บทบรรณาธิการ
เมื่ อป ที่ แล ว ผมริ เริ่ มทํ าหนั งสื อ “นี่ คื องานสั งคมสงเคราะห
วิชาชีพ” โดยผมเปนบรรณาธิการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสังคมได
เขาใจถึงวิชาชีพนี้ที่มีคุณูปการตอการพัฒนาสังคมของประเทศไทย ใน
คราวนั้น ผมก็ไดรับความรวมมือจากนักสังคมสงเคราะหจํานวนมากเชน
ในครั้งนี้
ในครั้งนั้น ผมพิมพหนังสือดังกลาวออกไป 2,000 เลม สวน
ใหญแจกไปใหหนวยงานตางๆ ทั้งราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
สวนทองถิ่ น องค การพัฒนาเอกชน องคกรธุรกิจเพื่อสังคม ตลอดจน
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของทั้งหลาย รวมทั้งหองสมุดเฉพาะของหนวย
งานตางๆ ที่เหลือยังสงไปใหสถาบันการศึกษาขายเพื่อนําเงินเขาคณะ
และสุ ดทายก็สงขายทั่วไป เพื่อใหสังคมภายนอกไดรูจักวิชาชีพนี้ โดย
ไมไดหวังเอากําไร
ความจริง ผมริเริ่มจะพิมพหนังสือ “แกปญหาสังคมดวยวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห” เลมที่ 2 นี้ ตั้งแตเดือนเมษายน 2551 เผื่อวาเมื่อถึง
เดือนมกราคม 2552 จะไดทําอีกเลมหนึ่งเปนเลมที่ 3 แตเนื่องจาก
ไดรับบทความมาไมเพียงพอ จึงรอจนถึงวันครบรอบวันเกิดคณะสังคม
สงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในอีกคํารบหนึ่ง
วันเกิดคณะของเราคือวันที่ 25 มกราคม 2552 ซึ่งปนี้ตรงกับ
วั น อาทิ ต ย ทางคณะฯ จึ ง จั ด งานสั ม มนาวิ ช าการในวั น ศุ ก ร ที่ 23
มกราคม แทน หนังสือเลมนี้จึงตั้งใจออกใหทันวันสัมมนา เผื่อจะได
เผยแพรใหกับผูเขารวมสัมมนาในวันดังกลาวไปดวย
หนั ง สื อ เล ม นี้ เ ป น กรณี ศึ ก ษาในการปฏิ บั ติ ง านภาคสนาม
เกี่ยวกับการแกปญหาสังคมหรือพัฒนาสังคมโดยใชองคความรูใน แงที่
เปนศาสตรและศิลปของงานสังคมสงเคราะหวิชาชีพ เพื่อใหตระหนักถึง
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คุณคาของวิชาชีพ หนังสือนี้มุงสรางพื้นที่ทางสังคมใหกับวิชาชีพสังคม
สงเคราะหโดยตรง
หนังสือเลมนี้จะชี้ใหสังคมไดเห็นวา วิชาชีพสังคมสงเคราะหมี
ตัวตนอยางไร วิชาชีพนี้
• ไมใชการไปเที่ยวแจกขาวแจกของ
• ไมใชทําแตการแกไขปญหาเฉพาะหนา
• ไมใชการทํางานแบบลูบหนาปะจมูก
สังคมสงเคราะหนั้นเปนวิชาชีพแขนงหนึ่งในการใหสวัสดิการ
สังคมบนพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับบริการจากรัฐอยาง
เทาเทียมและดวยความใสใจ และถือเปนหนาที่อันศักดิ์สิทธิ์ของรัฐที่จะ
ใหบริการแกประชาชนเจาของประเทศ
หนังสือเลมนี้จึงมุงชี้ใหเห็นวาวิชาชีพสังคมสงเคราะห
• มีหลักการและแนวคิดในการจัดการปญหาตางๆ อยางไร
• มีเทคนิคและวิธีการในการแกไขปญหาตางๆ อยางไร
• มีความเปนศาสตรและศิลปในการจัดการอยางไร
ผมขอขอบพระคุณท านผู เขี ยนบทความทุ กท านที่ กรุ ณาสละ
เวลาและทรัพยากรอันมีคาของทานมาเขียนบทความให ผมขอขอบพระคุณทานคณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร
และทานนายกสมาคมนักสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ที่ใหเกียรติ
และใหความเมตตาเขียนคํานิยม
ผมใครขออภัยที่ทําการตรวจแกบทความบางบทไปโดยไมไดมี
โอกาสสงกลับไปใหทานผูเขียนครบทุกทาน ทั้งนี้เพราะความรีบเรงใน
การจัดทําตนฉบับเพื่อการจัดพิมพใหทันกับกําหนด
ผมหวังเปนอยางยิ่งวา คุณงามความดีที่ทุกทานไดประกอบใน
ครั้ งนี้ โปรดดลบั นดาลให ท านพบแต ความสุ ข ความเจริ ญ มี ชี วิ ตที่ มี
ความหมาย สดใส สรางสรรค สงางาม เปนที่ภาคภูมิใจของลูกหลานใน
ฐานะผูทําคุณตอวิชาชีพและสวนรวมตลอดไป
วิชาชีพแหงการแกปญหาและพัฒนาสังคม
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การรวบรวมบทความจํานวนมากนี้ คงมีขอบกพรองที่ผมไมทัน
ไดดูใหละเอียดหลายรายการ ผมจึงขออภัยทานผูอานไวดวย และหาก
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการแกไขหรือการปรับปรุงใดๆ โปรดติดตอผมได
เสมอครับ
ผมหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเลมนี้จะชวยจุดประกายใหกับ
สั ง คม ได ใ ช บ ริ ก ารวิ ช าชี พ สั ง คมสงเคราะห และช ว ยให นั ก สั ง คม
สงเคราะหไดมีองคความรูจากการทํางานภาคสนามของเพื่อนนักวิชาชีพ
มาประกอบการทํางานเพื่อประชาชนและประเทศชาติมากยิ่งขึ้น
หนั ง สื อเล ม นี้ ยั ง เน น ที่ ก ารแจกเหมื อนเดิ ม แต หากท า นใด
สามารถอุดหนุนได ก็จะเปนการดี เพื่อการชวยเหลือสังคมตอไป ผม
ลงทุนทําหนังสือเลมนี้ ไมไดแสวงหากําไร แตเขาขายแสวงหาการขาดทุน
มากกวา แตผมก็ภูมิใจและดีใจที่สังคมจะไดกําไรบาง
โปรดทราบว า หนั ง สื อ เล ม นี้ แ ละหนั ง สื อ “นี่ คื อ งานสั ง คม
สงเคราะหวิชาชีพ” ซึ่งพิมพเมื่อเดือนมกราคม 2552 สามารถอานหรือ
พิมพออกมาไดโดยไมคิดมูลคา ไดที่ http://thaisocialwork.igetweb.com
หรือที่ http://thaisocialwork.trebs.ac.th ผมถือวา Knowledge Is Not
Private Property ครับ
ดวยความเคารพ
ดร.โสภณ พรโชคชัย sopon@thaiappraisal.org
15 มกราคม 2552
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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