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สำ�หรับนักสังคมประชาธิปไตย รัฐสวัสดิการหาใช่เรือ่ งรองทีไ่ ม่สลักสำ�คัญไม่
หากแต่คือองค์ประกอบสำ�คัญที่ขาดไม่ได้ของประชาธิปไตย มันคือหลัก
ประกันอิสรภาพที่เท่าเทียมกัน (equal freedom) อิสรภาพที่สมบูรณ์ (full
freedom)

ความคิดเรื่องสังคมประชาธิปไตยว่าด้วยอิสรภาพจะถูกทำ�ให้เป็นจริงได้
ก็ในรัฐสวัสดิการ อิสรภาพที่ว่านี้ครอบคลุมไม่เพียงแต่การคุ้มครองจากการ
คุกคามตามอำ�เภอใจของรัฐหรือสังคม อาทิ อิสรภาพทางความคิดและในการ
ออกความเห็น อิสรภาพทีส่ มบูรณ์ยงั หมายรวมถึงอิสรภาพจากความต้องการ
และความกลัว อิสรภาพจากเงื่อนไขทางวัตถุของชีวิตที่กำ�หนดตนเองได้
อิสรภาพที่เท่าเทียมกัน นี่คือมาตรฐานที่นโยบายทางสังคมของสังคม
ประชาธิปไตยมีอยูเ่ รือ่ ยมา นโยบายดังกล่าวมีเป้าหมายและทิศทางทีช่ ดั เจน
เราจำ�เป็นจะต้องหมั่นประเมินมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับ
กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมๆ กับการยืนยันแนวทางจารีตของสังคม
ประชาธิปไตย คู่มือเล่มนี้มุ่งยืนยันแนวทางดังกล่าว
คูม่ อื เล่มนีบ้ รรยายความเชือ่ มโยงพืน้ ฐานระหว่างรัฐสวัสดิการกับประชาธิปไตย รวมไปถึงแสดงให้เห็นว่าความคิดเรือ่ งความเป็นธรรมแบบใดทีน่ ยิ าม
คุณลักษณะของรัฐสวัสดิการ คู่มือเล่มนี้ยังแนะนำ�ให้ผู้อ่านรู้จักกับรัฐสวัสดิการประเภทต่างๆ ภายใต้กรอบคิดทีป่ ระเทศต่างๆ ใช้สร้างความเป็นอันหนึง่
อันเดียวทางสังคม นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงบทวิพากษ์วิจารณ์
รัฐสวัสดิการยอดนิยมและความท้าทายที่รัฐสวัสดิการเผชิญอยู่จริง คู่มือยัง
นำ�เสนอเนื้อหาภาพรวมเกี่ยวกับแนวนโยบายทางสังคมของพรรคต่างๆ
พร้อมทั้งลงรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับรัฐสวัสดิการ
อาทิ งาน บำ�นาญ ประกันสุขภาพ การศึกษา/การฝึกวิชาชีพ และการเก็บ
ภาษี คู่มือเล่มนี้ไม่ได้ประสงค์จะหยิบยื่นคำ�ตอบที่ตายตัวให้แก่ผู้อ่าน หาก
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แต่มุ่งเชิญชวนให้ผู้อ่านลองมองประเด็นต่างๆ ด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นและ
พัฒนาต่อยอดความคิดของตนเอง
รัฐสวัสดิการกับสังคมประชาธิปไตย คือชื่อคู่มือเล่มที่ 3 ของชุดหนังสือ
สังคมประชาธิปไตย คู่มือเล่มนี้ต่อยอดมาจากคู่มือเล่มแรกที่ชื่อว่าความคิด
พืน้ ฐานว่าด้วยสังคมประชาธิปไตย โดยเนือ้ หาในเล่มแรกประกอบไปด้วยการ
อธิบายคุณค่าพืน้ ฐานหลักของสังคมประชาธิปไตย เปรียบเทียบระหว่างรูป
แบบสังคมต่างๆ ของประชาธิปไตยแบบเสรี (ทางเศรษฐกิจ) อนุรักษนิยม
และสังคมประชาธิปไตย และนำ�เสนอความแตกต่างระหว่างประชาธิปไตย
แบบอิสรนิยม (libertarian democracy) กับสังคมประชาธิปไตย คูม่ อื เล่มนี้
สานต่อจากเล่มเศรษฐศาสตร์และสังคมประชาธิปไตย โดยมุ่งศึกษาว่าทำ�
อย่างไรนโยบายเศรษฐกิจสมัยใหม่ทมี่ คี ณ
ุ ค่าพืน้ ฐานแบบสังคมประชาธิปไตย
จึงจะนำ�ไปปฏิบัติจริงได้อย่างประสบผลสำ�เร็จ
นโยบายทางสังคมไม่ว่าจะในระดับภูมิภาคยุโรปหรือระดับโลกทวีความ
สำ�คัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกวันนี้ อย่างไรก็ตาม คู่มือเล่มนี้จะให้ความสำ�คัญ
กับรัฐสวัสดิการในเยอรมนี สำ�หรับมุมมองเชิงระหว่างประเทศนั้นจะเป็น
หัวข้อสำ�คัญในคูม่ อื เล่มถัดๆ ไปอันได้แก่ ยุโรปและสังคมประชาธิปไตย และ
โลกาภิวัตน์และสังคมประชาธิปไตย
ตลาดการเงินและวิกฤตทางเศรษฐกิจได้ตอกย้�ำ ความสำ�คัญของรัฐสวัสดิการอย่างไม่ตอ้ งสงสัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยามวิกฤต เราจึงรับรูไ้ ด้ถงึ อำ�นาจ
และความสำ�คัญของรัฐสวัสดิการอย่างชัดเจน รัฐสวัสดิการได้ชว่ ยทำ�ให้สภาวะ
เสถียรภาพกลับมาโดยอัตโนมัติ ช่วยตอบสนองบรรดาข้อเรียกร้องภายใน
ประเทศ อีกทั้งช่วยป้องกันปัญหาความยากจนและคุ้มครองงาน
เราขอขอบคุณอเล็กซานเดอร์ เพทริง (Alexander Petring) โทเบียส
กอมแบร์ท (Tobias Gombert) และทอมัส ริกเซน (Thomas Rixen) อนึ่ง
อเล็กซานเดอร์ เพทริงคือผูร้ า่ งเนือ้ หาหลักของคูม่ อื ส่วนโทเบียส กอมแบร์ท
และทอมัส ริกเซน นอกจากจะช่วยในส่วนของเนือ้ หาทีพ่ วกเขารับผิดชอบแล้ว
พวกเขายังเป็นบรรณาธิการและให้คำ�ชี้แนะที่เป็นประโยชน์ เราขอขอบคุณ
ไดอานา ออกเนียโนวา (Diana Ognyanova) และมาริอสุ บิวส์เมเยอร์ (Mar5

บุคคลผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังบททีว่ า่ ด้วยประกันสุขภาพ การศึกษา
และการฝึกวิชาชีพ ขอขอบคุณไมเคิล เดาเดอร์สตาดต์ (Michael Dauderstädt) และคลอเดีย โบเกดัน (Claudia Bogedan) สำ�หรับคำ�แนะนำ�เกีย
่ วกับ
แนวทางโดยทัว่ ไปของคูม่ อื เล่มนี้ ขอขอบคุณเอวา เฟล็กเคน (Eva Flecken)
คนุต แลมเบอร์ทิน (Knut Lambertin) และทุกคนที่มีส่วนช่วยให้คู่มือเล่มนี้
เป็นจริงขึน้ มาได้ เราซึง้ ใจต่องานและความตัง้ ใจอันแน่วแน่ของพวกเขา รวม
ไปถึงความร่วมมือกันอย่างดีเยีย่ มของพวกเขา หากคูม่ อื เล่มนีม้ ขี อ้ บกพร่องใด
เราขอน้อมรับความผิดพลาดเหล่านั้น
สัญลักษณ์ของวิทยาลัยเฉพาะทางด้านสังคมประชาธิปไตยคือเข็มทิศ
มูลนิธฟิ รีดริค เอแบร์ท (Friedrich-Ebert-Stiftung) มุง่ ใช้หลักสูตรการศึกษา
ของวิทยาลัยเป็นช่องทางเผยแพร่กรอบความคิดเพื่อช่วยให้ผู้อ่านชัดเจนต่อ
จุดยืนและทัศนคติของตนเอง เราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าหากผู้อ่านได้ใช้
ประโยชน์จากสิ่งที่เรานำ�เสนอในการค้นหาทิศ ทางการเมืองของตนเอง
สุดท้ายแล้ว การทีผ่ คู้ นมีสว่ นร่วมและถกเถียงอย่างสม่�ำ เสมอคือโลหิตจรรโลง
ชีวิตของสังคมประชาธิปไตย
ius Busemeyer)
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ดร.คริสเตียน เครลล์

โยเคน ดาห์ม

(Dr. Christian Krell)

(Jochen Dahm)

ผู้อำ�นวยการ
วิทยาลัยสังคมประชาธิปไตย

ผู้อำ�นวยการโครงการ
คู่มือสังคมประชาธิปไตย

คำ�นำ�ฉบับภาษาต่างประเทศ

ในห้วงทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากความ
ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเป็นความก้าวหน้าทางสังคมผ่านกิจกรรมการจัดสรร
กระจายทรัพยากรของ “รัฐสวัสดิการ” ปรากฏการณ์นถ้ี อื เป็นลักษณะทีโ่ ดด
เด่นของรูปแบบเศรษฐกิจทีเ่ จริญแล้วในหมูป่ ระเทศตะวันตก สำ�หรับคนส่วน
ใหญ่ การทำ�ให้รัฐสวัสดิการมีบทบาทที่ขยายกว้างและลึกขึ้นหมายถึงความ
ก้าวหน้าทางสังคมนัน่ เอง อย่างไรก็ตาม เราต้องตระหนักว่าในบรรดา “โลก
ทุนนิยมสวัสดิการ” เองมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากทัง้ ในเชิงหลักปรัชญา
พื้นฐาน การออกแบบเชิงสถาบัน และผลลัพธ์จากการจัดสรรกระจายทรัพยากร กล่าวคือ รัฐสวัสดิการมีรูปแบบที่หลายหลากอันได้แก่ แบบเสรีนิยม
แองโกลแซกซัน แบบอนุรกั ษนิยมยุโรปภาคพืน้ ทวีป และแบบสังคมประชาธิปไตยสแกนดิเนเวีย
ในช่วงสองทศวรรษทีผ่ า่ นมา บรรดารัฐสวัสดิการต่างถูกโจมตีแทบทัง้ หมด
อีกทั้งยังประสบแรงกดดันอย่างมากให้ปฏิรูป สาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะมาจาก
การรุกคืบของอุดมการณ์เสรีนยิ มใหม่และ “การลดขนาดกดต้นทุนให้ต�่ำ เตีย้ ”
อันเป็นผลมาจากการแข่งขันระดับโลกทีส่ งู ขึน้ สาเหตุอกี ส่วนหนึง่ เป็นบรรดา
ปัญหาอันท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเชิงประชากร (สังคมผู้สูงอายุ)
ระดับการว่างงานที่สูงอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (การล่มสลายลง
ของโครงสร้างครอบครัวแบบดั้งเดิม) และหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นของ
ประเทศสมาชิกกลุ่ม OECD (องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ) อนึง่ เพือ่ บรรเทาภาระทางการเงินทีถ่ กู มองว่านับวันก็ยงิ่ ไม่ยงั่ ยืน
และเพื่อลดอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคขัดขวางศักยภาพการแข่งขัน จึงมีการ
พยายามลดโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม ประกอบกับการปฏิรูปตลาด
แรงงานและการปฏิรูปการเก็บภาษีแบบถดถอย สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ช่องว่าง
ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมตะวันตกขยายกว้างขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ
7

กระนัน้ ก็ตาม หลังวิกฤตการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจในปี 2008/2009
ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบวิธีคิดขึ้น หลายประเทศอย่างเช่น เยอรมนี
มีศักยภาพในการรับมือกับวิกฤตอย่างเหนือชั้น เพราะมีระบบคุ้มครองทาง
สังคมที่ครอบคลุมรอบด้านและตลาดแรงงานที่มีระบบระเบียบ ด้วยเหตุนี้จึง
เกิดการทบทวนและประเมินรัฐสวัสดิการใหม่ ไม่เพียงแต่ในเชิงคุณค่าทาง
สังคมและการเมืองของมัน แต่รวมไปถึงคุณค่าทางเศรษฐกิจด้วย และสุดท้าย
ทำ�ให้ผคู้ นหันมาสนใจอีกครัง้ ทีจ่ ะตอบคำ�ถามต่อปัญหาข้อท้าทายในการสร้าง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและความเป็นธรรมในสังคม
รัฐสวัสดิการและสังคมประชาธิปไตย นำ�เสนอเนือ้ หาเชิงเปรียบเทียบทัง้
ในแง่คุณค่าและหลักการพื้นฐาน การออกแบบสถาบันทางเลือก รวมไปถึง
ประเด็นทางนโยบายทีส่ �ำ คัญของรัฐสวัสดิการสมัยใหม่ (เช่น ระบบภาษี การ
ประกันการว่างงาน/ความมัน่ คงทางรายได้ขนั้ พืน้ ฐาน ระบบบำ�นาญ ประกัน
สุขภาพ การศึกษา/การฝึกวิชาชีพ) ในด้านหนึ่ง คู่มือเล่มนี้เปรียบเทียบ
แนวทางสังคมประชาธิปไตยกับแนวทางการเมืองอืน่ ๆ ในอีกด้านหนึง่ คูม่ อื นี้
ยังเปรียบเทียบประสบการณ์ของเยอรมนีกบั ของประเทศอืน่ ๆ ในกลุม่ OECD 
ในฐานะคู่มือเล่มที่ 3 ของชุดหนังสือสังคมประชาธิปไตย คู่มือเล่มนี้ต่อยอด
มาจากคูม่ อื เล่มแรกทีช่ อ่ื ว่าความคิดพืน้ ฐานว่าด้วยสังคมประชาธิปไตย (Foundations of Social Democracy) และเล่มทีส
่ องทีช่ อื่ ว่า เศรษฐศาสตร์และสังคม
ประชาธิปไตย (Economics and Social Democracy)
แรกเริม่ เดิมทีนนั้ ชุดหนังสือว่าด้วยสังคมประชาธิปไตยได้รบั การตีพมิ พ์
เป็นภาษาเยอรมันเพื่อใช้ส่งเสริมการศึกษาด้านการเมืองในประเทศเยอรมนี
ด้วยเหตุนี้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและตัวอย่างส่วนใหญ่จึงถูกยกมาเพื่อ
สะท้อนการเมืองและสังคมของเยอรมนีและกลุม่ ประเทศ OECD อย่างไรก็ตาม
ประสบการณ์และตัวอย่างเหล่านีถ้ กู ใช้เพือ่ แสดงให้ผอู้ า่ นเข้าใจหลักการสำ�คัญ
ต้นแบบการเมือง และการดำ�เนินกิจกรรมซึง่ เกีย่ วข้องกับบริบททางสังคมและ
การเมืองอืน่ ๆ ด้วย อนึง่ มูลนิธฟิ รีดริค เอแบร์ทได้ท�ำ งานขับเคลือ่ นภารกิจ
ระหว่างประเทศภายใต้ความเชือ่ ว่าคุณค่าหลักและอุดมคติของสังคมประชาธิปไตยนัน้ ไร้พรมแดน ไม่วา่ จะเป็นพรมแดนทางภูมศิ าสตร์ วัฒนธรรม หรือ
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ภาษาก็ตาม
เราหวังว่าคู่มือสังคมประชาธิปไตยฉบับภาษาต่างประเทศจะมีผู้อ่านใน
วงกว้างและเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความตั้งใจจริง

คริสเตียน เคสเปอร์
(Christiane Kesper)

ผู้อำ�นวยการ
แผนกความร่วมมือระหว่างประเทศ
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บทนำ�ผู้แปล
คำ�ว่า “รัฐสวัสดิการ (welfare state)” และ “สังคมประชาธิปไตย (social
democracy)” อาจจะเป็นคำ�ที่ไม่แพร่หลายมากนักในสังคมไทย บ่อยครั้ง
ยังมีความเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ นเกีย่ วกับสองคำ�นี้ “รัฐสวัสดิการ” แตกต่างกับ
“สังคมสงเคราะห์” อย่างไร “สังคมประชาธิปไตย” แตกต่างจาก “ประชาธิปไตยเสรี” หรือ “สังคมนิยม” อย่างไร ในขณะเดียวกัน แม้จะสามารถให้
คำ�นิยามและมีความเข้าใจพื้นฐานที่ถกู ต้องแล้ว “รัฐสวัสดิการ” และ “สังคม
ประชาธิปไตย” ก็ยังถูกกังขา ท้าทาย และคัดค้านจากหลายๆ ฝ่าย โดย
เฉพาะในข้อถกเถียงเชิงนโยบายและเชิงวิชาการไทย บ้างก็เชื่อว่า “รัฐ
สวัสดิการจะทำ�ให้คนขีเ้ กียจ เศรษฐกิจย่�ำ แย่” บ้างก็เชือ่ ว่ารัฐสวัสดิการและ
สังคมประชาธิปไตยจะเป็นไปได้กเ็ พียงแค่ในประเทศทีร่ �่ำ รวย อาทิ ประเทศ
แถบสแกนดเิ นเวียเท่านัน้ ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี นักวิชาการไทยผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านรัฐสวัสดิการ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าความเห็นข้างต้นคือ “มายาคติ” และ
“ฐานคิด[ที่เป็น]อุปสรรคต่อการสร้างรัฐสวัสดิการ” ในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม นับว่าเป็นเรื่องดีที่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเด็นเรื่อง
รัฐสวัสดิการได้กลายมาเป็นประเด็นถกเถียงสาธารณะในสังคมไทยมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การปกครองของรัฐบาลหลังการรัฐประหารยึด
อำ�นาจโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ยก
ตัวอย่างเช่น ตัง้ แต่ปี 2560 รัฐบาลได้รเิ ริม่ โครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”
หรือที่เรียกกันติดปากว่า “บัตรคนจน” โครงการดังกล่าวสะท้อนจุดยืนและ
ตำ�แหน่งแห่งที่ของประเทศไทยในประเด็นเรื่องรัฐสวัสดิการไม่มากก็น้อย
รวมไปถึงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญไทยฉบับที่ผ่านประชามติ (7 สิงหาคม
1
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1

กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล, “‘รัฐสวัสดิการ’ เรือ่ งจริงไม่องิ นิยาย ล้างมายาคติ-ลดงบกลาโหม-เก็บ
ภาษีฐานทรัพย์สิน,” ประชาไท, 27 เมษายน 2561, สืบค้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561,
https://prachatai.com/journal/2018/04/76612.
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เรื่องเดียวกัน.

ซึง่ ระบุไว้วา่ สิทธิในการได้รบั การบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสีย
ค่าใช้จา่ ยให้จ�ำ กัดไว้เฉพาะ “ผูย้ ากไร้” เท่านัน้ ตัวอย่างข้างต้นสะท้อนให้เรา
เห็นว่าแนวนโยบายของรัฐไทยต่อประเด็นเรือ่ ง “สวัสดิการ” นัน้ เกีย่ วข้องกับ
ชีวติ ความเป็นอยูแ่ ละการกินดีอยูด่ ขี องประชาชนคนไทยทุกคน หากมองใน
เชิงเปรียบเทียบแล้ว เราสามารถเชือ่ มโยงทิศทางพัฒนาการ “รัฐสวัสดิการ”
ของไทยเข้ากับทิศทางของตัวแบบรัฐสวัสดิการอืน่ ๆ ในโลกได้ นอกจากนีเ้ รา
ยังสามารถอธิบายพื้นฐานความคิด ตรรกะ และ “เข็มทิศทางการเมือง”
ทีข่ บั เคลือ่ นแนวนโยบายรัฐสวัสดิการของไทยได้อกี ด้วย คูม่ อื เล่มนี้ (รวมไป
ถึงคู่มือเล่มแรก ความคิดพื้นฐานว่าด้วยสังคมประชาธิปไตย ) ซึ่งจัดพิมพ์
โดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเสริมสร้างความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการและสังคมประชาธิปไตยโดยพาผู้อ่านไปศึกษา
พัฒนาการทางความคิดทฤษฎี รวมไปถึงกรณีศกึ ษาเปรียบเทียบในโลกแห่ง
ความเป็นจริง ที่สำ�คัญไปกว่านั้น ผู้อ่านคนไทยยังสามารถวิเคราะห์เชื่อม
โยงประเทศไทยกับกรณีศกึ ษาเหล่านีจ้ นทำ�ให้เรามีมมุ มองใหม่ๆ ต่อสิง่ ต่างๆ
รอบตัวได้
2559)

3

ชุดความคิดทางการเมืองที่อยู่เบื้องหลัง
สังคมประชาธิปไตยและรัฐสวัสดิการ

ระบอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคมในแต่ละประเทศล้วนถูกขับเคลือ่ นด้วย
ชุดความคิดทางการเมือง หรือ “คุณค่าหลัก (core values)” ที่แตกต่างกัน
ชุดความคิดหรือคุณค่าเหล่านี้จะเป็นตัวกำ�หนดเป้าหมายในอุดมคติที่แต่ละ
สังคมมุง่ จะบรรลุ รวมถึงกำ�หนดบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารปกครองประเทศ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ทิศทางแนวนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การศึกษา
สาธารณสุข ฯลฯ ของแต่ละประเทศ รัฐบาล หรือพรรคการเมืองย่อมสะท้อน
3

โทเบียส กอมแบร์ท, ความคิดพืน้ ฐานว่าด้วยสังคมประชาธิปไตย, เแปลโดย กรพินธุ์ พัวพัน
สวัสดิ์ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2560).
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ให้เราเห็นว่าตัวแสดงทางการเมืองเหล่านี้ถือเอาคุณค่าบรรทัดฐานใดเป็นตัว
กำ�หนดเป้าหมายที่ดีงาม บ่อยครั้ง คุณค่าหลักที่ต่างกันย่อมนำ�ไปสู่การมี
เป้าหมายในอุดมคติที่ต่างกันด้วย ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวข้องกับ
คำ�ถามทางปรัชญาการเมืองที่เก่าแก่แต่ไม่เคยล้าสมัยที่ว่า ชีวิตที่ดีคือชีวิต
แบบไหน และการเมืองที่ดีคือการเมืองแบบใด ยกตัวอย่างเช่น ชีวิตที่ดีใน
มุมมองของอริสโตเติล (Aristotle) คือการที่มนุษย์สามารถบรรลุธรรมชาติ
ของการเป็น “สัตว์การเมือง” ของตนเอง ระบอบการเมืองทีด่ แี ละเป็นธรรม
สำ�หรับอริสโตเติลจึงเป็นระบอบการเมืองทีพ่ ลเมืองทุกคนเป็นได้ทงั้ ผูป้ กครอง
และผู้ถูกปกครอง ในทางกลับกัน โธมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) กลับ
มองว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตภายในรัฐที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ คือชีวิตที่รอดพ้น
จากสภาวะธรรมชาติอนั น่าหวาดกลัว มนุษย์จะได้มเี สรีภาพในการทำ�อะไรก็ได้
ทีก่ ฎหมายไม่ได้หา้ ม อาทิ “เสรีภาพในการซือ้ ขาย เสรีภาพในการเลือกอาหาร
การกิน เสรีภาพในการอบรมเลีย้ งดูลกู หลาน” ในขณะทีค่ าร์ล มาร์กซ์ (Karl
Marx) กลับเห็นแย้งว่าเสรีภาพแบบฮอบส์เป็นเสรีภาพที่จอมปลอมและเป็น
ต้นเหตุให้เกิดความเหลื่อมล้ำ� การขูดรีดระหว่างคนต่างชนชั้นภายในสังคม
การปลดแอกสู่เสรีภาพที่แท้จริงจึงหมายถึงการที่คนในสังคมสามารถใช้แรง
งานและอำ�นาจของตนในทุกๆ ขณะโดยที่ไม่ต้องเผชิญกับสภาวะแปลกแยก
สำ�หรับมาร์กซ์แล้ว กิจกรรมของมนุษย์ควรส่องสะท้อนจิตสำ�นึกเสรีและอำ�นาจ
ทางสังคมของเขา หาใช่เพือ่ ตอบสนองผลประโยชน์ทางธุรกิจ เพือ่ การอยูร่ อด
หรือเพื่อเงินไม่ จากกรณีข้างต้น จะเห็นได้ว่า นักปรัชญาทฤษฎีการเมือง
แต่ละคนมีมมุ มองต่อชีวติ ทีด่ แี ละรัฐในอุดมคติทแี่ ตกต่างกัน ทัง้ นีเ้ พราะพวก
เขานิยามและให้ความสำ�คัญกับคุณค่าหลักไม่ว่าจะเป็นความเป็นธรรม หรือ
4

5

6

7

4

 ristotle, Politics, trans. Ernest Barker (New York: Oxford University Press, 2009), 10.
A
เรื่องเดียวกัน, 117. (แน่นอนว่าพลเมืองแบบอริสโตเติลไม่ได้นับรวมกลุ่มคนหลายกลุ่ม อาทิ
คนงาน ทาส และสตรี)
6
 homas Hobbes, Leviathan, ed. C.B. Macpherson (New York: Penguin Books, 1968), 264.
T
7
ดู Karl Marx, The Marx-Engels Reader (New York: W.W. Norton and Company, 1978),
45–46 และ 50.
5
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เสรีภาพ แตกต่างกันนั่นเอง
คูม่ อื เล่มแรก ความคิดพืน้ ฐานว่าด้วยสังคมประชาธิปไตย และคูม่ อื เล่มนี้
รัฐสวัสดิการกับสังคมประชาธิปไตย ซึ่งมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ทตีพิมพ์และ
แปลเป็นภาษาไทยมีลักษณะโดดเด่นตรงที่คู่มือทั้งสองพาผู้อ่านไปดูกรณี
ตัวอย่างของระบอบการเมืองหรือรัฐสวัสดิการประเภทต่างๆ ในโลกแห่งความ
เป็นจริงร่วมสมัย คูม่ อื เล่มแรกเจาะลึกรูปแบบการเมืองแบบเสรีนยิ ม อนุรกั ษ
นิยม สังคมประชาธิปไตย ส่วนคูม่ อื เล่มนีแ้ นะนำ�ให้ผอู้ า่ นรูจ้ กั กับรัฐสวัสดิการ
หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นรัฐสวัสดิการแบบเสรีนิยม รัฐสวัสดิการแบบ
อนุรกั ษนิยม และรัฐสวัสดิการแบบสังคมประชาธิปไตย (บทที่ 4.2) นอกจากนี้
คู่มือเล่มนี้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับ “นโยบายทางสังคม (social policy)” อัน
ได้แก่ นโยบายด้านภาษี นโยบายการศึกษา นโยบายด้านการว่างงานในรัฐ
สวัสดิการแต่ละประเภท (บทที่ 7) ส่วนกรณีศึกษาและตัวอย่างที่เป็นรูป
ธรรมนีเ้ ป็นประโยชน์อย่างมากสำ�หรับนักรัฐศาสตร์สาขาการเมืองเปรียบเทียบ
และผู้ออกแบบนโยบายสาธารณะ
อย่างไรก็ตาม ผู้แปลเห็นว่าคู่มือทั้งสองเล่มนี้ให้ความรู้ที่ก้าวไกลไปกว่า
แค่การนำ�เสนอและเปรียบเทียบข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ ความน่าสนใจและ
คุณูปการเชิงองค์ความรู้ของคู่มืออยู่ที่การคลี่ให้เราเห็นว่า เราไม่สามารถ
เข้าใจระบบการเมืองหรือแนวนโยบายทีต่ า่ งกันได้อย่างถ่องแท้หากเราไม่ค�ำ นึง
ถึงฐานคิดหรือชุดคุณค่าทีข่ บั เคลือ่ นมัน ด้วยเหตุนี้ โครงสร้างของหนังสือทัง้
สองเล่มจึงคล้ายคลึงกัน นั่นคือ คู่มือเริ่มต้นจากการแนะนำ�ความคิดและ
คุณค่าหลักที่เป็นนามธรรม จากนั้นจึงค่อยๆ ยกตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่ส่อง
สะท้อนคุณค่าเหล่านี้ ในคูม่ อื เล่มแรก เราได้ท�ำ ความรูจ้ กั กับคุณค่าหลักหรือ
ความคิดทางการเมืองที่ขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตยอันได้แก่ อิสรภาพ
(freedom) ความเท่าเทียม/ความเป็นธรรม (equality/justice) และความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน (solidarity)
คู่มือเล่มแรกอธิบายต่อไปว่า สำ�หรับจุดยืนแบบสังคมประชาธิปไตย
อิสรภาพต้องเป็นมากกว่าแค่อสิ รภาพเชิงลบหรืออิสรภาพแบบเสรีนยิ ม (ทีม่ ตี น้
กำ�เนิดมาจากโธมัส ฮอบส์) อันหมายถึงอิสรภาพทางร่างกายและทรัพย์สิน
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ของปัจเจกบุคคลผูร้ อดพ้นจากการคุกคามของรัฐและสังคม ในทางกลับกัน
อิสรภาพแบบสังคมประชาธิปไตยหมายถึงการที่ “ทุกคนต้องเป็นอิสระจาก
สภาวะพึ่งพาที่ไร้เกียรติ จากความแร้นแค้นและความกลัว ทุกคนต้องมี
โอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองและมีส่วนร่วมในสังคมและการเมือง
ด้วยความรับผิดชอบ” เพือ่ บรรลุอสิ รภาพเชิงบวกนี้ รัฐและสังคมจำ�เป็นต้อง
เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการกำ�หนดเงื่อนไขความเป็นไปได้ ส่วนเรื่อง
ความเป็นธรรมนั้น คู่มือเล่มแรกแนะนำ�ให้เรารู้จักกับความเป็นธรรมสอง
ประเภทใหญ่อนั ได้แก่ “ความเป็นธรรมบนฐานของผลจากการปฏิบตั งิ านหรือ
ความดีความชอบ” และ “ความเป็นธรรมบนฐานความต้องการ” ในขณะ
ทีจ่ ดุ ยืนแบบเสรีนยิ มให้ความสำ�คัญกับความเป็นธรรมแบบแรก สังคมประชาธิปไตยกลับเชือ่ ในอุดมคติความเป็นธรรมแบบหลัง ความเป็นธรรมทีเ่ น้นการ
กระจายรายได้ ทรัพย์สิน และอำ�นาจอย่างเท่าเทียม ความเป็นธรรมที่เรียก
ร้องให้คนมั่งคั่งต้อง “ตอบแทนสังคมในสัดส่วนที่มากกว่า” คนที่จนกว่า  
คุณค่าหลักประการสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยสำ�หรับสังคมประชาธิปไตยคือ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งหมายถึง “ความรู้สึกของความเป็นชุมชน
และความรับผิดชอบที่มีต่อกัน” หากคนในสังคมมีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันแล้ว พวกเขาจะ “แสดงออกผ่านพฤติกรรมทีเ่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ สังคม”
แม้วา่ พฤติกรรมนัน้ จะขัดกับผลประโยชน์ระยะสัน้ ส่วนตน จะเห็นได้วา่ หาก
ปราศจากความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันแล้ว อิสรภาพเชิงบวกและความเป็น
ธรรมบนฐานของความต้องการย่อมเป็นไปได้ยาก กล่าวโดยสรุปคือ คู่มือ
เล่มแรกช่วยให้เราเห็นทีม่ า พัฒนาการ และความเชือ่ มโยงสอดรับสนับสนุน
กันของคุณค่าหรือฐานคิดของสังคมประชาธิปไตย มันช่วยให้ผอู้ า่ นสามารถ
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ด ู โทเบียส กอมแบร์ท, ความคิดพื้นฐานว่าด้วยสังคมประชาธิปไตย, 120–123.
โทเบียส กอมแบร์ท, ความคิดพื้นฐานว่าด้วยสังคมประชาธิปไตย, 22.
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เรื่องเดียวกัน, 38.
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เรื่องเดียวกัน, 43.
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เรื่องเดียวกัน, 44.
13
เรื่องเดียวกัน.
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เข้าใจและอธิบายได้ว่า ทำ�ไมในบางประเทศ มหาเศรษฐีจึงยอมแบกภาระ
ภาษีในอัตราทีส่ งู ลิบเพือ่ ให้รฐั นำ�ไปเป็นงบรายจ่ายด้านสวัสดิการให้แก่คนใน
สังคมโดยรวม หรือในบางประเทศ นายจ้างและลูกจ้างยอมร่วมกันเสียเงิน
ส่วนหนึ่งเพื่อสมทบทุนประกันการว่างงาน
“รัฐสวัสดิการ” คือหัวข้อหลักของคูม
่ อื เล่มนี้ ความคิดทางการเมืองหรือ
คุณค่าที่ขับเคลื่อนรัฐสวัสดิการคือ ความเป็นธรรมและความเท่าเทียม สืบ
เนื่องจากคู่มือเล่มแรก แก่นคิดของรัฐสวัสดิการแบบสังคมประชาธิปไตย
(หรือรูปแบบรัฐสวัสดิการของกลุม
่ ประเทศสแกนดิเนเวีย) คือความเป็นธรรม
ในการจัดสรรกระจายทรัพยากรและความมั่งคั่ง (กลับคืนสู่สังคม) หรือ (re)
distributive justice ซึง่ ประกอบไปด้วยสีห
่ ลักการย่อยอันได้แก่ ความเท่า
เทียม (equality) ความเป็นธรรมบนฐานของผลจากการปฏิบตั งิ านหรือความ
ดีความชอบ (performance-based justice) ความเป็นธรรมบนฐานของความ
ต้องการ (needs-based justice) และความเท่าเทียมทางโอกาส (equal opportunity) (ดูบทที่ 3) คูม
่ อื จะแสดงให้เราเห็นว่า นโยบายทางสังคมของรัฐ
สวัสดิการสังคมประชาธิปไตยให้น�้ำ หนักแก่แต่ละหลักการข้างต้นแตกต่างกัน
หรือในหนึ่งนโยบายได้แบ่งย่อยออกเป็นหลาย “เสาหลัก” เพือ่ ให้บรรลุหลัก
การทั้งสี่ ยกตัวอย่างเช่น ในมิติของนโยบายเกี่ยวกับเงินบำ�นาญผู้สูงอายุ
(บทที่ 7.3) รัฐสวัสดิการแบบสังคมประชาธิปไตยจัดสรรให้ผู้สูงอายุทุกคน
หรือผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นสภาวะเสีย่ งทางสถานะการเงินสามารถเข้าถึงเงินบำ�นาญ
ขั้นพื้นฐานได้ ในประเทศสวีเดน การช่วยเหลือขั้นพื้นฐานนี้ครอบคลุมสิทธิ
ประโยชน์ด้านที่พักอาศัยด้วย (ดูหน้า 160) เสาหลักแรกของนโยบายเงิน
บำ�นาญนีจ้ งึ สอดรับกับหลักการความเป็นธรรมบนพืน้ ฐานความต้องการ แต่
ในขณะเดียวกัน ผูส้ งู อายุในรัฐสวัสดิการแบบสังคมประชาธิปไตยยังสามารถ
เข้าถึงเงินบำ�นาญอีกประเภทหนึ่งซึ่ง “ถูกคิดคำ�นวณในลักษณะที่สอดคล้อง
กับช่วงเวลาที่คนหนึ่งทำ�งานมาตลอดชีวิตและระดับรายได้ของเขา” (ดูหน้า
164) เสาหลักที่สองนี้สอดคล้องกับหลักการว่าด้วยความเป็นธรรมบนฐาน
ของผลจากการปฏิบัติงาน
เมื่อบูรณาการนโยบายทางสังคมต่างๆ เข้าด้วยกันพร้อมการให้น้ำ�หนัก
15

แก่หลักการทัง้ สีข่ า้ งต้นแล้ว รัฐสวัสดิการแบบสังคมประชาธิปไตยจะสามารถ
ยกระดับจากการเป็นรัฐสวัสดิการแบบเยียวยาแก้ไข (remedial welfare
state) ไปเป็นรัฐสวัสดิการเชิงป้องกันได้ (preventive welfare state) (ดูรูป
ที่ 4 หน้า 70) นัน่ หมายความว่า รัฐไม่เพียงแต่จะทำ�หน้าทีเ่ ข้าไปช่วยเหลือ
เมือ่ ยามจำ�เป็น คับขัน อาทิ เมือ่ เกิดสภาวะว่างงาน ความยากจนในหมูผ่ สู้ งู
อายุ หรือความเจ็บไข้ได้ปว่ ย ทว่ารัฐออกนโยบายทีม่ งุ่ ป้องกันสภาวะปัญหา
ข้างต้นตั้งแต่แรกเริม่ ยกตัวอย่างเช่น การให้โอกาสที่เท่าเทียมในการเข้าถึง
การศึกษา การประกันการว่างงานที่ครอบคลุมการสนับสนุนให้ผู้ว่างงาน
พัฒนาทักษะของตน สวัสดิการเชิงป้องกันเหล่านีจ้ ะช่วยเสริมสร้างเครือข่าย
รองรับบุคคลทีป่ ระสบปัญหาความมัน่ คงในชีวติ ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตั น์
ที่ผันแปร
แน่นอนว่าผู้กังขาต่อการสร้างรัฐสวัสดิการเชิงป้องกันนี้มักมองว่ารัฐ
สวัสดิการชนิดนีแ้ ลกมาด้วยต้นทุนทีส่ งู กล่าวง่ายๆ คือ งบประมาณรายจ่าย
ที่สูง คู่มือเล่มนี้พาไปดูแหล่งที่มาของเงินทุนที่ได้รับการจัดสรรเพื่อนำ�ไป
สนับสนุนนโยบายทางสังคมด้านต่างๆ แหล่งเงินทุนมีทง้ั ทีม่ าจากภาษีเงินได้
และที่มาจากเงินสมทบของผู้รับสวัสดิการเอง นอกจากนี้ คู่มือยังตระหนัก
ถึงข้อท้าทายทางการเมืองเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน (บทที่ 5) ไม่ว่าจะเป็น
ลักษณะการทำ�งานที่เปลี่ยนไป การใช้ชีวิตคู่ที่ต่างจากในอดีต หรือการเพิ่ม
ขึน้ ของประชากรผูส้ งู อายุ คูม่ อื ยืนยันว่ารัฐสวัสดิการแบบสังคมประชาธิปไตย
คือทางเลือกที่เป็นไปได้และดีที่สุดภายใต้สภาวการณ์ในขณะนี้ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินทุน คู่มือมีข้อเสนอแนะว่ารัฐสวัสดิการแบบสังคม
ประชาธิปไตยควรขยายแหล่งเงินทุนเพือ่ สนับสนุนนโยบายทางสังคมโดยเน้น
ภาษีจากฝั่งทุนให้มากขึ้น เช่น ภาษีรายได้จากสินทรัพย์และรายได้จากการ
ประกอบการ (บทที่ 7.3) อนึง่ อาจมีผโู้ ต้แย้งว่าการเก็บภาษีอตั ราก้าวหน้า
อาจจะขัดกับหลักความเสมอภาคเท่าเทียมหรือ “ความเป็นธรรมประเภทข้อ
ตกลงต่างตอบแทน (transactional justice)” โดยเฉพาะในหมูค่ นทีม่ งั่ คัง่ หรือ
เป็นเจ้าของทุน ทัง้ นีเ้ พราะในขณะทีค่ นเหล่านีต้ อ้ งแบกรับภาระรับผิดชอบต่อ
การจ่ายภาษีเพื่อสวัสดิการด้านต่างๆ พวกเขาอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือ
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ไม่มสี ทิ ธิเข้าถึงสวัสดิการเหล่านัน้ (โดยเฉพาะการช่วยเหลือขัน้ พืน้ ฐาน) เลย
ก็ได้ (คนทีม่ งั่ คัง่ ส่วนใหญ่มกั หันไปหากองทุนเงินบำ�นาญหรือประกันสุขภาพ
ของเอกชน) พูดง่ายๆ คือ พวกเขาอาจจะไม่ได้อะไรตอบแทนเลยทัง้ ทีเ่ ป็นผู้
แบกรับต้นทุนของรัฐสวัสดิการแบบป้องกันมากที่สุด คำ�ถามคือ มันขัดกับ
หลักความเสมอภาคและความเป็นธรรมหรือไม่ คู่มือเล่มนี้ได้ให้คำ�ตอบที่
ชวนคิดเอาไว้ว่า กรณีข้างต้นไม่ได้ขัดกับหลักการใดเลย ทั้งนี้เพราะ “คนที่
มีมากกว่าย่อมได้ประโยชน์มากกว่าจากการคงไว้ซงึ่ นิตริ ฐั ” (บทที่ 7.1 หน้า
125) กล่าวขยายความคือ คนที่มีทรัพย์สินมากกว่าหรือรายได้สูงกว่าต้อง
พึ่งนิติรัฐและระบอบทรัพย์สินส่วนบุคคล พวกเขาตักตวงประโยชน์เข้าตัว
จากสภาวะข้างต้นมากกว่าคนจน ด้วยเหตุนี้ จึงชอบธรรมที่ “บ่าที่แข็งแรง
กว่าต้องแบกรับภาระมากกว่าบ่าที่อ่อนแอกว่า” (บทที่ 7.1) ประเด็นสำ�คัญ
ประการสุดท้ายคือ คูม่ อื ยังเชือ่ มัน่ ว่ารัฐสวัสดิการและเป้าหมายในอุดมคติของ
มันสามารถยกระดับให้ก้าวข้ามเส้นแบ่งเขตรัฐได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ รัฐ
สวัสดิการควรเป็นสถาบันระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
นีค่ อื มาตรการทางสังคมทีข่ า้ มพรมแดนและเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันเพือ่ รับมือ
กับโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ (ดูบทที่ 5 หัวข้อ ทางออกของปัญหา)
คู่มือเล่มนี้อาจจะมีคำ�ศัพท์บางคำ�ที่ผู้อ่านคนไทยไม่คุ้นชินนัก สาเหตุ
หนึ่งคงเป็นเพราะแนวคิดเรื่องรัฐสวัสดิการและสังคมประชาธิปไตยยังไม่ใช่
กระแสความคิดหลักในสังคมไทย ผู้แปลขอใช้พื้นที่สักเล็กน้อยอธิบายคำ�
ศัพท์สำ�คัญในคู่มือเล่มนี้โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการ
ทำ�ความเข้าใจเนื้อหาสำ�คัญต่อจากนี้
- [ระบบ]ความมั่นคงทางสังคม (social security [system]) ระบบที่
เกือ้ หนุน ช่วยเหลือ และให้โอกาสแก่ปจั เจกบุคคลในการใช้ชวี ติ ในสังคม ไม่
ว่าจะเป็นความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานหรือสวัสดิการขั้นสูงขึ้นไป ทั้งที่จับต้อง
ได้และจับต้องไม่ได้ อาทิ ทีพ่ กั อาศัย เงินช่วยเหลือ การศึกษา การให้บริการ
ด้านรักษาพยาบาล สิ่งเหล่านี้จะทำ�ให้บุคคลมีความมั่นคงในชีวิต มีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ พึ่งพาตนเองได้ สามารถกำ�หนดตนเองได้
- ความเป็นธรรมด้านการจัดสรรกระจายทรัพยากรและความมัง
่ คัง่
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คือความเป็นธรรมที่มุ่งกระจายสาธารณประโยชน์ไป
ยังสมาชิกในสังคมวงกว้าง มุ่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ�เป็นสำ�คัญ
- เงินภาษีและเงินสมทบ (tax and contribution) แหล่งเงินทุนสำ�หรับ
สนับสนุนสวัสดิการด้านต่างๆ ทัง้ สองอย่างนีเ้ ป็นองค์ประกอบสำ�คัญของรัฐ
สวัสดิการ
- ความเป็นธรรมบนฐานของผลจากการปฏิบต
ั งิ าน (performance-
based justice) ได้แก่ ความเป็นธรรมทีเ่ กิดจากการทีส
่ ทิ ธิในการเข้าถึง ระดับ
และระยะเวลาของสวัสดิการถูกตัดสินจากการลงทุนลงแรงของผูร้ บั สวัสดิการ
มาก่อนหน้านี้ หรือกล่าวสั้นๆ คือ ระดับและระยะเวลาของเงินสมทบ
- กระบวนการทำ�ให้ไม่เป็นสินค้า (decommodification) สะท้อนจุดยืน
ที่ว่าแรงงานคือชีวิตที่ต้องได้รับการคุ้มครอง ต้องมีความมั่นคงทางสังคม
แรงงานหาใช่สินค้าสำ�หรับซื้อขายในตลาดแรงงานเท่านั้น
(distributive justice)

รัฐสวัสดิการกับรัฐไทย
“ในระหว่ า ง 2–3

ขวบแรกของผม ซึ่งร่างกายและสมองผมกำ�ลัง
เติบโตในระยะทีส่ �ำ คัญ ผมต้องการให้แม่ผมกับตัวผม ได้รบั ประทาน
อาหารที่เป็นคุณประโยชน์
ผมต้ อ งการไปโรงเรี ย น พี่ ส าวหรื อ น้ อ งสาวผมก็ ต้ อ งการไป
โรงเรียน จะได้มีความรู้หากินได้ และจะได้รู้คุณธรรมแห่งชีวิต ถ้า
ผมสติปัญญาเรียนชั้นสูงๆ ขึ้นไป ก็ให้มีโอกาสเรียนได้ ไม่ว่าพ่อแม่
ผมจะรวย หรือจน จะอยู่ในเมืองหรือชนบทแร้นแค้น...
ผมต้องการสุขภาพอนามัยอันดี และรัฐบาลจะต้องให้บริการ
ป้องกันโรคแก่ผมฟรี กับบริการการแพทย์ รักษาพยาบาลอย่างถูก
อย่างดี เจ็บป่วยเมื่อใดหาหมอพยาบาลได้สะดวก”
—ป๋วย อึ๊งภากรณ์
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บทความ “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ตีพิมพ์ครั้งแรกในบางกอกโพสต์ฉบับวันที่
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คำ�กล่าวข้างต้นสะท้อนความฝันถึงสังคมไทยในอุดมคติ ผ่านมาแล้ว
เกือบครึง่ ศตวรรษ สถานการณ์สงั คมไทยในปัจจุบนั ใกล้เคียงหรือยังห่างไกล
จากข้อเรียกร้องดังกล่าว? ผูแ้ ปลยกประโยคของป๋วย อึง๊ ภากรณ์ มาอ้างด้วย
เหตุผลง่ายๆ ว่า ข้อความไม่กี่บรรทัดของเขาสะท้อนแก่นคิดสำ�คัญของรัฐ
สวัสดิการหลายประการ สำ�หรับป๋วย สวัสดิการของแม่ การเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด การศึกษา และบริการสาธารณสุขคือสิทธิพื้นฐานที่พลเมืองทุกคนต้อง
สามารถเข้าถึงได้ และเป็นหน้าทีข่ องรัฐในการบริหารจัดการสวัสดิการเหล่านี้
เพื่อให้ช่วงชีวิตของบุคคลที่เริ่มตั้งแต่ “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” มี
ความมั่นคงทางสังคม เพื่อให้บุคคลมีโอกาสยกระดับชีวิตของตน มีโอกาส
บรรลุศักยภาพของตน และใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติดังที่มนุษย์พึงมี อาจกล่าว
ได้วา่ ข้อเรียกร้องของป๋วยไม่ใช่รฐั สวัสดิการเชิงเยียวยาแก้ไข หากแต่เป็นรัฐ
สวัสดิการเชิงป้องกัน
เมื่อย้อนกลับมาดูทิศทางสวัสดิการด้านต่างๆ ของรัฐไทยในปัจจุบัน จะ
เห็นได้ว่าค่อนข้างมีทิศทางที่ขัดแย้งหรือสวนทางกับรัฐสวัสดิการแบบสังคม
ประชาธิปไตย ในกรณีของสวัสดิการด้านสุขภาพ แม้ว่าประเทศจะมีระบบ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือที่รู้จักกันในชื่อ สามสิบบาทรักษาทุกโรค รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ผ่านประชามติไปเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 กลับ
เปลีย่ นแปลงเนือ้ หาโดยระบุอย่างเฉพาะเจาะจงว่า “บุคคลผูย้ ากไร้ยอ่ มมีสทิ ธิ
ได้รับการบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” ด้วยเหตุนี้จึงเกิด
ความกังวลใจขึ้นในหมู่ภาคประชาชนว่าทิศทางสวัสดิการสุขภาพจะถดถอย
กลายเป็นสังคมสงเคราะห์ อีกทัง้ ยังชัดเจนว่ารัฐต้องการลดภาระรับผิดชอบ
ในด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ น่าสนใจว่า ทิศทางสวัสดิการสุขภาพข้าง
ต้นนีเ้ กิดขึน้ พร้อมๆ กับปรากฏการณ์ “พีต่ นู บอดีแ้ สลม” ทีร่ เิ ริม่ กิจกรรมวิง่
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“ปีหน้า ‘สวัสดิการสุขภาพ’ มุง่ สู่ ‘สังคมสงเคราะห์’ (?) เมือ
่ รัฐลดบทบาท เพิม่ ภาระประชาชน,”
ประชาไท, 29 ธันวาคม 2559, สืบค้นเมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2561, https://prachatai.com/
journal/2016/12/69441.
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รณรงค์จากอำ�เภอเบตงถึงอำ�เภอแม่สายเพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการ
แพทย์ช่วยโรงพยาบาล 11 แห่งในช่วงปลาย พ.ศ. 2560 สิ่งเหล่านี้สะท้อน
ทิศทางสวัสดิการสุขภาพของไทยที่พยายามจะจำ�กัดให้เป็นสิทธิเฉพาะ “ผู้
ยากไร้” หาใช่พลเมืองทุกคน อีกทัง้ แหล่งเงินทุนแทนทีจ่ ะมาจากเงินภาษีและ
เงินสมทบกลับมาจาก “เงินบริจาค” เฉพาะกรณี
กรณี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” ซึง่ ริเริม่ ใน พ.ศ. 2560
ก็เช่นเดียวกัน กล่าวคือ รัฐมุง่ ให้สวัสดิการแก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ยในรูปของบัตรที่
มีวงเงิน 200–300 บาทต่อเดือน ผูม้ าลงทะเบียนสามารถใช้บตั รดังกล่าวรูด
ซือ้ สินค้าเฉพาะร้านทีเ่ ข้าร่วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” และยังมีวงเงินเพิม่
สำ�หรับค่าเดินทางขนส่งสาธารณะ ในเบื้องต้นมีเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับการ
จำ�กัดให้ซอื้ สินค้าเฉพาะร้านค้าบางประเภททีเ่ อือ้ ต่อบริษทั ทุนรายใหญ่ ไม่
เพียงเท่านั้น โครงการนี้สะท้อนว่ารัฐทุ่มงบประมาณเพื่อจัดสรร “สวัสดิการ
เพื่อการเยียวยา” (ในที่นี้คือเยียวยา “ความยากจน”) หาใช่ “สวัสดิการเพื่อ
การป้องกัน” อีกทั้งยังเป็นการเยียวยาขั้นต่ำ�ที่อาจไม่เพียงพอต่อการดำ�รง
ชีวิตขั้นพื้นฐานเสียด้วยซ้ำ�  คมสันต์ จันทร์อ่อน กองเลขาเครือข่ายสลัม 4
ภาค ถึงกับวิจารณ์วา่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “คือการสงเคราะห์จากรัฐ” และ
อาจนำ�ไปสูก่ ารทำ�ให้เกิดความเหลือ่ มล้�ำ อีกด้วย จาตุรนต์ ฉายแสงก็แสดง
ความกังวลเกี่ยวกับแผนงบประมาณรายจ่ายสำ�หรับโครงการบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐในระยะยาว
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ค มสันต์ จันทร์อ่อน, “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ใช่รัฐสวัสดิการ” (เอกสารประกอบการสัมมนา
สถานการณ์สวัสดิการในสังคมไทย 2018 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561).
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จาตุรนต์ ฉายแสง, “จาตุรนต์ ฉายแสง: ‘บัตรคนจน’ อาจเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่เป็นอยู่,”
ประชาไท, 17 ตุลาคม 2560, สืบค้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561, https://prachatai.com/
journal/2017/10/73722.
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สำ � หรั บ สวั ส ดิ ก ารผู้ สู ง อายุ สั ง คมไทยกำ � ลั ง ก้ า วเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ
วรเวศม์ สุวรรณระดา ระบุวา่ จำ�นวนประชากรผูส้ งู อายุ (วัยกลาง 70–79 ปี)
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก 3.1 ล้านคนในปี 2015 เป็น 5.9 ล้านคนในปี
2030 และคาดว่าจะถึง 7.6 ล้านคนในปี 2040 ในขณะทีป
่ ระชากรวัยทำ�งาน
และวัยเด็กมีแนวโน้มลดลงเรือ่ ยๆ วรเวศม์ซงึ่ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการปฏิรปู
ระบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ
(สปช.) เสนอว่าควรมีการขยายอายุเกษียณ มีการออกนโยบายส่งเสริมให้
ผูส้ งู อายุท�ำ งานต่อไปให้นานขึน้ อีกทัง้ ควรมีการพัฒนาสวัสดิการเงินบำ�นาญ
ขั้นพื้นฐาน สวัสดิการเหล่านี้จะช่วยเข้ามาเสริมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การ
รักษาพยาบาล (หลักประกันสุขภาพ) และการดูแลช่วยเหลือ (เมื่อมีภาวะ
พึ่งพา) ได้ระดับหนึ่ง
ประเด็นสุดท้ายคือทิศทางนโยบายการศึกษาของไทย วงอร พัวพัน
สวัสดิ์ ตัง้ ข้อสังเกตว่าการศึกษาไทยตกอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของกระแสเสรีนยิ ม
ใหม่อย่างเข้มข้น กล่าวง่ายๆ คือ การศึกษา ความรู้ ทักษะต่างๆ กลายเป็น
สินค้าทีม่ มี ลู ค่า หาใช่ทรัพย์สว่ นรวมในสังคมไทย งานวิจยั ของวงอรชีใ้ ห้เห็น
ว่าการศึกษาไทยมีความเหลือ่ มล้�ำ ทับซ้อนกันในหลายมิติ ไม่วา่ จะเป็นระหว่าง
สถานศึกษารัฐกับเอกชน หรือสถานศึกษาในกรุงเทพฯ ในเขตเมือง และใน
เขตนอกเมือง โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้แปรสภาพเป็นบริษัทหรือห้าง
ร้านดึงดูดลูกค้า (ในที่นี้คือผู้ปกครองและผู้เรียน) ในขณะที่ผู้ปกครองมีมุม
มองเฉกเช่นผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องประเมินต้นทุนและความเสี่ยงในการ
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วรเวศม์ สุวรรณระดา, “สวัสดิการผูส้ งู อายุ” (เอกสารประกอบการสัมมนา สถานการณ์สวัสดิการในสังคมไทย 2018 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561).
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ว งอร พัวพันสวัสดิ์ “[คลิป] วงถก ‘การศึกษาไทยในยุค 4.0: ทางเลือกและทางรอดในโลก
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https://prachatai.com/journal/2018/02/75480.
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วางแผน “ลงทุน” การศึกษาให้แก่บตุ รของตน เมือ่ ถูกขับเคลือ่ นด้วยตรรกะ
แบบทุน จึงไม่ตอ้ งสงสัยว่าการศึกษาไทยมีการจัดลำ�ดับชัน้ สูงต่�ำ ในหมูผ่ เู้ รียน
อย่างเข้มข้น และบ่อยครัง้ คุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษาก็ลดน้อยถอย
ลงตามระดับกำ�ลังทรัพย์และระดับสติปัญญาของผู้เรียน
หลังจากพิจารณานโยบายสวัสดิการด้านต่างๆ ของรัฐไทยไปแล้ว ผูแ้ ปล
ขอทิง้ ท้ายด้วยการชวนให้ผอู้ า่ นตัง้ คำ�ถามเชิงหลักการว่า “รัฐสวัสดิการจำ�เป็น
ต้องเป็นประชาธิปไตยหรือไม่?” อันที่จริง คู่มือเล่มนี้ได้ให้คำ�ตอบไว้อย่าง
ชัดเจนโดยมีเนื้อหาน่าสนใจชวนให้ผู้อ่านคนไทยย้อนกลับมามองรัฐไทย ผู้
แปลขอยกข้อความอ้างอิงจากบทที่ 2 มาดังนี้
นอกเหนือไปจากวัตถุสง่ิ ของ เช่น อาหาร และทีพ่ กั อาศัยแล้ว ยังมีสง่ิ ของ
และทรัพยากรอืน่ ๆ ทีท่ กุ คนต้องสามารถเข้าถึงได้ มิฉะนัน้ แล้ว ประชาธิปไตย
ก็จะเป็นเพียงคำ�กลวงๆ ทีว่ า่ งเปล่า สิง่ เหล่านีไ้ ด้แก่ การศึกษา/การฝึกวิชาชีพ
และข้อมูลข่าวสาร อนึง่ การคุม้ ครองพลเมืองให้รอดพ้นจากภัยความยากจน
อีกทัง้ สนับสนุนให้เขาได้รบั การศึกษา/การฝึกวิชาชีพต้องไม่ถกู ลดทอนให้เป็น
เพียงแค่กิจกรรมการกุศลหรือการรวมพลังของผู้มีคุณธรรม หากแต่ต้อง
กระทำ�ผ่านนโยบายทางสังคม ดังนัน้ ประชาธิปไตยทีแ่ ท้จริงจะไม่มวี นั เกิด
ขึ้นหากปราศจากนโยบายทางสังคม รัฐประชาธิปไตยต้องเป็นรัฐสวัสดิการ
(หน้า 31)
เมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ได้มกี ารจัดงานเสวนาหัวข้อ “สวัสดิการ
สังคม สุขภาพ และชีวิตคนจน: ปัญหา ข้อท้าทาย และทางออก” โดยมี
วิทยากรทั้งที่เป็นนักวิชาการ องค์กรนอกภาครัฐ และนักเคลื่อนไหวภาค
ประชาชนเข้าร่วม ธร ปีติดล ได้ระบุอุปสรรคขัดขวางความก้าวหน้าด้าน
สวัสดิการของรัฐไทยซึง่ เกีย่ วพันอย่างลึกซึง้ กับปัญหาประชาธิปไตยไทยไว้สี่
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Vong-on Phuaphansawat, “Neoliberalism, governmentality, education reforms and

teachers in Thailand,” (Ph.D. Dissertation, Centre of Development Studies, University of Cambridge, UK, 2017).

22

ประการดังนี้
1. ขบวนการแรงงานหรือพรรคฝ่ายซ้ายไม่คอ
่ ยมีบทบาทเข้าไปมีสว่ นร่วม
ในการกดดัน เคลื่อนไหว และกำ�หนดนโยบายด้านสวัสดิการ
2. ระบบสวัสดิการของรัฐไทยมีลักษณะเป็น “ศักดินาราชูปถัมภ์” ซึ่ง
หมายถึงมุมมองทีว่ า่ สวัสดิการไม่ใช่สทิ ธิหากแต่เป็น “บุญคุณ” ของผูม้ อี �ำ นาจ
ที่ช่วยอุปถัมภ์คนเล็กคนน้อยในสังคม
3. คนชนชัน
้ กลางระดับบนไม่สนับสนุนและไม่รสู้ กึ เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
ในสวัสดิการของรัฐ
4. การเมืองไทยเผชิญกับสภาวะประชาธิปไตยหยุดชะงัก
หากเราพิจารณาคำ�อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสวัสดิการกับประชาธิปไตยของคู่มือเล่มนี้ประกอบกับบทวิเคราะห์ของธรข้างต้น เราอาจแทนที่
คำ�ถามทีว่ า่ “รัฐไทยเป็นรัฐสวัสดิการหรือไม่?” เป็น “ก่อนจะเป็นรัฐสวัสดิการ
อันดับแรก รัฐไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วหรือยัง?”
ผู้แปลเชื่อว่าเส้นขอบฟ้าทางการเมืองไทยจำ�กัดให้เราฝันถึงระบบการเมือง สังคม เศรษฐกิจทางเลือกอืน่ ๆ อย่างจำ�กัดคับแคบมาก เราจะฝันไกล
ถึงรูปแบบรัฐสวัสดิการสังคมประชาธิปไตยได้อย่างไร ในเมือ่ ลักษณะประชาธิปไตยเสรีขั้นพื้นฐานบางมิติยังอยู่นอกเหนือจินตนาการความเป็นไปได้
ทางการเมืองของเรา อย่างน้อยที่สุด คุณประโยชน์ของคู่มือเล่มนี้คือการ
แสดงให้ผอู้ า่ นคนไทยตระหนักไม่มากก็นอ้ ยว่า เรือ่ งบางเรือ่ งทีเ่ ราไม่สามารถ
จินตนาการได้เลยว่าจะเกิดขึน้ กับตัวเราในฐานะพลเมืองไทย อันทีจ่ ริงแล้วมี
ประเทศอื่นๆ จำ�นวนมากได้ทดลองทำ�มาแล้วและประสบความสำ�เร็จ (เช่น
หากคุณว่างงาน คุณสามารถมีรายได้ประจำ�ทุกเดือนต่อไปได้ถึงสองปี (ดู
กรณีประเทศเดนมาร์ก หน้า 143) บางเรือ่ งทีด่ เู หมือนจะขัดกับสามัญสำ�นึก
ทั่วไป เช่น กลุ่มคนที่รวยที่สุดในสังคมต้องจ่ายภาษีคิดเป็นอัตราเกือบหรือ
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ธ ร ปีติดล, “4 ปีรัฐประหาร: สวัสดิการสังคม สุขภาพ และชีวิตคนจน: ปัญหา ข้อท้าทาย
และทางออก,” ประชาไท, 24 พฤษภาคม 2561, สืบค้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561,
https://prachatai.com/journal/2018/05/77105.
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เทียบเท่าครึ่งหนึ่งของรายได้ของตน (ดูกรณีประเทศเดนมาร์ก หน้า 165)
ในขณะทีค่ นทีจ่ นกว่าจ่ายในอัตราทีน่ อ้ ยกว่า อันทีจ่ ริงเป็นเรือ่ งธรรมดาสามัญ
ในบางสังคม ผูแ้ ปลหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคูม่ อื เล่มนีจ้ ะช่วยทำ�ให้ผอู้ า่ นคนไทย
สามารถก้าวข้ามเส้นขอบฟ้าความเป็นไปได้ทางการเมืองไทย ขยายการรับรู้
และความฝันต่อโลกอื่นๆ ที่เป็นไปได้ ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์
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บทที่ 3: ความยุติธรรม
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กรรมของรัฐสวัสดิการ
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รัฐสวัสดิการเป็นส่วนทีข่ าดไม่ได้ของแก่นพืน้ ฐานหลักของสังคมประชาธิปไตย
รัฐสวัสดิการช่วยรับรองว่าสิทธิพื้นฐานจะไม่ได้เป็นแค่สิ่งทีร่ ะบุเป็นเพียงลาย
ลักษ์อักษร หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกแห่งความเป็นจริง
หากจะกล่าวอย่างกว้างๆ แล้ว รัฐสวัสดิการเป็นประเด็นข้อถกเถียงที่
สำ�คัญในการเมืองทุกเฉดสี ทั้งนี้เพราะจุดยืนที่เรามีต่อรัฐสวัสดิการย่อม
สะท้อนแนวคิดของเราต่อประชาธิปไตยและคุณค่าพื้นฐานที่เรายึดถือ คู่มือ
เล่มนีม้ งุ่ ช่วยให้ผอู้ า่ นค้นพบจุดยืนของตนในประเด็นถกเถียงข้างต้น รวมไป
ถึงสามารถชี้แจงขยายความและนำ�เสนอมันได้
คุณค่าพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยคืออิสรภาพ ความยุติธรรม และ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คุณค่าเหล่านี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ก่อ
ร่างเป็นแนวคิดรัฐสวัสดิการซึ่งเป็นหัวข้อหลักของคู่มือเล่มนี้ ด้วยเหตุนี้
ความสัมพันธ์พื้นฐานระหว่างรัฐสวัสดิการกับสังคมประชาธิปไตยจึงเป็นจุด
เริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้ (บทที่ 2)
เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าเราไม่สามารถอภิปรายเรื่องนโยบายทางสังคม
โดยไม่พาดพิงถึงประเด็นเรื่องการจัดสรรกระจาย [ความมั่งคั่ง ทรัพยากร
และสิทธิประโยชน์] ยกตัวอย่างเช่น เราจะจัดสรรและกระจายสิ่งต่างๆ ต่อ
ไปนีภ้ ายใต้หลักการแบบใด ไม่วา่ จะเป็นการศึกษาและการฝึกวิชาชีพ โอกาส
ในการทำ�งานและรายได้ อำ�นาจ ความมั่นคง สิทธิ และหน้าที่ เนื่องจาก
ประเด็นเหล่านี้เกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ การจัดสรรกระจายข้างต้นจึง
ต้องสอดคล้องกับความยุติธรรม ทว่า อะไรที่เราเข้าใจว่าเป็นธรรม ความ
ยุติธรรมหมายถึงอะไรหากมันเป็นเรื่องของปัจเจกส่วนบุคคล มีหลักการที่
สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบกำ�หนดทั้งการประกันการว่างงาน การ
ศึกษาและระบบการฝึกวิชาชีพ หรือนโยบายประกันสุขภาพหรือไม่ บทที่ 3
จะกล่าวถึงประเด็นเรื่องความยุติธรรมเหล่านี้
รัฐสวัสดิการทั่วโลกได้พัฒนารูปแบบที่แตกต่างหลากหลาย รัฐเหล่านี้
ล้วนแต่ใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบและโครงสร้างทีเ่ หมือนกัน อย่างไรก็ดี

การออกแบบสถาปัตยกรรมและผลกระทบต่อพลเมืองในแต่ละประเทศนัน้ เป็น
ที่ประจักษ์ชัดเจน เราจะพิจารณาการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมของรัฐ
สวัสดิการที่หลากหลายในบทที่ 4
รัฐสวัสดิการมักตกเป็นเหยื่อของข้อวิพากษ์กระแสหลัก หรือแม้กระทั่ง
ข้อวิพากษ์จากฝั่งประชานิยม บทที่ 5 พยายามทำ�ความเข้าใจข้อวิพากษ์
เหล่านี้ อีกทั้งกล่าวถึงข้อท้าทายที่รัฐสวัสดิการกำ�ลังเผชิญในเยอรมนี รวม
ไปถึงนำ�เสนอมาตรการเบื้องต้นในการรับมือกับข้อท้าทาย
หลังจากที่ได้ชี้แจงและทำ�ความเข้าใจหลักคิดที่เกี่ยวข้องและปัญหาข้อ
ท้าทายแล้ว เนือ้ หาของบทที่ 6 จะอุทศิ ให้แก่ประเด็นเรือ่ งจุดยืนต่อนโยบาย
ทางสังคมของพรรคต่างๆ ซึง่ เป็นผูแ้ ทนในรัฐสภาของเยอรมนี อีกทัง้ ชีใ้ ห้เห็น
ว่าพรรคเหล่านี้สนับสนุนรัฐสวัสดิการรูปแบบใดและนำ�เสนอมาตรการปฏิรูป
แบบไหน
เป้าหมายสำ�คัญของรัฐสวัสดิการคือการประกันอิสรภาพที่เท่าเทียมกัน
สำ�หรับทุกคน เป้าหมายนี้ชัดเจน อย่างไรก็ดี ยังไม่มีการวางแผนการที่จับ
ต้องได้เกี่ยวกับแต่ละประเด็นสำ�คัญที่รัฐสวัสดิการควรดำ�เนินการ
เราสามารถระบุหา้ ประเด็นหัวข้อทีเ่ ป็นองค์ประกอบพืน้ ฐานของการสร้าง
รัฐสวัสดิการสมัยใหม่ เนือ่ งจากรัฐสวัสดิการต้องพิทกั ษ์ชวี ติ ของพลเมืองจาก
สภาวะความเสีย่ งและความผันผวน อีกทัง้ รับประกันศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
อนึง่ ระบบประกันสุขภาพ ประกันการว่างงาน และประกันบำ�นาญเป็นส่วน
ประกอบพื้นฐานของรัฐสวัสดิการ
เนื่องจากรัฐสวัสดิการมุ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพลเมืองทุกคน
นโยบายเกีย่ วกับการศึกษา/การฝึกวิชาชีพจึงเป็นอีกองค์ประกอบสำ�คัญของ
การก่อร่างรัฐสวัสดิการสมัยใหม่ ทั้งนี้เพราะการศึกษา/การฝึกวิชาชีพคือ
เงื่อนไขเบื้องต้นของการตระหนักรู้สิทธิประชาธิปไตย อีกทั้งเป็นตัวกำ�หนด
การจัดสรรกระจายทรัพยากรทางวัตถุ ในแง่นี้ การศึกษาจึงหมายถึงการ
เข้าไปมีส่วนร่วมและโอกาส
นโยบายการจัดเก็บภาษีเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของรัฐสวัสดิการสมัย
ใหม่ เราควรถกเถียงประเด็นดังกล่าวในฐานะนโยบายทางสังคม ทัง้ นีเ้ พราะ

บทที่ 5: ข้อท้าทาย
ที่รัฐสวัสดิการกำ�ลัง
เผชิญ
บทที่ 6: จุดยืนด้าน
นโยบายทางสังคมของ
แต่ละพรรคการเมือง

บทที่ 7: ประเด็น
สำ�คัญของรัฐสวัสดิการ
งาน บำ�นาญ และ
การบริการสุขภาพ

การศึกษา

ภาษี
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สิทธิประโยชน์ดา้ นความมัน่ คงทางสังคมมีแหล่งทีม่ าจากภาษี ทีส่ �ำ คัญไปกว่า
นัน้ คือ ภาษีคอื เครือ่ งมือหลักในการใช้ก�ำ หนดทิศทางการกระจายรายได้และ
ความมั่งคั่งในสังคม
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บทที่ 2 รัฐสวัสดิการกับสังคมประชาธิปไตย

1

ประเด็นหลักในบทนี้:
•
•
•

อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสวัสดิการกับประชาธิปไตย
อ ธิบายความคิดพื้นฐานว่าด้วยการก่อร่างของสังคมประชาธิปไตยในรัฐสวัสดิการ บน
หลักอิสรภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
นำ�เสนอบทบาทของรัฐสวัสดิการในการมอบสิทธิทางการเมือง พลเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมขั้นพื้นฐาน

“สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีคอ
ื สหพันธรัฐประชาธิปไตยและสหพันธรัฐสังคม”

นี่คือประโยคแรกที่เขียนไว้ในมาตรา 20 ของกฎหมายพื้นฐานเยอรมนีหรือ
รัฐธรรมนูญนั่นเอง รัฐธรรมนูญเยอรมนียังระบุหลักการประชาธิปไตย หลัก
รัฐสวัสดิการ และหลักนิตริ ฐั นอกจากนี้ ตามเจตนารมณ์ของ “บิดาและมารดา
ของรัฐธรรมนูญ” หลักการเหล่านีต้ อ้ ง
รัฐสวัสดิการ หมายถึงรัฐประชาธิปไตย
มีผลเท่าเทียมกันทางกฎหมาย
ซึ่งไม่เพียงแต่รับประกันสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในขณะทีห่ ลักประชาธิปไตยและ
และอิสรภาพส่วนบุคคลและทางเศรษฐกิจ
หลักนิติรัฐได้ถูกอธิบายขยายความ
ตามรัฐธรรมนูญ (เป็นนิติรัฐ) ยังต้องเป็น
ไว้อย่างละเอียดในมาตราต่างๆ ของ
รัฐที่ใช้มาตรการทางกฎหมาย ทางการกฎหมายพื้นฐานของเยอรมนี ทว่า
เมื อ ง และทางวั ต ถุ เ พื่ อ คลายความตึ ง
เครียดทางสังคมและทำ�ให้เกิดความเท่า
ไม่มกี ารระบุหลักการว่าด้วยรัฐสวัส
เทียมกันท่ามกลางความแตกต่างทางสังคม
ดิการไว้อย่างเฉพาะเจาะจง นี่ไม่ใช่
(ในระดับหนึ่ง) ในแง่นี้ หลักรัฐส
 วัสดิการ
เรือ่ งน่าแปลกใจหากเรามีความเข้าใจ
เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเรื่องความยุติธรรม
ว่าหลักเกณฑ์ที่สำ�คัญที่สุดของการ
ภายใต้นิติรัฐและได้ถูกระบุไว้ในมาตราที่
ก่อร่างสร้างองคาพยพรัฐสวัสดิการ
20 และ 28 ของรัฐธรรมนูญ (Das Politiklexikon 2006: 282)
คือความยุติธรรม (justice)
1

ในระหว่างตระเตรียมบทนี้ มีการสำ�รวจอ้างอิงความคิดของนักคิดต่อไปนี้
Preuß (1990), Scanlon (2005), Kaufmann (2003) และ Ritter (1991)

เยอรมนี: สหพันธรัฐ
ทางสังคม (social
federal state)

องคาพยพของรัฐ
สวัสดิการ: คำ�ถามเรื่อง
ความยุติธรรม

Kneip (2003),
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อะไรคือความ
ยุติธรรม–ข้อพิพาท
ตั้งแต่สมัยโบราณ

นโยบายทางสังคม–
วาระเชิงนโยบาย
เฉกเช่นเรื่องอื่นๆ?

ประชาธิปไตย: คำ�ที่
ไม่มีวันซ้ำ�ซากจำ�เจ
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มนุษย์ถกเถียงกันมาแต่ช้านานเกี่ยวกับความหมายของความยุติธรรม
เนือ้ หาส่วนใหญ่ในคูม่ อื เล่มนีจ้ ะอุทศิ ให้แก่การอภิปรายว่าอะไรกันทีป่ ระกอบ
สร้างเป็นรัฐสวัสดิการที่เป็นธรรม อะไรที่เป็นคุณประโยชน์และข้อเสียของ
รัฐสวัสดิการที่ดำ�รงอยู่ในปัจจุบัน และการแสวงหารูปแบบรัฐสวัสดิการทาง
เลือกอื่นๆ
ก่อนที่เราจะศึกษาประเด็นและมิติต่างๆ ของนโยบายทางสังคมอย่าง
ละเอียด เราควรพิจารณาความสัมพันธ์รากฐานระหว่างประชาธิปไตยกับรัฐ
สวัสดิการเป็นอันดับแรก
บ่อยครั้ง ดูเหมือนว่านโยบายทางสังคมเป็นวาระเชิงนโยบายประเภท
หนึง่ ในหลายวาระ กระนัน้ นโยบายทางสังคมแตกต่างไปจากนโยบายเรือ่ ง
อื่นๆ ด้วยเหตุผลที่ว่า งบประมาณรัฐบาลกลางถูกใช้เพื่อสนับสนุนนโยบาย
ทางสังคมในสัดส่วนที่มากที่สุด อีกทั้งพลเมืองทุกคนล้วนมีส่วนได้ส่วนเสีย
จากกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางสังคม ไม่ว่าจะทางตรง (โดย
ผ่านการรับสิทธิประโยชน์) หรือทางอ้อม (โดยการจ่ายเงินในรูปภาษีและเงิน
สมทบ [tax and contribution]) การทีเ่ ราปฏิบตั ติ อ่ นโยบายทางสังคมอย่าง
อยุติธรรมยังสะท้อนออกมาผ่านเนื้อหาที่ระบุในรัฐธรรมนูญ ทว่า ประชาธิปไตยและรัฐสวัสดิการมีความเกี่ยวข้องกันอย่างพิเศษอย่างไร
ประชาธิปไตย หมายถึงการทีพ่ ลเมืองทุกคนมีสทิ ธิในอิสรภาพและการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองเหมือนๆ กัน ทุกคนมีศกั ดิศ์ รีและได้รบั การเคารพอย่าง
เท่าเทียมกัน เราอาจจะมองว่าคำ�นิยามข้างต้นได้ถกู เอ่ยถึงอย่างดาษดืน่ และ
ซ้�ำ ซากจำ�เจ อย่างไรก็ตาม เราควรตระหนักว่า อริสโตเติล นักปรัชญาผูท้ รง
อิทธิพลต่อนักคิดรุน่ หลังผูน้ �ำ เสนอความคิดทางการเมืองทีย่ งั ได้รบั การยอมรับ
จนถึงทุกวันนี้ กลับมองว่ามีกลุม่ คนบางประเภททีไ่ ม่สามารถใช้ชวี ติ เป็นอิสระ
ได้ อริสโตเติลคิดว่ามนุษย์บางจำ�พวกเกิดมาเพือ่ เป็นทาสโดยธรรมชาติ ยิง่
ไปกว่านัน้ เขายังมองว่าผูห้ ญิงไม่ควรมีสถานะเท่าเทียมกับผูช้ าย อาจกล่าว
ได้วา่ การให้สทิ ธิผหู้ ญิงในการเลือกตัง้ ถือเป็นหมุดหมายสำ�คัญของพัฒนาการ
ทางความคิดว่าด้วยสิทธิทางการเมืองทีเ่ ท่าเทียม ในขณะทีผ่ หู้ ญิงในเยอรมนี
ได้รับสิทธิในการเลือกตั้งเมื่อ ค.ศ. 1919 ผู้หญิงในสวิตเซอร์แลนด์ต้องรอ

จนถึง ค.ศ. 1971 ตัวอย่างข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า ความคิดเรื่องสิทธิทาง
การเมืองทีเ่ ท่าเทียมกันไม่ใช่เรือ่ งซ้�ำ ซากจำ�เจน่าเบือ่ อีกทัง้ บางแง่มมุ ของมัน
ยังเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ซึ่งเป็นพัฒนาการเมื่อไม่นานมานี้เอง
ความเสมอภาคเท่าเทียมทัง้ ในแง่ศกั ดิศ์ รี การได้รบั ความเคารพ และการ
กำ�หนดตนเองจึงเป็นเงือ่ นไขพืน้ ฐานเบือ้ งต้นของประชาธิปไตย ดังตัวอย่าง
หลายกรณี เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เอง ทว่าจำ�เป็นต้องได้รับ
การสนับสนุนค้�ำ จุนจากปัจจัยอืน่ ๆ การเคารพตนเองและการกำ�หนดตนเอง
อยู่บนเงื่อนไขของการได้รับจัดสรรทรัพยากรพื้นฐาน หากปราศจากอาหาร
และที่พักอาศัยแล้ว อิสรภาพอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่ถูกระบุเป็นลายลักษณ์อักษร
ก็ดูเหมือนจะมีคุณค่าเพียงน้อยนิด ด้วยเหตุนี้ รัฐสวัสดิการจึงต้องเข้าไปมี
บทบาทในการช่วยสร้างเงื่อนไขเบื้องต้นที่จำ�เป็นต่อการบรรลุอิสรภาพและ
ประชาธิปไตย
นอกเหนือไปจากวัตถุสง่ิ ของ เช่น อาหาร และทีพ่ กั อาศัยแล้ว ยังมีสง่ิ ของ
และทรัพยากรอื่นๆ ที่ทุกคนต้องสามารถเข้าถึงได้มิฉะนั้นแล้วประชาธิปไตย
ก็จะเป็นเพียงคำ�กลวงๆ ทีว่ า่ งเปล่า สิง่ เหล่านีไ้ ด้แก่ การศึกษา/การฝึกวิชา
ชีพ และข้อมูลข่าวสาร อนึ่ง การคุ้มครองพลเมืองให้รอดพ้นจากภัยความ
ยากจน อีกทั้งสนับสนุนให้เขาได้รับการศึกษา/การฝึกวิชาชีพต้องไม่ถูกลด
ทอนให้เป็นเพียงแค่กจิ กรรมการกุศลหรือการรวมพลังของผูม้ คี ณ
ุ ธรรม หาก
แต่ตอ้ งกระทำ�ผ่านนโยบายทางสังคม ดังนัน้ ประชาธิปไตยทีแ่ ท้จริงจะไม่มี
วันเกิดขึ้นหากปราศจากนโยบายทางสังคม รัฐประชาธิปไตยต้องเป็นรัฐ
สวัสดิการ
สายสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยกับการคุ้มครองทางสังคมเป็นแก่น
ความคิ ด สำ � คั ญ ของสั ง คมประชาธิ ป ไตยเสมอมา ยกตั ว อย่ า งเช่ น คณะ
“ประชุมของสมาคมคนงานเยอรมนี ” ได้ ป ระกาศไว้ ตั้ งแต่ ค .ศ . 1868 ว่ า 
“อิ ส รภาพทางการเมื อ งคื อ เงื่ อ นไขที่ ข าดไม่ ไ ด้ สำ � หรั บ การปลดแอกทาง
เศรษฐกิจของชนชั้นแรงงาน ด้วยเหตุนี้ ประเด็นคำ�ถามทางสังคมจึงไม่
สามารถแยกขาดจากประเด็นคำ�ถามทางการเมือง อิสรภาพทางการเมืองจะ
เป็นตัวชี้ขาดคำ�ตอบ[ของคำ�ถามเหล่านี้]และจะเป็นไปได้ภายใต้รัฐที่เป็น

รัฐสวัสดิการ: เงื่อนไข
พื้นฐานสำ�หรับการ
บรรลุอิสรภาพที่แท้จริง
และประชาธิปไตย

รัฐประชาธิปไตยต้อง
เป็นรัฐสวัสดิการ!

