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วิถีแหงวัฒนธรรมในสังคมไทย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจในประเทศไทยในชวง 60 ปที่ผานมานี้ไดกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางมหันต มิใชเฉพาะแตดานเศรษฐกิจเทานั้น หากยังสรางคลื่นกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองอีกดวย ในบรรดาการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ การเปลี่ยนแปลง
ทางดานวัฒนธรรมเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ `วัฒนธรรม
อํานาจนิยมอุปถัมภ' กําลังถูกทาทายโดย `วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย'
ผมกลาวถึง `วัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภ' และ `วัฒนธรรมทุนนิยมเสรี
ประชาธิปไตย' ในคอลัมนนี้มากกวาหนึ่งครั้ง ผูอานหลายทานไดแสดงขอกังขาเกี่ยวกับศัพทที่ผม
ใชนี้ โดยที่นักสังคมวิทยาบางทานถึงกับยอมรับแนวความคิดนี้มิไดเลย ผมจึงเห็นความจําเปน
ที่จะตองอธิบายแนวความคิดนี้ใหกระจางชัด
ผมมองพัฒนาการของวัฒนธรรมในสังคมไทยในชวง 60 ปที่ผานมานี้วาเปนการ
ปะทะกันระหวางวัฒนธรรมอํานาจนิยมกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย แตการปะทะกันดังกลาวนี้
เกิดขึ้นภายใตความสัมพันธในการผลิตที่กําลังแปรเปลี่ยนไป โดยที่ระบบเศรษฐกิจกําลังผันแปร
จากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (patron-client relationship) ไปสูระบบทุนนิยม วัฒนธรรม
แตละวัฒนธรรม หากดํารงอยูในระบบความสัมพันธในการผลิตที่แตกตางกัน ยอมมีแกนและ
กระพี้แตกตางกันไปดวย วั ฒ นธรรมอํ านาจนิยมในระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภแตกตาง
จากวัฒนธรรมอํานาจนิยมในระบบทุนนิยมฉันใด วัฒนธรรมประชาธิปไตยในระบบความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภยอมแตกตางไปจากวัฒนธรรมประชาธิปไตยในระบบทุนนิยมฉันนั้น การตกผลึกของ
วัฒนธรรมอํานาจนิยมและวัฒนธรรมประชาธิปไตยในระบบความสัมพันธในการผลิตที่แตกตาง
กัน ยอมกอใหเกิดเนื้อหาสาระและรูปแบบที่แตกตางกันดวย
วัฒนธรรมอํานาจนิยมเปนวัฒนธรรมที่ยึดหลัก`อํานาจเปนธรรม' โดยที่มาตรฐาน
ความชอบธรรมถูกกํ าหนดดวยอํ านาจเปนเกณฑ ภายใตวัฒนธรรมดังกลาวนี้ ความเห็นของ
ผูมีอํานาจยอม `ถูกตอง' มากกวาความเห็นของผูไรอํานาจ ความถูกผิดมิไดถูกกําหนดดวยเหตุ
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ผลและขอเท็จจริง สังคมที่ถูกครอบงําดวยวัฒนธรรมอํานาจนิยมจะมีคานิยมยกยองผูมีอํานาจ
และผูทรงอํานาจมีแนวโนมที่จะใชอํานาจเพื่อแสดงความยิ่งใหญแหงตน
วัฒนธรรมประชาธิปไตยเปนดานตรงกันขามของวัฒนธรรมอํานาจนิยม เพราะ
วัฒนธรรมประชาธิปไตยปลูกฝงใหผูคนเคารพและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มาตรฐานความ
ชอบธรรมมิไดถูกกํ าหนดดวยอํ านาจ หากแตถูกกําหนดดวยเหตุผลและขอเท็จจริง สังคมที่มี
วัฒนธรรมประชาธิปไตยจะกําหนดทางเลือกของสังคม (social choice) ดวยการรับฟงความเห็น
ของคนสวนใหญ โดยที่ในขณะเดียวกันนั้น ก็ไมละเลยที่จะรับฟงความเห็นและคุมครองสิทธิของ
ชนกลุมนอย ในสังคมที่ถูกครอบงําดวยวัฒนธรรมอํานาจนิยม ผูทรงอํานาจเปนผูกําหนดและ
ชี้ขาดทางเลือกของสังคม แตในสังคมประชาธิปไตย ประชาชนจะมีสิทธิและมีสวนรวมในการ
กําหนดทางเลือกของสังคมรวมกัน
อยางไรก็ตาม ทั้งวัฒนธรรมอํ านาจนิยมและวัฒนธรรมประชาธิปไตยตางมิได
ดํารงอยูในสูญญากาศ หากแตดํารงอยูในสังคมที่มีระบบความสัมพันธในการผลิต แมวาระบบ
ความสัมพันธในการผลิตจะเปนระบบที่กํ าหนดมรรควิธีในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ในสังคม แตระบบความสัมพันธดังกลาวนี้ ก็กอใหเกิดวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลกระทบ
เปนลูกโซตอวัฒนธรรมทางสังคมและการเมืองดวย
