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                                                        คํานํา 
 
 งานชิ้นนี้ขาพเจาเขียนเสร็จไปอยางเหน็ดเหนื่อย แต ก็ สุขใจ และหวังวาจะเปน
งานที่มีความหมาย และมีประโยชนตอโลกวิชาการและสาธารณชน  แมเวลาแปดเดือน
จะนอยไปสักนิด  และ สถานการณของบานเมืองตลอดจนภารกิจอื่น ๆ  จะยื้อแยงความ
สนใจขาพเจาไปพอควรในระหวางคนควาวิจัยอยู 
 ทักษิณา-ประชานิยม ไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกลา ซึ่ง  ขาพเจา
ขอขอบพระคุณคณะผูบริหารและเจาหนาที่ของสถาบันทุกทานโดยเฉพาะ คุณวิศิษฎ 
ชัชวาลทิพากร ที่ติดตอใหรับงานไปทํา   
 ที่ตองขอบคุณสถาบันเปนพิเศษคือ แทบไมไดตั้งเงื่อนไขอะไรกับผูทํางานเลย 
ปลอยใหเปนอิสระและใชความริเริ่มไดอยางคอนขางเต็มที่  ซึ่ง สิ่งนี้นาจะเปนกุญแจ
สําคัญในการสืบคนเรื่องใด ๆ ก็ตาม  
 ในความเห็นของขาพเจา  หัวใจของการคนควาอยูที่รูจักฉงนสงสัย สันทัดในการ
ตั้งโจทยที่เขาที และมีความสรางสรรคในการตอบโจทยนั้น   หาใชอยูที่การมีระเบียบวิธี
อันเครงครัดตายตัว   จึงรูสึกอบอุนใจที่สถาบันพระปกเกลาเขาใจตรงนี้ตรงกัน 
 หลายทานอานตนฉบับแลว  ยิ้ม และบอกวา “อานสนุก” บางก็บอกวา“ไมนา
เบื่อ” บางพูดไปถึงขั้นวา “คลาย ๆ นยิาย” ไมคอยมีใครบอกวา“หลักฐานหรือขอมูล
ดี” หรือ “ถูกตอง” หรือ “มีทฤษฎ”ี ครบถวนสมบูรณ   
 ขาพเจาภูมิใจในถอยวิจารณทีเลนทีจริงดังกลาวทั้งหมด  เพราะเชื่ออยางจริงจังวา
งานวิจัยทางสังคมศาสตรนั้น  ถาทําใหอานสนุก เขาใจงาย และมีความลึกซึ้งไปพรอม ๆ 
กัน และที่สําคัญยิ่ง ถาเปนแรงบันดาลใจแกผูอานไดดวย ก็ยิ่งดี  “การวิจัยที่เขมขน” กับ 
“ศิลปะที่ดี” ในการนําเสนอ ควรตองไปดวยกัน 
 ผูที่ขาพเจาเคารพบางทาน อดเปนหวงไมไดวา งานชิ้นนี้จะเปนตํารา หรือ จะเปน
วิจัย กันแน  และถา ดูเปนตํารา เกรงจะเกิดมีปญหากับคณะกรรมการตรวจรับงาน    ซึง่ 
ตองขอบคุณที่เปนหวง  แต ขาพเจาไมไดตั้งใจเขียนตํารา  และ เทาที่อานดู ก็ไมเห็นเปน
ตํารา  และ ตองขอสารภาพเพิ่มดวยวา ไมเคยเขียนตําราเลยแมแตเลมเดียวในชีวิต  
 สําหรับขาพเจาแลว   ตําราคือการรวบรวมเรียบเรียงงานวิจัยตาง ๆ ใหครบถวน
สมบูรณในทกุแงมุม ดวยภาษาสํานวนที่งายตอความเขาใจ   แม “ตํารา” จะเปนคําที่ 



“ขลัง” ในภาษาไทย  แตโดยทั่วไปตํารา (แทบ)ไมมีอะไรใหม  (แทบ)ไมมีอะไรที่เปน
ของผูเขียนเอง ซึ่ง ตรงนี้ หาไดตรงกับลักษณะของงานชิ้นนี้ไม   
 ขอเสนอวาสิ่งที่คนคิดขึ้นมา“ใหม”นั้น นาจะมีหลายเรื่องดวยกัน อาทิ  
 -การถกเถียงเรื่องประชานิยมมีมาตั้งแตสมัยกรีกและโรมโบราณ    
 -การมองวา “ประชานิยม” ในไทยนัน้ มีหลายนัยหลายแบบ  เชน แบบพ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวตัร  แบบวัฒนธรรมชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง และแบบที่มองวาประชา
สามัญชน คนธรรมดา มคีวามสําคัญ และมีบทบาท  
 -การชี้วา“ประชาชน” หรือ “ราษฎร” เปนคําไทยโบราณ  ใชกันมานานแลว 
ไมใชคําที่แปลมาจากคําวา “People”  
 -การเสนอทางออกจากประชานิยมดวยมุมมองทางปรัชญาการเมือง    
             ซึ่ง นาจะเปนการเพิ่มเติมอะไรใหม ๆ ใหกับการคิด วิเคราะห และออกแบบใน
การปฏิรูปการเมือง-เศรษฐกิจ-สังคมไทย ไมมากก็นอย 
 พูดอยางเต็มปากเต็มคํา  นอกจากไมเขียนตําราแลว ขาพเจา ไมไดศึกษาแบบที่มี
สมมติฐาน มีการสํารวจวรรณกรรม มกีารคนพบ มีตัวแปร มีสถติิ และอธิบายเหตุกับผล
อยางเครงขรึมเปนระเบียบเปนลําดับและเปนทางการ  แมวา ตนเองก็เคารพ และยอมรับ
งานเชนนี้ได 
 ทวา ขาพเจาตั้งใจทํางานโดยคนควาอยางสนุกสนาน พยายามไตรตรองทุกเรื่อง
อยางลึกซึ้ง ผูกเรื่อง อธิบาย และนําเสนอ อยางงาย ๆ แต สรางสรรคที่สุดเทาที่จะทําได   
 ตองขออภัย ถาภาษา สํานวน การผูกเรื่องของขาพเจาจะทําใหงานชิ้นนี้ดูราวเปน 
“ตํารา” หรอื “นิยาย” ไป  และที่จริง ผูวิจารณทั้งสองทาน ซึ่งมองจากคนละขั้ว และยืน
อยูตรงขามกันเลยนั้นมองถูกทั้งคู  ดวยเหตุวาการคนควาวิจัยในอุดมคติขาพเจา    ควรมี
สองลักษณะนี้อยูดวยกัน  คือเขาใจงาย เปนระบบคลายตํารา และ นาอาน นาสนใจ ราว
กับเปนนิยาย 
 ขาพเจาตั้งใจใหงานชิ้นนี้ “อธิบาย” ความหมาย และผลกระทบ ของ “ประชา
นิยม”ในยุคของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชนิวัตร รวมทัง้รวมคิดกับสังคมไทยวา 
“ประชานิยม” มีปญหาและจุดออนอยางไร  และเราจะออกจาก “ประชานิยม” กันได
อยางไร  แต จุดเนนของงานชิ้นนี้ไมใชการแสวงหาขอมูลหรือการใหขอเท็จจริงในเชิง
ประจักษ  แต อยูที่การตีความ และ วิเคราะหปญหาตลอดจนการนําเสนอทางออกดวย



มุมมองทางทฤษฎีและปรัชญาการเมอืง  ซึ่งขาพเจาคิดวายังเปนสิ่งที่ยังขาดอยูในการ
คนควาหรือขีดเขียนเรื่อง “ประชานิยม” ในเมืองไทย  
  ขาพเจาจงใจ ไมทําอะไรซ้ํากับที่คนอื่นทํามาแลว  ฉะนั้นจึงไมกลาวพรรณนาถึง
ประชานิยมในตางประเทศรวมทั้งในละตินอเมริกามากมาย  ไมไดอธิบายสาเหตุการเกิด
ประชานิยมจากมุมเศรษฐศาสตรการเมืองมากนัก ไมไดอธิบายเพิ่มเติมเรื่องผลกระทบที่
เปนรูปธรรมของประชานิยมมากนัก  หากอาศัยขอมูลและแงคิดของนักวิชาการ ทานอื่น
เปนหลัก 
 ขาพเจาตระหนักยิ่งกวาตระหนักวา  การเมืองและนโยบายของไทยนั้นคํานึงถึง
หลักคิด แนวคิด และอุดมการนอย และไมวาที่ไหนในโลก ในระบบใด หรือในระบอบ
ใดก็ตาม  สาระของการเมืองที่สําคัญยิ่ง คือมุงเอาชนะ  มากกวายึดกุมแนวทางที่ถูกตอง   
แต เรา คงปฏิเสธไมไดวา “ประชานิยม”  ในฐานะแนวคิดนั้นสําคัญยิ่ง   จําเดิมนับแต
ชวงป 2516-2519 มาแลว  ก็มีชวง 2544 -2549 นี้เองที่การเมืองไทย พลันมี
สาระทางความคิดอยูดวย  มีการนําเสนอแนวทาง “ประชานิยม”  ตอสาธารณชนอยาง
คึกคัก   และมีการประชนัความคิดกับ“ประชานิยม” ไมนอย   

อนึ่ง การที่เราจะเห็นปญหาและทางออกของบานเมืองและประชาชนอยางไร ก็
หาไดเปนเรื่องของความจริงและความเห็นเทานั้น  ยังขึ้นกับวาแนวคิดหรืออุดมการของ
เราเปนเชนไรดวย   การคนควาเรื่องปญหาของประชานิยมและทางออกจากประชานิยม 
จึงตองเปนเรื่องของการถกเถียง ไตรตรอง ทางความคิด และทางทฤษฎี มิใชนอย    แต 
ประเด็นที่ใครจะเนน ก็คือการทําเชนนี้ จําเปน และมีประโยชนตอการแกปญหาในทาง
ปฏิบัติเปนอยางยิ่ง      
 ในการคนควาเพื่อเขียนงานชิ้นนี้  ทําใหตระหนักวามีผูกาวลวงหนาขาพเจาไป
หลายทานในทางวิชาการ  ขาพเจาไดอาศัยผลงานของทานเหลานั้นในการคิดและเขียน
งานชิ้นนี้ข้ึนมา  จึงขอขอบพระคุณทุกทาน และ ขอเอยนามบางทานเพื่อแสดงคารวะ: 
เกษียร เตชะพีระ;  สุวินัย ภรณวลัย;  ธีรยุทธ บญุมี; พิชญ พงษสวัสดิ์; ยุค ศรีอาริยะ; 
ผาสุก พงศไพจิตร; อัมมาร สยามวาลา; ฉัตรทิพย นาถสุภา; นธิิ เอียวศรีวงศ; นครินทร  
เมฆไตรรัตน; อรรถจักร สัตยานุรักษ; อุกฤษ ปทมานันท; เวียงรัฐ เนติโพธิ; Kevin 
Hewison; Duncan MacCargo; และ Chris Baker 



 ในการคนควาขอมูล และ ยืมหนังสือ ขาพเจาไดรับความชวยเหลือเปนอยางดี
จากศิวพล ละอองสกุล และ วลัยพร รตันเศรษฐ รวมทั้ง ณัฐพล จริงใจ และ  อลงกรณ 
อรรคแสง ขอขอบคุณ “มิตรผูเยาว” ทั้งสี่คนโดยเฉพาะศิวพล “สมทบ” ละอองสกุล 
เปนอยางยิ่ง  และ วลัยพร “หนอย” รัตนเศรษฐ ยังชวยคิด และชวยในการทาํตนฉบับ
ดวย 
 ขอขอบพระคุณทานอาจารยตอไปนี้ที่ใหแงคิดและขอแนะนําอันมีประโยชนแก
ขาพเจาในการปรับปรุงตนฉบับ โดยเฉพาะ ไชยันต ไชยพร ; พรชัย เทพปญญา; ธีรภัทร   
เสรีรังสรรค; อภิชาต ทองอยู; สกนธ วรัญูวัฒนา และ ทานเอกอัครราชทูตทูต สุรพงษ 
ชัยนาม 
 ขอขอบพระคุณทานอธิการบดีของม.ธุรกิจบัณฑิตย ม. ธรรมศาสตร และม. ราช
ภัฏสวนสุนันทา ที่ใหความหนุนชวยในทางออม  จนขาพเจาสามารถทํางานวิจัยชิ้นนี้ได
สําเร็จลุลวง 
 สมาชิกในครอบครัวทั้งหมดไดใหกําลังใจและเฝาติดตามขาพเจาในการทํางาน  
ตั้งแตวันแรกที่รับงาน จนถึงวันสุดทายที่งานเสร็จสิ้น ความเปนจริง บทที่หนึ่ง นั้น เริ่ม
เขียนขึ้นในบาน “อาจิ๋วและอาเดวิด”  ที่เขต-เขม ลูกแฝดชายหญิงของเราไปพํานักอยู
เพื่อเรียนชั้นมัธยมปลายที่เวอรจิเนีย และบทสุดทายตลอดจนเชิงอรรถทําเสร็จ ในสาม
เดือนตอมา ที่ทั้งสองกลับมาเยี่ยมบานที่กรุงเทพ ฯ พอดี     
 สุดทาย แต สําคัญกอนสิ่งอื่นใด   ขออุทิศผลงานชิ้นนี้ เพื่อรําลึกถึงคุณพอ อุทัย ผู
จากเราไปเมื่อสองปกอน และเพื่อเปนเกียรติ แกคุณแมนอย ในวัย 83 ป  และในวันนี้ยัง
แข็งแรง เปนรมโพธิรมไทรของลูก หลาน เหลน  
 จากนี้ไป ขาพเจาก็คงไดแตเฝารอดูวา ความหวังที่งานชิ้นนี้จะมีคนหยิบเอาไปใช 
อยางกวางขวางตามที่กลาวมาในตอนตนสุดของคํานํา จะเปนจริง   
               
                                                             เอนก เหลาธรรมทัศน                                
                          สุขุมวิท-วัฒนา กรกฎาคม  2549 
  



บทสรุปสําหรบัผูบริหาร  
(Executive Summary) 

 งานวิจัยช้ินนี้ “ทักษิณา-ประชานิยม” เร่ิมตนดวยการชี้วาประชานิยม หรือ Populism นั้นมี
หลายนัยดวยกัน 
 ในนัยที่กวางขวางครอบคลุม ประชานิยม หมายถึง การทําอะไรที่ใหน้ําหนักใหความสําคัญ 
หรือใหความสนใจกับประชาชน 
 แตในนัยที่เครงครัดมีรายละเอียดและเจาะจง ตามที่ไดปรากฏขึ้นจริงในภูมิภาคตางๆ ของ
โลกมาแลว ประชานิยม มีหาความหมาย ไดแก 
 หนึ่ง ความหมายแบบ รัสเซียและอเมริกา (ชวง ค.ศ.1860s-1880s) คือ ขบวนการจากลาง
ขึ้นบน ที่มีพรรคและผูนํา และมวลชนที่มุงเปลี่ยนแปลงสังคมและการเมืองเพื่อใหความสําคัญและ
ใหประโยชนแกเกษตรกร คนยากจนในชนบทเปนสําคัญ ซ่ึงประชาชนในที่นี้คือเกษตรกรและคน
ช้ันลางในชนบทนั่นเอง 
 สอง ความหมายแบบละตินอเมริกา (ตั้งแตชวง ค.ศ.1920s – ปจจุบัน) คือ ขบวนการจากบน
ลงลาง ที่มีผูนําโดดเดน และมีพรรคสนับสนุน นําพามวลชนไปลงคะแนนเสียงเพื่อสนับสนุน
กรรมกรและคนยากจนในเมืองเปนสําคัญ ประชาชนในที่นี้คือ คนชั้นลางและคนจนในเมืองนั่นเอง 
 สาม ความหมายแบบยุโรปตะวันตกในปจจุบัน คือ ขบวนการที่ผูนําและพรรคนําพาคนชั้น
กลาง ธรรมดาสามัญชน ที่เคยเปน “เสียงเงียบ” ไปออกเสียงสนับสนุนนโยบายที่เนนการดูดกลืนผู
อพยพตางเชื้อชาติ ตางวัฒนธรรม และตางศาสนาใหเขามาเปนสวนหนึ่งของชาติและอารยธรรม
แบบตะวันตกเปนสําคัญ เพื่อสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในชาติ คําวาประชาชนในที่นี้
ไมไดหมายถึงคนชั้นลาง และคนยากจนอีกแลว หากหมายถึงคนสวนใหญ ซ่ึงก็คือคนชั้นกลาง
นั่นเอง ที่เคยเงียบเสียงจํายอม ตอนโยบายของพรรคเสียงขางมาก ตอไปนี้ตองกลาออกมาเรียกรอง
รัฐบาลใหเอาจริงเอาจังเรื่องการสรางชาติใหเปนปกแผนใหมากขึ้น 
 ส่ี ความหมายในโลกแหงการพัฒนา ซ่ึงหมายถึงแนวการพัฒนาในโลกที่สามที่เนนการ
พึ่งพิงตนเอง เปนอิสระจากทุนนิยมโลก และโลกาภิวัตนใหมาก สนใจในภาคเกษตรและเกษตรกร
ใหมากขึ้น ใหมีความเชื่อมั่นตอภูมิปญญาเดิมของสังคมดวย มิใชสนใจแตปรัชญาและศาสตรแบบ
ตะวันตกแตถายเดียว ประชาชนในความหมายนี้ก็คือเกษตรกรและคนยากจนในภาคเกษตรในโลก
ที่สาม 
 หา  ความหมายในการถกเถียงเรื่องประชาชน  นักการเมืองลวงประชาชน  และ
ประชาธิปไตย ที่มีมาตลอดในตะวันตก นับแตยุค กรีกและโรมันโบราณ จนถึงปจจุบัน ประชาชน
ในความหมายนี้ ก็คือ คนชั้นลาง คนธรรมดา คนสวนใหญ คนยากไร คนที่ออนดอยความรู และการ
ถกเถียงก็มีประเด็นสําคัญที่วาประชาชนพรอมหรือยัง หรือพรอมแคไหน ในการปกครองตนเอง 
ประชาชนมีความสามารถและความรับผิดชอบพอหรือไม ที่จะเขามามีสวนในกิจการของบานเมือง 



 ผูวิจัยเห็นวา นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทย นั้นมีพฤติกรรม 
คุณลักษณะ และนโยบายที่จัดไดวาเปนประชานิยมแบบละตินอเมริกา หรือเรียกไดวาเปน 
“ทักษิณา-ประชานิยม” โดยยกเหตุผลหกประการขึ้นกลาวอาง ไดแก 
 หนึ่ง อาศัยผูนําที่โดดเดนเปนขวัญใจประชาชน เขาถึงซึ่งอารมณความรูสึก และหยั่งรูไดถึง
ความตองการอันแทจริงของคนจนหรือคนชั้นลางในภาคชนบทได 
 สอง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทย ใชนโยบายในการหาเสียงแทนที่จะใช
แตเงินทองหรือการอุปถัมภดวยผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนรายบุคคล 
 สาม นโยบายดังกลาว สงเคราะหหรืออุดหนุน ชวยเหลือ แกเกษตรกร คนจน คนชั้นลาง 
ในชนบท อยางชัดเจน 
 ส่ี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทย ตัดทอน ลดทอน ลดการใหความสําคัญแก
ตัวแทน หรือตัวกลาง หรือตัวเชื่อม หากกลับมุงติดตอสัมพันธและสื่อสารกับประชาชนโดยตรง 
 หา คําขวัญ คําพูด คําปราศรัย หนังสือ เอกสารของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และพรรคไทย
รักไทย ลวนเนนความสําคัญและคุณคาของประชาชนมากกวานายกรัฐมนตรี และพรรคใดๆ ที่ผาน
มา 
 หก นโยบาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทย ไมใชสังคมนิยม แตก็มิใชทุน
นิยมเต็มรูปแบบ เปนลูกผสมระหวางทุนนิยม และสังคมนิยมก็วาได และไมถือวา การ “ให” คนจน
นั้นตอง “เอา” จากคนรวยมาให 
 ผูวิจัย ยังชี้ใหเห็นวา “ทักษิณา-ประชานิยม” นั้น มีกําเนิดหรือความเปนมาอยางไร มีความ
เกี่ยวของเชื่อมโยงกับ “ทักษิโณมิคส” อยางไร เกี่ยวพันหรือเปนผลสะทอนจากการแกปญหาวิกฤต
เศรษฐกิจแบบพรรคประชาธิปตยกอนหนานี้อยางไร เชื่อมตอกับวัฒนธรรมอุปถัมภในชนบท
อยางไร และไดตอยอดขึ้นจากความเฟองฟูในแนวทางการพัฒนาแบบประชานิยมในความหมายที่ส่ี 
คือ ตานโลกาภิวัตน พึ่งตนเอง เนนการเกษตร เนนภูมิปญญาดั้งเดิมของสังคมไทย อยางไร 
 ผูวิจัยยังเสนอดวยวา การชวยเหลือประชาชน และการเปนขวัญใจประชาชนหรือการเขาถึง
ประชาชน ไมจัดวาเปนประชานิยมแบบละตินอเมริกาเสมอไป 
 นาจะมีแตรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เทานั้น ที่จัดเขาอยูในประเภทประชานิยมไดจริง 
สวนคณะราษฎรก็ดี นายปรีดี พนมยงค ก็ดี จอมพลป. พิบูลสงคราม ก็ดี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ก็ดี 
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ก็ดี พลเอกเปรม ติณสูลานนท ก็ดี นายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งทานอื่นๆ 
ที่ผานมาก็ดี ลวนไมใชประชานิยมในความหมายที่เครงครัด 
 ผลกระทบของนโยบายประชานิยมในทางเศรษฐกิจ จนถึงบัดนี้ยังไมมีผลเสียหายมากนัก 
(แมวาอนาคตขางหนาอาจนํามาซึ่งผลเสียซ่ึงอาจหนักหนวงได) ผลกระทบในทางสังคม ประชา
นิยมทําใหประชาชน คนชั้นลางในชนบท ลดการพึ่งพิงตนเองไปพอควร 



 ผลกระทบที่ใหญหลวงกวาเพื่อน นาจะเปนผลทางการเมือง ตรงที่มันนําไปสูการเผชิญหนา
และความขัดแยงระหวางคนในชนบทกับคนในเมือง โดยชาว “ชนบท” ซ่ึงเปนชนสวนใหญของ
ประเทศยังนิยมชมชอบ และสนับสนุนบรรดานโยบายประชานิยมทั้งมวล และดวยเหตุนี้เอง จึง
สนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อยางชัดเจน สวน “กรุง” และ “เมืองใหญ” นั้นวิพากษ “ความไม
ซ่ือสัตย” และ “จุดออน” อ่ืนๆ อันใหญหลวงของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทย ซ่ึงก็
เพราะอาศัย “ประชานิยม” เปนฐานนั่นเอง จึงทําใหมีจุดออน หรือทําจุดออน เหลานั้นอยูได 
 ทักษิณา-ประชานิยม ยังทําใหเกิดการถกเถียงอีกมากวา “ประชาธิปไตย” ตองฟงเสียงขาง
มาก มากแคไหน ตองคํานึงถึงเสียงขางนอย แคไหน โดยเฉพาะเสียงขางนอย ที่มีการศึกษา และ 
“คุณภาพ” ตองฟงเปนพิเศษหรือเปลา “ประชาธิปไตย” กับ “ประชานิยม” ตางกันหรือไม มีส่ิงที่
เรียกวา “ผูมีบารมี” จริงหรือไม และ “อภิชน” เหลานั้นจะมีบทบาทไดแคไหนและอยางไร ใน
ระบอบประชาธิปไตย 
 “ประชาธิปไตย” ที่อาศัยแตเสียงขางมากแลวไมรับฟงใครอีก จะเปน “ทรราชยเสียงขาง
มาก” ไปหรือไม นอกจากจะเปน “ประชานิยม” แลว ทําอยางไรที่จะไมใหเกิด “ทรราชยเสียงขาง
มาก” ในสังคมไทย 
 สุดทายงานวิจัยช้ินนี้ไดเสนอความคิดวา ประชานิยมนั้นอาจเปนอันตรายตอประชาธิปไตย
และบานเมืองยิ่ง และการจะออกจากประชานิยมไดนั้นก็ทําไดยากยิ่ง ที่ตองพยายามทําก็คือ การ
พัฒนาชนบทดวยแนวทาง “ประชานิยม” ในความหมายที่ดี คือสรางความเขมแข็งใหชุมชนและ
สังคม เนนการทํางานจากลางขึ้นบน พยายามทําเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจชุมชนใหมากขึ้น 
สงเสริมการพัฒนาประเทศดวย สวนทองถ่ินใหมากขึ้น และควรจะเนนการสงเคราะหประชาชน
ตอไป แตควรจะหันมาใชหลัก “สวัสดิการกาวหนา” แทน “ประชานิยม” เนนการให “สวัสดิการ” ที่
เปนการสรางทรัพยากรมนุษยและสังคม หรือ “สรางสังคม” ใหเขมแข็ง เพื่อเปนพลังในทาง
เศรษฐกิจดวย มิใชทําแตการสงเคราะห ชวยเหลือ ใหพนจากปญหาเฉพาะหนาเทานั้น 
 ที่สําคัญไมแพกันก็คือ ตองเรงใหการศึกษาทางการเมืองแกทุกชั้นชน โดยเฉพาะประชาชน
ซ่ึงเปนเสียงขางมากผูกําหนดและตั้งรัฐบาล ตองย้ําการใหความคิดเรื่องเสรีนิยมแกประชาชน 
เพื่อใหเห็นวารัฐที่ดีตองมีความจํากัด รูจํากัดอํานาจและขอบเขต และตองใหบทบาทแกสังคมและ
ภาคเอกชนในการแกปญหาของสวนรวมดวย และตองฟงเสียงขางนอย และเสียงฝายคาน ดวยเสมอ 
ในประการสุดทาย ตองสรางเสริมใหประชาชนตื่นตัวเปน “พลเมือง” ดวย แทนที่จะเปนแต 
“ราษฎร” ผูรอรับนโยบายจากรัฐแตเทานั้น 
 “พลเมือง” นั้น ก็คือ ประชาชนที่มีสํานึก “สาธารณนิยม” ผูมองเห็นปญหาของสวนรวม 
เปนเสมือนปญหาของตนเอง และเขารวมแกไขปญหาเหลานั้นดวยตนเองและหมูคณะใหมากที่สุด
เทาที่จะทําได 



 ประชาชนจึงไมควรเลือกนโยบาย ที่จะนําผลประโยชนอะไรมาใหตนมากที่สุดเพียงเทานั้น 
แตบางครั้งอาจตองเลือกเอานโยบายที่จะทําใหตนเองเขมแข็งมากขึ้น พัฒนาตนเองใหสูงสงขึ้น ให
เกงขึ้น ใหดีขึ้น และพึ่งตนเอง หรือพึ่งกันเองไดมากขึ้น ไมตกอยูในความอุปถัมภของรัฐบาล
ตลอดไป 
 ผูวิจัย ยังไดเสนอดวยวา อันธรรมชาติของประชาธิปไตย ตั้งแตป 2516 เปนตนมาจนถึง
ปจจุบัน ความจริงแลวเปน “ระบอบผสม” (Mixed Regime) ที่ผูแทนจากประชาชนเสียงขางมาก 
(ประชาธิปไตย) ตองผสมผสานกลมกลืน และรับการทัดทาน ควบคุม ตรวจสอบ ถวงดุล จาก
เอกบุรุษ (Monarchy) และอภิชน (Aristocracy) ดวย 
 เหตุการณในรอบหกเดือนที่ผานมาชี้วา “ทักษิณา-ประชานิยม” ซ่ึงอาศัยชนบทเปนฐานนั้น 
หากนําไปสู “ทรราชยเสียงขางมาก” แลว ยอมตองเผชิญกับการตอตาน ทัดทาน คัดคาน อยางหนัก
จาก “กรุง” และ “เมืองใหญ” เฉพาะหนานี้ส่ิงที่นาจะทํามากกวา คือ ทําประชานิยมใหซ่ือสัตย 
รอบคอบ หรือในระยะตอไปขางหนา เปลี่ยนประชานิยมเปนสวัสดิการกาวหนา หรือเปลี่ยนให
เปนไปตามธรรมชาติของระบอบผสม ที่ตองรับฟงและปรองดองกับ “เอกบุรุษและอภิชน” มาก
ยิ่งขึ้น 
 ซ่ึงทั้งหมดนี้ จะทําให “ชนบท” กับ “เมือง” ไดกลับมาปรองดองสมานฉันทกันไดอีกครั้ง
หนึ่งดวย 



Executive Summary 
 

This research study on “Thaksina-populism” begins with scrutiny on various 
implications of populism.  
      In a broad context, populism means any action that values or attends to the 
public. 
      In a strict context which is more detailed and specific as evident in various 
regions in the world, populism has five meanings as follows:  
      First, in the context of Russia and the United States (1860s – 1880s), populism 
meant bottom-up processes where political parties, leaders, and masses focused on 
transformation of the society and politics which valued and benefited farmers and 
poor people in rural areas. In this context, people mean farmers and lower-class 
people in rural areas.  
      Second, in the context of Latin America (1920s till present), populism means 
bottom-up processes where prominent leaders backed by political parties induce 
people to cast votes to principally support farmers and poor people in cities. In this 
context, people mean lower-class and poor people in cities.  
      Third, in the context of Western Europe today, populism means processes 
where leaders and political parties lead middle-class and ordinary people who used to 
be “silent voices” to cast votes to support policies which primarily focus on drawing 
immigrants of different nationalities, cultures, and faiths to become a part of western 
nation and civilization to forge national unity. In this context, people no longer mean 
lower-class and poor people. On the contrary, people are referred to a majority of 
people constituting middle-class people who used to silent and submissive to policies 
of majority party. From now on, they must stand up to demand government to 
rigorously attend to nation-building and unification.  
      Fourth, in the context of the world of development, populism means 
development approach in the third world that focuses on self-reliance and detachment 
from global capitalism and globalization and greater attention on the agricultural 
sector and farmers. This approach assures that people have confidence in indigenous 
wisdom of the society and do not merely attend to western philosophies and 
disciplines. In this context, people mean farmers and poor people in the agricultural 
sector of the third world. 
      Fifth, this meaning evolves around contentions pertaining to people, 
politicians deceitful people, and democracy that have been prevalent in the West from 
the ancient Greek and Roman eras till today. In this context, people mean lower-class 
people, ordinary people, a majority of people, destitute people, and uneducated 
people. Essentially, the contentions concern issues whether people are ready or to 
what degree they are ready for self-government, whether people are capable and 
responsible enough to participate in administrative affairs.   
      The researcher observed that PM Pol.Col. Thaksin Shinawatra and the Thai 
Rak Thai Party demonstrated conducts and attributes and implemented policies 
similar to Latin American populism or so-called “Thaksina-populism.” There are six 
reasons cited to validate this claim.  
      First, a prominent leader is adored by people and such leader intuitively 
understands emotions and feelings of the people and has thorough knowledge of the 
needs of lower-class and poor people in rural areas.  
      Second, Thaksin and Thai Rak Thai canvassed with policies instead of 
offering money to or sponsoring individual MP candidate. 



      Third, such policies explicitly aided, supported, and subsidized farmers, poor 
people, and lower-class people in rural areas.  
      Fourth, Thaksin and Thai Rak Thai reduced, moderated, and discounted 
importance of proxies or intermediaries or linkages. On the contrary, they accentuated 
on direct relationship and communication with people.  
      Fifth, all slogans, quotations, speeches, books, and documents of Thaksin and 
Thai Rak Thai focused on importance and value of people more than any previous 
prime ministers and political parties.  
      Sixth, policies of Thaksin and Thai Rak Thai did not constitute socialism and 
full-fledged capitalism but they constituted a hybrid between capitalism and 
socialism. Besides, they did not regard that “giving” to poor people meant “taking” 
from wealthy people.  
      The researcher also pointed out how “Thaksina-populism” was created and 
evolved, related to “Thaksinomics,” linked to or signified an outcome of the 
Democrat Party’s solutions for the earlier economic crisis, connected with patronage 
culture in rural areas, and built upon progress of populist development approach based 
on the fourth meaning regarding globalization and self-government as well as 
emphasis on agriculture and indigenous wisdoms of Thai society.  
      In addition, the researcher also suggested that public assistance and admiration 
or direct access to people is not always considered as Latin American populism. 
      The Thaksin administration might be the government categorized as genuine 
populism. The People’s Party, Pridi Phanomyong, FM Por. Phibunsongkram, FM 
Sarit Thanarat, M.R. Kukrit Pramoj, Gen. Prem Tinsulanonda, or any other elected 
prime ministers did not constitute populism in a strict meaning. 
      Until now, economic impacts of populist policies have not inflicted any great 
damage (even though the impact in the future may be severe). In terms of social 
impacts, populism has considerably diminished lower-class people’s self-reliance in 
rural areas. 
      The greatest impact might be political repercussion which incited 
confrontation and conflicts between rural people and urbanites. “Rural” people, 
constituting the majority of Thai people, still favor and support all populist policies. 
Consequently, they clearly support Thaksin while the “capital” and “major cities” 
criticize him about “dishonesty” and other major “weaknesses” of Thaksin and Thai 
Rak Thai. As “populism” has laid down a groundwork, these weaknesses were created 
and still existed.  

“Thaksina-populism” has spurred a great public debate on how much general 
public should heed minorities in “democratic regime” and to what extent. Do we have 
to pay a special attention to minorities with good education and “quality”? Are 
“democracy” and “populism” different? Is there really a “charismatic person”? To 
what extent and how would these “elites” play their roles in democratic regime.  
      Does “democracy” that attends to the majority but does not heed anyone else 
constitute “despotic majority”? Aside from existence of “populism,” how do we 
prevent “despotic majority” in Thai society? 
      Finally, this study suggests that populism may be detrimental to democracy 
and the country, and detachment from populism is very difficult. What we should do 
is having rural areas developed with virtuous “populist” approach, that is, enhancing 
capacity of communities and the society, accentuating on bottom-up processes, 
expanding sufficiency economy and community economy, and promoting greater 
national development built upon localities. Public welfare should be maintained but 
“progressive welfare” should be adopted instead of “populism.” In addition, “welfare” 



should be offered to create human resources and the society or “create a strong 
society” for economic power, not giving welfare and aids just to solve problems at 
hand.  
      Another important task is expediting political education among all classes of 
people, especially the majority who designates and forms a government. Liberalism 
should be stressed among general public so that the people can discern that virtuous 
government must be under restraint and have confined power and scope of authority. 
Moreover, the society and private sector must be conferred a role in resolving public 
issues and the society must invariably heeds minorities and the opposition. Lastly, 
people must be urged to act like a “citizen,” instead of being contented with the status 
of “people” who only stand aside and wait for state policies to come their way.  
     “Citizen” means people who are conscious of “publicness” and mindful of 
public issues and attend to them like their own problems and partake in tackling such 
problems by themselves and assembled groups as much as possible.  
      Therefore, people should not favor only policies which yield greatest benefits 
for them. Sometimes they may choose policies which will enhance their capacity so 
that they can further develop themselves and become better, more capable, and more 
self-reliant. Consequently, they don’t have to be patronized by government all the 
time.  
      The researcher also suggests that in reality since 1973 Thai democracy has 
been a “mixed regime” where representatives of the majority of people (democracy) 
must blend in and be restrained, controlled, examined, neutralized by the monarchy 
and aristocracy.  
      Over the past six months, various incidents asserted that if “Thaksina-
populism” that dwelled on support of rural people had evolved into “despotic 
majority,” it would be heavily restrained and opposed by the “capital” and “major 
cities.” What should be undertaken now is assuring that populism is honest and 
prudent. In the future, populism may be transformed to progressive welfare or 
naturally evolve as a mixed regime that needs to better heed and compromise with 
“monarchy and aristocracy.”  
      Moreover, all these will reconcile the differences and achieve unity between 
“rural people” and “urbanites” once again. 
 
      
 
      



บทที่ 1 
ความหมายของประชานิยม 

 
 ณ เวลานี้ ยอมปฏิเสธไมไดแลววา  คําวา“ประชานิยม” เปนที่รูจัก และใชกัน
อยางแพรหลาย ทั้งในการพูด-ฟง ในการเขียน-อาน และในการคิด-วิเคราะห ของคน
ทั้งหลาย รวมถึงสื่อสารมวลชน นักวิชาการ นักการเมือง และชาวบานทั่วไป  ภายใน
ระยะเวลา 2-3 ป  ศัพทใหมที่เพิ่งเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อตนป 2544  ก็ พลันมี 
“แหงหน” ที่โดดเดนใน “พจนานุกรม” แหงเศรษฐกิจ-การเมืองของไทยไปแลว  ฉะนั้น
คงจะเปนการดี  ถาจะเริ่มตนดวยการพิจารณาวา “ประชานิยม” มีที่มาอยางไร มี
ความหมายอยางไร และผุดเกิด ข้ึนในสังคมเราไดอยางไร l 

 “ประชานิยม” มาจากคําภาษาอังกฤษวา Populism และคําวา Populism เอง ก็มา
จากรากศัพทภาษาละตินอีกทีหนึ่งวา Populus ซึ่งแปลไดวา ประชาชน  

 ขอเริ่มตนดวยการกลาวถึง “ประชานิยม” ในความหมายที่กวางขวางครอบคลุม
กอน   และ ที่วากวางขวางก็คือสามารถประยุกตใชไดกับทุกภูมิภาค  ที่วาครอบคลุมก็คือ
ประยุกตใชไดกับทุกยุคสมัย 

ประชานิยมในนัยที่กวางขวางครอบคลุม คือความคิด หรือการเคลื่อนไหว หรือ
ขบวนการที่ใหความสําคัญกับประชาชน ซึ่งมักจะหมายถึงคนชั้นลาง หรือ สามัญชน ที่
ไมใชชนชั้นนําหรือชนชั้นปกครอง ใหคุณคาใหความสําคัญกับประชาชน คนชั้นลาง คน
ทั่วไป มุงเอาความนิยม ความสนับสนุนจากประชาชน คนต่ําตอย คนยากคนจน หรือ 
กลุมคนธรรมดา  และบางครั้งก็จะวิพากษวิจารณชนชั้นนํา ชนชั้นปกครอง คนชั้นสูง คน
ร่ํารวย หรือแมแตคนชั้นกลางควบคูไปดวย  

ในนัยที่งาย ไมมีรายละเอียด ไมเครงครัดเพื่อใหคลุมไปทั่วถึงเชนนี้  “ประชา
นิยม” อาจใชเรียกหรือใชคิด-วิเคราะห เกี่ยวกับผูคน องคกร และ พฤติกรรมตาง ๆ ได 
กวางขวางมาก   หลายคน หลายระบอบ หลายเรื่อง ดูจะเปน “ประชานิยม” ไดทั้งสิ้น ขอ
เพียงมีการใหคุณคา ใหความสําคัญ และ ใหบทบาท แกประชาชนก็เปนพอ  เชน มีการ
พูดถึงการเกิด “วัฒนธรรมประชานิยม” ( Cultural Populism) ในโลกตะวันตก1 ซึ่ง ก็
                                                           
1 Jim McGuigan, Cultural Populism (London and New York: Routeledge, 1992) 
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หมายถึง งานเขียน งานศิลปะ งานสถาปตยกรรม สมัยใหม ที่มุงเพื่อใหถูกใจ หรือตรงใจ
สามัญชน หรือแมแต มากาเร็ต แท็ตเชอร (Magaret Thatcher) นายกรัฐมนตรีอนุรักษ
นิยมแหงอังกฤษ หรือบอริส เยลทซิน  (Boris Yeltsin) ประธานาธิบดีรัสเซีย อดีต
คอมมิวนิสตคนสําคัญของโซเวียต  ก็กลายเปนผูนํา“ประชานิยม”ไปได1   หากชวงนั้น
บังเอิญทําอะไรที่ใหความสําคัญแกประชาชน หรือ เอาใจประชาชนเปนพิเศษ  ทั้ง ๆ ที่ 
ในความเปนจริงผูนําทั้งสองหาไดมี “ประชานิยม” เปนอุดมการณ หรือความคิดชี้นําไม 

จุดออนในการใชคําวา “ประชานิยม” ในนัยที่กวางขวางครอบคลุม ดังที่กลาวมา
ขางตนนี้ ก็คือ พลังในการแยกแยะมีคอนขางต่ํา จน ใคร ๆ ก็ดูเปน “ประชานิยม”ไปหมด 
หรือ การกระทําใดๆ และนโยบายใด ๆ ก็อาจเรียกหรือถูกมองไดวาเปน “ประชานิยม” 
โดยไมยากนัก 
 สวน “ประชานิยม” ในความหมายเฉพาะที่เกิดขึ้นจริง หรือใชอธิบายการเมืองใน
ภูมิภาคตางๆ จริงนั้น มีรายละเอียด  ฉะนั้นในนัยเชนนี้  ไมใชวา “ใคร ๆ ก็เปน “ประชา
นิยมทั้งนั้น”   และแมวาใครจะพูด หรือ ทําในนามประชาชน หรือทําเพื่อประชาชน หรือ 
ทําจน“เปนที่ถูกใจ” เหลือลนของประชาชนก็ตาม  ก็ใชวาการกระทํานั้น ๆ จะเปน 
“ประชานิยม”ไดเสมอไปไม   แตรายละเอียดของประชานิยมชนิดตาง ๆ นี้ ไมวาจะเปน 
องคประกอบ เงื่อนไข และคุณสมบัติ ยอมแตกตางกันไปบางไมมากก็นอย  หรือ กระทั่ง 
ในบางครั้งก็อาจขัดแยงซึ่งกันและกันก็ได   
 เราอาจแยกแยะ “ประชานิยม” ที่เกิดขึ้นจริง หรือ ที่ใชอธิบายปรากฏการณที่
เกิดขึ้น ในชวงเวลาตาง ๆ ตามพื้นที่ตาง ๆ ของโลกได ดังตอไปนี้ 
 
ความหมายที่หนึ่ง : ประชานิยมในรัสเซียและอเมริกา 
 ประชานิยมปรากฏขึ้นครั้งแรกในรัสเซียในปลายศตวรรษที่ 19 (1860-1880 
โดยประมาณ )  
 คําวา Populism ที่ เราแปลกันวา “ประชานิยม” นั้น มาจากคําในภาษารัสเซียวา 
Narodnichestvo   สวนคําวา “พวกประชานิยม” หรือผูคนที่เลื่อมใสในประชานิยม 
(Populists) นั้น เอามาจากคํารัสเซียวา Narodniki   
                                                           
1 Jim McGuigan, Cultural Populism (London and New York: Routeledge, 1992), p.1 
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ในนัยนี้ Narodnichestvo ในรัสเซีย หรือ Populismในโลกภาษาอังกฤษ หรือ 
“ประชานิยม” ในภาษาไทย หมายถึงขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม ที่เห็นวาประชาชนที่
สําคัญที่สุดก็ ไดแก ชาวนา หรือเกษตรกร ซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศนั่นเอง   พวก
ประชานิยมนั้น ทําตามที่ เฮอรเซน(Alexander Herzen) นักคิดใหญแหงรัสเซียเรียกรอง
เอาไววา “จงไปสูประชาชน  จงไปสูประชาชน  นั่นคือที่หมายของพวกเธอ   ออกจาก
สถานศึกษาและแหลงปญญา  ไปสําแดงวาเธอเปนนักตอสูเพื่อประชาชน” 1 และอาศัย
ประชาชนเปนพลังหลักในการเปลี่ยนแปลงสังคมใหกาวหนา2  

 ขบวนการประชานิยมในรัสเซียสวนใหญประกอบดวยปญญาชนและนักศึกษาที่
เขาสูชนบทเพื่อปลุกระดมและจัดตั้งเกษตรกรขึ้นมา  พวกเขาคิดตางจากพวกลัทธิมารกซ  
คือ  เห็นวาทางออกหรือทางรอดของรัสเซีย ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศนั้น  
ไมใชอาศัยการเปนสังคมนิยมแบบตะวันตกหรือสังคมนิยมแบบลัทธิมารกซ  ตรงกัน
ขาม สิ่งที่รัสเซียควรทํา คือการทุมเทการพัฒนาภาคชนบท  ดวยการรื้อฟนและพัฒนา
สหกรณซึ่งอยูบนที่ดินสวนรวมในหมูบานทั้งหลายของรัสเซียข้ึนมา ซึ่งในรัสเซียเรียก
สหกรณหรือชุมชนปกครองตนเองแบบธรรมชาติเหลานี้วา mir หรือ obschina3 

พวกประชานิยมในรัสเซียเห็นวา โครงสรางเดิมของสังคมรัสเซียเปนคุณอยูแลว
กับการพัฒนาประเทศ  เพราะเปนชุมชนหรือสหกรณซึ่งอาศัยที่รวมกันทํากิน รวมแรง
รวมใจกันปกครองตนเอง  พูดงาย ๆ คือ ประชานิยมเห็นคุณคาของภูมิปญญาดั้งเดิม  
เห็นวาพัฒนาบนรากฐานเดิมนั้นดีกวา เหมาะกวา ที่จะเปลี่ยนไปเปนสังคมนิยมหรือทุน
นิยมแบบตะวันตก ในขณะที่พวกลัทธิมารกซเห็นวาสังคมนิยมนั้นคืออนาคตของรัสเซีย  
                                                           
1 Paul Taggart, Populism (Buckingham, UK: Open University Press, 2000), p.49 
2 อานเกยีวกับประชานยิมในรัสเซียใน Isaiah Berlin, “Russian Populism” ใน Isaiah Berlin, 
Russian Thinkers ( London: Penguin Books, 1948, reprinted 1994), pp.210-237; Andrzej 
Walicki, The Controversy over Capitalism (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 
1969) ; Andrzej Walicki, “Russian” ใน Ghita Ionescu and Ernest Gellner, eds. , Populism: 
Its Meanings and National Characteristics  ( USA: McMillan, 1969), pp. 62-96 
 
3 อานเกีย่วกับเร่ืองนี้เพิม่เติมไดใน Teodor Shanin, Russia as a ‘Developing Society’, vol. I 
(New Haven: Yale University Press, 1986) , pp.72-81 
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และสังคมนิยมที่แทจริงจะเกิดได จักตองผานการตอสูของชนชั้นตางๆ  โดยมีชนชั้น
กรรมกรเปนกองหนาในการตอสู  ไมใชอาศัยชาวนาเปนพลังนําหรือเปนกําลังหลัก และ
คําวาประชาชนนั้น ไมไดมีความสําคัญมากนักในพจนานุกรมชาวลัทธิมารกซ  และยอม
ไมสําคัญเทากับคําวา“ชนชั้น”แน   ในทางกลับกัน แมวากรรมกรจะไมใชชนสวนใหญ
ของประเทศ หรือไมใชคนที่ยากจนที่สุด  แตในความเห็นของลัทธิมารกซนั้น พวกเขา
เปนพลังสําคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลง  
 ดังนั้น  ประชานิยมในความหมายนี้จึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงประเทศที่ปฏิเสธ
ทั้งแมแบบทุนนิยม และแมแบบสังคมนิยม  แต กลับเห็นวาควรเดินไปบนหนทางที่สาม 
ซึ่งอาศัยภูมิปญญาเดิมของสังคมอยูมาก  มุงอาศัยเกษรตรกรหรือชาวนา ซึ่งเปนคนสวน
ใหญของสังคม และเปนคนที่อยูกับการผลิตหรือเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมที่สุด เปนกําลัง
หลัก  แทนที่จะมุงเอาคนในเมืองหรือคนชั้นกลางเปนพลังนําในการเปลี่ยนแปลง 
 ประชานิยมที่ใชคําวา Populismในภาษาอังกฤษแท ๆ  ที่ไมใชการแปลมาจากคํา
ในภาษาอื่นใดๆ นั้น ปรากฏเปนครั้งแรกในฐานะคําที่ใชเรียกขานพรรคการเมืองและ
ขบวนการเกษตรกรในภาคใตและตอนกลางของภาคตะวันตก (Midwest) ของ
สหรัฐอเมริกาในปลายศตวรรษที่ 19) กลาวคือในป1892 มีการกอตั้งพรรค People’s 
Party (พรรคประชาชน) และเรียกคนของพรรคนี้หรือคนที่นิยมพรรคนี้วา Populists 
หรือพวกประชานิยม1 

 เชนเดียวกับพวก“Narodniki”ในรัสเซียที่ย้ําความสําคัญของเกษตรกร   พวก
“Populist” ในอเมริกานั้น ชี้วาเกษตรกรคือคนสวนใหญของประเทศ   ฉะนั้น พวก
เหลานี้   จึงเปนประชาชนสวนที่สําคัญที่สุด  แต เหตุผลที่ พวก “ประชานิยม” ในอเมริกา
เนนที่ เกษตรกรนั้น ยังเปนเพราะเล็งเห็นวาในการพัฒนาประเทศไปเรื่อย ๆ นั้น 
เกษตรกรจะกลายเปนลูกจาง (hirelings) เรื่อย ๆ  ซึ่งพวกประชานิยมไมเชื่อ “ลูกจาง”
หรือ “ผูขายแรงงาน” (Wage earners) จะเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ดีเทากับ
                                                           
1อานเกีย่วกับประชานยิมในอเมริกาเพิ่มเติมจาก Richard Hofstadter, “North America” ใน 
Ghita Ionescu and Ernest Gellner, eds., Populism: Its Meaning and National 
Characteristics (US: Macmillan: 1969), pp. 9-27   
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เกษตรกร ซึ่งเปน “อิสรชน” ผูมีที่ดินและปจจัยการผลิตที่เปนของตนเอง จึงตองพยายาม
รักษาใหประชากรที่เปนเกษตรกรอิสระคงอยูใหมากที่สุด1  

พวก “ประชานิยม” หรือ Populists เห็นวา การเมืองสหรัฐอเมริกาขณะนั้นอยูใน
มือของพรรคเดโมแครท (Democrat)  และพรรครีพับลิกัน ( Republican) เทานั้น และทั้ง
สองพรรคนี้ ก็ลวนเปนเครื่องมือของนักธุรกิจใหญแหงวอลสตรีท ( Wall Street) เทานั้น 
จึงจําเปนยิ่งที่จะตองมีพรรคที่สามขึ้นมาแขง  ซึ่งก็คือพรรค People’s Party ที่กลาวมา
ขางตน และ พรรคนี้ก็ สงผูสมัครของตนเขาชิงตําแหนงประธานาธิบดีดวย   

พรรคประชาชน หรือ People’s Party นี้มีนโยบายสนับสนุนสงเสริมเกษตรกร 
เกษตรกรรม และภาคชนบท ยิ่งกวาพรรคการเมืองใด ๆ ที่เคยมีมาในอเมริกา 
 ขบวนการประชานิยมที่เนนเกษตรกรและชาวชนบทเปนกําลังทั้งในรัสเซียและ
อเมริกาเติบโตเฟองฟูอยูไมกี่ทศวรรษ ก็ฝอหายไป  แมวาพรรคและนักการเมืองแนว
ประชานิยมในอเมริกาจะยังมีกระแสอยูเปนระยะๆใน 60-70 ปที่ผานมานี้2  แตก็ไมได
เนนเกษตรกรเปนหลัก  หากเนนที่ชาวบานหรือสามัญชนซึ่งไมจําเปนตองเปนชาว
ชนบทหรือชาวนาชาวไรเทานั้น 
 
ความหมายที่สอง : ประชานิยมในละตินอเมริกา 
 ประชานิยมในความหมายที่สอง  เริ่มเกิดขึ้นในละตินอเมริกา3 ตั้งแตชวงกอน
สงครามโลกครั้งที่สอง หรือชวงป 1920s ตอกับชวงป1930s  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
อารเจนตินา ที่เรียกกันวา ขบวนการเปรอง (Peronism)   เปนขบวนการที่มีผูนําสูงสุดที่
โดดเดน มีเสนห มีบารมี เปนที่จับตาจับใจประชาชน (Strong man) และมีนโยบาย
                                                           
1 Christopher Lasch, Revolution of the Elites and the Betrayal of Democracy (New York: 
Norton, 1995), pp. 81-82 
2 เชนเฮว ลอง (Huey Long) , จอรช วอลเลซ (George Wallace) , และ รอส เปโรต (Ross Perot) 
ในยุคตอ ๆ มา ลวนถกูขนานนามวา “ประชานยิม” 
3 ดู Michael L. Conniff, Populism in Latin America (Tuscaloosa: University of Alabama 
Press, 1999); ดู Alistair Hennessy, “Latin America” ใน Ghita Ionescu and Ernest Gellner, 
eds., Populism: Its Meaning and National Characteristics( US: Macmillan, 1969), pp.28-
61 
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สงเสริมหรือสงเคราะหประชาชนชั้นลาง โดยเฉพาะคนยากคนจนในเมือง รวมทั้ง
กรรมกรเปนอยางยิ่ง  ใชคนชั้นลางเปนฐานเสียงและฐานนโยบาย  มุงเนนการสราง
ความสัมพันธใกลชิดระหวางผูนํากับประชาชน และผูนํามักใชถอยคํา ภาษา สํานวน 
และมารยาทแบบคนชั้นลาง ในการสื่อสารหรือสัมพันธกับประชาชน   

ประชานิยมตามแบบฉบับละตินอเมริกานั้น ไมใชขบวนการทางสังคม หรือ
ขบวนการปฏิวัติ ปฏิรูป หรือ ยึดอํานาจดวยกําลัง   หากแตเปนขบวนการทางการเมือง
ปรกติ  ซึ่ง เ กี่ยวของกับการชิงชัยในการเลือกตั้งเปนหลัก  โดยการขึ้นสูอํานาจ ของพวก
นี้ อาศัยแนวนโยบาย  และอาศัยความโดดเดน ของผูนําซึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งเปน
ประธานาธิบดีมาระดมความสนับสนุนจากกรรมกร ผูใชแรงงาน และคนยากไรในเมือง
เปนสําคัญ 

ประชานิยมตามแบบฉบับละตินอเมริกานั้น  ใหบทบาทและความสําคัญแกพรรค 
หรือ กลุม สมาคม สถาบันตางๆ คอนขางนอย   เมื่อเทียบกับบทบาทของผูนําในการ
เชื่อมโยงกับประชาชน   

ผูเขียนเห็นวา การที่ประชานิยม อุบัติข้ึนและดํารงอยูในอเมริกาใตไดคอนขาง
งาย  อาจเปนเพราะประเทศเหลานี้ลวนเปนระบบประธานาธิบดี ซึ่ง การแขงขันชิง
ตําแหนงประธานาธิบดีนั้น ทําใหนโยบาย ความคิดคําพูด ทวงทา ลีลาของบรรดาผูนํา 
เปนที่จับตาและเพงมองโดยประชาชนจํานวนมากไดทันที  โดยที่ไมตองรอใหระบบ
พรรคการเมืองเขมแข็งกอนก็ได   

พึงสังเกตดวยวา ประชาชน  ตามนัยของละตินอเมริกานั้น  หมายไปถึงกรรมกร 
และชุมชนเมือง  ไมใชเกษตรกรหรือชาวชนบท อยางที่ พวกประชานิยม ตามแบบฉบับ
รัสเซียและอเมริกาเขาใจ 
 เชนเดียวกับในรัสเซียและอเมริกา   พวกประชานิยมในละตินอเมริกานั้นไม
ยอมรับการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตย และไมยอมรับเศรษฐกิจเสรีนิยมแบบตะวันตก
มากนัก แตขณะเดียวกัน ก็ไมยอมรับสังคมนิยม ซึ่งมุงเปลี่ยนหรือโอนกรรมสิทธิ์จาก
เอกชนมาสูรัฐ  เชนที่ทํากันอยูในกลุมประเทศลัทธิมารกซ-เลนินหรือในประเทศสังคม
ประชาธิปไตย 

ประชานิยมในละตินอเมริกานั้น  ไมเอาทุนนิยมสมบูรณแบบ แต ก็ ไมเอาสังคม
นิยมสมบูรณแบบ   หากเลือกรับบางสวน หรือ กระทั่งหลายสวนของแนวคิด-อุดมการณ
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ทุนนิยม หรือ สังคมนิยม มาวางยุทธศาสตร หรือ นโยบายของตนได  ดังนั้น จะเห็นวา 
ประชานิยมของผูนํ าบางคนจึงมีนโยบายกระเดียดไปทางสังคมนิยมได  เชน 
ประธานาธิบดี ฮูโก ชาเวซ แหงเวเนซูเอลา ตอนนี้ ถูกจับตามองจากสหรัฐมาก  เพราะได
ยึดวิสาหกิจใหญของเอกชนจํานวนหนึ่งมาเปนของรัฐ 1 ในขณะที่ประธานาธิบดี ฟูจิโมริ 
แหงเปรู ก็เปนที่กลาวขวัญมานาน ดวยความทึ่งเพราะไดรื้อฟนและสงเสริมระบบตลาด
แบบทุนนิยม ซึ่งเคยตกต่ําซบเซาไปนานใหกลับมามีบทบาทและคงความสําคัญอีก2   

กลาววาละตินอเมริกา มีทั้ง “ประชานิยมฝายซาย” และ“ประชานิยมฝายขวา” ก็
คงไมผิด3 

โดยทั่วไป ประเทศละตินอเมริกาที่เปนประชานิยมนั้น  ลวนมีรัฐที่แทรกเแซง
หรือชี้นําเศรษฐกิจเปนที่ยิ่ง  โดยเฉพาะเอางบประมาณของรัฐมาสนับสนุน สงเสริม คน
ชั้นลางอยางชัดเจน  แทนที่จะปลอยใหระบบตลาดทําหนาที่แบงสรรรายไดและ
สวัสดิการแกสังคมเอง  แต ประชานิยมในละตินอเมริกาก็หาไดยกเลิกระบบตลาดโดย
สิ้นเชิงไม   ยังยอมใหนายทุนและนักอุตสาหกรรมแหงภาคเอกชนเปนผูนําในโลกธรกิจ 
ตอไป    ยิ่งไปกวานั้น พวกประชานิยมในละตินอเมริกา มักจะวิพากษวิจารณบรรดา
ประเทศแกนกลางของทุนนิยมโลก  โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา อยูเนืองนิตย 
 ขณะที่ในรัสเซียและอเมริกานั้น ประชานิยมดูจะหมดกําลังแลว แตในละตินอเม
ริกานั้น ประชานิยม กลับดูเขมแข็งอยู  แมจะดํารงอยูมานานแลว  แตจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมี
อิทธิพลและมีบทบาทอยูไมนอย   ในบางประเทศ พวกนี้ถูกขับไลหรือแพการเลือกตั้ง 
ตองออกจากตําแหนง  แตในที่สุดก็กลับขึ้นสูอํานาจไดอีก  ดูเปนขบวนการที่ยืนยง ไม
                                                           
1 อานนิตยสารForeign Policy ฉบับ Jaunary-February 2006 “Hugo Boss” หนา 32-40 
2 อาน Kenneth M. Roberts, “Neoliberalism and the Transformation of Populism in Latin 
America The Peruvian Case” ใน World Politics 48 (October 1995), 82-116   
3 นิตยสาร The Economist ฉบับ เร็ว ๆ นี ้คือ April 15-21,  2006  “Latin America The Return 
of Populism” หนา 39-40  ชี้หลังจากสาํรวจประชานิยมในทวีปมาชานาน วา ประชานิยมไมจํา 
ตองเปน “ซาย” เสมอไป (อยางที่กําลงัเปนอยูในเวลานี ้ไมวาจะเปน ฮูโก ชาเวซ แหงเวนซูเอลา 
หรือ โมราลีส แหงโบลีเวีย ซึง่มุงยึดทรัพยสินและกิจการนักธุรกิจใหญและนายทนุตางชาติมาเปน
ของรัฐ) หลายครั้งก็ เปน “ขวา” ชัดเจน ( พึ่งผูนําซึง่กระเดียดไปทางฟาสซิสต และเปลี่ยนไป
สนับสนนุ “ระบบตลาด” และโลกาภิวัตน อยางออกหนาออกตา 
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จบสิ้น ปดฉากงายดาย    เชน ประธานาธิบดีเปรองไดรับการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อป1946 
อยูในตําแหนงไดเกือบ 10 ป ดวยแนวคิดนโยบายและลีลาแบบประชานิยม  จนในที่สุด
เมื่อป 1955 เขาถูกคณะทหารทําการขับไลออกจากอํานาจไป ทวา ความนิยมและศรัทธา
ที่ประชาชนมีตอเขา หาไดลดลงหรือเลือนหายไปตามกาลเวลาไม   เกือบ 20 ป ตอมา 
(ใน ป 1973)  เปรอง ก็กลับไดรับเลือกตั้งเขาสูตําแหนงประธานาธิบดี ดวยแนวนโยบาย
ประชานิยมอีกครั้งหนึ่ง1    
 ประชานิยมละตินอเมริกามักถูก ธนาคารโลก หรือ กองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ มองในแงลบ วามีนโยบายเศรษฐกิจที่เอาใจประชาชนในทางที่ผิด  หรือเอาใจ
ประชาชนจนเสถียรภาพและประสิทธิภาพของเศรษฐกิจเสีย หรือทําใหฐานะทางการเงิน 
การคลังของประเทศเสื่อมทรุด    เมื่อนักเศรษฐศาสตรสายเสรีนิยมพูดถึงประชานิยม
แบบละตินอเมริกา  ก็ มักจะเห็นเปนนโยบายที่ทําใหเกิดภาวะเงินเฟอ หรือทําใหคาเงิน
สกุลประจําชาติตกต่ํา  หรือทําใหประเทศตกเปนหนี้ โดยเฉพาะเปนหนี้กับตางประเทศ
มหาศาล ธุรกิจลมละลาย เศรษฐกิจไมมีประสิทธิภาพ หรือไมมีขีดความสามารถในการ
แขงขัน    ทั้งนี้ก็เพราะรัฐบาลอเมริกาใตเขาแทรกแซงจนระบบตลาดไมทํางาน 2 
 อยางไรก็ดี นโยบายเศรษฐกิจแบบประชานิยมในละตินอเมริกา มีความแตกตาง
กันไปตามยุคตามสมัยพอสมควร   เชน ในยุคกอนและหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มักจะ
เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนํา เข า  ( ISI-Impor t  Subs t i tu te 
Industrialization) ควบคูไปกับการสงเสริมใหมีรัฐวิสาหกิจมากมาย โดยไมคํานึงถึงการ
เสียเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  พรอมกับที่ยอมใหมีเงินเฟอ หรือยอมใหคาของเงินสกุล
ประจําชาติตกต่ํา  ยอมเปนหนี้ภาคสาธารณะ หรือเปนหนี้ตางประเทศคอนขางสูง   แต
ในปจจุบันนี้นโยบายแบบประชานิยมในหลายแหง  เชน  เปรู   เวเนซูเอลา  หรือ 
อารเจนตินา กลับย้ําการฟนฟูระบบตลาด  ลดการแทรกแซงของภาครัฐ   ลดการปกปอง 
หันไปเปดประเทศใหกับระบบโลกาภิวัตน  เปลี่ยนจากทดแทนการนําเขา มุงสูการ
                                                           
1 Joel Horowitz,” Populism and Its Legacies in Argentina” in Michael L. Conniff, ed,. 
Populism in Latin America (Tuscaloosa: University of  Albama Press,1999), pp.22-38 
2 ดูตัวอยางจาก Rudiger Dornbusch and Sebastian Edwards, “Macroeconomic Populism” 
ใน Journal of Development Economics 32 (1990) 247-277 และดู World Development 
Report 1991, p. 133 (Box 7.2)  
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สงออก ยอมรับฉันทามติวอชิงตัน (Washington Consensus)1  แตที่ยังจัดเปนประชานิยม
อยู ก็ตรงที่ยังมีนโยบายที่เอื้อเฟอสนับสนุนหรือสงเคราะหคนยากคนจน ตอไป 
 ณ จุดนี้ สมควรชี้ใหเห็นความแตกตางในการชวยเหลือคนจน แบบประชานิยม 
กับการชวยเหลือคนจน แบบสังคมนิยม-สวัสดิการนิยม  กลาวคือ การชวยเหลือแบบ
ประชานิยมนั้น มักไมแตะตองโครงสรางการผลิต โครงสรางการเก็บภาษี  โครงสราง
การมีงานทํา หรือ โครงสรางการศึกษา เพื่อเตรียมผูเรียนใหมีอาชีพ  ซึ่ง ในละตินอเมริกา
นั้น นโยบายแบบประชานิยม มักจะมีสาระดังนี้:  การใหคนจนกูเงินจากรัฐ จํานวนไม
มาก แตกูไดงาย ;  รัฐใหคูปองเปนสวนลดแกประชาชนที่มีรายไดนอย  เพื่อนําไปซื้อหา
อาหาร; รัฐจัดการใหประชาชนไดโดยสารหรือขนสงในราคาต่ํา;  รัฐสรางงานใหม ที่
เปนงานงาย ๆ ใหคนไดทํา ;  รัฐตั้งงบประมาณ ใหประชาชน ไดปรับปรุงชุมชนและ
สิ่งแวดลอมใหดีข้ึน ; รัฐจัดใหมีการศึกษาแกคนทั่วไปโดยไมคิดคาใชจายเลย;  รัฐจัดให
ผูใชแรงงานไดรับเงินบํานาญหรือสวัสดิการ ในยามเจ็บปวยหรือเกษียณอายุ  ที่มากขึ้น; 
รัฐกระตุนเศรษฐกิจ ดวยการยอมขาดดุลงบประมาณมากมาย เปนตน2  

กลาวกันวา พวกประชานิยมนั้น พอใจที่จะใหมีคนจนอยูตอไป นานเทานาน 
เพราะคนจนเปนฐานเสียงและ เปนฐานนโยบายที่ขาดเสียมิไดของพวกเขา   และยังถูก
วิจารณดวยวามุงรักษาสังคม “แนวตั้ง” มากกวาสังคม “แนวราบ”  ซึ่ง ก็ หมายความวา 
อยากจะเห็นคนจนตอเชื่อมเขากับผูอุปถัมภหรือรัฐบาล แบบผูนอยเชื่อมโยงกับผูใหญ 
เปนการดูแลผูนอยหรือผูยากไรใหดีโดยผูใหญ ซึ่งผูใหญที่สําคัญก็คือรัฐบาล แตประชา
นิยมมักจะไมสงเสริมใหผูนอยทั้งหลายรวมตัวกัน (สังคมแนวราบ) เปนกลุมกอน 
ปกแผน เพื่อตอรองหรือตอสูกับผูใหญหรือชนชั้นนําหรือรัฐบาล หรือเพื่อชวยเหลือ
กันเองในหมูผูนอย เพื่อยกระดับกันขึ้นเปนชนชั้นกลาง  
 สวนสังคมนิยมหรือสวัสดิการนิยมนั้น มองวาปญหาความยากจนและคนยากจน
นั้น ตองแกที่โครงสรางเศรษฐกิจ หรือโครงสรางทางสังคมขนานใหญ เพื่อใหคนจนพน
                                                           
1 ดูการอธิบายการเปลี่ยนจาก นโยบาย”ประชานยิม” แบบมุง “อุตสาหกรรมทดแทนการนําเขา” ใน
ยุค 1960s มาเปน“ประชานยิม” แบบเสรีนิยมใหม (Neoliberalism) ในยุค1990s ใน M. Victoria 
Murillo, “From Populism to Neoliberalism” ใน World Politics 52 (January 2000), 135-174 
2 Michael L. Connniff, Populism in Latin America (Tuscaloosa: The University of Alabama 
Press,1999), p.6 
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จากความเปนผูนอยและกลายไปเปนชนชั้นกลาง หรือใหทัดเทียม เสมอภาคกับชนชั้น
กลาง และชนชั้นสูงมากขึ้นเปนลําดับ   ชาวสังคมนิยมเห็นวาตองไมสงเคราะหหรือ
เกื้อกูลชนชั้นลาง เพื่อใหอยูที่ชั้นลางของสังคมตลอดไป  หากตองสนับสนุนใหคนชั้น
ลางรวมตัวกันเปนกลุมกอน ปกแผน เพื่อยกระดับตนเองใหสูงขั้น  หรือเพื่อตอรอง ตอสู
กับชนชั้นกลาง และคนชั้นสูงไดยิ่งขึ้น 

กลาวอีกอยางหนึ่ง ก็คือ พวกสังคมนิยมนั้นเนนการขยายความสัมพันธแนวราบ
ของชนชั้นลาง เพื่อขยับคนเหลานั้นขึ้นมาเปนคนชั้นกลาง พวกเขาไมพอใจแคเพียงการ
รักษาสังคมในแนวตั้งไวใหดี หากตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงที่ระดับมูลฐาน ใหมี
ความเทาเทียมกันในสังคมมากขึ้นดวย 

หลักการสําคัญของชาวสังคมนิยมนั้น มักจะย้ําการมีสหภาพแรงงาน การจัดตั้ง
กรรมกร ผูใชแรงงาน การตั้งพรรคตัวแทนของชนชั้นกรรมกร การเนนถึงความขัดแยง
ระหวางชนชั้นลางกับชนชั้นนํา   ในขณะที่ชาวประชานิยมนั้น กลับเห็นวาชนชั้นนํากับ
ชนชั้นลางนั้น สามารถอยูดวยกันอยางสมานฉันท และเอื้อประโยชนซึ่งกันและกันได 

โดยเปรียบเทียบ  ประชานิยม นั้น  กลาวอยางธีรยุทธ บุญมี ก็คือ ระบบอุปถัมภ
อีกชนิดหนึ่งเทานั้น    เพียงแตเปลี่ยนจากผูอุปถัมภที่เปนชนชั้นสูงหรือนักการเมืองที่
เปนรายบุคคล มาเปนรัฐบาลอุปถัมภ หรือ เปน “การอุปถัมภดวยนโยบาย”รัฐนั่นเอง1 
 
ความหมายที่สาม : ประชานิยมในประเทศตะวันตก 
 ประชานิยมในความหมายที่สามกําลังเกิดในยุโรปตะวันตกในเวลานี้  ในรูปของ
พรรคการเมืองซึ่งไดรับความสนับสนุนจากสามัญชน  พรรคเหลานี้เสนอความคิดวา
การเมืองที่เปนอยูในขณะนี้ หาไดเปนไปเพื่อประชาชน หรือหาไดคลอยตามความ
คิดเห็นของชนขางมากซึ่งสงบเสียงอยู (เปน Silent Majority)2 พวกประชานิยมใน
ความหมายที่สามเห็นวา นักการเมืองที่ครองอํานาจในตะวันตกในปจจุบัน   สนับสนุน
                                                           
1 ธีรยุทธ บุญมี, Road Map ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สายธาร, 2547) หนา 52 
2ดู Paul Taggart, Populism (Buckingham, UK: Open University Press, 2000), Chapter 7, 
pp. 73-88 ; Hans-Georg Betz and Stefan Immerfall, eds., The New Politics of the Right: 
Neo-Populist Parties and Movements in Established Democracy ( Houndsmills, UK: 
Macmillan, 1998.  
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ใหคนตางชาติเขามาอาศัย หรือเขามาทํางานในยุโรปมากจนเกินความจําเปน  และเห็น
ดวยวา ชนชั้นนําในขณะนี้ ยอมที่จะใหผูลี้ภัยหรือผูอพยพ จากตางชาติ ตางอารยธรรม  
รักษาวัฒนธรรม และวิถีชีวิตดั้งเดิมไว โดยไมตองเรียนรูเพื่อปรับตัวเขาสูอารยธรรมและ
วัฒนธรรมของดินแดนที่ตนอพยพเขาไปอยูเลย  

ผูสังเกตการณจากภายนอกมักเรียกพรรคเหลานี้วา พวกชาตินิยมใหมบาง พวก
ชาตินิยมขวาจัดบาง พวกนาซีสมัยใหม โดยมองวา พวกนี้ดูถูกเหยียดหยามชาติพันธุที่
ไมใชตะวันตก1  แตพวกนี้เองนั้นยืนยันวาวิธีคิด วิสัยทัศน และกระบวนทัศนของตน  
เปนไปตามความคิดของประชาชน ซึ่งเขาเชื่อวาเปนเสียงขางมาก แตเปนเสียงขางมากที่
ไมปริปากพูดมากอน บัดนี้ ถึงเวลาแลวที่เสียงเงียบเหลานี้ตองเปลงออกมาอยางดัง
กังวาล  ซึ่งหมายถึงพูดหรือทําสิ่งที่คิดใหมากขึ้น  นั่นคือ ตองเรียกรองใหรัฐบาลตาง ๆ 
ในยุโรปลดการรับผูอพยพจากตางทวีป ตางอารยธรรมลง และเรงผสม หรือเรงประสาน
ผูที่อพยพ ใหเขากับอารยธรรม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาติที่ตนเขาไปอยูในนั้น
อยางจริงจัง 

ที่เราเรียกพรรคเหลานี้วา “ประชานิยม” ก็ เพราะเห็น พวกนี้เชื่อวาการเรียกรอง
และขอเสนอเชิงนโยบายของตน   สอดคลองกับความเห็นและอารมณความรูสึกของ
ประชาชน หรือ คนธรรมดา สามัญชน นั่นเอง 
 พึงสังเกตวา ประชาชน ในความหมายที่สามนี้ ไมไดหมายถึงชนชั้นลางหรือคน
ยากคนจนอีกตอไปแลว2 เพราะบัดนี้ยุโรปหรือประเทศตะวันตกทั้งหลาย ลวนมี
ประชากรสวนใหญเปนชนชั้นกลาง ไมใชคนยากคนจน  และ  90 % ของประชากรเวลา
นี้คือชนชั้นกลาง ซึ่ง ถาเปนเชนนั้น ความหมายของประชาชนในนัยยะที่สาม จึงหมายถึง
เสียงขางมาก ที่ไมพูดหรือไมทํา ไมแสดงตัวมากอน หรือหมายถึงคนชั้นกลาง หรือคน
ธรรมดา ที่ไมใชสวนหนึ่งของพรรคการเมืองหรือนักการเมือง ซึ่งเปนผูนําของสังคม  
ประชาชน ในนัยที่สามนี้ ก็คือชาวบาน หรือ คนธรรมดา ที่ถูกกีดกัน (excluded) ออก
                                                           
1Hans-Georg Betz and Stefan Immerfall, eds., The New Politics of the Right: Neo-
Populist Parties and Movements in Established Democracy, ในสวน “Introduction” และ 
“Conclusion” ( Houndsmills, UK: Macmillan,1998).   
2 Torcuato S. Di Tella, “Populism into the Twenty-first Century” in Government and 
Opposition, vol.32, no.2, Spring 1997,p. 190 



 12

จากการเมืองหรือ ออกจากการกําหนดนโยบายรัฐ นั่นเอง 
 รอส เปโรต (Ross Perot) เศรษฐีใหญของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูสมัครชิง
ตําแหนงประธานาธิบดีจากพรรคที่สาม แขงกับจอรช บุช (George W. Bush) และ อัล 
กอร (Al Gore)  แหงพรรครีพับลิกันและเดโมแครท  ก็อางตนวาสนใจสามัญชนที่เปน
เสียงเงียบ ( Silent  Majority)  เชนนี้ เหมือนกัน  และเชื่อวาพรรคใหญสองพรรคที่ครอง
อํานาจอยู ไมไดสนใจความคิด ความรูสึก ความตองการของเสียงเงียบสวนขางมาก นี้    
เราจึงอาจจัด รอส เปโรต เปนนักการเมืองแนว “ประชานิยม” ในนัยที่สามนี้ก็ได1 

เชนเดียวกับพวกนัยที่หนึ่ง และนัยที่สอง พวกประชานิยมในนัยที่สาม ก็วิจารณ
การเมืองแบบเสรีประชาธิปไตยวา กีดกันไมใหประชาชนทั่วไปมีโอกาสเขาสูการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายที่สําคัญ ไมไดเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองอยางแทจริง  การเมือง
ยังเปนของผูแทน หรือของนักการเมืองไมใชของประชาชน ขณะเดียวกันก็วิจารณ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือระบบตลาดวา ยังไมรับใชหรือเอื้อประโยชนแกประชาชน
เทาที่ควร  ดังนั้น รัฐจึงควรมีบทบาทสําคัญในทางเศรษฐกิจ  

พึงเปรียบเทียบวา การแทรกแซงเศรษฐกิจแบบประชานิยมนั้น แมจะเปนการ
กระตุน เศรษฐกิจดวยการใชจ ายของรัฐ  ดูคล ายกับการแทรกแซงแบบเคนส 
(Keynesianism)  แต ก็มีจุดตางกัน  ตรงที่ เคนส เห็นวาการที่รัฐตองแทรกแซงก็เพื่อ
ปองกันวิกฤตที่จะทําใหคนตกงาน หรือเพื่อที่ใหคนที่วางงานอยูแลว  กลับมามีงานทํา
ใหม  เปนสําคัญ  สวนพวกประชานิยมนั้นแทรกแซงดวยการเอื้อประโยชนหรือ
สงเคราะหแกคนชั้นลางและคนยากคนจนโดยตรง 
 จะเห็นไดชัดวา ประชานิยมในความหมายรูปธรรมทั้งสามนัย ที่กลาวมาแลว 
มิใชพวกสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต  มิใชพวกเสรีนิยม  มิใชพวกสังคมประชาธิปไตย 
เพราะพวกนี้มิไดถือเอาชนชั้น และการตอสูของชนชั้นเปนเรื่องสําคัญ  หนวยในการมอง
ของพวกเขาคือประชาชน มิใชชนชั้น อยางที่ใชกันในลัทธิมารกซ   อนึ่ง ประชานิยมก็
                                                           
1 ดู Gwen Brown, “Deliberation and Its Discontents: H. Ross Perot’s Antipolitical 
Populism” ใน Andreas Schedler, ed. , The End of Politics ? (New York: Macmillan, 1997)     
โดย Brown กลาว ในหนา 122 วาปญหาของการเมืองอเมริกันประการหนึง่คือ “นักการเมืองไม
สนใจหรือไมเขาใจปญหา(career politicians who had lost touch with the problems of ) ของ
คนธรรมดา“  (average citizens)  



 13

ไมเห็นความจําเปนอะไรที่จะตองยกเลิกกรรมสิทธิ์เอกชน หรือ ตองลดความสําคัญของ
กรรมสิทธิ์เอกชน  

ประชานิยมไมไดเห็นวา การแกปญหาความยากจนใหคนสวนใหญ คือ การโอน
กรรมสิทธิ์จากภาคเอกชนมาเปนของรัฐหรือสังคม ดังเชนที่เสนอกันโดยสังคมนิยมสาย
ตาง ๆ แมวาบางครั้งพวกเขาจะวิพากษวิจารณและโจมตีศูนยกลางระบบทุนนิยมโลก 
หรือประเทศที่เปนจักรวรรดินิยมใหญโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาอยูบอยครั้ง แตก็มิได
หมายความวา พวกเขาจะเปนปฏิปกษกับระบบทุนนิยมโลกหรือโลกาภิวัตนมากมาย 
 
ความหมายที่สี่ : ประชานิยมในฐานะแนวทางการพัฒนา 

ประชานิยมในความหมายที่สี่ เปนคําที่ใชเรียกแนวการพัฒนาในประเทศโลก
ตะวันออกหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ที่ปฏิเสธการพัฒนาที่เอนเอียงเขาขาง
ภาคเมือง (urban-biased) หรือ เนนการสรางเศรษฐกิจภาคเมือง เนนการพัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดใหญ   

ประชานิยมในนัยที่สี่นี้ คือ คําที่ใชเรียกแนวคิดการพัฒนาที่เนนภาคชนบท เนน
ภาคเกษตร เนนการพัฒนาไรนาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ของเกษตรกรอิสระ หรือสหกรณ
ที่ชาวนาชาวไรรวมกันทําขึ้นมา  และประชานิยมในนัยนี้มักจะวิจารณหรือตอตานการ
พัฒนาที่สงผลใหชนบทลมสลาย แลวถายเทแรงงานจากภาคชนบทเขาสูภาคเมืองเปน
แรงงานไรฝมือ   

คําวา “ประชานิยม” ในที่นี้หมายถึงแนวคิดในการพัฒนา ซึ่งอาจจะไดรับการ
นําไปปฏิบัติโดยรัฐบาลหรือโดยผูนําที่มีอุดมการแบบใดก็ได  ไมจําตองเปนผูนําแบบ
ประชานิยมเปนผูทําเสมอไป  และเปนสมญาที่นักวิ เคราะหหรือนักวิชาการทาง
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ ใชเรียกแนวคิดหรือนักคิดนักปฏิบัติที่มีแนวทางในการพัฒนา
เชนที่วานี้  แตอาจไมใชคําที่ผูปฏิบัติหรือผูคิดในแนวทางนี้ใชเรียกตนเองก็ได 

ประเทศที่ เปนตัวอยางของการพัฒนาแนวประชานิยม  ในนัยที่สี่นี้  ไดแก
แทนซาเนียของไนเรเร (Nyrere)  และจีนสมัยเหมาเจอตง (Mao Zedong) ซึ่งในทั้งสอง
กรณีไมไดเรงเปลี่ยนชนบทใหปราศจากเกษตรกรรม กลายเปนเมือง หรือกลายเปน
แหลงรองรับอุตสาหกรรมเทานั้น    ตรงกันขาม  ทั้งไนเรเรและเหมาเจอตงเห็น
เกษตรกรรมในชนบทเปนแหลงงานที่สําคัญ  เห็นการพัฒนาเกษตรเปนเรื่องสําคัญเพราะ
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เปนแหลงตรึงแรงงานใหอยูติดที่   มิใชโยกยายไปแสวงโชคในเมือง  การพัฒนาที่สําคัญ
นั้น จึงตองมุงสูการรักษางานและเพิ่มงาน รวมทั้งมุงสูการยกระดับคุณภาพชีวิตให
เกษตรกรซึ่งเปนชนสวนใหญของประเทศ  คําขวัญในการพัฒนามักจะเปน “เกษตรกร
หรือชาวนาชาวไรหรือประชาชน มีความสําคัญเปนอันดับหนึ่ง”   และขอเตือนอีกครั้ง
หนึ่งวา  ไนเรเรก็ดี เหมาเจอตงก็ดี มิไดเรียกตนเองและแนวคิด แนวปฎิบัติของตน วา 
“ประชานิยม” 

ทําไมจึงมีผูขนานนามแนวคิดแบบ เหมาเจอตง และไนเรเรวาประชานิยม ? 
คําตอบ ก็ คือ เพราะผูนําทั้งสองเนนย้ําความสําคัญของเกษตกร คนยากคนจน ในชนบท 
และเห็นวาชนเหลานั้นคือสาระสําคัญของประชาชน  ทั้งยังเห็นวาเกษตรกรรมที่ใช
แรงงานเปนหลักและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม หรือบางแหงยังใชที่ดินรวมกันดวย เปน
รากฐานที่ดีของการพัฒนา และตองรักษาเอาไว  ในแงนี้จึงละมายคลายความคิดของพวก
นารอดนิค (Narodniki) ในปลายศตวรรษที่ 19 ของรัสเซีย ซึ่งไดจัดใหเปนประชานิยม
ในนัยที่หนึ่งซึ่งอรรถาธิบายมาแลวในขางตน   

คิทชิ่ง (Gavin Kitching) ในหนังสือชื่อ Development and Underdevelopment in 
Historical Perspective ในป ค.ศ. 1982  เสนอวา ประชานิยมในนัยที่สี่ ที่มีกระแสนิยมอยู
ในปจจุบัน ในประเทศที่กําลังพัฒนานี้  อันที่จริง  ไดเคยปรากฏเปนแนวคิดและการ
ปฏิบัติมากอนแลวในยุโรปตะวันออก  ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และกอน
สงครามโลกครั้งที่สอง ไมวาในฮังการี โปแลนด โครเอเชีย บุลกาเรีย ลวนมีพรรคชาวนา 
พรรคประชาชน เกิดขึ้น  พรอมกับเสนอการพัฒนาที่เนนเกษตรกรและเกษตรกรรม และ
มองไปที่นารวมหรือสหกรณบุพกาลในประเทศของตนดวยความภูมิใจ และ ยกใหเปน
รากฐานสําคัญในการพัฒนา    พรรคเหลานี้เห็นดวยอีกวา  หากจะพัฒนาอุตสาหกรรม
แลว จําตองทําอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่อยูในชนบทหรือใกลชนบท  เพื่อใหชาวนา
ชาวไร  สามารถทํางานในโรงงานได  โดยไมตองทิ้งไรนาหรือหมูบาน1 

คิทชิ่ง และ แฮริสัน เห็นวา ชายานอฟ (A.V. Chayanov) แหงรัสเซีย ผูตอตาน
นโยบายการทํานารวมของทางการโซเวียต ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง อาจ
จัดเปนบรรพบุรุษทางความคิดคนหนึ่งซึ่งพวกนักพัฒนาแบบ  “ประชานิยม” ใน
                                                           
1 Gavin Kitching, Development and Undervelopment in Historical Perspective, Chapers 2, 
3 and 4 (London and New York: Methuen, 1982) 
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ความหมายที่สี่ ไมตระหนักมากอน1  
ฉัตรทิพย นาถสุภา และคณะ ในหนังสือชื่อ ทฤษฎีและแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน

ชาวนา ซึ่งไดคนควางานจํานวนมากในภาษาอังกฤษและภาษารัสเซีย ชี้วา ชายานอฟ
ไดรับอิทธิพลจากพวกประชานิยม (นารอดนิค Narodniki) ตั้งแตครั้งเปนนักศึกษา2    

ชายานอฟสรุปไวในหนังสือ ทฤษฎีเศรษฐกิจชาวนา (The Theory of Peasant 
Economy) ของเขาวา  เศรษฐกิจชาวนาเปนวิสาหกิจครัวเรือน  มีความเปนตัวของตัวเอง 
และมีประสิทธิภาพยิ่งในเงื่อนไขการผลิตที่ลาหลัง โดย จะไมแปรเปลี่ยนเปนธุรกิจทุน
นิยมสมัยใหมงาย ๆ  เพราะมี “ชีวพันธ” (genetics) ที่เปนการผลิตเพื่อรักษาวิถีชีวิตของ
ครอบครัวและชุมชน  ดังนั้น จะเปนการดี หากการพัฒนาในประเทศตาง ๆ จะยอมรับ
ความโดดเดน ยอมรับวัฒนธรรม และลักษณะเฉพาะของเกษตรกรใหมากกวานี้ 3   พึง
เขาใจวาแม ชายานอฟ จะมีความเห็นเชนนี้  แต ก็หาไดเรียกตัวเองวา“ประชานิยม” ไม 

คิทชิ่ง กลาวไวดวยวา ชูมากเกอร (Schumacher ) ในหนังสือSmall is Beautiful 4 
และ ลิปตัน (Michael Lipton) ในหนังสือ The Urban Bias5  ซึ่งแมจะไมไดเกี่ยวของกับ 
ชายานอฟมากนักในทางความคิด  และไมไดคิดวาตนเปน “ประชานิยม” ( แต ตอมา ลิป
ตัน ถูก นักวิจารณ ซึ่งรูประวัติศาสตรรัสเซียดีวิจารณวา เขาชางมีความเพอฝนแบบ 
“ประชานิยม” หรือ มี Neo-populist Pipe-Dreams ) 6  ไดเสนอความเห็นอันทรงพลังตอ
                                                           
1 Gavin Kitching, ibid., Chapters 2 and 3; Mark Harrison,” Chayanov and the Economics 
of  the Russian Peasantry” in Journal of Peasant Studies 2 (4) 389-417, 1975 
2 ฉัตรทิพย นาถสุภา และคณะ, ทฤษฎีและแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนชาวนา (โครงการวิถทีรรศน: 
2541), หนา 21   
3 A.V. Chayanov, The Theory of  Peasant Economy ,ed. By Daniel Thorner, Basile 
Kerblay and R.E.F. Smith, (Madison: University of  Wisconsin Press, 1966), Chapters 
1,3and 6; ฉัตรทิพย นาถสุภา, เพิง่อาง, หนา 89-121  ดูโดยเฉพาะหนา 94 “ชายานอฟสรุปวา
แนวความคิดของชายานอฟ....มาจาก ...”นิวนารอดนิค....” มีแนวคิดที่เปนแบบจเีนติค (Genetic) 
ซึ่งตอตานทฤษฎีมารกซ”; ดู Gavin Kitching, opcit, pp. 47-48 ดวย 
4 E.F. Schumacher, Small is Beautiful (New York:Harper and Row, 1975) 
5 Michael . Lipton, The Urban Bias  
6 ดู T.J. Byres, “Of Neo-Populist Pipe-Dreams: Daedalus in the Third World and the Myth 
of Urban Bias” (Review Article) ใน Journal of Peasant Studies 6 (2) 210-244 (1979) 
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ประเทศโลกที่สามวาใหสนใจทําวิสาหกิจขนาดเล็กกันเถิด โดยเฉพาะใหทํานุบํารุง
เกษตรกรรมครอบครัวและชุมชนที่อิงแบบฉบับดั้งเดิม  ในการพัฒนาอยามุงเอาแตภาค
เมือง อยามุงหนุนแตเศรษฐกิจเมือง อยาชวยแตอุตสาหกรรม   ในทางตรงกันขาม 
ประเทศเหลานี้ควรสนใจเกษตรกรรม และชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรใหมากที่สุด1  

ขยายความขางตน  ผูเขียนเองคิดวา มหาตมะ คานธี ผูนําในการกอบกูเอกราช
ของอินเดียจัดไดวาเปนผูนําหนาอีกทานหนึ่ง   ยิ่งใหญกวา ชูมากเกอรและลิปตันเสียอีก 
ในการเสนอแนวคิดที่ใหรักษาเกษตรกรรม หมูบานพึ่งพิงตนเอง  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
และหัตถกรรมในครอบครัว รวมทั้งเทคโนโลยีที่ เหมาะสม ในการพัฒนาในโลกที่สาม2 

คิทชิ่ง ในหนังสือที่กลาวชื่อมาแลว และนักวิชาการจํานวนหนึ่ง--รวมทั้งบางคน 
ไมวาไทย หรือ เทศ ที่ศึกษาเศรษฐกิจการเมืองไทย ที่จะกลาวถึงตอไป--เห็นวาแนวการ
พัฒนาเหลานี้ที่กลาวมา เปน “ประชานิยม”  

 
ความหมายที่หา : ประชานิยม คือ การใหความสําคัญ หรือใหคุณคา แกประชาชน 

ตอไปจะขอกลาวถึงประชานิยมในความหมายที่หา คือ การใหความสําคัญ หรือ 
คุณคาแกประชาชน  โดยเฉพาะแกคนยากคนจน คนธรรมดา หรือคนชั้นลาง ซึ่งประชา
นิยมในนัยนี้  มี หรือ ใช กันมา กอนจะที่จะมีคําวา Populism (ประชานิยม) เสียอีก  ถา
พิจารณาคํานี้อยางไมเครงครัด และไมถือวาตองเปนนามที่ผูคิดหรือผูกระทําเรียกตนเอง
ดวยแลวไซร  ก็อางไดวามีพวก “ประชานิยม” กันมา ตั้งแตครั้งกรีกโบราณ และโรมัน
โบราณแลว คือในยุคนั้นมักมีการถกเถียงเรื่องประชาชน สามัญชน คนชั้นลางนั้น มี
ความสําคัญกับบานเมืองหรือไมและอยางไร  ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองไดมาก
แคไหน ดวยเชนกัน3 
                                                           
1 Gavin Kitching, Development and Underdevelopment in Historical Perspective 
( London and New York: Methuen, 1982), pp. 84-102 
2 ดู มหาตม คานธี, คําตอบอยูทีห่มูบาน (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมล คีมทอง , 2528) , รสนา โตสิ
ตระกูล: บรรณาธิการ 
3 อานงานเขยีนภาษาไทยที่มรีายละเอียดและความลกึซึ้งเกี่ยวกับเร่ืองนีไ้ดใน ไชยันต ไชยพร 
“กําเนิดและจดุจบของประชาธิปไตยยุคโบราณ-เอเธนส: บริบทพฤตกิรรมและโครงสรางทาง
การเมือง” รายงานการวิจัยเสนอในโครงการ 2500 ปประชาธิปไตย  
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 ในยุคประชาธิปไตยของกรีกโบราณนั้น ฝายที่เห็นดวยกับการปกครองตนเอง
ของประชาชน มองวา สิ่งนั้นคือความวิเศษยิ่ง   เพราะประชาชนไมตองอาศัยอภิชนมา
เปนผูปกครอง ประชาชนรูดีวาประโยชนสุขของตนคืออะไร อยูที่ไหน และประชาชน
ยอมฝกฝนตนเองใหมีความพรอมที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทํางานใหบานเมืองได 
และ ตองรีบชี้ใหเห็นในที่นี้วา  อันกรีกโบราณนั้น แมจะใชหลักประชาธิปไตยที่ให
อํานาจและบทบาทแกสามัญชน (ที่ไมใชไพร และมิใชชาวตางชาติ) ในกิจการของ
บานเมือง ไมวาในดานนิติบัญญัติ บริหาร หรือ ตุลาการนั้น ก็มีความยิ่งใหญในทุกดาน 
รวมทั้งดานปญญา  ซึ่งจัดอยูในแถวหนาของโลกไดทีเดียว 
 กระนั้น ปราชญใหญของกรีกไมวาจะเปนโสคราตีส (Socrates) เพลโต (Plato) 
หรือ อริสโตเติล (Aristotle) ลวนเห็นวา อัน ลําพังประชาชน หาไดเปนผูปกครองที่ดี 
เทากับ ปราชญ-ราชันย (Philosopher King) ไม   และ การใหคนธรรมดาปกครองกันเอง 
ยอมจะนําไปสูความอับจนทางปญญาและจุดจบทางจริยธรรมได (ในแงนี้ ถากลาววาทั้ง
สามทาน เปนพวกตอตาน “ประชานิยม” ก็นาจะไมผิด)  ซึ่ง โสคราตีส เอง ก็ถูกสภา
พลเมืองของเอเธนสตัดสินลงโทษถึงชีวิต เพียงเพราะพวกนั้นไมเขาใจหรือไมซาบซึ้งใน
หลักปรัชญาที่ทานสั่งสอนอยูเทานั้น  
 ปราชญกรีกทั้งสามทานย้ําอยูเสมอวา ในระบอบประชาธิปไตย จะมีผูนํา“ลวง
ประชาชน” (ที่เรียกกันวา Demagogue)  ซึ่ง จะพูดดี ทําดี ตอประชาชน พรอมหยิบยื่น
อะไรที่ถูกใจให รวมทั้งนโยบาย ที่ถูกใจ หรือ “โดนใจ” สามัญชนคนสวนใหญอยูเสมอ 
ทั้ง ๆ ที่ สิ่งเหลานั้นอาจจะเปนโทษตอบานเมือง  เรา อาจเรียกผูนํา“ลวงประชาชน” หรือ  
Demagogues เหลานี้ วา นักการเมือง “ประชานิยม” (Populist Leader)  ก็ได  และอาจ
เรียกขอเสนอเชิงนโยบายของคนประเภทนี้ ( Demagogue )วา “ประชานิยม” ( Populist 
Policy)  ดวยก็นาจะได1  
                                                           
1 นักการเมือง “ลวงประชาชน” ในกรีกโบราณเรียก “Demagogue” สวนในโรมนัเรียก “Populare” 
อานการเมืองกรีกและโรมโบราณ ในสวนที่บงวามนีักการเมือง “ประชานยิม” อยูในนัน้ดวย ใน M.I. 
Finley, Politics in the Ancient World, ในบทที่ 1และ 2 (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1983), pp. 1-49. Finley ชี้ (หนา 11) วา อริสโตเติล อธิบายวา Demagogues คือ คนที่
แบงชาวเมืองเปนสองฝาย (รวยกับจน) และมุงเปนศัตรูกับคนรวย; อาน M.I. Finley, Democracy 
Ancient and Modern (New Brunswick, Rutgers University Press, 1973 and 1985,พิมพเพิ่ม 
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อริสโตเติล นั้น แมจะยอมรับประชาธิปไตยได แตทานก็คิดวา มีการปกครองที่
ดีกวาประชาธิปไตยได นั่นคือการปกครอง “แบบผสม” ซึ่งเปน Monarchy ( เอกบุรุษ
เปนสําคัญ) ผสมกับ  Aristocracy (อภิชนาธิปไตย)  และผสมกับ  Democracy(
ประชาธิปไตย)  หมายความวา ประชาธิปไตยที่ดีจริงนั้น ชนชั้นลาง คนยากคนจน ตอง
อาศัยคําแนะนํา และภูมิปญญา ของ “เอกบุรุษ” สูงสุดของสังคมเสมอ  ซึ่งเอกบุรุษนี้ 
อาจจะมีคนเดียว หรือ มีกันไมกี่คน ที่ชนทั้งมวลยอมรับ  เชน กษัตริย  หรือคณะประธาน
แผนดิน (เรียกกันวา “กงศุล” หรือ “Consuls”)  ในขณะเดียวกัน ก็ตองรับฟงหารือและ
ปรองดองกับ “อภิชน” ซึ่งเปนคนชั้นสูงที่มีการฝกฝน อบรมในความรู  ปรัชญา ศาสนา 
เปนพิเศษ  ซึ่ง อภิชนในโรมันโบราณ ก็คือ วุฒิสมาชิก (Senator) หรือชนชั้นเจาที่ดิน ชน
ชั้นนายทาส นั่นเอง1 

หากจะใชแนวคิดการปกครอง “แบบผสม” มาพิศดู การเมืองไทยในตอนนี้  คําวา 
Monarchy ยอมหมายถึงพระเจาอยูหัว ผูทรงเปนที่สักการะ เทิดทูน ของคนทั้งชาติอยาง
แนนอน  แตก็อาจนับไปถึง พลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ผู
เปนที่นับถือและยําเกรงจากทหาร ขาราชการ และนักการเมือง ดวยก็นาจะได   นาจะถือ
เปน “เอกบุรุษ” ในระดับรองลงมา   สวนคําวา “อภิชน” หรือ Aristocrats ในประเทศ
ไทย ในขณะนี้ อาจหมายถึง สมาชิกราชสกุล องคมนตรี “ราษฎรอาวุโส” วุฒิสมาชิก 
ปญญาชนอาวุโส ผูบัญชาการเหลาทัพ อธิการบดีและคณบดี นักวิชาการ อาจารย
มหาวิทยาลัย สื่อมวลชนอาวุโสดวยก็ได   

กลับไปที่อริสโตเติล  ทานเห็นวาการปลอยใหประชาชนมีอํานาจแตฝายเดียว 
หรือการรับฟงประชาชนแตอยางเดียว  หรือการคํานึงถึงประชาชนโดยลําพังหรือโดย
                                                                                                                                                                      
1996), Chapter 2 Athenian Demagogues, pp.38-75,  ดูในหนา 41 Finley เขียนวาพวก”ลวง
ประชาชน” (Demagogues) ในเอเธนสยุคคลาสสิก คือพวกทีน่าํพาประชาชนไปในทางที่ผิดโดย
ต้ังใจ หรือใชเงินทองเขาลอประชาชน เพราะตองการไดผลประโยชนและอํานาจในบานเมือง และ
ในหนา 42 เขากลาวถงึ เพอรีคลิส (Pericles) วาเปน “Demagogue” เพราะออกนโยบาย “อํานาจ
ทางเรือ” (naval power)  ไปในทางที่ผิด ทัง้นี้เพื่อเอาใจคนจน 
1 อาน George H. Sabine, A History of Political Theory, fourth edition revised by T.L. 
Thorson (Hinsdale, Illinois: Drysden Press, 1973), pp.84-87; 115-117; 152-153; 493,513-
515. 
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สิ้นเชิง จะทําใหเกิดความปนปวน วุนวาย เกิดการปกครองของฝูงชน ที่ขาดสติหรือบา
ระห่ํา  
 ในยุคโรมันโบราณ อุดมคติเรื่องการปกครอง “แบบผสม” ( Mixed Polity หรือ 
Mixed Regime หรือ Mixed Stateหรือ Politeia) ซึ่งตองผสมสามสวนไวดวยกันตลอด 
ดังที่กลาวมาในขางตน ไดกลายเปนหลักในการปกครองของอาณาจักร ที่จะตองมีชน
ชั้นสูงทําหนาที่เปนวุฒิสมาชิก   มีคนชั้นลางซึ่งสามารถเขาประชุมสภาของสามัญชนได
สะดวก คอยถวงดุลยกันอยูเสมอ   และก็จะตองมีผูปกครองสูงสุด ไมวาจะเปนจักรพรรดิ
หรือเปนสามัญชนผูนําฝายบริหารสูงสุดที่เรียกกันวา “กงศุล” (Consul) ซึ่งตองเปนคนที่
เกง ดี และชี้นําประชาชนไดดวยเชนกัน และอุดมคติของโรมันโบราณ ไมวาจะเปนชวง
ที่เปนจักรวรรดิหรือชวงที่เปนสาธารณรัฐ ก็ลวนอิงอยูบนฉันทามติของประชาชนดวย
เสมอ  
 หลังจากอาณาจักรซึ่งมีกรุงโรมเปนเมืองหลวงลมสลายลงแลว ยุโรปตะวันตก
ฟนตัวข้ึนในรูปของอาณาจักรหรือแวนแควนที่ปกครองโดยจักรพรรดิ กษัตริย หรือเจา 
จํานวนมาก แตในทางทฤษฎี เปนเวลารวมพันปที่จักรพรรดิ กษัตริยและเจาเหลานั้น อาง
วาตนไดรับอาณัติในการปกครองมาจากปวงชนโดยพฤตินัยอยูดวยเสมอ  และนั่นคือ
ที่มาของอํานาจอันชอบธรรม (อีกแหลงหนึ่ง นอกเหนือจากการอางถึง “เทวสิทธิ์” หรือ 
“Divine Right”) เฉกเชนเดียวกับที่จักรพรรดิและ “กงศุล” ของโรมัน เคยอางวาไดรับมา
อยูเสมอ 
 ในปลายยุคกลาง และ ในยุคฟนฟูศิลปะวิทยการ ( Renaissance)  ตั้งแตศตวรรษที่ 
14 จนถึงศตวรรษที่ 17 นั้น  ความคิดเรื่องความชอบธรรมจากฉันทามติของปวงชนโดย
พฤตินัย ก็ถูกสงเสริมใหกลายเปนความเชื่อที่วา ประชาชนตองมีบทบาทจริง (ไมใชแค
พฤตินัยหรือสมยอม) ในการปกครองและมีความพรอมที่จะเขารวมปกครองบานเมือง
ดวยตนเองมากขึ้นเปนลําดับ พวก “เลเวลเลอร” ( “ผูทะลายราบ” หรือ Levellers) หรือ 
“ ดิกเกอร” ( “ผูขุดรากถอนโคน” หรือ Diggers) ในอังกฤษ ในศตวรรษที่ 17 1  ซึ่งได
เรียกรองอยาง “แหวกแนว” วา สามัญชน คนชั้นลาง ควรจะมีสิทธิมีเสียงเปนเจาของ
                                                           
1  อานเรื่องของ Levellers และ  Diggers ใน David Wootton, “The Levellers” ใน  John Dunn, 
ed, Democracy: The Unfinished Journey (New York: Oxford University Press, 1992), pp. 
71-89 
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ประเทศไดเชนเดียวกับผูดี  ก็อาจจัดวาเปน “ประชานิยม” ได  ซึ่ง เหตุผลของพวก เลเวล
เลอร และ ดิกเกอร คือ จําเปนดวยหรือ ที่คนคนหนึ่งจะตองมีชาติกําเนิด หรือมีทรัพยสิน
หรือมีความรูพอเพียงกอน จึงจะมีสิทธิมีเสียงได  ลําพังการเกิดมาในแผนดิน และรบเพื่อ
แผนดิน ไมเพียงพอหรือที่จะทําใหคนๆ นั้น มีสิทธิมีสวนในบานเมือง  
 อนึ่ง พึงทราบวา หนังสือประวัติศาสตรบางเลม เรียกนักคิดและนักตอสูที่เสนอ
หลักการอัน เปน เสมือน“หนอออน” ของความคิด  “เสรีนิ ยม” หรือความคิด 
“ประชาธิปไตย” ทั้งหลายเหลานี้ อยางรวม ๆ วา เปนพวก “ประชานิยม” อยูเหมือนกัน1   
 ประเด็นตาง ๆ ที่กลาวมานี้ จะเปนที่ถกเถียงกันอีกครั้งหนึ่ง เปนการใหญ  เมื่อเขา
สูยุคประชาธิปไตยสมัยใหม ตั้งแตตนศตวรรษที่ 19  เปนตนมา  ขอโตแยงที่สําคัญก็คือ 
ใครคือประชาชน  ประชาชน (People) ตางจากฝูงชนคนธรรมดา( Multitude) ตรงไหน 
ใครมีสิทธิลงคะแนนเสียงในระบอบที่คลี่คลายไปจากราชาธิปไตย  เดิมที่ผูมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงนั้นจํากัดอยูที่เฉพาะคนชั้นสูง บัดนี้ก็ถูกขยายครอบคลุมมาถึงชนชั้น
กลาง (ในอังกฤษ เมื่อป 1832 หลังกรณี Reform Act) และ คุณสมบัติของผูมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงที่เคยกําหนดวา ตองเปนผูที่มีที่ดินของตนเอง ตองเปนผูเสียภาษี ตองเปน
ผูมีการศึกษา ก็ คอย ลดต่ําลงไปเรื่อย ๆ  จนในที่สุด กลายเปนวา ใครก็ได เพศใดก็ได ที่
อายุเกิน 18 หรือ 20 ปข้ึนไป ไมวิกลจริต ก็ถือเปนประชาชน มีสิทธิเทาเทียมกับผูคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษาสังคมที่สูงกวา กลายเปนหลัก 1 คน 1 เสียงเทากัน   จากแต
เดิมในหลายที่ในยุโรปซึ่งสามัญชนมีน้ําหนักคะแนนเสียงต่ํากวาคนชั้นกลางและคน
ชั้นสูง  หรือคนที่มีการศึกษาสูง จะมีสิทธิลงคะแนนทั้งในฐานะประชาชน และในฐานะ
สมาชิกมหาวิทยาลัยดวย  ในขณะที่คนธรรมดามีสิทธิลงคะแนนในฐานะประชาชน
เทานั้น2 
                                                           
1Gordon J. Schochet, Patriarchalism in Political Thought (New York: Basic Books, 1975) 
เรียก พวก early or proto-liberal thinkers วา “populist” (“ประชานิยม”)  
2 ดูการถกเถยีงในเ ร่ืองประชาชน (people)  ฝูงชนคนธรรมดา (multitude) กลุมชน (faction) ใน
โลกตะวนัตก จากอดีตถึงปจจุบัน ไดจาก Margaret Canovan, The People (Cambridge, UK: 
Polity Press, 2005) , Chapter 2, pp. 10-39; สําหรับงานภาษาไทยที่ใหความรูและแงคิดดีและ
ละเอียดเปนพเิศษในเรื่องขอถกเถียงเรื่องประชาชน ฝูงชน ฝูงชนไรระเบียบ ม็อบ ดู บุหลันฉาย 
อุดมอริยทรัพย, ม็อบกับกระบวนการทําใหเปนประชาธปิไตยในการเมืองไทยยุคสมัยใหม, คณะ
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 สาระของการถกเถียงกันในสภาวะที่ยุโรปกําลังคลี่คลายไปสูระบอบเสรี
ประชาธิปไตยดังกลาวขางตนนี้  ก็ คือ คนที่ตางฐานะ ตางการศึกษา ตางชนชั้น ควรจะมี
สิทธิทางการเมืองเทาเทียมกันหรือไม ควรจะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเทาเทียมกัน
หรือไม ?  จะยอมรับคนธรรมดา คนยากคนจน คนที่ดอยการศึกษา ซึ่งเปนประชาชน
สวนใหญของประเทศใหมาเปนกําลังสําคัญของบานเมืองไดดวยหรือไม ? ซึ่ง  ฝายใดที่
ใหน้ําหนัก ใหความสําคัญ ใหคุณคา แกประชาชน—สามัญชน คนทั่วไป โดยเฉพาะคน
ยากคนจน คนชั้นลาง—ก็จัดเปนพวก “ประชานิยม” ไดนั่นเอง    
 อนึ่ง พึงสังเกตวาในอเมริกาขณะนี้  มีบุคคลหรือองคกรจํานวนหนึ่งที่ได
เคลื่อนไหวรณรงคเพื่อใหคุณคาและบทบาทแกสามัญชนคนทั่วไปในทางการเมือง ซึ่ง
ไมจําตองเปนคนจนเทานั้น  โดยเนนที่การที่สรางใหประชาชนรูสึกเปนเจาของบานเมือง  
พ่ึงตนเอง  รับผิดชอบตนเอง  และกระตือรือลนที่จะเขาทํากิจ หรือทํางาน ตาง ๆ ให
บานเมืองใหมาก  และ มีผูเรียกบุคคลหรือองคกรเหลานี้ รวม ๆ กันวา“ประชานิยม”  ซึ่ง
ก็จัดเปน “ประชานิยม” อีกแบบหนึ่ง ที่ตางไปจาก “ประชานิยม” ในความหมายที่หนึ่ง  
ซึ่งหมายเฉพาะการตอสูและการรักษาผลประโยชนของเกษตรกรผูเปนคนชั้นลางของ
สังคม1    
 ปราชญตะวันตกหลายทาน เชน ตอคเกอรวิล( Tocqueville) เชื่อวา แนวโนมที่
บานเมืองจักกลายเปนของคนจํานวนมากซึ่งยากจน ต่ําตอย และดอยภูมิปญญาในที่สุด 
นั้น เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได  แตขอเสนอของพวกเขาก็คือ เราจะทําอยางไรที่จะจัดการ
                                                                                                                                                                      
รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2545; เกียวกับวิวัฒนาการของการขยายสิทธิใน
การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ในตะวนัตก โดยเฉพาะอังกฤษ ดูใน เอนก เหลาธรรมทัศน, ม็อบมือถือ 
(กรุงเทพฯ:มติชน, 2516), หนา 15-35 
1 โปรดดู Harry Boyte, Commonwealth (New York: Free Press, 1989) และดู Christopher 
Lasch, The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy (New York: Norton, 1995), 
pp.106-108 เพื่อ เขาใจประชานยิมในความหมายนี้ ; Lasch ยังชี้ดวยวา“ประชานยิม” แบบนี้ ไม
ชอบใหประชาชนออนขอ ข้ึนตอ หรือสวามภัิกดิ์ตอคนรวยหรือผูดี   ไมชอบใหใครมาสงสารคนจน 
ไมใหคนจนเองอางเหตุความจนแลวไมรับผิดชอบตอตนเองหรือไมพึง่ตนเอง  อนึ่ง “ประชานยิม” 
แบบนี้ยังไมชอบใหเราชีน้ิ้ว ตําหนหิรือ ลงโทษ“สังคม” เสมอ โดยที“่บุคคล” หรือ “คนจน” ไมตอง
รับผิดชอบอะไรเลย 
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บานเมืองใหคงมีสิทธิ เสรีภาพ และภูมิปญญาไดตอไป โดยที่ตองเปดใหสามัญชนคน
ธรรมดาได เข ามามีสิทธิมี เสียงในบานเมืองดวย    ทําอย างไรจะมิใหระบอบ
ประชาธิปไตย ตองตกไปอยูในกํามือของนัก “ลวงประชาชน” (Demagogue)  ทําอยางไร
ที่จะมิใหเกิดมีนโยบายที่ถูกใจประชาชน  แตนําโทษภัยมาสูสังคม หรือทําใหบานเมือง
ตองขัดแยง และแตกแยกกันเอง  

สิ่งที่ ตอคเกอรวิลกลัวตอไป  ก็ คือ ประชาธิปไตยอาจจะกลายเปน “ทรราชยของ
เสียงขางมาก”ไปได 1  ซึ่ง มองในแงหนึ่งก็ใกลเคียงกับความกลัว ความกังวล หรือ ความ
หวงใย ของนักคิดไทยในปจจุบันจํานวนหนึ่ง ที่เกรงวาประชาธิปไตยกําลังกลายพันธไป
เปน “ประชานิยม” นั่นเอง   

พิจารณาความขัดแยงในประเทศไทยขณะนี้ในมุมนี้แลว  พวกที่อยากใหใช 
“มาตรา 7” ของรัฐธรรมนูญก็ดี  พวกที่อยาก “ถวายคืนพระราชอํานาจ”  ก็ดี  อาจจัดให
เปนพวกที่ “กลัวทรราชยเสียงขางมาก” ก็ได คลายกับที่ ตอคเกอรวิล เคยกลัว  

ขณะที่  พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และคณะ ที่ “หมั่นไส” หรือ“ติติง” บทบาทที่ดูจะ
“ล้ําเสน” ของสมาชิกราชสกุลจํานวนหนึ่งก็ดี   ของ“บานสี่เสา” หรือ ของ “สิ่งซอนเรน
นอกรัฐธรรมนูญ” ก็ดี 2 อาจจัดวาเปน “ประชานิยม” ในนัยนี้ ได      

กลับไปที่ ตอคเกอรวิล  นักคิดผูยิ่งใหญชาวฝรั่งเศส ซึ่ง เกรงอยูวา ประชาธิปไตย
จะสรางผูนําและมีนโยบายที่เอาใจหรือตอบสนองสามัญชน คนชั้นลาง คนสวนขางมาก 
                                                           
1 อาน Alexis de Tocqueville, Democracy in America (translated by Gerald E.Bevan) 
(London: Penguin Books, 2003)  Part 2, Volume 1, Chapter 7 The Majority in the United 
States is All-Powerful and the Consequences of That , pp.287-305,  ในนั้น ตอคเกอรวิล ชี้
วาอันตรายของรัฐบาล”ประชาธิปไตย”อยูที่การม“ีอํานาจสัมบูรณ” จากชนสวนใหญ โดยไมมีใคร
ถวงไวได เพราะในอเมริกาไมมี “อภิชน”มาถวงดุลกับรัฐบาล  หรือไมม ี“กลุม” ตางๆ ที่มี “อภิสิทธ”ิ 
เฉพาะ ที่รัฐ หรือประชาชนเสียงขางมากตองรับรูหรือรับรอง  ในสังคมที่คุนกับการใชเสียงขางมาก
ตัดสิน หรือ เลอืกสรร ทุกอยางไดโดยสมบรูณ ตอคเกอรวิล จงึกงัวลวา“อํานาจอันสัมบูรณ” เชนนี้ 
ก็จะกลายเปน “ทรราชย” (Tyranny) ไปได  และแม รัฐเชนนัน้ จะม“ีเสียงขางมาก”สนับสนนุ ก็ยงั 
คงเปนทรราชยอยูดี (Tyranny of the Majority) โปรดสังเกตวา ในที่นี ้ ตอคเกอรวิล แยกประเด็น 
เสียงขางมาก หรือ เสียงขางนอย กับการเปนรัฐ”ทรราชย” หรือ การเปน“รัฐเสรีนิยม” ออกจากกนั 
2 มติชนรายวัน24 มิถนุายน 2549  
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จนละเลยการปกปองสิทธิ เสรีภาพ และประโยชนสุขของเสียงขางนอย หรือของสังคม 
หรือของอนาคต  หรือไมมีการตรวจสอบ ควบคุมการใชอํานาจ  จนนําไปสูเผด็จการของ
ผูนําที่เอาใจเสียงขางมากนั้น  หากมองจากความสนใจของเราแลว  อาจพูดไดวาตอค
เกอรวิล ก็ เคยเกรงวาจะเกิด “ประชานิยม” ข้ึนมาในตะวันตกนั่นเอง 
 ฉะนั้น การถกเถียงเรื่องประชานิยมในประเทศที่กําลังพัฒนา นับตั้งแตตน
ศตวรรษที่ 20 เปนตนมา รวมทั้งในไทย ณ ปจจุบัน  อาจเปนการถกเถียงเรื่องประชาชน
พรอมหรือยัง ?  พรอมจริงไหม สําหรับระบอบประชาธิปไตย ดวย ก็ยอมได ?   เราอาจ
คิดกันไดวา ขณะนี้ ประชาชนมีจุดออน ขอบกพรองอยางไร จะแกไขขอบกพรอง 
จุดออนของพวกเขาอยางไร  ซึ่ง การถกเถียง “ประชานิยม” ทํานองนี้ ไดปรากฏมาแลว 
ในตะวันตก ตั้งแตยุคกรีกโบราณและโรมันโบราณ   
 
ประชานิยมเปรียบเทียบกับแนวคิดอื่น ๆ  
 เพื่อจะเขาใจ “ประชานิยม” ไดชัดยิ่งขึ้น  ควรเปรียบเทียบมัน อยางสังเขปกับ 
แนวคิด หรือ แนวอุดมการณอ่ืน ๆ ที่กลาวอางถึงประชาชนในทางที่ดี และใหน้ําหนัก 
หรือ ใหบทบาทในทางการเมืองแกประชาชนเปนสําคัญเชนกัน  ซึ่ง ไมวาจะเปน “สังคม
นิยม” หรือ “ชาตินิยม” หรือ “เสรีประชาธิปไตย” ก็ตาม ลวนมีเจตนารมณที่จะเชิดชู
ประชาชนหรือรับใชชวยเหลือประชาชนทั้งสิ้น แต ก็มีรายละเอียดที่แตกตางไปจาก
ประชานิยมในหลายแง  อาทิ 
 สังคมนิยม จะเนนชนชั้น ไมใชประชาชน และชนชั้นที่สําคัญที่สุด เปนพลังนํา
ในการตอสูเปลี่ยนแปลงสังคมอยางแทจริง ก็ คือ กรรมกร ไมใชชาวนาและคนยากจนใน
ชนบท  นอกจากนั้นสังคมนิยมยังเนนวาจะชวยเหลือคนสวนใหญไดดีที่สุดนั้น ตอง 
“เอา” จาก “คนรวย” มาชวย หรือ มาให “คนจน”    และการ “เอา” ที่ไดผลชะงัด มี อาทิ 
“ยึดที่ดิน” “ยึดทรัพยสิน” “เก็บภาษีมรดก” “เก็บภาษีรายไดอยางกาวหนา”  ความคิด
หลักของสังคมนิยมคือทําใหเกิดความเทาเทียมในสังคมใหมากที่สุด ไมชวยคนจนโดย
ใหเหลือความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่ “ผูใหญ”ชวยเหลือ “ผูนอย”  โดยทิ้งใหคนสวนใหญ
คงความเปนผูยากไร และต่ําตอย ที่มีชีวิตอยูภายใตการอุปถัมภ ของรัฐและผูใหญ
เรื่อยไป 
 ชาตินิยม  แมบางครั้งจะย้ําวาประชาชนมีบทบาทสําคัญตอชาติ ประชาชนคือ
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สาระที่สําคัญของชาติ  แตหัวใจของชาตินิยม คือ “ชาติ”   หาใชสามัญชน คนชั้นลางผู
เปนคนสวนใหญของประเทศ อยางที่ประชานิยมย้ํา  และ ในสายตาของนักชาตินิยมนั้น 
ชนทุกชั้นในชาติ  ไมวาชนชั้นสูง  ชนชั้นกลาง  หรือสามัญชน  คนชั้นลางลวนมี
ความหมาย หรือ ความสําคัญไมตางกันมากนัก  
 ภารกิจของนักชาตินิยมมิใชการชวยเหลือ  สนับสนุน  หรือเอื้ออาทรตอ 
ประชาชน คนทุกข คนยาก แต คือ การปลูกฝง หรือ ลงทุนทางวัฒนธรรม เพื่อใหคนใน
ชาติ ไมวาจะอยูในฐานะทางเศรษฐกิจสังคมตางกันเชนใด  มีสายเลือด ภาษา และชาติ
พันธเดิมอยางไร  มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมตางกันอยางไร  ก็รักชาติ และเสียสละ เพื่อ
ชาติรวมกันได   
 ประชาธิปไตย แมจะมีคําขวัญวา คือการปกครองของประชาชน โดยประชาชน 
เพื่อประชาชน ดูคลายกับที่ประชานิยมใหความสําคัญแกประชาชน  แตประชาธิปไตย
นั้นมีปรัชญา “เสรีนิยม” เปนองคประกอบหลักอยูดวย 1  จึงมีความระแวดระวังเสมอวา 
ตองไมเอาแตความเห็น และความตองการของประชนคนสวนขางมากไปเสียหมด 
ตรงกันขาม กลับตองคํานึงถึงสิทธิ เสียง และความเห็นของคนสวนขางนอยดวยเสมอ  
 ทั้ง “เสรีนิยม” ยังถือเปนหลักการวา การปกครองโดยเสียงขางมาก เพื่อเสียงขาง
มาก นั้น ตองถูกจํากัด หรือถูกกํากับไวดวยรัฐธรรมนูญ  และกฎหมาย และตองคอยระวัง
ไมใหประชาชนพึ่งพารัฐ หรือรัฐบาลมากเกินไป   
 นอกจากนั้น ประชาธิปไตย ก็ มีปรัชญา “สาธารณนิยม” (Republicanism) เปน
องคประกอบอีกสวนหนึ่งดวย 2  ทําใหบางครั้งไมยอมใหประชาชนเปนเพียง “ราษฏร”ที่
                                                           
1 อานเรื่องเสรนียิมเปนองคประกอบและมีความแตกตางจาก “ประชาธิปไตย” ตรงไหน ใน 
Norberto Bobbio, Liberalism and Democracy (London: Verso, 1990) 
2 อานเรื่อง สาธารณนิยม” ในฐานะองคประกอบและวิวฒันาการของ “ประชาธิปไตย” ได ใน 
Bernard Crick, Democracy: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press), 
pp.32-57; สําหรับงานภาษาไทยเกี่ยวกับสาธารณนยิมอาน เอนก เหลาธรรมทัศน, การเมืองของ
พลเมือง (กรุงเทพฯ:คบไฟ, 2543) และ ธเนศวร เจริญเมือง, แนวคิดวาดวยความเปนพลเมือง
(กรุงเทพฯ:วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น สถาบันพระปกเกลา, 2548)  
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รอรับนโยบายหรือรอรับสาธารณบริการจากรัฐเทานั้น  หากยังตองการสรางประชาชน
ใหเปน “พลเมือง” ซึ่งหมายถึงผูเนนความเปนอิสระ ความเปนตัวของตัวเอง และมีการ
พ่ึงตนเอง หรือมีการพึ่งกันเองใหไดมากดวย    นักประชาธิปไตยที่ย้ํา “สาธารณนิยม” 
ดวยจึงยอมมิเพียงเอาใจประชาชนหรือเพียงรับใชชวยเหลือราษฎรที่เปนฐานเสียงเทานั้น 
 มองเชนนี้แลว ก็หาใชวา ใคร ๆ หรือ อะไร ๆ จะเปน “ประชานิยม” ไปหมดหรือ 
แทบหมดไม  อนึ่ง แม “ประชานิยม” จะเกิดในระบอบประชาธิปไตยและมุงคํานึงถึง  
“ประชาชน” เชนกัน   แต “ประชานิยม” ก็ไมเหมือนกับ “ประชาธิปไตย” หรือไมเทากับ 
“ประชาธิปไตย” อยางแนนอน 
 ทวา เมื่อมองจากมุมของพวกประชานิยมแลวไซร  ทุกแนวคิดหรืออุดมการที่
สนใจประชาชน ที่กลาวมาในขางตน  ลวนมีขอจํากัด หรือจุดออน หรือมีความไมจริงใจ  
ซึ่ง เปนเหตุใหทอดทิ้งหรือมองขามประชาชนไปเสีย  และอันวาหลักการใด ๆ ก็ตามจะดี
หรือไมดี นั้น สําหรับชาวประชานิยมแลว ตองดูวามันรับใชประชาชน หรือแกปญหาให
ประชาชน ตามที่ประชาชนตองการจริงหรือเปลา  หากหลักการและนโยบายใด ๆ เปน
อุปสรรคตอการแกปญหาหรือการพัฒนาอยางที่ประชาชนเองตองการ ก็ ควรยกเลิก 
 ปดทายบทนี้ ขอกลาววาไมวาเราจะชอบหรือไมชอบ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หรือ 
จะยืนอยูตรงกลางความขัดแยงอันแสนหนวงหนักของทั้งสองฝายก็ตาม  แต สิ่งที่ปฏิเสธ
กันไมได  คือ การเมืองไทยในหาปมานี้ไดปรากฏความสําคัญของความคิดหรือ
อุดมการณข้ึนมาแลว   จึงในทามกลางการ รณรงค และชิงไหวชิงพริบกันระหวางสอง
ฝายนั้นเอง  คําถามสําคัญที่มักจะตองขบคิดกัน ก็คือ: คุณทักษิณ และคณะ เปน ประชา
นิยม จริงหรือไม ?  เปนประชานิยมในแงไหน ?  ประชานิยม ดีหรือไมดี ? มีผลอยางไร 
ตอสังคมไทย ? จะหลีกเลี่ยงประชานิยมไดหรือไม ?  และ ถาอยากจะออกพนจาก 
ประชานิยม จะออกอยางไร ?  ซึ่งในบทตอ ๆ ไป เราจะตอบคําถามเหลานี้ เปนลําดับ    
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บทที่ 2 
ประชาชน  ประชานิยม และประชาธิปไตยในไทย 

 
รากฐานของคําวา “ประชาชน” ในสังคมไทย 
 แม “ประชานิยม” เปนคําที่มาจากภาษาอังกฤษวา Populism  แตเราไมควรหยุด
เพียงแคนี้  หากควรจะมองยอนไปในอดีต  เพื่อดูดวยวา “ประชาชน” และ “ประชานิยม” 
มีวิวัฒนาการมาอยางไรในสังคมไทย   และไดมีการถกเถียงกันมาในบานเมืองเราเองใน
เรื่องบทบาท  ความสําคัญ ตลอดจนจุดออนและจุดดอยของประชาชนอยางไร 
 “ประชาชน” นั้น เปนคําไทย และมีใชในราชการสยามมาเนิ่นนานแลว  ดัง
ปรากฏอยูในพระราชดํารัสหลายครั้งของลนเกลารัชกาลที่ 5 เชน ในพระราชดํารัสตอบ
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนรัฐบาลตางประเทศ และขาทูลละอองธุลีพระบาท ในการ
เฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจาฟามหาวชิรุณหิศ ณ จุลศักราช 1248 
(พ.ศ. 2429) มีความตอนหนึ่งวา 

“…แลพระราชพิธีมหาพิไชยมงคลอันนี้ก็ยอมเปนที่ทาน
ทั้งหลายทั้งปวงนับถือ  เหมือนวาจะเปนการอุดหนุน
ความมั่นคงของพระราชอาณาจักรนี้  แลเปนที่เกื้อกูล
ความเจริญของอาณาประชาชนดวย   เราไดตั้งใจจะ
พยายามตอไปในการที่จะรักษาความสงบเรียบรอยแล
ความเปนเอกราชของประเทศนี้  แลจะใหมีความเจริญแก
อาณาประชาราษฎร…” 1 

พระราชดํารัสตอบพระบรมวงศานุวงศ ผูแทนรัฐบาลตางประเทศ และขาทูล
ละอองธุลีพระบาทในการสถาปนาสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟามหาวชิราวุธเปนสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช เมื่อ พ.ศ. 2437 ก็มีความวา 

“…ฉันมีความแนใจวาทานทั้งหลายคงจะเปนกัลยาณมิตร 
แลเปนผูจงรักภักดีโดยซื่อตรงตอพระบรมราชโอรสของ
ฉันเสมอเหมือนอยางที่ไดเปนตอตัวฉันผูเปนบิดา อนึ่ง

                                                           
1 พระราชดํารัสในพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ต้ังแต พ.ศ. 2417 ถึง พ.ศ. 2453) 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพโสภณพพิรรฒธนากร, 2458), หนา 51 
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เมื่อถึงกาลสมัยในภายนานั้น ทานทั้งหลายคงจะชวยกัน
เกื้อกูลแลตักเตือนเหมือนอยางที่ไดประพฤติมาตอตัวฉัน
ในเวลาขณะใดขณะหนึ่ง  ซึ่งจะไดเรียกรองใหชวยกันทํา
การ เพื่อที่จะใหประชาชนคนชาวสยามไดมีความสวัสดิ
ภาพและผาศุกยิ่งขึ้น...” 1 

พระราชดํารัสตอบพระบรมวงศานุวงศ ผูแทนรัฐบาลตางประเทศ และขาทูล
ละอองธุลีพระบาท ที่พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม รัตนโกสินทรศก 
116 (พ.ศ. 2440) ระบุวา  

“...ประเทศหนึ่ง ๆ ยอมถือชาติของตน ยอมมีพงษาวดาร
ของตน มีผูเปนเจาหรือเปนประชาชนของชาติหนึ่ง ๆ 
ยอมมีเหตุที่จะตองรักบานเมืองของบรรพบุรุษยแหงตน
แลตน แลปองกันอิศรภาพแหงประเทศนั้น ๆ ทั่วไป... ” 2 

ในพระราชดํารัสตอบ  ในการบําเพ็ญพระราชกุศลนักขัตฤกษ เฉลิมพระ
ชนมพรรษาบรรจบครบรอบ 50 ป เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก 122 (พ.ศ. 
2446)  มีใจความบางสวนวา  

“... คําที่กลาวนั้นเปนที่จับใจเปนอันมาก ทําใหรูสึกวา
ความพยายามอันยิ่งของเราเพื่อจะทําความมั่นคงแลรุง
เรื่องแกประเทศสยาม แลใหความผาศุกแกประชาชนของ
เรายิ่งขึ้น ๆ ซึ่งเราไดทํามาในระหวาง 35 ป ลวงมานั้น ได
ปรากฏเห็นจริงเปนที่พอใจแกประชาชนทั้งหลายดังนี้... 
ถึงวาเรามีอายุลวง 50 ป เรายังรูสึกวายังมีกําลังแลความ
อุสาหะแรงกล า  ที่ จะทํ าประโยชนแลความศุขให
ประชาชนอันเปนที่รักของเรายิ่งขึ้นไปอีกเปนนิตย” 3 

ในพระราชดํารัสตอบ ประชาชนชาวสยามที่พลับพลาหนาพระที่นั่งสุทไธสวรรย 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม รัตนโกสินทรศก 116 (พ.ศ. 2440) ทรงกลาวคําขึ้นตนเรียกผูคนที่
                                                           
1 พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, เพิง่อาง,หนา 90 
2 พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, อางแลว, หนา112 
3 พระราชดํารัสในพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, อางแลว, หนา190-191 
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เฝาอยู ณ. ที่นั้น วา “ประชาชนชาวสยาม” และในตอนหนึ่งมีความวา  
“...เราจึงขอชวนทานทั้งหลายอันเปนประชาชนชาวสยาม
ใหมีความรฦกถึงการอันนี้แลมีน้ําใจขอบคุณแดสมเด็จ
พระบรมราชินีนารถ...” 1 

และในอีกตอนหนึ่ง ทรงกลาวไววา  
“ทานทั้งหลาย ผูเปนประชาชนของเรา บัดนี้ควรที่เรา
ทั้งหลายจะตั้งปณิธานอันดีแลรักษาไวดวย... จะเปนผูมี
ความตรงแลจริงตอพระเจาแผนดินของตน แลชวยกัน
กระทําการทุกสิ่ง ซึ่งพระเจาแผนดินจะทรงทําใหเปนการ
ดีทานทั้งหลายดวย” 2 

อันที่จริงในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 6 มีการใชคําวา “ราษฎร” มากกวาคําวา 
“ประชาชน”  และในรัชกาลที่ 4 เอง มีการใชคําวา“ไพรฟา” ในความหมายเชนเดียวกับพ
คําวาราษฎรและประชาชนอยูบาง  ดังจะเห็นจากประกาศพระราชบัญญัติรับฟองความ
เจาแลหามเจามิใหไปไกลพระนคร ในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อ ปพ.ศ. 2402  มีความตอน
หนึ่ง วา  

“... ถาความมีผูมาฟองแลวลูกขุนแลขุนศรีธรรมราชจา
ศาล  แลผูรักษาเมืองกรมการพนักงานรับฟอง จะใช
คําตอบอยางเกาวาเปนความเจานายแลขางในพระราชวัง
จนใจรับไมไดดังนี้ อยาใหมีเลยเปนอันขาดทีเดียว วา
อยางนี้เหมือนทานทั้งปวงเปนขาเจาแผนดินที่เปนคน
เถื่อนคนปา เปนโจรผูรายปลนบานปลนเมืองมาเกาแลดุ
ราย ใหทายถือหางใหพ่ีนองบุตรภรรยา เที่ยวคุมเหง
ราษฎรไพรฟาขาแผนดินแลวจุกโรงจุกศาลเสีย...”  3 

ในสมัยรัชกาลที่ 6 และ รัชกาลที่ 7  กอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
แผนดินใน พ.ศ. 2475 นั้น มีการใชคําวาประชาชน ราษฎรและพลเมืองในความหมายที่
                                                           
1 พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,อางแลว, หนา130 
2 พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, อางแลว, หนา 131  
3 ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2404-2411 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2511 รายการที่ 231 
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หมายถึงคนทั่วไป ที่มิใชกษัตริย หรือชนชั้นปกครอง หากเปนสามัญชน หรือคนทั่วไปที่
อยูภายใตการปกครองดูแลของรัฐ ดังจะเห็นไดจากหนังสืออายะติวัฒนของ ก.ศ.ร. 
กุหลาบ ตีพิมพเมื่อ ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2455) อธิบายวาหนังสืออายะติวัฒนคือ “สมุดบํารุง
ปญญาประชาชน” และหนังสือนี้ “เปนคุณประโยชนสําหรับขาราชการแลประชาชน
พลเมือง” 1  

และในบทที่วาดวยพระราชประเพณีตาง ๆ ในชมพูทวีปในหนังสืออายะติวัฒน
กลาววา   

“อนึ่งพระขัตติยะราชประเพณี ที่พระจาวแผนดินสัมมา
ทฤษฐิ  ทรงปฏิบัติประพฤต์ิในรั้ วงานราชการ  ทั้ ง
ประชาชนพลเมืองในทิศตะวันออก นับถือเปนศิริมงคล 
และเปนเกียรติยศนั้นคือ.”.. 2 

ในบทที่วาดวยศรัปทะนามมีความวา  
“จาวนายขุนนาง ทั้งราษฎรพลเมืองทั่วไป ในประเทศ
สัมมาทฤษฐิ ยอมนิยมชมชื่นเขาใจกันวา สมเด็จพระจาว
แผนดินพระองคใหญ ในประเทศสัมมาทฤษฐิทั่วไปใน
มนุษยโลกย (คือ) พมา, รามัน, อาระกัญ, เขมร, ลาว, ไทย, 
เปนตน แมวาถาทานพระองคใดที่ไดเสด็จมาอุปบัติพระ
ราชสมภพประสูติ์ ในมะนุษยโลกยชมพูทวีปแลวทาน
พระองคนั้นยอมจะมี “ปฏิสนธิอะวะตาร” 3  

ที่กลาวมาในขางตน  ยอมจะเห็นแลววา คําวา “ราษฎร” และ “ประชาชน”ใชจน
เกือบจะเหมือนเปนคําเดียวกัน แมคําวาราษฎร จะเปนที่นิยมใชมากกวาคําวาประชาชนก็
ตาม   แต ภายหลังเมื่อตองการแปลคําวา People เปนภาษาไทย ปราชญบางทาน เชน นาย
ปรีดี พนมยงค ใชคําวา “ ราษฎร”   ในขณะที่ อีกบางทาน เชน พระองคเจาวรรณไวทยา
                                                           
1 ก,ศ,ร, กุหลาบ, อายะติวฒัน หนงัสือบํารุงปญญาประชาชน (กรุงเทพฯ: สมาคมมิตรภาพไทย-
ญ่ีปุน, 2538) อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง ตีพิมพ หนาปก (ฉบับตีพิมพคร้ังแรกเมื่อ ร.ศ.130 
โดยโรงพพิมสยามประเภท  
2ก,ศ,ร,กุหลาบ, อายะติวฒัน, เพิ่งอาง, หนา ก๑  
3 ก,ศ,ร, กุหลาย, อางแลว, หนา (ง)  
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กร กลับทรงใชคําวา “ประชาชน” 
โปรดพิจารณาจากที่นายปรีดี พนมยงค เขียนเอาไววา  

“...ประชาธิปไตย’นั้น หมายถึง “ การปกครองโดย
ราษฎร”  ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา ‘Democracy’ ดังที่
ประธานาธิบดีลินคอลนได วิ เคราะหศัพทไวอย าง
ครบถวนวา เปนการปกครอง ‘The Government of the 
people, by the people, for the people’ แปลวา ‘ รัฐบาล 
ของราษฎร, โดยราษฎร, เพื่อราษฎร’   1 

พึงสังเกตดวยวา เมื่อคณะราษฎรเรียกชื่อตัวเองในภาษาอังกฤษนั้น ก็เรียกวา The 
People’s Party  นับเปนการยืนยันไดวา บรรดาผูนําคณะราษฎรนั้น เทียบคําวา People 
กับ คําวา “ราษฎร”  

สวน พระองคเจาวรรณไวทยากร นั้น  กลับทรงแปล People วา “ประชาชน”  
ไมใช “ราษฎร”   ดวยทรงตระหนักวา คําวาราษฎรนั้นใกลเคียงกับคนธรรมดาหรือ
สามัญชน ดังที่อังกฤษเรียกวา Commons  ในขณะที่ คําวา People ในประโยคที่วา 
“Democracy is the rule of the people,  by the people ,  for the people”  นั้น ยอม
หมายถึงชนทั้งมวล   ฉะนั้นเหมาะที่จะแปลวา “ประชาชน” มากกวา  และทรงฝากไว
ดวยวา “ดังนั้นตามรางรัฐธรรมนูญมาตรา 1 และมาตรา 65  ถาใชคําวา ‘ประชาชน’ แทน 
‘ราษฎร’ ไดจะดี เพราะราษฎรเปนคนชั้นหนึ่งเทานั้นของประชาชน สวนประชาชนนั้น 
เปนเหลาชนชาวไทยทั้งมวล” 2  
 พึงตราไววาในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม 10 ธันวาคม 2475 มีทั้งคําวา 
ราษฎร และคําวา ประชาชน โดยเฉพาะมาตรา 1 วรรค 2 กลาววา “ประชาชนชาวสยาม
ไมวาเหลากําเนิดหรือศาสนาใด ยอมอยูในความคุมครองของรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน”  
 ในพระราชดํารัสของพระปกเกลา ฯ  ตอชนชาวไทยหลังจากทรงรับเปน
พระมหากษัตริยในระบอบรัฐธรรมนูญแลว หลายครั้ง ก็ทรงใชคําวา ประชาชน เชน ใน
                                                           
1 นรนิติ  เศรษฐบุตร, นยัประชาธิปไตย (รัฐศาสตร ธรรมศาสตร: 2542), หนา 22. 
2 อางใน นครินทร เมฆไตรรัตน, การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตํารา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2535), หนา 152 
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พระราชดํารัส เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2476 ข้ึนตนดวยคําวา “ประชาชนพลเมืองทั้งหลาย” 
และในตอนทายของพระราชดํารัส ทรงพระราชทานพรวา  

 “ในระหวางที่ขาพเจาตองจากประเทศสยามอันเปนที่รัก
ของเราไปชั่วคราวนี้ ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ
บรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกไดคุมครอง
รักษาใหประชาชนชาวไทยไดรับสันติสุขทุกประการ
เทอญ” 1  

 เมื่อคําวาราษฎรและประชาชน นั้น มีความเปนมา ที่ทําใหแทบจะใชแทนกันได 
ในชวงหนึ่งศตวรรษที่ผานมา   ประกอบกับคําวาประชาชนนั้นใชกันแพรหลายยิ่ง และผู
ถูกเรียกวาประชาชนก็ดูจะมีความภาคภูมิใจกวา เพราะคํานี้ในระยะหลังสื่อนัยของความ
เปนเจาของประเทศ หรือเจาของอํานาจอธิปไตยไดมากกวา  และทั้งคําวาราษฎร และ คํา
วาประชาชน ก็ยังมีนัยของคนธรรมดา คนที่เสียเปรียบ คนที่ออนดอยอยูดวยแลว  ในที่นี้
จึงขอใชคําวาประชาชน เมื่อเทียบเคียงกับคําวา People และ ใชคําวา ประชานิยม เมื่อ
เทียบเคียงกับคําวา Populism   
 ทั้งนี้ เราตองตระหนักดวยวาคํา สองคํานี้ “ประชาชน” และ “ราษฎร” ไดมีกําเนิด
และมีวิวัฒนาการ ที่เปนจริงมาในสังคมไทย ดวย เชนกัน 
 
ประชาชน : นัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปในบานเมืองเรา 
 ตอจากนี้จะชี้ใหเห็นวา ในสังคมไทยนั้น ประชาชนถูกมองกันมาอยางไรบาง  
ประชาชนเปนประเด็นในการถกเถียงกันในวงการการเมือง และในการบริหารราชการ
แผนดินของเราอยางไร ซึ่งในหลายแงมุม ก็จะคลายคลึงกับการถกเถียงกันในประเทศ
ตะวันตก 

ดังที่ อรรถจักร สัตยานุรักษ คนควาเอาไว  พบวาในสมัยตนรัตนโกสินทร นั้น 
เราไมไดถือกันวา วาราษฏรเปนองคาพยพของรัฐ หรือไมถือวาราษฎร เปนองคประกอบ
สวนหนึ่งของรัฐ  ราษฎรนั้น ถือเปนเพียงเครื่องมือของรัฐ  โดยเห็นไดจากพระราช
นิพนธเรื่องรามเกียรติ์ ในรัชกาลที่ 1  ซึ่งมีความบางสวนวา  
                                                           
1 พระราชประวติัและพระราชกรณียกิจในพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธปิก พระปก 
เกลาเจาอยูหวั (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง พิมพคร้ังที่สอง, 2537), หนา 241 
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  “…อันพระนครทั้งหลาย  ก็เหมือนกับกายสังขาร  
กระษัตรคือจิตวิญญาณ   เปนประธานแกรางอินทรีย  
มือเบื้องซายขวาคือสามนต   บาทาคือพลทั้งสี่  
อาการพรอมสามสิบสองมี   ดั่งนี้จึงเรียกรูปกาย  
ฝายฝูงอาณาประชาราษฎร   คือศาสตราวุธทั้งหลาย  
ถึงผูนั้นประเสริฐเลิศชาย  แมนจิตจากกายก็บรรลัย  
อาวุธไมมีผูถือ     ควรฤาจะวิ่งเขารบได…” 1  

กลาวในแงหนึ่ง ประชาชน หรือราษฎร ที่เรียกรวมกันวา ประชาราษฎร มีสถานะ
เปนเพียงเครื่องมือของรัฐ   สวนกษัตริยคือจิตวิญญาณ เปนประธานของรัฐ   การมอง
เชนนี้  เปรียบรัฐเปนจุดมุงหมาย  สวนราษฎร  เทียบไดเพียงวิธีการ   ราษฎรไมมี
ความหมายไมมีความสําคัญในตัวเอง  ความคิดเรื่องประชาชน หรือราษฎร ทํานองนี้ 
ตอมาจะแปรเปลี่ยนไป เปนการเห็นราษฎรเปนสวนหนึ่งของรัฐ  แตไมเปนสวนสําคัญ 
คือเปรียบเสมือนขนและผมของรางกาย  ดังที่สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิร
ญาณวโรรส ทรงเปรียบเทียบเอาไวในตนรัชกาลที่ 6 วา 

