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บทคัดยอ
ระบบอุปถัมภเปนรูปแบบความสัมพันธที่ฝงรากลึกในสังคมไทยอันเปนผลจากความเหลื่อมลําในการเขาถึงทรัพยากร
ที่จําเปนแกการดํารงชีวิต ทั้งนี้ วัฒนธรรมการเมืองของไทยที่อยูบนพื้นฐานของระบบอุปถัมภเปนอุปสรรคสําคัญตอสัมฤทธิผล
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.
Keywords: Constitution, Patronage System, Parliamentary System
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บทนํา

การตอบคําถามรูปแบบเชิงอุดมคติของรัฐธรรมนูญ
ในอุดมคติของสังคมไทยนั้น นอกจากพิจารณารูปแบบของ
การทุจริตคอรัปชั่นอันเกิดจากการผูกขาดทางการเมืองไว
กับกลุมผลประโยชนกลุมใดกลุมหนึ่ง อันเปนสภาพปญหา
ที่ ส ง ผลต อ ความคลอนแคลนของระบอบประชาธิ ป ไตย
ในประเทศไทย หรือการคนหาตัวบทในรัฐธรรมนูญของ
ตางประเทศที่อาจชวยปองกันการเกิดขึ้นของสภาพปญหา
ดังกลาวแลว ยังจะตองพิจารณาความสัมพันธในระบบอุปถัมภ
(Patronage System) ตลอดจนดุลการแลกเปลี่ยนอันเปน
เงื่อนไขสําคัญในการคงอยูของความสัมพันธในระบบอุปถัมภ
และการเกิดขึ้นของดุลการแลกเปลี่ยนในระหวางชนชั้น ซึ่ง
เปนเหตุใหประชาชนถูกนํามาใชเปนเครื่องมือทางการเมือง
ของเครือขายระบบอุปถัมภในรูปแบบตางๆ นอกจากนั้น
ป จ จั ย ด า นรู ป แบบโครงสร า งสถาบั น การเมื อ งของไทยใน
ป จ จุ บั น ยั ง ได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากระบบรั ฐ สภาของประเทศ
อังกฤษ ซึ่งเปนรูปแบบที่ไมสะทอนหลักการแบงแยกอํานาจ
อยางชัดเจนและงายตอการนําไปสูการผูกขาดทางการเมือง
โดยเสียงขางมาก อันเปนปจจัยสําคัญเชิงโครงสรางสถาบัน
การเมืองที่เอื้อตอการเกิดขึ้นของความสัมพันธเชิงอุปถัมภใน
ระบบรัฐสภาของประเทศไทยอยางมาก ในบทความนี้ผูเขียน
จึ ง มุ ง การนํ า เสนอลั ก ษณะของระบบอุ ป ถั ม ภ แ ละดุ ล การ
แลกเปลี่ยน รวมถึงความเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมการเมืองไทย
ตลอดจนรูปแบบของรัฐธรรมนูญในอุดมคติของสังคมไทย
อันเปนผลจากการออกแบบรัฐธรรมนูญใหมีลักษณะดาน
การปองกันการแทรกซึมเขาสูโครงสรางสถาบันการเมืองของ
ไทยโดยระบบอุปถัมภไดอยางมีประสิทธิภาพ
1. ระบบอุปถัมภและดุลการแลกเปลี่ยนในฐานะเงื่อนไข
สําคัญของสภาพปญหาการเมืองไทย
1.1 ระบบอุปถัมภ
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภเปนระบบที่กําหนด
บทบาทหนาทีข่ องบุคคลในแตละชนชัน้ ของสังคม โดยฝายหนึง่
เป น ผู อุ ป ถั ม ภ แ ละอี ก ฝ า ยหนึ่ ง เป น ผู ไ ด รั บ การอุ ป ถั ม ภ
(รังสรรค ธนะพรพันธุ, 2536) ทั้งนี้ ผูอุปถัมภใหประโยชน
แกผูรับอุปถัมภโดยหวังจะไดผลประโยชนตอบแทนในรูป
ของสินคา ความภักดี การสนับสนุนทางการเมืองและบริการ
รูปแบบตางๆ จากผูรับอุปถัมภของตน (ฮอลล, 2545) ดังนั้น
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภจึงสามารถเกิดไดทุกพื้นที่ ไมจํากัด
เฉพาะแตในสังคมชนบทเทานัน้ ซึง่ บุคคลมีความสามารถเขาถึง
ทรัพยากรอยางไมเทาเทียมกัน (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2547) ใน
