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ภูวกฤต เหมหาชาติ*

บทน�ำ
ในปัจจุบนั เป็นยุคสมัยแห่งการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง เนือ่ งจากความเจริญก้าวหน้าของ
วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ท�ำให้สามารถเข้าถึงและรับรู้เรื่องราวข่าวสารต่าง ๆ ได้ง่าย ซึ่งก็ท�ำให้
ผู้คนอยู่ในโลกของข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้น มีอิสระในการบริโภคข่าวสารในทุก ๆ ด้าน และปฏิเสธไม่ได้
ว่าเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมือง และประเด็นหนึ่งซึ่งก�ำลัง
เป็นทีถ่ กเถียงกันมากก็คอื เรือ่ งของนโยบายทางการเมือง นัน่ ก็คอื เรือ่ งของ “นโยบายประชานิยม” นโยบาย
ทางการเมืองอันเป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างมาก เปรียบเสมือนอุดมการณ์และนโยบายทางการเมืองที่เป็น
ที่นิยมของประชาชน และหลายพรรคการเมืองในประเทศไทยได้ใช้นโยบายประชานิยมนี้ในการหาเสียง
เลือกตัง้ จนกระทัง่ ถึงตอนนีก้ ย็ งั เป็นประเด็นทีถ่ กเถียงกันอยูแ่ ละยังหาข้อสรุปไม่ได้วา่ นโยบายประชานิยมนัน้
ที่แท้จริงแล้วเป็นนโยบายในแง่บวกหรือแง่ลบต่อประชาชนและประเทศชาติกันแน่ ซึ่งกลุ่มคนที่มีการ
โต้เถียงกันในเรื่องนี้มากก็คือ กลุ่มนักวิชาการที่นิยมแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับกลุ่มคนที่เคย
ได้รบั ผลประโยชน์จากนโยบายประชานิยม ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาประเด็นนีว้ า่ แท้จริงแล้ว
ประชานิยมเป็นนโยบายที่ดีหรือไม่ อย่างไร ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง ทั้งที่เป็น
เอกสาร ความคิดเห็นของบุคคลต่าง ๆ รวมไปถึงข้อมูลจากสื่อส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในบทความนี้
ผูเ้ ขียนจะขอเสนอความคิดเห็นส่วนตัวของผูเ้ ขียนเองด้วย โดยจะวิเคราะห์ถงึ ข้อดีและข้อเสียของนโยบาย
ประชานิยม รวมถึงผลกระทบโดยภาพรวมต่อประเทศ ดังจะน�ำเสนอในล�ำดับต่อไปนี้

ความหมายของประชานิยม
“ประชานิยม” เป็นค�ำทีแ่ ปลมาจากค�ำว่า populism ในภาษาอังกฤษ แรกเริม่ ค�ำนีเ้ ป็นศัพท์เฉพาะ
ที่หมายถึงขบวนการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองที่ ๓ ของสหรัฐอเมริกาในทศวรรษที่ ๑๘๙๐ ในช่วงนั้น
มีการรวมตัวกันของเกษตรกรรายย่อยซึ่งไม่พอใจแนวทางการพัฒนาประเทศที่เต็มไปด้วยอิทธิพลของ
บริษทั ใหญ่ ๆ พวกเขารวมตัวกันก่อตัง้ พรรคการเมืองขึน้ มาในชือ่ ว่า “พรรคประชาชน” (People’s Party)
โดยพรรคนี้ได้ส่ง นายวิลเลียม เจนนิงส์ ไบรอัน (William Jennings Bryan) เข้าสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นประธานาธิบดีในการเลือกตั้ง ค.ศ. ๑๘๙๖ แต่ก็ไม่ประสบผลส�ำเร็จ จากนั้นพรรคนี้ก็สลายตัวไป
ในยุคที่ใกล้เคียงกันนี้ที่รัสเซียได้เกิดขบวนการ “นารอดนิก” (Narodichestvo) ของนักศึกษาปัญญาชน
*

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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รัสเซียทีล่ งไปเคลือ่ นไหว เพือ่ ปลุกระดมชาวนาในชนบทด้วย ค�ำว่า populism จึงเป็นค�ำทีใ่ ช้เรียกขบวนการ
นารอดนิกด้วย1 หรืออาจกล่าวได้ว่า ประชานิยม (Populism) เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองและแนวทาง
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ ๑๙ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย โดยที่อุดมการณ์ทาง
การเมืองแบบประชานิยมจะอิงอยู่กับฐานชาวนาหรือคนยากจน ได้เป็นที่แพร่หลายและการเป็นแนวทาง
ทางการเมืองที่ใช้ในกลุ่มประเทศโลกที่ ๓ ในช่วงศตวรรษที่ ๒๐ ความคิดนี้ได้ปรากฏในประเทศจีน
และประเทศในแถบลาตินอเมริกา ซึ่งผลลัพธ์ที่ปรากฏกับประเทศเหล่านี้หลังจากมีการน�ำนโยบาย
ประชานิยมไปประยุกต์ใช้ก็คือ ความล้มเหลว ทั้งในการพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจจากนโยบาย
และเงินทุน
ความหมายของประชานิยมสามารถจ�ำแนกออกเป็น ๕ ความหมายด้วยกัน2 คือ
๑. ประชานิยมในรัสเซียและอเมริกา เป็นประชานิยมในความหมายดั้งเดิมที่เกิดขึ้นในรัสเซียและ
อเมริกาในปลายศตวรรษที่ ๑๙ โดยมีนัยว่าหมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เห็นว่าประชาชนส�ำคัญ
ที่สุด โดยทั้งในรัสเซียและสหรัฐอเมริกานั้นขบวนการประชานิยมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้น
คือ ชาวนาซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ของสังคม
๒. ประชานิยมในลาตินอเมริกา เป็นขบวนการประชานิยมทีเ่ ริม่ ต้นขึน้ ในอาร์เจนตินาตัง้ แต่ทศวรรษ
๑๙๒๐ โดยเป็นขบวนการทีม่ ผี นู้ ำ� สูงสุด คือ ฮวนเปรอง ทีม่ คี วามโดดเด่น มีเสน่ห์ มีบารมีเป็นทีจ่ บั ตาจับใจ
ของประชาชน และมีนโยบายสงเคราะห์คนยากจน เพื่อใช้เป็นฐานเสียงและฐานนโยบายทางการเมือง
ที่มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างผู้น�ำกับประชาชน
๓. ประชานิยมในประเทศตะวันตก คือ การเมืองที่มีพรรคการเมืองบางพรรคได้รับความสนับสนุน
จากสามัญชน จากนโยบายที่เป็นที่ชื่นชอบหรือมีอุดมการณ์ตรงกัน
๔. ประชานิยมในฐานะแนวทางการพัฒนา ใช้เรียกแนวคิดการพัฒนาที่เน้นภาคชนบท เน้นภาค
เกษตร เน้นการพัฒนาไร่นาขนาดเล็ก ขนาดกลางของเกษตรกรอิสระหรือสหกรณ์ที่ชาวไร่ชาวนา
มารวมกัน เป็นทางเลือกของการพัฒนาที่ไม่เน้นการพัฒนาให้เป็นเมืองแบบตะวันตกนั่นเอง
๕. ประชานิยม คือ การให้ความส�ำคัญหรือให้คุณค่าแก่ประชาชน คือ การเมืองที่ให้คุณค่า
แก่ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนทั่วไปหรือชนชั้นล่าง การเมืองที่เห็นความส�ำคัญของประชาชนทั่วไป
จึงเป็นประชานิยมเสมอ
จากที่ผู้เขียนได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว สามารถสรุปได้ว่า นโยบายประชานิยม ก็คือ นโยบาย
ที่สนับสนุนประชาชนคนยากจนเป็นหลัก เพื่อมุ่งหวังความนิยมทางการเมือง โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีความ
วินยั ผลเจริญ. “ผลกระทบของนโยบายประชานิยมทีม่ ตี อ่ เศรษฐกิจสังคมและการเมืองไทย (ตอนที่ ๑)”. จุลสารกลุม่
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (ปีที่ ๔ ฉบับ ๓๗ ธันวาคม ๒๕๔๖).
2
เอนก เหล่าธรรมทัศน์. ทักษิณา - ประชานิยม. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๙.
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พุทธจักร ปีที่ ๖๙ ฉบับที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘

สมเหตุสมผลหรือเป้าหมายทางเศรษฐศาสตร์มหภาคมารองรับ นโยบายประชานิยมจะมีหลากหลาย
รูปแบบที่ปรากฏ แต่จะมีลักษณะร่วมกันตรงที่การเป็นนโยบายที่มุ่งเอาอกเอาใจและสนองความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนการไม่แสดงถึงจ�ำนวนเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินนโยบาย เปรียบเสมือนอุดมการณ์และ
นโยบายทางการเมืองที่เป็นที่นิยมของประชาชน และหลายพรรคการเมืองในประเทศไทยได้ใช้นโยบาย
ประชานิยมนี้ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยนโยบายประชานิยมนั้นเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถส่งเสียง
บอกนักการเมืองผ่านคูหาเลือกตัง้ ผ่านได้ ซึง่ ท�ำให้นกั การเมืองต้องหันมาให้ความสนใจต่อความเป็นอยูแ่ ละ
ความต้องการของประชาชนมากขึ้น

นโยบายประชานิยมในประเทศไทย
ดังที่กล่าวในข้างต้นแล้วว่า “นโยบายประชานิยม” เริ่มเป็นที่รู้จักกันครั้งแรกในประเทศกลุ่ม
ลาตินอเมริกา ซึง่ ประชาชนส่วนใหญ่มฐี านะยากจน ด้อยการศึกษา และด้อยโอกาส มีชอ่ งว่างทางเศรษฐกิจ
และสังคมสูง ดังนั้น จึงมีนักการเมืองที่น�ำเสนอแนวคิดที่สร้างโอกาสแก่ประชาชน และลดช่องว่าง
ทางชนชัน้ ซึง่ ความคิดในลักษณะอุดมคติดงั กล่าวได้รบั การตอบรับจากประชาชนทัว่ ไป โดยเฉพาะระดับล่าง
ที่เรียกกันว่า Grassroots หรือรากหญ้า แต่เมื่อมีการน�ำไปปฏิบัติจริงหรือแต่งเติมให้วิจิตรพิสดารมากขึ้น
เพื่อเรียกร้องการสนับสนุนจากประชาชน ก็ปรากฏว่านโยบายบางเรื่องเป็นเพียงแค่การขายความฝัน
ซึ่งยากที่จะเป็นจริงโดยสมบูรณ์ได้ บางเรื่องก็เป็นเพียงการจับแพะชนแกะ หรือบางเรื่องก็สร้างภาระและ
ปัญหาต่อการเงิน การคลังของประเทศในระยะต่อไป
“นโยบายประชานิยม” ซึง่ มีทงั้ แง่บวกและแง่ลบ กล่าวได้วา่ เป็นผลงานการน�ำเสนอและถูกพิจารณา
ว่าเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และสร้างผลกระทบต่อการเมืองไทยเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะการก�ำหนดนโยบายทางการเมืองที่ประชานิยมได้กลายเป็นรูปแบบที่นักการเมืองใช้ในการ
หาเสียงกันมากที่สุดในปัจจุบัน
การเกิดขึ้นของนโยบายที่เรียกกันต่อมาว่า ประชานิยม ในสมัยรัฐบาลทักษิณนั้นการริเริ่มคิดจะท�ำ
นโยบายประชานิยมในปี ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓ นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจจะลอกเลียนแบบประชานิยม
จากลาตินอเมริกามาใช้แต่อย่างใด คิดแต่เพียงจะใช้นโยบายเพื่อดึงคะแนนเสียงจากคนชนบทให้ได้
มากที่สุด แทนที่จะอาศัยการแจกสิ่งของเงินทองผ่านระบบอุปถัมภ์แบบเดิม แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการท�ำ
นโยบายนีน้ า่ จะเป็นแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนทีแ่ พร่หลายอยูใ่ นสังคมไทยมากกว่า ๓ ทศวรรษก่อนหน้านัน้ แล้ว
คนไทยยอมรับและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะหลังวิกฤตเศรษฐกิจ และคน
ส่วนมากเห็นด้วยกับการสร้างชุมชนในชนบทให้เข้มแข็งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศโดยอาศัย
ภูมสิ งั คม แต่รฐั บาลต้องการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนหลังวิกฤตเศรษฐกิจในการแก้ปญ
ั หา
ความเดือดร้อนของประชาชนจากเศรษฐกิจ โดยอาศัยเอาแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนมาปรับใช้เป็นนโยบาย
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เพือ่ แลกกับคะแนนเสียงหรือความนิยมทางการเมืองมากกว่าของคนในชนบทและคนจนในเมือง ซึง่ นโยบาย
ประชานิยมถูกน�ำมาใช้ด�ำเนินการเป็นนโยบายอย่างแท้จริงในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร
ในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์การเมืองไทยตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ผ่านนโยบาย
ที่บริหารจัดการให้เงินและผลประโยชน์จากรัฐในรูปแบบต่าง ๆ ไปถึงมือชาวบ้านอย่างจับต้องได้
เช่น นโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมูบ่ า้ น เป็นต้น ซึง่ สร้างคะแนนนิยมกับชาวบ้านอย่างท่วมท้น
จนได้รับเลือกเข้ามาให้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่ออีกเป็นสมัยที่ ๒ ที่ยังคงด�ำเนินการนโยบาย
ประชานิยมหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องและนโยบายประชานิยมก็มีความส�ำคัญต่อการเมืองของไทย
โดยประการแรก คือ ท�ำให้การแข่งขันกันทางนโยบายเกิดขึ้นจริง แต่เป็นการแข่งขันทางนโยบาย
ที่พยายามจะเป็นประชานิยมมากกว่ากัน เพื่อหวังคะแนนเสียงจากผู้เลือกตั้งก่อนการก่อเกิดของพรรค
ไทยรักไทยนัน้ นโยบายของรัฐบาลมักจะได้มาจากการก�ำหนดของข้าราชการ นักวิชาการ เช่น จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสียยิ่งกว่าจะมาจากนักการเมือง เมื่อมีการก่อตั้ง
พรรคไทยรักไทย การก�ำหนดนโยบายเปลี่ยนโฉมหน้าไป เพราะพรรคไทยรักไทยมีนโยบายของตัวเอง
หน่วยราชการอื่นที่เคยมีบทบาทในการก�ำหนดนโยบายเป็นเพียงส่วนเสริมที่คอยน�ำเอานโยบายกว้าง ๆ
ของพรรคไทยรักไทยไปแปรเป็นรูปธรรมและน�ำไปปฏิบัติ รวมทั้งรัฐบาลเองเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบาย
ด้วยตัวเองไม่ได้หวังพึ่งข้าราชการประจ�ำในการด�ำเนินงาน
ส่วนอีกประการ คือ เป็นการเปิดเวทีของการถกเถียงกันว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไร
เนื่องจากผลกระทบโครงการต่าง ๆ และนโยบายแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนได้ถูกนักวิชาการบางท่าน
มองว่าเป็นนโยบายที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยในระยะยาว ในทัศนะของนักวิชาการ
เหล่านี้ นโยบายประชานิยมมิใช่นโยบายที่ดีแต่เป็นนโยบายที่ท�ำลายกลไกปกติของตลาด ในขณะที่
นักวิชาการอีกกลุ่มมองว่านโยบายประชานิยมเป็นการสร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจขึ้นจากการหมุนเงิน
เข้าใช้จ่ายในตลาดหลายรอบ จึงเหมาะแก่การกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน เพื่อให้ภาพรวมของ
เศรษฐกิจดีขึ้น
ทุกถ้อยกระบวนความทีไ่ ด้เรียบเรียงไว้ให้ขา้ งต้นนัน้ ได้บง่ บอกถึงข้อเท็จจริงบางอย่างไว้แล้ว ดังนัน้
จึงขึ้นอยู่ที่มุมมองของท่านว่าจะคิด ไตร่ตรองและพิจารณาถึงความผิด ชอบ ชั่ว ดีของค�ำว่า “นโยบาย
ประชานิยม” กันอย่างไร

ข้อดี ข้อเสียของนโยบายประชานิยม
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายประชานิยมแล้ว พบว่า ข้อดีและข้อเสียของนโยบาย
ประชานิยมนั้นไม่มีข้อสรุปที่เป็นทางการ แต่ขึ้นอยู่กับมุมมองและทัศนะของแต่ละบุคคลมากกว่า
ซึ่งส่วนนี้ในทัศนะของผู้เขียนเองสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ ดังนี้
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ข้อดี
๑. ได้คะแนนเสียงไว เป็นที่ชื่นชอบของประชาชน จดจ�ำนโยบายได้ง่าย นโยบายสามารถฝังเข้าไป
ในจิตใจของประชาชนได้ง่าย
๒. ประชาชนคนไทยจะได้รบั ในส่วนของรัฐได้สญ
ั ญาว่าจะให้ ท�ำให้ในระยะสัน้ ๆ ประชาชนคนไทย
ได้หลงใหลได้ปลื้มกับความสุขสบายที่จะบังเกิดขึ้น เป็นเบื้องต้นที่รัฐได้หยิบยื่นให้กับประชาชนคนไทย
๓. เพิม่ รายได้ให้กบั ประชาชน ลดภาระค่าใช้จา่ ย เพือ่ ให้มชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ แต่ในทางกลับกัน
หลายนโยบายใช้เงินจ�ำนวนหลายหมืน่ ล้านบาท ซึง่ หวังว่าหากสภาพคล่องทางการเงินและหากเงินกองคลัง
มีไม่เพียงพอก็อาจจะส่งผลให้เกิดเงินเฟ้ออย่างรุนแรง รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาวได้
ข้อเสีย
๑. ความเป็นไปได้ในการด�ำเนินนโยบายไปปฏิบตั เิ ป็นไปได้ยาก ใช้งบประมาณทีส่ งู ต้องเป็นรัฐบาล
ที่จัดตั้งโดยความเข้มแข็งและเป็นปึกแผ่น จึงจะสามารถผลักดันนโยบายและน�ำไปสู่การปฏิบัติได้จริง
๒. ท�ำให้ประชาชนคนไทยเกิดการมอมเมา ลุม่ หลงในสิง่ ทีไ่ ด้รบั และมีความคิดทีอ่ ยากจะได้เพิม่ ขึน้
หากมีคนหยิบยืน่ ให้จนน�ำไปสูล่ ทั ธิการบริโภคนิยม ซึง่ ในท้ายทีส่ ดุ แล้วแหล่งทีม่ าของรายได้ทรี่ ฐั ต้องหามา
เพื่อใช้ท�ำโครงการเหล่านี้ก็ต้องหาเพิ่มขึ้น ซึ่งเป้าหมายใหญ่ ๆ ที่รัฐจะต้องหา คือ ไม่กู้ก็ผลาญทรัพยากร
ของชาติ เพื่อน�ำเงินเข้ามาใช้ในโครงการและรวมถึงการเก็บภาษีรายได้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น เพื่อมา
ชดเชยรายจ่ายที่เสียไปกับโครงการเหล่านี้ ซึ่งหากหาเงินเข้ามาชดเชยรายจ่ายไม่ทัน ประเทศชาติก็จะ
เข้าสู่ยุคหายนะทันที
ผลเสียต่อเศรษฐกิจของนโยบายแบบประชานิยมจะมีอยู่สามด้าน3
ผลเสียด้านที่ ๑ ก็คือ ผลต่ออัตราเงินเฟ้อ จากการเร่งการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ถ้าภาคการผลิต
ในประเทศปรับตัวและขยายการผลิตไม่ทัน การน�ำเข้าก็จะสูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้า
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งก็อาจท�ำให้ดุลบัญชีเงินสะพัดขาดดุล ถ้าการขาดดุลมีมากและต่อเนื่อง ก็สามารถสร้างปัญหา
ดุลช�ำระเงินให้กับประเทศได้
ผลเสียด้านที่ ๒ ก็คือ ฐานะการคลังของภาครัฐเองที่จะอ่อนแอ หนี้ภาครัฐจะมีมากขึ้นจากการ
กูย้ มื เพือ่ ชดเชยการเพิม่ การใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ ถ้าหากทางการไม่กู้ ทางการก็จะต้องลดรายจ่ายประเภทอืน่ แทน
ผลเสียด้านที่ ๓ ก็คอื ผลทีจ่ ะมีตอ่ สถาบันการเงินของภาครัฐ จากการปล่อยสินเชือ่ อัตราดอกเบีย้ ต�ำ่
ที่มาตรฐานการปล่อยสินเชื่ออาจไม่รัดกุมพอ ท�ำให้สถาบันการเงินที่ปล่อยกู้มีหนี้เสียมากขึ้นจนกระทบ
เงินกองทุนและกระทบความสามารถในการท�ำธุรกิจของสถาบันการเงินนั้น ในกรณีที่ปัญหาหนี้เสียมีมาก
และกว้างขวางก็อาจเป็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบการเงินได้
3

จารุพงศ์ จีนาพันธ์. ผลเสียต่อเศรษฐกิจของนโยบายประชานิยม. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.kpi.ac.th/
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นโยบายประชานิยม

23

ผลเสียทัง้ ๓ ด้านนี้ ถ้าเกิดขึน้ ต่อเนือ่ งและสะสมจะเป็นจุดอ่อนหรือจุดเปราะบางของระบบเศรษฐกิจ
ของหลายประเทศในปัจจุบัน อย่างเช่นปัญหาของกรีซ ก็มาจากการเพิ่มการใช้จ่ายของภาคการคลัง
ทีข่ าดวินยั จนประเทศมีหนีส้ าธารณะสูงและรัฐบาลไม่สามารถช�ำระคืนหนีไ้ ด้จนต้องขอรับความช่วยเหลือ
จากภายนอก และวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาที่ปะทุขึ้นเมื่อสามปีก่อนก็มีสาเหตุมาจากการปล่อย
สินเชื่อที่หละหลวมจนท�ำให้ภาคสถาบันการเงินมีปัญหา
นโยบายแบบประชานิยมทีด่ ดู รี ะยะสัน้ แต่มผี ลเสียต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระยะยาว จึงเป็นสิง่
ทีค่ วรหลีกเลีย่ ง แต่นกั วิชาการหลายคนก็สนับสนุนให้ทำ� เพราะมองว่าเป็นการแก้ไขปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้
ที่มีอยู่ เป็นการท�ำนโยบายในระบอบประชาธิปไตยตามความต้องการของประชาชน หรือตามนโยบาย
ที่ให้ไว้กับประชาชนตอนหาเสียง ความเห็นแบบนี้ก็สะท้อนการมองแบบนักการเมืองที่มองเฉพาะผล
ที่จะได้ระยะสั้นตามประชานิยมที่ดูดีระยะสั้นหรือดูดีในระดับจุลภาค แต่ไม่ได้ดูในแง่ความเสียหายระดับ
มหภาคและความเสียหายระยะยาว
จากข้อมูลในข้างต้นผูเ้ ขียนวิเคราะห์วา่ ผลดีและผลเสีย ผลดีจะเห็นได้วา่ โครงสร้างของประเทศไทย
เกีย่ วกับความเหลือ่ มล�ำ้ ทางรายได้โดยเฉพาะชนชัน้ ล่าง ซึง่ มีชอ่ งว่างระหว่างชนชัน้ บนถึง ๑๒ เท่า นโยบาย
ตรงนี้อาจช่วยบรรเทาได้เท่านั้น แต่ไม่ได้แก้ปัญหาเป็นเพียงการท�ำให้คนชั้นล่างล�ำบากน้อยลงเท่านั้น
แต่ในแง่ทตี่ อ้ งระวังคือ การด�ำเนินการนโยบายในลักษณะเช่นนีจ้ ะกระทบต่อระบบเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
จากระยะกลางไปจนถึงระยะยาว ต้องยอมรับว่าแนวโน้มขณะนี้จนถึงแนวโน้มข้างหน้านั้นอัตราเงินเฟ้อ
จะสูงขึน้ แน่นอน ถ้าจะท�ำให้ประชาชนอยูด่ กี นิ ดีจริง ๆ จะต้องท�ำให้ประชาชนอยูด่ กี นิ ดีได้ตอ่ เนือ่ ง ผลแบบนี้
จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนโยบายเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับมหภาค ท� ำให้ประชาชน
มีรายได้ มีงานท�ำ มีโอกาส ทีจ่ ะยกฐานะความเป็นอยูข่ องตัวเองให้ดขี นึ้ ได้ ถ้าเศรษฐกิจเข้มแข็ง ความเป็นอยู่
ของประชาชนก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
นโยบายประชานิยมก็เหมือนดาบสองคมของพรรคที่น�ำมาใช้เป็นนโยบาย กล่าวคือ ถ้าท�ำได้ดั่ง
นโยบายประชานิยมก็จะท�ำให้ประชาชนชืน่ ชอบ แต่ถา้ ท�ำไม่ได้กจ็ ะบัน่ ทอนความนิยมไปทีละนิดทีละหน่อย
ท�ำให้คนที่เลือกเข้าไปผิดหวังและเกลียดชังในที่สุด

นโยบายประชานิยม : ผลระยะสั้น ภาระระยะยาว
ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยเป็นระบบทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการเลือกตัง้ ค่อนข้างมาก นโยบาย
ประชานิยมที่เห็นจึงมีลักษณะเสนอว่าจะให้ เพื่อให้พรรคการเมืองสามารถชนะการเลือกตั้ง และในช่วง
๑๐ ปีทผี่ า่ นมาก็เปลีย่ นจากนโยบายทีม่ งุ่ ตอบโจทย์เรือ่ งสวัสดิการพืน้ ฐานของประชาชน และการด�ำรงชีวติ
ขั้นพื้นฐานของประชาชน เช่น นโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกโรค การเรียนฟรี การเข้าถึงสินเชื่อของชุมชน
ในระดับรากหญ้า ฯลฯ มาเป็นนโยบายที่มีลักษณะ “สัญญาว่าจะให้” และเห็นผลในช่วงสั้น ๆ เพื่อจะได้
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ชนะการเลือกตัง้ และเป็นนโยบายทีม่ วี ธิ คี ดิ ในเรือ่ งการตลาดน�ำมากกว่าทีจ่ ะตอบโจทย์สวัสดิการขัน้ พืน้ ฐาน
ซึง่ นโยบายเช่นนีท้ ำ� ให้เกิดภาระงบประมาณ เกิดการบริโภคทีเ่ กินพอดี และเกิดผลข้างเคียงทางเศรษฐศาสตร์
ได้ในหลาย ๆ เรื่อง เช่น นโยบายรถคันแรก การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เกิดผลตามมามากมาย
ทั้งในด้านหนี้ครัวเรือน การใช้น�้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหารถติด และไม่สอดคล้องกับแนวทางนโยบายที่เรา
จะส่งเสริมการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อท�ำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพิงพลังงานน้อยลง
หลายนโยบายสร้างภาระทางการคลังทัง้ ในปัจจุบนั และระยะยาว ท�ำให้รฐั บาลมีรายจ่ายเพิม่ มากขึน้
และการจัดสรรรายจ่ายในโครงการเหล่านี้มีต้นทุนค่าเสียโอกาสรวมอยู่ด้วยและไม่สามารถมีงบประมาณ
พอไปท�ำเรื่องที่ส�ำคัญของประเทศในระยะยาว ขณะนี้เราเห็นได้ชัดเจนว่ารายจ่ายที่เป็นรายจ่ายประจ�ำ
ของงบประมาณประจ�ำปีของภาครัฐคิดเป็นรายจ่ายร้อยละ ๘๐ มีสว่ นเงินทีจ่ ะเอามาลงทุนเรือ่ งโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศเหลือเพียงไม่ถึงร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณประจ�ำปี ทั้งที่ประเทศไทยยังต้องการ
การลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ ๆ อีกหลายเรือ่ ง ซึง่ ถ้าไม่ทำ� ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ก็จะลดลง ปัญหาส�ำคัญทีม่ ผี ลต่องบประมาณคือมีหลายนโยบายเป็นนโยบายปลายเปิดทีไ่ ม่ทราบว่าภาระ
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวจะเป็นเท่าไหร่ ตัวอย่างเช่น โครงการรับจ�ำข้าวทุกเม็ด ที่ตอนนี้
ยังไม่ทราบว่าสร้างความเสียหายแต่ละปีเท่าไหร่ นโยบายหลายอย่างที่เป็นนโยบายปลายเปิดเป็นเรื่อง
ทีส่ ร้างภาระและหยุดไม่คอ่ ยได้ นักการเมืองจะมาให้ยกเลิกนโยบายเหล่านีต้ อ้ งใช้เวลาและความกล้าหาญ
ค่อนข้างมากเพราะจะกระทบกับฐานเสียง
เมื่อภาครัฐมีเงินจ�ำกัดแต่นักการเมืองต้องการที่จะน�ำเสนอนโยบายที่เรียกว่าประชานิยม ก็มักจะ
ต้องหาแหล่งเงินทุนอืน่ ๆ หนีไม่พน้ ทีจ่ ะต้องใช้แหล่งเงินทุนของภาคเอกชนมาสร้างภาระให้กบั ภาคเอกชน
มาสร้างความบิดเบือนให้กับกลไกตลาด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท�ำลายความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน
ในระยะยาว ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ นโยบายจ�ำน�ำข้าวที่กระทบความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมข้าวไทยทั้งระบบ นโยบายค่าแรงขั้นต�่ำเท่ากันทั่วประเทศที่กระทบความสามารถของธุรกิจ
ในภาคเอกชนในต่างจังหวัดค่อนข้างมาก เป็นต้น เป็นการเอาเงินหรือทรัพยากรของภาคเอกชนไปใช้
ตอบโจทย์การเมือง ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบกับการแข่งขันของภาคเอกชนในระยะยาว
ซึ่งหากมาวิเคราะห์แล้วปัญหาส�ำคัญ คือ4 เมื่อมีการใช้นโยบายประชานิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ รายจ่าย
ของรัฐก็จะโตขึ้น หนีไม่พ้นว่ารัฐบาลจะต้องไปด�ำเนินการจัดภาษีเพิ่มสูงขึ้นในระยะยาวเพื่อให้ทันกับ
รายจ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ การท�ำธุรกิจในปัจจุบนั ไม่จำ� เป็นต้องตัง้ ในประเทศไทยก็สามารถท�ำธุรกิจกับคนไทยได้
โดยไปลงทุนในประเทศอื่น ๆ แล้วอาศัยข้อตกลงทางการค้าส่งสินค้าเข้ามาขายในประเทศไทยได้
เช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ก็กระทบกับความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยรวม และไม่สามารถ
ยกระดับการแข่งขันของประเทศได้
4

ประภัสสร เสวิกุล. ประชานิยมกลายพันธุ์. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.ryt.com/s/bmnd. (๒๘ เมษายน
๒๕๕๗).
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จากข้อมูลในข้างต้นนัน้ ผูเ้ ขียนก็เริม่ เข้าใจในค�ำว่าประชานิยมบ้างแล้ว ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจะลองวิเคราะห์
ตามเหตุตามผลดูวา่ นโยบายประชานิยมนัน้ เป็นอย่างไร ดีและเสียอย่างไร ตัวอย่างเช่น นโยบายรถคันแรก,
ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ๓๐๐ บาท, นโยบายรับจ�ำน�ำข้าว, นโยบาย ๒,๐๐๐ บาทของ ปชป.ก็เป็นนโยบายประชานิยม
เช่นเดียวกัน
ในส่วนนี้ผู้เขียนจะวิเคราะห์ง่าย ๆ ก็คือนโยบายประชานิยมจะไม่ใช่นโยบายที่สาธารณชน
ได้ประโยชน์ จะไม่มที รัพย์สนิ ออกสูส่ าธารณชน แต่จะมีคนจ�ำนวนหนึง่ หรือกลุม่ หนึง่ เท่านัน้ ทีไ่ ด้ประโยชน์
แต่ในระยะยาวแล้วประเทศไม่ได้อะไรเลย เช่น รถคันแรก ใครได้ประโยชน์ ค�ำตอบคือคนที่ออกรถคันแรก
ทั้งหลายพากันได้คนละแสน แล้วประเทศได้อะไร ผลลัพธ์คือคนรากหญ้า หรือคนที่ออกรถคันแรกมีรถ
ใช้งานกันถ้วนหน้า ท�ำให้คนพากันเข้าสู่ยุควัตถุนิยมมากขึ้น เห็นวัตถุนิยมมาก่อนประโยชน์ของสาธารณะ
คนเหล่านีท้ ไี่ ด้ผลประโยชน์สว่ นใหญ่เป็นคนพืน้ ฐานไม่สามารถทีจ่ ะมีรถได้ คนทีร่ วยแล้วจะไม่เห็นประโยชน์
ต่อนโยบายนี้ ดังนั้น ผลเสียที่ตามมามีใหญ่หลวงคือ ธุรกิจรถมือสองตกต�่ำ, ประเทศเข้าสู่ยุควัตถุนิยม,
ประเทศสูญเสียภาษีแทนทีจ่ ะน�ำไปพัฒนานโยบายสาธารณะกลับต้องไปจ่ายให้คนทีอ่ อกรถคันแรกไปหลาย
แสนล้าน, เกิดปัญหารถติด, ถนนไม่พอใช้ และปัญหาต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย ถามว่าประเทศได้อะไร
กลับมาบ้างทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะชน ก็ไม่มี มีแต่ของใช้สว่ นตัวทีเ่ ป็นรถหนึง่ คัน ทีแ่ ต่ละบ้านทีอ่ อกรถ
คันแรกเค้ามีใช้งานก็แค่นั้น แล้วจะให้ประเทศพัฒนาได้อย่างไรในเมื่อคนยังเห็นว่านโยบายเหล่านี้ดีอยู่
ผูเ้ ขียนเองก็ไม่เถียงหรือแย้งแต่อย่างใด นโยบายเหล่านีท้ ำ� ให้ผคู้ นพากันเลือกพรรคเพือ่ ไทยขึน้ มาเป็นรัฐบาล
เพราะอยากได้ผลประโยชน์นี้ ไม่ใช่เลือกมาจากการขายเสียง แต่เคยคิดถึงผลเสียของนโยบายเหล่านี้
ต่อประเทศหรือไม่ สิ่งที่ท�ำไม่ใช่การซื้อเสียง แต่เป็นการซื้อใจของประชาชนจากนโยบายประชานิยม
เหล่านี้มากกว่า
ผู้เขียนวิเคราะห์ต่อ คือ นโยบายค่าแรงขั้นต�่ำ ๓๐๐ บาท/วัน หรือ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือนส�ำหรับ
ปริญญาตรี ถามว่านโยบายนี้ใครได้ประโยชน์ ค�ำตอบคือคนกลุ่มหนึ่งที่จบปริญญาตรี และค่าแรงไม่ถึง
๑๕,๐๐๐ บาท และคนกลุ่มชนชั้นแรงงานที่ค่าแรงไม่ถึง ๓๐๐ บาทต่อวัน แล้วใครที่เสียประโยชน์ ค�ำตอบ
คือกลุม่ นายจ้าง ทีจ่ ะต้องแบกรับภาระการจ้างงานให้มากขึน้ ซึง่ คุณภาพของงานและผลงานไม่ได้มากตาม
ไปด้วยเลย สิง่ ทีต่ ามมาคือกลุม่ นายจ้างบางรายรับภาระไม่ไหว ต้องประกาศปิดบ้าง ไม่จา่ ยโบนัสบ้าง ออกมา
ประท้วงบ้าง แล้วถามกลับว่าคนกลุ่มไหนมีมากกว่ากัน ถ้าเรายังใช้ค�ำว่าประชาธิปไตย แน่นอนกลุ่มลูกจ้าง
มีมากกว่า แต่ละคนมี ๑ สิทธิ์ ๑ เสียงเท่ากัน เลือกพรรคนี้เข้ามาให้นโยบายนี้แก่เขา กลุ่มนายจ้างไม่ได้มี
จ�ำนวนมากเท่ากลุม่ ลูกจ้างย่อมเสียสิทธิท์ งั้ ๆ ทีเ่ ขาเป็นคนเสียผลประโยชน์เหล่านัน้ ท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างชนชัน้ นายจ้างกับลูกจ้างเกิดขึน้ เกิดเป็นปัญหาสังคมวงกว้างไปทุก ๆ หน่วยงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
และมาถึงนโยบายจ�ำน�ำข้าว เหตุใดจึงเกิดปัญหาและเกิดความเสียหายหลายแสนล้านให้กบั ประเทศ
เพราะต้องการเอาใจชาวนา ชาวนาในไทยตามที่เราทราบกันดีว่าเป็นอาชีพหลักของไทยต่างได้รับ
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ผลประโยชน์ ไม่แปลกเลยที่ชาวนาจะเลือกเพื่อไทยเข้ามาบริหาร แต่ถามกลับว่าประเทศได้อะไรจาก
นโยบายนี้ อุ้มคนในประเทศได้จริงแต่ประเทศเสียหายหลายแสนล้าน เพราะราคาข้าวของตลาดโลกมัน
ไม่ถึงราคาที่รัฐจ�ำน�ำไว้ ประเทศต้องใช้เงินภาษีจากประชาชนไปอุ้มชาวนา เพื่อให้ราคาข้าวตามนโยบาย
ที่รัฐออก ซึ่งมีมูลค่าหลายแสนล้านมากกว่ารถคันแรก แทนที่จะน�ำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่สร้าง
ความเจริญให้กบั ประเทศอย่างแท้จริง เช่น นโยบายสาธารณะต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง
และถนนรางคู่ ฯลฯ ต่าง ๆ ที่เป็นนโยบายสาธารณะจริง ๆ ไม่ใช่เพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ประโยชน์
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีความเหมาะสมของตัวเงินและที่มาที่ไปของโครงการชัดเจน ผู้เขียนว่าทุก ๆ คน
ยอมรับได้และพร้อมจะให้มันมีเกิดขึ้น ไม่มีใครอยากให้ประเทศของเราล้าหลัง แต่ที่เราก�ำลังเถียงกันอยู่
คือประเด็นที่ว่า เราต้องปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง ไม่อย่างนั้นการเลือกตั้งก็ไม่พ้นน�ำนโยบาย
ประชานิยมเหล่านี้พาให้พรรคพวกตัวเองกลับมาเป็นรัฐบาลอีก ผู้เขียนนั้นยอมรับการเลือกตั้ง ถ้าจะมา
จากประชาธิปไตยอย่างแท้จริงซึ่งปลอดจากนโยบายประชานิยมหรือมีนโยบายประชานิยมน้อยที่สุด
ในการหาเสียง สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะพื้นที่ฝั่งอีสาน/เหนือนั้น พรรคเพื่อไทยได้ใช้นโยบายประชานิยม
หล่อเลี้ยงมาเนิ่นนานจนพรรคอื่น ๆ ไม่สามารถแข่งได้ด้วยนโยบายประชานิยมต่าง ๆ ได้แล้ว เนื่องจาก
คนของพื้นที่ คนในจังหวัดก็เลือก ผู้เขียนเปรียบได้กับท่านบรรหาร ซึ่งเป็นคนสุพรรณไม่ว่าจะลงเลือกตั้ง
กีค่ รัง้ คนสุพรรณก็เลือกท่าน เนือ่ งจากท่านเป็นคนในพืน้ ทีแ่ ละท�ำประชานิยมภายในพืน้ ทีข่ องท่านไว้นานแล้ว
ยากที่คนอื่นจะมาแข่งขันด้วย
นอกจากนี้ หลังจากทีผ่ เู้ ขียนได้ศกึ ษา ค้นคว้าข้อมูลหลาย ๆ ด้าน ก็พบว่าผูเ้ ชีย่ วชาญและนักวิชาการ
ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการรับจ�ำน�ำข้าว ดังนี้
๑. รัฐบาลควรทบทวนนโยบายการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกทั้งระบบ เช่น ก�ำหนดปริมาณการรับจ�ำน�ำ
ไม่ทุกเมล็ด หรือก�ำหนดวงเงินการรับจ�ำน�ำ โดยเน้นเกษตรกรรายเล็กหรือเกษตรกรรายได้ต�่ำ ให้มีโอกาส
เข้าถึงโครงการให้เป็นส่วนใหญ่ ให้ราคารับจ�ำน�ำต�่ำกว่าตลาดหรือใกล้เคียง เพื่อให้เกษตรกรสามารถมา
ไถ่ถอนได้ภายหลังและขายได้ในราคาตลาด จะลดการใช้งบประมาณและลดการขาดทุนในระบบปัจจุบัน
และสามารถควบคุมหนี้สาธารณะได้
๒. วิเคราะห์ปญ
ั หาเพือ่ ปรับปรุงกระบวนการรับจ�ำน�ำข้าว ตัง้ แต่เกษตรกร การแจ้งข้อมูลพืน้ ทีแ่ ละ
ผลผลิตในการจดทะเบียนเกินจริง การตรวจสอบคุณภาพและน�้ำหนักของโรงสี การควบคุมโกดังกลาง
ให้มีความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบเกษตรกรหรือมีการทุจริตคอร์รัปชั่นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
๓. เปิดโอกาสให้ใช้กลไกตลาดภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการระบายข้าวในสต็อกในการส่งออก
โดยเร็ว เพือ่ ป้องกันคุณภาพข้าวเสือ่ ม หากเก็บไว้นานจะมีตน้ ทุนในการบริหารจัดการเพิม่ เติม ทัง้ นี้ จะช่วย
ให้การระบายข้าวขาดทุนน้อยที่สุด และสามารถน�ำเงินที่ระบายข้าวได้กลับมาหมุนเวียนการรับจ�ำน�ำข้าว
ให้ ธกส. ได้เพิ่มขึ้น
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๔. การขาย G to G รัฐบาลควรพิจารณาประเทศเป้าหมายรายใหม่ เช่น สเปน อเมริกาใต้ แอฟริกา
เพิ่มเติม โดยต้องเปิดเผยปริมาณและราคาให้ประชาชนรับทราบ
๕. รัฐพึงวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบโดยเฉพาะพันธุ์ข้าวไทย ให้ได้ข้าวคุณภาพดี
เพื่อขายได้ราคาสูงพร้อม ๆ กับการสนับสนุนเกษตรกรในการลดปัจจัยการผลิตที่เป็นต้นทุนที่สูงและให้
สามารถได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น จะท�ำให้เกษตรกรมีรายได้ที่เป็นก�ำไรเพิ่มมากขึ้น เพราะค�ำนวณการจาก
ต้นทุนการผลิต ๑๐ ไร่ จ�ำน�ำราคาปัจจุบันจะมีก�ำไรเพียง ๑๖,๐๐๐ บาทหรือเดือนละประมาณ ๑,๔๐๐
บาทเท่านั้น
๖. รัฐพึงทบทวนนโยบายการถือครองทีด่ นิ ของกลุม่ นายทุน โดยเฉพาะนายทุนต่างชาติทใี่ ช้ตวั แทน
คนไทยเป็นเจ้าของรายใหญ่ โดยเกษตรกรขายที่ดินให้และกลับมารับจ้างท�ำนา ผลประโยชน์จึงตกอยู่กับ
ชาวนารวยหรือนายทุนที่มีที่นามาก

แนวทางในการปฏิรูปนโยบายประชานิยม
ดังที่ได้ทราบแล้วว่านโยบายประชานิยมนั้นเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในระบบการเมือง แม้ว่านโยบาย
ประชานิยมนัน้ จะมีขอ้ ดีกบั บางกลุม่ แต่โดยภาพรวมแล้วส่งผลกระทบต่อประเทศในหลาย ๆ ด้านและอาจ
เป็นเหตุที่ท�ำให้เกิดความเลื่อมล�้ำในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีเกิดขึ้นในสังคมประชาธิปไตยและสังคม
ของเรา ดังนั้น ทุกคนจึงต้องพึงตระหนักและร่วมกันก�ำกับการด�ำเนินนโยบายประชานิยมให้ถูกต้อง
เหมาะสม ไม่ส่งต่อภาระให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งผู้เขียนพบว่ามีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวทาง
ในการปฏิรูปและให้ประชาชนเลิกนิยมนโยบายประชานิยมไว้ ดังนี้
๑. ความจ�ำเป็นในการตรากฎหมายควบคุมการก่อหนี้ที่เข้มงวด
		 - ขณะนีไ้ ทยมีกฎหมายด้านการเงินการคลังทีเ่ กือบใกล้เคียงต่างประเทศ จึงอาจไม่จำ� เป็นต้องมี
กฎหมายที่เข้มงวดในการการก่อหนี้ของรัฐ
		 - ยกเว้นการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณที่ยังไม่มีกติกาใด ๆ และรัฐสภาไม่มีบทบาทในการ
พิจารณาการใช้จ่ายเลย
๒. การปฏิรูปการใช้เงินนอกงบประมาณ
		 ๒.๑ งบประมาณส�ำหรับนโยบายของรัฐทั้งที่มาจากงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ต้องให้รัฐสภาอนุมัติ
			 - มีการประเมินผลกระทบจากนโยบาย และก�ำหนดตัวชี้วัดในการประเมิน : PBO
			 - ทุกสิ้นปีงบประมาณ องค์กรอิสระ (สตง.) เป็นผู้ประเมินผลตามตัวชี้วัด เน้นความคุ้มค่า
ของเงินภาษี และรายงานต่อรัฐสภาก่อนการพิจารณางบประมาณประจาปี
			 - ก�ำหนดระยะ : เวลาตายตัวในการด�ำเนินงาน
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พุทธจักร ปีที่ ๖๙ ฉบับที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘

			 - ระบุแหล่งเงินที่จะน�ำมาใช้หนี้และวิธีหาเงิน
		 ๒.๒ แก้ไข พรบ. วิธีการงบประมาณ ก�ำหนดให้รัฐบาลต้องเสนอแผนการหารายได้เหมือน
ฝรั่งเศส-เยอรมัน
๓. เร่งรัดการตรากฎหมายการเงินการคลังตามรัฐธรรมนูญ โดยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
การเปิดเผยข้อมูล การท�ำรายงานบริหารความเสี่ยง และการตั้งสถาบันศึกษาผลกระทบของงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีและผลกระทบทางการคลังในระยะปานกลางและระยะยาว
๔. กฎหมายที่จะตราใหม่ควรเน้น
		 - การเปิดเผยข้อมูลแบบโปร่งใสต่อสาธารณะ
		 - การประเมินผล
		 - ท�ำบัญชีภาระหนี้
		 - การให้รัฐสภามีบทบาทตรวจสอบกิจกรรมกึ่งคลังและภาระหนี้ในอนาคต
		 - การท�ำรายงานบริหารความเสี่ยงการคลัง
๕. ทางแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใส
		 - สร้างวัฒนธรรม “ความโปร่งใส” ด้านการด�ำเนินงานของรัฐในกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
กฎหมายด้านการเงินการคลัง
		 - จัดประเภทกิจกรรมกึ่งคลังตามลักษณะภาระหนี้ และวิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยง
		 - ท�ำบัญชี contingent liabilities ทุกประเภทตามหลักบัญชีคงค้าง
		 - ก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีควบคุมการค้าประกันและพฤติกรรมก่อหนี้
		 - ก�ำหนดหลักเกณฑ์เปิดเผยข้อมูล เพื่อรายงานรัฐสภาและเปิดเผยต่อสาธารณะ
		 - จัดท�ำรายงานบริหารความเสี่ยงการคลังทุกปี และน�ำเสนอต่อรัฐสภาประกอบการพิจารณา
ร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
		 - ก่อตั้ง “สถาบันศึกษางบประมาณและการคลังของรัฐสภา” (PBO)
แม้ทางออกที่ดีที่สุดคือการท�ำให้ประชาชนเลิกนิยมนโยบายประชานิยม ท�ำให้ประชาชนตระหนัก
ถึงผลเสียที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาวและท�ำให้เห็นถึงค่าเสียโอกาสของประเทศและของ
ประชาชนเอง แต่การสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเป็นเรื่องยากและใช้เวลานาน และประเทศไทย
คงไม่สามารถหลุดออกจากกับดักประชานิยมได้เร็ว ฉะนั้น โจทย์ส� ำคัญอยู่ที่ว่าเราจะอยู่กับนโยบาย
ประชานิยมอย่างไรจึงจะไม่ให้ประเทศไทยล่มจมได้ ก็มีนักวิชาการได้เสนอ ๓ แนวคิดเพื่อให้ร่วมกันคิดต่อ
และหาทางท�ำให้เกิดผลจริงในทางปฏิบัติ กล่าวคือ
แนวคิดแรก ต้องออกแบบนโยบายประชานิยมโดยค�ำนึงถึงการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และลดการบิดเบือนผลกระทบที่เกิดภาคเอกชนเป็นส�ำคัญซึ่งในหลายประเทศที่เคยติดกับดักของ
รัฐสวัสดิการหรือประชานิยมสามารถจะกลับมาได้ โดยใช้กลไกของภาคเอกชนเป็นกลไกส�ำคัญ
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แนวคิดทีส่ อง ต้องเพิม่ ความเข้มข้นของระบบวินยั การคลังและกระบวนการงบประมาณ เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้พรรคการเมืองแข่งขันกันเกทับน�ำเสนอนโยบายประชานิยมแบบไร้ความรับผิดชอบ ปัญหาภาระหนี้
จากนโยบายประชานิยมทีต่ อ้ งแบกรับในอนาคต ซึง่ เป็นห่วงกันมากนัน้ ควรพิจารณากรอบ กติกา กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการคลังว่ามีช่องทางไหนที่จะท�ำให้เข้มข้นกว่าเดิมเพื่อปิดช่องทางต่าง ๆ
แนวคิดที่สาม ปฏิรูประบบราชการ ต้องให้ความส�ำคัญกับการเร่งเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ราชการและรัฐวิสาหกิจอย่างจริงจัง เพราะถ้ามีการใช้นโยบายในลักษณะเชิงประชานิยมมากขึน้ ขนาดของ
ภาครัฐจะใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ถ้ากลไกการท�ำงานของภาครัฐยังไม่เกิดประสิทธิภาพดีพอก็จะเป็นช่องให้เกิด
การรั่วไหล แทรกแซงได้ง่าย คอร์รัปชั่นสูง เป็นปัญหาบานปลายได้ในระยะยาว และที่ส� ำคัญถ้าภาครัฐ
เทอะทะ ประสิทธิภาพต�่ำก็จะไปส่งผลกระทบกับวิธีการท�ำธุรกิจของภาคเอกชน ความสามารถในการ
แข่งขันและต้นทุนในการท�ำธุรกิจของภาคเอกชน

บทสรุป
นโยบายประชานิยม เป็นนโยบายทีเ่ อือ้ ประโยชน์และส่งผลดีในระยะยาวให้แก่คนจนผูม้ รี ายได้นอ้ ย
เพือ่ ลดช่องว่างฐานะทางสังคมให้นอ้ ยลง จึงเป็นทฤษฎีทจี่ ะส่งเสริมให้เกิดความยัง่ ยืนในระยะยาวและอาจ
เลิกนโยบายในบางเรื่อง หากผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์แล้วในภายหลังได้ นโยบาย
ประชานิยมบางโครงการพึงต้องตระหนักถึงผลกระทบในภาพรวมที่อาจมีความเสียหายที่สูงต่อเศรษฐกิจ
มหภาค หนี้สาธารณะและกระบวนการที่ไม่โปร่งใสและตรวจสอบได้
ดูเหมือนว่าประเทศที่ประสบกับวิกฤตทางเศรษฐกิจมีทางเลือกอยู่ไม่มากนัก ทางหนึ่งก็คือ การลด
ความกดดันทางการเมืองหรือสร้างคะแนนนิยม โดยการด�ำเนินนโยบายการสร้างหนี้ต่อไปเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจสร้างงานให้ประชาชน หรือไม่ก็ต้องใช้ยาขมท�ำสิ่งตรงกันข้าม คือ ด�ำเนินนโยบายและมาตรการ
ทางเศรษฐกิจอย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนจน ในทัศนะของผู้เขียนแล้วเห็นว่าในกรณีของ
ประเทศไทยเราไม่จ�ำเป็นจะต้องคิดว่ามีทางเลือกเพียง ๒ ทางเท่านั้น ในการแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ถ้าหากเราเข้าใจว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้เป็นวิกฤตของมนุษย์มิใช่เป็นเพียงวิกฤตการณ์ด้านการเงิน การคลัง
ที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจมหภาคเท่านั้น เราก็จะสามารถด�ำเนินนโยบายแก้ปัญหาโดยเอาคนหรือ
ประชาชนเป็นศูนย์กลางแบบบูรณาการ กล่าวคือ พยายามสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่ายในสังคม
เพือ่ มาวิเคราะห์โอกาส ภัยคุกคาม จุดอ่อน จุดแข็งของสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม
ร่วมกัน รวมทั้งวางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานในการแก้ปัญหา และน�ำไปช่วยปฏิบัติอย่างเป็นเครือข่าย
ร่วมกัน ไม่มแี นวนโยบายทางเศรษฐกิจจากต�ำราทางวิชาการใดๆ ทีใ่ ช้ได้ผลกับทุกประเทศ ไม่วา่ จะในเรือ่ ง
ที่เกี่ยวกับการสร้างธรรมมาภิบาล การส่งเสริมการค้าเสรี รวมทั้งการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และอื่น ๆ
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นที่จะช่วยให้การก�ำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤต
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เศรษฐกิจเป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของแต่ละ
ประเทศได้อย่างแท้จริง
ซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่า ถึงเวลาแล้วที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการก� ำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ
และการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจไม่ควรก�ำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจตามทฤษฎีวชิ าการ
ตายตัวมากเกินไป โดยปราศจากการสร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชนทุกฝ่ายในสังคม เพือ่ ทีจ่ ะได้รว่ มกัน
ศึกษาหาความรู้ สร้างความเข้าใจให้ถ่องแท้ถึงสภาพอันแท้จริงของสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของประชาชนคนไทยเรา เพื่อที่เราจะได้สามารถด�ำเนินนโยบาย
ท�ำให้ประชานิยมกลายเป็นประชาร่วมมือได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องท�ำให้ประเทศล่มจมเสมอไป
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