คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 23 ตุลาคม 2535

บนเสนทางไปสูวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยกอเกิดจากอุดมการทุนนิยมผสมผสานกับ
อุ ด มการประชาธิ ป ไตย ในขณะที่ อุ ด มการทุ น นิ ย มก อ ให เ กิ ดวั ฒ นธรรมป จ เจกชนนิ ย ม
(individualism) ความเชื่อเรื่องเสรีภาพ การสงเสริมการแขงขัน และการยอมรับกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินสวนบุคคล อุดมการประชาธิปไตยใหความสําคัญแกเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค
และการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดทางเลือกของสังคมในสังคมตะวันตก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม วัฒนธรรมประชาธิปไตยสามารถเติบโตไดดีในระบบ
ทุนนิยม จนตกผลึกเปน "วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย" แตเหตุไฉนวัฒนธรรมดังกลาวนี้
จึงไมสามารถแผขยายอิทธิพลในสังคมไทยได?
ทั้งอุดมการทุนนิยมและอุดมการประชาธิปไตยลวนแลวแตเปนสิ่งแปลกปลอม
ของสังคมไทยในเบื้องตน เพราะระบบความสัมพันธในการผลิตในสังคมไทยแตโบราณเปนระบบ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (patron-client relationship) กลาวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือ ระบบ
ศักดินา ระบบทุนนิยมเปนสิ่งที่ตามมาภายหลัง ในทํ านองเดียวกับที่วัฒนธรรมอํ านาจนิยม
ครอบงํ าสังคมการเมืองไทยกอนที่วัฒนธรรมประชาธิปไตยจะแทรกตัวเขามาเปนเวลาชานาน
การผนวกเข า กั น ระหวา งวั ฒ นธรรมอํ านาจนิยมกับระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภกอใหเกิด
"วัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภ"
วัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภเปนวัฒนธรรมที่ครอบงําสังคมไทยมาแตโบราณ
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเดือนมิถุนายน 2475 วัฒนธรรมอํ านาจนิยมเริ่มถูก
ทาทายโดยวัฒนธรรมประชาธิปไตย แตเนื่องจากหนอแหงวัฒนธรรมประชาธิปไตยไมเติบกลา
แข็ ง แกร ง การท า ทายดั ง กล า วนี้ จึ ง ไร ป ระสิ ท ธิ ผ ลจวบจนกระทั่ ง ถึ ง ป 2516 วั ฒ นธรรม
ประชาธิปไตยจึง เริ่ม ขยายตั ว การที่วัฒ นธรรมอํ านาจนิยมยังคงครอบงํ าสังคมไทยหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ป 2475 อยูไดนั้น ยังผลใหระบอบการเมืองการปกครองมีลักษณะเปน
เผด็จการ/คณาธิปไตย หรืออยางดีที่สุดก็เปนเพียง "ประชาธิปไตยครึ่งใบ" ในขณะที่วัฒนธรรม
อํานาจนิยมยังกลาแข็ง การกระจายอํานาจออกจากสวนกลาง (decentralization) ทั้งทางดาน
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การเมืองการปกครองและดานเศรษฐกิจเปนเรื่องที่เปนไปไมได เสียงของประชาชนจะยังคงเปน
เสียงนกเสียงกาตอไป ในขณะที่เสียงของผูมีอํานาจกลับกลายเปนเสียงสวรรค การครอบงําของ
วัฒนธรรมอํานาจนิยมทําใหกระบวนการตัดสินใจในการบริหารราชการแผนดินเปนกระบวนการ
ที่สั่งการจากเบื้องบนสูเบื้องลาง (top-down process) และเปนกระบวนการที่เกื้อประโยชนของ
ประชาชนในเขตเมืองมากกวาประชาชนในชนบท (urban bias)
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 นั้น พลังเศรษฐกิจทุนนิยมยัง
ไมเติบใหญกลาแข็ง ระบบเศรษฐกิจไทยยังมีลักษณะเปนระบบศักดินาอยูมาก แมวาคณะราษฎร
จะพยายามปลดเปลื้องพันธนาการของระบบศักดินา แตก็ประสบผลสําเร็จไมมากนัก ระบบความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภยังคงมีอิทธิพลในปริมณฑลทางเศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่วัฒนธรรม
อํานาจนิยมครอบงําสังคมการเมืองไทย การผนวกเขาดวยกันระหวางวัฒนธรรมอํานาจนิยมกับ
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ประกอบกับความตองการสรางฐานอํานาจทางเศรษฐกิจของ
ชนชั้นปกครองใหม อันไดแกคณะราษฎรกอนการรัฐประหารป 2490 และผูนําฝายทหารหลังการ
รัฐประหารป 2490 ทําใหมีการใชอํานาจทางการเมืองในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจอยาง
แพรหลาย ไมเพียงแตการยึดรัฐวิสาหกิจและธนาคารพาณิชยเปนฐานผลประโยชนเทานั้น หาก
ทวา ยังมีการใชทรัพยากรของแผนดินไปในทางที่เกื้อประโยชนของผูทรงอํ านาจและบริวาร
อีกดวย พอคานายทุนพากันเขาไปสวามิภักดิ์ผูนํ าทางการเมืองกลุมตางๆภายใตระบบความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภ ในขณะที่พอคานักธุรกิจ ตองสง"สวย" ใหแกผูนําทางการเมืองตนสังกัดเพื่อ
เปนการแสดงความสวามิภักดิ์ ผูทรงอํานาจทางการเมืองก็จะใหการปกปองคุมครองในยามที่มี
ปญหากับเจาหนาที่ของรัฐหรือกลุมผลประโยชนอื่นๆ และที่สําคัญยิ่งก็คือ การใหอภิสิทธิ์และ
อํานาจผูกขาดในการประกอบการทางเศรษฐกิจ และการใชอํานาจรัฐโอบอุมชวยเหลือในยามที่
ธุรกิจประสบปญหาในการประกอบการ ธุรกิจจํานวนมากเติบใหญขึ้นมาไดดวยระบบการอุปถัมภ
ทางการเมืองดังกลาวนี้ วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจการเมืองในสังคมไทยจึงคอยๆแปรเปลี่ยนจาก
"วัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภ" มาเปน "วัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์"
พลังเศรษฐกิจทุนนิยม ซึ่งเติบโตอยางรวดเร็วในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
สามารถซึ ม ซั บวัฒ นธรรมอํ านาจนิยม และไดประโยชนจากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
อยางมาก ดวยเหตุดังนั้น กลุมพอคานายทุนจึงมิไดมีบทบาทในการตอตานหรือแมแตขัดเกลา
วัฒนธรรมอํานาจนิยม เพื่อใหวัฒนธรรมประชาธิปไตยเจริญเติบโตในสังคมไทยได เมื่อวัฒนธรรม
อํานาจนิยมผสมผสานกับระบบทุนนิยมก็กอใหเกิดระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ ซึ่งเกื้อประโยชนเฉพาะ
แตกลุมพอคานายทุนที่ใกลชิดผูทรงอํานาจทางการเมือง อีกทั้งยังทําใหการประกอบการในระบบ
เศรษฐกิจไทยไรประสิทธิภาพอีกดวย อุตสาหกรรมหรือภาคเศรษฐกิจที่ถูกครอบงําดวยวัฒนธรรม
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ทุนนิยมอภิสิทธิ์ยิ่งมากเพียงใด ประสิทธิภาพการผลิตก็ยิ่งดอยมากเพียงนั้น เมื่อระบบเศรษฐกิจ
ไทยยังมีการเปดประเทศไมมาก วัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์จะดํารงอิทธิพลอยูได แตเมื่อระบบ
เศรษฐกิจไทยมีการเปดประเทศมากขึ้น ยอมมีความจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิ ต เพื่ อ ให ส ามารถแข ง ขั น ในตลาดโลกได การปรั บ เปลี่ ย นยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
อุตสาหกรรม จากการเนนการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา (import substitution) มาเปนการผลิต
เพื่อการสงออก (export promotion) นับตั้งแตป 2515 เปนตนมา ยังผลใหชนชั้นผูประกอบการ
(entrepreneur) ขยายตัวอยางรวดเร็ว การแขงขันในตลาดโลก ซึ่งกดดันใหมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต มีสวนสรางแรงกดดันในการสลายวัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภและวัฒน
ธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์ เพื่อใหระบบทุนนิยมเสรีเขามาแทนที่ระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ ทั้งนี้เพราะ
เหตุวา การประกอบการภายใตวัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์ไมเพียงแตจะทํ าใหมีการแขงขันที่
ไมเปนธรรมเทานั้น หากทวายังทําใหตนทุนการผลิตสูงกวาที่ควรจะเปนอีกดวย เนื่องเพราะผู
ประกอบการตองสง "สวย" ใหแกผูทรงอํ านาจทางการเมือง สํ าหรับผูประกอบการในบาง
อุตสาหกรรม การเขาถึงผูทรงอํ านาจทางการเมืองอาจเสียตนทุนสูงเกินกวาที่จะรับภาระได
หากระบบทุนนิยมเสรีเขามาแทนที่ระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ ผูประกอบการจะสามารถลดทอนการสง
"สวย" หรือลดตนทุนทางการเมืองได ภายใตวัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภและวัฒนธรรม
ทุนนิยมอภิสิทธิ์ ผูประกอบการตองจายทั้งตนทุนทางเศรษฐกิจและตนทุนทางการเมือง เพื่อให
ธุรกิจดํารงอยูได แตภายใตวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย ผูประกอบการสามารถลดตนทุน
การประกอบการในสวนที่เปนตนทุนทางการเมืองได แมจะไมสามารถขจัดตนทุนทางการเมือง
ใหหมดไปก็ตาม
ภายหลังจากที่เกิดวิกฤตการณนํ้ามันครั้งที่สองในป 2522 สังคมทุนนิยมโลก
เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางรุนแรงและยืดเยื้อ ประเทศมหาอํานาจเกา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป ตางดําเนินนโยบายการกีดกันการคาสมัยใหม (New
Protectionism) สภาพการณทางเศรษฐกิจระหวางประเทศดังกลาวนี้มีผลกดดันใหรัฐบาลไทย
ตองหันเหสยามรัฐนาวาไปสูแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยม เพื่อแลกเปลี่ยนกับการผอนคลายการ
กีดกันการคาของกลุมประเทศมหาอํานาจ ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก
เมื่ อ ผนวกกั บ การลดการปกป อ งคุ มครองอุ ต สาหกรรมภายในประเทศ และการปลดเปลื้ อง
พันธนาการแหงการผูกขาดในหลายตอหลายอุตสาหกรรมมีสวนกดดันใหผูประกอบการไทย
จํ าตองเลือกระบบทุนนิยมเสรีทดแทนระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ เพราะประเทศที่ดํ ารงไวซึ่งระบบ
ทุนนิยมอภิสิทธิ์ลวนแลวแตถูกตอบโตจากกลุมประเทศมหาอํานาจเกาทั้งสิ้น
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อนึ่ง นาสังเกตวา การขับดันวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยเขามาแทนที่
วัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์หรือทุนนิยมอุปถัมภนี้ (ดูตาราง) มาจากกลุมผูประกอบการสมัยใหม
ซึ่งมีความตองการวัฒนธรรมประชาธิปไตยดวย ทั้งนี้ปรากฏวา ผูประกอบการสมัยใหมจํานวน
มากไดซึมซับวัฒนธรรมประชาธิปไตยจากการที่มีโอกาสศึกษาตอในอารยประเทศ อยางไรก็ตาม
กลุมทุนที่เติบใหญมาดวยระบบการอุปถัมภทางการเมือง ยังคงถูกครอบงําโดยวัฒนธรรมทุนนิยม
