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ประชานิยมในประชาธิปไตย : ทางเลือก ทางรอด จากวิกฤต ิ
 
 
1. บทน า 
 

 กำรปกครอง คือกำรใช้อ ำนำจอธิปไตยตำมกฎหมำย หรืออ ำนำจที่ได้รับจำกประชำชนพลเมือง
ในกำรบริหำรและจัดกำรอำณำจักร รัฐ หรือประเทศ  รูปแบบกำรปกครองเกิดข้ึนพร้อมกับกำรก ำเนิด
รัฐ  มีวัตถุประสงคเ์พ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรควบคุมดูแลให้ประชำชนอยู่ภำยใต้อ ำนำจ  หรือบำงทก็ีมี
เป้ำหมำยเพื่อประโยชน์สุขของตัวผู้ปกครองและพวกพ้อง  บำงทีก็เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนที่อยู่
ในรัฐ ให้อยู่กันอย่ำงปกติสุข ท ำให้สังคมมีควำมเป็นปึกแผ่นมั่นคง 

 กำรปกครองมีหลำยรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่ำผู้น ำและประชำชนมีพ้ืนฐำนทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมเป็นอย่ำงไร  แต่คงไม่มีใครบอกได้ว่ำรูปแบบกำรปกครองใดเป็นรูปแบบที่ดีที่สุด และใช้ 
ได้ตลอดไป  แตเ่ป้ำหมำยคือประโยชน์สุขของประชำชนส่วนใหญ่  หำกรูปแบบกำรปกครองใดสำมำรถ
ตอบสนองเป้ำหมำยได้ในขณะนั้น ก็ถือว่ำเป็นรูปแบบที่เหมำะสมและมีประโยชน์แก่รัฐนั้นๆ  ซ่ึงบำงที
รูปแบบหนึ่งก็เหมำะกับสังคมหนึ่ง  แต่ไม่อำจใช้เป็นรูปแบบในอีกสังคมหนึ่งได้ 

 ในโลกยุคปัจจุบัน รูปแบบกำรปกครองหลักที่ใช้ในกำรบริหำรประเทศต่ำงๆ มี 3 รูปแบบ คือ  
แบบประชำธิปไตย (Democracy)  แบบเผด็จกำร (Dictatorship)  และแบบสังคมนิยม (Socialism)  
รูปแบบกำรปกครองที่คนส่วนใหญ่มองว่ำดีที่สุดในปัจจุบัน คือ ระบอบกำรปกครองแบบประชำธิปไตย  
ซ่ึงมีแนวคิดพ้ืนฐำนว่ำ อ ำนำจรัฐมำจำกเสียงข้ำงมำกของพลเมืองผู้เป็นเจ้ำของอ ำนำจอธิปไตย  โดย
พลเมืองอำจใช้อ ำนำจของตนโดยตรงหรือผ่ำนผู้แทนที่ตนเลือกไปใช้อ ำนำจแทนก็ได้  มีคุณลักษณะ
ส ำคัญคือควำมเสมอภำคและเสรีภำพ 

 ประเทศไทยมีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือ “ผู้แทน” เพ่ือให้ได้มำซึ่งบุคคลเข้ำไปท ำหน้ำที่ในกำรปกครอง
ประเทศ  ปัจจุบันระบบกำรเลือกตั้งของไทยเป็นแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และบัญชีรำยชื่อ  ซ่ึงผู้สมัครรับ
เลือกตั้งจะต้องสังกัดพรรคกำรเมือง  ดังนั้นในกำรเลือกตั้งแต่ละครั้งเรำจึงเห็นพรรคกำรเมืองพยำยำม
น ำเสนอนโยบำยที่ดึงดูด และตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มประชำชนหลำกหลำยอำชีพ เพื่อช่วง
ชิงชัยชนะในกำรเลือกตั้งเป็นส ำคัญ 

 กำรเลือกตั้งทั่วไปเมือปี 2544  พรรคกำรเมืองใหม่อย่ำงพรรคไทยรักไทยที่ก่อตั้งมำไม่ถึง 3 ปี 
(จดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2541)  ได้ชูนโยบำยตำมแนวทำงท่ีเรียกกันว่ำ “ประชำนิยม 
(Populism)”  คือสร้ำงรำยได้ ลดรำยจ่ำย เพ่ิมคุณภำพชีวิตและสร้ำงโอกำสทำงสังคมให้แก่ประชำชน
หลำกหลำยอำชีพและฐำนะ  ผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ  อำทิ  กองทุนหมู่บ้ำน  พักช ำระหนี้  โครงการ 30 
บาทรักษาทุกโรค  เพ่ิมเงินเดือนคนจบปริญญำตรีเป็น 15, 000 บำท  เบี้ยเพ่ือผู้สูงวัย ฯลฯ  เป็นธงน ำ
หลักในกำรหำเสียง  เมื่อผสมผสำนกลยุทธ์ทำงกำรตลำดทีเ่ข้ำถึงง่ำย น่ำจดจ ำ และเป็นเรื่องใกล้ตัวที่
สัมผัสได้  เช่น  กำรท ำสงครำมกับควำมยำกจน  สงครำมยำเสพติด และสงครำมปรำบคอรัปชั่น  ท ำ
ให้ในกำรเลือกตั้งวันที่ 6 มกรำคม 2544  พรรคไทยรักไทยสำมำรถเปิดประวัติศำสตร์หน้ำใหม่ของ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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กำรเมืองไทยที่ชนะกำรเลือกตั้งได้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรถึง 247 ที่นั่ง จำก 500 ที่นั่ง  และเป็น
พรรคชี้น ำในกำรจัดตั้งรัฐบำลผสม 

 ต่อมำในกำรเลือกตั้งปี 2548 พรรคไทยรักไทย ได้รวมสมำชิกจำกพรรคต่ำงๆ ได้แก่ พรรค
ควำมหวังใหม่  พรรคชำติพัฒนำ  พรรคกิจสังคม  พรรคเสรีธรรม และพรรคเอกภำพ  เข้ำมำอยู่
ภำยใตพ้รรคไทยรักไทย  โดยได้ใช้นโยบำยหำเสียงภำยใต้สโลแกนที่ว่ำ “สี่ปีซ่อม สี่ปีสร้ำง”  พร้อมทั้ง
ยังคงชูนโยบำยประชำนิยมอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงผลกระเทือนต่อวงกำรเมืองไทยอย่ำงมำก  เพรำะพรรค
ไทยรักไทยได้รับกำรเลือกตั้งเกินครึ่งหนึ่งของสภำผู้แทนรำษฎร คือ 377 ที่นั่งจำกจ ำนวนทั้งหมด 500 
ที่นั่ง  สำมำรถเป็นแกนน ำในกำรจัดต้ังรัฐบำลโดยพรรคกำรเมืองเดยีวได้  จึงยิ่งเป็นกำรตอกย้ ำว่ำ
ประชำนิยมเป็นนโยบำยที่เข้ำถึงประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยจนท ำให้พรรคกำรเมืองน้องใหม่อย่ำงไทยรัก
ไทยประสบควำมส ำเร็จเกินคำดหมำย  ส่งผลให้ประชำนิยมได้กลำยเป็นรูปแบบที่นักกำรเมืองใช้ใน
กำรหำเสียงกันมำกท่ีสุดในปัจจุบัน 

 แม้หลำยฝ่ำยมองว่ำ นโยบำยประชำนิยมในยุคแรกนั้น สำมำรถขับเคลื่อนและสร้ำงรำยได้
ให้แก่ประชำชนที่มีฐำนะยำกจนถึงปำนกลำง ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศได้เข้ำถึงโอกำสทำง
เศรษฐกิจและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงฐำนะในสังคม อำทิ  โครงกำร 30 บำทรักษำทุกโรค เป็นต้น  
อย่ำงไรก็ดี  ประชำนิยมในรุ่นหลังในสมัยรัฐบำลนำงสำวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  มีแรงจูงใจมำจำกกำร
ออกแบบโฆษณำหำเสียงเลือกตั้ง  โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนตำมสำขำอำชีพเป็นหลัก  ซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำ 
หมำยที่เป็นฐำนเสียงของพรรคกำรเมือง  หรือกลุ่มท่ีพรรคกำรเมืองต้องกำรมำเป็นฐำนเสียง  มิใช่เพื่อ
คนส่วนใหญ่ของประเทศ  อำทิ  นโยบำยรับจ ำน ำข้ำวที่มุ่งเน้นไปที่เกษตรกรที่ท ำนำเป็นหลัก  
นโยบำยรถคันแรกมุ่งเน้นไปที่ชนชั้นกลำงที่มีก ำลังซื้อรถในเมือง  นโยบำยค่ำจ้ำงข้ันต่ ำ 300 บำทที่
มุ่งเน้นไปที่ฐำนเสียงแรงงำนเป็นหลัก  นโยบำยกำรแจกแท็บเล็ตนักเรียนที่มุ่งเน้นฐำนเสียงกลุ่ม
ครอบครัว เป็นต้น  ดังนั้น นโยบำยประชำนิยมจึงถูกวิพำกษ์วิจำรณ์จำกนักเศรษฐศำสตร์อย่ำง
กว้ำงขวำงว่ำ หลำยนโยบำยมีลักษณะเป็นนโยบำยที่ลด-แลก-แจก-แถม  ไม่มีกำรศึกษำผลกระทบ
ข้ำงเคียงที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น  ไม่ได้ระบุว่ำจะใช้งบประมำณจ ำนวนเท่ำไร  เป็นช่องทำงน ำไปสู่กำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นในวงกว้ำง  โดยเฉพำะกำรใช้เงินนอกงบประมำณท ำให้ขำดวินัยและควำมรับผิดชอบ
ทำงกำรคลัง  และอำจก่อให้เกิดวิกฤติหนี้สำธำรณะ  ซึ่งอำจน ำไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจกับประเทศได้ใน
อนำคต  
 
2. เสน่ห์ของประชานิยม 
 
 “ประชานิยม" 1 เป็นค ำที่แปลมำจำกค ำว่ำ populism ในภำษำอังกฤษ  แรกเริ่มเดิมทีนั้นค ำ
นี้เป็นศัพท์เฉพำะที่หมำยถึงขบวนกำรเคลื่อนไหวของพรรคกำรเมืองที่ 3 ของสหรัฐอเมริกำในทศวรรษ
ที่ 1890  ในช่วงนั้นมีกำรรวมตัวกันของเกษตรกรรำยย่อยซึ่งไม่พอใจแนวทำงกำรพัฒนำประเทศที่เต็ม
ไปด้วยอิทธิพลของบริษัทใหญ่ๆ พวกเขำไดร้วมตัวกันก่อตั้งพรรคกำรเมืองขึ้นมำในชื่อว่ำ "พรรค
ประชำชน" (People's Party)  พรรคนี้ได้ส่ง นำยวิลเลียม เจนนิงส์ ไบรอัน (William Jennings 
                                                           
1
 สถาบนัพระปกเกล้า, ฐานข้อมลูการเมืองการปกครอง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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Bryan) เข้ำสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธำนำธิบดีในกำรเลือกตั้ง ค.ศ.1896  แต่ก็ไม่ประสบผลส ำเร็จ
จำกนั้นพรรคนี้ก็สลำยตัวไป  ในยุคทีใ่กล้เคียงกันนี้ ประเทศรัสเซียไดเ้กิด “ขบวนกำรนำรอดนิกี” 
(Narodichestvo)  ของนักศึกษำปัญญำชนรัสเซียทีล่งไปเคลื่อนไหวเพ่ือปลุกระดมชำวนำในชนบท 
แต่รัฐบำลขณะนั้นปฏิเสธและต่อต้ำนรุนแรง  ดังนั้นค ำว่ำ populism จึงเป็นค ำที่ใช้เรียกขบวนกำรนำ
รอดนิกีด้วย 

 ค ำว่ำ “ประชำนิยม” เกิดข้ึนครั้งแรกในประเทศไทยในเวทีวิชำกำรจำกกำรน ำเสนอของ พิชิต 
ลิขิตกิจสมบูรณ์  และนิพนธ์ พัวพงศกร  ที่คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  ในวันที่ 22 
มกรำคม พ.ศ. 2544  และตั้งแต่นั้นมำค ำว่ำประชำนิยมก็ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในเชิงกำรวิพำกษ์ 
วิจำรณ์นโยบำยทำงกำรเมืองของรัฐบำลทักษิณเป็นหลัก  หลังกำรอภิปรำยไม่ถึงสองสัปดำห์ได้ปรำกฏ
ค ำว่ำ “ประชำนิยม” เป็นภำษำเขียนครั้งแรกในบทควำมที่เขียนโดยเกษียร เตชะพีระ ที่ลงในหนังสือ 
พิมพ์มติชนรำยวันฉบับวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2544  ตั้งแต่นั้นมำค ำนี้ก็ใช้กันอย่ำงกว้ำงขวำง 

 ดร.ไสว  บุญมำ2 นักเขียนอิสระ ได้อธิบำยควำมหมำยและกำรใช้ค ำว่ำ “ประชำนิยม” ใน
บริบทต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันไว้ดังนี้ 

 Populism มำจำกรำกภำษำละติน populus ซึ่งแปลว่ำ "ชำติ" หรือ "ประชำชน" เมื่อน ำ 
มำใช้ในบริบทของกำรบริหำรบ้ำนเมือง  ค ำนี้มีควำมหมำยว่ำ กำรบริหำรโดยรัฐบำลที่ประชำชนคน
ธรรมดำมีส่วนร่วม  กำรใช้หลักประชำนิยมอย่ำงเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยโรมันซึ่งรุ่งเรืองเม่ือ
สองพันปีที่ผ่ำนมำ  ตอนนั้นนักกำรเมืองโรมันบำงคนสำมำรถจูงใจให้รัฐบำลขอประชำมติจำก
ประชำชนโดยตรงได้ในบำงเรื่องแทนที่จะขอจำกวุฒิสภำซึ่งมำจำกชนชั้นสูงเพียงกลุ่มเดียว 

 ทำงศำสนำก็มีกำรน ำหลักประชำนิยมมำใช้ โดยเฉพำะในช่วงกำรปฏิรูปศำสนำคริสต์ครั้งใหญ่
ในคริสต์ศตวรรษที่ 16  ตอนนั้นชำวคริสต์นิกำยโปรเตสแตนต์ส่วนหนึ่งมองว่ำสังคมในอุดมคติควรให้
ชำวไร่ชำวนำอ่ำนพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้  แนวคิดนั้นวิวัฒน์มำเป็นกำรเชื่อว่ำอ ำนำจทำงศำสนำควร
มำจำกประชำชนแทนที่จะมำจำกชนชั้นสูงเท่ำนั้น  จึงถูกต่อต้ำนอย่ำงหนักจำกฝ่ำยนิกำยเดิม  กำร
ต่อต้ำนนั้นน ำไปสู่กำรท ำร้ำยและกดขี่ท่ีเป็นแรงจูงใจให้ฝ่ำยถูกกดขี่หนีไปตั้งหลักแหล่งในอเมริกำ  ใน
เวลำไล่เลี่ยกันก็มีกำรเปลี่ยนแปลงส ำคัญทำงด้ำนกำรเมืองของอังกฤษท่ีมีรำกมำจำกควำมต้องกำรมี
บทบำทของประชำชนจนน ำไปสู่สงครำมกลำงเมืองในกลำงคริสต์ศตวรรษที่ 17  และวิวัฒน์มำเป็น
ระบอบประชำธิปไตยในรูปที่มีกษัตริย์เป็นประมุข 

 ในฝรั่งเศส กำรปฏิวัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงกำรปกครองจำกระบบกษัตริย์มำเป็นระบบสำธำรณรัฐ
ในตอนปลำยคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ก็มองได้ว่ำมำจำกประชำนิยม  เพรำะยึดหลักกำรที่ว่ำประชำชน
ต้องมีอิสระและควำมเท่ำเทียมกัน  หลักกำรนั้นเป็นที่มำของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยในรูป
สำธำรณรัฐ  น่ำสังเกตว่ำเมื่อมำถึงตอนนี้ไม่มีกำรใช้ค ำว่ำประชำนิยมอีก แม้อ ำนำจทำงกำรปกครองจะ
มำจำกประชำชนคนธรรมดำก็ตำม  นักวิจำรณ์มองกันว่ำควำมเคลื่อนไหวในฝรั่งเศสของพวกท่ีถูกตรำ
ว่ำขวำตกขอบในช่วงกลำงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ก็เป็นกำรใช้ประชำนิยมแบบหนึ่ง  ซึ่งมีผู้น ำส ำคัญๆ 
เช่น ฌอง มำรี เลอ แปง 

                                                           
2
 ดร. ไสว บุญมำ อดีตเศรษฐกรอำวุโส (Senior Country Economist) ธนำคำรโลก 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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 ในเยอรมนี ควำมเคลื่อนไหวที่กลำยมำเป็นแนวคิดเผด็จกำรชำตินิยมฟำสซิสต์ในคริสต์ 
ศตวรรษท่ี 20 ก็มองได้ว่ำมีต้นตอมำจำกประชำนิยม  แต่เป็นประชำนิยมที่เกิดจำกกำรปลุกปั่นชนชั้น
กลำงในช่วงก่อนสงครำมโลกครั้งที่ 2 ให้ออกมำต่อต้ำนรัฐบำล ชนชั้นสูง และบริษัทขนำดใหญ่ ที่มี
อิทธิพลสูงในด้ำนกำรเมือง  พรรคนำซีอำศัยควำมไม่พอใจของชนชั้นกลำงเป็นฐำนของกำรเคลื่อนไหว  
ซ่ึงต่อมำรวมเอำกำรเหยียดผิวและกำรต่อต้ำนคนยิวแบบร้ำยแรงเข้ำไปด้วย  กระบวนกำรนั้นน ำไปสู่
ควำมวิบัติครั้งใหญ่ในประวัติศำสตร์ ก่อให้เกิดสงครำมโลกและกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ประชำชน 

 ในสหรัฐอเมริกำ พจนำนุกรมเฮอริเตจให้ควำมหมำยของ Populism ไว้เป็น 3 อย่ำงคือ 
ปรัชญำทำงกำรเมืองที่สนับสนุนสิทธิและอ ำนำจของประชำชนคนธรรมดำในกำรต่อสู้กับชนชั้นสูงที่มี
สิทธิพิเศษ  กำรเคลื่อนไหวที่ใช้ปรัชญำดังกล่ำวเป็นหลักยึด  และปรัชญำของพรรคประชำนิยม  แต่
ก่อนที่จะมีกำรเคลื่อนไหวในตอนปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งน ำไปสู่กำรก่อตั้งพรรคประชำนิยม 
(Populist Party) เมื่อปี ค.ศ. 1891 นั้น  อำจมองได้ว่ำหลักประชำนิยมถูกน ำไปใช้ในสหรัฐนำนแล้ว  
เนื่องจำกแนวคิดเรื่องควำมเท่ำเทียมกันของบุคคลมีอยู่ในรัฐธรรมนูญ แม้ว่ำในตอนต้นจะไม่นับคนสี
ผิวก็ตำม  หลังจำกนั้น ควำมหมำยและกำรใช้ค ำว่ำประชำนิยมได้เปลี่ยนไปเป็นกำรเน้นควำม
เคลื่อนไหวที่น ำไปสู่กำรก่อตั้งพรรคประชำนิยม  มีกำรปลุกปั่นชนชั้นแรงงำนและชำวไร่ชำวนำให้ลุก
ขึ้นมำต่อต้ำนธนำคำร  กำรรถไฟ และชนชั้นสูง  พรรคประชำนิยมส่งตัวแทนเข้ำชิงต ำแหน่ง
ประธำนำธิบดีในกำรเลือกตั้งปี 1892 ซึ่งพรรคได้รับคะแนนเพียงจ ำกัด  ในกำรเลือกตั้งปี 1896 พรรค
ประชำนิยมสนับสนุนพรรคเดโมแครตซึ่งเสนอนโยบำยที่จะเอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้แรงงำนและชำวไร่
ชำวนำ  หลังจำกพรรคเดโมแครตแพ้กำรเลือกตั้งครั้งนั้น  พรรคประชำนิยมก็ค่อยๆ ถดถอยลงจนเลิก
ล้มไปในปี 1908  อย่ำงไรก็ตำม กำรเคลื่อนไหวยังคงมีอยู่บ้ำงและวิวัฒน์มำเป็นกำรก่อตั้งพรรคประชำ
นิยมอีกทีเมื่อปี 1984  และพรรคกำรเมืองอีกจ ำนวนหนึ่งซึ่งใช้ค ำว่ำประชำนิยมเป็นส่วนประกอบของ
ชื่อพรรค อำทิเช่น Populist Party of America ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2002 และ American Populist 
Party ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2009 แต่กำรเคลื่อนไหวไม่มีผลแบบเป็นรูปธรรมแล้ว 

 หลักประชำนิยมแพร่ขยำยต่อไปถึงละตินอเมริกำในเวลำต่อมำ และมีบทบำทอย่ำงมำก จน
หลำยประเทศเริ่มใช้หลักประชำนิยมในเวลำต่อมำ ไม่ว่ำจะเป็นบรำซิล  เปรู  เม็กซิโก  โบลิเวีย  ชิล ี
เวเนซุเอลำ  เอกวำดอร์  กัวเตมำลำ  นิกำรำกัว  โคลอมเบีย  หรือเอลซัลวำดอร์  ประเทศเหล่ำนั้นใช้
ประชำนิยมในรูปต่ำงๆ กัน  และปรับเปลี่ยนไปตำมสภำพของสังคม โดยปรำศจำกอุดมกำรณ์ทำง
กำรเมืองที่มีควำมแน่นอน  อำร์เจนตินำเคยพัฒนำไปไกลจนมีรำยได้ในระดับเดียวกับฝรั่งเศสและ
เยอรมน ี แต่หลังจำกกำรใช้ประชำนิยมวิวัฒน์ไปเป็นจ ำพวกให้ของเปล่ำอย่ำงเข้มข้นแก่ประชำชนโดย
หวังผลทำงกำรเมืองจนเกินควำมเหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจและสังคม  ประชำนิยมก็น ำไปสู่ควำม
ล้มละลำยและกำรพัฒนำกลำยเป็นแบบล้มลุกคลุกคลำน  ยังผลให้อำร์เจนตินำล้ำหลังฝรั่งเศสและ
เยอรมนีแบบแทบไม่เห็นฝุ่น  ส่วนเวเนซุเอลำ แม้ว่ำจะมีน้ ำมันจ ำนวนมหำศำลถึงกับเคยส่งออกน้ ำมัน
มำกที่สุดในโลก แต่กำรหว่ำนรำยได้จำกกำรขำยน้ ำมันให้หมดไปกับนโยบำยประชำนิยมแบบแจกของ
เปล่ำ ทั้งโดยทำงตรงและทำงอ้อมแก่ประชำชนโดยหวังผลทำงกำรเมือง  ท ำให้เวเนซุเอลำพัฒนำแบบ
ล้มลุกคลุกคลำนและล้มละลำยหลำยครั้ง 
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 กำรศึกษำปรำกฏกำรณ์ทำงกำรเมืองที่เกิดขึ้นจริงของประเทศต่ำงๆ ในห้วงเวลำที่แตกต่ำงกัน
ของประวัติศำสตร์  สะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์ของค ำว่ำ “ประชำนิยม” ซึ่งมักจะถูกหยิบยกข้ึนมำใช้ใน
แง่มุมต่ำงๆ  โดยมีอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองทีย่ึดโยงกับควำมต้องกำรให้มีควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกัน  
ลดควำมเหลื่อมล้ ำและช่องว่ำงระหว่ำงชนชั้น  อุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองนี้ก่อให้เกิดกำรจัดตั้งองค์กร 
ขบวนกำรควำมคิด  และผู้น ำ  กลำยเป็นกระกวนกำรที่ก่อให้เกิดอัตลักษณ์ใหม่ในรูปแบบของ 
“มหำชน” ซ่ึงมีรำกลึกอยู่ที่แนวควำมคิดเรื่องชำติ (Nation) นั่นเอง 
 
3. ประชานิยมแบบไทย : กับดักสูว่ิกฤติเศรษฐกิจรอบใหม่ ? 
 
 นโยบำยประชำนิยมเป็นกระแสหลักของกำรเมืองทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย เป็นผล
จำกกำรแพร่ขยำยแนวทำงเสรีนิยมใหม่  มีคุณลักษณะส ำคัญคือ  เป็นนโยบำยที่พยำยำมแก้ไขปัญหำ
ควำมเหลื่อมล้ ำ ควำมไม่เท่ำเทียมกันของรำยได้ ผ่ำนกำรใช้นโยบำยเศรษฐกิจมหภำค  มีรูปแบบที่
หลำกหลำยแต่จะมีลักษณะร่วมกันตรงที่เป็นนโยบำยที่มุ่งเอำอกเอำใจและสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนเป็นหลัก มีกำรกระจำยทรัพยำกรถึงประชำชนทั้งในรูปแบบกำรแจกสิ่งของ  เงิน(ผ่ำน
กองทุน)  หรือรูปแบบอ่ืนที่สำมำรถเข้ำถึงประชำชนได้อย่ำงรวดเร็ว  มีลักษณะชำตินิยมเป็นตัวกระตุ้น
เร้ำให้คนเข้ำร่วมได้ง่ำย  ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งหวังควำมนิยมทำงกำรเมืองโดยไม่จ ำเป็นต้องมีควำม
สมเหตุสมผลหรือเป้ำหมำยทำงเศรษฐศำสตร์มหภำคมำรองรับและไม่จ ำเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดของ
ประเทศในขณะนั้น 

 นโยบำยประชำนิยมจึงเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอย่ำงกว้ำงขวำงว่ำ เป็นประโยชน์ หรือเป็นโทษ
ต่อระบอบประชำธิปไตย  ประเทศชิลี เป็นตัวอย่ำงคลำสสิกของนโยบำยประชำนิยมที่ล้มเหลว 3

เศรษฐกิจแทบล่มสลำยภำยในเวลำไม่ถึง 4 ปี จนน ำไปสู่กำรปฏิวัติรัฐประหำรในที่สุด สิ่งที่เคยเกิด
ขึ้นกับชิลีเมื่อ 40 ปีก่อนเป็นบทเรียนที่ดีส ำหรับประเทศไทย อย่ำงน้อยประสบกำรณ์ของชิลีจะบอก
เรำว่ำ อำจจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้ำงกับประเทศไทยในอนำคต 

 นโยบำยประชำนิยมของชิลี เกิดข้ึนพร้อมกับกำรเข้ำรับต ำแหน่งของประธำนำธิบดีซัลบำดอร์ 
อัลเจนเด ยอสเซน ในปี ค.ศ. 1970 ซ่ึงเป็นผู้สมัครชิงต ำแหน่งจำกพรรคยูนิแดด ป๊อปปูลำร์ ซึ่งเป็น
กำรรวมตัวกันของพรรคกำรเมืองแนวสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ มีนโยบำยในกำรเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่ำงขนำนใหญ่ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดสังคมนิยม
และคอมมิวนิสต์ 

 พรรคผสมเหล่ำนี้รู้ดีว่ำ กำรจะสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงได้ ต้องได้รับแรงสนับสนุนจำกคนส่วน
ใหญ่ ด้วยเหตุนี้ ภำรกิจที่ต้องท ำให้ส ำเร็จโดยเร็วที่สุด ก็คือ กำรแก้ปัญหำทำงเศรษฐกิจเพ่ือเรียก
คะแนนนิยม เพรำะในช่วง 3 ปีก่อนหน้ำที่จะมีกำรเลือกตั้ง เศรษฐกิจของชิลีอยู่ในภำวะชะงักงัน มี
อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจเพียง 1.2% อัตรำเงินเฟ้อพุ่งสูงถึง 35% ด้วยเหตุนี้ นโยบำยระยะสั้น
ที่ออกมำ จึงมุ่งไปที่กำรใช้ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจบังหน้ำ เพ่ือสร้ำงควำมนิยมทำงกำรเมือง โดยมี
                                                           
3 เกียรติอนันต ์ล้วนแกว้, จุดจบของประชำนิยม บทเรียนจำกชิลี, กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 27 กรกฎำคม 2555  
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นโยบำยที่ส ำคัญ 6 ข้อด้วยกัน คือ กำรโอนกิจกำรบำงประเภทมำเป็นของรัฐ เพิ่มค่ำแรงให้กับผู้มี
รำยได้น้อย ควบคุมอัตรำเงินเฟ้อ กระตุ้นกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ  กระตุ้นกำรบริโภคของผู้ที่มี
รำยได้น้อย เพ่ือเพ่ิมก ำลังซื้อรวมของประเทศ  และลดกำรพ่ึงพิงเศรษฐกิจโลก 

 นโยบำยเหล่ำนี้ตั้งอยู่บนควำมเชื่อว่ำ ภำคกำรผลิตยังไม่ได้ท ำกำรผลิตอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 
เพรำะว่ำรูปแบบของกำรกระจำยรำยได้ในขณะนั้นเป็นสำเหตุ  หำกสำมำรถยกระดับรำยได้ของผู้มี
รำยได้น้อย จะกระตุ้นให้คนกลุ่มนี้ใช้จ่ำยมำกขึ้น  ส่งผลให้ภำคกำรผลิตสำมำรถท ำกำรผลิตได้เต็มท่ี 
โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตรำเงินเฟ้อ เพรำะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเป็นปัญหำเชิงโครงสร้ำงของตลำด 
เนื่องจำกมีผู้ผลิตสินค้ำเพียงไม่ก่ีรำย จึงสำมำรถตั้งรำคำให้สูงได้  

 ผลจำกกำรศึกษำกรณีประเทศชิลีของดอร์นบุช  และงำนวิจัยอีกหลำยชิ้นให้ข้อสรุปตรงกันว่ำ 
คนที่เจ็บปวดจำกควำมล้มเหลวของนโยบำยประชำนิยมนี้มำกที่สุด คือ ผู้มีรำยได้น้อยซึ่งเป็นฐำนเสียง
ส่วนใหญ่ของพรรค เพรำะถึงเงินในมือจะเพ่ิมข้ึน  แต่ของก็แพงขึ้นจนเงินที่ได้มำแทบไม่มีค่ำอะไรเลย  
แถมบำงคนยังต้องตกงำน  ท ำให้คุณภำพชีวิตในระยะยำวแย่ลงกว่ำตอนที่ยังไมน่ ำเอำนโยบำยเหล่ำนี้
มำใช้  ส่วนในภำคกำรผลิต กำรที่รัฐเข้ำไปแทรกแซงโดยไม่ได้คิดให้รอบคอบเสียก่อน ท ำให้ควำม 
สำมำรถในกำรแข่งขันของภำคธุรกิจถดถอยลงเป็นอย่ำงมำก และต้องใช้เวลำกว่ำทศวรรษในกำรฟ้ืนฟู
ควำมสำมำรถให้กลับมำทัดเทียมกับประเทศอ่ืนได้อีก 

 อย่ำงไรก็ดี นโยบำยประชำนิยมมิได้น ำประเทศไปสู่ควำมหำยนะดังเช่นกรณีของประเทศชิลี
เสมอไป  หำกเรำวิเครำะห์ปัญหำอันเป็นสำเหตุที่แท้จริงแห่งควำมเหลื่อมล้ ำได้  เรำก็จะสำมำรถออก 
แบบนโยบำยอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยยึดโยงควำมสมดุลของสังคม และเสถียรภำพของเศรษฐกิจเป็นที่ตั้ง  
ด้วยกำรน ำนโยบำยประชำนิยมมำใช้ร่วมกับนโยบำยเศรษฐกิจมหภำค โดยไม่ท ำลำยกรอบนโยบำย
หลักของเศรษฐกิจมหภำค และมีกำรก ำกับดูแลที่ดี  นโยบำยประชำนิยมนั้น ก็จะมีคุณค่ำและเป็น
ประโยชน์ต่อประชำชนอย่ำงแท้จริง 

 ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำของทุกประเทศเป็นปัญหำเชิงโครงสร้ำง ส่วนใหญ่มีสำเหตุหลักมำจำก
กำรกระจำยรำยได้  กำรเข้ำถึงทรัพยำกร  และกำรแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม  ท ำให้ผู้ที่แข็งแรงกว่ำในทำง
เศรษฐกิจได้เปรียบผู้อ่อนแอกว่ำ 

 ปัญหำกำรกระจำยรำยได้  น่ำจะมีสำเหตุมำจำกกำรกระจุกตัวของธุรกิจและอุตสำหกรรม
ในเมืองใหญ่ ท ำให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำทำงโอกำส และน ำไปสู่ควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจ 

 ปัญหำกำรเข้ำถึงทรัพยำกร  เป็นปัญหำที่มีควำมเชื่อมโยงกับประเด็นทำงเศรษฐกิจหลำย
ประกำร ได้แก่ ควำมเหลื่อมล้ ำทำงรำยได้ กำรกระจุกตัวของก ำไรเกินปกติจำกกำรด ำเนินธุรกิจที่ขำด
กำรแข่งขัน กำรจับจองท่ีดินเพ่ือหวังผลประโยชน์จำกกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของรัฐ กำร
ด ำเนินมำตรกำรภำษีท่ีดินที่ไม่เหมำะสม  ท ำให้ทรัพยำกรส่วนใหญ่ของประเทศถูกน ำไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของคนกลุ่มน้อย  และเหลือทรัพยำกรเพียงส่วนน้อยของเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจภำยในประเทศ (Domestic Sector)  

 ปัญหำกำรแข่งขันที่ไม่เป็นเป็นธรรม อำจมีสำเหตุมำจำก  
 โอกำสที่ไม่เท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำ 
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 โอกำสที่ไม่เท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึงแหล่งทุน 
 โอกำสที่ไม่เท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร 
 โอกำสที่ไม่เท่ำเทียมกันในกำรต่อสู้ป้องกันสิทธิตำมกระบวนกำรยุติธรรม 
 โอกำสที่ไม่เท่ำเทียมกันในกำรต่อรองหรือรวมตัวกัน เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของตน 

ทั้งทำงด้ำนกำรบริโภคและกำรผลิต 
 กำรทุจริตและคอรัปชั่นของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จะท ำให้กำรแข่งขันสูญหำยไป กำร

จัดสรรทรัพยำกรจะถูกบิดเบือนไปหมดเพรำะกำรติดสินบนเจ้ำหน้ำที่ 

 บทควำมเรื่อง “Macroeconomics Populism” เขียนโดย  Rudiger Dornbusch and 
Sebastian Edwards ใน Journal of Development Economics 32, (1990), pp.247-277, 
North-Holland  4 ได้วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ในกำรใช้นโยบำยประชำนิยมเพ่ือแก้ไขปัญหำควำม
เหลื่อมล้ ำ (และเพ่ือหวังผลทำงกำรเมือง) พอสรุปได้ดังนี้ 

 1) นโยบำยประชำนิยมที่ดี จะต้องไม่ท ำลำยกรอบของนโยบำยเศรษฐกิจมหภำค ซึ่ง
ประกอบด้วย 

 กรอบเป้ำหมำยควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ 
 กรอบเป้ำหมำยควำมมีเสถียรภำพ อันได้แก่ 

 เป้ำหมำยอัตรำเงินเฟ้อ (Inflation Targeting) 
 เสถียรภำพของอัตรำแลกเปลี่ยนระดับเงินส ำรองเงินตรำต่ำงประเทศ 

และกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนระหว่ำงประเทศ 
 เพดำนหนี้สำธำรณะ  
 กำรกู้ยืมของภำคเอกชน ทั้งจำกภำยในและต่ำงประเทศ 
 เพดำนกำรขำดดุลบัญชีเดินสะพัด 

 2) โครงกำรประชำนิยมต้องไม่สร้ำงควำมขัดแย้งใหม่ให้เกิดขึ้นระหว่ำงผู้เสียประโยชน์ และ
ผู้รับประโยชน์ กำรด ำเนินโครงกำรควรจะเป็นลักษณะ win-win 

 3) โครงกำรประชำนิยมไม่ควรท ำให้เกิดกำรบิดเบือนทรัพยำกรมำกเกินไป นั่นคือไม่ควรฝืน
กลไกตลำดโดยเฉพำะกลไกรำคำซึ่งในทำงเศรษฐศำสตร์ถือว่ำกลไกรำคำเป็นกลไกท่ีท ำให้เกิดกำร
จัดสรรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพสูงสุด  

 4) โครงกำรประชำนิยมไม่ควรจัดให้มีผลประโยชน์แก่ผู้รับมำกเกินไป จนผู้รับประโยชน์เกิด
ควำมเกียจคร้ำน หรือกล้ำเสี่ยงมำกเกินไป และไม่เตรียมภูมิคุ้มกันส ำหรับตนเอง เช่น กำรออมเงิน 
กำรรักษำสุขภำพ กำรฝึกฝนหำควำมรู้ควำมช ำนำญ แต่คิดฝำกอนำคตไว้กับภำครัฐ  ดังนั้น รัฐบำลจึง
ไม่ควรค้ ำประกันแบบ 100% แต่ควรให้ผู้เอำประโยชน์จำกกำรประกันร่วมรับผิดชอบด้วย 

                                                           

4  คณะเศรษฐศำสตร์ และศูนย์วิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อกำรปฏิรูป มหำวิทยำลัยรังสิต, ประชำนิยม ประชำวิวัฒน์ ซ ผลต่อควำม
เป็นธรรมทำงเศรษฐกิจ และฐำนะกำรคัลง, วันที่ 27 มกรำคม 2554 
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 5) โครงกำรประชำนิยมควรใช้มำตรกำรที่ใช้แรงจูงใจ (Incentives) เพ่ือกระตุ้นให้มีผู้มำเข้ำ
ร่วมโครงกำร ไม่ใช่เป็นกำรบังคับ (เช่น กำรให้ผลประโยชน์โดยกำรประหยัดภำษีส ำหรับเงินสมทบเข้ำ
กองทุนเพ่ือกำรประชำนิยม ตำมควำมสมัครใจ) กำรใช้กลไกแรงจูงใจนี้จะไม่ท ำลำยกลไกตลำด 

 มำถึงตรงนี้  หลำยคนคงมีค ำถำมในใจว่ำ แล้วประชำนิยมแบบไทยๆ เป็นคุณประโยชน์ หรือ
เป็นโทษ ต่อระบอบประชำธิปไตยกันแน่? 

 หำกพิจำรณำนโยบำยประชำนิยมที่ถูกน ำมำใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2544  พบว่ำ ในช่วง
แรกของกำรด ำเนินนโยบำย มีจุดประสงค์หลักเพ่ือต้องกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม  และกระตุ้น
กำรใช้จ่ำยลงทุนในระบบเศรษฐกิจ  รวมไปถึงกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนกลุ่มที่ยำกจนและกลุ่มที่เคย
ถูกหลงลืมในสังคมให้มีสิทธิ มีเสียงและได้รับควำมใส่ใจมำกขึ้น  เรำจึงเห็นถึงรูปแบบของสวัสดิกำรขั้น
พ้ืนฐำนหลำยประกำรที่ส่งผ่ำนนโยบำยประชำนิยมไปยังประชำชนส่วนใหญ่  เช่น  นโยบำย 30 บำท
รักษำทุกโรค  ซึ่งเป็นสิทธิที่ประชำชนทุกระดับจะได้รับกำรรักษำพยำบำลจำกรัฐอย่ำงเสมอภำคและ
เท่ำเทียมกัน  นอกจำกนี้กำรน ำเสนอนโยบำยประชำนิยมในระยะแรกก็ครอบคลุมกลุ่มคนจนในชนบท  
ชนชั้นล่ำง จนถึงชนชั้นกลำง ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ  ดังที่ปรำกฏในตำรำงที่ 1 

ตำรำงที่ 1 : ประมำณกำรจ ำนวนผู้ได้รับประโยชน์ตำมโครงกำรประชำนิยมปี 2544-2548 

นโยบายปี 2544-2548 จ านวนผู้ทีได้รับประโยชน ์ กลุ่มชนชั้นที่ได้รับประโยชน์ 
กองทุนหมู่บ้ำน 7.6 ล้ำนคน คนจนในชนบท 
พักช ำระหนี้เกษตรกร 2.3 ล้ำนคน คนจนในชนบท 
ธนำคำรประชำชน 5.4 แสนคน คนจนที่อำศัยอยู่ในเมือง 
โครงกำรบ้ำนเอ้ืออำทร 2 ล้ำนคน คนชนชั้นกลำง – ชนชั้นล่ำง 
SMEs 2 ล้ำนคน คนชนชั้นกลำง 
นโยบำยแปลงสนิทรัพย์เปน็ทนุ 12.5 ล้ำนคน คนชนชั้นกลำง – ชนชั้นล่ำง 
30 บำทรักษำทุกโรค 30 ล้ำนคน คนชนชั้นกลำง – ชนชั้นล่ำง 
มำตรกำรลดหย่อนภำษ ี 10 ล้ำนคน คนชนชั้นกลำง 

 นโยบำยประชำนิยมในระยะต่อมำ มีลักษณะเป็นกำร “สัญญาว่าจะให้” มิได้มุ่งตอบโจทย์
เรื่องสวัสดิกำรขั้นพ้ืนฐำน และกำรด ำรงชีวิตขั้นพ้ืนฐำนของประชำชนเป็นหลัก  หำกแตเ่ล็งผลกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นๆ  นอกจำกนี้ นโยบำยหลำยอย่ำงเป็นนโยบำยปลำยเปิด เมื่อให้ไปแล้วก็
ยำกท่ีจะยกเลิก  หรือกำรยกเลิกต้องใช้เวลำและควำมกล้ำหำญของนักกำรเมืองค่อนข้ำงมำกเพรำะจะ
กระทบกับฐำนเสียง  ท ำให้เกิดภำระงบประมำณ  เกิดกำรบริโภคท่ีเกินพอดี  และเกิดผลข้ำงเคียงทำง
เศรษฐศำสตร์ได้ในหลำยๆ เรื่อง  ในที่นี้ขอยกตัวอย่ำงโครงกำรประชำนิยม 3 โครงกำร ในสมัยรัฐบำล
ยิ่งลักษณ์ทีเ่ป็นจุดขำยในกำรหำเสียงเลือกตั้งเมื่อปี 2554 แต่เมื่อด ำเนินโครงกำรแล้วท ำให้เกิดภำระ
งบประมำณ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

 1) นโยบำยรถคันแรก ที่มกีำรให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีแก่ผู้ซื้อรถคันแรกตำมที่จ่ำยจริง แต่
ไม่เกิน 100,000 บำท/คัน  แม้ว่ำโครงกำรนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภำยในประเทศให้เกิดขึ้นอย่ำง
ท่วมท้น เพรำะนอกจำกคนไทยที่ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลำงจะซื้อรถได้ในรำคำถูกกว่ำปกติ 1 แสนบำท
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แล้ว  บรรดำค่ำยรถยนต์ที่ซบเซำมำจำกปัญหำน้ ำท่วมใหญ่ในปี 2554 ก็สำมำรถฟ้ืนตัว มียอดขำย
แบบก้ำวกระโดดได้ทันตำเห็น ขณะที่ภำครัฐก็เก็บภำษีได้มำกข้ึนกว่ำหลำยเท่ำตัว โดยเฉพำะภำษี
สรรพสำมิต ส่งผลให้กำรจัดเก็บรำยได้ของประเทศในภำพรวมทะลุเป้ำหมำยหลำยหมื่นล้ำนบำท 
แตก่ำรสร้ำงดีมำนด์เทียมในตลำด  และเกิดผลตำมมำมำกมำยทั้งในด้ำนหนี้ครัวเรือน  กำรใช้น้ ำมันที่
เพ่ิมสูงขึ้น  ปัญหำรถติด  และไม่สอดคล้องกับแนวทำงนโยบำยที่เรำจะส่งเสริมกำรใช้บริกำรระบบ
ขนส่งสำธำรณะเพ่ือท ำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พ่ึงพิงพลังงำนน้อยลง  อีกท้ังยังสร้ำงภำระเงินคง
คลังมำกขึ้นเพรำะรัฐต้องน ำเงินมำสนับสนุนเพิ่มเติมถึง 31,000 ล้ำนบำท 

 2) นโยบำยค่ำแรงขั้นต่ ำ 300 บำท  ถึงแม้ว่ำนโยบำยดังกล่ำวมีควำมส ำคัญ และทุกภำคส่วน
เห็นด้วยว่ำแรงงำนควรได้รับกำรขึ้นค่ำแรงแต่ควรขึ้นเป็นระดับ กำรที่รัฐบำลปรับเพ่ิมค่ำแรงถึงร้อยละ 
80 ของค่ำแรงขั้นต่ ำเฉลี่ย  เป็นกำรขึ้นค่ำแรงที่เร็วเกินไป และมำกเกินไป  ย่อมส่งผลกระทบอย่ำง
มหำศำลกับตลำดแรงงำนไทย  แม้ว่ำจะท ำให้ผู้ใช้แรงงำนมีรำยได้เพ่ิมข้ึนเท่ำกันทั่วประเทศ มีฐำนะ
ควำมเป็นอยู่โดยรวมดีขึ้นเนื่องจำกมีเงินทุนหมุนเวียนจำกกำรจับจ่ำยใช้สอยมำกขึ้น  รัฐสำมำรถ
จัดเก็บภำษีได้มำกขึ้น ·กำรข้ึนค่ำจ้ำงขั้นต่ ำท ำให้แรงงำนได้ประโยชน์โดยตรงประมำณ 3.2 ล้ำนคน 
หรือเกือบร้อยละ 30 ของลูกจ้ำงเอกชนทั้งหมด ·ค่ำจ้ำงใหม่ที่เพ่ิมข้ึนช่วยลดควำมเหลื่อมล้ ำให้กับ
แรงงำนโดยเฉพำะกลุ่มท่ีมีรำยได้ต่ ำและมีอ ำนำจต่อรองน้อย  อย่ำงไรก็ดี กำรขึ้นค่ำแรงดังกล่ำวก็ท ำ
ให้ต้นทุนรำยจ่ำยของกลุ่มอุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนเป็นหลัก (labour intensive)  เช่น สำขำเกษตร 
กรรม  กลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  กลุ่มอุตสำหกรรมกำรค้ำและบริกำร เป็นต้น ได้รับผลกระทบทันที 
ส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเนื่องจำกต้นทุนเชิงเปรียบเทียบที่สูงขึ้นของไทย ท ำให้รำคำสินค้ำ
ไทยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้ำน  ซึ่งอำจส่งผลให้สัดส่วนกำรจ้ำงงำนของธุรกิจขนำดกลำง
และเล็ก (เอสเอ็มอี) โดยเฉพำะภำคอุตสำหกรรมลดลงมำกและเคลื่อนย้ำยไปสู่เศรษฐกิจนอกระบบ 
(informal economy) มำกขึ้น  นอกจำกนี้ยังส่งผลกระทบด้ำนกำรลงทุน เพรำะไทยยังจ ำเป็นต้อง
พ่ึงพำกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ เพ่ือขยำยภำคกำรผลิตเข้ำมำรองรับแรงงำนใหม่ในแต่ละปี  หำก
ค่ำจ้ำงของไทยสูงกว่ำประเทศเพ่ือนบ้ำน เช่น เวียดนำมถึง 2 เท่ำ จะท ำให้กำรลงทุนในประเทศมีกำร
ชะลอตัว รวมถึงท ำให้แรงงำนผิดกฎหมำยไหลเข้ำมำสู่ระบบมำกขึ้น  นโยบำยนี้แม้ว่ำจะไม่กระทบต่อ
งบประมำณของรัฐ  แต่เป็นกำรเอำเงินหรือทรัพยำกรของภำคเอกชนไปใช้ตอบโจทย์กำรเมือง ซึ่งเรื่อง
เหล่ำนี้ควรจะได้มีกำรศึกษำวิจัยถึงผลกระทบกับกำรแข่งขันของภำคเอกชนในระยะยำวก่อนที่จะ
น ำมำใช้บังคับ 

 3) นโยบำยรับจ ำน ำข้ำวเปลือก  โดยให้เกษตรกรน ำข้ำวที่เก็บเกี่ยวเสร็จจำกกำรปลูกในที่นำ
ของตนเอง หรือนำเช่ำ ไปจ ำน ำที่โรงสี  หลังจำกนั้นหำกรำคำในท้องตลำดสูงกว่ำที่จ ำน ำไว้ให้น ำเงิน
มำไถ่ถอนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด (สี่เดือน)  แต่หำกในระยะเวลำสี่เดือนตั้งแต่จ ำน ำไม่มำไถ่ถอนถือ
ว่ำข้ำวที่จ ำน ำตกเป็นของรัฐบำล  โดยมีโรงสีที่เข้ำร่วมโครงกำรท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนรัฐบำลในกำร
จ ำน ำ และรับจ้ำงแปรรูปเป็นข้ำวสำรส่งให้รัฐบำล ส่วนกำรช ำระเงินให้เกษตรกรไปรับเงินจำกรัฐบำล
เอง โดยผ่ำนทำงธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
  โดยที่นโยบำยนี้ก ำหนดรำคำรับจ ำน ำที่สูงเกินกว่ำรำคำตลำดค่อนข้ำงมำก ส่งผลให้กลไก
ตลำดถูกบิดเบือน ท ำให้เกษตรกรมุ่งท่ีจะเข้ำร่วมโครงกำรแต่เพียงอย่ำงเดียว โดยไม่มีกำรซื้อขำยปกติ
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ตำมกลไกตลำด และยิ่งรัฐบำลประกำศโครงกำรว่ำ “รับจ ำน ำทุกเมล็ด” นอกจำกจะส่งผลให้เกษตรกร
น ำข้ำวมำร่วมโครงกำรจ ำนวนมำกแล้ว  เกษตรกรก็ไม่ไถ่ถอนข้ำวที่จ ำน ำไว้คืน  อีกท้ังยังมีกำรทุจริต
จำกกำรสวมสิทธิ์โดยน ำข้ำวเก่ำมำเวียนจ ำน ำใหม่  และลักลอบน ำเข้ำข้ำวจำกประเทศเพ่ือนบ้ำนทั้ง
เขมรและเวียดนำมซึ่งมีรำคำถูกกว่ำมำจ ำน ำในโครงกำร  ท ำให้ปริมำณข้ำวในสต๊อกของไทยสูงขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง  ยิ่งท ำให้ส่งผลกระทบต่อรำคำตลำดข้ำวในประเทศและมูลค่ำกำรส่งออกข้ำวของไทย
ในตลำดโลก  ยิ่งกว่ำนั้น โครงกำรรับจ ำน ำได้สร้ำงอ ำนำจทำงกำรตลำดให้กับโรงสี  เพรำะโครงกำรรับ
จ ำน ำได้ให้โรงสีที่เข้ำร่วมโครงกำรเป็นจุดรับจ ำน ำใบประทวนสินค้ำข้ำวเปลือก  ท ำให้บทบำททำงกำร
ตลำดของโรงสีที่แต่เดิมเป็นเพียงผู้แปรรูปข้ำวเปลือกเป็นข้ำวสำรได้ปรับตัวไปสู่กำรเป็นจุดรับเก็บข้ำว
ให้กับรัฐ และเป็นจุดในกำรออกใบประทวนสินค้ำข้ำวเปลือก  ท ำให้โรงสีได้รับประโยชน์ในทุกขั้นตอน
ของกำรรับจ ำน ำ  ทั้งในขั้นตอนกำรชั่งน้ ำหนักวัดควำมชื้น เพ่ือออกใบประทวน ซ่ึงเกษตรกรไม่มี
ทำงเลือกและไม่มีอ ำนำจในกำรต่อรองว่ำโรงสีจะชั่งน้ ำหนักและวัดควำมชื้นให้กับตนอย่ำงยุติธรรม
หรือไม่  ขั้นตอนกำรเป็นผู้ท ำหนำ้ที่รับจ้ำงฝำกข้ำวภำยใต้โครงกำรรับจ ำน ำ  รวมถึงขั้นตอนกำรเป็นผู้
รบัจ้ำงสีข้ำวให้กับภำครัฐ  โครงกำรรับจ ำน ำข้ำวนี้มีกำรประเมินกันว่ำตั้งแต่วันที่  7 ตุลำคม 2554 – 
30 สิงหำคม 2556 ได้ใช้งบประมำณไปแล้วกว่ำ 670,000 ล้ำนบำท และจะต้องใช้งบฯ เพ่ิมเติมอีก
ประมำณ 270,000 ล้ำนบำท 

 ถึงแม้ว่ำนโยบำยประชำนิยมที่น ำมำใช้ในประเทศไทย จะเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้เกิดกำร
กระจำยรำยได้  ลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคมได้  แตห่ลำยนโยบำยก็ถูกมองว่ำเป็นนโยบำยที่สร้ำง
ปัญหำระยะยำว  เป็นกำรท ำลำยกลไกตลำด  ไม่สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  เอ้ือประโยชน์ต่อ
กำรทุจริตคอรัปชั่นในวงกว้ำง  ท ำให้ควำมสัมพันธ์ในสังคมไทยเป็นสังคมเชิงอ ำนำจ เป็นสังคมอุปถัมภ์
พ่ึงพึงผู้อื่น ไม่พ่ึงพำตนเอง ก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ทำงดิ่งมำกกว่ำทำงรำบ  รวมถึงสร้ำงภำระทำงกำร
คลังทั้งในปัจจุบันและระยะยำว ท ำให้รัฐบำลมีรำยจ่ำยเพิ่มมำกขึ้น  อย่ำงไรกดี็ ปัญหำแท้จริงของ
ประชำนิยมไม่ใช่นโยบำย  แตเ่กิดจำก “การเมืองประชานิยม”  เนื่องจำกพรรคกำรเมืองหันมำใช้กล
ยุทธ์หำเสียงด้วยกำรน ำเสนอนโยบำยประชำนิยมที่มีลักษณะ “สัญญำว่ำจะให้” และนโยบำยดังกล่ำว
ไม่ได้มีกำรคิดและไตร่ตรองถึงข้อดี-ข้อเสีย และผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น  แต่น ำเสนอเพียงเพ่ือมุ่งหวัง
ช่วงชิงชัยชนะในกำรเลือกตั้งเป็นส ำคัญ  ดังนั้น พรรคกำรเมืองจึงควรตระหนักถึงควำมรับผิดชอบใน
กำรน ำนโยบำยประชำนิยมโดยเฉพำะโครงกำรลดแลกแจกแถมที่อ้ำงว่ำช่วยคนจน  แต่กลับสร้ำง
ควำมพิกลพิกำรในโครงสร้ำงกำรคลังไว้อย่ำงมิอำจเยียวยำ น ำไปสู่ภำระหนี้สำธำรณะที่เพ่ิมข้ึน จน
กลำยเป็นกับดักท่ีอำจน ำไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจในอนำคตได้  โดยเฉพำะในยำมที่เศรษฐกิจของประเทศ
ชะงัก  รำยไดจ้ำกกำรจัดเก็บภำษีตกต่ ำ วิกฤติกำรคลังก็จะน ำไปสู่วิกฤติหนี้สำธำรณะและวิกฤติ
เศรษฐกิจในที่สุด  สุ่มเสี่ยงที่จะน ำไปสู่ควำมล่มสลำยเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในประเทศต่ำงๆ ละติน
อเมริกำ 
 
4. แนวคิดพิชิตกับดักประชานิยม 
 
 เมื่อนักกำรเมืองต้องกำรที่จะน ำเสนอนโยบำยที่เรียกว่ำ “ประชำนิยม” เพ่ือให้พรรคกำรเมือง
ของตนได้รับควำมนิยมและก้ำวสู่เส้นชัยแห่งกำรเลือกตั้งตำมระบอบประชำธิปไตย  ในขณะที่ภำครัฐมี
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เงินจ ำกัด  และหลำยนโยบำยที่พรรคกำรเมืองน ำเสนอออกสู่สำยตำประชำชนล้วนสร้ำงภำระทำงกำร
คลัง ท ำให้รัฐบำลมีรำยจ่ำยเพ่ิมมำกขึ้น  รัฐบำลคงมีทำงเลือกไม่กี่ทำงคือ  1) จัดเก็บภำษีในอัตรำที่
สูงขึ้นในระยะยำวเพ่ือให้ทันกับรำยจ่ำยที่เพ่ิมข้ึน แต่วิธีนี้พรรคกำรเมืองที่เป็นรัฐบำลย่อมพยำยำม
หลีกเลี่ยงมิเช่นนั้นจะเสียคะแนนนิยม  2) หำแหล่งเงินทุนด้วยวิธีอ่ืน  เช่น กู้ยืม  ซ่ึงท้ำยที่สุดคงหนีไม่
พ้นที่จะต้องใช้แหล่งเงินทุนของภำคเอกชน  เป็นกำรสร้ำงภำระให้กับภำคเอกชน  และบิดเบือนกลไก
ตลำด  สิ่งเหล่ำนี้ท ำลำยควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคเอกชนในระยะยำว  ตัวอย่ำงที่เห็นชัดคือ 
นโยบำยจ ำน ำข้ำวซ่ึงกระทบควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมข้ำวไทยทั้งระบบ  นโยบำย
ค่ำแรงขั้นต่ ำเท่ำกันทั่วประเทศทีก่ระทบควำมสำมำรถของธุรกิจในภำคเอกชนในต่ำงจังหวัด
ค่อนข้ำงมำก เป็นตัน  กำรเอำเงินหรือทรัพยำกรของภำคเอกชนไปใช้ตอบโจทย์กำรเมือง เป็นเรื่องที่
ส่งผลกระทบกับกำรแข่งขันของภำคเอกชนในระยะยำว  นอกจำกนี้ หำกพิจำรณำในเชิงเศรษฐศำสตร์ 
งบประมำณท่ีน ำไปใช้ในโครงกำรประชำนิยมกม็ีต้นทุนค่ำเสียโอกำสที่จะน ำเงินเหล่ำนี้ไปใช้ในเรื่อง
กำรลงทุนพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในระยะยำว  อำท ิ 
กำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศ  กำรลงทุนเพ่ือพัฒนำศักยภำพของคน  กำรลงทุนด้ำนงำน
ค้นคว้ำวิจัยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ  ซึ่งเป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนอัน
น ำไปสู่กำรเพ่ิมกำรจ้ำงงำน กำรยกระดับรำยได้ที่แท้จริงและคุณภำพชีวิตของคนในประเทศ  ดังนั้น 
การออกแบบนโยบายประชานิยมจึงควรค านึงถึงการสร้างความสามารถในการแข่งขันและลดการ
บิดเบือนผลกระทบที่เกิดภาคเอกชนเป็นส าคัญ  เพิ่มความเข้มข้นของระบบวินัยการคลัง  เพิ่ม
ประสิทธิภาพของข้าราชการระบบราชการและรัฐ วิสาหกิจอย่างจริงจัง  และเร่งปฏิรูประบบ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถและพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง 

 แม้ว่ำทำงออกจำกกับดักกำรเมืองประชำนิยมที่ดีที่สุดคือ  ท ำให้ประชำชนเลิกนิยมนโยบำย
ของนักกำรเมืองที่ไร้ควำมรับผิดชอบ  ท ำให้ประชำชนตระหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจไทยใน
ระยะยำว และท ำให้เห็นถึงค่ำเสียโอกำสของประเทศชำติและของประชำชนเอง  แต่กำรสร้ำงควำม
เข้ำใจให้แก่ประชำชนเป็นเรื่องยำกและใช้เวลำนำน  และประเทศไทยคงไม่สำมำรถหลุดออกจำกกับ
ดักประชำนิยมได้เร็ว  ฉะนั้นโจทย์ส ำคัญอยู่ที่ว่ำ เรำจะอยู่กับนโยบำยประชำนิยมหรือกำรเมืองประชำ
นิยมอย่ำงไร  บทควำมนี้จึงขอน ำเสนอแนวคิดเพ่ือหำทำงออกจำกกับดักกำรเมืองประชำนิยมที่จะ
ไม่ให้ประเทศไทยก้ำวไปสู่จุดอันตรำยที่ถึงข้ันวิกฤติเศรษฐกิจเช่นเดียวกับหลำยๆ ประเทศในลำติน
อเมริกำ 

 แนวคิดแรก5  กำรออกแบบนโยบำยประชำนิยมต้องค ำนึงถึงกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันและลดกำรบิดเบือนกลไกตลำด  โดยใช้กำรใช้กลไกของภำคเอกชนเป็นกลไกส ำคัญ  วิธีนี้ได้ผล
ที่ดีในหลำยประเทศที่เคยติดกับดักของรัฐสวัสดิกำรหรือประชำนิยม  ตัวอย่ำงเช่น  แนวคิด Choice 
and Competition เป็นนโยบำยแบบที่ให้ผู้บริโภคมีทำงเลือก และผู้บริกำรมีกำรแข่งขันกัน  ไม่ใช่
นโยบำยที่รัฐเป็นผู้คิดเอง ท ำเอง ก ำกับเองอย่ำงในปัจจุบัน ตัวอย่ำงที่เห็นได้ในประเทศไทยขณะนี้ คือ  
กำรใช้สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจของรัฐเป็นกลไกในกำรปล่อยสินเชื่อ ซึ่งสินทรัพย์ของสถำบันกำรเงิน

                                                           
5 ดร.วิรไท สันติประภพ  ที่ปรึกษำสถำบันวิจัยเพือ่กำรพัฒนำประเทศ, ชวนคิด 3 แนวทำงอยู่กับประชำนยิมแบบไทยๆ 
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เฉพำะกิจของภำครัฐไทยโตขึ้นมำกถึงร้อยละ 30 ของสถำบันกำรเงินทั้งหมด ขณะที่เมื่อ 15 ปีที่แล้ว
ไม่ถึงร้อยละ 10 สภำพของสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจของรัฐวันนี้คือมีหนี้เสียสูงมำก หำผูบ้ริหำรที่มี
ประสิทธิภำพไม่ได้ รัฐบำลต้องมีภำระในกำรเพ่ิมทุน  ถ้ำคิดในแนวคิด Choice and Competition 
ซึ่งเคยใช้ก่อนจะมี พรบ.ธนำคำรแห่งประเทศไทยฉบับใหม่  เรียกว่ำเป็นสินเชื่ออัตรำดอกเบี้ยต่ ำเพ่ือ
ไปสนับสนุนเอสเอ็มอีและผู้ส่งออก  แล้วให้สถำบันกำรเงินไปแข่งขันกันปล่อยสินเชื่อให้กับภำคธุรกิจ 
โดยที่ผู้ขอใช้สินเชื่อก็สำมำรถเลือกได้ว่ำจะให้บริกำรของธนำคำร/สถำบันกำรเงินใดก็ได้  โดยรัฐวำง
กรอบไว้และก ำหนดเงินอุดหนุนไว้ชัดเจน  หำกมีหนี้เสียเกิดขึ้นภำคเอกชนเป็นผู้รับภำระ  ภำคเอกชน
ก็ต้องไปเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรสินเชื่อในกำรให้บริกำรลูกค้ำ  ส่วนภำครัฐก็จะทรำบชัดเจนว่ำ
แต่ละปีใช้งบเท่ำไหร่แล้วก็สำมำรถใช้เงินได้ตรงวัตถุประสงค์  ไม่มีปัญหำเรื่องประสิทธิภำพของภำครัฐ
มำเป็นปัญหำ 

 อีกตัวอย่ำงเช่น กรณีประกันสังคม ซึ่งมีโรงพยำบำลเอกชนหลำยแห่งที่เข้ำร่วมให้บริกำรและ
สำมำรถท ำก ำไรได้ดี เพรำะมีประสิทธิภำพสูงกว่ำโรงพยำบำลของรัฐ  และกำรก ำหนดอัตรำเงิน
อุดหนุนรำยหัวใช้ข้อมูลของโรงพยำบำลภำครัฐเป็นตัวก ำหนด วิธีกำรแบบนี้ท ำให้รัฐไม่ต้องสร้ำง
โรงพยำบำลเพิ่ม  ควบคุมรำยจ่ำยได ้ และท ำให้โรงพยำบำลภำครัฐต้องปรับตัวเพรำะมีคู่แข่งเป็น
ภำคเอกชนที่มีประสิทธิภำพสูงกว่ำ เป็นต้น 
 ประเด็นส ำคัญอยู่ที่กำรเปลี่ยนแปลงในกรอบใหญ่ของวิธีคิดที่จะเอำนโยบำยประชำนิยมไป
ท ำให้เกิดผลในทำงปฎิบัติ นั่นคือ ภำครัฐต้องปรับวิธีกำรท ำจำกกำรเป็นผู้คิดนโยบำยและท ำนโยบำย
เอง  มำเป็นรัฐเป็นผู้คิดนโยบำยและให้ภำคเอกชนท ำ  โดยรัฐเป็นผู้ก ำกับและวำงกติกำท่ีถูกต้อง  เชื่อ
ว่ำปัญหำรั่วไหลก็จะลดลง และยังท ำให้ภำคเอกชนคิดถึงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วย 

 แนวคิดที่สอง  เพ่ิมควำมเข้มข้นของระบบวินัยกำรคลังและกระบวนกำรงบประมำณเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้พรรคกำรเมืองแข่งขันกันเกทับน ำเสนอนโยบำยประชำนิยมแบบไร้ควำมรับผิดชอบ โดย
ก ำหนดให้ทุกโครงกำรประชำนิยมของรัฐบำลต้องแสดงประมำณกำรควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นไว้
ชัดเจนเมื่อขออนุมัติโครงกำร รวมถึงต้นทุนกำรท ำนโยบำย ผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และมีกำรติดตำม
ผลนั้นเปิดเผยอย่ำงโปร่งใส 
 นอกจำกนี้จะต้องปิด “ช่องโหว่” ในกำรใช้เงินนอกงบประมำณท่ีไม่ผ่ำนกระบวนกำร
พิจำรณำของรัฐสภำ ตำมพ.ร.บ.วิธีงบประมำณ พ.ศ. 2502  โดยทุกโครงกำรของรัฐไม่ว่ำจะใช้จ่ำย
จำกเงินในงบประมำณหรือเงินนอกงบประมำณจะต้องให้รัฐสภำอนุมัติ  ต้องมีกำรจัดท ำบัญชี
มำตรฐำนส ำหรับโครงกำรรัฐที่ส ำคัญๆ  และต้องมีระบบตรวจสอบที่รัดกุมและเป็นกลำง  เพ่ือสร้ำง
วินัยทำงกำรเงินและกำรคลัง  มิเช่นนั้นจะท ำให้รัฐบำลใช้เงินนอกงบประมำณมำด ำเนินโครงกำร
ประชำนิยมโดยไม่ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรอง ตรวจสอบจำกผู้แทนของประชำชนในรัฐสภำ  จนอำจ
ท ำให้ภำระหนี้หรือสัดส่วนหนี้ต่อรำยได้ประชำชำติสูงเกินกว่ำกรอบที่ก ำหนด  นอกจำกนี้ในกรณีที่
รัฐบำลใช้กลไกอ่ืนๆ เป็นช่องทำงกำรส่งเงินผ่ำนไปยังโครงกำรประชำนิยม เช่น ใช้รัฐวิสำหกิจ ใช้
สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ ใช้กองทุนพิเศษ ซ่ึงปัจจุบันช่องทำงเหล่ำนี้จะหลุดไปจำกนิยำมของหนี้
สำธำรณะ ก็ต้องน ำกลับมำรวมค ำนวณเป็นภำระหนี้สำธำรณะ เพื่อป้องกันภำระหนี้ที่อำจจะมิได้
เปิดเผยให้สำธำรณชนรับทรำบ 
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 แนวคิดที่สาม6  ปฎิรูประบบรำชกำรให้ปลอดจำกกำรเมือง  และเร่งเพิ่มประสิทธิภำพของ
ข้ำรำชกำรระบบรำชกำรและรัฐวิสำหกิจอย่ำงจริงจัง  เพรำะถ้ำมีกำรใช้นโยบำยในลักษณะเชิงประชำ
นิยมมำกขึ้น ขนำดของภำครัฐก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ  ถ้ำกลไกกำรท ำงำนของภำครัฐยังไม่มีประสิทธิภำพ
ดีพอ  ก็จะเป็นช่องให้เกิดกำรรั่วไหล  ทุจริตคอร์รัปชั่น  หรือถูกแทรกแซงจำกนักกำรเมืองได้ง่ำย 

 แนวคิดที่สี่  กำรศึกษำสร้ำงคน สร้ำงชำติ  เร่งปฏิรูประบบกำรศึกษำอย่ำงจริงจัง  อำจกล่ำว
ได้ว่ำในบรรดำปัญหำทั้งทำงเศรษฐกิจกำรเมือง และสังคมที่รุมเร้ำประเทศไทยอยู่ในขณะนี้  มีสำเหตุ
หลักมำจำกคุณภำพกำรศึกษำของประชำชนในประเทศ  สอดคล้องกับกำรจัดอันดับกำรศึกษำของ
ประเทศต่ำงๆ ในอำเซียนเมื่อช่วงปลำยปี 25567  ซึ่งสะท้อนภำพให้เห็นว่ำคุณภำพกำรศึกษำของไทย
ตกต่ ำลงทุกปี อำทิ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของไทยจัดอยู่ในอันดับ 6 ของประเทศในกลุ่มอำเซียน 
โดยไทยตำมหลังเวียดนำม  ขณะที่ระดับอุดมศึกษำอยู่อันดับ 8 ซึ่งเป็นที่น่ำตกใจว่ำเรำตำมหลัง
กัมพูชำและฟิลิปปินส์ 
 กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ  รวมถึงกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำที่มี
คุณภำพที่กระจำยไปอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม อำจใช้เวลำนำนและต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องจึงจะ
เห็นผล  แต่จะช่วยพัฒนำคนไทยให้เป็นผู้มีสติปัญญำ ควำมรู้ คุณธรรม ฉลำดแบบคิดวิเครำะห์เป็น มี
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีควำมรู้ทักษะและจิตส ำนึกเพ่ือส่วนรวม ควำมสำมำรถในกำรประกอบ
อำชีพ  ที่ส ำคัญคือรู้จักพ่ึงพำตนเอง  และสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่ำงต่อเนื่อง  ซึ่งในที่สุดจะช่วย
น ำพำประเทศไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 
5. ก้าวข้ามประชานิยมสู่สวัสดิการพื้นฐานถ้วนหนา้ 
 
 แนวคิดหนึ่งที่อำจจะเป็นทำงเลือกที่ดีของสังคมไทย คือ ผลักดันให้ประเทศมีระบบสวัสดิกำร
พ้ืนฐำนถ้วนหน้ำ  เพ่ือก้ำวข้ำวนโยบำยประชำนิยมที่นักกำรเมืองใช้เป็นเครื่องมือในกำรหำเสียงเลือก 
ต้ังโดยใช้เงินนอกงบประมำณ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหำนำนัปประกำรดังที่กล่ำวข้ำงต้น 

 กำรใช้หลักคิดที่ว่ำสวัสดิกำรพื้นฐำนเป็นสิทธิตำมรัฐธรรมนูญ ย่อมหมำยถึงว่ำ สวัสดิกำรนั้น
เป็นสวัสดิกำรถ้วนหน้ำ  ปัจจุบันสวัสดิกำรพ้ืนฐำนของไทยหลำยอย่ำงมีลักษณะถ้วนหน้ำแล้ว  เช่น 
กำรรักษำพยำบำลนั้นทุกคนมีประกันสุขภำพ แม้จะยังไม่เท่ำเทียมกันในทำงปฏิบัติ เช่นคุณภำพกำร
รักษำไมเ่ทำ่กันก็ตำม  นักเรียนที่เรียนถึงชั้นมัธยมปลำยทุกคนไม่ต้องจ่ำยคำ่เรียนและยังได้เงินอุดหนุน
ค่ำใช้จำ่ยที่เก่ียวเนื่องกับกำรเรียน เช่น ค่ำแบบเรียน ค่ำเครื่องแบบ  คนทีอ่ำยุถึง 60 ปีที่ไม่มีรำยได้
ทุกคนจะได้เงินเบี้ยยังชีพ 500 บำทตอ่เดือน เป็นต้น 

 แตส่วัสดิกำรพื้นฐำนอีกหลำยประกำรก็ยังไม่ถ้วนหน้ำอย่ำงที่ควร คือมีบำงคนได้บำงคนไม่ได้
และหลำยอยำ่งคนท่ีไม่ไดม้ีเยอะกว่ำคนได้มำกมำย  ตัวอย่ำงเช่น ข้ำรำชกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ
มีสวัสดิกำรรักษำพยำบำลดีกว่ำพนักงำนบริษัทเอกชนและผู้มีสิทธิ์บัตรทอง  ผู้ท ำประกันสังคมตำม
มำตรำ 33 ของ พ.ร.บ.ประกันสังคม หรือท่ีเรียกว่ำ “แรงงำนในระบบ” ซึ่งมีจ ำนวน 9 ลำ้นคนก็ได้รับ
                                                           
6
 ดร.วิรไท สันติประภพ  ที่ปรึกษำสถำบวัิจัยเพือ่กำรพัฒนำประเทศ, ชวนคิด 3 แนวทำงอยู่กับประชำนิยมแบบไทยๆ 

7
 สถำบันวจิัยของส ำนักพิมพ์ต ำรำ Pearson 
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สวัสดิกำร 7 ฐำน คือ ค่ำท ำคลอด  ค่ำเลี้ยงบุตรเล็ก ประกันสุขภำพ เงินทดแทนถ้ำพิกำร  เงินประกัน
กำรว่ำงงำนหำกตกงำน  เงินบ ำนำญยำมแกเ่ฒ่ำ และค ำท ำศพหำกตำย  ซ่ึงสวัสดิกำรเหล่ำนี้ไม่มีให้
ส ำหรับ “แรงงำนนอกระบบ” ที่มีจ ำนวนกว่ำ 24-25 ล้ำนคน หรือกว่ำร้อยละ 60 ของคนวัยท ำงำน
ทั้งประเทศ 

 หำกใช้หลักสำกลว่ำด้วยสวัสดิกำรพื้นฐำนถ้วนหน้ำ  สังคมไทยยังต้องเพ่ิมสวัสดิกำรให้กับคน
ที่ตกหล่นจำกระบบสวัสดิกำรปัจจุบัน  แต่ก็ต้องค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ทำงกำรเงินและควำมพร้อมใน
กำรรับภำระของทุกภำคส่วนที่เก่ียวข้อง จำกรำยงำนกำรศึกษำของสถำบันเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย 
เรื่อง สู่ระบบสวัสดิกำรสังคมถ้วนหน้ำภำยในปี 2560  ได้น ำเสนอสวัสดิกำรพื้นฐำนที่คนไทยควรได้รับ
ตั้งแต่เกิดจนตำย เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

 สวัสดิกำรก่อนเกิด  ส ำหรับทำรกในครรภ์มำรดำ 
 สวัสดิกำรส ำหรับเด็กและนักเรียน  โดยรัฐจะเลี้ยงดูบุตรให้เด็กไทยทุคน รวมถึงจัดให้เรียน

ฟรีเป็นระยะเวลำ 15 ปี และเพ่ิมค่ำครองชีพให้แก่ครอบครัวนักเรียนที่ยำกจน  นอกจำกนี้ยังรวมถึง
กำรปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำทั้งระบบ กำรศึกษำนอกโรงเรียน และกำรศึกษำที่ครอบคลุมชนกลุ่ม
น้อย 

 สวัสดิกำรส ำหรับคนวัยท ำงำน  แรงงำนนอกระบบทุกคนต้องมีสวัสดิกำรใกล้เคียงกับ
แรงงำนในระบบมำกท่ีสุดเท่ำที่จะเป็นได้  รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิผลในกำรฝึกฝีมือแรงงำนให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 

 สวัสดิกำรส ำหรับผู้สูงอำยุ  ผู้สูงอำยุทุกคนจะได้รับเงินช่วยค่ำครองชีพในรูปแบบต่ำงๆ 
เช่น บ ำเหน็จบ ำนำญ  เบี้ยยังชีพ เป็นต้น  ส ำหรับผู้สูงอำยุที่ไม่สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ รัฐจะดูแลเป็น
พิเศษโดยมีเบี้ยเพ่ิมเติมให้ก่ผู้สูงอำยุในภำวะพ่ึงพึง 

 สวัสดิกำรส ำหรับผู้พิกำร  คล้ำยสวัสดิกำรผุ้สูงอำยุ คือมีค่ำครองชีพ และเบี้ยยังชีพพิเศษ
ให้แก่ผู้พิกำรที่ยำกจนหรืออยู่ในภำวะพ่ึงพิง  รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ชีวิต 
ประจ ำวัน และมีสถำนสงเครำะห์ผู้พิกำรที่ไม่มีครอบครัวหรือผู้ดูแล 

 รำยงำนกำรศึกษำฉบับนี้ ประเมินว่ำกำรจัดให้มีสวัสดิกำรพ้ืนฐำนถ้วนหน้ำ ภำครัฐจ ำเป็นต้อง
ใช้งบประมำณเพ่ิมข้ึนจำกระบบสวัสดิกำรปัจจุบัน เริ่มต้นที่ประมำณ 2.61 แสนล้ำนบำท และสูงสุดที่
ประมำณ 4.36 แสนล้ำนบำท  แน่นอนว่ำงบประมำณส่วนเพ่ิมระดับนี้เป็นจ ำนวนไม่น้อย และอำจ
สร้ำงควำมกังวลใจให้กับหลำยคน  อย่ำงไรก็ตำม ควำมกังวลน่ำจะลดน้อยลง เพรำะกำรเพิ่มขึ้นของ
งบประมำณส่วนเพิ่มเป็นกำรเพ่ิมในระดับโครงสร้ำงซึ่งเกิดเพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น ซึ่งนั่นหมำยควำมว่ำ 
หำกภำครัฐมีแนวทำงในกำรหำรำยได้เพ่ิมข้ึนในระดับโครงสร้ำง  เช่น  กำรปรับโครงสร้ำงภำษีให้มี
รำยไดเ้พ่ิมขึ้นถำวร เช่น กำรขยำยฐำนภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ  กำรจัดเก็บภำษีท่ีดิน  กำรเพ่ิมภำษี 
มูลค่ำเพ่ิม  กำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่เพ่ิมข้ึนของทรัพย์สินและทุน  รวมทั้งกำรลดสิทธิประโยชน์ทำง
ภำษีส ำหรับกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน  ก็จะสำมำรถรองรับควำมต้องกำรใช้จำ่ยที่เพ่ิมขึ้นนี้
และสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับระบบสวัสดิกำรพื้นฐำนถ้วนหน้ำได ้ ดังจะเห็นได้จำกตำรำงที่ 2 ว่ำ กำรจัด
ให้มีสวัสดิกำรเพิ่มข้ึนจำกสวัสดิกำรปัจจุบัน  มีควำมเป็นไปได้สูงมำก เพรำะใช้รำยจ่ำยเพ่ิมข้ึนเพียง
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ประมำณร้อยละ  8-11  (กรณีเพ่ิมสวัสดิกำรต่ ำสุด)  และร้อยละ 13-15 (กรณีเพ่ิมสวัสดิกำรสูงสุด
ตำมหลักสวัสดิกำรพื้นฐำนถ้วนหน้ำที่เป็นสำกล) 

ตำรำงที่ 2 : แนวโน้มรำยจ่ำยดำ้นสวสัดิกำรในระบบปัจจบุันและสวสัดิกำรส่วนเพิ่ม เปรียบเทยีบกับรำยได้รัฐ 
 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
สวัสดิกำรปัจจุบัน        
เด็กเล็ก 4,735 4,739 4,766 4,817 4,887 4,943 4,988 
กำรศึกษำ 562,397 591,330 568,785 578,305 600,745 608,999 618,478 
แรงงำน 24,266 26,759 23,470 25,159 26,902 28,706 30,593 
ท่ีอยู่อำศัย 5,552 6,638 4,823 5,016 5,217 5,426 5,643 
สุขภำพ 408,231 426,157 426,116 458,181 492,778 529,240 568,465 
ผู้สูงอำยุ 40,880 43,002 54,678 62,708 73,636 84,960 97,709 
ผุ้พิกำร 5,479 5,552 6,644 6,737 6,838 6,935 7,039 
อื่นๆ 18,707 21,305 23,958 27,520 31,686 36,573 42,325 
รวม 1,070,248 1,124,482 1,113,241 1,168,443 1,242,689 1,305,782 1,375,240 
สวัสดิกำรส่วนเพิ่ม        
กรณีต่ ำสุด 210,587 204,135 219,917 244,253 242,854 253,758 261,882 
สวัสดิกำรรวมกรณีต่ ำสุด 1,280,835 1,328,617 1,333,158 1,412,696 1,485,543 1,559,540 1,637,122 
% ของสวัสดิกำรปัจจุบัน 19.7 18.2 19.2 20.9 19.5 19.4 19.0 
กรณีสูงสุด 313,717 316,665 336,841 382,126 396,251 419,498 436,485 
สวัสดิกำรรวมกรณีสูงสุด 1,383,965 1,441,147 1,450,082 1,550,569 1,638,940 1,725,280 1,811,725 
% ของสวัสดิกำรปัจจุบัน 29.3 28.1 30.3 32.7 31.9 32.1 31.7 
ประมำณกำรรำยได้รัฐ 2,006,186 2,220,126 2,409,426 2,594,827 2,786,026 2.987,736 3,202,536 
% กรณีต่ ำสุดต่อรำยได้ 10.5 9.2 9.1 9.4 8.7 8.5 8.2 
% กรณีสูงสุดต่อรำยได้ 15.6 14.3 14.0 14.7 14.2 14.0 13.6 

 ทำงเลือกท่ีอำจจะดีกว่ำกำรปรับโครงสร้ำงภำษี  คือยกเลิกโครงกำรประชำนิยมบำงโครงกำร
ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจลง  ภำครัฐก็จะสำมำรถลดภำระทำงกำรเงินลงได้มำก  
และสำมำรถน ำเงินนั้นมำสร้ำงระบบสวัสดิกำรพื้นฐำนถ้วนหน้ำแทน  ซึ่งจะท ำให้ประชำชนมีหลัก 
ประกันและควำมมั่นคงในชีวิตเพ่ิมมำกข้ึน 
 
6. บทสรุป 
 
 “ประชำนิยม” หรือ “Populism” มีควำมหมำยหลำยอย่ำง  และอำจถูกใช้ในบริบทที่แตก 
ต่ำงกัน  ไมป่รำกฎชัดว่ำประชำนิยมในไทยเริ่มน ำมำใช้ตั้งแต่เมื่อใด  จนกระท่ังพรรคไทยรักไทยเริ่มน ำ
นโยบำยในแนวประชำนิยมเข้ำมำใช้ในกำรหำเสียงเลือกตั้งอย่ำงเข้มข้น เมื่อต้นปี 2544 ค ำว่ำ 
“ประชำนิยม” จึงเป็นที่รู้จักและใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในเชิงวิพำกษ์วิจำรณ์ 

 นโยบำยประชำนิยมถูกออกแบบมำเพ่ือสร้ำงคะแนนนิยมและหวังผลให้พรรคกำรเมืองเข้ำสู่
ชัยชนะในกำรเลือกตั้ง  ซึ่งกเ็ป็นที่ประจักษ์ว่ำในช่วง 10 กว่ำปีที่ผ่ำนมำ  พรรคกำรเมืองที่ใช้นโยบำย
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ประชำนิยมแบบเต็มรูปแบบอย่ำงพรรคไทยรักไทยประสบผลส ำเร็จได้รับเสียงตอบรับจำกประชำชน
เป็นอย่ำงท่วมท้น 

 แม้ว่ำ นโยบำยประชำนิยมจะเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้เกิดกำรกระจำยรำยได้  ลดควำมเหลื่อม
ล้ ำในสังคมได้  แตห่ลำยนโยบำยก็ถูกวิพำกษ์วิจำรณ์ว่ำเป็นนโยบำยที่สร้ำงปัญหำระยะยำว ท ำลำย
กลไกตลำด ไม่สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  เอ้ือประโยชน์ต่อกำรทุจริตคอรัปชั่นในวงกว้ำง  และ
อำจจะก่อให้เกิดภำระกำรคลังและภำระผูกพันในอนำคตท่ีเกิดจำกกำรกู้ยืม  เนื่องจำกเงินงบประมำณ
ที่ต้องน ำมำใช้เพ่ือด ำเนินนโยบำยประชำนิยมมีมูลค่ำมหำศำล  จนสังคมเริ่มมีควำมกังวลว่ำ นโยบำย
ประชำนิยมแบบไทยๆ อำจจะกลำยเป็นกับดักที่น ำไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจในอนำคตได้ 

 นำยทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังในสมัยรัฐบำลนำยกทักษิณ  ได้กล่ำว
กับ ไทยรัฐออนไลน์  เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2557 ว่ำ  “..นโยบายประชานิยมกลายเป็นประเด็นที่
น ามาใช้โจมตีกันในทางการเมือง และเป็นสิ่งที่พรรคการเมืองขนาดใหญ่ทั้ง 2 ขั้ว ต่างก็น ามาหาเสียง
ในทางการเมือง เพ่ือช่วงชิงฐานเสียง “สิ่งที่เรียกว่า นโยบายประชานิยม คือ การน าเงินไปแจก เพ่ือ
หวังผลทางการเมืองและการหาเสียง” 

 ที่ผ่านมา นโยบายประชานิยมต่างๆ ของรัฐบาลรักษาการด าเนินการอย่างคลุมเครือ  โดย 
เฉพาะโครงการรับจ าน าข้าว การช่วยชาวนาให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น อย่างน้อยที่สุดต้องมีรายได้ไม่ต่ ากว่า
ต้นทุนการผลิต การรับจ าน าข้าวสูงกว่าราคาในตลาดโลก สิ่งเหล่านี้เหมือนกับเอาเงินไปแจก ถ้าท า
มากๆ โดยไม่มีเหตุผลก็เป็นประชานิยม  แต่ถ้าท าให้ชาวนาไม่เดือดร้อนโดยการเพ่ิมคุณภาพข้าวให้ดี
ขึ้น สร้างมูลค่าเพ่ิมในตลาดโลกได้ ไม่ใช่ประชานิยม  แต่เรียกว่าการสร้างความสามารถในการหา
รายได้ 

 “ต้องยอมรับว่าสังคมไทย ทุกวันนี้เสพติดประชานิยม ของฟรีใครก็อยากได้ รัฐพยายามช่วย
คนชรา โดยการให้เบี้ยผู้สูงอายุ นานวันเข้าก็จะกลายเป็นความเคยชิน เมื่อได้น้อยก็จะขอเพ่ิมข้ึน 
สุดท้ายก็เท่ากับขาดความสามารถในการสร้างรายได้ การช่วยเหลือโดยโปรยเม็ดเงินไปทั่วประเทศก็
เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง”  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังย้ าด้วยว่า  การด าเนินนโยบายประชา
นิยม ต้องแยกแยะให้ได้ว่าข้อดี และข้อเสียคืออะไร อะไรที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการหารายได้และ
เป็นสิ่งที่ถูกต้อง นั่นหมายความว่า ต้องไม่ใช่การให้เงินแบบแจกฟรี..” 

 แน่นอนว่ำ กำรเลิกนโยบำยประชำนิยมเป็นเรื่องทีป่ระชำชนบำงกลุ่มอำจท ำใจได้ยำก  ส่วน
นักกำรเมืองเองก็กลัวว่ำจะกระทบฐำนเสียง  แต่ถ้ำหำกเรำปล่อยให้ทุกนโยบำยประชำนิยมทีอ่อกมำ
อย่ำงไร้ควำมรับผิดชอบด ำเนินต่อไปเรื่อยๆ ก็จะยิ่งสร้ำงควำมเสียหำยต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
อย่ำงเช่นกรณีโครงกำรรับจ ำน ำข้ำวเปลือกทุกเมล็ด  และสุ่มเสี่ยงที่จะน ำไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจรอบใหม่ 
ซ่ึงอำจจะใหญ่กว่ำวิกฤติต้มย ำกุ้ง เพรำะภำระหนี้ครำวนี้เกิดจำกปัญหำที่มำจำกภำครัฐมิใช่ภำคเอกชน  
ซ่ึงอำจจะเลวร้ำยถึงขั้นสร้ำงควำมล่มสลำยให้แก่ประเทศไทย  เหมือนที่เคยเกิดข้ึนกับประเทศต่ำงๆ 
ในละตินอเมริกำ 

 ทำงออกเบื้องต้นก่อนทีเ่รำจะเพลี่ยงพล้ ำไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจอีกครั้ง  คือ กำรน ำแนวคิด 
Choice and Competition โดยใช้กลไกผ่ำนภำคเอกชนเพ่ือให้ผู้บริโภคมีทำงเลือก และผู้บริกำรมี



18 

กำรแข่งขันมำปรับใช้  ควบคู่ไปกับกำรเพ่ิมควำมเข้มข้นของระบบวินัยกำรคลัง โดยทุกโครงกำรของ
รัฐไม่ว่ำจะใช้จ่ำยจำกเงินในงบประมำณหรือเงินนอกงบประมำณจะต้องให้รัฐสภำอนุมัติ  ต้องมีกำร
จัดท ำบัญชีมำตรฐำนส ำหรับโครงกำรรัฐที่ส ำคัญๆ  และต้องมีระบบตรวจสอบที่รัดกุมและเป็นกลำง 
เพ่ือสร้ำงวินัยทำงกำรเงินและกำรคลัง  รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภำพของข้ำรำชกำร ระบบรำชกำรและ
รัฐวิสำหกิจอย่ำงจริงจัง 

 นอกจำกนี้ กำรผลักดันให้ประเทศไทยมีระบบสวัสดิกำรพ้ืนฐำนถ้วนหน้ำเพ่ือก้ำวข้ำวนโยบำย
ประชำนิยมน่ำจะเป็นทำงเลือกท่ีดีในกำรฝ่ำวิกฤติของสังคมไทย  แตภ่ำครัฐจ ำเป็นต้องใช้งบประมำณ
เพ่ิมข้ึน ฉะนั้น ควำมยั่งยืนของระบบสวัสดิกำรพื้นฐำนถ้วนหน้ำจึงขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถในกำรจัดหำ
รำยได้เพ่ือมำจัดสวัสดิกำรส่วนเพิ่ม  กำรปฏิรูปโครงสร้ำงภำษีให้เหมำะสมกับศักยภำพในกำรเสียภำษี
จึงน่ำจะเป็นช่องทำงท่ีภำครัฐจะสำมำรถหำเงินมำรองรับระบบสวัสดิกำรพ้ืนฐำนถ้วนหน้ำได้ 

 ส่วนทำงรอดจำกวิกฤติในระยะยำว จ ำเป็นต้องแก้ไขท่ีต้นเหตุของปัญหำอย่ำงแท้จริง ไม่ใช่
เพียงแค่อัดฉีดเงินแบบให้เปล่ำแก่ผู้มีรำยได้น้อยเท่ำนั้น  กำรด ำเนินนโยบำยประชำนิยมจึงควรเน้น
นโยบำยที่เป็นกำรสร้ำงโอกำสให้กับประชำชนด้วยกำรให้ควำมรู้  สร้ำงทักษะ  เพ่ือพัฒนำควำมแข็ง 
แกร่งในกำรสร้ำงพื้นฐำนกำรประกอบอำชีพ  ให้มีรำยได้ที่ยั่งยืนและมั่นคง  มำกกว่ำกำรให้แบบฟรีๆ  
จึงจะเรียกว่ำ ประชำนิยมทีถู่กต้อง  “เปรียบเสมือนการสอนให้คนรู้จักวิธีตกปลา  ย่อมดีกว่าการเอา
ปลาไปให้กิน”  เพรำะจะท ำให้คนๆ นั้นสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงแท้จริง 

 ผู้เขียนเห็นว่ำประเด็นท้ำทำยที่สุดของนักกำรเมืองคือ  กำรเลิกนโยบำยประชำนิยม  แล้วน ำ
เม็ดเงินที่จะใช้ในโครงกำรต่ำงๆ  มำเพ่ิมในระบบสวัสดิกำรปัจจุบัน  เรำก็จะมีระบบสวัสดิกำรพ้ืนฐำน
ถ้วนหน้ำให้กับประชำชนทุกกลุ่มไดค่้อนขำ้งเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภำพ  นอกจำกนี้ต้องเร่งปฏิรูป
ระบบกำรศึกษำของไทยให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู้คิดวิเครำะห์เป็น  มีทักษะในกำร
ประกอบอำชีพ  ประชำชนก็จะสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ ซึ่งในที่สุดจะช่วยน ำพำประเทศไปสู่กำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืนตลอดไป 
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