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บนเสนทางไปสูวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย

                                                     รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยกอเกิดจากอุดมการทุนนิยมผสมผสานกับ 
อุดมการประชาธิปไตย  ในขณะที่ อุดมการทุนนิยมก อให เกิดวัฒนธรรมปจเจกชนนิยม 
(individualism) ความเชื่อเร่ืองเสรีภาพ การสงเสริมการแขงขัน และการยอมรับกรรมสิทธิ์ใน 
ทรัพยสินสวนบุคคล อุดมการประชาธิปไตยใหความสํ าคัญแกเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค 
และการมีสวนรวมของประชาชนในการกํ าหนดทางเลือกของสังคมในสังคมตะวันตก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม วัฒนธรรมประชาธิปไตยสามารถเติบโตไดดีในระบบ 
ทุนนิยม จนตกผลึกเปน "วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย" แตเหตุไฉนวัฒนธรรมดังกลาวนี้ 
จึงไมสามารถแผขยายอิทธิพลในสังคมไทยได?

           ทั้งอุดมการทุนนิยมและอุดมการประชาธิปไตยลวนแลวแตเปนสิ่งแปลกปลอม
ของสังคมไทยในเบื้องตน เพราะระบบความสัมพันธในการผลิตในสังคมไทยแตโบราณเปนระบบ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (patron-client relationship) กลาวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือ ระบบ 
ศักดินา ระบบทุนนิยมเปนสิ่งที่ตามมาภายหลัง ในทํ านองเดียวกับที่วัฒนธรรมอํ านาจนิยม 
ครอบงํ าสังคมการเมืองไทยกอนที่วัฒนธรรมประชาธิปไตยจะแทรกตัวเขามาเปนเวลาชานาน  
การผนวกเขากันระหวางวัฒนธรรมอํ านาจนิยมกับระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภกอใหเกิด  
"วัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภ"

           วัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภเปนวัฒนธรรมที่ครอบงํ าสังคมไทยมาแตโบราณ  
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเดือนมิถุนายน 2475 วัฒนธรรมอํ านาจนิยมเริ่มถูก 
ทาทายโดยวัฒนธรรมประชาธิปไตย แตเนื่องจากหนอแหงวัฒนธรรมประชาธิปไตยไมเติบกลา 
แข็งแกรง การทาทายดังกลาวนี้จึงไร ประสิทธิผลจวบจนกระทั่งถึงป 2516 วัฒนธรรม 
ประชาธิปไตยจึงเริ่มขยายตัว การที่วัฒนธรรมอํ านาจนิยมยังคงครอบงํ าสังคมไทยหลังการ 
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ป 2475 อยูไดนั้น ยังผลใหระบอบการเมืองการปกครองมีลักษณะเปน
เผด็จการ/คณาธิปไตย หรืออยางดีที่สุดก็เปนเพียง "ประชาธิปไตยครึ่งใบ"  ในขณะที่วัฒนธรรม
อํ านาจนิยมยังกลาแข็ง การกระจายอํ านาจออกจากสวนกลาง (decentralization) ทั้งทางดาน 
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การเมืองการปกครองและดานเศรษฐกิจเปนเรื่องที่เปนไปไมได เสียงของประชาชนจะยังคงเปน
เสียงนกเสียงกาตอไป ในขณะที่เสียงของผูมีอํ านาจกลับกลายเปนเสียงสวรรค การครอบงํ าของ
วัฒนธรรมอํ านาจนิยมทํ าใหกระบวนการตัดสินใจในการบริหารราชการแผนดินเปนกระบวนการ 
ที่ส่ังการจากเบื้องบนสูเบื้องลาง (top-down process) และเปนกระบวนการที่เกื้อประโยชนของ
ประชาชนในเขตเมืองมากกวาประชาชนในชนบท (urban bias)

           เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 นั้น พลังเศรษฐกิจทุนนิยมยัง 
ไมเติบใหญกลาแข็ง ระบบเศรษฐกิจไทยยังมีลักษณะเปนระบบศักดินาอยูมาก แมวาคณะราษฎร
จะพยายามปลดเปลื้องพันธนาการของระบบศักดินา แตก็ประสบผลสํ าเร็จไมมากนัก ระบบความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภยังคงมีอิทธิพลในปริมณฑลทางเศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่วัฒนธรรม
อํ านาจนิยมครอบงํ าสังคมการเมืองไทย การผนวกเขาดวยกันระหวางวัฒนธรรมอํ านาจนิยมกับ
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ประกอบกับความตองการสรางฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจของ 
ชนชั้นปกครองใหม อันไดแกคณะราษฎรกอนการรัฐประหารป 2490 และผูนํ าฝายทหารหลังการ 
รัฐประหารป 2490 ทํ าใหมีการใชอํ านาจทางการเมืองในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจอยาง
แพรหลาย ไมเพียงแตการยึดรัฐวิสาหกิจและธนาคารพาณิชยเปนฐานผลประโยชนเทานั้น หาก
ทวา ยังมีการใชทรัพยากรของแผนดินไปในทางที่เกื้อประโยชนของผูทรงอํ านาจและบริวาร 
อีกดวย พอคานายทุนพากันเขาไปสวามิภักดิ์ผูนํ าทางการเมืองกลุมตางๆภายใตระบบความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภ ในขณะที่พอคานักธุรกิจ ตองสง"สวย" ใหแกผูนํ าทางการเมืองตนสังกัดเพื่อ 
เปนการแสดงความสวามิภักดิ์ ผูทรงอํ านาจทางการเมืองก็จะใหการปกปองคุมครองในยามที่มี
ปญหากับเจาหนาที่ของรัฐหรือกลุมผลประโยชนอ่ืนๆ และที่สํ าคัญยิ่งก็คือ การใหอภิสิทธิ์และ
อํ านาจผูกขาดในการประกอบการทางเศรษฐกิจ และการใชอํ านาจรัฐโอบอุมชวยเหลือในยามที่
ธุรกิจประสบปญหาในการประกอบการ ธุรกิจจํ านวนมากเติบใหญข้ึนมาไดดวยระบบการอุปถัมภ
ทางการเมืองดังกลาวนี้ วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจการเมืองในสังคมไทยจึงคอยๆแปรเปลี่ยนจาก  
"วัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภ" มาเปน "วัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์"

           พลังเศรษฐกิจทุนนิยม ซึ่งเติบโตอยางรวดเร็วในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
สามารถซึมซับวัฒนธรรมอํ านาจนิยม และไดประโยชนจากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ 
อยางมาก ดวยเหตุดังนั้น กลุมพอคานายทุนจึงมิไดมีบทบาทในการตอตานหรือแมแตขัดเกลา 
วัฒนธรรมอํ านาจนิยม เพื่อใหวัฒนธรรมประชาธิปไตยเจริญเติบโตในสังคมไทยได เมื่อวัฒนธรรม
อํ านาจนิยมผสมผสานกับระบบทุนนิยมก็กอใหเกิดระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ ซึ่งเกื้อประโยชนเฉพาะ
แตกลุมพอคานายทุนที่ใกลชิดผูทรงอํ านาจทางการเมือง อีกทั้งยังทํ าใหการประกอบการในระบบ
เศรษฐกิจไทยไรประสิทธิภาพอีกดวย อุตสาหกรรมหรือภาคเศรษฐกิจที่ถูกครอบงํ าดวยวัฒนธรรม
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ทุนนิยมอภิสิทธิ์ยิ่งมากเพียงใด ประสิทธิภาพการผลิตก็ยิ่งดอยมากเพียงนั้น เมื่อระบบเศรษฐกิจ
ไทยยังมีการเปดประเทศไมมาก วัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์จะดํ ารงอิทธิพลอยูได แตเมื่อระบบ
เศรษฐกิจไทยมีการเปดประเทศมากขึ้น ยอมมีความจํ าเปนที่จะตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตเพื่อให สามารถแข งขันในตลาดโลกได  การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนา 
อุตสาหกรรม จากการเนนการผลิตเพื่อทดแทนการนํ าเขา (import substitution) มาเปนการผลิต
เพื่อการสงออก (export promotion) นับต้ังแตป 2515 เปนตนมา ยังผลใหชนชั้นผูประกอบการ 
(entrepreneur) ขยายตัวอยางรวดเร็ว การแขงขันในตลาดโลก ซึ่งกดดันใหมีการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการผลิต มีสวนสรางแรงกดดันในการสลายวัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภและวัฒน
ธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์ เพื่อใหระบบทุนนิยมเสรีเขามาแทนที่ระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ ทั้งนี้เพราะ 
เหตุวา การประกอบการภายใตวัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์ไมเพียงแตจะทํ าใหมีการแขงขันที่ 
ไมเปนธรรมเทานั้น หากทวายังทํ าใหตนทุนการผลิตสูงกวาที่ควรจะเปนอีกดวย เนื่องเพราะผู
ประกอบการตองสง "สวย" ใหแกผูทรงอํ านาจทางการเมือง  สํ าหรับผูประกอบการในบาง 
อุตสาหกรรม การเขาถึงผู ทรงอํ านาจทางการเมืองอาจเสียตนทุนสูงเกินกวาที่จะรับภาระได  
หากระบบทุนนิยมเสรีเขามาแทนที่ระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ ผูประกอบการจะสามารถลดทอนการสง  
"สวย" หรือลดตนทุนทางการเมืองได ภายใตวัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภและวัฒนธรรม 
ทุนนิยมอภิสิทธิ์ ผูประกอบการตองจายทั้งตนทุนทางเศรษฐกิจและตนทุนทางการเมือง เพื่อให
ธุรกิจดํ ารงอยูได แตภายใตวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย ผูประกอบการสามารถลดตนทุน
การประกอบการในสวนที่เปนตนทุนทางการเมืองได แมจะไมสามารถขจัดตนทุนทางการเมือง 
ใหหมดไปก็ตาม

           ภายหลังจากที่เกิดวิกฤตการณนํ้ ามันครั้งที่สองในป 2522 สังคมทุนนิยมโลก
เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางรุนแรงและยืดเยื้อ ประเทศมหาอํ านาจเกา โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป ตางดํ าเนินนโยบายการกีดกันการคาสมัยใหม (New 
Protectionism) สภาพการณทางเศรษฐกิจระหวางประเทศดังกลาวนี้มีผลกดดันใหรัฐบาลไทย 
ตองหันเหสยามรัฐนาวาไปสูแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยม เพื่อแลกเปลี่ยนกับการผอนคลายการ 
กีดกันการคาของกลุมประเทศมหาอํ านาจ ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก  
เมื่อผนวกกับการลดการปกปองคุ มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ และการปลดเปลื้อง
พันธนาการแหงการผูกขาดในหลายตอหลายอุตสาหกรรมมีสวนกดดันใหผูประกอบการไทย 
จํ าตองเลือกระบบทุนนิยมเสรีทดแทนระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ เพราะประเทศที่ดํ ารงไวซึ่งระบบ 
ทุนนิยมอภิสิทธิ์ลวนแลวแตถูกตอบโตจากกลุมประเทศมหาอํ านาจเกาทั้งสิ้น



4

           อนึ่ง นาสังเกตวา การขับดันวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยเขามาแทนที่ 
วัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์หรือทุนนิยมอุปถัมภนี้ (ดูตาราง) มาจากกลุมผูประกอบการสมัยใหม  
ซึ่งมีความตองการวัฒนธรรมประชาธิปไตยดวย ทั้งนี้ปรากฏวา ผูประกอบการสมัยใหมจํ านวน 
มากไดซึมซับวัฒนธรรมประชาธิปไตยจากการที่มีโอกาสศึกษาตอในอารยประเทศ อยางไรก็ตาม 
กลุมทุนที่เติบใหญมาดวยระบบการอุปถัมภทางการเมือง ยังคงถูกครอบงํ าโดยวัฒนธรรมทุนนิยม
อภิสิทธิ์ตอไป และกลุมทุนเหลานี้นี่เองที่มีบทบาทสํ าคัญในการขัดขวางตอตานการปรับเปลี่ยน
นโยบายเศรษฐกิจไปสูแนวทางเสรีนิยม

           เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยเริ่มใชยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการ 
สงออกในป 2515 นั้น เปนชวงเวลาเดียวกับที่พลังประชาธิปไตยกํ าลังเติบใหญ ในขณะที่พลัง
เศรษฐกิจทุนนิยมกํ าลังหันเหจากระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ไปสูระบบทุนนิยมเสรี พลังประชาธิปไตย 
ก็กํ าลังเผยแพรวัฒนธรรมประชาธิปไตย โดยที่กอนหนานั้น วัฒนธรรมประชาธิปไตยไดผนวก 
เขาไปกับระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ  จนกอใหเกิด "วัฒนธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ"  ซึ่งมี 
สวนผลักดันใหมีการสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภในตลาดการเมืองทุกระดับ พรอมทั้งผลักดัน 
ใหมีการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจเพื่อหลอเลี้ยงความสัมพันธดังกลาวนี้ดวย 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 
มีความตองการธํ ารงไวซึ่งวัฒนธรรมทุนนิยมอุปถัมภตอไป ในภาคประชาชน วัฒนธรรม
ประชาธิปไตยกํ าลังแยงชิงอิทธิพลกับวัฒนธรรมอํ านาจนิยม แตสายตาอันหวาดระแวงที่มีตอ
ระบบทุนนิยม ทํ าใหวัฒนธรรมประชาธิปไตยไมสามารถผนวกเขากับวัฒนธรรมทุนนิยมจนเปน
เนื้อเดียวกันได
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           ในชวงหัวเลี้ยวหัวตอของสังคมที่วัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภกํ าลังปะทะกับ 
วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยนี้ แรงเสียดสีจากการปะทะยอมสงผลกระทบในปริมณฑล 
ทั้งทางการเมือง  สังคม  และเศรษฐกิจอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได

ตารางที่ 1
รูปแบบวัฒนธรรมในสังคมไทย

ความสัมพันธในการผลิต วัฒนธรรมอํ านาจนิยม วัฒนธรรมประชาธิปไตย

ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ A B

ระบบทุนนิยม C D

หมายเหตุ     A  =  วัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภ
            B  =  วัฒนธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ
            C  =  วัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์
            D  =  วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย


