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ทิศทางที่ชัดเจนเป็นสิ่งที่สำ�คัญอย่างยิ่งยวดสำ�หรับการเมือง มีแต่คนที่
สามารถแถลงเป้าหมายอย่างชัดเจนเท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถบรรลุภารกิจและสร้าง
แรงบันดาลใจให้แก่ผอู้ นื่ ได้ ด้วยเหตุนี้ วัตถุประสงค์ของคูม่ อื เล่มนีค้ อื การมุง่
ตอบคำ�ถามสำ�คัญต่อไปนี้ อะไรคือสังคมประชาธิปไตย (social democracy) ในศตวรรษที่ 21 อะไรคือคุณค่าสำ�คัญที่มันยึดถือ อะไรคือเป้าหมาย
ของมัน เราจะนำ�มันไปปฏิบัติจริงได้อย่างไร
สิ่งหนึ่งที่ควรตระหนักอย่างชัดเจนในเบื้องต้นคือ สังคมประชาธิปไตย
ไม่ได้ถูกนิยามหรือกำ�หนดอย่างตายตัวเหนือกาลเวลา ในทางกลับกัน มัน
ได้ถูกต่อรองแก้ไขและสรรค์สร้างผ่านการท้าทายถกเถียงอย่างเป็นประชาธิปไตยมาโดยตลอด เพราะฉะนั้น วัตถุประสงค์ของคู่มือเล่มนี้จึงไม่ใช่การ
นำ�เสนอคำ�ตอบสำ�เร็จรูป หากแต่มุ่งกระตุ้นให้ผู้อ่านไตร่ตรองและขวนขวาย
หาความรู้เพิ่มเติมต่อไป
กลุม่ ผูอ้ า่ นหลักทีเ่ รามุง่ สือ่ สารด้วยโดยตรงคือผูเ้ ข้าร่วมโครงการทางการ
ศึกษาและแนะแนวของวิทยาลัยเฉพาะทางด้านสังคมประชาธิปไตย (the
Academy for Social Democracy) ซึ่งใช้คู่มือเล่มนี้เป็นงานเขียนพื้นฐาน
อย่างไรก็ดี ใครก็ตามที่ปรารถนาจะเข้าไปมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับสังคม
ประชาธิปไตยอย่างแข็งขันหรือมีความสนใจก็สามารถอ่านและใช้ประโยชน์
จากคู่มือเล่มนี้ได้เช่นกัน
ในหน้าถัดไปจากนี้ ผูอ้ า่ นจะพบกับแนวทางความคิดอันหลากหลายทีจ่ ะ
ช่วยให้เราทำ�ความรู้จักและเข้าใจสังคมประชาธิปไตย เราจะเริ่มจากคุณค่า
หลักสามประการของสังคมประชาธิปไตยอันได้แก่ อิสรภาพ ความเป็นธรรม
และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ต่อจากนั้น เราจะใช้ชุดคุณค่าข้างต้น
ชี้ให้เห็นและพิจารณาความแตกต่างระหว่างสังคมประชาธิปไตยและกระแส
ความคิดทางการเมืองอื่นๆ ส่วนสุดท้ายจะเป็นการนำ�เสนอข้อถกเถียงเรื่อง
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การนำ�สังคมประชาธิปไตยไปปฏิบตั ใิ นห้าประเทศ โดยมีทฤษฎีสงั คมประชา
ธิปไตยของโธมัส ไมเยอร์ (Thomas Meyer) เป็นพื้นฐานความคิดสำ�คัญ
คูม่ อื เรือ่ ง ความคิดพืน้ ฐานว่าด้วยสังคมประชาธิปไตย จะเป็นหนังสือเล่ม
แรกของชุดคู่มือทั้งหมด ยังมีคู่มือฉบับอื่นๆ ที่จะได้รับการตีพิมพ์สำ�หรับ
หลักสูตรการศึกษาอื่นๆ ของวิทยาลัยเฉพาะทางด้านสังคมประชาธิปไตย
เราขอใช้โอกาสนีข้ อบคุณ โทเบียส กอมแบร์ท (Tobias Gombert) และ
มาร์ติน ทิมเพอ (Martin Timpe) เนื้อหาส่วนใหญ่ในคู่มือเล่มนี้เขียนโดย
โทเบียส กอมแบร์ท ในขณะทีม่ าร์ตนิ ทิมเพอ ได้ให้ความช่วยเหลือเพิม่ เติม
หลายประการ นอกจากนี้ พวกเขาทั้งสองยังทำ�หน้าที่เป็นบรรณาธิการที่มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูง คู่มือฉบับนี้สามารถตีพิมพ์ออกมา
ภายในเวลาอันสั้นได้ก็เพราะแรงอุตสาหะและการอุทิศตนของพวกเขา เรา
ขอขอบคุณพวกเขาและนักเขียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอีกครั้งที่ให้ความร่วมมือ
กับเราอย่างดีเยี่ยม
สัญลักษณ์ของวิทยาลัยเฉพาะทางด้านสังคมประชาธิปไตยคือเข็มทิศ
มูลนิธฟิ รีดริค เอแบร์ท (Friedrich-Ebert-Stiftung) มุง่ ทีจ่ ะใช้หลักสูตรการ
ศึกษาของวิทยาลัยเป็นช่องทางเผยแพร่กรอบความคิดเพือ่ อธิบายจุดยืนและ
แนวทางของเรา เราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าหากผู้อ่านได้ใช้ประโยชน์จาก
หลักสูตรของเราในการค้นหาทิศทางการเมืองของตนเอง สุดท้ายแล้ว การ
มีสว่ นร่วมและถกเถียงทางสาธารณะอย่างสม่�ำ เสมอคือโลหิตจรรโลงชีวติ ของ
สังคมประชาธิปไตย

คริสเตียน เครลล์
ผู้อำ�นวยการ
วิทยาลัยด้านสังคมประชาธิปไตย

ยูเลีย เบลซิอุส
ผู้อำ�นวยการโครงการ
คู่มือสังคมประชาธิปไตย

5

คำ�นำ�ในการพิมพ์ฉบับภาษาต่างประเทศ

สังคมประชาธิปไตย เสรีนิยม และอนุรักษนิยมแตกต่างกันอย่างไร ใน
ยุคทีโ่ ลกเผชิญวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงิน เราจำ�เป็นต้องร่วมค้นหา
และถกเถียงเรื่องรูปแบบในอุดมคติทางการเมืองและสังคมอย่างเร่งด่วน
กล่าวคือ ผลกระทบจากความล้มเหลวของตลาดเสรีกลายเป็นที่ประจักษ์ชัด
ในปัจจุบันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เช่นเดียวกับการเรียกร้องให้รัฐมีความ
เข้มแข็งและทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ การล่มสลายของเลห์แมนบราเธอร์ส
และผลที่ตามมาไม่เพียงแต่ทำ�ลายระบบเศรษฐกิจระดับประเทศที่ใหญ่ที่สุด
ของโลกลง แต่มนั ยังท้าทายและทดสอบหลักการและความเชือ่ ทางการเมือง
ที่เคยดูสมเหตุสมผลเมื่อไม่นานมานี้ ทันใดนั้นเอง คำ�ถามพื้นฐานต่อระบบ
การเมืองประชาธิปไตยทีม่ อี ายุกว่าร้อยปีกก็ ลับกลายมาเป็นคำ�ถามยอดนิยม
อีกครัง้ นัน่ คือ เราจะบรรลุความเป็นธรรมทางสังคมอย่างไรในยุคโลกาภิวตั น์
เราจะแก้ไขความตึงครียดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันในสังคมปัจจุบันอย่างไร อะไรคือความหมายของอิสรภาพและ
ความเท่าเทียมกันเมื่อเราต้องเผชิญกับสภาพความเป็นจริงทางสังคมและ
การเมืองทุกวันนี้ และรัฐมีบทบาทในการนำ�หลักการเหล่านีไ้ ปปฏิบตั บิ งั คับใช้
อย่างไร
มูลนิธฟิ รีดริค เอแบร์ทมุง่ หวังว่า คูม่ อื พืน้ ฐานว่าด้วยสังคมประชาธิปไตย
เล่มนี้จะนำ�เสนอแนวทางในการหาคำ�ตอบต่อคำ�ถามสำ�คัญข้างต้น อีกทั้งยัง
ขยายไปถึงคำ�ถามอื่นๆ ด้วย กลุ่มผู้อ่านหลักที่คู่มือฉบับพิมพ์ภาษาต่าง
ประเทศนี้ต้องการจะสื่อสารด้วยคือผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจทางการเมือง
และนักวิเคราะห์ออกความเห็นสาธารณะในประเทศร้อยกว่าประเทศที่ทาง
มูลนิธิร่วมทำ�งานด้วย โดยมูลนิธิมีวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้ คือ ส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการพัฒนา ส่งเสริมการสร้างสันติภาพและความมั่นคง
พยายามกุมบังเหียนกระแสโลกาภิวตั น์ไปในทิศทางทีเ่ ป็นเอกภาพ และสุดท้าย
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เพื่อเอื้อต่อการขยายตัวและกระชับความสัมพันธ์เชิงลึกของสหภาพยุโรป
ชุดหนังสือว่าด้วยสังคมประชาธิปไตยมีต้นกำ�เนิดมาจากบทบาทของ
มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ทในการศึกษาทางการเมืองในประเทศเยอรมนี คู่มือ
เล่มนีไ้ ด้เผยแพร่เป็นฉบับแรกและมีเนือ้ หาเกีย่ วกับหลักการพืน้ ฐานของสังคม
ประชาธิปไตย ส่วนคูม่ อื เล่มอืน่ ทีไ่ ด้ตพี มิ พ์ในลำ�ดับต่อมาเป็นภาษาเยอรมัน
แล้วนัน้ ว่าด้วย เศรษฐกิจกับสังคมประชาธิปไตย และ รัฐสวัสดิการกับสังคม
ประชาธิปไตย
จริงอยูท่ ต่ี วั อย่างส่วนใหญ่ในคูม่ อื เล่มนีส้ ะท้อนการเมืองและสังคมในเยอรมนี
และกลุม่ ประเทศสมาชิกองค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(Organisation for Economic Co-operation and Development—
OECD) อย่างไรก็ตาม กรณีตัวอย่างเหล่านี้เผยให้เห็นถึงรูปแบบการเมือง
ในอุดมคติและแบบแผนปฏิบัติที่มีความเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยกับบริบท
การเมืองและสังคมอื่นๆ อนึ่ง มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ทได้ทำ�งานขับเคลื่อน
ภารกิจระหว่างประเทศภายใต้ความเชื่อว่าคุณค่าหลักและอุดมคติของสังคม
ประชาธิปไตยนัน้ ไร้พรมแดน ไม่วา่ จะเป็นพรมแดนทางภูมศิ าสตร์ วัฒนธรรม
หรือภาษาก็ตาม
เราหวังว่าคู่มือสังคมประชาธิปไตยฉบับภาษาต่างประเทศจะมีผู้อ่านใน
วงกว้างและเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความตั้งใจจริง

คริสเตียน เคสเปอร์
ผู้อำ�นวยการ
แผนกความร่วมมือระหว่างประเทศ
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บทที่ 1 อะไรคือสังคมประชาธิปไตย
(Social Democracy)
บางคนอาจกล่าวว่า ‘สังคมประชาธิปไตย—นีม่ นั ไม่ได้ชดั เจนในตัวมันเอง
อยูแ่ ล้วหรือ แนวคิดพืน้ ฐานทีว่ า่ ประชาธิปไตยต้องรับใช้ผลประโยชน์ของสมาชิก
ทุกคนในสังคมและวางอยู่บนหลักความเท่าเทียมกัน—มันก็ชัดเจนในตัวเอง
อยู่แล้วมิใช่หรือ’
คนอืน่ ๆ อาจจะมีค�ำ ถามว่า ‘สังคมประชาธิปไตย—เรามีมนั ในเยอรมนีอยู่
แล้วไม่ใช่หรือ ควบคู่ไปกับระบบเศรษฐกิจการตลาดเพื่อสังคม’
ในขณะทีส่ �ำ หรับหลายๆ คน ‘สังคมประชาธิปไตย—อันทีจ่ ริงมันก็มาจาก
พรรคประชาธิปไตยสังคม (SPD) เพราะฉะนัน้ มันจึงเกีย่ วข้องกับผูส้ นับสนุน
พรรคนี้เท่านั้น มันเป็นทฤษฎีความคิดความเชื่อของพวกเขา’
บางคนอาจจะแย้งว่า ‘ทำ�ไมถึงเป็นสังคมประชาธิปไตย—ไม่ใช่สงั คมนิยม
ประชาธิปไตย (democratic socialism) ล่ะ ความคิดอย่างหลังก็คือความ
หมายดั้งเดิมของมันมิใช่หรือ?’
การถกเถียงข้างต้นน่าสับสนเมื่อดำ�เนินมาถึงจุดนี้ หรือก่อนถึงจุดนี้เสีย
ด้วยซ้� 
ำ คำ�ตอบของใครกันแน่ทถี่ กู ต้อง? เงาของหอคอยบาเบล ต้นกำ�เนิด
ของความไม่เข้าใจทางภาษา ค่อยๆ คืบคลานเข้ามา ในขณะทีค่ วามก้าวหน้า
ต้องเผชิญกับอุปสรรคกีดขวาง
ดังนัน้ สิง่ แรกทีเ่ ราต้องทำ�คือ การตกลงทีจ่ ะหันมาพูดภาษาเดียวกัน ภาษา
ที่จะช่วยให้เราเข้าใจและอธิบายมุมมองที่แตกต่างหลากหลายได้ ก่อนที่เรา
จะมีมติเรือ่ งทิศทางร่วมกัน เราจำ�เป็นต้องมีจดุ เริม่ ต้นร่วมกันก่อน สีม่ มุ มอง
ข้างต้นที่พยายามอธิบายสังคมประชาธิปไตยต่างจุดประเด็นที่สำ�คัญหลาย
ประการให้แก่ข้อถกเถียงของเรา
บ้างก็ตงั้ คำ�ถามต่อฐานคิดของสังคมประชาธิปไตย นัน่ คือ สังคมประชาธิปไตยจะนำ�ไปสู่อะไรอย่างชอบธรรม?
บ้างก็แตะประเด็นเรือ่ งสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ไปแล้ว กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ ผลวิเคราะห์
สำ�รวจเชิงประจักษ์ของสังคมที่เป็นอยู่

อะไรคือสังคม
ประชาธิปไตย
คำ�ตอบสี่ประการ

คำ�ตอบของใครถูกต้อง
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เราต้องการคำ�นิยาม

คำ�นิยามของสังคม
ประชาธิปไตย

ภาคปฏิบัติในโลก
แห่งความเป็นจริง
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ในทางกลับกัน กลุ่มที่สามสนใจกลุ่มคนหรือองค์กรที่เป็นตัวแทนของ
สังคมประชาธิปไตยในสังคม คำ�ถามนี้สำ�คัญเป็นพิเศษ
และสุดท้าย ยังมีคนทีก่ งั ขาว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการแยกตัวเอง
ออกจากระบบความคิดเดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว (ในทีน่ คี้ อื สังคมนิยมประชาธิปไตย)
ดังนัน้ ปัญหาทีเ่ ราต้องตอบก็คอื อะไรทีป่ ระกอบขึน้ เป็นแก่นกลางสำ�คัญของ
สังคมประชาธิปไตย และมันแตกต่างจากจุดยืนของความคิดอื่นๆ อย่างไร
อันดับแรก ใครก็ตามที่ต้องการจะพูดถึงสังคมประชาธิปไตยต้องแน่ใจ
เสียก่อนว่าเขากำ�ลังมีความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมประชาธิปไตยว่าอย่างไร
นอกจากนี้ ใครคือผูฟ้ งั ของเขา สังคมประชาธิปไตยไม่จ�ำ เป็นต้องมีความหมาย
ที่ตายตัว มันอาจจะยากแก่การพยายามทำ�ความเข้าใจและผู้คนก็เชื่อมโยง
มันกับชุดคุณค่าต่างๆ มากมาย ชุดความคิดของมันถูกกำ�กับโดยสังคม
เนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับสังคมและถูกอ้างหรือคัดค้านโดยกลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ ที่หลากหลาย
คำ�ถามสี่ประการข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า ก่อนที่เราจะใช้คำ�ว่าสังคม
ประชาธิปไตย เราต้องมีนยิ ามทีช่ ดั เจนและตระหนักอยูเ่ สมอว่าเป้าหมายทาง
สังคมอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับมัน
ความคิดว่าด้วย ‘สังคมประชาธิปไตย’ ถูกนำ�ไปใช้อย่างหลากหลายใน
การถกเถียงทางทฤษฎี จึงไม่มีคำ�นิยามที่เป็นหนึ่งเดียวตายตัว
อย่างไรก็ตาม อะไรคือผลที่ตามมาจากการมีคำ�นิยามที่กว้างเช่นนั้น
หากเราคิดถึงบริบทของการถกเถียงทางวิชาการ เราจำ�เป็นต้องเปรียบเทียบ
พื้นฐานและคำ�อธิบายทางความคิดของมัน รากฐานที่ก่อร่างมาเป็นแนวคิด
ต่างๆ จำ�เป็นต้องได้รับการสำ�รวจวิเคราะห์ และต้องเชื่อมโยงหาความสอดคล้องของผลเชิงประจักษ์ การพิสูจน์ว่าคำ�นิยามเหล่านี้มีความสอดคล้อง
สม่ำ�เสมอกันหรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ รวมไปถึงการสำ�รวจค้นหาว่ามี
ข้อมูลเชิงประจักษ์ใดทีข่ ดั แย้งกันหรือมีการตีความแหล่งข้อมูลถูกต้องหรือไม่
คำ�ถามข้างต้นมีความสำ�คัญในมณฑลทางวิชาการอย่างไม่ตอ้ งสงสัย แต่
ก็ยังมีคนที่ไม่ได้เกี่ยวพันกับมณฑลดังกล่าว พวกเขาเพียงแค่กระตือรือร้น
หรือสนใจเรื่องการเมืองและสังคมเมื่อยามว่าง พวกเขาเหล่านี้ไม่มีเวลาที่จะ

พินจิ พิเคราะห์ทฤษฎีอย่างลึกซึง้ เราจะถกเถียงประเด็นนีก้ นั อย่างไร โดยที่
เราไม่ได้ละเลยคำ�นิยามและคำ�อธิบายเฉพาะทางไปโดยสิ้นเชิง
คู่มือฉบับนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาข้างต้นได้ แต่สามารถชี้ให้เห็นถึงจุด
เริม่ ต้นสำ�คัญของการถกเถียงได้ ด้วยเหตุนี้ คูม่ อื เล่มนีจ้ ะนำ�เสนอคำ�อธิบาย
เชิงการเมืองและทฤษฎีต่างๆ เราจำ�เป็นต้องค้นหาจุดยืนของเราเอง คู่มือ
เล่มนี้ไม่สามารถและไม่ควรขัดขวางการแสดงจุดยืนของใคร หากแต่มุ่งที่จะ
มอบแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจ
ดังนั้น ต่อจากนี้ไป เราจะมาร่วมกันพิจารณาแนวทางคำ�อธิบายหลาก
หลายแนว จากนั้นผู้อ่านสามารถตัดสินได้เองว่าแนวทางใดน่าเชื่อถือที่สุด
คำ�ถามสี่ประการข้างต้นนำ�ไปสู่ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
• ประเด็นเชิงบรรทัดฐาน ซึ่งมุ่งหาหลักการและคุณค่าหลักของสังคม
ประชาธิปไตย
• ประเด็นเชิงทฤษฎี ซึ่งเกี่ยวข้องกับทฤษฎีว่าด้วยสังคมประชาธิปไตย
• ประเด็นเชิงประจักษ์ ซึง่ วิเคราะห์การนำ�สังคมประชาธิปไตยไปใช้จริง
ในประเทศต่างๆ อย่างละเอียด
แต่ละบทต่อจากนี้จะค่อยๆ คลี่ข้อถกเถียงสามระดับข้างต้น
บททีส่ องและบททีส่ าม จะเจาะประเด็นเชิงบรรทัดฐาน กล่าวคือ มุง่ ศึกษา
สำ�รวจคุณค่าหลักสามประการอย่างละเอียด อันได้แก่ อิสรภาพ ความเป็น
ธรรม และความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน อีกทัง้ ยังวิเคราะห์ตอ่ ไปว่าสังคมสาม
รูปแบบที่ต่างกัน (เสรีนิยม อนุรักษนิยม และสังคมนิยม/สังคมประชาธิปไตย) นำ�คุณค่าดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไร
บททีส่ ่ี จะสำ�รวจประเด็นเชิงทฤษฎีโดยอ้างอิงถึงทฤษฎีสงั คมประชาธิปไตย
ของโธมัส ไมเยอร์ (Thomas Meyer) เราเลือกทฤษฎีของเขาเนื่องจากข้อ
โต้แย้งของเขาสอดคล้องกันและเป็นเหตุเป็นผล อีกทั้งยังครอบคลุมเนื้อหา
ในหลายระดับ
บททีห่ า้ จะนำ�เสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ดว้ ยการยกกรณีตวั อย่างของประเทศ
ต่างๆ โดยมองจากจุดยืนของโธมัส ไมเยอร์ ดังทีเ่ ขาได้แสดงในหนังสือของเขา

แนวทางการอธิบาย
ที่ต่างกัน

ประเด็นเชิงทฤษฎี:
ทฤษฎีว่าด้วยสังคม
ประชาธิปไตยของ
โธมัส ไมเยอร์
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ทีช่ อ่ื ว่า สังคมประชาธิปไตยภาคปฏิบตั ิ (Praxis der Sozialen Demokratie)
สังคมประชาธิปไตยสามารถนำ�ไปปฏิบัติพร้อมๆ กับเครื่องมือทางความคิด
อื่นๆ ที่แตกต่างกันและยังผลสำ�เร็จแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี
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บทที่ 2 คุณค่าหลัก
‘อิสรภาพ ความเท่าเทียม ภราดรภาพ! ’ (Liberté, Égalité, Fraternité)
คุณค่าสามประการนีไ้ ม่เพียงเป็นคำ�ขวัญของการต่อสูท้ างการเมืองในการปฏิวตั ิ
ฝรัง่ เศส หากแต่ยงั ดำ�รงอยูเ่ ป็นคุณค่าหลักทีพ่ รรคการเมืองประชาธิปไตยต่าง
ยึดถือจวบจนปัจจุบัน คุณค่าหลักดังกล่าวเริ่มก่อร่างขึ้นในศตวรรษที่ 19
พร้อมๆ กับการเติบโตของชนชัน้ กระฎุมพี หลังจากนัน้ ในช่วงกลางศตวรรษ
ที่ 20 คุณค่าสามประการข้างต้นก็แผ่อิทธิพลออกไปทั่วโลก โดยกลายเป็น
มาตรฐานสากลที่ใช้ในการประเมินรัฐและสังคมในที่สุด
คุณค่าสามประการนี้ยังสะท้อนผ่านกฎหลักพื้นฐานขององค์การสหประชาชาติ ดังที่ได้กำ�หนดไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
สองกติกาในปี 1966 ขององค์การสหประชาชาติ อันส่งผลให้สทิ ธิพนื้ ฐานของ
พลเมือง สิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีความชอบธรรม
ทางกฎหมายสูงสุด แทบทุกประเทศต่างลงนามยอมรับกติกาดังกล่าว สิทธิ
เหล่านีป้ ระกอบสร้างเป็นรากฐานทางกฎหมายทีข่ า้ มพรมแดนรัฐ-ชาติ หลัก
สิทธิขั้นพื้นฐานจะเป็นเครื่องรับประกันว่ามีการถ่ายโอนคุณค่าหลักข้างต้น
ไปเป็นข้อผูกมัดทางกฎหมายอย่างเป็นทางการในแต่ละประเทศ
กระนั้นก็ตาม จำ�เป็นที่จะต้องเน้นย้ำ�ว่า แม้จะมีการตกลงร่วมกันแล้ว
ก็ตาม หลายๆ ประเทศได้เพิกเฉยต่อหลักสิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่เพียงเท่านั้น
บางรัฐที่ลงนามกลับละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงด้วยซ้ำ�
ในหลายๆ พื้นที่ยังมีข้อกังขาว่ากฎว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานมีผลบังคับใช้
และนำ�ไปปฏิบตั จิ ริงมากน้อยเพียงใด อีกทัง้ คุณค่าหลักได้รบั การยึดถืออย่าง
จริงจังหรือไม่ ในกรณีเหล่านี้ ประเด็นปัญหามิใช่แค่ค�ำ ถามในเชิงทฤษฎีอกี
ต่อไป หากแต่เป็นเรือ่ งของการต่อรองทางสังคมและความสัมพันธ์ทางอำ�นาจ
ระหว่างตัวแสดงทางสังคมในแต่ละประเทศและภูมิภาค
อย่างไรก็ดี คุณค่าหลักและการนำ�ไปปฏิบัติในรูปแบบของหลักสิทธิขั้น
พืน้ ฐานสะท้อนถึงมาตรวัดสำ�คัญในการตัง้ แนวทางทางการเมืองใดก็ตาม ด้วย
เหตุน้ี คุณค่าหลักเหล่านีจ้ �ำ เป็นต้องได้รบั การยอมรับและยึดโยงตัง้ แต่แรกเริม่

อิสรภาพ!
ความเท่าเทียม!
ภราดรภาพ!

กติกาว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนขององค์การ
สหประชาชาติ (UN
Human Rights
Covenants) ในฐานะ
กฎหลักพื้นฐาน

คุณค่าหลักและ
สิทธิขั้นพื้นฐาน
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คุณค่าหลักและ
สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะ
เข็มทิศทางการเมือง

ในปี 2007 มีการถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนในประเด็นเรื่องคุณค่าหลักและ
ทิศทางทางการเมืองโดยรวมในประเทศเยอรมนี กล่าวคือ พรรคการเมือง
ใหญ่ 2 พรรค คือ พรรคประชาธิปไตยสังคมแห่งเยอรมนี (Social Democratic Party of Germany—SPD) และ พรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน
แห่งเยอรมนี (Christian Democratic Union of Germany—CDU) มีมติ
รับแผนการพรรคฉบับใหม่ โดยหนึง่ ในเป้าหมายสำ�คัญของแผนการคือ การ
มุ่งกำ�หนดนิยามคุณค่าหลักและนำ�ไปปฏิบัติจริงในการเมืองปัจจุบัน
สังคมประชาธิปไตยเองก็กำ�หนดบรรทัดฐานของตนจากคุณค่าหลักและ
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานเช่นเดียวกัน การตีความเชิงบรรทัดฐานและการตัง้ คำ�ถามว่า
ด้วยการนำ�คุณค่าหลักไปปฏิบตั จิ ริงถือเป็นตัวกำ�หนดตำ�แหน่งแห่งทีท่ สี่ �ำ คัญ
บนเข็มทิศทางการเมือง
ในเชิงประวัติศาสตร์ การนิยามคุณค่าหลัก รวมไปถึงความสัมพันธ์
ระหว่างกันของแต่ละคุณค่านัน้ เปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลาอยูเ่ สมอนับตัง้ แต่
ยุคแสงสว่างทางปัญญาในศตวรรษที่ 18
ทุกวันนี้ หากจะกล่าวแบบกว้างๆ คุณค่าหลักว่าด้วยอิสรภาพ ความเท่า
เทียม/ความเป็นธรรม และความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันถือเป็นหมุดหมายเริม่ ต้น
2.1 อิสรภาพ (Freedom)

รากเหง้าทางความคิด
ของอิสรภาพ
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อิสรภาพ คือ คุณค่าพืน้ ฐานทีผ่ กู้ ระทำ�การทางการเมืองทุกคนต่างยึดโยง
ร่วมกันอย่างไม่ตอ้ งสงสัย อิสรภาพสอดคล้องกับสายธารแห่งความคิดในยุค
แสงสว่างทางปัญญาและยุคทีน่ กั ประวัตศิ าสตร์เยอรมนีเรียกว่ายุค ‘กระฎุมพี’
(ประมาณปี 1815-1915) ในห้วงเวลาสำ�คัญต่างๆ แห่งยุคสมัย นักปรัชญา
คนสำ�คัญไม่วา่ จะเป็น จอห์น ล็อค (John Locke) ฌอง-ฌาคส์ รุสโซ (Jean-
Jacques Rousseau) อิมมานูเอล คานท์ (Immanuel Kant) และคาร์ล มาร์กซ์
(Karl Marx) รวมไปถึงนักคิดสำ�นักทฤษฎีวพิ ากษ์ ล้วนแล้วแต่ครุน่ คิดและ
พยายามอธิบายวิธีการบรรลุซึ่งอิสรภาพ
กล่าวโดยรวบรัดคือ ข้อถกเถียงว่าด้วยอิสรภาพประกอบด้วยคำ�ถาม
พื้นฐานสำ�คัญสามประการดังต่อไปนี้

1. เราจะนิยามอิสรภาพอย่างไร
2. อิสรภาพจะบรรลุและได้รับการรับประกันในสังคมอย่างไร
3. อะไรคือข้อจำ�กัดของอิสรภาพในสังคม
จอห์น ล็อค นักปรัชญาชาวอังกฤษ ได้ให้คำ�นิยามที่ยืนยงมาอย่าง
ยาวนานของอิสรภาพเอาไว้ดังนี้

เราจะนิยามอิสรภาพ
อย่างไร

เสรีภาพตามธรรมชาติ (natural liberty) ของมนุษย์ คือ การเป็นอิสระจากอำ�นาจเหนือ
กว่าใดๆ บนโลกและการไม่ตกอยูภ่ ายใต้เจตจำ�นงหรืออำ�นาจในการบัญญัตกิ ฎหมายของ
กลุ่มคนกลุ่มไหน หากแต่ถูกปกครองโดยกฎธรรมชาติเท่านั้น เสรีภาพของมนุษย์ใน
สังคมหนึง่ ๆ คือการไม่ตกอยูภ่ ายใต้อ�ำ นาจนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องผูอ้ นื่ หากแต่ตอ้ งเป็นอำ�นาจที่
สถาปนาผ่านการยินยอมในชุมชนทางการเมือง [เสรีภาพ]หาใช่การอยู่ภายใต้การ
ครอบงำ�ของเจตจำ�นงใด หรือถูกจำ�กัดโดยกฎใด หากแต่ต้องเป็นกฎหมายที่ถูกบัญญัติ
ขึ้นผ่านการให้ความไว้วางใจ
(Locke 1977: 213f; Two Treatises of Government, Part I, Chapter 4)

ตามกรอบความคิดของล็อค อิสรภาพแบ่งออกเป็นสามด้านซึ่งแตกต่าง
กันออกไป ได้แก่ อิสรภาพทางร่างกายของตนเอง อิสรภาพทางความคิด
และความรูส้ กึ ของตนเอง และอิสรภาพทีจ่ ะจัดการต่อทรัพย์สนิ ทีต่ นได้มาโดย
ชอบทางกฎหมาย ความคิดว่าด้วยอิสรภาพทั้งสามด้านข้างต้นได้กลายมา
เป็นส่วนหนึง่ ของรัฐธรรมนูญในประเทศต่างๆ นับไม่ถว้ น รวมไปถึงคำ�นิยาม
ของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หลักทฤษฎีจำ�นวนมากล้วนแล้วแต่กลับไป
อ้างอิงหรือตีความคำ�นิยามของจอห์น ล็อค
คำ�อธิบายของล็อคเริ่มจากการมองว่ามนุษย์แต่ละคนมีอิสรภาพสาม
ประการข้างต้นติดตัวมาตามธรรมชาติ นัน่ หมายความว่า อิสรภาพสามด้านนี้
ไม่ได้ถูกสังคมสร้างขึ้น หากแต่ดำ�รงอยู่ ‘ก่อน’ สังคมแล้ว
แน่นอนว่า การ ‘คงไว้’ ซึ่งสิทธิตามธรรมชาติในสังคมจะเป็นไปได้นั้น
ต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไป สิทธิเหล่านี้จึง
แปรเปลี่ยนมาเป็นข้อเรียกร้องของปัจเจกชนต่อสังคม

อิสรภาพ
และสิทธิตามธรรมชาติ
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อิสรภาพจะได้รับการ
คุ้มครองและเป็นจริงใน
สังคมได้อย่างไร

ความเท่าเทียมกันตาม
ธรรมชาติและอิสรภาพ
ที่เท่าเทียมกัน
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จอห์น ล็อค (1632-1704) คือนักคิด
แก่นความคิดของล็อคนับได้วา่
ยังทรงพลังอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ พร้อมๆ สำ�นักเสรีนิยมคนแรกและสำ�คัญที่สุด
กับการแตกแขนงทางปรัชญาออกเป็น ล็อคมีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนาการ
หลายสายธารความคิด เมือ่ มีประเด็น ศึกษาแบบประจักษ์นิยม การสำ�รวจว่า
ถกเถียงว่าด้วยอิสรภาพในฐานะคุณค่า ผู้ ค นเรี ย นรู้ ผ่ า นประสบการณ์ อ ย่ า งไร
ดังนั้น ตามความคิดของเขา จุดเริ่มต้น
หลักก็จะต้องมีการอ้างอิงความคิดของ ของทฤษฎีเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบ
ล็อค ล็อคยังคงเป็นหนึ่งในนักคิด เชิงประสบการณ์
ผู้ทรงอิทธิพลของสำ�นักเสรีนิยม
ในปี 1690 ล็ อ คตี พิ ม พ์ ห นั ง สื อ Two
อย่างไรก็ดี เราไม่ควรมองข้าม Treatises of Government ที่ท้าทาย
ไปว่า คำ�นิยามทีม่ กั ถูกกล่าวอ้างของ ความคิดรากฐานเชิงทฤษฎีที่สนับสนุน
ล็อค คือ ตัวบททางประวัติศาสตร์ที่ การดำ�รงอยู่ของสถาบันกษัตริย์อังกฤษ
เราไม่สามารถจะเข้าใจมันได้โดยนำ� และพัฒนารูปแบบการเมืองการปกครอง
มันออกจากบริบทและที่มาที่ไปของ ของสังคมโดยมีพื้นฐานมาจากความคิด
เรื่องอิสรภาพ
มัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่สามารถนำ�
มันมาประยุกต์ใช้แบบทื่อๆ ภายใต้
บริบทสถานการณ์ปจั จุบนั ข้อคำ�นึงข้างต้นสะท้อนคำ�ถามสำ�คัญทีว่ า่ อิสรภาพจะได้รับการคุ้มครองและเป็นจริงในสังคมได้อย่างไร
ในข้อถกเถียงทางประวัตศิ าสตร์ ไม่มขี อ้ สงสัยแล้วว่าล็อคและนักปรัชญา
คนต่อๆ มาในยุคแสงสว่างทางปัญญาเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ ข้อโต้แย้งทีใ่ ห้ความชอบ
ธรรมต่อสภาวะไร้ซง่ึ อิสรภาพของคนส่วนมากบนพืน้ ฐานของความไม่เท่าเทียม
กันตามธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ ความเท่าเทียมกันตามธรรมชาติ (natural
equality) และอิสรภาพทีเ่ ท่าเทียมกัน (equal freedom) จึงเป็นการปฏิวตั ิ
ทางความคิดที่ต่อต้านสังคมแบบสมบูรณาญาสิทธิ์ อันเป็นสังคมที่กษัตริย์
อ้างอำ�นาจจากพระเจ้าเพื่อสร้างความชอบธรรมในการปกครองของตน
กระนั้นก็ตาม ล็อคไม่ได้เชื่อว่าอิสรภาพที่เท่าเทียมกันนั้นดำ�รงอยู่ตาม
ธรรมชาติ สำ�หรับเขา ความคิดเรื่องอิสรภาพตามธรรมชาติได้ถูกถ่ายโอน
มายังสังคมผ่านการทำ�สัญญาประชาคม
กล่าวโดยสรุป คือ ในสังคมหนึง่ ๆ อิสรภาพจะกลายมาเป็นทรัพย์สนิ ส่วน

อิสรภาพ

ในสภาวะธรรมชาติ

อิสรภาพ
เหนือร่างกายตัวเอง

อิสรภาพ
ทางความคิดและ
ความรู้สึก

อิสรภาพ
ในการจัดการ
ทรัพย์สินที่ตัวเอง
ครอบครองอย่าง
ชอบธรรม

มีโดยธรรมชาติ

มีโดยธรรมชาติ

กรรมสิทธิ์เหนือสิ่งที่
ได้มาด้วยแรงงาน
ของตัวเอง

มีโอกาสโดนคุกคาม
เพราะถูกคนอื่น
ล่วงละเมิด

ในกรณีพิพาท ผู้ที่
แข็งแรงกว่าย่อมเป็น
คนตัดสิน

สัญญาประชาคมบนพื้นฐานของการสถาปนาที่เป็นประชาธิปไตย
สิทธิขั้นพื้นฐานแปรเปลี่ยนภายในสังคมและโดยสังคม

ในสังคม

อิสรภาพในฐานะ
ทรัพย์สินของบุคคล
หนึ่ง

อิสรภาพทางความ
คิดและความรู้สึกได้
ถ่ายโอนมายังสังคม
ผ่านความเป็นอิสระ
ทางการเมืองและ
สิทธิประชาธิปไตย

ทุกคนมีโอกาสใน
อิสระทางเศรษฐกิจ

รูปภาพ 1: แนวคิดเรื่องอิสรภาพของจอห์น ล็อค

บุคคลก็ต่อเมื่อมันได้ถูกใช้ ยกตัวอย่างเช่น อิสรภาพทางความคิดและความ
รูส้ กึ จะต้องได้รบั การคุม้ ครองในสังคมผ่านการเข้าไปมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
และใช้อำ�นาจทางการเมือง อิสรภาพในการจัดการสรรพสิ่งที่เราครอบครอง
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อย่างชอบธรรมก็จำ�เป็นต้องมีตลาดเสรีที่ทุกคนเข้าถึงได้ ด้วยเหตุนี้ อิสรภาพตามธรรมชาติจงึ ไม่ได้คงอยูใ่ นสังคมตามครรลองของธรรมชาติเสียทีเดียว
หากแต่ต้องอาศัยการคุ้มครองด้วยการกำ�หนดกฎเกณฑ์ทางสังคม
บทวิพากษ์ของรุสโซต่อ
แนวคิดเรื่องอิสรภาพ
ของจอห์น ล็อค

ในศตวรรษที่ 18 ทฤษฎีของจอห์น ล็อคได้ถกู วิพากษ์วจิ ารณ์ในประเด็น
ทีว่ า่ อิสรภาพจะเป็นจริงในสังคมได้อย่างไร นักวิจารณ์ทสี่ �ำ คัญทีส่ ดุ คงจะหนี
ไม่พน้ ฌอง-ฌาคส์ รุสโซ เขาได้โต้แย้งและต่อยอดความคิดของล็อคอันนำ�
ไปสู่ประเด็นความคิดสำ�คัญ 4 ประการ ได้แก่
1. ในการสถาปนาสังคม สัญญาประชาคมทีด่ จี ะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ มนุษย์
ทุกคนละทิ้งสิทธิตามธรรมชาติทั้งหมด เพื่อที่ภายหลังพวกเขาจะได้
มันกลับคืนมาในรูปของสิทธิพลเมือง (civil rights)
2. สัญญาประชาคมในสังคมแบบกระฎุมพีและกษัตริย์ในยุคนั้นไม่ใช่
สัญญาประชาคมที่ดี
3. ‘อิสรภาพ’ ทีย่ งั่ ยืนจะเป็นจริงได้กต็ อ่ เมือ่ สมาชิกทุกคนในสังคมมีสว่ น
ร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองทัง้ หมด ผ่านกระบวนการทางกฎหมาย
ภายใต้สภาวะนีเ้ ท่านัน้ ทีจ่ ะเอือ้ ให้ทกุ คนทำ�ตามเจตจำ�นงของพวกเขา
เอง1 และด้วยเหตุนี้จึงเป็นอิสระ
4. สำ�หรับรุสโซแล้ว ‘อิสรภาพ’ ผูกติดกับความคิดว่าด้วยการพัฒนา
เขาเชือ่ ว่ามนุษย์แต่ละคนมี ‘ความสามารถหนึง่ ทีพ่ ฒ
ั นาความสามารถ
อื่นๆ’ เขาเรียกมันว่า ‘ความสามารถแห่งความสมบูรณ์แบบ (perfectibilité) ’ (Benner/Brüggen 1996: 24) ‘ความสามารถ’ ดังกล่าว
ไม่ได้ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่แรกเริ่ม หากแต่จะค่อยๆ พัฒนาขึ้นตาม
เงื่อนไขการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่สังคมมีให้

1
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เราจะใช้ค�ำ ว่า ‘ของพวกเขา (their)’ แทน ‘ของเขา (his)’ หรือ ‘ของเธอ (her)’ เพือ่ หลีกเลีย่ ง
การแสดงอคติทางเพศ

หากมองครั้งแรก ประเด็นวิพากษ์ข้อแรกของรุสโซดูน่าประหลาดใจอยู่
ไม่นอ้ ย ทำ�ไมเราต้องยอมละทิง้ สิทธิทเี่ รามีตามธรรมชาติทงั้ หมด เพียงเพือ่
ทีเ่ ราจะได้มนั กลับคืนจากสังคมอีกครั้งเล่า มันจะไม่เปิดโอกาสให้ทรราชขึน้
มาปกครองหรือ ณ จุดนี้ คำ�ยืนกรานอันถอนรากถอนโคนข้างต้นของรุสโซ
นั้นแทบจะน่าตกตะลึง ส่วนหนึ่งที่เขาเลือกข้อกำ�หนดอันสุดโต่งนี้เนื่องจาก
เขาต้องการกล่าวให้ชดั เจนว่า ถ้าเราต้องการให้ทกุ คนบรรลุซง่ึ อิสรภาพ เราต้อง
แน่ใจว่าไม่มอี ภิสทิ ธิ์ กรรมสิทธิ์ และความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมรูปแบบใด
ก็ตามเล็ดลอดเข้าไปสู่สังคมใหม่ที่เพิ่งสถาปนาขึ้นผ่านสัญญาประชาคมที่ดี
สังคมในอุดมคติของรุสโซคือสังคมของคนที่มีอิสรภาพและเท่าเทียมกัน
ด้วยเหตุนี้ รุสโซจึงตัง้ คำ�ถามต่อความเป็นจริงของอิสรภาพในสังคม ข้อ
วิเคราะห์ของเขาต่อสังคมร่วมสมัยแสดงให้เห็นว่า อิสรภาพที่ยกย่องกันนั้น
กลับมีไว้เพือ่ ปกป้องคนร่�ำ รวยทีม่ อี นั จะกินเท่านัน้ รุสโซเน้นความสำ�คัญของ
ประเด็นนีโ้ ดยนำ�เสนอข้อโต้แย้งทีเ่ ป็นเหตุเป็นผลว่า คนรวยอาจถึงกับชักจูง
ให้คนจนมาร่วมทำ�สัญญาประชาคมจอมปลอมด้วยคำ�พูดล่อลวงด้านล่างนี้
อันนำ�ไปสู่อิสรภาพของฝ่ายแรกฝ่ายเดียว

สังคมในอุดมคติ: สังคม
แห่งมนุษย์ที่มีอิสรภาพ
และเท่าเทียมกัน

อิสรภาพสำ�หรับคนรวย
เท่านั้นหรือ?

‘พวกเรามาร่วมกันเถอะ’ เขาบอกต่อผู้คนเหล่านั้น [พวกคนจน—ระบุโดยผู้เขียน] ‘มา
ร่วมกันคุม้ ครองคนอ่อนแอให้รอดพ้นจากการกดขี่ ยับยัง้ พวกมักใหญ่ใฝ่สงู และปกปักษ์
รักษาทรัพย์สินของทุกคน พวกเรามาร่วมกันสร้างกฎแห่งความเป็นธรรมและสันติภาพ
กฎซึง่ ทุกๆ คนมีพนั ธะต้องเคารพอย่างไม่มขี อ้ ยกเว้น กฎทีใ่ นบางมาตราจะช่วยบรรเทา
ความผกผันอันคาดการณ์ไม่ได้ของโชคชะตา โดยทำ�ให้ผู้มีอำ�นาจและผู้อ่อนแอต้อง
ปฏิบัติตามพันธะที่มีต่อกันอย่างเท่าเทียม กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ แทนที่จะทุ่มเทกำ�ลัง
ห้�ำ หัน่ กันเอง ให้เรามารวบรวมกำ�ลังทัง้ หมดและมอบให้แก่อ�ำ นาจสูงสุดทีจ่ ะปกครองเรา
ด้วยกฎหมายทีฉ่ ลาดหลักแหลม ปกป้องและคุม้ ครองสมาชิกทุกคนในชุมชน กำ�ราบศัตรู
ร่วมของพวกเขา และดำ�รงไว้ซึ่งความสมานฉันท์อันเป็นนิรันดร์ในหมู่พวกเรา’
(Rousseau 1997: 215–217 [Discourse on the Origin of Inequality, Part II])

อาจกล่าวได้ว่า อิสรภาพในแง่นี้อาจถูกนำ�ไปใช้เป็นข้อโต้แย้งที่ไม่มีใคร
ปฏิเสธได้ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำ�คัญอย่างยิ่งยวดที่เราต้องพินิจพิเคราะห์ข้อ
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ความสัมพันธ์ระหว่าง
อิสรภาพกับอำ�นาจ

‘ความสามารถหนึ่งที่
พัฒนาความสามารถ
อื่นๆ’

อะไรคือขีดจำ�กัดของ
อิสรภาพที่ดำ�รงอยู่ใน
สังคม

คำ�ตอบสองประการ
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ถกเถียงเรื่องอิสรภาพให้รอบคอบว่า ฌอง-ฌาร์ค รุสโซ (1712–1778) ถือ
เป็นหนึ่งในนักคิดผู้กรุยทางให้เกิดการ
มันครอบคลุมทุกคนอย่างแท้จริง
ปฏิวัติฝรั่งเศส
ประเด็ น ที่ ส ามของบทวิ พ ากษ์
ของรุสโซเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ รุสโซเขียนบทความว่าด้วยนัยยะสำ�คัญ
ระหว่างอิสรภาพกับอำ�นาจ ในขณะ พืน้ ฐานต่อพัฒนาการของความเหลือ่ มล้�ำ
ในสังคม ซึ่งมีลักษณะเป็นงานเขียนกึ่ง
ที่ล็อคและนักคิดก่อนหน้าเขา โธมัส ปรั ช ญากึ่ ง เชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละเชิ ง
ฮอบส์ (Thomas Hobbes) มีสมมติ- ประจักษ์
ฐานว่า ถึงแม้อำ�นาจในการกำ�หนด
ผลงานสำ�คัญอื่นๆ ของเขาเกี่ยวข้องกับ
และออกกฎหมายต้องได้รบั ความชอบ ทฤษฎีว่าด้วยรัฐประชาธิปไตยและการ
ธรรมจากประชาชน แต่ประชาชนไม่ ศึกษา
จำ�เป็นต้องเป็นผูใ้ ช้อ�ำ นาจนิตบิ ญ
ั ญัติ
นี้โดยตรง รุสโซกลับมีจุดยืนที่เป็น
ประชาธิปไตยอย่างถึงรากต่อประเด็นข้างต้น สำ�หรับเขาแล้ว คนจะเป็นอิสระ
อันหมายถึงการอยูภ่ ายใต้เจตจำ�นงทางการเมืองของตนเองเท่านัน้ ก็ตอ่ เมือ่
เขามีหน้าที่ต้องเคารพกฎหมายที่เขามีส่วนร่วมในการกำ�หนดมันขึ้นมา
ประเด็นที่สี่ของบทวิพากษ์ของรุสโซช่วยต่อยอดแนวคิดของล็อคว่าด้วย
อิสรภาพอย่างมีนัยยะสำ�คัญ รุสโซรับเอามุมมองที่ว่า อิสรภาพของมนุษย์
เป็นผลมาจากการที่มนุษย์มีลักษณะบางอย่างตามธรรมชาติ ไม่ใช่เพียงแต่
คุณลักษณะทีต่ ายตัวเท่านัน้ แต่รวมถึงความสามารถบางอย่างทีพ่ ฒ
ั นาความ
สามารถอื่นๆ (cf. Benner/Brüggen 1996: 24) ดังนั้น การเอื้อให้มนุษย์
พัฒนาบุคคิลภาพของตนจึงเป็นสิ่งหลักที่ท้าทายสังคมประชาธิปไตย
คำ�ถามสำ�คัญอีกประการหนึง่ ทีย่ งั เป็นประเด็นถกเถียงอยูเ่ สมอ คือ อิสรภาพ
ของปัจเจกบุคคลในสังคม รวมไปถึงในแง่ทเ่ี กีย่ วพันกับรัฐ มีขอบเขตกว้างไกล
แค่ไหน ยกตัวอย่างเช่น รัฐได้รับอนุญาตให้ลักลอบดักฟังพลเมืองหรือไม่
หรือในกรณีฉุกเฉิน รัฐมนตรีกลาโหมมีสิทธิมากน้อยเพียงใดในการสั่งโจมตี
เครือ่ งบินโดยสาร คำ�ถามเหล่านีช้ วนให้เราขบคิดเรือ่ งขีดจำ�กัดของอิสรภาพ
คำ�ตอบเชิงปรัชญา 2 ประการมักถูกอ้างถึงอยู่บ่อยครั้งในการนิยามขีด
จำ�กัดของอิสรภาพ

‘เป็นความจริงที่ว่า ในสังคมประชาธิปไตย ผู้คนดูเหมือนจะสามารถกระทำ�การต่างๆ
ตามใจตนได้ ทว่าเสรีภาพทางการเมือง (political liberty) มิได้ประกอบไปด้วยอิสรภาพไม่จำ�กัด ในการปกครอง หรือในสังคมที่อยู่ภายใต้กฎหมาย เสรีภาพประกอบขึ้น
ได้จากอำ�นาจในการกระทำ�การใดที่เราปรารถนาเท่านั้น และจากการไม่ถูกขัดขวางให้
กระทำ�การใดที่เราไม่ปรารถนาจะทำ�  เราต้องตระหนักอยู่เสมอถึงข้อแตกต่างระหว่าง
การไม่ขึ้นต่อใครและเสรีภาพ เสรีภาพคือสิทธิที่จะทำ�อะไรก็ได้ตามที่กฎหมายอนุญาต
ให้ท�ำ และถ้าพลเมืองกระทำ�การใดทีก่ ฎหมายห้าม เขาก็จะไม่ได้ครอบครองเสรีภาพอีก
ต่อไป เพราะว่าพลเมืองคนอื่นๆ ก็จะมีอำ�นาจเหมือนกับเขา’
(Montesquieu 1992: 212f [The Spirit of the Laws, Book XI])

มองเตสกิเออ

สำ�หรับมองเตสกิเออแล้ว ขีดจำ�กัดของอิสรภาพเชือ่ มโยงกับหน้าทีใ่ นการ
เคารพกฎหมาย โดยปัจเจกบุคคลมีสทิ ธิทจี่ ะคาดหวังให้คนอืน่ ๆ เคารพกฎหมายเหมือนเขาด้วย
‘มีกฎที่เป็นข้อผูกมัดเชิงเปรียบเทียบ (categorical imperative) เพียงข้อเดียวและกฎ
ข้อนั้น คือ จงกระทำ�เฉพาะสิ่งที่คุณทำ�ได้ และเพราะเหตุน้ัน ในขณะเดียวกันมันเป็น
สิง่ ที่คุณต้องการให้เป็นกฎสากล!’
(Kant 1995: 51 [Groundwork of the Metaphysics of Morals])
ชาร์ลส์ เดอ เซกองดา มองเตสกิเออ
(Charles de Secondat Montesquieu
1689–1755) เป็นนักกฎหมายและนัก
ปรัชญาเชิงศีลธรรม ผลงานที่โดนเด่น
จวบจนทุกวันนี้ของเขาคือ The Spirit
of the Laws (1748)
ในบรรดาความคิดทางการเมืองต่างๆ
ของเขา เขาสนับสนุนระบอบกษัตริยภ์ าย
ใต้รัฐธรรมนูญและการแบ่งแยกอำ�นาจ
(นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ)

คานท์

เกณฑ์ กำ � หนดของคานท์
ครอบคลุมมากกว่า เขายกระดับ
ข้อจำ�กัดของอิสรภาพให้เป็นเชิง
นามธรรม กล่าวคือ ในการกระทำ�
ทุกๆ ครัง้ เราต้องตัง้ คำ�ถามอยูเ่ สมอ
ว่าหลักปฏิบตั นิ นั้ ๆ สามารถกลาย
เป็นกฎสากลได้หรือไม่ ด้วยเหตุนี้
ขีดจำ�กัดของอิสรภาพจึงขยายไป
ไกลกว่าเพียงแค่การเคารพกฎหมาย
หากแต่รวมไปถึงการใช้อิสรภาพ
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ขีดจำ�กัดของอิสรภาพ
เป็นเรื่องทางศีลธรรม
และมีพนั ธะต่อประโยชน์
สาธารณะ

กระทำ�การต่างๆ ภายในกรอบของ อิมมานูเอล คานท์ (1724–1804) คือ
กฎหมายด้ ว ย ยกตั ว อย่ า งเช่ น หนึง่ ในนักปรัชญาชาวเยอรมันทีม่ อี ทิ ธิพล
ไม่ ผิ ด กฎหมายถ้ า เราจะขั บ รถ ที่สุดในยุคแสงสว่างทางปัญญา ผลงาน
ของเขากล่าวถึงแทบทุกประเด็นทางปรัชญา
ขับเคลื่อนสี่ล้อที่เปลืองน้ำ�มันและ ในยุคสมัยของเขา
สร้างมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม อย่างไร
ก็ตาม ถ้าทุกๆ คนกระทำ�เช่นนี้ งานเขียนสำ�คัญของคานท์ ได้แก่ Kritik
der reinen Vernunft [ Critique of
ผลทีต่ ามมาย่อมหนีไม่พน้ หายนะ Pure Reason ] (1781), Kritik der
ทางสิ่งแวดล้อม
praktischen Vernunft [Critique of
ด้ ว ยเหตุ นี้ คานท์ จึ ง มองว่ า Practical Reason] (1788), Kritik der
ขี ด จำ � กั ด ของอิ ส รภาพเป็ น เรื่ อ ง Urteilskraft [Critique of Judgement]
(1790), Zum ewigen Frieden [On
ทางศีลธรรมโดยธรรมชาติ อีกทัง้
Perpetual Peace] (1795), Metaphysik
สำ�หรับปัจเจกบุคคลแล้ว มันยัง der Sitten [ The Metaphysics of
เชื่อมโยงกับประโยชน์สาธารณะ Morals] (1796/97)
ด้ ว ย อย่ า งไรก็ ดี มุ ม มองแบบ
ปัจเจกต่อขีดจำ�กัดของอิสรภาพ
ข้างต้นนี้ไม่เพียงพอที่จะทำ�ให้ทุกคนในสังคมเข้าถึงอิสรภาพได้ กล่าวอีก
นัยหนึ่งคือ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องการป้องกันการละเมิดหรือล่วงล้ำ�อิสรภาพ แต่คือ
การขยายอิสรภาพไปยังคนที่ถูกกีดกันไม่ให้มีอิสรภาพด้วย สิ่งนี้จะเป็นจริง
‘อิสรภาพ’ ในแผนการฮัมบูร์กของพรรค SPD
‘อิสรภาพหมายถึงความเป็นไปได้ในการกำ�หนดการปกครองตนเอง ทุกคน
มีความสามารถและคุณสมบัติท่ีจะบรรลุอิสรภาพ ทว่าคนผู้นั้นจะได้ใช้ชีวิต
ที่สอดคล้องกับอิสรภาพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสังคม ทุกคนต้องเป็นอิสระจาก
สภาวะพึง่ พาทีไ่ ร้เกียรติ จากความแร้นแค้นและความกลัว ทุกคนต้องมีโอกาส
ทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพของตนเองและมีสว่ นร่วมในสังคมและการเมืองด้วยความ
รับผิดชอบ [แต่]ผู้คนจะใช้อิสรภาพของตนได้ก็ต่อเมื่อมีการรับประกันว่า
พวกเขาจะได้รับความคุ้มครองทางสังคมอย่างเพียงพอ’
(Hamburger Programm 2007: 15)
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ได้ในรูปแบบของอิสรภาพที่เท่าเทียมกันสำ�หรับทุกคนในสังคม แผนการ
ฮัมบูร์ก (Hamburger Programme) ของพรรค SPD ได้อธิบายไว้อย่าง
ชัดเจนว่า ‘ทุกคนมีความสามารถและคุณสมบัติที่จะบรรลุอิสรภาพ ทว่าเขา
จะได้ใช้ชีวิตที่นับได้ว่ามีอิสรภาพหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับสังคม’
แนวคิ ด ทฤษฎี ใ หม่ ๆ จึ ง ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ‘ขี ด ความสามารถ’ ยก
ตัวอย่างเช่น แนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลชาวอินเดีย
อมาร์ตยา เซน (Amartya Sen) ที่ว่า ขีดความสามารถนั้นก้าวข้ามความ
เท่าเทียมกันทางการเงิน และจำ�เป็นต้องรวมถึงการมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิต
ในสังคมอย่างกว้างขวาง2
เพราะฉะนั้น ผลลัพธ์จากการถกเถียงเรื่องอิสรภาพเพื่อสังคมประชาธิปไตยข้างต้นนี้สามารถแสดงออกมาในรูปของมาตรฐานต่างๆ ที่ต้องบรรลุ
ดังต่อไปนี้

อิสรภาพและสังคม
ประชาธิปไตย

มาตรฐานที่สังคมประชาธิปไตยจำ�เป็นต้องมีอันเป็นผลมาจากการถกเถียงเรื่อง
อิสรภาพ
• อิสรภาพส่วนบุคคลและอิสรภาพที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในสังคม อีกทั้ง
ในกระบวนการตัดสินใจ ต้องมีการรับรองและรับประกันโดยพื้นฐาน
• อิสรภาพมีฐานคิดแรกเริ่มว่าทุกๆ คนสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระได้ ซึ่ง
จำ�เป็นต้องมีมาตรการและสถาบันทางสังคมที่ทำ�ให้อิสรภาพนี้เป็นไปได้ แค่การ
สถาปนาว่าอิสรภาพคือสิทธิพื้นฐานนั้นไม่เพียงพอ
• อิสรภาพมีฐานคิดแรกเริ่มว่าผู้คนกระทำ�การด้วยความรับผิดชอบและมีเหตุผล
ระบบการศึกษาในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยมีหน้าที่ในการสร้างศักยภาพดังกล่าว

2

ร ายงาน 2 ชิ้น ว่าด้วยความยากจนและความมั่งคั่งโดยรัฐบาลเยอรมันไม่ได้ใช้เพียงตัวบ่งชี้
ทางวัตถุในการวัดความยากจนอีกต่อไป หากแต่ยังใช้เกณฑ์การเปิดรับหรือกีดกันทาง
สังคมด้วย
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ความเท่าเทียมหรือ
ความเป็นธรรม?

2.2 ความเท่าเทียม/ความเป็นธรรม
‘ความเท่าเทียม (equality)’ หรือ ‘ความเป็นธรรม (justice)’? คุณค่า

หลักประการที่สองของสังคมประชาธิปไตยทำ�ให้คนจำ�นวนไม่น้อยสับสน
เราสามารถอธิบายปัญหาข้างต้นได้อย่างง่ายดายผ่านมุมมองเชิงประวัต-ิ
ศาสตร์และปรัชญา
ในเชิงประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศส ‘อิสรภาพ ความเท่า
เทียม ภราดรภาพ’ (Liberté, Égalité Et Fraternité) ได้กลายมาเป็นคุณค่า
หลักสามประการทีค่ นกล่าวอ้างกัน ในเชิงปรัชญาแล้ว ถ้าหากเราสามารถสถาปนาคุณค่าสามประการได้จริง ก็จะสามารถถกกันเรือ่ ง ‘สังคมทีเ่ ป็นธรรม’ ได้
อิสรภาพ

ความเท่าเทียม

ภราดรภาพ

สังคมที่เป็นธรรม
รูปภาพ 2: สังคมที่เป็นธรรมและคุณค่าหลัก
ความแตกต่างระหว่าง
แนวคิดเชิงปรัชญาและ
การนำ�ไปใช้จริงทาง
การเมืองร่วมสมัย
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ในขณะเดียวกัน ข้อถกเถียงว่าด้วยคุณค่าหลักเรือ่ ง ‘ความเท่าเทียม’ นำ�
ไปสูค่ �ำ ถามทีว่ า่ อะไรคือการจัดสรรกระจายสินค้าทัง้ ทีเ่ ป็นวัตถุและไม่ใช่วตั ถุ
อย่างเป็นธรรม ด้วยเหตุนี้ นับตัง้ แต่ทศวรรษ 1980 ‘ความเป็นธรรม’ ได้รบั
การยอมรับว่าเป็นคุณค่าหลักมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะแยกแยะจากความคิด
เรือ่ ง ‘ความเท่าเทียม’ หรือนิยามให้กระชับขึน้ อย่างไรก็ดี ถึงแม้วา่ การพูด
ถึง ‘อิสรภาพ ความเป็นธรรม และความเป็นอันหนึ่งอันเดียว’ จะเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไปแล้ว เราก็ยังควรพิจารณาข้อถกเถียงเชิงปรัชญาของมัน

กล่าวคือ ในขณะที่ปัจเจกบุคคลทุกคนมี ‘อิสรภาพ’ ติดตัวกันถ้วนหน้า
‘ความเท่าเทียม’ กลับเป็นความคิดเชิงสัมพัทธ์ มันเชือ่ มโยงแต่ละบุคคลรวม
ไปถึงอิสรภาพส่วนปัจเจกของพวกเขาเข้ากับสมาชิกคนอื่นๆ ในสังคม
หากกล่าวในเชิงปรัชญาแล้ว ‘ความเป็นธรรม’ เป็นแนวคิดระดับสูง ดัง
ที่นักเขียนคนหนึ่งพยายามนิยามแนวคิดเรื่อง ‘ความเป็นธรรม’ ไว้อย่าง
กระชับดังต่อไปนี้

ความเท่าเทียมและ
ความเป็นธรรมในฐานะ
แนวคิดเชิงสัมพัทธ์

‘อะไรคือความเป็นธรรม? แม้แต่การตั้งคำ�ถามดังกล่าว เราทำ�ได้หรือไม่? คำ�ถามที่
ขึน้ ต้นด้วย ‘อะไร’ มุง่ ค้นหาว่าสิง่ นัน้ คืออะไร ความเป็นธรรมไม่ใช่สง่ิ ของ หากแต่มนั คือ
การจัดหมวดหมูค่ วามสัมพันธ์ มันเกีย่ วข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคน ความสัมพันธ์
ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเป็นธรรม ดังนั้น คำ�ถามจึงไม่ใช่ “อะไรคือความเป็นธรรม?”
แต่คือ “ความเป็นธรรมเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง?” ... คำ�ถามเกี่ยวกับความเป็นธรรมจึง
มุ่งค้นหาว่าปัจเจกบุคคลมีตำ�แหน่งแห่งที่ตรงไหนโดยสัมพันธ์กับชุมชนที่มีเขาเป็นส่วน
หนึ่งในสังคม และเขาสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ที่เขาปฏิสัมพันธ์ด้วยอย่างไร ... ผู้คนรู้สึกว่า
จำ�เป็นต้องกำ�หนดจุดยืนของตนเองในเชิงสัมพัทธ์กับผู้อื่นที่เขาสมาคมด้วย รวมไปถึง
การกำ�หนดว่า พวกเขาถูกมองอย่างไร พวกเขาถูกวัดคุณค่าอย่างไร... ถ้าหากความภาค
ภูมิใจในตนเองของปัจเจกขึ้นอยู่กับว่าเขาหรือเธอถูกให้ค่าอย่างไรโดยคนรอบข้าง พวก
เขาจะรู้สึกว่าตนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม การให้ค่าดังกล่าวสะท้อนออกมาในรูป
ของการจัดสรร ปฏิเสธ หรือริบสินค้าต่างๆ คืนไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือไม่ใช่วัตถุที่จับต้อง
ได้ก็ตาม’ [ideelle] (Heinrichs 2002: 207 f.)

เพราะฉะนั้น แนวคิดเรื่องความเป็นธรรมจึงมีมาตรวัดที่แตกต่างหลาก
หลาย กล่าวคือ ในระดับปัจเจกบุคคล บุคคลหนึ่งสามารถรู้สึกว่าตนเองถูก
ปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรม ในขณะทีก่ ารจัดสรรทรัพยากรที่ ‘เป็นธรรม’ ดำ�รง
อยูใ่ นระดับภววิสยั ด้วยเหตุนี้ มาตรวัดว่าอะไรทีเ่ ป็นและไม่เป็นธรรมจึงเป็น
ผลมาจากการต่อรองทางสังคมเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ความเป็นธรรม
จำ�เป็นต้องวางอยู่บนเงื่อนไขต่อไปนี้
• สังคมมีการจัดสรรกระจายสินค้าที่ (จับต้องได้ และ/หรือไม่ได้)
• การจัดสรรกระจายสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามหลักการที่ชอบธรรมและ
เป็นที่ยอมรับโดยสมาชิกในสังคมทุกคน
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เราจำ�เป็นต้องนิยาม
แนวคิดเรื่องความ
เท่าเทียมและ
ความเป็นธรรม
อย่างรอบคอบ

เมื่อบรรลุเงื่อนไข 2 ประการข้างต้นแล้วเท่านั้น เราจึงจะสามารถพูดถึง
‘ความเป็นธรรม’ กันได้ อย่างไรก็ตาม เราอาจมองว่า ‘ความเท่าเทียม’ คือ
รูปแบบการกระจายสินค้าที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้รูปแบบหนึ่ง
‘ความเท่าเทียม คือ จุดเริม่ ต้น ไม่ใช่ผลจากระเบียบกฎเกณฑ์[ของสังคม] ในแง่ของการ
จัดสรรกระจายสินค้า เราจำ�เป็นต้องมีบรรทัดฐานร่วมกันทีจ่ ะเป็นตัวตัดสินความเป็นธรรม
ในการกระจายที่เบี่ยงเบน บรรทัดฐานเบื้องต้นในการกระจายนี้คือความเท่าเทียมเชิง
ตัวเลข กล่าวคือ การจัดสรรกระจายสินค้าเป็นไปตามจำ�นวนบุคคลที่ถูกนับรวมเข้ามา
ความเท่าเทียมไม่เหมือนกับความเป็นธรรมตรงที่มันไม่จำ�เป็นต้องมีเกณฑ์วัดชัดเจน...
ในกรณีที่ไม่มีเกณฑ์กำ�หนดการกระจายสินค้า ก็ไม่มีมูลฐานใดที่คนหนึ่งจะได้มากกว่า
คนอืน่ ทุกๆ คนต้องได้รบั การจัดสรรเหมือนกันเพือ่ หลีกเลีย่ งการดำ�เนินการโดยใช้อ�ำ นาจ
ตามอำ�เภอใจ’ (Heinrichs 2002: 211 f.)

ปัญหา:
‘การกีดกันที่เป็นธรรม
(just discrimination)’
จะชอบธรรมได้อย่างไร
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ดังนัน้ การเรียกร้องให้เกิดความเท่าเทียมกันจึงจำ�เป็นต้องไม่มขี อ้ โต้แย้ง
ที่ยอมรับได้ในทางสังคมที่สร้างความชอบธรรมให้เกิดการกีดกันแบ่งแยก
(discrimination) ในการกระจายสินค้า
ถึงจุดนี้ เราสามารถนิยามแนวคิดเรือ่ ง ‘ความเท่าเทียม’ และ ‘ความเป็น
ธรรม’ โดยปราศจากความขัดแย้งกันทางทฤษฎีที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี
เราเผชิญคำ�ถามว่าจะสามารถอธิบาย ‘การจัดสรรกระจายที่ไม่เท่าเทียมกัน
(unequal distribution)’ ในเชิงทฤษฎีได้อย่างไร มีความพยายามอธิบาย
และให้นิยามนี้มาแล้วมากมาย แน่นอนว่าเราไม่สามารถใช้พื้นที่ที่จำ�กัด
ตรงนีก้ ล่าวถึงได้หมด อย่างไรก็ดี ใครก็ตามทีส่ นใจการเมืองย่อมค้นคว้าว่า
นโยบายที่นำ�เสนอมานั้นสามารถถูกตัดสินว่าเป็นการกระทำ�ทางการเมืองที่
เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมได้อย่างไร
ในส่วนถัดไปจะนำ�เสนอแนวทางการอธิบายความเป็นธรรมทีแ่ ตกต่างกัน
4 แนวทาง นับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 หรือ 1990 ทั้งสี่แนวทางต่างเป็นหัวข้อ
ถกเถียงสำ�คัญทัง้ ในเชิงทฤษฎีและในมณฑลทางการเมือง นิยามและแนวทาง
การอธิบายทีต่ า่ งกันนีท้ �ำ ให้เราตระหนักว่าการเข้าใจพืน้ ฐานเหตุผลของความ
เป็นธรรมนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย อีกทัง้ ยังเป็นประเด็นทีล่ ะเอียดอ่อนทางการเมือง

ทฤษฎีความเป็นธรรมของจอห์น รอลส์ (John Rawls)
• บทวิพากษ์สังคมนิยมต่อทฤษฎีเสรีนิยมว่าด้วยความเป็นธรรม
• ค�ำ นิยาม ‘ระหว่างการยอมรับ (recognition) และการจัดสรรกระจาย
ใหม่ (redistribution)’ ของแนนซี่ เฟรเซอร์ (Nancy Fraser)
• มิติด้านการเมืองของความเป็นธรรม

คำ�อธิบาย
ความเป็นธรรม
สี่แนวทาง

2.2.1 ทฤษฎีความเป็นธรรมของจอห์น รอลส์3

ในเชิ ง ปรั ช ญา มี ก ารถกเถี ย ง
โต้แย้งงาน A Theory of Justice
จอห์น รอลส์ (1921-2002) ถือเป็นนัก
ของจอห์น รอลส์อย่างเผ็ดร้อน ทฤษฎี
ปรัชญาด้านศีลธรรมทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คนหนึง่
ในสำ�นักเสรีนิยม เขาเป็นอาจารย์วิชา
ของเขาซึง่ อยูใ่ นสำ�นักเสรีนยิ มถูกนำ�
ปรัชญาการเมืองทีม่ หาวิทยาลัยฮาร์เวิรด์
เสนอในปี 1971 แต่กว่ามันจะกลาย
ในปี 1971 รอลส์ตพี มิ พ์งานอันทรงอิทธิเป็นทฤษฎีทที่ รงอิทธิพลในทางการ
พลที่ชื่อว่า A Theory of Justice
เมืองก็ต้องรอจนถึงทศวรรษ 1980
ทฤษฎีความเป็นธรรมของเขาเป็นทีถ่ กเถียง
ทฤษฎีของเขาผงาดขึ้นมาเป็นมโน
ในแวดวงสังคมประชาธิปไตย โดยเฉพาะ
ทัศน์ทแ่ี ย้งกระแสตลาดเสรีแบบถึงราก
อย่างยิ่งในทศวรรษ 1980 และ 1990
ในยุคของโรนัลด์ เรแกน (Ronald
Reagan) และมาร์กาเร็ต แธทเชอร์
(Margaret Thatcher) และเป็น ‘การเปลี่ยนแปลงเชิงจิตวิญญาณและศีล
ธรรม’ ทีร่ ฐั บาลของเฮลมุท โคห์ล (Helmut Kohl) เรียกร้อง (สำ�หรับข้อมูล
บริบททางประวัติศาสตร์ ดูเพิ่มเติมได้ที่ Nida-Rümelin 1997: 15f) ดังที่
ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น มีการถกเถียงทฤษฎีของรอลส์กันอย่างเข้มข้นใน
แวดวงสังคมประชาธิปไตย

3

จอห์น รอลส์

ก ารนำ�เสนอทฤษฎีของรอลส์โดยละเอียดทุกแง่มมุ อยูน่ อกเหนือขอบเขตของข้อถกเถียงทีก่ �ำ ลัง
พูดถึงในที่นี้ วัตถุประสงค์สำ�คัญคือการอภิปรายปัญหาในทางปฏิบัติว่าด้วยนิยามของความ
เป็นธรรม ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อนำ�แนวคิดนามธรรมไปปฏิบัติจริงในทางการเมือง
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การสถาปนา ‘ระเบียบ
พื้นฐานที่เป็นธรรม’

ทฤษฎีของรอลส์วิเคราะห์การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ใน
สังคม โดยสมาชิกในสังคมต่างต้องพยายามร่วมมือกันจัดสรรกระจายสินค้า
ทีม่ อี ยูอ่ ย่างจำ�กัด เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ผลประโยชน์ทข่ี ดั แย้งกันจะ
ต้องอยูภ่ ายใต้ ‘ระเบียบพืน้ ฐานทีเ่ ป็นธรรม’ ซึง่ กำ�กับดูแลโดยสถาบันเฉพาะ
ทาง (เช่น รัฐธรรมนูญ กรอบคิดทางเศรษฐกิจและการเมือง) ทฤษฎีของ
รอลส์มงุ่ แสดงให้เห็นสมมติฐานเบือ้ งต้นของระเบียบและหลักการทีเ่ ป็นธรรม
เขาเริ่มต้นด้วยสมมติฐานดังต่อไปนี้
• การกำ�หนดความคิดพื้นฐานและหลักการทั่วไปว่าด้วยความเป็นธรรม
ที่ทุกคนสามารถตกลงยอมรับนั้นเกิดขึ้นได้
• ในประชาธิปไตยสมัยใหม่ ผู้คนเชื่อโดยปริยายว่ามนุษย์มีอิสระและ
เท่าเทียมกัน
• ด้วยเงื่อนไขข้างต้น การกำ�หนดหลักการเรื่องความร่วมมือทางสังคม
จะเป็นไปได้

การทดลองทางความคิด:
‘สถานะแรกเริ่ม’ ของ
ปัจเจกบุคคลที่เป็น
อิสระ เท่าเทียม และ
มุ่งแสวงหาประโยชน์

เช่นเดียวกับจอห์น ล็อค รอลส์ตั้งสมมติฐานถึงสภาวะแรกเริ่ม (initial
position) ของสังคมมนุษย์ อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้หมายความว่าสภาวะ
ธรรมชาตินนั้ มีอยูจ่ ริง ทว่าเป็นสถานการณ์เชิงสมมติฐานทีเ่ หล่าผูค้ นซึง่ เป็น
อิสระและเท่าเทียมกัน ที่มุ่งแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเอง ต่างมาร่วมกันทำ�
ข้อตกลงว่าด้วยหลักของความเป็นธรรม
สำ�หรับรอลส์แล้ว ระเบียบพื้นฐานและขั้นตอนต่างๆ นั้นเป็นธรรมเมื่อ
สมาชิกในชุมชน (หรือสังคม) บรรลุมติเอกฉันท์ภายใต้เงื่อนไขที่เที่ยงธรรม
อีกแง่มุมหนึ่งของการทดลองทางความคิดนี้คือ ปัจเจกบุคคลไม่ทราบ
ตำ�แหน่งแห่งทีข่ องตนเองในสังคม ด้วยเหตุนี้ รอลส์เชือ่ ว่า ทุกคนต้องได้รบั
ผลประโยชน์ในการสร้างระเบียบทีป่ ระกันได้วา่ คนทีร่ �่ำ รวยน้อยทีส่ ดุ ของสังคม
จะต้องได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์สูงสุด (กฎ ‘maximin’)4

กฎ ‘แมกซิมิน’
(maximin)

4
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การหาผลลัพธ์ที่ต่ำ�ที่สุดในทุกทางเลือก แล้วเลือกค่าที่มากที่สุด

ประเด็นข้อถกเถียงและแบบฝึกหัดพ่วง
จอห์น รอลส์ชวนให้ผู้อ่านครุ่นคิดในการทดลองทางความคิดดู ลองจินตนาการว่าคุณ
กำ�ลังอยูใ่ นชุมชนทีท่ กุ คนมีอสิ ระ เท่าเทียม และ ‘แสวงหาประโยชน์เข้าตัวอย่างมีเหตุผล’
• คุณจะตกลงรับหลักการอะไรบ้าง
• หลักการใดที่อาจนำ�ไปสู่ความไม่ลงรอยกัน
• ข้อถกเถียงใดที่จะช่วยแก้ไขข้อขัดแย้งข้างต้นได้
• หลักการใดทีส่ ามารถนำ�มาปฏิบตั ไิ ด้จริงในสังคมเยอรมันร่วมสมัยและหลักการใดที่
ไม่สามารถนำ�มาใช้ได้

การทีเ่ ราจะสามารถบอกได้วา่ อะไรเป็นธรรมและไม่เป็นธรรม จำ�เป็นต้อง
พิจารณาหลักการพื้นฐานสองประการเบื้องหลังทฤษฎีที่ครอบคลุมประเด็น
ต่างๆ ในวงกว้างของรอลส์อย่างถ้วนถี่
หนึ่งในคุณประโยชน์ทางความคิดที่สำ�คัญที่สุดของของรอลส์คือ ทฤษฎี
ของรอลส์ช่วยพัฒนาข้อถกเถียงคลาสสิคของสำ�นักเสรีนิยมให้ก้าวข้ามเรื่อง
การกระจายสินค้าใหม่ทางสังคมไปสู่ทฤษฎีที่นิยามการกระจายที่เป็นธรรม
ใหม่ ด้วยเหตุนี้ รอลส์จึงเชื่อมโยงแนวคิดเสรีนิยมซึ่งให้ความสำ�คัญกับการ
เรียกร้องและปกป้องสิทธิเสรีภาพพลเมืองเข้ากับความคิดเรือ่ งความเท่าเทียม
และความเป็นธรรม อันเป็นหัวใจสำ�คัญของสังคมประชาธิปไตย
ใน A Theory of Justice รอลส์ได้วางหลักการสำ�คัญสองประการดังนี้

หลักการสองประการ
ของความเป็นธรรม
นิยามใหม่ของการ
จัดสรรกระจายที่เป็น
ธรรม

หลักการสำ�คัญสอง
ประการ

หลักการที่หนึ่ง
‘แต่ละบุคคลมีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมในระบอบอันเบ็ดเสร็จทีค่ รอบคลุมในวงกว้างของเสรีภาพ
พื้นฐานที่เท่าเทียมซึ่งเข้ากันได้กับระบอบที่ให้เสรีภาพแก่ทุกคน’ (Rawls 1979: 81)5

5

ส ตู รความคิดข้างต้นนีเ้ หมือนกับสูตรของคานท์ที่วา่ ‘ทุกการกระทำ�นัน้ เป็นธรรมทัง้ ในตัวของ
มันเอง หรือในหลักปฏิบตั ขิ องมัน เพราะมันสามารถดำ�รงอยูพ่ ร้อมๆ กับอิสรภาพของเจตจำ�นง
ของแต่ละคนและของทุกคน ภายใต้กฎสากล’ (Kant 1963: 33)
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หลักการที่สอง
‘ต้องจัดให้มีความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและเศรษฐกิจขึ้น เพื่อให้ความไม่เท่าเทียม
กันนั้นทั้ง (ก) เอื้อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสมากที่สุด (สอดคล้องกับหลักการ
พิทักษ์อย่างเป็นธรรม) และ (ข) ผูกติดกับตำ�แหน่งและสถานะที่เปิดรับทุกคนภายใต้
เงื่อนไขว่าทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน’ (Rawls 1979: 336)

หลักการแรกครอบคลุมอิสรภาพขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ปวงทีต่ อ้ งดำ�รงอยูส่ �ำ หรับ
ทุกคนเพือ่ ให้ทกุ คนได้ใช้อสิ รภาพของตน การอ้างถึง ‘ระบอบทีค่ ล้ายคลึงกัน’
ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการกระทำ�ทุกรูปแบบสามารถสะท้อนหลักนามธรรม
ทีส่ กัดออกมาจากตัวปัจเจก ในเชิงรูปธรรม เราจึงสามารถพูดถึง ‘ความเท่า
เทียมภายใต้กฎหมาย’ และสิทธิสว่ นบุคคลทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครอง หลักการแรก
นี้ได้รับการยอมรับในงานเขียนของแทบทุกคน
รอลส์ตงั้ สมมติฐานไว้วา่ หลักการแรกนีม้ คี วามสำ�คัญสูงสุดเหนือหลักการ
ต่อมา ในกรอบความคิดของสำ�นักเสรีนิยม6
ในขณะที่หลักการข้อแรกครอบคลุมในวงกว้างและเป็นที่ยอมรับทั่วไป
หลักการข้อที่สองหรือ ‘หลักการเรื่องความแตกต่าง’ กลับเข้าใจได้ยากกว่า
ในหลักการนี้ รอลส์นำ�เสนอบรรทัดฐานนามธรรมที่การกีดกันเป็นไปอย่าง
เป็นธรรมได้ กล่าวคือ การกระจายอย่างไม่เท่าเทียมกันจะกลายเป็นสิง่ ทีเ่ ป็น
ธรรมได้เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ถ้าหากมันเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มคนที่ด้อยโอกาส
2. ตำ�แหน่งและสถานะต่างๆ เปิดกว้างให้แก่ทุกคน

อิสรภาพพื้นฐาน

หลักการเรื่อง
ความแตกต่าง

เงื่อนไขสำ�หรับ
‘การกระจายอย่างไม่
เท่าเทียมที่เป็นธรรม’

รอลส์ได้สร้างเงือ่ นไขแรกทีอ่ นุญาตให้เกิด ‘การกระจายอย่างไม่เท่าเทียม
ทีเ่ ป็นธรรม’ (just unequal distribution) ถ้าหากผลทีต่ ามมาโดยไม่คาดคิด
จากการกระจายอย่างไม่เท่าเทียมกันดังกล่าวคือการทีท่ กุ คน รวมไปถึงคนที่
อ่อนแอทีส่ ดุ ในสังคม ได้ประโยชน์จากมัน การกระจายอย่างไม่เท่าเทียมกัน
6
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สมมติฐานดังกล่าวมีปญ
ั หา ทัง้ ในเชิงปฏิบตั แิ ละเชิงตรรกะ ดังทีไ่ มเยอร์ได้อธิบายไว้ (ดู หน้า 124)

ก็ถือได้ว่าเป็นธรรม (โดยถือตามผลที่เกิดขึ้นตามมา) ด้วยเหตุนี้ ผลที่ตาม
มาซึ่งเป็นปัญหานี้จึงถูกชะลอไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
เงือ่ นไขทีส่ องคือการเข้าถึงทีเ่ ป็นธรรม การกระจายอย่างไม่เท่าเทียมจะ
เป็นธรรมได้กต็ อ่ เมือ่ โดยหลักการแล้วทุกคนได้รบั โอกาสทีจ่ ะเข้าถึง ‘ตำ�แหน่ง
และสถานะต่างๆ’ พูดง่ายๆ คือ ‘ทุกคนล้วนควรได้รับโอกาสที่เป็นธรรม’
หลักการเรื่องความแตกต่างข้างต้นก่อให้เกิดการโต้แย้งสุดขั้ว ไม่เพียง
ในเชิงปรัชญาเท่านัน้ ทว่าในเชิงการเมืองด้วย ก่อนทีเ่ ราจะได้ถามว่าหลักการ
ดังกล่าวเป็นนิยามที่ดีพอของความเป็นธรรมหรือไม่ เราต้องประยุกต์ใช้มัน
เข้ากับกรณีทเี่ กิดขึน้ จริง กล่องข้อความด้านล่างนำ�เสนอข้อโต้แย้งทางการเมืองหลายประเด็นทีช่ วนให้ผอู้ า่ นประเมินและตัดสินว่ากรณีเหล่านี้ ‘เป็นธรรม’
ตามหลักสองประการของรอลส์หรือไม่7 ทางที่ดีที่สุดคือ ลองพิจารณาสิ่งที่
คุณคิดว่าเป็นธรรมตามสัญชาตญาณของคุณก่อน

ตัวอย่างในโลกแห่ง
ความเป็นจริง

ประเด็นถกเถียง: การเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า - รับหรือไม่รับ?
เราจำ�เป็นต้องวิพากษ์วจิ ารณ์ขอ้ โต้แย้งของเพาล์ เคียร์ชฮอฟฟ์ (Paul Kirchhoff) และ
กลุ่มเสรีนิยมสุดโต่ง ถึงแม้ว่าความคิดของพวกเขาจะถูกคัดค้านจากคนส่วนใหญ่ก็ตาม
เพาล์ เคิร์ชฮอฟฟ์ทำ�หน้าที่เป็นรัฐมนตรีการคลังเงาจากพรรค CDU ในการเลือกตั้งปี
2005 เขาเรียกร้องให้มีการเก็บภาษีเงินได้ทุกคนในอัตราร้อยละ 25 ถึงแม้เยอรมนีจะมี
ระบบการเก็บภาษีแบบก้าวหน้ามาหลายทศวรรษแล้วก็ตาม ในระบบเก็บภาษีแบบก้าวหน้า
ทุกคนจะได้รับการผ่อนปรนภาษีบางประเภท หลังจากนั้นรายได้ของตนจะถูกคิดภาษี
ตามอัตราก้าวหน้า
อีกนัยหนึ่ง รายได้ของทุกคนจะต้องถูกหักภาษีเงินได้ก้าวหน้าตามอัตราที่เหมาะสม
คำ�ถาม
หากพิจารณาในกรอบความคิดของรอลส์แล้ว รูปแบบการเก็บภาษีสองรูปแบบนีม้ คี วาม
เป็นธรรมมากน้อยเพียงใด

7

อ นึง่ คนมักตีความทฤษฎีของรอลส์อย่างผิดๆ หากพิจารณาเรือ่ งการปฏิบตั อิ ย่างไม่เท่าเทียม
บนพื้นฐานของหลักการเรื่องความแตกต่างเพียงอย่างเดียว ต้องไม่ลืมว่า รอลส์เชื่อว่าความ
เป็นธรรมวางอยู่บนเงื่อนไขสองประการที่ดำ�รงอยู่พร้อมกัน
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2.2.2 บทวิพากษ์ทางสังคมนิยมต่อแนวคิดเสรีนิยม
ว่าด้วยความเป็นธรรม

‘มณฑลของอิสรภาพ ความเท่าเทียม และทรัพย์สนิ เป็นพืน้ ทีพ่ เิ ศษ... อิสรภาพ ในแง่ท่ี
ทัง้ ผูซ้ อ้ื และผูข้ ายสินค้า หรือในทีน่ ค้ี อื ขายแรงงาน กำ�หนดโดยเจตจำ�นงอิสระของพวกเขา
เอง พวกเขาทำ�สัญญาต่อกันในฐานะบุคคลทีไ่ ม่ขน้ึ ตรงต่อใคร พวกเขาเท่าเทียมกันภายใต้
กฎหมาย... ความเท่าเทียม เพราะว่าแต่ละคนต่างเข้าสูร่ ะบบความสัมพันธ์กบั คนอืน่ และ
แลกเปลีย่ นของทีม่ คี า่ เท่ากัน สุดท้าย ทรัพย์สนิ เพราะว่าแต่ละคนจัดการเฉพาะสิง่ ของ
ที่ตนเป็นเจ้าของ’ (Marx, Capital, Volume I)
ความเป็นจริงทางสังคม

เราจะอธิบายความ
เหลื่อมล้ำ�และไม่เป็น
ธรรมที่แพร่หลายอยู่ใน
สังคมได้อย่างไร

ตามคำ�นิยามของไฮน์รชิ ส์และรอลส์ ความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน
ทีถ่ กู นำ�เสนอมาข้างต้นมีความหมายและมีความแตกต่างกันตามนัยยะในเชิง
ปรัชญา8 อย่างไรก็ดี มันอ้างถึงแนวคิด ไม่ใช่ความเป็นจริงทางสังคม หาก
เป้าหมายคือการนิยามแล้ว มันไม่เกีย่ วข้องกับเรือ่ งทีว่ า่ ความเป็นธรรมได้ถกู
ทำ�ให้เป็นจริงในสังคมหรือไม่
แต่เราต้องไม่ลืมว่าข้อเรียกร้องพื้นฐานของเราคือการทำ�ให้คุณค่าหลัก
เกิดผลทีเ่ ป็นรูปธรรมต่อสังคม ด้วยเหตุนี้ แนวคิดจากสำ�นักสังคมนิยมช่วย
จุดประกายข้อเรียกร้องดังกล่าว
แนวคิดแบบสังคมนิยมเรือ่ งความเป็นธรรมเริม่ ต้นจากจุดยืนทีว่ า่ เราต้อง
สามารถอธิบายความเหลือ่ มล้�ำ และความไม่เป็นธรรมทีม่ อี ย่างดาษดืน่ ในสังคม
เพียงแค่ตวั เลขสถิตคิ วามยากจนและความมัง่ คัง่ ในปัจจุบนั สะท้อนสภาพสังคม
ที่ไม่อาจก่อให้เกิดความเท่าเทียมและการกระจายที่เป็นธรรม ด้วยเหตุนี้
ความเหลือ่ มล้�ำ และความไม่เป็นธรรมจึงไม่ใช่ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ โดยบังเอิญหรือ
เป็นผลมาจากสภาวะไม่สมดุลเพียงชั่วครั้งชั่วคราว หากแต่เป็นปัญหาที่ส่ง
ผลกระทบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ สำ�นักสังคมนิยมมองว่าสภาพการผลิต
8

32

อ นั ทีจ่ ริงแล้ว ไฮน์รชิ ส์ไม่ได้ค�ำ นึงถึงทฤษฎีเสรีนยิ มใด หากแต่มภี มู หิ ลังทางปรัชญาและสังคม
ด้านปรัชญาโดยพื้นฐาน

ในเศรษฐกิจตลาดแบบทุนนิยมคือสาเหตุหลักของปัญหาความเหลือ่ มล้�ำ และ
ไม่เป็นธรรม และแน่นอนว่ายังมีสาเหตุอื่นๆ อีก
ดังนั้น ตลอด 150 ปีมานี้ ข้อโต้แย้งของฝั่งสังคมนิยมจึงวางอยู่บนสอง
เสาหลัก ด้านหนึง่ พวกเขาเรียกร้องให้มกี ารจัดสรรกระจายความมัง่ คัง่ ของ
สังคมใหม่ อีกด้านหนึง่ พวกเขาเรียกร้องให้มกี ารเปลีย่ นแปลงระบบการผลิต
และครอบครองสินค้าอย่างถึงราก ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ให้ทกุ คนมีอสิ รภาพโดยถ้วนหน้า
กัน รากฐานความคิดของพวกเขา คือ ความเท่าเทียมต้องเกิดขึ้นจริงเพื่อ
รับประกันอิสรภาพสำ�หรับทุกคน
รอลส์โต้แย้งข้อเรียกร้องนีด้ ว้ ยแนวคิดทีอ่ า้ งว่า กลุม่ คนด้อยโอกาสจะได้
ประโยชน์มากที่สุดในเศรษฐกิจระบบตลาดเพื่อสังคม
แนวคิดแบบสังคมนิยมโต้แย้งสมมติฐานของรอลส์ที่ว่าความเหลื่อมล้ำ�
ทางเศรษฐกิจสามารถเอื้อประโยชน์ต่อทุกคน (และเหนือสิ่งอื่นใด ต่อคนที่
ด้อยโอกาสทีส่ ดุ ) ในทางกลับกัน พวกเขามองว่าปัญหาความเหลือ่ มล้�ำ และ
ความไม่เป็นธรรมจะรุนแรงขึน้ ซึง่ ดูเหมือนว่าข้อโต้แย้งนีจ้ ะฟังขึน้ จากงานศึกษา
เชิงประจักษ์ต่างๆ9
การเมืองฝ่ายซ้ายได้แตกออกเป็นสองแขนงในเชิงทฤษฎี ในการถกเถียง
เรือ่ งความเป็นธรรม มีชดุ คำ�อธิบายสองชุดทีไ่ ม่ลงรอยกัน กล่าวคือ ฝ่ายหนึง่
ให้ความสำ�คัญกับความเป็นธรรมในการจัดสรรสินค้าทางสังคมและวัตถุ ส่วน
อีกฝ่ายเน้นความเป็นธรรมในการเข้าถึง หรือคำ�ถามทีว่ า่ ต้องทำ�อย่างไรให้กลุม่
ทางสังคมได้รบั การยอมรับและมีโอกาสเข้าไปมีต�ำ แหน่งแห่งทีต่ า่ งๆ ในสังคม
(กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สถานะทางสังคม) ข้อถกเถียงข้างต้นได้ก้าวข้ามจาก
ระดับทฤษฎีไปสู่ระดับการเมือง นอกจากนี้ ปฏิปักษ์ทางความคิดระหว่าง
ความเป็นธรรมในการกระจาย (distributive justice) ในด้านหนึง่ และความ
เป็นธรรมในการเข้าถึง (justice to access) ในอีกด้านหนึง่ ส่วนใหญ่แล้วเป็น
ผลของความคิดที่มีอยู่แล้วล่วงหน้าซึ่งกำ�หนดโลกทัศน์ของทั้งสองฝ่าย
9

ความเหลื่อมล้ำ�จะนำ�
ไปสู่ประโยชน์สำ�หรับ
ทุกคนได้หรือไม่

ส ำ�หรับตัวอย่าง ดูงานศึกษาเหล่านี้ Bourdieu et al. 1997; Castel 2000; Schultheis/
Schulz 2005.

33

ความเป็นธรรม
ในการจัดสรรกระจาย
กับความเป็นธรรม
ในการเข้าถึง

กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงแล้ว เหล่านักทฤษฎีทเ่ี น้นย้�ำ ความสำ�คัญของความ
เป็นธรรมในการเข้าถึงเองก็ไม่ได้ปฏิเสธหลักการจัดสรรกระจายสินค้าเสียทีเดียว
อย่างไรก็ตาม ปัญหาทีย่ งุ่ ยากไปกว่านัน้ อยูท่ แ่ี นวคิดอันซับซ้อนของความเป็น
ธรรมทีเ่ ข้าใจความเหลือ่ มล้�ำ ทางเศรษฐกิจในฐานะปัญหาเรือ่ งความเป็นธรรม
ข้อโต้แย้งข้างต้นยังมีนยั ยะสำ�คัญเพราะมันอาจส่งผลให้เกิดการแตกแยก
กันภายในกลุม่ คนงาน ซึง่ เป็นกลุม่ เป้าหมายทีส่ �ำ คัญเป็นพิเศษสำ�หรับสังคม
ประชาธิปไตย ตัง้ แต่ยคุ การก่อตัวของพวกเขาจนถึงปัจจุบนั กลุม่ คนงานได้
แตกออกเป็นสองขัว้ และการแบ่งขัว้ นีก้ เ็ ชือ่ มโยงกับคำ�ถามเรือ่ งอิสรภาพและ
ความเท่าเทียม
ถึงจุดนี้ เราจะนำ�เสนอแนวคิดสองมิตเิ รือ่ งความเป็นธรรมของแนนซี่ เฟร
เซอร์ อันเป็นแนวคิดทีพ่ ยายามผสมผสานมิตทิ งั้ สองด้านของความเป็นธรรม
เข้าด้วยกันได้อย่างมีนัยยะสำ�คัญ
2.2.3 แนวคิดสองมิติเรื่องความเป็นธรรมของแนนซี่ เฟรเซอร์

แนวคิดสองมิติเรื่อง
ความเป็นธรรม

แนนซี่ เฟรเซอร์ได้พยายามผสานความขัดแย้งระหว่างความเป็นธรรม
ในการจัดสรรกระจาย/การแบ่งปันสินค้าใหม่และความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ตามแนวทางแบบเสรีนยิ ม และเสนอแนวคิดสองมิตเิ รือ่ งความเป็นธรรมอันมี
เนื้อหาดังต่อไปนี้
‘ในเชิงทฤษฎีแล้ว ภารกิจของเราคือการคิดค้นแนวคิดสองมิตเิ รือ่ งความเป็นธรรมทีห่ ลอม
รวมข้อเรียกร้องที่สามารถแก้ต่างได้เพื่อความเท่าเทียมทางสังคม เข้ากับข้อเรียกร้องที่
สามารถแก้ตา่ งได้ให้ยอมรับความแตกต่างระหว่างกลุม่ คน ในเชิงปฏิบตั ิ ภารกิจของเรา
คือการคิดค้นแนวทางทางการเมืองที่บูรณการข้อดีของการเมืองเรื่องการจัดสรรปันส่วน
ใหม่เข้ากับข้อดีของการเมืองเรื่องการยอมรับ’ (Fraser 2003: 17 f.)

เฟรเซอร์เสนอว่า ทุกความไม่เป็นธรรมหรือการเสียเปรียบสะท้อนออก
มาทัง้ ในรูปของการเสียเปรียบทางเศรษฐกิจและการไม่ได้รบั การยอมรับในสังคม
ถึงแม้ว่าทั้งสองด้านจะมีสัดส่วนมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละกรณีก็ตาม
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วัฒนธรรมการยอมรับ
ปัญหาเรื่องสถานะทางสังคม

ความเป็นธรรม

ด้านเศรษฐกิจ
‘ความเหลื่อมล้ำ�ทางเศรษฐกิจ’

รูปภาพ 3: แนวคิดเรื่องความเป็นธรรมของแนนซี่ เฟรเซอร์

เราลองพิจารณากรณีการแบ่งแยกกีดกันกลุ่มคนรักเพศเดียวกันเป็น
ตัวอย่าง จริงอยูท่ กี่ ารกีดกันดังกล่าวเกิดขึน้ ในมิตเิ รือ่ งสถานะและการเคารพ
ความแตกต่างในสังคม แต่ในขณะเดียวกัน มันก็เชื่อมโยงอย่างมีนัยยะ
สำ�คัญกับความลำ�บากทางการเงินอันเกิดขึ้นจากระบบเก็บภาษีคู่ชีวิตที่จด
ทะเบียน เพราะฉะนั้น ‘ความเป็นธรรม’ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราพิจารณา
ชุดความคิดเฉพาะทีป่ ระกอบขึน้ เป็นการเสียเปรียบต่างๆ ทัง้ ในเชิงสถานภาพ
ทางสังคมและในเชิงเศรษฐกิจด้วย
การตีตราและกีดกันคนว่าง
งานในสั ง คมคื อ กรณี ตั ว อย่ า งที่
แนนซี่ เฟรเซอร์ (เกิ ด 1947) เป็ น
อาจารย์ดา้ นสังคมศาสตร์และการเมืองที่
สองทีเ่ ราควรลองพิจารณากัน ใน
The New School for Social Reขณะทีก่ ารกีดกันประเภทนีเ้ ป็นผล
search นิวยอร์ก เธอเป็นนักทฤษฎีดา้ น
โดยตรงมาจากความแร้นแค้นใน
สตรีนิยมคนสำ�คัญ
เชิงวัตถุ อย่างไรก็ดี งานศึกษา
เธอมีผลงานตีพิมพ์ว่าด้วยทฤษฎีสตรี
เชิงประจักษ์จำ�นวนมากยืนยันว่า
นิยม ทฤษฎีวา่ ด้วยความเป็นธรรม และ
คนว่างงานยังได้รบั ผลกระทบจาก
ทฤษฎีเชิงวิพากษ์
การไม่ได้รับความเคารพและการ
ยอมรับจากสังคม กล่าวอีกนัยหนึง่

ตัวอย่างรูปธรรม

ความเป็นธรรมต้อง
อาศัยยุทธศาสตร์ที่
ครอบคลุมหลายมิติ
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คือ สถานภาพทางสังคม อย่างร้ายแรง เราจำ�เป็นต้องมียทุ ธศาสตร์ทคี่ รอบคลุมความยากไร้ทั้งทางวัตถุและสถานะทางสังคมอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมและให้คนเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสังคม
เฟรเซอร์ได้อธิบายกระบวนการวิเคราะห์เพือ่ สำ�รวจปัญหาเรือ่ งการแบ่ง
แยกกีดกันหรือความไม่เป็นธรรม เธอยังให้ค�ำ นิยามไว้ดว้ ยว่าความเป็นธรรม
ควรจะเป็นอย่างไร สำ�หรับเฟรเซอร์แล้ว ความเป็นธรรม คือ ‘การมีสว่ นร่วม
อย่างเสมอภาค (parity of participation)’

ความคิดเรื่อง
‘การมีส่วนร่วม
อย่างเสมอภาค’

เกณฑ์การวัดการแบ่ง
แยกกีดกันที่ (ไม่)
เป็นธรรม

‘แก่นเชิงบรรทัดฐานของแนวคิดของฉัน คือ ความคิดเรือ่ งความเสมอภาคของการมีสว่ น
ร่วม ตามบรรทัดฐานนี้ ความเป็นธรรมจำ�เป็นต้องอาศัยการจัดการทางสังคมทีอ่ นุญาตให้
สมาชิก (ผูใ้ หญ่) ทุกคนในสังคมมีปฏิสมั พันธ์กนั ในฐานะสหายทีเ่ ท่าเทียมกัน ฉันเชือ่ ว่า
การมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคนี้จะเป็นไปได้โดยวางอยู่บนเงื่อนไขสองประการ อันดับ
แรก การจัดสรรปันส่วนทรัพยากรเชิงวัตถุต้องรับประกันว่าผู้มีส่วนร่วมจะมีอิสระและ
สามารถออก “เสียง” ที่ทุกคนรับฟัง ฉันขอเรียกเงื่อนไขนี้ว่าเงื่อนไขภววิสัยของการมี
ส่วนร่วมอย่างเสมอภาค มันมุ่งขจัดสภาวะพึ่งพิงและความเหลื่อมล้ำ�ทางเศรษฐกิจทุก
รูปแบบและระดับที่ขัดขวางความเสมอภาคของการมีส่วนร่วม […] เงื่อนไขประการ
ทีส่ อง คือ การทำ�รูปแบบของคุณค่าเชิงวัฒนธรรมให้เป็นสถาบันทีเ่ คารพผูเ้ ข้าร่วมทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน อีกทัง้ ยังประกันโอกาสทีเ่ ท่าเทียมให้พวกเขามีศกั ดิศ์ รีและเกียรติทาง
สังคม ค่านิยมนี้ต้องถูกทำ�ให้เป็นสถาบัน ฉันจะเรียกเงื่อนไขนี้ว่าเป็นเงื่อนไขความ
สัมพันธ์เชิงอัตวิสัยของการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาค’ (Fraser 2003: 54 f.)

มาถึงจุดนี้ เช่นเดียวกับรอลส์ เฟรเซอร์ตอ้ งกำ�หนดเกณฑ์วดั ขึน้ ทีส่ อดคล้องกับสิง่ ทีเ่ ธอต้องการสร้างหรือขจัดการแบ่งแยกกีดกันทีเ่ ป็นธรรมหรือไม่
เป็นธรรมในทั้งสองมิติ ข้อเสนอของเธอมีดังนี้
‘เพราะฉะนัน้ สำ�หรับแง่มุมทัง้ สองด้าน เกณฑ์วดั ทั่วไปเกณฑ์เดียวกันจะแยกแยะว่าข้อ
เรียกร้องใดเข้าข่ายและไม่เข้าข่าย ไม่วา่ จะเป็นประเด็นเรือ่ งการจัดสรรปันส่วนหรือการ
มีส่วนร่วมก็ตาม ผู้เรียกร้องต้องแสดงให้เห็นว่าเงื่อนไขที่เป็นอยู่นั้นขัดขวางไม่ให้เขา
เข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตทางสังคมอย่างเสมอภาคกับคนอื่นๆ’ (Fraser 2003: 57 f.)
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กระบวนการทดสอบ
1. วเิ คราะห์: เรากำ�ลังพูดถึงการแบ่งแยกกีดกันประเภทใดอยู่ ความไม่เป็นธรรมสอง
มิติสะท้อนออกมาอย่างไร
2. น�ำ เกณฑ์วดั มาประยุกต์ใช้: กฎระเบียบและเงือ่ นไขทางสังคมขัดขวางการมีสว่ นร่วม
อย่างเสมอภาคในรูปแบบใดบ้าง
3. ทางเลือก: อะไรคือการเปลี่ยนแปลงและยุทธศาสตร์ที่จำ�เป็นเพื่อเอื้อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมอย่างเสมอภาค

สำ�หรับเฟรเซอร์แล้ว การตอบคำ�ถามอย่างเป็นขั้นตอนข้างต้นนี้ (เริ่ม
จากวิเคราะห์กรณีปัญหาความไม่เป็นธรรมที่เป็นรูปธรรมบนฐานของความ
เป็นธรรมสองมิติ ตามด้วยการประยุกต์ใช้และกำ�หนดทางเลือก) เป็นองค์
ประกอบสำ�คัญของการต่อรองและเจรจาแบบประชาธิปไตย
เราอาจทำ�ความเข้าใจผ่านการทดลองภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม ยก
ตัวอย่างเช่น ข้อถกเถียงเรื่องระบบการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (หรือของ
‘พลเมือง’) กับการเก็บค่าประกันด้วยอัตราคงที่ (ดูด้านล่าง)
เฟรเซอร์อภิปรายยุทธศาสตร์สองประการเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรม
(Fraser 2003: 102f) อันได้แก่ การรับรองยืนยันสิทธิ (affirmation) และ
การเปลีย่ นรูปแบบ (transformation) ยกตัวอย่างเช่น รัฐสวัสดิการเสรีนยิ ม
ใช้ยทุ ธศาสตร์การรับรองยืนยันสิทธิแรงงานเพือ่ บรรเทาผลเสียทางเศรษฐกิจ
อันเกิดจากระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี ถึงแม้ว่าการกีดกันทางเศรษฐกิจ
ระหว่างทุนและแรงงานจะไม่ได้ถูกล้มเลิก แต่ผลกระทบของปัญหาก็ถูกลด
ระดับความรุนแรงลง
ฝ่ายสังคมนิยมสนับสนุนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนรูปแบบ นั่นคือ การ
แทนที่ระบบเศรษฐกิจตลาดเสรีด้วยระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
เฟรเซอร์ปฏิเสธทั้งสองยุทธศาสตร์และแนะนำ�ให้เรารู้จักยุทธศาสตร์ที่
สาม ซึ่งเธอเรียกมันว่า ‘การปฏิรูปแบบไม่ปฏิรูป (nonreformist reform)’
(ชือ่ นีม้ ที ม่ี าจาก อังเดร กอร์ส—André Gorz) เฟรเซอร์เชือ่ มโยงแนวคิดทีด่ ู
งุ่มง่ามและเข้าใจยากนี้เข้ากับแนวทางสังคมประชาธิปไตยอย่างลึกซึ้ง

ยุทธศาสตร์สอง
ประการเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรม

จุดเริ่มต้น: ‘การปฏิรูป
แบบไม่ปฏิรูป’
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‘ในยุคสมัยการผลิตแบบฟอร์ด [ยุทธศาสตร์น]ี้ สะท้อนความเข้าใจบางประการของฝ่าย
ซ้ายต่อสังคมประชาธิปไตย จากมุมมองดังกล่าว สังคมประชาธิปไตยไม่ได้เป็นแค่ผล
ของการต่อรองระหว่างรัฐสวัสดิการเสรีนิยมที่สนับสนุนการรับรองสิทธิด้านหนึ่ง และรัฐ
สังคมนิยมทีส่ นับสนุนการเปลีย่ นรูปแบบอีกด้านหนึง่ ในทางตรงกันข้าม มันคือระบอบ
ทีม่ พี ลวัตซึง่ มีแนวนโยบายทีเ่ ปลีย่ นรูปแบบไปตามกาลเวลา เป้าหมายสำ�คัญคือการริเริม่
ชุดการปฏิรูปที่มีลักษณะรับรองยืนยันสิทธิและจัดสรรปันส่วนใหม่อย่างชัดเจน รวมถึง
การรับรองสิทธิสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า ระบบภาษีอตั ราก้าวหน้าสูง นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคที่มุ่งสร้างงานเต็มอัตรา ภาคสาธารณะที่ปราศจากการควบคุมโดยตลาด และ
ระบบกรรมสิทธิ์ส่วนรวมหรือสาธารณะ ถึงแม้ว่านโยบายข้างต้นทั้งหมดจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมทุนนิยมโดยตรง แต่เราคาดการณ์ว่าเมื่อรวมพลังกัน
แล้ว มันจะช่วยปรับเปลี่ยนสมดุลอำ�นาจจากทุนมาสู่แรงงาน อีกทั้งยังเอื้อให้เกิดการ
เปลีย่ นรูปแบบในระยะยาว แน่นอนว่าการคาดการณ์นยี้ งั เป็นทีโ่ ต้แย้งกันได้ ในปัจจุบนั
เรายังไม่สามารถทดสอบมันได้อย่างเต็มที่ เพราะระบบเสรีนยิ มใหม่หยุดการทดลองข้างต้น
อย่างมีประสิทธิภาพ’ (Fraser 2003: 110 f.)

ยุทธศาสตร์ ‘การปฏิรูปแบบไม่ปฏิรูป’ นี้มุ่งสถาปนาทางเลือกที่สาม
ระหว่างความเป็นธรรมแบบเสรีนิยมสังคมและสังคมนิยม
2.2.4 มิติทางการเมืองของความเป็นธรรมระหว่าง
‘ความเป็นธรรมบนฐานความสำ�เร็จหรือความดีความชอบ’
และ ‘ความเป็นธรรมบนฐานความต้องการ’

การสร้างความชอบธรรม
ทางการเมืองของการ
จัดสรรทรัพยากร
อย่างไม่เท่าเทียมกัน
—แนวคิดทางการเมือง
สองประการ
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ที่ผ่านมา การอภิปรายเชิงปรัชญาได้แสดงให้เราเข้าใจความหมายที่
หลากหลายของความเป็นธรรม ซึ่งเป็นคุณประโยชน์ที่จำ�กัดของคำ�อธิบาย
เชิงปรัชญา ประเด็นสำ�คัญทีต่ อ้ งวิเคราะห์ตอ่ มาคือความหมายของความเป็น
ธรรมเชิงสัมพัทธ์ทเี่ ป็นผลมาจากการต่อรองทางสังคมและถูกอ้างโดยกลุม่ ทาง
สังคมต่างๆ (เช่น สหภาพแรงงาน สมาคมผู้จ้างงาน และพรรคการเมือง)
สุดท้ายแล้ว ดังทีเ่ ห็นได้ชดั ในการอภิปรายเชิงปรัชญา ปัญหาเรือ่ งความ
เป็นธรรมเกี่ยวข้องกับการจัดสรรกระจายสินค้าทั้งที่จับต้องได้และไม่ได้
(ความเป็นธรรมในการจัดสรรปันส่วน) อยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นเกณฑ์ตัดสินว่า
อะไรเป็นธรรมและไม่เป็นธรรม

อย่างไรก็ดี ในการถกเถียงทางการเมือง ยังมีอีกสองแนวคิดที่ถูกสถาปนาขึน้ เพือ่ ใช้มงุ่ อธิบายและสร้างความชอบธรรมในการจัดสรรกระจายสินค้า
จากมุมมองที่แตกต่างกันไป
คำ�ขวัญที่ว่า ‘ความสำ�เร็จต้องตามมาด้วยบำ�เหน็จอีกยกหนึ่ง’ สะท้อน
ความคิดของความเป็นธรรมบนฐานความสำ�เร็จได้อย่างดี ตัง้ แต่ไหนแต่ไรมา
ฐานสนับสนุนพรรคประชาธิปไตยเสรี (Free Democratic Party—FDP)
และพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน (CDU/CSU) ต่างมองว่า ความ
สำ�เร็จหรือความดีความชอบคือตัวกำ�หนดความชอบธรรมในการได้ประโยชน์
จากการจัดสรรสินค้า ดังนั้น ความเป็นธรรมบนฐานความสำ�เร็จจึงมีฐาน
ความคิดว่าความเป็นธรรมในการจัดสรรสามารถวัดได้จากความสำ�เร็จหรือ
ความดีความชอบ (Leistung) ของแต่ละปัจเจกบุคคล
ตัวอย่างที่ดีคือการประกันสุขภาพตามระดับรายได้ หากผู้ใดมีรายได้
ประจำ�ปีในระดับที่เกินเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้แล้ว เขาสามารถเลือกแผนประกัน
สุขภาพของเอกชนได้ (ผลทีต่ ามมาคือ เมือ่ เขาป่วย เขาก็จะได้รบั การรักษา
ทีด่ กี ว่า) ฝ่ายซ้ายหลายคนไม่สบายใจกับระบบประกันสุขภาพเช่นนีห้ รือถึง
ขั้นประกาศจุดยืนคัดค้านอย่างชัดเจน
ในอีกด้านหนึ่ง ความเป็นธรรมบนฐานความสำ�เร็จถูกอ้างโดยฝ่ายซ้าย
เช่นกัน ข้อโต้แย้งทีร่ จู้ กั กันดีคอื ‘บ่าทีแ่ ข็งแรงก็ตอ้ งรับภาระทีห่ นักกว่า’ คน
ทีม่ มี ากก็ตอ้ งจ่ายมากเพือ่ ประโยชน์ดา้ นสวัสดิการสาธารณะ ซึง่ ยังรวมไปถึง
ภาระเรื่องความมั่นคงทางสังคม (ประกันการว่างงานและบำ�นาญ) ที่ช่วย
รักษาสถานะทางสังคมของแต่ละคนเอาไว้ ในกรณีน้ี คนทีจ่ า่ ยไปมากจะได้รบั
ผลตอบแทนที่มากตามในเวลาที่เขาเดือดร้อน
การโต้แย้งทีค่ ล้ายคลึงกันนำ�ไปสูก่ ารวิพากษ์วจิ ารณ์ระบบโครงสร้างค่าแรง
บริษัท กล่าวคือ เกิดคำ�ถามว่า ซีอีโอบริษัทมีส่วนต่อความสำ�เร็จของบริษัท
มากกว่าคนงานสายการผลิตขนาดนั้นจริงหรือ งานของนักวิเคราะห์ตลาด
หลักทรัพย์มีมูลค่ามากกว่างานของพยาบาลจริงหรือไม่
กล่าวได้วา่ ความเป็นธรรมบนฐานความสำ�เร็จได้ถกู อ้างถึงโดยฝ่ายการเมืองหลายฝ่าย มันกลายเป็นฐานคิดของข้อโต้แย้งทางการเมืองทีเ่ อือ้ ต่อการ
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ความเป็นธรรม
บนฐานความต้องการ
(Needs-based
justice)

จัดสรรทรัพยากรทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน อย่างไรก็ดี มันยังเป็นข้อโต้แย้งเชิงเปรียบ
เทียบและถูกกำ�หนดโดยความสัมพันธ์ทางอำ�นาจในสังคมและการต่อรอง
ความเป็นธรรมบนฐานความต้องการ: ความเป็นธรรมบนฐานความ
ต้องการวางอยูบ่ นความคิดทีว่ า่ คนแต่ละคนควรได้รบั ประโยชน์อะไรทีต่ า่ งกัน
ตามสถานการณ์ทางสังคมของพวกเขา ยกตัวอย่างเช่น บุคคลที่เดือดร้อน
อาจต้องการการรักษาดูแลบางอย่าง ในขณะทีค่ นสุขภาพแข็งแรงไม่สามารถ
เรียกร้องสิทธิประโยชน์นี้ได้เพราะพวกเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือ
ประเภทนี้ หรือความต้องการของพวกเขาอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจาก
สังคม การถ่ายโอนความช่วยเหลือในสังคมส่วนใหญ่ทส่ี อดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคมจึงอยูบ่ นฐานของความต้องการ ดังนัน้ ความเป็นธรรมบนฐาน
ความต้องการจึงดำ�รงอยูใ่ นระบบสังคมของพวกเราในฐานะหลักการแห่งความ
ชอบธรรม
มุมมองความเป็นธรรมทัง้ สองต่างถูกอ้างถึงซ้�ำ แล้วซ้�ำ เล่าในการถกเถียง
ทางการเมือง
2.2.5 หัวข้อปลีกย่อย: ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในฐานะ
แนวคิดสังคมประชาธิปไตย

จุดเน้นที่เปลี่ยนไป
ในข้อถกเถียงเรื่อง
ความเป็นธรรม
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ในส่วนนี้ เราจะหันไปให้ความสำ�คัญกับประวัตศิ าสตร์การพัฒนาแนวคิด
สำ�คัญทางการเมืองในระบอบสังคมประชาธิปไตยนับตัง้ แต่การก่อตัง้ สหพันธ์
สาธารณรัฐ พัฒนาการดังกล่าวเกิดขึ้นควบคู่ไปกับแนวทางคำ�อธิบายเชิง
ปรัชญาว่าด้วยความเป็นธรรมทีไ่ ด้กล่าวไปในส่วนก่อนหน้านี้ ในการถกเถียง
ทางการเมืองแต่ละช่วง เราสามารถสังเกตเห็นจุดเน้นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเกีย่ วกับ
ความคิดเรื่องความเป็นธรรม ถึงแม้ว่าการถกเถียงดังกล่าวจะแยกออกจาก
การถกเถียงเชิงทฤษฎี แต่ก็เห็นได้ชัดว่าฝ่ายแรกได้รับอิทธิพลจากฝ่ายหลัง
ณ จุดนี้ เราควรสำ�รวจความคิดทางการเมืองของสังคมประชาธิปไตย
ทัง้ นีเ้ พราะพรรคสังคมประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภูมทิ ศั น์ทางการเมืองเยอรมัน ถือเป็นพรรคแห่งความเป็นธรรมทางสังคมก็ว่าได้
ระลอกการเปลี่ยนแปลงทางความคิดสะท้อนออกมาผ่านคำ�นิยามของ

แนวคิดทีเ่ ปลีย่ นรูปแบบไปตามการประยุกต์ใช้หรือการกำ�หนดความเป็นธรรม
ด้วยเครื่องมือทางการเมืองต่างๆ ในช่วงเวลาที่รัฐบาลสังคมประชาธิปไตยมี
บทบาท เมื่อเวลาผ่านไป ความคิดเรื่อง ‘ความเท่าเทียม (equality)’ ถูก
ต่อยอดด้วยความคิดเรื่อง ‘โอกาสที่เท่าเทียม (equal opportunity)’ และ
‘โอกาสที่เป็นธรรม (equitable opportunity)’ ในเวลาต่อมา
การต่อสูเ้ พือ่ ความเท่าเทียมถือได้วา่ เป็นการเมืองของฝ่ายซ้ายในเยอรมนี
มาตลอดจวบจนกระทั่งปี 1959 เมื่อพรรคสังคมประชาธิปไตยสามารถขยาย
ฐานเสียงสนับสนุนของตนไปยังกลุ่มคนใหม่ๆ ได้หลังจากการประชุมพรรค
ที่เมืองบาดโกเดสเบิร์ก ความเท่าเทียมที่ว่านี้ครอบคลุมทุกๆ ด้านของชีวิต
อย่างไรก็ดี ความเท่าเทียมในโลกแห่งการทำ�งานถือเป็นหัวใจสำ�คัญ ในเบือ้ ง
ต้น ความเท่าเทียมมุ่งเอาชนะสภาวะไร้อิสรภาพและการขูดรีดที่เกี่ยวพัน
กับการผลิต การเรียกร้องให้คนงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดำ�เนินงานของอุตสาหกรรมถ่านหินและเหล็กไปจนถึงการประท้วงหยุดงาน
ในช่วงทศวรรษ 1950 อันเป็นเหตุการณ์ที่เลือนหายไปจากความทรงจำ�ของ
พวกเราในปัจจุบัน มีเป้าหมาย คือ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเท่าเทียมมากขึ้น
กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ การทีค่ นงานมีสว่ นร่วมในการกำ�หนดประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสภาพทีท่ �ำ งานหรือสภาพความเป็นอยูข่ องพวกเขา น่าสังเกตว่า ผลจาก
การเรียกร้องครัง้ นัน้ ผสมปนเปกัน ด้านหนึง่ แรงงานประสบความสำ�เร็จบาง
ส่วนในแง่การเข้าไปมีสว่ นร่วมในการกำ�หนดสถานทีท่ �ำ งานหรือในระดับคณะ
กรรมการบริหารบริษัท อีกด้านหนึ่ง ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับความเท่าเทียมใน
ชีวิตการทำ�งานกลับไม่ได้รับการตอบสนองในระยะยาว
ในยุคสมัยของบรันด์ท10 และภายใต้รฐั บาล ‘ผสมระหว่างสังคมและเสรีนิยม’ (ของพรรค SPD และ FDP) ความคิดเรื่อง ‘ความเท่าเทียมกันใน
โอกาส’ ถูกบัญญัตขิ น้ึ ความคิดดังกล่าวมีอทิ ธิพลจวบจนทุกวันนี้ (และไม่ได้
จำ�กัดเฉพาะในหมูน่ กั สังคมประชาธิปไตยเท่านัน้ ) อีกทัง้ ยังเป็นองค์ประกอบ
10

ความเท่าเทียม

ความเท่าเทียมกัน
ในโอกาส

ว ลิ ลี่ บรันด์ท (Willy Brandt, 1913-1992) อดีตนายกรัฐมนตรีเยอรมนีตะวันตก ระหว่างช่วง
ปี 1969-1974 และผู้นำ�พรรค SPD ระหว่างปี 1964-1987
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สำ�คัญของการเมืองฝ่ายก้าวหน้า โดยเฉพาะในยุคของบรันด์ท แนวคิดใหม่น้ี
ยอมรับความเหลือ่ มล้�ำ ทางสังคมทีด่ �ำ รงอยูแ่ ละหันไปให้ความสำ�คัญกับนโยบาย
การศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษาและองค์กรของรัฐกลายมาเป็นวิธกี าร
หลักในการเข้าถึงกลุม่ สังคมและฐานเสียงใหม่ๆ ความเหลือ่ มล้�ำ ในทีน่ ไี้ ม่ได้
จำ�กัดเพียงเรื่องการจัดสรรปันส่วนทรัพยากรทางวัตถุแต่ยังครอบคลุมการ
จัดสรรปันส่วนโอกาสทางการศึกษาในสังคมอีกด้วย สำ�หรับฝ่ายสังคมประชาธิปไตยแล้ว ความไม่เท่าเทียมในการจัดสรรทรัพยากรทางวัตถุมคี วามเกีย่ วพัน
อย่างลึกซึง้ กับการกระจายโอกาสทางการศึกษา อย่างไรก็ดี สำ�หรับฝ่ายเสรีนิยมแล้ว จุดเน้นไม่ได้อยู่ตรงการเชื่อมโยงความคิดเรื่องความเท่าเทียมและ
ความเท่าเทียมในโอกาสเข้าด้วยกัน พวกเขาให้ความสำ�คัญกับการแทนที่
ความคิดอย่างแรกด้วยความคิดอย่างหลังมากกว่า ความคิดเรือ่ งความเท่าเทียม
ในโอกาสกลายเป็นสิ่งที่ฝ่ายเสรีนิยมยึดถือ มิฉะนั้น การร่วมมือกันระหว่าง
ฝ่ายสังคมและเสรีนิยมก็คงเป็นไปไม่ได้
สัญญาณแห่งการปรับโครงสร้างทางสังคมและเปลีย่ นแปลงทางการเมือง
กลายมาเป็นจุดสนใจ โดยมีความเท่าเทียมในโอกาสเป็นคุณลักษณะที่ขาด
ไม่ได้ มันเป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลายในยุคทีร่ ฐั สวัสดิการยังถูกมองในแง่บวก
และยังสามารถทำ�ให้เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้
ยุคทีส่ ามของรัฐบาลสังคมประชาธิปไตยเกิดขึน้ ภายใต้การนำ�ของนายก
รัฐมนตรี แกร์ฮาร์ด ชเรอเดอร์ (Gerhard Schröder) เมือ่ แนวคิดเรือ่ งความ
เท่าเทียมในโอกาสถูกต่อยอดเป็นสิ่งที่เรียกว่า ‘โอกาสที่เป็นธรรม’ แนวคิด
อย่างหลังนี้ให้ความสำ�คัญกับด้านการจัดสรรกระจายโอกาสต่างๆ ทางสังคม
แนวคิดนีช้ ใี้ ห้เห็นว่าโอกาสในสังคมเชือ่ มโยงกับการจัดสรรทรัพยากรทางวัตถุ
และทีไ่ ม่ใช่วตั ถุ ทรัพยากรดังกล่าวมีจ�ำ กัดในเชิงเศรษฐกิจ ซึง่ ถือเป็นประเด็น
ที่รัฐบาลชุดนี้ถูกโต้แย้งเป็นอย่างมาก
เพราะฉะนัน้ โอกาสทีม่ อี ยูจ่ �ำ กัดควรถูกจัดสรร ‘อย่างเป็นธรรม’ นโยบาย
ของชเรอเดอร์ได้ยืมเอาความคิดเรื่องความเป็นธรรมบนฐานความสำ�เร็จและ
ความดีความชอบมาประยุกต์ใช้ สูตรสำ�เร็จ ‘สนับสนุนและท้าทาย (support
and challenge—Fördern und Fordern)’ ประกอบไปด้วยการแจกจ่าย

‘ความเป็นธรรม’ ในแผนการฮัมบูร์กของพรรค SPD
‘ความเป็นธรรมวางอยูบ่ นฐานคิดทีว่ า่ ทุกๆ คนมีศกั ดิศ์ รีเท่าเทียมกัน ไม่ตา่ ง
อะไรกับความคิดเรื่องอิสรภาพที่เท่าเทียมและโอกาสที่เท่าเทียม และไม่ถูก
ตัดสินด้วยภูมิหลังและเพศสภาวะ เพราะฉะนั้น ความเป็นธรรมจึงหมายถึง
การเข้าไปมีสว่ นอย่างเท่าเทียมกันในการศึกษา การทำ�งาน ความมัน่ คงทาง
สังคม วัฒนธรรม และประชาธิปไตย รวมไปถึงการเข้าถึงสินค้าสาธารณะ
ทั้งมวลอย่างเท่าเทียม ที่ใดก็ตามที่การจัดสรรกระจายรายได้และทรัพย์สิน
เป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมกันทำ�ให้สงั คมแบ่งแยกออกเป็นกลุม่ คนทีอ่ อกคำ�สัง่
และกลุม่ คนทีต่ อ้ งทำ�ตาม ทีน่ น่ั มีการละเมิดอิสรภาพทีเ่ ท่าเทียมจึงไม่เป็นธรรม
ด้วยเหตุนี้ ความเป็นธรรมจำ�เป็นต้องอาศัยการกระจายรายได้ ทรัพย์สนิ และ
อำ�นาจอย่างเท่าเทียม... เราต้องรับรู้และเคารพความสำ�เร็จ การจัดสรร
รายได้และทรัพย์สินบนฐานความสำ�เร็จถือได้ว่าเป็นธรรม กรรมสิทธิ์เหนือ
ทรัพย์สินมาพร้อมกับหน้าที่ คนที่มีรายได้เหนือค่าเฉลี่ยหรือครอบครอง
ทรัพย์สินมากกว่าผู้อื่นต้องตอบแทนสังคมในสัดส่วนที่มากกว่าด้วยเช่นกัน
เพื่อประโยชน์สุขของสังคม’
(Hamburger Programm 2007: 15 f.)

โอกาสและจัดสรรทรัพยากรทางวัตถุ แต่ในขณะเดียวกันก็คาดหวังให้ผู้รับ
จ่ายค่าตอบแทนกลับด้วย
ในการถกเถียงทางการเมือง ฝ่ายซ้ายแตกออกเป็นหลายฝ่าย อันเป็นผล
มาจากการนิยามโอกาสที่เป็นธรรม เนื้อหาสาระสำ�คัญมีดังต่อไปนี้
• เราขาดแคลนทรัพยากรจริงหรือ? ถ้าใช่ ขาดแคลนในระดับใด? หรือ
มันเป็นปัญหาเรือ่ งเจตจำ�นงทางการเมืองเสียมากกว่า ซึง่ ในกรณีนเี้ รา
สามารถกำ�หนดทางเลือกโดยคำ�นึงถึงการเงินสาธารณะและความ
มั่นคงทางสังคม
• เราจะเรียกการจัดสรรภาระและความช่วยเหลือทางสังคมในปัจจุบนั ว่า
เป็นธรรมได้หรือไม่? (ยกตัวอย่างเช่น การแบกรับภาระต่อภาคธุรกิจ
ในขณะที่ลดความช่วยเหลือด้านโครงข่ายความปลอดภัยในสังคม)?

การนิยามโอกาส
ที่เป็นธรรมนำ�ไปสู่
ความแตกแยก
ในหมูฝ่ า่ ยซ้าย
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ความเป็นธรรมและ
สังคมประชาธิปไตย

ไม่วา่ เราจะตอบคำ�ถามข้างต้นอย่างไร สิง่ ทีช่ ดั เจนคือความคิดเรือ่ งความ
เป็นธรรมนั้นละเอียดอ่อนและยังไม่สามารถมีนิยามร่วมที่ชัดเจนได้ท้ังใน
มณฑลทางทฤษฎีและการเมือง
ความท้าทายสำ�หรับสังคมประชาธิปไตยอันเกิดจากข้อถกเถียงเรือ่ งความเป็นธรรม
• ความเป็นธรรมถือเป็นคุณค่าหลักตราบเท่าที่มันเกี่ยวข้องกับการจัดสรรกระจาย
สินค้าเชิงวัตถุและไม่ใช่วตั ถุ อย่างไรก็ดี นักสังคมประชาธิปไตยไม่ได้มแี นวคิดเรือ่ ง
ความเป็นธรรมอันเป็นมาตรฐานทีย่ ดึ กัน ว่ากันตามหลักความชอบธรรมแล้ว ความ
เป็นธรรมมีประสิทธิภาพในเชิงสังคมแต่มีปัญหาในเชิงทฤษฎี
• ในขอบเขตทางสังคมที่ต่างกัน ความเป็นธรรมย่อมถูกอธิบายต่างกันอย่างไม่ต้อง
สงสัย
• ความเท่าเทียมกันในฐานะการจัดสรรกระจายสินค้าอย่างเท่าเทียมไม่จำ�เป็นต้องมี
คำ�อธิบายสนับสนุน แต่จำ�เป็นต้องมีการนิยามและต่อรองหากมีการเบี่ยงเบนออก
จากหลักข้างต้นโดยผ่านจุดยืนเรื่องความเป็นธรรม
• อิสรภาพที่แท้จริงเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากความเท่าเทียม

2.3 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
นิยามของความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน

แนวคิดเรือ่ ง ‘ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน’ (solidarity) (หรือ ‘ภราดรภาพ’ ตามคำ�ขวัญในการปฏิวัติฝรั่งเศส) เป็นแนวคิดที่มีการอภิปรายน้อย
ทีส่ ดุ เหตุผลประการหนึง่ คือ แนวคิดนีเ้ กีย่ วพันกับมนุษยชาติสว่ นรวมทัง้ มวล
จึงยากทีจ่ ะผนวกมันเข้ากับกรอบคิดเชิงทฤษฎี อย่างไรก็ดี จากมุมมองของ
นักคิดหลายๆ คน11 เราสามารถนิยามความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันได้คร่าวๆ
ดังต่อไปนี้
• ความรู้สึกของความเป็นชุมชนและความรับผิดชอบที่มีต่อกัน ซึ่ง
• เกิดขึ้นจากชุดผลประโยชน์ส่วนรวม และ

11
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 ตัวอย่างเช่น Hondrich et al. 1994; Carigiet 2003.

• แสดงออกผ่านพฤติกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคม หรือแม้กระทั่งขัด
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลระยะสั้นในบางกรณี อีกทั้ง
• ยังก้าวข้ามข้อเรียกร้องทางการว่าด้วยความยุตธิ รรมแบบต่างตอบแทน
‘ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน’ จึงเป็นเรื่องของ ‘อัตลักษณ์ทางสังคม’
ร่วมอันมีที่มาจากรูปแบบวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันและการให้คุณค่าร่วมกัน
ถึงกระนั้น ไมเคิล วอลเซอร์ (Michael Walzer) นักสังคมวิทยาและ
นักปรัชญาเชิงศีลธรรมชาวอเมริกันกล่าวเตือนไว้ว่า ความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ‘เป็นอันตรายได้ถา้ หากมันเป็นเพียงแค่ความรูส้ กึ หรืออารมณ์ทเี่ ข้า
แทนทีค่ วามร่วมมือประจำ�วันทีเ่ กิดขึน้ จริง มากกว่าจะเป็นภาพสะท้อนของมัน’
(Walzer 1997: 32)
‘ความร่วมมือในชีวติ ประจำ�วัน’ นีห้ มายถึงสถาบันและโครงสร้างทางสังคม
ทีม่ แี นวทางให้ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันสามารถพัฒนาและนำ�ไปสูค่ วาม
มั่นคงทางสังคม
ในตัวมันเองนัน้ แน่นอนว่าความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันสามารถแสดงออก
ผ่านรูปแบบการกีดกันและแบ่งแยก ยกตัวอย่างเช่น ‘ความภาคภูมใิ จในหมูช่ น
ตนเอง’ (esprit de corps) ของบรรดาฝ่ายขวาสุดโต่ง สังคมประชาธิปไตย
คือสังคมทีพ่ ฒ
ั นามาจากประชาสังคมทีเ่ ปิดกว้างและมีความหลากหลาย ใน
มุมมองของสังคมประชาธิปไตยแล้ว ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันจอมปลอม
ข้างต้นนีเ้ ป็นภัยทีน่ า่ กลัวและมักถูกละเลยอยูเ่ สมอ กว่าเราจะรูต้ วั ก็ผา่ นเส้น
ความเป็นความตายไปแล้ว กล่าวคือ เมือ่ ความรูส้ กึ เกลียดชังและเหยียดหยาม
ต่อกันหล่อเลี้ยงกลุ่มก้อนทางสังคม
ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่สามารถพูดถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยไม่
อภิปรายเรื่องการบรรลุอิสรภาพและความเท่าเทียมในสังคมประชาธิปไตย
ถึงแม้ว่าจะเป็นแนวคิดที่เข้าใจยาก แต่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมี
บทบาทอย่างมากในประวัตศิ าสตร์ของสังคมทัง้ ในเชิงการหยัง่ รากลึกหรือการ
เป็นสถาบันทางสังคม ยกตัวอย่างเช่น ระบบประกันสังคมที่ดี (ประกันที่
ครอบคลุมการว่างงาน โรคภัยไข้เจ็บ เงินบำ�นาญ และอุบัติเหตุ) สะท้อน

ความเกี่ยวพันระหว่าง
ความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันและอัตลักษณ์
ทางสังคม

ความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันในฐานะ
แนวคิดเรื่องความ
ร่วมมือในชีวติ ประจำ�วัน

ความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันต้องควบคู่
ไปกับความเท่าเทียม
และอิสรภาพ
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ความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันและสังคม
ประชาธิปไตย

สถาบันที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพลังแรงงาน มันถูกผลักดันให้เกิดขึ้น
ในช่วงทศวรรษ 1890 หรือ 1920 เหนืออื่นใดนั้นเป็นเพราะแรงกดดันที่เกิน
ต้านทานของเหล่าคนงานและนักสังคมนิยม/สังคมประชาธิปไตย ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็น
ยุคสมัยของรัฐบาลอนุรักษนิยมของบิสมาร์ค
ขบวนการเคลื่อนไหวสหกรณ์เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนชุมชนที่มี
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะเหล่าสมาชิกสร้างชุมชนขึ้นบนรากฐาน
ของประโยชน์สว่ นรวม ซึง่ สามารถลดความเข้มข้นของการแข่งขันทางตลาด
ได้มากในระดับหนึ่ง
นอกจากนี้ เราต้องไม่ลืมด้วยว่า ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่มีประสิทธิภาพต้องเกิดจากการยอมประนีประนอมระหว่างกลุม่ ผลประโยชน์ตา่ งๆ
เพราะฉะนัน้ ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันจะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ ผลประโยชน์
ที่หลากหลายและเหนือสิ่งอื่นใดคือผลประโยชน์ส่วนรวมได้รับการพิจารณา
ในการตัดสินใจทางการเมือง
‘ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน’ ในแผนการฮัมบูรก์ 
ของพรรค SPD
‘ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมายถึงความแนบชิด
การเข้าหมูเ่ ข้าพวก และความช่วยเหลือเกือ้ กูลกันและ
กัน มันคือความพร้อมของผูค้ นทีจ่ ะยืนขึน้ สูเ้ พือ่ คนอืน่
และช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ไม่วา่ ระหว่างคนแข็งแรง
และคนอ่อนแอ ระหว่างคนช่วงวัยต่างๆ และระหว่าง
ผู้คนด้วยกันเอง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสร้าง
พละกำ�ลังในการเปลีย่ นแปลง ดังทีส่ ะท้อนผ่านประสบการณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวแรงงาน ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันคือพลังที่เข้มแข็งซึ่งผูกมัดสังคม
ของเราเข้าด้วยกัน ทั้งในรูปแบบความพร้อมของ
ปัจเจกบุคคลที่ไม่มีการเตรียมการใดๆ ในการยื่นมือ
เข้าช่วยเหลือภายใต้กฎเกณฑ์และองค์กรร่วม และใน
รูปแบบของรัฐสวัสดิการ ซึง่ อย่างหลังถือเป็นรูปแบบ
ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่มีการจัดตั้งและ
รับประกันทางการเมือง’
(Hamburger Programm 2007: 16)
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สังคมประชาธิปไตยต้องเผชิญกับ
บททดสอบอันเกิดจากข้อถกเถียง
เรือ่ งความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
• ใ นฐานะพั น ธะภายในสั ง คม
เราสามารถดูแลพิทักษ์ความ
เป็นอันหนึง่ อันเดียวกันได้ แต่
ไม่สามารถสร้างมันขึ้นมาได้
• ในระบอบสังคมประชาธิปไตย
จำ�เป็นต้องตรวจสอบว่าสถาบัน
รัฐและประชาสังคมมีผลต่อการ
รวมตัวทีเ่ ป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
อย่างไร
• เราต้องอภิปรายถึงความเป็น
อันหนึง่ อันเดียวกันโดยเชือ่ มโยง
กับความพยายามบรรลุอสิ รภาพ
และความเท่าเทียม

2.4 มุมมองทางความคิดอื่นๆ
มาร์ติน ทิมเพอ (Martin Timpe)

บนหน้าฉากทางการเมือง ย่อมเป็นเรื่องปกติที่คุณค่าหลักของสังคม
ประชาธิปไตยจะไม่ใช่ชดุ คุณค่าหลักเพียงหนึง่ เดียว พรรคการเมืองอืน่ ๆ ต่าง
ก็กำ�หนดคุณค่าหลักของตนดังที่ปรากฏในแผนการของพรรคหรือเอกสาร
พื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน ในส่วนนี้ เราจะลองพิจารณาข้อกำ�หนดเหล่านี้ดู
อนึ่ง เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สมบูรณ์ครบถ้วน วัตถุประสงค์ของเราคือการนำ�
เสนอภาพรวมคร่าวๆ โดยหลีกเลี่ยงการลงลึกในรายละเอียด
มุมมองที่มั่นคงเรื่อง ‘สิ่งสร้างของพระเจ้า’:
พรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน (CDU)

มุมมองที่มั่นคงเรื่อง
‘สิ่งสร้างของพระเจ้า’

คุณค่าหลักของพรรค CDU คือ อิสรภาพ ความเป็นธรรม และความเป็น
อันหนึง่ อันเดียวกัน คุณค่าหลักสามประการนีถ้ กู กำ�หนดขึน้ ในฐานะแผนการ
ใหม่ของพรรคและนำ�มาปฏิบตั จิ ริงในการประชุมพรรคทีเ่ มืองฮานโนเวอร์เมือ่
เดือนธันวาคมปี 2007 ถึงแม้ว่าดูเผินๆ แล้ว คุณค่าหลักสามประการนี้จะ
เหมือนกับคุณค่าหลักของพรรค SPD ที่กำ�หนดไว้ในแผนการฮัมบูร์ก หาก
เราพิจารณาอย่างรอบคอบจะพบความแตกต่างหลายประการ ยกตัวอย่าง
เช่น เราจะสังเกตว่าพรรค CDU ให้ความสำ�คัญต่อวิถีที่โอนเอียงไปทาง
ศาสนาคริสต์เรื่องมนุษยชาติและ ‘สิ่งสร้างของพระเจ้า’ (God’s creation) 
สำ�หรับพรรค CDU แล้ว ศาสนาคริสต์เป็นแก่นฐานคิดที่สำ�คัญ ในขณะที่
สำ�หรับพรรคสังคมประชาธิปไตย นีเ่ ป็นเพียงแหล่งทีม่ าทางความคิดหนึง่ ใน
หลายๆ แหล่งทีป่ ระกอบสร้างขึน้ เป็นคุณค่าหลักเท่านัน้ (พรรค CDU ระดับ
ภูมิภาคในรัฐบาวาเรียให้ความสำ�คัญต่อความคิดนี้ยิ่งกว่า ผ่านการประโคม
ความคิดอนุรักษนิยมฝ่ายขวาว่าด้วยความรักประเทศและจิตสำ�นึกรักชาติ)
อย่างน้อยจะเห็นได้ว่าแนวคิดเรื่องอิสรภาพของพรรค CDU แตกต่าง
จากอิสรภาพตามความเข้าใจของพรรค SPD ไม่มากก็น้อย อันดับแรก
พรรค CDU มีแนวคิดเกีย่ วกับอิสรภาพทีล่ ะเอียดลออมากกว่าคุณค่าอีกสอง
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ประการที่ตามมา อันที่จริงแล้ว ปฐมบทของแผนการพรรค CDU มีชื่อว่า
‘ความเป็นธรรมใหม่ผา่ นอิสรภาพทีม่ ากขึน้ ’ ทัง้ สองสิง่ นีส้ ะท้อนน้�ำ หนักความ
สำ�คัญทีพ่ รรคให้กบั คุณค่าหลักเรือ่ งอิสรภาพเหนือเรือ่ งอืน่ ๆ ในทางตรงกันข้าม
พรรค SPD ยืนกรานว่าคุณค่าหลักสามประการมีสถานภาพเท่าเทียมกัน
นอกจากนัน้ ตามแนวทางของ CDU พรรคจะเน้นย้�ำ สิทธิและเสรีภาพพลเมือง
ในลักษณะเชิงโต้ตอบและพิทักษ์รักษา แทนการส่งเสริมค้ำ�จุนสิทธิเสรีภาพ
ในทางบวก
อิสรภาพ อิสรภาพ
อิสรภาพ

คุณค่าหลักสามประการของพรรค FDP:
อิสรภาพ อิสรภาพ และอิสรภาพ

พรรค FDP ไม่ได้มแี ผนการพรรคทีร่ ะบุไว้อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม
หากเราดูเอกสารพื้นฐานของพรรคที่คล้ายคลึงกัน เช่น ประกาศหลักการ
พืน้ ฐานแห่งเมืองวีสบาเดน (Wiesbaden) ซึง่ ถือกำ�เนิดจากการประชุมพรรค
ในปี 1997 จะเห็นทีก่ ล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า วิถขี องพรรคมุง่ เน้นไปยังคุณค่า
หลักว่าด้วยอิสรภาพเพียงอย่างเดียว ในด้านหนึง่ มันอาจไม่ใช่เรือ่ งน่าแปลก
สำ�หรับพรรคการเมืองที่ยึดโยงรากเหง้าของตนเข้ากับสำ�นักการเมืองแบบ
เสรีนิยม อีกด้านหนึ่ง อาจค้านได้ว่ามันสะท้อนความคิดเสรีนิยมฉบับย่นย่อ
ยกตัวอย่างเช่น เป็นเรื่องสมเหตุสมผลหากเราจะกล่าวว่าความเป็นธรรมใน
หลายมิติมีบทบาทสำ�คัญในความคิดว่าด้วยสังคมของจอห์น ล็อค หนึ่งใน
บิดาผู้ก่อตั้งแนวคิดเสรีนิยมทางการเมือง ในทางตรงกันข้าม พรรค FDP
พยายามเชื่อมโยงวิถีพื้นฐานของพรรคทุกด้านเข้ากับแนวคิดเรื่องอิสรภาพ
พรรคจึงมีคำ�ขวัญ เช่น “อิสรภาพหมายถึงความก้าวหน้า” หรือ “อิสรภาพ
หมายถึงการไปกันได้กบั อนาคต” ซึง่ สะท้อนความพยายามทีผ่ วิ เผินของพรรค
ในการอ้างอิงถึงคุณค่าหลักประการนีอ้ นั มีความสำ�คัญอย่างไม่ตอ้ งสงสัย แต่
ในขณะเดียวกัน สังคมทีม่ งุ่ พินจิ แต่เฉพาะอิสรภาพโดยละเลยความเป็นธรรม
และความร่วมมือเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันย่อมประสบปัญหาในไม่ชา้ อีกทัง้ ยัง
คุกคามการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนทางสังคม
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บางสิ่งบางอย่างสำ�หรับทุกๆ คน:
พันธมิตร 90 (Bündnis 90)/ พรรคกรีน

บางสิ่งบางอย่าง
สำ�หรับทุกๆ คน
ท่ามกลางการจัดลำ�ดับ
ที่หลากหลาย

ทุกๆ อย่างยังอยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอน: ฝ่ายซ้าย (Die Linke)

ทุกๆ อย่างยังอยู่ใน
สภาวะที่ไม่แน่นอน

พรรคกรีนเน้นหลักการว่าด้วยการกำ�หนดตนเอง (self-determination) 
แนวคิดเรือ่ งความเป็นธรรมของพวกเขามีมติ หิ ลากหลายจนยากแก่การหยิบจับ
มาทำ�ความเข้าใจ กล่าวคือ ควบคูไ่ ปกับความเป็นธรรมในการจัดสรรปันส่วน
ซึ่งต้องคงไว้นั้น พรรคกรีนสนับสนุนความเป็นธรรมในการมีส่วนร่วม ความ
เป็นธรรมระหว่างกลุ่มคนต่างวัย ความเป็นธรรมทางเพศสภาวะ และความ
เป็นธรรมระหว่างประเทศ แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่ผิดในข้อเรียกร้องเหล่านี้
กระนั้น ปัญหาอยู่ที่การให้ความสำ�คัญต่อสิ่งเหล่านี้อย่างเท่าเทียมโดยไม่มี
ประเด็นใดถูกชูขึ้นเป็นพิเศษเลย มีผลทำ�ให้ผู้อ่านไม่ทราบแก่นความหมาย
ของความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้อ่านที่พร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ หรือมุ่ง
วิพากษ์กต็ าม อีกทัง้ ในฐานะพรรคการเมืองเพือ่ สิง่ แวดล้อม คุณค่าหลักของ
พรรคจึงเพิ่มเติมข้อเรียกร้องเรื่องความยั่งยืนในนโยบายทุกๆ แขนง แม้เรา
จะปฏิเสธไม่ได้วา่ ความยัง่ ยืนเป็นสิง่ สำ�คัญ แต่การทีพ่ รรคกรีนยกสถานะความ
ยั่งยืนให้เป็นคุณค่าหลักเทียบเท่าอิสรภาพ ความเป็นธรรม และความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ดูจะเป็นข้อเสนอที่ไม่น่าคล้อยตามนัก
พรรคฝ่ายซ้ายถือกำ�เนิดขึ้นจากการรวมตัวกันระหว่างพรรคสังคมนิยม
ประชาธิปไตย (Party of Democratic Socialism—PDS) และพรรค
WASG (หรือความเป็นธรรมทางสังคมและแรงงาน—ตัวเลือกในการเลือกตัง้
[Labour and Social Justice—The Electoral Alternative]) จวบจน
ปัจจุบัน พรรคฝ่ายซ้ายยังไม่มีแนวทางของตนที่กำ�หนดอย่างเป็นทางการ
ใน ‘บทร่างแผนการ’ อันเป็นพื้นฐานของการรวมตัวกันของทั้งสองพรรค มี
การอ้างอิงถึงคุณค่าหลักคร่าวๆ ดังต่อไปนี้ ประชาธิปไตย อิสรภาพ ความ
เท่าเทียม ความเป็นธรรม สากลนิยม และความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ใน
ฐานะวิถีคุณค่าหลักของฝ่ายซ้าย ในทัศนะทางประวัติศาสตร์ มีการรับรอง
อิสรภาพของปัจเจกบุคคลอย่างชัดเจนโดยที่หลักความเท่าเทียมกันไม่ถูก
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ลดทอนหรือแทรกแซง ที่ชัดเจนพอๆ กันคือการยืนยันว่า อิสรภาพโดย
ปราศจากความเท่าเทียมคืออิสรภาพสำ�หรับคนรวยเพียงเท่านัน้ ผูส้ นับสนุน
สังคมประชาธิปไตยไม่ได้ปฏิเสธตรรกะข้างต้น เพียงแต่อาจจะมองปัญหาต่าง
ออกไป ในอนาคต เราจำ�เป็นต้องจับตามองอย่างรอบคอบเมื่อฝ่ายซ้าย
ประกาศแนวทางว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างอิสรภาพและความเท่าเทียม
2.5 คุณค่าหลักภาคปฏิบัติ

หลังจากที่ได้สำ�รวจคุณค่าหลักในระดับทฤษฎีแล้ว เราจะวิเคราะห์มัน
ผ่านการลงมือปฏิบัติในโลกแห่งความเป็นจริง กล่าวคือ ในการถกเถียง
ทางการเมืองที่มีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน คุณค่าหลักมีบทบาทอย่างไรต่อสังคม
ประชาธิปไตย
เราจะนำ�เสนอตัวอย่างด้านต่างๆ ตามลำ�ดับซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารจุดประกาย
ความคิดและกระตุ้นการไตร่ตรองต่อไป
2.5.1 นโยบายด้านการศึกษา
แผนการหลัก: ‘โรงเรียนสร้างโอกาสสำ�หรับอนาคต’ ว่าด้วยการ
ประยุกต์ใช้นโยบายทางการศึกษาแบบก้าวหน้าในระดับท้องถิ่น12

มาร์ก แฮร์เทอร์ (Marc Herter)

ในปี 2003 ผลการศึกษาของ PISA ชีใ้ ห้เห็นถึงภาวะบกพร่องของระบบ
การศึกษาเยอรมัน มีการถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนเรื่องระบบการศึกษาทั้งใน
ระดับประเทศ รัฐ (Land) และท้องถิน่ แก่นกลางของข้อถกเถียงคือข้อเท็จจริง
ทีว่ า่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ๆ แล้ว ผลสำ�เร็จทางการศึกษา
ในประเทศเยอรมนีเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกกับภูมิหลังทางสังคมของเด็ก
และเยาวชน คำ�ถามคือ ระบบโรงเรียนทีม่ คี วามเป็นธรรมทางสังคมและเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร ในขณะเดียวกันมันต้อง
12
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กรณีตัวอย่างนี้มีที่มาจากแผนการพัฒนาโรงเรียนของพรรค SPD ในฮัมม์

เป็นระบบเอื้อให้ทุกคนมีอิสรภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพของตนเองด้วย
ณ เมืองฮัมม์ พรรค SPD ครุ่นคิดเกี่ยวกับคำ�ถามข้างต้นและพัฒนา
แนวทางสังคมประชาธิปไตยแบบบูรณาการซึ่งอยู่ในรูปของ ‘แผนการหลัก
(Master plan): โรงเรียนสร้างโอกาสสำ�หรับอนาคต’ ฮัมม์เป็นเขตที่มีสิทธิ
ในการบริหารจัดการตัวเอง (kreisfreie Stadt) จึงบริหารโรงเรียนของตนและ
ต้องรับผิดชอบแนวทาง ‘การพัฒนาแบบมองไปข้างหน้า’ (future-oriented
development) ของโรงเรียนในพืน้ ที่ คำ�ถามทีต่ ามมาคือ ทำ�ไมจึงมี ‘แผนการหลัก’
ก่อนหน้านี้ นโยบายเกีย่ วกับโรงเรียนของเมืองฮัมม์ เมืองทีม่ รี ฐั บาลผสม
ระหว่างพรรค CDU และพรรค FDP มีลักษณะเป็นแบบ ‘ชั่วครั้งชั่วคราว’
กล่าวคือ เมื่อตัวเลขการลงทะเบียนเข้าเรียนสูงหรือต่ำ�เกินไป โรงเรียนจึงจะ
ขยาย จำ�นวนนักเรียนถูกกำ�หนดตายตัวหรือมีการย้ายนักเรียนจนกระทัง่ เกิด
ภาวะสมดุล เมือ่ วิกฤตครัง้ นีจ้ บลง ผูบ้ ริหารต่างก็อยูเ่ ฉยๆ รอจนวิกฤตครัง้ หน้า
เกิดขึ้นใหม่อีกครั้ง
การรับมือข้างต้นไม่ใช่พื้นฐานที่ดีสำ�หรับระบบโรงเรียนท้องถิ่นที่มุ่งมอง
ไปข้างหน้า
อีกจุดเริม่ ต้นหนึง่ ของแนวคิดใหม่เกีย่ วกับโรงเรียนคือการตระหนักว่าไม่เพียง
แค่ระบบโรงเรียนเท่านั้น หากแต่การผนวกรวมเรื่องสวัสดิการเด็กและเยาวชน
รวมไปถึงการส่งเสริมการฝึกงานและการศึกษา ตลาดแรงงานและการรวมตัวเป็น
หนึง่ เดียวกันของแรงงาน ล้วนมีบทบาทสำ�คัญต่อการกำ�หนดผลสำ�เร็จทางการ
ศึกษาของเด็กและเยาวชน แผนการหลักนี้เป็นผลมาจากการวิเคราะห์เชิงลึก
อันนำ�ไปสู่การตั้งเป้าหมายระยะยาวและกำ�หนดขอบเขตการปฏิบัติด้านต่างๆ
อันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการยกระดับผลลัพธ์และการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
แผนการหลักของสังคมประชาธิปไตย
วัตถุประสงค์ของเราคือการสร้างทางเลือกที่เป็นสังคมประชาธิปไตย
ให้แก่เสียงส่วนใหญ่ในทีป่ ระชุมรัฐบาลท้องถิน่ ว่าด้วยการจัดการกระจายการ
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ศึกษา นอกจากผลการศึกษา PISA แล้ว ยังมีตัวชี้วัดสองตัวด้านล่างที่
สะท้อนความล้มเหลวทางนโยบายก่อนหน้านีข้ องโรงเรียน สิง่ เหล่านีต้ อกย้�ำ
ความสำ�คัญของทางเลือกใหม่
• ฮัมม์มีสถิติการสอบผ่านอาบิทัวร์ (abitur—‘คุณสมบัติทั่วไปสำ�หรับ
การเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัย’) ประจำ�ปีต�่ำ กว่าร้อยละ 30 ซึง่ ถือว่า
ตามหลังเมืองอืน่ ๆ ในรัฐนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลีย ยกตัวอย่างเช่น มึนสเตอร์
เมืองเพื่อนบ้านของฮัมม์ มีอัตราการสอบผ่านร้อยละ 50
• ในเขตที่ผู้อยู่อาศัยมีฐานะปานกลาง นักเรียนร้อยละ 50 เข้าศึกษาใน
กุมนาซิอมุ (gymnasium—โรงเรียนทีค่ ดั เลือกผูเ้ ข้าเรียนผ่านการสอบ
แข่งขัน หรือทีเ่ รียกว่า grammar schools ในสหราชอาณาจักร) ส่วน
ในแฮร์ริงเงน เขตที่ผู้อยู่อาศัยเป็นชนชั้นแรงงาน นักเรียนประเภท
ดังกล่าวมีเพียงร้อยละ 19.5 เท่านั้น
ในขณะเดียวกัน เราไม่อาจละเลยประเด็นการพัฒนาทางสังคมและ
ประชากร ในปี 2015 นักเรียนที่เลื่อนระดับการศึกษาจากระดับประถมไปสู่
มัธยมมีจ�ำ นวนลดลงคิดเป็นหนึง่ ในสีข่ องจำ�นวนนักเรียนในปี 2005 นับจาก
ปี 2010 ครึง่ หนึง่ ของเด็กทีเ่ กิดในเมืองฮัมม์จะมีภมู หิ ลังครอบครัวเป็นผูอ้ พยพ
นั่นหมายความว่า การบรูณาการและการใช้ประโยชน์จากพรสวรรค์ทั้งหมด
ที่มีไม่ควรเป็นเพียงแค่ประเด็นทางการเมืองที่คนหัวก้าวหน้าไม่กี่คนใส่ใจ
หากแต่เป็นเงือ่ นไขพืน้ ฐานสำ�หรับการพัฒนาให้ลลุ ว่ งในเมืองทีอ่ ยูภ่ ายใต้การ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
เรานิยามความหมายของอิสรภาพว่าอย่างไร—การรับดูแลเด็ก
ตลอดวันไม่ใช่สิทธิประโยชน์ของคนแค่หยิบมือเท่านั้น

หลักชี้นำ�ประการแรกของแผนการหลักคือการขยายบริการรับดูแลเด็ก
ตลอดวันให้ทั่วถึงสำ�หรับทุกคน การดูแลอย่างมีคุณภาพ (Quality care)
ตั้งต้นจากขวบปีแรกโดยเริ่มจากการจัดการบริหารอย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ สนองความต้องการสำ�หรับเด็กทีม่ อี ายุต�ำ่ กว่าสามปี จากนัน้
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จะเป็นการดูแลสำ�หรับเด็กอายุสามถึงหกปี ซึง่ นับเป็นช่วงทีค่ อ่ นข้างท้าทาย
ทั้งในเชิงของช่วงเวลาและการส่งเสริมบ่มเพาะความรู้ เมื่อเด็กอยู่ในวัยเข้า
เรียน จะมีการดูแลที่ ‘เปิดตลอดวัน’ คอยรองรับ ซึง่ ไม่ได้จ�ำ กัดเฉพาะเพียง
แค่เด็กวัยประถมศึกษาแต่ขยายไปถึงเด็กอายุสิบสี่ปี บริการข้างต้นจะช่วย
บรรเทาปัญหาการแบ่งเวลาทำ�งานและเวลาครอบครัวได้ นอกจากนี้ ทีป่ ระชุม
ประจำ�เมืองไม่จำ�เป็นต้องกำ�หนดแนวทางการเลี้ยงดูเด็กอย่างชัดเจน เพียง
แค่น�ำ เสนอกรอบคร่าวๆ อันเอือ้ ต่อการตัดสินใจทีเ่ ป็นอิสระของพ่อและแม่ของ
เด็ก ด้วยวิธนี ้ี อิสรภาพจะไม่ได้สงวนไว้ส�ำ หรับครอบครัวผูม้ อี นั จะกินทีส่ ามารถ
ว่าจ้างพีเ่ ลีย้ งเด็กอีกต่อไป หากแต่จะกลายเป็นของทุกครอบครัว ทำ�ให้พวก
เขาสามารถวางแผนชีวิตตนเองได้
ความเป็นธรรมทางสังคมที่แท้จริง—โรงเรียนประจำ�เขต
ที่ให้การศึกษาแบบผสมผสานเพื่อโอกาสใหม่ๆ

หลักชีน้ �ำ อีกประการหนึง่ ของแผนการหลักคือการส่งเสริมให้ระบบโรงเรียน
ทั้งหมดในพื้นที่เมืองฮัมม์ทั้งเจ็ดเขตสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรับมือกับการ
เคลื่อนย้ายได้ กล่าวคือ ควรมีการจัดการสอบในทุกๆ เขตพื้นที่ เรามุ่งปลด
โซ่ตรวนทีจ่ �ำ กัดความสำ�เร็จทางการเรียนเฉพาะเพียงเด็กทีม่ ภี มู หิ ลังทางสังคม
ที่ดี ด้วยเหตุนี้ ความเป็นธรรมทางสังคมจึงเริ่มต้นจากการมีส่วนร่วมอย่าง
เท่าเทียมกันทั้งในด้านของโอกาสชีวิตและการศึกษา รวมไปถึงการสร้าง
ช่องทางในการศึกษาต่อที่เท่าเทียมกันสำ�หรับทุกคน การบูรณาการและ
การให้ความช่วยเหลือต่อปัจเจกบุคคลอย่างเต็มที่จึงไม่ใช่สองมาตรการที่
ขัดแย้งกัน หากแต่พึ่งพากันและกัน
หลังจากที่นักเรียนปีที่ห้าและหกเรียนในห้องเรียนรวมแล้ว โรงเรียนที่
ผสมผสานการเรียนการสอนประจำ�เขต (District comprehensive schools
ตามแม่แบบของพรรค SPD ในนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลีย) จะให้ทางเลือกแก่
ผูเ้ รียนว่าจะเรียนในห้องเรียนรวมต่อไปจนถึงปีทสี่ บิ หรือจะแยกออกไปตาม
ทางเลือกการศึกษาสามสาขาดังต่อไปนี้ โรงเรียนมัธยมศึกษาทีใ่ ห้การศึกษา
วิชาพื้นฐานทั่วไป หรือ ฮอปท์ซูเลอ (Hauptschule—เหมือนกับระบบ
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โรงเรียนมัธยมสมัยใหม่อนั เก่าแก่ในสหราชอาณาจักร) โรงเรียน เรอาลซูเลอ
(Realschule—เหมือนกับโรงเรียนมัธยมที่ให้การศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไปที่
เพิม่ การสอนวิชาประยุกต์) และการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเน้นวิชาการ 9 ปี
หรือกุมนาซิอมุ (grammar school ทีต่ อ้ งสอบเพือ่ เข้าเรียน) อย่างไรก็ตาม
การเรียนการสอนทั้งหมดข้างต้นต้องจัดขึ้นภายในอาคารเดียวกัน ในฐานะ
โรงเรียนเดียวกัน แม่แบบนีจ้ ะนำ�ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงในระดับท้องถิน่ อย่าง
มีนัยยะสำ�คัญ ยกตัวอย่างเช่น จะเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนแบบผสมผสานจะ
เปิดสอนการศึกษาแบบกุมนาซิอมุ และสอนวิชาชีพในเมืองแฮร์รงิ เงน เมืองที่
ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ไม่ได้ร่ำ�รวย เช่นเดียวกับอีกสามเขตพื้นที่ในเมืองนี้ที่จะ
มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาแบบสอบเข้าเรียน โดยภาพรวม สืบเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงประชากร จะไม่มีเขตพื้นที่ใดที่ต้องใช้ระบบการศึกษาที่
เป็นอยู่โดยปราศจากรูปแบบการศึกษาผสมผสานที่ได้กล่าวไปข้างต้น
ความเป็นอันหนึง
่ อันเดียวกันทีเ่ ป็นมากกว่าแค่ลมปาก—งบประมาณ
ส่งเสริมทางสังคม

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านโรงเรียนประการที่สามคือการจัดตั้งงบ
ประมาณส่งเสริมทางสังคม การช่วยเหลือนี้วางอยู่บนฐานข้อเท็จจริงที่ว่า
แต่ละโรงเรียนย่อมมีความต้องการและเผชิญกับสถานการณ์ที่ต่างกัน
โรงเรียนบางแห่งมีสดั ส่วนของนักเรียนทีม่ ภี มู หิ ลังครอบครัวเป็นผูอ้ พยพ
ย้ายถิ่นสูง อีกทั้งถูกรุมเร้าด้วยปัญหาสังคมอันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ชีวติ ประจำ�วันในโรงเรียนของพวกเขา งบประมาณส่วนใหญ่จงึ ใช้หมดไปกับ
ภารกิจด้านการศึกษาพื้นฐาน เช่น ค่าหนังสือเรียน ค่าทัศนศึกษา ค่าดูแล
และค่าอาหารกลางวัน ในขณะทีโ่ รงเรียนบางแห่งไม่ได้เผชิญปัญหาดังกล่าว
และสามารถนำ�งบประมาณไปใช้เพือ่ พัฒนาคุณภาพการสอน การดูแลตลอด
วัน กิจกรรมหรือเครือ่ งมือพิเศษต่างๆ ผลสรุปอันดูไม่สมเหตุสมผลจากกรณี
ข้างต้นคือ ในทีท่ เ่ี ต็มไปด้วยความขาดแคลนกลับมีทางเลือกทีจ่ �ำ กัดทีส่ ดุ การ
แก้ไขปัญหาผ่านการจัดสรรงบประมาณส่งเสริมทางสังคมนีม้ งุ่ หลีกเลีย่ งปัญหา
ระบบราชการทีล่ า่ ช้า แต่ละโรงเรียนจะได้รบั งบประมาณช่วยเหลือเผือ่ จัดสรร
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ให้แก่นักเรียนที่เข้าเกณฑ์ งบดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในอัตราคงที่ใน
กรณีทม่ี นี กั เรียนประสบปัญหาความยากลำ�บาก ด้วยวิธนี ้ี โรงเรียนจะสามารถ
จัดสรรงบสนองความต้องการช่วยเหลือเฉพาะต่างๆ และผลทีต่ ามมาอีกประการ
คือ งบของโรงเรียนจะถูกใช้สอยในด้านทีไ่ ม่ตา่ งไปจากโรงเรียนอืน่ ๆ ข้อเสนอ
ข้างต้นนับว่าแตกต่างอย่างสุดขัว้ กับการจัดสรรงบประมาณต่อหัวแบบดัง้ เดิม
มันมุง่ เรียกร้องความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันระหว่างโรงเรียนทีเ่ ข้มแข็งทางการ
เงินและโรงเรียนทีเ่ ปราะบางทางการเงิน เพือ่ ให้สดุ ท้ายแล้ว เราสามารถสร้างช่อง
ทางทางการเงินทีเ่ ท่าเทียมกันทัว่ ทัง้ เมืองและเอือ้ ให้เกิดผลสำ�เร็จด้านการศึกษา
การสนทนา

หลังจากเขตพื้นที่ย่อยและสภาพรรคผสมร่วมกันพัฒนาแผนการหลัก
ข้างต้นแล้ว แผนการจะถูกนำ�เสนอและถกเถียงในหมู่ผู้ปกครอง ครู และ
นักเรียน รวมไปถึงทุกฝ่ายทีม่ คี วามสนใจในเขตพืน้ ทีท่ งั้ เจ็ด ประเด็นคำ�ถาม
สำ�คัญคือการร่วมกันค้นหาว่าข้อเสนอเหล่านี้จะสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ใน
แต่ละเขตได้หรือไม่
2.5.2 นโยบายด้านสังคม
การประกันสุขภาพถ้วนหน้า กับ การประกันสุขภาพอัตราคงที่
—ประเด็นว่าด้วยนโยบายสุขภาพที่เป็นธรรม

คริสตินา เรนทซ์ (Christina Rentzsch) และมาร์ติน ทิมเพอ (Martin
Tempe)
ในปี 2004 มีการออกกฎหมายว่าด้วยการทำ�ให้สาธารณสุขทันสมัย
(Health Care Modernisation Act) อันมีเนื้อหาสอดคล้องกับกฎหมาย
‘ปฏิรูป’ ระบบสาธารณสุขก่อนหน้านี้ กฎหมายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับด้าน
รายจ่ายของกฎหมายประกันสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้เรามีปัญหาที่
จะต้องจัดการด้านรายรับอย่างไม่สงสัย การพยายามทำ�ให้รายรับของระบบ
ประกันสุขภาพมีเสถียรภาพและความท้าทายทางการเมืองต่างๆ ถือเป็นเรือ่ ง
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ละเอียดอ่อนทีย่ งั หาข้อสรุปไม่ได้ ในด้านหนึง่ เราจำ�เป็นต้องลงมือกระทำ�การ
อย่างเร่งด่วนเพือ่ เตรียมรับมือกับสภาวะจำ�นวนผูส้ งู อายุทเ่ี พิม่ มากขึน้ อีกด้าน
หนึง่ สัดส่วนรายได้มวลรวมแห่งชาติทเี่ พิม่ ขึน้ มีทม่ี าจากรายได้ซงึ่ ไม่สามารถ
นำ�มาจัดสรรเป็นงบช่วยเหลือทางสังคมภายในกรอบความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันทางการเงินด้านการสาธารณสุขได้ การค้นหาทางออกทางการเมือง
เพือ่ รับมือกับความท้าทายนำ�ไปสูค่ วามขัดแย้งร้าวลึก ดังทีส่ ะท้อนออกมาใน
นโยบายหาเสียงเลือกตั้งแห่งชาติในปี 2005 ข้อเสนอรูปแบบระบบประกัน
สุขภาพในอนาคตของพรรค CDU และ SPD ต่างกันโดยสิ้นเชิง
ด้วยเหตุที่ทุกๆ อย่างที่ปรากฏในข้อถกเถียงสาธารณะสะท้อนความคิด
รวบยอดสองความคิดอันได้แก่ ‘การประกันสุขภาพถ้วนหน้า’ และ ‘การประกัน
สุขภาพอัตราคงที่’ เราจึงควรพยายามทำ�ความเข้าใจเสียก่อนว่าพรรคการเมืองทั้งสองให้ความหมายต่อรูปแบบประกันสุขภาพว่าอย่างไร
ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

พรรค SPD มีจุดยืนเรียกร้องให้กฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพมี
ลักษณะเป็นการประกันสุขภาพแบบถ้วนหน้า โดยทุกๆ คนมีส่วนช่วยระบบ
ตามความสามารถทางการเงินของแต่ละคน อย่างไรก็ดี เกณฑ์พนื้ ฐานจะไม่
จำ�กัดเพียงแค่รายได้จากค่าจ้าง หากแต่นบั รวมเอารายได้รปู แบบอืน่ ๆ เข้ามา
พิจารณาด้วย ภายใต้ระบบการประกันสุขภาพถ้วนหน้า กองทุนประกัน
สุขภาพจะได้เงินทุนจากผู้เอาประกันและนายจ้าง ในขณะที่ระบบประกันจะ
ครอบคลุมคู่สมรสที่ไม่มีรายได้และบุตรที่ไม่สามารถจ่ายเงินเข้ากองทุน
การประกันสุขภาพแบบอัตราคงที่

อีกด้านหนึ่ง พรรค CDU เสนอระบบประกันสุขภาพอีกรูปแบบหนึ่งที่
เรียกว่า ‘เบี้ยประกันสุขภาพ’ (health premium) อันประกอบไปด้วย การ
จ่ายค่าประกันรายเดือนในอัตราคงที่ คือ ร้อยละ 6.5 ของรายได้ ซึง่ ทัง้ ผูจ้ า่ ย
เงินเข้ากองทุนและนายจ้างต่างจ่ายเงินในอัตรานีเ้ ท่ากันหมด แล้วเบีย้ ประกัน
สุขภาพนี้จะถูกนำ�ไปใช้เป็นกองทุนแยก อันเป็นกองทุนสำ�หรับคนที่จ่ายเงิน
56

เข้ากองทุนสูงกว่าร้อยละ 7 ของเงินเดือนจะได้รบั เงินชดเชย ประกันสุขภาพ
ของผู้จ้างงานก็มีที่มาจากกองทุนนี้ ส่วนบุตรของผู้ได้รับประกันจะทำ�ผ่าน
การจัดเก็บภาษีในอนาคต
อนาคตของการประกันสุขภาพเอกชน

ลักษณะเด่นของระบบประกันสุขภาพเยอรมันคือคนบางกลุม่ ไม่ตอ้ งร่วม
รับผิดชอบการจ่ายเงินเข้ากองทุน ทำ�ให้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่
สามารถเกิดขึน้ ได้ ยกตัวอย่างเช่น กลุม่ ข้าราชการจะได้รบั ข้อยกเว้นเพราะ
พวกเขาได้รบั การคุม้ ครองจากไบฮิลเฟอ (Beihilfe—รูปแบบประกันสุขภาพ
จากการเก็บภาษีพเิ ศษสำ�หรับข้าราชการ) ในขณะทีก่ ฎหมายไม่ได้บงั คับให้
คนทำ�งานอิสระต้องมีประกันสุขภาพ ไม่วา่ เขาจะมีรายได้เท่าไรก็ตาม ลูกจ้าง
ผูม้ รี ายได้เกินเพดานทีก่ �ำ หนดไว้ (‘insurance obligation limit’) สามารถ
เลือกทำ�ประกันสุขภาพเอกชนได้ ระบบข้างต้นสะท้อนว่า การจ่ายเงินของ
ประชากรทัง้ หมดมิได้น�ำ ไปสูก่ ารสาธารณสุขทีม่ คี วามเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
ด้วยมุมมองและคุณค่าทางการเมืองทีต่ า่ งกันของแต่ละคน บ้างก็มองว่าระบบ
นี้เป็นปัญหา บ้างก็มองว่าเป็นเรื่องของการแข่งขันเชิงบวกภายในระบบ
สาธารณสุข
อนึ่ง ระบบประกันสุขภาพเอกชนจะได้รับผลกระทบในทิศทางที่ต่างกัน
ออกไป ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่าสังคมมีการประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือใน
อัตราคงที่ ในขณะที่รูปแบบแรกมุ่งผนวกเอาประกันสุขภาพเอกชนเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของการจ่ายเงินแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รูปแบบที่สองจะไม่
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอภิสิทธิ์เอกชน อันที่จริงแล้ว ภาษีเงินได้จะถูกใช้เพื่อเป็น
กองทุนสำ�หรับอิสรภาพของบุตรผู้เอาประกันเอกชนจากการร่วมรับผิดชอบ
การร่วมจ่ายเงินแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน—การกระจายภาระ
อย่างเป็นธรรมตามความสามารถในการจ่าย

เป็นทีป่ ระจักษ์ชดั ว่า คุณลักษณะสำ�คัญของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
คือความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ทุกคนจะได้เข้าไปมีสว่ นร่วมในแผนการทำ�
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ประกันร่วมกันเพือ่ จ่ายเงินสนับสนุนระบบสาธารณสุข กระนัน้ รูปแบบข้างต้น
ก็ไม่ได้ตดั การแข่งขันออกไปทัง้ หมด มันเพียงแค่มงุ่ ล้มเลิกการใช้เกณฑ์การ
คำ�นวณทีต่ า่ งกันของผูร้ บั ประกันแต่ละรายเท่านัน้ อันทีจ่ ริงแล้ว ‘การแข่งขัน
ทีเ่ ป็นธรรม’ จะถูกสร้างจากการผนวกรวมการประกันรูปแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อสร้างระบบที่เป็นเอกภาพ ผู้รับประกันจะแข่งขันกันในแง่คุณภาพของ
ประกันมากกว่าในแง่การแย่งชิง ‘ความเสี่ยงที่ดี’ (อันได้แก่ ผู้เอาประกันที่
เยาว์วัยและมีสุขภาพดีกว่า)
ในอีกด้านหนึง่ พรรค CDU อ้างว่าระบบประกันทีพ่ รรคเสนอนีม้ ลี กั ษณะ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวเช่นกัน พวกเขาสามารถชี้แจงได้ว่า ระบบอัตราคงที่
ประกอบไปด้วยกองทุนส่วนใหญ่ทมี่ าจากระบบภาษีซงึ่ ผูเ้ สียภาษีทกุ คนมีสว่ น
ในการจ่ายเงินเข้าระบบสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม ยังเป็นที่กังขาว่าระบบ
ดังกล่าวจะนำ�ไปสู่การกระจายภาระทางการเงินที่เป็นธรรมหรือไม่ ระบบที่
รายรับมาจากภาษีจะทำ�ให้ผมู้ รี ายได้ต�ำ่ และปานกลางต้องแบกรับภาระทีไ่ ม่ได้
สัดส่วนกัน ในขณะทีภ่ าระในการจ่ายเงินเข้ารัฐในรูปแบบภาษีของผูม้ รี ายได้
สูงจะลดลงเรือ่ ยๆ ซึง่ เป็นผลสืบเนือ่ งมาจากนโยบายการเงินในรอบทศวรรษ
ที่ผ่านมาด้วย ระบบอัตราคงที่ก็เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ทุกคนต้องจ่ายเบี้ย
ประกันในอัตราทีเ่ ท่ากันโดยปราศจากการคำ�นึงถึงภาระทีส่ งู กว่าของผูม้ รี ายได้
น้อยเมือ่ เทียบกับผูม้ รี ายได้สงู ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ตอ้ งสงสัยว่าการจ่ายเงินเข้า
กองทุนตามความสามารถของแต่ละคนจึงเป็นธรรมมากกว่า อีกทั้งระบบ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะสร้างความมัน่ ใจได้ดกี ว่าด้วยระบบการจัดเก็บเงิน
เข้ากองทุน (แบบอัตราก้าวหน้าแทนอัตราคงที)่ และการผนวกรวมเอารายได้
รูปแบบอื่นๆ (นอกเหนือจากรายได้จากค่าจ้าง) ในกรณีใดก็ตาม รูปแบบ
อัตราคงทีไ่ ม่ได้สะท้อนความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันอย่างแน่นอนด้วยเหตุผล
สองประการ ประการแรก รูปแบบนีท้ �ำ ให้ขา้ ราชการได้รบั การยกเว้น ประการ
ทีส่ อง ระบบประกันสุขภาพเอกชนยังคงไว้ซง่ึ โครงสร้างการแข่งขันแบบดัง้ เดิม
(อย่างน้อยในแง่ทางการ)
การเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของภาระทางการเงินในกลุม่ ประชากรยังเกีย่ วข้อง
กับปัญหาเรื่องความเป็นธรรมอีกด้วย ระบบประกันสุขภาพทั้งสองแบบมี
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จุดยืนทีต่ า่ งกันในเรือ่ งนี้ ด้านหนึง่ ระบบประกันสุขภาพแบบถ้วนหน้าจะช่วย
ลดภาระทางการเงินแก่ครอบครัวทีม่ บี ตุ รสองคน อีกด้านหนึง่ ระบบประกัน
สุขภาพอัตราคงที่จะทำ�ให้พวกเขามีโอกาสเสียทรัพย์มากถึง 900 ยูโรต่อปี
ในมุมกลับกัน สภาวการณ์ของคนโสดเป็นไปในทางตรงกันข้าม ภายใต้ระบบ
อัตราคงที่ พวกเขามีโอกาสได้รบั ทรัพย์มลู ค่ากว่า 1,300 ยูโร ในขณะทีภ่ ายใต้
ระบบประกันสุขภาพแบบถ้วนหน้า จำ�นวนทรัพย์ที่เข้ากระเป๋าคนโสดจะอยู่
ในระดับพอประมาณกว่า
ถ้าหากมองจากกรอบความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันแล้ว เราสามารถสรุป
ได้อย่างง่ายดายว่าระบบประกันสุขภาพแบบถ้วนหน้าเหนือกว่าแบบคงที่ ถ้า
หากมองจากกรอบความเป็นธรรมแล้ว แน่นอนว่าขึน้ อยูก่ บั ว่าความเป็นธรรม
ประเภทใดทีเ่ ราให้ความสำ�คัญทีส่ ดุ จัดสรรปันส่วน การมีสว่ นร่วม ความเป็น
ธรรมทีว่ างอยูบ่ นฐานความต้องการหรือความสำ�เร็จ ผูอ้ า่ นควรค้นหาคำ�ตอบ
ที่เหมาะสมสำ�หรับคำ�ถามข้อนี้เอง
2.5.3 นโยบายเรื่องตลาดแรงงาน
ความไม่มั่นคงถาวร? โลกใบใหม่ของการทำ�งานและ
คุณค่าสังคมประชาธิปไตย

มัทธิฮัส ไนส์ (Matthias Nies)

หลายทศวรรษนับตัง้ แต่สงครามโลกครัง้ ทีส่ องสิน้ สุดลง การประนีประนอม
กันระหว่างผลประโยชน์ของทุนและแรงงานประสบความสำ�เร็จและสานต่อ
เรื่อยมาในประเทศเยอรมนี ในยุคการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอันกินเวลา
ยาวนานผิดปกติตง้ั แต่ปี 1949 แรงงานค่าจ้างคือบรรทัดฐานทัว่ ไป การจ้างงาน
ควบคู่มากับสิทธิเชิงบวกใน ‘ทรัพย์สินทางสังคม’ (social property) การ
ประกันสิทธิเงินบำ�นาญ การคุม้ ครองป้องกันการเลิกจ้างผิดกฎหมาย การคง
ไว้ซงึ่ มาตรฐานของสุขภาพและความปลอดภัย รวมไปถึงสิทธิในการเข้าร่วม
ตัดสินใจในการบริหารจัดการและข้อตกลงร่วมกันเรือ่ งค่าจ้าง (Dörre 2005)
แรงงานค่าจ้างในลักษณะนี้เป็นที่รู้จักกันในนามว่า ‘ความสัมพันธ์เรื่อง
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การจ้างงานทั่วไป’ หรือ ‘สัญญาการจ้างงานที่เป็นมาตรฐาน’ ซึ่งต้องได้รับ
การประกันคุ้มครองโดยรัฐสวัสดิการ อย่างน้อยที่สุดแรงงานค่าจ้างจะได้รับ
การยอมรับและมีสถานะทางสังคม ควบคู่ไปกับความมั่นคงเชิงวัตถุ
หากมองย้อนกลับไปแล้ว ยุคทีเ่ ต็มไปด้วยความสมานฉันท์ดงั กล่าวไม่ได้
ปราศจากความขัดแย้งเสียทีเดียว การประนีประนอมยังถูกท้าทายอยู่เสมอ
อย่างไร้กฎเกณฑ์กำ�กับ อีกทั้งทำ�ได้เพียงบรรเทาความเหลื่อมล้ำ�ของการ
กระจายความมัง่ คัง่ ของสังคมลงทีละน้อย อย่างไรก็ตาม ประชากรส่วนใหญ่
สามารถวางใจได้วา่ ด้วยความอุตสาหะของตนแล้ว พวกเขาจะสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพวกเขาได้อย่างแน่นอน แม้จะอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็ตาม
ทว่า ตัง้ แต่ทศวรรษ 1980 สัญญาการจ้างงานทีเ่ ป็นมาตรฐานประสบกับ
สภาวะถดถอย แม้ว่าลูกจ้างส่วนใหญ่จะยังทำ�งานบนพื้นฐานของ ‘การจ้าง
งานทั่วไป’ จำ�นวนลูกจ้างกลับลดลงอย่างฮวบฮาบ การจ้างงานเพิ่มขึ้นใน
สาขาอืน่ เช่น งานนอกเวลา งานชัว่ คราวหรืองานนายหน้า งานประจำ�หรืองาน
พาร์ทไทม์ที่กำ�หนดช่วงเวลาการทำ�งานสั้นๆ อย่างชัดเจน (‘mini-jobs’)13 
เช่นเดียวกับการจ้างงานถาวรหรือเต็มเวลาเมือ่ ประสบปัญหา ‘ทรัพย์สนิ ทาง
สังคม’ ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน กล่าวคือ เกิดการผลักดันให้การแจกจ่าย
เงินบำ�นาญส่วนหนึ่งสำ�หรับผู้สูงอายุเป็นภาระของภาคเอกชน มีข้อเสนอที่
มุง่ บัน่ ทอนการคุม้ ครองการเลิกจ้าง รวมไปถึงการไม่ใช้หลักข้อตกลงร่วมกัน
เรือ่ งค่าจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพืน้ ทีเ่ ยอรมนีตะวันออก สิง่ เหล่านีเ้ ป็นเพียง
ด้านที่เห็นได้ชัดเจนของกระบวนการนี้
พัฒนาการเหล่านีม้ เี หตุผลมากมาย แนวโน้มข้างต้นมีสาเหตุหนึง่ มาจาก
งานภาคบริการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสำ�คัญมากขึ้นเรื่อยๆ
ซึ่งงานเหล่านี้มีรูปแบบการผลิตที่แตกต่างจากในอดีต โดยมุ่งเน้นรูปแบบ
องค์กรทีย่ ดื หยุน่ กว่า นอกจากนีใ้ นสถานการณ์ทกี่ ารแข่งขันไม่ได้จ�ำ กัดเพียง
แค่ระหว่างบริษัท หากแต่มีการแข่งขันภายในบริษัทเอง ทีมหรือแผนกงาน
13
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ร ะหว่างปี 1991–2003 จำ�นวนคนทำ�งานพาร์ทไทม์เพิ่มขึ้นจากประมาณห้าล้านคนเป็นกว่า
เก้าล้านคน

จึงต่างถูกกดดันให้เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน ด้วยเหตุนี้ ‘ทรัพย์สินทางสังคม’ จึง
กลับกลายเป็นสิง่ ทีต่ อ้ ง ‘เก็บสงวนไว้เพือ่ ให้เอือ้ ต่อความยืดหยุน่ ’ บริษทั ซึง่
ประสบความสำ�เร็จในการเจือจางหรือแม้กระทั่งล้มเลิกสิทธิคุ้มครองการจ้าง
งานย่อมได้เปรียบในการแข่งขันมากขึน้ แม้วา่ ข้อได้เปรียบนีจ้ ะดำ�รงอยูเ่ พียง
ระยะสั้นก็ตาม
คนส่วนใหญ่ขุ่นเคืองใจเป็นอย่างยิ่งต่อสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น การศึกษา
เมื่อไม่นานมานี้ของมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ระบุว่าร้อยละ 63 ของผู้ตอบ
คำ�ถามมีความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในขณะนี้ (Neugebauer
2007) สิ่งที่กำ�ลังเกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
โลกแห่งการทำ�งาน ประชากรกลุ่มใหญ่กำ�ลังตกอยู่ในสภาวะของความไม่
แน่นอน นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส ปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu)
เรียกสภาวะดังกล่าวว่า ‘ความเปราะบาง’ (precarity) ปัญหานีไ้ ม่ได้เป็นเพียง
เรื่องของค่าจ้างหรือสัญญาจ้างงานประจำ�ที่ลดฮวบ แต่ที่สำ�คัญพอๆ กันคือ
การที่แต่ละคนต้องประสบและอยู่ใน “ขั้นตอน” แห่งความไม่แน่นอน
เมือ่ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เป็นทีป่ ระจักษ์ชดั ว่าสภาวะเปราะบางนี้
ไม่ได้จ�ำ กัดแค่ในกลุม่ คนทีอ่ ยูใ่ นการจ้างงานทีเ่ ต็มไปด้วยความเสีย่ งและความ
ไม่แน่นอน สภาวะเปราะบางนี้ฝังรากลึกลงไปในแก่นกลางของเศรษฐกิจ
แรงงาน ลูกจ้างถาวรหลายคนต่างเผชิญหน้ากับลูกจ้างชั่วคราวในที่ทำ�งาน
ของพวกเขาซึง่ นำ�ไปสูอ่ าการวิตกกังวล พวกเขาเผชิญกับทางเลือกทีเ่ ลวร้าย
และพร้อมทีจ่ ะยอมต่อรองเรือ่ งค่าจ้างและสภาพการทำ�งานซึง่ ไม่พงึ ปรารถนา
สำ�หรับพวกเขา คนงานผูเ้ ปราะบางนี้ (precarious workers) คือกลุม่ คนที่
อยู่ระหว่างสัญญาการจ้างงานมาตรฐานกับสถานะผู้ที่ถูกกีดกันออกจากโลก
แห่งการจ้างงานอันพอจะเลีย้ งปากท้องได้ไปอยูใ่ นสถานะพักตำ�แหน่ง พวก
เขากลัวว่าจะตนเองจะลืน่ ไถลลงจากบันไดทางสังคม ในขณะทีค่ วามฝันของ
พวกเขาคือการปีนขึ้นไปจนถึงจุดที่พวกเขาสามารถมีสัญญาการจ้างงานที่
เป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่โอกาสเดียวของพวกเขาตามความ
เป็นจริงคือการอยู่ในสภาวะไม่แน่นอนตลอดไป
สิง่ เหล่านีจ้ ะส่งผลกระทบอย่างไรต่อแนวทางสังคมประชาธิปไตย? ในอดีต
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‘การจ้างงานปกติ’ (normal employment) สำ�คัญเป็นอย่างมากสำ�หรับ
สังคมประชาธิปไตย มันได้ฝงั รากลึกในรัฐสวัสดิการและเป็นหนึง่ ในปัจจัยหลัก
ทีก่ �ำ หนดคุณค่าหลักสามประการ มันมอบความมัน่ คงในชีวติ ให้แก่คนจำ�นวน
มาก แม้วา่ จะไม่ใช่ทกุ คน และประกอบสร้างเงือ่ นไขทีเ่ ปิดทางสูอ่ สิ รภาพเชิง
บวกอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ระบบการจ้างงานทำ�ให้เราประสบความสำ�เร็จ
ในด้านการจัดสรรปันส่วน (ที่สอดคล้องกับคุณค่าความเป็นธรรม) สุดท้าย
แล้ว ‘ทรัพย์สนิ ทางสังคม’ นีส้ ะท้อนหลักความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันพืน้ ฐาน
และช่วยรองรับความต้องการเร่งด่วน การจ้างงานปกติกอ่ ให้เกิดความมัน่ คง
ทางสังคม ซึง่ จะช่วยยึดโยงประชากรกลุม่ ใหญ่เข้ากับคุณค่าหลักสามประการ
ของสังคมประชาธิปไตย แนวทางพรรค SPD เคยระบุไว้อย่างชัดเจนเกีย่ วกับ
ความสัมพันธ์วา่ ด้วยการจ้างงานทีเ่ ป็นมาตรฐานและการจ้างงานเต็มที่ เป้า
หมายในการขยาย ‘การจ้างงานปกติ’ ให้ครอบคลุมคนงานทุกคนเคยเป็น
ส่วนหนึง่ ในองคาพยพของมโนทัศน์ของพรรคในฐานะผูข้ บั เคลือ่ นฐานการเมือง
เรื่องสังคมประชาธิปไตย
อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา ความสัมพันธ์ว่าด้วยการจ้างงานที่เป็น
มาตรฐานได้ถูกลดความสำ�คัญลง ผลที่ตามมาคือ คุณค่าหลักของสังคม
ประชาธิปไตยยังคงมีพลังในหมูป่ ระชากร ทว่าคุณค่าเหล่านีก้ ลับไม่ได้ผกู ติด
อย่างชัดเจนกับตัวแทนทางการเมืองเช่นในอดีตอีกต่อไป สาเหตุทสี่ �ำ คัญคือ
การเปลีย่ นแปลงของการจ้างงานและความล้มเหลวทางการเมืองในการสร้าง
ความมั่นคงทางสังคมขึ้นใหม่ภายใต้ยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความยืดหยุ่นไม่
แน่นอน คำ�ถามสำ�คัญคือ มันจะสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบใหม่
ของสังคมประชาธิปไตยและคุณค่าหลักอย่างไร
อิสรภาพ

แน่นอนว่าโลกใบใหม่ของการทำ�งานมาพร้อมกับคำ�มัน่ สัญญาใหม่วา่ ด้วย
อิสรภาพ กลุ่มคนทำ�งานกลุ่มเล็กที่ไม่อาจละเลย เช่น คนทำ�งานอิสระหรือ
‘ผู้จัดการตนเอง (self-managers)’ คือผู้ที่ได้ประโยชน์จากอิสรภาพในการ
บริหารจัดการงานของตนเองในรูปแบบโครงการ อีกทัง้ ยังไม่ตอ้ งทำ�ตามคำ�สัง่
62

ของ ‘หัวหน้า’ กลุ่มคนทำ�งานเหล่านี้ยังสามารถใช้ประโยชน์อย่างเป็นชิ้น
เป็นอันจากสภาวะความยืดหยุน่ ของตนเอง กล่าวคือ ถ้าหากพวกเขามีตน้ ทุน
มากพอ พวกเขาสามารถแปรสภาวะการว่างงานระยะสัน้ ให้กลายเป็นโอกาส
ในการอบรมพัฒนาฝีมอื ตัวเอง ในทางกลับกัน ในกรณีของคนงานผูเ้ ปราะบาง
เมื่อเผชิญสภาวะเช่นเดียวกัน พวกเขาไม่ได้มีภูมิคุ้มกันทางการเงินและต้อง
ประสบกับหายนะร้ายแรงในชีวติ จนสูญเสียสิทธิและอิสรภาพทัง้ เชิงบวกและ
เชิงลบ
ด้วยเหตุนี้ สังคมประชาธิปไตยจึงจำ�เป็นต้องให้คำ�มั่นสัญญาว่าจะมอบ
อิสรภาพทางสังคมเชิงบวกและสอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริง เราจำ�เป็น
ต้องพึง่ เครือ่ งมือใหม่ๆ เช่น ความมัน่ คง (ทางสังคม) ร่วมกัน ภายใต้สภาวะ
ยืดหยุ่นนี้ ศักยภาพในการบรรลุอิสรภาพของคนงานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
พวกเขาต้องไม่ถูกปล่อยให้รับมือกับความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี้ตามลำ�พัง
ความเป็นธรรม

สถานะการจ้างงานจะเป็นตัวกำ�หนดทีส่ �ำ คัญในการตัดสินว่าอะไรเป็นธรรม
และใครที่มีสิทธิเรียกร้องอะไรบ้างอย่างชอบธรรม ในประวัติศาสตร์ ความ
เต็มใจของบุคคลในการร่วมลงแรงของตนอย่างแข็งขันผ่านการทำ�งานย่อมมา
พร้อมกับการทีเ่ ขามีสทิ ธิเข้าไปมีสว่ นร่วมในสังคม แม้วา่ ในอดีต แนวคิดเรือ่ ง
ความเป็นธรรมนี้จะแบ่งตามกลุ่มสังคมออกเป็นฝักเป็นฝ่าย เช่น การแบ่ง
กลุม่ ตามเพศสภาพ รวมไปถึงยังมีแนวโน้มในการทำ�ให้ความรับผิดชอบเป็น
เรื่องของปัจเจกบุคคล
บรรทัดฐานข้างต้นพิสูจน์แล้วว่าได้ผลผ่านกาลเวลา กระนั้น ภายใต้
เศรษฐกิจแรงงานรูปแบบใหม่ มันกลับกลายเป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่ความ
เหลื่อมล้ำ� ทั้งนี้เพราะแนวคิดเรื่องศักยภาพในการทำ�งานและความสำ�เร็จ
(ความดีความชอบ) ยังดำ�รงอยู่ต่อไป ในขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการจ้าง
งานถูกทำ�ให้ซบั ซ้อนขึน้ เรือ่ ยๆ การทีค่ นหนึง่ หลุดออกจากระบบการจ้างงาน
เป็นครั้งคราวหรือซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่ากลายเป็นเรื่องธรรมดาสำ�หรับคนที่อยู่ใน
‘เขต’ แห่งความเปราะบาง ทว่าสิง่ นีอ้ ยูไ่ กลจากทีเ่ รายอมรับได้ คนจำ�นวน
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มากที่ตกอยู่ภายใต้สภาวะความเปราะบางนี้มีสิทธิที่จะแสดงความยินดีที่จะ
ทำ�งานออกมาในรูปแบบของการจ้างงานปกติ บางคนเสนอว่าความล้มเหลวนี้
หมายความว่าคนงานผู้เปราะบางเหล่านี้เพียงแค่ต้องพยายามมากขึ้นเมื่อ
เผชิญอุปสรรค อย่างไรก็ดี นี่เป็นมุมมองแบบปัจเจกบุคคลซึ่งทำ�ให้ภาพ
ความเหลื่อมล้ำ�ที่เพิ่มขึ้นในสังคมนั้นเลือนรางและไม่เป็นที่รับรู้ของผู้คน ใน
แง่นี้ ความเป็นธรรมเกือบจะถูกทำ�ให้กลายเป็นขัว้ ตรงข้ามกับความเท่าเทียม
ด้วยเหตุนี้ บททดสอบสำ�คัญของสังคมประชาธิปไตยคือการสถาปนา
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน ในเชิง
การเมือง มันหมายถึงการปล่อยให้เป็นเรือ่ งของปัจเจกบุคคลต่อไปตราบเท่าที่
ปัจเจกแต่ละคนมีขอบเขตทีช่ ดั เจนว่าเขาสามารถกำ�หนดตัดสินชะตาชีวติ ตนเอง
ได้แค่ไหน ภายใต้เงื่อนไขนี้เท่านั้น เราจึงสามารถเรียกร้องการรับผิดชอบ
ตนเองได้
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ความพยายามในการปรับโครงสร้างระบบประกันสังคมสะท้อนองค์ประกอบ
หนึ่งของวิกฤตการณ์ทั่วไปอันส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ในสถานการณ์ปัจจุบัน เส้นแบ่งความขัดแย้งที่สำ�คัญ
ทีส่ ดุ ย่อมหนีไม่พน้ เส้นแบ่งระหว่าง คนที่ ‘มี’ และคนที่ ‘ไม่ม’ี ซึง่ มีอทิ ธิพล
ในการกำ�หนดข้อเสนอต่างๆ ทีแ่ ต่ละระบบถกเถียงกัน เส้นแบ่งนีซ้ อ้ นทับกับ
การแบ่งแยกระหว่าง ‘คนใน’ และ ‘คนนอก’ การแบ่งแยกสองประเภทนี้
ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นร่วมกันไม่ได้ แต่มันนำ�ไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมที่แตกต่าง
กันอย่างสิ้นเชิง
สภาพการแข่งขันที่เข้มข้นในที่ทำ�งาน ประกอบกับความรู้สึกกดดันอยู่
เสมอว่ามีคนอื่นๆ จ้องจะขโมยตำ�แหน่งหน้าที่ ไม่เอื้อต่อการเกิดพฤติกรรม
แห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแม้แต่น้อย นับวันคนที่อยู่ ‘ภายใน’ ย่อม
มองคนที่อยู่ ‘ภายนอก’ ว่าเป็นภัยคุกคามมากขึ้นเรื่อยๆ ในทางกลับกัน
เหล่าคนงานผูเ้ ปราะบางหรือคนว่างงานต่างมองสิง่ ทีส่ ะท้อนความมัน่ คงทาง
สังคมร่วมกันว่าเป็นอุปสรรคสำ�คัญที่จะคอยกีดกันพวกเขา
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ในสภาวะเช่นนี้ คำ�ถามสำ�คัญคือ เราจะสัมผัสถึงความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันได้อย่างไรในโลกของการทำ�งานในปัจจุบนั จากจุดยืนของความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันที่สถาปนาบนรากฐานใหม่นี้ เครื่องมือของความมั่นคง
ทางสังคมทีม่ ปี ระสิทธิภาพคือจุดเน้นสำ�คัญของสังคมประชาธิปไตยในอนาคต
เราจำ�เป็นต้องรื้อฟื้นความน่าเชื่อถือของ ‘ทรัพย์สินทางสังคม’ ขึ้นอีกครั้ง
ผ่านการออกแบบเครือ่ งมือทีส่ อดคล้องกับประเภทของอาชีพทีค่ นในปัจจุบนั
คาดหวัง เพื่อลดความขัดแย้งระหว่าง ‘ภายใน’ และ‘ภายนอก’
ในเศรษฐกิจแรงงานรูปแบบใหม่นี้ ด้านหนึ่ง เราไม่สามารถละเลยความ
สัมพันธ์ระหว่างคุณค่าหลักของสังคมประชาธิปไตยและแรงงานได้อีกต่อไป
แม้ว่ามันจะถูกละเลยในอดีต อีกด้านหนึ่ง ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดนี้เน้นย้ำ�
ให้มกี ารถกเถียงครัง้ ใหม่อย่างเร่งด่วนว่าด้วยแนวคิดเรือ่ งอิสรภาพ ความเป็น
ธรรม และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ผู้แทนทางการเมืองที่สนับสนุนแนวคิดสังคมประชาธิปไตยต้องจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างอิสรภาพ ความเป็นธรรม
ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน และเศรษฐกิจแรงงานรูปแบบใหม่ เป็นไปไม่ได้
ทีก่ ารจ้างงานจะสูญเสียสถานะสำ�คัญในการเป็นแรงขับเคลือ่ นการมีสว่ นร่วม
และการยอมรับ ลักษณะของการงานในสังคมจะยังคงเป็นปัจจัยชี้ขาดอันมี
อิทธิพลซึ่งกำ�หนดลักษณะของสังคมประชาธิปไตยต่อไป
2.5.4 นโยบายการอุดมศึกษา
ค่าเล่าเรียน – การดูหมิ่นคุณค่าหลักของสังคมประชาธิปไตย

เฟรเดอริเคอ โบลล์ (Frederike Boll)

จวบจนปี 2005 โฮคชูลราห์เมนเกเซทซ์ (Hochschulrahmengesetz—
กรอบกฎหมายว่าด้วยอุดมศึกษา) เปิดให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาใน
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเยอรมันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รัฐบาลกลางจะ
เป็นผู้กำ�หนดกรอบกฎหมายว่าด้วยระบบอุดมศึกษาเยอรมันในขณะที่แต่ละ
รัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการตามระเบียบที่วางไว้
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อย่างไรก็ตาม แต่ละรัฐซึง่ มีอ�ำ นาจอธิปไตยอันเกีย่ วข้องกับนโยบายการ
ศึกษาต่างมองว่าระบบที่เป็นอยู่นั้นลดอำ�นาจในการกำ�หนดค่าเล่าเรียนของ
ตนลง ในปี 2002 รัฐบาวาเรีย บาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก ฮัมบูรก์ ซาร์แลนด์
แซ็กซอนี และแซ็กซอนี-อันฮัลต์ ยื่นเรื่องให้ตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณา
ผลการตัดสินในปี 2005 เห็นชอบกับรัฐเหล่านี้ กล่าวคือ คำ�พิพากษาดังกล่าว
เปิดโอกาสให้แต่ละรัฐสามารถตัดสินใจได้เองว่าตนจะเก็บค่าเล่าเรียนระดับ
อุดมศึกษาหรือเปิดให้เรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ละรัฐภายใต้สถานการณ์
ทีแ่ ตกต่างกันต่างมีแนวทางไม่เหมือนกันและค่อยๆ พัฒนาเป็นรูปธรรมมากขึน้
ในไม่กปี่ ตี อ่ มา กล่าวคือ สองปีทผี่ า่ นมา เจ็ดรัฐในสิบหกรัฐ (บาเดน-เวิรท์ 
เทมแบร์ก บาวาเรีย ฮัมบูร์ก เฮสเส แซ็กซอนีล่าง ซาร์แลนด์ และนอร์ท
ไรน์เวสต์ฟาเลีย) ต่างเริ่มเก็บค่าเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา (เริ่มจากภาค
การศึกษาแรก) โดยมีอัตราค่าเล่าเรียนแตกต่างกันในแต่ละรัฐ ในขณะนี้ค่า
เล่าเรียนที่แพงที่สุดคือ 500 ยูโรต่อภาคการศึกษา
บางรัฐ เช่น ทูริงเงิน ไรน์แลนด์พาลาทิเนต และแซ็กซอนี ยังไม่เก็บค่า
เล่าเรียนในการศึกษาระดับปริญญาตรี ถ้าหากนักศึกษาไม่สามารถสำ�เร็จ
การศึกษาตามเวลาที่กำ�หนด (Regelstudienzeit) รัฐเหล่านี้ก็มีกฎระเบียบ
ไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น ตามกฎของรัฐไรน์แลนด์พาลาทิเนต นักศึกษา
ที่เรียนเกินเวลา นับเป็นสามในสี่ของเวลาเรียนที่กำ�หนดไว้ ต้องเริ่มจ่ายค่า
เล่าเรียนจำ�นวน 650 ยูโร ในขณะทีแ่ ซ็กซอนี ชเลสวิก-โฮลสไตน์ เม็กเลน
บูรก์ -พอมเมอราเนียตะวันตก เบอร์ลนิ และบรานเดินบูรก์ ไม่มกี ฎให้นกั ศึกษา
ต้องเสียค่าเล่าเรียนใดๆ
การเริ่มเก็บค่าเล่าเรียนของแต่ละรัฐขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลชุดไหนปกครอง
ประเทศในเวลานัน้ พรรค CDU/CSU และพรรค FDP สนับสนุนให้มกี าร
เก็บค่าเล่าเรียนตัง้ แต่ภาคการศึกษาแรก ส่วนพรรคสังคมประชาธิปไตย พรรค
กรีน และฝ่ายซ้าย เรียกร้องให้การศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย
เมื่อมองด้วยกรอบสังคมประชาธิปไตยแล้ว หากนักศึกษาผู้ประสงค์จะ
ศึกษาต่อ ทว่ากลับถูกปิดกัน้ การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและต้องจ่ายค่าเล่า
เรียนได้รบั การยอมรับมากขึน้ คำ�ถามทีต่ ามมาคือ คุณค่าหลักว่าด้วยอิสรภาพ
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ความเป็นธรรม และความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ถูกกำ�หนดขอบเขตไว้แค่ไหน
โดยในกรณีนี้ คุณค่าชุดสุดท้ายอาจมีความเกีย่ วข้องน้อยกว่าสองคุณค่าแรก
อิสรภาพ

ภาพลักษณ์ของการอุดมศึกษาเยอรมันที่ฉายโดยสื่อมักเน้นปัญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรเรื้อรัง ไม่มีสถานที่ศึกษาเพียงพอ และอุปกรณ์การเรียน
การสอนมีคณ
ุ ภาพต่�ำ ซึง่ เหล่าผูส้ นับสนุนให้มกี ารเก็บค่าเล่าเรียนมองว่า ค่า
เล่าเรียนเป็นทางออกเดียวในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีคำ�
อธิบายเพิม่ เติมว่า นักศึกษาทีต่ อ้ งจ่ายเงินเพือ่ แลกกับการศึกษาจะเรียกร้อง
มากกว่าและกดดันให้อาจารย์ตอ้ งดูแลเอาใจใส่ผเู้ รียนมากขึน้ เพราะนักศึกษา
คือผูจ้ า่ ยค่าแรงให้แก่อาจารย์ ผูส้ นับสนุนการเก็บค่าเล่าเรียนยังโต้แย้งต่อไป
ว่า นักศึกษาจะกลายเป็นศูนย์กลางของระบบการศึกษาและพวกเขาจะเป็น
ผูป้ ระเมินคุณภาพวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ฝ่ายหลังจึงมีความจำ�เป็น
ต้องตอบสนองความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น จากมุมมองข้างต้น ผู้เรียน
จะมีอสิ รภาพในการศึกษามากขึน้ เพราะการจ่ายค่าเล่าเรียนทำ�ให้พวกเขามี
อิทธิพลมากขึ้นในการกำ�หนดว่าพวกเขาต้องได้รับอะไรจากมหาวิทยาลัย
ในทางกลับกัน ผูค้ ดั ค้านการจ่ายค่าเล่าเรียนมองว่าทุกคนต้องมีสทิ ธิเข้า
ถึงการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีพันธกิจ
ในการสร้างสวัสดิการสาธารณะ และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของประเทศ ในยุคทีโ่ ลกเชือ่ มโยงกัน โอกาสในการประสบความ
สำ�เร็จในชีวติ ของแต่ละคนขึน้ อยูก่ บั ช่องทางในการเข้าถึงสถาบันทางการศึกษา
เช่นเดียวกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยมากขึน้ เรือ่ ยๆ
ระบบการศึกษาที่ดีที่ไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนจะช่วยวางพื้นฐานให้แก่สังคม
ที่ทำ�งานอย่างราบรื่นและประสบความสำ�เร็จ ปัญหาอย่างหนึ่งของประเทศ
เยอรมนี ตามผลการศึกษาของ PISA คือ การศึกษากลายเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่
กับชนชั้นทางสังคมและรายได้ การเริ่มเก็บค่าเล่าเรียนจะทำ�ให้สิทธิในการ
พัฒนาตนเองโดยปราศจากค่าใช้จ่ายกลายเป็นเรื่องของเงินที่แต่ละคนมี
นอกจากนี้ ถึงแม้วา่ นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียน ก็ไม่มอี ะไรรับประกัน
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ว่าปัญหาต่างๆ จะคลีค่ ลายลง รัฐจึงไม่อาจหลีกเลีย่ งความรับผิดชอบทางการ
เงินสำ�หรับการเรียนระดับอุดมศึกษาของเยอรมนีได้ รายจ่ายด้านการศึกษา
ต่อปีของเยอรมนีอยู่ในระดับที่ต่ำ�กว่าระดับมาตรฐานขององค์การเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) นานหลายปี สถานการณ์
ทางการศึกษาที่ประเทศกำ�ลังเผชิญอยู่นี้ไม่ได้เป็นผลมาจากหีบสมบัติที่ว่าง
เปล่า หากแต่เป็นเรื่องของการจัดสรรปันส่วนและเจตจำ�นงทางการเมือง
ไม่เพียงเท่านั้น หากมีการเริ่มเก็บค่าเล่าเรียน มีโอกาสเป็นไปได้มากที่
รัฐจะยิ่งตีตัวออกห่างจากการจ่ายเงินสนับสนุนการเรียนในระดับอุดมศึกษา
ในขณะทีน่ กั ศึกษาจะกลายสภาพเป็นเหยือ่ รายใหม่ของธุรกิจทีแ่ สวงหาผลกำ�ไร
ผลทีต่ ามมาจึงเป็นแค่การผลักภาระออกไป มิใช่การพัฒนาอุปกรณ์หรือคุณภาพ
ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเยอรมัน
ความเป็นธรรม

การสนับสนุนให้เก็บค่าเล่าเรียนสะท้อนความเสือ่ มของทรัพยากรสาธารณะ
และการอ้างว่าถึงเวลาแล้วที่นักศึกษาควรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาด้วยตัวเอง บางคนโต้แย้งว่าผูเ้ สียภาษีใช้จา่ ยเพือ่ สนับสนุน
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยโดยที่พวกเขาไม่ได้ประโยชน์ใดจากการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา ด้วยเหตุน้ี นักศึกษาทุกคนจึงควรเสียค่าเล่าเรียนเหมือนๆ กัน
นอกจากนี้ เนือ่ งจากนักศึกษาทีไ่ ด้ศกึ ษาต่อมักเป็นบุตรหลานของคนทีม่ ภี มู หิ ลัง
การเรียนระดับอุดมศึกษามากกว่าคนในกลุม่ สังคมอืน่ ๆ พวกเขาจึงยิง่ ควรเป็น
กลุ่มคนที่จ่ายส่วนนี้
ในทางกลับกัน มีผโู้ ต้แย้งว่าการเรียนรูไ้ ม่ควรเป็นสิง่ ทีถ่ กู ตัดสินโดยภูมิ
หลังทางสังคม และ/หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ โอกาสในชีวติ ของแต่ละคน
ไม่ควรถูกกำ�หนดโดยสิ่งเหล่านี้ ระบบเก็บค่าเล่าเรียนทำ�งานด้วยการจ่าย
ของสมาชิกทีเ่ ปราะบางกว่าในสังคม การนำ�เสนอระบบกูย้ มื เงินให้แก่นกั ศึกษา
ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่อย่างใด เพราะนักศึกษาจากช่วงชั้นล่างทางสังคมมี
แนวโน้มทีจ่ ะไม่สามารถแบกรับภาระหนีไ้ ด้และมีแนวโน้มสูงทีจ่ ะไม่ศกึ ษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาหากพวกเขาต้องจ่ายค่าเล่าเรียน โอกาสที่เท่าเทียมจะ
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เป็นไปได้กต็ อ่ เมือ่ สิทธิและเสรีภาพเชิงบวกของพลเมืองทุกคนได้รบั การประกัน
ซึ่งรวมถึงการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฝ่ายสนับสนุนให้
เก็บค่าเล่าเรียนยืนกรานว่าผูเ้ รียนในระดับอุดมศึกษามีรายได้และฐานะดีกว่า
ผู้ที่ไม่ได้เรียน ถึงแม้ว่าข้อโต้แย้งนี้จะเป็นข้อเท็จจริง ระบบเก็บภาษีที่เป็น
ธรรมจะช่วยรับประกันว่าผูม้ อี นั จะกินคือคนทีแ่ บกรับภาระทางสังคมมากกว่า
ผู้ที่อ่อนแอกว่า
รัฐจำ�เป็นต้องทำ�ตามพันธกิจในการทำ�ให้คนจำ�นวนมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็น
ไปได้เข้าถึงการศึกษา ความรับผิดชอบดังกล่าวของรัฐถูกระบุไว้ในกฎบัตร
สหประชาชาติปี 1996 ซึ่งเยอรมนีได้ลงนามและให้สัตยาบัน ข้อตกลง
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมนีร้ ะบุเงือ่ นไข
ว่าสถาบันทางการศึกษาต้องไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ
สังคมประชาธิปไตยและอนาคตของการสนับสนุนด้านการเงิน
ในการอุดมศึกษา

ในการประชุมที่ฮัมบูร์ก พรรค SPD มีมติชัดเจนว่า ‘การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในทุกๆ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเยอรมันไม่ควรเก็บค่าใช้จ่าย’
นอกจากนี้ ‘พรรค SPD สนับสนุนการมีโอกาสทางการศึกษาทีเ่ ท่าเทียมกัน
โดยไม่ขึ้นอยู่กับภูมิหลังทางสังคมและช่องทางการเงิน’ แผนการใหม่ของ
พรรคทีเ่ ขียนขึน้ มีความสอดคล้องกับข้อเสนอข้างต้น โดยระบุวา่ พรรค SPD
มุง่ หวัง ‘ทีจ่ ะเปิดช่องทางการศึกษาและเพิม่ สัดส่วนของนักศึกษาจากครอบครัวซึง่ มีโอกาสต่�ำ ในการเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ของระบบการศึกษา’ นอกจากนี้
ยังระบุวา่ ‘การสนับสนุนการศึกษาโดยรัฐ...ต้องเพิม่ มากขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน’
รัฐบาลกลางต้องลงทุนลงแรงร่วมกับแต่ละรัฐเพือ่ เพิม่ จำ�นวนนักศึกษาและ
บุคลากรผู้สอนในมหาวิทยาลัยเยอรมัน นักสังคมประชาธิปไตยจะยึดมั่นใน
แนวทางการขยายโครงการสหภาพกูย้ มื เพือ่ การศึกษา (Federal Academic
Loan) และสนับสนุนให้แผนทุนการศึกษาครอบคลุมมากขึ้น
เยอรมนีต้องเพิ่มรายจ่ายด้านการศึกษา บ่อยครั้ง การตัดสินใจเรื่องค่า
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เล่าเรียนกลายเป็นเรือ่ งของแผนทางการเมืองหรือการรักษาดุลอำ�นาจมากกว่า
ความต้องการในโลกแห่งความเป็นจริงโดยไม่ขน้ึ อยูก่ บั ผลประโยชน์ใด สุดท้าย
แล้ว ค่าเล่าเรียนไม่อาจเป็นทางออกของปัญหาเนื่องจากมันเป็นอุปสรรค
ขัดขวางการบรรลุอสิ รภาพและความเป็นธรรมตามความเข้าใจของกรอบสังคม
ประชาธิปไตย
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บทที่ 3 รูปแบบสังคม: การเปรียบเทียบ
แดร์ ชปีเกลฉบับวันที่ 22 ตุลาคม 2007 นำ�เสนอปกทีม่ นี ยั ยะยัว่ ยุสงั คม

อะไรอยู่บนปกหนังสือ?

Der Spiegel, issue 43. Source: www.spiegel-online.de (22.10.2007).

บนปกของนิตยสารแดร์ ชปีเกล มีภาพล้อบรรดาผูน้ �ำ การเมืองของพรรค
SPD หลังประสบอุบตั เิ หตุในท้องทะเล พวกเขาต่างกระโดดลงเรือชูชพี กัปตัน
แกร์ฮาร์ด ชเรอเดอร์ (Gerhard Schröder) ยังคงยืนหยัดอยู่บนเรือใหญ่ที่
กำ�ลังจมลง ในขณะทีเ่ กรเกอร์ กีซี (Gregor Gysi) และออสการ์ ลาฟองแตน
(Oskar Lafontaine) กลายเป็นผูบ้ งั คับบัญชาประจำ�เรือชูชพี ของตน ข้อความ
พาดหัวว่า “หากเราว่ายน้�ำ เคียงข้างกัน”1 มีการเล่นคำ�ระหว่าง ‘ว่ายน้�ำ (swim)’
ซึง่ มีอกี ความหมายว่า ‘มืดแปดด้าน (not knowing)’ ความหมายทีใ่ กล้เคียง
ในภาษาอังกฤษมากทีส่ ดุ น่าจะเป็นคำ�ว่า ‘being all at sea’ อันสือ่ ถึงสภาพ
อับจนทางปัญญาไม่รวู้ า่ จะมุง่ หน้าไปทางไหน ซ้�ำ ร้ายไปกว่านัน้ ภาพการ์ตนู
ล้อนี้ยังสะท้อนสภาวะเรือล่มซึ่งผู้คนต่างหนีลงน้ำ�อย่างเสียสติ
1

ข ้อความดังกล่าวยังเป็นการอ้างอิงถึงเพลงของเหล่าคนงานที่ชื่อว่า ‘Wann wir schreiten
Seit’ an Seit’
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อะไรที่ปกไม่ได้บอกเรา
—บางความเห็นจาก
การตีความ

การถกเถียงเกี่ยวกับ
พิกัดเป็นเรื่องจำ�เป็น

เข็มทิศทางการเมือง
และสังคม
ตำ�แหน่งแห่งที่เหล่านี้
คืออะไรและการนำ�วิถีมี
ความเกี่ยวข้องอย่างไร
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คุณคิดอย่างไรกับปกของแดร์ ชปีเกล มันสะท้อนความเห็นทั่วไปต่อ
พรรคการเมือง (ในกรณีนคี้ อื พรรค SPD) อย่างไร ปกดังกล่าวนำ�เสนอภาพ
ของผูค้ นทีห่ วาดกลัวและภาพลักษณ์การเมืองอันไร้ทศิ ทางในปัจจุบนั ภายใต้
สถานการณ์เช่นนี้ เรือคงชนกับโขดหินอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ดังฉากเรือล่ม
ที่ปกนำ�เสนอ การฉายภาพให้ร้ายเช่นนี้มุ่งเร้าอารมณ์อย่างตั้งใจ เนื่องจาก
เราทุกคนมี ‘เข็มทิศทางการเมืองและสังคม’ ของตนเอง และในพรรคการเมืองทีเ่ ป็นประชาธิปไตย ไม่วา่ จะเป็นพรรคใด ทุกคนไม่เพียงได้รบั อนุญาต
หากแต่จำ�เป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องถกเถียงและโต้แย้งเกี่ยวกับพิกัดทาง
การเมืองของตนเอง อีกทัง้ ร่วมกันตัดสินใจอย่างเป็นประชาธิปไตยเกีย่ วกับมัน
นอกจากนี้ เป็นเรื่องไร้สาระหากจะกล่าวว่าพรรค SPD กำ�ลังจมดิ่งสู่
ห้วงมหาสมุทรหรือกำ�ลังอับปาง เป็นธรรมดาทีก่ ารเปลีย่ นแปลงอย่างถึงราก
จำ�เป็นต้องเกิดขึ้นภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำ�หรือความพ่ายแพ้ของ
การเลือกตั้ง แต่มันไม่ใช่สภาวะเรืออับปางอย่างแน่นอน
‘สายพานคำ�สัง่ ’ ยังย้อนแย้งกับกระบวนการตัดสินใจทีเ่ ป็นประชาธิปไตย
ภายในพรรค หัวใจของการตัดสินใจนี้อยู่ที่การโต้เถียงกันเกี่ยวกับทิศทาง
ของพรรคเมือ่ ยามจำ�เป็น และหาพิกดั ร่วมกันด้วย ‘เข็มทิศทางการเมืองและ
สังคม’ ของตนเอง
ในทางตรงกันข้าม ปกของแดร์ ชปีเกล กลับสะท้อนมุมมองทีเ่ ป็นเผด็จการเกี่ยวกับการเมืองซึ่งเข้ากันไม่ได้กับหลักประชาธิปไตย มันละเลยที่จะ
ถ่ายทอด ‘เข็มทิศทางการเมืองและสังคม’ หากปราศจากเข็มทิศนี้แล้ว เรา
ก็ไม่สามารถริเริ่มกระบวนการทางการเมืองใดๆ ได้
เรามาลองพิจารณากันสักครู่ว่าการ ‘นำ�วิถี (navigate)’ คืออะไร
‘เข็มทิศทางการเมืองและสังคม’ เริ่มจากฐานคิดที่ว่าแต่ละคนมีแนวคิด
เกีย่ วกับทิศทางทีเ่ ป็นไปได้ทางการเมืองบนพืน้ ฐานทีเ่ ราสามารถอธิบายจุดยืน
ของตนเองและ ‘หาตำ�แหน่งแห่งที่ของตน’
หากจะพูดในเชิงเปรียบเปรย การนำ�วิถใี นทีน่ เี้ กิดขึน้ ท่ามกลางมหาสมุทร
ทีเ่ วิง้ ว้างในระหว่างการตัดสินใจทางการเมือง ถึงแม้วา่ จะไม่มกี ารแตะประเด็น
พืน้ ฐาน แต่มกี ารถกเถียงกันเรือ่ งความคิดความเชือ่ ทีเ่ ป็นแก่นกลางของแต่ละคน

แม้จะอธิบายออกมาได้ยาก ข้อดีของมันคือการทีเ่ ราทุกคนมีเข็มทิศเป็น
ของตัวเอง ด้วยเหตุนี้ นี่จึงไม่ใช่แค่การยัดเยียดเข็มทิศแบบเดียวกันใส่มือ
ทุกๆ คน แต่ละคนมีวธิ กี ารของตนเองในการใช้เข็มทิศของตน ‘นำ�วิถ’ี ตนเอง
สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการต่อรองประนีประนอมในพรรคหรือองค์กรที่เป็น
ประชาธิปไตย
การนำ�วิถจี �ำ เป็นต้องอาศัยคุณสมบัตสิ องประการ ประการแรก เราต้อง
มีความคิดเป็นของเราเอง กล่าวคือ เราต้องวิเคราะห์ว่าเรากำ�ลังยืนอยู่ตรง
จุดไหนและสังคมในปัจจุบันกำ�ลังตกอยู่ในสภาวะแบบใด
ประการต่อมา เราเห็นพ้องกับ ‘แนวทางทางการเมือง’ (political course)
ที่เราประสงค์จะเดินตาม
เราสามารถแสดงภาพทั้งจุดเริ่มต้นและเป้าหมาย (หรือโลกแห่งความ
เป็นจริงและโลกทีป่ รารถนา) ผ่านรูปแบบความคิดทางการเมืองและสังคม 4
ชุด ได้แก่ เสรีนยิ ม อนุรกั ษนิยม สังคมนิยม และสังคมประชาธิปไตย ทัง้ สี่
ความคิดต่างพยายามที่จะกำ�หนดจุดเริ่มต้นและเป้าหมายของตนในลักษณะ
ที่เอื้อต่อการนำ�วิถีไปสู่ทิศทางที่ตนเองเห็นว่าดีงาม
หากเราต้องการอภิปรายว่าสังคมประชาธิปไตยควรเป็นรูปแบบสังคม
ตัวอย่างและตำ�แหน่งแห่งทีร่ วมไปถึงทิศทางทีเ่ หมาะสมของสังคมหรือไม่ เรา
จำ�เป็นต้องศึกษามันในบริบทของรูปแบบสังคมอื่นๆ

คุณสมบัติที่จำ�เป็น
สำ�หรับการนำ�วิถี

3.1 ทุนนิยมตลาดและประชาธิปไตย

ก่อนทีเ่ ราจะสำ�รวจจุดพิกดั การเมืองต่างๆ มีอกี สองแนวคิดซึง่ หล่อหลอม
สังคมในปัจจุบนั ทีเ่ ราต้องทำ�ความเข้าใจให้ชดั เจน นัน่ คือ ทุนนิยมตลาดและ
ประชาธิปไตย
ทุนนิยมตลาด ในที่นี้มีหมายถึงระบบซึ่ง
• มีการแลกเปลี่ยนสินค้าผ่านระบบตลาดอย่างเป็นอิสระ
• การผลิตสินค้าเกิดขึน้ ในระบบทุนนิยม อันหมายถึงระบบทีม่ กี รรมสิทธิ์
ส่วนบุคคลเป็นพื้นฐาน
• ด้านหนึ่งเป็นแรงงาน อีกด้านหนึ่งเป็นทุน

สองแนวคิดแนวหน้า:
ทุนนิยมตลาดและ
ประชาธิปไตย
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• ไม่มสี ถาบันทีค่ อยกำ�กับควบคุม กระนัน้ อาจมีสถาบันทีค่ อยวางกรอบ
กติกาให้แก่ตลาด
ประชาธิปไตย ผงาดขึ้นในฐานะความสำ�เร็จทางประวัติศาสตร์ซึ่ง
• มุ่งจะบรรลุความคิดว่าด้วยอิสรภาพที่เท่าเทียมกันสำ�หรับทุกๆ คนใน
สังคมและรัฐ
• นำ�มาซึ่งการปกครองตนเองทางการเมืองผ่านการตัดสินใจของเสียง
ส่วนมากซึ่งเป็นวิธีการทางประชาธิปไตย
• จำ�เป็นต้องพึ่งพาสังคม (รัฐ) ที่เข้มแข็งเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้ามามี
ส่วนร่วม
ความขัดแย้งระหว่าง
ประชาธิปไตยและ
ทุนนิยมตลาด

สังคมซึ่งประสงค์จะก่อรูปตามแนวคิดทุนนิยมตลาดและประชาธิปไตย
ต้องเผชิญกับความตึงเครียดระหว่างแนวคิดทัง้ สองอย่างไม่อาจหลีกเลีย่ ง ซึง่
เราสังเกตเห็นได้จากคำ�นิยามที่แม้จะสั้นและกระชับข้างต้น ทั้งนี้เพราะ
ผลลัพธ์จากระบบทุนนิยมตลาดแบบเข้มข้นกลับมีความย้อนแย้งและเข้ากัน
ไม่ได้กับผลลัพธ์จากสังคมที่เป็นประชาธิปไตย
ทุนนิยมตลาดจะขัดขวางประชาธิปไตยเมื่อ
• บางคนใช้ประโยชน์จากสิทธิสว่ นบุคคลในการบริหารจัดการปัจจัยการ
ผลิตของตน อันนำ�ไปสูก่ ารกระจายความมัง่ คัง่ ทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน ซึง่ ไม่
สอดคล้องกับหลัก ‘อิสรภาพที่เท่าเทียม’ และการมีส่วนร่วมในสังคม
• การคานอำ�นาจในสังคมโอนเอียงไปในทางที่เอื้อต่อนายจ้างและเป็น
ผลเสียต่อลูกจ้าง โดยฝ่ายหลังถูกพรากโอกาสทีจ่ ะใช้ชวี ติ ซึง่ วางอยูบ่ น
พื้นฐานของการกำ�หนดตนเอง
• เนื่องจากการที่ระบบเอื้อให้บางคนมุ่งแสวงหากำ�ไร ทุนนิยมตลาดจึง
เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสวัสดิการสำ�หรับทุกคน ซึ่งอาจ
• มีเพียงหลักการประชาธิปไตยเท่านัน้ ทีจ่ ะช่วยรับประกันสวัสดิการข้างต้น
• รัฐมีหน้าที่เพียงแค่ช่วยสร้างความสงบและรักษากฎระเบียบ
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ประชาธิปไตยจะขัดขวางทุนนิยมตลาดแบบเข้มข้นเมื่อ
• อสิ รภาพของบริษทั ถูกควบคุมอย่างเคร่งครัดหรือแม้กระทัง่ ยกเลิกผ่าน
กระบวนการการตัดสินใจที่เป็นประชาธิปไตย
• การตัดสินใจทีเ่ ป็นประชาธิปไตยนำ�ไปสูก่ ารแทรกแซงของรัฐในลักษณะ
ทีเ่ ป็นภัยต่อการพัฒนาและอิสรภาพของปัจเจกบุคคล ยกตัวอย่างเช่น
การเวนคืนทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ กล่าวอีกนัยหนึง่
คือ มีการละเมิดมณฑลส่วนบุคคลของปัจเจก
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยและทุนนิยมตลาดมีลกั ษณะเป็นพืน้ ที่
ที่มีพลวัติตามแผนภาพด้านล่าง

ความตึงเครียดระหว่าง
รูปแบบสังคมและ
รูปแบบเศรษฐกิจ

ประสานกันได้
เผด็จการ

ที่เกี่ยวกับ
อิสรภาพและ
ความเสมอภาค

รูปแบบของรัฐ
และเศรษฐกิจ

ประสานกันไม่ได้
รูปแบบของ
เศรษฐกิจ/ตลาด

รูปภาพ 4: ระบบพิกัดเพื่อการจำ�แนกประเภทรูปแบบสังคม

ในแง่ของรูปแบบเศรษฐกิจหรือตลาด แกนตัง้ สะท้อนประเภทของตลาดที่
‘ประสานกันได้ (coordinated market)/ประสานกันไม่ได้ (uncoordinated
market)’ ด้านหนึง่ เป็นตลาดทีป่ ระสานกันไม่ได้ทมี่ กี ลไกของมันเอง อีกด้าน
หนึ่งเป็นรูปแบบตลาดหรือเศรษฐกิจที่ถูกควบคุม
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เราสามารถจำ�แนก
รูปแบบของสังคม
ออกเป็นกี่รูปแบบ

แกนนอนด้านหนึง่ สะท้อนความตึงเครียดระหว่างรัฐเผด็จการและระเบียบ
ประชาธิปไตยอันวางอยู่บนสิทธิ และอีกด้านหนึ่งเป็นเสรีภาพพลเมืองของ
ปัจเจกบุคคล
ทุนนิยมตลาดและประชาธิปไตยคือสองแนวคิดพืน้ ฐานซึง่ สามารถอธิบาย
พิกดั ของสังคมทุกวันนี้ ทฤษฎีทางการเมืองต่างๆ นิยามเป้าหมายของตนผ่าน
การหาตำ�แหน่งแห่งที่และทิศทางการเมืองของตนโดยอ้างอิงจุดพิกัดเหล่านี้
หากพิจารณาจากระบบพิกัดข้างต้น คำ�ถามที่ตามมาคือ เราสามารถ
จำ�แนกความคิดหรือรูปแบบสังคมที่แตกต่างกันได้อย่างไร
• จุดยืนเสรีนิยม
• จุดยืนอนุรักษนิยม
• จุดยืนสังคมนิยม
• จุดยืนสังคมประชาธิปไตย
ประเด็นข้อถกเถียงและแบบฝึกหัดพ่วง
ลองจัดวางรูปแบบสังคมข้างต้นในตำ�แหน่งทีค่ ณ
ุ เห็นว่าเหมาะสม คิดข้อโต้แย้งสนับสนุน
การจำ�แนกของคุณรวมไปถึงความเห็นค้าน ลองวาง ‘จุดยืน’ ของตนเองลงบนระบบ
พิกัดก่อนที่จะอ่านเนื้อหาต่อ

อะไรเป็นเหตุให้เกิด
ความไม่ลงรอยกัน
ระหว่างข้ออ้างและ
ความเป็นจริงใน
รูปแบบของสังคม
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คุณอาจจะรู้สึกลังเลว่าจะจำ�แนกอย่างไร หรือคุณไม่ลังเลใจแม้แต่น้อย?
ถ้าหากคุณลังเลไม่แน่ใจ คุณไม่ต้องวิตกไป เพราะความไม่แน่นอนเป็น
สิง่ ทีเ่ ข้าใจได้ เราจะเห็นในไม่ชา้ ว่าการจำ�แนกนีม้ คี วามยากเย็นเชิงระบบเข้า
มาเกี่ยวข้อง
บางทีการแบ่งแยกต่อไปนีอ้ าจจะช่วยไม่มากก็นอ้ ย อันดับแรก ลองพิจารณา
ถึงข้ออ้างของสังคมแต่ละรูปแบบและวางพิกัดของมันลงไปในระบบ อันดับ
ต่อมา จากฐานความเข้าใจของคุณต่อการเมือง ลองจินตนาการว่ารูปแบบ
เหล่านี้จะมีจุดยืนในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างไร
คำ�ถามที่น่าอัศจรรย์บังเกิดขึ้น นั่นคือ ในการจำ�แนกรูปแบบต่างๆ ของ
สังคม ถ้าหากมีความไม่ลงรอยกันระหว่าง ‘ข้ออ้าง’ ในอุดมคติของสังคมนน้ั ๆ

ข้ออ้าง

ความเป็นจริง
ประสานกันได้

เผด็จการ

ที่เกี่ยวกับ
อิสรภาพและ
ความเสมอภาค
ประสานกันไม่ได้

รูปแบบของ
เศรษฐกิจ/ตลาด

ประสานกันได้
รูปแบบของรัฐ
และเศรษฐกิจ

เผด็จการ

ที่เกี่ยวกับ
อิสรภาพและ
ความเสมอภาค

รูปแบบของรัฐ
และเศรษฐกิจ

ประสานกันไม่ได้
รูปแบบของ
เศรษฐกิจ/ตลาด

รูปภาพ 5: ข้ออ้างและตำ�แหน่งแห่งที่ในความเป็นจริง

และ ‘สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริง’ อะไรคือเหตุผลอธิบายความแตกต่างดังกล่าว (เนือ่ งจาก
เป้าหมายของเราคือการชวนถกเถียงประเด็นนี้ เราจะละไว้ในทีน่ ว้ี า่ เรามีโอกาส
ที่จะสันนิษฐานผิด)
ในขณะที่คุณพิจารณาคำ�อธิบายต่อไปนี้ ให้คุณนึกภาพระบบพิกัดสอง
ระบบนี้อยู่ในใจเสมอ แล้วลองดูว่ามันมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
เราจะสามารถตอบคำ�ถามว่าด้วยความแตกต่างระหว่างข้ออ้างในอุดมคติ
และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงได้ก็ต่อเมื่อ ด้านหนึ่ง เราหยิบกรอบทฤษฎีมาใช้สำ�รวจ
รูปแบบสังคมอย่างถีถ่ ว้ น อีกด้านหนึง่ เราทดลองมันผ่านข้อมูลเชิงประจักษ์
ยกตัวอย่างเช่น ศึกษาว่าประเทศซึ่งได้ชื่อว่าถอดแบบมาจากรูปแบบหนึ่งๆ
หรือเคยทำ�มาในอดีต ได้เดินตามแนวทางที่รูปแบบในอุดมคติวางไว้หรือไม่
ถ้าหากผลทีอ่ อกมากลับกลายเป็นว่ามีชอ่ งว่างคัน่ ให้ขอ้ อ้างและความเป็นจริง
ห่างออกจากกันอย่างผิดปกติ ก็เป็นไปได้วา่ รูปแบบของสังคมนัน้ ๆ มีลกั ษณะ
เป็นโวหารจอมปลอมเจือปนอยู่ (มีเพือ่ สืบอำ�นาจเดิม เป็นต้น) มันอาจเกิดขึน้
จากความพยายามทีจ่ ะขายความคิดหนึง่ ๆ โดยอ้างประโยชน์สาธารณะ แต่ใน
ความเป็นจริงกลับกลายเป็นว่ามีเพียงคนจำ�นวนน้อยเท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์
77

ด้านหนึง่ : ‘Cui bono?’ 
‘ใครล่ะที่ได้ประโยชน์?’
อีกด้านหนึ่ง:
วินิจฉัยได้ไหมว่า
เป็นลัทธิอุตมรัฐนิยม
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สุดท้าย ถ้าหากเรารอดพ้นจากการถูกหลอกลวงข้างต้น คำ�ถามสำ�คัญทีต่ ามมา
คือ ‘Cui bono?’—‘ใครล่ะที่ได้ประโยชน์?’ ใครที่ได้เปรียบจากข้อโต้แย้งนี้
ในอีกด้านหนึง่ เราอาจมองได้วา่ นีค่ อื ช่องว่างทางทฤษฎี กล่าวคือ เงือ่ นไข
ทางสังคมในปัจจุบันบางอย่างทำ�ให้ข้อค้นพบเชิงประจักษ์ไม่สอดคล้องกับ
ข้ออ้างทางทฤษฎี
กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ เป็นไปได้วา่ รูปแบบของสังคมทีเ่ รากำ�ลังทดสอบนัน้
ยังไม่บรรลุเป้าหมายในอนาคตอันใกล้ ดังนัน้ มันจึงดูเป็นอุตมรัฐหากมองจาก
จุดทีเ่ รายืนอยูใ่ นปัจจุบนั อย่างไรก็ดี ข้ออ้างดังกล่าวสมควรได้รบั การวิพากษ์
วิจารณ์ คำ�วิพากษ์วิจารณ์จะเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อความ
เป็นอุตมรัฐนิยมทางการเมืองกลับกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ผคู้ นลงมือ
กระทำ�การใดทีด่ จู ะสอดคล้องกับโลกของความเป็นจริงในสถานการณ์ปจั จุบนั
ในแง่นจี้ งึ มีประเด็นเรือ่ งพันธกิจอันดับสองเข้ามาเกีย่ วข้อง กล่าวคือ ความ
คิดทางการเมืองต้องสามารถบรรลุได้ในความเป็นจริงและด้วยวิธีการที่เป็น
ประชาธิปไตย
อุตมรัฐนิยมที่ปราศจากการกระทำ�ทางสังคมอันเป็นรูปธรรมนั้นไม่ต่าง
อะไรกับการปล่อยตัวเองไปตามอำ�เภอใจอันเป็นจุดยืนของคนทีม่ ตี น้ ทุนดีพอ
เท่านัน้ เราไม่สามารถให้ค�ำ ตอบได้วา่ ภาพฝันอุตมรัฐนิยมทีม่ งุ่ กำ�หนดการเมืองและสังคมดำ�รงอยู่จริงหรือไม่ คำ�ตอบจะชัดเจนก็ต่อเมื่อยุทธศาสตร์
การเมืองทีข่ บั เคลือ่ นโดยกลุม่ บุคคลทางการเมืองได้ถกู ทดสอบผ่านพฤติกรรม
ในโลกแห่งความเป็นจริง
ณ จุดนี้ คำ�อธิบายนีน้ า่ จะเพียงพอในการทำ�ความเข้าใจแล้วว่าเพราะเหตุใด
ข้ออ้างและความเป็นจริงจึงแตกต่างกัน ในขณะทีค่ ณ
ุ อ่านบทสรุปว่าด้วยแนว
โน้มและสำ�นักความคิดทางการเมืองต่อจากนี้ ทางทีด่ คี ณ
ุ ควรตระหนักอยูเ่ สมอ
ว่าคุณจะ ‘จัดวาง’ ความคิดเกี่ยวกับสังคมเหล่านี้ในตำ�แหน่งแห่งที่ใด
ในส่วนถัดไป เราจะนำ�เสนอแนวคิดต่างๆ เกีย่ วกับสังคมซึง่ เผยแพร่โดย
สำ�นักเสรีนยิ ม อนุรกั ษนิยม สังคมนิยม และสังคมประชาธิปไตย แม้วา่ การ
สรุปรูปแบบต่างๆ ของสังคมนี้จะเป็นไปอย่างรวบรัดและเสี่ยงต่อการย่นย่อ
ลดทอนเนื้อหา ข้อโต้แย้งหลักพื้นฐานของสังคมแต่ละรูปแบบบางข้อจะถูก

นำ�มาพิจารณา ในช่วงท้ายของแต่ละบทสรุปจะมีการอ้างอิงถึงความเห็นต่างๆ
เกี่ยวกับรูปแบบสังคมใน ‘ฉบับโลกแห่งความเป็นจริง’
ดังทีไ่ ด้กล่าวไปว่าเนือ้ หาการจำ�แนกรูปแบบสังคมนีม้ ลี กั ษณะรวบรัดและ
กลัน่ กรองเพือ่ ให้เข้าใจง่าย ผูอ้ า่ นสามารถอ่านงานเขียนเกีย่ วกับสังคมรูปแบบ
นั้นๆ เพิ่มเติมได้ โดยรายชื่องานเขียนจะอยู่ในตอนท้ายของแต่ละส่วน
3.2 จุดยืนเสรีนิยม (Liberal Positions)

จุดยืนเสรีนยิ มเน้นความสำ�คัญของตลาดเสรีในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ตลาดและประชาธิปไตย อีกทัง้ ยังมุง่ เน้นอิสรภาพขององค์กรธุรกิจ กระบวนการ
ตัดสินใจที่เป็นประชาธิปไตยจะมีความหมายครอบคลุมเพียงรัฐซึ่งมีหน้าที่
“รักษาความเรียบร้อย” และเป็นเพียงผู้ค้ำ�ประกันการทำ�งานอย่างต่อเนื่อง
ของตลาดเสรี กรอบฐานคิดของแนวทางเสรีนิยมมีดังต่อไปนี้
• ตลาดมีกลไกควบคุมการทำ�งานของตัวเอง ด้วยการรับประกันว่าอุปทาน
ของสินค้าทัง้ ทีเ่ ป็นวัตถุและไม่เป็นวัตถุ จะถูกกำ�หนดโดยอุปสงค์ทส่ี งั คม
มีต่อสินค้านั้นๆ
• อสิ รภาพมีความสำ�คัญสัมบูรณ์เหนือความเท่าเทียมและความเป็นอันหนึง่
อันเดียวกัน เช่นเดียวกับความสำ�คัญของปัจเจกเหนือสังคม
• อสิ รภาพบรรลุผา่ นตลาดโดยตรง ดังนัน้ การจำ�กัดควบคุมอิสรภาพทาง
การตลาด (อย่างมีนยั ยะสำ�คัญ) จึงถือเป็นการจำ�กัดควบคุมอิสรภาพ
โดยทั่วไป เพราะฉะนั้นจึงควรคัดค้านความพยายามดังกล่าว
• รฐั มีหน้าทีส่ ร้างกรอบเงือ่ นไขทีม่ นั่ คงให้แก่ตลาด และจัดสรรความช่วย
เหลือขัน้ ต่�ำ ในยามฉุกเฉินให้กบั ผูค้ นซึง่ ได้รบั ความเดือดร้อนทัง้ ๆ ทีต่ น
ไม่ได้ท�ำ ผิด แต่ความช่วยเหลือนีไ้ ม่นบั ว่าเป็นสิทธิขน้ั พืน้ ฐาน พืน้ ทีท่ าง
การเมืองทีม่ นี ยั ยะจำ�กัดนี้ จะถูกควบคุมด้วยกลไกทีเ่ ป็นประชาธิปไตย
ความรับผิดชอบของรัฐจำ�กัดอยูเ่ พียงการกำ�หนดกรอบเชิงสถาบันและ
กฎหมายของสังคม
• ภาพสะท้อนของมนุษยชาติเน้นไปทีอ่ สิ รภาพของมนุษย์ กล่าวคือ ความ
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โดดเด่นของมนุษย์วดั ได้จากความสำ�เร็จของพวกเขาและการใช้ชวี ติ ใน
ฐานะ ‘ผูแ้ สวงหาอรรถประโยชน์สงู สุด’ อิสรภาพในตลาดจะถูกเติมเต็ม
ด้วยอิสรภาพจากรัฐ รัฐต้องคอยรับประกันมิให้สังคมละเมิดอำ�นาจใน
การกำ�หนดตัวตนส่วนตัวของผูค้ นเท่านัน้ อีกทัง้ รัฐควรทำ�หน้าทีพ่ ทิ กั ษ์
อิสรภาพของผู้คนแต่ไม่ควรเข้าไปก้าวก่ายอิสรภาพของพวกเขา
• แนวคิดแบบเสรีนยิ มยอมรับการมีธนาคารกลางทีเ่ ป็นอิสระ ซึง่ มีเป้า
หมายหลักคือการมุ่งสร้างแนวทางการเงินนิยม (monetarism)2

เสรีนิยมแบบคลาสสิค

หนึ่งในนักเสรีนิยม
แบบใหม่ผู้มีชื่อเสียง:
ฟรีดริช ฟอน ฮาเย็ค

ในทางประวัตศิ าสตร์แล้ว เสรีนยิ มถือกำ�เนิดมาจากการเกิดขึน้ ของสังคม
กระฎุมพี จอห์น ล็อค (1632-1704) คือหนึง่ ในนักปรัชญาผูท้ รงอิทธิพลและ
‘ผู้ร่วมวางรากฐาน’ สำ�นักความคิดนี้ (ดูบทที่ 2.1)
เสรีนยิ มแบบคลาสสิคทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งรูปแบบของรัฐนัน้ หาใช่รปู แบบเศรษฐกิจไม่! ทว่าถือได้ว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีคิดของสังคมประชาธิปไตยใน
ปัจจุบัน (ดูบทที่ 3.4)
ในช่ว งครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 นักคิดกลุ่มหนึ่งในสำ�นักเสรีนิยม
แบบใหม่ (new liberal)3 ช่วยทำ�ให้จุดยืนที่สมดุลของล็อค (ในบริบททาง
ประวัติศาสตร์) ถึงรากมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำ�คัญ
ยกตัวอย่างเช่น ฟรีดริช เอากุสต์ ฟอน ฮาเย็ค (Friedrich August von
Hayek)4 นำ�เสนอมุมมองว่า เราจะสามารถบรรลุอสิ รภาพและประชาธิปไตยได้
แ นวทางทีเ่ ชือ่ ว่าหัวใจสำ�คัญของการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ คือ การควบคุมการเติบโต
ของปริมาณเงินในระบบ
3
ต่อจากนี้ เราจะใช้คำ�ว่า ‘เสรีนิยมแบบใหม่’ (new liberal) เป็นคำ�เรียกจุดยืนทางทฤษฎีซึ่ง
พัฒนาต่อยอดมาจากเสรีนยิ มแบบคลาสสิคในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และถูกพัฒนาต่อยอดนับ
ตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา คำ�นี้ต่างจาก ‘เสรีนิยมใหม่’ (neoliberal) อันเป็นคำ�ที่มี
ความหมายเชิงลบแฝงอยู่ โดยฝ่ายซ้ายใช้เป็น ‘ภาษาในการต่อสู’้ อย่างแพร่หลายในหลายปี
ทีผ่ า่ นมา แม้วา่ เราจะพิจารณาบรรดาความเห็นต่างๆ ต่อความคิด neoliberal อย่างรอบด้าน
เราปฏิเสธไม่ได้วา่ มีกระแสใช้ค�ำ ว่า ‘เสรีนยิ มใหม่’ อย่างเหมารวมเพือ่ เรียกปรากฏการณ์ย�่ำ แย่
ทุกอย่างในสังคมปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงเลือกใช้คำ�ว่า ‘เสรีนิยมแบบใหม่’ อันแปลมาจาก
new liberal เพื่อหลีกเลี่ยงการนำ�เสนอข้อโต้แย้งที่มีกรอบวิเคราะห์ไม่ถูกต้อง
4
พึงตระหนักว่าข้อถกเถียงของฟอน ฮาเย็คแตกต่างจากความคิดของนักเสรีนิยมแบบใหม่คน
2
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ภายใต้กรอบระบบเศรษฐกิจโดยไร้การควบคุมกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลและการแข่งขัน สังคมจะเกิดขึ้นใน ฟรีดริช เอากุสต์ ฟอน ฮาเย็ค (1899–
1992) เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวออสเตรีย
ฐานะของ ‘ระเบียบที่เป็นไปเอง’ (spontaneous และหนึง่ ในนักคิดเสรีนยิ มทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ใน
order ) ในสั ง คมที่ ตั ว แสดงทางเศรษฐกิ จ มี ป ฏิ - ศตวรรษที่ 20 เขาคือผู้สนับสนุนตลาด
สัมพันธ์ตอ่ กันอย่างเป็นอิสระผ่านตลาดไม่วา่ จะเป็น เสรีตวั ยง และคัดค้านการแทรกแซงของ
การคบค้าสมาคมหรือการแข่งขันกัน รัฐมีหน้าที่ รัฐทุกรูปแบบ ด้วยเหตุนเี้ ขาจึงวิพากษ์
เพียงแค่วางกฎเกณฑ์ทวั่ ไป เพือ่ ควบคุมพฤติกรรม วิจารณ์สังคมนิยมอย่างรุนแรง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคล (ดู Conert 2002:
287) ภายใต้ระเบียบทีเ่ ป็นไปเองตามความเข้าใจของฮาเย็ค ปัญหาทีว่ า่ อิสรภาพและประชาธิปไตยมีไว้ส�ำ หรับกลุม่ เพียงหยิบมือในโลกแห่งความเป็นจริง
ไม่ใช่ประเด็นปัญหาที่สำ�คัญ เช่นเดียวกับการละเลยปัญหาที่ว่า ภายใต้
ทุนนิยมที่ไร้ข้อจำ�กัด อิสรภาพทางเศรษฐกิจของคนหนึ่งอาจนำ�ไปสู่ความ
ต้องการทางเศรษฐกิจหรือการขาดอิสรภาพของอีกคนหนึง่ ด้วยพืน้ ทีท่ จี่ �ำ กัด
ในทีน่ ้ี เราจึงไม่สามารถนำ�เสนอข้ออภิปรายเกีย่ วกับความคิดของฮาเย็คอย่าง
ละเอียดได้ ผูอ้ า่ นทีส่ นใจสามารถอ่านงาน ‘Zur Ideologie des Neoliberalismus – Am Beispiel der Lehre F. A. von Hayeks’ ของฮันส์เกออร์ก
โคแนร์ท (Hansgeorg Conert) เพิ่มเติมได้
ความแตกต่างระหว่างข้ออ้างและความเป็นจริงในข้อโต้แย้งเสรีนยิ มแบบ
เสรีนิยมแบบใหม่
อีกคนหนึ่ง:
ใหม่สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในความคิดของ วิลเฮลม์ รืพเคอ (Wilhelm
วิลเฮลม์ รืพเคอ
Röpke) รืพเคอนำ�เสนอมุมมองว่า เสรีนยิ มคือทางเลือกหนึง่ เดียวทีจ่ ะทำ�ให้
เรารอดพ้นจากรูปแบบสังคมทรราชย์อนั เป็นลักษณะแบบสังคมนิยม ดังทีเ่ ขา
เขียนไว้วา่ ใครก็ตามที่ ‘ไม่ตอ้ งการระบบรวมหมู’่ ต้อง ‘ปรารถนาเศรษฐกิจ
แบบตลาด ... แต่เศรษฐกิจแบบตลาดคือตลาดเสรี สือ่ เสรี และความยืดหยุน่
ของราคา กล่าวอีกนัยหนึ่ง มันคือความสามารถในการปรับตัว และความ
อื่นๆ หลายประเด็น (เช่น ประเด็นที่ว่าด้วยการสถาปนารูปแบบสังคมและแนวคิดว่าด้วย
ประวัตศิ าสตร์) ด้วยเหตุนี้ ถึงแม้วา่ ฟอน ฮาเย็คจะเป็นนักคิดผูท้ รงอิทธิพล แต่ความคิดของ
เขาไม่ได้เป็นที่ยอมรับหรือไร้ข้อกังขาในหมู่นักเสรีนิยม
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เหนือกว่าของอุปสงค์ตอ่ ผูผ้ ลิต หากมองในมุมกลับ มันคือขัว้ ตรงข้ามกับการ
ผูกขาดและรวมศูนย์ และหมายถึงสภาวะไร้ระเบียบของกลุม่ ผลประโยชน์ซงึ่
กระจายไปยังทุกๆ ประเทศประหนึง่ ผูม้ าสูข่ อนางเพเนโลเปในมหากาพย์กรีก
โบราณ5 เศรษฐกิจแบบตลาดหมายถึงการเลือก ไม่ใช่หลักการรวมหมูท่ ฉ่ี อ้ ฉล
การเลือกจะเป็นหลักเกณฑ์หนึง่ เดียวทีจ่ ะช่วยให้เราสร้างสังคมทีม่ คี วามซับซ้อน
และอุดมเทคโนโลยีอย่างสูง อย่างไรก็ดี เพือ่ ให้กฎเกณฑ์ควบคุมกระบวนการ
ทางเศรษฐกิจดำ�รงอยูจ่ ริง เศรษฐกิจแบบตลาดจะต้องไม่ถกู ปนเปือ้ นและทำ�ให้
เสื่อมเสียด้วยระบบผูกขาด’ (Röpke 1946: 74)
ณ จุดนี้ เราจะสังเกตเห็นความย้อนแย้งปรากฏขึ้นจากจุดยืนมากมาย
ของเสรีนิยม ด้านหนึ่งมีการสนับสนุนตลาดซึ่งมีกลไกทำ�งาน (ส่วนใหญ่)
เป็นของตัวเอง ปราศจากโซ่ตรวนของกฎเกณฑ์ทางการเมือง อีกด้านหนึง่ มี
การวิพากษ์วิจารณ์การก่อตัวของระบบผูกขาดอย่างรุนแรง รวมไปถึงการ
เรียกร้องให้รัฐเข้ามาควบคุมเพื่อดำ�รงไว้ซึ่งการแข่งขันเสรีปลอดผู้ผูกขาด
ทว่า จุดยืนข้างต้นขัดแย้งกับภาพลักษณ์ ‘ตลาดเสรี’ ทั้งนี้เพราะเป็นที่
ประจักษ์ชัดว่าตลาดนำ�ไปสู่แรงเสียดทานซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ตลาดเอง ด้วยเหตุนี้ตลาดจึงจำ�เป็นต้องพึ่งการบริหารจัดการของรัฐ
นอกจากนี้ จุดยืนเสรีนิยมแบบใหม่ทึกทักเอาว่าอิสรภาพของตลาดจะ
เพียงพอต่อการประกันอิสรภาพของปัจเจกบุคคล การทึกทักดังกล่าวย่อม
ถูกโต้แย้งโดยง่ายหากเราพิจารณาถึงการกีดกันทางสังคมอันเป็นผลมาจาก
ทุนนิยมตลาด
นั บ ตั้ ง แต่ ท ศวรรษ 1960 มี ก ารสร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ บบใยแมงมุ ม ที่
แน่นหนาอันประกอบไปด้วย เครือข่ายงานวิจัยเสรีนิยมแบบใหม่ ที่ปรึกษา
ทางการเมือง สถาบันเศรษฐกิจ และล็อบบี้ยิสต์ ความสัมพันธ์ดังกล่าวก่อ
ให้เกิดสิง่ ทีเ่ รียกว่า ‘การหักเลีย้ วของเสรีนยิ มใหม่ (neoliberal turn)’ ในช่วง
5

ในมหากาพย์กรีกโบราณเรือ่ ง The Odyssey ว่าด้วยการเดินทางกลับบ้านนานสิบปีของโอดิสซุส
หลังจากไปร่วมรบในสงครามกรุงทรอยที่กินเวลานานสิบปี ระหว่างที่จากบ้านเกิดเมืองนอน
ไปนั้น ผู้คนเชื่อว่าโอดิสซุสเสียชีวิตไปแล้ว บรรดาผู้ครองเมืองต่างๆ จึงพากันมาสู่ขอนาง
เพเนโลเป ภรรยาของเขา—บรรณาธิการ

ทศวรรษ 1980 ไม่มากก็น้อยภายใต้การนำ�ของแธตเชอร์และเรแกน6 มีการ
ชูจุดยืนเสรีนิยมแบบใหม่ขึ้นเป็นกฎระเบียบชี้นำ�และได้รับการสนับสนุนจาก
บรรดานายทุนและกลุม่ คนซึง่ มีชวี ติ ทีม่ น่ั คง (หากจะใช้ศพั ท์ดง้ั เดิมก็คอื ชนชัน้
กระฎุมพีผมู้ กี ารศึกษาและนักธุรกิจชนชัน้ นำ�) เพราะฉะนัน้ เสรีนยิ มแบบใหม่
จึงเป็นรูปแบบสังคมของชนชั้นนำ�ในสองนัยยะ กล่าวคือ มันก่อตัวขึ้นท่ามกลางกลุ่มคนผู้มีอันจะกิน อีกทั้งสะท้อนผลประโยชน์ของพวกเขา
3.3 จุดยืนอนุรักษนิยม (Conservative Positions)

กล่าวได้ว่า จุดยืนอนุรักษนิยมนั้นทำ�ความเข้าใจยากที่สุด ทั้งนี้เพราะมี
ปัญหาในแง่ระบบเหตุผลและประวัติศาสตร์ของมัน
ในทางประวัติศาสตร์แล้ว ดังที่คำ�ในชื่อเรียกระบุ จุดยืนอนุรักษนิยม
มุง่ เน้นบางสิง่ บางอย่างทีด่ �ำ รงอยูแ่ ล้วและการพิทกั ษ์รกั ษาสิง่ นัน้ ด้วยเหตุนี้
จึงเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะนิยามแนวคิดอนุรกั ษนิยมทีเ่ หมาะสมและเป็นสากลโดย
เฉพาะในแง่ประวัติศาสตร์ กล่าวอย่างรวบรัดคือ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มี
นักอนุรกั ษนิยมในสังคมอยูเ่ สมอ ทว่าหาใช่แนวคิดอนุรกั ษนิยมทีส่ ม่�ำ เสมอและ
สะท้อนลักษณะทั่วไปของจุดยืนดังกล่าวไม่
ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสและยุคการฟื้นฟูในต้นศตวรรษที่ 19 อนุรักษนิยมหมายถึงกลุม่ คนทีถ่ อื อภิสทิ ธิท์ างชาติก�ำ เนิดและผลประโยชน์ของชนชัน้
ขุนนาง ในจักรวรรดิเยอรมันที่เพิง่ เกิดใหม่ คนเหล่านี้เป็นตัวแทนของเหล่า
รัฐเยอรมันเล็กๆ และในทีส่ ดุ ก็เป็นตัวแทนของจักรวรรดิเอง ส่วนในสาธารณรัฐไวมาร์ พวกเขาส่วนใหญ่สนับสนุนให้มกี ารฟืน้ ฟูจกั รวรรดิเยอรมันขึน้ และ
ต่อต้านประชาธิปไตย ในทศวรรษ 1980 นักอนุรักษนิยมหันกลับไปชื่นชม
คุณค่าดั้งเดิมของเสรีนิยมแบบใหม่และเรียกร้องให้มีการล้มเลิกการปฏิรูปที่
ริเริ่มในทศวรรษ 1970 จะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถระบุสายธารทางความคิด
ของพวกเขาได้อย่างชัดเจน
6

อนุรักษนิยม: มุ่งไปยัง
สิ่งที่ดำ�รงอยู่แล้ว

ง านของ Plehwe/Walpen (2001) นำ�เสนอบทความที่มีประโยชน์ในการทำ�ความเข้าใจการ
ก่อตัวของ ‘เครือข่ายเสรีนิยมใหม่’ ข้างต้น
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กระนัน้ ก็ตาม มีความเป็นไปได้ทจี่ ะไล่เรียงพืน้ ฐานสำ�คัญบางประการของ
ความคิดอนุรกั ษนิยม ซึง่ ส่วนใหญ่แล้วเกีย่ วข้องกับจุดยืนทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั
• นกั อนุรกั ษนิยมถือเอาคุณค่าพืน้ ฐานของครอบครัวเป็นกฎเกณฑ์ทตี่ อ้ ง
ยึดถือ อันได้แก่ หลักความรับผิดชอบส่วนบุคคลและการทำ�คุณประโยชน์
หรือการประสบความสำ�เร็จ จารีตประเพณีคอื ทีม่ าของความภาคภูมใิ จ
• ตามกฎ รัฐถือกำ�เนิดมาจาก ‘ระเบียบขั้นสูง’ (higher order) ของ
คุณค่าหลักและสะท้อนออกมาผ่านชาติ ‘ระเบียบขั้นสูง’ นี้ทำ�หน้าที่
ให้ความชอบธรรมต่อวิธีคิดที่มีลักษณะเอื้อต่อการจัดลำ�ดับขั้นสูงต่ำ�
และต่อทัศนคติเชิงบวกสำ�หรับชนชั้นนำ�ในสังคม (ผู้ได้ดิบได้ดีเพราะ
ความสามารถของตนเอง) วิธีคิดเช่นนี้ให้ความชอบธรรมต่อความ
เหลื่อมล้ำ�ทางสังคม
• ทั้งในเยอรมนีและในหลายๆ ประเทศ ความคิดอนุรักษนิยมวาดภาพ
มนุษยชาติตามความเชือ่ แบบศาสนาคริสต์ มีการอ้างถึงความคิดพืน้ ฐาน
แบบคาธอลิคว่าด้วยสังคม (เช่น การบริจาค การช่วยเหลือเกื้อกูลใน
ระดับย่อย [subsidiarity principle]) ในฐานะคุณค่าสำ�คัญ
• เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เริ่มมีการใช้คำ�ว่า ‘คุณค่ากระฎุมพีใหม่’ (new
bourgeois values) (ดู Buchstein/Hein/Jörke 2007: 201) มากขึน้
ในหมู่นักอนุรักษนิยม
• อนุรักษนิยมนิยามว่าพลเมือง7 ต้องดำ�เนินชีวิตตามแบบแผนคุณค่า
เช่น ครอบครัว ความเหมาะสม ความจงรักภักดี มารยาท และเข้าไป
เป็นส่วนหนึง่ ของประชาสังคม รวมไปถึงการงานอาชีพในฐานะปัจเจกบุคคลผู้ไม่ขึ้นตรงต่อใคร ดังที่อูโด ดิ ฟาบิโอ (Udo di Fabio) ได้
กล่าวไว้วา่ ‘ทุกวันนี้ การจะเป็นกระฎุมพีคอื การยอมรับความเกีย่ วพัน
กันระหว่างหน้าทีแ่ ละความปรารถนา ความรักและความขัดแย้ง ความ
7
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ในภาษาเยอรมันคือ Bürger อันมีความเกี่ยวข้องกับ ‘กระฎุมพี (bourgeois)’ อย่างมีนัยยะ
สำ�คัญ

ขาดแคลนและความมัง่ คัง่ สมบูรณ์ คือ การตระหนักว่าอิสรภาพทีอ่ ยูเ่ หนือ
สิง่ อืน่ ใดคืออิสรภาพในพันธกิจและในความสำ�เร็จอันเป็นผลมาจากการ
ทำ�งานหนักของตนเอง และจากฐานคิดดังกล่าว ความสำ�ราญจึงควรมี
อย่างพอเพียง โดยปราศจากการยึดมัน่ ว่าพันธกิจและการทำ�งานหนัก
คือความสมบูรณ์แน่แท้ การเป็นกระฎุมพีคอื การระลึกไว้เสมอถึงชุมชน
ห่วงใยทุกๆ คน รวมทัง้ ผูอ้ อ่ นแอและคนยากจน ไม่วา่ เป้าหมายส่วนตัว
ของบุคคลนัน้ คืออะไร ควบคูไ่ ปกับอิสรภาพและความเท่าเทียมกัน อีก
ทัง้ คือการส่งเสริมภราดรภาพ’ (di Fabio 2005: 138f) แนวคิดเรือ่ ง
‘คุณค่ากระฎุมพีใหม่’ ยังสะท้อนแนวคิดว่าด้วยอิสรภาพของปัจเจกบน
พืน้ ฐานของระบบศีลธรรมทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับปัจเจก ซึง่ แตกต่างอย่าง
สิ้นเชิงจากแนวคิดเรื่องมนุษย์แบบสังคมนิยมและสังคมประชาธิปไตย
รวมไปถึงมุมมองเสรีนิยมด้วย
• ตง้ั แต่ทศวรรษ 1980 และหลังการ ‘หักเลีย้ วทางจิตวิญญาณและศีลธรรม’
ภายใต้การนำ�ของรัฐบาลโคห์ล ได้เกิดการหลอมรวมกันระหว่างแนวคิด
อนุรักษนิยมแบบศาสนาคริสต์ว่าด้วยมนุษย์และความคิดเศรษฐกิจ
เสรีนยิ ม ในทางตรงกันข้าม จุดยืนและวิธคี ดิ ของรัฐบาลของแองเกลา
แมร์เคิล (Angela Merkel) มีลักษณะที่บูรณการเอาความคิดแบบ
สังคมประชาธิปไตยเข้ามามาก แม้วา่ ความคิดดังกล่าวจะผ่านการแก้ไข
และเจือจางความเข้มข้นลง จะเห็นได้วา่ ความขัดแย้งระหว่าง ‘นักสมัย
ใหม่’ (modernisers) และ ‘นักอนุรักษ์’ (conservatives) ภายใน
พรรค CDU ยังคงดำ�รงอยู่และมีแนวโน้มที่จะปะทะกันมากขึ้น
เราจำ�เป็นต้องเน้นย้ำ�อีกครั้งว่า ยากที่เราจะค้นหาและระบุความชัดเจน
สม่ำ�เสมอทางอุดมการณ์และประวัติศาสตร์ของอนุรักษนิยม รวมไปถึงการ
จำ�แนกประเภทพรรค
จะง่ายกว่าหากเราเริ่มจากการระบุกลุ่มคนที่มีมุมมองอนุรักษนิยม อัน
ได้แก่ ผูม้ อี นั จะกินและมีการศึกษาจากชนชัน้ กลางและชนชัน้ นำ�ทางเศรษฐกิจ
รวมไปถึงทางศาสนา โดยเฉพาะคริสตจักร

งานเขียนเพิ่มเติม
—อนุรักษนิยม
Udo di Fabio
(2005), Die Kultur
der Freiheit [The
culture of freedom],
Munich.
Edgar Jung (1932),
Deutschland und die
konservative
Revolution, Munich.
Martin Greiffenhagen
(1971), Das Dilemma
des Konservativismus
in Deutschland,
Munich.
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พัฒนาการทางประวัติ
ศาสตร์ที่บูรณาการอยู่
ในต้นแบบ

3.4 สังคมประชาธิปไตย (Social Democracy) และ
สังคมนิยมประชาธิปไตย (Democratic Socialism)
สังคมนิยมประชาธิปไตย (democratic socialism) ในฐานะวิสัยทัศน์
และสังคมประชาธิปไตย (social democracy) ในฐานะพลังทางการเมืองมี

จารีต (ประวัติศาสตร์ทางความคิด) ที่ยาวนานและเกี่ยวพันกับการเกิดขึ้น
ของขบวนการแรงงาน ตรงกันข้ามกับความคิดอนุรักษนิยมและเสรีนิยม
ต้นแบบการเมืองในหัวข้อนี้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าสามารถปรับตัวได้ดี มัน
สะท้อนวิธีการมองสิ่งต่างๆ ซึ่งมีสำ�นึกต่อประวัติศาสตร์ของตนอยู่เสมอ
ดังนัน้ เราจึงควรสำ�รวจประวัตศิ าสตร์ทางความคิดของกระแสสังคมดังกล่าว
อย่างคร่าวๆ
3.4.1 ผู้นำ�ร่องขบวนการแรงงาน

‘สังคมนิยม’ ในฐานะ
ความคิดมีอทิ ธิพลเมือ่ ใด
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‘ความคิดว่าด้วยสังคมนิยมประชาธิปไตยถือกำ�เนิดขึ้นเมื่อใด’ ถือเป็น
คำ�ถามที่ยากแก่การหาคำ�ตอบ ในมุมมองของแฮร์มันน์ ดุงก์เคอร์ (Hermann Duncker) ‘ประวัติศาสตร์ของสังคมนิยมเริ่มต้นพร้อมๆ กับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ’ (Duncker 1931: 9) นักคิดคนอืน่ ๆ เห็นว่าความคิด
สังคมนิยมเกีย่ วพันกับคริสต์ศาสนาในยุคแรกเริม่ บางคนยังอ้างถึงนักสังคมนิยมรุน่ บุกเบิกในฝรัง่ เศสหรืออังกฤษ จะเห็นได้วา่ เราสามารถค้นพบจุดกำ�เนิด
ของสังคมนิยมจุดใหม่ๆ อยูเ่ สมอในห้วงประวัตศิ าสตร์ จริงอยูท่ แ่ี ต่ละคำ�อธิบาย
ล้วนมีเหตุผลและความชอบธรรม อย่างไรก็ดี คำ�ถามข้างต้นดูจะชวนให้หลงผิด
เพราะคำ�ถามทีส่ �ำ คัญกว่าคือ ความคิดสังคมนิยมผงาดขึน้ มามีอทิ ธิพลเมือ่ ใด
และทำ�ไม
คำ�ถามใหม่นี้อาจตอบได้ง่าย ความคิดสังคมนิยมกลายมาเป็นความคิด
ที่มีอิทธิพลสำ�หรับขบวนการแรงงาน ในเยอรมนี มันมาพร้อมกับการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19
เราไม่มพี นื้ ทีม่ ากพอสำ�หรับประวัตศิ าสตร์ความคิดสังคมนิยมในทุกแง่มมุ
เนื้อหาด้านล่างจึงนำ�เสนอจุดเริ่มต้นที่สำ�คัญและช่วงเวลาที่ความคิดมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากเท่านั้น

ตั้งแต่ปี 1848 จวบจนสิ้นสุดศตวรรษที่ 19:
การอุบัติของกระแสทางการเมือง
ในปี 1848 ‘การปฏิวตั กิ ระฎุมพี’ ไม่เพียงเกิดขึน้ ในเยอรมนีเท่านัน้ คาร์ล
มาร์กซ์ และฟรีดริช เองเกลส์ (Friedrich Engels) ยังร่วมกันเขียนและตีพมิ พ์
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์ (Manifesto of the Communist Party) อีกด้วย
นี่เป็นครั้งแรกที่แผนการของพรรคได้ถูก
นำ�เสนอต่อขบวนการแรงงานผ่านภาษาซึง่ คน คาร์ล มาร์กซ์ (1818–1883) คือนักเศรษฐศาสตร์สังคมผู้โดดเด่นและนักปรัชญาที่สำ�คัญ
ทั่วไปสามารถเข้าใจได้ไม่ยาก
พื้นฐานทางทฤษฎีของแผนการทางการ- ทีส่ ดุ คนหนึง่ แห่งศตวรรษที่ 19 เหนือสิง่ อืน่ ใด
บทวิเคราะห์เศรษฐกิจทุนนิยมของเขายังคงสำ�คัญ
เมืองข้างต้นได้ถกู เน้นย้�ำ และเสริมในงานเขียน ทีส่ ดุ และไปไกลกว่าการนำ�เสนอทีเ่ รียบง่ายขาด
ต่อมา โดยเฉพาะงานที่เขียนโดยมาร์กซ์ เรา ความซับซ้อนของบรรดานักวิจารณ์งานของเขา
สามารถอ้างฐานคติส�ำ คัญของสังคมนิยมในฐานะ รวมถึงสาวกมาร์กซิสต์ของเขาด้วย
ต้นแบบความคิดในยุคนั้นจากงานเหล่านี้
• มาร์กซ์โหมโรงด้วยความคิดว่า ทุนนิยม (ตลาด) นำ�ไปสูค่ วามเหลือ่ มล้�ำ
และความไร้ซง่ึ อิสรภาพในหมูค่ นจำ�นวนมากท่ามกลางคนส่วนน้อยซึง่ มี
อิสรภาพ ในด้านหนึง่ สังคมประกอบไปด้วยกลุม่ คนผูเ้ ป็นเจ้าของทุน
และอีกด้านหนึง่ คือกลุม่ คนทีป่ ราศจากทุนและถูกบีบให้ขายแรงงานของ
เขาเพือ่ แลกกับค่าจ้าง ทุนนิยมตลาดถูกสร้างขึน้ บนฐานข้อเท็จจริงทีว่ า่
แรงงานค่าจ้างไม่ได้รบั ผลตอบแทนทีม่ มี ลู ค่าเทียบเท่ากับสิง่ ทีพ่ วกเขา
ผลิตขึน้ ด้วยเหตุนี้ เจ้าของทุนจึงสามารถสะสมทุนมากขึน้ เรือ่ ยๆ ซึง่
ไม่วา่ เจ้าของทุนในทีน่ จี้ ะเป็นคนจริงๆ บรรษัท หรือบริษทั การเงินยักษ์
ใหญ่ ก็ไม่ได้มีความแตกต่างกัน
• การแข่งขันระหว่างเจ้าของทุน ประกอบกับแรงกดดันอย่างสม่ำ�เสมอ
ทีจ่ ะสะสมทุนเพิม่ เพือ่ นำ�ทุนกลับมาลงทุนในการผลิตและสามารถผลิต
บนเงื่อนไขที่ได้เปรียบคู่แข่ง ‘สายพาน’ ข้างต้นกดดันสภาวะการ
ทำ�งานของแรงงาน อันนำ�ไปสูค่ วามยากจน รวมไปถึงสภาวะการผลิต
ล้นเกิน กล่าวคือ สินค้าขายไม่ออก ไม่มีการลงทุนอีกต่อไป หรือทุน

ความเหลื่อมล้ำ�และ
ไร้ซึ่งอิสรภาพคือ
คุณลักษณะที่สำ�คัญ

การแข่งขันและแรง
กดดันต่อคนงาน
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ถูกทำ�ให้มลายหายไปในวิกฤตการผลิตล้นเกินอันเกิดจากการไม่มตี ลาด
นี่คือเหตุผลที่มาร์กซ์ใช้อธิบายอย่างกว้างๆ ว่าวิกฤตเศรษฐกิจคือสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งเป็นส่วนสำ�คัญของระบบทุนนิยม (ตลาด)
• ความเหลื่อมล้ำ�และไร้ซึ่งอิสรภาพเป็นผลกระทบเชิงระบบของระบบ
ทุนนิยม (ตลาด) ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ขัดแย้งกับข้ออ้างว่าด้วยอิสรภาพที่
เท่าเทียมกันสำ�หรับทุกคน
• ดังนั้น ประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการถ่ายโอนกรรมสิทธิ์
เหนือปัจจัยการผลิตมาไว้ที่ชาติและกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การใช้ทุนต้องเกิดขึ้นบนพื้นฐานของโครงสร้างที่เป็นประชาธิปไตย
อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลจะไม่ตกเป็นทรัพย์สนิ ของชาติ ซึง่
ขัดแย้งกับที่เข้าใจกันโดยทั่วไป
• มาร์กซิสต์มวี สิ ยั ทัศน์กว้างๆ ว่ามนุษยชาติเกิดขึน้ บนพืน้ ฐานของความ
ไม่ลงรอยกัน กล่าวคือ มนุษย์ซึ่งในเชิงหลักการแล้วมีอิสรภาพ เท่า
เทียม และเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ดำ�รงชีวติ อยูใ่ นระบบทีเ่ ต็มไปด้วยความ
ไม่เท่าเทียม ไร้อสิ รภาพ และมุง่ กอบโกยอรรถประโยชน์สงู สุด ในแง่นี้
วิสัยทัศน์ต่อมนุษยชาติแบบมาร์กซิสต์จึงมีลักษณะเชิงบรรทัดฐานสูง
• ทฤษฎีของมาร์กซ์และเองเกลส์ ผนวกรวมกับทฤษฎีและหลักอื่นๆ
ประกอบสร้างขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นสำ�คัญของขบวนการแรงงาน
• กระนั้นก็ตาม นับว่าแนวทางการเมืองข้างต้นยังมีข้อจำ�กัดอย่างมาก
ในแง่ดอกผลในโลกแห่งความเป็นจริง หนึง่ ในปัจจัยทีส่ �ำ คัญคือ มาร์กซ์
และเองเกลส์ละเลยหรือไม่สามารถทีจ่ ะอธิบายปัจจัยสำ�คัญหลายปัจจัย
ในบทวิเคราะห์ของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การตอบคำ�ถามเกีย่ วกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมนิยมกับรัฐ
ฐานคติของลาสซาล
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อย่างไรก็ตาม เฟอร์ดินาน ลาสซาล (Ferdinand Lassalle) ได้นำ�เอา
คำ�ถามทีแ่ ก้ไม่ตกข้างต้นมาขบคิดต่อ เขานำ�เสนอฐานคติทสี่ �ำ คัญทีว่ า่ ทุกรัฐ
และระบบกฎหมายล้วนต้องมีจุดกำ�เนิดมาจากอิสรภาพของมนุษย์ สำ�หรับ
ลาสซาล ผลพวงทีต่ ามมาคือกฎหมายพืน้ ฐานต้องสะท้อนว่าอะไรคือสิง่ ทีถ่ กู

และผิดสำ�หรับประชาชนทั้งหมด
ในแง่น้ี ความหมายสูงสุดของรัฐคือการรวมตัวกันของประชาชนผู้เป็น
อิสระ ซึ่งนับว่าเป็นความคิดที่สามหาวในยุคนั้น เนื่องจากไม่กี่ปีต่อมาได้มี
การสถาปนารัฐปรัสเซียและจักรวรรดิเยอรมันอันมีโครงสร้างการปกครองแบบ
กษัตริย์นิยมและเน้นลำ�ดับชั้นสูงต่ำ�
‘รัฐนีเ่ องทีม่ หี น้าทีพ่ ฒ
ั นาอิสรภาพ พัฒนาเผ่าพันธุม์ นุษย์จวบจนเราบรรลุซงึ่ อิสรภาพ…
เพราะฉะนัน้ วัตถุประสงค์ของรัฐจึงไม่ใช่แค่การปกป้องอิสรภาพและทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล
ซึง่ ปัจเจกควรครอบครองเพือ่ เข้ามาอยูใ่ นรัฐตามความเชือ่ ของกระฎุมพี ในทางตรงกันข้าม
เป้าหมายของรัฐคือการให้ปจั เจกบุคคลอยูใ่ นสถานะทีจ่ ะได้มาซึง่ อิสรภาพและทรัพย์สนิ ผ่าน
สหภาพ อีกทัง้ ช่วยยกระดับการดำ�รงชีวติ ของพวกเขาให้สงู ขึน้ แบบทีไ่ ม่มที างเป็นไปได้
หากพวกเขาแยกกันอยู่แบบปัจเจกชน รัฐต้องทำ�ให้พวกเขามีศักยภาพที่จะเข้าถึงการ
ศึกษา อำ�นาจ และอิสรภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ มนุษย์ในฐานะปัจเจกไม่สามารถเข้าถึงได้’
(Lassalle, The Working Class Programme, 1862 – [German edition] 1987: 222f)

ดังนั้น เป้าหมายของรัฐจึงควรเป็น ‘การศึกษาและการพัฒนาเผ่าพันธุ์
มนุษย์จวบจนพวกเขาบรรลุอสิ รภาพ’ ในมุมมองของลาสซาล ภารกิจสำ�คัญ
ของฐานันดรที่สี่หรือชนชั้นแรงงานคือการขับเคลื่อนความคิดเรื่องรัฐข้างต้น
ดังนัน้ ข้อเรียกร้องพืน้ ฐานของพวกเขาจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ทกุ คนใช้สทิ ธิ
เลือกตัง้ โดยตรงและการปลดปล่อยผ่านการก่อตัวของสมาคมคนงาน ลาสซาล
เห็นว่ารัฐต้องยืน่ มือเข้าช่วยเหลือเพือ่ สถาปนาสมาคม
เฟอร์ดนิ าน ลาสซาล (1825–1864) มี
ดังกล่าว
บทบาทสำ�คัญในการก่อตัง้ Allgemeiner
ลาสซาลเป็นผูก้ รุยทางทางความคิดทีส่ �ำ คัญสอง Deutscher Arbeiterverein (สมาคมคน
ประการอันเป็นแก่นของข้อถกเถียงว่าด้วยสังคม งานเยอรมันทั่วไป General German
ประชาธิปไตยและสังคมนิยมประชาธิปไตย ในด้าน Workers ’ Association — ADAV )
หนึง่ เราเผชิญกับคำ�ถามว่าอะไรคือรัฐทีเ่ ป็นประชา- ในไลป์ซิคเมื่อปี 1863 เขาเขียนหนังสือ
ธิปไตยรวมไปถึงเงื่อนไขทางสังคมของมัน อีกด้าน ชือ่ ว่า The System of Acquired Rights
ซึ่งมีเนื้อหาสนับสนุนความเข้าใจแนวคิด
หนึง่ คือ อะไรคือยุทธศาสตร์ทเ่ี อือ้ ประโยชน์ตอ่ คนงาน ประชาธิปไตยในรัฐ
มากที่สุด
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ออกุสต์ เบเบล และ
วิลเฮล์ม ลีบเนคท์

การประชุมรวมพรรคที่
เมืองโกทา ปี 1875

วิ ล เฮล์ ม ลี บ เนคท์ (Wilhelm วิลเฮล์ม ลีบเนคท์ (1826–1900) และ
Liebknecht) และเอากุสต์ เบเบล เอากุสต์ เบเบล (1840–1913) คือผูก้ อ่ ตัง้
พรรคแรงงานสั ง คมประชาธิ ป ไตยคน
( August Bebel ) คื อ นั ก วิ พ ากษ์ สำ�คัญในปี 1869 นอกจากนี้ พวกเขา
ความคิ ด ของลาสซาลคนสำ � คั ญ ยั ง เป็ น ผู้ แ ทนคนแรกของพรรคสั ง คม
ประเด็นหลักของพวกเขาคือ ข้อเสนอ ประชาธิปไตยในรัฐสภาของสมาพันธ์รัฐ
ของลาสซาลไม่ อ าจจะเป็ น จริ ง ได้ เยอรมันเหนือ (Reichstag 1867–1870)
กล่าวคือ เราไม่สามารถเรียกร้องผล ลีบเนคท์ยังเป็นบรรณาธิการบริหารของ
สือ่ สิง่ พิมพ์ฟอร์แวร์ท (Vorwärts) ตัง้ แต่
ประโยชน์ของคนงานผ่านรัฐได้เลย ปี 1890 อีกด้วย
หากปราศจากอิสรภาพของสือ่ อิสรภาพในการชุมนุม อิสรภาพในการ
รวมตัวของสมาคมต่างๆ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรัฐอย่างถึงราก
ในการประชุมปี 1875 ณ เมืองโกทา สมาคมแรงงานเยอรมัน (Allgemeine Deutsche Arbeiterverein) ได้ ร วมตั ว กั บ พรรคแรงงานสั ง คม
ประชาธิปไตย (Sozialdemokratische Arbeiterpartei) และก่อตั้งพรรค
แรงงานสั ง คมนิ ย มแห่ ง เยอรมนี ขึ้ น ( Sozialistische Arbeiterpartei
Deutschlands) ซึง่ ถือเป็นการวางเสาเข็มสำ�หรับสังคมประชาธิปไตยทีส่ �ำ คัญ
ในจักรวรรดิเยอรมัน อีกทัง้ ยังเป็นการท้าทายกฎหมายต่อต้านสังคมนิยมของ
บิสมาร์คอีกด้วย กระนั้น ความขัดแย้งสำ�คัญภายในพรรคยังดำ�รงอยู่ต่อไป
ในช่วงเวลาดังกล่าวซึง่ ปะทุขนึ้ มาในภายหลังและนำ�ไปสูก่ ารแยกตัวในขบวนการแรงงาน
3.4.2 ความแตกแยกภายในขบวนการแรงงาน

ประเด็นเชิงทฤษฎีที่ไม่
ลงรอยกันและสามฝ่าย
ที่สำ�คัญ
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ความขัดแย้งภายในสังคมประชาธิปไตยพัฒนาขยายตัวเรื่อยมานับจาก
ทศวรรษ 1890 โดยมีคำ�ถามเชิงทฤษฎีเป็นแก่นกลางของความขัดแย้งว่า
ระบบทุนนิยมกำ�ลังเข้าสูว่ กิ ฤตการณ์ (ขัน้ สุดท้าย) แล้วหรือยัง ทัง้ นีข้ บวนการแรงงานงานจะได้ลกุ ขึน้ โค่นล้มทุนนิยมผ่านการต่อสูท้ างชนชัน้ และบรรลุ
สังคมนิยม แล้วมันมีความหมายอย่างไรต่อยุทธศาสตร์ของสังคมประชาธิปไตย

กล่าวอย่างคร่าวๆ คือขบวน
แบ่งออกเป็นสามฝ่าย (สำ�หรับ
รายละเอียดดู Euchner/Grebing
et al . 2005: 168; Grebing
2007: 66–94).
กลุ่ ม นี้ ค าดหวั ง ว่ า เสี ย งข้ า ง
มากในรัฐสภาและชนชัน้ แรงงานที่
มีการจัดตัง้ อย่างเป็นระบบจะเป็น
แรงขับเคลือ่ นการเปลีย่ นผ่านไปสู่
ระบบสังคมนิยม ทว่า พวกเขา
กลับมีข้อสรุปว่า ด้วยเหตุที่การเมืองของจักรวรรดิมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ถึงรากและมุง่ ครอบงำ�การปกครองจนนำ�พาประเทศเข้าสูส่ ภาวะใกล้เคียงกับ
สงคราม แรงต่อต้านอาจจำ�เป็นต้องอยูใ่ นรูปของการกระทำ�ทางการเมืองนอก
สภา เช่น การประท้วงของมวลชน ความเข้มแข็งของขบวนการแรงงาน
สามารถใช้กำ�ลังในการเปลี่ยนผ่านเป็นสังคมนิยม
ท่ามกลางแนวคิดการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ สิ่งที่เรียกว่า ลัทธิแก้
(Revisionism) ก่อตัวขึน้ โดยมี เอดูอาร์ด แบร์นชไตน์ เป็นผูม้ อี ทิ ธิพลทาง
ความคิ ด เขาพยายามโต้ แ ย้ ง
เอดูอาร์ด แบร์นชไตน์ (1850–1932) คือหนึง่
แก้ไขความเชื่อมาร์กซิสต์โดยใช้
ในตัวแทนผู้มีอิทธิพลที่สุดจากฟากฝั่ง “ลัทธิ
ข้อมูลทางสถิติ การตีความนี้นำ�
แก้” ในสังคมประชาธิปไตย ในงานชื่อ Die
ไปสูม่ มุ มองทีว่ า่ การปฏิรปู สามารถ
Voraussetzungen des Sozialismus und
เกิดขึน้ ได้ภายในสังคมและรัฐทุนdie Aufgaben der Sozialdemokratie [‘The
นิยม นอกจากนี้ ทุนนิยมไม่ได้มี
Preconditions of Socialism and the Tasks
of Social Democracy’; ฉบับภาษาอังกฤษ
ชะตากรรมที่จะต้องพินาศลง ใน
ชื่อว่า Evolutionary Socialism] เขาท้าทาย
ทางตรงข้าม วิกฤตภายในของ
พวกทีย่ ดึ มัน่ ในแนวคิดมาร์กซิสต์ แบร์นชไตน์
ทุนนิยมจะลดความรุนแรงลงเสีย
คือผู้เขียนแผนการแอร์ฟวร์ทคนสำ�คัญร่วมกับ
ด้วยซ้ำ�  การปฏิรูปในภาคสังคม
คาร์ล เคาท์สกีในปี 1891
สามารถบรรลุได้ผา่ นการเสริมความ
คาร์ ล เคาท์ ส กี ( Karl Kautsky ,
1854–1938) คือผูก้ อ่ ตัง้ และบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ดี นอยเออ ไซท์ (Die neue
Zeit) ซึง่ เป็นสิง่ พิมพ์แนวทฤษฎีของพรรค
SPD เขายังมีบทบาทโดดเด่นในการนำ�
เสนอบทวิเคราะห์สังคมเชิงมาร์กซิสต์
ภายในพรรค SPD อีกทัง้ ยังเป็นนักเขียน
หลักในแผนการแอร์ฟวร์ท (Erfurt Programme) ร่วมกับ เอดูอาร์ด แบร์นชไตน์
(Eduard Bernstein)

กลุ่มที่รายล้อม
คาร์ล เคาท์สกีและ
เอากุสต์ เบเบล

พวกลัทธิแก้
ยกตัวอย่างเช่น
เอดูอาร์ด เบิร์นสไตน์

91

เข้มแข็งให้แก่สหภาพแรงงานและสหกรณ์ และพัฒนาไปสู่ระบบสังคมนิยม
นักสหภาพการค้า อดอล์ฟ ฟอน เอล์ม (Adolph von Elm) สรุปแก่นของ
แนวทางลัทธิแก้ไว้ดังนี้
‘ปฏิวตั ผิ า่ นวิวฒ
ั นาการ การจัดรูปแบบสังคมทุนนิยมให้เป็นสังคมนิยมอย่างสมบูรณ์ผา่ น
การทำ�ให้ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมมีความเป็นประชาธิปไตยและสังคมนิยมอย่างไม่หยุด
หย่อน กล่าวโดยสรุป สิ่งนี้คือจุดยืนของนักลัทธิแก้ในพรรค’ (อ้างถึงใน Euchner/
Grebing et al. 2005: 171)
โรซา ลุกเซมบวร์ก

ตรงข้ามกับแบร์นชไตน์ โรซา ลุกเซมบวร์ก (Rosa Luxemburg) มอง
ว่าทุนนิยมจะประสบปัญหาหนักขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นผลมาจากพลวัตภายใน
ระบบเอง เช่น การแข่งขันอย่างไม่สิ้นสุดระหว่างเจ้าของทุน
รูปแบบการผลิตแบบทุนนิยมจำ�เป็นต้องอาศัยการขยายตัวอยู่เสมอและ
การยึดที่ดินเพิ่มขึ้นจากดินแดนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบทุนนิยม ลุกเซมบวร์กยัง
ปฏิเสธความแตกต่างระหว่างการปฏิวัติและการปฏิรูปด้วยว่า
‘การต่อสู้ที่ทำ�ได้จริงในชีวิตประจำ�วันเพื่อการปฏิรูปสังคม เพื่อให้สภาพชีวิตความเป็น
อยูข่ องคนทำ�งานดีขนึ้ ภายในกรอบเงือ่ นไขในปัจจุบนั และเพือ่ สถาบันประชาธิปไตย คือ
หนทางเดียวสำ�หรับสังคมประชาธิปไตยทีจ่ ะนำ�ชนชัน้ แรงงานเข้าร่วมสงครามชนชัน้ และ
มุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย ซึ่งก็คือ การยึดอำ�นาจทางการเมืองและโค่นล้มระบบค่าจ้าง
สำ�หรับสังคมประชาธิปไตย การปฏิรูปสังคมและการปฏิวัติสังคมเชื่อมโยงกันอย่างแยก
ไม่ออก นัน่ คือ การต่อสูเ้ พือ่ การปฏิรปู สังคมคือวิธกี าร ส่วนการเปลีย่ นแปลงสังคมอย่าง
ถึงรากคือเป้าหมาย’ (Luxemburg 1899: 369)

โรซาลุกเซมบวร์กไม่ได้ต่อต้านการต่อสู้ผ่านรัฐสภา แต่มองว่ามันยังไม่
เพียงพอหากเราต้องการสถาปนาสังคมนิยม เธอจึงฝากความหวังไว้กับ
กิจกรรมของขบวนการแรงงานนอกรัฐสภา
กระแสการแบ่งเป็นสามฝ่ายภายในขบวนการแรงงานและพรรค SPD ยัง
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โรซา ลุกเซมบวร์ก (1871–1919) คือผู้ร่วมก่อตั้งพรรค
สังคมประชาธิปไตยแห่งราชอาณาจักรโปแลนด์และลิธวั เนีย
เธอเดินทางมายังเบอร์ลินในปี 1899 และกลายเป็นนัก
ทฤษฎีแนวหน้าของฝ่ายซ้ายในพรรค SPD หนึ่งในผล
งานทางความคิดของเธอคือทฤษฎีว่าด้วยจักรวรรดินิยม
ในปี 1918 เธอร่วมก่อตั้งพรรคคอมนิวนิสต์แห่งเยอรมนี
( KPD ) และถู ก ฆาตกรรมโดยทหารของไฟรคอร์ ป ส์
(Freikorps) ในปีต่อมา

พอที่จะสมานฉันท์กันได้เมื่อต้องเผชิญกับแรงกดดันภายนอกจากจักรวรรดิ
(Kaiserreich) อย่างไรก็ดี สุดท้ายแล้วขบวนการแรงงานก็แตกแยกออกจาก
กัน ปัจจัยที่สำ�คัญ ได้แก่ การที่เสียงส่วนใหญ่ของพรรค SPD เห็นด้วยกับ
การร่วมสงคราม อันส่งผลให้เกิดการแยกตัวระหว่างพรรคสังคมประชาธิปไตย
อิสระ USPD (Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands
—Independent Social Democratic Party) และพรรค SPD สุดท้าย เมือ่
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลง ได้เกิดความพยายามตอบคำ�ถามใหม่ที่ว่า
เราจะสร้างสังคมที่เป็นประชาธิปไตยอย่างไร
ปี 1919 และกำ�เนิดสาธารณรัฐไวมาร์
ในปี 1919 พรรค SPD ตัง้ รัฐบาลชุดแรกแห่งสาธารณรัฐไวมาร์ รัฐบาลนี้
มุง่ คัดง้างกับแรงต้านจากฝัง่ อนุรกั ษนิยม ชาตินยิ ม และกลุม่ ปฏิกริ ยิ า รวมไป
ถึงแรงต่อต้านจากฝัง่ คอมมิวนิสต์อกี ด้วย โอกาสของฝ่ายซ้ายในการกำ�หนด
ทิศทางการเมืองเป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ครัง้ นีเ้ ผยให้เห็นถึงรอยร้าวของ
ความคิดสังคมนิยมอีกครั้ง
ในช่วงทศวรรษ 1920 ในขณะทีน่ กั คอมมิวนิสต์และนักสังคมนิยมบางคน
สนับสนุนให้กอ่ ตัง้ รัฐพร้อมๆ กับสภาแรงงานและทหาร นักสังคมประชาธิปไตย
มีบทบาทหลักในการก่อตัง้ ระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนและกำ�หนดทิศทาง
ของมัน

‘ทางเลือก’ สองทางใน
การสถาปนารัฐปี 1919
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ฟริทซ์ นาฟตาลี (Fritz Naphtali) สรุปแนวทางของสังคมประชาธิปไตย
ไว้อย่างแยบยลดังต่อไปนี้
‘ในระยะทีท่ นุ นิยมยังเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ ดูเหมือนว่าจะไม่มที างเลือกซึง่ จะมาแทนที่
ทุนนิยมที่ไร้ระเบียบอื่นใดนอกจากการจัดตั้งระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมแบบองค์รวม…
จากนัน้ โครงสร้างทุนนิยมจะค่อยๆ เผยให้เห็นว่ามันเปลีย่ นแปลงได้ และก่อนการแตกหัก
มันสามารถงอได้’
(Naphtali 1929; อ้างอิงจาก Euchner/Grebing u. a. 2005: 305)
ทัศนะที่แตกต่างกันต่อ
ประวัติศาสตร์

ความคิดเรือ่ งสังคมนยิ ม
ที่เป็นประชาธิปไตย
(democratic socialism)

แผนการโกเดสเบิร์ก
(Godesberg
Programme) 1959:
‘แข่งขันกันเท่าที่จะเป็น
ไปได้—วางแผนเท่าที่
จำ�เป็น!’
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กล่าวโดยสรุปคือ ความไม่ลงรอยกันข้างต้นมีสาเหตุมาจากความแตกต่าง
ระหว่างการปฏิวตั แิ ละการปฏิรปู ด้านหนึง่ ฝัง่ (‘ปฏิวตั ’ิ ) มองว่าจำ�เป็นต้อง
ล้มเลิกระบบความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินและรูปแบบรัฐแบบเก่าเพื่อให้บรรลุ
สังคมใหม่ ในขณะทีฝ่ า่ ยปฏิรปู เห็นว่าควรพัฒนาต่อยอดสังคมและรูปแบบรัฐ
ทีเ่ ป็นอยูผ่ า่ นวิธกี ารปฏิรปู อย่างต่อเนือ่ งไปสูร่ ะบอบสังคมนิยมอันเป็นประชาธิปไตย
ความคิดเรือ่ ง ‘สังคมนิยมทีเ่ ป็นประชาธิปไตย’ ทีพ่ รรค SPD นำ�เสนอนัน้
มุง่ มัน่ ในการสนับสนุนประชาธิปไตยแบบรัฐสภาและการแบ่งแยกระหว่างมณฑล
การเมืองและเศรษฐกิจ กระนัน้ มณฑลทัง้ สองต้องผ่านกระบวนการทำ�ให้เป็น
ประชาธิปไตยในลักษณะที่เอื้อต่อผลประโยชน์ของแรงงานและสาธารณประโยชน์ ในบริบทข้างต้น ‘สังคมนิยมที่เป็นประชาธิปไตย’ หมายถึงปฏิสัมพันธ์อนั สลับซับซ้อนและเติมเต็มซึง่ กันและกันระหว่างประชาธิปไตยแบบ
รัฐสภาและเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมอันประกอบไปด้วยผูแ้ ทนจากกลุม่ แรงงาน
ทีเ่ ข้มแข็งผ่านสหภาพแรงงานและการมีสว่ นร่วมในระดับการทำ�งานและองค์กร
ในปี 1959 พรรค SPD นำ�เสนอแผนการโกเดสเบิร์กซึ่งระบุสูตรสำ�เร็จ
พืน้ ฐานของสังคมประชาธิปไตยว่าด้วย ‘ตลาดเสรี’ นัน่ คือ ‘แข่งขันกันเท่าที่
จะเป็นไปได้—วางแผนเท่าที่จำ�เป็น!’ ( Dowe/Klotzbach 2004: 332)
จุดยืนตามแนวทางนี้คือ เน้นความสำ�คัญของ ‘สังคมนิยมที่เป็นประชาธิปไตย’ มากกว่า ‘ระเบียบทางสังคมและเศรษฐกิจแบบใหม่’ แต่ในขณะ

นานาทัศนะต่างสะท้อนออกมาผ่านต้นแบบรัฐที่แตกต่างกัน
ทัศนะของรัฐและคำ�ถาม
ว่าด้วย ‘ปฏิวัติหรือปฏิรูป’

ระบบสภา

ระบบทุนนิยมแบบจัดตั้ง

• การเลือกตัง้ สภาใน ‘หน่วยรากหญ้า’
• สภา ในฐานะที่มีอำ�นาจ สามารถ
ควบคุมการออกกฎหมาย การศาล
การบริหาร และเศรษฐกิจได้โดยตรง
• ผู้มีอำ�นาจทำ�ตามความประสงค์ของ
ผู้ลงคะแนนเสียง
• ผลต่อจำ�นวนของเมืองในเยอรมัน
หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 คือเกิด
สภาแรงงานและสภาทหาร

• ตัวแทนประชาธิปไตยที่อยู่บน
พื้นฐานของการแบ่งแยกอำ�นาจ
• เศรษฐกิจแบบอยู่ได้ด้วยตนเอง
ซึ่งแรงงานอิสระมีส่วนร่วมและ
สหภาพแรงงานก่อตั้งขึ้นอย่างมั่นคง

รูปภาพ 6: ระบบสภาและ ‘ระบบทุนนิยมแบบจัดตั้ง’

เดียวกันก็ยอมรับการดำ�รงอยูข่ องทุนนิยมแบบตลาดในรูปของการถูกควบคุม
ภายใต้การนำ�ของการเมืองเป็นส่วนใหญ่ อนึ่ง สังคมประชาธิปไตยละทิ้ง
ความคิดเรื่องระบบเศรษฐกิจแบบชี้นำ�เนื่องจากมันได้ถูกนำ�ไปปฏิบัติจริงใน
สหภาพโซเวียตแล้ว
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3.4.3 สังคมนิยมที่เป็นประชาธิปไตย กับ สังคมนิยมแบบรัฐ

ความแตกแยกจาก
ลัทธิมาร์กซ์

หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง พรรค SPD แตกออกเป็นฝ่ายทีฝ่ กั ใฝ่สงั คมนิยมทีเ่ ป็นประชาธิปไตยและฝ่ายทีฝ่ กั ใฝ่สงั คมนิยมแบบรัฐ (state socialism)
อย่างชัดเจน ดังทีเ่ ห็นได้จากแผนการโกเดสเบิรก์ เมือ่ ปี 1959 ข้างต้น พรรค
SPD ถอยห่างออกจากโลกทัศน์แบบมาร์กซิสต์ แม้จะยังคงไว้ซงึ่ บทวิเคราะห์
และจากความคิดที่ว่าพัฒนาการสู่สังคมนิยมคือ ‘สิ่งที่จำ�เป็นโดยธรรมชาติ’
สังคมนิยมกลับกลายเป็น ‘พันธกิจถาวร’ ซึ่งถูกอธิบายและผลักดันด้วย
เหตุผลทางศาสนาหรือปรัชญาอันหลากหลาย บัดนี้ แก่นกลางสำ�คัญของ
ความเป็นสังคมประชาธิปไตย คือ คุณค่าหลัก 3 ประการว่าด้วย ‘อิสรภาพ
ความเท่าเทียม และความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน’ อันเป็นทีม่ าของข้อเรียก
ร้องของสังคมประชาธิปไตย เช่นเดียวกับถ้อยแถลงทีช่ ดั แจ้งว่าด้วยความเชือ่
เรื่องอิสรภาพและประชาธิปไตยต่อไปนี้
‘หากปราศจากอิสรภาพ สังคมนิยมก็ไม่มีทางเป็นไปได้ สังคมนิยมจะบรรลุได้โดยผ่าน
ประชาธิปไตยเท่านั้น ประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ผ่านสังคมนิยมเท่านั้น’
(Declaration of principles of the Socialist International, Frankfurt am Main,
1951, cited in Dowe/Klotzbach 2004: 269)

จากความเข้าใจพืน้ ฐานว่าด้วยอิสรภาพข้างต้น เป็นทีแ่ น่ชดั ว่าสังคมนิยม
ที่เป็นประชาธิปไตยไม่มีความเกี่ยวข้องกับระบอบการเมืองแบบรวบอำ�นาจ
เบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะระบอบที่เรียกว่า ‘ประชาธิปไตยของประชาชน’ จาก
ฟากฝั่งตะวันออก
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3.4.4. พรรค SPD ในปัจจุบัน—ความท้าทายใหม่และคำ�ตอบใหม่

ทัศนะที่เรามีต่อประวัติศาสตร์ของขบวนการแรงงานนำ�ไปสู่ข้อถกเถียง
ทางยุทธศาสตร์ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐและสังคม ‘สังคมนิยมที่เป็นประชาธิปไตย’ ยังคงเป็นวิสยั ทัศน์ทสี่ �ำ คัญของพรรค SPD และเป็นพันธกิจทีพ่ รรค
SPD มุ่งจะบรรลุ มันคือสังคมที่เต็มไปด้วยอิสรภาพ ความเท่าเทียม และ
ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันอย่างแท้จริง ในขณะเดียวกัน หลักปฏิบตั ขิ อง
พรรค SPD คือ ‘สังคมประชาธิปไตย’ ตามแนวทางทีร่ ะบุในแผนการฮัมบูรก์
หมายความว่าพรรคจะสามารถบรรลุระบบสังคมนิยมที่เป็นประชาธิปไตยได้
ผ่านกระบวนการตัดสินใจทีเ่ ป็นประชาธิปไตยและการทำ�ให้สทิ ธิทางการเมือง
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมเป็นความจริง

สังคมนิยมที่เป็น
ประชาธิปไตยในฐานะ
วิสัยทัศน์—สังคม
ประชาธิปไตยในฐานะ
หลักปฏิบัติ

‘ประวัติศาสตร์ของเราถูกหล่อหลอมด้วยความคิดเรื่องสังคมนิยมที่เป็นประชาธิปไตย
สังคมทีส่ มาชิกมีอสิ รภาพและเท่าเทียมกัน และคุณค่าหลักได้รบั การบรรลุ มีความจำ�เป็น
ที่จะต้องจัดระเบียบเศรษฐกิจ รัฐ และสังคม เพื่อให้สิทธิพื้นฐานของพลเมือง การเมือง
สังคม และเศรษฐกิจของทุกคนได้รับการประกัน รวมไปถึงการมุ่งทำ�ให้ทุกคนมีชีวิตที่
รอดพ้นจากการขูดรีด กดขี่ และความรุนแรง มีความมั่นคงทางสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์…สำ�หรับเรา สังคมนิยมที่เป็นประชาธิปไตยยังคงเป็นวิสัยทัศน์ของสังคมที่
เป็นอิสระ เป็นธรรม เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน พันธกิจถาวรของเราคือการทำ�ให้วสิ ยั ทัศน์
นี้เกิดขึ้นได้จริง สังคมประชาธิปไตยคือหลักปฏิบัติของเรา’ (Hamburg Programme
2007: 16f)

ในขณะนี้ สังคมประชาธิปไตยกำ�ลังเผชิญกับความท้าทาย ไม่วา่ จะเป็นการ
รับมือกับผลพวงจากกระแสโลกาภิวัตน์ของตลาด การตอบสนองต่ออิทธิพล
ของตลาดการเงิน การเปลีย่ นแปลงอย่างถึงรากของตลาดแรงงาน รวมไปถึง
การค้นหาว่าดุลยภาคใหม่ระหว่างทุนนิยมแบบตลาดและประชาธิปไตยจะเกิด
ขึ้นได้อย่างไร กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คำ�ถามในตอนนี้คือ จะบรรลุสังคมนิยม
ที่เป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรภายใต้สถานการณ์ข้างต้น กระนั้น แผนการ
ฮัมบูรก์ ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าคำ�ถามใหม่ๆ ย่อมมาพร้อมกับคำ�ตอบแรกๆ (ดู
บทที่ 6 ประกอบ)

ความท้าทายในปัจจุบัน
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แผนการฮัมบูรก์ ยังสืบสานภารกิจทีม่ งุ่ บรรลุระบบเศรษฐกิจทีป่ ระสานกันได้
และประชาธิปไตยแบบตัวแทนผ่านกระบวนการทางการเมือง ยิ่งไปกว่านั้น
นี่คือข้อเรียกร้องเพื่ออนาคตสำ�หรับยุโรปและประเทศอื่นๆ ในโลก
‘ในยุคโลกาภิวตั น์และข้ามพรมแดนชาติ ตลาดต้องถูกหล่อหลอมโดยการเมือง แนวทางของ
เราคือ แข่งขันมากเท่าทีเ่ ป็นไปได้ และการควบคุมโดยรัฐมากเท่าทีจ่ �ำ เป็น’ (Hamburg
Programme 2007: 43)

เมื่อเราพิจารณาต้นแบบทางแนวคิดของสังคมประชาธิปไตย เสรีนิยม
และอนุรกั ษนิยมอย่างรอบคอบแล้ว จะเห็นได้วา่ ต้นแบบเหล่านีน้ �ำ เสนอทาง
เลือกที่แท้จริงที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังหักล้างคำ�ครหาที่ว่าแนวทาง
ต่างๆ ของพรรคการเมืองในปัจจุบันเหมือนกันจนแทบจะแยกแยะไม่ออก
3.4.5 สภาวะเบี่ยงเบนจากประเด็นสำ�คัญ: ‘ฝ่ายซ้าย’
และข้อขัดแย้งของมัน

ในปี 1990 เวนเดอ (Wende หรือ ‘จุดหักเลีย้ ว’—ปัจจุบนั นิยมใช้ค�ำ นีเ้ พือ่
สือ่ ถึงปรากฏการณ์การพังทลายของระบอบคอมมิวนิสต์อนั นำ�ไปสูก่ ารสลายตัว
ของเยอรมนีตะวันออกในปี 1989) นำ�ไปสูก่ ารเกิดขึน้ ของพรรคการเมืองฝ่าย
ซ้ายอีกพรรคหนึง่ ทีช่ อ่ื ว่า PDS (พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย หรือ Party of
Democratic Socialism) ในฐานะองค์กรสืบทอดของ SED (พรรคเอกภาพ
สังคมนิยมเยอรมนีตะวันออก หรือ East Germany’s Socialist Unity
Party) ในขณะเดียวกัน พรรคดังกล่าวได้รวมตัวกับ WASG (พรรคทาง
เลือกแรงงานและความยุตธิ รรมทางสังคม หรือ Labour and Social Justice
Alternative) และถือกำ�เนิดเป็นพรรคการเมืองทีร่ จู้ กั กันในนาม ‘Die Linke’
หรือ ‘ฝ่ายซ้าย’ ซึ่งมีฐานสนับสนุนในรัฐตะวันตกหลายรัฐของเยอรมนี
ยากที่เราจะระบุอย่างชัดเจนว่า ‘ฝ่ายซ้าย’ ต้องการอะไร ดูเหมือนว่า
พวกเขากำ�ลังอยู่ในสภาวะที่ไม่มีความแน่นอน ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2007
พรรคมีขอ้ ตกลงร่วมกันใน ‘ประเด็นแผนการสำ�คัญ’ กระนัน้ มันก็ไม่ใช่แผนการ

‘ฝ่ายซ้าย’
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พรรคในความหมายแบบดั้งเดิม
ตามที่ระบุใน ‘ประเด็นแผนการ’ ฝ่ายซ้ายยังประกาศด้วยว่าพวกเขา
สนับสนุนสังคมนิยมที่เป็นประชาธิปไตย
‘ประชาธิปไตย อิสรภาพ ความเท่าเทียมกัน ความเป็นธรรม สากลนิยม และความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน คือคุณค่าหลักที่เรามุ่งทำ�ให้เกิดขึ้นจริง สิ่งเหล่านี้แยกไม่ออกจาก
สันติภาพ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และการปลดปล่อย ความคิดเรื่องสังคมนิยมประชาธิปไตยคือหลักชี้นำ�สำ�คัญสำ�หรับการพัฒนาเป้าหมายทางการเมืองของฝ่ายซ้าย
การกระทำ�ทางการเมืองของฝ่ายซ้ายเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงกันระหว่างเป้าหมาย
เส้นทาง และคุณค่าหลัก อิสรภาพและความเป็นธรรมทางสังคม ประชาธิปไตยและ
สังคมนิยม สิง่ เหล่านีเ้ ป็นเงือ่ นไขของกันและกัน ความเท่าเทียมกันทีป่ ราศจากอิสรภาพ
ของปัจเจกย่อมจบลงที่สภาวะไร้ศักยภาพและตกอยู่ภายใต้อาณัติของผู้อื่น อิสรภาพที่
ปราศจากความเท่าเทียมกันเป็นเพียงแค่อสิ รภาพสำ�หรับคนรวยเท่านัน้ เหล่าคนทีก่ ดขี่
เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองก็ไม่เป็นอิสระเช่นกัน เป้าหมายของสังคมนิยมที่เป็นประชาธิปไตยซึง่ มุง่ เอาชนะทุนนิยมผ่านกระบวนการเปลีย่ นผ่าน คือสังคมซึง่ อิสรภาพของผูอ้ นื่
มิใช่ข้อจำ�กัด หากแต่เป็นเงื่อนไขสำ�หรับอิสรภาพของเรา’
(‘Key Programmatic Points’, Die Linke 2007: 2)

นอกเหนือจาก ‘ประเด็นสำ�คัญ’ ข้างต้น ยังมีประเด็นอืน่ ๆ ทีค่ วรอ้างอิงถึง
เพื่อช่วยให้เราเข้าใจฝ่ายซ้ายและวัตถุประสงค์ของพวกเขามากขึ้น
• ฝ่ายซ้ายคือขบวนการทางการเมืองที่มีความหลากหลาย เป็นแหล่ง
รวมตัวของทั้งกลุ่มแกนนำ�พรรค SED เก่า อดีตสังคมประชาธิปไตย
อกหัก สมาชิกของขบวนการทางสังคมใหม่ นักสหภาพแรงงาน ผู้ลง
คะแนนเสียง นักชุมนุมประท้วง นักการเมืองภาคปฏิบตั ทิ อ้ งถิน่ คอมมิวนิสต์ เป็นต้น กลุ่มคนเหล่านี้เข้าร่วมพรรคโดยมีความคิดเกี่ยวกับ
สังคมทีแ่ ตกต่างกันไป ด้วยเหตุนเี้ ราจึง(ยัง)ไม่สามารถระบุรปู แบบทาง
ความคิดหรือจุดยืนที่เป็นเอกภาพของฝ่ายซ้ายได้
• บอ่ ยครัง้ พรรคฝ่ายซ้ายได้รบั การกล่าวขานว่าเป็นพรรคแห่งการประท้วง
กระนั้น สมญานามดังกล่าวกลับคลุมเครืออันเกิดจากการเชื่อมโยง
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คุณลักษณะสองประการอย่างย่นย่อ ประการแรก ใครคือฐานเสียง
สนับสนุนของพรรคฝ่ายซ้ายกันแน่ ซึง่ คำ�ตอบนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ว่าเรากำ�ลัง
พูดถึงฐานเสียงในเยอรมนีตะวันออกหรือตะวันตก ประการต่อมาคือ
อะไรคือยุทธศาสตร์ทางการเมืองและรูปแบบปฏิบัติการทางการเมือง
ของฝ่ายซ้าย เฉกเช่นประเด็นแรก คำ�ตอบขึน้ อยูก่ บั รัฐบาลของแต่ละ
มลรัฐและรัฐบาลกลาง
• หากดูจากสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการจำ�นวนน้อยซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ
พรรค จะเห็นได้ว่าพรรคฝ่ายซ้ายมีความหลากหลายสูง ซ้ำ�ยังไม่มี
ความสม่�ำ เสมอ ยกตัวอย่างเช่น ในด้านหนึง่ พรรคนำ�เสนอว่าตัวเอง
เน้ น ปฏิ บั ติ นิ ย ม เดิ น ทางสายกลาง และทั น สมั ย ในอี ก ด้ า นหนึ่ ง
พวกเขากลั บ ยึ ด มั่ น ในอุ ด มการณ์ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด และเถรตรง ( cf .
Decker et al. 2007: 327) ภาพสะท้อนนี้ได้รับการยืนยันเมื่อเรา
พิจารณาช่องว่างความแตกต่างระหว่างคำ�ประกาศเจตนารมย์อนั สัมบูรณ์
ของพวกเขากับนโยบายทีน่ �ำ ไปปฏิบตั จิ ริงในสภามลรัฐ ซึง่ มักจะขัดแย้ง
กับคำ�ประกาศอยู่เสมอ
ตราบเท่าทีป่ รากฏการณ์ฝา่ ยซ้ายยังดำ�รงอยู่ เรายังรอดูตอ่ ไปว่าพวกเขา
จะสถาปนาตัวเองได้หรือไม่และในรูปแบบใด เหนือสิง่ อืน่ ใดคือ จะต้องมีการ
ถกเถียงกันเรื่องความคิดทางการเมืองของฝ่ายซ้าย
3.4.5 ความคิดสังคมประชาธิปไตยว่าด้วยมนุษยชาติ?

การบรรจบกันของ
สายธารความคิดที่
หลากหลายของ
‘แนวคิดสังคม
ประชาธิปไตย
ว่าด้วยมนุษยชาติ’
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แนวคิดสังคมประชาธิปไตยว่าด้วยมนุษยชาติมีลักษณะไหลลื่น มาจาก
แหล่งทางความคิดที่หลากหลายและมีพหุนิยมเป็นลักษณะพื้นฐาน ยก
ตัวอย่างเช่น มีการเหลื่อมซ้อนกันทางความคิดระหว่างจารีตของขบวนการ
แรงงาน ทฤษฎีเสรีนยิ ม คำ�สอนของศาสนาคริสต์และยิว รวมไปถึงอิทธิพลของ
มนุษยนิยมและมาร์กซิสม์ ด้านหนึ่งมีการอ้างถึงอิสรภาพของปัจเจกบุคคล
เช่นเดียวกับเสรีนยิ ม อีกด้านหนึง่ ก็เหมือนแนวทางมาร์กซิสต์ซงึ่ มุง่ วิเคราะห์
อุปสรรคทางสังคมทีข่ ดั ขวางสิทธิพนื้ ฐาน ในหนังสือทีช่ อื่ ว่า The Future of

Social Democracy ไมเยอร์และเบรเยอร์พยายามแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างแนวคิดว่าด้วยมนุษยชาติของอิสรนิยม ( libertarian หรือ ‘new
liberal’) และของสังคมประชาธิปไตย โดยนำ�เสนอผ่านตาราง เราเพิม่ แถว
ด้านขวาอีกแถวหนึ่งเพื่อสรุป ‘แนวคิดว่าด้วยมนุษยชาติของสังคมนิยม’

มานุษยวิทยา

ประชาธิปไตย
แบบอิสรนิยม

สังคมประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย
แบบสังคมนิยม

มานุษยวิทยาเชิงกังขา

มานุษยวิทยาแบบสัจนิยม มานุษยวิทยาเชิง
บรรทัดฐาน แบบอุตมรัฐ

แนวคิดว่าด้วย เชิงลบ
อิสรภาพ

เชิงบวก

เชิงบวก

แรงจูงใจทาง
พฤติกรรม

ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ชุมชน

ผลประโยชน์ชุมชนใน
ฐานะผลประโยชน์ส่วนตัว

แนวคิดว่าด้วย เห็นแก่ตัวและคิดคำ�นวณ มีแนวโน้มสร้างไมตรีจิต
มนุษยชาติ
หวังตักตวงประโยชน์
อย่างมีเหตุผล

มีแนวโน้มเป็นนักรบและ
‘มนุษย์ใหม่’ ในอนาคต

ผลประโยชน์ส่วนตัว

ที่มา: Meyer/Breyer 2005: 33 – แถวด้านขวาสุดมีที่มาจาก T. Gombert.

แม้วา่ ตารางข้างต้นจะย่นย่อเนือ้ หาสาระให้งา่ ย แต่มนั ก็สะท้อนให้เราเห็น
แนวโน้มกระแสความคิดที่หลากหลายดังต่อไปนี้
• ทฤษฎีเสรีนิยมมีรากฐานความคิด ประหนึ่งกฎตายตัว ที่ว่ามนุษย์
ถูกขับเคลื่อนด้วย ‘ผลประโยชน์ส่วนตัว’ ซึ่งพวกเขาจะครอบครอง
ผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อมันถูกคุ้มครองให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของ
คนอื่นๆ (และรัฐ) เพื่อที่พวกเขาจะได้มีพื้นที่ในการ ‘ใช้อิสรภาพเพื่อ
ตักตวงอรรถประโยชน์ให้ได้มากที่สุด’ เพื่อทุกคน
• ทฤษฎีสังคมนิยมมีจารีตที่ยาวนานในการมุ่งบรรลุสังคมมนุษย์ผ่าน
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วิธกี ารสร้าง ‘มนุษย์ใหม่’ (New Man) (cf. Adler 1926 and Heinrichs 2002: 308–14). กล่าวคือ ในเชิงประวัติศาสตร์ สังคมทุนนิยม
และความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคมทำ�ให้มนุษย์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉ้อฉล
จนลืมตระหนักว่าผลประโยชน์ของชุมชนก็คอื ผลประโยชน์ของพวกเขา
และลืมร่วมกันสร้างมันขึน้ มา การศึกษาและการเลีย้ งดูจงึ เป็นพันธกิจ
สำ�คัญเพื่อให้ทุกคนสามารถ (ร่วมกัน) ก้าวข้ามความไม่ลงรอยกัน
ระหว่างข้อจำ�กัดของชีวิตในสังคมและเป้าหมายที่จะเป็นมนุษย์ที่มี
อิสรภาพและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
• อย่างน้อยสำ�หรับไมเยอร์และเบรเยอร์แล้ว มานุษยวิทยาของสังคม
ประชาธิปไตย มุ่งที่จะสร้างดุลยภาพโดยทำ�ให้ผลประโยชน์ส่วนตัว
ดำ�รงอยู่ร่วมกันได้กับผลประโยชน์ส่วนรวม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มัน
สะท้อนความคิดเรื่องความสมดุลของ ‘ผลประโยชน์ที่ชอบธรรม’

บทที่ 4 ทฤษฎีสังคมประชาธิปไตย
ของโธมัส ไมเยอร์
ประเด็นถกเถียงว่าด้วยคุณค่าหลักและการพิจารณาต้นแบบสังคมประเภท
ต่างๆ ในบททีผ่ า่ นมาทำ�ให้เราเห็นว่า สังคมประชาธิปไตยเชือ่ มโยงกับความคิด
ดัง้ เดิมทีห่ ลากหลาย มันคือแนวคิดทีค่ อ่ นข้างแตกต่างไปจากต้นแบบในอุดม
คติอน่ื ๆ โดยเฉพาะการเน้นย้�ำ ว่าคุณค่าหลักเรือ่ งอิสรภาพ ความเท่าเทียม และ
ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน คือ หนทางในการสร้างสังคมทีเ่ ป็นธรรมไม่นอ้ ย
ไปกว่าข้ออ้างของเสรีนิยม อนุรักษนิยม และสังคมนิยม
ในบทนำ� มีการเอ่ยถึงทฤษฎีสงั คมประชาธิปไตย ‘สังคมประชาธิปไตย’
ต้องถูกนิยามอย่างระมัดระวังถ้าหากเราต้องการจะอภิปรายและนำ�เสนอข้อ
โต้แย้งเกี่ยวกับมัน
เราได้ยอ้ นกลับไปพิจารณาถึงทัศนะทัง้ สีเ่ กีย่ วกับสังคมประชาธิปไตยซึง่
ถูกไล่เรียงไปแล้ว คราวนี้จะขอกล่าวสั้นๆ ถึงเพียงสามทัศนะ
1. ‘สังคมประชาธิปไตย—มันไม่ได้ชดั เจนในตัวมันเองอยูแ่ ล้วหรือ’ แนวคิด
พืน้ ฐานทีว่ า่ ประชาธิปไตยต้องรับใช้เพือ่ ผลประโยชน์ของสมาชิกทุกคน
ในสังคมและวางอยู่บนหลักความเท่าเทียมกัน—มันก็ชัดเจนในตัวเอง
อยู่แล้วมิใช่หรือ
2. ‘สังคมประชาธิปไตย—เรามีมนั ในเยอรมนีอยูแ่ ล้วมิใช่หรือ? ควบคูไ่ ปกับ
ต้นแบบระบบเศรษฐกิจการตลาดเพื่อสังคมแบบเยอรมัน’
3. ‘สังคมประชาธิปไตย—อันทีจ่ ริงมันก็มาจากพรรคประชาธิปไตยสังคม
(SPD) เพราะฉะนัน้ มันจึงเกีย่ วข้องกับผูส้ นับสนุนพรรคนีเ้ ท่านัน้ มัน
เป็นทฤษฎีความคิดความเชื่อของพวกเขา’

อะไรคือสังคม
ประชาธิปไตย?
สามคำ�ตอบ

หากมองในมุมของการนำ�ทฤษฎีไปปฏิบตั จิ ริงทางการเมือง คำ�ถามเหล่านี้
มีความชอบธรรมในตัวของมันเอง และสมควรร่วมถกเถียงด้วยในเบื้องต้น
เราจำ�เป็นต้องกล่าวถึงคำ�ถามเหล่านีห้ ากเราต้องการให้ทฤษฎีสงั คมประชาธิปไตยมีผลทางการเมือง
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เราได้ให้คำ�ตอบสำ�หรับคำ�ถามแรก ‘สังคมประชาธิปไตย—นี่มันไม่ได้
ชัดเจนในตัวมันเองอยูแ่ ล้วหรือ?’ ไปเรียบร้อยแล้ว เราจำ�เป็นต้องมีค�ำ อธิบาย
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับสังคมประชาธิปไตยเพราะมันเป็นแนวคิดหลักที่กระตุ้นให้
เกิดบรรดาสมาคมอันถือได้ว่าเป็นกลุ่มก้อนทางความคิด ไม่ต้องสงสัยว่า
แนวคิดดังกล่าวประกอบไปด้วยแก่นทางบรรทัดฐานทีส่ �ำ คัญ อาจเรียกได้วา่
เป็นกฎระเบียบและบรรทัดฐานร่วมที่เราอ้างถึงได้เพื่อการสถาปนาสังคม
ประชาธิปไตยให้เป็นจริง
เนือ้ หาในส่วนทีว่ า่ ด้วยคุณค่าหลักสะท้อนให้เห็นว่า ข้อโต้แย้งเชิงปรัชญา
หลักๆ ทั้งหมด สามารถนำ�ไปสู่ความพยายามอธิบายขยายความเพื่อให้เกิด
ความชัดเจน ทว่าไม่เพียงพอในการวางรากฐานในเชิงบรรทัดฐานได้ ทัง้ นีก้ ็
เพราะปัญหาการนิยามที่หลากหลายและก่อให้เกิดการโต้แย้ง ด้วยเหตุน้ี
ทฤษฎีสงั คมประชาธิปไตยจึงต้องอาศัยการมีรากฐานทางบรรทัดฐานทีม่ ลี กั ษณะ
เฉพาะเจาะจงเป็นจุดเริ่มต้น
สำ�หรับคำ�ถามที่สอง ‘สังคมประชาธิปไตย—เรามีมันในเยอรมนีอยู่แล้ว
มิใช่หรือ? ควบคูไ่ ปกับต้นแบบระบบเศรษฐกิจการตลาดเพือ่ สังคมแบบเยอรมัน’
เราจะร่วมถกประเด็นนีก้ นั อย่างละเอียดในบททีว่ า่ ด้วยประเทศกรณีศกึ ษา (ดู
บทที่ 5) ดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว เนือ่ งจากความตึงเครียดทีป่ รากฏอย่างชัดเจน
ในต้นแบบของสังคมและเศรษฐกิจ ไม่มที างทีเ่ ราจะ ‘บรรลุสงั คมประชาธิปไตย
อย่างสมบูรณ์ในทันทีทนั ใด’ ประหนึง่ วิง่ ร้อยเมตรเข้าเส้นชัย นอกจากนี้ ยังมี
ต้นแบบสังคมอันหลากหลายทีก่ ลุม่ ผลประโยชน์ตา่ งๆ ต้องการใช้เป็น ‘วิถนี �ำ ’ 
ไม่มีประโยชน์หากเราจะพยายามเรียกขานมันว่า ‘ต้นแบบเยอรมัน’ หรือ
‘เศรษฐกิจแบบตลาดเพื่อสังคม’ เพราะมันเป็นการละเลยกลุ่มตัวแสดงทาง
สังคมและการเมืองจำ�นวนมาก
คำ�ถามส่วนที่สาม ‘สังคมประชาธิปไตย—อันที่จริงมันก็มาจากพรรค
ประชาธิปไตยสังคม (SPD) เพราะฉะนัน้ มันก็เกีย่ วข้องกับผูส้ นับสนุนพรรคนี้
เท่านั้น เป็นทฤษฎีความคิดความเชื่อของพวกเขา’ ฟังไม่ขึ้นแม้แต่น้อย
เป็นเรือ่ งปกติหากจะเชือ่ มโยง ‘สังคมประชาธิปไตย’ กับพรรคหรือกระแส
การเมือง แต่มันไม่ได้สะท้อนการมองอย่างรอบด้าน
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‘ภายใต้กรอบการใช้ร่วมสมัย สังคมประชาธิปไตยเป็นทั้งแนวคิดพื้นฐานว่าด้วยทฤษฎี
ประชาธิปไตยและเป็นชื่อที่บ่งชี้ลักษณะของแนวทางกระแสทางการเมือง แม้ว่าการใช้
สองอย่างนีจ้ ะสัมพันธ์กนั อย่างหลากหลาย แต่มนั กำ�ลังสะท้อนถึงพันธกิจสองอย่างทีแ่ ตก
ต่างและแยกเป็นอิสระจากกันพร้อมๆ กับข้ออ้างที่น่าเชื่อถือที่ต่างกันด้วย ทฤษฎีสังคม
ประชาธิปไตยไม่ได้ผกู ติดอยูก่ บั ตัวแสดงทางการเมืองใดอย่างเฉพาะเจาะจง ไม่วา่ เราจะ
กำ�ลังพูดถึงรากฐานเชิงบรรทัดฐาน บทบาทในการอธิบาย หรือแม้กระทัง่ ประเด็นถกเถียง
เชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับหนทางในการบรรลุมัน จริงอยู่ที่ทุกๆ ย่างก้าวของการมุ่งบรรลุ
มันจำ�เป็นต้องพึง่ ตัวแสดงทางการเมืองและแรงสนับสนุนของพวกเขาต่อแผนการการเมือง
อันเป็นผลมาจากแนวคิด แต่ในทางกลับกัน ตัวแสดงทางการเมืองอันมีภมู หิ ลังทีห่ ลาก
หลายก็สามารถใช้ประโยชน์จากแนวคิดสังคมประชาธิปไตยด้วยการนำ�มันมาตั้งเป็นชื่อ
แผนการของตน หากพวกเขาคิดว่าชื่อดังกล่าวจะเอื้อประโยชน์ต่อพวกเขา สิ่งเหล่านี้
ไม่เกี่ยวข้องเลยว่าความพยายามของพวกเขาสอดคล้องกับทฤษฎีสังคมประชาธิปไตย
หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด หรือกระทั่งมีแรงปรารถนาที่จะยุ่งเกี่ยวกับสังคมประชาธิปไตยหรือไม่’ (Meyer 2005: 12)

เพราะฉะนัน้ สังคมประชาธิปไตยจึงเป็นทัง้ ต้นแบบทางแนวคิดและพรรค
หรือกระแสการเมือง ทั้งสองความหมายเหลื่อมซ้อนกันในหลายๆ ประเด็น
หากแต่หาใช่สงิ่ เดียวกันไม่ ในฐานะต้นแบบทางแนวคิด สังคมประชาธิปไตย
จำ�เป็นต้องวางแนวทางการวิเคราะห์บรรทัดฐานและคุณค่าอย่างมีระเบียบวิธี
รวมไปถึงการแปรสภาพสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นสิทธิพื้นฐาน เป็นการทำ�ให้
เกิดขึน้ จริงในประเทศต่างๆ และมีความสม่�ำ เสมอ จะเห็นได้วา่ นีค่ อื คนละเรือ่ ง
กับการที่พรรคการเมืองรับเอาความคิดสังคมประชาธิปไตยไปใช้
ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ได้มุ่งพิจารณาที่พรรคสังคมประชาธิปไตย แต่เป็น
ต้นแบบทางแนวคิดซึง่ พัฒนาผ่านการถกเถียงตัง้ แต่ทศวรรษ 1980 และ 1990
เราจะถือเอาทฤษฎีสังคมประชาธิปไตยของโธมัส ไมเยอร์เป็นจุดเริ่มต้น
ของพวกเรา อันประกอบไปด้วยสายธารความคิดทีห่ ลากหลายซึง่ ยังคงกำ�หนด
กรอบการถกเถียงว่าด้วยสังคมประชาธิปไตยจวบจนทุกวันนี้

สังคมประชาธิปไตย
ในฐานะต้นแบบทาง
แนวคิด
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4.1. จุดเริ่มต้น

คำ�ถามแรกเริ่ม:
อะไรคือความสัมพันธ์
ระหว่างประชาธิปไตย
และทุนนิยมตลาด

ทฤษฎีสังคมประชาธิปไตยของไมเยอร์เริ่มต้นด้วยคำ�ถามที่เคยผ่านตา
เราไปแล้ว นัน่ คือ อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยกับทุนนิยมตลาด
ทัง้ ประชาธิปไตยและทุนนิยมตลาดต่างนับว่าเป็นคุณลักษณะสำ�คัญของ
ระบบสังคมของเรา ซึง่ มีพฒ
ั นาการในทิศทางทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์กนั ไม่มากก็นอ้ ย
ความสัมพันธ์ที่เป็นปฏิปักษ์
ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำ�ลาย
ประชาธิปไตย

ทุนนิยมตลาด
• เสรีภาพในการผลิตสินค้า
• เสรีภาพในการแลกเปลี่ยน

ประชาธิปไตย
• เสรีภาพสำ�หรับทุกคน
• สิทธิขั้นพื้นฐาน
• การตัดสินใจอย่างเป็นประชาธิปไตย

แต่ก็ยังเป็นเงื่อนไขเบื้องต้น
และแหล่งของความมั่นคง
รูปภาพ 7: ความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยและทุนนิยมตลาด
เงื่อนไขของการก่อตัว
และปัจจัยของความ
ไม่แน่นอน? อะไรคือ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาธิปไตยและ
ทุนนิยมตลาด?
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ในทัศนะของไมเยอร์ ด้านหนึง่ ทุนนิยมและประชาธิปไตยเติมเต็มซึง่ กัน
และกัน กล่าวคือ ทุนนิยมตลาดเป็นเงือ่ นไขของการก่อตัวของประชาธิปไตย
และทำ�ให้มันมีเสถียรภาพ อีกด้านหนึ่ง ไมเยอร์ชี้ว่ามี ‘ความตึงเครียดอัน
น่าฉงน’ ระหว่างทัง้ สองสิง่ นี้ ทัง้ นีเ้ พราะตลาดทีไ่ ร้การควบคุมไม่สามารถสร้าง
เงื่อนไขที่จำ�เป็นอันนำ�ไปสู่การเปิดทางให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้
ไมเยอร์มีแนวทางสองประการในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบ

เศรษฐกิจและประชาธิปไตย ด้านหนึง่ เขาศึกษาประวัตศิ าสตร์โดยวิเคราะห์
เงื่อนไขการเกิดขึ้นของประชาธิปไตยในที่ต่างๆ ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง เขา
สำ�รวจข้อมูลเชิงประจักษ์เพือ่ ค้นหาปฏิสมั พันธ์ระหว่างประชาธิปไตยและระบบ
เศรษฐกิจตลาดในสังคมปัจจุบัน
แนวทางสองประการข้างต้นดูจะคลุมเครือ โดยเฉพาะแนวทางแรก มัน
ไม่เพียงอยูใ่ นรูปของทฤษฎี แต่ยงั แตะประเด็นละเอียดอ่อนทางการเมืองอีกด้วย
อะไรทำ�ให้ไมเยอร์เดินตามแนวทางทัง้ สองทัง้ ๆ ทีต่ อ้ งเผชิญกับข้อโต้แย้ง
ที่หนักหนา
4.1.1. คำ�อธิบายสนับสนุนทางประวัติศาสตร์

สำ�หรับแนวทางแรก เรากำ�ลังพูดถึงข้อโต้แย้งทางประวัตศิ าสตร์ ประเด็น
ของไมเยอร์คอื ในทางประวัตศิ าสตร์แล้ว ประชาธิปไตยส่วนใหญ่ในทีต่ า่ งๆ
ถือกำ�เนิดขึน้ หลังจาก หรือมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเกิดขึน้ ของตลาดเสรี
ในยุโรป ปรากฏการณ์นเี้ กิดขึน้ ในยุคสมัยและประเทศทีต่ า่ งกันไปในรูปแบบ
ของ ‘สังคมกระฎุมพี’

ข้อโต้แย้งทาง
ประวัติศาสตร์

‘สังคมกระฎุมพีหมายถึงต้นแบบของระเบียบทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึง่ เกิด
ขึน้ จากการโค่นล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์ อภิสทิ ธิต์ ามชาติก�ำ เนิด และการอุปถัมภ์จาก
ศาสนจักร มันคือการบังคับใช้หลักการของกฎหมายคุ้มครองอิสรภาพของปัจเจกทุกคน
ซึ่งจะประกันการดำ�รงอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในลักษณะที่สอดคล้องกับเหตุผล จัดตั้ง
เศรษฐกิจแบบตลาดทีม่ กี ารแข่งขันอย่างถูกกฎหมาย รับประกันโอกาสในการมีชวี ติ ของ
ผู้คนอย่างมีเหตุผล และจำ�กัดอำ�นาจรัฐภายใต้เจตนารมย์รัฐธรรมนูญเสรีอันวางอยู่บน
หลักนิตริ ฐั ควบคุมรัฐด้วยการแสดงความเห็นสาธารณะ การเลือกตัง้ และองค์กรผูแ้ ทน
ทีส่ อดคล้องกับเจตจำ�นงของ “พลเมืองผูซ้ ง่ึ มีวฒ
ุ ภิ าวะทางการเมือง”’ (Kocka 1995: 23)

ในเชิงประวัตศิ าสตร์แล้ว เราไม่สามารถแยกสิง่ ต่อไปนีอ้ อกจากกันได้เลย
ไม่วา่ จะเป็น ตลาดเสรี ชนชัน้ กระฎุมพีในภาคอุตสาหกรรม ความคิดว่าด้วย
สิทธิและเสรีภาพพลเมือง และการที่รัฐมอบสิทธิเสรีภาพดังกล่าว มันต่างมี
พัฒนาการในลักษณะที่พึ่งพากันและกัน
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4.1.2 คำ�อธิบายสนับสนุนในแง่ของการศึกษาประชาธิปไตยใน
ที่ต่าง ๆ เชิงเปรียบเทียบ

คำ�อธิบายสนับสนุน
บนฐานของงานวิจัย
ว่าด้วยเสถียรภาพของ
ประชาธิปไตยในทีต่ า่ งๆ

อย่างไรก็ดี ความคิดของไมเยอร์ยังมีข้อมูลสนับสนุนจากการวิจัยเชิง
ประจักษ์ภายในกรอบคิดว่าด้วยเสถียรภาพของประชาธิปไตยในที่ต่างๆ
จากการวิจยั การเปลีย่ นแปลงซึง่ มุง่ ศึกษารัฐทีเ่ คยเป็นส่วนหนึง่ ของสหภาพ
โซเวียตเป็นหลักพบว่า เศรษฐกิจแบบตลาดเสรีมีอิทธิพลเชิงบวกอันนำ�ไปสู่
เสถียรภาพในการก่อตัวของประชาธิปไตยได้อย่างแน่นอน แต่ในขณะเดียวกัน
มีหลักฐานเชิงประจักษ์อน่ื ๆ ทีส่ ะท้อนผลในทางตรงกันข้าม กล่าวคือ ในบางที่
อำ�นาจเศรษฐกิจได้เข้าครอบงำ�มณฑลทางการเมือง การมีสว่ นร่วมอย่างเป็น
ประชาธิปไตยถูกบ่อนทำ�ลายโดยทีผ่ ลประโยชน์ตกอยูใ่ นมือของกลุม่ ผูกขาด
และระบบพวกพ้อง สิง่ เหล่านีก้ รุยทางสูป่ ระชาธิปไตยทีจ่ อมปลอม หรืออย่าง
ดีที่สุดก็เป็นแค่ประชาธิปไตยแบบทางการ
ประเด็นข้างต้นสะท้อนความจำ�เป็นของสังคมประชาธิปไตยที่ไม่เพียง
ต้องใส่ใจรัฐธรรมนูญฉบับทางการของรัฐ หากแต่ต้องสำ�รวจวิเคราะห์ในเชิง
ประจักษ์วา่ โครงสร้างประชาธิปไตยและสิทธิขน้ั พืน้ ฐานนัน้ สามารถเอือ้ ประโยชน์
ต่อทุกคนจริงหรือไม่
กล่าวโดยสรุป ในทัศนะของไมเยอร์ เราสามารถพูดได้วา่ เศรษฐกิจแบบ
ตลาดเสรีสามารถ ‘ก่อให้เกิดผลดีต่อ’ ประชาธิปไตยได้ (cf. Dahl 2000:
140; Meyer 2005: 581)
ทุนนิยมแบบตลาดขัดแย้งกับชุมชนอย่างไร
• ทุนนิยมแบบตลาดนำ�ไปสู่ความเหลื่อมล้ำ� (ทางเศรษฐกิจ)
• การกระจายทรัพยากรทางวัตถุทไี่ ม่เท่าเทียมกันนำ�ไปสูก่ ารกระจายโอกาสในการมี
ส่วนร่วมในสังคมและประชาธิปไตยอย่างไม่เท่าเทียมกัน
• นบั วันทุนนิยมแบบตลาดก็ยงิ่ ทำ�งานในระดับโลก ในขณะทีก่ ารมีสว่ นร่วมในประชาธิปไตยยังมีลกั ษณะไม่พน้ ความเป็นชาติ ในแง่นที้ นุ นิยมแบบตลาดจึงเป็นอันตราย
ต่อโครงสร้างประชาธิปไตยในแต่ละประเทศ
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ปฏิทรรศน์ของทฤษฎีว่าด้วย
ประชาธิปไตย

ความไม่เท่าเทียมและความไม่แน่นอน
ของทุนนิยมแบบตลาด ทำ�ลาย
รากฐานของความชอบธรรมและ
ความมั่นคงทางประชาธิปไตย

ทุนนิยมแบบตลาดในฐานะเงื่อนไข
ของการกำ�เนิดและความมั่นคงของ
ประชาธิปไตย

คำ�ถามสำ�คัญของ
ทฤษฎีประชาธิปไตย
อะไรคือขอบเขตของความไม่เท่าเทียม
ในการกระจายทรัพยากร
ถ้าหากมีความเท่าเทียมทางการเมือง
ความมั่นคงของประชาธิปไตย
และสิทธิและเสรีภาพพลเมือง
ที่มีประสิทธิภาพ

ทฤษฎีอิสรนิยมและ
ทฤษฎีสังคมประชาธิปไตย
ตอบคำ�ถามดังกล่าว
ต่างออกไป

รูปภาพ 8: ปฏิทรรศน์ของทฤษฎีว่าด้วยประชาธิปไตย

แน่นอนว่า ไมเยอร์ไม่ได้มองว่าความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยและ
ทุนนิยมมีลักษณะ ‘ไม่สลับซับซ้อน’ หรือไม่มีปัญหาใดๆ ความขัดแย้งทาง
ความสัมพันธ์ซง่ึ ผ่านตาของเราไปแล้วล้วนนำ�ไปสูก่ ารตัง้ คำ�ถามนี้ ด้วยเหตุน้ี
เราจำ�เป็นต้องแยกการถกเถียงในปัจจุบนั ออกจากทีม่ าแรกเริม่ ทางประวัตศิ าสตร์
ของมัน
ทุนนิยมแบบตลาดมีพลังที่ผละออกจากศูนย์กลางซึ่งสนับสนุนความ
เหลือ่ มล้�ำ และความไม่แน่นนอน เพราะฉะนัน้ มันมีศกั ยภาพทีจ่ ะบ่อนทำ�ลาย
โครงสร้างพื้นฐานของความชอบธรรมและเสถียรภาพทางประชาธิปไตย

ความตึงเครียดอัน
น่าฉงนระหว่าง
ประชาธิปไตยและ
ทุนนิยม
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ไม่ตอ้ งสงสัยว่าอิสรภาพของตลาดและอิสรภาพของทุกคนในสังคมขัดแย้ง
กันและกัน
ในทัศนะของไมเยอร์ ทุนนิยมแบบตลาดและประชาธิปไตยยืนอยูบ่ นเส้น
แห่งความตึงเครียดอันน่าฉงนต่อกันและกัน
เราไม่สามารถทำ�ลายหรือปฏิเสธความตึงเครียดดังกล่าวได้ หากแต่เรา
สามารถกำ�หนดมันได้ นีค่ อื แก่นการศึกษาทางประวัตศิ าสตร์และเชิงประจักษ์
ของไมเยอร์
หากย้อนกลับไปศึกษาต้นแบบทางแนวคิดของเสรีนยิ มและสังคมประชาธิปไตย จะเห็นได้วา่ การปฏิเสธข้ออ้างว่าด้วยอิสรภาพซึง่ มีส�ำ นักเสรีนยิ มเป็น
รากทางประวัติศาสตร์เป็นเรื่องคอขาดบาดตายพอๆ กับการยอมน้อมรับข้อ
จำ�กัดของเสรีนยิ มแบบใหม่ ด้วยเหตุนี้ จึงจำ�เป็นต้องพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างเสรีนิยมและสังคมประชาธิปไตยอย่างรอบด้าน
ในแง่นี้ ทฤษฎีของไมเยอร์จำ�แนก ‘รูปแบบในอุดมคติ’ ออกเป็นสอง
ประเภท ซึง่ พัฒนามาจากทฤษฎีเสรีนยิ ม นัน่ คือ อิสรนิยม (libertarianism)
และสังคมประชาธิปไตย
4.2. อิสรนิยม กับ สังคมประชาธิปไตย

ในเชิงบรรทัดฐาน เชิงทฤษฎี และเชิงประจักษ์ ทฤษฎีสงั คมประชาธิปไตย
แตกต่างจากทฤษฎีอิสรนิยมประชาธิปไตย ถึงแม้ว่าทั้งสองอย่างจะมีรากมา
จากประชาธิปไตยเสรีซึ่งพัฒนาขึ้นตั้งแต่ยุคแสงสว่างแห่งปัญญาในศตวรรษ
ที่ 17 และ 18
บางครั้ง นักวิชาการหลายคนนำ�เสนอแนวคิดเรื่อง ‘อิสรนิยม’ และ
‘ประชาธิปไตยแบบเสรี’ แตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุนี้ เราจำ�เป็นต้องมีค�ำ
นิยามร่วมกันที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการถกเถียง
พึงตระหนักเสมอว่า ทัง้ อิสรนิยมและสังคมประชาธิปไตยต่างเป็นรูปแบบ
เชิงอุดมคติ ซึ่งไม่อาจมีอยู่จริงได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งอิสรนิยมและสังคม
ประชาธิปไตยเป็นเสมือนสองขัว้ ทางความคิดทีม่ ไี ว้ส�ำ หรับจัดวางและจำ�แนก
ประเภทสังคมต่างๆ ตามลักษณะรัฐธรรมนูญและรูปแบบการปกครอง
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อิสรนิยม vs.
สังคมประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยแบบอิสรนิยม

ประชาธิปไตยแบบเสรี

สังคมประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยแบบอิสรนิยม
ตั้งอยู่บนฐานของ
• การครอบครองทรัพย์สิน
โดยปราศจากข้อผูกมัด
ทางสังคม
• ตลาดมีกลไกในการควบคุม
จัดการตนเอง
• ประชาธิปไตยจำ�กัดอยู่แค่
ในมณฑลทางการเมือง
• สิทธิมนุษยชนตามความ
เข้าใจแบบทางการ
• คุ้มครองเฉพาะสิทธิและ
เสรีภาพพลเมืองเชิงลบ

ประชาธิปไตยแบบอิสรนิยม
จำ�แนกได้โดย
• ประชาธิปไตยแบบพหุนิยม
ภายใต้หลักนิติรัฐ
• ประชาธิปไตยที่วางอยู่บน
หลักสิทธิมนุษยชน
• จารีตเสรีนิยมของยุโรป

สังคมประชาธิปไตยตั้งอยู่บน
ฐานของ
• สิทธิพื้นฐานที่ครอบคลุม
ทั้งมณฑลทางเศรษฐกิจ
และสังคม
• สถาปนาสังคมที่มุ่งเติมเต็ม
สิทธิพื้นฐานข้างต้น (ทั้งที่
ระบุไว้อย่างเป็นทางการ
และในทางปฏิบัติ)
• คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พลเมืองทั้งเชิงลบและ
เชิงบวกตามความเข้าใจ
แบบทางการ และแบบที่
นำ�ไปใช้ได้จริง

รูปภาพ 9: การเปรียบเทียบ ประชาธิปไตยแบบอิสรนิยม ประชาธิปไตยแบบเสรี
และสังคมประชาธิปไตย

• รากเหง้าทางความคิดอันเป็นที่มาของประชาธิปไตยเสรีเกี่ยวข้องกับ
จารีตเสรีนิยมของยุโรป (ดูบทที่ 2.1)
• และมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยแบบพหุนิยมภายใต้หลักนิติรัฐ
• ซึ่งวางอยู่บนหลักสิทธิมนุษยชน

ประชาธิปไตยเสรี
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ประชาธิปไตยแบบอิสรนิยม1 ในฐานะต้นแบบทางแนวคิดในอุดมคติ มี
ลักษณะดังต่อไปนี้
• ครอบครองทรัพย์สินโดยปราศจากข้อผูกมัดทางสังคม
• ตลาดมีกลไกในการควบคุมจัดการตัวเอง
• ประชาธิปไตยจำ�กัดอยูแ่ ค่ในมณฑลทางการเมือง และด้วยฐานคิดเช่นนี้
จึงคุม้ ครองเฉพาะสิทธิและเสรีภาพพลเมืองเชิงลบ (ดูบทที่ 4.4 สำ�หรับ
รายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดนี้)
• สิทธิมนุษยชนตามความเข้าใจแบบทางการ

ประชาธิปไตย
แบบอิสรนิยม

ในทางตรงกันข้าม สังคมประชาธิปไตยมีลักษณะดังต่อไปนี้
• สิทธิพื้นฐานครอบคลุมทั้งมณฑลทางเศรษฐกิจและทางสังคม
• สถาปนาสังคมทีม่ งุ่ เติมเต็มสิทธิพนื้ ฐานข้างต้น (ทัง้ ทีร่ ะบุไว้อย่างเป็น
ทางการและในทางปฏิบัติ)
• คมุ้ ครองสิทธิและเสรีภาพพลเมืองทัง้ เชิงลบและเชิงบวกตามความเข้าใจ
แบบทางการ และแบบที่นำ�ไปบังคับใช้จริง

สังคมประชาธิปไตย

ไมเยอร์จ�ำ แนกความแตกต่างระหว่างต้นแบบในอุดมคติของประชาธิปไตย
แบบอิสรนิยมและสังคมประชาธิปไตย ตัวอย่างของความแตกต่างข้างต้นอาจ
สะท้อนออกมาในโลกแห่งความเป็นจริงผ่านแนวโน้มการแสดงจุดยืนทางการ
เมืองของตัวบุคคลและพรรคการเมือง อย่างไรก็ดี มันไม่ใช่ตัวอย่างทั้งหมด
ความตึงเครียดไม่ลงรอยกันระหว่างประชาธิปไตยและทุนนิยมตลาดไม่ได้
เกิดขึ้นจากกฎระเบียบใดตายตัว หากแต่เป็นผลของการต่อรองกันระหว่าง
ตัวแสดงทางสังคมต่างๆ ในแต่ละประเทศ ความสัมพันธ์ทางอำ�นาจสามารถ

ใครคือตัวแสดง
ที่เกี่ยวข้องบ้าง

1
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จ ะเห็นได้วา่ ‘อิสรนิยม’ หรือลักษณะแบบอิสรนิยมมีความคล้ายคลึงอย่างมากกับเสรีนยิ มแบบ
ใหม่ (ดูขา้ งบน) เป้าประสงค์ของไมเยอร์ในการแนะนำ�ให้เรารูจ้ กั กับแนวคิดใหม่นกี้ เ็ พือ่ ชีค้ วาม
แตกต่างระหว่างความคิดแก่นกลางของสำ�นักเสรีนิยมในประวัติศาสตร์และเสรีนิยมแบบใหม่
อันเต็มไปด้วยการย่นย่อลดทอน ด้วยเหตุนี้ เราจึงยังมองว่าสำ�นักเสรีนิยมและทฤษฎีสังคม
ประชาธิปไตยมีศักยภาพที่จะพอสื่อสารกันได้

เปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลา และนำ�ไปสูค่ วามสัมพันธ์ระหว่างทุนนิยมตลาด
และประชาธิปไตยรูปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ
เราสามารถศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและ
กติกาขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม กรณีศึกษานี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สะท้อนความตึงเครียดและ
ความยุง่ ยากของความสัมพันธ์ระหว่างทุนนิยมตลาดและประชาธิปไตย รวม
ไปถึงโครงสร้างของมัน (ดูบทที่ 4.3) ในขณะที่กฎพื้นฐานปี 1949 มุ่ง
คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพพลเมืองจากระบอบนาซีกอ่ นหน้านี้ ดุลอำ�นาจใหม่
กำ�เนิดขึน้ ในสหพันธรัฐอันประกอบไปด้วย ‘กระฎุมพี’ หรือพลังชนชัน้ กลาง
เก่าและกลุม่ การเมืองฝ่ายซ้าย ทำ�ให้ประเด็นว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพพลเมือง
ในกฎพืน้ ฐานยังไม่มคี วามแน่นอน ด้วยเหตุนจี้ งึ เกิดการถกเถียงว่าด้วยการ
ตีความกฎพื้นฐานที่แตกต่างหลากหลายในหมู่ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายขึ้น
บ้างก็มองว่าควรให้ความสำ�คัญต่อสิทธิพนื้ ฐานทีร่ ะบุไว้ในมาตราแรกเริม่ บ้าง
ก็ตีความอย่างวิพากษ์โดยมองว่าคำ�ถามเรื่องกรรมสิทธิ์ (ส่วนบุคคล) คือ
ประเด็นทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ (cf. Haverkate 1992; ดูตารางเปรียบเทียบสิทธิพน้ื ฐาน
ที่ระบุในกฎพื้นฐานและกติกาขององค์การสหประชาชาติในบทที่ 4.3)
ตามที่ระบุไว้ในกติกาขององค์การสหประชาติในทศวรรษ 1960 มุมมอง
แบบสากลและการพัฒนาสังคมในขณะนัน้ กลับมีรปู แบบทีค่ รอบคลุมมากกว่า
กล่าวคือ ให้ความสำ�คัญกับสิทธิและเสรีภาพพลเมืองทัง้ ในเชิงลบและเชิงบวก
ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ทฤษฎีที่ต่างกันย่อมมีคำ�ตอบว่าด้วยความสัมพันธ์
ระหว่างตลาดและประชาธิปไตยที่แตกต่างกัน
เหนือสิง่ อืน่ ใด คำ�ถามว่าด้วยความสัมพันธ์ท่ี (ควรจะ) เป็นระหว่างตลาด
และประชาธิปไตยทำ�ให้กระแสความคิดทางทฤษฎีของอิสรนิยมและสังคมประชาธิปไตยนัน้ แยกออกจากกัน ทัง้ นีก้ เ็ พราะคำ�อธิบายของแต่ละชุดความคิดทีต่ า่ งกัน
ทั้งสองกระแสทางความคิดต่างมีรากความคิดเดียวกัน นั่นคือ เสรีนิยม
ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17
แก่นกลางของประเด็นปัญหาอยูท่ ก่ี ารมองว่าอิสรภาพของปัจเจกจะเป็นจริง
ในสังคมได้อย่างไร แต่ละฝ่ายมีค�ำ ตอบเชิงทฤษฎีทต่ี า่ งกันสำ�หรับคำ�ถามดังกล่าว

ตัวอย่าง: การต่อรอง
ว่าด้วยรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี (German
Basic Law)

การเปรียบเทียบกับ
กติกาขององค์การ
สหประชาชาติ

คำ�ถามชี้ขาด: เราจะ
บรรลุอิสรภาพอย่างไร
ในสังคม
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จำ�เป็นที่จะต้องนิยามแนวคิดว่าด้วย ‘สิทธิและเสรีภาพพลเมือง’ อย่าง
ชัดเจนกว่านี้ก่อน เพื่อที่เราจะได้ประเมินคำ�ตอบได้อย่างรอบด้าน
นอกจากนี้ ก่อนจะพิจารณาคำ�นิยามที่หลากหลายของสิทธิและเสรีภาพ
พลเมือง ไม่วา่ จะทีน่ ยิ ามโดยฝัง่ อิสรภาพนิยมหรือฝัง่ สังคมประชาธิปไตย ยัง
มีอีกประเด็นที่เราจำ�เป็นต้องทำ�ความเข้าใจและขยายความทางแนวคิดก่อน
นั่นคือ ทำ�ไมเราจึงอภิปรายกันเรื่อง ‘สิทธิและเสรีภาพพลเมือง’ แทนที่จะ
เป็นเรื่องง่ายๆ อย่าง ‘อิสรภาพ’ และ ‘คุณค่าหลัก’
4.3. หัวข้อปลีกย่อย: ไตรภาคีคุณค่าหลัก
สิทธิพื้นฐาน และเครื่องมือ

ไตรภาคีคุณค่าหลัก
สิทธิพื้นฐาน และ
เครื่องมือ

อะไรคือประเด็นมูลฐาน
สำ�หรับการโต้แย้งอัน
ครอบคลุมอย่างกว้าง
ขวางที่สุดที่เป็นไปได้
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เราเห็นแล้วว่า แต่ละทฤษฎีและปรัชญาทางการเมืองต่างนำ�เสนอมุมมอง
ทีแ่ ตกต่างกันมากว่าด้วยคุณค่าหลักอันประกอบไปด้วยอิสรภาพ ความเท่า
เทียม และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อาจจะเรียกได้ว่า เรากำ�ลังเผชิญ
กับสภาวะ ‘พหุนิยมพื้นฐาน’ ท่ามกลางต้นแบบและแนวโน้มของกระแส
แนวคิดทางการเมืองที่หลากหลาย
ความเป็นพหุนยิ มของมูลฐานนีเ่ องทีส่ ร้างปัญหาขึน้ เมือ่ มีความพยายาม
สร้างกรอบทฤษฎีทร่ี อบด้าน กล่าวคือ ถ้าทฤษฎีมลี กั ษณะเกีย่ วพันกับด้านใด
ด้านหนึง่ ของกระแสความคิดพืน้ ฐาน มันก็จะสูญเสียความน่าเชือ่ ถือในฐานะ
ทฤษฎีทใี่ ช้ได้โดยทัว่ ไปและมีศกั ยภาพทีจ่ ะแยกออกจากกระแสความคิดทาง
ปรัชญา จริยธรรม และศาสนาอื่นๆ
ด้วยเหตุนี้ โธมัส ไมเยอร์จงึ มองว่า ทฤษฎีสงั คมประชาธิปไตย ต้องเลือก
ประเด็นมูลฐานสำ�หรับการโต้แย้งอันครอบคลุมอย่างกว้างขวางทีส่ ดุ ทีเ่ ป็นไปได้
กล่าวคือ ระดับของข้อโต้แย้งต้องไม่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงทางวัฒนธรรม
หากแต่สามารถอธิบายได้บนพืน้ ฐานของกรอบคิดทีช่ อบด้วยกฎหมายทัว่ ไป
และในเชิงประชาธิปไตย
เพราะฉะนัน้ ประเด็นว่าด้วยคุณค่าหลักสะท้อนระดับการโต้แย้งทีไ่ ม่เป็น
มูลฐาน คุณค่าดังกล่าวสามารถเป็นบริบทสำ�คัญในการโต้แย้งได้ แต่มันมี
ความผันแปรและเฉพาะเจาะจงทางวัฒนธรรม

จำ�เป็นต้องมีการยกระดับข้อโต้แย้ง หากเราพยายามที่จะให้คำ�อธิบาย
พื้นฐานว่าด้วยสังคมประชาธิปไตย กล่าวอย่างคร่าวๆ คือ เราสามารถแบ่ง
ข้อโต้แย้งออกเป็นสามระดับ
คุณค่าหลัก

เสรีภาพ, ความเท่าเทียม
และความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน

พหุนิยมพื้นฐานเสรีภาพ

สิทธิพื้นฐาน

พื้นฐานของกติกาขององค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม (UNH)

เครื่องมือ

มีผลต่างออกไปในแต่ละกรณี

สามระดับ

คืออะไร?
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจก
และสังคมเป็นอย่างไร

อย่างไร?
มีข้อบังคับและกฎหมาย
อะไรบ้าง

โดยวิธีการใด?
สิทธิพื้นฐานจะถูกทำ�ให้
ตระหนักด้วยวิธีการใด

รูปภาพ 10: ที่มาของคุณค่าหลัก สิทธิพื้นฐาน และเครื่องมือ

ในระดับของคุณค่าหลัก อันประกอบไปด้วยอิสรภาพ ความเท่าเทียม
และความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันนัน้ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกและสังคม
รวมไปถึงการจัดการรูปแบบการใช้ชวี ติ ในสังคมได้ถกู ระบุไว้อย่างชัดเจน ดังที่
เราได้เห็นในแต่ละแนวทางทางสังคมการเมืองและปรัชญาล้วนเป็นที่มาของ
มุมมองต่างๆ ว่าด้วยสังคมซึ่งนิยามและจัดลำ�คับความสำ�คัญของคุณค่าไป
ตามเป้าหมายของมัน
ในระดับของสิทธิพื้นฐาน คุณค่าหลักได้รับการตีความหมายหรือเปลี่ยน
ตำ�แหน่งแห่งที่ให้เป็นบรรทัดฐานการกระทำ�ที่มีข้อผูกมัดทางสังคมและมี

คุณค่าหลัก
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ความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
สิทธิพื้นฐานแตกต่างจากคุณค่าหลัก เพราะมันไม่ได้วางอยู่บนสภาวะ
พหุนยิ มมูลฐาน ทว่าทำ�หน้าทีค่ วบคุมการดำ�รงอยูร่ ว่ มกันของคนในสังคมโดย
ไม่คำ�นึงถึงภูมิหลังทางสังคมของแต่ละคน
ในระดับของเครื่องมือ วิธีการที่รัฐและปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐตอบสนอง
ต่อข้อเรียกร้องทีเ่ กิดจากการคุม้ ครองสิทธิพนื้ ฐานจะนำ�ไปสูก่ ารนิยามสถาบัน
ทางสังคมขึน้ มันมีลกั ษณะแตกต่างไปตามประเทศและวัฒนธรรม บางครัง้
ก็แตกต่างมาก ดังที่ส่วนที่ว่าด้วยกรณีศึกษาจะกล่าวถึง
หากเราประสงค์จะคงไว้ซงึ่ ประเด็นมูลฐานสำ�หรับการโต้แย้งทฤษฎีสงั คม
ประชาธิปไตยทีค่ รอบคลุมอย่างกว้างขวางทีส่ ดุ ทีเ่ ป็นไปได้ เราต้องเลือกระดับ
การถกเถียงว่าด้วยสิทธิพน้ื ฐานเป็นจุดเริม่ ต้น ไมเยอร์เลือกกติกาขององค์การ
สหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมเป็นพืน้ ฐาน
ข้อโต้แย้ง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
• กติกาขององค์การสหประชาชาติมีลักษณะเป็นแบบแผนที่สุดและเป็น
สิทธิพื้นฐานที่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายทั่วโลกข้ามชาติและวัฒนธรรม
กติกาขององค์การสหประชาชาติได้รับการลงนามและมีสถานะเป็น
กฎหมายในประเทศกว่า 140 ประเทศ
• กติกาขององค์การสหประชาชาติมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาสังคมและ
การรณรงค์เผยแพร่เรือ่ งสิทธิพน้ื ฐานโดยวางอยูบ่ นความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ รัฐที่ลงนามมีพันธกิจในการพัฒนาการบังคับใช้สิทธิพื้นฐาน
ของตนอย่างต่อเนื่อง
• กติกาขององค์การสหประชาชาติประกอบไปด้วยการบัญญัติสิทธิที่มี
ลักษณะครอบคลุมและละเอียดชัดเจน เป็นสิทธิทปี่ จั เจกทุกคนสามารถ
เรียกร้องได้
ข้อโต้แย้งสุดท้ายสามารถสะท้อนออกมาในรูปของการเปรียบเทียบ
ระหว่างสิทธิพนื้ ฐานตามทีร่ ะบุไว้ในกฎพืน้ ฐานเยอรมันและทีบ่ ญ
ั ญัตใิ นกติกา
ขององค์การสหประชาชาติ
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การเปรียบเทียบระหว่างกติกาขององค์การสหประชาชาติและรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประเด็นการ รัฐธรรมนูญสหพันธ์
ควบคุมดูแล สาธารณรัฐเยอรมนี

กติกาขององค์การสหประชาชาติ

สิทธิของ
ปัจเจกบุคคล

‘มนุษย์ทุกคนล้วนมีสิทธิในการมีชีวิตมาตั้งแต่กำ�เนิด
สิทธิดงั กล่าวต้องได้รบั การคุม้ ครองโดยกฎหมาย ไม่มี
ใครสามารถพรากชีวติ ของเขาได้ตามอำ�เภอใจ’ (มาตรา
6, ย่อหน้าที่ 1, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง [International Covenant on
Civil and Political Rights] เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม
1966)

‘ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์เป็นสิง่
ทีล่ ะเมิดมิได้ และต้องได้รบั การ
เคารพและปกป้องจากอำ�นาจรัฐ
ทุกรูปแบบ’ (มาตรา 1)

‘ทุกคนมีสทิ ธิในเสรีภาพและความมัน่ คงในฐานะบุคคล’
(มาตรา 9, ย่อหน้า 1, กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง)
สิทธิในการ
ทำ�งาน

‘(1) ชาวเยอรมันทุกคนต้องมี
สิทธิในการเลือกอาชีพการงาน
สถานที่ ทำ � งาน และสถานที่
ฝึกงานอย่างเสรี การปฏิบตั กิ าร
งานอาชีพต้องเป็นไปตามและ
สอดคล้องกับที่กฎหมายระบุ
(2) ไม่มีใครต้องทำ�งานในลัก
ษณะเฉพาะเจาะจง นอกเหนือ
จากงานในความหมายของหน้าที่
การบริการชุมชนอันเป็นประเพณี
และมีผลต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม
ถ้วนหน้ากัน’ (มาตรา 12)

‘1. รัฐในภาคีกติกาตระหนักในสิทธิในการทำ�งาน อัน
ได้ แ ก่ สิ ท ธิ ข องทุ ก คนที่ จ ะมี โ อกาสในการได้ รั บ ค่ า
ตอบแทนการใช้ชวี ติ จากการทำ�งานทีเ่ ขาเลือกหรือยอมรับ
อย่างเสรี และรัฐจะต้องดำ�เนินการเพื่อคุ้มครองสิทธินี้
2. การดำ�เนินการเพือ่ บรรลุสทิ ธิดงั กล่าวของรัฐภาคีใน
กติกานี้หมายรวมถึงการให้คำ�แนะนำ�ทางเทคนิคและ
การประกอบอาชีพ การจัดการฝึกงาน อีกทั้งนโยบาย
และความรูเ้ ฉพาะทางต่างๆ เพือ่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทีย่ งั่ ยืน รวมไปถึงเพือ่ การจ้าง
งานเต็มเวลาและมีประสิทธิผลภายใต้เงือ่ นไขทีค่ มุ้ ครอง
อิสรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจพืน้ ฐานของปัจเจกบุคคล’ (มาตรา 6, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม [International
Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights] เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 1966)
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ประเด็นการ รัฐธรรมนูญสหพันธ์
ควบคุมดูแล สาธารณรัฐเยอรมนี

กติกาขององค์การสหประชาชาติ

ทรัพย์สิน/
มาตรฐาน
การใช้ชีวิต

‘(1) ทรัพย์สนิ และสิทธิในมรดก ‘รัฐในภาคีกติกาตระหนักในสิทธิของทุกคนในการมี
ต้องได้รบั การคุม้ ครอง กฎหมาย คุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน ทั้งสำ�หรับตัวเขาเองและ
จะระบุเนือ้ หาและข้อจำ�กัดของมัน ครอบครัวของเขา อันประกอบไปด้วย อาหาร เสื้อผ้า
ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ พียงพอต่อการมีชวี ติ รวมไปถึงสิทธิในการ
(2) ทรัพย์สนิ มาพร้อมกับหน้าที่ พัฒนาสภาพความเป็นอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง รัฐในภาคีกติกา
การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ควร ต้องดำ�เนินการอย่างเหมาะสมเพือ่ คุม้ ครองสิทธิดงั กล่าว
เอื้อต่อประโยชน์ส่วนรวมด้วย’ และตระหนักถึงความสำ�คัญของความร่วมมือระหว่าง
(มาตรา 14)
ประเทศอันมีความยินยอมพร้อมใจอย่างเสรีเป็นพืน้ ฐาน’
(มาตรา 11, กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ท าง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม )

การศึกษา

‘(1) ทุ ก คนต้ อ งมี สิ ท ธิ ใ นการ
พัฒนาต่อยอดความเป็นตัวตน
ของตนเองอย่างเสรี ตราบเท่า
ทีเ่ ขาไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ นื่ หรือ
ระเบียบที่ระบุตามรัฐธรรมนูญ
หรือกฎศีลธรรม’ (มาตรา 2)

‘1. รัฐในภาคีกติกาตระหนักในสิทธิของทุกคนทีจ่ ะได้รบั
การศึกษา รัฐเห็นด้วยว่าต้องมีการจัดการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาตัวตนของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ ความมีศักดิ์
มีศรี และต้องเสริมสร้างการเคารพสิทธิมนุษยชนและ
อิสรภาพพื้นฐาน รัฐต้องเห็นพ้องว่าการศึกษาจะเอื้อ
ให้ทกุ คนเข้าไปมีสว่ นร่วมในสังคมเสรีอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนความเข้าอกเข้าใจต่อกัน ความอดทน
(1) ระบบการศึกษาทัง้ หมดต้อง อดกลัน้ และมิตรภาพระหว่างประเทศ และกลุม่ เชือ้ ชาติ
อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐ
ชาติพันธุ์ และศาสนาทั้งมวล รวมไปถึงการสานต่อ
(2) ผูป้ กครองมีสทิ ธิในการตัดสิน ภารกิจขององค์การสหประชาติเพื่อคงไว้ซึ่งสันติภาพ
ใจว่าบุตรของพวกเขาควรได้รบั 2. รัฐในภาคีกติกาตระหนักว่า ในการทีจ่ ะบรรลุซงึ่ สิทธิ
การสั่งสอนทางศาสนาหรือไม่’ ดังกล่าว
(มาตรา 7)
(ก) การศึกษาระดับประถมถือเป็นการศึกษาภาคบังคับ
และทุกคนต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างไม่เสียค่า
ใช้จ่าย; […]
(ค) ต้องทำ�ให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเข้าถึงได้
สำ�หรับทุกคนอย่างเท่าเทียมและวางอยูบ่ นศักยภาพ
เป็นพืน้ ฐาน ด้วยกระบวนการทีเ่ หมาะสม และด้วย
หลั ก การก้ า วหน้ า ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาที่ ไ ม่ เ สี ย ค่ า
ใช้จา่ ย…’ (มาตรา 13, กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม )
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กติกาขององค์การสหประชาชาติทง้ั สองฉบับระบุขอ้ มูลรายละเอียดเกีย่ วกับ
วิธีการบังคับใช้หลักการสิทธิพื้นฐานแบบค่อยเป็นค่อยไปผ่านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ดังทีไ่ ด้ชแี้ จงในกติกาว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมต่อไปนี้
‘1. แต่ละรัฐภาคีในกติกานี้จะดำ�เนินการทีละขั้นตอนด้วยความพยายามของรัฐเองและ
ด้วยการช่วยเหลือและร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงเศรษฐกิจและ
เชิงเทคนิค ให้มากที่สุดตามที่ทรัพยากรที่มีอยู่จะอำ�นวย โดยมุ่งที่จะบรรลุซึ่งสิทธิที่ได้
ระบุไว้ในกติกาอย่างสมบูรณ์ด้วยทุกวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการทาง
กฎหมาย’ (มาตรา 2, ย่อหน้า 1)

เพราะฉะนัน้ กติกาขององค์การสหประชาติจงึ พาดพิงถึงการต่อยอดพัฒนา
อันหมายถึงพันธกิจของรัฐทีจ่ ะต้องสนับสนุนการทำ�ให้สทิ ธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมเป็นจริงสืบต่อไป โดยวางอยูบ่ นสิทธิพน้ื ฐานทางการเมือง ‘ด้วย
ทุกวิธีการที่เหมาะสม’ ทัศนะดังกล่าวสะท้อนรูปแบบรัฐที่ทำ�งานเชิงรุก
กระนั้นก็ตาม รัฐซึ่งแทรกแซงเชิงรุกและไม่เพียงแต่มอบสิทธิพื้นฐานให้
แก่พลเมืองหากแต่ยังสถาปนามันผ่านการกระทำ�เชิงบวกต่างๆ มีลักษณะที่
ขัดแย้งกับหลักการประชาธิปไตยแบบอิสรนิยม
การดำ�เนินการต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง ทั้งที่เพราะหลายๆ ประเทศ
ประสบปัญหาการบังคับใช้หลักการสิทธิพน้ื ฐาน กล่าวคือ มีชอ่ งว่างกว้างใหญ่
คัน่ กลางระหว่างสิทธิทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ในแง่น้ี อาจจะ
มีผเู้ ริม่ ตัง้ คำ�ถามต่อคุณค่าเบือ้ งหลังกติกาขององค์การสหประชาติ ซึง่ เป็นเรือ่ ง
เข้าใจได้ สิง่ ทีข่ าดหายไปคือสถาบันระหว่างประเทศทีเ่ ชือ่ มัน่ และขับเคลือ่ น
คุณค่าของตนในเชิงรุก
อย่างไรก็ตาม เราจำ�เป็นต้องยอมรับว่า หากเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแล้ว กติกาขององค์การสหประชาติบัญญัติหลัก
สิทธิพนื้ ฐานละเอียดชัดเจนมากกว่า และสามารถใช้เป็นพืน้ ฐานอ้างอิงสำ�หรับ
สังคมประชาธิปไตย

ทัศนะการต่อยอด
กติกาขององค์การ
สหประชาชาติ

กติกาขององค์การ
สหประชาชาติไม่
สามารถบรรลุได้ในที่
ต่างๆ เพราะขาดวิธี
การบังคับใช้
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จริงอยูท่ ใี่ นมาตรา 20 ของรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมกี าร
พาดพิงถึงสหพันธรัฐเยอรมนีวา่ เป็นสหพันธรัฐทีม่ ลี กั ษณะเป็นสังคมและเป็น
ประชาธิปไตย กระนัน้ มีการระบุถงึ พันธกิจของรัฐในการดำ�เนินการดังทีร่ ะบุ
ในกติกาขององค์การสหประชาติน้อยมาก
ผลทีต่ ามมาคือ ประเด็นปัญหาละเอียดอ่อนว่าด้วยการแสดงออกซึง่ ความ
เป็นรัฐเชิงรุกได้รบั การบรรเทาลงจากการพิจารณาหลักสิทธิพน้ื ฐานอย่างละเอียด
ถี่ถ้วน และเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าแนวคิดแบบอิสรนิยมขัดแย้งในตัวเอง
4.4. สิทธิและเสรีภาพพลเมืองเชิงบวกและเชิงลบ

คำ�นิยาม: สิทธิและ
เสรีภาพพลเมืองเชิง
บวกและเชิงลบ
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ประชาธิปไตยเสรีนิยามตัวเองโดยให้ความสำ�คัญกับสิทธิและเสรีภาพ
พลเมืองเหนือสิง่ อืน่ ใด อันเป็นสิง่ ทีท่ กุ คนครอบครองในสังคม ทว่าสิทธิและ
เสรีภาพดังกล่าวถูกแยกแยะออกเป็นสองประเภทตามทัศนะของอิไซอาห์
เบอร์ลิน (Isaiah Berlin) ดังนี้ สิทธิและเสรีภาพพลเมืองเชิงลบ (ที่เป็น
ทางการและได้รับการคุ้มครอง) และเชิงบวก (ที่ทำ�ให้เป็นจริงได้ผ่านกระบวนการทางสังคม)
ความแตกต่างระหว่างประชาธิปไตยแบบอิสรนิยมและสังคมประชาธิปไตยสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนผ่านการให้ความสำ�คัญที่ต่างกันต่อสิทธิ
และเสรีภาพพลเมืองเชิงบวกและเชิงลบ
ประเด็นข้างต้นคือจุดเริ่ม
ต้นของการอภิปรายในทฤษฎี ในงานชื่อ Two Concepts of Liberty ซึ่ง
ตีพิมพ์ในปี 1958 อิไซอาห์ เบอร์ลินจำ�แนก
สังคมประชาธิปไตยของไมเยอร์ สิทธิและเสรีภาพพลเมืองออกเป็นสองประเภท
ซึง่ จะช่วยให้เราเข้าใจข้อถกเถียง
• สิทธิและเสรีภาพพลเมืองเชิงลบ (เช่น
ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพพลเมือง
สิทธิในการเป็นอิสระจากภัยคุกคามต่อ
ร่างกาย) ซึง่ ได้รบั การคุม้ ครองจากรัฐและ
มากขึ้น ดังที่ได้เน้นย้ำ�ไปแล้ว
สังคมมิให้ถูกละเมิด
เราควรเริม่ ต้นจากการพิจารณา
• สิทธิและเสรีภาพพลเมืองเชิงบวก (เช่น
ข้อถกเถียงเชิงปรัชญาเกี่ยวกับ
สิทธิในการศึกษา) ซึ่งมีเป้าหมายในการ
รู ป แบบในอุ ด มคติ โดยที่ ไ ม่
เอือ้ ประโยชน์หรือสนับสนุนให้ปจั เจกบุคคล
จำ�เป็นว่ารูปแบบอุดมคติเหล่านี้
มีอสิ รภาพผ่านมาตรการของรัฐและสังคม

สิทธิและเสรีภาพพลเมือง
เชิงบวกและเชิงลบ
คำ�ถามพื้นฐาน: กฎและเงื่อนไข
อะไรที่ขัดแย้งกับเสรีภาพของปัจเจก?

สิทธิและเสรีภาพพลเมือง
เชิงลบ:
• สิทธิในการได้รับความ
‘คุ้มครอง’ อย่างเป็น
ทางการ สิทธิที่คุ้มครอง
ปัจเจกต่อการละเมิด
• เสรีภาพทางสังคมจะมีได้
ต่อเมื่อไม่มีการจำ�กัด
(ที่สำ�คัญ)
• ความชอบธรรมเชิงรูปแบบ
โดยกฎหมายถือว่าเพียงพอ

คำ�ถามพื้นฐาน: สังคมควรทำ�อะไร
เพื่อให้ทุกคนมีอิสรภาพ

สมมุติฐานของประชาธิปไตยแบบเสรี:
การได้มาซึ่งสิทธิและเสรีภาพพลเมือง
เชิงบวกลดทอน—และทำ�ลาย—สิทธิ
และเสรีภาพพลเมืองเชิงลบ สิทธิและ
เสรีภาพพลเมืองเชิงลบต้องมาก่อนเสมอ

สิทธิและเสรีภาพพลเมือง
เชิงบวก:
• สิทธิที่ทำ�ให้ได้มาซึ่ง
สิทธิอื่นๆ
• สิทธิที่ทำ�ให้ปัจเจกสามารถ
กระทำ�การตามสิทธิและ
เสรีภาพพลเมืองในเชิงรุก
ได้จริง
• สิทธิทางสังคม

สมมุติฐานของสังคมประชาธิปไตย:
สิทธิและเสรีภาพพลเมืองเชิงบวกและ
เชิงลบควรมีความสำ�คัญเท่าเทียมกัน
ถ้าต้องการให้มันเป็นไปได้จริงสำ�หรับ
ทุกคน

ความเกี่ยวพันของสิทธิ
และเสรีภาพพลเมืองเชิงบวก
และเชิงลบต้องมีขึ้นผ่านการ
ถกเถียง

รูปภาพ 11: สิทธิและเสรีภาพพลเมืองเชิงบวกและเชิงลบ
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จุดยืนแบบอิสรนิยม

จุดยืนของทฤษฎีสังคม
ประชาธิปไตย

ฐานคติ

จุดยืนอิสรนิยมจะถูก
ปฏิเสธเมื่อใด
การปฏิเสธซึ่งสะท้อน
ผ่านการยกตัวอย่าง
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จะมีอยู่จริงในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่ (และแน่นอนว่าหากพวกมันมี
อยู่จริง มันก็ไม่ได้มีอยู่อย่างสมบูรณ์แบบ)
หากมองเรื่องนี้ในแง่ปรัชญาแล้ว เราจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน
ระหว่างประชาธิปไตยแบบอิสรนิยมและสังคมประชาธิปไตย
การหยิบยื่นสิทธิและเสรีภาพพลเมืองเชิงบวกถือเป็นการขัดขวางและ
ทำ�ลายสิทธิและเสรีภาพพลเมืองเชิงลบ สิทธิและเสรีภาพพลเมืองเชิงลบต้อง
มาก่อนเสมอ สิง่ นีค้ อื (กล่าวแบบย่อๆ) จุดยืนของเบอร์ลนิ ซึง่ ยังมีนกั เสรีนิยมแบบใหม่นำ�เสนอความคิดดังกล่าวจนถึงทุกวันนี้
จำ�เป็นต้องให้ความสำ�คัญกับสิทธิและเสรีภาพพลเมืองเชิงบวกและเชิงลบ
อย่างเท่าเทียมกัน ถ้าหากเราต้องการให้มนั มีคณ
ุ ค่าและเป็นไปได้จริงสำ�หรับทุกคน
ความแตกต่างข้างต้นระหว่างประชาธิปไตยแบบอิสรนิยมและสังคม
ประชาธิปไตยทำ�ให้เราต้องพิจารณาอย่างถีถ่ ว้ นมากขึน้ เพือ่ ค้นหาว่าสิทธิและ
เสรีภาพพลเมืองเชิงบวกและเชิงลบเกี่ยวพันกันอย่างไร
ไมเยอร์ปฏิเสธจุดยืนแบบอิสรนิยมบนพื้นฐานเชิงตรรกะว่า
อิสรนิยมมีจดุ ยืนในการโต้แย้งว่า สิทธิและเสรีภาพพลเมืองเชิงลบต้องมา
ก่อนเสมอ ในขณะทีต่ ามหลักทฤษฎีสงั คมประชาธิปไตย ความสัมพันธ์อนั เป็น
พลวัตและมีตรรกะของทั้งสองสิ่งวางอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน
ทฤษฎีสังคมประชาธิปไตยจึงปฏิเสธจุดยืนอิสรนิยมและพิสูจน์การมีอยู่
ของความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิและเสรีภาพพลเมืองเชิงบวกและเชิงลบ
จุดยืนของไมเยอร์วางอยู่บนการโต้แย้งสี่ขั้น เขาเริ่มต้นจากฐานคติที่ว่า
สิทธิและเสรีภาพพลเมืองเชิงลบนัน้ มีคณ
ุ ค่าและต้องนำ�ไปใช้จริงสำ�หรับทุกคน
ดังทีส่ ะท้อนในจุดยืนอิสรนิยม เราจำ�เป็นต้องพิจารณาทัศนะของอิสรนิยมใน
แง่ของการดำ�รงอยูข่ องสิทธิและเสรีภาพพลเมืองเชิงลบและการให้ความสำ�คัญ
ต่อมันเหนือสิ่งอื่นใด
จุดยืนอิสรนิยมจะถูกปฏิเสธเมือ่ เกิดสภาวะทีบ่ คุ คลไม่สามารถใช้สทิ ธิและ
เสรีภาพพลเมืองเชิงลบได้เนื่องจากเขาไม่ได้รับสิทธิและเสรีภาพเชิงบวก
เราสามารถจินตนาการถึงสภาวะดังกล่าวได้ไม่ยาก ผูค้ นซึง่ ไม่มสี ทิ ธิและ
เสรีภาพเชิงบวกเกี่ยวกับการศึกษา เพราะไม่มีสิทธิเชิงบวกที่ระบุอย่างเป็น

ทางการและนำ�ไปใช้จริงอย่างมีประสิทธิผล ผูค้ นซึง่ ขาดแคลนสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานอันจะช่วยให้เขาสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมและไม่สามารถ
ซื้อการศึกษาด้วยตัวเองได้ คนเหล่านี้จะไม่สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพของ
อิสรภาพในการแสดงออกเชิงลบได้เลย สิทธิและเสรีภาพเชิงลบจะมีคุณค่า
น้อยกว่ากระดาษซึ่งตีพิมพ์มันลงเป็นลายลักษณ์อักษรเสียอีก
ถ้าหากเราต้องการให้สทิ ธิและเสรีภาพพลเมืองเชิงลบมีคณ
ุ ค่ามากกว่าที่
ระบุไว้อย่างเป็นทางการและมีผลจริงสำ�หรับทุกคน ต้องมีการหยิบยื่นสิทธิ
และเสรีภาพพลเมืองเชิงบวกด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ กลุ่มคนผู้มั่งคั่งต้อง
ยอมรับหลักการการจัดสรรปันส่วนทางสังคม ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพพลเมืองเชิงลบ (ว่าด้วยทรัพย์สิน) ในระดับที่เล็กน้อย
ตามข้อสรุปที่เป็นตรรกะข้างต้น จะเห็นได้ว่าการทึกทักเอาว่าสิทธิและ
เสรีภาพพลเมืองเชิงลบมีความสำ�คัญเหนือทุกสิ่งเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผล
สิทธิและเสรีภาพพลเมืองเชิงลบจะไม่สามารถเป็นไปได้และมีผลจริงสำ�หรับ
ทุกคนถ้าหากมันไม่ได้รบั การสนับสนุนจากสิทธิและเสรีภาพพลเมืองเชิงบวก
สิทธิและเสรีภาพพลเมืองเชิงลบจะมีผลได้จริงสำ�หรับทุกคนก็ตอ่ เมือ่ มีการ
ประกันสิทธิและเสรีภาพพลเมืองเชิงบวกหรือ ‘เชิงส่งเสริมเอื้อประโยชน์’
สิทธิและเสรีภาพพลเมืองที่ระบุไว้อย่างเป็นทางการนั้นไม่มีผลอะไรมากถ้า
หากทุกคนไม่สามารถเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้จากรัฐได้
หากปราศจากการกระจายความมั่งคั่งทางสังคมซึ่งส่วนใหญ่กระทำ�โดย
รัฐแล้ว สิทธิและเสรีภาพพลเมืองสำ�หรับทุกคนย่อมเป็นไปไม่ได้ บทสรุป
ของไมเยอร์คือ รัฐคือกลไกต่อรองและบังคับใช้มาตรการเพื่อสร้างดุลยภาค
ระหว่างสิทธิและเสรีภาพพลเมืองเชิงลบและเชิงบวก

ข้อสรุป: ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิทธิและ
เสรีภาพพลเมืองเชิง
บวกและเชิงลบ

4.5. ความรับผิดชอบของรัฐ

การมุ่งทำ�ให้ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพพลเมืองทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ
ถือเป็นส่วนหนึง่ ของหน้าทีร่ ฐั ทัศนะข้างต้นนีต้ รงกันข้ามกับลักษณะรัฐแบบ
อิสรนิยมซึง่ ทำ�หน้าทีเ่ พียงแค่ตงั้ ธงว่าด้วยสิทธิขนั้ พืน้ ฐานและปล่อยให้ตลาด
ทำ�หน้าทีส่ ร้างให้มนั เป็นไปได้ขน้ึ มา แท้ทจ่ี ริงรัฐมีภาระในการทำ�ให้สทิ ธิพน้ื ฐาน
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พันธกรณีที่สำ�คัญที่สุด

เครื่องมือที่ถูกกำ�หนด
โดยแนวทางในอดีต
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มีผลจริงต่อทุกคน ด้วยเหตุนี้ รัฐจึงจำ�เป็นต้องมีบทบาทอย่างแข็งขันและ
กระทำ�ตามพันธกรณีของตน
• จัดหาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการ (หรือที่เรียกว่า ‘บริการเพื่อ
สาธารณประโยชน์’) ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สิ่งเหล่านี้จะช่วยเกื้อกูล ปกป้อง และเปิดโอกาส
• สร้างโอกาสด้วยวิธีการจัดสรรปันส่วนทางสังคมโดยเปิดให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและเป็นอิสระในสังคมและระบอบการเมืองประชาธิปไตย
• เข้าไปเกีย่ วพันกับเศรษฐกิจแบบตลาดในลักษณะทีค่ รอบคลุมประเด็น
ทีก่ ว้างขวางเพือ่ ให้โครงสร้างประชาธิปไตยและผลประโยชน์ของคนงาน
ได้รับการคุ้มครองและมีตัวแทนอย่างเสรี
ในแต่ละประเทศ รัฐมีเครื่องมือที่แตกต่างกันไปในการรณรงค์ส่งเสริม
ข้อเรียกร้องของพลเมือง ดังที่สะท้อนผ่านตัวอย่างง่ายๆ ต่อไปนี้
ในเยอรมนีมีระบบความมั่นคงทางสังคม (system of social security)
ซึ่งมีพัฒนาการมาตั้งแต่ทศวรรษ 1890 ระบบดังกล่าวมีคุณูปการสำ�คัญใน
การส่งเสริมให้ประชาชนสามารถมีชวี ติ ทีด่ ไี ด้ ในขณะเดียวกัน ระบบดังกล่าว
ฝังรากลึกเนือ่ งจากการรวมกันเป็นอันหนึง่ อันเดียวของคนงาน และระบบยัง
ประกันความซือ่ สัตย์ของรัฐบาลในฐานะผูจ้ ดั การระบบให้รฐั ทีเ่ พิง่ เกิดใหม่ดว้ ย
ส่วนกรณีประเทศอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย มี
ระบบสังคมอันมีภาษีเป็นพืน้ ฐาน ดังตัวอย่างแรก และดังทีจ่ ะกล่าวถึงในส่วนที่
ศึกษาเปรียบเทียบแต่ละประเทศ (ดูบทที่ 5) การจัดหาบริการเพือ่ สาธารณประโยชน์และความต้องการของปัจเจกทีเ่ รียกร้องจากรัฐได้รบั การตอบสนอง
เป็นทีน่ า่ พอใจ อย่างไรก็ตาม หากเราลองเปรียบเทียบระบบเหล่านีด้ แู ล้วจะ
เห็นว่า ผลของการบังคับใช้หลักการสิทธิและเสรีภาพพลเมืองเชิงบวกและเชิง
ลบมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร
อาจกล่าวได้ว่า รูปแบบองค์กรทั้งสองสามารถเติมเต็มพันธกรณีว่าด้วย
สิทธิและเสรีภาพพลเมืองไม่มากก็น้อย

การทำ�ให้สทิ ธิและเสรีภาพพลเมืองมีผลในโลกแห่งความเป็นจริงไม่จ�ำ เป็น
ต้องพึง่ พาเครือ่ งมือเฉพาะเจาะจงหนึง่ เดียว แม้เครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิผลสมควร
จะได้รับการสำ�รวจก็ตาม
สังคมประชาธิปไตยคือต้นแบบทางแนวคิดอันมีลกั ษณะรอบด้านและก้าว
ข้ามหลักสิทธิมนุษยชนที่เพียงระบุอย่างเป็นทางการ อีกทั้งมันยังไม่ได้เป็น
แค่กรอบทางปรัชญาซึ่งลอยห่างออกจากความเป็นจริง ในทางตรงกันข้าม
มันคือต้นแบบเชิงเปิด ต้องโน้มน้าวผู้คนผ่านเข็มทิศทางการเมืองโดยมุ่งสู่
เป้าหมายคือการกระทำ�ทางการเมืองทีเ่ อือ้ ให้สทิ ธิและเสรีภาพพลเมืองทีเ่ ป็น
รูปธรรมมีผลบังคับใช้จริงในลักษณะทีค่ รอบคลุมกว้างขวางทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ป็นไปได้
โดยผ่านชุดเครือ่ งมือต่างๆ ผลทีต่ ามมาคือคุณค่าหลักว่าด้วยอิสรภาพ ความ
เท่าเทียมกัน/ความเป็นธรรม และความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันจะบรรลุไปด้วย
สังคมประชาธิปไตยไม่ใช่ความหรูหราทางทฤษฎี หากแต่เป็นทั้งความ
ท้าทายและภารกิจที่ปฏิบัติได้จริงร่วมกัน

เครื่องมือที่แตกต่างกัน
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บทที่ 5 ประเทศต้นแบบ
รัฐสามารถใช้สอยเครือ่ งมือทีห่ ลากหลายในการสานต่อพันธกิจอันเกิดขึน้
มาจากหลักสิทธิขั้นพื้นฐาน
ภายใต้บริบทการอภิปรายขณะนี้ สังคมประชาธิปไตยไม่ใช่แม่แบบทาง
เลือกที่ดำ�รงอยู่ก่อนแล้ว แต่ละประเทศมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ
พืน้ ฐานแนวทางในอดีต เนือ่ งจากสังคมประชาธิปไตยไม่ประสงค์ให้สทิ ธิและ
เสรีภาพพลเมืองเป็นเพียงแค่ลายลักษณ์อักษรทางการ สิ่งที่จำ�เป็นต้อง
พิจารณาคือ แต่ละประเทศมีแนวทางการพัฒนาในอดีตไปในทิศทางของ
สังคมประชาธิปไตยหรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีความพยายามหรือมีการ
นำ�สังคมประชาธิปไตยไปปฏิบัติในประเทศนั้นๆ หรือไม่
ด้วยเหตุน้ี โธมัส ไมเยอร์ และบรรดาผู้ร่วมศึกษาของเขาจึงเปรียบเทียบ
ข้อมูลเชิงประจักษ์เกีย่ วกับประเทศต่างๆ วิธกี ารศึกษาเช่นนีม้ ลี กั ษณะตรงกนั ข้าม
กับทฤษฎีประชาธิปไตยจำ�นวนมากซึง่ มักจะละเลยการเปรียบเทียบเชิงประจักษ์

เราจะต้องดำ�เนินการ
อะไรบ้างและการนำ�
หลักการไปปฏิบัติที่
แตกต่างกัน

จะมีการนำ�เสนอตัวอย่างห้ากรณีอย่างคร่าวๆ ตัวอย่างเหล่านีส้ ะท้อนระดับ
ความเป็นสังคมประชาธิปไตยในโลกแห่งความเป็นจริงที่แตกต่างกัน
• สหรัฐอเมริกา โดยคุณลักษณะพื้นฐานแล้ว มีความเป็นประเทศอิสร
นิยมที่เกือบจะสมบูรณ์แบบและมีองค์ประกอบเพียงเล็กน้อยที่จะเอื้อ
ให้เกิดสังคมประชาธิปไตย
• บริเตนใหญ่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสังคมประชาธิปไตยแบบเปิดกว้างขั้นต่ำ�
(less inclusive social democracy)
• เยอรมนี ซึ่งถือได้ว่าเป็นสังคมประชาธิปไตยแบบเปิดกว้างขั้นกลาง
(moderately inclusive social democracy)
• ญปี่ นุ่ ซึง่ ถือได้วา่ เป็นสังคมประชาธิปไตยแบบเปิดกว้างขัน้ กลางแม้วา่
จะมีหลายๆ ด้านที่ไม่สามารถเปรียบเทียบกับประเทศตะวันตกได้
• ส วี เ ดน ซึ่ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น สั ง คมประชาธิ ป ไตยแบบเปิ ด กว้ า งขั้ น สู ง
(highly inclusive social democracy)

ห้าตัวอย่าง
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ด้วยพืน้ ทีท่ จ่ี �ำ กัด เราจะนำ�เสนอกรณีศกึ ษาพอสังเขปเท่านัน้ ผูท้ ป่ี ระสงค์
จะศึกษาการเปรียบเทียบประเทศต่างๆ อย่างละเอียดสามารถอ่านงานทฤษฎี
ของไมเยอร์เล่มที่สองเพิ่มเติมได้ (Meyer 2006)
5.1. สหรัฐอเมริกา
ยูเลีย เบลซีอุซ (Julia Bläsius)

ในทัศนะของหลายๆ คน สหรัฐอเมริกา คือภาพสะท้อนของทั้งอิสรภาพ
และความเหลื่อมล้ำ�กีดกันทางสังคม ทว่า อะไรคือคำ�อธิบายเบื้องหลังภาพ
สะท้อนนี้และมันมีที่มาจากอะไร แน่นอนว่าสหรัฐอเมริกาคือประเทศซึ่ง
ประชาชนให้คุณค่าต่ออิสรภาพของปัจเจกบุคคลเหนือสิ่งอื่นใดหลายๆ เรื่อง
อันส่งผลให้โดยทางจารีตแล้ว สหรัฐฯ เป็นสังคมทีต่ ง้ั แง่ตอ่ การมีรฐั บาลกลาง
ทีเ่ ข้มแข็ง ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในยุคเริม่ แรกและ
วัฒนธรรมการเมืองซึง่ ก่อตัวในช่วงเวลาเดียวกัน สิง่ เหล่านีม้ ผี ลต่อตัวแสดง
ทางการเมือง ระบบการเมือง วิธกี ารรับมือกับสิทธิพนื้ ฐาน และลักษณะความ
เป็นรัฐสวัสดิการ
สหรัฐอเมริกาคือหนึง่ ในประเทศกลุม่ แรกๆ ทีม่ รี ะบบประชาธิปไตยสมัยใหม่
แบบมวลชน อันส่งผลให้สงั คมมีความคิดความเชือ่ พืน้ ฐานแบบสาธารณรัฐที่
เข้มแข็ง มีการเปิดโอกาสให้พลเมืองใช้สทิ ธิในการเลือกตัง้ นับตัง้ แต่รฐั ธรรมนูญ
ปี 1789 มีผลบังคับใช้ อนึ่ง ในยุโรป ระบอบกษัตริย์ถูกแทนที่ด้วยระบอบ
ประชาธิปไตย ผลที่ตามมาคือ ระบอบใหม่ถูกสถาปนาขึ้นบนโครงสร้างรัฐ
รวมศูนย์ซึ่งดำ�รงอยู่ก่อนแล้วและมีวิวัฒนาการมายาวนาน ในทางกลับกัน
ประชาธิปไตยของอเมริกาก่อตัวขึน้ พร้อมๆ กับรัฐอเมริกาซึง่ เพิง่ ถือกำ�เนิดขึน้
หลังสงครามต่อสู้เพื่อเอกราช ปัจจัยข้างต้นมีอิทธิพลต่อการกำ�หนดความ
เข้าใจว่าด้วยรัฐและวัฒนธรรมการเมืองในสหรัฐฯ จวบจนทุกวันนี้ กล่าวคือ
สังคมได้ให้คุณค่ากับอิสรภาพของปัจเจกบุคคลและประสงค์ให้รัฐมีลักษณะ
ตัง้ รับ (passive) ด้วยเหตุน้ี ความเหลือ่ มล้�ำ ทางสังคมจึงกลายเป็นสิง่ ทีย่ อมรับ
ได้ในฐานะผลพวงตามธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์

อิสรภาพและ
ความเหลื่อมล้ำ�
ทางสังคม
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วัฒนธรรมการเมืองของสหรัฐฯ ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดสำ�นักเสรีนิยม
อย่างเข้มข้น ซึง่ ให้ความสำ�คัญอย่างเฉพาะเจาะจงกับอิสรภาพของปัจเจกบุคคล
เสรีนิยมในสหรัฐฯ ไม่ได้เผชิญกับกระแสความคิดท้าทายอื่นๆ เฉกเช่นยุโรป
ไม่วา่ จะเป็นอนุรกั ษนิยมหรือสังคมนิยม ด้วยเหตุนมี้ นั จึงสามารถสถาปนาขึน้
เป็นแนวคิดกระแสหลักโดยปราศจากกระแสทางเลือกอื่นๆ จนถึงทุกวันนี้
อิสรภาพยังคงเป็นความดีสูงสุดในสังคมอเมริกา
ภายใต้วัฒนธรรมการเมืองดังกล่าว รัฐบาลจึงมีขอบเขตอำ�นาจที่จำ�กัด
เหนือสิง่ อืน่ ใด รัฐไม่ประสงค์ทจี่ ะเข้าไปควบคุมเศรษฐกิจหรือร่วมมือกับกลุม่
คนงาน สหภาพแรงงานในสหรัฐฯ จัดตัง้ ขึน้ อย่างไร้พลังและแทบไม่มบี ทบาท
สำ�คัญใดๆ ดังนัน้ การต่อรองสัญญาว่าจ้างและค่าแรงจึงเป็นไปอย่างอิสระและ
ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี ในแง่นี้ อาจกล่าวได้ว่า สหรัฐฯ เป็นตัวอย่างที่สะท้อน
ประชาธิปไตยแบบพหุนิยม กล่าวคือ กลุ่มผลประโยชน์เฉพาะสามารถใช้
อิทธิพลต่อรองกันค่อนข้างมาก ทว่ากลุม่ ผูต้ อ่ รองจำ�กัดเฉพาะกลุม่ ทีม่ อี งค์กร
ทีเ่ ข้มแข็งและมีทนุ สนับสนุน กลุม่ ทีส่ ะท้อนผลประโยชน์ทคี่ รอบคลุมประเด็น
กว้างแต่ไร้พลังในการจัดตัง้ กลับส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ดังตัวอย่าง
รูปธรรมของการทีก่ ลุม่ ล็อบบีแ้ ละสมาคมธุรกิจบางกลุม่ มีอทิ ธิพลมหาศาล ใน
ขณะที่อิทธิพลของชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์กลับถูกละเลย
ข้อเท็จจริงข้างต้นปรากฏในการกำ�หนดระบบการเมืองและการออกแบบ
รัฐสวัสดิการอเมริกาอย่างไร มันสะท้อนความเข้าใจต่อสิทธิขน้ั พืน้ ฐานแบบไหน
ระบบการเมือง
สหรัฐฯ มีระบอบการปกครองแบบประธานาธิบดีอนั มีโครงสร้างแบบทวิ
ลักษณ์ ประกอบไปด้วยฝ่ายบริหารและฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ อำ�นาจในการบริหาร
อยูใ่ นมือของประธานาธิบดีผเู้ ป็นประมุขของรัฐ ในขณะทีฝ่ า่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตแิ บ่ง
ออกเป็นสภาผูแ้ ทนและวุฒสิ ภา ซึง่ รวมกันเป็นสภาคองเกรส ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
และฝ่ายบริหารต่างแยกออกจากกันอย่างชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันก็มคี วาม
สัมพันธ์ตอ่ กันภายใต้หลักการ ‘ตรวจสอบและถ่วงดุล’ อำ�นาจอันมีรากมาจาก
นักปรัชญาการเมืองคือมองเตสกิเออและล็อค หลักการดังกล่าวมุง่ ป้องกันการ

อิสรภาพในฐานะ
หลักปฏิบัติสูงสุด

สิ่งเหล่านี้สะท้อน
ความหมายในภาค
ปฏิบัติอย่างไร

ระบอบการปกครอง
แบบประธานาธิบดี
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พรรคการเมืองใน
ฐานะองค์กรรณรงค์
ในการเลือกตั้ง

‘ชีวิต เสรีภาพ และ
การแสวงหาความสุข’

สิทธิและเสรีภาพ
พลเมืองเชิงลบโดย
ปราศจากเชิงบวก
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ลุแก่อ�ำ นาจ เป้าหมายโดยรวมของระบบนีค้ อื การคุม้ ครองอิสรภาพในเชิงปัจเจกบุคคลของพลเมืองให้รอดพ้นจากอำ�นาจที่ไม่ชอบธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยธรรมเนียมปฏิบัติ พรรคการเมืองในสหรัฐฯ ไม่ได้มีอิทธิพลพิเศษ
ทางการเมือง เป็นผลให้การแข่งขันระหว่างพรรคไม่ได้เป็นตัวชีข้ าดทางการเมืองทีส่ �ำ คัญ อาจเรียกได้วา่ หน้าทีห่ ลักของพรรคการเมืองคือการเป็นองค์กร
รณรงค์ในการเลือกตั้งซึ่งดูแลจัดการรณรงค์ให้แก่ผู้สมัครที่เลือกสรรมา
นอกจากนี้ พรรคการเมืองต่างไม่ได้นำ�เสนอแนวนโยบายรัฐบาล พรรคมี
บทบาทเพียงเล็กน้อยในสภาคองเกรส ทัง้ นีเ้ พราะ อันดับแรก พรรคไม่จ�ำ เป็น
ต้องสนับสนุนรัฐบาล อันดับต่อมา เหล่าผูแ้ ทนต่างลงคะแนนเสียงโดยสอดคล้องกับผลประโยชน์ส่วนตัวของพวกเขาเป็นที่ตั้ง หาใช่อุดมการณ์ไม่
รัฐธรรมนูญและระบบของสิทธิขั้นพื้นฐาน
รัฐธรรมนูญอเมริกนั ฉบับปี 1789 เริม่ ต้นด้วยสูตรสำ�เร็จว่า ‘ชีวติ เสรีภาพ
และการแสวงหาความสุข’ มันสถาปนารัฐบาลกลางพร้อมกับระบบการปกครอง
แบบประธานาธิบดี รัฐธรรมนูญฉบับนีถ้ อื เป็นหนึง่ ในรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ
ทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ และยังมีผลจวบจนทุกวันนี้ มันยังเปิดโอกาสให้พลเมืองมีสทิ ธิใน
การเลือกตัง้ แม้วา่ สิทธินนั้ จะจำ�กัดเฉพาะพลเมืองชายผิวขาวผูถ้ อื กรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินก็ตาม
ไม่เพียงเท่านัน้ รัฐบัญญัตสิ ทิ ธิ (Bill of Rights) อันมีเนือ้ หาครอบคลุม
การแก้รฐั ธรรมนูญสิบครัง้ แรก ได้ก�ำ หนดสิทธิอนั ไม่อาจพรากไปจากพลเมือง
อเมริกันไว้ โดยเป็นที่รู้กันในนาม ‘สิทธิขั้นพื้นฐาน’ สิทธิเหล่านี้ถูกกำ�หนด
ขึ้นเพื่อป้องกันปัจเจกบุคคลไม่ให้ถูกแทรกแซงละเมิดโดยรัฐ จุดยืนของรัฐธรรมนูญตอกย้ำ�อย่างชัดเจนว่าสิทธิดังกล่าวต้องบังคับใช้ได้จริงกับปัจเจกบุคคลทุกคน
จารีตแรกเริม่ ของสิง่ ทีเ่ รียกว่าสิทธิทางการเมืองขัน้ พืน้ ฐานนีค้ อื ตัวกำ�หนด
ความเข้าใจที่สังคมอเมริกันมีต่อสิทธิพื้นฐานในปัจจุบัน สิทธิและเสรีภาพ
พลเมืองเชิงลบนั้นถือเป็นหัวใจสำ�คัญในประเทศสหรัฐฯ แม้ว่านับตั้งแต่ 11
กันยายน 2001 สิทธิและเสรีภาพเชิงลบจะถูกจำ�กัดมากขึน้ อันเป็นผลมาจาก

มาตรการต่อต้านการก่อการร้าย อย่างไรก็ดี สถานภาพของสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงสิทธิและเสรีภาพพลเมืองเชิงบวกนัน้ ถือว่าย่�ำ แย่กว่า
มาก สิง่ เหล่านีไ้ ม่ได้ถกู ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ สหรัฐฯ ยังไม่เคยลงนามในข้อ
ตกลงระหว่างประเทศใดที่มุ่งบรรลุสิทธิดังกล่าว รัฐธรรมนูญอเมริกันไม่ได้
ประสงค์จะทำ�ให้รฐั สวัสดิการมีความเป็นสถาบันทีย่ งั่ ยืน ด้วยเหตุนี้ พลเมือง
จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางสังคมก็ตอ่ เมือ่ พวกเขาจ่ายค่าประกันหรือต้องการ
ความช่วยเหลือยามคับขัน กระนั้น ไม่มีการประกันสิทธิในการได้รับความ
ช่วยเหลือยามคับขันนี้และสภาคองเกรสสามารถออกเสียงให้มีการยกเลิก
ระบบการโอนจ่ายได้เสมอ
เศรษฐศาสตร์การเมือง
เศรษฐกิจในประเทศสหรัฐฯ จัดอยู่ในประเภทเศรษฐกิจแบบเสรีหรือ
เศรษฐกิจตลาดแบบไม่ประสานกัน กล่าวคือ บริษัทเอกชนสามารถแข่งขัน
กันอย่างเสรีโดยปราศจากความร่วมมือหรือการประสานงานกับรัฐบาลและ
หุ้นส่วนทางสังคมอื่นๆ หรือมีเพียงน้อยนิดเท่านั้น แนวทางเศรษฐกิจใน
สหรัฐฯ มุง่ ไปทีก่ ารสร้างผลกำ�ไรและการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก (ยกเว้น
บางเรื่อง เช่น เกษตรกรรมหรืออาวุธ ซึ่งไม่อยู่ในกลไกการแข่งขันสมบูรณ์
ดังกล่าว)
ไม่กป่ี ที ผี่ า่ นมา สหภาพแรงงานและสมาคมผูจ้ า้ งงานต่างมีจ�ำ นวนสมาชิก
ที่ลดลงเรื่อยๆ โดยไร้ซึ่งอำ�นาจในการต่อรองเรื่องค่าจ้างหรือสภาพที่ทำ�งาน
ในสหรัฐฯ การต่อรองค่าจ้างเกิดขึน้ ในระดับผูบ้ ริหารทีม่ อี �ำ นาจ อีกทัง้ มีระดับ
การคุ้มครองการจ้างงานที่ต่ำ�มาก สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เศรษฐกิจมีลักษณะที่
ยืดหยุน่ สูง โดยเฉพาะในฝัง่ ของผูว้ า่ จ้าง กล่าวคือ คนงานสามารถถูกว่าจ้าง
อย่างรวดเร็วแต่ก็ถูกปลดออกจากงานอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน นอกจากนี้
ระบบการฝึกอบรมยังมุ่งให้ความรู้วิชาชีพและทักษะแบบกว้างๆ แก่คนงาน
ระบบการเงินของสหรัฐมีแนวโน้มที่จะยืดหยุ่นมากขึ้น ตามกฎแล้ว
บริษทั เอกชนใช้ตลาดการเงินเป็นช่องทางหลักในการขับเคลือ่ นกิจการของตน
เพราะฉะนัน้ การส่งเสริมมูลค่าผูถ้ อื หุน้ หรือทีเ่ ข้าใจง่ายๆ ว่ากำ�ไรบริษทั ระยะสัน้

เศรษฐกิจตลาดแบบ
ไม่ประสานกัน

มุ่งหน้าสู่การส่งเสริม
มูลค่าผู้ถือหุ้น
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จึงเป็นเป้าหมายสำ�คัญสูงสุด มีเพียงบริษทั เอกชนและธนาคารในสหรัฐฯ ไม่
กี่แห่งเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ในขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์
ระหว่างบริษทั เองก็วางอยูบ่ นเงือ่ นไขความสัมพันธ์ทางตลาดหรือเงือ่ นไขสัญญา
อันมีผลบังคับใช้
จวบจนศตวรรษที่ 20 สหรัฐฯ มีระบบความมัน่ คงทางสังคมทีไ่ ม่ได้รบั การ
พัฒนา ในปี 1937 มีการออกกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงทางสังคมซึ่งถือ
เป็นการริเริ่มระบบความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติข้ึนเป็นครั้งแรก ซึ่งรวมถึง
ระบบเงินบำ�นาญบนเงื่อนไขของเงินที่จ่ายไป การให้ความช่วยเหลือทาง
สังคมแก่ครอบครัวทีย่ ากไร้ เด็ก และผูส้ งู อายุ รวมไปถึงระบบประกันสังคม
สำ�หรับผูว้ า่ งงานของรัฐบาลกลาง อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ในปัจจุบนั ยังมีลกั ษณะ
เป็นรัฐสวัสดิการแบบเสรีนิยม เนื่องจากสิทธิประโยชน์ซึ่งจัดหาโดยรัฐไม่ได้
ครอบคลุมรอบด้านหรือกระจายกลับสูส่ งั คมมากพอ สิทธิประโยชน์ทางสังคม
จำ�นวนหนึ่งในสามล้วนจัดหาโดยองค์กรเอกชน สาเหตุสำ�คัญของสภาวะ
ข้างต้นคือวัฒนธรรมการเมืองและข้อเท็จจริงทีว่ า่ สหรัฐฯ มักจะบริหารโดยคน
จากพรรครีพบั ลิกนั หรือไม่กโ็ ดยเดโมแครตเอียงขวา ซึง่ พิจารณารัฐสวัสดิการ
เพียงช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น อาจเรียกได้ว่า โดยเนื้อในแล้ว ความเป็นรัฐ
สวัสดิการของสหรัฐวางอยูบ่ นเงือ่ นไขข้อจำ�กัดหลายด้านและจัดหาเพียงความ
ช่วยเหลือระดับต่ำ�สุดในกรณีที่ผู้เดือดร้อนมีความแร้นแค้นอย่างมากเท่านั้น

รัฐสวัสดิการ:
กระจกสะท้อน
การจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญ
ของอเมริกา

ประกันสังคมสำ�หรับ
คนว่างงาน

ประกันสังคมสำ�หรับคนว่างงาน: แม้วา่ แต่ละมลรัฐจะสามารถกำ�หนด
ระดับสิทธิประโยชน์และบริหารจัดการระบบ ทว่า ในสหรัฐฯ เงินประกันสังคม
สำ�หรับคนว่างงานนัน้ มาจากส่วนกลาง ผูว้ า่ งงานมีสทิ ธิได้รบั ความช่วยเหลือ
เป็นเวลาหกเดือน ซึง่ สามารถยืดเวลาออกไปได้อกี ไม่กสี่ ปั ดาห์ในกรณีพเิ ศษ
สิทธิประโยชน์ของผูว้ า่ งงานคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 หรือ 40 ของค่าจ้าง
ก่อนหน้านั้น

การส่งเสริมรายได้

การส่งเสริมรายได้: ในสหรัฐฯ การส่งเสริมรายได้ หรือ ‘สวัสดิการ’
ถือว่าเป็นมาตรการต่อต้านความยากจน ซึง่ กลุม่ เป้าหมายคือกลุม่ คนยากจน
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ที่สุดในสังคม เพราะฉะนั้น ผู้ได้รับความช่วยเหลือจึงมักถูกตีตราทางสังคม
ไม่เพียงเท่านัน้ ยังมีโครงการช่วยเหลือเฉพาะกลุม่ ต่างๆ อันได้แก่ บุตรและ
ครอบครัวของผู้ยากไร้ นอกจากเงินช่วยเหลือแล้ว พวกเขาเหล่านี้ยังได้รับ
ความช่วยเหลือรูปแบบคล้ายๆ กัน เช่น แสตมป์อาหาร
เงินบำ�นาญ: ระบบเงินบำ�นาญในสหรัฐฯ วางอยู่บนพื้นฐานของเงินที่
ผูร้ บั บำ�นาญจ่ายเข้ากองทุนก่อนหน้านี้ กล่าวคือ พลเมืองจ่ายภาษีเงินได้ซงึ่
จะทำ�ให้พวกเขามีสิทธิรับบำ�นาญ อย่างไรก็ดี สิทธิการรับบำ�นาญจำ�กัดอยู่
เฉพาะคนมีรายได้และสามารถจ่ายภาษีเงินได้ คนทีไ่ ม่มสี ทิ ธิจ�ำ เป็นต้องพึง่ พา
สวัสดิการอืน่ ๆ นอกจากนี้ ยังมีเพดานจำ�กัดการจ่ายเงินเข้าจากภาษีเงินได้
ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้ผู้มีรายได้สูงไม่ต้องแบกรับภาระหนัก

เงินบำ�นาญ

ระบบบริการสุขภาพ: สหรัฐฯ ไม่มรี ะบบสาธารณสุขถ้วนหน้าซึง่ ได้รบั การ
สนับสนุนทางการเงินจากรัฐ มีเพียงแค่คนสามกลุม่ เท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั สิทธิประโยชน์
จากระบบสาธารณสุขของรัฐ อันได้แก่ ทหาร ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้
ยากไร้ คนสองกลุ่มหลังกำ�ลังมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัญหาสำ�คัญ
อีกประการหนึ่งคือ มีหมอจำ�นวนมากขึ้นเรื่อยๆ ปฏิเสธไม่รักษาคนไข้สอง
กลุ่มนี้เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าค่าตอบแทนจากรัฐนั้นต่ำ�เกินไปและไม่คุ้มค่า
ต่อบริการการรักษาของพวกเขา

ระบบบริการสุขภาพ

ระบบการศึกษา: ระบบโรงเรียนของสหรัฐฯ จำ�แนกเป็นโรงเรียนศาสนา
และโรงเรียนรัฐ ท้องถิน่ จะทำ�หน้าทีบ่ ริหารจัดการและให้เงินสนับสนุนโรงเรียน
รัฐ ในด้านหนึ่ง การให้อำ�นาจแก่ท้องถิ่นอาจจะถือเป็นเรื่องดีหากมองจาก
กรอบการบริหารจัดการตัวเองและการมีสว่ นร่วม อีกด้านหนึง่ ระบบดังกล่าว
นำ�ไปสู่ช่องว่างความแตกต่างในเชิงคุณภาพการศึกษา ด้วยเหตุที่โรงเรียน
แต่ละแห่งได้รบั เงินสนับสนุนจากภาษีเงินได้ ชุมชนทีม่ ง่ั คัง่ ย่อมสามารถอัดฉีด
เงินจากภาษีเงินได้เข้าสูร่ ะบบการศึกษาจำ�นวนมาก ในทางตรงกันข้าม ชุมชน
ทีย่ ากจนกว่ามักจะมีทรัพยากรทีจ่ �ำ กัดในการส่งเสริมการศึกษา เพราะฉะนัน้
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คุณภาพของการศึกษาจึงมักถูกกำ�หนดโดยสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อมทีแ่ ต่ละ
คนเติบโตมา อย่างไรก็ดี ระบบการศึกษาอเมริกาโดยรวมสามารถผลิตจำ�นวน
ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอัตราสูงที่สุดในโลก
บทสรุป
ลักษณะของทั้งระบบการเมืองและสวัสดิการทางสังคมในสหรัฐฯ ถูก
กำ�หนดโดยสภาพรัฐทีอ่ อ่ นแอและตัง้ รับ เป้าหมายของรัฐคือการมอบอิสรภาพ
(เชิงลบ) ให้แก่ปัจเจกบุคคลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สิทธิพื้นฐานทาง
การเมืองมีความสำ�คัญเหนือสิ่งอื่นใด ในขณะที่สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม
แทบจะไม่มบี ทบาทใดๆ ด้วยเหตุนี้ รัฐจึงเกือบจะไม่หรือไม่เข้าไปแทรกแซง
จัดการตลาดหรือสังคมและไม่เต็มใจทีจ่ ะผูกมัดตัวเองเข้ากับข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ
สิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากระบบสหพันธรัฐที่แตกแยกไม่ลงรอยกันและ
วัฒนธรรมรีพับลิกัน1 เคร่งศาสนา และเสรีนิยม นั่นหมายความว่า ในขณะ
ทีส่ หรัฐฯ ประสบความสำ�เร็จในแง่ของตัวชีว้ ดั ทางเศรษฐกิจ เช่น การเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ มันประสบความล้มเหลวหากดูที่ระดับของการกีดกัน
ทางสังคม
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ
สหรัฐฯ ถือเป็นหนึง่ ในประเทศทีม่ อี ตั ราความยากจนสูงทีส่ ดุ ผลสัมประสิทธิ์
จินีหรือสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (Gini coefficient) สะท้อนความ
เหลื่อมล้ำ�ที่ค่อนข้างสูง ในแง่ของมาตรวัดความเป็นสังคมประชาธิปไตย
สหรัฐฯ ถือว่าล้มเหลวโดยสิน้ เชิง ไม่วา่ จะดูทสี่ ทิ ธิขนั้ พืน้ ฐาน ระบบการเมือง
หรือรัฐสวัสดิการ เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าสหรัฐฯ มีองค์ประกอบแบบอิสรนิยม
จำ�นวนมาก มันจึงเป็นเพียงเรือ่ งของการตีความของแต่ละคนเท่านัน้ ทีจ่ ะจัด
ประเภทว่าสหรัฐฯ เป็นสังคมประชาธิปไตยแบบไม่เปิดกว้าง หรือเป็นรัฐอิสร
1
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ว ฒ
ั นธรรมและแนวคิดทีว่ างอยูบ่ นฐานทีต่ อ้ งการให้รฐั บาลมีขนาดเล็กทีส่ ดุ ทำ�หน้าทีเ่ พียงบาง
ประการ และมีตลาดเป็นตัวหลักในการจัดการระบบสังคมเศรษฐกิจ—บรรณาธิการ

นิยมเต็มตัว กระนัน้ ต้องไม่ลมื ว่าต้นแบบอิสรนิยมอย่างสมบูรณ์ด�ำ รงอยูใ่ น
หลักทฤษฎีเท่านั้น สหรัฐฯ เองยังมีระบบความมั่นคงทางสังคม ถึงแม้จะมี
ลักษณะด้อยพัฒนาก็ตาม
หากเราละไว้ซึ่งนโยบายมหาดไทยและด้านความมั่นคงภายหลังเหตุการณ์ 11 กันยาฯ ฝ่ายบริหารของบุช (George W. Bush) ปกครองประเทศ
ด้วยจิตวิญญาณของอิสรนิยม โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาล
พยายามที่จะลดบริการสังคมหรือแปรรูปสู่ภาคเอกชนมากขึ้น ชัยชนะของ
พรรคเดโมเครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีหลังรัฐบาลบุชก็ให้ความหวัง
เพียงน้อยนิด ทัง้ นีเ้ พราะพรรคเดโมแครตไม่ได้ให้ความสำ�คัญกับปัญหาทาง
สังคมมากนัก หากเทียบกับพรรคสังคมประชาธิปไตยในยุโรป
อัตราการจ้างงาน
2006

72%

จำ�นวนคนทีก่ �ำ ลังทำ�งาน (ช่วงอายุ 15–64 ปี) ใน
หมู่ประชากรทั้งหมด (ที่มา: Eurostat)

อัตราการจ้างงาน
2006 – ผู้หญิง

66.1%

จำ�นวนผูห้ ญิงทีก่ �ำ ลังทำ�งาน (ช่วงอายุ 15–64 ปี)
ในหมู่ประชากรหญิงทั้งหมด (ที่มา: Eurostat)

อัตราการว่างงาน
2006

4.1%

สัดส่วนคนว่างงานในหมูป่ ระชากรทีส่ ามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ (ที่มา: Eurostat)

อัตราการว่างงาน
ระยะยาว 2006

0.5%

สัดส่วนของคนว่างงานระยะยาว (12 เดือนขึน้ ไป)
ในหมูป่ ระชากรทีส่ ามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (ที่มา: Eurostat)

ความเหลื่อมล้ำ�ทาง 40.8%
รายได้/สัมประสิทธิ์
จินี 2006

อัตราส่วนชี้วัดความเหลื่อมล้ำ�ทางรายได้—ยิ่ง
ตัวเลขสูงขึ้น ช่องว่างความเหลื่อมล้ำ�ยิ่งกว้างขึ้น
(ที่มา: Human Development Report 2006)

ดัชนีความยากจน
ของมนุษย์ 2006

ดัชนีความยากจนของมนุษย์ประกอบไปด้วยตัว
ชีว้ ดั ต่างๆ (อายุคาดเฉลีย่ อัตราผูอ้ า่ นออกเขียนได้
การเข้าถึงประกันสังคม) 0 = ความยากจนต่�ำ สุด
100 = ความยากจนสู ง สุ ด (ที่ ม า: Human
Development Report 2006)

15.4%

งานเขียนเพิ่มเติม:
Lew Hinchman
(2006), ‘USA:
Residual Welfare
Society and
Libertarian
Democracy’, in:
Thomas Meyer
(ed.), Praxis der
Sozialen
Demokratie,
Wiesbaden,
pp. 327–73.
Winand Gellner and
Martin Kleiber
(2007), Das
Regierungssystem
der USA. Eine
Einführung,
Baden-Baden.
Demokratie.
Wiesbaden,
pp 119–153.
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การศึกษา: ความ
สำ�คัญของภูมิหลัง
ทางสังคมและ
เศรษฐกิจต่อ
ความสำ�เร็จทาง
การศึกษา 2006

17.9%

สัดส่วนของความแตกต่างทางความสามารถของ
นักเรียนอันเป็นผลมาจากภูมิหลังทางสังคมและ
เศรษฐกิจของพวกเขา (ที่มา: OECD, PISA
Study 2006)

ความหนาแน่น
12.4%
ของสหภาพแรงงาน
2003

สัดส่วนของประชากรที่สามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจซึ่งเข้าร่วมกับสหภาพแรงงาน (Visser
[2006], ‘Union Membership Statistics in 24
Countries’, Monthly Labor Review 129 (1):
38–49)

5.2. บริเตนใหญ่
คริสเตียน เครล (Christian Krell)
สังคมประชาธิปไตย
แบบเปิดกว้างขั้นต่ำ�

พัฒนาการของรัฐ
สวัสดิการในยุคแรกเริ่ม
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ภายใต้กรอบคิดของทฤษฎีสงั คมประชาธิปไตย บริเตนใหญ่ถอื ได้วา่ เป็น
สังคมประชาธิปไตยแบบเปิดกว้างขัน้ ต่�ำ ซึง่ หมายความว่ามีการคุม้ ครองสิทธิ
ทางสังคมและเศรษฐกิจนอกเหนือไปจากสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง
ไม่เพียงเท่านัน้ รัฐยังมีลกั ษณะของรัฐสวัสดิการในหลายๆ ประการสำ�คัญซึง่
วางอยู่บนสิทธิขั้นพืน้ ฐาน กระนั้น ยังถือว่ารัฐจัดสรรเพียงบริการทางสังคม
ขั้นต่ำ�เท่านั้น ส่วนสิทธิขั้นพื้นฐานนั้นดำ�รงอยู่เป็นเพียงลายลักษณ์อักษร
อย่างเป็นทางการ หากแต่ไม่ได้มคี วามหมายมากนักในเชิงปฏิบตั ิ ด้วยเหตุน้ี
หากพิจารณาตามการแบ่งประเภทระหว่างสังคมประชาธิปไตยและประชาธิปไตยแบบอิสรนิยม บริเตนใหญ่คอื ตัวอย่างทีส่ ะท้อนสังคมประชาธิปไตยที่
มีข้อจำ�กัดและห่างไกลจากตัวแบบอุดมคติ
เป็นเรือ่ งน่าประหลาดใจทีบ่ ริเตนใหญ่มรี ะบบรัฐสวัสดิการทีค่ อ่ นข้างด้อย
พัฒนา ทัง้ ๆ ทีบ่ ริเตนใหญ่มปี ระวัตกิ ารพัฒนาองค์ประกอบรัฐสวัสดิการก่อน
ประเทศยุโรปอืน่ ๆ กล่าวคือ นับตัง้ แต่ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา การขยายตัว
ทางการค้าและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดความเจริญ

มัง่ คัง่ หากยังสร้างปัญหาทางสังคมต่างๆ อันเกีย่ วพันกับการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
ได้แก่ ความยากจน สภาวะขาดสารอาหารและสุขภาพที่ย่ำ�แย่ แรงงานเด็ก
และประกันสังคมที่ไม่เพียงพอ
องค์ประกอบแรกๆ ของรัฐสวัสดิการเกิดขึ้นในบริเตนใหญ่ก่อนประเทศ
อืน่ ๆ เพือ่ แก้ไขปัญหาทางสังคมทีร่ มุ เร้าในขณะนัน้ ในยุคแรกเริม่ นี้ ไม่มกี าร
ถกเถียงกันเรือ่ งความเป็นไปได้ของการสร้างรัฐสวัสดิการทีร่ อบด้าน สาเหตุ
เบือ้ งต้นมาจากโครงสร้างการเมืองและวัฒนธรรมของบริเตนใหญ่ทฝี่ งั รากลึก
มานาน ความคิดเสรีนยิ มมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดวัฒนธรรมการเมือง
ด้วยเหตุน้ี การค้าเสรีจงึ ขยายตัวและความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจเพิม่ พูน กระนัน้
สิทธิทางการเมืองกลับถูกจำ�กัด รัฐถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าไปแทรกแซงในประเด็น
ทางสังคม นโยบายทางสังคมและเศรษฐกิจในช่วงศตวรรษที่ 18 และ 19 ถูก
หล่อหลอมโดยคำ�คมเสรีนิยมว่าด้วยการปล่อยเสรี (laisser-faire) ว่า ‘รัฐ
ไม่ควรแทรกแซง’
ปัญหาบริการสังคมด้อยพัฒนาโดยรัฐได้รบั การบรรเทาลงส่วนหนึง่ เพราะ
ความช่วยเหลือด้านการกุศลและทางมนุษยธรรม งานการกุศลและการบริจาค
เอกชนนับไม่ถ้วนเหล่านี้ทำ�ให้บริเตนใหญมีโครงสร้างสวัสดิการที่ไม่ใช่รัฐซึ่ง
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจวบจนทุกวันนี้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาพื้นฐานสำ�คัญ
ก็ยังดำ�รงอยู่ ไม่ใช่คนยากจนทุกคนจะได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ขา้ งต้น ในศตวรรษที่ 19 นอกจากองค์กรการกุศลแล้ว สหภาพแรงงานได้เริม่ ก่อตัวขึน้ และบางครัง้ ก็ได้แสดงพลังอันเข้มแข็ง ทว่า สหภาพแรงงานในบริเตนใหญ่ไม่ได้รวมตัวกันเป็นเอกภาพเฉกเช่นในเยอรมนี ด้วย
เหตุนี้ สหภาพแรงงานของบริเตนใหญ่จงึ มีลกั ษณะแตกกระจาย และเป็นมา
จนกระทั่งทุกวันนี้
พรรคแรงงาน—นักสังคมประชาธิปไตยแบบบริเตนใหญ่—ก่อตัวขึน้ จาก
ขบวนการสหภาพแรงงานในต้นทศวรรษ 1900 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่
หนึง่ พรรคแรงงานได้ผงาดขึน้ เป็นพลังทางการเมืองอันดับสองในบริเตนใหญ่
และในปี 1945 พรรคแรงงานก็สามารถขึ้นมาเป็นรัฐบาลปกครองประเทศได้
ภายใต้การนำ�นี้ ภาพบริเตนในฐานะรัฐสวัสดิการดูจะมีความเป็นไปได้ขนึ้ มา

ถึงอย่างไรก็ยังเป็นรัฐ
สวัสดิการด้อยพัฒนา
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ฉันทามติหลังสงคราม
และ ‘สัญญาประชาคม’
ยุคแธทเชอร์

โทนี่ แบลร์
และพรรคแรงงาน
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ในช่วงนี้ พรรคอนุรกั ษนิยมและพรรคแรงงานเห็นพ้องกันในเรือ่ งลักษณะ
พื้นฐานของรัฐสวัสดิการ มีการถกเถียงกันเพื่อค้นหาฉันทามติในช่วงหลัง
สงคราม รวมไปถึง ‘สัญญาประชาคม’ ระหว่างกลุ่มคนหลากหลายชนชั้น
เมื่อสิ้นทศวรรษ 1970 นายกรัฐมนตรี มาร์กาเร็ต แธทเชอร์ (Margaret
Thatcher) จากพรรคอนุรักษนิยมประกาศกร้าวที่จะยุติ ‘สัญญาประชาคม’
และดำ�เนินการลดขอบเขตอำ�นาจรัฐ แธทเชอร์เน้นย้�ำ ว่ารัฐไม่มสี ว่ นรับผิดชอบ
ต่อการจ้างงานเต็มที่ จุดยืนดังกล่าวตรงกันข้ามกับความคิดทางการเมือง
ในยุคหลังสงครามอย่างสิ้นเชิง แธทเชอร์ปฏิเสธการแทรกแซงของรัฐทุก
รูปแบบในการแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจ หน้าทีส่ �ำ คัญของรัฐคือสร้างเงือ่ นไข
ทีม่ เี สถียรภาพต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการเงิน ด้วยเหตุนี้
ในช่วงที่รัฐบาลอนุรักษนิยมของแธทเชอร์ครองอำ�นาจระหว่างปี 1979-97
หลายภาคส่วนในเศรษฐกิจบริเตนใหญ่จึงมีการแปรรูปให้เป็นเอกชน (privatization) และได้รับการลดหย่อนกฎเกณฑ์
อัตราความยากจนทีพ่ งุ่ สูงขึน้ และความเหลือ่ มล้�ำ ทางสังคมทีเ่ พิม่ มากขึน้
คือผลกระทบสำ�คัญสองอย่างจากนโยบายแธทเชอร์ สองสิง่ ข้างต้นและตัวชีว้ ดั
อืน่ ๆ ชีว้ า่ เมือ่ ยุคแธทเชอร์สนิ้ สุดลง บริเตนใหญ่มลี กั ษณะเป็นเพียงแค่สงั คม
ประชาธิปไตยแบบจำ�กัดเท่านั้น
ครัน้ เมือ่ โทนี่ แบลร์ (Tony Blair) และพรรคแรงงานได้รบั ชัยชนะในการ
เลือกตั้งในปี 1997 บริเตนใหญ่ก็กลับมาดำ�เนินนโยบายตามทิศทางสังคม
ประชาธิปไตยอีกครัง้ คำ�ประกาศของพรรคแรงงานทีม่ งุ่ จะรับประกันให้ทกุ คน
เข้ามามีสว่ นร่วมทางการเมืองได้รบั การสนับสนุนจากมาตรการต่างๆ จำ�นวน
มาก ตัวอย่างตัวชี้วัดการหวนคืนสู่แนวทางสังคมประชาธิปไตย เช่น การ
ขยายการบริการทางสังคมขนานใหญ่ โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและการศึกษา
มาตรการต้านความยากจนเฉพาะกลุม่ เป้าหมาย และการกำ�หนดอัตราค่าจ้าง
ขึ้นต่ำ�
กระนั้น รูปแบบ ‘ทางเลือกที่สาม’ (Third Way) ของบริเตนใหญ่ก็ยัง
ก่อให้เกิดการโต้แย้งและสะท้อนปัญหา ไม่วา่ จะเป็นความพยายามทีจ่ ะคงไว้
ซึ่งตลาดแรงงานเสรีและระเบียบเศรษฐกิจเสรีในยุคแธทเชอร์ การบริหารรัฐ

ในลักษณะเผด็จการของแบลร์ และเหนือสิง่ อืน่ ใดคือ นโยบายด้านการต่าง
ประเทศของเขาในอิรัคในฐานะพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับสหรัฐฯ
ระบบการเมือง
ถือได้ว่าบริเตนใหญ่คือหนึ่งในประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยที่เก่าแก่
ทีส่ ดุ ในยุโรป อย่างไรก็ดี ระบบการเมืองของบริเตนใหญ่กลับได้รบั การขนาน
นามว่าเป็น ‘เผด็จการอันมาจากการเลือกตั้ง’ เราจะทำ�ความเข้าใจลักษณะ
ย้อนแย้งทั้งสองนี้อย่างไร
เรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์โดยย่อสามารถช่วยไขปริศนาความลักลัน่ ข้างต้นได้
กล่าวคือ นับตัง้ แต่การปฏิวตั อิ นั รุง่ โรจน์ (Glorious Revolution 1688–89)
รัฐสภาบริเตนใหญ่ค่อยๆ มีอำ�นาจมากขึ้น นานหลายศตวรรษ สิทธิต่างๆ
ซึง่ เคยเป็นของราชบัลลังก์มาก่อนได้ถา่ ยทอดมายังรัฐสภาอันประกอบไปด้วย
สภาสูงและสภาล่าง อนึง่ บริเตนใหญ่ไม่ได้มปี ระสบการณ์การปฏิวตั เิ ปลีย่ นแปลงอย่างถอนรากถอนโคนอันนำ�ไปสูก่ ารแบ่งแยกอำ�นาจเฉกเช่นในประเทศ
ยุโรปอืน่ ๆ เพราฉะนัน้ อำ�นาจส่วนใหญ่ซงึ่ เคยรวมศูนย์อยูท่ กี่ ษัตริยน์ นั้ บัดนี้
อยู่ในมือของรัฐสภา
รัฐสภาจึงครองอำ�นาจอธิปไตยอันแทบไร้ขดี จำ�กัด อีกทัง้ อยูเ่ หนืออำ�นาจ
ตุลาการและรัฐธรรมนูญ ในปัจจุบนั อำ�นาจอธิปไตยสูงสุดมากมายรวมศูนย์
อยู่ที่หัวหน้าพรรคเสียงส่วนมากในสภาล่าง ซึ่งก็คือ นายกรัฐมนตรีนั่นเอง
ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีสองปัจจัยเพิ่มเติมที่เอื้อให้รัฐบาลบริเตนใหญ่ใน
ปัจจุบนั มีอ�ำ นาจเพิม่ ขึน้ อันดับแรก ด้วยเหตุทรี่ ฐั บริเตนใหญ่มโี ครงสร้างรวม
ศูนย์ อำ�นาจภูมภิ าคหรือมลรัฐย่อยจึงไม่สามารถมีอทิ ธิพลเหนือกระบวนการ
นิตบิ ญ
ั ญัตขิ องรัฐบาลกลาง อันดับต่อมา ระบบการเลือกตัง้ แบบ ‘ผูไ้ ด้คะแนน
สูงสุดได้รบั เลือกตัง้ ’ (first-past-the-post) โดยรวมแล้วเอือ้ ให้ชยั ชนะตกเป็น
ของพรรคเพียงพรรคเดียวอย่างชัดเจน ดังนัน้ รัฐบาลผสมจึงแทบไม่เกิดขึน้
และไม่มคี วามจำ�เป็น ยกเว้นภายใต้สถานการณ์วกิ ฤต ในเวลาปกติ มีเพียง
แค่พรรคอนุรกั ษนิยมและพรรคแรงงานทีข่ น้ึ มาเป็นรัฐบาลสลับกันไป นอกจาก
สองพรรคใหญ่นี้แล้ว เราอาจนับรวมให้พรรคเสรีนิยมเป็นอีกหนึ่งพลังทาง

รัฐสภาบริเตนใหญ่

รัฐบาลที่เข้มแข็ง
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อนาคตที่เปิดกว้าง
สำ�หรับการพัฒนาของ
สังคมประชาธิปไตย

สิทธิขั้นพื้นฐานใน
ยุคแรกเริ่ม

สิทธิขั้นพื้นฐานมีผล
บังคับใช้จริงหรือไม่
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การเมืองทีส่ �ำ คัญในระบบพรรคของบริเตนใหญ่ ส่วนพรรคการเมืองอืน่ ๆ นัน้
ไม่สามารถทีจ่ ะสร้างพลังในระดับชาติได้ ทัง้ นีเ้ พราะระบบการเลือกตัง้ ไม่เอือ้
อำ�นวย
โครงสร้างรัฐที่รวมศูนย์ การนับเสียงข้างมากเป็นตัวชี้ขาด และรัฐสภา
ในฐานะองค์รัฏฐาธิปัตย์ เอื้อให้รัฐบาลสามารถกระทำ�การใดๆ ในขอบเขตที่
กว้าง ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงทิศทางทางการเมืองขัน้ พืน้ ฐานจึงทำ�ได้อย่าง
รวดเร็วและทัว่ ถึง จึงกล่าวได้วา่ บริเตนใหญ่ยงั คงมีอนาคตทีเ่ ปิดกว้างสำ�หรับ
พัฒนาการสังคมประชาธิปไตยมากกว่าหลายๆ ประเทศ
ระบบสิทธิขั้นพื้นฐาน
บริเตนใหญ่ยงั มีลกั ษณะย้อนแย้งอีกประการหนึง่ ทีส่ �ำ คัญ ซึง่ เกีย่ วพันกับ
สิทธิขั้นพื้นฐาน ในด้านหนึ่ง สิทธิพื้นฐานดูเหมือนว่าจะได้รับประกันมา
ช้านานเป็นประวัตกิ ารณ์หากพิจารณาจากมหากฎบัตรแมคนาคาร์ตา (Magna
Carta ค.ศ. 1215) หรือฎีกาสิทธิ (Petition of Rights ค.ศ. 1628) แม้วา่ จะ
เป็นสิทธิสำ�หรับคนจำ�นวนน้อยเท่านั้นก็ตาม สิทธิเหล่านี้ได้รับการสถาปนา
ขึ้นเพื่อต่อต้านระบอบเผด็จการ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิทธิและเสรีภาพพลเมือง
เชิงลบ อีกด้านหนึ่ง บริเตนใหญ่ไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณ์อักษร
เพราะฉะนัน้ จึงไม่มกี ารไล่เรียงกำ�หนดสิทธิพนื้ ฐานตามรัฐธรรมนูญทีส่ ามารถ
ใช้เป็นหลักอ้างอิง
อย่างไรก็ดี บริเตนใหญ่ได้ลงนามในกติกาขององค์การสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพพลเมืองด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ในปี 1976 นอกจากนี้ยังมีการผนวกอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(European Convention on Human Rights) เข้าเป็นส่วนหนึง่ ของกฎหมาย
บริเตนใหญ่ในปี 1998
แม้ว่าจะถูกระบุไว้อย่างเป็นทางการ สิทธิพื้นฐานไม่มีผลในทางปฏิบัติ
หากพิจารณาบางกรณีปญ
ั หา ยกตัวอย่างเช่น อัตราความยากจนทีส่ งู มาโดย
ตลอดของบริเตนใหญ่น�ำ ไปสูค่ �ำ ถามว่า สิทธิในการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ตามมาตรฐานที่เหมาะสมนั้นมีจริงหรือไม่

นับตัง้ แต่พรรคแรงงานขึน้ มามีอ�ำ นาจปกครอง มีการส่งเสริมสิทธิพนื้ ฐาน
บางประการให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างครอบคลุมกว้างขวางมากกว่ายุคก่อน
หน้า ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม เช่น การกำ�หนดค่าจ้างขั้นต่ำ�แห่งชาติในปี
1999 และบังคับให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างและจัดหาสภาพที่ทำ�งานในอัตราและ
ลักษณะที่เหมือนกันสำ�หรับทั้งลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจำ�
เศรษฐศาสตร์การเมือง
บริเตนใหญ่มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีคลาสสิค หากเปรียบเทียบ
กับระบบเศรษฐกิจทีต่ ลาดและรัฐทำ�งานประสานกันแล้ว ระบบตลาดทีแ่ ข่งขัน
กันสูงของบริเตนใหญ่มีบทบาทสำ�คัญกว่า
เราสามารถมองเห็นความสำ�คัญอย่างยิ่งยวดของตลาดผ่านกรณีการ
ต่อรองค่าจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในอังกฤษ เนือ่ งจากสมาคมผูจ้ า้ งงาน
และสหภาพแรงงานมีพฒ
ั นาการทีอ่ อ่ นแอและไม่มเี อกภาพ การต่อรองค่าจ้าง
จึงมักจะเกิดขึน้ เป็นรายกรณีระหว่างคนงานและบริษทั เพราะฉะนัน้ มูลค่าของ
ค่าจ้างจึงเชือ่ มโยงโดยตรงกับระดับทีล่ กู จ้างสามารถได้รบั ในตลาด นอกจากนี้
ในบริเตนใหญ่ไม่ปรากฏหลักการมีส่วนร่วมหรือ ‘การตัดสินใจร่วมกัน’ ซึ่ง
เป็นหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรมถ่านหินและเหล็กของเยอรมนี
ลูกจ้างถูกเลิกจ้างอย่างง่ายดายในบริเตนใหญ่เนื่องจากไม่มีมาตรการ
คุ้มครองการจ้างงานที่มีคุณภาพ กระนั้นก็ตาม คนงานที่มีฝีมือสามารถหา
งานใหม่ในตลาดแรงงานทีย่ ดื หยุน่ อย่างไม่ยากเย็นนัก โดยรวมแล้ว ลูกจ้าง
แต่ละคนใช้เวลาทำ�งานในบริษัทหนึ่งๆ ค่อนข้างสั้น ผลที่ตามมาคือ ไม่มี
ประโยชน์มากนักที่คนงานจะเพิ่มพูนสมรรถภาพของตนในลักษณะที่ผูกมัด
เฉพาะเจาะจงกับบริษัทหรือสาขาเศรษฐกิจหนึ่งๆ สิ่งนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่
ทำ�ให้บริเตนใหญ่มีศักยภาพการผลิตค่อนข้างต่ำ�เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ
บริษัทเอกชนในระบบเศรษฐกิจตลาดเสรีสะสมทุนจากการลงทุนผ่าน
ตลาดเงินเสียส่วนใหญ่ ดังนั้น บริษัทเหล่านี้จึงติดกับดักการไล่ล่าหาผล
ตอบแทนระยะสั้น ที่บริเตนใหญ่ไม่มีความคิดว่าด้วยกิจกรรมทางการเงิน
ระยะยาว เช่น เฮาส์บังเคน แบบเยอรมัน (Hausbanken—แปลตรงตัวว่า

ความสำ�คัญอย่าง
ยิ่งยวดของตลาด

ตลาดแรงงานที่ยืดหยุ่น
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‘บ้านธนาคาร’ ในเยอรมนี บริษทั มีธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องการมีความสัมพันธ์
อย่างแน่นแฟ้นกับธนาคารใดธนาคารหนึง่ ) ด้วยเหตุนี้ ระบบเศรษฐกิจของ
บริเตนใหญ่จงึ ถูกครอบงำ�ด้วยลัทธิผลประโยชน์ระยะสัน้ และการแสวงหากำ�ไร
สูงสุด

ลักษณะผสมของ
รัฐสวัสดิการ

ระบบบริการสุขภาพ
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รัฐสวัสดิการ
ในงานวิจยั ทีศ่ กึ ษารัฐสวัสดิการเชิงเปรียบเทียบ บริเตนใหญ่ถอื ว่ามีลกั ษณะ
เป็นรัฐสวัสดิการ ‘แบบผสม’ (hybrid character) โดยมีสาเหตุมาจากการที่
รัฐสวัสดิการของบริเตนใหญ่วางอยู่บนตรรกะที่แตกต่างออกไปจากระบบ
สวัสดิการทัว่ ไป โดยไม่ได้ตง้ั อยูบ่ นระบบเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากบางบริการ
ของรัฐสวัสดิการ เช่น ระบบสาธารณสุขซึ่งมีลักษณะถ้วนหน้าครอบคลุมผู้
อยู่อาศัยทุกครัวเรือนในประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน บริการอื่นๆ กลับวาง
อยูบ่ นพืน้ ฐานการตรวจสอบรายได้และทรัพย์สนิ ของผูร้ บั บริการ ซึง่ บางครัง้
ก่อให้เกิดความอับอาย อย่างไรก็ตาม กล่าวได้วา่ บริเตนใหญ่คอื รัฐสวัสดิการ
เสรีนิยม ในด้านหนึ่ง บริเตนใหญ่มีระบบความมั่นคงทางสังคมที่คุ้มครอง
ผู้คนจากความเสี่ยงพื้นฐาน อีกด้านหนึ่ง ความต้องการใดๆ ที่อยู่นอกเหนือ
ขอบเขตความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานจะได้รับการสนองผ่านตลาดเสรี
ระบบบริการสุขภาพ: การบริการสุขภาพแห่งชาติ (The National
Health Service—NHS) เป็นเสมือนเพชรเม็ดงามบนมงกุฎของรัฐสวัสดิการ
บริเตนใหญ่ แหล่งเงินทุนคือรายได้จากภาษี มันเป็นบริการทีใ่ ห้ความช่วย
เหลือทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยและให้ความช่วยเหลือด้านทรัพยากร
และเวชภัณฑ์ที่จำ�เป็นบางส่วน นอกเหนือจากระบบบริการแบบถ้วนหน้า
แล้ว ข้อดีอีกประการของ NHS คือมีความโปร่งใสเป็นอย่างมาก อย่างไร
ก็ตาม NHS อยูใ่ นสภาวะขาดเงินสนับสนุนมาเป็นเวลาหลายปีและกลายเป็น
อุปสรรคขัดขวางการจัดสรรความช่วยเหลือ ดังทีส่ ะท้อนออกมาผ่านการรอคิว
ผ่าตัดบางประเภทเป็นเวลานาน ตัง้ แต่ปี 2000 มีการอัดฉีดเงินก้อนใหญ่เข้าสู่
NHS

อัตราการจ้างงาน
2006

71.5%

จำ�นวนคนทีก่ �ำ ลังทำ�งาน (ช่วงอายุ 15–64 ปี) ใน
หมู่ประชากรทั้งหมด (ที่มา: Eurostat)

อัตราการจ้างงาน
2006 – ผู้หญิง

65.8%

จำ�นวนผูห้ ญิงทีก่ �ำ ลังทำ�งาน (ช่วงอายุ 15–64 ปี)
ในหมู่ประชากรหญิงทั้งหมด (ที่มา: Eurostat)

อัตราการว่างงาน
2006

5.3%

สัดส่วนคนว่างงานในหมูป่ ระชากรทีส่ ามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ (ที่มา: Eurostat)

อัตราการว่างงาน
ระยะยาว 2006

1.2%

สัดส่วนของคนว่างงานระยะยาว (12 เดือนขึน้ ไป)
ในหมูป่ ระชากรทีส่ ามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (ที่มา: Eurostat)

ความเหลื่อมล้ำ�ทาง 36%
รายได้/สัมประสิทธิ์
จินี 2006

อัตราส่วนชี้วัดความเหลื่อมล้ำ�ทางรายได้—ยิ่ง
ตัวเลขสูงขึ้น ช่องว่างความเหลื่อมล้ำ�ยิ่งกว้างขึ้น
(ที่มา: Human Development Report 2006)

ดัชนีความยากจน
ของมนุษย์ 2006

14.8%

ดัชนีความยากจนของมนุษย์ประกอบไปด้วยตัว
ชีว้ ดั ต่างๆ (อายุคาดเฉลีย่ อัตราผูอ้ า่ นออกเขียนได้
การเข้าถึงประกันสังคม) 0 = ความยากจนต่�ำ สุด
100 = ความยากจนสู ง สุ ด (ที่ ม า: Human
Development Report 2006)

การศึกษา: ความ
สำ�คัญของภูมิหลัง
ทางสังคมและ
เศรษฐกิจต่อ
ความสำ�เร็จทาง
การศึกษา 2006

13.9%

สัดส่วนของความแตกต่างทางความสามารถของ
นักเรียนอันเป็นผลมาจากภูมิหลังทางสังคมและ
เศรษฐกิจของพวกเขา (ที่มา: OECD, PISA
Study 2006)

ความหนาแน่น
29.3%
ของสหภาพแรงงาน
2003

สัดส่วนของประชากรที่สามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจซึ่งเข้าร่วมกับสหภาพแรงงาน (Visser
[2006], ‘Union Membership Statistics in 24
Countries’, Monthly Labor Review 129 (1):
38–49)

งานเขียนเพิ่มเติม
Christian Krell
(2006), ‘Laggard or
Leader? – der
britische Sozialstaat
im Spiegel der
Sozialen
Demokratie’, in:
Thomas Meyer
(ed.), Praxis der
Sozialen
Demokratie,
Wiesbaden,
pp. 130–241.
Alexander Petring
(2006),
‘Großbritannien’, in:
Wolfgang Merkel et
al. (eds), Die
Reformfähigkeit der
Sozialen
Demokratie,
Wiesbaden,
pp. 119–53.
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ความมั่นคงทางสังคม

ความมัน่ คงทางสังคม: ระบบประกันภัยแห่งชาติคมุ้ ครองพลเมืองจาก
ความเสีย่ งและความไม่แน่นอนต่างๆ เช่น ความชราภาพ การว่างงาน อุบตั -ิ
เหตุขณะทำ�งาน และความบกพร่องทางกายภาพ การจัดสรรเงินของระบบ
ประกันภัยแห่งชาติเป็นไปตามหลักของจำ�นวนเงินที่ผู้ถูกประกันจ่ายเข้า
กองทุนซึง่ คิดตามสัดส่วนของรายได้ สิทธิประโยชน์มลี กั ษณะเป็นอัตราคงที่
และครอบคลุมเฉพาะความจำ�เป็นพืน้ ฐาน ใครก็ตามทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ
เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากความคุ้มครองพื้นฐานนี้ต้องดิ้นรนแสวงหาเองใน
โลกของตลาดเสรี

ความช่วยเหลือทาง
สังคม

ความช่วยเหลือทางสังคม: ความช่วยเหลือแห่งชาติมอบสิทธิประโยชน์
หลายประการให้แก่กลุม่ คนทีไ่ ม่มสี ทิ ธิในระบบประกันภัยอันมีรายรับจากการ
จ่ายเงินเข้ากองทุนและคนที่ไม่สามารถพึ่งความช่วยเหลือเอกชนได้ สิทธิ
ประโยชน์นี้มีรายรับมาจากภาษี คนที่จะเข้ารับสิทธิประโยชน์มักจะต้องผ่าน
กระบวนการตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด กล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือ ผูส้ มัครจะเข้าถึงความช่วยเหลือเหล่านีไ้ ด้กต็ อ่ เมือ่ พวกเขาผ่านกระบวนการพิสจู น์แล้วว่าพวกเขาตกอยูใ่ นสภาวะยากไร้อย่างแท้จริงและไม่มที างเลือก
อื่นๆ ให้พึ่งพา

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษา: ในบริเตนใหญ่ ระบบโรงเรียนแบ่งออกเป็นโรงเรียน
รัฐและโรงเรียนเอกชน (ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน โดยถูกเรียกอย่างสับสนว่า
‘Public School’ ซึง่ ในประเทศอืน่ หมายถึงโรงเรียนรัฐทัว่ ไป) ในทัศนะของ
หลายๆ คน การแบ่งแยกระบบการศึกษาข้างต้นมีสว่ นในการทำ�ให้ระดับการ
ศึกษาและฝึกวิชาชีพทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ต่ำ� คู่ขนานไปกับกลุ่มชนชั้นนำ�มาก
ความสามารถจำ�นวนน้อยนิด เราจะสังเกตเห็นความสัมพันธ์แบบแปรผัน
ตามระหว่างสถานะทางสังคมและความสำ�เร็จทางการศึกษาได้อย่างง่ายดาย
การปฏิรูปและพัฒนาระบบการศึกษาจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำ�คัญที่พรรค
แรงงานปฏิญาณตนว่าต้องบรรลุให้ได้ ทีผ่ า่ นมา พรรคได้ลงทุนอย่างแข็งขัน
แม้บางมาตรการจะมีปัญหาก็ตาม เช่น การเริ่มเก็บค่าเล่าเรียนนักเรียน
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บทสรุป
นับตั้งแต่ทศวรรษ 1990 สิ้นสุดลง บริเตนใหญ่ได้เบนเข็มการพัฒนา
ประเทศกลับเข้าสูท่ ศิ ทางสังคมประชาธิปไตยอีกครัง้ พรรคแรงงานปฏิญาณ
ตนว่าเป้าหมายที่สำ�คัญของพวกเขาคือการนับรวมทุกคนเข้าสู่สังคม โดยใน
เบื้องต้นผ่านการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน ความมั่นคงทางสังคมมุ่งช่วย
เหลือกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีความจำ�เป็น หาใช่การขยายขอบเขตให้กว้างมาก
ทีส่ ดุ และยกระดับความช่วยเหลือให้สงู ขึน้ ในขณะเดียวกัน การจัดสรรสิทธิ
ประโยชน์ทางสังคมวางอยูบ่ นเงือ่ นไขว่าผูร้ บั ความช่วยเหลือต้องพยายามพึง่
ตนเองอย่างแข็งขัน
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีม่ เี สถียรภาพและนโยบายตลาดแรงงาน
ที่มีผลบังคับใช้นำ�ไปสู่อัตราการจ้างงานที่สูงในบริเตนใหญ่ ผลที่ตามมาคือ
ในด้านหนึ่ง ระดับความยากจนลดลง อีกด้านหนึ่ง ระดับการมีส่วนร่วมทาง
สังคมเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ดี อัตราความยากจนยังถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ทสี่ งู อย่าง
ต่อเนื่อง และสิทธิประโยชน์ทางสังคมยังต่ำ�อยู่ อีกทั้งการกระจายโอกาส
ทางการศึกษายังมีความเหลือ่ มล้�ำ สิง่ เหล่านีท้ �ำ ให้บริเตนใหญ่จดั ว่าเป็นสังคม
ประชาธิปไตยแบบเปิดกว้างขัน้ ต่�ำ หรืออยูใ่ นตำ�แหน่งรอบนอกของกลุม่ ประเทศ
สังคมประชาธิปไตย
5.3. เยอรมนี

คริสโตฟ อีเกล (Christoph Egle)
หากพิจารณาจากสภาพการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจทีเ่ ยอรมนีเผชิญ
หลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้ว อาจกล่าวได้ว่าสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี2
คือภาพสะท้อน ‘เรื่องเล่าความสำ�เร็จ’ ของสังคมประชาธิปไตย ภายหลัง

2

เรื่องเล่าความ
สำ�เร็จของสังคม
ประชาธิปไตย?

น ่าเสียดายที่เราไม่มีพื้นที่เพียงพอสำ�หรับการอภิปรายพัฒนาการสังคมประชาธิปไตยใน
เยอรมนีตะวันออก
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‘ต้นแบบเยอรมนี’
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การปกครองของระบอบนาซี ข้อกังขาที่ว่าสันติภาพและประชาธิปไตยจะ
สามารถหวนคืนสู่เยอรมนีได้หรือไม่เริ่มจางหายไป สหพันธ์สาธารณรัฐมี
ประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพและภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง จริงอยู่ว่าต้อง
รอจนถึงปลายทศวรรษ 1960 กว่ากระบวนการประชาธิปไตยของทั้งภาครัฐ
และสังคมจะถูกขับเคลือ่ นอย่างสมบูรณ์ ความอัปยศของนาซีและการล่มสลาย
ของสาธารณรัฐไวมาร์ได้สร้างรอยแผลที่บาดลึกลงไปในวัฒนธรรมการเมือง
เยอรมัน ดังจะเห็นได้จากการปฏิเสธวาทกรรมชาตินยิ มและหมดศรัทธาอย่าง
ถาวรต่อความคิดสุดโต่งทุกประเภท ในสหพันธ์สาธารณรัฐ คุณค่าอันน่า
เชิดชูกลับเป็นการหาทางประนีประนอมและทาง ‘สายกลาง’
สิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับกระบวนการทำ�ให้เป็นประชาธิปไตย (อีกครั้ง)
หลังปี 1945 คือ ‘ปาฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจ’ ซึ่งวางอยู่บนการผสมผสานกัน
อย่างเฉพาะตัวระหว่างสมรรถภาพทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมือง
และดุลยภาพทางสังคม สิ่งนี้ทำ�ให้สหพันธ์สาธารณรัฐผงาดขึ้นเป็นต้นแบบ
สำ�คัญสำ�หรับประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกอืน่ ๆ สังคมประชาธิปไตยเยอรมัน
ยึดโยงตัวเองเข้ากับระเบียบทางสังคมและเศรษฐกิจของสหพันธ์สาธารณรัฐ
เช่นเดียวกัน เพราะมันสะท้อนความพยายามนำ�คุณค่าทางการเมืองไปปฏิบตั ิ
ในโลกแห่งความเป็นจริง ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงการเลือกตัง้ ทัว่ ไปในปี 1976
พรรค SPD รณรงค์ทางความคิดเรือ่ ง ‘ต้นแบบเยอรมนี’ ทว่า ภายหลังการ
รวมประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐไม่สามารถทำ�ตามมาตรฐานต้นแบบที่ตั้ง
ไว้ได้ โดยล้มเหลวในเชิงการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงาน น่าฉงน
ทีป่ จั จัยต่างๆ ทีผ่ ลักดันให้ ‘ต้นแบบเยอรมนี’ ประสบความสำ�เร็จในทศวรรษ
1980 กลับถูกระบุวา่ เป็นสาเหตุแห่ง ‘ความถดถอย’ ในทศวรรษ 1990 ปัจจัย
ที่โดดเด่นคือ ระบบการเมืองการปกครองซึ่งปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง (โลกาภิวัตน์) ได้ช้า และบางโครงสร้างของรัฐ
สวัสดิการซึ่งกลายเป็นอุปสรรคของการจ้างงาน (โดยเฉพาะสำ�หรับแรงงาน
หญิงไร้ฝมี อื ) อย่างไรก็ตาม ถือว่าโชคชะตาทางประวัตศิ าสตร์ยงั ปรานีเพราะ
กฎพื้นฐานเยอรมันยังดำ�รงอยู่ ทั้งๆ ที่ในตอนแรกเราต่างคาดการณ์ว่ามันจะ
มีอยู่เพียงแค่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ระบบสิทธิขั้นพื้นฐานในกฎหมายพื้นฐาน
ผลจากการถอดบทเรียนเรื่องการล่มสลายของสาธารณรัฐไวมาร์ ยี่สิบ
มาตราแรกของกรุนเกเซทซ์ (Grundgesetz—กฎหมายพืน้ ฐาน) มีเนือ้ หาใน
ลักษณะทีย่ กสถานะสิทธิมนุษยชน สิทธิและเสรีภาพพลเมืองพืน้ ฐานเหนือรัฐ
โดยกำ�หนดมิให้รฐั สภาสามารถเปลีย่ นแปลงเนือ้ หาสาระสำ�คัญ สิทธิขา้ งต้น
รวมถึงสิง่ ทีเ่ รียกว่าสิทธิแบบเสรีนยิ มซึง่ คุม้ ครองมิให้รฐั เข้ามารุกล้�ำ พืน้ ทีส่ ว่ น
ตัว (‘อิสรภาพเชิงลบ’) และสิทธิทางประชาธิปไตยในการมีสว่ นร่วม (‘อิสรภาพ
เชิงบวก’) กฎหมายพืน้ ฐานไม่ได้ครอบคลุมสิทธิตดิ ตัวทางสังคม อาทิ สิทธิ
ในการทำ�งาน มีทอ่ี ยูอ่ าศัย เข้าถึงการศึกษา หรือรายได้ขน้ั ต่� 
ำ แม้วา่ บางรัฐจะ
ระบุสงิ่ เหล่านีใ้ นรัฐธรรมนูญของตน นอกจากนี้ กฎหมายพืน้ ฐานมิได้ระบุถงึ
ระบบเศรษฐกิจใดโดยเฉพาะ กระนัน้ มีการตัง้ กฎเกณฑ์ทเี่ ป็นเสมือนปราการ
ป้องกันการเกิดทั้งทุนนิยมแบบตลาดเสรีไร้การควบคุมและเศรษฐกิจที่มีการ
วางแผนแบบสังคมนิยม ยกตัวอย่างเช่น มาตรา 14 ของกฎหมายพื้นฐาน
คุม้ ครองทรัพย์สนิ และสิทธิวา่ ด้วยมรดกสืบทอด ทว่าการใช้ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
‘ควรเป็นไปในทางที่เอื้อประโยชน์สาธารณะ’ จุดยืนข้างต้นสะท้อนแง่มุมใน
ทางปฏิบัติของความคิดว่าด้วย ‘เศรษฐกิจระบบตลาดเพื่อสังคม’
ระบบการเมือง
ระบบการเมืองการปกครองของเยอรมนีได้ถูกออกแบบให้มีลักษณะที่
ป้องกันทุกวิถที างมิให้ประชาธิปไตยล้มเหลว การแบ่งแยกและจำ�กัดอำ�นาจใน
ระดับทีส่ งู จึงมีขนึ้ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น ในขณะเดียวกัน อำ�นาจฝ่าย
บริหารยังถูกควบคุมอย่างเคร่งครัดในระดับทีม่ ากกว่าประเทศประชาธิปไตย
อืน่ ๆ ทัว่ ไป ป้อมปราการป้องกันการเกิดรัฐทีท่ รงพลังมากเกินไปยังรวมไปถึง
ระบบสหพันธรัฐและการให้รฐั บาลท้องถิน่ มีสว่ นร่วมในการออกกฎหมายของ
รัฐตน (โดยผ่าน Bundesrat หรือสภาสูงของรัฐสภาเยอรมัน) การมีศาล
รัฐธรรมนูญแห่งรัฐที่เข้มแข็ง การมีธนาคารบุนเดสบังค์ (Bundesbank)3 ที่
3

สิทธิและเสรีภาพ
พลเมืองเชิงลบและ
เชิงบวกในกฎหมาย
พื้นฐาน

การแบ่งแยกอำ�นาจ
และการจำ�กัดอำ�นาจ
ในระดับที่สูง

ธนาคารบุนเดสบังค์ (Bundesbank) คือ ชื่อของธนาคารกลางสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
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บทบาทสำ�คัญของ
พรรคการเมือง

เป็นอิสระ (สืบอำ�นาจต่อโดยธนาคารกลางแห่งยุโรปในภายหลัง) การถ่ายทอด
หน้าทีพ่ นั ธะของรัฐบางประการไปยังสมาคมประชาสังคม และสุดท้าย การให้
กลุม่ ทางสังคมเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการระบบความมัน่ คงทางสังคม
ด้วย ‘โซ่ตรวน’ ที่ตรึงอำ�นาจรัฐเหล่านี้ นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ปีเตอร์
แคทเซนสไตน์ (Peter Katzenstein) ถึงกับเคยออกความเห็นว่า สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีคอื รัฐ ‘อธิปไตยครึง่ ใบ (semi-sovereign)’ สิง่ ทีเ่ ราควร
พิจารณาประกอบคำ�นิยามข้างต้นคือ จวบจนทศวรรษ 1990 สหพันธ์สาธารณรัฐเองไม่ได้มีอำ�นาจอธิปไตยสมบูรณ์ในการกำ�หนดนโยบายต่างประเทศ
พันธกิจของสถาบันทางการเมืองในการสร้างสมดุลทางผลประโยชน์ก่อ
ให้เกิดผลดีตอ่ สหพันธ์สาธารณรัฐ ระบบการเมืองการปกครองข้างต้นสะท้อน
ความมีประสิทธิภาพและความเป็นผูแ้ ทนในระดับทีส่ งู เป็นทีป่ ระจักษ์ชดั ว่า
ระบบรัฐสภามีลักษณะที่เปิดกว้างเพียงพอสำ�หรับการพัฒนาทางสังคม (ยก
ตัวอย่างเช่น การก่อตัวของพรรคใหม่ๆ) และในขณะเดียวกันก็รกั ษาเสถียรภาพ
ในการจัดตั้งรัฐบาล มีการนำ�ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามามีบทบาทใน
กระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัติ สืบเนือ่ งจากการทีผ่ แู้ ทนของกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
จะได้รับคำ�ปรึกษาอย่างสม่ำ�เสมอ พรรคการเมืองมีบทบาทหลักในการให้
ความสำ�คัญต่อการออกความเห็นบนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้าน ซึ่งเหล่า
เจ้าหน้าที่รัฐนำ�ไปประยุกต์ใช้ด้วย ด้วยวิธีนี้ พวกเขามีหน้าที่สำ�คัญในการ
เป็นตัวกลางเชือ่ มโยงระหว่างสังคมและรัฐ เนือ่ งจากพรรคการเมืองสามารถ
เข้าไปมีสว่ นร่วมในรัฐบาลท้องถิน่ ทัง้ หมด 16 รัฐ นอกเหนือจากบทบาทของ
พวกเขาในรัฐบาลกลาง พรรคการเมืองจึงไม่ได้มีสถานะตายตัวว่าเป็นผู้นำ�
รัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ดังจะเห็นได้ชดั จากกรณีพรรคการเมืองใหญ่สองพรรค
อันได้แก่ SPD และ CDU/CSU ด้วยเหตุนี้ การเมืองการปกครองของ
สหพันธ์สาธารณรัฐจึงมีลกั ษณะใกล้เคียงกับ ‘รัฐบาลผสมขนาดใหญ่ (grand
coalition)’ ทัง้ ทีเ่ ป็นทางการและไม่ทางการ แนวทางแกมบังคับให้เอือ้ ต่อการ
ปัจจุบนั เป็นส่วนหนึง่ ของระบบธนาคารกลางของยุโรป (The European System of Central
Banks, ESCB)
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ร่วมมือนี้นำ�ไปสู่การเกิด ‘นโยบายทางสายกลาง’ (Manfred G. Schmidt)
โดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจและสังคม ซึง่ สอดคล้องกับวัฒนธรรมการเมือง
ของเยอรมนีอย่างลงตัว ดังที่อธิบายไปข้างต้น
การแข่งขันระหว่างพรรคประกอบกับระบบการเมืองการปกครองแบบ
สหพันธ์สามารถนำ�ไปสู่การขัดขวางกระบวนการตัดสินใจสำ�คัญหรือการ
ประนีประนอมอันไม่พงึ ประสงค์ได้โดยผ่านการเล่นการเมืองของพรรค หลัง
ทศวรรษ 1990 มีตัวอย่างสะท้อนกรณีข้างต้นเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ หลังจากที่
เยอรมนีรวมประเทศเป็นเอกภาพแล้ว ตัวแสดงการเมืองในรัฐบาลท้องถิ่นมี
จำ�นวนมากขึน้ และเป็นตัวรัง้ มิให้ความเปลีย่ นแปลงทีจ่ �ำ เป็นเกิดขึน้ อย่างเท่าทัน
ฉับไวท่ามกลางกระแสโลกาภิวตั น์ ด้วยสภาวะโน้มเอียงสูค่ วามเฉือ่ ยชา แนว
โน้มทีร่ ะบบการเมืองจะมีเสถียรภาพซึง่ เป็นความสำ�เร็จระยะยาวจึงกลายเป็น
ปัญหา นับเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่มีการปฏิรูประบบสหพันธรัฐเพื่อให้มัน
มีลักษณะ ‘เป็นมิตรต่อการตัดสินใจ’ มากขึ้น
เศรษฐศาสตร์การเมือง
เยอรมนีคอื ประเทศตัวอย่างทีส่ ะท้อนลักษณะเศรษฐกิจซึง่ ตลาดประสาน
สอดรับกัน กล่าวคือ บริษทั เอกชนมีรายได้จากการสะสมสินเชือ่ ระยะยาวกับ
‘ธนาคารบ้าน’ ซึง่ แตกต่างไปจากระบบเศรษฐกิจตลาดเสรีซงึ่ พึง่ พาตลาดทุน
ด้วยเหตุนภี้ าคอุตสาหกรรมและภาคธนาคารจึงมีลกั ษณะพึง่ พาอาศัยระหว่าง
กันอันเป็นคุณลักษณะสำ�คัญของ ‘ทุนนิยมแบบไรน์’ รูปแบบเศรษฐกิจเช่นนี้
วางอยู่บนพื้นฐานของ ‘ทุนระยะยาว’ (patient capital) อันส่งผลให้การ
ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของบริษัทสอดคล้องกับกรอบเงื่อนไขแบบระยะยาว
แทนที่จะเป็นในกรณีของมูลค่าผู้ถือหุ้นระยะสั้น
หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ แล้ว สิ่งที่เป็นแบบฉบับของ ‘บริษัท
มหาชน จำ�กัด เยอรมนี’ คือการมีส่วนร่วมของคนงานในการบริหารจัดการ
บริษทั ทัง้ การมีสว่ นร่วมในระดับพืน้ ฐาน (องค์กรในสถานทีท่ �ำ งาน งานประจำ�
และเรือ่ งบุคลากร) และระดับบริษทั (การมีตวั แทนคนงานเข้าร่วมในกรรมการ
บริหารของบริษัทจำ�กัดมหาชนและบริษัทร่วมทุนขนาดใหญ่) ดังนั้น ความ

จุดแข็งและจุดอ่อน
ของแนวโน้มไปสู่
การมีเสถียรภาพ
ของเยอรมนี

‘ทุนนิยมแบบไรน์
(Rhine capitalism)’

การร่วมกันบริหาร
จัดการและการต่อรอง
หมู่อย่างเป็นอิสระ
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สัมพันธ์ทางสังคมภายในบริษัทจึงขับเคลื่อนไปด้วยความเป็นหุ้นส่วนและ
ความร่วมมือต่อกัน การกำ�หนดค่าจ้างเป็นไปโดยผ่านการต่อรองทีเ่ ป็นอิสระ
ระหว่างผูจ้ า้ งงานและลูกจ้าง (การต่อรองหมูอ่ ย่างเป็นอิสระ—free collective
bargaining) ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรแรงงานระดับชาติ ความขัดแย้งในภาค
อุตสาหกรรมจึงมีอยูเ่ พียงประปรายเมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ และเกิดเพียงช่วง
เวลาสั้นๆ เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา ระบบเศรษฐกิจตลาดแบบประสาน
สอดรับกันเริ่มส่งสัญญาณไปในทางที่เสื่อมถอยลง ปัจจัยสำ�คัญด้านหนึ่ง
มาจากกระแสโลกาภิวัตน์หรือการเข้าสู่ตลาดการเงินระหว่างประเทศซึ่งเริ่ม
เป็นกระแสนิยมในหมู่บริษัทเยอรมัน อีกด้านหนึ่งพบว่า ความสัมพันธ์ทาง
อุตสาหกรรมและทางสังคมเริ่มถูกทำ�ลายลง อันเป็นผลมาจากการที่ทั้ง
สหภาพแรงงานและสมาคมผู้จ้างต่างมีอำ�นาจลดลงและไม่สามารถทำ�งาน
ประสานสอดรับกันได้อีกต่อไป

รัฐสวัสดิการ
แบบอนุรักษนิยม/
บรรษัทนิยม
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รัฐสวัสดิการ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีคอื กรณีตวั อย่างคลาสสิคของรัฐสวัสดิการแบบ
อนุรักษนิยม/บรรษัทนิยม หรือที่รู้จักกันในนาม ‘ประชาธิปไตยคริสเตียน’
หรือแบบ ‘บิสมาร์ค’ ชือ่ เรียกดังกล่าวบ่งบอกชัดเจนว่า รัฐสวัสดิการเยอรมัน
ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยน้ำ�มือของฝ่ายสังคมประชาธิปไตย ฝ่ายประชาธิปไตย
อนุรักษนิยมและคริสเตียนต่างหากที่เป็นเจ้าหนี้ทางประวัติศาสตร์ของรัฐ
สวัสดิการ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สองพรรครัฐสวัสดิการอันได้แก่
CDU/CSU และ SPD คือตัวขับเคลือ่ นการขยายตัวของรัฐสวัสดิการเยอรมนี
แม้วา่ จะเป็นมหาอำ�นาจทางการเงิน รัฐสวัสดิการเยอรมันกลับถูกจัดประเภท
ว่ามีการกระจายความมั่งคั่งในระดับกลาง สาเหตุมาจากการที่ปัญหาความ
ไม่สอดคล้องกันทางสังคมที่ไม่เคยได้รับการแก้ไข ตัวอย่างสะท้อนลักษณะ
ดังกล่าวคือประเภทของประกันสังคมทีแ่ ตกต่างกันและระบบการดูแลอันมีไว้
สำ�หรับกลุม่ อาชีพแต่ละกลุม่ ประกันสังคมแบบบังคับครอบคลุมเพียงแค่คน
ที่เป็นลูกจ้างเท่านั้น ในขณะที่คนทำ�งานอิสระหรือเป็นข้าราชการต้องใช้ทุน

ส่วนตัวประกันความเสี่ยงทางสังคมหรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันภัยที่
แยกออกมาโดยเฉพาะ (เช่น เงินบำ�นาญข้าราชการพลเรือน)
ระบบประกันสังคมอันหลากหลายและเป็นอิสระต่อกันคือเสาหลักของรัฐ
สวัสดิการเยอรมัน โดยมีแหล่งเงินทุนมาจากเงินทีค่ นงานจ่ายเข้ากองทุน ทุก
คนมีขอ้ ผูกมัดทีจ่ ะต้องจ่ายเงินเข้าตามหลักการประเมิน นอกจากนี้ ยังมีเงิน
สนับสนุนจากงบรัฐบาลกลาง ทัง้ เมือ่ ยามจำ�เป็นและเงินจ่ายประจำ� เช่น กรณี
เงินประกันบำ�นาญ เนื่องจากต้นทุนของรัฐสวัสดิการมาจากค่าแรงเป็นหลัก
ต้นทุนแรงงานจึงเพิ่มสูงขึ้น รูปแบบการเงินเช่นนี้ได้กลายมาเป็นอุปสรรค
ขัดขวางการสร้างงาน โดยเฉพาะด้านบริการที่เน้นแรงงาน สิทธิประโยชน์
จากประกันคิดคำ�นวณตามหลักสัดส่วน ซึง่ หมายความว่า ยิง่ ลูกจ้างจ่ายเงิน
เข้ากองทุนนานเท่าไร หรือยิง่ พวกเขามีรายได้สงู เท่าไร สิทธิประโยชน์ทพี่ วก
เขาจะได้รับก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ระบบดังกล่าวมีลักษณะเน้นให้ความสำ�คัญแก่
การจ้างงาน และไม่เอือ้ ต่อชีวติ คนทำ�งานทีไ่ ม่มเี สถียรภาพมากนัก พวกเขา
ได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างจำ�กัดเท่านั้น

ต้นทุนค่าแรงเพิ่มเติม
ที่สูง

เงินบำ�นาญ: เงินบำ�นาญมาตรฐานซึง่ จ่ายโดยประกันภัยเงินบำ�นาญตาม
กฎหมาย (โดยไม่รวมส่วนทีไ่ ด้จากบริษทั ประกันภัยเพิม่ เติม) คิดเป็นร้อยละ
70 ของค่าแรงสุทธิโดยเฉลีย่ ทว่า เนือ่ งจากได้มกี ารปฏิรปู ระบบเงินบำ�นาญ
เมือ่ ไม่นานมานี้ สัดส่วนจะลดลงเป็นร้อยละ 50 ในระยะยาว เบีย้ เลีย้ งรัฐและ
การลดหย่อนภาษีจะช่วยทดแทนการลดลงของเงินบำ�นาญนี้ โดยมุง่ เป็นแรง
กระตุน้ ให้คนหันไปสมัครกองทุนบำ�นาญเสริมมากขึน้ ถ้าหากสิทธิในการรับ
เงินบำ�นาญของใครต่�ำ กว่าระดับรายได้ เมือ่ เขาอยูใ่ นวัยชรา ประกันภัยพืน้ ฐาน
จะเป็นที่พึ่งสำ�หรับเขา

เงินบำ�นาญ

ประกันสังคมสำ�หรับคนว่างงาน: ‘สิทธิประโยชน์คนว่างงาน I’ คิด
เป็นร้อยละ 60 ถึง 67 ของค่าจ้างก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของ
ครอบครัว ประกันสังคมสำ�หรับคนว่างงานจะจ่ายให้เป็นเวลาประมาณ 6 ถึง
24 เดือนโดยพิจารณาจากอายุและระยะเวลาในการจ่ายเงินเข้ากองทุนของ

ประกันสังคมสำ�หรับ
คนว่างงาน
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ผูร้ บั หลังจากสิทธิประโยชน์นหี้ มดลง ผูว้ า่ งงานสามารถพึง่ ‘สิทธิประโยชน์
คนว่างงาน II’ ซึง่ มีทม่ี าจากภาษีได้ โดยคิดตามเกณฑ์สนับสนุนทางรายได้
อนึ่ง จะมีเงื่อนไขพิจารณาตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินเพื่อกำ�หนดว่าใคร
สามารถรับสิทธิประโยชน์คนว่างงาน หรือความช่วยเหลือด้านรายได้ (สำ�หรับ
ผู้ที่ไม่สามารถทำ�งานได้) ส่วนผู้ที่ยังอยู่ในสภาวะที่สามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้ควรเต็มใจทีจ่ ะทำ�งานหรือแสดงหลักฐานว่าพวกเขากำ�ลังหางานอยู่
สิทธิประโยชน์จากสวัสดิการข้างต้นคือสิทธิทถี่ กู ต้องและถูกกำ�หนดตามกฎหมายซึง่ จะช่วยประกันการอยูร่ อดขัน้ ต่�ำ ทัง้ ด้านสังคมและวัฒนธรรมให้แก่ทกุ คน
ระบบบริการสุขภาพ: หากเทียบกับประเทศอื่นๆ แล้ว ระบบประกัน
สุขภาพตามที่ระบุในกฎหมายของเยอรมนีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และเป็น
ระบบทีค่ อ่ นข้างมีตน้ ทุนสูง สิทธิประโยชน์ทางสังคมของประกันจะครอบคลุม
บุตรและคูส่ มรสทีไ่ ม่ได้ท�ำ งานของผูเ้ อาประกันผูเ้ ป็นพ่อแม่ หรือบุคคลทีส่ ามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้โดยอัตโนมัติ คนทำ�งานอิสระ ข้าราชการ และ
คนงานที่มีรายได้สูงจะไม่ถูกบังคับให้จ่ายค่าประกันข้างต้นและสามารถใช้
ประกันเอกชนได้ ซึ่งมักจะมีคุณภาพดีกว่า
ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาอยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบทีค่ อ่ นข้างจะสำ�คัญของรัฐบาล
ท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นตัวสะท้อนความแตกต่างระหว่างภูมิภาคอย่าง
ชัดเจนทั้งในด้านโครงสร้างและด้านคุณภาพ
ในขณะที่ระบบการศึกษาในบางรัฐจัดได้ว่าดีที่สุดตามเกณฑ์สากล ใน
บางรัฐกลับมีระบบการศึกษาที่ต่ำ�กว่ามาตรฐาน OECD4 นอกจากนี้ ใน
หลายๆ ประเทศ นักเรียนจะประสบความสำ�เร็จทางการศึกษาหรือไม่นั้นขึ้น

ระบบการศึกษา
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 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic
Co-operation and Development, OECD) คือ องค์กรระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่
พัฒนาแล้ว และยอมรับระบอบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจการค้าเสรีในการร่วมกันและพัฒนา

อยู่กับภูมิหลังทางสังคมของเขา กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คนสามารถมีโอกาสที่
เท่าเทียมทางการศึกษาได้ยากในเยอรมนี อย่างไรก็ตาม ระบบการฝึกวิชาชีพ
ทวิภาคี (dual vocational training) ถือเป็นตัวอย่างนำ�ร่องสำ�คัญในระดับ
สากล แม้วา่ จะมีปญ
ั หาเรือ่ งการเปิดรับฝึกงาน ระบบดังกล่าวเอือ้ ให้คณ
ุ ภาพ
แรงงานในวิชาชีพต่างๆ สอดรับกับความต้องการของบริษทั อีกทัง้ ยังเปิดให้
นักเรียนเข้าร่วมการศึกษาภาคบังคับ พวกเขาจึงได้รับการศึกษารอบด้าน
บทสรุป
‘ต้นแบบเยอรมนี’ ถูกยกให้เป็นตัวอย่างของสังคมประชาธิปไตยแบบเปิด
กว้างระดับสูงมานานจวบจนทศวรรษ 1970 กระนัน้ ความเยีย่ มยอดในอดีต
นีไ้ ด้เลือนหายไปตามกาลเวลาท่ามกลางกระแสความไม่แน่นอนอันเป็นผลมา
จากการรวมประเทศและโลกาภิวตั น์ ในช่วงเวลานี้ อาจจัดได้วา่ เยอรมนีเป็น
สังคมประชาธิปไตยระดับกลาง สาเหตุส�ำ คัญคือ รูปแบบการให้เงินสนับสนุน
รัฐสวัสดิการส่งผลเสียต่อศักยภาพของเยอรมนีในการแข่งขันระหว่างประเทศ
อีกทัง้ การปฏิรปู ทีจ่ �ำ เป็นไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ทนั ท่วงทีเพราะระบบการเมือง
ให้ความสำ�คัญกับความมีเสถียรภาพ นับตัง้ แต่กลางทศวรรษ 1990 รัฐบาล
โคห์ลในฐานะผู้ริเริ่ม และตามมาด้วยรัฐบาลชเรอเดอร์ได้พยายามกระตุ้น
ศักยภาพการแข่งขันของเศรษฐกิจเยอรมันโดยจัดระเบียบองค์กรและทำ�ลาย
บางส่วนของรัฐสวัสดิการไป รวมไปถึงการปรับระบบความมั่นคงทางสังคม
ให้เข้ากับประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและโครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนแปลง
การปฏิรูปข้างต้นต้องเผชิญกับแรงเสียดทานไม่น้อยในบางพื้นที่ แต่จนถึง
ทีส่ ดุ แล้ว ระดับการจ้างงานจะไม่สามารถเพิม่ สูงขึน้ ได้เลยหากปราศจากการ
ปฏิรปู ข้างต้น เพราะฉะนัน้ เรายังคงต้องรอดูกนั ต่อไปว่า เยอรมนีจะสามารถ
กลับมาเป็นสังคมประชาธิปไตยแบบเปิดกว้างระดับสูงอีกครั้งหรือไม่
เศรษฐกิจของภูมภิ าคยุโรปและโลก ทีล่ งนามในความร่วมมือตามสนธิสญ
ั ญา Convention on
the Organization for Economic Co-operation and Development ปัจจุบนั มีสมาชิก 35
ประเทศ

153

งานเขียนเพิ่มเติม
Christoph Egle
(2006),
‘Deutschland: der
blockierte
Musterknabe’, in:
Thomas Meyer
(ed.), Praxis der
Sozialen
Demokratie,
Wiesbaden,
pp. 273–326.
Peter J. Katzenstein
(1987): Policy and
Politics in West
Germany. The
Growth of a
Semisovereign State,
Philadelphia.
Manfred G. Schmidt
(2007), Das
politische System
Deutschlands,
Munich.

154

อัตราการจ้างงาน
2006

67.5%

จำ�นวนคนทีก่ �ำ ลังทำ�งาน (ช่วงอายุ 15–64 ปี) ใน
หมู่ประชากรทั้งหมด (ที่มา: Eurostat)

อัตราการจ้างงาน
2006 – ผู้หญิง

62.2%

จำ�นวนผูห้ ญิงทีก่ �ำ ลังทำ�งาน (ช่วงอายุ 15–64 ปี)
ในหมู่ประชากรหญิงทั้งหมด (ที่มา: Eurostat)

อัตราการว่างงาน
2006

9.8%

สัดส่วนคนว่างงานในหมูป่ ระชากรทีส่ ามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ (ที่มา: Eurostat)

อัตราการว่างงาน
ระยะยาว 2006

5.5%

สัดส่วนของคนว่างงานระยะยาว (12 เดือนขึน้ ไป)
ในหมูป่ ระชากรทีส่ ามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (ที่มา: Eurostat)

ความเหลื่อมล้ำ�ทาง 28.3%
รายได้/สัมประสิทธิ์
จินี 2006

อัตราส่วนชี้วัดความเหลื่อมล้ำ�ทางรายได้—ยิ่ง
ตัวเลขสูงขึ้น ช่องว่างความเหลื่อมล้ำ�ยิ่งกว้างขึ้น
(ที่มา: Human Development Report 2006)

ดัชนีความยากจน
ของมนุษย์ 2006

10.3%

ดัชนีความยากจนของมนุษย์ประกอบไปด้วยตัว
ชีว้ ดั ต่างๆ (อายุคาดเฉลีย่ อัตราผูอ้ า่ นออกเขียนได้
การเข้าถึงประกันสังคม) 0 = ความยากจนต่�ำ สุด
100 = ความยากจนสู ง สุ ด (ที่ ม า: Human
Development Report 2006)

การศึกษา: ความ
สำ�คัญของภูมิหลัง
ทางสังคมและ
เศรษฐกิจต่อ
ความสำ�เร็จทาง
การศึกษา 2006

19%

สัดส่วนของความแตกต่างทางความสามารถของ
นักเรียนอันเป็นผลมาจากภูมิหลังทางสังคมและ
เศรษฐกิจของพวกเขา (ที่มา: OECD, PISA
Study 2006)

ความหนาแน่น
22.6%
ของสหภาพแรงงาน
2003

สัดส่วนของประชากรที่สามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจซึ่งเข้าร่วมกับสหภาพแรงงาน (Visser
[2006], ‘Union Membership Statistics in 24
Countries’, Monthly Labor Review 129 (1):
38–49)

5.4. ญี่ปุ่น5
อึน จอง ลี (Eun-Jeung Lee)

ในข้อถกเถียงทางวิชาการ ไม่มีประเทศใดที่ได้รับการตีความลักษณะ
อย่างหลากหลายเท่าญีป่ นุ่ โดยเฉพาะในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับรัฐสวัสดิการหรือ
‘สังคมสวัสดิการ’ กล่าวคือ ภาพสะท้อนของญี่ปุ่นมีตั้งแต่ระบอบสวัสดิการ
แบบอนุรกั ษนิยมเสรีพร้อมด้วยลักษณะ ‘สังคมประชาธิปไตย’ ทีโ่ ดดเด่นไป
จนถึง ‘สังคมไร้ชนชั้นตามความเข้าใจแบบมาร์กซิสต์’
เราไม่สามารถใช้ค�ำ ศัพท์ทวั่ ไปอธิบายหรือสรุปรวบยอดสภาวะของญีป่ นุ่
นับตั้งแต่ปี 1955 ญี่ปุ่นมีนายกรัฐมนตรีจากพรรคอนุรักษนิยมเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democratic Party—LDP) ยกเว้นช่วงคั่นสั้นๆ ในปี
1993-94 หากพิจารณางบประมาณรายจ่ายด้านการช่วยเหลือทางสังคมแล้ว
ญีป่ นุ่ อยูใ่ นตำ�แน่งทีต่ �่ำ ของมาตรวัดเมือ่ เทียบกับประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม
อืน่ ๆ ในปี 2001 ญีป่ นุ่ มีงบรายจ่ายทางสังคมคิดเป็นร้อยละ 16.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งต่ำ�ที่สุดรองจากสหรัฐฯ และไอร์แลนด์ และต่ำ�
กว่าเยอรมนีมาก (ร้อยละ 27.4)
อย่างไรก็ดี ญี่ปุ่นกลับเป็นประเทศที่มีอายุคาดเฉลี่ยสูงที่สุดในโลก โดย
เฉพาะประชากรหญิง อีกทัง้ มีอตั ราการตายของทารกแรกเกิดทีต่ �่ำ มากและมี
การกระจายรายได้ทสี่ มดุลเป็นอย่างดี สิง่ เหล่านีเ้ ป็นหลักฐานพิสจู น์ความมี
ประสิทธิภาพของระบบความมัน่ คงทางสังคมของญีป่ นุ่ นอกจากนี้ โพลสำ�รวจ
ความคิดเห็นยังระบุวา่ ร้อยละ 90 ของคนญีป่ นุ่ มองว่าตนเองเป็นชนชัน้ กลาง
ด้วยลักษณะทีซ่ บั ซ้อนข้างต้น เราจึงต้องศึกษากรณีของญีป่ นุ่ ด้วยความ
ระมัดระวัง บ่อยครั้ง การถกเถียงเกี่ยวกับญี่ปุ่นมักถูกย่นย่อให้เหลือเพียง
คำ�ถามแบ่งขั้วว่า ญี่ปุ่นมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนใครใช่หรือไม่ คำ�ตอบ
5

ญี่ปุ่น—กรณีเฉพาะ
พิเศษ

งบรายจ่ายทางสังคมต่�ำ
เมื่อเทียบตามสัดส่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP)

ระบบความมั่นคง
ทางสังคมที่มี
ประสิทธิภาพสูง

เนือ้ หาหลักในส่วนนีม้ ที มี่ าจาก Eun-Jeung Lee (2006), ‘Soziale Demokratie in Japan.
Elemente Sozialer Demokratie im japanischen System’, in: Thomas Meyer (ed.),
Praxis der Sozialen Demokratie, Wiesbaden, pp. 374–444 โดยมีการปรับเปลี่ยนบ้าง
ในบางที่
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จำ�กัดอยู่เพียงแค่ ‘ใช่หรือไม่ใช่’ เช่นเดียวกับสังคมอื่นๆ สังคมญี่ปุ่นมีทั้ง
ส่วนทีเ่ ป็นลักษณะเฉพาะและลักษณะทีม่ ที วั่ ไป ข้อค้นพบจึงไม่ใช่สองขัว้ ทาง
เลือกข้างต้น หากแต่เป็นการดำ�รงอยู่ร่วมกัน

พัฒนาการของระบบ
การเมืองสามช่วง

รัฐธรรมนูญ ‘ทีก่ า้ วหน้า’
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ระบบการเมือง
ระบบการเมืองของญี่ปุ่นมีลักษณะประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ด้านหนึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งปี 1947 ได้ประกันสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่พลเมืองทุกคน ใน
อีกด้านหนึ่ง พรรคการเมืองคือตัวแสดงหลักในการแข่งขันทางการเมืองและ
กระบวนการตัดสินใจ กล่าวอย่างกว้างๆ หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง พัฒนาการของระบบการเมืองญี่ปุ่นสามารถแบ่งได้สามช่วง ช่วงแรก (1945-55)
คือช่วงฟืน้ ฟูบรู ณะหลังสงคราม ช่วงทีส่ อง (1955-93) เป็นทีร่ จู้ กั กันในนาม
‘ระบบ 55’ (55 system) ช่วงทีส่ าม (หลัง 1993) คือช่วงปฏิรปู ทางการเมือง
อนึง่ การเกิดขึน้ ของ ‘ระบบ 55’ นัน้ เป็นผลมาจากการก่อตัง้ พรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) และพรรคสังคมนิยมแห่งญี่ปุ่น (SPJ) ในปี 1955 ทั้งสอง
พรรคได้กลายมาเป็นเสาหลักของระบบข้างต้น ในขณะทีพ่ รรคอนุรกั ษนิยม
LDP เกิดขึน้ จากการรวมตัวของพรรคเสรีนยิ ม (Jiyuto) และพรรคประชาธิปไตย (Minshuto) พรรค SPJ เกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักสังคมนิยม
ทัง้ ปีกขวาและปีกซ้าย ในเบือ้ งต้น มีความคาดหวังว่าในทีส่ ดุ ระบบการเมือง
ญีป่ นุ่ จะพัฒนาเป็นระบบสองพรรคตามต้นแบบอังกฤษ ทว่า ในช่วงทศวรรษ
1960 เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าระบบการเมืองที่เกิดขึ้นกลับเป็นพรรคเดียวครอง
อำ�นาจ เฉกเช่นพรรคสังคมประชาธิปไตยในสวีเดน พรรคประชาธิปไตยคริสเตียน
ในอิตาลี และพรรคคองเกรสในอินเดีย หากไม่นบั ช่วงเวลาสิบเดือนระหว่าง
เดือนสิงหาคม 1993 ถึงมิถนุ ายน 1994 พรรคเสรีประชาธิปไตยได้ครองอำ�นาจ
ในรัฐสภา รวมไปถึงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี 1955
รัฐธรรมนูญและระบบสิทธิขั้นพื้นฐาน
รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นแห่งปี 1947 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม
1947 โดยได้รบั การสถาปนาโดยคณะบริหารระหว่างการยึดครองของอเมริกนั

ภายใต้การนำ�ของนายพลดักดาส แมคอาเธอร์ (Douglas MacArthur) ตัว
รัฐธรรมนูญเองนั้นมีลักษณะก้าวหน้าในเชิงเนื้อหาเป็นอย่างมาก นอกเหนือ
จากมาตรา 9 ซึ่งห้ามมิให้ญี่ปุ่นมีกองทัพแล้ว มาตรา 25 ยังระบุไว้ว่า
‘(1) พลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะดำ�รงชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ�และมีอารยะ
(2) ในทุกๆ มณฑลของชีวติ รัฐควรทุม่ เทแรงอุตสาหะเพือ่ สนับสนุนและขยายสวัสดิการ
ทางสังคม ความมั่นคง และสาธารณสุข’

มาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญยังระบุอีกด้วยว่า ‘พลเมืองทุกคนมีสิทธิและ
หน้าที่ในการทำ�งาน’
ศาลสูงสุดของญี่ปุ่นได้ลงความเห็นไว้หลายต่อหลายครั้งว่า มาตรา 25
ไม่ได้ประกอบไปด้วยสิทธิทตี่ อ้ งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย หากแต่ควรเข้าใจ
ในฐานะแถลงการณ์ระบุแผนการบริหารประเทศ การตีความข้างต้นจึงสะท้อน
พันธกิจต่อการสร้างรัฐสวัสดิการของญีป่ นุ่ ในฐานะพืน้ ฐานของรัฐและนิตบิ ญ
ั ญัติ
การทีร่ ฐั ธรรมนูญระบุถงึ สิทธิในการทำ�งานและสิทธิทางสังคมขัน้ พืน้ ฐาน
ส่งผลให้รัฐบาลญี่ปุ่นมีพันธะต้องดำ�เนินนโยบายเกี่ยวกับการจ้างงานและรัฐ
สวัสดิการ ด้วยเหตุนี้ การสร้างงานและธำ�รงรักษามันไว้จึงเป็นคุณลักษณะ
ที่สำ�คัญของระบบสวัสดิการของญี่ปุ่น ในขณะเดียวกัน รัฐยังมีส่วนในการ
ลงทุนด้านการเงินในระบบความมัน่ คงทางสังคมซึง่ ครอบคลุมการให้เงินบำ�นาญ
การสาธารณสุข ประกันการว่างงาน
เศรษฐศาสตร์การเมือง
ญี่ปุ่นมีรูปแบบเศรษฐกิจที่จัดอยู่ในประเภท ‘ตลาดที่ประสานสอดรับกัน
ได้ด’ี กล่าวคือ เครือข่ายบริษทั อันประกอบด้วยกลุม่ ผูป้ ระกอบการทีห่ ลาก
หลายข้ามภาคธุรกิจมีความสัมพันธ์ทสี่ อดคล้องประสานกันเป็นอย่างดี เครือ
ข่ายกลุ่มธุรกิจดังกล่าวรู้จักกันในนาม ‘เคเร็ทสึ’ (keiretsu) ระบบการฝึก
วิชาชีพและกระบวนการถ่ายโอนทางเทคโนโลยีสอดคล้องกับโครงสร้างของ
‘เคเร็ทสึ’ ระบบดังกล่าวเอื้อให้คนงานมีทักษะที่เฉพาะเจาะจงเพื่อแลกกับ

พันธกิจต่อรัฐสวัสดิการ

ระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาดที่ประสาน
สอดรับกันดีโดยมี
เครือข่ายบริษัท
เป็นพื้นฐาน
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นโยบายตลาดแรงงาน
เชิงรุก

สิทธิประโยชน์
ทางสังคมรอบด้าน
โดยบริษัท
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การจ้างงานตลอดชีวิต นอกจากนี้ สหภาพแรงงานยังจัดตั้งขึ้นบนฐานของ
บริษทั เอง ซึง่ ทำ�ให้แรงงานมีสทิ ธิในการเข้าไปมีสว่ นร่วมในการตัดสินเกีย่ วกับ
กิจการของบริษัทของตน
ธุรกิจของญีป่ นุ่ ถูกขับเคลือ่ นด้วยเงินทุนทีม่ าจากสินเชือ่ ธนาคารระยะยาว
ด้วยเหตุนแี้ ผนธุรกิจจึงวางอยูบ่ นความแน่นอนทีค่ อ่ นข้างสูง และเอือ้ ให้บริษทั
ทุ่มเทความสนใจไปยังการพัฒนาธุรกิจระยะยาว
ในส่วนของภาครัฐ ตัง้ แต่หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องสิน้ สุดลงจนถึงทศวรรษ
1960 ตลาดแรงงานและการจ้างงานคือสองสิ่งที่สำ�คัญที่สุด ต่อมา ในช่วง
ปลายทศวรรษ 1960 จนถึงต้นทศวรรษ 1970 รัฐบาล LDP เริ่มขยับขยาย
ระบบความมั่นคงทางสังคมให้กว้างขึ้น ทั้งนี้เพราะมีแรงกดดันจากนายก
เทศมนตรี ‘หัวก้าวหน้า’ หรืออาจเรียกได้วา่ คอมมิวนิสต์หรือสังคมประชาธิปไตยซึง่ ออกมาตรการทางสังคมต่างๆ การขยายนโยบายทางสังคมข้างต้น
ต้องหยุดชะงักลงเมือ่ เกิดวิกฤตการณ์น�้ำ มันขึน้ แม้จะไม่มกี ารล้มเลิกนโยบาย
รัฐ และหุ้นส่วนทางสังคมต่างเห็นพ้องกันว่านโยบายรัฐเชิงรุกว่าด้วยตลาด
แรงงานต้องขยายตัวมากขึน้ เพือ่ รับมือกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของโลกที่
เพิ่มมากขึ้นและภยันตรายจากสภาวะดังกล่าว
รัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ ภายในกรอบนโยบายตลาดแรงงานเชิงรุก
อาทิ เงินช่วยเหลือค่าแรง เงินกูฉ้ กุ เฉิน และกองทุนช่วยเหลือการฝึกวิชาชีพ
จวบจนครึง่ หลังของทศวรรษ 1990 ถือได้วา่ นโยบายข้างต้นประสบความสำ�เร็จ
หากดูจากการขยายตัวของการจ้างงานและอัตราการว่างงานที่ต่ำ�ของญี่ปุ่น
รัฐสวัสดิการ
แม้วา่ ในด้านหนึง่ มาตรา 25 ในรัฐธรรมนูญญีป่ นุ่ ระบุการสร้างรัฐสวัสดิการ อีกทัง้ มีการปฏิรปู กฎหมายและออกกฎหมายใหม่ๆ ในด้านต่างๆ มานับ
ตัง้ แต่ปี 1947 อีกด้านหนึง่ ญีป่ นุ่ ยังถือว่ามีการพัฒนาด้านสังคมทีล่ า่ ช้าตรง
กันข้ามกับพลวัตทางเศรษฐกิจ หากเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิก OECD
อื่นๆ ญี่ปุ่นยังอยู่ในอันดับรั้งท้ายในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางสังคมโดยรัฐหาก
วัดจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

อย่างไรก็ตาม การมองไปที่สิทธิประโยชน์ทางสังคมโดยรัฐอาจทำ�ให้เรา
เห็นรัฐสวัสดิการของญีป่ นุ่ เพียงบางส่วน ทัง้ นีเ้ พราะสิทธิประโยชน์ทางสังคม
โดยบริษัทมีลักษณะครอบคลุมรอบด้าน คิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 10 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางสังคม โดยเฉลี่ยแล้ว บริษัทญี่ปุ่นใช้งบมากถึง 570
ยูโรต่อเดือนเพือ่ ให้การสนับสนุนทางสังคมแก่พนักงานหนึง่ คน โดยรวมแล้ว
บริษัทจ่ายเงินเกือบ 1,000 ยูโรเป็นกองทุนสำ�หรับสิทธิประโยชน์ทางสังคม
ยิ่งไปกว่านั้น ระบบสวัสดิการของญี่ปุ่นมุ่งที่จะสร้างความเท่าเทียมและ
การบูรณาการทางสังคม โดยแทนที่จะใช้วิธีทางอ้อมผ่านการถ่ายโอนจาก
สังคมสูป่ จั เจก กลับใช้มาตรการว่าด้วยตลาดแรงงานและนโยบายการจ้างงาน
เงินบำ�นาญ: ในฐานะส่วนหนึ่งของการปฏิรูปในปี 1973 เงินบำ�นาญ
สำ�หรับ ‘ผู้กินบำ�นาญตามเกณฑ์’ (benchmark pensioners) ตามแผน
ประกันลูกจ้างเพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 45 ของค่าจ้างเฉลีย่ และเชือ่ มโยงกับดัชนี
ค่าครองชีพ การปฏิรปู ระบบเงินบำ�นาญในปี 1985 ส่งผลให้ปริมาณเงินส่วน
ที่จ่ายเข้ากองทุนค่อยๆ เพิ่มขึ้นในขณะที่เงินบำ�นาญลดลง ทั้งนี้เพื่อเตรียม
รับมือกับการเปลีย่ นแปลงด้านประชากรและการกลายเป็นสังคมผูส้ งู อายุอย่าง
รวดเร็วภายในปี 2025 พลเมืองทุกคนต้องเข้าร่วมในระบบประกันเงินบำ�นาญ
แห่งชาติโดยสิทธิประโยชน์ทไ่ี ด้จะขึน้ อยูก่ บั จำ�นวนเงินทีจ่ า่ ยเข้ากองทุน ระบบ
ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ รับประกันการกระจายทางสังคมขัน้ ต่�ำ แก่พลเมือง
โดยเฉลี่ย เงินบำ�นาญสำ�หรับผู้สูงอายุภายใต้ระบบเงินบำ�นาญโดยรัฐมี
มูลค่าประมาณ 440 ยูโรต่อเดือนในปี 2000 ในปี 2001 ร้อยละ 98 ของ
พลเมืองทุกคนทีม่ อี ายุมากกว่า 65 ปีได้รบั เงินบำ�นาญรัฐข้างต้น นอกจากนี้
พวกเขาส่วนใหญ่ยงั ได้รบั เงินบำ�นาญจากบริษทั ซึง่ คิดเป็นประมาณ 800 ยูโร
ต่อเดือน หรือเงินบำ�นาญมูลค่าเท่ากับค่าจ้าง 64 เดือนเมื่อพวกเขาถึงวัย
เกษียณของบริษัท

เงินบำ�นาญ

ระบบบริการสุขภาพ: ระบบบริการสุขภาพวางอยูบ่ นฐานประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าและการที่รัฐรับประกันว่า นอกเหนือจากแผนงานช่วยเหลือทาง

ระบบสาธารณสุข
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การแพทย์ การคุม้ ครองเรือ่ งสุขภาพจะต้องครอบคลุมบุคคลทีไ่ ม่ได้ท�ำ ประกัน
และบุคคลยากไร้ดว้ ย ในปี 1984 มีการปฏิรปู ระบบประกันทางการแพทย์ของ
ลูกจ้าง โดยแต่ละคนจะต้องจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ 10 และหลังจากนัน้ เพิม่ ขึน้
เป็นร้อยละ 20-30 การปฏิรปู ข้างต้นสอดคล้องกับระบบประกันทางการแพทย์
แห่งชาติซงึ่ ผูถ้ กู ประกันไม่ใช่สมาชิกของแผนประกันทางการแพทย์ของลูกจ้าง
หรือไม่ได้เป็นอีกต่อไป อันได้แก่ คนทำ�งานอิสระ เกษตรกร ลูกจ้างบริษัท
ขนาดเล็ก และสมาชิกครอบครัว จำ�นวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายเข้าแผนประกันทางการ
แพทย์แห่งชาตินี้คิดเป็นร้อยละ 30 มาระยะหนึ่งแล้ว
ระบบการศึกษา
การศึกษามีสถานะสูงในระบบสวัสดิการของญี่ปุ่น ในปี 2001 ร้อยละ
93.9 ของนักเรียนซึ่งสำ�เร็จการศึกษาภาคบังคับ (เก้าปี) ศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งใช้เวลาสามปี ถ้าหากรวมเอาการศึกษาทางไกล
และการศึกษาภาคค่ำ�เข้ามาพิจารณาด้วย ตัวเลขจะเพิ่มสูงเป็นร้อยละ 97.3
อย่างไรก็ดี งบประมาณด้านการศึกษาของรัฐยังอยูใ่ นเกณฑ์ทตี่ �่ำ หากเปรียบ
เทียบกับประเทศอื่นๆ โดยในปี 1999 คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศเท่านัน้ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการอธิบายสาเหตุของ
งบประมาณที่ต่ำ�ว่าเป็นเพราะสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่นส่วนใหญ่บริหาร
โดยเอกชน ยกตัวอย่างเช่น ร้อยละ 77.5 ของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน

ระบบการศึกษา

บทสรุป
ญี่ปุ่นมีองค์ประกอบทั้งหมดของสังคมประชาธิปไตย กระนั้น สังคม
ประชาธิปไตยของญี่ปุ่นมิได้เกิดขึ้นโดยพรรคสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง
หรือการมีพน้ื ฐานเชิงอุดมการณ์สงั คมประชาธิปไตย ดังประเทศสังคมประชาธิปไตยในยุโรป เหล่าชนชัน้ นำ�ทางการเมือง ปัญญาชน และภาคราชการใน
ญีป่ นุ่ ต่างมีความจริงใจในการแสวงหาแนวทางการบริหารประเทศทีย่ งั่ ยืนโดย
ไม่ได้คำ�นึงว่ามันจะสะท้อนอุดมการณ์หรือลัทธิใด ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึง
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รวบรวมและผสมผสานข้อมูล ความคิด และแนวคิดทีห่ ลากหลายจากทัว่ โลก
มาปรับใช้กับประเทศของตน
จุดอ่อนหนึง่ เดียวของระบบญีป่ นุ่ คือ มันเป็นระบบทีจ่ �ำ กัดเฉพาะพลเมือง
สัญชาติญี่ปุ่นเท่านั้น ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ญี่ปุ่นได้ละเลยการบูรณาการชน
กลุม่ นอ้ ยต่างเชือ้ ชาติเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของสังคม ทัง้ ในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบตั ิ
แม้วา่ ญีป่ นุ่ เองจะมีแรงงานอพยพมานานแล้ว อีกทัง้ มีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ จำ�นวน
มากขึน้ ในอนาคต นอกจากนี้ ความเท่าเทียมทางเพศเป็นอีกประเด็นทีญ
่ ปี่ นุ่
สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าในปัจจุบันได้
ปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขข้างต้นยังเป็นเสมือนเงามืดที่ทำ�ให้สังคม
ประชาธิปไตยของญีป่ นุ่ มัวหมองลงไปบ้างทัง้ ๆ ทีญ
่ ปี่ นุ่ มีระบบความมัน่ คงทาง
สังคมที่มีพัฒนาการและประสิทธิภาพสูง ภายหลังการปฏิรูปนโยบายทาง
สังคมในทศวรรษ 1980 ปัญหาดังกล่าวไม่ได้ถกู มองว่าเป็นอุปสรรคขัดขวาง
การผนวกรวมเศรษฐกิจญี่ปุ่นเข้าสู่ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
กระแสโลกาภิวัตน์ ต่อมาในทศวรรษ 1990 องค์กรผู้จ้างงานเรียกร้องให้
โครงสร้างการจ้างงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ลดการจ้างงานเต็มที่ พร้อมๆ
กับเลิกกฎเกณฑ์การควบคุมระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถรับมือกับภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ำ�และการแข่งขันอย่างเข้มข้นในระดับโลกได้ ภายใต้สถานการณ์ดงั กล่าว นโยบายทางสังคมไม่สามารถตอบสนองข้อเรียกร้องจากตลาด
แรงงาน ในขณะเดียวกัน องค์กรผู้จ้างงานเริ่มถอยห่างจากแนวทางข้างต้น
และเรียกร้องให้บริษัทสมาชิกและรัฐพยายามมากขึ้นในการเพิ่มการจ้างและ
ฝึกงาน เราสามารถจัดประเภทญีป่ นุ่ ให้อยูใ่ นกลุม่ ทีเ่ ป็นสังคมประชาธิปไตย
แบบเปิดกว้างระดับปานกลาง เนื่องจากด้านหนึ่ง ญี่ปุ่นมีระบบความมั่นคง
ทางสังคมทีค่ รอบคลุมรอบด้านและมีประสิทธิภาพ แต่อกี ด้านหนึง่ ก็มขี อ้ เสีย
และปัญหาดังที่กล่าวไปข้างต้น อนึ่ง น่าสนใจว่าเยอรมนีเองก็จัดได้ว่าเป็น
สังคมประชาธิปไตยแบบเปิดกว้างระดับปานกลางเช่นกัน ทว่าเยอรมนีมี
ลักษณะขององค์กรรัฐ รูปแบบสวัสดิการ และเศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างอย่างสิน้ เชิง
กับญี่ปุ่น
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อัตราการจ้างงาน
2006

70%

จำ�นวนคนทีก่ �ำ ลังทำ�งาน (ช่วงอายุ 15–64 ปี) ใน
หมู่ประชากรทั้งหมด (ที่มา: Eurostat)

อัตราการจ้างงาน
2006 – ผู้หญิง

58.8%

จำ�นวนผูห้ ญิงทีก่ �ำ ลังทำ�งาน (ช่วงอายุ 15–64 ปี)
ในหมู่ประชากรหญิงทั้งหมด (ที่มา: Eurostat)

อัตราการว่างงาน
2006

4.1%

สัดส่วนคนว่างงานในหมูป่ ระชากรทีส่ ามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ (ที่มา: Eurostat)

อัตราการว่างงาน
ระยะยาว 2006

1.4%

สัดส่วนของคนว่างงานระยะยาว (12 เดือนขึน้ ไป)
ในหมูป่ ระชากรทีส่ ามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (ที่มา: Eurostat)

ความเหลื่อมล้ำ�ทาง 24.9%
รายได้/สัมประสิทธิ์
จินี 2006

อัตราส่วนชี้วัดความเหลื่อมล้ำ�ทางรายได้—ยิ่ง
ตัวเลขสูงขึ้น ช่องว่างความเหลื่อมล้ำ�ยิ่งกว้างขึ้น
(ที่มา: Human Development Report 2006)

ดัชนีความยากจน
ของมนุษย์ 2006

11.7%

ดัชนีความยากจนของมนุษย์ประกอบไปด้วยตัว
ชีว้ ดั ต่างๆ (อายุคาดเฉลีย่ อัตราผูอ้ า่ นออกเขียนได้
การเข้าถึงประกันสังคม) 0 = ความยากจนต่�ำ สุด
100 = ความยากจนสู ง สุ ด (ที่ ม า: Human
Development Report 2006)

การศึกษา: ความ
สำ�คัญของภูมิหลัง
ทางสังคมและ
เศรษฐกิจต่อ
ความสำ�เร็จทาง
การศึกษา 2006

7.4%

สัดส่วนของความแตกต่างทางความสามารถของ
นักเรียนอันเป็นผลมาจากภูมิหลังทางสังคมและ
เศรษฐกิจของพวกเขา (ที่มา: OECD, PISA
Study 2006)

ความหนาแน่น
19.7%
ของสหภาพแรงงาน
2003

สัดส่วนของประชากรที่สามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจซึ่งเข้าร่วมกับสหภาพแรงงาน (Visser
[2006], ‘Union Membership Statistics in 24
Countries’, Monthly Labor Review 129 (1):
38–49)

5.5. สวีเดน

อีริค กวร์กสดีส (Erik Gurgsdies)
จวบจนปัจจุบัน สวีเดนสามารถธำ�รงไว้ซึ่งความเป็นรัฐสวัสดิการแบบ
ดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิประโยชน์จากระบบความมั่นคงทางสังคม
สาธารณะทีค่ รอบคลุมรอบด้าน (ทางการเงิน) และบริการสาธารณะซึง่ พัฒนา
อย่างมีคุณภาพ สิ่งเหล่านี้ดำ�รงอยู่ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ตัวอย่าง
รูปธรรม ได้แก่ การที่สวีเดนมีระบบการศึกษาแบบไม่เก็บค่าเล่าเรียนตั้งแต่
โรงเรียนดูแลเด็กเล็กไปจนถึงมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมเล็ก
น้อยเมือ่ เริม่ ใช้บริการ ชาวสวีเดนไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยสำ�หรับบริการสาธารณสุข
ในกรณีการว่างงาน ผู้ว่างงานจะได้รับสิทธิประโยชน์มากถึงร้อยละ 80 ของ
ค่าจ้างเดิม ในกรณีผสู้ งู อายุ สวีเดนมีระบบเงินบำ�นาญสาธารณะทีเ่ กีย่ วข้อง
กับรายได้ซงึ่ จะช่วยสร้างความมัน่ คงในชีวติ และป้องกันความยากจนในหมูผ่ ู้
สูงอายุ โดยผู้ที่ไม่มีรายได้เพียงพอจะได้รับเงินบำ�นาญที่มาจากภาษี
หนึง่ ในสามของประชากรสวีเดนทีส่ ามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทำ�งาน
ในองค์กรภาครัฐ ซึง่ หมายความว่าสวีเดนมีสดั ส่วนรายรับรายจ่ายภาษีสงู ทีส่ ดุ
ในหมูป่ ระเทศสมาชิก OECD ในต้นทศวรรษ 1990 สวีเดนได้รบั ผลกระทบ
อย่างหนักจากวิกฤตทางเศรษฐกิจนับตัง้ แต่ยคุ เศรษฐกิจโลกตกต่�ำ สิง่ นีน้ �ำ ไป
สูก่ ารตัง้ คำ�ถามว่า ในยุคโลกาภิวตั น์ รัฐสวัสดิการได้รบั การคุม้ ครองให้อยูร่ อด
ได้อย่างไรในลักษณะที่แตกต่างอย่างสุดขั้วกับประเทศอื่นๆ แทบทุกกรณี
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคำ�ถามข้างต้นคือ วัฒนธรรมการเมืองและวิธีการคิด
แบบสวีเดนซึง่ ให้ความสำ�คัญต่อความเท่าเทียมทางสังคมมาเป็นเวลาช้านาน
แล้ว โดยมีต้นกำ�เนิดมาจากวิถีชีวิตแบบเยอรมันแบบเก่าซึ่งไม่ได้สูญสลาย
ไปเมื่อสังคมกึ่งศักดินาเกิดขึ้น ความเป็นเอกพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
อันโดดเด่นของสวีเดนเป็นอีกคำ�อธิบายหนึง่ ทีย่ งั ใช้ได้ อย่างน้อยก็จนถึงเมือ่
ไม่นานมานี้ ชุมชนที่พึ่งตัวเองได้สูงมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดทิศทาง
ของสังคมในระดับท้องถิน่ ในประเทศทีค่ วามห่างไกลทางภูมศิ าสตร์สามารถ
สร้างความรู้สึกแปลกแยกในบางพื้นที่ได้ จิตสำ�นึกแห่งความเป็นชาติกลับ

การธำ�รงไว้ซึ่งรัฐ
สวัสดิการแบบดั้งเดิม

วัฒนธรรมการเมืองซึ่ง
ถูกกำ�หนดโดยความ
เป็นเอกพันธ์ทางสังคม
และวัฒนธรรม
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หยั่งรากลึกในรัฐบาลท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการครองชีพท้องถิ่น
ถือว่ามีเอกภาพสูงมากอันเป็นผลมาจากกรอบกฎหมายและเงินช่วยเหลือจาก
ส่วนกลาง

ระบบการเมืองซึ่ง
กำ�หนดโดยฉันทานุมัติ
และบูรณาการ

ตำ�แหน่งแห่งที่ที่ครอง
อำ�นาจนำ�ของสังคม
ประชาธิปไตย
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ระบบการเมือง
ฉันทานุมตั ิ การต่อรอง และบูรณาการ คือองค์ประกอบสำ�คัญของระบบ
การเมืองสวีเดน นอกจากนี้ กระบวนการนิติบัญญัติของสวีเดนมีลักษณะที่
เปิดให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีสว่ นร่วมอย่างเป็นระบบในระดับสูง ในเบือ้ ง
แรก รัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นปัญหาที่
เกีย่ วข้อง แม้วา่ โดยทัว่ ไปแล้ว รัฐบาลจะเป็นผูข้ บั เคลือ่ นกระบวนการ รัฐสภา
องค์กรภาครัฐ และภาคประชาสังคมก็สามารถสวมบทบาทข้างต้นได้ คณะ
กรรมการประกอบด้วยนักการเมือง ผู้เชี่ยวชาญ ตัวแทนจากกลุ่มผู้ได้เสีย
ประโยชน์ ซึง่ เป็นไปตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด และจะแสดงจุดยืนอันจะถือว่าเป็น
หลักพืน้ ฐานของข้อถกเถียง กระบวนการข้างต้นเรียกว่า ‘การให้ค�ำ แนะนำ�’
(remiss) ซึ่งสะท้อนสภาวะสังคมที่มุ่งสร้างการประนีประนอมผ่อนปรนและ
ฉันทานุมัติ
สังคมประชาธิปไตยครองอำ�นาจนำ�ในภูมิทัศน์การเมืองของสวีเดนมา
ตัง้ แต่ทศวรรษ 1930 ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลกตกต่�ำ มีการออกนโยบาย
สนับสนุนการจ้างงานสาธารณะผ่านสินเชือ่ ทางการเงินเพือ่ ยกระดับโครงสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐานและการเคหะสำ�หรับครอบครัวขนาดใหญ่ ซึ่งเป็น
แนวทางทีส่ วนทางกับเศรษฐกิจกระแสหลักในขณะนัน้ ‘ในยุโรปกลาง เหล่า
ผูช้ มุ นุมประท้วงสร้างสิง่ กีดขวางบนท้องถนน ในสวีเดน เราพยายามเดินไป
ข้างหน้าด้วยการสร้างสะพานลอย’ คือคำ�พูดของนายกรัฐมนตรีทาเก เอร์
ลานเดอร์ (Tage Erlander) ผูค้ รองตำ�แหน่งยาวนาน เขาเน้นย้�ำ ความสำ�คัญ
ของความเชือ่ มัน่ ทางการเมืองในนโยบายการจ้างงาน ความสำ�เร็จของแผนงาน
ดังกล่าวไม่เพียงแต่นำ�ไปสู่คะแนนนิยมที่พุ่งสูงขึ้นของพรรคแรงงานสังคม
ประชาธิปไตย หากแต่ยงั รวมไปถึงจำ�นวนสมาชิกพรรคทีเ่ พิม่ มากขึน้ และการ
ขึ้นมามีบทบาทของ LO (Landsorganisationen) หรือสมาพันธ์สหภาพ-

แรงงาน ซึ่งเป็นพันธมิตรอันใกล้ชิดของพรรค นอกจากนี้ ความแตกแยก
ภายในฝ่ายค้านขวากลางยังเอือ้ ต่อการเสริมอำ�นาจนำ�ของสังคมประชาธิปไตย
กล่าวคือ ในด้านหนึง่ ฝ่ายสังคมประชาธิปไตย พรรคกรีนและฝ่ายซ้าย และ
อดีตยูโรคอมมิวนิสต์รวมตัวกันเป็น ‘กลุ่มสังคมนิยม’ (socialist bloc) อีก
ด้านหนึ่ง ฝ่ายอนุรักษนิยม เสรีนิยม พรรคกลาง (พรรคชาวนาเก่า) และ
พรรคประชาธิปไตยคริสเตียนรวมกันเป็นกลุม่ ‘กระฎุมพี’ (bourgeois) หรือ
ขวากลาง ฝ่ายหลังสามารถตัง้ รัฐบาลได้ตงั้ แต่ปี 2006 อย่างไรก็ตาม แม้วา่
กลุ่มขวากลาง (หรือที่เรียกกันว่า ‘พันธมิตรแห่งสวีเดน [ Alliance for
Sweden]’) จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง พรรคส่วนใหญ่ก็ยังแสดงจุดยืน
สนับสนุนรัฐสวัสดิการ
รัฐธรรมนูญและระบบสิทธิขั้นพื้นฐาน
รัฐธรรมนูญของสวีเดนไม่เพียงแต่ระบุถงึ สิทธิและเสรีภาพพลเมืองเชิงลบ
แต่ยงั รวมไปถึงสิทธิและเสรีภาพเชิงบวกซึง่ ขยายกว้างครอบคลุมประเด็นต่างๆ
แม้วา่ สิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึง่ เป็นสิทธิเสรีภาพเชิงบวก
จะไม่ได้ถูกกำ�หนดให้มีผลบังคับทางกฎหมายเฉกเช่นสิทธิทางการเมืองขั้น
พื้นฐาน แต่พวกมันก็เป็นเป้าหมายทางการเมืองที่บรรดาพรรคต่างประสงค์
จะบรรลุ ยกตัวอย่างเช่น มาตรา 2 ในรัฐธรรมนูญระบุว่า ‘ความกินดีอยู่ดี
ส่วนบุคคลทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของปัจเจกต้องเป็นเป้าหมายสำ�คัญ
พืน้ ฐานของการกระทำ�ทางการเมืองใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กรรัฐมีหน้าที่
คุม้ ครองสิทธิในการทำ�งาน การมีทอ่ี ยูอ่ าศัย และเข้าถึงการศึกษา อีกทัง้ ให้การ
สนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม ความมั่นคงทางสังคม และสภาพแวดล้อมใน
การดำ�เนินชีวติ ทีด่ ’ี ไม่วา่ จะมีขอ้ ผูกมัดทางกฎหมายหรือไม่ การทีเ่ ป้าหมาย
ทางการเมืองและสังคมข้างต้นมีตำ�แหน่งแห่งที่ที่โดดเด่นในรัฐธรรมนูญได้
ทำ�ให้มนั เป็นส่วนประกอบสำ�คัญของจิตสำ�นึกสาธารณะ อีกทัง้ ยังสะท้อนออกมา
ผ่านกระบวนการสร้างรัฐสวัสดิการและระบบเศรษฐกิจ (ตลาด) การเมืองของ
สวีเดน

สิทธิและเสรีภาพ
พลเมืองเชิงลบ
และเชิงบวกใน
รัฐธรรมนูญ
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ต้นแบบเรห์น-ไมด์เนอร์
(Rehn–Meidner)

ความสำ�คัญของ
องค์กรภาครัฐ
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เศรษฐศาสตร์การเมือง
ในทศวรรษ 1950 สมาพันธ์สหภาพแรงงาน LO ได้น�ำ เสนอสิง่ ทีเ่ รียกว่า
ต้นแบบเรห์น-ไมด์เนอร์ ต้นแบบนีไ้ ม่ได้เริม่ จากฐานคิดแบบเคนส์ (Keynesian approach) ซึ่งมุ่งบรรลุการจ้างงานเต็มที่โดยเน้นที่การคงไว้ซึ่งอุปสงค์
มวลรวมตลอดวงจรเศรษฐกิจ ข้อโต้แย้งของต้นแบบข้างต้นมีดังต่อไปนี้
เนือ่ งจากแต่ละสาขาในภาคเศรษฐกิจมีการขยายตัวในอัตราทีต่ า่ งกัน อุปสงค์
มวลรวมที่สูงอยู่เสมอจะทำ�ให้เกิดปัญหาในส่วนของอุปทาน ผลที่ตามมาคือ
เกิดการเพิม่ ค่าจ้างในภาคธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบซึง่ นำ�ไปสูร่ าคาสินค้าทีส่ งู ขึน้
ผลระยะกลางคือ ค่าจ้างบังคับและราคาในสาขาอืน่ ๆ จะเพิม่ ตามไปด้วย โดย
ภาพรวม ภาวะเงินเฟ้อของราคาสินค้าจะลดศักยภาพในการแข่งขันในเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ในการที่จะทำ�ให้อุปสงค์มวลรวมลดลง ภาครัฐจำ�เป็นต้องสร้างผลกำ�ไร
ในวงจรเศรษฐกิจ นีค่ อื มาตรการทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ ลดภาระหนีข้ องชาติในเบือ้ งต้น
เพื่อประกันระบบสวัสดิการสาธารณะสำ�หรับสังคมผู้สูงอายุในระยะยาว และ
สุดท้าย เพือ่ จัดหาเงินทุนให้แก่มาตรการกระตุน้ วงจรเศรษฐกิจในทิศทางตรง
กันข้ามเพื่อคงไว้ซึ่งเงินกู้สาธารณะ แม้แต่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ดี มาตรการกดทับอุปสงค์มวลรวมข้างต้นส่งผลเสียต่อบรรดา
บริษทั และทีท่ �ำ งานซึง่ มีสมรรถภาพการผลิตต่�ำ เนือ่ งจากต้องรับภาระต้นทุนสูง
ในสวีเดน ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง เพราะ LO ได้ผลักดันนโยบายค่าจ้างที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
(solidaristic wage policy) กล่าวคือ ภายใต้หลักการ ‘ค่าจ้างที่เท่าเทียม
สำ�หรับงานทีเ่ ท่าเทียม’ ค่าจ้างจึงมีแนวโน้มทีจ่ ะปรับให้สอดคล้องกับค่าเฉลีย่
ของสมรรถภาพการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังนัน้ บริษทั ทีม่ สี มรรถภาพการผลิตต่�ำ
กว่าค่าเฉลีย่ จึงเผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุนเพิม่ ขึน้ จากมาตรการค่าแรงข้าง
ต้นซึ่งปรับตามศักยภาพการผลิตของแรงงานโดยเฉลี่ย ในทางตรงกันข้าม
บริษัทที่มีสมรรถภาพการผลิตสูงย่อมเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทไม่ต้องเสีย
ค่าส่วนต่างมากอันเป็นผลมาจากค่าจ้างเฉลีย่ ทีป่ รับเป็นมาตรฐาน ‘กำ�ไรส่วน
เกิน’ นี้เป็นที่ยอมรับให้เกิดขึ้นได้บนฐานคติที่ว่ามันจะถูกนำ�ไปใช้เป็นทุน

อัดฉีดและช่วยสร้างงานใหม่ซึ่งมีสมรรถภาพทางการผลิตที่สูงในภายหลัง
ผู้ที่เสียประโยชน์จากนโยบายการคลังที่เคร่งครัดและนโยบายค่าจ้างที่
เป็นอันหนึง่ อันเดียวกันข้างต้นประกอบไปด้วยบริษทั ทีม่ สี มรรถภาพการผลิต
ต่ำ�และลูกจ้างของบริษัทเหล่านี้ การว่างงานอันเป็นผลจากนโยบายข้างต้น
มิได้ถกู มองว่าเป็นปัญหาสาธารณะ หากแต่เป็นข้อท้าทายสาธารณะเชิงบวก
ซึ่งสามารถแก้ได้ด้วยนโยบายตลาดแรงงานเชิงรุกที่พัฒนามาก รัฐได้สร้าง
ระบบที่ส่งเสริมการฝึกวิชาชีพที่ครอบคลุมและช่วยเหลือการเคลื่อนย้าย
แรงงานเพือ่ รองรับคนว่างงานและเอือ้ ให้พวกเขามีงานทีม่ กี ารผลิตและค่าจ้าง
ทีส่ งู ขึน้ กล่าวโดยสรุปคือ สามนโยบายอันได้แก่ นโยบายการคลังทีเ่ คร่งครัด
นโยบายค่าจ้างทีเ่ ป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน และนโยบายตลาดแรงงานเชิงรุกได้
ผนึกกำ�ลังกันจนสามารถทำ�ให้โครงสร้างเศรษฐกิจของสวีเดนมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและสอดคล้องกับกระแสตลาดโลก
สิ่งเหล่านี้คือคำ�อธิบายที่ดีสำ�หรับการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากวิกฤต
เศรษฐกิจในทศวรรษ 1990 ของสวีเดนผ่านภาคการส่งออก ทั้งนี้เพราะ
สวีเดนมีนโยบายตลาดแรงงานเชิงรุกที่พัฒนาเป็นระบบ มีสหภาพแรงงานที่
เข้มแข็ง และมีธรรมเนียมการบริหารจัดการทีช่ ว่ ยสร้างงานทีม่ กี ารผลิตสูงและ
ป้องกันส่วนทีม่ กี ารผลิตต่� 
ำ ดังนัน้ นวัตกรรมจึงแปรเปลีย่ นเป็นการจ้างงาน
ได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้สภาพเศรษฐกิจระหว่างประเทศทีเ่ อือ้ อำ�นวย สวีเดน
สามารถเพิม่ อัตราการส่งออกคิดเป็นสัดส่วนหนึง่ ในสามภายในห้าปี จากร้อยละ
33 เป็นร้อยละ 45
ระบบสวัสดิการ
เมื่อผ่านยุคเศรษฐกิจเติบโตหลังสงครามมาแล้ว ได้เกิดการปรับโครงสร้างอย่างรวดเร็วในสังคมสวีเดน กล่าวคือ จากสังคมทีเ่ ต็มไปด้วยคนงานที่
ยากจนและเกษตรกรได้แปรสภาพเป็น ‘สังคมลูกจ้าง’ (employee society)
ผูเ้ ก็บเกีย่ วประโยชน์จากความมัง่ คัง่ ส่วนตัวอย่างรวดเร็ว สืบเนือ่ งจากพัฒนาการโครงสร้างทางสังคมดังกล่าว นโยบายประกันสังคมพืน้ ฐานเพียงอย่างเดียว
อาทิ ระบบบำ�นาญรัฐมาตรฐานเดียวสำ�หรับพระราชายันยาจก ดูจะไม่เพียงพอที่

มาตรการว่าด้วยการ
ว่างงานในฐานะ
พันธกิจสาธารณะ

การพัฒนาเชิง
โครงสร้างในสังคม
ที่เรียกร้องการปรับ
แนวทางนโยบาย
ทางสังคม
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จะรักษาฐานคะแนนเสียงทีจ่ �ำ เป็นในการครองอำ�นาจทางการเมืองได้ อย่างไร
ก็ดี รัฐสวัสดิการสวีเดนคุม้ ครองปกป้องพลเมืองของตนจากภัยความไม่มนั่ คง
ต่างๆ ในชีวิตที่เป็นมากกว่าแค่การมอบสิทธิประโยชน์ในรูปของเงินสด
สวีเดนมีระบบบริการสาธารณะที่พัฒนาเต็มขั้นซึ่งครอบคลุมบริการดูแล
เด็กและผูส้ งู อายุโดย (แทบ) ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใดๆ การสาธารณสุข และ
การศึกษา อีกทัง้ ยังมีมาตรการฝึกวิชาชีพและวัดระดับคุณภาพภายในกรอบ
นโยบายตลาดแรงงาน ‘ทุกๆ คนจ่ายภาษีในจำ�นวนที่สอดคล้องกับรายได้
ของตน และสิทธิประโยชน์ทพี่ วกเขาได้รบั จากสังคมขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ที่
แต่ละคนเผชิญมากกว่าจำ�นวนเบีย้ ประกันทีแ่ ต่ละคนจ่าย สิทธิประโยชน์มใิ ช่
ผลพวงของการตัดสินใจในการแข่งขันทางการตลาด หากแต่ถูกกำ�หนดโดย
กระบวนการทางการเมือง’ (Meidner/Hedborg 1984: 56)
ภายใต้เงือ่ นไขของการจ้างงานเต็มทีท่ ตี่ อ่ เนือ่ ง บริการสาธารณะจะขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วได้กต็ อ่ เมือ่ มีการเพิม่ แรงงานหญิงเข้าสูภ่ าคการผลิต ในช่วง
ปี 1960 ถึง 1990 อัตราการจ้างงานผู้หญิงสวีเดนซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้พุ่งสูงจากอัตราค่าเฉลี่ยในยุโรปคือร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 83
โดยจัดว่าอยูใ่ นตำ�แหน่งแนวหน้าของโลก อาจกล่าวได้วา่ ประชากรเพศหญิง
ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่ (ในแง่ของการได้งาน) จากการขยายตัว
ของบริการสาธารณะ ได้กลายมาเป็นฐานคะแนนเสียงสำ�คัญของพรรคสังคม
ประชาธิปไตย
เสาหลักของรัฐสวัสดิการสวีเดนมีดังต่อไปนี้
เงินบำ�นาญ: ในช่วงกลางทศวรรษ 1950 มีการเสนอระบบเงินบำ�นาญ
ทดแทนรายได้ (supplementary income-related pension) โดยมีสหพันธ์
สหภาพแรงงาน LO เป็นผู้ริเริ่ม ข้อเสนอข้างต้นสะท้อนการเปลี่ยนแปลง
เชิงยุทธศาสตร์จากระบบประกันพื้นฐานแบบถ้วนหน้ามาเป็นระบบประกัน
แบบปัจเจกซึ่งมีเป้าหมายในการคงไว้ซึ่งมาตรฐานการครองชีพ ด้วยวิธีนี้
พรรคสังคมประชาธิปไตยคาดหวังว่าจะชนะใจกลุม่ คนงานปกขาวจำ�นวนมาก
เพื่อเพิ่มฐานคะแนนเสียงของพรรค

เงินบำ�นาญ
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ระบบประกันการว่างงาน: ระบบประกันการว่างงานของสวีเดนขึน้ อยูก่ บั
ความสมัครใจและได้รบั เงินสนับสนุนสาธารณะ ซึง่ แตกต่างจากเสาหลักอืน่ ๆ
ในระบบประกันสังคมโดยรวม มันถูกจัดตัง้ ขึน้ โดยกองทุนและบริหารจัดการ
โดยสหภาพแรงงาน ก่อนการปฏิรูปในปี 2007 สมาชิกสหภาพแรงงานจะ
เป็นสมาชิกของกองทุนว่างงานโดยอัตโนมัติ ในขณะที่สมาชิกอย่างหลังไม่
จำ�เป็นต้องเป็นสมาชิกอย่างแรก มีคนงานประมาณร้อยละ 90 ของทั้งหมด
เป็นสมาชิกของกองทุนประเภทนี้ โดยสมาชิกจ่ายเงินเข้ากองทุนจำ�นวนหนึง่
ในขณะทีเ่ งินเข้ากองทุนส่วนใหญ่มาจากงบของรัฐจวบจนปี 2007 นอกจากนี้
คนว่างงานยังสามารถรับสิทธิประโยชน์พื้นฐานจากรัฐอีกด้วย

ระบบประกันการ
ว่างงาน

การสนับสนุนด้านรายได้: ในสวีเดน กระทรวงสาธารณสุขและความ
มั่นคงทางสังคมเป็นผู้รับผิดชอบการสนับสนุนด้านรายได้ ทว่าการบริหาร
จัดการจะทำ�โดยองค์กรท้องถิ่นและมีรายรับมาจากภาษีท้องถิ่นเป็นหลัก
เกณฑ์การวัดระดับการสนับสนุนด้านรายได้ถูกกำ�หนดโดยคณะกรรมการ
สาธารณสุขและสวัสดิการโดยมีมาตรฐานการครองชีพเป็นพื้นฐาน

สังคมสงเคราะห์

ระบบบริการสุขภาพ: ผู้ที่อาศัยอยู่ในสวีเดนทุกคนมีสิทธิเข้ารับบริการ
ทางการแพทย์ได้โดยแทบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สภาจังหวัดจะมีหน้าที่
จัดการบริหารระบบดังกล่าว และมีภาษีเงินได้เป็นแหล่งเงินทุนโดยตรง ใน
แต่ละจังหวัดอาจจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราทีแ่ ตกต่างกัน นอกจากนี้
ผู้มีรายได้เกิน 6,000 โครนาต่อปีมีสิทธิได้รับเงินทดแทนเมื่อสูญเสียรายได้
แหล่งเงินทุนของประกันทางการแพทย์มาจากเงินบังคับจ่ายประจำ�ของลูกจ้าง
และเงินจ่ายสำ�หรับประกันซึ่งจ่ายเพิ่มเติมจากภาษี
แม้วา่ ในปัจจุบนั สวีเดนมีอตั ราการเก็บภาษีทสี่ งู ทีส่ ดุ ในหมูป่ ระเทศสมาชิก
OECD แต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐสวัสดิการจะต้องอาศัยงบประมาณทีส่ งู เป็น
พิเศษเสมอไป เมือ่ เทียบกับจำ�นวนเงินภาษีและค่าใช้จา่ ยทางสังคมของชาว
สวีเดน ชาวอเมริกนั เองก็ไม่ได้จา่ ยเงินในอัตราทีต่ �ำ่ กว่าเพือ่ แลกกับความมัน่ คง
ในชีวติ เมือ่ เกิดกรณีฉกุ เฉิน เช่น ว่างงาน เจ็บไข้ได้ปว่ ย และสภาวะชราภาพ

ระบบบริการสุขภาพ

หลักการประกัน
แบบถ้วนหน้า
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ความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำ�คัญกลับอยู่ตรงที่ ประชากรชาวสวีเดนทุกคน
ได้รบั การประกันอย่างถ้วนหน้า ในขณะทีช่ าวอเมริกนั ซึง่ ไม่มกี �ำ ลังจ่ายถูกกีดกัน
ให้อยู่นอกระบบประกันภัยเอกชน
ในกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปิดเส้นเขตแดนทางเศรษฐกิจ การแข่งขัน
ในการนำ�เข้าสินค้าจะก่อให้เกิดแรงกดดันไปยังกลุ่มแรงงานในประเทศที่มี
สมรรถภาพการผลิตต่� 
ำ ถ้าหากความพยายามในการบรรเทาความเสีย่ งของ
แรงงานต่อการว่างงานและลดระดับทางสังคมประสบความสำ�เร็จผ่านการ
ประกันรายได้และการฝึกวิชาชีพ ประเทศก็จะสามารถบริหารจัดการนโยบาย
เศรษฐกิจและลดต้นทุนทางการเมืองอันเกิดจากการเปิดระบบเศรษฐกิจ
เพราะฉะนัน้ นโยบายสวัสดิการในสภาวะทีป่ ระเทศกำ�ลังเผชิญกับโลกาภิวตั น์
ทางเศรษฐกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ จึงมุง่ ไปทีก่ ารพัฒนาการฝึกวิชาชีพและคงไว้ซงึ่ มาตรฐานการครองชีพ นโยบายดังกล่าวจะช่วยประกอบสร้างนโยบายทางเศรษฐกิจ
ทีด่ เี ยีย่ ม ซึง่ ตรงข้ามกับนโยบายทางสังคมทีม่ งุ่ แต่จะคุม้ ครองผูเ้ สียประโยชน์
ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
ระบบการศึกษา
เนือ่ งจาก ‘วัตถุดบิ ’ ของสังคมอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่ทแี่ ท้จริง
คือความรูแ้ ละการประยุกต์ใช้ความรูอ้ ย่างสร้างสรรค์ ระบบการศึกษาจึงมีความ
สำ�คัญเชิงยุทธศาสตร์ส�ำ หรับการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งยุคโลกาภิวตั น์ ประเทศ
สวีเดนมีการศึกษาระดับอนุบาลที่พัฒนาอย่างเป็นระบบและแทบไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย อันที่จริงแล้ว สวีเดนมีระบบเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่า
ใช้จา่ ยเพียงเล็กน้อย เริม่ ตัง้ แต่การศึกษาก่อนเข้าโรงเรียนจนถึงการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา
สวีเดนมีระบบการศึกษาภาคบังคับสำ�หรับเด็กอายุตั้งแต่ 7 ถึง 16 ปี
นักเรียนทุกคนจะเข้าเรียนในโรงเรียน (ทีใ่ ห้การศึกษาแบบผสมผสาน—comprehensive) ที่เรียกว่ากรุนด์สโกลา (Grundskola) ผู้สำ�เร็จการศึกษาจาก
กรุนด์สโลการ้อยละ 90 จะศึกษาต่ออีกสามปีที่จิมนาเซียสโกลา (Gymnasieskola) ซึ่งไม่ใช่การการศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับ ‘วิทยาลัย’

ระบบการศึกษา
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หรือโฮกสโกลา (Högskola) คือสถาบันทางการศึกษาระดับที่สาม และนับ
ตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับนี้ได้ นี่คือระบบ
ทีเ่ ปิดรับใครก็ตามทีป่ รารถนาจะศึกษาในสาขาทีต่ นเองเลือกตราบเท่าทีส่ ถานที่
ศึกษายังมีทวี่ า่ งรับนักเรียน ถ้าหากมีนกั เรียนเต็มจำ�นวนแล้ว ชือ่ ของผูส้ มัคร
ก็จะถูกบันทึกไว้เพือ่ รอการคัดเลือกครัง้ หน้า ซึง่ มีเกณฑ์การคัดเลือกแตกต่าง
กันออกไป สุดท้าย สวีเดนยังมีระบบการศึกษาทีก่ า้ วหน้าสำ�หรับผูใ้ หญ่อกี ด้วย
บทส่งท้าย: ความสำ�คัญเชิงยุทธศาสตร์ของชนชั้นกลาง
รัฐสวัสดิการสแกนดิเนเวียจะดำ�รงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มชนชั้นกลางใน
ประเทศให้คณ
ุ ค่าต่อคุณประโยชน์ของระบบสวัสดิการ พวกเขาแบกรับภาระ
ค่าใช้จ่ายที่หนักอึ้งและคาดหวังว่าตนจะได้รับบริการเปี่ยมคุณภาพเป็นผล
ตอบแทน ถ้าหากประโยชน์สาธารณะไม่สามารถบรรลุมาตรฐานตามความ
คาดหวังของชนชั้นกลางได้ พวกเขาก็จะหันไปหาระบบประกันของเอกชน
แทน เป็นเรือ่ งธรรมดาทีใ่ ครๆ ก็ไม่ประสงค์จะเสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ เป็นสองเท่า
ผลระยะกลางที่ตามมาคือ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านรัฐสวัสดิการซึ่งมี
อัตราภาษีสงู ผ่านการเลือกตัง้ ดังการปฏิรปู เงินช่วยเหลือจากรัฐ (Hartz IV)
ที่มีเจตนารมย์ว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการประกันชีวิตคนยากจนและผู้เสีย
ประโยชน์ในระดับต่ำ�สุดของการดำ�รงชีวิต แต่คือการจัดสรรสิทธิประโยชน์
ให้แก่ประชากรทัง้ หมดอย่างมีคณ
ุ ภาพระดับสูง สิง่ นีค้ อื คำ�ตอบของประเทศ
สแกนดิเนเวียต่อคำ�ถามว่าด้วยรัฐสวัสดิการ
หากพิจารณาจากสิทธิและเสรีภาพพลเมืองทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่ระบุ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ สิทธิขั้นพื้นฐานในสวีเดนไม่ได้เป็นแค่เปลือกนอกแบบ
ทางการ หากแต่เป็นความเป็นจริงที่ผ่านการปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้สวีเดนจึง
สมควรได้รับการจัดประเภทว่าเป็นสังคมประชาธิปไตยแบบเปิดกว้างขั้นสูง
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อัตราการจ้างงาน
2006

73.1%

จำ�นวนคนทีก่ �ำ ลังทำ�งาน (ช่วงอายุ 15–64 ปี) ใน
หมู่ประชากรทั้งหมด (ที่มา: Eurostat)

อัตราการจ้างงาน
2006 – ผู้หญิง

70.7%

จำ�นวนผูห้ ญิงทีก่ �ำ ลังทำ�งาน (ช่วงอายุ 15–64 ปี)
ในหมู่ประชากรหญิงทั้งหมด (ที่มา: Eurostat)

อัตราการว่างงาน
2006

7.1%

สัดส่วนคนว่างงานในหมูป่ ระชากรทีส่ ามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ (ที่มา: Eurostat)

อัตราการว่างงาน
ระยะยาว 2006

1.1%

สัดส่วนของคนว่างงานระยะยาว (12 เดือนขึน้ ไป)
ในหมูป่ ระชากรทีส่ ามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (ที่มา: Eurostat)

ความเหลื่อมล้ำ�ทาง 25%
รายได้/สัมประสิทธิ์
จินี 2006

อัตราส่วนชี้วัดความเหลื่อมล้ำ�ทางรายได้—ยิ่ง
ตัวเลขสูงขึ้น ช่องว่างความเหลื่อมล้ำ�ยิ่งกว้างขึ้น
(ที่มา: Human Development Report 2006)

ดัชนีความยากจน
ของมนุษย์ 2006

6.5%

ดัชนีความยากจนของมนุษย์ประกอบไปด้วยตัว
ชีว้ ดั ต่างๆ (อายุคาดเฉลีย่ อัตราผูอ้ า่ นออกเขียนได้
การเข้าถึงประกันสังคม) 0 = ความยากจนต่�ำ สุด
100 = ความยากจนสู ง สุ ด (ที่ ม า: Human
Development Report 2006)

การศึกษา: ความ
สำ�คัญของภูมิหลัง
ทางสังคมและ
เศรษฐกิจต่อ
ความสำ�เร็จทาง
การศึกษา 2006

10.6%

สัดส่วนของความแตกต่างทางความสามารถของ
นักเรียนอันเป็นผลมาจากภูมิหลังทางสังคมและ
เศรษฐกิจของพวกเขา (ที่มา: OECD, PISA
Study 2006)

ความหนาแน่น
78%
ของสหภาพแรงงาน
2003
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สัดส่วนของประชากรที่สามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจซึ่งเข้าร่วมกับสหภาพแรงงาน (Visser
[2006], ‘Union Membership Statistics in 24
Countries’, Monthly Labor Review 129 (1):
38–49)

บทที่ 6 บทสรุป จุดเริ่มต้น
อะไรคือบทสรุปที่ดีที่สุดของความรู้พื้นฐานสังคมประชาธิปไตยที่เราจะ
สามารถมอบให้แก่ผอู้ า่ น? ด้านหนึง่ น่าจะเป็นการสรุปรวบยอดผลลัพธ์ ชีใ้ ห้
เห็นถึงนัยยะสำ�คัญ และปล่อยให้ประเด็นต่างๆ สะท้อนตัวของมันเอง แต่นนั่
อาจจะเป็นการเลีย่ งวัตถุประสงค์สงู สุดของคูม่ อื เล่มนี้ ซึง่ คือการแสดงให้เห็น
ว่าสังคมประชาธิปไตยไม่ใช่สงิ่ ทีส่ ามารถสรุปได้อย่างง่ายดาย ไม่วา่ เราจะมอง
ว่ามันเป็นต้นแบบเชิงแนวคิดหรือพันธกิจทางการเมือง อีกด้านหนึง่ เส้นทาง
สังคมประชาธิปไตยทัง้ ในเชิงความคิดและการกระทำ�ทางการเมืองควรถูกทดสอบ
ปรับใช้ และทบทวนอยูเ่ สมอ ถ้าหากมันจะเป็นเส้นทางทีน่ �ำ ไปสูค่ วามสำ�เร็จ
ข้อถกเถียงว่าด้วยสังคมประชาธิปไตยมีลกั ษณะพิเศษตรงทีม่ นั ไม่ได้หยุดนิง่
อยูก่ บั ที่ หากแต่สอดคล้องกับพลวัตการเปลีย่ นแปลงพัฒนาทางสังคม มันพร้อม
ทีจ่ ะแบกรับความเสีย่ งและหยิบฉวยโอกาส อีกทัง้ นำ�มันไปปฏิบตั จิ ริงทางการเมือง
สิง่ เหล่านีท้ �ำ ให้สงั คมประชาธิปไตยแตกต่างไปจากต้นแบบทางการเมืองอืน่ ๆ
มันไม่ได้ยดึ ติดกับอะไรทีถ่ กู กำ�หนดมาอย่างตายตัว และไม่ได้มดื บอดต่อ
ความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ
หนึง่ ในความท้าทายสำ�คัญของสังคมประชาธิปไตยในอนาคตอันใกล้นคี้ ง
หนีไม่พน้ การรับมือกับโลกาภิวตั น์ ซึง่ เป็นทัง้ ความเสีย่ งและโอกาสทีด่ ี พรรค
SPD ของเยอรมนีได้วางแผนแนวทางในการรับมือกับความท้าทายดังกล่าว
ในแผนการฮัมบูรก์ ได้ระบุพนั ธกิจใหม่ๆ อันเกิดจากประเด็นสำ�คัญของโลกา
ภิวัตน์จากมุมมองของสังคมประชาธิปไตยไว้ดังนี้
ความมั่งคั่ง ความเป็นธรรม และประชาธิปไตย
‘ศตวรรษที่ 21 ถือว่าเป็นศตวรรษแรกแห่งโลกาภิวตั น์อย่างแท้จริง ไม่เคยมียคุ ใดมาก่อน
ที่ผู้คนในโลกจะพึ่งพาอาศัยกันมากเฉกเช่นในยุคปัจจุบัน […]
ในด้านหนึง่ ศตวรรษนีอ้ าจจะนำ�มาซึง่ ความก้าวหน้าทางสังคม สิง่ แวดล้อม และเศรษฐกิจ
อีกด้านหนึ่ง มันอาจจะกลายเป็นศตวรรษแห่งการดิ้นรนที่ขื่นขมว่าด้วยการกระจาย
ทรัพยากรและความรุนแรงอันอยู่เหนือการควบคุม วิถีชีวิตในปัจจุบันของพวกเราใน

173

สังคมอุตสาหกรรมกำ�ลังทำ�ลายขีดจำ�กัดความยัง่ ยืนทางสิง่ แวดล้อมของโลก … เดิมพัน
ของเราคือโอกาสของผูค้ นในการมีชวี ติ ทีด่ ี สันติภาพของโลก และเหนือสิง่ อืน่ ใดคือ โลก
ใบนี้ที่เราสามารถอาศัยอยู่ได้’
(Hamburg Programme 2007: 6)

ตลาดทุนและการเงินที่ทำ�งานอย่างเหมาะสม
‘ระบบเศรษฐกิจของชาติสมัยใหม่ซงึ่ เชือ่ มโยงกับโลกภายนอกจำ�เป็นต้องมีตลาดทุนและ
การเงินที่ทำ�งานอย่างเหมาะสม เราประสงค์ที่จะแปรศักยภาพของตลาดทุนให้เป็นการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ […]
เมื่อใดที่ตลาดการเงินมุ่งบรรลุเพียงแค่ผลประโยชน์ระยะสั้น เมื่อนั้น ยุทธศาสตร์การ
เติบโตระยะยาวของธุรกิจกำ�ลังถูกบัน่ ทอน และอาชีพของคนจำ�นวนมากกำ�ลังถูกทำ�ลาย
เราต้องการที่จะใช้ภาษีและกฎหมายว่าด้วยบริษัท รวมไปถึงเครื่องมืออื่นๆ เพื่อส่งเสริม
นักลงทุนผูพ้ ร้อมลงทุนลงแรงในระยะยาวแทนผลกำ�ไรเฉพาะหน้า… มีความจำ�เป็นอย่าง
เร่งด่วนมากขึน้ ทีจ่ ะต้องมีกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศในเรือ่ งนีท้ า่ มกลางสภาพตลาดสินค้า
และการเงินโลกที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันมากขึ้น’
(Hamburg Programme 2007: 47)

งานที่ดี
‘ถ้าเพียงแต่ผู้คนมีโอกาสที่พวกเขาพึ่งพาได้ พวกเขาก็สามารถที่จะพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ การมีงานที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นและความมั่นคง การ
รุดหน้าของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งการทำ�งานอย่าง
รวดเร็ว และการแข่งขันอย่างเข้มข้นจำ�เป็นต้องอาศัยความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ในขณะ
เดียวกัน สิง่ เหล่านีก้ ลายเป็นโอกาสทีด่ สี �ำ หรับปัจเจกบุคคลในการพัฒนาตนเอง… เพือ่
ผสานระหว่างความมั่นคงและความยืดหยุ่น อีกทั้งประกันความมั่นคงท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลง เราประสงค์ที่จะพัฒนานโยบายว่าด้วยเวลาการทำ�งานสมัยใหม่ และปรับ
รูปแบบการประกันการว่างงานในฐานะการประกันการจ้างงาน… กระนั้นก็ตาม แม้ว่า
ความยืดหยุ่นจะเป็นสิ่งที่จำ�เป็นและพึงปรารถนามากเพียงใดก็ตาม มันจะต้องไม่ถูกใช้
อย่างฉ้อฉล เรามุ่งส่งเสริมการจ้างงานอย่างถาวรและอยู่ภายใต้การประกันทางสังคม
รวมไปถึงการขจัดการจ้างงานที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้เพื่อให้คนงานได้รับการคุ้มครอง’
(Hamburg Programme 2007: 54f)
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ประเด็นเหล่านีส้ ะท้อนให้เห็นว่าสังคมประชาธิปไตยจำ�เป็นต้องพัฒนาอยู่
เสมอ ตระหนักถึงความท้าทายใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กับหลักการพืน้ ฐานของตน
และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อสภาพโลกแห่งความเป็นจริง
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หนังสือแนะนำ�
ผู้อ่านสามารถศึกษางานเขียนแนะนำ�ต่อไปนี้เพื่อทำ�ความเข้าใจความรู้
พืน้ ฐานด้านสังคมประชาธิปไตยนอกเหนือไปจากพืน้ ทีท่ จี่ �ำ กัดของคูม่ อื เล่มนี้
ประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง

Euchner, Walter, Helga Grebing et al.:
Geschichte der sozialen Ideen in Deutschland. Sozialismus.
Katholische Soziallehre. Protestantische Sozialethik. 2005.
หนังสือคู่มือที่มีเนื้อหาครอบคลุมเล่มนี้นำ�เสนอภาพรวมเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ระหว่างขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและพัฒนาการของประวัติศาสตร์ทางความคิด โดยเน้นที่แนวคิดสังคมนิยม ความเชื่อทางสังคมของ
คาธอลิค และจริยธรรมทางสังคมของโปรแตสแตนท์
Langewiesche, Dieter:
Liberalismus und Sozialismus. Ausgewählte Beiträge. 2003.
Verlag J. H. W. Dietz Nachf. (ISBN: 978-3-8012-4132-2)
หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยบทความ 17 ชิ้น นักประวัติศาสตร์คน
สำ � คั ญ แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ทู บิ ง เงิ น นามว่ า ดี เ ทอร์ ลางเงอวี เชอ ( Dieter
Langewiesche) ศึกษาพลวัตและประวัตศิ าสตร์อนั ทรงอิทธิพลร่วมของสอง
อุดมการณ์ทางสังคมในศตวรรษที่ 19 และ 20 คือ เสรีนิยมและสังคมนิยม
โดยพิจารณาบริบททางวัฒนธรรม สังคม และการเมือง
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ความรู้พื้นฐาน

Meyer, Thomas:
Theory of Social Democracy. 2007 [original German edition:
2005]. Polity Press.
สองอำ�นาจกำ�ลังขับเคี่ยวแย่งชิงกันเพื่อมีอิทธิพลชี้นำ�โลกซึ่งเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันในปัจจุบัน นั่นคือ ประชาธิปไตยเสรีและสังคมประชาธิปไตย
โธมัส ไมเยอร์อธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับพื้นฐานทางทฤษฎีของสังคม
ประชาธิปไตยซึง่ ให้ความสำ�คัญกับสิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจเทียบเท่าสิทธิ
พื้นฐานทางการเมืองของพลเมือง
Meyer, Thomas, in collaboration with Nicole Breyer:
Die Zukunft der Sozialen Demokratie. 2005. Politische Akademie
der Friedrich-Ebert-Stiftung. (ISBN: 3-89892-315-0)
หนังสือเล่มนี้สรุปรวบยอดงาน The Theory of Social Democracy
และ Praxis der Sozialen Demokratie
สังคมประชาธิปไตยในเยอรมนี

Albers, Detlev, and Andrea Nahles:
Linke Programmbausteine. Denkanstöße zum Hamburger Programm der SPD. 2007. Vorwärts Verlag. (ISBN: 9783866020)
หนังสือเล่มนีป้ ระกอบไปด้วยบทความทีเ่ ขียนโดยสมาชิกของคณะกรรมา
ธิการแผนการแห่งพรรค SPD และสมาชิกพรรคในมลรัฐต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญ
ทางนโยบายทีแ่ ตกต่างหลากหลายด้าน เช่น ตลาดแรงงาน ประเด็นทางสังคม
พลังงาน กิจการยุโรป และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นีค่ อื งานเขียนทีน่ �ำ เสนอ
บทวิเคราะห์ทนี่ า่ สนใจหลายประเด็น และถือได้วา่ มีคณ
ุ ปู การต่อการถกเถียง
ว่าด้วยแนวทางพรรคซึง่ ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในนามแผนการฮัมบูรก์
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Neugebauer, Gero:
Politische Milieus in Deutschland. Die Studie der FriedrichEbert-Stiftung. 2007. Verlag J. H. W. Dietz Nachf. (ISBN: 9783-8012-0377-1)
ในปี 2006 มูลนิธฟิ รีดริค เอแบร์ทได้จดั ให้มกี ารศึกษาวิจยั สามแขนงโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบระดับการยอมรับการปฏิรูปและระบุปัญหาอัน
เกิดจากความพยายามส่งสารสู่สาธารณะ การศึกษานี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ
วิเคราะห์ระบบคุณค่าและทัศนคติในพื้นที่ทางการเมือง 9 แห่ง โดยพื้นที่
ทางการเมืองทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็นพืน้ ที่ ‘พึง่ พาเปราะบาง’ (dependent precarity)
ได้ก่อให้เกิดการถกเถียงสาธารณะอย่างเผ็ดร้อนขึ้นทันที
Platzeck, Matthias, Peer Steinbrück and Frank-Walter Steinmeier
(eds):
Auf der Höhe der Zeit. Soziale Demokratie und Fortschritt im
21. Jahrhundert. 2007. vorwärts Verlag. (ISBN: 978-3-86602629-2)
วิลลี บรันดท์ (Willy Brandt) คือผู้ที่ย้ำ�เตือนว่าพรรคต้องปรับตัวให้
‘ทันยุคสมัย’ อยูเ่ สมอจึงจะสามารถสร้างคุณประโยชน์ตอ่ สังคม บรรณาธิการ
ของหนังสือเล่มนีม้ งุ่ ทบทวนข้อถกเถียงว่าด้วยวิธกี ารทีพ่ รรค SPD แปรคุณค่า
หลักเรือ่ งอิสรภาพ ความเป็นธรรม และความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันให้เป็น
ความก้าวหน้าทางการเมืองและการพัฒนาทางสังคม เปิดช่องทางโอกาสเพิม่
ขึน้ และสร้างรัฐสวัสดิการทีส่ ามารถป้องกันภัยความเสีย่ งต่างๆ ได้ งานเขียน
ชุดนี้เกิดขึ้นในระหว่างการถกเถียงอภิปรายเรื่องแผนการใหม่ของพรรค
Beck, Kurt, and Hubertus Heil (eds):
Soziale Demokratie im 21. Jahrhundert. Lesebuch zur Programmdebatte der SPD. 2007. Vorwärts Verlag. (ISBN: 978-386602-525-7)
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ภายใต้กรอบการถกเถียงเรือ่ งแผนการของพรรค บรรณาธิการและผูเ้ ขียน
ได้ร่วมกันคลี่ให้เห็นถึงความท้าทายที่สำ�คัญที่พรรคต้องเผชิญในอนาคตว่า
เราจะร่วมกันควบคุมและกำ�หนดทิศทางโลกาภิวตั น์กบั ใครและอย่างไร ยุโรป
กำ�ลังมุง่ หน้าไปในทิศทางใด เราจะทำ�ให้ประชาธิปไตยกลับมามีความสำ�คัญ
ได้อย่างไร เศรษฐกิจของเราจะเติบโตไปพร้อมๆ กับการแก้ไขปัญหาทางสังคม
และสิง่ แวดล้อมได้อย่างไร เราจะสร้างงานใหม่ๆ ได้อย่างไร และรัฐสวัสดิการ
ทีป่ อ้ งกันภัยความเสีย่ งจะประสบความสำ�เร็จในเรือ่ งใดบ้าง อะไรคือแนวโน้ม
การเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญในด้านพลังงาน อะไรคือความเป็นไปได้ของพันธมิตรทางการเมืองเพื่อสังคมประชาธิปไตยในปัจจุบัน
สังคมประชาธิปไตยในมณฑลระหว่างประเทศ

Meyer, Thomas:
Praxis der Sozialen Demokratie. 2005.
VS Verlag für Sozialwissenschaften. (ISBN: 978-3-531-15179-3)
ภายใต้กรอบทฤษฎีสงั คมประชาธิปไตยของโธมัส ไมเยอร์ หนังสือเล่มนี้
นำ�เสนองานวิจัยเชิงคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญแนวหน้าได้เลือกประเทศต่างๆ
เป็นกรณีศึกษา อันได้แก่ สวีเดน ญี่ปุ่น เยอรมนี อังกฤษ เนเธอร์แลนด์
และสหรัฐอเมริกา งานเขียนชิ้นนี้ยังมีดรรชนีชี้วัดระดับสังคมประชาธิปไตย
ใหม่อีกด้วย
Politische Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung:
Soziale Demokratie in Europa. 2005.
(ISBN: 3-89892-357-6)
หนังสือเล่มนี้รวบรวมงานเขียนของนักการเมืองและนักวิชาการจำ�นวน
มากซึง่ ถูกผลิตออกมาในระหว่างการถกเถียงเพือ่ แสวงหาแผนการของพรรค
อีกทั้งยังก้าวข้ามบริบทดังกล่าวด้วย สาระสำ�คัญคือข้อมูลเปรียบเทียบ
ต้นแบบรัฐสวัสดิการที่สำ�คัญในยุโรป
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Merkel, Wolfgang, Christoph Egle, Christian Henkes, Tobias
Ostheim and Alexander Petring:
Die Reformfähigkeit der Sozialdemokratie. Herausforderungen
und Bilanz der Regierungspolitik in Westeuropa. 2005.
VS Verlag für Sozialwissenschaften. (ISBN: 978-3-531-14750-5)
ปลายทศวรรษ 1990 บรรดาพรรคสังคมประชาธิปไตยส่วนใหญ่ในยุโรป
ต่างมีบทบาทสำ�คัญในรัฐบาล พรรคเหล่านีป้ ระสบความสำ�เร็จมากน้อยเพียงใด
ในการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูป พวกเขาดำ�เนินแนวทาง ‘ทางเลือกที่สาม’
อย่างเป็นเอกภาพหรือไม่ หนังสือเล่มนี้วิเคราะห์และประเมินนโยบายของ
พรรคสังคมประชาธิปไตยในเยอรมนี ฝรัง่ เศส อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน
และเดนมาร์คอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ประวัติศาสตร์

Dieter Dowe:
Von der Arbeiter- zur Volkspartei. Programmentwicklung der
deutschen Sozialdemokratie seit dem 19. Jahrhundert. Reihe
Gesprächskreis Geschichte 2007, Heft 71 (http://library.fes.de/pdfﬁles/historiker/04803.pdf)
ดีเทอร์ โดเวอ (Dieter Dowe) เล่าประวัติศาสตร์ของสังคมประชาธิปไตยนับตัง้ แต่การปฏิวตั ิ ปี 1848 ทัง้ ในเชิงแนวนโยบายและการปฏิบตั ใิ น
ฐานะส่วนสำ�คัญในข้อถกเถียงอันยืดเยือ้ ยาวนานเกีย่ วกับระเบียบรัฐและสังคม
ที่เสรี เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรม
Miller, Susanne, and Heinrich Potthoff:
Kleine Geschichte der SPD 1848–2002. 2002.
Verlag J. H. W. Dietz Nachf. (ISBN: 978-3-8012-0320-7)
งานเขียนประวัตศิ าสตร์โดยสังเขปของพรรค SPD ชิน้ นีเ้ ป็นงานทีก่ ลาย
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มาเป็นมาตรฐาน นำ�เสนอเรือ่ งราวของพรรคทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ของเยอรมนีตงั้ แต่
จุดกำ�เนิดจวบจนกระทัง่ ยุคสมัยรัฐบาลของนายแกร์ฮาร์ด ชเรอเดอร์ หนังสือ
แสดงตารางลำ�ดับเวลาซึ่งมีทุกอย่างสำ�หรับการทำ�ความเข้าใจภาพรวมตาม
ความสนใจของผู้อ่านเป็นอย่างดี
Schneider, Michael:
Kleine Geschichte der Gewerkschaften. Ihre Entwicklung in
Deutschland von den Anfängen bis heute. 2000.
Verlag J. H. W. Dietz Nachf. (ISBN: 978-3-8012-0294-1)
ไมเคิล ชไนเดอร์ (Michael Schneider) นำ�เสนอประวัตศิ าสร์สหภาพแรงงานอย่างละเอียดและมีฐานความรู้แน่น ตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม
จนกระทั่งยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันอันเปี่ยมไปด้วยความท้าทายใหม่ๆ
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Julia Bläsius (*1981) เป็นเจ้าหน้าทีป่ ระจำ�แผนกบทสนทนาระหว่างประเทศ
(International Dialogue) ณ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท เธอศึกษาด้าน
ภาษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยปาสซอว์ เธอ
สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองยุโรปจาก The
London School of Economics
Frederike Boll (*1983) นักศึกษามหาวิทยาลัยมุนสเตอร์ (Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster) กำ�ลังศึกษาด้านรัฐศาสตร์ควบคู่ไปกับ
การสื่อสารและจิตวิทยา
Dr. Christoph Egle (*1974) ผูช้ ว่ ยวิจยั ทีม่ หาวิทยาลัยมิวนิค (Ludwig-
Maximilians-Universität München) ในระดับปริญญาตรี เขาศึกษาด้าน
รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา และปรัชญา และทำ�วิจยั ในระดับปริญญาเอกเรือ่ งการ
ปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจและสังคมในเยอรมนีและฝรั่งเศส หลังจากนั้น ใน
ช่วงปี 2001–2004 เขาได้เข้าร่วมโครงการวิจยั ของมหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก
( Ruprecht - Karls - Universit ä t Heidelberg ) ศึ ก ษาเชิ ง เปรี ย บเที ย บ
นโยบายปฏิรูปสังคมประชาธิปไตยในประเทศยุโรปตะวันตก
Tobias Gombert (*1975) เป็ น ผู้ จั ด สั ม มนากลุ่ ม คนงาน เขายั ง เป็ น
ผูฝ้ กึ สอนในงานสัมมนาและเวิรค์ ช็อปเกีย่ วกับการสือ่ สาร ตัง้ แต่ปี 2003 ถึง
2005 เขาเป็นรองประธานขององค์กรเยาวชนสังคมนิยม (Young Socialist)
ของพรรค SPD (Juso) และตัง้ แต่ปี 2005 จนถึง 2007 เขาเป็นสมาชิกของ
ผูบ้ ริหารระดับชาติ (national executive) ในช่วงเวลาดังกล่าว เขามีสว่ นร่วม
ในการจัดตัง้ โรงเรียนเยาวชนสังคมนิยม (Young Socialist’ Academy) งาน
ทางด้านวิชาการของเขาเน้นการศึกษาฌอง ฌาร์ค รุสโซ ทฤษฎีมาร์กซิสต์
และปรัชญาศีลธรรม
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Dr. Erik Gurgsdies (*1944) หัวหน้าองค์กรส่วนภูมภิ าค Mecklenburg-
Vorpommern ของมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ตั้งแต่ปี 1993 เขาศึกษาด้าน
เศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยาก่อนทีจ่ ะเป็นผูบ้ รรยายด้านเศรษฐศาสตร์ทส่ี ถาบัน
การศึกษาผูใ้ หญ่ (Heimvolkshochschule) ในเบิรก์ เนาสดาดต์และอาห์เรน
สบูร์ก รวมไปถึงที่ Hamburg School of Economics and Politics.
Marc Herter (*1974) ประธานกลุม่ สภา SPD ณ เมืองฮัมม์ (เวสต์ฟาเลีย) 
เขาเป็นนักศึกษากฎหมายที่มหาวิทยาลัยมุนสเตอร์ (Westfälischen Wilhelms-Universität Münster) นับตั้งแต่ปี 2002 เขาเป็นสมาชิกผู้บริหาร
ส่วนภูมิภาคของ NRW-SPD และยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอำ�นวยการ
พรรคส่วนภูมิภาคนับตั้งแต่ปี 2006
Dr. Christian Krell (*1977) สมาชิกของมูลนิธฟ
ิ รีดริค เอแบร์ทและเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบหลักของวิทยาลัยเฉพาะทางด้านสังคมประชาธิปไตย เขาศึกษา
ด้านรัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยยอร์ก เขาจบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์ในปี 2007 โดยศึกษาวิจยั นโยบาย
ยุโรปเกี่ยวกับพรรค SPD พรรคแรงงาน และ Parti Socialiste
Dr. Eun-Jeung Lee (*1963) เป็นผู้บรรยายที่สถาบันรัฐศาสตร์แห่ง
Martin Luther University Halle-Wittenberg เธอมีประวัติการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยอีฮวาในกรุงโซล และสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัยจอร์จ ออกุส เกิททิงเงิน ในปี 2001 เธอผ่านกระบวนการรับรอง
ความสามารถในการสอนที่มหาวิทยาลัยมาร์ติน ลูเธอร์ วิทเทนแบร์ก หลัง
จากนั้นเธอได้รับทุนวิจัยจากมูลนิธิ Alexander von Humboldt Stiftung
และยังเป็นนักวิจยั ทีม่ ลู นิธเิ จแปน และมหาวิทยาลัยจูโอในกรุงโตเกียว ปัจจุบนั
เธอเป็นอาจารย์สอนอยู่ในประเทศเยอรมนีและเกาหลี

187

Matthias Neis (*1976) มีประวัตกิ ารศึกษาเกีย่ วกับประเทศเยอรมนี รัฐศาสตร์
และการสือ่ สารทีม่ หาวิทยาลัยมุนสเตอร์ (Westfälischen Wilhelms-Universität Münster) ตัง้ แต่ปี 2004 ถึง 2006 เขาเป็นผูช้ ว่ ยวิจยั อยูท่ สี่ ถาบันวิจัย Arbeit–Bildung–Patizipation’ ณ Recklinghausen นับตั้งแต่
ปี 2006 เขาได้เป็นผูช้ ว่ ยวิจยั ในโครงการของ HBS ทีช่ อื่ ว่า ‘การสนับสนุน
ทางวิชาการในฐานะปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Academic sponsorship as an
economic factor)’ ที่ Friedrich-Schiller University Jena
Christina Rentzsch (*1982) เป็นนักศึกษาด้านการสือ่ สาร รัฐศาสตร์ และ
จิตวิทยาทีม่ หาวิทยาลัยมุนสเตอร์ (Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster) ก่อนหน้านี้ เธอได้ผ่านการฝึกงานด้านโฆษณาที่เมืองโคโลญ
Martin Timpe (*1978) ดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารสหภาพของกลุ่ม Young
Socialist (Juso) ในมหาวิทยาลัย และตั้งแต่ปี 2007 เขาเป็นหัวหน้างาน
สัมมนาทีว่ ทิ ยาลัยเฉพาะทางด้านสังคมประชาธิปไตย เขาศึกษาด้านรัฐศาสตร์
ที่ Otto-Suhr Institute of the Free University Berlin
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งานเขียนเพิ่มเติม:
หลักสูตรออนไลน์ ‘สังคมประชาธิปไตย’ ของมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท
เผยแพร่ความรู้ภูมิหลัง ตัวบท และข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าและรากฐาน
ของสังคมประชาธิปไตย ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ www.fes-online
akademie.de

เราขอเชิญชวนให้คณ
ุ เข้ามามีสว่ นร่วมในการถกเถียงอภิปรายเรือ่ งสังคม
ประชาธิปไตย วิทยาลัยเฉพาะทางด้านสังคมประชาธิปไตยของมูลนิธิ
ฟรีดริค เอแบร์ท มีวัตถุประสงค์ในการเปิดพื้นที่การอภิปรายดังกล่าว
โดยได้จัดให้มีหลักสูตรสัมมนาเจ็ดหลักสูตรที่มุ่งสำ�รวจวิเคราะห์คุณค่า
หลักของสังคมประชาธิปไตยและการนำ�มันไปประยุกต์ปฏิบัติในโลก
แห่งความเป็นจริง ดังนี้
• ค วามคิ ด พื้ น ฐานว่ า ด้ ว ยสั ง คมประชาธิ ป ไตย ( Foundations of
Social Democracy)
• เศรษฐศาสตร์กบั สังคมประชาธิปไตย (The Economy and Social
Democracy)
• รัฐสวัสดิการกับสังคมประชาธิปไตย (The Welfare State and
Social Democracy)
• โลกาภิวัตน์กับสังคมประชาธิปไตย (Globalisation and Social
Democracy)
• ยุโรปกับสังคมประชาธิปไตย (Europe and Social Democracy)
• การอพยพและการรวมตัวกับสังคมประชาธิปไตย (Immigration,
Integration and Social Democracy)
• รั ฐ และภาคประชาสั ง คมกั บ สั ง คมประชาธิ ป ไตย (State , Civil
Society and Social Democracy)
• สนั ติภาพกับสังคมประชาธิปไตย (Peace and Social Democracy)
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ทิศทางที่ชัดเจนเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับการเมือง คนที่สามารถแถลงเป้าหมายอย่าง
ชัดเจนเท่านัน
้ จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผอ
ู้ น
่ื ได้ ด้วยเหตุนี้
วัตถุประสงค์ของคู่มือว่าด้วยสังคมประชาธิปไตยเล่มนี้ คือ การมุ่งตอบคำ�ถามสำ�คัญ
ต่อไปนีว
้ า่ อะไรคือสังคมประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 21 อะไรคือคุณค่าสำ�คัญทีม
่ น
ั ยึดถือ
อะไรคือเป้าหมายของมัน เราจะนำ�มันไปปฏิบต
ั จ
ิ ริงได้อย่างไร ประเด็นต่างๆ ในคูม
่ อ
ื เล่มนี้
สอดคล้องกับการประชุมวิชาการของวิทยาลัยเฉพาะทางด้านสังคมประชาธิปไตยซึง
่ เป็น
องค์กรทีจ
่ ด
ั ตัง
้ ขึน
้ โดยมูลนิธฟ
ิ รีดริค เอแบร์ท มีวต
ั ถุประสงค์ในการให้ความรูแ้ ก่กลุม
่ คน
ที่เกี่ยวข้องและสนใจการเมือง
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัย โปรดดู: www.fes-soziale-demokratie.de

