
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตร

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา การบริหารงานยุติธรรม แด่ 

พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  

หน้า 3 

• การจัดประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมนัก 
 สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

หน้า 5 

• บทความพิเศษ วัยรุ่นไทยติดอันดับ 1  
 การเป็นคุณแม่วัยใสของเอเชีย 

หน้า 5 

• ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
 ว่าที่สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 

หน้า 6 

สาระในเล่ม 4	 กูเกิ้ล		ทำให้เราโง่มากขึ้นไหม	/		
	 	 	 เรื่องเล่าจากลำปาง....จากปาก	อ.พิมพ์		(ตอน	2)	
	 	 5	 ข่าวสังคมสงเคราะห์	
	 	 6	 โครงการวิจัยที่คณาจารย์ในคณะกำลังดำเนินการ	

จุลสารสังคมจุลสารสังคมสงเคราะห์
จุลสารรายสะดวกของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์					ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2553 



ที่ปรึกษา 
อาจารย์	ดร.มาดี	ลิ่มสกุล			
รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย	เลิศพานิชพันธุ์			
อาจารย์พิมพ์ฉัตร	รสสุธรรม			
อาจารย์ปานรัตน์	นิ่มตลุง			
อาจารย์ปรียานุช	โชคธนวณิชย์	ซอฟูหวัน	แวหะยี	
	

	 จากการประชุมสังคมสงเคราะห์โลก “2010 Joint		
World	 Conference	 on	 Social	 Work	 and	 Social	
Development	 :	 The	 agenda”	ที่เขตการปกครองตนเอง
พิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน ที่ผ่านมา		
ที่ประชุมโดย	IFSW,	IASSW	และ	APASWE	ได้ขอให้แต่ละ
ประเทศมีส่วนร่วมในการนิยามความหมายของ “สังคม		
สงเคราะห์” ใหม่ เพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนด	
ความหมายร่วมของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและ	
จะได้นำไปเสนอในการประชุมที่ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่		
4	พฤศจิกายน	2553	
	
	 สมาคมนกัสงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทย	 คณะสงัคม	
สงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์	
ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ		
จึงได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น ทั้งจัดประชุมสัมนา ส่ง		
e-mail สอบถามความคิดเห็นไปยังนักสังคมสงเคราะห์	
ทั่วประเทศ จนได้ คำนิยามใหม่ของสังคม สงเคราะห์		
ที่จะนำไปใช้ต่อ	ดังนี้		
	
	 “วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสนับสนุน การ	
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคล	ครอบครัว	กลุ่ม	องค์กร	 ชุมชน	สังคม	 ในสภาวะ
แวดล้อม โดยบูรณาการองค์ความรู้ทั้งศาสตร์ ศิลป์		
ภูมิปัญญา การจัดการทรัพยากรทางสังคม การเสริมพลัง	
และการพิทักษ์สิทธิ เพื่อคุ้มครอง ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู		
ทั้งกาย จิต สังคม ปัญญา โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน		
ความเป็นธรรมทางสังคม คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น	
มนุษย์ เพื่อให้ดำรงตนอย่างอิสระ มีคุณภาพชีวิตที่ดี		
และร่วมเป็นหุ้นส่วนทางสังคม ภายใต้กรอบมาตรฐาน		
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ”	
	
	


บทอาเศียรวาท-เกษียณครู
 ครูครูคำนี้ฉันคุ้นมาแต่เด็ก
ครูคอยสอนสั่งให้ฉันหัดอ่านเขียน
เล่นแบ่งปันให้อภัยขอโทษและขอบใจ
เมื่อเติบใหญ่ครูคนใหม่สอนให้คิดเขียนเป็นเรื่องราว
ชวนให้ฉันมองเห็นวิธีการมองให้เห็นแง่มุมที่ต่างไปจากเดิม
 วันหนึ่งเมื่อฉันต้องมาสอนหนังสือ
เด็กรุ่นนี้ต่างจากเด็กรุ่นฉันนัก
เป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะสอนเด็กรุ่นใหม่
ที่สำคัญฉันจะเป็นครูที่ดีเหมือนครูที่ฉันเคยมีได้อย่างไร
 แล้วฉันกลับมาพบ“ครู”ของยุคนั้นในวันนี้
มีตัวตนลมหายใจโลดแล่น
ทำหน้าที่ของครูอย่างเพรียบพร้อม
...ความเป็นครูที่ฉันเคยสัมผัสในสมัยเด็ก
ได้ปรากฏให้เห็นอีกครั้ง...
อดทนอดกลั้นห่วงใยอยู่ใกล้แล้วอบอุ่น
เป็นดั่งโบสถ์วิหารอันศักดิ์สิทธิที่ลูกศิษย์ลูกหาอยากเข้าใกล้
 ฉันเคารพครูคนใหม่ในทันที
มิพักต้องเอ่ยว่าเรารู้จักกันดีเพียงใด
การแสดงออกของครูมีค่ามากกว่ามาก
 60ปี.....
หลักกิโลของชีวิตรุดหน้าอย่างซื่อตรง
ไม่เคยจะผ่อนปรนให้กับใคร
 ร่างกายที่ถูกใช้งานมาเนิ่นนาน
สมองและหัวใจที่เจือจานแก่คนรอบข้างอย่างไม่เคยเหือดหาย
จากนี้ควรได้รับการบำรุงฟื้นฟูดูแลและพักผ่อนให้เต็มที่
เก็บกำลังสะสมแรงเพื่อเผชิญหน้ากับช่วงเวลาที่เหลือในชีวิต
 ในความเห็นของผม...
คุณงามความดีของครูคนหนึ่ง
มิต้องไถ่ถามหาหลักฐานใดๆมาพิสูจน์
ตำราและตำแหน่งวิชาการ....เป็นเรื่องจอมปลอม
ที่วันหนึ่งคงเป็นสิ่งรกรุงรังเกินกว่าที่จะหอบติดตัวไปด้วย
 สำหรับผมคุณงามความดีที่ครูได้ทำ
ได้ปฏิบัติในทุกๆวันต่อคนรอบข้างต่างหาก
ที่ได้ประทับลงในหัวใจและความทรงจำของผู้คน
 มันจะติดตัวติดหัวใจของลูกศิษย์ลูกหาและ
คนสอนหนังสืออย่างผมที่เดินตามหลัง
มันจะกระจายออกไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด…..
ฉันฝันฉันฝันฉันฝัน
สักวันฉันจะเป็น“ครู”ที่ดีเช่นครูครับ


เคารพ
คนสอนหนังสือที่ไร้ชื่อ

บรรณาธิการ  
อาจารย์วีรบูรณ์	วิสารทสกุล			
	
ผู้ช่วยบรรณาธิการ และผู้ประสานงานกลาง					
อุลัยพร		โทบุตร	
	

ผลิตโดย 
หน่วยประชาสัมพันธ์	คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เลขที่	2	ถนนพระจันทร์			
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คณะผู้จัดทำ 

จุลสารข่าวคณะสังคม 

สงเคราะห์ศาสตร์ 

นิ ย า ม ค ว า ม ห ม า ย 

“สังคมสงเคราะห์” 



