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ทักษิโณมิกส (Thaksinomics) 

 
 

เรียบเรียงโดย  สุปรีดี   พิบูลยพัฒน 
 

 
  
 

 
ภาคที่ 1 – ทักษิโณมิกส (Thaksinomics) คืออะไร 
  

คําวา “ทักษิโณมิกส” (Thaksinomics) มาจากคําวา 
“ทักษิณ” (Thaksin) ผสมกับคําวา “อีโคโนมิกส” (Economics) 
ซ่ึงเมื่อรวมกันแลวอาจจะมีความหมายวา “เศรษฐศาสตรของ
คุณทักษิณ”, “เศรษฐศาสตรโดยคุณทักษิณ” หรือ 
“เศรษฐศาสตรเพื่อคุณทักษิณ”  

 

       เราสามารถวิเคราะหทักษิโณมกิสไดหลายแนวทาง 
ดังเชน การวิเคราะหทักษิโณมิกสในฐานะสํานักความคดิทางเศรษฐศาสตร การวิเคราะหทักษิโณมกิสในฐานะเมนูนโยบาย
เศรษฐกิจ หรือการวิเคราะหทักษิโณมกิสในฐานะยี่หอทางการเมอืง (Political Brandname)  
 

แนวทางแรก คือ การมองทักษิโณมกิสในฐานะ “สํานักความคดิทางเศรษฐศาสตร” จะเห็นไดวาทักษิโณมกิสมิไดผลิต
องคความรูใหมในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร และมิไดผลติปรัชญาทางเศรษฐศาสตรเพื่ออธิบายพฤตกิรรม ปรากฏการณ และ
ปญหาทางเศรษฐกิจในสังคม แตตองการนําเสนอเมนูนโยบายเศรษฐกิจสําหรับการบริหารราชการแผนดิน 
 

แนวทางที่ 2 คือ การมองทักษิโณมกิสในฐานะ “เมนูนโยบายเศรษฐกิจ” ทักษิโณมกิสมีเมนูนโยบายเศรษฐกิจที่
สําคัญอยู 2 เมนู ไดแก นโยบายประชานิยม (People-centered Policy Menu) และยุทธศาสตรการพัฒนาทวิวิถี (Dual-Track 
Economic Development Strategy) สาระสําคญัของทักษิโณมกิสมกีารลื่นไหล ไมคงตัว ขึ้นอยูกับ Hyper-Activeness ของ
คุณทักษิณ ดังนั้น เราจึงตองประมวลอยางรอบดานโดยวิเคราะหจากสุนทรพจนและบทสัมภาษณที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา รวม
ตลอดจนขอเขียนของที่ปรึกษาผูชิดใกลคุณทักษณิ และจากการดําเนินนโยบายของรัฐบาล ซึ่งพบวามีความไมสอดคลองกับสิ่ง
ที่คุณทักษิณพรรณนาวาเปนทักษิโณมกิส  
 

แนวทางที่ 3 คอื การมองทักษิโณมกิสในฐานะ “ยี่หอทางการเมือง” (Political Brandname) คําถามประกอบการ
วิเคราะหไดแก เหตุใดเมนูนโยบายจึงตองมยีี่หอ? ทั้งๆที่รัฐบาลกอนหนานี้นําเสนอเมนูนโยบายโดยที่ไมตองมยีีห่อ และ ใคร
เปนผูสรางยี่หอทักษิโณมกิส? ในความเห็นสวนตัว “ทักษิโณมิกสเปนประดิษฐกรรมเพื่อการตลาดการเมืองระหวางประเทศ
ของพรรคไทยรักไทย มีเปาประสงคที่จะสรางบารมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เพื่อใหเปนผูนําแหงอุษาคเนย” 
 
 
 

รายงานฉบับนี้เรียบเรียงจากการเสวนาในหัวขอ “Thaksinomics” โดย ศ.รังสรรค ธนะพรพันธุ  
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือวันจันทรท่ี 23 สิงหาคม 2547 
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ภาคที่ 2 – สาระสําคัญของทักษิโณมิกส  
 

เปาหมายการดําเนินนโยบายภายใตทักษิโณมิกส  
 

รัฐบาลทักษิณมเีปาหมายสําคัญ 2 ประการที่บางครั้งสอดคลองกัน บางครั้งขัดแยงกัน ไดแก การดําเนินนโยบาย
เพื่อใหไดคะแนนนยิมทางการเมืองสูงสุด (Vote-gains Maximization) ที่มุงเนนนโยบาย “ประชานิยม” และ การแสวงหา
ผลประโยชนสวนบุคคลใหมากที่สุด (Private-Interest Maximization) โดยไมสนใจประเด็นผลประโยชนทับซอน (Conflict 
of Interests) และการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล (Good Governance) ศิลปะของการบริหารราชการแผนดินอยูที่การ
กําหนดและบริหารนโยบายเพื่อใหบรรลุเปาหมายทั้งสองอยางผสมกลมกลืนกัน 
 

สังคมการเมืองภายใตทักษิโณมิกส 
 

ผูนําทางการเมืองภายใตระบอบนี้ตองการความ “นิ่ง” ทางการเมือง ระบบการเมืองภายใตทักษโิณมกิสเปน ”ระบบ
เถาแก” ซึ่งเปนระบบการเมืองการปกครองของเถาแก โดยเถาแก และเพื่อเถาแก โดยหลงจูและลูกจางตองฟงและปฏิบัติตาม
คําสั่งของเถาแก เพราะรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 มาตรา 217 ใหอํานาจ “เถาแก” ในการปลดหลงจูอยางเต็มที ่หลงจูจึงตอง
กลัวเถาแก ถาลกูชายเถาแกจะจัดงานสังคม หลงจูตองไปรวมงาน 

 

เถาแกไมตองการระบบธรรมาภบิาล (Good Governance) ซ่ึงประกอบดวย ความโปรงใส (Transparency) การมี
สวนรวม (Participation) และการรับผิด (Accountability) แตตองการ “ความเปนใหญในแผนดิน” และการอยูเหนือการ
วิพากษวิจารณ ผูใดกต็ามที่วิพากษเถาแกจะถกูตอบโตอยางรุนแรง นอกเสียจากวา ผูนั้นเปนผูมีอํานาจเหนือเถาแก สมาชิกใน
สังคมรวมถึงขาราชการ นักวิชาการ สื่อมวลชน องคกรอสิระตอง “อนุวัตร” ตามเถาแก  

 

ระบบเถาแกอาจนําสังคมการเมืองไทยไปสูระบอบเผด็จการประชาธิปไตย (Democratic Authoritarianism) เนื่องจาก 
รัฐบาลทักษิณมยีุทธวิธีการเพิ่มพลวัตโดยการเพิ่มพื้นที่การยึดครองรัฐสภา…. 

 

ระบบการบริหารจัดการภายใตทักษิโณมิกส 
 

ภายใตทกัษิโณมิกส การบริหารรัฐกิจยึดระบบและวิธีการเดียวกับการบริหารวสิาหกิจเอกชน แตแทจริงแลว ปรัชญา
พื้นฐานของการบริหารรัฐกิจคือ การกอใหเกดิสวัสดิการทางสังคมหรือผลประโยชนสาธารณะสูงสุด ในขณะที่เปาประสงคของ
การบริหารวิสาหกิจเอกชนนั้น ก็เพื่อการสรางมูลคากําไร ยอดขาย และสินทรัพยใหสูงทีสุ่ด นอกจากนี้ แมวาการบริหารจัดการ
แบบ CEOs จะเปนหัวใจของทักษิโณมกิส แตวารฐับาลทักษิณปราศจากปจจัยสาํคัญ 2 ประการคือ วัฒนธรรมการบริหารแบบ 
CEOs และบุคลากรทีม่ีความสามารถในการบรหิารแบบ CEOs นายทุนในรัฐบาลสวนมากมปีระสบการณเปนเถาแก ไมเคย
เปน CEOs 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาภายใตทักษิโณมิกส 
 

ยุทธศาสตรสําคญัภายใตทกัษิโณมกิสคือ ยุทธศาสตรการพัฒนาทวิวิถี (Dual-Track Development Strategy) ซ่ึง
แบงออกได 2 วิถี ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (Outward Orientation) และการพัฒนาในระดับรากหญา (Grass-
Root Development) ซึ่งมีมาตรการทางนโยบายมากมาย เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรขางตน มาตรการทางนโยบายเพื่อเกื้อหนุน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปดเปนนโยบายเพือ่สรางเสถยีรภาพทางการเงิน การปฏิรูปทางการเงิน (โดยการจัดตั้งบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย หรือ TAMC) มาตรการเพือ่สงเสริมการลงทุนและการสงออก  

 

ในสวนของมาตรการทางนโยบาย เพื่อเกื้อหนุนการ
พัฒนาในระดับรากหญานั้น  ประกอบดวย  นโยบายพักหนี้
เกษตรกร, กองทุนหมูบาน, ธนาคารประชาชน, สินเชื่อสําหรับเอส
เอ็มอี (SMEs), สินเชื่อสําหรับพอคาแมคาหาบเร, นโยบายเอสเอ็ม
แอล (SML)1, โครงการสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP), 
การแปลงสินทรัพยเปนทุน เปนตน 

 

ขณะเดียวกัน รัฐบาลทักษิณยังมีมาตรการทางสังคมที่
เกื้อหนุนยุทธศาสตรการพัฒนาแบบทวิวิถี ไดแก นโยบายเพื่อ
สวัสดิการสังคม ซ่ึงจะเห็นไดจากการประกันสุขภาพ “30 บาท
รักษาทุกโรค” การสงเคราะหคนยากจน การจดทะเบียนคนจน 
การสงเคราะหชนช้ันกลางดวยโครงการเอื้ออาทร (บาน, แท็กซี่, 
คอมพิวเตอร) รวมถึง นโยบายเพื่อการพัฒนาการศึกษาและ
เทคโนโลยี เชน การปฏิรูปการศึกษา การแจกทุนการศึกษาเอื้ออาทรและทุนนักเรียน-นักศึกษาอัจฉริยะใหไปศึกษาตอขั้นสูงทั้ง
ในและตางประเทศ  

 

บทบาทของรฐัภายใตทักษิโณมิกส  
 

ปรัชญาพื้นฐานในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจภายใตทักษิโณมิกส ทําใหทักษิโณมิกสไมสามารถกําหนดบทบาททาง
เศรษฐกิจของรัฐอยางชัดเจนได ความตองการคะแนนนิยมทางการเมืองทําใหตองเพิ่มบทบาทของรัฐดวยการดําเนินนโยบาย
ประชานิยม ในขณะที่ความตองการผลประโยชนสวนบุคคล บางครั้งตองลดบทบาทของรัฐ บางครั้งตองเพิม่บทบาทของรัฐ  
ดังจะเห็นไดจากนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ไมมีหลกัตรรกที่สอดคลองตองกัน 

 

 โครงสรางอุปสงคมวลรวมภายใตทักษิโณมิกส  
  

ในชวง 9 เดือนแรกของ พ.ศ. 2544 นายกรัฐมนตรีไดวิพากษวจิารณแบบจําลองการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชียบูรพาวา
ระบบเศรษฐกิจที่เนนการสงออกและการพึ่งพิงตลาดตางประเทศทําใหเกดิความงอนแงนและการขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกจิ 
เนื่องจากความแปรปรวนของตลาดสินคาสงออก ดวยเหตุดังนั้น นโยบายรัฐบาลทักษิณจึงเนนการเพิ่มอุปสงคมวลรวมภายใน 
ประเทศเพื่อฟนคืนเศรษฐกิจจากภาวะวิกฤต โดยเรงการใชจายในการบริโภคของประชาชนดวยการอัดฉีดเงินใหประชาชนระดับ
รากหญา (การจัดตั้งกองทุนหมูบานและธนาคารประชาชน การพักหนี้เกษตรกร) เพราะวาแนวโนมสวนเปลี่ยนแปลงในการ
บริโภค (Marginal Propensity to Consume: MPC) ของคนจนสูงกวาคนรวย ดังนั้นการกระตุนการใชจายของประชาชนใน
ระดับรากหญาจึงสงผลทวคีูณ (Multiplier Effect) ตอรายไดประชาชาติไดสูง นอกจากนี้ ทักษิโณมกิสยังสงเสริมใหประชาชน

                                                 
1 นโยบายเอสเอ็มแอล (SML) คือ นโยบายจัดสรรงบประมาณสวนกลางปละ 20,000 ลานบาท ใหกับหมูบานกวาเกือบ 80,000 แหงท่ัวประเทศ 
ในอัตราหมูบานละ 200,000-300,000 บาทตอป ตามขนาดเล็ก กลาง ใหญ (Small-Medium-Large: SML) 
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ใชบัตรเครดติ สงเสริมการซื้อสินคาเงินผอน สงเสริมใหประชาชนใชจายเกินตัว และสงเสริมใหประชาชนใชจายดานอบายมุข 
โดยหวังวาจะสงผลใหอัตราสวนของการบริโภคมวลรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสูงข้ึน และ อัตราสวนของ ”มูลคา
รวมของสินคาเขาและสินคาออก” ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (ขนาดการเปดประเทศ) มีคาลดลง แตการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางอุปสงคมวลรวมมิไดเปนไปตามการคาดการณดังที่กลาวขางตน เพราะการลื่นไหลของเมนูนโยบายภายใตทักษิโณมกิส 
โดยหันมาเนนยทุธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (Outward Orientation) ดังเดิมหรือยิ่งกวาเดมิ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดเสรี
ดานการคาระหวางประเทศภายใตชุดนโยบาย FTAs 
 

 การคลังรัฐบาลภายใตทักษิโณมิกส 
 

 ภายใตทกัษิโณมิกส ไมมคีวามชัดเจนวา ขนาดของรัฐบาลจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางใด การถายโอนการผลติไปสูภาคเอกชน (Privatization) 
ทําใหภาครัฐบาลมีขนาดเล็กลง ในขณะที่นโยบายประชานิยมและการแปรรูปให
เปนสาธารณะ (Publicization) ทําใหภาครฐับาลมีขนาดใหญขึ้น ซ่ึงแรงหลัง
นาจะมีขนาดมากกวา 
 

 นโยบายการคลังภายใตทักษิโณมิกสครอบคลุมทั้งดานรายจายและ
รายได กลาวคือ นโยบายรายจายของรัฐบาลเปน “นโยบายเจาบุญทุม” เพราะ
ความตองการคะแนนเสียงมากที่สุดเทาที่จะมากได ในสวนของนโยบายดาน
รายได รัฐบาลพยายามแสวงหารายไดที่มิใชภาษีอากรและไมมีการปฏิรูประบบ
ภาษีอากร เพราะอาจสงผลกระทบตอคะแนนนิยมได รัฐบาลทักษิณจึงพึ่งพิง
รายไดของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลในการดําเนินนโยบายตางๆ ทําใหมี

การขยายกิจกรรมโดยการนาํหวยใตดินขึ้นสูบนพื้นดิน นอกจากนี้ รัฐบาลทักษิณรุกคืบไปหารายไดจากกาสิโนดวยการ
อนุญาตใหจัดตั้งสถานบันเทิง (Entertainment Complex) 
 

 ความคลองตวัในการใชจายเปนปรัชญาสําคัญของทักษิโณมกิส รัฐบาลทักษิณเนนการใชทรัพยากรการคลังที่ไมตอง
ขออนุมัติรัฐสภาในการใชจายและทรัพยากรการคลังที่ปลอดพนจากการตรวจสอบของรัฐสภา ดวยเหตุดังนัน้ “วินัยทางการ
คลัง” จึงมิไดอยูในพจนานุกรมของทักษิโณมกิส 
 
 

ภาคที่ 3 – มายาคติวาดวยทกัษิโณมิกส 
 

 มายาคติที่ 1 – ทักษิโณมิกสเปนนวัตกรรมทางความคิด กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน 
(paradigm shift) ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร  
 

 มายาคติที่ 1 ถือเปน “โฆษณาชวนเชื่อ” เพราะทักษิโณมกิสมิไดนําเสนอปรัชญาใหมในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร มิได
นําเสนอ Systematic Analytical Framework ใหม และมิไดนําเสนอแนวความคดิใหมในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร แตวา     
ทักษิโณมกิสผสมผสานแนวคิดดั้งเดมิเพื่อนําเสนอเมนูนโยบาย 
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ตารางที่ 1: ท่ีมาของแนวความคิดสําคัญของทักษิโณมิกส 

 

แนวความคิดสาํคัญของทักษิโณมิกส ที่มา 
1. การฟนเศรษฐกิจจากภาวะตกต่ํา/ถดถอย ดวยการอดัฉดี  
    เงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ 
2. นโยบายเอื้ออาทรและสวัสดิการสังคม 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจชนบทและเศรษฐกิจรากหญา 
 
4. การพัฒนาโดยใหความสําคญัแกอุปสงคภายในประเทศ  
    (Domestic Demand) มากกวาอุปสงคภายนอก (External  
     Demand) 
5. นโยบายประชานิยม 
6. กองทุนหมูบาน, ธนาคารประชาชน, SML 
7. การแปลงสินทรัพยเปนทุน 
8. การใชนโยบายกึ่งการคลัง (Quasi-Fiscal Policy)2 

Keynesianism 
 

รัฐสวัสดกิารในยุโรปตะวันตก 
นักวิชาการไทยจํานวนมากนําเสนอนโยบายนีม้าชานาน 
แตไมมีรัฐบาลใดสนใจดําเนินนโยบายอยางจริงจัง 

“Demand-led Growth Model” 
 
 

ละตินอเมรกิา 
Microfinance, Grameen Bank3 

Hernando de Soto 
มีหลายประเทศดําเนินการมากอนแลว 

  

ทฤษฎีใหมทฤษฎีเดยีวของทักษโิณมกิส คือ การซื้อหุนสโมสรฟุตบอลใน Premier League กอใหเกิดการ
พัฒนาวงการฟุตบอลไทยอยางกาวกระโดด และกอใหเกิดความรุงโรจนแกเศรษฐกิจไทยอยางสุดขีด 
 

 มายาคติที่ 2 – ทักษิโณมิกสปฏิเสธแบบจาํลองการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชียบูรพา (East Asian Economic 
Development Model: EAEDM) 
 

 ทักษโิณมกิสวิพากษแบบจําลองนี้วาเปน Single-Track Development แตวารัฐบาลทกัษณิเองในภายหลังกด็ําเนนิตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด และใหความสําคัญแกอตุสาหกรรมเพื่อการสงออกเชนเดยีวกบัแบบจําลองการพัฒนาเศรษฐกิจ
เอเชียบูรพา นอกจากนี้ นโยบายการสงเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งนโยบายเพื่อคนรากหญาทั้งหลาย ไดมีการ
ดําเนินการในหลายประเทศในเอเชียบูรพามากอนแลว จึงไมถือเปนนวัตกรรมทางนโยบายของทักษิโณมกิส  
  

มายาคติที่ 3 – ทักษิโณมิกสปฏิเสธฉนัทมตแิหงวอชิงตัน (Washington Consensus) และ Neoliberalism 
  

ฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington Consensus) ประกอบดวย การเปดเสรีทางเศรษฐกิจ (Liberalization), การถาย
โอนการผลติไปสูภาคเอกชน (Privatization), การลดการกาํกับ/ควบคุม (Deregulation) และการรักษาเสถยีรภาพทาง
เศรษฐกิจ (Stabilization) รัฐบาลทักษิณไดดําเนินนโยบายสามประการแรก และเดินตาม Neoliberalism ในระดับที่ไมกระทบ
ตอผลประโยชนสวนตัวและพวกพอง 
 

                                                 
2 นโยบายกึ่งการคลัง (Quasi-Fiscal Policy) คือ นโยบายการใชเงนินอกงบประมาณโดยที่การใชเงินจะไมปรากฏในกฎหมายงบประมาณรายจาย
ประจาํป 
3Grameen Bank เปน สถาบันการเงินท่ีใหเงินกูแกคนยากจนในบังกลาเทศ โดยที่ไมตองมีส่ิงของค้ําประกัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  
http://www.grameen-info.org/ 
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 มายาคติที่ 4 – ทักษิโณมิกสเนนนโยบายเศรษฐกิจชาตนิิยม (Nationalism) 
 

 พรรคไทยรกัไทยข่ีกระแสชาตินิยมหลังวกิฤตการณเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 จนชนะการเลือกตั้งในเดือนมกราคม พ.ศ. 
2544 ใน 9 เดือนแรก ทักษิโณมกิสเอยีงขางนโยบายเศรษฐกิจชาตินยิม เพราะความตองการคะแนนเสียง แตก็ลื่นไหลมาสู
นโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมมากข้ึน เพราะความตองการผลประโยชนสวนบุคคล อยางไรกด็ี รัฐบาลยังคงกลิน่อายความเปน
ชาตินิยมอยูบาง ดังเห็นไดจากการปลกุกระแสชาตินิยมเรียกรองใหคนไทยโบกธงชาติไทยดวยความสงางาม และดวยความ
ภาคภมูิใจภายหลังการชําระคืนเงินกู IMF 
 

ภายใตทกัษิโณมิกส รัฐบาลจะยึดลัทธิเศรษฐกจิใดกไ็ดที่ใหผลประโยชนแกตนเองและพวกพอง..... 
 

 มายาคติที่ 5 – ทักษิโณมิกสเนน Inward-Looking Strategy 
 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาทวิวิถีภายใตทักษโิณมกิสใหความสําคญัแก Domestic-Led Growth กอปรกับการเอียงขาง
จุดยืนชาตินิยมในระยะแรกเริ่ม ทําใหมีความเขาใจกันวา ทักษิโณมกิสยึด Inward-Looking Strategy ทวารัฐบาลทักษิณคอยๆ 
เปลี่ยนเมนูนโยบายไปสู Outward-Looking Strategy มากข้ึน เชน นโยบายสงเสริมสินคา OTOP เพื่อเพิ่มการสงออก, 
นโยบายสงเสรมิการทองเที่ยว, การทํากรุงเทพฯ ใหเปนเมืองแฟชั่น, การจัดตั้งเขตการคาเสรีกับนานาประเทศ (FTAs) เปนตน 
 

 มายาคติที่ 6 – ทักษิโณมิกสลดการพึ่งพิง
ตางประเทศ 
 

 เนื่องจากนโยบายที่เกีย่วของกับตางชาติ ทําใหไม
นาเช่ือวาขนาดของการเปดประเทศจะลดลงตามเจตนารมณ
ดั้งเดิมของทักษิโณมิกส โดยที่ผลของการยึดนโยบาย 
Consumption-Led Growth การทุมการใชจายของภาค 
รัฐบาลและการสงเสรมิการสงออก ทาํใหขนาดการเปดประเทศ
เพิ่มข้ึน การลดลงของอัตราสวนเงินออมตอผลิตภัณฑมวล

รวมประชาชาติ การกระตุนการใชจายนําไปสูการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มข้ึน อันจะนําไปสูการพึ่งพิงแหลงเงินทุน
ภายนอกที่เพิ่มข้ึน 
 

มายาคติที่ 7 – ทักษิโณมิกสเดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

มีความเขาใจผดิโดยทั่วไปวา ทักษิโณมกิสเดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แทที่จริงแลว ทักษิโณมกิสมิไดยดึ
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง มิไดเดินตามยุทธศาสตรชมุชนทองถิน่พัฒนาหรือฉันทมติแหงกรุงรัตนโกสินทร เมื่อมีความขัดแยง
ระหวางผลประโยชนชุมชนกับผลประโยชนของธุรกิจขนาดใหญ  ทักษิโณมกิสจะเขาขางกลุมทนุ  

 
 
 
 
 
 
 

 



 7
ตารางที่ 2: ความแตกตางระหวางยทุธศาสตรการพัฒนาทวิวิถี (DTDM) กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (BC) 

 

ความแตกตางดาน DTDM BC 
1. การผลติ การผลิตเพื่อพาณิชย เพื่อการสงออก การผลิตเพื่อการยังชีพ ผลติใหพอใช 

เหลือจึงขาย 
2. การเกษตร เกษตรกรรมปนเปอน (GMO) เกษตรกรรมธรรมชาต ิ
3. การใชประโยชนจากความไดเปรียบ 
    เชิงเปรียบเทียบ 

การผลิตตามความไดเปรียบเชิงเปรียบ 
เทียบ จะเห็นไดจาก FTAs, โครงการ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

การกระจายการผลติ (Diversification 
of Production) ไมยึดหลกัการผลิตตาม
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 

4. การบริโภค “อยูดี กินด”ี  
“Consumption Maximization” 
“Consumption-Led Growth” 

“อยูพอดี กินพอด”ี  
“Optimal Consumption” 
“Maximizing Welfare by Minimizing 
Consumption” 

5. วิถีการดําเนินชีวิต สงเสริมการใชจายในการบริโภค  
สงเสริมการใชจายเกินตัว 
สงเสริมการใชจายในการเลนหุน  
เพื่อเพิ่มดัชนตีลาดหลกัทรัพย  

“อยูพอดี กินพอด”ี  
ไมตองการสังคมที่มคีวามเสีย่ง (Risk 
Society) 

6. อบายมุข สงเสริมการใชจายในการเลนหวย 
สงเสริมการจัดตัง้กาสโิน สถานบนัเทิง 
สงเสริมกิจกรรมอบายมุข 

อบายมุขเปนของตองหาม 
อบายมุขขัดตอหลักการ “อยูพอดี กิน
พอด”ี 

7. การจัดการทรัพยากรทองถิ่น เนนบทบาทของรัฐบาลสวนกลางในการ
จัดการทรัพยากรทองถิ่น 
ทําลายความเขมแข็งของชุมชน 

เนนบทบาทของชุมชน  
สรางความเข็มแข็ง และเพิ่มสิทธิใหแก
ชุมชนในการจัดการทรัพยากรทองถิ่น 

8. องคกรประชาชน ตองการองคกรประชาชนที่อยูภายใต
การกํากับของรัฐบาล และเชื่อฟงรัฐบาล 

สงเสริมการจัดตัง้องคกรประชาชน  
เสริมสรางความเขมแข็งขององคกร
ประชาชน เพื่อสรางอํานาจตอรอง และ 
Collective Action 

  
 มายาคติที่ 8 – ทักษิโณมิกสสลัดแอกกองทนุการเงินระหวางประเทศ (IMF) 
 

 หลังจากที่รัฐบาลชําระหนี้คืนกองทุนการเงินระหวางประเทศไดหมดตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2546 นายกรัฐมนตรี
ทักษิณประกาศย้ําวา รัฐบาลจะไมคลานไปหา IMF อีกแลว แตวา “แอกทางความคิด” ยังคงอยู จากการที่รัฐบาลกําหนด
นโยบายตามเมนูนโยบายของ IMF เพราะการไมปฏิบัติตามเมนูนโยบายของ IMF ในประเด็น “การรักษาเสถียรภาพ” มีผลตอ
การจัดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงิน (International Credit Rating) รัฐบาลทักษิณยังคงปฏิบัติตาม “IMF Policy 
Conditionalities” ในประเด็นการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน (Privatization) เมื่อการถายโอนการผลติไปสูภาคเอกชนให
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ประโยชนแกตนเองและพวกพอง นอกจากนี้ IMF ยังคงมีอิทธิพลตอกระบวนการกําหนดนโยบายในประเทศไทย อยางนอยใน
หมูขุนนางนักวิชาการ (Technocrats) 
 

 รัฐบาลไทยไมตองคลานไปหา IMF อีกแลวหรือ? – ไมมีหลกัประกันวา รัฐบาลไมตองขอ Stand-By Arrangements 
จาก IMF อีกในอนาคต ปจจัยสําคัญที่ทําใหตองขอ Stand-By Arrangements ในอนาคตคือ ความผดิพลาดในการบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจมหภาค และ “ความไมมีโชค” 
  

มายาคติที่ 9 – ทักษิโณมิกสไมนํามาซึง่วิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจ 
 

 รัฐบาลทักษิณย้าํประชาสัมพันธอยูเสมอวา วิกฤตการณเศรษฐกจิ
ดังที่เกิดข้ึนในป 2540 จะไมมีวันเกิดข้ึนอีก จนดูเสมือนหน่ึงวา ทักษิโณมิกส
จะไมนํามาซึ่งวกิฤตการณเศรษฐกิจ นโยบายภายใตทักษโิณมกิส เชน การ
สงเสริมการใชจายในการบริโภค การทุมการใชจายของรัฐบาลภายใตชุด
นโยบายเอื้ออาทรโดยมิไดปฏิรปูระบบภาษีอากร และการทุมการใชจาย
ของรัฐบาลโดยหลบเลี่ยงกลไกการตรวจสอบและการรบัผิดตอรัฐสภา อาจ
สงผลใหเกดิการขาดดุลการคลังและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด อันอาจ
นําไปสูวิกฤตการณทางเศรษฐกจิในอนาคตทีม่ีรูปลักษณแตกตางจากวิกฤต
เศรษฐกิจป 2540 และยากที่จะสรางระบบเตือนภยัลวงหนา (Early 
Warning System) 

  

มายาคติที่ 10 – ไมมีอะไรดีในทักษิโณมิกส 
  

แมวาทักษิโณมกิสจะไมมีอะไรใหมในดานปรัชญาเศรษฐศาสตร ระเบียบวิธีการวิเคราะห และแนวความคดิพืน้ฐาน 
ไมมกีรอบการวเิคราะหที่เปนระบบและชัดเจนเกีย่วกับขนาดของการเปดประเทศและขนาดของภาครัฐที่เหมาะสม แตทักษโิณมกิส
ใชวาจะไมมีอะไรดีเสยีเลย 

 

 จุดเดนของทักษโิณมกิสอยูที่ การวางกรอบความคิดและนํากรอบความคิดไปดําเนินนโยบายในการสถาปนา 
Social Safety Net แตวาการสถาปนา Social Safety Net โดยรัฐบาลมุงเอือ้อาทรประชาชนมากเกินไป อาจทําให Social 
Safety Net อยูในระดับที่ Marginal Social Cost มากกวา Marginal Social Benefit ได ดังนัน้ การสถาปนาดังกลาว ควรจะ
อยูในระดับที่เหมาะสม (Optimal Social Safety Net) ซึ่งเปนระดับที่พึงปรารถนาในแงของสังคมโดยสวนรวม 
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