
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอาชนะความสิน้หวงัดว้ยรฐัสวสัดกิารถว้นหนา้:  การตอ่สูค้รั้งใหมข่องฝา่ยสงัคมนยิมประชาธปิไตย 

รศ.ดร.ษษัฐรมัย ์ธรรมบษุด ี

วทิยาลยัสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

บทน า 

 ภายใต้วิกฤติโรคระบาดในปี 2020-2021 

ได้ฉายภาพความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยที่สูงติดอันดับอยู่แล้วให้ปรากฏชัดเจนมากขึ้น 

คนจ านวนมากสูญเสียงาน รายได้ และปราศจากหลักประกันด้านสวัสดิการเมื่อระบบเศรษฐกิจถดถอย1 

อันเป็นภาพที่ชัดเจนว่าระบบสวัสดิการที่เน้นการใช้กลไกตลาด 

และให้ปัจเจกชนรับผิดชอบตัวเองกลายเป็นระบบที่ล้มเหลวทั้งในการรักษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

และชีวิตของผู้คน 

ตรงกันข้ามกับประเทศที่ใช้ระบบรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าได้แสดงผลอยา่งชัดเจนว่าสามารถรักษาชีวิต 

เศรษฐกิจ และความฝันของผู้คนไว้ได้2 ดังค าพูดของ Anti Rinne อดีตนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ 

จากพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยได้ระบถุึงความจ าเป็นในการที่ต้องรักษาและขยายรัฐสวัสดิการเม่ือ

สังคมได้เผชิญวิกฤติ3 เมื่อเปรียบเทียบกับสังคมที่กลุม่ทุนเสรีนิยมใหม่มีบทบาทสูง 

พร้อมกับรัฐบาลอ านาจนยิมอย่างไทยจะเห็นถึงความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดว่าความเหลื่อมล้ าคือส่ิงที่

บ่มเพาะให้สังคมสูญเสียโอกาสในการพัฒนาในหลากหลายมิติ 

ในบทความน้ีจะท าการพิจารณาถึงลักษณะความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย 

อันส่งผลต่อความผิดปกติทางสังคมสามประการ 

และการพิจารณาถึงบทบาทของฝั่งสังคมนิยมในการผลักดันขับเคลือ่นเพ่ือสร้างประชาธิปไตยฐานราก

และรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า 

2.เสาค้ าย าความความเหลือ่มล้ าสีป่ระการ  

 Lord Beveridge ได้น าเสนอรายงานที่ระบุว่า 

อุปสรรคที่กีดขวางความกา้วหน้าในสังคมอังกฤษในศตวรรษ 20 ประกอบดว้ย ความไรก้ารศึกษา 

ปัญหาสุขภาพ การว่างงาน ความยากจน และการไม่มีที่อยู่อาศัย 

ข้อเสนอในครั้งน้ันกลายเป็นหน่ออ่อนส าคัญต่อการสร้างรัฐสวัสดิการในอังกฤษ 

รวมถึงยุโรปตะวันตกหลังสงครามโลกครั้งที่ 24 ส าหรับประเทศไทย 

อุปสรรคส าคัญที่ที่กลายเป็นเสาค้ ายันความเหลื่อมล้ าประกอบด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่ 

 1.ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ ประชากรไทยในวัยท างานประมาณ 38 ลา้นคน มากกว่า 20 

ล้านคนเป็นแรงงานนอกระบบ โดยครึ่งหนึ่งมีรายได้น้อยกวา่ 10,000 บาทต่อเดือน 

                                                           
1 Ockey, J. (2021). Thailand in 2020: Politics, Protests, and a Pandemic [Article]. Asian Survey, 61(1), 115-122. 
https://doi.org/10.1525/AS.2021.61.1.115  
2 Soranyi, R. (2020). Interview with Noam Chomsky: The Failure of Capitalist Logic Against COVID-19. 
https://ezproxy.tulibs.net/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsnbk&AN=17B0127
A500EFA28&site=eds-live 
3 Rinne, A. (2020). "The Nordic welfare state is the best cure for the epidemic": Antti Rinne on Finland's post-pandemic 
future [Interview]. Helsinki Times.  
4 Esping-Andersen, G. s. (1990). The three worlds of welfare capitalism. Polity.  



