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1.ประชานิยมทางเศรษฐกิจ vs. ประชานิยมทางการเมือง

• ประชานิยมแบบที่รู้จักและใช้กันในวาทกรรมการ
เมืองไทยตั้งแต่สมัยรัฐบาลทักษิณเป็นประชา
นิยมทางเศรษฐกิจ (economic populism) ซึ่ง
นิยามตามแนวการศึกษาแบบเศรษฐกิจสังคม 
(the socioeconomic approach)


• economic populism กำเนิดในลาตินอเมริกา
ช่วง 1980s-1990s นักเศรษฐศาสตร์อย่าง       
รูดิเกอร์ ดอร์นบุช และ เจฟฟรี แซกส์ นิยามว่า
หมายถึง:


• นโยบายเศรษฐกิจที่ขาดความรับผิดชอบ


• ระยะแรกรัฐบาลใช้จ่ายงบประมาณขนานใหญ่
โดยกู้หนี้ต่างชาติมา


• ระยะหลังเกิดเงินเฟ้อรุนแรง (hyperinflation) 
ต้องปรับตัวทางเศรษฐกิจอย่างหักหาญ
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• นิยามประชานิยมแบบเศรษฐกิจสังคมตกยุคไปใน
วงสังคมศาสตร์เพราะนักประชานิยมลาตินอเมริกัน
รุ่นหลัง เช่น คาร์ลอส เมเนมแห่งอาร์เจนตินา,      
อัลแบร์โต ฟูจิโมริแห่งเปรู หันไปดำเนินนโยบาย
เศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่แทน (deregulation, 
privatization, cutbacks in social spending)


• แต่กระนั้นคำว่า “ประชานิยม” (ในความหมาย 
economic populism) ยังใช้กันในหมู่นัก
เศรษฐศาสตร์และนักนสพ. รวมทั้งรัฐบาลทหารและ
ชนชั้นนำรัฐราชการในเมืองไทย ในความหมาย
นโยบายที่กระจายความมั่งคั่งและใช้จ่ายงบ
ประมาณมากเกินไปอย่างขาดความรับผิดชอบ


• คำอภิปรายของผมจะเน้น “ประชานิยมทางการ
เมือง” ซึ่งนิยามแบบมโนคติ (an ideational 
approach) โดย คาส มูด์เด & คริสโตวัล โรวีรา 
คัลต์วัสเซอร์ ในหนังสือ ประชานิยม: ความรู้ฉบับ
พกพา

1.ประชานิยมทางเศรษฐกิจ vs. ประชานิยมทางการเมือง
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“สำหรับ  นโยบายประชารัฐ  ความมุ่งหวัง
ของกรอบนโยบาย  คือการปิดจุดอ่อนของ
นโยบายประชานิยมดังกล่าว  โดยตัวสาระ
สำคัญของนโยบายประชารัฐ  จะอยู่ที่การ
ใช้อำนาจของรัฐ  เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นสำคัญ  นโยบายประชารัฐ  จึง
มิได้มุ่งเน้นที่การสร้างความนิยมชมชอบ
ของประชาชนในระยะสั้นเป็นหลัก  เพราะ
นโยบายที่ประชาชนให้ความนิยมชมชอบ  
อาจจะมีผลเสียตามมาในอนาคตก็เป็นได้  
และไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของแหล่ง
ที่มาของอำนาจว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือ
ไม่อีกด้วย  ขอเพียงแค่ผลประโยชน์ของ
การดำเนินนโยบายให้ตกอยู่กับประชาชน
ก็พอ”

“นโยบายประชารัฐ  แตกต่างจาก
นโยบายประชานิยมอย่างไร? และ
ประชาชนจะได้อะไร?” 

ดร .นณริฏ  พิศลยบุตร   
นักวิชาการทีดีอาร์ไอ  

HTTP://TDRI.OR.TH/TDRI-
INSIGHT/NONARIT20160107/
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ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ 
‘ห้ามประชานิยม’

• วันที่ 20 เมษายน เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ วินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่
เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม
ของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ทั้งหมด 87 มาตรา


• เหตุผลในการออกกฎหมายดังกล่าวระบุไว้ว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยบัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด 
เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ และมั่นคงอย่างยั่งยืน
ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่าง
น้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการทางการคลังและงบ
ประมาณของรัฐ การกำหนดวินัยทางการคลัง ด้านรายได้และรายจ่าย ทั้ง
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงิน
คงคลังและการบริหารหนี้สาธารณะ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


• ภายในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 นี้ มีมาตราที่
สำคัญคือ มาตราที่ 9 ที่ระบุว่า คณะรัฐมนตรีต้องรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยว
กับเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ อย่างเคร่งครัด ในการพิจารณาเรื่องที่
เกี่ยวกับนโยบายการคลัง การจัดทํางบประมาณ การจัดหารายได้ การใช้
จ่าย การบริหารการเงินการคลัง และการก่อหนี้ คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณา
ประโยชน์ที่รัฐหรือ ประชาชนจะได้รับ ความคุ้มค่า และภาระการเงินการ
คลังที่เกิดขึ้นแก่รัฐ รวมถึงความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่
การเงินการคลังของรัฐอย่างรอบคอบ คณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการ
แผ่นดินโดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิด ความเสียหาย
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว
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‘ห้ามประชานิยม’
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2.ประชานิยมในฐานะกระบวนท่าทางการเมือง
• มองโลกการเมืองแยกเป็น ๒ ขั้ว คือ      

ชนชั้นนำ vs. ประชาชน


• การแบ่งแยกนี้เป็นการแบ่งแยกเชิงศีล
ธรรม: ดี/ชั่ว, ถูก/ผิด; ไม่ใช่การแบ่ง
แยกเชิงผลประโยชน์ที่รอมชอมกันได้


• ในแต่ละขั้วของการแบ่งแยก เป็นกลุ่ม
ก้อนเนื้อเดียวกัน (monolith) ไม่มีความ
แตกต่างหลากหลายขัดแย้งภายในทั้ง
ฝ่ายชนชั้นนำและประชาชน (ปฏิเสธ 
พหุนิยมหรือ pluralism); บุคคลหรือ
กลุ่มที่เห็นต่างจากประชาชนคนอื่น ๆ 
จึงถูกปัดปฏิเสธผลักไสว่า “ไม่ใช่
ประชาชน”/ “ไม่ใช่คนไทย” เอาง่าย ๆ
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2.ประชานิยมในฐานะกระบวนท่าทางการเมือง
• การเมืองจึงไม่ใช่เรื่องของการใช้ทักษะเจรจาต่อรอง

หาข้อตกลงประนีประนอมระหว่างผลประโยชน์หรือ
นโยบายฝ่ายกลุ่มต่าง ๆ ที่แตกต่างขัดแย้งกัน แต่เป็น
แค่เรื่องของการหาเจตจำนงของประชาชน/เจตจำนง
ทั่วไป (popular will/general will) แล้วทำตามนั้น - 
จบ (ซึ่งมักขึ้นกับการตีความของผู้นำประชานิยม)


• การปฏิเสธพหุนิยมและคิดการเมืองในเชิงศีลธรรม 
(moralization of politics) ทำให้มีแนวโน้มอำนาจ
นิยม (authoritarian tendency) แฝงฝังอยู่ในประชา
นิยมทางการเมือง


• ในฐานะอุดมการณ์ที่มีเนื้อหาใจกลางบางเบา (thin-
centered ideology) คือเป็นแค่กระบวนท่าการคิด
การมองทางการเมือง ประชานิยมทางการเมืองจึงถูก
เอาไปผนวกรวมกับอุดมการณ์เหย้า (host ideology) 
ที่มีเนื้อหาใจกลางหนาแน่น (thick-centered 
ideology) ได้หลากหลาย ไม่ว่าซ้าย (สังคมนิยม-
คอมมิวนิสต์) หรือขวา (เชื้อชาตินิยม-ต่อต้านสิทธิ
สตรี) = ประชานิยมทางการเมืองจึงมีทั้งซ้าย (เบอร์นี 
แซนเดอร์ส, ฮูโก ชาเวซ) และขวา (ทรัมป์, ฟูจิโมริ)
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3.ประชานิยมในวิกฤตเสรีประชาธิปไตย: 
อเมริกาและไทย

• hollowed-out democracy          economic populism (ทักษิณ)


• democracy without a demos                political populism


• elitist neoliberal economics      military coup & dictatorship (คสช.)


• political populism (Trump)         elitist neoliberal economics (ประชารัฐ)


• (Dani Rodrik เสนอให้แก้ไข        elitist economic populism (ไทยนิยม)                          
ด้วย economic populism)                               แก้ไขด้วยอะไร?

LIBERAL  DEMOCRACYundemocratic liberalism illiberal democracy
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อธิบายการเฟื่องฟูใหม่ของประชานิยม 
ในโลกทุนนิยมพัฒนาตะวันตกด้วยกราฟเดียว
รายได้จริงที่เติบโตขึ้นทั่วโลกจากปี ค.ศ. ๑๙๘๘ - ๒๐๐๘ 
คิดเป็นร้อยละ จำแนกตามกลุ่มจนสุด --> รวยสุดในโลก

�10



ชนชั้นกลางล่างไทย
ฐานคะแนนเสียงข้างมากของรัฐบาลทักษิณและพวก
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ชนชั้นกลางบนทิ้งห่างชนชั้นกลางล่าง
รัฐบาลเปรม & ชาติชาย
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ชนชั้นกลางล่างกวดไล่ชนชั้นกลางบน
โดยเฉพาะก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งและช่วงรัฐบาลทักษิณ
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ชนชั้นกลางล่างบริโภคเพิ่มในอัตรากวดใกล้ไล่ทัน 
การบริโภคเพิ่มของชนชั้นกลางบน
คุณภาพชีวิตชนชั้นกลางล่างใกล้เคียงกวดไล่


ชนชั้นกลางบนเข้าไปเรื่อย ๆ
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คนชั้นกลางล่าง vs. คนชั้นกลางบนในโลก

• ความปั่นป่วนวุ่นวายโกลาหลรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้น
ทั่วโลกปัจจุบันเกิดจากกระแสภาวะทันสมัย 
(เศรษฐกิจทุนนิยมอุตสาหกรรม, การเมืองเสรี
ประชาธิปไตย, อารยธรรมยุครู้แจ้งตะวันตก) แผ่
กระจายไปทั่วทุกมุมโลก ทำให้เกิดซ้ำซึ่งความปั่น
ป่วนวุ่นวายโกลาหลรุนแรงที่ยุโรปเคยประสบพบ
ผ่านเมื่อเผชิญกระแสภาวะทันสมัยทำนองเดียวกัน
ช่วง C/19-20 ซึ่งนำไปสู่สงครามโลกสองครั้ง, 
ระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จนาซีฟาสซิสต์-
คอมมิวนิสต์, และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อีกรอบ


• mimesis/appropriate mimicry/mimetic desire/
mimetic rivalry (Rene Girard; คล้าย l’amour-
propre ของ Rousseau) เราอยากได้ใคร่มีวัตถุ
สิ่งของบางอย่างก็เพราะความอยากได้ใคร่มีของ
คนอื่นบอกเราว่ามันเป็นของที่พึงอยากได้ใคร่มีมา
เป็นของเรา ทำไงเราจะได้มั่งเมื่อมือเราสั้นกว่า.....

• ressentiment/resentment: ผู้คนเกลียดชังกัน
เพิ่มขึ้นมหาศาล, ต่างคนต่างหงุดหงิดรำคาญกัน
และกันถ้วนหน้า, รังเกียจเคียดชังการดำรงอยู่ของ
คนอื่น ซึ่งเกิดจากทั้งริษยา+รู้สึกถูกหยามหมิ่น+ไร้
อำนาจผสมผสานกันเข้มข้น, ยิ่งรู้สึกติดค้างในใจ
นานและซึมลึก ก็จะทำให้ประชาสังคมเป็นพิษ 
บ่อนทำลายเสรีภาพทางการเมือง ทำให้ทั้งโลก
หันไปหาระบอบอำนาจนิยมและลัทธิคลั่งชาติ
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คนชั้นกลางล่าง vs. คนชั้นกลางบนในไทย
• พลังบริโภคนิยมและกิเลสโลภแบบทุนนิยมที่
ถูกปลดปล่อยออกมาในจิตใจของรากหญ้า/
คนชั้นกลางระดับล่างในเมืองและชนบท โดย
นโยบายประชานิยมของทักษิณ ทำให้ราก
หญ้า “ไม่พอเพียง” และลุกฮือขึ้นแข็งข้อ
ก่อการเมื่อรัฐบาลเจ้าของนโยบายถูกโค่น
โดยรัฐประหาร


• =  mimesis/appropriate mimicry/mimetic 
desire/mimetic rivalry + resentment


• คนชั้นกลางระดับบนกับอีลีตที่เคยได้
ประโยชน์จากนโยบายการพัฒนาแบบเติบโต
ไม่สมดุลยุคก่อนทักษิณ แต่บาดเจ็บบอบช้ำ
ทางเศรษฐกิจจากโลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่
ของอเมริกา vs. คนชั้นกลางระดับล่างที่ได้
ประโยชน์จากนโยบายประชานิยมของทักษิณ
และเห็นโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจเป็นโอกาส
มากกว่าภัยคุกคาม
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เอกสารอ้างอิง 
ที่มาของแผนภาพประกอบ

•Branko Milanovic, Global Inequality: A New Approach 
for the Age of Globalisation (2016)


• รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “การเติบโตและการหันหลังให้กับ
ประชาธิปไตยของคนชั้นกลางระดับบนในประเทศไทย” โดย ธร 
ปิติดล และ ชานนทร์ เตชะสุนทระวัฒน์, ๒๕๖๐.


•ผู้เขียนขอขอบคุณเจ้าของผลงานที่เป็นที่มาของแผนภาพ
ประกอบในสไลด์ชุดนี้ รวมทั้งผู้ร่วมเสวนาทุกท่านที่ช่วยให้ข้อคิด
คำถามเพื่อนำมาสร้างและปรับปรุงเนื้อหาสไลด์ด้วยในที่นี้
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