 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทูลเกล้าฯ   
ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
กติตมิศกัดิ ์สาขาการบรหิารงานยตุธิรรม แค ่
พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกติยิาภา  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2553 
	 พระเจา้หลานเธอ	พระองคเ์จา้พชัรกติยิาภา		
ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต	
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญา	
รัฐศาสตรบัณฑิต	จาก	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม
มาธิราชแล้ว ทรงมีความสนพระทัยในด้าน	
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง		
ทรงเข้าศึกษาและสำเร็จการศึกษาทั้งในระดับ
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา			
โดยทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะในการค้นคว้า
วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ด้าน	
กฎหมาย	 และกระบวนการยุติธรรม	 เพื่อนำมา
ประกอบในการทำดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “สู่ความ	
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค : การคุ้มครองสิทธิ	
ผู้ต้องหา	 และจำเลยในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาของไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบ	
ของประเทศฝรั่งเศส	 และประเทศสหรัฐอเมริกา”		
และในระหว่างศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกายัง
ได้ทรงศึกษากฎหมายที่สำนักฝึกอบรมเนติ
บณัฑติยสภา และไดท้รงสำเรจ็เปน็เนตบิณัฑติไท
ย	ในปี	พ.ศ.2548	
	 ในระหว่างทรงศึกษาระดับปริญญาโทและ
เอก ฝ่าพระบาทได้ทรงฝึกงานกับสำนักงาน	
อัยการประจำนครนิวยอร์ก	 โดยได้ทรงศึกษาขั้น
ตอนการจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย อีกทั้ง	
ได้ทรงฝึกปฏิบัติการสืบพยาน การหาหลักฐาน			
การเขียนสำนวนฟ้อง และการว่าความตาม	
กฎหมายสหรัฐอเมริกา อันเป็นการเพิ่มพูน	
พระปรีชาญาณในด้านกฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างมาก	
	 เมื่อสำเร็จการศึกษา	ได้เสด็จไปทรงปฏิบัติ
พระภารกจิในฐานะเลขานกุารเอก	ประจำคณะทตู	
ถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ ณ		
นครนิวยอร์ก ในระหว่างปี พ.ศ.2548-2549			
ตลอดระยะเวลาที่ทรงประจำการอยู่	 ณ	 คณะทูต
ถาวรฯ	ณ	นครนวิยอรก์	ไดท้รงปฏบิตัพิระภารกจิ	
นักการทูตด้วยความเป็นผู้นำและความอุทิศ
ทุ่มเท	 ส่งผลให้พระปรีชาสามารถ	 พระปฏิภาณ

ไหวพริบ	 พระวิติยะอุตสาหะ	 พระอัธยาศัย	 และ
พระจริยวัตรอันงามสง่า เป็นที่ประจักษ์แก่ทั้ง	
ชาวไทยและชาวต่างชาติ	 ทรงมีส่วนช่วยเพิ่มพูน
บทบาทและเกียรติภูมิของประเทศไทยมาแก่
ประชาคมนานาชาติเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งได้นำ	
ความก้าวหน้ามาสู่การทูตพาหุภาคีของไทยอย่าง
เป็นรูปธรรม		
	 นอกเหนือจากพระภารกิจด้านกฎหมาย		
และการต่างประเทศแล้ว	 พระองค์ยังทรงปฏิบัติ
พระภารกิจเพื่อช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยที่ตก
ทุกข์ได้ยากและประสบภัยธรรมชาติเป็นประจำ		
โดยผ่านมูลนิธิ	“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก”			
	 ในดา้นงานยตุธิรรม	พระองคท์รงรบัราชการ	
ตำแหน่งอัยการผู้ช่วย สถาบันพัฒนาข้าราชการ	
ฝ่ายอัยการ	 อัยการประจำกอง	 สำนักงานอัยการ
พิเศษ ฝ่ายคดีอาญา 3 อัยการประจำกอง	
สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดียาเสพติด 1		
อัยการจังหวัดผู้ช่วย	จังหวัดอุดรธานี	และปัจจุบัน	
ทรงดำรงตำแหน่งรองอัยการจังหวัด จังหวัด	
อุดรธานี	
	 ตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงตำแหน่งใน
งานยุติธรรม	 ทรงมีพระวิสัยทัศน์ในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรม
มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กทารก	
และเด็กติดผู้ต้องขัง และผู้ต้องขังสตรีที่ตั้งครรภ์		
ระหว่างการพิจารณาคดีและต้องโทษอาญา	 ด้วย
ทรงเห็นว่ากลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์	และ	
สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาป
ติดตัว ซึ่งเป็นที่มาของการก่อเกิดโครงการกำลัง	
ใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า			
พัชรกิติยาภา	 ตั้งแต่ปี	 2549	 จนถึงปัจจุบัน	 ที่มี
การพัฒนาการเป็นอย่างมากในการยกระดับของ
ประเทศไทยจากการที่ทรงดำเนินการโครงการ
กำลังใจฯ		โดยได้มีการยกระดับในการที่ประเทศ
ไทยภายใต้การนำของพระองค์	 ได้เสนอให้มีการ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงซึ่งใช้
มาตั้งแต่ปี 1955 จึงเป็นที่มาของโครงการ	
“Enhancing Lives of Female Inmates”						
ที่ปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการนำเสนอต่อ				
ที่ประชุม Crime Congress ขององค์การ	
สหประชาชาติ	 ณ	 ประเทศบราซิล	 และจะมีผล
บังคับใช้ภายในปี	2553	นี้	
	 จากการที่พระองค์ ทรงงานด้านการช่วย	
เหลือผู้ต้องขังหญิง จึงทำให้องค์การระหว่าง	
ประเทศ	 ในด้านผู้หญิง	 หรือ	 UNIFEM	 ซึ่งเป็น

หน่วยงานหนึ่งขององค์การสหประชาชาติได้
กราบทูลเชิญพระองค์	 เป็นองค์ทูตสันถวไมตรีใน
การรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก		
ในปี 2552 ซึ่งปรากฏว่า จากการรณรงค์ของ	
พระองค์	 สามารถรวบรวมรายชื่อผู้ที่เห็นด้วยกับ
การต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กได้มาก
กว่า	3	ล้านรายชื่อจากทั่วโลก	
	 อาจกล่าวได้ว่า	พระองค์ทรงเป็นทั้งนักวิชา
การด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และ		
นักสหวิชาชีพ เป็นนักปฏิบัติที่มีความสนใจ	
อย่างยิ่งยวดในกระบวนการยุติธรรมและระบบ
งานยุติธรรม จึงเป็นผู้ให้การสนับสนุนในด้าน	
การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังใน
ประเทศไทย	 นอกจากนั้น	 พระองค์ทรงเป็นผู้ที่
ผลักดันด้านนโยบาย กลยุทธ์ และความริเริ่ม	
ตา่งๆ	ในการสง่เสรมิสถานภาพสตร	ีการสนบัสนนุ	
และการปกป้องเด็กและเยาวชนรวมทั้งกระบวน	
การยุติธรรมในคดีเด็กและเยาวชนด้วย	
	 ในด้านสิทธิและความต้องการในลักษณะ
เฉพาะของผู้ต้องขังหญิง	 ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่
หลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจอย่างมาก		
พระองค์ได้มีพระดำริในการดำเนินโครงการ	
“Enhancing	Lives	of	Female	Inmates”	อันมี
วัตถุประสงค์ในการผลักดันให้มี	 “ข้อกำหนดของ
สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง	

	
อ่านต่อหน้าถัดไป		>>	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทูลเกล้าฯ 
ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขา การบริหารงานยุติธรรม  

แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
นิ ย า ม ค ว า ม ห ม า ย 

“สังคมสงเคราะห์” 



	 2	 ปีที่แล้ว	 นิโคลัส	 คาร์	 เขียนบทความ
ชื่อ Google ทำให้เราโง่มากขึ้นหรือเปล่า		
ลงใน ดิแอตแลนติก http://www.  
t h e a t l an t i c . c om/maga z i n e /
arch ive/2008/07/ i s -goog l e-
making-us-stupid/6868/ 
	