“…ผม ขน เปรียบดวยราษฎร เมื่อขาดไปเสนหนึ่ง ก็ไมสู
กระไรนัก แตเมื่อขาดไปหลาย ๆ เสน ก็ดูโหรง แมถึงพวก
ราษฎรก็เหมือนกัน ถาตายไปคนหนึ่ง ก็ไมรูสึกวากระไร
นัก แตถาตายไปมาก บานเมืองก็เงียบเหงา…”  2 

แตแมราษฎรจะถูกมองเปนเพียงผม ขน แตเมื่อระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
ของไทยพัฒนาไปเรื่อย ๆ  จากรัชกาลที่ 5  มาจนถึงรัชกาลที่ 7  รัฐสยามจะเห็นราษฎรใน
ทิศทางที่มีคุณคาขึ้นเรื่อย ๆ  พึงกลาวดวยวา รัชกาลที่ 5 อาจทรงเปนพระมหากษัตริย
พระองคแรก ที่ตรัสเรียกพสกนิกรของพระองค ในบางครั้งวา “ประชาชนอันเปนที่รัก” 
เชน ในพระราชดํารัสตอบประชาชนเมืองตราดในคราวเสด็จเยี่ยมเมืองตราด เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน รัตนโกสินทร ศก 126 (พ.ศ. 2450)  มีความตอนหนึ่ง วา 
                                                           
1 อรรถจักร สัตยานุรักษ, “การเกิดแนวคิด”หนาทีพ่ลเมือง”ในรัฐไทยสมัยใหม” รัฐศาสตรสาร 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) ปที ่14 ฉบับที ่3 – ปที่ 15 ฉบับที่ 1 (กันยายน 2531- เมษายน 2532), 
หนา 207 
2 อรรถจักร สัตยานุรักษ, เพิง่อาง, หนา 214  
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 “ดูกรประชาชนอันเปนที่รักของเรา ถอยคําซึ่งเจา
ทั้งหลายไดมอมบฉันทะใหกลาวเฉพาะหนาเราเวลานี้ 
เปนที่จับใจอยางยิ่ง 
 สมัยเมื่อเราตองพลัดพรากจากเขตรแดนอันเปนที่
พึงใจ ซึ่งเราไดใสใจบํารุงอยู แลเมื่อนึกถึงประชาชน
ทั้งหลายอันเปนที่รักใครคุนเคยของเรา ตองไดรับความ
เปลี่ยนแปลงอันประกอบไปดวยความวิบัติไมมากก็นอย 
ยอมมีความเศราสลดใจเปนอันมาก…”  1 

อนึ่ง ดังที่เราทราบกันดีแลว  ลนเกลารัชกาลที่ 5 ยังทรงปลดปลอยประชาชนหรือ
ราษฎรสวนหนึ่งของสยามใหพนจากความเปนไพร หรือ ความเปนทาส อีกดวย   

 
ประชาชนไทยพรอมหรือยังกับรัฐธรรมนูญ 

อยางไรก็ตาม จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริยทรงเชื่อวาราษฎรหรือ
ประชาชนไทยยังไมพรอมที่จะเปนเจาของบานเมือง และระบอบ “รัฐธรรมนูญ” นั้นยัง
นําเขามาใชในสยามไมได  จะเห็นวาเมื่อพระองคเจาปฤษฎางคและคณะขอพระราชทาน
การปกครองแบบ “คอนสติติวชั่นแนลโมนากี”(ราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ—ผูเขียน) 
เมื่อ เดือน มกราคม พ.ศ. 2427 นั้น2 ทรงกลาว ในพระราชดํารัสตอบความเห็นของผูจะ
ใหเปลี่ยนการปกครองวา  ยังไมเหมาะสมที่จะนําธรรมเนียมการเมืองเชนนี้ (ระบอบ
รัฐธรรมนูญ) มาใช   สิ่งที่ควรทํา มีเพียง “คอเวอนเมนตรีฟอม” (การปฏิรูปการปกครอง
แผนดิน) อยางเดียวกอน3  อาจเปนเพราะเหตุผล ซึ่ง ทรงกลาวถึงตอมาใน “พระบรม
ราชาธิบายแกไขการปกครองแผนดิน” ป พ.ศ. 2430  ความวา “…ประเทศอื่น ๆ ราษฎร
เปนผูขอใหทํา เจาแผนดินจําใจทํา ในเมืองเรานี้ เปนแต   พระเจาแผนดินคิดเห็นวา ควร
จะทํา เพราะจะเปนการเจริญแกบานเมืองและเปนความสุขแกราษฎรทั่วไป จึงไดคิดทํา 
                                                           
1พระราชดํารัสในพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,อางแลว, หนา216 
2ชัยอนนัต สมทุวณิช และ ขัตติยา กรรณสตู, เอกสารการเมืองการปกครองของไทย (สมาคม
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย:พิมพคร้ังที่สอง, พ.ศ. 2532, หนา 49-50  
3 ชัยอนันต สมทุวณิช และ ขัตติยา กรรณสตู,เพิ่งอาง, หนา 66  
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เปนการผิดกันตรงกันขาม” 1    ดังนั้นระบอบรัฐสภาที่อาศัยการเลือกตั้งผูแทนเขาไป
ทํางานในสภานั้น จึงไมเหมาะสมกับสยาม เพราะ “...ถาจะมีปาลิเมนต จะไมมีผูใดซึ่ง
สามารถเปนเมมเบอไดสักกี่คน และโดยวาจะมีเมมเบอเหลานั้นเจรจาการได ก็ไมเขาใจ
ในการราชการทั้งปวงทั่วถึง เพราะไมมีความรู และการฝกหัดอันใดแตเดิมเลย ก็คงจะให
การทั้งปวงไมมีอันใดสําเร็จไปได” 2 
  พระราชดําริทํานองนี้สืบทอดมาสูรัชกาลตอไป  แม ลนเกลารัชกาลที่ 6 จะทรง
ปลุกใหคนไทยรักชาติบานเมือง เขามามีสวนในการบริหารหรือพัฒนาประเทศบางเชน 
เขามาเปนลูกเสือ เสือปา หรือเขามาเปนทหาร และรับราชการ แตคําวาคนไทยที่วานั้น 
คงหมายถึง คนชั้นกลางและผูมีอันจะกินเปนสําคัญ และการมีสวนรวมนั้น ก็ไมได
หมายถึงการที่จะรวมสนทนาหรือแลกเปลี่ยน โตเถียงในทางการเมือง ดังจะเห็นจากบท
พระราชนิพนธที่พระองคทานทรงบรรยายถึงการโตเถียงกันใน “ปาลิเมนตสยาม” ที่ทรง
พระสุบินวา มักจะเปนเรื่องสวนตัว ไมเปนประโยชนกับบานเมือง หรือ เปนการอภิปราย
ที่ไมมี คุณภาพ  ไมมีความรับผิดชอบ  และไมมีหลักวิชา   ซึ่ง  ทั้งหมดนี้  สะทอน
พระราชดําริของรัชกาลที่ 6 วา ประชาชนไทยนั้น ยังไมพรอมสําหรับการมีสวนรวม
ในทางการเมือง  
 นครินทร เมฆไตรรัตน รายงานและตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับบทพระราชนิพนธนั้น
ไวโดยสังเขปวา  

“ทรงพระสุบินวา ไดเขาไปสังเกตการประชุมปาลิเมนต
สยาม  ซึ่งตามพระสุบินสยามไดจัดตงปาลิเมนตข้ึนแลว   
ในการประชุมนั้น มีนักพูดที่สําคัญอยูสองคน ชื่อนาย
เกศร กับนายทวน… นักพูดทั้งคูพูดจาวกวนและนอก
ประเด็น  ในทายที่สุด  ไมอาจจัดประชุมไดตามปกติ 
เพราะวาสมาชิกปาลิเมนต ไมเชื่อฟงประธานที่ประชุม”  3 

 อันที่จริง “รายงานการประชุมปาลิเมนตสยาม” ที่ รัชกาลที่6 ทรงพระราชนิพนธ
                                                           
1 ชัยอนันต สมทุวณิช และ ขัตติยา กรรณสตู,อางแลว, หนา 98 
2 ชัยอนันต สมทุวณิช และ ขัตติยา กรรณสตู,อางแลว, หนา 99 
3 นครินทร เมฆไตรรัตน, การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 (มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร: พ.ศ. 2535 ) , หนา 39 



 35

ข้ึนนั้น  ยังจบลงดวยการชี้วา นอกจากนายเกศร กับนายทวนแลว  ในที่ประชุมยังมี “พวก
ฝายขวา”และ “พวกฝายซาย” และ “พวกจีน” อีกดวย และ ทายที่สุด พวกจีนอุทาน ไมชัด
วา “ลักทะบางฉิบหาย” และ เมื่อ ประธานของปาลิเมนตสั่งใหเงียบ ก็ไมยอมเงียบ กลับ
เปลงเสียงวา “ลักทะบางขมเหงอา” ประธานจึงสั่งใหพลตะเวณอุม “พวกจีน” ออกไป ถึง
เมื่อมาถึงตรงนี้  องคผูทรงพระราชนิพนธ ก็ทรงตกใจตื่น และ “หัวเราะเสียพักใหญ”  1 
 กระนั้น  ในสมัยรัชกาลที่ 6  มีคณะทหารชั้นนายรอยจํานวนหนึ่งเตรียมใชกําลัง
กอการ “เกกเหมง” (ปฏิวัติ) เมื่อ ร.ศ. 130 เพื่อจะเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศ
ไปสูระบอบรัฐธรรมนูญ ในเอกสารของคณะ ร.ศ. 130 มีคํานิยามของราษฎร ที่ตางไป
จากที่กษัตริยหรือเจานายชั้นสูงทรงใหความหมายมากอน  คือ ราษฎรไมควรเปนเพียง 
ขน ผม ของรางกายเทานั้น  สมควรจะเปลี่ยนแปลงประเทศใหเปนสาธารณรัฐ ( หรือ 
Republic)  เพื่อใหประชาชนหรือราษฎรมีอิสรภาพเทา ๆ กันหมด ไมมีใครเปน
ประชาชนหรือราษฎรชั้นสูง ไมมีใครเปนประชาชนหรือราษฎรชั้นต่ํา แตเปนประชาชน
หรือราษฎรเหมือนกันหมด ประชาชนหรือราษฎรตองไมถูกขมเหงตอไป2  
 ในบันทึกวาดวยความเสื่อมทรามและความเจริญของประเทศ  เอกสารสําคัญชิ้น
หนึ่งของคณะ ร.ศ. 130  ไดกลาวถึงสถานะของประชาชนหรือราษฎรที่อยูใตการ
ปกครองแบบกษัตริยอยูเหนือกฎหมาย ในประเทศสยามขณะนั้น  ไวดังนี้  

“…กระษัตริยจะทําการชั่วรายอยางหนึ่งอยางใดก็ทําได 
เพราะไมมีใครขัดขวาง กระษัตริยจะกดขี่ เบียดเบียน
ราษฎรใหไดความทุกขยากดวยประการหนึ่งประการใด
ทุกอยาง ราษฎรที่ไมมีความผิด กระษัตริยจะเอามาเฆี่ยนตี
หรือฆาฟนแลจองจําไดตามความพอใจ ทรัพยสมบัติแล
ที่ดินของราษฎรนั้นกระษัตริยจะเบียดเบียนเอามาเปน
ผลประโยชนสวนตัวไดโดยไมมีขีดขั้น…” 3 

 และบันทึกยังกลาวเพิ่มเติมดวยวา 
                                                           
1 ชัยอนนัต สมทุวณิช และ ขัตติยา  กรรณสูต, อางแลว,  หนา 151-154  
2 อัจฉราพร กมทุพิสมยั, กบฏ ร.ศ. 130  กบฏเพื่อประชาธปิไตย: แนวคิดทหารใหม (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร, 2540), ภาค ผนวก ง หนา 273 
3 อัจฉราพร กมทุพิสมยั, เพิง่อาง, หนา268 
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“สวนประเทศสยามนั้น…นอกจากกระษัตริยแลวยังมีพระ
ญาติพระวงษแลคาทาสบริวารเกือบนับไมถวน ยังแถม
พวกสอพลออีกเปนอันมาก ตางคนก็ตางกัดกันกินเลือด
เนื้อของประเทศจนยุบยับ ราษฎรไมเปนอันจะทํามาหา
เลี้ ย งชีพ  เพราะทํ าไดมาก็ ถูกบีบคั้น เอาไปหมด ... 
เพราะฉะนั้น การปกครองบานเมืองตามวิธี (แอ็บโซลุ
ตมอนนากี้) จึงทําใหประเทศซุดโซมลงโดยเร็วถึงกับ
ความวินาศอันใหญโต”  1 

 ครั้นมาถึงสมัยรัชกาลที่ 7  เกิดมีคนชั้นกลางในกรุงเทพฯ  และมีขาราชการ
ระดับกลางที่มาจากสามัญชนเพิ่มขึ้นบางแลว   มีหนังสือพิมพและวารสารจํานวนหนึ่งที่
สะทอนความคิดเห็นของประชาชนที่มีการศึกษา   ที่วิพากษวิจารณระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราชอยางหนัก   พรอมกับเรียกรองให พระราชทานรัฐธรรมนูญแกปวงชน อยาง
เปนประจํา คลาย กับที่ กุหลาบ สายประดิษฐ เขียนไวในหนังสือพิมพศรีกรุง เมื่อวันที่ 
12 กรกฎาคม 2475 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองไมถึงหนึ่งเดือน วา 

“พระราชวงศอาจมีทั้งที่ฉลาดและที่โง บางพระองคอาจ
เปนไดทั้ งโงและทั้ งหยิ่ ง  นี่ แหละเปนเหตุที่ทํ าให
สมบูรณาญาสิทธิราชยของพระเจาแผนดินดําเนิรไป
ในทางผิดหวัง ทําใหประชาชนเห็นตระหนักยิ่งขึ้นทุก
ขณะวา ชาติกําเนิดของบุคคล ไมใชเครื่องหมายบงบอก
ถึงความคิดมนุษย”  2  

  แตดวยน้ําพระทัยที่เปน “เสรีนิยม” ยิ่งกวากษัตริยพระองคใดที่เคยครองราชยมา
กอน ทําใหรัชกาลที่ 7 ทรงดําริเห็นวา หากจะเรงใหประชาชนมีความพรอมตอระบอบ
รัฐธรรมนูญได ก็จะตองทําสิ่งที่สําคัญบางประการ เสียกอน เชน ใหประชาชนไดรับ
การศึกษาทางการเมือง และใหประชาชนไดฝกที่จะเปนพลเมือง โดยผานการเขารวมใน
การปกครอง ทองถิ่น เพื่อฝกใหมีน้ําใจที่จะเปนเจาของบานเมือง ภูมิลําเนาของตนขึ้นมา
                                                           
1 อัจฉราพร กมทุพิสมยั, อางแลว, หนา 271 
2นครินทร เมฆไตรรัตน, เพิง่อาง, หนา 83  
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กอน1    
 
คณะราษฎร กับ ประชาชน และประชานิยม 
 สวน คณะราษฎรนั้น  ครั้งยังไมไดกุมอํานาจรัฐ  ก็ เห็นวาราษฎรหรือประชาชน
นั้น เปนเจาของประเทศ และเห็นวาพระมหากษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้น  
หาไดทรงทําการใดเพื่อราษฎรหรือประชาชนอยางจริงจังตั้งใจนัก   จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองเขายึดอํานาจการปกครองแผนดิน   เปลี่ยนใหอํานาจอธิปไตยไปอยูในมือของ
ราษฎรหรือประชาชนเสียกอน   เพื่อวาการใด ๆ ของบานเมืองจักไดเปนไปเพื่อราษฎร 
หรือ ประชาชน อยางแทจริงได  

แตหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองได   คณะราษฎรพลันถอยหลังกาวหนึ่ง 
กลับไปมีความคิดใกลเคียงกับรัชกาลที่ 7 คือ เห็นวาราษฎรไทยยังไมพรอมที่จะใชสิทธิ 
ใชเสียงในการเลือกผูแทนเขามาในสภา คณะราษฎรจึงใหสภาผูแทนราษฎรมีสมาชิก 2 
ประเภท จํานวนเทา ๆ กัน ประเภทที่ 1 นั้น มาจากการเลือกตั้งของราษฎร (ซึ่งใน
ระยะแรกเปนการเลือกตั้งทางออมเสียดวยซ้ํา) และสมาชิกอีกครึ่งหนึ่งของสภา ซึ่ง 
เรียกวาสมาชิกประเภทที่ 2 นั้นมาจากการแตงตั้งของคณะราษฎร และสวนสําคัญก็คือ 
สมาชิกของคณะราษฎร นั่นเอง  

อันที่จริง หากพิจารณาเพียงความหมายที่วาประชานิยมคือการเอาใจ ชวยเหลือ 
สงเคราะหประชาชนแลว   ผูเขียนเห็นวา คณะราษฎรเองอาจถือเปน “คณะประชานิยม”
ชุดแรกของสยามก็วาได    ดังที่นครินทร  เมฆไตรรัตน  ไดตั้งขอสังเกตวา  หลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะกรรมการราษฎรซึ่งเปนฝายบริหารของคณะราษฎร
กลายเปน “ที่พ่ึงใหม ในการใหความยุติธรรม และอํานวยความผาสุกในชีวิตแกราษฎร” 
โดย “….ชวยใหขาวมีราคาดี ชวยปลดหนี้สินชวยลดหยอนผอนผันการเก็บอากรคานา 
ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และ จัดใหมีมาตรการตาง ๆ เพื่อใหราษฎรมีชีวิตความเปนอยูที่ดี
ข้ึน” 2 

นครินทรยังไดชี้แจงวา รัฐบาลหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองไดเรงตรา
พระราชบัญญัติยกเลิกอากรนาเกลือ พระราชบัญญัติยกเลิกภาษีสมพัตร และไดตรา
                                                           
1 Benjamin Batson, The End of  Absolute Monarchy in Siam, Appendices, pp. 304-305  
2 นครินทร เมฆไตรรัตน, อางแลว, หนา 231-232 
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พระราชบัญญัติวาดวยการยึดทรัพยกสิกร และพระราชบัญญัติอ่ืน ๆ อีกรวม 9 ฉบับ ใน
ระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤจิกายน 2475 เพื่อ “เอาอกเอาใจราษฎร” ในสมัยนั้น 1 

 
ปรีดี พนมยงค กับ “ประชานิยม” 

หลวงประดิษฐ มนูธรรม เสนาธิการใหญของคณะราษฎร ไดเขียนเคาโครง
เศรษฐกิจเพื่อ “บํารุงความสุขสมบูรณของราษฎร” ซึ่งมีสาระที่สําคัญ คือ ใหราษฎรที่มี
สัญชาติไทยทุกคนรับราชการ ไดเงินเดือนจากรัฐบาลหรือสหกรณตามอัตราที่กําหนด
เอาไวในเคารางพระราชบัญญัติวาดวยการประกันความสุขสมบูรณของราษฎร ฟงแตชื่อ
ร างพระราชบัญญัติ  ก็ไดกลิ่นอายของประชานิยมอยูมากที เดียว  แมว าจะมี ผู
วิพากษวิจารณวา เคาโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ มนูธรรม นี้ เปน Socialism 
หรือสังคมนิยม แตเราอาจมองวา เปนประชานิยม ก็พอจะวาได โดยเฉพาะในประเด็นที่
ผูใหญหลายทานไดชี้วา จะเอาเงินงบประมาณจากไหนมาใหแกราษฎร 12 ลานคน 
พระปกเกลา ฯ ทรงวิเคราะหวา การที่รัฐบาลจะพิมพธนบัตรเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากเพื่อ
จายเงินเดือนแกราษฎรทั้งปวง ก็หนีไมพน ที่จะทําใหเกิดเงินเฟอ เพราะเงินไมมีราคา 
หรือเงินจะถูก “ตัดราคาใหสูญไปทีละนอย” 2 ถึงจะมีเงิน ก็หาซื้ออะไรไมได เพราะเงิน
ไมมีราคา ราษฎรจะอยูในสถานะที่ “มีแตเงินเดือนที่รัฐบาลจาย แลวก็ตองอดตาย” 3 

อาจมองไดวา ในแงนี้ พระปกเกลา ฯ ทรงวิจารณวา “ประชานิยม” แบบหลวง
ประดิษฐมนูธรรม ซึ่งมุงใหราษฎรทุกคนมีงานทําดวยการใหเปนขาราชการ จะบีบบังคับ
ใหเกิดเงินเฟอ ซึ่งอาจจะมีผลเสียหายตอเศรษฐกิจอยางมาก และในที่สุด ก็จะทําไมได
จริง เหมือนที่โฆษณาหรือใหความหวังหรือใหสัญญาเอาไว อยางไรก็ตาม เคาโครงการ
เศรษฐกิจ ในที่สุด ก็ถูกระงับเอาไว (โปรดอานในบทที่สามตอ เพื่อดูวา คณะราษฎรก็ดี  
หลวงประดิษฐมนูธรรมหรือนายปรีดี พนมยงค ก็ดี จัดเปนประชานิยมไดจริงหรือไม 
หากพิจารณาอยางเครงครัด) 

 
                                                           
1 นครินทร เมฆไตรรัตน, อางแลว, หนา 128, เชิงอรรถทายหนา 
2 หลวงประดษิฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค), เคาโครงการเศรษฐกิจ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ
ดําเนนิงานโครงการฉลอง ๑๐๐ ปชาตกาลนายปรีดี พนมยงค รัฐบุรุษอาวุโส, 2542),  หนา 64 
3 หลวงประดษิฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค), เพิ่งอาง, หนาเดียวกนั 
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ประชาชน ชาตินิยม และพลเมือง 
ในชวงกอนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2   มีแนวคิดและอุดมการณใหมเพื่อดึง

ประชาชนใหเขามามีสวนรวมในทางการเมือง เพิ่มเติมจากหลักประชาธิปไตย ซึ่งก็คือ 
ใชหลักชาตินิยมเขามาเสริม โดยย้ําวาประชาชนตองเขามาชวยชาติ ชวยใหประเทศ
เขมแข็งขึ้น เพราะประเทศก็คือ ชาติของเรา และไมวาประชาชนจะอยูสูงหรือต่ํา จะมีจะ
จน ก็ลวนเปนชาติไทยดวยกัน ประชาชนที่มีภูมิหลังทางชาติพันธุและวัฒนธรรมที่
แตกตางกัน ลวนมีความจําเปนที่จะตองหลอหลอมรวมกันเขามาเปนชาติเดียวกัน โดยยึด
การใหคํานิยามวา การกระทําเชนไร คุณลักษณะเชนใด เอกลักษณเชนใดเปนชาติไทย
ตามที่รัฐบาลกําหนด  จากเดิมที่ เคยย้ํ าใหประชาชนภูมิใจที่มีรัฐธรรมนูญและ
ประชาธิปไตยรวมกัน ไปสูการภูมิใจเพราะเปนชาติเดียวกัน มีบรรพบุรุษที่มีเกียรติ
ประวัติรวมกัน และมีชะตากรรมรวมกันในฐานะที่เปนสมาชิกของชาติเดียวกัน  

หนังสือคูมือพลเมืองซึ่งตีพิมพโดยสํานักงานโฆษณาการของรัฐบาล เมื่อป พ.ศ. 
2479  สอนไววา ราษฎรหรือประชาชนควรมีความรักสามัคคีกันใหมาก เพราะทุกคนก็
อยูในชาติเดียวกัน และ “ชาติก็คือครอบครัวใหญ ครอบครัวหนึ่งนั่นเอง” 1 สมาชิกของ
ชาติ “เปนผูสืบเชื้อสายมาจากบรรดาบรรพบุรุษเดียวกัน อาศัยอยูในดินแดนแหงเดียวกัน 
พูดภาษาเหมือนกัน ถือศาสนาเดียวกัน มีสวนไดเสียรวมกัน” 2 หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง 
ประชาชนหรือราษฎรไทย ไมวาจะรวยหรือจน เปนผูสูงศักดิ์หรือเปนสามัญชน ก็มีความ
เทาเทียมกันประการหนึ่ง ก็คือ เปนคนชาติไทยดวยกัน  

หนังสือคูมือพลเมืองนี้ ไดชี้ดวยวา ถาประชาชนหรือราษฎรใดที่รูสิทธิและ
หนาที่โดยสมบูรณ ก็อาจเรียกไดวา เปนพลเมือง ในบทที่ 3 ของคูมือนี้ ไดชี้วา พลเมือง
คือผูมีสิทธิและหนาที่ “พรอมบูรณ” ทั้งชี้ดวยวา “พลเมืองตางกับทาส” และพลเมือง “ใน
สมัยรัฐธรรมนูญตางกับพลเมืองในสมัยไมมีรัฐธรรมนูญ” และ “รัฐธรรมนูญใหความ
เสมอภาค ใหเสรีภาพ แกบุคคลทุกคนโดยทั่วหนากัน รัฐธรรมนูญไมตองการใหมีไพร มี
ขา และมีบาว แตตองการใหทุก ๆ คน เปนพลเมืองอยางแทจริง” 3 
                                                           
1 สํานักงานโฆษณาการ, คูมอืพลเมือง (พระนคร: 2479), หนา 4 
2 สํานักงานโฆษณาการ, เพิ่งอาง, หนา 4  
3 สํานักงานโฆษณาการ,อางแลว, หนา 18 
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ในคูมือพลเมืองยังไดใหคําจํากัดความของประชาชนหรือราษฎรที่เปนพลเมือง
อยางแทจริงวา จะตองมีสิทธิและหนาที่ที่เปนรูปธรรมชัดเจนคือ มีเสรีภาพและมีหนาที่ 
เสรีภาพนั้น มี 8 ประการ คือ เสรีภาพในตัวบุคคล ในเคหสถาน ในการประกอบอาชีพ 
ในทรัพยสินของบุคคล ในทางศาสนา ในการประชุมและการสมาคม ในการเขียนและ
การโฆษณา และในการศึกษา 1  สวนหนาที่ประชาชนหรือราษฎรในฐานะพลเมือง ตอง
มีความรักชาติ ตองเคารพกฎหมาย ตองศึกษาหาความรู ตองเปนทหาร ตองเสียภาษี
ใหแกประเทศ ตองทํางาน ตองไปออกเสียงเลือกตั้งผูแทนของตน2 

นั่นคือ สิ่งที่คูมือพลเมืองไดใหอรรถาธิบายไววา ประชาชนหรือราษฎรจะเปน
พลเมืองไดอยางไร หรือกลาวไดวา เปนความคาดหวังที่รัฐบาลในระบอบใหมมีตอ
ประชาชนหรือราษฎรในระบอบรัฐธรรมนูญ หนังสือคูมือพลเมืองเลมนี้ อาจจะเปน
เอกสารภาษาไทยชิ้นแรกๆ ซึ่งถือวาแนวคิด “สาธารณนิยม” ( กลาวมาแลวในบทที่ 1)  
เปนองคประกอบหนึ่งของ “ประชาธิปไตย”  และ ย้ํา เรื่องคุณลักษณะของ “พลเมือง” ที่
ตางไปจาก “ประชาชน” และ “ราษฎร” พอสมควร 
 
ประชาชนในฐานะผูรับการพัฒนา 
 การเมืองที่ระดมประชาชนเขามามีสวนรวมเปนเวลา 25 ป หลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 2475 ลดนอยลงมาก จนแทบจะหมดไป เมื่อจอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัตน เขายึด
อํานาจเมื่อป 2501 แลวเปลี่ยนประเทศเปนระบอบเผด็จการทหาร ปราศจากเสียซึ่งการ
เลือกตั้ง พรรคการเมือง และนักการเมือง อยางสิ้นเชิง   
 ระบอบเชนนี้จะสืบทอดกันกันไปจนถึงป 2516 ทีเดียว  โดยมีจอมพลถนอม 
กิตติขจร และจอมพลประภาส  จารุเสถียร รับมอบอํานาจตอมา  และ อันวาระบอบเผด็จ
การทหารนั้น ก็ยอมเห็นประชาชนเปนเพียงผูรอรับการตัดสินใจของภาครัฐ  หรือเปน
เพียงผูรอรับการอุปถัมภดวยนโยบายและงบประมาณในการพัฒนาประเทศของภาครัฐ   
 อันที่จริงแลว ประชาชนไทย ในชวง 16 ป ระหวาง พ.ศ. 2500 ถึง 2516 นั้น ถูก
รัฐมองวาเปนผูรวมพัฒนาประเทศตามที่ราชการวางแผนไว  และคําวา“การมีสวนรวม
ในทางการเมือง” ในชวงนั้นก็แทบไมมี  จะมีอยู ก็แต“การมีสวนรวมในการพัฒนา” เสีย
                                                           
1 สํานักงานโฆษณาการ, อางแลว, หนา 24 
2 สํานักงานโฆษณาการ, อางแลว, หนา 143-146 
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มากกวา  แตในความหมายที่ลึกซึ้งแลว ประชาชน เปนเพียงผูที่รอคอยใหนักพัฒนามา
เปลี่ยนแปลงหรือชักนําใหไปตามทิศทางของการพัฒนาประเทศใหเปนสมัยใหมเสีย
มากกวา 
 
ประชาชนคือเปาหมายของการแยงชิงกับคอมมิวนิสต 

อนึ่ง ในชวง 16 ป หลังป 2500 นั้น ยังเปนชวงที่รัฐบาลเขาสูสงครามกับพรรค
คอมมิวนิสต   ซึ่งในการสัประยุทธนี้ ประชาชนถูกมองเปน เหยื่อ” ที่คอมมิวนิสตดึงไป
รวมได  แต รัฐบาลก็ดึงมารวมได  คุณคาของประชาชน จึงอยูที่การแยงชิงของสองฝายที่
กําลังตอสูกันอยู   สงครามระหวางสองฝายนี้ ก็ คือการแยงชิงประชาชนกันนั่นเอง   และ 
อันวาการพัฒนาประเทศ ที่กลาวมาในขางตนนั้น ก็พลันมีวัตถุประสงคซอนเรนที่สําคัญ
ประการหนึ่ง คือ แยงชิงประชาชนมาจากพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยนั่นเอง 

ในการแยงชิงประชาชนนั้น จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตและผูสืบทอดอํานาจ  มี
แนวคิดที่ตางไปจากผูนํากอนหนานี้อยูประการหนึ่ง คือ พวกเขาเห็นวา พระมหากษัตริย
และสถาบันกษัตริยนั้นเปนที่เคารพสักการะของชาวไรชาวนา ซึ่งกําลังถูกแยงชิงจาก
พรรคคอมมิวนิสตอยู    ดังนั้นอุดมการณในการดึงใจประชาชนใหกลับมาอยูกับ
บานเมืองนั้นในชวงนั้นจึงเนนการปลุกสํานึกใหประชาชนเคารพและเทิดทูน
พระมหากษัตริย    

จึงในยุคนี้เองที่ประชาชนถูกกลอมเกลาใหเปน “พสกนิกร” หรือเปนขาใตฝา
ละอองธุลีพระบาทของพระมหากษัตริยผูทรงคุณอันประเสริฐ ผูทรงพระราชทาน
ราชูปถัมภตาง ๆ แกปวงพสกนิกรที่ยากจน ต่ําตอย หางไกล ไรโอกาส และเปนอันวา
ประชาชนในชนบทซึ่งเคยถูกทอดทิ้งมายาวนาน  พลันไดกลายเปนจุดสนใจใหมของรัฐ
อุปถัมภและราชูปถัมภในอีกทางหนึ่ง 
 
ประชาชนที่เปนพสกนิกรดวย   

พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร ในบันทึกความทรงจําเรื่อง “รอยพระยุคลบาท” 
ชี้ใหเห็นวา ประชาชนกลายมาเปนพสกนิการผูจงรักภักดีไดอยางไร มีขอความที่
นาสนใจหลายตอน เชน ชวงหนึ่งกลาวถึงความรูสึกของประชาชนที่ซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณ ที่ทรงเยี่ยมผูประสบอุทกภัย  
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“…สีหนาของประชาชนซึ่งเฝาทูลละอองธุลีพระบาทอยู
ในวันนั้น เปนคําบรรยายที่สมบูรณและประทับลืมไดยาก 
ลองสมมติตัวเอง เพิ่งจะประสบภัย บานทั้งหลังและทรัพย
สมบัติหายไปในสายน้ําเมื่อคืนกอน พอรุงขึ้น ฝนยังไม
ขาดเม็ด  พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถก็เสด็จฯ ดวยพระองคเอง ไปทรงเยี่ยม 
จนถึงที่และถึงตัว พระราชทานสิ่งของ เครื่องใชที่จําเปน 
และเพิ่งจะสูญหายไปกับสายน้ําใหแลว ยังทรงมีพระราช
ปฏิสันถารดวยอยางใกลชิด ความรูสึกของผมในขณะนั้น 
เปนความตื้นตันสุดบรรยาย” 1 

 ในอีกตอนหนึ่ง พล ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร  บรรยายภาพพระเจาอยูหัวทรงขับ
รถยนตดวยพระองคเอง เพื่อเขาไปเยี่ยมราษฎรในที่ทุรกันดาร และชี้ใหเห็นความหวงใย
ที่พระเจาอยูหัวมีตอราษฎร  และความซาบซึ้งใจที่ราษฎรมีตอพระมหากรุณาธิคุณดังนี้  

“....ทรงขับรถยนตดวยพระองคเอง ฝาฝุนและความลุม
ดอนเขาไปตามถนนสายนั้น เกินความคาดฝนของราษฎร
ในหมูบานที่อยูริมทาง ความปติยินดีของคนเหลานั้น ฉาย
ชัดอยูบนใบหนาและแววตาของทุกคน ในกรณีเชนนั้น 
ผมไมเคยเห็นพระเจาอยูหัวหรือสมเด็จฯ ทรงเรงรีบ แตจะ
พระราชทานเวลาใหราษฎรเฝาฯ อยางเต็มที่” 2 
และ 
“…ระหวางทาง มีราษฎรรายทางเฝาฯ อยูเปนระยะ ๆ 
ตรงไหนที่ราษฎรมีของถวาย  ตรงนั้น ก็ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ หยุดรถพระที่นั่ง ทรงรับของถวายทุกแหง
ไป…”3 

                                                           
1 พล.ต.อ. วสษิฐ เดชกุญชร , รอยพระยุคลบาท (กรุงเทพฯ : มติชน, 2544, พิมพเพิม่ 2545), หนา 
105 
2 พล.ต.อ. วสษิฐ เดชกุญชร, เพิ่งอาง, หนา 220 
3 พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร, อางแลว, หนา 221  
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 บันทึก ของ คุณวสิษฐ ชี้ใหเห็นวา ราษฎรไมวาจะอยูหางไกลแคไหน ลําบาก
เพียงใด ต่ําตอยเพียงไหน ก็จะไดรับความสนพระทัย และไดรับพระราชูปถัมภจาก
พระมหากษัตริยผูทรงคุณอันประเสริฐอยูเสมอ แมแตประชาชนที่เรียกกันวา ชาวเขา ดัง
ความตอนหนึ่งวา  “ความสนพระหฤทัยของพระเจาอยูหัวที่ทรงมีตอประชาชนคนไทย
ตางเชื้อสายซึ่งอาศัยอยูบนที่ราบสูงหรือภูเขาที่เรียกวา “ชาวเขา” นั้น มีมานานแลว
.......…พระบรมราโชบายมุงไปในทางชวยเหลือ แนะนํา ชี้แจง ใหชาวเขาตระหนักในภัย
อันรายแรงของยาเสพติดใหโทษ...และหาพืชชนิดอื่นไปใหชาวเขาปลูกแทนฝน” 1  
เมื่อเกิด “เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516”  ข้ึน  คําวา “ประชาชน” ในความหมายของเจาของ
ประเทศ ผูสมควรกับสิทธิ เสรีภาพ และการปกปองจากรัฐธรรมนูญ ไดรับการรื้อฟน
ข้ึนมาอีก ไดเปนที่ประจักษกันแลววาประชาชนนั้นสามารถแยงยื้อเอาอํานาจมาจาก
ผูปกครองที่เปนเผด็จการทหารไดเสียดวย  คลื่นมหาชนนับแสนที่ดาหนาเดินไปบน
ถนนสายตาง ๆ ในกรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคม ป 2516 ทําใหความคิดที่วา
ประชาชนเปนเจาของประเทศนั้น  ดูเปนจริงอยางไม เคยเปนมากอน  บัดนี้  การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองแผนดินนั้น อาจเกิดขึ้นไดดวยมวลมหาประชาชนนั่นเอง 

 
ประชาชนในความหมายที่กาวหนา สูงสง  

หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516   คุณคาและความหมายของประชาชนสูงเดนขึ้น
อยางชัดเจนในสังคมไทย  การเดินขบวนหรือชุมนุมหรือประทวง ที่เกิดขึ้นชุกชุมทั่ว
ประเทศในชวง ป พ.ศ. 2516 ถึง 2519 เฉลี่ยแลวมีการประทวง ณ จุดหนึ่งจุดใดของ
ประเทศทุกวัน  ทําใหยากที่จะปฏิเสธวาประชาชนไมไดมีความสําคัญตอบานเมือง    

กับความรูสึกและความหมายเชนวานี้  ในชวง 3 ป หลังเหตุการณตุลาคม 2516 
จึง มีนักศึกษา และปญญาชน จํานวนมาก  ไดเขาสูชนบทเพื่อไปเรียนรู และไปรวมกับ
ชาวชนบทในการพัฒนาหมูบานและตําบลกันขนานใหญ ไมตางกันกับขบวนไปสู
ประชาชนในสมัยนารอดนิคของรัสเซียมากนัก  นิยามประชาธิปไตยในสังคมไทยใน
ขณะนั้น เริ่มหันมาใหน้ําหนักกับคําวา เพื่อประชาชน โดยเฉพาะ เพื่อประชาชนชั้นลาง
ในชนบท อันเปนคนสวนขางมากในสังคม (กวา 80 %)   เปนอันวา คนยากคนจนที่อยู
                                                           
1 พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร, อางแลว, หนา 41 
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ในชนบทเริ่มถูกมองอยางเทาเทียมกับชาวเมืองแลว   นโยบายของรัฐจึงหันไปสูการ
พัฒนาชนบทมากขึ้น  มิใชเพียงเพื่อจะดึงชาวนาชาวไรออกจากอิทธิพลคอมมิวนิสต
เทานั้น แต เปนเพราะเล็งเห็นวาชาวนาชาวไรซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศนั้น 
สมควรจะไดรับความสําคัญมากกวาคนกลุมใด ๆ ทั้งสิ้น   ผูคนซึ่งเคยถูกทอดทิ้ง และถูก
ดูเบา  เริ่มถูกจัดใหเปนเจาของประเทศที่แทจริง  และเปนผูที่รัฐบาลพึงอุดหนุน 
ชวยเหลือใหมากที่สุด  
 หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516  มีพรรคการเมือง นักการเมือง และการเลือกตั้ง 
กลับมาอีก นโยบายของบรรดาพรรคการเมือง เริ่มเปนไปเพื่อประชาชนในชนบท  เพื่อ
ดึงดูดใหคนเหลานี้ลงคะแนนเสียงใหพรรคของตนเอยางชัดเจนเปนครั้งแรก    ใน
จํานวนพรรคการเมืองเหลานั้น ประเภทหนึ่งก็คือพรรคแนวสังคมนิยมทั้งหลาย ซึ่งย้ําวา 
ประชาชนหมายถึงชนชั้นลางเปนสําคัญ  พึงไดรับความอนุเคราะหจากรัฐบาลมากที่สุด 
สังคมไทย จึง ควรไดรับการปฏิรูป เพื่อพลิกกลับใหผลพวงทางเศรษฐกิจเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของกรรมกร ชาวนามากที่สุด     ความหมายของประชาชนที่หมายถึงคน
ชั้นลางเปนพิเศษ ซึ่งไดรับการตอกย้ําชัดที่สุดโดยแนวคิดสังคมนิยมเชนวานี้   ตอมาก็
กลายเปนที่ยอมรับของสวนอื่น ๆ ในสังคมไทยอยางกวางขวาง 
  
ประชาชน สวัสดิการนิยม อุปถัมภนิยม และประชานิยม 

อยางไรก็ตาม  หาไดมีเพียงแนวคิดสังคมนิยมเทานั้นที่ย้ําการหาเสียงจากคนชั้น
ลาง  ยังมีพรรคกิจสังคมของหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งดําเนินการหาความนิยม
จากเกษตรกรและคนยากคนจนเปนพิเศษอยูดวย   โดยนําเสนอนโยบายที่เปนรูปธรรม ที่
ตอมาเชื่อวา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดนํามาปรับปรุง เติมแตงจนกลายเปนนโยบาย
ประชานิยม ซึ่งในบรรดานโยบายของพรรคกิจสังคมที่ไดรับความนิยมมากในขณะนั้น 
และยังเปนที่จดจํากันมาไดถึงทุกวันนี้  ไดแก เงินผันสูชนบท ประกันราคาพืชผล คนจน
รักษาฟรี คนจนขึ้นรถเมลฟรี  
 ในคําปราศรัยอําลาประชาชนของหมอมราชวงศคึกฤทธิ์  ปราโมชนั้น  ทานได
กลาวถึงสิ่งที่ทําลงไปในระหวางที่เปนนายกรัฐมนตรี  ความบางตอนมีวา 

“การกระทําที่ไดกระทําไป ก็ไดแก นโยบายผันเงินสู
ชนบท ซึ่งกระผมยังมั่นใจวา นโยบายนี้ไดทําใหชาว
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ชนบทตื่นตัว เปนการสอนประชาธิปไตยขั้นรากฐาน…
และไดผลตรงถึงความตองการของทองถิ่นขั้นตําบล…
การผันเงินเปนมาตรการหางานใหคนทําในชนบท… 
อีกอยางหนึ่ง ก็คือ การประกันราคาสินคาผลิตผลที่สําคัญ 
เชน ขาว และออย…เปนการเริ่มตนที่ถูกตอง หรือเปน
แนวความคิดที่ถูกตองในอันที่จะตองเพิ่มรายไดใหแก
ชาวไรชาวนา ซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ เรา  ทําให
เขาเหลานั้น มีอนาคต มีความหวัง ไมตองขาดทุนในการ
ผลิต…ทุกป แลวมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุด จะไม
มีทางแก 1  
สําหรับคนที่อยูในเมือง ก็ไดมีนโยบายชวยเหลือผูที่มี
ร ายไดน อยทางด านการศึกษาของบุตร  ด านการ
รักษาพยาบาล การโดยสารรถประจําทางฟรี สําหรับผูมี
รายไดต่ํากวาหนึ่งพันบาท อาจจะมีทานทั้งหลายเปน
จํานวนมากหรือไมนอยที่เห็นดวยกับนโยบาย…บางทาน
เห็นวา การชวยเหลือ การรักษาพยาบาล การโดยสารรถ
ประจําทางฟรีนี้ เปนเรื่องไรสาระ เปนเรื่องที่ชาวบานเขา
ไมตองการ อาจจะผิดในรายละเอียด แตความคิดที่จะชวย
คนที่มีรายไดนอยนั้น นาจะเปนความคิดที่นาจะยังถูกอยู 
และก็เปนหนาที่ที่รัฐบาลจะเขามารับมอบตอไป...” 2 

 ขอย้ํา ณ ที่นี้วา ในขณะนั้น พรรคกิจสังคมและสังคมไทย ไมไดเรียกนโยบาย
เชนนี้วา “ประชานิยม”   สังคมไทยยังไมไดนําคําวา Populism มาเรียกนโยบายเหลานี้ 
อันที่จริงนโยบายเหลานี้ถูกมองวา เปน “สังคมนิยมออนๆ” หรือเปน “เสรี
ประชาธิปไตย” ที่คํานึงถึงคนยากคนจนเปนพิเศษ และเรียกมันเสียใหมวา “สวัสดิการ
นิยม”   
                                                           
1 ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต, ม.ร.ว. คึกฤทธิ ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ: มติชน, 2546),
หนา 372 
2ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต, เพิ่งอาง, หนา 372-373   
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เปรียบเทียบกับนโยบายของพรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย พรรคแนวรวม
สังคมนิยม และพรรคพลังใหมแลว   นโยบายของพรรคกิจสังคม เปนการใหหรือการเอื้อ
ตอ คนยากคนจน แตไมย้ําเรื่องการกระจายรายได และการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ หรือเขาไป
แตะตองทรัพยสินของผูมีอันจะกินมากนัก   

สําหรับนักสังคมนิยมทั้งหลาย การที่จะใหอะไรแกคนชั้นลางนั้น ยอมแยกไม
คอย ออกจากการชวงชิงเอาสิทธิประโยชนและทรัพยสินของคนชั้นบนมาให   พูดไดวา 
เปนสถานการณหรือตรรกที่มีคนไดมีคนเสีย  นั่นคือ ชนชั้นสูงและชนชั้นกลางสูญเสีย 
ในขณะที่คนชั้นลางเปนผูที่ไดรับประโยชนจากนโยบายตาง ๆ     

สวนพรรคกิจสังคม ซึ่งตอมา กลายเปนแมบทสวนหนึ่งของนโยบายประชานิยม
นั้น กลับย้ําวา นโยบายรัฐบาลสามารถใหอะไรแกคนชั้นลางก็ได หากไมเอาสิ่งนั้นมา
จากคนชั้นบนหรือคนชั้นกลาง  สามารถที่จะใหอะไรแกคนชั้นลางก็ได โดยที่ใน
ขณะเดียวกัน ก็ใหแกคนชั้นกลางและคนชั้นสูงไดดวย  ซึ่งสังเกตไดวานโยบาย “ประชา
นิยม” ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรนั้น ก็อาศัยหลักหรือตรรกเชนนี้ในการใหสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ แกคนชั้นลาง พรอมกับที่ ใหอะไรแกคนชนชั้นสูง และคนชั้นกลางได 
ดวย  

จากยุค 14 ตุลาคม 2516 มาสูยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท และ ผานมาจนถึงยุค
ประชาธิปไตย หลังเหตุการณพฤษภานองเลือด ในป 2535 เปนเวลาเกือบสองทศวรรษที่
สังคมไทยมีการเลือกตั้งเกือบจะสม่ําเสมอ   ทําใหประชาชนนับวันก็เปนฐานเสียงที่ขาด
ไมไดของนักการเมืองและพรรคการเมือง  นโยบายที่เอาใจหรือสนใจทุกขสุขของคนชั้น
ลาง นับทีก็ยิ่งขาดไมได  จึง ในชวงสอง ทศวรรษนี้เอง ไดเห็นรัฐบาลและพรรคการเมือง
มากมายที่เสนอนโยบายใกลเคียงกับนโยบายของพรรคกิจสังคม ประเภทเงินผัน ประกัน
ราคาพืชผล และคนจนรักษาฟรี หรือแทบจะฟรี ปรากฏอยูทั่วไป  
 อยางไรก็ตาม ตองเขาใจวาในชวงป 2518 ถึง 2531 นั้น ยังมีหลายพรรคที่แขงขัน
กัน และการทํางานของพรรคการเมืองตาง ๆ ก็ยังไมไดย้ําเรื่องสรางนโยบายใหเปนที่จับ
ใจของประชาชนไดอยางแทจริง การอุปถัมภผูมีสิทธิลงคะแนน สวนใหญ ก็ยังมิใชการ
อุปถัมภดวยนโยบาย หากยังเปนการอุปถัมภดวยการใหเงินทองกอนวันเลือกตั้งเปนหลัก  

รัฐบาลในชวงหลายทศวรรษ กอนที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จะขึ้นมานํานั้น ลวน
อยูในอํานาจในแตละครั้งไมนาน ไมเคยมีพรรคใดไดตําแหนงนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง
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หนึ่งหลังการเลือกตั้ง  อนึ่ง การตั้งรัฐบาลในแตละครั้ง ก็ตองใชหลายพรรคมาจัดตั้ง
รัฐบาลผสม จึงไมมีพรรคใดพรรคเดียวที่จะนํานโยบายที่หาเสียงไวมาปฏิบัติอยางเต็มที่  
เพราะติดขัดพรรคอื่นที่มีนโยบายตางกันออกไปไมมากก็นอย    การเมืองไทย กอนยุค 
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จ่ึงเปนการเมืองที่ย้ําเรื่องนโยบายเฉพาะใน
กรุงเทพ ฯ หรือเขตเมือง  แตในชนบทอันไพศาลนั้นยังย้ําการใหความอุปถัมภโดย
นักการเมืองรายบุคคลมากกวา และการอุปถัมภที่วานี้ไมไดมีนัยที่ชัดเจนวานโยบายจะ
เปนปจจัยกําหนดการตัดสินใจของประชาชน 
 
การตลาดทางการเมือง หรือ ประชานิยม ? 
 การขึ้นครองอํานาจของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทย เกิดจาก
การมองเห็นวา ประชาชนคือ “ลูกคา” หรือ “ผูบริโภคนโยบาย” ของพรรคการเมืองเปน
สําคัญ คุณทักษิณเปลี่ยนการอุปถัมภแบบดั้งเดิมมาเปนการ “อุปถัมภผานนโยบาย” และ
นโยบายที่วานี้ ที่สําคัญ ก็คือ บรรดา“ประชานิยม” ทั้งหลาย ซึ่งจะมองวาเปนการอุปถัมภ
ก็ได หรือจะมองวาเปนการซื้อขายก็ได    ถามองวาคือการซื้อขาย คุณทักษิณและพรรค
ไทยรักไทยคือผูขายนโยบาย  สวนประชาชนคือลูกคาหรือผูซื้อนโยบาย 
 เนื่องจากคุณทักษิณเปนผูที่คุนเคยกับหลักการตลาดในการบริหารธุรกิจมาแลว 
ประกอบกับไดรับคําแนะนําในเรื่องการตลาดทางการเมืองจากที่ปรึกษาทางการเมืองจาก
อเมริกาและอังกฤษ จึงย้ําการใชการสํารวจและการทําการสนทนาเชิงลึก เพื่อสอบถาม
หรือสืบถามใหเปนที่กระจางวา บรรดาลูกคาเหลานั้นตองการคุณภาพสินคา (นโยบาย) 
เชนไร1 
 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มักจะกลาวดวยความภาคภูมิใจเสมอวา ตนทําความ
ตองการของประชาชนอยางแทจริง และหัวใจของพรรคไทยรักไทยคือประชาชน แทบ
ไมตางกับคําขวัญของโลกธุรกิจที่วา“ลูกคาคือราชันย”  ตรงนี้ คุณทักษิณมองประชาชน
ตางจากที่พรรคการเมืองและนักการเมืองอื่น ๆ เคยมองมา อยางชัดเจน 
 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไมไดมีอุดมการณทางการเมืองที่ชัดเจน ไมมีความคิด
เรื่องประชาชนควรทําอะไร ควรพัฒนาตนเองอยางไร ชุมชนควรจะพัฒนาตนเอง
                                                           
1 ดู นันทนา นนัทวโรภาส,ชนะเลือกตั้งดวยการตลาด (ขอคิดดวยคน: 2549) 
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อยางไร อยางชัดเจน   เขามีแตความชัดเจนที่วา ณ ขณะนี้ เท าที่เปนอยู ประชาชนอยาก
ไดอะไร มีความคิดเห็นอยางไร เชื่อวาอะไรดีสําหรับตนเอง เทานั้น ก็พอ หนาที่ของ
พรรคไทยรักไทย คือ ทําใหสิ่งตาง ๆ เหลานี้มีปรากฏอยูในนโยบาย 
 
แรกปรากฏคําวา Populism ท่ีเกี่ยวกับเมืองไทย 
 ความจริง ในตอนตนที่แรกปรากฏคําวา Populism  หรือ พ็อพพิวลิสม ข้ึนใน
สังคมไทย ในชวงป 2539 ถึง 2543  นั้น  ใชคํานี้ในความหมายอื่น ๆ   มิใชการที่
นักการเมืองหรือพรรคการเมืองไดอํานาจรัฐมาดวยการเสนอนโยบายที่ถูกใจประชาชน 
แตไมถูกตองในหลักการ นั่นคือมิไดใชในความหมายที่สองอยางที่ใชกับละตินอเมริกา   
 ธีรยุทธ บุญมี อาจเปนนักคิดคนแรก ๆ ที่ใชคําวา Populism ในระหวางป 2539-
2540 โดยหมายถึงการใหความสําคัญกับการเคลื่อนไหวของประชาชน ซี่งรวมไปถึงการ
ชุมนุมเรียกรอง และประทวง1    หากยอนไปถึงการจําแนกตามบทที่ 1  จะเห็นไดวาธีร
ยุทธ ใชคําวา Populism ในความหมายที่หาดวย  คือ การ “เนนความสําคัญของ
ประชาชน”2  ในทางการเมือง ก็ได หรือจะบอกวาใชในความหมายกวางขวางครอบคลุม 
ก็พอจะได แต พึงตระหนักกันวา ธีรยุทธ  บุญมีไมไดใชคํานี้อยางมีความสําคัญนัก  เขา
ใชในเครื่องหมายวงเล็บเสียดวยซ้ํา 
 นักวิชาการกอนหนาธีรยุทธ บุญมี  อาจมี เบนจามิน แบทสัน (Benjamin Batson) 
นักประวัติศาสตร อีกคนหนึ่ง ที่ใชคําวา populist กับการเมืองไทย ในการบรรยายถึง
สถานการณชวงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เปนภาษาอังกฤษในหนังสือเรื่อง
The End of the Absolute Monarchy in Siam (1984) หนา 239 โดยเขาเขียนไววา 
หลังจากยึดอํานาจไดแลว รัฐบาลใหมของคณะราษฎรในตอนตนสอวาจะมีนโยบายยึด
ทรัพยสินอันมหาศาลของเจานายชั้นสูง  แบทสัน อธิบายระยะตนของคณะราษฎรนี้วา 
เปน populist phase ซึ่ง หมายถึง ระยะ (phase) ที่คุกคามหรือรังควานเจานายชั้นสูง เพื่อ
เปนการเอาใจประชาชน หรือ เพื่อใหสาแกใจประชาชน3   และโดยนัยนี้ เราอาจกลาววา
แบทสัน ใชคําวา populist ในความหมายที่หา ก็วาได หรือ ใชในความหมายกวางขวาง
                                                           
1 ธีรยุทธ  บุญม,ี ปรัชญาแหงการปฏิรูปการเมือง (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวัลยา, 2540), หนา 24 
2 ธีรยุทธ บุญมี, เพิง่อาง, หนา 20 
3 Benjamin Batson, The End of the Absolute Monarchy in Siam (Oxford: 1984), p. 239  
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ครอบคลุม ดวยก็นาจะได  และ เฉกเชนเดียวกับ ธีรยุทธ บุญมี เขาไมไดใหน้ําหนักหรือ
ความสําคัญกับ คําวา populist มากนัก หากใชอยางผาน ๆ เพียงครั้งเดียว หาไดใชเปน
แนวคิด เพื่อ การถกเถียง หรือ การวิเคราะห มากมายไม    

คําวา Populism มีใชกับเมืองไทยตอมาอีกชวงหนึ่ง ในงานเขียนของผาสุก พงษ
ไพจิตร   คริส เบเกอร (Chris Baker)   เควิน ฮิววิสัน (Kevin Hewison) และ ดันแคน 
แมคคารโก (Duncan McCargo)1  ในชวงป 2542-2543 โดยใชในความหมายที่สี่ คือเรียก
แนวการพัฒนาที่องคกรพัฒนาภาคเอกชนและบางหนวยงานของรัฐบาลคุณชวน หลีกภัย 
เสนอใหสรางเศรษฐกิจการเกษตร  หรือ เศรษฐกิจชนบทที่ประชาชนรวมตัวกัน 
ชวยเหลือ กัน และหยิบยกเอาภูมิปญญาเดิมของสังคมไทยมาใชในการพัฒนาใหมากขึ้น
วา  เปนแนวการพัฒนาแบบ Populism   อนึ่ง แมแตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระ
เจาอยูหัว ก็ถูกจัดไววาเปนการพัฒนาในแนวประชานิยมในความหมายที่สี่    

อยางไรก็ตาม พึงสรุป ณ ที่นี้วาจนถึงตนป 2544 ในเมืองไทยเรา กอนที่พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร จะไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งนั้น  คําวา Populism หรือ populist  แทบ
ไมมีใครใชกันในวงวิชาการ ในสื่อสารมวลชน หรือในสังคมวงกวาง 

การเขียนทับศัพทเปนภาษาไทยวา ปอปปูลิสต หรือ พ็อพพิวลิสม ดูจะริเริ่มโดย
เกษียร เตชะพีระ ในบทความในหนังสือพิมพมติชนรายวัน (วันที่ 20 และ 27 มกราคม 
2544) ไมกี่อาทิตยหลังเลือกตั้ง2  ซึ่งในนั้น  เกษียร ไดชี้วา พ็อพพิวลิสมมีสองความหมาย 
กลาวตามการจําแนกของเรา คือ ความหมายที่สี่  ซึ่งเปนความหมายเชิงบวก  (การพัฒนา
                                                           
1 ตัวอยาง Pasuk Phongpaichit and Chris Baker, Thailand’s Crisis (Bangkok: Silkworm 
Books,2000),หนา 231 กลาววา “พรรคความหวงัใหมในชวงหนึง่ที่ประชาธิปตยเปนรัฐบาลอยูนัน้  
มีแนวคิด“ประชานยิม”; Kevin Hewison, “Responding to Economic Crisis: Thailand’s 
Localism” (เดิมเปนรายงานเสนอเมื่อป 2543) ใน Duncan McCargo, ed., Reforming Thai 
Politics (Copenhagen: NAIS, 2002) ; Kasian Tejapira, “Post-Crisis Economic Impasse 
and Political Recovery in Thailand” (เดิมเปนรายงานเสนอในที่ประชุมเมื่อปลายป 2543) ใน
วารสาร Critical Asian Studies 34:3 (2002), 323-356; Duncan McCargo, “Populism and 
reformism in contemporary Thailand” ในวารสาร South East Asia Research, 9,1,pp.89-
107 March 2001 
2 มติชนรายวนั วนัที ่20 และวันที ่27 มกราคม, 2544 
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ในโลกที่สามที่ย้ําการพึ่งตนเอง เนนการสรางชุมชน เนนการนําภูมิปญญาเดิมมาใช) ใน
ทํานองที่ผาสุก และคณะ ใช และพ็อพพิวลิสมในความหมายเชิงลบ อยางที่ใชเรียกกรณี
ที่เกิดในลาตินอเมริกา นั่นคือความหมายที่สอง ตามการจําแนกของเราในขางตน 

คําวา Populism เขียนเปนภาษาอังกฤษ ในความหมายที่สอง เชิงลบ แบบ ละติน 
อมริกา แตนํามาประยุกต ใช เรียกนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชิน
วัตร ในเชิงวิพากษหรือติเตือนนั้น ดูจะเริ่มจากนิตยสารฟารอีสเทิรน อีโคโนมิค รีวิว (Far 
Eastern Economic Review) ฉบับวันที่ 18 มกราคม 2544  ภายในเวลาไมถึงสองอาทิตย
หลังการเลือกตั้ง1   
 
แรกปรากฏคําวา “ประชานิยม” ในสังคมไทย 

หลังจาก ฟารอีสเทิรน อีโคโนมิค รีวิว ฉบับนั้น ออกมาไดไมถึงอาทิตย  พิชิต 
ลิขิตกิจถาวร และ นิพนธ พัวพงศกร ก็ไดแปลคําวา Populism ในนัยเชนนี้วา “ประชา
นิยม” ในการกลาวอภิปรายที่คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 25442   และตั้งแตนั้นมาคําวา “ประชานิยม” ก็ใชกันอยางแพรหลาย  ในเชิงที่
วิพากษวิจารณเปนหลัก  และ หลังการอภิปรายไมถึง 2 อาทิตย  ในหนังสือพิมพมติชน
รายวัน ฉบับวันที่ 3 กุมภาพันธ 2544 เกษียร เตชะพีระ  อาจจะเปนคนแรกที่เริ่ม ใช คําวา 
“ประชานิยม” ในภาษาเขียน แทน คําวา “พ็อพพิวลิสม” หรือ “ปอปปูลิสต” ที่เคยใชมา
แตเดิม  ในการเขียน  บทความ “ทุนนิยมผูกขาดอุปถัมภ vs วาระประชานิยม” ในวันนั้น  
เกษียรยังใชคําวา “ประชานิยม” ในความหมายที่ สี่ คือแนวทางการพัฒนาที่มุงขุดราก
ถอนโคน ปลดปลอยเมืองไทยจากโลกาภิวัตน  ตามความหมายที่สี่ แบบที่ฮิววิสัน แม็ค
คารโก และผาสุก กับ เบเกอร เคยใชมานั่นเอง3 

แต หลังจากนั้นมาไมนาน นายกรัฐมนตรี และรัฐบาล ก็ถูกมองโดยนักวิชาการ 
นักการเมืองฝายคาน และนักหนังสือพิมพวาเปน “ประชานิยม” ในความหมายที่สองมาก
ข้ึนเรื่อย ๆ    และเมื่อเวลาผานไปตามลําดับ จนถึงเดือนกันยายน ป 2546 ที่เขายอมรับใน
ตางประเทศ (กลาวตอสภาหอการคาและอุตสาหกรรมฟลิปปนส) ดวยวา มีคนตั้ง
                                                           
1 Far Eastern Economic Review, January 18, 2001 
2 แนวหนา, 23 มกราคม 2544 
3 มติชนรายวัน, 3 กุมภาพนัธ 2544 
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สมัญญาใหนโยบายของเขาผิดๆ วา “ประชานิยม” นั้น1 ก็แทบจะไมมีใครคิดวา คุณ
ทักษิณ และคณะ เปนประชานิยมในความหมายที่สี่ ตอไปแลว  ซึ่งขอย้ําอีกครั้งวา นั่น 
เปนความหมายของการพัฒนาที่เนนภาคเกษตร เนนความเปนอิสระของประเทศ และ
ความพยายามในการพึ่งพิงตนเองใหมากขึ้น นั่นเอง 

นายกรัฐมนตรี และคณะถูกวิจารณวาเปนประชานิยมในความหมายที่สอง คือ 
เอาใจประชาชนในทางที่ผิด ดวยนโยบายที่ผิด หรือ ดวยนโยบายที่ไมรับผิดชอบ และ
นโยบายเหลานั้น แมจะฟงดีหรือดูดี ก็ไมนาเชื่อวาจะเปนไปไดที่จะไดรับการปฏิบัติ และ
ถึงนําไปปฏิบัติได ก็รังแตจะมีโทษหรือมีภัยตอเศรษฐกิจการเมืองและสังคมตามมาอยาง
แนนอน หลายครั้งมีการเปรียบเทียบ หรือเทียบเคียง นโยบาย การดําเนินการ รวมทั้งลีลา 
คําพูด และความคิด ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร วาคลายคลึง หรือใกลเคียงกับนโยบาย 
มาตรการ และผูนํา ตามแบบฉบับแหงประชานิยมทวีปอเมริกาใตเสียดวยซ้ํา2 

 
ประชานิยม คือสิ่งที่ประชาชน “ชอบ” หรือ “โดนใจ”   
 ทายที่สุด ตองไมลืมวา  ในเมืองไทยเรานี้ ตอมาในเวลาไมนานนัก ก็มีการใช 
“ประชานิยม”ในความหมายพิเศษ ที่ใชกันเฉพาะในสังคมไทยเราเอง โดยความบังเอิญที่
คําวา “นิยม” อาจหมายถึง “หลักการ” หรือ “อุดมการณ” ก็ได แต จะหมายถึง “ความ
นิยม” หรือ “ ความชื่นชอบ” ดวย ก็ได   จึงมีผูอธิบาย “ประชานิยม” ไปในความหมายวา 
คือ การทํานโยบาย หรือ มาตรการ ที่ประชาชนพากันนิยมชมชอบ หรือการทําอะไรที่
ถูกใจ หรือ“โดนใจ” ประชาชน เปนอยางยิ่ง”  ซึ่ง บรรดาผูนําและสมาชิกพรรคไทยรัก
ไทย รวมทั้งผุสนับสนุนพรรคเองนั้น  ดูจะเขาใจคําวา “ประชานิยม” ไปในทางนี้เปน
หลัก   ซึ่งเปนการเขาใจในทางดี และมีนัยที่ใกลเคียงกับความหมายที่หา ที่เรากลาว
มาแลวในบทที่ 1  คือ การใหความสําคัญแกสิ่งที่ประชาชนชอบและตองการ  
 ในสุนทรพจนที่กลาวที่ฟลิปปนส ในเดือนกันยายน 2546 ตามที่เอยถึงมาแลวใน
ตอนตน   พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรี ชี้ใหผูเขาฟง ไดตระหนักวา ที่
                                                           
1 ปราณ พิสิฐเศรษฐการ, ทักษิโณมิกสและCEO ประเทศไทย, หนา 31  
2 ตัวอยางงานที่ชี้วาคุณทักษณิ และ พรรค เปน หรือกระเดียดที่จะเปน “ประชานยิม” คลายกับละติ
นอเมริกา ก ็เชน ไสว บุญมา,ประชานยิม:หายนะจากอารเจนตินาถึงไทย ? (กรุงเทพฯ: เนชั่นบุคส, 
2546); เรืองวิทย เกษสวุรรณ, ประชานิยม-นักบุญหรือคนบาป ? (กรุงเทพฯ: 2546) 
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เรียกนโยบายประดามีของทานวา “ประชานิยม” นั้น   หากถือเอาประชาชนเปน
ศูนยกลาง และหมายถึงการทําอะไรที่ประชาชนชื่นชอบ เพราะเห็นถึงประโยชนที่ตนจะ
ไดรับ แลว ก็ ถือเปนการเรียกที่ไมผิด1  

 ณรงค เพ็ชรประเสริฐ ที่ปรึกษาคนสําคัญของพรรค  ก็เคยอธิบายคําวา “ประชา
นิยม” ตามความหมายขางบนนี้  ในเนชั่นสุดสัปดาห 11-17 สิงหาคม 2546 เขาเห็นวา
นโยบายของคุณทักษิณขณะนั้น ไมถือวาดีพอ  ยังดีไมถึงระดับ “ประชานิยม”  เปนไดแค 
“ประชาชื่นชม” 2  โดย ณรงค ชี้ใหเห็นวา “ประชานิยม เปนนโยบายที่เอาประชาชนเปน
ตัวตั้ง ประชาชนตองการอะไร สังคมควรทําตามฉันทามติของประชาชน.....” 3 สวน
นโยบายของ คุณทักษิณนั้น ที่จริง ไมควรเรียกวา “ประชานิยม” เพราะ เปนเพียง 
“นโยบายที่คนชอบ” เปน “นโยบายเชิงมารเก็ตติ้ง...ชาวบานไมไดมีสวนในการกําหนด
เอง”4     
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
                                                           
1 ปราณ พิสิฐเศรษฐการ, เพิง่อาง, หนา 31 
2 เนชั่นสุดสัปดาห, 11-17 สิงหาคม 2546, หนา 22 
3 เนชั่นสุดสัปดาห, เพิ่งอาง, หนา 23 
4 เนชัน่สุดสัปดาห, เพิ่งอาง, หนา 23 
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บทที่  3  
คุณทักษิณเปนประชานิยมอยางไร 

 
   ดังที่กลาวมาในตอนทายของบทที่แลว วา  พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นั้น ไมคิดวา
ตนและพรรคไทยรักไทยเปน “ประชานิยม”   ทั้งไมเรียกนโยบายชวยเหลือประชาชน
ของตนวา “ประชานิยม”  คนอื่นตางหากที่ เปนผู เรียก โดยเดิมเรียกทับศัพทเปน
ภาษาอังกฤษวาพวก ปอบปวลิสต (Populist)  หรือ เรียกแนวคิดของพวกเขาวาเปนแบบ 
พ็อพพิวลิสม ( Populism)   และ กวาที่คุณทักษิณ เอง จะยอมรับวานโยบายของตน ถูก
ผูอ่ืนขนานนามในทางที่ “ผิด” วา “ประชานิยม”  ก็ตอเมื่อลวงเขากลางป 2546 แลว 
 ยิ่งไปกวานั้น นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไมไดถือเอาประชานิยมเปน
หลักคิด และ ไมไดถือเอาละตินอเมริกาเปนตนแบบหรือเปนแรงบันดาลใจ ไมวาจะ
ในทางการเมือง หรือ เศรษฐกิจสังคม   อันที่จริง ถาจะมีความคิดหรือหลักการอะไรที่คุณ
ทักษิณหยิบเอามาพูดหรือเอามาใชบอยกวา  สิ่งนั่น นาจะเปนแนวคิดใหม ๆ ของ
ปรมาจารยโลกธุรกิจหรือนักคิดในสายบริหารธุรกิจ ซึ่งสวนใหญเปนชาวอเมริกันแหง
ระบบทุนนิยมทั้งนั้น   
 อนึ่ง คุณทักษิณยังมีลักษณะของ deal makers (นักตอรอง)  อยางที่ อัมมาร สยาม
วาลา ตั้งขอสังเกตไว1 คือ เขาเปนนักยุทธศาสตร และเปนนักยุทธวิธีผูพลิกแพลง และมุง
เอาชนะเปนสําคัญ หาใชเปนนักอุดมการผูยึดมั่นความคิดชุดใดชุดหนึ่งอยูยืนยาว หรือหา
ไดเปนผูปฏิเสธการเก็บรับเอาความคิดอื่น ๆ และแนวทางอื่น ๆ มาผสมกลมกลืนกับ
ความคิดชุดเดิม ๆ ของตนไม  
 แต กระนั้น ก็ยังมีประโยชนมากที่จะศึกษา พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรและพวก จาก
กรอบความคิด “ประชานิยม” กัน    เพราะจะทําใหเราเขาใจพฤติกรรมและผลงานของ
พวกเขา  หรือเขาใจผลกระทบจากนโยบายของ “ไทยรักไทย” ไดดียิ่งขึ้น และพึงเขาใจ
ดวยเชนกันวา ในบรรดา พวกประชานิยมในความเหมายเฉพาะที่เรากลาวมาในบทที่
หนึ่งนั้น นาจะมีเพียงพวกที่อยูในรัสเซียและอเมริกาตอนปลายศตวรรษที่19 เทานั้น ที่
เรียกตนเองและเขาใจตนเองวาเปน “ประชานิยม”  ในขณะที่พวกอ่ืน ๆ อีก 4 พวกที่
                                                           
1 ในการสนทนาเรื่อง “เสนทางประชาธิปไตยและการปรับตัวของรัฐไทยในระบอบทกัษิณ” ตีพิมพ
ใน ฟาเดียวกนั มกราคม-มีนาคม 2547, หนา 79 
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เหลือนั้น โดยทั่วไป  ไมเรียกตนเองและการกระทําของตนเองวา “ประชานิยม”  
 ตรงกันขาม  ผูศึกษาหรือผูสังเกตหรือผูรายงานตางหากที่เรียกพวกเขาวา “ประชา
นิยม”   เพราะความคิดหรือคุณลักษณะหรือการกระทํา หรือ นโยบายของคุณทักษิณและ
พวก   จัดลงไปอยูในประเภท “ประชานิยม” ได   
 นั่นคือ“ประชานิยม”สวนใหญที่ใชกันมา ใชในลักษณะแนวคิด หรืออุดมการณ 
หรือศัพท  มากกวาเปนคําที่มีผูเรียกตนเองหรือการกระทําของตนเอง ฉะนั้นการใช
แนวคิด “ประชานิยม” มาศึกษาหรือทําความเขาใจพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  พรรคไทยรัก
ไทย และรัฐบาลของพวกเขา จึงมิใชเรื่องผิดปรกติแตอยางใด   

ผูที่เขาใจ นายกรัฐมนตรีกับนโยบายของเขาวา เปน “ทักษิณา-ประชานิยม”นั้น  
มักเริ่มจากที่วามันใกลเคียงกับประชานิยมแบบอเมริกาใต  โดยเห็นกันวามีขบวนการที่
ถือเอา คุณทักษิณ เปน Strong Man หรือ เปนผูนําที่โดดเดน เปนหัวใจของพรรค เปน
หัวใจของรัฐบาล เปนขวัญใจยอดนิยมของประชาชน และมองวาคุณทักษิณกับพรรค
ไทยรักไทยสามารถเสนอนโยบายขึ้นมาชุดหนึ่ง ที่เอาชนะใจเกษตรกรและคนยากคนจน
ในชนบท ซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศไดสําเร็จ   

 
หกเหตุผลท่ีจัด “คุณทักษิณ” เปน “ประชานิยม” 

ในทางทฤษฎี  แม พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไมเรียกตนเองและนโยบายตนเองวา
ประชานิยม    แต เราก็พอจะจัดคุณทักษิณและนโยบาย ของเขา ใหเปน “ทักษิณา-ประชา
นิยม” ในความหมายของละตินอเมริกาได ดวยเหตุผล 6 ประการ คือ 
 ประการที่หนึ่ง   ขบวนนี้อาศัย ผูนําที่โดดเดน (Strong Man ที่มีสติปญญา และ
วิสัยทัศน เปนเลิศ เขมแข็ง เด็ดเดี่ยว  มีเสนห มีบารมี มีคําพูดสํานวน โวหาร และทวงทา
มารยาทที่ เขาถึงคนชั้นลางไดมากกวานายกรัฐมนตรีใด  ๆ  ที่ เคยมีมากอน  เปน
นายกรัฐมนตรีขวัญใจประชาชนอยางที่ไมเคยมีใครเปนมากอน  เปนผูนําที่แทบจะขาด
ไมไดสําหรับประชาชน  มีความสําคัญไมแพนโยบาย และมีความสําคัญมากกวาพรรค
อยางแนนอน 1   (คงจํากันไดไมลืมที่  พ .ต .ท .ทักษิณ  ชินวัตร   มหาเศรษฐี   และ
                                                           
1 อาจเขาใจลักษณะ Strong Man ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชนิวัตรไดดียิ่งขึน้ หากอาน สุวินัย ภรณวลยั 
วิเคราะหคุณทักษิณในฐานะ คนลกัษณแปด จากแงมุมของ ศาสตรนพลักษณ (Enneagram) ใน 
หนงัสือ แกะรอยทักษิโณมิคส (กรุงเทพ ฯ: Open Books, 2547) หนา 38-45 ซึ่งชีว้า คนประเภทนี้ 
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นักการเมืองขวัญใจประชาชนนั่งบนพื้นหญาทานสมตํารวมกับบรรดาพี่นองสมัชชาคน
จน พลันที่ไดตําแหนงนายกรัฐมนตรี และเมื่อไมนานมานี้เอง ข่ีจักรยานยนต สวม
แวนตากันแดด แตงกายไมตางจากคนชั้นกลางระดับลางในชนบท  ในรายการ “เรียลลิตี้
โชว” ที่อําเภออาจสามารถ  นุงผาขาวมาผืนเดียว เดินไปลางหนาแปรงฟน แบบชาวบาน 
ในรายการ “ทัวรนกขมิ้น”  สบถคําวา “แม..ง” อยางถึงใจในการปราศรัยกับบรรดาแทกซี่ 
ฯลฯ) 
 การเปนผูนําโดดเดนแบบประชานิยม ยังหมายถึงวา พ.ต.ท. ทักษิณ ในฐานะ
นายกรัฐมนตรี ครองความเหนือกวาสภาผูแทนราษฎรอยางชัดแจง  ในระยะเวลาหาปที่
อยูในอํานาจ ไทยรักไทยมีเสียงในสภาผูแทนราษฎรเกือบครึ่ง (ชวงระยะสั้น ๆ) และกวา
ครึ่ง (ในเวลาสวนใหญ) ของจํานวนสมาชิกสภา  ไมเคยแมแตครั้งเดียวที่นายกรัฐมนตรี
จะถูกอภิปรายไมไววางใจ  ไมเคยแมแตครั้งเดียวที่รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายทั่วไป จะถูก
ขับออกดวยมติไมไววางใจไดสําเร็จ   สภาผูแทนราษฎรภายใตระบบ “ประชานิยม” 
เชนนี้  จึงทําหนาที่เสมือน “คณะผูเลือกตั้งผูนําสูงสุดฝายบริหาร” (Electoral College)
เทานั้น  คุณทักษิณยังแสดงใหเห็นดวยวา แมแตการตอบกระทูของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ก็เปนเรื่องที่ไมสําคัญ ไมมีความหมาย จนถึงขั้นที่นายกรัฐมนตรีจะตองมาตอบ
ดวยตนเอง  และในตลอดสมัยของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เราไดเห็นการ
ตรากฏหมายในรูปของพระราชกําหนดที่ไมจําเปนอีกหลายครั้ง นับเปนการปดโอกาส
ไมใหมีการอภิปรายถกเถียงเพื่อแกไขเพิ่มเติมรางกฏหมายโดยรัฐสภานั่นเอง 
 การเปนผูนําเดี่ยวแบบ “ประชานิยม” ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  ยังรวมไปถึง
การไมยอมใหคณะรัฐมนตรีมาแบงอํานาจบริหารไปอีกดวย  ในความเปนจริงอํานาจ
บริหาร ตกเปนของนายกรัฐมนตรีแตผูเดียว การประชุมคณะรัฐมนตรีกลายเปนการมอบ
วิสัยทัศน และการชี้แจงนโยบายของนายกรัฐมนตรี หรือเปนการติดตามตรวจสอบการ
ทํางานของบรรดารัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีเทานั้น หลักการที่วาอํานาจฝายบริหาร
                                                                                                                                                                      
“ไมหวัน่กลัววาจะขัดแยงกับใคร”(หนา41) “คอยควบคุมไมใหคนอืน่มาแยงชิงอาํนาจที่เขาม”ี(หนา
41)  “ชอบใชกลยุทธขาเปนใหญแตผูเดียวมากกวาจะแสวงหาพันธมติร” (หนา41-42)  “มีบุคลิก
ภายนอกที่แข็งกราว....เพื่อปกปองจิตใจที่ออนโยนของตนเอง” (หนา42) “หงุดหงิดและเบื่องาย
หากไมมีเร่ืองทาทายในชวีิต”(หนา42)  “มองคนอื่นแบบสุดโตง แบบไมเปนมิตรก็เปนฝายตรงขาม” 
(หนา 43) “ใครที่มีความคิดเห็นตางไปจากเขาจะถูกเหมารวมวาโง” (หนา 44) เปนตน 
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สูงสุดในระบบรัฐสภาเปนอํานาจรวมหมูของคณะรัฐมนตรีจึงไมเปนความจริงตอไป      
 ภายใตระบบผูนําเดี่ยวแบบประชานิยมนี้ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร  ยังแสดงใหเห็น
วาวันเวลาของ “อมาตยาธิปไตย” หรือฝายราชการประจํา ที่เคยมีอํานาจลนเหลือในการ
บริหารงาน เงิน คน ของประเทศนั้น ไดผานไปแลว  บัดนี้ฝายการเมืองโดยความ
สนับสนุนของประชาชนกวาสิบ ลานคนไดเขาควบคุมสั่งการและชี้นําฝายราชการ
ประจําไดเกือบจะสิ้นเชิงแลว1 
 ภายใตระบบผูนําเดี่ยวแบบประชานิยม ที่นายกรัฐมนตรีสามารถเชื่อมโยงกับ
ประชาชนโดยตรง  โดยที่สภาผูแทนราษฎร และรัฐสภา ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง แทบจะ
ไมมีบทบาทและความสําคัญ  ในขณะเดียวกันหลักการรวมกันนํา รวมกันตัดสินใจโดย
คณะรัฐมนตรีก็ไม เปนที่ยอมรับจากนายกรัฐมนตรี     ยิ่งไปกวานั้นการควบคุม 
ตรวจสอบฝายบริหาร โดยองคกร “อิสระ” ตามรัฐธรรมนูญ ก็ถูกปฏิเสธไปมาก  ในขณะ
ที่สื่อสารมวลชนและองคกรภาคประชาชน ก็ถูกละเลย เมินเฉยเปนอยางยิ่ง  ทําใหนัก
รัฐศาสตรบางทาน เชน นครินทร เมฆไตรรัตน ตองตั้งคําถาม ในบทความ เนชั่นสุด 
สัปดาหวา “ประชานิยมสงเสริม หรือ บั่นทอนประชาธิปไตย” กันแน 2    
 หลายทานยังเชื่อดวยวา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรนั้น  แม โดยตําแหนงเปน
นายกรัฐมนตรีของประเทศ แตก็ถือครองและใชอํานาจนั้น ไดเสมือนเปนประธานาธิบดี 
สวนอีกหลายทาน ถึงกับเชื่อวาในสถานการณการเมืองเชนนี้  คุณทักษิณมีอํานาจยิ่งกวา
ผูนําในระบบประธานาธิบดีเสียอีก  ตรงที่สามารถนํากฏหมายใดเขารัฐสภา ก็ตราออกมา
บังคับใชไดหมด ในขณะที่ฝายบริหารในระบบประธานาธิบดียังไมสามารถเสนอ
กฏหมายเขารัฐสภาเองได และดวยเหตุที่องคกรใด สถาบันใด บุคคลใด ก็ไมอาจทัดทาน
คุณทักษิณในฐานะผูนําสูงสุดได จึงพากันขนานนามการเมืองในรอบหาปมานี้วา 
“ทักษิณาธิปไตย” ก็มี 
 แตในสวนของผูเขียนเองนั้น  สนใจจะชี้ใหเห็นแตประเด็นที่วา ในฐานะผูนําที่
โดดเดน และมีนโยบายที่ “โดนใจ” ประชาชนยิ่ง   คุณทักษิณ สามารถสรางพรรคจน
                                                           
1 อาน Fred Riggs, Thailand. The Modernization of a Bureaucratic Polity (Honolulu: East-
West Center Press, 1966) เพื่อดูวา ประเทศไทยตัง้แตหลังป 2475 เปน “อมาตยาธิปไตย” 
หมายถงึขาราชการทหาร-พลเรือนชั้นสงู เปนใหญ ใหญกวานักการเมอืงอาชพีแท ๆ อยางไร  
2 เนชั่นสุดสัปดาห, 3-9 มีนาคม 2546 
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เขมแข็งเติบใหญ กลายเปนพรรคเดียวก็พอตั้งรัฐบาลได สงผลใหระบบพรรคของไทย
กลายเปนระบบสองพรรค หรือระบบหนึ่งพรรคครึ่ง ซึ่ง ผลตอเนื่องยิ่งขึ้นไป คือ ทําให
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา กลายเปน “ประชานิยม” เยี่ยง ในละตินอเมริกาได  ทั้งที่
ในความเปนจริง ประชานิยมในทวีปนั้น ลวนมาจากระบบประธานาธิบดีทั้งสิ้น  ทั้งที่ตัว
ระบบรัฐสภาของเราไมเอื้อ  ทั้งที่ประชาธิปไตยของเรามีพระมหากษัตริยที่ประชาชน
เคารพและเทิดทูนมากอยูดวย   แตพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ก็สามารถสรางระบบ “ประชา
นิยม” ข้ึนมาได ซึ่ง นับวาเปนเหตุมาจากความสามารถและความแข็งแกรงสวนบุคคล
มากทีเดียว 
 ประการที่สอง   เอานโยบายมาดึงคะแนนเสียง แทนที่จะใชแคเพียงเงินทองขาว
ของหรือความสนิทสนม ความใกลชิดที่นักการเมืองมีตอคนในทองถิ่นหนึ่ง ๆ   ไทยรัก
ไทยกลายเปนพรรคการเมืองพรรคแรกที่เอาชนะการเลือกตั้งไดเพราะอาศัยนโยบายเปน
หลัก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและพรรคสามารถนําเสนอมาตรการตาง ๆ ที่สอดคลองกับ
ความคิดเห็น ความรูสึก และความตองการของคนชั้นลางอยางจริงจังเปนครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร ซึ่งนโยบายเหลานี้ถูกเรียกขานดวยภาษาสํานวนที่ชาวบานทั่วําปเขาใจงาย
และจําไดทันที เชน “30บาทรักษาทุกโรค”  “พักชําระหนี้” “กองทุนหมูบานละหนึ่ง
ลาน” “โคลานตัว” “SML” “บานเอื้ออาทร” ฯลฯ 
 ประการที่สาม  นโยบายที่กลาวมาในขางตนนี้ เปนนโยบายที่เอื้อหรือสงเคราะห
ตอคนยากจน คนชั้นลาง ชาวบาน โดยเฉพาะในชนบท แตก็รวมทั้งคนจนในเมืองดวย 
ตามนัยยะที่สองที่กลาวมาขางตนซึ่งนักวิจารณ ปญญาชน คนชั้นกลาง จํานวนมากเห็น
วา ไมถูกตองตามหลักวิชา หรือเสี่ยงตอการกระทบถึงเสถียรภาพและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งกอใหเกิดหนี้ในหมูคนชั้นลางอยางมากมาย ไมเคยเห็นมากอน พึง
สังเกตดวยวานโยบายประชานิยมของ นายกรัฐมนตรี และพรรค ไมไดมุงเนนไปที่การ
หาเสียงจากกรรมกร สหภาพแรงงาน และคนจนในเมือง อยางที่ทํากันอยูแพรหลายโดย
พวกประชานิยมแหงทวีปอเมริกาใต  

ประการที่สี่  พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และรัฐบาล ไดตัดทอนหรือลดความสําคัญ 
หรือลดความพยายามที่จะขจัดกลุม คณะ สมาคม หรือการรวมตัวใด ๆ ที่อยูตรงกลาง 
ระหวางพวกเขากับประชาชนออกไปใหมาก  คุณทักษิณเนนความสัมพันธและการ
สื่อสารโดยตรงระหวางตัวเขาเองกับประชาชนเปนสําคัญ เชน จะพูดกับประชาชนทุก
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วันเสาร ผานวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   และรัฐบาลของเขาไดตัดหรือลดทอน
ความสําคัญขององคกรพัฒนาเอกชนในการแกปญหาใหชาวบานลงไปมาก  ครั้งหนึ่ง
นายกรัฐมนตรีประชานิยมผูนี้ เรียกบรรดา เอ็นจีโอวา “นายหนาคาความจน”  พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตรมีปรัชญา “ขายตรง” ที่เชื่อมตัวเขาเองและหนวยงานของรัฐเขากับคน
ยากจนโดยตรง  มากกวาที่จะสนับสนุนให เอ็นจีโอ มาเปนตัวกลาง หรือ สะพานเชื่อม
ในอีกทางหนึ่ง  

เมื่อเปนเชนนี้ แมวาบอเกิดของรัฐบาลคุณทักษิณ คือ การสนับสนุนอยางอบอุน
จากบรรดาองคกรพัฒนาภาคเอกชน  แตในที่สุดก็กลับกลาย เปนรัฐบาลที่ตองเผชิญหนา
และตองตอกรกับองคกรภาคประชาชนตาง ๆ  อยางหนัก 

นายกรัฐมนตรีในแนวประชานิยมผูนี้ยังเชื่อวา  ตนเองรูและเขาใจปญหาของ
ประชาชนไดมากกวานักวิชาการ   ไมจําตองอาศัยนักวิชาการ ไมจําตองใชนักวิชาการมา
นําเสนอปญหาและใหขอคิดเห็นแทนประชาชน ซึ่ง คงจํากันไดดีวา กาลครั้งหนึ่ง 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เคย “ตะเพิด” ธีรยุทธ บุญมี ปญญาชนคนสําคัญ ใหกลับไปสู
หองสมุด พรอมตั้งคําถามวาเมื่อกินเงินเดือนรัฐบาลอยู  เหตุไฉนจึงยังชอบมาติติงหรือ
คอนขอดรัฐบาล   และนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยังเคยปรามาสการวิเคราะห
ปญหาของ ดร.อัมมาร สยามวาลา นักเศรษฐศาสตรเรืองนาม ที่แวดวงวิชาการไทยให
ความนับถือเปนอยางยิ่ง  

ความพยายามที่จะลด  หรือขจัด กลุม หมู และ คณะ ที่ขวางอยู หรือ เชื่อมอยู 
ระหวางผูนําสูงสุดกับประชาชน ใหแยกออกจากกัน ไดดําเนินไปเรื่อย ๆ   จนกระทั่ง
แมแต “มุง” หรือ “วัง” ตาง ๆ ภายในไทยรักไทยเอง  ก็ตกเปนเปาหมายที่จะถูกลด
บทบาทหรือถูกกําจัดออกไป  โดยพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เชื่อวา หัวหนาพรรคควรมี
ความสัมพันธโดยตรงกับลูกพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ใหมากที่สุด 
และยังเชื่อดวยวาพรรคควรจะมีความสัมพันธกับสมาชิกและประชาชนผูมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งโดยตรง   มากกวาที่จะตองดําเนินการผานระบบ
หัวคะแนนของนักการเมืองผูเปน เจาของตําแหนง ส.ส. ในพื้นที่     

มีอยูชวงหนึ่ง หัวหนาพรรค พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ถึงกับเสนอแนวคิดวา ใน
เวลาอันใกลนี้  การเสนอชื่อผูสมัครรับการเลือกตั้งในเขตตาง ๆ ของพรรคไทยรักไทย 
จะเลิกให “มุง”  ตาง ๆ หรือ “วัง” ตาง ๆ  เปนผูกําหนดเอง  หากจะใหสมาชิกพรรคทั้ง
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มวลในเขตเหลานั้น เปนผูเสนอเสียเอง  ทั้งนี้ใหยึดหลักวา ผูที่ไดรับคะแนนเสียงมาก
ที่สุดจากสมาชิกพรรค  ในการ “เลือกตั้งรอบแรก” หรือ “ไพรมารี อีเล็คชั่น” (Primary 
Election)  ซึ่ ง เปน เ รื่ อ งภายในพรรค เอง  จะไดล งสมั ครรับการ เลื อกตั้ ง เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามของพรรคตอไป  

นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรี ยังพยายามทําลายลางอิทธิพลทองถิ่น เจาพอ และผู
อุปถัมภ นักเลงทองถิ่น ดวยโครงการที่ชาวบานเรียกงาย ๆ วา “ฆาตัดตอน”   ซึ่งนอกจาก
จะเปนไปเพื่อการปราบปรามผูมีอิทธิพลและผูผลิตหรือผูคายาเสพติดแลว ยังเปนไปเพื่อ
ขจัดและลดทอนพลังตรงชั้นกลางที่ขวางรัฐกับประชาชน หรือเชื่อมรัฐกับประชาชน 
ออกจากกันอีกดวย 
 ประการที่หา  คําขวัญของพรรคไทยรักไทยก็ดี หรือ คําปราศรัยของหัวหนา
พรรคไทยรักไทยก็ดี ของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ก็ดี มักจะยกเอา
ความสําคัญของประชาชนและคุณคาของประชาชนเปนที่ตั้งเสมอ  ดูจะเนนประชาชน
มากกวาที่หัวหนาพรรคและนายกรัฐมนตรีคนใดในอดีตเคยเนนมาก็วาได    และเราคงจํา
คําขวัญ และคําพูด ประเภทนี้ไดกันเปนอยางดี   

“ผมไดคะแนนเสียงจากประชาชน 12 ลานเสียง”  
“ผมไดคะแนนเสียงจากประชาชน 19 ลานเสียง”  
“ผูชุมนุมไมกี่หมื่นกี่แสนจะมาเรียกรองใหผมลาออกจากการเปนนายกรัฐมนตรี

ไดอยางไร ในเมื่อผมไดคะแนนเสียงจากประชาชนถึง 19 ลานเสียง” 
“ทุกคนเสียงเดียวเทากัน รัฐธรรมนูญนับความเปนมนุษยของคน...ไมไดนับ..

ยศถาบรรดาศักดิ์ ฐานะวิทยะ หรือความรู  ฉะนั้นทุกคนตองเชื่อฟงเสียงประชาชน”   
“ใครจะพูดอยางไร ใหญแคไหน ความรูแคไหน รอดูวันที่ 2 เมษายน จะรูวา 

ประชาชนเลือกเรากี่เสียง”   
และ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ยังเคยใหคํามั่นอยางไมหว่ันเกรงดวย

วา 
“ผมจะทําใหคนจนหมดไปภายในเวลา 6 ป” 

 ประการที่หก นโยบายของพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรไมใชสังคมนิยม หากยังเปน
นโยบายเพื่อทุนนิยมโดยพื้นฐาน แตก็ไมใชทุนนิยมเต็มที่หรือทุนนิยมเต็มรูป หรือมิใช
นโยบายที่มุงเปลี่ยนเศรษฐกิจไปเปนระบบตลาดใหไดมากขึ้นกวารัฐบาลที่ผานมาเคยทํา  
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แนนอน คุณทักษิณ มิไดเดินตามฉันทามติวอชิงตัน แมวาเขาจะพยายามแปรรูป
รัฐวิสาหกิจหลายแหง แตในอีกหลาย ๆ ดาน รัฐบาลก็เขาแทรกแซงเศรษฐกิจอยางไมเคย
มีใครกลาทํามากอน เชน ใชงบประมาณไปจํานวนมาก รวมทั้งใชเงินนอกงบประมาณ
ของรัฐไปจํานวนมาก ในการสงเคราะห อุดหนุน ชวยเหลือคนชั้นลาง และคนชั้นกลาง
ระดับลาง โดยเฉพาะในชนบทอยางที่ไมเคยมีมากอน (SME, SML, หมูบานละ 1 ลาน, 
โคลานตัว, กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาใหแกบุคคลทุกชนชั้น, การขึ้นเงินเดือนขาราชการ, 
บานเอื้ออาทรคอมพิวเตอรเอื้ออาทร ฯลฯ)  
 อยางไรก็ตาม พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร มิไดมีนโยบายเศรษฐกิจที่ย้ําแตชนบท 
หรือ ย้ําแตคนชั้นลางในหมูบานตําบลที่เรียกกันวา ชนชั้น“รากหญา” เทานั้น  เขาเรียก
นโยบายเศรษฐกิจของพวกเขาเองวา เศรษฐกิจ “คูขนาน”  (Dual Track)   ที่ให
ความสําคัญกับตลาดภายในประเทศ    และตลาดภายในเชนนี้ ไดรับการกระตุนจากการ
ใชจายของประชาชนในชั้น “รากหญา”  ซึ่งเปนผลพวงจากนโยบาย “ประชานิยม” 
ทั้งหลาย (ธนาคารประชาชน, พักชําระหนี้, กองทุนหมูบานละ 1 ลาน ฯลฯ)   ซึ่งดูใน
ระยะแรกก็เปนเศรษฐกิจชาตินิยม   ที่ทําทาเสมือนจะลดความสําคัญของการสง
สินคาออกและการนําเขาทุนจากตางประเทศ รวมทั้งการเรงใชหนี้คืนกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ ( IMF ) และประณาม IMF สหประชาชาติ และสหรัฐอเมริกาวา “ไมใช
พอ”  มีการแตงเพลงชาติไทยใหม มีการใชธงชาติในพิธีกรรมและพิธีการตาง ๆ 
บางอยางไมเคยมีมากอน   บางครั้งนายกรัฐมนตรีมองวา ตนเองกําลังกูชาติจาก IMF 
และจากทุนนิยมตะวันตก แตในระยะหลังแนวนโยบายเศรษฐกิจของคุณทักษิณก็ให
ความสําคัญกับการสงสินคาออก และ การรวมทุนของตางประเทศ ไมแตกตางจาก
รัฐบาลที่ผานมา  มิหนําซ้ํายังเรงเปดเศรษฐกิจไทยใหรับกระแสโลกาภิวัตน  โดยเรง
เจรจาขอตกลงการคาเสรี ( FTA) แทนที่จะอาศัยการเจรจาใน องคการคาโลก (WTO) แต
อยางเดียว ซึ่ง มองในแงนี้  ก็เปนเศรษฐกิจที่ลดความเปนชาตินิยมลงกวาเดิมเสียดวยซ้ํา 
 โดยเปรียบเทียบ นโยบายเศรษฐกิจแบบนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
ใกลเคียงกับนโยบายของพวกประชานิยมในเวเนซูเอลา เปรู หรืออารเจนตินา ในปจจุบัน  
มากกวาแบบเปรองในชวงกอนและหลังสงครามโลกครั้งที่สอง   หรือ อาจกลาวไดวา 
นโยบาย “ทักษิณา-ประชานิยม” เอา การให การเอื้อ และการสนับสนุน แกคนยากคนจน 
ซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ มาผนวกเขากับการพัฒนาเศรษฐกิจที่สนับสนุน
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สงเสริมธุรกิจภาคเอกชน และค้ําจุนระบบตลาดกับระบบโลกาภิวัตนอยางเขมแข็งตอไป 
 แต หากพิจารณาโดยถี่ถวน (ซึ่งจะทําตอไป)  ปรากฏวานายกรัฐมนตรีกลับไปรับ
ตัวแบบ “เศรษฐกิจฟองสบู” เอามาผสมผสานกับตัวแบบ “นโยบายประชานิยม” ที่มุงเอา
คนสวนใหญเปนฐานเสียง  โดยตองพยายามมิใหพิษของ “ประชานิยม” แผซานไป
ทําลายเศรษฐกิจโดยรวม  

กลาวอีกนัยหนึ่ง ดวยอํานาจรัฐ  ที่ไดมาจากนโยบายประชานิยม พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร ไดแปรประเทศไทยใหเปนเศรษฐกิจฟองสบูหรือเศรษฐกิจที่เนนแตการเก็งกําไร
(หรือ Speculative Capitalism) ไมไดเปนเพียงทุนนิยมที่เนนการผลิต (หรือ  Productive 
Capitalism) อยางที่เคยเปนมา และยังพยายามที่จะแปรทุกสิ่งทุกอยางใหเปนทุน รวมทั้ง
แปรความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจ ในชนบท ใหกลายเปนความสัมพันธแบบทุนนิยมมาก
ข้ึน (มองอยาง เกษียร เตชะพีระ “ทักษิณา-ประชานิยม” พยายาม“แปลงสินทรัพยเปนทุน   
แปลงตาสีตาสาเปนเถาแก”  1)          

 
มีแตคุณทักษิณ เทานั้นที่เปน “ประชานิยม” 2  

เราไดกลาวมามากแลววา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนประชานิยม เพราะเขาหา
ความนิยมจากประชาชน ดวยการให การชวย การเอื้อ แกประชาชน   เขาเปนผูนําที่โดด
เดน เขาใจ สื่อถึง เขาถึงสามัญชน เปนขวัญใจและหัวใจ ของประชาชน แต ณ จุดนี้ 
                                                           
1 เกษียร เตชะพีระ, “ระบบสมบูรณาญาสทิธิทนุจากการเลือกตั้ง” ใน บุชกับทกัษิณ (กรุงเทพฯ:คบ
ไฟ, 2547), หนา 131-164 โดยเฉพาะหนา159 
2 แตมีนักวิชาการบางทาน เชน บูฆอรี ยีหมะ เหน็วา มีการใชแนวนโยบายประชานิยมในรัฐบาล
ไทยทกุระบอบทุกประเภทในอดีตมาแลว  เชน จอมพล ป. พิบูลสงคราม  จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 
ม.ร.ว. คึกฤทธิ ์ปราโมช พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ลวนเคยใชประชานิยมมาแลว  ซึง่ยอมแตกตาง
จากการใชแนวคิดเรื่อง “ประชานยิม”ของผูเขียน ซึง่เห็นวาไดประโยชนมากกวาในการแยกแยะ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนประชานยิมโดยเฉพาะแตผูเดยีว  (ดวยเหตผุลหกประการดังกลาว
มาแลว)  แทนที่จะนําเขาไปปะปนกับผูนาํอื่น ๆ ที่เพียงแตเอาใจ หรือ หนนุชวย ประชาชน เทานั้น  
ดู บูฆอรี ยหีมะ, นโยบายหาเสียงแนวประชานยิมกับอํานาจทางเศรษฐกิจ: การศึกษาเชงิเศรษฐกิจ
การเมืองเกี่ยวกับวามสําเร็จในการเลือกตัง้ของพรรคไทยรักไทย” วทิยานพินธ รัฐศาสตรดุษฎี
บัณฑิต จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย ปการศึกษา 2547  



 62

จําตองชี้เพิ่มแลววาผูนําอื่นๆ ที่ผานมา แมจะพูดถึงประชาชน เขาใจประชาชน เปนที่รัก
ของประชาชน รับใชชวยเหลือประชาชน ตลอดจนคิดหานโยบายที่เอื้อประชาชน และ
พัฒนาประชาชน แตก็หาใชประชานิยม หรือ หาไดเปนประชานิยมในความหมายที่เรา
ใชกับคุณทักษิณ  เพราะเหตุใด จะขอกลาวโดยสังเขป ดังตอไปนี ้
 

คณะราษฎรมิใช “ประชานิยม” 
เริ่มจากคณะราษฎรซึ่งแมจะใหประชาชนเขามามีสวนในการเมืองดวยการ เลือก 

ผูแทนราษฎรเขาไปใชอํานาจแทนตน หรือในนามของตน ตลอดจนไดออกกฏหมายและ
นโยบายหลายอยางที่สงเสริมชวยเหลอืและยกระดับประชาชน ตลอดจนไดกระทําการ
บางอยางตอเจาเปนที่สาแกใจประชาชนคนธรรมดาบาง อยางที่เบนจามิน แบทสันกลาว 
ไวในหนังสือ และเราไดเสนอมาแลวในบทที่ 2  แตก็ไมจัดวาเปนประชานิยมได  เพราะ
เหตุที่คณะราษฎรยังยึดหลักเสรีนิยมและหลักรัฐธรรมนูญอยูมาก รัฐสภาจึงมีความหมาย
และมีน้ําหนักไมนอย การควบคุมตรวจสอบฝายบริหารก็ยังทําไดโดยพื้นฐาน   

ที่สําคัญกวานั้น ไมวาจะเปนพระยาพหลโยธิน จอมพล ป. พิบูลสงคราม หรือ 
ทานปรีดี พนมยงค ในระหวางที่ทํางานการเมืองนั้น ก็มิเคย (หรือแทบมิเคย) ลงสมัครรับ
เลือกตั้ง เอาบุคคลิกภาพของตนและนโยบายของตนไปหาเสียงกับชาวบาน ตรงกันขาม 
เกือบตลอดเวลาทั้งสามทานเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบที่สอง ซึ่งไมตองลงสนาม
รับเลือกตั้ง หากไดรับการแตงตั้งเขามาสภาผูแทนโดยคณะราษฎรหรือคณะรัฐบาล 

อันที่จริงแมคณะราษฎรจะอางความชอบธรรมและอาศัยรัฐธรรมนูญกับหลักการ
เสรีประชาธิปไตยในการบริหารราชการแผนดิน  แตในความเปนจริง ก็เปนที่ประจักษวา 
คณะราษฎรอาศัยกองทัพและราชการประจําเปนฐานสนับสนุนที่มิไดยิ่งหยอนไปกวารัฐ 
ธรรมนูญและเสียงประชาชน 

กลาวเพิ่มเติมแลว บรรดานโยบายและกฏหมายเพื่อประชาชนที่คณะราษฎรนํา 
เสนอนั้น กห็าไดนําไปใชหาเสียงกับราษฎรหรือประชาชน  อนึ่ง คณะราษฎรนั้นหาได
ใชพรรคการเมืองเปนเครื่องมือในการรวบรวมเสียงในสภา หรือในการนําเสนอนโยบาย
แกประชาชนอีกดวย   

จึงสรุปไดวาคณะราษฎรหาไดนําพาประเทศแบบประชานิยมในความหมายที่ใช
กับคุณทักษิณและคณะไม 
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ปรีดี พนมยงคไมใช “ประชานิยม” 

คําถามตอมาคือ ก็ แลวเคาโครงการเศรษฐกิจของ ดร. ปรีดี พนมยงคนั้นเลา  จะ
ถือไดไหมวาเปนแนวนโยบายแบบ “ประชานิยม” ?  คงจํากันไดวา ในตอนแรกเราเคย
ใหความเห็นไปแลววา พอจะมองเปนเชนนั้นได  แต เมื่อพิจารณาใหลึกซึ้ง ณ บัดนี้ แลว 
คําตอบก็คือ “ไมได”    

แมวาทานปรีดีมีแนวคิดที่จะค้ําจุน สงเสริม และเอื้อประโยชนแกเกษตรกรอยาง
มากก็ตาม  แต ในการเสนอประโยชนใหประชาชนชั้นลางนั้น  ทานก็เสนอการปฏิรูป
ระบบเศรษฐกิจไปดวย ซึ่งยอมจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงมาก จนเราอาจจําเศรษฐกิจใน
รูปเดิมแทบไมได อาทิ 

ประการหนึ่ง ใหราษฎร “เปนขาราชการ” หรือ ใหเกษตรกรทุกคนเขาเปน
ขาราชการไดทุกคน รัฐบาลเปน “ผูประกันความสุขสมบูรณของราษฎร” โดยจายเงิน
เดือนใหแกราษฎร  ซึ่งในการนี้จําเปนที่รัฐบาลจะตองจัด“ใหมีสหกรณเปนผูทําสิ่งซึ่ง
เปนปจจัยแหงการดํารงชีวิต และเปนผูจัดจําหนายสิ่งเหลานั้นเสียเอง”     

อีกประการหนึ่ง เนื่องจากราษฎรไทยโดยทั่วไป มีโอกาสทํานาเพียงปละหก
เดือน “รัฐบาล…(จึงตอง)กําหนดวางแผนเศรษฐกิจแหงชาติ ใหราษฎรไดใชเวลาที่
เหลือ…ใหเปนประโยชน” 
 อีกประการ หนึ่ง เนื่องจากชาวนาไมมีที่ดินทํากินพอเพียง  รัฐบาลจึงตองซื้อที่ดิน 
จากเจาที่ดินกลับคืนมา ใหราษฎร ไดใชทํานา 

และอีกประการหนึ่งรัฐบาลจะเอาทุนจากไหนมาดําเนินการปฎิรูปชนบทและ
ภาคเกษตรดังกลาว ซึ่ง คําตอบก็คือ มีที่มาหลายวิธี รวมไปถึง “การเก็บภาษีทางออม” 1 

จะเห็นวา  บทบาทรัฐในทางเศรษฐกิจก็ดี ปจจัยการผลิตก็ดี โครงสรางราชการก็
ดี การจางงานก็ดี การเกบ็ภาษีก็ดี ลวนจะถูกเปลี่ยนไปมาก แนวการปฏิรปูแบบทานปรีดี
นั้น มีความจริงจัง และ เปนระบบ  ทัง้จะกระทบเปนผลลบตอชนชั้นนําชัดเจน  ดวยเหตุ
นี้  จึงมิไดอยูในตรรก “ไมมีผูได ไมมีผูเสีย  มีแตไดกับได” แบบ “ประชานิยม” 
                                                           
1 หลวงประดษิฐมนูธรรม (ปรีดี  พนมยงค), เคาโครงการเศรษฐกิจ(กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ
ดําเนนิงานโครงการฉลอง ๑๐๐ ปชาตกาล นายปรีดี พนมยงค รัฐบุรุษอาวุโส, 2542), หนา 9, 
หนา 11, หนา 16, หนา 24 ตามลําดับ  
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จอมพล ป. พิบูลสงครามไมใช “ประชานิยม” 

จากนี้ นาจะพิจารณาวา จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปน “ประชานิยม” ดวยหรือไม 
ดวยเหตุเปนนายกรัฐมนตรีรวมกันถงึ 15 ป และมีความโดดเดน จนไดความนิยม นับถือ
และยกยองจากประชาชน ก็มิใชนอย   ทานนําประเทศเขาสูสงครามอินโดจีนอยางมีชัย   
ทั้งยังกลาประกาศสงครามกับอังกฤษ-อเมริกาอีกดวย  แต จอมพล ป. นั้นเปนชาตินิยม 
ไมใชประชานิยม  ซึ่งจุดตางของสองแนวคิดนี้ก็คือ ประชานิยมนั้นมุงหาความนิยมจาก
คนในชาติที่เปนสามัญชน คนชั้นลาง คนธรรมดา  สวนชาตินิยมนั้น มุงหาความนิยมจาก
คนทั้งชาติ  จะเปนคนชั้นสูงหรือชั้นกลางหรือชั้นลางก็ลวนได   ตราบใดที่มีสํานึกวาเปน
ชาติเดียวกัน มีบรรพบรุษุรวมกัน มปีระวัติศาสตรและมีชะตากรรมรวมกันแลวไซร  ทั้ง
มวลก็ลวนเปนพี่นองกัน 

ในความเปนจริงแลว พ.ต.ท.ทักษิณ ชนิวัตร นั้น  ในหลายครั้ง หลายเหตุการณ  ก็
ยืนครอมอยูบน “ชาตินิยม” และ “ประชานิยม”ไปพรอมกัน เชน ทานเคยย้ําวาภารกิจเอก
ของรัฐบาลทาน  คือการกูชาติจาก “ไอเอ็มเอฟ”  เคยเสนอนโยบายเศรษฐกิจคูขนาน ที่จะ
ไมพ่ึงพิงแตตลาดตาง ประเทศ  เคยปรับปรุงทํานองเพลงชาติใหม ใหปลุกเราใจไดยิ่งขึ้น  
แกระเบียบใหใชธงชาติแสดงถึงความรักชาติ ภูมิใจในชาติไดโอกาส และสถานที่ตาง ๆ 
ไดมากยิ่งขึ้น    

แต พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวัตร ยอมแตกตางจาก ป. พิบูลสงคราม และหลวงวิจิตรวาท
การ ผูซึ่งไดลงทุนทางวัฒนธรรม สรางเสริมผูคนในประเทศไทยใหเชื่อวาเราไดรวมสืบ
สายโลหิตเดียวกันมา เชื่อวามีสิ่งที่เรียกวา “ชาติไทย” ไหลหลั่งอยูในสายเลือดของเรา  
และพวกเราทุกคนตองรวมกันทําความดีกันอยางหนึ่งไวเสมอ คือ รวมกันรักชาติ และ
รวมกันเสียสละเพื่อชาติ ดังจะเห็นไดจากการอธิบายของหลวงวิจิตรวาทการซึ่งถายทอด
ตอมาโดย สายชล  สัตยานุรักษ มีความวา   

 “ดวยเหตุนี้ชาตินิยมจึงหนักไปในทางรักคน คือรักคนที่สืบสายโลหิต
  และมีประวัติศาสตรรวมกันมา โดยไมจํากัดเขตวาคนเชนนั้นจะอยูใน
  ประเทศใด โดยเหตุที่ชาตินิยมหนักมาในทางคน  จึงเปนลัทธิที่ชวนให
  เกิดความรวมแรงรวมใจ รวมเปนรวมตายเพื่อสิทธิและเสรีภาพของ 
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  ชาติ....บุคคลแตละคนตองเสียสละเพื่อสวนรวม  ไมใชเอาประโยชน 
  สวนรวมมาเปนประโยชนสวนตัว”   1                   

 
จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต มิใชประชานยิม 

แมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต และจอมพลถนอม กติติขจร ผูเปนนายกรัฐมนตรีตอ
กันแลว ยาวนานไมแพจอมพลป.พิบูลสงคราม ก็ไมอาจจัดวาเปน“ประชานิยม”  ดวยเหตุ
ที่วา ทั้งสองทานไมไดใชเสียงสนับสนุนจากประชาชน ไมไดใชความนิยมจากสามัญชน  
เปนที่มาของอํานาจทางการเมือง  

ตรงกันขาม ทั้งสองจอมพลใชกําลังทหาร ในการยึดอํานาจ และเสถียรภาพของ
รัฐบาลของทาน ก็ไดมาดวยการสนับสนุนของกองทัพและราชการเปนหลัก  

สุดทายนี้ ดังที่กลาวมาแลวในขางตน  ทั้งสองจอมพลไมไดเห็นวาประชาชนหรือ
ราษฎรมีความสําคัญในตัวเองมากนัก ทวา  การปรากฏตัวของพรรคคอมมิวนิสตไทยใน
ชนบทตางหาก ที่เปนสาเหตุใหรัฐบาลของทานตองพยายามดึงประชาชนเขามาเปนพวก 

 
พลเอกเปรม ไมใช “ประชานิยม” 

พลเอก เปรม ติณสูลานนท ในชวงที่เปนนายกรัฐมนตรี 8 ป ก็มีคนเคารพยกยอง
ไมนอย และไดทําคุณประโยชนใหประชาชนในชนบทไมนอย แตทานก็มิใชประชานิยม
แน ๆ ดวย เหตุผลที่สําคัญ คือทานไมไดลงรับการเลือกตั้ง และไมมีพรรคการเมืองของ
ตนเอง  ที่สําคัญที่สุด  พลเอกเปรม ไมเคยมีโอกาสนํานโยบายใดไปหาคะแนนเสียงจาก
ประชาชนในการเลือกตั้ง โดยทั่วไปแลว พลเอกเปรม ติณสูลานนท ในฐานะ“ประธาน
องคมนตรี” ยอมจะถือเอาความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยอยูเหนือสิ่งอื่นใด 
เหนือกวาประชาชน เหนือกวาสถาบันอื่นใด    

 
ใกลชิดและรูใจประชาชน อาจไมใช “ประชานิยม” 

พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน นายชวน หลีกภัย พล อ. ชวลิต ยงใจยุทธ และนาย
บรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนหัวหนาพรรค และบรรดาพรรค
                                                           
1  สายชล สัตยานุรักษ, ชาติไทยและความเปนไทย โดยหลวงวจิิตรวาทการ (กรุงเทพ ฯ : มติชน, 
2545), หนา 52  
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ของทานเหลานี้ลวนมีนโยบายที่นําไปหาเสียงกับประชาชนในการเลือกตั้งมาแลว อนึ่ง
ตองย้ําเพิ่มเติมวา ทั้งสี่ทานนี้ยังรูจักรูใจใกลชิดสนิทสนมกับพี่นองประชาชนในชนบท
เปนอยางดี โดยบางทานอาจนั่งรับประทานอาหาร หรือชนแกวเหลา กับชาวบานไดเปน
กันเองยิ่งกวาคุณทักษิณเสียดวยซ้ํา  แตเราก็ไมอาจเรียกนักการเมืองเหลานี้วาประชานิยม
ได ดวยสาเหตุที่วาอันการบริหารประเทศภายใตนายกรัฐมนตรีทั้งสี่ทานนี้ จัดเปนรัฐบาล
ผสม คือไมมีนโยบายของพรรคใดที่จะนํามาใชอยางเบ็ดเสร็จได และการหาเสียงของ
พรรคเหลานี้ก็ไมอาจใชนโยบายเปนหลักได และพรรคก็ยังไมมีขอเสนอเชิงนโยบายตอ
ประชาชนอยางเปนรูปธรรมได อนึง่ ในขณะนั้นก็ยังไมมีใครเชื่อวาพรรคจะมีนโยบาย
ใด ๆ ที่อาจจูงใจผูคนมาลงคะแนนเสียงไดอยางทวมทนจนสงผลใหพรรค ๆ หนึ่งไดรับ
ชัยชนะอยางเด็ดขาดในการเลือกตั้งได  
 
ประชานิยม กับ ราชูปถัมภ นั้นตางกัน 

มีผูที่เห็นวา ในเมื่อประชานิยมคือการทําอะไรใหแกสามัญชนคนชั้นลาง คือการ 
เห็นคุณคาของประชาชนไมวาจะยากดีมีจนอยางไร ถาเปนเชนนั้นแลว พระมหากษัตริย
ของเรานาจะทรงเปน “ประชานิยม” กอนใครมานาน  อยาลมืวาทานเปนที่เทิดทูน บูชา 
ของคนทุกข คนยากผูอยูหางไกลทั่วประเทศ กอนหนาคุณทักษิณเปนนายกรัฐมนตรีนาน
มาก  

บางคนยังชี้ดวยวา ไดทรงมีพระบรมราชานุเคราะหแกผูต่ําตอยและผูดอยโอกาส
ในสังคมไทยมาชานาน กอนหนาคุณทักษิณและรัฐบาลประชานิยมมาก ซึ่ง ตอประเด็น
นี้  ตองขอชี้แจงวา อัน “ราชูปถัมภ”และ “ประชานิยม”นั้น ยอมแตกตางกันมาก แมดู
ภายนอกจะมีอะไรบางอยางที่ใกลเคียงกันก็ตาม 

ราชูปถัมภนัน้เปนเรื่องของหลักการ ประเพณี และสถาบันเปนหลัก มิใชเปนเรื่อง
ของการแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางผูที่อยูสูงกวากับผูที่อยูต่ํากวาในสังคม คนไทย
ทุกคนรวมทั้งคนที่อยูชั้นลางไดรับการปลูกฝงใหจงรักภักดีตอพระเจาอยูหัว และใหถือ
กันวานั่นเปนประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรษุ พรอมกับถูกสอนไววาจะตองรักษา
ประเพณีนี้ไวใหแกลูกหลานสืบตอไปในอนาคต ราชูปถัมภมีหลักคิดเรื่องเทวราชาและ
ธรรมราชาในการอธิบายสิ่งที่พสกนิกรพึงประพฤติปฏิบัติตอพระมหากษัตริย และสิ่งที่
พระมหากษัตริยพึงมีพึงใหแกพสกนิกร   



 67

ที่พึงตระหนักอยางที่สุดก็คือ อันราชปูถัมภนั้นยอมมิไดดําเนินไปบนพื้นฐานของ
การแลกเปลีย่นแบบตางตอบแทน โดยเฉพาะมิใชการแลกเปลี่ยนนโยบายหรือผลงานกับ
คะแนนเสียงหรือความนิยมอยางแนนอน 

แตก็ตองยอมรับวา “ประชานิยม” อาจมีผลกระทบที่ไมเปนคุณกับ “ราชปูถัมภ”
ไดเหมือนกัน หากใช“ประชานิยม” อยางไมระมัดระวังแลว ก็อาจกลายเปนการแขงขัน 
หรือแขงบารมีกับ“ราชูปถัมภ”โดยไมตั้งใจได ดังที่ผูเขียนไดฟงมาดวยตนเองมาแลว คือ
มีชาวบานในภาคอีสานเคยกลาวตามประสาซื่อวา พระเจาอยูหัวทรงครองราชยมาเกือบ
หกสิบปแลว แมจะไดทรงชวยเหลือบรรดาคนยากไรมามากแลว แตพระบรมราชานุ
เคราะหในเรื่องการรักษาพยาบาลนั้น ยังไมไดผลเทากับ“โครงการ30บาทรักษาทุกโรค”
ของนายกรัฐมนตรี ซึ่งกลาวตามหลักการและความเปนธรรมแลว หาควรนําสองสิ่งนี้มา
เปรียบเทียบกันไม เพราะการใดที่รัฐบาลทําไปจนประชาชนนิยมชมชอบนั้นก็ยอมทําไป
ในนามรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทั้งสิ้น และราชูปถัมภตอปวงชนนั้นตองถือ
เปนพระมหากรุณาธิคุณเพิ่มเติมแกพสกนิกร นอกเหนือไปจากนโยบายและมาตรการที่
รัฐบาลทําใหแกประชาชน   

อยางไรก็ตาม ในประเทศอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนหลักชยั ทั้งยังมีพระบรม
ราชานุเคราะหหรือราชูปถัมภของพระองคทานปกแผใหความรมเย็นแกปวงพสกนิกรมา
หลายทศวรรษนั้น การสรางนโยบายและเผยแผหลักคิด “ประชานิยม” โดยเฉพาะโดย
พรรคการเมือง ซึ่งใหญโตเขมแข็งอยูเพียงพรรคเดียว เปนสิ่งที่ตองไตรตรองใหดีและทํา
ใหรอบคอบ  เพราะหากจัดการไมดีแลว “ประชานิยม”กับ“ราชูปถัมภ”อาจจะขัดกันได
ในสายตาของประชาชน  

อันที่จริงมีนายกรัฐมนตรีหลายทานในอดีตโดยเฉพาะพลเอกเปรม ติณสลูานนท 
ไดทําหลายสิ่งหลายอยางเพื่ออุปการะและสนับสนุนคนยากคนจนจํานวนมากมาแลว แต 
สิ่งหนึ่งที่ตางไปจากปจจุบันที่การเมืองเรากลายเปนการตลาด การโฆษณาไปหมดแลว ก็
คือผูใหญในอดีตมักไมเอยอางวา นั่นเปนผลงานหรือเปนความสําเร็จของตนเองมากมาย
นัก และในเงื่อนไขที่ทําได ก็พยายามทําใหประชาชนตระหนักวาคุณงามความดีอันเกิด
จากการกระทําของตนและคณะ ก็เปนผลมาจากการเดินตามรอยพระยุคลบาทเปนสําคัญ   

สิ่งนี้ ก็คือปรัชญาและศิลปะ ของการดํารงอยูคูกันของ สถาบันพระมหากษัตริยที่
เขมแข็ง และรัฐบาล ที่หวงใยในชีวิตความเปนอยูของสามัญชน  
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สิ่งนี้ ก็คือ วิธีการที่จะทําใหคนไทยทั้งผองไดเปนทั้ง “พสกนิกร” และเปนไดทั้ง  
“ประชาชน” ในเวลาเดียวกัน 
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บทที่ 4 
กําเนิด และ ปริบทของประชานิยม 

 
วิกฤตเศรษฐกิจ    
 วิกฤตเงินบาทในปลายป 2540 ทําใหเศรษฐกิจไทย ซึ่งเคยขยายตัวเติบโตทุกป ไม
หยุดยั้ง จนกลายเปนดาวดวงเดนของการพัฒนาในโลกที่สาม  ตองหยุดชะงักและถดถอย
ขนานใหญอยางไมเคยเปนมากอน   อัตราการเติบโตตอปพลันติดลบตอกันถึง สองป  
และจากนั้นเศรษฐกิจกลับเติบโตขึ้นมาได แตก็เปนการฟนตัวคอนขางชาคือประมาณ  
4 % ตอป  ทําใหเกิดปญหาการวางงาน (อัมมาร สยามวาลาประมาณวา มีผูตกงาน จาก
การที่ กําลังผลิตตกจาก กวา 80 % ลงมาเหลือ 60 % ถึง 4.5 ลานคน1 )  ผูใชแรงงาน
จํานวนมากตองอพยพกลับสูภูมิลําเนา ธุรกิจขนาดใหญและขนาดกลางมีหนี้เสียที่ไม
สามารถชําระคืนแกธนาคารและสถาบันการเงินไดในจํานวนมหาศาล  กลายเปนความ
เสียหายทางเศรษฐกิจที่รายแรงที่สุด อาจกลาวไดวา รายแรงยิ่งกวาวิกฤตเศรษฐกิจที่
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 หรือ ยิ่งกวาวิกฤตเศรษฐกิจ อันสืบเนื่องจาก
การเขาสูสงครามโลกครั้งที่สองเสียอีก ก็วาได   ยิ่งคํานึงถึงวา เศรษฐกิจไทยกอนที่จะ
เกิดวิกฤตเงินบาทในป 2540 นั้น เปนเศรษฐกิจที่ขยายตัวในอัตรา เฉลี่ย 7 % ตอป 
ติดตอกันกวา 4 ทศวรรษ ไมรูจักคําวาหยุดชะงัก ถดถอย และแทบไมรูจักคําวา เงินเฟอ 
หรือการวางงาน    แต ในปลายป2540 ตอตนป 2541 เพียงไมกี่เดือน คาเงินบาทของ ไทย
ผันผวนและจมดิ่งลงไปในมูลคาการแลกเปลี่ยน จาก 25 บาท เทากับ 1 ดอลลารสหรัฐ  
กลายเปนเกือบ 60 บาท ตอ 1 ดอลลาร   

ภาวการณเชนนี้ทําใหคนไทยทุกระดับทุกชั้น รวมทั้งคนชั้นลางในชนบทและใน
เมือง ลวนแตตองการความชวยเหลือหรือความอุปถัมภหรือกําลังใจจากรัฐบาลเปนพิเศษ 

จริงอยู ประชาชนไทยไดตระหนักเชนกันจากวิกฤต ป 2540 นั้นวา การมีรัฐบาล
ที่ไมเกงหรือไมดี ก็อาจจะทําใหเศรษฐกิจชาติเสียหายรายแรง  แตครั้นเมื่อรัฐบาล
ดังกลาวถูกกดดันจากคนกรุงเทพ ฯ จนตองลาออก และมีรัฐบาลใหมข้ึนมาแทน  นําโดย
พรรคประชาธิปตย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2540 แลว ประชาชนก็เปลี่ยนจากการ
                                                           
1 อัมมาร สยามวาลา, “วิกฤตและทางออกของเศรษฐกิจกบันโยบายของรัฐบาลทักษิณ” ใน ภิญโญ 
ไตรสุริยธรรมา บก., October no.2 , (กรุงเทพฯ: Open Books, 2546) หนา178 
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วิพากษวิจารณหันมาหันมาสูการตั้งความหวังกับรัฐบาลใหมที่มีนายกรัฐมนตรี ที่ไดชื่อ
วามือสะอาดที่สุดคือ คุณชวน หลีกภัย กับมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังที่เชื่อกันวา
มีฝมือและมีความมั่นคงในวิชาชีพมากที่สุดคนหนึ่ง คือ คุณธารินทร นิมมานเหมินทร 

แตการแกปญหาวิกฤตของคุณชวน และคุณธารินทรนั้น เปนแนวที่มุงจะขจัด
จุดออน ขอบกพรองในการแทรกแซงเศรษฐกิจของรัฐบาลเปนสําคัญ ทั้งยังเชื่อโดย
พ้ืนฐานวา ตองใชระบบตลาดกับการดําเนินการเศรษฐกิจและการเงินใหมากที่สุด การ
แกปญหาหนี้เสียของภาคเอกชน   ก็พยายามดําเนินการอยางระมัดระวัง มิใหธุรกิจ
เอกชนรอดตัวไปโดยไมตองรับผิดชอบ   การใชจายภาครัฐก็พยายามใชจายในสิ่งที่
จําเปน มุงประหยัดงบประมาณของประเทศมากกวาที่จะใชการกูยืมเงินมาตั้งเปน
งบประมาณเพื่อเรงเศรษฐกิจใหฟนตัวโดยเร็ว  

แมวา ในทางสังคม รัฐบาลของคุณชวน หลีกภัยจะพยายามใชจายเพื่อใหเกิดการ
ฟนฟูเศรษฐกิจในภาคชนบท  เพื่อใหเปนแหลงรองรับผูคนที่กลับจากเมืองใหไดมากขึ้น 
โดยเฉพาะจายผาน กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF หรือ Social Investment Fund) 
หรือ จาย ดวย มาตรการเพิ่มการใชจายภาครัฐเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ (โครงการ “มิยาซา
วา”) หรือ จาย ผานโครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ)    แตกลาวโดยสรุปแลว 
เมื่อลวงเลย ถึงปลายยุคของคุณชวน หลีกภัย แลว   ผูคนจํานวนมากมีความรูสึกวา 
รัฐบาลยังทําอะไรนอยเกินไป  ยังไมไดสงเคราะห หรืออุดหนุน คนยากจน เทาที่ควร 
และ ยัง ไมไดชวยแกปญหาหนี้เสีย และฟนฟูธุรกิจ เทาที่ควร   หลายคนเห็นไปดวยซ้ําวา
มาตรการในการแกไขวิกฤตของคุณชวนและคุณธารินทร ทําใหเอกชนจํานวนมากที่
ไมไดมีปญหามากอน กลับพลอยเสียหายและลมละลายตามไปดวย เพราะรัฐบาลไดใช
มาตรการที่ผิดพลาดหรือ ไดเขมงวดจนเกินเหตุกับภาคการเงินการธนาคาร  และธุรกิจ
เอกชน 

ในสถานการณเชนนี้เอง เมื่อพรรคไทยรักไทยเสนอนโยบายในการหาเสียงที่มา
แกปญหาใหทั้งทางธุรกิจและแกปญหาใหภาคสังคม โดยเฉพาะใหแกคนยากคนจนทั้ง
ในชนบทและในเมืองที่เรียกวา ชนชั้นรากหญา จึงไดรับความสนใจและตอบสนองจาก
ประชาชนทุกภาคสวนเปนอยางยิ่ง 

ทวา นโยบายไทยรักไทยที่เนนการใหความสําคัญกับคนในชนบทเปนพิเศษ ดังที่
ไดกลาวมาในขางตน ไมวาจะเปน 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมูบานละ 1 ลาน พัก
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ชําระหนี้ได ธ.ก.ส.กลับถูกเรียกในทางเสียหายวาประชานิยม โดยนักขาวตางประเทศ 
นักวิชาการ และปญญาชนจํานวนหนึ่ง ซึ่งเล็งเห็นวาเปนนโยบายที่จะทําใหฐานะการ
คลังของรัฐบาลตกอยูในความเสี่ยง ทั้งไมเชื่อวา ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ําเชนนั้น รัฐจะ
สามารถหารายไดจากภาษีอากรที่ไหน  มาใชจายเปนงบประมาณ เพื่อใหประโยชนตก
ไปถึงมือของชนชั้นรากหญาไดจริงอยางที่หาเสียงเอาไว  จึงเปรียบนโยบายเชนนี้วา 
คลายคลึง หรือใกลเคียงกับประชานิยมในละตินอเมริกา   และเริ่มคาดการณวาหาก 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร  และพรรคไทยรักไทยไดเปนรัฐบาลแลว  นโยบายเหลานี้จะทํา
ใหฐานะทางการคลังของประเทศเสียหายยิ่งขึ้น และในอนาคตอันใกลอาจจะทําให
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเสียหายเรื้อรัง   
จนในที่สุดก็ไมสามารถพลิกฟนกลับใหมาเปนเศรษฐกิจที่มีอนาคตได    

มีการเตือนกันอยูบางกอนการเลือกตั้งในตนป 2544วา ตองระวังอยาปลอยให
ไทยเสื่อมถอยไปเปน อารเจนตินา บราซิล หรือเม็กซิโก และชี้กันวาประเทศดังกลาวนี้ 
ลวนเคยเปนดาราดวงเดนของโลกที่กําลังพัฒนามาแลว แต ก็ เพราะใชนโยบายประชา
นิยมกันนั่นแหละ   จึงทําใหตองติดอยูในกับดักของความยากจน ลาหลัง และมีทรัพยสิน
กับรายไดที่กระจุกตัวอยูในมือกลุมคนนอยนิด แมจนทุกวันนี้ 

กระนั้น  ประชาชนจํานวนมาก รวมทั้งนักธุรกิจใหญ ก็รอนใจวาวิกฤตเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นมาสามปแลว ก็ยังแกไขไมสําเร็จกันสักที  จึงพากันคิดวา จําเปนที่จะตองลองหา
พรรคและนักการเมืองที่กลาหาญ เฉลียวฉลาด และมีความรอบรูในการบริหารขึ้นมา
ทํางานแทนรัฐบาลคุณชวน หลีกภัย  

ขอย้ําในที่นี้วา คนไทยไมไดเลือกคุณทักษิณและพรรคไทยรักไทยเพียงเพราะ
ชอบในเนื้อหาของนโยบายประชานิยมเทานั้น   แตยังเปนเพราะเชื่อดวยวา คุณทักษิณ
และคณะผูนําไทยรักไทยสวนใหญ เปนนักธุรกิจระดับนานาชาติ มีความรูและช่ําชองใน
เรื่องธุรกิจและการบริหารเปนอยางดี  มีความเขาใจเรื่องโลก และนานาอารยประเทศเปน
อยางสูง ทั้งมีความมุงมั่นที่จะทําอะไรใหสําเร็จในเวลาอันรวดเร็ว ตามนิสัยของ
ผูประกอบการและผูนําทางธุรกิจ  จึง เหมาะที่จะเขาไปเรงฟนฟูเศรษฐกิจ ไดมากกวา
และเร็วกวา คุณชวน หลีกภัยและพรรคประชาธิปตย ซึ่ง แมจะปรับปรุงตัวบุคคลและ
วิธีการทํางานอยางไร ก็ยังมีโลกทัศนและวิธีการทํางานแบบนักการเมืองปกติที่อาศัย
ระบบราชการ เปนที่มาของนโยบายและแนวทางในการดําเนินการ  
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เปนความจริงที่วา คุณ ธารินทร นิมมานเหมินทร และทีมเศรษฐกิจของพรรค
ประชาธิปตยมีประสบการณและความสัมพันธที่ดีกับนักธุรกิจและผูบริหารนโยบาย
ระหวางประเทศจํานวนมาก แตทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปตยนั้นก็ยังเดินตาม
แนวคิดของธนาคารโลก  กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) และกรุงวอชิงตัน ดีซี
เปนหลัก ยังไมกลาทําอะไร หรือเสนออะไรที่นอกกรอบ หรือแหวกแนวไดดั่งเชนคุณ
ทักษิณและพรรคไทยรักไทย  ฉะนั้น เมื่อถึงวันหยอนบัตรเลือกตั้งในเดือนมกราคม 
2544 นั้น คนไทยสวนใหญจึงลงคะแนนพรอมกับคํานึงวาคราวนี้ลอง “คิดใหม ทําใหม”
ดูกันสักที  

ในชนบทเอง ก็มีมีการถกเถียงกันมากเหมือนกันวา รัฐบาลจะทํานโยบายใหเปน
จริงไดเหมือนกับที่พรรคไทยรักไทยโฆษณาประชาสัมพันธหรือเปลา แตพ่ีนอง
ประชาชนชาวรากหญาทั้งหลายก็เชื่อตามประสาซื่อวา พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร มีเงิน
สวนตัวมากมายมหาศาลหลายหมื่นลานบาท หากรัฐบาลไมมีงบประมาณเพียงพอที่จะ
ดําเนินนโยบายประชานิยมแลว  คุณทักษิณในฐานะหัวหนาพรรคและหัวหนารัฐบาล 
อาจเอาเงินสวนตัวหรือเงินของครอบครัวมาใหแทนก็ได  

สรุปวาความเบื่อหนายที่ประชาชนทุกชนชั้นมีตอการแกปญหาแบบพรรค
ประชาธิปตย (ซึ่งอาจจะแกไดถูกตองก็ตาม) ทําใหพวกเขาตัดสินใจยอมเสี่ยง ลองเลือก
เอานโยบายประชานิยมของคุณทักษิณและพรรคไทยรักไทยดูในครั้งนี้ 
 
ประชานิยมกับวัฒนธรรมชุมชน 

เหตุอีกประการหนึ่งที่ทําให “ทักษิณา-ประชานิยม” เกิดขึ้นมาไดและไดรับการ
ยอมรับจากประชาชนก็คือ  กอนหนานี้ เปนเวลารวมสิบป สังคมไทย เริ่มคุนเคยกับ
แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน  ยอมรับและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น และคลอยตาม
ขอเสนอเรื่องสรางชุมชนหรือประชาสังคมในชนบทใหเขมแข็งเปนรากฐานของการ
พัฒนาประเทศแบบใหมอยูแลว   

ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งวา เมื่อคุณทักษิณเริ่มทํานโยบายประชานิยมนั้น ในป 2542 -
2543 เขาหาไดรับแรงบันดาลใจจากประเทศละตินอเมริกาแตประการใด เขาคิดแตเพียง
จะใชนโยบายเพื่อดึงคะแนนเสียงจากคนในชนบทใหไดมากที่สุด แทนที่จะอาศัยแต
เพียงการอุปถัมภดวยเงินทอง ขาวของ และความใกลชิดในแตละเขตเลือกตั้ง   เพื่อไปถึง
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ชัยชนะ  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในฐานะหัวหนาพรรคไทยรักไทยไดหารือขอคําแนะนํา
และความคิดเห็นจากนักคิดและนักปฏิบัติที่ช่ําชองเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทจํานวนหนึ่ง 
และไดความคิดเรื่องการสนับสนุนกองทุนหรือกลุมออมทรัพยที่มีอยูตามหมูบานและ
ตําบล และนํามาแปรเปลี่ยนใหเปนนโยบายกองทุนหมูบานละ 1 ลานบาท พรอมกับได
ความคิดเรื่องพักชําระหนี้จากชาวบานและผูนําชุมชน วาสิ่งที่เขาตองการมากที่สุดอยาง
หนึ่งในการดํารงชีวิต ก็คือ ขอโอกาสหยุดพักชําระหนี้กับ ธ.ก.ส. โดยรัฐบาลเปน
ผูจัดการให แมกระทั่งความคิดเรื่อง 30 บาทรักษาทุกโรค ก็เกิดจากขอเสนอของชาวบาน
และผูนําชุมชนในชนบทที่ทํางานใกลชิดกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีแนวคิดนโยบาย
ในหมูขาราชการชั้นผูใหญที่จะดําเนินการรักษาพยาบาลฟรีแกประชาชนไทยทุกคนอยู
แลว ดังที่เรียกวา นโยบายประกันสุขภาพถวนหนา พรรคไทยรักไทยเพียงแคหยิบยก
แนวคิดที่มีอยูในกระทรวงสาธารณสุขอยูแลว มาทําตอ และเรงทําใหเกิดเร็วข้ึน รวมทั้ง
ใชภาษาและสํานวนในการนําเสนอนโยบาย ซึ่งเปนที่เขาใจของชาวบานไดเร็วกวาเดิม  
ดีกวาเดิม 

คุณพิภพ ธงไชย ประธาน ครป.(คณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตย) หัว
ขบวนของ เอ็นจีโอ ( NGO หรือ องคกรพัฒนาเอกชน) อธิบายวาในตอนเริ่มตน ไทยรัก
ไทยเปนพรรคที่คุยกันรูเรื่อง เพราะมี อาจารยสุลักษณ ศิวรักษ นายแพทยเสม พริ้งพวง
แกว นายแพทยประเวศ วะสี และคนเคยทํางานองคกรพัฒนาเอกชน ชวยงานอยู ซึ่งการ
ทํางานในปแรกไปกันไดดี  แตสองปตอมา รัฐบาลเริ่มปฏิเสธ  เอ็นจีโอ  และปฏิเสธ 
“ชาวบาน” 1 

นายแพทยพลเดช ปนประทีป ผูมีสวนสําคัญในการบริหารกองทุนหมูบานใน
ชวงแรก  เลาใหผูเขียนฟงวา ตนและชาวคณะองคกรพัฒนาภาคเอกชน รวมทั้งผูนําภาค
สังคมและราษฎรอาวุโสหลายทาน  เคยชื่นชมและสนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
รวมทั้งเคยแนะนําโครงการหรือ มาตรการ หลายประการในการชวยเหลือเกษตรกรและ
ภาคชนบทแกพรรคไทยรักไทย  เพราะเชื่อกันวาคุณทักษิณเปนตัวแทนของทุนกาวหนา
ที่สุด คือทุนสื่อสาร ขณะเดียวกันก็มีนโยบายสังคมที่กาวหนาที่สุด ใกลเคียงกับแนวคิด
ของพวกตน ซึ่งมุงการพัฒนาเพื่อเกษตรกร เพื่อชนบทที่พ่ึงตนเอง ที่อิงอยูกับอัตลักษณ
                                                           
1 พิภพ ธงไชย,”ประชาชนและการเมืองภาคประชาชนภายใตรัฐบาลทักษิณ” ใน ภิญโญ ไตรสุริย
ธรรมา.บก., พษิทักษิณ (กรุงเทพฯ: Open Books, 2547), หนา 106 
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และภูมิปญญาดั้งเดิมของสังคม   และ แม นายแพทยพลเดชและชาวคณะจะตระหนักวา
สัญญาที่จะทุมเทงบประมาณมหาศาลไปอุมชู ชวยเหลือ และใหโอกาสคนทุกขคนยาก
เหลานี้  ลวนมุงสูการแลกเปลี่ยนกับคะแนนเสียง   แตก็เชื่อกันวาการดําเนินมาตรการ
ประชานิยมเหลานี้  จะมีทิศทางที่เขาใกลกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทที่กาวหนา
ทั้งหลายไดมากขึ้นเปนลําดับ1 

  พึงระลึกวา ผาสุก เบเกอร ฮิววิสัน และแมคคารโก ที่เรากลาวมาแลวในบทที่
สอง ไดขนานนามแนวการพัฒนาแบบใหมทั้งหลายที่สนใจภาคชนบท การพ่ึงพิงตนเอง 
การรักษาภูมิปญญาไทยดั้งเดิม  รวมทั้งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหรือ เศรษฐกิจชุมชน 
ทั้งหลายนี้ วา “ประชานิยม” เชนกัน  และแนวคิดเหลานี้ ซึ่งเดิมขยายอิทธิพลชา ๆ 
ในชวงกวาหนึ่งทศวรรษกอนหนา  พลันก็กลายเปนกระแสทางเลือกใหมในการพัฒนา
ไดพอสมควร หลังจากที่เกิดวิกฤตในป 2540   ซึ่ง ประชานิยม ในนัยนี้  ก็ คือ ประชา
นิยมในความหมายที่สี่ ที่กลาวแลวในบทที่ 1 นั่นเอง   

ณ จุดนี้ เราจึงอาจเปรียบไดวา “ ทักษิณา-ประชานิยม” ซึ่งเปนไปตามความหมาย
ที่สองนั้น  เปนเสมือนอากาศยานที่ทะยานบินขึ้นสูฟาได ก็เพราะสะสมกําลังจากลูว่ิง
ของสนามบิน  ที่พวก “ประชานิยม” ในความหมายที่สี่ มาสรางเอาไวให  
 
ประชานิยมกับการตลาดทางการเมือง 

กอนหนาที่คําวาประชานิยมจะมีคนพูดถึง จนกลายเปนกระแสความคิดในสังคม
นั้น     พรรคไทยรักไทยไดกาวล้ําหนาพรรคอื่น ๆ ไปมากในการเตรียมนโยบายเพื่อการ
เลือกตั้ง   ดวยการใชการวิจัยเชิงตลาด ที่เรียกกันวาการทําโพลหรือ การทํา โฟคัส กรุป 
(Focus Group) สํารวจวาผูมีสิทธิเลือกตั้ง ตองการมาตรการหรือนโยบายที่เปนรูปธรรม
อยางใดมากที่สุด    หาดูวามีอะไร และวิธีการอยางไร ที่จะทําใหคนเหลานั้นลงคะแนน
เสียงใหพรรคอยางแนนอน  และในการประชาสัมพันธหรือนําเสนอนโยบายและ
มาตรการตาง ๆ  แกประชาชนนั้น พรรคไทยรักไทย ก็แหวกออกจากแนวการหาเสียง
แบบเดิม  ดวยการใชภาษาและสํานวนที่คนธรรมดาฟงรูเรื่อง เขาใจงาย เขาถึงทันที   
รวมทั้งหันมาใชสื่อสารมวลชน  ไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศน หรือ ปายหาเสียงขนาดใหญ 
                                                           
1 นายแพทยพลเดช ปนประทปี, สัมภาษณ, วนัที ่30  มกราคม 2549b 



 75

เปนเครื่องมือในการถายทอดคําขวัญ แนวคิด และสัญญาเชิงนโยบายตาง ๆ เหลานี้ใหแก
ประชาชน  แทนที่จะอาศัยเพียงการปราศรัยหาเสียงและการใหสัมภาษณแกหนังสือพิมพ
อยางที่ใชกันอยูแตเดิมในการเมืองไทย 

คุณทักษิณและพรรคไทยรักไทยเรียกสิ่งที่พวกตนทําอยู เพื่อชัยชนะในการ
เลือกตั้งเหลานี้วา “การตลาดทางการเมือง”  เพียงแตวา ลูกคาสวนใหญของเขาคือคน
ยากจน หรือคนชั้นลางของสังคมชนบท แตก็นับรวมถึงคนจนในเมืองดวย    

ณ จุดนี้เอง ที่ทําใหการตลาดทางการเมืองในความคิดและภาษาของไทยรักไทย 
ไปบรรจบกับกรอบความคิดเรื่องประชานิยมของนักสังเกตการณและปญญาชนกับ
สื่อสารมวลชน  

นิธิ เอียวศรีวงศ จึงใหแงคิดไววา อันที่จริง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไมได “คิด
ใหม ทําใหม แตเปนผูหยิบเอาความใฝฝนของสังคมไทยมาทําเปนนโยบาย...”1  ซึ่งถา
เติมดวยมุมมองของเรา ก็คือ ความคิดและการกระทําของคุณทักษิณและรัฐบาลที่
สะทอนความใฝฝนของสังคม พลันดูโดดเดน สดใหม ถูกใจประชาชน ตางจากที่พรรค
อ่ืน ๆ หรือกลุมอื่น ๆ เคยทํามา ก็ ตรงที่ มันกลายรูปไปเปน “ประชานิยม” ไดนั่นเอง 
 
ประชานิยมกับธนานุภาพ 

เหตุอีกประการหนึ่งที่ทําให “ทักษิณา-ประชานิยม” เกิดขึ้นมาไดและผูคนเชื่อกัน
วานาจะทําไดจริงอยางที่สัญญาไว   ก็เพราะคุณทักษิณและคณะมีฐานทางการเงินและ
ธุรกิจที่ทรงพลานุภาพลนพน  อยางที่ไมเคยมีผูนําทางการเมืองใด ๆ เคยมีมากอน กลาว
ไดวา ประชานิยมเกิดขึ้นมาได  ก็เพราะนักธุรกิจหรือนายทุนใหญที่สุดของประเทศไดลง
มาทํางานการเมืองโดยตรงดวยตนเองแลว  พวกเขาทําใหผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กลายเปนลูกคาของสินคาที่เรียกวานโยบายของตนได  และทําใหนโยบายกลายเปนอะไร
ที่สามารถขายได และนํารายไดที่เรียกวาคะแนนเสียงคืนใหพรรคการเมือง ซึ่งมองอีกแง
หนึ่งก็เปนเสมือนสาขา หรือ แขนขาทางการเมืองของ ธุรกิจทั้งปวงที่พวกเขาถือครองอยู
เดิมก็วาได    
                                                           
1 นิธิ เอียวศรีวงศ, “พลังของรฐับาลกับพลังของสังคม” มติชนรายวัน 26 พฤษภาคม 2546 
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กําลังเงินที่มีอยูมหาศาล  บวกกับกําลังของเทคโนโลยีการสื่อสารและการตลาดที่
ล้ํายุค  ทําใหแนวคิด มาตรการ และนโยบายตาง ๆ ซึ่งดูเหมือนความฝน ถูกสื่อหรือ
สงออกสูประชาชน  จนทําใหเกิดความเชื่อมั่น และเกิดความหวังในหมูคนชั้นลางวาจะ
กลายเปนความจริงได   

ฐานะทางการเงินอันเขมแข็งยิ่งของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นั้น เกิด ตามหลัง
วิกฤตเมื่อป 2540   เมื่อธุรกิจขนาดใหญ โดยเฉพาะธุรกิจการเงิน การธนาคาร ตอง
เสียหาย หรือพากันลมละลาย ไปแทบสิ้น  ในหมูคนชั้นสูงของไทยไดเกิดสิ่งที่เรียกวา
ขบวนการ “คนเคยรวย” ข้ึนมาอยางเห็นชัด  นายธนาคารใหญจํานวนมาก ซึ่งเคยถูกมอง
วาจะเปนมหาเศรษฐีสืบตอกันไปอีกหลายชั่วคน  พลันตองขายหุนของครอบครัวหรือ
ของ วงศตระกูลใหแกทุนตางชาติ จนสูญเสียอํานาจในการบริหารธนาคารไปเสียสิ้น 
ดังที่ อัมมาร สยามวาลา ไดวิเคราะหเอาไว วิกฤตเงินบาทก็ คือการปดฉากเศรษฐกิจของ
ยุคทุนธนาคารเปนใหญไปเสียสิ้น1   ในขณะที่ทุนอุตสาหกรรมใหญอ่ืน ๆ  ที่อาศัยการ
กูยืมจากตางประเทศอยางหนัก ก็ ตกอยูในภาวะมีหนี้เสียที่ทบเทาทวีคูณขึ้นจากการที่
คาเงินบาทดําดิ่ง  นั่น ก็ คือ วิกฤตป 2540 ไดทําใหทุนใหญ หรือ ธุรกิจขนาดยักษใหญทั้ง
ปวง อยูในภาวะออนแออยางไมเคยมีมากอน 

ในภาวการณที่ธุรกิจทั้งหลายลวนออนแอ ดิ้นรน แมแตธุรกิจใหญก็ทําไดเพียง
การรักษาตนเองใหอยูรอด  และเศรษฐกิจโดยรวมซบเซามากนี้เอง   ธุรกิจของพ.ต.ท. 
ทักษิณ ชินวัตร และครอบครัว  เปนขอยกเวนเพียงไมกี่บริษัทที่อยูรอดจากการลดคาเงิน
บาท  มีเสียงเลาลือกันวา คุณทักษิณ อาศัยขอมูลจากพรรคพวกหรือบริวาร ที่อยูใกลชิด
ศูนยอํานาจการตัดสินใจใหเงินบาทลอยตัว รูตัวลวงหนา รักษาตัวเองไวได และรุงเรือง
ไพบูลยไดอยางตอเนื่อง เพราะธุรกิจสื่อสารดาวเทียมอยูในชวงขาขึ้นจากความตองการ
ในดานการสื่อสารที่ทะยานตัวไมหยุดยั้ง   คุณทักษิณ จึงกลายเปนเจาของธุรกิจ เกือบจะ
กลุมเดียวที่มีเงินสนับสนุนการทําพรรคการเมือง    ในขณะที่พรรคอื่น ๆ ยังตองอาศัย
                                                           
1อัมมาร สยามวาลากลาววา วิกฤตป 2540 ชี้ใหเหน็การลมสลายของยคุ “ทุนนิยมธนาคาร” และ
เขาเชื่อวา “ทนุนยิมธนาคาร” จะไมหวลกลับมาอีก  เหตนุี้ เขาจึงแบงยคุของทุนนิยมไทยเปนสาม
ยุค คือ หนึง่ ยคุทุนนิยมขนุนาง (2475-2516) สอง ยุค ทนุนยิมธนาคาร (2516-2540)  และ สาม 
ยุคทุนนิยมประชานยิม (ต้ังแตป 2540 เปนตนมา); ดู ‘อัมมาร ‘วิพากษทนุนยิมระบบใหม ใน  มติ
ชนรายวัน, 29 กันยายน 2546  
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การสนับสนุนจากธุรกิจอื่น ๆหรือ ประเภทอื่น ๆ ที่อยูในฐานะลําบากอยางเห็นไดชัด 
 ความเปนจริงทางเศรษฐกิจที่กลาวมานี้เอง ที่ทําใหคุณทักษิณ และพรรคไทยรัก
ไทยสามารถกวาดตอนอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และผูสมัครที่มีโอกาสไดรับชัย
ชนะอยางยิ่ง เขามาอยูในพรรคไดจํานวนมหาศาล   ไทยรักไทยกลายเปนพรรคที่เขมแข็ง
กวาพรรคใด ๆ ไมวามองจากดานผูนํา ดานนโยบาย หรือความเขมแข็งทางการเงิน ก็ 
ดวยเหตุเชนนี้เอง  ที่ “ประชานิยม” กลายเปนที่เชื่อมั่นของประชาชนไดวามีโอกาสจะ
เปนนโยบายของรัฐ   และเชื่อดวยวาคุณทักษิณ และพรรคไทยรักไทยมีความสามารถใน
ทุกดานที่จะทําใหนโยบายเหลานั้นปรากฏเปนจริง 

ตองกลาวเพิ่มเติม ดวยวา การที่นโยบายประชานิยม ถูกเรงรีบ ผลักดันใหเปนผล
ในทางปฏิบัติอยางรวดเร็วนั้น  เปนผลสืบเนื่องมาจากการที่นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร  กําลังรอฟงผลการวินิจฉัยคดี “ซุกหุน” ของตนในศาลรัฐธรรมนูญอยูดวย  จึงมี
ความจําเปนที่จะตองหาความสนับสนุนจากประชาชนมาปกปองคุมครองตนเองดวย  
กลาวกันวา ก็เพราะนโยบายประชานิยมเอง ที่กดดันใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจํานวน
หนึ่งหันไปใชความนิยมทางการเมืองแทนที่จะใชหลักนิติศาสตรเปนเกณฑในการ
วินิจฉัยคดี    
 
ประชานิยมกับทุนนิยม 
 ประชานิยม ทําใหนายกรัฐมนตรีและไทยรักไทยครองอํานาจทางการเมืองได
ตอเนื่องยาวนาน และ ดวยเสถียรภาพทางการเมืองที่สูงเปนพิเศษเชนนี้เอง  ทําใหพวก
เขาแปรเศรษฐกิจไทยใหเปนทุนนิยมโลกาภิวัตนไดมากยิ่งขึ้น ดังที่ ธีรยุทธ บุญมี 
วิเคราะหเอาไววา ในยุคกอนหนา พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีนั้น ภาค
สังคมของไทยไดพยายามนําเสนอให “ปรับทุนเปนไทย” (ดวยเศรษฐกิจพอเพียง 
ชาตินิยม ชุมชนนิยม ธรรมรัฐ ฯลฯ)  แต ครั้น คุณทักษิณ ข้ึนครองอํานาจดวยนโยบาย
ประชานิยมแลว   กลับทําการ “แปรไทยเปนทุน” 1(นําประเทศเขาสูวงจรทุนนิยมเต็มที่) 
 มองกลับกัน   อาจกลาวไดวา การที่ประชานิยมดํารงอยูไดในไทย ก็เพราะมัน
                                                           
1 ธีรยุทธ บุญมี, Road Map ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สายธาร, 2547), หนา 50-51 
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เปนสื่อชวยใหรัฐบาล “นายทุน” ที่นําโดย พ.ต.ท. ทักษิณ “แปรไทยใหเปนทุน” ได
สําเร็จนั่นเอง   

ผาสุกและเบเกอร ชี้ไวตั้งแตแรกแลววา “ทักษิณา-ประชานิยม”นั้นเปนธนาธิป
ไตยไปในตัวดวย  ในภาษาอังกฤษ ทั้งสองคน เรียกประชานิยมแบบของคุณทักษิณวา 
Pluto Populism (ธนาประชานิยม)1   และชี้วามันเปนประชานิยมที่เกิดขึ้นเพราะนายทุน
ใหญ ระดับ “อภิมหาเศรษฐี”  ตั้งพรรคการเมือง และเขามาทํางานการเมืองดวยตนเอง  
และ ก็ ใช “การเมืองสีเทา” เรียกตามที่ธีรยุทธ บุญมี เรียก2  เขามาขยายธุรกิจ และเพิ่มพูน
รายไดหรือทรัพยสิน ของตน และหมูคณะ  โดยหาโอกาส ทั้งที่ชอบดวยกฎหมาย ผิด
กฎหมาย หรือหมิ่นเหมตอการผิดกฎหมาย  ที่สําคัญ มักหาโอกาสเหลานั้น ผานการทํา
นโยบายใหม ๆ ที่เต็มไปดวยวิสัยทัศนสวยหรู ซึ่งอาจารยประเวศ วะสี ขนานนาม
กระบวนการเชนนั้นวา “คอรรัปชั่นเชิงนโยบาย”   

“ทักษิณา-ประชานิยม” มิใชอะไรที่ “ราดิกัล” (Radical) หรือ “กาวราวรุนแรง
และถอนราถอนโคน)  หรือ เปน “ซาย” หรือ เปน “สังคมนิยม” เลย 3  ตรงกันขาม กลับ
เปนนโยบาย “ทุนนิยม”  ที่เอื้อใหทุนนิยมแผขยาย อยางกวางขวาง และกินลึก เขาไปใน
สังคมอยางที่ไมเคยเปนมากอน    มาตรการเชิงนโยบายประชานิยมทั้งหลายไดทําให
กระทั่งหมูบาน ตําบลก็กลายเปนเศรษฐกิจ “ทุนนิยม” ไปเสียสิ้น   พรอมกันนั้น รัฐบาล 
ยังแปรเปลี่ยนใหรัฐวิสาหกิจของประเทศกลายเปนแหลงรองรับการลงทุนในเรื่องหุน
ของคนที่อยูในคณะรัฐมนตรีหรือคนที่ใกลชิด  รวมทั้งทําใหเกิดการเสนอนโยบายสวย
หรูจํานวนมากที่ ดูเผิน ๆ เปนประโยชนตอบานเมืองและประชาชน แต พิศใหลึกซึ้ง 
                                                           
1 Pasuk Pongpaichit and Chris Baker, “The Only Good Populist is a Rich Populist” 
Working Paper No. 36 October 2002, City University of Hong Kong; 
2 ธีรยุทธ บุญมี,  ฝากรงขังสีเทา (กรุงเทพฯ: วิญูชน,  2548), หนา  9; การเมืองสเีทา  หมายถงึ 
การเมืองที่ไมรูวาอะไรคือผิด อะไรคือถูก ผิดก็ได โกงก็ได พวกพองก็ได ขอเพียงให “พอไดผล หรือ
ดูดีกวาที่ผานมา ก็ใชได” (หนา 7)  
3 ดังที่ ณรงค เพ็ชรประเสริฐเคยใหสัมภาษณ (เนชัน่สุดสปัดาห 18-24 สิงหาคม 2546, หนา 23)
เอาไว “ในทางทฤษฎีผมยืนยนัวาคุณทักษณิเปนนายทุนเต็มตัว....ตองการปฏิรูปทุนนอย  ตองการ
สรางระบบทุนกาวหนา  เขาไมใชสังคมนยิม ๆ อยูที่ปจจยัการผลิต”   
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กลับเปนการเปดชองทางให บุคคลบางประเภทไดอภิสิทธิ หรือการผูกขาด ทําธุรกิจที่
นโยบายเหลานั้นสนับสนุน  หรือทําธุรกิจเหลานั้นอยางไดเปรียบคนอื่นชัดเจน  

ยิ่งไปกวานั้นการไดครองอํานาจรัฐ  ยังทําใหกลุมธุรกิจ กลุมหนึ่งสามารถใหขาว 
ใหความคิดเห็น อันนําไปสูการข้ึนลงของราคาหุนของธุรกิจนั้น ๆ อยางเห็นไดชัด 
เมื่อไหรตองการซื้อหุนในราคาถูกก็ออกขาวที่เปนผลเสียกับธุรกิจนั้น ๆ เมื่อไหรมีหุนซึ่ง
อยากขายในราคาที่สูงขึ้น ก็ออกขาวดีที่เกี่ยวกับธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งวิธีการหาเงินของบุคคลผู
กุมอํานาจรัฐในการผานตลาดหุนเชนนี้ มีความสําคัญ หรือมีมูลคาไมนอยกวาการทุจริต
ประพฤติมิชอบแบบดั้งเดิม ซึ่งมักจะเปนเรื่องการหักคาหัวคิวหรือการจัดซื้อจัดจางโดย
คนหรือบริษัทที่นักการเมืองเปนเจาของหรือมีสวนรวม 
 สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย  ในบทความเรื่อง  “สายสัมพันธทางการเมืองกับ
ผลตอบแทนในหุนไทย” ซึ่ง รวบรวมไวในหนังสือ อนาคตเมืองไทย ใครวาไมนาหวง 
รายงานวา จากการคนควาของมหาวิทยาลัยแวนเดอรบิลท (Vanderbilt University) 
พบวา ในไทยนั้น มูลคาของบริษัทในตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของกับนักการเมืองนั้นสูง
ถึงรอยละสี่สิบ  สูงเปนอันดับสองของโลก รองจากบริษัทในตลาดหลักทรัพยรัสเซีย
เทานั้น  และลําพัง ชินคอรป (Shincorp) เรือธงของกลุม “หุนทักษิณ”  ก็มีสัดสวนราว
รอยละสิบของมูลคาตลาดหุนไทยอยูแลว  เมื่อปลายป 2546     
 ยิ่งไปกวานั้น ผลตอบแทนของบรรดา“หุนทักษิณ” ( AIS,  Shin, ITV) นั้น  สูง
กวาผลตอบแทนเฉลี่ยของหุนทั้งหมดในตลาดมาก กลาวคือ ในชวงป 2546 ขณะที่
ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุนในตลาดทั้งหมดอยูที่ 58 %   ปรากฏวาผลตอบแทนของหุน
AIS คือ 139 %  ผลตอบแทนของหุน Shin สูงถึง 284 %   สวนผลตอบแทนของหุน ITV 
สูงกวานั้นอีก คือสูงถึง 592 %1  
 ยุค ศรีอาริยะ มองวา “ประชานิยม” ของคุณทักษิณนั้น  เกิดจากการที่เศรษฐกิจ
โลกและเศรษฐกิจไทย เปลี่ยนจากการเปนทุนนิยมธรรมดา ไปเปนทุนนิยม “ฟองสบู” 2  
                                                           
1 สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย, “สายสัมพันธทางการเมืองกับผลตอบแทนในตลาดหุนไทย” ใน ไพโรจน 
วงศวิภานนท, อนาคตเมืองไทย ใครวาไมนาหวง (กรุงเทพฯ: Knowledge Plus, 2547), หนา 211-
224 โดยเฉพาะหนา 213-214 
2 ยุค ศรีอาริยะ, “หลงัยุคทกัษณิโณมิกส” ในวารสารสถาบันพระปกเกลา ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-
เมษายน 2549, หนา 12) 
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ในทํานองเดียวกับ ที่ผูเขียนกลาวมาแลวในตอนตนวาประชานิยมในไทยดําเนินไป
ทามกลางการแปรเปลี่ยนเศรษฐกิจ จาก Productive Capitalism  ไปเปน Speculative 
Capitalism   
 จะเรียกอยางไรก็ตาม   เราเห็นวาหนาที่ของ “ทักษิณา-ประชานิยม” ก็คือทําให
ทุนหรือ ทุนนิยม ครอบงําการเมืองโดยเด็ดขาด และสามารถใชการเมืองเปนเครื่องมือใน
การขยาย “ทุน”  ซึ่งมีคุณลักษณะตอไปนี้ คือ 
 หนึ่ง “ทุน” นั้น “ทันสมัย” แต “ไมพัฒนา”   แมรูปลักษณภายนอก “ทุน” นี้ ทํา
ธุรกิจสื่อสาร ดาวเทียม เปนหลัก  และตองติดตอสัมพันธกับระบบทุนนิยมโลก หรือ 
ตองขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ  ดูล้ํายุค เปนธุรกิจแหง “คลื่นลูกที่สาม”  แตในความ
เปนจริง ทุนนี้ กลับมีลักษณะลาหลัง ใชอํานาจและเสนสายทางการเมืองเปนโอกาสและ
ปจจัยหลักในการขยายตัว   และอาจนํามาซึ่งการคอรัปชั่น และการมีสวนไดสวนเสีย
พัวพันกับการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐดวย  จึง เปน “ทุนสามานย-กินบาน กินเมือง” 
ดวย ซึ่ง ภาษาอังกฤษเรียกกันวา Patrimonial Capital 1 ซึ่ง ทุนชนิดนี้นับวาลาสมัยและตก
ยุคเปนอยางยิ่ง  เพราะไมยอมรับการแขงขันเสรีแบบระบบตลาด ไมเนนประสิทธิภาพ
ในการทํางาน   และไมเนนความกาวหนาของเทคโนโลยีเปนเกณฑ  แต กลับมุง
ชวยเหลือ และให โอกาส เปนพิเศษยิ่ง แกพรรคพวก และเครือญาติ เปนสําคัญ( เปน 
Crony Capitalismนั่นเอง)   
 อนึ่ง การสะสมหรือเพิ่มขยายทุนชนิดนี้ เนนที่การขอการผูกขาดหรือการ
สัมปทานจากรัฐ  หรือแสวงหา “คาเชาทางเศรษฐกิจ” (Rent-Seeking) นั่นเอง  โดยอาศัย
ตําแหนงหนาที่ทางการเมือง เขาไปเอื้อประโยชนที่ไมชอบธรรมหรือไมถูกกฎหมาย
                                                           
1 ดู Norman Jacobs , Modernization Without Development (New York: Praeger, 1971),  
Chapters 2 and 5, เพื่อเหน็วา “ทนุสามานย-กินบาน กนิเมือง” นั้น มมีาแตโบราณกาลในสยาม  
และการเปลี่ยนแปลงของสยามและไทยนั้นจนถงึเวลาของหนงัสือเลมนี้ ก็ยงัเปนเพียงการทําให
ประเทศ “ทันสมัยแตไมพัฒนา” ทนุของคณุทักษิณและคณะในรัฐบาลก็ตกอยูในสภาพเชนนี้คือ 
“ทันสมัย แต ไมพัฒนา” เพราะ เปน “ทุนสามานย-กินบาน กนิเมือง” ทีใ่ชเทคโนโลยีส่ือสารสน
สนเทศ ; ดู Robin Theobald, Corruption, Development and Underdevelopment (Durham: 
Duke University Press, 1990),pp.92-106 เพื่อเหน็วา “ทนุสามานย-กินบานกนิเมอืง” เปนทีม่า
ของการคอรัปชั่นในโลกที่สามอยางไร  
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ใหแกตนเองและคณะพรรค  ผูที่เปนเจาของทุนชนิดนี้มักจะเปนขาราชการชั้นสูงหรือ
นักการเมือง แลวทําธุรกิจ หรือหารายไดจากธุรกิจไปดวย  หรือ เปนนักธุรกิจที่เขาไป
เลนการเมือง เพื่อเอื้อหนุนธุรกิจของตนเอง หรือเพื่อหาชองทางใหม ธุรกิจใหม   แต
ธุรกิจของคนพวกนี้ มักจะไมชอบธรรม  ไมมีประสิทธิภาพ  ไมสุจริต  พวกเขาแยก “เงิน
หลวง” กับ  “เงินราษฎร” ออกจากกันไมได    แยกผลประโยชน  “สวนตน” กับ 
“สวนรวม” ออกจากกันไมได  นําไปสูการฉอราษฎณบังหลวงไดเสมอ  หลายครั้งทําให
นโยบายและประโยชนสุขของบานเมืองพังพินาศดวย  จึง สมควรเรียกเปนภาษาไทยวา 
“ทุนสามานย-กินบาน กินเมือง” 
 สอง “ทุน” นั้นเปน “ทุน กึ่งการพนัน- กึ่งการเสี่ยงโชค” เรียกชื่อในภาษาอังกฤษ
วา “Casino Capital”  คือ เปนทุนที่เนนการเขาเก็งกําไร มุงรวยเร็ว โตเร็ว อาศัยการปลุก
ปนกระแส   การสร างข าวสาร  ขอมูลชวนเชื่ อ   การปลุกปนราคาหุน  ราคา
อสังหาริมทรัพย   การปนคาเงินตรานานาประเทศ เนนขาว ขอมูล และกระแส กับ
อารมณ ความรูสึก  มากกวาการผลิตและการบริการ หรือการบริหารท่ีเนนประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล1  กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ประชานิยมของคุณทักษิณ เกิดในยุคที่เรากาว
ออกจากทุนนิยมสมัยใหม (Modern capitalism)  ไปสูทุนนิยมที่พนยุคสมัยใหม (Post-
Modern Capitalism) ไปแลว  ซึ่ง “ทุนพนยุคสมัยใหม “หรือ “ทุนกักตุน-ปลุกปน-เก็ง
กําไร”  (Speculative capital) ซึ่งไดกลาวถึงในตอนตนมาแลว นั้น  อาศัย ขาวสารขอมูล 
และภาพ( Perception)มากกวาความเปนจริงในเรื่องประสิทธิภาพ(Efficiency) และ
ประสิทธิผล (Effectiveness)    และ อันวา ทุนสามานยเหลานี้ยอมปราศจากตลาดหุน
ไมได   ปราศจากซึ่งการเก็งกําไรในหุน ในคาเงินบาท และในอสังหาริมทรัพย ฯลฯ 
ไมได เชนกัน 2  
                                                           
1 Susan Strange, Casino Capitalism (Manchester: Manchester University Press, 1997, 
first published 1986), pp.1-24 ; ยุค ศรีอาริยะ,”หลังยคุทักษิโณมกิส ปฏิรูปการเมอืงครั้งใหม” 
ใน จุไรรัตน แสนในจกัษ,บก., ไอ.ซี.ย.ูทักษโิณมิกส, หนา 115-137 โดยเฉพาะหนา 121-125; ดู
สุวินัย ภรณวลัย, แกะรอยทกัษิโณมิคส (กรุงเทพฯ: Open Books, p.27) 
2 สุวินัย ภรณวลัย,”เศรษฐกิจฟองสบูที่คิดจะควบคุมได” ใน แกะรอยทักษิโณมิคส, เพิง่อาง, หนา 
25-29 
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 จึงมีผูอธิบายวา ก็ ดวยเหตุขางบนนี้แหละ นายกรัฐมนตรีประชานิยม พ.ต.ท. 
ทักษิณ ชินวัตร  จึงมักพูดแตเรื่องการเติบโตของรายไดประชาชาติ  สนใจแตเรื่องดัชนี
ราคาตลาดหุน ครุนคิดแตเรื่องการสรางภาพ สรางกระแสใหประเทศไทย แทนที่จะคิด
และทําการเพิ่มความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจที่เปนจริง 
 คารล มารกซ (Karl Marx) นักคิดผูยิ่งใหญแหงลัทธิสังคมนิยม  เคยเขียนเอาไว
นานแลววา การเกิดขึ้นของทุนนิยม  จะทําใหประชาธิปไตย ตองพลันตกเปนของชนชั้น
นายทุนไป  ครั้นบัดนี้ก็ไมมีที่ใดในโลกอีกแลว ที่คําเตือนเชนนี้จะเห็นเปนจริงไดเทาใน
ประเทศไทย   ประชานิยมไมไดทําหนาที่นี้เปนพาหนะทางการเมืองที่สงใหนายทุนกลุม
หนึ่งขึ้นครองอํานาจเทานั้น  ยอม เปนที่แจมชัดวา พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นั้น ไมไดเปน
เพียงนายทุนธรรมดา   หากเปนนายทุนที่ใหญที่สุดในประเทศ และใหญติดอันดับโลก
เสียดวย   กลุมทุนที่รวมกันอยูในคณะรัฐมนตรีในขณะนี้ ก็มิไดเปนทุนที่ “กาวหนา” แม
จะเปนทุนเกิดใหมและเกิดหลังทุนอื่น ๆ แต ก็ “ลาหลัง” เพราะดูจะเปน “ทุนสามานย-
กินบาน กินเมือง” ดวย  
 หากใชภาษาของยุค ศรีอาริยะเพิ่มเติม ก็ กลาวไดวา  กลุมทุนของคุณทักษิณและ
คณะที่ครองรัฐอยูในเวลานี้  มีลักษณะ เปนทุน “กาฝาก” และแฝงซอนไวซึ่งพลังในการ
ทําลายตนเอง และทําลายสังคมอยางรุนแรงดวย1  คุณทักษิณ และคณะ ไดใชอํานาจรัฐ
เพื่อเอื้อทุนของตนเอง  ทั้งยังเปนทุนที่ขยายตัวในหมูวงศาคณาญาติและมิตรสหาย
ใกลชิด ไมใชทุนที่เปดใหผูประกอบการทั่วไปมีโอกาสไดประชันขันแขงดวย  และ
สุดทายยังกลาใชอํานาจรัฐ อํานาจกฎหมาย เพื่อประโยชนของธุรกิจตนเอง โดยไมเกรง
กลัวตอการจับตาของสาธารณชนและการตรวจสอบขององคกรตามรัฐธรรมนูญใด ๆ 
ทั้งสิ้น2  
                                                           
1 ยุค ศรีอาริยะ, เพิง่อาง, หนา 122 
2 ผูเขียนจะไมยกตัวอยางหรืออางหลักฐานอะไรเพื่อชี้ประเด็นนี ้ เพียงแตขอให ดู เหตุผล และ 
ขอเท็จจริงในหนงัสือเลมตอไปนี้ประกอบก็พอ : ประสงค วิสุทธิ์ , ทักษิณและพวก (กรุงเทพฯ: 
2549); นอกจากนัน้ ในปาฐกถาพิเศษที่สมาคมนกัขาวนักหนงัสือพิมพแหงประเทศไทยเมื่อตน
เดือนมีนาคม2549 (แนวหนา 6 มนีาคม 2549)นายแพทยประเวศ วะสี เองกลาววา“นายกฯ ไร
ศีลธรรม ก็ทาํใหบานเมืองเรารอนปนปวน รัฐบาลชุดนี้ไปไหนมีแตคนเลาเรื่องโกงใหฟง เมื่อกอนมี
แตโคตรโกง  แตยุคนี้ตองพดูวาโกงกนัทัง้โคตร”  
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ยิ่งรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ดําเนินการที่สุมเสี่ยงเพื่อตนเอง 
และเพื่อนายทุนที่หนุนรัฐ ตามแบบฉบับ “ทุนสามานย” ทั้งหลายมากแคไหน  ก็ยิ่งตอง
อาศัยนโยบายและมาตรการ “ประชานิยม”  มาสรางฐานสนับสนุนจากคนสวนใหญของ
ประเทศ ซึ่งก็คือ คนยากคนจน คนชั้นรากหญา ทั้งปวงนั่นเอง    

กลาวในปจจุบัน “ทักษิณา-ประชานิยม” จึงไมไดเปนเพียง “พาหนะ” ในการโผ
ข้ึนสูยอดสูงสุดทางการเมืองเทานั้น   หาก ยังเปน “สบู” หรือ “แชมพู” ฟอกตัว ให
นายกรัฐมนตรี ซึ่งตกลงไปในกองขยะของการใชอํานาจเพื่อตนเองและหมูคณะ ให
กลับมามีกลิ่นหอมหวลเชนเดิม   เปนอันวา จากนี้ไป   รัฐบาลจะอยูรอดไดหรือไม จะ
กลับฟนตัวไดอีกหรือไม   ข้ึนอยูกับวา “ทักษิณา-ประชานิยม” นั้น ยังมีมนตขลังตรึงปวง
ชนไวเชนเดิมไดหรือไม 
 
ประชานิยมกับอุปถัมภนิยม 
 ทักษิณา-ประชานิยมยังเกิดขึ้นไดเพราะอีกสาเหตุหนึ่ง คือ มัน “เชื่อมตอ” เปน
อยางดีกับอุปถัมภนิยมที่เปนลักษณะเดนของสังคมชนบทและสังคมเมืองที่ยากจนอยู
แลว  ดังที่ผูเขียนไดกลาวเอาไวในหนังสือสองนคราประชาธิปไตย1  วา เกษตรกร คน
ยากคนจนในชนบทซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศมีวิถีการดํารงชีวิตที่ตองพึ่งพิง
ผูใหญ  ซึ่งมักจะรวมไปถึงนักการเมืองทั้งหลายที่ลงรับการเลือกตั้งอยูในชนบทดวย  
และ อยางที่เวียงรัฐ เนติโพธิชี้เอาไว  อุปถัมภนิยมนั้น  ในบางครั้งยังหมายถึงการเขาไป
อยูในความคุมครองของเจาพอหรือนักเลงทั้งหลายดวย 2  แตอุปถัมภนิยมที่เราสนใจใน
ที่นี้ คือ ความสัมพันธเชิงดิ่งระหวางนักการเมืองกับชาวบาน ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนกัน
ระหวางเงินทองขาวของ และความชวยเหลือตาง ๆจากนักการเมือง กับคะแนนเสียงที่
หัวคะแนนและชาวบานทั้งหลายจะมอบใหในวันหยอนบัตรเลือกตั้ง   อุปถัมภนิยม
เกิดขึ้นได ก็เพราะเปนผลจากการพัฒนาประเทศเปนเวลาหลายทศวรรษ  ซึ่งไดกัดกรอน 
ทําลายชนบทซึ่งเคยเปนสังคมประเพณี ซึ่งถือเอาชุมชนเปนที่ตั้ง ใหกลายเปนสังคม
แลกเปลี่ยนมากขึ้น   
                                                           
1 เอนก เหลาธรรมทัศน, สองนคราประชาธปิไตย (มติชน: 2537) 
2 เวียงรัฐ เนติโพธิ,”นิยามเจาพอ” บทสัมภาษณใน Corporate Thailand, July 2003, pp.39-42 
และ เวียงรัฐ เนติโพธ,ิ “รัฐคือผูอุปถัมภรายใหมแทนเจาพอ” เนชั่นสุดสัปดาห 19พฤษภาคม 2546 
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 ใน อดีต ครั้งบานเมืองเปนสังคมประเพณี ถือเอาชุมชน เปนที่ตั้งนั้น  ชาวบาน
ลงคะแนนเสียง ตามความใกลชิดของสายเลือดหรือเครือญาติ และครอบครัว เปนหลัก  
ไมเปดโอกาสใหเกิดความสัมพันธแบบแลกเปลี่ยนกับคนแปลกหนาที่จะเขามาทําตัว
เปน “ผูใหญ”   แตแลว การ “พัฒนา” ชนบทอยางตอเนื่องยาวนาน ก็ไดทําให ประชาชน
สวนใหญหลุดออกจากความสัมพันธเชิงประเพณีที่ไมเปนการแลกเปลี่ยน  ไปสู
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ซึ่งเปดชองใหกับคนแปลกหนา คนตางถิ่น คนจากภายนอก 
เขามาสรางความสัมพันธเชิงดิ่งกับชาวบานเพื่อใชเปนเครื่องมือในการรวบรวมคะแนน
เสียงจากชาวบานในเขตเลือกตั้ง 
 มูซีลิส (Nicos Mouzelis) ใหแงคิดเอาไววา  จากสังคมอุปถัมภนิยม จะพัฒนา
ตอไปอยางไร ในทางการเมืองนั้น   มีความเปนไปได เสมือนเปนทางสองแพรง1  คือ 
แพรงหนึ่งพัฒนาไปสูชาวบานที่มีความเปนปจเจก  มีความเปนตัวของตัวเอง  พ่ึงพิง
ตัวเอง และพึ่งพิงกันไดพอสมควร  โดยที่สําคัญ คือ สรางกันเปนกลุม เปนสมาคม เปน
ชนชั้น ได เรียกไดวา หันไปสนใจสรางความสัมพันธเชิงราบกับคนในระดับเดียวกัน 
มากกวาจะคงอยูในความสัมพันธเชิงดิ่งกับ “ผูอุปถัมภ” หรือ “ผูใหญ” อยางที่เคยผานมา  
การเมืองใหมเชนนี้ จะเนนที่การรวมกลุมของคนในระดับเดียวกัน หรือในชนชั้นหรือ
สถานะทางสังคมเดียวกัน เพื่อเรียกรอง ตอรอง หรือเจรจากับกลุมกอน หมูคณะ หรือชน
ชั้นที่อยูสูงกวา เหนือกวา เชน จากชาวนาซึ่งอยูในระบบอุปถัมภ ก็กลายเปนชาวนาที่
รวมกลุมกันเปนกลุมออมทรัพย สหกรณ กลุมสภาเกษตรกร กลุมสหกรณชาวนาชาวไร 
เพื่อเรียกรองสิทธิและผลประโยชน รวมทั้งราคาพืชผล หรือคาแรงที่พึงมีพึงได หรือ 
สนับสนุนพรรคการเมืองที่เสนอนโยบายตาง ๆ ที่เปนประโยชนกับกลุมของตน เชน 
กรรมกรในอังกฤษรวมตัวกันเปนสหภาพกรรมกร และสหภาพ กรรมกรทั้งหลายใน
อังกฤษ สนับสนุนพรรคเลเบอร เปนตน 
 แตทางอีกแพรงหนึ่ง อาจจะนําไปสูการเมืองใหม ที่เปนเพียง”ประชานิยม” 
เทานั้น  การเปลี่ยนแปลงทํานองนี้ จะเปนไปในสังคม ซึ่ง การรวมกลุมของคนในชนชั้น
เดียวกัน อาชีพเดียวกัน ปญหาเดียวกันนั้น เปนไปไดยากยิ่ง เชน  ในประเทศไทยนี้เอง  
                                                           
1 Nicos Mouzelis,”On the Concept of Populism: Populist and Clientelist Modes of 
Incorporation in Semiperipheral Polities,” Politics and Society หนา 329-347, โดยเฉพาะ
หนา 332-334  
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สงผลใหประชานิยมกลายเปนความกาวหนาประการเดียวที่เหลืออยูสําหรับสังคม
อุปถัมภที่จะกาวไปขางหนา   ประชานิยมนั้นมีรอยตอกับอุปถัมภนิยมไดมาก เชน ยัง
เปนความสัมพันธระหวางคนทุกขคนยาก คนชั้นลางกับคนที่อยูเหนือกวา เพียงแตคนที่
อยูเหนือกวาเวลานี้ คือรัฐบาล และนโยบายของรัฐบาล มิใชกํานัน ผูใหญบาน ครู หมอ 
หลวงพอ หรือนักการเมือง อยางที่มีมาแตเดิม จากการอุปถัมภดวยบุคคล ประชานิยมทํา
ใหกลายเปนการ “เอื้ออาทร” โดยรัฐและนโยบายของรัฐ  แตแนนอน ผูนําของรัฐและ
ขาราชการที่นําความ “เอื้ออาทร” เชิงนโยบายมาให ก็ยัง เปนคนที่อยูสูงกวา เหนือกวา
ประชาชน  และ ความสัมพันธเชิงดิ่งระหวางผูสูงกับผูอยูต่ํา ระหวางผูอุปถัมภกับผูทุกข
ยาก ระหวาง “ผูใหญ” กับ “ผูนอย”  ยังเปนหลัก  และบรรดา “ผูนอย” ทั้งหลายก็ยังไม
รวมตัวกันเปนปกแผน เพื่อเจรจาตอรอง หรือตอสู ขับเคี่ยวกับ “ผูใหญ” หรือรัฐบาล  

ประชานิยมเกิดขึ้นไดงายในสังคมที่เปนอุปถัมภนิยม ก็เพราะ ถึงจะเปนการ
อุปถัมภดวยนโยบาย มันก็คือ การอุปถัมภชนิดหนึ่งนั่นเอง โดยที่ชาวบานไมตอง
พ่ึงตนเอง ไมตองเปนตัวของตัวเอง ไมตองเปนกําลังอิสระ อยางที่เปนไป หรืออยางที่ทํา
กันตามการเมืองแพรงที่หนึ่ง 

 
ประชานิยมในปริบทของทักษิโนมิกส  

นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไมไดเปนผูนําประชานิยมที่ถือเอา
ประชาชนเปนจุดมุงหมายเทานั้น   หากในบอยครั้ง ดูจะใชประชาชนเปนวิธีการดวย 
หนึ่ง เพื่อไปสูอํานาจทางการเมือง และที่สําคัญกวานั้น สอง เพื่อไปสูการครอบงําและ
การเอาประโยชนจากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจตาง ๆ    ในสายตาคนทั่วไป นโยบาย
ประชานิยมที่ “เอื้ออาทร”ตอ ชนผูยากไรทั้งหลายนั้น เปนเพียงสวนหนึ่งของนโยบาย
เศรษฐกิจของคุณทักษิณ  แตในสายตาเราแลว  “ทักษิณา-ประชานิยม” เปนเสาเอกของ
งานสถาปตยกรรมที่เรียกกันวา “ทักษิโณมิกส” ทีเดียว  

ในภาพที่ปรากฏ “ทักษิโณมิกส” คือนโยบายเศรษฐกิจที่รัฐเขาไปกระตุนการ
ขยายตัว และการฟนตัวของภาคธุรกิจเต็มที่ เนนการเติบโตของรายไดประชาชาติ  สราง
ความหวัง ความมั่นใจตอเศรษฐกิจใหเกิดขึ้นในประชาชน  รัฐบาลมุงสรางกระแส  สราง
ภาพ และเนนการเติบโตของดัชนีตลาดหลักทรัพย  ขณะเดียวกัน ก็สนับสนุน สงเสริม 
ชวยเหลือเกษตรกร และ ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ดวย  และ “ทักษิโณมิกส” นั้น ยัง
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เปน เศรษฐกิจ “คูขนาน” (Dual Economics) ที่เนนการสงออกไปตลาดตางประเทศ พอ 
ๆ กับการขยายตลาดภายใน โดยเฉพาะ ตลาดในชนบท1  

แต ความจริง ที่ซอนอยูในภาพดังกลาว  คือ “ทักษิโณมิกส” เปนแนวทาง
เศรษฐกิจที่เอื้อตอกลุม “ทุน สามานย- กินบานกินเมือง”  และ กลุม “ทุนกึ่งการพนัน- กึ่ง
เสี่ยงโชค”  ที่แฝงอยูในรัฐบาล หรือรายลอม รัฐบาล อีกดวย 

ธุรกิจที่ เปนธงนําของกลุมคุณทักษิณ  คือ  ธุรกิจสื่อสาร  ดาวเทียม  และ
โทรศัพทมือถือ ซึ่งจัดวาเปนธุรกิจแหงคลื่นลูกที่สาม แตวิธีการทําธุรกิจนั้น เปนการทํา
ธุรกิจนั้น เนนที่การเขาถึงอํานาจรัฐ และชวงชิงสัมปทานมาทําธุรกิจแบบผูกขาดหรือกึ่ง
ผูกขาด โดยไมไดมุงยําความพยายามที่จะพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี หากอาศัยเทคโนโลยี
ของตางประเทศแทบทั้งหมด และธุรกิจที่วานี้มีวิธีการระดมเงินโดยผานตลาดหุน โดย
ผลประโยชนที่ไดจากการปนหุนขึ้นหรือลง และซื้อขายตามเวลาที่เหมาะสม เปนการ
แสวงหารายไดที่มหาศาลยิ่งกวากําไรจากการใหบริการธุรกิจโทรศัพทมือถือเสียอีก  

ดวยเหตุที่ทําธุรกิจในแนวนี้ จึงอาจจําเปนจะตองไดรับการคุมครองจากอํานาจรัฐ
หรือเขากุมอํานาจรัฐเสียเอง จึง ในยุคประชานิยมเชนนี้เอง ที่เศรษฐกิจการเมืองไทยได
กลายเปนการครอบงําและกํากับโดยรัฐ  และใชรัฐใหเปนประโยชนในการสะสมทุน
และขยายทุน  โดยผานการสรางขาว ปลอยขาว สรางนโยบาย หรือปลอยนโยบายที่เอื้อ
ตอการปนหุนขึ้นหรือลง และตัวทุนที่กํากับรัฐนี้ ก็มิใชทุนนิยมทั้งระบบหรือนายทุนทั้ง
ระบบ หากเปนธุรกิจของคุณทักษิณและนายทุนที่รวมรัฐบาลหรือครอบครัวญาติพ่ีนอง
ของคุณทักษิณ และผูรวมรัฐบาล อยางที่ธีรยุทธ บุญมี เรียก “โคตรานุวัตร” 2 

ฉะนั้นในแงหนึ่ง ทุนของคุณทักษิณ จึงเปนทุนที่ลาหลังมาก คือ เปน “ทุน
สามานย- กินบาน กินเมือง” ดังที่เอยถึงมาแลว  อาศัยการกุมอํานาจรัฐ อาศัยนโยบาย 
อาศัยฝายการเมือง ซึ่งกุมระบบราชการอีกตอหนึ่ง และอาศัยการผูกขาดเปนเครื่องมือ
                                                           
1 Chang Noi (นามปากกา), “The Death of Thaksinomics” ใน The Nation, February 20,2006
หนา 10 A อธิบายกาํเนิด คุณลักษณะ และจุดจบของ “ทักษิโณมิกส” ไวอยางลกึซึ้งแตอานงาย; 
ในสวนของคณุลักษณะของ “ทักษโิณมิกส”นั้น มี 3 ขอ คือ กระตุนการบริโภคภายใน กระตุนและ
สรางผูประกอบการในทุกระดับ และ แกไขหรือเอาชนะความยากจน 
 
2มติชนรายวัน 16 มกราคม  2549 ‘ธีรยุทธเตือน ‘ทักษิณ’ ระวัง ‘โคตรานุวัตร’ 
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สําคัญในการแสวงหากําไรและรายได หรือเพื่อจะเติบใหญตอไป  แตทุนที่ลาหลังเชนวา
นี้ มิไดสนใจในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการพึ่งตนเอง และ ไมไดสนใจเรื่องความ
ยั่งยืนของธุรกิจ และผลกระทบตอเกียรติภูมิของประเทศชาติ มากไปกวาการหารายได
สูงลิ่ว จากการซื้อขายหุน     ดังจะเห็นได จากกรณีการขายหุนชินคอรปใหแกกลุมเทมา
เส็ก (Temasek)  แหงสิงคโปร  ดวยเหตุผลเพียงวา การจะเจริญเติบตอไปในอนาคต 
จําตองใช “เทคโนโลยี 3 จี” ซึ่งตองลงทุนอีกมาก สูไมไหว จึงปลอยหุนออกขาย 1  
 โดยนัยนี้ ทุนของกลุมชินวัตร ไมปรารถนาที่จะสราง “ชื่อชั้น” หรือ “ยี่หอ” 
(Brand Name) ของธุรกิจ หรือสินคาที่เปนของคนไทยมากนัก หรือ มิไดสนใจที่จะขยับ
ธุรกิจที่ทําอยู ใหสูงเทาเทียมกับธุรกิจของประเทศอื่น ๆ   หรือ  เพื่อแขงขันกับธุรกิจของ
ชาติอ่ืน ๆ ที่นําหนาไปแลว และเปนที่แนนอน แลววา “ประชานิยม” ไมไดสนับสนุน
การพัฒนาของไทยใหเขาไปอยูในกรอบของ “รัฐพัฒนา” (Developmental State) แบบ
เอเชียตะวันออก2  กลับ เปนการ “พัฒนา” แบบ “โคตรานุวัฒน” ดังที่กลาวมาแลว   หรือ 
เปนการพัฒนาที่ “เอื้ออาทร” ตอคนยากคนจน   แต “เอื้ออาธรรม” ใหพรรคพวก ญาติพ่ี
นอง อยางที่ธีรยุทธ บุญมี วิเคราะหไว ในอีกที่หนึ่ง มากกวา3  
 แมวา “ประชานิยม”  จะเปนนโยบายที่มุงเอื้อเฟอหรือเอื้ออาทร ตอชนชั้นลาง แต 
“ทักษิโณมิกส” โดยภาพรวม คือนโยบายที่พยายามแปรเปลี่ยนชาวนาใหเปนกรรมาชีพ
หรือเปนคนชั้นกลาง    นั่นคือ เศรษฐกิจแบบทักษิโนมิกส  ดังที่กลาวมาบางแลว  ได
ผลักดันชนบทออกจากความพอเพียงมากขึ้นเปนลําดับ  ไดเปดชนบทใหรับทุนที่เปนรูป
ของการกูยืมมากอยางที่ไมเคยมีมากอน ทั้งยังมีการเอื้อเฟอ สนับสนุน ใหเกษตรกรผัน
                                                           
1 Chang Noi (นามปากกา), “Ten easy steps to selling a country” ใน The Nation, February 
11, 2006, หนา 8A ชี้วา ม ี10 กาวในการขาย’ชาติ‘หรือขาย‘ประเทศ‘ หลังจาก ‘ซื้อ‘ มาไดแลว กาว
หนึง่ (กาวที่ 8)  ทีน่าสนใจ คือ “ขายอะไรของคุณขณะที่มีอํานาจทางการเมือง” หลังจากปนราคา
แลว และสรางเงื่อนไขทางภาษีและกฎหมายทีเ่อื้อตอคุณมาก ๆ แลว จะไดกําไรดีเปนพิเศษ   
2 อยางที่ Pasuk Phongpaijit, “ A Country is a Company, a PM is a CEO” ใน Bangkok Post ,  
April 21, 2004, p.13 วิเคราะหไววา ทักษณิ ชินวัตร กําลังพยายามสรางรัฐไทยใหเปน 
“Developmental State” 
3 “ธีรยุทธ วิพากษ ‘สมภารทกัษิณ’ บรรลุ ! เอื้ออาทร เอื้ออาธรรม” ใน โพสตTODAY  ฉบับวันที่ 28 
กุมภาพนัธ 2548 หนา A 6   
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ตัวเองไปเปนนักธุรกิจขนาดเล็ก (ตามโครงการ SME และเงินกูตาง ๆ ) ประเด็นที่หลาย
คนเปนหวงก็คือ ในเวลาที่ไมนานนัก ชาวนาสวนใหญอาจลมละลาย ขายที่ดิน และยิ่ง
ตองอพยพเขาสูเมือง หรือ อพยพไปตางประเทศกลายเปนกรรมาชีพในเมือง หรือมิ
เชนนั้นก็ยังอยูตอไปในชนบท แตกลายเปนลูกจางแรงงานใหกับเจาของไรนาขนาดใหญ 
เชนนี้ เรียกวา เปนกรรมาชีพในชนบท มีเพียงเกษตรกรจํานวนนอยนิดเทานั้น ที่จะ
ประสบความสําเร็จกลายเปนนักธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจครอบครัว กลายเปนชนชั้น
กลางได 

ตองย้ําอีกครั้งวาการชวยเหลือเพื่อเกื้อกูลเกษตรกร ภายใตนโยบายประชานิยม 
นั้นไดทําใหชนบทซึ่ง ในหลายแหงยังเปนเศรษฐกิจกึ่งพอเพียงกลายเปนเศรษฐกิจทุน
นิยมไปเกือบสิ้นเชิง ชีวิตความเปนอยูชาวชนบทจากนี้ไปขึ้นอยูกับราคาผลผลิต ข้ึนกับ
สินเชื่อ ข้ึนกับตลาดรับซื้อผลผลิตนอกประเทศเปนสําคัญ    ในขณะที่เกษตรกรดีใจ หรือ 
“โดนใจ” กับนโยบายของคุณทักษิณ  ปรากฏวาชนบทไทย ภายใต “ประชานิยม” กลับ
ยิ่งมีความไมมั่นคง ยิ่งผูกพันและขึ้นตอทุน และพึ่งพิงเศรษฐกิจโลกมากขึ้นทุกที  

ทักษิโนมิกสนั้น   เนื่องจากไมไดย้ําที่การผลิตที่แทจริง จึงมิไดสนใจยกระดับขีด
ความสามารถของธุรกิจประเภทตาง ๆ หรือวางแผนพัฒนาธุรกิจประเภทตาง ๆ ที่มี
ศักยภาพอยางเปนระบบ   การที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงแนวคิดของปรมาจารยทางการ
บริหารและการจัดการของโลกธุรกิจ โดยเฉพาะของ พอรเตอร (Michael Porter) ซึ่งย้ํา
ใหเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางจริงจังนั้น1   เอาเขาจริงแลว ก็
เปนเพียงการเปลงคําขวัญและโหมโฆษณา  แตกลับไมมีเนื้อหาที่แทจริงในนโยบาย  คํา
ขวัญที่จะให “ประเทศไทยเปนเมืองแฟชั่น” หรือ “ศูนยกลางการถายทําภาพยนตรของ
โลก” หรือการทุมเท “ขายอีลิทการดเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของไทย” ฯลฯ แมจะโก
หรูและฟงดูดี   แตในทางปฏิบัติหลังจากโหมประชาสัมพันธไปแลว  ก็แทบไมมีการ
ติดตามผลักดันตอไป ใหกลายเปนจริง 

ทักษิโนมิกส ยังย้ําที่การเอานําเงิน “นอกงบประมาณ” มาบริหารโครงการประชา
นิยมตาง ๆ  ซึ่งนับวาเปนสิ่งที่แปลกใหม และแตกตางกวารัฐบาลที่ผาน ๆ มาอยางมาก2  
                                                           
1 Michael E. Porter, The Competetive Advantage of Nations (New York: Free Press, 1990) 
2สมชัย สัจจพงษ, “นวัตกรรมการบริหารนโยบายการคลังกับวิกฤตการคลัง” ใน ทะลมุิติเศรษฐกิจ
การคลังไทย (กรุงเทพ ฯ: 2548), หนา 41-45  
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มีการใช อํานาจทางการเมืองเพื่อบีบใหธนาคารของรัฐ  เชน  ธนาคารออมสิน 
ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอาคารสงเคราะหใหปลอยเงินกูตามโครงการตาง ๆ ของ
นโยบายประชานิยม   ผาสุก  พงษไพจิตร ประมาณการเอาไววา งบ“กึ่งการคลัง” เหลานี้ 
ซึ่งไมจําตองผานการอนุมัติจากสภาผูแทนราษฎร  มีมูลคาถึง 30 %  ของงบประมาณ
ปรกติ1  สวนใหญของเงินใหกูจากธนาคารเหลานี้  คาดวาไมมีผลตอบแทนทางธุรกิจ
เทาที่ควร  และ สิ่งที่ยากจะปฏิเสธ คือ ภายใตทักษิโนมิกสนี้ แมวารายไดประชาชาติจะ
เติบโตในอัตราที่พอใชได ( ราว 4-5 % ตอป)  แต หนี้ตอครอบครัวของคนไทย
โดยเฉพาะของประชาชนในชั้น “รากหญา”  กลับขยายตัว สูงยิ่งกวา การเติบโตของ 
รายไดมาก ( โปรดติดตามดูในบทตอไป)  และ อันตราย หรือความเสี่ยงที่ธนาคารของรัฐ
จะซวดเซหรือลมครืนลงไปก็ยังมีอยู    หากเงินกูจํานวนมากที่ปลอยใหบรรดาชาวบาน
ยืมไปในโครงการ “ประชานิยม” ตาง ๆ  ตองกลายเปนหนี้เสียไปเปนสวนใหญใน
อนาคต   

ความสําเร็จของทักษิโนมิกสอีกประการหนึ่ง  ในระยะแรกเริ่ม คือ รัฐสามารถ
จัดการกับปญหาหนี้เสียภาคเอกชนไดสําเร็จ โดยทําผาน บรรษัทบริหารสินทรัพย 
(TAMC)  ซึ่ง ยอมใหธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจของพรรคพวกหรือคนใกลชิด ไดรับลดหนี้ 
(Hair Cut) ในสัดสวนที่สูงมาก  โดยรัฐบาลยอมแบกรับความเสียหาย (จาก Hair Cut) 
นั้นเสียเอง ซึ่ง ทําใหประเทศชาติตองสูญเสียไปมิใชนอย  ในการฟนฟูกิจการของเอกชน
ที่ลมละลายไปแลว แตอยางไรก็ตาม ภายในเวลา 2 ป เทานั้น   ธุรกิจไทยที่ติดปญหาหนี้
เสียก็ฟนตัวไดโดยพื้นฐาน 

 อีกประการหนึ่ง การที่นายกรัฐมนตรีพูดหรือแสดงความมั่นใจในเศรษฐกิจไทย
และทุมงบประมาณรวมทั้งเงินนอกงบประมาณของภาคสาธารณะ เพื่อเรงใชจายใน
โครงการตาง ๆ มากมาย โดยเฉพาะโครงการประชานิยม มีสวนสําคัญในการทําให
เศรษฐกิจใหพนจากกับดักสภาพคลอง (Liquidity Trap)  นักธุรกิจและผูบริโภค
โดยเฉพาะ ชาวชนบท จึงไดเริ่มลงทุน ใชสอย และจับจาย ทําใหสภาพคลองที่มีอยูใน
ธนาคารคอย ๆ ลดลง แตผลที่เกิดขึ้นมาประการหนึ่ง ก็คือ เวลานี้ ไมใชเฉพาะธุรกิจและ
ชนชั้นกลางเทานั้นที่เปนหนี้สินมหาศาล แตเกษตรกรทั่วไปเปนหนี้อยางมากมายอีกดวย 
                                                           
1 ผาสุก พงศไพจิตร, “นโยบายเอื้ออาทรกบัมาตรการกงึกลางคลัง” ใน ไพโรจน วงศวภิานนท, บก.,  
อนาคตเมืองไทย ใครวาไมนาหวง (กรุงเทพฯ : Knowledge Plus, 2547), หนา 155-159 
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ในชนบท ปรากฏวา ครู อาจารย เปนหนี้มหาศาล เกษตรกรเปนหนี้พอกพูนขึ้นทุกป มี
การผันหนี้โดยวิธีการตาง ๆ มากมาย นับจนถึงขณะนี้ ก็ยังพอจัดการกับหนี้เหลานี้ได แต
อันตรายที่รออยูขางหนา ก็คือดอกเบี้ยที่เคยต่ําเปนประวัติการณ คือ เหลือ เกือบเปนศูนย
เปอรเซ็นตตอปสําหรับเงินฝากออมทรัพย   ขณะนี้ ไดขยับขึ้นเรื่อย ๆ และมีทาทีวาจะ
สูงขึ้นไปอีก  จะทําใหการชําระหนี้คืนเปนปญหาขึ้นมาอีก และคราวนี้ หากการ
ลมละลายหรือปญหาหนี้เสียเกิดขึ้น เศรษฐกิจไทยอาจพลันลมครืนได  ทั้งในภาคเมือง
และในภาคชนบท 

ทักษิโนมิกสนั้น ในความเปนจริงคือการใชจิตวิญญาณและสํานึกแบบเศรษฐกิจ
ฟองสบูที่เคยทําใหธุรกิจภาคเอกชนพินาศมาแลวในชวงปลายป 2540 จุดที่แตกตางกัน 
คือ ในขณะนั้นภาครัฐยังไมไดมีจิตวิญญาณหรือสํานึกแบบฟองสบู มีแตภาคเอกชน
เทานั้นที่มีสํานึกฟองสบู แตปจจุบันนี้ เราคงตองลงความเห็นแลววา ภาครัฐเองก็มีสํานึก
และพฤติกรรมแบบฟองสบูดวย ดังที่ สุวินัย ภรณวลัย เสนอเอาไวแลว  หัวใจของ “ทักษิ
โนมิกส” คือทําอยางไร ไมใหฟองสบูแตก ทําอยางไรใหมีฟองสบู  แตใหมีอยูในปริมาณ
ที่เหมาะสม ไมใหโตเกินไป จนแตกได 1  และ ปจจัยที่จะทําใหฟองสบูแตก ในอนาคต ก็
อาจมี เชน ดอกเบี้ยพุง คาเงินบาทผันผวน เงินเฟอพุง (เนื่องจากราคาน้ํามันขึ้น) ราคา
พืชผลตกต่ําทั่วโลก 

หรือ กลาวกลับกัน “ประชานิยม” เกิดขึ้นได และ ดํารงอยูได ในสังคมไทย  สวน
หนึ่งเพราะมันทําหนาที่เปนหลักค้ําประกันความเปนไปได ในการดําเนิน“ทักษิโณมิกส”  
ซึ่งเต็มไปดวยสีสัน  และมากไปดวยความนิยมจากประชาชน  แตก็เอาความมั่นคงและ
อนาคตของเศรษฐกิจประเทศไปเสี่ยง หรือไปเดิมพัน กับความลมเหลวที่อาจเกิดไดใน
วันขางหนา  เปนความเสี่ยง และความกลา อยางที่ไมเคยมีรัฐบาลใดในอดีตเคยมีมากอน  
เปนความเสี่ยงและความกลาที่วางอยูบนฐาน “ประชานิยม” นั่นเอง 

อยางไรก็ดี ในชวง 4 ปแรกของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรนั้น  เศรษฐกิจไทย
ดําเนินไปไดดีพอควร เพราะมีการหนุนชวยจากปจจัยนอกประเทศที่คาดไมถึงดวย คือ  
สหรัฐอเมริกายังเจริญเติบโตไปไดเรื่อย ๆ “ฟองสบู” ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไมไดแตก
เหมือนที่หลายคนเปนหวง  ดวยเหตุวาประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศแถบเอเชีย
                                                           
1 สุวินัย ภรณวลัย, แกะรอยทกัษิโณมิคส (กรุงเทพฯ : Open Books, 2547), หนา 33-34 
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ตะวันออกไดซื้อพันธบัตรของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งไดซื้อหุนของภาคเอกชน
ในสหรัฐฯ เอาไวเปนจํานวนมาก ทําให “ฟองสบู” ของสหรัฐฯ ยังโตไปไดเรื่อย ๆ จาก
การลงทุนและการใหกูยืมจากตางประเทศ   และคาเงินดอลลารสหรัฐหาไดผันผวนนัก 
เมื่อเทียบกับคาเงินบาท   นอกจากนั้น ยังมีการเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่สูงยิ่ง   ทั้ง
ขยายตัวอยางตอเนื่อง  ไมหยุดยั้ง กลาวไดวา “ฟองสบู” ของจีนก็ยังไมแตก และมีที่ทาวา
จะจัดการไดไปเรื่อย ๆ เชนกัน    ซึ่ง การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯและเศรษฐกิจ
จีนทําใหทั้งสองประเทศกลายเปนตลาดรับสินคาสงออกจากไทยไดอยางมากมาย อยางที่
ไมคาดคิดกันมากอน  

กลาวไดวา เศรษฐกิจ “คูขนาน” ที่ นายกรัฐมนตรี ภาคภูมิใจยิ่งนั้น  ในความเปน
จริง  ที่อยูรอดปลอดภัยมาไดจนถึงขณะนี้ ก็ เพราะไดอาศัยการสงออก มากกวาอาศัยการ
ขยายตลาดภายในประเทศ และ การขยายตลาดที่ระดับ “รากหญา”  (ดูตอไป ในบทที่หา) 
 



บทที่ 5 
ผลของประชานิยมในประเทศไทย 

 
บทที่ผาน ๆ มา กลาวไปแลวบาง เรื่องผลลัพธหรือผลกระทบของนโยบาย

ประชานิยมในประเทศไทย  แตเปนการกลาวทางออม หรือ กลาวโดยพาดพิงเกี่ยวโยง   
จ่ึงในบทนี้ เราจะขอวิเคราะหผลของบรรดานโยบาย “ประชานิยม” (เฉพาะสวนที่สําคัญ 
ไมใชทั้งหมด) ของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่มีตอเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ของประเทศ อยางจริงจัง เปนลําดับ ดังนี้ 

 
ประชานิยมกับผลในทางเศรษฐกิจ     
 กลาวกันวา ผลตอเศรษฐกิจของ “ทักษิณา-ประชานิยม” ที่ชัดเจนที่สุดในสายตา
และในความรูสึกของประชาชนและนักธุรกิจ ก็ คือ มันประสบความสําเร็จในการปลุก
ชีพเศรษฐกิจของประเทศขึ้นมาได   มันทําใหมีการใชจายจากบรรดาผูคนในชั้น “ราก
หญา” ไมใชนอย   เปนการเพิ่มเติมจากสวนที่นักธุรกิจหรือนักลงทุนจายไป อยางไดผล   

พึงตราไววาตอนแรกที่เริ่มประกาศใชนโยบาย “ประชานิยม”นั้น เศรษฐกิจยังฟน
ตัวไมเต็มที่  มีปญหาเรื่องหนี้เสียภาคเอกชนอยูมาก  มีปญหาสภาพคลองในธนาคาร 
และสถาบันการเงินลนเหลือ  เพราะไมมีใครกลาปลอยกูใหธุรกิจมากนัก  เนื่องจากถูก
บีบรัดอีกตอหนึ่ง จากธนาคารแหงประเทศไทย ใหสํารองหนี้สูญสูงขึ้น เศรษฐกิจไทย
ขณะนั้นจึงแทบอาศัยแตการสงออกเพียงอยางเดียว   แตบังเอิญโชคดีที่ขณะนั้น มีปจจัย
หลายอยาง ที่ทําใหการสงออกไดผลดีผิดปรกติ  เชน ราคาพืชผลในตลาดโลกขยับสูงขึ้น 
ประกอบกับคาเงินบาทไดลดลงอยางฮวบฮาบ หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ ในป 2540  และ
ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ผูรับการสงออกรายสําคัญของเรา  ก็ไมได
หดตัว อยางที่มีผูคาดเอาไว สวนเศรษฐกิจของจีน ซึ่งนับวันจะมีความสําคัญตอการ
สงออกของไทยขึ้นทุกที  ก็ พุงทะยานขึ้นสูง  โดยไมมี “ฟองสบูแตก”  อยางที่หลายฝาย
เกรง   และ เศรษฐกิจญี่ปุนที่ “ซบเซา” อยูนานนับทศวรรษ  พลัน ก็ เริ่มฟนตัว  

กระนั้น สถานกาณภายในประเทศขณะนั้น มีปญหาสภาพคลองลนเหลือ 
(Liquidity Trapping) ดํารงอยู  และอัตราดอกเบี้ยก็ยังต่ํามาก ต่ําอยางไมเคยเปนมา  ทํา
ใหผูที่ออมทรัพยพากันหวั่นวิตกวา  อีกสักพักหนึ่ง ดอกเบี้ยอาจจะลดต่ําลงอีก   จน
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กลายเปนศูนย และบางที อาจจะเปนติดลบไป เสียดวยซ้ํา คือ ใครเอาเงินไปฝากธนาคาร 
อาจจะตองเสียคาฝากเอาไวดวย แทนที่จะไดดอกเบี้ย  ซึ่งในสภาวะเชนนี้   สิ่งที่ “ประชา
นิยม” ทําสําเร็จ คือ ชวยแกปญหา “สภาพคลองลนเกิน”  ดวยการใหผูคนจํานวน
มหาศาลในชนบทเขามาชวย “แกปญหาเศรษฐกิจ” ดวยการ “เปนผูจับจาย”  (Spender)  
เพิ่มขึ้นอีกแรงหนึ่ง  ซึ่งหนังสือพิมพไทยรัฐประเมินไว เมื่อตนป 2549 1 วาจนถึงขณะนั้น 
รัฐบาลไดจายเงินภายใตโครงการ “ประชานิยม” ทั้งหลายไปแลว 890,000 ลานบาท (คิด
เปนสัดสวนเกือบ 20 % ของงบประมาณรัฐในแตละป) แต เปนการจับจายโดยไมตอง
ทํางานเพิ่มหรือจับจายโดยไมตองมีรายไดเพิ่ม  หากแตเอาสินเชื่อจาก “กองทุนหมูบาน” 
(เปนจํานวนเงินเกือบหนึ่งแสนลานบาท) ตามนโยบาย “ประชานิยม”  มาจับจายนั่นเอง  
(ดังจะไดกลาวตอไป ในภายหลัง) 

แต เงินจาก “กองทุนหมูบาน” นั้น เปนเพียงสวนหนึ่งของเงินมหาศาลที่รัฐบาล
จายไปในนามของ “ประชานิยม”  (บางทานเรียกวา “เอื้ออาทร”)    การจายเงินกอนโต  
ตามที่กลาวมาในขางตน  โดยจายตรงไปที่เกษตรกร คนจน หรือคนชั้นลางกอน  แลวจึง
ใหไหลเวียนตอไปยังภาคสวนอื่น ๆ  มีผลตอเศรษฐกิจไมนอย  และ เมื่อประกอบเขากับ
การที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไดปลุกขวัญและใหกําลังใจคนไทยเปนพิเศษ อยู
ตลอดเวลาวา  เศรษฐกิจไทยในอนาคตจะตองดีข้ึนเรื่อย ๆ อยางแนนอน และที่ผานมา 
ตั้งแตตนเปนนายกรัฐมนตรี ประเทศก็ฟนตัวแลว รายไดประชาชาติก็เติบโตขึ้นแลวทุกป  
และดัชนีตลาดหุนก็ไดพลิกฟนขึ้นมาเชนกัน และถามีใครออกมาวิพากษวิจารณนโยบาย
เศรษฐกิจของรัฐ  นายกรัฐมนตรีก็จะตอบโตกลับอยางหนักหนวงรุนแรง  จนผูวิจารณ
ตองหนาเสียกลับไปแทบทุกครั้งแทบทุกคน   จึงรวมสงผลใหผูคนทั้งหลาย โดยเฉพาะ
ผูประกอบการ   กลับมามีความเชื่อมั่นและมีความหวังในเศรษฐกิจของประเทศอีกครั้ง
หนึ่ง 

ผลในทางเศรษฐกิจ-สังคม ที่สําคัญ อีกประการหนึ่ง คือ นโยบาย “ประชานิยม” 
บางเรื่อง โดยเฉพาะ “30 บาทรักษาทุกโรค” ไดประหยัดรายจายที่จําเปนใหประชาชนได
ไมนอย    ทําใหจํานวนประชาชนที่ถูกจัดวา “ยากจน”  ลดลงชัดเจน ซึ่ง นโยบายนี้ได
อํานวยประโยชนใหแกประชาชนถึง 47.5 ลาน คน ซึ่งคิดเปน 75 % ของประชากรทั้ง
                                                           
1 ไทยรัฐ 13มีนาคม 2549 “ตรวจแถวประชานิยม เม็ดเงนิสูรากหญา ควรเดินหนาหรือถอยหลงั” 
สกูปเศรษฐกิจ www. thairath 1/ 2549/scoop/economic/mar/13/s_economi…13/3/2549 
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ประเทศ  โดยรัฐบาลเริ่มจัดงบประมาณ เพื่อนโยบาย “30 บาทรักษาทุกโรค” นี้ คิดเปน
เงินตอรายหัวประชากร หัวละ 1,200 บาทในป 2544 และ เพิ่มขึ้น เปนหัวละประมาณ 
1,660บาท ในป 2549     คิดเปนงบประมาณเพื่อการนี้ ณ ขณะนี้ แลว ตกถึงปละ 80,000 
ลานบาท  กลายเปนนโยบายที่ประทับใจคนจนและชาวชนบทจํานวนมาก  ดังที่
สํานักวิจัยเอแบ็คโพลลระบุไว  ประชาชนผูรับบริการ และพึงพอใจในโครงการ 30บาท
รักษาทุกโรค มีสัดสวนถึง 95.7 %  ซึ่งนับวาสูงมาก มีการประเมินกันดวยวา นโยบาย 
“30บาทรักษาทุกโรค” นี้  ลดคาใชจายของคนยากคนจนในการรักษาพยาบาลตนเอง 
หรือในการรักษาพยาบาลพอแมหรือลูกหลานลงไปมาก  สามารถประหยัดรายจายให
ประชาชนไปถึงปละ 10, 634 ลานบาท  สงผลตอเนื่อง ใหจํานวนคนจนในประเทศลดลง
ไปถึง 300,000 คน ทันทีที่ประกาศใชนโยบายนี้  ซึ่ง ก็ตองนับวาเปนความสําเร็จเอกอุ
ทีเดียว1 

 ขอกลับมาที่ “กองทุนหมูบาน” ซึ่งเปน “ประชานิยม” อีกนโยบายหนึ่งที่ “โดน
ใจ” ชาวบานมาก ถึงขนาดที่ พ.ต.ท.ทักษิณ กลาทา พรรคการเมืองอื่น ๆ ทุกพรรควา 
หากตองการวิพากษวิจารณนโยบายของไทยรักไทยมากนัก ก็ขอใหกลาประกาศยกเลิก 
“กองทุนหมูบาน” เสียดวย   ซึ่ง “กองทุนหมูบาน” นี้ ไดใหชาวบานในหมูบานและ
ชุมชนเมืองทั่วประเทศกูไปแลว เกือบ 8 หมื่นแหง แหงละ 1 ลานบาท และในจํานวน
ทั้งหมดนี้ บางแหงที่บริหารเงินไดดี เปนพิเศษ (เกือบ 3 หมื่นแหง) ไดเงินกูเพิ่ม อีกแหง
ละ 100,000 บาท   ในชวงหาปที่ผานมา จึงมีประชาชนไดกูยืมเงินไปแลวเกือบ 18 ลาน
ราย  ในจํานวนหนี้ที่ยืมไปทั้งหมดนี้ พบวาสามารถชําระคืนไดถึง 94 %   ที่ชําระคืน
ไมไดมีไมถึง 1 % ( 0.6 %)  ที่เหลือ ประมาณ 5 % คือชําระคืนไดเปนบางสวน หรืออยู
ในระหวางเจรจาผอนผัน2    

ทวา จุดออนของ “กองทุนหมูบาน” เทาที่ สมชัย จิตสุชน แหงสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศคนพบก็คือ มันมิไดทําใหชาวบาน (ขอมูลป 2545-2547) มีรายได
                                                           
1ไทยรัฐ 13มีนาคม 2549 , เพิ่งอาง, หนา 3 
  
2 ไทยรัฐ 13มีนาคม 2549, อางแลว, หนา 2  และ ผูจัดการออนไลน 29 ธันวาคม 2548  www. 
manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=94800001785000 , หนา 3  
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เพิ่มขึ้นแตอยางไร1 และ ยังพบวา  ครึ่งหนึ่งของชาวบานผูที่ตอบพอใจกับกองทุน
หมูบานนั้น ตองขายทรัพยสิน หรือ ตองกูยืมจากแหลงเงินอื่นมาชําระคืนเงินกูให 
“กองทุน”   สมชัย เปดเผยวา จากการลงไปเก็บขอมูลประเมินผล “กองทุนหมูบาน” เมื่อ
ปลายป 2547 ตอตนป 2548 ยังพบดวยวาเงินกูชวยใหชาวบานมีอาชีพหรือการงานเพิ่ม
นอยมาก  ไมถึง 10 % ของชาวบานที่กูเงินจาก “กองทุน” แลวนําเงินนั้นไปขยายกิจการ 
หรือเอาไปสรางกิจการใหม2   

นโยบาย“ทักษิณา-ประชานิยม”ที่เกี่ยวของกับการใหสินเชื่อแกคนยากจนอีก
อยางหนึ่ง คือ “พักชําระหนี้” เปนเวลา 3 ป แกเกษตรกร ที่เปนหนี้ตอ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.) ของรัฐบาล นับแต ตนเดือนเมษายน ป 2544   จนถึงสิ้น
เดือนมีนาคม2547  ปรากฏวามีผูเขารวม “พักชําระหนี้” หรือ “ลดชําระหนี้” รวมถึง 
ประมาณ สองลานสามแสนราย  คิดเปนยอดหนี้ที่ “พัก” หรือ “ลด” ชําระ ถึง ประมาณ 
94,000 ลานบาท และเมื่อสิ้นระยะเวลา 3 ป พบวา ยอดหนี้ของผูเขารวมลดลงไปราว 
16,000 ลานบาท  คงเหลือ ประมาณ 78,000 ลานบาท และสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษา 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวา เมื่อสิ้นสุดนโยบาย  เกษตรกรผูเขารวมการ “พัก” 
หรือ “ลด” ชําระหนี้ ไมถึงครึ่งหนึ่ง (ประมาณ 48 %)  เห็นวา ตนมีรายไดเพิ่มขึ้นกวา
ตอนเริ่มนโยบาย  และไมถึงครึ่งหนึ่ง (ประมาณ 46 %) ที่เห็นวา ตนมีเงินออมเพิ่มขึ้นกวา
ตอนเริ่มนโยบาย3 

นโยบาย “ทักษิณา-ประชานิยม” เพื่อการแกไขปญหาหนี้ใหประชาชน  ที่คนยาก
คนจนทั่วประเทศ พลันที่รับทราบ ก็รอคอยดวยใจที่จดจอ อยากใหรีบนําออกมาปฏิบัติ
ใหเปนผล   คือ การ “จดทะเบียนหนี้”กับกระทรวงมหาดไทย  เพื่อใหรัฐแก “หนี้นอก
ระบบ” ใหตนเอง   ซึ่งตามนโยบายนี้  ตัวแทนรัฐบาลจะไปเจรจาผอนผันหรือ
ประนีประนอมกับเจาหนี้ แทนลูกหนี้  และเจาหนี้เหลานี้ ก็ มิใชสถาบันการเงิน หรือ 
                                                           
1จริง ๆ ลดลงเสียดวยซ้าํ ดูในสมชัย จิตสุชน “ผลงานดานนโยบายประชานยิม กรณีศึกษากองทนุ
หมูบานและจดทะเบียนคนจน” ตารางที1่1 ใน สมชัย จติสุชน,สมเกียรติ ต้ังกิจวาณชิย และ อัม
มาร สยามวาลา, ผลทางเศรษฐกิจของนโยบายรัฐบาลทักษิณ 
2 สัมภาษณในประชาชาติธุรกิจ 2 มกราคม 2549 
  
3 ไทยรัฐ 13มีนาคม 2549, อางแลว, หนา 2 
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ธนาคาร หาก เปนเอกชน ที่สวนหนึ่ง ก็ ไดแก  “นายทุนเงินกู”  ผูคิดดอกเบี้ยแพงลิ่ว  
นั่นเอง   

ปรากฏวามีประชาชนไป “จดทะเบียนหนี้” ถึง 1.6 ลานราย  แตในจํานวนนั้น มี
เพียง 215,000 ราย เทานั้น (ราวหนึ่งในแปดของผูไป“จดทะเบียน”)  ที่ขอใหรัฐเขาชวย
เจรจาผอนผันหนี้หรือลดหนี้ดังกลาวให  แตที่เหลืออีก ถึง 1.46 ลานราย พากันเลิกลม
ความตั้งใจไป  และชี้แจงตอวา ที่ไป “จดทะเบียน” ไว ก็ ดวยคิดวา รัฐบาลจะดําเนินการ 
“ยกหนี้” ใหเลย  ในจํานวนผูที่เขารวม “พัก” หรือ “ลด"”หรือ “ผอนผัน” หนี้ “นอก
ระบบ” จํานวน 215,000 ราย เหลานี้ ประสบความสําเร็จในการปรับโครงสรางหนี้ได 
193,000 ราย 1   สรุป วานโยบายนี้ ไมไดสงผลดีตอประชาชน หรือไมได เปนที่ถูกใจ 
หรือ “โดนใจ” ประชาชน มากเหมือนที่คาดหวังกันไว กอนรัฐบาลนํานโยบายออกใช  

กลาวโดยรวมแลว การแกหนี้และใหสินเชื่อแกประชาชนดวยนโยบาย “ประชา
นิยม” ทั้งสามประการ ที่เพิ่งกลาวมา แมวาจะไมมีปญหา “เบี้ยวหนี้” หรือไมชําระหนี้คืน
แกรัฐบาล มากนัก  และประชาชนโดยทั่วไปก็พอใจหรือถูกใจกับผลประโยชนตาง ๆ ที่
รัฐมอบใหตามนโยบาย   แต ในชวง 4-5 ป ที่ รัฐชวยแกหนี้และใหสินเชื่อดวยมาตรการ 
“ประชานิยม” หาไดทําใหรายไดของประชาชนขยายตัว หรือ เติบโต ทันกับการเปนหนี้
เพิ่มขึ้นแตประการใด  จากสถิติจึงพบวาหนี้ตอครัวเรือน ของคนไทย ไดพุงทะยานขึ้น  
จากครัวเรือน ละ 68,405 บาท ในป 2543 ( ปสุดทาย กอนที่คุณทักษิณจะขึ้นดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี) กลายเปน ครัวเรือน ละ 110,133 บาท ใน (ไตรมาศแรกของ) ป
25472 นั่นยอมหมายถึงวา ภายใน 3 ป หนี้ตอครัวเรือนของประชาชนไดเพิ่มขึ้นเกือบ 1 
เทาตัว (100 %)  เทียบกับรายไดประชาชาติที่เพิ่มขึ้นเพียงปละ 4-5 % เทานั้น   

ดังนั้น  จากวิกฤตเศรษฐกิจ ใน  ป  2540  ซึ่งเกิดจากธุรกิจภาคเอกชนมีหนี้
ตางประเทศสูง และ หนี้ตางประเทศนี้สวนใหญเปนหนี้เสียที่ไมอาจชําระคืนได  แต 
มาถึง วันนี้ ประเทศไทย อาจกําลังเผชิญปญหาใหม  คือ มีหนี้สินของครัวเรือน (สวน
ใหญเกิดจากการบริโภคของคนนอกวงการธุรกิจ) ที่ทบเทาทวีคูณอยางรวดเร็ว  
                                                           
1 ไทยรัฐ 13มีนาคม 2549, อางแลว,หนา 4 
2 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล, “สภาวะเศรษฐกจิไทยในวันนี”้ ใน October no. 4 August 2004 (Open 
Books), หนา 95 ตารางที2่.2 
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“ประชานิยม”อีกนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลถือวาประสบความสําเร็จยิ่ง คือ “หนึ่ง
หมูบาน หนึ่งผลิตภัณฑ” หรือ “โอท็อป (OTOP)”  (ผูจัดการออนไลน) โดยอางวา 
ยอดขายของสินคาหรือผลิตภัณฑประจําหมูบาน เมื่อป 2544 มีประมาณ 200 ลานบาท 
แตในปนี้ (2548) พุงขึ้นเปน กวา 50,000 ลานบาท กรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย ใหขอมูลวา ผลิตภัณฑประจําหมูบาน ตามนโยบาย “โอท็อป” ทั่ว
ประเทศ 37,000 ผลิตภัณฑ  ผานการคัดสรร ไดระดับ 3-5 ดาว ประมาณ 8,000 
ผลิตภัณฑ สวนที่เหลือ รวม 30,000 ผลิตภัณฑ ไดระดับ 1-2 ดาวเทานั้น  โดยพวกที่ได 
3-5 ดาว สวนใหญเปนผลิตภัณฑของกลุมตาง ๆ ที่มีความเขมแข็งอยูแตเดิมแลว และ
มักจะเปนกลุมที่ประสบความสําเร็จที่มีชื่อเสียงอยูในตลาดมากอน เพียงแตคราวนี้ถูก
ชักชวนใหไปจดทะเบียนรวมในโครงการ “โอท็อป” เทานั้น  ซึ่งกลุมคนเหลานี้ก็ยินดี
รวม เพราะหวังวาจะไดชองทางในการตลาดมากขึ้น1  สรุปวา ความสําเร็จของ “โอท็อป” 
นั้น เปนเพียงการจดทะเบียน และรายงานความสําเร็จที่มีอยูแตเดิม ให “กลาย” เปน
ผลงานจากการสรางสรรคของนโยบายไป 

ดร.เสรี พงศพิศ ผูอํานวยการสถาบันวิสาหกิจชุมชน และประธานมูลนิธิหมูบาน 
ขยายความวา “โอท็อป” ที่เกิดจากการรวมกลุม “แท ๆ” ของชุมชน “จริง” นั้น เหลืออยู 
จํานวนนอยนิด   กลุมของชุมชนสวนใหญนั้นลวนลมเหลวหรือเลิกราไป  ทั้งชาวบาน 
ทั้งชุมชน จํานวนมาก  ตองขาดทุนหรือลมละลายไปหลังจากเขารวมโครงการ “โอท็อป”   
ทั้งนี้ ก็ เพราะ รัฐบาลไมตระหนักวาชาวบานนั้นไมใชนักธุรกิจ  จุดแข็งของชาวบาน
มิใชอยูที่การ “ทําขาย” (ธุรกิจ)   แตอยูที่การ “ทํากิน ทําใช” เพื่อพอ “มีอยู มีกิน”   ดังนั้น 
ผูที่ไดประโยชนจากนโยบาย “โอท็อป” ที่สงเสริมผลิตภัณฑประจําทองถิ่น จึงเหลือ
เพียง ผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีอยูจํานวนนอย หรือพอคาคนกลาง ที่ 
เขมแข็ง และประสบความสําเร็จอยูแลว เทานั้น2 

ถัดจาก “โอท็อป” ซึ่ง ไมแนวาจะสําเร็จจริง อยางที่รัฐบาลอวดอางหรือไม ก็
มาถึง นโยบายสงเสริมวิสาหกิจขนาดยอมและขนาดกลาง (Small and Medium-Sized 
Enterprises or SME หรือ เอส เอ็ม อี)  ซึ่งผูสันทัดกรณี สวนใหญเห็นวา ไมสําเร็จ หรือ
“ไปไมถึงฝง”  ซึ่ง บรรดาวิสาหกิจขนาดนี้ มีรวมกัน มากกวา 2 ลานราย  คิดเปนสัดสวน
                                                           
1 ผูจัดการออนไลน  29 ธันวาคม 2548,  อางแลว, หนา 5 
2 ผูจัดการออนไลน 29 ธันวาคม 2548, อางแลว หนา 5  
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ถึง 90 % ของธุรกิจเอกชนทั้งประเทศ  ในการนี้ รัฐบาลไดตั้งกองทุนขึ้นมามีมูลคาราว 2 
พันลาน บาท เพื่อรวมลงทุนกับผูประกอบการที่มีศักยภาพ  ซึ่งตลอดชวงป 2545 ถึงป 
2548 พบวา สรางผูประกอบการขนาดยอมและขนาดกลางขึ้นใหมไดไมถึง 50,000 ราย  
ซึ่งคิดเปน เพียง หนึ่งในสาม ของเปาหมายที่ตั้งไว1 จึง ไมนาจะถือเปนความสําเร็จ เชิง
นโยบายได   

“ประชานิยม” ที่ไมถือวาประสบความสําเร็จ อีกนโยบายหนึ่ง คือ “บานเอื้อ
อาทร” ซึ่ง เปนโครงการ รัฐจัดสรางที่อยูอาศัย เพื่อขายใหประชาชนผูมีรายไดนอย คือ 
รายไดตอครอบครัวสูงไมเกิน 15,000-17,500 บาทตอเดือน ภายในเวลา 5 ป ไดลงนาม
ทําสัญญาดําเนินการกอสรางไปแลวกวา 260, 000 หนวยทั่วประเทศ แตมีปญหากอสราง
ลาชา ผูรับเหมาหนีงาน จึง มีบานสรางเสร็จและสงมอบไดเพียง 23,000 หนวย (คิดเปน
สัดสวน นอยกวา 10 % จํานวนบานทั้งหมดที่ตั้งใจจะจัดสราง)  ซึ่ง ทําใหคณะรัฐมนตรี
ตองยืดเวลาโครงการนี้ออกไปอีก 1 ป กลายเปนโครงการ 6 ป โดยในปนี้ จะลงนาม
สัญญากอสรางอีก กวา 240, 000 หนวย และป 2550 จะทําสัญญากอสรางอีก 140, 000 
หนวย  จึง ในขณะนี้ พบวา บานเอื้ออาทรบางโครงการนั้น   มียอดจองเปนจํานวน
มากกวาบานที่มีอยูจริง ถึง 3 เทา และ จนถึงบัดนี้ (7 กุมภาพันธ 2549) คณะรัฐมนตรี 
(รักษาการ) ยังไมอนุมัติงบประมาณสําหรับเพิ่มการกอสรางอีกราว กวา 300, 000 หนวย 
ที่เหลืออยู จึง ถือได วาเปน นโยบาย “ประชานิยม” ที่ลมเหลว เพราะทําไดไมถึง 10 % 
ของเปาหมายที่ตั้งไว2  

“ประชานิยม” อีกนโยบายหนึ่ง ที่ถูกใจประชาชน และถูกใจชุมชน พอสมควร 
คือ "เอส เอ็ม แอล” หรือ รัฐใหเงินเพื่อการพัฒนาแกหมูบานขนาดตาง ๆ ตั้งแต ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ ตามขนาด ตั้งแตหมูบานละ 100,000 บาท จนถึง 300,000 
บาท  โดยใหชุมชนหรือหมูบานทั้งหลาย ไดคิดเองวา จะเอางบประมาณนี้ ไปสราง
สาธารณูปโภคอะไร หรือ ทําการพัฒนาพื้นฐาน อยางไร ก็ได  ในปแรกที่เริ่มนโยบายนี้ 
คือ ป 2547 ไดจัดงบประมาณลงไปในหมูบานหรือชุมชนกวา 73,000 แหง เปนเงินกวา 
17,000 ลานบาท สวนในป 2548 ไดจัดงบประมาณลงไปกวา 38,000 แหง เปนเงินรวม 9 
พันลานบาท และในป 2549 กําหนดจัดสรรงบลงไปกวา 33,300 แหง ดวยวงเงินกวา 8 
                                                           
1 ไทยรัฐ 13 มนีาคม 2549, อางแลว, หนา 3 
2 ไทยรัฐ13 มีนาคม 2549 ,อางแลว,หนา 5 
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พันลาน บาท  สรุปแลว จนถึงบัดนี้ ไดดําเนินการพัฒนาหมูบานและชุมชน ตามนโยบาย 
“เอส เอ็ม แอล” ไปแลว เกือบ 100,000 โครงการ  แต ผูศึกษาหรือผูวิจารณ จํานวนไม
นอย เห็นวา โครงการเหลานี้  สวนใหญซ้ําซาก ดาษดื่น มีแตรูปแบบ เชน สรางศาลา
อเนกประสงค ศาลาประชาคม ระบบไฟฟา ระบบประปา ปรับปรุงถนน สรางสถานที่
ออกกําลังกาย ทําตลาดสด  ซึ่งลวนแตเปนการ “ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา” มุงไปที่การหา
เสียง  มากกวาการเปดโอกาสใหหมูบานและชุมชนไดลงทุนและพัฒนาตัวเองอยาง
สรางสรรค1   

สุดทาย นโยบาย “โคลานตัว” ที่นายกรัฐมนตรี และพรรคไทยรักไทยใชเปนหลัก
ในการหาเสียงเลือกตั้ง เมื่อตนป 2548   แต ปรากฏวา เมื่อเวลาลวงเลยไปเกือบหนึ่งป ก็
ยังไมเริ่มแจก  กลับเปลี่ยนไปเปนการแจกน้ําเชื้อ เพื่อเอาไปผสมพันธโค เพื่อใหไดลูกโค
แทน   ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชนนี้   ไดเปนที่ไมพอใจ และเปนที่วิพากษวิจารณอยางหนัก
จากประชาชน  จึง พลันที่ คุณอดิศร  เพียงเกษ เขารับหนาที่รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณแทน คุณเนวิน  ชิดชอบ ก็รีบเลิกลมเรื่องแจกน้ําเชื้อ  แลวหันกลับไป
แจกโคตามที่ไดหาเสียงเอาไวแตเดิม   โดยจะเริ่มแจกใหได500,000 ตัว ในป 2549 นี้2 

กลับมาที่ “ทักษิณา-ประชานิยม” กับการจําเริญทางเศรษฐกิจ ที่กลาวมาบางแลว
ในตอนตนของบทวามีผลมากทีเดียวในสายตาของนักธุรกิจและประชาชน ในการนํา
ประเทศออกจากความซบเซาหลังวิกฤต   แตจากการประเมินอยางปนวิชาการของ
นักวิจัยแหงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI)  เมื่อไมกี่เดือนมานี้ กลับพบวา 
“ประชานิยม” และนโยบายเศรษฐกิจอื่น ๆ ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไมไดทําให
เศรษฐกิจเติบโตนัก   โดย ถาเทียบกับรัฐบาลที่ผานมากอน การเติบโตสมัย พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ก็ ไมสูงกวาในชวงกอนเกิดวิกฤต ซึ่งมักจะอยูในระดับ 7-8  %  เปน
ประจํา สม่ําเสมอ   สวนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในสมัยคุณทักษิณ อยูในเกณฑ  4-
5 % ตอป    ซึ่งอัตราการขยายตัวขนาดนี้  ก็ไมสูงไปกวาในชวง 2 ปสุดทายของรัฐบาล 
คุณชวน หลีกภัย สักเทาไร 

ถาเทียบกับประเทศที่มีปญหาคลายไทย และฟนตัวจากวิกฤต“ตมยํากุง” (Asian 
Financial Crisis) มาดวยกัน (ตั้งแตป 2547 จนถึง ป 2548) จะพบวา เศรษฐกิจไทยภายใต
                                                           
1 ไทยรัฐ13  มนีาคม 2549, อางแลว, หนา 5 
2 ผูจัดการออนไลน 29ธันวาคม 2548, อางแลว, หนา 6 
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นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หาไดเติบโตเปนพิเศษ คือ ในชวงป 2547-2548  
ไทยเติบโต 5.3 % ตอป สวนอินโดนีเซียเติบโต 5.2 % ตอป มาเลเซียเติบโต 6.3 % ตอป  
ฟลิปปนสเติบโต 5.6 % ตอป ซึ่งเห็นไดวาเศรษฐกิจไทยเติบโตนอยกวามาเลเซีย นอย
กวาฟลิปปนส  และเติบโตพอ ๆ กับอินโดนีเซีย  สวนเศรษฐกิจสิงคโปรนั้น ขยายตัวได
ถึง 7.5 % ตอป  จีนเติบโตไดถึง 9.5 % ตอป และเวียตนามเติบโตไดถึง 8.0 %  ตอป1    

ถานับการเติบโตในยุคที่ พ.ต.ท. ทักษิณ เปนนายกรัฐมนตรีทั้งหมด ( จากป 2544 
ถึง ป 2548 ) จะเห็นวา ไทยเติบโต 5.0 % ตอป ในขณะที่อินโดนีเซียเติบโต 4.7 % ตอป  
มาเลเซียเติบโต 4.5 % ตอป ฟลิปปนสเติบโต 4.7 % ตอป สิงคโปรเติบโต 3.5 % ตอป 
เกาหลีใตเติบโต 4.5 % ตอป เวียตนามเติบโต 7.5 % ตอป จีนเติบโต 8.8 % ตอป มอง
เชนนี้แลว ไทยไมไดเติบโตเทาเวียตนามหรือจีน  และไมไดเติบโตมากกวาประเทศอื่น ๆ 
มากนัก2 

ที่นาพิจารณากวา  คือ กลาวโดยเปรียบเทียบแลว การขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ไทย เมื่อเทียบกับประเทศที่กําลังพัฒนาอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย ดูจะลดลงเสียดวยซ้ํา  
กลาวคือ ใน ระยะเวลา 2 ป ระหวาง ป 2547- ป 2548  พบวาอันดับในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของไทยตกลงไปอยางรวดเร็ว คือ ลงไปอยูในอันดับที่ 15  ในบรรดาประเทศที่
กําลังพัฒนาในเอเชีย (รวม 26 ประเทศ)  ทั้ง ๆ ที่ กอนหนานี้ คือ ชวง 3 ป ระหวางป 
2544 - 2546 ไทยเคยอยูในอันดับ 6-7 มาแลว3  

มติชนรายวัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ยังรายงานวาในป 2549 นี้ ปรากฏวาศักยภาพในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจของไทยลดลงไป 5 อันดับ หลนไปอยูที่ 32 จาก 60 ประเทศ สวน
ศักยภาพทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะหลนวูบจากอันดับที่ 7 ใน ป 2548 ไปอยูอันดับที่ 21 
จากการจัดอันดับของสถาบันนานาชาติวาดวยการพัฒนาการบริหารจัดการ ประเด็นที่
                                                           
1 สมชัย จิตสุชน, “ผลงานดานความรุงเรืองทางเศรษฐกิจ กรณีศึกษาการฟนตัวและการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและดัชนีหลกัทรัพย” ในสมชัย จิตสุชน สมเกียรติ ต้ังกจิวาณิชย และอัมมาร สยาม
วาลา, อางแลว, ตารางที ่2 
2 สมชัย จิตสุชน, เพิง่อาง, ตารางที ่2 
3 สมชัย จิตสุชน, อางแลว, ตารางที่ 3 
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ไทยถูกปรับลดคะแนนลงไดแกเงินเฟอ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย เปนตน1   

อีกประการหนึ่ง  รัฐบาลมักจะอวดอางวา ทฤษฎี “เศรษฐกิจคูขนาน” (Dual 
Track) ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นั้น ประสบความสําเร็จ   เพราะการใชจายและลงทุน
ของภาครัฐ  สามารถไปเรงเศรษฐกิจใหขยายตัวได  ซึ่ง คํากลาวอางเชนนี้ มีความเปน
จริงรองรับแคไหน?  จากการวิจัยเปรียบเทียบ  พบวา การใชจายโดยภาครัฐของไทย(ซึ่ง
สวนหนึ่งจายผานนโยบาย “ประชานิยม”) นั้น  โดยทั่วไป “มีผลต่ํา” ตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ    ซึ่ง ถา เทียบกับเกาหลีใต พบวาในประเทศนั้น การกระตุนการใชจายของ
ภาครัฐ “ไมมีผล” เลยกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   สวน ประเทศที่การกระตุนการใช
จายโดยภาครัฐมีผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจมาก คือ ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย   และ
การวิจัยยังไดพบวา การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย นั้น เปนผลมาจากการบริโภคและ
ลงทุนของเอกชนมากที่สุด รองลงมาคือการสงออก    แต ถาดู เฉพาะ ยุคนายกรัฐมนตรี 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่รัฐบาลเขาใจวาการใชจายของตน  มีผลยิ่งในการกระตุน
เศรษฐกิจใหเติบโต  กลับพบวา การใชจายและลงทุนโดยภาครัฐ “ไมมีผล” เลย ตอการ
เติบโตของเศรษฐกิจไทย2  

กระนั้นก็ตาม  เฉพาะหนานี้ คงตองสรุปโดยรวม วา นโยบาย “ทักษิณา-ประชา
นิยม” มีผลตอการเติบใหญขยายตัวของเศรษฐกิจพอควร    ประชาชนและนักธุรกิจ
จํานวนมากพึงพอใจในผลของ “ประชานิยม” ในทางเศรษฐกิจ   และ การจําเริญเติบโต
ของประเทศในทางเศรษฐกิจ ภายใตการดูแลของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร  
แมจะไมสูงมากนัก เมื่อเทียบกับอดีตกอนวิกฤตป 2540 หรือไมสูงนัก เมื่อเทียบกับการ
เติบโตของประเทศที่มีระดับการพัฒนาเทา ๆ กัน และเพิ่งพนจากวิกฤตมาดวยกัน  

“ทักษิณา-ประชานิยม” เทาที่เปนอยูขณะนี้ ดูจะไมไดสรางผลเสียหายตอฐานะ
ทางการเงินการคลังของประเทศนัก   แมวาจะไมมีผลในการรักษาหรือเพิ่มขีด
ความสามารถในการเติบโต หรือขีดความสามารถในการแขงขัน  เมื่อเทียบกับประเทศ
ในกลุมเดียวกัน โดยเฉพาะเพื่อนบานในเอเซีย   แตคาเงินบาทของเรา ไมไดออนตัวลง
แตประการใด กลับแข็งขึ้นเสียดวยซ้ํา  ระดับเงินเฟอที่ผานมาสวนใหญก็ต่ํา หรือตํ่ามาก 
                                                           
1 มติชนรายวนั 12 พฤษภาคม 2549 
2 สมชัย จิตสุชน, “ผลงานดานความรุงเรือทางเศรษฐกิจ,” อางแลว, ตารางที ่4  
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ตราบจนถึงกรณีน้ํามันดิบโลกพุงทะยานขึ้น จึงเริ่มมีเงินเฟอไมนานมานี้เอง (แต ก็ นา
เปนหวง)    อนึ่ง แมในระยะหลัง เรามักจะขาดดุลการคาและดุลการชําระเงิน  แต ฐานะ
เงินทุนสํารองระหวางประเทศของเรายังนาเชื่อถือยิ่ง  และอันตรายจากการเปนหนี้
ตางประเทศโดยรวมก็ลดลงเรื่อย ๆ (หนี้ตางประเทศ เมื่อเทียบสัดสวนกับมูลคาการ
สงออกของประเทศ ลดลงเปนลําดับ) 

ผลของนโยบาย “ทักษิณา-ประชานิยม”ที่นาเปนหวงอีกเรื่องหนึ่ง ก็ คือ เมื่อ
เศรษฐกิจเริ่มหดตัว ( โตชาลงอยางชัดเจนในรอบปที่ผานมา หลังจากที่เกิดปญหาน้ํามัน
โลกสูงขึ้นทบเทาทวีคูณอยางรวดเร็ว)  การเก็บภาษี เริ่มจะไมทันกับการใชจายของ
ภาครัฐ ซึ่งยังใชคงเรงใชจายผาน “ประชานิยม” และผานการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจขนาดใหญ (ที่เรียกกันวาเมกะโปรเจคท)  ซึ่ง อาจจะเปนสาเหตุสําคัญ ที่ทํา
ใหเงินคงคลังของไทยกําลังรอยหรอลง อยางนาวิตก  มีกระแสขาววากระทรวงการคลัง
พยายามแกปญหานี้ดวยการหยิบยืมเงินจากกองทุนตาง ๆของรัฐบาล รวมทั้งโยกเงินฝาก
ของกองทุนตาง ๆ จากธนาคารเอกชน มายังธนาคารของรัฐ  เพื่อสะดวกในการนําเงินมา
ใชหมุนเวียนไปกอน  ยิ่งไปกวานั้นรัฐบาลอาจจะตองหันมากูยืมเงินในประเทศมากขึ้น 
หากยังตองการระดมการใชจาย อยางที่ผานมาหลาย ๆ ป   

ตีรณ พงศมฆพัฒน แหงคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตั้งขอสังเกต
ไววา 

“ปญหาในขณะนี้คือรัฐบาลปดงบไมได เห็นไดจากเงินคงคลังที่เริ่มรอยหรอลง
มาเปนลําดับ จากที่เคยมีอยู 150,000ลานบาท หรือประมาณ 45 วันทําการ แตตอนนี้
เหลืออยูที่ 23,000 ลานบาท หรือประมาณ 14 วันทําการเทานั้น  ทั้งที่ระดับเงินคงคลังที่
เหมาะสม ควรมีมากกวา 300,000 ลานบาท หรือ 60 วันทําการขึ้นไป” 1 

 
ประชานิยมกับผลในทางสังคม    
 กลับมาที่ผลกระทบทางสังคมของนโยบายประชานิยม  ที่สําคัญคือมันทําให
ชาวบานมีความรูสึกพึ่งพิงรัฐมากขึ้น   ดังที่พระไพศาล วิสาโล กลาวในปาฐกถา เรื่อง 
“นโยบายประชานิยมกับศีลธรรมและความผาสุกทางสังคม” วา ชาวบาน “มีทัศนคติแบ
                                                           
1 ไทยโพสต 28 มีนาคม 2549 
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มือขอ” ตอรัฐบาล และ พรรคไทยรักไทยมากขึ้น จนทานเปนหวงวา “ประชานิยม” จะ
กลายเปนการ “ซื้อความภักดี” จากประชาชน แลว “รัฐบาลจะทําอะไรก็ได” 1  
 แทนที่ “ประชานิยม” จะทําใหสังคมเขมแข็งขึ้นและเปนตัวของตัวเองไดยิ่งขึ้น   
นับวันชาวบานกลับชวยตนเอง และชวยกันเองนอยลง   เพราะมีความรูสึกวานโยบายรัฐ
จะนําเงินทอง และผลประโยชน มาใหไมมีที่สิ้นสุด  พระไพศาลทาน เห็นวา “ประชา
นิยม” นั้นมีจุดออนเอกอุ ที่ “เนนแตเรื่องเงิน” 2 ทั้งเอาแต “กระตุนการบริโภคและ
สงเสริมวัตถุนิยม”3  และมิหนําซ้ํา“ยังกลับบั่นทอนและทําลายความสัมพันธระหวาง
ชาวบานกับชาวบาน ” 4  ชาวบานยังอาจคิดดวยวา รัฐอุปถัมภยอดนิยมเชนนี้  ยอมให
ประชาชนไดผอนผันหนี้ ลดหนี้ หรือพักหนี้ให  กระทั่ง ยอมให “เบี้ยว”หนี้สิน ที่พวก
ตนมีตอรัฐได  กลาวไดวาวินัยหรือ จรรยาบรรณ ทางเศรษฐกิจ ของประชาชน พลันลด
นอยลงไปทั่วหนา  เกิดสิ่งที่ฝรั่งเรียกวา Moral Hazard หรือ ที่พระไพศาลเรียกวา 
“สภาวะทางศีลธรรม” 5 ตองเสียหาย     
 การพัฒนาของกลุมเกษตรกรที่พยายามพึ่งตนเองถูกบั่นทอนไปโดย “ประชา
นิยม” มากทีเดียว   บางที ถึงกับ กลับทิศทางในการพัฒนาไปเสียดวยซ้ํา กลาวคือ เดิมที
ชาวบานเคยถูกฝกใหคิดวา เงินที่ยืมมาจากกองทุน “ของเรา” นั้น  สมาชิกทั้งหลาย ได
ชวยกันออม แลวเก็บเอาไวในกองทุนนั้น   ดังนั้น  เงินที่ยืมออกมา จึงเปนเงินของ “พวก
เรา” ทุกคน และ มาจาก กองทุนของ “พวกเรา” เอง   และ อันวา กองทุนเชนนี้ ยอมเนน
เรื่อง “การออม” มากกวา “การยืม” แนนอน    แต ครั้น เกิดมี “กองทุนหมูบาน” ที่รัฐบาล
ใสเงิน “หลวง” เขาไปเพื่อใหชาวบานไดกูโดยเฉพาะ  หรือ เกิดมี การ “พัก” ชําระหนี้  
ใหชาวบาน โดย ธนาคารของรัฐก็ดี    ชาวบาน ก็ไดพบวาการกูยืมเงินจากภาครัฐนั้น  มัน
ชางทําไดงายเหลือเกิน  ชองทางใน “การเปนหนี้” เปดกวางกวา ชองทางแหง “การออม”
มาก   บัดนี้ จึงไมมีเหตุอันใดที่จะประหยัดหรืออดออมกันตอไป เมื่อความคิดจิตใจ
                                                           
1พระไพศาล วสิาโล,นโยบายประชานิยมกับศีลธรรมและความผาสกุทางสงัคม (กรุงเทพฯ: 
คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน, 2548), หนา 19  
2 พระไพศาล วสิาโล, เพิง่อาง, หนา 18 
3 พระไพศาล วสิาโล, อางแลว, หนา 21 
4พระไพศาล วสิาโล, อางแลว, หนา 20 
5 พระไพศาล,วสิาโล, อางแลว,หนา 5 
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เปลี่ยนไป เชนนี้แลว  ชีวิตความเปนอยูของชาวบาน ก็ยิ่งขึ้นอยูกับเศรษฐกิจภาคเมืองยิ่ง
โดยเฉพาะ ตองขึ้นตอ งบประมาณ ของรัฐบาลมากยิ่งขึ้น     ผูนําองคกรพัฒนาเอกชน
หลายทาน เชน คุณพิภพ ธงไชย และ นายแพทยพลเดช ปนประทีป จึงบนกันวานา
ผิดหวัง 
 นายแพทยพลเดช ผูมีบทบาทสําคัญใน “กองทุนหมูบาน” มากอน  เลาใหผูเขียน
ฟงวา1  เดิมที พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร ไดเรียนรูจากผูนําชาวบานบางทาน เชน อัมพร ดวง
ปาน ในเรื่องกองทุนสัจจะออมทรัพย ที่ชาวบานตั้งกันขึ้นมาเอง แตครั้น เอามาคิดทําเปน
นโยบาย “กองทุนหมูบาน” กลับเห็นวาไมควรรอใหชาวบานจัดตั้งเอง สะสมทุนกันเอง 
ควรเอาเงินจากภาครัฐ สงเขาไปใหชาวบานกูโดยตรง ผาน “กองทุน” ที่รัฐบาลจัดตั้งให
เลย  จะดีกวา  สิ่งที่นายแพทยพลเดชเสียดายก็คือ นโยบาย “กองทุนหมูบาน” ทําให
ชาวบานที่เคยชวยกันออม ชวยกันแกปญหาเรื่องสินเชื่อ  ชวยกันสรางความรับผิดชอบ
ตอหนี้สินที่ตนเองมี   พลอยเฉื่อยเนือยในการพึ่งตนเอง   และไมเขมงวดที่จะใชเงินกู ให
เปนประโยชนตออาชีพและการงาน 
 จากการประเมินของนายแพทยพลเดช  บรรดาหมูบานของไทยนั้น  มีจํานวน 
กวา 10 %  ที่มีกลุมออมทรัพยของชาวบานเองที่เขมแข็งอยูแลว    จํานวนกวา 30 % ของ
หมูบานมีกลุมออมทรัพยเชนนี้ แตไมสูจะประสบความสําเร็จ  และ กวา 50 % ของ
บรรดาหมูบาน ไมมีกลุมออมทรัพยของตนเอง หรือมี ก็เปนกลุมที่ไมเขมแข็ง  ครั้นเมื่อ
เงิน “กองทุนหมูบาน” จากภาครัฐ ลงไปยังหมูบานเหลานี้ในลักษณะเดียวกันหมด  ผลก็
คือ มีแตหมูบานประเภทแรกเทานั้น ที่กลุมออมทรัพยเดิมของชาวบาน ยังเขมแข็ง 
ดําเนินการตอไป และชาวบานยังมุงมั่นที่จะรวมกัน พัฒนาตนเองและหมูบานตอไป   
ในขณะที่หมูบานประเภทที่สอง พบวา พอเงินหลวง ลงไป กองทุนเดิม กลับตกอยูใน
ฐานะที่ลําบากขึ้น  เพราะดอกเบี้ยจาก “กองทุนหมูบาน” ของรัฐบาล นั้นสูงเพียง
ครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยที่เก็บโดยกองทุนของชาวบานเอง2   
 บรรดาชาวบานในหมูบานประเภทที่สองนี้ พลอยเห็นวา บัดนี้ เมื่อมี เงินของรัฐ
มาใหกูงาย ๆ เชนนี้   ก็ไมมีเหตุที่จะสนใจในกองทุนของตนเองตอไป   และ ผล โดยรวม 
ก็คือ  กองทุนที่พ่ึงตนเอง ตองซวดเซและทําทาจะลมลงไป    ในหมูบานประเภทที่สาม 
                                                           
1นายแพทยพลเดช ปนประทปี, สัมภาษณ, วนัที ่30 มกราคม 2549  
2 ขอมูลจากการประเมินของนายแพทยพลเดช ปนประทปี,เพิง่อาง  
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ผลกระทบจาก “ประชานิยม” ยิ่งรายแรงขึ้นไปอีก  ชาวบานสวนใหญ ไมคิดทําอะไรใน
การพัฒนาทองถิ่นหรือชุมชนอีกแลว แบมือขอจากภายนอกอยางเดียว รอความชวยเหลือ
จากรัฐเทานั้น  เก็บความจากที่พลเดช ปนประทีปเลาทั้งหมด สรุปไดวานโยบายประชา
นิยมในรูปของ “กองทุนหมูบาน” ทําให กวา 80 % ของหมูบาน ตองหยุดชะงัก หรือลด
การพ่ึงตนเอง-พ่ึงกันเอง  เชื่อไดวา  ศักยภาพในการทําเศรษฐกิจพอเพียงหรือเศรษฐกิจ
ชุมชนของหมูบานเหลานี้ ตองลดทอนลง  
 พึงตราไว ณ ที่นี้วา ในเบื้องตน “ประชานิยมในความหมายที่สี่” คือ การพัฒนา ที่
เนนใหประชาชนพึ่งตนเอง พ่ึงกันเอง เอาใจใสภาคเกษตร ภาคชนบท  พยายามเปน
อิสระจากระบบโลกเทาที่จะทําได  ไดชวยปูทางใหเกิด“ทักษิณา-ประชานิยม” หรือ 
“ประชานิยมในความหมายที่สอง”  คือผูนําและพรรคการเมือง อาศัยนโยบายยอดนิยม
ของรัฐบาลมาชวยเหลือ เอื้อเฟอเอาใจบรรดาชาวบาน จนพากันลืมหรือลดการพึ่งตนเอง
ลงไป  แต ตอมาในเวลาหาปที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรอยูในอํานาจนั้น   “ทักษิณา-
ประชานิยม” กลับทําให“ประชานิยมในความหมายที่สี่” ออนลาลงไปมาก  และยิ่งคุณ
ทักษิณอยูตอไปอีกนานแคไหน  ก็คงจะหมดแรงลงไปเรื่อย ๆ   จนอาจถึงตองปดฉาก
การพัฒนาตาม“ประชานิยมในความหมายที่สี่”ไปเลย    
 อนึ่ง พสกนิกรจํานวนมาก ที่ชื่นชมและซาบซึ้งกับงาน “ฉลองสิริราชสมบัติครบ
หกสิบป” และพลันเรียกรองอึงมี่ ให เรงกันสราง“เศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนว
พระราชดําริ” กันใหมากขึ้นนั้น  สังคมไทยจะรับทําไดจริงไหม หรือ จะรับทําไดมากแค
ไหนนั้น  ยอมขึ้นอยูกับวารัฐบาลนั้น จะทบทวนนโยบาย “กองทุนหมูบาน” ของตน เสีย
ใหม หรือไม ดวย 

“ทักษิณา-ประชานิยม” นั้น  นอกจากจะลดความสําคัญขององคกรพัฒนาเอกชน 
(เอ็นจีโอ หรือ NGO)  ลง  จนกลายเปนเพียง “นายหนาคาความจน” ในสายตาของ
ภาครัฐ ดังที่กลาวมาแลว   ยังทําใหความโดดเดน ของ “ราชูปถัมภ” ทั้งหลาย พลันลดลง
มาก  ภาพที่ชาวบานในถิ่นทุรกันดารตื้นตันกับบรรดา “แพทยอาสา” จาก “โครงการ
หลวง” ที่เขา  มาชวย  หรือ ตื่นเตน ที่ไดเห็น เฮลิคอปเตอร “หลวง” บินมารับคนปวย 
ออกไปรักษาในเมืองหลวง  ดูจะไมคอยมีปรากฏแลว  คลายกับจะถูกแทนที่ดวยภาพ
ประชาชนทั่วไปที่ ตื่นเตนดีใจกับการไดรับ “บัตรทอง”  ตามโครงการ “สามสิบบาท 
รักษาทุกโรค” แทน     
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ยิ่งกวานั้น  ความสําคัญของนักวิชาการ และความสําคัญของสื่อสารมวลชนก็
แทบจะสิ้นไป เพราะรัฐบาลดูจะสนใจในคําแนะนําและความคิดเห็นตลอดถึงขอติติง
จากบุคคลหรือสถาบันดังกลาวนอยลงมาก   หากมุงสนใจเฉพาะผูลงคะแนนเสียงใน
ชนบท  ซึ่งเปนเสียงสวนขางมากในสังคมเปนหลัก    สวนกลุมบุคคล คณะบุคคล ที่มี
ความรูความชํานาญเฉพาะทาง  ที่วางตัวอยูตรงกลางระหวางรัฐกับประชาชนที่เปน
ปจเจกบุคคลนั้น   ไดรับความสนใจนอยลง  นักวิชาการ ซึ่งเคยเปนอนุสสติในการพัฒนา
และแกไขปญหาของประเทศ  แตชอบวิพากษวิจารณรัฐบาล  ก็มักจะถูกหลูหรือถูก
เหยียดวา  ปกติไมเคยทําอะไร  มัวหลบอยูหลังตูหนังสือในหองสมุด แต นานครั้งก็จะ
โผลออกมาเสนอความเห็นที่ไมไดเรื่องสักทีหนึ่ง  และ ที่วาไมไดเรื่อง หรือ ขาดคุณภาพ 
ก็เพราะ เปนความเห็นจากการอานตําราเทานั้น และก็อานแตตําราเกา ลาสมัย เสียดวย 

“ประชานิยม” ชวยให พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ดู เฉลียวฉลาดที่สุด  เขาใจปญหา 
และเขาใจประชาชนมากที่สุด  ซึ่ง นับเปนครั้งแรกในรอบหลายสิบป ที่ผูนํารัฐบาล 
นอกจากจะมีอํานาจมากแลว ยังดูฉลาดรอบรูกวาปญญาชนมาก  นายกรัฐมนตรีมีวิธีการ
พูดที่ทําให ความรูของนักวิชาการดูออนแอ  เพราะไมมีประสบการณรองรับ  หรือ เปน
ความรูที่เนนแตความชํานาญดานเดียว  จึงไมใชความรูที่เปนองครวม แบบที่ตนเองมี   

จริงอยู หลายสิ่งหลายอยางที่นายกรัฐมนตรีพูดหรือทํานั้น อาจจะถูก หรือ 
เหมาะสมกวา  ความเห็นของปญญาชน  นักวิชาการ  องคกรพัฒนาเอกชน  หรือ
สื่อสารมวลชน  แตประเด็นที่เราตองเปนหวง  คือ การที่ “ทักษิณา-ประชานิยม” สนใจ
เพียงประชาชน  แตกลับไมสนใจ ไมรับฟง ไมใหเกียรติ ไมใหบทบาท แกองคกร คณะ
บุคคล หรือสถาบัน ใดๆ นอกภาครัฐ    ยอมทําใหประเทศไทย เคลื่อนออกจากการเปน
สังคม “พหุนิยม” ไปสูสังคม “เอกนิยม” มากขึ้น   หรือ ถาพูดแบบตอคเกอรวิล ก็คือ อาจ
กําลังเคลื่อนไปสู “เผด็จการเสียงขางมาก”   บทบาทและอํานาจในสังคมไทย ไดไป
รวมตัวหรือกระจุกตัวอยูในภาครัฐมากขึ้นเรื่อย ๆ   แม รัฐบาลจะประสบความสําเร็จใน
การนําเงินในงบประมาณ หรือ เงิน “นอกงบประมาณ” รวมทั้ง ผลประโยชนอ่ืน ๆ ไป
ใหแกประชาชน ไดเพิ่มความชวยเหลือ เพิ่มสินเชื่อ ขยายโอกาสในเชิงธุรกิจ เพิ่ม
สวัสดิการ ฯลฯ ใหแกประชาชน  แตผลของ “ทักษิณา-ประชานิยม” ก็ไดกระทบกระทั่ง
ทิศทางหรือยุทธศาสตรในการพัฒนาสังคมของเราไปไมใชนอย  ซึ่ง จะตองพิจารณา 
ทบทวน กัน ตอไป  
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ผลของ  “ทักษิณา-ประชานิยม” ตอสังคมไทยอีกประการหนึ่ง  คือ  ทําให
ประชาชนจํานวนมหาศาลในตางจังหวัดและในชนบท สนับสนุนรัฐบาลอยางหนักแนน
และยาวนาน  ในขณะที่สวนอื่น ๆ ของ “ทักษิโณมิกส”  ก็ไดสรางความนิยมตอรัฐบาล  
ใหเกิดขึ้นในเมืองใหญ และในกรุงเทพ ฯ ดวย   สภาพการเมืองไทยที่เปนปญหา  และ
ผูเขียนเคยบรรยายเอาไววาเมืองไทยเสมือนมี “สองนครา แหงประชาธิปไตย” ที่แตกตาง
กัน และขัดแยงกันอยู 1 ดูจะหมดไป   ในสี่ปแรกของรัฐบาล เมืองไทย ทั้ง ชนบท-
ตางจังหวัด ทั้งเมืองใหญ-กรุงเทพ ฯ ไมมีความแตกตางและขัดแยง ลวนแตสนับสนุน
และเดินตาม รัฐบาล“ทักษิณา-ประชานิยม”   จนกระทั่งเมื่อไมนานมานี้  เมื่อกระแสของ
คนในกรุง คนชั้นกลาง และ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เริ่มกอตัวข้ึนแลว  
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ก็ยังมั่นใจวา  ภายใตความอุปถัมภตามแนว “ทักษิณา-ประชา
นิยม” นั้น  ภาพที่คนในเมืองหรือคนในกรุง  ลุกขึ้นขับไลรัฐบาล  ที่คนในชนบท
สนับสนุนหนาแนนนั้น จะไมมีวันเกิดขึ้นอีก อยางแนนอน 

  “ประชานิยม” ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร   ที่ใชแสวงหาความสนับสนุนจาก
ชนบทนั้น  ทําควบคูไปกับการขจัด “เจาพอ” หรือ “ผูมีอิทธิพล” ซึ่ง เคยครอบงําชนบท
มายาวนานอีกดวย  บรรดาตัวกลางที่เคยเชื่อมการเมืองเขากับชาวบานไดอยางดีในอดีต   
ถูกรัฐบาลตัดตอน หรือเบียดขับออกไปจํานวนมาก     

ดังที่เวียงรัฐ   เนติโพธิ์ ไดอธิบายเอาไว ในหลายที่ บัดนี้ สังคมไทยอาจตอง
ตัดสินใจแลววาจะเดินไปในทางไหนตอ  ถาเราเดินตามคุณทักษิณไปเรื่อย ๆ  ในที่สุดก็
จะออกจากสังคมอุปถัมภ ไปสูความเปน “รัฐอุปถัมภ”  ซึ่ง ก็เปนการอุปถัมภใน 
“แนวตั้ง” หรือใน “แนวดิ่ง” เชนเดียวกัน  ในขณะนี้ “ประชานิยม” ของคุณทักษิณ ได
นําพาเรามาสูความเปน “รัฐอุปถัมภ” แทน2   แตถาเราไมเห็นดวยกับการรักษาระบบ
อุปถัมถใน “แนวดิ่ง” ไว    เราอาจตองหันเหหรือพลิกไปสูการเปน “รัฐสวัสดิการ” แบบ
ตะวันตกกัน  ซึ่ง สังคมไทยจะเดินไปในทางใหมนี้ไดหรือไม  ขอนี้ยังรูไมแนชัด   แตที่ 
รูแนชัดแลว คือ ยุคสมัยแหงสังคมอุปถัมภ ที่อาศัยแตเจาพอ ผูมีอิทธิพล นักการเมือง 
                                                           
1 เอนก เหลาธรรมทัศน, สองนคราประชาธปิไตย (กรุงเทพฯ:มติชน, 2537) 
2เวียงรัฐ เนติโพธิ, “รัฐคือผูอุปถัมภรายใหมแทนเจาพอ” เนชัน่สุดสัปดาห,19 พฤษภาคม 254, 
หนา 93 “ส่ิงทีเ่ขาพยายามทาํมากที่สุดคือรัฐสวัสดิการ...หากคุณทกัษณิทําตรงนั้นสาํเร็จ พรอม ๆ 
กับปราบเจาพอไปดวย ชาวบานจะมีผูอุปถัมภรายใหมคือรัฐ” 
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หรือเศรษฐีเปนผูใหความชวยเหลือและความคุมครองแกคนยากคนจนนั้น ใกลจะ
หมดอายุเสียแลว  แต การแกปญหาดวยการปฏิรูปที่เคยทํากันมารวมทศวรรษ ไมวาจะ
เปนเศรษฐกิจชุมชน-พอเพียง  การกระจายอํานาจ  การสรางประชาสังคม และการสราง
กลุมพลเมือง  ก็ คงจะลดความสําคัญลงไปเรื่อย ๆ ในเมื่อประชามหาชน  พากัน
สนับสนุน “ทักษิณา-ประชานิยม” มากเชนนี้   

กลาวเพิ่มเติมไดวา   “ทักษิณา-ประชานิยม” ไดเหวี่ยงสังคมไทยออกมาจากขั้ว
เดิมแหงการ “แกปญหาดวยการปฏิรูป”  ไปสู ข้ัวใหมแหงการ“แกปญหาดวยผูนํา” อยาง
เห็นไดชัด  ดวยเหตุวา นโยบาย “ประชานิยม” ที่ผูคนจํานวนมหาศาล เห็นดวยและ
สนับสนุนอยูนั้น  แทที่จริง ก็คือ การแกปญหาและการชวยเหลือประชาชนโดยรัฐรวม
ศูนย-ผูกขาดอธิปตย ที่มีนายกรัฐมนตรียอดนิยม ผูเขมแข็ง เด็ดขาด และ ฉลาดเฉลียว 
เปนผูนํานั่นเอง   ก็ในเมื่อ “ทักษิณา-ประชานิยม” ดูจะประสบความสําเร็จ และไดรับ
ฉันทามติจากเสียงสวนใหญ อยางที่ไมเคยมีมากอนเชนนี้     ยอมทําให แนวคิดเรื่องการ
ปฏิรูปการเมืองก็ดี  การสรางประชาสังคมก็ดี การกระจายอํานาจก็ดี  การพัฒนาทองถิ่นก็
ดี  ตลอดจนการปฎิรูปการศึกษาดวย   ดูเปนเรื่องที่ไมจําเปนอีกแลว   ไมสอดคลองกับ
ความจริงแบบไทย ๆ ไปแลว   และ ที่สําคัญ หลายฝายหลายกลุม อดคิดตอไมไดวา มัน
คงไมไดผล  อยางที่“ประชานิยม” ไดผล   ทั้ง ๆ ที่ “ประชานิยม”  ไมตองแกไขพื้นฐาน
ทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง มากมายเลย  
 
ประชานิยมกับผลในทางการเมือง    
 “ประชานิยม” ทําใหเกิดรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยที่เปนปกแผนแนนหนา
อยางไมเคยมีมากอน   รัฐบาลคุณทักษิณ เปนรัฐบาลแรก หลังสงครามโลกครั้งที่สองที่
อยูไดจนครบอายุของสภาผูแทนราษฎร   และ เปนรัฐบาลแรกนับแตหลังเหตุการณ 14 
ตุลาคม 2516 ที่ไดรับการเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ดวยจํานวน ส.ส. ของไทยรักไทยที่
มากทวมทนสภา ถึง 377 คน จากจํานวนเต็ม 500 คน ในการเลือกตั้ง ป 2548   และตอมา 
ใน เดือน กุมภาพันธ 2549  นายกรัฐมนตรี จําตองยุบสภาผูแทนราษฎร  เพราะกระแส
กดดันจาก “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย”   
 แตหลังจากนั้น  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทย ยังไดคะแนนเสียง
ทวมทน  โดยเฉพาะคะแนนเสียงจากระบบบัญชีรายชื่อพรรค ( ประชาชนประมาณ 16 
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ลานเสียง เลือกพรรคไทยรักไทย  สวนอีกประมาณ 10 ลานเสียงไมเลือก) ทั้งนี้ ตอง
คํานึงถึงวา นายกรัฐมนตรี และพรรคไทยรักไทย ถูกกดดัน ประทวง ขับไล อยางหนัก 
เปนเวลาหลายเดือน จากพลังและขบวนการคนชั้นกลางและคนชั้นสูงในกรุงเทพ ฯ และ
ในเมืองใหญทั่วประเทศ  แต กลับปรากฏวาเสียงสนับสนุนของพวกเขาในตางจังหวัด
และในชนบทยังแข็งแกรงอยูมาก   ดวยความประทับใจใน  บุคคลิกภาพของ
นายกรัฐมนตรีและความเชื่อมั่นในนโยบาย “ประชานิยม” นั่นเอง   
 จนถึงขณะนี้ ถามีการเลือกตั้งครั้งใหม หลังจากศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอนการ
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 แลว   โอกาสที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร  จะกลับมาเปน
นายกรัฐมนตรี  และ พรรคไทยรักไทยเปนรัฐบาลตอ เปนครั้งที่สาม ยังมีอยูสูงมาก  ใคร
ที่คิดจะเอาชนะพรรคไทยรักไทยและคุณทักษิณนั้น  เมื่อไปรณรงคหาเสียง ยอมจะพบวา
โอกาสเชนนั้น เปนไปไดนอยมาก เพราะวา “ทักษิณา-ประชานิยม” ไดทําใหเกิดความ
นิยม และความภักดีในตัวผูนําและในพรรคเปนที่ยิ่ง  
 ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต  คนในชนบทก็มีทีทาวาจะสนับสนุน พ.ต.ท. 
ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรีตอไปอีก    แมวาคุณทักษิณและพวกจะถูกตอตานจาก
คนในเมืองมากมายหลายรอบ หลายแบบ  ตลอดจนถูกวินิจฉัยหรือพิพากษาในคดีตาง ๆ 
ซ้ําเขาไปอีก   แต จนถึงขณะนี้ก็ยังเปนรัฐบาลที่นาเกรงขามทีเดียว  
 
ประชานิยมกับการถกเถียงทางการเมือง  

ผลทางการเมืองที่นาสนใจอีกอยางหนึ่งของ “ทักษิณา-ประชานิยม” คือ ทําให
เกิดการถกเถียงในสังคมไทย เรื่องการพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น  มี
ประเด็นหลายประเด็น ซึ่งกอนนี้  เคยมีแตในประเทศตะวันตก   แตเวลานี้ มีการถกเถียง
กันในประเทศเราเองดวย เชน ถกเถียงกันวา ประชาธิปไตยตองฟงเฉพาะเสียงสวนมาก
หรือเปลา หรือวาควรรับฟงเสียงสวนขางนอยดวย ? หรือ ในการการอางสิทธิธรรม จะ
อางเฉพาะวา ตนเองมีคะแนนเสียงจากคนขางมากไดหรือเปลา จําเปนไหมที่ผูปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย  จะตองฟง เสียงคนชั้นสูง  และฟง เสียงจากสถาบัน
พระมหากษัตริยดวย   และควรจะใหน้ําหนักกับเสียงเหลานั้นมากแคไหน ?  

มีการสนทนาหรือมีการศึกษาคนควากันดวยวา  ไทยเราจะเอา “ประชาธิปไตย” 
หรือจะเอา “ระบอบผสม” ที่เรียกวา Politeia (Polity)   ถาจะเลือกเอา Politeia ตามที่ เพล
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โต (Plato) อริสโตเติล (Aristotle)  และโพลิบิอุส (Polibius) กลาวเอาไวแลว  เราก็ตองถือ
วาประชาธิปไตยจะไปไดดียิ่งขึ้น ดวยการฟงเสียงคนสวนใหญ เปนประการสําคัญ ซึ่ง 
ในที่นี้หมายถึง ตองเชิดชูหลักประชาธิปไตย (Democracy) กอน แต ในขณะเดียวกันก็ 
จําตองฟงเสียง “อภิชน” ( Aristocracy) และ “เอกบุรุษ” (Monarchy) เพิ่มเติมดวย   

ประชาธิปไตยในความเห็นของปราชญแตโบราณ  จะวางเฉย ตอขอคิดเห็น หรือ
คําแนะนํา ของผูนําสูงสุด หรือ “เอกบุรุษ” (Monarchy) ที่ใคร ๆ ก็ยอมรับนับถือนั้น  
ยอมไมได  และประชาธิปไตยนั้นจะเฉยเมยหรือเยยหยันในคําวิจารณและขอเสนอของ
ชนชั้นนํา ชนชั้นสูง ปราชญ และ ปญญาชน ผูมีสติปญญาและมีเกียรติภูมิในการตอสู
เพื่อสังคม และในการปกปอง สิ่งที่เรียกวา “ประโยชนสุข” ของประชาชนมามากแลว 
ตั้งแตอดีตก็หาไดไม    

อนึ่ง ดังที่กลาวมาแลวในตอนตน ในเมืองไทย ปจจุบันนั้น  คําวา “อภิชน” อาจ
ตีความคลุมไปถึง ปญญาชน สื่อมวลชนอาวุโส ราษฎรอาวุโส องคมนตรี และสมาชิก
ราชสกุลดวย   และ “เอกบุรุษ”  (Monarchy) หรือ ผูมีความสําคัญยวดยิ่งเพียงคนเดียว 
หรือ เพียงไมกี่คน ซึ่งไดรับการนิยมยกยองจากประชาชนเปนอยางยิ่งนั้น ในประเทศ
ไทย ณ เวลานี้  ยอม หมายถึงพระมหากษัตริย เปนสําคัญแนนอน  

มีการโตแยงกัน  วาเสียงของคนชั้นสูง  ซึ่งหมายถึงนักวิชาการอาวุโสก็ดี  
องคมนตรีก็ดี  หมอมราชวงศ หรือหมอมหลวง 20-30 คน ที่ลงนามขับไลนายกรัฐมนตรี 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ก็ดี ถือวาสําคัญมากนักหรือ ?  ทําไมไมถือตามที่นายกรัฐมนตรี
พูดเอาไววา ในระบอบประชาธิปไตยนั้น ทุกคนมีน้ําหนักทางการเมือง 1 เสียงเทากัน
หมด ซึ่งในประเด็นนี้ ฝาย “ทักษิณา-ประชานิยม” มักจะอางเสมอวา ในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น  เราตองฟงเสียงคนขางมาก และ คนสวนขางมากนี้ ยอมหมายถึงคน
ชั้นลาง   ดังที่ น.ต. ศิธา ทิวารี แหงพรรคไทยรักไทย กลาววา “ รัฐธรรมนูญไมได
กําหนดวาเปนนักวิชาการ เปนอธิการบดีหรือคณบดี แลวจะออกเสียงได 10 เทาของคน
ทั่วไป  คนเหลานี้ลวนมีสิทธิออกเสียงเพียงหนึ่งเสียงเทากับคนทั่วไป...”1 

แต “คนทั่วไป” ที่คุณศิธา เอยมา  สวนขางมากอยูในชนบทอยางหนาแนน  และ
รัฐบาลที่มี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรีนั้น ก็สนใจคนชั้นลางโดยเฉพาะ
                                                           
1 กรุงเทพธุรกิจ (เว็บไซตกรุงเทพธุรกจิ March 7, 2006) “สมาคมกาํนนัฯออกโรงยืน่ฎกีาหนนุ
เลือกตั้ง” 
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คนในชนบท มากกวารัฐบาลใดอยูแลว  ทั้งคุณทักษิณกับคณะก็ภูมิใจใน “ประชานิยม”
มาก   เพราะมองวาเปนผลจากการที่ไทยมีระบอบประชาธิปไตย   สวนคนอื่น ๆ ไดแต
ตอบกลับวา จะอางแตเสียงคนชั้นลางอยางเดียวนั้นคงไมได   จําตองฟงสื่อและ
นักวิชาการ  จําตองฟงชนชั้นกลางและชนชั้นสูง ทั้งตองฟงพระเจาอยูหัวใหมาก  

สําหรับคนที่ไมเห็นดวยกับคุณทักษิณ ตอนนี้ประชาธิปไตยของไทยจะรอด
หรือไมรอด ยอมขึ้นอยูกับคุณภาพของประชาชนเปนสําคัญ เปนการเปลี่ยนจากความคิด
เดิมที่วาประชาธิปไตยจะไปรอดหรือไม  ข้ึนอยูกับวาทหารจะปฏิวัติหรือไม  และตอมา 
ข้ึนอยูกับวาคนชั้นกลางจะวาอยางไรในทางการเมือง (ดูบทที่ 6  ตอไป) 

กลาวไดวา ในเหตุการณ 14 ตุลา 2516 นั้น  ปญหาประชาธิปไตย คือ ความ
ขัดแยงระหวางนิสิตนักศึกษา กับ คณะทหาร 
  สวนในเหตุการณ พฤษภาคม 2535 นั้น ปญหาประชาธิปไตย คือ ความขัดแยง
ระหวางคนชั้นกลาง กับ คณะทหาร  

ครั้นถึงตอนนี้ ปญหาไมไดมาจากความขัดแยงดังกลาวเชนขางตนนี้  กลับ
กลายเปนวา เราจะจัดการประนีประนอมคนชั้นกลางและคนชั้นสูงฝายหนึ่ง  กับ คนชั้น
ลาง ผูเเปนเสียงสวนใหญในระบอบ อีกฝายหนึ่งไดอยางไร ?  ทําใหตองขบคิดกันตอวา  
ประชาธิปไตยนั้นควรเห็นประชาชนเปนเพียงผูบริโภคนโยบายหรือ?  การที่เราสอนกัน
วา ในการเลือกตั้งนั้น ประชาชนตองคํานึงถึงนโยบายที่ดีที่สุด คือ ใหเลือกนโยบายที่ตน 
หรือพวกตนพอใจที่สุด  กอใหเกิดประโยชนสุขกับคนจํานวนมากที่สุด และ อัน คําสอน 
หรือ ขอแนะนํา เชนนี้ เพียงพอหรือไม ?  

ตองไมลืมกันวา นี่คือการอธิบายแบบ เจเรมี เบนธัม (Jeremy Bentham) ซึ่งเปน
พวก “อรรถประโยชนนิยม”  เมื่อมองจากความพึงพอใจหรือความสุขสวนตัวของปจเจก     
ชนออกมา  และถือวามาตรการที่พึงทําของรัฐ ก็คือการสนองตอบความพึงพอใจหรือ
ความสุขตามที่คนสวนใหญที่สุด (แตละคน) คิด1 และคําจํากัดความของนโยบายที่พึง
ประสงคเชนนี้อาจจะไมพอเพียง   ควรจะใชความคิด “สาธารณนิยม” มารวมกําหนดดวย   
และเรายอมจะเห็นวา อันนโยบายที่ดีจริงนั้น ตองเปนนโยบายที่ทําใหคนเปนอิสระ เปน
                                                           
1 Jeremy Bentham, “An Introduction to the Principles of Morals and Legislation” in  John 
Start Mill, Utilitarianism, On Liberty, Essay on Bentham (New York: New American 
Library), pp.33-77  
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ตัวของตัวเอง ชวยตนเอง และชวยกันคิดไดวาอะไรคือความผาสุกรวมของชุมชนและ
สังคม  ซึ่ง ก็ มักตองเปนนโยบายที่มี “ธรรม” หรือมี “หลักวิชา” หรือมี “หลักการ” อยูใน
นั้นดวยเสมอ    

นโยบายที่ดี จึง อาจไมใชเปนเพียงการทําอะไร หรือใหอะไร ตามที่คนสวนใหญ
ชอบ หรือตองการเทานั้น (ดังจะกลาวเพิ่มเติมในบทที่ 6 ) 

พูดงาย ๆ ก็คือ นโยบายที่ดีกวา “ทักษิณา-ประชานิยม” นั้น  ตองทําใหคน “เปน
ไท” และมีดวงตา “เห็นธรรม” ไปดวย  นอกเหนือจากการไดรับวัตถุธรรมแลว   

ซึ่ง เมื่อเรามีเกณฑเพิ่มขึ้นมาเชนนี้ ก็จําตองหันมามองเรื่องการศึกษาของไทย   
แลวคิดวาทําอยางไร จะเรงทําใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาประชาธิปไตย  
เปนการศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมืองที่ดี มุงถือเอาบานเมืองเปนเรื่องของเราเองมาก
ข้ึน  ไมใชไปลงคะแนนเสียง เพียงดวยการคิดหาประโยชนเล็ก ๆ นอย ๆ ที่จะไดรับเปน
การสวนตัว 

สถานการณที่เราเผชิญอยูในขณะนี้  อาจ คลายกับปรากฏการณที่ ตอคเกอรวิล 
กลาวไวในหนังสือ Democracy in America  คือ สังคมในเวลานี้ ตองการความเทาเทียม  
มากขึ้น หรือ ไดเกิดความเทาเทียมเพิ่มขึ้นมาก เทียบกับเดิม  ซึ่ง ขอนี้ยอมจะกระทบ
ตอไปยัง การเมืองอยางแนนอน  แนวโนมที่ประชาชนคนธรรมดาจะมีความสําคัญขึ้น
เรื่อย ๆ ในทางการเมือง จึง เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงมิได 1   

แต ก็ อาจมองไดคลายกับที่ ออรเตกา (Ortega) กลาวเอาไวในหนังสือ The 
Revolt of the Mass2 ดวย  คือ สังคมสมัยใหมบางแหง  ที่ไมอาจสรางความเปนปจเจกชน
ไดอยางมั่นคง  (เชนในไทยทุกวันนี้—ผูเขียน) ยอมเกิด “มวลชน” (Mass) ข้ึนมากมาย   
อัน “มวลชน” นั้น ไมไดหมายถึงแตคนยากคนจนหรือคนชั้นลาง  ชื่อวา“มวลชน”นั้น จะ
มาจากชนชั้นไหน กลุมไหนก็ได  เพียงแตตองการเปนอะไรงาย ๆ ทําอะไรงาย ๆ  ทํา
อะไรแค “ขอไปที” (mediocrity)  เหมือน ๆ กับคนสวนใหญทั่ว ๆ ไป  ไมทะเยอทะยาน
                                                           
1 Alexis de Tocqueville, Democracy in America (translated by Gerald E. Bevan) (London: 
Penguin Books, 2003), Part 1, Volume 1, Chapter 3 The Social Condition of the Anglo-
Americans, pp.58-67, esp. pp. 66-67 
2 Jose Ortega y Gasset, The Revolt of he Masses (New York: Norton, 1960),Chapters 1 
and 7, pp.11-18, 61-67 
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แสวงหา “Excellence” ในภาษาอังกฤษ  หรือ  “Arete”  ในภาษากรีก  หรือ “ความเปน
เลิศ” ในภาษาไทย   อาจสรุปไดวา “มวลชน” ก็ คือคนธรรมดา (ยากดีมีจนก็ได) ทําอะไร 
ดาด ๆ  ธรรมดา ๆ  เสพหรือบริโภคอะไรหยาบ ๆ  เปนอยูหรือทําอะไรอยางไมประณีต 
พิถีพิถันนั่นเอง   

ในเวลาลงคะแนนเสียงนั้น ในสังคม“มวลชน”  ประชาชนมักจะไมคิดวาตนเปน
พลเมืองผูสําเหนียกวาชาติบานเมืองเปนเรื่องสําคัญ  แตกลับคิด“ขอไปที” แบบ 
“มวลชน-คนธรรมดา” ลงคะแนนเสียงงาย ๆ ตามประโยชนที่คาดจะไดรับจากพรรค
หรือนักการเมืองเทานั้นเปนพอ ( โปรดสังเกตวาพระไพศาล วิสาโล ก็วิจารณ “ประชา
นิยม” ในแงนี้เชนกัน1 )  สวน ผลกระทบตอชาติบานเมือง จากการลงคะแนนเสียงของ
ตนนั้น  หาใชเรื่องอะไรที่ “มวลชน” จะตองไปแบกรับ   

ผูเขียนเห็นเพิ่มเติมวา  ปจจุบันนี้ปญญาชนและนักคิดนักวิชาการของไทย จํานวน
ไมนอย ก็พากันมองประชาชนเปน “มวลชน” หมด  พวกเขา เขาใจ และ เห็นใจใน  
“ธรรมชาติ” ของประชาชนไปเสียสิ้น  จึงไมคาดหวังและไมคาดคั้นกับ “มวลชน”ในทาง
การเมือง  ทั้งไมเชื่อวา การศึกษาที่สอดคลองเหมาะสม อาจเปลี่ยน “มวลชนที่ลาหลัง
เพราะยากจน” ใหกลายเปน “พลเมือง ซึ่งแมจะยากจนแตก็กาวไปขางหนา   มุงมั่นที่จะ
รับผิดชอบตอบานเมือง” ใหไดมากที่สุด    เราตองพยายามชักชวน ปลุกเรา  และผลักดัน
ทุกคน ทุกกลุม ทุกเศรษฐฐานะ ใหเดินไปในทิศนั้นใหมากขึ้น 2  
                                                           
1 พระไพศาล วสิาโล, นโยบายประชานิยมกับศีลธรรมและความผาสกุทางสงัคม (กรุงเทพฯ: 
คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาภาคเอกชน, 2548) , หนา  19: “ ชาวบานหลายคนบอก
วาจะเลือกไทยรักไทยเปนรัฐบาลอีก เพราะจะไดมีกองทุนหมูบานมาใหยืม หรือมีโครงการเอื้อ
อาทรใหม ๆ มาใหอีก นี่บงชีว้าชาวบานมทีัศนคติแบมือขอ และที่นาเปนหวงก็คือนโยบายนี้กาํลัง
จะเปนการซื้อความภักดีของประชาชน…..พอประชาชนภักดีแลว รัฐบาลจะทาํอะไรก็ได”  
2 อาจถึงเวลาแลว ที่เราตองมองประชาชนแบบ “Populist” ในความหมายของ Christopher 
Lasch, The Revolt of the Elites (New York: Norton, 1995), pp.104-107 ผูเขียนมีแงคิดวา เรา
อยาเขาใจ เหน็ใจ สงสาร ประชาชน ถายเดียว จนกลาย เปนการ“โอ” ไปเสียหมด  หากเราตองเชื่อ
วาประชาชนนัน้เปลี่ยนแปลงตนเองได (หากตองการเปลี่ยน)  แกไขจุดออนขอบกพรองของตนเอง
ได (หากเขาตองการ) เรียนรูจากผูอ่ืนได (ถาเขาเห็นวามปีระโยชน) แต ก็ อาจมีประชาชนสวนหนึ่ง
ที่ไมอยากเปลีย่นไมอยากเรยีน อาจมีประชาชนที่เกง ฉลาด ทรงภูมิอยูจริง และ อาจมีประชาชนที่
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จิออวันนี ซารตอรี  (Giovanni Sartori) นักคิดใหญแหงอิตาลี ไดเตือนไว
เชนเดียวกันวา อันนิยามแหงประชาธิปไตยนั้น ตองหมายใหไดวา ใหทุกคนเทาเทียมกัน 
แต ตองเทาเทียมในแงที่คนสวนใหญดีข้ึนเทานั้น  คือ ประชาธิปไตยพึงทําใหคนเทา
เทียมกัน ดวยการพากันใหสูงสงขึ้น พากันใหดีข้ึน พากันใหเกงขึ้น หรือ พากันเปน 
“อภิชน” นั่นเอง1   

ซารตอรี กลาววา ประชาธิปไตยตอง “equalize upward”  เพื่อเปน “polyarchy of 
merit” เทานั้น2   คือสรางความเทาเทียม โดยทําใหคนสวนใหญนั้น ดีข้ึน เกงขึ้น สูงสง
ข้ึน  ไมใชทําใหคนที่เปน “อภิชน” แลว  พลอย ตองตกต่ําลงมา จนเหลือเทากับคนสวน
ใหญซึ่งยังไมพัฒนา  หรือ กลาวอีกแงหนึ่ง คือ ซารตอรี พยายามผสาน “อภิชนาธิปไตย”
เขากับ “ประชาธิปไตย” ใหจงได  ใหบังเกิดเปน “ประชาธิปไตยที่เปนเลิศและเปยมดวย
คุณความดี” (Polyarchy of merit ) ข้ึนมานั่นเอง3 
                                                                                                                                                                      
อยากเปนตัวของตัวเอง อยากรักษาภูมิปญญาเดิมเอาไว  ผูเขียนไมมอีะไรขัดตรงนี้  เพียงแตเหน็
วาเราไมควรทีจ่ะไป “ยกยอ” ประชาชน โดยที่ไมคํานึงถึงความเปนจริงนัก  เพียงเพื่อจะใหเกยีรติ 
และใหกําลงัใจประชาชน 
1 Giovanni Sartori, The Theory of Democracy Revisited Part One ( Chatham: Chatham 
House Publishers, 1987) , pp.156-171  
2 Giovanni Sartori, ibid , pp. 167, 169  และ pp. 157-159 ขออธิบายเพิ่มเตมิวา ซารตอริ ชี้วา 
ในยุโรปตั้งแตกรีกและโรมันโบราณเปนตนมา ไดพยายามรวมความดคีวามเกง (merit) เขากบั
ประชาธิปไตย (democracy) โดยตลอด เพื่อเอาเกณฑเร่ืองการปกครองโดยความเกงความดี 
(merit) นี้ รวมกับการคัดคานและถวงดุลระหวางฝายตาง ๆ (check and balance) ไปทําให
ประชาธิปไตยสมบูรณ  มกีารยกเอาผูดี-อภิชน (nobility) ซึ่งหมายถงึบรรดาผูมีความมุงมัน่ตอ
ความเปนเลิศและเปยมไปดวยความรับผิดชอบ เปนตนแบบ หรือ เปนเข็มทิศ กาํกับการพัฒนา
หรือการยกระดับของประชาชน สามัญชน หรือ คนชัน้ลาง 
3 สําหรับ ซารตอรี (Sartori) แลว การใหประชาชนมีสวนรวม (participate) หรือ การใหอํานาจ
ประชาชน (empower) เทานั้นไมพอ  ตองใหการศึกษา (educate) ดวย จงึจะทําใหการมีสวนรวม
มีความหมายและเปนประโยชนตอประชาธิปไตย  
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หรือ กลาวตาม ออรเตกาไดวา ในโลกทุกวันนี้ ผูคนที่เปนเสียงขางมากทั้งหลาย 
จะเปนเพียงแค“มวลชน”ตอไปหาไดไม   มิฉะนั้นแลวเราจะไดแต “ Hyperdemocracy” 
คือ “ประชาธิปไตยที่ลนเกิน” หรือ ได“ประชานิยม” แทน นั่นเอง1  

ตรงกันขาม  เราตองขยับมวลชน (mass) ใหสูงขึ้น จนใหกลายเปนพลเมือง 
(citizens) ใหไดตางหาก  หรือ กลาวอีกอยางหนึ่ง คนสวนขางมากในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น ตองเปนผูที่ฝกใฝในคุณงามความดี และมุงแสวงความเปนเลิศ (Arete 
ในภาษากรีกโบราณ) ใหตนเอง  จนเปนประดุจ“อภิชน” (Aristoi กลาวตามภาษากรีก
โบราณ) ได    

การที่ “มวลชน” จํานวนมากของเรา ออกจะสําลักเสรีภาพ และตระหนักไดแต 
“ประโยชน” อันเกิดจากการลง“คะแนนเสียง” ของตัวเอง  แต กลับไมมีโอกาสพัฒนา 
“ความเปนเลิศ” จนกําหนดนโยบายที่ดีตอบานเมืองไดดวย  จึงกลายเปนเรื่องที่ตองรับ
การแกไขอยางเรงดวน2 แต อยางนอยที่สุด ณ บัดนี้ โดยไมไดตั้งใจ“ทักษิณา-ประชา
นิยม”ไดจุด “คบไฟ” แหง “ปญญา” ข้ึนมาในสังคมไทยแลว (โปรดดูบทที่ 6 ตอไป) 
 
ผลตอระบบราชการ  

“ทักษิณา-ประชานิยม” สงผลตอระบบราชการอยางมหาศาลดวย  ดังที่กลาว
มาแลววามันไดทําใหวันเวลาของ “อมาตยธิปไตย” สิ้นสุดลงอยางชัดเจน3  ถากลาว
                                                           
1 Jose Ortega y Gasset, The Revolt of the Masses (New York: Norton, 1960), pp.11-18  
2 อาจมองกนัวา ซารตอรี และ ออรเตกา มคีวามเห็นแบบอภิชนหรือชนช้ันหัวกะทิ แตทั้งสอง 
รวมทัง้ ตอคเกอรวิล ลวนแตเห็นวาการใหคนสวนมาก และมากขึน้ทกุท ีกระทั่งในที่สุดทุกคน เขา
มามีสวนรวมในบานเมืองเปนเรื่องดี พวกเขาไมไดตอตานประชาสามญัชน แตเหน็วาคนเหลานี้
ตองเขารับการศึกษา ปรับปรุงตนเอง และยกตนเองใหสูงขึ้น  
3 Fred Riggs, Thailand. The Modernization of a Bureaucratic Poilty ( Honolulu: East-West 
Center Press, 1966)  ชี้วาเมืองไทย หลงัเปลี่ยนแปลงการปกครอง กลายเปน “อมาตยาธิปไตย” 
ไมใช “ประชาธิปไตย” คือ ในความเปนจริง อํานาจและบทบาทในทางการเมืองและนโยบายตกอยู
ในมือของนายทหารและขาราชการชัน้ผูใหญ  ผูเขียน เปนคนหนึง่ที่แยงวา ต้ังแตยุคนายกฯเปรม 
ติณสูลานนท” เปนตนมา ประเทศไทย ไดกาวออกจาก “อมาตยาธิปไตย”   และบัดนีม้าถงึยุค
นายกฯทักษณิ ผูเขียนยิ่งเชื่อวา เราไดออกจาก “อมาตยาธิปไตย” อยางสมบูรณแนนอนแลว 
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เพื่อใหเห็นความสัมพันธระหวางฝายการเมืองกับขาราชการประจําที่เปลี่ยนไป  อาจตอง
พูดวา กอนที่จะมี “ทักษิณา-ประชานิยม” นั้น   ฝายการเมืองยังไมสามารถครอบงําและ
ครองความเหนือกวาระบบราชการไดโดยเด็ดขาด    โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยังไมสามารถ
เปนฝายนําขาราชการในเชิงนโยบาย และเชิงการบริหารไดชัดแจง   แตเมื่อเกิดประชา
นิยมแลว  ขาราชการ และราชการประจํา ตองลดบทบาทของตนลง   และยอมสยบใหกับ
นโยบายของฝายการเมืองในแทบทุกปริมณฑล   โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการพัฒนา
ประเทศ  ในดานสวัสดิการสังคม และ ในดานการแกปญหาความยากจน นั้น   ปรากฏ
เปนที่ประจักษวา “ทักษิณา-ประชานิยม” ไดเขาไปแทนที่ความคิดและวิสัยทัศนของเทค
โนแครตในราชการ  และเขาไปเอาชนะประสบการณและแนวคิดของขาราชการอาวุโส
ในกรมและกระทรวงตาง ๆ ไดโดยสิ้นเชิง     

และในทางการบริหารก็ เชนกัน  กอนที่จะมี  “ทักษิณา-ประชานิยม” นั้น 
ขาราชการยังมีความเชื่อมั่นวา ตัวเองมีความสามารถในการบริหารมากกวาฝายการเมือง 
แตเมื่อเกิด “ประชานิยม”ข้ึนมาแลว  นอกจาก นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เปนแกน
ของรัฐบาลจะเชื่อวาตัวเองฉลาดหลักแหลมในเชิงนโยบายแลว   บรรดาฝายนําจากไทย
รักไทยเหลานี้ ยังมีความเชื่อมั่นดวยวา ในเมื่อพวกตนมาจากภาคธุรกิจ มาจากการบริหาร
ภาคเอกชน   ก็ยอมนําหนาผูคนในปริมณฑลอื่น  ๆ  อยูแลว    โดยเฉพาะตองนํา
นักการเมืองอาชีพ และ นําขาราชการได   จึงเกิดความมั่นใจในตัวเองสูงมาก   อนึ่ง พึง
สังเกตุวา ในชวงตนและชวงกลางของรัฐบาลคุณทักษิณ นั้น มีการเผยแพรวิสัยทัศนให
ประชาชนและขาราชการในการบริหารและการพัฒนาประเทศมากมาย ซึ่งไดมาจาก
วิสัยทัศนและวิชาการของโลกธุรกิจ  เชน เรื่อง บริหารแบบ ซีอีโอ (CEO หรือ Chief 
Executive Officer) เรื่อง ขอไดเปรียบของความเร็ว (ไมใชขนาด) ในการบริหาร 
( Economy of Speed) เรื่อง การตลาด (Marketing)  โดยนายกรัฐมนตรี ก็ดี บรรดา
รัฐมนตรีคนสําคัญก็ดี พยายามที่จะทําใหขาราชการทั้งหลายเห็นวา จําตองเรียนรูจาก 
ประสบการณ ทฤษฎี  และ แงคิด ของโลกธุรกิจ  และ นําสิ่งเหลานี้ไปใชในการบริหาร
ราชการแผนดินดวย (โปรดอานตอไปในเรื่องนี้ ในบทที่ 6 ) 
 



บทที่ 6 
จะออกจากประชานิยมไดอยางไร 

 
 ชัยชนะอยางถลมทลาย ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และ พรรคไทยรักไทยในการ
เลือกตั้งติดตอกัน  จาก ป 2544 (ไดรับเลือกตั้งประมาณ ครึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด ) สูป 2548 ( ไดสมาชิกเกือบสามในสี่ของสภา
ผูแทนราษฎร) และ ตอไปจน ถึง การเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายน ป 2549 ที่ประชาชน
จํานวนถึง 16 ลานคนไดคะแนนเสียงใหบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทย จากจํานวนผู
ลงคะแนนเสียงทั้งหมด 26 ลานคน  ยอม ยืนยันถึงความนิยม และ ศรัทธา ที่ประชาชน
ในระดับ “รากหญา” มีตอตัวนายกรัฐมนตรี และนโยบาย “ประชานิยม” ไดอยางเดนชัด   
 และ แมวา กอนและหลังการเลือกตั้งเดือนเมษายน ป 2548 นั้น  พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตรและพรรค จะถูกประทวงกดดัน จากคนระดับกลางและระดับสูงอยางหนักหนวง   
แต พวกเขาก็ยังอาศัยฐานเสียงอันหนาแนนจากเกษตรกร ที่ดื่มด่ํากับ“ประชานิยม” และ
อาศัย ขบวนการจัดตั้งจากชนบท ( อาทิ “คาราวานคนจน” เปนตน)  ที่เขามาประจัญหนา
กับกลุม “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” ถึงในกรุง   ทําใหจนถึงทุกวันนี้ แม
รัฐบาลคุณทักษิณ จะถูกซัดกระหน่ําตอไป ดวย มรสุมแหงขบวนการ ที่ ธีรยุทธ บุญมี 
เรียกวา “ตุลาการภิวัตน”1    กระนั้น ก็ยังยืนหยัดอยูได  
 กลาวไดแลววารัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่มี “ประชานิยม” เปนเกราะ
ปองภัยนั้น  กลายเปนรัฐบาลจากการเลือกตั้งที่ แข็งแกรง มั่นคง และสถาพรที่สุดใน
การเมืองไทยยุคใหมแลว   การที่ประเทศเรา จะสลัดตัวหลุดออกจาก “ทักษิณา-ประชา
นิยม” ได  จึงไมใชของงายเลย    
 ยิ่งไปกวานั้น  ปจจุบัน ก็ ยังเปนชวงกระแสสูงของขบวนการประชานิยม
ทั้งหลายในขอบเขตทั่วโลกอีกดวย  เมื่อไมกี่ปกอน วารสารและนิตยสารภาษาอังกฤษ 
ลือชื่อ หลายฉบับ พากันกลาวถึง “ประชานิยม” ที่โผลข้ึนมาอยางนาทึ่งในยุโรปตะวันตก  
จนถึง เมื่อไมกี่เดือนมานี้เอง  “นิวสวีค” กลาวถึงการผงาดขึ้นมาของประชานิยมทั่วโลก 
                                                           
1 ธีรยุทธ บุญมี, “ชู ‘ตุลาการภวิัตน’ แกวิกฤต-ปฎิรูปการเมือง” ใน มติชนรายวัน 1 มิถุนายน 2549 
หนา 2 
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รวมไปถึง “ประชานิยม” ในไทยดวย1   และ ในเวลาใกลเคียงกัน  “อีโคโนมิสต” ก็ ชี้วา 
ขณะนี้มีการฟนตัวข้ึนมาอีกระลอกหนึ่งของประชานิยมในอเมริกาใต ซึ่งเปนผลมาจาก
การตอสูทางความคิดจิตสํานึกของคนในทวีป2 
 คงกลาวไดวา “ประชานิยม” ขณะนี้ เปนกระแสที่ “ตานทานไดยากยิ่ง” หรือ
กระทั่ง เปนกระแสที่ “ไมอาจตานทาน” ได  ทั้งในประเทศไทย ในอเมริกาใต และใน
ขอบเขตทั่วโลก  การจะออกจาก “ประชานิยม” ของเรา  จึงเปนเรื่องที่ตองคิด วิเคราะห 
และใชหลักทฤษฎี ตาง ๆ เกี่ยวกับการเมือง-ประชาธิปไตย  และ เศรษฐกิจ-สังคมมาก
ทีเดียว 
 
หลักคิดทั่วไป:ประชาชนคิดเปน 
 ในการหาทางออกจาก “ประชานิยม” นั้น  กอนอื่น เราไมควรคิดหรือเชื่อกันวา  
ที่ผานมาหาปเศษนั้น  ประชาชนไทย ชางออนเขลาและถูกลวงหลอกหรือถูกสกดดวย 
“มนตรา” ของ “ประชานิยม” อยางงายดาย   แต ควรเชื่อวาประชาชนคนยากคนจน
ทั้งหลายนั้น  ฉลาดที่รูจักเลือก“ทักษิณา-ประชานิยม”  เพราะ พวกเขาคงเล็งเห็นแลววา
จะไดรับประโยชนจากนโยบายเหลานั้น อยางมาก เร็ว และ ดี เปนที่นาพอใจ    
 ถาเราเชื่อวาประชาชนมีเหตุผลที่ชอบและสนับสนุนประชานิยมมาแลว  เรายอม
เชื่อดวยวาประชาชนนั้น จะรูเทาทัน “ทักษิณา-ประชานิยม”  รูซึ้งถึง “จุดออน จุดดอย” 
ของประชานิยมได  และตอไปในภายภาคหนา   เขาก็จะฉลาดพอที่จะถอนการสนับสนุน
ตอประชานิยมได   และแมในตอนนี้เอง เขาก็อาจ“เห็น”ถึงจุดออนขอบกพรองของ 
“ประชานิยม”อยูแลว  แต การที่ “ยังสนับสนุน” ประชานิยมอยูนั้น  ไมใชเพราะถูก 
“คาถา” อะไรมาสะกด  แตเปนเพราะเห็นวา “คุณประโยชน” จากประชานิยมนั้น  ยังมี
มากกวา“โทษภัย” ก็เปนได    
  
                                                           
1 George Wehrfritz and Stefan Theil, “March of the Populists” Newsweek May 29,2006ui 
2 ดู The Economist ฉบับ April 15th-21st, 2006  หนา 39-40, “Latin America The Return of 
Populism” ชี้วาทวีปเมริกาใตนั้น เปนประชานยิมกนัมายาวนาน  มกีารหยุดพักหรือลมเลิกไปบาง
เปนครั้งคราว แลวก็กลับเปนอีก  ในขณะนี้แทบทั้งทวีปกําลังจะเปนประชานยิมกนัอีกแลว  สาเหตุ
ที่ประชานิยมอยูคูกับทวีปนี ้ก็เพราะมีความเหลื่อมลํ้าในทางเศรษฐกิจในสังคมสงูมาก(หนา 40) 
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 นอกจากนั้น   ความเปนจริงอาจจะอยูใกลเคียงกับสิ่งที่คุณภูมิธรรม เวชยชัย 
เสนาธิการ คนสําคัญของ “ไทยรักไทย”  เคยใหสัมภาษณเอาไววา บรรดานักวิชาการและ
องคกรพัฒนาผูเต็มไปดวยความปรารถนาดีนั้น  อาจรูจักหรือ เขาใจความตองการของ
ประชาชนไดนอยกวาไทยรักไทย1    ในขณะที่ผูสังเกตการณจากภายนอก เชน พิชญ  
พงศสวัสดิ์ แหงคณะรัฐศาสตร ของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ก็ชี้ไวเชนกันวา “ประชา
นิยม” นั้น “ครองความเหนือกวาทางความคิดจิตใจ” ตอประชาชนไปแลว (เปน 
Hagemonic Project ของชนชั้นนํา)2   
 
“ประชานิยม” ไมใชการหลอกลวง 
 อยางที่ พิชญ พงษสวัสดิ์วิเคราะหไว   “ทักษิณา-ประชานิยม” ไมนาจะเปนเพียง
การโปปด มดเท็จ หลอกลวง ประชาชน อยางงาย ๆ หยาบ ๆ  อยางที่หลายฝายเคย
วิจารณมาแลว  พิชญกลาววาหัวใจของ “ประชานิยม” คือการเขาถึงประชาชนโดยตรง3  
ซึ่งยอมหมายความวามาตรการรัฐที่จะเอาชนะใจของประชาชนคนชั้นลางไดนั้น  ตองมี
เหตุมีผล  และนายกรัฐมนตรีกับนัก“ประชานิยม” ทั้งหลาย ยอมรูไดวาในสายตาของ
ประชาชนนั้น   ปญหาของเขาเองและทางแกปญหาของเขาเองคืออะไรและเปนอยางไร    
                                                           
1 ดู ‘เอ็นจีอวนสอนมวย’  ใน A Day Weekly ปที่ 1 ฉบับที่ 40 (18-24 กุมภาพนัธ 2548) ในหนา 
90  ภูมิธรรม  เวชยชยั กลาววา “ ทําไมถาสิ่งที่เขา (เอน็ จี โอ) พูดนัน้ถกูตองดีงาม แลวคนสวน
ใหญยังไมเหน็ดวยกับเขา ถาเขายงัยนืยนั เขาก็ตองยนืยนัที่จะพิสูจนใหคนสวนใหญเห็น”  และ อีก
ตอนหนึ่งกลาววา “ ถาเกิดบอกวาประชาชนเขาเปนผูทีอ่ยูในสังคมแลวเขาเลือกวิถชีีวิตของเขาทีดี่
ที่สุด  ทําไมเวลาเขาเลือกแลวตองรูสึกวาเขาผิด  แสดงวาเราเอาตัวเราเปนตวัแทนความถกูตองคน
เดียวใชมั้ย” 
2 พิชญ พงษสวสัด์ิ, “ทักษิณนยิม...(อีกที)” ใน วิถทีรรศนฉบับ ชําแหละทกัษิโณมิกส (กรุงเทพฯ: 
2547), หนา 139-172 โดยเฉพาะหนา144-147 และขอเพิ่มเติมวา ปกปอง จนัวิทย ก็มีความเห็นที่
นารับฟงวาการตอสูกับคณทักษิณ คือการตอสูทาง “วาทกรรม”  ไมยอมใหเขา “ผูกขาดความจริง”
แตผูเดียว    อานบทสัมภาษณ ปกปอง จนัวิทย,  “Thaksinomics The Overated Regime” ใน 
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา, พษิทักษิณ (กรุงเทพฯ: Open Books, 2547) โดยเฉพาะหนา 160-162  
3พิชญ พงษสวสัด์ิ, เพิง่อาง, หนา 147-150, โดยเฉพาะหนา 147 เขียนวา “...ประชาชนนัน้‘ยังเอา
ดวยกับคุณทกัษิณ’แมวาจะอยากรูทันคณุทักษิณอยูเกือบจะครบหาหมืน่อยูแลว...เอ...หรือวาจะ
อยากรูทนัแตก็ยังเอาดวยกบัคุณทักษิณ ?” 
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ซึ่ง แนนอน มันอาจจะแตกตางจากที่คนชั้นกลางและคนชั้นสูงมองอยูก็เปนได   แต เรา
ตองจําไวเสมอวา ไมมีใครที่จะหลอกลวงประชาชน หรือ คนอื่น ๆ ไดทุกเรื่อง และทุก
เวลา หรือ ตลอดไป1    
 แมการสลัดพนจาก “ทักษิณา-ประชานิยม”นั้น จะเปนเรื่องแสนยาก  แตถาเรา
เห็นวา ประชาชน มีเหตุผล และยกระดับ ความรู ความเขาใจของตนไดเสมอ รวมทั้ง
พัฒนาความเห็น และตองการ ของตน ใหสูงขึ้นได   พวกเขาก็จะพากัน “วายหนี” ออก
จาก “วังน้ําวน” แหง “ประชานิยม” ได  
 ดังที่ไดเสนอมาแลวในขางตนนี้    “ประชานิยม” เปนกระแสที่ไมอาจตานทาน
ได  และกออันตรายไดอยูเสมอ  คลายที่ ตอคเกอรวิล กังวลในยุโรป เมื่อกลางศตวรรษที่ 
19  วา “ประชาธิปไตย”  จะกลายรูปไปเปน “ทรราชยหรือเผด็จการเสียงขางมาก” ได
งายดายฉันใด  เราก็ อดเปนหวงวา “ประชาธิปไตย” ของไทยในขณะนี้  จะกลายพันธไป
เปน “ประชานิยม”   ไดโดยงาย ฉันนั้น   รัฐนาวา แหง ประชาธิปไตยของเราคงจะตอง
แลนฝา“หินโสโครกแหงประชานิยม” อีกนาน  แม พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และคณะ  อาจ
เอาตัวรอดจากวิกฤต “ตุลาการภิวัตน” หรือ อาจรอดพนจาก “การคุกคาม” ของ “สิ่งซอน
เรนนอกรัฐธรรมนูญ”   หรือ หาก พวกเขา ตอง “เวนวรรค” ในเร็ววัน   ก็ อาจหวล
กลับมาไดอีกครั้งหนึ่ง  เชนเดียวกับที่ผูนําประชานิยมหลายคนแหงอเมริกาใตทํามา   
แลว    ดังนั้น ถา เราตัดรากถอนโคน “ประชานิยม”ไมได  แลวจะอาศัยเพียงวิกฤตมา
เบียดขับ หรือไลลา ความคิด และกระบวนการนี้ อยางเดียว   เห็นทีจะทําไดไมไมงาย 
 
ออกจาก“ประชานิยม”  ดวยการยกระดับประชาชนใหสูงขึ้น 
 ผูเขียนเห็นวาการที่จะออกจาก “คาถา” หรือ “มนตรา” แหง “ประชานิยม”ไดนั้น 
จําตองเขาใจความคิด จิตวิทยา และหลักเหตุผลของประชาชน  และ ขณะเดียวกันก็ตอง 
“ตอสู” กับพวกเขาในทางหลักและปรัชญาไปพรอม ๆ กัน  ชวนให เขาคิด ชวนใหเขา
เห็น  ชวนใหเขาโตแยง และ กระตุนใหเขายกระดับความตองการ หรือ ความเขาใจให
สูงขึ้น   เพื่อจะไดตระหนักตอไปวา   อาจมีมาตรการอื่น ๆ ที่ดีกวา “ประชานิยม” ที่ได
                                                           
1พิชญ พงษสวสัด์ิ, เพิง่อาง, หนา 147-150, โดยเฉพาะหนา 147 เขียนวา “...ประชาชนนัน้‘ยังเอา
ดวยกับคุณทกัษิณ’แมวาจะอยากรูทันคณุทักษิณอยูเกือบจะครบหาหมืน่อยูแลว...เอ...หรือวาจะ
อยากรูทนัแตก็ยังเอาดวยกบัคุณทักษิณ ?” 



 121

เคยลุมหลงและ นิยมกันมา   และ สังคมทั่วไป ก็ ควร “คิดใหม” วา การทํานโยบายที่ดี
นั้น ไมควรแตรูวาประชาชนตองการอะไรจริง ๆ อยางที่พรรคไทยรักไทยภาคภูมิใจวา
การสํารวจวิจัย และการทําโฟคัสกรุป ของพวกเขาเทานั้น ที่จะบอกไดชัดเจนวานโยบาย
ที่ดีนั้นคืออะไร     
 ในสายตาของเรา นโยบายที่ดี ตองไมใชเพียงแตนําเสนอซึ่งความตองการใน
ปจจุบันของประชาชนไดเทานั้น    ตรงกันขาม ควรยึดถือหลักที่ ทาน ป.อ. ปยุตโต กลาว
ไวดวยวา การนําที่ดี หรือนโยบายที่ดี   จะดีอยางแทจริง ก็ ดวยการทําใหประชาชนได
ยกระดับความรู และ ความตองการของตนใหสูงขึ้นหรือดีข้ึน ใหไปสูการแกปญหาที่
ไดผลยั่งยืน1  ไปสูการแกปญหาใหผู เดือดรอนเอง แตในขณะเดียวกัน ก็นํามาซึ่ง
ประโยชนสําหรับคนกลุมอื่น ๆ ดวย   รวมทั้งนําเอาความมั่นคง วัฒนาสถาพร มาสูสังคม
ไดดวย     
 นี่ คือ ตัวอยางของหลักการที่วา เราตอง“ตอสู-ขัดแยง” กับประชาชนเหมือนกัน  
 นี่ คือ ตัวอยางของการไมถือเอาประชาชนหรือคนชั้นลางเปนศัตรู  หรือ มิใชการ
ถือเอาพวกเขาเปนคนออนดอย โงเขลา ที่ตองถูกสอนสั่ง หรือ ถูกเอาชนะเสมอไป 
 หลักการทั้งสองอยางนี้ตองทําไปดวยกันอยางพอเหมาะพอสม ไดสมดุลยซึ่งกัน
และกัน และสมานสามัคคีกันดวย 
 
นโยบายที่ดีกวา “ประชานิยม” คือ ท้ัง “ถูกใจ” ท้ัง “ถูกตอง” 
 การออกจากความยุงยากของ “ประชานิยม” นั้น  อาจทําไดงายที่สุด ดวยการ 
ปรับปรุง “ประชานิยม” ใหดีข้ึนก็พอ  คงจะจํากันไดวานโยบาย “ประชานิยม” ของ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่ผานมานั้น ไมเลวรายถึงขนาดที่ทํารายหรือบั่นทอนเศรษฐกิจ
และการเงินการคลังของประเทศจนสาหัส  เราจึงอาจไมจําตองหาแนวนโยบายอื่น ๆ มา
แทนประชานิยม   อาจเพียงทํา “ประชานิยม” ตอ แตทําโดยสุจริตใจ   ไมทํา “คอรัปชั่น
เชิงนโยบาย” ไปดวย  หรือ“ไมทําโคตรานุวัตน”ไปดวย  หรือ ทํา “ประชานิยม” ตอไป 
                                                           
1 ป.อ.ปยุตโต, ภาวะผูนํา (สุขภาพใจ, 2546) หนา 22 “ผูนําที่ดีชวยใหคนพัฒนาความตองการของ
ตน” และ หนา 23 “ความตองการของคนพฒันาได เปลี่ยนแปลงได” และ “ถาผูนาํสามารถชวยให
คนพัฒนาความตองการ...ได ก็เปนความสาํเร็จ...” และหนา 24 “ผูนําเองควรจะมีความใฝอยาง
แรงกลาในจุดหมายอันสงูสง..และทาํใหทกุคนมองเหน็และใฝในจุดหมายยิง่ใหญนั้นรวมกัน” 
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อยางรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อปองกันไมใหมีผลกระทบตอการเงิน การคลัง และ
เศรษฐกิจของประเทศมากนัก   หรือ ทํา “ประชานิยม” ตอไป  แตลดความทะเยอทะยาน
ลงมา  อยาทําอะไรที่ใหญเกินไป เสี่ยงเกินไป  ลดความหวังเรื่องจะไดความนิยมจาก
ประชาชนลงบาง ซึ่ง แนวคิดเชนนี้  เมื่อมาถึงปลายเดือนมิถุนายน 2549 นายกรัฐมนตรี 
ดร. ทักษิณ  ชินวัตร ก็เริ่ม ตระหนัก ซาบซึ้ง และเห็นดวยวา หลายสิ่งหลายอยางที่ทํามา
ในโครงการ “ประชานิยม” นั้น “...มีเรื่องทุกวันนี้ ก็เพราะเปลี่ยนมากเปลี่ยนเร็วไป  ไป
ขัดผลประโยชนคนก็เยอะ  ไปพูดจาทําใหคนไมพอใจก็เยอะเลยมากไมคอยดี ....” 1 
 หากถาเราคิดวา “ประชานิยม” นั้น  ไมอาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรไดโดยงาย 
อีกแลว  จําตองหาแนวทางใหม ๆ มาชดเชยทดแทน “ประชานิยม”  แลวไซร  ก็จะตอง
ทํานโยบายใหม ที่ “ตอบสนอง” ตอประชาชน (มี Responsiveness) พรอมกับที่ “มีความ
รับผิดชอบ” ตอหลักการบริหารบานเมืองและสังคมไปพรอมกัน ( มี Responsibility) 
หรือ อธิบายใหงายกวานั้น ก็คือ เราจะตองผลิตนโยบายที่ “ถูกใจ” ประชาชนคนชั้นลาง 
เพราะนั่นเปนฐานเสียงที่ขาดไมได   แตขณะเดียวกันก็ตองใหนโยบายนั้นมีความ 
“ถูกตอง” ตามหลักวิชาหรือหลักการของคนที่มีการศึกษา และประกันหลักประโยชนสุข
ของคนหมูมากดวยนั่นเอง 
   
การถายโอนทรัพยากรให “รากหญา” นั้น หลีกเลี่ยงไมได 
 ผูเขียน เห็นดวยกับ เวียงรัฐ เนติโพธิวา  เมื่อ “พัฒนา” เศรษฐกิจกันมาจนถึง
ขณะนี้  สังคมอุปถัมภในชนบท  และ วันคืนอันรุงโรจน ของ “เจาพอ”  “ผูมีอิทธิพล”  
และ นักการเมือง “เชิงอุปถัมภ” ทั้งหลาย  ก็จะทําทาจะสิ้นสุดลง  จําตองสรางอะไรมา
ทดแทนหรือ ชดเชย การอุปถัมภเชนนั้นในชนบท2    
 นอกจากนั้น ผูเขียน ยังเห็นดวยวา ตามที่ได“พัฒนา” กันมาจนถึงถึงขณะนี้  
ปรากฏวาภาคเมืองหรือภาคพาณิชย-อุตสาหกรรม-บริการของเรา ไดเขมแข็งเติบใหญมา
เปนลําดับ   จนนํามาซึ่งความพรั่งพรอมทางการคลังของรัฐพอสมควร (ทั้งที่เปนเงิน
                                                           
1 มติชนรายวัน 27 มิถนุายน  2549 หนา 13 
2 เวียงรัฐ เนติโพธิ, “เจาพออุปถัมภกับรัฐอุปถัมภ” เนชั่นสุดสัปดาห 19 พฤษภาคม 2546 “การที่
เจาพอจะหมดไปจากสังคมได  รัฐตองทําหนาที่ผูอุปถัมภรายใหม หรือเกือบจะไมมีคนจนอยูใน
ประเทศ “ (หนา 93) 
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งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ)  ในอันที่จะสงงบประมาณและสงสินเชื่อกลับไป
เอื้อหนุนภาคเกษตรกรรมหรือสังคมระดับ “รากหญา”   ที่เคยเสียสละใหแกภาคเมือง
หรือภาคทุนนิยมมามากแลวในอดีตนับหลายทศวรรษ   การถายโอนทรัพยากรไปให  
“รากหญา” นั้น  จึง อยูในวิสัยที่จะทําไดสําเร็จ  โดยไมกระทบการคลัง การเงิน และขีด
ความสามารถในการแขงขันของไทยมากนัก   หรือ กลาวอีกนัยหนึ่ง  เรา ตองตระหนัก
กันแลววา เมืองไทยเปลี่ยนไปมากพอควร   บัดนี้ วันเวลา แหงการถายเททรัพยากรจาก
ภาคเมืองไปชวย “รากหญา”และชนบท ไดมาถึงแลว 
 ความจริง เราอาจแกปญหา “ทักษิณา-ประชานิยม” ดวยการเลิกทํามันเสียทั้งหมด
ก็ได  หรือ เลิกคิดใหภาครัฐ  ถายเท ทรัพยากรตาง ๆ จากภาคเมืองที่กาวหนา ไปสูภาค
ชนบทที่ลาหลังและออนเพลียเสีย  เปลี่ยนเศรษฐกิจประเทศใหเปนเสรีนิยมมากขึ้น ก็ทํา
ได  แต ผูเขียน เชื่อวา โดยวัฒนธรรม และ ธรรมเนียมเกาแกที่สืบทอดกันมา ประชาชน
ของเราคาดหวัง และ รอคอย “ผลประโยชน” จาก “รัฐอุปถัมภ” อยูเสมอ    
 จึงขอสรุปวาการถายเททรัพยากรให “รากหญา” นั้น ในวันนี้ทําไดแน  และ ที่จะ
หลีกเลี่ยงไมใหมีการถายเทนั้น ก็ ทําไดยากยิ่ง    
 จึงเหลือแตเพียงการพิจารณาวา  แลวจะใชแนวทางนโยบายใหมอะไร  ในการ
ถายโอนทรัพยากรไปยังภาคชนบท เพื่อที่จะชวยเกษตรกร และคนยากคนจนไดดีกวานี้  
และชวยชาติ ชวยเศรษฐกิจ-สังคม ไดมากกวานี้     
 ผูเขียน เสนอวา เราอาจตองใชความคิดเรื่อง “สวัสดิการกาวหนา” (Progressive 
Welfarism) ของแอนโธนี กิดเดนส (Anthony Giddens) มาเปนหลักแทน “ทักษิณา-
ประชานิยม”  
  
 “สวัสดิการกาวหนา” แทน “ประชานิยม” 
 “สวัสดิการนิยม”  (Welfarism) เปนหลักการและกลุมนโยบายสําคัญของรัฐบาล  
ในประเทศตะวันตกและในญี่ปุนมาชานานแลว  นับแตประเทศเหลานี้กาวขึ้นสูสังคม
อุตสาหกรรม  ไมวาจะมีการเมืองแบบ เสรีนิยม อนุรักษนิยม หรือ สังคมนิยม ก็ตาม  
 “สวัสดิการนิยม” ใชไดเปนอยางดีกับเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  โดยทําหนาที่
ถายเททรัพยากรหรือสวนเกินจากคนรวยและคนชั้นกลาง—ผานการเก็บภาษีและการทํา
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งบประมาณโดยภาครัฐ—ไปยังคนธรรมดา หรือ ไปยังคนยากคนจน ผูไรที่พ่ึง และไร
งานในระบบตลาด   
 หลักคิดของสวัสดิการนั้น ก็ ดังที่ไดกลาวมาแลวในบทตน ๆ  คือ มุงเอาใจใส
และยกระดับคนชั้นลางใหข้ึนมาเทาเทียมกับคนชั้นกลางใหเร็ว  และเนนย้ําการใหเกียรติ
กับคนชั้นลาง รวมทั้งสนับสนุนใหคนชั้นลางรวมตัวเปนกลุม หรือเปนหมูคณะ หรือ 
เปนชนชั้น ก็ได   เพื่อใหเขารวมกันคิด รวมกันทํา ในการแกไขปญหาของตนเอง และใน
การ เจรจา ตอรอง กับคนชั้นกลางและคนชั้นสูงดวยก็ได     
 “สวัสดิการนิยม” มุงใหประชาชน เปนปจเจกบุคคลที่ดี มีความเปนตัวของตัวเอง
ดวย    แตขณะเดียวกัน ก็เนนใหพวกเขารวมตัวเปนปกแผน  เพื่อพัฒนาขึ้นมาเปนคนชั้น
กลาง  เพื่อ ออกจากความสัมพันธแนวตั้ง (เชิงดิ่ง) ได  แทนที่จะแสวงหาแตชนชั้นสูง 
หรือ ผูใหญ มาแกปญหา   ก็กลาย เปนการแกปญหาใหตัวเอง หรือการแกปญหาให
กันเอง หรือแกปญหารวมกันเอง ใหมากขึ้น 
 แมหลักคิดในอุดมคติของสวัสดิการจะเปนเชนนั้น  เพราะวามันเกิดมาในสังคม
ประชาธิปไตย  แตเมื่อเวลาผานไป  มันก็เปลี่ยนรูปแปรโฉมไปบาง มีปญหาและจุดออน
บาง  ที่สําคัญ ซึ่งเราตองตระหนักลวงหนา หากจะหยิบมันขึ้นมาใช ก็ไดแก  
 หนึ่ง สวัสดิการนิยม อาจทําใหคนจน คนที่มีปญหา และคนที่ไรที่พ่ึงในบอยครั้ง
กลับกลายเปนคนที่ “ไมพ่ึงตนเอง” สักที  คอยรอแตความชวยเหลือจากภาครัฐ    
 สอง  หากสวัสดิการนิยมนั้นไมสงเสริมใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่
เหมาะสม  ไมเอื้อใหธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศมีขีดความสามารถสูงขึ้น  ก็อาจ
นํามาซึ่งปญหาการคลัง การเงินได     
 คิดใหถี่ถวนรอบคอบแลว “สวัสดิการนิยม” ก็มีจุดเสี่ยง หรือ จุดออนไมนอยไป
กวา “ประชานิยม” นัก   แต อยางนอยที่สุด การจัดประเทศเราไปเขากลุมสวัสดิการนิยม  
ก็นาจะดูดีกวาการถูกมองวาเปนประชานิยม  และ การที่เราถูกจัดเขากลุมกับตะวันตก 
และญี่ปุนนั้น  ก็ดูดี มีศักดิ์ศรีกวาการอยูกับกลุมละตินอเมริกา 
 ทวา นั่นเปนเพียงเหตุผลในทางภาพลักษณ  หากเราจําตองทําสวัสดิการนิยมจริง 
ก็ตองเตรียมตัว เตรียมใจ ใหมาก  ที่สําคัญที่สุด ก็ คลายกับที่เราใหแงคิดใหแก “ทักษิณา-
ประชานิยม” ไปแลว   คือ คนของรัฐตองซื่อสัตย และระบบตองมีประสิทธิภาพ ดวย  
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 นอกจากนั้น  เราตองใชหลัก “สวัสดิการกาวหนา” มาชี้นํานโยบายดวย ที่เรา
เรียกวา “สวัสดิการกาวหนา” นั้น ก็ เพื่อตอกย้ํา คลายกับที่ กิดเดนส (Anthony Giddens) 
ย้ําไววา  อัน “สวัสดิการนิยม” ที่ดี  หรือ ดีข้ึนนั้น ตองกลับไปย้ําการชวยเหลือชนชั้นลาง 
ใหเขาคิดเองได คิดเกง คิดดี และสามารถพึ่งตนเอง และพึ่งกันเองได   โดยเฉพาะ ตอง
เนน การสรางงาน สรางการศึกษาที่สูงขึ้นและเหมาะสมขึ้น ย้ําใหมีรายไดที่สูงขึ้น จาก
การขายผลิตผล หรือ จากคาจางที่เหมาะสม เปนหลัก มิใชใหประชาชนรอรับแตการ
สงเคราะหจากเบื้องบน โดยที่ตนเองมิไดมีอะไร หรือทําอะไรที่กาวหนาขึ้น หรือ 
พ่ึงตนเองไดมากขึ้น1   
 กิดเดนส เรียกความคิดเชนนี้วา “สวัสดิการกาวหนา” เพราะเขาเชื่อวามันไปไดดี
กับระบบตลาด การแขงขัน ประสิทธิภาพ และ ความหลากหลาย ของสังคม   และ เขา ยัง
เชื่อวา การมีงานทํา และงานที่ทํานั้นรายไดดี  และ การมีผลผลิตที่ขายไดราคาเหมาะสม    
ลวนมีความสําคัญ ไมยิ่งหยอนกวาการรับการสงเคราะห หรือ รับการอุดหนุนชวยเหลือ
จากรัฐบาล  เพียงชั่วครูชั่วยาม เพียงเฉพาะหนา 2  
 ความคิด “สวัสดิการกาวหนา” จึงอาจเรียกไดวา “การลงทุนทางสังคม” (Social 
Investment ดวย  เพราะ กิดเดนส เห็นวา  นโยบายสังคมที่ดีนั้น ควรจะเปนนโยบายเชิง
บวก    คือ มองวาสังคมนั้น เปนปจจัยหรือทรัพยสินที่สงเสริมเศรษฐกิจใหกาวหนา
ยิ่งขึ้นได   ฉะนั้น การสรางสังคมใหเขมแข็ง เกิดเปนทุนทางสังคมที่พ่ึงตนเอง และมี
ความสรางสรรคไดสูง  จึงไมใชนโยบายสังคมในแงลบอยางที่มีกันมาในอดีต  ซึ่ง 
หมายถึง การเอาเงินจากภาคเศรษฐกิจ  มาสงเคราะหคนที่ยากจน ลาหลัง ใหอยูไดชั่ว
เฉพาะหนาไปกอนเทานั้น3 
 “สวัสดิการกาวหนา” ตองไมอาศัยเพียงภาครัฐในการสรางสังคมใหเขมแข็ง อัน
ที่จริง รัฐนั้น ยังตองมุงสรางเงื่อนไข และใหการอุดหนุนสมาคม มูลนิธิ และสถาบันตาง 
ๆ  ในการชวยเหลือ หรือ พัฒนา คนยากคนจนและผูเดือดรอนจากกรณีตาง ๆ ดวย ซึ่ง 
                                                           
1 Anthony Giddens, The Third Way (Cambridge, U.K: Polity Press, 1998), Chapter 4 “The 
Social Investmemt State, pp. 99-128, โดยเฉพาะหนา 128 
2 Anthony Giddens, เพิ่งอาง, หนา 127-128 
3 Anthony Giddens, อางแลว, หนา 118-128 
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อาจกลาวไดวา “สวัสดิการกาวหนา” สามารถไปกันไดอยางดีกับ “ สวัสดิการแบบสังคม
ประชาธิปไตย” (Social Democratic Welfarism) 
 “สวัสดิการกาวหนา” ยังอาจหมายถึง ความพยายามที่จะใชเครือขาย หมูคณะที่มี
อยูในสังคม แตดั้งเดิม ตามประเพณีเดิม   (ครอบครัว ศาสนา กลุมเพื่อนบาน กลุมเครือ
ญาติ ) ซึ่งเคยรับผิดชอบจัดหาสวัสดิการใหแกสมาชิกมามากพอควร กอนที่จะเกิด 
งบประมาณ  ก็จะยิ่งดี  เรียกไดวา สวัสดิการกาวหนามีหลังพิงอยูกับกับสวัสดิการ
อนุรักษนิยม (Conservative Welfarism) ได 
 “สวัสดิการกาวหนา” ยังหมายความวา ในเงื่อนไขที่เปนไปได ก็ควรใหภาคธุรกิจ
เอกชน เขามาสนองความตองการทางสวัสดิการไดดวย   กลาวไดวา สวัสดิการกาวหนา  
สามารถพึ่งพิง สวัสดิการเสรีนิยม (หรือ Liberal Welfarism) ได  หรือ กลาวอธิบาย
เพิ่มเติมไดวา  สวัสดิการกาวหนา ควรให เกิดการลงทุนในธุรกิจดานประกันภัย ประกัน
สุขภาพ ประกันชีวิต ของภาคเอกชน  เพื่อใหมามีสวนในการสรางสวัสดิการใหแกสังคม
ดวย ซึ่ง ในที่นี้ รัฐควรสนับสนุน ธุรกิจประกันตาง ๆ เปนอยางดี 
 อยางไรก็ตาม ดังที่กลาวมาแลว   “สวัสดิการนิยม” ทั้งหลาย รวมทั้ง “สวัสดิการ
กาวหนา”    ก็ อาจติดอยูใน “หลม” ที่ทําใหคนยากคนจนและคนชั้นลาง ตองกลายเปน
คนที่ พ่ึงพิงรัฐ ตลอดไป  ดังนั้น เพื่อจะออกมาจาก  “ประชานิยม”ไดจริง ๆ หากมี
ทางเลือกที่ดีกวานี้ได   อาจตองเรงใหการศึกษาแกสังคม เพื่อใหไดตระหนักกันวา 
ประชาธิปไตยที่ดีจริงนั้น   ตองยึดถือหลักปรัชญาเสรีนิยมไวบาง   กลาวคือ รัฐไมควรมี
นโยบายที่มากเกินไป  หรือเกินความความจําเปน และ รัฐ จะตองมีนโยบายที่มีขอบเขต
จํากัด  
 นโยบายบางประเภท รัฐไมควรมีเด็ดขาด  หากตองปลอยใหเปนหนาที่ของภาค
ประชาสังคม หรือ ภาคสังคมเอง ใหมากที่สุด เทาที่จะทําไดดวย กลาวอีกนัยหนึ่ง 
ประชาธิปไตยที่ดี  จําตองระวังไมใหมี “รัฐนิยม” (รัฐบาลเขาแทรกแซงในเศรษฐกิจ-
สังคม) มากเกินควร     
  
ยึดหลัก “เสรีนิยม”  เพื่อออกจาก “ประชานิยม” 
 กลาวถึงตอนนี้   ตองขอชี้วา “ประชานิยม”นั้น ความจริงก็คือ “รัฐนิยม” อยาง
หนึ่งนั่นเอง  และ การที่ “ประชานิยม” ใหภาครัฐมีบทบาทและหนาที่มากไป  อาจสงผล
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ใหสังคมออนแอและหวังพึ่งผูอ่ืน  แทนที่จะคิดพึ่งตนองและพึ่งกันเองบาง  หรือ อาจทํา
ใหสามัญชนคนชั้นลาง พอใจจะรับแตความชวยเหลืองาย ๆ ในเฉพาะหนา   แทนที่จะ
คิดถึงผลประโยชนระยะยาวของตนดวยเสมอ 
 กลาวในแงนี้ “ประชาธิปไตย” จึงขาดซึ่งปรัชญา “เสรีนิยม” เสียเลยก็ไมได   
เพราะ “เสรีนิยม” จะคอยย้ําเตือนเสมอวา รัฐที่ดีนั้นตองมีขอบเขตและอํานาจที่จํากัด   
 “เสรีนิยม” นั้นไมเชื่อวาสังคมที่ดีจะไดมาดวยการแทรกแซง ชี้นํา และสงเคราะห
โดยรัฐเสมอไป 
 ฉะนั้น พึงตระหนักไวเสมอวา  หลักปรัชญาที่สําคัญของ “ประชาธิปไตย” 
ประการหนึ่ง คือ “เสรีนิยม”  และ อันวารัฐในระบอบประชาธิปไตย นั้น ก็พึงตอง เปน 
“รัฐเสรีนิยม” ดวยเสมอ ไมมากก็นอย   นั่นคือ ตองคอยระมัดระวังตรวจสอบ และรับ
การตรวจสอบไดเสมอวา มีนโยบายอะไรที่ไมเหมาะสม  ที่มากเกินไป  เกี่ยวของกับเรื่อง
ที่ไมควรเกี่ยวของ เปนตน  ขณะเดียวกัน ก็ทบทวนเสมอวา รัฐไดใหบทบาทและ
ความสําคัญแกเอกชนและสังคมพอเพียงหรือยัง  ไมใชมัวหมกมุนแตการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนแตอยางเดียว1   
 ขอเสนอ เชิง “เสรีนิยม” ของตอคเกอรวิล ที่ใหระวังประชาธิปไตยจะกลายเปน
เผด็จการ หรือ “ทรราชยแหงเสียงขางมาก” นั้น  ยังนาสนใจ  และยังนานํามามอง
เมืองไทยขณะนี้  ซึ่ง “ประชาธิปไตย” ทําทาจะกลายพันธไปเปน “ประชานิยม” แลว  
 ขอแนะนําของ ตอคเกอรวิล เรื่อง ใหสรางสังคม หรือ ประชาสังคม และ การ
ปกครองสวนทองถิ่น ที่เขมแข็ง เพื่อใหเปนดุลถวงกับสวนกลางนั้น ก็นารับฟง และ
นําไปปฎิบัติ เพื่อทัดทาน “ทรราชย หรือ เผด็จการ” ผูไดรับความนิยม จาก “เสียงขาง
มาก” (โปรดอานตอไป) 
                                                           
1 เมื่อเร็ว ๆ นี้มหีนงัสือเลมหนึ่งเขียนโดย Fareed Zakaria ชื่อวา The Future of  Freedom: 
Illiberal Democracy at  Home and Abroad (New York: Norton, 2004)  ชี้วา ทุกวันนี้ กระแส
ประชาธิปไตยมาแรงและแข็งขัน แตกระแสเสรีนิยมกลบัแผวแรงลงเหน็ไดชัด โลกทกุวันนี้เขาสูยุค
ประชาธิปไตยไรเสรี   เปนอุทธาหรณวา “ประชานยิม” ในไทยอาจอยูในกระแสนี้เหมอืนกัน คือชัก
นําประชาธิปไตยใหเดินไปสูทิศทางแหงการไรเสรีนิยมไดเหมือนกนั 
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 อนึ่ง ขอเสนอของมองเตสกิเออ และ รุสโซ ที่เห็นวาตองแยกอํานาจรัฐ หรือตอง
แบงอํานาจรัฐออกเปนหลายสาขา เชน สามสาขา และใหแตละสาขาดุลยกันเอง คาน
กันเอง ถวงกันเอง เปนอิสระตอกันและกัน  ยังเปนเรื่องที่มองขามไมได 
 เพื่อจะสยบหรือขมให “ทักษิณา-ประชานิยม” ออนตัวลงบาง  จําตองรื้อฟนความ
เขมแข็งใหประชาสังคม  ทองถิ่น  องคกรตามรัฐธรรมนูญ  และฝายคานในสภา
ผูแทนราษฎร ตลอดจนวุฒิสภา เพื่อใหไปถวงดุลกับ “ประชานิยม” ของรัฐ หรือ ของ 
“สวนกลาง” นั่นเอง ซึ่ง จะกลาวถึง ตอไป ในตอนขางหนา 
 เข็มทิศของ “เสรีนิยม” ที่ ระบอบ “ประชาธิปไตย” พึงใชกํากับเสนทางของตน
ใหมากที่สุด  คือ อันความชวยเหลือใด ๆ ที่รัฐพึงใหประชาชน  นาจะไมใชการทําอะไร
ใหประชาชน  หรือ การใหอะไร ใหแคไหนเปนสําคัญ  หากควรเปนการชวยเหลือและ
สงเสริมใหประชาชน เกิดความริเริ่มสรางสรรค และ แกปญหาดวยตนเองใหไดมากดวย 
  
ใช “ระบอบผสม” เพื่อออกจาก “ประชานิยม”เสนอ 
   นอกจากจะใช “เสรีนิยม” กดดัน “ประชานิยม” แลว   เราควรรับเอาขอเสนอที่
กลาวมาในตอนตนบางแลว  ของเพลโต อริสโตเติล และโพลีบิอุส ที่วา รัฐหรือระบอบที่
ดีกวาประชาธิปไตย คือ “รัฐ  “ผสม” หรือ “ระบอบผสม” (Mixed State or Mixed 
Regime)   ซึ่ง ขอเสนอของปราชญโบราณเหลานี้ เกิดจากการเห็นจุดออนของ
ประชาธิปไตย “สัมบูรณ” หรือ ประชาธิปไตย “บริสุทธิ์” ที่อาจเสื่อมถอย หรือ ถอยหลัง 
ไปเปนการปกครองที่เอาใจหรือตามใจฝูงชนในทางที่ผิดเทานั้น (กลายเปน “ประชา
นิยม” ถาใชภาษาของเรา)1 
                                                           
1อาน George H. Sabine, A History of Political Theory, fourth edition, revised by T.L. 
Thorson (Illinois: Dryden Press, 1973) หนา 84-87, 115-117; 152-153, 493  
 แมแต อังกฤษที่คอย ๆ กลายเปนเสรนีิยม จากระบอบราชาธิปไตย ก็จดัเปน “ระบอบ
ผสม”ได เพราะเขาอางกนัวา รัฐสภา หรือ Parliament เปนใหญ (sovereignty)  แตรัฐสภาของ
อังกฤษนัน้เปน “ระบอบผสม” คือมีทัง้กษตัริย (Monarchy) มีทั้งสภาขนุนาง(อภิชน) และมีทั้ง
ประชาชนคนธรรมดา (สภาสามัญชน) อยูดวยกนั แบงอาํนาจกนั และคานอํานาจกนัอยูในนัน้  
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 อันที่จริง ความคิดการเมืองตะวันตกที่สําคัญ และสืบทอดกันมายาวนานยิ่งเรื่อง
หนึ่ง ก็คือ การเห็นถึงความจําเปนและคุณประโยชนในการถวงดุลยและทัดทานซึ่งกัน
และกันระหวาง “ชนชั้นสูง” กับ“ประชาชน” อยูเสมอ แทนที่จะใหอํานาจและบทบาท
อยูกับฝายใดฝายหนึ่งโดยสิ้นเชิง เพราะแตละระบอบยอย: เอกบุรุษเปนผูนํา, อภิชนเปน
ผูนํา, หรือ คนชั้นลาง คนธรรมดา ประชาชนเปนผูนํา ลวนมีจุดออนในตัวทั้งสิ้น  ทางแก
ก็ คือ ใชทั้งสามระบอบยอยไปพรอม ๆ กัน และใหแตละสวนทาน ถวง และคานกันเอง  
 ใ น ก รี ก แ ล ะ โ ร มั น โ บ ร าณซึ่ ง ป ก ค ร อ ง กั น แบบ  “ปร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ” 
(Demokratia)หรือ“สาธารณนิยม” (Res Publica) มีการย้ําเสมอวา ในระบบเชนนั้น 
จําตองฟงเสียงและตองหารือ หรือปรองดองกับ “เอกบุรุษ” (จักรพรรดิ กษัตริย ราชันย 
หรือผูนําสามัญชน—กงศุล—ก็ได) และกับ “อภิชน” ซึ่งหมายถึงเหลา“ชนชั้นนํา-ชน
ชั้นสู ง”หรือ  “ชนชั้น ผู ดี”ของสั งคมอยู แล ว  ด วย   ครั้นตอมา เมื่ อ เปลี่ ยนจาก 
“ประชาธิปไตย”ไปเปนการปกครองโดยจักรพรรดิ กษัตริย เจา และขุนนางแลว   
ปราชญตะวันตก ก็ ยืนยันวา การปกครองโดย “เอกบุรุษ” และ “อภิชน” เชนนี้ ตองหา
ความชอบธรรม และอางความชอบธรรมจากประชาชนบางไมมากก็นอย  การที่ระบอบ
กษัตริย ระบอบเจา ระบอบคนชั้นสูง จะอาศัยแตศาสนจักรและประเพณีรองรับ(ตาม
หลักเทวสิทธิ์อยางเดียว) โดยไมอางถึง ไมฟงเสียง ไมปรองดองกับประชาชน และไมให
ชนชั้นลางมีสวนในทางการเมืองเลย  ลวนเปนสิ่งที่ชนชั้นสูงของตะวันตกถูกสอนให
พยายามหลีกเลี่ยง  
 เหตุนี้ จึงกลาวไดวา  “ระบอบผสม” นั้น เปนสิ่งที่พึงสรางใหมีข้ึนเสมอ ไมวาใน
ยามนั้น บานเมืองจะอยูในระบอบที่มาจากเสียงขางนอย หรือระบอบที่มาจากเสียงขาง
มากก็ตาม 1      
                                                                                                                                                                      
 พึงสงัเกตดวยวา”ระบอบผสม”ที่ดีของอริสโตเติลนั้น นอกจากตองมี เอกบุรุษ อภิชน และ
ประชาชน ที่อยูกันอยางสมดุลแลว  ยงัตองมีคนชัน้กลาง (to meson) มากพอควรดวยในสงัคม จงึ
จะเปนระบอบที่ดี 
1 อยางไรก็ตามระบอบผสมนัน้ จะสรางขึน้ไดจริงจัง ยังขึน้กับวาสงัคมนัน้ตองยอมรับวาประชาชน
แตละระดับหรือแตละชั้น ก็ลวนมีความสาํคัญตอบานเมอืง เพียงแตบทบาทและความสําคัญนั้น ๆ 
ยอมแตกตางกันไป    ทวา แตละระดับ หรือ แตละชั้น กค็วรรับฟง หารือ หรือ ปรองดอง กับระดับ
และชนชัน้อื่น ๆ ดวย; อาน Margaret Canovan, The People (Cambridge, UK: Polity Press, 
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 ฉะนั้น ประชาธิปไตย ที่สมเหตุสมผล และ ยั่งยืนสถาพรนั้น  ในความเห็นของ
ปราชญนั้น  จําตองรับฟงและตองตอบสนองตอประชาชนอยางแนนอน  นั่นเปนสิ่งที่
ขาดเสียไมได แต ทําแคนั้นก็หาไดเพียงพอไม ยังตองตอบสนองหรือตองยอมรับฟงการ
ทวงติง และ การทัดทาน จาก บรรดา “อภิชน”  และ “เอกบุรุษ” ดวย1   ซึ่งในหลายเดือน
มานี้   เปนที่นาเสียดายยิ่งที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไมไดทําตามหลักขอนี้เทาที่ควร  ดังที่
มีรายงานขาวในหนังสือพิมพบอย ๆ นายกรัฐมนตรี เชื่อวาที่ปญหาของบานเมืองยังแก
ไมเสร็จสักทีนั้น  เกิดจากการแทรกแซงของ “องคมนตรี” บาง  ของ “สิ่งซอนเรน” และ 
“ผูมีบารมี” นอกรัฐธรรมนูญ บาง     
 หกเดือนที่ผานมานี้ ในประเทศไทย เราไดเห็นกันแลววา ประชาธิปไตยที่ดีและ
อยูรอดไดนั้น  ไมควรตอบสนองหรือเอาใจแตคนสวนขางมาก หรือ อาศัยแตคนสวน
ขางมากเปนฐานสนับสนุนเทานั้น  ซึ่งในที่นี้ ก็หมายถึง อยาอิงแตคนชั้นลางแตอยาง
เดียว หาก เห็นทีจะตองเชื่อดวยวา ประชาธิปไตยที่ดีกวาและเหมาะสมกวานั้น คือ การ
ผสมกลมกลืน และถวงดุลกันระหวางสามฝาย คือ ตัวแทนของสามัญชนคนชั้นลางซึ่ง
เปนคนสวนใหญของประเทศ ฝายหนึ่ง กับชนชั้นกลางและหรือชนชั้นสูง อีกฝายหนึ่ง   
                                                                                                                                                                      
2005), Chapter 2,pp.10-39; John Morrow, A History of Political Thought (New York: New 
York University Press, 1998),  Chapters 7 and 9, pp.168-197; 227-248. 
1 Bernard Crick, Democracy A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 
2002), หนา12 แจงวา อริสโตเติลเห็นวา “ประชาธิปไตยในฐานะหลักการ หรือ อุดมคติ ที่ไมถูก
กํากับหรือทัดทาน (unchecked) ดวยหลกัอภิชนาธปิไตย ทีย่้ําเรื่องประสบการณและความรูดวย 
ยอมลมเหลวและผิดพลาด (fallacy) ดวยความเชื่อที่ผิดวา “คนเราเทากันอยางหนึง่ ( มีสิทธิเขา
ประชุมสภาพลเมืองหรือลงคะแนนเสยีง เทาเทียมกัน—ผูเขียน)แลว จะเทากันในทุก ๆ เร่ือง “ (ไม
ตองฟงหรือหารือกับบางคนที่มีความรู ประสบการณ และเกียรติภูมิ เปนพิเศษในบางเรื่อง---
ผูเขียน) และ แมแต มาเคียเวลลี ใน Discourses ก็ดี พวก “สาธารณนิยม” ในองักฤษและดัชตแหง
ศตวรรษที่ 17 ก็ดี  พวก Founding Fathers ของอเมริกา ก็ดี   ลวนเห็นวาการปกครองที่ดีควรเปน 
“ระบอบผสม” โดยมักกลาวกันวา “ อันกฎหมายที่ดีนั้น จะดีอยางไร กไ็มดีเทากับการใหพลเมืองผู
กระตือรือรนและรับผิดชอบตอบานเมือง มารวมกันออกกฎหมายนั้น ๆ เอง”  
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 เราอาจเรียกคนชั้นกลางและคนชั้นสูง  โดยเฉพาะบรรดาคนชั้นนําที่มีสติปญญา 
และมีประสบการณในทางการเมืองการปกครองทั้งหลาย รวม ๆ กันวา “อภิชน” 
(Aristocrats) ก็ได    
 สวนคนชั้นสูงไมกี่องคหรือไมกี่คนซึ่งเปนผูนําหรือผูบริหารประเทศที่อยูใน
ระดับสูงสุด ที่มีความโดดเดนเฉพาะตัว หรือเฉพาะตําแหนง มีคนเชื่อถือศรัทธาอยูเปน
จํานวนมาก  อาจเรียกเปนพิเศษวา “เอกบุรุษ” ก็ได ( หรือ Monarchy) 
 แตตองย้ําอีกครั้งหนึ่งวา “เอกบุรุษ” หรือ “Monarchy” ในที่นี้  เรามิไดหมายถึง
พระมหากษัตริย หรือสถาบันพระมหากษัตริย หรือ เจานายชั้นสูงแหงพระราชวงศ
เทานั้น ตามความหมายทั่วไปในปจจุบัน  ซึ่งเปนที่แนนอนวา พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ยอมเปน “เอกบุรุษ” (หรือ “เอก
สตรี”) โดยชัดแจงอยูแลว  แตก็อาจมีผูที่นับเปน “เอกบุรุษ” สามัญชน อยูในระดับ
รองลงมาดวย ก็นาจะได  เชน ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษอาวุโส  
 การอางวาจําเปนตองทํานโยบาย “ประชานิยม”  เพราะนั่นคือความตองการของ
คน 16 ลานคนเทานั้น  ยอมไมเพียงพอ  ยังตองทําอยางสุจริตและรอบคอบระมัดระวัง
เพื่อไมใหกระทบเศรษฐกิจสังคมในเชิงลบดวย  และ ที่สําคัญที่สุด สิ่งใดที่ “อภิชน” และ 
“เอกบุรุษ” ในสังคม กลาวทวงติงไว  ก็ควรจะตองรับฟง แมวาพวกเขาจะมีจํานวนนอย
กวามาก   
 พึงตราไววา การถือหลักวาคนทุกคนมีความสําคัญเทากันหมดนั้น นาจะใชได 
เฉพาะตอนหยอนบัตรลงคะแนนเสียง และ ตอนนับคะแนนเทานั้น  แตหลังจากนั้น 
ความสําคัญของแตละคน แตละความคิดเห็น  ยังขึ้นอยูกับความรู ความสามารถ 
ประสบการณ และเกียรติภูมิ ของแตละบุคคลนั้นดวย  จํานวนคนอยางเดียวนั้น ยอมไม
อาจมาแทนที่ความถูกตองทางจริยธรรมหรือทางหลักวิชาได  หาไมคิดเชนนี้บางแลว  
“ประชาธิปไตย” เราก็อาจลื่นไถล พลัดลงสูหวงเหวของ “ทรราชยเสียงขางมาก” ไปเสีย 
 นั่น ก็คือ ตองย้ําวา หากรัฐบาลตองการทํานโยบายประชานิยม หรือสวัสดิการ
นิยมในอนาคต   ก็จําตองรับฟงเสียงทวงติงจากนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ และผูมี
ประสบการณในการบริหารราชการแผนดินดวย    แทนที่จะมองเพียงวาการทํานโยบาย
ประชานิยมนั้น ก็เทากับวา ไมตองรับฟงใครอีกแลว  เพราะไดทําตามความตองการและ
ความพึงพอใจของคนเสียงขางมากในสังคมแลว 
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แต คิดตอไปวา รัฐบาลไทยรักไทย บัดนี้ (กรกฎาคม 2549) คือเสียงขางมากหรือ
เปลา?  ถาคิดอยาง “ไทยรักไทย” ก็ยืนยันวาใช  แตถาคิดอยาง“พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย” ก็ตอบวาไมใช     

“พันธมิตร”หาไดมองวาตนกําลังขับเคี่ยวกับ“ประชาชนเสียงขางมาก”  หากกําลัง
สูอยูกับคุณทักษิณและคณะตางหาก  และในความเห็นของ “พันธมิตร” คุณทักษิณหาได
เปนตัวแทนประชาชนเสียงขางมากไดจริง   เพราะคะแนนเสียงที่ไดจากการเลือกตั้งนั้น 
นาจะไดมาเพราะอํานาจเงิน อํานาจการจัดการ ควบคุม และการประกาศผลการเลือกตั้ง 
รวมทั้งอํานาจจากราชการประจําดวย ซึ่งยอมไมชอบธรรมเปนอยางยิ่ง  และยอมไม
สามารถนํามาอางเปนอาณัติจากประชาชนเสียงขางมากได   
 จุดเริ่มตนแหงปญหาของรัฐบาลรักษาการที่เกิดขึ้นตั้งแตเดือนกุมภาพันธจนถึง
เดือนเมษายน 2549 ที่ผานมานั้น เกิดจากการมัวอางเอาแตเสียงขางมากเปนฐานนั่นแหละ          
 หากนายกรัฐมนตรีและคณะ จะยอมรับวาถึงตนเองจะไดเสียงขางมากดวยความ
บริสุทธิ์ยุติธรรมแลวก็ตาม  แตลําพังเสียงขางมากนั้นหาเพียงพอไมในยามที่สถานการณ
วิกฤตคับขันเชนนั้น  ตองคํานึงเสียงขางนอยที่เปน  “อภิชน” และ “เอกบุรุษ” ดวย  ถาคิด
เชนนี้แตตอนนั้น   ก็จะไมพบความเสื่อมกอนเวลาเร็วปานนี้ 
 คงจํากันไดวา  ในชวงที่ความขัดแยงระหวางคนชั้นลางกับคนชั้นกลางและชน
ชั้นสูงกําลังคุกรุนขึ้นมาอีก หลังจบการเลือกตั้งในเดือนเมษายน 2549 ไปแลว  แมแต 
นายแพทยประเวศ วะสี  “ราษฎรอาวุโส” มิตรผูเปนที่เคารพของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
ก็ออกมาเตือนวานายกรัฐมนตรีอยาไดนําเอาประชาชนเขามายุงเกี่ยวกับความขัดแยงทาง
การเมืองที่กําลังเกิดขึ้น โดยกลาววา “รัฐบาลไมควรเอาพลังประชาชนออกมา หรือใช
ความรุนแรงออกมาตอสู เขาอาจจะอางวามีประชาชนที่รักเขา ออกมาสนับสนุนเขาเอง 
แตเทาที่รูพบวามีกระบวนการจัดการ จัดตั้งกันออก” 1   
 แต นายกรัฐมนตรี ก็ดูจะไมรับฟงมิตรอาวุโสอีกตอไปแลว จึง เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2549 ที่ผานมานี้ ไดกลาวอยางเปดเผยตอหนาขาราชการชั้นผูใหญ วา  
                                                           
1 อางใน คมชัดลึก 8 มิถุนายน 2549 หนา 4  “หยุด...ปลุกระดม-ขมศาล !” 
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 “เรายังขาดการเคารพในระบอบประชาธิปไตย เรื่อง 1 เสียง ตอ 1 คน บางคนยัง
 เขาใจวาตัวเองมีความสําคัญมากกวาคนจํานวนมาก ฉะนั้นเสียงของตัวเองตองดัง 
 มีความหมายกวาเสียงคนอื่น ไมเคารพการตัดสินใจของประชาชน” 1   
 พึงตราไวในที่นี้วา อัน “ระบอบผสม” ที่กลาวมาทั้งหมดในขางตนนี้   ใชจะ
เกิดขึ้นเสมอไป หรือใชจะถวงดุลกับ “ประชานิยม” ไดเสมอไป   ใช จะมี “น้ําหนัก” 
พอที่จะทัดทานเสียงขางมากใด ๆ ไดตลอดเวลา  ที่สําคัญ “อภิชน” และ “เอกบุรุษ” นั้น 
ตองดียิ่ง  คือ เปนผูมีจรรยาบรรณ หรือ มี code of honor ที่ดีเยี่ยม  และมีเกียรติประวัติซึ่ง
มวลชนยอมรับนับถือเปนที่ยิ่ง  และที่สําคัญยิ่ง ในภาวะเชนนั้น ผูนําประชานิยมตอง
แสดงจุดออนขอบกพรองใหเห็นมากมาย และแสดงใหเปนที่ประจักษวากําลังเดินนํา
ประเทศชาติไปสูความหายนะ 
 พึงตระหนักดวยวา คําวา “อภิชน” ที่เราใชนี้   ตองไมเปนเพียง ชนชั้นสูง-ผูดี 
หรือไมเปนเพียงผูมีฐานะทางสังคม หรือ มีชาติกําเนิด หรือ การศึกษาที่สูงเทานั้น  หาก 
ยังตองมีความเปนเลิศ (Arete ในภาษากรีก หรือ Excellence ในภาษาอังกฤษ) และมี
ความกลาหาญทางจริยธรรมดวย  และนี่ ก็ คือ ความหมายที่แทจริงของ “อภิชน” ใน
ทัศนะของออรเตกา 2  ตัวอยางในอดีต เชน “ซามูไร” ในญี่ปุน หรือ “อัศวิน” ในยุโรป ก็
คือตัวแบบของ “อภิชน” ซึ่งเปนที่ยอมรับของรัฐและประชาชน   เพราะนําหนาคนเขาสู
สนามรบดวยความกลาหาญเสียสละเสมอมา3   
 การที่ “ประชานิยม”  ในไทยถูกทัดทานและหนวงรั้งจนชะงักไปไดบาง  เปนผล
จากความบังเอิญที่เรามีพระมหากษัตริยที่ครองราชยมาถึง 60 ป ดวยทศพิธราชธรรม 
และทรงหาไดเปน “สมบูรณาญาสิทธิ” แตอยางใด  ตรงกันขามทานกลับทรงทําหนาที่
                                                           
1มติชนรายวัน 30 มิถุนายน 2549 หนา 2  
2 Jose Ortega y Gasset ใน The Revolt of the Masses กลาววา คําวา “อภิชน” ไดเปลี่ยนความ 
หมายไปในทางเสื่อมทราม  จาก “ผูที่แสวงหาความเปนเลิศ เพียรพยายาม  ยกระดบั ตนเอง และ
รับผิดชอบตอสวนรวม มีจริยธรรมและคุณธรรมสูง” กลายเปนคนร่ํารวย ชาติตระกูลสูง มีวิถชีีวติ
ฟุมเฟอย  เขาเปรียบเทียบชวีิตแบบ “อภิชน” ในความหมายที่ถูกตองนี้ กับ ชวีิตแบบ “มวลชน” 
(mass) ซึ่งคิดอะไร ทําอะไร แบบงาย ๆ ดาด ๆ ขอไปที ไมมีมาตรฐานและคุณธรรม ดูหนา63-67 
แต โปรดทราบวาสําหรับออรเตกาแลว “มวลชน” ไมไดหมายถงึคนจน คนชั้นลาง แตหมายถึงใคร
จากชนชั้นไหนก็ไดที่ชอบทาํอะไร คิดอะไร งาย ๆ ขอไปที ไมทะยานสูความเปนเลิศ ไมคิดจะใฝดี 
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เปน “defender of democracy” หรือ “ผูพิทักษประชาธิปไตย” ในยามวิกฤต หลายครั้ง
หลายครา ไมวาจะเปนเดือนตุลาคม 2516 หรือเดือนเมษายน 2524  หรือเดือนพฤษภาคม 
2535 จนประชาชนศรัทธาและเห็นเปนพลังแหงศีลธรรม  ทําใหนายกรัฐมนตรีและคณะ 
“ประชานิยม” ตองหยุดไตรตรอง  ขณะเดียวกัน ชนชั้นกลางและคนชั้นสูงของไทย 
รวมทั้งปญญาชนชั้นสูงและสื่อมวลชนอาวุโสของเรา ก็ทําหนาที่ถวงดุลยนักการเมือง
และรัฐบาลอยางมีเกียรติภูมิมารวมสามทศวรรษแลว  ฉะนั้นจึงทัดทาน “ทักษิณา-ประชา
นิยม” ไดดีพอควร   
 ยิ่งไปกวานั้น  หากคิดใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น สถานะของ  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรีรักษาการ ณ เวลานี้ จะจัดวา เปน “เสียงสวนขางมาก” หรือ จัดวาเปนเพียง
“สวนนอยที่สุด” ของประชากรในสังคมกันแน   อยาลืมวา มองในแงหนึ่ง ทานและ
ครอบครัว เปนเพียงจุดสุดยอดของปรามิดแหงนักธุรกิจใหญ ซึ่ง เปนเพียง “สวนนอยนิด
ที่สุด” ของประชากรเทานั้น  แต การที่ คุณทักษิณ และคณะ อางวาตนเปน “เสียงขาง
มาก” อยูได   ก็เพียงเพราะพวกเขาไดคะแนนจากประชาชนสวนใหญที่หยอนบัตรใหใน
การเลือกตั้งทั่วไปหลายครั้งเทานั้น  
 แตการที่ “ไทยรักไทย” ไดคะแนนเสียงทวมทนเชนนั้น จะเทากับวาไดเสียงสวน
ขางมากของประชาชนอยางชอบธรรมแลวหรือ ? ปญหานี้นับวันก็จะเปนที่ถกเถียงกัน
มากขึ้น ไมรูจักจบสิ้น ในสังคมวงกวาง   
 ทํานองเดียวกับที่“พันธมิตร” วิจารณมาแลว  ผูเขียนไดฟงผูคนอีกหลากหลาย
กลุมที่ครุนคิดเพิ่มเติมวา   เอาเขาจริงแลว “ไทยรักไทย” ได “เสียงขางมาก” มาอยาง
แปลกประหลาด   คือนอกจาก“ซื้อ”เสียง หรือ “ซื้อคะแนน” ดวยวิธีการตาง ๆ ที่กลาวมา
ในขางตนแลว  ยัง“ซื้อมุง” ตาง ๆ ในพรรคใหอยูอยางสยบตอผูนําสูงสุด  ตามดวยการ 
“ซื้อ พรรคเล็กและพรรคกลาง” อ่ืน ๆ ใหมารวมกับตน จนกลายเปนพรรคที่โตเร็ว
ผิดปรกติในสภาผูแทนราษฎรไป   
 “ทรราชยเสียงขางมาก” อยางที่ตอคเกอรวิลเกรงนั้น จะมีได ก็แตในประเทศที่
การหยอนบัตรลงคะแนน และการนับคะแนน เปนไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม ไมมีการใช
เงิน “ซื้อ” หรือใชอํานาจ “ทุบ” เอา   อาจมี“เสียงขางมาก” จริง ในสังคมเชนนั้นโดย
แสดงตัวผาน พรรค ๆ หนึ่ง  นักการเมืองกลุมหนึ่งๆ  และนโยบายชุดหนึ่ง ๆ    
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 แตกลาวสําหรับประเทศไทย  ยอมไมใชเรื่องนาเชื่อถือ  ที่จะมีใครอางไดวาพรรค
ของตนไดเสียงขางมากมาดวยนโยบายอยางเดียว โดยไมมี “เงิน” และ “อํานาจ” 
ประกอบเลย   ผูเขียนเชื่อคลอยไปในทางที่วา “เสียงขางมาก” ในความหมายที่เครงครัด  
ไมนาจะมีจริง หรือยังไมมีจริง ในสังคมเรา ณ ขณะนี้ 
 ที่สําคัญกวานั้น ในความเห็นของผูเขียนยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชิน
วัตร ไมนาจะอางไดอีกแลววาเปนตัวแทนเสียงขางมาก  คือ ในตอนนี้ (กรกฏาคม 2549)
เราหาไดมีสภาผูแทนราษฎรไม (ยุบสภา และยังไมมีการเลือกตั้ง)  พรรคไทยรักไทยหา
ไดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเลยแมแตคนเดียว   ตัวพรรคเองก็อาจจะถูกยุบในเร็ววัน
ขางหนา  ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจะเผลอตนวามีเสียงขางมากหนุนหลังยอมไมบังควร  
 พิจารณาใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น  ขณะนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลของทาน ไมมีเสียง
ประชาชนและไมมีเสียงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหนุนหลังอยูแมแตเสียงเดียว    
เปนเพียงรัฐบาลรักษาการ ที่รออยูอยางไมมีอนาคตวาจะไดเลือกตั้งเมื่อไร   เมื่อเปน
เชนนี้ นายกรัฐมนตรีและพรรค จึงหาควรเยอหยิ่งหรือทะนงตนกับอีกสองสถาบัน หรือ 
อีกสองพลัง แหง “ระบอบผสม” แตประการใดไม  
 ถือเปนโชค  ที่  “ธนาประชานิยม” อันเขมแข็งยิ่ งนั้น  เกิดขึ้นในระบอบ
ประชาธิปไตยไทย ที่—ในความเปนจริง—เปนประชาธิปไตยใน “ระบอบผสม” มาโดย
ตลอด ตั้งแต เดือนตุลาคม 2516 เปนตนมา   เหตุนี้จึงมีพลังอื่น ๆ อีก สองพลังที่แกรง
กลา ออกมาถวงรั้ง“ประชานิยม” ที่มี “เสียงขางมาก” สนับสนุนอยูไดพอควร    
 การที่คนไทยเรือนลานหลั่งไหลกันมารวมใจถวายพระพรแดพระเจาอยูหัวหนา
สีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคม  เมื่อวันที่9 มิถุนายน 2549 เปนเสมือนการสงสัญญาณ
ที่ชัดเจนที่สุดวา  “เอกบุรุษ” พระองคนั้น  เปน ยิ่งกวา “ดวงหทัย” ของไทยทั้งชาติ และ 
ยังชี้อยางมีพลังยิ่งวา  อัน ระบอบประชาธิปไตยของไทยนั้น ความจริงเปน “ระบอบ
ผสม” มาโดยตลอดโดยพื้นฐาน   
 ถา “ประชานิยม” ในรูปของประชาธิปไตยไปไดดี ไปดวยสุจริตธรรม  ไปดวย
ความรอบคอบระมัดระวัง แลวไซร   “เอกบุรุษ” หรือและ “อภิชน” ยอมสนับสนุน หรือ
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อยางนอย ก็คลอยตามรัฐบาล   นั่นเปนสิ่งที่ “นักประชาธิปไตย” หัวกาวหนาไมพึงตอง
เปนหวง เพราะเราอยูในระบอบประชาธิปไตย 1 
 แต เมื่อไรก็ตามที่ รัฐบาลจาก “เสียงขางมาก” กระทําการที่ไมนาไววางใจ หรือ
ละเมิดหรือ ลวงล้ํา อีกสองสถาบัน อยางไมชอบธรรม  และ ยังถูกทัดทานตอตานโดย
ประชาชนจํานวนมากพอควรอีกแลวไซร   ก็เปนที่แนนอนเสียแลววา “ทักษิณา-ประชา
นิยม” นั้น จะตองตกอยูในภาวะยากลําบาก 
 นี่ ก็ คือกฏแหงการถวงดุลและควบคุมกันเองของพลังสามฝายในประชาธิปไตย
แบบระบอบผสม (Polity or Politeae) นั่นเอง  
 อยางไรก็ตาม  ประชาชน และ ประชาธิปไตยของเรา จะอาศัยแตพระบารมีปก
เกลาตลอดกาลนั้นเปนเรื่องที่เปนไปไมได  โชคดีเปนของเราที่พระเจาอยูหัวทานทรง
เปน “เอกบุรุษ” ที่ทรงคุณประเสริฐ   เราจึงพากันรอดพนจากภยันตราย อันเกิดจาก “อภิ
มหานายทุน” ใชนโยบาย “ประชานิยม” มารวบอํานาจธุรกิจ-การเมืองไวในกํามือ    
 แต ความบังเอิญและความมีชัยโชคนั้น ไมอยูกับใครตลอดไป   
 จึงจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองเรงสรางความคิดแบบ“สาธารณนิยม” และ “สํานึก
แหงความเปนพลเมือง”ข้ึนมา  เพื่อ ทัดทาน หรือถวงดุลยกับ “เสียงขางมาก” ที่อาจ “ไม
ชอบธรรม” ไดดวยตนเองมากขึ้น 
  
สราง “ประชาสังคม” และ “สํานึกพลเมือง”  เพื่อออกจาก “ประชานิยม” 
 เราจะออกจาก “ประชานิยม” ไดโดยสมบูรณไดอยางไร ?  ที่สําคัญยิ่ง อยางหนึ่ง
คือ ตองเรงพัฒนาองคกร สมาคม หมูคณะที่อยูตรงกลางระหวางรัฐกับปจเจกบุคคล ให
                                                           
1 อนึ่งการคัดคาน ทัดทาน และถวงดุลยซึง่กันและกนัของพลงัสามฝายนั้น ยอมทําใหคาดการณ
ลวงหนาไดถูกตองเสมอไปวาเหตุการณจะขยับคืบคลานไปขางหนาไดอยางไร  ยอมตางจากการ
ส่ังการหรือบังคับบัญชาโดยผูมีอํานาจเหนอื ไปยังผูอยู ณ เบื้องลางชดัเจน อยางแนนอน  
 การที่รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งใหมไดสําเร็จในเดือนตุลาคม 2549 
เมื่อไมกี่วนัมานี้ นาจะเปนการชี้ชัดวา ระบอบประชาธิปไตยของเราในความเปนจริงเปน “ระบอบ
ผสม” ซึ่งไมมฝีายใดหรือพลังใดเหนือกวาอีกสองฝายอยางชัดเจน  บางอยางตองเจรจา ตอรอง 
ประนีประนอม และปรองดอง ซึง่กนัและกันอยูบอยครั้ง 
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ชั้นตรงกลางเหลานี้  ที่เรียกกันวา “ประชาสังคม” เขามามีบทบาท และ มีความหมายตอ
ปจเจกบุคคลที่เปนสมาชิกของมันดวย1   
 ประชาธิปไตยที่จะหลีกเลี่ยง ประชานิยมได  ตองไมปลอยใหประชาชนอยูอยาง
โดดเดี่ยว เปนแตปจเจกบุคคล  แตไมรวมเปนหมูคณะ หรือไมเปนกลุมกอน หรือเปน
สังคมที่ไมเขมแข็งเสียเลย   
 ประชาธิปไตยนั้น ในทางทฤษฎี หรือ ในทางอุดมการ ตองการ “ประชาสังคม” 
ดวยเสมอ 
 ในสภาวะที่ประชาชนเปนกลุมกอน เปนเครือขาย เปนหมูคณะที่มั่นคงยอมทําให
พวกเขามีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ และ มีวินัย ตามหมูคณะที่เขาสังกัด ทําใหเขาไมตอง
ตกอยูภายใตการปลุกระดม ปลุกเรา และจูงใจของรัฐ หรือราชการแตฝายเดียว แถมยังมี
ศักยภาพ และความสามารถที่จะปฏิเสธความคิด นโยบาย และความ ชวยเหลือ ที่พวกเขา
เห็นวา ไมเหมาะสม หรือ ถาเห็นวาเหมาะสม แตตองปรับปรุงหรือปรับใหเขากับ
ศักยภาพและเอกลักษณของแตละสวนของสังคมใหดียิ่งขึ้น ก็ยอมสามารถทําได  
 กลาวอยางงาย ๆ  คือ “ประชาสังคม” จะทําใหรัฐบาล “ประชานิยม” นั้น มีความ
ลําบากที่จะใชกระบวนทัศนหรือโลกทัศน หรือความคิดใด ๆ เขาครอบงําประชาชนได
โดยงาย   ยากที่จะทําใหประชาชนตกอยูในมาตรฐานและวิธีคิดเดียวกันไดทั่วประเทศ
จนกลายเปนฝายตอบสนองรัฐ แทบจะโดยสิ้นเชิง 
 อันที่จริง ในอดีต เมื่อครั้งเยอรมันและอิตาลี ตกอยูใตการครอบงําของ “เผด็จการ
เบ็ดเสร็จ”นั้น ก็เคยมีนักทฤษฎีอธิบายเอาไววา  ประชาสังคมที่ออนแอในสองประเทศ
นั้นเอง ที่ทําให อุดมการแบบ “นาซี” และ “ฟาสซิสม” ของรัฐครองความคิดจิตใจ
ประชาชนไดอยางรวดเร็ว  เพราะเมื่อประชาชนตางคนตางอยู   ตางคนตางเปนปจเจกบุค
ปราศจากซึ่ง ชุมชนและสังคมที่เขมแข็ง ก็ยอมโดดเดี่ยว วาเหว และ ขาดภูมิคุมกัน ตอ
การเผยแพรอุดมการ “เผด็จการเบ็ดเสร็จ” ของรัฐไปแทบสิ้น2      
                                                           
1 อานความคิดของผูเขียนเพิม่เติมจาก เอนก เหลาธรรมทศัน, อานและสอนที่จอหนส ฮอพกนิส : 
ประชาสังคมในมุมมองตะวนัตก (กรุงเทพฯ : ซิวิคเนท, 2543) 
2 หนังสิอที่เขียนงาย แต ลึกซึง้เลมหนึง่ คือ The Politics of Mass Society ซึ่ง เขยีนโดย William 
Kornhauser (London: Routeledge and Kegan Paul: 1960)  อธิบายสภาพสงัคมที่ผูคนไมม ี
ครอบครัว กลุมกอน ชุมนุม ชมรม สมาคม สังคม อันแข็งขัน  หากอยูอยางโดดเดี่ยว ออนแอทาง
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 การที่เราสงเสริม “ประชาสังคม” หรือ สราง“ชั้นตรงกลาง” ระหวางรัฐกับปจเจก
บุคคลใหเหนียวแนนและมั่นคง ก็ คือ การทําใหนโยบาย “ประชานิยม” ที่เต็มไปดวย 
“มนตรา” หรือ “คาถา” เชนนี้ เกิดขึ้นไดยาก หากไมหารือ แลกเปลี่ยน หรือ ปรับตัวกับ 
องคกรประชาชน และองคกรสังคมตาง ๆ กอน   หรือ ถา เราทํา “ชั้นตรงกลาง” ให
เขมแข็งไดเชนนี้   ถึง “ทักษิณา-ประชานิยม” จะอยูรอดและอยูตอไปได  ก็จําตอง
ปรับปรุงตัวเองใหกาวหนาขึ้น หรือ ปรับใหสอดคลองกับความเห็นของผูคนในชั้นตาง 
ๆ มากขึ้น1 
 “ประชาธิปไตย” ที่จะหลีกเลี่ยง“ประชานิยม” ไดนั้น ยัง ตองคํานึงถึงการสราง 
“สาธารณนิยม” ใหเกิดขึ้นดวยเสมอ   
 “สังคม” ก็ดี “ประชาสังคม”  ก็ดี กลาวถึงที่สุดแลว คือกลุมชนที่เชื่อมโยงรอยรัด
ผูกพันกัน (โดยรูตัว หรือไม ก็ตาม) ดวย “ความคิด” เสมอ (ไมวาจะเปน จิตสํานึก 
                                                                                                                                                                      
ความคิดและจิตสํานึก  จงึตกเปนเหยื่อของผูนาํและขบวนการลางสมองตาง ๆ ไดงาย (เขาเรียก
สังคมอยางนี้วา mass society) ผูเขียนชีถ้ึงแนวโนมการไปสูทิศทางนี ้ในหลายสงัคมของปจจุบัน 
และเทียบยอนหลงัไปสูสังคมอิตาลีกับเยอรมันในชวงแปรเปลี่ยนเปนระบอบ “เผด็จการเบ็ดเสร็จ” 
ดวยกรอบความคิดเชนนี ้  
1 ตอคเกอรวิล (Alexis de Tocqueville) เขียนไวใน Democracy in America ต้ังแตชวงป 1835-
1840 แลว  เตอืนไววาในสงัคมสมัยใหม มีแนวโนมที่ (อานPart 4 Volume 2 Chapter 2 )  กลุม 
คณะ อาชพี สมาคม ทองถิ่น และฐานันดร ซึ่ง รวมเรียกวา intermediary  powers (อํานาจในชัน้
กลาง หรือ อํานาจในชั้นรอง) ซึ่งลวนเคยมเีอกลักษณโดดเดน มีเกียรติภูมิสูง มีอํานาจ มีบทบาท
ในสังคมที่แจมชัด จะสิน้สญูอํานาจและบทบาท หรือมอํีานาจและบทบาทนอยลง  เมื่อบานเมือง
เปนประชาธิปไตยมากขึ้น  เพราะในบานเมืองเชนนัน้ อํานาจอันสงูสดุ ซึ่งอยูเหนืออํานาจรอง หรือ 
เหนืออํานาจในชั้นกลางตางๆ  และเปนอํานาจที่เปนทางการ   จะตกอยูในมือของ “รัฐ” แตผูเดียว  
อํานาจรัฐนี้จะเขาไปแทนที่ intermediary powers ที่กลาวมาในขางตน   แมรัฐนั้นมคีวามนิยมหรือ
คะแนนเสยีงของคนสวนขางมากรองรับอยูก็ตาม แตในสภาวะเชนนี้ประชาชนที่เคยสงักัดและเคย
มีความภักดีกบั intermediary powers มากอน จะตกอยูในภาวะ“ crowd “ คือเปน“ฝูงชน”ที่
กระจัดกระจาย และมีความออนแอในทางความคิด  เหตฉุะนี้  เผด็จการหรือทรราชยของเสียงขาง
มากจงึเปนอันตรายที่ตองระวังไวเสมอในสงัคมประชาธิปไตย เพราะขาดเสียซึ่ง “อํานาจรอง” 
ตางๆ จากวงสงัคมที่จะมาชวยถวงดุลยรัฐประชาธิปไตยไวได อาน Alexis de Tocqueville, 
Democracy in America, translated by Gerald E. Bevan, (London: Penguin Books, 2003) 
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จริยธรรม วัฒนธรรม หรือศาสนา) หาไดมีเพียงผลประโยชนสวนตน หรือ ผลประโยชน
แหงกลุมเทานั้น เปนตัวกําหนดพฤติกรรม   ฉะนั้น การสราง “ประชาสังคม” จึงตอง
สรางดวย “ความคิด จิตใจ” ดวย1  และในบรรดา ความคิด จิตสํานึก ที่สําคัญ ควรเรง
ปลูกฝงกัน ก็คือ “สาธารณนิยม” นั่นเอง   
 “สาธารณนิยม” (Republicanism) ในที่นี้ ไมไดหมายถึงการปกครองที่ไมมี
จักรพรรดิ หรือ กษัตริย แต หมายถึงการปกครองที่เนนวา “การเมือง” คือการที่พลเมือง
รวมกันทําประโยชน และ สรางความผาสุกใหแกบานเมืองดวยตนเองใหมากที่สุด   
 “สาธารณนิยม” ตางจาก “เสรีนิยม” ตรงที่ ประชาชน จะเปนเพียง “ปจเจก
บุคคล” ไมได  หาก ตองมี “สํานึกแหงความเปนพลเมือง” ดวย  คือ ตองกระตือรือลน ใน
เรื่องของสวนรวม    สนใจที่จะรวมกันคิด รวมกันทํา ในเรื่องตาง ๆ ของสวนรวม  ไม
หวังพึ่งแตชนชั้นนํา หรือ นักการเมือง   
 “สาธารณนิยม”  หมายความวา ประชาชน จะเปนเพียง “ราษฎร” คือ เพียงแตเสีย
ภาษี หรือ ยอมเขาเปนทหาร หรือ เพียงเคารพเชื่อฟงกฎหมายเทานั้น หาพอไม   หากยัง
ตองเขาไปเปน “เจาของ” ประชาธิปไตย และเขาไป “รวมกันทําประโยชน” หรือ 
“รวมกันแกไขปญหา” ใหบานเมืองใหมากดวย 
 เมื่อเร็วๆนี้ บอบบิโอ (Norberto Bobbio) และ วีโรลี (Maurizio Viroli) แหงอิตาลี   
ไดออกหนังสือเลมหนึ่งชื่อ The Idea of the Republic เพื่อเสนอใหใชความคิด “สาธารณ
นิยม” เปน “ปอมปราการ” แหงความคิด (bulwark) ตอตานการรุกโจมตีของ “ประชา
นิยม” ในยุโรป   โดยทั้งสองชี้วาสําหรับชาว “สาธารณนิยม” แลว สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ
ความปรารถนาที่จะเปนเสรี  หนีใหพนไปจาก“การพึ่งพิงและขึ้นตอ”ผูอ่ืน (dependency) 
หรือพนไปจากความเปน“อําเภอใจ” (arbritariness) ของผูอ่ืน พูดงาย ๆ คือ เสรีภาพ ที่
สําคัญยิ่งยวด ของ “สาธารณนิยม” ก็ คือเสรีภาพ ที่จะออกพนจากการถูก “ครอบงํา” 
                                                           
1 อานหนังสือ ของ Jonathan Sacks เร่ือง The Politics of Hope (London: Vintage of Random 
House, 2000), หนา 245-269     ชี้ไดอยางลึกซึง้แตงายวา การสรางสังคม นั้น จะอาศัยแตปจจัย
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัตถุธรรม เทานั้น หาพอเพียงไม  จําตองสรางจริยธรรม จิตสํานึก และ
ศีลธรรมใหแกปจเจกบุคคลในสังคมดวย  Sacksเปนทัง้สาธารณนยิม (กระตุนใหคนเกิดสํานกึและ
ความรับผิดชอบตอสังคม) แตขณะเดียวกันก็เปนเสรนียิม (เพราะเนนการสรางความคิดและสราง
คุณลักษณะใหกับปจเจกบคุคลเพื่อใหไปประกอบสวนเปนสังคมที่ดีตอไป) 
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(emancipation from forms of domination) นั่นเอง1  ซึ่ง ผูเขียนเชื่อวา “สาธารณนิยม” ก็
จะชวยเราในเมืองไทยใหตอสูกับ “ประชานิยม” ไดเชนเดียวกัน 
 คริสโตเฟอร แล็ช (Christopher Lasch) แหงมหาวิทยาลัยโรเชสเตอร (University 
of Rochester) แมจะไมใชคําวา“สาธารณนิยม” แต ก็ เปรียบเทียบใหเห็นขอแตกตาง
ระหวางเสรีนิยมและสาธารณนิยม ดวยการเปรียบเทียบวิธีคิดตอประชาธิปไตยอเมริกา
ของสองนักคิดใหญในอดีต คือวอลเตอร ลิปแมน (Walter Lippmann)  และ จอหน ดิวอ้ี 
(John Dewy) กลาวคือ สําหรับลิปแมนประชาธิปไตยสมัยใหมไมมีอะไรมากกวาการเปด
กวางใหคนมากที่สุดไดเขาสูอะไรที่ดีตอชีวิตมากที่สุด (universal access to the good 
things of life)  ในขณะที่ดิวอ้ีคิดวาประชาธิปไตยสมัยใหมจะดําเนินไปไดดีข้ึนกับวา
ชาวบานธรรมดา (ordianary men and women) จะมี“ความรับผิดชอบ” (the assumption 
of responsibility) หรือไม และประชาสามัญชนจะมี “ความคิดจิตใจ” และ “ลักษณะ
นิสัย” ที่ดีและมั่นคงสมดุลกันหรือไม (a stable and balanced development of mind and 
character) ซึ่งกลาวไดวา สําหรับแล็ชแลว ประชาธิปไตยอเมริกาจะมีแตความคิดลิปแมน
ไมได ตองมีความคิดแบบดิวอ้ีดวย  ซึ่ง ในทํานองเดียวกัน ผูเขียนเห็นคลายแล็ชวา 
เมืองไทยในวันนี้ ก็ ขาดประชาชนที่มีความรับผิดชอบตอบานเมือง และ มีความคิดและ
อุปนิสัย ซึ่งเอื้อตอการรักษาประโยชนเพื่อสวนรวมไมได 2  
 สรุปวา เพื่อที่จะหลีกเลี่ยง “ประชานิยม” ใหได   “ประชาธิปไตย” จะหยุดอยูแค
การมีการเลือกตั้งที่บริสุทธิและยุติธรรมเทานั้น หาไดไม  หากยังตองเสริมดวยปรัชญา 
“เสรีนิยม” และหลักการ “สาธารณนิยม” เพื่อ จํากัดอํานาจและขอบเขตของรัฐ  รวมทั้ง
ตองสงเสริมใหประชาชนกลายเปน “พลเมือง” ที่สนใจ เขาใจ และรับผิดชอบใน
                                                           
1 Norberto Bobbio and Maurizo Viroli, The Idea of the Republic (Cambridge, UK: Polity 
Press, 2003), pp.1-2 อนึ่ง บอบบิโอ (Norberto Bobbio) ใน Liberalism and Democracy, อาง
แลว, ยงัชีว้าตอคเกอรวิลเคยกลาววา “เราตองไมคาดหวังวารัฐบาลแบบเสรีนิยมทีช่าญฉลาดและ
ทรงพลงัยิง่นัน้ จะมีกาํเนิดจากการลงคะแนนเสยีงของประชาชนที่เปนขารับใช (a people of 
servants) “ (ไมใชอิสรชน—ผูเขียน) 
2 Christopher Lasch, The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy (New York: 
Norton, 1995), pp.83-84 
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บานเมืองดวย  มิใชเปนเพียง “ปจเจกบุคคล” หรือ “ราษฎร” ที่เฝาแสวงหาแต “นโยบาย” 
แหงรัฐ  ที่เปนประโยชนตอตนเองและหมูคณะเทานั้น   
 
ใช “การศึกษา” เพื่อ ออกจาก “ประชานิยม” 
 เมื่อมาถึงขั้นนี้แลว ตองเสนอวาจะหลีกเลี่ยง “ประชานิยม” หรือจะออกจาก 
“ประชานิยม” ไดหรือไม   ข้ึนกับที่วาเราตองทําประชาธิปไตยใหเปนการศึกษาเพื่อ
ปลูกฝงจิตสํานึกและคุณธรรมดวย   มิใชเปนเพียงการเลือกตั้ง และการรวบรวมเสียงขาง
มาก เพื่อเปนฐานใหกับรัฐบาลเทานั้น    
 พูดแบบพุทธ คือ ประชาธิปไตย จะไปไดดี   ตองมี “ธรรมาธิปไตย” ดวย 1 หรือ 
“ประเทศจะเปนประชาธิปไตย ประชาชนตองมีการศึกษา”   
 พูดแบบ“สาธารณนิยม” ( Republicanism) ประชาธิปไตย ที่จะยืนยงมั่นคงได   
ตองสรางพลเมืองดวยการศึกษา  สรางพลเมืองใหมีสํานึกของสวนรวมเสมอ (civic 
education)  ซึ่งเพลโตไดกลาวถึงการศึกษาเชนนี้ไวในงานเขียนชื่อ Laws  ตามที่ ธเนศวร 
เจริญเมือง ถอดความและเรียบเรียงเพื่อเผยแพรดังนี้ 
 “...สิ่งที่เรามีอยูในใจคือการปลูกฝงใหการศึกษาดานคุณธรรม (แกคนเรา)ตั้งแต
วัยเด็ก  อันเปนการฝกอบรมเพื่อสรางความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเปนพลเมือง
สมบูรณ ซึ่งก็คือผูที่รูวิธีการปกครองและวิธีการถูกปกครองดวยความยุติธรรม  ขาพเจา
ใครเสนอวาเราควรจะแยกวิธีการอบรมเชนนี้ออกจากการฝกอบรมอื่น ๆ และสงวนคําวา 
‘การศึกษา’ ไวสําหรับสิ่งนี้เทานั้น....” 
 คิดแบบพุทธ ตองเปลี่ยนความหมายของ “การเมือง” เสียใหม จาก “การแยงชิง
หรือตอรองในตําแหนง หนาที่ อํานาจ และทรัพยากร ของบานเมือง ที่กระทําโดย
นักการเมือง ชนชั้นนํา หรือ กลุมฝาย ตาง ๆ ในสังคม”   เปลี่ยนมาเปน “การรวมกันคิด
รวมกันทํา ดวย ธรรม คือ ความถูกตอง ใหมากขึ้น ”   
 เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีคนถามทาน ป.อ.ปยุตโต วา “เขาไลนายก ฯ  ชาวพุทธควรมี
บทบาทอะไรดี” ซึ่ง ทานตอบวา  เราตองลงคะแนนเสียงดวยปญญา (และปญญาเกิดจาก
                                                           
1 ป.อ. ปยุตโต, ธัมมาธิปไตยไมมา  ประชาธปิไตยจึงไมมี (กรุงเทพฯ:2549)  ขอที่นาสนใจยิ่งของ
หนงัสือเลมนี้ คือ เปนการสนทนาธรรม เพื่อรวมกนัคิดวาจะใชหลักพทุธมองปญหาความขัดแยง
ระหวางฝายรฐับาล (ทักษณิ) และฝายตอตาน อยางไร จะพฒันาการเมืองตอไปขางหนาอยางไร  
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การศึกษา) ;  การเลือกตั้ง  ตองไมทําเพื่อความเห็นแกตัว;  ไมควรรวมกันเปน “กลุม
ผลประโยชน” แตอยางเดียว หาก ตองอาศัยเจตนาที่ เปนธรรมดวย   อยาเห็นแต
ประโยชนสวนตนเทานั้น และ ในระบอบประชาธิปไตย ในเมื่ออํานาจในการตัดสินใจ
อยูที่ประชาชน ก็ ตองเรงรีบใหการศึกษาแกประชาชนเปนสําคัญ1   
 ทาน ป.อ. ปยุตโต ยังใหแงคิดที่คลายกับพวก “สาธารณนิยม” ในตะวันตกแง
หนึ่งคือทานกลาววา  เวลาประชาชนไดทราบวาคําจํากัดความของประชาธิปไตยคือ 
“การปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน” แลว มักจะ“ตื่นเตนวาพวก
เราประชาชนจะไดสิทธิ ไดอํานาจหรือไดความเปนใหญ...แตอีกแงหนึ่งที่ไมคอยไดมอง
คือความรับผิดชอบ”  และ อันความรับผิดชอบนั้น จะเกิดขึ้นได และปนไปในทางที่ถูก
ได ประชาชนจําตองไดรับการศึกษา    สังคมใดก็ตามที่จะเปนธรรมนั้น ผูปกครองตองมี
การศึกษาที่ถุกตอง   ก็ในสังคมประชาธิปไตยนั้น  ประชาชนรวมกันเปนผูปกครองกัน 
เอง  จ่ึงยิ่งตองรีบจัดใหมีการศึกษาที่เหมาะสมเพื่อยกระดับคนจํานวนมากที่สุดในสังคม
ข้ึนมา   
 ทาน ป.อ. ปยุตโต กลาวอุปมาอุปมัยไดอยางนาฟงวา “หนึ่งบัณฑิตดีกวาพันพาล 
แตประชาธิปไตยตองการใหทั้งพันเปนบัณฑิต”2 
 หรือ ถาคิดแบบ “สาธารณนิยม” ก็ ตองปรับความหมาย “การเมือง” ใหมาเปน
เรื่องของ “การรวมแรง รวมใจกัน เพื่อทํากิจ หรือ เพื่อพัฒนา หรือ เพื่อแกไขปญหาให
บานเมืองของเราเอง” ใหมากขึ้น 
 ยิ่งไปกวานั้น ตามที่เอยมาแลวในบทที่ 2  เมื่อ พระปกเกลา ฯ ผูทรงสมบูรณาญา
สิทธิ เปนองคสุดทาย  ทรงใครครวญวาจะมีวิธีใดที่จะเรงใหประชาชนสยามมีความ
พรอมตอระบอบรัฐธรรมนูญใหเร็วที่สุดนั้น  ก็ ทรงเห็นวา :   
 หนึ่ง ตองใหการศึกษาทางการเมือง (Political Education) แกประชาชน และ 
 สอง ตองสรางประชาธิปไตยทองถิ่น (Local Democracy) ข้ึนมา  เพื่อเปนแหลง
ฝกฝนใหราษฎรในระบอบสมบูรณาญาสิทธิ  ไดพัฒนาตนเองไปเปนพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยได  
                                                           
1 ป.อ.ปยุตโต, เพิ่งอาง, หนา3-19 
2 ป.อ.ปยุตโต, กระบวนการเรยีนรูเพื่อพัฒนาสูประชาธปิไตย (มูลนธิิพทุธธรรม, 2543), หนา 8 
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 ซึ่งยอมเห็นไดวาทั้งสองเงื่อนไขในการสรางประชาธิปไตยใหมั่นคงของพระองค
ทานลวนเปนเรื่องการศึกษา  เพียง แต เปนการศึกษาทางตรง หรือ ทางออม เทานั้น   
 แต เปนที่นาเสียดายยิ่ง ที่แนวพระราชดําริของพระปกเกลา มิไดรับการสืบทอด
อยางแข็งขัน จากคณะราษฏรและรัฐบาลในยุคหลัง  เวนเสียแตการกอตั้งมหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตรและการเมืองแลว  ก็แทบไมไดทําอะไรในแนวทางนี้  ปจจุบันอาจมี
สถาบันพระปกเกลาอีกแหงหนึ่งที่มีภารกิจใหการศึกษาทางการเมืองโดยเฉพาะ แตเรา
อาจตองเพิ่มงบประมาณ เพิ่มองคกร และปรับปรุงวิธีการ เพื่อใหการศึกษาแกประชาชน
จํานวนมากกวานี้ทบเทาทวีคูณ  
 จะรอชาอีกตอไป คงไมไดแลว  ภัยจาก“ประชานิยม” ที่รออยูขางหนา ทําใหตอง
เพิ่มความพยายามในการใหการศึกษาแกประชาชนอยางเหมาะสม เพื่อใหกลายเปน
พลเมือง ผูมีความพรอม มีธรรม และมีความรับผิดชอบ ซึ่ง ถาเทียบไดกับ “อภิชน” ใน
อดีต และ ในอุดมคติ ไดดวย  ก็ยิ่งดี  
  
นิยามนโยบาย เพื่อหลีกเลี่ยง “ประชานิยม” 
 นอกจากนั้น  ดังที่กลาวมาแลว อาจตองทบทวนนิยามของนโยบายที่ดีกันเสีย
ใหม  จะใชแตหลัก “อรรถประโยชนนิยม” ของเบนธัม (Benham) เทานั้นหาไดไม  จริง
อยู “อรรถประโยชนนิยม” แบบจอหน สจวต มิลส (John Stuart Mill) นักคิดในรุนตอมา
มีการคํานึงถึงหลักการ จริยธรรม รวมทั้งความผาสุกและผลประโยชนของสังคมโดย
สวนรวมดวย ดวย  มิไดตระหนักถึง “อรรถประโยชน” เพียงในเรื่องของความพึงพอใจ
และความไมพึงพอใจของผูคนที่เปนปจเจกที่เปนเสียงขางมากเทานั้น1  แต ที่นักการเมือง 
                                                           
1 Dante Germino, Machiavelli to Marx: Modern Western Political Thought (Chicago: 
University of Chicago Press, pp. 233-241 ชี้วา เบนธัม มองอรรถประโยชนเปนความพึงพอใจ
(pleasures) หรือ การปราศจากความไมพึงพอใจ (pains) ของปจเจก และสามารถรวบรวม ส่ิง
ตาง ๆ เหลานี ้ใหกลายเปน“ความพึงพอใจ” หรือ “การปราศจากความไมพอใจ” ของสังคมได
ทางออม  สําหรับเบนธัมการคิดถึงความพึงพอใจหรือความสกุของสวนรวมโดยตรงทําไมได  มีแต
การคํานงึถงึสิง่ที่คนสวนใหญที่มีจํานวนมากสุด ที่เปนปจเจก เชื่อหรือเห็นวาเปนสิง่ทีพ่วกเขา
ตองการมากทีสุ่ด  สวน จอหน สจวต  มิล นักคิดในชัน้ตอมา มอง อรรถประโยชนเปน “ความสุข” 
หรือ “ความพงึพอใจ” ของสงัคมสวนรวมได  โดยไมตองเร่ิมจากปจเจกชอบอะไร ไมชอบอะไร กอน
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และพรรคการ เมืองทั้ งหลายในโลกขณะนี้  มักจะใส ใจ   ก็กระเดี ยดไปทาง 
“อรรถประโยชน” แบบ เบนธัม เสียมากกวา 

คิดตาม โจนาธาน แซกส (Jonathan Sacks) ในหนังสือ The Politics of Hope ซึ่ง
ไดชี้เอาไวอยางนาสนใจยิ่งวา  การคิดตามเบนธัม นโยบายหรือกฎหมายหรือมาตรการใด
ของรัฐที่ควรทําที่สุด ก็คือ ทําอะไรก็ตามที่สงผลเปนความพึงพอใจ(pleasures)ของ
ประชาชนจํานวนมากที่สุด (the greatest number of people) หรือทําอะไรอะไรก็ตามที่
ขจัดความไมสบายใจหรือขจัดปญหา (pains) ของคนจํานวนมากที่สุด  ซึ่ง จุดออนของ
การคิดทํานองนี้  คือ เปนการคิดตามที่ประชาชนรูสึกและตองการจริง ๆ แตสิ่งที่คน
สวนมากพึงพอใจ  บางครั้งก็อาจขัดกับหลักการและจริยธรรม และ แซกส ยังชี้วา 
บางครั้ง สิ่งที่ชนหมูมากพอใจ อาจจะขัดแยงกับประโยชนสุขที่ชอบธรรมของคนสวน
นอย หรือขัดกับหลักการที่คนเฉพาะกลุมเสนอใหยึดถือ หรือ ขัดกับ เสรีภาพ และ
ทางเลือกของปจเจกบุคคลดวย1   สิ่งที่เราตองสรุป ก็คือนโยบายที่ดีนั้น จะคํานึงแตวา
เปนอะไรที่คนกลุมใหญตองการหรือเรียกรองเทานั้น คงไมได  
 อยางไรก็ตาม  ในความเห็นของผู เขียน  คําจํากัดความแบบเบนธัม  ก็ยังมี
ประโยชน และตองรักษาเอาไว    เพราะคนสวนขางมากนั้น  ถาเอา “ประชาธิปไตย” 
เปนที่ตั้ง  ถึงอยางไร ก็ยังเปนสวนสําคัญที่สุดของสังคม และการยึดถือเอาความพึงพอใจ
จริงๆ ของประชาชนเปนที่ตั้ง ยังเปนหลักการที่ทิ้งไมได  
 ถายึดหลักที่วา “ประชาธิปไตยคือการปกครองตนเอง” อีกดวยแลวไซร   ก็ไม
ควรตัดสินใจ “แทน” ประชาชนงายเกินไป บอยเกินไปวา อะไรคือสิ่งที่ประชาชนพึง
พอใจ อะไรคือปญหาของประชาชนเอง  เพราะถาทําเชนนั้นบอยไป ก็เทากับไมเชื่อใน
หลักที่วา “ประชาชนนั้น รูดีที่สุดวาปญหาของเขาเองอยูที่ไหน คืออะไร เปนอะไร” 
 ประชาชนนั้นควรมีสิทธิและมีโอกาสที่จะบอกเองวา อะไรคือความพึงพอใจของ
เขา อะไรคือปญหาของเขา  แมวาสิ่งเหลานั้น บางครั้งไมตรงกับความเห็นของปญญาชน 
ผูทรงคุณวุฒิ  คนชั้นกลางและชั้นสูง หรือ ฝายคานที่รับผิดชอบ ตอบานเมือง ก็ตาม  แต
ในอีกดานหนึ่ง “ประชาชน” ตองมีความถอมตน ที่จะเรียนรูยกระดับความรู ความเขาใจ 
                                                                                                                                                                      
เสมอ และ สําหรับมิล “ความสุข” หรือ “ความพึงพอใจ”บางอยางก็มีคุณคา มีความหมายมากกวา
อีกบางอยาง ไมใชอะไรก็ได เทากันหมด แลวแตใครจะพอใจหรือชอบอะไร 
1 Jonathan Sacks, The Politics of Hope (London: Vintage of Random House), pp. 91-92 
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และความตองการของตนขึ้นไปเรื่อย ๆ และ “ฝกฝน” ที่จะลงคะแนนเสียงดวยการ
ใครครวญถึงนโยบาย โดยคํานึงถึงประโยชนสุขของบานเมืองยิ่ง ๆ ข้ึน  
 ทวา เพื่อแกไขความโนมเอียงที่รัฐบาลจะกลายเปน “ประชานิยม” อยางไม
รับผิดชอบไปเสียหมด  นักการเมือง--ที่ปรารถนาเปนผูนําดวย มิใชอยากเปนแตเพียงผูมี
อํานาจ--ควรตองลดละการทํานโยบายที่ตอบสนองความพึงพอใจของประชากรจํานวน
มากที่สุด และหันมาทําอะไร เพื่อปลูกฝงหรือกลอมเกลาใหประชาชนสวนขางมากใน
สังคม เกิดมีลักษณะตอไปนี้ คือ : 
 หนึ่ง เปน “ไท” 1  คือ เปนตัวของตัวเอง พ่ึงตนเองและพึ่งกันเองไดมากขึ้น พรอม
กับที่ลดการพึ่งพิงรัฐลง  มีความภาคภูมิใจ และหยิ่งในศักดิ์ศรีตนเองมากขึ้น  และ  
 สอง เปน “ธรรม” 2  คือ มีความรู ความเขาใจ ที่จะแสวงหาประโยชนสุขที่สูง
ยิ่งขึ้น  เปนประโยชนตอสวนรวมยิ่งขึ้น และ เปนประโยชนซึ่งตนเอง ในระยะยาวยิ่งขึ้น 
ดวย 
 หัวใจของประชาธิปไตยจึงไมใชเพียงแคการเลือกตั้งและการดําเนินนโยบาย     
 ประชาธิปไตย จึงมิใชแคการหาวาใครจะกุมเสียงขางมากได และใครจะเปนผูนํา
และผูบริหารประเทศ   
 หัวใจของประชาธิปไตย ยังอยูที่การเรงสอน เรงใหการศึกษา ใหประชาชนมี
คุณภาพสูงขึ้น มีความรู ความเขาใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นดวย  
 ประชาธิปไตย จึง ไมควรเปดโอกาสให ใคร อาศัยความออนแอ หรือ อาศัยความ
จําเปนเฉพาะหนาของประชาชน  มาสรางนโยบายที่ไมตองรับผิดชอบตอสังคมและ
ประเทศชาติเทาที่ควร  
  
นิยามประชาธิปไตย เพื่อหลีกเลี่ยง “ประชานิยม” 
 ผูเขียนเชื่อวา การเกิดเปน “ประชานิยม” นั้น จะอธิบายดวยการดํารงอยูของ 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร แตผูเดียวหาไดไม   คุณทักษิณอาจจะอยูตอ หรือ ตองจากไป แต 
                                                           
1 ยอนกลับไปอานเรื่อง “สาธารณนิยม” 
2 อาน “สาธารณนิยม” ที่เขียนไวในตอนตน และ ป.อ.ปยตุโต, ธรรมาธปิไตยไมมา จงึหา
ประชาธิปไตยไมเจอ (กรุงเทพ ฯ: 2549) ; ป.อ. ปยุตโต, การสรางสรรคคประชาธิปไตย (กรุงเทพฯ: 
สถาบันพระปกเกลา, 2542); ป.อ. ปยุตโต, ภาวะผูนาํ (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ : 2546) 
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เชื่อไดวา “ประชานิยม” จะอยูตอไป แมคุณทักษิณ จะพนออกจากทําเนียบรัฐบาลแลวก็
ตาม   เพื่อเราจะหลีกเลี่ยงการฟนตัวในรอบใหมของ “ประชานิยม”  อาจจําตองใหนิยาม
ใหม แก “ประชาธิปไตย” เสีย   
 เทาที่ผานมา ประชาธิปไตย นั้น มีคําจํากัดความวา เปนการปกครอง “ของ” 
ประชาชน “โดย” ประชาชน และ”เพื่อ” ประชาชน  ซึ่งในประเทศไทยเรานั้น มักจะเนน
“เพื่อ” ประชาชนเปนหลัก   และ ตรงนี้ ก็ สอดคลองกับนิยาม ที่วาดวยนโยบายที่ดีของ
เบนธัม (Jeremy Bentham) ที่กลาวมาในขางตน   
 แต  การเนนการปกครอง “เพื่อ”ประชาชนนั้น แมวาจะถูกตอง  แตก็ไมเพียงพอ 
ในการที่จะพัฒนาการเมืองไปในทิศทางที่ประชาชนเปน “เจาของ” บานเมืองมากขึ้น 
รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอบานเมืองไดมากยิ่งขึ้น     
 กลาวในเชิงอุดมคติแลว  ผูเขียนเห็นวา ควรจะตองย้ําวา ประชาธิปไตย คือการ
ปกครอง “โดย” ประชาชน และ ย้ําวา ประชาชนนั้น ควรเปน “เจาของ” ประชาธิปไตย
ใหมากที่สุด  ซึ่งการใหนิยามใหม ที่มีจุดย้ําใหม ประชาธิปไตยเปน “การปกครอง
ตนเอง” ของประชาชน (Self-government Deomcracy) แทนที่ จะเปนเพียงการปกครอง
ที่ทํา “แทน” ประชาชน หรือ ทํา “ให” ประชาชน (Representative Democracy) ชัดเจน 
ซึ่ง เมื่อเปนเชนนี้แลว ก็นาจะชวยสรางความเปนพลเมืองไดดียิ่งขึ้น  และนาจะชวย
หลีกเลี่ยงแนวโนมที่ “ประชาธิปไตย” จะลื่นหลุดไปเปน“ประชานิยม” ไปได   
 ในทางตรงขาม หากนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ยังประคองตัว และ
ยืนระยะอยูจนถึงวันเลือกตั้งใหญครั้งหนาได   “ทักษิณา-ประชานิยม” ก็เปน “อนาคต” ที่
หลบเลี่ยงไมได  ยิ่งเมื่อพิจารณาวา ในอนาคต นับวันบรรดานโยบายหลาย ๆ อยาง ที่เคย
มองกันวาเปนการชวยเหลือประชาชนที่ไมชอบธรรม ไมถูกตอง และนําความเสียหายมา
ใหสวนรวม  ก็จะคอย ๆ กลายเปนเรื่องธรรมดาที่ชอบธรรมไปได  ดังเชนที่ในอดีตใน
ยุโรปมีบรรดานักคิดแหงกลางศตวรรษที่ 19 หลายทานเปนหวงกันวาการสงเคราะหจะ
ทําใหประชาชนออนแอไมคิดพึ่งตนเอง  รัฐจึงไมควรสงเคราะหคนจนมากเรื่องเกินไป 
ซึ่งความคิดจํากัดบทบาทของรัฐเชนนี้  ตอมาตองหลบทางใหกับแนวคิดที่ยอมใหรัฐ
จัดหาสวัสดิการใหประชาชนแทบไมจํากัดเรื่อง   ดังนั้น ขอเสนอตาง ๆ ของเราในเรื่อง
ปญหาหรือจุดออนของ “ประชานิยม” รวมทั้งขอควรแกไขตาง ๆ ก็อาจเปนประโยชน
กับรัฐบาลใหมที่ยังยึดถือใน“ประชานิยม” อยูตอไป 
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 ผูเขียนยังเชื่อดวยวา  การมี “ประชานิยม” นั้น  หากจัดการใหดี  มีสุจริตธรรม  มี
สัดสวนใหพอเหมาะไมเปนภาระกับงบประมาณจนเกินเหตุ  ก็จะชวยกดดันหรือขันแขง
ให “ประชาธิปไตย” ของเรา  ตองเปนไป “เพื่อ” ประชาชนมากยิ่งขึ้น  และทําให 
“ประชาธิปไตย” เปนระบอบที่สนองตอบความเรียกรองตองการที่พอเหมาะพอสมของ
ประชาชนไดเสมอ โดยเฉพาะ ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเสมอ ดวย1     
  
เฉพาะหนา : ปองกัน “ระบบสองพรรค”  
 ที่กลาวจบไป  เปนทางออกในระยะยาวที่จะจัดการกับ “ประชานิยม”   แตเฉพาะ
หนาใกล ๆ นี้   การที่เราจะ “ออกจาก” ประชานิยม หรือ “หลบเลี่ยง” ประชานิยมไดบาง  
อาจตองรวมไปถึงการหาหนทางที่จะไมใหเกิด “ระบบสองพรรค” ข้ึนในประเทศไทย     
 เราเห็นวาระบบ “พหุพรรค” ที่ประกอบดวยพรรคสําคัญสามพรรคขึ้นไปเพื่อ
จัดตั้งรัฐบาล  อาจเปนประโยชนในการลดการแขงขันกันดวยนโยบาย “ประชานิยม” ได      
 พึงสังเกตวา  ปจจุบันนี้  การแขงขันเชิงนโยบายระหวางพรรคจะทวีความเขมขน
ข้ึน  ก็เมื่อเหลือพรรคการเมืองจํานวนนอยพรรคเทานั้น  โดยเฉพาะหากเหลือเพียงสอง 
พรรคแลว  จะเกิดการแขงขันกันอยางจริงจังหนักหนวง  เมื่อพรรคหนึ่งใช “ประชานิยม” 
และไดผล จนทําใหประชาชนจํานวนมหาศาลหันมาสนับสนุน  อีกพรรคหนึ่งก็
หลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองเดินตามรอยเทาพรรคแรก    
 ในวันนี้ เราอาจสบายใจ ที่อาจจะไมมีคุณทักษิณอยูในอํานาจตอไป หรือไมมีคุณ
ทักษิณที่มีบทบาทในทางนโยบาย หรือ คงความแข็งกราวในทางการเมืองไดอีก  แต ก็
ตองเปนหวงกันตอไปวา แลว เราจะจัดการกับ “ประชานิยม” ที่หลุดรอดไปไดอยางไร   
                                                           
1  Margaret Canovan และ Chantal Mouffe เสนอวา “ประชานยิม” มีประโยชนดวย ไมไดมีแต
โทษ ที่สําคัญที่สุด มนัสรางความคิดที่ตรวจสอบและทาทาย “ประชาธิปไตย” เสมอวา ไดทําอะไรที่
ตอบสนองประชาชนไดจริงหรือยัง จริงแคไหน และทําให “ประชาธิปไตย” ตองยกระดับ แกไขปรับ 
ปรุงตนเอง อยูเสมอ  Canovan ใชคําพูดวา “ประชานยิม” ชวย “ไถโทษ” (redemptive) ให
ประชาธิปไตย สวน Mouffe อธิบายวา ประชานยิมทําใหการเมืองมีความขัดแยง เกดิการพัฒนา 
และประชาธิปไตยจะพัฒนาไปก็ตองมีความคิดใหม ๆ มาตรวจสอบและทาทายมนัอยูไมหยุดยัง้ ดู 
Margaret Canovan, The People (Cambridge, UK: Polity, 2005) และ Chantal Mouffe, The 
Political (lLondon: Routeledge, 2005) 
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 ซึ่ง ผูเขียนคิดวา “ประชานิยม” ยังจะเปนกระแสที่ไมอาจตานทานไดไปอีกนาน  
วันนี้ถึงไมมีคุณทักษิณแลว  ก็จะยังมี “ประชานิยม” อยูเคียงคู “ประชาธิปไตย” ไปอีก
นานแสนนาน  
 ก็ ดวยเหตุนี้แหละ จึงขอเสนอวาเรา ตองลดเงื่อนไขการดํารงอยูของ “ประชา
นิยม”    ซึ่ง หนึ่งในเงื่อนไขเหลานั้น ก็ คือ การเกิด“ระบบสองพรรค” ข้ึนมา 
 ยิ่งไปกวานั้น  “ระบบสองพรรค” ของประเทศไทยนั้น ดูจะเลื่อนหลุดไปเปน 
“ระบบพรรคเดียว” ไดในเวลารวดเร็ว   โดยเฉพาะถาพรรคนั้นมีนโยบายที่จับจิตจับใจ
ประชาชน เชน นโยบาย “ประชานิยม” ดวยแลว     
 ผูเขียนคิดวา หากเรามีหลายพรรคแลวไซร จะทําใหมีพรรคตาง ๆ ที่ไมเขมแข็ง
เกินไป  มีโอกาส ไดแขงขันและตอสูกันไดมากขึ้น  และถามี “ประชานิยม” ชนิดใดหรือ
ประเภทใด ที่ทําใหประเทศชาติเสียหายเกิดขึ้น  ก็ยอมจะหาพรรคอื่น ๆ มาทวงติง 
คัดคานไดไมยากนัก  
 แตเทาที่เปนอยูในขณะนี้   เมื่อพรรคที่ใช “ประชานิยม”  กุมเสียงไดถึง 377 เสียง
แลว  พรรคอื่น ๆ แทบไมมีโอกาสไดตอสูเลย   กลายเปนมีเพียงพรรคเดียวเทานั้นที่มี
โอกาสเปนรัฐบาล   และ ที่อันตรายยิ่งขึ้น คือ หากพรรคนั้นๆ ยึดนโยบายที่เอาใจ
ประชาชน “สุดขั้ว”  และ“ไมรับผิดชอบ” ตอประเทศชาติแลว   ก็แทบจะไมมีวันพนไป
อํานาจดวยการเลือกตั้งไดเลย   เวนเสียแตวา “ประชานิยม” นั้น จะคลี่คลายขยายตัวไป
จนนํามาซึ่งวิกฤตรอบใหม  และวิกฤตนั้นจะปลดชีพ “ประชานิยม” เอง  
 
พัฒนา“สองนคราประชาธิปไตย”  เพื่อหลีกเลี่ยง “ประชานิยม” 
  ดังที่ชี้มาแลววา “ประชานิยม” ในความหมายที่สี่--คือการพัฒนาที่ความพรอม
บูรณและความพอเพียงของประเทศ  สงเสริมชนบทและเกษตรกรรมเปนสําคัญ  เนน
การสรางชุมชน  ประชาสังคม ทองถิ่น และ เศรษฐกิจพอเพียง)  เปน “ตัวการ” เตรียม
ความพรอม ให “ประชานิยม” ในความหมายที่สอง--คือการสรางนโยบายที่ “ผิด”
หลักการ  แต “ถูก” ใจประชาชน--ไดข้ึนสูอํานาจ   
 แต ครั้น มาถึงตอนทาย  เราขอเสนอกลับกันวา  เพื่อที่จะสรางเงื่อนไขอันนําไปสู
การสลายตัวของ “ประชานิยม” ในความหมายที่สองนี้  เราอาจตองเรงเปลี่ยน การพัฒนา
ประเทศใหเปน “ประชานิยม” ในความหมายที่สี่ใหมากขึ้น 
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 การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมไทยใหเปน “ประชานิยม” ในความหมายที่สี่นั้น   
นอกจากจะเปนการเสริมสราง “ประชาสังคม”  “สาธารณนิยม”  และ“สํานึกความเปน
พลเมือง” ใหแข็งแกรงขึ้นแลว  ยังมีความสําคัญยิ่งในการแกปญหา“ สองนครา
ประชาธิปไตย” ใหเบาบางลงได    
 ดังที่ไดกลาวมาแลว “ประชานิยม” ก็คือการใชนโยบายไปอุปถัมภ คํ้าจุน
เกษตรกรและชาวชนบทที่ยากจน  และการที่ “ประชานิยม” เกิดไดดีในสังคมไทย ก็
เพราะมัน “สืบตอ” จากระบบอุปถัมภดั้งเดิมไดดวย    แต การแปรเปลี่ยนชนบทไทยให
พนจากสังคมอุปถัมภนั้น หาไดบรรลุผลดวย “ประชานิยม” ตามความหมายที่สอง (แบบ
ที่ คุณทักษิณทํา หรือ แบบที่ละตินอเมริกาทํา) เปนหลัก  หาก อาจตองใช “ประชานิยม” 
ในความหมายที่สี่มา “หยุดยั้ง” ไมใชมา “สืบตอ” ระบบอุปถัมภ ตางหาก   
 การปฏิรูปชนบทใหพนจากการอุปถัมภแบบดั้งเดิม หรือ ให ออกจากการอุปถัมภ
แบบใหมดวยนโยบาย “ประชานิยม” ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นั้น ลวนเปนวาระ
เรงดวนของชาติ    
 การปฏิรูปชนบท ดวย “ประชานิยม” ในนัยที่สี่  มิใชเปนการเอื้อประโยชนให
ชาวชนบท  แต เปนการเปลี่ยนชนบทใหเขมแข็ง และใหชาวชนบทพึ่งตนเองไดมากขึ้น 
จะไดไมตกเปนเพียง“ลูกคา” ของนโยบายรัฐ  และการที่ ชาว “รากหญา” “เปนไท” มาก
ข้ึน  ยังเปนประโยชนตอคนชั้นกลางและคนในเมือง ตรงที่ไมตกเปน “ฐาน” ใหกับ
ประชาธิปไตยแบบ “ประชานิยม”   การ ที่จะ ปองกันหรือแกไขไมใหเกิด “ประชานิยม”
จําเปนยิ่งที่จะตองปฏิรูปภาคชนบท   โดยใหความสําคัญเปนพิเศษกับการศึกษา 
สวัสดิการ การสรางอาชีพ และการสรางงาน ใน ระดับ ตําบล และ อําเภอใหมาก   
 ไมใชเฉพาะในไทยเทานั้น  ที่ “ประชานิยม” เกิดขึ้น และดํารงอยูไดดวยสภาวะที่ 
หนึ่งประเทศมีสองสังคม—เมือง กับ ชนบท หรือ สังคมชั้นกลางและชั้นสูงกับสังคมชั้น
ลาง —ที่แตกตางกันมาก   แมแตในละตินอเมริกาเอง จนถึงทุกวันนี้ ก็ยังมีสภาวะเชนนี้ 
ควบคูกับการเกิด “ประชานิยม” ไมรูจักจบสิ้น   เพียงแตวาในทวีปอเมริกาใตนั้น “สอง
นครา” ไดแก นครามหานคร ( Metropolitan Society) ฝายหนึ่ง กับ นคราแหงคนทุกขคน
ยาก ทั้งในเขตเมืองและในเขตชนบท (Peripheral Society) อีกฝายหนึ่ง1  
                                                           
1 อาน Edward L. Gibson, “The Populist  Road to Market Reform” ใน World Politics 49, 
No.3, April 1997, pp.339-370  
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 ที่ผานมา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประสบความสําเร็จมาแลวในการครองใจและยึด
กุมคะแนนเสียงไดดี  ทั้งในสังคมเมือง และสังคมชนบท โดยในการครองเสียงภาคเมือง
นั้น เขาทําไดดวยการเสนอภาพลักษณนักธุรกิจและนักบริหารสมัยใหมของเขาและของ
พรรคไทยรักไทย รวมทั้ง นําเสนอวิสัยทัศนและแนวคิดการบริหารสมัยใหมตอ
สาธารณชน ซึ่ง ลวน “โหยหา” สิ่งเหลานี้อยูแลวจากผูนําเปนประจํา  และในสวนของ
การครองเสียงในชนบทนั้น คุณทักษิณก็ไดจากการนําเสนอนโยบาย “ประชานิยม” ตอ 
ชนชั้น “รากหญา” นั่นเอง 
 เมื่อปลายป 2548 นี้เอง พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร กลาวดวยความมั่นใจวา “ ที่เขา
บอกวา คนตางจังหวัดตั้งรัฐบาล  คนกรุงเทพฯ ลมรัฐบาล มันใชไมไดสําหรับพรรคเรา
หรอก” 1   ซึ่งก็ สะทอนความเชื่อของเขาเองที่วา นโยบาย“ประชานิยม” นั้น สามารถ
สยบ “ชนบท”ได  ในขณะที่ นโยบายเนน“โลกาภิวัตนและความทันสมัย” นั้น ก็ยับยั้ง
ศักยภาพในการ “แข็งขอ” ของ “เมืองและกรุง” ได   แต ความเปนจริง ที่ไดเห็นกันใน
เวลาตอมา คือ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไมอาจหยุดยั้ง “เมืองและกรุง” ไวได  
 ในทางกลับกัน เราหาควรพอใจแตเพียงวา บัดนี้ “เมือง และ กรุง” ไดตื่นขึ้นมา
และลุกขึ้นคัดคานหรือถวงรั้ง “ประชานิยม”ไวไดแลว   หาก ควรคิดดวยวาทําอยางไรจึง
จะพัฒนาชนบทและหัวเมืองใหกลายเปนสังคมใน “แนวราบ” มากขึ้น จนระบบอุปถัมภ
ใน “แนวตั้ง” หมดกําลังไป  ไมอาจกลายเปนเชื้อไฟใหกับกองฟนแหง “ประชานิยม” ได
ตอไป  
 เหตุนี้เอง จึงเสนอวาใหใชหลักของการพัฒนาแบบ “ประชานิยม” ในความหมาย
ที่ดี (คือความหมายที่สี่) นั่นเอง มาสกัดกั้นหรือมาหยุดยั้งแนวโนมที่ประเทศประชาธิ
กําลังจะกลายรูปไปเปน “ประชานิยม” ในนัยที่พรรคการเมืองและนักการเมืองใช
นโยบายและลีลาทวงทา ที่เอาใจประชาชน แตก็ทําใหคนชั้นลางพึ่งตนเองและพึ่งชุมชน-
สังคมไมได  กลายเปนพึ่งพิงรัฐอุปถัมภแตถายเดียว    
 ผูเขียนเชื่อวาการทํานุบํารุงประชาชนในทางเศรษฐกิจ ดวยการเปดใหประชาชน
ไดพัฒนากันไปบนพื้นฐานเดิม บวกกับการรับสิ่งกาวหนาที่ คัดสรรแลวจากโลก
สมัยใหม  รวมเขากับการกระจายอํานาจและการพัฒนาประเทศดวยทองถิ่นตาง ๆ ให
                                                           
1มติชนรายวัน19 ธันวาคม 2548  
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มากขึ้น  โดยทั้งหมดนี้อยูบนพื้นฐานของการเรงปลูกฝงใหประชาชนทุกฐานะทุกชนชั้น
มีจิตสํานึกแหงความเปนพลเมือง เปนผูสนใจและรักหวงใยบานเมืองยิ่งขึ้น จะเปน
ทางออกจาก “ประชานิยม” หรือ เปนทางเลี่ยงหนี “ประชานิยม” ที่เสี่ยงอันตรายได  
 ในทายที่สุดของงานชิ้นนี้ เราคงตองกลับไปหยิบบทความของเกษียร เตชะพีระที่
เขียนเมื่อกวาหาปที่แลว พลันที่คุณทักษิณไดรับชัยชนะยิ่งใหญในการเลือกตั้งทั่วไป 
ข้ึนมาอานกันอีกครั้งหนึ่ง  ในตอนขึ้นตน เกษียร ได “ปาวประกาศ” ใหเห็นพลานุภาพ
ของประชานิยม ตามแบบที่คารล มารกซ เคยกลาวถึงการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสม
ในยุโรป เมื่อกวาหนึ่งศตวรรษครึ่งที่ผานมา: 
 “ ปศาจตนหนึ่งกําลังหลอกหลอนประเทศไทย  มันคือปศาจพ็อพพิวลิสม  ขุม
พลังทั้งปวงของเสรีนิยมไทยและเทศ ทั้งธีรยุทธ บุญมี และอัมมาร สยามวาลา ทั้ง
เดอะเนชั่น และดิเอเชี่ยนวอลลสตรีทเจอรนัล ทั้งศรัทธาธิกะ แหงฉันทามติวอชิงตันตาม
สถาบันถังสมองเอกชนและขุนนางนักวิชาการสังกัดกระทรวงเศรษฐกิจตาง ๆ ไดเขา
รวมเปนพันธมิตรอันศักดิ์สิทธิเพื่อปดรังควานปศาจตนนี้” 1    
 จากบัดนั้นจนถึงบัดนี้  เราไดรูจักและเขาใจ“ปศาจ” ตนนี้พอสมควร และเกษียร 
เตชะพีระ เองก็กลายเปนนักคิดอีกทานหนึ่งที่ไดเขารวมชี้ใหเราเห็นภัยจาก“ปศาจ” ตนนี้
อยางถึงแกน  
 “พ็อพพิวลิสม”หรือ “ประชานิยม” ในประเทศไทยมีหลายนัยหลายความหมาย  
มีทั้ งแบบ  ธีรยุทธ  บุญมี  และเบนจามิน  แบทสัน  ซึ่ งใช คํานี้กันอยูกอนที่ จะมี
นายกรัฐมนตรี ชื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยหมายถึงแนวคิดที่ใหน้ําหนักและ
ความสําคัญแกประชาชนโดยทั่วไปในทางการเมืองและในรัฐธรรมนูญ   และในชวง
หลังเกิดวิกฤตป 2540 ใหม ๆ เราก็มี “ประชานิยม” ในความหมายการพัฒนาที่พยายาม
เปนอิสระจากโลกาภิวัตน พ่ึงตนเอง เนนการเกษตรและภาคชนบทมากกวาภาคเมือง  
สงเสริมชาวนาชาวไรและคน ยากคนจน ใหทําเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจพอเพียง
เปนพิเศษ  และเรายังมี “ทักษิณา-ประชานิยม” ในความหมายที่นักการเมืองและพรรค
การเมืองโหมใชแนวนโยบายที่เอาใจหรือสงเคราะหชาวบานซึ่งเปนสวนใหญของ
คะแนนเสียงในประเทศ ไปในทางที่สุมเสี่ยงวาอาจจะเกิดภยันตรายกับเศรษฐกิจการเงิน
การคลังของประเทศเยี่ยงในละตินอเมริกาได   นอกจากนั้น เรายังมี”ประชานิยม” ใน
                                                           
1 เกษียร เตชะพีระ, “ปศาจพอ็พพิวลิสม” มติชนรายวัน 20 มกราคม 2544 
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ความหมายที่ทําอะไรก็ไดที่ชาวบานนิยมชมชอบ  โดยไมตองกังวลวาจะ“เปนการทําผิด”
หรือ “เปนการทําความเสียหาย” ใหแกบานเมือง     
 ในรอบหาปครึ่งที่ลวงไปนี้  “ประชานิยม” ที่ เราตองเผชิญเปนหลัก ก็ คือ 
“ทักษิณา-ประชานิยม” ซึ่งสงผลตอประเทศและสังคมมากมายหลายดาน  โดยทาน
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล อาจมองวามันคือความสําเร็จอันยิ่งใหญที่สงผลตอเนื่อง
จนแก “วิกฤตเงินบาท”ไดสําเร็จ  ในขณะที่ พรรคไทยรักไทยก็ภาคภูมิใจที่ไดคนพบ
แนวนโยบายที่ดึงดูดเอาคะแนนเสียงมาจากประชาชนไดตลอดกาล    
 แต สําหรับ เราผูเปนหวงวา “ทักษิณา-ประชานิยม” กําลังกัดเซาะและบอนทําลาย
เศรษฐกิจ- การเมือง- สังคมไทย ทั้งยังเห็นวาเปนสิ่งที่ตานทานไดยาก  “ประชานิยม”  ก็
คือ ตัวเรง หรือ ตัวกอกระแสใหตองรีบปฎิรูปเมืองไทยในดานตางๆโดยเร็วพลัน เพื่อ
หลีกเลี่ยง“อันตราย” อันใหญหลวงที่รออยูขางหนา   
 เราควรอยารอให “ทักษิณา-ประชานิยม” คลี่คลายไปเรื่อย ๆ จนกลายเปนวิกฤต
รอบใหม หรือ อยารอให“ประชานิยม” กลายเปน “ปศาจ”ที่ประชาชนเกลียดกลัว แลว
อาศัย “ปศาจ” นั้นมาหยุดยั้ง “ประชานิยม” ไวแตเทานั้น1   
 หากเราตองรีบแกปญหาหรือรีบจัดการกับ “ทักษิณา-ประชานิยม” กอนที่จะเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจขึ้นอีกรอบหนึ่ง แลวทําลายชาติบานเมืองไปจนยอยยับ 
                                                           
1 สุรพงษ ชยันาม อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจําหลายประเทศ ผูมีประสบการณและมีความรอบรู
ในทางวิชาการเกี่ยวกับปญหาเศรษฐกิจ-การเมืองในหลายภูมิภาคของโลก  ใหขอสังเกตกับผูเขยีน
วา สวนใหญในโลกนี้ “ประชานิยมมา เพราะวกิฤต  และก็จะไป เพราะวิกฤต เทานัน้” 
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