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แปลกจริงๆ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ที่กอตั้งเปนลําดับที่ 5
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ตอจากนิติศาสตร พาณิชยศาสตร รัฐ
ศาสตรและเศรษฐศาสตร) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2497 (54 ปมา
แลว – นับถึงป 2550) กลับยังไมเปนที่รูจักในสังคม และคําวา “สังคม
สงเคราะห” กลับกลายเปนคําที่บุคคลอื่นนําไปใชจนเปรอะไปหมด ยิ่ง
กวานั้น คณะที่โผลมาทีหลัง และเคยเปนสวนหนึ่งของคณะสังคม
สงเคราะหศาสตรเดิม คือสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และวารสาร
ศาสตรกลับเปนที่รูจักและเขาใจไดอยางถูกตองในสังคมไทย
ในเชิงประวัตศิ าสตร ในยุคสมัยสุดทายของจอมพล ป. พิบลู สงครามนัน้
ประเทศไทยไดรับเอาวิชาการและวิชาชีพมาตรฐานมากมายเขามาเพื่อ
การพัฒนาประเทศกันขนานใหญ ถาดูภาพยนตเรื่อง “โหมโรง” แมแต
นักดนตรี ทางราชการยังออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (License) เรื่อง
นี้ฟงเผินๆ อาจนาขัน แตหากมองในแงดี นี่แสดงใหเห็นชัดวา รัฐบาล
ในสมัยนั้นพยายามสรางมาตรฐานการบริการใหเกิดขึ้นในสังคมไทย
และอาจดวยการเปลี่ยนขั้วอํานาจใหมหลังรัฐประหาร พ.ศ.2500
สิ่งที่จอมพล ป. ไดทาํ ไวมากมายจึงแทบไมไดรับสานตอ และสิ่งหนึ่ง
อาจเปนคณะสังคมสงเคราะหศาสตรของเรา “สังคมสงเคราะห” จึง
กลายเปนการแจกขาว แจกของ โดยสังคมไมเห็นบทบาทการแกไขเยียวยา
ในเชิงลึก หรือบทบาทในการพัฒนา ปองกันปญหา ฯลฯ แตอยางใด
122

นี่คืองานสังคมสงเคราะหวิชาชีพ

สังคมไมทราบวา สังคมสงเคราะหหมายถึง “วิชาชีพที่มุงสงเสริม
การเปลี่ยนแปลงสังคม แกปญหาความสัมพันธของคน และชวยใหคน
สามารถชวยตนเองได สังคมสงเคราะหชวยเชื่อมระหวางคนกับสิ่งแวด
ลอมโดยรอบ โดยอาศัยทฤษฎีดานความสัมพันธของคนและระบบ
สังคม รากฐานสําคัญของสังคมสงเคราะห ก็คือหลักสิทธิมนุษยชนและ
หลักความยุติธรรมในสังคม” นี่คือคําจํากัดความสากลของ IFSW:
International Federation of Social Workers (ifsa.org)
ฟงดูคาํ จํากัดความอาจคลายการตีขลุม แตไมใชแนนอน นี่คือการ
มองแบบองครวม แบบไมแยกสวนตางหาก ดูอยางคณะศิลปศาสตร
คณะอักษรศาสตร คณะมนุษยศาสตร ทุกคณะมีการเรียนการสอนที่
หลากหลายกวาคณะสังคมสงเคราะหศาสตรดวยซ้าํ ไป แตสังคมก็ยังเขา
ใจไดวาคณะเหลานี้สอนอะไรบาง แลวเชนนี้ทาํ ไมเราจะเขาใจสังคม
สงเคราะหใหชัดเจนไมได
สังคมสงเคราะหในรูปการตางๆ ยังกลาวถึงการปฏิสมั พันธทซี่ บั ซอน
ระหวางคนกับสิ่งแวดลอมโดยรอบ หนาที่สาํ คัญของสังคมสงเคราะหก็
คือการชวยเหลือคนใหสามารถชวยตนเองไดเต็มศักยภาพ ทําใหชีวิตดี
ขึ้นและปองกันการทําหนาที่ผิดปกติของคน สังคมสงเคราะหยังเปนตัว
นําการเปลี่ยนแปลงที่ใชทั้งศาสตรและศิลป
สังคมสงเคราะหพฒ
ั นามาจากอุดมคติประชาธิปไตยและมนุษยธรรม
สังคมสงเคราะหคือความเคารพในความเทาเทียม คุณคา ศักดิ์ศรีของ
ความเปนคน สังคมสงเคราะหมุงที่การเติมเต็มความตองการจําเปน
ของคนและพัฒนาศักยภาพของคนไปดวยกัน
วิธีการทางสังคมสงเคราะห มาจากชุดความรูเชิงประจักษจากผล
ของการศึกษาวิจัยและการประเมินผลจากการปฏิบัติอยางเปนวิทยา
ศาสตร วิชาชีพนี้ใชทฤษฎีการพัฒนาและพฤติกรรมมนุษยและทฤษฎี
ระบบสังคมในการวิเคราะหสถานการณที่ซับซอนตางๆ เพื่อสนับสนุน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของบุคคล กลุม องคกร สังคมหรือวัฒนธรรม
แบบเปนองครวม สังคมสงเคราะหมงุ ตอบสนองทั้งตอวิกฤติและเหตุฉุก
วิชาชีพการแกปญหาและพัฒนา
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เฉินเฉพาะหนาและการเยียวยา-พัฒนาสังคมในระยะยาว วิชาชีพนี้ใช
ทั้งทักษะ เทคนิคและกิจกรรมอยางผสมผสาน และมุงแกปญหาบุคคล
รวมถึงสังคมในเชิงนโยบาย แผนและการพัฒนาอีกดวย
ในตางประเทศ นักสังคมสงเคราะหไดรับการยอมรับวาเปนวิชาชีพ
หนึ่ง เชนเดียวกับวิชาชีพแพทย พยาบาล สถาปนิก วิศวกร นักสังคม
สงเคราะหตองผานการสอบรับใบอนุญาต และไมใชสอบครั้งเดียวแบบ
แพทยในประเทศไทย แตตองมีการนับชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่อง
(CPD: Continuing Professional Development Program) และตอใบ
อนุญาตเปนระยะๆ อีกดวย ในโรงพยาบาล ศูนยเยาวชน สถานศึกษา
ทัณฑสถาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น NGO ฯลฯ ลวนมีนักสังคม
สงเคราะหประจําการอยู
สมาคมสังคมสงเคราะหนานาชาติมีทั้ง International Federation
of Social Workers (ifsw.org) และ International Association of
Schools of Social Work (iassw-aiets.org) นอกจากนี้ยังมีสมาคม
แยกสาขาการทํางาน ในแตละประเทศยังมีสมาคมระดับชาติ ระดับ
ภาค นอกจากนี้ยังมี Board ที่ควบคุมและออกใบอนุญาตวิชาชีพอีกดวย
การที่วิชาชีพไดรับการสถาปนาและไดรับการพัฒนาใหรุงเรืองใน
ประเทศหนึ่งๆ นั้น ถือเปนปรากฏการณอารยะที่ชี้วา ประเทศนั้นมุงใส
ใจในสวัสดิการสังคม ศักดิ์ศรีของความเปนคน ความเทาเทียมกันและ
ความยุติธรรมในสังคมอยางแทจริง การเติบใหญของวิชาชีพจะเปน
หลักประกันของการบริการที่ดีตอประชาชนโดยตรง
และเปนหลัก
ประกันของการมุงนําพาประเทศชาติใหรุงเรืองในอนาคต
การทีป่ ระเทศไทยไมไดสง เสริม พัฒนาหรือควบคุมวิชาชีพนีใ้ หเปน
ประโยชนตอ มหาชน ยอมเปนสิง่ ทีน่ า อนาถ การทีบ่ ณ
ั ฑิตวิชาชีพนี้อาจได
รับการปฏิบัติที่ตา่ํ กวาหรือเสียเปรียบวิชาชีพอื่นนั้น ยังถือเปนเรื่องเล็ก
พวกเขาก็แคทุกขใจแตก็ยังหาเลี้ยงชีพได แตการที่ประชาชนสวนใหญ
ขาดการเยียวยาและพัฒนาอยางเปนองครวมมาโดยตลอดระยะที่เราไม
พยายามตระหนักถึงวิชาชีพนี้ตางหาก ที่ถือเปนบาปมหันตนัก
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หลังจากทีท่ า นไดอา นหนังสือเลมนีแ้ ลว ทานคงเขาใจวิชาชีพมากขึน้
ในฐานะทีท่ า นเปนสวนหนึง่ ของสังคม ทานยอมมีสว นในการชวยพัฒนา
สงเสริม ตรวจสอบและประเมินคาวิชาชีพนีใ้ หเจริญยิง่ ๆ ขึน้ ไมใชเพือ่ ผู
คนทํางานในวิชาชีพนีเ้ ปนสําคัญ แตเพือ่ ผลประโยชนของสังคมเปนหลัก
ผมในฐานะบรรณาธิการ จึงใครขอความกรุณาทุกทานทัง้ ในและนอกวงการ
สังคมสงเคราะห ไดโปรดใหความเขาใจและชวยพัฒนาวิชาชีพนี้ดวย
อยางไรก็ตามวิชาชีพนี้จะไปไดดวยดีหรือไมก็ตองอาศัยคนภายใน
เอง เสมือนดอกไม จะบานตองเบงบานเอง ไมมีใครสามารถแกะให
บานได (คําคมของคุณยายของผมซึ่งมาจากประเทศจีนเลาใหฟง) ถา
นักสังคมสงเคราะห ครูอาจารยตลอดจนนักศึกษาทางดานนี้ไมชวยกัน
พัฒนา โอกาสที่สังคมจะยิ่งสับสนกับสังคมสงเคราะหก็จะมีมากขึ้น
บุคคลขางตนถือเปนปจจัยภายในที่ชี้ขาดอนาคตของวิชาชีพนี้ สวน
กิจกรรมของ “คุณหญิง คุณนาย” การรุกรานของนักวิชาชีพอื่น หรือ
การบิดเบือนของผูไมประสงคดี เปนเพียงปจจัยภายนอกเทานั้น หาก
ปจจัยภายในมีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ มีความเปนตัวของตัวเอง มีความ
เปนประชาธิปไตย มีมนุษยธรรม มีความยุติธรรม เชนที่เราถือเปนคุณ
คาของงานสังคมสงเคราะหแลวไซร วิชาชีพนี้จะตองพัฒนาใหมเพื่อให
เปนประโยชนตอสังคมไทยไดอยางแนนอน
ผมอยากบอกวา ภาพลักษณของความใจซือ่ มือสะอาดในชีวติ ราชการ
จนเกษียณอายุ และความสําเร็จของบุคคลในวิชาชีพนี้ที่ไดตาํ แหนงหรือ
ยศถาบรรดาศักดิ์ใหญโตสูงสงอื่น แมอาจสรางความภูมิใจแกตนเอง
และวงศตระกูลไดบาง แตอาจไมมีความหมายอยางแทจริง หากไดมา
โดยที่ไมเคยรวมลงแรงสรางสรรควิชาชีพอยางจริงจัง ปลอยปละละเลย
จนวิชาชีพอันทรงคุณคาที่ตนร่าํ เรียนมานี้ พังทลายไปโดยที่ประชาชน
ไมไดประโยชน
มารวมกันสรางสรรควิชาชีพนี้เพื่อสังคมไทยสักครั้ง
กุศลที่ยิ่งใหญตอประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง
วิชาชีพการแกปญหาและพัฒนา
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