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ในครั้งที่ผู้ เขี ยนอ่านหนั งสื อ และบทความหลายชิ้นของ Guy
Standing เพื่อทาความเข้าใจบทบาทขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (International Labour Organization: ILO) จากบทความ
“The ILO: An Agency for Globalization” (Standing, 2008) และ
ทราบภายหลังว่ามีข้อเสนอเกี่ยวกับการคุ้มครองทางสังคมจาก
บทความ “Globalization: the Eight Crises of Social Protection”
(Standing, 2001) กระทั่งมาศึกษาถึงบทความชิ้นอื่นที่เกี่ยวกับ
ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นจากชุ ดนโยบายเสรี นิ ยมใหม่ อั น ท าให้
แรงงานขาดความมั่นคงในชีวิตและรายได้
ผู้เขียนพยายามน าเสนอให้เ ห็น ถึง คาถาม ข้อเสนอ ข้อโต้แ ย้ง และการอภิป ราย
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายได้พื้นฐาน (Basic Income) กล่าวคือ Guy Standing นาเสนอ
รายได้พื้นฐานเป็นสิทธิของพลเมืองที่ควรได้รับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยการนาเสนอ
ไม่ได้ขาดสมมติฐาน เพราะใช้แนวทางการศึกษาที่พัฒนาจากการพิจารณาวิถีแห่งความเสี่ยง
ของแรงงานที่ทางานอยู่บนความไม่มั่นคงทางรายได้และอาชีพ หรือเรียกว่าแรงงงานเสี่ยง
(Precariat) พร้อมกับความเปราะบางในชีวิตที่เกิดขึ้นจากวาทกรรมของโลกาภิวัตน์ โดยถูก
สร้างขึ้นมาจากชุดนโยบายเสรีนิยมใหม่ภายใต้ฉันทามติวอชิงตัน (Washington Consensus)
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ทั้ ง นี้ เ ขาได พั ฒ นาข อ เสนอนี้ ขึ้ น มาจากแนวคิ ด การเปลี่ ย นรู ป ครั้ ง ใหญ (Great
Transformation) โดย Karl Polanyi ยิ่งกวานี้เขามองขามไปที่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางทาง
เศรษฐกิจภายหลังทศวรรษ 1980 อันกอใหเกิดความไมเทาเทียม และทําใหโอกาสของแตละคน
เกิดความเหลื่อมล้ํากันมากขึ้น โดยที่พิจารณาสาเหตุเกิดขึ้นจากนโยบายเศรษฐกิจและสังคม
เพราะในทางปฏิ บั ติ น โยบายเหล า นี้ ไ ม ส นั บ สนุ น ให เ กิ ด การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น กล า วคื อ
การจัดเตรียมรายไดพื้นฐานใหแกพลเมืองเปนตาขายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety
Nets) หรือไม ถาเปนเชนนี้จะกลาวไดอยางไรวาไมถูกครอบงําจากลัทธิทางเศรษฐกิจ
จากหนังสือเลมนี้ของ Guy Standing สนับสนุนใหรายไดพื้นฐานตั้งอยูบนการคํานึงถึง
สิทธิ (Rights) โดยมีพลเมื องทุ กคนเป นกลุมเป าหมายของสวัสดิการนี้ ครอบคลุ มทุ กระดั บ
ตั้ ง แต ห มู บ าน เขต จั ง หวั ด จนมาถึ งประเทศ นอกจากนี้ ควรส งมอบด วยการให เ งิ นโอน
(Cash Transfer) โดยไมเลื อกปฏิบั ติทางกายภาพ ไมว าจะเป นอายุ เพศสภาพ สถานภาพ
การทํางาน และประสบการณการทํางาน ที่สําคัญกวานี้คือเขาเห็นวารายไดพื้นฐานกลายเปน
ขอกําหนดทางการเมือง (Political Imperative) ทั้งนี้เขาพิจารณาโดยคํานึงถึงสามประเด็น ไดแก
“ความยุติธรรม อิสรภาพ และความมั่นคง” นอกจากนี้รายไดพื้นฐานยังแสดงใหเห็นความเปน
เหตุผลทางเศรษฐศาสตร ทํ าใหเกิดความทาทายทางการเมือง โดยเฉพาะนักการเมืองและ
ผูกําหนดนโยบาย สําหรับนโยบายสังคมนี้จึงทําใหผูมีสวนไดเสียไมจํากัดเฉพาะแรงงาน
ขณะที่ Guy Standing ใหคําจํากัดความของ “รายไดพื้นฐาน” (Basic Income) เปนเรื่อง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยมีอาหารเพียงพอตอการบริโภค การมีที่อยูอาศัย การมีโอกาส
เรียนรูสิ่งตาง ๆ และการเขาถึงยารักษาโรค แตอยางไรก็ดีปจจัยเหลานี้เปนพื้นฐานใหเกิดสภาพ
สั งคมที่ ดี ฉะนั้นจึ งเป นเหตุ ผลที่เขามองว ารายไดพื้ นฐานควรเป นเรื่ องของสิ ทธิความเป น
พลเมือง (Citizenship Rights) โดยที่ทุกคนจะไดรับสิทธินี้ และรัฐจะเพิกเฉยโดยการเลือกปฏิบัติ
ไมได กลาวคือพลเมืองทุกคนควรไดรับสิทธินี้ จึงคลายคลึงกับการจัดสวัสดิการแบบถวนหนา
นอกจากนี้เขามีขอโตแยงวารายไดพื้นฐานแตกตางจากการกําหนดคาจางขั้นต่ํา (Minimum
Wage) เนื่องจากรายไดพื้นฐานถือเปนแนวทางที่ดีที่สุดและกําหนดขึ้นมาโดยมีกลุมเปาหมายคือ
พลเมืองทุกคนมีสิทธิไดอยางเทาเทียมกัน ที่สําคัญยังทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน เขา
กลับไมเห็นดวยตอมาตรการ Negative Income Tax เพราะเนนกลุมเปาหมายคือคนจน ฉะนั้น
การจัดเตรียมรายไดพื้นฐานจึงเปนแนวทางที่เขาสนับสนุนเพื่อใชลดผลกระทบ อันเนื่องมาจาก
พลเมืองทุกคนตกอยูภายใตสภาวะความไมมั่นคงในกระแสเสรีนิยมใหม
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ในกรณีเชนนี้ทําใหรายไดพ้นื ฐานควรมองที่ปจเจกบุคคลมากกวาการเหมารวมเปน
รายไดครัวเรือน และสําหรับประเทศไทยเห็นไดชัดวาการชวยเหลือทางสังคมของเบี้ยชรา
ภาพเปนสิทธิประโยชนที่ชวยเหลือรายได แตไมสอดคลองกับคนสูงอายุที่อาศัยโดยไมมีบุตร
หลาน เพราะจํานวนเงินหลักรอยไมสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดตลอดเดือน สงผลใหเงิน
ชวยเหลือนี้ยอมไมเพียงพอ ขณะที่คนทํางานในกระแสเสรีนิยมใหม มีมาตรการทางกฎหมาย
รองรั บ คา จา งขั้น ต่ํ า แต ท างปฏิบั ติเ ป น รายได ที่ พ อยั ง ชี พ สํ า หรับ ป จ เจกบุ ค คลมากกว า
แบงสรรปนสวนใหเปนคา ใชจายในครัวเรือนหรือครอบคลุมถึงสมาชิกคนอื่นในครอบครัว
อยางไรก็ต ามความสั ม พัน ธท างสั งคมเชนนี้จะเกิด ขึ้นตอเมื่อผูวาจางและผูรับ จ างตกลง
ระหวางกันเพื่อแลกผลิตภาพการทํางานกับคาตอบแทน
ตอมาเมื่อพูดถึง รายไดพื้น ฐานยอมไมสามารถแยกออกจากบทบาทของรัฐ และ
บทบาทเชนนี้เกิดขึ้นมาตั้ง แตการพัฒนาจากพื้นที่ทางการเมืองที่เปนนครรัฐ (City-State)
กลายมาสูรัฐชาติ (Nation-State) โดยเห็นวารากฐานของรายไดพ้นื ฐานมีมาตั้งแตยุคกรีก แต
เขาเห็น ว ารายได พื้ น ฐานมีพั ฒ นาการคล า ยคลึ ง กับ การช ว ยเหลื ออาหารผ านโครงการ
สาธารณะในรูปแบบของสวัสดิการทํางาน (Workfare) โดยเฉพาะคนจนหรือคนวางงานจัดวา
เปนกลุมเปาหมายหลัก แตเขาก็พิจารณาวารายไดพื้นฐานเปนระบบการจัดสรรทรัพยากร
ใหมและสรางความมั่นคงรวมกันในสังคม เพื่อสนับสนุนใหเกิดการลดความยากจนโดยการมี
รายได ฉะนั้นจึงไมใชสวัสดิการ (Welfare) ที่รัฐจัดเตรียมสิทธิประโยชนไวใหเทานั้น แมวา
บอยครั้งพิจารณาวาไมเปนภาระคาใชจายของภาครัฐเทาไรนัก และยังไดรับความนิยมมาก
ขึ้นในประเทศกําลังพัฒนา
ทั้งนี้ Guy Standing เคยใชประเทศอินเดียเปนหนึ่งในตัวแบบของการศึกษารายได
พื้นฐานมาแลวในป ค.ศ. 2015 แตหนังสือเลม ที่ปริทัศนกลับมีความแตกตาง กลาวคือเปน
การนําเสนอในลั ก ษณะของการพรรณนาโดยอาศัยการดํ าเนินเรื่องราวผานคํา ถามโดย
“What” เพื่อใหทราบรายไดพ้นื ฐานคืออะไรและนําเสนอประเด็นทําใหเห็นระบบการคุมครอง
ทางสังคมไมเพียงแตเปนเรื่องของสวัสดิการสังคม แตตระหนักถึงความเสี่ยง สิทธิ และความ
ตองการ จนกลายเปนแนวทางที่ใชรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง
เศรษฐกิจของนโยบายเสรีนิยมใหม (Davala, Jhabvala, Standing & Mehta, 2015)
สําหรับการศึกษารายไดพื้นฐานโดย Guy Standing จัดแบงออกเปนสี่ระยะดังนี้
ระยะแรก เปนการเปลี่ยนผานสูสั งคมอุตสาหกรรมทุ นนิยม และสถานะของคนทํ างานก็
กลายเปนแรงงาน หรือเรียกวาชนชั้นกรรมาชีพ ระยะที่สอง เปนการสรางความยุติธรรมทาง
