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ได้ฉายภาพความเหลื่อมล้าในสังคมไทยที่สูงติดอันดับอยู่แล้วให้ปรากฏชัดเจนมากขึ้น
คนจานวนมากสูญเสียงาน รายได้ และปราศจากหลักประกันด้านสวัสดิการเมื่อระบบเศรษฐกิจถดถอย1
อันเป็นภาพที่ชัดเจนว่าระบบสวัสดิการที่เน้นการใช้กลไกตลาด
และให้ปัจเจกชนรับผิดชอบตัวเองกลายเป็นระบบที่ล้มเหลวทั้งในการรักษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และชีวิตของผู้คน
ตรงกันข้ามกับประเทศที่ใช้ระบบรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าได้แสดงผลอย่างชัดเจนว่าสามารถรักษาชีวิต
เศรษฐกิจ และความฝันของผู้คนไว้ได้2 ดังคาพูดของ Anti Rinne อดีตนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์
จากพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยได้ระบุถึงความจาเป็นในการที่ต้องรักษาและขยายรัฐสวัสดิการเมื่อ
สังคมได้เผชิญวิกฤติ3 เมื่อเปรียบเทียบกับสังคมที่กลุม
่ ทุนเสรีนิยมใหม่มีบทบาทสูง
พร้อมกับรัฐบาลอานาจนิยมอย่างไทยจะเห็นถึงความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดว่าความเหลื่อมล้าคือสิ่งที่
บ่มเพาะให้สังคมสูญเสียโอกาสในการพัฒนาในหลากหลายมิติ
ในบทความนี้จะทาการพิจารณาถึงลักษณะความเหลื่อมล้าในสังคมไทย
อันส่งผลต่อความผิดปกติทางสังคมสามประการ
และการพิจารณาถึงบทบาทของฝั่งสังคมนิยมในการผลักดันขับเคลือ
่ นเพื่อสร้างประชาธิปไตยฐานราก
และรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า
2.เสาค้ายาความความเหลือ
่ มล้าสีป
่ ระการ
Lord Beveridge ได้นาเสนอรายงานที่ระบุว่า
อุปสรรคที่กีดขวางความก้าวหน้าในสังคมอังกฤษในศตวรรษ 20 ประกอบด้วย ความไร้การศึกษา
ปัญหาสุขภาพ การว่างงาน ความยากจน และการไม่มีที่อยู่อาศัย
ข้อเสนอในครั้งนั้นกลายเป็นหน่ออ่อนสาคัญต่อการสร้างรัฐสวัสดิการในอังกฤษ
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รวมถึงยุโรปตะวันตกหลังสงครามโลกครั้งที่ 24 สาหรับประเทศไทย
อุปสรรคสาคัญที่ที่กลายเป็นเสาค้ายันความเหลื่อมล้าประกอบด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่
1.ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ ประชากรไทยในวัยทางานประมาณ 38 ล้านคน มากกว่า 20
ล้านคนเป็นแรงงานนอกระบบ โดยครึ่งหนึ่งมีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน
กลุ่มนี้นอกจากรายได้ไม่เพียงพอและไม่แน่นอนแล้ว ยังมีชั่วโมงทางานที่สูงมากกว่า 50
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กลุ่มประชากรที่มีแนวโน้มที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ผู้หญิง
คนทางานภาคเกษตร และคนที่อยู่นอกเขตเทศบาล ซึ่งมีคนไทยร้อยละ 30
ที่มีคุณลักษณะทั้งสามประการนี้พร้อมกัน 5
นอกจากนี้แม้สาหรับผู้ที่มีรายได้ประจาค่าจ้างขั้นต่าของไทยก็มีการปรับเพิ่มน้อยมากไม่สอดคล้องกับดั
ชนีผู้บริโภค โดยมีประชาชนที่ได้รับค่าแรงขั้นต่า ประมาณ 5 ล้านคน
ที่มีแนวโน้มอยู่กับค่าจ้างขั้นต่าตลอดชีวิตการทางาน นอกจากนี้รายรับเฉลี่ยครัวเรือนของไทยอยู่ที่
26,000 บาท ต่อเดือน ขณะที่ค่าใช้จ่ายพื้นฐานสาหรับ 3 ชีวิตอยู่ที่ 27,000 บาท/เดือน
หรือแปลว่ามีคนที่มีชีวิตติดลบทั้งชีวิต เกินกว่าครึ่งประเทศ6
2.ศักดิศ
์ รีความเป็นมนุษย์
ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจส่งผลโดยตรงต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเกิดขึน
้ ผ่าน ลาดับชั้น
และความไม่เท่าเทียมของสวัสดิการที่แต่ละคนได้รับ
อันเป็นผลมาจากระบบสวัสดิการในฐานะสิทธิพื้นฐานต่า
จึงทาให้คุณภาพของสวัสดิการที่แต่ละคนได้รับขึ้นอยู่กับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นหลัก
ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การรักษาพยาบาล หรือที่อยูอ
่ าศัย
กลายเป็นเงื่อนไขที่มีความแตกต่างกันมากขึ้น จากข้อมูล แพทย์ 50,000 คน ร้อยละ
50อยูใ
่ นกรุงเทพและปริมณฑล หรือการที่ นักเรียนไทยที่เริ่มเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 100 คน
จะมีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเพียง 30 คนเท่านั้น
โดยมูลเหตุสาคัญของการตกออกมาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก
การใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมที่เหลื่อมล้าจึงทาให้ศก
ั ดิ์ศรีที่เสมอกันในฐานะมนุษย์ถูกแบ่งแยกในทุกกิจ
กรรมพื้นฐานของชีวิต7

Esping-Andersen, G. s. (1990). The three worlds of welfare capitalism. Polity.