ประเด็นที่ คาร์ ชี้ให้เห็นก็คือ 
1)	 อนิเตอรเ์นต็	 มสีารสนเทศจำนวนมาก	 แต่	
	 ทั้งหมด	ไม่ใช่สารสนเทศ	
2)	 ความจริงและความรู้ ไม่ใช่สิ่งเดียวกับ		
	 สารสนเทศ	
3)	 เชื่อตาม	 สารสนเทศที่มีอยู่ก่อน	 เพราะว่า	
	 มันสามารถหาได้ง่าย		
	 ประเด็นข้างต้นเป็นสาระสำคัญของการ
สืบค้นได้ด้วยคอมพิวเตอร์		
	
	 คาร์นั้ น ไม่ เห็นด้ วยอย่ างมาก กับ	
กระบวนการลดทอนความเป็นมนุษย์ในเรื่อง	
ของความรู้และความเป็นจริง ด้วยการเอา	
สิ่งเหล่านี้ใส่เข้าไปในระบบสารสนเทศ	
	
	 “……มันไม่ใช่	 สิ่งที่คุณสามารถค้นหาได้	
...มนัเปน็สิง่ทีค่ณุรู ้ความเปน็จรงิเปน็สิง่ทีส่รา้ง	
ด้วยตัวเองจากแรงงาน	ความเหนื่อยยาก	ความ
ไรป้ระสทิธภิาพ		งานทีท่ำจากหวัใจ	จากความฝนั	
และจินตนาการ	สาระสำคัญ	คือ	มันเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถแปลออกมาได้เหมือนกับมีรหัส	 กูเกิ้ล
สามารถให้คุณได้ทุกอย่าง	ยกเว้น	ความหมาย”	
	
	 ข้อสังเกตของ	คาร์	ได้รับการตอกย้ำจาก
งานวิจัยที่ชื่อว่า	 Information	 Behaviour	 of	
the	 Researcher	 of	 the	 Future	 (http://
w w w . b l . u k / n e w s / p d f /

	
ในเรือนจำ และมาตรการที่มิใช่การคุมขังผู้	
กระทำผิดหญิง” ขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นการเสริม	
ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ	 ค.ศ.1955	 การริเริ่ม
ดงักลา่วจงึไดก้ลายเปน็แนวทางในการเสรมิสรา้ง	
บรรทัดฐานและมาตรฐานของสหประชาชาติ	
ในการป้องกันอาชญากรรมและกระบวน
ยุติธรรมทางอาญา	
	 นอกจากการช่วยเหลือในกลุ่มผู้ต้องขัง
หญิง และเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง	
แล้วพระองค์ยังทรงมีพระดำริในการที่จะช่วย
เหลือผู้ต้องขังชายด้วย	โดยในปี	2553	ทรงมีพระ
ดำริในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้กับผู้ต้อง
ขังก่อนปล่อยออกจากเรือนจำ ซึ่งปัจจุบันอยู่	
ระหว่างการนำร่องในโครงการดังกล่าว		
	 	 ด้วยพระวิริยะของพระองค์ในการส่งเสริม
ศักดิ์ศรี	 และความยุติธรรมให้แก่ผู้ต้องขัง	 จึงนำ
ไปสูก่ารดำเนนิโครงการ	“กำลงัใจ”	หรอื	“Inspire”	
โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้คือ การ				
ส่งเสริม	 การให้กำลังใจ	 การให้โอกาส	 รวมทั้ง
การสงเคราะห์อื่นๆที่จำเป็นแก่ผู้ต้องขัง	 ผู้กระทำ
ผิดและผู้ถูกคุมประพฤติในประเทศไทย ขณะ	
เดียวกันทรงส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคม						
ที่พร้อมจะเป็นกำลังใจและให้โอกาสแก่ผู้ที่เคย
ก้าวพลาดให้กลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคม
ได้อย่างปกติสุขดังนั้น	 แรงขับเคลื่อนและความ
ตระหนักในเรื่องดังกล่าวจึงได้รับการพัฒนาขึ้น
ในสังคมไทย…..	

	 ผู้เขียนจำได้ว่าเดินทางมารายงานตัวเมื่อวันที่	 8	 เมษายน	
พ.ศ.2546	 ที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง	 (หลังเดิม)	 ตั้งอยู่ที่	
อ.เมืองลำปาง	 ในสมัยนั้น	 (บรรยากาศเหมือนแม่อุ้ย..เล่าเรื่อง
ประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานฟังเลย)	 อาจารย์ประจำมีแต่หลักสูตร
สหวิทยาการสังคมศาสตร์	 (ชื่อปัจจุบันคือ	 วิทยาลัยสห
วิทยาการ)	 เพียง	 4	 คนเท่านั้น	 ซึ่งสหวิทย์ฯ	 มาจัดการเรียนการ
สอนเป็นคณะลำดับที่	 2	 เมื่อปีการศึกษา	 2542	 ต่อจากคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	 ที่เข้าวินมาเป็นคนแรก	 (ของระดับ
ปริญญาตรีนะ)	 นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับประชาคมคน
ลำปางจวบจนทุกวันนี้	 นอกจากอาจารย์ประจำที่มีกันอยู่เพียง
น้อยนิดแล้ว	บุคลากรสาย	ข.	ก็ยังมีน้อยไม่แตกต่างกัน	แต่ถึงจะ
มีจำนวนน้อย	 ทุกๆ	 งานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่	 พวก
เราทุกๆ	คน	ทั้งอาจารย์	พี่ๆ	 เจ้าหน้าที่	ตลอดจนเด็กๆ	นักศึกษา
ต่างก็ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกันแบบ	 “สมานฉันท์พี่ๆ	 น้องๆ	

	 เรื่องเล่าจากลำปาง.....จากปากคำ	อ.พิมพ์	(ตอน	2)	

googlegen.pdf)   ซึ่งบอกว่า	แม้ว่า	คนรุ่น
หนุ่มสาว	 หรือรุ่นกูเกิ้ลนั้น	 จะแสดงให้เห็นว่า
พวกเขาคุ้นเคยและใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
ง่ายดาย	 พวกเขามีความเชื่อมั่นอย่างมากต่อ
เครื่องมือการค้นหา	(Search	engine)	แต่เขา
มองดูสารสนเทศในหน้าจอคอมพิวเตอร์	 มาก
กว่า	 จะอ่าน	 และ	 ขาดทักษะการวิเคราะห์	 คัด
กรองและวิพากษ์ในตัวสารสนเทศที่สืบค้นได้	
	
	 ผมไม่แน่ใจว่าคุณเชื่อในสิ่งที่ผมเล่าไหม	
ถ้าไม่เชื่อ		ทำไมไม่ลองตรวจสอบมันจาก	กูเกิ้ล	
ดูละครับ		
	
หมายเหต ุ
	 ทัง้	google	และ	Wikipedia	แหลง่ขอ้มลู
ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอินเตอร์เน็ต	ล้วนแล้วแต่มีคดี
ความ	 เกีย่วกบัการใชอ้ำนาจภายในองคก์ร	สรา้ง	
ข้อมูลและความรู้ เฉพาะอย่างที่ตนเองและ
พรรคพวกของตนเชื่อว่าเป็นจริง	 และพยายาม
ทำให้ทั้งโลกนี้เชื่อว่ามีความจริงอย่างนั้นเพียง
อย่างเดียว	 โดยทำการ	กีดกัน	ลบ	ปิดกั้น	 ไมใ่ห้
คนอืน่แกไ้ข	หรอื	 เสนอขอ้มลูอกีดา้นหนึง่....	ลอง
ค้นคำว่า	googlegate	หรือ	wikigate	ก็จะพบ
เรือ่งเหลา่นี	้ ดงันัน้	 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการคน้ทาง	
internet	 กต็อ้งพงึระวงัวา่มนัเปน็ความจรงิเพยีง	
ด้านเดียว	 ที่ใครบางคนต้องการให้เราเชื่อตาม	
ก็เป็นได้.....	

ด้วยความอบอุ่นในมิตรไมตรี	 ที่พวกเราต่างหยิบยื่นให้แก่กัน”	
ข้อดีของการที่มีคนเพียงน้อยนิด	 ต่างก็สอนให้เราได้รู้จักและ
เรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกัน	 อีกทั้งเตรียมพร้อมที่จะเอื้ออาทร
ให้อีกฝ่ายอยู่เสมอ	
	 เดิมผู้เขียนยังไม่ได้สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	 จึงมี
โอกาสได้ช่วยสอนในบางวิชาของทั้ง	 2	 หลักสูตร	 ก็นับว่าเป็น	
“จังหวะทองของชีวิต”	 จะได้มีประสบการณ์มากๆ	 อย่างที่เคยตั้ง
เป้าหมายในการเดินทางมาใช้ทุนรับใช้ชาติบ้านเมืองที่	 จ.ลำปาง	
ในจุดเริ่มต้นของชีวิตงานราชการใน	 “งานสอน”	 เริ่มต้นเมื่อปี
การศึกษา	2546	(เทอม	1)	ได้เจอนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ฯ	ทั้ง	
4	 ชั้นปี	 (จำได้ว่าประมาณ	 160	 คน	 ถ้าจำไม่ผิด	 ก็น่าจะถูกต้อง
นะ)	 รู้สึกทั้งดีใจ	 ตื่นเต้น	 และสนุกดี	 ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนร่วม
ทำกิจกรรมนักศึกษาที่หลากหลายทั้งในเชิงวิชาการ	 และหรือ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ	

อ่านต่อหน้า	7	

กูเกิ้ล  
ทำให้เราโง่มากขึ้นไหม 



บทความพิเศษ 
วัยรุ่นไทยติดอันดับ 1 การเป็นคุณแม่วัยใสของเอเชีย  

	
	 เป็นที่ทราบกันดีว่า	 ปัจจุบันวัยรุ่น
ไทยติดอันดับ 1 การเป็นคุณแม่วัยใส	
ของเอเชยี	บทความพเิศษฉบบันีจ้งึอยาก	
ขยายความให้วัยใสชาวสังคมสงเคราะห์
ทุกคนได้ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว	
	 จากข้อมูลการสำรวจขององค์การ
อนามัยโลก	WHO	 พบว่า	 ประเทศไทย
มีจำนวนหญิงตั้งครรภ์และคลอดบุตรที่

มีอายุต่ำกว่า	20	ปีร้อยละ	13	จากเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ	10	ซึ่งสูง
ที่สุดในเอเชีย	 ขณะที่ข้อมูลกรมการปกครองพบว่าปี	 2551	 มีทารก
คลอดทั้งหมด	 797,356	 คน	 เป็นทารกที่คลอดจากมารดาอายุน้อย
กว่า	 20	 ปี	 จำนวน	 95,757	 คน	 และจากแม่ที่มีอายุต่ำกว่า	 15	 ปี	
จำนวน		3,043	คน	(www.moc.moe.go.th.)	
	
	 ความจริงเรื่องเพศ 
	 หากมองยอ้นกลบัไปในเรือ่งการมเีพศสมัพนัธข์องวยัรุน่	 พบวา่	
กลุ่มวัยรุ่น	 ในปี	 2539	 อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกคือ	
18-19	ปี	ต่อมาในปี	2545	อยู่ที่	15-16	ปี	และในปี	2551	อยู่ที่	
12-13	 ปี	 และที่น่าตกใจกว่านั้น	 คือ	 6	 ใน	 10	 ของการมีเพศ
สัมพันธ์	 มีการใช้ถุงยางอนามัย	 (อีก	 4	 ใน	10	 ไม่ใช้	 เกือบครึ่งหนึ่ง
เชียวนะ)	 ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนที่เพิ่มขึ้นของวัยรุ่นที่ป่วยด้วยโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการเป็นผู้ติดเชื่อ	 HIV	 รายใหม่ในสังคม	
(รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน	ประจำปี	2552)	
	 และความจริงที่ยังคงน่า
เป็นห่วงของสังคม	 คือ	 วัยรุ่นยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศ
และวิธีการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง	
และส่วนหนึ่งแก้ปัญหาด้วยการ
ทำแท้งผิดกฎหมาย		
	
 ความพยายามของสังคม 
	 แม้ว่าปัจจุบัน	 ทั้ง	 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม	
สุขภาพ	 (สสส.)	 กระทรวงศึกษาธิการ	 กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ต่างตื่นตัวออกมารับลูกเพื่อหาทางออก
ของปญัหา	 ไมว่า่จะเปน็การรณรงคโ์ครงการแมว่ยัใส	 การเปดิเวบ็ไซด	์	
Talk about sex : เปิดพื้นที่วัยใส เข้าใจเรื่องเพศ (http://
talkaboutsex.thaihealth.or.th) หรอืแมแ้ตก่ารกำหนดไวใ้น	
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถาน
ศึกษา	 พ.ศ.2551-2555	 ที่กำหนดประเด็นดังกล่าวเอาไว้	 แต่ดู
เหมือนว่ามันจะไม่ใช่คำตอบสุดท้าย	หากการสอนเรื่องเพศ	ยังคงถูก
มองว่าเป็นเรื่องสกปรกในสายตาผู้ใหญ่	 การเรียนรู้เรื่องเพศของเด็ก
ยังคงมาจากเพื่อน	 และภาพจากซีดีลามกอนาจาร	 หาสังคมยัง
คงขาดภูมิต้านทานความเสี่ยงในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ในการ
เรียนรู้ทักษะของชีวิต	โจทย์ข้อนี้ก็ยังคงยากอยู่สำหรับสังคมไทย....	

	 ขอแสดงความยินดีกับ	
รองศาสตราจารย์อภิญญา	
เวชยชัย	 อาจารย์ประจำคณะ
สงัคมสงเคราะหศ์าสตร	์	มหา-	
วิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ที่ได้รับ
เลือกเป็นนายกสมาคมนัก
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทยอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้จัด	
ประชมุไปเมือ่วนัที	่8	กรกฎาคม	
ณ	หอ้งราช	โรงแรมปรนิซพ์าเลช	
กรุงเทพฯ	และนอกจากจะเป็น	
การประชุมเพื่อคัดเลือกนายกฯ	 แล้ว	 คณะกรรมการฯยังให้ข้อเสนอ
แนะดีๆ	 มีประโยชน์ไว้ให้	 นายกคนใหม่	 (หรือว่าเก่า)	 และชาว
สังคมสงเคราะห์พิจารณาไว้พิจารณา	เช่น	
1.	 นักสังคมสงเคราะห์ต้องรู้ทันเหตุการณ์ รู้มากและรู้ลึกในสิ่งที่	
	 ตนเองทำงานอยู่แต่บางเรื่องก็เป็นเพียง	 Knowledge	 user	 ที่	
	 เอาความรูข้องคนทีเ่ขาเชีย่วชาญมากกวา่มาใชต้อ่ยอดงานของเรา	
2.	 ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการปฏิบัติงานต้อง	
	 ทำงานสั่งสมองค์ความรู้อยู่ตลอดฉะนั้นต้องอย่าหยุดศึกษา	
	 ค้นคว้าต้องทำ action research และต้องถอดบทเรียนสิ่งที่	
	 เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ	
3.	 มีการนำ	 Social	 media	 มาใช้ในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยน	
	 ประสบการณ์หรือเป็นเครื่องมือในการทำงานให้มากขึ้น	
4.	 มีศูนย์รวมระบบการส่งต่อหรือศูนย์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ	
5.	 การวัดสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมให้แก่	
	 นักสังคมสงเคราะห์ได้เหมาะสมยิ่งขึ้น	
6.	 ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบำบัด สังคม	
	 บำบัดให้มากขึ้น	
7.	 ศึกษาประสบการณ์ต่อสู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ของ	
	 ประเทศอื่นอย่างลึกซึ้งเพื่อนำมาปรับใช้ในประเทศไทย	
8.	 การเรง่จดัการศกึษาตอ่เนือ่ง	(CPD	:	Continuing	Professional		
	 Development	 Program)	 สำหรับนักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์	
	 รุ่นที่จบไปแล้วทั้งหลาย		เพื่อปรับปรุงความรู้ที่ทันสมัยและสร้าง	
	 เครือข่ายสังคมสงเคราะห์บนฐานความรู้	
9.	 การวิเคราะห์และวางแผนการแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ	 นำเสนอ	
	 สู่สังคมในนามของคณะหรือสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดง	
	 บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง	
	 ส่วนเรื่องที่สมาคมกำลังดำเนินการในขณะนี้คือ การเข้าชี้แจง	
ต่อกฤษฎีกาเพื่อความเข้าใจต่อร่าง	 พ.ร.บ.	 วิชาชีพสังคมสงเคราะห์			
ที่ได้เสนอเข้าครม.และผ่านเข้ากฤษฎีกาที่กำลังประชุมพิจารณากัน		
และการขอรับรองใบประกอบโรคศิลปะสาขาสังคมสงเคราะห์คลินิก		
และความเคลื่อนไหวของสมาคมเร็วๆ นี้คือ การประชุมทบทวน	
ความหมายของสังคมสงเคราะห์ซึ่งจะมีการทบทวน 10 ปี/ครั้ง				
ตามมติของ	 IFSW	 ดูความหมายสังคมสงเคราะห์จากเมืองไทยที่
เตรียมไปนำเสนอ		(ดูความหมายหน้า	2)	

	 เรื่องเล่าจากลำปาง.....จากปากคำ	อ.พิมพ์	(ตอน	2)	

การจัดประชุมวิชาการประจำปี 
ของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์

แห่งประเทศไทย 



	 เมื่อวันที่	 23	 สิงหาคม	 53	 คณะสังคม	
สงเคราะห์ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษา	
ณ ห้องบรรยาย sc 3006 มหาวิทยาลัย	
ธรรมศาสตร์	 ศูนย์รังสิต	 โดยได้รับเกียรติจาก	
นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทย	 รศ.อภิญญา	 เวชยชัย	 บรรยายและเสวนา
แลกเปลี่ยนในหัวข้อ	 เส้นทางแห่งความสำเร็จ
ของบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	 ซึ่งมีสาระ
สำคญัและสรา้งความตระหนกัรูใ้หแ้กว่า่ทีบ่ณัฑติ	
ในประเด็นบทบาทหน้าที่และความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์	 ตลอดจนมุมมอง
การใชช้วีติใหป้ระสบความสำเรจ็อยา่งมคีวามสขุ		
	 “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคือการเปิดโลก	
เปิดมุมมอง	 ในการตั้งคำถาม	 เพื่อคิดทบทวน
ตนเอง	 เป็นกุญแจสำหรับเปิดประตูแห่งโอกาส	
ให้เกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่น เป็นท่วง	
ทำนองและจังหวะก้าวของชีวิต”	
	 เมื่อมองย้อนกลับไปกว่าทศวรรษ มี	
ความเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ในหลายมิติ	 อาทิ	 ด้านกฎหมาย	 มีกฎหมาย	
ทางสังคมที่กล่าวถึงการทำงานและการกำหนด
แนวทางการทำงานกับมนุษย์	กฎหมายกว่า	16	
ฉบบั	ไดก้ำหนดบทบาทการทำงานของนกัสงัคม	
สงเคราะห์	พนักงานสังคมสงเคราะห์	พนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งหมายรวมถึงนักสังคมสงเคราะห์	
ใหส้งัคมไดร้บัรูถ้งึความเชีย่วชาญ	 ความชำนาญ	
เฉพาะ	ตลอดจนอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ		
	 ด้านการทำงานแบบสหวิชาชีพ การ	
ทำงานของนักสังคมสงเคราะห์นั้นร่วมทำกับ
วิชาชีพอื่น แต่มีความต่างจากวิชาชีพอื่น		
ในด้านการสืบค้นข้อเท็จจริง ความแม่นยำ	
ในการประเมินสภาวะและการวางแผนการ
ทำงาน	 ความสามารถในการทำงานกบัครอบครวั	
ตลอดจนการเป็นผู้จัดการรายกรณี (case		
manager)	 ด้านตำแหน่งงาน	 ปัจจุบันมีความ
ต้องการตำแหน่งงานด้านสังคมสงเคราะห์	
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ	 กว่า	
3,000	 ตำแหน่ง	 เพื่อทำงานกับคน	 ครอบครัว
และชุมชน	 ตลอดจนกลุ่มเป้าหมาย	 เด็ก	 ผู้สูง
อายุ	คนด้อยโอกาส	ผู้ประสบความยากลำบาก	

และด้านนโยบายทิศทางการทำงานของรัฐบาล	
ในการให้ความสำคัญและดำเนินนโยบายด้าน
สวัสดิการสังคม	 อันจะนำไปสู่สังคมสวัสดิการ	
ซึ่งเป็นกระแสหลักในการพัฒนาประเทศ	 ถือได้
ว่าประตูแห่งโอกาสของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
นั้นเปิดกว้างมากขึ้น	
	 ความกา้วหนา้ทางวชิาชพีสงัคมสงเคราะห	์		
ที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
และภาคีผู้เกี่ยวข้อง	 ได้ดำเนินการเพื่อยกระดับ
วิชาชีพมี	 2	 แนวทางหลัก	 ได้แก่	 1)	 การมี	
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ตาม พ.ร.บ.		
การประกอบโรคศลิปะ	 เพือ่การยอมรบัในวชิาชพี	
และ	 2)	 การมี	 พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์	
ซึ่งจะทำให้นักสังคมสงเคราะห์มีใบประกอบ
วิชาชีพ	(license)	ปัจจุบันการดำเนินการเรื่อง	
พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ได้ผ่านคณะ	
รัฐมนตรี และเข้าสู่การพิจารณาของคณะ	
กรรมการกฤษฎีกา	 ในวาระที่	 3	 โดยเชื่อมั่นว่า
ภายในระยะเวลา	2	ปี	นักสังคมสงเคราะห์จะมี
ใบประกอบวิชาชีพ	
	 การเตรียมตัวของว่าที่บัณฑิตสู่เส้นทาง
แห่งความสำเร็จ	 จึงต้องทราบแนวทางของการ
มีใบประกอบวิชาชีพ	 ในต่างประเทศการได้รับ
ใบประกอบวิชาชีพนั้นต้องผ่าน	 LCSW	 หรือ	
license	 of	 clinical	 social	 work	 โดยนัก
สังคมสงเคราะห์วิชาชีพต้องจบปริญญาสังคม	
สงเคราะหศ์าสตร	์ผา่นกระบวนการฝกึงาน	และ	
ทำงานโดยมี	 supervisor	 ดูแลเป็นระยะเวลา	
สองปคีรึง่	นอกจากนีย้งัตอ้งผา่นการสอบขอ้เขยีน	
และการสอบปากเปล่า	 มีสภากรรมการวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ควบคุม	กำกับดูแล	
	 สำหรบัประเทศไทย	 ไดม้กีารกำหนดกรอบ	
คณุสมบตั	ิ ของการไดร้บัใบประกอบวชิาชพีสงัคม	
สงเคราะห	์ไดแ้ก	่1)	จบปรญิญาสงัคมสงเคราะห	์
ศาสตร์ และมีประสบการณ์การทำงานด้าน	
สังคมสงเคราะห์อย่างน้อย 2 ปี 2) ผ่าน	
การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 3)		
ยกระดับนักสังคมสงเคราะห์ทั่วไป ให้ผ่าน	
การรับรองมาตรฐาน	(certify	social	worker)	
จากคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน ในด้าน	
การปฏบิตังิาน	 ดา้นจรรยาบรรณวชิาชพี	 เปน็ตน้	
โดยการรับรองมาตรฐานนั้น	ดำเนินการจากขั้น
ตอนการสอบใบประกอบวิชาชีพ	 ใบประกอบ	
วิชาชีพจะมีอายุ	 5	 ปี	 การพิจารณาต่ออายุใบ
ประกอบวิชาชีพในครั้งต่อไปนั้น จะพิจารณา	
จากผลงาน เพื่อการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ	
อย่างต่อเนื่อง	
	 การเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ	 เป็น	
การจำแนกให้เห็นความชัดเจนทางวิชาชีพว่า	

การทำงานสังคมสงเคราะห์ต้องอาศัยความรู้	
เทคนิค	 ทักษะ	 และความเชี่ยวชาญเฉพาะ	 มี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มิใช่ทำงาน	
เพียงความรู้สึกสงสารหรือเห็นใจเท่านั้น	
ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตเป็น
กุญแจไปสู่ประตูแห่งโอกาส แต่ความสำเร็จ	
ของบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ ขึ้นอยู่กับ การ	
รู้จักตนเอง	การเลือกและรักในสิ่งที่เลือก	จึงจะ
เกิดความสุขในการทำงาน ความอดทนต่อสู้		
กับปัญหาอุปสรรคในการทำงานและการมี
กัลยาณมิตรที่ดี การใส่ใจในรายละเอียดเพื่อ	
เกิดการเรียนรู้ เข้าใจตนเองและสิ่งรอบข้าง			
มองหาและมองเห็น	 ความสุขเล็กๆ	 ใกล้ๆตัว	
เก็บความสุขเล็กๆ เพื่อสร้างศรัทราที่ยิ่งใหญ่	
กว่าเดิม	 การทำงานโดยการเก็บความสุขเล็กๆ	
รอบตวั	มาสรา้งความสำเรจ็เลก็ๆ	(small	win)	
จนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่ งใหญ่ (grate		
victory)	
	 ความโดดเด่นของบัณฑิตคณะสังคม	
สงเคราะห์ศาสตร์นั้น	 คือการเรียนรู้และเข้าใจ
มนุษย์ โดยเริ่มจากการเข้าใจตนเองและการ	
เข้าใจผู้อื่น มีวิธีการใหม่ๆ ในการเข้าใจผู้อื่น		
บัณฑิตคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จะมอง
มนุษย์ต่างจากคณะอื่น	 คือ	 มองเห็นความแตก
ต่างหลากหลายของมนุษย์ ไม่ตัดสินความ	
เป็นมนุษย์ของผู้อื่น เคารพและยอมรับใน	
คุณค่าของมนุษย์	ซึ่งคณะได้เพิ่มพูน	
	 ต้นทุนเหล่านี้ในทุกวิชาที่เปิดการเรียน
การสอน เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความเก่งงาน		
เก่ งคน เก่งสั งคม บนพื้นฐานคุณธรรม		
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อความ	
ภาคภูมิใจของประชาคมสังคมสงเคราะห์สืบไป	
ที่มา : การบรรยายพิเศษของ รศ.อภิญญา		
เวชยชัย นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์	
แห่งประเทศไทย เนื่องในงานปัจฉิมนิเทศ	
นกัศกึษาชัน้ปทีี	่ 4	 คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร	์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23 สิงหาคม		
พ.ศ.2553	
	 เรียบเรียงโดยอาจารย์ปานรัตน์	 นิ่มตลุง	
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา)...	

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ว่าที่สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 



	 พอในเทอม	2/2546	กม็คีวามจำเปน็ตอ้งยา้ยมหาวทิยาลยัฯ 
จาก  อ.เมือง  ออกเดินทางไปประจำหลักแหล่งฐานที่มั่น  ณ		
อ.ห้างฉัตร	 (ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง	 หรือในเวียง	 เพียง	 17	
กิโลเมตรเท่านั้นเอง	 ซึ่งผู้เขียนต้องแวะเวียนขับรถมาแสวงหา	
“แสง	–	ส	ี–	เสยีง”	ในเวยีงอยา่งสมำ่เสมอจนตดิเปน็นสิยั	เพราะ
เปน็คนเดนิสายกลาง	 เนือ่งจากผูเ้ขยีนมบีา้นพกัของมหาวทิยาลยัฯ 
ที่	 อ.ห้างฉัตร	 หากเปรียบ	 “การเดินทาง”	 เป็น	 “การทำหน้าที่
ของคณะฯ	 ในการถ่ายทอดความรู้	 เพื่อผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้
สังคม”	 ของศูนย์ลำปางนั้น	 นับตั้งแต่นักศึกษารหัส	 41	 ซึ่งเป็น
รุ่นแรกและรุ่นเดียวที่ปี  1  มีความจำเป็นจะต้องไปเรียนร่วมกับ	
เพื่อนๆ	 ที่ศูนย์รังสิต	 และพอปี	 2	 3	 4	 ก็กลับมายังภูมิลำเนา	
(จ.ลำปาง)	 กันต่อ	 ซึ่งมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาถึง	 9	 รุ่นแล้ว	
(ซึ่งกระจายกันทำงานตามหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน		
ท้องถิ่น	 และบริษัท	 หรือประกอบอาชีพส่วนตัว	 แต่ผู้เขียนก็เชื่อ
ว่าศิษย์เก่าทุกๆ	 คน	 ต่างมีเลือดกรุ๊ปเดียวกันคือ	 SW)	 อีกทั้งทำ
หน้าที่ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคมาถึง	13	ปี	(จากอดีต	
ถึงปีการศึกษา	 2553	 โดยรับนักศึกษารุ่นละประมาณ	 50	 คน	
ด้วยวิธีการโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบตรงหรือที่ในวงการรู้จักกัน
ว่า	“รับตรง”	จากนักเรียนใน	17	จังหวัดภาคเหนือ	และโครงการ
เรียนดีจากชนบทซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนจากภาคตะวันออกเฉียง
เหนือที่สนใจมาเรียนที่ศูนย์ลำปางด้วย)  ซึ่งเมื่อคณะสังคม		
สงเคราะห์ศาสตร์	ศูนย์ลำปาง	ครบรอบ	10	ปี	 ได้จัดงานทำบุญ
สบืชะตาและจดักจิกรรมงานเลีย้งสงัสรรค	์ “คนืสูเ่หยา้”	 รว่มดว้ย 
ครั้งนี้ผู้เขียนใคร่ขอนำเสนอบทกลอนมาประกอบเพื่อให้เห็นภาพ
บรรยากาศกลิ่นอายของงาน	 (ในความคิดของผู้เขียนคิดว่าน่าจะ
ช่วยสะท้อนแง่มุมในฐานะวิชาชีพ	 1	 ของสังคมไทย	 ที่สามารถ
ช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์วุ่นวาย	
วิกฤตที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ	ได้บ้าง)		 

เรื่องเล่าจากลำปาง.....จากปากคำ	อ.พิมพ์	(ตอน	2)	ต่อ	

	 1	ทศวรรษ		ชาวสังเคราะห์	 ธรรมศาสตร์	
	 ทศวรรษ		มั่นประกาศ	 	 ธำรงหมาย	
	 สังคม		จักทรงธรรม	 	 ไม่เสื่อมคลาย	
	 สงเคราะห์		ชนจนชีพวาย	 ถวายแผ่นดิน	 

แต่งโดย..นายปิยะพงษ์		บุตรติ	

(นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ฯ	ศูนย์ลำปาง	รหัส	46)	