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สังคมภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และตอตานพลังทางสังคมของคอมมิวนิสตที่แผขยาย
ในภาคพื้นยุโรป ระยะที่ส าม เปน ป ญ หาการวา งงานและตกอยูภายใตความไมเทาเทียม
โดยมีสาเหตุมาจากการขยายตัวของระบบเทคโนโลยีในทศวรรษ 1980 และระยะที่สี่ เปน
การแทนที่แ รงงานมนุษยดวยหุน ยนต โดยกอใหเกิด สภาพความไมมั่น คงที่ก ระทบต อคน
จํานวนมาก ดวยเหตุนี้รายไดพ้นื ฐานจึงชวยบรรเทาความเรื้อรังของปญหา แมวาการพัฒนา
ของระบบทุนนิยมกอใหเกิดความไมมั่นคงและไมยั่งยืนก็ตาม
แมวารายไดพ้นื ฐานถูกพิจารณาวาเปนความมั่นคงในสังคมและใชทรัพยากรรวมกัน
แตนําไปสูการตั้งคําถามถึงความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) โดยอาศัยการจายใหใน
รูปแบบของปจเจกบุคคล ไมจํากัดเฉพาะหัวหนาครอบครัวหรือใครคนหนึ่งใด แตจะชวยลด
การพึ่งพิงและการกระจายทรัพยากรทางการเงินอยางเปนธรรม รวมไปถึงการลดความ
ยากจนใหแ กค รอบครัวและชุม ชน กระทั่ง เป นการตอสูกับ ความไมเ ป นธรรมที่เกิด ขึ้นใน
เชิงโครงสราง ดวยเหตุของการทําความเขาใจตอการถือครองระบบกรรมสิทธิ์เปนหนึ่งใน
ขอโตแ ยงสํ าคัญเรื่องของสิท ธิ นํ า ไปสูประเด็น ของการผูก ขาดทรัพยสินทางป ญ ญาและ
สินทรัพยท างการเงิน ทั้ง นี้ ก ารที่พ ลเมื อ งสามารถเข า ถึ ง กรรมสิท ธิ์เ หลา นี้ได เนื่องจาก
กฎเกณฑถูกกําหนดและสรางขึ้นมาโดยรัฐแทบทั้งสิ้น ทั้งนี้เขาพิจารณาถึงระบบภาษีควร
ออกแบบบนความเปนธรรม (Fairness) กลาวคือผูที่มีรายไดนอยหรือมากนั้น ควรจะเก็บ
ภาษีใครมากกวากัน
สืบเนื่องมาถึงการพัฒนาฐานการคุมครองทางสังคม (Social Protection Floors) ตาม
ขอเสนอของ ILO พบวาสนับสนุนใหความมั่นคงทางรายไดเปนฐานขั้นที่หนึ่ ง จนกลาวไดวา
การออกแบบและสงมอบสวัสดิการเชนนี้อาศัยระบบภาษี โดยแตกตางจากการประกันสังคม
(Social Insurance) ที่อาศัยการสมทบเงินจากหุนสวนทางสังคม แตเป นขอสัง เกตที่ Guy
Standing พิจารณาวาอาจสรางความไมเปนธรรมตอผูจายเงินภาษีในอัตรามากกวา แตไมไ ด
รับสิทธิประโยชนจากการชวยเหลือทางสังคม และที่สําคัญความแตกตางของอัตราภาษี ไม
ควรกําหนดใหลูกจางหรือคนทํางานจายมากกวาผูที่สิทธิถือครองทรัพยสินทางปญญาหรือ
นักลงทุน ซึ่งผูเขียนพิจารณาวา Standing เห็นโครงสรางเศรษฐกิจสังคมกําหนดขึ้นมาโดย
ตั้งอยูบนความไมเทาเทียมและการเขาถึงทรัพยากรที่เหลื่อมล้ําระหวางคนรวยและคนจน
ดวยเหตุนี้ขอเสนอของ Standing จึงเหมือนคุมครองสิทธิคนทํางานมากกวาสนับสนุนใหแก
เจาของทุน นักลงทุน และอภิสิทธิ์ชน
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นอกจากคําวาความยุติธรรมแลว Guy Standing พิจารณาถึงความหมายของ
อิสรภาพ (Freedom) เพราะบอยครั้งยังพบวาถูกครอบงําโดยยุทธศาสตรการเมืองทั้งฝาย
ซายและขวา โดยอาศัยฐานรากของอรรถประโยชนนิยม (Utilitarianism) โดยมีเปาหมายเพื่อ
ความสุ ข ที่ ยิ่ ง ใหญ ทั้ง นี้ ร ายได พื้ น ฐานจัด เป น สิท ธิ พื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ นอกจากนี้ ยั ง
ครอบคลุมถึงเสรีภาพของการพูด ความคิด ศาสนา และการมีสวนรวม แตอยางไรก็ดีรายได
พื้นฐานเปนการคุมครองอิสรภาพใหแกกลุมคนเปราะบาง แตทําไมเขาเสนอวารายไดพ้นื ฐาน
‘ตอง’ เปนสิทธิที่พลเมืองไดรับทุกคนอยางเทาเทียมกัน กลาวคือ ถาอางถึงปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิม นุษ ยชน ป ค.ศ. 1948 หมายความวา พลเมืองโลกไดรับการคุมครองทาง
กฎหมายระหวางประเทศ แตกลับกันในทางปฏิบัติ ใคร ‘ควร’ ไดรับสิทธิจากรายไดพื้นฐาน
เหมาะสมและเพียงพอแลวหรือที่ครอบคลุมเฉพาะพลเมืองประเทศ แตกรณีพลเมืองที่ยาย
