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จุดประกาย

ประชานิยม
หรือ
จุดจบโลกาภิวัตน์
จุดเริม่ ต้นของประชานิยม (Populism) ในอดีตมาจากการตอบโต้ของ
กลุ่มประชาชนที่สนับสนุนผู้น�ำอุดมการณ์ต่อต้านรัฐบาล เพราะไม่
เชื่อถือในนักการเมืองและระบบการเมือง โดยต้องการผู้น�ำที่มาแก้
ความบกพร่องของประเทศ ผ่านนโยบายสุดขั้วและการกระตุ้นการ
เปลีย่ นแปลงระบบสังคมและการเมือง หรือพูดง่าย ๆ คือ ยิง่ ผูน้ ำ� ใหม่
เสนอแผนการเอาใจประชาชนมากเท่าไร ก็ยงิ่ ได้คะแนนเสียงและความ
ไว้วางใจให้มาปฏิรปู ประเทศมากเท่านัน้
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ในหลายปีที่ผ่านมากระแสประชานิยมเริ่มแผ่วลงเพราะ
ตลาดเริ่มเอนความสนใจไปที่กระแสของ “โลกาภิวัตน์” (Globalization) แทน ซึ่งคือการหลอมรวมของสังคมให้เป็นหนึ่ง
เดียวหรือ “ความเท่าเทียมกัน” แต่ในปี 2016 ที่ผ่านมาประกาย
ของกระแสประชานิยมเริ่มกลับมาติดอีกครั้ง สร้างความสั่น
สะเทือนให้สองประเทศใหญ่ในโลกตะวันตกจากเหตุการณ์แรก
คือ Brexit ของอังกฤษ และต่อด้วยชัยชนะของประธานาธิบดี
ของฝั่งสหรัฐอเมริกาที่พลิกความคาดหมายและช็อกกันทั่วโลก
ในช่วงปลายปี
หลายท่านอาจยังคงสงสัยว่าอะไรเป็นปัจจัยปลุกกระแส
ประชานิยมให้กลับมาอีกครัง้ ถ้ามองลงไปถึงแก่นแท้ของปัญหา
ก็มีอยู่หลายมิติเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคม การเมือง
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ล้วนเป็นสาเหตุแห่งความ
ทุกข์ยาก ปัญหาซ�้ำซากพวกนี้จึงเกิดภาวะที่ประชาชน “โกรธ
เคือง” กับชีวิตและความเป็นอยู่ มีมุมมองว่าประโยชน์ต่าง ๆ ตก
ไปอยูก่ บั คนรวยหรือผูม้ อี ทิ ธิพล โดยยกความผิดโทษผูน้ �ำประเทศ
ว่าท�ำหน้าทีบ่ กพร่องและไม่มคี วามเหมาะสมทีจ่ ะน�ำประเทศอีก
ต่อไปต่าง ๆ นานา ซึ่งน�ำไปสู่การเลือกผู้น�ำประเทศคนใหม่ แต่
ที่ส�ำคัญที่สุดคือจากความคิดว่า ประเทศตัวเองก�ำลังมีอ�ำนาจ
ถดถอยลงเรือ่ ยๆ ไม่ยงิ่ ใหญ่เหมือนแต่กอ่ น ทัง้ อังกฤษและสหรัฐฯ
ต่างคิดว่าประเทศตัวเองสามารถอยูร่ อดได้โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาใคร
จนกลายเป็นกระแสต้านโลกาภิวัตน์ไป

ในปี 2016 ที่ผ่านมา
ประกายของกระแส
ประชานิยมเริ่มกลับมา
ติดอีกครั้ง จากเหตุการณ์
แรกคือ Brexit ของ
อังกฤษ และต่อด้วย
ชัยชนะของประธานาธิบดี
ของฝั่งสหรัฐอเมริกา
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ค�ำถามที่นักลงทุนยังค้างคาใจอยู่คือ
“ทรัมป์จะสามารถแปรค�ำมั่นสัญญาของ
เขาให้เป็นนโยบายจริงได้หรือเปล่า”

ผลตอบแทนหุ้นและตราสารหนี้โลกในปีที่ผ่านมา
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ถ้ายังจ�ำกันได้ส�ำหรับกรณี Brexit นักการเมืองที่เอียงขวา
จัด ไนเจล ฟาราจ มีความสามารถในการโน้มน้าวประชาชนทั้ง
ประเทศให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป สร้างความตื่น
ตระหนกให้ตลาดอย่างล้นหลาม ถึงแม้ว่าตลาดได้วิเคราะห์ถึง
