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ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 14 สิงหาคม 2535

วัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภกับระบบราชการ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ในสั ง คมที่ ร ะบบความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อุ ป ถั ม ภถั ก ร อ ยลํ าดั บ ชั้ น ของการอุ ป ถั ม ภ
ในสังคมเขาดวยกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวผูอุปถัมภ การเปลี่ยนแปลงนี้ยอมกระทบ
ตอความสัมพันธในสังคมอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได หากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภถูกครอบงํา
โดยวัฒนธรรมอํานาจนิยม อํานาจก็จะเปนตัวแปรสําคัญในโครงสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
ดังกลาวนี้
ดวยอิทธิพลของวัฒนธรรมอํ านาจนิยม สังคมไทยจึงเปนสังคมที่ยกยองผูทรง
อํานาจ ผูคนจํานวนมากพากันสยบตอผูทรงอํานาจ โดยหวังที่จะไดรับการปกปองคุมครองและ
หวังที่จะไดรับอภิสิทธิ์เพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล ผูรับการอุปถัมภไมเพียงแตจะตอง
แสดงความจงรักภักดีตอผูอุปถัมภเทานั้น หากยังตองสง `สวย' ใหแกผูอุปถัมภอีกดวย `สวย'
ที่สงใหอาจเปนทรัพยสินเงินทองหรือทรัพยากรที่มิใชเงินก็ได ในอดีตกาล ผูอุปถัมภที่มีบริวาร
ยิ่งมากเพียงใด ก็ยิ่งบงบอกถึงความทรงอํานาจมากเพียงนั้น ผูทรงอํานาจที่เพิ่งประสบความ
สําเร็จในการแยงชิงอํานาจจึงมักจะ `จัดฉาก' ใหมี `ขบวนการชเลียร' แสดงความยินดีและชื่นชม
ในความสําเร็จดังกลาวนี้ ทั้งนี้โดยที่มีความเชื่อวา ยิ่ง `ขบวนการชเลียร' ใหญโตมโหฬารเพียงใด
ก็ จ ะยิ่ ง แสดงถึ ง บารมี ข องผู  ท รงอํ านาจคนใหมม ากเพี ย งนั้ น ความเชื่ อดั ง กลา วนี้ เ ป นมรดก
ที่สืบทอดจากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภในสังคมไทยแตโบราณกาล ในยุคสมัยที่สังคมไทย
ยั ง มีป ระชากรอาศั ย อยู อยา งบางตา ความสามารถในการคุม กํ าลัง คนนับเปน ปจจัยสํ าคัญ
ที่บงบอกถึงอํานาจ แตในทศวรรษ 2530 นี้ แมความหนาแนนของประชากรจะเพิ่มขึ้นเปนอันมาก
จนถึงกับตองทําสงครามแยงชิงทรัพยากรนั้น ก็ยังมีผูเชื่อและยึดถือวา กําลังคนที่เปนบริวารเปน
เครื่องบงบอกอํานาจ ความเชื่อดังกลาวนี้มีมากเปนพิเศษในกองทัพและกระทรวงมหาดไทย
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอํานาจทั้งในกองทัพและกระทรวงมหาดไทย บรรดาขุนศึก
และขุนนางนอยใหญจําตองแสดงความสวามิภักดิ์ตอผูทรงอํานาจคนใหมหรือกลุมใหม มิฉะนั้น
การรับราชการอาจไมกาวหนาเทาที่ควร กระนั้นก็ตาม ยังมีขาราชการจํานวนไมนอยที่ปฏิเสธ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภดังกลาวนี้ อนึ่ง มีขอนาสังเกตวา ความสัมพันธเชิงอุปถัมภในระบบ
ราชการมิไดเขมขนเทาเทียมกันในทุกกระทรวงทบวงกรม หากแตแตกตางไปตามการครอบงําของ
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วัฒนธรรมอํานาจนิยม ณ ที่ใดที่วัฒนธรรมอํานาจนิยมทรงอิทธิพลอยางสูง ความสัมพันธเชิง
อุปถัมภจะเขมขนมากเปนพิเศษ แตในหนวยราชการที่วัฒนธรรมอํ านาจนิยมเบาบาง ความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภก็จะหละหลวมและออนลา
วัฒนธรรมอํานาจนิยมเมื่อผนวกเขากับระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภในสังคม
ยอมตกผลึกเปน `วัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภ'
วัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภฝงรากลึกในระบบราชการมาเปนเวลาชานาน
กอนที่จะแผอิทธิพลเขาสูปริมณฑลทางเศรษฐกิจเสียอีก และดวยการครอบงํ าของวัฒนธรรม
ดั ง กลา วนี้ การเลื่อ นตํ าแหนงและการปูน บํ าเหน็จในระบบราชการจึงมิไดเปนไปตามระบบ
คุณธรรม (merit system) หากแตขึ้นอยูกับความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่มีกับผูทรงอํานาจทางการ
เมืองในขณะหนึ่งๆ กลาวคือ คาของคนขึ้นอยูกับวาเปนคนของใคร อิทธิพลของวัฒนธรรม
อํานาจนิยมอุปถัมภทําใหขุนนางขาราชการจํานวนมากพากันสยบยอมเปนบริวารของขาราชการ
ชั้ น ผูใหญภายในกรมและกระทรวงเดียวกัน โดยที่บางคนก็แสวงหาผูอุปถัมภนอกกระทรวง
