คํานิยมจากคณบดี

ในความเห็นสวนตัวของผม หนังสือ “นี่คืองานสังคมสงเคราะหวชิ า
ชีพ” ที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ไดทมุ เทแรงกาย แรงใจ ทรัพยากรและเวลา
เพื่อรังสรรคขึ้นมาในฐานะบรรณาธิการนี้ เปนการจุดประกายที่ควรแก
การยกย อ งเพราะจะเป น ก า วที่ สําคั ญ ของการขั บ เคลื่ อ นงานสั ง คม
สงเคราะหใหกลายเปนวิชาชีพที่ไดมาตรฐานเชนศาสตรอื่นๆ
ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวาผลงานเขียนของพี่นองชาวสังคมสงเคราะห
ซึ่งกลั่นออกมาจากใจบาง ออกมาจากความรูสึกทุกขสุขในขณะปฏิบัติ
งานบาง หรือแมแตจากกรอบความคิดทางวิชาการบางอยางผสมกับมุม
มองของตนเองก็ตาม จะเปนแรงกระตุนใหคนอื่นๆ อยากเขียน เมื่อเห็น
วา คนอื่นๆ เขาก็เขียนกัน เราก็มีอะไรที่สามารถแบงปนกับคนอื่นๆ
ดวย ก็นาจะเขียนสงมาได ไมใชเรื่องยากเย็นอะไร
ประโยชนที่อาจเกิดตามมา คือ เราจะไดประเด็นและกรณีตัวอยาง
ที่แสดงใหเห็นถึง “ความเปนวิชาชีพ” และ “ความเปนมืออาชีพ” ของ
คนที่ทาํ งานสังคมสงเคราะหในสาขาตางๆ ไมวาจะเปน ทางการแพทย
ในกระบวนการยุติธรรม ในโรงเรียน ในโรงงาน ในชุมชน ฯลฯ สิ่ง
เหลานี้จะนําไปสูการสังเคราะหความเปนศาสตรและศิลปของงานสังคม
สงเคราะหตอไป และอาจมีผลตอการผลักดันเรื่อง “ความเปนวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห” ก็เปนได
อันทีจ่ ริง คณะสังคมสงเคราะหศาสตรกผ็ ลิตวารสารสังคมสงเคราะห
ศาสตร เพือ่ เผยแพรความรู ประสบการณงานสังคมสงเคราะหและสวัสดิ
การสังคมมาหลายป เพื่อเผยแพรผลงานของคณาจารย นักวิชาการ นัก
ศึกษาทุกระดับ รวมทั้งนักสังคมสงเคราะหทที่ าํ งานในหนวยงานตางๆ
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และในป 2551 นี้ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห
ศาสตร จะตอบสนองความคาดหวังจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ที่เปด
สอนพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคมทัว่ ประเทศในการผลิตวารสาร ทางวิชา
การและกึ่งวิชาการที่เขียนโดยนักวิชาการ นักปฏิบัติการ รวมทั้งผูนาํ ชุม
ชนที่ประสบความสําเร็จในการทําใหชุมชนเขมแข็ง เกิดการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน ขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับ
แตวารสารฯ ทั้งสองเลมที่กลาวมานี้ ก็ไมสามารถทดแทนหนังสือ
“นี่คืองานสังคมสงเคราะหวิชาชีพ” ได เพราะวารสารทั้งสองมีกรอบ
เนื้อหาสําหรับแตละฉบับ และมีเกณฑในการพิจารณาเนื้อเรื่อง อาทิ
ตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิกอน เพื่อใหบทความที่นาํ มาตี
พิมพเขาเกณฑนับเปนผลงานวิชาการ สําหรับการเลื่อนระดับ หรือการ
สําเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขหลักสูตรปริญญาโทและเอก ผูเขียนอาจไม
มีแรงบันดาลใจ หรือมีความสุขในการเขียนเทาใดนัก แตตองเขียนตาม
หนาที่ หรือตามเงื่อนไขที่ตนเองตองปฏิบัติตาม
ผมเชื่อมั่นวา หนังสือเลมนี้ จะอานไดงายกวา กินใจกวา และสราง
ความรูสึกรวม (ทั้งทุกขและสุข) ไดมากกวา วารสารฯ ทั้งสองฉบับ แม
เนื้อหาวิชาการอาจจะมีนอยกวา แตผูอานอาจสนใจเก็บไว โดยเฉพาะ
อยางยิง่ เมือ่ ตัวเรา หรือเพือ่ นฝูง พีน่ อ งของเราเปนผูป ระดิษฐตวั หนังสือ
เหลานี้ ในฐานะที่เปนตัวแทนของภาควิชาการดานสังคมสงเคราะห ผม
