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การใหความชวยเหลือเปนสิทธิของพลเมือง ที่รัฐพึงให ไมใช
สิ่งที่ขอรอรับความปรานีจากใครโดยเฉพาะ นี่เปนพัฒนาการใหมที่
สังคมตองรับรูและเคารพสิทธิของผูดอยโอกาสหรือผูที่มีความเดือดรอน
ซึ่งตองไดรับความชวยเหลือเพื่อความผาสุกของสังคมโดยรวม
การใหความชวยเหลือ
การใหค วามช ว ยเหลื อ เกิด มาพรอ มกั บสั ต ว โ ลก ถื อว า เป น
ธรรมชาติ เปน สัญชาติญาณอยางหนึ่ง แตของมนุษยมีการใหค วาม
ชวยเหลือมากกวาสัตวโลกอื่น และขยายตัวพัฒนาขึ้นโดยลําดับ จากพอ
แม ช ว ยเหลื อ ลู ก ไปสู ญาติ พี่ น อ ง เพื่ อ นบ า น และเพื่ อ นมนุ ษ ย อื่ น ๆ
รวมถึงสัตวโลกทั้งหลาย
การชวยเปนเรื่องของผูให เปนความรัก ความเมตตาปราณี
ความใจดีของผูให จะชวยอยางไร เทาไร หรือเลิกชวย ก็เปนเรื่องของ
ผูใหโดยสิ้นเชิง ผูใหถือวาเปนใหญ มีศักดิ์ศรี บารมี มีบุญคุณ สวนผูรับ
ก็ตรงกันขาม ตองออนนอม ถอมตน และตระหนักในบุญคุณของผูให
เรื่องความอดสู หรือศักดิ์ศรีของผูรับ ไมตองพูดถึง เพราะเปนที่ยอมรับ
กันทั่วไป
ตอมาเมื่อมีศาสนาเขามาเกี่ยวของ การใหความชวยเหลือก็
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณ เพราะมีปจจัยเพิ่มในเรื่อง
ชวยแลวไดบุญทั้งในชาตินี้และชาติหนา ทําใหมีผูใหความชวยเหลือเพิ่ม
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มากขึ้น ทั้งมีความประณีต นุมนวลมากขึ้น มีการวางระบบ และจัดตั้ง
องคกรขึ้นทําหนาที่ใหความชวยเหลือ แตอยางไรก็ดี ความรูสึกเกี่ยวกับ
การให ค วามช ว ยเหลื อ ก็ ยั ง เหมื อ นเดิ ม คื อ เป น เรื่ อ งของผู ใ ห จะ
ชวยเหลือหรือไม จะชวยอยางไรยังเปนเรื่องของผูใหโดยสิ้นเชิง สําหรับ
ผูทุกขยากเดือดรอนนั้น แมจะทุกขยากเดือดรอน เพียงไร ยังถือวาเปน
กรรมที่ตนไดทําไว
สังคมสงเคราะห
เมื่อสังคมมีความเจริญขึ้น มนุษยเจริญมากขึ้น การใหความ
ชวยเหลือ หรือการสงเคราะหผูเดือดรอน ก็พัฒนามากขึ้นทั้งคุณภาพ
และปริมาณ ทางฝายราชการก็มีการจัดตั้งองคกรขึ้นมามากมายเพื่อ
ชวยเหลือผูทุกขยากเดือดรอน เชนเดียวกับทางฝายเอกชนก็มีการจัดตั้ง
องค ก รและบริ ก ารสงเคราะห ขึ้ น มากมายเช น กั น เพื่ อ ช ว ยเหลื อ ผู
เดือดรอน ในดานวิชาการก็เห็นวาไดพัฒนาไปมาก ในเรื่องวิชาสังคม
สงเคราะห มีนักวิชาการ มีการจัดการศึกษาดานสังคมสงเคราะห
ดูเชนนี้ นาจะมีแนวโนมที่ดี แตผูที่ทุกขยากเดือดรอนมีอยูเปน
จํานวนมาก การใหความชวยเหลือยังไมครอบคลุม และยังเขาไมถึงผูที่
ทุกขยากเดือดรอนจํานวนมาก ปญหาความทุกขยากเดือดรอน ความ
ยากจนของประชาชน จึงยังเปนปญหาใหญ และเปนปญหาประจําชาติ
อยูตอไป
ในเรื่องของความรูสึกในการใหความชวยเหลือ นับวา ดีขึ้น
มาก แตในสาระสําคัญยังเห็นวามีรูปการเหมือน เดิม คือการชวยเหลือ
เปนเรื่องของผูให จะทําไดมากนอยเพียงใด อยางไร ก็เปนเรื่องเทาที่
พอจะทําได บางทีผูปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหซึ่งมีสถานะเปนลูกจาง
ในหนวยงาน ทํางานใหความชวยเหลือจนลืมตัวไปก็มี โดยถือวาการ
ชวยเหลือนั้นเปนของตน ทําตัวยิ่งใหญ ทําตัวเปนผูมีบุญคุณลนเหลือไป
ก็มี
รัฐสวัสดิการ
รัฐสวัสดิการ นับวามีแนวคิดหรือปรัชญา แตกตางจาก 2 ขอ