ถิ่นจะไดรับประโยชนนี้ดวยหรือไม ฉะนั้นเขาเห็นวารายไดพื้น ฐานอาจไมครอบคลุมภาพรวม
ของอิสรภาพก็จริง แตสิ่งนี้ถือเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญ
ทั้งนี้ในกระแสโลกาภิวัตนที่ขับเคลื่อนภายใตระบบทุนนิยมโลก ทําใหรายไดพื้นฐาน
เปนระบบการกระจายรายไดและสิทธิประโยชนท่ีรัฐจัดเตรียมไวใหอยางทั่วถึงและสามารถ
เขาถึงไดทุกคน เพื่อกลายเปนแนวทางหนึ่งสําหรับการลดความยากจนและปองกันความ
เสี่ยงจากงานที่ไมมั่นคง แตแทจริงแลวเหมาะสมกับแรงงานไรทักษะ แรงงานนอกระบบใน
ตลาดมืด คนทํ า งานบางเวลา และงานชั่ วคราว มากกวา คนทํ า งานเต็ ม เวลา ทั้ง นี้ค วร
กําหนดใหค รอบคลุ มมากกวาการพิจารณาเฉพาะการจางแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
เพราะการไดรับสิทธิประโยชนที่ไมใชคาจางและเงินเดือน โดยไดรับเปนเงินพิเศษในรูปแบบ
ของสวัสดิการ กลับกอใหเกิดความไมมั่นคงในชีวิตและการทํางาน โดยเฉพาะการจายคาจาง
แบบยืดหยุน (Flexible Wages) กระทั่งในทศวรรษ 1990 ปรากฏใหเห็นการคุมครองทาง
สังคมถูกนําเสนอขึ้นมาผานรายไดพ้นื ฐานและการชวยเหลือดวยเงินโอน เพื่อใหครอบครัวมี
เงินใชจายอาหารโภชนาการ การรักษาพยาบาล และการศึกษาในโรงเรียน นอกจากนี้ยังทํา
ใหสุขภาพกายและจิตใจดีขึ้น แตการขยายตัวของความไมเทาเทียมกลับเกิดขึ้นจากความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยจะทําอยางไรใหเกิดแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและสงเสริมให
เกิดรายไดพ้นื ฐาน แตอันที่จริงกลับไมสามารถแกไขปญหาความยากจนไดอยางแทจริง
ในทางกลับกันอาจพิจารณาไดวาการชวยเหลือดวยรายไดพื้นฐาน สะทอนใหเห็น
การทําใหความไมเทาเทียมใหปรากฎรูปออกมา ขณะเดียวกันทําใหเห็นวาคุณภาพชีวิตที่ดี
เหมือนจะถอยหางออกไปเรื่อย ๆ จนกลาวไดวาสภาพเชนนี้กลับสรางความไมมั่นคงทาง
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เศรษฐกิจ และตลอดศตวรรษที่ผานมาก็เคยมีความพยายามหลากหลายแนวทางเพื่อลด
ความเสี่ย ง โดยเฉพาะการสรา งระบบประกั น สั ง คม แตอัน ที่จ ริ ง แล ว แนวทางนี้ ก ลั บ ไม
เหมาะสม เพราะผูมีสวนไดเสียโดยตรงจากรายไดพื้นฐาน คือ “คนจน” ซึ่งเปนกลุมคนสวน
ใหญในพลเมืองโลก ฉะนั้นแนวทางเดียวของการคุมครองทางสังคมที่เขาเห็นวาจะชวยแกไข
ปญหานี้ คือ การลดผลกระทบ (Mitigation) จากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไมมั่นคงในชุด
นโยบายเสรีนิยมใหม ขณะที่การรับมือ (Coping) ดูเหมือนไมใชแนวทางหลัก เพราะภัยพิบัติ
และวิกฤติเศรษฐกิจเกิดขึ้นนานทีปหน
อย างไรก็ ต ามการสนั บ สนุ นรายได พื้ นฐานในประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาและประเทศ
อุตสาหกรรมกลั บมี แนวทางปฏิ บั ติ ที่ แตกต างกั น กล าวคื อ ประเทศกํ าลั งพั ฒนาเน นการ
ชวยเหลือดวยเงินโอนแบบไมมีเงื่อนไขใด ๆ เนื่องจากใชสนับสนุนใหแกการสรางงานอาชีพและ
ผูประกอบการ โดยเปนรูปแบบของตาขายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Nets) แต
ขณะที่ประเทศอุตสาหกรรมกลับเนนใหพลเมืองสรางอาชีพอิสระ พรอมจัดเตรี ยมความมั่นคง
ทางสังคม (Social Security) จากกรณีนี้ทําใหคนทํางานอาชีพอิสระในประเทศอุตสาหกรรมไดรับ
สิทธิของการประกันสังคม จึงสอดคลองกับแนวทางที่ ILO นําเสนอในรายงาน “Transitioning
from the Informal to the Formal Economy” ป ค.ศ. 2014 เพื่อเสนอแนวทางสนับสนุนใหเกิดการ
ทําใหแรงงานในเศรษฐกิจภาคนอกระบบกลายสูในเศรษฐกิจภาคในระบบ (ILO, 2014)
แมจะมีขอโตแยงถึงการสนับสนุนรายไดพ้นื ฐานในรูปแบบของเงินโอนอาจกอใหเกิด
การใชจายเงินสุรุยสุรายหรือไม กลาวคือ เงินที่ไดรับมาแทนที่ใชซื้ออาหารใหเด็กบริโภคใน
