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บทคัดย่อ
การวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก่ อให้เกิด “ประชานิยม”
ทางการเมืองไทยปี พ.ศ. 2549- 2553 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดประชา
นิยมนั้น แบ่งได้เป็น 2 ปัจจัย คือ 1. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ จากการที่ “ประชานิยม”
เข้าไปมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจชีวิตประจาวันของประชาชนมากขึ้น
จากปัญหาความยากจน การเข้าถึ งคนรากหญ้ า คนจน ทาให้ป ระชานิย มต้อ งถู ก
นามาใช้อย่างต่อเนื่องและไม่อาจปฏิเสธได้ หากประชานิยมถูกนามาตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน 2. ปัจจัยด้านการเมือง การเกิดประชานิยมเพื่อแย่งชิง
พื้นที่และการเข้าถึงประชาชนเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนคงไว้ซึ่งฐาน
เสียงที่จะใช้ในสมัยต่อมา ผลการศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดประชานิยมขึ้นนั้น เป็นการ
แก้ปัญหาทางการเมือง ซึ่งนานโยบายมาใช้ดาเนินเพื่อผลประโยชน์ รวมทั้งการเข้าถึง
ประชาชนเป็นการใช้กลยุทธ์เพียงช่วงระยะสั้ นๆ ด้วยการทาให้ประชาชนรู้สึกได้รับ
การช่วยเหลือจากภาครัฐนาไปสู่การรักษาอานาจทางการเมืองของรัฐบาล
คาสาคัญ: ประชานิยม, รากหญ้า, การสนับสนุน, การรักษาอานาจ

Abstract
The purpose of the research is to study the factors that cause
“Populism” in Thailand politics in the year 2006-2010 AD. There are
two factors: 1. Economic factors of the "populist" to a role in resolving
the economic problems of everyday life, more and more people from
poverty. Access to the grassroots poor people make populism must be
applied consistently and undeniable if populism is introduced in
response to public demand. 2. Political factors the Populist race to
space and access to public to gain public support for maintaining a
sound base on which to take in the days to come. Results of the study
factors causing the rise of populism a political solution. This led to the
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policy perform for the benefit. Including public access to only a shortterm strategy make people feel was assisted by the government to
maintain political power of the government.
Keywords: Populist, Grassroots, Support, Maintain Political Power.

ที่มาและความสาคัญ
การเกิ ด “ประชานิ ย ม” เกิ ด ขึ้ น มาตั้ ง แต่ ใ นยุ ค กรี ก โบราณ คื อ การให้
ความส าคั ญกั บประชาชน ให้ ประชาชนเข้ ามามี ส่วนร่ว มในการปกครองประเทศ
เพราะนโยบายต่างๆ ที่รัฐบาลจะนามาใช้ประชาชนต้องได้ประโยชน์ด้วย และสามารถ
บ่งชี้ได้ว่าประเทศจะพัฒนาไปในทิศทางใด การกาหนดนโยบายและนามาใช้จึงมี
ความสาคัญมาก ซึ่งที่สาคัญจะต้องทาให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าจะมากหรือ
น้อย และสามารถสร้างความเจริญให้แก่ประเทศได้ ซึ่งในประเทศที่กาลังพัฒนาหลาย
ประเทศ ใช้ประชานิยมในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ เช่นที่เคยเกิดขึ้นในประเทศ
แถบละตินอเมริกา (ไสว บุญมา, 2555: 4) ประชานิยมในนัยที่กว้างขวางครอบคลุม
คื อ ความคิ ด หรื อ การเคลื่ อ นไหว หรื อ ขบวนการที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ ประชาชน
โดยเฉพาะคนชนชั้นล่าง คนยากจน หรือสามัญชนที่ไม่ใช่ชนชั้นนาหรือชนชั้นปกครอง
มุ่งเอาความนิยม ความสนับสนุนจากประชาชนและบางครั้งก็จะวิพากษ์วิจารณ์ชนชั้น
นา ชนชั้นปกครอง ชนชั้นสูง คนร่ารวย หรือแม้แต่คนชั้นกลางควบคู่ไปด้วย จึงส่งผล
ให้นโยบายประชานิยมสามารถใช้ได้ เมื่อนโยบายถูกผลักดันให้เกิดขึ้นประชาชนที่เคย
ได้รับการช่วยเหลือก็ต้องหวังกับรัฐบาล รอคอยการให้ การแจกจ่าย หรือรอของฟรี
จากรัฐบาล สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ ซึ่งในการพัฒนาประเทศเงินที่ได้
จากภาษีประชาชนต้องนามาจัดการรับผิดชอบต่อนโยบายประชานิยมที่นักการเมือง
หรือรัฐบาลให้สัญญาไว้ (อเนก เหล่าธรรมทัศน์, 2549: 24)
ประเทศไทยมี “ประชานิยม” เกิดขึ้นมาในยุคของรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ
ชินวัตร ซึ่งเป็นยุคที่รัฐบาลใช้นโยบายเอาอกเอาใจประชาชนคนจน คนรากหญ้าตาม
ชนบท หรือแม้แต่คนจนในเมือง ประชานิยมของรัฐบาลทักษิณ ทาให้รัฐบาลมีฐาน
เสียงสนับสนุนเป็นจานวนมาก และสามารถยึดฐานเสียงจากประชาชนภาคเหนือและ
ภาคอีสานได้เป็นจานวนมาก การนานโยบายประชานิยมมาใช้ในการเมืองไทยทาให้
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นักการเมืองหรือพรรคการเมืองสามารถแสวงหาอานาจได้จากการใช้นโยบายประชา
นิยมให้เอื้ออานวยต่อตัวนักการเมืองเองและพรรคของตนที่สังกัดอยู่ได้รับประโยชน์
(คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิต, 2557: 388)
“ประชานิยม” ที่เกิดขึ้นนั้นมีบทบาทอย่างมากต่อการเมืองไทยระยะเวลาที่
ผ่านมา ประชาชนตกเป็นเครื่องมือต่อรองระหว่างนักการเมืองที่จะหยิบยื่นนโยบายให้
เพื่อแลกกับผลประโยชน์จากฝั่งพรรคการเมือง ถึงแม้ว่าประชานิยมที่เกิดขึ้นในช่วง
หลังการรัฐประหาร 2549 นั้นจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นพรรคการเมืองส่วนใหญ่ใช้
รูปแบบนโยบายในการหาเสียงและขับเคลื่อนนักการเมืองให้เป็นประชานิยมมากขึ้น
รัฐ บาลทั กษิ ณได้ส ร้า งการเปลี่ย นแปลงให้เ กิด ขึ้น กับ สภาวะการเมื องไทยขึ้ นใหม่