 
	 โดยในปีการศึกษา	2553	(ปี	1	มีจำนวนเพื่อนใหม่	52	คน	
และนับรวมทั้ง	4	ชั้นปีจะมีประมาณ	220	คน)	และน่าดีใจที่ว่าผู้
เขียนมีเพื่อนอาจารย์	 (สาวๆ	 และแถมสวยด้วยอีกต่างหาก)	 ถึง	
3	 คน	 ซึ่งเป็นผลผลิตอันน่าประทับใจ	 เพราะต่างก็เป็นบัณฑิต
ของคณะฯ	 เราเองทั้งจากศูนย์รังสิตและศูนย์ลำปางก็ดี	 อีก	 1	
ความประทับใจที่ผู้เขียนภูมิใจนำเสนอก็คือ	 “กิจกรรม	 Meeting	
20”	 อ่านว่า	 “มีท	 –	 ติ้ง	 –	 ซาว-	 บาด”	 ก็คือเก็บเงินนักศึกษา
คนละ	20.-บาท	 เพื่อนำมาจัดงานเลี้ยงสังสรรค์	กินข้าวกันเล็กๆ	
น้อยๆ	พออิ่มท้องสบายๆ	หลังเลิกเรียน	เพื่อที่ว่ารุ่นพี่	–	รุ่นน้อง	
และแม้กระทั่งครูอาจารย์จะได้รู้จักกันมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็น	
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา	 หรือนักศึกษาด้วยกันเอง	 (ความ
สัมพันธ์ฉันท์เพื่อน	 –	 พี่	 –	 น้อง	 ตามสายรหัสก็ดี	 หรือน้อง
จงัหวดัเดยีวกนักด็ทีัง้นัน้)	ซึง่คณะอืน่ในศนูยล์ำปางไมม่	ีกจิกรรม	
ที่ศูนย์ลำปางของเด็กสังคมสงเคราะห์ฯ  (เพราะไม่ค่อยรู้จัก	
กิจกรรมของเด็กสังคมสงเคราะห์ฯ	 ศูนย์รังสิต	 จึงคุยได้แต่ของ
ศูนย์ลำปางเท่านั้น)	ที่เป็นความภาคภูมิใจก็คือ	กลุ่มกิจกรรมโดม
เคียงแดน	 (จุดเริ่มต้นจากการฝึกภาคปฏิบัติ	 1	 ในองค์กรงาน
กระบวนการยุติธรรม	ร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรใน	จ.ลำปาง)	/	
กลุ่มกิจกรรมสานฝันปันยิ้ม	 (จุดเริ่มต้นจากการไปจัด	 “ค่ายให้
กับเด็กนักเรียนใน	 อ.พร้าว	 จ.เชียงใหม่”)	 /	 กลุ่มกิจกรรมสร้าง
ศิลป์ถิ่นลำปาง	 (จุดเริ่มต้นจากการที่นักศึกษามีพรสวรรค์ในการ

	 หลังจากห่างหายกันไปหลายเดือน	 ทางทีมบรรณาธิการ	 จึงได้รวบรวม	 ข่าว	 ที่ชาวสังคมสงเคราะห์เข้าไป				
มีส่วนร่วม	เริ่มจากข่าวแรกก็วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ที่	24	มิถุนายน	ที่ผ่านมา	คณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันวางพานพุ่ม	ที่ลานปรีดี	พนมยงค์	โดยพร้อมเพียงกัน	
	

ต่อมาก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตของคณะสังคมสงเคราะห์ทุกท่านที่เข้ารับพระราชทาน			
ปริญญาบัตร	เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	ที่ผ่านมา	แม้ฝนฟ้าจะไม่เป็นใจ	แต่บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคนก็ยังคงยิ้มหน้าบาน
กับความสำเร็จที่ได้รับ	
	
และยังคงมีข่าวที่น่ายินดีอย่างต่อเนื่อง	 เมื่ออาจารย์และศิษย์เก่าของเราได้รับการประกาศ
เกียรติคุณเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย	ครบรอบปีที่	56	โดยงานเลี้ยงแสดงความยินดี
จัดขึ้นในวันที่	14	สิงหาคม	ณ.โรงแรมเพนนินซูล่า	ทางทีมบรรณาธิการขอแสดงความยินดี
กับ ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ที่ได้รับโล่เกียรติคุณที่มอบให้กับอดีตผู้บริหาร	

มหาวิทยาลัย	และศิษย์เก่าของคณะสังคมสงเคราะห์อีก	2	ท่าน	คือ	นายศักดินา	ฉัตรกุล	ณ.อยุธยา	ที่ได้รับโล่เกียรติยศ	
ประเภทผู้ทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย	และนางสาวทิพวรรณ	กมลพัฒนานันท์	ข้าราชการดีเด่น	

   
อ่านต่อหน้าถัดไป		>>	

ข่ า ว สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห์ 



 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
เลขที่	2	ถนนพระจันทร์	แขวงพระบรมมหาราชวัง	เขตพระนคร	กทม.10200			
โทรศัพท์	0-2613-2500		โทรสาร	0-222อ4-9417			
e-mail	:	sifmu@hotmail.com	,	nok.tm@hotmail.com	

แสดงฟ้อนรำเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	เช่น	ฟ้อนเล็บ	–	ฟ้อนเทียน	เป็นต้น)	ฯลฯ	
เนื่องจากว่าแกนนำเป็นเด็กสังคมสงเคราะห์ฯ	 จ๊ะ	 ^_^	ณ	 ปัจจุบันนี้ทั้ง	 3	
กลุ่มกิจกรรม	(และที่ยังมิได้เอ่ยนามอีกก็มีอยู่มากโข)	ต่างก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้น
อีกจากนักศึกษาใน	3	คณะ	(วิทยาลัยสหวิทยาการ	/	คณะศิลปกรรมศาสตร์	
สาขาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม	 และคณะนิติศาสตร์)	 ซึ่งจะเห็น
ได้จากกลอนวันแรกพบเพื่อนใหม่และวันปรีดี	 พนมยงค์	 ประจำปี	 พ.ศ.	
๒๕๕๓	 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่	 11	 พฤษภาคม	 2553	 เป็นประจำทุกปี	 (ซึ่ง
สังคมสงเคราะห์ฯ	ไม่เหงาแล้ว	มีเพื่อนใหม่จาก	3	คณะมาให้รู้จักแล้ว)		
 
๗๕ ปี ธรรมนี้   ศรีประกาศ ค้ำชูชาติ ศาสตร์แห่งธรรม นำศึกษา 
๗๕ ปี ความดีคู่ สู่ประชา ๗๕ ปี ศรีสง่า ควรค่าโดม 
โดมไม้แข็ง แกร่งกล้าท่าพระจันทร์ โดมเปลือยขวัญ รับฟ้า สุรีย์โสม 
โดมแก้วแพร้ว งามวิจิตร น้อมประโลม เปรียบดั่งโดม แห่งปัญญา คู่ฟ้าไทย 
ศิลปกรรม นำไทย ให้พริ้งเพริศ รินรสเลิศ  สุนทรี ศรีผ่องใส 
นิติศาสตร์ ขาวสะอาด ในหัวใจ  เสือเหลืองไซร้ ดำรง คงความดี 
สหวิท สถิต พินิจค่า ปราชญ์ปรัชญา ธรรมจักร พิทักษ์ศรี 
สังคม สงเคราะห์ศาสตร์ ชาติทวี อุทิศพลี เพื่อประชา มหาชน 
ไม้ใหญ่ ต้านลมฝน ทนร้อนแล้ง เพราะรากแกร่ง ยืนหยัด ต้านลมฝน 
โดมแก้วส่อง ผ่องประภัส มิอับจน จะเคียงคน คู่ไทย ด้วยใจทะนง 
    (กวีใหม่) 
 