ขอใหกาํ ลังใจทั้งผูผลิต ผูเขียน ผูอาน ใหมีความวิริยะ อุตสาหะ ในการ
จัดทําและใชประโยชนจากหนังสือเลมนี้ หนังสือนี้อาจเปน “รากฐาน
ทางประวัติศาสตร” และ “ทุนสําหรับการผลักดันกฎหมายวิชาชีพ
วิชาชีพการแกปญหาและพัฒนา
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สังคมสงเคราะหในอนาคต” และคิดในทางบวกวา หลังจากหนังสือเลม
นี้แลว นาจะมีหนังสือคลายๆ กันกับเลมนี้ออกมาอีก โดยไดรับการตอบ
สนองจากผูอานหลายๆ กลุมเปนอยางดี
ผมไดทาํ หนาที่คณบดีมาครบหนึ่งป (เริ่มรับตําแหนง 1 ธันวาคม
2549) ไดมีโอกาสไปเยี่ยมหนวยงานหรือพบปะผูบริหารและนักสังคม
สงเคราะห ทั้งที่ทาํ งานสังคมสงเคราะหโดยตรง และที่ใชวิชาชีพสังคม
สงเคราะหเปนงานเสริมวิชาชีพหลักของหนวยงาน (เชน หนวยงาน
ราชทัณฑ, สถานพินิจ, ศูนยเด็กเล็ก, สถานสงเคราะหเด็ก ผูพิการ และ
คนชรา โรงพยาบาล แฟลตสําหรับผูมีรายไดนอย, กรม กระทรวงตางๆ
ที่ทาํ หนาที่จัดสวัสดิการสังคม รวมทั้งองคการบริหารสวนทองถิ่น ฯลฯ)
ทั้งในและตางประเทศหลายแหง ทําใหเขาใจงานสังคมสงเคราะหลึกซึ้ง
กวาเดิม เกิดความคิดใหมๆ บางอยาง รวมทั้งเรื่อง การมีกฎหมายรอง
รับความเปนวิชาชีพดวย
ผมคิดวางานสังคมสงเคราะหยังจะไมไดรบั การยอมรับจากผูบ ริหาร
ประเทศ จากสภานิติบัญญัติ และจากสังคม หากเรายังไมสามารถสลัด
“พันธนาการของความเปนขาราชการ” ที่ยึดนโยบาย ระเบียบราชการ
และมีความใฝฝนเฉพาะตน เชน “อยากเปนผูบริหาร” และ/หรือ
“ทํางานแบบสบายๆ” “เปนไปตามน้าํ ” “ไมอยากหรือไมกลาถกเถียง
ในสิ่งที่ตนเองคิดวาถูกตองตามหลักวิชาการ” หรือ “มีใจชวยแตไมออก
แรงชวย” “นองๆ ทําไปกอนก็แลวกัน” ฯลฯ หากสวนใหญยังคิดเชนนี้
โอกาสที่งานของเราจะเปนวิชาชีพก็แทบจะไมมี หรือเกิดไดยากมาก
ในหลายประเทศทีม่ รี ะบบรับรองความเปนวิชาชีพ ไมวา จะเปนการ
ไดรับการรับรอง (Registered Social Worker) หรือ ไดใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ (License) ก็ตาม เชน ญี่ปุน แคนาดา บางรัฐของ
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ฯลฯ ประเทศเหลานี้จะมีคณะ
กรรมการ (Board) หรือองคกรอิสระที่ทาํ หนาที่ประเมินคุณสมบัติและ
ความสามารถของนักสังคมสงเคราะหแตละคน ซึ่งสวนใหญไมยอมรับ
วา ผูเรียนจบสังคมสงเคราะหศาสตรจะไดรับการรับรองโดยอัตโนมัติ
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แมแตอาจารยสอนสังคมสงเคราะหที่อยากจะไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
มืออาชีพ หรือ ไดใบอนุญาตทําหนาที่เปนนักสังคมสงเคราะหมืออาชีพ
ยังตองไปทดสอบความสามารถเชนกัน อายุของการรับรองก็ไมใชวาจะ
ไดตลอดชีวิต ตองมีการประเมินเปนระยะๆ
เมือ่ นักสังคมสงเคราะหตอ งผานระบบการประเมินเชนนี้ สังคมเขาก็
มัน่ ใจวา บริการของนักสังคมสงเคราะหจะไดมาตรฐานทีด่ ตี ามหลักวิชา
การ/วิชาชีพ และเกิดประโยชนตอ คนทีไ่ ปใชบริการ (Client) คนทีเ่ รียน
สาขาอาชีพอื่นจะมาทําแทนไมได ดังนั้น นักสังคมสงเคราะหจึงสมควร
ไดรับคาตอบแทนจากสังคม (ผานระบบภาษี) สูงกวาคนที่เรียนสังคม
ศาสตรสาขาอื่นๆ ที่ไมสามารถทําหนาที่เฉกเชนนักสังคมสงเคราะหได
ไมตองถามเลยครับวา หากไมเรียนจบทางดานสังคมสงเคราะหมาโดย
ตรงจะมาทํางานในตําแหนงนักสังคมสงเคราะหไดหรือไม เพราะขนาด
คนทีเ่ รียนจบโดยตรง ก็ยงั ไมไดรบั การรับรองหรือไดใบอนุญาตทุกคนไป
หากพิจารณาใหดี กฎหมายทีเ่ กิดขึน้ ในชวงหลังๆ หลายฉบับทีเ่ กีย่ ว
ของกับการใหบริการกลุม เปาหมายพิเศษ อาทิ เด็ก ผูพิการ การจัดสวัสดิ
การสังคม ฯลฯ จะมีการระบุบทบาท หนาทีข่ องนักสังคมสงเคราะหชดั
เจนมากขึน้ ผมเชือ่ วา ยิง่ สังคมพัฒนามากขึน้ เทาใด ความตองการนัก
สังคมสงเคราะหวิชาชีพที่ทํางานแบบมืออาชีพก็จะเพิ่มมากขึ้นเทานั้น
ดังนั้นคนที่มีบทบาทในการสรางสรรคงานสังคมสงเคราะห ไมวาจะอยู
ในภาคสวนใด ทั้งภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการ ภาคประชาสังคม ภาค
ธุรกิจพึงตระหนักและใหความสําคัญกับเรื่องนี้อยางจริงจัง
เราคงตองชวยกันทํางานแบบมืออาชีพมากขึ้น
และตองสราง
กระบวนการแยกแยะผูทาํ งานสังคมสงเคราะหแบบมือสมัครเลน (พวก
ที่คิดวาทําก็ไดไมทาํ ก็ได ทําอยางไรก็ได แจกของอยางเดียวก็ได ไมวาผู
นั้นจะเรียนหรือไมเรียนสังคมสงเคราะหก็ตาม) กับ มืออาชีพ (อาจไม
เฉพาะคนที่เรียนจบสังคมสงเคราะหโดยตรงเทานั้น แตเปนคนที่สนใจ
ใฝเรียนรู และทุมเทชีวิตจิตใจกับการทํางานสังคมสงเคราะหวิชาชีพมา
โดยตลอด ก็จัดอยูในกลุมมืออาชีพได) ออกจากกันใหชัดเจน ไมจาํ
วิชาชีพการแกปญหาและพัฒนา
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เปนตองรอใหมีกฎหมายมากําหนดหรอกครับ
หากเราจะทํากันเอง โดยสมาคมนักสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย
หรือสมาคมนักศึกษาเกาสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร หรือแมแตโดยเครือขายวิชาชีพอยางไมเปนทางการก็ได เริ่ม
จากเล็กๆ คอยๆ ทําไป ก็ไดครับ หากเริม่ ได เราก็มโี อกาสบรรลุเปา
หมายของเราในทีส่ ดุ
รูปแบบของเครือขายคนทํางานดานสังคม
สงเคราะหทั้งอาสาสมัคร นักวิชาชีพ นักวิชาการ คงจะมีหลากหลาย
และทํางานคูขนานกันไป งานบางอยางก็ทาํ รวมกัน งานบางแบบก็อาจ
แยกกันทํา ตามศักยภาพและบทบาทหนาที่ของแตละคน
การรวบรวมรายชื่อพี่นองชาวสังคมสงเคราะห
รวมทั้งการรวม
ความคิดประสบการณของคนทํางานดานนี้พิมพเปนหนังสือ อาจเปน
จุดกําเนิดของเครือขายรูปแบบใหมของพวกเราก็ได การรวมกันแบบ
หลวมๆ แตสนใจในบางสิ่งบางอยางรวมกัน ทํากิจกรรมดวยความสุข
สบายใจ อาจจะสรางผลกระทบไดดีกวา การรวมตัวเปนโครงสรางแบบ
ถาวร ที่มีความแข็งตัว ก็เปนได
ขอขอบคุณ ดร.โสภณ และคณะผูเขียนเปนอยางสูงอีกครั้งใน
ความพยายามที่นาสรรเสริญนี้ หวังวาพี่นองเราทุกทานจะชวยกันทําฝน
เรื่องวิชาชีพสังคมสงเคราะหใหเปนความจริงในเร็ววัน และหากจะให
คณะสังคมสงเคราะหศาสตรรวมขับเคลื่อนขบวนการนี้อยางเปนและไม
เปนทางการอยางใด หรือมีขอแนะนําใดๆ โปรดสงขาวใหคณะฯทราบ
ดวย คณะฯยินดีรวมมืออยางเต็มที่ครับ
ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา*
คณบดี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ธันวาคม 2550
* เขาเรียนปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร เมื่อ พ.ศ. 2515
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“สังคมสงเคราะห” (Social Work)
เปนวิชาชีพหนึ่ ง
ไมใชอาสาสมัครทําดี (Volunteer)
“สังคมสงเคราะห”
ไมใชการสงเคราะหสังคม
ในลักษณะการให ใหทาน
แตเปนกระบวนการแกไขปญหา
และพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคล กลุ มหรือชุมชน

วิชาชีพการแกปญหาและพัฒนา
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