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รัฐธรรมนูญในอุดมคติของสังคมไทย: 
รัฐธรรมนูญท่ีไมเอื้อประโยชนแกระบบอุปถัมภ

The Ideal Constitution of Thai Society: 
The Constitution That Fails to Encourage the Patronage System

บทคัดยอ
 ระบบอุปถัมภเปนรูปแบบความสัมพันธที่ฝงรากลึกในสังคมไทยอันเปนผลจากความเหลื่อมลําในการเขาถึงทรัพยากร
ที่จําเปนแกการดํารงชีวิต  ทั้งนี้ วัฒนธรรมการเมืองของไทยท่ีอยูบนพื้นฐานของระบบอุปถัมภเปนอุปสรรคสําคัญตอสัมฤทธิผล
ของการปฏิรูปการเมืองตลอดมา  รัฐธรรมนูญในอุดมคติของสังคมไทยจึงควรใหความสําคัญกับการปองกันการแทรกแซง
สถาบันการเมืองโดยระบบอุปถัมภ ผานกระบวนการปฏิรูประบบรัฐสภาที่มุงเนนการแบงแยกอํานาจระหวางฝายบริหารและ
ฝายนิติบัญญัติที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมกับการลดความแข็งแกรงของเครือขายความสัมพันธในระบบอุปถัมภโดยการลด
ความเหลื่อมลําดานโอกาสและการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของ
สังคมในการยกรางรัฐธรรมนูญ เพื่อใหรัฐธรรมนูญมีลักษณะบูรณาการและสอดคลองกับบริบทที่แทจริงของสังคมไทย    

คําสําคัญ:  รัฐธรรมนูญ ระบบอุปถัมภ ระบบรัฐสภา

Abstract
 The patronage system is a deep-seated relation concept in Thai society resulting from disparity in 
access to the essential element for life. The Thai patronage system-based political culture is consistently 
an important obstacle to the effectiveness of the political reform. The ideal constitution of Thai society 
shall give priority to the protection of political structure from the intervention of the patronage system. 
That is the parliamentary system reform should to effectively separate powers between branches of the 
legislative and the executive along with reducing the vigorous patronage system network by reducing disparity 
in opportunity, promoting community strength and encouraging the participation of all sectors of society 
in drafting the constitution in order to generate an integrative constitution in accordance with the actual 
context of Thai society.    
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บทนํา 
 การตอบคําถามรูปแบบเชิงอุดมคติของรัฐธรรมนูญ
ในอุดมคติของสังคมไทยนั้น นอกจากพิจารณารูปแบบของ
การทุจริตคอรัปชั่นอันเกิดจากการผูกขาดทางการเมืองไว
กับกลุมผลประโยชนกลุมใดกลุมหนึ่ง อันเปนสภาพปญหา
ที่สงผลตอความคลอนแคลนของระบอบประชาธิปไตย
ในประเทศไทย หรือการคนหาตัวบทในรัฐธรรมนูญของ
ตางประเทศที่อาจชวยปองกันการเกิดขึ้นของสภาพปญหา
ดังกลาวแลว ยังจะตองพิจารณาความสัมพันธในระบบอุปถัมภ 
(Patronage System) ตลอดจนดุลการแลกเปลี่ยนอันเปน
เงื่อนไขสําคัญในการคงอยูของความสัมพันธในระบบอุปถัมภ 
และการเกิดขึ้นของดุลการแลกเปลี่ยนในระหวางชนชั้น ซึ่ง
เปนเหตุใหประชาชนถูกนํามาใชเปนเครื่องมือทางการเมือง
ของเครือขายระบบอุปถัมภในรูปแบบตางๆ นอกจากนั้น
ปจจัยดานรูปแบบโครงสรางสถาบันการเมืองของไทยใน
ปจจุบันยังไดรับอิทธิพลจากระบบรัฐสภาของประเทศ
อังกฤษ ซึ่งเปนรูปแบบที่ไมสะทอนหลักการแบงแยกอํานาจ
อยางชัดเจนและงายตอการนําไปสูการผูกขาดทางการเมือง
โดยเสียงขางมาก  อันเปนปจจัยสําคัญเชิงโครงสรางสถาบัน
การเมืองที่เอ้ือตอการเกิดขึ้นของความสัมพันธเชิงอุปถัมภใน
ระบบรัฐสภาของประเทศไทยอยางมาก ในบทความนี้ผูเขียน
จึงมุงการนําเสนอลักษณะของระบบอุปถัมภและดุลการ
แลกเปลี่ยน  รวมถึงความเก่ียวพันกับวัฒนธรรมการเมืองไทย 
ตลอดจนรูปแบบของรัฐธรรมนูญในอุดมคติของสังคมไทย 
อันเปนผลจากการออกแบบรัฐธรรมนูญใหมีลักษณะดาน
การปองกันการแทรกซึมเขาสูโครงสรางสถาบันการเมืองของ
ไทยโดยระบบอุปถัมภไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
1. ระบบอุปถัมภและดุลการแลกเปลี่ยนในฐานะเงื่อนไข
สําคัญของสภาพปญหาการเมืองไทย
 1.1 ระบบอุปถัมภ
 ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภเปนระบบท่ีกําหนด
บทบาทหนาท่ีของบุคคลในแตละชนช้ันของสังคม โดยฝายหน่ึง
เปนผูอุปถัมภและอีกฝายหน่ึงเปนผู ไดรับการอุปถัมภ 
(รงัสรรค ธนะพรพันธุ, 2536) ทั้งนี้ ผูอุปถัมภใหประโยชน
แกผูรับอุปถัมภโดยหวังจะไดผลประโยชนตอบแทนในรูป
ของสินคา ความภักดี การสนับสนุนทางการเมืองและบริการ
รูปแบบตางๆ จากผูรับอุปถัมภของตน (ฮอลล, 2545) ดังนั้น 
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภจึงสามารถเกิดไดทุกพื้นที่ ไมจํากัด
เฉพาะแตในสังคมชนบทเทาน้ัน ซ่ึงบุคคลมีความสามารถเขาถึง
ทรัพยากรอยางไมเทาเทียมกัน (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2547) ใน

สังคมไทยนั้น ความสัมพันธเชิงอุปถัมภสามารถพบไดตั้งแต
สมัยโบราณ ในฐานะโครงสรางทางสังคมที่เปนทางการอัน
เปนผลโดยตรงจากความตองการควบคุมกําลังคนซึ่งเปน
ทรัพยากรที่มีจํากัด และมีความจําเปนตอการปกครองบาน-
เมืองท้ังในดานการเกษตรและการสงคราม ปรากฏเปนรูปแบบ
ของการจัดชวงชั้นทางสังคมโดยการกําหนดสถานะทาง
สังคมของบุคคลลดหลั่นกันไปตามระดับความสําคัญ (อคิน 
รพีพัฒน, ม.ร.ว., 2545)
 เหตุที่ความสัมพันธทางสังคมของคนไทยในสมัย
โบราณถูกกําหนดโดยสถานะสูงและตําดังกลาว สงผลตอ
การฝงรากลึกของความสัมพันธในระบบอุปถัมภในสังคมไทย
โดยตรง ท้ังในรูปแบบทางการระหวางนายกับไพร และรูปแบบ
ที่ไมเปนทางการระหวางผูเปนนายดวยกันเอง ที่ตองขอความ
อุปถัมภจากเจานายในระดับที่สูงกวาหรือพระมหากษัตริย
เพื่อความคุมครองและเพื่อประโยชนทางตําแหนงราชการ
(อคิน รพีพัฒน, ม.ร.ว., 2545) ทั้งนี้ ขุนนางหรือขาราชการ
ที่ ไมมีขุนนางระดับสูงกวาหรือเจานายในพระราชวงศ 
ใหการสนับสนุน ก็อาจจะไดรับผลรายจากการปฏิบัติหนาที่
ราชการอันสงผลตอความไมมั่นคงและไมเจริญกาวหนา
ในตําแหนงของตนได แมวาการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวจะได
กระทําไปโดยชอบดวยกฎหมายก็ตาม (สัจจาภิรมย อุดมราชภักดี,
พระยา, 2557) ในการนี้ การรับวัฒนธรรมของตะวันตกเขา
สูสังคมไทยซ่ึงกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงในโครงสรางทาง
สังคมโดยเฉพาะการส้ินสุดลงของระบบศักดินาน้ัน นอกจาก
จะไมไดทําใหระบบอุปถัมภเลือนหายไปจากสังคมไทยแลว
ยังผลักดันใหระบบอุปถัมภผันแปรจากความสัมพันธในรูปแบบ
โครงสรางท่ีมีลักษณะเปนทางการมาสูโครงสรางความสัมพันธ
ในรูปแบบท่ีไมเปนทางการในรูปของศีลธรรม และมารยาท
อันเปนกฎเกณฑท่ีปรากฏในชีวิตประจําวัน (เบ็คชเต็ด, 2554)
 1.2 ดุลการแลกเปล่ียน
 ความสัมพันธในระบบอุปถัมภนั้นถูกหลอเลี้ยงอยู
ไดดวยกลไกของดุลการแลกเปลี่ยน โดยความแตกตางของ
อุปสงคและอุปทานในสิ่งท่ีเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยน
ระหวางผูอุปถัมภและผูรับอุปถัมภเปนเงื่อนไขสําคัญที่สงผล
ตอรูปแบบความสัมพันธของระบบอุปถัมภ ซึ่งผูอุปถัมภมัก
จะอยูในฐานะสนับสนุนสินคาและบริการตางๆ ใหแกผูรับ
อุปถัมภแตฝายเดียว โดยสินคาและบริการดังกลาวเปนส่ิง
จําเปนแกผูรับอุปถัมภในการดํารงชีพและอยูดีกินดี โดย
ทั่วไปแลวจะไดแกวิถีทางพ้ืนฐานในการยังชีพ  สวนดาน
ของผูรับอุปถัมภ กระแสการถายเทระหวางผูรับอุปถัมภไปสู
ผูอุปถัมภโดยท่ัวไปจะเปนไปในรูปของการใหบริการแรงงาน
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พื้นฐาน การเปนแรงงานเสริมหรือการจัดหาสินคาเสริม และ
การสงเสรมิผลประโยชนตางๆ ของผูอปุถมัภ ซึง่หากพจิารณา
กระแสการถายเทระหวางผูอุปถัมภและผูรับอุปถัมภในดุล
การแลกเปลี่ยนโดยละเอียด จะพบวาคุณคาของปจจัยที่
ผูอุปถัมภสามารถมอบใหแกผูรับอุปถัมภขึ้นอยูกับสภาวะ
ของเหตุการณอันเปนบริบทที่ปรากฏการแลกเปล่ียนขึ้นดวย 
โดยไมจําเปนตองขึ้นอยูกับมูลคาทางเศรษฐกิจของสินคา
และบริการดังกลาวเสมอไป อาทิ ชาวนาอาจตองการความ
คุมครองหรือการใชอิทธิพลจากผูอุปถัมภของตนมากกวา
การใหความชวยเหลือในทางเศรษฐกิจหากกระแสการแลก-
เปลีย่นเกิดขึน้ในชวงเวลาวิกฤต ิเปนตน (สกอตต   และ เคริต-
วิเลียต, 2545)
 ดุลการแลกเปลี่ยนเปนเงื่อนไขสําคัญอันนําไปสูความ
อยูรอดของความสัมพันธในระบบอุปถัมภในดานความ
ชอบธรรมของผูอุปถัมภ หากมีทางเลือกเพ่ิมขึ้นในการเขาถึง
ทรัพยากรท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชีพ รวมถึงหลักประกัน
ความมั่นคงในการดํารงชีวิตอันเปนรากฐานของความชอบ
ธรรมในความสัมพันธในระบบอุปถัมภดังกลาว (สกอตต และ
เคิรตวิเลียต, 2545) ก็ยอมทําใหความสัมพันธในระบบอุปถัมภ
เสื่อมถอยดวยในที่สุด ซึ่งสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของ
การเกิดระบบอุปถัมภที่เปนผลจากความเหล่ือมลําในการเขา
ถงึทรพัยากรโดยมีความสัมพันธกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพ
สังคมโดยตรง (เบ็คชเต็ด, 2545)
 1.3 อิทธิพลของวัฒนธรรมการเมืองแบบอุปถัมภที่ 
สงผลกระทบตอวิกฤตการณทางการเมืองของไทย 
 พลศักดิ์ จิรไกรศิริ (2545) แบงวัฒนธรรมการเมือง
ของไทยเปนสามลักษณะใหญๆ โดยพิจารณาตามทัศนคติ 
และความเช่ือของบุคคลในสังคมท่ีมีตอสถาบันการเมือง
การปกครองในชวงเวลาตางๆ นับแตกรุงสุโขทัยถึงปจจุบัน 
กลาวคือ 1) วัฒนธรรมการเมืองไทยแบบคับแคบ ซึ่งเปน
วัฒนธรรมการเมืองดั้งเดิมในสังคมไทยสมัยกรุงสุโขทัย 
กรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ซึ่งแนวคิดเรื่อง
ความเกี่ยวพันระหวางผูปกครองและราษฎรยังคงเปนไป
ตามหลักกฎแหงกรรมทางศาสนาพุทธ ราษฎรไมมีความรู
ความเขาใจและไมมีสวนเก่ียวของในระบบสังคมการเมือง 
2) วัฒนธรรมการเมืองไทยแบบไพรฟา  ซึ่ ง เกิดขึ้น
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิรูป
การปกครอง ท้ังน้ี การกลอมเกลาจากสถาบันการศึกษา
สมัยใหมและการเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานในสถาบัน
การเมือง ทําใหประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะกลุมขาราชการ
และชนชั้นกลางมีความรูความเขาใจในการเมืองการปกครอง

มากข้ึน และ 3) วัฒนธรรมการเมืองไทยแบบมีสวนรวม ซึ่ง
เปนผลจากการพัฒนาของขาราชการไทยบางสวนอันนําไปสู
ความสําเร็จในการเปล่ียนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 
และคอยๆ พัฒนาผานระยะเวลาของการเปนอํามาตยาธิปไตย
ระหวางป พ.ศ. 2475-2516 และการเปนธนาธิปไตยอันเปนผล
จากพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีสงผลใหกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมไทย
มีลักษณะสมัยใหมมากยิ่งขึ้นภายหลังการเสื่อมอํานาจของ
อํามาตยาธิปไตยในเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 
เปนตนมาในการนี้ พิทยา มาศมินทรไชยนรา (2548) กลาว
ถึงวัฒนธรรมการเมืองของไทยในปจจุบันวา ประเทศไทยมี
รูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบผสมระหวางวัฒนธรรม
การเมืองแบบไพรฟาและวัฒนธรรมการเมืองแบบมีสวนรวม 
ซึ่งแฝงไวดวยระบบอุปถัมภที่ยังคงเปนแนวคิดท่ีครอบงํา
มโนทัศนของผูคนสืบเนื่องมานานนับแตในอดีต   
 ในลักษณะวัฒนธรรมการเมืองแบบไพรฟาผสมแบบ
มีสวนรวมน้ัน แมประชาชนจะมีบทบาททางการเมืองมากข้ึน
อันเน่ืองมาจากประชาชนมีความรูความเขาใจในรูปแบบ
การปกครอง อันเปนผลของการไดรับการกลอมเกลาทางสังคม
จากสถาบันการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น แตชนชั้นนําผูบริหาร
ประเทศยังคงมองวาประชาชนคือราษฎรที่สามารถอยูภาย
ใตการควบคุมของตน และประชาชนบางสวนก็มีแนวโนมที่
จะยอมรับอํานาจของอภิสิทธิ ์ชนทางการเมือง (วิศรุตา
ทองแกมแกว, ม.ป.ป.) สงผลใหวัฒนธรรมการเมืองของไทยมี
ลักษณะอํานาจนิยมแมในสังคมประชาธิปไตย   
 ทัศนคติแบบอํานาจนิยมอันเปนผลพวงจากระบบ
อุปถัมภที่แทรกซึมในสังคมไทย จึงเปนเงื่อนไขหน่ึงที่สงผล
ใหประชาชนชาวไทยไมสามารถมีสวนรวมในทางการเมืองได
อยางแทจริง  และแมวาในปจจุบันจะปรากฏนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมมากข้ึนโดยมุงเปาหมายสูชุมชนทองถ่ิน
ซึง่ความเปนจรงิแลวควรจะเอ้ือประโยชนดานการสงเสริมการ
มีสวนรวมทางการเมืองของภาคประชาชน  หากแตผลจาก
รปูแบบการสงเสริมความเขมแข็งใหแกชมุชนในปจจุบนั ไมวา
จะเปนรูปแบบการจัดตั้งกลุมอาชีพ  กลุมสตรี หรือการสราง
ความเขมแข็งใหชุมชนผานโครงการตางๆ ของรัฐบาล อาทิ 
โครงการสงเสริมสินคาและผลิตภัณฑพื้นบาน (OTOP) แต
ชุมชนก็ยังไดรับอิทธิพลจากการพ่ึงพาระบบราชการสูง สงผล
ใหชมุชนไมมศีกัยภาพในการพึง่พาอาศยัตนเองไดอยางแทจรงิ 
เนือ่งจากองคกรชุมชนสามารถเขาถงึแหลงทรัพยากรผานการ
สนบัสนนุงบประมาณและทรพัยากรอืน่จากสวนราชการตางๆ 
ดังนั้น ความสัมพันธระหวางองคกรชุมชนและระบบราชการ
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มีลักษณะพึ่งพากันและกันมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งองคกรชุมชน
แปรสภาพกลายเปนเพยีงองคกรลกูขายของสวนราชการและ
นาํมาสูความเสือ่มสลายขององคกรชมุชน (จรสั สวุรรณมาลา, 
ม.ป.ป.) ซึ่งการสูญเสียความสามารถของการรวมกลุมในแนว
ราบของชุมชนและความเขมแข็งของสายสัมพันธในแนวด่ิง
ระหวางองคกรชุมชนและระบบราชการ กลายเปนอกีชองวาง
หนึ่งซึ่งเอ้ือตอการแทรกแซงชุมชนโดยความสัมพันธในระบบ
อุปถัมภ จนชุมชนกลายเปนเพียงฐานเสียงของเครือขายกลุม
ผลประโยชนทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลตอระบบราชการอันนํา
ไปสูปญหาการทุจริตคอรัปชั่นในที่สุด  
 การทุจริตคอรัปช่ันอันเกิดจากการผูกขาดทางการเมือง
โดยกลุมผลประโยชนกลุมใดกลุมหน่ึง ซ่ึงเปนตนเหตุสําคัญ
ของสภาพปญหาทางการเมืองของไทยท้ังในอดีตและปจจุบัน 
นําไปสูวิกฤติการณทางการเมืองซึ่งกระทบตอการพัฒนา
ประเทศ ทั้งมีความเกี่ยวของสัมพันธกับการรัฐประหาร
หลายคร้ังที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยตรง ดวยเปนเหตุผล
ของคณะรัฐประหารท่ีอางวาทําการรัฐประหารเพ่ือแกไขปญหา
การทุจริตคอรัปชั่น แตเมื่อมีการกอตั้งรัฐบาลขึ้นตอมาไมวา
จะเปนรัฐบาลของทหารหรอืไมกต็าม การทจุรติคอรปัชัน่ก็จะ
กลับมาปรากฏในวงการเมืองไทยอีกเสมอ (Tangsupvattana, 
2011) และแมประเทศไทยจะเคยผานการปฏิรปูการเมืองมาแลว 
แตแนวโนมของการทุจรติคอรัปชัน่กไ็มลดลงเพราะการปฏิรปู
การเมืองไมไดนําไปสูการลดหรือทําลายระบบอุปถัมภที่เปน
รากเหงาแทจริงของปญหาสงัคมไทย (บณัฑติ นจิถาวร, 2557) 
 ในการนี้ การซื้อเสียงที่แพรหลายพรอมกับโครงสราง
เครือขายของระบบอุปถัมภที่ฝงรากลึกในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ เปนผลจากความลมเหลวของภาครัฐในการกระจาย
ความเจริญและกอใหเกิดความเหลื่อมลําขึ้นอยางเห็นไดชัด
ในระหวางเมืองหลวงและระดับภูมิภาคของประเทศ ซึ่งสราง
ปจจัยที่เกื้อหนุนตอการเจริญเติบโตขึ้นของระบบอุปถัมภ
ในวงกวาง เพราะประชาชนตองเขาสูเครือขายของระบบ
อุปถัมภเพื่อเติมเต็มชองวางอันเกิดจากความเหล่ือมลํา
ดังกลาว (Thornton,  2000) นอกจากน้ัน ระบบการปกครอง
ของไทยยังใหความสําคัญกับกลุมการเมืองในตางจังหวัด
มากกวากลุมการเมืองในเมืองหลวง กลาวคือ กวารอยละ 
90 ของที่นั่งในสภาผูแทนราษฎรของไทยเปนสมาชิกสภา-
ผูแทนราษฎรในระบบเขตเลือกตั้งที่มาจากตางจังหวัด ซึ่ง
สวนมากเปนกลุมธุรกิจซึ่งตองการที่นั่งในสภาฯ เพื่อตอสูกับ
กลุมอิทธิพลของขาราชการและทหาร หรือกลุมอํานาจเกา
(Old Elite) (Tangsupvattana, 2011) ทัง้นี ้โอกาสทางธรุกิจ
ที่ไดรับจากการมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณผานการ

ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและรัฐมนตรี นํามา
ซึ่งการปลูกฝงอิทธิพลของกลุมธุรกิจการเมืองในทุกภูมิภาค
ของประเทศ และเปดโอกาสใหนายทุนระดับชาติที่เล็งเห็น
ประโยชนจัดต้ังพรรคการเมืองใหมข้ึนโดยรวมกลุมนักการเมือง
ตลอดจนผูมอีทิธพิลในทองถิน่หรอืพรรคการเมอืงของนายทนุ
ทองถ่ินท้ังพรรคในท่ีสุด (อมร จันทรสมบูรณ, 2552, อางถึงใน 
บรรเจิด สิงคะเนติ, 2555) 
 ลักษณะของวัฒนธรรมการเมืองแบบอุปถัมภในบริบท
การเมืองไทย ปรากฏเดนชัดในลักษณะของเครือขาย
หวัคะแนนและผูมอีทิธพิลในทองถิน่ ซึง่เชือ่มโยงระบบอปุถมัภ
เขากับบุคคลหลายชนช้ันท้ังระดับรากหญาจนถึงนายทุน
ระดับชาติ นอกจากนี้ วัฒนธรรมการเมืองแบบอุปถัมภ
ยังมีอิทธิพลตอการจัดตั้งรัฐบาลผสมโดยพรรคการเมือง
หลายพรรคที่ไมมีเสียงขางมากเด็ดขาดในสภา ซึ่งเปนสภาวะ
ที่มีการขับเคล่ือนอิทธิพลของพรรครวมรัฐบาลกับอํานาจ
บริหารผานความสัมพันธในระบบอุปถัมภโดยตรง เนื่องจาก
อํานาจบริหารจําเปนตองอาศัยคะแนนเสียงของสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรของพรรครวมรัฐบาลเพื่อความอยูรอด โดย
รัฐบาลตองมอบผลประโยชนทางการเมืองแกพรรครวม
รัฐบาลเปนการตอบแทน กอใหเกิดรูปแบบเฉพาะทางการ-
เมืองซ่ึงพบไดบอยคร้ังกอนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(พ.ศ. 2540) อาทิ การซ้ือขายคะแนนเสียงของสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร  การยายพรรคการเมือง (Party Hopping) 
และการเมืองแบบเลาหมู (Pork-Barrel Politics) นํามาซ่ึง
การเมืองท่ีไรเสถียรภาพและนําไปสูการปฏิรูปการเมืองโดย
การยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) 
ที่มุงเนนการสรางเสถียรภาพทางการเมืองใหแกรัฐบาลผาน
บทบาทที่เขมแข็งมากยิ่งข้ึนของพรรคการเมือง แตกระนั้น
ความมีเสถียรภาพของพรรคการเมืองกลับไมถูกนําไปใช
สรางเสริมความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตย หากแต
ถูกหลอมรวมกับเครือขายของระบบอุปถัมภผานการนํา
ประชาชนมาเปนเคร่ืองมือทางการเมืองมากกวาทําให
ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองอยางแทจริง อันนําไปสู
ระบบเผด็จการประชานิยม (Authoritarian Populism) 
และแมวาจะมีการยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(พ.ศ. 2550) เพื่อแกปญหาการผูกขาดทางการเมืองโดย
พรรคการเมือง แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 
2550) กลับลดทอนความเขมแข็งของพรรคการเมือง สงผล
ตอความออนแอของเสถียรภาพทางการเมืองของไทยในภาพ
รวมไมเพียงแตเฉพาะพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหน่ึงเทาน้ัน 
(Tangsupvattana, 2011)   ในการน้ี การเมืองรูปแบบลักษณะเกา
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อันเกิดจากโครงสรางของสถาบันการเมือง ท่ีเอ้ือตอดุลการ
แลกเปล่ียนระหวางรัฐบาลกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรค
รวมรัฐบาล ที่เคยสะทอนถึงความดอยเสถียรภาพของระบบ
รัฐสภาไทยในอดีต ก็กลับมามีอิทธิพลในบริบททางการเมืองไทย
ปจจุบันอีกครั้งหน่ึง
 ในขณะที่วัฒนธรรมการเมืองไทยอยูบนพื้นฐานของ
ระบบอุปถัมภที่ฝงรากลึกในสังคม  วัฒนธรรมการเมืองใน
ประเทศอังกฤษซ่ึงเปนแมแบบของระบบรัฐสภาในประเทศไทย
กลับมีความแตกตางจากวัฒนธรรมการเมืองของประเทศไทย
อยางมาก ดวยสังคมอังกฤษมีลักษณะคอนขางเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน  มีวัฒนธรรมการเมืองที่เปนปจเจกชนนิยมตํา
ประชาชนมุงเนนการเสียสละประโยชนสวนบุคคลเพื่อ
ประโยชนสวนรวม และมีแนวโนมเกิดการประนีประนอม
ทางการเมืองระหวางพรรคการเมืองท่ีมีความคิดเห็นขัดแยงกัน
ในเชิงหลักการสูง อันเปนผลจากการปลูกฝงความมีวินัย
และการทํางานรวมกันเปนทีม ประกอบกับการเปดกวางทาง
แนวความคิดผานกระบวนการกลอมเกลาในสถาบันการศึกษา
ใหแกประชาชนตั้งแตเยาววัย (วิชัย ตันศิริ, 2539) ผลจาก
ความแตกตางในวัฒนธรรมการเมืองระหวางประเทศไทย
และประเทศอังกฤษทําใหเห็นภาพแนวคิดเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ
ในอุดมคติของสังคมไทยไดชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะดาน
ความเหมาะสมในการนําระบบรัฐสภามาใชในประเทศไทย 
ซึ่งมีโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมการเมืองอยูบนพ้ืน
ฐานของระบบอุปถัมภ และขาดวัฒนธรรมการเมืองแบบมี
สวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง ทั้งนี้ รูปแบบการให
ความเห็นชอบผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีโดยสมาชิสภา
ผูแทนราษฎรในระบบรัฐสภา เมื่ออยูในบริบทวัฒนธรรม
การเมืองไทยแลวยอมนําไปสูการถูกแทรกแซงโดยระบบ
อุปถัมภในที่สุด

2. รัฐธรรมนูญในอุดมคติของสังคมไทย
 2.1 รัฐธรรมนูญในอุดมคติของสังคมไทยตองเปน
รฐัธรรมนญูทีไ่มกาํหนดโครงสรางสถาบนัการเมอืงทีเ่อือ้ตอ
การถูกแทรกแซงโดยระบบอุปถัมภ
  2.1.1 การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง
        โครงสรางหลักของระบบรัฐสภาไทยไดรับ
อิทธิพลจากรูปแบบการปกครองในระบบรัฐสภาของประเทศ
อังกฤษ  ซ่ึงความสัมพันธระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติิ
ไมอาจแบงแยกกันไดอยางเด็ดขาด อันเปนผลจากหลักความ
มีอํานาจสูงสุดหรืออธิปไตยเปนของรัฐสภา (Parliamentary
sovereignty) (Madgwick & Woodhouse, 1995) ทั้งนี้ 

องคกรภายนอกไมอาจตรวจสอบรัฐสภาของประเทศอังกฤษได
นอกจากองคประกอบภายในรัฐสภาเอง กลาวคือ สถาบัน
กษัตริย ขุนนาง และสภาสามัญ (Loughlin, 2010) อยางไรก็ตาม 
ระบบรัฐสภาอังกฤษมีพัฒนาการเปล่ียนผานอํานาจของ
สถาบันกษัตริยไปยังรัฐมนตรีซึ่งการดํารงตําแหนงตองข้ึน
อยูกับความไววางใจของสภาสามัญ (Finer, 1979) และ
สภาขุนนางท่ีมีอํานาจลดนอยลงนับตั้งแตป ค.ศ. 1911 
เปนตนมา (Barnett, 2013) ดังนั้น แมโครงสรางภายในของ
รัฐสภาอังกฤษเองก็ไมอาจใชอํานาจควบคุมตรวจสอบกันได
ในทางปฏิบัติ  นอกจากนั้น ยังมีปจจัยดานความสัมพันธที่
แนบแนนระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติอันเปนผล
โดยตรงจากการดาํรงตาํแหนงนายกรฐัมนตรทีีข่ึน้อยูกบัความ
ไววางใจของสภาสามัญ ซึ่งแมวาฝายบริหารจะมีอํานาจขอ
ความเห็นชอบจากสถาบันกษัตริยในการยุบสภาสามัญเพ่ือ
คงไวซึ่งความไววางใจท่ีสภาสามัญมีตอคณะรัฐมนตรี แตใน
ทางปฏิบัติ มาตรการดังกลาวก็ไมมีผลท่ีจะนํามาเปนเง่ือนไข
ในการถวงดุลอํานาจระหวางนายกรัฐมนตรีและสภาสามัญ
ไดจริง เพราะไมมีหลักประกันวาเม่ือนายกรัฐมนตรีใชอํานาจ
ยุบสภาแลว คณะรัฐมนตรีชุดเดิมจะไดกลับเขาดํารงตําแหนงอีก
ในสมัยถัดไป  เปนเหตุใหความสัมพันธระหวางฝายบริหาร
และฝายนติบิญัญตัใินรปูแบบดงักลาวมลีกัษณะทีไ่มสอดคลอง
กับหลักการแบงแยกอํานาจ (Finer, 1979) และกอใหเกิด
โอกาสท่ีอํานาจนิติบัญญัติและบริหารจะตกไปอยูในความ
ควบคุมขององคกรเพียงองคกรเดียว ซึ่งนอกจากจะเปน
อุปสรรคตอการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแลว 
(Barnett, 2013) ยังเปนรูปแบบการปกครองที่อาจพัฒนา
ไปสูเผด็จการเสียงขางมากได  อยางไรก็ตาม ลักษณะ
เฉพาะของบริบทการเมืองอังกฤษท่ียึดถือหลักนิติธรรมอยาง
เครงครัด เปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงของความสามารถ
ในการดํารงระบอบประชาธิปไตยไวได แมในรูปแบบการ
ปกครองที่รัฐสภาจะกุมอํานาจสูงสุดแตเพียงองคกรเดียว อัน
เปนผลจากการยอมรับอยางจริงจังในหลักนิติธรรมท่ีไดรับ
การสงเสริมโดยหลักกฎหมายคอมมอนลอวและธรรมเนียม
ปฏิบัติตางๆ (Madgwick & Woodhouse, 1995) สงผล
ใหสิทธิเสรีภาพของประชาชนยังคงไดรับการคุมครองอยาง
เต็มที่ 
 การที่ประเทศไทยรับเอารูปแบบการปกครองใน
ระบบรัฐสภา ท่ีการดํารงตําแหนงของนายกรัฐมนตรีข้ึนอยู 
คะแนนเสียงไววางใจของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จึงเปน
ปจจัยสําคัญที่สงผลใหรูปแบบสถาบันการเมืองของไทย
เอ้ือตอความสัมพันธในระบบอุปถัมภ ดวยเปนการเปดชองวาง
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ใหเกิดการสรางดุลการแลกเปลี่ยนขึ้นระหวางฝายบริหาร
ที่ตองการเสียงสนับสนุนจากสภาผูแทนราษฎร กับสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรท้ังทีส่งักดัพรรคการเมืองเดียวกันกบัผูดาํรง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือพรรคการเมืองอ่ืนในกรณีรัฐบาล
ผสม และเปดชองวางใหเกิดการแลกเปล่ียนผลประโยชน
ระหวางกันท้ังดานการแสวงหาผลประโยชนจากจัดสรร
งบประมาณของรัฐ การดํารงตําแหนงสําคัญในฝายบริหาร
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตลอดจนการกําหนดนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีเอือ้ประโยชนตอเครอืขายระบบอุปถัมภทีโ่ยงใย
ฝายบริหารและนิติบัญญัติเขาไวดวยกัน ซึ่งเปนเงื่อนไขหลัก
ของสภาพปญหาการเมืองของไทย
 รัฐธรรมนูญในอุดมคติของสังคมไทยจึงตองไมกอต้ัง
โครงสรางสถาบันการเมืองท่ีเอ้ือตอดลุการแลกเปล่ียนระหวาง
ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ  โดยกําหนดใหมีการเลือก
ตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงและหามมิใหนายกรัฐมนตรีและ
รฐัมนตรีเปนสมาชกิพรรคการเมอืง ซึง่จะทาํใหฝายบรหิารเปน
อิสระจากฝายนิติบัญญัติอยางแทจริง ทั้งจากการใชอิทธิพล
ผานระบบอุปถัมภของพรรคการเมืองในการดํารงตําแหนง
ของนายกรัฐมนตรีผานการใหความเห็นชอบโดยสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร และจากการรวมมือระหวางเครือขายระบบ
อปุถมัภในการใหความเหน็ชอบผูดาํรงตาํแหนงนายกรฐัมนตรี
และพรรคการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ซึ่งนอกจากจะเอ้ือประโยชนแกนายกรัฐมนตรีที่มา
จากพรรคการเมืองพรรคใหญแลว ยงัไมกอใหเกดิความหลาก
หลายดานนโยบาย อันงายตอการเกิดขึ้นของการผูกขาด
ทางการเมืองและการทุจริตคอรัปชั่นโดยกลุมผลประโยชน
กลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะในที่สุด
  2.1.2 การนําระบบสัดสวนมาใชในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดและการยกเลิกวุฒิสภา
   รูปแบบการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของไทยในปจจุบัน ยังคงใหความสําคัญแกระบบ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบเขตเลือกตั้ง อันกอใหเกิด
ปญหาเรื้อรังกับโครงสรางสถาบันการเมืองไทยทั้งระบบ 
ซึ่งเปนผลจากการนําแนวคิดเก่ียวกับระบบเลือกต้ังของ
ตางประเทศมาปรับใชกับประเทศไทยโดยไมสอดคลองกับ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม จึงเปนชองโหวสําคัญที่กอให
เกดิเครือขายความสัมพนัธในระบบอุปถมัภระหวางประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งกับเครือขายผูมีอิทธิพลที่อยู เบื้องหลัง
พรรคการเมือง และนํามาสูปญหาการผูกขาดทางการเมือง
ในระดับชาติ ในการน้ี รัฐธรรมนูญในอุดมคติของสังคมไทย
จึงตองมุงปฏิรูประบบการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ไปยังระบบสัดสวน ท่ีเปนระบบซ่ึงกอใหเกิดความหลากหลาย
ทางนโยบายและลดความเสี่ยงขององคประกอบในระบบ
สถาบันที่ไมเปนทางการ (อรรถกฤต ปจฉิมนันท, 2556) 
และเปนรูปแบบการเลือกตั้ ง ท่ี เอื้อประโยชนใหพรรค
ขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถสะทอนเจตนารมณของ
ประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้งมากกวาระบบเสียงขางมาก ทั้งนี้ 
ระบบเสียงขางมากธรรมดาเขตละคน (Single-Member 
Constituency Majority System) เอื้อใหเกิดพรรคใหญ
สองพรรคโดยคะแนนของผูแพเลือกตั้งสูญเสียไปทั้งหมด 
(ปริญญา เทวานฤมิตกุล, ม.ป.ป.) นอกจากนั้น ระบบการ
เลือกตั้งแบบสัดสวนที่ผูสมัครไมจําเปนตองคลุกคลีกับพื้นที่
นําไปสูการตัดขาดความสัมพันธในระบบอุปถัมภระหวาง
กลุมธุรกิจการเมืองทองถ่ินกับกลุมการเมืองระดับชาติ
โดยตรง ดวยพรรคการเมืองท่ีสงผูสมัครรับเลือกตั้งไมจําเปน
ตองสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับผูมีอิทธิพลหรือหัวคะแนน
ในพ้ืนท่ีเขตเลือกต้ัง ซ่ึงสวนใหญเปนกลุมธุรกิจการเมืองทองถ่ิน
เพื่อใหไดคะแนนเสียงเหนือคูแขงในแตละเขตเลือกตั้ง
ดังเชนท่ีปรากฏในปจจุบันอีกตอไป ท้ังน้ี ระบบการเลือกต้ัง
แบบสัดสวนดังกลาวตองเปนระบบการเลือกต้ังแบบเปดเต็มท่ี
(Fully Open List) ซึ่งการเรียงลําดับของรายชื่อผูสมัครที่
ปรากฏในบัญชีรายชื่อเปนไปโดยการสุมหรือเรียงตามลําดับ
ตัวอักษร โดยไมเนนลําดับของผูสมัครรับเลือกตั้งตามความ
ตองการของพรรคการเมืองดังเชนที่เปนอยูในประเทศไทย 
โดยในระบบบญัชรีายชือ่แบบเปดเตม็ทีน่ัน้ ประชาชนผูมสีทิธิ
เลือกตั้งมีอิทธิพลอยางเต็มที่ตอการจัดเรียงลําดับผูมีสิทธิ
เลือกต้ังในบัญชีรายช่ือใหมตามความพอใจของตน แมกระท่ัง
สามารถขีดรายชื่อท่ีปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อออกและเติม
รายช่ือบุคคลอ่ืนลงไป (นครินทร เมฆไตรรัตน, 2554) โดย
ระบบน้ีที่สามารถกําจัดอิทธิพลของพรรคการเมืองในการ
รวบรวมกลุมนักธุรกิจการเมืองท้ังในระดับทองถ่ินและระดับ
ชาติมาเรียงลําดับในบัญชีรายช่ือของพรรคการเมือง โดย
จัดลําดับตามอัตราสวนการสนับสนุนที่กลุมผลประโยชน
ดังกลาวมอบใหแกพรรคการเมืองเปนการตอบแทน  วิธีการน้ี
จะสงผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีไดรับเลือกต้ังตาม
ระบบสัดสวน ตอบสนองเจตนารมณของประชาชนผูใชสิทธิ
เลือกต้ังอยางแทจริงไมใชเปนเพียงการสะทอนเจตจํานงของ
พรรคการเมืองที่เปนผูจัดทําบัญชีรายชื่อเทานั้น
 ในกรณีของการยกเลิกวุฒิสภาน้ัน เมื่อพิจารณาจาก
บริบททางประวัตศิาสตรการต้ังวุฒสิภาหรือสภาสูงในประเทศ
ซึ่งมิไดมีลักษณะของสหพันธรัฐ (Federal) แลวจะพบไดวา 
สภาสูงในประเทศยุโรปตะวันตกซ่ึงแพรหลายไปท่ัวโลกใน
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เวลาตอมาน้ัน เกิดจากการรับเอาแนวคิดของการท่ีประเทศ
อังกฤษมีสองสภาในป ค.ศ. 1815 ซึ่งเกิดจากความจําเปน
เพื่อตรวจสอบความเปนประชาธิปไตยท่ีแทจริงของสภาลาง
ซึ่งในปจจุบันน้ีหมดสมัยนิยม และแนวคิดดานการปฏิบัติ
หนาที่ของสภาสูงในปจจุบันโนมเอียงไปในการใชอํานาจ
ดานการทบทวนและใหคําปรึกษาหารือในการใชอํานาจ
นิติบัญญัติของสภาลาง ในขณะที่ประเทศซึ่งเปนรูปแบบของ
สหพันธรัฐ เชน เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา พบวาสภาสูงในกลุม
ประเทศดังกลาวมีเหตุผลท่ีชัดเจนดานการเปนตัวแทน
องคประกอบของสหพนัธรฐัดานความแตกตางของประชากร
โดยภาพรวม (Finer, 1979)
 ในกรณีของวุฒิสภาในประเทศไทยน้ัน หากพิจารณา
บริบททางประวัติศาสตรการเมืองไทยแลว จะพบวาโครงสราง
สถาบันการเมืองของไทยไมไดประกอบดวยวุฒิสภามาแตแรก
หากแตวุฒิสภาปรากฏครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจกัรไทย (พ.ศ. 2489) เพือ่ประโยชนดานการกลัน่กรอง
กฎหมายในรูปแบบของพฤฒสภา ทั้งนี้เพราะในประเทศ
ประชาธิปไตยสวนมากจะกําหนดอายุขั้นตําของสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรไวนอยกวาสมาชิกวุฒิสภา จึงจําเปนตองให
ผูสูงอายุชวยกลั่นกรองกฎหมาย แตในทางปฏิบัติจากการท่ี
ไมไดกําหนดอายุขั้นสูงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไว ทําให
อายุของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและของสมาชิกวุฒิสภาใกล
เคียงกัน และเปนเหตุใหประเทศประชาธิปไตยบางประเทศ
คงเหลือสภาผูแทนราษฎรไวเพียงแตเพียงสภาเดียว (ปรีดี 
พนมยงค, 2517) 
 สําหรับประเทศไทย จากการท่ีรูปแบบของประเทศไทย
ที่เปนรัฐเดี่ยว จึงปราศจากความจําเปนที่จะตองมีวุฒิสภา
เพื่อเปนตัวแทนเชิงพ้ืนที่ซึ่งรวมกันเปนสหพันธรัฐ ดังเชนใน
กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาและเยอรมนี  นอกจากน้ัน 
กระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาก็เปดชองทางแสวงหา
ผลประโยชนผานเครือขายความสัมพันธในระบบอุปถัมภ
โดยตรง  ทั้งนี้ รูปแบบการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยการ
เลือกตั้ง นอกจากจะไมสะทอนเหตุผลดานความจําเปนของ
ผูแทนเชิงพื้นที่เน่ืองจากความเปนรัฐเดี่ยวของประเทศไทย
แลว การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยมีพื้นท่ีซึ่งมีฐานคะแนน-
เสียงทับซอนกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ยงัเปนการเชือ่มโยงเครอืขายของระบบอปุถมัภในทองถิน่และ
ระดับชาติของพรรคการเมืองเขากับวุฒิสภา จึงเปนเหตุผล
สําคัญที่รัฐธรรมนูญในอุดมคติของสังคมไทยจะตองยกเลิก
วุฒิสภา แตในขณะเดียวกัน เพื่อใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและละเอียด

รอบคอบ  จําเปนที่จะตองยกระดับคุณสมบัติของผูสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อใหมีคุณวุฒิเพียงพอ
แกการปฏิบัติหนาที่ดานนิติบัญญัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
ไมยิ่งหยอนไปกวาวุฒิสภา อาทิ  กําหนดใหผูสมัครรับเลือก
ต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองมีอายุไมนอยกวา 40 ปบริบูรณ
ในวันสมัครรับเลือกตั้ง และตองสําเร็จการศึกษาในระดับที่
ไมตํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา เปนตน
 2.2  รัฐธรรมนูญในอุดมคติของสังคมไทยตองเปน
รัฐธรรมนูญที่มีบทบาทในการใหหลักประกันความม่ันคง
แกประชาชนชาวไทยแทนท่ีระบบอุปถัมภ
  2.2.1 การรับประกันความเสมอภาคในการเขา
ถึงทรัพยากรอันจําเปนแกการดํารงชีพ และอยูดีกินดีของ
ประชาชนชาวไทย
   ปญหาความเหลื่ อมลํ า ในการเข าถึ ง
ทรัพยากรอันจําเปนแกการดํารงชีพและการอยูดีกินดี เปน
ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ผลักดันใหประชาชนหันหนาเขา
สูความสัมพันธในระบบอุปถัมภ ซึ่งปญหาความเหล่ือมลํา
ดงักลาวอาจเปนความเหลือ่มลาํในการเขาถึงโอกาสในการทํา
มาหาเล้ียงชีพ เชน ขอจํากัดของการเขาถึงบริการสาธารณะ
โดยเฉพาะดานการขนสง ซึ่งมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต
ของพอคาคนกลาง และสงเสริมใหเกิดระบบอุปถัมภระหวาง
กลุมทุนกับเกษตรกรท่ีประสบปญหาในการเขาถึงตลาด หรือ
ความสําคัญของการไดรับปริญญาจากตางประเทศท่ีมีผลตอ
โอกาสในการทํางาน เปนตน (เบ็คชเต็ด, 2545) รวมถึงปญหา
ดานการขาดแคลนความรูเปดโอกาสใหผูอุปถัมภท่ีมีความรู
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน อาทิ แพทย และทนายความ 
(สกอตต, 2545) ในการน้ี รัฐธรรมนูญในอุดมคติของสังคมไทย
นอกจากตองวางโครงสรางสถาบันการเมืองท่ีไมเอื้อตอ
ดุลการแลกเปลี่ยนในระบบอุปถัมภแลว เพื่อใหการตัด
วงจรเครือขายความสัมพันธในระบบอุปถัมภมีประสิทธิผล 
จําเปนตองใหความสําคัญแกความเสมอภาคของประชาชน 
โดย เฉพาะการเสริมสรางโอกาสในการเขาถึงปจจัยในการ
ดํารงชีพ ดังนั้น ความเหล่ือมลําทางสังคม จึงสงผลใหเกิด
ระบบอุปถัมภ และเมื่อพิจารณาการแลกเปลี่ยนของผูรับ
อุปถัมภ จะพบวาประกอบดวยดวยความสมัครใจเสมอ แมวา
ความสมัครใจดังกลาวจะมีมูลเหตุมาจากความจําเปนท่ีบีบค้ัน
ก็ตาม  นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญในอุดมคติของสังคมไทย
ตองใหความสําคัญกับการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ
ออกจากเมืองหลวง โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศที่เขาถึงประชาชนในระดับรากหญา เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพในการเขาสูตลาดไดดวยตนเอง  และยังควรให
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ความสําคัญกับบทบาทของระบบคุณธรรมในการเขา
ดํารงตําแหนงและการเลื่อนระดับชั้นของขาราชการและ
เจาหนาทีข่องรฐั โดยเฉพาะการลดคานยิมการใหความสาํคญั
แกวุฒิการศึกษาจากตางประเทศมากกวาวุฒิการศึกษา
ภายในประเทศในการเขารับราชการหรือการเลื่อนตําแหนง
หนาที่ราชการ รวมถึงสงเสริมการใหโอกาสแกเอกชน
ในการจัดบริการสาธารณะแทนการผูกขาดโดยรัฐบาล  และ
ยอมรับสถานะและการใหความสําคัญกับภูมิปญญาดั้งเดิม
ของประชาชนไมนอยกวารูปแบบทางการที่ไดรับการยอมรับ
โดยระบบราชการ ในการน้ี แนวทางที่กลาวมาอาจมีบทบาท
ในการตัดตอนอิทธิพลของกลุมผูอุปถัมภในรูปแบบของ
ขาราชการหรือกลุมอํานาจเกาออกจากประชาชนไดอยาง
แทจริง โดยผานกระบวนการเพ่ิมศักยภาพดานโอกาสและ
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของประชาชนชาวไทยใน
ภาพรวม 
  2.2.2 การรับประกันเสถียรภาพใหแกชุมชนเพื่อ
เปนหลักประกันความม่ันคงใหแกประชาชนแทนทีเ่ครอืขายของ
ระบบอุปถัมภ
   การผูกขาดการบริหารและจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติโดยรัฐมาเปนระยะเวลานานนอกจากจะกอใหเกิด
ความเหลื่อมลําดานการจัดสรรทรัพยากรที่ไมเปนธรรมแลว
การละเลยบทบาทของชุมชนและการขยายตัวของรัฐใน
การเขามามีบทบาทตอวิถีชีวิตของประชาชน สงผลตอ
ความสามารถท่ีลดลงอยางตอเนื่องในการพ่ึงพาตนเองของ
ประชาชนโดยเฉพาะชาวชนบท ซึ่งเปดโอกาสใหเกิดการ
แทรกแซงโดยกลุมทุนและผูมีความเกี่ยวของกับการผูกขาด
อํานาจทางการเมืองในระดับทองถิ่นโดยตรง (พงศเสวก 
เอนกจํานงคพร และ นวพร ศิริบันเทิงศิลป, 2555) เมื่อ
พิจารณาในแงเศรษฐศาสตร ชุมชนและสถาบันครอบครัวที่มี
ความเขมแข็ง สามารถเขาแทนท่ีอุปสงคที่ประชาชนตองการ
จะไดรับจากผูอุปถัมภ โดยเฉพาะดานการเปนหลักประกัน
ใหความมั่นคงในการดํารงชีวิตและการอยูดีกินดี  ทั้งนี ้
ความรวมมือของชุมชนและสถาบันครอบครัวที่มีเสถียรภาพ 
สามารถนําไปสูรูปแบบความสัมพันธของกลุมแยกประเภท 
(Categorical Grouping) ซึ่งเปนความสัมพันธแนวราบ
ระหวางบุคคลท่ีมีลักษณะรวมกันและคํานึงถึงผลประโยชน
ที่มีรวมกันในภายในกลุม โดยไมมีความซับซอนดานชนช้ัน
ของบุคคลท่ีเขามาเก่ียวของ ดังเชนรูปแบบความสัมพันธใน
ระบบอุปถัมภ (สกอตต, 2545) นอกจากนั้น ความสําเร็จของ
การรวมกลุมที่เขมแข็งของชุมชน สามารถลดโอกาสการเขา
ครอบงําประชาชนระดับรากหญา ผานการสรางเครือขาย

ความสัมพันธในระบบอุปถัมภระหวางบุคคลท่ีมีความ
แตกตางทางชนช้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ (นุศจี ทวีวงศ, 
2552) นอกจากนี้ การรับประกันเสถียรภาพใหแกชุมชนที่จะ
สัมฤทธิ์ผลจะเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม
ไดจากเง่ือนไขดานความเปนอิสระจากการสนับสนุนทาง
นโยบายของรัฐบาล ซึ่งปราศจากการแทรกแซงโดยองคกร
ของรัฐ ที่สงผลเสียตอศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของ
ประชาชนโดยตรง รฐัธรรมนญูในอดุมคตขิองสงัคมไทยจงึตอง
ใหหลักประกันเสถียรภาพแกชมุชนในดานการเสริมสรางความ
เขมแข็งแกชุมชนอยางแทจริง และมีลักษณะบูรณาการ  โดย
มุงใหชุมชนสามารถเขาถึงศักยภาพสูงสุดในการบริหารและ
จัดการตนเอง นอกจากนั้น ยังตองมีการรับประกันการไดรับ
จดัสรรงบประมาณทีเ่พยีงพอแกความจาํเปนของชมุชนในการ
บริหารและจัดการทรัพยากรของตนเอง โดยปราศจากการ
แทรกแซงของรัฐ ซึ่งจะกอใหเกิดภาวะยอนแยงกับหลักการ
รับประกันเสถียรภาพของชุมชนตามรัฐธรรมนูญ  

บทสรุป 
 บทเรียนจากวิกฤตการณทางการเมืองของประเทศไทย
นับแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน เปนเครื ่องบงชี ้สําคัญอัน
แสดงถึงความบกพรองของรัฐธรรมนูญที่มุงรับเอารูปแบบ
การปกครองในระบบรัฐสภาของตางประเทศมาปรับใชกับ
ประเทศไทย แตในขณะเดียวกันกลับละเลยอิทธิพลของระบบ
อุปถัมภที่ฝงรากลึกในสังคมไทย ตลอดจนความสัมพันธใน
ระบบอุปถัมภที่แทรกซึมอยูในโครงสรางสถาบันการเมือง 
และกอใหเกิดสภาพปญหาทางการเมืองซําซากตลอดมา
ผู เขียนจึงเสนอแนะใหมีการคํานึงถึงความสําคัญของ
รัฐธรรมนูญ ในการกําหนดโครงสรางสถาบันการเมืองที่
สอดคลองกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมการเมืองแบบ
อุปถัมภ  โดยเฉพาะการแบงแยกอํานาจระหวางฝายบริหาร
และฝายนิติบัญญัติใหเปนอิสระจากกันอยางแทจริงผาน
กระบวนการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง  รวมถึงการ
สงเสริมคุณคาของรัฐธรรมนูญในดานการเปนหลักประกัน
ความม่ันคงอยางยั่งยืนใหแกประชาชนแทนท่ีบทบาทของ
ระบบอุปถัมภ  โดยรับประกันความเสมอภาคทางโอกาส
แกประชาชนและการเสริมสรางเสถียรภาพใหแกชุมชน  
นอกจากนี้แลว การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและ
นักวิชาการจากทุกภาคสวนในการยกรางรัฐธรรมนูญ ก็เปน
อีกวิธีการหน่ึงที่จะชวยใหรัฐธรรมนูญมีลักษณะสอดคลอง
กับบริบทของสังคมไทยอยางบูรณาการ  เพื่อใหรัฐธรรมนูญ
สามารถดํารงรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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ไวไดอยางมีประสิทธิภาพทามกลางวัฒนธรรมการเมืองแบบ
อุปถัมภของไทย สมกับการเปนรัฐธรรมนูญในอุดมคติของ
สังคมไทยอยางแทจริง 
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