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บทคัดย่อ
ทฤษฎีีรััฐสวััสดิิการของ พอล สปิิคเกอร์์ (Paul Spicker) อธิิบายกำำ�เนิิดและ
ความเป็็นรััฐสวััสดิิการจากมุุมมองความเหมืือนกัันของปััจจััยที่่�เป็็นเกณฑ์์ ทำำ�ให้้
สามารถใช้้ทฤษฎีีนี้อ้� ธิิบายรััฐสวััสดิิการได้้โดยทั่่�วไป ปััจจััยที่่�นำำ�มาเป็็นพื้้น� ฐานการ
สร้้างทฤษฎีีทั่่�วไปของ พอล สปิิคเกอร์์ ประกอบด้้วย ความสััมพัันธ์์ทางสัังคม การ
พึ่่�งพาอาศััยกััน  กลุ่่�มสัังคม  ความเอื้้�ออาทร การช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน  และ
บรรทััดฐานทางศีีลธรรม สวััสดิิการสัังคมเป็็นการกระทำำ�ร่่วมของคนในสัังคมและ
เป็็นหน้า้ ที่่�ทางสัังคมของสมาชิิกที่่�ต้อ้ งจััดหาสวััสดิิการตามบทบาทและสถานะทาง
สัังคมที่่�แตกต่่างกััน โดยรััฐจะทำำ�หน้า้ ที่่�เป็็นด่า่ นสุุดท้้ายที่่�รองรัับหน้้าที่่�ดังั กล่่าว เมื่่อ�
ผู้้�มีีหน้้าที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ หรืือหน้้าที่่�นั้้�นมีีลัักษณะทั่่�วไปที่่�ไม่่มีีผู้้�หนึ่่�ง
ผู้้�ใดรัับผิิดชอบ
คำำ�สำำ�คัญ
ั : พอล สปิิคเกอร์์; ทฤษฎีีรััฐสวััสดิิการ; สวััสดิิการสัังคม; หน้้าที่่�ทางสัังคม;
บรรทััดฐานทางศีีลธรรม
Abstract
Paul Picker’s The Welfare State Theory clarify the origin and
existence of the Welfare State from the perspective of homogenization
of criteria. This makes it possible to use this theory to explain the
welfare state in general. The factors which are the basis of Paul
Spicker’s general theory include social relations, interdependence,
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social group, altruism, mutual assistance, and moral norms. Social
welfare is a collective action and it is the social obligation of members
to provide welfare according to different roles and social statuses.
The State will act as the last render resource to provide social welfare
when somebody cannot perform their obligations, or it is a general
obligation that no one is responsible.
Keywords : Paul Spicker; Welfare State Theory; Social Welfare; Social
Obligation; Moral Norms
บทนำ�
ทฤษฎีีทางสัังคมศาสตร์์เริ่่มต้
� นจ
้ ากการอธิิบายแหล่่งที่่�มาของข้้อมููล การถอด
ความจริิงจากข้้อมููล และการกำำ�หนดกรอบแนวทางการศึึกษาและการอธิิบายสิ่่�ง
ที่่�ต้้องการศึึกษา ซึ่่�งเป็็นไปได้้ทั้้�งการอธิิบายสนัับสนุุนหรืือขััดแย้้งกัับความเชื่่�อใด
ความเชื่่�อหนึ่่�งซึ่่�งมีีมาก่่อนหน้้านี้้� แม้้ว่่าการสร้้างทฤษฎีีทางสัังคมศาสตร์์จะมีี
กระบวนการที่่�มากกว่่าการอธิิบาย แต่่การอธิิบายถืือเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญเป็็นอัันดัับแรก
ในการสร้้างทฤษฎีี (Spicker, 2000 : 7)
บทความนี้้�จััดทำำ�เพื่่�อนำำ�เสนอความคิิดเชิิงทฤษฎีีของ Paul Spicker โดย
อาศััยข้้อมููลหลัักจากหนัังสืือ “รััฐสวััสดิิการ : ทฤษฎีีทั่่�วไป” (The Welfare State
:  A General Theory) ตีีพิิมพ์์ครั้้�งแรกในปีี 2000 ซึ่่�งผู้้�เขีียนเห็็นว่่าเป็็นผลงาน
สำำ�คััญที่่�นำำ�เสนอแนวคิิดพื้้�นฐานของรััฐสวััสดิิการในทััศนะของ Paul Spicker ซึ่่�ง
แตกต่่างจากทฤษฎีีรััฐสวััสดิิการของนัักวิิชาท่่านอื่่น� ๆ และจะทำำ�ให้้เกิิดความเข้้าใจ
มากขึ้้�นเมื่่�ออ่่านผลงานอื่่�น ๆ ของนัักเขีียนท่่านนี้้�
Paul Spicker  เขีียนหนัังสืือ “รััฐสวััสดิิการ : ทฤษฎีีทั่่�วไป” (The Welfare
State : A General Theory) โดยได้้แรงบัันดาลใจจากหนัังสืือของ จอห์์น เมนาร์์ด
เคนส์์ (John Maynard Keynes) ชื่่�อ “ทฤษฎีีทั่่�วไปว่่าด้้วยการจ้้างงาน ดอกเบี้้�ย
และเงิิน” (General Theory of Employment, Interest and Money) และ
หนัังสืือของ ฮานส์์ เคลเซน  (Hans Kelsen) ชื่่�อ “ทฤษฎีีกฎหมายและรััฐ”
(Theory of Law and State) ทฤษฎีีที่่� สปิิคเกอร์์ (Spicker) นำำ�มาใช้้สำำ�หรัับการ
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เขีียนหนัังสืือนี้้� ประกอบด้้วย ทฤษฎีีนโยบายสัังคม (Social Policy) และทฤษฎีี
เครืือข่่ายทางสัังคม (Social Network) เป็็นหลััก
รััฐสวััสดิิการในทััศนะของ พอล สปิิคเกอร์์ (Paul Spicker) เริ่่มต้
� นจ
้ ากระดัับ
บุุคคลซึ่่�งแตกต่่างจากนัักวิิชาการหลาย ๆ ท่่านที่่�เสนอมุุมมองทางทฤษฎีีว่่ารััฐ
สวััสดิิการเกิิดจากรััฐ หรืือมีีที่่�มาจากการปฏิิวััติิอุุตสาหกรรม
นัักวิิชาการหลายท่่านพััฒนาทฤษฎีีอธิิบายรััฐสวััสดิิการ โดยใช้้ความแตกต่่าง
ของสวััสดิิการสัังคมในด้้านต่่าง ๆ เป็็นเกณฑ์์จำำ�แนกประเภทของรััฐสวััสดิิการ เช่่น 
กอสต้้า เอสปิิง แอนเดอร์์เสน (Gosta Esping-Andersen) จำำ�แนกประเภทของ
รััฐสวััสดิิการโดยอาศััยความแตกต่่างของวิิธีีปฏิิบััติิเป็็นเกณฑ์์ Baldwin (1990)
เป็็นนัักวิิชาการอีีกคนหนึ่่�งที่่�มีีความเห็็นว่่าสวััสดิิการสัังคมในแต่่ละแห่่งล้้วนแตก
ต่่างกััน  แต่่ในหนัังสืือ “รััฐสวััสดิิการ : ทฤษฎีีทั่่�วไป” (The Welfare State : A
General Theory) สปิิคเกอร์์ พัฒ
ั นาทฤษฎีีมาจากความเหมืือนกัันของรััฐสวััสดิิการ
และจากการให้้ ความสำำ�คััญกัั บความเหมืือนกัั น เขาจึึ งเรีียกทฤษฎีี ข องเขาว่่ า
“ทฤษฎีีทั่่�วไปของรััฐสวััสดิิการ” (General Theory of Welfare State)

9

ปัจจัยพื้นฐานของรัฐสวัสดิการ
มีีผู้้�ให้้คำำ�อธิิบาย “รััฐสวััสดิิการ” (Welfare State) ไว้้อย่่างหลากหลายแตก
ต่่างกัันออกไปตามความเชื่่�อและวิิธีีการศึึกษา เช่่น  แอนเดอร์์เสน  (EspingAndersen) (cited in Spicker, 2000 : 8) จััดระบบสวััสดิิการโดยใช้้ความแตก
ต่่างของตััวระบบเป็็นเกณฑ์์ในการแบ่่ง แต่่ก็มี็ ีนัักวิิชาการหลาย ๆ คนให้้ความเห็็น
ต่่อการแบ่่งแบบนี้้�ว่่าเป็็นการแบ่่งที่่�หยาบเกิินไปเนื่่�องจากความแตกต่่างของ
สวััสดิิการสัังคมนั้้�นมีีมากจนเกณฑ์์ที่่�นำำ�มาใช้้ไม่่สามารถครอบคลุุมได้้ทั้้�งหมด
ในหนัังสืือ “ทฤษฎีีความยุุติิธรรม” (The Theory of Justice) จอห์์น รอลส์์
(Rawls) (อ้้างถึึงใน พงษ์์เทพ สัันติิกุุล, 2564 : 25) ยกให้้รััฐสวััสดิิการเป็็นพื้้�นฐาน
สำำ�คััญที่่�จะสร้้างความยุุติิธรรมทางสัังคมให้้เกิิดขึ้้�น
ในขณะที่่� บอลด์์วิิน  (Baldwin) (cited in Spicker, 2000 : 10) ใช้้ความ
เหมืือนกัันของสวััสดิิการสัังคมเป็็นเกณฑ์์ในการจััดประเภทของสวััสดิิการสัังคมแต่่
ก็็ยังั ถููกวิิจารณ์์ว่า่ สวััสดิิการสัังคมไม่่มีคี วามเหมืือนร่่วมกันั อยู่่� เช่่น สวััสดิิการสำำ�หรับั
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ครอบครััวใน 2 ประเทศ แม้้จะเป็็นสวััสดิิการที่่�ครอบครััวเป็็นผู้้�รัับประโยชน์์แต่่ใน
ความเป็็นจริงิ แล้้วครอบครััวก็มี็ ีลัักษณะมีีปััญหา และมีคี วามต้้องการที่่�แตกต่่างกััน
ขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััยแวดล้้อมทางสัังคมและปััจจััยภายในครอบครััวที่่�หลากหลายจน
ยากที่่�จะสรุุปดัังกล่่าวได้้
สปิิคเกอร์์ (Spicker) อธิิบายเรื่่อ� งนี้้จ� ากพื้้�นฐานความเชื่่อ� เรื่่อ� งมนุุษย์์เป็็นสัตั ว์์
สัังคมที่่�ไม่่สามารถอยู่่�เพีียงลำำ�พัังได้้แม้้จะมีีวลีีที่่�กล่่าวว่่า “อยู่่�เพีียงลำำ�พััง” แต่่การ
อยู่่�ลำำ�พัังนั้้�นเป็็นสถานการณ์์เพีียงชั่่�วคราว  เป็็นสถานการณ์์ที่่�มนุุษย์์ปลีีกตััวออก
จากสัังคมหรืือคนอื่่น� เพีียงชั่่ว� ขณะใดขณะหนึ่่�งเท่่านั้้�น ในความเป็็นจริงิ แล้้วมนุษุ ย์์
ไม่่สามารถอยู่่�ตามลำำ�พัังตลอดไปได้้
การอยู่่�รวมกัันเป็็นสัังคมส่่งผลให้้มนุุษย์์กลายเป็็นสมาชิิกของสัังคมที่่�ต้้อง
มีีหน้้าที่่�พึงึ ปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�อื่น่� และต่่อสัังคม หน้้าที่่�นั้้นหม
� ายรวมถึึง สิ่่�งที่่�ต้อ้ งปฏิิบัติั ิ เช่่น 
พ่่อแม่่มีีหน้้าที่่�เลี้้ย� งดููบุตุ ร บุุตรมีีหน้้าที่่�เลี้้ย� งดููพ่อ่ แม่่ สมาชิิกของสัังคมควรให้้ความ
เคารพสมาชิิกคนอื่่�น  ฯลฯ และสิ่่�งที่่�ต้้องละเว้้น  เช่่น  ไม่่กระทำำ�ผิิดกฎหมาย การ
ปฏิิบััติิตนตามแบบแผนของสัังคม ฯลฯ
ปััจจััยที่่� สปิิคเกอร์์ (Spicker) นำำ�เสนอเพื่่�อเป็็นพื้้�นฐานของการกำำ�เนิิดและ
ความเป็็นรััฐสวััสดิิการประกอบด้้วย ความสััมพัันธ์์ทางสัังคม การพึ่่�งพาอาศััยกััน 
กลุ่่�มสัังคม  ความเอื้้�ออาทร การช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน  และบรรทััดฐานทาง
ศีีลธรรม ดัังรายละเอีียด ต่่อไปนี้้�
1)	บุุคคลและความสััมพัันธ์์ทางสัังคม
พอล สปิิคเกอร์์ (Paul Spicker) เริ่่�มต้น้ อธิิบายที่่�มาของสวััสดิิการสัังคมจาก
ระดัับบุุคคล โดยชี้้�ให้้เห็็นว่่า บุุคคลกำำ�เนิิดมาพร้้อมกัับความสััมพัันธ์์ทางสัังคม 
(Social Relation) ในสัังคมใดสัังคมหนึ่่�งความสััมพัันธ์์ทางสัังคมเกิิดขึ้้�นอย่่างมีี
แบบแผนเสมอ กระบวนการของการติิดต่่อกัันระหว่่างสมาชิิกของสัังคมนอกจาก
จะมีีแบบแผนแล้้วยัังมีีความซัับซ้้อนประกอบอยู่่�ด้้วย (Spicker, 2000 : 16) แม้้
ในเรื่่�องที่่�คิิดว่่าง่่ายและไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับแบบแผนทางสัังคม  เช่่น  การเลืือกเสื้้�อผ้้า
สำำ�หรัับสวมใส่่ออกนอกบ้้าน  เรายัังต้้องคิิดถึึงสถานที่่�และภารกิิจที่่�ต้้องไปทำำ�ใน
วัันนั้้น ถ้
� า้ ไปทำำ�กิจธุ
ิ รุ ะในสถานที่่�ราชการเราต้้องเลืือกเสื้้อ� ผ้้าที่่�เรีียบร้้อย ถ้้าไปร่่วม
งานมงคลสมรสเราไม่่ควรแต่่งกายด้้วยเสื้้�อผ้้าสีีดำำ�ซึ่่�งเป็็นเครื่่�องแต่่งกายสำำ�หรัับ
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งานศพ รููปแบบการแต่่งกายเหล่่านี้้ล้� วน
้ แต่่เป็็นแบบแผนที่่�คนในสัังคมถ่่ายทอดสืืบ
ต่่อและยึึดถืือปฏิิบัติั จน
ิ กลายเป็็นประเพณีีและวััฒนธรรมของสัังคมสืืบเนื่่อ� งต่่อกัันมา
บุุคคลมีีตำำ�แหน่่งและบทบาทในสัังคมที่่�แตกต่่างกัันออกไปตำำ�แหน่่งและ
บทบาททางสัังคมนี้้เ� องที่่�กำำ�หนดรููปแบบความสััมพันธ์
ั ที่่์ สั� งั คมคาดหวัังให้้บุคุ คลนั้้�น
พึึงปฏิิบััติิ เช่่น ทหารมีีหน้้าที่่�และบทบาทป้้องกัันประเทศจากการรุุกรานของศััตรูู
ภายนอก ตำำ�รวจมีีหน้้าที่่�รัักษากฎหมาย ผู้้�พิิพากษามีีหน้้าที่่�รัักษาความยุุติิธรรม 
บิิดามารดามีีหน้้าที่่�เลี้้�ยงดููและอบรมบุุตร ฯลฯ ในความเป็็นจริิงแล้้วบุุคคลไม่่ได้้มีี
เพีียงตำำ�แหน่่งและบทบาททางสัังคมเพีียงหนึ่่�งเดีียว ทุุกคนล้้วนมีีตำำ�แหน่่งและ
บทบาททางสัังคมมากกว่่าหนึ่่�งเสมอ หญิิงสาวคนหนึ่่�งอาจเป็็นแม่่เลี้้ย� งเดี่่ย� วที่่�ต้อ้ ง
ดููแลลููกสองคนที่่�บ้้าน  แต่่เมื่่�อถึึงสถานที่่�ทำำ�งานเธอต้้องสวมบทบาทเป็็นผู้้�บัังคัับ
บััญชาที่่�มีีผู้้�ใต้้บังั คัับบััญชาจำำ�นวนมาก และเมื่่อ� เสร็็จสิ้้น� การทำำ�งานในแต่่ละวัันต้อ้ ง
สวมบทบาทเป็็นนัักเรีียนไปเรีียนเพิ่่�มเติิมภาคค่ำำ��เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�แก่่ตนเอง ซึ่่�ง
ในแต่่ละบทบาทจะกำำ�หนดรููปแบบความสััมพันธ์
ั ท์ างสัังคมที่่�เธอต้้องปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็น
ไปตามบทบาทที่่�เธอสวมอยู่่�ขณะนั้้�น
ในสัังคมเท่่านั้้�นที่่บุ� คุ คลสามารถแสดงคุุณค่่าของตนออกมาได้้เมื่่อ� มนุุษย์์เป็็น
สััตว์์สัังคม ความสััมพัันธ์์ทางสัังคมจึึงเป็็นองค์์ประกอบพื้้�นฐานของมนุุษยชาติิ
2) การพึ่่�งพาอาศััย (Interdependence)
การพึ่่�งพาอาศััยเป็็นหน้้าที่่�ของบุุคคลประการหนึ่่�งในการเป็็นสมาชิิกของ
สัังคม สปิิคเกอร์์ จำำ�แนกรููปแบบการพึ่่�งพาอาศััยซึ่่ง� กัันระหว่่างสมาชิิกในสัังคมออก
เป็็น  2 ประเภท  ประเภทแรก คืือ การพึ่่�งพาอาศััยซึ่่�งกัันและกัันแบบสมดุุล
(Balanced Interdependent) หมายถึึง การแลกเปลี่่�ยนสิ่่�งใด ๆ ระหว่่างบุุคคล
เมื่่อ� บุุคคลหนึ่่�งให้้สิ่่ง� ใดไปก็็คาดหวัังจะได้้สิ่่ง� หนึ่่�งตอบแทนแบบเท่่า ๆ กัันอย่่างเป็็น
รููปธรรม เช่่น การซื้้�อขายแลกเปลี่่�ยนสิินค้้า เมื่่�อฝ่่ายหนึ่่�งมอบสิินค้้าหรืือทรััพย์์สิิน
ใดแก่่อีีกผู้้�หนึ่่�ง ผู้้�ให้้ก็็คาดหวัังจะได้้รัับสิ่่�งตอบแทนที่่�เท่่าหรืือทััดเทีียมกััน  ซึ่่�งอาจ
เป็็นสิินค้้า ทรััพย์์สิินอื่่�น หรืือเงิินตราที่่�มนุุษย์์กำำ�หนดขึ้้�นมาเพื่่�อเป็็นสื่่�อกลางการ
แลกเปลี่่�ยนก็็ได้้
ประเภทที่่�สอง คืือ การพึ่่�งพาอาศััยซึ่่�งกัันและกัันแบบทั่่�วไป (Generalized
Interdependent) เป็็นการพึ่่�งพาอาศััยซึ่ง่� กัันและกัันที่่ผู้้�� ให้้ไม่่คาดหวัังจะได้้รับั สิ่่ง�
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ตอบแทนจากผู้้�รัับโดยตรง ซึ่่�ง Richard Titmuss, (1971) เรีียกว่่า ความสััมพัันธ์์
แบบนี้้ว่� า่ “ความสััมพันธ์
ั แ์ บบของขวััญ” (The Gift Relationship) โดยยกตััวอย่่าง
การบริิจาคเลืือด ซึ่่ง� ผู้้�บริิจาคไม่่ได้้เจาะจงผู้้�รับั โดยตรง1 และผู้้�บริิจาคไม่่ได้้ต้อ้ งการ
เลืือดคืืนจากผู้้�รัับแต่่ต้้องการประโยชน์์ตอบแทนรููปแบบอื่่�นๆ เช่่น  ความสุุขใจใน
ฐานะที่่�ได้้ช่ว่ ยเหลืือเพื่่อ� นมนุุษย์์ด้ว้ ยกัันเอง การได้้รับั การยกย่่องเมื่่อ� ผู้้�อื่นท
่� ราบว่่า
เราไปบริิจาคเลืือด หรืือแม้้กระทั่่�งความต้้องการมีีชีีวิิตที่่�ดีีในชาติิหน้้า ฯลฯ และ
ทิิทมััส (Titmuss) ใช้้ความสััมพัันธ์์แบบของขวััญนี้้�เป็็นหลัักการพื้้�นฐานของ
“สวััสดิิการสัังคม” ที่่�ตนเองนำำ�เสนอ
สปิิคเกอร์์ (Spicker) ไม่่เห็็นด้้วยกัับแนวคิิดเสรีีนิิยมที่่�มัักกล่่าวอ้้างถึึง ความ
เป็็นส่่วนตััว  การตััดสิินใจแบบเสรีี การพึ่่�งตนเองในทุุกๆ เรื่่�อง ฯลฯ ซึ่่�งสปิิคเกอร์์
เชื่่�อว่่าคำำ�ดัังกล่่าว  เป็็นเพีียงคำำ�พููดที่่�หาความจริิงไม่่ได้้เพราะมนุุษย์์เป็็นสััตว์์สัังคม
ที่่�ต้อ้ งอยู่่�รวมกัันเป็็นสังั คม คุุณค่่าหรืือความสำำ�คัญ
ั ของมนุุษย์์จะปรากฏต่่อเมื่่อ� อยู่่�
ในบริิบทของสัังคมเท่่านั้้�น
ในฐานะสมาชิิกของสัังคมมนุุษย์์ต้้องอยู่่�ในกรอบที่่�สัังคมกำำ�หนดไว้้ และคาด
หวัังว่่าสมาชิิกพึึงปฏิิบััติิตามไม่่มีีสัังคมใดที่่�สมาชิิกมีีเสรีีภาพที่่�จะทำำ�อะไรก็็ได้้ตาม
แต่่ใจตนเอง ดัังนั้้�น เสรีีภาพในสัังคมจึึง หมายถึึง เสรีีภาพภายใต้้ระเบีียบหรืือกฎ
เกณฑ์์ทั้้�งที่่�เป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการที่่�มีีอยู่่�ในสัังคมในชื่่�อเรีียกต่่างๆ เช่่น 
กฎหมาย วััฒนธรรม วิิถีีปฏิิบััติิ บรรทััดฐานทางสัังคม ฯลฯ
แม้้กระทั่่�งเรื่่อ� งความคิิด บางคนออกมาโต้้แย้้งว่่า ความคิิดมนุุษย์์สามารถคิิด
เป็็นอิิสระตามลำำ�พัังไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับคนอื่่�นๆ ในสัังคมได้้ แต่่ กิิลเบิิร์์ต ไรล์์ (Gilbert
Ryle) (cited in Spicker, 2000 : 18) กลัับเชื่่�อว่่า ความคิิดมนุุษย์์ ภาษาพููด ความ
รู้้�สึึกของมนุุษย์์ล้้วนได้้มาจากการสัังเกตและลอกเลีียนแบบจากผู้้�อื่่�นทั้้�งสิ้้�นทั้้�งโดย
รู้้�หรืือไม่่รู้้�ตััว ผ่่านกระบวนการสัังคมประกิิต (Socia Lization) จากสถาบัันทาง
สัังคมต่่างๆ ตั้้�งแต่่มนุุษย์์คลอดออกมาเป็็นทารก เช่่น  สถาบัันครอบครััว  สถาบััน
การศึึกษา ฯลฯ เช่่น เด็็กไทยที่่�ไปเกิิดและเติิบโตที่่�ประเทศสหรััฐอเมริิกาสามารถ
พููดภาษาอัังกฤษได้้ผ่า่ นความสััมพันธ์
ั ท์ างสัังคมที่่�เด็็กมีีต่่อสัังคมและสัังคมมีีต่่อเด็็ก
ปัจจบุ นมี
ั การบริจาคเลือดที่สามารถระบุผรู้ บั โดยตรง แต่เป็นการบริจาคที่ไม่หวงั ผลตอบแทนในรูป
สิ่งของหรือทรัพย์สิน ถ้าบริจาคโดยหวังค่าตอบแทนจะกลายเป็นการซื้อ ขายที่ไม่ใช่การบริจาค
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ผู้้�เขีียนเห็็นด้้วยกัับความคิิดของ สปิิคเกอร์์ในข้้อนี้้� และมองต่่อไปว่่าการมา
อยู่่�รวมกัันของมนุุษย์์เกิิดขึ้้นจ
� ากความต้้องการที่่�มนุษุ ย์์ไม่่สามารถตอบสนองความ
ต้้องการของตนเองได้้หากอยู่่�ลำำ�พังั เช่่น การสร้้างที่่�อยู่่�อาศััยหรืือการดำำ�รงชีีพ หาก
มนุุษย์์อาศััยอยู่่�ลำำ�พัังที่่�อยู่่�อาศััยคงไม่่แตกต่่างไปจากสััตว์์ประเภทอื่่�นๆ มากนััก
เพราะข้้อจำำ�กัดั ด้้านแรงงาน มนุุษย์์อาจใช้้สภาพแวดล้้อมตามธรรมชาติิ (พุ่่�มไม้้ ถ้ำำ��)
เป็็นที่่พั� กั อาศััยรวมทั้้�งหาอาหารที่่�มีอี ยู่่�ตามธรรมชาติิเช่่นเดีียวกัับสััตว์์อื่น่� ๆ ไม่่มีกี าร
สร้้างที่่�อยู่่�อาศััยที่่�มั่่�นคงสวยงามเช่่นในปััจจุุบััน  ไม่่มีีการเพาะปลููกทำำ�การเกษตร
แปลงขนาดใหญ่่ เพราะเกิินกำำ�ลังั ความสามารถของมนุุษย์์ที่่อ� ยู่่�ตามลำำ�พังั จะทำำ�ให้้
สำำ�เร็็จได้้ การมาอยู่่�รวมกัันและการพึ่่�งพาอาศััยซึ่ง่� กัันและกัันทำำ�ให้้มนุษุ ย์์ทลายข้้อ
จำำ�กัดั ด้้านต่่างๆ ได้้ ด้ว้ ยการร่่วมคิดิ -ร่่วมแรงทำำ�สิ่่ง� ที่่�มนุษุ ย์์ไม่่สามารถทำำ�ตามลำำ�พังั
ได้้ ในสัังคมไทยเองก็็มีปี รากฏการณ์์แบบนี้้ที่่� ชั� ดั เจน ในการร่่วมแรงของคนในชุุมชน
ที่่�เรีียกว่่า “การลงแขก” หรืือ “การช่่วยแรง” สำำ�หรับั ไปทำำ�กิจิ กรรมต่่างๆ เช่่น การ
ปลููกบ้้าน การเกี่่�ยวข้้าว ช่่วยงานแต่่งงาน ฯลฯ และเมื่่�อไปช่่วยแรงผู้้�อื่่�นแล้้วก็็หวััง
จะได้้รัับการช่่วยแรงตอบกลัับมาด้้วย รวมทั้้�งการช่่วยแรงที่่�ไม่่หวัังผลตอบแทน
เป็็นการเฉพาะ เช่่น การทำำ�กิจิ กรรมจิิตอาสาของชุุมชน การช่่วยแรงทอดกฐิิน ผ้า้ ป่่า
สามััคคีี ฯลฯ
นอกจากนั้้�น  สปิิคเกอร์์ ยัังโต้้แย้้ง อดััม  สมิิทธิ์์� นัักเศรษฐศาสตร์์เสรีีนิิยมที่่�
เชื่่�อว่่า คนกระทำำ�กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจและสัังคมล้้วนเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์ส่่วน
ตนและด้้วยการคิิดถึึงประโยชน์์ส่วน
่ ตนนี้้เ� องที่่�ทำำ�ให้้เศรษฐกิิจเติิบโต แต่่ สปิิคเกอร์์
กลัับเชื่่อ� ว่่ามนุุษย์์นอกจากทำำ�กิจิ กรรมต่่างๆ เพื่่อ� ประโยชน์์ของตนเองแล้้ว กิจิ กรรม
บางอย่่างมนุุษย์์ก็ทำ็ ำ�เพื่่อ� ผู้้�อื่น่� โดยไม่่คำำ�นึงึ ถึึงประโยชน์์ส่วน
่ ตนเลย เพราะมนุุษย์์ไม่่
ได้้อยู่่�ตามลำำ�พัังจึึงต้้องมีีความสััมพัันธ์์เชิิงหน้้าที่่�ต่่อกััน  ซึ่่�งเขาเรีียกความสััมพัันธ์์
นี้้�ว่่า “ความสััมพัันธ์์ทางสัังคม” (Social Relationship)
สปิิคเกอร์์ (Spicker) ยกข้้อความจากคำำ�สอนเรื่่�อง “จริิยธรรมของบิิดา”
(Ethics of The Fathers) ซึ่่ง� เป็็นส่วนหนึ่่
่
ง� ของ คััมภีีร์ตั์ ลั มููด2 (Talmud) ที่่�กล่่าวว่่า
คัมภีร์ตัลมูด (Talmud) เป็นคัมภีร์ที่ชาวยิวกลุมหน
่ ึ่งยึดถือ แต่มิใช่ชาวยิวทั้งหมด คัมภีรนี้์ เกิดจาก
การรวบรวมคำ�บอกเล่าของแร็บไบ (ธรรมาจารย์ชาวยิว) หลังสมัยโมเสสและในระหว่างที่ชาวยิวต้อง
เร่ร่อนอยู่ในทะเลทรายเป็นเวลานับร้อยปี
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ความเห็็นแก่่ตััวไม่่ได้้เป็็นพลัังหลัักเพีียงประการเดีียวที่่�ผลัักดัันมนุุษยชาติิ โดย
ยกตััวอย่่างของสัังคมที่่�ใกล้้ตััวมากที่่�สุุด ได้้แก่่ ครอบครััวที่่�พ่่อแม่่รัับผิิดชอบเลี้้�ยง
ดููบุุตรโดยไม่่หวัังผลตอบแทนหรืือทำำ�ไปโดยความเห็็นแก่่ตััวแต่่อย่่างใด เป็็นการ
กระทำำ�ที่่� แสดงให้้ เห็็นถึึงความสััมพัันธ์์ทางสัังคมในฐานะญาติิ ร่่วม สายโลหิิ ต
(Kinship)
สำำ�หรัับบุุคคลที่่�ไม่่เคยคิิดถึึงผู้้�อื่่�นเลยและมุ่่�งเพีียงประโยชน์์ส่่วนตนเท่่านั้้�น 
บุุคคลเหล่่านี้้�เป็็นผู้้�ป่่วยทางจิิตเวช  (Psychopath) แต่่ถึึงอย่่างไรก็็ตามแม้้ผู้้�ป่่วย
เหล่่านี้้�จะไม่่คิิดถึึงผู้้�อื่่�นแต่่ครอบครััวและสัังคมก็็ยัังปฏิิบััติิต่่อบุุคคลเหล่่านี้้�ภายใต้้
ความสััมพัันธ์์ทางสัังคมในฐานะสมาชิิกของครอบครััวและสัังคมเดีียวกััน
ความสััมพันธ์
ั ท์ างสัังคมที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดหน้้าที่่�พึงึ ปฏิิบัติั ต่ิ อ่ กัันในฐานะสมาชิิกของ
สัังคมนั้้�น  สามารถมีีได้้ทั้้�งหน้้าที่่�ในปััจจุุบัันและหน้้าที่่�ในอนาคต เช่่น บิิดามารดา
มีีหน้้าที่่�เลี้้�ยงดููอบรมสั่่�งสอนบุุตรในปััจจุุบััน และบุุตรมีีหน้้าที่่�เลี้้�ยงดููบิิดามารดาใน
อนาคตเมื่่�อตนเองเติิบโตและสามารถทำำ�หน้้าที่่�ดัังกล่่าวได้้
ผู้้�เขีียนเห็็นด้ว้ ยกัับประเด็็นเรื่่อ� งความสััมพันธ์
ั ท์ างสัังคมและหน้้าที่่�ทางสัังคม
ที่่� สปิิคเกอร์์ นำำ�เสนอเพื่่อ� อธิิบายการเกิิดรััฐสวััสดิิการ และเชื่่อ� ว่่าแนวคิิดดัังกล่่าวนี้้�
สามารถอธิิบายสัังคมตะวัันตกที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับครอบครััวได้้ดีีเช่่นเดีียวกัับการ
อธิิบายสัังคมตะวัันตก และเมื่่�อนำำ�หลัักคำำ�สอนทางศาสนามาประกอบก็็ทำำ�ให้้เห็็น
ภาพชััดเจนขึ้้�น เช่่น ในศาสนาพุุทธมีีคำำ�สอนเรื่่อ� งทิิศทั้้ง� 6 อััน หมายถึึง บิิดามารดา
ครููอาจารย์์ ภรรยาหรืือสามีี มิิตรสหาย คนรัับใช้้หรืือลููกน้้อง และสมณชีีพราหมณ์์
ซึ่่�งเป็็นหน่่วยทางสัังคมที่่�เล็็กที่่�สุุดที่่�มีีหน้้าที่่�พึึงปฏิิบััติิซึ่่�งกัันและกััน 
3) กลุ่่�มทางสัังคม (Social groups)
การรวมกัันเป็็นกลุ่่�มทางสัังคม  (Social Groups) ส่่งผลให้้บุุคคลมีีความ
สััมพัันธ์์และหน้้าที่่�ต่่อกััน  เป็็นที่่�มาของสวััสดิิการสัังคม  กลุ่่�มทางสัังคมในความ
หมายของ สปิิคเกอร์์ แตกต่่างจากกลุ่่�มอื่่น� ๆ คืือ กลุ่่�มทางสัังคมของ สปิิคเกอร์์ นั้้�น
สมาชิิกในกลุ่่�มเชื่่�อมโยงกัันด้้วยความสััมพัันธ์์ทางสัังคมอัันเป็็นแบบแผนกำำ�หนด
บทบาทหน้้าที่่�ของสมาชิิกในสัังคมที่่�แตกต่่างกัันออกไป กลุ่่�มทางสัังคมจะประกอบ
ด้้วยองค์์ประกอบที่่�สำำ�คัญ
ั 3 ประการ ที่่�เกี่่ย� วข้้องสััมพันธ์
ั กั์ นั และยากที่่�จะแยกออก
จากกััน ได้้แก่่ อัตั ลัักษณ์์ (Identity) ความเป็็นสมาชิิก (Membership) และ ความ
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สััมพัันธ์์ระหว่่างสมาชิิกในกลุ่่�ม (Relationship)  (Spicker, 2000 : 25) โดยให้้
ความสำำ�คััญอัันดัับแรกกัับองค์์ประกอบเรื่่�องความสััมพัันธ์์ระหว่่างสมาชิิกในกลุ่่�ม 
ซึ่่�งเป็็นปััจจััยบ่่งชี้้�ความเป็็นกลุ่่�มทางสัังคม
ความเป็็นกลุ่่�มทางสัังคมพิิจารณาได้้จากรููปแบบความสััมพัันธ์์ทางสัังคมที่่�
ประกอบด้้วย รููปแบบการสื่่�อสาร ปฏิิสััมพัันธ์์ การแลกเปลี่่�ยน  และภาระหน้้าที่่�
ของสมาชิิกในกลุ่่�ม ซึ่ง่� ความสััมพันธ์
ั ท์ างสัังคมของกลุ่่�มจะมีคี วามซัับซ้้อนและหลาก
หลายเนื่่�องจากสมาชิิกในกลุ่่�มคนหนึ่่�งจะมีีบทบาทซ้้อนกัันหลายประการ เช่่น 
บุุคคลหนึ่่�งอาจมีีบทบาทการเป็็นสามีีหรืือภรรยา บิิดาหรืือมารดา เพื่่อ� น คู่่�รััก ฯลฯ
ซึ่่�งแต่่ละบทบาทมีีภาระหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบแตกต่่างกัันออกไป
ความสััมพันธ์
ั ภ์ ายในกลุ่่�มเรีียกว่่า “เครืือข่่ายทางสัังคม” (Social Network)
ที่่�มีีรููปแบบความสััมพัันธ์์ที่่�ชััดเจน  มีีความแตกต่่างและมีีลัักษณะเฉพาะตััวของ
แต่่ละกลุ่่�ม เช่่น เครืือข่่ายในครอบครััว เครืือข่่ายที่่�ทำำ�งาน เครืือข่่ายในสถานศึึกษา
ฯลฯ
ความสััมพัันธ์์ทางสัังคมก่่อให้้เกิิด “หน้้าที่่�ทางสัังคม” (Social Obligation)
ที่่�สมาชิิกของสัังคมต้้องยึึดถืือปฏิิบััติิ หน้้าที่่�ทางสัังคมสามารถจำำ�แนกเป็็น  2
ประเภท คืือ (Spicker, 2000 : 27) (1) หน้้าที่่�ต่อ่ สมาชิิกอื่่น 
� เป็็นหน้า้ ที่่�ตามบทบาท
ที่่�มีีต่่อสมาชิิกผู้้�ใดผู้้�หนึ่่�งโดยเฉพาะ เช่่น บิิดามารดามีีหน้้าที่่�เลี้้�ยงดููอบรมบุุตร ครูู
อาจารย์์มีีหน้้าที่่�สั่่�งสอนศิิษย์์ ฯลฯ และ (2) หน้้าที่่�ต่่อกลุ่่�มหรืือสัังคมที่่�สัังกััด เป็็น
หน้้าที่่�ในฐานะสมาชิิกกลุ่่�มที่่�มีีต่่อกลุ่่�มหรืือสมาชิิกอื่่�นๆ โดยทั่่�วไป เช่่น การเคารพ
กฎเกณฑ์์กติิกาการอยู่่�รวมกัันของกลุ่่�ม หน้้าที่่�ช่่วยเหลืือสมาชิิกผู้้�อื่่�น ฯลฯ
กล่่าวโดยสรุุป กลุ่่�มทางสัังคมในทััศนะของ พอล สปิิคเกอร์์ คืือ กลุ่่�มที่่�มีคี วาม
สััมพัันธ์์ทางสัังคมที่่�ก่่อให้้เกิิดพัันธะหน้้าที่่�ทางสัังคมตามมา ดัังนั้้�น กลุ่่�มที่่�มีีเฉพาะ
ลัักษณะบางอย่่างเหมืือนกััน  เช่่น สีีผิิว  ความชอบ กิิจกรรม  ฯลฯ แต่่ไม่่มีีพัันธะ
หน้้าที่่�ทางสัังคมร่่วมกััน จึึงไม่่ใช่่กลุ่่�มทางสัังคมในความหมายนี้้�
กลุ่่�มทางสัังคมไม่่ได้้ยึึดอยู่่�เฉพาะการอาศััยอยู่่�ในบริิเวณทางภููมิิศาสตร์์
เดีียวกััน หรืือมีีความใกล้้ชิิดกัันเท่่านั้้�น  แต่่ต้้องมีีความสััมพัันธ์์ทางสัังคมในฐานะ
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เครืือข่่ายความสััมพันธ์
ั ที่่์ เ� รีียกว่่า “ภารดรภาพ”3 (Solidarity) ซึ่ง่� เป็็นความสััมพันธ์
ั ์
ระหว่่างสมาชิิกของสัังคมที่่�มีีความแตกต่่างเป็็นปััจจััยแสดงถึึงความเป็็นกลุ่่�มทาง
สัังคม (Spicker, 2000 : 29)
ความสััมพันธ์
ั ท์ างสัังคมแต่่ละประเภทต่่างมีีรููปแบบเฉพาะของตนเอง แต่่ไม่่
ถึึง กัั บเป็็ นรูู ปแบบที่่�ตายตัั ว  ความสััมพัั นธ์์ ทางสัั งคมสามารถยืืดหยุ่่�นไปตาม
สถานการณ์์ความเป็็นจริงิ เช่่น ความเป็็นครอบครััวไม่่จำำ�เป็็นต้อ้ งประกอบด้้วย พ่่อ
แม่่ และลููกเสมอไป บางครอบครััวอาจเป็็นครอบครััวแม่่เลี้้�ยงเดี่่�ยวหรืือพ่่อเลี้้�ยง
เดี่่ย� วก็็ได้้ เช่่นเดีียวกัับสัังคมที่่�ทำำ�งานอาจเปลี่่ย� นแปลงรููปแบบการทำำ�งานตามการ
เปลี่่ย� นแปลงของเทคโนโลยีีการนำำ�เครื่่อ� งจัักรหรืือเทคโนโลยีีคอมพิิวเตอร์์มาใช้้ใน
กระบวนการทำำ�งานมากขึ้้น� ความสััมพันธ์
ั ร์ ะหว่่างคนกัับคนในองค์์กรเปลี่่ย� นแปลง
ไปแต่่ก็็ยัังคงความสััมพัันธ์์ของที่่�ทำำ�งานอยู่่�เสมอ
ความพิิเศษของสัังคมและความสััมพัันธ์์ทางสัังคม คืือ ความสามารถในการ
ผลิิตซ้ำำ��รููปแบบความสััมพัันธ์์ขึ้้�นใหม่่จากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น เช่่น ครอบครััวใหม่่ที่่�เป็็นผลผลิิต
จากครอบครััวรุ่่�นพ่อ่ แม่่ ถึงึ แม้้ว่า่ รููปแบบความสััมพันธ์
ั ใ์ นครอบครััวจะเปลี่่ย� นแปลง
ไปตามบริิบททางสัังคมแต่่ยัังคงรููปแบบความสััมพัันธ์์ในแบบที่่�เรีียกว่่า ครอบครััว
อยู่่�เสมอ
ความสััมพันธ์
ั ท์ างสัังคม บางครั้้ง� ได้้สร้้างความอยุุติธิ รรมทางสัังคมขึ้้�นทั้้ง� โดย
ตั้้�งใจและไม่่ตั้้�งใจ สปิิคเกอร์์ (Spicker, 2000 : 33) จำำ�แนกความอยุุติิธรรมทาง
สัังคมออกเป็็น 3 ประเภท ได้้แก่่ ความ อยุุติธิ รรมทางสัังคมประเภทที่่� 1 คืือ ความ
ไม่่เท่่าเทีียมทางอำำ�นาจทางสถานะทางสัังคมภายใต้้โครงสร้้างทางสัังคมหนึ่่�งๆ
ความสััมพันธ์
ั ท์ างสัังคมสร้้างสถานะทางสัังคม (Social Status) ที่่�มีคี วามแตกต่่าง
ระหว่่างบุุคคล และความสััมพัันธ์์ทางสัังคมที่่�ถููกกำำ�กัับด้้วยสถานะทางสัังคมนี้้�เอง
ที่่�เป็็นปััจจััยกำำ�หนดบทบทและหน้้าที่่�ของบุุคคล รวมทั้้�งเป็็นปััจจััยกำำ�หนดอำำ�นาจ
ทางสัังคม  (Social Power) ที่่�นำำ�มาซึ่่�งโอกาสในการดำำ�เนิินชีีวิิต ดัังนั้้�น  การถืือ
กำำ�เนิิดในสถานะทางสัังคมที่่�แตกต่่างกัันซึ่ง่� ไม่่สามารถเลืือกได้้ นำำ�มาซึ่่ง� โอกาสและ
ความด้้อยโอกาสที่่�แตกต่่างกัันของคนในสัังคม หรืือความแตกต่่างทางเพศกำำ�เนิิด
3

ภารดรภาพ (Solidarity) หมายถึึงความเป็็นน้ำำ��หนึ่่�งใจเดีียวกััน การช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน
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ระหว่่างชายหญิิงในบางสัังคมก็็นำำ�มาซึ่่�งความแตกต่่างทางอำำ�นาจทางสัังคมและ
โอกาสที่่�แตกต่่างกััน 
ความอยุุติิธรรมทางสัังคมประเภทที่่� 2 คืือ ความไม่่เท่่าเทีียมระหว่่างเพศ 
เป็็นความอยุุติิธรรรมที่่�มีีอยู่่�ในทุุกสัังคมเป็็นเวลายาวนาจนกลายเป็็นความเคยชิิน
ที่่�พััฒนาไปสู่่�การเป็็นบรรทััดฐานและวััฒนธรรมของสัังคม ตั้้�งแต่่ระดัับครอบครััว
ไปจนถึึงระดัับสัังคม  การเปลี่่�ยนแปลงความสััมพัันธ์์ทางสัังคมระหว่่างเพศใน
โครงสร้้างของครอบครััวและในที่่�ต่า่ งๆ จึึงแสดงถึึงการเปลี่่ย� นแปลงโครงสร้้างของ
สัังคมประเทศพััฒนาแล้้ว Gosta Esping Endersen (cited in Spiker, 2000 : 34)
ความอยุุติิธรรมทางสัังคมประเภทที่่� 3 คืือ ความไม่่เป็็นธรรมในทรััพยากร
(Inequality of Resources) ปรากฏในรููปของรายได้้และความมั่่�งคั่่�ง บุุคคลที่่�ถืือ
กำำ�เนิิดในครอบครััวร่ำำ��รวยจะอยู่่�ในฐานะที่่�ได้้เปรีียบผู้้�ที่่�ยากจนกว่่า ในบางสัังคม
ความร่ำำ��รวยและสถานะทางสัังคมเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน บุุคคลที่่�มีีสถานะทาง
สัังคมสููงมีีโอกาสแสวงหาเงิินตราและมีีฐานะร่ำำ��รวยได้้มากกว่่า ในขณะเดีียวกััน
ฐานะความร่ำำ��รวยก็็ส่่งผลให้้มีีสถานะทางสัังคมที่่�สููงกว่่าบุุคคลอื่่�นๆ
ขอบเขตทางสัังคม (Social Border) เป็็นขอบเขตความสััมพันธ์
ั ร์ ะหว่่างกลุ่่�ม
กัับภายนอก แสดงให้้เห็็นความแตกต่่างระหว่่าเอกลัักษณ์์ของกลุ่่�มกัับสิ่่ง� แวดล้้อม
ภายนอก ขอบเขตทางสัังคมนอกจากจะเกิิดขึ้้�นระหว่่างกลุ่่�มกัับสิ่่�งแวดล้้อม
ภายนอกกลุ่่�มแล้้ว ยัังเกิิดขึ้้�นระหว่่างสมาชิิกภายในกลุ่่�มด้้วย เรีียกกว่่า “ชั้้�นทาง
สัังคม” (Social Class) บางสัังคมเรีียกว่่า “วรรณะ” (Caste) ชั้้�นทางสัังคมเป็็น 
กฏเกณฑ์์ทางสัังคมรููปแบบหนึ่่�งที่่�จำำ�แนกคนในกลุ่่�มออกเป็็นส่วน
่ ๆ ตามเอกลัักษณ์์
ที่่�กำำ�หนดชั้้�นทางสัังคม เช่่น เพศ วรรณะ รายได้้ สีีผิิว ความเชื่่�อ การศึึกษา ความ
พิิการ การเคยได้้รับั โทษ ฯลฯ ชั้้�นทางสัังคมบางอย่่างทำำ�ให้้เกิิดการตีีตราทางสัังคม 
(Stigmatization) หรืือการลดทอนคุุณค่่าสำำ�หรัับคนที่่�แตกต่่างจากคนส่่วนใหญ่่
ของสัังคม
โครงสร้้างทางสัังคมก่่อให้้เกิิดการกีีดกัันทางสัังคม  (Social exclusion)
(Spiker, 2000 : 35-37) การกีีดกัันทางสัังคมเป็็นความรู้้�สึึกของคนในสัังคมที่่�รู้้�สึึก
ว่่าตนเองอยู่่�ในกลุ่่�มทางสัังคมที่่�แตกต่่างจากบุุคคลอื่่น� ๆ เนื่่อ� งจากความแตกต่่างใน
ด้้านต่่าง ๆ เช่่น เชื้้�อชาติิ วััฒนธรรม ภาษา ศาสนา ฯลฯ
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การกีีดกัันทางสัังคมจะเกิิดขึ้้�นเมื่่�อสมาชิิกกลุ่่�มทางสัังคมรู้้�สึึกว่่าตนเองมีี
เอกลัักษณ์์ที่่�แตกต่่างจากคนส่่วนใหญ่่ในสัังคมและแยกตััวออกจากความสััมพัันธ์์
ทางสัังคมที่่�มีอี ยู่่�เดิิมและสร้้างความสััมพันธ์
ั ท์ างสัังคมขึ้้�นใหม่่เพื่่อ� แสดงเอกลัักษณ์์
ของกลุ่่�มทางสัังคมของตนเอง เช่่น ชนเชื้้�อสายมอญในแถบ จัังหวััดกาญจนบุุรีี  มีี
การรวมตััวกันั แสดงออกทางวััฒนธรรมให้้เห็็นถึงึ เอกลัักษณ์์ของเชื้้อ� ชาติิของตนเอง
สำำ�หรับั สปิิคเกอร์์ การกีีดกัันทางสัังคมเป็็นปัจั จััยสำำ�คัญ
ั ที่่�ขัดั ขวางการบููรณา
การทางสัังคม (Social Integration) โดยเขาให้้ความหมายการกีีดกัันทางสัังคม
ใน 2 ลัักษณะ คืือ 1) การกีีดกัันทางสัังคมเพราะเหตุุผู้้�ถููกกีีดกัันมีีความแตกต่่าง
จากสมาชิิกส่่วนใหญ่่ของกลุ่่�ม เช่่น การเป็็นคนพิิการ คนผิิวสีี ฯลฯ  2) การกีีดกััน
ทางสัังคมเพราะผู้้�ถููกกีีดกัันไม่่อยู่่�ในเครืือข่่ายความสััมพัันธ์์ทางสัังคมที่่�มีีอยู่่�ด้้วย
เหตุุผลต่่างๆ ทำำ�ให้้คนกลุ่่�มนี้้ไ� ม่่มีีทั้้ง� หน้้าที่่�ต่อ่ สมาชิิกอื่่น� และไม่่ได้้รับั ความช่่วยเหลืือ
จากสมาชิิกอื่่�น ๆ ด้้วย
การกีีดกัันทางสัังคมส่่งผลให้้คนที่่�ถูกู กีีดกัันกลายเป็็นคนกลุ่่�มน้้อยที่่�ถูกู ตีีตรา
หรืือถููกละเลยจากสัังคมไม่่สามารถเข้้าถึึงทรััพยากรทางสัังคมได้้เช่่นเดีียวกัับคน
ส่่วนใหญ่่นำำ�มาซึ่่�งความเสีียเปรีียบและขาดความมั่่�นคงในการดำำ�เนิินชีีวิิต เช่่น 
คนในสัังคมจะตีีตราคนพิิการว่่ามีีความสามารถในการปฏิิบััติิงานต่ำำ��กว่่าคนทั่่�วไป
เนื่่�องจากเหตุุความพิิการจึึงไม่่รัับเข้้าทำำ�งานเพราะคิิดว่่าหากรัับคนพิิการเข้้ามา
ทำำ�งานจะได้้ผลงานที่่�ด้้อยประสิิทธิิภาพมากกว่่าคนไม่่พิิการ ในบางสัังคมมีีความ
เชื่่�อว่่าสตรีีมีีคุุณสมบััติิด้้อยกว่่าบุุรุุษในการทำำ�หน้้าที่่�ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�นำำ�ในสัังคม
ดัังกล่่าวสตรีีจึึงไม่่สามารถเลื่่�อนตำำ�แหน่่งขึ้้�นเป็็นผู้้�บริิหารหรืือผู้้�นำำ�ได้้
4) ความเอื้้�ออาทร (Altruism)
ปััจจััยสำำ�คัญ
ั อีีกประการหนึ่่�งที่่�ส่ง่ ผลต่่อการกำำ�เนิิดสวััสดิิการสัังคม คืือ ความ
เอื้้�ออาทร (Altruism) หรืือการเห็็นแก่่ประโยชน์์ผู้้�อื่่�นซึ่่�งตรงข้้ามกัับความเห็็นแก่่ตััว 
ทิิทมััส (Titmuss) (cited in Spicker, 2000 : 38) ยกย่่องให้้ความเอื้้�ออาทรที่่�นำำ�
ไปสู่่�การมีีสวััสดิิการสัังคมว่่าเป็็น  “หน้้าที่่�ขั้้�นสููง” ซึ่่�งเป็็นหลัักการทั่่�วไปสำำ�หรัับ
สมาชิิกที่่�อยู่่�รวมกัันเป็็นสัังคม เป็็นการทำำ�เพื่่�อคนอื่่�น
ความเอื้้�ออาทรมีีลัักษณะเป็็นความรัับผิิดชอบและหน้้าที่่�ร่่วมกัันของคนใน
สัังคมทำำ�ให้้เกิิดภราดรภาพ (Solidarity) หรืือความเป็็นน้ำำ��หนึ่่ง� ใจเดีียวกัันของคนใน
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สัังคมเป็็นการพึ่่�งพาอาศััยซึ่ง่� กัันและกััน (Interdependence) เป็็นการกระทำำ�โดย
ไม่่หวังั ผลตอบแทน บางครั้้ง� เป็็นไปตามคำำ�สอนทางศาสนาเรื่่อ� งการบริิจาคและการ
ช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�นไม่่ว่่าเราจะรู้้�จัักหรืือสนิิทสนมกัับเขาหรืือไม่่ก็็ตาม
ความเอื้้�ออาทรเป็็นผลต่่อเนื่่�องจากการอยู่่�ร่่วมกัันภายใต้้ทฤษฎีีสััญญา
ประชาคม (Social Contract) ความเอื้้�ออาทรจึึงเป็็นวััฒนธรรมหรืือบรรทััดฐาน
ของสัั ง คมประเภทหนึ่่� ง ซึ่่� ง สัั ง คมคาดหวัั ง ว่่ า สมาชิิ ก ของสัั ง คมต้้ อ งกระทำำ� 
(Prosocial Behavior) เพื่่�อการอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างสงบสุุขและมีีภราดรภาพ  สปิิค
เกอร์์ เชื่่�อว่่าปฏิิสััมพัันธ์์ทางสัังคม (Social Interaction) ยึึดเหนี่่�ยวกัันด้้วยหน้้าที่่�
ทางสัังคมที่่�สมาชิิกในสัังคมพึึงกระทำำ�ซึ่่�งกัันและกััน
ความเอื้้�ออาทรมีีระดัับมากหรืือน้้อยแตกต่่างกัันขึ้้�นอยู่่�กัับความใกล้้ชิิด
ระหว่่างบุุคคล เช่่น  คนในครอบครััวเดีียวกัันจะมีีความเอื้้�ออาทรมากกว่่าคนนอก
ครอบครััว หน้้าที่่�ระหว่่างกัันของสมาชิิกครอบครััวเป็็นหน้้าที่่�แห่่งความเอื้้�ออาทร
ที่่�ไม่่ต้้องการผลตอบแทนและไม่่มีีการประเมิินกำำ�ไรหรืือขาดทุุน  เช่่น พ่่อแม่่เลี้้�ยง
ดููลููกโดยไม่่หวัังผลตอบแทนจากลููก
สำำ�หรัับบุุคคลที่่�มีีระยะห่่างทางสัังคมไกลออกไปจากครอบครััว  ความเอื้้�อ
อาทรที่่�มีีต่่อกััน  อาจเป็็นความเอื้้�ออาทรที่่�ต้้องการผลตอบแทนก็็ได้้ เช่่น  การจ่่าย
เงิินสมทบประกัันสัังคมเพื่่�อต้้องการสวััสดิิการรัักษาพยาบาลเมื่่�อเจ็็บป่่วย เพราะ
ถ้้าผู้้�จ่่ายไม่่เจ็็บป่่วยจะยัังไม่่ได้้รัับผลตอบแทนจากการจ่่ายเงิิน  ในขณะที่่�กองทุุน
ประกัันสัังคมจะนำำ�เงิินไปรัักษาพยาบาลผู้้�อื่่�นที่่�เจ็็บป่่วย เมื่่�อผู้้�จ่่ายเงิินสมทบเจ็็บ
ป่่วยขึ้้�นมาเมื่่�อไรก็็จะได้้รัับการรัักษาพยาบาลซึ่่�งอาจมููลค่่ามากกว่่าจำำ�นวนเงิินที่่�
จ่่ายไปก็็ได้้ บางครั้้�งเราเรีียกว่่า “การเฉลี่่�ยทุุกข์์เฉลี่่�ยสุุข”
ความเอื้้�ออาทรมีี  2 รููปแบบ คืือ ความเอื้้�ออาทรด้้านบวก (Positive
Altruism) เป็็นการกระทำำ�ที่่�บุุคคลต้้องปฏิิบััติิ เช่่น  การเลี้้�ยงดููบุุตร การเลี้้�ยงดูู
พ่่อแม่่ ฯลฯ และ ความเอื้้�ออาทรด้้านลบ (Negative Altruism) เป็็นการกระทำำ�
ที่่�บุุคคลต้้องหลีีกเลี่่�ยงไม่่ปฏิิบััติิ เช่่น  การทำำ�ร้้ายผู้้�อื่่�นไม่่ว่่าจะเป็็นทางกาย วาจา
หรืือจิิตใจ  ฯลฯ ความเอื้้�ออาทรอาจเป็็นการกระทำำ�เพีียงเล็็กน้้อยเพื่่�อช่่วยเหลืือ
ผู้้�อื่่�นก็็ได้้ เช่่น  เสีียสละที่่�นั่่�งให้้สตรีีและผู้้�สููงอายุุในรถประจำำ�ทาง การบอกทางให้้
กัับนัักท่่องเที่่�ยว ช่่วยคนตกน้ำำ�� บริิจาคเลืือด บริิจาคทรััพย์์สิินเพื่่�อการกุุศล ฯลฯ
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5) การช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน (Mutual aids)
การช่่วยเหลืือซึ่่ง� กัันและกัันเป็็นหน้า้ ที่่�ประการหนึ่่�งของคนในสัังคม ในทฤษฎีี
ทางเศรษฐศาสตร์์ทั่่�วไปมัักตั้้�งสมมติิฐานว่่า มนุุษย์์เป็็นผู้้�มีีเหตุุผล (Rational) และ
ด้้วยเหตุุผลที่่�มีอี ยู่่�ทำำ�ให้้มนุษุ ย์์ตัดั สิินใจทางเศรษฐกิิจโดยมุ่่�งแสวงหาประโยชน์์ส่วน
่
ตน (Self-interest) และเป็็นการแสวงหาประโยชน์์ที่่ม� ากที่่�สุดุ (Maximize Profit)
ด้้วยความเข้้าใจดัังกล่่าวทำำ�ให้้เข้้าใจผิิดว่่ามนุุษย์์นั้้น� โดยเนื้้�อแท้้แล้้วเห็็นแก่่ตัวั แต่่ใน
ความเป็็นจริงิ แล้้ววิิธีีการคิิดถึึงประโยชน์์สูงู สุุดส่่วนตัวนั้้
ั นมนุ
� ษุ ย์์จะนำำ�มาใช้้เฉพาะ
ในกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมที่่�มุ่่�งแสวงหาผลกำำ�ไร และเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของกิิจกรรมทางสัังคมของมนุุษย์์เท่่านั้้�น 
ในสัังคมที่่�มนุุษย์์อยู่่�รวมกัันจำำ�นวนมากมีีกิิจกรรมอื่่�น ๆ ที่่�ไม่่ใช่่กิิจกรรมทาง
เศรษฐกิิจ  เป็็นกิิจกรรมที่่�ไม่่ได้้คำำ�นวณผลตอบแทนในรููปกำำ�ไรหรืือขาดทุุน  เป็็น
กิิจกรรมที่่�เป็็นหน้า้ ที่่�ทางสัังคมที่่�แต่่ละสัังคมมุ่่�งหวัังให้้สมาชิิกกระทำำ� ดังั ที่่�ได้้กล่่าว
ในข้้างต้้น  เรื่่�องการเลี้้�ยงดููบุุตรของบิิดามารดาเป็็นกิิจกรรมที่่�กระทำำ�โดยไม่่คำำ�นึึง
ผลผลตอบแทนในรููปกำำ�ไรหรืือขาดทุุนแต่่เป็็นกิิจกรรมที่่�ต้้องทำำ�เพราะเป็็นหน้้าที่่�
ทางสัังคมซึ่ง่� ดำำ�เนิินต่อ่ มาหลายชั่่ว� อายุุคน และสัังคมมุ่่�งหวัังให้้บิดิ ามารดาต้้องเลี้้ย� ง
ดููบุุตรของตนเช่่นเดีียวกัับที่่�เคยได้้รัับการเลี้้�ยงดููจากบิิดามารดามาก่่อน
นอกจากนั้้�นยัังมีีกิิจกรรมทางสัังคมที่่�สมาชิิกในสัังคมร่่วมกัันกระทำำ�โดยไม่่
มุ่่�งหวัังประโยชน์์ส่่วนตััว หากแต่่มุ่่�งหวัังประโยชน์์ส่่วนรวมเป็็นหลััก กิิจกรรมบาง
อย่่างมนุุษย์์ไม่่สามารถกระทำำ�ได้้เพีียงลำำ�พังั แล้้วเกิิดประโยชน์์สูงู สุุด แต่่ถ้า้ กิิจกรรม
นั้้�นกระทำำ�ร่วมกั
่ นกั
ั บั คนอื่่น� แล้้วจะเกิิดประโยชน์์สูงู สุุด เนื่่อ� งจากการมาร่่วมกันั เพื่่อ�
กระทำำ�สิ่่ง� หนึ่่�งสิ่่ง� ใดจะหมายถึึงการรวมทรััพยากรและความสามารถของคนที่่�หลาก
หลาย ซึ่่�งย่่อมจะดีีกว่่าการทำำ�โดยใช้้ทรััพยากรและทัักษะของคน ๆ เดีียว
สัังคมไทยในอดีีตมีีวััฒนธรรมช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกัันหลายรููปแบบ ในภาค
กลางเรีียกว่่า “การลงแขก” หมายถึึง การช่่วยแรงงานซึ่ง่� กัันและกัันระหว่่างคนใน
ชุุมชนเพื่่�อทำำ�กิิจกรรมที่่�ไม่่สามารถทำำ�เพีียงลำำ�พัังคนเดีียวได้้ เช่่น  การปลููกเรืือน 
การเก็็บเกี่่�ยวข้้าว ฯลฯ  ซึ่่�งกิิจกรรมเหล่่านี้้�ไม่่สามารถทำำ�ได้้เสร็็จเพีียงคนเดีียวใน
ระยะเวลาที่่�เหมาะสมได้้
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การช่่วยเหลืือซึ่่ง� กัันและกัันนอกจากจะทำำ�เกิิดผลลััพธ์ที่่์ ดีี� กว่่าการทำำ�โดยคนๆ
เดีียวแล้้ว การช่่วยเหลืือซึ่่ง� กัันและกัันยังั ช่่วยลดความเสี่่ย� งในสัังคมบางประการได้้
อีีกด้้วย สปิิคเกอร์์ เรีียกว่่า “ประโยชน์์ของการรวมความเสี่่�ยง” (The Benefit of
Pooling Risks) (Spicker, 2000 : 42) เป็็นการตอบสนองต่่อความเสี่่ย� งของมนุุษย์์
รููปแบบหนึ่่�งเพื่่อ� จััดการความเสี่่ย� งไม่่ให้้สร้้างผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิต เช่่น การ
จััดตั้้�งกองทุุนเพื่่�อให้้ความคุ้้�มครองเมื่่�อเจ็็บป่่วย ตกงาน ฯลฯ เป็็นการรวมกัันของ
คนจำำ�นวนมากโดยจ่่ายเงิินจำำ�นวนหนึ่่ง� เข้้าสมทบกองทุุนสำำ�หรับั เป็็นค่า่ ใช้้จ่า่ ยของ
สมาชิิกที่่�เกิิดเจ็็บป่่วยหรืือตกงาน เป็็นการจััดการกัับความเสี่่ย� งที่่�คนเพีียงคนเดีียว
ไม่่สามารถจััดการเช่่นนั้้�นได้้
ปััญหาที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อการทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัันเพื่่�อประโยชน์์ร่่วมกััน คืือ
บุุคคลที่่�ใช้้ประโยชน์์แต่่ไม่่ยอมเข้้าร่่วมทำำ�กิจิ กรรม ในทางเศรษฐศาสตร์์เรีียกปััญหา
นี้้�ว่่า “Free Rider” อุุปมาดัังผู้้�โดยสารรถที่่�ไม่่ยอมจ่่ายค่่าโดยสารในขณะที่่�คน
ทั่่�วไปต้้องจ่่ายถืือเป็็นการเอาเปรีียบผู้้�อื่่�น
การช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกัันบางกรณีีจึึงต้้องเป็็นการบัังคัับ เช่่น การประกััน
ภััยซึ่ง่� มีีทั้้ง� สองรููปแบบทั้้�งแบบสมััครใจและแบบบัังคัับ ทั้้�งสองรููปแบบต่่างมีีลัักษณะ
เหมืือนกััน คืือ สำำ�หรัับผู้้�จ่่ายเงิินเท่่านั้้�นจึึงได้้รัับประโยชน์์ แต่่กรณีีที่่�ต้้องบัังคัับนั้้�น
เพราะความเสี่่ย� งบางอย่่างซึ่ง่� ถ้้าเกิิดขึ้้นจ
� ะสร้้างผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตอย่่าง
สููง แต่่คนกลัับให้้ความสำำ�คัญ
ั น้้อยเพราะในขณะตััดสิินใจว่่าจะเข้้าร่่วมหรืือไม่่ความ
เสี่่�ยงดัังกล่่าวยัังไม่่เกิิด หรืือคิิดว่่าความเสี่่�ยงนั้้�นจะไม่่เกิิดกัับตน เช่่น การบาดเจ็็บ
จากการทำำ�งาน  การตกงาน  ฯลฯ ดัังนั้้�น กิิจกรรมร่่วมที่่�มีีลัักษณะนี้้จึ� ึงต้้องมีีการ
บัังคัับ เช่่น การประกัันสัังคม การประกัันภััยภาคบัังคัับ ฯลฯ
การช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกัันเป็็นลัักษณะสำำ�คััญประการหนึ่่�งของการอยู่่�รวม
กัันเป็็นกลุ่่�มทางสัังคมและเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้เกิิด “สวััสดิิการสัังคม”
6) บรรทััดฐานทางศีีลธรรม (Moral norms)
ในทฤษฎีีทั่่�วไป สวััสดิิการสัังคมของ สปิิคเกอร์์   “มนุุษย์์เป็็นตััวแทนทาง
ศีีลธรรม” (People Are Moral Agents) ซึ่่�งต้้องมีีความรัับผิิดชอบซึ่่�งกัันและกััน
และยึึดถืือบรรทััดฐานทางศีีลธรรม (Moral Norm) เดีียวกััน  (Spicker, 2000 :
52) บรรทััดฐานทางศีีลธรรมเป็็นตััวกำำ�หนดพฤติิกรรมของสมาชิิกที่่�สัังคมกำำ�หนด
มาตรฐานไว้้ และคาดหวัังว่่าสมาชิิกทุุกคนพึึงปฏิิบัติั ติ ามบรรทััดฐานทางศีีลธรรมนั้้�น 
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บรรทััดฐานทางศีีลธรรมเป็็นแนวทางการปฏิิบััติิตนในการอยู่่�รวมกัันเป็็น
สัังคมซึ่่�งกำำ�หนดว่่าสิ่่�งใดทำำ�ได้้และสมควรทำำ� สิ่่�งใดทำำ�ไม่่ได้้และสมควรหลีีกเลี่่�ยง
สมาชิิกของสัังคมที่่�ฝ่า่ ฝืืนจะได้้รับั โทษตั้้ง� แต่่ขั้้น� การฝ่่าฝืืนเล็็กน้้อย เช่่น การลงโทษ
ทางสัังคมโดยไม่่คบค้้าสมาคมด้้วย ไปจนถึึงโทษที่่�เกิิดจากการฝ่่าฝืืนบรรทััดฐาน
ทางสัังคมที่่�สำำ�คัญ
ั อย่่างรุุนแรง เช่่น การกระทำำ�ความผิิดอาญามีีโทษ ปรัับ ริิบทรััพย์์
กัักขััง จำำ�คุุก ประหารชีีวิิต ฯลฯ
บรรทััดฐานทางศีีลธรรมในทางปฏิิบัติั สิ ามารถเป็็นได้้ทั้้ง� บรรทััดฐานทางสัังคม 
วััฒนธรรม ประเพณีี ข้้อบััญญััติทิ างศาสนา และกฎหมาย บรรทััดฐานทางศีีลธรรม
ไม่่ได้้ เป็็นเพีียงข้้ อแนะนำำ�ว่่าสิ่่�งใดควรหรืือไม่่ควรปฏิิ บััติิเท่่ านั้้� น หากแต่่ เป็็น
บรรทััดฐานที่่�สมาชิิกมีีหน้้าที่่�ต้้องปฏิิบััติิตามเพื่่�อการอยู่่�รวมกัันเป็็นสัังคม  การถืือ
เป็็นหน้า้ ที่่�ต้อ้ งปฏิิบัติั นี้ิ เ้� องที่่�ทำำ�ให้้บรรทััดฐานทางศีีลธรรมแตกต่่าง จากกฏเกณฑ์์
ทางสัังคมอื่่น� ๆ หากผู้้�ใดฝ่่าฝืืนไม่่ปฏิิบัติั ติ ามจะถืือว่่าผู้้�นั้้น� ละเมิิดและต้้องได้้รับั โทษ
ตามที่่�บััญญััติิไว้้แล้้วแต่่ความสำำ�คััญหนัักเบาของมาตรฐานทางศีีลธรรมนั้้�นๆ
การประกอบสร้้างทางสัังคม4 (Social Construction) เป็็นทฤษฎีีที่่�อธิิบาย
ว่่า มนุุษย์์ไม่่ได้้รัับรู้้�และเข้้าใจการมีีอยู่่�ของสิ่่�งสิ่่�งต่่างๆ เพราะมัันมีีอยู่่�จริิงตาม
ธรรมชาติิ แต่่รัับรู้้�การมีีอยู่่�ของสิ่่�งต่่างๆ ผ่่านปฏิิสััมพัันธ์์กัับสัังคม เช่่น  ภาษา สื่่�อ
และสถาบัันต่่างๆ เช่่น ครอบครััว รััฐ ฯลฯ จนเชื่่�อว่่าสิ่่�งนั้้�นมีีอยู่่�จริิง เช่่นเดีียวกัับ
บรรทััดฐานทางศีีลธรรมที่่�มีอี ยู่่�ในสัังคมและถููกใช้้เป็็นแนวทางกำำ�หนดพฤติิกรรมที่่�
เหมาะสมของสมาชิิก ก็็เป็็นสิ่่�งที่่�สัังคมสร้้างขึ้้�นมา โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสร้้าง
ภราดรภาพหรืือความเป็็นน้ำำ��หนึ่่�งใจเดีียวกััน  ความสงบสุุข และความมั่่�นคงของ
สมาชิิกในการอยู่่�รวมกัันเป็็นสัังคม
กล่่าวได้้ว่่า บรรทััดฐานทางศีีลธรรมที่่�มีีอยู่่�เป็็นแนวทางการดำำ�เนิินชีีวิิตของ
สมาชิิกตามที่่�สังั คมคาดหวััง ประกอบกัับบรรทััดฐานทางศีีลธรรมของสัังคมหนึ่่�งๆ
มีอี ยู่่�เป็็นจำำ�นวนมากและมีคี วามซัับซ้้อนพััฒนาไปตามความซัับซ้้อนในการดำำ�เนิิน
ชีีวิิตของสมาชิิกในสัังคม ดัังนั้้�น จึงึ ปรากฏความขััดแย้้งกัันเองของบรรทััดฐานทาง
การประกอบสร้างทางสังคมเป็นทฤษฎีที่อธิบายว่ามนุษย์ไม่ได้รบั รูแ้ ละเข้าใจการมีอยูข่ องสิง่ สิง่ ต่างๆ
เพราะมันมีอยูจ่ ริงตามธรรมชาติ แต่รับรู้การมีอยู่ของสิ่งต่างๆ ผ่านปฏิสัมพันธ์กับสังคม เช่น  ภาษา
สื่อ และสถาบันต่างๆ เช่น ครอบครัว รัฐ ฯลฯ จนเชื่อว่าสิ่งนั้น มีอยูจ่ ริง
4
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ศีีลธรรมหรืือที่่�เรีียกว่่า “Moral Dilemma” หมายถึึง ความขััดแย้้งกัันของ
บรรทััดฐานทางศีีลธรรมที่่�มนุุษย์์ต้้องเลืือกอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง ซึ่่�งต่่างเป็็นทางเลืือก
ที่่�ถููกทั้้�งคู่่� เช่่น การให้้ความสำำ�คััญกัับงานและการให้้ความสำำ�คััญกัับครอบครััว ใน
บางสถานการณ์์หรืือช่่วงเวลา บุุคคลจำำ�เป็็นต้อ้ งเลืือกให้้ความสำำ�คัญ
ั อย่่างใดอย่่าง
หนึ่่�งซึ่่�งเป็็นภาวะที่่�กลืืนไม่่เข้้าคายไม่่ออก
ในอีีกกรณีีหนึ่่�งบุุคคลอาจต้้องเลืือกทางเลืือกที่่�โดยทั่่�วไปแล้้วอาจเป็็นทาง
เลืือกที่่�ผิดิ บรรทััดฐานทางศีีลธรรมที่่�กำำ�หนดไว้้ แต่่ทำำ�ไปด้้วยเหตุุผลที่่�ถูกู ต้้อง ดัังเช่่น 
กรณีีครููคนหนึ่่�งอาศััยอยู่่�กัับมารดที่่�เป็็นโรคความจำำ�เสื่่อ� มและชอบเดิินหายไปจาก
บ้้านเป็็นประจำำ� ในเวลาที่่�มาสอนหนัังสืือก็็จะพามารดามาด้้วยเพราะเกรงว่่าถ้้าให้้
อยู่่�บ้้านเพีียงลำำ�พัังอาจจะเดิินหายไปจากบ้้านได้้ แต่่ถ้้าจะเลืือกปิิดล็็อกประตููขััง
มารดาไว้้ในบ้้านหากเกิิดเพลิิงไหม้้ มาดาอาจเสีียชีีวิิตได้้ ครููจึงึ จำำ�เป็็นต้อ้ งพามารดา
มาที่่�ทำำ�งานและให้้อยู่่�ในห้้องเรีียนเวลาที่่�ทำำ�การสอนด้้วยส่่งผลให้้ผู้้�ปกครองที่่�นำำ�
บุุตรหลานมาเรีียนไม่่พอใจและทำำ�ให้้เด็็กขาดสมาธิิในการเรีียนรวมทั้้�งขััดต่่อ
บรรทััดฐานทางศีีลธรรมที่่�กำำ�หนดแนวปฏิิบัติั ทิ างวิิชาชีีพ ที่่�ต้อ้ งแยกปััญหาส่่วนตัวั
ออกจากการทำำ�งานแต่่ก็็มีีบรรทััดฐานทางศีีลธรรมอีีกชุุดหนึ่่�งที่่�กำำ�หนดแนวทาง
ของลููกที่่�ต้อ้ งดููแลมารดาทำำ�ให้้ครููตกอยู่่�ในภาวะกลืืนไม่่เข้้าคายไม่่ออกแต่่ต้อ้ งตััดสิิน
ใจเลืือกปฏิิบััติิดัังกล่่าว  แม้้จะทราบว่่าขััดต่่อบรรทััดฐานทางศีีลธรรมอีีกชุุดหนึ่่�ง
และอาจถููกลงโทษก็็ตาม
แม้้ว่่ามนุุษย์์จะรัักในเสรีีภาพ  แต่่ส่่วนใหญ่่เชื่่�อว่่าในสัังคมต้้องมีีบรรทััดฐาน
ทางศีีลธรรมเป็็นกฎเกณฑ์์กำำ�กัับพฤติิกรรมของสมาชิิก โดยเฉพาะพฤติิกรรมที่่�
ส่่งผลกระทบต่่อผู้้�อื่่�น 
บรรทััดฐานทางศีีลธรรมประกอบด้้วย 1) บรรทััดฐานด้้านบวกที่่�ส่ง่ เสริิมและ
สนัับสนุุนให้้สมาชิิกของสัังคมปฏิิบััติิ และเมื่่�อปฏิิบััติิแล้้วจะได้้รัับรางวััลเป็็น
ผลตอบแทนการปฏิิบััติินั้้�น ๆ  2) บรรทััดฐานด้้านลบเป็็นข้้อห้้ามไม่่ให้้สมาชิิกของ
สัังคมปฏิิบััติิ หากผู้้�ใดฝ่่าฝืืนจะต้้องได้้รัับโทษ ซึ่่�งโทษจะหนัักเบาเพีียงใดขึ้้�นอยู่่�กัับ
ความร้้ายแรงของบรรทััดฐานที่่�ฝ่่าฝืืน  บรรทััดฐานทางศีีลธรรมจะถููกปลููกฝัังแก่่
สมาชิิกใหม่่ของสัังคมตั้้�งแต่่เยาว์์วัยั ผ่่านกระบวนการสัังคมประกิิต (Socialization)
หรืือการอบรมสั่่�งสอนของบิิดามารดาหรืือผู้้�ปกครอง และสถาบัันทางสัังคมอื่่�นๆ
ที่่�มีีหน้้าที่่�
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ความเบี่่�ยงเบนทางพฤติิกรรมหรืือการมีีพฤติิกรรมไม่่เป็็นไปตามความคาด
หวัังของสัังคมถืือเป็็นการฝ่่าฝืืนบรรทััดฐานทางศีีลธรรมซึ่่ง� จะถููกสัังคมลงโทษ บาง
กรณีีความเบี่่�ยงเบนทางกายภาพนำำ�ไปสู่่�การลงโทษทางสัังคมได้้บุคุ คลที่่�มีีลัักษณะ
ทางกายภาพแตกต่่างจากคนส่่วนใหญ่่ในสัังคมจะถููกสัังคมลงโทษในรููปแบบต่่างๆ
เช่่น การตีีตรา การละเมิิดสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชน ฯลฯ ส่่งผลให้้บุคุ คลที่่�ความเบี่่�ยงเบนทาง
กายภาพกลายเป็็นคนกลุ่่�มน้้อยหรืือคนด้้อยโอกาสในสัังคม รวมทั้้�งไม่่ได้้รัับความ
เป็็นธรรมทางสัังคมเช่่นเดีียวกัับคนอื่่�นทั่่�วไป
บทบาทของรัฐในการส่งเสริมสวัสดิการสังคม
รััฐเป็็นสิ่่�งประดิิษฐ์์ซึ่่�งคนในสัังคมสร้้างขึ้้�นเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ตอบสนองความ
ต้้องการเมื่่อ� มาอยู่่�รวมกัันเป็็นสังั คมตามทฤษฎีีสััญญาประชาคม (Social Contract)
(Spicker, 2000 : 107) บทบาทของรััฐจึึงมีกี ว้้างขวางภายใต้้การมอบหมายอำำ�นาจ
หน้้าที่่�จากสมาชิิกของสัังคม เพื่่อ� ให้้รักั ษาความปลอดภััยและสร้้างความสงบสุุขแก่่
สัังคม เช่่น หน้้าที่่�ในกระบวนการยุุติิธรรม การบริิหารจััดการ การรัักษาความสงบ
เรีียบร้้อย ฯลฯ กล่่าวได้้ว่่ารััฐเป็็นหน่่วยทางสัังคมที่่�มีีอำำ�นาจสููงสุุดและผููกขาดการ
ใช้้อำำ�นาจภายใต้้อาณาเขตรััฐ
เช่่ น เดีียวกัั บ บทบาทของรัั ฐ ในการสร้้ า งและจัั ด หาสวัั ส ดิิ ก ารสัั ง คมแก่่
ประชาชนที่่�เป็็นสมาชิิกของรััฐ ไม่่ว่า่ จะเป็็นการสร้้างหรืือจััดหาด้้วยตััวรัฐั เอง หรืือ
การมอบหมายให้้ภาคส่่วนอื่น่� ๆ จััดหาด้้วยวิิธีีการกำำ�หนดกรอบหลัักเกณฑ์์และตรา
เป็็นกฎหมายเพื่่�อให้้ภาคส่่วนปฏิิบััติิ เช่่น การตรากฎหมายคุ้้�มครองแรงงานขึ้้�นมา
เพื่่อ� กำำ�หนดหน้้าที่่�ของนายจ้้างและลููกจ้้าง รวมทั้้�งกำำ�หนดโทษความผิิดและวิิธีีการ
ลงโทษและแก้้ไขเมื่่�อมีีฝ่่ายหนึ่่�งฝ่่ายใดละเมิิดไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมาย แนวทางการ
กำำ�หนดบทบาทของรััฐและของภาคีีอื่่น� ๆ ในการสร้้างและจััดหาสวััสดิิการสัังคมจะ
สอดคล้้องกัับบริิบททางเศรษฐกิิจ  การเมืือง และวััฒนธรรม เป็็นหลััก เช่่น  ในรััฐ
ที่่�ยึึดถืือแนวทางการบริิหารจััดการทางการเมืืองแบบเสรีีนิิยมที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับ
สิิทธิิเสรีีภาพในการตััดสิินใจเลืือกของประชาชนเป็็นหลััก บทบาทของรััฐในการ
สร้้างและจััดหาสวััสดิิการสัังคมจะมีีจำำ�กัดั เฉพาะเท่่าที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรับั การสร้้างความ
เป็็นธรรมในการเลืือกของประชาชนเท่่านั้้�น 
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ในรััฐที่่�ยึึดถืือแนวทางเสรีีนิิยมจะให้้กลไกตลาดทำำ�หน้้าที่่�ในการสร้้างและ
จััดหาสวััสดิิการสัังคมแทนรััฐ เพราะเชื่่อ� ว่่ากลไกตลาดมีปี ระสิิทธิภิ าพในการจััดสรร
ทรััพยากรมากที่่�สุดุ และภายใต้้กลไกตลาดประชาชนจะมีีเสรีีภาพในการตััดสิินใจ
เลืือกสวััสดิิการสัังคมที่่�เหมาะสมกัับตนเองได้้ดีีกว่่าการจััดสรรโดยรััฐ
ในทางตรงข้้ า ม รัั ฐ ที่่� ยึึ ด แนวทางการบริิ ห ารจัั ด การแบบรัั ฐ สวัั ส ดิิ ก าร
(Welfare State) รััฐจะมีีบทบาทสำำ�คััญในการสร้้างและจััดหาสวััสดิิการสัังคมแก่่
ประชาชนตั้้�งแต่่เกิิดจนตาย ในรััฐยึึดแนวทางการบริิหารจััดการแบบรััฐสวััสดิิการ
จะให้้ความสำำ�คััญกัับกลไกตลาดน้้อยมาก เนื่่�องจากไม่่เชื่่�อว่่ากลไกตลาดจะสร้้าง
ความเป็็นธรรมทางสัังคมให้้กัับประชาชนได้้จริิง
ประเด็็นการนำำ�เสนอของ สปิิคเกอร์์ เรื่่�องสวััสดิิการสัังคมเป็็นภารกิิจของ
คนในสัังคมที่่�พึงึ ปฏิิบัติั ต่ิ อ่ กัันด้ว้ ยความเอื้้อ� อาทร รวมทั้้�งเป็็นภารกิิจของรััฐในฐานะ
สถาบัันทางสัังคมที่่�ใหญ่่ที่่สุ� ดุ สอดคล้้องกัับความเห็็นของนัักวิิชาการหลายๆ ท่่าน 
เช่่น ริิชาร์์ด ทิิทมััสส์์ (Titmuss, 1974 : 30-32) ที่่�จำำ�แนกสวััสดิิการสัังคมออกเป็็น 
3 ประเภท คืือ สวััสดิิการสัังคมแบบส่่วนที่่�เหลืือ (The Residual Welfare
Model of Social Policy) สวััสดิิการสัังคมแบบผลสััมฤทธิ์ท์� างอุุตสาหกรรม (The
Achievement-Performance Model of Social Policy) และสวััสดิิการสัังคม
เชิิงสถาบัันแบบกระจายซ้ำำ��ทรััพยากร (The Institutional Redistributive
Model of Social Policy) ซึ่่�งในแต่่ละรููปแบบของ ริิชาร์์ด ทิิทมััสส์์ มีีรััฐเป็็น
สถาบัันหนึ่่�งที่่�มีีภารกิิจจััดหาและส่่งเสริิมสวััสดิิการสัังคมแก่่พลเมืืองด้้วยเสมอ
เช่่นเดีียวกัับ จอห์์น รอลส์์ (Rawls, 1971) นัักวิิชาการสายเสรีีนิิยมที่่�เชื่่�อว่่า
รััฐเป็็นสถาบัันทางสัังคมหนึ่่�งที่่�มีีภารกิิจในการสร้้างสวััสดิิการสัังคมขั้้�นพื้้�นฐานแก่่
พลเมืืองของตน 
สวััสดิิการสัังคมเป็็นการกระทำำ�รวมหมู่่� (Collective Action) ที่่�เกิิดขึ้้�นภาย
ใต้้ความสััมพัันธ์์ระหว่่างสมาชิิกชองสัังคม  การสร้้างและจััดหาสวััสดิิการสัังคมจึึง
เป็็นหน้้าที่่�ของสมาชิิกของสัังคมทุุกคนที่่�พึึงมีีต่่อกััน โดยผู้้�มีีหน้้าที่่�สร้้างและจััดหา
สวััสดิิการสัังคมมีีหลากหลายตั้้�งแต่่บิิดามารดา ครอบครััว  ญาติิ ชุุมชน  สถาบััน
ศาสนา สถานประกอบการ ฯลฯ รวมทั้้�งรััฐซึ่่ง� ทำำ�หน้า้ ที่่�เป็็นด่า่ นสุุดท้้ายในการสร้้าง
และจััดหาสวััสดิิการสัังคมเมื่่�อสถาบัันอื่่�นๆ ไม่่สามารถทำำ�หน้้าที่่�ตอบสนองความ
ต้้องการสวััสดิิการสัังคมได้้
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การกระทำำ�รวมหมู่่�ในการสร้้างและจััดหาสวััสดิิการสัังคม บางกรณีีสามารถ
ปรัับเปลี่่ย� นโครงสร้้างและความสััมพันธ์
ั ท์ างสัังคมที่่�เคยมีอี ยู่่�เดิิมได้้ เช่่น สวััสดิิการ
สัังคมที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับความเท่่าเทีียมระหว่่างเพศชายหญิิง และเพศทางเลืือก
อื่่�นๆ ส่่งผลให้้ความสััมพัันธ์์ระหว่่างเพศจากที่่�เคยเหลื่่�อมล้ำำ��  กลัับมามีีความเท่่า
เทีียมกัันมากขึ้้�น
การสร้้ า งและจัั ด หาสวัั ส ดิิ ก ารสัั ง คมโดยวิิ ธีี การกระจายซ้ำำ��ทรัั พ ยากร
(Redistribution) หมายถึึง การจััดเก็็บภาษีีจากสมาชิิกของสัังคมเพื่่�อนำำ�มาเป็็น
งบประมาณสำำ�หรัับการจััดสวััสดิิการสัังคม  เป็็นการกระทำำ�รวมหมู่่�ในการพึ่่�งพา
อาศััยกัันแบบทั่่�วไป (Collective General Interdependency) เป็็นการกระทำำ�
ที่่�บุุคคลเพีียงบุุคคลเดีียวไม่่สามารถกระทำำ�ได้้ การกระจายซ้ำำ��ทรััพยากรนอกจาก
เป็็นการสร้้างความเป็็นธรรมทางสัังคมแล้้ว การกระจายซ้ำำ��ทรัพั ยากรยัังสร้้างความ
คุ้้�มครองทางสัังคมและลดความเสี่่�ยงภััยจากการดำำ�เนิินชีีวิิตของมนุุษย์์อีีกด้้วย
(Sinn, 2001 : 495) ประชาชนผู้้�เสีียภาษีีอัันเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของการกระจาย
ทรััพยากร มีีมุุมมองหลากหลายที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับเสรีีภาพ ศีีลธรรม ความเห็็นแก่่ผู้้�อื่น 
่�
สิิทธิิ สััญชาติิ รััฐ อำำ�นาจ  ความเสมอภาค และความยุุติิธรรมอย่่างเท่่าเทีียม 
(Spicker, 1988 : 90)
รััฐเป็็นสถาบัันทางสัังคมหน่่วยสุุดท้้ายที่่�จะตอบสนองความต้้องการของ
ประชาชนในรััฐเมื่่�อสถาบัันอื่่�นไม่่สามารถตอบสนองได้้ ซึ่่�งรััฐมีีการดำำ�เนิินงานใน 
2 กรณีี คืือ 1) เมื่่�อสถาบัันทางสัังคมที่่�มีีหน้้าที่่�โดยตรงไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�นั้้�น
ได้้ด้้วยเหตุุผลอย่่างหนึ่่�งอย่่างใด เช่่น บิิดามารดาหรืือครอบครััวไม่่สามารถเลี้้�ยงดูู
บุุตรได้้ เนื่่�องจากความยากจน รััฐจะเข้้ามารัับหน้้าที่่�นั้้�นแทนด้้วยกลไกการดำำ�เนิิน
งานที่่�รััฐมีีอยู่่�  2) เมื่่�อความต้้องการของประชาชนมีีลัักษณะเป็็นการทั่่�วไป ไม่่มีีผู้้�
หนึ่่�งผู้้�ใดมีีหน้้าที่่�ในการตอบสนองความต้้องการนั้้�นโดยตรง เช่่น  การรัักษาความ
สงบสุุขภายในรััฐ การป้้องกัันรััฐจากการรุุกรานของรััฐอื่่�น ฯลฯ
บทสรุป
พอล สปิิคเกอร์์ เขีียนหนัังสืือ “รััฐสวััสดิิการ : ทฤษฎีีทั่่�วไป” (The Welfare
State : A General Theory) เพื่่�อนำำ�เสนอทฤษฎีีรััฐสวััสดิิการที่่�แตกต่่างไปจากที่่�
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นัักวิิชาการก่่อนหน้้านี้้�ได้้นำำ�เสนอไว้้ ในขณะที่่�นัักวิิชาการท่่านอื่่�นหยิิบยกความ
แตกต่่างมาเป็็นเกณฑ์์การจำำ�แนกรััฐสวััสดิิการออกเป็็นกลุ่่�ม เช่่น  กอสต้้า เอสปิิง
แอนเดอร์์เสน จำำ�แนกรััฐสวััสดิิการออกเป็็น 3 กลุ่่�ม  โดยใช้้ความตััวชี้้�วััด 3 ตััว ใน
การจำำ�แนก คืือ 1) ความสััมพัันธ์์ระหว่่างรััฐ ตลาด และครอบครััว  2) อััตราการ
แทรกแซงกลไกตลาดของรััฐ  3) การแบ่่งและการเลื่่อ� นชนชั้้�นทางสัังคม ฯลฯ พอล
สปิิคเกอร์์ ใช้้ความเหมืือนกัันของปััจจััยต่่างๆ เป็็นเกณฑ์์อธิิบายการกำำ�เนิิดและ
ความเป็็นรััฐสวััสดิิการโดยเริ่่�มต้้นการอธิิบายจากระดัับจุุลภาคหรืือระดัับปััจเจก
ในขณะที่่�นัักวิิชาการอื่่�นๆ เริ่่�มต้้นอธิิบายจากระดัับมหภาคหรืือระดัับสัังคมทำำ�ให้้
ทฤษฎีีรัั ฐ สวัั ส ดิิ ก ารที่่� ส ปิิ ค เกอร์์ นำำ� เสนอใช้้ อ ธิิ บ ายรัั ฐ สวัั ส ดิิ ก ารได้้ โ ดยทั่่� ว ไป
(General Theory)
ปััจจััยที่่�มีีส่่งผลให้้เกิิดรััฐสวััสดิิการและสวััสดิิการสัังคมตามที่่� พอล สปิิคเกอร์์
นำำ�เสนอ เป็็นปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องและเป็็นพื้้�นฐานการมาอยู่่�รวมกัันเป็็นสัังคมของ
มนุุษย์์ ซึ่่�ง สปิิคเกอร์์ ใช้้ทฤษฎีีสััญญาประชาคม (Social Contract Theory) และ
ทฤษฎีีเครืือข่่ายทางสัังคม (Social Network) สำำ�หรัับการอธิิบายการกำำ�เนิิดและ
ลัักษณะของรััฐสวััสดิิการและสวััสดิิการสัังคม รวมทั้้�งใช้้แนวคิิดจากหนัังสืือ “ทฤษฎีี
กฎหมายและรััฐ” (Theory of Law And State) เป็็นแนวทางในการสรุุปว่่า การ
จััดหาสวััสดิิการสัังคมเพื่่�อสร้้างความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีให้้กัับประชาชนเป็็นหน้้าที่่�ของ
หลากหลายๆ ภาคส่่วน เริ่่�มตั้้�งแต่่ ระดัับบุุคคล ครอบครััว ชุุมชน จนกระทั่่�งระดัับ
รััฐ ซึ่่�งรััฐจะเป็็นผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นด่่านสุุดท้้ายที่่�ทำำ�หน้้าที่่�สร้้างและจััดหาสวััสดิิการ
สัังคมให้้กัับประชาชนเมื่่�อภาคส่่วนที่่�มีีหน้้าที่่�ไม่่สามารถทำำ�หน้้าที่่�นั้้�นได้้
นอกจากหน้้าที่่�การจััดหาสวััสดิิการสัังคมจะเป็็นหน้า้ ที่่�ของรััฐแล้้ว การจััดหา
สวััสดิิการสัังคมยัังเป็็นหน้้าที่่�ของสมาชิิกในสัังคมทุุกคนที่่�มีีแตกต่่างกััน ขึ้้�นอยู่่�กัับ
บทบาทและสถานะทางสัังคมของบุุคคล สปิิคเกอร์์ เรีียกว่่า “หน้้าที่่�ทางสัังคม”
(Social Obligation) ซึ่ง่� เป็็นหน้า้ ที่่�ที่่เ� กิิดจากการมีคี วามสััมพันธ์
ั ท์ างสัังคม (Social
Relationship) จากการเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสัังคม 
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