สังคมประชาธิปไตย:
ประเด็นคำ�ถามทาง
สังคมและการเมืองที่
เกี่ยวพันกันตั้งแต่ยุค
แรกเริ่ม
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ประชาธิปไตยเท่านั้น” ในช่วงเวลา 150 ปี มีการใคร่ครวญพิจารณาสาย
สัมพันธ์ข้างต้นอย่างสม่ำ�เสมอ และบัดนี้แผนการแนวนโยบายพรรค SPD
(พรรคประชาธิปไตยสังคมแห่งเยอรมนี) ได้กล่าวถึงมันอย่างชัดเจนว่า
“รัฐสวัสดิการคือผลสำ�เร็จทางอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 21 มันเติมเต็มสิทธิ
พลเมืองและอิสรภาพด้วยสิทธิทางสังคม ด้วยเหตุนี้ สำ�หรับพวกเราแล้ว ประชาธิปไตย
และรัฐสวัสดิการคือสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน รัฐสวัสดิการปลดปล่อยผู้คนนับ
ล้านให้เป็นอิสระจากข้อจำ�กัดอันมีทมี่ าจากภูมหิ ลังทางสังคมของพวกเขา มันช่วยปกป้อง
พวกเขาจากความยากลำ�บากในระบบตลาด และเปิดโอกาสให้พวกเขาใช้ชีวิตตามเจตจำ�นงของพวกเขาเองได้ สิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานสำ�คัญของระบบเศรษฐกิจที่มีพลวัต ที่
สามารถสร้างความเจริญมั่งคั่งได้... เรากำ�ลังพัฒนาให้รัฐสวัสดิการยกระดับขึ้นเป็นรัฐ
สวัสดิการแบบป้องกัน (preventive welfare state) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำ�ให้ความ
มัน่ คง[ในชีวติ ]และการไต่ระดับทางสังคมเป็นจริงได้ในยุคสมัยของพวกเรา” (SPD Hamburg Programme 2007: 55, 56)

แนวคิดเรือ่ งรัฐสวัสดิการ
แบบป้องกัน—โปรดดู
ตัวแบบสังคมประชา
ธิปไตยในบทที่ 4

รัฐสวัสดิการ:
เป็นมากกว่าแค่การ
ประกันการยังชีพ

เงื่อนไขเบื้องต้นของ
การมีส่วนร่วม
(ทางการเมือง) เชิงรุก
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แนวคิดเรือ่ งรัฐสวัสดิการแบบป้องกันทีถ่ กู กล่าวถึงในทีน่ เี้ กีย่ วข้องกับแนว
นโยบายรัฐสวัสดิการที่ประสบความสำ�เร็จในหมู่ประเทศสแกนดิเนเวีย ดังที่
รูจ้ กั กันในนามความหลากหลาย “ทางสังคมประชาธิปไตย” ของรัฐสวัสดิการ
ซึ่งบทที่ 4 (องค์ประกอบ โครงสร้าง และสถาปัตยกรรมของรัฐสวัสดิการ)
จะกล่าวถึงโดยลงลึกในรายละเอียด
ในช่วงไม่กที่ ศวรรษทีผ่ า่ นมา ผลการวิจยั สะท้อนออกมาครัง้ แล้วครัง้ เล่า
ว่า ประชาธิปไตยจำ�เป็นต้องมีรากฐานทั้งเชิงวัตถุและที่ไม่ใช่วัตถุซึ่งมากไป
กว่าแค่การช่วยให้พลเมืองมีชีวิตรอด ยกตัวอย่างเช่น ระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอันได้แก่ เข้าร่วมการเลือกตัง้ การมีสว่ นเกีย่ วข้องในพรรคการเมือง และกิจกรรมทางการเมืองรูปแบบต่างๆ กิจกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกัน
อย่างใกล้ชิดกับทรัพยากรที่ได้กล่าวไปข้างต้น
ในเชิงปฏิบัติ คนว่างงาน คนที่มีรายได้ต่ำ� และคนที่ขาดโอกาสในการ
ศึกษาหรือไม่ได้รับการฝึกฝนทางวิชาชีพมักไม่ค่อยได้ใช้สิทธิทางการเมือง
ของตนมากเท่าไรนัก ด้วยเหตุน้ี การยอมรับสิทธิพลเมือง เสรีภาพ และสิทธิ

การประกันอิสรภาพ ความมั่นคง และ
ทรัพย์สินสําหรับทุกคน ปกป้องคุ้มครอง
เสรีภาพและสิทธิพลเมืองเชิงลบ

รัฐสวัสดิการ

ประชาธิปไตย

ส่งเสริมการเข้าไปเกี่ยวข้องและมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริงอีกทั้งปกป้อง
คุ้มครองเสรีภาพและสิทธิพลเมือง

รูปที่ 1: ความสัมพั นธ์ระหว่างรัฐสวัสดิการกับประชาธิปไตย

ทางการเมืองอย่างเท่าเทียม หรือพูดสั้นๆ ว่า เงื่อนไขพื้นฐานของประชาธิปไตย อย่างน้อยทีส่ ดุ จะต้องอยูใ่ นระดับทีส่ อดคล้องกับสภาวะชีวติ ทางสังคม
และเศรษฐกิจ
ข้อถกเถียงเกีย่ วกับรัฐสวัสดิการมักจะหนีไม่พน้ เรือ่ งต้นทุนทีต่ อ้ งจ่ายเพือ่
ที่จะบรรลุมัน นอกจากนี้ บางครั้งยังมีผู้กล่าวอ้างว่านโยบายทางสังคมเป็น
อุปสรรคขัดขวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กระนั้น ข้อกล่าวอ้างหลาย
ข้อมีลกั ษณะขัดแย้งกับความจริงทีว่ า่ ประชาธิปไตยและรัฐสวัสดิการเป็นสิง่ ที่
ไม่สามารถแยกขาดออกจากกันได้ ด้วยเหตุนมี้ นั จึงเป็นข้อโต้แย้งทีฟ่ งั ไม่ขนึ้
กล่าวคือ ประชาธิปไตยไม่ได้เป็นเรื่องของกำ�ไรขาดทุน เราไม่สามารถวัด
ระดับอิสรภาพและประชาธิปไตยในแง่ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้
ยิง่ ไปกว่านัน้ ข้อวิพากษ์วจิ ารณ์มากมายทีถ่ กู ยกขึน้ มาโจมตีรฐั สวัสดิการ
มักจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเมือ่ เราพิจารณาอย่างละเอียดถีถ่ ว้ น ยก
ตัวอย่างเช่น หลายประเทศที่มีลักษณะเป็นรัฐสวัสดิการอย่างเข้มข้นที่สุดยัง

การมีรัฐสวัสดิการมี
ค่าใช้จ่าย “สูงเกินไป”
หรือไม่ เป็นไปได้
หรือไม่ที่ประชาธิปไตย
จะมีค่าใช้จ่ายที่
“สูงเกินไป”

ประเทศที่เป็นรัฐ
สวัสดิการอย่างเข้มข้น:
มักจะประสบความ
สำ�เร็จทางเศรษฐกิจ
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รัฐสวัสดิการหมายถึง
การจัดสรรกระจาย
[ความมั่งคั่งกลับคืนสู่
สังคม] (Redistribution)

เหตุผลที่ชอบธรรม:
หลักนิติรัฐเท่านั้นที่จะ
พิทักษ์ทรัพย์สินได้

รัฐสวัสดิการ: อิสรภาพ
เชิงลบและเชิงบวก
(negative and
positive freedom)
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เป็นประเทศประชาธิปไตยที่ร่ำ�รวยที่สุดอีกด้วย
อีกทั้งยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนคำ�กล่าวอ้างที่ว่ารัฐสวัสดิการที่ก้าวไกล
จะประสบข้อจำ�กัดทางด้านการเงิน และจำ�ต้องประสบกับปัญหาหนีส้ าธารณะ
ในระดับสูงอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ กล่าวคือ แม้วา่ จะมีหลายประเทศทีเ่ ป็นรัฐ
สวัสดิการขนาดใหญ่และมีหนี้สาธารณะสูง แต่ก็มีหลายประเทศที่ทุ่มเทงบ
รายจ่ายทางสังคมพร้อมกับมีหนี้สาธารณะในระดับที่ต่ำ�
ข้อกังขาเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ยต้นทุนของรัฐสวัสดิการนำ�ไปสูข่ อ้ วิพากษ์วจิ ารณ์
ยอดนิยมอีกข้อหนึ่ง นั่นคือนโยบายทางสังคมหมายถึงการจัดสรรกระจาย
[ความมัง่ คัง่ ] และการจัดสรรกระจาย [ความมัง่ คัง่ ] หมายความว่าใครก็ตาม
ที่มีกำ�ลังทรัพย์มากยอมเสียทรัพย์ส่วนหนึ่งของตนให้แก่สังคม ในขณะที่คน
ที่มีกำ�ลังทรัพย์น้อยจะเป็นผู้รับ สำ�หรับบางคนแล้ว กระบวนการข้างต้นถือ
เป็นการกระทำ�ที่ไม่ชอบธรรมโดยมองว่ามีลักษณะของการอุปถัมภ์หรือแม้
กระทั่งเป็นการเวนคืน
ในความเป็นจริงแล้ว เป็นเรื่องธรรมดาที่รัฐจะเข้าไปมีบทบาทแทรกแซง
การกระจายรายได้ คุณค่าชุดความคิดที่สนับสนุนการกระทำ�ดังกล่าวเป็นที่
ประจักษ์ชดั เจน กล่าวคือ สิทธิในทรัพย์สนิ จะมีความหมายเพียงน้อยนิดหาก
ปราศจากนิตริ ฐั ทีเ่ ป็นประชาธิปไตยซึง่ ทำ�หน้าทีค่ มุ้ ครองสิทธิขนั้ ต้น ด้วยเหตุ
นี้นิติรัฐที่เป็นประชาธิปไตยจึงอยู่บนเงื่อนไขของการที่พลเมืองทุกคนในรัฐ
สามารถกำ�หนดชะตาชีวิตตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระดับหนึ่ง
เพราะฉะนัน้ การเข้าไปแทรกแซงการกระจายรายได้ซงึ่ มีทมี่ าจากระบบ
ตลาดด้วยวิธกี ารเก็บภาษีและเงินสมทบจึงเป็นสิง่ ทีจ่ �ำ เป็นในการพิทกั ษ์อสิ รภาพ ความมั่นคง และทรัพย์สินสำ�หรับทุกคน นี่จึงไม่ใช่ปัญหาของการไป
เบียดเบียนกรรมสิทธิ์ของใคร หากแต่เป็นปัญหาเรื่องการพรากสิ่งที่สำ�คัญ
ที่สุดโดยสัมบูรณ์ในชีวิตของคนบางกลุ่มเสียมากกว่า
เสรีภาพและสิทธิพลเมืองเชิงลบหมายถึงอิสรภาพทีค่ มุ้ ครองปัจเจกบุคคล
ไม่ให้ถูกชุมชนรุกล้ำ�คุกคาม ในขณะที่อิสรภาพเชิงบวกคืออิสรภาพของใคร
ก็ตามในการดำ�เนินชีวิตตามความต้องการของตนเองและบรรลุเป้าหมายที่
ตนเองตัง้ ไว้ได้ หากมองจากจุดยืนแบบสังคมประชาธิปไตยแล้ว มีความจำ�เป็น

ที่จะต้องบรรลุทั้งอิสรภาพเชิงลบและเชิงบวกอย่างเท่าเทียมกัน ใครก็ตาม
ที่วิพากษ์รัฐสวัสดิการโดยอ้างว่านโยบายทางสังคมและการจัดสรรกระจาย
ความมั่งคั่งคือการอุปถัมภ์หรือการยึดทรัพย์ควรตระหนักถึงความจริงที่ว่า
ไม่ใช่ทกุ คนจะสามารถมีแม้กระทัง่ อิสรภาพ[เชิงลบ]ทีเ่ ขาหวงแหนเสียด้วยซ้�ำ
2

“อิสรภาพหมายถึงความเป็นไปได้ของทุกชีวิตในการกำ�หนดตนเอง

มนุษย์ทุกคนมี
ศักยภาพและสามารถทีจ่ ะบรรลุอสิ รภาพทีว่ า่ นี้ สังคมคือปัจจัยชีข้ าดว่าบุคคลจะสามารถ
ใช้ชีวิตในลักษณะข้างต้นได้หรือไม่ ประชาชนจะต้องเป็นอิสระจากสภาวะพึ่งพาอัน
ต้อยต่�ำ จากความยากจนข้นแค้นและความกลัว ประชาชนต้องได้รบั โอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพของตนและเข้าไปมีบทบาททางสังคมและการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ
บุคคลทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองทางสังคมอย่างเพียงพอเท่านัน้ จึงจะสามารถบรรลุอสิ รภาพของ
เขาได้” (Hamburg Programme 2007: 15)

ในทัศนะแบบประชาธิปไตย นโยบายทางสังคมไม่ได้เป็นเพียงแค่แนว
นโยบายหนึ่งในหลายๆ แนว หากแต่มีความสัมพันธ์กับประชาธิปไตยอย่าง
ใกล้ชดิ เราจะเข้าใจประโยคข้างต้นได้กต็ อ่ เมือ่ เรานิยามประชาธิปไตยว่ามัน
ไม่ได้มคี วามหมายเพียงแค่การรับรองสิทธิพลเมืองและเสรีภาพแบบทางการ
การเลือกตัง้ และระบบตุลาการทีเ่ ป็นอิสระเพียงเท่านัน้ หากแต่หมายรวมถึง
การทีพ่ ลเมืองทุกคนสามารถเข้าไปเกีย่ วข้องและมีสว่ นร่วมในชีวติ ทางสังคม
และการเมืองอย่างแท้จริง จุดยืนทีว่ า่ นีย้ งั เป็นหัวใจสำ�คัญของสังคมประชาธิปไตย กล่าวคือ การบรรลุสทิ ธิขน้ั พืน้ ฐานในโลกแห่งความจริงเป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญ
ที่สุด ดังที่คู่มือความคิดพื้นฐานว่าด้วยสังคมประชาธิปไตยได้อธิบายไว้ดังนี้

2

สายสัมพันธ์ที่แยกจาก
กันไม่ได้: รัฐสวัสดิการ
และประชาธิปไตย

ส ำ�หรับรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอิสรภาพเชิงลบและบวก โปรดดู คู่มือ
เล่มที่ 1: ความคิดพื้นฐานว่าด้วยสังคมประชาธิปไตย (2008), หน้า 120–123.
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“ถ้าหากเราต้องการให้สิทธิพลเมืองและเสรีภาพเชิงลบเป็นมากกว่าแค่ลายลักษณ์อักษร
ทีถ่ กู ระบุไว้อย่างเป็นทางการ ถ้าหากเราต้องการให้มนั มีผลบังคับใช้ได้จริงกับทุกคน การ
มอบสิทธิพลเมืองและเสรีภาพเชิงบวกคือปัจจัยสำ�คัญ นี่หมายความว่ากลุ่มคนรวยจะ
ต้องยอมรับหลักการจัดสรรกระจาย[ความมัง่ คัง่ ]ทางสังคม... หากปราศจากการกระจาย
ความมั่งคั่งทางสังคมซึ่งบ่อยครั้งรัฐจะเป็นผู้จัดการแล้ว สิทธิพลเมืองและเสรีภาพก็ไม่
สามารถเกิดขึ้นได้สำ�หรับพลเมืองทุกคน” (คู่มือเล่มที่ 1, ความคิดพื้นฐานว่าด้วยสังคม
ประชาธิปไตย: 128)

สิทธิพลเมืองและเสรีภาพ
เชิงบวกและเชิงลบ
คําถามพื้ นฐาน: กฎและ
เงื่อนไขอะไรที่ขัดขวาง
เสรีภาพของปัจเจก

สิทธิพลเมืองและเสรีภาพ
เชิงลบ:
• สิทธิในการได้รับความ
“คุ้มครอง” อย่างเป็น
ทางการ

คําถามพื้ นฐาน: สังคม
ควรทําอะไรเพื่ อให้ทุกคน
มีอิสรภาพ

สมมติฐานแบบอิสรนิยม:
การได้มาซึ่งสิทธิพลเมืองและเสรีภาพเชิง
บวกนั้นลดทอน—หรือแม้กระทั่งทําลาย—
สิทธิพลเมืองและเสรีภาพเชิงลบ
สิทธิพลเมืองและเสรีภาพเชิงลบ
ต้องมาก่อนเสมอ

่ี ม
• สิทธิทค
ุ้ ครองปัจเจกจาก
การถูกสังคมละเมิด
• อิสรภาพจะมีได้ต่อเมื่อ
ไม่มีข้อจํากัด (ที่สําคัญ)
• ความชอบธรรมเชิง
รูปแบบโดยกฎหมาย
ถือว่าเพี ยงพอ

สมมติฐานแบบสังคมประชาธิปไตย:
สิทธิพลเมืองและเสรีภาพเชิงบวกและเชิงลบ
ต้องสําคัญเท่าเทียมกันถ้าต้องการให้มน
ั เป็น
ไปได้จริงสําหรับทุกคน

ความสัมพั นธ์ของสิทธิ
พลเมืองและเสรีภาพเชิง
บวกและเชิงลบต้องมีข้น
ึ
ผ่านการถกเถียง

รูปที่ 2: สิทธิพลเมืองและเสรีภาพเชิงบวกและเชิงลบ
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สิทธิพลเมืองและเสรีภาพ
เชิงบวก:
• สิทธิที่ทําให้ได้มาซึ่งสิทธิ
อื่น ๆ
• สิทธิทท
ี่ าํ ให้ปจ
ั เจกสามารถ
กระทําการตามสิทธิและ
เสรีภาพพลเมืองในเชิงรุก
ได้จริง
• สิทธิทางสังคม
• มีรัฐสวัสดิการ อีกทั้ง
ปัจจัยอื่นทําหน้าที่รับ
ประกันสิทธิดังกล่าว

บทที่ 3 ความยุติธรรมในรัฐสวัสดิการ

1

ประเด็นหลักในบทนี้:
•

•

หลักการสำ�คัญสีป่ ระการของความคิดเรือ่ งความยุตธิ รรมในการจัดสรรกระจาย [ความ
มัง่ คัง่ ] (distributive justice) อันได้แก่ ความเท่าเทียม ความยุตธิ รรมบนฐานของ
ผลจากการปฏิบตั งิ าน ความยุตธิ รรมบนฐานของความต้องการ และความเท่าเทียมกัน
ในโอกาส เราจะพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างหลักการสี่ข้อข้างต้น
วเิ คราะห์หลักการทัว่ ไปเกีย่ วกับเพศสภาพและความยุตธิ รรมระหว่างช่วงอายุ (intergenerational justice)

•

ในส่วนเพิม่ เติม เอียร์ฮาร์ด แอปป์เลอร์ (Erhard Eppler) จะพาไปสำ�รวจการประยุกต์
ใช้แนวคิดเรื่อง “ความยุติธรรม” ในการเมืองชีวิตประจำ�วัน

ความยุติธรรมเป็นมาตรวัดตัดสินและประเมินพฤติกรรมของเราที่กระทำ�ต่อ
ผู้อื่น สิ่งที่เรียกว่า “ความยุติธรรมทางสังคม (social justice)” จึงหมายถึง
พฤติกรรมที่เรากระทำ�ต่อผู้อนื่ เพียงแต่ว่าในกรณีนี้ผกู้ ระทำ�คือรัฐหรือสังคม
ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่กลายเป็นประเด็นถกเถียงคือ รัฐควรใช้อะไรเป็นเกณฑ์วัด
การจัดสรรกระจายความมั่งคั่งและทรัพยากร
ก่อนหน้านี้ เราได้กล่าวอย่างคร่าวๆ ถึงการจัดสรรกระจายทรัพยากรโดย
รัฐไปแล้ว โดยเริม่ ต้นจากฐานความคิดทีว่ า่ พลเมืองทุกคนมีศกั ดิศ์ รีเท่าเทียม
กัน พวกเขาจึงควรได้รับโอกาสเหมือนๆ กันในการใช้ชีวิตที่พวกเขากำ�หนด
ตนเองได้และเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง

ทำ�อย่างไรให้การ
จัดสรรกระจายความ
มั่งคั่งมีความเป็นธรรม
งานเขียนเพิ่มเติม
คู่มือเล่มที่ 1:
ความคิดพื้นฐานว่าด้วย
สังคมประชาธิปไตย
(2008), บทที่ 2.2

“ความยุตธ
ิ รรมบนฐานของศักดิศ์ รีทเี่ ท่าเทียมกันของทุกคน

นีห่ มายถึงการมีอสิ รภาพที่
เท่าเทียมและโอกาสในชีวิตที่เท่าเทียมโดยไม่ขึ้นอยู่กับภูมิหลังหรือเพศสภาพ”
(Hamburg Programme 2007: 15)

1

ความคิดทีถ่ กู ถ่ายทอดในงานเขียนของ

Becker/Hauser (2004), Gosepath (2004), Kersting

(2000); Petring/Henkes (2007), Döring (1998), Kersting (2001)

มีความสำ�คัญอย่างยิ่งยวดในการตระเตรียมบทนี้

และ

Lessenich (2003)
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อิสรภาพ
ทีเ่ ท่าเทียม

ความเท่าเทียมกัน

ความยุติธรรมบนฐานของความต้องการ

โอกาสที่เท่าเทียม

ความยุติธรรมบนฐานของผลจากการปฏิบัติงาน

่ งความยุติธรรมสีแ
่ บบ
รูปที่ 3: แนวคิดเรือ

เหมือนกันสำ�หรับ
ทุกคน?

หลักการสี่ข้อ: ความ
เท่าเทียม โอกาสที่
เท่าเทียม ผลงาน
และความต้องการ
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แต่เราจะบรรลุความยุตธิ รรมในความหมายข้างต้นนีไ้ ด้อย่างไร นีห่ มาย
ความว่าพลเมืองทุกคนควรได้รบั ทุกอย่างเหมือนๆ กันหมดเช่นนัน้ หรือ หรือ
ความเหมือนกันทีว่ า่ นีห้ มายถึงในแง่ของผลลัพธ์ หรือมันหมายถึงการสนอง
ความต้องการเชิงปัจเจกที่จำ�เป็นในระดับหนึ่งแก่พลเมืองทุกคน หรือการ
จัดสรรกระจายสิทธิประโยชน์และทรัพยากรควรอยูบ่ นผลของการปฏิบตั แิ ละ
ความดีความชอบของผู้รับ สุดท้าย แทนที่จะเป็นวัตถุสินค้า สิ่งที่ควรถูก
จัดสรรกระจายอย่างเท่าเทียมควรจะเป็นโอกาสหรือไม่
ในเนื้อหาส่วนถัดไป เราจะพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าหลักการสี่ข้อ
ต่อไปนีป้ ระกอบไปด้วยอะไรบ้าง ความเท่าเทียม ความยุตธิ รรมบนฐานของ
ผลจากการปฏิบัติงาน ความยุติธรรมบนฐานของความต้องการ และโอกาส
ทีเ่ ท่าเทียม อีกทัง้ เราจะสามารถหาเหตุผลชอบธรรมให้แก่การนำ�แนวนโยบาย
ของรัฐสวัสดิการไปปฏิบตั จิ ริงอย่างไร อนึง่ ความคิดเรือ่ งความยุตธิ รรมทีเ่ ป็น
ประเด็นถกเถียงในที่นี้คือแก่นสำ�คัญของความคิดว่าด้วยความยุติธรรมเชิง
กระจายจัดสรร (distributive justice)

ในส่วนนี้ เราจำ�เป็นต้องตระหนักถึงหลักการว่าด้วยความยุติธรรมสอง
ประการทีส่ �ำ คัญอันได้แก่ ความยุตธิ รรมทางเพศสภาพ (gender justice) และ
ความยุติธรรมระหว่างช่วงอายุ (intergenerational justice) ความยุติธรรม
เชิงการกระจายจัดสรรเกี่ยวพันกับประเด็นปัญหาที่ว่า รัฐจะจัดการกับความ
แตกต่างในหมู่ประชาชนอย่างไร พูดอย่างง่ายๆ คือ หลักการที่แตกต่างกัน
จะถูกใช้ในมิติปัญหาที่ต่างกัน
หลักการเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย และหลักการ
ทีว่ า่ มีความจำ�เป็นต้องกระทำ�การบางอย่างในขณะนีเ้ พือ่ ปกปักษ์รกั ษาปัจจัย
พื้นฐานชีวิตของคนรุ่นหลังในอนาคต ทั้งสองหลักการนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่อง
การเมืองของปัจเจกชน ทว่าต้องเป็นแนวปฏิบตั พิ นื้ ฐานทีส่ �ำ คัญของนโยบาย
(ทางสังคม) โดยรวม

หลักการซึ่งครอบคลุม
รอบด้าน: ความ
ยุติธรรมทางเพศและ
ระหว่างช่วงอายุ

งานเขียนเพิ่มเติม
Friedrich-Ebert-Stiftung
(ed.) (2009a),
Thematic portal:
Women-Men-Gender,

ความยุติธรรมทางเพศ
เอวา เฟล็กเคน (Eva Flecken)

www.fes.de/gender.
Friedrich-Ebert-Stiftung
(2009b) (ed.), Alter,

เป็นธรรมหรือไม่ที่บุคคลผู้เป็นแม่มีชีวิตการทำ�งานน้อยกว่าผู้เป็นพ่อ เป็น
ธรรมหรือไม่ที่คนงานเพศหญิงมีรายได้น้อยกว่าแรงงานเพศชาย เป็นธรรม
หรือไม่ที่นับวันนักเรียนชายจะมีผลการเรียนที่แย่กว่านักเรียนหญิง
นีเ่ ป็นเพียงคำ�ถามส่วนหนึง่ ทีถ่ กู ตัง้ ขึน้ หากเราพยายามมองผ่านกรอบความ
คิดเรื่องความยุติธรรมทางเพศ ความยุติธรรมทางเพศคือการพิจารณาเชิง
ระบบเกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตของหญิงและชายในทุกๆ มิติเชิงนโยบาย
ในหลายๆ แง่มุม ความยุติธรรมทางเพศมีลักษณะทับซ้อนกับหลักการสี่ข้อที่
เป็นแก่นกลางของหลักความยุติธรรมเชิงกระจายจัดสรร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลักการเรื่องโอกาสที่เท่าเทียมและความเท่าเทียมของผลลัพธ์
แม้วา่ การระบุปญ
ั หาเรือ่ งความยุตธิ รรมทางเพศจะไม่ใช่เรือ่ งใหม่เสียทีเดียว
แต่ทผี่ า่ นไม่ได้มกี ารลดความแตกต่างทางเพศสภาพอย่างมีนยั สำ�คัญ เรือ่ งดัง
กล่าวถือเป็นประเด็นสำ�คัญในเชิงการเมืองและสังคมเนื่องจากข้อถกเถียงเรื่อง
การลาคลอด/ลาเพือ่ เลีย้ งดูบตุ ร (parental leave) สำ�หรับผูช้ าย (ในประเทศ
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เยอรมนีมักจะเรียกกันว่า “Wickelvolontariate” หรือ “การฝึกงานเปลี่ยน
ผ้าอ้อม (nappy-changing internship)”) และข้อถกเถียงเรื่องการเลี้ยงดู
บุตรที่แย่ (bad parenting) ยังคงหาข้อสรุปไม่ได้ ในทางตรงกันข้ามกลับ
ทวีความดุเดือดร้อนแรงและมีผอู้ อกความเห็นคนสำ�คัญหลายคนคอยกวนน้�ำ ให้
ขุ่นอยู่เสมอ
ในช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา ประเด็นข้อเรียกร้องของฝ่ายสตรีนยิ มได้เปลีย่ นแปลง
โดยมีการหันไปให้ความสำ�คัญกับเรื่องใหม่ๆ ทุกวันนี้ ฝ่ายสตรีนิยมเน้นย้ำ�
ความสำ�คัญของสิทธิที่เท่าเทียมกันบนฐานของการใช้ชีวิตคู่และมีข้อเรียกร้อง
สิทธิทมี่ ลี กั ษณะถอนรากถอนโคนซึง่ เป็นสิง่ ทีจ่ �ำ เป็นในช่วงทศวรรษ 1970 น้อย
ลง อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ฝ่ายสตรีนยิ มจะเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการในเชิงโครงสร้าง ข้อเรียกร้องของฝ่ายนี้ยังคงเป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองอยู่
หากเราหันกลับมาพิจารณารัฐสวัสดิการของเยอรมนีแล้ว เราจะพบว่าเนือ้ หา
ข้างต้นนั้นสอดคล้องอย่างสมเหตุสมผล ยกตัวอย่างเช่น ผู้หญิงยังคงเป็นผู้
ได้รบั ผลกระทบหลักจากปัญหาความยากจนในหมูผ่ สู้ งู วัย อีกทัง้ ในทางปฏิบตั ิ
การแสดงภาษีคู่สมรสส่งผลเสียต่อการจ้างงานของผู้หญิง แต่ในอีกด้านหนึ่ง
ดูเหมือนว่าความอยุติธรรมทางเพศมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าว
คือ ในบางด้าน อาทิ ในระบบการศึกษาปัจจุบนั เด็กผูช้ ายอยูใ่ นสถานะทีแ่ ย่กว่า
ด้วยเหตุนี้ ทั้งเพศหญิงและชายล้วนแต่เผชิญกับปัญหาความอยุติธรรม
ทว่า เราไม่ควรมองว่านีเ่ ป็นการหักล้างชดเชยซึง่ กันและกันระหว่างสองเพศใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทัง้ นีเ้ พราะความผิดเพีย้ นสองเรือ่ งไม่มที าง
นำ�ไปสู่ความถูกต้องได้
ในทางตรงกันข้าม เราควรใส่ใจข้อเท็จจริงที่ว่าสังคมสมัยใหม่กอปรด้วย
ความอยุติธรรมทางเพศที่มีหลากหลายมิติ คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวต่างคุ้นเคยกับ
ปัญหาการเลี้ยงลูกไม่ต่างไปจากคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว บุรุษพยาบาลได้รับความ
เดือดร้อนจากการกดค่าแรงที่ต่ำ�ล้ำ�เส้นกฎหมายไม่ต่างไปจากพยาบาลหญิง
ดังนั้น ประเด็นความอยุติธรรมทางเพศจึงมีลักษณะสลับซับซ้อนมากขึ้น อีก
ทั้งยังร่วมสมัยเป็นอย่างมาก
สังคมที่มีลักษณะพหุนิยมไม่เพียงแต่จำ�เป็นต้องมียุทธศาสตร์เรื่องความ
ยุตธิ รรมเชิงกระจายจัดสรรทีซ่ บั ซ้อนรอบด้านมากขึน้ หากแต่ยงั ต้องมีมมุ มอง
ที่กว้างเกี่ยวกับหลักความยุติธรรมที่มีหลากหลายชั้นมากขึ้น ความยุติธรรม
ทางเพศก็เช่นเดียวกัน

ความยุตธิ รรมระหว่างช่วงอายุเกีย่ วข้องกับการจัดสรรกระจายสิง่ ของใน
หมูผ่ เู้ ยาว์และผูส้ งู วัย และอีกด้านหนึง่ ระหว่างคนรุน่ ปัจจุบนั และคนรุน่ ถัดไปใน
อนาคต ตัวอย่างคลาสสิกที่สะท้อนปัญหาความอยุติธรรมระหว่างช่วงอายุคือ
การทำ�ลายสิง่ แวดล้อม อย่างไรก็ตาม นับวันแนวคิดดังกล่าวมักจะถูกชูให้เป็น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนสนับสนุนรัฐสวัสดิการและเพิ่มหนี้สาธารณะ
ประเด็นดังกล่าวได้กลายมาเป็นข้อถกเถียงทีด่ เุ ดือดและยังหาข้อสรุปไม่ได้ ยก
ตัวอย่างเช่น เมือ่ มันถูกใช้เป็นเงือ่ นไขสำ�หรับเป้าหมายทางการเมืองอืน่ ๆ อาทิ
การตัดงบประมาณการศึกษาหรือระบบความมั่นคงทางสังคม
แผนการฮัมบูร์กของพรรค SPD พยายามนำ�เสนอความคิดเรื่องความยุติธรรมระหว่างช่วงอายุทรี่ อบด้านมากขึน้ “สำ�หรับพวกเราแล้ว นโยบายการเงิน
ทีถ่ กู ต้องเหมาะสมต้องหมายความว่าเราไม่ได้ใช้ชวี ติ อยูท่ กุ วันนีบ้ นฐานของการ
เอาเปรียบชีวติ ของคนรุน่ ถัดไป อย่างไรก็ดี การวางงบประมาณสาธารณะต้อง
หลีกเลีย่ งการทิง้ โครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ สือ่ มโทรมไว้ให้คนรุน่ หลัง ความรับผิดชอบ
ของพวกเราต่อคนรุ่นถัดไปหมายรวมถึงการที่เราต้องลดหนี้สาธารณะ และใน
ขณะเดียวกันก็ทมุ่ งบประมาณไปยังภาคการศึกษา/ฝึกวิชาชีพ การทำ�วิจยั และ
โครงสร้างพื้นฐาน” (Hamburg Programme 2007: 46)
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3.1 ความเท่าเทียม (Equality)
การเรียกร้องความ
เท่าเทียมทางกฎหมาย
และการเมืองใน
ศตวรรษที่ 19

ในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของหลักการเรือ่ งความยุตธิ รรม แนวคิดความเท่า
เทียมเน้นย้ำ�จุดยืนที่ว่าสมาชิกในสังคมจะต้องถูกปฏิบัติเหมือนๆ กันในเชิง
กฎหมาย การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ หัวใจสำ�คัญของการปฏิวตั ฝิ รัง่ เศส
(ค.ศ. 1789) คือการเรียกร้อง “เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ [ความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียว]” นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ขบวนแรงงานต่างอุทิศตน
ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความเท่าเทียมทางการเมืองและกฎหมายสำ�หรับทุกคน
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ขบวนการแรงงานไม่ได้ต่อสู้เพื่อการปลดปล่อยคนงาน
ให้เป็นอิสระเพียงเท่านั้น แต่เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพสำ�หรับทุกคน
“การต่อสูเ้ พือ
่ ปลดปล่อยชนชัน้ แรงงานไม่ได้เป็นการต่อสูเ้ พือ่ อภิสทิ ธิแ์ ละการผูกขาดของ

ชนชัน้ ใดชนชัน้ หนึง่ แต่เพือ่ สิทธิทเี่ ท่าเทียมและหน้าทีข่ อ้ ผูกมัดทีเ่ ท่าเทียม”

(Programme

of the assembly of the German Workers’ Associations, Nuremburg 1868,

ใน
ความเท่าเทียมแบบ
ทางการได้บรรลุแล้ว

ต้องมีการแยกแยะ
ระหว่างวิธีการและ
ผลลัพธ์
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อ้าง

Dowe/Klotzbach 2004: 157–158)

ความก้าวหน้าทีย่ งิ่ ใหญ่เกิดขึน้ เมือ่ มีความพยายามผลักดันหลักการเรือ่ ง
ความเท่าเทียมทางกฎหมายและการเมือง หรือ “สิทธิที่เท่าเทียม (equal
rights)” ถ้าเราลองคิดตามหลักการที่ว่า ควรปฏิบัติต่อสิ่งที่เหมือนกันด้วย
มาตรฐานเดียวกัน และปฏิบตั ติ อ่ สิง่ ทีต่ า่ งกันด้วยมาตรฐานทีต่ า่ งกัน มันย่อม
นำ�ไปสูส่ รุปทีช่ ดั เจนคือ ต้องมีมาตรการทีเ่ ท่าเทียมให้ทกุ คนสามารถมีสว่ นร่วม
ทางการเมืองและกำ�หนดตนเองได้ การแบ่งแยกเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะอยู่บน
เกณฑ์เรือ่ งเพศสภาพนัน้ ไม่ชอบธรรมเนือ่ งจากเพศสภาพไม่สามารถเป็นข้อ
อ้างชอบธรรมในการแบ่งแยกความแตกต่างในเรื่องศักดิ์ศรี การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และการกำ�หนดตนเองได้
เพราะฉะนั้น จำ�เป็นที่จะต้องมีการแยกแยะระหว่างการเลือกปฏิบัติใน
ฐานะวิธกี ารกับผลลัพธ์ทไี่ ม่เท่าเทียม ด้วยเหตุนเี้ องจึงมีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้อง
เอือ้ ประโยชน์ตอ่ กลุม่ คนทีเ่ สียเปรียบ ในขณะทีห่ ลักการความเท่าเทียมบรรลุ

แล้วในมณฑลเชิงกฎหมาย กระนั้นก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็น
จริงมักเบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น
“ความเท่าเทียมทางกฎหมายยังไม่ได้หมายถึงสถานะทีเ่ ท่าเทียม

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
โลกแห่งอาชีพและการทำ�งาน การเสียเปรียบรูปแบบเดิมๆ ยังดำ�รงอยู่ การพยายาม
หาความสมดุลระหว่างชีวติ ครอบครัวและการทำ�งานยังเป็นปัญหาสำ�หรับคนเป็นแม่ ผูห้ ญิง
มีรายได้ต่ำ�กว่าผู้ชาย ผู้หญิงตกงานง่ายกว่าและเสี่ยงที่จะเผชิญสภาวะยากจนมากกว่า
ผู้ชาย” (Hamburg Programme 2007: 10)

เมื่อเราเผชิญกับปัญหาความไม่เท่าเทียม เราต้องคำ�นึงอยู่เสมอว่ามีคำ�
อธิบายเบื้องหลังปัญหา หากมองจากสมมติฐานเรื่องศักดิ์ศรีที่เท่าเทียม
เหตุผลว่าด้วยสิทธิที่เท่าเทียมในการกำ�หนดชีวิตตนเองที่เป็นอิสระและสิทธิ
ที่เท่าเทียมในการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะต้องเป็นเหตุผลสำ�หรับปัญหา
ความไม่เท่าเทียมทุกประเภท
อาจมีคนตัง้ คำ�ถามว่าหลักการข้างต้นไม่เพียงใช้ได้กบั สิทธิทางการเมือง
และสังคมแต่ยงั รวมถึงเรือ่ งการกระจายรายได้และความมัง่ คัง่ ด้วยหรือไม่ หาก
ดูเผินๆ การนำ�หลักการเรื่องความเท่าเทียมไปปฏิบัติดูจะไม่ได้สลับซับซ้อน
แต่อย่างใด ทว่ามันนำ�ไปสูค่ �ำ ถามหลายเรือ่ ง อาทิ ความเท่าเทียมควรใช้ได้กบั
บุคคลหรือครัวเรือน มันเกี่ยวกับปัญหาความเท่าเทียมทางรายได้หรือความ
เท่าเทียมของสภาวการณ์ชีวิต (“เงื่อนไขการดำ�รงชีวิต”) กันแน่ เราควร
พิจารณามิตดิ า้ นเวลาของหลักความเท่าเทียมด้วยหรือไม่ เราควรใช้หลักก ารนี้
อย่างต่อเนือ่ งในช่วงเวลาใดช่วงหนึง่ หรือในลำ�ดับขัน้ พัฒนาการของชีวติ หรือไม่
เป็นไปได้วา่ ความเท่าเทียมอาจถูกตีความว่าหมายถึงความเท่าเทียมของ
ผลลัพธ์เชิงวัตถุ กล่าวคือ ทุกคนจะได้รบั วัตถุในปริมาณทีเ่ ท่ากันจากรัฐ ไม่
ว่าเขาหรือเธอจะประสบความสำ�เร็จในด้านใดและมากเท่าไร
มีข้อโต้แย้งสำ�คัญที่หักล้างตรรกะข้างต้น นั่นคือ การบรรลุเป้าหมาย
ความเท่าเทียมอย่างสม่�ำ เสมอไม่สามารถเข้ากันได้กบั ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
อีกทั้งมันยังขัดแย้งกับสิทธิปัจเจกบุคคลด้วย (ยกตัวอย่างเช่น กรรมสิทธิ์

ทุกความไม่เท่าเทียม
ต้องมีเหตุผล

ความเท่าเทียมมีมิติ
ใดบ้าง

ความเท่าเทียมของ
ผลลัพธ์เชิงวัตถุ...
...ไม่สามารถเป็น

มาตรวัดอย่างเดียวได้
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แนวทางว่าด้วยเงื่อนไขชีวิต (conditions of life approach)
คนุต แลมเบอร์ทิน และ คริสเตียน เครลล์

แนวทางว่าด้วยเงือ่ นไขชีวติ เป็นแนวคิดทีพ่ ฒ
ั นาโดยเกร์ฮาร์ด ไวส์เซอร์
(Gerhard Weisser) ท่ามกลางแนวคิดอื่นๆ แนวคิดนี้ให้ความสำ�คัญกับมิติ
ที่หลากหลายของความยากจนและความมั่งคั่ง เกร์ฮาร์ด ไวส์เซอร์ (ค.ศ.
1898–1989) เป็นรัฐมนตรี นักสังคมศาสตร์ และอาจารย์ประจำ�มหาวิทยาลัย
โคโลญจ์ เขายังเป็นศาสนิกชนนิกายโปรเตสแตนต์ที่แข็งขันและอุทิศตนเป็น
นักสังคมประชาธิปไตยอย่างแน่วแน่ เขายังดำ�รงตำ�แหน่งเป็นประธานมูลนิธิ
ฟรีดริค เอแบร์ทตั้งแต่ ค.ศ. 1954–1970 อีกด้วย
คำ�กล่าวที่ว่า “การกระจายจัดสรรเกี่ย วข้องกับ เงื่อนไขการดำ�รงชีวิต ”
(“Verteilt warden Lebenslagen”) คือหัวใจสำ�คัญที่ไวส์เซอร์เสนอในแนว
นโยบายว่าด้วยการกระจายจัดสรรความมั่งคั่ง เขาเริ่มจากฐานคิดที่ว่า หาก
เรากำ�ลังนึกถึงนโยบายว่าด้วยการจัดสรรกระจายความมั่งคั่ง เราต้องไม่จำ�กัด
เพียงแค่เรื่องปริมาณเชิงวัตถุ แต่ต้องคำ�นึงถึงความต้องการของมนุษย์ในทุก
มิติ อาทิ ขอบเขตการกระทำ� เครือข่ายสังคม และระดับวัฒนธรรม สำ�หรับ
เขาแล้ว นี่เป็นเรื่องที่มากกว่าแค่มิติเศรษฐกิจและสังคม หากแต่ยังรวมถึง
โอกาสต่างๆ ในการมีชวี ติ ทีก่ นิ ดีอยูด่ ี ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยทีน่ อกเหนือไปจากวัตถุ
สิ่งของ
เกร์ฮาร์ด ไวส์เซอร์ ใช้แนวทางว่าด้วยเงื่อนไขชีวิตข้างต้นสังเคราะห์ผสม
ผสานระหว่างงานเชิงทฤษฎีกบั การนำ�ไปปฏิบตั ิ เขาไม่เพียงแต่เป็นผูข้ บั เคลือ่ น
แผนการ Godesberg ของพรรค SPD คนสำ�คัญ หากแต่ยังอยู่เบื้องหลัง
กฎหมายสังคมสงเคราะห์ (Social Assistance Act) และรายงานรัฐบาล
หลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับความยากจนและความมั่งคั่ง
ความคิดของเขายังถูกเอ่ยถึงในแผนการฮัมบูร์กของพรรค SPD ใน ค.ศ.
2007 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง “ความเท่าเทียมกันในการกระจาย
รายได้ ความมั่งคั่ง และอำ�นาจ” และคำ�แนะนำ�เรื่องการมีส่วนร่วมและการมี
โอกาสชีวิตที่เท่าเทียม

44

เหนือทรัพย์สิน) ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำ�คัญของสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่
เหนือสิง่ อืน่ ใด เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่เป็นธรรมถ้าเราจะเข้าใจว่าความเท่าเทียมคือหลัก
การเดียวที่กำ�หนดแนวทางการกระจายจัดสรร (ความมั่งคั่ง)
ผลงานและความต้องการคือสองมาตรวัดที่เหลือตามแต่ประเภทของ
สิง่ ของและทรัพยากรทีถ่ กู กระจายจัดสรร คำ�ถามทีต่ ามมาคือ มาตรวัดทัง้ สอง
จะให้ความชอบธรรมแก่ความไม่เท่าเทียมกันได้หรือไม่
3.2 ความยุติธรรมบนฐานของผลจากการปฏิบัติงาน
(Performance-based Justice)

สำ�หรับคนส่วนใหญ่ หลักการว่าด้วยความยุติธรรมที่เหมาะสมที่สุดควร
สอดคล้องกับความคิดทีว่ า่ ความแตกต่างของการกระจายจัดสรรนัน้ ชอบธรรม
เพราะมันอิงกับหลักความยุติธรรมบนฐานของผลจากการปฏิบัติงาน หรือที่
เรียกว่าหลักสมรรถนะ (performance principle) หลักดังกล่าวยืนกรานว่า
ผลสำ�เร็จทีเ่ หมือนกันและผลสำ�เร็จทีไ่ ม่เหมือนกันควรได้รบั การปฏิบตั ติ า่ งกัน
ตัวอย่างยอดนิยมทีส่ ะท้อนหลักความยุตธิ รรมข้างต้นคือการเรียกร้อง “ค่าจ้าง
ที่เท่าเทียมสำ�หรับงานที่เท่าเทียม”

ตัวอย่าง: รายได้ที่
เท่าเทียมสำ�หรับงาน
ที่เท่าเทียม

“เพือ
่ ทีจ่ ะหักล้างอคติทตี่ ตี รามัน

สังคมประชาธิปไตยมองว่าการกระจายจัดสรรสิง่ ของและ
ทรัพยากรที่แตกต่างคือสิ่งที่ชอบธรรมเสมอมา ตราบใดที่มันอยู่บนพื้นฐานของความ
ต้องการหรือสมรรถนะผลงานที่เฉพาะเจาะจงบางอย่าง หรืออยู่บนความแตกต่างในการ
บรรลุบางอย่างที่รับรู้ เข้าใจ และประเมินได้” (Thierse 2005: 14)

อย่างไรก็ตาม มักจะทราบกันดีวา่ ไม่งา่ ยทีจ่ ะตัดสินประเมินสมรรถนะผล
งานหรือความดีความชอบ มันเหมือนกันกับ[การวัด]ผลลัพธ์อันเกิดจาก
กิจกรรมบางอย่างหรือไม่ หรือ[ต้องนับรวม]ความพยายามอุตสาหะเข้าไปด้วย
อันได้แก่ ความพยายามและการลงแรงเพื่อแลกกับการบรรลุกิจกรรมนั้นๆ
นอกจากนี้ พรสวรรค์จะมีผลมากน้อยแค่ไหนต่อการประเมินสมรรถนะ
สมควรหรือไม่ที่เราจะให้รางวัลตอบแทนพรสวรรค์บางเรื่อง เช่น พรสวรรค์

สมรรถนะผลงานจะ
ถูกวัดอย่างไร
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ที่มีมาแต่กำ�เนิดซึ่งดังนั้นแล้วไม่ได้เกิดจากการขวนขวายได้มันมา
“มีเพียงพระเจ้าซึ่งทรงทราบถึงความลับในหัวใจของมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถกระจาย
จัดสรรที่จำ�เป็นได้ ถ้าหากมนุษย์ปุถุชนต้องทำ�แทนล่ะ กลไกการกระจายจัดสรรจะถูก
กลุ่มก้อนอำ�มาตย์ชนชั้นสูง (aristocrat) (ดังชื่อที่พวกเขาใช้เรียกตนเอง) ชิงยึดครองไป
ก่อน พร้อมกับความคิดตายตัวที่กำ�หนดว่าอะไรดีที่สุด สมควรที่สุด และไม่แยแสต่อ
คุณลักษณะที่หลากหลายของเพื่อนพลเมืองของเขา” (Walzer 2006)

สมรรถนะผลงาน:
ผลลัพธ์ ความพยายาม
และพรสวรรค์?
การประเมินสมรรถนะ
โดยตลาด...

ผลจากแบบสำ�รวจและการทดลองระบุวา่ คนส่วนมากเข้าใจว่าสมรรถนะ/
ผลงาน (หรือความสำ�เร็จ) ประกอบไปด้วยปัจจัยสามอย่างรวมกันอันได้แก่
ผลลัพธ์ ความพยายาม และพรสวรรค์ โดยผลลัพธ์และความพยายามคือสอง
ปัจจัยที่สำ�คัญที่สุด
ในทางกลับกัน คนส่วนมากมองว่าพรสวรรค์สว่ นบุคคลเกีย่ วข้องกับการ
ประเมินสมรรถนะโดยรวมก็ต่อเมื่อมันถูกพิจารณาร่วมกับความพยายาม
อย่างไรก็ดี เราสามารถวัดหรือตัดสินระดับความทุ่มเท ความพยายาม และ
ความขยันเพียงแค่มองจากภายนอกได้
2

“อันคำ�ว่าสิ่งจำ�เป็น

ข้าพเจ้าเข้าใจว่ามันไม่เพียงหมายถึงสินค้าที่จำ�เป็นอย่างยิ่งยวดต่อ
การดำ�รงชีวิต แต่ยังรวมไปถึงอะไรก็ตามที่เมื่อขาดไปแล้วจะทำ�ให้คนที่น่าเชื่อถือมีชีวิต
ที่ไม่เหมาะสมตามมาตรฐานจารีตประเพณีของประเทศหนึ่งๆ แม้ว่าเขาจะอยู่ในชนชั้น
ล่างที่สุดก็ตาม” (Smith 1978 [1776]: 747)

...มักมุ่งให้ความสำ�คัญ

ไปที่ผลลัพธ์เป็นหลัก

เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะใช้หลักการสมรรถนะได้อย่าง
สม่ำ�เสมอ ทางแก้ที่ง่ายที่สุดคือการปล่อยให้ตลาดเป็นผู้นิยามสมรรถนะ
ทว่า ทางแก้นมี้ ผี ลกระทบของมัน นัน่ คือ ตลาดไม่ได้เห็นค่าสมรรถนะในแง่
2
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ดบู ทที่ 4 ในหนังสือของ Miller
ความคิดเรื่องความยุติธรรม

(2008)

สำ�หรับเนือ้ หาทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับทัศนคติโดยรวมต่อ

ของความพยายามและความกระตือรืนร้นของตัวบุคคลเสมอไป
ตรงกันข้าม ตลาดมุ่งให้ความสำ�คัญไปที่ผลลัพธ์เป็นหลัก ด้วยเหตุนี้
ความแตกต่างด้านรายได้ที่เรามักมองว่าชอบธรรมบนฐานของศักยภาพ
สมรรถนะของแต่ละคนมักจะต่ำ�กว่าความแตกต่างที่เกิดขึ้นจริงมาก (Miller
2008: 112)

ไม่เพียงเท่านัน้ ยังมีปญ
ั หาขัน้ มูลฐานมากกว่า กล่าวคือ กิจกรรมหลาย
อย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมภายในครอบครัว ไม่ได้รับค่าตอบแทน
(การดูแล เลีย
้ งบุตร ให้อาหาร) เนือ่ งจากกิจกรรมดังกล่าวตกเป็นภาระของ
ผู้หญิงอย่างไม่สมสัดส่วน จึงเกิดความอยุติธรรมขึ้นสองด้านคือ
1. กิจกรรมที่กระทำ�โดยคนหลายคนไม่ได้รับค่าตอบแทน
2. ผู้ได้รับผลกระทบมากกว่าใครจากความอยุติธรรมนี้คือ ผู้หญิง

ปัญหา: ตลาดไม่ได้
พิจารณากิจกรรมที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด

การใช้หลักการความยุติธรรมในลักษณะข้างต้นยังผลประจักษ์ชัดเมื่อ
เราพิจารณาเรื่องการประกันการว่างงานและเงินบำ�นาญ ตัวอย่างทั้งสอง
สะท้อนว่า ระดับของสิทธิประโยชน์ที่ได้รับขึ้นอยู่กับระดับของเงินสมทบที่
สะสมมาในอดีต ในกรณีของเงินบำ�นาญนั่นหมายถึงเงินสมทบที่บุคคลหนึ่ง
ลงแรงมาทัง้ ชีวติ ในขณะทีก่ รณีของสิทธิประโยชน์จากการประกันการว่างงาน
ถูกกำ�หนดโดยค่าจ้างเฉลี่ยขณะบุคคลเป็นลูกจ้างในปีที่ผ่านมา
ในกรณีของระบบประกันสุขภาพ ความยุติธรรมบนฐานของผลจากการ
ปฏิบตั งิ านถูกนำ�ไปใช้อย่างมีขอ้ จำ�กัด กล่าวคือ การจัดสรรบริการด้านสุขภาพ
บนฐานของผลงานมีขึ้นส่วนหนึ่งเพราะการดำ�รงอยู่ของแผนประกันสุขภาพ
เอกชนที่ถูกต้องทางกฎหมาย ซึ่งในด้านหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับค่าจ้าง
หลักการความยุตธิ รรมข้างต้นยังถูกใช้ในระบบการศึกษา/ฝึกวิชาชีพ คน
ทีจ่ ะได้รบั สิทธิประโยชน์สงู สุดคือคนทีผ่ า่ นเกณฑ์ดา้ นสมรรถนะเท่านัน้ พวก
เขาจึงจะสามารถเข้าถึงการศึกษาภาครัฐ/การฝึกวิชาชีพต่อไปได้ ทว่า เมื่อ

การใช้หลักการ
สมรรถนะผลงาน: การ
ประกันการว่างงานและ
เงินบำ�นาญ

3

3

การประยุกต์ใช้หลัก
การในระบบการศึกษา

เนื้อหาส่วนหนึ่งของบทที่ 7 เจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อถกเถียงว่าด้วยการใช้หลักการ
ความยุติธรรมในด้านต่างๆ ของรัฐสวัสดิการ
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เทียบกับด้านอืน่ ๆ ทีเ่ ราพิจารณาไปก่อนหน้านี้ รายรับถือเป็นตัวชีว้ ดั สมรรถนะ
ในขณะทีร่ ะบบการศึกษา/ฝึกวิชาชีพใช้คะแนนและผลสอบภาคปลายเป็นหลัก
ในการกำ�หนดว่าใครสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้ต่อไป
3.3 ความยุติธรรมบนฐานของความต้องการ
(Needs-based Justice)
“จากการที่คนหนึ่ง

จะได้รับบนฐานของ
ความสามารถของเขา
สู่การที่คนหนึ่งจะได้รับ
บนฐานความต้องการ
ของเขา!”

ความปรารถนาของ
ปัจเจกคือมาตรวัด
เช่นนั้นหรือ

ความต้องการ:
อะไรก็ตามที่จำ�เป็น
ต่อชีวิตที่ดีพอควร
ปัญหาประการแรก:
เส้นแบ่งประเภทวัตถุ
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ความยุติธรรมบนฐานของความต้องการคือสิ่งที่คาร์ล มาร์กซ์ เรียกร้อง
เมื่อยามที่เขาโต้แย้งแผนการโกธา (Gotha Programme) ว่า “จากการที่คน
หนึ่งจะได้รับบนฐานของความสามารถของเขา สู่การที่คนหนึ่งจะได้รับบน
ฐานความต้องการของเขา!” อย่างไรก็ตาม มาร์กซ์ไม่ได้มองว่าหลักการข้าง
ต้นคือพันธกิจทางการเมือง ในทัศนะของมาร์กซ์ หลักการดังกล่าวจะกลาย
เป็นจริงขึ้นมาเองเมื่อสังคมคอมมิวนิสต์พัฒนาสู่ขั้นปลาย เพราะมันเป็นผล
จากการทีแ่ นวคิดเรือ่ งความยุตธิ รรมกลายเป็นสิง่ ทีม่ มี ากมายเกินพอในสังคม
เราจะทำ�ความเข้าใจความต้องการหรือความอยากอย่างไรเพือ่ ให้มนั เป็น
รากฐานที่เหมาะสมสำ�หรับการแจกจ่ายสิ่งของในสังคมสมัยใหม่ มันอาจจะ
มีความหมายเหมือนกับความปรารถนาของปัจเจกก็เป็นได้ กล่าวคือ หลาย
คนอาจจะรู้สึกว่าตนเองต้องการจะมีบ้านพักตากอากาศพร้อมสวนมโหฬาร
รอบๆ อย่างไรก็ตาม การนำ�เกณฑ์ดังกล่าวไปใช้จริงจะเผชิญกับข้อจำ�กัด
อย่างรวดเร็วเนื่องจากทรัพยากรไม่เพียงพอ
ในอีกด้านหนึง่ เราสามารถเลือกทีจ่ ะเข้าใจว่าเงือ่ นไขทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับชีวติ
ที่ดีในระดับที่พอเหมาะในสังคมหนึ่งๆ คือความต้องการ อดัม สมิธ (Adam
Smith) เคยนำ�เสนอแนวคิดว่าด้วยสิ่งที่จำ�เป็น (เขาเรียกมันว่า “สิ่งจำ�เป็น
(necessaries)”) ซึ่งสอดคล้องกับตรรกะข้างต้น ดังนี้
เป้าหมายพื้นฐานของความยุติธรรมบนฐานของความต้องการจึงครอบ
คลุมบรรดาสิง่ จำ�เป็นพืน้ ฐานในระดับทีเ่ พียงพอ โดยเฉลีย่ หรือขัน้ ต่� 
ำ กระนัน้
แม้ว่าการนิยามข้างต้นย่อมหมายความว่าความต้องการพื้นฐานไม่ได้ครอบ
คลุมบ้านพักตากอากาศที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ เราก็ยังไม่มีเส้นที่ทำ�ให้เรา

แบ่งประเภทวัตถุ [ที(่ ไม่)จำ�เป็น] อย่างชัดเจนและรวดเร็ว อะไรเล่าคือสิง่ ของ
ทีจ่ �ำ เป็นต่อการมีชวี ติ ทีด่ ใี นระดับทีพ่ อเหมาะ ไม่ตอ้ งสงสัยว่ามันย่อมขึน้ อยู่
กับสภาวการณ์ในแต่ละสังคมที่แตกต่างกัน ทุกวันนี้ โทรศัพท์ โทรทัศน์
และอินเทอร์เน็ตถือได้ว่าเป็นสิ่งจำ�เป็นพื้นฐานในขณะที่มันไม่ใช่เลยในอดีต
จวบจนกระทั่งช่วงทศวรรษ 1960
ทว่าไม่เฉพาะเพียงแต่การเปลีย่ นแปลงเชิงเทคโนโลยีและวิถชี วี ติ เท่านัน้
ที่ทำ�ให้เกิดปัญหาหรือจำ�เป็นต้องมีการปรับแก้ คำ�ถามต่อมาคือ เราจะทำ�
อย่างไรกับบรรดาผูค้ นทีต่ อ้ งการสิง่ จำ�เป็นจริงๆ ซึง่ ความจำ�เป็นของเขาไม่ได้
เป็นผลมาจากเคราะห์ร้าย อุบัติเหตุ หรือมูลเหตุอื่นๆ ที่เขาไม่ได้มีส่วนรับ
ผิดชอบเลย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เราจะทำ�อย่างไรกับคนที่เป็นต้นเหตุให้
ตนเองตกอยู่ในสภาวะอันน่าเศร้าอย่างไม่มีข้อแก้ตัว ความรับผิดชอบของ
รัฐในกรณีนจี้ ะยังเหมือนกับกรณีของเหล่าผูค้ นทีเ่ ดือดร้อนซึง่ ได้พยายามทุก
วิถีทางเพื่อให้รอดพ้นจากความยากลำ�บากหรือไม่
การนำ�หลักความยุติธรรมบนพื้นฐานความต้องการไปปฏิบัติจริงจะยิ่ง
ยากขึ้นอีกเมื่อเผชิญกับสภาวะที่สิ่งของที่จำ�เป็นนั้นไม่อาจจัดสรรแบ่งปันได้
ยกตัวอย่างเช่น การบริจาคอวัยวะ คำ�ถามคือ คุณจะใช้อะไรตัดสินว่าใครจะ
เป็นผูร้ อดชีวติ จากการปลูกถ่ายอวัยวะภายใต้บริบททีว่ า่ มีคนมากกว่าหนึง่ คน
ต้องการอวัยวะดังกล่าว
เห็นได้ชดั เจนว่าความคิดพืน้ ฐานของความยุตธิ รรมบนฐานของความต้อง
การโดยพาดพิงถึงการมีชีวิตที่ดีในระดับที่พอเหมาะนั้นสอดคล้องกับความ
คิดที่นำ�ไปสู่การนับรวมให้หลักการรัฐสวัสดิการเป็นส่วนหนึ่งในรัฐธรรมนูญ
เยอรมนี ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ การนำ�หลักการไปปฏิบตั จิ ริงมักจะไม่ใช่เรือ่ งง่าย
อย่างไรก็ดี หลักการข้างต้นทำ�งานได้จริงในหลายมิตสิ �ำ คัญของรัฐสวัสดิการเยอรมนี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบประกันสุขภาพซึ่งค่อนข้างชัดเจน
ส่วนใหญ่แล้ว การดูแลรักษาผู้ป่วยนั้นสอดคล้องกับความต้องการที่จำ�เป็น
แม้วา่ ในบางด้าน จะประสบกับข้อจำ�กัดอันเกิดจากหลักความยุตธิ รรมบนฐาน
ของผลงาน
หลักการความยุตธิ รรมบนฐานของความต้องการสะท้อนออกมาเป็นรูป

ปัญหาประการที่สอง:
ความรับผิดชอบของรัฐ
สิ้นสุดตรงไหน

ปัญหาประการที่สาม:
เราจะแจกจ่ายสิ่งของที่
ไม่สามารถจัดสรรแบ่ง
ปันได้อย่างไร

ความยุติธรรมบนฐาน
ของความต้องการใน
ฐานะของสิ่งที่สะท้อน
หลักการรัฐสวัสดิการ
การนำ�หลักการไป
ปฏิบัติในระบบประกัน
สุขภาพ
หลักการการ
ประกันขั้นพื้นฐาน

ALG II:
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ประเด็นข้อถกเถียง
อันละเอียดอ่อน: ระดับ
ความต้องการ

ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ไม่สามารถ
ตัดสินเชิงคุณภาพ
กันได้

ธรรมชัดเจนเมื่อเราพิจารณาสิ่งที่เรียกว่า สิทธิประโยชน์จากการว่างงาน II
(unemployment benefit II หรื อ Arbeitslosengeld II—ALG II) ซึ่ ง มา
แทนทีเ่ งินอุดหนุนรายได้ ความคิดพืน้ ฐานในกรณีนคี้ อื การประกันขัน้ พืน้ ฐาน
ที่มุ่งให้ทุกคนมีมาตรฐานการใช้ชีวิตขั้นต่ำ�ที่เหมาะสม
การนำ�หลักการไปปฏิบตั ยิ งั ประสบความยากลำ�บากอย่างชัดเจนในกรณี
นี้ ระดับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับกลายเป็นประเด็นข้อถกเถียงอันเผ็ดร้อนอยู่
เสมอ ฝ่ายหนึง่ มองว่าระดับสิทธิประโยชน์นนั้ ต่�ำ เกินกว่าจะประกันมาตรฐาน
การใช้ชวี ติ ทีเ่ หมาะสม ในขณะทีอ่ กี ฝ่ายกลับมองว่าสิทธิประโยชน์นนั้ สูงเกิน
ไปจนส่งผลให้คนไม่มีแรงจูงใจที่จะออกไปหางานทำ�
อย่างไรก็ดี โดยพื้นฐานแล้ว ข้อโต้แย้งของฝ่ายหลังไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
ความยุติธรรม หากแต่ผูกโยงกับเรื่องประสิทธิผล อนึ่ง ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ไม่สามารถถูกตัดสินเชิงคุณภาพบนพื้นฐานของประสิทธิผลได้ ไม่ว่า
จะประเภทใดก็ตาม หากกล่าวอย่างเคร่งครัดแล้ว ข้อถกเถียงควรเกีย่ วข้อง
กับระดับของสิทธิประโยชน์วา่ มันเพียงพอหรือไม่ตอ่ การเอือ้ ให้คนหนึง่ สามารถ
มีส่วนร่วมในชีวิตทางการเมืองและสังคม
3.4 ความเท่าเทียมทางโอกาส
(Equality of Opportunity)

โอกาสที่เท่าเทียม:
หลักการรอบด้าน
หลากมิติ

โอกาสที่เท่าเทียม:
เงื่อนไขเบื้องต้นของ
หลักการสมรรถนะ
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โอกาสที่เท่าเทียมคือหลักการที่สี่ที่เกี่ยวข้องกับหลักความยุติธรรม มัน
มีลักษณะสำ�คัญประการหนึ่งที่โดดเด่นและต่างไปจากหลักการสามประการ
ที่กล่าวมาคือ ความเท่าเทียมกันทางผลลัพธ์ ความยุติธรรมบนฐานของผล
จากการปฏิบตั งิ านหรือความดีความชอบ และความยุตธิ รรมบนฐานของความ
ต้องการ ซึ่งขัดแย้งกันในหลายสถานการณ์
ในทางตรงกันข้าม ความเท่าเทียมทางโอกาสไม่เพียงแต่จะช่วยให้หลักการ
ความยุตธิ รรมบนฐานของผลจากการปฏิบตั งิ านหรือความดีความชอบสอดคล้อง
กับความเท่าเทียมกันทางผลลัพธ์ มันยังเป็นเงื่อนไขที่จำ�เป็นต่อการนำ�หลัก
การทัง้ สองไปปฏิบตั จิ ริงด้วย แต่กอ่ นอืน่ ขอเริม่ ต้นด้วยประเด็นทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ

ลักษณะสำ�คัญอย่างแรกของความเท่าเทียมทางโอกาสที่ทำ�ให้มันแตก
ต่างจากหลักการอื่นๆ คือ มันพาดพิงถึงสิ่งของบางชนิด หลักการนี้ไม่ได้
เกีย่ วข้องกับการจัดสรรกระจายสิง่ ของและทรัพยากรโดยทัว่ ไป มันระบุอย่าง
ชัดเจนว่ามันเกีย่ วข้องกับการจัดสรรกระจายสิง่ ทีเ่ รียกว่าโอกาสอย่างเท่าเทียม
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สนามการแข่งขัน
หากความเท่าเทียมกันทีว่ า่ นีไ้ ด้รบั การประกันแล้ว ความไม่เท่าเทียมกัน
ในการกระจายรายได้ สถานะ และสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ป็นผลที่ตามมาก็ถือได้ว่าเป็น
ธรรม ด้วยเหตุน้ี หลักการสมรรถนะผลงานจึงใช้การได้เพราะทุกคนมีเงือ่ นไข
แรกเริม่ เหมือนกันหมด คำ�ถามคือ อะไรเล่าทีเ่ ป็นเงือ่ นไขเริม่ ต้นสำ�หรับชีวติ
ทีส่ ามารถกำ�หนดตนเองได้ ซึง่ แต่แรกเริม่ นัน้ ถูกกระจายอย่างไม่เท่าเทียมทัง้
ในหมูค่ นทีต่ า่ งกันและในช่วงชีวติ ทีต่ า่ งกันของแต่ละคน ผลทีต่ ามมาคือความ
ไม่เท่าเทียมกันทางโอกาส ยกตัวอย่างเช่น ความแตกต่างของความสามารถ
ที่ติดตัวมาแต่กำ�เนิด โอกาสที่ต่างกันที่ผู้ปกครองมอบให้ บทบาททางเพศ
สภาพที่ได้รับมอบหมาย เส้นทางการศึกษาและการฝึกวิชาชีพที่ต่างกัน
ในกรณีของความเท่าเทียมทางโอกาส ปัญหาที่คนหนึ่งจะประสบคือ
แม้ว่าสถานการณ์ของเขาจะมีลักษณะของการได้รับโอกาสที่เท่าเทียมแล้ว
ก็ตาม มันอาจจะกลับกลายเป็นสภาวะที่ไม่เท่าเทียมอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
ทฤษฎีสมัยใหม่วา่ ด้วยความเท่าเทียมทางโอกาสจึงพยายามผลักดันสิง่ ทีเ่ รียก
ว่า “ความเท่าเทียมในการมีโอกาสชีวิต (equality of life chances)” แนว
คิดดังกล่าวมองว่าความยุตธิ รรมไม่ใช่เรือ่ งทีร่ ฐั จะเข้าแทรกแซงเพียงครัง้ เดียว
เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างและสืบสานความ
ยุติธรรมให้ดำ�รงอยู่
ทว่าเรายังเผชิญกับอีกปัญหาหนึ่งคือ เราต้องจัดสรรกระจายสิ่งใดบ้าง
เพือ่ ให้บรรลุความเท่าเทียมทางโอกาส มีขอ้ เสนอหนึง่ ให้เราเชือ่ มโยงมันเข้า
กับสาเหตุของความไม่เท่าเทียมกัน กล่าวคือ สถานการณ์ชวี ติ ทีไ่ ม่เท่าเทียม
อันเกิดจากความมุ่งหมายของปัจเจกไม่ได้สร้างความชอบธรรมให้แก่การ
แทรกแซงของรัฐ
ในทางกลับกัน ความเหลือ่ มล้�ำ ไม่เท่าเทียมทีเ่ ป็นผลมาจาก “การคัดสรร

ประเด็นอ้างอิง:
ระดับสนามการแข่งขัน
(a level of playing
field)

ปัจจัยใดบ้างที่กระทบ
เงื่อนไขแรกเริ่ม

ความเท่าเทียมในการ
มีโอกาสชีวิต

การแยกแยะความแตก
ต่างในเรื่องสาเหตุ:
เจตจำ�นงของปัจเจก...
...หรือ “การคัดสรรทาง
ธรรมชาติ (nature’s
lottery)”
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ทางธรรมชาติ” หรือทีไ่ ม่ได้เป็นผลมาจากพรสวรรค์หรือความสามารถ สมควร
มีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากรัฐ ในเชิงหลักการ การแยกแยะข้างต้นนี้ดูจะเป็น
ไปได้จริง ทว่าในเชิงปฏิบัติแล้ว การแยกแยะอย่างชัดเจนระหว่างสาเหตุที่
เป็นธรรมและไม่เป็นธรรมของความเหลื่อมล้ำ�แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
“ในด้านหนึง่

แม้จะเสีย่ งกับการละเมิดหลักการความเท่าเทียม เราต้องยอมให้การจัดสรร
กระจายทรัพยากรในชั่วขณะหนึ่ง […] คำ�นึงถึงความทะเยอทะยาน (ambition-sensi่ ขณะ
tive) […] แต่ในทางกลับกัน เราต้องไม่ปล่อยให้การจัดสรรกระจายทรัพยากรในชัว
ใดก็ตามถูกกำ�หนดโดยความแตกต่างด้านความสามารถในการสร้างความแตกต่างทาง
รายได้ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีในหมูค่ นทีม่ คี วามทะเยอทะยานเหมือนกัน หรือทีเ่ รียก
ว่า คำ�นึงถึงต้นทุนชีวิต (endowment-sensitive)” (Dworkin 1981: 311)

“สมรรถภาพ”

มิติที่สำ�คัญของโอกาส
ที่เท่าเทียม: นโยบาย
ด้านการศึกษาและ
การฝึกวิชาชีพ

เยอรมนี: โอกาส
ไม่เท่าเทียม—ดู
บทที่ 7.5: การศึกษา/
ฝึกวิชาชีพ
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ด้วยเหตุนี้จึงมีข้อเสนอจากอีกฝ่ายที่เน้นความสำ�คัญไปที่การจัดสรร
กระจาย “สมรรถภาพ” กล่าวคือ ทุกคนควรได้รับการส่งเสริมให้มีความ
สามารถทีจ่ ะเอือ้ ให้เขาอยูใ่ นจุดทีส่ ามารถจะดำ�เนินตามแผนการชีวติ ทีว่ างไว้
ได้ เพือ่ รับประกันโอกาสชีวติ ของปัจเจกบุคคล นโยบายทางสังคมไม่ควรมุง่
ลดความเหลื่อมล้ำ�ในภายหลัง ทว่า หนึ่งในพันธกิจสำ�คัญของรัฐสวัสดิการ
ควรจะเป็นการทำ�ให้ทุกคนมีช่องทางที่จะรอดพ้นจากสภาวะเสียเปรียบทาง
สังคมหรือแม้กระทั่งการกีดกันโดยไม่สมัครใจและถาวร
เนื่องจากเงื่อนไขแรกเริ่มที่เป็นธรรมคือสิ่งที่สำ�คัญมากภายใต้หลักการ
ความยุติธรรมนี้ จึงไม่ต้องสงสัยว่านโยบายการศึกษา/ฝึกวิชาชีพคือหนึ่งใน
ประเด็นทีส่ �ำ คัญของการนำ�หลักการไปปฏิบตั จิ ริง การกระจายสิทธิประโยชน์
สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กในช่วงกลางวันสำ�หรับผู้ปกครองที่
ทำ�งานเต็มเวลา (ในเยอรมนีเรียกว่า “Kitas”) หรือการฝึกวิชาชีพ แสดงให้
เห็นว่ารัฐมองว่าเป็นหน้าทีข่ องรัฐในการทำ�ให้ทกุ คนเข้าถึงการศึกษา/ฝึกทักษะ
ผลการวิจัย เช่น ผลการศึกษา PISA ที่เผยแพร่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา
สะท้อนให้เห็นว่าความเท่าเทียมกันทางโอกาสยังเป็นสิ่งที่เป็นจริงได้ยากใน
ระบบการศึกษา/ฝึกวิชาชีพในเยอรมนี (ดูบทที่ 7.5: การศึกษา/ฝึกวิชาชีพ)

3.5 บทสรุป

เอียร์ฮาร์ด แอปป์เลอร์ พยายามทำ�ความเข้าใจประเด็นปัญหานี้ให้เป็น
ทีป่ ระจักษ์ยงิ่ ขึน้ ว่า “ในทางการเมืองแล้ว ไม่สมเหตุสมผลทีจ่ ะชูประเด็นเรือ่ ง
ความยุตธิ รรมทางสังคมโดยสัมบูรณ์ (absolute social justice) ให้เป็นปัญหา 
มันไม่ดำ�รงอยู่จริง” (ดูบทที่ 3.6: ส่วนเพิ่มเติม: เอียร์ฮาร์ด แอปป์เลอร์กับ
แนวคิดเรื่อง “ความยุติธรรม”)
การดำ�เนินการเพื่อบรรลุแนวคิดเรื่องความยุติธรรมอย่างเดียวและทำ�ให้
การเมืองและสังคมในทุกด้านสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าวไม่เพียงแต่จะเป็นสิง่
ทีเ่ ลือ่ นลอยไปจากความเป็นจริง หากแต่ยงั ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง
อีกด้วย ข้อเท็จจริงมีอยูว่ า่ คนเรามักมีมมุ มองว่าอะไรเป็นธรรมแตกต่างกันไป
ข้อถกเถียงเกี่ยวกับหลักการที่ต่างกันแสดงให้เห็นว่า ระดับความสำ�คัญ
ที่ต่างกันย่อมขึ้นอยู่กับหลักความยุติธรรมหนึ่งๆ ในแนวนโยบายที่ต่างกัน
กระนั้นก็ตาม การเมืองจำ�เป็นต้องมีเข็มทิศชี้นำ�ทิศทางยามที่ต้องตัดสินใจ
ทางการเมือง

แอปป์เลอร์: ไม่มีสิ่งที่
เรียกว่าความยุติธรรม
ทางสังคมโดยสัมบูรณ์

การเมืองจำ�เป็นต้องมี
เข็มทิศ

ความยุติธรรมทาง
สังคม: พันธกิจสำ�คัญ
ของการเมือง

สำ�หรับสังคมประชาธิปไตยแล้ว เนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมด
มีความหมายว่าอย่างไร
•
•

•

ศ ักดิ์ศรีที่เท่าเทียมและโอกาสที่เท่าเทียมในเรื่องการกำ�หนดชีวิตตนเองและการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองจำ�เป็นต้องมีการกระจายจัดสรรทรัพยากรในสังคมอย่างเป็นธรรม
เราสามารถถกเถียงประเด็นปัญหาเรื่องการกระจายจัดสรรที่เป็นธรรมบนฐานคิดของ
หลักการสี่ประการอันได้แก่ ความเท่าเทียม ความยุติธรรมบนฐานของผลจากการ
ปฏิบัติงานหรือความดีความชอบ ความยุติธรรมบนฐานของความต้องการ และความ
เท่าเทียมทางโอกาส
เราต้องให้ความสำ�คัญกับหลักการเหล่านี้แตกต่างกันไปตามประเด็นปัญหาที่ต่างกัน
ความเท่าเทียม ความยุตธิ รรมบนฐานของผลจากการปฏิบตั งิ านหรือความดีความชอบ
และความยุติธรรมบนฐานของความต้องการกลายเป็นข้อจำ�กัดของกันและกัน ความ
เท่าเทียมทางโอกาสเป็นหลักการที่รอบด้านและครอบคลุมหลายมิติ มันเป็นเงื่อนไข
สำ�หรับการนำ�หลักการอื่นๆ ไปปฏิบัติจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความยุติธรรมบนฐาน
ของผลจากการปฏิบัติงานหรือความดีความชอบ
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3.6 ส่วนเพิ่มเติม: เอียร์ฮาร์ด แอปป์เลอร์
กับแนวคิดเรื่อง “ความยุติธรรม”
งานเขียนเพิ่มเติม
Erhard Eppler (2009),
Der Politik aufs Maul
geschaut, Verlag J. H.
W. Dietz, Bonn.
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“คำ�พร่�ำ สอนทีเ่ รามักจะได้ยน
ิ อยู่

เอียร์ฮาร์ด แอปป์เลอร์ เกิดเมื่อ ค.ศ.

เสมออาจจะเป็นเรือ่ งจริง นัน่ คือ เรา
1926 นอกเหนื อ จากบทบาทที่ ห ลาก
ไม่สามารถนิยามความยุตธิ รรมได้ ไม่
หลายแล้ ว เขาเป็ น สมาชิ ก รั ฐ สภาและ
สามารถรับประกันมันได้ ไม่สามารถ
รัฐมนตรี รวมไปถึงดำ�รงตำ�แหน่งประธาน
คณะกรรมาธิการคุณค่าพื้นฐาน (Basic
วัดได้ และเหนือสิง่ อืน่ ใด ไม่สามารถ
Values Commission) ของพรรค SPD
บังคับใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงได้
ระหว่าง ค.ศ. 1973 ถึง 1992
บทลงโทษโดยผู้ พิ พ ากษาสำ � หรั บ
ความผิดฐานพยายามฆ่านัน้ เป็นธรรม
หรือไม่ คำ�ตอบขึ้นอยู่กับมุมมองที่ต่างกันของฝ่ายอัยการฟ้องร้องและทนาย
ของผูต้ อ้ งหา แม้กระทัง่ ข้อถกเถียงกันอย่างมีเหตุผลว่ามีการพยายามฆ่าขึน้
จริงหรือไม่ก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน ศาลชั้นสูงขึ้นไปจะกลับคำ�ตัดสินที่เป็นธรรม
หรือไม่ ข้อมูลประจำ�ปีจะถูกต้องหรือไม่นนั้ สามารถถูกตรวจสอบ คิดคำ�นวณ
ใหม่ และตัดสินได้ สิง่ ทีเ่ ป็นธรรมอย่างสัมบูรณ์ไม่สามารถทำ�ได้ เพือ่ พยายามฟังความอย่างเป็นกลาง เราต้องพึ่งคนที่สามารถคาดคะเนและหยั่งรู้ว่า
เกิดหรือไม่เกิดอะไรขึน้ ความยุตธิ รรมโดยสัมบูรณ์ โดยปราศจากข้อกังขาใด
เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในโลกมนุษย์
ข้อสังเกตข้างต้นยิง่ ดูสมเหตุสมผลเมือ่ นำ�มาพิจารณาสิง่ ทีเ่ รียกว่า ‘ความ
ยุตธิ รรมทางสังคม’ เราไม่มวี นั บรรลุมนั ได้เพราะเราจะไม่สามารถตกลงร่วม
กันได้วา่ มันคืออะไร การกระจายรายได้ทเี่ ป็นธรรมย่อมต่างกันมากหากมอง
จากมุมมองของช่างไม้อิสระและผู้ที่กำ�ลังรับสิทธิประโยชน์ Hartz IV [สิทธิ
ประโยชน์สำ�หรับคนว่างงานระยะยาว หรือที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า
unemployment benefit II—ดูเนือ
้ หาในส่วนก่อนหน้านี]้ หรือจากมุมมองของ
ผู้อำ�นวยการธนาคารออมทรัพย์ หรือผู้ช่วยเลขานุการในรัฐบาล
โดยรวมแล้ว ทุกคนเห็นพ้องกันว่าความยุติธรรมอย่างสัมบูรณ์ ซึ่งมี
ความหมายในทำ�นองว่าทุกคนทีท่ �ำ งานทุกชนิดได้รบั ค่าตอบแทนเหมือนกัน

หมด นัน้ ไม่เป็นธรรมหรือส่งผลดีตอ่ เศรษฐกิจ ทว่า เป็นเรือ่ งยอมรับได้หรือ
ไม่ที่สมาชิกกรรมการบริษัทบางคนมีรายรับมากกว่าผู้ใช้แรงงานมีทักษะถึง
ยีส่ บิ เท่า ร้อยเท่า หรือแค่หา้ เท่าเท่านัน้ เมือ่ สามสิบปีทแี่ ล้ว ค่าจ้างสำ�หรับ
ผู้อำ�นวยการโดยทั่วไปเคยสูงกว่าเป็นยี่สิบเท่า ในขณะเดียวกัน มีกรณี
ตัวอย่างจำ�นวนมากทีส่ งู กว่าเกินร้อยเท่า บ่อยครัง้ คำ�อธิบายทีม่ กั อ้างกันคือ
‘ความรับผิดชอบทีใ่ หญ่หลวงอย่างเทียบกันไม่ได้’ อย่างไรก็ดี ทำ�ไมนายก
รัฐมนตรีของเยอรมนีจงึ มีรายได้เพียงเศษเสีย้ วของสิง่ ทีผ่ อู้ �ำ นวยการธนาคาร
กล่าวอ้างว่าคือ “สิทธิประโยชน์ทสี่ มเหตุสมผล” นายกรัฐมนตรีแบกรับความ
รับผิดชอบทีเ่ บากว่าเช่นนัน้ หรือ จึงไม่ใช่เรือ่ งแปลกทีบ่ รรดานักเศรษฐศาสตร์
ผู้ทรงปัญญาจะคอยบอกให้เราเลิกพล่ามเกี่ยวกับความยุติธรรมและยอมรับ
สิง่ ทีต่ ลาดกระจายจัดสรรให้ผคู้ นเสีย ถ้าตลาดต้องการคนทำ�งานไร้ทกั ษะใน
จำ�นวนน้อยกว่าคนที่กำ�ลังหางาน ค่าจ้างก็จะยิ่งต่ำ�ลง และถ้ามีคนจำ�นวน
น้อยทีจ่ ะมีความสามารถเป็นผูจ้ ดั การได้ ค่าจ้างก็จะเพิม่ ขึน้ สิง่ ทีต่ ลาดกำ�หนด
นั้นไม่คลุมเครือทว่าแม่นยำ� เปล่าประโยชน์ที่จะพล่ามบ่นเรื่องนี้
ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึน้ ตลาดให้รางวัลแก่คนทีข่ ยันและมีความสามารถ ใน
ขณะที่มันลงโทษคนขี้เกียจและเฉื่อยชา
อย่างไรก็ตาม สมมติฐานข้างต้นจะฟังขึน้ ก็ส�ำ หรับคนทีย่ นื กรานว่าทุกสิง่
ทุกอย่างสามารถแสดงผล นิยาม และวัดตัดสินได้เป็นตัวเลขทางวิทยาศาสตร์
ทั้งหมด แต่คนเรายังมีความรู้สึก ความหวัง และความต้องการอีกด้วย
นอกจากนี้ เขายังมีความต้องการทีน่ อกเหนือไปจากการกินการดืม่ อันได้แก่
ความต้องการการยอมรับ ความสนใจ ความมัน่ คง และความยุตธิ รรม มีสงิ่
ที่เรียกว่า ‘ความหิวกระหายความยุติธรรม’ เราอาจจะไม่เจอคำ�นี้ในนิพนธ์
อันคมคายว่าด้วยธรรมชาติของความยุติธรรม หากแต่มันแฝงฝังในความ
หมายของความไม่เป็นธรรม[ในชีวิตประจำ�วัน]เสียมากกว่า จริงอยู่ที่ความ
รู้สึกที่ว่านี้เป็นเรื่องอัตวิสัยและถูกแสดงออกมาแตกต่างกันไปในแต่ละคน
กระนั้น มันก็เป็นความรู้สึกที่รุนแรง เป็นพื้นฐาน และไม่มีอะไรทำ�ลายได้
มันช่วยทำ�ให้ผคู้ นดำ�เนินชีวติ ต่อไปได้ และถ้ามันถูกละเมิด มนุษยชาติกถ็ กู
ละเมิดด้วย
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เราสามารถสัมผัสได้ถึงความไม่เป็นธรรมที่ว่านี้ตั้งแต่วัยอนุบาลหรือวัย
ประถมศึกษา ครูที่ได้ชื่อว่าไม่เป็นธรรมเพราะเอาแต่สนใจเด็กคนหนึ่งมาก
กว่าคนอื่นๆ มักจะสูญเสียอำ�นาจที่ชอบธรรมของตนไป อย่างไรก็ตาม น่า
สนใจว่ามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตเดียวที่สามารถพัฒนาความรู้สึกชอบพอเด็กที่มี
สเน่ห์ ฉลาด และมีไหวพริบ มากกว่าเด็กที่ขี้เกียจ อ้วน และไม่น่าสนใจ
เมือ่ เด็กเติบโตขึน้ พวกเขาตระหนักว่าไม่มอี ะไรทีเ่ ป็นธรรมอย่างสัมบูรณ์
ในโลกนี้ กล่าวอย่างตรงไปตรงมาคือ รอบๆ ตัวมีสงิ่ ทีไ่ ม่เป็นธรรมต่างไปจาก
สิ่งที่พวกเขาคิดว่ามันควรจะเป็นเต็มไปหมด ยกตัวอย่างเช่น พี่สาวคนโต
มักจะมีขอ้ อ้างเทีย่ วดึกอยูเ่ สมอ ทำ�ไมหล่อนถึงมีหนังสือเล่มนัน้ หรือจักรยาน
คันนี้ ทั้งที่หล่อนยุ่งจนไม่มีเวลามาช่วยงานที่สวนเลย
แม้กระทั่งในโรงเรียนประถม เด็กๆ ต่างต้องยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่าพ่อ
ของเพื่อนพวกเขาขับรถยนต์เบนซ์ในขณะที่พ่อของตนขับ[โฟล์ค]กอล์ฟรุ่น
ดึกดำ�บรรพ์ หรือเพือ่ นของพวกเขาได้เรียนขีม่ า้ ในขณะทีพ่ วกเขาไม่มโี อกาส
ได้เรียนแม้จะคลั่งไคล้ม้าเพียงใดก็ตาม พวกเขาคิดว่ามันไม่เป็นธรรมแต่ก็
ไม่ได้ท�ำ ให้เลิกเป็นเพือ่ นกัน ถึงกระนัน้ พวกเขาคงโกรธจนเลือดขึน้ หน้าถ้า
หากแม่ของเพือ่ นบอกพวกเขาให้เลิกมาเทีย่ วเล่นกับลูกของหล่อนเสียที โดย
หล่อนยกเหตุผลทีว่ า่ พวกเขา ‘ดีไม่พอ’ เด็กๆ เหล่านีเ้ รียนรูว้ า่ พวกเขาจำ�เป็น
ต้องและสามารถใช้ชวี ติ อยูก่ บั ความไม่เป็นธรรมระดับหนึง่ ให้ได้ แต่ตอ้ งมีขดี
จำ�กัด
สังคมทำ�งานแบบเดียวกัน สังคมเรียนรูท้ จี่ ะใช้ชวี ติ อยูก่ บั ความยุตธิ รรม
ทัง้ ทีเ่ ล็กน้อยและไม่เล็กน้อย ไม่ใช่ทกุ คนจะได้สงิ่ ทีต่ นต้องการในชีวติ โดย
ธรรมชาติแล้ว เศรษฐีเงินล้านย่อมมีชอ่ งทางให้ลกู สาวเตรียมพร้อมรับมือกับ
ข้อสอบมากกว่าลูกสาวของคนเก็บขยะ แต่ฝ่ายหลังจะโกรธหากเขารู้สึกว่า
ลูกสาวของมหาเศรษฐีสอบผ่านเพียงเพราะครูไม่อยากจะขัดใจคุณพ่อทรง
อำ�นาจของหล่อน ความอยุติธรรมเช่นนั้นไม่อาจยอมรับได้
ในเชิงการเมืองแล้ว เปล่าประโยชน์ทเี่ ราจะมาหัวร้อนเกีย่ วกับความยุต-ิ
ธรรมทางสังคมโดยสัมบูรณ์ มันไม่ด�ำ รงอยู่ สิง่ ทีส่ �ำ คัญทางการเมืองคือเส้น
แบ่งว่าอะไรคือความอยุตธิ รรมทีย่ อมรับได้และยอมรับไม่ได้มากกว่า ในโลก
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ความเป็นจริงไม่มีใครโกรธแค้นเมื่อผู้จัดการมีรายได้คิดเป็นยี่สิบเท่าของคน
งาน ทว่าเมื่อตัวเลขเพิ่มสูงเป็นสองร้อยเท่า คนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามันเป็น
เรื่องที่เกินจะทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้จัดการคนนี้ไล่คนงานจำ�นวนหนึ่ง
ออกเพือ่ เพิม่ ผลตอบแทน ฉันใดก็ฉนั นัน้ เลขานุการคงไม่ตดิ ใจอะไรทีห่ วั หน้า
ของพวกเขาได้เงินเดือนมากกว่า แต่เมื่อพวกเขาพบว่าหัวหน้าใช้ประโยชน์
จากช่องโหว่ทางกฎหมายจ่ายภาษีน้อยกว่าพวกเขา เมื่อนั้นพวกเขาจึงเริ่ม
โกรธแค้นขึ้นมา
ในเยอรมนียุคปัจจุบัน หนึ่งในสามของประชากรมองว่ามีความไม่เป็น
ธรรมดำ�รงอยูใ่ นสังคม และคนส่วนใหญ่กงั ขาว่าสถานการณ์จะคลีค่ ลายดีขนึ้
แน่นอนว่ามีการล้ำ�เส้นแบ่งระหว่างความอยุติธรรมที่ยอมรับได้และยอมรับ
ไม่ได้ไปแล้ว ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ผลการสำ�รวจความคิดเห็นใน ค.ศ. 2008
ออกมาเช่นนี้ ในขณะที่ยุคแห่งการคลั่งลัทธิตลาดเสรีสุดโต่งสิ้นสุดลง ภัย
อันตรายกำ�ลังรออยู่เบื้องหน้าเมื่อคนจำ�นวนมากต่างก่นด่าเรื่องความอยุติธรรม ไม่เพียงแต่คนจนหรือคนทีเ่ สียเปรียบในสังคม แต่แทบจะทุกคนทีไ่ ม่ได้
คิดว่าตนเองเป็นคนรวย ไม่มีสังคมใดที่จะสามารถฝืนทนสภาพดังกล่าวได้
นาน ความยุติธรรมทางสังคมจึงไม่ใช่แค่เรื่องที่พวกโรแมนติกทางสังคม
หมกมุน่ แต่มนั เป็นพันธกิจการเมืองทีส่ �ำ คัญ อันทีจ่ ริง มันเป็นพันธกิจก ารเมืองที่ต้องดำ�เนินต่อไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุด (Eppler 2009: 47–50)
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บทที่ 4 องค์ประกอบ โครงสร้าง
และสถาปัตยกรรมของรัฐสวัสดิการ
ประเด็นหลักในบทนี้:
•
•
•

รัฐสวัสดิการเยอรมนี:
ไม่ใช่สิ่งตายตัวที่
เปลี่ยนแปลงไม่ได้

การเปรียบเทียบ
กับกรณีต่างประเทศ
เป็นเรื่องสำ�คัญ

บทนี้นำ�เสนอ
องค์ประกอบ
การก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม และ
ผลกระทบ
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อ ธิบายองค์ประกอบการก่อสร้างรัฐสวัสดิการ ไม่วา่ จะเป็น ภาคบริการ สิทธิประโยชน์
ด้านการเงินและสิ่งของ พร้อมกับความสำ�คัญของมันในด้านต่างๆ ของรัฐสวัสดิการ
แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมของรูปแบบรัฐสวัสดิการทีห่ ลากหลาย อาทิ รัฐสวัสดิการ
แบบเสรี อนุรักษนิยม และสังคมประชาธิปไตย
ชี้แจงผลกระทบต่อประชากรในแต่ละสถาปัตยกรรมของรัฐสวัสดิการ

องค์ประกอบที่สำ�คัญของรัฐสวัสดิการเยอรมนี เช่น เงินบํานาญและประกัน
การว่างงาน มีมาร่วมศตวรรษแล้ว ตลอดระยะเวลาดังกล่าวแทบไม่มีการ
เปลีย่ นแปลงกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องหรือเปลีย่ นแปลงเพียงเล็กน้อย ผลลัพธ์
หนึง่ ทีเ่ ป็นไปได้ แม้วา่ มันจะไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ คือมีกฎและลักษณะมากมาย
ถูกมองว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
เมื่อพิจารณาประเทศเพื่อนบ้านจะเห็นชัดเจนอย่างรวดเร็วว่ามีวิธีการ
อื่นๆ ในการประกันความมั่นคงทางสังคม เป็นเช่นนี้ต่อให้วิธีการต่างๆ ที่มี
ในทุกทีท่ พี่ จิ ารณาล้วนเหมือนกัน อาทิ การบริการและสิทธิประโยชน์ทางการ
เงินและทางวัตถุ หากจะเปรียบเทียบกับการสร้างบ้านแล้ว องค์ประกอบ
เหล่านี้สามารถถูกใช้ประโยชน์แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแผนการที่วางไว้
บ้านที่ถูกสร้างไม่เพียงแต่มีลักษณะที่ต่างกัน หากยังส่งผลกระทบอย่าง
ใหญ่หลวงต่อผู้อยู่อาศัยด้วย เนื้อหาในส่วนถัดไปจะอภิปรายองค์ประกอบ
การก่อสร้างตามลำ�ดับเพือ่ แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมทีแ่ ตกต่างกันของรัฐ
สวัสดิการ บทที่ 4.3 จะกล่าวถึงผลกระทบของรูปแบบที่แตกต่างกัน

4.1 องค์ประกอบการก่อสร้างและเครื่องมือ
ของรัฐสวัสดิการ

นโยบายทางสังคมครอบคลุมองค์ประกอบและเครือ่ งมือจำ�นวนมาก วิธกี าร
ทีเ่ ห็นได้ชดั ของนโยบายทางสังคมคือสิทธิประโยชน์ดา้ นการเงิน กล่าวคือ มี
การให้สทิ ธิประโยชน์จากการว่างงาน เงินบาํ นาญ หรือเงินอุดหนุนการเลีย้ งดู
บุตรแก่คนว่างงาน คนกินบำ�นาญ และผู้ปกครองบุตร
อย่างไรก็ดี รัฐสวัสดิการยังมีเครือ่ งมืออืน่ ๆ นอกเหนือไปจากสิทธิประโยชน์
ด้านการเงินหรือเงินโอน ยกตัวอย่างเช่น นโยบายประกันสุขภาพทำ�ให้มกี าร
บริการทีเ่ ข้าถึงได้ อาทิ การวินจิ ฉัยโรคและรักษาโดยแพทย์ นักบำ�บัด หรือ
ผู้ดูแล เช่นเดียวกันกับนโยบายด้านการศึกษา/การฝึกวิชาชีพและนโยบาย
ด้านครอบครัว เช่น การให้การศึกษาแก่นกั เรียนโดยครู การดูแลเด็กในศูนย์
ดูแลเด็กช่วงกลางวันหรือโรงเรียนอนุบาล
นอกเหนือไปจากสิทธิประโยชน์ด้านการเงินและการบริการแล้ว สิทธิ
ประโยชน์ในรูปของวัตถุสงิ่ ของเป็น “องค์ประกอบการก่อสร้าง” ของนโยบาย
ทางสังคมทีส่ �ำ คัญ ตัวอย่างหนึง่ คือ การให้ยารักษาโรคภายใต้กรอบนโยบาย
ประกันสุขภาพ
เรายังมีสงิ่ ทีเ่ รียกว่าเงินภาษีและเงินสมทบในกล่องเครือ่ งมือของนโยบาย
ทางสังคมอีกด้วย นอกเหนือจากการช่วยเหลือด้านการเงิน สองสิ่งนี้ยังส่ง
ผลกระทบด้านการกระจายจัดสรรและผลในการขับเคลื่อนนโยบายโดยรวม
คำ�ถามต่อมาคือเราจะใช้องค์ประกอบการก่อสร้างเหล่านี้ในด้านต่างๆ ของ
รัฐสวัสดิการอย่างไร

เครื่องมือแรก: สิทธิ
ประโยชน์ด้านการเงิน
(cash benefit)

เครื่องมือที่สอง:
การบริการ

เครื่องมือที่สาม: สิทธิ
ประโยชน์วัตถุสิ่งของ
(in-kind benefit)

ในกล่องเครื่องมือ:
เงินภาษีและเงินสมทบ
(tax and contribution)

องค์ประกอบ: การประกันการว่างงาน

การประกันการว่างงานคือรูปแบบดัง้ เดิมของสิทธิประโยชน์ทดแทนรายได้
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มันทดแทนรายรับและมักจะอยู่ในรูปของสิทธิประโยชน์
ด้านการเงิน

สิทธิประโยชน์ด้าน
การเงินแบบดั้งเดิม
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เป็นประโยชน์เช่น
เดียวกัน: การบริการ
—โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในบทที่ 7.2
ว่าด้วยการทำ�งาน

อย่างไรก็ดี เกิดคำ�ถามว่าจะสมเหตุสมผลหรือไม่ที่ให้การบริการอื่นๆ
นอกเหนือไปจากสิทธิประโยชน์เงินทดแทนรายรับเพือ่ ช่วยให้คนทีว่ า่ งงานมี
โอกาสได้รับการจ้างงานมากยิ่งขึ้น ในหลายประเทศ การจัดการฝึกอบรม
วิชาชีพและการพัฒนาฝีมือในขั้นต่อไปได้กลายมาเป็นส่วนประกอบที่สำ�คัญ
ของการบริการในสำ�นักงานสนับสนุนการจ้างงาน กระนัน้ ก็ตาม แต่ละประเทศ
มีสทิ ธิประโยชน์และทรัพยากรทีป่ ระกอบสร้างเป็นงบประมาณการประกันการ
ว่างงานแตกต่างกันไปในเชิงคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ควรลดทอนการ
ประกันการว่างงานให้เป็นแค่สทิ ธิประโยชน์ดา้ นการเงิน แต่ควรหมายรวมถึง
การบริการรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกวิชาชีพหรือการพัฒนาฝีมือขั้น
ต่อไป (โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 7.2)
องค์ประกอบ: เงินบํานาญ

สิทธิประโยชน์ด้าน
การเงินแบบดั้งเดิม

คำ�ถามสำ�คัญ:
จะจัดสรรเงินเหล่านี้
อย่างไร โปรดดู
รายละเอียดใน
บทที่ 7.3 ว่าด้วย
เงินบำ�นาญ

ในอีกด้านหนึ่ง การประกันเงินบํานาญถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่อยู่ใน
รูปของเงินในรัฐสวัสดิการเสียส่วนใหญ่ แม้ว่าผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะต้อง
พึ่งพาการบริการด้านสุขภาพและการดูแลมากขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นส่วน
หนึ่งของระบบประกันเงินบํานาญ
คำ�ถามสำ�คัญเกี่ยวกับระบบเงินบำ�นาญคือเราจะจัดสรรแจกจ่ายกองทุน
ดังกล่าวอย่างไร ระบบเงินบำ�นาญก่อให้เกิดประโยชน์เหมือนหรือต่างอย่างไร
กับระบบภาษี อีกทั้งการให้เงินสนับสนุนผู้สูงอายุนิติบุคคลนั้นสำ�คัญมาก
น้อยเพียงใด สิง่ เหล่านีส้ ง่ ผลกระทบในด้านระดับความเหลือ่ มล้�ำ ทางรายได้
ในหมูผ่ รู้ บั เงินบำ�นาญในแต่ละประเทศรวมไปถึงระดับปัญหาความยากจนใน
หมู่ผู้สูงอายุ (โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 7.3 ว่าด้วยเงินบำ�นาญ)
องค์ประกอบ: นโยบายประกันสุขภาพ

การจัดสรรสิทธิ
ประโยชน์ทางวัตถุและ
การบริการ: สุขภาพไม่
สามารถซื้อขายกันได้
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ในระบบประกันสุขภาพ “เครือ่ งมือ” ทีถ่ กู นำ�มาใช้นนั้ ตรงข้ามกับในระบบ
เงินบำ�นาญ ในขณะที่อย่างหลังเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ในรูปของเงินสด
เสียส่วนใหญ่ อย่างแรกกลับเกี่ยวข้องกับการอำ�นวยความสะดวกด้านการ
บริการและสิทธิประโยชน์ในรูปของวัตถุสิ่งของ ในแง่นี้อาจตีความได้ว่า

สุขภาพเป็นสิ่งที่ซื้อขายกันไม่ได้
ด้วยเหตุนคี้ �ำ ถามสำ�คัญเกีย่ วกับระบบประกันสุขภาพคือ การบริการด้าน
สุขภาพจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินอย่างไร และใครควรจะเป็นผู้สนับ
สนุน ระบบประกันสุขภาพสาธารณะมักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีประสิทธิภาพ ในอีกด้านหนึง่ การแบ่งการบริการด้านสุขภาพออกเป็นส่วนของ
ภาครัฐและส่วนของภาคเอกชนอาจนำ�ไปสู่ปัญหาระบบประกันสุขภาพสอง
มาตรฐานได้ (โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 7.4 ว่าด้วยการประกันสุขภาพ)

คำ�ถามสำ�คัญ:
จะจัดสรรเงินเหล่านี้
อย่างไร โปรดดู
รายละเอียดใน
บทที่ 7.4 ว่าด้วย
การประกันสุขภาพ

องค์ประกอบ: การศึกษา/การฝึกวิชาชีพ

นโยบายการศึกษา/การฝึกวิชาชีพยังเป็นอีกภาคส่วนหนึง่ ทีส่ ทิ ธิประโยชน์
ด้านการเงินไม่ได้มีบทบาทมากนักและส่วนใหญ่อยู่ในรูปของการให้บริการ
คำ�ถามหลักเกีย่ วกับระบบการศึกษาคือจะบริหารจัดการการบริการเหล่า
นี้อย่างไร มีสิ่งที่เรียกว่าโรงเลี้ยงเด็กของรัฐหรือไม่ โรงเรียนควรแบ่งออก
เป็นประเภทใดบ้าง เส้นทางการศึกษาและการฝึกวิชาชีพมีความยืดหยุน่ มาก
น้อยเพียงใด (โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 7.5 ว่าด้วยการศึกษา)

การจัดสรรด้าน
การบริการ
คำ�ถามสำ�คัญ:
จะบริหารจัดการ
อย่างไร โปรดดู
รายละเอียดใน
บทที่ 7.5 ว่าด้วย
การศึกษา

องค์ประกอบ: นโยบายภาษี

รัฐสะสมรายรับผ่านการจัดเก็บภาษีและเงินสมทบอื่นๆ เพื่อนำ�ไปสนับ
สนุนระบบความมั่นคงทางสังคม เป็นต้น ด้วยเหตุนี้รัฐสวัสดิการที่พัฒนา
อย่างมีคณ
ุ ภาพจึงจำ�เป็นต้องมีรายรับในระดับทีส่ งู มีเพียงรัฐสวัสดิการแบบ
สปาร์ตาเท่านั้นที่อาจจะมีระบบการเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำ�ได้ นอกเหนือไป
จากระดับของรายรับแล้ว วิธีการขึ้นภาษีก็เป็นลักษณะที่สำ�คัญ กล่าวคือ
ระบบภาษีที่ต่างกันย่อมนำ�ไปสู่ผลด้านการจัดสรรกระจาย [ความมั่งคั่ง] ที่
ต่างกันด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 7.1 ว่าด้วยภาษี)
เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติแล้วการออกแบบบริหารจัดการนโยบายทาง
สังคมนั้นมีวิธีการหลากหลาย แม้ว่าจะมีการใช้เครื่องมือและองค์ประกอบ
การก่อสร้างแทบจะทุกชนิด แต่ละประเทศก็มีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน
องค์ประกอบบางอย่างอาจจะมีอย่างดาษดื่น ในขณะที่องค์ประกอบอื่นๆ มี

เงินสนับสนุนโดย
รัฐสวัสดิการและ
ผลกระทบด้านการ
จัดสรรกระจาย[ความ
มั่งคั่ง]—โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมใน
บทที่ 7.1 ว่าด้วยภาษี
สถาปัตยกรรมประเภท
ต่างๆ มีอะไรบ้าง
องค์ประกอบของการ
ก่อสร้างประเภทต่างๆ
มีอะไรบ้าง
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น้อยกว่า ในบทที่ 7 ของคู่มือเล่มนี้ เราจะสำ�รวจนโยบายทางสังคมในด้าน
ต่างๆ อย่างละเอียดอีกทัง้ เปรียบเทียบแบบเฉพาะเจาะจงกับประเทศอืน่ ๆ ใน
ส่วนของบทนี้ เราจะศึกษาเพียงแค่ความแตกต่างพื้นฐานทั่วไป โดยเริ่มต้น
จากคำ�ถามว่า สถาปัตยกรรมประเภทต่างๆ นั้นมีอะไรบ้าง
4.2 สถาปัตยกรรมของรัฐสวัสดิการ
กุสตา เอสปิง
แอนเดอร์สัน (Gøsta
Esping Andersen):

โลกสามใบของทุนนิยม
สวัสดิการ
ต้นตอของชื่อเรียก
มาจาก “สถาปนิก”
เฉพาะบุคคล

การศึกษารัฐสวัสดิการรูปแบบต่างๆ ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและมี
อิทธิพลมากทีส่ ดุ คืองานศึกษาของกุสตา เอสปิง แอนเดอร์สนั ใน ค.ศ. 1990
แอนเดอร์สนั ตีพมิ พ์หนังสือชือ่ โลกสามใบของทุนนิยมสวัสดิการ (The Three
Worlds of Welfare Capitalism) โดยเขาแบ่งประเภทบรรดาประเทศอุตสาห
กรรมตะวันตกออกเป็น “โลก” สามใบที่แตกต่างกัน
โลกสามใบหรื อ สถาปั ต ยกรรมสามแบบที่ ว่ า นี้ ตั้ ง ชื่ อ ตามสถาปนิ ก ผู้
ออกแบบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อรูปแบบเฉพาะของรัฐสวัสดิการนัน้ ๆ อย่างมีนยั สำ�คัญ
สถาปนิกเหล่านีห้ มายถึงบรรดาพรรคการเมืองและขบวนการเคลือ่ นไหวทีช่ น้ี �ำ
ทิศทางและทำ�ให้รัฐสวัสดิการมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว
กุสตา เอสปิง แอนเดอร์สัน เกิดในประเทศเดนมาร์กเมื่อ ค.ศ. 1947 เขาได้รับการ
ศึกษาในเมืองโคเปนเฮเกนและเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยวิสคอน
ซินแมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นเขาเป็นอาจารย์และทำ�วิจัยอยู่ที่มหา
วิทยาลัยฮาร์เวิรด์ มหาวิทยาลัยวิสเซนชาฟต์เซนทรุม (Wissenschaftszentrum) ใน
เบอร์ลนิ มหาวิทยาลัยยุโรป (European University) ในฟลอเรนซ์ และมหาวิทยาลัย
เทรนโต (Trento) เขาประจำ�อยูท่ มี่ หาวิทยาลัยบาร์เซโลน่าตัง้ แต่ ค.ศ. 2001 นอกจาก
งานเขียนชื่อ โลกสามใบของทุนนิยมสวัสดิการ (ค.ศ. 1990) ผลงานที่โด่งดังอีกสองชิ้น
ของเขาคือ พืน้ ฐานทางสังคมของระบบเศรษฐกิจแบบหลังอุตสาหกรรม (Social Foundations of Post-industrial Economies ค.ศ. 1998) และ ทำ�ไมเราจึงจำ�เป็นต้อง
มีรัฐสวัสดิการแบบใหม่ (Why We Need a New Welfare State ค.ศ. 2000)
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แอนเดอร์สันแบ่งโลกรัฐสวัสดิการออกเป็นสามใบอันได้แก่ เสรีนิยม
อนุรกั ษนิยม และสังคมประชาธิปไตย ด้วยเหตุทห่ี ลักการพืน้ ฐานของแต่ละโลก
ยังสะท้อนลักษณะทางภูมศิ าสตร์ทแ่ี ตกต่างกัน เราจึงสามารถทำ�ความรูจ้ กั โลก
ทัง้ สามใบนีผ้ า่ นชือ่ เรียกทางภูมศิ าสตร์ได้ กล่าวคือ โลกเสรีนยิ มนัน้ เชือ่ มโยง
กับ “แองโกลแซกซัน (Anglo-Saxon)” ส่วนอนุรักษนิยมอยู่ในพื้นที่ “ยุโรป
ภาคพืน้ ทวีป (continental)” และโลกสังคมประชาธิปไตยคือ “สแกนดเิ นเวีย”
คำ�ถามต่อมาคือจะเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมสามแบบทีต่ า่ งกันนีไ้ ด้อย่างไร
เราจำ�เป็นต้องกำ�หนดเกณฑ์วัดขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบ เอสปิง แอน
เดอร์สนั ได้ตงั้ เกณฑ์สองเกณฑ์ขนึ้ มา อันได้แก่ ระดับของกระบวนการทำ�ให้
ไม่เป็นสินค้า (decommodification) และระดับการแบ่งช่วงชั้นทางสังคม

รัฐสวัสดิการ
สามประเภท: เสรีนิยม
อนุรักษนิยม และสังคม
ประชาธิปไตย

เราจะใช้เกณฑ์วัดอะไร
ในการเปรียบเทียบ

(stratification)
“กระบวนการทำ�ให้ไม่เป็นสินค้า (decommodification)”

มีที่มาจากคำ�
ว่า “สินค้า (commodity)” สินค้าในที่นี้หมายถึงแรงงาน ด้วยเหตุนี้ กระบวนการทำ�ให้ไม่เป็นสินค้าจึงสะท้อนการดำ�รงชีวติ ของบุคคลโดยทีเ่ ขาไม่ตอ้ ง
พึ่งพาตลาดแรงงาน
ถ้าหากตลาดแรงงานเป็นเพียงช่องทางเดียวในการเลี้ยงชีพของบุคคล
หนึ่ง และบีบให้เขาจำ�ต้องรับทำ�งานทุกประเภทโดยไม่คำ�นึงว่ามันจะมีค่า
ตอบแทนที่ต่ำ�เพียงใด ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ กระบวนการทำ�ให้ไม่เป็น
สินค้าอยู่ในระดับต่ำ�  ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากว่ารัฐให้สิทธิทางกฎหมาย
ที่เอื้อให้บุคคลหนึ่งสามารถได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างรอบด้าน อัน
ส่งผลให้เขาสามารถมีชีวิตในระดับที่ดีพอควรแม้ว่าเขาจะไม่สามารถทำ�งาน
ได้ (ยกตัวอย่างเช่น เพราะเจ็บไข้ได้ปว่ ยหรือชราภาพ) หรือไม่มงี านทำ� (ยก
ตัวอย่างเช่น เพราะอยูภ่ ายใต้สภาวะทางเศรษฐกิจทีย่ ากจน) ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้กระบวนการทำ�ให้ไม่เป็นสินค้าอยู่ในระดับที่สูง
ในทางตรงกันข้าม “การแบ่งช่วงชัน้ ทางสังคม” หมายถึงการทีส่ งั คมถูก
แบ่งเป็นลำ�ดับชั้นอย่างไม่เท่าเทียม แนวคิดข้างต้นนี้ใช้ในการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์เพื่ออธิบายและศึกษากลุ่มทางสังคมที่แตกต่างกัน อนึ่ง มีการ
ใช้คำ�ศัพท์ที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเด็นที่ต้องการเน้นย้ำ� บางคนใช้

กระบวนการทำ�ให้
ไม่เป็นสินค้า: การ
พึ่งพาตลาดแรงงาน

การแบ่งช่วงชั้นทาง
สังคม: อธิบาย “การ
แบ่งชั้น” ของสังคม
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คำ�ว่าช่วงชัน้ (strata) (ช่วงชัน้ ล่าง กลาง และสูง) บ้างใช้ค�ำ ว่าชนชัน้ (class)
(ชนชัน
้ แรงงาน ชนชัน้ นายทุน) บ้างใช้ค�ำ ว่าภูมหิ ลัง (milieu) (ภูมหิ ลังโปร
เตสแตนต์เสรี ภูมิหลังสังคมประชาธิปไตย ภูมิหลังคาทอลิก)
งานของเอสปิง แอนเดอร์สัน ไม่ได้มุ่งอธิบายและสำ�รวจภาคส่วนต่างๆ
ในสังคมมากนัก หากแต่มงุ่ ศึกษาว่ารัฐสวัสดิการมีมาตรการรับมือกับช่วงชัน้
ทางสังคมต่างๆ นีอ้ ย่างไร อีกทัง้ ค้นหาว่าสถาปัตยกรรมรัฐสวัสดิการรูปแบบ
ใดทีส่ ง่ ผลให้เกิดการแบ่งช่วงชัน้ ทางสังคมบางประเภทขึน้ เราอาจตัง้ คำ�ถาม
ต่อไปว่าโลกสามใบนี้มีลักษณะโดดเด่นอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ทำ�ให้ไม่เป็นสินค้าและการแบ่งช่วงชั้น
รัฐสวัสดิการแบบเสรีนิยม

จุดยืนที่มั่นคงใน
ระบบตลาด

รัฐ: รับผิดชอบเพียงแค่
โครงข่ายรองรับความ
ปลอดภัยทางสังคม
การกระจายจัดสรร
[ความมั่งคั่ง]โดยรัฐ
ไม่คำ�นึงถึงความ
แตกต่างด้านรายได้
และอาชีพ—แต่มักจะ
ถูกเสริมด้วยความ
ช่วยเหลือภาคเอกชน
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ในรัฐสวัสดิการแบบเสรีนิยม ตลาดมีบทบาทสำ�คัญอย่างยิ่งยวด เมื่อ
เปรียบเทียบกับรัฐสวัสดิการรูปแบบอืน่ ๆ สิทธิทางสังคมและการจัดสรรอำ�นวย
ความสะดวกทางสังคมมักไม่คอ่ ยได้รบั การพัฒนาอย่างแข็งขัน ยิง่ ไปกว่านัน้
การจัดสรรกระจายความช่วยเหลือทางสังคมมักจะผูกติดกับแบบทดสอบคัด
กรองผู้ด้อยโอกาสที่มีคุณสมบัติตามที่กำ�หนดไว้อย่างเคร่งครัดและบ่อยครั้ง
ด้วยเหตุนผี้ ไู้ ด้รบั ความช่วยเหลือทางสังคมจึงมักจะรูส้ กึ ถูกตีตราและมีสถานะ
ทางสังคมที่ต่ำ�
เพราะฉะนั้น รัฐจึงทำ�หน้าที่จัดสรรโครงข่ายรองรับความปลอดภัยทาง
สังคมเพียงเท่านั้น สมาชิกในสังคมมีเพียงรายรับที่ตนได้จากตลาดแรงงาน
เป็นแหล่งที่พึ่งหลัก ดังนั้นระดับของกระบวนการทำ�ให้ไม่เป็นสินค้าจึงต่ำ� 
เงินทุนสนับสนุนการจัดสรรอำ�นวยความช่วยเหลือทางสังคมมาจากเงินภาษี
ภายใต้ระบบเช่นนี้ มักแทบไม่มีการให้สิทธิประโยชน์เป็นรายบุคคลในฐานะ
สิทธิที่พึงได้ ด้วยเหตุท่ีไม่มีการจัดสรรความช่วยเหลือผ่านเงินสมทบอื่นๆ
ระดับของการให้ความมั่นคงทางสังคมในระบบนี้จึงเหมือนกันหมด (อัตรา
เดียวกัน—uniform rate)
รัฐสวัสดิการชนิดนีไ้ ม่ค�ำ นึงถึงความแตกต่างด้านอาชีพและระดับรายได้ที่
แต่ละคนมี อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากการให้ความมัน่ คงทางสังคมอยูใ่ นระดับขัน้

ต่ำ�และเป้าหมายหลักคือการป้องกันความยากจน ใครก็ตามที่มีกำ�ลังทรัพย์
มากพอจึงหันไปพึ่งพาผู้ช่วยเหลือภาคเอกชน (ยกตัวอย่างเช่น ประกันเงิน
บำ�นาญเอกชน โรงเรียนเอกชน) ผลกระทบทางอ้อมทีต่ ามมาคือ รัฐสวัสดิการแบบเสรีนิยมมักนำ�ไปสู่การแบ่งช่องว่างทางช่วงชั้นระหว่างคนรวยและ
คนจน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลียถือเป็นตัวอย่างหลัก
ที่สะท้อนรัฐสวัสดิการแบบเสรีนิยม
ลักษณะโดดเด่นหลักๆ ของรัฐสวัสดิการแบบเสรีนิยม
• สท
ิ ธิประโยชน์ดา้ นการเงินมีอตั ราเดียวและอยูใ่ นระดับต่�ำ ในเชิงเปรียบ
เทียบ
• แหล่งเงินทุนสนับสนุนมาจากภาษี
• ระดับกระบวนการทำ�ให้ไม่เป็นสินค้าต่ำ�
• แบ่งแยกช่วงชั้นผ่านประกันและบริการภาคเอกชน
รัฐสวัสดิการแบบอนุรักษนิยม

บ่อยครั้ง เอสปิง แอนเดอร์สัน เรียกรัฐสวัสดิการแบบอนุรักษนิยมว่า
รัฐสวัสดิการแบบบรรษัท (corporatist welfare state)  ในขณะที่แนวคิด
แบบบรรษัทนิยมสืบสานวิถีปฏิบัติของฐานันดร (ทางสังคม) ที่ต่างกัน รัฐ
สวัสดิการแบบอนุรกั ษนิยมก็เช่นเดียวกัน มันแบ่งแยกความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มคนในแต่ละอาชีพ
ในเยอรมนี กฎหมายข้าราชการพลเรือน (civil service law) ซึง่ มาพร้อม
กับอภิสิทธิ์ต่างๆ เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีที่สุด หลักการดังกล่าวยังถูกนำ�ไปใช้
กับวิชาชีพอื่นๆ อีกด้วย เช่น ที่ปรึกษาด้านภาษี ทนาย พนักงานทำ�สัญญา
จดทะเบียน สัตวแพทย์ เภสัชกร และนักบัญชี ผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านี้มี
1

1

รัฐสวัสดิการที่
สอดคล้องตามสถานะ
ทางสังคม

ตัวอย่าง: กฎหมาย
ข้าราชการพลเรือน
เยอรมัน

บ รรษัทนิยม (corporatism) มีรากศัพท์มาจากคำ�ในภาษาละตินว่า “corporatio” ซึ่งหมาย
ความว่า “นิตบิ คุ คล/บรรษัท (corporation)” แก่นสำ�คัญของบรรษัทนิยมคือ รูปแบบสังคมซึง่
มีการขับเคลือ่ นด้วยกระบวนการเจรจาต่อรองแบบร่วมมือกันระหว่างกลุม่ ทางสังคมทีแ่ ตกต่าง
กัน เช่น ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เป็นหลัก
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แหล่งเงินทุนมาจาก
เงินสมทบ

ระดับความช่วยเหลือ
“อนุรักษ์ไว้ซึ่ง” สถานะ
เดิมก่อนหน้านี้
ความเหลื่อมล้ำ�อัน
เนื่องมาจากเพดานการ
ประเมิน (assessment
ceiling)

ทิศทางที่เอื้อต่อคน
เลี้ยงชีพโสดเพศชาย
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สิทธิเข้าถึงแผนเงินบำ�นาญวิชาชีพซึ่งให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมไปถึงการ
ประกันเงินบำ�นาญ ใครก็ตามทีเ่ ป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้น
จะได้สิทธิเป็นสมาชิกในโครงการประกันเงินบำ�นาญไปด้วย
ด้วยเหตุนี้ มีคนบางกลุ่มที่ไม่ถูกนับรวมให้เป็นส่วนหนึ่งของประกันเงิน
บำ�นาญตามกฎหมาย อันได้แก่ คนทำ�งานอิสระ และสมาชิกกลุม่ วิชาชีพข้าง
ต้นที่มีสถานะเป็นลูกจ้าง ในประเทศอื่นๆ ที่เป็นรัฐสวัสดิการแบบอนุรักษนิยม อาทิ อิตาลีและฝรั่งเศส มีความแตกต่างด้านสิทธิประโยชน์ตามอาชีพ
ที่ต่างกันในแง่ของประกันการว่างงาน
เราสามารถทำ�ความเข้าใจหลักการแบบอนุรักษนิยมผ่านแผนประกัน
ต่างๆ ทีถ่ กู ระบุตามกฎหมาย แม้วา่ แผนประกันเหล่านีจ้ ะไม่ได้แยกแยะความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มวิชาชีพที่ต่างกัน ทั้งนี้เพราะรัฐสวัสดิการชนิดนี้มักมี
แหล่งเงินทุนมาจากเงินสมทบ บนหลักการว่าด้วยความเท่ากัน (สิ่งที่ได้รับ
ต้องเชื่อมโยงกับเงินสมทบที่แต่ละคนเคยมีส่วนอุทิศให้) ระดับการให้ความ
ช่วยเหลือทางสังคมที่แต่ละคนได้รับ (ประกันว่างงาน เงินบำ�นาญ) สะท้อน
ระดับรายรับที่เขาเคยมีก่อนหน้านี้
อีกนัยหนึง่ การจัดสรรช่วยเหลือทางสังคมโดยรัฐ “อนุรกั ษ์ไว้ซงึ่ ” สถานะ
เดิมก่อนหน้านี้ โดยปกติแล้ว ความช่วยเหลือนีถ้ อื ว่ามากกว่าในรัฐสวัสดิการ
แบบเสรีนิยม ทว่ามันไม่ได้มีอยู่ในอัตราเดียวกันและมีสำ�หรับทุกคน
ในรัฐสวัสดิการอนุรักษนิยมแทบทั้งหมด เงินทุนช่วยเหลือที่มาจากเงิน
สมทบจะมีเพดานการประเมิน (ในระดับที่ต่างกันไป) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ระดับของรายได้สอดคล้องกับการจ่ายเงินสมทบ นี่เป็นอีกต้นเหตุหนึ่งที่นำ�
ไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เท่าเทียมเพราะในหลายกรณี เพดานการประเมินเชือ่ มโยง
กับความแตกต่างระหว่างการประกันตามกฎหมายและภาคเอกชน (ในเยอรมนี
ตัวอย่างที่ชัดเจนคือกรณีประกันสุขภาพ—โปรดดูบทที่ 7.1 ว่าด้วยภาษี)
สุดท้ายแล้ว สถาปัตยกรรมรัฐสวัสดิการแบบอนุรกั ษนิยมยังมีคณ
ุ ลักษณะ
เด่นอีกประการหนึง่ ซึง่ ร่องรอยของมันยังพอมีอยูใ่ ห้เราทำ�ความเข้าใจได้แม้วา่
จะเลือนหายไปบ้างในทศวรรษทีผ่ า่ นมา กล่าวคือ รัฐสวัสดิการแบบอนุรกั ษนิยมต่างไปจากรูปแบบอื่นๆ โดยมีทิศทางที่เอื้อต่อคนเลี้ยงชีพโสดเพศชาย

แรงจูงใจด้านภาษี (การแถลงภาษีคสู่ มรส) การขาดโครงสร้างพืน้ ฐานไม่
ว่าจะเป็นศูนย์รบั เลีย้ งเด็กเวลากลางวัน และงานนอกเวลาทีม่ นี อ้ ย รวมไปถึง
ความไม่คนุ้ เคยกับวิถชี วี ติ ของคุณแม่ทต่ี อ้ งทำ�งาน สิง่ เหล่านีส้ ะท้อนความจริง
ทีว่ า่ รัฐสวัสดิการแบบอนุรกั ษนิยมประสบปัญหาอัตราการจ้างงานในหมูผ่ หู้ ญิง
ในระดับที่ต่ำ� ต่ำ�กว่าในรัฐสวัสดิการแบบเสรีนิยมหรือสังคมประชาธิปไตย
ในรัฐสวัสดิการแบบอนุรกั ษนิยมจึงมีการแบ่งช่วงชัน้ ทีฝ่ งั รากลึกมากกว่า
และทับซ้อนกับเส้นแบ่งความแตกต่างหลายเส้น อาทิ กลุ่มวิชาชีพ รายได้
และเพศสภาพ เยอรมนี ฝรัง่ เศส ออสเตรีย และเบลเยีย่ มถือเป็นภาพสะท้อน
ของรัฐสวัสดิการรูปแบบนี้
ลักษณะโดดเด่นหลักของรัฐสวัสดิการแบบอนุรักษนิยม
• สิทธิประโยชน์ด้านการเงินขึ้นอยู่กับรายรับก่อนหน้านี้
• การบริการสาธารณะด้อยพัฒนา
• แหล่งเงินทุนสนับสนุนมีเงินสมทบเป็นฐานสำ�คัญ
• การแบ่งช่วงชั้นชัดเจนตามกลุ่มอาชีพ รายรับ และเพศสภาพ

ผลกระทบ: อัตราการ
จ้างงานที่ต่ำ�ในหมู่
ผู้หญิง

การแบ่งช่วงชั้น
หลากหลายมิติ

รัฐสวัสดิการแบบสังคมประชาธิปไตย

สถาปัตยกรรมรัฐสวัสดิการแบบสังคมประชาธิปไตยนั้นเหมือนกับแบบ
เสรีนิยมในแง่ของแหล่งเงินสนับสนุนซึ่งมาจากการเก็บภาษีเป็นส่วนใหญ่
มากกว่าเงินสมทบ ทว่าในเรื่องของการจัดสรรให้ความช่วยเหลือ มีความ
แตกต่างสามด้านที่ควรเน้นย้ำ�ในที่นี้
ประการแรก การจัดสรรสวัสดิการในรัฐสวัสดิการสังคมประชาธิปไตยมี
แนวโน้มที่จะสูงกว่าในประเทศเสรีนิยมอื่นๆ
ประการที่สอง ตรงกันข้ามกับรัฐสวัสดิการแบบอนุรักษนิยม ระดับการ
จัดสรรให้ความช่วยเหลือมีแนวโน้มทีจ่ ะเหมือนกันสำ�หรับผูร้ บั ทีม่ รี ะดับรายรับ
ต่างกัน สาเหตุที่สำ�คัญคือการจัดสรรช่วยเหลือทางสังคมหลายอย่าง อาทิ
สิทธิประโยชน์จากการว่างงาน มาจากการเก็บภาษี
ประการที่สามซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นข้อแตกต่างที่สำ�คัญที่สุดคือ การ
บริการภาครัฐแบบถ้วนหน้า (universal state service) (กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ

เงินสนับสนุนมาจาก
ภาษีเช่นเดียวกัน

การจัดสรรให้ความ
ช่วยเหลือในระดับที่สูง
การจัดสรรกระจาย
ระดับสิทธิประโยชน์
ที่เท่าเทียมกันมากกว่า
รัฐ[บริการ]ถ้วนหน้า

67

การพยายามประสาน
ชีวิตการทำ�งานและ
ชีวิตครอบครัวที่ดีกว่า
—อัตราการจ้างงาน
ของผู้หญิงที่สูงขึ้น
รัฐมีบทบาทเป็น
นายจ้างเสียมากกว่า
ซึ่งส่งผลดี

สแกนดิเนเวีย: การ
ทำ�ให้ไม่เป็นสินค้าสูง
การแบ่งช่วงชั้นต่ำ�
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ทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการต่างๆ ได้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีเงือ่ นไขด้านเงินสมทบ
หรือมีเพียงขั้นต่ำ�) สิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นเสาหลักของสถาปัตยกรรมแบบสังคม
ประชาธิปไตย รัฐเหล่านี้มีโครงข่ายการบริการภาครัฐหรือเทศบาลที่พัฒนา
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเลี้ยงดูเด็กและการดูแลอื่นๆ
ลักษณะประการทีส่ ามนีส้ ง่ ผลกระทบในวงกว้างและรอบด้าน อันดับแรก
ชีวติ การทำ�งานและชีวติ ครอบครัวสามารถไปด้วยกันได้อย่างมัน่ คง โดยเฉพาะ
ในหมูผ่ หู้ ญิง ทัง้ นีเ้ พราะรัฐมีโครงสร้างพืน้ ฐานเกีย่ วกับการเลีย้ งดูเด็กและการ
ดูแลอืน่ ๆ ที่พงึ่ พาได้และมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐานที่สงู ในด้านนีไ้ ม่เพียงส่งผลให้
อัตราการจ้างงานในหมูผ่ หู้ ญิงสูงกว่ากรณีอน่ื ๆ แต่ยงั ส่งผลมากกว่านัน้ อีกด้วย
เมื่อเทียบกับกรณีอื่นๆ รัฐยังจ้างงานคนจำ�นวนมากกว่า การจ้างงาน
ภาครัฐในประเทศที่มีลักษณะโน้มเอียงไปทางสังคมประชาธิปไตยจึงอยู่ใน
ระดับสูงกว่า ด้วยเหตุนี้ รัฐจึงอยูใ่ นตำ�แหน่งทีส่ ามารถใช้อ�ำ นาจโดยตรงเพือ่
จัดการกับสถานการณ์การจ้างงาน รวมไปถึงคุณภาพของการเลีย้ งดูเด็กและ
การดูแลอื่นๆ ในขณะเดียวกัน เนื่องจากทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการ
ภาครัฐได้หมด อัตราความยากจนในหมู่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจึงต่ำ�กว่า
กรณีอื่นๆ มาก
การบริการทางสังคมที่รอบด้านและการจ่ายเงินในอัตราเดียวกันหมาย
ความว่าระดับของการทำ�ให้ไม่เป็นสินค้าในรัฐสวัสดิการแบบสุดท้ายนั้นสูง
มากทีส่ ดุ ในขณะทีก่ ารแบ่งช่วงชัน้ ทางสังคมนัน้ มีอย่างจำ�กัด ประเทศหลักๆ
ที่นำ�แนวทางสถาปัตยกรรมข้างต้นไปปฏิบัติจริง ได้แก่ สวีเดน เดนมาร์ก
และนอร์เวย์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย
ลักษณะโดดเด่นหลักๆ ของรัฐสวัสดิการแบบสังคมประชาธิปไตย
• การบริการเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของนโยบายทางสังคม
• สิทธิประโยชน์ทางการเงินมีอัตราเดียวกัน
• แหล่งเงินสนับสนุนมาจากการเก็บภาษีในอัตราที่สูง
• ระดับกระบวนการทำ�ให้ไม่เป็นสินค้าสูง
• ความเท่าเทียมทางรายได้สูงและการแบ่งช่วงชั้นต่ำ�

4.3 ผลกระทบของสถาปัตยกรรมรัฐสวัสดิการแต่ละแบบ

แม้ว่าจะไม่มีประเทศใดในโลกนี้ที่สะท้อนรูปแบบรัฐสวัสดิการสามชนิด
ข้างต้นได้อย่างสมบูรณ์ แต่เราสามารถแบ่งประเภทประเทศส่วนใหญ่อย่าง
ชัดเจนโดยนำ�ไปเชื่อมโยงกับหลักการพื้นฐานหนึ่งในหลักการสามประการที่
ได้กล่าวไป ดังที่ปรากฏอย่างชัดเจนในแต่ละประเด็น จะเห็นได้ว่าวิธีการ
ก่อสร้างรัฐสวัสดิการที่ต่างกันย่อมนำ�ไปสู่ผลกระทบที่ต่างกันด้วย
ลักษณะโดดเด่นของสถาปัตยกรรมรัฐสวัสดิการสามแบบ

เสรีนิยม

อนุรักษนิยม

สังคมประชาธิปไตย

การทำ�ให้ไม่เป็น
สินค้า

ต่ำ�

กลาง

สูง

การแบ่งช่วงชั้น

ปานกลาง

เข้มข้น

อ่อน

อัตราความยากจน

สูง

กลาง

ต่ำ�

อัตราการจ้างงาน
ของผู้หญิง

กลาง

ต่ำ�

สูง

การจ้างงานภาครัฐ

ต่ำ�

กลาง

สูง

ภาษี

ต่ำ�

กลาง

สูง

เงินสมทบ

ต่ำ�

สูง

ต่ำ�

ความแตกต่างในด้านผลกระทบนั้นประจักษ์ชัดเจนเมื่อเรานำ�ทั้งสาม
รูปแบบมาเปรียบเทียบกัน ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย

รัฐสวัสดิการแบบสังคม
ประชาธิปไตยล้ำ�หน้า
รูปแบบที่เหลืออื่นๆ
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แหล่งเงินทุนจากภาษี

ค่าใช้จ่ายทางสังคม
ที่ยังผลระยะยาว

ที่มีลักษณะโน้มเอียงไปยังสังคมประชาธิปไตย อัตราความยากจนจะต่ำ�กว่า
ประเทศอนุรักษนิยมและเสรีนิยม ประเทศสังคมประชาธิปไตยมีอัตราการ
จ้างงานผูห้ ญิงทีส่ งู ทีส่ ดุ ผลสำ�เร็จเหล่านีเ้ กิดขึน้ ได้เพราะการจัดสรรช่วยเหลือ
ทางสังคมซึง่ ในหลายพืน้ ทีน่ นั้ ไม่ได้อยูใ่ นรูปแบบเม็ดเงินเท่านัน้ แต่รวมถึงการ
บริการด้วย เช่นเดียวกัน การจ้างงานภาครัฐในหมูป่ ระเทศเหล่านีก้ ถ็ อื ว่าอยู่
ในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศยุโรปภาคพื้นทวีปอื่นๆ
เป็นเรือ่ งธรรมดาทีโ่ ครงสร้างทีส่ ง่ ผลล้�ำ หน้านีไ้ ม่ได้เกิดขึน้ โดยไม่มตี น้ ทุน
แหล่งเงินทุนหลักๆ นั้นคือการเก็บภาษี ในขณะที่เงินสมทบอื่นๆ ที่เอื้อต่อ
ความมัน่ คงทางสังคมนัน้ มีบทบาทรอง ดังนัน้ ภาระการจ่ายภาษีในประเทศ
สังคมประชาธิปไตยจึงหนักกว่าในประเทศเสรีนยิ มและอนุรกั ษนิยม อย่างไร
ก็ดี มันไม่ได้ส่งผลเสียต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ฝ่าย
เสรีนิยมและอนุรักษนิยมไม่เคยเบื่อที่จะยกขึ้นมา
อันที่จริงแล้ว ยังไม่มีใครสามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
ว่า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและภาระภาษีมีความสัมพันธ์

การ
ทาํ

น
งา

อิสรภาพ
ที่เท่าเทียม

สข
ุ ภา
พ

ภาษี

า
ก
ึ ษ
รศ
า
ก

รัฐสวัสดิการแบบป้องกัน:
พยายามป้องกันยับยั้งความยาก
ลําบากตั้งแต่แรกเริม
่ ยกตัวอย่าง
เช่น ป้องกันผ่านการให้การศึกษา
ที่ดี การประกันสุขภาพ และ
นโยบายตลาดแรงงานเชิงรุก
รัฐสวัสดิการแบบแก้ไขเยียวยา:
่ ง
คุม
้ ครองชีวต
ิ ให้พ้นจากความเสีย
และความไม่แน่นอน และเติมเต็ม
รัฐสวัสดิการแบบป้องกัน

็ บาํ นาญ
บาํ เหนจ
่ ยดแ
ู ล
ชว
รูปที่ 4: ความสัมพั นธ์ระหว่างรัฐสวัสดิการแบบป้องกันและรัฐสวัสดิการแบบแก้ไขเยียวยา
(หรือ “ปลายท่อ”)
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เชิงลบต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าการทุ่มค่าใช้
จ่ายไปยังการเลี้ยงเด็กและการศึกษา รวมไปถึงหลักสูตรการฝึกและพัฒนา
ทักษะฝีมืออย่างเข้มข้นส่งผลดีในระยะกลางและระยะยาวมากกว่าผลอันเกิด
จากการลดภาษี การบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสูงและทุกคนสามารถเข้า
ถึงได้หมายความว่าสุดท้ายแล้วจะมีคนจำ�นวนน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่จะ
ตกอยู่ในสภาวะพึ่งพารัฐ ด้วยเหตุนี้ รัฐสวัสดิการแบบสังคมประชาธิปไตย
จึงเป็นรัฐสวัสดิการแบบป้องกัน (preventive welfare state)
โดยภาพรวม ในรัฐสวัสดิการแบบสังคมประชาธิปไตยมีการยกระดับจาก
ช่วงชัน้ สังคมหนึง่ ไปสูอ่ กี ช่วงชัน้ หนึง่ บ่อยครัง้ กว่า นอกจากนี้ ในประเทศกลุม่
สแกนดิเนเวีย แม้แต่เด็กที่มีภูมิหลังทางครอบครัวที่เสียเปรียบก็สามารถได้
รับการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพเหมาะสม ด้วยเหตุนพี้ วกเขาจึงสามารถใช้ศกั ยภาพ
ของตนเองในแบบที่เด็กในประเทศอย่างเยอรมนีไม่มีโอกาส
เหนือสิ่งอื่นใด การศึกษาด้อยคุณภาพมักเกี่ยวพันกับสภาวะสุ่มเสี่ยง
อย่างร้ายแรงต่อการว่างงาน ผลกระทบที่ตามมาในภายหลังคือสิทธิในเงิน
บำ�นาญที่ไม่เพียงพอ ในแง่นี้ รัฐสวัสดิการที่ครอบคลุมหลากมิติอย่างแบบ
สังคมประชาธิปไตยจึงมีสว่ นทำ�ให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็งขึน้ ด้วย
ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีสังคมที่มอบโอกาสให้แก่ทุกคน ทำ�ให้ทุก
คนเข้าถึงสิ่งของและบริการที่จำ�เป็น เลี่ยงสภาวะความเหลื่อมล้ำ�ทางรายได้
และมีระบบเศรษฐกิจทีม่ พี ลวัต สิง่ เหล่านีจ้ ะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่มรี ฐั ทีม่ ี
บทบาทอย่างแข็งขัน อย่างไรก็ตาม จำ�เป็นต้องกล่าวในที่นี้ว่านับตั้งแต่ช่วง
ทศวรรษ 1980 รัฐสวัสดิการทุกประเภทตกอยู่ภายใต้กระบวนการเปิดเสรี
ในขณะทีม่ นั ไม่ได้สง่ ผลกระทบมากนักในด้านทีเ่ กีย่ วกับระดับการจ่ายเงินและ
บริการด้านความมัน่ คงทางสังคม ผลจากการเปิดเสรีทชี่ ดั เจนสะท้อนออกมา
ในรูปของกระบวนการทำ�ให้เป็นเอกชน ผลกระทบต่อภาคบริการเพือ่ ประโยชน์
ส่วนรวมและโครงสร้างพื้นฐาน (ดู Höpner/Petring/Seikel/Werner 2001)

การเปลี่ยนสถานภาพ
ทางสังคมสูง

รัฐสวัสดิการแบบ
ป้องกันทำ�ให้ทั้งหมดนี้
เป็นไปได้
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สำ�หรับสังคมประชาธิปไตยแล้ว เนือ
้ หาทีก
่ ล่าวมาทัง
้ หมดมีความหมายว่าอย่างไร
•
•
•

ร ัฐสวัสดิการแบบอนุรักษนิยมและเสรีนิยมไม่สามารถประกันอิสรภาพที่เท่าเทียมและ
การมีส่วนร่วมในระดับที่เพียงพอต่อพลเมืองได้
รัฐสวัสดิการแบบสังคมประชาธิปไตยรับมือกับข้อท้าทายเหล่านี้ได้ดีกว่าและพึ่งพาได้
มากกว่า สาเหตุหลักเพราะการมีโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาเป็นอย่างดี
การจ่ายเงินภาครัฐเพื่อสิทธิประโยชน์ทางสังคมไม่ใช่จุดอ่อนทางเศรษฐกิจสำ�หรับ
ประเทศรัฐสวัสดิการสังคมประชาธิปไตย ในทางตรงกันข้าม ประเทศเหล่านี้มีระบบ
เศรษฐกิจที่จัดได้ว่ามีพลวัตมากกว่า

เช่นเดียวกับการเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมรัฐสวัสดิการที่ต่างกัน ยังมีการเปรียบเทียบ
ระบบทุนนิยมหลากหลายชนิดอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ทุนนิยมแบบประสานสอด
คล้อง (coordinated) และ ไม่ประสานสอดคล้อง (uncoordinated) ทั้งสอง
ประเภทนีต้ า่ งกันในประเด็นเรือ่ งการสนับสนุนธุรกิจด้านการเงิน การบริหารจัดการความ
สัมพันธ์กับแรงงาน ระบบโรงเรียนและการฝึกวิชาชีพ รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ธุรกิจ (ดู คู่มือเล่มที่ 2 Economics and Social Democracy บทที่ 3.2 )

รัฐสวัสดิการแบบป้องกัน
มัทเทียส แพลตเช็ก (Matthias Platzeck)
“เมือ
่ ไม่นานมานี้

ประเด็นปัญหา ‘เก่าๆ’ เรือ่ งความยากจนและการว่างงาน
ได้ผสมโรงทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากพัฒนาการที่ไม่พึงปรารถนา
หลายด้าน ปรากฏการณ์ทเี่ ราสามารถเห็นอย่างชัดเจนคือความล้มเหลวไม่เป็น
ท่าของการศึกษาและการฝึกวิชาชีพ การเพิม่ ขึน้ ของภาวะขาดสารอาหารทีเ่ ป็น
ประโยชน์ อันนำ�ไปสูโ่ รคภัยไข้เจ็บในสังคมอารยะ เช่น โรคอ้วนและเบาหวาน
ปัญหาการเสพติดและความเสือ่ มโทรมทางกายภาพก่อนวัยอันควรทีป่ อ้ งกันได้
แนวโน้มทีส่ งู ขึน้ ของการกีดกันทางสังคมทีก่ ระทำ�ต่อกลุม่ ผูอ้ พยพบางกลุม่ และ
สภาวะขาดความกระตือรือร้นอีกทั้งบรรยากาศแห่งความหมดหวังไร้กำ�ลังที่
อบอวลอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ พัฒนาการที่ไม่พึงปรารถนาเหล่านี้ยังส่ง
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เสริมสอดรับซึ่งกันและกัน […]
วงจรอุบาทว์ทางสังคมจึงเกิดขึน้ วงจรนีป้ ระกอบไปด้วยปัญหาความยากจน
การขาดการศึกษา/ทักษะวิชาชีพ ความตีบตันของโอกาสในการจ้างงาน การ
ใช้ชีวิตเป็นผู้รับสิทธิประโยชน์ [จากรัฐ] และขาดแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ปัจจัยเหล่านี้กลับมาลดทอนโอกาสของปัจเจกในการกลับมากำ�หนดตนเองได้
อีกครัง้ การขาดเงินหรือว่างงานชัว่ คราวไม่จ�ำ เป็นจะต้องกลายมาเป็นภัยคุกคาม
สำ�คัญต่อชีวิตดังที่ชาวเยอรมันหลายคนกำ�ลังประสบในปัจจุบัน กล่าวอีกนัย
หนึง่ คือ ‘เคยจนครัง้ หนึง่ ’ ไม่ได้หมายถึง ‘จนตลอดไป’ หรือ ‘เคยว่างงานครัง้
หนึ่ง’ หมายถึง ‘ว่างงานตลอดกาล’ อย่างไรก็ดี ในเยอรมนีกลับมีความกลัว
ที่จะต้องเผชิญปัญหาดังกล่าวในวงกว้างท่ามกลางสังคมของพวกเรา
เป็นทีป่ ระจักษ์ชดั ว่ารัฐสวัสดิการแบบแก้ไขเยียวยาไม่สามารถบรรเทาความ
กลัวข้างต้นได้ ปัญหาเหล่านีท้ �ำ ให้มนั เสือ่ มเสียชือ่ เสียง นีเ่ ป็นเหตุผลทีท่ �ำ ให้
รัฐสวัสดิการแบบป้องกันที่เน้นคุณภาพการศึกษา/ฝึกวิชาชีพระดับสูงและการ
ประกันสุขภาพเชิงป้องกันถูกต้องมาตั้งแต่แรกเริ่ม มันส่งเสริมโอกาสของการ
จ้างงานและป้องกันความยากจน ใครก็ตามในเยอรมนีที่อยากจะพึ่งบำ�เหน็จ
บำ�นาญในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าจำ�เป็นต้องหันมาสนใจการใช้ตัวแบบรัฐ
สวัสดิการแบบป้องกันอย่างเร่งด่วนและหลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐสวัสดิการแบบ
ป้องกันและเศรษฐกิจทีท่ �ำ งานได้ราบรืน่ เป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน ภาย
ใต้สถานการณ์ในศตวรรษที่ 21 ใครก็ตามทีป่ รารถนาความเจริญทางเศรษฐกิจ
จำ�ต้องสนับสนุนรัฐสวัสดิการที่ลงทุนกับประชากรและโครงสร้างพื้นฐานทาง
สังคมอย่างเป็นระบบ... [รัฐสวัสดิการแบบป้องกัน] จึงไม่ใช่การละทิง้ ไม่แยแส
ประเด็นเรื่องความมั่นคงและการมีส่วนร่วม หากแต่มุ่งสร้างเงื่อนไขที่จำ�เป็น
เพื่อเอื้อให้ทุกคนมีความมั่นคงและสามารถมีส่วนร่วมได้ในอนาคต ไม่ต้อง
สงสัยว่ารัฐสวัสดิการแบบป้องกันถือเป็นโครงการทีท่ ะเยอทะยาน เราไม่สามารถ
ทำ�ให้มนั เป็นจริงได้ในชัว่ ข้ามคืน และด้วยเหตุนี้ การมุง่ หน้าไปตามแนวทางที่
ว่านีอ้ ย่างมุง่ มัน่ จึงเป็นหนึง่ ในพันธกิจทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ทีส่ งั คมประชาธิปไตยเผชิญ
อยู่ในปัจจุบัน” (Platzeck 2007: 229–232)
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บทที่ 5 ข้อท้าทายที่รัฐสวัสดิการกำ�ลังเผชิญ
ประเด็นหลักในบทนี้:
•
•

•

ร ะบุและแบ่งประเภทข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อรัฐสวัสดิการที่พบเห็นอยู่บ่อยครั้ง
อภิปรายข้อท้าทายที่รัฐสวัสดิการกำ�ลังเผชิญจริงอันได้แก่ โลกาภิวัตน์ การเปลี่ยน
แปลงเชิงโครงสร้างในด้านเศรษฐกิจและการทำ�งาน รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงด้าน
ประชากรและทางสังคม
แสดงให้เห็นว่าข้อท้าทายเหล่านีต้ อ้ งถูกรับมือโดยสถาปัตยกรรมทีต่ า่ งกันไป แต่ไม่ใช่
การรื้อทำ�ลายรัฐสวัสดิการ

“ในช่วงเวลาทีข
่ อ้ พิพาทเรือ่ งการจัดสรรกระจาย[ความมัง่ คัง่ ]ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างสันติ

ดังในอดีตยุคสหพันธ์สาธารณรัฐอันงดงามได้อีกต่อไป กล่าวคือ แก้ไขผ่านการกระจาย
จัดสรรผลผลิตของการเจริญเติบโตด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง มันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่
สามารถคาดการณ์อนาคตที่แน่นอนได้อีกต่อไป ทันใดนั้น ประเด็นความเป็นธรรมและ
ความเท่าเทียมกลายเป็นเรือ่ งฉุกเฉินแบบใหม่และอาจจะมีลกั ษณะต่างจากเดิม” (Thierse

2005: 13)

คำ�ถามใหม่ๆ เกี่ยวกับ
การจัดสรรกระจาย
ความมั่งคั่งและ
ทรัพยากร มีอะไร
เปลี่ยนแปลงไปบ้าง

พัฒนาการการ
เปลี่ยนแปลงสี่อย่าง:
โลกาภิวัตน์ การ
เปลี่ยนแปลงเชิง
ประชากร สังคม
และโครงสร้าง

74

ถ้าหากคำ�พูดของวูล์ฟกัง เทียร์ซ (Wolfgang Thierse) ข้างต้นนั้นถูกต้อง
คำ�ถามคือมีอะไรบ้างในสภาวการณ์ตอนนี้ที่แตกต่างไปจาก “ในอดีตยุค
สหพันธ์สาธารณรัฐ” อะไรคือเหตุผลที่ทำ�ให้การจัดสรรกระจายทรัพยากร
และความมั่ ง คั่ ง ไม่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น พร้ อ มกั บ การเจริ ญ เติ บ โตอี ก ต่ อ ไป
นโยบายทางสังคมในปัจจุบันกำ�ลังเผชิญกับพันธกิจที่ต่างจากอดีตภายใต้
เงื่อนไขใด
การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญที่สุดเกี่ยวข้องกับพัฒนาการสี่อย่างอันได้แก่
โลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจและการทำ�งาน การ
เปลีย่ นแปลงด้านประชากร และการเปลีย่ นแปลงทางสังคม พัฒนาการเหล่า
นี้มักถูกยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐสวัสดิการโดยรวม แทนการโจมตีเฉพาะ
บางแง่มุม

ยกตัวอย่างเช่น มักมีการกล่าวอ้างอย่างไม่หยุดหย่อนว่ารัฐสวัสดิการใน
เยอรมนีมีขนาดใหญ่เกินไปอีกทั้งยังใจดีเกินไป อดีตประธานาธิบดี โรมัน
เฮิรส์ อค (Roman Herzog) เห็นว่าเขาจำ�เป็นทีจ่ ะต้องสนับสนุนการริเริม่ ระบบ
เศรษฐกิจตลาดสังคมแบบใหม่ ซึง่ ได้รบั เงินทุนสนับสนุนโดยสมาคมนายจ้าง
อุตสาหกรรมเหล็ก เขาประกาศว่า “หลายคนรูส้ กึ สะดวกใจมากกว่าทีจ่ ะยอม
ให้ตนถูกรัฐเลี้ยงแทนการลงแรงเพื่อบรรลุบางอย่าง นี่เป็นความอยุติธรรม
ที่ชั่วร้ายที่กระทำ�ต่อใครก็ตามที่เป็นคนทำ�งาน” (รายงานใน Frankfurter

ข้อวิพากษ์วิจารณ์
รัฐสวัสดิการ:
ยอดนิยมแต่...

1

Allgemeine Sonntagszeitung, 25 November 2001)

เมื่อไม่นานมานี้ แม้กระทั่งนักปรัชญา ปีเตอร์ สล็อทเตอไดจ์ค (Peter
Sloterdijk) ยังเห็นว่าตนเองต้องยอมแสดงจุดยืนเห็นด้วยกับข้อเสนอเสรีนย
ิม
ใหม่ “ผู้สังเกตการณ์ตลาดเสรีที่คอยสังเกตการณ์อสูรกายแห่งการปกครอง
แบบโจรธิปไตย (kleptocratic monster) เก่งในด้านการชีใ้ ห้เราเห็นอันตราย
ของมัน อันได้แก่ การมีกฎเกณฑ์จำ�กัดมากเกินไปซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวาง
พลังงานในการประกอบการ การเก็บภาษีมากเกินไปซึ่งถือเป็นการลงโทษ
ความสำ�เร็จ และหนีล้ น้ เกินทัง้ ในครัวเรือนส่วนตัวและระดับรัฐ ซึง่ เป็นผลมา
จากการละทิ้งวินัยการคลังและหันไปหาความเหยาะแหยะที่อาศัยเพียงการ
คาดเดา”
สำ�หรับสล็อทเตอไดจ์ค การรักษาเยียวยาเพื่อสยบรัฐซึ่งเป็นปิศาจร้าย
คือ “การประดิษฐ์สร้าง” สังคมขึ้นใหม่ “นี่จะไม่เป็นเพียงแค่การปฏิวัติที่
เกี่ยวข้องกับความใจกว้าง มันจะนำ�ไปสู่การล้มล้างระบบการจ่ายภาษีภาค
บังคับ และการแปรสภาพกลายเป็นของขวัญให้แก่สาธารณะ โดยไม่สง่ ผลให้
ภาครัฐต้องยากจน” (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19 June 2009)
ดังทีจ่ ะกล่าวในบทที่ 7.1 (ว่าด้วยนโยบายภาษี) และทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วใน
บทที่ 4 (องค์ประกอบการก่อสร้าง โครงสร้าง และสถาปัตยกรรมของรัฐ
สวัสดิการ) ข้อยืนยันเรื่องความสัมพันธ์เชิงลบต่อกันระหว่างระบบเศรษฐกิจ
และรัฐสวัสดิการได้รบั การพิสจู น์พจิ ารณาอย่างจำ�กัดเท่านัน้ อันดับแรก รัฐ
1

สำ�หรับภูมิหลังเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โปรดดู

...ส่วนใหญ่แล้ว

ไม่ได้ระบุอย่าง
เฉพาะเจาะจง...

...หรือเลื่อนลอยไปจาก

ความเป็นจริง

ไม่มีความสัมพันธ์
เชิงลบต่อกัน: ระหว่าง
ระบบเศรษฐกิจกับ
รัฐสวัสดิการ

Speth (2004)
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การให้เงินสนับสนุน
อย่างไม่เท่าเทียมอัน
เป็นผลมาจากการ
จัดสรรกระจายที่
ไม่เท่าเทียมสุดขีด

ความเหลื่อมล้ำ�ด้าน
ความมั่งคั่งทวีความ
รุนแรงมากขึ้น

10%
70%

ครอบครอง
ครอบครอง

60%;
9%

ข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่เรา
จำ�เป็นต้องพิจารณา
ทบทวนอย่างจริงจัง
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สวัสดิการเยอรมนีและระบอบภาษีตา่ งมีขนาดกลางหากวัดในเชิงเปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศ อันดับสอง ขนาดของรัฐสวัสดิการและศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไม่มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อกัน
อันดับที่สาม จริงอยู่ที่ใน ค.ศ. 2007 ผู้จ่ายภาษีสัดส่วนไม่ถึง 1 ใน 4
(ร้อยละ 24.4) (ผู้มีรายรับประจำ�ปีอย่างน้อย 40,000 ยูโร) ในเยอรมนี จ่าย
ภาษีเงินได้คิดเป็นร้อยละ 79.7 ของทั้งหมด ทั้งนี้เพราะประชากรจำ�นวน
10.9 ล้านคนหรือคิดเป็นมากกว่า 1 ใน 4 (ร้อยละ 28.5) ของผู้จ่ายภาษี
ทั้งหมดมีรายรับทั้งหมดไม่ถึง 10,000 ยูโร อีกทั้งครึ่งหนึ่งของผู้จ่ายภาษี
ทัง้ หมดยังมีรายได้ประจำ�ปีต�่ำ ว่า 22,500 ยูโรและจ่ายภาษีเงินได้คดิ เป็นเพียง
ร้อยละ 3.6 เท่านั้น (Statistisches Bundesamt 2011a)
ผลจากกิจกรรมของรัฐที่สล็อทเตอไดจ์คเรียกว่า “การเก็บภาษีมากเกิน
ไป” คือในไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา ความเหลือ่ มล้�ำ ด้านความมัง่ คัง่ ได้ทวีความรุนแรง
มากยิง่ ขึน้ ใน ค.ศ. 2007 ประชากรผูใ้ หญ่จ�ำ นวนมากกว่า 1 ใน 4 เล็กน้อย
(ร้อยละ 27) ไร้ซงึ่ ทรัพย์สน
ิ ส่วนตัวหรือไม่กเ็ ป็นหนี้ ในขณะทีป่ ระชากรทีร่ วย
ที่สุดร้อยละ 10 มีความมั่งคั่งสุทธิมากกว่า 222,000 ยูโร
คนทีร่ วยทีส่ ดุ ในเยอรมนีรอ้ ยละ 10 ครอบครองทรัพย์สนิ มากกว่าร้อยละ
60 ของความมั่งคั่งทั้งหมด ในขณะที่ประชากรที่ยากจนร้อยละ 70 ครอบ
ครองเพียงร้อยละ 9 ของความมั่งคั่งทั้งหมด (Frick and Grabka 2009)
ภายใต้สภาวการณ์ข้างต้น ความเชื่อที่ว่า “ภยันตราย” ที่สังคมกำ�ลังเผชิญ
ในขณะนี้เป็นผลมาจากการเก็บภาษีมากเกินไปและเสนอว่านโยบายทาง
สังคมในอนาคตควรจะอยูใ่ นรูปของการบริจาคหรือให้ของขวัญถือเป็นการเริม่
ยอมรับความเป็นจริงขั้นต่ำ�ที่สุด อย่างไรก็ตาม ท่าทีส่วนใหญ่มักเลือกที่จะ
เพิกเฉยเสียมากกว่า
นอกเหนือไปจากข้อวิพากษ์วิจารณ์แบบเหมารวม ยังมีมุมมองวิพากษ์
อืน่ ๆ ทีเ่ ราจำ�เป็นต้องขบคิดอย่างจริงจังมากกว่านี้ ข้อวิพากษ์วจิ ารณ์เหล่านี้
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และโลกของสิ่งมีชีวิตใน
ไม่กท่ี ศวรรษทีผ่ า่ นมา ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเหล่านีท้ า้ ทายโครงสร้างดัง้ เดิมของ
รัฐสวัสดิการ ก่อนที่จะด่วนสรุปว่ารัฐสวัสดิการจำ�เป็นต้องถูกรื้อทำ�ลายทิ้ง

งานเขียนเพิ่มเติม

เราควรพิจารณาสภาวการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปเหล่านี้ ดังทีบ่ ทที่ 7 (ประเด็น
สำ�คัญของรัฐสวัสดิการ) จะกล่าวถึง พัฒนาการข้างต้นไม่สามารถแก้ไขได้
ด้วยวิธีการแบบเหมารวม หากแต่เป็นทางแก้ที่สุขุมรอบคอบ

Christoph Butterwegge
(2005), Krise und
Zukunft des Sozialstaats. Wiesbaden,
pp. 75–114.

“แทนการรือ
้ ทำ�ลายและประณามรัฐสวัสดิการ การปรับโครงสร้างและการทำ�ให้มนั ทันสมัย
ควรจะเป็นคำ�ตอบสำ�หรับ ‘ฝ่ายซ้ายหัวสร้างสรรค์’ ในการรับมือกับข้อท้าทายใหม่ ณ
ทางแพร่งแห่งนี้ ความแตกต่างระหว่างการปรับทิศทางกับการใช้ก�ำ ลังบังคับเป็นประเด็น
หลักๆ ทีค่ รอบงำ�การถกเถียง [ในเยอรมนี] กลายเป็นสิง่ ทีป่ ระจักษ์ชดั ฝ่ายขวาอันได้แก่
ฝ่ายอนุรักษนิยมและเสรีนิยมใหม่ ต้องการฉวยโอกาสโจมตีรัฐสวัสดิการอย่างมุ่งมั่นและ
ทำ�ลายความน่าเชือ่ ถือของมัน เพือ่ ให้พวกเขาสามารถโค่นล้มมันได้... [นอกจากนี]้ ยังมี
ภัยคุกคามจากฝ่ายประชานิยมทีม่ งุ่ โจมตีความพยายามใดก็ตามโดยฝ่ายเอียงซ้ายในการ
ทำ�ให้รฐั สวัสดิการมีความทันสมัยมากขึน้ พวกเขาปลุกปัน่ ความเชือ่ ทีว่ า่ ขอเพียงเจตจำ�นง
ที่แน่วแน่ของพวกเขายังคงอยู่ ทุกอย่างจะคงสภาพดังเดิม” (Gabriel 2008: 305f)

5.1 โลกาภิวัตน์
ทอมัส ริกเซน (Thomas Rixen)

ในข้อถกเถียงสาธารณะ โลกาภิวัตน์ถือเป็นข้อท้าทายที่สำ�คัญที่สุดข้อ
หนึง่ ต่อการคงไว้ซงึ่ รัฐสวัสดิการทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว กล่าวคือ มักมีการอ้างเรือ่ งการ
แข่งขันระหว่างประเทศเพือ่ เรียกร้องให้ตดั นโยบายทางสังคมทีเ่ พิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ
อีกทั้งได้ทำ�ไปแล้วด้วย
ข้อโต้แย้งยอดนิยมข้างต้นนี้ได้
ถูกกล่าวถึงซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่าโดยบรรดา
โลกาภิวัตน์ คือแนวคิดอันซับซ้อนเกี่ยว
กับกระบวนการข้ามเส้นแบ่งรัฐที่หลาก
ขาประจำ�และผูอ้ า่ นส่วนใหญ่นา่ จะคุน้
หลาย ดังนัน้ จึงมีสง่ิ ทีเ่ รียกว่าโลกาภิวตั น์
เคยกับมันบ้างแล้ว อย่างไรก็ดี นีไ่ ม่
ทางวัฒนธรรม ทางสังคม และเหนือสิ่ง
ได้หมายความว่าโลกาภิวัตน์จะเป็น
อื่นใดคือโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งมี
ภัยคุกคามต่อรัฐสวัสดิการอย่างเป็น
ตั ว ขั บ เคลื่ อ นหลั ก ๆ สามตั ว อั น ได้ แ ก่
ที่ประจักษ์ชัดโดยไร้ข้อกังขา
การทำ�ลายกำ�แพงการค้า การเกิดขึน้ ของ

งานเขียนเพิ่มเติม
Reader 2: Economics
and Social Democracy
(2009), pp. 19–36.
Stiglitz, Joseph (2006),
Die Chancen der
Globalisierung,
München.

เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ และนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี
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มีมมุ มองทางทฤษฎีหลายมุมมองทีพ่ ยายามอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
การบูรณาการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นและรัฐสวัสดิการ
เพือ่ การทำ�ความเข้าใจอย่างง่ายๆ เราจะแบ่งมุมมองเหล่านีอ้ อกเป็นสองกลุม่
อันได้แก่ ฝ่ายมองโลกาภิวตั น์ในแง่ดี (globalisation optimist) และฝ่ายมอง
โลกาภิวตั น์ในแง่รา้ ย (globalisation pessimist) เนือ้ หาในส่วนถัดไปจะแสดง
จุดยืนของทัง้ สองฝ่าย หลังจากนัน้ เราจะพิจารณาอย่างคร่าวๆ ว่ารัฐบาลส่วน
ใหญ่มปี ฏิกริ ยิ าอย่างไรต่อโลกาภิวตั น์ในฐานะข้อท้าทายจวบจนปัจจุบนั และ
สุดท้าย เราจะอภิปรายตัวเลือกแนวนโยบายความเป็นไปได้อน่ื ๆ อาทิ นโยบาย
ทางสังคมของโลกาภิวัตน์หรืออย่างน้อยก็ของยุโรปภิวัตน์
ฝ่ายมองโลกาภิวัตน์ในแง่ดี

รัฐสวัสดิการขึ้นอยู่กับ
กระบวนการการ
ตัดสินใจทางการเมือง
ไม่ใช่เศรษฐกิจ

ฝ่ายมองในแง่ดมี องว่ารัฐสวัสดิการไม่ได้ถกู คุกคามโดยโลกาภิวตั น์ พวก
เขาอธิบายว่าการบริหารจัดการรัฐสวัสดิการเป็นเรื่องของนโยบายของชาติ
และขึ้นอยู่กับสถาบันทางการเมืองของแต่ละชาติและความเห็นของคนส่วน
ใหญ่ แม้ว่าแรงกดดันจากการแข่งขันระหว่างประเทศจะทำ�ให้รัฐสวัสดิการ
ต้องลดขนาดลง ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเกิดขึน้ ตราบเท่าทีป่ ระชากร
ส่วนใหญ่ยังคงต้องการรัฐสวัสดิการที่พัฒนาแล้ว (Swank 2002)
“จุดยืนเรื่องการทดแทน”

โลกาภิวัตน์นำ�ไปสู่
การขยายตัวของ
รัฐสวัสดิการ
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หลายคนไปไกลถึงขั้นเสนอว่าโลกาภิวัตน์สามารถส่งเสริมการขยายตัว
ของรัฐสวัสดิการ ในทัศนะของพวกเขา การค้าระหว่างประเทศกระตุน้ ความ
มั่งคั่งและเพิ่มขอบเขตการจัดสรรกระจายทรัพยากรซึ่งสอดรับกับแนวทาง
ของรัฐสวัสดิการ พวกเขาอธิบายต่อไปว่าหากปราศจากรัฐสวัสดิการทีท่ �ำ งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ในเชิงการเมืองแล้ว การเปิดเสรีทางการตลาดแทบจะ
ไม่สามารถเป็นไปได้เลย ผูค้ นจะสนับสนุนทิศทางทางการเมืองทีม่ งุ่ หน้าสูก่ าร
เปิดเสรีก็ต่อเมื่อพวกเขาแน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับการปกป้องทางสังคมจาก
ความเสีย่ งอันเกิดจากตลาดระหว่างประเทศ จากฐานคิดดังกล่าว โลกาภวิ ตั น์
และการขยายตัวของรัฐสวัสดิการจึงเกือ้ หนุนซึง่ กันและกัน (ดู Rodrik 1998)

รัฐสวัสดิการในฐานะข้อได้เปรียบเชิงสถาบันในเชิงเปรียบเทียบ

ในอีกด้านหนึ่ง ตัวแทนจากฝ่ายที่มองจากจุดยืน “ทุนนิยมหลากหลาย
ชนิด” กลับมองต่างออกไป พวกเขาเชือ่ ว่าการค้าระหว่างประเทศจะนำ�ไปสู่
การแบ่งงานกันทำ�ระดับโลกที่เข้มข้นมากขึ้น อันนำ�ไปสู่การทำ�ให้การแบ่ง
งานอยู่พื้นฐานของความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุนจี้ งึ มีคนเชือ่ ว่าการสร้างสถาบันเศรษฐกิจของชาติ ซึง่ หมายรวม
ถึงรัฐสวัสดิการด้วย เอือ้ ต่อกระบวนการดังกล่าวในลักษณะทีส่ ง่ เสริมการแบ่ง
งานกันทำ�ตามความเชีย่ วชาญซึง่ เกีย่ วข้องกับข้อได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบ
(comparative advantage) ความคาด
หวังของพวกเขาคือ ในประเทศทีม่ กี าร
ตัวอย่างคลาสสิกที่สะท้อนกรณีข้อได้
พั ฒ นารั ฐ สวั ส ดิ ก ารอย่ า งมี คุ ณ ภาพ
เปรี ย บในเชิ ง เปรี ย บเที ย บ คื อ การ
ผลิตขนสัตว์และไวน์ โปรตุเกสมีเงือ่ นไข
การค้าระหว่างประเทศทีเ่ ข้มข้นจะนำ�ไป
ทางธรรมชาติที่เอื้อต่อการผลิตไวน์ ใน
สู่การขยายตัวยิ่งขึ้นของรัฐสวัสดิการ
ขณะทีส่ ก็อตแลนด์ได้เปรียบในเรือ่ งการ
ในทางตรงกันข้าม ในหมูป่ ระเทศ “แอง
ผลิตขนสัตว์ ถ้าหากทัง้ สองประเทศเน้น
โกลแซกซัน” ผลอาจจะเป็นการหดตัว
ไปที่การผลิตและการค้าขายสินค้าที่ตน
(หากมองจากจุดยืนทางเศรษฐกิจ) ดัง
เชีย่ วชาญเพียงอย่างเดียวแทนการผลิต
สินค้าทั้งสองอย่างย่อมเป็นผลดีต่อทั้ง
นัน้ ในสายตาของคนเหล่านี้ โลกาภิ
สองประเทศ
วัตน์จงึ ไม่จ�ำ เป็นจะต้องบ่อนทำ�ลายรัฐ
สวัสดิการเสมอไป

ทุนนิยมหลายชนิดต้อง
พึ่งพารัฐสวัสดิการ

2

รัฐสวัสดิการส่งเสริม
การแบ่งงานกันทำ�ตาม
ความเชี่ยวชาญ
(specialisation)

ฝ่ายมองโลกาภิวัตน์ในแง่ร้าย

ในทางตรงกันข้าม ผ่ายมองในแง่รา้ ยเน้นว่ามาตรการนโยบายทางสังคม
เป็นตัวแทนของปัจจัยต้นทุนสำ�หรับบริษัทระหว่างประเทศ ด้วยเหตุที่พวก
เขาสามารถเลือกประเทศทีจ่ ะทำ�การผลิตได้ พวกเขามีแนวโน้มทีจ่ ะชอบพืน้ ที่
ทีอ่ นุญาตให้พวกเขากดค่าแรงให้ต�่ำ รวมไปถึงกดภาษีและเงินสมทบอืน่ ๆ ที่
ใช้เพือ่ สนับสนุนรัฐสวัสดิการ เช่นเดียวกันกับเจ้าของทุนผูท้ ย่ี อ่ มชืน่ ชอบลงทุน
2

ดู คู่มือเล่มที่

2: Economics and Social Democracy (2009)

บทที่

นโยบายทางสังคมใน
ฐานะปัจจัยแห่งต้นทุน

3.2
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นโยบายทางสังคมแข่ง
กันต่ำ�เตี้ยเรี่ยดิน

แน่วแน่: การเปิด
ให้การเคลื่อนย้ายทุน
มีลักษณะเสรี

ผลักภาระต้นทุน
มายังปัจจัยการผลิต
ที่เคลื่อนย้ายไม่ได้

ในประเทศที่มีภาระภาษีที่เบา (ดู Scharpf 2000)
เนือ่ งจากบรรดาบริษทั ทุน และแม้กระทัง่ คนงานทีม่ ที กั ษะสูงมีลกั ษณะ
ร่วมกันคือมักเคลื่อนย้ายข้ามเส้นพรมแดนรัฐชาติอยู่เสมอ ผลที่ตามมาคือ
รัฐบาลต่างแข่งขันกันที่จะกดอัตราภาษีให้ต่ำ�ที่สุดรวมไปถึงมาตรฐานความ
มั่นคงทางสังคม ด้วยเหตุนี้ ในทัศนะของฝ่ายมองโลกาภิวัตน์ในแง่ร้ายแล้ว
สิ่งที่เรียกว่า “แข่งกันต่ำ�เตี้ยเรี่ยดิน (race to the bottom)” คือความพยายามรือ้ ทำ�ลายรัฐสวัสดิการในทุกที่ เพือ่ สร้างแรงกดดันในการแข่งขันข้างต้น
บรรดาทุนหรือบริษัทไม่จำ�เป็นต้องไหลออกนอกประเทศจริงๆ เพียงแค่การ
ข่มขู่ก็ดูจะเพียงพอแล้ว
ฝ่ายมองในแง่ร้ายไม่เชื่อว่าการเปิดเศรษฐกิจข้ามพรมแดนจะนำ�ไปสู่
แรงกดดันทีก่ ระตุน้ การแข่งขัน ทว่าจะนำ�ไปสูก่ ารเปิดให้การเคลือ่ นย้ายทุนมี
ลักษณะเสรี ในขณะที่มุมมองของฝ่ายมองในแง่ดีนั้นสมเหตุสมผลตราบ
เท่าทีเ่ ป็นเรือ่ งของการค้าขายสินค้า ฝ่ายมองในแง่รา้ ยกลับมองว่าพลวัตการ
แข่งขันของระบบเป็นผลพวงหลักของการเปิดเสรีทางทุน
ฝ่ายมองโลกาภิวตั น์ในแง่รา้ ยยังคาดการณ์ตอ่ ไปว่า อาจจะใช้เวลาสักพัก
กว่าผลกระทบจะเป็นที่ประจักษ์ต่อทุกคน หากพิจารณาความเป็นไปได้ใน
การเลีย่ งภาษีส�ำ หรับกรณีปจั จัยการผลิตทีเ่ คลือ่ นย้ายได้แล้ว ดูเหมือนว่าการ
เปลีย่ นภาระต้นทุนของรัฐสวัสดิการน่าจะเริม่ จากการหันไปหาปัจจัยการผลิต
ที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ซึ่งก็คือ คนงาน กล่าวคือ รายรับของทุนจะรับภาระภาษี
เบากว่ารายรับจากการทำ�งาน โดยทั่วไปแล้ว เนื่องจากคนรวยจะมีรายรับ
จากการลงทุนมากกว่าคนจน ระบบการภาษีแบบก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพจึงล้มไม่เป็นท่า (ดูบทที่ 7.1 ว่าด้วยภาษี) การให้เงินสนับสนุนจึงยิง่ ไม่
เป็นธรรมและรัฐสวัสดิการก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อีกต่อไป ในระยะ
ยาว นี่อาจนำ�ไปสู่การล้มครืนของรัฐสวัสดิการก็เป็นได้
กระแสตอบรับจวบจนปัจจุบัน

รัฐสวัสดิการกำ�ลังถูก
รื้อทำ�ลายจริงหรือ?
ภาพที่ยังไม่เสถียร
80

ในงานเขียนต่างๆ ยังไม่เห็นพ้องต้องกันว่าโลกาภิวตั น์น�ำ ไปสูก่ ารล้มครืน
ของรัฐสวัสดิการจริงๆ งานศึกษาเปรียบเทียบเชิงปริมาณนำ�เสนอว่า จวบจน

ช่วงกลางทศวรรษ 1990 ยังไม่มีการลดค่าใช้จ่ายด้านสังคมและรายรับจาก
ภาษี อย่างไรก็ดี งานศึกษาเหล่านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากเลือกใช้ตัวชี้
วัดทีไ่ ม่เหมาะสม เป็นไปไม่ได้เลยทีเ่ ราจะมีขอ้ สรุปเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ที่
แต่ละคนได้รับบนฐานข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่ายทางสังคมโดยรวมแบบสรุปรวบ
ยอด บางทีงบค่าใช้จ่ายโดยรวมอาจจะคงที่ ทว่าจำ�นวนผู้รับสิทธิประโยชน์
กลับเพิม่ ขึน้ ซึง่ นำ�ไปสูส่ ทิ ธิประโยชน์ทล่ี ดลงก็เป็นได้ ข้อค้นพบจากงานศึกษา
เชิงคุณภาพกลับพิสูจน์ให้เห็นว่าในช่วงเวลาข้างต้น มีการตัดสิทธิประโยชน์
และจำ�กัดขอบเขตการรับสิทธิให้แคบลง ในส่วนของรายรับจากภาษีก็มี
ลักษณะเดียวกัน ระดับของรายรับไม่ได้บง่ ชีอ้ ะไรเกีย่ วกับตัวโครงสร้างรายรับ
เลย อันที่จริงแล้วมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนว่าภาระภาษีได้ถูกผลัก
จากทุนไปยังแรงงาน ข้อวิจารณ์อกี ประการหนึง่ คือ งานศึกษาเหล่านีค้ รอบ
คลุมช่วงเวลาจวบจนกระทั่งช่วงกลางทศวรรษ 1990 เพียงเท่านั้น
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แรงกดดันด้านการแข่งขันมีผลในเชิงปฏิบัติ

ในงานศึกษาที่ใหม่ขึ้นซึ่งมุ่งวิเคราะห์ช่วงเวลาที่นานมากขึ้น ข้อค้นพบ
กลับกลายเป็นว่าในช่วงรุง่ อรุณแห่งยุคโลกาภิวตั น์ ค่าใช้จา่ ยทางสังคมได้ถกู
ตัดลง (ดู Busemeyer 2009) ด้วยเหตุนี้ โดยสรุปแล้ว หลักฐานเหล่านี้
สะท้อนว่าเหล่ารัฐบาลต่างตอบโต้กบั กระแสโลกาภิวตั น์ในเชิงปฏิบตั ดิ ว้ ยการ
ลดสิทธิประโยชน์ดา้ นสังคม อย่างไรก็ดี เราไม่ควรด่วนทึกทักว่านีค่ อื ปฏิกริ ยิ า
ตอบโต้อย่างเดียวต่อข้อท้าทายโลกาภิวตั น์ทางเศรษฐกิจ ในทางตรงกันข้าม
ยังมีนโยบายทางเลือกอืน่ ๆ ทีเ่ ราสามารถจินตนาการถึงได้ โดยทางเลือกเหล่า
นี้สามารถปกป้องรัฐสวัสดิการจากโลกาภิวัตน์ เนื้อหาการอภิปรายในส่วน
ถัดไปจะเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว
ทางออกของปัญหา: นโยบายทางสังคมระดับโลก
และระดับภูมิภาคยุโรป?

ด้วยแรงกดดันด้านการแข่งขันทีถ่ าโถมใส่รฐั สวัสดิการ คำ�ถามทีเ่ กิดขึน้ คือ
ข้อท้าทายเหล่านีจ้ ะถูกรับมืออย่างไร ทางออกหนึง่ ทีเ่ ป็นไปได้ตามสัญชาต-
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ญาณคือ การยกระดับรัฐสวัสดิการให้อยู่ในระดับระหว่างประเทศ กล่าวอีก
นัยหนึ่งคือ โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจจำ�เป็นต้องถูกตอบโต้ด้วยโลกาภิวัตน์
ทางนโยบายสังคม ถ้าหากทางออกดังกล่าวประสบความสำ�เร็จ ปัจจัยการ
ผลิตที่เคลื่อนย้ายได้ก็จะไม่สามารถหลบเลี่ยงภาระต้นทุนของรัฐสวัสดิการ
ด้วยการย้ายไปอีกประเทศหนึง่ ได้อกี ต่อไป อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนั ทางออก
ข้างต้นยังแทบไม่สามารถนำ�ไปปฏิบตั จิ ริงได้ในทางการเมือง ทัง้ นีเ้ พราะแต่ละ
รัฐสวัสดิการมีความแตกต่างกันมาก นอกจากนี้ยังเป็นที่กังขาว่านโยบาย
สังคมระหว่างประเทศจะเป็นผลดีภายใต้สถานการณ์ในขณะนี้ เนือ่ งจากรัฐ
สวัสดิการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาธิปไตย นี่หมายความว่านโยบาย
สังคมจำ�เป็นต้องผ่านกระบวนการตัดสินใจทีเ่ ป็นประชาธิปไตยในระดับระหว่าง
ประเทศ ซึ่งสิ่งนี้ดูเหมือนจะยังเป็นเพียงอุดมคติในปัจจุบันเช่นกัน
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในสหภาพยุโรป ดูเหมือนจะแตกต่างออกไป สหภาพยุโรป
ไม่มศี กั ยภาพทีจ่ ะยกระดับเป็นรัฐสวัสดิการได้ ในขณะทีส่ ถาบันเหนือรัฐชาติ
สามารถยอมรับข้อผูกมัดจากการตัดสินใจภายใต้กรอบการพัฒนาตลาดภายใน
(“การบูรณาการเชิงลบ (negative integration)”) มันขยับตัวได้ยากลำ�บาก
เมือ่ รับมือกับ “การบูรณาการเชิงบวก (positive integration)” หรือการออก
กฎนโยบายทางสังคมเพื่อควบคุมตลาด (ดู Scharpf 1999)
อย่างไรก็ดี มีการประสานกันระหว่างนโยบายสังคมทีแ่ ตกต่างกัน แต่ยงั
เป็นไปบนฐานของความสมัครใจ นอกจากนี้ สหภาพยุโรปมีโครงสร้างเชิง
สถาบันที่สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่เอื้อต่อการวางกฎเกณฑ์ควบคุมรัฐ
สมาชิกได้ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องมากนักกับการทำ�ให้นโยบายสังคมมี
ความเป็นหนึง่ เดียวสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ ซึง่ ทีเ่ ป็นไปไม่ได้จริงเนือ่ งจาก
ยุโรปมีแบบแผนประเพณีเกีย่ วกับนโยบายสังคมทีต่ า่ งกันมาก ทว่ามันเกีย่ ว
ข้องกับการสร้างมาตรฐานขัน้ ต่�ำ ซึง่ มีผลผูกมัดในระดับภูมภิ าคยุโรปเสียมาก
3
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3

ประเด็นเรื่อง “นโยบายทางสังคมของยุโรป” จะถูกอภิปรายในคู่มือเล่มที่
and Social Democracy โดย Cäcilie Schildberg et al. (2010)

4

ที่ชื่อว่า

Europe

กว่า พรรค SPD มุ่งมั่นบรรลุเป้าหมายการเป็น สหภาพทางสังคม
Union) ในลักษณะข้างต้น

(Social

“สหภาพยุโรปจะต้องเป็นทางออกทางการเมืองของเราต่อโลกาภิวต
ั น์ […]

การรวมเป็นหนึง่
เดียวทางสังคมจะต้องมีสถานะเท่าเทียมกับการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวทางเศรษฐกิจและ
การเงิน (Economic and Monetary Union) […] เราไม่ตอ้ งการทำ�ให้ระบบสังคมมีมาตรฐานเดียวกันหมด แต่ตอ้ งการให้เกิดการเห็นพ้องกันในหมูร่ ฐั สมาชิกในเรือ่ งข้อตกลงว่าด้วย
เสถียรภาพทางสังคม (Social Stability Pact)” (Hamburg Programme 2007: 26, 28)

5.2 การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และการทำ�งาน

ในช่วงทศวรรษแรกๆ ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สิง่ หนึง่ ทีโ่ ดดเด่น
คือภาคอุตสาหกรรมได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ จำ�นวนผู้ถูก
จ้างงานในภาคส่วนนี้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำ�เสมอจวบจนช่วงทศวรรษ 1970 เช่น
เดียวกับค่าจ้างที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นนี้หมายถึงการที่
ประชากรสามารถใช้จา่ ยรายรับของตนไปกับทีพ่ กั อาศัยและอาหารในสัดส่วน
ที่ต่ำ�ลง ดังนั้นจึงมีเงินซื้อสินค้าบริโภคอื่นๆ มากขึ้น
ช่วงทศวรรษ 1960 นับว่าเป็นช่วงเวลาทีห่ ลายครัวเรือนในเยอรมนี (และ
ประเทศยุโรปอืน่ ๆ) ได้ครอบครองสินค้าอย่างเช่น ตูเ้ ย็น เครือ่ งซักผ้า เครือ่ ง
ปิ้งขนมปัง และรถยนต์ (บางคนเรียกมันว่า ช่วงเวลาแห่ง “การครอบครอง
ปฐมภูมิ (primary acquisition)”) รายได้ทส่ี งู ขึน้ หมายถึงอุปสงค์ตอ่ ผลิตภัณฑ์
จากภาคอุตสาหกรรมทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามไปด้วย ในมณฑลเหล่านี้ การเติบโตทาง
การผลิตอย่างมีนยั สำ�คัญสามารถเกิดขึน้ ได้ ซึง่ นำ�ไปสูร่ าคาสินค้าทีถ่ กู ลงและ
แม้กระทั่งอุปสงค์ที่สูงขึ้นอีก ดังนั้นจึงเกิดกระบวนการที่ส่งเสริมผลเชิงบวก
ให้ทวีคณ
ู มากขึน้ ความสามารถในการผลิตเพิม่ ขึน้ อุปสงค์เพิม่ ขึน้ การเติบโต
ทางการผลิต และความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้นอีก จำ�นวนลูกจ้างใน
ภาคส่วนอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับรายได้และอุปสงค์

ช่วงทศวรรษแรกๆ
ของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี:
ภาคอุตสาหกรรมเจริญ
เติบโตอย่างสม่ำ�เสมอ

ทศวรรษ 1960:
ช่วงเวลาทีผ่ คู้ นสามารถ
เข้าถึงสินค้าบริโภค
มากมายเป็นครั้งแรก
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Der kurze Traum
immerwährender
Prosperität. Eine
Neuinterpretation der
industriellkapitalisti-

4

รูปที่ 5: ก�ำลังแรงงานในเยอรมนี โดยภาคธุรกิจ

หมายเหตุ: ใน ค.ศ. 1966 ร้อยละ 10 ของจำ�นวนคนงานทั้งหมดทำ�งานอยู่ในภาค
ปฐมภูมิ ไม่ถงึ ร้อยละ 49 ทำ�งานในภาคทุตยิ ภูมิ และประมาณร้อยละ 41 ทำ�งานในภาค
ตติยภูมิ

schen Entwicklung im
Europa des 20.
Jahrhunderts,
Frankfurt am Main/
New York.

ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ
1970: อัตราการจ้าง
งานในภาคอุตสาหกรรมตกลง

นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างภาคการผลิตแบบดัง้ เดิม (เกษตรกรรม
และหัตถกรรม) และภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ยงั ส่งผลดีตอ่ กัน นัน่ คือ การ
ขาดคนงานของภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อาจใช้ประโยชน์จากแรงงานภาค
การผลิตแบบดั้งเดิมได้ ในขณะที่ฝ่ายหลังก็สามารถได้รับผลประโยชน์จาก
นวัตกรรมของฝ่ายแรกได้เช่นกัน4
ในช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980 สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ระยะ
ของ “การครอบครองปฐมภูม”ิ สิ้นสุดลง ผู้บริโภคหันมาสนใจคุณภาพของ
สินค้ามากกว่าปริมาณ ดังนัน้ อุปสงค์ในภาคส่วนนีจ้ งึ หยุดเติบโตลงถึงแม้วา่
การหัน่ ราคายังคงเป็นไปได้เนือ่ งจากความสามารถในการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ดัง
4
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จวบจนกระทั่ง ค.ศ. 1990 ให้นับเอาอาณาเขตของสหพันธ์สาธารณรัฐในอดีต และใน ค.ศ.
1950–1959 ไม่รวมเบอร์ลินและซาร์แลนด์

นั้น การจ้างงานจึงหยุดเติบโตในภาคส่วนนี้ ในตอนแรกเป็นภาวะชะงักงัน
และต่อมาจึงค่อยเริ่มลดลงอย่างช้าๆ
อุปสงค์หันไปหาภาคบริการมากขึ้นเรื่อยๆ ภาคส่วนนี้ทวีความสำ�คัญ
มากขึ้นนับจากช่วงทศวรรษ 1970 ดังที่สะท้อนผ่านการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นใน
ภาคส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของภาคบริการยังเทียบไม่ได้เลยกับ
ส่วนทีเ่ สียไปในภาคอุตสาหกรรม ดังนัน้ จึงจำ�เป็นต้องพิจารณาภาคบริการ
นี้อย่างละเอียด ประเด็นสุดท้ายคือการเคลื่อนย้ายในลักษณะคล้ายคลึงกัน
เคยเกิดขึ้นแล้วในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 ซึ่งคือการเคลื่อนย้ายจาก
ภาคเกษตรกรรมสูภ่ าคอุตสาหกรรม แล้วกระแสการเคลือ่ นย้ายทัง้ สองกระแส
นี้แตกต่างกันอย่างไร
“งานบริการ” นั้นครอบคลุมงานหลากหลายชนิด บางงานบริการถือได้
ว่าสนองรับใช้บริษัทเป็นหลักในขณะที่บางงานบริการเกี่ยวข้องกับครัวเรือน
ส่วนบุคคล เราอาจแบ่งงานบริการออกเป็นงานบริการวิชาชีพกับงานบริการ
พืน้ ฐานซึง่ ทำ�โดยแรงงานไร้ทกั ษะ อย่างไรก็ดี สิง่ หนึง่ ทีม่ กั จะเกิดขึน้ ในกรณี
ของงานบริการทีเ่ น้นการใช้แรงงานอย่างเข้มข้นทุกประเภทคือศักยภาพของ
ความสามารถในการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นมีขีดจำ�กัด แม้ว่างาน อาทิ บริกร
แพทย์ ผู้ดูแล หรือครู จะสามารถดูแลแขก คนไข้ หรือนักเรียนจำ�นวนมาก
ขึ้นในเวลาเดียวกัน แต่คุณภาพของการบริการจะลดต่ำ�ลงอย่างรวดเร็ว
ด้วยเหตุนี้ งานบริการทีเ่ น้นการใช้แรงงานอย่างเข้มข้นจึงไม่สามารถเพิม่
ความสามารถในการผลิตในขอบเขตทีเ่ ทียบเท่าการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับราคาสินค้าที่ลดลง หรือที่เราอาจจะเรียกว่าเป็น
ลักษณะเฉพาะตัวของสิง่ ทีเ่ รียกว่า “ยุคทอง” ไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติ
ถ้าหากค่าจ้างในภาคบริการเพิม่ สูงขึน้ ในลักษณะเดียวกันกับในภาคอุตสาหกรรมแล้ว การเติบโตของการจ้างงานแรงงานที่มีคุณภาพต่ำ�ก็จะลดลง
อีกความเป็นไปได้หนึ่งคือค่าจ้างมีความเหลื่อมล้ำ�มากขึ้น และอันที่จริง
ในไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา มันกลายเป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ ไปมากขึน้ อย่างไรก็ดี หาก
มองจากมุมเรื่องความเป็นธรรมแล้ว แทบไม่มีคำ�อธิบายใดสามารถให้ความ
ชอบธรรมแก่ปรากฏการณ์นไี้ ด้เลย เราไม่สามารถโทษลูกจ้างว่าเป็นต้นเหตุ

สิ่งที่ทวีความสำ�คัญ
มากขึ้น: ภาคบริการ

งานบริการที่เน้นการใช้
แรงงานอย่างเข้มข้น
(Labour-intensive

ความ
สามารถในการผลิต
สามารถเพิ่มขึ้นจนถึง
จุดหนึ่งเท่านั้น

service):

ค่าจ้างที่ไม่เท่าเทียม
กันมากขึ้น—ตกงาน?
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อุปสงค์ใหม่ๆ ที่การ
ฝึกวิชาชีพและพัฒนา
ทักษะกำ�ลังเผชิญ

โครงสร้างการเงิน
สนับสนุนแบบดั้งเดิม
ที่ขัดแย้งกับภูมิหลัง
ของอาชีพใหม่ๆ

ผลกระทบที่ตามมา:
การประกันสังคม
ที่ไม่เพียงพอ

การจัดตั้งสหภาพ
แรงงานอยู่ในระดับต่ำ�
กว่า—การคุ้มครองที่มา
จากข้อตกลงร่วมกัน
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ให้ธรุ กิจประสบความยากลำ�บากในการเพิม่ ความสามารถในการผลิต เพราะ
มันเป็นลักษณะของงาน ดูเหมือนว่าไม่มคี วามเป็นไปได้ใดทีพ่ งึ ปรารถนาเลย
ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำ�ของค่าจ้างที่เพิ่มมากขึ้นและการตกงาน
ความเป็นไปได้ทสี่ ามทีอ่ าจเกิดขึน้ คือการเน้นความสำ�คัญไปทีง่ านบริการ
ทีม่ ลี กั ษณะเป็นวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม การแทนทีง่ านอุตสาหกรรมด้วยงาน
บริการไม่ใช่เรือ่ งง่าย ทัง้ สองอย่างนีแ้ ตกต่างกันมากและในบางกรณีอาจต้อง
มีการพัฒนาคุณภาพทักษะที่สูงขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปได้ในปัจจุบันและ
อนาคต การฝึกวิชาชีพและพัฒนาทักษะต้องเข้ามามีบทบาททีส่ �ำ คัญมากขึน้
ในตลาดแรงงาน
อย่างไรก็ดี ไม่ใช่เพียงแค่นโยบายการศึกษา/การฝึกวิชาชีพทีต่ อ้ งเผชิญ
กับข้อท้าทายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้างต้น (ดูบทที่ 7.5 ว่าด้วยการ
ศึกษา/การฝึกวิชาชีพ) มิตดิ งั้ เดิมบางมิตขิ องนโยบายสังคมก็ได้รบั แรงกดดัน
เช่นกัน งานบริการหลายประเภทไม่ได้เป็นเพียงแค่การ “จ้างงานปกติ” ใน
ความหมายดัง้ เดิม นัน่ คือ อยูบ่ นฐานของสัญญาจ้างงานถาวร เวลาการทำ�งาน
ทีม่ แี บบแผนชัดเจนตายตัวซึง่ สอดคล้องกับการจ้างงานเต็มเวลา ค่าจ้างหรือ
เงินเดือนที่มาจากข้อตกลงร่วมกัน การประกันสังคมภาคบังคับ และการที่
ลูกจ้างต้องพึ่งพาและขึ้นตรงต่อนายจ้างเป็นการส่วนตัว ในทางตรงกันข้าม
โดยทัว่ ไปแล้ว การจ้างงานในภาคบริการหมายถึงงานนอกเวลา การทำ�งาน
อิสระ หรือการจ้างงานแบบมีกำ�หนดช่วงระยะเวลาตายตัว
เนื่องจากระบบประกันความมั่นคงทางสังคมหลายอย่างยังมีเพื่อสอดรับ
กับลักษณะการงานอาชีพแบบถาวรและอย่างน้อยก็ต้องเป็นงานที่ต่อเนื่อง
ยกตัวอย่างเช่น การประกันเงินบำ�นาญและการว่างงาน ด้วยเหตุนี้ นับวัน
ลูกจ้างหลายคนก็ยิ่งเผชิญกับความยากลำ�บากในการทำ�ให้ตนเองมีสิทธิ
ครอบคลุมในด้านการประกันความมั่นคงทางสังคม
ปัญหาประการต่อมาเกิดขึ้นจากการจัดตั้งสหภาพแรงงานอยู่ในระดับ
ต่ำ�กว่ามากในส่วนย่อยต่างๆ ของงานภาคบริการ ในเชิงเปรียบเทียบแล้ว
งานภาคบริการมีสภาคนงานค่อนข้างน้อย และนายจ้างจำ�นวนมากไม่ได้เป็น
สมาชิกของสมาคมนายจ้าง เพราะฉะนั้น การคุ้มครองที่มาจากการตกลง

ร่วมกันจึงอยูใ่ นระดับต่�ำ กว่า อีกทัง้ การตรวจสอบเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎ
เกณฑ์ยังทำ�ได้ยากกว่าด้วย
ด้วยเหตุนี้ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างจึงนำ�ไปสู่ข้อกำ�หนดด้านการ
ศึกษา/การฝึกวิชาชีพที่มีลักษณะต่างจากเดิม อีกทั้งโดยภาพรวมยังต้องยก
ระดับคุณภาพให้สงู ขึน้ รวมไปถึงภูมหิ ลังการงานอาชีพทีต่ า่ งจากเดิม และมี
ส่วนทำ�ให้คา่ จ้างมีลกั ษณะเหลือ่ มล้�ำ มากยิง่ ขึน้ มิตขิ องนโยบายทางสังคมที่
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้มากที่สุดได้แก่ การศึกษา/การฝึก
วิชาชีพ นโยบายการว่างงาน และเงินบำ�นาญ

การเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างกระทบการ
ศึกษา/การฝึกวิชาชีพ
การทำ�งาน และเงิน
บำ�นาญเป็นหลัก

5.3 การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร

เป็นเรื่องสมเหตุสมผลทุกประการที่เราจะยินดีปรีดาเกี่ยวกับสาเหตุของ
การมีประชากรสูงอายุในปัจจุบัน นั่นคือ ผู้คนมีชีวิตยืนยาวมากขึ้น โดย
เฉลีย่ แล้ว จาก ค.ศ. 1980 ถึง 2002 อายุคาดเฉลีย่ ของผูส้ งู อายุในสหพันธรัฐ
เพิ่มขึ้นจาก 69.9 เป็น 75.6 ปีสำ�หรับผู้ชาย และจาก 76.6 เป็น 81.3 ปี
สำ�หรับผู้หญิง
สาเหตุประการทีส่ องทีน่ �ำ ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงด้านประชากรคืออัตราการ
เกิดทีต่ �่ำ ลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วง ค.ศ. 1965 ถึง 1975 หลังจากทีอ่ ตั รา
การเกิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจวบจน ค.ศ. 1990 ก็ลดต่ำ�ลงอย่างสม่ำ�เสมอจน
กระทั่ง ค.ศ. 2007 ในเยอรมนี ค.ศ. 2007 จำ�นวนบุตรโดยเฉลี่ยต่อผู้หญิง
หนึ่งคนคือ 1.37 คน
ทัง้ สองพัฒนาการข้างต้นร่วมกันผลส่งให้อตั ราส่วนระหว่างประชากรทีย่ งั
มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ (economically active) ต่อประชากรเกษียณอายุลดลงอย่างต่อ
อัตราส่วนการพึ่งพาของผู้
เนือ่ งในทศวรรษทีก่ �ำ ลังจะมาถึง เราเรียกมาตร
สูงอายุมุ่งอธิบายอัตราส่วน
วัดของปรากฏการณ์นี้ว่า อัตราส่วนการพึ่งพา
ระหว่ า งประชากรที่ มี อ ายุ
มากกว่า 60 ปีและประชากร
ของผู้ สู ง อายุ (old-age dependency ratio)
ที่มีอายุระหว่าง 20–59 ปี
ซึ่งมุ่งอธิบายอัตราส่วนระหว่างประชากรที่ยังมี

สาเหตุที่น่ายินดี: อายุ
คาดเฉลี่ยที่สูงขึ้น

อัตราการเกิดที่ต่ำ�ลง

ผลกระทบ: อัตราส่วน
การพึ่งพาของผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้น
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คนกินบำ�นาญ
44 คนต่อคนทำ�งาน
100 คน ใน ค.ศ.
2020 ฝ่ายแรกจะ
เพิ่มเป็น 53 คน
โดยประมาณ
2005:

ข้อท้าทายนี้หนักหนา
เพียงใด
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่ นแปลงของอัตราส่วนการพึ่ งพาของผู้สูงอายุ ค.ศ. 1960–2020
รูปที่ 6: พั ฒนาการการเปลีย

หมายเหตุ: ใน ค.ศ. 1965 อัตราส่วนประชากรเยอรมนีคอื ประชากรทีอ่ ายุมากกว่า 60 ปี
35 คนต่อประชากรทีม
่ อี ายุระหว่าง 20 และ 59 ปีจ�ำ นวน 100 คน ใน ค.ศ. 2010 กลับ
มีประชากรที่อายุมากกว่า 60 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 45 คน

ศักยภาพทางเศรษฐกิจและประชากรที่กินบำ�นาญ
ใน ค.ศ. 2005 ตัวเลขระบุว่ามีคนกินบำ�นาญ 44 คนต่อคนที่มีศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจ 100 คน ใน ค.ศ. 2020 ฝ่ายแรกจะเพิม่ เป็น 53 คน เนือ่ งจาก
โครงการบำ�นาญมีลกั ษณะแบบไม่มกี ารกันเงินสำ�รอง (pay-as-you-go) การ
จัดสรรเงินย่อมประสบปัญหาอย่างไม่ตอ้ งสงสัย กล่าวคือ การช่วยเหลือผูส้ งู
อายุส�ำ หรับผูก้ นิ บำ�นาญทีเ่ พิม่ ขึน้ จะต้องพึง่ เงินสมทบของกลุม่ คนทีย่ งั มีศกั ย
ภาพทางเศรษฐกิจในขณะนี้ ในการถกเถียงสาธารณะ ผลกระทบของปรากฏ
การณ์ขา้ งต้นทีถ่ กู พาดพิงถึงบ่อยครัง้ นีค้ รอบคลุมประเด็นเรือ่ งภาระเงินสมทบ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในฝัง่ ของคนทีย่ งั ทำ�งานอยู่ เงินบำ�นาญทีต่ �่ำ ลง หรือหนีท้ เี่ พิม่ สูงขึน้
ทว่าการเปลีย่ นแปลงเหล่านีส้ ง่ ผลให้เกิดข้อท้าทายทีห่ นักหนาเพียงใดใน

โลกแห่งความเป็นจริง หากเราจะแสดงอัตราส่วนการพึง่ พาของผูส้ งู อายุโดย
คิดเป็นร้อยละแล้ว ในช่วงเวลา 15 ปีนบั ตัง้ แต่ ค.ศ. 2005 จนถึง ค.ศ. 2020
อัตราส่วนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20 โดยในแต่ละปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ใน
ช่วงเวลา 15 ปีนับตั้งแต่ ค.ศ. 1993 จนถึง ค.ศ. 2008 การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในเยอรมนีโดยเฉลี่ยแล้วคิดเป็นร้อยละ 1.5
ถ้าหากเราคาดการณ์ว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอีก 15 ปีจะคิด
เป็นร้อยละ 1.5 เช่นเดิม เราสามารถหลีกเลีย่ งการตัดเงินบำ�นาญโดยการนำ�
ผลได้จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปลงทุนในระบบประกันเงินบำ�นาญ
ในกรณีทที่ างเลือกความเป็นไปได้ขา้ งต้นเกิดขึน้ ไม่ได้แล้ว ตัวเลขทีแ่ สดงไป
ก่อนหน้านี้สะท้อนให้เห็นถึงข้อท้าทายที่ค่อนข้างหนักหนาอย่างชัดเจน ไม่
ต้องสงสัยว่ามีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องปฏิรปู ระบบ กระนัน้ ก็ตามดูเหมือนว่าภัย
คุกคามอันเกิดจากวิกฤตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของระบบเงินบำ�นาญที่มีลักษณะ
ไม่มีการกันเงินสำ�รองจะถูกนำ�เสนออย่างเกินจริง
สภาวการณ์ประชากรมีอายุสูงขึ้นไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อระบบเงิน
บำ�นาญของภาครัฐเท่านัน้ ระบบประกันสุขภาพยังเผชิญกับต้นทุนทีเ่ พิม่ สูง
ขึ้นอันเกิดจากช่วงระยะเวลาเกษียณอายุที่ยาวนานมากขึ้น เช่นเดียวกับ
ระบบเงินบำ�นาญ ระบบประกันสุขภาพได้รับการสนับสนุนด้านการเงินส่วน
ใหญ่มาจากเงินสมทบของประชากรที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ผลกระทบ
อีกประการหนึง่ ทีพ่ อจะคาดการณ์ได้คอื การพึง่ พาระบบประกันการดูแล (care
system) ที่เพิ่มสูงขึ้น
การพยากรณ์แสดงให้เห็นว่าพัฒนาการด้านประชากรเยอรมนีจะพัฒนา
ไปสู่จุด[วิกฤต]สูงสุดในราว ค.ศ. 2040 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ในช่วงเวลาดัง
กล่าวอัตราส่วนระหว่างคนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและคนกินบำ�นาญจะมี
ลักษณะไม่พงึ ปรารถนามากทีส่ ดุ ในช่วงทศวรรษอันใกล้นี้ ระบบประกันเงิน
บำ�นาญและระบบประกันสุขภาพจะประสบปัญหาข้อจำ�กัดด้านการเงินอันเป็น
ผลมาจากพัฒนาการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ถ้าหากมีการนำ�รายรับของชาติทเี่ พิม่ สูงขึน้ ส่วนหนึง่ ไปลงทุนในระบบการ
คุม้ ครองความมัน่ คงทางสังคมและในเวลาเดียวกันมีประชากรจ่ายเงินอุดหนุน

บทสรุป: จำ�เป็นต้อง
ปฏิรูป ใช่ แต่มันถูก
นำ�เสนออย่างเกินเลย

ข้อท้าทายสำ�หรับระบบ
ประกันสุขภาพและ
การดูแล

จุดสูงสุดของพัฒนาการ
ใน ค.ศ. 2040
ทางออกของปัญหา:
นำ�รายรับของชาติที่
เพิ่มขึ้นไปลงทุนใน
ระบบความมั่นคงทาง
สังคม—ดูรายละเอียดใน
บทที่ 7.3 และ 7.4
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ในสัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ เราสามารถรับมือกับข้อท้าทายนีไ้ ด้อย่างแน่นอน บทที่ 7.3
(เงินบำ�นาญ) และบทที่ 7.4 (ประกันสุขภาพ) จะอภิปรายรายละเอียดทีเ่ กีย
่ ว
ข้องกับการรับมือทีเ่ ป็นไปได้ตา่ งๆ ต่อปัญหาข้อท้าทายเรือ่ งประชากรผูส้ งู อายุ
5.4 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
แผนชีวิตที่แตกต่าง:
มีอิสรภาพมากขึ้นและ
สามารถกำ�หนดตนเอง
ได้มากขึ้น

งานเขียนเพิ่มเติม
Ulrich Beck and
Elisabeth BeckGernsheim (eds)
(1994), Riskante
Freiheiten.
Individualisierung in
modernen
Gesellschaften,
Frankfurt am Main.

งานเขียนเพิ่มเติม
Thomas Meyer
[Siegen] (1992),
Modernisierung der
Privatheit: Differenzierungs-und Individualisierungsprozesse des
Familienzusammenlebens, Opladen.
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ไม่เพียงแต่โครงสร้างทางเศรษฐกิจและโครงสร้างอายุประชากรเท่านัน้ ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยมของคนในสังคม
ในไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาอีกด้วย กล่าวคือ คนส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตและแผน
การชีวติ ทีแ่ ตกต่างไปจากคนในสมัย 50 ปีหรือ 100 ปีทแี่ ล้ว นับวันชีวติ ยิง่
ไม่ถูกกำ�หนดโดยจารีตประเพณีของสังคมมากยิ่งขึ้น ระดับอิสรภาพของ
ปัจเจกและความสามารถในการกำ�หนดตนเองเพิ่มสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ทีว่ า่ นีม้ ลี กั ษณะหลากหลายแต่สว่ นใหญ่แล้วได้รบั การตอบรับด้วยความยินดี
เนื่องจากมันสะท้อนถึงอิสรภาพส่วนตัวที่เพิ่มมากขึ้น
ตัวอย่างที่ดีที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงข้างต้นคือการเปลี่ยนแปลงด้าน
ขนาดของครัวเรือน ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 การมีครัวเรือนอันประกอบไป
ด้วยสมาชิก 5 คนหรือมากกว่านั้นถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา ในทางตรงกัน
ข้าม ครัวเรือนทีม่ สี มาชิกแค่คนเดียวถือเป็นกรณียกเว้นทีห่ ายากมาก อย่างไร
ก็ตาม ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 สถานการณ์กลับเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือ
เป็นหลังมือ นั่นคือครัวเรือนที่มีสมาชิกแค่คนเดียวคิดเป็นร้อยละ 40 ของ
ครัวเรือนทัง้ หมด ในขณะทีค่ รัวเรือนทีม่ สี มาชิกมากกว่า 4 คนต่�ำ กว่าร้อยละ
4 เสียอีก (ดูรูปที่ 7)
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านีไ้ ม่ได้หมายความว่าผูค้ นจะมีรสนิยมชืน่ ชอบ
การใช้ชวี ติ อุดอูข้ นาบข้างด้วย “กำ�แพง 4 ด้านของตัวเอง” มากขึน้ (อันทีจ่ ริง
ผลกลับเป็นตรงกันข้าม ใน ค.ศ. 1972 ร้อยละ 20 ของคนอายุประมาณ 25 ปี
ยังใช้ชวี ติ อยูก่ บั พ่อแม่ของตนเอง ใน ค.ศ. 2003 จำ�นวนกลับเพิม่ ขึน้ เป็นร้อย
ละ 30—cf. Meyer [Siegen] 2006) สาเหตุหลักจริงๆ น่าจะมาจากอัตราการเกิด
ที่ลดต่ำ�ลง รวมไปถึงการล่มสลายของสถาบันจารีตต่างๆ เช่น การแต่งงาน

50 %
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 1 คน
40 %
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 คน
30 %
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 3 คน
20 %
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 4 คน
10 %
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 5 คนขึ้นไป
0%
1900
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ที่มา: การคิดคํานวณของผู้เขียนโดยมีฐานข้อมูลจาก Statistisches Bundesamt (2012b)

รูปที่ 7: ขนาดครัวเรือนในเยอรมนี ค.ศ. 1900–2010

หมายเหตุ: ใน ค.ศ. 1900 ร้อยละ 45 ของคนเยอรมันทั้งหมดอาศัยในครัวเรือนที่มี
สมาชิก 5 คนหรือมากกว่านั้น ประมาณร้อยละ 17 คือครัวเรือนที่มีสมาชิก 4 คน
ประมาณร้อยละ 17 มีสมาชิก 3 คน ประมาณร้อยละ 15 มีสมาชิก 2 คน และประมาณ
ร้อยละ 7 อยู่คนเดียว ในปัจจุบัน ประมาณร้อยละ 40 ของประชากรทั้งหมดใช้ชีวิต
คนเดียว

ยกตัวอย่างเช่น ตัวเลขการแต่งงานลดต่�ำ ลงอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ ค.ศ. 1960 
มีคชู่ วี ติ จำ�นวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ ทีไ่ ม่แต่งงานกัน แม้กระทัง่ คูช่ วี ติ ทีม่ ลี กู ด้วยกัน
การอยู่กินในลักษณะนี้ในอดีตเคยถูกตีตราว่า “ใช้ชีวิตบาป” นอกจากนี้
ตัวเลขการหย่าร้างยังเพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ ในระยะเวลาเดียวกันแม้วา่ ตัวเลขการ
แต่งงานจะหดตัวลงแล้วก็ตาม
รัฐสวัสดิการเยอรมนียังไม่ปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
หลายด้านของรัฐสวัสดิการยังมีแนวโน้มทีเ่ อือ้ ต่อรูปแบบครอบครัวดัง้ เดิมทีม่ ี
หัวหน้าหาเลี้ยงครอบครัวเป็นเพศชาย กรณีเงินบํานาญถือเป็นตัวอย่างที่ดี
เนื่องจากระดับของเงินบำ�นาญที่ได้รับจะสอดคล้องกับเงินสมทบทุน ระบบ

การแต่งงานที่น้อยลง

ปัญหา: แนวโน้ม
ที่เอื้อต่อคนหาเลี้ยง
ครอบครัวเพศชาย
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เงินบำ�นาญจึงไม่ได้ถกู ออกแบบมาเพือ่ รับมือกับปัญหาการเพิม่ ขึน้ ของจำ�นวน
ผูห้ ญิงทีใ่ ช้ชวี ติ คนเดียวโดยปราศจากการงานอาชีพทีม่ เี สถียรภาพ นอกจาก
นี้จำ�นวนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นยังเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคาม
ด้านความยากจน
การสมรสและการหย่าร้างระหว่าง ค.ศ. 1960 และ 2010

ค.ศ.

การสมรส
การหย่าร้าง
(ประชากรผู้อยู่อาศัย 1,000 คน) (ประชากรผู้อยู่อาศัย 1,000 คน)

1960

9.4

1.0

1970

7.4

1.3

1980

6.3

1.8

1990

6.5

1.9

1995

5.3

2.1

2000

5.1

2.4

2005

4.7

2.4

2010

4.7

2.3

ที่มา: Statistisches Bundesamt (2012c)

การเสี่ยงต่อความ
ยากจนในหมู่พ่อแม่
เลี้ยงเดี่ยว
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ใน ค.ศ. 1996 ครอบครัวร้อยละ 14
เป็นครอบครัวที่เลี้ยงลูกโดยผู้ปกครอง
เพียงคนเดียว ใน ค.ศ. 2009 ตัวเลขได้
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19 มีเพียงร้อยละ
10 ของผู้ ป กครองเลี้ ย งเดี่ ย วเหล่ า นี้ ที่
เป็นคุณพ่อเลีย้ งเดีย่ ว ในระหว่าง ค.ศ.
1996 ถึง 2009 สัดส่วนของคุณพ่อเลีย
้ง
เดีย่ วได้ลดจำ�นวนลงจากร้อยละ 13 เป็น
ร้อยละ 10 อนึง่ แหล่งรายรับหลักของ
การสนับสนุนครอบครัวประเภทนี้คือ
การจ่ายเงินถ่ายโอนสำ�หรับผู้ปกครอง

อัตราภาวะเสี่ยงต่อความยากจน
(at-risk-of-poverty rate) คืออัตรา
ของจำ�นวนคนทีต่ อ้ งรับมือกับรายรับที่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของค่ามัธยฐาน
รายรั บ ( median income )  ค่ า
มัธยฐาน (ซึ่งแตกต่างจากค่าเฉลี่ย )
หมายถึงค่ารายรับทีป่ ระชากรครึง่ หนึง่
ของทั้งหมดมีมากกว่า และครึ่งหนึ่ง
ของประชากรทั้ ง หมดมี น้ อ ยกว่ า ค่ า
มัธยฐานนี้

เลีย้ งเดีย่ ว อันได้แก่ Hartz

IV

หรือเงินสนับสนุนด้านรายได้ซง่ึ คิดเป็นร้อยละ

31 (Statistisches Bundesamt 2010 a)

วิธีแก้ที่สำ�คัญเพื่อทำ�ให้สถานการณ์ดีขึ้นคือการมีอาชีพการงานที่ดีขึ้น
พร้อมกับการเลี้ยงดูบุตรที่ดีขึ้น บทที่ 7.5 (นโยบายการศึกษา/การฝึก
วิชาชีพ) จะกล่าวถึงประเด็นนี้
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมยังส่งผลกระทบต่อสภาวะรายรับของผูส้ งู อายุ
เป็นอีกครัง้ หนึง่ ทีก่ ลุม่ คนทีเ่ สีย่ งต่อความยากจนมักจะเป็นคนทีใ่ ช้ชวี ติ อยูค่ น

การมีชีวิตการทำ�งาน
และชีวิตครอบครัว
ที่ราบรื่นไปพร้อมกัน
—ดูรายละเอียด
ในบทที่ 7.5
ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
ที่จะยากจน โดยเฉพาะ
เพศหญิง
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40 %
30 %
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0%
ลูกหนึ่งคน

ลูกสองคน
ผู้ปกครองสองคน

ลูกสามคน

ลูกหนึ่งคน

ลูกสองคนขึ้นไป

พ่ อแม่เลี้ยงเดี่ยว

ที่มา: Statistisches Bundesamt (2012c)

่ งต่อความยากจนโดยโครงสร้างครอบครัวและจ�ำนวนของบุตร
รูปที่ 8: อัตราความเสีย
่ ีอายุตำ�่ กว่า 18 ปีใน ค.ศ. 2010
ทีม

หมายเหตุ: เด็กหนึ่งคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวที่มีผู้ใหญ่ 2 คนมีอัตราภาวะเสี่ยงต่อ
ความยากจนคิดเป็นร้อยละ 10.5 แต่ถา้ หากเด็กสองคนหรือมากกว่านัน้ ได้รบั การเลีย้ งดู
โดยผูป้ กครองแค่คนเดียว อัตราความเสีย่ งต่อความยากจนจะเพิม่ สูงเป็นร้อยละ 62 หรือ
มากกว่านัน้ นีห่ มายความว่าเด็ก 62 คนในทุกๆ 100 คน ถูกเลีย้ งดูดว้ ยรายรับทีน่ อ้ ย
กว่าร้อยละ 60 ของค่ามัธยฐานรายรับ
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ภาวะเสี่ยงต่อความ
ยากจนในหมู่ผู้สูงอายุ

เดียวเมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ประชากรทัง้ หมด ใน ค.ศ. 2002 ร้อยละ 26.8
ของกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 65 ถึง 74 ปีมีรายรับน้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
ค่ามัธยฐานของรายได้ สัดส่วนของผู้หญิงที่ใช้ชีวิตคนเดียวคิดเป็นร้อยละ
29.3 (DIW 2004) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสถานการณ์ด้านรายรับของผู้หญิงที่
ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนั้นย่ำ�แย่กว่าคนกลุ่มอื่นๆ
สถานการณ์ด้านรายรับของผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 คน
สอดคล้องกับค่าเฉลีย่ ของประชากรทัง้ หมด การเพิม่ ภาษีส�ำ หรับเงินบำ�นาญ
ขัน้ ต่�ำ อาจจะสามารถรับมือกับปัญหาความยากจนในหมูผ่ สู้ งู อายุได้ โปรดดู
รายละเอียดในบทที่ 7.3
สำ�หรับสังคมประชาธิปไตยแล้ว เนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดมีความหมายว่า
อย่างไร
•

•

•
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โ ลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการทำ�งาน พัฒนาการ
ด้านประชากร และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทำ�ให้รัฐสวัสดิการเยอรมนีแบบดั้งเดิม
ต้องเผชิญหน้ากับข้อท้าทายนานาประการ ทว่านี่ไม่ใช่ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้
ปัญหาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อรัฐสวัสดิการเยอรมนียังคงเอื้อประโยชน์ต่อครอบครัวรูปแบบ
อนุรกั ษนิยมซึง่ อยูบ่ นฐานของการมีผชู้ ายเป็นหัวหน้าครอบครัวผูห้ าเลีย้ งชีพ และตราบ
เท่าที่การให้เงินสนับสนุนและจัดสรรสิทธิประโยชน์ส่วนใหญ่ยังผูกติดกับสถานะการ
จ้างงาน
ข้อท้าทายหลายเรื่องต้องการทางแก้ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งบทต่อๆ ไปจะลงรายละเอียด
มากขึ้น โดยสรุปแล้ว ทางแก้เหล่านี้จะนำ�พาเราไปในทิศทางของรัฐสวัสดิการสังคม
ประชาธิปไตยที่ประสบความสำ�เร็จ นี่หมายถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นมากขึ้น
ระหว่างสิทธิประโยชน์กับพลเมืองแทนที่จะเน้นไปที่สถานะการจ้างงาน อีกทั้งการให้
ความสำ�คัญกับการให้เงินสนับสนุนจากภาษีมากกว่าเงินสมทบอื่นๆ

บทที่ 6 จุดยืนด้านนโยบายทางสังคมของ
แต่ละพรรคการเมือง
โทเบียส กอมแบร์ท
ในบทนี้ แนวทางของพรรคการเมืองห้าพรรคซึ่งมีที่นั่งในรัฐสภาเยอรมนีจะถูก
•
•
•

เปรียบเทียบในแง่ของการจัดสรรช่วยเหลือด้านนโยบายสังคม
แบ่งประเภทโดยสอดคล้องกับรูปแบบรัฐสวัสดิการ 3 แบบ
ศึกษาพื้นฐานแนวคิดเรื่องความยุติธรรมของแต่ละจุดยืนของพรรค

แนวทางหรือพันธกิจของพรรคการเมือง (party programme) ประกอบไปด้วย
คำ�มัน่ สัญญาเกีย่ วกับอนาคต มันสะท้อนความเป็นไปได้ของอนาคตรูปแบบ
หนึง่ ๆ ซึง่ แต่ละพรรคการเมืองอุทศิ ตนเพือ่ ทีจ่ ะทำ�ให้เป็นจริงและยังเป็นอนาคต
ทีส่ ร้างความชอบธรรมให้แต่ละพรรคอีกด้วย พันธกิจเหล่านีจ้ ะดำ�เนินไปอย่าง
ราบรืน่ ได้กต็ อ่ เมือ่ พรรคการเมืองสามารถนำ�เสนออนาคตทีพ่ งึ ปรารถนาอย่าง
สมเหตุสมผลโดยมีพื้นฐานมาจากการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน
และเส้นทางทีพ่ าเราก้าวไปข้างหน้าอย่างลุลว่ ง อย่างดีทสี่ ดุ คือ แนวทางหรือ
พันธกิจของพรรคการเมืองสามารถสะท้อนตำ�แหน่งแห่งที่ของพรรคบนเข็ม
ทิศการเมืองไม่มากก็น้อย
นโยบายทางสังคมมักถูกกำ�หนดโดยความจริงที่ว่ามันควรจะต้องได้รับ
การนิยามอย่างชัดเจน ในขณะทีพ่ รรคอนุรกั ษนิยมและพรรคเสรีนยิ ม (ทาง
เศรษฐกิจ) ให้คำ�นิยามนโยบายทางสังคมอย่างแคบว่าคือ เกราะป้องกัน
ชั่วคราวเพื่อคุ้มครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยที่เขาไม่ได้เป็นต้นเหตุก่อ
ความเดือดร้อนนั้นๆ สำ�หรับพรรคฝ่ายซ้ายกลางแล้ว นโยบายทางสังคมมี
ลักษณะทีค่ รอบคลุมรอบด้านมากกว่า โดยมุง่ บรรลุความเท่าเทียมกัน (ทาง
โอกาส) ที่กว้างไกลและลึกซึ้งผ่านการกระจายจัดสรรทรัพยากรทางสังคม
นอกจากนี้ การพินิจพิเคราะห์จุดยืนด้านนโยบายทางสังคมของแต่ละพรรค
จากมุมมองของทฤษฎีสังคมประชาธิปไตย (ดูรายละเอียดใน Meyer [Dortmund] 2005 และ คูม
่ อื สังคมประชาธิปไตย เล่ม 1) ควรเริม่ ต้นจากการระบุ

แนวทางพรรค
การเมือง: คำ�มั่น
สัญญาแห่งอนาคต

อะไรคือเกณฑ์
วัดมาตรฐาน
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เกณฑ์วัดมาตรฐาน:
รัฐสวัสดิการประเภท
ต่างๆ—ดูรายละเอียด
ในบทที่ 4

ทิศทางใดและแนวคิด
เรื่องความยุติธรรม
แบบใด
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ชุดความคิดและมาตรฐานทีถ่ กู ใช้ อันดับแรก จำ�เป็นต้องกล่าวถึงการประเมิน
เกณฑ์วัดมาตรฐานที่จะใช้อย่างคร่าวๆ โดยวางอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเราจะได้
สามารถศึกษาแนวคิดรัฐสวัสดิการทีส่ อดคล้องกับแต่ละพรรค หรือพรรคเหล่า
นี้มีแนวทางใดในการพัฒนารัฐสวัสดิการต่อไป
ในที่นี้ เราจะใช้แนวคิดเรื่องทุนนิยมสามชนิดของเอสปิง แอนเดอร์สัน
เป็นเกณฑ์วัดมาตรฐานในแต่ละกรณีศึกษา ประกอบกับพิจารณาลักษณะ
องค์กรที่เฉพาะเจาะจงของรัฐสวัสดิการแต่ละรูปแบบ รวมไปถึงแนวคิดโดย
ทั่วไปเกี่ยวกับความยุติธรรม ได้แก่
• ยุโรปภาคพื้นทวีป แบบอนุรักษนิยม
• แองโกลแซกซัน แบบเสรีนิยม
• สแกนดิเนเวีย แบบสังคมประชาธิปไตย
บทที่ 4 ของคู่มือเล่มนี้ได้ให้คำ�อธิบายเกี่ยวกับทุนนิยมประเภทต่างๆ
รวมไปถึงแนวคิดพื้นฐานเรื่องความยุติธรรมไว้อย่างละเอียด
เนื้อหาในส่วนถัดไปจะเป็นการวิเคราะห์แนวทางหรือพันธกิจของพรรค
การเมืองต่างๆ โดยใช้รูปแบบข้างต้นเป็นกรอบวิเคราะห์พื้นฐาน เราจะมา
สำ�รวจกันว่าบรรดาพรรคการเมืองในเยอรมนีกำ�ลังดำ�เนินการและมุ่งหน้าใน
ทิศทางของ “รัฐสวัสดิการแบบอนุรักษนิยมยุโรปภาคพื้นทวีป” มากน้อย
เพียงใด ซึง่ ทิศทางดังกล่าวเป็นทิศทางของประเทศเยอรมนีตงั้ แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั หรือในอีกด้านหนึง่ พรรคการเมืองต่างๆ กำ�ลังทบทวนเปลีย่ นแปลง
พันธกิจของตนเองหรือประสงค์จะพัฒนาแนวทางทีแ่ ตกต่างไปจากเดิมกันแน่
อีกทั้งแต่ละพรรคสมาทานความคิดเรื่องความยุติธรรมแบบใด

6.1 หลักการเพื่อเยอรมนี—แนวทางของพรรค CDU

1

ใน ค.ศ. 2007 พรรค CDU ยอมรับเอาพันธกิจพรรคใหม่ กล่าวง่ายๆ
คือพวกเขามองว่า “ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเพื่อสังคม (social market
economy)” คือรูปแบบในอุดมคติแห่งความสำ�เร็จในอนาคต “CDU คือพรรค
แห่งระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเพือ่ สังคม… CDU ปฏิเสธแนวทางสังคมนิยม
และระบบอืน่ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะหมูค่ ณะนิยม (collectivism) อย่างไรก็ตาม จุดยืน
ดังกล่าวมีนยั ยะสะท้อนการสนับสนุนระบบทุนนิยมอย่างไม่มขี อ้ จำ�กัดโดยยึด
ตลาดเป็นตัวตัง้ เพียงอย่างเดียว อีกทัง้ ไร้ซงึ่ ทางออกในการแก้ไขปัญหาสังคม
ในยุคสมัยปัจจุบนั ของพวกเรา อนึง่ ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเพือ่ สังคมยัง
คงเป็นรูปแบบในอุดมคติของประเทศแม้กระทัง่ ในยุคหลังเยอรมนีรวมประเทศ
และในยุคโลกาภิวัตน์” (ดูหน้า 46f)
ด้วยเหตุน้ี ความเข้าใจทีพ่ วกเขามีตอ่ แนวคิดเรือ่ งรัฐสวัสดิการจึงมีลกั ษณะ
สอดคล้องหรือไม่ต่างกันเลยกับสิ่งทีเ่ รียกว่า “ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเพื่อ
สังคม” รัฐสวัสดิการทำ�หน้าที่ปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระบบตลาด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เศรษฐกิจแบบตลาดถูกแปรเปลี่ยนให้เป็น
เศรษฐกิจแบบตลาดเพือ่ สังคม นัน่ คือ “รัฐสวัสดิการประสบความสำ�เร็จทีย่ งิ่
ใหญ่หลายด้าน มันยังคงเป็นสิง่ ทีจ่ �ำ เป็น พรรค CDU มีบทบาทมากในการ
กำ�หนดระบบการคุ้มครองความมั่นคงทางสังคม การปกป้องคุ้มครองความ
เสี่ยงอย่างเป็นหมู่คณะได้มอบความมั่นคงในชีวิตแก่ผู้คน มันสร้างความ
มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ความสงบทางสังคม และการมีส่วนร่วมอย่างแพร่หลาย
กระนัน้ ก็ตาม ในอนาคตอันใกล้ การปกป้องคุม้ ครองเหล่านีจ้ ะสามารถดำ�เนิน
การได้อย่างลุล่วงก็ต่อเมื่อมันได้รับการพัฒนาและปฏิรูป เป้าหมายคือการ

“ระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาดเพื่อสังคม
(social market

การ
วิเคราะห์และตีความ
โดย CDU
economy)”

2

1
2

ระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาดเพื่อสังคม
หาใช่รัฐสวัสดิการ
ที่เป็นแนวคิดสำ�คัญ
ของ CDU

 hristlich Demokratische Union Deutschlands—Christian Democratic Union
C
ตอ่ จากนี้ หากไม่มกี ารระบุอา้ งอิงชือ่ งานหรือชือ่ ผูแ้ ต่งอย่างเฉพาะเจาะจง หมายเลขหน้าดังที่
ระบุไว้ขา้ งต้นยึดโยงกับเอกสารอ้างอิงของพรรคการเมืองเรือ่ งแนวทางพรรค โดยจะเรียงตาม
ลำ�ดับ [เริ่มจากพรรค CDU—เพิ่มเติมโดยผู้แปล]
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หลักการส่งเสริมการ
กระจายอำ�นาจสู่หน่วย
ย่อยท้องถิ่น (subsidiarity principle)
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สร้างรัฐสวัสดิการทีก่ ระตุน้ ปัจเจกบุคคลอย่างแข็งขันและสนับสนุนให้พวกเขา
ยืนอยู่ในตำ�แหน่งแห่งที่ที่จะสามารถริเริ่มอะไรใหม่ๆ ได้—ในลักษณะที่สอด
คล้องกับความสามารถของพวกเขา—รวมไปถึงมีความรับผิดชอบต่อตนเอง”
(หน้า 60) จากเนื้อหาข้างต้นตีความได้ว่า แนวคิดหลักของ CDU ไม่ใช่รัฐ
สวัสดิการ หากแต่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเพื่อสังคม
การปฏิเสธ “ลักษณะความเป็นหมูค่ ณะ (collectivism)” ยังสะท้อนออกมา
ผ่านหลักการส่งเสริมการกระจายอำ�นาจ (สำ�หรับภูมหิ ลังของแนวคิดดังกล่าว
ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ โปรดดู Stegmann/Langhorst 2005: 610 f)
ดังนี้
“อิสรภาพเป็นทั้งบ่อเกิดและผลจากความสามารถในการกำ�หนดตนเอง
ได้อย่างเป็นเอกเทศ ด้วยเหตุนี้ ชีวิตทางสังคมจึงควรถูกบริหารจัดการใน
ลักษณะทีส่ อดคล้องกับหลักการส่งเสริมการกระจายอำ�นาจ อะไรก็ตามทีค่ น
เราสามารถทำ�ได้ดีกว่าหรือทำ�ได้ดีด้วยตนเอง หรือด้วยกำ�ลังของครอบครัว
หรือด้วยความร่วมมือแบบสมัครใจกับคนอืน่ รัฐและรัฐบาลท้องถิน่ ควรเข้าไป
ควบคุมกิจการเฉพาะในด้านทีป่ จั เจกบุคคลหรือชุมชนย่อยไม่สามารถดำ�เนิน
การได้เท่านั้น หลักการพื้นฐานว่าด้วยการกระจายอำ�นาจยังใช้ได้กับความ
สัมพันธ์ระหว่างชุมชนใหญ่และชุมชนเล็ก รวมไปถึงระหว่างสมาคมต่างๆ
และองค์กรรัฐ หลักการกระจายอำ�นาจกำ�หนดให้องค์กรที่ใหญ่กว่า รวมไป
ถึงองค์กรในระดับรัฐ เข้ามามีบทบาทเฉพาะเมือ่ มีความจำ�เป็นทางสังคมและ
การเมืองในลักษณะทีอ่ ยูเ่ หนือการควบคุมของปัจเจกบุคคลหรือองค์กรทีเ่ ล็ก
กว่า” (หน้า 7)
หลักการกระจายอำ�นาจได้ถูกใช้ภายใต้กรอบการมองว่าสังคมเป็นส่วน
หนึ่งของระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเพื่อสังคม นั่นคือ “ระบบเศรษฐกิจแบบ
ตลาดเพื่อสังคมอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขัน กระบวนการออกนโยบายใน
ระบบเศรษฐกิจแบบนี้เรียกกันว่า Ordnungspolitik หรือ ‘นโยบายเชิงกฎ
เกณฑ์ (regulatory policy)’ [ในแง่ของการสร้างกรอบกฎหมายทีเ่ หมาะสมใน
การคุม้ ครองการแข่งขันให้อยูใ่ นระดับทีเ่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ ทุกฝ่ายในเศรษฐกิจ
—อธิบายโดยผู้เขียน] เศรษฐกิจแบบตลาดเพื่อสังคมมอบอิสรภาพแก่ภาค

ธุรกิจในการเติบโตขยายตัว ดังนั้นจึงมีสินค้าและบริการที่หลากหลายในวง
กว้างให้แก่ผคู้ นในสังคม มันอนุญาตให้ทกุ คนเข้ามามีสว่ นร่วมในระบบตลาด
โดยมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มันจำ�เป็นต้องมีรฐั ทีส่ ามารถคงไว้ซง่ึ บรรยากาศแห่งการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันประกอบไปด้วยอิสรภาพใน
การประกอบอาชีพและทำ�สัญญาข้อตกลง การปกป้องคุม้ ครองภาคธุรกิจจาก
กำ�แพงการค้าและการลุแก่อ�ำ นาจซึง่ กระทำ�โดยบริษทั ทีม่ อี ทิ ธิพล รวมไปถึง
การเอือ้ อำ�นวยให้ตลาดมีความโปร่งใส ในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเพือ่ สังคม
การคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลคือเงื่อนไขอันนำ�ไปสู่การเกิดสาธารณประโยชน์ และด้วยเหตุนี้จึงเป็นการเติมเต็มพันธกิจทางสังคม” (หน้า 49)
เพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเพื่อสังคมจึงสมาทานความคิด
ว่าด้วยความยุติธรรมบนฐานของผลจากการปฏิบัติงาน และมันยังนำ�ไปสู่
ผลลัพธ์ทแี่ ตกต่างกัน ซึง่ ผลลัพธ์เหล่านีถ้ อื ได้วา่ เป็นตัวขับเคลือ่ นความเจริญ
รุง่ เรืองของสังคม (ดูตวั อย่างหน้า 20, 48) สิง่ ทีม่ นั ให้ความสำ�คัญมากทีส่ ดุ
ยังคงเป็นตัวปัจเจกบุคคล หาใช่รัฐไม่
จากการยึดแนวคิดเรือ่ งความยุตธิ รรมบนฐานของการปฏิบตั งิ านและหลัก
ความรับผิดชอบต่อตนเอง CDU มุ่งปฏิรูประบบความมั่นคงทางสังคมใน 2
ทิศทาง อันดับแรกคือการแยกระบบออกจากการจ้างงาน (หน้า 60f) อันดับ
สองคือการสนับสนุนความรับผิดชอบของปัจเจกในลักษณะที่สอดคล้องกับ
การช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน (หน้า 60–62)
นีห่ มายความว่าคนงานจะสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์เพิม่ เติมของเขาได้
ขึน้ อยูก่ บั ว่ากระเป๋าเงินของเขาหนักมากแค่ไหน อีกทัง้ สิทธิประโยชน์เหล่านี้
ไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้จ้างอีกต่อไปเนื่องจากมันถูกแยกให้ไม่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน (non-wage labour costs)
ในแง่นี้ อาจกล่าวได้ว่า CDU กำ�ลังพยายามเปลี่ยนรัฐสวัสดิการแบบ
อนุรักษนิยมในยุโรปภาคพื้นทวีปให้กลายเป็นรัฐสวัสดิการแบบเสรีนิยม
ด้วยเหตุนี้ บทบาทของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแบบตลาดจึง
โน้มเอียงไปในทิศทางเสรีนยิ ม โดยยังคงไว้ซงึ่ องค์ประกอบว่าด้วยกฎเกณฑ์
ควบคุมซึ่งมีพื้นฐานมาจากคุณค่าแบบคริสต์

โน้มเอียงไปทางความ
ยุติธรรมบนฐานของผล
จากการปฏิบัติงาน

เป้าหมายการปฏิรูป:
รัฐสวัสดิการแบบ
เสรีนิยมโดยมีภูมิหลัง
แบบคริสเตียน
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ข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดย CDU
• การทำ�งาน/เศรษฐกิจ: บรรเทาภาระต้นทุนเกีย
่ วกับสวัสดิการแรงงาน
(หรือต้นทุนของนายจ้าง) ผ่านการลดการช่วยเหลือด้านความมั่นคง
ทางสังคมและระบบประกันเสริมสำ�หรับลูกจ้างตามความสมัครใจ
• การบริการสุขภาพ: ยกตัวอย่างเช่น การริเริม
่ โครงการทีเ่ น้นการสร้าง
แรงจูงใจ
• การศึกษา/การฝึกวิชาชีพ: โน้มเอียงไปทางแนวคิดความยุตธ
ิ รรมบน
ฐานของผลจากการปฏิบัติงาน/ความดีความชอบอย่างชัดเจน
• การเก็บภาษี: ลดภาระภาษี (ค่าจ้าง) ใช้ภาษีเงินได้สนับสนุนสิทธิ
ประโยชน์ด้านความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น
6.2 FDP: หลักการคาร์ลสรัวฮ์ (Karlsruhe)
โยเคน ดาห์ม

พันธกิจใหม่ของพรรค
ใน ค.ศ. 2012

วันที่ 21 เมษายน 2012 ที่เมืองคาร์ลสรัวฮ์ (Karlsruhe) พรรค FDP
ได้ประกาศแนวทางหรือพันธกิจใหม่ของพรรคที่มีชื่อว่า “ความรับผิดชอบ
เพือ่ อิสรภาพ หลักการอิสรภาพแห่งคาร์ลสรัวฮ์ของพรรค FDP สำ�หรับสังคม
พลเมืองที่เปิดกว้าง (Responsibility for freedom. The FDP’s Karlsruhe
Freedom Principles for an Open Civic Society.)”

“แท็กคลาวด์ (tag

ยังขาด
แนวคิดแก่นกลาง

cloud)”:
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พันธกิจพื้นฐานของพรรค FDP มีต้นกำ�เนิดมาจาก “แท็กคลาวด์ (tag
cloud)” รูปภาพกราฟิกซึ่งสะท้อนแนวคิดที่สำ�คัญต่างๆ ของพันธกิจ ซึ่งมี
ทัง้ หมด 42 แนวคิด โดยปราศจากแนวคิดเรือ่ งความยุตธิ รรม ความเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกัน และรัฐสวัสดิการ
พรรคได้เอ่ยถึงรัฐสวัสดิการครั้งแรกโดยนำ�มันไปเชื่อมโยงกับความต้อง
การทีจ่ ะบรรลุ “ความยุตธิ รรมด้านภาษี” ดังที่ FDP อธิบายไว้วา่ “ทัง้ นีเ้ พราะ
เราคำ�นึงถึงเหล่าผู้คนที่มีส่วนในการใช้แรงงานของพวกเขาสร้างพื้นฐานรัฐ
สวัสดิการแบบเสรีนยิ ม” (หน้า 8) เพราะฉะนัน้ หากเรานำ�รูปแบบรัฐสวัสดิการทีไ่ ด้กล่าวถึงในคูม่ อื เล่มนีเ้ ป็นตัวตัง้ อันได้แก่ แบบเสรีนยิ ม อนุรกั ษนิยม

และสังคมประชาธิปไตยแล้ว FDP น่าจะจัดประเภทตนเองโดยยึดโยงกับรูป
แบบรัฐสวัสดิการแบบเสรีนิยม
ในนิพนธ์ลำ�ดับที่ 49 (thesis 49) (จากทั้งหมด 101 นิพนธ์) FDP ได้
บรรยายแนวคิดเรือ่ งรัฐสวัสดิการอย่างละเอียดมากขึน้ ชือ่ หัวข้อย่อยทีเ่ กีย่ ว
ข้องคือ “รัฐสวัสดิการที่กระตุ้นเสริม (encouraging welfare state): โอกาส
สำ�หรับการเข้าไปมีสว่ นร่วมแทนการคงไว้ซงึ่ สภาพเดิม ” สำ�หรับ FDP แล้ว
“รัฐสวัสดิการที่กระตุ้นเสริม” คือ “รัฐสวัสดิการที่มุ่งปลุกให้ [คน]ตื่นตัวและ
ยกระดับตนเองให้สูงขึ้น”
FDP ยังอธิบายต่อไปว่า “รัฐสวัสดิการทีก
่ ระตุน้ เสริมจะช่วยสร้างสะพาน
ในชีวิตการทำ�งาน และทำ�ลายกำ�แพงที่กั้นระหว่างการว่างงานและตลาด
แรงงาน ดังนัน้ มันจึงไว้วางใจในปัจเจกบุคคลและไม่ได้มงุ่ ทีจ่ ะตัดสินใจในนาม
ของใครก็ตาม” (หน้า 57) สำ�หรับฝ่ายเสรีนิยม คำ�อธิบายข้างต้นเกี่ยวกับ
รัฐสวัสดิการอยูภ่ ายใต้บริบทของการพยายามลดอัตราภาษีพร้อมกับการป่าว
ประกาศว่า “งานต้องให้ค่าตอบแทนสำ�หรับทุกคน” (หน้า 57)
เช่นเดียวกับ CDU หลักการสำ�คัญของพรรค FDP คือระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาดเพื่อสังคมมากกว่าแนวคิดเรื่องรัฐสวัสดิการ FDP ได้ยกให้ระบบ
เศรษฐกิจแบบตลาดเพื่อสังคมเป็น 1 ใน 3 “องค์ประกอบแห่งอิสรภาพ” ที่
ดำ�รงอยูเ่ คียงข้างรัฐเสรีภายใต้นติ ริ ฐั และประชาธิปไตย ในบริบทดังกล่าวไม่มี
การเอ่ยถึงรัฐสวัสดิการโดยฝ่ายเสรีนิยมเลย (หน้า 6) ในขณะที่พรรคได้
บรรยายเอาไว้ว่าการคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลคือสิทธิขั้นพื้นฐานของ
“องค์ประกอบแรก” (หน้า 66) สิทธิทางสังคมขั้นพื้นฐานกลับไม่ถูกล่าวถึง
เลยในพันธกิจของพวกเขา
ปฏิเสธไม่ได้วา่ เนือ้ หาส่วนหนึง่ ในพันธกิจใหม่ของพรรค FDP เกีย่ วข้อง
กับรัฐสวัสดิการ อีกทัง้ ยังประกอบไปด้วยประโยคต่อไปนี้ “เป้าหมายของเรา
คือการทำ�ให้พลเมืองทุกคนสามารถมีสว่ นร่วมในชีวติ ทางสังคมได้อย่างแท้จริง
โดยไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จำ�กัดตัวปัจเจกบุคคล” (หน้า 23) อีกทั้งยัง
ตระหนักรู้ว่า “อิสรภาพทางสังคมอยู่บนเงื่อนไขการมีอิสรภาพทางวัตถุ”
(หน้า 26)

รัฐสวัสดิการในนิพนธ์
49 (จาก 101)

“รัฐสวัสดิการที่กระตุ้น
เสริม”

หลักการสำ�คัญคือ
ระบบเศรษฐกิจแบบ
ตลาดเพื่อสังคม
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ข้อเรียกร้องหลัก:
รายได้พลเมือง
(Bürgergeld)

อย่างไรก็ตาม หากมองโดยภาพรวมแล้ว ในนิพนธ์คาร์ลสรัวฮ์นี้ รัฐ
สวัสดิการถูกบรรยายว่าเป็นเสมือนเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยพิทกั ษ์ระบบเศรษฐกิจแบบ
ตลาด (ทางสังคม) แทนการเป็นสถาบันที่เป็นเอกเทศ ด้วยเหตุนี้ บางช่วง
บางตอนจึงพูดถึงการประกันการอยูร่ อดขัน้ ต่�ำ โดยมองว่ามันคือ “ความสำ�เร็จ
ทางสังคมและอารยธรรม” กระนั้นก็ตาม เนื้อหากลับจบลงด้วยการอ้างถึง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแทน (หน้า 56) ในส่วนอืน่ ๆ ยังกล่าวต่อไปว่า “ฝ่าย
เสรีนิยมเรียกร้องการมีโอกาสโดยไม่คำ�นึงถึงภูมิหลังทางสังคม ” โดยใน
ประโยคถัดไปให้เหตุผลว่า “ในทุกๆ ครั้งที่มีการให้คำ�มั่นสัญญาใหม่ๆ เรื่อง
การยกระดับสถานะทางสังคม มันเป็นการให้ความชอบธรรมแก่ระบบระเบียบ
ทางเศรษฐกิจแบบตลาด” (หน้า 57)
กล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงคือ FDP เรียกร้องระบบประกันขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
พวกเขาเรียกมันว่า “รายได้พลเมือง (citizen’s income)” และจะนำ�ไปปฏิบตั ิ
จริงในนามของเงินคืนภาษีคนจน (negative income tax) (หน้า 56) ไม่มี
การลงลึกในรายละเอียดว่ารายได้พลเมืองที่ว่านี้ควรอยู่ในระดับที่สูงเพียงใด
ซึ่งเป็นคำ�ถามที่เกี่ยวเนื่องกับโอกาสในการมีส่วนร่วม สำ�หรับมิติอื่นๆ ของ
ระบบประกันสังคม (เช่น เงินบำ�นาญสำ�หรับผู้สูงอายุ การดูแล) FDP ยืน
กรานว่าจำ�เป็นต้องมีโครงการสนับสนุนด้านการเงินมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นยุค
หลังวิกฤตการเงิน ค.ศ. 2008 ก็ตาม (ดูหน้า 58–60) พรรคเสนอว่า “คนใน
แต่ละช่วงอายุจะต้องสามารถเข้าถึงเงินช่วยเหลือที่มากขึ้นในอนาคต” (หน้า
58) ในขณะทีผ
่ ลกระทบข้างเคียง อาทิ เงินเฟ้อและความเสีย่ งด้านตลาดการ
เงินควรถูก “ควบคุมจำ�กัดผ่านการประสานรวมกันของความช่วยเหลือหลาย
ด้านที่ทุกคนยอมรับ” (หน้า 58–59)
แนวคิดของ FDP เกี่ยวกับรัฐสวัสดิการที่พึงปรารถนาจึงจัดว่าอยู่ใน
ประเภทรัฐสวัสดิการแบบเสรีนยิ มโดยปกป้องคุม้ ครองพลเมืองจากความเสีย่ ง
3

เป้าหมายการปฏิรูป:
รัฐสวัสดิการเปิดเสรี

3
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ส ำ�หรับเนื้อหาเกี่ยวกับระบบประกันขั้นพื้นฐาน โปรดดูบทที่
ส่วนนั้น

7.2

และงานอ้างอิงที่ระบุใน

ทางสังคมในระดับพื้นฐาน แถลงการณ์พันธกิจของพรรคไม่ได้ระบุอย่าง
ชัดเจนว่าควรมีการลดระดับการคุม้ ครองความมัน่ คงทางสังคมในเยอรมนีหรือ
ไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ควรตัดงบในส่วนนี้หรือไม่ กระนั้น การใช้คำ�
ศัพท์เช่น “การตัดสินใจที่ล่าช้าเกินกำ�หนด” (หน้า 58) “ไม่มีกำ�ลังทรัพย์ใช้
จ่ายได้อีกต่อไป” (หน้า 58) หรือ “ระบบความมั่นคงทางสังคมที่เป็นภาระ
มากเกินไป” (หน้า 18) อย่างน้อยส่อนัยยะไปในทิศทางข้างต้น
ข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดย FDP
• การทำ�งาน/เศรษฐกิจ: ริเริ่มนโยบายรายได้พลเมือง
• การบริการสุขภาพ: การแข่งขันทีม
่ ากขึน้ ในหมูผ่ ใู้ ห้บริการด้านสุขภาพ
ให้เงินสนับสนุนการบริการด้านการดูแลมากขึ้น
• การศึกษา: ข้อตกลงระดับประเทศเกีย
่ วกับการศึกษา ปรับปรุงเปลีย่ น
แปลงระบบมลรัฐ ปฏิเสธการปฏิรูปโรงเรียน สนับสนุนปัจเจกบุคคล
อย่างแข็งขันมากกว่าพรรคอื่นๆ
• การเก็บภาษี: เป้าหมาย: ภาษีทค
ี่ ดิ ง่ายไม่ซบั ซ้อน ต่�ำ และเป็นธรรม
เงินคืนภาษีคนจน การแยกระบบเก็บภาษีมลรัฐกับภาษีที่ดินออก
จากกัน
6.3 แผนการฮัมบูร์ก—พันธกิจของพรรคสังคม
ประชาธิปไตยแห่งเยอรมนี
4

พรรค

เริ่มใช้แผนการฮัมบูร์กเป็นแนวทางดำ�เนินพันธกิจพรรคใน
ค.ศ. 2007 แผนการดังกล่าวคือการสืบสานพันธกิจก่อนหน้านี้ของพรรค
แผนการฮัมบูรก์ ถือว่ารัฐสวัสดิการคือเงือ่ นไขสำ�คัญต่อการเอือ้ ให้คนเข้าไปมี

4

SPD

SPD—Sozialdemokratische

รัฐสวัสดิการในฐานะ
เงื่อนไขสำ�หรับการมี
ส่วนร่วม

Partei Deutschlands
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รัฐสวัสดิการในฐานะ
แก่นกลางสังคมที่เป็น
ประชาธิปไตย

รัฐที่ออกกฎควบคุม
(regulatory state)

และข้อเสียของตลาด

รัฐสวัสดิการเพื่อ
ประกันสิทธิขั้นพื้นฐาน
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ส่วนร่วมในหลายด้าน “การมีสว่ นร่วมของทุกคนในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม
พัฒนาการทางสังคมและการเมือง คือเป้าหมายของนโยบายพรรคสังคม
ประชาธิปไตย ปัจจัยสำ�คัญต้องประกอบไปด้วยการศึกษา/ฝึกวิชาชีพที่ดี
การจ้างงานทีป่ ระกันคุณภาพชีวติ ทีเ่ หมาะสม และบริการด้านสุขภาพ อีกทัง้
การกระจายความมัง่ คัง่ ทีเ่ ป็นธรรม คุณภาพของรัฐสวัสดิการต้องไม่วดั กันที่
ระดับการจ่ายเงินทดแทนเท่านัน้ แต่หมายรวมถึงการรับประกันการมีโอกาส
อย่างแท้จริง โอกาสทีเ่ ปิดสำ�หรับทุกคนนับตัง้ แต่เริม่ ต้นชีวติ ไปจนตลอดช่วง
ชีวิต” (หน้า 58)
ั ทัศน์แห่งสังคม
“สำ�หรับพวกเรา สังคมประชาธิปไตย...[จึง]ยังคงเป็นวิสย
ที่อิสระและเป็นธรรม บนพื้นฐานของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พันธกิจ
ของเราคือการทำ�ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริง หลักการที่ชี้นำ�แนวปฏิบัติของเรา
คือสังคมประชาธิปไตย” (หน้า 16f)
ด้วยเหตุนี้ รัฐสวัสดิการจึงเป็นแก่นกลางของสังคมที่เป็นประชาธิปไตย
มันช่วยรับประกันว่าทุกคนจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ อนึ่ง เพื่อให้รัฐ
สามารถบรรลุหน้าที่ความรับผิดชอบของตน การแบ่งพันธกิจขั้นพื้นฐาน
ระหว่างรัฐ ตลาด และพลเมืองจำ�เป็นต้องถูกระบุอย่างชัดเจน การแบ่งหน้าที่
ขั้นพื้นฐานนี้เองทำ�ให้พรรค SPD แตกต่างไปจาก CDU และ FDP
การมีรัฐที่คอยออกกฎควบคุมนั้นจำ�เป็นและมีข้อจำ�กัด โดยเราสามารถ
พิจารณาได้ในสองมิติ ประการแรก วิเคราะห์หาข้อเสียของตลาดที่ไม่ถูก
ควบคุมเลยหรือถูกควบคุมไม่เพียงพอ ประการต่อมา มุ่งสู่การบรรลุระบอบ
สังคมประชาธิปไตย (ดูหน้า 16f) ระบอบดังกล่าวจะดำ�รงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมัน
ได้รับการปกป้องโดยสังคมเชิงรุกที่เป็นประชาธิปไตยพร้อมกับรัฐที่ออกกฎ
ควบคุม โดยสรุปแล้ว ข้อเสียของตลาดและเป้าหมายที่ตั้งไว้จะสะท้อนช่อง
ว่างที่จำ�เป็นต้องเติมเต็ม รวมไปถึงพันธกิจด้านนโยบายทางสังคมที่พรรค
SPD ต้องดำ�เนินตามแนวทางของตน
ด้วยเหตุนี้ รัฐสวัสดิการจึงเป็นเครื่องมือที่มุ่งทำ�ให้เกิดสิทธิรอบด้านทั้ง
ด้านพลเมือง การเมือง และเศรษฐกิจสำ�หรับทุกคน เครื่องมือชิ้นนี้จึงต้อง
ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้อยู่เรื่อยมาเพื่อให้สอดคล้องกับโลกแห่งการ

ทำ�งานและเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมไปถึงการเปลีย่ นแปลงของเงือ่ นไข
ทีเ่ อือ้ ให้คณ
ุ ค่าหลักทีเ่ รายึดมัน่ บรรลุได้จริง ในแผนการฮัมบูรก์ มีความพยายามดำ�เนินการตามแนวคิดดังกล่าวอย่างสม่ำ�เสมอชัดเจน
เราจึงเริม่ ต้นจากการระบุขอ้ ท้าทายทีส่ งั คมกำ�ลังเผชิญในปัจจุบนั “สังคม
ทีม่ กี ารทำ�งานเป็นพืน้ ฐานกำ�ลังเปลีย่ นแปลงขนานใหญ่ ระดับความก้าวหน้า
ทางนวัตกรรมกำ�ลังเพิม่ ขึน้ เช่นเดียวกันกับรูปแบบการจ้างงานทีห่ ลากหลาย
คุณภาพทางทักษะและความรู้กลายเป็นสิ่งที่สำ�คัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ มีการ
เกิดขึน้ ของอาชีพใหม่ๆ ทีต่ อ้ งใช้ความคิดสร้างสรรค์ ‘การจ้างงานแบบปกติ’
แบบดัง้ เดิมทีม่ ลี กั ษณะถาวร มีชวั่ โมงการทำ�งานชัดเจน กำ�ลังถูกลดบทบาท
ลง ชีวติ การทำ�งานของหลายๆ คนกำ�ลังเข้าสูว่ งจรของการทำ�งานแบบพึง่ พา
ภาวะเฉื่อยชา ช่วงเวลาของ ‘งานครอบครัว’ และงานอิสระ” (หน้า 9)
“การเปลี่ ยนแปลงนี้ ซึ่ ง บ่ อยครั้ ง ไม่ ใช่ ก ารบั งคั บ ขื น ใจ สามารถทำ � ให้
หลายคนรูส้ กึ ตีบตันรับมือไม่ได้ รวมไปถึงวิตกกังวล คนจำ�นวนมากยังกลัว
ว่าพวกเขาจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง ถูกละเลย และแม้กระทั่งถูกลืมเลือนโดย
รัฐบาล คนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ถงึ หรือไม่ใช่คนหนุม่ สาวมักจะถูกกีดกันจากตลาด
แรงงาน นับตั้งแต่อดีต ผู้หญิงมักจะถูกพรากช่องทางที่เท่าเทียมในการเข้า
ถึงโอกาสความก้าวหน้าของการงานอาชีพ ปิดกั้นไม่ให้ถูกจ้างงาน อันเป็น
เหตุทำ�ให้พวกเธอไม่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ว่าจะมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม
ก็ตาม บ่อยครัง้ หลายคนทีท่ �ำ งานอยูม่ องว่าคุณภาพชีวติ ของพวกเขากำ�ลัง
ถูกคุกคามโดยแรงกดดันทีถ่ าโถมใส่ไม่ยงั้ การแข่งขันทีโ่ หดขึน้ และข้อเรียก
ร้องให้พวกเขาพร้อมอยู่เสมอ” (หน้า 9)
ข้อจำ�กัดของระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนี้หากมองอีกด้านก็เป็น
โอกาสที่ดีได้เพราะมันหมายถึงเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นมากขึ้น และแผนการ
ฮัมบูรก์ มองว่าสิง่ นีจ้ ะดียง่ิ กว่าเดิมสำ�หรับปัจเจกบุคคลและจะดียง่ิ ขึน้ ในอนาคต
หากเราต้องการจะบรรลุซึ่งอิสรภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวสำ�หรับทุกคนที่อาศัยในสังคมที่เป็นธรรมภายใต้เงื่อนไขข้อจำ�กัด
เหล่านี้ เราจำ�เป็นต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงเครื่องมือของรัฐส วัสดิการด้วย
การปรับตัวนี้ได้ถูกบูรณาการในแผนการฮัมบูร์กภายใต้แนวคิดเรื่อง “รัฐ

จุดเริ่มต้น: ข้อท้าทาย
ที่สังคมกำ�ลังเผชิญ

รัฐสวัสดิการเชิงป้องกัน
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สวัสดิการเชิงป้องกัน” ว่า
“รัฐสวัสดิการคือสิง่ ทีส
่ ะท้อนความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันอย่างเป็นระบบระหว่างคนทีเ่ ข้ม
แข็งและคนทีอ่ อ่ นแอ คนหนุม่ สาวและคนสูงอายุ คนแข็งแรงและคนป่วย คนทีม่ กี ารงาน
อาชีพและคนว่างงาน คนทีม่ รี า่ งกายสมบูรณ์ใช้การได้ดแี ละคนทีม่ ขี อ้ จำ�กัดทางกายภาพ
ฐานของรัฐสวัสดิการถูกก่อขึ้น และจะต้องได้รับการสืบสานธำ�รงไว้จวบจนภายภาคหน้า
โดยรัฐที่คอยรับประกันความมั่นคงทางสังคมและการมีส่วนร่วม สิทธิโดยชอบทางกฎหมายที่บังคับใช้ได้จริงในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางสังคมและสิทธิคนงาน... ในที่
ทีร่ ปู แบบการทำ�งานนับวันจะยิง่ ยืดหยุน่ มากยิง่ ขึน้ รวมถึงมีความเสีย่ งมากขึน้ หน้าทีห่ ลัก
ของรัฐสวัสดิการก็ยิ่งมีความสำ�คัญมากขึ้นด้วย นั่นคือ รับประกันความมั่นคงในช่วง
ุ ภาพชีวติ
เปลีย่ นผ่าน... นโยบายทางสังคมเชิงป้องกันส่งเสริมการจ้างงานทีท่ �ำ ให้คนมีคณ
ที่เหมาะสม ช่วยเหลือด้านการเลี้ยงดูบุตร และให้ความสำ�คัญกับสวัสดิการสุขภาพเชิง
ป้องกัน มันช่วยควบคุมกำ�หนดการเปลีย่ นแปลงด้านประชากรและเพิม่ อัตราการจ้างงาน
ในหมูผ่ หู้ ญิงและผูส้ งู อายุ มันป้องกันการกีดกันและอำ�นวยความสะดวกต่อการบูรณาการ
ของตลาดแรงงาน มันไม่ได้ทำ�ให้ทุกคนละทิ้งความรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเอง รัฐ
สวัสดิการเชิงป้องกันมองว่าการศึกษา/การฝึกวิชาชีพคือองค์ประกอบสำ�คัญของนโยบาย
ทางสังคม เป้าหมายสูงสุดของรัฐสวัสดิการเชิงป้องกันคือการบูรณาการให้ทุกคนเข้ามา
เป็นส่วนหนึง่ ของสังคม ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว นโยบายทางสังคมเชิงป้องกันจึง
มีพันธกิจที่ครอบคลุมในวงกว้าง ได้แก่ นโยบายเศรษฐกิจ การเงิน และตลาดแรงงาน
นโยบายการศึกษา/การฝึกวิชาชีพ และบริการด้านสุขภาพ นโยบายด้านครอบครัวและ
ส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม และการบูรณาการให้ผู้อพยพย้ายถิ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม” (หน้า 56)

ข้อเสนอปฏิรูปของ
SPD
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เพราะฉะนั้น “รัฐสวัสดิการเชิงเยียวยาแก้ไขและเชิงป้องกัน” จึงไม่ได้มี
เป้าหมายเพื่อคงไว้ซึ่งสถานะเดิมที่เป็นอยู่ อันตรงข้ามกับเป้าหมายของรัฐ
สวัสดิการเยอรมนีทมี่ ลี กั ษณะอนุรกั ษนิยม ในทางตรงกันข้าม เป้าหมายของ
มันคือการรับประกันว่าทุกคนจะต้องมีโอกาสและช่องทางเข้าสู่สังคมผ่านวิธี
การคุม้ ครองทางการเงินพร้อมกับการปกป้องศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของเขา
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แผนการฮัมบูร์กต้องการพัฒนารัฐสวัสดิการที่เป็นอยู่ให้
กลายเป็นรัฐสวัสดิการสังคมประชาธิปไตยแบบสแกนดิเนเวีย อย่างไรก็ตาม

มันจะเป็นไปได้กต็ อ่ เมือ่ การจัดการบริหารแนวทางต่างๆ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อกัน
และนำ�ไปสูก่ ารยกระดับรัฐสวัสดิการทีท่ �ำ งานในลักษณะทีป่ ระสานสอดคล้อง
กัน กล่าวอย่างคร่าวๆ แล้ว ประเด็นสำ�คัญมีดังต่อไปนี้
•

พ รรค SPD ยืนกรานทีจ่ ะใช้แนวทางระบบประกันสังคมสำ�หรับการช่วย
เหลือด้านการเงินเพื่อคุ้มครองความมั่นคงทางสังคม โดยทั้งนายจ้าง
และลูกจ้างคือฐานของแหล่งทีม่ าทางการเงินอย่างเสมอภาคทัง้ สองฝ่าย
(หน้า 58) อย่างไรก็ตาม ยังมีแหล่งการเงินเสริมจากระบบเก็บภาษีที่
เพิม่ ขึน้ ด้วย ประเด็นข้างต้นนีท้ �ำ ให้ SPD แตกต่างไปจาก CDU และ
FDP อย่างเด่นชัด นอกจากนีพ
้ รรคยังเรียกร้องให้มกี ารขยายขอบเขต
ของระบบประกันทางสังคมให้ครอบคลุมลักษณะของรายรับทุกรูปแบบ
กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ มาตรวัดสำ�คัญควรเป็นสถานะของพลเมือง หาใช่
สถานะการจ้างงานไม่ (หน้า 58)

•

สำ�หรับสวัสดิการการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล ข้อเรียกร้องของ
SPD คือ ระบบประกันของ “พลเมือง” ทีเ่ ป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน (หน้า
58) ซึ่งจะคิดคำ�นวณโดยคำ�นึงถึงลักษณะของรายรับทุกรูปแบบ (ใน
แง่นี้จึงรวมถึงอาชีพอย่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐและคนทำ�งานอิสระด้วย)

•

ก ารให้บริการโดยเทศบาลเป็นปัจจัยสำ�คัญอย่างมากต่อคุณภาพชีวิต
ในแง่นี้ จำ�เป็นต้องมีการขยับขยายสิง่ ต่อไปนี้ เช่น โครงการบูรณาการ
ต่างๆ การจัดสรรโรงเรียนอนุบาลและสถานศึกษา รวมไปถึงความช่วย
เหลือด้านบริการสุขภาพและการกีฬา และการพัฒนาเมือง (หน้า 59)

•

ใ นมิติของนโยบายด้านครอบครัว ความรับผิดชอบสองด้านจากฝ่าย
ผู้ปกครองในการ “บำ�รุงและดูแล” (หน้า 65) และให้การศึกษามีน้ำ�
หนักเท่ากัน ทั้งสองด้านถูกเน้นย้ำ�ว่าเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้
ที่เอื้อต่อการปลดปล่อยให้ตนเองเป็นอิสระ การยกระดับสถานะทาง
107

สังคม และโอกาสที่เท่าเทียม (หน้า 60) ภายใต้บริบทเช่นนี้ ควรมี
การริเริม่ สิง่ ทีเ่ รียกว่า “โรงเรียนเต็มวัน (all-day school)” ทัว่ ประเทศ
อีกทั้งต้องนับรวมภาคประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด
ไม่วา่ จะเป็นโรงเรียนดนตรีและศิลปะ ชมรมกีฬา ฯลฯ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เด็ก
และวัยรุน่ ทุกคนสามารถพัฒนาทักษะความสนใจของตนได้โดยไม่ตอ้ ง
กังวลว่าพ่อแม่ของพวกเขาจะมีกำ�ลังทรัพย์พอหรือไม่
•

ข้อเสนอการปฏิรูป:
มุ่งสู่รัฐสวัสดิการสังคม
ประชาธิปไตย

พ รรค SPD ต้องการเสริมกำ�ลังสหภาพยุโรปด้วยสิง่ ทีเ่ รียกว่า สหภาพ
ทางสังคมยุโรป (European Social Union) บนฐานของมาตรฐานทาง
สังคมที่ถูกกำ�หนดตายตัว ทว่า ภายใต้กรอบคิดนี้ แต่ละประเทศยัง
พอมีอิสระในการนำ�แนวทางไปปฏิบัติจริงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของตน (หน้า 28)

โดยสรุป SPD คือภาพสะท้อนของรัฐสวัสดิการเชิงเยียวยาแก้ไขและเชิง
ป้องกันซึง่ มุง่ บรรลุการมีโอกาสทีเ่ ท่าเทียมตลอดชีวติ และความสมดุลทางสังคม
รัฐสวัสดิการแบบอนุรกั ษนิยมในยุโรปภาคพืน้ ทวีปควรพัฒนายกระดับตนเอง
ไปสู่ทิศทางที่มีรัฐสวัสดิการสังคมประชาธิปไตยแบบสแกนดิเนเวียเป็นหมุด
หมายสำ�คัญ
ข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดย SPD
• การทำ�งาน/เศรษฐกิจ: ริเริ่มการประกันการจ้างงาน (employment
insurance) พร้อมการคุ้มครองทางสังคมที่ยืดหยุ่น นับรวมทุกคมให้
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
• การบริการสุขภาพ: ริเริ่มระบบประกันของพลเมือง พัฒนาคุณภาพ
การบริการสาธารณะของเทศบาล
5

5
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•

•

การศึกษา/การฝึกวิชาชีพ: ยืดเวลาการศึกษาแบบคละ (comprehensive education) ที่ไม่แบ่งผู้เรียนตามความสามารถ โอกาสในการ
เปลี่ยนสถานะทางสังคมมากขึ้น เป็นต้น
การเก็บภาษี: เติมเต็มระบบประกันทางสังคมด้วยเงินสนับสนุนจาก
ภาษีให้มากขึน้ โดยเป็นไปตามหลักการทีว่ า่ สามารถจ่ายเท่าใดก็จา่ ย
เท่านั้น อีกทั้งคำ�นึงถึงลักษณะของรายรับทุกรูปแบบ

6.4 “อนาคตเป็นสีเขียว”—แนวทางของพันธมิตร 90
(Alliance 90)/พรรคกรีนส์
6

พันธมิตร 90/พรรคกรีนส์น�ำ เสนอแนวทางพรรคใน ค.ศ. 2002 ซึง่ ถือได้
ว่าเป็นแนวทางพรรคที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยมีมาจนถึงทุกวันนี้ เป้าหมายหลัก
ของพวกเขาคือการสร้างระบบเศรษฐกิจขึ้นใหม่ให้มีลักษณะเป็นเศรษฐกิจ
แบบตลาดเพือ่ สังคมและเพือ่ สิง่ แวดล้อม (social and environmental market economy) โดยมุ่งหน้าสู่ยุคพลังงานแสงอาทิตย์ ในอนาคตข้างหน้า
การตักตวงขูดรีดทรัพยากรธรรมชาติจะกลายเป็นปัญหาหลัก อย่างไรก็ดี
การปรับปรุงเปลีย่ นแปลงระบบเศรษฐกิจนีเ้ ป็นโครงการทางการเมืองทีส่ ง่ ผล
กระทบและมีเงื่อนไข ไม่ใช่แค่ในเชิงนโยบายสิ่งแวดล้อม แต่ในเชิงนโยบาย
ทางสังคมที่ครอบคลุมหลายมิติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางสังคม พันธมิตร 90/พรรคกรีนส์มี
จุดยืนที่แตกต่างไปจากพรรคอื่นๆ เนื่องจากมันวางอยู่บนความคิดเสรีนิยม
แต่ไม่ใช่ตลาดเสรี “เพราะฉะนัน้ เศรษฐกิจตลาดทางสังคมทีเ่ ป็นอยูใ่ นขณะนี้
ซึ่งมีลักษณะโน้มเอียงไปทางสร้างผลกำ�ไรให้บริษัทมากเกินไป ไม่สามารถ
ทำ�งานได้ดีสมชื่อและต้องการการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยด่วน เรื่องทาง
สังคมไม่สามารถถูกลดทอนให้เป็นแค่การบริหารภาครัฐ หากปราศจากการ
ให้อสิ รภาพแก่พลังสังคมต่างๆ ปราศจากการทีพ่ ลเมืองสามารถกำ�หนดตนเอง
6

Alliance

เป้าหมายหลัก:
เศรษฐกิจแบบตลาด
เพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในยุค
พลังงานแสงอาทิตย์

เสรีนิยม แต่ตลาดเสรี
ไม่ใช่เป้าหมาย

90/The Greens—Bündnis 90/Die Grünen
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“การมีส่วนร่วม

อย่างเป็นธรรม” ที่
ครอบคลุมรอบด้าน

ข้อเสนอปฏิรูป
ของพันธมิตร 90/
พรรคกรีนส์
110

และปราศจากการกระจายอำ�นาจสูท่ อ้ งถิน่ ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันทาง
สังคมก็ไม่สามารถขยับเขยื้อนไปไหนได้เพราะถูกขวางโดยระบบราชการ
เป้าหมายของพวกเราคือการสนับสนุนภาคประชาสังคมด้วยทรัพยากรของ
รัฐ และในขณะเดียวกันก็วางขอบเขตจำ�กัดรัฐอย่างชัดเจน สิง่ นีท้ �ำ ให้เราแตก
ต่างไปจากตัวแบบสังคมนิยมเน้นรัฐ อนุรกั ษนิยม และตลาดเสรี” (หน้า 43)
ยกตัวอย่างเช่น พันธมิตร 90/พรรคกรีนส์เรียกร้อง “กรอบควบคุม (regulatory framework)” ซึ่งเราสามารถแสวงหาประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม สังคม
และวัฒนธรรมภายใต้กรอบนี้ (หน้า 46)
จุดยืนข้างต้นมีลักษณะเป็นเสรีนิยม ทว่ายังมีความคิดเรื่องรัฐสวัสดิการ
ที่มีความรับผิดชอบทางสังคม “นโยบายทางสังคมและการกำ�หนดตนเอง
จุดยืนของพวกเราต่อรัฐสวัสดิการเน้นการเอาผู้คนที่เกี่ยวข้องเป็นศูนย์กลาง
ของการตัดสินใจ ในประชาสังคมที่เป็นธรรม รัฐวางกรอบที่อนุญาตให้ทุก
คนมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถและฝีมือของตนเอง” (หน้า 62)
ในแง่นี้ พันธมิตร 90/พรรคกรีนส์กำ�ลังจัดวางตนเองให้มีระยะห่างจาก
คูแ่ ข่งทางการเมือง ในด้านหนึง่ พวกเขาสมาทานแนวคิดเสรีนยิ ม สนับสนุน
ภาคประชาสังคม และตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ แต่ในอีกด้านหนึ่ง พวกเขายังต้อง
การแรงสนับสนุนจากรัฐ พวกเขาผสมผสานแนวทางที่แตกต่างกันนี้และนำ�
เสนอมันในรูปแบบของแนวคิดทีค่ รอบคลุมรอบด้านทีเ่ รียกว่า “การมีสว่ นร่วม
อย่างเป็นธรรม (fair participation)” ดังทีพ่ วกเขาอธิบายไว้วา่ “ความเข้าใจ
ที่พวกเรามีต่อความยุติธรรมทางสังคมและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น
ไปไกลกว่านโยบายจัดสรรกระจายทรัพยากรแบบดั้งเดิม เป้าหมายสำ�คัญ
อย่างแรกของพรรคเราคือการป้องกันความยากจนและการกีดกันทางสังคม
และการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ทางสังคมของกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงมาก
ทีส่ ดุ พวกเรามุง่ บรรลุการเข้าไปมีสว่ นร่วมอย่างเป็นธรรมซึง่ จะมอบช่องทาง
ให้แก่พลเมืองทุกคนในการเข้าถึงกิจกรรมทางสังคมทีส่ �ำ คัญอย่างยิง่ ยวดทีส่ ดุ
อาทิ การศึกษา/การฝึกวิชาชีพ การทำ�งาน และการมีสว่ นร่วมทางการเมือง”
(หน้า 61)
แนวทางพันธกิจของพันธมิตร 90/พรรคกรีนส์ประกอบไปด้วยมาตรการ

และเครือ่ งมือจำ�นวนมาก โดยมุง่ ทำ�ให้ “การมีสว่ นร่วมอย่างเป็นธรรม” เกิด
ขึน้ ได้จริง ด้วยพืน้ ทีท่ จี่ �ำ กัด เราไม่สามารถวิเคราะห์ทงั้ หมดนัน้ ได้ จึงจะขอ
ยกมาเฉพาะที่เป็นแก่นความคิดสำ�คัญดังนี้
•

ควรยกเลิกการช่วยเหลืออำ�นวยความสะดวกทางสังคม (social assistance) ซึ่งยังมีอยู่ในตอนที่มีการประกาศใช้แนวทางพรรค และหันไป
หาการคุ้มครองขั้นพื้นฐานที่เป็นแบบอัตราเดียวแทบทั้งหมดและเน้น
สนองความต้องการที่จำ�เป็น การคุ้มครองขั้นพื้นฐานควรมีมาตรการ
กระตุ้น (activating measure) ต่างๆ ที่ทำ�ให้แน่ใจว่าเหล่าคนที่ได้รับ
ความช่วยเหลือนั้นได้รับการจัดสรรวัตถุอย่างเพียงพอ (หน้า 64, 66)
การบังคับใช้มาตรการกระตุ้นนี้ยังดำ�เนินการไปพร้อมกับการร่วมมือ
กับตัวแสดงภาครัฐและภาคประชาสังคม (สมาคม โครงการของชุมชน
เป็นต้น) (หน้า 65)

•

พ ันธมิตร 90/พรรคกรีนส์มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ�งานในความ
หมายทีก่ ว้าง ซึง่ ตรงกันข้ามกับ CDU และ FDP “เศรษฐกิจแบบตลาด
เพือ่ สังคม/สิง่ แวดล้อมในอนาคตจำ�เป็นต้องตระหนักรับรูแ้ ละให้คณ
ุ ค่า
แก่งานทุกรูปแบบ รวมทัง้ สร้างเงือ่ นไขสำ�หรับการกระจายจัดสรรความ
มัง่ คัง่ ทีเ่ ป็นธรรมทางเพศสภาพ งานบ้าน งานเลีย้ งดูบตุ ร งานชุมชน
การช่วยเหลือในหมูบ่ า้ น คือฐานรากของภาคประชาสังคมทีถ่ กู กำ�หนด
โดยสังคม หากปราศจากสิ่งเหล่านี้ ความเป็นหนึ่งอันเดียวกันและ
เครือข่ายทางสังคมย่อมเป็นไปไม่ได้” (หน้า 67) ความคิดกว้างๆ
เกีย่ วกับการทำ�งานข้างต้นส่งผลกระทบต่อนโยบายทางสังคม อันทีจ่ ริง
แล้ว รัฐสวัสดิการจำ�เป็นต้องริเริ่มสร้างนโยบายทางสังคมในมิติใหม่ๆ
“นอกจากนี้ เราต้องสร้างงานทีไ่ ด้รบ
ั เงินสนับสนุนจากรัฐ และมีคณ
ุ ค่า
ในเชิงสังคมและสิง่ แวดล้อม งานทีร่ บั ประกันการมีชวี ติ ทีเ่ หมาะสม มี
การเริม่ ดำ�เนินการในเรือ่ งดังกล่าวไปแล้วในเศรษฐกิจระดับท้องถิน่ เรา
มุง่ มัน่ ทีพ่ ฒ
ั นายกระดับต่อๆ ไป มันจะเกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ
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ช่องทางเข้าถึงการจ้างงานอย่างเป็นธรรม พัฒนาต้นแบบแนวทางชีวติ
การทำ�งานอย่างฉลาด ส่งเสริมให้ทกุ คนสามารถเรียนรูต้ ลอดชีวติ ลด
การถูกเลือกปฏิบัติและการเสียเปรียบของผู้หญิงอย่างเป็นระบบ และ
บูรณาการให้ผู้สูงอายุและผู้อพยพเป็นส่วนหนึ่งของสังคม แทนการ
กีดกันพวกเขา” (หน้า 68)

เป้าหมายของการ
ปฏิรูป: รัฐสวัสดิการ
สังคมประชาธิปไตย
พร้อมองค์ประกอบ
เสรีนิยม
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•

ผ ู้สนับสนุนพรรคกรีนส์ เฉกเช่นผู้สนับสนุน SPD สนับสนุนระบบ
ประกันของพลเมืองที่มีแหล่งเงินมาจากเงินสมทบโดยระบบประกันที่
ว่านี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วย การบริการดูแล และผู้สูง
อายุ (หน้า 80) รายรับทุกรูปแบบและคนทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการประกันพลเมืองนี้อย่างถาวร (หน้า 80) มีการวางแผนว่าจะ
รวมกลไกด้านการให้เงินสนับสนุนเข้ากับรูปแบบสหกรณ์ แม้ว่าจะยัง
ไม่มีการอธิบายอย่างชัดเจนว่าจะดำ�เนินการอย่างไร

•

แ นวทางพันธมิตร 90/พรรคกรีนส์มลี กั ษณะโดดเด่นตรงทีไ่ ม่ได้ให้ความ
สำ�คัญเพียงแค่ระบบการให้เงินสนับสนุน แต่ยงั ครอบคลุมคุณภาพของ
สิง่ ทีถ่ กู จัดสรรโดยมองจากจุดยืนของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ อุปสงค์ในการ
เข้าถึง (หน้า 87) และระบบการศึกษา/การฝึกวิชาชีพอันนำ�ไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคมได้ (หน้า 72)

โดยสรุป ไม่ต้องสงสัยว่าพวกกรีนส์มุ่งหน้าที่จะบรรลุรัฐสวัสดิการแบบ
สังคมประชาธิปไตยแบบสแกนดิเนเวีย แม้ว่าพวกเขามีใจโน้มเอียงไปทาง
รัฐสวัสดิการแบบเสรีนิยมในบางมิติ แต่ก็อยู่ในขอบเขตที่จำ�กัดกว่า
ข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยพรรคกรีนส์
• การทำ�งาน/เศรษฐกิจ: ริเริม
่ ระบบประกันขึน้ พืน้ ฐานทีม่ งุ่ สนองความ
ต้องการและเป็นแบบอัตราเดียวแทบทัง้ หมด ขยายการรับรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับงาน และการตระหนักถึงคุณค่าของงานรูปแบบอื่นๆ

•
•
•

ก ารบริการสุขภาพ: ริเริม่ การประกันของพลเมืองโดยมีเงินสมทบเป็น
แหล่งเงินทุน เสริมด้วยกลไกสนับสนุนด้านทุนอื่นๆ
การศึกษา/การฝึกวิชาชีพ: ส่งเสริมให้คนรับผิดชอบเรือ่ งส่วนตัวของ
ตนเองได้ โรงเรียมเต็มวัน และขยายการฝึกวิชาชีพภาครัฐ
การเก็บภาษี: สอดคล้องกับความสามารถในการจ่าย อีกทั้งคำ�นึงถึง
ลักษณะของรายรับทุกรูปแบบ

6.5 “ฝ่ายซ้าย”: แนวทางพรรค
โยเคน ดาห์ม

ฝ่ายซ้าย (“Die Linke”) ซึง่ ถือกำ�เนิดขึน้ มาจากการรวมตัวกันของ WASG
(Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit) และ PDS (Partei
des Demokratischen Sozialismus) ได้ประกาศใช้แนวทางพรรคของจริง
ฉบับแรกใน ค.ศ. 2011 ณ การประชุมทีเ่ มืองเอร์เฟิรท์ เมือ่ วันที่ 23 ตุลาคม
2011 ที่ประชุมได้เห็นชอบกับเนื้อหาแนวทาง หลังจากนั้นก็มีการออกเสียง
โดยสมาชิกเพื่อลงมติให้ใช้แนวทางดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติ
แนวทางพรรคฝ่ายซ้ายมีห้าส่วน เนื้อหาส่วนแรกถัดจากอารัมภบทเล่า
ต้นกำ�เนิดของพรรครวมไปถึงเรือ่ งราวในอดีตสมัยยังเป็นพรรค SED (Socialist Unity Party) ส่วนทีส
่ องกล่าวถึง “วิกฤตทุนนิยม” ส่วนทีส่ ามคือ “สังคม
ประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 21” และส่วนทีห่ า้ ขบคิดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์
ในส่วนทีส่ ี่ พรรคได้อธิบาย “โครงการปฏิรปู ของปีกซ้าย—ขัน้ ตอนสำ�หรับการ
ปรับเปลี่ยนสังคมใหม่” และในส่วนนี้มีหัวข้อย่อยที่ชื่อว่า “ความมั่นคงทาง
สังคมในรัฐสวัสดิการประชาธิปไตย” (หน้า 42)
ฝ่ายซ้ายวาดภาพรัฐสวัสดิการโดยเน้นสายสัมพันธ์ระหว่างสังคมและ
ประชาธิปไตย “ชายหญิงทุกคนต้องการความมั่นคงทางสังคมเพื่อจะได้ใช้
ชีวติ ทีต่ นสามารถกำ�หนดเองได้ อีกทัง้ ยังสามารถใช้สทิ ธิได้อย่างเต็มทีใ่ นการ
กำ�หนดความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างเป็นประชาธิปไตย” (หน้า 42) เรา
สามารถสรุปสิ่งที่พรรคคาดหวังจากรัฐสวัสดิการดังต่อไปนี้

แนวทางพรรคของจริง
ฉบับแรกใน ค.ศ. 2011

สายสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐสวัสดิการกับ
ประชาธิปไตย
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“เราต้ อ งการรั ฐ สวั ส ดิ ก ารเชิ ง รุ ก ที่ คุ้ ม ครองผู้ ค นให้ ร อดพ้ น จากความ

ยึดมั่นในสิทธิทางสังคม
ขั้นพื้นฐานที่ระบุใน
รัฐธรรมนูญ

ประเด็นสำ�คัญ:
จะรับมือกับการ
ว่างงานอย่างไร

ไม่มีการระบุทางเลือก
อื่นที่จะมาทดแทน
อย่างเฉพาะเจาะจง
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ผัน ผวนแปรเปลี่ยนในชีวิต โดยอยู่บ นพื้นฐานของความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ไม่วา่ จะเป็นการเจ็บไข้ อุบตั เิ หตุ ความต้องการการดูแลบำ�บัด และ
ความบกพร่องทางกายภาพ รวมไปถึงการตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถ
ทำ�งานได้หรือว่างงาน ปกป้องผู้คนจากความยากจน และรับประกันว่าพวก
เขาจะมีชีวิตที่มีศักดิ์ศรีและกำ�หนดตนเองได้เมื่อยามชรา” (หน้า 42)
ในการบรรลุเป้าหมายข้างต้น ฝ่ายซ้ายมีขอ้ เรียกร้องหลายประการ หนึง่
ในข้อเรียกร้องทีส่ �ำ คัญคือการยึดมัน่ ในสิทธิทางสังคมทีร่ ะบุในรัฐธรรมนูญ อีก
ทั้งการสร้างระบบการบริการเพื่อสาธารณประโยชน์ และองค์กรไม่แสวงหา
กำ�ไร (หน้า 42) พวกเขาต้องการระบบประกันของพลเมืองและ “ประกัน
เงินบำ�นาญบนฐานแห่งความเป็นปึกแผ่น ซึ่งนับรวมชายหญิงทุกคนเข้ามา
ในแผนการทางกฎหมาย โดยได้รับเงินสนับสนุนบนฐานที่เท่าเทียมกันทั้ง
สองฝ่าย”
สำ�หรับพรรคแล้ว ประเด็นสำ�คัญคงหนีไม่พ้นเรื่องการรับมือกับปัญหา
การว่างงาน โดยพรรคมีความคาดหวังดังต่อไปนี้ “แม้ว่าบุคคลจะตกอยู่ใน
สภาวะว่างงาน เขาต้องมีความมั่นคงทางสังคมในแบบที่ใกล้เคียงกับมาตรฐานการครองชีพก่อนหน้านัน้ ” (หน้า 43–44) พรรคเรียกร้องให้ “ต้องยกเลิก
Hartz IV” (หน้า 44) ทว่าไม่ได้ระบุทางเลือกอืน
่ ทีจ่ ะมาทดแทนอย่างชัดเจน
ด้วยเหตุนี้ อันดับแรก ข้อเรียกร้องของฝ่ายซ้ายคือ “สิทธิประโยชน์จาก
การว่างงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสภาวะเมื่อยังมีรายได้ก่อนหน้านั้น ทว่า
อย่างน้อยต้องมีการคุม้ ครองขัน้ ต่�ำ ซึง่ ครอบคลุมความจำ�เป็นทัง้ หมด” พรรค
อธิบายขยายความต่อไปว่า “เนือ้ หาบางส่วนของพรรค” ยึดมัน่ กับ “ความคิด
เรือ่ งรายได้พนื้ ฐานทีไ่ ม่มเี งือ่ นไข (unconditional basic income)” แต่ไม่ได้
มีการลงลึกในรายละเอียดโดยบอกแต่เพียงว่า “เราต้องการให้มีการถกเถียง
เรื่องนี้ในภายภาคหน้า” (หน้า 44)
การแสดงความลังเลของฝ่ายซ้ายยังปรากฏในทีอ่ นื่ ๆ ของเนือ้ หาแนวทาง
พรรค โดยมีการโปรยคำ�ศัพท์อย่างเช่น “พวกเราอยากให้” และ “พวกเรา
ขอเรียกร้อง” หรือมีประโยค “(บางอย่าง) มีความจำ�เป็นที”่ เป็นส่วนประกอบ

เช่น “ทีพ่ กั อาศัยจำ�เป็นทีจ่ ะต้องมีราคาทีท่ กุ คนจ่ายได้ในระยะยาว” อันทีจ่ ริง
แล้วพรรคไม่ได้ให้ความสำ�คัญกับเป้าหมายที่เป็นนามธรรมเหล่านี้และบาง
ครั้งแต่ละเป้าหมายก็กระจัดกระจายไม่เกี่ยวข้องกัน เนื้อหาแนวทางพรรค
มักจะลงลึกรายละเอียดเฉพาะเมื่อมีการวิพากษ์ไม่เห็นชอบสิ่งต่างๆ หาก
มองในเชิงเปรียบเทียบแล้ว แง่มุมของการนำ�เสนอสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตาม
มุมมองพรรคยังค่อนข้างคลุมเครือ
รัฐสวัสดิการตัวแบบของฝ่ายซ้ายนั้นมีลักษณะแทบจะถอดแบบมาจาก
รัฐสวัสดิการสังคมประชาธิปไตย เราสามารถใช้กรอบการแบ่งประเภทรัฐ
สวัสดิการของเอสปิง แอนเดอร์สัน วิเคราะห์ลักษณะของมันได้ อย่างไร
ก็ตาม อาจมีเพียงลักษณะยกเว้นประการหนึง่ คือ ฝ่ายซ้ายมุง่ มัน่ เปลีย่ นแปลง
ระบบอย่างถึงราก หรือที่พวกเขาอธิบายว่า “เราต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองซึ่งจะกรุยทางสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างถึงราก เพื่อให้
สามารถพิชติ ทุนนิยม” (หน้า 4) เนือ้ หาส่วนนีน้ �ำ ไปสูป่ ระเด็นปัญหาทีไ่ ปไกล
กว่านโยบายทางสังคม

รูปแบบหลักคือ
รัฐสวัสดิการสังคม
ประชาธิปไตย

ข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยฝ่ายซ้าย
• การทำ�งาน: การคุ้มครองขั้นต่ำ� (รายได้ขั้นพื้นฐาน) เงินบำ�นาญขั้น
ต่ำ�ที่ต้านทานความยากจนได้
• การบริการสุขภาพ: ริเริ่มการประกันของพลเมือง
• การศึกษา: เรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกระดับทุกภาคส่วน
• การเก็บภาษี: บรรเทาภาระของผู้มีรายได้ขั้นต่ำ�และกลาง เพิ่มภาระ
แก่ผู้มีรายได้สูง ภาระที่มากับความมั่งคั่ง ทรัพย์สินมรดก สืบทอด
การลงทุน และกำ�ไรบริษทั การจัดสรรกระจายความมัง่ คัง่ จากบนสูล่ า่ ง
เพื่อพัฒนาคุณภาพและคุ้มครองการบริการสาธารณะ
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6.6 บทสรุป

เส้นแบ่งความแตกต่าง
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
จุดยืนความคิดเรื่อง
รัฐสวัสดิการ
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แนวทางต่างๆ ของพรรคการเมืองทั้งห้าซึ่งมีที่นั่งในรัฐสภาเยอรมนีคือ
“คำ�ประกาศเจตจำ�นง” ทีเ่ กีย
่ วข้องกับทิศทางทีพ่ วกเขามุง่ พัฒนาสังคมเยอรมนี
และรัฐสวัสดิการเมื่อพวกเขามีอำ�นาจบริหารประเทศ
โดยรวมแล้ว เราสามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้ (แน่นอนว่านีเ่ ป็นเพียงความ
คิดเห็นส่วนตัวของพวกเรา) ว่า น่าแปลกใจที่เราสามารถขีดเส้นแบ่งแยก
ความแตกต่างระหว่างจุดยืนพรรคต่อนโยบายทางสังคมอย่างชัดเจน โดยที่
CDU และ FDP อยู่ฟากฝั่งหนึ่ง และ SPD พันธมิตร 90/พรรคกรีนส์ และ
“ฝ่ายซ้าย” อยู่อีกฝั่งหนึ่ง
สำ�หรับรูปแบบรัฐสวัสดิการทีพ่ งึ ปรารถนา แม้จะไม่เหมือนกันเสียทีเดียว
ทัง้ CDU และ FDP ต้องการการเปิดเสรีและยึดมัน่ ในความยุตธิ รรมทีต่ ดั สิน
จากผลของการปฏิบตั กิ ารอย่างแน่วแน่ในแง่ของตัวแบบรัฐสวัสดิการ ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องคือรัฐสวัสดิการแบบเสรีนิยม (ทางเศรษฐกิจ) แองโกลแซกซัน
CDU แตกต่างในแง่การเน้นความช่วยเหลือของรัฐสวัสดิการมากกว่าหากมอง
จากหลักการกระจายอำ�นาจ ในอีกด้านหนึง่ SPD พันธมิตร 90/พรรคกรีนส์
และ “ฝ่ายซ้าย” มุง่ สูก่ ารบรรลุเป้าหมายทีเ่ ป็นส่วนผสมกันระหว่างความยุติ
ธรรมบนฐานของความต้องการและความเท่าเทียมกันทางโอกาส สิ่งเหล่านี้
ควรได้รับการผลักดันให้เกิดขึ้นจริงในรูปของสิทธิข้ันพื้นฐานที่รอบด้านและ
รับประกันโดยรัฐ อย่างไรก็ดี ทัง้ สามพรรคยังมีขอ้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ
ในแง่ของการนำ�ข้อเรียกร้องพื้นฐานเหล่านี้ไปประยุกต์ปฏิบัติจริงดังนี้
•

น อกจากเรื่องความมั่นคงทางสังคมโดยรัฐ พันธมิตร 90/พรรคกรีนส์
มีองค์ประกอบของฝ่ายเสรีนิยมและภาคประชาสังคมในเป้าหมายของ
พวกเขามากกว่าพรรคอื่น

•

น อกจากเรื่องรัฐสวัสดิการซึ่งปกปักษ์รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานแล้ว ฝ่าย
ซ้ายยังถกเถียงอภิปรายประเด็นปัญหาอื่นๆ อันได้แก่ การเอาชนะ
ทุนนิยมและการบริหารจัดการรูปแบบสังคมใหม่

• SPD

วิเคราะห์ประเด็นข้อท้าทายต่างๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและมุ่งปฏิรูปตนเองเพื่อยกระดับสู่รูปแบบรัฐสวัสดิการ
สังคมประชาธิปไตยแบบสแกนดิเนเวีย ในขณะเดียวกันก็มงุ่ สร้างระบบ
เศรษฐกิจที่ยืดหยุ่น รัฐสวัสดิการซึ่งทำ�หน้าที่ทั้งแก้ไขเยียวยาและ
ป้องกัน สุดท้าย องค์ประกอบด้านประชาสังคม ครอบครัว และรัฐจะ
ต้องได้รับความใส่ใจและพัฒนาคุณภาพต่อไปอย่างเท่าเทียม
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บทที่ 7 ประเด็นสำ�คัญในรัฐสวัสดิการ

ระดับราคาของการบริโภคขั้นสุดท้าย
ในแต่ละครัวเรือนส่วนบุคคล
รวมภาษีทางอ้อม ค.ศ. 2010

เนื้อหาในส่วนก่อนหน้านี้ได้อธิบายขยายความจุดยืนและแนวทางของสังคม
ประชาธิปไตยต่อนโยบายทางสังคม รวมไปถึงคำ�ถามและแนวคิดพืน้ ฐานต่างๆ 
บัดนีเ้ ราจะเจาะลึกแต่ละประเด็นของรัฐสวัสดิการ บทนีจ้ ะเปรียบเทียบระหว่าง
ระบบรัฐสวัสดิการเยอรมนีกับระบบในกรณีตัวอย่างต่างประเทศอื่นๆ โดยมี
ประเด็นการศึกษาและเปรียบเทียบดังนี้ การจัดเก็บภาษี การว่างงาน บำ�นาญ
การบริการด้านสุขภาพ การศึกษา/การฝึกวิชาชีพ คำ�ถามสำ�คัญทีเ่ ราจะเน้น
อยู่เสมอในขณะที่ศึกษาแต่ละประเด็นคือ รัฐสวัสดิการเยอรมนีประสบความ
สำ�เร็จหรือไม่หากใช้แนวคิดเรือ่ งความยุตธิ รรมหลากมิตเิ ป็นเกณฑ์วดั อีกทัง้
มันให้บทเรียนอะไรบ้าง
ไม่ตอ้ งสงสัยว่าค่าครองชีพในแต่ละประเทศทีเ่ รายกมาศึกษาเปรียบเทียบ
นัน้ แตกต่างกัน รูปที่ 9 นำ�เสนอระดับราคา (price level) ของประเทศเหล่า
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เยอรมนี

สหราชอาณาจักร
ที่มา: Eurostat

รูปที่ 9: ระดับราคาในแต่ละครัวเรือนส่วนบุคคล ค.ศ. 2010

หมายเหตุ: จากกรณีเปรียบเทียบทั้งสี่กรณีข้างต้น เดนมาร์กมีค่าครองชีพสูงที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 142 ของค่าเฉลีย่ ของ EU27 ซึง่ หมายความว่าอะไรก็ตามทีโ่ ดยเฉลีย่ แล้ว
เราจ่ายในราคา 1 ยูโรในยุโรป กลับมีราคา 1.42 ยูโรในเดนมาร์ก ส่วนกรณีของเยอรมนี
นั้น ตัวเลขรวมคือ 1.04 ยูโรเท่านั้น (ร้อยละ 104.3)
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นีต้ ามลำ�ดับเพือ่ ให้ผอู้ า่ นมีความเข้าใจเบือ้ งต้นเกีย่ วกับตัวเลขสถิตทิ เี่ รากำ�ลัง
จะศึกษารายละเอียดต่อไป อนึ่ง ระดับราคาหมายถึงสัดส่วนระหว่างความ
เท่าเทียมกันของอำ�นาจซือ้ หรือ purchasing power parity (PPP) กับอัตรา
แลกเปลี่ยนของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 27 ประเทศ (EU27) ถ้าหาก
ระดับราคาสูงกว่า 100 นัน่ หมายความว่าค่าครองชีพในประเทศนัน้ ค่อนข้าง
สูงในเชิงเปรียบเทียบ ถ้าหากระดับราคาต่�ำ กว่า 100 แสดงว่าค่าครองชีพอยู่
ในระดับที่สมเหตุสมผล ยอดตัวเลขรวมทั้งหมดถูกแปลงเป็นสกุลเงินยูโร
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7.1 การจัดเก็บภาษี
ทอมัส ริกเซน
ประเด็นหลักในบทนี้
•
•
•

เป้าหมายสามอย่าง
ของการจัดเก็บภาษี
ได้แก่ รายรับ
การกระจายจัดสรร
กลับสู่สังคม และ
การชี้นำ�แนวทาง

งานเขียนเพิ่มเติม
Stefan Homburg
(2000), Allgemeine

น ำ�เสนอหลักการที่สำ�คัญที่สุดของการจัดเก็บภาษี
อภิปรายการจัดเก็บภาษีรูปแบบต่างๆ และผลกระทบในเชิงการกระจายจัดสรรความ
มั่งคั่ง (distributive effect)
นำ�เสนอและเปรียบเทียบโครงสร้างภาษีของรัฐสวัสดิการสามประเภท โดยเชื่อมโยง
กับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและผลกระทบในเชิงการกระจายจัดสรรความมั่งคั่งใน
ประเทศนั้นๆ

ภาษีและเงินสมทบ (tax and contribution) เป็นเสาหลักของรัฐสวัสดิการด้วยเหตุผลสามประการดังต่อไปนี้ ประการแรก รัฐสวัสดิการจำ�เป็นต้อง
พึง่ ภาษีและเงินสมทบในฐานะแหล่งรายรับเพือ่ นำ�ไปสนับสนุนโครงการต่างๆ
ของนโยบายทางสังคม กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ มันสนองเป้าหมายด้านการคลัง
อีกทั้งยังสำ�คัญต่อนโยบายในประเด็นอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด ประการต่อมา
ระดับเงินสมทบทีถ่ กู กำ�หนดและโครงสร้างภาษีจะส่งผลกระทบต่อการกระจาย
รายได้ ทรัพย์สิน และความมั่งคั่ง (เป้าหมายด้านการกระจายจัดสรรกลับสู่
สังคม—redistributive purpose) ประการที่สาม เราสามารถใช้ภาษีเป็น
บรรทัดฐานในการชี้นำ�กำ�หนดแนวพฤติกรรมบางอย่างในหมู่ผู้จ่ายภาษี
ตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนเป้าหมายประการสุดท้ายคือ การเก็บภาษียาสูบและ
สุราซึ่งมักจะใช้เรื่องสุขภาพเป็นเหตุผลอ้างความชอบธรรม

Steuerlehre, Munich.
Joel Slemrod and Jon
Bakija (2004), Taxing
Ourselves. A Citizen‘s
Guide to the Great
Debate over Tax
Reform, Cambridge.
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ความแตกต่างระหว่างภาษี อากร และเงินสมทบ
(tax, levy and contribution)

เรานิยามภาษีแบบแคบและเคร่งครัดไว้วา่ คือเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามหน้าทีโ่ ดย
ไม่ได้รบั การบริการโดยตรงตอบแทน (ดู §3 ย่อหน้า 1 ของ Tax Code) เงิน
เรียกเก็บประเภทอืน่ ๆ ไม่มลี กั ษณะตามคำ�นิยามข้างต้น ทว่าบ่อยครัง้ เรามัก

จะนับรวมให้มนั เป็นส่วนหนึง่ ของเงินภาษีในความหมายแบบกว้างซึง่ ถูกเก็บ
เพื่อนำ�ไปพัฒนาบริการสาธารณะ ส่วนอากรมักจะผูกติดกับเป้าหมายที่
เฉพาะเจาะจงบางอย่างและเรียกเก็บแบบเป็นปัจเจกบุคคล ยกตัวอย่างเช่น
อากรเก็บขยะ เงินสมทบผูกติดกับเป้าหมายที่เฉพาะเช่นกัน แต่ไม่ได้เรียก
เก็บทีละคนหากแต่เก็บเป็นหมูค่ ณะ ยกตัวอย่างเช่น เงินประกันการว่างงาน
ที่คุ้มครองคนงานเป็นหมู่คณะเพื่อให้รอดพ้นจากความเสี่ยงจากการว่างงาน
การประกันสังคมชนิดอื่นๆ ก็มีลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกัน
อันดับแรก เราจะอธิบายขยายความหลักการที่สำ�คัญที่สุดเบื้องหลังการ
จัดเก็บภาษีและแยกแยะความแตกต่างระหว่างการเก็บภาษีประเภทต่างๆ
หลังจากนั้น เราจะระบุระบบภาษีสามประเภทและผลสำ�เร็จของมันในแง่
นโยบายทางสังคม
7.1.1. หลักการเบื้องหลังการจัดเก็บภาษี:
ความยุติธรรมและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
(Justice and Economic Efficiency)

รัฐมีเป้าหมายทีห่ ลากหลายในการจัดระบบการเก็บภาษี เป้าหมายสำ�คัญ
สองประการได้แก่ ความยุติธรรมและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ เป้าหมาย
ทัง้ สองเกีย่ วข้องโดยตรงกับรัฐสวัสดิการและนำ�ไปสูข่ อ้ ถกเถียงทีไ่ ม่ลงรอยกัน
เกีย่ วกับมัน แม้วา่ ทัง้ สองเป้าหมายจะเป็นสิง่ ทีพ่ งึ ปรารถนา แต่สามารถขัด
แย้งซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้ ข้อถกเถียงทางการเมืองที่ไม่ลงรอยกันจึงวน
เวียนอยู่ที่ว่าเป้าหมายใดสำ�คัญกว่ากัน
1

1

เกณฑ์วัดที่สำ�คัญอีกสองอย่างที่ขับเคลื่อนระบบภาษีคือ ความสามารถในการบังคับใช้ได้จริง
หรือบริหารจัดการได้จริง และ ความไม่สลับซับซ้อนหรือความโปร่งใส ซึ่งเราจะไม่ลงลึกราย
ละเอียดของสองประเด็นนี้
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อะไรคือการจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรม

สองหลักการในการ
จัดเก็บภาษี: ความเป็น
ธรรมและประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจ

แน่นอนว่าระบบการเก็บภาษีควรมีความเป็นธรรม ทว่า อะไรเล่าทีน่ ยิ าม
ลักษณะของการเก็บภาษีทเี่ ป็นธรรม นีเ่ ป็นคำ�ถามทีน่ �ำ ไปสูก่ ารถกเถียงอย่าง
เผ็ดร้อนและยังหาข้อสรุปไม่ได้ เป็นเวลานานแล้วที่ข้อถกเถียงในหมู่นัก
เศรษฐศาสตร์การเมืองและนักปรัชญาหนีไม่พน้ หลักการการเก็บภาษีบนฐาน
ของผลจากการปฏิบัติงาน (performance) และหลักการความเสมอภาคเท่า
เทียม (equivalence principle) เราอาจจะสามารถคิดเรื่องความเป็นธรรม
ทางภาษีได้อย่างสร้างสรรค์หลังจากที่เราขบคิดหลักการทั้งสองแล้ว
การเก็บภาษีแบบสอดคล้องกับผลจากการปฏิบัติงาน

ความยุติธรรมบนฐาน
ของผลจากการปฏิบัติ
งานและหลักการ
เสมอภาคเท่าเทียม

ข้อเสนอทีว่ า่ ผูจ้ า่ ยภาษีควรจ่ายภาษีในระดับทีส่ อดคล้องกับระดับผลจาก
การปฏิบัติงานของเขาเป็นข้อเสนอที่มีมานานย้อนกลับไปตั้งแต่อดัม สมิธ
(Adam Smith) หากเราต้องการนำ�หลักการนีไ้ ปใช้จริง คำ�ถามทีต
่ ามมาทันที
คือ เราจะวัดระดับผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานได้อย่างไร (ดูข้อถกเถียง
เกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวในบทที่ 3) โดยทั่วไปแล้ว เรามักมองว่ารายได้ของ
ปัจเจกคือสิง่ ทีส่ ะท้อนผลสัมฤทธิจ์ ากการปฏิบตั งิ านเนือ่ งจากคิดคำ�นวณออก
มาเป็นตัวเลขได้ง่าย
หลักการทั่วไปเกี่ยวกับผลกระทบด้านการจัดสรรกระจายความมั่งคั่ง
อันเกิดจากกฎภาษีที่ต่างกัน
อัตราภาษีถดถอย (regressive tax) คืออัตราภาษีจะลดลงอย่างเป็นสัดส่วนเมื่อราย

ได้เพิม่ ขึน้ อัตราภาษีแบบถดถอยนีจ้ ะกระจายรายได้และความมัง่ คัง่ จากล่างสูบ่ น มัน
ถูกปฏิเสธเนื่องจากขาดความเป็นธรรม ภาษีจะมีอัตราเรียกเก็บคงที่เป็นสัดส่วน
(proportionate) เมือ
่ ทุกคนต้องจ่ายภาษีในอัตราทีเ่ ท่ากันโดยไม่ค�ำ นึงถึงระดับรายได้
เมื่อรายได้เพิ่มขึ้น ภาระภาษีเชิงสัมบูรณ์ (absolute) ก็เพิ่มตามไปด้วย ผลกระทบ
ด้านการกระจายจัดสรรของภาษีแบบนี้จะต่ำ�กว่ากรณีการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า การ
เก็บภาษีจะมีอัตราที่ก้าวหน้า (progressive) ก็ต่อเมื่อผู้มีรายได้สูงรับภาระภาษีสูง
กว่าผู้มีรายได้ต่ำ�หากคิดเป็นอัตราร้อยละ เมื่อรายได้เพิ่มขึ้น ภาระภาษีก็เพิ่มขึ้นด้วย
และผลกระทบด้านการจัดสรรกระจายก็สูงกว่ากรณีอื่นๆ
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หลักการสมรรถนะของการปฏิบัติงานจะส่งผลสองประการดังต่อไปนี้
อย่างแน่นอน หนึ่ง ผู้จ่ายภาษีซึ่งมีรายได้เหมือนกันควรจ่ายภาษีในอัตรา
เท่ากัน (ความเป็นธรรมแนวระนาบ)
สอง คนทีม่ รี ายได้สงู กว่าควรรับภาระภาษีหนักกว่าคนทีร่ ายได้ต�ำ่ (ความ
เป็นธรรมแนวดิ่ง)
เป็นที่ถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนว่ากฎภาษีแบบใดที่นำ�ไปสู่ผลข้างต้น
อัตราภาษีถดถอยขัดแย้งกับหลักการสมรรถนะอย่างไม่ต้องสงสัย อย่างไร
ก็ดี ฝ่ายอิสรนิยม (libertarian) กลับมองว่าการเก็บภาษีจะมีลักษณะเป็น
สัดเป็นส่วนกับระดับผลสัมฤทธิ์เมื่อภาษีมีอัตราเก็บที่คงที่เป็นสัดส่วน ยก
ตัวอย่างเช่น อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเคีรย์ ชฮอฟ (Kirchhof) เคยเสนอ
ให้มีการเก็บภาษีอัตราคงที่ที่ร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด

การเก็บภาษีแบบ
สอดคล้องกับผล
จากการปฏิบัติงาน
การเก็บภาษีที่เป็น
ธรรมแนวระนาบ
และแนวดิ่ง
กฎภาษีแบบใดที่
สอดคล้องกับผลของ
หลักการข้างต้น

เหตุผลที่สนับสนุนการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า

อย่างไรก็ดี อาจมีผโู้ ต้แย้งว่าความเป็นธรรมแนวดิง่ จะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่
ภาระภาษีเชิงสัมพัทธ์ควรจะเพิ่มขึ้นตามรายได้ด้วย โดยให้เหตุผลว่ารายได้
หนึ่งในสี่ของรายได้ทั้งหมดของผู้จ่าย
ภาษีทมี่ รี ายได้ 100,000 ยูโรต่อปีนนั้ นับ
อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (marginal utility ) คื อ แนวคิ ด ทาง
เป็นการเสียสละที่น้อยกว่ากรณีของคน
เศรษฐศาสตร์ ที่ ร ะบุ ถึ ง อรรถประทีม่ รี ายได้ 20,000 ยูโรต่อปี การทีฝ่ า่ ย
โยชน์ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อั น เป็ น ผลจากการ
แรกต้องเสียภาษีถึง 25,000 ยูโรอาจ
บริโภคหน่วยสุดท้าย สำ�หรับสินค้า
ทำ�ให้เขาต้องยอมขายรถคันที่สองหรือ
ส่วนใหญ่แล้ว เมื่อการบริโภคเพิ่ม
ยอมล้มเลิกแผนไปเที่ยววันหยุดครั้งที่
ขึน้ อรรถประโยชน์ทปี่ จั เจกผูบ้ ริโภค
ได้รบั จะลดลง (เช่น ไวน์แก้วทีส่ บิ จะ
สาม ในขณะที่ 5,000 ยูโรที่ฝ่ายหลัง
ให้ความอิ่มเอมใจแก่นักดื่มมากกว่า
เสียไปอาจหมายถึงการล้มเลิกแผนเทีย่ ว
ที่ไวน์แก้วที่เก้าให้มากเพียงใด) (ดู
วันหยุดทั้งหมดหรือการไม่มีปัญญากิน
Das Politiklexikon 2011: 131)
อาหารที่ดีต่อสุขภาพ ใครก็ตามที่มอง
ว่าตัวอย่างข้างต้นสมเหตุสมผลย่อมเห็น
ด้วยกับระบบภาษีแบบอัตราก้าวหน้า นักเศรษฐศาสตร์จะเรียกสถานการณ์

การลดลงของ
อรรถประโยชน์ส่วน
เพิ่ม (diminishing
marginal utility):

เหตุผลที่สนับสนุนการ
เก็บภาษีอัตราก้าวหน้า
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นีว้ า่ การลดลงของอรรถประโยชน์สว่ นเพิม่ พรรค

SPD

เห็นด้วยกับจุดยืนนี้

“บริษท
ั และครัวเรือนส่วนบุคคลจะต้องมีสว่ นรับภาระในการให้เงินเพือ่ สนับสนุนค่าใช้จา่ ย

ของรัฐตามความสามารถทีพ่ วกเขาจะจ่ายได้ (ability to pay) ด้วยเหตุนี้ เราจึงอุทศิ ตน
เพื่อทดลองใช้วิธีการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า” (Hamburg Programme 2007: 46)
หลักการเสมอภาคเท่าเทียม

หลักการเสมอภาค
เท่าเทียม: ความ
ยุติธรรมประเภท
ข้อตกลงต่างตอบแทน
(transactional justice)

ปัญหา: การกำ�หนด
“ราคา” ที่ถูกต้อง

หลักความเป็นธรรมทางภาษีแบบที่สองคือหลักการเสมอภาคเท่าเทียม
ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นขั้วตรงกันข้ามกับภาษีที่สอดคล้องกับผลจากการปฏิบัติ
งาน จากจุดยืนความคิดนี้ ระดับภาษีทตี่ อ้ งจ่ายควรอยูใ่ นสัดส่วนทีส่ อดคล้อง
กับการบริการทีไ่ ด้รบั ตอบแทนจากรัฐ กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ ภาษีคอื ตัวสะท้อน
ราคาของการจัดสรรช่วยเหลือสินค้าสาธารณะ ด้วยเหตุนี้ หลักการเสมอภาค
เท่าเทียมจึงเรียกร้องความยุติธรรมประเภทข้อตกลงต่างตอบแทน
ทว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทีจ่ ะสามารถระบุราคาทีแ่ ต่ละบุคคลต้องจ่าย
ได้อย่างแม่นยำ�เพื่อแลกกับการบริการภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี
ของสินค้าทีม่ แี หล่งเงินมาจากการเก็บภาษีในความหมายแคบ มันมีคณ
ุ สมบัติ
เป็นสินค้าสาธารณะ ราคาของมันไม่ได้ถกู กำ�หนดโดยกลไกตลาดและจึงไม่
สามารถระบุราคาทีต่ รงตามความเป็นจริงได้ แต่กรณีของค่าอากรจะไม่ประสบ
กับปัญหานี้ การกำ�หนดค่าอากรสอดคล้องกับหลักการเสมอภาคเท่าเทียม
เช่นเดียวกันกับเงินสมทบ แต่กรณีหลังอาจจะสะท้อนการใช้หลักการแบบไม่
เคร่งครัดมาก แม้วา่ ระบบประกันการว่างงานหรือเงินบำ�นาญจะไม่ได้สะท้อน
ว่ามันเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างเงินสมทบที่ได้จ่ายไปกับสิทธิประโยชน์
ที่ได้รับ ยิ่งไปกว่านั้นยังไม่มีความชัดเจนว่าความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะ
ถูกคิดเป็นรูปธรรมอย่างไรและจะกินเวลานานเพียงใด แต่สดุ ท้ายแล้ว ระดับ
ของสิทธิประโยชน์ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับระดับของเงินสมทบ
แม้วา่ เราจะไม่สามารถใช้หลักการเสมอภาคเท่าเทียมกับการเก็บภาษีได้
2

เราได้อะไรตอบแทน
จากการจ่ายภาษี:
“สังคมอารยะ”
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2

ดูคู่มือเล่มที่

2 Economics and Social Democracy (2009),

บทที่

7.3

มันก็ยงั มีประโยชน์ในการทำ�ให้เราครุน่ คิดว่าอะไรคือลักษณะของระบบภาษีท่ี
เป็นธรรม ในกรณีนี้เราจะพยายามเข้าใจหลักการนี้ในความหมายที่เจือจาง
ลง กล่าวคือ แม้ว่าเราไม่สามารถระบุราคาที่คนนี้หรือคนนั้นจะต้องจ่ายได้
อย่างแม่นยำ� ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าผู้จ่ายเงินภาษีโดยรวมทั้งหมดได้รับ
ประโยชน์เป็นรูปธรรมจากภาษีของพวกเขา นั่นคือ องค์รวมของสาธารณประโยชน์ (totality of public goods) ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องการมีนิติรัฐ
ความมั่นคงภายในและภายนอกประเทศ ประโยชน์จากการคุ้มครองความ
มั่นคงทางสังคม โรงเรียน ถนน ขนส่งมวลชน ดังประโยคที่เฉียบคมตรง
ประเด็นด้านล่าง
“ภาษีคือราคาที่เราต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสังคมอารยะ”
(Oliver Wendell Holmes Jr. 1927, US Supreme Court Justice)

จุดยืนสนับสนุนภาษีอัตราก้าวหน้าบนพื้นฐานของ
หลักการความเสมอภาคเท่าเทียม

หากจะคิดวิเคราะห์ตอ่ ไปอีกสักนิด เราจะพบว่าหลักการความเสมอภาค
เท่าเทียมไม่จำ�เป็นต้องขัดแย้งกับหลักการเก็บภาษีบนฐานของผลจากการ
ปฏิบตั งิ านเสมอไป อันทีจ่ ริง มันสามารถถูกยกเป็นเหตุผลให้ความชอบธรรม
ต่อภาษีอัตราก้าวหน้าได้ กล่าวคือ ภาษีคือเงื่อนไขสำ�คัญในการทำ�ให้เกิด
และคงไว้ซงึ่ นิตริ ฐั อันนำ�ไปสูก่ ารช่วยคุม้ ครองทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล และหาก
จะกล่าวแบบเคร่งครัดแล้ว นิตริ ฐั คือสิง่ ทีร่ ะบุวา่ อะไรทีจ่ ะถูกนับว่าเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลตัง้ แต่แรก เพราะฉะนัน้ จึงชอบธรรมทีเ่ ราจะเรียกร้องจากเหล่า
คนทีม่ ที รัพย์สนิ มากกว่าหรือรายได้สงู กว่า และดังนัน้ จึงเป็นคนทีไ่ ด้ประโยชน์
มากกว่าคนจนจากการคงไว้ซึ่งนิติรัฐและทรัพย์ส่วนบุคคล ให้เขารับภาระที่
หนักกว่าในการสมทบทุนที่ทำ�ให้เกิดสภาวะเหล่านี้

เหตุผลให้ความ
ชอบธรรมต่อภาษี
อัตราก้าวหน้า:
คนที่มีมากกว่าย่อม
ได้ประโยชน์มากกว่า
จากการคงไว้ซึ่งนิติรัฐ

3

3

ดูคู่มือเล่มที่

2 Economics and Social Democracy (2009),

บทที่

7.2.
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ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

ความเป็นกลาง
ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด:
ปราศจากการบิดเบือน
ทางเศรษฐกิจ

นอกเหนือไปจากหลักการทัง้ สองทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นธรรมของระบบ
ภาษี การจัดเก็บภาษียงั ต้องถูกสร้างขึน้ ในลักษณะทีห่ ลีกเลีย่ งการบิดเบือนทาง
เศรษฐกิจให้ได้มากที่สุด ลักษณะดังกล่าวเรียกกันว่า ความเป็นกลางทาง
ภาษี (tax neutrality) ในแง่นี้ ความเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดคือเป้าหมาย
หลักเพราะมันเอื้อต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและนำ�ไปสู่การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัญหาคือ การจัดเก็บภาษีทกุ ครัง้ จะบิดเบือนการ
ตัดสินใจของตัวแสดงทางเศรษฐกิจ ข้อยกเว้นมีเพียงภาษีที่เรียกว่า ภาษี
รายบุคคล (poll tax) ซึ่งหมายความว่าพลเมืองทุกคนต้องจ่ายภาษีจำ�นวน
เท่ากันทุกคน แม้ว่าในความเป็นจริง ไม่มีที่ใดในโลกใช้วิธีการเก็บภาษี
ประเภทนี้ และในทางการเมืองแล้วมันดูจะเป็นไปไม่ได้และไม่พึงปรารถนา
เพราะมันขัดแย้งกับหลักการความเป็นธรรมที่อภิปรายไปเบื้องต้น อย่างไร
ก็ดี มันอาจช่วยทำ�ให้เราเข้าใจความคิดเรื่องความเป็นกลางได้กระจ่างมาก
ขึ้น กล่าวคือ ภาษีแบบนี้จะเป็นกลางอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกคนจ่ายยอด
ภาษีจำ�นวนเท่ากันโดยไม่คำ�นึงว่าผู้จ่ายจะประพฤติตนอย่างไร ไม่ว่าเขาจะ
มีรายได้หรือไม่ ภายใต้สภาวการณ์เช่นนี้ คนจะมีแรงจูงใจในการยกระดับ
สถานะทางเศรษฐกิจของตนและนำ�ไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผล
จะเป็นไปในอีกทางหนึ่งถ้าหากภาระภาษีเพิ่มขึ้นพร้อมกับรายได้ แรงจูงใจ
ทีจ่ ะลงแรงทางเศรษฐกิจก็จะถดถอย ยิง่ อัตราภาษีกา้ วหน้ามากเพียงใด แรง
จูงใจของปัจเจกในการพยายามพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นก็จะยิ่งต่ำ�ลง
เป้าหมายที่ขัดแย้งกันระหว่างประสิทธิภาพและความยุติธรรม?

จะสร้างสมดุลระหว่าง
การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจกับความ
ยุติธรรมอย่างไร
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ดังนั้น อัตราภาษีที่ถือได้ว่าเป็นธรรมเนื่องจากมันกระจายภาระภาษีใน
ลักษณะก้าวหน้าอาจก่อให้เกิดความชะงักงันในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ได้ หากมองเช่นนี้ ประสิทธิภาพและความยุติธรรมมีเป้าหมายที่ขัดแย้งกัน
หากเราละทิง้ เป้าหมายด้านความยุตธิ รรมสักนิด มันก็จะแลกมากับการเจริญ
เติบโตที่เพิ่มขึ้น ผลจะเป็นเหมือนกันหากสลับอย่างแรกและอย่างหลัง จุด
สมดุลระหว่างสองเป้าหมายนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้โดยขึ้นอยู่กับค่านิยมใน

สังคมและเป็นสิ่งที่สำ�คัญต่อการถกเถียงด้านนโยบายภาษี
ดังทีจ่ ะได้เห็นในเนือ้ หาถัดไป แต่ละประเทศเลือกทีจ่ ะได้และยอมเสียสอง
ทางเลือกเป้าหมายในลักษณะที่แตกต่างกันไป คำ�ถามที่เกิดต่อมาคือ ใน
โลกแห่งความเป็นจริง ความสัมพันธ์เชิงแลกเปลีย่ นระหว่างประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจและความยุตธิ รรมเป็นอย่างไร และมันสามารถถูกกำ�หนดโดยปัจจัย
อื่นๆ ได้หรือไม่ เพื่อให้ความขัดแย้งระหว่างสองเป้าหมายนี้อาจจะลดทอน
ความรุนแรงลงจากที่เคยปรากฏในตอนแรก

ความขัดแย้งระหว่าง
สองเป้าหมายร้ายแรง
เพียงใดในโลกแห่ง
ความเป็นจริง

7.1.2. ภาษีรูปแบบต่างๆ

ในทางปฏิบัติ รัฐเก็บภาษีสิ่งของและกิจกรรมต่างกัน ภาษีมีรูปแบบที่
แตกต่างกันมากมาย
ภาษีทางตรง

ภาษีทางตรงเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวชี้วัดความสามารถในการจ่ายภาษี
ด้วยเหตุนมี้ นั จึงเรียกเก็บบนพืน้ ฐานของรายได้และความมัง่ คัง่ ภาษีทางตรง
ได้แก่ ภาษีเงินได้ ภาษีนติ บิ คุ คล ภาษีมรดก และภาษีทรัพย์สนิ ในเยอรมนี
และประเทศส่วนใหญ่ ภาษีเงินได้จะเป็นอัตราก้าวหน้า มันถูกจ่ายโดยบุคคล
ธรรมดาและบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเอกชน ในทางตรงกันข้าม ภาษี
นิตบิ คุ คล (corporation tax) จะถูกเรียกเก็บบนฐานของผลกำ�ไรของนิตบิ คุ คล
นั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทจำ�กัด ภาษีนิติบุคคลจะเป็นอัตราเดียว (flat
rate tax) เช่น ในเยอรมนีคิดเป็นร้อยละ 25 ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำ�เมื่อเทียบกับ
อดีต (แม้ว่าจะยังมีภาษีการค้าที่ถูกเรียกเก็บโดยเทศบาล)

ภาษีทางตรงเกี่ยวข้อง
กับรายได้และความ
มั่งคั่ง

ภาษี หรือระบบประกันสังคมที่มีที่มาจากเงินสมทบ

หากเราตีความแบบกว้างแล้ว เงินสมทบระบบประกันความมั่นคงทาง
สังคมก็สามารถนับว่าเป็นภาษีทางตรงได้เช่นกัน มันมีอัตราเดียว และ
เนือ่ งจากมีการตัง้ เพดานการประเมินการสมบททุน รายได้ทสี่ งู จึงไม่ได้มสี ว่ น
ในการรับผิดชอบต่อสิทธิประโยชน์ทางสังคมที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ ระบบ

การสมทบเงินทุน
เพื่อการคุ้มครองความ
มั่นคงทางสังคมนับได้
ว่าเป็นการเก็บภาษี
ในความหมายกว้าง

127

ประกันสังคมจึงมีลกั ษณะถดถอยโดยธรรมชาติ ในทางกลับกัน เงินบำ�นาญ
และประกันสุขภาพจะได้รบั เงินสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐ ซึง่ มาจากภาษี (ใน
ความหมายทีแ่ คบขึน้ ) ด้วยเหตุน้ี SPD เสนอให้ระบบประกันสังคมเพิม่ สัดส่วน
ของเงินสนับสนุนจากภาษีให้มากขึน้ เพราะมันมีลกั ษณะโน้มเอียงไปในทาง
ถดถอย (ดู Hamburg Programme 2007: 58)
ภาษีทางอ้อม

ภาษีทางอ้อมเกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายรายได้
—เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม

อีกด้านหนึ่ง ในกรณีของภาษีทางอ้อม ความสามารถในการจ่ายจะถูก
คำ�นึงถึงอย่างอ้อมๆ ภาระภาษีจะขึน้ อยูก่ บั ว่าเราใช้รายได้อย่างไร ตัวอย่าง
ภาษีทางอ้อมที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดและสำ�คัญที่สุดในเยอรมนีคือภาษีมูลค่า
เพิม่ (VAT) ซึง่ มีอตั ราเดียวคือร้อยละ 19 แม้วา่ สินค้าทีจ่ �ำ เป็นพืน้ ฐานหลาย
ประเภทจะถูกลดภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 7 แน่นอนว่าภาษีมูลค่าเพิ่มมี
ลักษณะถดถอยเนือ่ งจากกลุม่ คนทีม่ รี ายได้ต�ำ่ จะต้องใช้รายได้ของตนในสัดส่วน
ที่มากกว่าเพื่อซื้อสินค้าและบริการที่จำ�เป็น
ภาระภาษีบนปัจจัยการผลิต

ทุนและแรงงานจะ
ถูกคิดภาษีเป็นสัดส่วน
อย่างไร

ท้ายที่สุด เราสามารถตั้งคำ�ถามต่อได้ว่าปัจจัยการผลิตใดบ้างที่จะต้อง
ถูกคิดภาษี ยกตัวอย่างเช่น เราสามารถแบ่งภาระภาษีทฝี่ า่ ยทุนจะจ่ายออก
จากภาระภาษีของฝ่ายแรงงาน

7.1.3. รัฐภาษีสามประเภท

รัฐภาษีสามประเภท
—ล้อไปกับประเภท
ของรัฐสวัสดิการ
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เราสามารถใช้กรอบการแบ่งประเภทรัฐสวัสดิการมาวิเคราะห์ระบบภาษี
กล่าวคือ ลักษณะที่แตกต่างของแต่ละรัฐสวัสดิการ (ดูบทที่ 3) ยังสะท้อน
ออกมาผ่านการบริหารจัดการนโยบายภาษีของพวกเขา รัฐสวัสดิการแบบแอง
โกลแซกซัน แบบยุโรปภาคพืน้ ทวีป และแบบสแกนดิเนเวียต่างกันในเรือ่ งของ
ภาระภาษีและน้�ำ หนักการพึง่ พาภาษีชนิดต่างๆ (การเก็บภาษีแบบผสม หรือ
โครงสร้างภาษี) นอกจากนี้ รัฐสวัสดิการและระบบภาษีทต่ี า่ งกันยังนำ�ไปสูผ่ ล
กระทบด้านการกระจายจัดสรรความมัง่ คัง่ ทีต่ า่ งกันด้วย (ดู Wagschal 2001)

รัฐภาษีแบบแองโกลแซกซัน: สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาเป็นตัวแทนรัฐภาษีแบบแองโกลแซกซัน ซึง่ มีภาระภาษีโดย
รวมค่อนข้างต่ำ�  รายรับของรัฐส่วนใหญ่มาจากการเก็บภาษีทางตรง
เมือ่ เทียบกับกรณีอนื่ ๆ ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดามีอตั ราทีก่ า้ วหน้าน้อย
ในขณะที่ภาษีทางอ้อมและเงินสมทบเพื่อสังคมอยู่ในระดับต่ำ�

ภาระภาษีโดยรวมต่ำ�
ส่วนใหญ่เป็นภาษี
ทางตรง

รัฐภาษีแบบยุโรปภาคพื้นทวีป: เยอรมนี

ในหมู่รัฐภาษีแบบยุโรปภาคพื้นทวีป เช่น เยอรมนี ภาระภาษีโดยรวม
อยู่ในระดับกลางค่อนไปทางสูง สัดส่วนของภาษีทางตรงในรายรับภาครัฐ
ค่อนข้างต่�ำ ในขณะทีส่ ดั ส่วนของเงินสมทบเพือ่ สังคม หรือเงินสมทบประกัน
สังคมนัน้ สูง ด้วยเหตุนี้ สัดส่วนภาษียอดรวมทัง้ หมดและสัดส่วนภาษีซงึ่ เป็น
มาตรวัดสัดส่วนภาษีในความหมายแคบใน GDP จึงแตกต่างกันอย่างมาก
แม้วา่ อัตราภาษีทถ่ี กู ตัง้ ไว้จะสูงในรัฐสวัสดิการเหล่านี้ ซึง่ เป็นแนวประเพณี
ปฏิบตั มิ าตัง้ แต่อดีต อย่างไรก็ดี ภาษีจะถูกเรียกเก็บบนฐานทีค่ อ่ นข้างแคบ
หลังการปฏิรูประบบภาษีใน ค.ศ. 2000 ภาษีเงินได้และอัตราภาษีนิติบุคคล
ถูกลดต่�ำ ลง (ในทางตรงข้าม ฐานการประเมินกลับถูกขยายให้กว้างขึน้ ) การ
ปฏิรปู ระบบภาษีด�ำ เนินมาจนถึงขัน้ สุดท้ายใน ค.ศ. 2005 ตัง้ แต่นน้ั เป็นต้นมา
ภาษีเงินได้อัตราสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 42 โดยตัวเลขเคยอยู่ที่ร้อยละ 53 ใน
ค.ศ. 1998 ในแง่นจี้ ะเห็นได้วา่ เยอรมนีไม่ใช่ประเทศทีม่ อี ตั ราภาษีสงู แต่อย่าง
ใด ทว่าหากเทียบกับประเทศอืน่ ๆ แล้ว ภาระด้านเงินสมทบด้านความมัน่ คง
ทางสังคมนัน้ ค่อนข้างสูง ซึง่ สามารถส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาดแรงงานได้

ภาระภาษีโดยรวมอยู่
ในระดับกลาง ส่วนใหญ่
เป็นเงินสมทบเพือ่ สังคม

งานเขียนเพิ่มเติม
Gerd Grözinger
(2007), Hochsteuerland Deutschland?
Langlebiger Mythos,
problematische Folgen,
in: Intervention 4 (1):
pp. 28–39.

รัฐภาษีแบบสแกนดิเนเวีย: เดนมาร์ก

ในหมู่รัฐภาษีแบบสแกนดิเนเวีย ภาระภาษีทั้งหมดอยู่ในระดับสูง ทั้ง
ภาษีเงินได้และภาษีการบริโภคก็อยู่ในอัตราที่สูง ใน ค.ศ. 2010 เดนมาร์ก
ได้ปฏิรปู ระบบภาษีจนทำ�ให้ภาษีเงินได้อตั ราสูงสุดลดลงจากร้อยละ 59 เป็น
ร้อยละ 51.5 กระนัน้ ก็ตาม นีย่ งั เป็นอัตราทีก่ า้ วหน้ามากหากเทียบกับมาตรฐานระหว่างประเทศ อนึ่ง เนื่องจากระบบภาษีคือแหล่งเงินสนับสนุนสิทธิ

ภาระภาษีโดยรวมอยู่
ในระดับสูง ภาษีเงินได้
และภาษีการบริโภคสูง
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ประโยชน์ทางสังคมส่วนใหญ่แทบทั้งหมด ระดับเงินสมทบเพื่อความมั่นคง
ทางสังคมจึงต่ำ�
4

ตัวเลขและอัตราภาษีที่ต่างกันนี้หมายถึงอะไร
สัดส่วนภาษีและเงินสมทบ (tax and contribution ratio) คือสัดส่วนของ
ภาษีและเงินสมทบทั้งหมดใน GDP
สัดส่วนของภาษี (tax ratio) คือสัดส่วนของภาษีทั้งหมดในความหมายแบบ
แคบใน GDP
อัตราภาษีรายได้ทสี่ งู ทีส่ ดุ (top rate) คืออัตราภาษีทสี่ งู ทีส่ ดุ ทีจ่ า่ ยได้จากระดับ
รายได้ท สี่ ามารถจ่ายภาษีได้ อัตราเริม่ ต้น (starting rate) คืออัตราภาษีทจี่ า่ ยได้

จากรายได้ที่อยู่เหนือระดับเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี ทั้งหมดนี้คืออัตราภาษี
ส่วนเพิม่ (marginal tax rate) ซึง่ กำ�หนดอัตราภาษีส�ำ หรับทุกๆ ยูโรทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก
รายได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ อัตรานี้จะใช้กับรายได้เฉพาะส่วนที่เกินระดับที่ระบุไว้
รายได้ส่วนอื่นจะขึ้นกับอัตราภาษีที่ต่ำ�กว่าหรือไม่ต้องจ่ายภาษีเลย เช่น กรณีของ
อัตราเริ่มต้น อัตราภาษีโดยเฉลี่ย (average tax rate) นั้นแตกต่างไปจากอัตรา
ภาษีส่วนเพิ่ม มันคืออัตราที่คนจ่ายได้โดยเฉลี่ย ถ้าภาษีเป็นอัตราก้าวหน้า อัตรา
ภาษีโดยเฉลี่ยจะอยู่ต่ำ�กว่าอัตราภาษีส่วนเพิ่ม
อัตราภาษีที่ถูกตั้งไว้ (nominal tax rate) คืออัตราที่เรียกเก็บบนฐานการ
ประเมินบางอย่าง มันไม่เหมือนกับอัตราภาษีทแี่ ท้จริง (effective tax rate) ซึง่
กำ�หนดว่ารายได้ส่วนไหนที่ต้องจ่ายภาษีถ้าหากฐานการประเมินนั้นแคบกว่ารายได้
ยกตัวอย่างเช่น กรณีเงินได้ทไี่ ด้รบั การยกเว้นภาษีหรือทางเลือกสำ�หรับรายการต่างๆ
ที่ไม่ใช่เงินได้พึงประเมินสุทธิที่เป็นฐานในการคำ�นวณภาษีเงินได้
ประเด็นสำ�หรับถกเถียงอภิปราย

ในเยอรมนี คูส่ มรสจะถูกประเมินร่วมด้วย กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ รายได้ของคูส่ มรสจะนับ
รวมเข้าด้วยกัน หารครึ่ง หลังจากนั้นจะถูกคิดตามอัตราภาษีที่เกี่ยวข้อง วิธีการเช่นนี้
ส่งผลกระทบเชิงกระจายจัดสรรอย่างไร มันสร้างแรงจูงใจด้านการจ้างงานแบบใดต่อคู่
สมรสทีร่ ายได้ต� 
่ำ ประโยชน์ทางภาษีส�ำ หรับคูส่ มรส (หรือทีเ่ รียกว่า “splitting”) นีเ้ ป็น
ธรรมหรือไม่
4
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ส วีเดนซึง่ จัดได้วา่ เป็นรัฐสวัสดิการแบบเดียวกันก็มแี นวโน้มในการจัดสรรเงินสนับสนุนรูปแบบ
ข้างต้น

รัฐภาษีสามประเภท: ตัวเลข

สหรัฐอเมริกา

เยอรมนี

เดนมาร์ก

กลุ่ม OECD
โดยเฉลี่ย

ภาระภาษีทั้งหมด

24.1 %

37.3 %

48.1 %

33.8 %

สัดส่วนของภาษี

17.6 %

22.9 %

47.1 %

24.6 %

35 %

42.0 %

51.5 %

จาก

จากประมาณ
7
51,000 €

(Tax ratio)

อัตราภาษีรายได้ที่สูงที่สุด

จาก

€5

265,334

อัตราเริ่มต้น
เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
(Tax-free allowance)

อัตราภาษีที่ตั้งไว้สำ�หรับบริษัท11

8

10.0 %
5,913

€

52,151

€6

15.0 %
7,663

€

9

5.48 %
0

€10

39.88 %

29.83 %

25.0 %

36.0 %

27.3 %

18.6 %

ข้อมูลไม่ปรากฏ12

19.0 %

25.0 %

อัตราภาษีส่วนเพิ่มที่แท้จริง
(Effective marginal tax rate)

ของบริษัท

(2008)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่มา: OECD (2011), BMF (2011), Chen/Mintz (2008)

5

ภ าษีสว่ นกลาง (Federal tax) มีภาษีทถ่ี กู เก็บเข้าท้องถิน่ ทีส่ ามารถถูกหักได้ในระดับของส่วนกลาง
ตงั้ แต่ ค.ศ. 2007 มีการเริม่ เก็บภาษีทเี่ รียกว่า ภาษีทเี่ ก็บตามความมัง่ คัง่ (wealth tax) ซึง่ นำ�
ไปสูก่ ารเพิม่ ขึน้ ของอัตราภาษีสว่ นเพิม่ เป็นร้อยละ 45 สำ�หรับผูม้ รี ายได้สงู กว่า 250,001 ยูโร
7
เพดานสูงสุดของภาษีเงินได้จะต่างกันในแต่ละระดับรายได้ จวบจน ค.ศ. 2009 อัตราภาษี
สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 59
8
ภาษีส่วนกลาง (Federal tax) มีภาษีที่ถูกเก็บในระดับท้องถิ่น
9
รัฐส่วนกลาง มีภาษีที่ถูกเก็บในระดับเทศบาล
10
เงินลดหย่อนภาษี (tax credit) คิดเป็น 283 ยูโร
11
ประกอบไปด้วยภาษีธุรกิจ ภาษีการค้า และภาษีอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่เก็บจากรัฐส่วน
กลางและองค์กรรัฐส่วนภูมิภาค
12
ในระดับท้องถิ่น ภาษีมูลค่าเพิ่มค่อนข้างต่ำ�
6
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100 %

80 %

60 %

40 %

13.7

38.7

2.3

3.9
32.0

2.1

5.5
26.6

ที่มา: OECD (2011a)

27.2

18.5

29.7

61.7

40.6

32.5

34.6

28.9

ภาษีที่เก็บตามความมั่งคั่ง
ประกันสังคม

20 %

ภาษีทางอ้อม
ภาษีทางตรง

0%
สหรัฐอเมริกา

เยอรมนี

เดนมาร์ก

กลุ่ม OECD
โดยเฉลี่ย

รูปที่ 10: โครงสร้างภาษีใน ค.ศ. 2009

รูปที่ 10 สะท้อนความแตกต่างของแต่ละประเทศในประเด็นการเก็บภาษี
แบบผสมกัน รูปนีแ้ สดงให้เราเห็นว่ารายรับรัฐทัง้ หมดทีม่ าจากภาษีทางตรง
ทางอ้อม และเงินสมทบเพือ่ ความมัน่ คงทางสังคมคิดเป็นสัดส่วนเท่าไร อนึง่
ภาษีทเี่ ก็บตามความมัง่ คัง่ ซึง่ ถูกนับว่าเป็นหนึง่ ในภาษีทางตรงจะถูกแยกส่วน
ออกมาในแท่งแสดงสัดส่วน
ภาระภาษีต่อทุนและแรงงาน

เยอรมนี: ความ
เหลื่อมล้ำ�อย่างมี
นัยสำ�คัญระหว่าง
การเก็บภาษีทุนและ
แรงงาน
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หากเราลองวิเคราะห์วา่ ภาระภาษีถกู แบ่งไปยังปัจจัยการผลิตทางเศรษฐกิจ
ทีต่ า่ งกันอย่างไร ก็จะพบว่าภาระภาษีตอ่ ทุนในด้านหนึง่ และภาษีตอ่ แรงงาน
และการบริโภคในอีกด้านหนึง่ มีน�้ำ หนักค่อนข้างเท่ากันในรัฐสวัสดิการแบบ
แองโกลแซกซัน อย่างไรก็ตาม รัฐสวัสดิการแบบสแกนดิเนเวียมีลักษณะที่
ต่างออกไป ภาระภาษีในฝั่งของแรงงานและการบริโภคนั้นสูงกว่าฝั่งรายรับ
ของทุนถึงร้อยละ 50 ดังนัน้ ฝัง่ ทุนจึงแบกภาระทีเ่ บากว่าอย่างไม่สมสัดส่วน
ในการจ่ายต้นทุนให้แก่รฐั สวัสดิการทีพ่ ฒ
ั นาอย่างมีคณ
ุ ภาพแล้ว ในรัฐสวัสดิ-

ที่มา: Carey/Rabesona (2002: 172)
50 %
40 %
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20 %
10 %
0%

ทุน
แรงงานและการบริโภค
สหรัฐอเมริกา

เยอรมนี

เดนมาร์ก

กลุ่ม OECD
โดยเฉลี่ย

รูปที่ 11: อัตราส่วนภาระภาษีระหว่างของทุนกับของแรงงานรวมกับการบริโภค
่ ค.ศ. 1990–2000)
(มูลค่าเฉลีย

การยุโรปภาคพืน้ ทวีปส่วนใหญ่ ความแตกต่างระหว่างภาษีตอ่ รายได้ทนุ และ
รายได้แรงงานน้อยกว่าในเยอรมนี
7.1.4. รัฐภาษีสามประเภทประสบความสำ�เร็จมากน้อยเพียงใด

ระบบภาษีทแ่ี ตกต่างกันข้างต้นนีบ้ รรลุเป้าหมายนโยบายทางสังคมมากน้อย
เพียงใด ต่อจากนี้เราจะศึกษาผลกระทบด้านการกระจายจัดสรรความมั่งคั่ง
ของแต่ละระบบภาษี หลังจากนัน้ จะพิจารณาความสำ�เร็จด้านการเจริญเติบโต
ผลกระทบด้านการกระจายจัดสรรในรัฐสวัสดิการแองโกลแซกซัน

แม้วา่ รัฐสวัสดิการแบบแองโกลแซกซันจะมีทมี่ าจากภาษีทางตรงเป็นหลัก
ซึง่ มีอตั ราก้าวหน้าหรืออย่างน้อยก็เป็นสัดเป็นส่วนดีดงั กรณีของภาษีนติ บิ คุ คล
แต่เมือ่ เทียบกับกรณีอนื่ ๆ อัตราภาษีมลี กั ษณะเป็นอัตราเดียว ในอีกด้านหนึง่
ภาระภาษีตอ่ รายได้ของทุนและการลงทุนค่อนข้างหนัก นีอ่ าจจะเป็นเรือ่ งน่า
แปลกใจเพราะมันดูจะขัดกับอุดมการณ์เสรีนยิ มทีม่ งุ่ สนับสนุนการแสดงศักย
ภาพของปัจเจก ไม่ใช่ค�ำ นึงเพียงสถานภาพ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทีต่ อ้ งเพิม่

การคาดการณ์:
ความเหลื่อมล้ำ�
ในการกระจายจัดสรร
ค่อนข้างสูง
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เติมคือ สัดส่วนของภาษีอยูใ่ นระดับต่�ำ ดังนัน้ รัฐจึงมีทรัพยากรสำ�หรับดำ�เนิน
นโยบายทางสังคมจำ�กัดมาก เราจึงคาดการณ์ได้ว่ารัฐภาษีแบบแองโกล
แซกซันมีลักษณะการจัดสรรกระจายที่ค่อนข้างเหลื่อมล้ำ�ในเชิงเปรียบเทียบ
ผลกระทบด้านการกระจายจัดสรรในรัฐสวัสดิการสแกนดิเนเวีย

การคาดการณ์:
การกระจายจัดสรร
ค่อนข้างเท่าเทียมกัน

รัฐสวัสดิการแบบสแกนดิเนเวียพึง่ พาภาษีทางตรงเป็นหลัก ซึง่ มีลกั ษณะ
ก้าวหน้าสูง และมุ่งให้เกิดผลด้านการจัดสรรกระจายความมั่งคั่งกลับสู่สังคม
อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับกรณีอื่นๆ ภาระภาษีต่อทุนเมื่อเทียบกับรายได้
แรงงานนั้นถือว่าค่อนข้างเบา เดนมาร์กมีระบบภาษีที่เรียกว่า “ระบบภาษี
แบบแยกทีม่ าของเงินได้ (dual income tax)” ซึง่ รายได้จากทุนจะถูกประเมิน
ภาษีในอัตราทีเ่ ป็นสัดส่วนและต่�ำ กว่าของรายได้แรงงาน รายได้ของทุนส่วน
ใหญ่ถกู คิดแยกออกจากระบบภาษีเงินได้อตั ราก้าวหน้า นอกจากนี้ สัดส่วน
ของภาษีทางอ้อมอัตราถดถอยอยูใ่ นระดับสูง ภาษีทเ่ี ก็บจากความมัง่ คัง่ อยูใ่ น
ระดับกลางค่อนไปทางสูง สัดส่วนของภาษีโดยรวมทัง้ หมดถือว่าสูงซึง่ ทำ�ให้
ประเทศเหล่านี้มีเงินพอที่จะดำ�รงไว้ซึ่งรัฐสวัสดิการที่พัฒนาอย่างมีคุณภาพ
อยูแ่ ล้ว รัฐสวัสดิการทีม่ คี ณ
ุ ภาพนีว้ างอยูบ่ นการจัดสรรรายจ่ายเพือ่ โครงการ
กระจายความมัง่ คัง่ กลับสูส่ งั คมต่างๆ (ดูบทที่ 4) โดยสรุปคือ เราคาดการณ์
ได้ว่ารัฐสวัสดิการรูปแบบนี้จะมีระดับความเท่าเทียมทางรายได้ที่สูง
ผลกระทบเชิงการกระจายจัดสรรในรัฐสวัสดิการยุโรปภาคพื้นทวีป

การคาดการณ์:
การกระจายจัดสรร
มีความเหลื่อมล้ำ�ใน
ระดับกลางไปถึงสูง
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รัฐสวัสดิการยุโรปภาคพื้นทวีปพึ่งภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อมเท่าๆ กัน
ภาษีเงินได้มีอัตราที่ก้าวหน้าจึงส่งผลให้เกิดการจัดสรรกระจายความมั่งคั่ง
กลับคืนสู่สังคม ส่วนภาษีทางอ้อมมีอัตราที่ถดถอยแต่มันไม่ควรไปหักล้าง
ผลดีขา้ งต้น เช่นเดียวกันกับเงินสมทบเพือ่ การคุม้ ครองความมัน่ คงทางสังคม
ทีม่ อี ตั ราเดียว อย่างไรก็ตาม ภาษีจากความมัง่ คัง่ อยูใ่ นระดับต่�ำ เมือ่ เทียบกับ
กรณีต่างประเทศอื่นๆ และภาระภาษีจากฝั่งทุนก็ค่อนข้างเบาเมื่อเทียบกับ
ฝั่งแรงงาน สัดส่วนของภาษีโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับกลางค่อนไปทางสูง
รัฐสวัสดิการทีต่ อ้ งพึง่ เงินสนับสนุนจากส่วนนีจ้ งึ มีแนวโน้มทีจ่ ะลงเอยด้วยการ
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ที่มา: OECD (2011b:36)
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รูปที่ 12: ผลกระทบด้านการจัดสรรกระจายความมัง
่ คัง
่ และทรัพยากร ช่วงปลายทศวรรษ 2000

หมายเหตุ: เดนมาร์กมีความเท่าเทียมกันทางรายได้คิดเป็นค่าจีนีคือ 0.37 หากคิด
คำ�นวณภาษีและเงินโอนแล้ว ค่านี้จะตกลงมาอยู่ที่ 0.24 ความเหลื่อมล้ำ�ซึ่งต่ำ�อยู่แล้ว
ในตอนแรกจึงลดลงอีกคิดเป็นร้อยละ 35

คงสถานภาพสังคมไว้แบบเดิมมากกว่าการจัดสรรกระจายความมั่งคั่งกลับสู่
สังคม ด้วยเหตุนี้ เราจึงคาดการณ์ได้ว่า ความเหลื่อมล้ำ�น่าจะอยู่ในระดับ
กลางค่อนไปทางสูง หรืออยู่กึ่งกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาและเดนมาร์ก
ดูเหมือนว่าผลกระทบด้านการจัดสรรกระจายความมัง่ คัง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงใน
สามประเทศจะสอดคล้องกับการคาดการณ์ที่ได้กล่าวมา13
การกระจายรายได้ในเดนมาร์กไม่เพียงแต่ “เท่าเทียมกว่า” ในเยอรมนี
แต่เมือ่ เทียบกับอีกสองประเทศทีเ่ หลือ ความเหลือ่ มล้�ำ ทางรายได้ในเดนมาร์ก
13

คาดการณ์ได้ถูกต้อง:
เดนมาร์กมีการกระจาย
ความมั่งคั่งดีที่สุด

สมั ประสิทธิจ์ นี ี (Gini coefficient) คือมาตรวัดความเท่าเทียม ค่าสัมประสิทธิจ์ นี มี คี า่ ระหว่าง
0 ซึ่งสะท้อนความเท่าเทียมอย่างสมบูรณ์กับ 1 ซึ่งสะท้อนความเหลื่อมล้ำ�อย่างสมบูรณ์
(พูดง่ายๆ คือ รายได้ทั้งหมดถูกครอบครองโดยคนเดียว)
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ยังลดลงในอัตราที่สูงกว่าอันเป็นผลมาจากระบบภาษีและเงินโอน (tax and
transfer system) กล่าวคือ ค่าสัมประสิทธิจ
์ นี เี กีย่ วข้องกับการจัดสรรกระจาย
ปฐมภูมิ (primary distribution) นั่นคือ การกระจายรายได้ตลาดก่อนเก็บ
ภาษีและโอนเงิน มันจะลดลงเมื่อเทียบกับระดับรายได้ที่จับจ่ายได้หลังเก็บ
ภาษีและโอนเงิน โดยในเดนมาร์กตกลงร้อยละ 35 ในเยอรมนี ร้อยละ 28.5
และในสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 18 ทั้งหมดนี้หมายความว่าสัดส่วนของภาษี
อยูใ่ นระดับทีส่ งู ประกอบกับการมีระบบภาษีอตั ราก้าวหน้าและนโยบายราย
จ่ายทีม่ งุ่ จัดสรรกระจายความมัง่ คัง่ กลับคืนสูส่ งั คม แนวนโยบายเหล่านีน้ �ำ ไป
สู่การบรรลุเป้าหมายด้านการจัดสรรกระจายความมั่งคั่ง
ความเท่าเทียมที่มากขึ้นแลกมากับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ลดลง?

เพราะฉะนั้นจึงอาจมีคำ�ถามต่อไปว่า รัฐบาลจำ�เป็นต้องยอมละทิ้งเป้า
หมายทางเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุการกระจายความมั่งคั่งหรือไม่ ดังที่ได้เคย
กล่าวไปในหัวข้อว่าด้วยความขัดแย้งด้านเป้าหมายระหว่างความยุตธิ รรมและ
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของภาษีและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ผลการศึกษา: ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกัน
โดยตรง
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ:
เราจ่ายเงินซื้ออะไร
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ดังที่แสดงในรูปที่ 13 ไม่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างระดับสัดส่วนของ
ภาษีกบั การเติบโตทางเศรษฐกิจ การเติบโตสูงหรือต่�ำ เกิดขึน้ ได้ทงั้ ในรัฐทีม่ ี
ภาษีสูงและรัฐที่มีภาษีต่ำ�  ดังนั้น ผลเชิงประจักษ์จึงหักล้างสมมติฐานความ
ขัดแย้งด้านเป้าหมายระหว่างประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและความยุติธรรม
อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถด่วนสรุปว่าภาษีไม่ส่งผลกระทบใดเลยต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แน่นอนว่าเราต้องคำ�นึงถึงปัจจัยอื่นๆ นอก
เหนือไปจากภาษีด้วย แต่ภาษีและระบบความมั่นคงทางสังคมจะส่งผลต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจหรือไม่นนั้ ขึน้ อยูก่ บั ว่ารายรับจากภาษีถกู ใช้อย่างไร
และการบริการทางสังคมมีผลข้างเคียงเชิงบวกและมีประสิทธิผลหรือไม่ (ดู
บทที่ 4)

8
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รูปที่ 13: อัตราภาษีและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ค.ศ. 1997–2009)

หมายเหตุ: ใน ค.ศ. 1997–2009 สวีเดนซึง่ มีสดั ส่วนของภาษีประมาณร้อยละ 49 ประสบ
ความสำ�เร็จด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 2.4 ในขณะที่ญี่ปุ่นซึ่งมี
สัดส่วนของภาษีประมาณร้อยละ 27 มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 0.4
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ระบบภาษีแบบแยกที่มาของเงินได้และการแข่งขันด้านภาษีระหว่างประเทศ

มีสาเหตุสองประการทีท่ �ำ ให้รฐั ทีเ่ รียกเก็บภาษีจากรายได้ของทุน เช่น กำ�ไรบริษทั
ในระดับต่ำ�มีข้อได้เปรียบ ประการแรก มันสามารถสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อ
การลงทุนมากกว่า โดยส่งผลเชิงบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประการต่อมาคือ
การแข่งขันด้านภาษี กล่าวคือ ภาระภาษีที่เบาดึงดูดให้ทุนย้ายจากประเทศอื่นๆ
ด้วยเหตุนี้ รัฐสแกนดิเนเวียจึงริเริม่ ใช้ระบบภาษีแบบแยกทีม่ าของเงินได้ (dual
income taxes) ซึง่ ลดอัตราเก็บภาษีจากรายได้ของทุนมากกว่าของแรงงาน อย่างไร
ก็ตาม หลายคนมองว่านี่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อรายได้ที่ต่างกันอย่างไม่เป็นธรรม
เพราะมันละเมิดหลักความเป็นธรรมว่าด้วยการจ่ายภาษีตามความสามารถที่จะจ่าย
ได้ รายได้ของทุนเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่ระบุความสามารถในการจ่ายได้เช่นกัน เพราะ
ฉะนัน้ เราจำ�เป็นต้องมีกฎระหว่างประเทศบางอย่างควบคุมการแข่งขันด้านภาษี หาก
เราต้องการจะคงไว้ซงึ่ รัฐสวัสดิการและในขณะเดียวกันก็ตอ้ งการให้ผมู้ รี ายได้จากทุน
แบกรับต้นทุนอย่างเท่าเทียม (ดูบทที่ 5.1 ว่าด้วยโลกาภิวัตน์)

สำ�หรับสังคมประชาธิปไตยแล้ว เนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมด
มีความหมายว่าอย่างไร
•
•

•
•
•
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ก ารให้เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางสังคมจะต้องเป็นไปตามหลักการที่ว่า บ่าที่แข็งแรง
กว่าสามารถแบกรับภาระมากกว่าบ่าที่อ่อนแอกว่า
ภาษีเงินได้อัตราก้าวหน้าและการเก็บภาษีจากความมั่งคั่งสอดคล้องกับหลักการข้าง
ต้น ในทางตรงกันข้าม ภาษีทางอ้อม เช่น ภาษีมลู ค่าเพิม่ และระบบเงินสมทบมักจะ
มีลกั ษณะถดถอย ภาระทีห่ นักจึงตกอยูท่ คี่ นทีม่ คี วามเสีย่ งมากกว่าอย่างไม่สมสัดส่วน
อย่างไรก็ดี ผลด้านการจัดสรรกระจายความมัง่ คัง่ ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั อัตราก้าวหน้าในด้าน
รายได้เพียงเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับว่าเงินเหล่านี้ถูกใช้อย่างไร และเท่าไร
รฐั สวัสดิการสังคมประชาธิปไตยทีม่ รี ะบบภาษีและระบบทางสังคมจะบรรลุการกระจาย
รายได้อย่างค่อนข้างเท่าเทียมได้ดกี ว่า โดยปราศจากผลเชิงลบด้านพลวัตทางเศรษฐกิจ
เราสามารถกระตุน้ ให้ทนุ มีสว่ นร่วมมากขึน้ ในการมีสว่ นสนับสนุนด้านการเงินต่อระบบ
ความมัน่ คงทางสังคม ภายใต้เงือ่ นไขของการเลีย่ งการแข่งขันด้านภาษีทสี่ ง่ ผลเสียผ่าน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ

7.2 แรงงาน
ประเด็นหลักในบทนี้
•
•
•

อ ธิบายระบบประกันการว่างงานของเยอรมนีและเปรียบเทียบกับระบบของเดนมาร์ก
และอังกฤษ
ประเมินระบบทั้งสามโดยนำ�ไปเชื่อมกับความเป็นธรรมมิติต่างๆ
อธิบายมาตรการปฏิรปู เช่น ความคิดเรือ่ ง “ประกันวิชาชีพ (occupational insurance)”

การว่างงานเป็นมากกว่าแค่การสูญเสียรายได้จากการทำ�งานหรือการสูญ
เสียเชิงวัตถุ บ่อยครัง้ มันมาพร้อมกับความรูส้ กึ กังขาในตนเองและความวิตก
กังวลต่ออนาคต ยิง่ ถ้าระยะเวลาการว่างงานยาวนานขึน้ การทีค่ นหนึง่ รูส้ กึ
ว่าตนเองไม่ได้รบั การยอมรับจากสังคมอาจนำ�ไปสูผ่ ลกระทบด้านสุขภาพทัง้
ทางกายและทางจิตใจ

การว่างงาน—เป็น
มากกว่าการสูญเสีย
รายได้

ต้นกำ�เนิดของการประกันการว่างงาน

ในศตวรรษที่ 19 ความยากจนและความลำ�บากในชีวิตอันเกิดจากการ
ว่างงานได้กลายเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนมากขึ้นเรื่อยๆ
จำ�นวนประชากรทีพ่ งุ่ สูงขึน้ อย่างฉับพลัน การย้ายถิน่ ฐานเข้าเมือง และสายใย
ทางเครือญาติและชุมชนในหมูบ่ า้ นทีถ่ กู บัน่ ทอนลง สิง่ เหล่านีท้ �ำ ให้การสูญเสีย
รายได้มาพร้อมกับสภาวะความยากลำ�บากทีห่ นักหนากว่าในยุคสมัยก่อนการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม ภายใต้การครอบงำ�ของอุดมการณ์เสรีนิยมในศตวรรษ
ที่ 19 ใครก็ตามที่มีสุขภาพดีทว่ามีฐานะยากจนมักถูกตราหน้าว่าเป็นคน
ขี้เกียจและไม่ชอบทำ�งาน ความช่วยเหลือที่คนเหล่านี้ได้รับมักอยู่ในรูปของ
บ้านสงเคราะห์คนจน ซึ่งมีลักษณะเลือกปฏิบัติและประณามตีตรา คนที่ขอ
ใช้สทิ ธิรบั การช่วยเหลือจากความยากจนอาจถึงขัน้ ถูกตัดสิทธิพลเมืองและไม่
สามารถเลือกตั้งได้อีกเลย
ในประเทศยุโรปหลายประเทศ เหล่าคนงานต่างรวมตัวกันจัดตั้งพรรค-

การเปลี่ยนการผลิต
ทางเศรษฐกิจเป็น
แบบอุตสาหกรรม
ทวีปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับการว่างงาน

แรงกดดันจากชนชั้น
คนงานนำ�ไปสู่
การประกันสังคม
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การเมืองในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 อนึ่ง การสถาปนาระบบประกันสังคม
ซึ่งค่อยๆ แทนที่การช่วยเหลือสงเคราะห์คนยากจนในประเทศส่วนใหญ่เป็น
ปฏิกิริยาตอบโต้ต่อแรงกดดันทางสังคมและการเมืองของฝ่ายชนชั้นคนงาน
การวางรากฐานประกันการว่างงานเป็นครั้งแรกในอังกฤษ
ประกันการว่างงาน
ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
ใน ค.ศ. 1911

ด้วยเหตุนี้ การประกันการว่างงานจึงถูกริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก ใน ค.ศ.
1911 อั ง กฤษเป็ น ประเทศแรกที่ เริ่ ม ใช้ ร ะบบประกั น ภาคบั ง คั บ ที่ มี ผ ลทั่ ว
ประเทศ ในช่วงต้น สิทธิประโยชน์ครอบคลุมในระดับการอยู่รอด โดยพวก
เขามีตรรกะว่า สิทธิประโยชน์ที่ต่ำ� การจำ�กัดระยะเวลารับสิทธิให้สั้น ช่วง
เวลาการรอทีน่ าน และการบังคับให้ผวู้ า่ งงานหางานทำ� จะช่วยป้องกันไม่ให้
ระบบถูกใช้ไปในทางมิชอบ
เยอรมนี

เยอรมนี: การประกัน
การว่างงานเกิดขึ้นค่อน
ข้างสาย (ค.ศ. 1927)

เยอรมนีคือประเทศที่ริเริ่มระบบประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุโดย
รัฐเป็นประเทศแรกของโลกใน ค.ศ. 1883 และ 1884 ตามลำ�ดับ กระนัน้ การ
ประกันการว่างงานภาคบังคับกลับเกิดขึ้นค่อนข้างล่าช้าโดยต้องรอจนถึง
ค.ศ. 1927 ก่อนหน้านั้นมีเพียงโครงการประกันในระดับท้องถิ่นที่ตั้งขึ้นโดย
สหภาพแรงงานและได้รับเงินสนับสนุนจากเทศบาล
การแทนที่การสงเคราะห์คนยากจนด้วยระบบประกันการว่างงานทั่ว
ประเทศหมายความว่าผู้ว่างงานจะไม่ตกอยู่ในสภาวะกดดันให้ต้องหางาน
อะไรก็ได้ทำ�  การที่ระบบประกันการว่างงานถูกบริหารจัดการโดยสหภาพ
แรงงานทำ�ให้บรรดาผู้จ้างงานเสียประโยชน์ ในที่สุดฝ่ายหลังก็เรียกร้องให้
โครงการประกันการว่างงานได้รบั การบริหารจัดการโดยทัง้ นายจ้างและลูกจ้าง
มันถูกริเริ่มใช้ใน ค.ศ. 1927 โครงการประกันนี้ถูกจัดการร่วมกันโดยรัฐ
สหภาพแรงงาน และนายจ้าง

เดนมาร์ก: ประกัน
แบบสมัครใจผ่าน
สหภาพแรงงาน

เดนมาร์ก
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อย่างไรก็ตาม พึงตระหนักว่าระบบประกันภาคบังคับโดยรัฐไม่ได้เป็น

แนวทางของทุกประเทศ ในเดนมาร์ก ประกันการว่างงานไม่ได้อยูใ่ นรูปของ
การบังคับทุกกรณี สหภาพแรงงานเป็นผูก้ �ำ หนดการประกันการว่างงาน ดัง
นัน้ ผูไ้ ด้รบั สิทธิประโยชน์จากการว่างงานจะต้องเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
หนึ่งๆ ซึ่งจะเป็นผู้จัดสรรเงินทุนสำ�หรับการประกันการว่างงาน
คนงานชาวเดนมาร์กร้อยละ 75 ถึง 80 ได้รบั การคุม้ ครองโดยประกันผู้
ว่างงาน สัดส่วนนี้โดยประมาณสอดคล้องกับจำ�นวนสมาชิกสหภาพแรงงาน
อย่างไรก็ตาม แต่ละโครงการประกันการว่างงานไม่ได้ตา่ งกันเพียงเพราะ
มันถูกบริหารจัดการโดยกลุ่มคนที่ต่างกัน ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมยังมี
ลักษณะโครงการนานาประเภททีต่ า่ งกันด้วย ข้อแตกต่างนีส้ ะท้อนออกมาได้
ดีผา่ นการเปรียบเทียบระหว่างกรณีเยอรมนี เดนมาร์ก และสหราชอาณาจักร

คนงานร้อยละ 70–80
เป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงาน ดังนั้นจึงเป็น
ผู้ประกันตน

ระดับสิทธิประโยชน์จากการว่างงาน

สิ่งหนึ่งที่มักจะถูกนำ�มาเปรียบเทียบกันคือระดับและช่วงเวลาการได้รับ
สิทธิประโยชน์จากการว่างงาน ในเยอรมนี ระดับสิทธิประโยชน์ของผูว้ า่ งงาน
ทีม่ บี ตุ รคิดเป็นร้อยละ 67 ของรายได้สทุ ธิเดิมและ ในกรณีผวู้ า่ งงานประเภท
อืน่ ๆ สิทธิประโยชน์คดิ เป็นร้อยละ 60 อย่างไรก็ดี อัตราข้างต้นมีเพดานการ
ประเมินเงินสมทบจำ�กัดไว้ (ใน ค.ศ. 2012 รายได้รวม 5,600 ยูโรต่อเดือนใน
เยอรมนีตะวันตก และ 4,800 ยูโรในเยอรมนีตะวันออก ซึง่ รวมเป็น 67,200
หรือ 57,600 ยูโรต่อปี) สิทธิประโยชน์จากการว่างงานสูงสุดสำ�หรับคนโสด
จึงอยู่ที่ประมาณ 1,760 ยูโร (ในเยอรมนีตะวันตก) 1,580 ยูโร (ในเยอรมนี
ตะวันออก) สำ�หรับกรณีคนทีแ่ ต่งงานแล้วและมีบตุ ร (ในภาษีเงินได้ประเภท
ที่สาม) สิทธิประโยชน์จากการว่างงานสูงสุดอยู่ที่ 2,300 ยูโร (ในเยอรมนี
ตะวันตก) หรือ 2,038 ยูโร (ในเยอรมนีตะวันออก) ในอีกด้านหนึ่ง เดน
มาร์กมีสทิ ธิประโยชน์จากการว่างงานคิดเป็นร้อย 90 ของรายได้เดิมทัง้ หมด
แม้วา่ ในปัจจุบนั จะมีการจำ�กัดตัวเลขสูงสุดไว้ทปี่ ระมาณ 2,100 ยูโรต่อเดือน

ปริมาณที่ต่างกัน:
เดนมาร์กร้อยละ 90
ส่วนเยอรมนี
ร้อยละ 65–67
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(ประมาณ 530

สหราชอาณาจักร:
67.5 ปอนด์ต่อสัปดาห์

ยูโรต่อสัปดาห์) อีกทัง้ สิทธิประโยชน์นยี้ งั ถูกเรียกเก็บภาษีได้
เพราะฉะนั้น ผู้ประกันตนที่มีรายได้ต่ำ�ในเดนมาร์กจึงได้รับสิทธิในปริมาณ
ที่มากกว่าในเยอรมนี ในขณะที่ผู้มีรายได้สูงอยู่ในสภาวะที่แย่กว่า
ใน ค.ศ. 2012 สหราชอาณาจักรใช้ระบบอัตราเดียว คือ 67.50 ปอนด์ตอ่
สัปดาห์ (ประมาณ 80 ยูโร: สำ�หรับคนทีอ่ ายุต�่ำ กว่า 25 ปี ตัวเลขคือ 53.45
ปอนด์หรือประมาณ 64 ยูโร ต่อสัปดาห์) นอกจากนี้ยงั มีเงินช่วยเหลือด้าน
ที่พักอาศัยแยกต่างหากด้วย เรียกได้ว่า สิทธิประโยชน์จากการว่างงานใน
สหราชอาณาจักรมีลักษณะสอดคล้องกับการคุ้มครองความมั่นคงทางสังคม
ขั้นพื้นฐานในเยอรมนีอย่างเช่น unemployment benefit II (“ALG II”) ทั้ง
ในเชิงแนวคิด (อัตราเดียว) และปริมาณที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลผสม
ของฝ่ายอนุรกั ษนิยมและเสรีนยิ มวางแผนทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงระบบความมัน่ คง
ทางสังคมของอังกฤษอย่างถึงราก พวกเขาจะล้มเลิกสิทธิประโยชน์ทางสังคม
และเงินลดหย่อนภาษีจำ�นวนมากที่มีให้แก่คนวัยทำ�งานที่มีรายได้น้อย รวม
ไปถึงสิทธิประโยชน์จากการว่างงานด้วย และแทนที่มันด้วยเงินช่วยเหลือที่
เรียกว่า universal credit ระดับของสิทธิประโยชน์ทางสังคมที่ “เป็นสากล
(universal)” นีย
้ งั คลุมเครืออยู่ มีการจ่ายเงินตามระบบใหม่นค้ี รัง้ แรกเมือ่ เดือน
ตุลาคม 2013 โครงการนีท้ �ำ ให้เราหวนนึกถึงนโยบายจ่ายรายได้ขนั้ พืน้ ฐาน
ในอดีต ทว่าเงินไม่ได้ถกู จ่ายโดยปราศจากเงือ่ นไข มีการแบ่งประเภทเงือ่ นไข
อย่างเฉพาะเจาะจง อาทิ เงินช่วยเหลือสำ�หรับผูท้ ก่ี �ำ ลังหางาน ผูเ้ ข้าร่วมโครง
การตลาดแรงงาน นอกจากนี้ เป้าหมายหลักของ universal credit คือการ
สร้างแรงจูงใจด้านเงินเพือ่ การหางาน โดยการคงไว้ซง่ึ สิทธิประโยชน์ทางสังคม
ในระดับที่ถูกลดต่ำ�ลง แม้กระทั่งสำ�หรับคนที่กำ�ลังทำ�งานด้วย
ช่วงเวลาการรับสิทธิประโยชน์จากการว่างงาน

ความแตกต่างอย่าง
เห็นได้ชัดในด้าน
ช่วงเวลา
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ข้อแตกต่างในด้านเวลาของการรับสิทธิประโยชน์นั้นเด่นชัดกว่าเรื่อง
ปริมาณ ในเยอรมนี ช่วงเวลาการรับสิทธิประโยชน์จากการว่างงานขึ้นอยู่
กับอายุและช่วงเวลาการสมทบเงิน คนที่อายุต่ำ�กว่า 50 ปี และทำ�งานมา
อย่างน้อยสองปีติดกัน จะได้รับการคุ้มครองด้านความมั่นคงทางสังคม โดย

ได้รบั สิทธิประโยชน์จากการว่างงานเป็นเวลาหนึง่ ปี ส่วนคนทีม่ ชี ว่ งเวลาการ
ทำ�งานสัน้ กว่า ช่วงเวลาการรับสิทธิคอื ระหว่าง 6 เดือน (ทำ�งานหนึง่ ปี) และ
10 เดือน (ทำ�งาน 20 เดือน) คนที่มีอายุมากกว่า 50 ปีจะมีสิทธิเข้าถึง
unemployment benefit I (ALG I) ซึ่งกินเวลาได้นานที่สุดคือสองปี (คนที่
อายุมากกว่า 58 ปี และทำ�งานมาอย่างน้อย 4 ปีจะได้รับการคุ้มครองด้าน
ความมั่นคงทางสังคม)
ในสหราชอาณาจักร สิทธิประโยชน์จากการว่างงานมีระยะเวลานานทีส่ ดุ
คือ 6 เดือน หลังจากนั้นจะมีการคัดกรองผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจาก
การว่างงานตามเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ มีการจำ�กัดปริมาณสูงสุดเท่ากับสิทธิ
ประโยชน์จากการว่างงานแต่ภายใต้เงื่อนไขที่เคร่งครัดมากขึ้น ในกรณีของ
ALG II มีการพิจารณาเงินออม จนสามารถนำ�ไปสูก
่ ารลดหรือตัดสิทธิประโยชน์
ทัง้ หมด ในเดนมาร์ก สิทธิประโยชน์จากการว่างงานเคยกินเวลายาวนานถึง
สี่ปี หลังจากรับสิทธิหนึ่งปีแล้ว โดยทั่วไป ผู้ประกันจะต้องแสดงให้เห็นว่า
ตนกำ�ลังหางานใหม่ท�ำ หรือเข้าร่วมโครงการฝึกวิชาชีพหรือพัฒนาทักษะ ใน
ค.ศ. 2010 รัฐบาลเสรีนิยม-อนุรักษนิยมของเดนมาร์กได้ลดช่วงเวลาการรับ
สิทธิลงเหลือสองปี
แหล่งเงินทุน

ประเทศทัง้ สามยังต่างกันในเรือ่ งแหล่งเงินทุนสนับสนุนสิทธิประโยชน์จาก
การว่างงานอีกด้วย ในเยอรมนี คนงานจ่ายเงินร้อยละ 3 ของค่าจ้างเข้า
กองทุนการว่างงาน โดยทั้งนายจ้างและลูกจ้างจ่ายฝ่ายละครึ่ง ทว่าเพดาน
การประเมินเงินสมทบได้จ�ำ กัดให้ตวั เลขมากทีส่ ดุ คือ 5,600 (4,800) ยูโร ใน
กรณีของเดนมาร์ก เงินสมทบประจำ�เดือนสำ�หรับคนทำ�งานเต็มเวลาประจำ�
ค.ศ. 2012 คือประมาณ 63 ยูโร (467.5 โครนในกองทุนประกันภัยที่ใหญ่
ที่สุด Dansk Metal) ซึ่งยังไม่รวมเงินสมทบโดยสมัครใจสำ�หรับการเกษียณ
ก่อนอายุประมาณ 60 ยูโรต่อเดือน ในกรณีสหราชอาณาจักร ไม่มกี ารจ่าย
เงินเข้ากองทุนการว่างงานแบบแยกส่วนกัน เงินสมทบประกันสังคม (“แห่ง
ชาติ”) อัตราเดียวคิดเป็นร้อยละ 23.8 (ลูกจ้างร้อยละ 11 นายจ้างร้อยละ

ข้อแตกต่างที่สำ�คัญ
เรื่องแหล่งเงินทุน
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ของค่าจ้างรวม นอกเหนือไปจากสิทธิประโยชน์จากการว่างงาน แหล่ง
เงินทุนนี้ยังสนับสนุนกองทุนเงินบำ�นาญของรัฐ การบริการด้านสุขภาพแห่ง
ชาติ เงินสำ�หรับการคลอดบุตร และสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ โดยมี
เพดานจำ�กัดอยู่ที่ประมาณ 4,500 ยูโร อีกทั้งจำ�กัดอัตราให้ลดลงมากที่สุด
อยู่ที่ร้อยละ 13.8 (ลูกจ้างร้อยละ 1 นายจ้างร้อยละ 12.8)
12.8)

ระดับ ระยะเวลา และความเป็นธรรม

หลักการเรื่องการ
เปรียบเทียบกันได้:
เดนมาร์ก เยอรมนี

หลักการความ
เท่าเทียม:
สหราชอาณาจักร
(ระดับที่ต่ำ�กว่า)
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ทัง้ ในเดนมาร์กและเยอรมนี สิทธิประโยชน์จากการว่างงานเกีย่ วข้องกับ
รายได้เดิมโดยคิดเป็นอัตราส่วน ในเยอรมนี เงินสมทบถูกเรียกเก็บโดยคิด
เป็นร้อยละของค่าจ้างรวม แนวทางนี้สะท้อนหลักการเรื่องการเปรียบเทียบ
กันได้ (commensurability) (รวมไปถึงหลักการความเสมอภาคเท่าเทียม)
กล่าวคือ คนทีจ่ า่ ยเงินสมทบเข้าประกันการว่างงานมากจะได้รบั สิทธิประโยชน์
มากเมื่อเขาว่างงาน ในเดนมาร์กก็เช่นเดียวกัน ทว่ามีระดับที่จำ�กัด กล่าว
คือ เงินสมทบจะถูกเรียกเก็บในอัตราเดียว ในขณะที่การจ่ายเงินจะคำ�นึงถึง
รายได้ก่อนหน้านี้ มันจึงสะท้อนหลักการเรื่องความต้องการที่จำ�เป็น คนที่
ว่างงานมีโอกาสหางานใหม่ในขณะทีเ่ ขาสามารถคงไว้ซงึ่ มาตรฐานการครอง
ชีพทีแ่ ม้จะอยูใ่ นระดับต่�ำ กว่าเดิม แต่กก็ นิ เวลาค่อนข้างนาน (อย่างน้อยก็ใน
อดีต ดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าช่วงเวลาการรับสิทธิประโยชน์ได้ถูกตัดให้
เหลือสองปีหลังวิกฤตการเงิน) จะเห็นได้ว่ากฎเกณฑ์ดำ�รงอยู่ร่วมกันกับ
ตลาดแรงงานทีไ่ ม่ถกู ควบคุมซึง่ ในทางปฏิบตั แิ ล้วไม่มมี าตรการการคุม้ ครอง
การจ้างงานเลย ผลที่ตามมาคือ สัดส่วนของคนที่ออกจากงานโดยสมัครใจ
และหานายจ้างใหม่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกรณีต่างประเทศอื่นๆ
เมือ่ เรานำ�กรณีสหราชอาณาจักรไปเปรียบเทียบกับเดนมาร์กแล้ว เราจะ
พบหลักการที่ตรงกันข้าม กล่าวคือ เงินสมทบเชื่อมโยงกับรายได้ แต่การ
จ่ายสิทธิประโยชน์กลับเป็นอัตราเดียว ดังนัน้ ความเป็นปึกแผ่นเป็นอันหนึง่
อันเดียวกันในสหราชอาณาจักรดูจะแข็งแกร่งกว่ากรณีเยอรมนีและเดนมาร์ก
(คนทีม
่ ี “บ่าทีเ่ ข้มแข็งกว่า” ต้องจ่ายเยอะกว่าทว่าสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั กลับไม่
ได้มากกว่า) อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์กลับอยู่ในระดับต่ำ�กว่ามาก บาง

80 %

เงินชดเชยการว่างงานสุทธิสําหรับ
คนโสดผู้มีรายได้โดยเฉลี่ย
ที่เพิ่ งว่างงาน

70 %

เงินชดเชยการว่างงานสุทธิสําหรับ
คนโสดผู้มีรายได้โดยเฉลี่ยหลังจาก
ว่างงาน 60 เดือน

60 %

เงินชดเชยการว่างงานสุทธิสําหรับ
คนที่แต่งงานแล้วซึ่งเป็นผู้หาเลี้ยง
เพี ยงคนเดียว มีลูกสองคน
ที่เพิ่ งว่างงาน

50 %

เงินชดเชยการว่างงานสุทธิสําหรับ
คนที่แต่งงานแล้วซึ่งเป็นผู้หาเลี้ยง
เพี ยงคนเดียว มีลูกสองคน หลังจาก
ว่างงาน 60 เดือน

40 %
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์ก
าร
นม
เด

ี
มน
อร
ย
เ

ักร
าจ
ณ
า
ชอ
รา
สห

D
EC

O

บริเวณทีไ่ ม่มแ
ี รเงาสะท้อนระดับเงินชดเชย
การว่างงานสุทธิบนฐานของสิทธิประโยชน์
จากการว่างงาน หากรวมบริเวณที่แรเงา
และไม่แรเงา ทั้งหมดจะสะท้อนระดับ
สิทธิประโยชน์จากการว่างงานรวมกับ
การช่วยเหลือการเงินด้านที่พักหรือ
การช่วยเหลือ “เพิ่ มเติม (top ups)”

ที่มา: OECD

รูปที่ 14: เปรียบเทียบอัตราสุทธิของเงินชดเชยการว่างงานในแต่ละประเทศ

ครั้งก็ต่ำ�อย่างมีนัยสำ�คัญ ด้วยเหตุนี้ มันจึงเป็นความเป็นปึกแผ่นที่ไม่ได้มี
พลังอำ�นาจอะไรมาก ยิง่ ไปกว่านัน้ universal credit ทีเ่ พิง่ ใช้เมือ่ ไม่กปี่ มี า
นี้จะกลืนกินสิทธิประโยชน์ทางสังคมจำ�นวนมาก แนวคิดเรื่องการเปรียบ
เทียบกันได้จึงไม่ได้รับการบรรลุ สิทธิในการเข้าถึงสิ่งที่จำ�เป็นก็ถูกจำ�กัดให้
อยู่ในระดับต่ำ�ขั้นพื้นฐานเพียงเท่านั้น
แนวทางทีต่ า่ งกันสามแนวทางนีก้ อ่ ให้เกิดคำ�ถามขึน้ นัน่ คือ ในเชิงอุดมคติแล้ว ระดับและช่วงเวลาของสิทธิประโยชน์การว่างงานควรกำ�หนดตาม
หลักการความยุตธิ รรมแบบใด หลังจากการปฏิรปู ทีเ่ รียกว่า การปฏิรปู ฮาร์ตซ์
(Hartz Reforms) ได้เกิดข้อถกเถียงขึ้นโดยหลายคนมองว่าผู้จ่ายเงินสมทบ
ในช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าควรได้รับสิทธิตอบแทนมากกว่า อนึ่ง ประเด็นนี้
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรรกะการประกันภัยโดยทั่วไป เช่น ถ้ามีใครทำ�แจกันหรู
ในบ้านของเพื่อนบ้านแตกระหว่างที่เขากำ�ลังสวมเสื้อโค้ท ประกันความรับ

ช่วงเวลาการจ่ายงิน
ไม่มีการแบ่งเกณฑ์
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ผิดจะไม่จ่าย แม้ว่าผู้ทำ�แจกันแตกจะจ่ายเงินสมทบมาเป็นเวลานาน ถ้าเรา
ยอมรับตรรกะของประกันข้างต้นว่าใช้ได้กบั กรณีประกันการว่างงาน กฎจะถือ
ว่าเป็นธรรมเมือ่ มันทดแทนรายได้เดิมก่อนหน้านีใ้ นรูปทีค่ ดิ เป็นอัตรา เพราะ
ฉะนั้น คำ�ถามที่เหลือจึงเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของเงินสมทบ เนื่องจาก
ในกรณีส่วนใหญ่แล้ว เราไม่ได้ตกงานด้วยความสมัครใจ อีกทั้งในกรณีของ
การถูกปลดออกอันเกิดจากตัวผูถ้ กู จ้างเอง เขาก็จะมีชว่ งเวลาการพักงานสาม
เดือน สภาวะการว่างงานจึงควรถูกมองว่าเป็นความผันผวนของชีวิตโดย
ทัว่ ไปซึง่ สังคมโดยรวมทัง้ หมดควรต้องเข้ามาจัดการร่วมกันบนฐานของความ
เป็นหมู่คณะอันหนึ่งอันเดียวกัน หากมองจากมุมนี้ เงินสมทบที่ถูกกำ�หนด
จากระดับรายได้ในเยอรมนีจะมีลักษณะที่เป็นธรรมมากกว่าอัตราเดียว
กระนั้น การตั้งเพดานการประเมินเงินสมทบได้หักล้างแนวทางการให้เงิน
สนับสนุนที่เป็นปึกแผ่นนี้ลง ทั้งนี้เพราะในระบบเยอรมนี คนที่มีความเสี่ยง
ต่อการว่างงานน้อยที่สุดกลับถูกยกเว้นไม่ต้องมีส่วนในการสมทบเงินที่เป็น
ปึกแผ่นนี้
สำ�หรับคำ�ถามเรื่องระยะเวลาของการรับสิทธิประโยชน์จากการว่างงาน
ไม่มีเหตุผลรองรับการเชื่อมโยงกันระหว่างช่วงเวลาของการรับและช่วงเวลา
ของการจ่ายเงินสมทบ ตราบใดที่มันเกินช่วงเวลาการจ้างงานขั้นต่ำ�ที่ตั้งไว้
เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์จากระบบแบบมิชอบ แล้วยังมีข้อโต้แย้งหรือ
เกณฑ์วัดอะไรเพิ่มเติมอีกที่พยายามจำ�กัดสิทธิประโยชน์
ในเยอรมนี เป็นเวลานานแล้วที่ระดับของรายได้เป็นตัวประกันการว่าง
งานตลอดชีวติ กล่าวคือ หลังจากทีส่ ทิ ธิประโยชน์จากการว่างงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับรายได้ลดลงเมื่อผ่านไปหนึ่งปี ยังมีการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ว่างงานที่
เกี่ยวข้องกับรายได้อื่นๆ อย่างไม่มีเวลาจำ�กัด (แม้ว่าจะขึ้นอยู่กับการตรวจ
คัดกรอง) การรวมกันระหว่างความช่วยเหลือผูว้ า่ งงานและการช่วยเหลือด้าน
รายได้ใน unemployment benefit II (ALG II) หมายความว่าเมือ่ เวลาผ่าน
ไป 12 เดือนจะมีการจ่ายเพียงแค่การคุ้มครองความมั่นคงทางสังคมขั้นพื้น
ฐาน (ALG II หรือ Hartz IV) ผูส้ งู อายุสามารถยืดเวลาออกไปได้อกี 8 เดือน
นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2006 ซึ่งใน ค.ศ. 2007 มันได้ถูกขยายเวลาอีก

สำ�หรับคนทีม่ ชี ว่ งอายุตา่ งกันจนมีระยะเวลาถึง 12 เดือน (ในแง่นี้ เวลามาก
ที่สุดจึงเป็น 24 เดือน) แม้ว่าแนวทางข้างต้นจะไม่สอดคล้องกับหลักความ
เท่าเทียมกัน แต่มันชอบธรรมหากมองจากมุมความเท่าเทียมกันทางโอกาส
กล่าวคือ โอกาสของผู้ว่างงานสูงอายุในตลาดแรงงานแทบจะไม่มีเลย เพื่อ
ที่จะชดเชยการขาดโอกาสที่ว่านี้ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของพวกเขา การขยาย
เวลาออกไปจึงถือว่าชอบธรรม อนึง่ หากเราตัง้ หลักการความเป็นธรรมเป็น
เกณฑ์วัดสำ�คัญแล้ว เป็นเรื่องยากที่จะกำ�หนดว่าผู้ว่างงานควรได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทไี่ ม่เกีย่ วกับรายได้เป็นเวลานานเพียงใด ภายใต้กรอบวาระสำ�คัญ
ค.ศ. 2010 (Agenda 2010) กำ�หนดให้จ�ำ กัดช่วงเวลาไว้หนึง่ ปี ทว่าหลายคน
มองว่ามันไม่เป็นธรรม ประหนึ่งดาบแดโมคลีส แนวทางนี้บังคับให้ผู้ได้รับ
ผลกระทบใช้เงินเก็บ (เงินช่วยเหลือเมือ่ สูงอายุ) ของพวกเขาทัง้ หมดหลังจาก
ที่ว่างงานมาเป็นเวลาหนึ่งปี มันสะท้อนการผลาญเงินก้อนโตโดยตรง
ด้วยข้อจำ�กัดด้านทรัพยากรเงินทุน อาจจำ�เป็นต้องวางกฎเกณฑ์ควบคุม
ในด้านหนึ่ง เราอาจจะสามารถตัดประเด็นเรื่องแรงจูงใจออกไปเพราะไม่มีผู้
ว่างงานจำ�นวนมากอย่างมีนัยสำ�คัญถูกประคบประหงมด้วยความคุ้มครอง
ความมั่นคงทางสังคม แม้ว่าหลังการริเริ่มการปฏิรูปฮาร์ตซ์แล้ว อัตราการ
ว่างงานจะลดต่ำ�ลง ทว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้นอย่างมากของงานที่
ไม่มั่นคง สัดส่วนของผู้ว่างงานระยะยาวไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญแม้ว่า
พวกเขาจะมี “แรงจูงใจ” ด้านการเงินที่น่าดึงดูดมากกว่า ปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อสังคมโดยรวมมีสองประการได้แก่ 1. เราควรให้เวลาคนหางานใหม่
นานเพียงใดก่อนที่จะบีบให้เขายอมทำ�งานอะไรก็ได้ที่จ้างเขา ดูเหมือนว่า
แนวทางที่เป็นธรรมมากกว่าในสายตาคนส่วนใหญ่คือการค่อยๆ ลดสิทธิ
ประโยชน์ทเี่ กีย่ วกับรายได้ในแต่ละปี โดยช่วงเวลาทัง้ หมดคิดเป็นสองถึงสาม
ปี แนวทางดังกล่าวตรงกันข้ามกับกฎเกณฑ์ในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถได้
เงินสนับสนุนเพิ่มจากการยกเลิกเพดานจำ�กัดการประเมินเงินสมทบ 2. ใน
ช่วงเวลาที่ผู้ว่างงานยังหางานไม่ได้ พวกเขาควรได้รับความคุ้มครองขั้นพื้น
ฐานระดับไหน คำ�ถามนีเ้ กีย่ วข้องกับระดับของ ALG II ซึง่ หลายคนมองว่า
ต่ำ�เกินไป

คำ�ถามสำ�คัญสองข้อ

147

สิทธิและหน้าที่

เงื่อนไขการจ่ายเงิน

ในสหราชอาณาจักร คนที่จ่ายเงินสมทบมากเพียงพอจะมีช่วงเวลาหก
เดือนในการรับสิทธิประโยชน์จากการว่างงาน (สอดคล้องกับการช่วยเหลือ
จากการว่างงานในระดับเดียวกัน) ในเยอรมนี ช่วงเวลาคือหนึ่งปี (ถ้าผู้รับ
สิทธิประโยชน์มอี ายุต�่ำ กว่า 50 ปี) และในเดนมาร์กคือสองปี อย่างไรก็ตาม
ตัวเลขเหล่านีล้ ะเลยความจริงทีว่ า่ ในประเทศทัง้ หมดนี้ ผูไ้ ด้รบั สิทธิประโยชน์
จากการว่างงานมีเงื่อนไขผูกมัดพวกเขาอยู่ด้วย หลายปีที่ผ่านมา เราเรียก
เงือ่ นไขเหล่านีว้ า่ “สิทธิและหน้าที่ (rights and obligations)” หรือ “นโยบาย
กระตุ้นตลาดแรงงาน (activating labour market policy)” ในทุกกรณี
เงือ่ นไขพืน้ ฐานสำ�หรับการรับสิทธิประโยชน์จากการว่างงานคือการทีผ่ วู้ า่ งงาน
จะต้องกระตือรือร้นหางานใหม่ ถ้าเขาล้มเหลว ผูว้ า่ งงานอาจจะมีหน้าทีต่ อ้ ง
ปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อไปในช่วงเวลาทีต่ า่ งกัน เดนมาร์กให้เวลาหนึง่ ปี สห
ราชอาณาจักรกำ�หนดไว้ 18 เดือน (หนึ่งปีสำ�หรับคนว่างงานอายุน้อย) ใน
ขณะทีเ่ ยอรมนีไม่ได้ก�ำ หนดช่วงเวลาทีแ่ น่นอน แต่ระบุไว้วา่ คือช่วงเวลาสุดท้าย
เมือ่ สิทธิของบุคคลในการเข้าถึงประโยชน์จากการว่างงานหมดอายุลง กล่าว
อีกนัยหนึ่งคือหนึ่งปี นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขที่เคร่งครัดมากกว่ากรณีอื่นๆ
การบูรณาการกลับสู่ตลาดแรงงานอีกครั้ง (reintegration)

แนวทางที่ต่างกัน
เรื่องโครงการเพื่อ
บูรณาการกลับสู่ตลาด
แรงงานอีกครั้ง

“สู่ความหวังใหม่
(New Deal)”

ในสหราชอาณาจักร
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ในทัง้ สามกรณี ผูว้ า่ งงานมีหน้าทีต่ อ้ งเข้าร่วมโครงการพิเศษทีม่ งุ่ ช่วยเหลือ
ให้พวกเขาสามารถหวนคืนสูต่ ลาดแรงงานอีกครัง้ ช่วงเวลาทีผ่ วู้ า่ งงานสามารถ
หางานใหม่โดยไม่ถกู กดดันโดยตรงใดเลยต่างกันไปในแต่ละประเทศ เยอรมนี
คือ 12 เดือน ส่วนเดนมาร์กคือ 18 เดือน หลังจากนัน้ ถ้าพวกเขาไม่ประสบ
ความสำ�เร็จในการหางาน กรมส่งเสริมการจ้างงานสามารถบีบให้พวกเขาเข้า
ร่วมโครงการที่มุ่งพัฒนาโอกาสในการได้งาน (“การกระตุ้น (activation)”) 
โดยเนื้อหาสาระของโครงการที่ว่านี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญในสาม
ประเทศนี้
ในสหราชอาณาจักร โครงการข้างต้นเหล่านี้เรียกว่า “สู่ความหวังใหม่
(New Deal)” ภายใต้การนำ�ของรัฐบาลพรรคแรงงาน หลังจากนั้น มันถูก

ปฏิรปู ในนามของ “โครงการทำ�งาน (Work Programme)” โดยผูว้ า่ งงานจะ
ต้องร่วมข้อตกลงกับกรมส่งเสริมการจ้างงานทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามหน้าทีบ่ างประการ
หากพวกเขาไม่สามารถปฏิบตั ติ ามได้จะถูกตัดการช่วยเหลือจากการว่างงาน
หรือที่เปลี่ยนเป็น universal credit ใน ค.ศ. 2013
ในเดนมาร์ก โครงการข้างต้นให้ความสำ�คัญกับการศึกษา/การฝึกวิชาชีพ
โครงการนี้ใช้เวลานานและเข้มข้น ไม่เพียงผู้ว่างงานจะมีทางเลือกเข้าร่วม
การฝึกวิชาชีพระยะสั้น แต่พวกเขายังสามารถร่วมโครงการฝึกวิชาชีพภาค
รัฐภายใต้กรอบแนวทางของระบบการศึกษา/การฝึกวิชาชีพ “แบบปกติ” ถึง
แม้ว่าจะมีเงินสนับสนุนการจ้างงานในกรณีนี้ด้วย ทว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับ
มาตรการพัฒนาทักษะขัน้ สูงบางประเภท เดนมาร์กยังจัดให้มกี ารหมุนเวียน
ทำ�งานสำ�หรับลูกจ้างทีข่ อลาหยุดระยะยาว อย่างไรก็ดี กรอบโครงการตลาด
แรงงานนีป้ ฏิเสธการสนับสนุนกลุม่ คนงานรายได้ต�่ำ แบบเฉพาะเจาะจง การ
คัดเลือกแต่ละโครงการดำ�เนินการภายใต้กรอบวางแผนทีผ่ กู มัดว่าผูว้ า่ งงานจะ
ต้องกระตือร้นหางานใหม่ การเข้าร่วมโครงการเหล่านีไ้ ม่ได้เป็นเรือ่ งสมัครใจ
เสียทีเดียว เพราะเป็นเป็นเงือ่ นไขให้ผเู้ ข้าร่วมสามารถรับสิทธิประโยชน์จาก
การว่างงานต่อไปได้
ในเยอรมนี มีการทำ�ข้อตกลงระหว่างนายหน้าหางานและผู้หางาน นี่
เป็นความพยายามตามแนวทางการปฏิรูปฮาร์ตซ์ในการระบุสิทธิและหน้าที่
ของผู้ว่างงาน ผู้ว่างงานจะมีทางเลือกที่กว้างขึ้นพร้อมกับสิทธิที่ขยายมาก
ขึ้นด้วย ทว่าพวกเขาต้องแบกรับแรงกดดันที่หนักขึ้นในการเลือกทางเลือก
เหล่านี้ แม้จะมีมาตรการฝึกวิชาชีพและรายวิชาพัฒนาทักษะ แต่สิ่งเหล่านี้
ไม่ใช่จุดเน้นสำ�คัญของนโยบายตลาดแรงงาน สิ่งที่สำ�คัญกลับเป็นเครื่องมือ
อืน่ ๆ เช่น เงินสนับสนุนการสรรหาบุคคล เงินสนับสนุนธุรกิจเกิดใหม่ส�ำ หรับ
คนทำ�งานอิสระหรือสิ่งที่เรียกว่า งานมูลค่า 1 ยูโร สำ�หรับคนว่างงานระยะ
ยาว ซึ่งหมายถึงโอกาสด้านการทำ�งานซึ่งครอบคลุมสาธารณประโยชน์และ
ช่องทางที่ผู้ว่างงานจะสามารถหวนกลับสู่ตลาดแรงงานได้ (เพื่อให้บรรลุเป้า
หมายนี้ มีการทบเงินพิเศษช่วยเหลือเพิม่ แก่สทิ ธิประโยชน์ Unemployment
II จนนำ�ไปสู่ชื่อ “งานมูลค่า 1 ยูโร (1-euro job)”)

เดนมาร์ก: ให้ความ
สำ�คัญกับการศึกษา/
การฝึกวิชาชีพ

เยอรมนี: ข้อตกลง
บูรณาการ
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งบรายจ่ายด้านนโยบายเพื่ อกระตุ้นให้คนเข้าร่วมตลาดแรงงาน ค.ศ. 2009

งบรายจ่ายด้านการ
ศึกษา/ฝึกวิชาชีพ
ต่อคนว่างงาน
หนึ่งคน (ยูโร)

เดนมาร์ก

เยอรมนี

สหราชอาณาจักร

EU-15

15,819.97

10,353.49

2,336.58

7,801.28

ที่มา: Eurostat; การคิดค�ำนวณของคณะผู้เขียน

รายจ่ายด้านการฝึกและพัฒนาทักษะ

แม้ว่าเยอรมนีจะมีรายจ่ายสนับสนุนการฝึกและพัฒนาทักษะที่อยู่เหนือ
ค่าเฉลีย่ ของ EU15 อีกทัง้ ยังสูงกว่าอังกฤษอย่างมีนยั สำ�คัญ ทว่าก็ยงั ต่�ำ กว่า
กรณีเดนมาร์กอยู่มาก หากดูเผินๆ เราอาจจะไม่เห็นว่านี่เป็นปัญหาที่เกี่ยว
ข้องกับเรื่องความเป็นธรรม อย่างไรก็ดี ถ้าเราลองคำ�นึงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มผู้ว่างงานกับระดับการศึกษาก็จะเห็นว่าปัญหานี้เกี่ยวกับความ
เป็นธรรมอย่างแน่นอน นัน่ คือ ความเสีย่ งในการว่างงานนัน้ เชือ่ มโยงกับการ
ศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเยอรมนี เมื่อเทียบกับประเทศยุโรปอื่นๆ

ดีอย่างโดดเด่น:
เดนมาร์ก

อัตราการว่างงาน ค.ศ. 2010 โดยวัดจากระดับการศึกษา

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

วิทยาลัย/
มหาวิทยาลัย

เยอรมนี
เดนมาร์ก
สหราชอาณาจักร

15.1

7.0

3.2

11.3

6.9

4.8

4.1

8.3

4.1

EU-15

16.1

8.6

5.5

ที่มา: Eurostat
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การกระจายความเสี่ยงที่จะว่างงานในเยอรมนีมีลักษณะไม่เท่าเทียมกัน
สูง ตัวเลขใน ค.ศ. 2010 อาจจะทำ�ให้เราประเมินสถานการณ์ต่ำ�เกินไป
เพราะตลาดแรงงานของเกือบทุกประเทศในยุโรปเสียหายอย่างหนักจากวิกฤต
ตลาด-การเงิน และตามมาด้วยวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งเยอรมนีได้รับผลกระทบ
เบากว่าหลายประเทศ แต่หากเราจะพิจารณาเฉพาะ ค.ศ. 2007 ก่อนวิกฤติ
อัตราการว่างงานในหมูค่ นทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ �่ำ ในเดนมาร์กมีเพียงร้อยละ 4.2 ใน
อังกฤษร้อยละ 6 ทว่าในเยอรมนีมีถึงร้อยละ 17.7! ในประเทศตะวันตก
ทั้งหมด คนที่มีคุณสมบัติต่ำ�ล้วนแต่ได้รับผลกระทบหนักหน่วงจากวิกฤต
เศรษฐกิจมากกว่าคนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตดิ กี ว่า เนือ่ งจากการศึกษาทีต่ �่ำ เพิม่ ความ
เสี่ยงต่อการว่างงานและเนื่องจากการว่างงานเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีรายได้
ไม่เพียงพอในวัยชรา สถานการณ์ที่ว่านี้จึงขัดกับหลักการว่าด้วยความเท่า
เทียมกันทางโอกาส ด้วยเหตุนี้ โครงการรัฐทีม่ งุ่ บูรณาการให้คนเหล่านีห้ วน
กลับคืนสูต่ ลาดแรงงานจึงต้องได้รบั การพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการ
ที่เกี่ยวกับการศึกษาของผู้ว่างงาน ถึงแม้ว่าเขาจะได้รับการช่วยเหลือให้มี
งานใหม่ได้ ถ้าเขายังมีคุณสมบัติที่ต่ำ� เขาก็จะว่างงานอีกในไม่ช้า ดังนั้น
จำ�เป็นต้องให้การช่วยเหลือที่ยั่งยืนซึ่งเน้นการแก้ไขต้นเหตุของปัญหา
เพราะฉะนั้น หลักการโอกาสที่เท่าเทียมจึงมุ่งสนับสนุนช่วยเหลือผู้ว่าง
งานซึง่ มีโอกาสในตลาดแรงงานน้อยทีส่ ดุ เป็นเรือ่ งธรรมดาทีส่ งั คมจะพยายามวางมาตรการป้องกันไม่ให้มใี ครใช้ประโยชน์จากการบริการโดยมิชอบอีก
ทั้งทำ�ให้มันสอดคล้องกับหลักการ “แรงจูงใจและคำ�สั่ง” อย่างไรก็ดี ความ
สัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและคำ�สัง่ กลับมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกันมากในประเทศ
สามประเทศที่เราศึกษา
ในสหราชอาณาจักร จุดเน้นอยู่ที่การวางคำ�สั่งและกฎเกณฑ์ ในขณะที่
เดนมาร์กกลับเน้นคุณภาพของสิทธิประโยชน์ทสี่ งู กว่า แม้วา่ มันจะมีลกั ษณะ
เชิงผูกมัดและมีความเสีย่ งทีจ่ ะถูกตัดสิทธิประโยชน์มากไม่ตา่ งกับกรณีสหราช
อาณาจักรก็ตาม นอกจากนี้ การให้ความสำ�คัญต่อการฝึกวิชาชีพ/พัฒนา
ทักษะสะท้อนการพัฒนาโอกาสของผูว้ า่ งงานในตลาดแรงงานอย่างถาวร ใน
กรณีของเยอรมนี การปฏิรูปที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ให้น้ำ�หนักความ

เยอรมนี:
ความเหลื่อมล้ำ�ด้าน
ความเสี่ยงต่อ
การว่างงาน

“แรงจูงใจและคำ�สั่ง
(Incentive and
requirement)”—

แนวทางที่ต่างกัน

เชิงป้องกัน: การ
ประกันการจ้างงาน
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สำ�คัญไปทีก่ ารวางกฎเกณฑ์และคำ�สัง่ แม้วา่ จะมีความพยายามในการพัฒนา
ด้านแรงจูงใจอยู่บ้าง อีกทั้งยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาด้านการ
ศึกษา/ฝึกวิชาชีพของผู้ว่างงาน ทั้งที่ปัญหาดังกล่าวจำ�เป็นต้องได้รับการ
แก้ไขโดยด่วนในเยอรมนีเมื่อเทียบกับประเทศยุโรปอื่นๆ
แนวคิดเรื่องประกันการจ้างงาน (employment insurance)

ไม่ใช่เพียงแค่งาน แต่
ช่วงเปลี่ยนผ่านก็ต้อง
นำ�มาพิจารณาด้วย
—สามองค์ประกอบ

ประการแรก การ
ช่วยเหลือพื้นฐานสากล

ประการที่สอง:
การคุ้มครองรายได้ที่
เกี่ยวข้องกับค่าจ้าง
ประการที่สาม
สู่แนวทางที่ครอบคลุม
ทุกช่วงของชีวิต
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การสนับสนุนด้านฝึกวิชาชีพและพัฒนาทักษะไม่ควรมีเฉพาะเมื่อยาม
ตกงาน แต่ควรมีบทบาทตลอดช่วงชีวิตการทำ�งานของคนหนึ่งเพื่อให้เขา
สามารถดำ�รงไว้ซึ่งศักยภาพของการจ้างงานและป้องกันไม่ให้เขากลายเป็น
บุคคลว่างงานตั้งแต่แรกเริ่ม ดังนั้น การพัฒนาในขั้นต่อไปคือการยกระดับ
การประกันการว่างงานให้กลายเป็นประกันการจ้างงาน สิ่งที่ประกันจะช่วย
คุม้ ครองจึงไม่ใช่เพียงแค่รายได้ทเ่ี สียไปจากการว่างงาน หากแต่เป็นผลกระทบ
อื่นๆ อันเกิดจากช่วงเปลี่ยนผ่าน (transition) ที่มีความเสี่ยงในการทำ�งาน
ไม่ใช่เพียงแค่งาน แต่ชว่ งเปลีย่ นผ่านก็ตอ้ งนำ�มาพิจารณาด้วย ดังทีไ่ ด้มกี าร
แบ่งระบบความมัน่ คงทางสังคมออกเป็นสามส่วน ซึง่ เกีย่ วข้องกับการประกัน
ผู้เกษียณอายุ การขยายขอบเขตของระบบประกันการว่างงานให้เป็นระบบ
ประกันการจ้างงานสามแนวทางจะช่วยรับมือกับสภาวะผันผวนในโลกแห่ง
การทำ�งานสมัยใหม่ได้ดียิ่งขึ้น
อันดับแรก ควรมีการให้ความช่วยเหลือพื้นฐานสากล (universal basic
provision) (สำ�หรับรายละเอียด ดูเนือ
้ หาด้านล่าง) สากลในทีน่ มี้ คี วามหมาย
ว่าใครก็ตามทีส่ ามารถทำ�งานได้มสี ทิ ธิได้รบั ความช่วยเหลือนีโ้ ดยไม่มเี งือ่ นไข
(นอกเหนือไปจากความจำ�เป็น) และมันประกันว่าสิทธิประโยชน์จะอยูใ่ นระดับ
ที่เป็นมาตรฐาน หมายความว่าที่มาของแหล่งเงินจะต้องเป็นเงินภาษี
ต่อมา มีการคุ้มครองรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้าง ในกรณีที่เกิดการว่าง
งานโดยไม่สมัครใจ ซึง่ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับ ALG I เพียงแต่ขบั เน้นเฉพาะ
หน้าทีห่ ลักของมัน อีกทัง้ ขยายรวมถึงทุกคนทีส่ ามารถทำ�งานได้ โดยไม่ค�ำ นึง
ถึงสถานะการจ้างงานของเขา
ประการที่สาม ควรดำ�เนินนโยบายตลาดแรงงานที่ดำ�เนินบนแนวทางที่

ครอบคลุมทุกช่วงของชีวติ ซึง่ ต้องรับผิดชอบสามหน้าทีใ่ นลักษณะทีก่ า้ วข้าม
ขอบเขตของนโยบายกระตุน้ ตลาดแรงงาน อันได้แก่ การปรับปรุงตลาดแรง
งาน โดยมีงบภาครัฐหรืองบที่แจ้งแก่สาธารณะสนับสนุน (เช่น การบริการ
ด้านคำ�แนะนำ�และช่วยเหลือเพือ่ ให้ผวู้ า่ งงานหวนกลับสูต่ ลาดแรงงาน อีกทัง้
สนับสนุนผูจ้ า้ งงานในการเติมเต็มตำ�แหน่งงานทีย่ งั ว่างอยู)่ นอกเหนือไปจาก
เรื่องการรับเข้าทำ�งานแล้ว แนวทางที่ว่านี้ยังให้บริการด้านตลาดแรงงานที่
เอื้อต่ออาชีพที่ยั่งยืนในฝั่งอุปทาน และให้การสนับสนุนส่วนตัวในฝั่งอุปสงค์
โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง แนวทางต่อมาคือ การสนับ
สนุนการจ้างงาน ผ่านช่องทางการพัฒนาทักษะ ให้เงินชดเชยค่าจ้าง หรือ
การจ้างงานช่วงเปลี่ยนผ่านรูปแบบต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมรับนโยบาย
เศรษฐศาสตร์มหภาคด้านการจ้างงานซึง่ มุง่ สร้างงานหรือคงไว้ซงึ่ สภาวะการ
ทำ�งาน แนวทางทีส่ าม นโยบายด้านชีวติ การทำ�งาน ซึง่ คุม้ ครองคนทีก่ �ำ ลัง
อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สุ่มเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นในโลกแห่งการทำ�งานหรือการ
เปลีย่ นผ่านระหว่างชีวติ การทำ�งานและชีวติ ส่วนตัว แนวทางนีว้ างอยูบ่ นบัญชี
ส่วนตัวเกีย่ วกับพัฒนาการของบุคคลและพึง่ การช่วยเหลือเพิม่ เติมทีเ่ กิดจาก
ข้อตกลงไม่วา่ จะเป็นส่วนตัวหรือเป็นหมูค่ ณะ (เช่น กองทุนพัฒนาทักษะ บัญชี
เวลาการทำ�งานระยะยาว หรือบัญชีการเรียนรู้)

งานเขียนเพิ่มเติม
Günther Schmid
(2008), Von der
Arbeitslosen- zur
Beschäftigungsversicherung, Friedrich-Ebert-Stiftung
(ed.), Bonn.

แนวคิดเรื่องรายได้พื้นฐาน (basic income)

ข้ อ เสนอประการหนึ่ ง ที่ มั ก ถู ก ยกขึ้ น มาอยู่ เ สมอในการอภิ ป รายด้ า น
นโยบายคือเรื่องรายได้พื้นฐาน ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวเกี่ยวข้องกับแนวทาง
หลายแนวทาง อนึ่ง รายได้พื้นฐานคือการประกันรายได้ขั้นต่ำ�รูปแบบหนึ่ง
มันมีลักษณะต่างไปจากการช่วยเหลือสนับสนุนด้านรายได้ กล่าวคือ มันอยู่
บนความคิดที่ว่าพลเมืองทุกคน ไม่ว่าจะมีรายได้จากการจ้างงานหรือแหล่ง
รายได้อื่นๆ จะต้องได้รับรายได้พื้นฐานนี้ ดังนั้น มันจึงไม่ได้อยู่บนเงื่อนไข
ต่างๆ เช่น การทำ�งานหรือความเต็มที่ใจจะทำ�งาน
มีชดุ ข้อเสนอแนวทางมากมายเกีย่ วกับวิธกี ารจัดสรรจัดการรายได้พน้ื ฐาน
แต่ละแนวทางแตกต่างกันในหลายมิติ เช่น วิธกี ารให้เงินสนับสนุน ขอบเขต

อภิปรายกันบ่อยครั้ง:
รายได้พื้นฐาน
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งานเขียนเพิ่มเติม
Björn Wagner (2009),
Das Grundeinkommen
in der deutschen
Debatte. Leitbilder,
Motive und Interessen, Friedrich-Ebert-Stiftung
(ed.), Bonn. Stephan
Lessenich (2009), Das

การทดแทนสิทธิประโยชน์ทางสังคมอืน่ ๆ และรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมาย
วัตถุประสงค์เบือ้ งหลังแนวทางข้อเสนอเหล่านีก้ แ็ ตกต่างกันไปด้วย ยกตัวอย่าง
เช่น ข้อเสนอของฝ่ายเสรีนยิ มใหม่มงุ่ สร้างแรงจูงใจในการทำ�งานในภาคส่วน
ทีม่ คี า่ จ้างต่�ำ อีกทัง้ ยังมุง่ ลดต้นทุนเกีย่ วกับสวัสดิการแรงงาน ด้วยการกดให้
รายได้พนื้ ฐานอยูต่ �่ำ กว่าระดับการอยูร่ อดขัน้ ต่�ำ หรือต่�ำ กว่าเงินคืนภาษีคนจน
ข้อเสนออื่นๆ ต้องการให้มีรายได้พื้นฐานที่สูงขึ้นและมุ่งทำ�ให้ลูกจ้างมี
อิสระมากขึน้ อีกทัง้ กระจายงานให้ทวั่ ถึง ภายใต้แนวทางนี้ เราสามารถว่าง
เว้นจากงานที่มีค่าตอบแทนได้ รูปแบบงานนอกเวลาก็สามารถปลดปล่อย
ผูค้ นในสังคมให้เป็นอิสระจากพลังของตลาดได้ ซึง่ มีมมุ มองต่อสังคมแบบองค์
รวมพร้อมกับการให้เกราะคุม้ กันด้านสิทธิแก่ลกู จ้างทีเ่ ข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม
ยังมีข้อเสนอที่อยู่กึ่งกลางระหว่างสองขั้วทางเลือกนี้อีกมากมาย
เมื่อถูกถามว่า “คุณคิดอย่างไรกับแนวคิดเรื่องรายได้พื้นฐาน” เราควร
ถามกลับไปเสียก่อนว่า “คุณกำ�ลังหมายถึงรายได้พนื้ ฐานแบบไหน” ในแต่ละ
แนวทาง รายได้พื้นฐานที่อยู่เหนือระดับการอยู่รอดขั้นต่ำ�จะส่งผลกระทบที่
ยั่งยืนและยาวนานต่อนโยบายทางสังคมอื่นๆ มากกว่า มิพักต้องพูดถึงผล
กระทบต่อระบบภาษี
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คาดการณ์ได้ว่ารายได้ขั้นพื้นฐานจะส่งผลกระทบ
ต่อนโยบายตลาดแรงงานอย่างมีนัยสำ�คัญ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จะเกิดการ
เปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ในมิตทิ ส่ี �ำ คัญของระบบเศรษฐกิจและสังคม หรือระเบียบ
สังคมของพวกเรานัน่ เอง ดังนัน้ มันต้องได้รบั ฉันทามติจากสังคมในวงกว้าง
เพือ่ ทำ�ให้การเปลีย่ นแปลงนีเ้ กิดขึน้ ได้ ความแตกต่างหลากหลายของบรรดา
ข้อเสนอที่เกี่ยวกับรายได้พื้นฐานข้างต้นแสดงให้เห็นว่ายังไม่มีวี่แววของ
ฉันทามติในขณะนี้

Grundeinkommen in
der gesellschaftspolitischen Debatte,
Friedrich-Ebert-
Stiftung (ed.), Bonn.

สำ�หรับสังคมประชาธิปไตยแล้ว เนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดมีความหมายว่า
อย่างไร
•
•
•
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พ ัฒนานโยบายส่งเสริมกระตุ้นคนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้เข้มแข็งมากขึ้น
อัดฉีดเงินสนับสนุนการฝึกวิชาชีพ/พัฒนาทักษะพร้อมเพิ่มคุณภาพ
ยกระดับการประกันการว่างงานให้เป็นการประกันการจ้างงาน

7.3 เงินบำ�นาญ
ประเด็นหลักในบทนี้:
•
•
•
•

อ ธิบายระบบประกันเงินบำ�นาญของเยอรมนีและเปรียบเทียบกับระบบของเดนมาร์ก
สวีเดน และอังกฤษ
ประเมินทั้งสี่ระบบข้างต้นโดยนำ�ไปเชื่อมโยงกับมิติด้านความเป็นธรรม
อธิบายมาตรการปฏิรูป อาทิ แนวทางกองทุน (capital-funded approach)
อภิปรายข้อเสนอการปฏิรูปสำ�หรับเงินบำ�นาญที่มีแหล่งที่มาจากเงินสมทบ

เช่นเดียวกับกรณีระบบประกันการว่างงาน ประกันเงินบำ�นาญคือองค์
ประกอบสำ�คัญอันขาดไม่ได้ของนโยบายสังคมภาครัฐ ในประเทศพัฒนา
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ นี่ถือว่าเป็นงบรายจ่ายที่ใหญ่ที่สุด อีกทั้งยังถูกริเริ่ม
ขึ้นก่อนระบบประกันการว่างงาน
ต้นกำ�เนิดของการประกันเงินบำ�นาญ

ใน ค.ศ. 1889 เยอรมนีนำ�ร่องด้วยการริเริ่มการประกันเงินบำ�นาญโดย
รัฐ เมื่อเข้าสู่ช่วงทศวรรษ 1920 ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ต่าง
เริ่มใช้ระบบประกันข้างต้นกัน อย่างไรก็ดี ระบบประกันเงินบำ�นาญของ
เยอรมนีในสมัยนั้นต่างไปจากระบบในปัจจุบันอย่างมาก
ความแตกต่างอย่างแรกนั้นเกี่ยวข้องกับอายุเกษียณและอายุคาดเฉลี่ย
ในอดีต อายุเกษียณคือ 70 ปี ทว่าในหมู่คนที่เกิดระหว่าง ค.ศ. 1871 และ
1880 มีไม่ถึง 18 คนจาก 100 คนที่จะมีอายุถึง 70 ปี อายุคาดเฉลี่ยของ
คนอายุ 15 ปีในขณะนั้นคือ 42.3 ปี จะเห็นได้ว่ามีเพียงคนทำ�งานจำ�นวน
น้อยเท่านั้นที่จะมีอายุยาวพอที่จะได้รับประโยชน์จากระบบบำ�นาญ
ข้อแตกต่างประการต่อมาคือ ระบบเงินบำ�นาญในสมัยนั้นไม่ได้มีแหล่ง
ทีม่ าจากเงินสมทบ (contribution-funded) เหมือนกับทุกวันนี้ แต่เป็นกองทุน
(capital-funded) หมายความว่าในช่วงวิกฤตเงินเฟ้อในช่วงทศวรรษ 1920
ระบบเงินบำ�นาญล่มสลายลง หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ระบบเงินบำ�นาญ

เยอรมนี: การประกัน
เงินบำ�นาญครั้งแรก
(ค.ศ. 1889)
ข้อแตกต่างสำ�คัญ
ประการหนึ่ง:
อายุคาดเฉลี่ย

เงินบำ�นาญในตอนแรก
เป็นกองทุน: ล่มสลาย
ในช่วงทศวรรษ 1920
และหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง

155

ของเยอรมนีที่เพิ่งมีอายุได้ไม่นานก็ต้องล่มลงอีกครั้งเมื่อกองทุนสำ�รองถูก
ผลาญจนหมดสิ้น
การปฏิรูป ค.ศ. 1957 ในเยอรมนี

นับตั้งแต่ ค.ศ. 1957
แหล่งที่มาคือเงินสมทบ
(ข้อตกลงข้ามช่วงอายุ)
งานเขียนเพิ่มเติม
Ellen M. Immergut,
Karen M. Anderson

โครงสร้างทางการที่เป็นพื้นฐานของระบบเงินบำ�นาญแบบเก่ายังถูกคง
ไว้จวบจน ค.ศ. 1957 นี่หมายความว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง เงิน
บำ�นาญส่วนใหญ่มีที่มาจากงบประมาณภาครัฐ หลังจากการปฏิรูปใน ค.ศ.
1957 ระบบใหม่ซงึ่ กำ�หนดให้แหล่งเงินทุนมาจากเงินสมทบจึงถูกริเริม
่ ขึน้ และ
สืบสานมาจนถึงทุกวันนี้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เงินบำ�นาญในปัจจุบันถูกจ่าย
โดยมีที่มาจากเงินสมทบของลูกจ้างที่กำ�ลังทำ�งาน (ข้อตกลงข้ามช่วงอายุ)
15

and Isabelle Schulze
(eds) (2007), The

ข้อตกลงข้ามช่วงอายุ (intergenerational contract): คำ�ศัพท์การเมืองที่ใช้เป็น
หลักการพื้นฐานของระบบเงินบำ�นาญตามกฎหมายในเยอรมนี โดยมีเนื้อหาสาระดังนี้
กลุ่มประชากรที่ทำ�งานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเข้าใจกันโดยทั่วไปว่าคือ คนงาน “ที่พึ่งพา
(dependent)” ซึ่งแบกรับภาระต้นทุนของการจ่ายเงินบำ�นาญให้แก่กลุ่มคนที่ไม่ได้
ทำ�งานอีกต่อไป กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ การจ่ายเงินสมทบบำ�นาญตลอดช่วงชีวติ การทำ�งาน
ไม่ได้กลายมาเป็นกองทุนสำ�รองที่จะเป็นแหล่งเงินบำ�นาญในภายหลัง กลับกลายเป็น
ว่าการจ่ายเงินสมทบคือการกระทำ�ที่ทำ�ให้ผู้จ่ายเงินแน่ใจว่าเขาจะมีสิทธิในระบบเงิน
บำ�นาญในอนาคตเท่านั้น (Das Politiklexikon 2011: 121)

Handbook of West
European Pension
Politics, Oxford.

การค่อยๆ ขยับขยาย
ของระบบประกันเงิน
บำ�นาญตามกฎหมาย
(statutory pension
insurance)

ประเด็นสำ�คัญอีกประการหนึ่งของการปฏิรูป ค.ศ. 1957 คือการปรับ
ระดับเงินบำ�นาญให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงรายได้โดยรวม ระดับเงินบำ�นาญ
ถูกนำ�ไปเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้าง โดยในตอนแรกมันถูกจับ
คูก่ บั ค่าจ้างมวลรวม (gross wage) แต่นบั จาก ค.ศ. 1992 เนือ่ งจากต้นทุนที่

15

156

เราขอขอบคุณสำ�นักพิมพ์ J. H. W. Dietz Nachf., Bonn ที่อนุญาตให้เราใช้ข้อมูลจำ�นวน
มากจาก Politiklexikon (Klein/Schubert 2011) ของพวกเขา

เพิ่มขึ้น มันจึงถูกจับคู่กับค่าจ้างสุทธิ (net wage) เท่านั้น เพราะฉะนั้นจะ
เห็นได้วา่ การเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลดีตอ่ ผูก้ นิ บำ�นาญ เพราะการเติบโต
ย่อมนำ�ไปสู่การขึ้นค่าจ้างในสมัยนั้น
จวบจนกระทั่งช่วงปลายทศวรรษ 1960 ประกันเงินบำ�นาญโดยทั่วไปมี
ทิศทางที่ค่อยๆ ขยับขยายจนครอบคลุมกลุ่มคนทำ�งานประเภทต่างๆ อาทิ
ลูกจ้าง (พึ่งพา) และช่างฝีมือที่ทำ�งานอิสระ นับตั้งแต่ ค.ศ. 1972 แม่บ้าน
และคนทำ�งานอิสระสามารถจ่ายเงินสมทบบำ�นาญได้ตามความสมัครใจและ
สามารถเข้าถึงบำ�นาญได้เช่นกัน ในไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา มีการริเริม่ มาตรการปรับ
โครงสร้างใหม่ขนึ้ ตัง้ แต่ ค.ศ. 2003 ได้มกี ารจัดสรรการช่วยเหลือขัน้ พืน้ ฐาน
ผู้สูงอายุ (basic old-age provision) สำ�หรับกรณีที่เงินบำ�นาญไม่เพียงพอ
โดยก่อนหน้านี้ การช่วยเหลืออยู่ในรูปของการสนับสนุนด้านรายได้
นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2012 เงินบำ�นาญคือ 374 ยูโรต่อเดือน นี่
เป็นผลมาจากเงินบำ�นาญทีเ่ รียกว่า “เงินบำ�นาญรีสเตอร์” (Riester pension)
ที่เกิดจากการช่วยเหลือภาครัฐ (ในรูปแบบของการช่วยเหลือเงินบำ�นาญ
เอกชน) เงินนี้มีมาตั้งแต่ ค.ศ. 2001 ซึ่งมีลักษณะเป็นกองทุนช่วยเหลือเงิน
บำ�นาญเอกชนซึง่ ได้รบั เงินช่วยเหลือโดยตรงจากภาครัฐ ในปลาย ค.ศ. 2011
นโยบายรีสเตอร์มูลค่ากว่า 15 ล้านสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม ระบบประกัน
เงินบำ�นาญที่มีเงินภาครัฐสมทบยังคงเป็นเสาหลักสำ�คัญของการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในเยอรมนี
ใน ค.ศ. 2004 มีการตระหนักถึงปัจจัยด้านความยัง่ ยืนในการคิดคำ�นวณ
เงินบำ�นาญ ซึ่งคำ�นึงถึงปัจจัยหลายด้าน เช่น จำ�นวนผู้กินบำ�นาญ จำ�นวน
ผู้จ่ายเงินสมทบ และพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร จนนำ�ไปสู่
ข้อสรุปว่าเงินบำ�นาญจะมีแนวโน้มลดต่ำ�ลงเรื่อยๆ ถ้าหากปัจจัยด้านความ
ยั่งยืนนำ�ไปสู่การดิ่งตัวลงของเงินบำ�นาญ สิ่งที่เรียกว่า “Rentengarantie”
(pensions guaranty) จะเข้ามามีบทบาท กล่าวคือ ตัวเลขเงินบำ�นาญทีต
่ อ้ ง
ลดต่ำ�ลงจะถูกซึมซับด้วยศักยภาพที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต รายละเอียดมีดัง
ต่อไปนี้ ผู้กินบำ�นาญตามเกณฑ์มาตรฐานหรือ “benchmark” ซึ่งมีรายได้
โดยเฉลีย่ มาเป็นเวลา 45 ปีและเกษียณอายุการทำ�งานในวันที่ 1 กรกฎาคม

นับตั้งแต่ ค.ศ. 2001
เงินบำ�นาญ “Riester”
เพิ่มเติมเข้ามา

ปัจจัยด้านความยั่งยืน
(sustainability factor)

ตั้งแต่ ค.ศ. 2004
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จะได้รบั เงิน 1,236.15 ยูโรในเยอรมนีตะวันตก และ 1,096.65 ยูโรใน
เยอรมนีตะวันออก ในวันที่ 31 ธันวาคม 2010 ภายใต้ระบบเงินบำ�นาญผู้
สูงอายุ เงินบำ�นาญโดยเฉลี่ยคิดเป็น 963 ยูโร (ผู้ชาย) หรือ 502 ยูโร (ผู้
หญิง) ในเยอรมนีตะวันตกและ 1,010 ยูโร (ผูช้ าย) หรือ 703 ยูโร (ผูห้ ญิง)
ในเยอรมนีตะวันออก ยุโรปตะวันออกมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าเพราะในอดีตสาธารณรัฐประชาธิปไตย (เยอรมนีตะวันออก) มีชว่ งเวลาการจ้างงานทีน่ านกว่า
อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่คนงานในเยอรมนีตะวันตกได้รับเงินบำ�นาญบริษัท
ระดับเงินบำ�นาญในเยอรมนีตะวันตกจึงสูงกว่าเยอรมนีตะวันออก
องค์ประกอบแรกของระบบประกันเงินบำ�นาญในเยอรมนีคอื การประกัน
เงินบำ�นาญพื้นฐานภาครัฐ (basic state insurance) ซึ่งจะเสริมด้วยการ
ประกันเงินบำ�นาญภาคบังคับโดยรัฐที่เกี่ยวข้องกับรายได้ (obligatory income-related state pension insurance) และองค์ประกอบทีส
่ ามคือ ประกัน
เงินบำ�นาญเอกชนแบบสมัครใจ (voluntary private pension insurance)
และประกันของบริษทั ในประเทศส่วนใหญ่ นโยบายการช่วยเหลือผูส้ งู อายุ
มีสามเสาหลักนี้เป็นฐานสำ�คัญ อันได้แก่ 1. การคุ้มครองขั้นพื้นฐานโดย
ไม่ค�ำ นึงถึงรายได้เดิม 2. ประกันเงินบำ�นาญภาคบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้
3. ทางเลือกอืน
่ ๆ เช่น การช่วยเหลือจากเอกชนแบบสมัครใจ อย่างไรก็ตาม
แต่ละประเทศบริหารจัดการและให้ความสำ�คัญต่อสามเสาหลักนี้แตกต่างกัน
อย่างมาก
2011

สามเสาหลักของการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ

“เงินบำ�นาญแห่งชาติ (national pension)”
และเงินบำ�นาญบริษัทในเดนมาร์ก

องค์ประกอบแรก:
เงินบำ�นาญพื้นฐาน
ที่มาจากภาษี
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ในเดนมาร์ก แหล่งที่มาหลักของรายได้ผู้กินบำ�นาญเรียกกันว่า “เงิน
บำ�นาญแห่งชาติ” (“folkepension”) ใน ค.ศ. 2012 เงินบำ�นาญพืน้ ฐานนีค้ ดิ
เป็น 5,713 โครน (ประมาณ 765 ยูโร) ต่อเดือน ซึ่งมาจากภาษีทั้งหมด
พลเมืองเดนมาร์กทุกคนที่อาศัยอยู่ในเดนมาร์กเป็นเวลาอย่างน้อยสามปี
ระหว่างช่วงอายุ 16–67 ปีสามารถเข้าถึงเงินบำ�นาญนี้ได้ ในกรณีของคน
ต่างชาติ เขาจะต้องอาศัยอยู่ในเดนมาร์กอย่างน้อย 10 ปี ซึ่งรวมถึงห้าปี

สุดท้ายก่อนจะรับเงินบำ�นาญ ทุกๆ หนึง่ ปีทอี่ าศัยอยูใ่ นประเทศ เราจะมีสทิ ธิ
ใน 1 ใน 40 ของเงินบำ�นาญพืน้ ฐานทัง้ หมด เพราะฉะนัน้ หากอาศัยอยูใ่ น
เดนมาร์กเป็นเวลา 40 ปี เราก็จะได้รบั เงินบำ�นาญแห่งชาติเต็มจำ�นวน สำ�หรับ
ผู้กินบำ�นาญที่ไม่มีรายได้บำ�นาญอื่นๆ จะมีการให้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก
เงินบำ�นาญแห่งชาตินี้โดยผ่านการคัดกรอง ซึ่งใน ค.ศ. 2012 ตัวเลขเงิน
บำ�นาญสามารถเพิม่ ขึน้ เป็น 5,933 โครน (ประมาณ 795 ยูโร) นับได้วา่ เป็น
จำ�นวนเงินขั้นสูงสุดสำ�หรับคนโสด
องค์ประกอบที่สองของประกันเงินบำ�นาญภาครัฐของเดนมาร์กเรียกว่า
“เงินบำ�นาญ ATP (ATP pension)” ใน ค.ศ. 2012 เงินบำ�นาญ ATP สูงสุด
ทีจ่ ะได้รบั ต่อปีคอื 24,800 โครน (ประมาณ 277 ยูโรต่อเดือน) นีเ่ ป็นบำ�นาญ
ทีค่ �ำ นวณบนฐานของจำ�นวนปีทที่ �ำ งานและชัว่ โมงทำ�งานต่อสัปดาห์ สำ�หรับ
ลูกจ้างเต็มเวลา เงินสมทบทีต่ อ้ งจ่ายต่อเดือนคิดเป็น 36 ยูโร โดยลูกจ้างจะ
จ่าย 1 ใน 3 และนายจ้างจ่าย 2 ใน 3 มีการจัดลำ�ดับขัน้ เงินสมทบตามเวลา
ทำ�งานต่อสัปดาห์ เงินสมทบจะถูกบริหารจัดการโดยบริษทั ธุรกิจเอกชน ATP
ภายใต้กรอบกฎหมาย เงินบำ�นาญ ATP จึงเป็นระบบแบบกองทุน
เสาหลักที่ค้ำ�ระบบประกันเงินบำ�นาญที่เกี่ยวข้องกับรายได้ในเดนมาร์ก
คือเงินบำ�นาญบริษัท ซึ่งลูกจ้างร้อยละ 90 สามารถเข้าถึงได้ ในปัจจุบัน
ระบบนี้เป็นองค์ประกอบสำ�คัญที่ขาดไม่ได้ในแทบทุกๆ ข้อตกลง จึงอาจนับ
ได้ว่าเป็นระบบประกันภาคบังคับ เงินสมทบมาจากลูกจ้างคิดเป็น 1 ใน 3
และนายจ้าง 2 ใน 3 เฉลีย่ รวมกันแล้วคิดเป็นร้อยละ 15 ของค่าจ้างมวลรวม
จะถูกนำ�ไปลงทุนในกองทุนที่ควบคุมโดยรัฐ

องค์ประกอบที่สอง:
เงินบำ�นาญ ATP
(กองทุน)

องค์ประกอบที่สาม:
เงินบำ�นาญบริษัท
(ร้อยละ 90 ของ
ลูกจ้าง)

ระบบเงินบำ�นาญของสวีเดน

เงินบำ�นาญพืน้ ฐานของสวีเดนมีแหล่งเงินทุนจากรายรับภาษีทว่ั ไป ดังนัน้
พลเมืองที่อาศัยอยู่ในประเทศเท่านั้นที่จะมีสิทธิเข้าถึงเงินบำ�นาญประเภทนี้
ได้ ตามกรอบกำ�หนดใน ค.ศ. 2012 ถ้าหากเขาคนนั้นใช้ชีวิตอยู่ในสวีเดน
อย่างน้อยเป็นเวลา 40 ปีและไม่ได้รับเงินบำ�นาญจากโครงการรัฐอื่นๆ (ดู
ด้านล่าง) ในกรณีคนโสด เขาจะมีสิทธิเข้าถึง “เงินบำ�นาญคุ้มครอง (guar-

องค์ประกอบแรก: เงิน
บำ�นาญที่มาจากภาษี
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จำ�นวนเต็มคิดเป็น 7,810 โครนต่อเดือน (ประมาณ 880
ยูโร) อีกทัง้ ยังสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ดา้ นทีพ่ กั อาศัยด้วย รายรับทีม่ า
จากประกันเงินบำ�นาญเอกชนหรือบริษทั ไม่ได้มผี ลต่อการลดทอนเงินบำ�นาญ
คุ้มครองส่วนนี้ แม้ว่ามันจะถูกเรียกเก็บภาษีได้ก็ตาม
องค์ประกอบต่อมาของประกันเงินบำ�นาญของสวีเดนคือ เงินบำ�นาญทีม่ า
จากเงินสมทบ ลูกจ้างจะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 7 จากทั้งหมดร้อยละ 18.5
เข้าสู่กองทุนเงินบำ�นาญโดยนายจ้างจ่ายส่วนที่เหลือ ระบบนี้มีเพดานการ
ประเมินเงินสมทบ (ใน ค.ศ. 2012 คิดเป็น 409,500 โครน หรือประมาณ
46,000 ยูโรต่อปี) โดยลูกจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบหากเกินไปกว่าเพดานที่
กำ�หนดไว้ในขณะที่นายจ้างจ่ายเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของเงินสมทบ อย่างไรก็ดี
หากมีรายได้มากกว่าเพดานการประเมิน จะไม่มกี ารให้สทิ ธิในการเข้าถึงเงิน
บำ�นาญ ภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม คำ�ร้องขอเงินบำ�นาญจะเกิดขึน้ ได้ผา่ น
การจ่ายเงินต่างๆ ซึ่งจะปรับเปลีย่ นตามสภาวะค่าจ้างและเงินเฟ้อ นอกจาก
นี้ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จ่ายเงินสมทบและผู้รับเงินบำ�นาญยังเป็นไปตาม
สูตรเงินบำ�นาญทีก่ �ำ หนดไว้ กล่าวคือ จำ�นวนผูก้ นิ บำ�นาญทีเ่ พิม่ ขึน้ จะนำ�ไปสู่
การลดเงินบำ�นาญโดยอัตโนมัติ ใน ค.ศ. 2011 เงินบำ�นาญภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
กับรายได้มีค่าเฉลี่ยประมาณ 1,250 ยูโรต่อเดือน
องค์ประกอบทีส่ ามของระบบประกันเงินบำ�นาญตามกฎหมายของสวีเดน
มีชอ่ื ว่า เงินบำ�นาญพรีเมีย่ ม (premium pension) กล่าวคือ เงินสมทบร้อยละ
2.5 จากร้อยละ 18.5 จะไหลเข้าสู่กองทุนเงินบำ�นาญที่บริหารจัดการโดยรัฐ
ลูกจ้างสามารถเลือกกองทุนได้อย่างอิสระ กองทุนนี้ต่างไปจากเงินบำ�นาญ
รีสเตอร์ของเยอรมนี เพราะลูกจ้างสวีเดนมีหน้าทีต่ อ้ งลงทุนสมทบเงิน (จำ�นวน
ไม่มาก) เข้าสู่เสาหลักของเงินบำ�นาญที่เป็นกองทุน
anteed pension)”

องค์ประกอบที่สอง:
เงินสมทบที่เกี่ยวกับ
รายได้ (income-
related contribution)

องค์ประกอบที่สาม:
กองทุน (บังคับ)

ระบบเงินบำ�นาญของสหราชอาณาจักร
เสาหลักแรก: เงิน
บำ�นาญพื้นฐานภาครัฐ
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เสาหลักแรกของระบบเงินบำ�นาญอังกฤษแบ่งออกเป็นสองส่วนย่อย
ส่วนแรกของการช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน (basic provision) คือ “เงินบำ�นาญ
พื้นฐานโดยรัฐ (basic state pension)” คนอังกฤษทุกคนซึ่งจ่ายเงินสมทบ

มาอย่างน้อย 10 ปีจะมีสิทธิเข้าถึงเงินบำ�นาญนี้ ใน ค.ศ. 2012/2013 เงิน
บำ�นาญพืน้ ฐานจำ�นวนเต็มคือ 107.45 ปอนด์ตอ่ สัปดาห์ (ประมาณ 525 ยูโร
ต่อเดือน) แต่คนที่จะมีสิทธิได้รับจำ�นวนเต็มนี้คือคนที่ต้องจ่ายเงินสมทบมา
เป็นเวลา 44 ปีสำ�หรับผู้ชาย และ 39 ปีสำ�หรับผู้หญิง ในกรณีของผู้ชายที่
เกิดหลัง ค.ศ. 1945 และผู้หญิงที่เกิดหลัง ค.ศ. 1950 จำ�นวนปีที่จ่ายเงิน
สมทบเพือ่ ให้สามารถเข้าถึงเงินบำ�นาญพืน้ ฐานจำ�นวนเต็มลดลงเหลือ 30 ปี
คนที่มจี ำ�นวนปีน้อยกว่านี้จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองการช่วยเหลือรายได้
สำ�หรับผู้รับบำ�นาญ ส่วนที่สองของการช่วยเหลือพื้นฐานนี้เรียกว่า “เครดิต
บำ�นาญ (pension credit)” ซึง่ อยูใ่ นรูปของรายได้ประจำ�สัปดาห์ส�ำ หรับผูก้ นิ
บำ�นาญ คนโสดจะได้รบั 137.35 ปอนด์ และคูแ่ ต่งงานจะได้รบั 209.7 ปอนด์
(2011/2012) นั่นคือคิดเป็นประมาณ 673 และ 1,028 ยูโรต่อเดือน
เสาหลักที่สองของเงินบำ�นาญที่เกี่ยวข้องกับรายได้ประกอบไปด้วยเงิน
บำ�นาญภาครัฐที่มาจากเงินสมทบ และเงินบำ�นาญบริษัทหรือเอกชน เงิน
บำ�นาญภาครัฐ หรือทีเ่ รียกว่า “เงินบำ�นาญภาครัฐลำ�ดับสอง (state second
pension)” มีแหล่งเงินทุนจากเงินสมทบทุนความมัน
่ คงทางสังคมสำ�หรับรายได้
ซึ่งเริ่มต้นที่ 5,304 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 6,500 ยูโร) ใน ค.ศ. 2011/2012
การคำ�นวณระดับเงินบำ�นาญอยูบ่ นฐานของรายได้จากชีวติ การทำ�งานทัง้ หมด
(จนถึงทุกวันนี้ ระยะเวลาชีวต
ิ การทำ�งานเต็มทีค่ อื 49 ปี อย่างไรก็ตาม อายุ
เกษียณที่เพิ่มขึ้นเป็น 67 ปีทำ�ให้ช่วงเวลานี้ขยายออกเป็น 51 ปีสำ�หรับคน
ทีเ่ กิดหลัง ค.ศ. 1960) หากเรามีรายได้มากจนถึง 14,400 ปอนด์ (ประมาณ
17,650 ยูโร) เราจะมีสิทธิเข้าถึงเงินบำ�นาญอัตราเดียว 3,638 ปอนด์ต่อปี
(ประมาณ 4,460 ยูโร) คนที่มีรายได้ระหว่าง 14,400 และ 32,592 ปอนด์
(ประมาณ 17,650 และ 40,000 ยูโร) จะได้ส่วนเพิ่มเติมอีกร้อยละ 10 ใน
ขณะทีค่ นมีรายได้ระหว่าง 14,400 ปอนด์ และเพดานจำ�กัดที่ 42,475 ปอนด์
จะได้รับส่วนเพิ่มเติมระหว่างร้อยละ 10 ถึง 20 อนึ่ง เงินบำ�นาญจะลดลง
ตามช่องว่างของปีที่ขาดหายไปจากการจ่ายเงินสมทบ 49 ปี
จะเห็นได้ว่าคนมีรายได้ต่ำ�กว่า 14,400 ปอนด์จะได้ประโยชน์จาก “เงิน
บำ�นาญภาครัฐลำ�ดับสอง” ที่เป็นอัตราเดียวนี้เป็นการเฉพาะ สำ�หรับคนที่มี

เสาหลักที่สอง:
เงินสมทบ (สมัครใจ)
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ทางเลือก: เงินบำ�นาญ
เอกชนหรือบริษัท

รายได้สงู กว่านัน้ เงินบำ�นาญโดยรัฐจะน่าดึงดูดน้อยกว่าเงินบำ�นาญประเภท
อื่นๆ
อย่างไรก็ตาม เสาหลักที่สองของการช่วยเหลือภาครัฐข้างต้นนี้ไม่ได้
บังคับให้ทกุ คนต้องเข้าร่วม จึงเป็นไปได้ทหี่ ลายคนจะหันไปเลือกเงินบำ�นาญ
เอกชนหรือบริษัทแทน (“การโอนภาระความรับผิดชอบไปให้หน่วยงานอื่น
ดําเนินการผ่านการทำ�สัญญา (contracting out)”) หากเลือกทางเลือกนี้ ผู้
จ่ายเงินสมทบจะจ่ายเงินเข้าประกันสังคมในระดับต่ำ� อีกทั้งรัฐก็จะสนับสนุน
ทางเลือกนี้ผ่านมาตรการลดหย่อนภาษี อนึ่ง นับตั้งแต่ ค.ศ. 2012 เราไม่
สามารถ contract out กองทุนเงินบำ�นาญซึ่งไม่รับประกันการคุ้มครองเงิน
บำ�นาญอัตราตายตัว (เงินสมทบทุนที่ถูกกำ�หนดแน่นอน) ได้อีกต่อไป
ระบบเงินบำ�นาญและหลักการความเป็นธรรม

เสาหลักแรก: ความ
เป็นธรรมบนฐาน
ของความต้องการ
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เสาหลักแรกของการประกันเงินบำ�นาญในฐานะการช่วยเหลือขัน้ พืน้ ฐาน
สอดคล้องกับหลักการเรือ่ งความเป็นธรรมบนฐานของความต้องการ เนือ่ งจาก
มันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางสังคมด้านวัตถุสำ�หรับผู้คนที่ไม่มีสิทธิเข้าถึง
เงินบำ�นาญหรือเข้าถึงในระดับทีไ่ ม่เพียงพอ ข้อแตกต่างหลักในหมูป่ ระเทศ
ที่เราศึกษานั้นเชื่อมโยงกับการจ่ายเงินบำ�นาญสองรูปแบบ ได้แก่ การจ่าย
เงินบำ�นาญอัตราเดียวให้แก่ผู้รับเงินบำ�นาญทุกคน (เดนมาร์ก) หรือการให้
ความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานผ่านการตรวจคัดกรอง กรณีหลังจำ�กัดผู้รับเงิน
บำ�นาญเฉพาะกรณีทม่ี รี ะดับเงินบำ�นาญต่�ำ เกินไป (สหราชอาณาจักร เยอรมนี
และสวีเดน) ข้อแตกต่างอีกประการหนึง่ เกีย่ วข้องกับระดับการช่วยเหลือขัน้
พืน้ ฐาน กล่าวคือ ในเดนมาร์กและสวีเดน การช่วยเหลือขัน้ พืน้ ฐานนีม้ ากกว่า
เยอรมนีประมาณ 400 ถึง 500 ยูโรต่อเดือน แต่เราก็ควรตระหนักด้วยว่า
ประเทศสองกรณีแรกมีคา่ ครองชีพสูงกว่า อย่างไรก็ดี ถือได้วา่ การคุม้ ครอง
ขั้นพื้นฐานในสองกรณีแรกอยู่ในระดับที่สูงกว่า การเปรียบเทียบระหว่าง
เยอรมนี เดนมาร์ก และสวีเดนไม่ได้สะท้อนสัดส่วนของผูก้ นิ บำ�นาญทีไ่ ด้รบั
เงินน้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายได้เฉลี่ย ตัวเลขในส่วนนี้ของเยอรมนียังต่ำ�
อยูเ่ พราะผูก้ นิ บำ�นาญในปัจจุบนั ส่วนใหญ่มปี ระวัตกิ ารทำ�งานทีต่ อ่ เนือ่ ง ทว่า

ในอนาคตจะมีคนจำ�นวนมากขึน้ ทีเ่ มือ่ เกษียณอายุแล้วจะมีประวัตกิ ารว่างงาน
ที่ยาวนานหรือมีประวัติการจ้างงานชายขอบ (marginal employment) จน
ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงเงินบำ�นาญที่เพียงพอได้ ด้วยเหตุนี้ ระดับการ
คุม้ ครองขัน้ พืน้ ฐานในวัยชราจึงสำ�คัญสำ�หรับคนจำ�นวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ สิง่ ที่
สะท้อนสมมติฐานข้างต้นคือ “ช่องว่างความยากจน (poverty gap)” ใน
เยอรมนีที่ใหญ่กว่ากรณีเดนมาร์กและสวีเดนมาก ช่องว่างความยากจนคือ
ช่องว่างระหว่างรายได้ของคนจนและ
อัตราช่องว่างความยากจน คือสัดส่วน
เส้นความยากจน ในตลาดแรงงาน
ของคนทีม่ รี ายได้ในการจับจ่ายใช้สอยน้อย
มีช่องว่างขยายตัวมากขึ้นระหว่าง
กว่าร้อยละ 60 ของค่ามัธยฐานของรายได้
ลูกจ้างปกติและลูกจ้างที่ทำ�งานที่มี
ในประเทศ ช่องว่างความยากจนสะท้อน
ความเสี่ยงและผันผวน ดังนั้น ใน
โอกาสที่คนจะเสี่ยงต่อความยากจน ค่า
อนาคตมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการ
ของมันมาจากรายได้เฉลีย่ ของรายได้บคุ คล
ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อความยากจน โดยคิดเป็น
แบ่ ง แยกคนในวั ย กิ น บำ � นาญออก
ร้อยละของเส้นขีดแบ่งความยากจน (povเป็นกลุม่ ทีต่ อ้ งพึง่ การคุม้ ครองขัน้ ต่�ำ
erty threshold) ดังนั้น ช่องว่างความ
และกลุ่มคนกินบำ�นาญที่ม่ังคั่งกว่า
ยากจนจะยิ่งกว้างขึ้นถ้าช่องว่างระหว่าง
โดยฝ่ายหลังจะมีทงั้ เงินบำ�นาญตาม
รายได้คนจนและเส้นขีดแบ่งความยากจน
กฎหมายและเงินบำ�นาญจากเอกชน
เพิ่มขึ้น
เสริม
อัตราความเสี่ยงต่อความยากจนและช่องว่างความยากจนใน ค.ศ. 2010
EU-15

17.9 %

16.0 %

เดนมาร์ก
เยอรมนี
สวีเดน
สหราชอาณาจักร

18.4 %

11.7 %

14.8 %

16.6 %

15.9 %

10.7 %

22.3 %

19.2 %

ที่มา: Eurostat

ในทุกประเทศ ส่วนการช่วยเหลือขัน้ พืน้ ฐานมีแหล่งเงินทุนมาจากรายรับ
ภาษีทั่วไป ดังนั้น การช่วยเหลือขั้นพื้นฐานจึงค่อนข้างจะมีลักษณะจัดสรร
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เสาหลักที่สอง: หลัก
การเปรียบเทียบกันได้
(commensurability)
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กระจายความมัง่ คัง่ กลับคืนสูส่ งั คมมาก หมายความว่าผูม้ รี ายได้สงู จ่ายภาษี
มากกว่าในช่วงชีวิตการทำ�งานของเขา แต่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ (เยอรมนี
สวีเดน และสหราชอาณาจักร) หรืออาจจะได้ในปริมาณที่เท่ากับคนที่เคย
กินบำ�นาญรายได้นอ้ ย (เดนมาร์ก) นอกจากนีย้ งั มีการจัดสรรกระจายความ
มั่งคั่งระหว่างช่วงอายุที่ต่างกันด้วย กล่าวคือ การช่วยเหลือเงินบำ�นาญขั้น
พื้นฐานมาจากภาษีที่ส่วนใหญ่แล้วจ่ายโดยคนที่กำ�ลังทำ�งานในขณะนี้
เสาหลักทีส่ องคือเงินบำ�นาญทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้ เพราะฉะนัน้ เสาหลักนี้
จึงอยูบ่ นหลักการเปรียบเทียบกันได้ กล่าวคือ สิทธิประโยชน์จะถูกคิดคำ�นวณ
ในลักษณะที่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่คนหนึ่งทำ�งานมาตลอดชีวิตและระดับ
รายได้ของเขา ในเยอรมนีและสวีเดน การช่วยเหลือในส่วนนี้มีระบบการ
ประเมินทีจ่ ดั การโดยรัฐ (ซึง่ จ้างคนทีก่ �ำ ลังจ่ายเงินให้แก่คนกินบำ�นาญในยุค
ปัจจุบัน) ในขณะที่เดนมาร์กมีโครงการกองทุนเงินบำ�นาญที่บริหารจัดการ
โดยบริษทั เอกชน (และควบคุมโดยรัฐ) รวมไปถึงเงินบำ�นาญบริษทั ภาคบังคับ
ในทางตรงกันข้าม สหราชอาณาจักรมีสองทางเลือก อย่างแรกคือ โครงการ
เงินบำ�นาญที่ไม่มีการกันเงินสำ�รองโดยรัฐ และโครงการกองทุนเงินบำ�นาญ
ของบริษัท
เมื่อเทียบกับเงินบำ�นาญขั้นพื้นฐานแบบแรกแล้ว การจัดสรรกระจาย
ความมั่งคั่งในหมู่คนที่มีรายได้ต่างกันเกิดขึ้นในขอบเขตที่จำ�กัดน้อยกว่า
อย่างไรก็ดี ภายใต้กรอบของการช่วยเหลือเงินบำ�นาญโดยรัฐ คนที่ไม่มีงาน
ทำ�ช่วงเวลาหนึ่งอาจจะไม่เสียสิทธิในเงินบำ�นาญถ้าหากช่วงเวลาว่างงาน
ดังกล่าวมีลกั ษณะ “พึงประสงค์ทางสังคม (socially desirable)” ด้วยเหตุนี้
ในเยอรมนีจวบจนกระทั่ง ค.ศ. 2005 ช่วงเวลานี้จะนับรวมเอาเวลาที่คนอายุ
17 ปีขน
ึ้ ไปใช้ในการเรียนในโรงเรียนหรือวิทยาลัยด้วย นอกจากนี้ ช่วงเวลา
ทีใ่ ช้ในการเลีย้ งดูบตุ รซึง่ กินเวลาได้มากถึง 36 เดือนก็ยงั สามารถใส่ในบัญชี
บำ�นาญของคนนัน้ ได้โดยอยูบ่ นรายได้เฉลีย่ ของผูป้ ระกันตนทัง้ หมด กองทุน
ดูแลพยาบาล (nursing care fund) จะช่วยจ่ายเงินสมทบเข้าระบบเงินบำ�นาญ
โดยรัฐในช่วงเวลาที่บุคคลตกอยู่ภายใต้สภาวะที่ต้องดูแลพยาบาล [คนใน
ครอบครัว—เพิ่มโดยผู้แปล] ในแง่นี้ การช่วยเหลือด้านเงินบำ�นาญโดยรัฐ

เงินบํานาญสุทธิคิดเป็นอัตราร้อยละของรายได้สุทธิเดิม
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่ เทียบกับรายได้เดิม
รูปที1่ 5: ระดับเงินบ�ำนาญเมือ

หมายเหตุ: ในเดนมาร์ก ผูก้ นิ บำ�นาญทีเ่ คยมีรายได้เดิมครึง่ หนึง่ ของรายได้เฉลีย่ ในช่วง
ชีวิตการทำ�งานของเขาจะได้รับเงินบำ�นาญสุทธิประมาณร้อยละ 132 ของค่าจ้างสุทธิ
สุดท้ายของพวกเขา ถ้าหากเขาเคยมีรายได้เทียบเท่าค่าเฉลี่ย เขาจะได้รับเงินบำ�นาญ
สุทธิประมาณร้อยละ 90 ส่วนคนที่มีรายได้มากกว่าค่าเฉลี่ยสองเท่าจะได้รับร้อยละ 80
ของค่าจ้างสุทธิสุดท้ายของพวกเขา

สามารถชดเชยหรือทดแทนกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ได้ค่าตอบแทนจากตลาด
แรงงาน ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีเงินบำ�นาญทุพพลภาพและเงินบำ�นาญผู้รอด
ชีวิตที่ช่วยคุ้มครองสภาวะที่ผันผวนต่างๆ ในชีวิต
การบริหารจัดการเสาหลักทีห่ นึง่ และเสาหลักทีส่ องทีต่ า่ งกันในสีป่ ระเทศ
ส่งผลกระทบต่อระดับเงินบำ�นาญเมื่อเทียบกับรายได้เดิมตามที่แสดงใน
รูปที่ 15
รูปที่ 15 แสดงระดับเงินบำ�นาญของกลุม่ ผูม้ รี ายได้สามกลุม่ ในสีป่ ระเทศ
รูปไม่ได้ระบุจ�ำ นวนเงินบำ�นาญทีเ่ ป็นตัวเลขสัมบูรณ์ หากแต่แสดงเป็นร้อยละ

เปรียบเทียบระดับ
เงินบำ�นาญ
ระดับเงินบำ�นาญ:
ผู้มีรายได้ต่ำ�ในเยอรมนี
อยู่ในสภาพที่แย่ลง
เมื่อเทียบกับกรณีอื่น

165

ของรายได้ในช่วงชีวติ การทำ�งาน หรืออัตราทดแทนรายได้เดิมสุทธิ จะเห็น
ได้วา่ ในเดนมาร์ก กลุม่ ผูม้ รี ายได้ทงั้ สามกลุม่ มีระดับเงินบำ�นาญเมือ่ เทียบกับ
รายได้เดิมสูงกว่าสามประเทศที่เหลือ นอกจากนี้ การเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มผู้มีรายได้สามกลุ่มยังให้ข้อมูลที่น่าสนใจ กล่าวคือ ระบบเงินบำ�นาญใน
เยอรมนี และอาจกล่าวได้ว่าในสวีเดนบางส่วน ไม่ยังผลให้เกิดการจัดสรร
กระจายความมั่งคั่ง ทั้งสามกลุ่มได้รับเงินบำ�นาญคิดเป็นร้อยละ 57 ของ
รายได้เดิม อาจเรียกได้วา่ กรณีขา้ งต้นสอดคล้องกับหลักการเปรียบเทียบกัน
ได้อย่างตรงตัว ในอีกด้านหนึง่ เดนมาร์กและแม้กระทัง่ สหราชอาณาจักรกลับ
สะท้อนข้อมูลทีต่ า่ งออกไป อัตราทดแทนรายได้เดิมสุทธิส�ำ หรับผูม้ รี ายได้ต�่ำ
สูงกว่าผูม้ รี ายได้เท่าหรือสูงกว่าค่าเฉลีย่ เราอาจมองว่าในสองประเทศนี้ ระบบ
เงินบำ�นาญยังผลให้เกิดการจัดสรรกระจายความมัง่ คัง่ แม้วา่ ผูม้ รี ายได้ต�่ำ จะ
ได้รับเงินบำ�นาญน้อยกว่าผู้มีรายได้เท่าหรือสูงกว่ารายได้เฉลี่ย แต่ในเชิง
เปรียบเทียบแล้ว พวกเขาได้รบั ในสัดส่วนทีส่ งู กว่าจากรายได้เดิมของพวกเขา
เราสามารถเรียกลักษณะเช่นนีว้ า่ การผสานรวมกันเป็นปึกแผ่นระหว่างความ
เป็นธรรมบนฐานของความต้องการและหลักการเปรียบเทียบกันได้ (solidaristic mix of needs-based fairness and commensurability)

เงินบำ�นาญขั้นต่ำ�ที่สูง
ขึ้นสามารถป้องกัน
ปัญหาความยากจน
ในหมู่ผู้สูงอายุ

ข้อถกเถียง: กองทุน
จะครอบคลุมมากน้อย
เพียงใด
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การช่วยยกระดับผู้มีรายได้ต่ำ�ในระบบเงินบำ�นาญเยอรมนีให้ดีขึ้นดูจะ
เป็นสิ่งที่จำ�เป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาความยากจนในหมู่ผู้สูงอายุร้ายแรง
มากขึน้ มันยิง่ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งทำ�หากคำ�นึงถึงสองแนวโน้มประกอบ นัน่ คือ ใน
ด้านหนึ่ง การคุ้มครองขั้นพื้นฐานสำ�หรับผู้สูงอายุเยอรมนีมีระดับต่ำ� และใน
อีกด้านหนึ่ง จำ�นวนที่เพิ่มขึ้นของผู้กินบำ�นาญที่ไม่มีประวัติการทำ�งานต่อ
เนือ่ งและมีรายได้ต�่ำ เกินกว่าจะมีสทิ ธิรบั เงินบำ�นาญทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้ เรา
สามารถแก้ไขเงินบำ�นาญพืน้ ฐานสำ�หรับคนกลุม่ นีไ้ ด้ผา่ นการปฏิรปู ระบบเงิน
บำ�นาญขั้นต่ำ� แทนการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายได้หรือระบบ
เงินบำ�นาญที่ไม่มีการกันเงินสำ�รอง
ข้อถกเถียงในไม่กี่ปีที่ผ่านมาหนีไม่พ้นปัญหาการจัดการเสาหลักที่สอง
คำ�ถามสำ�คัญคือ เงินบำ�นาญทีเ่ ป็นกองทุนควรทดแทนหรือเติมเต็มเงินบำ�นาญ
ที่เป็นเงินสมทบหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด

ข้อดีและข้อเสียของระบบเงินบำ�นาญแบบกองทุน
(capital-funded pension system)
“ขณะนี้

ข้อเสนอที่ง่ายและชัดเจนคือ ค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงทางสังคมและ
สวัสดิการทัง้ หมดจะต้องมาจากรายได้มวลรวมประชาชาติในปัจจุบนั ไม่มแี ละ
ไม่เคยมีแหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายทางสังคมอื่นใดนอกจากสิ่งนี้ ไม่มีการสะสม
กองทุน ไม่มกี ารถ่ายโอนส่วนหนึง่ ของรายได้จากช่วงเวลาหนึง่ ไปสูอ่ กี ช่วงเวลา
หนึง่ ไม่มี ‘การออม’ ในความหมายแบบเศรษฐกิจเอกชน ไม่มสี งิ่ ใดนอกเหนือ
ไปจากรายได้มวลรวมประชาชาติในปัจจุบนั ... กระบวนการสะสมทุนและกระบวนการสมทบเงินจึงไม่ได้แตกต่างกันมาก” (Mackenroth 1952: 41)
ข้อความข้างต้นเป็นข้อความทีม่ ชี อื่ เสียงและรูจ้ กั กันในนาม “ข้อเสนอของ
แมคเคนโรท (Mackenroth thesis)” ทว่านี่เป็นข้อเสนอที่มีทั้งผู้เห็นด้วย
และไม่เห็นด้วยจวบจนทุกวันนี้ ข้อเสนอข้างต้นเชื่อว่าการบริโภคของผู้กิน
บำ�นาญเกิดขึ้นจากการยอมเสียสละการบริโภคของคนที่ทำ�งาน ไม่ว่ารูปแบบ
การให้เงินจะเป็นแบบใด แม้กระทั่งในกรณีเงินบำ�นาญแบบกองทุน สุดท้าย
แล้วผู้กินบำ�นาญก็ยังต้องพึ่งพาคนรุ่นหลังที่จ่ายเงินซื้อหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อ
ให้คนกินบำ�นาญได้ประโยชน์จากรายได้ส่วนนี้ มิเช่นนั้นแล้วก็จะไม่มีใครซื้อ
หลักทรัพย์เหล่านี้ (หุน้ และพันธบัตร เป็นต้น) และจะไม่มมี ลู ค่าใด นอกจากนี้
ระดับของเงินบำ�นาญจากกองทุนยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้านประชากรและ
เศรษฐกิจของคนวัยทำ�งานในขณะนัน้ ด้วย ระบบทีเ่ งินบำ�นาญมาจากเงินสมทบ
ก็ไม่ต่างกัน นั่นคือ ระดับการจ่ายเงินให้แก่คนกินบำ�นาญรุ่นนี้อยู่บนเงื่อนไข
ของการจ่ายเงินของคนที่ถูกจ้างงานในปัจจุบัน
ถ้าหากจำ�นวนผูใ้ ห้เงินสมทบหรือค่าจ้างของเขาลดต่�ำ ลง (หรือทัง้ สองอย่าง
ลดลงพร้อมกัน) รายรับสำ�หรับโครงการเงินบำ�นาญจากเงินสมทบก็จะตกลง
และเงินบำ�นาญก็จะลดลงด้วย
ขณะนี้มีทฤษฎีเศรษฐศาสตร์บางสำ�นักยืนกรานว่า เราสามารถกำ�หนด
ทิศทางการเติบโตเชิงบวกในอนาคตผ่านการออมทรัพย์ได้ กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ
ผ่านการสะสมทุนเรือนหุน้ (capital stock) วิธนี จี้ ะนำ�ไปสูก่ ารเพิม่ มูลค่าหลัก
ทรัพย์ของคนรุ่นก่อน ในหมู่ผู้สนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุผ่านกองทุน นี่
คือข้อเสนอที่เอื้อต่อการขยายตัวของทุน ในกรณีของเงินสมทบ จะไม่มีการ
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ออมหรือสะสมมูลค่าเนือ่ งจากเงินสมทบของคนวัยทำ�งานจะถูกจ่ายโอนไปยังผู้
สูงอายุโดยตรง อย่างไรก็ตาม ผลวิเคราะห์อนื่ ๆ แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของ
หุ้นที่ข้ามช่วงอายุคนนั้นแลกมากับการสูญเสียรายได้ของคนที่อยู่ในช่วงอายุที่
มีการสะสมหุ้น อีกทั้งยังมีการคาดการณ์ว่าในไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา นานา
ประเทศมีแนวโน้มทีจ่ ะหันไปหาเงินบำ�นาญแบบกองทุนและการเพิม่ ขึน้ ของกอง
ทุนเงินบำ�นาญ ปรากฏการณ์เหล่านี้สะท้อนการลดลงของโอกาสในการลงทุน
ที่มีเสถียรภาพและมีความหมายจริงๆ (อนึ่ง มิตินี้ยังถูกมองข้ามโดยฝ่ายผู้
สนับสนุนการชำ�ระหนีส้ าธารณะก้อนมหึมา!) โดยสรุปแล้ว ยังมีขอ้ กังขาเกีย่ ว
กับประกันเงินบำ�นาญแบบกองทุนว่ามันให้ประโยชน์หรือไม่ มากน้อยเพียงใด

พึงตระหนักถึงความ
เสี่ยงบางเรื่อง

อัตราผลตอบแทนจาก
ระบบเงินบำ�นาญ
ที่ไม่มีการกันเงินสำ�รอง
(pay-as-you-go
system)
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นอกเหนือไปจากข้อถกเถียงเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวม
จากเงินบำ�นาญแบบกองทุน ยังมีความเสีย่ งบางเรือ่ งทีเ่ ราพึงตระหนักอีกด้วย
ดังที่วิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจได้สะท้อนออกมาในไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ความเสีย่ งครอบคลุมเรือ่ งปัญหาราคาสินค้าทีล่ ดต่�ำ ลง (ความเสีย่ งด้านราคา
ตลาด) ลูกหนี้ไม่สามารถชำ�ระหนี้ได้ (ความเสี่ยงเรื่องค้างชำ�ระ) เงินเฟ้ออัน
เป็นผลมาจากการดิ่งตัวต่ำ�ลงของมูลค่าจริงในการลงทุนด้านการเงิน (ความ
เสี่ยงเงินเฟ้อ) และในกรณีการลงทุนต่างประเทศยังมีความเสี่ยงเรื่องอัตรา
แลกเปลีย่ น ความเสีย่ งเหล่านีอ้ าจบัน่ ทอนความคาดหวังในค่าตอบแทนทีส่ งู
กว่าได้ ใน 20 ปีทผี่ า่ นมาก่อนวิฤตการเงิน กองทุนรวมตราสารทุนระหว่าง
ประเทศให้ผลตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 6.5 (Breyer 2000)
อัตราผลตอบแทนจากเงินบำ�นาญที่มาจากเงินสมทบสอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงของค่าจ้างทัง้ หมด ทัง้ นีเ้ พราะเงินบำ�นาญมีแหล่งทุนมาจากเงิน
สมทบที่จ่ายโดยคนที่กำ�ลังทำ�งานในปัจจุบัน ถ้าหากจำ�นวนคนงานหรือค่า
จ้างเพิ่ม ก็เป็นไปได้ว่าเงินบำ�นาญจะเพิ่มตามไปด้วย และอาจเพิ่มในอัตรา
ที่มากกว่าเงินสมทบที่ผู้กินบำ�นาญเหล่านี้เคยจ่ายไปในช่วงชีวิตการทำ�งาน
ของพวกเขา ในทางกลับกัน หากจำ�นวนคนงานลดลง หรือค่าจ้างดิง่ ตัว อีก
ทัง้ จำ�นวนผูก้ นิ บำ�นาญเพิม่ ขึน้ เงินบำ�นาญก็ตอ้ งถูกลดระดับลง ผลจากการ

คิดคำ�นวณโดยสมาคมประกันเงินบำ�นาญเยอรมนีระบุวา่ ใน ค.ศ. 2008 อัตรา
ผลตอบแทนสำ�หรับ ผู้เกษียณอายุ
ที่เป็นผู้ชายโสดอยู่ที่ร้อยละ 3.5 ใน
ผลตอบแทนที่ ถู ก ระบุ ไว้ (nominal
กรณีของผู้หญิงและผู้ชายที่แต่งงาน
yield) คือผลรวมของเงินสมทบที่จ่ายไป
แล้วอยู่ที่ร้อยละ 4.1 (หากเขาหรือ
เมื่อเทียบกับผลรวมของเงินบำ�นาญ ดัง
นัน้ ผลตอบแทนร้อยละ 4.1 หมายความว่า
เธอจ่ายเงินสมทบเป็นเวลาเต็ม 45
คนจ่ายเงินสมทบ 100 ยูโรจะได้รับเงิน
ปีบนฐานรายได้คา่ เฉลีย่ และอายุคาด
บำ�นาญ 104.1 ยูโร อนึง่ จะไม่มกี ารเอา
เฉลี่ย) ใน ค.ศ. 2020, 2030 และ
ปัจจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงราคามาประ
2040 ผูเ้ กษียณอายุจะได้รบ
ั ผลตอบ
กอบการคิดคำ�นวณ หากนำ�ปัจจัยเรื่อง
แทนในอัตราที่ต่ำ�ลงคือร้อยละ 2.8
ราคามาร่วมพิจารณาด้วยแล้ว เราจะเรียก
ว่า ค่าตอบแทนจริง (effective yield) 
ในกรณีของผู้ชายโสด และร้อยละ
เรามักอ้างผลตอบแทนที่ถูกระบุไว้เพื่อใช้
3.3 ในกรณีของผู้หญิงและผู้ชายที่
คำ�นวณผลตอบแทนจากการลงทุน
แต่ ง งานแล้ ว (German Pension
Insurance Fund 2009)

ด้วยเหตุนี้จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ผลตอบแทนจากระบบเงินบำ�นาญ
แบบกองทุนจะมีมากกว่าเงินบำ�นาญที่มาจากเงินสมทบ กระนั้นก็ตาม พึง
ตระหนักว่าเรากำ�ลังเก็งความเป็นไปได้ในอนาคตทีไ่ ม่แน่นอน จึงมีโอกาสเช่น
กันทีเ่ งินบำ�นาญจะลดระดับลงอีก ตลาดหลักทรัพย์มกั จะประสบกับช่วงเวลา
ทีใ่ ห้ผลตอบแทนขาดทุนอยูบ่ อ่ ยครัง้ แม้จะมองในระยะยาวแล้วก็ตาม ในกรณี
ทีแ่ ย่ทสี่ ดุ เราสามารถสูญเสียเงินออมทัง้ หมดไปก็ได้ แน่นอนว่าเราสามารถ
ประกันภัยข้างต้นได้ แต่เบีย้ ประกันสำ�หรับประกันข้างต้นจะไปลดผลตอบแทน
ของกองทุนมาก รัฐอาจเข้ามาช่วยประกันได้ อย่างไรก็ตาม ในความเป็น
จริงแล้วมันจะกลายเป็นเงินบำ�นาญที่ไม่มีการกันเงินสำ�รองแทน เนื่องจาก
แหล่งเงินสนับสนุนผูก้ นิ บำ�นาญโดยรัฐมาจากภาษีของคนวัยทำ�งานในปัจจุบนั
เสียส่วนใหญ่
คำ�ถามต่อมาคือ มันคุ้มและชอบธรรมหรือไม่ที่เราจะคาดหวังจากสิทธิ
ประโยชน์ในรูปของผลตอบแทนทีม่ าพร้อมกับความเสีย่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ความเสีย่ งในระดับสังคมโดยรวม ทัง้ นีเ้ พราะนีไ่ ม่ใช่แค่เรือ่ งของปัจเจกผูต้ ดั สิน

อัตราผลตอบแทน
จากระบบเงินบำ�นาญ
แบบกองทุน

เงินจากกองทุนต้อง
มีมากเท่าไร

169

ปัญหา: ความสมัครใจ

งานเขียนเพิ่มเติม
Kornelia Hagen and
Axel Kleinlein (2011),
Zehn Jahre RiesterRente: Kein Grund
zum Feiern, DIW
Wochenbericht
47/2011.
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อย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับยุทธศาสตร์การลงทุน หากแต่เป็นเรือ่ งของการสถาปนาระบบการช่วยเหลือผู้สูงอายุและโครงสร้างแรงจูงใจ แน่นอนว่าคำ�ตอบ
ขึ้นอยู่กับว่าเงินบำ�นาญแบบกองทุนนี้มีขอบเขตและบทบาทมากเพียงใดใน
ระบบเงินบำ�นาญทั้งหมด ในสวีเดน เพียงร้อยละ 2.5 ของงบสมทบช่วย
บำ�นาญทั้งหมดถูกนำ�ไปลงทุนกับกองทุน ในเชิงเปรียบเทียบแล้วถือได้ว่า
เป็นสัดส่วนทีค่ อ่ นข้างต่� 
ำ เช่นเดียวกันกับกรณีเยอรมนี ร้อยละ 4 ของรายได้
มวลรวมต้องถูกนำ�ไปลงทุนเพือ่ ผลตอบแทนจากเงินอุดหนุนภาครัฐ หากมอง
เพียงผิวเผินแล้ว ระดับเงินจากกองทุนข้างต้นก็ดูจะสมเหตุสมผล
อย่างไรก็ดี การที่เงินบำ�นาญในรูปของกองทุนมีลักษณะแบบสมัครใจ
สามารถเป็นปัญหาได้ ทัง้ นีเ้ พราะเงินออมสะสมเพิม่ นีม้ แี นวโน้มทีจ่ ะเอือ้ ต่อ
ผู้มีรายได้สูง พวกเขามีกำ�ลังทรัพย์ที่จะลงทุนร้อยละ 4 ของค่าจ้างทั้งหมด
อย่างไม่มีปัญหา
พูดง่ายๆ คือ ประเด็นข้างต้นเกี่ยวข้องกับเงินบำ�นาญเสริมแบบสมัครใจ
พร้อมการอุดหนุนภาครัฐร้อยละ 4 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเฉพาะคนที่สามารถ
จ่ายเงินเพิ่มเติมได้ อันที่จริงแล้วมีเพียงผู้มีรายได้เฉลี่ยและรายได้สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์จากการอุดหนุนภาครัฐนี้
เป้าประสงค์ของกองทุนเงินบำ�นาญรีสเตอร์คอื การช่วยบรรเทาผลกระทบ
ระยะยาวที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากการลดลงของการช่วยเหลือเงินบำ�นาญตาม
กฎหมาย ตามกรอบหลักการการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมแล้ว เราควรทำ�ให้
เสาหลักนี้มีรูปแบบบังคับแทนสมัครใจ หากพิจารณาจากความเสี่ยงที่มา
พร้อมกับมันแล้ว จะเป็นการดีกว่าที่เราจะคงระดับกองทุนไว้ไม่ให้สูงเกิน
ร้อยละ 4 จุดยืนข้างต้นนีเ้ กีย่ วข้องกับความยุตธิ รรมข้ามช่วงอายุอย่างชัดเจน
กล่าวคือ ผูจ้ า่ ยภาษีคอื ผูม้ สี ว่ นในวิกฤตเศรษฐกิจทีส่ ง่ ผลกระทบต่อเงินบำ�นาญ
แบบกองทุน หากเรามองสังคมบนฐานของความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันแล้ว
นี่เป็นเหตุให้คนในวัยทำ�งานที่ต้องจ่ายเงินสมทบต้องแบกรับภาระสองชั้น
ทว่า เกิดคำ�ถามง่ายๆ ขึน้ ว่าเงินบำ�นาญแบบรีสเตอร์ควรจะมีรปู แบบเช่น
นีไ้ ปอีกนานเท่าใด ข้อค้นพบจากงานวิจยั ระบุวา่ ผลตอบแทนจากเงินบำ�นาญ
แบบรีสเตอร์นั้นต่ำ�มาก ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมคือ ผู้หญิงที่ซื้อประกันใน

ค.ศ. 2001 จะต้องมีอายุถึง 78.4 ปีกว่าเธอจะได้รับผลตอบแทนเทียบเท่า
ระดับทีไ่ ด้จา่ ยไป (ในกรณีผชู้ าย ต้องมีอายุถงึ 76.8 ปี) สำ�หรับผลตอบแทน
ร้อยละ 2.5 ฝ่ายแรกต้องมีอายุ 90 ปี (ฝ่ายหลัง 85.8 ปี) และสุดท้าย หาก
หวังจะได้รบั ผลตอบแทนร้อยละ 5 ฝ่ายแรกต้องมีอายุถงึ 127.9 ปี (ฝ่ายหลัง
105.5 ปี) ในอีกด้านหนึ่ง กรณีที่สัญญาหมดลงใน ค.ศ. 2011 สถานการณ์
มีแนวโน้มทีจ่ ะแย่กว่า ด้วยเหตุน้ี ผลดีของการประกันเงินบำ�นาญแบบกองทุน
จึงไม่ได้บรรลุเป้าหมายดังที่ทฤษฎีระบุไว้เลย โดยเฉพาะกรณีการทำ�สัญญา
แบบรีสเตอร์ทเี่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั [แหล่งข้อมูล: Kornelia Hagen and Axel
Kleinlein: Zehn Jahre Riester-Rente: Kein Grund zum Feiern. DIW
Wochenbericht 47/2001.]

ถ้าหากเงินบำ�นาญแบบเงินสมทบยังคงเป็นรูปแบบหลักในการให้ความ
ช่วยเหลือผูส้ งู อายุแล้ว คำ�ถามคือ เราควรวางมาตรการใดบ้างเพือ่ รับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรในอนาคตที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ เช่น ใน
บทที่ 5.3 (การเปลีย่ นแปลงด้านประชากร) อนึง่ มีการวางมาตรการเตรียม
พร้อมรับมือปัญหาไว้แล้ว นั่นคือ การตัดสินใจขยายให้เกษียณอายุเพิ่มเป็น
67 ปี นับตัง้ แต่ ค.ศ. 2012 ถึง 2029 อีกทัง้ ยังบูรณาการปัจจัยด้านความยัง่ ยืน
เข้ามาพิจารณาด้วย

เราจะพัฒนาระบบ
เงินสมทบให้ดีกว่านี้
ได้อย่างไร

การเกษียณอายุในความเป็นจริงและในทางนิตินัย ค.ศ. 2004–2009

สวีเดน
เดนมาร์ก
สหราชอาณาจักร
เยอรมนี
OECD โดยเฉลี่ย

ผู้ชาย
ในความ
เป็นจริง

ในทาง
นิตินัย

ผู้หญิง
ในความ
เป็นจริง

ในทาง
นิตินัย

66

65

63.6

65

64.4

65

61.9

65

64.3

65

62.1

60

61.8

65

60.5

65

63.9

64.4

62.5

63.0

ที่มา: OECD (2010a)
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อันดับแรก: เพิ่ม
จำ�นวนผู้ให้เงินสมทบ

มาตรการในอนาคตสำ�หรับ บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ประชากรควรมุ่งไปที่การเพิ่มค่าจ้างโดยรวมในระบบเศรษฐกิจ เราเล็งเห็น
แนวทางสองแนวทางคือ อันดับแรก เพิ่มจำ�นวนผู้ให้เงินสมทบ อันดับสอง
เพิ่มค่าจ้าง
อัตราการจ้างงานในช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมามีความก้าวหน้าอย่างมีนยั สำ�คัญ
โดยเฉพาะการจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้นในหมู่ผู้หญิง อย่างไรก็ดี ยังมีอีกวิธีหนึ่ง
ที่จะช่วยขยายจำ�นวนผู้ให้เงินสมทบ นั่นคือ การนับรวมเอาคนทำ�งานทุก
ประเภทเข้ามาในระบบ กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ ให้รวมคนทำ�งานอิสระ เจ้าหน้าที่
รัฐ และนักการเมือง เป็นต้น ด้วยวิธนี ี้ เราจะสามารถพัฒนาฐานการเงินของ
การช่วยเหลือเงินบำ�นาญได้ อนึ่ง นี่หมายความว่าจะมีคนจำ�นวนเพิ่มมาก
ขึ้นที่จะมีสิทธิเข้าถึงเงินบำ�นาญ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบอันเกิดจากปัจจัย
ประชากรซึ่งคาดเดาว่าจะทวีความรุนแรงสูงสุดใน ค.ศ. 2040 สามารถถูก
บรรเทาลงผ่านการกระจายความเสี่ยงในช่วงเวลาที่ขยายออกไปให้นานขึ้น
“ในระยะยาว

เรามุง่ ทำ�ให้การช่วยเหลือเงินบำ�นาญตามกฎหมายครอบคลุมงานทุกประเภท
ด้วยเหตุนี้ เราจึงควรยึดสองตัวชี้วัดอันได้แก่ รายได้และจำ�นวนปีที่ทำ�งาน ให้ยังคงเป็น
เกณฑ์สำ�คัญในการกำ�หนดระดับเงินบำ�นาญ” (Hamburg Programme 2007: 59)

อันดับสอง: เพิ่มค่าจ้าง
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อีกทางแก้คอื การเพิม่ ค่าจ้าง สิง่ นีจ้ ะทำ�สำ�เร็จได้อนั ดับแรกต้องมีการเพิม่
ศักยภาพการผลิตก่อน ด้วยเหตุนี้ การลงทุนในการศึกษาและพัฒนาทักษะ
จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยน
แปลงด้านประชากร อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่ ค.ศ. 2000 สัดส่วนรายได้มวลรวม
จากงานพึง่ พาทีค่ ดิ เป็นร้อยละของรายได้ประชาชาติ หรือทีเ่ ราเรียกว่า สัดส่วน
ค่าจ้าง (wage ratio) ลดต่�ำ ลงอย่างต่อเนือ่ งในเยอรมนี แม้จะมีการเพิม่ ศักย
ภาพการผลิตจวบจนวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจปะทุขึ้น สาเหตุของปัญหา
ไม่ได้อยูท่ ภ่ี าระภาษีทเ่ี พิม่ ขึน้ ดังทีห่ ลายคนกล่าวอ้าง สัดส่วนสุทธิ (net ratio)
หรือสัดส่วนระหว่างค่าจ้างสุทธิและค่าจ้างมวลรวมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 67
ในขณะที่ส่วนของภาษีและเงินสมทบมีอัตราขึ้นๆ ลงๆ อยู่ที่ประมาณร้อยละ

74
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64
62
60
58
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สัดส่วนสุทธิ
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1999
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2005

2007

2009

2011

ค่าจ้างสุทธิ
ที่มา: Statistisches Bundesamt (2012d)

รูปที1่ 6: สัดส่วนค่าจ้างและสัดส่วนสุทธิในเยอรมนี

หมายเหตุ: ใน ค.ศ. 1999 สัดส่วนสุทธิคือประมาณร้อยละ 66 และใน ค.ศ. 2011 คือ
ร้อยละ 66.4 ในช่วงเวลาเดียวกัน สัดส่วนของค่าจ้างในรายได้ประชาชาติลดลงจากร้อยละ
71 เป็นร้อยละ 67 ในขณะที่ภาระภาษียังอยู่ในระดับที่แทบจะไม่เปลี่ยนแปลง ค่าจ้าง
กลับลดต่�ำ ลงเมือ่ เทียบกับพัฒนาการของรายได้รปู แบบอืน่ (รายได้จากสินทรัพย์และรายได้
จากการประกอบการ)

ในอีกด้านหนึง่ จะเห็นได้วา่ รายได้จากสินทรัพย์และรายได้จากการประกอบ
การ (corporate and capital income) เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำ�เสมอ
เพราะฉะนัน้ ระบบเงินบำ�นาญจากเงินสมทบของเยอรมนีจ�ำ เป็นต้องได้รบั
การพัฒนาผ่านการเพิ่มค่าจ้าง หากเปรียบเทียบกับประเทศยุโรปอื่นๆ แล้ว
ค่าจ้างในภาคบริการของเยอรมนีถือได้ว่าต่ำ�มาก ควรมีการกำ�หนดค่าจ้าง
ขัน้ ต่�ำ เพือ่ ป้องกันความเหลือ่ มล้�ำ ด้านรายได้ในหมูภ่ าคธุรกิจทีต่ า่ งกัน อีกทัง้
ยังช่วยค้ำ�ประกันเงินบำ�นาญในอนาคตด้วย
33
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รายได้จากสินทรัพย์
และรายได้จากการ
ประกอบการ

การทำ�ให้โลกแห่ง
การทำ�งานมีความเป็น
มนุษย์มากขึ้น
(humanisation of the
world of work)

วิธีบรรเทาปัญหาอีกทางหนึ่งคือการเพิ่มรายได้จากสินทรัพย์และรายได้
จากการประกอบการในงบช่วยเหลือเงินบำ�นาญตามกฎหมาย ทั้งนี้เพราะ
รายได้ทั้งสองเพิ่มสูงขึ้นมากในไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเพิ่มฐานภาษีของรายได้
ส่วนนี้สามารถนำ�ไปสู่การยกระดับเงินบำ�นาญขั้นต่ำ�ให้สูงขึ้น มันจะไปช่วย
ชดเชยส่วนที่ลดลงของบำ�นาญอันเกิดจากรายได้ที่ลดลง โดยเฉพาะในหมู่
ผู้มีรายได้เฉลี่ยและรายได้ต่ำ�
จำ�เป็นต้องมีมาตรการช่วยทำ�ให้ผู้คนสามารถขยายชีวิตการทำ�งานของ
ตนได้อย่างราบรืน่ ควบคูไ่ ปกับการขยายอายุเกษียณ ต้องมีการปรับเปลีย่ น
บริบทเงื่อนไขการทำ�งานให้สอดคล้องกับคนทำ�งานสูงอายุ (การทำ�ให้โลก
แห่งการทำ�งานมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น)
สำ�หรับสังคมประชาธิปไตยแล้ว เนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดมีความหมายว่า
อย่างไร
•
•
•

•
•
•

174

ก ารเพิม่ ขึน้ ของเงินบำ�นาญขัน้ ต่�ำ ผ่านเงินอุดหนุนจากภาษีเพือ่ เพิม่ ความมัน่ คงในชีวติ
ผู้สูงอายุ (เช่น จากการเก็บภาษีรายได้จากสินทรัพย์และการประกอบการ)
เพิ่มจำ�นวนผู้จ่ายเงินสมทบเข้าระบบเงินบำ�นาญตามกฎหมาย
เสาหลักกองทุนเงินบำ�นาญภาคบังคับ (เงินบำ�นาญ “รีสเตอร์” ภาคบังคับ) โดยไม่
เพิม่ สัดส่วนให้มากกว่าทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั แต่ควรมีกฎเกณฑ์ทเี่ คร่งครัดมากขึน้ หรือ
ยกเลิกเงินบำ�นาญแบบรีสเตอร์
สนับสนุนการจ้างงานในหมู่ผู้หญิง ผ่านการพยายามทำ�ให้ชีวิตการทำ�งานและชีวิต
ครอบครัวของพวกเธอสอดคล้องไม่ขัดแย้งกัน
เพิ่มศักยภาพการผลิตด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพและการฝึกพัฒนาทักษะขั้นสูง
การวิจัย และวิทยาศาสตร์
การทำ�ให้โลกแห่งการทำ�งานมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น

7.4 การให้บริการทางด้านสุขภาพ
ไดอานา ออกเนียโนวา และอเล็กซานเดอร์ เพทริง
ประเด็นหลักในบทนี้:

ก ล่าวถึงสาระสำ�คัญของระบบให้บริการทางด้านสุขภาพในเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ
สหราชอาณาจักร
ระบุจุดอ่อนและจุดแข็งของระบบให้บริการทางด้านสุขภาพทั้งสามระบบ
อภิปรายแนวทางการปฏิรูประบบให้บริการทางด้านสุขภาพของเยอรมนี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเด็นเรื่องการให้เงินทุนสนับสนุน

•
•
•

ในยุโรป เมือ่ เวลาผ่านไป รูปแบบการให้บริการทางด้านสุขภาพได้พฒ
ั นา
จนแตกต่างกัน เราสามารถแบ่งรูปแบบออกเป็นสองแบบโดยมีข้อแตกต่าง
พื้นฐานตรงที่รูปแบบแรกเป็นระบบที่บริหารจัดการโดยรัฐและมีเงินภาษีเป็น
แหล่งเงินสนับสนุนหลัก อาทิ การให้บริการด้านสุขภาพแห่งชาติองั กฤษ (UK
National Health Service—NHS) รูปแบบทีส
่ องเป็นระบบประกันสังคม โดย
เยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ใช้ระบบนี้

สองรูปแบบ: ระบบ
ของภาครัฐและระบบ
ประกันสังคม

16

รูปแบบองค์กรและลักษณะส�ำคัญของการให้บริการทางด้านสุขภาพสองแบบ

ระบบบริการสุขภาพ
แห่งชาติ (National
health service)

•
•
•
•

รูปแบบประกัน
สังคม (Social

•

insurance model) •
•

16

ป ระชากรทุกคนสามารถเข้าถึงสถาบันทางการแพทย์ของ
รัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เงินสนับสนุนส่วนใหญ่มาจากภาษี
ผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นองค์กรภาครัฐ
ประกันภาคบังคับที่ครอบคลุมหลายด้าน
เงินสนับสนุนส่วนใหญ่มาจากเงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับราย
ได้ของลูกจ้างและนายจ้าง
ผู้รับประกันสุขภาพเป็นทั้งองค์กรเอกชนและภาครัฐ
ผู้ให้บริการเป็นทั้งองค์กรเอกชนและภาครัฐ

ป ระเทศยุโรปบางประเทศใช้ระบบผสม ยกตัวอย่างเช่น ใช้ระบบทีม่ แี หล่งเงินทุนจากทัง้ ภาษี
และเงินสมทบประกันความมั่นคงทางสังคม
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ระบบการให้บริการด้านสุขภาพของเยอรมนี

กฎหมาย
เกี่ยวกับการประกัน
สุขภาพของคนงาน
1883:

โครงสร้าง:
กระจายอำ�นาจและเป็น
สหพันธรัฐ—สถาบันที่
ไม่ใช่รัฐมีความเข้มแข็ง

การดูแลผู้ป่วยนอก
(Outpatient care)

การดูแลผู้ป่วยใน
(Inpatient care)
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รูปแบบการให้บริการด้านสุขภาพของเยอรมนีเริ่มมีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1883
รัฐได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการประกันสุขภาพของคนงานซึ่งมีลักษณะเป็น
ระบบประกันสุขภาพภาคบังคับสำ�หรับคนงานทีม่ รี ายได้ในระดับทีก่ �ำ หนดไว้
ทุกคนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามทีร่ ะบบประกันภาคบังคับระบุจะกลายเป็นสมาชิก
โครงการประกันสุขภาพตามที่กฎหมายกำ�หนดที่ตั้งไว้สำ�หรับวิชาชีพแต่ละ
แขนง
ในปัจจุบัน ระบบประกันสุขภาพของเยอรมนีมีลักษณะกระจายอำ�นาจ
และเป็นสหพันธรัฐ กล่าวคือ สิ่งที่โดดเด่นของระบบนี้คือสถาบันที่ไม่ใช่รัฐ
(บรรษัท—corporatist) จำ�นวนมากอยูใ่ นจุดทีไ่ ด้เปรียบ ยกตัวอย่างเช่น หาก
ดูฝา่ ยผูใ้ ห้บริการ ตัวแสดงทีม่ บี ทบาทหลักในระบบประกันสุขภาพคือสมาคม
แพทย์และทันตแพทย์ ในฝ่ายของผู้ซื้อประกัน กองทุนเงินประกันสุขภาพ
และสมาคมที่ดูแลรับผิดชอบคือตัวแสดงหลัก
การดูแลทางการแพทย์สำ�หรับผู้ป่วยนอกคือภาคส่วนที่สถาบันบรรษัท
เหล่านี้มีอิทธิพลและบทบาทมากที่สุด (Busse/Riesberg 2005) กล่าวคือ
สมาคมแพทย์ในแต่ละรัฐเฉพาะถิ่นจะต่อรองกับฝ่ายกองทุนเรื่องแพคเกจค่า
ชดเชย ซึ่งกองทุนนี้จะกระจายในหมู่สมาชิกตามหลักเกณฑ์กลางของส่วน
กลางโดยมีการปรับเปลีย่ นได้ตามบริบทภูมภิ าค โดยทัว่ ไปแล้ว ค่าตอบแทน
สำ�หรับแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญขึน้ อยูก่ บั ประเภทของการบริการสุขภาพ มีการ
ตั้งเพดานค่าตอบแทนจากการให้บริการ
การดูแลทางการแพทย์ส�ำ หรับผูป้ ว่ ยในมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนสองแหล่ง
แผนการลงทุนถูกวางโดยรัฐบาลเฉพาะถิ่นและต่อมารัฐบาลกลางจะร่วมให้
ทุนสนับสนุน ในขณะทีร่ ายจ่ายสำ�หรับการดำ�เนินการและต้นทุนในการบำ�รุง
รักษามีแหล่งทีม่ าจากกองทุนประกันสุขภาพ หลังจากทีเ่ ยอรมนีได้น�ำ ระบบ
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (diagnosis-related groups—DRG) ของออสเตรเลียมา
ปรับใช้ใน ค.ศ. 2004 ระบบนี้ประกอบไปด้วยรายจ่ายด้านการดำ�เนินการใน
โรงพยาบาลเป็นหลัก (WHO 2006)

ระบบประกันสุขภาพตามกฎหมาย
(statutory health insurance)

ระบบประกันสุขภาพของเยอรมนีแบ่งออกเป็นสองรูปแบบ อันได้แก่ กองทุน
ทีถ่ กู ระบุตามกฎหมายและกองทุนของประกันสุขภาพเอกชน ประกันสุขภาพ
ตามกฎหมาย (GKV) มีแหล่งเงินสนับสนุนส่วนใหญ่มาจากเงินสมทบประกัน
ก่อน ค.ศ. 2005 เงินสมทบจะถูกเรียกเก็บจากทัง้ ลูกจ้างและนายจ้างในสัดส่วน
ทีเ่ ท่าเทียมกัน แต่หลังจากนัน้ ลูกจ้างและผูก้ นิ บำ�นาญจะต้องจ่ายเงินสมทบ
เพิม่ เติมอีกร้อยละ 0.9 อนึง่ ลูกและคูส่ มรสทีไ่ ม่มรี ายได้จากการจ้างงานสามารถ
เป็นผูร้ ว่ มประกันได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ดังนัน้ ภายใต้กรอบ GKV นีจ้ งึ
มีการจัดสรรกระจายความมัง่ คัง่ และทรัพยากรในลักษณะทีเ่ อือ้ ต่อคนในครอบครัว
ในเยอรมนี ร้อยละ 86 ของประชากรทั้งหมดมีประกันสุขภาพตามกฎหมาย (GKV) คุ้มครอง กฎหมายระบุให้คนงานคอปกน้ำ�เงินและลูกจ้างที่มี
รายได้ประจำ�ปีมากกว่าทีก่ �ำ หนดไว้ (เกณฑ์ประกันภาคบังคับ) ต้องเป็นสมาชิก
กองทุนประกันสุขภาพ ใน ค.ศ. 2009 เกณฑ์ดงั กล่าวกำ�หนดว่ารายได้มวล
รวมต่อเดือนคือ 4,050 ยูโร
ในปัจจุบนั มีกองทุนประกันสุขภาพตามกฎหมาย 145 กองทุน (มีนาคม
2012) ตั้งแต่ ค.ศ. 1996 ผู้ประกันตนสามารถเลือกกองทุนของตนเองได้
อย่างเสรี โครงสร้างสมาชิกภาพของแต่ละกองทุนประกันสุขภาพแตกต่างกัน
อย่างมาก ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั เงินสมทบทีไ่ ด้รบั และโครงสร้างเกีย่ วกับโรคทีว่ างไว้
แตกต่างกัน
หลังจากผ่านช่วงลองผิดลองถูกมาระดับหนึง่ มีการริเริม่ สิง่ ทีเ่ รียกว่า ค่า
ชดเชยความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับโรคภัย (morbidity-based risk structure compensation “Morbi-RSA”) โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ลดช่ อ งว่ า งความแตกต่ า ง
ระหว่างกองทุนทีห่ ลากหลาย ภายใต้กรอบทีว่ า่ นี้ ผูป้ ระกันตนแต่ละคนจ่าย
เงินเข้ากองทุนประกันสุขภาพโดยมีอตั ราพืน้ ฐานเดียวซึง่ เท่ากับค่าเฉลีย่ ของ
รายจ่ายต่อหัว อัตราเดียวทีถ่ กู กำ�หนดไว้นจ้ี ะขึน้ หรือลงในลักษณะทีส่ อดคล้อง
กับอายุและเพศสภาพ ผูป้ ระกันตนบางคนต้องจ่ายเงินเพิม่ จากอัตราข้างต้น
ในกรณีที่มีโรคเรื้อรังหรือร้ายแรงอันนำ�ไปสู่ต้นทุนรายจ่ายที่เกินค่าเฉลี่ย

การแบ่งกองทุน
ประกันสุขภาพ

ร้อยละ 86 มีประกัน
สุขภาพคุ้มครอง

เลือกกองทุนประกัน
สุขภาพได้อย่างเสรี

“Morbi-RSA”
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ตั้งแต่ ค.ศ. 2009:
ระบบประกันสุขภาพ
ภาคบังคับ

กองทุนดูแลสุขภาพ:
การพบกันครึ่งทาง
ระหว่างข้อเสนอระบบ
ประกันของพลเมือง
และประกันสุขภาพ
แบบพรีเมี่ยม

เป้าหมายของการปฏิรปู ระบบเงินค่าชดเชยความเสีย่ งนีค้ อื การพัฒนาเป้า
หมายของการจัดสรรกระจายทรัพยากรของระบบเดิมที่เป็นอยู่ มันช่วยลด
แรงจูงใจให้ประกันเลือกแต่ผปู้ ระกันทีม่ คี วามเสีย่ งทีด่ ี (good risk) เท่านัน้ ตาม
กรอบของกองทุนประกันสุขภาพแล้ว คนทีป่ ว่ ยเรือ้ รัง โดยโรคของเขาเป็นหนึง่
ใน 80 โรคทีร่ ะบุไว้ จะไม่ตกอยูใ่ นสภาวะความเสีย่ งทางการเงินสูงอีกต่อไป
กฎหมายกำ�หนดให้ลกู จ้างทีม่ รี ายได้
ค่ า ชดเชยความเสี่ ย งจากโรคภั ย
เกินเกณฑ์ที่ประกันสุขภาพภาคบังคับ
(Morbidity -based risk strucกำ�หนดมาเป็นเวลาสามปีติดต่อกันรวม
ture compensation) มีเป้าหมาย
ไปถึงคนทำ�งานอิสระไม่ต้องเข้าระบบ
เพื่อสร้างความสมดุลในหมู่กองทุน
GKV พวกเขาสามารถจ่ายเงินสมทบเข้า
ประกันสุขภาพ โดยเฉพาะกองทุนทีม่ ี
GKV โดยสมัครใจหรือเลือกประกันของ
ผูป้ ระกันตนจำ�นวนมากเป็นโรคทีต่ อ้ ง
ใช้ต้นทุนการรักษาดูแลสูง “โรคภัย
เอกชนก็ ไ ด้ ผลจากการปฏิ รู ป ระบบ
(Morbidity)” มาจากภาษาละตินว่า
บริการด้า นสุข ภาพใน ค .ศ . 2007 คื อ
“morbidus” หมายถึง “ป่วย” ใน
ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2009 เป็นต้นมา ผู้
อดีต กองทุนประกันสุขภาพจะคำ�นวณ
ทีอ่ าศัยในเยอรมนีลว้ นแต่ตอ้ งซือ้ ประกัน
เงินชดเชย (จนถึง ค.ศ. 2002) โดย
สุขภาพกันทุกคน
พิจารณาอายุ เพศสภาพ และข้อจำ�กัด
ในความสามารถในการทำ�งาน ตัง้ แต่
ใน ค.ศ. 2007 รัฐบาลผสมระหว่าง
ค . ศ . 2002 เป็ น ต้ น มา มี ก ารเปิ ด
พรรค CDU/CSU และ SPD ได้ร่วมกัน
โปรแกรมพิเศษให้ผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง
ออกกฎหมายเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพใน
เข้ า ร่ ว มได้ บั ด นี้ ระบบค่ า ชดเชย
การแข่งขันของประกันสุขภาพตามกฎความเสีย่ งแบบใหม่นไี้ ด้ระบุโรคเรือ้ รัง
หมาย (GKV-WSG) นีค่ อื สิง่ ทีส่ ะท้อนการ
และร้ายแรง 80 โรค ซึง่ จะมีการออก
เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเข้ากองทุน
พบกันครึง่ ทางระหว่างข้อเสนอของ SPD
เรื่อง “ประกันของพลเมือง (citizens’
insurance)” และของ CDU ทีใ่ ช้แนวทาง “health premium” หรือทีร่ จ
ู้ กั กัน
ว่า เบี้ยประกันต่อหัว (capitation fee)
กองทุนประกันสุขภาพแบบใหม่จะรวบรวมเงินสมทบจากกลุม่ คนทำ�งาน
17

เงินสนับสนุนจากภาษี:
ความเป็นธรรมในการ
จัดสรรกระจายความ
มั่งคั่งที่ดีกว่า
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17

ดูบทที่

6 (จุดยืนของแต่ละพรรคเรื่องนโยบายทางสังคม)

อันได้แก่ ลูกจ้างและนายจ้างของพวกเขา แต่ยงั มีเงินสนับสนุนจากภาษีเพิม่
เติมจากยอดข้างต้นนีอ้ กี ซึง่ แต่ละปีเพิม่ สูงขึน้ แตะยอด 14 พันล้านยูโร ระบบ
ภาษีนนั้ มีลกั ษณะตรงกันข้ามกับการเรียกเก็บเงินสมทบ มันมีอตั ราก้าวหน้า
และด้วยเหตุนี้เงินสนับสนุนจากภาษีจะช่วยส่งเสริมความเป็นธรรมในการ
จัดสรรกระจายความมั่งคั่งและขยายฐานเงินทุนสนับสนุนกองทุนประกัน
สุขภาพ (Greß/Wasem 2008; ดูบทที่ 7.1 ว่าด้วยการจัดเก็บภาษี)
ก่ อ น ค . ศ . 2009 กองทุ น
ประกันสุขภาพเรียกเก็บเงินสมทบ
ข้อเสนอให้มี ประกันของพลเมือง
จากผูป้ ระกันตนหรือลูกจ้างโดยตรง 
(citizens’ insurance) ของ SPD ยัง
คงไว้
ซงึ่ การมีเงินสมทบสนับสนุนระบบ
กองทุนดูแลสุขภาพ (health care
ดูแลสุขภาพ ทว่าเรียกร้องให้ขยายฐาน
fund) จะรวบรวมเงินสมทบ GKV
การเงินให้กว้างขึน้ ระบบประกันสุขภาพ
เป็นส่วนใหญ่ เงินจัดสรรจาก
แบบบังคับ (GKV) ควรขยายให้ครอบ
18

รูปแบบประกันสุขภาพพรีเมี่ยม ซึ่ง
เป็นวิสยั ทัศน์ของ CDU/CSU ยังคงไว้
ซึง่ การแบ่งแยกระหว่างประกันตามกฎหมายและประกันของเอกชน มีเพียง
ข้อเรียกร้องให้เปลีย่ นแปลงเรือ่ งกองทุน
ประกันสุขภาพตามกฎหมาย ในอนาคต
ผู้ประกันตนทุกคนจะจ่ายเงินในอัตรา
เดียวเข้ากองทุนประกันสุขภาพของพวก
เขา ผู้มีรายได้ต่ำ�จะได้รับเงินอุดหนุน
จากภาษีในการจ่ายเบีย้ ประกัน รูปแบบ
นีม้ งุ่ จะแยกเงินสมทบประกันสุขภาพออก
จากต้นทุนแรงงาน และถ่ายโอนความ
รับผิดชอบด้านค่าชดเชยทางสังคมไปยัง
การเก็บภาษีรัฐและระบบถ่ายโอนเงิน
18

คลุมพลเมืองทุกคน เพราะในปัจจุบัน
ยังมีการกีดกันคนบางกลุม่ อาทิ คนทำ�
งานอิสระหรือเจ้าหน้าทีร่ ฐั ควรยกเลิก
การตั้งเพดานประเมินเงินสมทบ ฐาน
ของเงินสมทบจะถูกขยายให้กว้างขึ้น
ผ่านการคำ�นึงถึงรายได้ทกุ รูปแบบ เช่น
รายได้จากค่าเช่า ค่าตอบแทนจากดอก
เบี้ยหรือสินทรัพย์ จะมีการยกระดับ
เกณฑ์การประเมินเงินสมทบให้สูงขึ้น
กองทุนประกันสุขภาพทัง้ ตามกฎหมาย
และของเอกชนจะให้ประกันของพลเมือง
และเราสามารถเลือกว่าจะทำ�ประกันกับ
ทีใ่ ดได้อย่างเสรี ข้อแตกต่างด้านโครง
สร้างของผู้ประกันตนจะถูกชดเชยโดย
ระบบค่าชดเชยความเสี่ยง

อ ย่างไรก็ดี ในช่วงเปลี่ยนผ่าน เงินสมทบจะยังคงถูกเรียกจ่ายเข้ากองทุนประกันสุขภาพซึ่ง
จะถูกส่งต่อไปยังกองทุนดูแลสุขภาพ
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อัตราสมทบถูกกำ�หนด

โอกาสของการเก็บเงิน
สมทบเพิ่มเติมที่มี
ปริมาณจำ�กัด

สิทธิในการได้รับ
บริการที่เหมือนกัน
GKV:

กองทุนดูแลสุขภาพจะเข้ากองทุนประกันสุขภาพสำ�หรับผู้ประกันตน โดยมี
อัตราเดียวต่อหัวพร้อมการเพิ่มหรือลดเพื่อให้สอดคล้องกับอายุ เพศสภาพ
และความเสี่ยง จะเห็นได้ว่าระบบข้างต้นได้บูรณาการให้ระบบชดเชยความ
เสี่ยงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนดูแลสุขภาพและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ นับ
ตั้งแต่ ค.ศ. 1994
ในแต่ละปี รัฐบาลจะกำ�หนดอัตราสมทบ ในเดือนมีนาคม 2012 ร้อยละ
ของรายได้จะเข้าประกันภาคบังคับ เกณฑ์ประเมินเงินสมทบกำ�หนดให้อยูท่ ่ี
3,825 ยูโรต่อเดือน (มีนาคม 2012) ถ้าหากผูป
้ ระกันตนจ่ายเงินเกินจำ�นวน
ดังกล่าว ส่วนที่เกินมาจะไม่ถูกนำ�มาคิดคำ�นวณประกอบ
ถ้าหากการจัดสรรกองทุนประกันสุขภาพตามกฎหมายประสบปัญหาด้าน
การเงินที่ไม่เพียงพอ กองทุนสามารถเรียกเงินสมทบเพิ่มเติมจากผู้ประกัน
ตนได้ ส่วนที่เพิ่มเติมมานี้ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้มาตั้งแต่ ค.ศ. 2011 และ
ไม่มีการกำ�หนดเกณฑ์ตายตัว ในกรณีที่เงินสมทบเพิ่มเติมโดยเฉลี่ยแล้ว
มากกว่าร้อยละ 2 ของเงินสมทบทีม่ าจากรายได้ จะมีการชดเชยโดยเงินภาษี
กองทุนสำ�หรับลดภาระภาษีสามารถช่วยคืนเงินบางส่วนจากเงินสมทบได้
ไม่วา่ ผูป้ ระกันตนจะอยูใ่ นสถานะใดในระบบประกัน ไม่วา่ ระดับเงินสมทบ
หรือระยะเวลาประกันจะมากน้อยเพียงใด สมาชิก GKV และสมาชิกในครอบ
ครัวร่วมประกันทีพ่ งึ่ ตนเองไม่ได้จะมีสทิ ธิได้รบั บริการทีเ่ หมือนกันเมือ่ จำ�เป็น
ประกันสุขภาพเอกชน (PKV)

ร้อยละ 11 ใช้ประกัน
เอกชน

180

ในเยอรมนี ราวร้อยละ 11 ของประชากรทั้งหมดใช้ประกันของเอกชน
(พฤศจิกายน 2011) ในกรณีการประกันของเอกชน (PKV) เบี้ยประกันจะ
ถูกคำ�นวณโดยอิงกับขอบเขตของการให้บริการ สุขภาพโดยทัว่ ไปของคนจะ
ทำ�ประกัน เพศสภาพ และอายุในขณะนั้น กล่าวได้ว่าอัตรา PKV จะถูก
กำ�หนดในทิศทางที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการประกันภัยของแต่ละคน
ตรงกันข้ามกับ GKV ซึ่งวางอยู่บนหลักการจ่ายแบบไม่มีการกันเงิน
สำ�รองหรือตั้งกองทุน (pay-as-you-go) (กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การให้บริการ
ของประกันมีเงินสนับสนุนจากรายได้เงินสมทบในปีเดียวกัน) กองทุนประกัน

สุขภาพเอกชนมีขอ้ ผูกมัดต้องสะสมเบีย้ สำ�รองผูส้ งู อายุ (กองทุน) ซึง่ ผูป้ ระกัน
ตนสามารถย้ายกองทุนติดตัวไปด้วยเมือ่ เปลีย่ นผูใ้ ห้ประกันตัง้ แต่ ค.ศ. 2009
แต่มีการจำ�กัดอยู่ในระดับเบี้ยประกันขั้นพื้นฐาน
เมื่อเทียบกับ GKV แล้ว PKV มีขอบเขตการให้บริการด้านสุขภาพที่
กว้างกว่า เบี้ยประกันก็น่าดึงดูดมากกว่าเงินสมทบของ GKV โดยเฉพาะใน
กรณีที่ผู้ประกันตนมีอายุน้อยและสุขภาพดี รวมไปถึงคนโสดที่มีฐานะ เรา
สามารถอธิบายทีม่ าทีไ่ ปได้โดยนำ�ไปเชือ่ มโยงกับประเด็นเรือ่ งความเหลือ่ มล้�ำ
ด้านการจัดสรรกระจายทรัพยากรทางสังคมในหมู่ผู้ประกันตนตามกฎหมาย
และผู้ประกันตนของเอกชน
เนื่องจากคนที่มีประกันสุขภาพของเอกชนส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้มาก
กว่าค่าเฉลี่ยและมีความเสี่ยงด้านสุขภาพต่ำ� PKV จึงสามารถตักตวงผล
ประโยชน์จากโครงการประกันสุขภาพที่มีความเป็นปึกแผ่นด้านการเงิน ทั้ง
รายรับที่สูงกว่าและ “ความเสี่ยงที่ดี” ผู้ประกันตนเอกชน อาทิ เจ้าหน้ารัฐ
คนทำ�งานอิสระ และผู้มีรายได้สูงกลายเป็นกลุ่มที่ทำ�กำ�ไรได้ดี พวกเขา
สามารถจ่ายค่าบริการตามราคาปกติ อีกทั้งยังสามารถทำ�เรื่องคืนเงินได้อีก
ด้วย เงือ่ นไขเหล่านีก้ ลายเป็นแรงจูงใจให้ผใู้ ห้บริการเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูป้ ว่ ยที่
ทำ�ประกันเอกชนในลักษณะที่ดีกว่า (Walendzik 2009)
ในขณะที่ GKV อนุญาตให้สมาชิกครอบครัวที่ไม่มีรายได้และพึ่งตนเอง
ไม่ได้สามารถร่วมประกันโดยปราศจากเงินสมทบเพิม่ เติม ผูป้ ระกันตน PKV
แต่ละคนจะต้องจ่ายเบี้ยประกันแยกเป็นรายบุคคล ผู้ประกันตน PKV ไม่
สามารถเปลีย่ นกลับไปทำ�ประกัน GKV ได้เสมอไป พวกเขาจะสามารถเปลีย่ น
ได้ก็ต่อเมื่อเขาถูกเรียกเก็บเงินสมทบ (เช่น หลังจากที่เลิกทำ�งานอิสระและ
เริ่มทำ�งานพึ่งพา) เมื่อเขาอายุต่ำ�กว่า 55 ปี และมีรายได้ต่ำ�กว่าที่เกณฑ์
ประกันภาคบังคับ GKV กำ�หนด
ตัง้ แต่ ค.ศ. 2009 ผูใ้ ห้ประกันเอกชนต้องกำ�หนดเบีย้ ประกันขัน้ ต่�ำ พร้อม
ขอบเขตการให้บริการซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตของ GKV และต้องไม่สูงกว่า
เงินสมทบเฉลีย่ ของ GKV (ประมาณ 592 ยูโรต่อเดือนใน ค.ศ. 2012) อย่างไร
ก็ตาม ผูท้ �ำ ประกัน PKV และผูท้ �ำ ประกัน GKV โดยสมัครใจสามารถเปลีย่ น

การให้บริการที่ดีกว่า:
อันเป็นผลมาจาก
“ความเสี่ยง” ที่ดีกว่า

สมาชิกครอบครัวที่พึ่ง
ตนเองไม่ได้ต้องทำ�
ประกัน PKV แยก

ตั้งแต่ค.ศ. 2009: ต้อง
มีอัตราเบี้ยประกันขั้น
พื้นฐาน
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มาจ่ายเบี้ยประกันขั้นต่ำ�ที่ว่านี้ภายใต้สภาวการณ์บางอย่างเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับอายุและเพศสภาพของผู้ประกันตน
ระบบการให้บริการด้านสุขภาพของเนเธอร์แลนด์

เหมือนกับระบบ
เยอรมนี

ระบบการให้บริการ
ด้านสุขภาพ:
สามเสาหลัก

ตั้งแต่ ค.ศ. 1996:
กรอบการแข่งขัน
ระหว่างกองทุน
สังคมและเอกชน
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ระบบการให้บริการด้านสุขภาพของเนเธอร์แลนด์นั้นเหมือนกับของ
เยอรมนี ลักษณะสำ�คัญของระบบประกันสังคมของทั้งสองประเทศได้แก่
การเน้นเงินสมทบทีส่ อดคล้องกับรายได้ การให้ผปู้ ระกันตนมีเสรีภาพในการ
เลือกประกัน การเป็นระบบที่มีผู้ให้ประกันเอกชนขนาดใหญ่ และแพคเกจ
การให้บริการที่ครอบคลุมหลายด้านทว่าไม่ได้ระบุอย่างชัดเจน เราสามารถ
อธิบายได้อย่างง่ายดายว่าทำ�ไมทั้งสองระบบจึงเหมือนกัน นั่นคือ เนเธอร์
แลนด์ริเริ่มระบบการให้บริการด้านสุขภาพใน ค.ศ. 1941 และมีระบบของ
เยอรมนีเป็นต้นแบบ (Greß et al. 2006) เนเธอร์แลนด์ปฏิรปู ระบบครัง้ ล่าสุด
ใน ค.ศ. 2006
ระบบประกันสุขภาพของเนเธอร์แลนด์ประกอบไปด้วยสามเสาหลัก การ
ปฏิรูปครั้งใหญ่เมื่อ ค.ศ. 2006 ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเสาแรก (ประกันด้านการ
ดูแลสุขภาพระยะยาว —care and long-term insurance) และเสาที่สาม
(ประกันเพิม
่ เติมของเอกชน—private additional insurance) เรียกได้วา่ การ
ปฏิรปู เกีย่ วข้องกับเสาหลักทีส่ องโดยตรง กล่าวคือ ก่อนการปฏิรปู เสาหลัก
ทีส่ องประกอบไปด้วยระบบประกันสังคมภาคบังคับ (ตามกฎหมาย) และระบบ
ประกันรอบด้านของเอกชน (private comprehensive insurance) ลูกจ้างและ
คนทำ�งานอิสระต้องออกจากโครงการประกันสังคมภาคบังคับและเปลีย่ นเป็น
ระบบประกันรอบด้านของเอกชนเมื่อเขามีรายได้มากกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้
การปฏิรูปส่งผลให้เกิดระบบประกันสุขภาพรูปแบบเดียว บัดนี้ ผู้ให้
ประกันสุขภาพสังคมและเอกชน (social and private health insurer) ต่าง
แข่งขันภายใต้ระบบประกันเดียวกัน
กองทุนประกันสุขภาพก็เช่นเดียวกัน กองทุนเหล่านี้ต้องทำ�สัญญาและ
ไม่สามารถปฏิเสธผูส้ มัครได้ อีกทัง้ ไม่สามารถเรียกเบีย้ ประกันความเสีย่ งเอง
ได้เพราะถูกบูรณาการเข้าไปอยู่ภายใต้โครงการค่าชดเชยความเสี่ยงด้าน

โรคภัย อนึง่ กองทุนประกันสุขภาพสามารถกำ�หนดเบีย้ ประกันแก่ผปู้ ระกัน
ตนในระดับที่แตกต่างได้ นอกจากนี้ยังมีข้อผูกพันประกันโดยทั่วไป
แหล่งเงินทุนนั้นมาจากเงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับรายได้ทั้งจากนายจ้าง
และลูกจ้าง (ประมาณ 1100 ยูโรต่อปี) รัฐช่วยอุดหนุนส่วนทีเ่ ป็นเงินสมทบ
สำ�หรับเด็กและวัยรุ่น รวมไปถึงเงินอุดหนุนด้านการดูแลสุขภาพสำ�หรับผู้มี
รายได้ต่ำ�
แรกเริ่มเดิมที การปฏิรูปส่งผลให้คนพร้อมจะเปลี่ยนผู้ให้ประกัน ราว
หนึ่งในห้าของผู้ประกันตนในเนเธอร์แลนด์เปลี่ยนประกันของตน การเลือก
ประกันใหม่ของพวกเขาอยูบ่ นฐานของความต้องการความมัน่ คง พวกเขามัก
จะเลี่ยงเบี้ยประกันที่สูง และประมาณร้อยละ 95 ของผู้ประกันตนทั้งหมดมี
ประกันเอกชนเพิม่ เติมเนือ่ งจากประกันส่วนนีค้ มุ้ ครองเฉพาะบริการขัน้ พืน้ ฐาน
เราจะอภิปรายเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพที่แข่งขันกันซึ่งก้าวข้ามการ
แบ่งแยกระหว่างประกันสุขภาพตามกฎหมายและประกันของเอกชน เพื่อ
พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของเยอรมนีระยะกลางและระยะยาว

เงินทุนสนับสนุนมาจาก
เงินสมทบเป็นหลัก

แนวทางการปฏิรูป
สำ�หรับเยอรมนี

สหราชอาณาจักร

การให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในสหราชอาณาจักรเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของรัฐบาลส่วนกลางมาเป็นเวลานานแล้ว หน้าทีพ่ นั ธกิจต่างๆ ใน
ระบบบริการด้านสุขภาพจะถูกวางแผน กำ�หนดทิศทาง และควบคุมดูแลโดย
ศูนย์บริการด้านสุขภาพแห่งชาติ (NHS) ซึง่ ตัง้ ขึน้ ใน ค.ศ. 1948 NHS ได้รบั
เงินสนับสนุนส่วนใหญ่มาจากภาษีและบริหารโดยรัฐ พลเมืองทุกคนมีสิทธิ
ตามกฎหมายในการได้รับการคุ้มครองโดย NHS
ผูท้ อี่ ยูอ่ าศัยในสหราชอาณาจักรทุกคนมีสทิ ธิเข้าถึงการให้บริการด้านการ
ดูแลสุขภาพไม่วา่ จะมีสญ
ั ชาติใดหรือรายได้ระดับใด การให้บริการขัน้ พืน้ ฐาน
ประกอบไปด้วยบริการแพทย์ทวั่ ไปและผูเ้ ชีย่ วชาญ การรักษาผูป้ ว่ ยนอกและ
ผู้ป่วยใน รวมไปถึงการส่งตัวไปยังสถานดูแล
ระบบบริการด้านสุขภาพได้รบั เงินสนับสนุนส่วนใหญ่มาจากรายรับภาษี
โดยมีเอกชนร่วมจ่ายด้วย ซึง่ ครอบคลุมการบริการทางการแพทย์และทันต

ศูนย์บริการด้าน
สุขภาพแห่งชาติ
(National Health

เป็น
องค์กรบริหารจัดการ
ส่วนกลาง

Service—NHS)

สิทธิสำ�หรับผู้อยู่อาศัย
ทุกคน
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เครือข่าย

GPs

แพทย์ทั่วไป:
การดูแลพื้นฐานและ
ส่งต่อ (ผู้ป่วย)

แพทย์เป็นหลัก นอกจากนีย้ งั มีแหล่งเงินจากเงินสมทบประกันสังคมแห่งชาติ
ซึ่งจ่ายโดยคนทำ�งานอิสระ ลูกจ้างและนายจ้างพึ่งพา การรักษาผู้ป่วยโดย
ทั่วไปแล้วไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
องค์กรชื่อ Primary Care Trusts (PCT) มีบทบาทสำ�คัญในการบริหาร
จัดการการให้บริการ เครือข่ายแพทย์ทั่วไป 151 เครือข่ายรับผิดชอบการ
ให้การดูแลด้านสุขภาพแก่ประชากรประมาณ 340,000 คน PCTs มีหน้าที่
วางกฎเกณฑ์เกีย่ วกับบริการด้านสุขภาพในเขตพืน้ ทีข่ องตนและดูแลการช่วย
เหลืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พวกเขาได้รับเงินสนับสนุนมากกว่าร้อยละ 75 ของ
งบการบริการด้านสุขภาพและยังทำ�ข้อตกลงกับสถานดูแลประจำ�เทศบาล
ทรัสต์ NHS และสถาบันที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ใกล้เคียง รวมไปถึงผู้ให้
บริการเอกชนและเชิงกุศลด้วย
แพทย์ทั่วไป (general practitioners—GPs) เป็นผู้ให้บริการขั้นพื้นฐาน
แพทย์ประเภทนี้ส่วนใหญ่แล้วเปิดคลินิกส่วนตัวและมีบทบาทหลักในฐานะ
เป็น คนคุมด่านหน้า (gatekeeper) ทีท่ �ำ หน้าทีค่ ดั กรองและส่งตัวผูป้ ว่ ยไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญลำ�ดับถัดไปในระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลได้รับเงินทุน
ทัง้ ในด้านทีเ่ กีย่ วกับการให้บริการและทีเ่ กีย่ วกับข้อตกลง งบโดยรวมถูกจำ�กัด
และควบคุมโดยข้าราชการประจำ�กระทรวงจากส่วนกลางและกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ
ผู้ป่วยมีทางเลือกที่จำ�กัด เสรีภาพในการเลือกแพทย์ถูกกำ�หนดให้เป็น
ไปภายใต้ขอบเขตของกรอบการอยูอ่ าศัยในแต่ละพืน้ ที่ ยกตัวอย่างเช่น ผูป้ ว่ ย
จะถูกกำ�หนดให้มแี พทย์ทว่ั ไปของตนไว้ลว่ งหน้า แต่เขาสามารถเลือกไปรักษา
ในโรงพยาบาลอื่นๆ ที่มีรายชื่ออยู่ในพื้นที่ การมีทางเลือกนี้มีเป้าหมายเพื่อ
ลดเวลาการรอรักษาลง
ระบบสุขภาพอังกฤษประสบปัญหาขาดเงินทุนและส่งผลให้เวลาการรอ
รักษายาวนาน หากเทียบกับ GDP ค่าใช้จา่ ยในระบบดูแลสุขภาพของสหราช
19

ทางเลือกที่จำ�กัด
สำ�หรับผู้ป่วย

สหราชอาณาจักร:
ค่าใช้จ่ายในระบบดูแล
สุขภาพค่อนข้างต่ำ�
ในเชิงเปรียบเทียบ
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แ พทย์ทั่วไปคือคนที่ผู้ป่วยจะพบเป็นคนแรกและมีหน้าที่ส่งต่อผู้ป่วยไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน

อาณาจักรนัน้ ถือได้วา่ ค่อนข้างต่� 
ำ ใน ค.ศ. 2010 เยอรมนีใช้งบร้อยละ 11.6
ของ GDP สำ�หรับสนับสนุนการบริการสุขภาพ ในขณะที่สหราชอาณาจักร
ใช้เพียงร้อยละ 9.6 ซึ่งมากกว่าของกลุ่ม OECD โดยเฉลี่ยเพียงเล็กน้อยนั่น
คือร้อยละ 9.5 (OECD 2012) ด้วยเหตุนี้ การรักษาผูป้ ว่ ยในจึงประสบปัญหา
ติดขัดชะงักงัน สาเหตุหลักคือการขาดงบประมาณและกฎระเบียบเรื่องการ
เข้าถึงการบริการที่เป็นปัญหา
การริเริ่มผ่านแผนการชื่อ “แผน NHS—แผนสำ�หรับการลงทุน แผน
สำ�หรับการปฏิรูป (The NHS Plan—A Plan for Investment. A Plan for
Reform.)” ใน ค.ศ. 2000 นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นแนวทางการปฏิรูปขนานใหญ่
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน แผนการดังกล่าวมุ่งเพิ่มจำ�นวนเตียง
ในโรงพยาบาล จำ�นวนทีป่ รึกษาด้านสุขภาพระดับอาวุโสและแพทย์ทวั่ ไป อีก
ทั้งเพิ่มแผนการศึกษาสำ�หรับนักเรียนแพทย์ นอกจากนี้ ยังมีการขยาย
ขอบเขตการดูแลรักษาโรคมะเร็ง พร้อมกับพัฒนาประกันสังคมสำ�หรับผู้สูง
อายุให้ดีขึ้นผ่านระบบตรวจสุขภาพของ NHS ในช่วง ค.ศ. 2008–2009
สหราชอาณาจักรได้เพิ่มรายจ่ายด้านระบบการให้บริการด้านสุขภาพจาก
ร้อยละ 8.8 เป็นร้อยละ 9.8 ของ GDP (ค.ศ. 2010 ร้อยละ 9.6) นับได้ว่า
เป็นการเพิ่มขึ้นที่มีนัยยะสำ�คัญแม้จะยังต่ำ�กว่ารายจ่ายของเยอรมนีและ
เนเธอร์แลนด์ก็ตาม (ดูรูปในหน้า 190)
ใน ค.ศ. 2012 รัฐบาลเสรีนิยม-อนุรักษนิยมในอังกฤษอนุมัติแผนการ
ปฏิรูปซึ่งมีเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายและกระตุ้นการแข่งขันระหว่างผู้ให้ประกัน
ภาครัฐและเอกชน ในอนาคต ผูป้ ว่ ยจะสามารถเลือกแพทย์ทวั่ ไปของตนได้
อย่างเสรี จะไม่มีการผูกติดแพทย์ทั่วไปกับครัวเรือนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
นอกจากนีย้ งั มีแผนการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการอันได้แก่ การล้มเลิก
PCTs และสิบหน่วยงานวางยุทธศาสตร์ดา้ นสุขภาพ แพทย์ทว
ั่ ไปจะต้องรวม
ตัวกันจัดตั้งสมาคมหรือที่เรียกว่า consortium สมาคมเหล่านี้จะได้รับการ
จัดสรรทุนโดยสอดคล้องกับคุณภาพการรักษาพยาบาล แพทย์ทั่วไปจะได้
พยายามรักษาผู้ป่วยของพวกเขาให้ดีที่สุดและต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ
การบริการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โรงพยาบาลในอนาคตจะสามารถรับผูป้ ว่ ยเอกชน

แนวทางปฏิรูป
เพื่อแก้ไขปัญหา
ติดขัดชะงักงัน
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ได้อย่างเสรีและจะต้องแข่งขันกับผู้ให้บริการเอกชนเพื่อทำ�สัญญาการรักษา
กับแพทย์ทั่วไป
การเปรียบเทียบระบบการให้บริการด้านสุขภาพ

เป้าหมายสำ�คัญ:
ประสิทธิภาพ โอกาส
ที่เท่าเทียม และความ
ยุติธรรมบนฐานของ
ความต้องการ

ปัญหาเรือ่ งประสิทธิภาพ
(efficiency) และความ
สามารถที่จะจ่าย
(affordability)

การประเมินหาจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการให้บริการด้านสุขภาพ
ที่แตกต่างกันมักถูกนำ�ไปเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่นโยบายด้านสุขภาพตั้งไว้
ระบบมักมุง่ สร้างศักยภาพและการดูแลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ นอกจากนี้ มันควรสะท้อน
หลักการโอกาสทีเ่ ท่าเทียมในการเข้าถึงการบริการอีกทัง้ สะท้อนความยุตธิ รรม
บนฐานของความต้องการ อนึง่ ผลสำ�เร็จของนโยบายทางสังคมในศตวรรษ
ที่ 20 คือการจัดสรรการบริการด้านสุขภาพโดยไม่ค�ำ นึงถึงรายได้หรือภูมหิ ลัง
ทางสังคม
ในปัจจุบนั มีโรคร้ายหลายชนิดทีส่ ามารถรักษาให้หายได้เมือ่ เทียบกับไม่
กีท่ ศวรรษทีผ่ า่ นมา ทัง้ นีเ้ พราะเรามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์
ที่เจริญและมีประสิทธิภาพมากขึ้น กระนั้น มันแลกมากับต้นทุนการรักษา
ที่สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ เราแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะตั้งคำ�ถามเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ (efficiency) และความสามารถที่จะจ่าย (affordability) ของ
ระบบการให้บริการด้านสุขภาพ
ดรรชนีคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพของประเทศในยุโรป

Health Consumer
Powerhouse (HCP)
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ตั้งแต่ ค.ศ. 2005 บริษัทที่ปรึกษานามว่า Health Consumer Powerhouse (HCP) ได้เปรียบเทียบระบบการให้บริการด้านสุขภาพในหมู่ประเทศ
ยุโรป หรือที่เรียกว่า ดรรชนีคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพยุโรป (Euro
Health Consumer Index—EHCI) ซึง่ เป็นดรรชนีทม
ี่ คี วามสำ�คัญในทางการเมืองอย่างมาก เป้าหมายของมันคือการรวบรวมข้อมูลสถิติที่เผยแพร่ในที่
สาธารณะ (ข้อมูลระดับชาติ ข้อมูลของ WHO และ OECD) ตัวบทกฎหมาย
เอกสาร บทสัมภาษณ์ ผลสำ�รวจ และข้อมูลจากเวทีอภิปรายของผูเ้ ชีย่ วชาญ
เพื่อนำ�เสนอออกมาในลักษณะที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ระบบการให้บริการด้าน
สุขภาพ กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ ความเห็นของผูใ้ ช้บริการคือหัวใจสำ�คัญในการ

ศึกษาวิเคราะห์
ระบบการให้บริการด้านสุขภาพของแต่ละประเทศในยุโรปถูกแบ่งประเภท
ตามฐานของ EHCI ใน ค.ศ. 2012 โดยมีด้านที่สำ�คัญห้าประการ อันได้แก่
สิทธิและข้อมูลของผูป้ ว่ ย ระยะเวลาทีร่ อรับการรักษา ผลลัพธ์จากการรักษา
ขอบเขตของการบริการด้านสุขภาพและการป้องกัน และยา ทัง้ หมดนีค้ รอบ
คลุมตัวชี้วัดสมรรถภาพ 42 ตัวชี้วัด

ห้าด้านที่สำ�คัญ

ดรรชนีคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพของยุโรป ค.ศ. 2012

เยอรมนี

เนเธอร์แลนด์

สหราชอาณาจักร

117

170

160

200

200

133

ผลลัพธ์จากการรักษา

200

263

133

ขอบเขตของการ
บริการด้านสุขภาพ

111

163

146

ยา

76

76

81

คะแนนรวม

740

872

721

ลำ�ดับที่

14

1

12

สิทธิและข้อมูลของ
ผู้ป่วย
ระยะเวลาที่รอรับ
การรักษา

ที่มา: Health Consumer Powerhouse (2012)

จากฐานข้อมูล EHCI 2012 ระบบให้บริการด้านสุขภาพของเยอรมนีอยู่
ในลำ�ดับที่ 14 จาก 34 ในยุโรป ลำ�ดับดังกล่าวสะท้อนการถอยหลังลงของ
เยอรมนี หากเทียบกับลำ�ดับที่ 6 ใน ค.ศ. 2009 ที่ 5 ใน ค.ศ. 2007 และ
ลำ�ดับที่ 3 ใน ค.ศ. 2005
ใน ค.ศ. 2008 HCP ยกระดับเยอรมนีในด้านของการไร้ปัญหาทั้งเรื่อง

เยอรมนี: ลำ�ดับที่
จาก 34

14

ด้านบวก: การเข้าถึง
และขอบเขตของการ
บริการ
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ด้านลบ: สิทธิและ
ข้อมูลของผู้ป่วย

อันดับหนึ่ง:
เนเธอร์แลนด์
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เวลาการรอรักษา การเข้าถึงการรักษาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ และขอบเขตการบริการ 
ข้อมูลเชิงบวกนีส้ ะท้อนความจริงทีว่ า่ ผูป้ ว่ ยในเยอรมนีสามารถขอความคิดเห็น
ที่สองทางการแพทย์ (second-opinion) ได้เสมอ นอกจากนี้ ในเชิงเปรียบ
เทียบ ผลลัพธ์จากการรักษาของเยอรมนียงั อยูใ่ นเกณฑ์ดเี มือ่ ดูอตั ราการตาย
ของเด็ก อัตราการอยู่รอดของผู้ป่วยมะเร็งภายใน 5 ปี และอัตราการตาย
หลังเกิดอาการหัวใจวาย
ในทางกลับกัน เยอรมนีกลับทำ�ได้ไม่ดนี กั ในด้านสิทธิและข้อมูลของผูป้ ว่ ย
นี่เป็นปัญหาเรื้อรังมาตั้งแต่ ค.ศ. 2008 การไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้ป่วย
ทำ�ให้เสียคะแนนส่วนหนึ่งไป รวมไปถึงการที่หมอและคลินิกของเยอรมนีมี
ปัญหาด้านความโปร่งใสเมื่อเทียบกับในประเทศอื่นๆ
การตกอันดับลงอย่างฮวบฮาบของเยอรมนีในดรรชนีคุณภาพการให้
บริการด้านสุขภาพ ค.ศ. 2012 ของยุโรปนัน้ เกีย่ วข้องกับการเพิม่ เก้าตัวชีว้ ดั
ใหม่ อย่างไรก็ดี เป็นทีป่ ระจักษ์วา่ ใน ค.ศ. 2009 เยอรมนีเคยมีระบบการให้
บริการด้านสุขภาพในอันดับต้นๆ แต่กลับถูกลดอันดับโดย EHCI ลงมาอยู่
ในอันดับกลางใน ค.ศ. 2012 นี่เป็นครั้งแรกที่เยอรมนีอยู่ในลำ�ดับที่ต่ำ�กว่า
สหราชอาณาจักร น่าแปลกใจว่าเยอรมนีได้คะแนนต่�ำ มากในเรือ่ งการรักษา
ผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะทางหัวใจและการติดเชื้อในโรงพยาบาล HCP ได้ระบุ
สาเหตุความเป็นไปได้ของปัญหาดังกล่าวว่ามาจากการมีโรงพยาบาลที่เล็ก
และไม่มผี เู้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางจำ�นวนมาก นอกจากนี้ ดูเหมือนว่าระบบยัง
แคบลง (ขอบเขตการให้บริการด้านสุขภาพ) มีการเริม่ ใช้ E-health (การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในระบบการให้บริการด้านสุขภาพ) อย่าง
เชื่องช้า เยอรมนียังตามหลังประเทศอื่นๆ อยู่มากในเรื่องการป้องกันด้าน
สุขภาพ ประเด็นดังกล่าวเกีย่ วข้องอย่างมากกับแนวคิดเรือ่ งรัฐสวัสดิการเชิง
ป้องกันและโครงสร้างพืน้ ฐานของการให้บริการด้านสุขภาพ รวมไปถึงประเด็น
เรื่องการศึกษา (ดูบทที่ 7.5)
เป็นเวลาระยะหนึ่งแล้วที่เนเธอร์แลนด์ถูกยกให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มี
ระบบให้บริการด้านสุขภาพที่เป็นมิตรมากที่สุดโดย EHCI ใน ค.ศ. 2006
และ 2007 เนเธอร์แลนด์อยู่ในอันดับที่สอง และใน ค.ศ. 2009 ขึ้นมาอยู่ใน

อันดับที่หนึ่ง ใน ค.ศ. 2012 เนเธอร์แลนด์กลับมาครองอันดับหนึ่งอีกครั้ง
ตามมาด้วยเดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก และเบลเยี่ยม ระบบการให้
บริการด้านสุขภาพของเนเธอร์แลนด์มีจุดเด่นที่การมีผู้ให้ประกันแข่งขันกัน
จำ�นวนมากและองค์กรผู้ป่วยที่มีบทบาทแข็งขันในการตัดสินใจ อย่างไรก็ดี
ผลที่ดีเยี่ยมนี้แลกมากับการที่เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีงบรายจ่ายด้าน
การบริการสุขภาพที่สูงที่สุดในสหภาพยุโรป
สหราชอาณาจักรถูกจัดให้อยูใ่ นอันดับกลางๆ กระนัน้ ก็ถอื ได้วา่ มีการไต่
อันดับขึน้ มาอย่างต่อเนือ่ ง และใน ค.ศ. 2012 สามารถแซงหน้าเยอรมนีไปได้
ใน ค.ศ. 2006 สหราชอาณาจักรอยู่ในอันดับที่ 15 ใน ค.ศ. 2007 ที่ 17 ใน
ค.ศ. 2008 ที่ 13 และใน ค.ศ. 2012 ที่ 12 ในด้านสิทธิและข้อมูลของผู้ป่วย
รวมไปถึง E-health สหราชอาณาจักรอยู่ในลำ�ดับที่สามรองจากเดนมาร์ก
และนอร์เวย์ นอกจากนี้ยังเห็นความก้าวหน้าในการลงทุนขนานใหญ่เรื่อง
ขอบเขตการให้บริการด้านสุขภาพ สหราชอาณาจักรประสบความสำ�เร็จ
ระดับหนึ่งในด้านการเข้าถึงการให้บริการแม้ว่าเวลาการรอรักษาจะยังเป็น
ปัญหาที่ระบบยังแก้ไขไม่ได้ และท้ายที่สุด ผลลัพธ์ในการรักษายังถือว่าอยู่
ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพึงพอใจสำ�หรับประเทศที่พัฒนาแล้วระดับสูง
แน่นอนว่ายังเป็นที่ถกเถียงกันว่าตัวชี้วัดที่ถูกเลือกมานี้เป็น “ตัวแทน”
ที่ดีในการสะท้อนการประเมินคุณภาพและเปรียบเทียบระบบการให้บริการ
ด้านสุขภาพหรือไม่ ข้อมูลส่วนใหญ่มีที่มาจากผลสำ�รวจ บทสัมภาษณ์และ
การเสวนาอภิปรายของผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นจึงแม่นยำ�และน่าเชื่อถือน้อยกว่า
ข้อมูลสถิติด้านสุขภาพ เป็นต้น อีกทั้งการลดอันดับลงของเยอรมนีอาจจะ
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมที่ต่างกันในการประเมินระบบดูแลสุขภาพก็เป็นได้
อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาทั้งจากองค์กรข้างต้นและที่อื่นๆ ระบุว่า
แม้ระบบการบริการด้านสุขภาพของเยอรมนีจะถือว่ามีคณ
ุ ภาพทีด่ ผี า่ นเกณฑ์
แล้ว แต่ยงั มีพนื้ ทีส่ �ำ หรับการพัฒนาในหลายด้าน ใน ค.ศ. 2006 และ 2009
องค์กรชื่อ US Commonwealth Fund ได้สำ�รวจความคิดเห็นของแพทย์
ทั่วไปเรื่องชีวิตการทำ�งานในแต่ละวันและการประเมินระบบโดยรวมบนฐาน
ของการเปรียบเทียบระหว่างประเทศ ผลปรากฏว่าร้อยละ 82 ของแพทย์ที่

สหราชอาณาจักรอยู่ใน
อันดับกลาง

เยอรมนี: โอกาสที่เปิด
กว้างสำ�หรับการพัฒนา
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กำ�ลังเป็นที่ถกเถียง
อภิปราย: เรื่องเงินทุน
สนับสนุน

ตอบคำ�ถามมองว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานเป็นสิ่งที่จำ�เป็น ร้อยละ
73 เชือ
่ ว่าการรักษาทางการแพทย์ในเยอรมนีเสือ่ มถอยลงอันเนือ่ งมาจากการ
เปลีย่ นแปลงเมือ่ ไม่นานมานี้ ในประเทศอืน่ ๆ จำ�นวนทีม่ ากสุดคือร้อยละ 41
เท่านั้น (Koch et al. 2011)
ปัญหาเรือ่ งเงินทุนได้ถูกยกขึ้นมาอภิปรายอย่างเข้มข้น สาเหตุคอื มีแรง
กดดันให้เพิ่มเงินทุนสนับสนุนทั้งด้านงบรายจ่ายและรายรับมากขึ้นเรื่อยๆ
รายจ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ สะท้อนความก้าวหน้าทางการแพทย์และสนองความต้องการ
ของประชากรผูส้ งู อายุในการรับบริการด้านสุขภาพทีเ่ พิม่ ขึน้ และดีขนึ้ อีกทัง้
สะท้อนช่องว่างด้านประสิทธิภาพ (efficiency gap) ในการจัดสรรช่วยเหลือ
บริการด้านสุขภาพ (Walendzik 2009) หากเทียบกับประเทศอื่นๆ แล้ว
เยอรมนีมีรายจ่ายด้านการบริการสุขภาพที่ค่อนข้างสูง
ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ ค.ศ. 2010

งานเขียนเพิ่มเติม
Friedrich-Ebert-Stiftung
(ed.) (2009c), Zukunft

เยอรมนี

เนเธอร์แลนด์

สหราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ
คิดเป็นร้อยละของ GDP

11.6

12

9.6

ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ
ต่อหัว*

4,338

5,066

3,443

หมายเหตุ: * ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับตามระดับราคาต่างๆ (PPP) // ที่มา: OECD (2011)

des Gesundheitssystems.Solidarisch finanzierte Versorgungssysteme für eine alternde
Gesellschaft, Bonn.

การพุ่งขึ้นของต้นทุน
ที่ถูกกล่าวอ้าง
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ภายใต้บริบทข้างต้น มีการพาดพิงอยู่บอ่ ยครัง้ เกี่ยวกับ “การพุ่งขึน้ ของ
ต้นทุนในการบริการด้านสุขภาพ (cost explosion in health care)” พัฒนา
การด้านอัตราเงินสมทบสะท้อนการเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อยจากร้อยละ 13.6 ใน
ค.ศ. 1998 เป็นร้อยละ 15.5 ใน ค.ศ. 2012 (ดูรูป 17)
หากเราดูพฒ
ั นาการด้านรายจ่ายสาธารณสุขคิดเป็นร้อยละของ GDP แล้ว
ชัดเจนว่าตัวเลขลดน้อยลงในระหว่าง ค.ศ. 2003 และ 2008 นี่เป็นผลสืบ
เนื่องจากการปฏิรูปที่มุ่งตัดต้นทุนอันนำ�ไปสู่ “นโยบายการจ่ายเงินที่เน้น

20 %
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10 %
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6%
4%
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อัตราเงินสมทบเฉลี่ย, GKV
ค่าใช้จ่ายด้านการสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละของ GDP
ที่มา: Bundesministerium für Gesundheit (2011) และ www.gbe-bund.de, OECD (2008e)

่ นแปลงด้านการใช้จ่ายงบสาธารณะในด้านการบริการสุขภาพและ
รูปที่ 17: พั ฒนาการการเปลีย
อัตราเงินสมทบการบริการสุขภาพ

รายรับ (revenue-oriented spending policy)” (Busse/Riesberg 2005)
ระหว่าง ค.ศ. 2008 และ 2009 รายจ่ายงบสาธารณะเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 1
และใน ค.ศ. 2010 คิดเป็นราวร้อยละ 8.9 ของ GDP
ในฝั่งของรายรับ ระบบให้บริการด้านสุขภาพของเยอรมนีประสบปัญหา
ร้ายแรง ฐานเงินสมทบลดต่�ำ ลงในอัตราทีก่ า้ วหน้า หมายความว่าผูม้ รี ายได้สงู
เปลีย่ นไปใช้ประกันเอกชนและถอนตัวออกจาก “ชุมชนแห่งความเป็นอันหนึง่
อันเดียวกัน (community of solidarity)” ซึง่ เป็นสัญลักษณ์อนั โดดเด่นของ
GKV (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในด้านความเสี่ยงและในด้านรายได้)
ระดับรายได้ทตี่ อ้ งเข้าเงินสมทบทีเ่ พิ่มขึน้ เพียงเล็กน้อย สัดส่วนของคน
ทำ�งานต่อประชากรและสัดส่วนของลูกจ้างพึง่ พาต่อลูกจ้างทัง้ หมดลดลงอย่าง
ต่อเนือ่ งตัง้ แต่ ค.ศ. 1992 (Busse/Riesberg 2005) ในขณะเดียวกัน รายได้
รูปแบบอื่นๆ นอกเหนือไปจากการจ้างแบบพึ่งพากลับมีความสำ�คัญมากขึ้น
เช่น รายได้จากสินทรัพย์ ในแง่นี้ ฐานเงินสมทบของ GKV ไม่ได้ประโยชน์

ปัญหาด้านรายรับ
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เลยจากการเจริญเติบโตของรายได้โดยรวม และได้รับผลกระทบจากภาวะ
ชะงักงันด้านค่าจ้างในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาและการจ้างงานรูปแบบใหม่ๆ ที่
เพิ่มขึ้น เกณฑ์การประเมินเงินสมทบของ GKV ยังนำ�ไปสู่ผลกระทบด้าน
การจัดสรรกระจายในลักษณะที่ถดถอย กล่าวคือ สมาชิก GKV ที่มีรายได้
ในระดับทีเ่ หนือเกณฑ์เงินสมทบจะจ่ายเงินสมทบคิดเป็นร้อยละทีต่ �่ำ กว่าของ
รายได้ของพวกเขา
ถ้าหากในอนาคต เราต้องการให้พลเมืองทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการ
ด้านสุขภาพได้ในขอบเขตที่เท่าเทียมกัน จะต้องมีการวางและใช้แนวทางที่
กว้างไกลที่สุดที่เป็นไปได้ในเรื่องเงินทุนสนับสนุนบนฐานของความเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกัน ในเชิงทฤษฎีแล้ว เราสามารถใช้วิธีการเพิ่มเงินสนับสนุน
ที่มาจากภาษีตามกรอบของการให้บริการด้านสุขภาพพรีเมี่ยม หรือการ
ประกันของพลเมือง อย่างไรก็ดี ทัง้ สองวิธนี จ้ี ะส่งผลให้เกิดการจัดสรรกระจาย
ทรัพยากรหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบเงินอุดหนุนภาษีหรือระดับ
ของเกณฑ์การประเมินเงินสมทบ เนือ่ งจากระบบเงินอุดหนุนจะมีผลต่อกลุม่
คนทีม่ รี ายได้ต�่ำ เท่านัน้ กรอบการให้บริการด้านสุขภาพพรีเมีย่ มจึงทำ�ให้ครัว
เรือนรายได้ระดับกลางรับภาระหนักขึน้ ในขณะทีเ่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ ครัวเรือนที่
มีรายได้สูง ซึ่งจะแตกต่างจากแนวทางการประกันของพลเมือง
“ผู้เจ็บไข้ได้ป่วย

ไม่ว่าเขาจะมีภูมิหลัง อายุ หรือเพศอะไร มีสิทธิเข้าถึงการจัดสรรช่วย
เหลือและใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางการแพทย์ เราไม่ต้องการระบบการแพทย์
สองมาตรฐาน (two-tier medical system) เราจึงต้องการให้ทกุ คนถูกนับรวมเข้ามาเป็น
ส่วนหนึง่ ของระบบประกันของพลเมืองบนฐานของความเป็นอันหนึง่ อันเดียว” (Hamburg
Programme 2007: 58)

เมื่อระบบการให้บริการด้านสุขภาพของเยอรมนีมีวิธีการจัดสรรเงินทุน
สนับสนุนที่เป็นธรรมและวางอยู่บนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว การ
แบ่งแยกประกันสุขภาพออกเป็นประกันตามกฎหมายและประกันเอกชนที่
เป็นอยูข่ ณะนีก้ ค็ วรยุตลิ ง เนเธอร์แลนด์เป็นตัวอย่างทีด่ ที สี่ ะท้อนว่าการรวม
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ประกันสุขภาพ “สังคม” และ เอกชนเข้าด้วยกันสามารถส่งเสริมการแข่งขัน
ทีเ่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ ผูป้ ระกันตน การปฏิรปู ทีส่ มเหตุสมผลควรอยูบ่ นฐานของ
การมีเงินทุนสนับสนุนที่กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และการประกันภาค
บังคับสำ�หรับพลเมืองทุกคนภายใต้กรอบของตลาดการประกันสุขภาพที่มี
รูปแบบเดียวกัน อันประกอบไปด้วยข้อผูกมัดว่าต้องทำ�ข้อตกลงในส่วนของ
กองทุนประกันสุขภาพ อัตราเงินสมทบที่ไม่ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง และค่า
ชดเชยที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านโรคภัย

งานเขียนเพิ่มเติม
Hagen Kühn and
Sebastian Klinke
(2007), Perspektiven
einer solidarischen
Krankenversicherung.

สำ�หรับสังคมประชาธิปไตยแล้ว เนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมด
มีความหมายว่าอย่างไร
•

•
•

•

ห ลักการชี้นำ�แนวทางสำ�หรับสังคมประชาธิปไตยในด้านการให้บริการด้านสุขภาพมี
ดังนี้ ประสิทธิภาพ ความยุตธิ รรมบนฐานของความต้องการ และความเป็นอันหนึง่ อัน
เดียวกัน (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้านความเสี่ยงและรายได้)
เงินอุดหนุนภาษีที่มากขึ้น หรือเริ่มใช้รูปแบบประกันของพลเมืองซึ่งจะนำ�ไปสู่ฐาน
เงินทุนสนับสนุนที่กว้างและเป็นธรรมมากขึ้นของระบบการให้บริการด้านสุขภาพ
การแข่งขันทีเ่ ป็นธรรมระหว่างกองทุนประกันสุขภาพ (บังคับตามกฎหมายและเอกชน)
โดยต้องยอมผ่อนปรนเรื่องความเสี่ยงต่างๆ ยกเลิกเกณฑ์ของประกันภาคบังคับ และ
มีข้อผูกมัดในการทำ�ข้อตกลงกันในส่วนของกองทุนประกันสุขภาพ
ขยายการจัดสรรช่วยเหลือและมาตรการในเชิงป้องกันให้มากขึ้น

Robert Paquet and
Wolfgang Schroeder
(2009), Im Haifischbecken. Die Zukunft
des “experimentellen
Regierens”: das
Beispiel der Gesundheitsreform 2007, in:
Berliner Republik
2/2009, pp. 56–63.
Stefan Greß (2009),
Mit gleichen
Rahmenbedingungen
zu einem fairen
Wettbewerb im
Gesundheitssystem:
zur Notwendigkeit
einer einheitlichen
Wettbewerbsordnung
auf dem deutschen
Krankenversicherungsmarkt, WISO direkt,
Friedrich-Ebert-Stiftung
(ed.), Bonn.
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7.5 การศึกษา/การฝึกวิชาชีพ
มาริอุส อาร์. บิวส์เมเยอร์
ประเด็นหลักในบทนี้:
•
•
•
•

เยอรมนี: นานมาแล้ว
ที่นโยบายทางสังคม
และนโยบายด้านการ
ศึกษา/ฝึกวิชาชีพ
ถูกแยกออกจากกัน

เปรียบเทียบกับกรณี
ต่างประเทศ: นโยบาย
ทางสังคม ด้านการ
ศึกษา/ฝึกวิชาชีพ
เป็นเรื่องเดียวกัน
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เปรียบเทียบระบบการศึกษา/ฝึกวิชาชีพของเยอรมนีกบั ระบบของฟินแลนด์และสหรัฐอเมริกา
ประเมินระบบการศึกษา/ฝึกวิชาชีพสามระบบโดยเชื่อมโยงกับมิติด้านความยุติธรรม
และผลลัพธ์
อภิปรายสาเหตุของความด้อยสมรรถภาพของระบบการศึกษาเยอรมนีและทางเลือก
ต่างๆ ในการปฏิรูป
อธิบายความสัมพันธ์พื้นฐานระหว่างโอกาสที่เท่าเทียมในการศึกษา/ฝึกวิชาชีพและ
สังคมประชาธิปไตย

ในเยอรมนี เป็นเวลานานแล้วที่นโยบายทางสังคมและนโยบายด้านการ
ศึกษา/ฝึกวิชาชีพถูกอภิปรายแยกจากกัน การแบ่งแยกนีส้ ามารถสืบย้อนไป
ถึงมรดกตกทอดทางการเมืองของความเป็นรัฐสวัสดิการแบบอนุรกั ษนิยม อีก
ทัง้ การทีน่ โยบายทัง้ สองมีฐานเชิงสถาบันทีแ่ ตกต่างกัน กล่าวคือ ในเยอรมนี
ระบบการศึกษา/ฝึกวิชาชีพเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐเฉพาะถิ่นและ
เทศบาลเป็นหลัก อำ�นาจของรัฐบาลกลางครอบคลุมเพียงนโยบายระดับอุดม
ศึกษา การฝึกวิชาชีพในบริษัท และเงินอุดหนุนสำ�หรับการฝึกวิชาชีพ การ
แบ่งภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบนีย้ งั ได้รบั การส่งเสริมสนับสนุนจากการปฏิรปู
ระบบสหพันธรัฐใน ค.ศ. 2006 ในอีกด้านหนึ่ง รัฐบาลกลางและผู้เกี่ยวข้อง
ทางสังคมรับผิดชอบนโยบายทางสังคมแทบทั้งหมด เพราะฉะนั้น ในอดีต
เยอรมนีจึงไม่นับว่าการศึกษา/ฝึกวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสวัสดิการ ซึ่ง
ต่างไปจากประเทศอื่นๆ
ในหมูป่ ระเทศแองโกลแซกซัน เช่น สหรัฐอเมริกา การพัฒนาระบบการ
ศึกษา/ฝึกวิชาชีพจำ�เป็นต้องพึง่ นโยบายทางสังคมโดยเฉพาะในช่วงตัง้ ไข่ ใน
ด้านหนึง่ รัฐสวัสดิการทีอ่ อ่ นแอมักมีทางเลือกไม่มากเรือ่ งการคุม้ ครองความ
มั่นคงทางสังคม (Busemeyer 2006, 2007) ในอีกด้านหนึ่ง สำ�หรับรัฐ

สวัสดิการสแกนดิเนเวียทีค่ รอบคุลม การศึกษามักถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบ
ที่สำ�คัญของนโยบายทางสังคม
เมือ่ ไม่นานมานีใ้ นเยอรมนี ประเด็นเรือ่ ง “การศึกษา/ฝึกวิชาชีพในฐานะ
นโยบายทางสังคม” เป็นทีถ่ กเถียงกันในวงกว้างในแง่ระดับของผลกระทบของ
มันในด้านการส่งเสริมโอกาสทีเ่ ท่าเทียมและความเท่าเทียมด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ หากมองจากมุมของรัฐสวัสดิการเชิงป้องกัน (ดูบทที่ 4 และ 6) การ
ศึกษาถือเป็นด้านที่สำ�คัญด้านหนึ่งในนโยบายทางสังคม

การถกเถียงเริ่มต้น
ในเยอรมนี

“รั ฐ สวั ส ดิ ก ารเชิ ง ป้ อ งกั น มองว่ า การศึ ก ษา/ฝึ ก วิ ช าชี พ คื อ องค์ ป ระกอบแก่ น กลางของ

นโยบายทางสังคม”

(Hamburg Programme 2007: 56)

ระบบการศึกษา/ฝึกวิชาชีพของเยอรมนี—จุดเริ่มต้น

เยอรมนี หรือกล่าวให้ถกู ต้องคือ ปรัสเซีย ถือเป็นผูบ้ กุ เบิกนโยบายด้าน
การศึกษา/ฝึกวิชาชีพ เช่นเดียวกันกับการริเริม่ ระบบประกันสังคม ใน ค.ศ.
1717 ปรัสเซียเป็นชาติแรกทีเ่ ริม
่ ระบบการศึกษาภาคบังคับ โครงสร้างหลาย
ลำ�ดับขัน้ ของระบบโรงเรียนเยอรมนีกม็ มี าตัง้ แต่ชว่ งแรกเริม่ นี้ ลักษณะดังกล่าว
ถือเป็นลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะตัวของระบบการศึกษาเยอรมนี

การศึกษา
ภาคบังคับในปรัสเซีย
ยังคงโครงสร้างไว้
จนถึงทุกวันนี้
1717:

ระบบโรงเรียนหลายลำ�ดับขั้นที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว
(idiosyncratic multi-tiered) ของเยอรมนี

หลังจากสี่ถึงหกปี เด็กนักเรียนในเยอรมนีจะเข้าเรียนต่อระดับมัธยมใน
โรงเรียนต่างๆ กัน ขึ้นกับว่าพวกเขาอยู่ในรัฐใด (เบอร์ลิน แบรนเดนเบิร์ก
และแม็คเล็นบูรก์ -โพเมราเนียตะวันตก [Mecklenburg-Western Pomerania]) 
การเปลีย่ นในระยะต่อมาจาก Hauptschule (ระดับต่�ำ สุดของโรงเรียนมัธยม)
เป็น Realschule (ระดับทีส่ งู ขึน้ มาโดยเด็กต้องมีเกรดทีด่ กี ว่า) และขัน้ สูงสุด
คือ Gymnasium มักไม่ใช่เรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ได้งา่ ย นอกจากออสเตรียและสวิต
เซอร์แลนด์แล้ว ไม่มปี ระเทศอืน่ ในกลุม่ OECD 30 ประเทศทีแ่ บ่งแยกเส้นทาง

กรณีพิเศษ: เด็กถูก
กระจายไปยังโรงเรียน
ที่แตกต่างกันตั้งแต่
อายุยังน้อย
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ชีวติ การศึกษาของผูเ้ รียนตัง้ แต่อายุยงั น้อยเช่นนี้ อนึง่ หลังจากสงครามโลก
ครั้งที่สอง หลายประเทศได้จัดแบ่งลำ�ดับขั้นโรงเรียน อย่างไรก็ดี พวกเขา
เปลีย่ นระบบโรงเรียนให้เป็นระบบคละ (comprehensive school system) ใน
เวลาต่อมา (เช่น กรณีของสวีเดนใน ค.ศ. 1958)
ชั้นเรียนที่สอนครึ่งวัน

การเรียนการสอนส่วน
ใหญ่ใช้เวลาครึ่งวัน

ในเยอรมนีโดยทั่วไปแล้ว การเรียนการสอนใช้เวลาครึ่งวัน ใน ค.ศ.
2009 มีเพียงร้อยละ 26.9 ของเด็กนักเรียนทั้งหมดที่ได้รับการศึกษาแบบ
สอนเต็มวัน ทัง้ นีใ้ นแต่ละรัฐมีความแตกต่างกันอย่างมากในประเด็นดังกล่าว
เช่น ในบาวาเรียมีนกั เรียนร้อยละ 4 ทีเ่ รียนเต็มวันในขณะทีแ่ ซกโซนีมถี งึ ร้อย
ละ 72.7 เมือ่ ไม่นานมานี้ มีการเปลีย่ นแปลงในทิศทางทีด่ ขี นึ้ เกีย่ วกับระบบ
โรงเรียนเต็มวัน ใน ค.ศ. 2003 ก่อนการริเริ่มโครงการโรงเรียนเต็มวันแดงเขียว (Red-Green all-day schooling programme) สัดส่วนของนักเรียนมี
เพียงร้อยละ 10.8 (KMK 2011: 12, 39)
การฝึกวิชาชีพของบริษัทควบคู่ไปด้วย
(Dual company-based training)

การฝึกวิชาชีพของ
บริษัทควบคู่ไปด้วย
ถือเป็นเรือธงที่สำ�คัญ
มานานแล้ว

ข้อวิพากษ์วิจารณ์
จากรอบด้าน
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เป็นเวลานานมาแล้วที่ระบบการฝึกวิชาชีพของบริษัทควบคู่ไปด้วยถือ
เป็นต้นแบบเรือธงที่สำ�คัญ มันช่วยอำ�นวยความสะดวกในช่วงเปลี่ยนผ่าน
จากการศึกษาในโรงเรียนไปสูก่ ารฝึกวิชาชีพและวิชาชีพ อีกทัง้ ช่วยลดปัญหา
การว่างงานในหมู่คนอายุน้อยและส่งเสริมการบูรณาการคนอายุน้อยที่มี
คุณสมบัตไิ ม่ถงึ เกณฑ์ “ทีม่ ที กั ษะเชิงปฏิบตั ิ (practically oriented)” ให้เป็น
ส่วนหนึง่ ของตลาดแรงงาน ไม่มปี ระเทศอืน่ ใดทีม่ บี ริษทั เข้าไปมีสว่ นร่วมอย่าง
เข้มข้นในการฝึกวิชาชีพเบือ้ งต้นให้แก่คนอายุนอ้ ยเช่นเดียวกับกรณีเยอรมนี
อย่างไรก็ตาม ระบบการฝึกวิชาชีพของบริษัทกำ�ลังถูกแรงกดดันถาโถม
ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา สหภาพแรงงานวิจารณ์วา่ ระบบการฝึกวิชาชีพนีข้ าด
ลักษณะของการฝึกงาน (apprenticeship) ในเชิงโครงสร้าง ในขณะเดียวกัน
ฝ่ายนายจ้างก็ตดั พ้อประเด็นเรือ่ งการขาดคนรุน่ ใหม่ทมี่ คี ณ
ุ สมบัติ “เหมาะสม

กับการฝึกวิชาชีพ” กระนัน้ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงิน เป็นทีป่ ระจักษ์
ชัดว่าระบบการฝึกวิชาชีพควบคู่ไปด้วยนี้ยังควรค่าแก่การธำ�รงไว้เพราะมัน
ทำ�ให้ปัญหาการว่างงานในหมู่คนอายุน้อยอยู่ในระดับต่ำ�  แต่จุดอ่อนในเชิง
โครงสร้างก็ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
สำ�หรับคนอายุน้อยส่วนใหญ่ โครงการฝึกวิชาชีพควบคู่ไปด้วยนี้ยังเป็น
ทางเลือกที่พวกเขาชื่นชอบ สิ่งนี้นำ�ไปสู่ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
กล่าวคือ มันหมายความว่าจำ�นวนคนอายุนอ้ ยทีเ่ ข้าเรียนมหาวิทยาลัยจะลด
ลงเรือ่ ยๆ นีไ่ ม่ใช่ปญ
ั หาในตัวของมันเองถ้าคนรุน่ ใหม่เหล่านีส้ ามารถหางาน
ที่ดีได้ภายหลังการฝึกวิชาชีพ ปัญหาคือนับวันคนเหล่านี้ก็ยิ่งประสบความ
ยากลำ�บากในช่วงเปลี่ยนผ่านจากการฝึกวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงาน ยิ่งไป
กว่านั้น แม้ผู้ใหญ่อายุน้อยเหล่านี้จะมีทักษะพิเศษติดตัว ยังเป็นเรื่องยากที่
พวกเขาจะเข้ามหาวิทยาลัยได้หลังรับการฝึกวิชาชีพ
ผลกระทบเชิงลบประการทีส่ องของระบบฝึกวิชาชีพควบคูไ่ ปด้วยทีพ่ ฒ
ั นา
อย่างเข้มแข็งในเยอรมนีคือ ความเปราะบางของทางเลือกการฝึกวิชาชีพต่อ
ความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในด้านเศรษฐกิจ สิ่งนี้เป็น
จุดอ่อนของระบบดังกล่าวมานานแล้ว
ในช่ ว งทศวรรษ 1970 และ 1980 จุ ด อ่ อ นนี้ ส ามารถชดเชยได้ ผ่ า น
บทบาทของงานประเภทหัตถกรรม กล่าวคือ ในช่วงสภาวะชะงักงันทาง
เศรษฐกิจ งานประเภทหัตถกรรมรับเด็กฝึกงานเพิ่ม ซึ่งพวกเขาเหล่านี้
สามารถกลับไปยังภาคอุตสาหกรรมหรือบริการได้เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย
อย่างไรก็ดี วิธีนี้ใช้การไม่ได้ดีเช่นในอดีตเพราะโครงสร้างทางเศรษฐกิจได้
เปลีย่ นไปหลายด้าน อาทิ การทีร่ ะบบเศรษฐกิจเปลีย่ นเป็นเศรษฐกิจบนฐาน
การบริการและความรู้ ความเข้มข้นของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจข้าม
พรมแดน และแรงกดดันด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น (Jaudas et al. 2004) กล่าว
อีกนัยหนึง่ คือ ผลจากการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจคือ การที่
คนรุ่นใหม่จะมีโอกาสฝึกวิชาชีพและมีคุณสมบัติที่ตรงตามความต้องการได้
นัน้ ขึน้ อยูก่ บั ว่าพวกเขามีชอ่ งทางเข้าถึงทางเลือกการฝึกงานตามทีร่ ะบุไว้มาก
น้อยเพียงใด

ปัญหาเรื่องการเข้าถึง

ตามแต่กระแส
การเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ
งานเขียนเพิ่มเติม
Christoph Heine et al.
(2008), Studiengebühren aus Sicht von
Studienberechtigten,
HIS, Hannover.
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ระบบอุดมศึกษา

ระบบอุดมศึกษาของเยอรมนีประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยรัฐและวิทยาลัย
เทคนิคระดับสูง (advanced technical college) ในภาคการศึกษาฤดูหนาว
ค.ศ. 2009/2010 มีเพียงร้อยละ 4.5 ของนักศึกษาทัง้ หมดทีเ่ รียนระดับอุดม
ศึกษาในวิทยาลัยเอกชน (Statistisches Bundesamt 2010b) หลังจากทีม่ ี
การเปลี่ยนแปลงให้เก็บค่าเล่าเรียนในหลายรัฐ อาทิ ในรัฐที่มีรัฐบาลพรรค
SPD บริหารจัดการ ยกเว้นแซกโซนีตอนล่างและบาวาเรีย การเปลีย
่ นแปลง
ก็ถูกล้มเลิกไปอีกครั้ง อนึ่ง มีนักศึกษาในวิทยาลัยเยอรมนีราวร้อยละ 18.4
ที่ได้รับเงินช่วยเหลือตามกฎ Federal Education Assistance Act (BAföG)
(19. BAföG-Bericht 2012: 9) ใน ค.ศ. 2011 สัดส่วนของนักศึกษาชัน
้ ปีที่
หนึ่งในเยอรมนีต่อประชากรทั้งหมดตามรายกลุ่มอายุคือร้อยละ 55 (Statis20
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tisches Bundesamt 2011b)

การศึกษาสำ�หรับเด็กอายุแรกเริ่ม

การศึกษาสำ�หรับ
เด็กอายุแรกเริ่มยัง
อยู่ในช่วงเริ่มต้น

ไม่กป่ี ที ผ่ี า่ นมา เยอรมนีเพิง่ หันมาให้ความสำ�คัญต่อช่วงเวลาก่อนเข้าเรียน
(preschool period) ในฐานะช่วงเวลาแห่งการวางรากฐานสำ�หรับความสำ�เร็จ
ด้านการศึกษาในภายหลัง การศึกษาสำ�หรับเด็กอายุแรกเริ่มในเยอรมนีถือ
ได้ว่ามีข้อเสียหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น หากเทียบกับประเทศอื่นๆ
เยอรมนีมีสถานดูแลเด็กช่วงกลางวันและสถานศึกษาเด็กอายุแรกเริ่มน้อย
โดยเฉพาะสำ�หรับเด็กที่อายุต่ำ�กว่า 3 ปี ทว่าเยอรมนีมีสถานศึกษาสำ�หรับ
เด็กอายุ 5 ปีทเี่ พียงพอและมีคณ
ุ ภาพหากเปรียบเทียบกับต่างประเทศ นีอ่ าจ
มีสาเหตุมาจากการมีโรงเรียนอนุบาล (kindergarten) อันเป็นจารีตปฏิบตั ขิ อง
เยอรมนีมาแต่ชา้ นาน โรงเรียนอนุบาลนีส้ ามารถเข้าถึงได้ในวงกว้าง อย่างไร
ก็ดี โดยรวมแล้วการศึกษาสำ�หรับเด็กอายุแรกเริ่มของเยอรมนียังถือได้ว่ามี
คุณภาพค่อนข้างต่ำ�กว่ามาตรฐาน ดังที่สะท้อนออกมาผ่านค่าตอบแทนของ
20
21
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อ ย่างไรก็ตาม วิทยาลัยเอกชนส่วนใหญ่ได้รับเงินสนับสนุนภาครัฐ
ตัวเลขข้างต้นสะท้อนสัดส่วนของนักศึกษาที่ได้รับเงินช่วยเหลือกับนักศึกษาทั้งหมด

ครูทน่ี อ้ ยเมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ๆ อีกทัง้ ยังมีชอ่ งทางทีน่ อ้ ยกว่าในการศึกษา
ต่อในวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาเฉกเช่นในกรณีต่างประเทศ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป

โดยทั่วไป ระบบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปของเยอรมนี (further
education) ในส่วนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ยังไม่พัฒนาตามเกณฑ์ แม้ว่า
ใน ค.ศ. 2008 คนงานราวร้อยละ 38 ในเยอรมนีจะได้เข้าร่วมการฝึกทักษะ
ในสถานที่ทำ�งาน สัดส่วนในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียยังสูงกว่ามาก เช่น
ร้อยละ 44 ในฟินแลนด์ และร้อยละ 61 ในสวีเดน (OECD 2011d: 373)
แม้วา่ เยอรมนีมกั จะอ้างการมีระบบฝึกวิชาชีพในบริษทั ควบคูไ่ ปด้วยทีเ่ ข้มแข็ง
ซึ่งช่วยทดแทนการขาดระบบการฝึกพัฒนาทักษะ แต่ถึงเวลาแล้วที่เราควร
ยอมรับว่าระบบดังกล่าวไม่สามารถตอบโจทย์ได้อีกต่อไป

จุดอ่อนในเรื่องการ
ฝึกพัฒนาทักษะขั้นสูง

“เพื่อมุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

เรามุ่งสร้างระบบการฝึกพัฒนาทักษะ (further training)
ในฐานะเสาหลักทีส่ ข่ี องระบบการศึกษาและฝึกวิชาชีพ ระบบนีค้ วรเป็นภาระหน้าทีข่ องรัฐ
เราต้องการให้การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปมีฐานที่เข้มแข็งทั้งในด้านการเงินและสิทธิ
ในการลางานได้ เพราะฉะนัน้ เราจึงต้องการสานสัมพันธ์กบั บรรดาองค์กรทางสังคมและ
บริษัท” (Hamburg Programme: 2007: 66)
เปรียบเทียบเยอรมนีกับประเทศอื่นๆ

ข้อมูลทีน่ า่ ตืน่ ตระหนกของ PISA ทำ�ให้สาธารณชนหันมาสนใจตำ�แหน่ง
แห่งทีข่ องระบบการศึกษาเยอรมนีบนเวทีระหว่างประเทศ ในเนือ้ หาส่วนถัดไป
เราจะเปรียบเทียบลักษณะสำ�คัญหลายด้านของระบบการศึกษา/ฝึกวิชาชีพ
ของเยอรมนีกับอีกสองประเทศซึ่งมักถูกใช้เป็นตัวอย่างในการอภิปรายเรื่อง
การปฏิรปู การศึกษา นัน่ คือ สหรัฐอเมริกาและฟินแลนด์ผคู้ รองแชมป์จากการ
ให้คะแนนของ PISA

เปรียบเทียบกับ
สหรัฐอเมริกาและ
ฟินแลนด์
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ระบบการศึกษา/ฝึกวิชาชีพในฟินแลนด์

การศึกษาสำ�หรับเด็ก
อายุแรกเริ่มที่เข้มแข็ง

การศึกษาแบบคละ
(comprehensive
education)

กินเวลาเก้าปี

การบูรณาการระหว่าง
โรงเรียนและการฝึก
วิชาชีพ

การฝึกพัฒนาทักษะ:
ส่วนหนึ่งของนโยบาย
กระตุ้นให้คนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
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ฟินแลนด์ได้วางรากฐานระบบการศึกษาสำ�หรับเด็กอายุแรกเริ่มไว้อย่าง
มั่นคง กล่าวคือ เด็กทุกคนที่ยังไม่ถึงวัยเรียนจะมีสิทธิเข้าถึงสถานดูแลเด็ก
ช่วงกลางวัน ในฟินแลนด์ ร้อยละ 28.6 ของเด็กอายุต�ำ่ กว่าสามปีอยูใ่ นสถาน
ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน (2008) ในขณะที่เยอรมนีมีเพียงร้อยละ 17.8 เท่านั้น
อันทีจ่ ริงแล้ว ประเทศอืน่ ๆ ในกลุม่ สแกนดิเนเวียยังมีตวั เลขทีส่ งู กว่าฟินแลนด์
เสียอีก ยกตัวอย่างเช่น ร้อยละ 65.7 ในเดนมาร์ก (OECD 2011e: 3)
เมื่อเด็กอายุเจ็ดปี เขาจะเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบคละนานเก้าปี หลัง
จากนั้น ระบบการศึกษาภาคบังคับจะยุติลง เด็กจะมีสองทางเลือกสำ�หรับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นซึ่งกินเวลาอีกสามปี อันได้แก่ การศึกษาสาย
สามัญกับสายอาชีวะ (general or vocational) ทั้งสองทางเลือกจะทำ�ให้
นักเรียนมีสิทธิศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (Eurydice 2008: 4 f)
ในฟินแลนด์ ระบบการฝึกวิชาชีพถูกบรูณาการให้เป็นส่วนหนึง่ ของระบบ
การศึกษาสายสามัญในโรงเรียน เด็กนักเรียนสามารถเลือกสาขาวิชาชีพที่
ตนสนใจจากตัวเลือกจำ�นวนมากซึ่งเป็นวิชาชีพที่จำ�เป็นต้องมีการฝึกทักษะ
โรงเรียนจะทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทที่จัดการฝึกทักษะให้ นอกจากนี้
เด็กมีความคล่องตัวในการย้ายจากระบบโรงเรียนประถมและมัธยมไปสู่การ
เรียนระดับอุดมศึกษาและการฝึกวิชาชีพ หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนภายใน
ระบบสายการเรียนเดียวกันก็ทำ�ได้ง่ายกว่าระบบของเยอรมนีเป็นอย่างมาก
ประการสุดท้าย การฝึกพัฒนาทักษะทางวิชาชีพขั้นสูงในฟินแลนด์และ
กลุม่ ประเทศสแกนดิเนเวียอืน่ ๆ เป็นองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญของนโยบายกระตุน้
ให้คนเข้าสู่ตลาดแรงงาน (active labour market policy) แม้ว่าโรงเรียน
อาชีวะจะมีบทบาทที่ค่อนข้างสำ�คัญในเยอรมนี ในฟินแลนด์ โปรแกรมการ
ฝึกวิชาชีพมีสายสัมพันธ์กับบริษัทผู้จัดการฝึกทักษะซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการ
ศึกษาสำ�หรับผูใ้ หญ่ อนึง่ ในฟินแลนด์และเยอรมนี มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
คือองค์กรรัฐและได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ

ระบบการศึกษาในสหรัฐอเมริกา

ระบบการศึกษาในอเมริกาเน้นการกระจายอำ�นาจอย่างเข้มแข็งและมี
สถาบันให้การศึกษาเอกชนเป็นสัดส่วนทีส่ งู โดยรวมแล้ว ลักษณะทีว่ า่ นีส้ ง่ ผล
ให้ระบบมีทางเลือกการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมาก ในด้านการศึกษาสำ�หรับเด็ก
อายุแรกเริ่ม มีเด็กอายุ 3–5 ปีร้อยละ 56 เข้าร่วมการศึกษาประเภทนี้ซึ่งมี
รูปแบบทีห่ ลากหลายมาก แต่ครึง่ หนึง่ มีลกั ษณะเป็นศูนย์ดแู ลช่วงกลางวันทัง้ วัน
เมือ่ อายุ 5 ปี เด็กส่วนใหญ่จะเข้าโรงเรียนอนุบาลของรัฐซึง่ ไม่เก็บค่าเล่าเรียน
ตามที่กฎหมายระบุ เด็กต้องเรียนในโรงเรียนเป็นเวลา 12 ปี โดยราย
ละเอียดอาจจะแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั มลรัฐและเขตพืน้ ทีข่ องโรงเรียน เช่น การ
เรียนในโรงเรียนประถมใช้เวลา 6 ถึง 8 ปี มัธยมใช้เวลา 4 ถึง 6 ปี ช่วง
เวลาสี่ปีสุดท้ายของการเรียนระดับมัธยมศึกษาเรียกกันว่า “high school”
โดยทัว่ ไป นักเรียนจะสำ�เร็จการศึกษา “high school” เมือ่ อายุ 17 หรือ
18 ปี ในมลรัฐส่วนใหญ่ การศึกษาภาคบังคับจะจบลงในช่วงอายุนี้ หลัง
จากนัน้ ผูเ้ รียนจะมีทางเลือกเข้าระบบการฝึกทักษะเชิงปฏิบัตมิ ากมาย รวม
ไปถึงการเข้าเรียนใน “วิทยาลัยชุมชน (community college)” ทีม่ อี กี ชือ่ เรียก
ว่า “junior college” หรือเข้าเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยซึง่ ใช้เวลาสีป่ ี
(US Department of Education 2005: 13) อนึง่ ในจำ�นวนโรงเรียนประถม
และมัธยมทัง้ หมด ประมาณร้อยละ 24 เป็นโรงเรียนเอกชน เด็กนักเรียนร้อย
ละ 10 ของนักเรียนทั้งหมดไปโรงเรียนเอกชน อีกทั้งครูร้อยละ 12 สอนใน
โรงเรียนประเภทนี้ (US Department of Education 2005: 18)
สหรัฐอเมริกามี “เส้นทาง (track)” (เส้นทางการศึกษา) ทีห่ ลากหลายทัง้
ในระบบการศึกษาสายสามัญและสายอาชีวะ อย่างไรก็ดี เมือ่ สำ�เร็จการศึกษา
แล้ว ผู้สำ�เร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาที่เหมือนกัน
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอเมริกามักได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่าง
ที่ดี กระนั้น เราจำ�เป็นต้องตระหนักว่าสถานศึกษาเหล่านี้แตกต่างกันมาก
ทัง้ ในด้านคุณภาพและสิง่ อำ�นวยความสะดวกด้านการศึกษา ยกตัวอย่างเช่น
“วิทยาลัยชุมชน” อันที่จริงแล้วคือสถาบันสำ�หรับการฝึกอาชีวะและพัฒนา
ทักษะ มีเพียงนักเรียนจำ�นวนน้อยมากเท่านั้นที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัย

ระบบการศึกษา:
เป็นเอกชนและเน้น
กระจายอำ�นาจอย่าง
โดดเด่น

กฎกำ�หนดให้ต้องเรียน
12 ปี

โรงเรียนเอกชน
มีสัดส่วนที่สูง

วิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยอเมริกา
คือแบบอย่างที่ด?ี
—เปรียบเทียบกัน
ได้ยาก
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การฝึกพัฒนาทักษะ
ผ่านระบบตลาดเสรี

เอกชนที่มีค่าเล่าเรียนแพง
ระบบการฝึกพัฒนาทักษะมีลกั ษณะของการแบ่งแยกระหว่างภาครัฐและ
เอกชนอย่างชัดเจน ในสหรัฐ ระบบดังกล่าวดำ�เนินการตามแนวทางของ
ตลาดการศึกษาเอกชน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ระบบการฝึกพัฒนาทักษะไม่มี
ลักษณะคละรวม บูรณาการ หรือถูกควบคุมโดยกฎเกณฑ์ หากแต่อยู่ในรูป
ของ “การฝึกงาน (on the job training)” และทางเลือกพัฒนาทักษะขัน้ สูง
ในวิทยาลัย ซึ่งคนงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
การศึกษาและหลักความยุติธรรม

ขบวนการแรงงาน:
การศึกษาคือกุญแจสู่
ประชาธิปไตยและ
การปลดปล่อย

สามหลักการ:
โอกาสที่เท่าเทียม
สมรรถนะ และความ
ต้องการที่จำ�เป็น
โอกาสที่เท่าเทียม
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ระบบการศึกษา/ฝึกวิชาชีพทั้งสามระบบข้างต้นเกี่ยวข้องกับหลักความ
ยุตธิ รรมประเภทต่างๆ อย่างไร เราควรเริม่ จากข้อเท็จจริงทางประวัตศิ าสตร์เพือ่
ตอบคำ�ถามข้างต้น กล่าวคือ เป็นเวลานานแล้วทีฝ่ า่ ยสังคมประชาธิปไตยมอง
ว่าการศึกษาคือสิง่ ทีส่ �ำ คัญ ขบวนการแรงงานในศตวรรษที่ 19 และ 20 มีจดุ ยืน
ต่อการศึกษาว่าเป็นตัวชีข้ าดให้ปจั เจกบุคคลปลดปล่อยตนเองอย่างเสรีและให้
สังคมโดยรวมเป็นประชาธิปไตย “การศึกษาของชาติคอื การปลดปล่อยชาติ
ให้เป็นเสรี (National education is national liberation)” คือคติพจน์หลัก
ของฝ่ายก้าวหน้า กล่าวคือ การศึกษาไม่ควรเป็นอภิสทิ ธิข์ องคนในช่วงชัน้ ทาง
สังคมใดช่วงชัน้ หนึง่ อีกต่อไป จุดยืนนีย้ งั ควรค่าแก่การบรรลุให้เป็นจริงในปัจจุบนั
การเข้าถึงการศึกษาไม่ควรถูกกำ�หนดโดยชาติกำ�เนิดหรือรายได้ของผู้เรียน
หากมองจากจุดยืนแบบสังคมประชาธิปไตย ระบบการศึกษาที่ต่างกัน
ควรได้รบั การประเมินบนฐานของหลักการเรือ่ งความยุตธิ รรมสามหลักการอัน
ได้แก่ โอกาสที่เท่าเทียม ความยุติธรรมบนฐานของผลจากการปฏิบัติงาน
และความยุติธรรมบนฐานของความต้องการที่จำ�เป็น
สำ�หรับสังคมประชาธิปไตยแล้ว โอกาสทีเ่ ท่าเทียมเป็นเกณฑ์วดั ทีส่ �ำ คัญ
ในการประเมินระบบการศึกษา ตามแนวทางนโยบายทางสังคมแบบจารีต
การศึกษาจะทำ�หน้าทีเ่ ป็นเพียงแค่ทางแก้ไขปัญหาความเหลือ่ มล้�ำ ทางรายได้ที่
ดำ�รงอยู่ในสังคม แต่เราควรมองว่าการศึกษาและการฝึกวิชาชีพมีบทบาท
หลักในการดำ�รงไว้ซึ่งการให้ทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียม อย่างไรก็ดี ยังเป็น

ทีถ่ กเถียงกันว่าระบบการศึกษา/ฝึกวิชาชีพในอุดมคติจะสามารถลบล้างความ
แตกต่างที่แรกเริ่มเดิมทีเป็นเงื่อนไขจำ�กัดปัจเจกบุคคลได้หมดหรือไม่ เช่น
ความเหลื่อมล้ำ�ด้านทักษะความสามารถพิเศษที่ติดตัวมา กระนั้นนโยบาย
การศึกษาที่ดีจะต้องพยายามมุ่งหน้าไปในแนวทางอุดมคตินี้
สำ�หรับถกเถียงอภิปราย

สังคมประชาธิปไตยเรียกร้องความเท่าเทียมกันในโอกาสทางการศึกษา มีคนจำ�นวนมากที่
ไม่เคยได้รบั โอกาสเลยจากระบบการศึกษา/ฝึกวิชาชีพของเยอรมนีในปัจจุบนั ดังนัน้ สำ�หรับ
พวกเขาแล้ว การศึกษาไม่ได้เกีย่ วข้องกับการยกระดับทางสังคมหรือการปลดปล่อยให้เป็น
เสรี ตรงกันข้าม การศึกษากลับเป็นเรือ่ งของความพ่ายแพ้และความล้มเหลวส่วนบุคคล
นอกจากนี้ ในทีท่ ม่ี โี อกาสหยิบยืน่ ให้ กลับมีกลุม่ คนบางกลุม่ ทีไ่ ม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
โอกาสเหล่านัน้ ได้เลย นีเ่ ป็นสิง่ ทีส่ ะท้อนความคิดของนักรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยก อ็ ตทิงเกน
(Göttingen) ที่ชื่อว่า ฟรานซ์ วอลเตอร์ (Franz Walter) ได้เป็นอย่างดี ปัญหาที่
ต้องร่วมกันแก้คือ จะทำ�อย่างไรให้คนที่ขาดโอกาสเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ซึง่ บัดนีห้ นั มาให้ความสำ�คัญกับการศึกษาและการฝึกวิชาชีพ คุณมีความคิดเห็นอย่างไร

ในด้านความยุตธิ รรมบนฐานของผลจากการปฏิบตั งิ าน ระบบการศึกษา
และการฝึกวิชาชีพจะต้องรับประกันให้ได้วา่ ผูเ้ รียนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
เหมือนกันจะได้รับคะแนนหรือประเมินคุณภาพที่สอดคล้องกัน หากมอง
อย่างผิวเผิน เราอาจคิดว่านีเ่ ป็นเรือ่ งปกติธรรมดา แต่อนั ทีจ่ ริงหาเป็นเช่นนัน้
เสมอไปไม่
ท้ายทีส่ ดุ นโยบายการศึกษาและการฝึกวิชาชีพจะต้องคำ�นึงถึงหลักความ
ยุตธิ รรมบนฐานของความต้องการทีจ่ �ำ เป็น นโยบายการศึกษาทีด่ จี ะต้องรับ
ประกันได้ว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดสรรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับที่
เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น การสนับสนุนกลุม่ คนรุน่ ใหม่ทมี่ คี ณ
ุ สมบัตติ �่ำ กว่า
เกณฑ์อย่างจริงจัง คติพจน์ที่ว่า “จากคนหนึ่งตามความสามารถที่เขาจะมี
ให้ สูค่ นหนึง่ ตามความจำ�เป็นทีเ่ ขาจะต้องมี (from each according to his
abilities, to each according to his needs)” สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้กบ
ั
นโยบายการศึกษา/การฝึกวิชาชีพได้

ความยุติธรรมบนฐาน
ของผลจากการ
ปฏิบัติงาน

ความยุติธรรมบนฐาน
ของความต้องการ
ที่จำ�เป็น
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ระบบการศึกษาและการฝึกวิชาชีพเยอรมนีดีและเป็นธรรม
มากน้อยเพียงใด
ระบบการศึกษา
เยอรมนี: ด้อยคุณภาพ
และไม่เป็นธรรม

หากเทียบกับกรณีต่างประเทศแล้ว ระบบการศึกษา/การฝึกวิชาชีพ
เยอรมนีอยู่ในระดับ “ไม่น่าพึงพอใจ” โดยเฉพาะในด้านผลลัพธ์การศึกษา
และความยุติธรรมในมิติต่างๆ เยอรมนีทำ�ได้แย่กว่าหลายประเทศมาก

เปรียบเทียบข้อมูลหลักเกี่ยวกับผลลัพธ์ด้านการศึกษาในสามประเทศ

คะแนน PISA ด้านทักษะ
การอ่าน ค.ศ. 2009
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนน PISA ด้านทักษะ
การอ่าน ค.ศ. 2009
คะแนน PISA ด้านทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ ค.ศ. 2009
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนน PISA ด้านทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ ค.ศ. 2009

เยอรมนี

ฟินแลนด์

สหรัฐอเมริกา

497

536

500

95

86

97

513

541

487

98

82

91

ที่มา: OECD (2007b)

ผลลัพธ์ด้านการศึกษา

ผลลัพธ์ด้านการศึกษา:
ค่าเฉลี่ย OECD
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ในเรื่องผลลัพธ์ด้านการศึกษา เยอรมนีถูกจัดให้อยู่ในระดับเดียวกันกับ
สหรัฐอเมริกา ซึง่ ใกล้เคียงกับค่าเฉลีย่ ของกลุม่ ประเทศ OECD (500 คะแนน)
เด็กนักเรียนในประเทศทีป่ ระสบความสำ�เร็จอย่างฟินแลนด์ท�ำ คะแนนในส่วน
นี้ได้ดีกว่ามาก โดยเฉพาะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ อันที่จริงแล้ว ข้อ
ค้นพบที่น่าสนใจกลับเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ค่าดัง
กล่าวคือความแตกต่างด้านผลลัพธ์การศึกษาในหมู่ประชากรที่สำ�รวจ ค่านี้
ถือเป็นดรรชนีชวี้ ดั ตัวแรกทีร่ ะบุได้วา่ ระบบการศึกษาก่อให้เกิดหรือส่งเสริม

ความแตกต่างด้านการศึกษามากน้อยเพียงใด ในด้านนี้ เยอรมนี (95 คะแนน
สำ�หรับการอ่าน และ 98 คะแนนสำ�หรับคณิตศาสตร์) มีคะแนนสูงกว่าฟินแลนด์
อย่างเห็นได้ชัด (86 หรือ 82 คะแนน)
น่าสนใจว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในเรื่องผลลัพธ์การศึกษา หรือตัวระบุ
การกระจายตัวของข้อมูลที่ต่างกัน ของเยอรมนีสูงกว่าของสหรัฐ แม้ว่าฝ่าย
หลังจะมีระบบการศึกษาทีก่ ระจายอำ�นาจสูงอันเป็นสาเหตุให้เกิดความเหลือ่ ม
ล้ำ�กันมากในด้านคุณภาพและเครื่องมือการเรียนการสอนในแต่ละโรงเรียน
ประจำ�พื้นที่ อีกทั้งเราคาดเดาได้ไม่ยากว่าฝ่ายหลังจะมีความหลากหลายใน
ด้านผลลัพธ์การศึกษาอย่างแน่นอน

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของผลลัพธ์สูง

โอกาสที่เท่าเทียมในระบบการศึกษา

ได้พฒ
ั นาตัวชีว้ ดั ความเหลือ่ มล้�ำ ด้านการศึกษาทีแ่ ม่นยำ�กว่ามาตร
วัดตัวแปรแบบง่ายๆ ตัวชี้วัดนี้จะวัดระดับความเข้มแข็งของความสัมพันธ์
ระหว่างผลลัพธ์ด้านการศึกษาของนักเรียนและภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของเขา เพราะฉะนั้น มันจึงทำ�ให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
ระบบการศึกษามีสว่ นสร้างความเสียเปรียบด้านการศึกษาให้แก่ปจั เจกบุคคล
มากน้อยเพียงใด ยิ่งตัวเลขสูง มันก็ยิ่งสะท้อนความสัมพันธ์ข้างต้นที่แนบ
แน่นซึง่ หมายถึงความเหลือ่ มล้�ำ ด้านการศึกษาทีส่ งู ตัวชีว้ ดั ดังกล่าวจะสะท้อน
ให้เห็นว่าระบบการศึกษาให้โอกาสที่เท่าเทียมมากน้อยเพียงใด ในเยอรมนี
ตัวเลขคือ 44 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับสหรัฐ (42 คะแนน) และ
ย่ำ�แย่กว่าฟินแลนด์มาก (31 คะแนน)
OECD

ความเหลื่อมล้ำ�ด้าน
การศึกษาเป็นที่
ประจักษ์ชัด

เปรียบเทียบข้อมูลหลักเกี่ยวกับความเหลื่อมล�้ำด้านการศึกษาในสามประเทศ

ตัวชี้วัดของ OECD ด้าน
ความเหลื่อมล้ำ�ด้านการ
ศึกษา ใน ค.ศ. 2009

เยอรมนี

ฟินแลนด์

สหรัฐอเมริกา

44

31

42

ที่มา: OECD (2011d: 96)
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สาเหตุ: ระบบโรงเรียนที่แบ่งลำ�ดับชั้นหลากหลาย

การแบ่งแยกเด็กตาม
ความสามารถตั้งแต่
อายุยังน้อย

คำ�อธิบายหลักสำ�หรับผลลัพธ์ด้านความเหลื่อมล้ำ�ของเยอรมนีนั้นอยู่ที่
โครงสร้างทางสถาบันของระบบการศึกษา งานวิจัยระบุซ้ำ�ๆ ว่า การแบ่ง
แยกเด็กตั้งแต่อายุยงั น้อยให้มีเส้นทางการศึกษาที่แตกต่างกัน (“track”) ดัง
เช่น Hauptschule, Realschule และ Gymnasium ในเยอรมนี (ดูเนือ้ หาส่วน
แรก) มีส่วนเพิ่มความเหลื่อมล้ำ�ด้านการศึกษา (Solga 2008) ในอดีต เด็ก
ทีจ่ บการศึกษาจาก Hauptschule (โรงเรียนประถมระดับต่�ำ ) ยังพอมีโอกาส
ในการรับการฝึกทักษะด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรม บัดนี้โรงเรียนมัธยม
ระดับล่างเป็นเพียงแค่ทางตันทางการศึกษา (นีเ่ ป็นข้อความจากรายงานการ
ศึกษา Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2008) ดังนัน้ จะเห็นได้วา่
ความเหลื่อมล้ำ�ด้านการศึกษาจะทำ�ให้ความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคมยิ่งหยั่งราก
ลึกและทวีความรุนแรงมากขึ้น
สาเหตุ: ขาดการศึกษาเต็มวัน

การเรียนครึ่งวันทำ�ให้
โอกาสสูญเปล่า

ปัญหายังถูกทำ�ให้เลวร้ายมากขึน้ สืบเนือ่ งมาจากการเรียนครึง่ วัน กล่าว
คือ เด็กนักเรียนใช้เวลาทีโ่ รงเรียนไม่เพียงพอ และภูมหิ ลังทางครอบครัวเป็น
ปัจจัยหลักในการกำ�หนดว่าเด็กจะใช้เวลานอกโรงเรียนอย่างไร
“ครอบครัวต้องรับภาระในการช่วยทำ�การบ้านหรือติวหนังสือให้หางานทำ�ได้

เวลาจะถูก
ใช้อย่างไรยามบ่ายหลังโรงเรียนเลิกขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ทางบ้านทีไ่ ม่เหมือนกัน เด็กๆ
ไม่สามารถเลือกผู้ปกครองได้ และผู้ปกครองของพวกเขาก็ไม่มีเวลา กำ�ลังทรัพย์ หรือ
ศักยภาพทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ หาช่องทางทีด่ ที สี่ ดุ ในการช่วยสนับสนุนลูกๆ ของพวกเขา” (Solga

2008: 3)

สาเหตุ: ขาดสถานการศึกษาภาครัฐ
สถานการศึกษาภาครัฐ
ได้รับเงินสนับสนุน
ไม่เพียงพอ
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ท้ายที่สุด สถานการณ์ถูกทำ�ให้ย่ำ�แย่มากขึ้นอันเป็นผลมาจากการขาด
สถานศึกษาภาครัฐในหลายภาคส่วน เช่น ในการศึกษาสำ�หรับเด็กอายุแรก
เริ่ม/ทารก โรงเรียนชั้นต้น/ประถม หรือสถานรับเลี้ยงเด็กช่วงกลางวันมีไม่

เปรียบเทียบข้อมูลหลักเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาในสามประเทศ

เยอรมนี

ฟินแลนด์

สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนสมรรถภาพของสถาน
ดูแลเด็กช่วงกลางวันในวัย
แรกเริม่ (0–3 ปี) คิดเป็นร้อยละ
ของกลุ่มอายุ ใน ค.ศ. 2008

17.8*

28.6**

31.4

สัดส่วนนักเรียน, นักเรียนใหม่
ใน ค.ศ. 2009

40

69

70

ที่มา: OECD (2011e: 3), OECD (2011d: 316)
หมายเหตุ:
* ในรัฐเฉพาะถิ่นแบบเก่า ตัวเลขคือร้อยละ 2.8 แบบใหม่คือร้อยละ 37
** ตัวเลขนี้เชื่อมโยงกับเด็กช่วงอายุ 2–3 ปี ส�ำหรับเด็ก 1–2 ปี ตัวเลขคือร้อยละ 27.5

เพียงพอ ในขณะเดียวกัน ศักยภาพของโรงเรียนอาชีวะเต็มวันไม่ได้ถูกใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพราะในฐานะส่วนหนึ่งของ “ระบบเปลี่ยนผ่าน
(transition system)” (Baethge et al. 2007) ที่ กำ � ลั ง ขยายตั ว นั บ วั น
โรงเรียนอาชีวะก็ยิ่งทำ�หน้าที่เป็นเพียงแค่ “ร้านรับซ่อม” ส่วนที่ชำ�รุดของ
ระบบการศึกษา ในขณะเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษาต่างประสบปัญหาผูเ้ รียน
ล้นและขาดทรัพยากร
ผลกระทบจากปัญหาข้างต้นคือ ผู้ปกครองที่มีฐานะต่างหันไปหาทาง
เลือกเอกชนมากขึ้นเรื่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์เลี้ยงเด็กเอกชน โรงเรียน
เอกชน หรือส่งลูกไปเรียนต่างประเทศซึ่งเสียค่าใช้จ่ายสูง
“ในภาคการศึกษา

ค.ศ. 2007/2008 มีโรงเรียนในระบบการศึกษาสายสามัญและโรงเรียน
อาชีวะทีเ่ ป็นเอกชน 4,946 แห่งในเยอรมนี ซึง่ มากกว่าใน ค.ศ. 1992/1993 คิดเป็นร้อยละ
53 ในขณะที่ในเขตพื้นที่ที่เคยอยู่ในสหพันธรัฐ จำ�นวนโรงเรียนเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ
21.7 ตัวเลขโรงเรียนเอกชนในรัฐใหม่เพิ่มขึ้นถึงห้าเท่า ” (Statistisches Bundesamt
2009: 12)
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การแปรรูปเป็นเอกชน
ทำ�ให้ปัญหาเลวร้าย
ยิ่งขึ้น

ความเหลื่อมล้ำ�ด้านการศึกษาทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีคนจำ�นวน
เพียงหยิบมือเท่านั้นที่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนของทางเลือกเอกชนได้ การ
แปรรูปให้การศึกษาเป็นเอกชนแม้จะเพียงส่วนหนึ่งก็ตามนั้นหมายความว่า
ในระยะยาวแล้ว ความเต็มใจของคนในการสนับสนุนระบบการศึกษาภาครัฐ
ผ่านรายรับทางภาษีจะลดลงมากขึ้นเรื่อยๆ
ความยุติธรรมบนฐานของผลจากการปฏิบัติงาน

แม้จะประสบความ
สำ�เร็จด้านการศึกษา
เท่าๆ กัน แต่กลับ
มีโอกาสน้อยกว่า

หลักความยุตธิ รรมบนฐานของผลจากการปฏิบตั งิ านไม่ได้บรรลุในระบบ
การศึกษาเยอรมนี กล่าวคือ แม้วา่ จะแสดงความสามารถด้านการศึกษาเท่าๆ
กัน เด็กจากช่วงชั้นรายได้ต่ำ�จะมีโอกาสที่น้อยกว่าในการเข้า Gymnasium 
ผลการวิจยั ด้านการศึกษาพบว่าเด็กทีม่ ภี มู หิ ลังครอบครัวทีเ่ สียเปรียบทางสังคม
เศรษฐกิจมักจะไม่ได้รบั การสนับสนุนจากครูให้ศกึ ษาต่อใน Gymnasium แม้วา่
พวกเขาจะมีผลการเรียนในระดับทีเ่ ท่ากับเด็กทีม่ ภี มู หิ ลังดีกว่า บ่อยครัง้ พวก
เขาจะลงเอยด้วยการเข้าเรียน Hauptschule หรือแม้กระทั่งโรงเรียนพิเศษ
“เด็ ก ที่ ม าจากช่ ว งชั้ น ที่ สู ง กว่ า มี โ อกาสได้ รั บ การสนั บ สนุ น ให้ เรี ย นต่ อ ที่ Gymnasium

สูงกว่าเด็กที่มีครอบครัวเสียเปรียบทางสังคมถึงห้าเท่า แม้จะมีผลการเรียนเหมือนกัน”

(Solga 2008: 1)

เปรียบเทียบข้อมูลหลักเกี่ยวกับระดับการศึกษาในสามประเทศ

งานเขียนเพิ่มเติม
Heike Solga (2008),
Wie das deutsche
Schulsystem Bildungsungleichheiten
verursacht, WZBrief
Bildung 01, Berlin.
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สัดส่วนของประชากรอายุ
ระหว่าง 25–64 ปีที่มีวุฒิการ
ศึกษาอย่างน้อยในระดับ
มัธยม (secondary school)
ขึ้นไป ใน ค.ศ. 2009
ที่มา: OECD (2011d: 39)

เยอรมนี

ฟินแลนด์

สหรัฐอเมริกา

85

82

89

ความยุติธรรมบนฐานความต้องการ

การศึกษาสายสามัญของเยอรมนีอยู่ในระดับที่ดี หากวัดที่สัดส่วนของ
ประชากรที่มีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยในระดับมัธยม (ผู้จบมัธยมศึกษาหรือ
วุฒอิ าชีวะ) เช่นเดียวกันกับสหรัฐอเมริกาและฟินแลนด์ ซึง่ มีจ�ำ นวนมากกว่า
ร้อยละ 80 หากเทียบกับประเทศยุโรปทางใต้หรือแม้กระทั่งประเทศกำ�ลัง
พัฒนาหรือประเทศเพิง่ เกิดใหม่ ดูเหมือนว่าสินค้าทีเ่ รียกว่า “การศึกษา” ใน
ประเทศทั้งสามที่เราสำ�รวจนี้จะเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม ทั้งสามประเทศมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนหลาย
ประการ ยกตัวอย่างเช่น ในฟินแลนด์ การสนับสนุนคนรุน่ ใหม่เป็นรายบุคคล
นำ�ไปสูก่ ารสร้างโอกาสทางการศึกษาแม้กระทัง่ ในหมูเ่ ด็กทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ �่ำ กว่า
เกณฑ์ ในทางตรงกันข้าม ระบบการศึกษาของเยอรมนีกลับมีจดุ อ่อนเรือ่ งนี้
ตัวอย่างทีส่ ะท้อนอย่างชัดเจนคือปัญหาการบูรณาการคนทีม่ ภี มู หิ ลังครอบครัว
เป็นผูอ้ พยพย้ายถิน่ เข้าสูร่ ะบบ (Autorengruppe Bildungsberichterstattung

การศึกษาสายสามัญ
ระดับอุดมศึกษา

จุดอ่อนเรื่องการ
ช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีสถานะเสี่ยงและ
เปราะบาง

2008: 11)
เปรียบเทียบข้อมูลหลักเกี่ยวกับการให้เงินทุนสนับสนุน
การศึกษาในสามประเทศ

เยอรมนี

ฟินแลนด์

สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการ
ศึกษาภาครัฐต่อ GDP
ใน ค.ศ. 2008 (ร้อยละ)

4.1

5.7

5.1

สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการ
ศึกษาภาคเอกชนต่อ GDP
ใน ค.ศ. 2008 (ร้อยละ)

0.7

0.1

2.1

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในระดับ
อุดมศึกษาต่อ GDP
ใน ค.ศ. 2008 (ร้อยละ)

1.0

1.6

1.0

ที่มา: OECD (2008f: 240)
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ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่ำ�

ค่าใช้จ่ายด้านการ
ศึกษาภาครัฐ: เยอรมนี
ร้อยละ 4.1 ของ GDP
สหรัฐร้อยละ 5.1
ฟินแลนด์ร้อยละ 5.7

เพิ่มการประสานงาน
เพือ่ เพิม่ ความเป็นธรรม

ลักษณะที่โดดเด่นอีกประการของเยอรมนีคือการลงทุนให้กับการศึกษา
ในระดับต่�ำ ในเชิงเปรียบเทียบ สัดส่วนค่าใช้จา่ ยด้านการศึกษาภาครัฐต่อ GDP
ของเยอรมนีคิดเป็นร้อยละ 4.1 เท่านั้น ในขณะที่ของสหรัฐคือร้อยละ 5.1
และของฟินแลนด์นั้นมากถึงร้อยละ 5.7 ส่วนต่างร้อยละ 1.6 ที่ฟินแลนด์
มากกว่าเยอรมนีนม้ี มี ลู ค่ามากกว่างบค่าใช้จา่ ยของเยอรมนีในระดับอุดมศึกษา
ทัง้ หมด ค่าใช้จา่ ยทีต่ �่ำ นีอ้ าจชดเชยได้ดว้ ยสัดส่วนค่าใช้จา่ ยจากภาคเอกชน
ที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมาจากบริษัทต่างๆ ภายใต้
กรอบการฝึกวิชาชีพควบคู่ไปด้วย (ร้อยละ 0.7 ของ GDP) กระนั้น ถือว่า
สหรัฐทำ�ได้ดีกว่ามากในด้านนี้ เพราะค่าใช้จ่ายจากภาคเอกชนสูงถึงร้อยละ
2.1 ของ GDP ค่าใช้จา่ ยทีต
่ �่ำ ของเยอรมนีประจักษ์ชดั แจ้งหากดูระดับอุดม
ศึกษาเป็นการเฉพาะ เยอรมนี (ร้อยละ 1.0 ของ GDP) ยังตามหลังสหรัฐ
(ร้อยละ 1.0) และตามหลังฟินแลนด์ (ร้อยละ 1.6) อย่างมีนัยสำ�คัญ
แม้ว่าการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้มากขึ้นจะไม่สามารถแก้ปัญหา
ทุกอย่างได้ แต่ถา้ ไม่มกี ารเพิม่ การลงทุนในการศึกษา สิง่ ต่อไปนีก้ แ็ ทบจะไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ อาทิ การขยายตัวของสถาบันทางการศึกษาสำ�หรับเด็ก
อายุแรกเริ่ม การฝึกอาชีวะเต็มวัน และการเรียนระดับอุดมศึกษา
ความเป็นไปได้ในอนาคต

การศึกษา:
เงื่อนไขที่ขาดไม่ได้
ของประชาธิปไตย
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ภาพรวมที่นำ�มาแสดงในที่นี้สะท้อนปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
จริงจัง ด้านที่ดีที่สุดของระบบการศึกษาเยอรมนีคือผลลัพธ์ด้านการศึกษา
ซึ่งอยู่ในระดับกลางหากเทียบกับประเทศอื่นๆ แต่ในด้านโอกาสที่เท่าเทียม
ความเป็นธรรมบนฐานของผลจากการปฏิบัติงาน และบนฐานความต้องการ
กลับประสบความล้มเหลว นี่คือสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง ไม่ใช่เพียงแค่ใน
ระบบการศึกษา แต่มันเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยโดยรวม
การศึกษามอบโอกาสให้ผู้คนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคม วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจ ใครก็ตามที่ถูกระบบการเมืองปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงการศึกษาก็
จะหันหลังให้กับมันอย่างถาวร มีเพียงแค่คนที่ระบบการศึกษาพาเขาไปยืน

บนจุดทีม่ ีศักยภาพเท่านัน้ ที่จะสามารถดื่มด่�ำ กับประชาธิปไตยและมีบทบาท
ในการสร้างประชาธิปไตยได้ ระบบการศึกษาที่เป็นธรรมไม่ได้เป็นเพียงแค่
เป้าหมายในตัวของมันเอง แต่เป็นเงื่อนไขสำ�คัญของประชาธิปไตยและ
เศรษฐกิจที่มีพลวัต
“การศึกษากำ�หนดอนาคตของเรา

มันคือประเด็นทางสังคมที่สำ�คัญในยุคสมัยของเรา
ผู้คนจะสามารถตั้งเป้าหมายชีวิตและทำ�ฝันของพวกเขาให้เป็นจริงได้เพราะการศึกษา
เท่านัน้ มันเปิดประตูให้พวกเขาก้าวเข้าสูโ่ ลกทีเ่ ปลีย่ นแปลง ทำ�ให้พวกเขาพร้อมสำ�หรับ
ประชาธิปไตยและความรับผิดชอบต่อสังคม มอบโอกาสในการทำ�งาน เป็นทรัพยากรที่
ค้ำ�จุนให้ผู้คนมีส่วนร่วมในสังคมและเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการพัฒนาตัวเอง และ
ยังเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิผล การศึกษาทวีความสำ�คัญมากขึ้น
เรื่อยๆ” (Hamburg Programme 2007: 60)

ในเยอรมนี การปฏิรูปการศึกษาไม่ได้กระทำ�ผ่านการยกเครื่องเปลี่ยน
ระบบทั้งหมดแม้ว่านั่นจะเป็นสิ่งที่จำ�เป็น ความเป็นสหพันธรัฐที่โดดเด่น
เฉพาะตัวของระบบการศึกษาปิดกั้นโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการรวม
ศูนย์ แม้ว่ารัฐบาลส่วนกลางจะมีอำ�นาจระดับหนึ่งในการกำ�หนดทิศทางการ
ฝึกอาชีวะและระดับอุดมศึกษา แนวทางทีเ่ น้นการประสานงานกันเพือ่ ขยาย
สถานศึกษาเต็มวันและการเริ่มยืดช่วงเวลาของการศึกษาแบบคละรวม รวม
ไปถึงมาตรการส่งเสริมงบรัฐเฉพาะถิ่นด้านการศึกษา สิ่งเหล่านี้สะท้อนก้าว
ที่สำ�คัญที่จะพาเรามุ่งสู่นโยบายการศึกษาที่เป็นธรรมมากขึ้น

งานเขียนเพิ่มเติม
Serge Embacher
(2009), Demokratie!
Nein danke?
Demokratieverdruss in
Deutschland,
Friedrich-Ebert-Stiftung
(ed.), Bonn.

สำ�หรับสังคมประชาธิปไตยแล้ว เนือ
้ หาทีก
่ ล่าวมาทัง
้ หมดมีความหมายว่าอย่างไร
•
•
•
•
•
•
•

พ ัฒนาการศึกษาสำ�หรับเด็กช่วงอายุแรกเริ่ม
ขยายเวลาการศึกษาแบบคละรวมและให้ความช่วยเหลือรายบุคคล
การให้การศึกษาเต็มวันทั้งในสถานดูแลเด็กอายุแรกเริ่มและโรงเรียน
ทำ�ให้ช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบฝึกวิชาชีพและออกจากระบบราบรื่นมากขึ้น
พัฒนาความคล่องตัวในการเปลี่ยนระดับการศึกษา
ส่งเสริมการฝึกพัฒนาทักษะระดับสูง
โดยรวมแล้วต้องมีระบบเงินสนับสนุนด้านการศึกษาที่ดีกว่านี้
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บทที่ 8 อาหารสมอง
“สิ่งที่เราต้องการคือผลสังเคราะห์ของการคิดในเชิงปฏิบัติและอุดมคตินิยม”
(Willy Brandt 1960: 378)

ชุดคู่มือสังคมประชาธิปไตยมุ่งทำ�หน้าที่เป็นเข็มทิศชี้นำ�ให้เราทำ�ความ
รูจ้ กั กับประเด็นปัญหาพืน้ ฐานสำ�คัญของสังคมประชาธิปไตยและค้นหาทิศทาง
ทีห่ ลากหลายในแนวนโยบายทีต่ า่ งกัน อย่างไรก็ตาม คูม่ อื เหล่านีไ้ ม่สามารถ
และไม่ประสงค์จะกล่าวฟันธงในทุกเรื่อง เส้นทางของสังคมประชาธิปไตย
ในฐานะทีเ่ ป็นทัง้ เป้าหมายในอุดมคติและการกระทำ�ทางการเมือง ต้องได้รบั
การทดสอบท้าทาย ปรับปรุง พิจารณาใหม่อย่างสม่�ำ เสมอ หากเราจะดำ�เนิน
ตามแนวทางของมันเพื่อมุ่งสู่ความสำ�เร็จ
บทนี้จะนำ�เสนอบทสรุปของคู่มือและคำ�เชื้อเชิญ นั่นคือ นำ�เสนอความ
คิดคร่าวๆ ว่าเราสามารถและต้องออกแบบนโยบายทางสังคมตามแนวทาง
สังคมประชาธิปไตยแบบฉบับทีท่ นั สมัยมากทีส่ ดุ อย่างไร คูม่ อื เล่มนีแ้ สดงให้
เห็นชัดเจนแล้วว่ารัฐสวัสดิการของเยอรมนีก�ำ ลังเผชิญกับข้อท้าทายทีส่ �ำ คัญ
กระนั้นเราก็สามารถฝ่าฟันปัญหาเหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอน
ข้อท้าทายใหญ่ทสี่ ดุ น่าจะเป็นเรือ่ งการปกป้องรัฐสวัสดิการให้พน้ ภัยจาก
ศัตรูหรือมิตรจอมปลอมของมัน อันได้แก่ ใครก็ตามทีม่ งุ่ หวังจะรือ้ ทำ�ลายหรือ
บั่นทอนรัฐสวัสดิการ และใครก็ตามที่ทำ�ให้มันอ่อนแอด้วยการยืนกรานอ้าง
ว่า “ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง (business as usual)”
โครงสร้างพืน้ ฐานของรัฐสวัสดิการเยอรมนีมอี ายุถงึ 120 ปี ทว่าเราต้อง
ปรับสถาปัตยกรรมของมันให้เข้ากับสิ่งต่างๆ ที่ดำ�รงอยู่ในยุคสมัยนี้ นี่ไม่ใช่
เรือ่ งง่าย แต่คมู่ อื เล่มนีไ้ ด้แสดงให้เห็นแล้วว่ารัฐสวัสดิการแบบสังคมประชาธิปไตยในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียถือเป็นเป้าหมายที่คุ้มค่าแก่การมุ่งหน้า
ไปหา
หนึ่งในความสำ�เร็จในยุคแรกเริ่มของขบวนการคนงานคือการเชื่อมโยง
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ปัญหาสังคมและปัญหาการเมืองเข้าด้วยกัน กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ ประเด็นสังคม
และประชาธิปไตย ความสัมพันธ์อนั ใกล้ชดิ ระหว่างรัฐสวัสดิการและประชาธิปไตยคือแก่นกลางสำ�คัญของอัตลักษณ์สังคมประชาธิปไตย
ขอเพียงแค่คณ
ุ ค่าหลักและสิทธิพนื้ ฐานกลายเป็นสิง่ ทีม่ อี ยูด่ าษดืน่ ไม่ใช่
แค่ในทฤษฎี หากแต่ในเชิงปฏิบัติด้วย เมื่อนั้นประชาธิปไตยก็จะกลายเป็น
ความจริง กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ การมีสว่ นร่วมและอิสรภาพทีเ่ ท่าเทียมจะต้อง
เป็นสิง่ ทีท่ กุ คนต้องมี หาใช่ส�ำ หรับคนกลุม่ น้อยเพียงเท่านัน้ ไม่ การเมืองใน
โลกแห่งความเป็นจริงจะต้องพยายามเติมเต็มข้อเรียกร้องนีอ้ ยูเ่ สมอ และต้อง
หมั่นประเมินเครื่องมือทางการเมืองและผลลัพธ์ของมันด้วยเข็มทิศการเมือง
ที่แน่วแน่
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หนังสือแนะนำ�
ผู้ท่ีสนใจประเด็นรัฐสวัสดิการกับสังคมประชาธิปไตยสามารถศึกษางาน
เขียนแนะนำ�ต่อไปนี้ที่นอกเหนือไปจากหนังสือเล่มนี้
หนังสือว่าด้วยสังคมประชาธิปไตย

โทเบียส กอมแบร์ท และคณะ
หนังสือชุดสังคมประชาธิปไตย เล่มที่ 1 ความคิดพืน้ ฐานว่าด้วยสังคม
ประชาธิปไตย. 2012. แผนกความร่วมมือระหว่างประเทศ (ISBN: 978-386498-080-0)

อะไรสามารถบ่งบอกและต้องเป็นลักษณะเฉพาะของการเมืองแบบสังคม
ประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 21 อะไรคือคุณค่าสำ�คัญของสังคมประชาธิปไตย
อะไรคือเป้าหมายของสังคมประชาธิปไตย และจะสามารถนำ�มันมาปรับใช้ได้
อย่างไร ความคิดพืน้ ฐานว่าด้วยสังคมประชาธิปไตยกล่าวถึงคำ�ถามเหล่านีใ้ น
เชิงทฤษฎี เชิงปฏิบัติ และเปรียบเทียบประเทศและต้นแบบทางสังคมต่างๆ
หนังสือเล่มนีไ้ ม่ได้ให้ค�ำ ตอบทีเ่ รียบง่ายและเป็นข้อสรุป ทว่าเป็นเข็มทิศและ
กำ�หนดทิศทางที่ทำ�ให้ผู้คนพบคำ�ตอบของตนเองและถามคำ�ถามใหม่ๆ
Vaut, Simon et al.:
Reader 2: Economics and Social Democracy. 2011.

แผนกความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ (ISBN: 978-3-86498-080-0)
นโยบายเศรษฐกิจแบบสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่ทอี่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของ
คุณค่าจะประสบผลสำ�เร็จได้อย่างไร นโยบายเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานอยู่บน
อิสรภาพ ความยุติธรรม และความเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกร้องทฤษฎีใดบ้าง
อะไรคือหลักการสำ�คัญของมัน และทีเ่ หนืออืน่ ใดคือจะนำ�ทฤษฎีเหล่านีไ้ ปใช้
ในเชิงปฏิบตั อิ ย่างไร หนังสือเศรษฐกิจกับสังคมประชาธิปไตยพิจารณาคำ�ถาม
เหล่านี้ บทบาทสำ�คัญคือทฤษฎีของจอห์น เมนาร์ด เคนส์ นักเศรษฐศาสตร์
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ชาวอังกฤษ ในยุคสมัยที่เศรษฐกิจปั่นป่วนที่หลายคนยังคงปรับตัวไปตาม
สถานการณ์ การแน่ใจในแนวทางนโยบาย (ทางเศรษฐกิจ) ของตนเองยิ่ง
เป็นเรื่องสำ�คัญ
ความคิดพื้นฐาน
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:
Praxis der Sozialen Demokratie. 2005. VS Verlag für Sozialwissenschaften. (ISBN: 978-3-531-15179-3)

ภายใต้กรอบทฤษฎีสงั คมประชาธปิไตยของโธมัส ไมเยอร์ หนังสือเล่มนี้
นำ�เสนองานวิจัยเชิงคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญแนวหน้าได้เลือกประเทศต่างๆ
เป็นกรณีศึกษา อันได้แก่ สวีเดน ญี่ปุ่น เยอรมนี อังกฤษ เนเธอร์แลนด์
และสหรัฐอเมริกา งานเขียนชิ้นนี้ยังมีดรรชนีชี้วัดระดับสังคมประชาธิปไตย
ใหม่อีกด้วย
Meyer, Thomas (with Nicole Breyer):
Die Zukunft der Sozialen Demokratie. 2005.
Politische Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung. (ISBN: 3-89892-315-0)

หนังสือเล่มนีส้ รุปรวบยอดงาน
Praxis der Sozialen Demokratie
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The Theory of Social Democracy

และ

สังคมประชาธิปไตยในเยอรมนี
Albers, Detlev / Nahles, Andrea:
Linke Programmbausteine. Denkanstöße zum Hamburger Programm
der SPD. 2007. vorwärts Verlag. (ISBN: 978-3866020207)

หนังสือเล่มนีป้ ระกอบไปด้วยบทความทีเ่ ขียนโดยสมาชิกของคณะกรรมา
ธิการแผนการแห่งพรรค SPD และสมาชิกพรรคในมลรัฐต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญ
ทางนโยบายที่แตกต่างหลากหลายด้าน เช่น ตลาดแรงงาน ประเด็นทาง
สังคม พลังงาน กิจการยุโรป และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นี่คืองาน
เขียนทีน่ �ำ เสนอบทวิเคราะห์ทนี่ า่ สนใจหลายประเด็น และถือได้วา่ มีคณ
ุ ปู การ
ต่อการถกเถียงว่าด้วยแนวทางพรรคซึ่งประกาศใช้อย่างเป็นทางการในนาม
แผนการฮัมบูร์ก
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: 978-3-86602-629-2)

วิลลี บรันดท์ (Willy Brandt) คือผูท้ ยี่ �้ำ เตือนว่าพรรคต้องปรับตัวให้ ‘ทัน
ยุคสมัย’ อยูเ่ สมอจึงจะสามารถสร้างคุณประโยชน์ตอ่ สังคม บรรณาธิการของ
หนังสือเล่มนี้มุ่งทบทวนข้อถกเถียงว่าด้วยวิธีการที่พรรค SPD แปรคุณค่า
หลักเรื่องอิสรภาพ ความยุติธรรม และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เป็น
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: 978-3-86602-525-7)

ภายใต้กรอบการถกเถียงเรือ่ งแผนการของพรรค บรรณาธิการและผูเ้ ขียน
225

ได้ร่วมกันคลี่ให้เห็นถึงความท้าทายที่สำ�คัญที่พรรคต้องเผชิญในอนาคตว่า
เราจะร่วมกันควบคุมและกำ�หนดทิศทางโลกาภิวตั น์กบั ใครและอย่างไร ยุโรป
กำ�ลังมุง่ หน้าไปในทิศทางใด เราจะทำ�ให้ประชาธิปไตยกลับมามีความสำ�คัญ
ได้อย่างไร เศรษฐกิจของเราจะเติบโตไปพร้อมๆ กับการแก้ไขปัญหาทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร เราจะสร้างงานใหม่ๆ ได้อย่างไร และรัฐ
สวัสดิการที่ป้องกันภัยความเสี่ยงจะประสบความสำ�เร็จในเรื่องใดบ้าง อะไร
คือแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญในด้านพลังงาน อะไรคือความเป็นไปได้
ของพันธมิตรทางการเมืองเพื่อสังคมประชาธิปไตยในปัจจุบัน
Gabriel, Sigmar:
Links neu denken. Politik für die Mehrheit. 2008. Piper Verlag.
(ISBN: 978-3-492-05212-2)

ซิกมาร์ เกเบรียลนำ�เสนอพิมพ์เขียวทางการเมืองทีค่ ดิ ใหม่อกี ครัง้ ว่าการ
เป็นฝ่ายซ้ายหมายความว่าอย่างไรและปลดปล่อยมันจากกับดักอันเป็น
หายนะ นั่นคือ การถูกเจือจางจนเกือบจำ�ไม่ได้หรือไม่ก็ตกไปอยู่ในต้นแบบ
ฝ่ายซ้ายเก่าอันล้าสมัย เกเบรียลมองว่าการได้เสียงของคนส่วนมากนั้นอยู่
บนพื้นฐานของการเมืองแบบตัวแทน ไม่ใช่บนพื้นฐานของคณิตศาสตร์เรื่อง
อำ�นาจและการถกเถียงแบบร่วมมือกันอันไม่มีที่สิ้นสุด เขาเรียกร้องให้กลับ
ไปสูก่ ารเมืองทีเ่ ป็นอะไรบางอย่างมากไปกว่าเกมอำ�นาจอันไร้ทสี่ นิ้ สุดและการ
ถกเถียงตามแนวทางส่วนบุคคล
Eppler, Erhard:
Der Politik aufs Maul geschaut. Kleines Wörterbuch zum öffentlichen
Sprachgebrauch. 2009. Verlag J. H. W. Dietz Nachf. (ISBN 978-38012-0397-9)

ในการถกเถียงทางการเมือง ภาระต่างๆ ตกอยูท่ ภ่ี าษาทีถ่ กู ทำ�ให้บดิ เบีย้ ว
และมักถูกใช้ในทางที่ผิด เอร์ฮาร์ด เอปป์เลอร์เขียนอย่างแม่นยำ�และด้วย
ความเข้าใจลึกซึ้งอันเฉียบแหลมเกี่ยวกับแนวคิดต่างๆ ที่ถูกใช้ในสังเวียน
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ทางการเมืองและสาธารณะเพื่อยืนยันความเห็น ทำ�ให้ข้อเท็จจริงต่างๆ ยุ่ง
เหยิง และประนีประนอมปรปักษ์ฝ่ายต่างๆ ผู้คนควรระวังตัวทันทีที่ได้ยิน
คำ�เหล่านี้ “แผ่นรองแก้วเบียร์” (หมายถึงคำ�กล่าวหาเสียงของฟรีดริช เมิรซ์
(Friedrich Merz) พรรค CDU ว่าแบบแสดงรายการภาษีควรเรียบง่ายพอที่
จะอยู่บนแผ่นรองแก้วเบียร์ได้) “ชนชั้นนำ�” “ผู้เชี่ยวชาญ” “ความยุติธรรม”
“ผู้มุ่งมั่นที่ประสบความสำ�เร็จ” “มาตรการ” “ริษยา” “ความรู้ผิดชอบชั่วดี”
และ “อุ ด มการณ์ ” ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น คำ � ที่ พ บได้ เ ป็ น ประจำ � ในการแสดง
สุนทรพจน์ในทีช่ มุ ชน บทสัมภาษณ์ สุนทรพจน์ในรัฐสภา หรือบทความระดับ
แนวหน้า แต่ถ้อยคำ�เหล่านี้ปกปิดเจตนาหรือมุมมองอะไรไว้บ้าง เอร์ฮาร์ด
เอปป์เลอร์ ผูเ้ ป็นอดีตรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภาพรรค SPD ชาวเยอรมัน และ
ครู มีประสบการณ์นานหลายปีด้านการใช้ภาษาในทางการเมือง เขาเผยให้
เห็นบริบทดั้งเดิมของภาษาและพิจารณาการใช้ภาษาในทางที่ผิด
รัฐสวัสดิการ
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�เร็จมากน้อยเพียง
ใดในการขับเคลือ่ นนโยบายปฏิรปู พวกเขาดำ�เนินแนวทาง ‘ทางเลือกทีส่ าม’
อย่างเป็นเอกภาพหรือไม่ หนังสือเล่มนี้วิเคราะห์และประเมินนโยบายของ
พรรคสังคมประชาธิปไตยในเยอรมนี ฝรัง่ เศส อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน
และเดนมาร์คอย่างละเอียดถี่ถ้วน
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Boll, Friedhelm/Kruke, Anja (ed.):
Der Sozialstaat in der Krise. Deutschland im internationalen Vergleich. 2008. Verlag J. H. W. Dietz Nachf. (ISBN 978-3-8012-4185-8)

หนังสือเล่มนี้นำ�เสนอความเข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของรัฐ
สวัสดิการในเยอรมนีโดยตัดกับฉากหลังคือปัญหาในปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้
พิจารณาพืน้ ทีโ่ ดยรวมของรัฐสวัสดิการในการจัดการ โดยเปรียบเทียบกับรัฐ
อื่นๆ ในยุโรป และวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ ในบริเวณเฉพาะ เช่น การดูแล
สุขภาพ การศึกษา และการประกันเงินบำ�นาญ รวมถึงศึกษาคำ�ถามอัน
ครอบคลุม เช่น อรรถศาสตร์ของภาวะวิกฤต
Kocka, Jürgen (ed.):
Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Sozialwissenschaftliche Essays.
WZB-Jahrbuch. 2006. Edition Sigma. (ISBN 978-3-89404-086-4)

หนังสือประจำ� ค.ศ. 2006 ของ Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung มุ่งเน้นอุปสรรคเชิงโครงสร้าง โอกาสในการปฏิรูป และ
เหตุการณ์ทเี่ ป็นไปได้ของอนาคต บทความต่างๆ ในเล่มนีว้ า่ ด้วยประชากร
ศาสตร์ ระบบความมั่นคงทางสังคม ความไม่เท่าเทียม งาน การอพยพ
นโยบายต่างประเทศ พัฒนาการของประชาธิปไตย อุตสาหกรรมและนวัตกรรม ฯลฯ รวมถึงตัวเลือกทางการเงินต่างๆ ถึงแม้เยอรมนีจะเป็นจุดศ ูนย์
กลางความสนใจ บทความต่างๆ ยังพิจารณาสังคมสมัยใหม่อื่นๆ ด้วย ตัว
เปรียบเหล่านีย้ งั ทำ�ให้ได้ค�ำ ตอบสำ�หรับคำ�ถามว่าความยากลำ�บากในปัจจุบนั
และทีค่ าดการณ์ได้นนั้ เป็นอดีตทีไ่ ม่อาจเปลีย่ นได้มากแค่ไหน และพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์เฉพาะใดมีผลต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
Butterwegge, Christoph:
Krise und Zukunft des Sozialstaates. 3., erweiterte Aufl. 2006. VS
Verlag für Sozialwissenschaften. (ISBN: 978-3-531-44848-0)

คนมักพูดถึงวิกฤตของรัฐสวัสดิการ แต่มสี งิ่ ทีเ่ รียกว่าวิกฤติอยูจ่ ริงหรือว่า
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รัฐสวัสดิการเป็นเพียงเหยื่อหลักของพัฒนาการที่มีสาเหตุอยู่ที่อื่น หนังสือ
เล่มนี้อธิบายประเด็นเชิงข้อเท็จจริงและข้อขัดแย้งที่มีการถกเถียงและเป็น
แหล่งทีม่ าหลักของข้อมูลและข้อโต้แย้งสำ�หรับใครก็ตามทีม่ องหาเหตุผลทาง
สังคมและเศรษฐกิจที่ดีค้านกับการรื้อรัฐสวัสดิการ
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เกี่ยวกับผู้เขียน
ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ (เน้นด้าน
การวิเคราะห์การเมืองและทฤษฎีการเมือง) ทีม่ หาวิทยาลัยคอนสตันซ์ บิวส์
เมเยอร์ศกึ ษารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมายมหาชน และการจัดการและ
การปกครองสาธารณะทีม่ หาวิทยาลัยฮาร์เวิรด์ และไฮเดลแบร์ก ระหว่าง ค.ศ. 
2006–2010 เขาเป็นนักวิจย
ั ทีส่ ถาบันมักซ์ พลังก์เพือ่ การศึกษาสังคมทีเ่ มือง
โคโลญ ประเทศเยอรมนี
Dr.Marius R. Busemeyer (*1978)

เป็นเจ้าหน้าทีโ่ ต๊ะทีส่ ถาบันการเมืองของมูลนิธฟิ รีดริค
เอแบร์ท เขาศึกษารัฐศาสตร์ การสื่อสาร และกฎหมายมหาชนที่มุนสเตอร์
และมาลากา
Jochen Dahm (*1981)

เป็นเจ้าหน้าทีโ่ ต๊ะด้านการเข้าถึงดิจทิ ลั ทีส่ �ำ นักงานการ
จัดการร่วมของเจ้าหน้าที่สื่อในกรุงเบอร์ลิน ในระหว่างที่เรียนปริญญาเอก
เธอทำ�งานให้ Siegmund Ehrmann สมาชิกรัฐสภาพรรค SPD วิทยานิพนธ์
ของเธอว่าด้วยการพิพากษ์ทฤษฎีสตรีนิยมบนฐานของทฤษฎีการสื่อสาร
Eva Flecken (*1983)

เป็นเจ้าหน้าทีโ่ ต๊ะด้านการศึกษาการเมืองทีอ่ งค์กร
ภูมภิ าค/เมืองฮันโนเวอร์ของโลเวอร์แซคซอนีของพรรค SPD และเป็นผูฝ้ กึ สอน
ทีป่ รึกษา และสือ่ กลาง เขาศึกษาวิทยาการทางการศึกษา ภาษาและวรรณกรรมและปรัชญาเยอรมัน เขาเป็นผูฝ้ กึ สอนเพิม่ เติมในการให้ค�ำ ปรึกษาและ
การเป็นสือ่ กลางอย่างเป็นระบบ ตัง้ แต่ ค.ศ. 2003–2007 เขาเป็นสมาชิกฝ่าย
บริหารระดับชาติขององค์กรเยาวชนสังคมนิยม (Young Socialist) ของพรรค
SPD (Juso) ในช่วงเวลาดังกล่าว เขามีสว
่ นร่วมในการจัดตัง้ โรงเรียนเยาวชน
สังคมนิยม (Young Socialist’ Academy)
Tobias Gombert (*1975)

สมาชิกของมูลนิธฟิ รีดริค เอแบร์ทและเป็นผูร้ บั
ผิดชอบหลักของวิทยาลัยเฉพาะทางด้านสังคมประชาธิปไตย เขาศึกษาด้าน
Dr.Christian Krell (*1977)
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รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยยอร์ก เขาจบการ
ศึกษาระดับปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์ในปี 2007 โดยศึกษาวิจัยนโยบาย
ยุโรปเกี่ยวกับพรรค SPD พรรคแรงงาน และ Parti Socialiste
เลขานุการด้านการเมืองที่สมาพันธ์
สหภาพแรงงานเยอรมนี เขาศึกษารัฐศาสตร์ ศาสนาเปรียบเทียบ วิชาการด้าน
การศึกษา และกฎหมายมหาชนที่มหาวิทยาลัยบอนน์และมหาวิทยาลัยฟรี
กรุงเบอร์ลิน
Dipl.-Plo. Knut Lambertin (*1970)

ผูช้ ว่ ยวิจยั ทีก่ ารจัดการการดูแลสุขภาพทีม่ หาวิทยาลัยเทคนิคเบอร์ลนิ เธอศึกษานโยบายสาธารณะทีส่ ถาบันการปกครอง
เฮอร์ตที ก่ี รุงเบอร์ลนิ และภาษา เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมศึกษาทีม่ หาวิทยาลัย
พาสซอว์

Diana Ognyanova (*1981)

นักวิจยั ที่ Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung (WZB) เขาศึกษารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง และ
ปรัชญาทีไ่ ฮเดลแบร์ก ใน ค.ศ. 2009 เขาสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ทีม่ หาวิทยาลัยฮัมโบลต์ กรุงเบอร์ลนิ โดยทำ�วิทยานิพนธ์หวั ข้อ “ความสามารถ
ในการปฏิรปู ของรัฐสวัสดิการ” เขาจัดการสัมมนาว่าด้วยรัฐสวัสดิการโดยเป็น
ผู้ฝึกสอนที่สถาบันสังคมประชาธิปไตย
Alexander Petring (*1976)

ศาสตราจารย์ดา้ นรัฐศาสตร์ทม่ี หาวิทยาลัยออตโต
ฟรีดริช เมืองบัมแบร์ก และเคยเป็นนักวิจยั อาวุโสที่ Wissenschaftszentrum
Berlin für Sozialforschung (WZB) เขาศึกษารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
ทีเ่ มืองบอนน์ ฮัมบูรก์ ปารีส และแอนน์อาร์เบอร์ และสำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทีศ่ นู ย์วจิ ยั ร่วม (Sfb) ในหัวข้อ “การเปลีย่ นรูปของรัฐ” จากมหา
วิทยาลัยยาคอบส์ เมืองเบรเมน ระหว่าง ค.ศ. 2006–2007 เขาเป็นทีป่ รึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ของสมาชิกรัฐสภา งานวิจัยของเขามุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจ
การเมืองระหว่างประเทศและเปรียบเทียบ
Dr.Thomas Rixen (*1974)
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