	 สำหรบัการเลา่เรือ่ง	 “เรือ่งเลา่จาก..ลำปาง”	 ในครัง้นี	้ คงจะพอฉายภาพ	
รวมของคณะฯ	 ใหไ้ดรู้จ้กักนัอยา่งครา่วๆ	กอ่น	หากมโีอกาสคงจะไดต้อ้นรบัทกุๆ 
ท่าน	ที่ได้มาเยือนแอ่วหาพวกเรา..ที่ลำปางกันอีกครั้งหนึ่ง	(ยินดีเจ้า..)		
	 ท้ายนี้	 ขอจบด้วยเนื้อเพลงที่	 ผศ.วันชัย	 ธนะวังน้อย	 ได้เขียนให้ศูนย์
ลำปาง	เมื่อไม่นานมานี้	
 
ลำปาง...	
	 ธรรมศาสตร์...ตั้งอยู่	
 ลำปาง...เขลางค์นคร ทั่วไทยรู้ 
 ธรรมศาสตร์ตั้งอยู่..พร้อมเชิดชูธรรมและปัญญา 
 
	 แม่วัง...	
 เรื่อยไหลหลั่ง...มุ่งหน้า 
 โยงใยผู้คนมุ่งหมายผองวิชา 
 คนลำปางสง่า..เหลืองแดงชาวธรรมภาคภูมิใจ 
 
ห้างฉัตร...
 พิพัฒนธรรม...ก้าวไกล 
 แหล่งเรียนสำคัญเคียงเขาท่ามกลางไพร 
 ความรู้ถึงทั่วไทย  เราธรรมศาสตร์ยินดีปรีดิ์เปรม 
 
	 ลำปาง...	
 วิชาธรรม...คมเข้ม 
 วัฒนธรรมถิ่นเหนือยิ่งอิ่มเอม 
 ผู้คนสุขเขษม...ธรรมศาสตร์มั่นรักผองประชา......... 

 
1.	 โครงการการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามประเมินโครงการพัฒนาตำบล	
	 ต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม	ปีงบประมาณ	
	 2533	:	ศึกษาพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินงานศูนย์พัฒนา	สังคม	
	 12	จังหวัด	:	รศ.ดร.เดชา	สังขวรรณ	,	อ.ปรียานุช	โชคธนวณิชย์	
	 ร่วมกับ	ม.หัวเฉียว	
2.	 โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนารูปแบบการพัฒนา	
	 นิสัยผู้กระทำผิด	โดยการถอดบทเรียนจากโครงการกำลังใจใน	
	 พระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ		พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา		
	 ในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน	
	 เรือนจำ	:	รศ.ดร.เดชา	สังขวรรณ	
3.	 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านพลังงานใน	
	 พื้นที่ชุมชนใกล้เคียงโรงไฟฟ้ากระบี่ระยะที่	1	พ.ศ.2553	:		 	 	
	 ผศ.ดร.จิตติ	มงคลชัยอรัญญา	
4.	 โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาล	
	 เมืองรังสิต	:	รศ.ดร.วรวุฒิ	โรมรัตนพันธ์	
5.	 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนามาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	:	
	 	รศ.ดร.วรวุฒิ	โรมรัตนพันธ์	
6.	 โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน	
	 ผู้สูงอายุ	:	ศ.ศศิพัฒน์	ยอดเพชร	
7.	 โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการทดลอง	
	 การจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ	:	ผศ.วรรณลักษณ์		เมียนเกิด	
8.	 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์	:	
	 รศ.ดร.สุรพล	ปธานวนิช	
9.	 โครงการสภาวะปัญหาและความต้องการจำเป็นของนักศึกษา	
	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	:		
	 เปรียบเทียบศูนย์รังสิต..และศูนย์ลำปาง	:	นายสมชาย	ไมตรี	
	 ท่านใดสนใจเนื้อหาใด	โปรดติดต่ออาจารย์ที่รับผิดชอบ	
	 ได้โดยตรง	

โครงการวิจัยที่คณาจารย์ในคณะกำลังดำเนินการ 

•	 30	กันยายน	-	3	ตุลาคม	2553	ฝึกอบรม	“ทักษะการสื่อสารและการเป็นคนกลาง	
	 ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย”	ณ	ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการฯ	หนองจอก	กรุงเทพฯ		
	 สนใจติดต่อ	เสมสิกขาลัย	โทรศัพท์	02-314	7385	ถึง	6	
•	 1	–	3	ตุลาคม	2553	ฝึกอบรม	Life	coaching	อาศรมวงศ์สนิท	รังสิตคลอง	๑๕		
	 นครนายก	ฝ่ายประชาสัมพันธ์		โทรศัพท์	037-332-296	-7	หรือ	037	–	332	–	218		
•	 2	ตุลาคม	2553		เวลา	8.30-17.30	น.	สัมมนา	วิถีแห่งความสุข	ห้องประชุม	
	 จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์	อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
•	 19	–	20	ตุลาคม	2553	ประชุมเชิงปฏิบัติการ	เพื่อพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร	
	 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต	บ้านทะเลสีครีม	ณ	สมุทรสงคราม	(มิควรพลาด!)	
•	 21	ตุลาคม	2553	วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ	
•	 24	ตุลาคม	2553	เริ่มต้นเทศกาลกฐิน	
•	 28	–	30	ตุลาคม	2553	สัมมนาอาจารย์	คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	ที่คำแสด		
	 ริสอร์ท	ณ	กาญจนบุรี	
•	 14	พฤศจิกายน	2553	สอบคัดเลือกตรงระดับปริญญาตรี	คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร	์

กิจกรรมน่าสนใจและติดตาม 

แจ้งเพื่อทราบ 
รายงานผลการประชุม คณะกรรมการโครงการศึกษาระดับปริญญาตรี   
(การประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553) 
•	 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	เปิดรับ	นักศึกษาสอบตรง	ที่	ลำปาง	เพิ่มอีก	50	คน		
•	 เกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาจากคณะอื่น	:	1)	หน่วยกิตที่เทียบโอนรวม	
	 แล้ว	ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของหลักสูตร	และมีค่าระดับไม่ต่ำกว่า	C	หรือ	เทียบเท่า		
	 และ	3)	ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการโครงการศึกษาปริญญาตรี	
•	 ภายใต้เสรีภาพวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ที่คณะใดจะสามารถเปิดสอน	
	 วิชาใดของมหาวิทยาลัยก็ได้นั้น	คณะกรรมการฯ		เคารพต่อเสรีภาพดังกล่าว		แต่	
	 ขอให้	คณาจารย์ในคณะทุกท่าน	เข้มงวดต่อจรรยาบรรณและวิชาชีพของตนเอง	เพื่อ	
	 รักษามาตรฐานทางวิชาการ	มาตรฐานทางวิชาชีพสังคมเคราะห์และการพัฒนาชุมชน		
 
รายงานผลการประชุม คณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษา  
(การประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553) 
•	 ปีนี้	(ตุลาคม	2553	–	กันยายน	2554)	มีงบกิจกรรมนักศึกษาประมาณ	3	แสนบาท		
	 (หากไม่ถูกตัด	ก็มีงบประมาณ	ประมาณนี้)	
•	 ให้คณะกรรมการนักศึกษาในแต่ละชั้นปี	เริ่มกระบวนการพูดคุย	ปรึกษาหารือ		
	 การปรับปรุงพื้นที่ใช้สอย	ชั้น	1	สำหรับนักศึกษา	รวมถึงข้อเสนอในการดูแลและ	
	 จัดการให้	มีการจัดตั้ง	คณะทำงานดำเนินการเรื่องการจัดตั้งห้องสมุด	ของคณะสังคม		
	 สงเคราะห์ศาสตร์	ที่	รังสิต	