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”
4
5
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3.เสรีภาพในการเลือก
เมื่อสังคมเหลื่อมล้า และการใช้ชีวิตในสังคมดารงอย่างไม่เสมอภาคกัน
สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือการจากัดการแสดงออกซึ่งเสรีภาพ
สาหรับรัฐไทยการปกครองโดยรัฐบาลทหารที่ต่อเนื่องเกือบ 8 ปี 8
นอกจากการไร้ซึ่งเสรีภาพทางการเมือง และการแสดงออก สภาพสังคมที่เปราะบางทางเศรษฐกิจ
ปราศจากสวัสดิการที่ครอบคลุม
ทาให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถตั้งคาถามต่อสภาพความเป็นอยู่ของตัวเองได้
อันรวมถึงการต่อรองต่อสภาพการทางานที่ปจ
ั จุบันมีสมาชิกสหภาพแรงงานในไทยน้อยกว่าร้อยละ 2
คนรุ่นใหม่ไมท่สามารถเลือกสาขาเรียนได้ตามความถนัดและสนใจ
เช่นเดียวกันกับที่ผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 70 ไม่มีเสรีภาพทางการเงิน
และใช้ชีวิตโดยการพึ่งพิงรายได้จากตนวัยทางาน
4. การเลือ
่ นลาดับชัน
้ ทางสังคม (Social Mobility)
รายงานจากธนาคารโลก ว่าด้วยการเลื่อนสถานะระหว่างรุ่น ในปี 2018
ระบุว่าการเลื่อนลาดับชั้นระหว่างรุ่นในไทย เทียบคนกับคนรุ่นพ่อ-แม่
เมื่อแบ่งฐานะออกเป็นสี่กลุ่มตามระดับรายได้ มีประเด็นที่น่าสนใจประกอบด้วย
1.ถ้าคนไทยเกิดในครอบครัวฐานะทางเศรษฐกิจครึง่ ล่างของสังคม
จะมีโอกาสที่จะอยู่ครึ่งล่างของสังคมสูงถึง 65% และมีโอกาสตกตกไปอยูก
่ ลุ่มที่จนสุด 35%
และมีโอกาสไปอยู่กลุ่มที่รวยที่สุด ถ้าคุณเกิดในกลุม
่ รวยที่สด
ุ จะมีโอกาสถึง 46%
ที่จะมีชีวิตที่กลุ่มรวยที่สุด เหมือนเดิม และจะมีโอกาสเพียง 19% ที่ตกเป็นกลุม
่ จนที่สุด
และเมือ
่ เทียบดัชนีการส่งต่อทรัพย์สินพบว่า ทรัพย์สิน-หนี้สินของพ่อแม่ 100
หน่วยจะมีโอกาสส่งต่อให้รุ่นลูกถึงร้อยละ 38 ขณะที่ประเทศรัฐสวัสดิการแบบสังคมนิยมอย่างสวีเดน
เดนมาร์ก นอร์เวย์ หรือฟินแลนด์อัตราการส่งต่อทรัพย์สิน อยู่ที่ประมาณร้อยละ 20-25 เท่านั้น
ลักษณะเช่นนี้ทาให้คนส่วนมากถูกกักขังด้วยชาติกาเนิด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะได้
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ระบบสวัสดิการเป็นแบบการรับผิดชอบตัวเอง
โอกาสในชีวิตผูกติดกับสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 9
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3.ความผิดปกติทางสังคมสามประการ
สี่เสาที่ค้ายันความเหลื่อมล้าในสังคมไทยได้ส่งผลให้โครงสร้างทางสังคมไทยมีลักษณะสามปร
ะการซึ่งมีความเกี่ยวพันกับเครือข่ายชนชั้นนาไทยอันประกอบด้วย 1.ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
กลุ่มทุนขนราดใหญ่ไม่กต
ี่ ระกูลมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กับอานาจทางการเมือง
2.การเมืองแบบอานาจนิยม รัฐประหารหลายครั้งและสืบทอดอานาจยาวนานกว่าแปกปี
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างอานาจรัฐกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่แนบแน่นมากขึ้น
และความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างประชาชนกับรัฐห่างกันมากขึ้น และ 3.ค่านิยมสังคมแบบจารีตนิยม
เพื่อรองรับให้ผู้คนยอมรับสถานะความเหลื่อมล้าต่อไปได้โดยไม่ตั้งคาถามต่อสถานะของตนเอง
ค่านิยมเหล่านี้ทางานผ่านครอบครัว สถานศึกษา และศาสนา
โดยมีหลักใหญ่ใจความเกี่ยวกับการทางานหนักและเสียสละ
โดยมีสถาบันกษัตริย์เป็นแกนหลักสาคัญของค่านิยมที่ส่งเสริมความเหลื่อมล้านี้
บทบาทของสถาบันกษัตริย์จึงเป็นทั้ง กลุ่มทุน ผู้สนับสนุนระบอบอานาจนิยม
และส่งเสริมค่านิยมแบบจารีต10
4.การขับเคลือ
่ นทางความคิดของฝัง่ สังคมนิยม
การขับเคลือ
่ นจากขบวนการสังคมนิยมประชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่างเด่นชัดตั้งแต่การเลือกตั้งใน
ปี 2019 ข้อเสนอเรื่องรัฐสวัสดิการ
และประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจกลายเป็นข้อเสนอหลักของขบวนการเคลือ
่ นไหว
การกลับมาอีกครั้งของแนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตยในกลุ่มคนรุ่นใหม่ 11 เป็นสัญญาณที่ดี
เมื่อตัวแทนของภาคประชาชนในความขัดแย้ง เหลือง-แดง
ซึ่งก็มีแกนนาส่วนหนึ่งที่มีแนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตยเริ่มลดบทบาทลง
ทาให้แนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตยไม่มีเจ้าของและเปิดโอกาสให้นักเคลือ
่ นไหวรุ่นใหม่ได้มีส่วนสา
คัญในการผลักดันแนวคิดนี้สู่ขบวนการเคลื่อนไหวในวงกว้าง
โดยสามารถพิจารณาสิ่งที่ภาคส่วนต่างๆทาในการผลักดันแนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตยดังนี้
1.ขบวนการนักศึกษา
ในช่วงปี 2020 สามารถจาแนกกลุ่มนักศึกษาหลักของขบวนการเคลือ
่ นไหวได้สองกลุ่มคือ
กลุ่มนักศึกษา ธรรมศาสตร์และการชุมนุม mที่ผลักดันประเด็นทางการเมืองในรูปแบบของ
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การต่อต้านรัฐบาลเผด็จการ และการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ 12 และกลุ่มเยาวชนปลดแอก
โดยกลุ่มเยาวชนปลดแอกได้มีส่วนสาคัญในการผลักประเด็นเรื่องรัฐสวัสดิการ
และแนวคิดสังคมนิยมให้ถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายมากขึ้น
โดยการเพิ่มบทบาทและสัญลักษณ์ของชนชั้นแรงงานภายใต้ธงการเคลือ
่ นไหว REDEM
พวกเขามีบทบาทในการผลักประเด็นสาคัญที่กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ว่า
การเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ไม่สามารถละทิ้งประเด็นเรื่องรัฐสวัสดิการได้ 13
2.ภาควิชาการ ภาควิชาการไทยโดยมากแล้วมีความคิดแบบอนุรักษ์นิยม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ที่พยายามตัดขาดประเด็นทางการเมืองออกจากการศึกษาในทางวิชาการ
ส่วนสายสังคมศาสตร์จะเป็นสายเสรีนิยมที่วิพากษ์ต่ออานาจรัฐและการครอบงาเป็นหลักโดยการศึกษา
แนวคิดสังคมนิยมมีอยู่อย่างจากัด
อย่างไรก็ตามการตื่นตัวของนักศึกษาได้ผลักให้ประเด็นด้านสังคมนิยมถูกพูดถึงมากขึ้นในทางวิชากา
ร Thammasat University Marxism Studies-TUMS
ได้นาแนวคิดมาร์กซิสต์กลับเข้าสู่ขบวนการเคลือ
่ นไหวในทางวิชาการ
โดยสมาชิกกลุ่มมีความหลากหลายและสามารถนาแนวคิดสังคมนิยมสู่การศึกษาของนักศึกษาในคณะ
ต่างๆ เช่นเดียวกับ
ศูนย์วิจัยรัฐสวัสดิการและความเป็นธรรมศึกษาได้กอ
่ ตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมีส่วนสาคัญในการกระจายความคิดเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการในวงกว้าง
ผลักดันให้การศึกษาเรื่องรัฐสวัสดิการกว้างขวางมากขึ้น
โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยภูมิภาคที่การพูดถึงเรื่องรัฐสวัสดิการในหมู่นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลั
ย
พรรคการเมือง
ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่ปี 2020
ทาให้การขับเคลื่อนนโยบายแนวสังคมนิยมประชาธิปไตยถูกชะลอไป 14
เมื่อพิจารณาพรรคการเมืองอื่น พรรคเพื่อไทย
มีนโยบายในอดีตที่สะท้อนความใกล้เคียงกับนโยบายด้านรัฐสวัสดิการ
อย่างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
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แต่ฐานความคิดทางเศรษฐกิจปัจจุบันพรรคเพื่อไทยก็น้อมรับแนวคิดเสรีนิยมอย่างเด่นชัด
ขณะที่พรรคก้าวไกลเองแม้จะดาเนินการต่อเนื่องจากพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบไปแต่การที่แกนนาส่วน
หนึ่งถูกตัดสิทธิทางการเมืองย่อมส่งผลต่อการผลักดันประเด็นที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องได้ 15
ดังนั้นจึงจาเป็นต้องคาดหวังให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดสังคมนิยมผลักดันประเด็นก้าวหน้าในพรรคก
ารเมืองที่ต่อต้านเผด็จการมากขึ้น
ภาคประชาชน
มีบทบาทสาคัญในการขยายประเด็นการเคลือ
่ นไหวของนักศึกษา
สังเคราะห์ข้อเสนอทางวิชาการ เชื่อมต่อต่อพรรคการเมือง
ภาคประชาชนมีบทบาทสาคัญได้แก่เครือข่ายบานาญที่ผลักดัน พรบ.บานาญ
แม้จะถูกปฏิเสธโดยรัฐบาล นอกจากนี้เครือข่าย Wefair
เป็นเครือข่ายที่รวมภาคประชาชนในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่อยู่อาศัย แรงงาน
การรักษาพยาบาล นักศึกษา ความหลาดกหลายทางเพศ พหุวัฒนธรรม ฯลฯ
เข้าร่วมภายใต้ข้อเสนอรัฐสวัสดิการ ข้อเสนอหลัก และทาให้การทางานของ NGOs
ที่เคยยึดโยงด้วยประเด็นเฉพาะขยายสู่การยึดโยงประเด็นทางโครงสร้างมากขึ้น ในปี 2021
ที่ผ่านมาเครือข่าย Wefair แม้จะมีงบประมาณที่จากัดแต่สามารถจัดค่ายรัฐสวัสดิการ
สาหรับนักศึกษาทั้งส่วนกลางและภูมิภาค อบรมสื่อมวลชน
รวมถึงบุคคลทั่วไปให้เข้าใจประเด็นรัฐสวัสดิการ
5.บทสรุป
ประเทศไทยนับว่ามีความเหลื่อมล้ามหาศาล
โดยเป็นผลจากสี่เสาที่ค้ายันความเหลื่อมล้าอันได้แก่ ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ
การปราศจากศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไร้เสรีภาพทางการเมือง
และการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคมได้
อันส่งผลให้ประเทศไทยมีลักษณะสาคัญสามประการประกอบด้วยความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
อานาจนิยมทางการเมือง โดยอาศัยจารีตนิยมทางสังคมสร้างความชอบธรรมให้
อย่างไรก็ดีสัญญาณสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทมากขึ้นและไม่ลังเลที่จะ
ใช้ภาษาและเป้าหมายแบบสังคมนิยมในการสื่อสาร
พลังในการสร้างรัฐสวัสดิการในอนาคตจึงไม่อาจหวังการเมืองในระบบรัฐสภาเพียงลาพัง
หากแต่ต้องอาศัยการเคลือ
่ นไหวของประชาชนจานวนมหาศาล การสนับสนุนทางวิชาการ
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