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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษานโยบายของพรรคเพื่อไทย 
พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคชาติไทยพัฒนา ในการเลือกตั้งปี 2554 2) เพื่อเปรียบเทียบนโยบายหา
เสียงของพรรคการเมืองท้ัง 3 พรรค และ 3) เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของนโยบายแต่ละพรรค 
ท้ัง 3 พรรค โดยท าการศึกษา 4 โยบาย คือ นโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  นโยบายประชานิยมสู่
รากหญ้า  นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว  และนโยบายด้านการศึกษา วิธีการศึกษาใช้การวิจัย
เอกสาร จากหนังสือพิมพ์ และบทความต่าง ๆ พร้อมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
จ านวน 3 ท่าน 
 ผลการศึกษาพบว่า  
 นโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของทั้ง 3 พรรค ไม่แตกต่างกันมากนัก คือ เน้นสร้าง
ระบบรถไฟฟ้า การขนส่งมวลชนระบบราง และการชลประทาน แต่นโยบายด้านนี้ของพรรคเพื่อ
ไทยมีจุดอ่อน คือ ใช้งบประมาณสูง และบางนโยบายมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสูง ส่วนพรรค
ประชาธิปัตย์มีจุดอ่อน คือ  เป็นนโยบายที่ใช้งบประมาณสูง และไม่ให้ความสนใจในการแก้ปัญหา
น้ าท่วมแต่ประการใด ส่วนพรรคชาติไทยพัฒนามีจุดอ่อน คือ ใช้งบประมาณสูงมาก และไม่ให้
ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ทั้ง 3 พรรค ยังไม่มีพรรคใดพูดถึง
การแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย 
 นโยบายประชานิยมสู่รากหญ้า พบว่าทั้ง 3 พรรคมีนโยบายด้านนี้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชาวบ้านรากหญ้าหลายนโยบาย แต่นโยบายด้านนี้ของพรรคเพื่อไทย มีจุดอ่อน คือ บางนโยบาย
ไม่ได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านช่วยเหลือตัวเองและจะท าให้รากหญ้าอ่อนแอในที่สุด บางนโยบายใช้
งบประมาณสูงมากโดยไม่จ าเป็น บางนโยบายมีลักษณะเฟ้อฝัน/เป็นไปไม่ได้ และนโยบายคืนภาษี
ให้กับผู้ซ้ือรถยนต์คันแรก ขัดแย้งกับการแก้ไขปัญหาจราจร ส่วนพรรคประชาธิปัตย์มีจุดอ่อน คือ 
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บทน า 
การเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม 2554 มีการแข่งขันสูงประกอบด้วยพรรคการเมืองที่ส่ง

ผู้แทนลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งสิ้น 29 พรรคแต่ละพรรคก าหนดนโยบายออกมารณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งเพื่อจูงใจประชาชน ความน่าสนใจของนโยบายหาเสียงส าหรับการเลือกตั้งในปี 2554 ก็คือ 

1. พรรคการเมืองแต่ละพรรคพยายามคิดค้นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจและเทคะแนนนิยมเพื่อให้ได้เสียงมากที่สุด 
 2.   นโยบายหาเสียงมีลักษณะเป็นรูปธรรมอย่างสูง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย
และมองเห็นประโยชน์ชัดเจน 
 3.   นโยบายหาเสียงในการเลือกตั้งปี 2554 จะมีลักษณะครอบคลุมทุก ๆ ด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา การแก้ปัญหาความยากจน ฯลฯ 
 อย่างไรก็ตามนโยบายหาเสียงของหลาย ๆ พรรคก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง มีการกล่าวหาว่าเป็นนโยบายที่เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ หรือเป็นนโยบายที่ค านึงถึงแต่
ผลประโยชน์ระยะสั้นโดยส่งผลกระทบทางลบอย่างมากในระยะยาวต่อประชาชนและประเทศชาติ 
รวมทั้งถูกวิจารณ์ว่าเป็นนโยบายขายฝันที่สร้างคะแนนนิยมมากไปจนดูเหมือนราวกับว่าพรรค
การเมืองขาดความรับผิดชอบต่อสาธารณะประโยชน์อย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ  

1.  เพื่อศึกษานโยบายของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งปี 2554 ซึ่งประกอบไปด้วย 
พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคชาติไทยพัฒนา 

2.  เพื่อเปรียบเทียบนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองทั้ง 3 พรรค ซึ่งประกอบไปด้วย  
พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคชาติไทยพัฒนา 

3.  เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของนโยบายแต่ละพรรค ทั้ง 3 พรรค 
ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตในการศึกษา เพื่อศึกษาและวิเคราะห์นโยบายของพรรคการเมือง 
ในการเลือกตั้งปี 2554 ซึ่งประกอบไปด้วย พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคชาติไทย
พัฒนา เพียง 3 พรรค เนื่องจากเป็นพรรคขนาดใหญ่มีการแข่งขันด้านนโยบายสูง และคาดหวังว่าจะ
ได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งในครั้งนี้ การศึกษาครั้งนี้จ ากัดนโยบาย 4 นโยบาย คือ  1) 
นโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2) นโยบายประชานิยมสู่รากหญ้า 3) นโยบายการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 4) นโยบายด้านการศึกษา 









ปริญญาตรีท างานมีเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท และ 4) นโยบายคืนภาษีให้กับผู้ซ้ือรถยนต์คันแรก 
และต้องถือครองรถไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นนโยบายที่ขัดแย้งกับนโยบายแก้ไขปัญหาการจราจรอย่าง
รุนแรง เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้คนมีรถ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ท าให้เพิ่มปัญหารถติด และเพิ่มการใช้
พลังงานที่ต้องน าเข้าอย่างเช่น น้ ามันเชื้อเพลิง แล้วในที่สุดก็จะต้องน างบประมาณมาใช้ในการขยาย
พื้นที่การจราจร โดยผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายเพิ่มจ านวนรถยนต์ดังกล่าวนี้ก็คือ
ภาคอุตสาหกรรมน้ ามัน บริษัทผลิตรถยนต์ และศูนย์จ าหน่ายรถยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของคนในรัฐบาลของพรรคโดยตรง โดยที่รากหญ้าไม่ได้รับประโยชน์แต่
อย่างใด 
 ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์ นโยบายประชานิยมสู่รากหญ้าของพรรค มีจุดแข็งท าให้ราก
หญ้าได้ประโยชน์ในทางที่เหมาะสม เช่น นโยบาย โครงการบ้านมั่นคง นโยบายรักษาฟรีด้วยบัตร
ประชาชนใบเดียว  นโยบาย เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป นโยบาย โครงการสินเชื่อกู้ซ้ือบ้าน
ดอกเบี้ย 0%ระยะเวลา 2 ปี นโยบายเพิ่มเงินก าไร 25 % ให้เกษตรกรจากโครงการประกันรายได้
เกษตรกร นโยบายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ า 25% ภายในระยะเวลา 2 ปี  

กระนั้นก็ตาม นโยบายประชานิยมสู่รากหญ้าของพรรค มีจุดอ่อนดังต่อไปนี้ 1) นโยบาย
ตรึงราคาน้ ามันดีเซลที่ราคาน้ ามันไม่เกิน 30  บาท/ลิตร ท าให้รัฐต้องน างบประมาณไปอุดหนุนเป็น
เงินจ านวนมาก และเป็นการส่งเสริมให้มีผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่ปัญหาจราจร
ติดขัดในที่สุด 2) นโยบายประชานิยมสู่รากหญ้าของพรรคบางนโยบาย เป็นนโยบายที่ไม่จ าแนกผู้
ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ในแง่นี้จึงท าให้คนรวยสามารถใช้สิทธิรับผลประโยชน์ได้เช่นเดียวกับคน
จน (ทั้ง ๆ ที่เป้าหมายของนโยบายก็คือ ต้องการช่วยเหลือการครองชีพของคนยากคนจน) ได้แก่  
นโยบายตรึงราคาก๊าซหุงต้ม นโยบายค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 90 หน่วยต่อ เดือน นโยบาย รักษาฟรีด้วย
บัตรประชาชนใบเดียว  นโยบาย เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป   3) นโยบายโฉนดชุมชน ขาด
ความชัดเจน และมีปัญหาที่จะตามมาในอนาคตโดยที่รัฐบาลยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ เช่น การน าโฉนด
ชุมชนไปขายให้แก่นายทุน และแนวโน้มที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านด้วยกันเองที่จะเกิด
ตามมาในอนาคต เป็นต้น และ 4) นโยบาย ปรับโครงสร้างหนีน้อกระบบโดยข้ึนทะเบียนกับ
ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  นโยบายดังกล่าวนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ เนื่องจากหนี้นอกระบบมีความซับซ้อนมาก ซึ่งหากการแก้ไขแต่เพียงการโอนหนี้มา
ให้แก่ธนาคารของรัฐ พร้อมกับปรับโครงสร้างหนี้ใหม่นั้น จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  
 ส าหรับพรรคชาติไทยพัฒนา นโยบายประชานิยมสู่รากหญ้าของพรรค เป็นนโยบายที่
ชาวบ้านจะได้ประโยชน์อย่างสมเหตุสมผล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายเข้าถึงบริการสาธารณสุขทุก
ระดับอย่างมีคุณภาพ นโยบายสนับสนุนค่าตอบแทนอาสาสมัครเกษตร อกม.-อสม.- อปพร.ประจ า







2.ไม่มีพรรคการเมืองใดพูดถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจัง เนื่องจากสังคมไทยมีการตัด
ไม้ท าลายป่าและการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่ายังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มีพรรคใดที่จะน าเสนอ
นโยบายที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเลยแม้แต่น้อย 

3.ไม่มีพรรคการเมืองใดน าเสนอนโยบายในการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมอย่างเป็น
ระบบที่แท้จริง อันได้แก่ การเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า ภาษีมรดก ภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า และ
การพัฒนาสู่รัฐสวัสดิการ เป็นต้น 

4.ไม่มีพรรคใดมีนโยบายในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างแท้จริง เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนต่าง ๆ (ทั้งในเขตเมืองและชนบท) มีระบบการจัดการตนเอง ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในชุมชน 
 

อภิปรายผล 
 การศึกษาครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสู่การอภิปรายผล เพื่อสร้าง
คุณูปการทางวิชาการได้ดังต่อไปนี้ 1) นโยบายหาเสียง กับการครอบง าของนโยบายประชานิยม 2) 
เงื่อนไขที่ท าให้พรรคการเมืองหันมาใช้นโยบายประชาสังคมเป็นนโยบายหาเสียง และ 3) 
ผลกระทบของนโยบายประชานิยม 
 ประการแรก การศึกษา นโยบายหาเสียง กับการครอบง าของนโยบายประชานิยม ผล
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า โดยภาพรวมของนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งปี  2554 
ของทั้ง 3 พรรค คือ พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคชาติไทยพัฒนา ต่างใช้นโยบาย
ประชานิยมเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงด้วยกันทั้งสิ้น ผลการสัมภาษณ์ สุรเจต ไชยพันธุ์พงษ์ 
ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจว่า นโยบายประชานิยมของพรรคการเมืองต่างๆ นั้น “เป็นการหาเสียง
ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งแบ่ง ฝักแบ่งฝ่าย ดังนั้นพรรคการเมืองต่างๆ จึงเข้าห้ าหั่นกันเพื่อ
คุมเสียงข้างมาก ฉะนั้นนโยบายส่วนใหญ่จึงล้วนแล้วแต่เป็นนโยบายประชานิยมกันเกือบทุกพรรค
โดยมีการต่อยอด ลดแหลกแจกแถมเพื่อเกทับกัน โดยฝ่ายแรกให้หนึ่ง อีกฝ่ายให้สอง " (สัมภาษณ์ 
ดร.สุรเจต ไชยพันธุ์พงษ์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2555) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อนุสรณ์ อุณ
โณ (2548) ที่พบว่า ในการเลือกตั้งประจ าปี 2548 นั้น โยบายของพรรคการเมืองทุกพรรคต่างมี
ลักษณะเป็นประชานิยมทั้งสิ้น    
 ส าหรับลักษณะส าคัญของนโยบายประชานิยมนั้น ประกอบด้วย 1) เป็นนโยบายที่ถูก
ก าหนดขึ้นเพื่อใช้ในการสร้างคะแนนนิยม นโยบายนี้จึงถูกผลิตข้ึนในช่วงของการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง เพื่อหวังให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเกิดความประทับใจและตัดสินใจลงคะแนนเสียง
ให้แก่นักการเมืองและพรรคการเมืองดังกล่าว 2) เป็นนโยบายที่เน้นให้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม จับ







การพัฒนาอื่นๆ อีกนั้นจะท าให้หนี้สาธารณะเกิน 60% ของ GDP แน่ๆ ซึ่งเป็นเรื่องน่าห่วงใน
อนาคตเพราะนโยบายต่างๆ ไม่ได้ช่วยในการบริหารประเทศหรือวางยุทธศาสตร์ให้กับประเทศใน
อนาคตซ่ึงก าลังจะเข้าสู่ AEC แต่กลายเป็นนโยบายลดแหลกแจกแถมซึ่งเป็นแค่ short term policy 
แต่จะกลายเป็น long term loss แน่ๆ เหมือนคนที่ชอบใช้จ่ายเกินตัวแต่ไม่รู้จักหาเงิน สุดท้าย
กลายเป็นคนล้มละลาย�w��(สัมภาษณ์สุรเจต ไชยพันธุ์พงษ์, วันที่ 18 กรกฎาคม 2555)1 สอดคล้องกับ 
อเนก เหล่าธรรมทัศน์ (2549) และบูฆอรี ยีหมะ (2547) ที่ได้วิจารณ์ถึงจุดอ่อนของนโยบายประชา
นิยมในประเด็นดังกล่าว 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. พรรคการเมืองในสังคมไทยควรที่จะพัฒนาเป็นพรรคมวลชนที่ไม่ได้ขึ้นต่อชนชั้นน า
เพียงไม่กี่คนภายในพรรค แต่ควรจะเป็นพรรคที่มีมวลชนเป็นสมาชิกโดย สมาชิกจะมีความส าคัญ
ทั้งในแง่ของการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคและเป็นแหล่งเงินทุนของพรรคที่มีบทบาทในการ
สรรหาและคัดเลือกผู้ลงสมัครเลือกตั้ง และวางแนวนโยบายของพรรคซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับ
สมาชิกอย่างแท้จริง  เพื่อจะท าให้พรรคการเมืองต่างๆ ก าหนดนโยบายที่ตอบสนองต่อปัญหาและ
ความต้องการกับมวลชนได้อย่างแท้จริง 
 2. ในการก าหนดนโยบายหาเสียงของพรรค ควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศในภาพรวมทั้งระบบ ตลอดจนการกระจายรายได้
และการพัฒนาทุกภาคส่วน ในแง่นี้ นโยบายของพรรคการเมือง ควรผ่านการวิจัยอย่างจริงจัง และ
ผ่านการคิดวิเคราะห์ในระยะยาว มิใช่ก าหนดนโยบายหาเสียงเฉพาะในช่วงของการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งเท่านั้น 

                                                 
1ดร.สุรเจต ไชยพันธุ์พงษ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หัวข้อส าคัญที่เราต้องค านึงถึงในปัจจุบันเพื่อรับมือกับ

วิกฤตต่างๆ ในอนาคตเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันกับนานาประเทศ คือ 1) วิกฤตการทางด้านอาหาร 2) 
พลังงาน 3) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 4) ภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นทุกวัน 5) ผลผลิตทางการเกษตรในภาวะสภาพอากาศที่
แปรปรวนและภาวะโลกร้อน ซึ่งรวมถึงผลผลิตจากภาคอุตสาหกรรมด้วยในภาวะโลกร้อน 6) การวางรากฐาน
พัฒนาคน เช่น ทักษะวิชาชีพ การศึกษา 7) บทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก  นอกจากน้ี  ดร.สุรเจต ยังเสนอ
แนวทางส าหรับการด าเนินนโยบาย ที่ชัดเจนเอาไว้ดังต่อไปนี้ 1) ความชัดเจนในแนวทางการยกระดับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และขีดความสามารถในการแข่งขันที่จะน าประเทศไปสู่อนาคตที่ดี  2) ความชัดเจนใน
การลงทุน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ยั่งยื น 3) กรอบที่เป็นประโยชน์จากการรวมตัวของประชาคมอาเซียน
รวมทั้งการน าพาประเทศไทยไปในอนาคต  3) ต้องร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาและรับมือกับหัวข้อส าคัญ
ทั้ง 3 ดังที่กล่าวข้างต้น 
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