กลุ่มนี้นอกจากรายไดไ้ม่เพียงพอและไม่แน่นอนแล้ว ยังมีช่ัวโมงท างานที่สูงมากกวา่ 50 

ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  กลุ่มประชากรที่มีแนวโน้มที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ผู้หญิง 

คนท างานภาคเกษตร และคนที่อยู่นอกเขตเทศบาล ซึ่งมีคนไทยร้อยละ 30 

ที่มีคุณลักษณะทั้งสามประการนี้พร้อมกัน 5 

นอกจากนี้แม้ส าหรับผู้ที่มีรายได้ประจ าค่าจ้างขั้นต่ าของไทยก็มีการปรับเพ่ิมน้อยมากไม่สอดคล้องกับดั

ชนีผู้บริโภค โดยมีประชาชนที่ได้รับค่าแรงขั้นต่ า ประมาณ 5 ลา้นคน 

ที่มีแนวโน้มอยู่กับค่าจ้างขั้นต่ าตลอดชีวิตการท างาน นอกจากนี้รายรับเฉลี่ยครัวเรือนของไทยอยู่ที่ 

26,000 บาท ต่อเดือน ขณะที่ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานส าหรับ 3 ชีวิตอยู่ที่ 27,000 บาท/เดือน 

หรือแปลว่ามีคนที่มีชีวิตติดลบทั้งชีวิต เกินกว่าครึ่งประเทศ6 

 2.ศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย์ 

 ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจส่งผลโดยตรงต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเกิดขึน้ผ่าน ล าดับช้ัน 

และความไม่เท่าเทียมของสวัสดิการที่แต่ละคนได้รับ 

อันเป็นผลมาจากระบบสวัสดิการในฐานะสิทธิพ้ืนฐานต่ า 

จึงท าให้คุณภาพของสวัสดิการที่แต่ละคนได้รับขึ้นอยู่กับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นหลัก 

ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การรักษาพยาบาล หรือที่อยูอ่าศัย 

กลายเป็นเงื่อนไขที่มีความแตกต่างกันมากขึ้น จากข้อมูล แพทย์ 50,000 คน ร้อยละ 

50อยูใ่นกรุงเทพและปริมณฑล หรือการที่ นักเรียนไทยที่เริ่มเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 100 คน 

จะมีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเพียง 30 คนเท่านั้น 

โดยมูลเหตุส าคัญของการตกออกมาจากปัจจัยดา้นเศรษฐกิจเป็นหลัก 

การใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมที่เหลื่อมล้ าจึงท าให้ศกัดิ์ศรีที่เสมอกันในฐานะมนุษย์ถูกแบ่งแยกในทุกกิจ

กรรมพ้ืนฐานของชีวิต7 

 3.เสรภีาพในการเลอืก 

 เมื่อสังคมเหลื่อมล้ า และการใช้ชีวิตในสังคมด ารงอย่างไม่เสมอภาคกัน 

ส่ิงที่เกิดขึ้นตามมาคือการจ ากัดการแสดงออกซึ่งเสรีภาพ 

ส าหรับรัฐไทยการปกครองโดยรัฐบาลทหารที่ต่อเน่ืองเกือบ 8 ปี 8 

นอกจากการไร้ซึ่งเสรีภาพทางการเมือง และการแสดงออก สภาพสังคมที่เปราะบางทางเศรษฐกิจ 

ปราศจากสวัสดิการที่ครอบคลุม 

                                                           
5 Ruengorn, C., Awiphan, R., Wongpakaran, N., Wongpakaran, T., & Nochaiwong, S. (2021). Association of job loss, 
income loss, and financial burden with adverse mental health outcomes during coronavirus disease 2019 pandemic in 
Thailand: A nationwide cross-sectional study. Depression and anxiety, 38(6), 648-660. 
https://doi.org/10.1002/da.23155  

6 Boonyord, S. (2020). Labour Movement inside Political Party สุนทร บุญยอด : ขบวนการ “แรงงาน” 

ในพรรคการเมือง และ พ.ร.บ.คุ้มครองฉบับ “อนาคตใหม่” [Interview]. 

https://progressivemovement.in.th/article/interview/520/.  
7 Thammaboosadee, S. (2020). The reduction of inequality and justice promotion via welfare state: The debate 
between universal welfare and residual benefit through the lens of philosophy politics and economics. Social Justice 
and Inequality Journal, 1(Social Justice and Inequality Journal), 56-66.  
8 Mérieau, E. (2019). THAILAND IN 2018 : Military Dictatorship under Royal Command [research-article]. Southeast 
Asian Affairs, 327-340.  