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอังกฤษแล้วว่า มันได้ไม่คุ้มกับเสีย
เลยก็ตาม ซึง่ บทเรียนส�ำคัญครัง้ นีส้ ง่ ผลให้พรรคขวาพ่ายแพ้การ
เลือกตั้งในเนเธอร์แลนด์ในเดือนมีนาคม เช่นเดียวกับประชาชน
ฝรั่งเศสที่ตาสว่างและได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ไม่เลือกมารีน
เลอ แปง ที่เอียงขวาจัดมาเป็นนายกรัฐมนตรี ท�ำให้ความไม่
แน่นอนของการเมืองยุโรปดูเหมือนจะคลีค่ ลายมากขึน้ ในระยะนี้
แต่ตลาดยังต้องลองจับตาดูกันว่าเทรนด์นี้จะไปต่อไหม และ
ความเป็นหนึง่ เดียวของสหภาพยุโรปจะกลับมาสัน่ คลอนอีกหรือ
ไม่ การเลือกตั้งในเยอรมนีและอิตาลีในเร็ว ๆ นีจ้ ะเป็นตัวชี้ชะตา
ทิศทางตลาดโลก ถึงแม้ว่าผลส�ำรวจดูเหมือนทั้งสองประเทศจะ
ไม่อ่อนคล้อยตามอังกฤษก็ตาม แต่บทเรียนราคาแพงที่ผ่านมา
อาจได้เห็นพวก “ประชานิยมฝ่ายขวา” ขึ้นสู่อ�ำนาจอีกก็เป็นได้
อีกบุคคลทีส่ ะท้อนความเป็นประชานิยมได้อย่างดี คงหนีไม่
พ้นโดนัลด์ ทรัมป์ กับนโยบายสุดโต่ง ไม่วา่ จะเป็นเทรนด์ทตี่ อกย�ำ้
แนวคิดปกป้องประโยชน์ตัวเองหรือ Protectionism ซึ่งคาดว่า
จะมีบทบาททวีคูณมากขึ้น ประกอบกับแผนการน�ำต�ำแหน่ง
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งานกลับสูส่ หรัฐฯ บ่งชีถ้ งึ สัญญาณการต่อต้านโลกาภิวตั น์อย่าง
จริงจัง เพราะทรัมป์เชือ่ ว่าความก้าวหน้าพัฒนาของเทคโนโลยี เช่น
นวัตกรรมการผลิตหุน่ ยนต์ จะน�ำมาสูก่ ารสุม่ เสีย่ งต่อการตกงาน
ของประชากร แต่ลืมค�ำนึงถึงว่าภาคธุรกิจยังไม่พร้อมต่อการ
เปลีย่ นแปลงในเร็ววันนี้ เนือ่ งจากค่าแรงในประเทศเกิดใหม่อยูใ่ น
เกณฑ์ตำ�่ เมือ่ เทียบกับสหรัฐฯ และต้นทุนทีถ่ กู กว่าอย่างมีนยั ส�ำคัญ
แต่...ค�ำถามทีน่ กั ลงทุนยังค้างคาใจอยูค่ อื “ทรัมป์จะสามารถแปร
ค�ำมัน่ สัญญาของเขาให้เป็นนโยบายจริงได้หรือเปล่า”
จากภาวะที่เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของโลกยังไม่หลุดพ้นจาก
ปัญหา การเติบโตยังชะลอ และการค้าขายยังซบเซา ประชาชน
ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น เมื่อนักการเมืองยก
ประเด็นการปกป้องประโยชน์ตัวเองมาหาเสียง จึงได้รับคะแนน
นิยมอย่างท่วมท้น แต่ถ้ามองภาพยาว ๆ นโยบายแบบประชา
นิยมไม่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโลกแน่นอน ประเทศที่มีอิทธิพลต่อ
โลกสูง มีผู้น�ำคนใหม่ที่มีจุดยืน แนวคิด และนโยบายที่แตกต่าง
จากผูน้ ำ� คนก่อน ๆ ย่อมก่อผลกระทบต่อประเทศอืน่ ๆ โดยเฉพาะ
คู่ค้าส�ำคัญ ประกอบกับนโยบายการไม่ต้อนรับผู้ลี้ภัยจะส่งผล
ให้เกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซา หรือพูดง่าย ๆ คือ การเติบโตของ
เศรษฐกิจต�ำ่ แต่เงินเฟ้อสูง (Stagflation) นัน่ เอง ซึง่ นัน่ หมายความ
ว่าจะสร้างความหายนะให้เศรษฐกิจโลกในระยะยาว
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ทั้ ง สองเหตุ ก ารณ์ มี อ งค์ ป ระกอบที่ เ หมื อ นกั น อี ก อย่ า งซึ่ ง
สะท้ อ นในตลาดการเงิ น คื อ ตลาดหุ ้ น ให้ ผ ลตอบแทนดี ตั้ ง แต่
Brexit ถึ ง ปั จ จุ บั น หุ ้ น โลกพุ ่ ง เกิ น ร้ อยละ 16.6 ไปแล้ ว (ข้ อมู ล
ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) หรือสามารถตีความหมาย
ได้ ว ่ า นโยบายประชานิ ย มเป็ น ผลดี ต ่ อ ตลาดหุ ้ น เพราะหาก
พิ จ ารณาค่ า สหสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผลตอบแทนของสิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น
บวก หรือ positive correlation ที่ราคาสินทรัพย์เกือบทุกประเภท
ขึน้ พร้อมกันเกิดขึน้ เฉพาะช่วง Brexit แต่ชว่ งการเลือกตัง้ สหรัฐฯ เป็น
ไปตามกลไกของตลาด หรือ negative correlation
ถ้ามองอีกมุมหนึง่ การต่อต้านโลกาภิวตั น์มแี ต่ผลเสีย ยกตัวอย่าง
เช่น การทีท่ รัมป์โบ้ยว่าของใช้ทกุ วันนีล้ ว้ นผลิตแต่ในประเทศจีน แต่เอา
เข้าจริงตามสถิตแิ ล้ว มีสดั ส่วนน้อยกว่าร้อยละ 3 เช่นเดียวกับอีกประเด็น
คือ นโยบายการกีดกันผูอ้ พยพ ถ้าหากอ้างอิงจากสถิตเิ ฉลีย่ ผูอ้ พยพ
ตัง้ แต่ ค.ศ. 1850 มีไม่เกินร้อยละ 14 จากประชาชนสหรัฐฯ ทัง้ หมด แต่
ตามผลส�ำรวจประชาชนกลับมองว่ามีผอู้ พยพมาอาศัยในแดนตัวเอง
มากกว่าร้อยละ 30 ซึง่ เกินความเป็นจริงอยูห่ ลายเท่า สะท้อนให้เห็นว่า
ปัญหาทุกวันนีม้ สี ว่ นมาจากการคาดการณ์กระแสโลกาภิวตั น์สงู เกิน
เหตุ และผูค้ นทุกวันนีใ้ ช้อารมณ์เหนือเหตุผลและความเป็นจริงเสมอ...
เลยเป็นชนวนจุดกระแสประชานิยมให้กลับมาอีกครัง้
แต่...กระแสประชานิยมจะต่อต้านยุคเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัต
น์ มีเทคโนโลยีเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และมีการ
ประสานเป็นหนึง่ เดียวได้จริงหรือไม่ เพราะการทีท่ กุ อย่างเชือ่ มโยงกัน
มากขึน้ ไร้พรมแดนระหว่างประเทศ การเคลือ่ นไหวของแรงงาน การ
ค้า ข้อมูลข่าวสารอย่างมีเสรี จะมาช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชน
เผชิญอยู่ผ่านเทคโนโลยี
ปัญหาก็อาจวนกลับไปอีกว่า...โอกาสในการรับรู้ข่าวสารยากที่
จะเทียมกัน จากฐานะ การศึกษา และความเป็นอยู่ที่จะได้รับข้อมูล
ต่างกัน การปฏิรูปประเทศโดยเลือกผู้น�ำแบบขวาจัดจะมาช่วยต่อ
เติมส่วนที่ขาดหายนี้ไป ซึ่งจะกลายเป็นค�ำถามที่วกไปวนมาและไม่
สิ้นสุด เพราะยากที่จะประเมินการตอบสนองของตลาดที่ไม่ได้เป็น
ไปตามทฤษฎีเหมือนในอดีต
สรุปแล้วความผันผวนในตลาดการเงินนัน้ เกิดจากอะไรกัน
แน่ ตลาดเปลี่ยนแนวมาชอบความตื่นเต้นแบบประชานิยม
เพราะตลาดหุ้นตอบสนองดีในระยะนี้ ถ้าเป็นสมัยก่อนและ
ทรัมป์ชนะ...ฟันธงเลยว่าหุ้นสหรัฐฯ ร่วงกระจาย แต่ถ้ามอง
ถึงภาพรวมผลประโยชน์ของส่วนรวมในระยะยาวแล้ว การเปิด
กว้างประเทศและการรวมเป็นหนึ่งเดียว (Globalization) น่าจะ
ส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลกมากที่สุด ดังนั้น
นักลงทุนยังควรค�ำนึงถึงการจัดพอร์ตที่กระจายความเสี่ยงใน
หลาย ๆ สินทรัพย์และหลาย ๆ ภูมิภาค ป้องกันคลื่นกระแส
ประชานิยมที่อาจกลับมาซัดตลาดการเงินโลกอีก...อย่างที่นัก
ลงทุนคาดไม่ถึง
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