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แรกอยางเดนชัด กลาวคือ ผูใหถือวาเปน ผูมีหนา ที่ ตองทํางานตาม
หน า ที่ ไม มีบ ารมี หรื อ บุญ คุณ เหนื อผู รั บ แตอ ย างใด ตรงกั น ข า มถ า
ชวยเหลือผูเดือดรอนไมได ยังมีผูเดือดรอนอยูกลาดเกลื่อน ก็ถือวาผูให
ไมมีความสามารถ มีความบกพรอง
ในดานผูรับความชวยเหลือ หรือเดือดรอน ถือวาเปนสิทธิที่จะ
ไดรับความชวยเหลือ เหมือนกับมีสิทธิที่จะไดรับบริการหรือประโยชน
ตางๆ จากรัฐ ไมตองมีในเรื่องหนี้บุญคุณ ไมตองออนนอมถอมตน หรือ
ความรูสึกวาเสื่อมเสียศักดิ์ศรีในการรับบริการความชวยเหลือแตอยาง
ใด
ในเรื่ อ งนี้ สัง คมมี แนวคิ ดที่ จ ะให ทุ ก คนในสั งคมมี ค วามสุ ข
หรืออยางนอยก็ไมใหใครมีความทุกขยากเดือดรอน กลาวคือทุกคนใน
สัง คม จะตอ งสามารถดํา รงชี วิต อยูไ ดต ามปกติ อย า งนอ ยในเกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ําที่มนุษยจะพึงดํารงชีพอยูได รัฐจะตองรับประกันใน
เรื่องนี้ โดยกําหนดเปนมาตรการทางสังคมที่ชัดเจนขึ้นไว ประชาชนคน
ใดถาประสบความเดือดรอนหรือเขาขายมาตรการที่กําหนดไว ก็มีสิทธิไป
รับบริการความชวยเหลือไดทันที และเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองจัดให
แนวคิดของรัฐ สวัส ดิการยังเปน การเฉลี่ยความสุข จากผูที่มี
มากไปยังผูที่มีนอย ในรูปภาษีและอื่นๆ แมผูที่มีมากตองเสียสละซึ่งดู
เหมื อนจะไม เ ป น ธรรม แตใ นท า ยที่สุ ดเมื่อ ทุก คนมี ค วามสุข ก็ไ มมี ผู
เดือดรอนที่จะไปเบียดเบียนสังคม หรือเบียดเบียนคนที่มีมากกวา ทํา
ใหคนที่มีฐานะดีกวาก็มีความสุขเชนกัน โดยที่รัฐสวัสดิการมุงสราง
ความสุขที่มั่นคงแกสังคม รัฐสวัสดิการจึงนาจะเปนคําตอบสุดทาย ใน
ความพยายามที่จะแสวงหาความสุขของมนุษย
มาตรการของรัฐสวัสดิการ
มาตรการที่สําคัญของรัฐสวัสดิการ เทาที่พอประมวลไดโดย
สรุปก็คือ ระบบความมั่นคงทางสังคม ซึ่งประกอบดวย การใหความ
ชวยเหลือทั่วไป โดยคนเดือดรอนทุกประเภทจะไดรับความชวยเหลือ
ตามความจํ าเปน ตามความเดือดรอน เปนการใหเปลา รวมถึงการ
ชวยเหลือรับประกันความจําเปนขั้นต่ํา ในการดํารงชีวิตของประชาชน
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ซึ่งถือเปนสิทธิของประชาชน และเปนหนาที่ของรัฐ
การประกันสังคมเปนอีกมาตรการหนึ่ง โดยมีกฎหมายบังคับ
ใหทุกคนทําประกันตนเพื่อคุมครองในกรณีตางๆ เชน เจ็บปวย วางงาน
ประสบอุ บั ติ เ หตุ ชราภาพ ฯลฯ เป น ต น โดยผู เ อาประกั น ออกเบี้ ย
ประกัน 1 สวน นายจางและหรือรัฐบาลออกอีกคนละ 1 สวน ซึ่งเมื่อ
ประสบเหตุภัยก็จะไดรับเงินไปใชจาย ระบบนี้มีพลังมหาศาลสามารถ
ชวยคนเดือดรอนไดมาก และเปนการแบงเบาภาระรัฐบาล
งานสังคมสงเคราะหในยุคใหมของรัฐสวัสดิการที่บริการ
ทางสังคมเปนสิทธิที่พึงไดรับของพลเมืองนั้น จะตองใหบริการทาง
วิชาชีพที่มีประสิทธิภาพโดยถือผูปวยหรือผูรับบริการเปนศูนยกลาง
นักสังคมสงเคราะหวิชาชีพจึงตองเพิ่มพูนความรูและทักษะในการ
ทํางานเพื่อการบริการที่ดียิ่งขึ้นตอไป

สมปอง เปยมศิลป
บัณฑิตสังคมสงเคราะห มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รุนที่ 1 (เขาเรียน พ.ศ.2498)
อดีตเลขาธิการสมาคมนักสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย
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