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ฉบับที่ 1 

แนวโนมและทิศทางเศรษฐกิจการเมืองไทยป 2552 

 

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2552 เวลา 11.00-13.00 น. ณ หองราชาวดี 
โรแรมสีดารีสอรต นครนายก คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย รวมกับ 
มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท ไดจัดเวที สรุป ประเมินผลและวางแผนงาน 
คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย ป 2552  

โดยเชิญวิทยากร 2 ทาน จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คือ ดร.ติรณ 
พงศมฆพัฒน คณะเศรษฐศาสตร และ ดร.นฤมล ทับจุมพล คณะรัฐศาสตร 
มาวิเคราะหแนวโนมและทิศทางเศรษฐกิจการเมืองไทยป 2552  

ผานคําถามสําคัญ 2 ขอ คือ  

1. ป 2552: เศรษฐกิจ การเมืองไทยจะเปนอยางไร?  

2. เศรษฐกิจการเมืองดังกลาว มีความหมายตอผูใชแรงงานอยางไร?  

 

ดร.ติรณ พงศมฆพัฒน 

 จากการประเมินของผมพบวา ประเทศไทยไดผานยุควิกฤติเศรษฐกิจ
มาแลวต้ังแตป 40- 41 ซ่ึงทุกคนทราบดีวาสถานการณชวงดังกลาวนั้นเปน
อยางไร  

สําหรับสถานการณในปนี้ พบวามีสวนที่คลายกัน แตความตางของ
วิกฤติไดไปเริ่มตนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศทางยุโรป ที่ประเทศ
เหลานั้นมีการพัฒนาที่เร็วเกินไป การพัฒนาที่เร็วเกินไป นํามาซึ่งการกอหนี้
จํานวนมากมหาศาล และประชาชนเหลานั้นไมทราบวาราคาสินทรัพยที่
ตนเองถือไวมีคานอยกวาความเปนจริง  

นอกจากนั้น ยังพบวาสถาบันการเงินไมสามารถรองรับหนี้เสียที่
เกิดขึ้นเหลานั้นได มีหนี้เสียที่สถาบันการเงินแบกรับไวถึง 28-29 % การ
สูญเสียพบมากในภาคการเงิน สถาบันการเงินไมทํางาน หลายบริษัทตอง
ยุบเลิก ยุบสาขา ธนาคารหลายแหงตองลมลง แตเปนความโชคดีที่ธนาคาร
กลางของประเทศสหรัฐอเมริกาไดเขาไปชวยเหลือ มีการทุมเงินจากภาครัฐ
ลงไปชวยเหลือจํานวนมาก  

วิกฤติการสูญเสียครั้งนี้มีขนาดการสูญเสียเปนสัดสวน 3 เทาของ
วิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเคยประสบมาในอดีต คิดเปนจํานวน
เงินประมาณ 3.66 ลานลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 2 เทาครึ่งของ GDP  

อยางไรก็ตามวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประสบ ยังไม
เทียบเทากับวิกฤติที่เคยเกิดขึ้นมาแลวในประเทศญี่ปุนเมื่อตอนป 2533-34 
แตกรณีของประเทศญี่ปุนมีผลกระทบตอประเทศอื่นๆนอย เนื่องจากญี่ปุน
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เปนประเทศผูลงทุน มีการสงออกและนําเขานอย แตเปนการไปลงทุนใน
ประเทศอื่นๆมากกวา พอประเทศญี่ปุนมีปญหา การแกปญหา คือ การให
ประเทศอื่นๆเปนผูเขาไปลงทุนแทน  

นอกจากนั้นประเทศญี่ปุนยังเชื่อวาเปนปรากฏการณชั่วคราว คิดวา
พอมีการลดดอกเบี้ย วิกฤติก็จะหมดไป แตเอาเขาจริงกลับพบวาวิกฤติครั้งนี้
เกิดตอเนื่องยาวนานนับสิบป 

กลับมามองที่ประเทศอเมริกาตอ พบวา อเมริกาเปนประเทศผูกอหนี้
มาก เพราะตนเองเปนประเทศลูกหนี้ พอลูกหนี้แย เจาหนี้ก็แยตามไปดวย 
เชน ประเทศที่เปนผูสงออกสินคาตางๆไปยังอเมริกา เกิดผลกระทบถวน
หนา เชน ประเทศไทย หรือสิงคโปร ติดลบถึง 5 %  

ผมคิดวาวิกฤติครั้งนี้ในประเทศไทย นาจะเกิดตอเนื่องนาน 4-5 ป 
วิกฤติครั้งนี้ยังตางจากป 2540-41 เพราะในปนั้นภาคเกษตรยังสามารถ
รองรับวิกฤติครั้งนั้นไดอยู แตวันนี้ภาคที่เจอวิกฤติ คือ ภาคสงออก ภาค
ทองเที่ยว คนงานที่เกี่ยวของกับภาคสงออก ทองเที่ยว จะถูกเลิกจางมาก 
แตสถานการณยังโชคดีอยู คือ ประเทศตางๆยังไมมีการปดการคาขายกับ
ประเทศไทยและประเทศอื่นๆในโลก เพราะไมอยางนั้นการปดการคาขาย
ระหวางประเทศตางๆ จะนํามาสูวิกฤติที่เคยเกิดขึ้นมาแลวในป 1930  

แมวารัฐบาลไทยจะมีการแกปญหา โดยการนําเงินลงไปชวยเหลือใน
ภาคตางๆประมาณ 1 แสนลาน ผมคิดวาเปรียบเหมือนกับการโยนขนมให
เด็กแบงกันกิน ซ่ึงปญหาคือวา งบประมาณที่จัดสรรจากรัฐบาลไดไปขึ้นอยู
กับวาใครเปนผูเสนอโครงการเขาไป คนนั้นก็จะไดรับงบประมาณเหลานั้น ดู
เหมือนกับวารัฐบาลกําลังแกปญหา แตจริงๆจะมีคนไดประโยชนเพียงกลุม
หนึ่งเทานั้น และมีผูเสียประโยชนอีกจํานวนมาก 

ยอนกลับมามองที่ขบวนการแรงงานไทย พบวา วันนี้ขบวนการ
แรงงานไทยยังชาอยู เมื่อเทียบกับนักการเมืองที่คิดและเสนอโครงการไป
ยังรัฐบาลเรียบรอยแลว  

ฉะนั้นสิ่งสําคัญของพวกเราคือ ตองรีบคิดสิ่งที่จะใหรัฐบาลชวยเราวา 
จะมีเรื่องอะไรบาง สรางอํานาจตอรองเพื่อใหเม็ดเงินมาแกปญหา แมวา
รัฐบาลจะไมรับขอเสนอโครงการก็ตาม แตก็ถือวาเปนความรูความคิดเพื่อ
พัฒนาตัวเราเอง  

ขบวนการแรงงานตองคิดวิธีในการดึงเม็ดเงินเขามา เชน การยกระดับ
เรื่องคาจางขั้นตํ่า พัฒนาใหกลายเปนการประกันรายไดแทน เพื่อเปนการ
ดูแลคาแรงที่มีความผันผวนมาก หรือโครงการอะไรที่ไปแกปญหาผูใช
แรงงานในเมือง เชน การศึกษาของลูกหลาน เปนตน  

ตัวอยางรูปธรรมที่เห็นไดชัด คือ การแกปญหาของประเทศสิงคโปร 
ที่มุงเนนไปที่การแกปญหาที่กลุมคนตกงานเปนหลัก มีโครงการเพื่อ
ชวยเหลือคนตกงานโดยเฉพาะ ขบวนการแรงงานนาจะคิดแนวทางนี้ วา
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รัฐบาลจะชวยอะไรพวกเราไดบาง เพราะรัฐบาลก็ขาดโครงการที่จะทํา
เชนเดียวกัน  

ผมพบวาการแกปญหาของรัฐบาลปจจุบัน หลักใหญ คือ การลดภาระ
ประชาชน แตไมสามารถทําใหคนงานมีอนาคตได เพราะเปนเพียงการให
เงินแบบสงเคราะห จะสูญเปลา ถาพูดแบบภาษามารกซ คือ การใหปลา สู
ใหวิธีการจับปลาไมได เพราะรัฐบาลปจจุบันยังเปนการใหปลาอยู เปนการ
ใหของขวัญประจําป มีความสุขใจ แตคุณภาพชีวิตไมดีขึ้น  

หรือกรณีการประกันราคาขาวก็เชนเดียวกัน ก็ไมชวยทําใหคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกรดีขึ้น มีความสบายขึ้นแตไมเปลี่ยนอนาคต ไมเขมแข็ง วิธี
แกปญหาดานเกษตร คือ ตองทําเปนเกษตรอินทรีย เพื่อใหเกษตรกรที่
ยากจนสามารถดํารงชีวิตอยูรอดได  

 ผมคิดวาวิกฤติครั้งนี้ เปนวิกฤติจริง แตไมใหญโตและนากลัวเหมือน
ที่เคยเกิดมาแลวในป 2540 ยุคฟองสบูแตก เพราะความตกใจในวิกฤติครั้งนี้
ไปอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศทางยุโรปแทน ฉะนั้นการมอง
อนาคตขางหนา ไมมีใครรูจริง เปนเพียงการพยายามดูจุดตางๆและอาน
ออกมา นอกจากนั้นแลวความตางที่เกิดขึ้น คือ สถานการณประเทศไทย
ตอนนี้ คือ ราคาสินคาถูกลง น้ํามันถูกลง คาครองชีพที่ลดลง สิ่งเหลานี้เปน
ตัวชวยผูบริโภคไดมากขึ้น ทําใหตัวเลขเศรษฐกิจที่ตกตํ่าของประเทศไทย
แคเพียง 2 % ซ่ึงถือวายังสามารถยอมรับไดอยู  

แตสิ่งที่นาวิตกมากกวา คือ เศรษฐกิจประเทศไทยอาจจะโตแบบติด
ลบ 2 ดูไดจากตัวเลขการสงออกที่ลดลงจํานวนมาก โดยเฉพาะในเดือน 
พ.ย. - ธค. ที่ตัวเลขตกกวา 10 % และไมไดเกิดเพียงในประเทศไทย แต
เกิดทั่วเอเชีย นี้เปนสาเหตุหนึ่งที่เปนปญหาจริงๆ แตตองดูอีกสัก 2-3 เดือน
ตอไป  

ตอมาในประเด็นเรื่องการแยงชิงทรัพยากร ตอนนี้สถานการณเกิดขึ้น
จริงแลว เชน ราคาน้ําสูงขึ้น น้ําสกปรกมากขึ้น น้ําด่ืมไดนอยลง รวมถึงการ
แกปญหาเรื่องการกลับไปทําการเกษตร ก็ตองเปนระบบเกษตรที่แขงกับคน
อื่นได เพราะมิฉะนั้นจะลมละลาย สิ่งที่ยังเปนสินคาสงออกไดอยูในวันนี้ คือ 
ขาว เพราะเกษตรกรในประเทศไทยยังใชน้ําฟรีอยู แตเรื่องนี้ไมรูจะยั่งยืนแค
ไหน เพราะประเทศไทยยังตองแขงขันกับประเทศพมา ประเทศจีน ดวย
เชนกัน   

ฉะนั้นการแสวงหาคําตอบที่สมบูรณจึงไมมี การแกปญหาประเทศ
ไทยวันนี้ ตองเปนการแกปญหาแบบมีเงื่อนไข มีโครงสรางการผลิตที่ดี แต
ตองไมเอนไปทางใดทางหนึ่ง รวมถึงตองเปนอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม
ที่กอมลพิษนอย ไมทําลายทรัพยากร หรือการแกปญหาผานภาคบริการก็
เปนทางออกที่ ดี เพราะอาศัยทรัพยากรนอย แตประเทศไทยตองมี
โครงสรางการผลิตที่หลากหลาย สามารถรองรับประชาชนทุกประเภท 
ไมใชเลือกดานใดดานหนึ่งเทานั้น 
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 ผมคิดวาเมื่อระบบการเมืองดี ปญหาเศรษฐกิจถึงจะแกได ผมเปน
หวงวารัฐบาลจะไมดําเนินนโยบายเพื่อประชาชนมากกวา จะเปนเพียงแค
สรางความเชื่อมั่นเทานั้น คือ การสรางภาพผานการประชุม การแถลงขาว 
แตไมมีผลงานที่แทจริงออกมา  

 

ดร. นฤมล ทัพจุมพล 

ดิฉันจะนําเสนอเรื่องสถานการณประชาธิปไตยไทยกับขอเสนอตอ
ขบวนการภาคประชาชน ใน 3 ประเด็นหลัก คือ  

(1) ปญหาความขัดแยงและการขาดดุลประชาธิปไตยใน 
สังคมไทย  

(2) ประชาธิปไตยระดับรากหญากับบทบาทของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองภาคประชาชน  

(3) ขอเสนอประชาธิปไตยจากมุมมองของผูไรอํานาจ 

 

ปญหาความขัดแยงและการขาดดุลประชาธิปไตยในสังคมไทย  

สถานการณแรงงานไมสามารถแยกออกจากสถานการณการ
เมืองไทยได เราตางเปนผูผลิตสถานการณการเมืองไทยลักษณะนี้รวมกัน  
ประชาธิปไตย คือ การจัดการเชิงสถาบันเพื่อใหไดมาซึ่งการตัดสินใจทาง
การเมือง ทําใหรัฐบาลมองพวกเราจากฐานะพลเมืองกลายเปนผูบริโภคใน
ตลาดการเมืองเทานั้น  

พบวา สถานการณของผูใชแรงงานในทุกรัฐบาลไมคอยแตกตางกัน 
คะแนนเสียงในการเลือกต้ังของแรงงาน ไมมีผลตอนโยบายสาธารณะของ
รัฐ และการจัดการโครงการที่สงผลกระทบตอประชาชน รัฐบาลมีการแยก
ระหวางผูใชแรงงาน กับ ผูมีสิทธิเลือกต้ังออกจากกัน การลงคะแนนเสียง
เลือกต้ังเปรียบเหมือนกับการจัดการของระบบตลาด ที่ผูบริโภคเลือกซ้ือ
สินคาทางการเมือง โดยเปรียบเทียบระหวางผลผลิตทางนโยบายที่
แตกตางกัน  

มีการมองวาถาสังคมไทยอยากเปนประชาธิปไตยก็ตองมาจากการ
เลือกต้ังเพียงเทานั้น เพราะการเลือกต้ังเปนหลักการสําคัญ สําหรับคนที่
ไมไดเปนผูนําที่จะสามารถเขามามีบทบาทในการควบคุมผูนํา แตก็พบวา
ประเด็นการเลือกต้ังนี้ ก็มีกลุมอื่นๆพูดถึงเรื่องการมีสวนรวมที่มากกวาการ
เลือกต้ังเชนเดียวกัน  

ปญหาของสังคมไทย คือ เรามองประชาธิปไตยที่แตกตางกันระหวาง
กลุมตางๆ คือ (1) มาจากการเลือกต้ัง ไมเห็นดวยกับขอเสนอเรื่อง
ประชาธิปไตยทางตรง และการเขาไปมีสวนรวมโดยตรงของประชาชน กับ 
(2) การเลือกต้ังไมใชรูปแบบเดียวของระบบประชาธิปไตย ไมตองเลือกต้ัง
ก็สามารถทําได มองวาความลมเหลวของสถาบันประชาธิปไตยไทย ไดทํา
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ใหเกิดความตองการเขาไปมีสวนรวมทางตรงโดยภาคประชาชน การ
เลือกต้ังอยางเดียวไมใชคําตอบสําหรับประชาธิปไตยแบบที่พึงปรารถนา  

 ตอมาเมื่อมามองที่สถาบันนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ พบวามีปญหา
การขาดดุลเชิงสถาบันประชาธิปไตยที่ดํารงอยูในปจจุบัน สถาบันเหลานี้มี
การปฏิรูปนอยมาก มีความหางไกลประชาชนและผูใชแรงงาน โดยเฉพาะ
ในสวนของสถาบันตุลาการ ดูไดจากกรณีศาลแรงงานจะเห็นไดชัดวามี
ความขาดดุลเชิงสถาบัน นอกจากนั้นยังพบวาประชาชนไมมีสวนในการ
ปกครอง เชน ในการออกกฎหมาย การตัดสินใจนโยบายสาธารณะ การ
บังคับใชกฎหมายและการบริหารงานของรัฐ  

ตอมาในประเด็นของความหวาดกลัวของผูมีอํานาจตอการเมืองบน
ทองถนน พบวา มีการทําใหการเมืองบนทองถนนถูกควบคุม ไมอนุญาตให
มีการชุมนุมหรือการมีสวนรวมในเชิงนโยบาย เพราะการเมืองบนทองถนน
เปนกระบวนการใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชนที่เขารวมกิจกรรม 
เปนวิธีการที่คนยากจนและกลุมผูดอยโอกาสสามารถปกปอง และนําเสนอ
ขอเสนอเชิงผลประโยชนของตนเองได โดยเฉพาะในชวงเวลาที่สังคมไทย
มีปญหาเรื่องการขาดสถาบันประชาธิปไตยแบบทางการ ที่ไดรับการยอมรับ
จากประชาชน ซ่ึงรัฐบาลมักจะไมชอบใจ 

สุดทาย คือ ปญหาการแยกพื้นที่การเมืองกับเศรษฐกิจออกจากกัน 
เชน กรณีที่รัฐบาลมองวานโยบายทางเศรษฐกิจตางๆ เชน การกําหนดอัตรา
คาจางขั้นตํ่า การจดทะเบียนแรงงานขามชาติ กองทุนประกันสังคม สิ่ง
เหลานี้เปนเพียงเรื่องเศรษฐกิจ ไมใชประเด็นทางการเมือง  

ฉะนั้นคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทยตองทําใหเรื่องลักษณะนี้
ใหกลายเปนพื้นที่ทางการเมือง เปนนโยบายสาธารณะ ไมใชเรื่องเศรษฐกิจ
เพียงเทานั้น  

ประชาธิปไตยระดับรากหญากับบทบาทของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองภาคประชาชน  

ประสบการณของประชาธิปไตยรากหญา ยอมขึ้นอยูกับวิธีการที่จะ
เพิ่มการมีสวนรวมและอํานาจของประชาชนคนธรรมดา ซ่ึงโดยปกติแลวถูก
กันออกไปจากพื้นที่ทางการเมือง กระบวนการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นมาเพื่อ
สรางความเสมอภาคทางอํานาจของชาวบานในการเจรจาตอรองกับรัฐ ให
สาธารณะไดรับรู ถึงความยากลําบากในชีวิตของเขา และนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายสาธารณะ ซ่ึงการกระทําเหลานี้ ถือเปน
ปฏิบัติการประชาธิปไตยของคนยากไร 

ความกาวหนาของประชาธิปไตยในระดับทองถิ่น มักจะเกิดจากการ
เคลื่อนไหวของขบวนการประชาชนในระดับรากหญา มีความพยายามจาก
ฝายภาคประชาชน ที่จะนําเสนอตัวแบบประชาธิปไตยที่เปดกวางและ
ครอบคลุมถึงพันธะสัญญาทางการเมืองของฝายรัฐหรือผูปกครอง ที่จะตอง
มีตอฝายประชาชนผูถูกปกครอง  
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ฉะนั้นการมีสวนรวมของประชาชนในเคลื่อนไหวชุมนุมประทวง จึงถือ
ได ว า เปนวิ ธี การหนึ่ ง ในการสร างความเขมแข็ งใหกับปฏิบั ติการ
ประชาธิปไตย 

สิทธิทางการเมืองไมไดเริ่มตนขึ้นที่รัฐสภา หากแตมันเกิดขึ้นมาจาก
พลังที่กดดันรัฐสภาจากภายนอก หลังจากการที่ประชาชนไดมีปฏิบัติการ
ทางตรงในการตอสูกับรัฐสภา พรอมดวยขอมูลสนับสนุนการเคลื่อนไหว
เทานั้น ที่ทําใหรัฐมองวาตนเองมีพันธะที่จะตองนําเอาสถานการณใหมมา
ใชในการประเมินและใหเงื่อนไขทางกฎหมายแกประชาชน 

เมื่อเรายอนกลับมาทําเขาใจขบวนการภาคประชาชน พบวา พวกเรา
มีปญหาภายในกันเอง เราตางไมคอยถกเถียงกันใหชัดเจนในเรื่องแนวคิด 
เชน แนวคิดทางฝายซายมีการพูดความยุติธรรมทางสังคม สิทธิชุมชน 
สวัสดิการทางสังคม ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ การกระจายทรัพยากร 
แตเมื่อมองตอไปทางแนวคิดฝายขวา พบวา มีการพูดถึงเรื่องระบบตลาด
เสรี ระบบเสรีนิยมและกรรมสิทธิ์สวนบุคคล การใชประโยชนจากทรัพยากร  

ความคิดเหลานี้พบวา ในคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย มี
ความคิดต้ังแตซายสุดจนถึงขวาสุด คําถามก็คือ จากเสรีนิยมไปจนถึงสังคม
ประชาธิปไตย จากกึ่งเผด็จการจนถึงประชาธิปไตยทางตรง ความคิดเรื่อง
การมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับไหน เพราะสหภาพแรงงานก็ตกอยู
ภายใตกฎกติกานี้ เพราะยังมีการยอมรับเสรีภาพการจัดการโดยการควบคุม
โดยรัฐ เวลาคิดเรื่องการมีสวนรวมมีนอยอยู ยังมองเรื่องการเปนตัวแทนเปน
หลักอยู  

ตอมาเรื่องมุมมองเรื่องการมีสวนรวมขององคกรภาคประชาสังคม 
พบวา ยังมีแนวคิดเรื่องการมีสวนรวมแบบจํากัดขอบเขต คือ การควบคุม
โดยรัฐ การจํากัดการมีสวนรวม การจํากัดสิทธิเสรีภาพ การจํากัดการเปน
ตัวแทน  ไปจนถึงแนวคิดเรื่องการขยายการมีสวนรวม  ทั้งในเชิงนโยบาย 
การดื้อแพง และการเมืองบนทองถนน  

ฉะนั้นเมื่อมามองในประเด็นทางแรงงาน เราตองนั่งคิดทบทวนกันให
มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องความเปนธรรมทางสังคม เราจะเนนการมีสวนรวม
ไดมากขนาดไหน  

ขอเสนอประชาธปิไตยจากมุมมองของผูไรอํานาจ 

ดิฉันมีขอเสนอ 3 ขอ ภายใตการเมืองแบบขาดดุลประชาธิปไตยและ
การเมืองภาคประชาชนไมเข็มแข็ง คือ เราตองโยงเรื่องสิทธิเสรีภาพขั้น
พื้นฐานกับเรื่องเศรษฐกิจเขาหาดวยกัน เชน อยามองเปนเพียงสวัสดิการที่
รัฐมอบให แตมองเปนเรื่องของสิทธิ หลายครั้งนโยบายที่ดี จะมาจาก
รัฐบาลที่ออนแอ เชน การประเมินผลกระทบ EIA ก็เกิดขึ้นมาหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจป 40 ฉะนั้นปนี้อาจจะเปนเงื่อนไขที่ดีของภาคประชาชน  

เราตองพัฒนาระบบการเมืองที่ภาคประชาชนสามารถเขาไปมีสวน
รวมในฐานะพลเมืองของสังคม เปนกระบวนการใหการศึกษาประชาธิปไตย
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ในภาคปฏิบัติ ทั้งในแงของการเสริมทักษะและการพัฒนากระบวนการ
ประชาธิปไตย ปฏิบัติการประชาธิปไตยดังกลาวไมใชแคมีในระดับชาติ หรือ
ในองคกรปกครองทองถิ่น แตยังรวมไปถึงประชาธิปไตยในโรงงานและใน
สถานประกอบการ 

ตอมาในประเด็นความเสมอภาคของการมีสวนรวม หมายถึง การมี
สวนรวมในกระบวนการตัดสินใจอยางเสมอภาค และมีความเสมอภาคในเชิง
อํานาจที่จะกําหนดผลลัพธของการตัดสินใจดังกลาว  

คุณภาพของกระบวนการประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นมาได จะขึ้นอยูกับ
การถกเถียงอยางเปดเผยซึ่งหนา และใชเหตุผลในกระบวนการตัดสินใจ 
ความชอบธรรมของระบอบประชาธิปไตย มาจากสมรรถนะของระบบในการ
รองรับ กระบวนการใหขอมูลและการถกเถียงอยางเปดเผยของผูเขามามี
สวนรวม  

ตอมา คือ ปจจัยภายในขบวนการ ที่เราไมคอยวิจารณตนเอง มักจะมี
การคุยกันนอกวง เราควรมีการประเมินปจจัยภายในของเรา อะไรเปนปญหา
ภายใน อะไรเปนปจจัยรวม  

นอกจากนั้นในประเด็นเรื่อง ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกกับการกีดกัน
ทางการคา ภายใตขออางเรื่องประชาธิปไตยและหลักสิทธิเสรีภาพแบบเสรี
นิยม พบวา มีการนําขออางเรื่องประชาธิปไตยเขามากีดกัน เชน ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตอมามีการใชขออางเรื่องสิทธิเสรีภาพ เชน แรงงานขามชาติ 
แรงงานเด็ก มาเกี่ยวกับเรื่องซื้อสินคา หรือใชหลักสิทธิมนุษยชนมามอง
เรื่องสินคาสงออก เปนตน  

ตอมาในประเด็นเรื่องกระแสชาตินิยมและปญหาเสถียรภาพของ
การเมืองภายในประเทศ กับผลกระทบตอแรงงานนอกระบบและแรงงาน
ขามชาติ พบวา จะมีผลกระทบกับแรงงานขามชาติแนนอน เชน ไมมีการจด
ทะเบียนเพิ่ม ใชขออางเรื่องวิกฤติเศรษฐกิจ สถานการณเหลานี้เปนปญหา
ทั่วโลก ยิ่งในชวงหลังนี้เราอาศัยกระแสชาตินิยมมาก ยิ่งทําใหแรงงานนอก
ระบบ แรงงานขามชาติ มีปญหามากยิ่งขึ้น  

ในเรื่องหลักนิติธรรม เราพบปญหาเรื่องการขาดหลักนิติธรรมและ
สภาวะสังคมที่ปราศจากนิติรัฐ เราขาดหลักนิติธรรม ไมรูจะใชกฎหมายเรื่อง
ใด เชน คําวินิจฉัยของศาลแรงงาน บางครั้งมีการใชดุลยพินิจสวนตนของผู
พิพากษา ไมเห็นหลักการที่ใชอยางชัดเจน แมเรามีอนุญาโตตุลาการ ก็ยัง
พบวามีการเขาขางนายจาง ขอที่นาเปนหวง คือ เมื่อศาลเปนผูเขามาไกล
เกลี่ยปญหาเอง ปญหาที่ติดตามมา คือ เมื่อผูพิพากษาขาดหลักการ ผูใช
แรงงานจะมีทาทีอยางไร  ดิฉันคาดการณวา คดีที่ขึ้นสูศาลจะชนะไดยาก
ขึ้น  

เราเห็นการขยายตัวของความขัดแยงภายในของขบวนการภาค
ประชาชน ไมแสวงหาความจริง เมื่อมีวิกฤติ ความขัดแยงภายในก็จะปะทุ
ขึ้น   
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ขอเสนอ คือ  

(1)  มันเปนไปไดไหมที่เราจะไมสมานฉันทในทางอุดมการณ แต
เปนการสรางความสมานฉันทในเชิงประเด็นของขบวนการภาคประชาชน
แทน 

 (2) อาศัยความออนแอของภาครัฐ เพื่อสรางความเขมแข็งภาค
ประชาชน เราจะผลักดันประเด็นเรื่องรัฐสวัสดิการ แทนประชานิยมของรัฐ 
เชน ผลักดันประกันการวางงาน สวัสดิการทางสังคม เพราะในอดีตก็ชี้วามัน
มาจากรัฐบาลชวงวิกฤติแทบทั้งนั้น ยิ่งรัฐออนแอ รัฐยิ่งชอบเจรจา  

เปนการอาศัยความออนแอของภาครัฐ เพื่อขยายพื้นที่ภาคประชาชน
ในการผลักดันเชิงนโยบาย ตลอดจนการผลักดันประเด็นเรื่องสวัสดิการ
สังคมมาแทนนโยบายประชานิยมทางเศรษฐกิจ 

(3) คําถามที่สําคัญ คือ สังคมไทยจะหาทางออกจากวิกฤตโดยการ
เนนการแกไขที่ระบบหรือตัวบุคคล ?  และบทบาทของขบวนการภาค
ประชาชน ภายใตวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะ
อยางไร ?  

 
รายงานขาวโดย  

: บุษยรัตน กาญจนดิษฐ 

 

  


