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Remarks จาก
ศาสตราจารย์ยุพา วงศ์ไชย
อุปนายกคนที่ 1 สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
23 ตุลาคม 2014
ท่านประธาน..........,
ท่าน...,,,,,
ท่านนักการศึกษาสังคมสงเคราะห์และนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ ร่วมวิชาชีพที่รักทุกท่าน
ดิฉัน รู้ สึ กเป็ น เกีย รติอย่ างยิ่ งที่ได้มาแสดงความเห็ น ในฐานะผู้ แทนของสภาวิช าชีพสั งคมสงเคราะห์ ท่า น
ประธานสภาวิชาชีพ อภิญญา เวชยชัย ฝากความระลึกถึงมายังทุกท่านในวันนี้ด้วย หวังว่าทุกท่านจะได้รับ
ความสะดวกสบายในการเข้าประชุม และอบอุ่นในบรรยากาศความเป็นมิตรจากการต้ อนรับที่จริงใจจากเพื่อน
พ้องน้องพี่สังคมสงเคราะห์ของไทยตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทย
ดิฉันดีใจที่หัวข้อการประชุมไม่ว่าจะเป็น เรื่องหัวข้อหลัก เรื่อง Asian-Pacific Growth and Crisis : Social
Work and Policy Discourses และหัวข้อประชุมย่อยที่สอดคล้องกัน เป็นเรื่ องที่น่าสนใจ และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ของโลกและภาคพื้นมากทีเดียว
ผลของการประชุมร่วมกันครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์มหาศาลต่อการทางานกับกลุ่มเป้าหมายและสังคมของพวก
เราด้วย

ท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่รัก
สถานการณ์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่เกิดขึ้นในโลกและภาคพื้นมีผลต่อกลุ่มเป้าหมายทั้งใน
ระดับมหภาค ระดับบริหาร และระดับการให้บริการ เพราะความไม่สมดุลของการพัฒนาทั้งสามด้านทาให้เกิด
วิกฤติมากมาย นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพทุกกลุ่มความคิด ทุกกลุ่มวัย จะต้องปรับแนวคิด กลยุทธ ในการ
ทางานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนทาให้สังคมเข้าขั้นวิกฤติและน่ากังวลยิ่งนัก
สถานการณ์ของโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งของกลุ่มต่างๆในประเทศ กลุ่มต่างๆระหว่างประเทศทั้งที่มาจาก
ความแตกต่างทางความคิดความเชื่อ การเมือง ศาสนา ชาติพันธุ์ และจากความไม่ลงตัวของผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และอานาจที่ทาลายล้างสันติภาพของภาคพื้นและของโลก
ความแตกต่างในความเชื่อทางสังคม เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล ซ้าเติม ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้ง
ในด้านปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความไร้ระเบียบและความซับซ้อนของปัญหาของบุคคล กลุ่มและชุมชน
เป้าหมายทางสังคมสงเคราะห์และประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม
นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ จะต้องทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจ ต่อการแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากและซับซ้อน ทั้งการ
ให้ บ ริ ก ารเฉพาะหน้ า ที่ เ รี ย กว่ า crisis intervention ทั้ ง การเสริ ม พลั ง (empower) และพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ
(advocate)กลุม่ เป้าหมายของเราในสถานการณ์ crisis นี้ อันเป็นเรื่องท้าทายความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ
ที่ต้องพัฒนาความรู้ ทักษะและทัศนคติ ของตนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอย่างโหดร้าย
อย่างที่เราเห็นกันอยู่
ภาระความผูกพันระดับวิชาชีพเป็นสิ่งที่บังคับให้เราต้ องเพิ่มศักยภาพในการทางานที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัว
ของเราเอง ที่จะต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ด้วยความมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้น ต้องมีวุฒิภาวะทางวิชาชีพ
เพิ่มขึ้น เป็นการยกระดับสถานะทางวิชาชีพให้สูงและเป็นที่ยอมรับของวิชาชีพอื่น แม้ว่าจะทาให้เราเหนื่อย
หน่าย ทดท้อบ้า ง กับ ภาระที่หนั กอึ้งที่มิได้คาดหมาย แต่หวังว่าความต้องการ การเรียกร้อง โหยหา จาก
กลุ่มเป้าหมายจะเป็นแรงบันดาลใจที่สาคัญกระตุ้นเตือนให้เราต้องเข้มแข็งผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ให้ได้ ดังนั้น
การพบกันในการประชุมวันนี้จึงเหมาะสมและมีความจาเป็นมากทีเดียว
สาหรับสถานภาพวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาก สังคมไทยเข้าใจและ
ยอมรับวิชาชีพมากขึ้น คนรุ่นใหม่สนใจ ก้าวเข้าสู่วิชาชีพมากขึ้นกว่าแต่ก่อน เรามีพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ ที่ประกาศใช้เมื่อปี 2013 นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพไทยต้องมี license จึงจะสามารถปฏิบัติงาน
วิชาชีพนี้ได้ มีกลไกการควบคุมมาตรฐาน ส่งเสริมศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ที่จะปฏิบัติงานด้วยหลักการ
กฎระเบียบ ต้องขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ต้องมีจริยธรรมทางวิชาชีพที่มุ่งคุ้มครองทั้งผู้
ให้บริการและกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน
นอกจากนั้น เรายังมีกฎหมายเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ กล่าวได้ว่าเรามี
กฎหมาย นโยบายที่ทันสมัย เป็นเครื่องมือในการทางานวิชาชีพกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
การจั ด การเรี ย นการสอนสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ ไ ด้ เ พิ่ ม ขึ้ น ในหลายสถาบั น มิ ไ ด้ ผู ก ขาดโดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ และมหาวิทยาลัยเกริก อีกต่อไป นักสังคมสงเคราะห์ใน

ประเทศไทย ไม่มีข้อแก้ตัวอีกแล้วว่า เขามีเพียง self เป็นเครื่องมือในการทางาน หากมีนโยบายเป็นเครื่องมือ
สาคัญอันหนึ่ง เช่นเดียวกับการปฏิบัติงานในประเทศอื่นที่วิชาชีพสังคมสงเคราะห์เป็นที่ยอมรับ
อย่างไรก็ตาม เรายังมีข้อจากัดอยู่ที่ยังทางานให้ดีที่สุดไม่ได้ดังที่ต้องการ ด้วยกลไกของการทางานตามนโยบาย
ที่ยังไม่พอเพียงและเข้มแข็งพอ ท่านทั้งหลายคงจะทราบมาแล้วว่า เรายังมีจานวนของแม่วัยใสสูงอยู่มาก เรามี
การฆ่าตัวตายมากกว่าเดิม มีปัญหาอาชญากรรมรูปแบบแปลกๆ อย่างที่ไม่มีมาก่อน แสดงถึงวิกฤตของสังคม
ข่าวคราวที่สะท้อนการให้บริการที่ไม่ทั่วถึงปรากฏอยู่ในสื่อมวลชน ทั้งทีวี หนังสือพิมพ์ และ social media
ต่างประเทศวิจารณ์การทางานในปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย มีการจัดอันดับความไม่โปร่งใสในระบบ
ราชการอยูในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ เช่นเดียวกับการไม่ยอมรับรูปแบบการปกครองประเทศที่เป็นอยู่ควบคู่กับการ
วิจารณ์ประเด็นทางสิทธิมนุษยชน
เพื่อนร่วมวิชาชีพทุกท่านทั้งที่อยู่ในที่นี้ และที่มิได้มีโอกาสมาอยู่ในที่นี้
สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดมิได้ทาให้เราท้อถอย ท้อแท้ เราจะพยายามสุดความสามารถ และยินดีที่จะร่วมมือ ร่วมใจ
กับ APASWE ในการร่วมมือยกระดับคุณภาพการทางานไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันสร้าง local และ regional
theory ใหม่ๆ ผ่านการทางาน action research ร่วมกัน การสร้าง network เพื่อการทางานร่วมกัน การ
สร้างกลยุทธใหม่ๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ในรูปแบบของความ พยายามที่จะร่วมกัน
สร้างกระบวนการทางนโยบาย ทางการบริห าร และบริการที่เป็น scientific process ที่มีรูปธรรม พิสูจน์
ความถูกต้องได้ เช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นที่ได้รับ recognition สูง
หวังว่าสิ่งที่กล่าวมานี้แม้จะเรียกกันว่าเป็นวิกฤตของสังคม เป็น demand ที่ไม่พึงประสงค์ แต่จะเป็นสิ่งที่เรา
สามารถจะน ามาใช้ ส ร้ า งวิ สั ย ทัศ น์ อุ ด มการณ์ที่ ชั ด เจนส าหรั บเพื่ อนร่ ว มวิ ช าชี พ ที่จ ะนาไปพิจ ารณาหา
intervention และทางเลือกใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
หวังอย่างยิ่งว่าผลของการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน และสังคมใน region นี้ และในที่สุดเป็น
ประโยชน์ต่อการcope up กับวิกฤตในโลกใบนี้
ท้ายที่สุด ขอให้ทุกท่านสนุกและมีความสุขกับการอยู่ในประเทศไทยตลอดช่วงการประชุม
ขอบคุณ

Remarks from Professor Yupa Wongchai, First Vice President of Social Work Professions Council
23 October 2015,
Dear President,
Dear…..,
Dear fellow social work educators and professional social workers,
I am extremely honored that I have an opportunity to express opinions on behalf of Social
Work Professions Council of Thailand. Our President, Associate Professor Apinya Vejayachai,
sends her regards. She hopes everyone is adequately served at this meeting and feels warmth
for sincere welcome from fellow Thai social workers while staying in Thailand. Also, I am glad
that the conference theme, Asian-Pacific Growth and Crisis: Social Work and Policy Discourses,
and the corresponding topics are highly interesting and appropriate with the region’s and
world’s situations. Contributions at this conference would be tremendously beneficial for
working with our targeted groups and our work circles.
Fellow attendees,
Our world is filled with conflicts between various domestic and international groups caused
by different political, religious, and ethnic ideologies; political and economic imbalances; and
forces that destroy peace of the region and the world. Differences in social beliefs are
irrefutably factors affecting the targeted groups by adding their numbers and complicating
their problems. Since the economic, social, and political situations happening in the world
and in this region affected our targeted groups in macro level, management level, and service
level; social workers from all schools of thoughts and all age groups must adapt working ideas
and strategies in order to respond to rapid changes that caused crises and concerns in our
societies. Professional social workers must devote both physical and moral supports to solving
complicated problems through crisis interventions, using both empowering and advocating
methods. That is a daunting task that forces us to continually develop our knowledge, skills,
and attitudes in order to cope with brutal changes. Our professional obligations force us to
heighten our performance, to have more moral courage and dedication, and to have more
professional maturity in order to raise professional standards and to be accepted by other
professions. Those obligations may frustrate us with unexpected burdens. But hopefully, the
needs, requests, and desires of our targeted groups would be our inspirations that make us
stronger and successfully overcome crises together. Thus, our conference is both highly
appropriate and necessary.

The current status of social work professions in Thailand has many positive changes. Thai
society has accepted our profession more. New generations are interested in this career more.
Social work education has been taught in many academic institutions, not only limited to
Thammasat University, Huachiew Chalermprakiat University, and Krirk University anymore. The
Social Work Profession Act was enacted in 2 0 1 3 . The act requires that professional social
workers must be licensed and registered with Social Work Professions Council, installs
mechanisms for setting standards and improving social workers’ potentials, and sets out
professional ethics that protect both service providers and targeted groups in all areas. In
addition, Thai government has enacted specialized laws for specific groups such as children,
youth, the elderly, and the disabled. In other words, Thailand has modern laws and policies
that provide professional tools to serve various targeted groups. Thai social workers have no
excuses that they do not have necessary tools to work.
However, Thai social workers are still facing with challenges that prevent us from doing our
best works, due to insufficient and weak operating mechanisms to implement such policies.
As you may know, Thailand is dealing with a large population of teen mothers, an increasing
rate of suicide, new types of crimes, negative news in the media regarding inadequate services,
international criticisms regarding human trafficking, unimproved corruption perceptions
ranking, and protests against military regime along with human rights issues. Despite those
challenges we faced, we however would not give up. We would try our best and be willing to
cooperate with APASWE in improving working standards; whether through building new local
and regional theories through action research; network building; creating new strategies that
optimize benefits for all targeted groups; building policy, administration, and service processes
through tangible and verifiable scientific processes. Although those challenges are considered
crises, we would utilize those to create our visions and ideologies for our fellow professionals
in order to find effective and proper interventions.
I hope that insights from this conference would benefit all of you and our region, and thus
benefit handling crises in our world. Lastly, I wish you have fun and enjoy your stay in Thailand
throughout this conference. Thank you.