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภเปนระบบที่กําหนดบทบาทหนาที่ระหวางบุคคล
ในแตละระดับชั้นในสังคม โดยที่ฝายหนึ่งเปนผูอุปถัมภ และอีกฝายหนึ่งเปนผูรับการอุปถัมภ
ในสังคมไทยแตโบราณ ผูอุปถัมภจักตองสามารถยึดกุมกําลังคนไวได เพราะกําลังคนเปนฐาน
แหงอํ านาจ ไพรที่สวามิภักดิ์เปนบริวารจักตองทํ างานชนิดใหเปลาแกมูลนาย โดยที่มูลนาย
ใหความคุมครองและปกปองผูอยูในความอุปถัมภ ตลอดจนใหความชวยเหลือในยามที่ประสบ
ความเดือดรอน ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภกอใหเกิดวัฒนธรรมการรวมกลุมและการเลน
พรรคเลนพวก เมื่อมูลนายในสายความสัมพันธอุปถัมภใดขึ้นมามีอํานาจ บรรดาบริวารของ
มูลนายผูนั้นก็พลอยมีอํานาจและเจริญดวยทรัพยศฤงคารตามไปดวย ในกรณีตรงกันขาม หาก
มูลนายในสายสัมพันธใดตกตํ่าในโครงสรางอํ านาจ บริวารในสายสัมพันธนั้นก็จะพลอยตกตํ่า
ตามไปดวยเชนเดียวกัน ผูคนที่อยูในสายสัมพันธอุปถัมภเดียวกันยอมเห็นแกกันและกันและ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ยิ่งกวาผูที่อยูในสายสัมพันธอุปถัมภอื่น
ระบบทุ น นิย มเป น ระบบความสัม พัน ธใ นการผลิ ตที่เ ชื่ อถือ ความเปนเลิศของ
มนุษย ในประการสําคัญ เชื่อวา มนุษยสามารถแกปญหาของตนเองได โดยที่รัฐไมจําตองเขา
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ไปแทรกแซง แมวามนุษยจะมีความเห็นแกตัว แตถามนุษยมีเสรีภาพในการตัดสินใจ พลังการ
แขงขันในสังคมจะสรางแรงกดดันใหมนุษยมีพฤติกรรมในทางที่กอสวัสดิการสูงสุดแกสังคม ระบบ
ทุนนิยมกอใหเกิดวัฒนธรรมปจเจกชนนิยม (individualism) ความเชื่อเรื่องเสรีภาพ และการ
สงเสริมการแขงขัน ตลอดจนการยอมรับกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินสวนบุคคล
จากตารางที่ 1 เมื่อเราพิจารณารูปแบบของวัฒนธรรมในสังคมไทย โดยดูจากการ
ตกผลึกของวัฒนธรรมอํานาจนิยมและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ภายใตระบบความสัมพันธเชิง
อุปถัมภกับภายใตระบบทุนนิยม เราจะไดรูปแบบวัฒนธรรมอยางนอย 4 รูปแบบ
Matrix A ในตารางที่ 1 เปนการตกผลึกของวัฒนธรรมอํานาจนิยม ภายใตระบบ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ซึ่งอาจเรียกสั้นๆวา `วัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภ' Matrix D เปนการ
ตกผลึกของวัฒนธรรมประชาธิปไตยภายใตระบบทุนนิยม ซึ่งอาจเรียกสั้นๆวา `วัฒนธรรมทุนนิยม
เสรีประชาธิปไตย'
วัฒนธรรมอํ านาจนิยมครอบงํ าสังคมไทยมาแตบุรพกาล และเขากันไดดีกับ
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ จนตกผลึกเปน `วัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภ' สวนวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยนั้นเพิ่งจะมีการนํ าเขาจากตางประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจ า อยู หั ว ทั้ง นี้ เ ปนผลจากการติดตอสัมพันธกับตางประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง
การเปลี่ยนแปลงการปกครองเดือนมิถุนายน 2475 นับเปนการอัดฉีดวัฒนธรรมประชาธิปไตยเขา
สูสังคมไทยครั้งสําคัญ แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้เปนเพียงการอัดฉีดรูปแบบของวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย ซึ่งตองปะทะและกอปฏิกิริยากับวัฒนธรรมอํานาจนิยมอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได
วัฒนธรรมอํ านาจนิยมฝงรากลึกในสังคมไทยจนแข็งแกรงเกินกวาที่วัฒนธรรมประชาธิปไตย
จะโคนลมไดในเวลาอันรวดเร็ว ในประการสําคัญ ในขณะที่วัฒนธรรมอํานาจนิยมเขากันไดดี
กับระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ แตวัฒนธรรมประชาธิปไตยเปนสิ่งแปลกปลอมสําหรับสังคม
ไทย และไมสามารถผสมกลมกลืนเปนเนื้อเดียวกับระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภได หากแต
ตกตะกอนเปน `วัฒนธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ' (Matrix B ในตารางที่ 1) ซึ่งมีลักษณะหัวมังกุ
ทายมังกร
ในขณะที่วัฒนธรรมประชาธิปไตยยึดถือหลักการเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาค แตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภเปนระบบที่ปลูกฝงคานิยมใหประชาชนเห็นแก
เพื่อนรวมสายสัมพันธอุปถัมภเดียวกันมากกวาผูที่อยูในสายสัมพันธอุปถัมภอื่น หลักการของ
วัฒนธรรมประชาธิปไตยจึงแตกตางจากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภเกือบโดยสิ้นเชิง ในขณะที่
วัฒนธรรมประชาธิปไตยไมสามารถสลายวัฒนธรรมอํานาจนิยม และระบบทุนนิยมยังไมสามารถ
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เขามาแทนที่ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภไดทั้งหมด การตกผลึกของ `วัฒนธรรมประชาธิปไตย
อุปถัมภ' จึงทํ าใหผูที่ตองการไตเตาในโครงสรางอํ านาจของสังคมตองสรางและขยายความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภทั้งในระดับบนและระดับลาง นักการเมืองที่ตองการขึ้นมามีอํ านาจดวย
กระบวนการเลือกตั้ง ไมเพียงแตจะตองมีความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎรในเขตการเลือกตั้ง
โดยที่ในขณะเดียวกันก็ตองมี ส.ส. บริวารจํานวนมากพอสมควรเทานั้น หากทวายังตองมีความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภกับผูนําฝายทหารที่คุมกําลังอีกดวย ปรากฏการณเรื่องการซื้อขายเสียงในการ
เลือกตั้ง จึงมิใชเรื่องที่จะเขาใจไดโดยถองแท หากไมพิจารณาในบริบทของความสัมพันธเชิง
อุปถัมภ `วัฒนธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ' มีสวนผลักดันใหมีการสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
ในตลาดการเมืองทุกระดับ โดยที่ในขณะเดียวกันก็กอใหเกิดความจําเปนในการแสวงหาสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจ เพื่อหลอเลี้ยงความสัมพันธดังกลาวนี้ การทําความเขาใจเกี่ยวกับ `วัฒนธรรม
ประชาธิปไตยอุปถัมภ' นับเปนปมเงื่อนสําคัญที่จะชวยใหเขาใจพฤติกรรมของนักการเมืองและ
ชนชั้นนําทางอํานาจในสังคมไทยในปจจุบัน
ในขณะเดี ย วกั น กั บ ที่ มี ก ารอั ด ฉี ดวั ฒ นธรรมประชาธิ ป ไตยเข า สู  สั ง คมไทย
หนอทุนนิยมก็กํ าลังเจริญเติบโตในระบบเศรษฐกิจไทยดวย การเติบโตของทุนนิยมในสังคม
ที่ถูกครอบงํ าดวยวัฒนธรรมอํ านาจนิยม กอใหเกิดระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์หรือทุนนิยมอุปถัมภ
(Matrix C ในตารางที่ 1) กลุมทุนที่จะเติบใหญไดจําเปนตองเขาไปอยูในความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
กับผูทรงอํานาจทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําฝายทหาร เพื่อใหไดมาซึ่งอภิสิทธิ์และอํานาจ
ผูกขาดในการประกอบการ
วัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภ (Matrix A) กําลังแปรเปลี่ยนไปสู `วัฒนธรรม
ทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย' (Matrix D) โดยที่ `วัฒนธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ' (Matrix B) และ
`วัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์' (Matrix C) เปนวัฒนธรรมในชวงแหงการเปลี่ยนผาน (transitional
period) โดยที่ยังไมเปนที่แนชัดวา ชวงแหงการเปลี่ยนผานนี้จะกินเวลายาวนานเพียงใด
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ตารางที่ 1
รูปแบบวัฒนธรรมในสังคม
ความสัมพันธในการผลิต

วัฒนธรรมอํานาจนิยม

วัฒนธรรมประชาธิปไตย

ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ

A

B

ระบบทุนนิยม

C

D

หมายเหตุ A
B
C
D

=
=
=
=

วัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภ
วัฒนธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ
วัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์ หรือทุนนิยมอุปถัมภ
วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย

