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วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยกับระบบราชการ

                                                     รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ระบบราชการสมัยใหมถือกํ าเนิดขึน้เมื่อรอยปที่แลวในทามกลางการครอบงํ า 
ของวัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภ ซึ่งเกิดจากการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมอํ านาจนิยมกับ
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ และดวยการครอบงํ าของวัฒนธรรมดังกลาวนี้ ขาราชการจึงมี 
พฤติกรรมที่จะเปนนายราษฎรยิ่งกวาขารับใชของราษฎร แมวาเวลาจะลวงเลยมากวา 100 ป  
แตวัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภยังคงฝงรากลึกในระบบราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งกองทัพและ
กระทรวงมหาดไทย
           เมื่อสังคมไทยจํ าเปนตองสัมพันธกับสังคมโลกมากขึ้น อันเปนผลจากการ 
คุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยม วัฒนธรรมประชาธิปไตยก็ถูกนํ าเขามาปะทะกับวัฒนธรรมอํ านาจ
นิยม ทั้งนี้มีขอนาสังเกตวา การนํ าเขาวัฒนธรรมประชาธิปไตยดังกลาวนี้เกิดจากฝมือของขุนนาง
ขาราชการที่มีโอกาสไปใช ชีวิตและศึกษาในตางประเทศ  การเคลื่อนตัวของวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยเขาสูสังคมไทยไดมีมาตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และ
จุดประกายใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเดือนมิถุนายน 2475 แตกระนั้นก็ตาม วัฒนธรรม
ประชาธิปไตยมิอาจคัดงางวัฒนธรรมอํ านาจนิยมได ผูนํ าฝายทหารหลายตอหลายคนที่รวมอยูใน
คณะราษฎรกลับเปนผูโคนลมระบอบประชาธิปไตย และสถาปนาระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย 
ข้ึนมาแทน  โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังการรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2490
           การธํ ารงระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย ตลอดชวงเวลาอันยาวนานระหวางป 
2490-2516 นับเปนอิทธิพลการครอบงํ าของวัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภโดยแท แตตลอดชวง
เวลาอันยาวนานนี้ พลังเศรษฐกิจทุนนิยมหาไดหยุดยั้งการพัฒนาไม หากแตไดเจริญเติบโตอยาง
ตอเนื่อง เร่ิมดวยการเติบโตของทุนพาณิชย ตามมาดวยทุนการเงิน และตอดวยทุนอุตสาหกรรม 
ในที่สุดการเติบโตของพาณิชยกรรม หลังการทํ าสนธิสัญญาบาวริ่งในป 2398 และโดยเฉพาะ 
อยางยิ่งหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทํ าใหระบบเศรษฐกิจไทยมีความสัมพันธกับระบบทุนนิยมโลก
อยางแนนแฟนมากขึ้น  ความสัมพันธดังกลาวนี้มีมากเปนพิเศษกับกลุมทุนจีนโพนทะเล
           การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทํ าให
ความสัมพันธการผลิตในระบบเศรษฐกิจไทยแปรเปลี่ยนไป ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภคอยๆ
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ถูกแทนที่ดวยระบบทุนนิยม แตวัฒนธรรมของระบบอุปถัมภยังคงอยู หากแตปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
ไปอยางชาๆ การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมในสังคมที่ถูกครอบงํ าดวยวัฒนธรรม 
อํ านาจนิยมผสมผสานกับวัฒนธรรมของระบบอุปถัมภ กอใหเกิด `ระบบทุนนิยมพันทาง' ที่มี
ลักษณะเปน `ระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์' หรือ `ระบบทุนนิยมอุปถัมภ'
           วัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์สามารถตอบสนองความตองการของทั้งกลุมพลัง 
อํ ามาตยาธิปไตยและกลุ มนายทุนจีนไดดี ในขณะที่กลุ มพลังอํ ามาตยาธิปไตยหลังการ 
เปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 ตองการสรางฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับและขยาย 
ฐานอํ านาจทางการเมือง สวนกลุมนายทุนจีนตองการการอุปถัมภทางการเมือง เพื่อใหสามารถ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมืองไทยไดโดยสะดวก การประสานประโยชนระหวางกลุม 
นายทุนจีนกับกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยจึงเกิดขึ้น นายทุนจีนที่ตองการแสวงหาผลประโยชน 
ทางเศรษฐกิจพากันเขาไปสวามิภักดิ์และสังกัดกลุมผูทรงอํ านาจทางการเมือง (โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูนํ าฝายทหาร) กลุมตางๆ  ทั้งนี้เพื่อขอการคุมครองปกปอง ตลอดจนอภิสิทธิ์และอํ านาจผูกขาด 
ในการประกอบการ  คร้ันมีกํ าไรจากการผูกขาดก็สง `สวย' ใหแกผูอุปถัมภ  กลุมพลัง 
อํ ามาตยาธิปไตยหยิบยกนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมขึ้นมากดดันใหนายทุนจีนเขามาขอรับการ
อุปถัมภ กระบวนการใชอํ านาจทางการเมืองในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจมิไดกระทํ า 
ดวยการแจกจายอภิสิทธิ์และอํ านาจผูกขาดเทานั้น หากยังใชอํ านาจรัฐในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
และแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากรัฐวิสาหกิจดวย วัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์จึงแผขยาย 
ในสังคมไทย เพราะเกื้อกูลผลประโยชนทั้งของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย ซึ่งยึดกุมอํ านาจรัฐ และ
กลุมทุน ซึ่งยึดกุมอํ านาจเศรษฐกิจ
           แต แล ววัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์ก็ต องปะทะกับวัฒนธรรมทุนนิยมเสรี
ประชาธิปไตย เมื่อกลุมขุนนางนักวิชาการในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองไมเห็นดวยกับการใช
อํ านาจทางการเมืองในการใหอภิสิทธิ์และอํ านาจผูกขาดเพื่อแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 
และพบวา นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมเปนตนตอของการใชอํ านาจอันมิชอบดังกลาวนี้ กลุม 
ขุนนางนักวิชาการจึงพยายามผลักดันใหนโยบายเศรษฐกิจเสรีเขาไปแทนที่นโยบายเศรษฐกิจ 
ชาตินิยม ซึ่งประสบผลสํ าเร็จระดับหนึ่งในป 2498
           สํ าหรับระบบราชการไทยสวนที่นอกเหนือไปจากกองทัพและกระทรวงมหาดไทย  
ซึ่งถูกครอบงํ าดวยวัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภแลว ในปริมณฑลทางเศรษฐกิจ มีการตอสู
ระหวางวัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์กับวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยตลอดชวงเวลา 60 ป 
ที่ผานมานี้ วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยถูกนํ าเขาสูระบบราชการไทยโดยกลุมขุนนาง 
นักวิชาการ 2 รุนแรกในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ขุนนางนักวิชาการกลุมนี้ออกไปศึกษา 
ตางประเทศแตเยาววัยจึงมีโอกาสซึมซับวัฒนธรรมประชาธิปไตย และสลัดหลุดจากวัฒนธรรม
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อํ านาจนิยมซึ่งครอบงํ าสังคมไทยไดบางสวน ขณะเดียวกัน อิทธิพลของสํ านักเศรษฐศาสตร 
กระแสหลัก ก็ทํ าใหมีการปลูกฝงปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม การปลูกฝงวัฒนธรรมทางภูมิปญญา
ดังกลาวนี้ยังคงมีตอมาจนถึงปจจุบันนี้ เนื่องจากขาราชการไทยที่ไปศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร 
ในตางประเทศสวนใหญถูกสงไปศึกษาในสหรัฐอเมริกา ความแตกตางอยูที่วา นับต้ังแตขุนนาง 
นักวิชาการรุนที่สามเปนตนมา คุณภาพทางภูมิปญญาของขุนนางนักวิชาการไทยเสื่อมทราม 
ลงตามลํ าดับ นอกจากนี้ สัดสวนของขุนนางนักวิชาการที่ออกไปศึกษาตอตางประเทศแตเยาววัย 
ก็ลดนอยถอยลง สวนใหญจะออกไปศึกษาตอตางประเทศเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ในประเทศไทยแลว โอกาสที่ถูกวัฒนธรรมอํ านาจนิยมในสังคมไทยครอบงํ าจึงมีอยูเปนอันมาก 
และนี่อาจเปนเหตุผลประการหนึ่งที่อธิบายวา เหตุใดวัฒนธรรมอํ านาจนิยมจึงมีอิทธิพลในระบบ
ราชการสืบตอมาไดชานาน
           ในบรรดาหนวยงานที่เกี่ยวของกับการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ แมจะมี
อุดมการณประชาธิปไตยไมแจมชัดนัก แตก็มีอุดมการทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน บางหนวยงาน 
ติดยึดอยูกับอุดมการณทุนนิยมอภิสิทธิ์หรือทุนนิยมอุปถัมภ แตบางหนวยงานไดรับอิทธิพลจาก
อุดมการทุนนิยมเสรี ในขณะที่ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง และสํ านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีความโนมเอียงที่จะสนับสนุนระบบทุนนิยมเสรี 
กระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตร  และสหกรณกลับเลือกขางระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์
           ขอที่นาสังเกตก็คือ บรรดาหนวยงานที่สนับสนุนระบบทุนนิยมเสรีลวนแลวแต
เปนหนวยงานที่มีความสัมพันธอันใกลชิดกับองคการระหวางประเทศที่ทํ าหนาที่เปนโลกบาล  
โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ องคการระหวางประเทศ 
ทั้งสองนี้มีบทบาทในการพัฒนาองคความรูในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร 
การคลัง และเศรษฐศาสตรการพัฒนาองคความรู เหลานี้ถายทอดสูขุนนางนักวิชาการไทย 
โดยอาศัยสิ่งตีพิมพและการพบปะสนทนา โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวนโยบายเศรษฐกิจเสรี 
(economic liberalization) ทั้งทางดานการคา การเงิน และการลงทุนระหวางประเทศ รวมตลอด
ทั้งแนวนโยบายการถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน (privatization) ดวยอิทธิพล
ขององคการระหวางประเทศทั้งสองนี้ นโยบายเศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาลไทยในชวงหลัง 
สงครามโลกครั้งที่สอง ทั้งนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน มุงสู เปาหมายการรักษา 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจเปนสํ าคัญ โดยที่นโยบายการกระจายรายได
และนโยบายการแกปญหาความยากจนถูกละเลย
           แมวาธนาคารโลกจะมีสายสัมพันธกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ แตอิทธิพล
ของธนาคารโลกในกระทรวงเกษตรและสหกรณมีไมมากนัก โดยที่กระทรวงเกษตรอเมริกัน 
สามารถมีอิทธิพลทางภูมิปญญาตอขุนนางนักวิชาการในกระทรวงนั้นมากกวา แมวาขุนนาง 
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นักวิชาการในสาขาวิชาเกษตรศาสตรและเศรษฐศาสตรการเกษตรจํ านวนมากจะสํ าเร็จการ 
ศึกษาจากสหรัฐอเมริกา แตอุดมการทุนนิยมเสรีกลับออนระโหยโรยแรง ทั้งนี้เพราะเหตุวา  
นโยบายการเกษตรของรัฐบาล อเมริกันมิใชนโยบายเศรษฐกิจเสรี หากแตเปนนโยบายที่เนน 
การแทรกแซงของรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายการใหเงินอุดหนุนการเกษตรและนโยบาย
การควบคุมการผลิตทางการเกษตร ภูมิปญญาทางเศรษฐศาสตรการเกษตรแบบอเมริกันจึงถูก 
ถายทอดสูกระทรวงเกษตรและสหกรณของไทย ดังนั้น จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ขุนนาง 
นักวิชาการในกระทรวงเกษตรและสหกรณสนับสนุนนโยบายการพยุงราคาสินคาเกษตร โดย 
ไมพิจารณาบริบททางสังคมการเมืองไทย และสนับสนุนนโยบายการกํ าหนดเขตเศรษฐกิจการ
เกษตร โดยเชื่อวา รัฐบาลสามารถควบคุมการผลิตทางการเกษตรได การที่อุดมการทุนนิยมเสรี 
ไมสามารถเติบโตในกระทรวงเกษตรและสหกรณได มิใชเปนเพราะเหตุวา ภูมิปญญาทาง 
เศรษฐศาสตรการเกษตรแบบอเมริกันปราศจากอุดมการทุนนิยมเสรีเทานั้น หากทวายังเปนเพราะ
เหตุวา กระทรวงเกษตรและสหกรณมีผลประโยชนเกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรธรรมชาติจํ านวน
มหาศาลอีกดวย จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณไมสามารถสลัด 
หลุดจากอุดมการทุนนิยมอภิสิทธิ์ได
           ผลประโยชนเกือบจะเปนเหตุผลประการเดียวที่ทํ าใหอุดมการทุนนิยมอภิสิทธิ์ 
ยังคงครอบงํ ากระทรวงพาณิชย ขุนนางขาราชการกระทรวงนี้ไดประโยชนจากมาตรการการ 
ควบคุมการคาระหวางประเทศ มาตรการการพยุงราคาสินคาเกษตร และมาตรการการควบคุม
ราคา มาตรการตางๆเหลานี้เกื้อกูลใหผูมีอํ านาจใชอํ านาจในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ 
การยกเลิกมาตรการการควบคุมและการผอนปรนกฎระเบียบขอบังคับตางๆ (deregulation) จึง
เปนไปไดยากสํ าหรับกระทรวงพาณิชย ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวนี้กํ าลังเกิดขึ้น
ในหนวยราชการหลายตอหลายหนวย
           กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงคมนาคมเปนกรณีชายขอบ แมอุดมการ 
ทุนนิยมอภิสิทธิ์จะครอบงํ าหนวยราชการทั้งสอง แตก็มีแนวโนมที่จะปรับนโยบายไปสูแนวทาง 
เสรีนิยม กระทรวงอุตสาหกรรมไดคอยๆปลดเปลื้องพันธนาการแหงการผูกขาดในหลายตอหลาย
อุตสาหกรรม แตอุตสาหกรรมที่รัฐบาลใชมาตรการการแทรกแซงอยางมาก ดังเชนอุตสาหกรรม 
นํ้ าตาล ยังมิไดผอนปรนการควบคุมแมแตนอย ในทํ านองเดียวกัน กระทรวงคมนาคมก็เร่ิมปลอย
ใหเอกชนเขาไปมีบทบาทในการผลิตบริการสาธารณูปโภคมากขึ้น ทั้งๆที่แตเดิมนั้น กระทรวง
คมนาคมมีความเชื่อวา การผลิตบริการสาธารณูปโภคเปนหนาที่ผูกขาดของรัฐบาล อยางไรก็ตาม 
การเปลี่ยนแปลงที่กํ าลังเกิดขึ้น ทั้งในกระทรวงคมนาคมและกระทรวงอุตสาหกรรม ยังไมแนชัดวา
เปนแนวโนมถาวร
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           กลาวโดยสรุปก็คือ วัฒนธรรมอํ านาจนิยมยังคงครอบงํ าระบบราชการ และมี 
อิทธิพล เหนือกวาวัฒนธรรมประชาธิปไตย  แตภายในระบบราชการนั้นเอง มีการตอสูระหวาง 
อุดมการณทุนนิยมอภิสิทธิ์กับอุดมการทุนนิยมเสรี โดยที่หนวยราชการที่มีความสัมพันธอยาง 
แนนแฟนกับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศมีความเอนเอียงไปทางดาน 
อุดมการณทุนนิยมเสรี ในขณะเดียวกันนี้ ก็มีแรงกดดันจากประเทศมหาอํ านาจ และผูประกอบ
การสมัยใหมภายในประเทศที่จะใหระบบทุนนิยมเสรีเขาไปแทนที่ระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์
           กว าที่ อุดมการทุนนิยมเสรีจะผสมผสานจนเป นเนื้อเดียวกับอุดมการณ
ประชาธิปไตยคงจะกินเวลาอีกหลายตอหลายทศวรรษ

ตารางที่ 1
รูปแบบวัฒนธรรมในสังคมไทย

ความสัมพันธในการผลิต วัฒนธรรมอํ านาจนิยม วัฒนธรรมประชาธิปไตย

ระบบอุปถัมภ A B

ระบบทุนนิยม C D

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