ครัวเรือน และไดรับโภชนาการที่ถูกตองตามพัฒนาการ กลับกลายเปนวาหัวหนาครอบครัว
เลือกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล บุหรี่ และยาเสพติด สาเหตุขางตนจึงไดรับการเสนอให
จัดสวัสดิการดวยคูปองอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงการบริโภคที่ไมเหมาะสม เพราะเงินเหลานี้
ลวนมาจากการจัดเก็บภาษีจากรายไดของพลเมือง แตอยางไรก็ดีการชวยเหลือดวยเงินโอน
กลั บ เป น แนวทางที่ เ ป น ประโยชน ใ นระยะสั้ น และยั ง ขาดความต อ เนื่ อ ง นอกจากนี้
อาจกอใหเกิดผลกระทบตามมา เชน การขาดแคลนอาหารในครัวเรือน การไมไดรับโอกาส
ทางการศึกษาในโรงเรียน เปนตน แตแนวทางที่นําเสนอมากขึ้น คือ การใหเงินโอนแบบมี
เงื่อนไขหรือไมมีเงื่อนไข เพื่อใชแกไขปญหาความยากจนและความไมเทาเทียมในเขตชนบท
ของประเทศกําลังพัฒนา ยิ่งกวานี้จัดเปนแนวทางการพัฒนาระหวางประเทศและสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่สําคัญยังชวยลดความเสี่ยงที่กอใหเกิดความขั ดแยงตามมาจาก
กลุมคนจนและคนเปราะบาง
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ดวยเหตุนี้นโยบายหรือมาตรการใดก็ตาม ยอมมีผูที่เห็นดวยและไมเห็นดวยในเวลา
เดียวกัน กลาวไดวาการจัดสรรทรัพยากรตองมีผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ในทางกลับกัน
Standing ชี้ใหเห็นวาทําไมคนรวยเลือกซื้อและบริโภคได แลวทําไมคนจนจึงไมมีสิทธิเลือกใช
เงินสิทธิประโยชนตามความตองการ จากขอเสนอนี้สะทอนใหเห็นอิสรภาพภายใตรายได
พื้นฐานไมมีสิทธิการใชจายเงินอยางแทจริง เพราะสิทธินี้ถูกกําหนดขึ้นโดยระบบภาษีและ
ถือเปนคาใชจายของรัฐ อันเปนหนึ่งในภารกิจของการบริหารการคลัง สงผลใหการตัดสินใจ
เชิงนโยบายตองพิจารณาถึงผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ
ขณะเดียวกันแรงงานและการทํางานก็เผชิญหนาตอความทาทายจากโลกาภิวัตน
การเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยี และความยืด หยุนของตลาดแรงงาน เห็นไดจาก
รูป แบบการจางงานที่น อกเหนือจากงานเต็มเวลา (Full-Time Employment) ไดเพิ่มขึ้นมา
อย า งต อ เนื่ อ ง หรื อ เรี ย กว า รู ป แบบการจ า งงานที่ ไ ม มี ม าตรฐาน ( Non-Standard
Employment) โดยเฉพาะงานในรูป แบบของ Gig Economy ที่จัด เป น หนึ่ ง ในพื้น ที่ดิจิทั ล
(Digital Platform) ทําใหระบบแรงงานสัมพันธเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กลาวคื อขาดการ
รวมกลุ ม และเจรจาต อ รอง สื บ เนื่ อ งมาที่ ข าดกลไกการคุ ม ครองสิ ท ธิ ก ารทํ า งาน ทั้ ง นี้
Standing เห็นวาปรากฎการณเชนนี้เปนวิถีแหงความเสี่ยงและความไมเทาเทียมของรายได
จนก อใหเ กิด การแบ ง โครงสรา งการผลิต โลกออกเป นสี่ช วงชั้น โลกใหม (New Global
Stratification) ไดแก (Standing, 2012; 2014a)
(1) ชวงชั้นผูมีอภิสิทธิ์ (Elite) เปนพลเมืองชั้นนําของโลก โดยมีเพียงไมถึงรอยละ 1
แตกลับสามารถผูกขาดรายไดในเชิงโครงสราง และมีอํานาจควบคุมสั่งการผานโครงสราง
ชนชั้นโลก
(2) ชวงชั้นมนุษยเงินเดือน (Salariat) คลายคลึงชนชั้นกลาง แมจะมีการจางงานที่มี
ความมั่นคง แตคาจางถูกจายในรูปแบบของคาตอบแทน โดยไมไดรับรูถึงการถูกเอารัดเอา
เปรียบจากการสะสมมูลคาสวนเกิน (Surplus Values) โดยชวงชั้นอภิสิทธิ์ชน ทั้งยังทําใหเกิด
ความเหลื่อมล้ํากันเองระหวางคนทํางาน
(3) ชวงชั้นผูเชี่ยวชาญ (Proficians) เปรียบกับชางเทคนิคและผูใหคําปรึกษา โดยเปน
กลุมคนทํางานขนาดเล็กและเริ่มขยายตัวมากขึ้น แตรูปแบบการจางงานตกอยูในวิถีแหง
ความเสี่ยงอยางไมทันรูตัว เพราะการไดรับคาตอบแทน แตขาดความมั่นคงทางรายไดและ
งานอาชีพ โดยรวมถึงสวัสดิการแรงงาน กลาวคือในชวงที่ไมมีการวาจางหรือวางงาน ก็ไมมี
รายไดและยังไมมีการประกันสังคมชวยเหลือในกรณีการวางงาน
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(4) ชวงชั้นผูใชแรงงาน (Core Workers) เสมือนชนชั้นแรงงานและถูกจัดเปนกลุม
คนทํางานที่มีระดับรายไดต่ํา แมวาไดรับการจางงานเต็มเวลาก็ จริง แตกลับถูกครอบงําอยู
ภายใต ก ารต อ สู ใ นรู ป แบบของการรวมกลุ ม เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง สิ ท ธิ แ รงงาน ทั้ ง ที่ ใ น
ชีวิตประจําวันแทบไมมีเวลาสวนตัวเหลืออยูเลย
แมแตงานรับใชในบาน โดยสวนใหญแลวแรงงานหญิงไมไดรับความเปนธรรมจาก
การปฏิบัติโดยนายจาง สะทอนใหเห็นถึง ขาดระบบการคุมครองทางสังคม นอกจากนี้ยังมี
ความเสี่ยงตอการถูกใชความรุนแรงและลวงละเมิดทางเพศ แตอยางไรก็ดีการสนับสนุ น
รายได พื้ น ฐานมีฐ านคิด ว า ด ว ยการลดกิ จ กรรมในตลาดมื ด (Shadow Economy) เช น
การใหบริการทางเพศ เพราะมีความเสี่ยงที่กอใหเกิดปญหาของการคามนุ ษยตามมา แมวา
แตละรัฐจะมีแนวทางปองกันและแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ตาม แตดวยบทบาท
ของรัฐบาลยอมเผชิญขอจํากัด โดยเฉพาะงานในภาคนอกระบบ หรือบอยครั้งที่นิยมเรียกวา
ตลาดมืด เพราะไมมีระบบการลงทะเบียน ไมเสียภาษีรายได หรือบางกรณีเปนไปไดวา มี
การคาสินคาผิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์ เปนตน เปนที่แนนอนวาแรงงานกลุมนี้ขาดสิทธิ
สําหรับการเจรจาตอรองและกฎหมายไมครอบคลุมงานที่ทํา จึงมีความแตกตางจากงานเต็ม
เวลาที่มีรายไดดีกวาและมีความชัดเจนมากกวา
ฉะนั้นแนวทางของรายไดพื้นฐานตองทบทวนความสัมพันธระหวางงาน การผลิต
และการบริโภค เพราะเกี่ยวของบทบาทของรัฐบาลและสภาพเศรษฐกิจสังคม ที่สําคัญกวานี้
คือสิทธิการทํางานเปนหนึ่งในปจจัยของการแสดงออกถึงความมั่นคงทางรายได โดยมีความ
แตกตางจากการจัดเตรียมที่อยูอาศั ย การจัดหางาน การพัฒ นาทั ก ษะ การสรา งอาชีพ
การจางงานโครงการสาธารณะ โดยสนับสนุนผานสวัสดิการทํางาน (Workfare) เปนแนวทาง
ชวยเหลือทางสังคมที่เหมาะสมกับคนวางงาน แตความสลับซับซอนของตลาดแรงงานทําให
แรงงานถู ก กํา หนดด ว ยคา จ า งขั้ น ต่ํ า โดยตั้ ง อยู บ นชั่ ว โมงการทํ า งาน นอกเหนื อ จากนี้
การทํางานลวงเวลาและวันหยุดก็ถูกตัดออก เนื่องจากนายจางตองการลดตนทุนการผลิต
หมายความวา ชั่วโมงการทํ า งานที่ล ดลงยอ มมีผลกระทบต อ ค า จา งเช น กัน จึง มีแ รงงาน
จํา นวนมากอยู ภ ายใต วิ ถี แ ห ง ความเสี่ ย ง สะท อ นให เ ห็ น การช ว ยเหลื อ ทางสั ง คมได รั บ
ความชอบธรรมและกล า วถึ ง มากกว า การประกั น สั ง คม โดยเฉพาะการนํ า เสนอถึ ง
การจัดการความเสี่ยงทางสังคมโดยธนาคารโลกมาตั้งแตทศวรรษ 1990
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รายไดพื้น ฐานยังถูก เรียกในคํา อื่น ที่จํา กัด ความลักษณะเดียวกัน เชน เงิน พิเ ศษ
โดยรัฐ (State Bonus) คาจางพลเมือง (Citizen Benefits) สิทธิประโยชนสากล (Universal
Benefits) เปนตน (Van Parijs, 2003; Reed & Lansley, 2016) โดยรายไดพื้นฐานเปน
นโยบายสังคมที่ใชลดความยากจนและประชากรที่ไดรับประโยชนมากที่สุด คือ เด็ก และ
กลายเปนแนวทางการชวยเหลือทางสังคมที่ใชประเทศที่มีรายไดปานกลางและต่ํา สําหรับ
ประโยชนของรายไดพื้นฐานทํา ใหครอบครัวจัดเตรียมอาหารใหแกเด็กและไดรับการดูแล
สุขภาพที่ดี นอกจากนี้ยังทําใหเด็กไดมีโอกาสเขาศึกษาในโรงเรียน และชวยใหครอบครัว
ชําระหนี้สินได ที่สําคัญกวานี้คือการปรับปรุงระบบการกระจายรายไดเพื่อลดปญหาความไม
เทาเทียมที่เหลื่อมซอนในเชิงโครงสราง และการสนับสนุนระบบการเงินกูยืมในชุมชนกลับทํา
ใหเกิดการประกอบการหรือธุรกิจทองถิ่นขยายตัวมากขึ้น แตบทบาทของสถาบันการเงินก็มี
ความจําเปนอยางยิ่งที่ควรไดรับการสงเสริมและแสดงบทบาทมากขึ้น ฉะนั้นรายไดพื้นฐาน
คล า ยกับ การประคองให แ รงงานไดรับ ผลกระทบจากวิถีแ ห ง ความเสี่ยงนอยลง แตโดย
ภาพรวมระบอบที่ถูกออกแบบขึน้ มากลับทําใหพลเมืองโลกพันลานคนตกอยูในสภาวะเชนนี้
ขณะที่พลเมืองที่เปนชวงชั้นอภิสิทธิ์ชนมีไมถึงรอยละ 1 ในชวงชั้นโลกใหม (Barrientos, 2018;
Standing, 2012; 2014a)
แตสํ า หรับ การพิจารณาถึงการศึ กษาเรื่อ งรายได พื้น ฐาน พบข อเสนอของ Guy
Standing สอดคลองทางเดียวกับ Philippe Van Parijs เชนการนําเสนอในหนังสือ Arguing for
Basic Income: Ethnical Foundations for a Radical Reform ป ค.ศ. 1992 และในบทความ
The Universal Basic Income: Why Utopian Thinking, and How Sociologists Van Contribute
to It กลาวคือ รายไดพื้นฐานไมใชการประกันรายไดขั้นต่ํา แมวาจะดูเหมือนเปนความคิดที่
ตั้งอยูบนอุดมคติ เพราะถูกตั้งขอสังเกตถึงความเปนไปไดของการจายเงินแบบไมมีเงื่อนไข
ใหกับพลเมืองทุก คน แตการปรากฏขึ้นมาไดหรือไมในเชิงการกําหนดและนํา นโยบายไป
ปฏิบัติ คือ พลเมืองตองมีเจตจํานงทางการเมืองและขับเคลื่อนบนกระบวนการที่มีความเปน
ประชาธิปไตย นอกจากนี้เขาไมเห็นดวยตอ Negative Income Tax เชนเดียวกับ Standing
ที่สําคัญการวัดรายไดควรพิจารณาเฉพาะปจเจกบุคคลมากกวารายไดทั้งหมดของครัวเรือน
(คลายกับการพิจารณาบัตรสวัสดิการแหงรัฐโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา) แต
ความแตกตางที่ปรากฏใหเห็นในทศวรรษ 1990 คือ การมุงเนนแนวทางนี้จากประเทศพัฒนา
แลวมาสูกําลังพัฒนา โดยเริ่มตนมาตั้งแตทศวรรษ 2000 (Van Parijs, 1992; 2013)
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นอกจากนี้ Standing เขี ย นบทความในหนัง สือเลมดั ง กลา วดวย และยัง มีก าร
นําเสนอเกี่ยวกับรายไดพื้นฐานมาอยางตอเนื่อง โดยมีบทความตาง ๆ ไมวาจะเปน (1) The
Folly of Social Safety Nets: Why Basic Income is Needed in Eastern Europe (Standing,
1997) (2) Why Basic Income is Needed for a Right to Work (Standing, 2005) (3) How
Cash Transfers Promote the Case for Basic Income (Standing, 2008b) (4) From Cash
Transfers to Basic Income: An Unfolding Indian Agenda (Standing, 2014) และมีหนังสืออีก
เล ม หนึ่ ง ที่ ศึ ก ษาโดยใช อิน เดีย เป น ตัว แบบของการศึก ษา คื อ (5) Basic Income: A
Transformative Policy for India ป ค.ศ. 2015 (Davala, Jhabvala, Standing & Mehta, 2015)
แต Phillip Harvey มีขอสังเกตพิจารณาถึงรายไดพื้นฐาน โดยเฉพาะตนทุนของการจัดเตรียม
รายไดพื้นฐาน โดยอีกทางหนึ่งตองตระหนักถึงสิทธิการทํางานและความมั่นคงทางรายได
ภายใตป ฏิญญาสากลวา ดวยสิท ธิม นุษยชน ป ค.ศ. 1948 เพราะจะเปนรากฐานใหสราง
ทางเลื อ กอื่ น นอกเหนื อ จากการจั ด เตรี ย มรายได พื้ น ฐาน เช น การสร า งอาชี พ การใช
Negative-Income Tax เปนตน (Harvey, 2006)
ในทายนี้กลาวไดวาขอเสนอของเขาตั้งอยูบนมิ ติของงาน แรงงาน และการทํางาน
ภายใตชุดนโยบายเสรีนิยมใหม สงผลใหแรงงานดํารงอยูในวิถีแหงความเสี่ยง และที่สําคัญ
กวานี้โลกาภิวัตนยังทําใหเกิดการเชื่อมโยงเปนพื้นทีแหงเดียวกัน ขณะที่การขูดรีด ก็ปรากฏ
ขึ้น มาอย างไม ทั น รู ตัว เช น การจ า ยคา จ า งแบบยื ด หยุ น และรู ป แบบการจ า งงานที่ ไ ม มี
มาตรฐาน เปนตน อยางไรก็ตามขอเสนอวาดวยรายไดพื้นฐานมีความคลายคลึงเครื่องมือที่
ใชบรรเทาความยากจน เพื่อไมใหกลุมแรงงานเสี่ยงเหลานี้ ตอตานชุดนโยบายเสรีนิยมใหม
และความยากจนที่ดํารงอยูก็ถูกวัดคาโดยเชิงปริมาณ ยอมสะทอนใหเห็นวามีคนชายขอบที่
ถูกละทิ้งไวขางหลัง หากพิจารณาคนรวยที่เปนอภิสิทธิ์ชนกลับกลายสัดสวนอันนอยนิดที่อยู
บนยอดปริซึมของจํานวนพลเมืองโลก แตการที่ผูเขียนอภิปรายเชนนี้ก็ขัดแยงกับขอเสนอ
เชน Howard Reed และ Stewart Lansley ที่เห็นรายไดพื้นฐานเปนหนึ่งในการคุมครองทาง
สังคมที่ลดผลกระทบจากเทคโนโลยี ไดแก ปญญาประดิษฐและหุนยนตใหแกพลเมืองใน
กระบวนทัศนของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 (Reed & Lansley, 2016)

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปท่ี 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 11

เอกสารอางอิง
Barrientos, A. (2018). Universal Basic Income and Poverty Reduction. Retrieved from
http://blog.gdi.manchester.ac.uk/universal-basic-income-poverty-reduction/
Davala, S., Jhabvala, R., Standing, G., & Mehta, S. K. (2015). Basic Income: A
Transformative Policy for India. Bloomsbury Publishing.
Harvey, P. L. (2006). The relative cost of a universal basic income and a negative income
tax. Basic Income Studies, 1(2).1-24.
ILO. (2014). Transitioning from the Informal to the Formal Economy. Retrieved from
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_218128.pdf
Reed, H., & Lansley, S. (2016). Universal Basic Income: An Idea Whose Time has Come?.
London: Compass.
Standing, G. (1997). The Folly of Social Safety Nets: Why Basic Income is Needed in
Eastern Europe. Social Research, 64(4),1339-1379.
Standing, G. (2001). Globalisation: The Eight Crises of Social Protection. Retrieved from:
https://www.guystanding.com/files/documents/Eight_crises_of_social_protection.pdf
Standing, G. (2005). Why Basic Income is Needed for a Right to Work. Retrieved from
http://www.basicincome.org/bien/pdf/2004Standing.pdf
Standing, G. (2008a). The ILO: An Agency for Globalization?. Development and Change,
39(3), 355-384.
Standing, G. (2008b). How Cash Transfers Promote the Case for Basic Income. Basic
Income Studies, 3(1), 1-30.
Standing, G. (2012). The Precariat: from Denizens to Citizens?. Polity, 44(4), 588-608.
Standing, G. (2014a). The Precariat. Contexts, 13(4), 10-12.
Standing, G. (2014b). From Cash Transfers to Basic Income: An Unfolding Indian Agenda.
Indian Journal of Labour Economics, 57(1), 111-137.
Van Parijs, P. (1992). Arguing for Basic Income: Ethical Foundations for a Radical Reform.
London: Verso.

12 Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Vol.7 No.1 january - june 2019

Van Parijs, P. (2003). Basic Income: A Simple and Powerful Idea for the 21th Century. In
E. O. Wright (ed.), Redesigning Distribution: Basic Income and Stakeholder Grants
as Alternative Cornerstones for a More Egalitarian Capitalism. Retrieved from
https://www.ssc.wisc.edu/soc/faculty/pages/wright/RUP-vol-V.pdf#page=6
Van Parijs, P. (2013). The Universal Basic Income: Why Utopian Thinking Matters, and
How Sociologists Can Contribute to It. Politics & Society, 41(2), 171-182.