อภิสิทธิ์ตอไป และกลุมทุนเหลานี้นี่เองที่มีบทบาทสําคัญในการขัดขวางตอตานการปรับเปลี่ยน
นโยบายเศรษฐกิจไปสูแนวทางเสรีนิยม
เมื่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทยเริ่ ม ใชยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเพื่ อ การ
สงออกในป 2515 นั้น เปนชวงเวลาเดียวกับที่พลังประชาธิปไตยกําลังเติบใหญ ในขณะที่พลัง
เศรษฐกิจทุนนิยมกําลังหันเหจากระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ไปสูระบบทุนนิยมเสรี พลังประชาธิปไตย
ก็กํ าลังเผยแพรวัฒนธรรมประชาธิปไตย โดยที่กอนหนานั้น วัฒนธรรมประชาธิปไตยไดผนวก
เขาไปกับระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ จนกอใหเกิด "วัฒนธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ" ซึ่งมี
สวนผลักดันใหมีการสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภในตลาดการเมืองทุกระดับ พรอมทั้งผลักดัน
ให มี ก ารแสวงหาส ว นเกิ น ทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ หล อ เลี้ ย งความสั ม พั น ธ ดั ง กล า วนี้ ด  ว ย ระบบ
ประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทยจึงมีรูปลักษณอันบิดเบี้ยวไปจากระบบที่เปนอยูในสังคม
ตะวันตก หากพิจารณาในปริมณฑลของสังคมการเมืองไทยแลว ยังไมมีวี่แววที่วัฒนธรรมทุนนิยม
เสรีประชาธิปไตยจะเขามาแทนที่วัฒนธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ (ดูตาราง) ในภาคประชาชน
แมวัฒนธรรมประชาธิปไตยจะแผขยายอยางรวดเร็ว แตสังคมชนบทยังไมสามารถสลัดหลุดจาก
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภได ประชาชนในชนบทแมจะมิไดประโยชนจากระบบทุนนิยม
อภิสิทธิ์ แตก็มองระบบทุนนิยมเสรีดวยความหวาดระแวง เพราะไมแนใจวา ระบบทุนนิยมเสรี
จะเปนประโยชนตอภาคชนบทหรือไม
กลาวโดยสรุปก็คือ ในภาคธุรกิจเอกชน มีความขัดแยงระหวางกลุมผูประกอบ
การสมัยใหม ซึ่งตองการใหวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยเขาไปแทนที่วัฒนธรรมทุนนิยม
อุปถัมภกับกลุมผูประกอบการเกา ซึ่งติดอยูในหลมของวัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภ และ
มี ค วามต อ งการธํ ารงไวซึ่งวั ฒ นธรรมทุ น นิ ย มอุ ป ถั ม ภ ต  อ ไป ในภาคประชาชน วั ฒ นธรรม
ประชาธิปไตยกํ าลังแยงชิงอิทธิพลกับวัฒนธรรมอํ านาจนิยม แตสายตาอันหวาดระแวงที่มีตอ
ระบบทุนนิยม ทําใหวัฒนธรรมประชาธิปไตยไมสามารถผนวกเขากับวัฒนธรรมทุนนิยมจนเปน
เนื้อเดียวกันได

5
ในชวงหัวเลี้ยวหัวตอของสังคมที่วัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภกําลังปะทะกับ
วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยนี้ แรงเสียดสีจากการปะทะยอมสงผลกระทบในปริมณฑล
ทั้งทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได

ตารางที่ 1
รูปแบบวัฒนธรรมในสังคมไทย
ความสัมพันธในการผลิต

วัฒนธรรมอํานาจนิยม

วัฒนธรรมประชาธิปไตย

ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ

A

B

ระบบทุนนิยม

C

D

หมายเหตุ

A
B
C
D

=
=
=
=

วัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภ
วัฒนธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ
วัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์
วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย

