บทบรรณาธิการ

ภาพคุณหญิง คุณนาย ทําการกุศลดวยการแจกของแลวเรียกวา
“สังคมสงเคราะห” นั้น ผมเห็นวาไมถูกตอง
• แมการทําความดีของทานเหลานี้ เราจะพึงอนุโมทนาก็ตาม
• แตควรเรียกใหถกู วา “บําเพ็ญประโยชน” เปนอาสาสมัคร (Volunteer)
• บางคนเดาะมาเรียก “นักสังคมสงเคราะหอาสาสมัคร” มีการมอบ
รางวัลดังกลาวกันใหญโตจนผูคนสับสนวาอะไรคือสังคมสงเคราะห
• คําวา “สังคมสงเคราะห” ไมใชแปลวา “สงเคราะหสังคม”
• คลายการ “นิยม (เหอ) วัตถุ” ก็ไมใช “วัตถุนิยม” (materialism)
• เราเคยไดยินชาวบานใชคาํ วา “แพทยอาสา” “วิศวกรอาสา” หรือ
“สถาปนิกอาสา” บางไหม (ถาไมใชคนในวิชาชีพนั้นๆ อาสาเอง)
• การใชคาํ วา “สังคมสงเคราะห” จนเฝอ เปนการทํารายวิชาชีพ
• จําไดไหมเมื่อเกือบ 30 ปมาแลว กองทัพไทยก็เคยติดยศนายพันให
กับผูบาํ เพ็ญประโยชน จนเกิด “นายพันพุงโต” จํานวนมาก ในที่สุด
ทางกองทัพตองสั่งยกเลิก หาไมจะเสียหายตอสถาบันทหาร
ดังนั้นการริเริ่มจัดทําหนังสือเลมนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อใหสังคมไดเขาใจ
ใหถูกตองวานักสังคมสงเคราะหวิชาชีพเขาทําอะไรกัน และเพื่อเปนการ
กระตุนผูมีสวนเกี่ยวของใหหันมาพัฒนาวิชาชีพนี้ ใหเปนประโยชนตอ
สังคมในอีกทางหนึ่ง ในการนี้ ผมไดปรึกษากับเพื่อนรวมรุนและรุนใกล
เคียงที่พอจะมีโอกาส และปรึกษา ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ทาน
คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งทาน
ก็ใหความสนับสนุนและกรุณาเขียนคํานิยมให
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รูปแบบของหนังสือก็คือ การรวบรวมบทความที่บรรยายลักษณะ
งานของนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ โดยผมไดติดตอไปยังคณะสังคม
สงเคราะหศาสตรเพื่อขอรายชื่อศิษยเกา ซึ่งทางคณะก็แนะนําใหไปติด
ตอที่สมาคมศิษยเกาฯ และสมาคมนักสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย
เมื่อไดรายชื่อมาในเดือนตุลาคม 2550 ผมก็จัดแจงใหเลขานุการ
และทีมงานของเธอ โทรศัพทไปตามรายชื่อ ซึ่งปรากฏเรื่องนาเศราวา
หลายทานไดถึงแกกรรมไปแลว หลายทานก็ปวยและที่สาํ คัญ มีอยู
จํานวนมากที่ไมสามารถติดตอทางโทรศัพทได
เมื่อได “ทําความสะอาด” รายชื่อทั้งหมดแลว ผมจึงรีบทําหนังสือ
เชิญชวนศิษยเกาสังคมสงเคราะห ทั้งที่จบปริญญาตรี โท หรือเอก ทั้งที่
จบที่ธรรมศาสตรหรือมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ใหมารวม
กันเขียนบทความดังกลาว นอกจากนี้ผมยังสงทั้งหนังสือ โทรสารและ
email ใหกับหนวยราชการ องคกรพัฒนาเอกชน (Non-governmental
Organization หรือ NGO) และหนวยงานอื่นที่คาดวาจะมีนักสังคม
สงเคราะห ชวยกันเผยแพรการจัดทําหนังสือเลมนี้ดวย ผม Post ใน
Web Board ตางๆ เชิญชวนศิษยเการวมเขียนบทความ นอกจากนี้ยัง
“ดิ้นรน” Search หาคําวา “สังคมสงเคราะห” ใน Google เผื่อจะพบชื่อ
และ email ของศิษยเกาที่พอจะสงสารไปใหทราบไดบาง
แมจะพยายามสงอยางกวางขวางที่สุดเทาที่จะทําได แตก็เชื่อวายัง
ไมเปนที่รับรูกวางขวางเพียงพอ ดังนั้นเพื่อปองกันการหมางใจ ผมยัง
เขียนไวในหนังสือเชิญชวนวา “เชือ่ วายังมีอกี มากทีย่ งั ตกหลนอยู ขออภัย
ทุกทานที่ไมไดรับดวยครับ และโปรดชวยกันบอกตอๆ กันนะครับ”
วิชาชีพการแกปญหาและพัฒนา
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และจากความพยายามครั้งนี้ ผมเชื่อวา ปจจัยอันดับแรกที่ทาํ ให
ความรวมมือของเพือ่ นพองพีน่ อ งนักสังคมสงเคราะห ยังไมเขมขน สราง
สรรคเทาที่ควร ก็คือการสงขาวสารที่ไมทั่วถึง-ตอเนื่องนั่นเอง ดังนั้น
เราจึงควรจัดทําบัญชีรายชื่อใหทันสมัย นี่คือ “Fact Finding” อันดับ
แรกที่เราตองทําเพื่อแกปญหาความรวมมือในวงการสังคมสงเคราะห
(กอนที่จะไปถึง diagnosis, analysis, treatment, follow-up and
evaluation ตอไปตามที่รา่ํ เรียนมา)
ตอนนีผ้ มไมไดทาํ งานสังคมสงเคราะห ทานอาจสงสัยวาทําไมผม
จึงไมไดทํา ผมก็เคยทํางานในสายการสํารวจวิจัยดานสังคมสงเคราะห
อยูเหมือนกัน จนมีผลงานสําคัญคือการคนพบจํานวนชุมชนแออัดมาก
ที่สุดถึง 1,020 แหงในป 2528 โดยผมใชเงินสวนตัวของผม เชา
มอเตอรไซครับจางออกไปสํารวจเอง หรืออาศัยรถของเพื่อนๆ บาง
แตในขณะนั้นกรุงเทพมหานครพบชุมชนแออัดเพียง 500 กวาแหง
เพราะไมไดใชภาพถายทางอากาศ สวนการเคหะแหงชาติที่มีภาพถาย
ทางอากาศ แตไมไดออกไปสํารวจในรายละเอียด ก็พบเพียง 700 กวา
แหง ผมเคยริเริ่มตั้ง NGO ชื่อ “สํานักวิจัยและปฏิบัติการชุมชนเมือง”
แตก็ไปไมรอด เพราะไมมีทุนดําเนินงาน
ตอนที่ผมพบชุมชนแออัดมากมาย ไทยรัฐ ลงหนา 1 เลย “ลูกพี่”
ในวงการชุมชนแออัด/NGO ชอบมากเพราะทําใหปญหาที่ตนจับอยูดู
ใหญโต ดึงดูดความสนใจดี แตผมมองวาที่ผานมา NGO ใชวิธีนี้จนเฝอ
แทนที่สังคมจะตระหนักถึงปญหา กลับถูกมองเปนปญหาโลกแตก และ
อาจกลับสงผลราย เชน Longman Dictionary ก็ยงั เคยนิยามวากรุงเทพมหานคร คือนครแหงโสเภณีเพราะไดรับขอมูลบิดเบือนของ NGO
มีอยูครั้งหนึ่ง “ลูกพี่” ปาวประกาศวาชุมชนแออัดที่ถูกไลรื้อมีถึง
หนึ่งในสี่ของทั้งหมด เพื่อใหปญหาดูใหญโต สมควรที่ทางราชการจะมา
ชวยแกไข ผมกลับเขียนบทความชี้แจงวาไมใช มีนิดเดียว ที่วามีมาก
มายเปนแคชุมชนที่มี “ขาวลือ” เชนนั้น ปรากฏวาผมไปเหยียบตาปลา
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“ลูกพี่” เขา ผลก็คือ ตอมาผมไมอาจหางานดานชุมชนแออัดทําเลย
โชคดีวา ชวงนัน้ อสังหาริมทรัพยไทยบูม ผมจึงใชความเชีย่ วชาญการ
สํารวจชุมชนแออัดมาสํารวจบานจัดสรรและอสังหาริมทรัพยจนตัง้ Agency
for Real Estate Affairs (area.co.th) ซึง่ เปนศูนยขอ มูลและประเมินคา
ทรัพยสนิ ทีม่ ฐี านขอมูลทีใ่ หญและทันสมัยทีส่ ดุ ในไทยและอาเซียน สํารวจ
วิจัยไปถึงอินโดจีน มีพนักงาน 150 คนและตัง้ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริม
รัพยไทย (trebs.ac.th) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สอนวิชาการดานอ
สังหาริม-ทรัพยจากประสบการณจริง ซึง่ ตางจากสถาบันการศึกษาทัว่ ไป
ผมริเริ่มทําหนังสือนี้ขึ้นมาก็เพียงเพื่อสนองคุณคณะที่ผมไดเคย
ร่าํ เรียนมา ผมจึงออกทุนทําหนังสือนี้ทั้งหมด ตั้งแตจัดเตรียม พิมพ
และสงแจกจายไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
ผมวางแผนที่จะสงไปให
สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดทุกแหง หองสมุดมหาวิทยาลัยทุกแหง
หองสมุดของคณะที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสังคมทั้งหลาย โรงพยาบาล
ของรัฐ หนวยราชการ NGO ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น
ผมประมาณการคาใชจายในครั้งนี้ไวราว 200,000 บาท และผม
ยังระบุไวในหนังสือเชิญชวนใหผูสงบทความไดทราบวา ผมตั้งใจจะสง
ขายยังรานหนังสือผานสายสงมืออาชีพ แตไมหวังวาจะขายไดมากนัก
เพราะไมใชหนังสือตลาด แตหวังใหประชาชนทัว่ ไปไดรจู กั วิชาชีพนีบ้ า ง
ผมไดประกาศไวในหนังสือเชิญชวนวาจะนํารายไดที่ขายหนังสือ
ไดทั้งหมดโดยไมหักคาใชจายใดๆ ไปบริจาคใหมูลนิธิประเมินคา
ทรัพยสินแหงประเทศไทย (thaiappraisal.org) ซึ่งเปนองคกรการ
กุศลที่มุงบําเพ็ญประโยชนตอสังคม และผมรับหนาที่เปนประธาน
อยูในขณะนี้ แตผมกลับมาคิดอีกที ผมนําเงินไปเปนกองทุนพัฒนา
วิชาชีพสังคมสงเคราะห โดยอาจทําหนังสือทํานองนี้อีกสักเลม อาจ
ใชชื่อ “ทําอยางไรจึงจะพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะหใหไปไกลกวา
นี้” หรืออะไรทํานองนั้น ทานใดมีขอเสนอแนะก็โปรดบอกไดนะครับ
ผมอยากเชิญชวนทุกทานรวมทําความดี ซึง่ ตองอาศัยความแนว
วิชาชีพการแกปญหาและพัฒนา
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แน ตอเนื่องและความดีใจที่ไดเสียสละ จะอาศัยแตความปรารถนาดี
แบบชั่วประเดี๋ยวประดาวไมได ไมใชวา คนทั่วไปทําดีสักหนอย เขาก็:
• หวังใหคนอื่นมารวมมือ แตความจริงหลายคนไมรวมมือเพราะแบก
ภาระสวนตัวไวมากจนปวยไขทางใจ ไมมีเวลามาสนใจอะไรอื่น
• หวังใหคนมาเขาใจ บางคนอาจไมเขาใจ เราก็ตองใชเวลาพิสูจนกัน
• หวังไดฟงคําชมหรือคํารื่นหู บางคนพอมีคนพูดขัดหูสักหนอยก็จะหา
เรื่องถอดใจไมทาํ ตอเสียแลว อยางนี้คงทําดีไปไมไดตลอดรอดฝง
เราตองเขาใจวา ในการทําดี บางครั้งจะมีสิ่งกีดขวางอยู แตเราควร
จะแนวแน หาไมก็จะลมเลิกกลางคัน โดยเฉพาะไมอาจไปรวมมือกับใคร
ได แตกคอกันเสียกอน ไมไดทาํ คุณตอสวนรวมดังทีเ่ ราตัง้ ใจไวแตแรก ยิ่ง
กวานั้นในสังคมนี้ ก็ยังมีผูหวังฉกฉวยผลประโยชนมิชอบตางๆ มากมาย
ทีเ่ ปนตัวอยางไมดอี ยู ทําใหการทําดีถกู มองเปนอืน่ ไปไดออกบอย
ผมยังขอบอกวาการแทนคุณวิชาชีพสังคมสงเคราะห สนองคุณ
คณะนั้น ถือเปนหนาที่อันศักดิ์สิทธิ์ ที่จะยังมงคลแกชีวิตใหกับพวก
เราเอง พวกเราในภาคราชการหลายคนอาจทอแทเพราะสูนักวิชาชีพ
อื่นไมได แตอยาลืมวาเราไมไดทาํ งานฟรีๆ เรามีรายไดเจือจุนครอบ
ครัว แมไมไดตาํ แหนงบริหาร แตเราก็มีตาํ แหนงหรือซีสูงขึ้นเรื่อยๆ ได
สายสะพาย ฯลฯ จากการเปนนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ เราควรภูมิใจ
ตางหาก เพียงแตอาจไมไดอะไรที่เกินควรเพราะเราคือมืออาชีพ ไมใช
ประกอบมิจฉาชีพ เราจะหมดกําลังใจเพราะไปอิจฉาการไดดีดวยการใช
วิชามารชวงชิงกันอยางไรศีลธรรมกันไดอยางไร
สุดทายนี้ ผมขอขอบพระคุณ
• ทานผูเขียนบทความทุกทาน
• ทานคณบดีที่กรุณาเขียนคํานิยมให
• ท า นเจ า หน า ที่ แ ละกรรมการของคณะสั ง คมสงเคราะห ศ าสตร
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สมาคมศิษยเกาและสมาคมนักสังคมสงเคราะหฯ
ขอใหคุณงามความดีที่ทานไดประกอบในครั้งนี้ จงดลบันดาลให
ทานพบแตความสุข ความเจริญ มีชีวิตที่มีความหมาย สดใส สราง
สรรค สงางาม เปนที่ภาคภูมิใจของลูกหลานในฐานะผูทาํ คุณตอวิชาชีพ
และสวนรวมตลอดไป
ผมยังใครขออภัยทานผูเขียนทุกทานที่ผม Edit บทความของทาน
ไปโดยไมไดเปดโอกาสใหทานไดอานทบทวนเสียกอน ทั้งนี้เพราะผมจํา
เปนอยางยิ่งที่จะพิมพหนังสือนี้ใหแลวเสร็จทันวันสถาปนาคณะของเรา
ในวันที่ 25 มกราคม 2551
ผมอานทวนตนฉบับมาหลายรอบ ก็ยังแกไขเสมอ เชื่อวายังมีขอผิด
พลาดในการทําหนังสือนี้อีก ผมยินดีรับขอผิดพลาดดวยความสงบ แต
หากหนังสือนี้พอชวยจุดประกายการพัฒนาวิชาชีพนี้บาง ก็หวังใจทุก
ฝายไดรวมมือกันพัฒนาวิชาชีพนี้ใหเปนประโยชนตอสังคมตอไป
ในโอกาสตอไป ผมหวังวาจะมีผูรวมกันเขียนบทความมากขึ้น ไมมี
ใคร “แกเพราะกินขาว เฒาเพราะอยูนาน” เราควรรวมกันโดยไมติด
กับฟอรมหรือเปลือกของตนเอง ชาวสังคมสงเคราะห “เกิดมาแลว มี
หนาที่ตองสรางสรรค”
ดวยความเคารพ
ดร.โสภณ พรโชคชัย sopon@thaiappraisal.org
1 มกราคม 2551
ศิษยเกาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ธรรมศาสตร รุน พ.ศ.2519-2522
พ.ศ.2520: ผูแทนคณะเพื่อรางขอบังคับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย
พ.ศ.2521: ประธานคณะกรรมการนักศึกษา
พ.ศ.2522: หัวหนาคณะนักศึกษาฝกงานเพื่อจบหลักสูตร
พ.ศ.2523: ผูแทนบัณฑิตประจําคณะ
พ.ศ.2550: ประธานรุน พ.ศ.2519-2522
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