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ทุนวัฒนธรรม
ปฐมกถา
ปาฐกถานี้ตองการชี้ใหเห็นวา ทุนหลัก (Dominant Capital) ยอมแปรเปลี่ยนไป
ตามการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตในสังคมเศรษฐกิจโลก เมื่อสังคมมนุษยผานพนชวง
แหงการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) และสังคมเศรษฐกิจแปรจากระบบเศรษฐกิจ
เกษตรกรรม (Agricultural Economy) มาเปนระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economy)
ทุนอุตสาหกรรม (Industrial Capital) ยอมถีบตัวขึ้นมาเปนทุนหลักของระบบเศรษฐกิจ ดวยตรรก
ในทํานองเดียวกัน เมื่อสังคมเศรษฐกิจแปรเปลี่ยนเปนระบบเศรษฐกิจบริการ (Service Economy)
ทุนบริการ (Service Capital) ก็จะกลายเปนทุนหลักแทนที่ทุนอุตสาหกรรม แตโดยเหตุที่บริการ
ประเภทตางๆ มีการเติบโตกลาแข็งแตกตางกันอยางมาก และหนอทุนบริการบางประเภทยังไม
ปรากฏโฉมใหเห็น ดวยเหตุดังนี้เอง นักวิเคราะหสังคมบางทานจึงมองเห็นแตการเติบโตของบริการ
ทางการเงินการธนาคาร และมองเห็นแตการเติบใหญของทุนการเงิน (Finance Capital) ซึ่งเขาไป
แทนที่ทุนอุตสาหกรรม
ปาฐกถานี้ตองการชี้ใหเห็นวา ทุนบริการกําลังถีบตัวขึ้นมาเปนทุนหลักในสังคม
เศรษฐกิจโลกแทนที่ทุนอุตสาหกรรม แตในระยะเปลี่ยนผานที่หนอทุนบริการยังไมเติบใหญ
กลาแข็ง ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) เปนทุนหลักในระยะเปลี่ยนผานนี้ โดยที่ทุนวัฒนธรรม
มีขาหยั่งทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
ในการที่จะเขาใจการเติบโตของทุนวัฒนธรรม จําเปนตองเขาใจเบื้องตนเสียกอน
วา ทุนวัฒนธรรมคืออะไร ทุนวัฒนธรรมจะเติบใหญไดก็ตองมีอุตสาหกรรมสินคาวัฒนธรรม
(Cultural Products) ในที่นี้ สินคาวัฒนธรรม หมายถึง สินคาและบริการที่มีวัฒนธรรมฝงตัวเปน
สวนหนึ่งของสินคาหรือบริการนั้น การทําความเขาใจเกี่ยวกับการฝงตัวของวัฒนธรรม (Cultural
Embodiment) ในตัวสินคาหรือบริการ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง วัฒนธรรมที่ฝงอยูในตัวสินคาหรือ
บริการ (Embodied Culture) จึงเปนปมเงื่อนสําคัญในการวิเคราะห อยางไรก็ตาม การวิเคราะหการ
เติบโตของทุนวัฒนธรรมมิอาจแยกตางหากจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตและ
พัฒนาการของทุนหลักในระบบทุนนิยมโลก
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การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตในระบบทุนนิยมโลก
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในสังคมโลกนั้นมีอยูตลอดเวลา แตไมมีชวงใด
ในประวัติศาสตรมนุษยชาติที่สังคมเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเทียบเทาชวงเวลา
ในรอบสามทศวรรษที่ผานมานี้ ณ บัดนี้ระบบเศรษฐกิจโลกมิไดมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะแต
โครงสรางทางเศรษฐกิจเทานั้น หากยังมีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานทางเศรษฐกิจอยางสําคัญดวย
เมื่ออังกฤษประสบความสําเร็จในการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรก (First Industrial
Revolution) ในชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 18 โครงสรางทางเศรษฐกิจของอังกฤษเปลี่ยนจากระบบ
เศรษฐกิจเกษตรกรรม (Agricultural Economy) มาเปนระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial
Economy) การวิ่งนําหนาของอังกฤษในการพัฒนาอุตสาหกรรมกอใหเกิดกระบวนการวิ่งไลกวด
ทางเศรษฐกิจ (Catching-up Process) ประเทศตางๆพยายามวิ่งไลกวดอังกฤษในการพัฒนา
อุตสาหกรรม ไมวาจะเปนเยอรมนี ฝรั่งเศส รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา กอใหเกิดประเทศ
อุตสาหกรรมรุนที่สอง รุนที่สาม และรุนตอๆมา การปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สอง (Second
Industrial Revolution) ซึ่งเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา เพียงแตเรงเรากระบวนการวิ่งไลกวดทาง
เศรษฐกิจใหมีความเร็วเพิ่มขึ้น แตที่สําคัญยิ่งก็คือ มีผลในการเปลี่ยนแปลงศูนยอํานาจและศูนย
กลางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยขามฟากมหาสมุทรแอตแลนติกนั้นเอง
นับตั้งแตเมื่อเกิดการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกจวบจนสงครามโลกครั้งที่สอง
ประเทศต า งๆในทวี ป ยุ โ รปและทวี ป อเมริ ก าเหนื อ ทยอยกั น เปลี่ ย นโฉมหน า เป น ประเทศ
อุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตดังกลาวนี้เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงความได
เปรียบเชิงเปรียบเทียบระหวางประเทศ (international comparative advantage) เมื่อความไดเปรียบ
เชิงเปรียบเทียบแปรเปลี่ยนไป โครงสรางการผลิตยอมตองปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของ
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ดวยเหตุที่การเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบเชิงปรียบเทียบเปนไป
อยางเชื่องชา โครงสรางการผลิตจึงเปลี่ยนแปลงอยางเชื่องชาตามไปดวย
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ทรัพยากรที่เปนปจจัยการผลิต (factor endowment) และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาสัมพัทธของ
ปจจัยการผลิต ในประวัติศาสตรของกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา(Old Industrial Countries =
OICs) โครงสรางการผลิตมักจะแปรเปลี่ยนจากการผลิตที่ใชแรงงานเขมขน (labour-intensive
production) ไปสูการผลิตที่ใชเครื่องจักรเขมขน (capital-intensive production) และตามมาดวยการ
ผลิตที่ใชสารสนเทศเขมขน (information-intensive production) ในยุคสมัยที่สังคมเศรษฐกิจยังมี
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แรงงานราคาถูก การผลิตที่ใชแรงงานเขมขนจะครอบงําโครงสรางการผลิต เมื่อแรงงานราคาถูก
หมดไป การเปลี่ยนแปลงราคาสัมพัทธของปจจัยการผลิตดังกลาวนี้ยอมทําใหมีการใชเครื่องจักร
ทดแทนเรงงาน จนการผลิตที่ใชเครื่องจักรเขมขนกลายเปนการผลิตหลักของระบบเศรษฐกิจ
ในทามกลางการวิ่งไลกวดทางเศรษฐกิจในสังคมโลกในชวงเวลากวาสองศตวรรษ
ที่ผานมานี้ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญยิ่งตอกระบวนการวิ่งไลกวด ประเทศ
ที่สามารถหาประโยชนจากความกาวหนาทางเทคโนโยลียอมเรงความเร็วในการวิ่งไลกวดได
ในขณะที่ประเทศที่ลาหลังทางเทคโนโลยีก็ตองหลุดออกไปจากลูวิ่ง ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการผลิตและตอราคาสัมพัทธของปจจัยการผลิตจึงมีสวนสําคัญในการ
เปลี่ยนแปลงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงโครงสรางความ
ตองการบริโภคของมนุษย ซึ่งกระทบตอราคาสัมพัทธของสินคาและบริการ มีสวนในการทําให
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบระหวางประเทศแปรเปลี่ยนไป
เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง ประเทศอุตสาหกรรมเกาทั้งยุโรปตะวันตกและ
สหรัฐอเมริกาอยูในกระบวนการปรับโครงสรางการผลิต ดวยการละทิ้งการผลิตที่ใชแรงงานเขม
ขนไปสูการผลิตที่ใชเครื่องจักรเขมขน เนื่องจากไมมีแรงงานราคาถูกอีกตอไป โครงสรางการผลิต
ทางอุตสาหกรรมแปรเปลี่ยนจากการผลิตสินคาอุปโภคบริโภค (consumer goods) ไปสูการผลิตสิน
คาประเภททุน (capital goods) ที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงที่ซับซอนมากขึ้นเรื่อยๆ (high-tech
industry) ญี่ปุนฟนตัวทางเศรษฐกิจในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองดวยการสวมบทบาทในการ
ผลิตสินคาอุปโภคบริโภคแทนยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา ในเวลานั้นญี่ปุนยังมีแรงงานราคา
ถู
ก
โครงสรางการผลิตทางอุตสาหกรรมจึงเนนหนักไปในการผลิตที่ใชแรงงานเขมขน ครั้นเมื่อ
ประสิทธิภาพในภาคหัตถอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น คาจางตองปรับตัวตาม แรงงานราคาถูกในญี่ปุน
ไมมีอีกตอไป ในทศวรรษ 2510 โครงสรางการผลิตของญี่ปุนปรับตัวไปสูการผลิตที่ใชเครื่องจักร
เขมขนและปรับการผลิตจากสินคาอุปโภคบริโภคไปสูสินคาประเภททุน กลุมประเทศแกงทั้งสี่
(Gang of Four) เขามาแทนที่ญี่ปุนในการผลิตสินคาอุปโภคบริโภค และดวยการปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมจากการผลิตเพื่อทดแทนการนํ าเขา (Import Substitution
Industrialization) มาเปนการผลิตเพื่อการสงออก (Export-oriented Industrialization) ประจวบกับ
บรรดาบรรษัทระหวางประเทศกําลังอยูในกระบวนการปรับเปลี่ยนที่ตั้งในการผลิต (relocation of
production) กลุมประเทศแกงทั้งสี่จึงไดประโยชนจากการลงทุนของบรรษัทระหวางประเทศ
และเปลี่ยนโฉมเปนกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม (Asian NICs) ในเวลาไมชาไมนานนัก แตการ
เติบโตของประสิทธิภาพการผลิตในภาคหัตถอุตสาหกรรมทําใหการกดอัตราคาจางใหอยูในระดับ
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ตํ่ามิอาจเปนไปไดอีกตอไป เมื่อแรงงานราคาถูกหมดไป โครงสรางการผลิตของกลุมประเทศ
อุตสาหกรรมใหมก็แปรเปลี่ยนไปสูการผลิตที่ใชเครื่องจักรเขมขนในทศวรรษ 2530
โครงสร า งการผลิ ต ของประเทศต า งๆ ในสั ง คมโลกกํ าลั ง แปรเปลี่ ย นไป
กลุมประเทศอุตสาหกรรมเกาซึ่งปรับตัวสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโยลีระดับสูง กําลังมุงสูการผลิต
ที่ใชสารสนเทศเขมขนมากขึ้นทุกที กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมกํ าลังตามหลังกลุมประเทศ
อุตสาหกรรมเกาในการผลิตสินคาประเภททุน และอาจจบลงดวยการผลิตที่ใชสารสนเทศเขมขน
ในทายที่สุด ในขณะที่กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมรุนที่สอง (Second-Generation NICs) ซึ่งใน
ปจจุบันการผลิตที่ใชแรงงานเขมขนยังคงครอบงํ าโครงสรางการผลิต กํ าลังตามหลังรุนที่หนึ่ง
ในการปรับโครงสรางไปสูการผลิตที่ใชเครื่องจักรเขมขน สวนประเทศที่ยังลาหลังในการพัฒนา
อุตสาหกรรมซึ่งสวนใหญอยูในทวีปอัฟริกา ยังมิอาจเขาสูลูวิ่งทางเศรษฐกิจระหวางประเทศนี้ได
ในชวงเวลาเดียวกับที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
นี้ เ อง กลุ  ม ประเทศอุ ต สาหกรรมเก า ต อ งเผชิ ญ กั บ กระบวนการลดทอนความสํ าคัญของภาค
อุตสาหกรรม หรือที่รูจักกันในชื่อภาษาอังกฤษวา De-industrialization ภาคอุตสาหกรรมมีความ
สําคัญลดลงในโครงสรางการผลิตของกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา เมื่อตนศตวรรษ 2510 นี้เอง
ภาคอุตสาหกรรมยังใหผลผลิตมากกวารอยละ 40 ของ GDP ในประเทศอุตสาหกรรมเกา
บางประเทศ ดังเชนสหราชอาณาจักร อิตาลี เยอรมนี และญี่ปุน แตในบัดนี้ไมมีประเทศมหาอํานาจ
ใดเลยที่มีภาคอุตสาหกรรมอันใหญโตดังปางกอน เมื่อพิเคราะหจําเพาะภาคหัตถกรรมอุตสาห
กรรม (manufacturing sector) เฉพาะเยอรมนี ญี่ปุน และสหราชอาณาจักรที่ภาคหัตถอุตสาหกรรม
ใหผลผลิตมากกวา 35% ของ GDP ในหมูประเทศมหาอํานาจดวยกันเมื่อตนทศวรรษ 2510 บัดนี้
ภาคหัตถอุตสาหกรรมมีขนาดเล็กลงมาก และสวนใหญใหผลผลิตไมเกินรอยละ 25 ของ GDP
กลุมประเทศอุตสาหกรรมเกากํ าลังแปรสภาพจากสังคมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(Industrial Economy) ไปเปนสังคมเศรษฐกิจบริการ (Service Economy) ภาคบริการกลายเปนภาค
เศรษฐกิจที่ใหผลผลิตมากกวาภาคเศรษฐกิจอื่นใด โดยทั่วไปใหผลผลิตมากกวารอยละ 50 ของ
GDP ในหมูประเทศมหาอํานาจดวยกัน ภาคบริการใหผลผลิตถึงสองในสามของผลผลิตที่ระบบ
เศรษฐกิจผลิตไดทั้งหมด ยกเวนเยอรมนีและญี่ปุน ภาคบริการไมเพียงแตจะใหผลผลิตมากกวา
ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ในกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกาเทานั้น หากยังมีการจางงานมากกวาภาค
เศรษฐกิจอื่นใดอีกดวย
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กระบวนการลดทอนความสําคัญของภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับการเติบใหญ
ของภาคบริการ นับเปนเหตุปจจัยสําคัญที่ทําใหกระบวนการผลิตในกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา
แปรโฉมเปนการผลิตที่ใชสารสนเทศเขมขน (information-intensive production) ดวยเหตุที่ภาค
บริการกลายเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดในกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา ไมวาจะพิจารณาจาก
โครงสรางการผลิตหรือโครงสรางการใชแรงงานนี้เอง กลุมประเทศอุตสาหกรรมเกาจึงพยายาม
ผลักดันใหมีการคาบริการโดยเสรี เพราะบัดนี้ประเทศเหลานี้มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบใน
การผลิตบริการประเภทตางๆมากกวาประเทศอื่นใด ในอดีตกาลเมื่อกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา
ประสบความสําเร็จในการปฎิวัติอุตสาหกรรม ประเทศเหลานี้เคยชูธงการคาเสรี เมื่อความได
เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรมลดนอยถอยลง จนทายที่สุดมิอาจแขงขัน
กับประเทศคูคา นโยบายการกีดกันการคาก็เขามาแทนที่นโยบายการคาเสรี บัดนี้เมื่อกลุมประเทศ
อุตสาหกรรมเกามีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิตบริการ ประเทศเหลานี้ก็ชูธงนโยบาย
การคาบริการเสรี

พัฒนาการของทุนหลักในระบบทุนนิยมโลก
เมื่อหนอทุนนิยมเติบใหญในคริสตศตวรรษที่ 15 การเติบโตของระบบทุนนิยม
เริ่มตนดวยทุนพาณิชย (Commercial Capital) ครั้นเมื่อมีการปฎิวัติอุตสาหกรรม กลุมทุนหลัก
ในระบบเศรษฐกิจแปรไปเปนทุนอุตสาหกรรม (Industrial Capital) ครั้นเมื่อสังคมมนุษยมีการใช
เงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมากขึ้น โดยที่เงินมีวิวัฒนาการในรูปแบบตางๆ ควบคูกับ
พัฒนาการของสถาบันการเงินประเภทตางๆ ในเวลาตอมา กลุมทุนการเงิน (Finance Capital)
คอยๆ เติบโตเปนกลุมทุนหลักในกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา
รู ดอลฟ ฮิลเฟอรดิง (Rudolf Hilferding ,1877-1941) แพทยชาวออสเตรีย
ผูแปรเปลี่ยนเปนนักสังคมศาสตรเปนคนแรกที่นําเสนอบทวิเคราะหการเติบใหญของกลุมทุนการ
เงิน หนังสือเรื่อง Finance Capital ซึ่งตีพิมพครั้งแรกเปนภาษาเยอรมันในป 2453 และเพิ่งแปลเปน
ภาษาอังกฤษและตีพิมพในป 2524 ไดรับการยกยองวาเปนงานชิ้นสําคัญของสํานักมารกซิสมที่
เสนอบทวิเคราะหพัฒนาการของระบบทุนนิยมตอจาก Capital ของคารล มารกซ (Karl Marx)
ฮิลเฟอรดิงคนพบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของทุน (concentration of
capital) และการรวมศูนยของทุน (centralization of capital) ที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน
รูปแบบการจัดองคการในการผลิตก็แปรเปลี่ยนจากการประกอบการที่มีเจาของแตเพียงผูเดียว
(single proprietorship) ไปเปนบริษัทที่มีการถือหุนรวมกัน (joint stock company) และบรรษัท
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(corporation) ในที่สุด การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้กอใหเกิดผลที่สําคัญคือ ชวยปลดปลอยนายทุน
อุตสาหกรรม (industrial capitalist) มิใหตองทําหนาที่ผูประกอบการ (industrial entrepreneur) ผูถือ
หุนมิจําตองหวังพึ่งกําไรจากการประกอบการเพียงโสดเดียว หากยังสามารถหากําไรจากการขายหุน
ไดอีกดวย กําไรเหลานี้สามารถนําไปใชลงทุนตอไปได ดวยเหตุดังนี้ ทุนจึงมีการรวมศูนยและกอ
ใหเกิดบรรษัทยักษใหญ เมื่อมีการเชื่อมโยงความเปนเจาของระหวางผูประกอบการในอุตสาหกรรม
เดียวกัน การกระจุกตัวของทุนจึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการจัดตั้งคารเตล (cartel) และ
ทรัสต (trust) ฮิลเฟอรดิงใหความสําคัญแกทุนธนาคาร(bank capital) อยางมาก ถึงกับกลาววา การ
ยึดครองธนาคารยักษใหญเพียง 6 แหงในเยอรมนีมีความหมายเทากับการยึดกุมปริมณฑลที่สําคัญ
ของภาคอุตสาหกรรมในประเทศนั้น
บทวิเคราะหเรื่องทุนการเงินของฮิลเฟอรดิงเปนที่วิพากษวิจารณอยางมากทั้งใน
หมูนักวิชาการลัทธิมารกซและนักเศรษฐศาสตรกระแสหลัก บางคนมีความเห็นวา ทุนการเงินลด
ความสําคัญลงไปมากในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อรัฐบาลประเทศตางๆในยุโรปผนวก
ธนาคารพาณิชยมาเปนของรัฐ แตบางคนก็เห็นวา ทุนการเงินยังมีบทบาทสําคัญในการจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงิน แมในประเทศที่รัฐบาลแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางมาก ทุนการเงิน
ก็ยังเขาไปเชื่อมประสานและชวยจัดสรรทุนของรัฐไปใชในการลงทุนและการคาระหวางประเทศ
พัฒนาการของสังคมเศรษฐกิจโลกในเวลาตอมาบงบอกวา ทุนการเงินหาไดเสื่อมความสําคัญลงไม
หากแตกลายเปนกลุมทุนที่ทรงความสําคัญในกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกาและระบบทุนนิยมโลก
ยิ่งกวาเดิม
ในช ว งเวลาห า ทศวรรษหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ส องมี ก ารเปลี่ ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจการเงินที่เสริมสงบทบาทและอิทธิพลของกลุมทุนการเงิน ปรากฏการณที่พึงพิจารณามี
อยางนอย 4 ประการ คือ
ประการแรก อิทธิพลของลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism) ไดทําลาย
ทํานบที่กีดขวางการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ เงินตราตางประเทศมิไดมีการเคลื่อนยาย
ระหวางประเทศโดยเสรีเฉพาะกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกาเทานั้น ดวยการผลักดันของกองทุน
การเงินระหวางประเทศและธนาคารโลก ประเทศในโลกที่สามทีละประเทศสองประเทศหันเหสู
แนวทางนโยบายเสรีนิยมทางการเงิน (Financial Liberalization) นโยบายดังกลาวนี้มีสวนเรงเรา
กระบวนการสากลานุวัตรของทุนและเงิน (Internationalization of Capital and Finance) ทุน
กลายเปนปจจัยการผลิตที่ไรทั้งเชื้อชาติและสัญชาติ โดยแปรสภาพเปนทุนสากล เงินก็อยูในสภาพ
เดียวกัน กระบวนการสากลานุวัตรของทรัพยากรทางการเงินชวยเชื่อมโยงกลุมทุนระหวางประเทศ
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ตางๆ และเชื่อมโยงกับบรรษัทยักษใหญระหวางประเทศ กลุมทุนการเงินทําหนาที่คนกลางใน
กระบวนการเชื่อมโยงดังกลาวนี้
ประการที่สอง การกอเกิดและการเติบโตของตลาดหลักทรัพยในประเทศตางๆ
มีสวนเกื้อกูลตอการเติบโตของธุรกิจหลักทรัพยระหวางประเทศ (international finance and
securities houses) บรรษัทระหวางประเทศมิไดมีเฉพาะในตลาดผลผลิต หากยังมีในตลาดการเงิน
ดวย
ประการที่ สาม ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนเปลี่ยนโฉม
ไมเฉพาะแตการทําใหระบบการเงินระหวางประเทศกลายเปนระบบอีเล็กทรอนิกสเทานั้น หากยัง
ชวยเชื่อมโยงทั้งตลาดเงินและตลาดทุนระหวางประเทศตางๆอีกดวย ความรวดเร็วในการรับและ
สงสารสนเทศ ทําใหการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศเปนไปอยางรวดเร็วและมีความถี่สูงยิ่ง
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศนี้เองที่ทําใหการลงทุนซื้อขายหลักทรัพยระหวางประเทศ
(portfolio investment) มีความสําคัญแซงหนาการลงทุนโดยตรง (direct investment) และเปนเหตุ
ปจจัยสําคัญที่ทําใหตลาดหลักทรัพยในประเทศตางๆมิเพียงแตเติบโต หากยังผันผวนตามสภาพการ
เก็งกําไรมากขึ้น การเติบโตของตลาดหลักทรัพยระหวางประเทศเกื้อกูลใหมี “วิศวการทางการเงิน”
(financial engineering) อันไดแก การออกหลักทรัพยประเภทตางเพื่อระดมเงินทุน บัดนี้รัฐบาล
ประเทศโลกที่สามมิจําตองพึ่งเงินกูจากรัฐบาลตางประเทศและองคกรระหวางประเทศอีกตอไป
เพราะมีทางออกดวยการกูยืมจากตลาดการเงินระหวางประเทศและดวยการระดมเงินทุนจากตลาด
หลักทรัพยระหวางประเทศโดยตรง
ประการที่สี่ ธุรกิจการเงินและธุรกิจหลักทรัพยระหวางประเทศเขาไปถือหุน
ในบรรษัทระหวางประเทศ ตลาดการเงินระหวางประเทศจึงเชื่อมโยงกับตลาดผลผลิตระหวาง
ประเทศอันเปนปรากฏการณใหมซึ่งไมเคยมีในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง การสรางเครือขาย
ทางเศรษฐกิจดวยการทําสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร (strategic alliance) นับเปนยุทธวิธีสําคัญ
ในการขยายฐานเศรษฐกิจ การทําสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรมิไดมีเฉพาะในหมูบรรษัทระหวาง
ประเทศ หากยังมีในหมูธุรกิจการเงินและธุรกิจหลักทรัพยระหวางประเทศดวย นอกจากนี้ การควบ
และการครอบกิจการ (merger and acquisition) ก็เปนหนทางลัดในการเติบโตของกลุมทุนการเงิน
สภาพการณที่แปรเปลี่ยนไปในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองดังที่พรรณนาขาง
ตนนี้ มิไดทําใหกลุมทุนการเงินหดตัว ตรงกันขามกลับเสริมความแข็งแกรงของกลุมทุนการเงิน
จนอาจกลาวไดวากลุมทุนการเงินมิไดมีฐานะดอยไปกวากลุมทุนอุตสาหกรรม
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ในกรณีของไทยการเปดประเทศภายหลังการทํ าสนธิสัญญาบาวริ่งในป 2398
มีสวนเรงรัดการเติบโตของทุนพาณิชย แตพัฒนาการของระบบทุนนิยมในประเทศไทยมิไดเปน
ไปตามลํ าดับขั้นดังที่ฮิลเฟอรดิงวิเคราะห เพราะทุนการเงินในประเทศไทยเติบใหญกอนทุน
อุตสาหกรรม กลุมทุนการเงินอาศัยฐานในธนาคารพาณิชยแผอาณาจักรไปสูกิจการอุตสาหกรรม
ทุนอุตสาหกรรม เพิ่งจะเติบโตเมื่อสังคมเศรษฐกิจไทยกาวสูยุคของการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม และยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมปรากฎรูปลักษณที่ชัดเจน กระนั้นก็ตามตลอดระยะ
เวลาที่สังคมเศรษฐกิจไทยเจริญเติบโต ภาคเศรษฐกิจการเงินก็ขยายตัวตามไปดวย อัตราการจําเริญ
เติบโตของภาคเศรษฐกิจการเงินมิไดยิ่งหยอนและบางชวงเวลากลับสูงกวาภาคหัตถอุตสาหกรรม
และภาคอุตสาหกรรม โดยที่สูงกวาอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยของระบบเศรษฐกิจไทยโดยสวนรวม