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําฝายทหาร
การหวั ง พึ่ ง การอุ ป ถั ม ภ จ ากผู  นํ าฝ า ยทหารจะมี ม ากเปน พิเ ศษในยุ คสมัย ที่ มี
การปกครองแบบเผด็จการ/คณาธิปไตย ดวยอิทธิพลของวัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภ ผูนํา
ฝายทหารบางคนยินดีปราโมทยที่มีผูมาขอรับการอุปถัมภ และมีความคิดวา ยิ่งมีบริวารมาก
เพียงใด ก็ยิ่งแสดงถึงการมีอํานาจมากเพียงนั้น อยางไรก็ตาม การที่มีผูมาแสดงความสวามิภักดิ์
จํานวนมากนั้นเปนเพียงเงื่อนไขขั้นตนเทานั้น ผูอุปถัมภจักตองรักษาบริวารภายใตการอุปถัมภไว
ตอไป ในการนี้ ผูอุปถัมภจักตองใชอํานาจและบารมีในการสงเสริมบริวารใหไดดิบไดดีในชีวิต
ราชการ ยิ่งพลานุภาพแหงอํานาจในเรื่องนี้มีมากเทาใด ก็จะยิ่งมีแรงดึงดูดใหผูคนเขามาเปน
บริวารมากเทานั้น ในยุคสมัยที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตย ขุนนางขาราชการจํานวนไมนอย
พากันสยบตอนักการเมืองที่ทรงอํานาจ โดยหวังอาศัยการอุปถัมภทางการเมืองในการสงเสริม
ความกาวหนาแหงอาชีพการรับราชการ นักการเมืองบางคนไมลังเลที่จะแผพลานุภาพแหงอํานาจ
ดุจเดียวกับที่ผูนําฝายทหารเคยปฏิบัติในยุคเผด็จการ/คณาธิปไตย บางครั้งการแผพลานุภาพแหง
อํานาจดังกลาวนี้ตองทําขามกระทรวง หรือตองขามพรมแดนแหงอํานาจของตน ในกรณีเชนนี้
มักจะมีการเจรจาแลกเปลี่ยนการอุปถัมภทางการเมืองใหแกบริวารของกันและกัน ตลาดการ
ซื้อขายบริการอุปถัมภจึงเกิดขึ้นในระบบราชการ ขุนนางขาราชการที่เติบใหญขึ้นมาจากการ
อุปถัมภทางการเมืองจําตองทํางานรับใชผูทรงอํานาจ และบางครั้งตองยอมเปนเครื่องมือในการ
ดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจใหแกผูทรงอํานาจ ไมวาจะชอบดวยกฎหมายหรือไมก็ตาม
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เมื่อพลังเศรษฐกิจทุนนิยมขยายตัวในสังคมไทยมากขึ้น รูปแบบความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภในระบบราชการเริ่มแปรเปลี่ยนไป แมวาการแลกเปลี่ยนระหวางความสวามิภักดิ์กับ
การอุปถัมภทางการเมืองจะยังคงมีอยู แตเงินก็คืบคลานเขาสูตลาดบริการอุปถัมภมากขึ้น การ
ซื้อตํ าแหนงขาราชการดวยเงินกําลังเขามาแทนที่ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภในรูปแบบเดิม
กลาวในเชิงเศรษฐศาสตรก็คือ ตลาดบริการอุปถัมภมิใชตลาดที่มีการนํา `ของ' มาแลกกับ `ของ'
(barter economy) เพียงลักษณะเดียวอีกตอไป หากแตไดคอยๆ `พัฒนา' มาเปนตลาดที่มีการ
ใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมากขึ้น
อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมอํ านาจนิ ย มอุ ป ถั ม ภ ก  อ ให เ กิ ด การเล นพรรคเลน พวก
ในระบบราชการ และบั่นทอนประสิทธิภาพของระบบราชการไปจนเกือบหมดสิ้น ไมเพียงแต
การปูนบํ าเหน็จและการเลื่อนตํ าแหนงในระบบราชการจะไมเปนไปตามระบบคุณธรรมเทานั้น
หากทวายังทําใหการบังคับบัญชาขาราชการหยอนยานอีกดวย นอกจากนี้ วัฒนธรรมอํานาจนิยม
อุปถัมภมีอิทธิพลตอการพัฒนาหนวยงานอยางยิ่งยวด ในหนวยราชการที่วัฒนธรรมอํานาจนิยม
อุปถัมภบางเบา การยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับความคิดใหมมีมากกวาหนวย
ราชการที่วัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภเขมขน ความขอนี้ครอบคลุมไปถึงการรับฟงความเห็นของ
ประชาชนดวย ยิ่งวัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภเขมขนมากเพียงใด กระบวนการตัดสินใจ
และกระบวนการกําหนดนโยบายมีแนวโนมที่จะเปนการสั่งการจากเบื้องบน (top-down process)
มากเพียงนั้น `บทสนทนา' ระหวางผูบังคับบัญชากับผูอยูใตบังคับบัญชา จะมีมากขึ้น ณ ที่ซึ่ง
วัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภเจือจาง แมในกองทัพซึ่งวัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภเขมขน
`บทสนทนา' ดังกลาวนี้ก็ยังอาจมีได หากผูบังคับบัญชาสลัดหลุดจากการครอบงําของวัฒนธรรม
ดังกลาวนี้
การปฏิรูประบบราชการเพื่อใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นยอมยากที่จะเปนไปได
หากเรายังไมเขาใจวัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภอยางพอเพียง

