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กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยชิ้นนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยวิทยาลัยสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 ภายใต้ชื่อเดิม 
“การสร้างความมั่นคงภายในรัฐภายใต้เงื่อนไขความไม่มั่นคงของระบบ
เศรษฐกิจการเมืองโลก:กรณีศึกษาแนวทางการสร้างความมั่นคงของมนุษย์
ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกภายใต้เงื่อนไขทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ระหว่างปี 2010-
2015” ผู้วิจัยได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่ งจากวิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการสนับสนุนเพ่ือด าเนินการวิจัยอย่างราบรื่น 
พร้อมทั้งการช่วยเหลือจากผู้ช่วยวิจัย คุณรุ่งรวิน แสงสิงห์ และ คุณกนกชัย 
มั่งมีทรัพย์ ในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการของรัฐและสังคม 
งานวิจัยชิ้นนี้เป้าประสงค์หลักคือการฉายภาพให้เห็นความเป็นไปได้ในการ
พัฒนารัฐสวัสดิการเพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแม้ยามเผชิญกับวิกฤติ
เศรษฐกิจ การลงทุนพัฒนาในทรัพยากรมนุษย์ สร้างความมั่นคงในชีวิต
สามารถเป็นทางออกแก่ระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงได้ ผู้วิจัยรู้สึกขอบคุณอย่าง
สูงต่อคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย Stockholm ประเทศสวีเดนในการ
สนับสนุนในฐานะนักวิจัยรับเชิญ ในปี 2560 และท าให้งานวิจัยชิ้นนี้สมบูรณ์
ม าก ยิ่ ง ขึ้ น  ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ งงาน วิ จั ย ได้ ตี พิ ม พ์ ใน  PSU Journal of 
International Studies Issue 2 ปี 2017 อันเป็นวารสารในฐานข้อมูล TCI 

 ขอบคุณการต่อสู้ของชนชั้นกรรมาชีพ ชนชั้นล่าง และคนรุ่นใหม่ที่
ถูกกดข่ีทั่วโลกทุกยุคทุกสมัยเพื่อแสดงให้เห็นว่าทางเลือกใหม่มีได้เสมอ  
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รัฐสวัสดิการคือหนึ่งในทางออกของผู้ใฝ่ฝันความเสมอภาคและ
เสรีภาพอย่างแท้จริงทุกยุคทุกสมัย ขอบคุณ เกษม ธรรมบุษดี คุณพ่อที่จาก
ไปของผม ผู้ชายที่เต็มไปด้วยความรักต่อเพ่ือนมนุษย์ และสอนให้ผมเห็น
ความส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทุกคน หากประเทศไทยจะเป็นรัฐ
สวัสดิการได้ในอนาคตผมขอให้ทุกท่านร าลึกถึงผู้ชายคนนี้ 

     ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี 
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ค านิยมพิมพ์ครั้งที่ 1 

กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ-ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาฟินแลนด์ 

ฟินแลนด์ได้รับเอกราชจากรัสเซียในปี 1917 

ผ่านพ้นสงครามภายในเมื่อปี 1918  

สงครามฤดูหนาวในปี 1940 ต่อเนื่องถึง 1944 

แต่แนวคิดการมอบกล่อง Baby box ให้แม่ทุกคนที่ต้องตั้งครรภ์ในภาวะ
สงครามเริ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติสวัสดิการอุดหนุนมารดามาตั้งแต่ปี 
1938 

อาหารกลางวันฟรีในโรงเรียนก็ตามมาในปี 1948 ปีซึ่งฟินแลนด์ยังคงว้าวุ่น
อยู่กับสงครามเย็น และจัดการผลพวงอื่นๆ จากสงคราม 

นวัตกรรมทางสังคมของประเทศรัฐสวัสดิการอย่างฟินแลนด์หาได้มาจาก
สภาวะที่ประเทศสะดวกสบาย หากแต่ในภาวะอันทุกข์ยากล าบากที่สุด รัฐ
ได้แสดงความห่วงใยประชาชนด้วยการแบ่งเบาภาระพ้ืนฐานอย่างการท าให้
ท้องอ่ิม หรือการช่วยเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่ก าเนิด เรื่องง่ายๆ ที่ถือเป็นพ้ืนฐาน 
เปรียบเสมือนการแสดงออกว่าพลเมืองของประเทศเหล่านั้นไม่ใช่เพียง
จ านวนเลขในตารางสถิติ   

 

ดิฉันสงสัยอยู่เสมอว่า แนวคิดนี้เดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร กระท่ังถึงการ
ด ารงอยู่ของระบบรัฐสวัสดิการดังเช่นปัจจุบัน “ความหมายที่ปลายรุ้ง” ได้
ช่วยไขข้อข้องใจข้อนั้น และท าหน้าที่ฉายภาพการเดินทางทั้งในแง่บริบท
สังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงแรงปะทะต่างๆ จนเกิดแนวคิดนี้ขึ้น จนในที่สุด
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กระบวนทัศน์ที่มองว่ามนุษย์สมควรได้รับการดูแลจากรัฐอย่างเท่าเทียม 
รวมถึงสามารถยืนหยัดอย่างภาคภูมิ มากกว่าการปล่อยให้ทุกอย่างไปตาม
สายพานการผลิต ได้ค่อยๆ ก่อรูปขึ้นในกลุ่มประเทศนอร์ดิก  

แต่ใช่ว่าทางเดินไปสู่ปลายรุ้งจะมีแต่กลีบกุหลาบโรยไว้ การเปลี่ยนแปลง
แนวคิดต่างๆ นั้นเป็นผลจากการต่อสู้ของชนชั้นกรรมาชีพเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน การต่อสู้นี้ท าให้ฉุกคิดได้ว่าระบบที่ท้ังสังคม
ตกลงแบ่งปันความมั่งคั่งซ่ึงกันและกัน โดยที่แน่นอนว่าจะมีทั้งคนที่พอใจ
และไม่พอใจ แต่รัฐก็สามารถจัดการความแตกต่างเหล่านั้น และสนับสนุนให้
ประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ต่างกันมากนัก เหล่านี้ล้วนช่วยอธิบาย
ความหมายของค าว่า “เอ้ืออาทร” ที่มนุษย์พึงมีต่อกัน ให้เห็นเป็นที่
ประจักษ์อย่างครบถ้วน  

ไม่เพียงเท่านั้น “ความหมายที่ปลายรุ้ง” ความรู้เกี่ยวกับตัวแบบรัฐสวัสดิการ
ในลักษณะต่างๆ กลุ่มประเทศนอร์ดิก เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ชวนท าความ
เข้าใจ มิใช่เพ่ือวาดฝันถึงการดูแลจากรัฐในรูปแบบเหล่านั้น แต่ชวนตั้ง
ค าถามต่อไปว่าในบริบทเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมลักษณะใด ที่ตัวแบบ
เหล่านี้จะก่อร่างสร้างรูปขึ้นมาได้บ้าง  
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ดร.เดชรัตน์ สุขก าเนิด 

ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ความเสมอภาค  

รัฐสวัสดิการและการออกแบบการสื่อสารทางสังคมผ่านเกมส์ 

ในสังคมทุนนิยม ทุน (จริงๆ หมายถึงเจ้าของทุน) ได้เปรียบแรงงาน
ในการต่อรองอยู่ 3 ประการด้วยกัน หนึ่ง ทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การใช้ประโยชน์หรือการท างานได้ง่ายกว่าแรงงาน ที่มักมีความช านาญหรือ
ความเคยชินที่เปลี่ยนแปลงได้ยากกว่า สอง ในยุคโลกาภิวัฒน์ ทุนสามารถ
เคลื่อนย้ายได้เสรีกว่าแรงงานมาก ทุนจึงมีอ านาจต่อรอง เพราะทุน
เคลื่อนย้ายเข้าและออกได้ หลายประเทศจึงปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเพ่ือเอา
ใจทนุ สาม ทุนไม่ได้มีเดิมพันถึงชีวิต หากจ าเป็น ทุนสามารถหยุดไว้เฉยๆ 
หรือเปลี่ยนไปเป็นทุนรูปแบบอ่ืน (ตามข้อหนึ่ง) หรือไปลงทุนที่อ่ืน (ตามข้อ
สอง) แต่แรงงานมีเดิมพันคือชีวิต และหลายกรณีไม่ใช่ชีวิตเดียวด้วย หากแต่
ยังผูกพันถึงลูกหลาน ภรรยา และพ่อแม่ อีกด้วย กล่าวโดยสรุป แรงงานจึงมี
อุปสรรคในการออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นธรรมมากกว่าทุนนั่นเอง และ
นั่นเป็นเหตุให้ทุนมักได้เปรียบแรงงานในการต่อรองเสมอ แต่การได้เปรียบ
ของทุน (หมายถึง เจ้าของทุน) อาจไม่ได้เป็นผลดีต่อทุนนิยมเสมอไป เพราะ
พัฒนาการของสังคมทุนนิยมจ าเป็นต้องการผลิตภาพและความคิดใหม่ๆ 
ของแรงงานเองด้วย โดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ซึ่งทุนไม่อาจท า
ได้โดยล าพัง) สังคมนอร์ดิกเข้าใจเงื่อนไขนี้เป็นอย่างดี จึงพัฒนาระบบ “รัฐ
สวัสดิการ” ขึ้นมา เพ่ือลดความเสียเปรียบของแรงงาน ด้วยการสร้างความ
มั่นคงพ้ืนฐานให้กับทุกชีวิต อันเป็นลดความเสียเปรียบในข้อที่ 3 ของ
แรงงานลง ซึ่งในทางกลับกัน รัฐสวัสดิการก็มีส่วนช่วยให้แรงงานเข้าร่วมกับ
ระบบทุนนิยมได้อย่างมีขวัญก าลังใจ ไม่รู้สึกแปลกแยกกับกระบวนการผลิต 
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และมีความคิดสร้างสรรค์มากพอ ที่จะน าพาหน่วยธุรกิจและเศรษฐกิจของ
ตน ให้แข่งขันในตลาดโลกได้ ยิ่งไปกว่านั้น สังคมนอร์ดิกยังเข้าใจด้วยว่า 
แรงงานไม่อาจต่อรองกับทุนใน “กลไกเศรษฐกิจ” (หรือกลไกตลาด) 
โดยตรงได้ สังคมนอร์ดิกจึงใช้กลไกการต่อรองใหม่ที่ทุนไม่อาจมีอ านาจเหนือ
แรงงานโดยตรงได้ กลไกท่ีว่านั้นก็คือ “กลไกทางการเมือง” ในระบบ
ประชาธิปไตย นั่นเอง ในสังคมนอร์ดิก กลไกเศรษฐกิจและกลไกทางการ
เมืองจึงท างานค้ ายันและสอบทานซึ่งกันและกันได้อย่างน่าสนใจ โดยมีทั้ง
คุณภาพชีวิตของผู้คน และคุณภาพทางเศรษฐกิจ (เช่น ความสามารถในการ
แข่งขัน เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ า) เป็นสัญญาณชีพที่
ส าคัญของสังคม ส าหรับสังคมนอร์ดิก ระบบรัฐสวัสดิการจึงไม่ใช่การสังคม
สงเคราะห์ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยกว่า แต่เป็นระบบเป็นหลักประกันว่า ทุกๆคน 
ทุกๆฝ่ายในสังคมจะเข้มแข็ง “ไปพร้อมๆ กัน” และเข้มแข็ง “ร่วมกัน” ที่จะ
ด ารงตนอยู่ในเวทีโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ผลงานวิจัยชิ้นนี้ของ     
ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ได้ช่วยคลี่ให้เห็นพัฒนาการและความเป็นไป
ของกลไกทั้งสองในสังคมนอร์ดิกได้เป็นอย่างดี งานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นแรง
บันดาลใจและแสงสว่างน าทางส าหรับการสร้างสังคมรัฐสวัสดิการในประเทศ
ไทยได้เป็นอย่างดี 
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นิติรัฐ ทรัพย์สมบูรณ์- แอดมินเพจ #มนุษย์ประกันสังคม และ
แนวรว่มเครือข่ายเพื่อรัฐสวัสดิการ 

หนังสือที่ถือในมือเล่มนี้ ช่วยปลุกชีวิตจิตวิญญาณและความเชื่อที่
เคยหลับใหล ให้พบกับความจริงที่ว่า โลกแห่งความเท่าเทียมเป็นไปได้ 
ความหวังในการสร้างรัฐสวัสดิการในประเทศไทยไม่สิ้นสุดลง โดยผ่านการ
พิจารณาบทเรียนกลุ่มประเทศนอร์ดิก ต้นแบบในการแสวงหาโลกแห่งความ
เท่าเทียม  

ค าโฆษณาของเสรีนิยมใหม่ว่า ท าให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัว 
ประชาชนพ้นจากความยากจนมากกว่าเดิมนั้น เป็นมายาคติที่สร้างขึ้นจาก
ชนชั้นน าให้ยอมรับแนวคิดเสรีนิยมใหม่ ราวกับว่าโลกไม่มีทางเลือกอ่ืนใด ค า
โฆษณาของเสรีนิยมใหม่มาพร้อมกับความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจที่ยังคง
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้คนต่างไร้อ านาจต่อรองทางการเมือง เผชิญการกด
ทับจากความเปราะบางเพ่ิมขึ้น รัฐภายใต้อุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ ลดฐานะ
ความสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อชีวิตพลเมือง ผลักภาระความรับผิดชอบ
พ้ืนฐานสู่ปัจเจกชน แสร้งมองไม่เห็นว่า ความเหลื่อมล้ าเป็นการท าลายความ
มั่นคงของมนุษย์ ทั้งยังฉุดรั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ผู้เขียนได้เชิญชวนให้เข้าใจถึงพัฒนาการทางนโยบายของกลุ่ม
ประเทศนอร์ดิก ในช่วงผ่านวิกฤติเศรษฐกิจทุนนิยม การว่างงานและการ
ชะงักงันทางเศรษฐกิจ ความขัดแย้งทางการเมือง จากค าอธิบายว่ า รัฐ
สวัสดิการเป็น “อุดมคติที่หมดเชื้อเพลิง” ในขณะที่นักวิชาการเสรีนิยม
กล่าวถึง “จุดจบของประวัติศาสตร์” แต่รัฐสวัสดิการกลุ่มประเทศนอร์ดิก 
สามารถลงหลักปักฐานได้อย่างมั่นคง พร้อมกับความเป็นภราดรภาพใน
สังคม การพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ การเพ่ิมทางเลือกสวัสดิการ ของ
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มนุษย์ในทุกมิติ ได้แก่ การดูแลบุตร การรักษาพยาบาล การศึกษา การ
ท างาน ที่อยู่อาศัย การเกษียณอายุ  

หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่า รัฐไทยสร้างกระบวนการท าให้เกิดการยอม
จ านนในวัฒนธรรมทางการเมือง และการไร้อ านาจต่อรอง การไม่ค านึงถึง
ปัญหาความเหลื่อมล้ า ความไม่เท่าเทียมกัน การขาดจิตส านึกรวมหมู่ 
เนื่องจากต้องหาทางเอาตัวรอดจากความเปราะบาง เราจึงต้องร่วมกันสร้าง
การยอมรับในสังคมว่า การวิวัฒน์เศรษฐกิจสังคมการเมืองไม่สามารถด ารง
อยู่ได้ หากไม่ค านึงถึงความมั่นคงของมนุษย์ สวัสดิการของมนุษย์เป็น
สิ่งจ าเป็น ไม่ใช่การที่ผู้คนส่วนใหญ่ถูกทิ้งไว้กับความยากจน หนี้สิน โอกาสที่
ไม่เท่าเทียม และความสิ้นหวัง การสร้างการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม
ในประชาธิปไตยทุกระดับ รวมทั้งการลดบทบาทกองทัพ การสร้างคุณค่า
ร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย เพราะรัฐสวัสดิการไม่สามารถสร้างได้
รัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตย  

กล่าวส าหรับสังคมไทย ได้ผนวกรวมความเชื่อกระแสหลักที่ผูกโยง
กับวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองระบบอุปถัมภ์ อ านาจนิยม จนท าให้เราเชื่อ
เชื่องยอมจ านน การท าให้คนเป็นสินค้า นโยบายสวัสดิการสังคมของรัฐไทย 
3 ด้าน ได้แก่ การจ่ายร่วม พิสูจน์ความจน และประกันเอกชน มีใจความ
ส าคัญคือการวางเงื่อนไขให้ปัจเจกชนเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบกับค่าใช้จ่าย
บริการภาครัฐ โดยเริ่มจากการเพ่ิมสัดส่วนการจ่ายร่วม เช่นเดียวกับการ
พิสูจน์ความยากจนจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการผลักให้ปัจเจกชนซื้อ
ประกันสุขภาพ เพ่ือจ่ายความเสี่ยงของตนเอง ท าให้วิธีคิดเกี่ยวกับ รัฐ
สวัสดิการเปลี่ยนไป โดยไม่ค านึงถึงสิทธิพลเมือง 
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สังคมร่วมสมัยที่มีความเหลื่อมล้ า ความไม่เท่าเทียม ได้ซ้ าเติมตอก
ลิ่มความขัดแย้งในสังคม เพราะไม่อาจท าให้คนในชาติรู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันได้ และมันเป็นสิ่งเดียวกันกับการสร้างประชาธิปไตย เนื่องจาก รัฐ
สวัสดิการหรือสังคมสวัสดิการถ้วนหน้า สร้างความเท่าเทียม ลดความ
เหลื่อมล้ า ไม่สามารถสร้างจากรัฐที่ไม่เป็นประชาธิปไตย จึงเห็นได้ว่า แม้
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบ
สวัสดิการในรูปแบบบัตรคนจน แต่รัฐก็มีความพยายามจะแทรกแซง ซึ่งเป็น
จุดเริ่มความถดถอยและท าลายระบบสวัสดิการ ‘ถ้วนหน้า’ ให้เป็นแบบ 
‘สังคมสงเคราะห์’  

ทั้งหมดนี้ มีค าถามว่ามันท าได้จริงหรือ ค าตอบคือ มันเป็นความเชื่อ
ที่ถูกสร้างและถูกครอบง าจากระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม ท าให้ผู้คนในประเทศ
นี้ไม่มองเรื่องความเท่าเทียม จนท าให้สังคมไทยมีความเปราะบางมาก มี
ความเหลื่อมล้ าเป็นอันดับ 3 ของโลก นับเป็นโศกนาฏกรรมของความ
เหลื่อมล้ า ได้ท าลายโอกาสของผู้คน ไปพอกพูนให้กับคนมั่งมี การกีดกัน
ผู้คนจ านวนมากออกจากโอกาส การกระขายความเสียงของกลุ่มทุนสู่พ้ืนที่
ต่อรองที่ลดลง กลุ่มแรงงานเสี่ยงแบกรับความเสี่ยงให้คนมั่งมี ทั้งนี้ งานวิจัย
จ านวนมากระบุว่า รัฐสวัสดิการสามารถท าได้ หากมีการปฏิรูประบบภาษี 
ภาษีอัตราก้าวหน้า ภาษีทรัพย์สิน ภาษีที่ดิน การลดการลดหย่อนภาษีจาก
การซื้อกองทุน การปฏิรูประบบราชการ รวมทั้งการลดงบประมาณกองทัพ 
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ค าน าจากผู้เขียน 

 ในปี 2561 ประเทศไทยมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ
มหาศาล คนที่ท างานหนักที่สุดในประเทศนี้คือกลุ่มคนที่ยากจน ประชาชน
กว่าสิบล้านคนในวัยท างานมีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ความ
ยากจนและไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจท าให้เราไร้ศักดิ์ศรีอยู่กับระบบ
อุปถัมภ์ เมื่อสวัสดิการและชีวิตที่ดีไม่ใช่สิทธิ์ แต่ได้มาด้วยความสงสาร หรือ
พยายามไต่บันไดขึ้นไปสู่เป้าหมายที่ระบบก าหนดให้ แต่เส้นทางมันแคบและ
จ ากัดราวกับว่าโลกนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้เรา ในทางตรงกันข้ามมีกลุ่มชนชั้น
น าที่ได้ดอกผลจากความพยายามของเรา พวกเขาจับจองสถานะทางชนชั้น
โดยก าเนิด ราวกับว่าเราอยู่ ในยุคสมัยก่อนที่ โลกจะรู้จักกับระบอบ
ประชาธิปไตยและความเสมอภาค 

 ข้อมูลเหล่านี้ยืนยันด้วย งานวิจัยของธนาคารโลกที่ระบุว่า คนไทยที่
เกิดในครึ่งล่างของสังคมมีโอกาสเพียงแค่ 15% เท่านั้นที่จะมีโอกาสเป็นชน
ชั้นกลางระดับบน (คนรวยที่สุด 25% บน ตัวเลขเหล่านี้ยิ่งจะน่ากลัวเมื่อเรา
พูดถึงสถานะที่สูงขึ้นในประเทศนี้ 10%-5%-1% บน  หมายความว่าโอกาส
ที่เราจะมีสถานะชีวิตที่มีความม่ันคงส าหรับคนไทยส่วนใหญ่อาจยากพอๆกับ
ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เสียอีก  เราใช้ชีวิตวิ่งตามความฝันที่ว่างเปล่า เพ่ือ
ความมั่งค่ังและม่ันคงของคนท่ียืนอยู่บนหลังของพวกเรา 

 นับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20  เมื่อแนวคิดเศรษฐศาสตร์แบบเสรี
นิยมใหม่ฝังรากในระบบเศรษฐกิจการเมืองโลก ป่าวประกาศว่าโลกนี้ไม่มี
ทางเลือก แนวทางที่พึงประสงค์ของการพัฒนาเศรษฐกิจคือการวางเงื่อนไข
ให้กลุ่มทุนสะสมทุนได้ง่ายขึ้น ภาระต้นทุนของระบบทุนนิยมถูกส่งผ่านให้
กลายเป็นภาระของปัจเจกชน ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูบุตร  การศึกษา การ
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รักษาพยาบาล คุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเงินออมเพ่ือใช้ยามเกษียณอายุ 
ชีวิตที่ดีราคาแพงมากขึ้น พร้อมๆกับกลุ่มทุนประกันชีวิตประกันสุขภาพ 
ตลอดจนกลุ่มทุนที่ค้าก าไรกับระบบสวัสดิการกลับเติบโตมากขึ้น  ระบบนี้
กัดกินความเป็นไปได้ใหม่ๆทั้งปวง ระบบที่ดูแลมนุษย์แบบถ้วนหน้าครบ
วงจร ที่ท าให้มนุษย์ใกล้ชิดกับประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเป็นเพียงแค่ความ
ฝันของเมื่อวาน วันนี้จะชอบหรือชังก็ต้องอยู่กับลัทธิเสรีนิยมใหม่ โลกแห่ง
การแข่งขันและระบบที่ออกแบบให้คนที่จนที่สุดรับผิดชอบชีวิตตัวเองมาก
ที่สุดและท างานหนักท่ีสุด 

 แต่ปัจจุบันในปี 2561 ประชาชนกว่า สามสิบล้านคนไม่ได้มีชีวิต
เหมือนดังเงื่อนไขที่เราพูดถึง ประชาชนในกลุ่มประเทศนอร์ดิก- พวกเขาใช้
ชีวิตอยู่ในประเทศรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าครบวงจร ระบบที่เคยถูกดูแคลนว่า
จะล่มสลายเมื่อสามสิบปีก่อน แต่เวลาผ่านไประบบนี้ยังคงอยู่ ยังคงโอบอุ้ม
ดูแลผู้คน ยังคงเป็นระบบที่เปลี่ยนสัตว์ให้กลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ยังคง
เป็นระบบที่ท าให้มนุษย์วิ่งตามความฝันของตนเองได้ แม้จะเผชิญหน้าจาก
ลัทธิเสรีนิยมใหม่ การต่อสู้ของผู้ใช้แรงงานภาคประชาสังคมยังยืนหยัดเพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของสังคมต้องมาจากชีวิตที่ดีของประชาชน 
ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต ไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นผ่านการแสวงหาก าไรของ
กลุ่มทุนเหนือมนุษย์เป็นอันดับแรก และปัจจุบันประเทศเหล่านี้ยังสามารถ
เป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคงทางสังคม และ
ประชาชนมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยตรงข้ามกับกลุ่มประเทศที่ด าเนิน
แนวทางเสรีนิ ยม ใหม่ที่  เศรษฐกิจกระจุกตั ว ในมื อชนชั้ นน า และ
ประชาธิปไตยไร้ความหมาย 

 “ความหมายที่ปลายรุ้ง” หนังสือจากงานวิจัย พยายามชี้ให้เห็น
เงื่อนไขของแนวทางอ่ืนที่เป็นไปได้ ปลายสายรุ้งเป็นภาพสะท้อนอุดมคติของ
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สังคมตามแต่ละยุคสมัย จากต านานของชาวไอริชที่ระแวงต่อชาวไวกิ้งที่จะ
มาขโมยสมบัติจนต้องเอาไปซ่อนที่ปลายสายรุ้ง ขณะเดียวกัน “ปลาย
สายรุ้ง”คืออุดมคติดอกผลของการท างานหนักในบริบทสังคมอเมริกันใน
วันที่ปัญหาต่างๆจะระเหยหายกลายเป็นไอเมื่อเราเดินตามครรลองของ
ระบบทุนนิยม  “การปล้นชิง”- “ความไม่ไว้ใจ”- “การท าตามระบบอย่างไม่
มีเงื่อนไข”  คือหัวใจของลัทธิเสรีนิยมใหม่ในปัจจุบัน เป็นอุดมคติที่ผิดเพ้ียน
และท าให้เราห่างไกลจากความเป็นมนุษย์ หนังสือเล่มนี้เพียงมุ่งเสนอให้เห็น
ว่าเส้นทางปลายทางแห่งการต่อสู้ว่าไม่ได้มาด้วยเส้นทางที่ราบเรียบแต่ได้มา
ด้วยการต่อสู้ของผู้คนเพ่ือยืนยันหลักการว่า “รัฐสวัสดิการถ้วนหน้าครบ
วงจร” คือเงื่อนไขพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ในโลกสมัยใหม่ 

ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี  
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บทท่ี 1 บทน า 

 “มันเป็นเหตุการณ์ท่ีน่ากลัวท่ีสุด เมื่อเงา ของฉันมันบ้าไปแล้ว คง
เพราะความยากจนและโง่เง่า เงาคิดว่าตัวเองคือมนุษย์และกล่าวหา

ว่า ฉันเป็นเงาของมัน”จากวรรณกรม “เงา” 

ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เสน 1847 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 

 วรรณกรรมเรื่อง “เงา” ของฮันส์ คริสเตรียน แอนเดอร์เสน 
นักเขียนชาวเดนมาร์กผู้มีชื่อเสียงตีพิมพ์เมื่อช่วงกลางศตวรรษที่ 19 เป็น
เรื่องราวของนักเขียนคนหนึ่งซึ่งพบว่าวันหนึ่งเงาของเขาได้หายไป หลายปี
ผ่านเขาได้สนทนากับเงาตัวเองที่บอกว่าได้ไปพบโลกกว้างมา นักเขียนหนุ่ม
ถกเถียงเรื่องธรรมชาติของมนุษย์กับเงาของตัวเอง เขาเชื่อเสมอว่ามนุษย์คือ
ความงดงาม ความจริงใจ ความปรารถนาดี และความไว้ใจระหว่างกัน 
ขณะที่เงากล่าวว่านักเขียนผู้นั้นว่าไม่เข้าใจโลก ไม่รู้จักโลก เงาบรรยายถึง
ความชั่วร้ายของโลกนี้ ความเห็นแก่ตัวอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์โลก เงา
ร่ ารวยสมบูรณ์ ดูภูมิฐานน่าเชื่อถือ ขณะที่เวลาผ่านนักเขียนกลับยากจน 
ผ่ายผอม เงาเสนอให้นักเขียนเดินทางไปกับเขาเพ่ือท าความเข้าใจโลกที่แท้ 
คนกลับกลายเป็นเงาและเงากลายเป็นมนุษย์ เงาที่กลายเป็นมนุษย์ พร่ า
บอกต่อโลกถึงความจริงอันโหดร้าย และเย้ยหยันต่อตัวมนุษย์และความเชื่อ
ใจระหว่างกัน นักเขียนผู้นั้นพยายามเปิดเผยความจริงให้โลกรู้ว่า ชายที่
น่าเชื่อถือ อวดโอ่แท้จริงแล้วคือเงาของเขาเท่านั้น “ใครจะไปเชื่อเงาอย่าง
แก” เงาบอกก่อนที่ท้ายสุดแล้วนักเขียนผู้นั้นจะถูกน าไปคุมขังและประหาร
ชีวิตในที่สุด 
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งานอายุมากกว่าศตวรรษของ ฮันส์ แอนเดอร์เสนสะท้อนถึง
ลักษณะส าคัญของโครงสร้างอ านาจทางเศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยการ
ถกเถยีงสภาพพ้ืนฐานของมนุษย์ การมองธรรมชาติของมนุษย์ที่แตกต่างย่อม
น าสู่นโยบายเศรษฐกิจการเมืองที่แตกต่างไป แต่ความแตกต่างนี้มิได้เป็น
เรื่องเอกเทศมันมีความสัมพันธ์กันเหมือน “มนุษย”์ กับ “เงา”ของตัวเองที่
ต่างฝ่ายต่างพยายามเป็นมนุษย์อยู่ตลอดเวลา ความกดข่ีขูดรีดของระบบทุน
นิยม น าสู่การต่อสู้เพ่ือรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าครบวงจร เช่นเดียวกันกับการ
ขยายตัวของลัทธิเสรีนิยมใหม่ที่เน้นการเติบโตของทุน ถ่ายโอนความ
รับผิดชอบสู่ปัจเจกชน ลัทธิเสรีนิยมใหม่สถาปนาความจริงเหมือนเงา
จอมปลอมที่ล าพองว่าตัวเองกลายเป็นมนุษย์ และดูแคลนมนุษย์ที่แท้จริงว่า
เป็นแค่เงาของมัน 

ภายใต้เงื่อนไขการแปรสภาพของระบบเศรษฐกิจโลกในช่วง
ทศวรรษ 1970 วิกฤติแนวโน้มการลดลงของอัตราก าไรและภาวะเศรษฐกิจ
ฝืดเคืองพร้อมกับอัตราเงินเฟ้อ (Stagflation) ได้แผ่ขยายออกไปทั่วโลก 
แนวทางเศรษฐศาสตร์มหภาคแบบเคนส์ที่มีบทบาทส าคัญในการวางรากฐาน
นโยบายเศรษฐกิจภาครัฐถูกท้าทาย และไม่สามารถผลิตซ้ าความสัมพันธ์การ
ผลิตได้ ชัยชนะที่ผูกขาดกว่าสองทศวรรษของพรรคการเมืองแนวสังคม
ประชาธิปไตยในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกาถูกท้าทายจากความ
ล้มเหลวเชิงนโยบายเมื่อเผชิญปัญหาการว่างงานที่ยาวนานและการกระตุ้น
เศรษฐกิจประสบความล้มเหลว เมื่อย่างเข้าสู่ทศวรรษ 1980 พรรคแนว
อนุรักษ์นิยมประสบชัยชนะและด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่ท าลายการ
คุ้มกันและต่อรองทางสังคมของชนชั้นล่าง กลางทศวรรษ 1980 การย้าย
ฐานการผลิตจากประเทศอุตสาหกรรมสู่ประเทศก าลังพัฒนาเกิดขึ้นอย่าง
แพร่หลาย การผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า ถูกแทนที่ด้วยการผลิตเน้นการ
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ส่งออก ทศวรรษ 1990 ภารกิจของรัฐทุนนิยมเปลี่ยนแปลงจากการควบคุม
อุปสงค์ภายในประเทศ สู่การเป็นผู้กระตุ้นเงื่อนไขการลงทุนของบรรษัท 
(Demand sider/ Supply sider) อันส่งผลต่อความผูกพันรับผิดชอบต่อ
พลเมืองในฐานะผู้ ใช้แรงงาน เช่น เดี ยวกัน  ลักษณ ะข้างต้นนี้ ท าให้
ความสัมพันธ์ของปัจเจกชนกับรัฐแปรสภาพสู่การเป็น “สมาชิก” ที่ผูกพัน
กับรัฐเฉพาะมิติการผลิต และลดทอน ความสัมพันธ์มิติอ่ืนที่เคยอยู่ภายใต้
การผูกพันของรัฐสู่การรับผิดชอบตัวเองของปัจเจกชน แนวทางข้างต้น
เกิดขึ้นควบคู่กับแนวทาง “ฉันทามติวอชิงตัน”อันประกอบด้วย การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ การเปิดเสรีการค้าและบริการ การลดกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ 
และการสร้างเสถียรภาพทางการเมือง (Harvey 2007) 

      ในช่วงการเปลี่ยนผ่านศตวรรษ นักเศรษฐศาสตร์และนักรัฐศาสตร์
จ านวนหนึ่งอธิบายถึงความส าเร็จทางการเมืองและเศรษฐกิจ  Francis 
Fukuyama (1992)   ชี้ให้ เห็นถึงการพัฒนาของโลกที่ถึงปลายทางของ
ประวัติศาสตร์ ชัยชนะของโลกเสรีและทุนนิยม บุกเบิกสู่วัฒนธรรมแบบ 
“หลังสมัยใหม่”  Samuel  Huntington  ชี้ให้เห็นว่าเส้นทางของโลกเสรี
นิยมใหม่จะถูกต่อต้านโดย“อารยธรรมที่ล้าหลัง” และเป็นอุปสรรคต่อ
ประชาธิปไตย ทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 Thomas Friedman  ได้
เผยแพร่งานที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศในทศวรรษ
ต่อมาโดยชี้ให้เห็นถึง ความส าเร็จของระบบทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ที่สร้าง
โอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจใหม่ และการดึงผู้คน
จ านวนมากเข้าสู่ระบบและก้าวพ้นจากความยากจน ลักษณะดังกล่าวถูก
พิสูจน์และยืนยันด้วยข้อมูลทางสถิติขององค์กรระหว่างประเทศที่ืยืนยันไป
ในทางเดียวกันว่า ระบบเศรษฐกิจแบบเน้นซีกอุปทาน และนโยบาย
การเมืองแบบเสรีนิยมใหม่ที่เปิดให้เกิดการเคลื่อนย้ายของทุนอย่างเสรีน าสู่
การขยายตัวเชิงปริมาณของกลุ่มมหาเศรษฐีที่มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาสู่ระบบ
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มากขึ้น ลักษณะนี้น าคนยากจนจ านวนมากในประเทศก าลังพัฒนาหลุดออก
จากเส้นยากจนสัมบูรณ์ เมื่อพิจารณาเช่นนี้จึงเสมือนว่า หน้าที่และปรัชญา
แห่งรัฐในความรับผิดชอบเหนือพลเมืองไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป ในเมื่ อ
คุณลักษณะข้างต้นสามารถแทนด้วยกลไกตลาด เทคโนโลยีการผลิต ห่วงโซ่
อุปทานและโลกาภิวัตน์ (Harvey 2005) 

      แต่ทั้งนี้ในอีกด้านของปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่ก็น าสู่
การตั้งค าถามทั้งในระดับภววิทยา และระดับปรากฏการณ์ Manuelle 
Castells (1997)  ชี้ให้เห็นถึงลักษณะสังคมเชิงซ้อนที่เกิดขึ้นภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจแบบใหม่ที่กีดกันผู้คนจ านวนหนึ่งออกจากผลประโยชน์และอ านาจ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจ David Harvey พิจารณาการเติบ โตของ
วัฒนธรรมหลังสมัยใหม่ในฐานะกลจักรการสร้างความชอบธรรมให้แก้
วัฒนธรรมอ านาจนิยมของอนุรักษ์นิยมใหม่ที่ท าให้ผู้ใช้แรงงานในระบบมี
ความสามารถในการต่อสู้ภายใต้ระบบน้อยลง และการสะสมแบบยืดหยุ่น
ของทุนก็ไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าการกระจายความเสี่ยงของกลุ่มทุนสู่พ้ืนที่ซึ่ง
มีอ านาจต่อรองต่ า และแม้ประชากรในอดีตประเทศก าลังพัฒนาจะก้าวพ้น
จากความยากจนสัมบูรณ์ แต่ความเหลื่อมล้ ากลับมากขึ้น Guy Standing 
(2011) ชี้ ให้ เห็นถึงการขยายตัวของกลุ่มแรงงานเสี่ยง (Precariat) ที่มี
อ านาจต่อรองต่ ารับความเสี่ยงแทนชนชั้นนายทุนและไม่สามารถยกระดับสู่
การเป็นชนชั้นกลางได้แบบในอดีต ความเปราะบางข้างต้นนี้เป็นภัยคุกคาม
ต่อการพัฒนาเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมือง 

      ขณ ะที่ โลก ใน ศตวรรษ ที่  21 ห่ างไกลจากป ล ายท างขอ ง
ประวัติศาสตร์ หรือ “โลกที่หลอมด้วยคติเดียวกัน” การก่อการร้ายในวันที่ 
11 กันยายน ปี 2001 แสดงออกถึงความรุนแรงทางกายภาพที่ขยายวงสู่การ
รับรู้ในชีวิตประจ าวันของประชาชน และงบประมาณของภาครัฐต่อปัญหา
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การก่อการร้ายได้ขยายเพ่ิมขึ้นและกลายเป็นงบประมาณหลักในการจัดการ 
“ปัญหา”ที่คร่าชีวิตของประชาชน แต่ในขณะเดียวกันความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ 
การไร้อ านาจต่อรองของผู้คนในระบบเศรษฐกิจการเมือง รวมถึงปัญหามิติ
ต่างๆที่กระทบโดยตรงต่อมนุษย์เช่นหลักประกันสุขภาพ การศึกษา หรือ
สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุกลับไม่ได้รับการใส่ใจจากรัฐบาล การเดินหน้าสู่
ระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบเสรีนิยมใหม่ท าให้รัฐบาลมีแนวโน้มในการผลัก
ภาระความรับผิดชอบพ้ืนฐานในชีวิตของประชาชนสู่การรับผิดชอบของ
ปัจเจกชนเอง รัฐบาลแนวอนุรักษ์นิยมใหม่ให้ความส าคัญกับนโยบาย 
อ านาจนิยม ซึ่งมิได้สะท้อนต่อความมั่นคงในชีวิตหากแต่เป็นไปเพ่ือการ
ควบคุมและก าหนดความสัมพันธ์เชิงอ านาจในชีวิตประจ า กฤดิกร วงศ์สว่าง
พานิช (2559) ชี้ให้เห็นว่า การให้ความส าคัญกับปัญหาการก่อการร้ายของ
รัฐบาลตะวันตกเป็นภาพสะท้อนของ “สภาวะเหนือจริง” ที่สะท้อนความ
เปราะบางของสังคมเสรีนิยมใหม่ที่รัฐบาลพยายามสร้างความยึดเหนี่ยว
เทียมในสังคมที่มนุษย์เปราะบาง ลักษณะดังกล่าวปรากฏชัดในโลกเสรีนิยม
ใหม่ที่เน้นการแข่งขันและรับผิดชอบตัวเองของปัจเจกชนแต่ถูกจ ากัดการตั้ง
ค าถามทางเศรษฐกิจการเมืองด้วยวัฒนธรรมการเมืองแบบอ านาจนิยม 
  

      โดยสรุปลักษณะพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจการเมืองที่ปรากฏคือระบบ
เศรษฐกิจมีการขยายตัว แต่มีความเปราะบางสูง รัฐเพ่ิมอ านาจการ
ปราบปรามและควบคุมแต่ประชาชนกลับไร้อ านาจทั้งจากความเปราะบาง
ทางเศรษฐกิจ และการควบคุมทางการเมืองของรัฐ เงื่อนไขข้างต้นมีผลต่อ
ความมั่นคงของรัฐในระยะยาวซึ่งรัฐบาลอนุรักษ์นิยมใหม่ ไม่มีหนทางใดใน
การแก้ไขปัญหาความมั่นคงข้างต้นนอกจากการผลักดันลักษณะอ านาจนิยม
ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เนื่องด้วยการถูกควบคุมด้วยอ านาจที่สูงกว่าโดย
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สัมพัทธ์จากระบบทุนนิยม ลักษณะเช่นนี้ท าให้ความมั่นคงระดับรัฐและ
ระหว่างรัฐมีความเปราะบางมากขึ้น (Gebhard 2013). 

      งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเสนอแนวทางนโยบายการจัดการของรัฐซึ่งแตกต่าง
จากเมนูนโยบายเสรีนิยมใหม่ที่มุ่งแสวงหารัฐบาลแนวอ านาจนิยมในการ
ก าจัดเงื่อนไขความขัดแย้งและเปราะบางทางสังคม โดยใช้กรณีศึกษากลุ่ม
ประเทศนอร์ดิกอันเป็นกลุ่มประเทศที่มีการจัดสวัสดิการและสร้างความ
มั่นคงมนุษย์ในฐานะกลไกการสร้างความมั่นคงภายในมาอย่างยาวนาน
ต่อเนื่องในศตวรรษที่ 20 และถูกท้าทายจากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
แบบเสรีนิยมใหม่เช่นกัน ทั้งนี้กลุ่มประเทศนอร์ดิกได้หลีกเลี่ยงการพัฒนา
เงื่อนไขอ านาจนิยมทั้งในทางเศรษฐกิจ-การเมือง เพ่ือแสวงหาความมั่นคง
ภายในผ่านเงื่อนไขการพัฒนาคุณภาพมนุษย์อย่างต่อเนื่อง งานวิจัยชิ้นนี้จึง
มุ่งอธิบายลักษณะการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้เงื่อนไขการเมือง
โลกในกระแสเสรีนิยมใหม่ ผ่านยุทธศาสตร์ของกลุ่มประเทศนอร์ดิกว่ามี
ลักษณะเฉพาะและทั่วไปอย่างไรในเงื่อนไขระบบเศรษฐกิจการเมืองโลกท่ีท้า
ทายในปัจจุบัน 

1.2    วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

    1.เพ่ืออธิบายว่าสภาพเศรษฐกิจการเมืองโลกภายใต้เงื่อนไขแบบเสรี
นิยมใหม่ได้สร้างความเปราะบางต่อความมั่นคงภายในรัฐต่างๆอย่างไร 

      2.อธิบายกลไกเฉพาะและทั่วไปของประเทศกลุ่มนอร์ดิกในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงมนุษย์เพ่ือสร้างความมั่นคงภายในใต้
กระแสโลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่ 

       



ค ว า ม ห ม า ย ที่ ป ล า ย รุ้ ง  | 23 

1.3    ขอบเขตของโครงการวิจัย 

   การศึกษาวิจัย ได้ พิ จารณา  “ทุนนิยมเสรีนิ ยมให ม่” ในฐาน
พัฒนาการต่อเนื่องของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องนับแต่ปลายศตวรรษที่ 20 โดยมิได้พิจารณาความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจการเมืองและสังคมในปัจจุบันว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ ที่แยกขาด
จากบริบทในอดีต งานวิจัยมุ่งใช้แนวทางโลกานิยม (Globalism) เพ่ือ
อธิบายความเชื่อมร้อยของปรากฏการณ์ต่างๆในระดับโลก พร้อมกับการเน้น
ถึงขีดความสามารถของรัฐต่างๆในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขข้างต้นเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และสอดคล้องต่อความต้องการของรัฐต่างๆ โดยเลือกกรณีศึกษา
กลุ่มประเทศนอร์ดิกในลักษณะทางเศรษฐกิจการเมือง โดยพิจารณา 
ประเทศ สวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์ ในช่วงปี 
2010-2015 โดยกรณีศึกษาที่พิจารณาจะเน้นในกรณีประเทศ นอร์เวย์ 
เดนมาร์ก และสวีเดนเป็นพิเศษในฐานะกลุ่มประเทศที่มีนโยบายรัฐ
สวัสดิการที่มีความชัดเจนและระบบเศรษฐกิจไม่ปรากฏลักษณะเฉพาะมาก
เกินไป  โดยในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ระบบเศรษฐกิจและการเมืองโลก
อยู่ในสภาวะ ‘มีเสถียรภาพแต่เปราะบาง’จากวิกฤติเศรษฐกิจโลกและปัญหา
การก่อการร้ายข้ามชาติ ทั้งนี้งานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้มีลักษณะการศึกษาแบบ 
“อาณาบริเวณศึกษา” เพ่ือฉายลักษณะเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ หากแต่แสดง
ถึงลักษณะร่วมผ่านกรอบแนวคิดทางสังคมศาสตร์ว่าด้วยความสัมพันธ์
ระหว่างความมั่นคงของมนุษย์และความม่ันคงของรัฐเป็นส าคัญ 
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1.4    ข้อเสนอหลักของงานวิจัย 

      งานวิ จั ยมุ่ ง ใช้  ก รอบแนวคิด  Critical Constructivism ของ 
Robert W. Cox ใน ก ารอธิ บ ายก ารสร้ า งอ าน าจน าภ าย ใน ระบ บ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศโดยให้ความส าคัญต่อ
การสร้างอ านาจน า ผ่านระบบเศรษฐกิจการเมือง และอุดมการณ์ของระบบ
นั้น งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งแสดงให้เห็นความส าเร็จของกลุ่มประเทศนอร์ดิกในการ
ใช้อุดมการณ์สังคมนิยมประชาธิปไตย และแนวทางนโยบายเศรษฐกิจแบบ
รัฐสวัสดิการในการสร้างความชอบธรรมในระบบการเมืองระหว่างประเทศ
และการเพ่ิมขีดความสามารถของรัฐตนภายใต้เงื่อนไขความผันผวนของ
ระบบเศรษฐกิจในช่วงต้นศตวรรษท่ี 21 
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บทท่ี 2 ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิดที่ใช้ 

“สังคมไม่อาจท างานได้ หากความเจริญงอกงามของสังคมไม่ใช่
สิ่งที่คนทั้งสังคมได้ประโยชน์ร่วมกัน” 

Joseph Stiglitz-นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล พูดถึงปัญหา
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในปี 2016 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้วางอยู่บนฐานการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สามกลุ่มส าคัญ ประกอบด้วย 1.งานวิชาการที่ศึกษานโยบายเศรษฐกิจมห
ภาคและแนวทางสังคมประชาธิปไตย 2.งานวิชาการที่พิจารณาการพัฒนา
ระบบสวัสดิการในลักษณะไปในทางเดียวกัน (Welfare Convergence) 
ผ่านระบบโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก 3.งานศึกษาระบบเศรษฐกิจ
การเมืองสังคมของกลุ่มประเทศนอร์ดิก 

      2.1 งานวิชาการที่ศึกษานโยบายเศรษฐกิจมหภาคและแนวทาง
สังคมประชาธิปไตย 

การศึกษารัฐสวัสดิการเปรียบเทียบได้รับอิทธิพลจากนักวิชาการ
ชาวเดนมาร์กอย่าง Gosta Esping Anderson (1988) โดยได้จ าแนกระบบ
สวัสดิการออกเป็นสามระบบใหญ่ คือระบบเสรีนิยม ระบบอนุรักษ์นิยม และ 
ระบบสังคมประชาธิปไตย โดย Esping-Anderson ชี้ให้เห็นว่าระบบสังคม
ประชาธิปไตยมีจุดเด่นส าคัญคือการเป็นระบบที่มีความถ้วนหน้า ครบวงจร 
และมีระดับของการท าให้เป็นสินค้าในระดับที่ต่ า อันเป็นระบบที่ใช้อย่าง
แพร่หลายในกลุ่มประเทศ สแกนดิเนเวีย โดยการพิจารณานโยบายรัฐ
สวัสดิการที่เป็นมากกว่านโยบายทางเศรษฐกิจปรากฏในกลุ่มประเทศนอร์
ดิกตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 โดยชี้ให้เห็นว่าระบบรัฐสวัสดิการ สามารถ
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สร้างความเข้มแข็งทางการเมืองผ่านโครงสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
โดยไม่จ าเป็นต้องพัฒนาอุดมการณ์ชาตินิยมขึ้นมา โดยผลักดันผ่านสาม
แนวทางหลักคือ เสรีภาพ ความยุติธรรม และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

เมื่อพิจารณาตามมุมมองเศรษฐกิจการเมืองลักษณะนโยบายรัฐสวัสดิการ
ตามแนวทางสังคมประชาธิปไตยคือระบบที่รับรองว่าการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยจะส าเร็จอย่างแท้จริง นโยบายรัฐสวัสดิการจึงไม่ใช่แค่นโยบาย
สาธารณะที่พิจารณาอย่างแยกขาดหากแต่เป็นภาพสะท้อนการเชื่อมโยงของ 
หลักการทางปรัชญา เศรษฐศาสตร์และการเมือง เกี่ยวพันกับอ านาจทางการ
เมืองทั้งระดับรัฐชีวิตประจ าวันและอุดมการณ์ 

ทั้งนี้นอกจากมุมมองทาง การเมืองและสังคม จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ ยัง
ระบุถึงความผิดปกติเชิงโครงสร้างของระบบทุนนิยม ที่แม้ระบบทุนนิยมจะ
ให้ความส าคัญแก่ปัจเจกชนในฐานะแรงงานและเป็นผู้เพ่ิมมูลค่าการผลิต แต่
ระบบไม่ได้พิจารณาถึงเงื่อนไขส าคัญที่การพัฒนาของระบบทุนนิยมกลับเป็น
ตัวท าลายมูลค่าของผู้ใช้แรงงานเอง เคนส์ให้ความส าคัญกับการกระตุ้นการ
บริโภคโดยภาครัฐและการจ้างงานเต็ม อัตรา อย่างไรก็ตาม Earnst 
Wigforss รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสวีเดนเป็นผู้ที่ประยุกต์
เงื่อนไขข้างต้น สู่แนวทางการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมในช่วง ทศวรรษ 
1930 ซึ่งนับเป็นความส าเร็จของการจัดการนโยบายเศรษฐกิจมหภาคโดย
การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยไม่จ าเป็นต้องลงทุนในอุตสาหกรรมการ
สงครามและผลักดันแนวคิดชาตินิยมตามลักษณะของสหรัฐอเมริกาในช่วง
สงครามโลกครั้งที่สอง  
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2.2 งานวิชาการที่พิจารณาการพัฒนาระบบสวัสดิการในลักษณะไป
ในทางเดียวกัน (Welfare Convergence) 

ขณะที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า การพัฒนาระบบรัฐสวัสดิการขึ้นนั้นวางอยู่บน
เงื่อนไขความเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ ผ่านปัจจัยทางประวัติศาสตร์ ความ
เฉพาะบนเงื่อนไขทางการเมือง เชื้อชาติ และความขัดแย้งทางชนชั้น 
งานวิจัยชิ้นนี้ ได้ทบทวนการศึกษาที่ เกี่ยวข้องโดี้ให้ เห็นว่า เงื่อนไขทาง
การเมืองในห้วงเวลาปัจจุบันเป็นตัวก าหนดให้การผลักดันนโยบายสาธารณะ
ประสบความส าเร็จมากกว่า เงื่อนไขทางเศรษฐกิจหรือประวัติศาสตร์ของแต่
ละพ้ืนที่ซึ่งไม่ได้ส่งผลอย่างมีนัยยะส าคัญต่อความส าเร็จของการสถาปนา
อ านาจน าผ่านโครงร้างรัฐสวัสดิการแบบสังคมประชาธิปไตย 

งานของ Alessina (2001) ได้ ชี้ ให้ เห็นว่าเงื่อน ไขทางเศรษฐกิจ  เช่น 
ความสามารถในการเก็บภาษี อัตราส่วนชนชั้นกลาง หรือรายได้ประชาชาติ
ไม่ได้เป็นตัวก าหนดบ่งชี้การที่ท าให้ระบบสวัสดิการของแต่ละพ้ืนที่แตกต่าง
กันเท่ากับปัจจัยทางการเมืองและความสัมพันธ์เชิงอ านาจในสังคมอันสอด
รับกับข้อเสนอ ของ Walter Korpi (2006) ที่ชี้ให้เห็นพัฒนาการของระบบ
สวัสดิการของกลุ่มประเทศนอร์ดิกจากการต่อสู้และจัดวางระหว่างชนชั้น 
ทั้งนี้การต่อสู้และเงื่อนไขทางการเมืองมิได้เป็นเงื่อนไขเฉพาะที่แยกขาด
ตามแต่ละพ้ืนที่ แต่เกิดจากเงื่อนไขของระบบเศรษฐกิจการเมืองโลก เช่น
ระบบอุตสาหกรรมสายพาน (Fordism) ได้ว่างเงื่อนไขความขัดแย้งและการ
ต่อสู้ทางชนชั้นในรูปแบบหนึ่ง  ขณะที่ในสภาพความสัมพันธ์การผลิตแบบ
เสรีนิยมก็จะวางเงื่อนไขความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมืองที่มีการรวม
ศูนย์น้อยกว่าสังคมอุตสาหกรรมสายพาน ข้อเสนอของงานวิจัยกลุ่มนี้
ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองแบบสังคมประชาธิปไตย
ไม่ได้มีข้อจ ากัดตามเงื่อนไขเฉพาะ และสามารถพัฒนารูปแบบเดียวกันได้
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หากมีการต่อสู้และการจัดวางโครงสร้างอ านาจทางการเมืองที่เอ้ือประโยชน์
ต่อประชาชาชนส่วนใหญ่ในสังคม (Dahl 2001) 

2.3 งานศึกษาระบบเศรษฐกิจการเมืองสังคมของกลุ่มประเทศนอร์ดิก 

      การศึกษาเศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มประเทศนอร์ดิก สามารถแบ่ง
การพิจารณาออกเป็นสองกลุ่มคือการศึกษาในฐานะความเฉพาะของอาณา
บริเวณศึกษาเช่นปัจจัยทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการก่อตัวของ
ระบบรัฐสวัสดิการขึ้น  (Diamond 2014) โดยงานวิจัยชิ้นนี้จะมุ่งพิจารณา
แนวทางหลังคือการพิจารณาตัวแบบนอร์ดิกในฐานะเมนูนโยบายที่เน้นการ
สร้างความมั่นคงของรัฐผ่านมิติความมั่นคงของมนุษย์ โดยงานวิจัยกลุ่มนี้ได้
ชี้ให้เห็นพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มประเทศนอร์ดิกใน
สามช่วงเวลาส าคัญคือ  (Kananen 2014) 

      -Pre-Welfare State ช่วงก่อนการเกิดระบบรัฐสวัสดิการอันกิน
เวลาช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 แม้จะไม่มีรัฐสวัสดิการ
แบบเต็มรูปแบบแต่เงื่อนไขส าคัญว่าด้วยการเมืองในลักษณะ การแสวงหา
ฉันทามติได้เกิดขึ้นและวางเงื่อนไขการประนีประนอมความขัดแย้งทางสังคม
และการเมืองอันน าสู่การวางเงื่อนไขการสร้างรัฐสวัสดิการที่เป็นที่ยอมรับ
ร่วมกัน 

      -Welfare State Boom ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ราว สาม
ทศวรรษที่ระบบสวัสดิการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมมีการผสมผสาน
รูปแบบอื่นๆที่ประสบความส าเร็จทั้งในยุโรปตะวันตก สหราชอาณาจักรและ
กลไกตลาดท างานอย่างลงตัวและสามารถรับรองความมั่นคงทางชีวิตของ
ประชาชนควบคู่กับภาษีที่สูงและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีอย่างต่อเนื่อง 
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      -New Consensus ช่วงปลายศตวรรษที่ 20 การสิ้นสุดของสงคราม
เย็นและวิกฤติในระบบทุนนิยมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องน าสู่ภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยภายในประเทศได้มีการท าประชามติและการแสวงหาแนวร่วมทาง
อุดมการณ์หลายครั้งเพ่ือน าสู่การสร้างเมนูนโยบายเศรษฐกิจการเมืองที่เอ้ือ
ประโยชน์แก่ประชาชนภายใต้ความผันผวนของโครงสร้างเศรษฐกิจการเมือง
โลก 

 2.4.กลุ่มแนวคิดการพัฒนาความม่ันคงของมนุษย์ภายใต้ระบบ
ทุนนิยมและความท้าทาย 

  

2.4.1 ตัวแบบต้านการท าให้เป็นสินค้าในระบบทุนนิยม 

แนวคดิการปรับระบบทุนนิยมให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่ากลุ่มทุน 
ซึ่งเป็นชนชั้นน าส่วนน้อยปรากฏในกลุ่มประเทศนอร์ดิก  นับแต่หลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง โดยในสวีเดน คือตัวแบบ Rehn–Meidner model 
(Erixon, Fackföreningsrörelsens Institut för Ekonomisk Forskning. 
et al. 2000)   และในเดนมาร์กคือตัวแบบ Flexicurity แม้จะมีความ
แตกต่างในรายละเอียดแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือการท าให้ความก้าวหน้า
และก าไรของวิสาหกิจต่างๆกลับมาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ผู้ใช้แรงงาน (Alves 2015) 

- ตั ว แ บ บ  Rehn-Meidner (R-M) มี อิ ท ธิ พ ล นั บ แ ต่ ห ลั ง
สงครามโลกครั้งที่สองในสวีเดนโยการผลักดันของ สหภาพ
แรงงานแห่งชาติและพรรคสังคมประชาธิปไตยโดย แม้โดย
หลักการจะคล้ายกับเศรษฐศาสตร์มหภาคแบบเคนส์ แต่ตัว
แบ บ  R-M ที่ มุ่ งแก้ ไขปั ญ ห าเงิน เฟ้ ออย่ างรุน แรงห ลั ง
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สงครามโลกครั้งที่ 2 มีรายละเอียดที่มากกว่าการจ้างงานเต็ม
อัตรา หากแต่มีเป้าหมายหลัก 4 ประการ ที่จ าเป็นต้องเกิดขึ้น
พร้อมกันโดยไม่สามารถละทิ้งได้ประกอบด้วย 1.การจ้างงาน
เต็มอัตรา 2. เสถียรภาพของราคาสินค้า 3. การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และ 4. ความเสมอภาคทางสังคม (Erixon 2010) 
โดยกระตุ้นให้ภาคเอกชนเพ่ิมผลิตภาพการผลิตด้วยการเก็บ
ภาษีอัตราก้าวหน้า และค่าธรรมเนียมของก าไรต่างๆคืนสู่
สหภาพแรงงาน ตัวแบบนี้มีอิทธิพลในการวางนโยบายรัฐ
สวัสดิการในประเทศยุโรปตะวันตกเช่นเดียวกัน แม้แนวทาง
ข้างต้นจะมีการปรับเปลี่ยนในช่วง ทศวรรษ 1970 แต่การฟื้นฟู
เศรษฐกิจในช่วงปี 1990 ก็ได้น าหลักการข้างต้นกลับมาใช้และ
ท าให้ระบบเศรษฐกิจฟ้ืนตัวในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ศตวรรษท่ี 21 

- ตัวแบบ Flexicurity (Flexible-Security) เป็นตัวแบบที่ปรับ
ใช้ในกรณีเดนมาร์กที่วางอยู่บนรากฐานของการเพ่ิมผลิตภาพ 
การสร้างแรงงานมีทักษะ และมีสวัสดิการที่ดี โดยมาจากความ
ยืดหยุ่น ของตลาดแรงงานเพ่ือเปิดโอกาสให้แรงงานสามารถ
เปลี่ยนงานได้ตามความถนัดพร้อมกับการวางเงื่อนไขความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจจากประกันการว่างงาน ความมั่นคงหลัง
เกษียณอายุ รวมถึงการพัฒนาแรงงานจากระบบการศึกษา  
Flexicurity เป็นตัวแบบที่ตีความหมายได้กว้างไม่เจาะจงกับ
ประเภทของอุตสาหกรรมและเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้าง
ความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศนอร์ดิก เมื่อ
เผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่ ด้วยการมีฐานของ
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แรงงานที่มีคุณภาพและระบบการจ้างงานที่ยืดหยุ่นแต่เต็มไป
ด้วยความมั่นคง (Anderson,T.M. 2015)  

2.4.2 ความท้าทายจากระแสเสรีนิยมใหม่และปัญหาในรูปแบบใหม่ 

ปัญหาส าคัญที่เกิดจากกระแสเสรีนิยมใหม่คือ ปรากฏการณ์ที่พยายามสร้าง
เงื่อนไขให้ เกิดตวามเข้าใจว่าความมั่นคงของมนุษย์ ในภาพรวม กับ
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่สามารถไปด้วยกันได้ จะมีผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จส่วนน้อย ขณะที่การแข่งขันที่มีผู้แพ้จ านวนมากเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ 
อย่างไรก็ตาม Guy Standing (2011) ได้ชี้ให้เห็นปัญหาของการขยายตัว
ของกลุ่มแรงงานเสี่ยง (Precariat) หรือกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่แบกรับความเสี่ยง
แทนชนชั้นนายทุน กลุ่มแรงงานเสี่ยงนี้ไร้อ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ การ
ปล่อยให้ระบบเศรษฐกิจโยนความเสี่ยงให้ผู้คนในสังคมปริมาณมากขึ้น ยิ่ง
ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจมาถึงทางตัน สอดคล้องกับค าอธิบายของ 
Joseph Stiglitz (2012) ที่อธิบายว่าความเหลื่อมล้ าที่ เกิดขึ้นในสังคมมี
ราคาที่สูงในการการรักษาความเหลื่อมล้ านั้น และผลส าคัญคือท าให้สังคมไม่
สามารถเดินหน้าต่อไปได้ภายใต้สังคมที่มีความ เหลื่อมล้ าสูง ผู้คนไร้
หลักประกันที่จะสร้างสรรค์มูลค่าในระบบเศรษฐกิจ การคงอยู่ของความ
เหลื่อมล้ านี้เกิดขึ้นผ่านการสะสมทุนแบบเสรีและการควบคุมผ่านแนวคิด
อนุรักษ์นิยมใหม่ที่วางเงื่อนไขทางจารีตประเพณีให้ผู้คนยอมรับความเสี่ยงที่
ตนไม่สามารถจัดการได้ 

2.4.3 ความม่ันคงของมนุษย์กับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเมือง 

Steward (2004) ได้เสนอว่าการพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเมืองกับการ
พัฒนาความมั่นคงของมนุษย์เป็นเรื่องที่เชื่อมต่อกันอย่างแยกไม่ออก การ
พัฒนาเศรษฐกิจคือการเพ่ิมทางเลือกของมนุษย์ให้มากขึ้นซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้
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เมื่อมนุษย์มีชีวิตที่มั่นคงมีหลักประกันความเป็นมนุษย์ครบถ้วนในทุกมิติของ
สวัสดิการ อันได้แก่  การดูแลบุตร การรักษาพยาบาล การเจ็บป่วย 
การศึกษา การว่างงาน ที่อยู่อาศัย และการเกษียณอายุ  การที่ชีวิตมนุษย์ไร้
ซึ่งความปลอดภัยย่อมน าสู่ผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเมื่อมนุษย์ไม่
สามารถเลือกงานที่ตัวเองท าได้ดีที่สุดแต่ต้องเลือกเพราะการถูกบังคับไม่ว่า
จะเป็นเงื่อนไขทางการเมืองหรือเศรษฐกิจย่อมส่งผลเสียส าคัญต่อการสร้าง
มูลค่าในระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ าที่เป็นหัวใจการท าลาน
ความมั่นคงของมนุษย์ก็ยังเป็นเหตุปัจจัยในการฉุดรั้งการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ เพราะนอกจากก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองแล้วยังท าให้
การเลื่อนล าดับชั้นทางเศรษฐกิจไม่เกิดข้ึนด้วย 

บทสรุป 

 แนวคิดการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ควบคู่กับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเมืองหาใช่ความคิดใหม่หากแต่มีการ
ถกเถียงผ่านกรอบอุดมการณ์ทางการเมืองมาอย่างยาวนาน ความพยายาม
ของชนชั้นน าทางการเมืองและเศรษฐกิจในการสร้างค าอธิบายให้เห็นถึงโลก
ไม่มีทางเลือกอ่ืนใดนอกจากการยอมรับแนวคิดเสรีนิยมใหม่นั้น เป็นการ
ท างานทั้งในระดับ ภววิทยา นโยบายทางการเมือง และอธิบายทางเศรษฐกิจ 
อย่างไรก็ตามกลุ่มประเทศนอร์ดิกก็เป็นภาพสะท้อนส าคัญว่า แนวคิดการ
พัฒนามนุษย์ให้เติบโตไปพร้อมกับ การปกครองแบบประชาธิปไตย และ
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ แม้ภายใต้เงื่อนไขโลกภิวัตน์
เสรีนิยมใหม่ก็ตาม 
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บทท่ี 3 พัฒนาการความสัมพันธ ์ 

ระหว่างความมั่นคงของมนุษย์ และความมั่นคงของรัฐ 

“จักรวาลคงไร้ความหมาย หากในบ้านไม่มีคนที่เรารัก” 

Stephen Hawking-นักฟิสิกส์ผู้สนับสนุนหลกัประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า 

3.1 บทน า 

รัฐในฐานะองค์กรที่ผูกขาดอ านาจการใช้ความรุนแรงโดยชอบธรรม
พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและทวีความซับซ้อนในกลไกการจัดการควบคุม
บนฐานการแปรสภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง ภายใต้วิถีการผลิตแบบทุน
นิยม หากพิจารณาพัฒนาการบนสามเงื่อนไข คือ 1.ลักษณะองค์กรที่
เปลี่ยนไปของรัฐ 2.รูปแบบการผูกขาดอ านาจความรุนแรง 3.กระบวนการ
สร้างความชอบธรรมขององค์กรนั้น การท าความเข้าใจสามเงื่อนไขข้างต้นใน
งานวิจัยชิ้นนี้จะมุ่งอธิบายผ่าน “ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชน” 
โดยเน้นถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ตายตัว ในพัฒนาการบางช่วง ความมั่นคงของ
รัฐก็พัฒนาขึ้นด้วยฐานการลิดรอนความมั่นคงของมนุษย์ เช่นเดียวกับที่ใน
บางช่วงเวลาการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ก็วางอยู่บนฐานความขัดแย้ง
กับการสถาปนาความมั่นคงของรัฐ บางช่วงเวลาความมั่นคงของรัฐและ
ประชาชนก็ไม่ได้วางอยู่บนเงื่อนไขที่ขัดแย้งระหว่างกัน โดยในบทนี้จะ
อธิบายถึงพัฒนาการของรัฐทุนนิยมนับจาก 1.คริสต์ศตวรรษที่ 18 อันเป็น
ช่วงเวลาการก่อตัวของทุนอุตสาหกรรมเข้ามาแทนที่ทุนพาณิชย์ พร้อมๆกับ
จิตส านึกของรัฐประชาชาติประชาธิปไตย ที่วางเงื่อนไขความขัดแย้งระหว่าง
ความมั่นคงภายใต้ทุนอุตสาหกรรมช่วงแรก  2.พัฒนาการในช่วงศตวรรษที่ 
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19-20 อันก่อให้เกิดระบบทุนนิยมสายพาน (Fordism) แนวคิดการพัฒนา
ระบบสวัสดิการที่ผูกติดกับรัฐชาติ (Jessop 1990) อันเป็นภาพสะท้อนการ
ลดความขัดแย้งระหว่าง กรอบมโนทัศน์ความมั่นคงของรัฐและความมั่นคง
ของมนุษย์ที่ เห็นภาพชัดเจนในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่  2 และ 3.
พัฒนาการของรัฐภายใต้กระแสเสรีนิยมใหม่นับแต่ ทศวรรษ 1980 ถึง
ปัจจุบัน อันเป็นภาพสะท้อนการปรับภววิทยาเกี่ยวกับรัฐใหม่ที่ลดความ
รับผิดชอบเหนือชีวิตพลเมืองและถ่ายโอนการรับผิดชอบสู่การปฏิสัมพันธ์
ผ่านกลไกตลาดอย่างเข้มข้นโดยรัฐท าหน้าที่ในฐานะผู้วางกติกา การน าเสนอ
พัฒนาการผ่านสามช่วงเวลา จะท าการอธิบายผ่านสามองค์ประกอบที่ระบุ
ไปแล้วคือ 1.ลักษณะองค์กรของรัฐ 2.รูปแบบการผูกขาดอ านาจความ
รุนแรง 3.กระบวนการสร้างความชอบธรรม 

 

3.2 พัฒนาการภววิทยาว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและมนุษย์ จาก
สัญญาประชาคมแบบฮอบส์ (Hobbesian Social Contract) สู่ ระบอบ
เน้นค่าจ้างแบบชุมปีเตอร์ (Schumpeterian Workfare Regime) 

 งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งพิจารณารัฐในฐานะองค์กรผู้ผูกขาดอ านาจการใช้
ความรุนแรงโดยชอบธรรมอันหมายความว่า รัฐ และมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่ถูก
สถาปนาคู่กันพอๆกับอารยธรรมอ่ืนๆเริ่มตั้งแต่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์และต้อง
ใช้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในการจัดสรรทรัพยากรเพียงแต่รูปแบบของรัฐ
รวมถึงความสัมพันธ์และขอบข่ายอ านาจในแต่ละยุคสมัยย่อมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและการจัดสรรทรัพยากร 
ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับรัฐจะมีมาตั้งแต่การเกิดอารยธรรม
ของมนุษย์แต่การที่รัฐตระหนักการมีอยู่ของมนุษย์หรือมนุษย์ตระหนักว่าตน
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เป็นผู้ก าหนดความเป็นไปของรัฐใช้เวลาจากการก าเนิดอารยธรรมอยู่นาน
หลายศตวรรษ กระทั่งปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 กระแสมนุษย์นิยมถูก
สถาปนาขึ้นพร้อมกับอิทธิพลของทุนพาณิชย์ การก่อตั้งบริษัท East India 
Company ในปี 1600 เป็นภาพสะท้อนอิทธิพลของทุนพาณิชย์ที่มีอิทธิพล
ต่อโครงสร้างอ านาจรัฐในช่วงเวลาข้างต้น (Blaug 1991)  

Thomas Mun  นักเศรษฐศาสตร์และผู้อ านวยการ East India Company 
เป็นกลจักรส าคัญในการผลักดันลัทธิพาณิชนิยมและวางเงื่อนไขให้ กรุง
ลอนดอนกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ส าคัญ
ทางการค้ า ย่ างเข้ าสู่ ศตวรรษที่  17 ผลประโยชน์ และการจัดสรร
ผลประโยชน์จากการค้าทางไกลสูงขึ้น น าสู่ความขัดแย้งระหว่างชนชั้นพ่อค้า
และกษัตริย์ซึ่งคือผู้ที่สถาปนาอ านาจขึ้นมาจากระบบการค้าเช่นเดียวกัน 
ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในศตวรรษที่ 17 จบลงด้วยชัยชนะของชนชั้นนายทุน
และอ านาจผ่านรัฐสภาซึ่งน าสู่การบัญญัติ “สิทธิพลเมือง-Bills of Rights” 
ในปี  1689 อันมี เนื้อหาในการจ ากัดอ านาจกษัตริย์ทั้ งทางทหารและ
เศรษฐกิจเพ่ิมอ านาจให้กับรัฐสภา (Wallerstein 2007) แม้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจในช่วงศตวรรษที่ 17 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักแต่ข้อคิดเห็น
ทางการเมืองของ Thomas Hobbes ในช่วงกลางศตวรรษที่ 17 นับว่ามี
อิทธิพลอย่างมากในการวางมโนทัศน์ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
ประชาชน งานเขียน De Cive-ว่าด้วยพลเมือง ได้อธิบายถึงสิทธิธรรมชาติ
ของมนุษย์และอ านาจรัฐที่ เด็ดขาด  (Hobbes, Tuck et al. 1998) แม้ 
Hobbes จะระบุว่าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยหรือกษัตริย์ก็มี
ความเสี่ยงต่อการถูกท้าทายและผิดพลาดได้เหมือนกัน อ านาจที่เบ็ดเสร็จ
ปราศจากการก้าวล่วงจากศาสนจักรจึงเป็นสิ่ งที่ จ าเป็น แต่ระบอบ
ประชาธิปไตยก็มีคุณูปการส าคัญในการที่สะท้อนความต้องการของ
ประชาชนในเบื้องแรกก่อน าสู่การท าสัญญาประชาคม เงื่อนไขทางการเมือง
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ที่ส าคัญในช่วงเวลาข้างต้นคือการที่รัฐผูกขาดอ านาจทางการเมืองและปล่อย
ให้มีการแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจอันน าสู่การขยายตัวของเศรษฐกิจการค้า
และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมืองตกอยู่ในมือกลุ่มนายทุนพาณิชย์
และชนชั้นกลางใหม่ในเขตเมือง 

อย่างไรก็ตามการขยายตัวของผลประโยชน์ข้างต้นไม่ลงตัวเท่าใดนัก
โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างชนชั้น ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 กระแส
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและการเมืองปรากฏชัดน าสู่การปฏิวัติใน
ฝรั่งเศส อันเป็นผลส่วนหนึ่งจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงกลางศตวรรษ
ที่ 18 เพ่ือตอบสนองต่อทุนพาณิชย์ อันก่อให้เกิดการขยายตัวของชนชั้น
กรรมาชีพซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการปิดล้อมที่ดินกสิกรรมเพ่ือปศุ
สัตว์เชิงพาณิชย์ แม้ว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี 1789 จะไม่ได้ยังผลรูปธรรม
ต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของลัทธิ
ชาตินิยม และการบรรจุ “ประชาชน” ในฐานะปัจเจกชนใน “มาตุภูมิ” เข้า
สู่มโนทัศน์ของรัฐอย่างเป็นระบบ ล่วงมาสู่ศตวรรษที่  19 การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแปรสภาพให้เกิดจักรวรรดินิยมรูปแบบ
ใหม่ในการเข้าช่วงชิงทรัพยากรในพ้ืนที่นอกทวีปยุโรปภายใต้การล่าอาณา
นิคม ชนชั้นนายทุนอุตสาหกรรมเข้าผูกขาดอ านาจรัฐขณะที่รัฐกษัตริย์
สมบูรณาญาสิทธิราชย์เริ่มล่มสลายลงในหลายพ้ืนที่ ความมั่งคั่งจากโพ้น
ทะเลตกอยู่ในมือชนชั้นนายทุนและชนชั้นกลางใหม่ในเมืองเช่นเคย กลาง
ศตวรรษที่ 19 เกิดการลุกฮือของชนชั้นล่างในปารีสเพ่ือจัดตั้งคอมมูนปารีส
แม้จะถูกรัฐบาลของชนชั้นนายทุนทั้งยุโรปร่วมมือกันในการโค่นล้มคอมมูน
ปารีสในปีเดียวกัน ก็เป็นภาพสะท้อนความต้องการของประชาชนที่ส่งเสียง
ดังมากขึ้นในสังคมอุตสาหกรรม (Hobsbawm 1972) 
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กลางศตวรรษที่ 19 การยกเลิกทาสในหลายพ้ืนที่ทั้งในอาณานิคมอังกฤษ 
และสหรัฐอเมริกาเป็นภาพสะท้อนการสิ้นสุดของทุนนิยมพาณิชย์ที่อาศัย
การผูกขาดแรงงานเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันได้แบบเทียมสู่การ
วางเงื่อนไขให้ทาสเป็นแรงงานเสรีในระบบอุตสาหกรรม ช่วงครึ่งหลังของ
ศตวรรษที่ 19 นับเป็นยุคทองของทุนนิยมในยุโรปที่ก าราบความขัดแย้งใน
พ้ืนที่ตนเองด้วยความรุนแรงทางกายภาพและถ่ายโอนความขัดแย้งทาง
อุดมการณ์สู่การขยายตัวของการล่าอาณานิคม นายทุนอุตสาหกรรมมี
อ านาจอย่างเด็ดขาดพวกเขาสร้างสถาบันทางการเมืองและสังคมขึ้นมาใหม่
เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมประชาชน ไม่ว่าจะเป็นกลไกยุติธรรม คุก ศาล 
ทหาร ระบบการศึกษา การตีความศาสนาแบบใหม่ หรือจารีตนิยมใหม่เพ่ือ
ตอบสนองต่อระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม (Thompson 1967) 

ยุคทองของทุนอุตสาหกรรมและการแสวงหาอาณานิคมเพ่ือป้อนแรงงาน
และวัตถุดิบถึงจุดสิ้นสุด ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 สงครามโลกครั้งที่ 1 
สะท้อนความผิดพลาดทั้งทางโครงสร้างและทางเทคนิคของทุนนิยม
อุตสาหกรรมที่ไม่สามารถจัดการผลประโยชน์ที่ลงตัวในหมู่ เครือข่ายชนชั้น
น าได้ รัฐทุนนิยมอุตสาหกรรมเพ่ิมอัตราการขูดรีดที่สูงมากขึ้นเมื่อเผชิญกับ
วิกฤติ การเพ่ิมขึ้นของอัตราก าไรลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นเหตุผลหลักของ
วิกฤติเศรษฐกิจในช่วง ทศวรรษ 1930 แล้วน าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมี
ผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนในวงกว้ างภายใต้ความปั่นป่วนของ
อุดมการณ์และลัทธิชาตินิยมที่ไร้ทิศทาง (Lipset 1988) 

ความย่อยยับทั้งทางโครงสร้างเศรษฐกิจ การเมือง และอุดมการณ์ทางสังคม
เป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานโครงสร้างสังคมใหม่ที่สะท้อนความ
ต้องการของประชาชนมากขึ้น พร้อมกับการเสื่อมความชอบธรรมของ
เครือข่ายชนชั้นน าเดิมที่มีความเกี่ยวข้องกับสงครามโลกทั้งสองครั้ง วิถีทาง
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ประชาธิปไตยถูกน ามาเป็นกลไกหลักในการจัดสรรทรัพยากร แนวทาง
เศรษฐกิจแบบตลาดนิยมถูกแทนที่ด้วยแนวทางเศรษฐกิจรัฐนิยมแบบเคนส์ 
การเพ่ิมบทบาทของสหภาพแรงงาน พรรคการเมืองฝ่ายซ้าย น าสู่การ
สถาปนาฉันทามติสังคมประชาธิปไตย ที่รัฐปรับบทบาทสู่พันธะสัญญาที่ว่า
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและการเมืองของรัฐวางอยู่บนฐานประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นอันดับแรก แนวความคิดดังกล่าวฝังลงในสถาบันทางการเมือง 
สถาบันทางเศรษฐกิจในโลกตะวันตก รวมถึงการวางรากฐานในประเทศ
ส าคัญของระบบทุนนิยมหลังสงครามโลกครั้งที่สอง อย่างเยอรมนีและญี่ปุ่น 
และกลายเป็นกระแสหลักของแนวคิดการพัฒนาระหว่างประเทศ ราวสาม
ทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่  2 ก่อนจะสิ้นสุดและถูกท้าทายด้วย
ความสัมพันธ์การผลิตแบบเสรีนิยมใหม่ ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 
(Jessop 2002) 

ขณะที่แนวคิดเศรษฐศาสตร์ รัฐนิยมแบบเคนส์มีบทบาทในการวางกรอบ
แนวคิดรัฐสวัสดิการและสิทธิพลเมือง ดังปรากฏในงานของ T.H.Marshall 
(1992) ที่สะท้อนการพัฒนากรอบแนวคิดสัญญาประชาคมเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของระบบทุนนิยมรวมถึงอรรถาธิบายอ่ืนๆที่ระบุว่า ทุนนิยม 
สวัสดิการ และความมั่นคงของมนุษย์สามารถพัฒนาการไปด้วยกันได้ ใน
ทศวรรษ 1970 เงื่อนไขการ “วัฒนา”ไปพร้อมกันก็ถึงทางตัน ภายใต้วิกฤติ
น้ ามันและการลดลงของอัตราก าไร การย้ายฐานการผลิตและปรับโครงสร้าง
การสะสมทุนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น พร้อมกับการพยายามก าจัด  “ของ
เสีย”ในระบบทุนนิยมที่รัฐเคยเป็นผู้รับภาระ ความพยายามในการปรับตัว
ของรัฐทุนนิยมได้เกิดขึ้นต่อเนื่อง จากการเป็นผู้ เติมเต็มสวัสดิการและ
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการสะสมทุนของระบบทุนนิยม ผันสู่การ
เป็นผู้วางกติกาที่ส่งเสริมการสะสมทุนแบบยืดหยุ่นและวางเงื่อนไขการ
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ท างานหนักและรับผิดชอบตนเองของปัจเจกชนผ่านกลไกตลาดที่เข้ามาดูแล
ความมั่นคงในชีวิตแทนที่ รัฐ ดังที่  Bob Jessop (2002) ได้อธิบายว่า 
ระบอบเน้นค่าจ้างแนวชุมปีเตอร์ (Schumpeterian Workfare Regime) 
ได้ก้าวเข้ามาแทนที่ รัฐชาติ-สวัสดิการแบบเคนส์ (Keynesian National 
Welfare State) การก้าวเข้ามาแทนนี้เป็นกระบวนการที่มีการปรับเปลี่ยน
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างรัฐและพลเมืองให้รัฐเป็นผู้คุ้มครองตลาดเสรี
และปัจเจกชนในฐานะผู้ประกอบการแทนสวัสดิภาพของพลเมืองในฐานะ
ผู้ใช้แรงงาน เป็นกระบวนการที่ยาวนานโดยวางอยู่บนฐานการต่อสู้ทางชน
ชั้นตลอดปลายศตวรรษที่ 20 และส่งผลต่อเนื่องถึงสองทศวรรษแรกของ
ศตวรรษท่ี 21 

จากพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับรัฐ นับแต่ศตวรรษที่ 16 จะ
เห็นแนวโน้มส าคัญระหว่างความมั่นคงของรัฐ และความมั่นคงของมนุษย์ที่
เป็นเงื่อนไขการปรับตัวของรัฐในลักษณะต่างๆ จากขัดแย้งสู่ร่วมมือ สู่รัฐอิง
ตลาดในศตวรรษที่ 21 จึงจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ข้างต้นมิได้มีสูตรส าเร็จ
ตายตัวหากแต่ขึ้นกับเงื่อนไขการต่อสู้ทางชนชั้นอันน าสู่การสถาปนาเงื่อนไข
ทางเศรษฐกิจการเมือง  

3.3 การก่อตัวของรัฐทุนนิยมอุตสาหกรรมและการลดทอนความเป็น
มนุษย์ (1750-1930)  

 3.3.1 รัฐในฐานะองค์กรทางการเมืองในทุนนิยมอุตสาหกรรม 

 รัฐทุนนิยมอุตสาหกรรมสถาปนาขึ้นมาอย่างเป็นระบบในศตวรรษที่ 
18 เพ่ือทดแทนกลไกของรัฐทุนนิยมพาณิชย์ที่เน้นการผูกขาดสัมปานผ่านรัฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่สถาปนาขึ้นเมื่อ ศตวรรษก่อนหน้า ในอังกฤษการ
เกิด Magna Carta Libertatum กลางศตวรรษที่ 18 เป็นภาพสะท้อนการ
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เปิดเสรีของกลุ่มทุนในการสะสมทรัพยากรโดยไม่ผ่านฉันทานุมัติจากศาสน
จักหรืออาณาจักร เช่นเดียวกับการปฏิวัติในฝรั่งเศส ในปลายศตวรรษที่ 18 
ก็ เป็ นภาพสะท้อนความขัดแย้ งระหว่างการสะสมทุนของนายทุน
อุตสาหกรรมที่ต้องการโครงสร้างอ านาจรัฐที่สอดรับต่อวิถีการสะสมทุน 
(Thompson 1968) 

 เป้าประสงค์ส าคัญของการสถาปนารัฐทุนนิยมอุตสาหกรรมคือการ
สร้าง ตลาดแรงงานเสรี ที่สามารถตอบสนองต่อกระบวนการสะสมทุนได้ 
โครงสร้างรัฐถูกจัดวางโดยแบ่งออกเป็น สามปริมณฑลหลัก คือ 1.พ้ืนที่
สาธารณะควบคุมโดยรัฐ 2.พ้ืนที่เอกชนควบคุมโดยผู้ประกอบการได้แก่พ้ืนที่
และสินทรัพย์ที่ครอบครองโดยกรรมสิทธิ์เอกชน และ  3.พ้ืนที่การผลิตซ้ า
ผู้ใช้แรงงาน แม้จะถูกนับรวมให้อยู่ในพ้ืนที่ 2 คือเป็นพ้ืนที่การครอบครอง
ของเอกชนเหมือนกัน แต่พ้ืนที่ผลิตซ้ ามีความหมายเจาะจงถึงกระบวนการ
สร้างผู้ใช้แรงงานในฐานะปัจเจกชนให้แก่รอบการผลิตถัดไป การบริโภค การ
ใช้ชีวิต ผ่านเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งโดยมากแล้วถูกวางเงื่อนไขจาก พ้ืนที่ 1-2 
โครงสร้างรัฐทุนนิยมอุตสาหกรรมจึงวางอยู่บนเงื่อนไขของความพยายามใน
การสร้างความสมดุลระหว่างสามพ้ืนที่ข้างต้น โดยการวางพ้ืนที่เอกชน เป็น
พ้ืนที่หลักในการควบคุม พ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่การผลิตซ้ า (Lefebvre 
1984) 

 -พื้นที่เอกชน หรือความสัมพันธ์ที่ได้แปรเปลี่ยนให้กลายเป็นสินค้า 
มีเป้าประสงค์หลักในการสะสมทุนและแสวหาก าไร โดยมีเงื่อนไขส าคัญคือ
การก าหนด “เวลา” เชิงปริมาณที่สามารถวัดเข้ากับความสัมพันธ์ของมนุษย์
ในกิจกรรมต่างๆ โดยสร้าง “เวลาท างาน”ขึ้นมาโดยมีนัยยะของมนุษย์ที่ถูก
เวลาควบคุม และสร้างประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้เงื่อนไขเวลาที่จ ากัด
ตัวอย่างรูปธรรมคือ การก าหนด เวลาแนวยาวของชีวิตที่พึงประสงค์เช่น 
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“วัยก่อนท างาน” มีหน้าที่เรียนและฝึกฝนวิชาชีพ เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ในช่วงเวลาของ”วัยท างาน” ก็ต้องถูกควบคุมให้ท างานหนักและควบคุมชีวิต
ที่ดี เพ่ือชีวิต “หลังวัยท างาน”ที่ดี พร้อมกับภาพการท างานของเวลาใน
ชีวิตประจ าวันที่มนุษย์ถูกควบคุมด้วยการท างานในแต่ละวันในลักษณะการ
ท างานพร้อมกับเครื่องจักรและวงจรการกระจายสินค้าในตลาด 

 -รัฐกับพื้นที่สาธารณะพ้ืนที่สาธารณะมีนัยยะคือพ้ืนที่ที่ยังไม่ถูก 
“ซื้อ-ขาย”โดยเอกชน เป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีเจ้าของ รัฐมีส่วนส าคัญในการวาง
เงื่อนไขให้เกิดมูลค่าซึ่งไม่ใช่พ้ืนที่ทางกายภาพเท่านั้น พื้นที่ทางสังคมต่างๆที่
ถูกให้ความหมายว่าไม่มี “เจ้าของ” เช่นวิสาหกิจต่างๆที่ไม่ก่อให้เกิดก าไร 
หรือกิจการที่ผู้ประกอบการไม่สามารถท าได้เนื่องด้วยเงื่อนไขความไม่ลงตัว
ทางการแสวงหาก าไร รัฐก็จะเป็นผู้แสดงส าคัญในการวางกติกาในการสะสม
ทุน ข้อจ ากัดการผูกขาด และกระบวนการท าธุรกิจ อีกด้านหนึ่งรัฐจึงเป็น
เหมือนคณะกรรมการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการขนาด
ใหญ่ นอกจากนี้รัฐยังมีบทบาทส าคัญในการเข้าควบคุมพ้ืนที่การผลิตซ้ าผ่าน
กลไกการปราบปราม ระบบราชการในช่วงศตวรรษ 18-19 มีเพ่ือการ
ปราบปรามทั้งทางกายภาพและอุดมการณ์เป็นส าคัญ ไม่ว่าระบบยุติธรรม 
การลงโทษ ระบบการศึกษา ทะเบียนราษฎร์ ล้วนเป็นไปเพ่ือการควบคุม
มนุษย์ในระบบเพือ่ตอบสนองต่อกระบวนการสะสมทุน 

 -รัฐกับพื้นที่การผลิตซ้ า พ้ืนที่ผลิตซ้ ามีความหมายอีกนัยหนึ่งคือ
การแปรสภาพปัจเจกชนให้กลับเข้าสู่วงจรการผลิตอีกครั้งแม้ด้านหนึ่งอาจ
เหมือนว่าเป็นพ้ืนที่ซึ่งอิสระจากอ านาจรัฐและทุน เช่นการบริโภค การ
พักผ่อน  ความสัม พันธ์กับ เพ่ือนและครอบครัว ภายใต้รัฐทุ นนิ ยม
อุตสาหกรรม ระบบได้พยายามแบ่ง พ้ืนที่การท างาน ออกจาก พ้ืนที่ของ
เวลาว่าง เพ่ือให้ปัจเจกชนรู้สึกถึงช่วงชีวิตที่  “เป็นของตนเอง” แต่จาก
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การศึกษาของนักเศรษฐศาสตร์การเมือง และนักสังคมวิทยาการเมือง อย่าง 
Talcott Parson (1991) ชี้ให้เห็นถึงว่า พ้ืนที่เวลาว่างเป็นเพียงภาพสะท้อน
การแบ่งงานกันท าของระบบทุนนิยมเพ่ือลดต้นทุนในการควบคุม กล่าวอีก
นัยหนึ่ง ครอบครัวหรือความสัมพันธ์อ่ืนหลังการท างานถูกสร้างเป็นส่วนต่อ
ขยายของเวลางานเพ่ือการควบคุมผู้ใช้แรงงานในส่วนที่รัฐไม่สามารถท าได้
ด้วยข้อจ ากัดด้านความชอบธรรมหรือต้นทุนทางเศรษฐกิจ สถาบันทางสังคม
ทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเข้ามาท าหน้าที่ ในการควบคุมและสร้างแรงงาน
ตอบสนองต่อวงจรผลิตอีกทางหนึ่ง 

 

ภาพที่ 3.1 โครงสร้างองค์กรของรัฐทุนนิยมอุตสาหกรรม 

สังเคราะห์จากกรอบความคิดของ Lefebvre (1984) 
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3.3.2 การก าเนิดขึ้นของอ านาจความรุนแรงทางกายภาพและการ
ปราบปราม 

 การท างานของสามพ้ืนที่ข้างต้นถูกคาดหวังว่าสามารถสร้างความ
สมดุลระหว่างกันได้ นั่นคือพ้ืนที่เอกชนหรือระบบเศรษฐกิจวางเงื่อนไขการ
สะสมทุนและควบคุมแรงงาน ขณะที่พ้ืนที่สาธารณะหรืออ านาจรัฐมีส่วน
ส าคัญในการวาเงื่อนไขกระบวนการท าให้เป็นสินค้าและการผลิตซ้ าโดย ใช้
พ้ืนที่การผลิตซ้ าในการด าเนินการส่วนที่รัฐและทุนมีข้อจ ากัดในการ
ด าเนินการในพ้ืนที่ “ส่วนตัว” ของผู้ใช้แรงงาน แต่ความสมดุลข้างต้นก็ถูกตั้ง
ค าถาม ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เมื่อตัวระบบด าเนินการ
ไป วิกฤติการสร้างความชอบธรรมของระบบน าสู่การพยายามรื้อฟ้ืน
ความชอบธรรมผ่านพ้ืนที่ต่างๆซึ่งมีแนวโน้มที่จะสมเหตุสมผลน้อยลงและ
น าสู่ทางออกด้วยความรุนแรงทางกายภาพและการปราบปราม (Althusser 
1969) 

 กองทัพสมัยใหม่ ท างานร่วมกับระบบยุติธรรม กองก าลังต ารวจ
ประจ าการ การประท้วงของผู้ใช้แรงงานในระบบอุตสาหกรรมเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งมีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบและการปะทุด้วยความไม่พอใจ 
ขณะเดียวกันเหตุผลทางปรัชญาว่าด้วยเสรีนิยม -ทุนนิยมก็ได้รับการตั้ง
ค าถามและเสื่อมความสามารถในการสร้างความชอบธรรม ภารกิจหลักของ
กองทัพประจ าการคือการเข้าร่วมปราบจลาจลทั้งในประเทศและในพ้ืนที่
อาณานิคม กองทัพสมัยใหม่เป็นกลจักรส าคัญในการสะสมทุนผ่านการปล้น
ชิงในพ้ืนที่ต่างๆอันห่างไกลจากค าอธิบายว่าด้วย จิตวิญญาณของการใช้
เหตุผลหรือประโยชน์ร่วมกันของการค้าและการลงทุน จากสถิติการประท้วง
ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาในช่วงศตวรรษที่ 19 ตอนปลายเพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เช่นเดียวกับชั่วโมงการท างานและการเข้าสู่ตลาดแรงงานของ
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แรงงานเด็กและแรงงานสตรี การปราบปรามเกิดขึ้นทั่วไปโดยเฉพาะในกรณี
ของอังกฤษ และเยอรมนี ที่ระบบอุตสาหกรรมมีความก้าวหน้า การอพยพ
เข้าสู่เมืองใหญ่ท าให้การควบคุมทางสังคมเข้มงวดขึ้น ตามเงื่อนไขของความ
ยากจนจากความเหลื่อมล้ าทางสังคม ปัญหาอาชญากรรมเป็นเรื่องทั่วไปใน
เมืองใหญ่ อันน าสู่การขยายตัวของกองก าลังต ารวจประจ าการ และต ารวจ
ปราบจลาจล การใช้ก าลังปราบปรามเป็นหนทางที่เป็นที่เข้าใจทั่วไป แม้การ
ชุมนุมประท้วงจะเพ่ิมขึ้นอย่างเป็นระบบแต่กฎหมายที่รับรองสิทธิในการ
ชุมนุมประท้วงยังไม่ปรากฏ จากข้อสังเกตของ Engels ชนชั้นผู้ใช้แรงงานใน
อังกฤษตระหนักถึงพลังของตนเองขณะที่การครอบง าของชนชั้นสูงเริ่มเสื่อม
ความชอบธรรมและมักใช้การปราบปรามเป็นทางออกของความขัดแย้ง 
(Engels and McLellan 2009) 

3.3.3 การขยายตัวของจักรวรรดินิยมทุนนิยม และการเสื่อมความชอบ
ธรรมในสงครามโลกครั้งท่ี 1 

 ความขัดแย้งที่เพ่ิมสูง ท าให้รัฐของชนชั้นนายทุนต้องเพ่ิมอัตราการ
ขยายพ้ืนที่อาณานิคมเพ่ือป้อนแรงงานทาส วัตถุดิบและ โอกาสของพลเมือง
รุ่นใหม่ในประเทศตน น าสู่การเติบโตของลัทธิจักรวรรดินิยม ชนชั้นกลางใน
ประเทศเจ้าอาณานิคมดูเสมือนว่าสามารถเก็บดอกผลจากการขยายตัวของ
ยุคสมัย Belle Époque ด้วยสภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่อาณา
นิคมน าความมั่งคั่งมาสู่พ้ืนที่ประเทศศูนย์กลาง แต่ภายใต้การเติบโตนั้นก็
เต็มไปด้วยความเปราะบาง ระบบทุนนิยมมุ่งผลิตสร้างลัทธิชาตินิยมเพ่ือ
สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในการควบคุมการผลิตและการจัดสรรทรัพยากร 
ลัทธิชาติถึงลักษณะส าคัญของลัทธิทุนนิยม ที่มิได้ส่งเสริมการแข่งขัน หรือ
สร้างสรรค์แต่อย่างใด เมื่อทรัพยากรมีจ ากัดกลุ่มทุนพยายามสนับสนุนรัฐให้
ใช้อ านาจทางการทหารเข้าผูกขาด และปล้นชิงอันก่อให้เกิดการล่าอาณา
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นิคมที่โหดร้าย เปลี่ยนชนพ้ืนเมืองให้เป็นทาส พร้อมกับการเติบโตของจารีต
นิยมแบบใหม่ผ่านศาสนา ความรักชาติ ครอบครัว พร้อมกับวัฒนธรรมชาย
เป็นใหญ่เพ่ือสะดวกในการควบคุมและปล้นชิงในระบบทุนนิยม  (Ansell-
Pearson, Parry et al. 1997) 

ขณะที่ระบบทุนนิยมเติบโตและขยายตัวอย่างเต็มที่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 
ก็กลับกลายเป็นฝันร้ายของชาติอาณานิคม ที่ถูกปล้นชิงและกดขี่อย่างที่ไม่
เคยมีมาก่อน แม้ว่าประเทศโพ้นทะเลจะถูกปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบการค้า
และอุตสาหกรรมสมัยใหม่แต่ก็แลกมาด้วยการปล้นชิงทรัพยากร ผู้ปกครอง
แบบจารีตถูกโค่นล้ม ถูกแทนที่ด้วยชนชั้นกระฎุมพีใหม่ที่เป็นตัวแทนของ
ชาติตะวันตก แม้มูลค่าเศรษฐกิจจะขยายตัวแต่การเข้าถึงทรัพยากรของผู้คน
ในพ้ืนที่อยู่ในระดับต่ า และมูลค่าส่วนมากถูกดึงเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรม
ในตะวันตก ส่งผลให้ประเทศตะวันตกพบกับ “ความสันติ” โดยสัมพัทธ์เมื่อ
เทียบกับครึ่งศตวรรษก่อนหน้านั้น อย่างไรก็ตาม “ความสันติ”ข้างต้นกิน
ช่วงระยะเวลาอันสั้นตามวงจรการสะสมทุนของระบบทุนนิยม เมื่อเผชิญกับ
ภาวะแนวโน้มการลดลงของอัตราก าไรในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ก็น าสู่ปัญหา
ความขัดแย้งในประเด็นทรัพยากรระหว่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงทีสูงขึ้น
จากการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน ท าให้หลายรัฐบาลในยุโรปล้มละลาย และ
น าสู่การสงครามโลกครั้งที่ 1 อันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นถึงกลไก
การรักษาโครงสร้างของระบบทุนนิยม ผ่านการใช้อ านาจความรุนแรงเพ่ือ
ควบคุมทรัพยากรอันน าสู่การผูกขาดที่มากขึ้นดังปรากฏในระบบ เศรษฐกิจ
การเมอืงระหว่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 

3.4 พัฒนาการทุนนิยมสายพาน การต่อสู้ทางชนชั้นและรัฐสวัสดิการ 
(1930-1960)  
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 ระบบทุนนิยมสายพานพัฒนาขึ้นมานับจากศตวรรษที่ 19 แต่ก็
เผชิญกับเงื่อนไขความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง อันปรากฏในสงครามโลกครั้งที่ 
1 สิ่งที่ปรากฏคือระบบทุนนิยมสายพานที่เข้มแข็ง การควบคุมในสถาน
ประกอบการอย่างเข้มข้น การมองว่าผู้ใช้แรงงานเป็นเครื่องจักรพร้อมๆกับ
การเป็นต้นทุน ส่งผลสองด้านคือ  1.การพยายามจ ากัดต้นทุนดังกล่าวให้มี
ราคาต่ าที่สุดเพ่ือประโยชน์ในการแสวงหาก าไร อย่างไรก็ตามการพิจารณา
เช่นนี้ก่อให้เกิดวิกฤติแนวโน้มการลดลงของอัตราก าไร อันเป็นหนึ่งในเหตุ
ปัจจัยของสงครามโลกครั้งที่ 1 อันสร้างผลเสียอย่างมากต่อระบบทุนนิยม 
อันน าสู่การพิจารณาอีกด้านคือ 2.การพยายามควบคุมทางสังคมผ่านการ
เพ่ิมสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงาน อันเป็นผลจากการต่อสู้ทางชนชั้นในระบบทุน
นิยมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดแนวทาง ชาตินิยม-ทุนนิยมขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจโลก ช่วงทศวรรษ 1930 น าสู่การปรับใช้
แนวทางเศรษฐศาสตร์มหภาคของเคนส์ผ่านการจ้างงานเต็มอัตรา ถึงแม้
แนวนโยบายนี้จะจบลงด้วย สงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ก็เป็นสงครามครั้งใหญ่
ครั้งสุดท้ายที่มีผลวงกว้างต่อพ้ืนที่ระบบทุนนิยมทางกายภาพ แนวทางการ
พัฒนาระบบทุนนิยมในศตวรรษที่ 20 มุ่งไปที่การควบคุมทางสังคมในระบบ
สายพานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิตมากกว่า การพยายามปล้นชิงทรัพยากรใน
พ้ืนที่ต่างๆ 

 3.4.1 องค์กรทางการเมืองและรัฐประชาธิปไตย ภายใต้ทุนนิยม
สายพาน 

แนวความคิดแบบ Modernism อธิบายถึงการเติบโตของอุดมการณ์
ประชาธิปไตยพร้อมกับการขยายตัวของระบบทุนนิยม การสถาปนาระบบ
ทุนนิยมที่มีความมั่นคงน าสู่การสถาปนาอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่มั่นคง 
เมื่อย้อนไปในศตวรรษก่อนหน้าระบบทุนนิยมประสบปัญหาเรื่องความม่ันคง
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ในการแสวงหาทรัพยากร แรงงาน และตลาดระบายสินค้า การแก้ปัญหา
ด้วยสงครามระหว่างรัฐกลับท าให้เลื่อนไขแย่ลง รวมถึงความเหลื่อมล้ าที่
เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง Lipset  ชี้ให้เห็นว่าวิกฤติใน
สังคมทุนนิยมน าสู่วิกฤติทางการเมืองเช่นเดียวกัน การหวนกลับสู่ราชาธิป
ไตย เผด็จการอ านาจนิยม เผด็จการเบ็ดเสร็จ เป็นภาพสะท้อนความล้มเหลว 
ของการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเชื่อมั่นในระบบทุนนิยม การ
ออกแบบระบบสังคมและการเมืองใหม่ได้เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 
2  โดยมีหัวใจคือการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างชนชั้นรวมถึง ความยึดมั่นใน
สถาบันการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันท าให้ความแตกต่างระหว่าง
ผลประโยชน์ทางชนชั้นถูกคาดหวังให้สามารถจัดการได้ภายใต้ช่องทางปกติ 
ความคิดจักรวรรดินิยมหรือมือใครยาวสาวได้สาวเอาอันน าสู่ความเหลื่อมล้ า
ภายในสังคมและระหว่างประเทศมิได้ถูกพิจารณาในฐานะแนวทางหลักอีก
ต่อไป แนวทางสังคมประชาธิปไตย ได้ก้าวเข้ามามี บทบาทส าคัญเพ่ือสร้าง
ความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมผ่านพรรคแรงงานและพรรคแนวสังคม
ประชาธิปไตยในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกาโดยมีเป้าหมายในการสร้าง
ความม่ันคงทางสังคมควบคู่กับการเติบโตของประชาธิปไตยและความเติบโต
ทางเศรษฐกิจไปพร้อมกัน โดยมีนโยบายและสวัสดิการ เป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการผลักดันฉันทามติสังคมประชาธิปไตยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็น
ต้นไป ทั้งนี้การเกิดขึ้นขององค์กรทางการเมืองในลักษณะรักประชาธิปไตย 
ก็เป็นไปเพ่ือ ประโยชน์ในการควบคุมสังคมในระบบทุนนิยมที่มีความ
สลับซับซ้อนและความขัดแย้งที่สูงมากขึ้น (Lipset and Bendix 1959) 
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 3.4.2 อ านาจการครอบง าทางอุดมการณ์ การสร้างความเป็น
ปกติในชีวิตประจ าวันและชีวิตมิติเดียว 

แม้ว่าแนวทางสังคมประชาธิปไตย จะได้ท าการจัดล าดับ ความส าคัญของมิติ
ต่างๆ อันแตกต่างไปจากในศตวรรษที่ 19  ความม่ันคงทางสังคม และความ
เป็นอยู่ของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้แรงงาน ถูกให้ความส าคัญ มาเป็น
อันดับต้นต้น ด้วยเหตุผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมาว่า หากความขัดแย้งใน
สังคม พุ่งสูงขึ้น จะท าให้ โอกาสในการสะสมทุน มีความผันผวนและไม่
สามารถคาดเดาได้ แต่ว่า เป้าหมายการควบคุม ทางสังคมก็ยังคงอยู่ ระบบ
เศรษฐกิจแบบสายพาน รายการควบคุมชีวิตของผู้ใช้แรงงานสถาปนาขึ้นมา
อย่างเป็นระบบ การสถาปนาระบอบอ านาจนิยมแบบใหม่ ก็ได้เกิดขึ้นพร้อม
พร้อมกับอุดมการณ์ชีวิตที่ดีภายใต้ระบบทุนนิยม ก็ถูกสถาปนาขึ้นในเวลา
เดียวกัน ชีวิตที่ดี มิได้จ าเพาะเฉพาะชนชั้นกลางหรือผู้ประกอบการติดต่อไป 
โดยขยายรวมถึงผู้ใช้แรงงานอันเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม (Marcuse 1964) 
แต่ชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงานนั้นก็ถูกจ ากัด ภายใต้เงื่อนไขความเป็นไปได้ ที่
ระบบทุนนิยมสามารถกระจายความม่ังคั่งให้สูงคนส่วนใหญ่ได้ ซึ่งแน่นอนว่า 
มันไม่ได้หมายถึง ชีวิตที่ดีที่เทียบเท่ากับผู้ประกอบการชนชั้นในทุนหรือผู้มี
อ านาจในสังคม ความคิดแบบ สายพานนิยม และการแบ่งงานกันท า ภายใน
องค์กร เพ่ือสร้างประสิทธิภาพ ก าไรแก่องค์กรอันน าสู่ผลประโยชน์ของผู้ใช้
แรงงาน กลายเป็นนโยบายหลักหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ผู้ใช้แรงงานที่มี
ความภักดีต่อระบบ เชื่อมั่นยึดถือในอุดมการณ์แบบทุนนิยมสายพาน จะ
ได้รับการตอบรับค าสัญญาเรื่องการมีชีวิตที่ดี ความฝันแบบอเมริกัน เป็น
หนึ่งในตัวอย่างที่ถูกน ามาใช้ในการปรับแต่ง ชีวิตที่ดีมีเสรีภาพและเลือกได้ 
หากท างานหนัก ภักดีต่อระบบ มีความสามารถเพียงพอ ลักษณะดังกล่าว
ปรากฏในยุโรปตะวันตกเช่นเดียวกัน แม้ว่ารัฐบาล จะถูกควบคุมโดยพรรค
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การเมืองฝ่ายซ้าย แต่การพยายามประนีประนอมกับประสิทธิภาพและก าไร
ของบกที่ นิ ยม  ท าให้ ท้ ายที่ สุ ดแล้ วฝ่ ายซ้ าย ในยุ โรปตะวันตกและ
สหรัฐอเมริกา ก็มิได้ไปไกลกว่า การสถาปนาการควบคุมทางอุดมการณ์ทาง
การเมืองและสังคมแบบใหม่ให้แก่ระบบทุนนิยมสายพาน ที่ไหนจะเพ่ิม
เสรีภาพโอกาสและอ านาจของผู้ใช้แรงงาน แต่ก็ไม่สามารถไปไกลได้เกินกว่า 
การต่อสู้เพ่ือประนีประนอมกับระบบทุนนิยมในท้ายสุด ดังจะเห็นได้ใน
ผู้กระท าของความพยายาม ในการสร้างการขยายตัวของชนชั้นกลาง การ
สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในสังคม การยกระดับชนชั้น และจ ากัด
การต่อสู้ทางชนชั้น ให้อยู่ภายในเพียงแค่กรอบทางกฎหมาย หรือการ
สถาปนาอ านาจภายในรัฐตนเท่านั้น  

 

 3.4.3 กระบวนการสร้างความชอบธรรมแบบชีวิตสายพานและ
วิกฤตการสร้างความชอบธรรม 

การสถาปนา รัฐสวัสดิการแม้เสมือนหนึ่งการสร้างจุดสมดุลระหว่างสังคม
นิยมและทุนนิยม โดยสามารถสร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจครบคู่ไปกับ
การเติบโต ทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน โดยมีข้อสมมติว่า สังคมที่มีความ
มั่นคง ผู้ใช้แรงงานสามารถคาดเดาสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนได้ แบบรับ
ความเสี่ยงที่น้อยจะน าสู่ การสร้างความสร้างสรรค์ อันสามารถเพ่ิมมูลค่า
ให้แก่เศรษฐกิจในระบบทุนนิยม เงื่อนไขข้างต้นน าสู่แนวนโยบายทาง
เศรษฐกิจแบบ เคนส์ที่มีอิทธิพลยาวนาน กว่า 3 ทศวรรษ เช่นเดียวกับ 
อิทธิพลของพรรคแนวสังคมประชาธิปไตย ทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป
ตะวันตก (Harvey 2010) แต่ความสมดุลข้างต้นนั้น ก็มาถึงจุดสิ้นสุด ในช่วง
ปลายทศวรรษ 1970  ต่อเนื่องถึงทศวรรษ 1980  นั่นคือ การลงทุนใน
สวัสดิการหรือค่าใช้จ่ายภาครัฐ ไม่สามารถกระตุ้นให้เศรษฐกิจมีการเติบโต
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ได้ เมื่อเผชิญกับวิกฤตแนวโน้มการลดลงของอัตราก าไร ซึ่งเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าว น าสู่ความพยายามในการปรับตัวของชนชั้น
นายทุน ที่พยายามหลีกหนีออกจากตัวแบบทุนนิยมสวัสดิการ สู้การสร้าง
ระบบทุนนิยมรูปแบบใหม่ ที่ผู้ประกอบการแบกรับความเสี่ยงน้อยลง และ
พยายามก าจัดของเสียที่ไม่จ าเป็นต่อการแสวงหาก าไรเช่นการดูแลส่วนการ
ระยะยาวการใส่ใจสิ่งแวดล้อมหรือการพัฒนาบรรษัทควบคู่กับ ผลประโยชน์
ของคนในชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางหลักของทุนนิยมสวัสดิการ ในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2  แนวทางข้างต้น ถูกมองว่า ไม่สามารถวางเงื่อนไขการ
สะสมทุนได้อีกต่อไป จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพยามผลักดัน ทุนนิยม
เสรีนิยมใหม่ โดยรัฐบาลจะปรับเปลี่ยนจากการกระตุ้นในซีกอุปสงค์สู่การ
กระตุ้น ในซีกอุปทานแทน เช่น การลดภาษีบรรษัท การลดภาษีเงินได้ส่วน
บุคคล เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างานและการเปลี่ยนงาน การวางเงื่อนไข
ให้กฎหมายแรงงาน หรือข้อก าหนดทางสิ่งแวดล้อมต่างๆมีความยืดหยุ่น 
เพ่ือเอ้ือ ต่อการสะสมทุน ความพยายามนี้มิได้เป็นเพียงแค่การปรับเปลี่ยน
นโยบายทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของรัฐ 
วัฒนธรรมทางสังคม วิธีคิดเกี่ยวกับชีวิต ของปัจเจกชนในสังคม ซึ่งเป็น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ยาวนาน แต่ก็ประสบความส าเร็จ ในการ
สถาปนาอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21  และดูเสมือนว่า
แนวทางทุนนิยมสวัสดิการจะเป็นสิ่งที่พ้นยุคสมัย ทั้งจากมุมมองของฝ่ายขวา
และฝ่ายซ้ายก็ตาม  

3.5 เสรีนิยมใหม่และการแปรสภาพความรับผิดชอบของรัฐเหนือพลเมือง 

 การปรับตัวของระบบทุนนิยมเข้าสู่กระแสเสรีนิยมใหม่ได้วาง
เงื่อนไขการเปลี่ยนความสัมพันธ์จากรูปแบบ รัฐและพลเมืองสู่ความสัมพันธ์
แบบ สมาชิกและตลาด โดยมีเป้าประสงค์หลักคือการรักษาอัตราก าไร 
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ประสิทธิภาพ และก าจัด ”สิ่งที่ไม่จ าเป็น”ต่อการสะสมทุน เช่น ประกันการ
ว่างงาน สิทธิทางการศึกษา เงินบ านาญชราภาพ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
รวมถึงการเพ่ิมบทบาทของทุนการเงินเพ่ือเอ้ือต่อการสะสมทุนในลักษณะ
ข้ามชาติและมีความรับผิดชอบต่อปัจเจกชนและผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมในระยะยาว แม้ว่าคุณลักษณะ “อันไม่จ าเป็น”ที่ได้ระบุเป็น
เงื่อนไขส าคัญในการพัฒนาระบบทุนนิยมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพ่ือ
ลดทอนความขัดแย้งทางชนชั้น แต่วิกฤติเศรษฐกิจรวมถึงการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของระบบการสะสมทุนแบบยืดหยุ่นได้แสดงให้เห็นว่า การเติบโต
ทางเศรษฐกิจภายใต้ทุนนิยมเสรีนิยมใหม่มีอัตราที่สูงขึ้น ลงทุนน้อยลง และ
รับความเสี่ยงน้อยลงดังตัวอย่างของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ เช่น บราซิล 
รัสเซีย อินเดีย จีน ที่สามารถสร้างความมั่งคั่งเริ่มต้นโดยการลงทุนผ่านซีก
อุปทาน เช่นการดึงดูดผู้ประกอบการข้ามชาติด้วยมาตรการทางภาษี 
กฎหมายแรงงานที่ยืดหยุ่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยที่รัฐบาลไม่ต้องเข้ามา
แบกรับภาระด้านการดูแลชีวิตพลเมือง จึงเหมือนเป็นการแสดงให้เห็นว่าจุด
ลงตัวระหว่างทุนนิยมและสังคมนิยมผ่านนโยบายรัฐสวัสดิการได้สิ้นสุดลง 
แนวทางนโยบายเสรีนิยมใหม่ก้าวเข้ามาแทนที่และวางเงื่อนไขการสะสมทุน
แบบใหม่ผ่านโครงสร้างอ านาจรัฐและความสัมพันธ์เชิงอ านาจในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป (Harvey 2007) 

 3.5.1 ลักษณะองค์กรทางการเมืองที่การควบคุมเข้มข้นโดยใช้
อ านาจความรุนแรงน้อยลง 

 รัฐที่เคยมีบทบาทส าคัญในการควบคุมทางสังคม ทั้งการใช้อ านาจ
การปราบปราม อ านาจทางอุดมการณ์ หรืออ านาจทางเศรษฐกิจผ่านการ
จัดสรรสวัสดิการ รัฐสถาปนาการเป็นผู้ผูกขาดอ านาจการใช้ความรุนแรงโดย
ชอบธรรม แต่ในขณะเดียวการการควบคุมในลักษณะข้างต้นนอกจาก
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ค่าใช้จ่ายภาครัฐที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องแล้ว ประสิทธิภาพในการควบคุมก็ต่ า มี
ความเสี่ยงต่อการเผชิญหน้ากับพลเมือง และไม่ได้รับประกันว่าการลงทุน
เพ่ือการควบคุมจะประสบความส าเร็จ และหากไม่ส าเร็จความเสี่ยงของรัฐใน
การปะทะกับพลเมืองก็ไม่สามารถคาดเดาได้ (Regilme 2014) 

 กลไกส าคัญในการน ามาควบคุมคือการผลักดันการควบคุมผ่าน
กลไกตลาด แม้กลไกตลาดจะมีผลต่อชีวิตของมนุษย์มานานแล้วแต่รัฐยัง
นับเป็นตัวแสดงหลักที่เข้ามาควบคุมให้วิถีชีวิตของปัจเจกชนเป็นไปตาม
กลไกตลาดและการสะสมทุน แต่เมื่อรัฐมีความเสี่ยงและต้นทุน ยุทธศาสตร์
แบบใหม่จึงถูกน ามาใช้คือการใช้ กลไกตลาดในการควบคุม อ านาจการคัด
กรอง เลือกสรร ก าหนดวิถีชีวิต ความเชื่อ ความศรัทธา ถูกวางเงื่อนไขผ่าน
กลไกตลาดอย่างเข้มข้น รัฐคือผู้วางเงื่อนไขให้อ านาจทุนและกลไกตลาด
ท างานได้อย่างเต็มที่  และการควบคุมต่างๆก็จะตามมาเองโดยที่รัฐมิ
จ าเป็นต้องเข้าไปแบกรับความเสี่ยง เช่น กลไกตลาดผลักดันให้คนที่มีคุณวุฒิ
ที่สูงสามารถท างานได้รับค่าจ้างที่สูงและมั่นคงในตลาดแรงงาน ปัจเจกชนก็
จ าเป็นต้องท างานหนัก เข้าสู่ระบบกู้ยืม อยู่ภายใต้กรอบอ านาจนิยมทาง
การศึกษา เพ่ือที่ตนจะได้มีชีวิตที่ดี โดยที่รัฐไม่จ าเป็นต้องมาควบคุมด้าน
ศีลธรรมต่างๆ เพียงปล่อยให้การศึกษากลายเป็นการลงทุนและสนับสนุน
กลุ่มทุนให้สามารถแสวงหาก าไรผ่านการศึกษาเท่านั้น หรือการปล่อยให้มี
เสรีในการท างานโดยปราศจากกฎหมายหรือข้อก าหนดด้านแรงงานต่างๆ
สร้างความตึงเครียดและแปลกแยกต่อผู้คนในสังคม เวลาที่หดสั้นท าให้
รสนิยมและวิถีชีวิตทางศิลปะถูกแปรเปลี่ยนตามความต้องการของระบบทุน
และปัจเจกชนกลายเป็นผู้ยอมจ านน (Passive) ด้วยเงื่อนไขการคัดกรองทาง
เศรษฐกิจ โดยที่รัฐไม่ได้เป็นผู้เข้ามาปะทะโดยตรง 
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3.5.2 อ านาจนิยมผ่านเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ และโลกที่ไม่มี
ทางเลือก 

 แม้รัฐจะลดบทบาทลงในการปราบปรามทางกายภาพ ด้วยเงื่อนไข
การลดความเสี่ยงในการปะทะ และต้นทุนด้านการปราบปราม รวมถึงกลไก
อุดมการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแปรรูประบบการศึกษา ต้นทุนที่สูงขึ้น
ของการมีครอบครัว จึงเหมือนว่ารัฐลดบทบาทการควบคุมทั้งทางการ
ปราบปรามและทางอุดมการณ์ แต่มิได้หมายความว่าความสัมพันธ์แบบเสรี
นิยมใหม่ืจะวางเงื่อนไขให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองและสังคมที่มี
ลักษณะเสรีมากขึ้นตามเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ในทางตรงข้ามการเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจการเพ่ิมการรับผิดชอบตัวเองในระดับปัจเจกชนกลับน าสู่การจ ากัด
อ านาจของปัจเจกชนมากขึ้น  

 เมื่อพิจารณาว่าปัจเจกชนเป็นผู้บริหารความเสี่ยงและแบกรับความ
เปราะบางด้วยตัวของพวกเขาเอง ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ที่มากขึ้น
ประกอบกับกระบวนการสะสมผ่ านการปล้นชิ งได้ แปรเปลี่ ยน ให้
ความสัมพันธ์พ้ืนฐานหลายอย่างกลายเป็นสินค้าและสามารถแสวงหาก าไร
ได้อย่างเต็มที่ เช่นการศึกษา สาธารณสุข พ้ืนที่การพักผ่อน ความบันเทิง
พ้ืนฐาน ฯลฯ มนุษย์ในสังคมเสรีนิยมใหม่มีแนวโน้มการกลายเป็นมนุษย์
ล่องหนมิได้ด้วยเจตจ านงของพวกเขาในการแยกขาดตนเองออกจากขุมชน
หรือพ้ืนที่สาธารณะ แต่เงื่อนไขเศรษฐกิจเป็นตัวบีบบังคับให้พวกเขา
กลายเป็นมนุษย์เศรษฐกิจ ความบันเทิงถูกจ ากัด พร้อมๆกับพ้ืนที่ทางสังคม
ในชีวิตประจ าวัน สิ่งที่ท าให้พวกเขาสามารถอยู่บนเงื่อนไขการผลิตซ้ าผู้ใช้
แรงงานได้ คือกลไกทางจารีตแบบอนุรักษนิยมใหม่ การรับผิดชอบตนเอง 
การอุทิศตนเพ่ือภาพนามธรรมที่ผูกติดตัวตน ด้วยเงื่อนไขข้างต้นนี้ท าให้
ปัจเจกชนภายในระบบไร้อ านาจโดยปริยายเมื่อทางเลือกถูกจ ากัดด้วย
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เงื่อนไขทางเศรษฐกิจการควบคุมตนเองเป็นเงื่อนไขส าคัญในการท าให้ชีวิต
ของพวกเขาสามารถด าเนินต่อไปได้ เมื่อพวกเขาไร้ตัวตนในพ้ืนที่ทาง
เศรษฐกิจ พ้ืนที่ทางการเมืองและสังคมจึงกลายเป็นพ้ืนที่ล่องหนไปด้วย สิ่งที่
ปรากฏและมีตัวตนในสังคมเสรีนิยมใหม่คือบรรษัทขนาดใหญ่และแนว
ทางการควบคุมแบบเสรีนิยมใหม่ที่มีตัวตน รัฐเป็นเพียงส่วนต่อขยายของ
การควบคุมในสังคมเสรีนิยมใหม่ พ้ืนที่การต่อรองภายใต้ปริมณฑลทาง
การเมืองจึงหายไปพร้อมกับสิทธิอ านาจของรัฐเหนือพลเมืองเหลือเพียง
ความสัมพันธ์ระหว่าง “ปัจเจก” กับ “ตลาด” ซึ่งไม่มีเงื่อนไขการต่อรองใด
นอกจาก มูลค่าแลกเปลี่ยนที่ก าหนดโดยบรรษัทขนาดใหญ่อันทรงสิทธิ
อ านาจและอยู่เหนือกติกาหรือชุดความเป็นธรรมใดๆ (Soss, Fording et al. 
2011) 

 3.5.3 การแปรสภาพแนวคิดว่าด้วยความม่ันคงของมนุษย์ใน
กระแสเสรีนิยมใหม่ 

 ความมั่นคงของมนุษย์แปรเปลี่ยนจากการเอาชนะธรรมชาติใน
สังคมก่อนสมัยใหม่ สู่การพยายามเอาชนะความกลัวในความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ในยุคกลาง ในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมความมั่นคงของมนุษย์
วางอยู่บนเงื่อนไขการพยายามเอาชนะความขาดแคลน กระทั่งในศตวรรษที่ 
20 ความมั่นคงของมนุษย์ไปไกลกว่าการเอาชนะธรรมชาติเนื่องด้วยการ
ปฏิรูปทางปรัชญาหลายศตวรรษ เอาชนะความกลัวในความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ได้ด้วยการเติบโตของประชาธิปไตย เอาชนะความขาดแคลนด้วยการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ความท้าทายใหม่ในศตวรรษที่ 20 คือการสร้างความ
เท่าเทียมท่ามกลางการผลิตล้นเกิน และเงื่อนไขนี้ก็น าสู่รัฐสวัสดิการหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม 
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ค าถามคือเมื่ออยู่ภายใต้กระแสเสรีนิยมใหม่ที่ระบบมุ่งรักษาการเติบโตของ
ก าไรและลดทอนการคุ้มครองสิทธิสวัสดิการโดยรัฐลงไป ความมั่นคงของ
มนุษย์จะถูกจัดวางอย่างไร ลักษณะที่ปรากฏชัดคือการเติบโตของการ
รับผิดชอบตัวเองของปัจเจกชน ชีวิตถูกค านวณด้วยมาตรวัดเชิงปริมาณผ่าน
การะสะสมทุนส่วนตัว ความมั่นคงของมนุษย์จึงไม่ใช่อิสระในการเลือกหรือ
สร้างสรรค์อีกต่อไป แต่กลายเป็นการพยายามสะสมทุนให้มีชีวิตที่มั่นคงใน
สภาพที่การแข่งขันสูงขึ้นพร้อมละทิ้งมิติอ่ืนๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับก าไรและการ
สะสมทุนออกไป หรือ การพยายามแปรสภาพนามธรรมในมิติ อ่ืนๆให้
เกี่ยวข้องกับการแสวงก าไรทั้งหมด ความมั่นคงของมนุษย์ในกระแสเสรีนิยม
ใหม่จึงมีความย้อนแย้งในตัวเองในการพยายามสร้างความมั่นคงของมนุษย์
ในสภาพที่ไร้ความเป็นมนุษย์ หากแต่เป็นเพียงความมั่นคงที่ตอบสนองต่อ
การสะสมทุนของระบบเท่านั้น  

  

3.6 บทสรุปความย้อนแย้ง และความพยายามสถาปนาความม่ันคงของ
มนุษย์ในกระแสเสรีนิยมใหม่ 

 พัฒนาการของระบบทุนนิยมเผชิญเงื่อนไขความขัดแย้งภายในตัว
มันเอง ผ่านเงื่อนไขการสะสมทุนและการท าให้แรงงานกลายเป็นสินค้า 
เงื่อนไขข้างต้นนี้น าสู่ความขัดแย้งระหว่างชนชั้นและการปรับตัวของระบบ
ทุนนิยมตามแต่ละยุคสมัย การปรับตัวที่ส าคัญคือการปรับใช้นโยบายรัฐ
สวัสดิการซึ่งเป็นตัวแบบส าคัญที่ใช้ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกในช่วงต้นศตวรรษ
ที่ 20 ก่อนที่จะถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางในประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า
ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การปรับใช้นโยบายรัฐสวัสดิการนั้นเป็นภาพ
สะท้อนการปรับตัวส าคัญของระบบทุนนิยม ที่เน้นการให้ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจวางเงื่อนไขการสร้างสรรค์ในตลาดแรงงาน  
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รัฐสวัสดิการเป็นทางออกที่สมเหตุสมผลต่อระบบทุนนิยมสายพาน เพราะ
นอกจากหลีกเลี่ยงสงครามระหว่างรัฐ ลัทธิจักรวรรดินิยมได้แล้วยังสามารถ
ประนีประนอมความขัดแย้งทางชนชั้นได้โดยตรง แต่แม้นโยบายรัฐ
สวัสดิการจะสามารถแก้ไขวิกฤติที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในระบบทุนนิยมได้ใน
ระดับโครงสร้างแต่ในระดับเทคนิคแล้วก็สร้างปัญหาอย่างมากในการสร้าง
ผลกระทบต่อหลักปรัชญาส าคัญของระบบทุนนิยม การเก็บภาษีที่สูง ค่าใช้
ภาครัฐ และการแทรกแซงกลไกตลาด หากตราบใดที่รัฐสวัสดิการสามารถ
สร้างความสมดุลได้ผ่านความสร้างสรรค์บนฐานของความมั่นคงของมนุษย์
และสามารถสร้างมูลค่าของระบบมากขึ้น อย่างไรก็ตามวิกฤติเศรษฐกิจ
ต่อเนื่องในทศวรรษ 1970-1980 รัฐสวัสดิการถูกพิจารณาในฐานะภาระของ
ระบบและล้มเหลว ภาวะเศรษฐกิจฝืดพร้อมกับอัตราเงินเฟ้อที่เพ่ิมสูงขึ้น 
(Stagflation) นับเป็นฟางสุดท้ายต่อการอดทนของระบบทุนนิยมต่อรัฐ
สวัสดิการและพรรคการเมืองแนวสังคมประชาธิปไตย ระบบทุนนิยมมองหา
ตัวแบบที่สามารถแทนที่รัฐสวัสดิการที่มีต้นทุนต่ ากว่าโดยเปรียบเทียบและ
รับรองการแสวงหาก าไรได้ในระยะเวลาอันสั้นโดยกระทบกับโครงสร้างของ
ระบบทุนนิยมน้อยที่สุด แนวทางเสรีนิยมใหม่กลายเป็นแนวทางส าคัญที่ถูก
น ามาปรับใช้ผ่านการกระตุ้นด้วยซีกอุปทาน การลดภาษีการลงทุนของ
บรรษัทข้ามชาติ การตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การน าเข้าแรงงานที่ยืดหยุ่น 
หรือวางเงื่อนไขการสะสมทุนที่มีข้อจ ากัดต่างน้อยลง ความส าเร็จของ
ประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถสร้างการเติบโตของระบบทุนนิยมโดยที่รัฐมี
ค่าใช้จ่ายที่ต่ า บรรษัทสามารถถ่ายโอนความเสี่ยงสู่ปัจเจกชนได้อย่างอิสระ 
การสะสมทุนแบบเข้มข้นตามแนวทางเสรีนิยมใหม่ได้วางเงื่ อนไขความ
ขัดแย้งทางชนชั้นอย่างรุนแรงซึ่งทุนนิยมเสรีนิยมใหม่วางเงื่อนไขให้ความ
ขัดแย้งข้างต้นล่องหนอยู่ในอากาศโดยจ ากัดอ านาจทางการเมืองของปัจเจก
ชนให้ถูกตัดกรองผ่านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ อันหมายความว่าประชากร
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ส่วนมากในทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ไม่มีอ านาจต่อรองทางการเมืองด้วยการกด
ทับจากความเปราะบางทางเศรษฐกิจ (Gilbert 2002) 

ค าถามส าคัญคือหากการขูดรีดในสังคมเสรีนิยมใหม่วางเงื่อนไขให้ระบบทุน
นิยมมีความเข้มแข็ง พร้อมกับการสร้างความขัดแย้งมหาศาลแต่กลบด้วย
การสร้างปัจเจกชนให้ด้อยอ านาจ ความสัมพันธ์ข้างต้นจะมีความยั่งยืนแค่
ไหนและจะสามารถจัดการปัญหาของระบบทุนนิยมที่ทวีความซับซ้อนได้
หรือไม่ นับจากศตวรรษที่ 21 แนวทางเสรีนิยมใหม่กลายเป็นแนวทางหลัก
ของการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ก็แสดงให้เห็นว่าภายใต้การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ไม่ต้องลงทุนในความมั่นคงของมนุษย์กลับสร้างความเหลื่อมล้ า ขัดแย้ง ไร้
เสรีภาพและสูญเสียตัวตน ในบทถัดไปงานวิจัยจึงมุ่งน าเสนอให้เห็นถึง 
แนวทางของกลุ่มประเทศนอร์ดิกในการปรับใช้นโยบายรัฐสวัสดิการให้เข้า
กับระบบทุนนิยมที่มีความซับซ้อนหากแต่ไม่ได้ละทิ้งความมั่นคงของมนุษย์
ในฐานะแกนกลางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเมือง 
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บทที่ 4 การพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ 

ในกลุ่มประเทศนอร์ดิก 

“ความฝันแบบอเมริกันชนว่าด้วยเรื่อง เสรีภาพและการเลื่อน
ล าดับชั้นทางสังคมปรากฏชัดในประเทศเดนมาร์ก พวกเขาให้

เสรีภาพผู้คนด้วยการขจัดความกังวลในชีวิตผ่านการที่รัฐรับรอง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ” Bernie Sander อดีตผู้สมัคร

เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 

4.1 รูปแบบรัฐสวัสดิการกับเงื่อนไขการแปรสภาพความสัมพันธ์
ระหว่างพลเมืองกับรัฐ  

 การพัฒนาระบบสวัสดิการในสังคมทุนนิยมเกิดขึ้นมาควบคู่กันโดย
ลักษณะสวัสดิการที่มีความแตกต่างกันนั้นเกิดจากสองเงื่อนไขหลักคือ 1.
ลักษณะแรงงานที่ กลุ่ มทุนต้อ งการ เช่นการจัดที่ อยู่ อาศัยในสถาน
ประกอบการเพ่ือให้ผู้ใช้แรงงานสามารถท างานล่วงเวลาได้สะดวกมากขึ้น
การฝึกอบรมทักษะอาชีพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต หรือ การตรวจโรคติดต่อ
หรือฉีดวัคซีนในที่ท างาน ก็นับเป็นตัวอย่างของรูปแบบสวัสดิการที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มทุน 2.ลักษณะสวัสดิการที่เกิดจากการต่อสู้ของ
ประชาชนเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนเช่น การเรียกร้องให้เพ่ิมวัน
ลา สิทธิการรับค่าชดเชยระหว่างการว่างงาน เงินบ านาญเมื่อเกษียณอายุ 
การรักษาพยาบาลแบบถ้วนหน้าครบวงจร เมื่อพิจารณาลักษณะของ
สวัสดิการทั้งสองประเภทจะพบได้ว่าในทางปฏิบัติลักษณะของสองเงื่อนไขนี้
ไม่สามารถจ าแนกอิสระออกจากกันได้อย่างสมบูรณ์แต่ความเข้มข้นของ
ลักษณะสวัสดิการสองรูปแบบย่อมเป็นภาพสะท้อนของการต่อสู้ระหว่างชน
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ชั้นในสังคมแต่ละช่วงเวลา หากช่วงเวลาใดที่การต่อสู้ของประชาชนและพลัง
ประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งก็จะวางเงื่อนไขให้สวัสดิการในฐานะการพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์มีความชัดเจนกว่า แต่หากช่วงใดที่พลังในการต่อรองของ
ประชาชนตกต่ าระบบสวัสดิการอาจมิได้สูญหายไปแต่ถูกปรับเปลี่ยนโดย
ความต้องการของกลุ่มทุนเป็นหลัก โดยจะน าเสนอลักษณะของสวัสดิการที่
ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและพลเมืองที่แตกต่างกันซึ่งยึดถือลักษณะ
การแบ่งของ Gosta Esping Andersen โดยผู้วิจัยได้อธิบายเพ่ิมเติมจาก
ลักษณะของ Gosta Esping Andersen ในฐานะภาพสะท้อนการต่อสู้ทาง
ชนชั้นที่เกิดขึ้นจากตัวแบบต่างๆ ประกอบด้วยตัวแบบ ตลาดนิยม ตัวแบบ
ประกันสังคม ตัวแบบจารีต-ชุมชนนิยม (ตัวแบบยุโรปใต้) และตัวแบบรัฐ
สวัสดิการ (Esping-Andersen, Farsund et al. 1988) 

 4.1.1 ตัวแบบตลาดนิยม 

 ตัวแบบตลาดนิยมพัฒนาขึ้นบนเงื่อนไขรูปแบบสวัสดิการที่วางอยู่
บนฐานความคิดผลประโยชน์ของกลุ่มทุนเป็นหลักโดยมีหัวใจส าคัญคือ รัฐ
เป็นผู้รับผิดชอบน้อยที่สุด เก็บภาษีน้อยที่สุดเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจการสะสมทุน
ของกลุ่มทุนต่างๆ โดยพยายามให้สวัสดิการเป็นสิ่งที่รับผิดชอบโดยปัจเจก
ชนให้มากที่สุด ผ่านการบริหารจัดการของตนเองผ่านค่าจ้างที่ได้รับ ไม่ว่าจะ
เป็นการออมเงินในกองทุนต่างๆเพ่ือใช้ในการเกษียณอายุ การซื้อประกัน
สุขภาพ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างมูลค่าในที่อยู่อาศัยของปัจเจก
ชนเอง ในอีกด้านหนึ่งปัจเจกชนก็เป็นผู้แบกรับความเสี่ยงของความผันผวน
จากผลประโยชน์ของสวัสดิการด้วยตัวเองเช่นการผันผวนของตลาด
หลักทรัพย์อาจส่งผลให้มูลค่าเงินออมในกองทุนเกษียณอายุลดมูลค่าลงไป 
หรือผิดพลาดจากการตัดสินใจของปัจเจกชนในการลงทุนต่างๆก็ล้วนเป็นสิ่ง
ที่พวกเขาต้องแบกรับความเสี่ยงเอง ดังปรากฏในงานเขียนของ La Bletta, 
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N., & Block, W. (1999) ตัวแบบตลาดนิยมจึงส่งผลให้ปัจเจกชนต่อสู้ผ่าน
การต่อรองระหว่างปัจเจกชนในกลไกตลาดและซ่อนเร้นกลไกอ านาจรัฐ
เสมือนหนึ่งเป็นเงื่อนไขที่ปัจเจกชนไม่สามารถเอ้ือมถึงหรือต่อรองได้ มนุษย์
ถูกแยกขาดออกจากกันและเร่งพยายามสะสมทุนเพ่ือความมั่นคงส่วนตน
ภายใต้เงื่อนไขที่ยอมรับว่าจะมีคนส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถมีชีวิตที่มีความม่ันคง
ในระบบจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดในกลไกตลาดของพวกเขา อย่างไรก็
ตามรัฐในระบบตลาดนิยมก็มีส่วนดูแลในการจัดการกับความเสี่ยงที่ปัจเจก
ชนไม่สามารถจัดการได้เช่น การพิการ ก าพร้า เจ็บป่วยหนัก โดยรัฐจะเข้า
มาช่วยเหลือผ่านกลไกการพิสูจน์ความจ าเป็นและช่วยเหลือเพียงแค่จ าเป็น
เท่านั้น ขณะที่ปัจเจกชนยังคงต้องรับผิดชอบความเสี่ยงในชีวิตประจ าวัน
ของตนเอง 

 4.1.2 ตัวแบบประกันสังคม  

 ตัวแบบประกันสังคมเป็นตัวแบบที่เน้นการสร้างจุดสมดุลระหว่าง
ปัจเจกชน ภาคธุรกิจ และรัฐ โดยเน้นการคุ้มครองดูแลเริ่มต้นจากผู้ที่ท างาน
ประจ าและมีนายจ้างผ่านการจ้างงานแบบเป็นทางการ แนวคิดของตัวแบบนี้
พัฒนาขึ้นมาโดยแนวคิดการรับผิดชอบร่วมกันโดยอาจมีสัดส่วนการ
รับผิดชอบที่แตกต่างกันตามแต่ละพ้ืนที่ แต่โดยหลักแล้วคือการสมทบของ
นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐเข้าสู่ระบบกองทุนที่รัฐเป็นผู้ดูแล ตัวแบบนี้เชื่อว่าจะ
น าสู่การประนีประนอมความขัดแย้งระหว่างพลเมืองกับรัฐ พร้อมๆกับการ
สร้างความรู้สึกรับผิดชอบและเป็นส่วนหนึ่งของระบบ (Dickhoener and 
Peichl 2009) พร้อมกับการที่รัฐไม่ได้เป็นผู้แบกรับต้นทุนของการดูแลด้าน
สวัสดิการทั้งหมด ทั้งนี้ฐานคิดส าคัญคือ กลุ่มทุนเองก็ได้ประโยชน์จากการที่
ผู้ใช้แรงงานมีชีวิตที่มั่นคงและไม่เผชิญหน้ากับความขัดแย้งโดยตรง และรัฐ
เองก็จะมีส่วนในการควบคุมให้สวัสดิการพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อ
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คุณภาพมนุษย์ควบคู่กัน ลักษณะส าคัญเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐและพลเมือง คือพลเมืองมีอ านาจต่อรองกับรัฐ กับทุน ในประเด็น
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนแต่ในอีกด้านหนึ่ง ตัวแบบประกันสังคมก็
วางเงื่อนไขให้ปัจเจกชนอยู่ใต้กรอบสังคมการผลิตแบบเดียว ถูกท าให้เชื่อว่า
การได้รับค่าจ้างและสวัสดิการต้องถูกค านวณผ่านผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่าง ประชาชน ภาคธุรกิจและภาครัฐ รวมถึงการแฝงด้วยการผลักดัน
ค่านิยมจารีตต่างๆที่ขัดต่อการพัฒนาระบบสวัสดิการและการเปลี่ยนผ่าน
เพ่ือความมั่นคงของมนุษย์ให้ดีขึ้นเช่น ค่านิยมวิชาชีพนิยม ครอบครัวนิยม 
หรือวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ในวิชาชีพ 

 4.1.3 ตัวแบบจารีต-ชุมชนนิยม (ตัวแบบยุโรปใต้) 

 ตัวแบบที่ส าคัญที่ Esping Anderson (1993) ได้ระบุถึงแต่ไม่เป็นที่
พูดถึงมากนักคือตัวแบบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ยุโรปใต้ คือระบบสวัสดิการที่เกิด
จากการพัฒนาจากองค์กรชุมชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางศาสนา 
วิชาชีพ เพศ ความสนใจ ความเชื่อ กระทั่งการรวมตัวของกลุ่มชาตินิยม ตัว
แบบชุมชุนนิยมนี้เป็นภาพสะท้อนการพัฒนาระบบจากการต่อสู้ต่อรองของ
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆที่มีการยึดโยงอัตลักษณ์ที่มีความหลากหลาย การเกิด
สวัสดิการในลักษณะนี้จึงเป็นเงื่อนไขลักษณะสวัสดิการที่มีความเหลื่อมล้ า
ตามกลุ่มต่างๆที่มีอ านาจต่อรองไม่เท่ากัน และสวัสดิการมักครอบคลุม
เฉพาะส่วนที่กลุ่มนั้นมีความสัมพันธ์กับระบบ เช่นสวัสดิการตามชาติพันธุ์ 
สวัสดิการการเลี้ยงดูบุตรเฉพาะของกลุ่มผู้หญิงที่แต่งงานและมีความสัมพันธ์
กับองค์กรทางศาสนา แม้จะเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นและพัฒนาขึ้นภายใต้
เงื่อนไขการต่อสู้ต่อรอง แต่พบว่าระบบนี้สร้างผลกระทบส าคัญสองด้านคือ 
1. ด้านเศรษฐกิจ ระบบสวัสดิการแบบจารีต-ชุมชนนิยมมีความซ้ าซ้อนสูง 
เพราะความทับซ้อนในมิติชุมชน -สังคมเกิดขึ้นได้ อันอาจส่งผลให้เกิด
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ปรากฏการณ์ที่ ในตัวปัจเจกชนหนึ่งอาจมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองจากหลาย
ตัวแบบสวัสดิการ เช่นได้รับการดูแลจากสิทธิ์ในฐานะภรรยา สิทธิ์ในฐานะ
สมาชิกองค์กรศาสนา ท าให้งบประมาณการจัดสวัสดิการซ้อนทับแต่อาจไม่
ครอบคลุมทั้งหมด 2. การน าสวัสดิการไปผูกติดกับอัตลักษณ์อาจท าให้สร้าง
ปัญหาระยะยาวของความเป็นประชาธิปไตยและความถ้วนหน้าของระบบ
สวัสดิการเช่นการผูกติดกับลัทธิชาตินิยม ขบวนการทางศาสนา เพศ ชุมชน
อาจน าสู่การเลือกปฏิบัติระยะยาวได้ 

 4.1.4 ตัวแบบรัฐสวัสดิการ 

 ตัวแบบรัฐสวัสดิการพัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นระบบในกลุ่มประเทศ
นอร์ดิกตั้งแต่ต้น คริสต์ศตวรรษที่ 20 และกลายเป็นตัวแบบหลักในยุโรป
ตะวันตกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นตัวแบบที่มีฐานจากความคิดสังคม
นิยมประชาธิปไตยและการต่อสู้ทางชนชั้น น าสู่แนวคิดการจัดระบบถ้วน
หน้าโดยไม่มีหรือมีการพิสูจน์สิทธิ์พลเมืองน้อยที่สุด รัฐเป็นตัวแสดงหลักที่
เข้ามาเป็นผู้จัดสวัสดิการโดยมีรายรับจากการเก็บภาษีเงินได้อัตราก้าวหน้า 
ภาษีมรดก ภาษีที่ดิน เพ่ือน ามาสร้างระบบสวัสดิการในทุกมิติ แม้ว่าจะมี
ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าตัวแบบอ่ืน แต่เงื่อนไขส าคัญท่ีท าให้ระบบนี้สามารถพัฒนา
ต่อไปได้คือ การพิจารณาเงื่อนไขที่ท าให้ระบบเศรษฐกิจสามารถพัฒนาไปได้
ไม่จ าเป็นต้องวางอยู่บนฐานของ “การแข่งขัน-Competitiveness” เป็น
หลัก หากแต่พัฒนาจากระบบที่เน้นความสามารถใน  ‘การสร้างสรรค์-
Creativity’ โดยความสร้างสรรค์จะได้รับการพิจารณาในฐานะหัวใจส าคัญ
ของการผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจเดินไปข้างหน้าได้ แต่ปัจเจกชนจะ
สามารถสร้างสรรค์ได้เต็มที่ไม่ได้เกิดจากสภาพของ “ความกลัว” แต่วางอยู่
บนฐานของความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจเริ่มด้วยความรู้สึกปลอดภัยทั้งจากในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
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มนุษย์ไม่จ าเป็นต้องสะสมความม่ันคงหรือการคิดเรื่องเลี้ยงปากท้องเป็นหลัก 
พลเมืองของประเทศในตัวแบบรัฐสวัสดิการจะได้รับการสนับสนุนให้มีอิสระ
ในการสร้างสรรค์รวมถึงการเลือกในวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของตนที่ไม่ต้อง
ค านึงถึงข้อจ ากัดของมิติทางปากท้อง ลักษณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจมา
ควบคู่กับระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่มีประสิทธิภาพ  (Esping-
Andersen 1993) ก ารป กครองส่ วน ท้ อ งถิ่ น ที่ เป็ น ภ าพสะท้ อน ให้
ผลประโยชน์ของประชาชนได้รับการตอบสนองทั้งในระยะสั้นและระยาว 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเป็นประชาธิปไตยทางการเมืองสร้างให้
เกิดความเป็นประชาธิปไตยทางสังคมควบคู่กันไป เช่นความเสมอภาค
ระหว่างเพศจากการที่เพศหญิงไม่จ าเป็นต้องถูกผูกติดภาระความเป็นแม่จาก
สิทธิการลางานโดยได้รับค่าจ้างสูงโดยที่ผู้ชายก็ได้รับสิทธิในการลาเลี้ยงลูก
เช่นกัน หรือในกรณีการลาพักร้อน ประกันการว่างงานที่ท าให้คนมีอิสระใน
การเลือกงานที่ชอบ รวมถึงเงินบ านาญจากรัฐที่ท าให้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
คนระหว่างวัยไม่เป็นภาระระหว่างกัน ตัวแบบรัฐสวัสดิการเป็นที่ยอมรับทั่ว
กันในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจกระทั่งช่วงปลายศตวรรษที่ 
20 วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นต่อเนื่องท าให้รัฐบาลเสรีนิยมพยายามโจมตีว่า
นโยบายรัฐสวัสดิการเป็นภาระต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอันน าสู่การยกเลิก
นโยบายรัฐสวัสดิการในหลายพ้ืนที่ อย่างไรก็ตามกลุ่มประเทศนอร์ดิกได้
แสดงให้เห็นว่านโยบายรัฐสวัสดิการสามารถที่จะปรับตัวและสามารถท าให้
ระบบเศรษฐกิจเข้มแข็งต่อไปพร้อมกับความม่ันคงของมนุษย์ได้ 

4.2 ลักษณะท่ัวไปและเฉพาะของรัฐสวัสดิการแบบนอร์ดิก  

 เมื่อพิจารณารูปแบบรัฐสวัสดิการในกลุ่มประเทศนอร์ดิก มีข้อ
ถกเถียงส าคัญคือการที่ประเทศกลุ่มนอร์ดิกสามารถคงลักษณะนโยบายรัฐ
สวัสดิการแบบถ้วนหน้าคนบวงจรเป็นเพราะ 1. ลักษณะเฉพาะทาง
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เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของกลุ่มประเทศนอร์ดิกที่ท าให้สามารถธ ารง
นโยบายรัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้าครบวงจรไว้ได้ 2. เป็นไปเพราะลักษณะ
ทั่วไปของนโยบายรัฐสวัสดิการที่ท าให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจมีความ
เข้มแข็งและสามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจที่มีความผันผวนได้โดย
ยังคงหลักการการะที่รัฐรับประกันความมั่นคงของมนุษย์ ในงานวิจัยชิ้นนี้แม้
จะให้น้ าหนักต่อค าอธิบายลักษณะ “ทั่วไป” ตามค าอธิบายหลังแต่ก็ไม่ละทิ้ง
ต่อลักษณะเฉพาะของกลุ่มประเทศนอร์ดิกที่สามารถปรับลักษณะทั่วไปของ
นโยบายรัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้าครบวงจรเข้าสู่บริบททางเศรษฐกิจ
การเมืองของตน ทั้งนี้จะท าการอธิบายลักษณะเฉพาะและทั่วไปในส่วนนี้
เพ่ือฉายภาพลักษณะรัฐสวัสดิการที่ เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศนอร์ดิกให้
ครบถ้วน (Greve 2004) 

 4.2.1 ลักษณะเฉพาะทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของกลุ่ม
ประเทศนอร์ดิก กับการพัฒนาลักษณะนโยบายรัฐสวัสดิการ 

 แม้การเรียกกลุ่มประเทศนอร์ดิก (เดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์ 
ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์) จะเป็นภาพสะท้อนการแบ่งตามภูมิศาสตร์ และ
ตีความถึงพ้ืนหลังทางวัฒนธรรม แต่การพูดถึงกลุ่มประเทศนอร์ดิกก็เป็นที่
เข้าใจตรงกันถึงลักษณะนโยบายรัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้าครบวงจรที่เป็น
นโยบายหลักของประเทศเหล่านี้  นักวิชาการสาย Welfare Divergent ที่
อธิบายให้เห็นถึงลักษณะรัฐสวัสดิการที่แตกต่างกันตามลักษณะเฉพาะของ
แต่ละพ้ืนที่ อธิบายความเฉพาะของกลุ่มประเทศนอร์ดิกที่ท าให้เกิดลักษณะ
นโยบายรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าครบวงจรดังนี้ (Kananen 2014) 

 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและลักษณะการผลิต กลุ่มประเทศนอร์ดิก
มีลักษณะส าคัญในการก้าวเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม ช้ากว่าประเทศ
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ในยุโรปโดยเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศหลักอย่าง 
สหราชอาณาจักร หรือเยอรมนี การผลิตของกลุ่มประเทศนอร์ดิก
ส่วนมากอิงกับภาคเกษตรที่มีการรวมตัวกันตามพ้ืนที่ต่างๆเพ่ือ
ต่อรองกับอ านาจรัฐส่วนกลาง ดังนั้นเมื่อพิจารณาลักษณะของ
รัฐสมัยใหม่ของกลุ่มประเทศนอร์ดิกจึงแตกต่าง จากการเกิดรัฐสมัย
ใหม่ของทุนพาณิชย์ หรือทุนอุตสาหกรรมในภาคพ้ืนยุโรปที่มีการ
เปลี่ยนผ่านในการจัดการทรัพยากรอ านาจ และน าสู่ความขัดแย้งที่
เรียกร้องให้มีการจัดระบบความสัมพันธ์เชิงอ านาจผ่านการปกครอง
แบบประชาธิปไตยดังปรากฏในการเรียกร้องของสังคมอุตสาหกรรม
ที่ยาวนานนับศตวรรษของการเปลี่ยนแปลง ขณะที่กลุ่มประเทศ
นอร์ดิก “ได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ในระบอบประชาธิปไตยก่อน
การพัฒนาระบบอุตสาหกรรม” ลักษณะเช่นนี้ท าให้ภาพของความ
ขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนไม่วางอยู่บนเงื่อนไขที่แหลมคม
เทียบกับสังคมอุตสาหกรรม ลักษณะเช่นนี้ท าให้เมื่อประเทศก้าว
เข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมอ านาจของประชาชนก็ยังคงมีอ านาจในการ
ต่อรองต่อทุนที่มากกว่าโดยเปรียบเทียบ ส่งผลให้การเกิดค่าจ้างที่
เป็นธรรม ระบบการร่วมมือระหว่างบรรษัท-รัฐ-สังคม จึงเกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่มีความสมดุลก่อน
หน้าการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมอุตสาหกรรม และยังคงเป็นรากฐานแม้
สภาพเศรษฐกิจมีการปรับเปลี่ยนไป 

 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศและความสามารถในการแข่งขัน
ได้ อีกปัจจัยความเฉพาะของกลุ่มประเทศนอร์ดิก คือความเป็น
กลางทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ การพยายามคุ้มกัน
ทางการค้าเพ่ือปกป้องสินค้าทางการเกษตรส่งผลให้ประเทศเหล่านี้
มีความแยกขาดจากประเทศอ่ืนโดยเปรียบเทียบ และได้รับ
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ผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจน้อยกว่าหลายพ้ืนที่
ในช่วงความแปรปรวนทางเศรษฐกิจ เช่ นเดียวกับวิกฤติของ
อดีตชาติจักรวรรดินิยมที่ประเทศภายใต้อาณานิคมเริ่มประกาศเอก
ราชในช่วงศตวรรษที่ 20 กลุ่มประเทศนอร์ดิกไม่เผชิญกับเงื่อนไข
การเปลี่ยนผ่านอย่างรุนแรงในช่วงเวลานั้น เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจ
ว่าถึงแม้การคุ้มกันทางการค้าที่เข้มงวดในช่วงแรกกลับส่งผลดีต่อ
ประเทศนอร์ดิกที่ท าให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ท าการผลิตในประเทศ
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนได้อย่างเต็มที่ และท าให้ต้นทุนการ
ผลิตต่ าลงในระยะยาวจนสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกในท้ายสุด 
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติกรณีนอร์เวย์ที่มี
ทรัพยากรน้ ามันของตนเองแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่ารัฐบาลนอร์เวย์
มิได้ใช้รายได้จากน้ ามันเพ่ือจัดรัฐสวัสดิการอันจะพิจารณาในส่วน
ถัดไป 

 ระบบการเมืองและอิทธิพลของพรรคแนวสังคมประชาธิปไตยผ่าน
การเมืองแนวฉันทามติ 

 จากปัจจัยด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่ ได้พิจารณาถึงการที่
ประชาชนมีอ านาจประชาธิปไตย ก่อนการเปิดรับสู่สังคมอุตสาหกรรม 
เงื่อนไขที่ท าให้ลักษณะข้างต้นเกิดได้คือการที่พรรค สังคมนิยมเติบโตขึ้นมา
คู่ขนานกับกับการพัฒนาของระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม เนื่องด้วยการที่
ระบบอุตสาหกรรมยังไม่พัฒนานัก การต่อสู้ตามอุดมการณ์สังคมนิยมจึงมิใช่
การล้มล้างระบบทุนนิยมหรือชนชั้นปกครองที่ผูกขาดอ านาจหากแต่เป็น
เงื่อนไขการสร้างและพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมขึ้นมา ดังนั้น ชนชั้น
ปกครอง ผู้ประกอบการ พรรคสังคมนิยม จึงเติบโตขึ้นมาจากหน่ออ่อนของ
การพัฒนาระลอกเดียวกัน อันส่งผลให้พรรคสังคมนิยมมีบทบาทส าคัญใน



ค ว า ม ห ม า ย ที่ ป ล า ย รุ้ ง  | 67 

การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองควบคู่ ไป และภายใต้ระบบการเมืองแบบ
ท้องถิ่นที่เข้มแข็งท าให้อ านาจรัฐบาลกลางถูกจ ากัดและแปรสภาพเป็น
ผู้ สนั บสนุ นการท างานของรัฐบาลท้ องถิ่ น  ระบบการแบ่ งเขตที่ มี
ประสิทธิภาพเองท าให้อุดมการณ์ต่างๆมีความยืดหยุ่นในการแข่งแนวกับ
พรรคสังคมประชาธิปไตย รวมถึงการมีแนวร่วมที่หลากหลายของพรรค
การเมืองต่างๆในรัฐบาล 

4.2.2 ลักษณะทั่วไปของนโยบายรัฐสวัสดิการที่น าสู่การพัฒนามนุษย์ซึ่ง
ส่งผลให้เศรษฐกิจมีความม่ันคง 

 นโยบายรัฐสวัสดิการก่อนวัยท างานกับการสร้างศักยภาพผู้ใช้
แรงงาน 

 หากพิจารณาว่าหัวใจของรัฐสวัสดิการแบบนอร์ดิก คือการปรับให้
ระบบเศรษฐกิจรับใช้มนุษย์มากกว่าให้มนุษย์รับใช้ระบบเศรษฐกิจ และ
ความสร้างสรรค์ซึ่งเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได้เมื่อมนุษย์มีชีวิต
ที่มั่นคง ลักษณะสวัสดิการของกลุ่มประเทศนอร์ดิกจึงมิได้เป็นไปเพ่ือการ
ตอบแทนการท างานหรือการ “ให้คืน” แก่ผู้ใช้แรงงานเท่านั้นหากแต่เป็น
การจัดสวัสดิการแก่มนุษย์บนฐานปรัชญาว่าด้วยสิ่งพ้ืนฐานที่มนุษย์ได้รับโดย
มิต้องเป็นผู้ใช้แรงงานของระบบทุนนิยมก่อนถึงจะได้รับสิ่งเหล่านี้สนองตอบ 
โดยหากพิจารณาเบื้องต้นคือความก้าวหน้าที่ประชาชนได้รับสิทธิในฐานะ
ประชากรก่อนวัยแรงงาน (Hort 1990) 

 ค าถามส าคัญคือเมื่อมนุษย์เกิดมาในสังคมใครคือผู้ที่ควรดูแลและ
ดูแลอย่างไร แน่นอนที่สุดว่าการดูแลโดยพ่อแม่ผู้ให้ก าเนิดย่อมเป็นหนทางที่
ดีที่สุด หรือ ถึงแม้ไม่ใช่พ่อแม่ผู้ให้ก าเนิดแต่เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเลี้ยงดู
พลเมืองกลุ่มใหม่ของสังคมพวกเขาก็เป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะเลี้ยงดูบุตรได้ดี
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ที่สุดด้วยความใกล้ชิดทางสังคมวิทยา แต่ไม่ว่าอย่างไรผู้ที่ใช้ประโยชน์จาก
พลเมืองแรกเกิดในท้ายสุดก็คือกลุ่มทุนที่จะใช้ประโยชน์จากพวกเขาในฐานะ
ผู้ ใช้แรงงานในที่สุด ในระบบทุนนิยมทั่วไปกลุ่มทุนจะโยนภาระการ
รับผิดชอบ “ว่าที่แรงงาน”รุ่นใหม่ให้แก่ “ครอบครัว” ด้วยเหตุผลพื้นฐานคือ
มันถูก และ ดีที่สุด ระบบนี้มาพร้อมกับการสร้างค่านิยมแบบจารีต ชายเป็น
ใหญ่ เพ่ือควบคุมครอบครัวให้อยู่ในรูปแบบที่ตอบสนองต่อระบบทุนนิยมได้
โดยตรง ภายใต้การบริหารจัดการของแรงงานผู้ชายที่ได้รับค่าจ้างจาก
ผู้ประกอบการ เงื่อนไขข้างต้นนี้ส่งผลให้แรงงานหญิงมักถูกบังคับให้ออกจาก
งานเพ่ือเลี้ยงดูลูก แรงงานชายท างานหนักมากขึ้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายแก่
การศึกษา และปลอบประโลมด้วยค่านิยมแบบจารีตศาสนาและความ
เสียสละ ระบบที่ก้าวหน้าขึ้นมาคือการที่กลุ่มทุนเข้ามาจัดการดูแลประชากร
ก่อนวัยเรียนเพ่ือประโยชน์ของการสะสมทุนของตนเช่นการออกแบบ
การศึกษาที่สอดรับกับความต้องการของกลุ่มทุน การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ระบาด การลงทุนให้บริการการวางแผนครอบครัวเพ่ือให้การท างานของผู้ใช้
แรงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือการให้ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการเพ่ิมข้ึน
ตามผลการประเมินของผู้ใช้แรงงาน การจัดสวัสดิการแบบนี้จึงเป็นการผลิต
ซ้ าความสัมพันธ์ทางสังคมในระบบทุนนิยมซึ่งไม่ได้ท าให้ความเป็นมนุษย์ของ
ปัจเจกชนเพิ่มข้ึนแต่อย่างใด (Jansson 2014) 

 ตัวแบบรัฐสวัสดิการแบบนอร์ดิก จึงมุ่ งการจัดสวัสดิการแก่
ประชากรก่อนวัยแรงงาน ตามเงื่อนไขข้างต้นเพ่ือสิ่งที่ดีที่สุดโดยที่ เป็นภาระ
ของปัจเจกชนน้อยที่สุดเช่นเดียวกัน ดังเงื่อนไขการได้สิทธิลาเลี้ยงดูบุตรได้
สูงสุด 480 วัน โดยได้รับค่าจ้าง ร้อยละ 80 ของค่าจ้างปกติ ทั้งนี้ทั้งพ่อและ
แม่สามารถใช้สิทธินี้ได้รวมกัน รัฐบาลยังให้ค่าเลี้ยงดูประมาณ 5,000 บาท
ต่อเดือน จนถึงอายุประมาณ 16 ปี ส่งผลให้พ่อและแม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้
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โดยไม่เสียรายได้ เงื่อนไขนี้เกิดขึ้นจากการที่ประเทศกลุ่มนอร์ดิกมีสหภาพ
แรงงานที่เข้มแข็งมีความเสมอภาคทางเพศ ทั้งหมกนี้เกิดขึ้นบนเงื่อนไขการ
ที่การปกครองและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยได้ฝังรากลึกในประเทศเหล่านี้ 
การจัดสวัสดิการก่อนวัยแรงงานี้ส่งผลส าคัญให้ เพศหญิงไม่จ าเป็นต้องแบก
ภาระการเลี้ยงลูกเพียงล าพัง ลูกมีอิสระในการเลือกวิถีชีวิตมากขึ้นไม่ต้องท า
ตามความคาดหวังของพ่อแม่กรณีที่พ่อแม่เป็นผู้แบกรับภาระ อันส่งผลให้
เกิดแรงงานสร้างสรรค์เมื่อเด็กก้าวเข้าสู่วัยแรงงานเนื่องด้วยไม่ต้องแบก
รับภาระทางเศรษฐกิจ 

 นโยบายรัฐสวัสดิการส าหรับวัยท างานและการเพิ่มผลิตภาพ 

 ก่อนเข้าสู่วัยท างาน สวัสดิการการศึกษาก็เป็นตัววางกรอบส าคัญ
ส าหรับผู้เข้าสู่ระบบแรงงาน การศึกษาในระบบทุนนิยมทั่วไปมีเป้าหมาย
ใหญ่สองลักษณะคือ 1.การพยายามควบคุมผ่านอ านาจจารีตด้วยการปลูกฝัง
เยาวชนให้อยู่ในขนบแบบแผน 2. การพยายามสร้างแรงงานมีทักษะเพ่ือ
ตอบสนองต่อระบบทุนนิยม โดยกลุ่มประเทศนอร์ดิกพยายามท าให้
การศึกษาไปไกลกว่าด้วยการพิจารณาการจัดการศึกษาในฐานะการ
ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมมากกว่าการพิจารณามนุษย์ในฐานะสินค้าอัน
เป็นผลจากการต่อสู้ของขบวนการแรงงานอย่างต่อเนื่องในศตวรรษที่ 20 
โดยการศึกษาถูกเปลี่ยนจากอภิสิทธิของชนชั้นสูง กลไกการควบคุมทาง
จารีต หรือการพัฒนาแรงงาน สู่สิทธิของพลเมืองและพ้ืนที่การปฏิสัมพันธ์
ของคนในฐานะมนุษย์ โดยมีการพัฒนาสองเงื่อนไขคือ การเข้าถึงโดยไม่มี
ค่ าใช้จ่ ายพร้อมกับการปรับ เนื้ อหาและวิธีการศึกษาให้สอดรับกับ
ความสัมพันธ์ในสังคมประชาธิปไตย เช่นการให้ความส าคัญกับชุมชนท้องถิ่น 
ลดความรู้สึกชาตินิยม เพ่ิมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่สร้างสรรค์
มากกว่าการยึดแบบแผนตามแบบเรียน และลดทอนลักษณะความสัมพันธ์
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เชิงอ านาจในสถานศึกษาระหว่างครูและนักเรียน เงื่อนไขเหล่านี้เกิดขึ้นผ่าน
การที่รัฐบาลสนับสนุนระบบการศึกษา จ านวนครูต่อนักเรียนอยู่ในสัดส่วนที่
เหมาะสม การมีมหาวิทยาลัยที่เพียงพอและไม่มีค่าใช้จ่ายท าให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงการศึกษาระดับสูงได้อย่างเท่าเทียม นอกจากนี้การสนับสนุน
ของรัฐบาลต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาท าให้ผู้ที่เลือกศึกษาระดับสูงใน
มหาวิทยาลัยได้รับค่าจ้างเช่นเดียวกับผู้ที่เลือกเข้าสู่วัยแรงงานท าให้ค่าเสีย
โอกาสในการท างานและการศึกษาไม่ต่างกันมากนัก 

 เมื่อเข้าสู่ วัยท างาน ระบบประกันสังคมมีความพยายามที่จะ
ครอบคลุมประชาชนในประเทศให้มากที่สุด  ในกรณีประเทศสวีเดนนั้น
ประชาชนกว่า 90% ได้รับการคุ้มครองด้วยระบบประกันสังคม  ด้วยระบบ
ภาษีก้าวหน้าที่มีประสิทธิภาพท าให้ค่าจ้างขั้นต่ า ค่าจ้างเฉลี่ย และค่าจ้าง
ของผู้บริหารระดับสูงในองค์กนไม่แตกต่างกันมากนัก อัตราการเหลื่อมล้ าที่
ต่ าส่งผลให้ความรู้สึกการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและสังคมอยู่ในระดับสูง
และส่งผลโดยตรงต่อการเป็นแรงงานสร้างสรรค์ อันท าให้กลุ่มประเทศนอร์
ดิกเป็นกลุ่มประเทศที่มีประสิทธิภาพในการท างานสูงติดอันดับโลกและมี
ค่าเฉลี่ยการท างานเพียง 34 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้น และเป็นหนึ่งใน
ประเทศที่มีวันลาพักร้อนส่วนบุคคลสูงอยู่ที่ประมาณ 25 วัน โดยไม่รวมกับ
วันหยุดประจ าปีอ่ืนๆ และบนเงื่อนไขของการว่างงานรัฐบาลจะสนับสนุนให้
ประชาชนได้งานที่ตัวเองสนใจและมีความถนัดที่ตรงกันผ่านการสนับสนุน
ประกันการว่างงานสูงสุดที่ 300 วันผ่านการจัดสรรร่วมกันระหว่างรัฐบาล
และภาค เอกชน  เงื่อน ไขการท างานที่ มี ระบบการประกันอย่ างมี
ประสิทธิภาพท าให้แรงงานมีความกังวลในชีวิตหลังเกษียณ หรือเจ็บป่วย
น้อยกว่าการไร้หลักประกัน อันส่งผลให้ปัญหาอาชญากรรมต่ า และวัย
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ท างานมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตได้เต็มที่โดยไม่ต้องรอเวลาเกษียณเพ่ือ
ใช้ชีวิต (Lorentzen, Angelin et al. 2014) 

 นโยบายรัฐสวัสดิการหลังวัยท างานกับตรรกะความยั่งยืนของการ
พัฒนามนุษย์ 

 ในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่ พัฒนาต่อเนื่ อง Seebohm 
Rowntree (1902) นักสังคมวิทยาชาวอังกฤษได้ระบุถึงวงจรความยากจน
แต่ละช่วงวัย โดยมีแนวโน้มที่มีลักษณะคล้ายเส้นโค้ง W คือระดับความ
ยากจนค่อยๆลดลงในช่วงแรกเมื่อเข้าสู่วัยท างาน แต่ความยากจนนี้ก็กลับมา
เพ่ิมมากขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยสร้างครอบครัวภาระการเลี้ยงดูคนในครอบครัวท าให้
พวกเขากลับไปยากจนไม่ต่างจากตอนก่อนเริ่มท างาน พวกเขาเริ่มมีชีวิตที่ดี
ขึ้นเมื่อลูกหลานโตแล้วแยกบ้านออกไป แต่ไม่นานพวกเขาก็เกษียณอายุและ
กลับไปอยู่กับเงินขั้นต่ าที่พอประทังชีวิตไม่ต่างจากการอยู่ในวัยพ่ึงพิงตอน
ก่อนวัยท างาน การศึกษาของ Rowntree ได้ฉายภาพข้างต้นในอังกฤษช่วง
ปี  1900 แม้ระดับความยากจนในอังกฤษจะลดลงแต่ วงจรแบบ Rowntree 
ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนัก คือชีวิตหลังเกษียณของผู้คนไม่ได้ดีและมีอิสระมาก
นักเทียบกับการท างานหนักทั้งชีวิต เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศนอร์ดิก
นอกจากระดับความยากจนต่ าแล้ว วงจรชีวิตแบบ Rowntree ยังไม่เกิดขึ้น
ในประเทศกลุ่มนอร์ดิกกล่าวคือคุณภาพชีวิตแต่ละช่วงเวลาไม่แตกต่างกัน
มากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่ การเกษียณอายุ (Stitt and Grant 
1993) กรณีประเทศสวีเดนประชาชนที่อยู่ในประเทศ 40 ปีขึ้นไป สามารถ
ได้รับ เงินบ านาญประมาณ 30,000 บาท/เดือน และจะเพ่ิมขึ้นตาม
อัตราส่วนภาษีที่เสีย ทั้งนี้ยังรวมถึงสิทธิในการพักอาศัยในสถานที่พักของ
ผู้สูงอายุที่คุณภาพดี การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ท าให้รายได้หลัง
เกษียณอายุสามารถน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ และเมื่อ
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พิจารณาเงื่อนไขความมั่นคงในชีวิตของลูกหลานในช่วงชีวิตอ่ืนๆท าให้ 
ผู้สูงอายุไม่ต้องแบ่งปันเงินเก็บกับผู้อ่ืนในครอบครัว รวมถึงผู้สูงอายุก็ไม่เป็น
ภาระด้านเศรษฐกิจแก่วัยท างานไปพร้อมกัน 

 ลักษณะข้างต้นนี้ตั้งแต่วัยก่อนท างานถึงวัยเกษียณวางอบู่บน
เงื่อนไขการเก็บภาษีที่สูงซึ่งส่วนส าคัญจะถูกเก็บทางตรงจากการหักเงินเดือน 
ซึ่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างเป็นผู้จ่ายสมทบ ในอัตราที่สูงโดยที่เป็นตัวเงินที่
ลูกจ้างจะไม่เห็นในตัวเงินเดือน และนายจ้างก็ต้องจ่ายตามกฎหมาย ในกรณี
ส่วนมากของกลุ่มประเทศนอร์ดิกจะมีวิธีการจัดเก็บใกล้เคียงกันโดย
ยกตัวอย่างประเทศสวีเดนดังนี้ 

 ตัวอย่าง รายได้ 100 หน่วย ลูกจ้างจะถูกหักภาษีทางตรงเข้าสมทบ
ประกันสังคม 32 หน่วย และนายจ้างสมทบเข้าเพ่ิมอีก 31.42 หน่วย อัน
หมายความว่าทุกรายได้ 100 หน่วยลูกจ้างรับ68.58 หน่วย และรัฐบาลรับ 
62.42 หน่วย โดยฐานรายได้สูงสุดของการจัดเก็บคือ 420,447 SEK หรือ
ประมาณ 1.7 ล้านบาท/ปี หรือผู้รับเงินเดือนจ่ายสมทบสูงสุดที่ 29,400 
หรือประมาณ 120,000 บาท/ปี โดยเงินส่วนนี้อาจสามารถขอคืนบางส่วนได้
ส าหรับผู้สมทบในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพระยะยาว นอกจากนี้ยังมีภาษี
ทางตรงอัตราก้าวหน้า ผู้ที่มีรายได้เกิน 60,000 บาท/ปี (18,800 SEK) จะ
เสียภาษีเริ่มต้นที่อัตราร้อยละ 31 และอัตรานี้เพ่ิมขึ้นสูงสุดถึง ร้อยละ 56 
ส าหรับผู้ที่มีรายได้เกิน 2.6 ล้านบาท/ปี (638,500 SEK) ด้วยภาษีที่สูงใน
ระดับนี้ท าให้การบริการภาครัฐและสวัสดิการส าหรับประชาชนอยู่ใน
มาตรฐานที่สูง พร้อมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีจากความเหลื่อมล้ าที่ต่ า โดย 
ประกันการว่างงาน รายได้เฉลี่ย รายได้ขั้นต่ า และเงินบ านาญเกษียณอายุไม่
ต่างกันมากนัก ค าถามส าคัญคือหากเป็นเช่นนี้ผู้คนจะอยากท างานอยู่หรือไม่
ซึ่งค าตอบก็พบว่ามันวางอยู่บนฐานค าอธิบายพ้ืนฐานว่ามนุษย์ทุกคนอยาก
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ท างาน อยากเป็นที่ยอมรับในสังคม อยากมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่
หลากหลาย และการท างานก็จะเป็นการเพ่ิมผลประโยชน์ยามเกษียณ
มากกว่าขั้นต่ าที่ได้รับ การมีหลักประกันข้างต้นจึงไม่ใช่การท าให้คนเฉื่อยชา
แต่กลับท าให้คนเห็นคุณค่าของตนเอง ซึ่งไม่น่าแปลกใจที่พบว่าผู้คนในกลุ่ม
ประเทศนอร์ดิกมีความสุขในที่ท างานอันดับต้นๆของโลก ช่วงเวลาท างาน
น้อย แต่มีประสิทธิภาพส่วนส าคัญมาจากการเป็นอิสระจากความกลัวความ
ไม่แน่นอนในระบบทุนนิยม 

4.3 รัฐสวัสดิการกับปัญหาวิกฤติในระบบทุนนิยม และความพยายามใน
การสร้างระบบทดแทนในกระแสเสรีนิยมใหม่  

 รัฐสวัสดิการไม่ใช่ตัวแบบในการปฏิเสธระบบทุนนิยมโดยสิ้นเชิงแต่
เป็นระบบที่พยายามปรับให้เครื่องมือทางเศรษฐกิจตอบสนองความสัมพันธ์
ของมนุษย์ที่ไม่ใช่มนุษย์ที่ไม่ใช่สินค้า อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการพยายาม
ประนีประนอมกับระบบทุนนิยมก็อาจสร้างปัญหาได้ ในประเทศยุโรป
ตะวันตกเมื่อเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจต่อเนื่องจาก ทศวรรษ 1970 รัฐบาลเสรี
นิยม-อนุรักษ์นิยม พยายามสร้างค าอธิบายว่า วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมี
ต้นเหตุจากนโยบายรัฐสวัสดิการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเงินเฟ้อ การว่างงาน 
หรือกระทั่งความขัดแย้งทางสังคม รัฐบาลพรรคอนุรักษ์นิยมของสหราช
อาณาจักรใช้ความพยายามในการยกเลิกนโยบายรัฐสวัสดิการโดยพยายาม
สร้างชุดอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมใหม่ คือแนวทางเสรีนิยม
ใหม่โดยมีเป้าประสงค์ในการลดบทบาทของรัฐ เก็บภาษีเงินได้น้อยลง เปิด
เสรีทางการเงิน เปิดกว้างต่อโลกาภิวัตน์เพ่ือเอ้ือต่อการลงทุนและแสวงหา
แรงงานราคาถูกและลดภาระของรัฐในการดูแลพลเมืองในพ้ืนที่ แนวคิดเสรี
นิยมใหม่มีส่วนผสมทางทฤษฎีจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และอุดมการณ์
ทางการเมืองของนักเศรษฐศาสตร์คนส าคัญเช่น F.A.Hayek (2005) โดยมี
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จุดเริ่มต้นในลาตินอเมริกาและกลายเป็นต้นแบบทางเศรษฐกิจการเมืองที่
เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มทุนในเวลาต่อมาหลายทศวรรษ แม้จะมีนัยยะการเปิด
เสรีทางเศรษฐกิจแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าท้ายสุดแล้วแนวทางเสรีนิยมใหม่ได้
ผลักดันให้เกิดรัฐบาลอ านาจนิยมที่เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มทุนอันน าสู่การ
ปรับเปลี่ยนระบบสวัสดิการในหลายรูปแบบในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 
จนกระทั่งเมื่อย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 หลายประเทศในยุโรปตะวันตกลด
ระดับการคุ้มครองสวัสดิการของประชาชน โดยมีแนวทางส าคัญดังต่อไปนี้  

 แนวทางเสรีนิยมใหม่หรือระบอบเน้นค่าจ้างตามแนวชุมปีเตอร์ 
(Neoliberal Schumpeterian Workfare Regime) หลังจาก
ระบบสวัสดิการในฐานะพลเมืองถูกยกเลิกสิ่งที่ถูกผลักดันเข้ามา
แทนที่คือ ระบอบเน้นค่าจ้างโดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
กับรัฐถูกเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะตลาดกับสมาชิก การ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเ พ่ือให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่รัฐเคยเป็นเจ้าของถูกท าให้เป็นสินค้าได้ เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การรักษาพยาบาล การศึกษา โดยให้ปัจเจกชนเป็น
ผู้รับผิดชอบเองผ่านการออมการลงทุน หรือซื้อประกันเอกชน เมื่อ
เวลาผ่านไปก าไรจากการ “ขายความมั่นคง” ตกอยู่ในมือกลุ่มทุน
ขนาดใหญ่และช่องว่างระหว่างชนชั้นขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
(Jessop 2002) 

 แนวทางที่ 3 หรือ แนวทางเอกชน-รัฐร่วมถือหุ้น หรือรัฐกระท า
การสะสมทุนเยี่ยงเอกชน เป็นแนวทางที่อดีคพรรคการเมืองฝ่าย
ซ้ายในยุโรปตะวันตกพยายามประนีประนอมกับฝ่ายเสรีนิยม -
อนุรักษ์นิยม ด้วยการพยายามคงสภาพลักษณะสวัสดิการคงเดิม
หากแต่เปลี่ยนวิธีการจัดการสวัสดิการร่วมถึงที่มาของงบประมาณ
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ส าหรับการจัดสวัสดิการ โดยกระทบการเก็บภาษีจากกลุ่มทุนหรือ
ชนชั้นสูงให้น้อยลง แม้ด้านหนึ่งจะเสมือนว่าเป็นการหาจุดร่วม
ระหว่างระบบสวัสดิการกับการสะสมทุนรูปแบบใหม่ แต่ในอีกด้าน
หนึ่งคือการจ ากัดการขยายตัวของระบบสวัสดิการที่ไม่สามารถ
พัฒนาได้มากขึ้นตามเงื่อนไขของระบบเศรษฐกิจแต่จะถูกจ ากัดลง
ไปตามวิถีการสะสมของทุน นอกจากนี้ยังเป็นการจ ากัดเงื่อนไขการ
เข้าถึงสวัสดิการส าหรับผู้ใช้แรงงานกลุ่มใหม่ ที่จะถูกกีดกันให้เป็น
พลเมืองชั้นสองเพ่ือการสะสมทุน เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่ เกิดคือ
สวัสดิการมีแนวโน้มที่จะถูกจ ากัดและวางเงื่อนไขมากขึ้น และเกิด
การแบ่งมาตรฐานการจัดสวัสดิการที่หลายระดับ เลือกปฏิบัติมาก
ขึ้น  (Erixon, Fackföreningsrörelsens Institut för Ekonomisk 
Forskning. et al. 2000) 

 การจ่ายร่วม พิสูจน์ความจน ประกันเอกชน 

 อีกหนึ่งตัวแบบที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือทดแทน ลักษณะระบบสวัสดิการ
แบบถ้วนหน้าครบวงจรคือ 

การวางเงื่อนไขให้ให้ปัจเจกชนเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายการบริการ
ภาครัฐ โดยเริ่มจากการเพ่ิมสัดส่วนการจ่ายร่วมโดยประชาชน เช่นเดียวกับ
ระบบการพิสูจน์ความยากจนเพ่ือรับสวัสดิการ และผลักดันให้ปัจเจกชนซื้อ
ประกันสุขภาพเพ่ือกระจายความเสี่ยงของตนเอง ตัวแบบนี้มีเป้าประสงค์คือ
การเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับระบบสวัสดิการว่าเป็นสิ่ งที่ควรให้แก่คนที่ 
“จ าเป็น” มากกว่าเรื่องสิทธิของพลเมืองทุกคนเงื่อนไขนี้ท าให้ท้ายที่สุดแล้ว 
รัฐบาลกลับมีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมมากขึ้นจากการพิสูจน์สิทธิ์ และเมื่อประกัน
เอกชนเข้ามาบริหารจัดการพวกเขามักมีสายสัมพันธ์กับบริษัทยา ที่ส่งผลให้
เกิดการผูกขาดในยาประเภทต่างๆและท าให้ราคายาสูงขึ้นตามมูลค่าตลาด
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อันท าให้รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น แต่ประชาชนได้รับสิทธิสวัสดิการใน
ภาพรวมที่แย่ลง 

4.4 การวัฒนาตัวเองของระบบรัฐสวัสดิการกับความขัดแย้งของระบบ
ทุนนิยม 

 หากแนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการทางเลือกตามที่ได้พิจารณา
ไปไม่สามารถยกระดับชีวิตพลเมืองได้ หรือ แม้กระทั่งคงสภาพความมั่นคง
ของมนุษย์ให้เท่ากับนโยบายรัฐสวัสดิการ รูปแบบรัฐสวัสดิการจะสามารถ
พัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤติของระบบทุนนิยมได้หรือไม่ ในทศวรรษ 1990 
กลุ่มประเทศนอร์ดิกก็เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมเช่นเดียวกัน 
ด้วยค าอธิบายว่า รัฐสวัสดิการเป็น “โลกอุดมคติที่หมดเชื้อเพลิง” กล่าวคือ
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระบบทุนนิยมได้ อีกต่อไป ไม่ว่ า จะเป็ น 
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ความขัดแย้งทางการเมือง หรือความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม จากกรณีศึกษาประเทศกลุ่มนอร์ดิกได้ใช้ตัว
แบบรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าครบวงจรเมื่อเผชิญกับปัญหาข้างต้นโดยไม่ได้ปรับ
เข้าสู่เงื่อนไขเสรีนิยมใหม่ (Kananen 2014) 

 -การว่างงานและชะงักงันทางเศรษฐกิจ 

ในวิกฤติเศรษฐกิจช่วงทศวรรษ 1990 สวีเดนเผชิญกับวิกฤติการว่างงาน 
ฟองสบู่ธุรกิจอสังหาแตก และการชะลอตัวของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้วยภาษีที่สูง และการขาดทุนของธนาคารต่อเนื่อง รัฐบาลต้องน าเงินใน
กองทุนส ารองเพ่ือสนับสนุนทุนการเงินต่ างๆ  แต่วิกฤติเศรษฐกิจที่กิน
เวลานานท าให้นโยบายแทรกแซงทางการเงินของรัฐดูจะไร้ผล รัฐบาลเริ่ม
ปรับลดภาษีทางตรงให้เพดานเหลือเพียงร้อยละ 50 นักเศรษฐศาสตร์ตั้ง
ข้อสังเกตว่าตัวแบบสวีเดนที่เป็นตัวแบบรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าครบวงจรจะ
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ถึงจุดสิ้นสุดผ่านการประนีประนอมกับระบบทุนนิยมและการสะสมทุนอย่าง
ที่ไม่เคยมีมาก่อน 

อย่างไรก็ตามการปรับรูปแบบรัฐสวัสดิการของสวีเดนกลายเป็นต้นแบบว่า 
รัฐสวัสดิการ กับความสามารถในการแข่งขันได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกัน 
รัฐบาลสวีเดนดึงดูดการลงทุนของต่างชาติด้วยการสนับสนุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สวัสดิการประชาชน และคุณภาพมนุษย์ แม้อัตราภาษีเงินได้จะ
ลดลงแต่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บภาษีจากการลงทุนและก าไรมากขึ้น 
ค าถามส าคัญว่าเหตุใดประเทศที่เก็บภาษีสูงจึงยังดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศได้ เหตุผลส าคัญจึงอยู่ที่คุณภาพของการลงทุน คุณภาพของ
เทคโนโลยีการผลิต และคุณภาพมนุษย์ ที่เป็นจุดส าคัญให้กลุ่มประเทศนอร์
ดิกสามารถใช้เป็นจุดขายความสามารถของการแข่งขันได้ในระดับโลก 
ขณะที่นโยบายสวัสดิการที่เคยถูกก าหนดโดยรัฐเป็นหลัก ก็มีความยืดหยุ่น
มากขึ้นภายใต้ตัวเลือกของปัจเจกชนคนรุ่นใหม่ ที่อาศัยรัฐสวัสดิการเป็นฐาน
ในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์เพ่ือโอกาสที่มากขึ้นในตลาดโลก (Jochem 
2011) 

 -ความขัดแย้งทางการเมือง 

 ขณะที่พรรคการเมืองแนวสังคมประชาธิปไตยในยุโรปตะวันตกหรือ
สหรัฐอเมริกาล้มเหลวในการการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และในทศวรรษ 1990 พวก
เขาปรับนโยบายที่เลือกไปประนีประนอมกับกลุ่มทุนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
พรรคแรงงานของอังกฤษ หรือพรรคสังคมนิยมในฝรั่งเศส ที่เน้นการชนะ
การเลือกตั้งผ่านการสร้างแนวร่วมสามัคคีชนชั้น  (Gilbert 2005) ผลที่
ออกมาคือเมื่อย่างเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 การเลือกตั้งไร้ความหมาย องค์กรฐาน
มวลชนอย่างสหภาพแรงงานถูกลดบทบาทลง การเมืองถูกแปรเปลี่ยนให้
เป็นรสนิยมมากกว่าผลประโยชน์ทางชนชั้น คนรุ่นใหม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
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น้อยลง อันท าให้ช่องทางการส่งเสียงความต้องการทางการเมืองตามช่องทาง
ปกติถูกจ ากัดลงและปะทุออกมาเป็นการประท้วงในรูปแบบที่หลากหลาย 

กลุ่มประเทศนอร์ดิกเองก็เผชิญเงื่อนไขการปรับตัวของพรรคการเมือง
เช่นกันแต่ทางออกส าคัญคือการพยายามขยายการมีส่วนร่วมทางการเมือง
แก่คนรุ่นใหม่ การเพ่ิมอ านาจการตัดสินใจแก่การเมืองท้องถิ่น ท าให้การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผ่านการเลือกตั้งยังอยู่ในระดับสูง และ
ระบบการเมืองแบบปกติก็สามารถเติบโตคู่ขนานไปกับขบวนการเคลื่อนไหว
รูปแบบต่างๆที่มีความหลากหลายมากขึ้นไม่ว่า จะเป็นขบวนการเคลื่อนไหว
ที่ยึดโยงกับอัตลักษณ์ การเคลื่อนไหวผ่านช่องทางออนไลน์ หรือกลุ่มผู้
อพยพที่หลากหลาย ระบบการเมืองของกลุ่มประเทศนอร์ดิกแก้ไขปัญหาที่
หลายประเทศเผชิญด้วยการขยายความเป็นประชาธิปไตยต่อเนื่อง  ทั้งใน
ระดับชาติและระดับชีวิตประจ าวันในที่ท างานและชุมชน  

 -ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม  

 ระบบรัฐสวัสดิการได้รับค าวิจารณ์ว่าเป็นระบบที่ไม่ยอมรับความ
หลากหลายและยืดหยุ่นต่อกลุ่มประชาชนที่มีความหลากหลาย  เพราะมุ่ง
ดูแลเฉพาะพลเมืองของประเทศตน ซึ่งจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การ
เคลื่อนย้ายของผู้คนในยุคโลกาภิวัตน์ กล่าวอีกนัยหนึ่งรัฐสวัสดิการแบบ
ดั้งเดิมอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งชนชั้นในการเข้าถึงสวัสดิการใน
อนาคต แต่เมื่อพิจารณาตามปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น การปรับระบบสวัสดิการ
ในหลายประเทศกลับกลายเป็นก าแพงในการกีดกันผู้อพยพและสังคมพหุ
วัฒนธรรมโดยอ้อมผ่านการกีดกันให้ผู้อพยพไม่สามารถเข้าถึงระบบ
สวัสดิการ ขณะที่กลุ่มประเทศนอร์ดิกอาศัยโอกาสการปรับตัวทางเศรษฐกิจ 
และการเมืองในการบูรณาการให้ผู้อพยพเข้าสู่ระบบสังคมและสร้างให้เกิด
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เงื่อนไขการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ตัวแบบส าคัญ
คือการขยายตัวของระบบสวัสดิการที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมมากขึ้น ท าให้
ความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมเขยายและปรับตัวสู่สังคมพหุวัฒนธรรมที่ไม่
ผูกติดสิทธิสวัสดิการเฉพาะแก่เจ้าของสัญชาติโดยก าเนิดเท่านั้น  (Visser 
2010) 

บทสรุป 

การพัฒนาของความมั่นคงของมนุษย์ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกไม่ได้ถูก
พิจารณาในฐานะภาระหรือสิ่งตรงข้ามกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือความ
มั่นคงทางการเมือง ตรงกันข้ามการสนับสนุนให้ความมั่นคงของมนุษย์เป็น
แกนหลักของการพัฒนาสามารถท าให้ประเทศกลุ่มนอร์ดิกก้าวพ้นวิกฤติ
เศรษฐกิจโดยไม่จ าเป็นต้องยกเลิกนโยบายรัฐสวัสดิการและหัืนไปสนับสนุน
นโยบายเสรีนิยมใหม่ที่ท้ายสุดสร้างปัญหาความเหลื่อมล้ าแตกแยกและไร้
อ านาจของคนในสังคม 
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บทท่ี 5 ประเด็นท้าทายและการวางเงื่อนไข 

ควบคุมเสรีนิยมใหม่โดยรัฐสวัสดิการ 

“ผึ้งไม่สามารถบินได้ด้วยค าอธิบายของกฎแอโรไดนามิค-ปีกมัน
เล็กเกินไปและตัวผึ้งก็ใหญ่เกินไป แต่การที่ผึ้งบินได้นั้นไม่ได้ขัด
กับกฎฟิสิกส์ข้อใด เพียงแค่โลกนี้มีวิธกีารบินมากกว่าวิธีเดียว” 

Lindsay Dodgson นักสัตววิทยาชาวอังกฤษ 

ในบทนี้จะพิจารณาโดยละเอียดถึงลักษณะข้อท้าทายของลัทธิเสรี
นิยมใหม่ค่อนโยบายรัฐสวัสดิการ โดยมีข้อโต้แย้งหลักทั้ งในป ระเด็น 
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้ งนี้ จะท าการพิจารณาประเด็นที่
หลากหลายประกอบด้วย 1. ข้อโต้แย้งว่าด้วยความเฉพาะของนโยบายรัฐ
สวัสดิการว่าสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านเงื่อนไขเฉพาะเท่านั้น 2.ข้อโต้แย้งทาง
เศรษฐกิจว่าด้วยวินัยทางการคลังที่โต้แย้งว่าลักษณะนโยบารัฐสวัสดิการไม่
สามารถเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจอีกต่อไป 3. ข้อโต้แย้งด้านสังคมผู้สูงอายุที่
ท าให้รายได้ทางภาษีโดยตรงลดลง พร้อมกับการเกิดเทคโนโลยีทดแทน
แรงงานที่จะท าให้การจัดเก็บภาษีจากบุคคลน้อยลงจนไม่สามารถผลักดันรัฐ
สวัสดิการได้ 4.ประเด็นแรงงานอพยพและผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่ท าให้
ลักษณะพลเมืองของรัฐเปลี่ยนแปลงไป และ 5. ประเด็นพรรคการเมือง
รูปแบบใหม่ที่ท าให้การต่อสู้ปกป้องเพ่ือรัฐสวัสดิการเป็นไปได้ยาก 

5.1 มายาภาพว่าด้วยความเฉพาะของแนวทางรัฐสวัสดิการ  

 ขณะที่กระแสเสรีนิยมใหม่มีอิทธิพลในการปรับลดสวัสดิการและ
การรับผิดชอบของรัฐเหนือพลเมืองให้เหลือน้อยลง โดยผลักดันในประเทศ
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โลกที่ 3 ในเอเชียและลาตินอเมริกา ในประเทศที่มีพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย
และขบวนการภาคประชาชนเข้มแข็งก็จะสามารถยืนหยัดนโยบายรัฐ
สวัสดิการได้แม้เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ แต่ภายใต้มายาภาพการเติบโตของ
กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่จึงเกิดค าอธิบายในลักษณะที่ว่า รัฐสวัสดิการก็
เป็นเพียงหนึ่งในทางเลือกของการพัฒนาเศรษฐกิจที่สามารถคงอยู่ได้จาก
หลายเงื่อนไขเฉพาะเช่นประเภทของเศรษฐกิจ ลักษณะประชากร 
วัฒนธรรม ขณะที่ การพัฒนาแบบเสรีนิยมใหม่เป็นแนวทางที่สากลมากกว่า
สามารถใช้ได้กับทุกสภาพทางเศรษฐกิจ ลักษณะนโยบายรัฐสวัสดิการจึงเป็น
นโยบายที่ “แพง” และเกิดได้แค่ในบางประเทศ ขณะที่พ้ืนที่อ่ืนๆสามารถ
พัฒนาได้ด้วยรูปแบบอื่นที ่“ถูกกว่า”และได้ผลที่ไม่ต่างกัน 

 ค าถามส าคัญคือ “รัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้าครบวงจร” เป็นเรื่อง
เฉพาะที่ค่าใช้จ่ายสูงไม่คุ้มค่าโดยสามารถทดแทนได้ด้วยตัวแบบอ่ืนเช่นใน
กรณีกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ ที่รัฐไม่จ าเป็นต้องลงทุนในความมั่นคงของ
มนุษย์เพียงแค่เปิดตลาดเสรี เกิดการแข่งขัน จ้างงาน และปัจเจกชนมีรายได้
ก็สามารถรับผิดชอบตัวเองได้แต่เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า ประเทศกลุ่ม
เศรษฐกิจใหม่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ กลับเผชิญกับเงื่อนไขความเหลื่อม
ล้ าทางเศรษฐกิจอันก่อให้เกิด “กลุ่มแรงงานเสี่ยง” ที่ไร้อ านาจต่อรองทาง
เศรษฐกิจและการเมือง ไร้หลักประกันทางสังคม โดยที่ความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจกลับถูกผูกขาดโดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่  มนุษย์มีเสรีภาพทาง
เศรษฐกิจมากขึ้นในการบริโภคแต่อ านาจการต่อรองกลับลดลง (Wacquant  

2009) 
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ตาราง 5.1 แสดงลักษณะทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ 
2010-2015 

จากตารางจะเห็นได้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ปรากฏในประเทศ
เศรษฐกิจใหม่แม้จะมีสัดส่วนที่สูงแต่เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดอ่ืนๆ กลับไม่ได้
พัฒนาขึ้นแต่อย่างใด ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้น แม้จะมี
รายได้ที่เป็นตัวเงินเพ่ิมมากขึ้นแต่ความสามารถในการบริโภคกลับไม่ได้เพ่ิม
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับลักษณะการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเมื่อพิจารณาดัชนี
การพัฒนามนุษย์ถึงน าปัจจัยคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
บูรณาการเข้าหากันก็จะพบว่าประเทศกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ที่รัฐรับผิดชอบต่อ
ชีวิตประชาชนในระดับต่ าและใช้กลไกตลาดในการจัดการ แม้จะมีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจสูงแต่กลับไม่ได้ท าให้มนุษย์ในสังคมมีความม่ันคง พร้อมกันนี้ก็
ไม่สามารถสร้างระบบการเมืองที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศนอร์ดิกจะพบว่า การเติบโตทาง

ประเทศ การเติบโต
ทาง
เศรษฐกิจ 

ช่องว่าง
ระหว่างชน
ชั้น 
(ดัชนี Gini) 

ความสามารถ
ในการบริโภค 
(อันดับ) 

ดัชนีการ
พัฒนามนุษย์ 
(อันดับ) 

จีน 6.588 4.22 69 90 
อินเดีย 7.67 3.51 48 131 
บราซิล -3.27 4.84 73 79 
รัสเซีย -0.76 4.16 87 49 
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เศรษฐกิจ ความมั่นคงของรัฐและความม่ันคงของมนุษย์สามารถไปด้วยกันได้
ดังตาราง 

 

ประเทศ การเติบโต
ทาง
เศรษฐกิจ 

ดัชนี Gini) ความสามารถ
ในการบริโภค  

ดัชนีการ
พัฒนา
มนุษย์ 
(อันดับ) 

สวีเดน 3.55 2.73 9 14 
นอร์เวย ์ 0.857 2.59 24 1 
ฟินแลนด์ 0.903 2.71 16 23 
เดนมาร์ก 1.013 2.91 19 5 

 

ตาราง 5.2 แสดงลักษณะทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศนอร์ดิก 2010-
2015 

 จากตารางจะเห็นได้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจกับแนวทางรัฐ
สวัสดิการสามารถไปด้วยกันได้ และแนวทางรัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้าครบ
วงจรก็เป็นเงื่อนไขส าคัญในการวางเงื่อนไขความมั่นคงของมนุษย์ไปพร้อม
กันกับการเติบโตทางเศรษฐกิจขณะที่แนวทางตลาดนิยมมักวางเงื่อนไขให้
ปัจเจกชน “แลก” ความมั่นคงของมนุษย์และการเติบโต -โอกาศทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งตามจริงแล้วหากใช้แนวทางรัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้าครบ
วงจรสามารถผลักดันให้หลากหลายเงื่อนไขเกิดขึ้นได้พร้อมกัน ทางเลือกนี้
มิได้วางอยู่บนสุญญากาศหากแต่เกิดจากฐานของการต่อสู้ทางการเมืองและ
พลังของแนวคิดฝ่ายซ้ายในการกดดันให้เกิดนโยบายข้างต้น ขณะที่กลุ่ม
ประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่พลังการต่อสู้ของประชาชนลดลง พอๆกับอ านาจ
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ทางการเมืองผ่านระบบประชาธิปไตยก็ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจ
กระจุกอยู่ในมือของกลุ่มคนชนชั้นน าทางเศรษฐกิจการเมืองและก่อให้เกิด
ความเปราะบางทางเศรษฐกิจการเมืองในภาพรวม (Johnsen, Nørreklit et 
al. 2006) 

5.2 มายาภาพและวินัยทางการคลังและทางออก  

 แนวคิดวินัยทางการคลังถูกสถาปนาในฐานะ “เศรษฐสามัญ”โดย
นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมใหม่ เพ่ือโจมตีนโยบายรัฐสวัสดิการ โดย
ชี้ให้เห็นว่านโยบายรัฐสวัสดิการเป็นภาระทางการคลังและไม่สามารถด าเนิน
ต่อไปได้ หรือสามารถคงอยู่ได้เฉพาะประเทศที่มีความสามารถทางการคลัง
เท่านั้นที่สามารถจัดนโยบายรัฐสวัสดิการได้ การเก็บภาษีและการรับผิดชอบ
แบบรวมหมู่เป็นภาระของการเคลื่อนย้ายดึงดูดกลุ่มทุนเข้ามาลงทุน รวมถึง
อุปสรรคของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้นรัฐจึงพึงมีหน้าที่หลักด้วยการ 1.
เก็บภาษีให้น้อยที่สุด 2.จัดสวัสดิการเฉพาะเพียงแค่ขั้นต่ าหรือให้เอกชนเข้า
มาจัดการเพื่อค านวณเพื่อลดภาระรัฐและควบคุมต้นทุนได้ 

 การผลักดันแนวคิดวินัยทางการคลังจึงอยู่ในชุดนโยบายเดียวกันกับ
นโยบายอ่ืนๆในฉันทามติวอชิงตัน ได้แก่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การเปิดเสรี
ท างการเงิน  การสร้ างเสถี ย รภ าพของรั ฐบาล  (สภ าพการปลอด
การเมือง)  แนวคิดวินัยทางการคลังจึงนับว่าเป็นสิ่งที่ถูกสถาปนาขึ้นมาใหม่
หาใช่สิ่งที่ถูกวางเงื่อนไขพ้ืนฐานมาอย่างยาวนาน ก่อนหน้าเศรษฐศาสตร์
การเมืองแบบเคนส์ ลัทธิพาณิชนิยมมีบทบาทที่มีความคิดในลักษณะคล้าย
กับวินัยทางคลังโดยวางอยู่บนฐานคิดที่ว่าประเทศที่มั่งคั่งคือประเทศที่
สามารถส่งออกได้มากกว่าน าเข้าและสามารถแสวงหาทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจเพ่ือความมั่งคั่งได้ แนวคิดแบบเคนส์ได้มองอีกด้านคือความมั่งคั่ง
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เกิดขึ้นจากความสามารถในการควบคุมเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมี
เงื่อนไขเริ่มต้นคือการจัดการการว่างงานและความมั่นคงในการท างานของ
ประชานภายในประเทศอันเกิดจากการลงทุนของรัฐ และขณะที่สังคมเสรี
นิยมใหม่คือการพยายามผลักดันให้การดูแลประชาชนเกิดขึ้นในวงเงินที่
จ ากัด (Roberts 2009) 

 ค าถามส าคัญว่าแนวคิดเศรษฐศาสตร์แบบเคนส์ที่ ใช้ในระบบ
เศรษฐกิจกึ่งปิดโดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงประเด็นวินัยทางการคลังเพราะตัว
ทวีสามารถวางเงื่อนไขให้รัฐสามารถควบคุมการเก็บภาษีภายในประเทศ แต่
ภายใต้การเคลื่อนย้ายของทุนและการเปิดเสรีทางการเงินการควบคุม
เสถียรภาพทางการเงินจะสามารถท าได้ด้วยหลักการนโยบายแบบเคนส์ได้
อย่างไร ค าอธิบายส าคัญคือสิ่งที่จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนจากวิธีการ
แสวงหาความมั่นคงทางการคลังจากมาตรการภาษีทางตรงซึ่งแนวโน้มที่จะ
จ ากัดลง โดยที่ยังคงหลักการในการสร้างความเสมอภาคในสังคมมากกว่า
การแสวงหาความมั่งค่ังผ่านกลไกตลาด 

นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีรายได้จากการส่งออกน้ ามันปริมาณมหาศาล พรรค
การเมืองฝ่ายเสรีนิยมและฝ่ายอนุรักษ์นิยมพยายามผลักดันให้น ารายได้จาก
การขายน้ ามันเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐสวัสดิการเพ่ือทดแทนภาษี
อัตราก้าวหน้า อย่างไรก็ตามนโยบายข้างต้นถูกปฏิเสธโโยพรรคการเมืองฝ่าย
ซ้ายที่ยืนยันว่านโยบายรัฐสวัสดิการต้องมาจากการเฉลี่ยจากผู้ที่มีรายได้สูง
ในประเทศมากกว่าการพ่ึงพิงความมั่งคั่งจากการขายทรัพยากรที่นอกจากมี
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจยังเป็นการท าลายปรัชญาว่าด้วยความเสมอภาค
และเป็นการเพ่ิมอ านาจให้ชนชั้นสูงโดยลดความรับผิดชอบของพวกเขาต่อ
สังคม ซึ่งเป็นไปในแนวทางของเวเนซูเอลาที่พยายามประนีประนอมกับชน
ชั้นสูงและกลุ่มทุนข้ามชาติด้วยการน ารายได้จากอุตสาหกรรมน้ ามันมาเป็น
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ส่วนส าคัญของนโยบายรัฐสวัสดิการ ผลที่ตามมาก็คือเครือข่ายและอ านาจ
ทางเศรษฐกิจการเมืองของชนชั้นน ายังคงอยู่และทรงพลังมากขึ้นจากการที่
ความขัดแย้งทางชนชั้นถูกท าให้เลือนหายไป เมื่อเกิดวิกฤติน้ ามันและส่งผล
ให้รายได้ของประเทศลดลงอย่างมหาศาลและส่งผลต่อรายได้ในการจัด
นโยบายสวัสดิการ ตามมาด้วยความขัดแย้งทางสังคมและชนชั้นน ายังคงกุม
อ านาจทางการเมืองเศรษฐกิจในการใช้ความรุนแรงปราบปรามความขัดแย้ง 
ก าหนดกติกาหรือถ่ายโอนความมั่งคั่งสู่พื้นที่ปลอดภัย โดยสามารถสรุปความ
แตกต่างระหว่างการจัดสวัสดิการผ่านการเฉลี่ยความมั่งคั่ง กับการจัด
สวัสดิการผ่านการแสงหาความมั่งคั่งจากภายนอก จากกรณีศึกษานอร์เวย์
เทียบกับเวเนซูเอลา (Newby 2012) 

ลักษณะทางสังคม นอร์เวย์ 

(ส วั ส ดิ ก า รจ าก
เฉลี่ยความม่ังคั่ง) 

เวเนซูเอลา 

(สวัสดิการจากการแสงหา
ความม่ังคั่งภายนอก) 

ค ว า ม ยั่ ง ยื น ท า ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง
นโยบายสวัสดิการ 

มีความยั่ งยืนจาก
ก า ร ที่ น โ ย บ า ย
สวัสดิการเฉลี่ยจาก
ความมั่งคั่งของคน
ใน ป ร ะ เท ศ เป็ น
หลัก 

ขึ้ นอยู่ กั บกลไกตลาดโลก
โดยเฉพาะหากเป็นทรัพยากร
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ มี
ลักษณะเฉพาะเช่นน้ ามันหรือ
พลังงานต่างๆ 

ความสั ม พัน ธ์ เชิ ง
อ านาจในสังคม 

ความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจการเมือง

ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ
การเมืองมิได้หายไป ท าให้
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น้ อ ย ล ง ท า ใ ห้
ประชาชนสามารถ
ต่อรองกับชนชั้นน า
ได้ เมื่ อ เกิ ด วิ ก ฤติ
เศรษฐกจิ 

เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจการ
ต่ อรองระหว่ างชนชั้ น จึ ง
เกิดขึ้นยาก ความรุนแรงและ
การปรายปรามกลายเป็น
ภาพทั่วไป 

ลั ก ษ ณ ะ ค ว า ม
ครอบคลุมของการ
จัดสวัสดิการ 

สวัสดิการสามารถ
จัดให้ครอบคลุมได้
สู ง เ พ ร า ะ มี
แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง
งบประมาณท่ีคงท่ี 

การจัดสวัสดิการมีข้อจ ากัด
เนื่ องด้วยความผันผวนใน
มูลค่าของตลาดโลก การเพ่ิม
สิทธิสวัสดิการเป็นไปบนฐาน
ค ว าม เสี่ ย งทั้ ง เศ รษ ฐกิ จ
การเมือง 

 

ตาราง 5.3 แสดงเปรียบเทียบเงื่อนไขทางเศรษฐกิจการเมืองกับการจัด
สวัสดิการสองรูปแบบ 

 กลับมาค าถามที่ว่าหากการจัดสวัสดิการบนฐานการเฉลี่ยความมั่ง
คั่งยังคงเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นในการจัดสวัสดิการแล้วมีวิธีใดที่จะท าให้การ
จัดเก็บภาษีสามารถท าได้อย่างครบคลุมภายใต้เศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์ที่
กลุ่มทุนข้ามชาติสามารถแสวงหาก าไรจากประชาชนในประเทศโดยที่ไม่ได้มี
แหล่งที่ตั้งภายในประเทศนั้น เช่นบริษัท Google  หรือ Facebook ที่ได้
รายได้จากการโฆษณาโดยที่ไม่จ าเป็นต้องมีบริษัทในประเทศนั้น ประเด็นนี้
เป็นประเด็นที่ถูกขบคิดทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศนอร์ดิกที่การเก็บภาษี
เป็นส่วนส าคัญในการจัดรัฐสวัสดิการ 
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 โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงจากความสัมพันธ์ แบบกลุ่มธุรกิจ-
ผู้บริโภค (Business-Consumer) เช่นการเกิดเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน จัดสรร
ทรัพยากร ที่ความสัมพันธ์ในลักษณะ เจ้าของบริษัท-ลูกจ้าง-ลูกค้าแตกต่าง
ไปจากเดิม แต่มิใช่หมายความว่าการแสงหาก าไรจะไม่เกิดขึ้น หรือกลุ่มทุน
ไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบต่อสังคม การสร้าง Digital Tax ขึ้นมาเพ่ือเป็น
เครื่องยืนยันว่าไม่ว่าอย่างไรการแสวงหาก าไรก็เกิดขึ้นกับมนุษย์อย่างแท้จริง 
บนพ้ืนที่จริงๆไม่ได้เกิดขึ้นบนอากาศที่ไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด 
ประการแรกคือการพัฒนาภาษีตัวแทนธุรกิจที่เป็นตัวตัวแทนแก่กลุ่มธุรกิจ
ข้ามชาติ หรือรวมถึงการพัฒนาภาษีค่าธรรมเนียมส าหรับการใช้ ระบบ
บริการข้อมูลแบบออนไลน์ดังในกรณี Airbnb เว็บไซต์ที่ท าธุรกิจให้เช่าที่อยู่
อาศัยโดยคนท้องถิ่นหลายประเทศในสหภาพยุโรปก็ผลักดันให้รวมภาษีเข้า
ไปในอัตราการบริการที่ผู้เป็นตัวกลางต้องเป็นผู้ช าระเช่นกัน  แต่ด้วยฐาน
ภาษีแบบทวิลักษณ์ (Dual Income Taxes) ที่แยกระหว่างภาษีเงินได้จาก
แรงงานและภาษีเงินได้จากทุนท าให้การจัดระบบการเก็บภาษีไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาแม้จะมีการปรับเปลี่ยนของการสะสมทุนก็ตาม (Sorensen 2009) 

 Sorensen (2009) ได้ อธิบายการปฏิ รูปภาษี  Dual Income 
Taxes ในการเก็บภาษีก าไรจากทุนที่เป็นคนระระบบกับภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาจากแรงงานว่า ช่วยท าให้การจัดการภาษีง่ายขึ้น มีความเป็นธรรม
ทั้งในแนวดิ่ง (ผู้มีรายได้จากทุนมากถูกเก็บ) และแนวราบ (สามารถเก็บได้
เสมอกันส าหรับผู้มีรายได้เท่ากัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 Finland 

ร้อยละ 
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ร้อยละ 
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ร้อยละ 

ภาษีเงินได้บุคคล 

-รายได้จากทุน (Capital 
Income) 

-ร า ย ได้ จ า ก ก า ร ใ ช้
แ ร ง ง า น  (Labour 
Income) 
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ภ า ษี เงิ น ได้ ก ร ณี ถื อ
สิ น ท รั พ ย์ ร ะ ย ะย า ว
(เฉพาะพลเมือง) 

-ดอกเบี้ย 

-ปันผล 
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28 
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30 

30 

ตาราง 5.4 แสดงอัตราภาษีแบบทวิลักษณ์ ในสวีเดน นอร์เวย์ และ
ฟินแลนด์ 
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 สามารถพบว่าอัตราการเก็บภาษีรายได้จากทุนจะเก็บเป็นอัตราคงที่
ที่ไม่ได้เป็นอัตราก้าวหน้าเช่นเดียวกันกับภาษีรายได้จากแรงงานอัตราใน
ลักษณะนี้เพ่ือป้องกันการโยกย้ายรายได้หลบหลีกเข้าช่องทางภาษีอ่ืนซึ่งไม่
ตรงกับเป้าหมายของการจัดเก็บ นอกจากนี้ท าให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่ หรือผู้มี
รายได้สูงจากทุนจ่ายภาษีทางตรงเข้าสู่ระบบอย่างตรงไปตรงมาและลดการ
เก็งก าไรระยะสั้นได้มากข้ึน 

นอกจากนี้การสร้างสหภาพแรงงานรูปแบบใหม่ก็จะก่อให้เกิดอ านาจต่อรอง
ไม่ให้กลุ่มทุนข้ามชาติสามารถแสวงหาก าไรกับปัจเจกชนได้โดยปัจเจกชนไร้
อ านาจต่อรองขณะที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานรุ่นใหม่ที่ได้รายได้จากระบบเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ก็เกิดแรงจูงใจในการเสียภาษีเพ่ือให้ ได้สิทธิประโยชน์ด้าน
สวัสดิการในระบบเก่า ความท้าทายคือเมื่อรายได้ของคนรุ่นใหม่น้อยลงโดย
เปรียบเทียบกับคนรุ่นก่อน รัฐก็จ าเป็นต้องพัฒนานวัตกรรมการดูแล
ประชาชนให้สะดวกและใช้แรงงานน้อยลงเช่นกัน 

5.3 สังคมผู้สูงอายุ และเทคโนโลยีระดับสูงทดแทนแรงงาน  

 จากประเด็น 5.2 ปัญหาที่ส าคัญในปัจจุบันที่มีผลต่อนโยบาย
สวัสดิการในภาพทั่วไปคือประเด็นสังคมผู้สูงอายุ นับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 
แน วท างก ระแส ห ลั ก ขอ งก าร พั ฒ น าได้ รั บ อิ ท ธิ พ ล จากแ น วคิ ด 
ประชากรศาสตร์แบบมัลธัสคือการมองว่าปริมาณของมนุษย์เป็นปัญหาต่อ
การจัดการทรัพยากร แนวคิดนี้ส่งออกสู่ประเทศก าลังพัฒนาในโลกท่ี 3 หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มองว่าความยากจนเกิดจากการที่รัฐบาลต้องดูแล
ประชากรปริมาณมาก แนวคิดนี้น าสู่การควบคุมจ านวนประชากร แต่โดย
พ้ืนฐานของแนวคิดนี้คือความพยายามในการไม่ให้งบประมาณด้านการดูแล
ประชาชนในระดับปฐมวัยสูงขึ้น และพยายามให้การเลี้ยงดูลูกหลานเป็นของ
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ประชาชนเองโดยรัฐบาลรับผิดชอบให้น้อยที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 
คือปัญหาผู้สูงอายุที่ประชากรในวัยท างานมีสัดส่วนที่น้อยลงโดยที่ประชากร
ในวัยเกษียณมีปริมาณเยอะมากขึ้นกว่าในอดีต และมีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้น 
(Aysan and Beaujot 2009) 

 ปัญหาข้างต้นในกลุ่มประเทศนอร์ดิกแก้ไขโดยจุดเริ่มต้นจากการ
วางเงื่อนไขสวัสดิการส าหรับการเลี้ยงดูบุตรท าให้โครงสร้างความแตกต่าง
ระหว่างวัยของประชากรต่างจากประเทศ OECD ประเทศอ่ืน แม้ว่าจะมี
สัดส่วนของผู้สูงอายุที่เยอะมากขึ้นจากคุณภาพชีวิตที่ดีแต่รายได้ของคนรุ่ น
ใหม่ก็มีอัตราเพ่ิมที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน ปัญหาสังคมผู้สูงอายุจึงสามารถก้าว
พ้นได้ด้วยนโยบายการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้นได้ จึงกลับมาสู่ประเด็นส าคัญที่ว่าหากเทคโนโลยีก้าวเข้ามาทดแทน
แรงงานจะท าให้เกิดภาวะ คนรุ่นใหม่ว่างงาน และคนแก่ที่ไม่สามารถท างาน
ปริมาณมาก ซึ่งจะกลับไปโจทย์เรื่องวินัยทางการคลังที่ได้พิจารณาไปก่อน
หน้า โดยโจทย์พ้ืนฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีคือการท าให้ชีวิตของมนุษย์
โดยรวมดีขึ้นและแสวงหาก าไรได้มากขึ้น ดังนั้นระบบสังคมจึงมีความจ าเป็น
ที่ต้องสร้างเงื่อนไขสมดุลให้เกิดขึ้น นั่นคือการให้เสรีภาพการท างานแก่คน
รุ่นใหม่ ที่มีลักษณะแตกต่างจากงานระบบสายพานในศตวรรษที่ 20 ระบบ
รัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้าครบวงจรจึงยังคงเป็นเงื่อนไขจ าเป็นให้สังคม
สามารถเดินต่อไปได้ ในฐานะหลังพิงของคนรุ่นใหม่ ซึ่งแตกต่างจากระบบ
แบบเน้นกลไกตลาดที่เน้นการแพ้คัดออกอันส่งผลให้สุดท้ายแล้วคนรุ่นใหม่มี
ชีวิตที่แย่ลงกว่าคนรุ่นก่อน และส่งผลให้เกิดปัญหาในลักษณะงูกินหางไม่รู้
จบ แนวคิดส าคัญในการจัดการปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่กลุ่มประเทศนอร์ดิก
น ามาใช้คือ คนรุ่นใหม่ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นจากเทคโนโลยีและการดูแลจาก
ภาครัฐปัญหาสังคมผู้สูงอายุก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป   
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5.4 แรงงานอพยพและผู้ลี้ภัยทางการเมือง  

แรงงานอพยพสู่ประเทศนอร์ดิกนับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 20 ด้วยระบบการคุ้มกันแรงงานอย่างเข้มข้น ระบบเศรษฐกิจกึ่ง
ปิด ประกอบกับการไม่มีภูมิหลังของการเป็นเจ้าอาณานิคมท าให้ประเทศ
เหล่านี้ไม่ได้เป็นปลายทางของการอพยพยอดนิยมเทียบกับสหราชอาณาจักร
ยุโรปภาคพ้ืนทวีปอ่ืนๆ หรือสหรัฐอเมริกาประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่
ไม่ได้เชื่อมต่อกับประเทศอ่ืนๆอย่างมีนัยยะส าคัญ กระทั่งช่วงปลายศตวรรษ
ที่ 20 การสิ้นสุดของสงครามเย็น การเคลื่อนย้ายของแรงงานอย่างเสรีใน
สหภาพยุโรป การพัฒนาขึ้นของสหภาพยุโรป กลุ่มประเทศนอร์ดิกเริ่มขยาย
บทบาทในสหภาพยุโรป ในปี 2001 นายกรัฐมนตรีของสวีเดนจากพรรค
สังคมประชาธิปไตย ด ารงต าแหน่งประธานกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรป
และผลักดันให้ยุโรปเปิดกว้างต่อประเทศในยุโรปตะวันออก และสิทธิการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในยุโรป อันเป็นจุดเริ่มต้นต่อการอพยพเข้าสู่พ้ืนที่
ประเทศกลุ่มนอร์ดิกในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 นอกจากนี้ประเทศเดนมาร์กยัง
ประกาศให้หลักการสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็
ตามการอพยพเข้ามาท างานในประเทศนอร์ดิกถึงจะเพ่ิมขึ้นแต่ก็ ไม่ได้เป็น
ปลายทางยอดนิยม กระทั่งปัญหาทางการเมืองในตะวันออกกลางอันส่งให้มี
ผู้ลี้ภัยทางการเมืองเพ่ิมสูงขึ้น โดยกลุ่มประเทศนอร์ดิกเป็นประเทศ
ปลายทางส าคัญที่รับผู้ลี้ภัยทางการเมืองด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม 
(Brooks and Simpson 2012) 

ความวุ่นวายทางการเมืองในซีเรียตั้ งแต่ปี 2557 ที่น าความขัดแย้งทาง
การเมืองภายในที่ยาวนาน ข้อมูลสูงสุดอาจมีผู้เสียชีวิตถึงปัจจุบันประมาณ 
4.7 แสนคน ส่งผลให้มีผู้ลี้ภัยออกนอกประเทศกว่า 4ล้านคน และ 2 แสน
คนเข้าสู่ยุโรป ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียส่วนมากใช้ชีวิตอยู่ต่ ากว่าเส้นความยากจน แม้
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จะมีความช่วยเหลือจากสหประชาชาติแต่ก็ยังอยู่ในสัดส่วนที่น้อยประเทศ
ปลายทางเป็นผู้แบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้อพยพลี้ภัยทางการเมือง  
ตาราง 5.4 แสดงผู้อพยพตามเชื้อชาติในสวีเดนเมื่อปี 2559 (Statistics 
Sweden2017) 
  

ประเทศต้นทางผู้อพยพสู่สวีเดนในปี 2559 จ านวนผู้อพยพ 

ซีเรีย 149,418 

อิรัก 135,129 

โปแลนดฺ 88,704 

อิหร่าน 70,637 

อดีตยูโกสลาเวีย 66,539 

โซมาเลีย 63,853 

ตาราง 5.5 แสดงจ านวนผู้อพยพตามเชื้อชาติในประเทศวีเดน 

ขณะที่กลุ่มประเทศนอร์ดิก ทั้งเดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ก็เป็นประเทศที่
สัดส่วนของคนต่างชาติในประเทศเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดข้อสังเกต
ว่าระบบที่เน้นค่าตอบแทนจากการท างานสูง ภาษีสูง จะสามารถรับการ
อพยพมากมายได้อย่างไร และน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดนโยบายรัฐ
สวัสดิการก็เป็นได้  
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แม้ว่าผู้อพยพจะมีปริมาณสูงถึงประมาณเกือบร้อยละ 10 ของประชากรแต่
ภายใต้เงื่อนไขสวัสดิการถ้วนหน้าครบวงจรท าให้ปัญหาผู้อพยพไม่ได้เป็น
เรื่องเกินความสามารถในการจัดการได้ ด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้ 1. ภาวะทาง
เศรษฐกิจ ผู้อพยพโดยพ้ืนฐานไม่สามารถที่จะแย่งงานพลเมืองที่ได้รับสิทธิ
สวัสดิการและการพัฒนา รวมถึงทุนทางสังคมที่มีมาก่อนหน้า ผู้อพยพ
จ าเป็นต้องเข้ารับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมทักษะในการใช้ชีวิตและการใช้สังคม
ร่วมกันแรงจูงใจส าคัญคือสิทธิสวัสดิการที่จะได้รับหากสามารถท างานที่มี
ระบบการจ้างถาวร 2.ภาวะทางการเมือง พรรคแนวสังคมนิยมที่สนับสนุน
หลักการสิทธิมนุษยชนสากลมีบทบาทอย่างสูงในการผลักดันให้เกิดการ
เปิดรับผู้อพยพ การก าหนดนโยบายที่ เป็นมิตร และไม่ปลูกฝังแนวคิด
ชาตินิยม การสร้างนโยบายรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าครบวงจรผ่านกระบวนการ
เฉลี่ยภายในประเทศท าให้พลเมืองเจ้าของสัญชาติไม่รู้สึกถูกคุกคามความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ 3.ภาวะทางสังคม สังคมที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
สามารถก่อให้เกิดวุฒิภาวะในการอดกลั้นและเรียนรู้ความหลากหลายได้
มากกว่าสังคมที่มีสภาพการแข่งขันตลอดเวลา ในกรณีกลุ่มประเทศนอร์ดิก
ใช้เวลาไม่กี่ทศวรรษในการปรับตัวจากประเทศกึ่งปิดสู่ประเทศที่มีความ
หลากหลายวัฒนธรรมและบูรณาการผู้ลี้ภัยทางการเมืองเข้าสู่ตลาดแรววาน
และระบบรัฐสวัสดิการได้ โดยรัฐบาลเองก็ได้ประโยชน์จากกลุ่มคนหนุ่มสาว
ที่เข้ามาเติมเต็มแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุไปพร้อมกัน  

แม้ว่าจ านวนผู้อพยพทางการเมืองหลักแสนอาจค านวณเป็นตัวเลขที่เป็น
ค่าใช้จ่ายปริมาณสูงในการที่รัฐต้องเข้าไปโอบอุ้มดูแลในช่วงแรกแต่
ประโยชน์ที่ได้รับมีหลายด้านประกอบกันเช่น 1.ประโยชน์ทางปรัชญา หรือ 
ภววิทยาว่าด้วยสังคมมนุษย์ อันหมายถึงค าถามทางมนุษยธรรมว่าเราจะ
อธิบายคนในสังคมได้อย่างไรหากเมินเฉยต่อชะตากรรมของมนุษยชาติ เรา
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จะสร้างค าอธิบายต่อคนรุ่นถัดไปได้อย่างไรหากมีการปฏิเสธการดูแลเพ่ือน
มนุษย์ที่โชคร้ายไม่สามารถเลือกสถานที่เกิดได้ การตอบประเด็นทางปรัชญา
ได้ก็ย่อมเพ่ิมความชอบธรรมทางการเมืองในการก าหนดนโยบายต่อมา 2. 
ประโยชน์ทางการเมืองนโยบายรัฐสวัสดิการได้รับการสนับสนุนมากข้ึน เกิด
ความชอบธรรมในการสร้างค าอธิบายว่าด้วยการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขใน
ประเทศ 3.ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเมื่อนโยบายทางการเมืองได้รับ
การสนับสนุนท าให้ทิศทางของเครื่องมือทางเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและสามารถสร้างมูลค่าขึ้นมาจากสังคมพหุวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ 
(Steiner, Mason et al. 2013) 

5.5 พรรคการเมืองแนวเสรีนิยมใหม่ 

 ตามที่ได้ระบุไปก่อนหน้าว่าเงื่อนไขทางการเมืองและพรรคการเมือง 
เป็นตัวก าหนดส าคัญในการพัฒนาลักษณะรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าครบวงจร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคแนวสังคมนิยม ซึ่งหลายประเทศในยุโรปนอกจาก
พรรคแนวสังคมนิยมประชาธิปไตยจะไม่ชนะการเลือกตั้งแล้วนับแต่ 
ทศวรรษ 1990 พรรคแนวสังคมนิยมประชาธิปไตยก็เริ่มปรับตัวเข้าสู่การ
เป็นพรรคแนวทางที่สามที่ปรับใช้กลไกตลาดเข้ามาจัดการสวัสดิการอัน
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ตกต่ าลง ค าถามส าคัญว่ากลุ่มประเทศ
นอร์ดิกเผชิญกับเงื่อนไขข้างต้นหรือไม่ 
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Party Votes % Seats +/– 

พรรคสังคมประชาธิปไตย  924,940 26.3 47 +3 

พรรคประชาชนเดนมาร์ก(พรรคแนว
ชาตินิยมอนุรักษ์นิยม) 

741,746 21.1 37 +15 

พรรคเสรีนิยม (อุดมการณ์ขวากลางนิยม
กลไกตลาด) 

685,188 19.5 34 –13 

พรรคพันธมิตรแดง-เขียว (อุดมการณ์
สั ง ค ม นิ ย ม  ส นั บ ส นุ น น โย บ า ย
สิ่งแวดล้อม) 

274,463 7.8 14 +2 

พรรคพันธมิตรเสรีนิยม(พรรคเสรีนิยม
ดั้งเดิม) 

265,129 7.5 13 +4 

รวมทั้งหมด(ไม่รวมพรรคขนาดเล็ก) 3,560,060 100 175 0 

ตารางท่ี 5.6 แสดงผลการเลือกตั้งในประเทศเดนมาร์ก 2015 

ในกรณีประเทศเดนมาร์กแม้พรรคสังคมประชาธิปไตยที่เป็นพรรคการเมือง
ที่ได้ที่นั่งสูงสุดในรัฐสภาแต่อัตราส่วนก็ไม่ได้มากแบบมีนัยยะส าคัญที่ จะ
สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ เมื่อดูผลรวมการเลือกตั้งทุกพ้ืนที่ในปี 2015 สรุป
แนวร่วมพรรคแนวเสรีนิยม-อนุรักษ์นิยมได้ที่นั่งรวมกันร้อยละ 53% แนว
ร่วมพรรคสังคมนิยมได้ที่นั่ง 47% (เป็นการจัดวางอุดมการณ์อย่างไม่เป็น
ทางการ) โดยคะแนนนิยมของกลุ่มแนวร่วมฝ่ายซ้ายมีแนวโน้มลดลงจากการ
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เลือกตั้งครั้งที่แล้ว และล่าสุดเป็นการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยของพรรค
แนวเสรีนิยมที่มีนโยบายนิยมกลไกตลาด 

เดนมาร์กเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจว่าแม้พรรคสังคมประชาธิปไตยจะเป็น
พรรคที่ได้ที่นั่งสูงสุดในการเลือกตั้งแต่อิทธิพลกลับลดลง แต่แนวโน้มที่
เกิดขึ้นคือระบบการเมืองเริ่มไร้ความหมายพรรคเสรีนิยมเองก็ไม่สามารถ
ออกนโยบายได้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือการท างานของกลุ่มทุนก้าวหน้ามากขึ้นและ
ท างานตลอดเวลาผ่านเครือข่ายอ านาจนิยมแต่การท างานของพรรคการเมือง
ที่ยืนหยัดเพ่ือนโยบายรัฐสวัสดิการกลับติดขัดและไม่ประสบความส าเร็จใน
เวทีการเมืองในระดับชาติเหมือนในช่วงปลายศตวรรษที่  20 ภาวะใน
ลักษณะนี้ท าให้คนรุ่นใหม่เองก็เห็นความส าคัญของระบบการเมืองน้อยลง
และพยายามผลักดันการเคลื่อนไหวรายประเด็นมากกว่าพรรคการเมืองที่มี
โครงสร้างแบบเป็นทางการ 

การปรับตัวส าคัญที่ เกิดขึ้นส าหรับพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายที่สนับสนุน
นโยบายรัฐสวัสดิการคือการขยายแนวร่วมทางอุดมการณ์กับพรรคการเมือง
รายประเด็นที่มีอุดมการณ์ใกล้เคียงกัน เช่นพรรคแนวสิ่งแวดล้อม พรรคแนว
ความหลากหลายทางเพศ หรือพรรคการเมืองที่สนับสนุนการช่วยเหลือ
ระหว่างประเทศ ที่พรรคการเมืองหลักจ าเป็นต้องปรับอุดมการณ์หลักที่
พิจารณาประเด็นเหล่านี้ในฐานะส่วนหนึ่งของอุดมการณ์สังคมนิยม -รัฐ
สวัสดิการ หรือสร้างพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับกลุ่มการเคลื่อนไหวต่างๆที่
หลากหลายมากขึ้น ซึ่งไม่ได้ถูกนับรวมในองค์กรแบบสหภาพแรงงาน
แบบเดิม การพยายามปรับตัวของพรรคสังคมประชาธิปไตยในประเทศนอร์
ดิกได้ผลสองทางคือการได้รับคะแนนนิยมมากขึ้นพร้อมทั้ง การหยุดการ
เติบโตของพรรคการเมืองแนวเสรีนิยมใหม่ พร้อมทั้งยังท าให้ระบบการเมือง
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ที่ เป็นทางการยั งคงมีความหมายต่อคนรุ่น ใหม่ที่ ปรารถนาในการ
เปลี่ยนแปลงสังคม (Williams 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ว า ม ห ม า ย ที่ ป ล า ย รุ้ ง  | 99 

 

 

บทท่ี 6 บทสรุป ความมั่นคงทางเศรษฐกิจผ่านความมั่นคง
ของมนุษย์ สู่การสร้างรัฐสวัสดิการในประเทศไทย 

“เมื่อเหล่าเทวดายอมแพ้แล้วจึงได้มีการท าสัญญากับพระยาคางคก
ว่าจะดลบันดาลฝนตกต้องตามฤดูกาลอย่างก่อนเก่าเคยเป็นมาไม่
บิดพลิ้วอีกแล้วโดยเมื่อถึงฤดูกาลเพาะปลูกเดือนหกก็จะให้ฝนเม็ด

แรกได้หยาดหยดลงสู่หล่มโลกพื้นดินและจะตกต่อเนื่องอย่าง
พอเหมาะพอควรไปจนจวบเดือนเก้าเดือนสิบค่อยหยุดเมื่อข้าวอุ้ม

ท้องและเร่ิมออกรวงแล้วและจะยังให้ข้าวเจริญงอกงามมีล าต้นเท่า
ต้นตาลแต่ละเมล็ดขนาดเท่าลูกมะพร้าว” 

ภู กระดาษ (2557) เนรเทศ  

 จากค าอธิบายตั้งแต่บทที่ 3 ถึงบทที่ 5 ได้แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐ ทุน และปัจเจกชนที่มีการแปรสภาพตามเงื่อนไขความสัมพันธ์ 
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แนวทาง
รัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้าครบวงจรมีบทบาทส าคัญในการสร้างความสมดุล 
ระหว่างการสะสมทุน การควบคุมของรัฐ และการเพ่ิมอ านาจให้แ ก่
ประชาชน ในอีกด้านหนึ่งคือหลักการการพัฒนามนุษย์สามารถไปด้วยกันกับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของรัฐ ความสมดุลนี้ถูกท้าทายด้วย
วิกฤติเศรษฐกิจในช่วงปลายศตวรรษท่ี 20 และการผลักดันนโยบายเสรีนิยม
ใหม่ด้วยการพยายามสร้างค าอธิบายว่า ความมั่นคงของมนุษย์ควรเป็นเรื่อง
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รับผิดชอบของปัจเจกชนเองมากกว่าการดูแลแบบรวมหมู่โดยรัฐ โดย
พยายามผลักดันให้เกิดการแข่งขันเสรีผ่านกลไกตลาดในบทที่ 4 ได้พิจารณา
ให้เห็นว่าการด าเนินการด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบเสรีนิยมใหม่
นอกจากไม่สามารถพัฒนาให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์ ยังก่อให้เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจ รวมถึงวิกฤติความชอบธรรมทางการเมือง ในบทที่ 4 นี้ได้แสดงให้
เห็นถึงแนวทางของกลุ่มประเทศนอร์ดิกกับการใช้นโยบายรัฐสวัสดิการแบบ
ถ้วนหน้าครบวงจรในฐานะเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ที่ไม่ใช่
เครื่องมือที่ล้าสมัยหรือเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มประเทศนอร์ดิก หากแต่
เป็นสิ่งสากลและสามารถปรับใช้กรับกระกระแสโลกภิวัตน์เช่นกัน โดยบทที่ 
5 ได้พิจารณาลักษณะการปรับตัวและข้อท้าทายต่างๆจากตัวแบบรัฐ
สวัสดิการถ้วนหน้าครบวงจรที่ใช้ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกในเงื่อนไขเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมในปัจจุบัน ในบทที่ 6 ซึ่งเป็นบทสรุปจะพิจารณาถึง บทสรุป
การสร้างความมั่นคงของมนุษย์คู่กับการสร้างความมั่นคงของรัฐควบคู่กับ
ความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านหลักคิดส าคัญคือ 1.ความเป็นสากลของหลักคิด 
รัฐสวัสดิการถ้วนหน้าครบวงจร 2. การปรับแนวคิด ความมั่นคงของมนุษย์
ในเงื่อนไขเศรษฐกิจการเมืองในปัจจุบัน และ 3. แนวทางเบื้องต้นของไทยใน
การสร้างรัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้าครบวงจร 

6.1 ความเป็นสากลของหลักคิด  

 จากบทที่ 3 ถึง 5 ได้แสดงให้เห็นว่าลักษณะมายาคติส าคัญเกี่ยวกับ
นโยบายรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าครบวงจรที่ถูกผูกติดกับ ความมั่งคั่งของ
ประเทศ ความมั่นคงทางการเมือง หรือลักษณะทางวัฒนธรรมทุนมนุษย์ 
โดยจากกรณีศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าเงื่อนไขส าคัญในการผลักดันให้เกิดรัฐ
สวัสดิการถ้วนหน้าครบวงจรคือ อ านาจประชาธิปไตยในทุกระดับ 
ความสามารถในการต่อรองของประชาชนต่ออ านาจรัฐและอ านาจทุนทั้ง
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พ้ืนที่ที่เป็นทางการในระบบการเมือง และพ้ืนที่ไม่เป็นทางการผ่านการต่อสู้
ในชี วิตประจ าวันผ่ านองค์ กรทางการเมื อ งรูปแบบที่ แตกต่ างกัน 
ความสามารถในการต่อรองนี้จะเป็นตัวก าหนดเครื่องมือทางเศรษฐกิจเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการทางการเมือง  

 หลักการความเป็นสากลของความคิดรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าครบ
วงจรจึงยืนยันว่า เงื่อนไขทางเศรษฐกิจไม่ใช่ตัวก าหนดความเป็นไปได้ของ
การเกิดขึ้นของนโยบายรัฐสวัสดิการ ดังนั้นมันจึงเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นใน
ประเทศที่มีรายได้ต่ ากว่าประเทศนอร์ดิก โโยมีจุดเริ่มต้นที่การกระจาย
ทรัพยากร ภาษีอาจเป็นเครื่องมือส าคัญในการลดแรงจูงใจในการสะสมทุน 
แต่การวางรากฐานสวัสดิการในระดับปฐมภูมิตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อนวัย
ท างานก็จะเป็นจุดส าคัญท่ีไม่ท าให้การศึกษาเป็นการลงทุนเพื่อไต่เต้าสู่ชีวิตที่
ดีขึ้นแต่เป็นการเปิดพ้ืนที่การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันไม่ใช่เพียงแค่
กระบวนการคัดสุนัขพันธ์ดีเท่านั้น เมื่อความแตกต่างทางสังคมไม่เป็น
ข้อจ ากัดก็จะน าสู่กระบวนการส าคัญในการสร้างฉันทามติทางการเมืองผ่าน
กระบวนการประชาธิปไตย ฉันทามติไม่ใช่แปลว่าปราศจากความขัดแย้งหรือ
เห็นพ้องต้องกัน ในทางตรงกันข้ามันเป็นผลของความขัดแย้งอย่างถึงที่สุด
การโต้แย้งแลกเปลี่ยน ปะทะกันในพ้ืนที่กายภาพ และทางความคิด การ
ต่อรองผ่านระบบตัวแทนในการเมืองระดับชาติ การต่อสู้แบบประชาธิปไตย
ทางตรงในการปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉันทามติทางการเมืองที่ผ่านการต่อสู้
จะน าสู่กระบวนการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจที่เอ้ือประโยชน์ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาวต่อคนส่วนใหญ่ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็น เศรษฐกิจรัฐนิยม
แบบเคนส์ หรือระบบเศรษฐกิจแบบคุ้มกันแบบในศตวรรษที่ 20 รูปแบบ
เศรษฐกิจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เป็นสากลมากขึ้นได้ และเป็นอิสระต่อ
ผลประโยชน์ของกลุ่มทุนในประเทศและกลุ่มทุนข้ามชาติ พร้อมทั้งอาจผูก
ติดกับความเป็นพลเมืองโดยสายเลือดน้อยลงได้เช่นเดียวกัน 
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6.2 เงื่อนไขไทย วิธีคิดว่าด้วยความม่ันคงของมนุษย์ของรัฐไทย 

 วิธีการจัดนโยบายสาธารณะให้ความมั่นคงของมนุษย์สามารถ
เกิดขึ้นได้ควบคู่กับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของรัฐเป็น
เงื่อนไขที่เกิดขึ้นควบคู่กันได้ในระดับ ภววิทยาและระดับนโยบายแต่ในกรณี
รัฐไทย ปัญหาเริ่มต้นที่ระดับภววิทยาหรือค าอธิบายว่าด้วยความจริงที่
ยอมรับร่วมกัน เมื่อสังคมไม่เข้าใจร่วมกันถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ความมั่นคงของมนุษย์ก็น าสู่ข้อสรุปถึงความเป็นไปไม่ได้ของนโยบายรัฐ
สวัสดิการถ้วนหน้าครบวงจรทั้งในทางปรัชญา การเมืองเชิงนโยบาย และ
เศรษฐกิจ ในส่วนนี้จะพิจารณาลักษณะปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างรัฐ
สวัสดิการแบบถ้วนหน้าครบวงจรในไทย 

 กระบวนการท าให้ยอมจ านนในวัฒนธรรมทางการเมืองและการ
ไร้อ านาจต่อรอง 

 เงื่อนไขเบื้องต้นในการเกิดรัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้าครบวงจรคือ
การตระหนักถึงสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์ที่เสมอกันในสังคม การตระหนักถึง
สิทธิที่เท่ากันไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหากแต่เกิดจากการ
ต่อสู้ทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง การตระหนักถึงสิทธิของประชาชนของไทย
เริ่มอย่างเป็นทางการในการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี พ.ศ.2475 แต่
กระบวนการหลังจากนั้นคือความพยายามอย่างต่อเนื่องของชนชั้นน าในการ
ท าลายประชาธิปไตยทั้งในลักษณะของรูปแบบ และวัฒนธรรมทางการเมือง 
Michael Connors (2005) ระบุ ถึ งกระบวนการสร้าง  “ไพร่ ในระบบ
ประชาธิปไตยไทย” กล่าวคือแม้ระบบจะมีรูปแบบที่ เสมือนกับเป็น
ประชาธิปไตย มีการเลือกตั้ง มีตัวแทน แต่ประชาชนถูกท าให้ไม่ตระหนักถึง
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อ านาจของตน หรือสิทธิในการต่อรอง ซึ่งถูกปลูกฝังผ่านข้าราชการในระดับ
ท้องถิ่น ระบบการศึกษา วัฒนธรรมทางการแบบรวมศูนย์ ประชาชนถูกท า
ให้มองว่าอ านาจเป็น “วัตถุ”ที่อยู่เหนือกว่าตนการเข้าถึงอ านาจจึงไม่ใช่การ
ต่อสู้ด้วยสิทธิของตน หากแต่เป็นการเข้าถึงผ่านโครงสร้างความเหลื่อมล้ าที่
มีเช่น การพยายามผลักดันให้คนครอบครัวเข้ารับราชการ การแสวงหา
เครือข่ายผู้มีอ านาจ หรือการติดสินบนเจ้าพนักงาน เป็นทางออกเป็น
รูปธรรมมากกว่าการต่อสู้ทางการเมืองที่ชนชั้นน ามากควบคุมรูปแบบ กติกา 
และผลลัพธ์ในท้ายสุดเสมอ สวัสดิการในไทยจึงมีลักษณะบนลงล่างที่กระทบ
ต่อโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอ านาจ เช่นสวัสดิการในรูปแบบสังคม
สงเคราะห์ การพิสูจน์ความจน หรือ สวัสดิการแก่กลุ่มคนเฉพาะเช่น
ข้าราชการ การที่สวัสดิการลักษณะอ่ืนจะถูกพัฒนาขึ้นก็เกิดจากการต่อสู้
ทางการเมืองในมิติต่างๆ เช่น หลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬปี 2535 ก็เป็น
จุดเริ่มต้นของการปฏิรูปสังคมในมิติต่างๆจนเกิด พรบ.ประกันสังคม หรือ
การเกิดนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากการแข่งขันทางการเมือง 
แต่ความคงทนและความก้าวหน้าของลักษณะสวัสดิการก็ขึ้นกับอ านาจ
ต่อรองของประชาชนต่อชนชั้นน า หากพลังของประชาชนไม่เข้มแข็งก็จะมี
ความพยายามในการลดทอนสวัสดิการตลอดเวลา 

 การไม่ตระหนักถึงราคาของความไม่เท่าเทียม 

 นอกจากการถูกครอบง าโดยชนชั้นน าที่นิยมกลไกตลาดแบบสุดโต่ง 
เพ่ือประโยชน์ในการผูกขาดทรัพยากร Joseph Stigtlitz (2012) อธิบายถึง 
“ราคาของความไม่เท่าเทียม” ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได้เมื่อ
ความเหลื่อมล้ าในสังคมน้อยลง เพราะราคาของการจัดการความไม่เท่าเทียม
มีราคาที่สูง เช่นการปราบปรามความขัดแย้งจากความเหลื่อมล้ า การสูญเสีย
ทรัพยากรมนุษย์จากการถูกวางเงื่อนไขให้ไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ ชนชั้น
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น าตระหนักว่าการผูกขาดการใช้อ านาจสร้างความเหลื่อมล้ าเป็นหนทางที่มี
ความเสี่ยงน้อยที่สุดในการรักษาสถานะ การที่ชนชั้นน าไทยไม่ตระหนักถึ ง 
“ราคาของความเหลื่อมล้ า” ท าให้หนทางในการรักษาสถานะของพวกเขาจึง
วนอยู่ด้วยวิธีการแบบเดิม คือการผูกขาดอ านาจทางเศรษฐกิจ การวาง
เงื่อนไขกติกาที่ผูกขาดอ านาจทางการเมืองด้วยเงื่อนไขทางรัฐธรรมนูญและ
เครือข่ายอ านาจ พร้อมการใช้กลไกของรัฐทั้งในทางอุดมการณ์และการ
ปราบปราม เพ่ือรักษาการผูกขาดนั้น แม้ว่าการลดความเหลื่อมล้ าจะเป็น
ทางออกระยะยาวของของการคงอยู่ของสังคมทุนนิยมแต่ชนชั้นน าไทยก็มอง
ว่าเงื่อนไขข้างต้นมีความเสี่ยงเกินไป เมื่อพิจารณาจะพบว่า เหตุการณ์ 6 
ตุลาคม 2519 ที่น าสู่การปลุกระดมฝ่ายขวาในการสังหารหมู่นักศึกษาส่วน
ส าคัญเกิดจากความหวาดกลัวใน “ประชาธิปไตยที่อาจมากเกินไป” การ
ผลักดันนายกพระราชทานหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬปี 2535 เพ่ือยืนยันว่า
ผลประโยชน์ของชนชั้นสูงจะไม่ถูกท้าทายจากเหตุการณ์การเรียกร้อง
ประชาธิปไตย พร้อมทั้ งการสร้างพันธมิตรระหว่างกลุ่มทุน ทหาร 
นักวิชาการนิยมกลไกตลาดเสรี อันน าสู่การจับกุมผู้น าสหภาพแรงงาน   แม้
จะมีการปฏิรูปการเมืองและมีรัฐบาลประชาธิปไตย นโยบายประชานิยมที่ให้
ประโยชน์แก่ชนชั้นล่างซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศก็ถูกโจมตีโดย
เครือข่ายชนชั้นน า และน าสู่การท ารัฐประหารปี 2549 ความพยายามของ
เครือข่ายชนชั้นน าเพ่ือรักษาสถานะการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ถูกท้าทาย
จากการเติบโตของชนชั้นล่างจากนโยบายประชานิยม กระทั่งรัฐธรรมนูญ
ฉบับ 2560 เป็นภาพสะท้อนความพยายามของชนชั้นน าในการจ ากัดอ านาจ
ทางการเมืองของประชาชนส่วนใหญ่ และเลือกที่จะใช้กลไกการปราบปราม 
โดยไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงในระยะยาว และความขัดแย้งทางการเมืองที่
เพ่ิมขึ้นจากความเหลื่อมล้ าแม้จะมีประสบการณ์การลุกฮือของประชาชนก็
ตาม 
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-    การขาดจิตส านึกรวมหมู่ในชีวิตประจ าวัน 

 จากเงื่อนไขข้างต้นสองประการท าให้สภาพการใช้ชีวิตประจ าวัน
ของคนไทยโดยทั่วไปคือการพยายามเอาตัวรอดจากความเปราะบาง การ
พยายามก่อก าแพงให้ตนเองปลอดภัย ทั้งในระดับประชาชนทั่วไปและชนชั้น
น า ต้นทุนในการต่อสู้เรียกร้องมีความเสี่ยงสูง ทั้งจากการถูกปราบปรามโดย
อ านาจรัฐที่ผูกขาดโดยชนชั้นน า และต้นทุนทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นจากการไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของอ านาจรัฐและทุน กระแสเสรีนิยมใหม่ท าใหต้นทุนใน
การใช้ชีวิตประจ าวันสูงขึ้น การแสวงหาก าไรในธุรกิจที่ไม่เคยเป็นสินค้าอย่าง
เข้มข้น เช่นการศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การพักผ่อน ถูกแปรสภาพ
ให้กลายเป็นสินค้าที่มีราคา เงื่อนไขข้างต้นนี้ท าให้ปัจเจกชนอยู่ในสภาพ
ปลอดการเมืองโดยปริยาย การรวมกลุ่มในลักษณะต่างๆจึงมีต้นทุนที่สูงท า
ได้ยาก ทางออกคือการต่อสู้ในลักษณะของปัจเจกชนซึ่งโดยรวมขาดพลัง
และไม่ก่อให้เกิดนโยบายการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้าง 

6.3 บทสรุปแนวทางเบื้องต้นในรัฐไทย  

 นโยบายรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าครบวงจรไม่ใช่นโยบายทางเศรษฐกิจ
เพียงล าพังหากแต่วางเงื่อนไขอยู่บน ความเป็นประชาธิปไตยทางการเมือง 
และปรัชญามนุษย์นิยม การพัฒนานโยบายนี้ในประเทศไทยจึงไม่ใช่ข้อจ ากัด
ทางเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยเครื่องมือเท่านั้น เงื่อนไขส าคัญโดยสรุปในการ
วางรากฐานให้เกิดนโยบายรัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้าครบวงจรประกอบด้วย
เงื่อนไขดังนี ้
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 1.ปรัชญามนุษย์นิยม เกิดขึ้นจากความยอมรับร่วมกันในสังคมว่า 
ความวัฒนาของเศรษฐกิจ และความมั่นคงของรัฐไม่สามารถด ารงอยู่ได้หาก
มีการละทิ้งความมั่นคงของมนุษย์ สวัสดิภาพ สวัสดิการของมนุษย์ในสังคม 
เศรษฐกิจของประเทศย่อมไม่สามารถเติบโตอย่างมั่นคงได้หากประชากร
ส่วนใหญ่ถูกกองไว้กับความยากจน หนี้สินและความสิ้นหวัง ความมั่นคง
ทางการเมืองย่อมไม่เกิดขึ้นหากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่สามารถ
คาดเดาได้ว่าพวกเขาจะมีชีวิตอย่างไรรวมถึงไม่สามารถเลือกวิถีชีวิตของ
ตนเองได้ด้วยข้อจ ากัดทางชาติก าเนิดและฐานะทางเศรษฐกิจ และที่ส าคัญ
มนุษย์สามารถเอาชนะข้อจ ากัดความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ด้วยกันในการก้าว
สู่สังคมที่โอบอุ้มมนุษย์ร่วมกันโดยไม่จ าเป็นต้องปล่อยคนทิ้งไว้เบื้องล่าง 
กลไกตลาดและระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือประโยชน์แก่ทุนเป็นเพียงหนึ่งใน
เครื่องมือเท่านั้นหาใช่สัจนิรันดร์ที่มนุษย์ต้องยึดถือเพียงตัวเลือกเดียว หาก
ในประเทศกลุ่มนอร์ดิกสามารถพัฒนาเงื่อนไขที่มองว่ามนุษย์คือหน่วยแรก
เบื้องต้นที่รัฐและตลาดต้องรับใช้ ก็คงไม่มีเหตุใดที่จะรัฐไทยจะปฏิเสธ
เงื่อนไขการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นผ่านการยึดลักษณะของความเป็น
ธรรมข้างต้น 

 2. การกระจายอ านาจ ความเป็นประชาธิปไตยในทุกระดับ สิ่งที่ท า
ให้ระบบรัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้าครบวงจรเกิดขึ้นและคงอยู่ หาใช่เพียง
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแต่คือความสามารถในการกระจายการตัดสินใจเชิง
นโยบายสู่ประชาชน หัวใจส าคัญคือการเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการเมืองใน
ระดับท้องถิ่น การเพ่ิมระดับพรรคการเมืองที่ผูกติดกับการตัดสินใจในระดับ
มวลชน มากกว่าพรรคการเมืองของชนชั้นน า และเหนืออ่ืนใดการลด
บทบาทของ ทหาร เทคโนแครตที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง รัฐราชการ ที่
สนับสนุนการท ารัฐประหาร ความรักในประชาธิปไตย การเชื่อมั่นในการ
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แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยวิถีทางประชาธิปไตยในทุกระดับ ซึ่งจะเป็นการ
แก้ปัญหาการขาดส านึกแบบรวมหมู่ ในการมองประโยชน์ร่วมกันในสังคม
จากสังคมที่แต่ละคนสามารถส่งเสียงได้ทั้งทางตรง ทั้งอ้อม ทั้งช่องทาง
การเมืองแบบเป็นทางการ และการเมืองในชีวิตประจ าวัน 

 3.การปฏิรูปเงื่อนไขเบื้องต้นทางเศรษฐกิจ แม้ว่ารัฐสวัสดิการแบบ
ถ้วนหน้าครบวงจรจะเกิดขึ้นบนฐานปรัชญามนุษย์นิยม และการเมืองที่เป็น
ประชาธิปไตยในทุกระดับการจัดล าดับนโยบายทางเศรษฐกิจก็มีความจ าเป็น 
ประเด็นเร่งด่วนอันดับแรกคือ การก าหนดค่าจ้างขั้นต่ า ปฏิรูปกฎหมาย
แรงงาน และการเกิดพรรคแรงงานที่เชื่อมร้อยการต่อสู้ของแต่ละสถาน
ประกอบการเข้าหากันและผลักดันได้ในวาระนโยบายของประเทศ ค่าจ้าง
ขั้นต่ าของไทยยังอยู่ในระดับต่ าเมื่อเทียบกับประเทศที่มีรายได้ประชาชาติ
ใกล้เคียงกัน อันเป็นภาพสะท้อนความบกพร่องในการกระจายรายได้ 
นอกจากนี้เงื่อนไขการประกันการว่างงาน รวมถึงการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ของ
การเกษียณอายุ โดยเบี้ยผู้สูงอายุควรยืนพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 40 ของอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ า และเพดานการสมทบของประกันสังคมควรขยายขึ้น
เช่นเดียวกับสิทธิประโยชน์ในลักษณะเงินบ านาญ โดยการดูแลด้านสุขภาพ
ควรเป็นสิทธิในลักษณะถ้วนหน้าครบวงจรจากรหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าที่มีอยู่ โดยเพ่ิมอ านาจการบริหารจัดการให้แก่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พร้อมทั้งลดอ านาจรัฐส่วนกลาง และการปกครองส่วนภูมิภาค ก็
สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการวางเงื่อนไขให้เกิดรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าครบ
วงจรได ้
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ผศ.ดร.ษษัฐรัมย์ ธรรมบุษดี 
การท างาน 
ได้รับบรรจุต าแหน่งอาจารย์ประจ าวิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี พ.ศ.2556 รับผิดชอบการ
บรรยายหลักสูตรศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร ์
(PPE) ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย์สาขาความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศในปี พ.ศ. 2558 รับผิดชอบสอนรายวชิา ความรู้เบื้องต้นทาง
การเมือง การเมืองและการปกครองไทยสมัยใหม่ เศรษฐกิจการเมืองของกลุ่ม
ประเทศรัฐสวัสดิการ และการเคลื่อนไหวทางการเมืองในระบอบประชาธปิไตย 
เป็นต้น มีประสบการณ์เป็นนักวชิาการรับเชิญคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสต็อก
โฮล์ม ประเทศวีเดน ปี 2560 และ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลยัออสโล ประเทศ
นอร์เวย์ในปี 2561 
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ประเด็นความสนใจทางวิชาการ 
ท าการศึกษาวิจัยที่ให้ความส าคญัต่อประเด็น “รัฐสวัสดิการ” และ “แรงงาน
เสี่ยง”ในฐานะกลุ่มชนชัน้ที่แบกรับความเสี่ยงในระบบทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ที่มี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้นแตไ่ร้อ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจและการเมือง 
 
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความและงานวิจัยบางส่วนของผู้เขียนได้ที ่
www.tinyurl.com/sustarumcv 
 


