหมด ผูเขียนไมไดตองการใหสังคมสงเคราะหทั้ง

สถานะที่เปนสาขาวิชาและตําแหนงงานปฏิเสธองคความรูของชีวะ-การแพทย 

เพราะแทจริงแลว ANT และมานุษยวิทยาพนมนุษยไมไดปฏิเสธชีวะ-การแพทย 

ทวาตองการใหขยายกรอบในการทําความเขาใจตอสังคมและมนุษยในสังคม 

รวมไปถึงการวางแผนเพื ่อออกแบบกระบวนการรักษา-แกไขปญหาของ

ผูใชบริการ หรืออยางนอยอาจขยายขอบเขตองคความรูเกี่ยวกับสุขภาพใหพน

จากกรอบชีวะ-การแพทยและมนุษยนิยมที ่เนนบทบาทของมนุษยในฐานะ

ผู กระทําการมากเกินไป ซึ ่งเปนขอเสนอที ่ใกลเคียงกับความคิดหนึ ่งของ  

ปรียานุช โชคธนวณิชย (2563) ซึ่งเสนอวาสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห

และองคกรวิชาชีพนอกจากจะตองพัฒนารูปแบบการบําบัดทางคลินิกเพิ่มเติม

แลว ควรใหความสําคัญกับการบําบัดพื้นถิ่น (Indigenous approach) 

สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรไมควรแบงแยกความรูและความเชื่อ

ออกจากกัน แตควรมองทั ้งความรู และความเช ื ่อใหมีความเทาเท ียมกัน 

(Equality) มากขึ้น ผูกระทําการเปลี ่ยนแปลงไมจําเปนตองเปนผู ใชบริการ 

ซึ่งเปนมนุษยเสมอไป ซึ่งสงผลใหสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะหตองสอน

ความรูเรื ่องผูกระทําการที่ไมใชมนุษยที่เกี ่ยวของกับการดํารงอยู การใชชีวิต 

การแสดงออกถึงชีวิตทางสังคมของผูใชบริการใหนักศึกษาเขาใจมากขึ้นดวย 

เพราะถาไมเชนนั้นแลว เราก็จะพบกับลักษณะของการทํางาน แทรกแซงดาน

สุขภาพของนักสังคมสงเคราะหที่วางอยูบนแนวคิดวาการแพทยสมัยใหมคือสิ่งที่

ถูกตอง และมองวาการรักษาดวยวิธีอื่น ๆ ที่นอกเหนือชีวะ-การแพทยเปนสิ่งที่

ไมควรพิจารณาอยางถี่ถวน นักสังคมสงเคราะหพึงตระหนักวาชีวะ-การแพทย 
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แพทยพื้นบาน ศาสนา อํานาจเหนือธรรมชาติ กอนหิน พระพุทธรูป รูปปนรูป

เคารพ เปนทางเลือกที่มีสถานะเทาเทียมในมิติสุขภาพ สภาวะหนึ่ง ๆ ของ

มนุษย ไมวาจะเปนอยางไร ปญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตเกิดขึ้นจากเครือขายของ

ผูกระทําตาง ๆ ที่หลากหลายและซับซอนมากกวาการแบงสิ่งแวดลอมออกเปน

ระดับที่ใกล-ไกล เชนในทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา (Ecological System Theory) 

เหมือนกัน ที ่ร างทรงบอกวาบางกรณีตนก็ตองแนะนําใหผู ท ี ่มาขอความ

ชวยเหลือไปพบจิตแพทย ดังนั้นสิ่งที่นักสังคมสงเคราะหควรพิจารณาคือวิธีการ

รักษาใดที ่มีความเหมาะสมกับความตองการของผู ใชบริการมากที ่ส ุดผาน 

การเปดกวางปจจัยตาง ๆ รอบตัวมนุษยที่หลากหลายกวาเดิม 
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