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ภาคเศรษฐกิจการเงินเปนภาคเศรษฐกิจหนึ่งที่ไดรับผลพวงจากการพัฒนา
เศรษฐกิจมากกวาภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ดวยเหตุนี้ กลุมทุนการเงินจึงเติบโตควบคูมากับกลุมทุน
อุตสาหกรรม และเติบใหญยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อภาคเศรษฐกิจการเงินเปนภาคเศรษฐกิจที่ไรพรมแดน
ทางภูมิศาสตร อันเปนอานิสงสจากนโยบายเสรีนิยมทางการเงินและความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ บัดนี้กลุมทุนการเงินมิไดทรงความสําคัญในระบบเศรษฐกิจไทยและทรงอิทธิพลใน
กระบวนการกําหนดนโยบายเทานั้น หากยังกาวลวงไปแผอิทธิพลในปริมณฑลทางการเมืองอีกดวย

ทุนวัฒนธรรมและ Cultural Embodiment
ทุนการเงิน (Finance Capital) เปนเพียงองคประกอบสวนหนึ่งของทุนบริการ
(Service Capital) เพราะภาคการเงินการธนาคารเปนเพียงภาคเศรษฐกิจยอยในภาคบริการทั้งหมด
การเติบใหญของทุนการเงินจึงเปนสัญญะบงบอกถึงการเติบใหญของทุนบริการ ในชวงเวลาแหง
การเปลี่ยนผานจากยุคที่ทุนอุตสาหกรรมเปนทุนหลักไปสูยุคที่ทุนบริการเปนทุนหลักในระบบทุน
นิยมโลกนี้ บริการหลายตอหลายประเภทกําลังเติบใหญ โดยที่บริการเหลานี้มีความเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรม และสื่อนัยทางวัฒนธรรมดวย ทุนที่ใชไปในการผลิตสินคาและ
บริการที่มีนัยทางวัฒนธรรมเหลานี้ เรียกวา ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital)
ทุ นวัฒนธรรรมจะเติบใหญกลาแข็งได ก็แตโดยการเติบโตของอุตสาหกรรรม
สินคาวัฒนธรรม (Cultural Products) ในที่นี้สินคาวัฒนธรรม หมายถึง สินคาและบริการที่
วัฒนธรรมฝงตัวในสินคาหรือบริการนั้น ดังนั้น จึงตองทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวความคิดวาดวย
การฝงตัวของวัฒนธรรม (Cultural Embodiment)
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สํ านั กเศรษฐศาสตร นี โ อคลาสสิ ก มี แ นวความคิ ด ว า ด ว ย Technological
Embodiment ซึ่งอาจแปลวา การฝงตัวของเทคโนโลยี
เมื่อเราซื้อเครื่องจักร สิ่งที่เราไดมามิใชมีแตตัวเครื่องจักรซึ่งนําไปผลิตสินคาอื่นๆ
เทานั้น หากยังไดเทคโนโลยีที่ติดมากับตัวเครื่องจักรดวย เครื่องจักรแตละรุนแตละสมัยมีความ
ทันสมัยทางดานเทคโนโลยีแตกตางกัน สํานักเศรษฐศาสตรกระแสหลักชี้ใหเห็นวา เทคโนโลยีนั้น
ฝงอยูในตัวเครื่องจักร หรือที่เรียกวา Embodied Technology ดังนั้น หากตองการกาวใหทันความ
กาวหนาของเทคโนโลยี หนทางหนึ่งก็โดยการกอใหเกิดโครงการลงทุนใหม เพราะโครงการลงทุน
ใหมจะมีการสรางโรงงานใหม และการซื้อเครื่องจักรใหม ซึ่งทํ าใหไดมาซึ่งเทคโนโลยีใหม
ประเทศที่ไมสามารถมีโครงการลงทุนใหม นอกจากจะกาวไมทันเทคโนโลยีแลว ยังตองลาหลัง
ทางเศรษฐกิจในที่สุด เพราะโรงงานและเครื่องจักรที่มีอยูเดิมนับวันประสิทธิภาพมีแตจะเสื่อมลง
แตการที่ประเทศจะมีโครงการลงทุนใหมไดนั้น จําเปนตองมีเงินออมอยางพอเพียง การยืมเงินออม
จากตางประเทศมีขอบเขตอันจํากัด ดังนั้น สํานักเศรษฐศาสตรกระแสหลักจึงใหความสําคัญแกการ
แกปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
สินคาก็เชนเดียวกับเครื่องจักรที่มีนัยเกีย่ วกับเทคโนโลยี embodied technology
มิไดมีเฉพาะในตัวเครื่องจักร หากยังมีในตัวสินคาดวย สินคาแตละยุคแตละสมัยมี embodied
technology แตกตางกัน กระดาษมี embodied technology แตกตางจากใบตองฉันใด พลาสติกก็มี
embodied technology แตกตางจากระดาษฉันนั้น มิไยตองกลาวถึง embodied technology ที่แตกตาง
กันระหวาง fiber optics กับลวดทองแดง
ผู เ ขี ย นนํ าแนวคิ ด วาด ว ย Embodiment Technology หรือ Technological
Embodiment มาประยุกตวิเคราะหกับวัฒนธรรม และตั้งชื่อวา Cultural Embodiment หรือ
Embodied Culture แนวความคิดนี้มิไดปรากฏมากอนในงานของนักเศรษฐศาสตร หรือแมแต
นักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา ผูเขียนนําเสนอแนวความคิดนี้ครั้งแรก ณ ที่นี้
เมื่อเราซื้อสินคามาบริโภค สิ่งที่ไดมามิไดมีเฉพาะแตตัวสินคาที่สนองความสุข
ความพอใจในการบริโภคเทานั้น หากยังได “วัฒนธรรม” ที่ฝงอยูในตัวสินคานั้นดวย สินคาหรือ
บริการแตละประเภทมีนัยเกี่ยวพันถึงวัฒนธรรม แตนัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมมีระดับและความเขมขน
ไมเทากัน สินคาหรือบริการบางประเภทอาจมีนัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมไมชัดเจน แตบางประเภท
มีความชัดเจนยิ่ง
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ผัก ผลไม และทรัพยากรธรรมชาติมิไดมีนัยทางวัฒนธรรมที่ชัดเจน เพราะลวนแต
เปนผลผลิตทางธรรมชาติ แตอาหารที่ปรุงแตงโดยมนุษยมีนัยทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน เพราะ
กระบวนการปรุ ง อาหารมี เ รื่ อ งของวั ฒ นธรรมมาเกี่ ย วข อ งด ว ย วั ฒ นธรรมการกิ น ข า ว
(คารโบไฮเดรต) แตกตางจากวัฒนธรรมการกินเนื้อและนมเนย วัฒนธรรมที่แฝงอยูในอาหาร
ประเภทขาวแตกตางจากที่แฝงอยูในสเต็ก ในทํานองเดียวกันตะเกียบก็สะทอนวัฒนธรรมการกินที่
แตกตางจากชอนสอม มิไยตองกลาววา ทุนนิยมตะเกียบก็แตกตางจากทุนนิยมชอนสอมดวย
บะหมี่สดมีนัยทางวัฒนธรรมที่แตกตางจากบะหมี่ Mama เพราะบะหมี่ Mama
มีนัยเกี่ยวกับ Fast Food Culture อยูดวย โดยที่ Fast Food มี embodied culture แตกตางจากการ
บริโภคโตะจีนหรือการบริโภคอาหารแบบญี่ปุน การบริโภคอาหารแบบอาเซียตะวันออกไมมี
ความเรงรีบดานเวลาเหมือน Fast Food
เกี๊ยะมี embodied culture แตกตางจากรองเทาแบบตะวันตก ทํานองเดียวกับชุดผา
มวงและชุดสากลมี embodied culture แตกตางกัน แมแตชุดโสรงและผานุงก็มี embodied culture
แตกตางจากชุดกิโมโนหรือชุดกี่เพา
ละครและ concert แบบตะวันตกแตกตางจากลิเก ลําตัด หรือโขนแบบไทย
เพราะละครและ concert แบบตะวันตกไมตองการปฏิสัมพันธระหวางผูชมและผูแสดง หรือแมแต
ปฏิสัมพันธระหวางผูชมดวยกันเองก็พยายามจํากัดใหนอยที่สุด
ภาพยนตรที่ฉายตามโรงมี embodied culture แตกตางจาก Video Tape และ Laser
Discs เพราะ embodied culture ของภาพยนตรที่ฉายตามโรงก็คือ วินัยและมารยาทในการเขาชม
ในขณะที่ Video Tape และ Laser Discs มิไดตองการวินัยและมารยาทมากเทา
หนังสือที่เปนสิ่งตีพิมพแตกตางจากหนังสือเสียง (audio books) เพราะ embodied
culture ของหนังสือที่เปนสิ่งตีพิมพก็คือ การอานเปนวัฒนธรรมการเรียนรูที่สําคัญ ในขณะที่ audio
books สื่อความหมายวา การฟงเปนวัฒนธรรมการเรียนรูหลัก ในทํานองเดียวกันบริการการศึกษา
ในหองเรียนกับบริการการศึกษาทางจอโทรทัศนหรือจอคอมพิวเตอรก็มี embodied culture แตก
ตางกัน
Culture Embodiment หรือ Embodied Culture เปนแนวความคิดสําคัญในการ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับทุนวัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรมจะกอเกิดและเติบโตได จักตองมีอุตสาหกรรม
สินคาวัฒนธรรม และสินคาวัฒนธรรมก็มิใชอะไรอื่นหากแตเปนสินคาหรือบริการที่มี embodied
culture
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embodied culture ที่แตกตางกันทําใหสินคามีคุณลักษณะที่แตกตางกัน ความ
แตกตางดาน embodied culture จึงทําใหเกิด product differentiation ความหลากหลายของผลผลิต
ชวยกระตุนใหเกิดความตองการสินคา คนที่เคยสวมเกี๊ยะอาจอยากลองสวมรองเทา คนที่เคยกินแต
ขาวแกงอาจอยากทดลอง McDonald และคนที่เคยนุงผามวงอาจอยากทดลอง Wrangler
วัฒนธรรมเปนเรื่องของการดําเนินชีวิตตามปกติของมนุษย ในการดําเนินชีวิตของ
มนุษยในสังคมหนึ่งๆ แตละสังคมมีจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอง รวมตลอดจนระบบ
ความเชื่อและศรัทธา ระบบคุณคาบรรทัดฐานทางจริยธรรม สันดานของสังคม การละเลนและกีฬา
การแตงกาย วรรณกรรม และศิลปะ พื้นฐานวัฒนธรรมเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
หากแตคอยเปนคอยไป ในบางกรณีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกิดจากการปะทะกับวัฒนธรรม
ตางชาติ และในบางกรณีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมเศรษฐกิจ แตการเติบโตของ
ทุนวัฒนธรรมในประเทศมหาอํ านาจสามารถสงผลกระทบตอพื้นฐานทางวัฒนธรรมในประเทศ
อื่นๆ ได เพราะวัฒนธรรมที่แฝงอยูในตัวสินคาหรือบริการสงออกจากประเทศมหาอํานาจ พรอมๆ
กับสินคาวัฒนธรรม การเติบโตของสินคาวัฒนธรรมในประเทศหนึ่งจึงกระทบตอพื้นฐานทางวัฒน
ธรรมประเทศอื่นโดยผานทางกลไกการคาระหวางประเทศ แตการคาระหวางประเทศมิใชกลไก
เดียวที่สงผานวัฒนธรรมในยุคสังคมสารสนเทศ วัฒนธรรมยังสงผานโทรทัศนระหวางประเทศและ
เครือขายสารสนเทศระหวางประเทศ ดังเชน Internet อีกดวย ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมกับ
สินคาวัฒนธรรมปรากฏในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมกับสินคาวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
1. จารีตขนบธรรมเนียมประเพณี
ระบบความเชื่อและศรัทธา
ระบบคุณคา
บรรทัดฐานทางจริยธรรม
แบบแผนการดําเนินชีวิต
2. แบบแผนการบริโภค

3. แบบแผนการพักผอนหยอนใจ

4. การแตงกาย

5. การละเลนและกีฬา

6. วรรณกรรมและสิ่งพิมพ
7. ศิลปะ

สินคาวัฒนธรรม
บริการสื่อมวลชน
บริการการศึกษา
บริการสันทนาการ
บริการการโฆษณา
บริการสื่อมวลชน
บริการการโฆษณา
บริการอาหารและภัตตาคาร
บริการการศึกษา
บริการสันทนาการ
บริการสื่อมวลชน
บริการการโฆษณา
บริการการศึกษา
บริการสื่อมวลชน
บริการการโฆษณา
บริการสันทนาการ
บริการสันทนาการ
บริการสื่อมวลชน
บริการการโฆษณา
บริการการศึกษา
บริการสื่อมวลชน
บริการการศึกษา
บริการสื่อมวลชน
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ดังไดกลาวแลววา วัฒนธรรมเปนเรื่องของวิถีการดําเนินชีวิตตามปกติของมนุษย
สิ่งที่ของเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตมีทั้งสินคา (goods) และบริการ (services) ทุนวัฒนธรรมจึงมีขา
หยั่งทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ในภาคบริการ นอกเหนือจากบริการดานการเงินแลว
บริการที่มีการเติบใหญในอัตราสูงยิ่ง ไดแก
(1) บริการสื่อมวลชน ไดแก โทรทัศนระหวางประเทศ Cable TV วิทยุ หนังสือ
พิมพ ขาวสารตามสาย (on-line data) ฯลฯ
(2) บริการโทรคมนาคม ไดแก โทรศัพท โทรศัพทมือถือ โทรสาร ฯลฯ
(3) บริ ก ารสันทนาการ ไดแก การจัดการแสดงดนตรี ละคอน สวนสนุก
นิทรรศการศิลปะ โรงภาพยนตร บริการการทองเที่ยว สถานเริงรมย สโมสร สนามกีฬา ฯลฯ
(4) บริการอาหารและภัตตาคาร รานอาหารและภัตตาคาร รวมทั้งบริการ Fast
Food
(5) บริการการศึกษา
(6) บริการโฆษณา
ความตองการบริการบางประเภทเปนเหตุปจจัยใหเกิดความตองการสินคาใน
ลักษณะอุปสงคสืบเนื่อง (derived demand) ดังตัวอยางในตารางที่ 2
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ตารางที่สอง
ความสัมพันธระหวางอุตสาหกรรมกับบริการวัฒนธรรม
บริการ
1. บริการสื่อมวลชน
1.1 บริการโทรทัศน
1.2 บริการวิทยุ
1.3 บริการขาวสารหนังสือพิมพ
1.4 บริการสารสนเทศ
2. บริการโทรคมนาคม
3. บริการสันทนาการ
3.1 ดนตรี
3.2 ภาพยนตร
3.3 กีฬา
3.4 การละเลน
3.5 สโมสรและสถานเริงรมย
4. บริการอาหารและภัตตาคาร
5. บริการการศึกษา
6. บริการการโฆษณา

อุตสาหกรรม
เครื่องรับและอุปกรณโทรทัศน
เครื่องรับและอุปกรณวิทยุ
อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร
อุปกรณโทรคมนาคม
เทปคาสเซตต compact disc
อุตสาหกรรมภาพยนตร Video Tape, Laser
Discs
อุปกรณกีฬา รองเทา เครื่องแตงกาย
Video Game Computer Software
อาหารและเครื่องดื่ม
อาหารและเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ อุปกรณการศึกษา
Computer Software
อุปกรณและสื่อการโฆษณา
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การกอเกิดและการเติบโตของทุนวัฒนธรรม
คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา ทุนวัฒนธรรมกอเกิดไดอยางไร และเหตุใดจึงเติบใหญ
จนกําลังเปลี่ยนโฉมหนาของระบบทุนนิยมโลก
ผูเขียนตอบคําถามขางตนดวยเหตุปจจัยทั้ง 4 อันไดแก
(1) กระบวนการแปรวั ฒ นธรรมเป น สิ น ค า (Commodification or
Commoditization of Culture)
(2) กระบวนการพาณิชยานุวัตร (Commercialization of Cuture)
(3) กระบวนการเทคโนโลยานุวัตร ( Technologization of Culture)
(4) กระบวนการโทรทัศนานุวัตร (Televisionalization of Culture)

กระบวนแปรวัฒนธรรมเปนสินคา
(Commoditization of Culture)
กระบวนการแปรสรรพสิ่งเปนสินคา (commodification or commoditization)
นับเปนเหตุปจจัยปฐมฐานที่เกื้อกูลการกอเกิดและการเติบโตของทุนวัฒนธรรม หากวัฒนธรรมมิได
แปรสภาพเปนสินคา อุตสาหกรรมสินคาวัฒนธรรมยอมมิอาจกอเกิดได และทุนวัฒนธรรมยอมยาก
ที่จะงอกงามได แตเปนเพราะวัฒนธรรมกลายเปนสินคา จึงมีอุตสาหกรรมสินคาวัฒนธรรม และ
หนอทุนวัฒนธรรมคอย ๆ เติบโต
แตเหตุใดวัฒนธรรมจึงกลายเปนสินคา? สิ่งที่เปนสินคาจักตองมีราคา วัฒนธรรม
จั ก มี ร าคาก็ ต  อ เมื่ อ มี ค วามต อ งการซื้ อ เมื่ อ ความต อ งการซื้ อ มี ม ากพอจนคุ  ม ที่ จ ะมี ก ารผลิ ต
อุตสาหกรรมสินคาวัฒนธรรมยอมกอเกิดขึ้น หากไมมีคนเปดวิทยุฟงและเปดโทรทัศนดู ยอมไมคุม
ที่จะจัดตั้งสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศนในเชิงพาณิชย แตความตองการซื้อมิใชปจจัยเดียวที่ทําให
วัฒนธรรมกลายเปนสินคา การเติบใหญของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมมีบทบาทในการผลักดันให
วัฒนธรรมกลายเป น สิ น คา เมื่อวัฒนธรรมเขาสูตลาดพลังตลาดเปนปจจัยที่กํ าหนดราคาของ
วัฒนธรรม ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม สินคาวัฒนธรรมที่ไมมีความตองการในตลาดราคายอมตกตํ่า
สินคาวัฒนธรรมใดที่มีความตองการมาก ราคายอมถีบตัวสูงขึ้น การคงอยูและการลมหายของ
รายการโทรทัศนแตละรายการก็เปนผลจากการประเมินความนิยมของผูชม
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ดวยเหตุที่วัฒนธรรมเปนเรื่องของการดําเนินวิถีชีวิตตามปกติของมนุษย กระบวน
การยอมรับแบบแผนการดํารงชีวิตและประพฤติกรรมใด ๆ จนเปนวิถีแหงชีวิต จึงเปนปมเงื่อน
สําคัญในการทําความเขาใจกระบวนการแปรวัฒนธรรมเปนสินคา ดังไดกลาวแลววา วัฒนธรรม
จะแปรสภาพเปนสินคาไดก็ตอเมื่อมีความตองการซื้อ แตความตองการซื้อจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อสิ่งที่
ตองการซื้อนั้นใหอรรถประโยชนแกผูซื้อ ดังนั้น การที่จะเขาใจกระบวนการแปรวัฒนธรรมเปน
สินคาไดนั้น ก็ตองเขาใจกระบวนการสรางอุปสงค (demand creation) หรือความตองการซื้อสินคา
วัฒนธรรมนั้น
มนุษยนับตั้งแตแรกเกิดมักถูกกลอมเกลาใหยอมรับวัฒนธรรมของชุมชนหรือ
สังคมของตนเอง กระบวนการกลอมเกลาภายในสังคมหนึ่งๆ นับเปนกลไกสําคัญในการสราง
อุปสงค โดยที่กระบวนการดังกลาวนี้มีตั้งแตการอบรมบมนิสัย การศึกษาในระบบโรงเรียน และ
การสื่อสารทางหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน
แมวาพื้นฐานทางวัฒนธรรมในสังคมหนึ่งสังคมใดจะมีรากฐานทางประวัติศาสตร
ในสังคมนั้น แตวัฒนธรรมก็ตองปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
เมื่อประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น แบบแผนการดํารงชีวิต แบบแผนการบริโภค แบบแผน
การพักผอนหยอนใจ รวมตลอดจนแบบแผนการแตงกายยอมแปรเปลี่ยนไปดวย ความตองการ
สินคาวัฒนธรรมประเภทใหมเกิดขึ้นมาทดแทนสินคาวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ หาก
ยุทธศาสตรการพัฒนามีพื้นฐานมาจากระบบทุนนิยมและนโยบายเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ พื้นฐาน
ทางวัฒนธรรมของระบบทุนนิยม (Capitalistic Culture) ยอมกระทบตอวัฒนธรรมที่มีในสังคมนั้น
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ไมเพียงกระทบตอแบบแผนความตองการสินคาวัฒนธรรมเทานั้น
หากยังมีผลกระทบอันลึกลํ้ าอื่นๆอีกดวย การแขงขันชิงดีชิงเดนมีมากขึ้น ลัทธิปจเจกชนนิยม
(Individualism) งอกงาม และลัทธิบริโภคนิยม (Consumerism) ขยายตัว เมื่อเงินตราเปนพระเจา
และเศรษฐกิจฟองสบู (Bubble Economy) เฟองฟู จริยธรรมในการงาน (work ethnics) ยอมถดถอย
กระบวนการสร า งอุ ป สงค ที่ มี ต  อ สิ น ค า วั ฒ นธรรมมิ ไ ด เ กิ ด จากป จ จั ย ภายใน
ประเทศเทานั้น ปจจัยภายนอกประเทศก็มีบทบาทหานอยไม โดยที่ในบางกรณีอาจมีบทบาทมาก
กวาปจจัยภายในประเทศดวยซํ้าไป โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการสากลานุวัตรของวัฒนธรรมชาติ
มหาอํ านาจ ซึ่ ง เติ บโตพร อมกับระบบจักรวรรดินิยม กระแสโลกานุวัตร และกระบวนการ
โทรทัศนานุวัตร
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การถายทอดวัฒนธรรมระหวางประเทศนับเปนกลไกสําคัญอีกกลไกหนึ่งในการ
สรางอุปสงคที่มีตอสินคาวัฒนธรรม แตการยอมรับวัฒนธรรมตางสังคมตางชุมชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งวัฒนธรรมตางดาวเปนเรื่องยากยิ่ง การยอมรับวัฒนธรรมในสังคมหรือชุมชนเดียวกันเปน
เรื่องงายกวา เพราะมีกระบวนการกลอมเกลาวัฒนธรรมภายในสังคมนั้น
แตการลาอาณานิคมและการขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยม ชวยสรางเสนทางลัด
ในการถายทอดวัฒนธรรมขามเผาพันธุ จากประเทศเมืองแมไปสูอาณานิคม หรือจากประเทศ
ศูนยอํานาจไปสูดินแดนที่เปนดาวบริวาร ในบางกรณีกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมเปนไปโดย
สมัครใจ แตในหลายตอหลายกรณีมีการบังคับใหประเทศที่ออนแอกวายอมรับวัฒนธรรมของ
ประเทศที่เขมแข็งกวา
วัฒนธรรมที่ถายทอดขามเผาพันธุตามการขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยมมีความ
หลากหลายยิ่ง ตั้งแตวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง วัฒนธรรมในการกําหนดขื่อแปของบาน
เมือง วัฒนธรรมการแตงกาย วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรมการพักผอนหยอนใจ วัฒนธรรม
ทางภาษา วัฒนธรรมทางความคิด ฯลฯ การขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยมนับเปนปจจัยสําคัญที่
ผลักดันกระบวนการสากลานุวัตรของวัฒนธรรม (internationalization of culture) วัฒนธรรมของ
ชาติมหาอํานาจแปรสภาพเปนวัฒนธรรมสากล ตามการขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยม
กระบวนการถายทอดและครอบงํ าวัฒนธรรมจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมในประเทศอาณานิคมหรือบริวารได ก็ตอเมื่อมีการยอมรับวัฒนธรรมของชาติมหาอํานาจ
ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อเปนที่ประจักษวา วัฒนธรรมของชาติมหาอํานาจเกื้อประโยชนมากกวา
วัฒนธรรมพื้นเมือง หรือมิฉะนั้นการยอมรับวัฒนธรรมของชาติมหาอํานาจเปนสัญญะบงบอกความ
เปนอารยชน
ตามปกติ การถายทอดวัฒนธรรมจากประเทศมหาอํ านาจไปสูอาณานิคมหรือ
ประเทศบริวาร มักสงผานชนชั้นนําในประเทศผูรับ เมื่อชนชั้นนําในประเทศผูรับยอมรับวัฒนธรรม
ของชาติมหาอํานาจก็เปนเรื่องงายที่จะกระจายและเผยแพรไปสูชนชั้นลาง การขัดเกลาความคิดดวย
การสงชนชั้นนําไปศึกษาในประเทศมหาอํานาจก็ดี และดวยการจัดระบบโรงเรียนในอาณานิคม
หรือประเทศบริวารในรูปแบบเดียวกับที่เปนอยูในประเทศมหาอํานาจก็ดี มีสวนเกื้อกูลใหมีการ
ยอมรับวัฒนธรรมของประเทศมหาอํานาจไดโดยงาย กระบวนการขัดเกลาวัฒนธรรมผานระบบ

18
โรงเรียนแบบตะวันตก ดวยปรัชญา กระบวนทัศนและวิธีคิดแบบตะวันตก เอื้ออํานวยตอการขยาย
ตัวของวัฒนธรรมตะวันตก เพราะชวยสรางความตองการหรืออุปสงคที่มีตอวัฒนธรรมตะวันตก
การโฆษณาและการสงเสริมการขายนับเปนมรรควิธีสําคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถี
การดํารงชีวิตในปจจุบัน หากการโฆษณาและการสงเสริมการขายประสบความสําเร็จในการกอให
เกิดการเลียนแบบในการบริโภค ความตองการวัฒนธรรมใหมยอมเกิดขึ้น
กระบวนการแปรวัฒนธรรมเปนสินคานับเปนเงื่อนไขอันจํ าเปนของการกอเกิด
และการเติบโตของทุนวัฒนธรรม แตกระบวนการดังกลาวนี้จะเกิดขึ้นไดหรือไม ยอมขึ้นอยูกับ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการสรางอุปสงคหรือความตองการที่มีตอวัฒนธรรม
พาณิชยานุวัตรของวัฒนธรรม
(Commercialization of Culture)
วัฒนธรรมจะกลายเปนสินคาได มิจําเพาะแตจะตองมีความตองการหรืออุปสงค
หากยังตองมีตลาดขนาดใหญพอสมควร การผลิตสินคาวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้นได ขอสําคัญจะตอง
เปนการผลิตเพื่อขยาย มิใชการผลิตเพื่อกินเพื่อใช กระบวนการสรางอุปสงคจึงตองมีโยงใยที่หยั่ง
รากลึกและมีฐานอันกวางขวาง
แตสินคาวัฒนธรรมจํ านวนมากเปนสินคาที่มีการผลิตอยูแลวในกลุมประเทศ
อุตสาหกรรมเกาหรือประเทศมหาอํานาจในปจจุบัน การขยายตลาดสินคาวัฒนธรรมไปสูโลกที่สาม
จึงอยูที่กระบวนการสรางอุปสงค หากสามารถกลอมเกลาใหประชาชนในโลกที่สามยอมรับสินคา
วัฒนธรรมที่ผลิตไดแลว อุตสาหกรรมสินคาวัฒนธรรมยอมขยายตัว และกลุมทุนวัฒนธรรมยอม
เติบโต อาทิเชน หากสามารถกลอมเกลาใหประชาชนในโลกที่สามยอมรับวัฒนธรรม ‘แดกดวน
ยัดเร็ว’ (fast food) ธุรกิจรานอาหารยอมขยายตัว หากสามารถกลอมเกลาใหประชาชนยอมรับ
การเลนกอลฟเปนวิถีชีวิตใหม การจัดการแขงขันและความนิยมในการเลนกอลฟยอมขยายตัว และ
อุตสาหกรรมอุปกรณการเลนกอลฟยอมเติบโต
กระบวนการพาณิชยนุวัตรของวัฒนธรรม (Commercialization of Culture)
นับเปนเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งของการขยายตัวของอุตสาหกรรมสินคาวัฒนธรรม การโฆษณา
และการสงเสริมการขายมิใชมรรควิธีเดียวที่จะกอใหเกิดกระบวนการดังกลาวนี้ การสราง ‘ยี่หอ’
และการผลิตสินคาที่มียี่หอ โดยเฉพาะอยางยิ่งยี่หอระดับโลก (Global Brand) และการกลอมเกลา
ใหผูบริโภคมีความภักดีตอยี่หอ (brand loyalty) นับเปนปมเงื่อนที่สําคัญยิ่ง นอกจากนี้ การจับตลาด
ใหถูกจุดก็เปนเรื่องสําคัญไมยิ่งหยอนกวากัน ดังจะเห็นไดจากการจับตลาดวัยรุนในกรณีของสินคา
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แฟชั่นและบริการสันทนาการ แมในกรณีของ Fast Food โลกกําลังเผชิญกับกระแสแม็กโดนัลดานุ
วัตร (McDonaldization)
เทคโนโลยานุวัตรของวัฒนธรรม
(Technologization of Culture)
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกอใหเกิดผลผลิตใหม ซึ่งมีผลกระทบตอมนุษย
และสังคมในดานตาง ๆ กระบวนการปรับตัวทางเทคโนโลยีจึงมีผลกระทบดานวัฒนธรรม เพราะ
ทําใหโครงสรางความตองการวัฒนธรรมแปรเปลี่ยนไป ในที่นี้จะกลาวถึงกลุมเทคโนโลยีสําคัญ 3
กลุม ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีวัสดุภัณฑสมัยใหม และเทคโนโลยีชีวภาพ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ไมเพียงแต
ชวยทําใหการถายทอดขาวสารเปนไปอยางรวดเร็ว และสารสนเทศมีความสมบูรณมากขึ้นเทานั้น
หากยังเปลี่ยนแปลงแบบแผนพื้นฐานในการสื่อสารของมนุษยอีกดวย ยิ่งไปกวานั้น ดวยความ
กาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทและอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีตอสังคมมนุษย ทั้งใน
การถายทอดกระบวนทัศนทางความคิด แบบแผนการดํารงชีวิต ระบบคุณคาและบรรทัดฐานทาง
จริยธรรมเพิ่มขึ้นจากเดิมเปนอันมาก
ความกาวหนาของเทคโนโลยีวัสดุภัณฑสมัยใหม ก็มีผลกระทบตอแบบแผนการ
ดํารงชีวิตของมนุษย ทุกวันนี้ผูคนพากันกลาวขวัญถึงการปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology Revolution) และการปฏิวัติเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Revolution) หลงลืม
และมิไดนึกถึงการปฏิวัติเทคโนโลยีวัสดุภัณฑสมัยใหม (New Materials Technology Revolution)
ในชวงเวลาหาทศวรรษที่ผานมานี้ วัสดุภัณฑศาสตร (Materials Science) รุดหนาไปเปนอันมาก
วัสดุภัณฑสมัยใหมทีละชนิดสองชนิดเขามามีบทบาทในแบบแผนการดํารงชีวิตของมนุษย ไมวาจะ
เปนพลาสติก (plastics) เซรามิกส (ceramics) ซีเมนตสมัยใหม ที่เรียกวา MDF Cement (Macrodefect-free Cement) โลหะผสม (metal alloys) กาวพิเศษ (Superglues) เซมิคอนดักเตอร
(semiconductor) และใยแกว (fiber optics) วัสดุภัณฑสมัยใหมเหลานี้เขามาแทนที่วัสดุภัณฑ
ดั้งเดิม และมีสวนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิตและสิ่งแวดลอมของมนุษย ทั้งในครัว
เรือน สถานที่ทํางาน ชุมชน และบานเมือง
นอกเหนือจากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ
สมัยใหมแลว เทคโนโลยีชีวภาพกําลังรุดหนาอยางรวดเร็ว ความกาวหนาของพันธุวิศวกรรมศาสตร
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(genetic engineering) กําลังเปลี่ยนโฉมหนาประเภทของอาหารที่มนุษยรับประทาน ซึ่งกระทบตอ
วัฒนธรรมการกิน
โทรทัศนานุวัตรของวัฒนธรรม
(Televisionalization of Culture)
ความก า วหน า ของเทคโนโลยี โ ทรคมนาคม ผนวกกั บ ความก า วหน า ของ
เทคโนโลยีอวกาศ กอใหเกิดบริการโทรทัศนระหวางประเทศ ซึ่งขยายตัวอยางรวดเร็วนับตั้งแตทศ
วรรษ 2510 เปนตนมา ไมเพียงแตจะมีการใชดาวเทียมในการใหบริการโทรทัศนมากขึ้นเทานั้น
หากทวาสถานีรับสัญญาณจากดาวเทียมก็เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วดวย นอกจากนี้ ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกจนถึงกับมี Electronic Newsgathering Equipment (ENG) ซึ่งมีขนาด
กระทัดรัด อํ านวยความสะดวกในการบันทึกภาพเหตุการณอยางยิ่ง ขาวที่เกิดขึ้นในสวนหนึ่ง
สวนใดของโลกสามารถเผยแพรไปสูสวนอื่นๆของโลกในเวลาอันรวดเร็ว บางครั้งในเวลาเดียวกับ
ที่เกิดเหตุการณนั้นเอง พัฒนาการขั้นสําคัญในลําดับตอมา ไดแก การสรางเครือขายโทรทัศนทั่ว
โลก (Global Networking)
การขยายตัวของเครือขายและบริการโทรทัศนระหวางประเทศมีสวนเรงกระบวน
การโลกานุวัตร บทบาทและอิทธิพลของบริการโทรทัศนระหวางประเทศในการเผยแพรขาวสาร
ขอมูลเปนเรื่องที่มิอาจปฏิเสธได แตบทบาทและอิทธิพลที่สําคัญไมยิ่งหยอนกวา ก็คือ การขัดเกลา
ทางวัฒนธรรมเพื่อใหยอมรับวัฒนธรรมของชาติมหาอํานาจ บริการโทรทัศนระหวางประเทศจึง
เปนกลไกสําคัญของกระบวนการสากลานุวัตรของวัฒนธรรมอเมริกันและยุโรป หากกลาวใหสุด
โ
ต

ก็เปนเครื่องมือของระบบจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม (Cultural Imperialism) โทรทัศนเปนจักรกล
สํ าคัญในการถายทอดวัฒนธรรมการดํ ารงชีวิต วัฒนธรรมการแตงกาย วัฒนธรรมการบริโภค
วัฒนธรรมการพักผอนหยอนใจ ระบบคุณคาและศรัทธา และกระบวนการทัศนทางความคิด
ขอสําคัญยิ่งก็คือ บทบาทและอิทธิพลในการเผยแพรลัทธิบริโภคนิยม บัดนี้ โลกตองอนุวัตรตาม
โทรทัศน และนี่เองที่เปนที่มาของกระบวนการโทรทัศนานุวัตร ทั้งมิตองกังขาอีกเชนกันวา
โทรทัศนานุวัตรเกื้อกูลตอการเติบใหญของทุนวัฒนธรรมมาเพียงใด

ลักษณะสําคัญบางประการของทุนวัฒนธรรม

ง
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ในตอนนี้ ผูเขียนขอกลาวสรุปลักษณะเดนบางประการของทุนวัฒนธรรม ซึ่งแยก
แยะออกเปน 7 ประการ
ประการแรก ดังที่ไดนําเสนอกอนหนานี้แลววา สิ่งที่ถือเปน “สินคาวัฒนธรรม”
จักตองมีนัยทางวัฒนธรรม กลาวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือ จักตองเปนสินคาที่มีวัฒนธรรมฝงอยูในตัว
หรือมี embodied culture คําวา “สินคาวัฒนธรรม” ในที่นี้คลุมถึงบริการดวย สินคาวัฒนธรรม
จึงหมายถึง สินคาและบริการที่มีนัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในดานหนึ่งดานใด ไมวาจะเปนจารีต
ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบความเชื่อและศรัทธา ระบบคุณคา บรรทัดฐานทางจริยธรรม
แบบแผนการดํารงชีวิต แบบแผนการบริโภค แบบแผนการพักผอนหยอนใจ การละเลนและกีฬา
การแตงกาย วรรณกรรมและสิ่งพิมพ ศิลปะ ฯลฯ
ประการที่สอง ทุ นวัฒนธรรมมีขาหยั่งทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
ในภาคอุตสาหกรรม กลุมทุนวัฒนธรรมมีฐานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรม
เครื่ อ งแต ง กาย อุ ต สาหกรรมรองเท า อุ ต สาหกรรมอุ ป กรณ กี ฬ า อุ ต สาหกรรมภาพยนตร
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุคสาหกรรมเครื่องใช
ในครัวเรือน อุตสาหกรรมเครื่องใชสํานักงาน ฯลฯ ในภาคบริการ ทุนวัฒนธรรมมีฐานในบริการ
สื่อมวลชนและสารสนเทศ บริการโทรคมนาคม บริการสันทนาการ บริการอาหารและภัตตาคาร
บริการการศึกษาและบริการการโฆษณา
ประการที่สาม บรรดากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลุมทุนวัฒนธรรมหยั่งรากถึง
สวนใหญมีการกระจุกตัวของทุน (concentration of capital) อยางสูง จึงมีอํานาจผูกขาดระดับหนึ่ง
กลุมทุนวัฒนธรรมมักจะเปนบรรษัทยักษใหญระหวางประเทศที่มีอิทธิพลทั้งในประเทศเมืองแม
และประเทศที่เขาไปลงทุน ทั้งนี้โดยอาศัยรัฐบาลของตนในการเปนหัวหอกเปดตลาดในประเทศ
ตางๆ ทั่วโลก ดวยการชูนโยบายการคาสินคาเสรี นโยบายการคาบริการเสรี นโยบายการเงินเสรี
และนโยบายการยอมรับกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา กลุมทุนวัฒนธรรมจึงเปนหัวหอกสําคัญใน
การจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศบนพื้นฐานทางปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม ความขัดแยงใน
การปรับระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ ดังกลาวนี้จึงเกิดจากกลุมทุนวัฒนธรรมนี้เอง
ประการที่สี่ กลุมทุนวัฒนธรรมมีการผนึกตัวอยูตลอดเวลา เพื่อสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจ ดวยการควบและครอบกิจการ (merger and acquisition) แตยุทธวิธีสําคัญในชวง
หลังๆ มานี้ ไดแก การสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร (strategic alliance) ซึ่งมีการทําสัญญาพันธ
มิตรขามประเทศ ดังเชนการสรางพันธมิตรระหวางกลุมทุนโทรคมนาคมอเมริกันกับกลุมทุน
โทรคมนาคมยุโรป และการทําสัญญาพันธมิตรขามกลุม ดังเชนการผนึกกําลังระหวางกลุมทุน
สื่อมวลชนกับกลุมทุนสันทนาการ
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ประการที่ห  า กลุ มทุนวั ฒนธรรมมีบทบาทสํ าคัญในการผลักดันใหเกิดความ
กาวหนาทางเทคโนโลยี การทุมรายจายในดานการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
นอกจากจะหวังการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแลว ยังหวังที่จะไดผลิตภัณฑประเภทใหมดวย
สําหรับสินคาวัฒนธรรมบางประเภท วงจรชีวิตของสินคา (product life cycle) คอนขางสั้น หาก
ไมสามารถพัฒนาผลิตภัณฑชนิดใหมทดแทนชนิดเกาไดแลวก็ยากที่จะขยายสวนแบงตลาด หรือแม
แตรักษาสวนแบงตลาดในระดับเดิมก็มิใชเรื่องงาย
ประการที่หก กลุมทุนวัฒนธรรมตองพยายามสรางอุปสงคที่มีตอสินคาของตน
อยูตลอดเวลา มิฉะนั้นยอมยากที่จะธํารงสวนแบงตลาดไวได ยิ่งเมื่อมีผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด
กระบวนการสรางอุปสงคเปนยุทธศาสตรการตลาดที่สําคัญยิ่ง กลุมทุนวัฒนธรรมมักจะมีผลผลิต
ที่มียี่หอระดับโลก (Global Brand) แมเมื่อมีผลิตภัณฑชนิดใหมก็ตองพยายามสรางยี่หอระดับโลก
ใหได การสรางความภักดีตอยี่หอ (Brand Loyalty) นับเปนยุทธวิธีสําคัญในการรักษาและขยาย
สวนแบงตลาด ในการนี้จํ าเปนตองใชบริการการโฆษณาและการสงเสริมการขายอยางมิอาจ
หลีกเลี่ยงได Sponsorship ก็เปนมรรควิธีอีกประการหนึ่งในการสราง Global Brand และ Brand
Loyalty กลุมทุนวัฒนธรรมนิยมใหการสนับสนุนทางการเงินแกกิจกรรมทางวัฒนธรรม ดังเชนการ
แขงขันกีฬาและการแสดงศิลปะวัฒนธรรม
ประการที่เจ็ด กลุมทุนวัฒนธรรม แมจะเปนบรรษัทยักษใหญระหวางประเทศและ
เปนหัวหอกของกระแสโลกานุวัตร แตมักจะเลือกทําสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกลับกลุมทุน
ทองถิ่นในประเทศโลกที่สาม เพราะตองการหาประโยชนจากเครือขายความสัมพันธของกลุมทุน
ทองถิ่น กลุมทุนวัฒนธรรมไดเรียนรูจากการขยายฐานเศรษฐกิจวา ในบางสภาพการณ Localization
ก็เปนประโยชนเกื้อกูล Globalization ในการนี้อาจตองปรับผลผลิตใหสอดคลองกับรสนิยมและ
วัฒนธรรมทองถิ่น ดังกรณี Kentucky Fried Chicken ปรับรสไกทอดใหถูกรสนิยมคนไทย และ
STAR TV ตองผลิตรายการโทรทัศนภาษาฮินดู เพื่อขยายตลาดในอินเดีย เปนอาทิ

ทุนวัฒนธรรม - พัฒนาการขั้นลาสุดของระบบทุนนิยม
เมื่อรูดอลฟ ฮิลเฟอรดิงเสนอบทวิเคราะหวาดวยทุนการเงิน หนังสือเรื่อง Finance
Capital ของเขามีชื่อรองวา A Study of the Latest Phase of Capitalist Development ฮิลเฟอรดิง
มิไดกลาววา ทุนการเงินเปนพัฒนาการขั้นสุดทาย หากแตกลาววาเปนพัฒนาการขั้นลาสุดของ
ระบบทุนนิยม เหตุที่ฮิลเฟอรดิงมิไดกลาวถึงพัฒนาการของระบบทุนนิยมขั้นสุดทาย ก็เพราะไมแน
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ใจวา ระบบทุนนิยมจะพัฒนาตอไปในแนวทางใด โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังจากที่เขาถึงแกกรรม
แลว
ในปาฐกถานี้ ผูเขียนใครขอเสนอวา ในขณะที่ทุนการเงินกําลังเติบใหญควบคู
ไปกับทุนอุตสาหกรรม ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) กําลังเปนดาวรุงดวงใหมในสังคม
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา ดวยเหตุที่ภาคอุตสาหกรรม
และภาคหั ต ถอุ ต สาหกรรมโดยเฉพาะกํ าลั ง ลดความสํ าคั ญ ในกลุ  ม ประเทศอุ ต สาหกรรมเก า
ทุนอุตสาหกรรมซึ่งเคยเปนกลุมทุนหลักยอมถูกทอนความสําคัญลงไปดวย ยุทธวิธีในการอยูรอด
ที่ สํ าคั ญ อยู  ที่ ก ารถอนทุ น ออกจากอุ ตสาหกรรมที่รวงโรย (sun-set industry) และผันไปสู 
อุตสาหกรรมที่รุงเรือง (sun-rise industry) เมื่อภาคหัตถอุตสาหกรรมและภาคอุตสาหกรรมมี
แนวโนมที่จะเปนอุตสาหกรรมที่รวงโรย โดยที่ภาคบริการมีแนวโนมที่รุงเรือง ยอมเปนที่คาดคะเน
ไดวา ทุนจะถูกผันออกไปจากภาคอุตสาหกรรมเขาสูภาคบริการ ดวยระบบตรรกเชนนี้ ทุนบริการ
นาจะกลายเปนทุนหลักแทนที่ทุนอุตสาหกรรม บทวิเคราะหของฮิลเฟอรดิงมิไดขัดกับระบบตรรก
ดังกลาวนี้ เพราะภาคเศรษฐกิจการเงินเปนสวนหนึ่งของภาคบริการ และผลผลิตของทุนการเงินก็
คือ บริการการเงินการธนาคาร ซึ่งเปนบริการที่โดดเดนและมีการเติบโตมากกวาบริการอื่นๆ ดวย
เ
ห
ตุ
ดังนั้น ฮิลเฟอรดิงจึงมองเห็นความสําคัญของทุนการเงิน
แตก ว าที่ ทุนบริการโดยสวนรวม มิจํ าเพาะแตทุนการเงิน จะถีบตั ว ขึ้นมาเปน
ทุนหลักในระบบเศรษฐกิจ คงกินเวลาอีกหลายป และยากที่จะคาดเดาได ในขณะที่บริการตาง ๆ
มีการเติบใหญในอัตราที่แตกตางกัน และหนอทุนบริการประเภทตาง ๆ มีความแข็งกลาแตกตางกัน
ประกอบกับการลดทอนความสําคัญของทุนอุตสาหกรรมมิไดเปนไปอยางรวดเร็ว ในชวงแหงการ
เปลี่ยนผานนี้ ระบบทุนนิยมโลกจะพัฒนาไปสูระบบทุนนิยมวัฒนธรรม (Cultural Capitalism)
โดยที่ทุนวัฒนธรรมกลายเปนทุนหลักของสังคมเศรษฐกิจโลก และนี่เปนสภาพที่กําลังปรากฏอยูใน
ปจจุบันนี้
อยางไรก็ตาม มีเหตุนาเชื่อวา ทุนบริการจะกลายเปนทุนหลักของระบบทุนนิยม
โลกในอนาคต ทั้งนี้เพราะเหตุวาโครงสรางการผลิตของประเทศมหาอํานาจแปรเปลี่ยนเปน Service
Economy แลว จึงมีเหตุผลนาเชื่อวา ระบบทุนนิยมจะพัฒนาไปในแนวทางที่ Service Capital
กลายเปน Dominant Capital ดังจะเห็นไดวา ในปจจุบันบริการบางประเภทเติบใหญอยางรวดเร็ว
ตัวอยางเชน
(1) บริการการเงินการธนาคาร
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(2) บริการสื่อมวลชน
(3) บริการโทรคมนาคม
(4) บริการสันทนาการ
(5) บริการอาหารและภัตตาคาร
(6) บริการการศึกษา
(7) บริการการโฆษณา
ในบรรดาบริการตางๆเหลานี้ บริการการเงินมีการเติบโตอยางโดดเดนมากกวา
บริการอื่น ดวยเหตุผลดังนี้ Finance Capital จึงกลาย Dominant Capital ในระบบทุนนิยมโลก
แตก็เปนที่คาดไดวา ในอนาคต ซึ่งไมทราบแนนอนวาจะนานเทาใด Service Capital ไมจําเพาะแต
Finance Capital จะถีบตัวขึ้นมาเปน Dominant Capital แตกอนที่จะถึงขั้นนั้น Culture Capital จะทวี
ความสําคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ณ บัดนี้ ทุนวัฒนธรรมกําลังเติบใหญในระบบทุนนิยมโลก จนอาจกลาวเลียนแบบ
รูดอลฟ ฮิลเฟอรดิงวา ทุนวัฒนธรรมเปนพัฒนาการขั้นลาสุดของระบบทุนนิยม โดยอาจเปนระยะ
เปลี่ยนผานไปสูทุนบริการในเวลาตอมา การเติบโตของทุนวัฒนธรรมชวยเสริมสงกระบวนการ
สากลานุวัตรของวัฒนธรรมชาติมหาอํานาจ ไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวันตก และญี่ปุน
การปะทะกันระหวางวัฒนธรรมมีมากขึ้น แตความขัดแยงทางวัฒนธรรมจะรุนแรงมากขึ้นใน
อนาคตหรือไมขึ้นอยูกับกระบวนการขัดเกลาทางวัฒนธรรมในแตละสังคม
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