การเมืองมีรูปแบบประชานิยมมากขึ้นและเป็นบริบทกิจกรรมทางการเมืองขึ้นมา
นักการเมืองต้องใกล้ชิดประชาชนสร้างนโยบายที่เข้าถึงประชาชน และทาให้ประชา
นิยมนั้นคือส่วนสาคัญและมีผลต่อชีวิตประจาวัน
ดังนั้นในการศึกษาถึง ปัจจัยที่ก่อให้เกิด “ประชานิยม” ทางการเมืองไทยใน
ปี พ.ศ.2549 – 2553 ซึ่งช่วงดังกล่าวมีสาเหตุใดเป็นปัจ จัยที่ก่อให้เกิดประชานิยม
และศึกษาถึงสภาวะแวดล้อมที่ทาให้เอื้อต่อการเกิดประชานิยมต่อการเมืองไทยใน
ช่วงเวลาดังกล่าวได้ จากความสาคัญ ของปัญหาจึงเป็นที่มาการศึ กษาถึงปัจจัย ที่
สาคัญที่ก่อให้เกิดประชานิยม และศึกษาถึงสาเหตุที่ทาให้ประชานิยมนั้นมีบทบาทต่อ
การเมืองไทย

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาเกี่ยวกับประชานิยมนั้นปัจจุบันมีงานศึกษาจานวนมาก และการ
ให้คาจากัดความและความหมายของประชานิยมยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาก
ดังนั้นการศึกษาแนวคิดของประชานิยมจึงมีความหลากหลายและสามารถอธิบาย
แนวคิดได้ ดังนี้
Dornbusch and Edwards (1990) อธิบายถึง “ประชานิยม” คือ การ
พิจารณาไปที่ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐและผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค
ของประเทศ การนาประชานิยมไปใช้เป็นการเน้นที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การกระจายรายได้โดยปิดบังถึงความเสี่ยง การขาดดุลทางการคลัง ภายใต้เงื่อนไข
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ของความไม่ พ อใจกั บ สภาพเศรษฐกิ จ ที่ เป็ น อยู่ ข องผู้ น าที่มี อ านาจในการกาหนด
นโยบายและประชาชน ผู้นาที่มีอานาจจึงได้พยายามใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวโดยปราศจาความรับผิดชอบต่อข้อจากัดของนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคทุกประการ นามาซึ่งปัญหาเงินเฟ้อและการขาดดุลการคลัง ในที่สุด
ก็จะเป็นผลร้ายต่อประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายในตอนแรก
Weyland (2001) อธิบายถึง “ประชานิยม” จากการศึกษาการเมืองใน
กลุ่มประเทศละตินอเมริกา คือ ประชานิยมในทางการเมืองเป็นกลยุทธ์ทางการเมือง
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ งชั ย ชนะและอ านาจในการปกครอง ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การเป็ น การ
ครอบงาไม่ได้เป็นการจัดสรรแบ่งทรัพยากร โดยทางนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม
จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการไปสู่เป้าหมาย ผู้นาประชานิยมไม่ใช่พรรคการเมืองหรือ
องค์กรแต่เป็นบุคคลที่มีลักษณะ มีบารมีมีเสน่ห์ สามารถสื่อสารชักจูงให้ประชาชน
คล้อยตามและสนับสนุน ซึ่งทาให้ประชานิยมมีบทบาทและเป็นเครื่องมือต่อรองไปสู่
อานาจได้
Meny and Suel (2002) อธิบายถึง “ประชานิยม” คือ จากความไม่
ชัดเจนและแตกต่างในแนวคิดเกี่ยวกับประชานิยม ทาให้ประชานิยมถูกอธิบายหรือให้
ความหมายในลักษณะที่หลากหลายและปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมและช่วงที่
วิเคราะห์ ฉะนั้นอาจอธิบายได้ว่า ประชานิยม คือ รัฐบาล พรรคการเมือง นโยบาย
และการเคลื่อนไหวทางการเมืองในลักษณะต่างๆ จึงพิจารณาได้ว่าเป็นประชานิยม ไม่
ว่ากิจกรรมใดๆ หากเกิดขึ้นกับประชาชนแล้วมองได้ว่าเป็นประชานิยม
Panizza (2005) อธิบายถึง “ประชานิยม” จากปัญหาที่เกิดขึ้นในด้าน
เศรษฐกิจและการเมือง ปัญหาความยากจน การกระจายรายได้ การแก้ปัญหาการ
ทุจริต และการความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐบาลหรือไม่พอใจรัฐบาล ปัญหา
เหล่านี้ทาให้นักการเมืองยกมาเป็นประเด็น เพื่อเข้าถึงประชาชนในลักษณะที่เข้าใจ
ประชาชนคนชั้นล่าง คนจน เพื่อจะนาประชาชนเป็นเสียงสนับสนุนและในเป็นบันไดที่
จะนาตัวเองไปสู่อานาจทางการเมืองบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่หวังไว้
ในการศึกษา แนวคิด ประชานิยมในไทยนั้นค่อนข้างหลากหลายผู้วิจัยจึง
นาแนวคิด ไสว บุญมา (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับประชานิยมในพื้นที่ละตินอเมริกา ได้
ให้ความหมายว่า Populism มีรากจากภาษาละติน populous ซึ่งแปลว่า ชาติ หรือ
ประชาชน เมื่อนามาใช้ในบริบทของการบริหารบ้านเมือง คานี้มีความหมายว่าการ
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บริหารโดยรัฐบาลที่ประชาชนคนธรรมดามีส่วนร่วมแนวคิดนี้อยู่คนละขั้วกับแนวคิด
พวกที่เชื่อในการบริหารโดยรัฐบาลที่ ประกอบด้วยชนชั้นสูง หรือชั้นชนอามาตย์กลุ่ม
เล็กๆ เพียงกลุ่มเดียวซึ่งใช้กันโดยทั่วไปในสมัยโบราณ การใช้หลักการประชานิยม
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมเกิ ด ขึ้ น ตั้ งแต่ ใ นสมั ย ที่ โ รมั น รุ่ งเรื อ ง นั ก การเมื อ งโรมั น บางคน
สามารถจูงใจให้รัฐบาลขอประชามติจากประชาชนโดยตรงได้ในบางเรื่องแทนที่จะขอ
จากวุฒิสภาซึ่งมาจากชนชั้นอามาตย์เพียงกลุ่มเดียว หรืออาจอธิบายได้ว่าเป็นแนวคิด
และกิ จกรรมทางการเมืองซึ่ งมีเป้ าหมายที่จะแสดงให้เห็ นความจาเป็นและความ
ปรารถนาของคนธรรมดาสามัญแนวคิดของไสว บุญมา (2551) ถูกนาไปใช้อธิบายใน
บรรดาในแถบประเทศละติ น อเมริ ก าที่ ใช้ ห ลั ก ประชานิ ยม เช่ น ตัว อย่ า งประเทศ
อาร์ เ จนติ น า ที่ มี ค วามโดดเด่ น เป็ น พิ เ ศษในด้ า นการน าประชานิ ย มมาใช้ พบว่ า
อาร์เจนตินาเคยพัฒนาไปไกลจนมีรายได้ในระดับเดียวกับฝรั่งเศสและเยอรมนี แต่
หลังจากการใช้ประชานิยม ให้เปล่าแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยหวังผลทาง
การเมืองจนเกินความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ประชานิยมก็นาไปสู่
ความล้มละลายและการพัฒนากลายเป็นแบบล้มลุกคลุกคลานผลคืออาร์เจนตินาล้า
หลังกว่าฝรั่งเศสและเยอรมนี ประชานิยมในความหมายนี้คือการตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความต้องการของประชาชน นโยบายประชานิยมที่เข้าถึงประชาชนไม่ว่าจะทางตรง
หรือทางอ้อมต่างเป็นการหวังผลทางการเมือง เพื่อให้ได้ความนิยมจากประชาชนและ
รักษาอานาจประชานิยมจึงเป็นเครื่องมือที่มีไว้ต่อรองกับประชาชน
ประชานิ ย มในไทยนั้ น ผู้ วิ จั ย จึ งน าแนวคิ ด ของ อเนก เหล่ า ธรรมทั ศ น์
(2549) ซึ่งอธิบาย ประชานิยมมีลักษณะที่ให้ความสาคัญกับประชาชน คนจน คนชั้น
ล่าง ซึ่งถูกให้ความสนใจจากรัฐบาลและบรรดานักการเมือง ประชานิยมที่ประชาชนมี
บทบาทมากไม่ใช่แค่เพียงชนชั้นปกครองเท่านั้นที่มีสิทธิ์ตัดสินใจในเรื่องการบริหาร
ประเทศ ประชาชนถูกดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในภาคการเมืองมากขึ้น อเนก (2549)
ยังได้อธิบายในประชานิยมในความหมายกว้าง คือ ความคิดหรือการเคลื่อนไหวที่ให้
สาคัญกับประชาชนคนชั้นล่าง ให้ความสาคัญกับประชาชน มุ่งเอาความนิยม ความ
สนับสนุนจากประชาชน คนยากจนหรือคนธรรมดา หรือคนชั้นกลางควบคู่ไปด้วย ใน
ความหมายกว้างขวางครอบคลุม จะมีการแยกแยะที่ค่อนข้างต่า จนใครๆ ก็ดูเป็น
ประชานิยมไปหมด หรือกิจกรรมการกระทาและนโยบายต่างๆ ก็อาจถูกมองว่าเป็น
ประชานิยม
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พิ ช ญ์ พงษ์ ส วั ส ดิ์ (2550) ให้ ค วามหมาย “ประชานิ ย ม” นั้ น ไม่ ใ ช่
คุณลัก ษณะของระบอบการปกครองหรืออุด มการณ์ในตารา หรื อกรณีศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ประชานิยมเป็นห้วงจังหวะหนึ่ ง (Moment) ที่อาจแทรก
ตัวอยู่ในชีวิตและจินตนาการทางการเมืองในหลายๆ กาลเทศะได้ทั้งสิ้น ประชานิยม
จึงเป็นเรื่องของห้วงจังหวะที่สามารถเกิดขึ้นได้ ตราบเท่าที่มีการสถาปนา ประชาชน
ขึ้นมาในฐานะที่เป็นตัวแสดงสาคัญในทางการเมือง จะเห็นได้ว่าประชานิยมในแนวคิด
นี้ ก็ให้ความสาคัญกับประชาชนก่อนแม้เป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งแต่ทาให้ประชาชนรู้สึกว่า
ตนเองมีบทบาท มีความสาคัญและจะได้รับการดูแลใส่ใจจากบรรดานักการเมือง
กล่าวโดยสรุปได้ว่า “ประชานิยม” คือ แนวคิดและกิจกรรมทางการเมือง ที่
มีลักษณะมุ่งเน้นไปที่การให้ประชาชนชั้นล่าง คนยากจน หรือคนชั้นกลางที่เป็นคน
ส่วนใหญ่ของประเทศ การเคลื่อนไหวของนักการเมืองมีแนวทางประชานิยมอาศัย
วิธีการแจกจ่ายและอุดหนุนเพื่อให้เป็นฐานเสียงมาสนับสนุนเพื่อชัยชนะและอานาจ
ทางการเมือง ซึ่งเป็นการหวังผลทางการเมืองจากการหาเสียงของการใช้นโยบายต่างๆ
การนานโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประชาชนมาเป็นข้ออ้างเพื่อจะทาให้ประชาชน
ส่วนใหญ่ชอบ และพอใจกับสิ่งที่นักการเมืองนั้นเสนอมา และการหาความนิยมจาก
ประชาชน คนชั้ น ล่า ง คนยากจน เกษตรกร โดยผ่ านการเลือ กตั้ง อย่ า งไรก็ต าม
แนวคิดประชานิยมนั้นสามารถทาให้ประชาชนมีบทบาทและสามารถต่อรองได้ว่าหาก
นโยบายไม่ดีหรือไม่เป็นที่พอใจ ประชาชนเลือกผู้ที่ตอบสนองความต้องการได้ และ
แม้แต่รัฐบาลเองที่ได้เข้ามาบริหารประเทศ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดต่างก็มีบางส่วนที่
ต้องเอาใจประชาชนเพื่อให้เป็นที่นิยมและได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
แนวทางการเกิดขึ้นของประชานิยม คือแนวทางในการดาเนินนโยบายหรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่ยึดประชาชนประชาชนเป็นพื้นฐาน (โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, 2550) ทาให้
การจะออกนโยบายหรือทากิจกรรมการเมืองใดๆ ของนักการเมือง จึงตระหนักเห็นได้
ว่ า คนที่ เ ป็ น คะแนนเสี ย ง คนที่ ค อยสนั บ สนุ น ต้ อ งมาจากคนส่ ว นมาก จะได้ มี
แรงผลัก ดัน ให้ เ กิด การตอบสนองความต้ อ งการได้ ซึ่ งถ้า นัก การเมื องทาได้ ตามที่
นโยบายของตนได้ใ ห้ไว้ กับประชาชน รู ปแบบประชานิย มจะยิ่งชัดเจนและแสดง
ออกมาได้ทันทีว่าเป็นการเอาอกเอาใจประชาชน ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองในอดีต
หรือในยุคปัจจุบัน ซึ่งถ้าใช้ประโยชน์จากประชานิยมเป็น สิ่งนี้ก็จะสร้า งความไว้เนื้อ
เชื่อใจให้ประชาชนได้ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (2550) อธิบายถึงในช่วงที่ประชานิยมมี
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บทบาทในสหรัฐอเมริกาช่วงทศวรรษที่ 1890 เป็นช่วงที่เกิดขึ้นของพรรคประชาชน
(The People’ Party) หรือที่รู้จักกันในนามพรรคพ้อพพูลิสท์หรือพรรคประชานิยม
(Populist Party) เป็นพรรคการเมืองของเหล่าเกษตรกรที่เนื่องจากพรรคกรรมกร
หลังเขียวล่มสลายไป ซึ่งพรรคกรรมกรหลังเขียวเกิดจากการรวมตัวกันขององค์กรและ
สหภาพกรรมกร ในปี 1896 (พ.ศ.2439) มีการชิงตาแหน่งประธานาธิบดี และพรรค
พ้อพพูลิสต์และพรรคเดโมแครต ร่วมกันสนับสนุนผู้สมัครคนเดียวกันคือ นายวิลเลี่ยม
เจนนิงส์ ไบรอัน ( Willliam Jeaning byan) การชิงตาแหน่งครั้งนี้เป็นการต่อสู้กัน
ด้วยนโยบายเพราะทางด้านพรรครีพลับลิกันมีนโยบายสนับสนุนให้มีการออกเงินตรา
ต้องมีทองคาหนุนหลังแต่เพียงอย่างเดียว เพื่อไม่ให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ ส่วนทางด้านเด
โมแครตและพ้อพพูลิสท์มีนโยบายที่ต้องการให้ใช้ทองคาและเงินหนุนหลังธนบัตร
เพื่ อ ให้เ กิ ด ภาวะเงิ นเฟ้ อ ซึ่ งจะทาให้ พ วกเกษตรกรและชาวภาคตะวั น ตกซึ่ งเป็ น
เกษตรกรจะได้ลืมตาอ้าปากได้บ้าง
การเกิดขึ้นของ “ประชานิยม” ถูกนามาใช้ ส่วนมากจะอยู่ในกิจกรรมทาง
การเมืองมีนัยทางการเมือง ปัจจัยที่สาคัญการอ้างถึงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งจะกล่าวถึงการเสนอนโยบายประชานิยมที่เป็นการเอาใจประชาชน คนยากจน
เกษตรกร ชาวบ้าน จะเป็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจในครอบครัวในชุมชน ชีวิตการ
เป็นอยู่ของประชาชน และประชาชนก็ต้องหวังพึ่งนักการเมืองหรือรัฐบาล ทาให้การ
ได้อานาจทางการเมืองมานั้น การใช้นโยบายประชานิยมจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งของการ
แสวงหาอานาจ และเอาประชาชนมาเป็ นเครื่ องมือ ต่อ รองอยู่ต ลอด ทั้งการออก
นโยบายของพรรคการเมื อ ง รวมถึ ง การใช้ ม าตรการต่ า งๆ ของรั ฐ บาล เพื่ อ ให้
ประชาชนคนชั้นล่าง คนยากจน นั้นรู้สึกได้ถึงการให้ความสาคัญกับตน แม้ประชา
นิยมจะเป็นเครื่องมือในการต่อรอง แต่ถ้าได้ประโยชน์ด้วยประชานิยม ก็สามารถทา
ให้ประชาชนชื่นชอบและติดอยู่กับรูปแบบประชานิยมที่นักการเมืองสร้างขึ้นมา

ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะทาการศึกษา เนื้อหาการวิจัยจากเอกสาร วารสาร
บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประชานิยมและการ
เมืองไทย และศึกษาในช่วงเวลาที่ศึกษาคือช่วงปี 2549 ถึง 2553
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นิยามคาศัพท์
ประชานิยม (Populism) หมายถึง แนวทางการปฏิบัติของนักการเมืองหรือ
รัฐบาล ที่มีแนวปฏิบัติทาให้ได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชน โดยให้ความสาคัญ
กับประชาชนเน้นที่การสร้างนโยบายเอาใจประชนชาคนชั้นล่าง คนยากจน ซึ่งเป็นคน
ส่วนใหญ่ของประเทศ ที่คอยสนับสนุนให้แก่ตนเองหรือพรรคพวกของนักการเมือง
รากหญ้า (grass root) เป็นคาศัพท์ถูกบรรจุในพจนานุกรมฉบับตีพิมพ์ในปี
2550 (น.134) หมายถึง “ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งมีฐานะยากจน และด้อย
โอกาสทางสังคม” ประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศไทย นอกจากจะมีฐานะยากจน
ยังด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งแตกต่างจากนิยามความยากจนในทางเศรษฐศาสตร์ คน
ยากจน คนชนบท เป็ น ค าที่ ถู ก ใช้ กั บ คนกลุ่ ม เดี ย วกั น ท าเกิ ด ตั ว ตนปรากฏ และ
มองเห็นได้ในพื้น ที่เฉพาะแบบหนึ่ ง ที่กาหนด จัด วาง ให้สังคมมี วิธีการที่จะพูด มี
ความเห็น เขียนถึง คนรากหญ้า คนชนบทเหล่านี้ ในทานองเดียวกัน กล่าวคือ เป็น
กลุ่มคนที่ขายเสียง ถูกหลอกได้ง่าย จาเป็นจะต้องพัฒนาด้วยรูปแบบ วิธีการต่างๆ
และท้ายที่สุดคนเหล่านี้ไม่ควรมีสิทธิทางการเมืองเท่ากับกลุ่มคนเมือง คนมีการศึกษา
คนรากหญ้าจึงเป็นกลุ่มคนที่ถูกนับเพื่อที่จะไม่นับรวม เป็นการกันแยกออกไปจากคน
อีกกลุ่มที่ถูกนับเพื่อที่จะนับรวม แม้ว่าจะดูเสมือนว่าเขา-เธอเหล่านั้นได้รับการยอมรับ
ว่ามีตัวตนดารงอยู่ แต่ก็เป็นตัวตนที่ไม่ถูกจัดเข้าพวก ด้วยการกันสิทธิบางประการ
สงวนไว้สาหรับคนที่ถูกนับรวมเท่านั้น (ไชยรัตน์ เจริญโอฬาร, 2554)

ผลการศึกษา
จากการศึกษา ปัจจัยที่ก่อให้เกิด “ประชานิยม” ทางการเมืองไทยช่วงปี
พ.ศ. 2549 – 2553 พบว่า เกิดสิ่งแปลกใหม่ขึ้นในสังคมไทย หลังจากที่พรรคไทยรัก
ไทยชนะการเลือกตั้งในปี 2544 โดยใช้นโยบายประชานิยมในการใช้หาเสียง (คริส
เบอเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิต, 2557: 388) ซึ่งแต่ละนโยบายก็ทาให้ประชาชนนั้น
รู้สึกได้ว่าสามารถเข้าถึงตัวนโยบายได้ เช่น นโยบายด้านสุขภาพ 30 บาท รักษาทุก
โรค กองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท ธนาคารชุมชนลดหนี้เ กษตรกร เป็นต้น ทาให้
ได้รับความสนใจจากประชาชนมาก ซึ่งประชานิยมที่เกิดขึ้นนั้น สามารถแทรกแซงเข้า
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ไปอยู่ในชีวิตประจาวันได้ ประชานิยมตามแนวที่รัฐบาลทักษิณ ทาให้ประชาชนคนจน
คนชั้นล่าง เกษตรกร หรือแม้แต่คนชั้นกลางเอง ก็ได้รับประโยชน์จากประชานิยม
เช่นกัน
รูปแบบของประชานิยมในยุครัฐบาลทักษิณนั้นสอดคล้องกับประชานิยม
เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (2549) ที่อธิบาย ประชานิยม คือการให้ความสาคัญหรือให้
คุณค่าแก่ประชาขน โดยเฉพาะกับคนยากจน คนชั้นล่าง ซึ่งตามประชานิยมที่ปรากฏ
ขึ้นในรั ฐบาลทั กษิ ณ ประชานิย มที่ สามารถเข้าถึ งความต้ องการของประชาชนได้
นโยบายที่นามาใช้สามารถทาได้จริงประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนมีเงินทุนเวียนมาก
ขึ้น ประชาชนถูก ท าให้ เป็ น ตั วแปรส าคั ญที่ ท าให้ ประชานิ ย มประสบความสาเร็ จ
นโยบายประชานิยมจากพรรคไทยรักไทยที่เกิดขึ้นนั้น สามารถสร้างคะแนนเสียงจาก
ประชาชนได้เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ประชานิยมมุ่งเน้นไปที่ประชาชนที่
ยากจนเพื่ อ หวั งผลประโยชน์ ท างการเมื อ ง ซึ่ ง จะเป็ น ไปในลั ก ษณะการให้ ค วาม
ช่วยเหลือใช้งบประมาณจากภาครัฐไปลงในพื้นที่ที่เป็นฐานเสียงสนับสนุน การแก้ไข
ปัญหาความยากจนของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยนั้น สามารถตอบสนองคนจนได้ทาให้
มีรายได้เพิ่มขึ้น ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นเพราะรัฐบาลเองก็ตอบสนอง
จากนโยบายที่หาเสียงไว้ ทาให้รัฐบาลไทยรักไทยได้รับความไว้วางใจในช่วงปี 2544 2548 ส่งผลให้พรรคไทยรักไทยมีฐานเสียงที่หนาแน่นขึ้น ได้รับการสนับสนุนจาก
ประชาชน คนยากจน คนชั้นล่าง เกษตรกร ซึ่ งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
การนาเงินทุนลงไปสู่ภาคประชาชนมากขึ้นส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสที่จะเข้าถึง
แหล่งเงินทุน ซึ่งประชาชนไม่เคยได้รับโอกาสแบบนี้มาก่อน รูปแบบประชานิยมใน
รัฐบาลทักษิณจึงเป็นลักษณะที่เป็นการให้โอกาสเป็นการให้กู้ยืม การพักชาระหนี้ เพื่อ
จะให้ผู้ที่ได้รับนโยบายมีส่วนร่วมที่ไม่ใช่ในลักษณะให้เปล่า รัฐบาลให้ความสาคัญกับ
ประชาชนกลุ่มชนชั้นล่าง เกษตรกร ซึ่งตรงกับแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับประชาชน
นโยบายต่างๆ เป็นการขยายระบบทุนนิยมไปยังกลุ่มชาวนาชุมชน โดยให้เขาได้กู้เงิน
และมีตลาด รัฐบาลเข้าถึงประชานและได้ รับความนิยมจากผู้คนด้วยวิธีการที่แปลก
ใหม่สาหรับการเมืองไทย นอกจากจะพูดคุยกับประชาชนผ่านรายการวิทยุ ทักษิณยัง
จัดให้มีการประชุม “คณะรัฐมนตรีสัญจร” ไปยังจังหวัดต่างจังหวัด เดินทางเยี่ยมชม
หมู่บ้านนารัฐบาลมายังชุมชนท้องถิ่น ทักษิณสัญญาที่จะกาจัดความยากจนและทา
โครงการนาร่องที่อีสานเป็นเรียลลิตี้โชว์ทางโทรทัศน์ (คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์
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ไพจิต, 2557: 389) ด้วยบุคลิกที่เข้าถึงประชาชนส่งผลให้ความนิยมในตัวทักษิณเพิ่ม
มากขึ้น และได้รับการสนับสนุนไปจนถึงการเลือกครั้งต่อไปในปี 2548
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ประชานิยมในสมัยรั ฐบาลทักษิณนั้น ตามแนวคิดที่ให้
ความสาคัญกับประชาชน คนจน คนชั้นล่าง เกษตรกร แสดงให้เห็นว่าประชาชนถูก
นามาเป็นส่วนสาคัญที่จะต้องยกให้มีบทบาทมากขึ้นในทางการเมือง การเข้าถึงโอกาส
แหล่งเงินทุนของประชาชนนั้นทาได้ง่ายขึ้น ทาให้รัฐบาลทักษิณใช้โอกาสนี้ที่จะนา
นโยบายประชานิยมมาใช้ในการสร้างฐานเสียงและสร้างความนิยมจากประชาชนได้
ง่ายขึ้น ความไม่พอใจต่อชีวิตความเป็นอยู่ในขณะนั้นของประชาชน ถูกหยิบยกขึ้นมา
แก้ปัญหา รัฐบาลสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้และทาให้รู้สึกเป็น
ที่พึ่งได้ ทาให้นโยบายประชานิยมเป็นที่ต้องการของประชาชน
รูปแบบประชานิยมในทางการเมืองไทยปี 2549 – 2553 นั้น ในปี 2549
แม้ จ ะมี ก ารชุ ม นุ ม จากกลุ่ ม พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตยและรั ฐ บาลถู ก
รัฐประหารจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ น ประมุ ข และต่ อ มาตั ด เหลื อ ใช้ เ พี ย ง คณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบ
ประชาธิป ไตย (คปค.) เป้า หมายหลั กของการรั ฐประหารของรั ฐบาลนี้ เพื่ อปรั บ
ดุลอานาจทางการเมืองด้วยการกาจัดอานาจของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ลดบทบาท
ของนั ก การเมื อ งที่ ไ ด้ อ านาจมาจากการเลื อ กตั้ ง และมอบอ านาจกลั บ ไปให้ ฝ่ า ย
ข้าราชการและทหาร (คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิต, 2557: 369) ส่งผลให้
ทักษิณ ชินวัตร จะหมดอานาจ พรรคไทยรักไทยถูกศาลตัดสินให้ยุบพรรคไปเพราะ
การทาผิดในการเลือกตั้งปี 2549 ผลคือห้ามผู้บริหารพรรค 111 คน ลงสมัครรับ
เลือกตั้งหรือรับตาแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี แต่จากการที่ประสบความสาเร็จ
ในการใช้นโยบายประชานิยม ทาให้สามารถสร้างฐานอานาจทางการเมืองของพรรค
ได้ และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันทางการเมือง การบริหารงาน
ของรัฐบาลทหารพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการและปกครอง
ประชาชนให้มาสนับสนุนหรือเข้าข้างฝั่งรัฐบาลได้ เพราะประชาชนจานวนมากได้
ประโยชน์จากนโยบายประชานิยมของทักษิณ (คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิต,
2557: 369) หลังจากพรรคไทยรักไทยถูกยุบพรรค แต่มีตัวแทนอย่างพรรคพลัง
ประชาชนที่ลงเลือกตั้งครั้งนี้และเป็นครั้งแรกของการเลือกตั้งหลังการทารัฐประหาร
2549 ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 รู ปแบบการเมืองหลังรัฐประหารนั้น อาจเป็น
การลดอานาจและบทบาทของนักการเมืองลง ให้อานาจกับฝ่ายข้าราชการ องค์กร
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อิส ระมากขึ้ น เพราะช่ว งเวลาก่ อ นการรั ฐ ประหารนั้ น ความวุ่ น วายต่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น
ประชาชนอาจมองว่านักการเมืองเป็นต้นเหตุ และสร้างกฎระเบียบของบ้านเมือง
ขึ้นมาใหม่ และในปี 2550 หลังจากมีการลงประชามติรับรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้มีการ
กาหนดวันเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2550
หลังจากที่ประชานิยมได้ชะลอไปจากสังคมไทยในช่วงรัฐประหารปี 2549
จนมาถึงวันประกาศการเลือกตั้งครั้งใหม่ในปี 2550 จะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมานั้น
ประชานิยมยังมีบทบาทในสังคมไทยในชีวิตประจาวันของประชาชน นโยบายประชา
นิยมที่ดาเนินการไปแล้วยังมีผลดีต่อสังคมก็ยังคงมีอยู่ เช่น ประกันสุขภาพ 30 บาท
รักษาทุกโรค พักชาระหนี้เกษตรกร กองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท ซึ่งประชาชนส่วน
ใหญ่ได้รับผลประโยชน์มาก แม้ว่ารัฐบาลพลเอกสุ รยุทธ จุลานนท์ จะได้ใช้นโยบาย
บริหารประเทศที่ไม่เป็นรูปแบบประชานิยม และมองว่าประชานิยมเป็นบ่เกิดของ
ปั ญ หา ไม่ ส ามารถพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ท าให้ ต ลอดระยะเวลาการ
บริหารงานทางการเมืองของรัฐบาล ไม่ได้เจาะจงไปที่ปัญหาการแก้ไขความยากจน
หรือการเอาอกเอาใจประชาชนคนชั้นล่าง เพียงแต่เข้ามาลดอานาจของนักการเมืองที่
มีอิทธิพลอย่างมากในสังคม รวมไปถึงการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ฉบับปี 2550 และ
กาหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 และยกบทบาทขององค์กรอิสระให้เพิ่ม
มากขึ้น เพื่อควบคุมหรือถ่วงดุลอานาจของพรรคการเมืองและนักการเมือง เพื่อไม่ให้มี
อิสระในการทางานมากเกินไป นโยบายประชานิยมในช่วงการเลือกตั้งปี 2550 แม้
ประชานิยมจะถูกชะลอลงไปจากการเมืองไทยไปในช่วงหนึ่ง แต่กลับมามีบทบาท
อย่างมากในการเลือกตั้ง เพราะพรรคการเมืองส่วนใหญ่ใช้นโยบายประชานิยมในการ
หาเสีย งเพื่อ ให้ได้ รับคะแนนนิ ยม เพื่อจะได้เสี ยงข้า งมากในรัฐ สภาสามารถจัดตั้ ง
รัฐบาลได้
การกลับมามีบทบาทของประชานิยม สะท้อนให้เห็นได้ว่าการทารัฐประหาร
นั้น ไม่สามารถทาให้การเมืองแบบประชานิยมนั้นหายไปจากการเมืองไทยได้ การ
แข่งขันในการหาเสียงและชูนโยบายที่เอาอกใจประชาชน คนจน คนชั้นล่าง เกิดจาก
ช่วงก่อนการรัฐประหาร รัฐบาลไทยรักไทยได้สร้างการเมืองแบบประชานิยม ส่งผลให้
การเลือกตั้งครั้งใหม่พรรคการเมืองต่างๆ จะเอาชนะการเลือกตั้งได้ต้องใช้นโยบายที่
ถูกใจประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ (2554) ที่อธิบาย
ประชานิยมไว้ว่า ประชานิยมเป็นห้ วงจังหวะหนึ่ง (Moment) ที่อาจแทรกตัวอยู่ใน
ชีวิตและจินตนาการทางการเมืองในหลายๆ กาลเทศะได้ทั้งสิ้น ประชานิยมจึงเป็น
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เป็นเรื่องของห้วงจังหวะที่สามารถเกิดขึ้นได้ ตราบเท่าที่มีการสถาปนาประชาชน
ขึ้นมาในฐานะที่เป็นตัวแสดงสาคัญในทางการเมือง
เมื่อการเมืองไทยเข้าสู่ปี 2550 “ประชานิยม” ถูกนามาใช้อย่างกว้างขวาง
ในกิจกรรมทางการเมือง ทุกพรรคการเมืองและนักการเมืองต่างเป็นประชานิยม และ
ลักษณะประชานิยมที่ถูกนาใช้คือการเข้าไปแทรกอยู่ในชีวิตประจาวันมากขึ้น เพื่อ
ตอบสนองประชาชน เช่น มาตรการลดค่าครองชีพ การแจกเงินให้ผู้สูงอายุ เป็น
นโยบายที่นาไปใช้ในลักษณะให้เปล่า ประชาชนต้องรอการช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่ง
ตรงข้ามกับรัฐบาลทักษิณ ที่ให้เป็นลักษณะให้กู้ยืมมีระยะเวลาคืนประชานิยมมีการ
ตอบสนองประชาชนที่ตรงกับความต้องการคือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน จะเห็นได้ว่า
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ ประชานิยมหลังปี 2550 เป็นการสร้างการเมืองที่มี
ลักษณะเป็นประชานิยมที่มีนโยบายต่างๆ เป็นการให้เปล่า ซึ่งต่างจากยุครัฐบาล
ทักษิณที่เป็นการให้โอกาสได้สร้างฐานะยกระดับชีวิตให้เข้าถึงทุน ยังสามารถสร้าง
อาชีพได้ และรัฐบาลจะเข้มแข็งจากการได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมากกว่าการ
ให้เปล่า
ปัจจัยการเกิดประชานิยมผู้วิจัยพบว่ามีปัจจัยที่สาคัญ 2 ปัจจัย คือปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจและปัจจัยด้านการเมือง
ในปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ เนื่ อ งจากการแก้ ไ ขปั ญ หาเศรษฐกิ จ ที่ ต้ อ ง
ตอบสนองชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ปัญหาความยากจนที่ยังเป็นปัญหาของ
ประชาชน ซึ่งจากปัญหาในด้านเศรษฐกิจทาให้การเกิดประชานิยมนั้น สามารถทาได้
ง่ายขึ้นและเข้าถึงประชาชนได้ง่าย การหยิบยื่นหรือแจกจ่ายสิ่งของทาให้คนยากจน
เกษตรกร ชนชั้นล่าง ได้รับประโยชน์โดยตรง ไม่ได้ต้องคานึงถึงผลกระทบที่จะตามมา
ในหลายครั้งรัฐบาลเข้าแทรกแซงการทางานของระบบตลาด เช่น การประกันราคา
พืชผล การตรึงราคาน้ามัน การแทรกแซงการให้และบริหารสินเชื่อ ซึ่งแม้ว่าโดย
ภาพรวมจะก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาว แต่ในบางครั้งก็สามารถนามาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ เช่น การที่คนจนจานวนมากไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อเพื่อการลงทุน
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจเสรีที่เน้นกลไกตลาดทั้งที่อาจเป็นผู้มีศักยภาพที่จะใช้เงินกู้เพื่อ
การลงทุนให้เกิดดอกผลได้จริง แต่ไม่สามารถกู้ได้เนื่องจากกลไกตลาดไม่สมบูรณ์ เช่น
สถาบันการเงินขาดข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับผู้กู้ หรือผู้กู้ไม่มีหลักประกันเพียงพอ
แนวทางประชานิยมสามารถมีส่วนช่ วยในด้านนี้ได้ ดังนั้นในการแก้ปัญหาความ
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ยากจนจึงควรใช้แนวทางประชานิยมเข้ามารองรับหากกลไกตลาดล้มเหลว (อัมมาร
สยามวาลา และ สมชัย จิตรสุชน, 2552: 9)
ปัจ จัย ด้า นการเมื อง คื อ ปัจ จัย การเกิด ประชานิ ย มหรือ การวางนโยบาย
ประชานิยมคือหัวใจของประชาธิปไตย ประชาชนจะปกครองตนเองได้อย่างไร ถ้าไม่
สามารถกากับ นโยบายสาธารณะให้เป็น ที่ถูกใจของตนและการกากับนั้นจะทาได้
อย่างไร หากไม่ผ่านการตัดสินใจเลือกผู้ปกครองที่ตนเห็นว่าอาจตอบสนองความ
ต้องการของตนได้ (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2557) ในด้านการเมืองแล้วประชานิยมมีบทบาท
สาคัญอย่างยิ่งในการเมืองช่วงปี 2549-2553 ซึ่งเพื่อที่จะคงความนิยมนี้ไว้ (คงอานาจ
ไว้) ผู้นาประชานิยมจึงต้องใช้วิธีการอานาจนิยม จึงมีแนวโน้มสู่เส้นทางประชานิยม
อานาจนิยมเสมอ การเมืองที่มีผู้สนับสนุนมาก เกิดจากลักษณะเฉพาะของตัวของผู้นา
ผู้นาเป็นนายหน้าการเมือง ที่ปฏิเสธหรือละเลยกลไกทางการเมืองในระบบตัวแทน
(รัฐสภา กฎหมาย รัฐธรรมนูญ) เมื่อสถาบันเหล่านั้นเป็นปฏิปักษ์กับตัวนักการเมือง
โดยอ้ างประโยชน์ ของประชาชนเป็น ที่ตั้ ง การพุ่งเป้ า ไปที่ชนชั้ นน า เป็น ศัต รูข อง
ประชาชน และการยึดโยงอุดมการณ์ ที่ให้ความสาคัญกับความรอบรู้ของคนธรรมดา
สามัญ เป็นรากฐานของการตัดสินใจทางการเมือง (ผาสุก พงษ์ไพจิต, 2551) ทาให้
บทบาทของประชานิยมกับการเมืองนั้นต้องอยู่ด้วยกันและยึดโยงมาด้วยการผูกขาด
กับประชาชน สาหรับนโยบายประชานิยมนั้น ที่ผ่านมาถูกมองว่า นโยบายประชานิยม
หรือนโยบายที่สร้างให้ประชาชนนิยมรัฐบาลนั้น ระยะแรกๆ อาจทาให้ชาวบ้านพึง
พอใจที่มีเงิ นจับจ่ ายใช้สอยไม่ขาดมือ แต่เ มื่อเวลาผ่า นไปก็ พบว่ าชาวบ้านมี ภาระ
หนี้สินเพิ่มขึ้น เพราะการอัดฉีดเงินสู่ระดับรากหญ้า กระตุ้นการใช้จ่ายบริโภคจนเกิน
ตัวจนเกิดปัญหาหนี้สินตามมา กรณีที่เกิดขึ้นทาให้ชุมชนไม่สามารถพึ่งตัวเองได้เลย
ดั งนั้ น การเกิ ด ประชานิ ย มในทางการเมื อ งไทย มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
รูปแบบประชานิยมตั้งแต่ปี 2549 – 2553 เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบที่เกิดขึ้นใน
การเมืองไทยก่อนช่วงเวลาดังกล่าว จากการที่นักการเมือง รัฐบาล มีการนาประชา
นิ ย มมาใช้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง จนการเมื อ งกลายเป็ น เรื่ อ งการแข่ งขั น กั น ออกเสนอ
นโยบายประชานิยมซึ่งรูปแบบการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมาจากนักการเมืองที่หวังผล
ทางการเมืองและขาดความรับผิดชอบต่อการนาเสนอนโยบายต่างๆ การออกนโยบาย
ประชานิยมของรัฐบาลนั้นส่วนใหญ่เป็นเพียงการหวังคะแนนเสียงความนิยมที่มีต่อ
รั ฐ บาล นั บ ตั้ งแต่ รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ หมดอ านาจไป การน านโยบายประชานิ ย มและ
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การเมืองแบบประชานิยมนั้นถูกนามาใช้และถูกเลียนแบบ จากพรรคการเมืองต่างๆ
ในการแสวงหาอานาจทางการเมืองเพื่อจะได้อยู่ในอานาจต่อไป

สรุปผล
จากการศึ ก ษาถึ งปั จ จัย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด “ประชานิ ย ม” ทางการเมื องไทยปี
2549 – 2553 พบว่าสภาวะการเมืองหลังจากสิ้นสุดรัฐบาลทักษิณนั้น การเกิดขึ้นของ
ประชานิยมมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากยุครัฐบาลทักษิณ นักการเมืองและเหล่า
พรรคการเมืองต่างปรับตัวเพื่อให้เป็นประชานิยมมากขึ้น ทักษิณสร้างการเมืองที่เป็น
ประชานิ ย มให้ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมไทยพร้ อ มกั บ รู ป แบบที่ นั ก การเมื อ งที่ ต้ อ งเข้ า ถึ ง
ประชาชน การได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเป็นสิ่งที่นักการเมืองต้องตระหนัก
การปรับตัวของพรรคการเมืองที่แข่งขันกันในเชิงนโยบายที่เอาใจประชาชนดังนั้น
การเมืองในช่วงปี 2549 – 2553 เป็นการเมืองแบบประชานิยมเป็นเรื่องของการ
ดาเนินนโยบายที่เน้นความนิยมของประชาชน การให้ความสาคัญกับประชาชนใน
กิจกรรมทางเมืองเป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้ว่าประชาชนสามารถต่อรองกับนักการเมืองได้ และ
เลือกได้ว่ าจะสนับ สนุนหรือไม่สนั บสนุ นนักการเมือง เกิ ดประชานิ ยมที่ เกิน ความ
จาเป็นในสังคม ประชานิยมที่เกิดขึ้นมีลักษณะที่ให้ความสาคัญกับประชาชนและ
สอดคล้องกับแนวคิดที่ให้ความความสาคัญกับประชาชน แต่รูปแบบประชานิยมที่
เกิดขึ้นในช่วงปี 2549 – 2553 นั้นคือการที่นักการเมืองนาประชานิยมมาใช้เพื่อหวัง
ผลทางการเมือง ไม่ว่าพรรคเล็กหรือพรรคใหญ่ต่างให้ความสาคัญกับประชานิยมมาก
ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือเป็นการให้เปล่าโดยหวังเพียง
คะแนนเสียงไม่ได้เข้าถึงความต้องการโดยตรง บางส่วนก็เป็นการให้โดยที่ประชาชน
นั้นยังไม่มีความจาเป็น หากพิจารณาแล้วงบประมาณที่ถูกนามาใช้นั้นมีความเสียหาย
โดยรัฐบาลไม่ได้อะไรกลับคืนไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ ประชานิยมใน
รัฐบาลเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมพลังให้แก่ประชาชน คนชั้นล่าง คนจน ให้ได้รับการดูแล
และเป็นฐานเสียงให้รัฐบาล แต่หากเกิดขึ้นในฝ่ายค้านอาจมองว่าเป็นเพียงเอาใจ
ประชาชนเพื่อผลต่อการเลือกตั้งและความนิยมให้เกิดขึ้นเพื่อให้มีอานาจต่อรองขึ้นมา
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การเกิดขึ้นของประชานิยมในครั้งนี้สามารถพิสูจน์แนวคิดที่ให้ความสาคัญ
กับประชาชนได้และแนวคิดของพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ (2554) ที่มองว่าประชานิยมคือห้วง
จังหวะหนึ่ง ที่แทรกอยู่ในชีวิตและจินตนาการของประชาชน โดยในช่วงรัฐบาลสมัคร
และรัฐบาลอภิสิทธิ์ ประชานิยมถูกแทรกในชีวิตประจาวัน เช่น มาตรการลดค่าครอง
ชี พ ของประชาชน เป็ น ต้ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนในการลดค่ า ครองชี พ ของ
ประชาชนลง ซึ่งประชานิยมแบบนี้เป็นช่วงจังหวะที่จะช่วยเหลือประชาชนแม้จะได้
ประโยชน์ในระยะเวลาสั้น ๆ แต่รัฐบาลใช้หลังจากนั้นเพื่อความนิยมของประชาชน
และอยากให้รัฐบาลอยู่ต่อไปเพื่อจะให้เกิดมาตรการหรือโครงการต่ างๆ ที่จะมาเอาใจ
หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน “นโยบายรัฐในแบบประชานิยมกับเสรี
นิยมที่แต่ละฝ่ายนาเสนอกันนั้นไม่ต่างกันนัก เพราะนโยบายทั้งสองแบบล้วนเป็นเพียง
การเคลือบคลุมสภาวะความไม่เท่าเทียมทาง เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่เกิด
ขึ้นมาอย่างยาวนานของประเทศแห่งนี้ มากกว่าการแก้ปัญหาที่รากฐานอย่างแท้จริง”
(พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, 2554: 99)
ดังนั้ นผลการศึ กษาปัจ จัยที่ ก่อ ให้เ กิด “ประชานิยม” ในทางการเมื องปี
2549 -2553 ผู้วิจัยศึกษาได้ว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดประชานิยมมี 2 ปัจจัย คือปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ และปัจจัยด้านการเมือง เพราะสองปัจจัยนี้มีบทบาทสาคัญที่จะขับเคลื่อน
ประชานิยมในดารงอยู่และมีบทบาทต่อการเมืองไทย 2549 - 2553
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ คือ จากการที่ “ประชานิยม” เข้าไปมีบทบาทในการ
แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจชีวิตประจาวันของประชาชนมากขึ้น ทาให้ประชานิยมต้อง
ถูกนามาใช้อย่างต่อเนื่องและไม่อาจปฏิเสธได้หากประชานิยมถูกนามาตอบสนอง แม้
ประชาชนจะได้ความช่วยเหลือจากสิ่งที่รัฐบาลหยิบยื่นให้ ประชาชนอาจจะไม่รับรู้ถึง
ความเสียหายในระยะสั้น แต่การเข้ามาช่วยเหลือต้องนาภาษีประชาชนมาใช้ พอถึง
เวลาที่รัฐบาลขาดรายได้ผู้ที่จะถูกรัฐบาลหารายได้อั นดับแรกคือประชาชน ฉะนั้น
สาเหตุที่ ประชานิยม เกิดขึ้นในสังคมช่วงปี 2549 -2553 มาจากการแก้ไขปัญหาเรื่อง
เศรษฐกิจปากท้องของประชาชน การแก้ไขปัญหาความยากจน การลดค่าครองชีพ
ต่างๆ ของประชาชน ซึ่งทาให้เกิดการยึดติดกับประชานิยม (เสพติดประชานิยม)
ประชาชนกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้แข่งขันกันต่อรองกับนโยบายเพื่อสร้างความนิยมแก่
นักการเมือง และรูปแบบสังคมที่ต้องตอบสนองต่อการเกิดประชานิยม ไม่ว่าฝ่ายใดฝั่ง
ใดจะให้ เ ข้ ามามี อ านาจ ต่ า งเป็ น การเข้ า ถึ งประชาชนที่ ฝ่า ยใดจะได้ม ากกว่ า แต่
บทบาทของประชานิยมนั้นไม่ได้ลดลงและยังดารงอยู่หลังจากที่ นักการเมืองได้รับ
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ผลสาเร็จ จากการใช้ประชานิยม ด้วยรูปแบบสังคมที่เอื้อแก่การให้เกิดประชานิยม ที่
ตอบสนองเรื่องเรื่องเศรษฐกิจของประชาชน สวัสดิการขั้นพื้นฐาน หากได้รับการ
ตอบสนองจากนั ก การเมื อ ง จึ ง ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งยากที่ ป ระชานิ ย มจะเข้ า มาอยู่ ใ น
ชีวิตประจาวันของประชาชนได้และเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
ปั จ จั ย ด้ า นการเมื อ ง คื อ นั ก การเมื อ งหลั ง ยุ ค รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ ต่ า งให้
ความสาคัญกับประชานิยมและเกิดการนาเอา “ประชานิยม” มาเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาอานาจ รูปแบบการเมืองประชานิยมเกิดขึ้นนับตั้งแต่การเลือกตั้งปี 2550 ไม่
ว่าจะเป็นพรรคการเมืองเล็กหรือใหญ่ ต่างใช้นโยบายประชานิยมมาแข่งขันกัน ซึ่งทา
ให้ ลั ก ษณะบุ ค ลิ ก นั ก การเมื อ งมี ก ารเข้ า ถึ ง ประชาชนมากขึ้ น นั ก การเมื อ งสร้ า ง
ภาพลักษณ์เป็นส่วนหนึ่งกับประชาชนกับชุมชนได้ ปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นได้ทุก
พรรคการเมือง นักการเมืองนั้นจะอ้างผลประโยชน์ของประชาชนมาเป็นส่วนที่ช่วยให้
ความรู้สึกที่ใกล้ชิดประชาชน เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ ด้วยนัยที่หวังจะได้รับความ
นิย มจากประชาชน หากนั ก การเมื อ งไม่ น าประชานิ ย มมาใช้ ในกิ จ กรรมหรื อ การ
เคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆ นั้น จะเป็นการตัดโอกาสที่จะทาให้นักการเมืองเข้าถึง
อ านาจ การสร้ า งประชานิ ย มโดยการลงพื้ น ที่ พ บปะกั บ ประชาชนบ่ อ ยๆ ของ
นักการเมือง สร้างบุคลิกที่เป็นที่พึ่งของประชาชน การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลัง
ปี 2550 เป็นต้นมา ประชานิยม ถูกใช้อย่างแพร่หลาย เป็นการสร้างประชานิยมที่
ลอกเลีย นรู ปแบบมาจากรั ฐ บาลทั ก ษิ ณที่ ท าให้ ก ารเมื อ งไม่ เ ข้ มแข็ ง นั ก การเมื อ ง
พยายามผูกขาดประชาชน ประชาชนแบ่งเป็นฝ่ายได้ชัดเจนการแข่งขันทางการเมือง
เพื่อแย่งชิงพื้นที่และการเข้าถึงประชาชนเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนคงไว้
ซึ่งฐานสียงที่จะใช้ในสมัยต่อมา ดังนั้นการดาเนินนโยบายต่างๆ ทางการเมืองต้องมอง
ถึงความยั่งยืน การแก้ปั ญหาที่ตรงจุด รวมทั้งการพึ่งตัวเองของประชาชนให้ได้เป็น
ที่ตั้ง ต้องมองให้ไกลกว่าการใช้กลยุทธ์เพียงสั้น ๆ ด้วยการทาให้ประชาชนรู้สึกได้รับ
การอุ ปถัมภ์ จากรั ฐ อั นจะน าไปสู่ การรั กษาอานาจทางการเมืองของรั ฐบาลต่อไป
เท่า นั้น ปัจ จัย ทางการเมืองจึงก่อ ให้เ กิด ประชานิย มและมี บ ทบาทสาคัญในช่ วงปี
2549 – 2553 การรักษาอานาจทางการเมืองเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจต่อ
ประชาชน นามาซึ่งนโยบายที่แจกจ่ายหรือให้เปล่าแก่ประชาชน
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ข้อเสนอแนะ
จากปัจจัยที่ก่อให้เกิด “ประชานิยม” ทางการเมืองไทยปี 2549 -2553
พบว่าประชานิยมมีบทบาทสาคัญในทางการเมือง และถูกนามาใช้อย่างต่อเนื่องและ
กว้ า งขวางในทางการเมือ ง การเกิ ด ขึ้น ของประชานิ ยม จึ งเป็น การแก้ไ ขปั ญ หา
เศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทาให้การแสวงหาอานาจในการทางเมืองจึง
จาเป็นต้องมีความเป็นประชานิยม เพราะเป็นการตอบสนองประชาชนจาก รูปแบบที่
เคยเกิดขึ้นมาประชาชนก่อนช่วงปี 2549 ซึ่งประชาชน คนจน เกษตรกร ได้รับการใส่
ใจจากภาคการเมืองประชานิยมนั้นถูกแทรกอยู่ในชีวิตประจาวันอย่างแยกไม่ออก การ
ที่ประชานิยมเข้ามาอยู่ในชีวิตประชาชนได้ ยิ่งแสดงให้เห็นได้ว่าการเกิดขึ้นของประชา
นิ ย มนั้ น กลายเป็ น เรื่ อ งที่ ตั ด ออกจากสั งคมไม่ ไ ด้ ท าให้ ก ารเกิ ด ประชานิ ย ม ต้ อ ง
ตอบสนองประชาชนได้ เพราะการเข้าถึงประชาชน ต้องทาให้ประชาชนยอมรับและมี
ลักษณะเป็นการช่วยเหลือจากภาครัฐ ประชานิยมจึงเกิดขึ้นจากการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และเป็นการแสวงหาอานาจและรักษาอานาจไว้จากประชา
นิยมที่เกิดขึ้น
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