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คํานิยม 

 

ผศ.ดร.จิตติ  มงคลชัยอรัญญา 

คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

 

 หนังสือที่ทานกําลังอานอยูนี้ เกิดขึ้นจากปณิธาน ความวิริยะ 

อุตสาหะ และการเสียสละของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ศิษยเกาของคณะฯ 

ผูฉีกแนวในการประกอบอาชีพไปสูวงการธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

วงการอสังหาริมทรัพย โดยเปนผูนําตลาดดานศูนยขอมูล วิจัยและ

ประเมินคาทรัพยสิน  โดยที่ ดร. โสภณ ไมเคยลืมที่จะประยุกตความรูท่ี

ไดจากการเรียนสังคมสงเคราะหมากอน จึงไดพยายามทําหลายสิ่ง

หลายอยางเพื่อทําใหงานสังคมสงเคราะหเปนวิชาชีพที่ไดรับการ

ยอมรับจากหลายๆ สาขา ท้ัง ในดานการจัดพิมพหนังสือเพื่อเผยแพร

ประสบการณ ความคิดของ “เพื่อน พี่ นอง” ชาวสีเลือดหมู รวมทั้งจัด

งานพบปะสังสรรคกันเปนครั้งคราวเพื่อใหเกิดกลุมกอน มีความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันใหมากขึ้น 

 โดยปกติ หนังสือแตละเลมมักจะมีประเด็นหลัก (issue 

based) ท่ีตองการย้ํา หรือแยกแยะรายละเอียดเพื่อใหผูอานไดเรียนรู

อยางลึกซ้ึง และไดประโยชนอยางเต็มท่ี  แตผมบังเอิญไมมีโอกาสได

ซักถาม ดร.โสภณ อยางละเอียด เพราะตางคนตางก็มีชีวิตที่ยุง วุน เปน
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ทาสของงานและเวลา ดวยกันทั้งคู  แตดูเหมือนวา บทความในหนังสือ

เลมนี้คอนขางจะมีความหลากหลาย จึงคาดวา นาจะเปดโอกาสให 

“เพื่อน พี่ นอง” ทุกทานไดเลือกหัวขอเขียนตามประสบการณของ

ตนเอง (Individual-Personal Experience Based) 

 ผมคิดในเชิงบวกวา หนังสือเลมนี้จะมีหลากหลายรสชาติ ทํา

ใหผูอานไมตองมาคร่ําเครงคอยจับประเด็นเนื้อเรื่อง หรือหากใครอยาก

ทดสอบความสามารถในการสังเคราะหขอมูล หรือเรียกใหเทหวา 

จัดการความรู ก็เปนเรื่องที่ทาทายความสามารถไดดีครับ จับประเด็น

สําคัญที่ไดจากแตละเรื่องมาผูกใหเปนเรื่องใหม 1-2 เรื่องได ย่ิงทําให ผู

ท่ีทําเชนนี้ไดพัฒนาการความสามารถในการวิเคราะหไปไดอีกหลายขั้น 

 ผมไมมีโอกาสอานขอเขียนที่สงมาตีพิมพในหนังสือเลมนี้

ลวงหนา   เพียงแตทราบหัวขอของบทความตางๆเทานั้น   ผม

ตั้งสมมติฐานวา เนื้อหาในแตละบทความจะสอดคลองกับหัวขอเรื่อง

ท่ีต้ังไว ซ่ึงจะทําใหหนังสือเลมนี้มีสาระที่นาสนใจสําหรับกลุมผูอาน

หลายกลุม 

 กลุมเปาหมายแรกที่ควรอานและไดประโยชนจากหนังสือเลม

นี้ คือ กลุมนักสังคมสงเคราะห (Social Worker) และกลุมนักสังคม

สงเคราะหผูชวย (Para-Social Worker) ซ่ึงจะไดแงคิดในการทํางานกับ

กลุมเปาหมายที่หลากหลาย ท้ังที่เปน เด็กและครอบครัว  ผูปวย  

ผูสูงอายุ  คนพิการ  กลุมที่กําลังมีความขัดแยงกัน  และชุมชนทั่วไป 

 กลุมที่สองที่นาจะไดประโยชน คือ กลุมที่รับราชการ  กลุมที่

ทํางานดานการพัฒนาสังคม ซ่ึงจะไดแงคิดในการทํางานกับประชา

สังคม  ชุมชน  รวมทั้งรับรูเรื่องมิติ และเปาหมายสูงสุดของการพัฒนา 

 กลุมสุดทาย นาจะเปน คนทุกคนที่สนใจเรื่องของชีวิต  การ

ทําใหชีวิตของตนมีคุณคา  มีความสุข และสามารถปรับวิธีคิด 

พฤติกรรมของตนและสมาชิกในครอบครัวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 หนึ่งขวบปท่ีผานมา มีการเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ท้ังในระดับโลก และในประเทศไทย
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มากมาย ปญหาใหญท่ีเราตองเผชิญในปขางหนา ก็คงเปนเรื่อง ปญหา

เศรษฐกิจ คนจํานวนมากคงตองออกจากงาน เพราะลูกคาที่จะซื้อ

สินคาของไทยเจอวิกฤตเศรษฐกิจ  เงินลงทุนทําธุรกิจก็หากูยืมไดยาก

ขึ้น  โอกาสที่บัณฑิตผูจบการศึกษามาใหมจะไดงานทํามีนอยลง  

ในขณะที่ความแตกแยกทางความคิด ความขัดแยงเรื่องผลประโยชน 

และการตอสูทางการเมืองมีแนวโนมจะยังไม ยุติ ในเวลาอันสั้น  

สิ่งแวดลอมของโลกก็ยังทรุดโทรมลงเรื่อยๆ มาตรการแกไขปญหาภาวะ

โลกรอนยังไมมีประสิทธิภาพมากนัก และ ฯลฯ   

 สิ่งที่ ผูนําประเทศ ท้ังนักการเมือง นักปกครอง นักธุรกิจ 

มองขามไป คือ ปญหาสังคมก็จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นไมแพกัน  หาก

เราทั้งหลายใชกระบวนการคิดแบบเดิม คือ จะแกปญหาสังคมโดยการ

พัฒนาเศรษฐกิจใหดีกอน  หวังแตจะหาเงินมาใชจายในโครงการพัฒนา

สังคม เราอาจจะตกกับดักทางความคิดและการพัฒนาแบบเกา และไม

สามารถหลุดพนจาก “วงจรแหงความชั่วราย” (vicious circle) ก็

เปนได 

 ในทางตรงขาม หากเราจะลองพิจารณาวา ปญหาสังคมที่มีอยู

เกิดจากสาเหตุใด และพยายามแกไขสาเหตุเหลานั้น โดยไมตองเนน

วิธีการที่ตองใชเงินมากนัก (ใชเทาที่จําเปน) แตพยายามใชทุนทาง

สังคมทุกประเภทที่มีอยู  เราอาจจะพบทางออกที่ทําใหปญหาสังคม

ลดลง และสงผลตอการแกไขปญหาการเมืองและเศรษฐกิจไดดีหรือ

มากขึ้นก็ได   

 ผมเองก็อยากถือโอกาสนี้ เชิญชวนให “เพื่อน พี่ นอง” ชาว

สังคมสงเคราะห ไดแสดงความเห็น หรือเสนอโครงการพัฒนาสังคมท่ี

นาสนใจมาที่คณะฯดวยครับ (หรือจะเขียนเปนบทความสงให ดร.

โสภณ อีกทางก็ได สําหรับเปนวัตถุดิบในการพิมพหนังสือเลมที่ 3 

ตอไป) รับรองวา ความเห็น หรือโครงการที่ดีๆ จะไมถูกมองขามอยาง

แนนอน  คณะฯจะประมวล สังเคราะห และสื่อสารตอไปถึงผูบริหารที่

เกี่ยวของ  ขอขอบคุณในความรวมมือจากทุกทานมา ณ โอกาสนี้ 
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 ทายนี้ ผมขอขอบคุณ ดร.โสภณ  พรโชคชัย ทีมงานสนับสนุน

การจัดทํา เจาของบทความ ตลอดจนผูอานที่ชวยอุดหนุนหนังสือเลมนี้

อีกครั้งหนึ่ง ผูกอการไมประสงคจะหากําไรจากการจัดพิมพหนังสือ

หรอกครับ  เพียงแตตองการใหผูอานไดรวมลงขันในการลงทุนพิมพ

สวนหนึ่ง แตหากมีรายไดมากกวาที่ตั้งใจไวก็จะนํามาใชประโยชนแก

สวนรวม ดังเชน การจัดพิมพเลมแรก  โดย ดร. โสภณ มอบหนังสือ

จํานวนมากใหแกคณะฯไปขายเอง รายไดท่ีไดนอกจากจะแบงให

นักศึกษาผูมาชวยขายแลวก็ยกใหเปนทุนทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน

ของนักศึกษาปจจุบันครับ 

 

 

ธันวาคม 2551 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติ  มงคลชัยอรัญญา 

คณบดี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ทานที่ 18 (พ.ศ.2549-ปจจุบัน)  สังคม

สงเคราะหศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ป 2515-2518), M.Sc. 

(Rural Development Planning) Asian Institute of Technology, Ph.D. Urban 

Environmental Management, Asian Institute of Technology  สาขาที่เชี่ยวชาญ

ดานการพัฒนาชุมชน การจัดการสิ่งแวดลอมเมือง การบริหารงานพัฒนา เปนตน  

โทร.0.2613.2511  Email: jitti_m@yahoo.com 
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คํานิยม 

 

รศ.อภิญญา เวชยชัย 

นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย 
 

 

 วิชาชีพสังคมสงเคราะห เปนวิชาชีพที่ตองใชความรู ทักษะ

หลากหลายในการทํางานกับมนุษย  และตองมีทัศนคติท่ีเขาใจในความ

แตกตางของผูคนกลุมเปาหมาย อีกทั้งตองยอมรับศักดิ์ศรีและความ

เปนมนุษยของบุคคลที่เราทํางานดวย ไมวาเขาจะเปนผูเสียหายที่ถูก

กระทํา หรือ ผูกระทําตอบุคคลอื่น 

 ความยากของวิชาชีพนี้ คือ เปาหมายในการทํางานกับมนุษย 

ตองถูกทบทวน ปรับใหมไปเรื่อยๆ ตามบริบทและสถานการณท่ี

เปลี่ยนแปลง ปจจุบันสาเหตุแหงปญหามีความซับซอนมากขึ้น  ความ

เชื่อมโยงในการทํางานกับเหตุปจจัยตางๆ จึงตองการฐานคิดเชิงบูรณา

การ ท่ีจะเขาใจและเขาถึงปญหาไดลึกซ้ึงขึ้น ไมใชเพียงเหตุปจจัยจาก

ระดับปจเจกของบุคคลเทานั้น หากแตเปนปจจัยระดับสังคมและระดับ

โลกดวยซ้ํา ปญหาหลากหลายประการที่ทาทายอยูเบื้องหนาเราทุก

วันนี้ จึงเรียกรองใหนักสังคมสงเคราะหตองทํางานอยางมีสวนรวมมาก

ขึ้นกวาเดิม ท้ังการคิด การตัดสินใจ การตั้งเปาหมายและการวางแผน

ทางเลือกในการกําหนดทิศทางการทํางาน อยางเปนระบบและมี

มาตรฐาน 
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 ในรอบปท่ีผานมา วงการสังคมสงเคราะห ถูกเรียกรองให

ทํางานอยางมีมาตรฐาน มีตัวชี้วัดเปนกรอบกําหนดคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน  เพื่อใหนักสังคมสงเคราะหสามารถผานการรับรอง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคม พ.ศ.2546 และเปนจังหวะกาวที่จะขับเคลื่อนไปสูการไดใบ

ประกอบวิชาชีพ (License) เชนเดียวกับผูประกอบวิชาชีพสาขาตางๆ 

อันจะนํามาซึ่งศักดิ์ศรี ความภาคภูมิใจแหงวิชาชีพ  

 อยางไรก็ตาม ความสําคัญประการหนึ่งท่ีนักสังคมสงเคราะห

ตองปลุกสรางความตระหนักพรอมกัน ก็คือ ความรับรูเกี่ยวกับวิชาชีพ

สังคมสงเคราะหในดานที่ถูกตองเปนจริง ยังคงไมไดรับการสื่อสารสู

สาธารณะอยางกวางไกล และยังคงไมสามารถสรางความเขาใจจาก

ผูคนในสังคมและผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ไดอยางกวางขวาง  ในโลก

ภายใตระบบโลกาภิวัตนท่ีทุกอยางรอบตัวเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

เราตองการสื่อสรางสรรคท่ีมี จิตสาธารณะ ยินดีจะทอดตัวเปนผู

เชื่อมโยง ผูบอกกลาว และผูประสานใหทรัพยากรความคิด ความรู อัน

หลากหลายไดมารวมตัวกัน เพื่อใหเกิดพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม

รวมกัน  

 ดร.โสภณ พรโชคชัย บรรณาธิการหนังสือ “แกปญหาสังคม

ดวยวิชาชีพสังคมสงเคราะห” เปนศิษยเกาสังคมสงเคราะห ท่ีปจจุบัน

ไดเติบโตเปนนักวิชาการ และผูบริหารระดับสูงในสถาบันที่เกี่ยวของกับ

การเปนศูนยขอมูล วิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพย ทานไดใช

ความรู ความสามารถ และที่สําคัญ ความมีจิตอาสาของทาน เสนอตัวที่

จะรับทําหนาที่สื่อสาร ขาวคราว ขอมูลทางวิชาการและประสบการณ

การปฏิบัติงานตรงในพื้นที่ตางๆ ในวงวิชาชีพสังคมสงเคราะห ออกสู

สาธารณะ โดยมุงหวังขยายพื้นที่ทางสังคมสงเคราะหเบียดแทรกเขาไป

ในพื้นที่ทางสังคม และสรางการรับรู ใหม ท่ีกระตุนให เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูสูกัน อันจะนําไปสูการยกระดับการทํางานในอนาคต 

 เจตนารมณท่ีเปยมดวยความมุงมั่นและปรารถนาดีตอวิชาชีพ 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
10 แกปญหาสังคมดวยวิชาชีพสังคมสงเคราะห 

 

ไดเปนบทเรียนที่เริ่มจากกําลังใจเล็กๆ และขยายไปสูเพื่อน พี่ นองนัก

วิชาชีพตางๆ อยางกวางขวาง และนําไปสูการสานตอคุณคาแหงวิชาชีพ

ท้ังในพื้นที่การทํางานและพื้นที่ทางสังคมตอไป 

 ในนามของสมาคมนักสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ดิฉัน

ขอขอบพระคุณท่ี ดร.โสภณ พรโชคชัย ใหโอกาสเขียน “คํานิยม” ใน

หนังสือเลมนี้ และเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวา หนังสือ “แกปญหาสังคมดวย

วิชาชีพสังคมสงเคราะห” จะเปนสื่อสรางสรรค ท่ีเชื่อมโยงใจ ความคิด 

ความรู บทเรียนของเพื่อน พี่ นองในวงการสังคมสงเคราะหเขาดวยกัน 

และพวกเราทั้งหลายจะไดประโยชนจากการอานและประยุกตใชสาระ

เนื้อหาที่มีคุณคาเหลานี้ ไปใชประโยชนและยกระดับการทํางานของนัก

สังคมสงเคราะห ใหมีมาตรฐานคุณภาพ และนําไปสู บทบาทที่

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ท่ีย่ังยืนตอไป 

 

 

ธันวาคม 2551 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารยอภิญญา เวชยชัย 

นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย  และอดีตคณบดี คณะสังคม

สงเคราะหศาสตร ทานที่ 17 (พ.ศ.2546-2549)  คุรุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รอง

ศาสตราจารย ระดับ 9  เชี่ยวชาญดานสวัสดิการดานเด็กและเยาวชน สวัสดิการ

สังคมในกลุมผูดอยโอกาส  ไดรับรางวัลนักสังคมสงเคราะหดีเดนประจําป 2550 

ประเภทนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ  Email: apinyaw@yahoo.com; 

apinyawe@hotmail.com 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
  วิชาชีพแหงการแกปญหาและพัฒนาสังคม 11 

 

 

 

“สังคมสงเคราะห” (Social Work) 

เปนวิชาชีพหนึ่งที่ตองมีใบประกอบวิชาชีพ 

 

แตนาเสียดายวิชาชีพนี้ไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร 

ประเทศที่ไมสงเสริมวิชาชีพ 

ก็เทากับไมตั้งใจจัดสวัสดิการสังคมแกประชาชน 

 

แถมซ้ํารายวิชาชีพนี้ยังถูกบิดเบือน 

ใหกลายเปนกิจกรรมอาสาสมัครทําดี 

แบบคุณหญิงคุณนาย 

 

เคยไดยินแพทยอาสา วิศวกรอาสา ทนายอาสาไหม 

นั่นหมายความวาคนในวิชาชีพนั้นอาสาไปทําดี 

ไมใชใครๆ ก็ไดมาเปนนักสังคมสงเคราะหอาสาสมัคร 

 

สังคมสงเคราะหเปนวิชาชีพ 

ที่ใชศาสตรและศิลปะในการชวยเหลือและพัฒนา 

กลุม บุคคล ชุมชนและสังคมโดยรวม 

 

 
 