ท าให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถต้ังค าถามต่อสภาพความเป็นอยู่ของตัวเองได้ 

อันรวมถึงการต่อรองต่อสภาพการท างานที่ปจัจุบันมีสมาชิกสหภาพแรงงานในไทยน้อยกวา่ร้อยละ 2 

คนรุ่นใหม่ไมท่สามารถเลอืกสาขาเรียนได้ตามความถนัดและสนใจ 

เช่นเดียวกันกับที่ผู้สูงอายมุากกวา่ร้อยละ 70 ไม่มีเสรีภาพทางการเงิน 

และใช้ชีวิตโดยการพ่ึงพิงรายไดจ้ากตนวัยท างาน 

4. การเลือ่นล าดบัชัน้ทางสังคม (Social Mobility) 

รายงานจากธนาคารโลก ว่าด้วยการเลื่อนสถานะระหว่างรุ่น ในปี 2018 

ระบุว่าการเลื่อนล าดับช้ันระหว่างรุ่นในไทย เทียบคนกับคนรุ่นพ่อ-แม่ 

เมื่อแบ่งฐานะออกเป็นส่ีกลุ่มตามระดับรายได้ มีประเด็นที่น่าสนใจประกอบด้วย 

1.ถา้คนไทยเกดิในครอบครวัฐานะทางเศรษฐกจิครึง่ลา่งของสงัคม 

จะมีโอกาสที่จะอยู่ครึ่งล่างของสังคมสูงถึง 65% และมีโอกาสตกตกไปอยูก่ลุ่มที่จนสุด 35% 

และมีโอกาสไปอยู่กลุ่มที่รวยที่สุด  ถา้คณุเกดิในกลุม่รวยที่สดุ จะมีโอกาสถึง 46% 

ที่จะมีชีวิตที่กลุ่มรวยที่สุด เหมือนเดิม และจะมีโอกาสเพียง 19% ที่ตกเป็นกลุม่จนที่สุด 

และเมือ่เทียบดัชนีการส่งต่อทรัพย์สินพบว่า ทรัพย์สิน-หนี้สินของพ่อแม่ 100 

หน่วยจะมีโอกาสส่งต่อให้รุ่นลูกถึงร้อยละ 38 ขณะที่ประเทศรัฐสวัสดิการแบบสังคมนิยมอย่างสวีเดน 

เดนมาร์ก นอร์เวย์ หรือฟินแลนด์อัตราการส่งต่อทรัพย์สิน อยู่ที่ประมาณร้อยละ 20-25 เท่านั้น 

ลักษณะเช่นน้ีท าให้คนส่วนมากถกูกักขังด้วยชาติก าเนิด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะได้ 

โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ระบบสวัสดิการเป็นแบบการรับผิดชอบตัวเอง 

โอกาสในชีวิตผูกติดกับสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 9 

  

3.ความผดิปกตทิางสังคมสามประการ 

 ส่ีเสาที่ค้ ายันความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยได้ส่งผลให้โครงสร้างทางสังคมไทยมีลักษณะสามปร

ะการซึ่งมีความเกี่ยวพันกบัเครือข่ายชนช้ันน าไทยอันประกอบด้วย 1.ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 

กลุ่มทุนขนราดใหญ่ไมก่ีต่ระกูลมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กับอ านาจทางการเมือง 

2.การเมืองแบบอ านาจนิยม รัฐประหารหลายครั้งและสืบทอดอ านาจยาวนานกว่าแปกปี  

ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจรัฐกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่แนบแน่นมากขึ้น 

และความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างประชาชนกับรัฐห่างกันมากขึ้น และ 3.คา่นยิมสังคมแบบจารีตนิยม 

เพ่ือรองรับให้ผู้คนยอมรับสถานะความเหลื่อมล้ าต่อไปไดโ้ดยไม่ต้ังค าถามต่อสถานะของตนเอง 

ค่านิยมเหล่านี้ท างานผ่านครอบครัว สถานศึกษา และศาสนา 

โดยมีหลักใหญ่ใจความเกี่ยวกับการท างานหนักและเสียสละ 

โดยมีสถาบันกษัตริย์เป็นแกนหลักส าคัญของคา่นิยมที่ส่งเสริมความเหลื่อมล้ านี้ 

                                                           
9Thammaboosadee, S. (2021). The Relations of Intergenerational Social Mobility and the Degree of Welfare Generosity  
A comparative case studies of United States Norway Japan and Thailand. Journal of Human Rights and Peace Studies, 
7(1).  



บทบาทของสถาบันกษัตรยิ์จึงเป็นทั้ง กลุ่มทุน ผู้สนับสนุนระบอบอ านาจนิยม 

และส่งเสริมค่านิยมแบบจารีต10 

4.การขบัเคลือ่นทางความคดิของฝัง่สงัคมนยิม 

 การขับเคลือ่นจากขบวนการสังคมนิยมประชาธิปไตยเกิดขึ้นอยา่งเด่นชัดต้ังแต่การเลือกต้ังใน

ปี 2019  ข้อเสนอเรื่องรัฐสวัสดิการ 

และประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจกลายเป็นข้อเสนอหลักของขบวนการเคลือ่นไหว 

การกลบัมาอกีครั้งของแนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตยในกลุ่มคนรุ่นใหม่ 11 เปน็สัญญาณที่ดี 

เมื่อตัวแทนของภาคประชาชนในความขัดแย้ง เหลอืง-แดง 

ซึ่งก็มีแกนน าส่วนหนึ่งที่มีแนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตยเริ่มลดบทบาทลง 

ท าให้แนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตยไม่มีเจ้าของและเปิดโอกาสให้นักเคลือ่นไหวรุ่นใหม่ได้มีส่วนส า

คัญในการผลกัดันแนวคิดนี้สู่ขบวนการเคลื่อนไหวในวงกว้าง 

โดยสามารถพิจารณาส่ิงที่ภาคส่วนต่างๆท าในการผลักดันแนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตยดังน้ี 

 1.ขบวนการนกัศกึษา  

ในช่วงปี 2020 สามารถจ าแนกกลุ่มนักศกึษาหลักของขบวนการเคลือ่นไหวได้สองกลุ่มคือ 

กลุ่มนักศึกษา ธรรมศาสตร์และการชุมนุม mที่ผลักดันประเด็นทางการเมืองในรูปแบบของ 

การต่อต้านรัฐบาลเผด็จการ และการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ 12 และกลุ่มเยาวชนปลดแอก 

โดยกลุ่มเยาวชนปลดแอกได้มีส่วนส าคัญในการผลกัประเด็นเรื่องรัฐสวัสดิการ 

และแนวคิดสังคมนิยมให้ถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายมากขึ้น 

โดยการเพ่ิมบทบาทและสัญลักษณ์ของชนช้ันแรงงานภายใต้ธงการเคลือ่นไหว REDEM 

พวกเขามีบทบาทในการผลักประเด็นส าคัญที่กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ว่า 

การเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ไม่สามารถละทิ้งประเด็นเร่ืองรัฐสวัสดิการได้ 13 

 2.ภาควชิาการ ภาควิชาการไทยโดยมากแล้วมคีวามคิดแบบอนุรักษ์นิยม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 

ที่พยายามตัดขาดประเด็นทางการเมืองออกจากการศึกษาในทางวิชาการ 

ส่วนสายสังคมศาสตร์จะเป็นสายเสรีนิยมที่วิพากษ์ต่ออ านาจรัฐและการครอบง าเป็นหลักโดยการศึกษา

แนวคิดสังคมนิยมมีอยู่อยา่งจ ากัด 

                                                           
10 Ockey, J. (2021). Thailand in 2020: Politics, Protests, and a Pandemic [Article]. Asian Survey, 61(1), 115-122. 
https://doi.org/10.1525/AS.2021.61.1.115  
11 Thammaboosadee, S. (2019). After the Winter of Despair: An Awakening to the Welfare State in Thailand via Civic 
Movementsand Political Parties in the 2019 General Elections. Soc Dem Asia, 8(1), 19-26.  

12 Chiwarak, P. (2020). Parit Chiwarak- A Footnote of History เพนกวิน-พริษฐ์ ชิวารักษ์: 

เชิงอรรถประวัติศาสตร์กับกิตติกรรมประกาศถึงบทกวี [Interview]. https://waymagazine.org/the-golden-

sky-13/.  
13 Sirikhan, J. (2020). Life Comrades and Dream-Jutatip Sirikhanจุฑาทิพย์ ศิริขันธ์: ชีวิต มิตรสหาย 

และปลายฝัน [Interview].  



อย่างไรก็ตามการต่ืนตัวของนักศึกษาได้ผลกัให้ประเด็นด้านสังคมนิยมถูกพูดถึงมากขึ้นในทางวิชากา

ร Thammasat University Marxism Studies-TUMS 

ได้น าแนวคิดมารก์ซิสต์กลับเข้าสู่ขบวนการเคลือ่นไหวในทางวิชาการ 

โดยสมาชิกกลุ่มมีความหลากหลายและสามารถน าแนวคิดสังคมนิยมสู่การศึกษาของนักศึกษาในคณะ

ต่างๆ เช่นเดียวกับ 

ศูนย์วิจัยรัฐสวัสดิการและความเป็นธรรมศึกษาไดก้อ่ต้ังขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และมีส่วนส าคัญในการกระจายความคดิเกี่ยวกับรฐัสวัสดิการในวงกว้าง 

ผลักดันให้การศึกษาเรื่องรัฐสวัสดิการกว้างขวางมากขึ้น 

โดยเฉพาะในมหาวิทยาลยัภูมิภาคที่การพูดถึงเรื่องรัฐสวัสดิการในหมู่นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลั

ย 

พรรคการเมอืง 

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการยบุพรรคอนาคตใหม่ปี 2020 

ท าให้การขบัเคลื่อนนโยบายแนวสังคมนิยมประชาธิปไตยถูกชะลอไป 14 

เมื่อพิจารณาพรรคการเมืองอื่น พรรคเพ่ือไทย 

มีนโยบายในอดีตที่สะท้อนความใกล้เคยีงกับนโยบายด้านรัฐสวัสดิการ 

อย่างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

แต่ฐานความคิดทางเศรษฐกิจปัจจุบันพรรคเพ่ือไทยก็น้อมรับแนวคิดเสรีนิยมอย่างเด่นชัด 

ขณะที่พรรคก้าวไกลเองแม้จะด าเนินการต่อเน่ืองจากพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยบุไปแต่การที่แกนน าส่วน

หนึ่งถูกตัดสิทธิทางการเมืองย่อมส่งผลต่อการผลกัดนัประเด็นที่ก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองได้ 15  

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องคาดหวังให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดสังคมนิยมผลักดันประเด็นก้าวหน้าในพรรคก

ารเมืองที่ต่อต้านเผด็จการมากขึ้น 

 ภาคประชาชน 

มีบทบาทส าคัญในการขยายประเด็นการเคลือ่นไหวของนักศึกษา 

สังเคราะห์ข้อเสนอทางวิชาการ เช่ือมต่อต่อพรรคการเมือง 

ภาคประชาชนมีบทบาทส าคัญได้แก่เครือขา่ยบ านาญที่ผลักดัน พรบ.บ านาญ 

แม้จะถูกปฏิเสธโดยรัฐบาล นอกจากนี้เครือข่าย Wefair 

เป็นเครือข่ายที่รวมภาคประชาชนในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่อยู่อาศยั แรงงาน 

การรักษาพยาบาล นักศึกษา ความหลาดกหลายทางเพศ พหุวัฒนธรรม ฯลฯ 

เข้าร่วมภายใต้ข้อเสนอรัฐสวัสดิการ ข้อเสนอหลัก และท าให้การท างานของ NGOs 

ที่เคยยึดโยงด้วยประเด็นเฉพาะขยายสู่การยึดโยงประเด็นทางโครงสร้างมากขึ้น ในปี 2021 

ที่ผ่านมาเครือข่าย Wefair แม้จะมีงบประมาณที่จ ากัดแต่สามารถจัดคา่ยรัฐสวัสดิการ 
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ส าหรับนักศึกษาทั้งส่วนกลางและภูมิภาค อบรมส่ือมวลชน 

รวมถึงบุคคลทั่วไปให้เข้าใจประเด็นรัฐสวัสดิการ 

5.บทสรปุ  

 ประเทศไทยนับว่ามีความเหลื่อมล้ ามหาศาล 

โดยเป็นผลจากส่ีเสาที่ค้ ายันความเหลื่อมล้ าอันได้แก่ ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ 

การปราศจากศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ไร้เสรีภาพทางการเมือง 

และการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคมได้ 

อันส่งผลให้ประเทศไทยมีลักษณะส าคัญสามประการประกอบด้วยความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 

อ านาจนิยมทางการเมือง โดยอาศัยจารีตนิยมทางสังคมสร้างความชอบธรรมให้ 

อย่างไรก็ดีสัญญาณส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทมากขึ้นและไม่ลังเลที่จะ

ใช้ภาษาและเป้าหมายแบบสังคมนิยมในการส่ือสาร 

พลังในการสร้างรัฐสวัสดิการในอนาคตจึงไม่อาจหวังการเมืองในระบบรัฐสภาเพียงล าพัง 

หากแต่ต้องอาศัยการเคลือ่นไหวของประชาชนจ านวนมหาศาล การสนับสนุนทางวิชาการ 
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