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สังคมไทยนั้น ความสัมพันธเชิงอุปถัมภสามารถพบไดตั้งแต
สมัยโบราณ ในฐานะโครงสรางทางสังคมที่เปนทางการอัน
เปนผลโดยตรงจากความตองการควบคุมกําลังคนซึ่งเปน
ทรัพยากรที่มีจํากัด และมีความจําเปนตอการปกครองบานเมืองทัง้ ในดานการเกษตรและการสงคราม ปรากฏเปนรูปแบบ
ของการจั ด ช ว งชั้ น ทางสั ง คมโดยการกํ า หนดสถานะทาง
สังคมของบุคคลลดหลั่นกันไปตามระดับความสําคัญ (อคิน
รพีพัฒน, ม.ร.ว., 2545)
เหตุ ที่ ค วามสั ม พั น ธ ท างสั ง คมของคนไทยในสมั ย
โบราณถูกกําหนดโดยสถานะสูงและตําดังกลาว สงผลตอ
การฝงรากลึกของความสัมพันธในระบบอุปถัมภในสังคมไทย
โดยตรง ทัง้ ในรูปแบบทางการระหวางนายกับไพร และรูปแบบ
ที่ไมเปนทางการระหวางผูเปนนายดวยกันเอง ที่ตองขอความ
อุปถัมภจากเจานายในระดับที่สูงกวาหรือพระมหากษัตริย
เพื่อความคุมครองและเพื่อประโยชนทางตําแหนงราชการ
(อคิน รพีพัฒน, ม.ร.ว., 2545) ทั้งนี้ ขุนนางหรือขาราชการ
ที่ ไ ม มี ขุ น นางระดั บ สู ง กว า หรื อ เจ า นายในพระราชวงศ
ใหการสนับสนุน ก็อาจจะไดรับผลรายจากการปฏิบัติหนาที่
ราชการอั น ส ง ผลต อ ความไม มั่ น คงและไม เจริ ญ ก า วหน า
ในตําแหนงของตนได แมวาการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวจะได
กระทําไปโดยชอบดวยกฎหมายก็ตาม (สัจจาภิรมย อุดมราชภักดี,
พระยา, 2557) ในการนี้ การรับวัฒนธรรมของตะวันตกเขา
สูสังคมไทยซึ่งกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในโครงสรางทาง
สังคมโดยเฉพาะการสิน้ สุดลงของระบบศักดินานัน้ นอกจาก
จะไมไดทําใหระบบอุปถัมภเลือนหายไปจากสังคมไทยแลว
ยังผลักดันใหระบบอุปถัมภผนั แปรจากความสัมพันธในรูปแบบ
โครงสรางทีม่ ลี กั ษณะเปนทางการมาสูโ ครงสรางความสัมพันธ
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการในรูปของศีลธรรม และมารยาท
อันเปนกฎเกณฑทป่ี รากฏในชีวติ ประจําวัน (เบ็คชเต็ด, 2554)
1.2 ดุลการแลกเปลี่ยน
ความสั ม พั น ธ ใ นระบบอุ ป ถั ม ภ นั้ น ถู ก หล อ เลี้ ย งอยู
ไดดวยกลไกของดุลการแลกเปลี่ยน โดยความแตกตางของ
อุ ป สงค แ ละอุ ป ทานในสิ่ ง ที่ เ ป น สื่ อ กลางการแลกเปลี่ ย น
ระหวางผูอุปถัมภและผูรับอุปถัมภเปนเงื่อนไขสําคัญที่สงผล
ตอรูปแบบความสัมพันธของระบบอุปถัมภ ซึ่งผูอุปถัมภมัก
จะอยูในฐานะสนับสนุนสินคาและบริการตางๆ ใหแกผูรับ
อุปถัมภแตฝายเดียว โดยสินคาและบริการดังกลาวเปนสิ่ง
จําเปนแกผูรับอุปถัมภในการดํารงชีพและอยูดีกินดี โดย
ทั่วไปแลวจะไดแกวิถีทางพื้นฐานในการยังชีพ สวนดาน
ของผูรับอุปถัมภ กระแสการถายเทระหวางผูรับอุปถัมภไปสู
ผูอุปถัมภโดยทั่วไปจะเปนไปในรูปของการใหบริการแรงงาน

พื้นฐาน การเปนแรงงานเสริมหรือการจัดหาสินคาเสริม และ
การสงเสริมผลประโยชนตา งๆ ของผูอ ปุ ถัมภ ซึง่ หากพิจารณา
กระแสการถายเทระหวางผูอุปถัมภและผูรับอุปถัมภในดุล
การแลกเปลี่ยนโดยละเอียด จะพบวาคุณคาของปจจัยที่
ผูอุปถัมภสามารถมอบใหแกผูรับอุปถัมภขึ้นอยูกับสภาวะ
ของเหตุการณอันเปนบริบทที่ปรากฏการแลกเปลี่ยนขึ้นดวย
โดยไมจําเปนตองขึ้นอยูกับมูลคาทางเศรษฐกิจของสินคา
และบริการดังกลาวเสมอไป อาทิ ชาวนาอาจตองการความ
คุมครองหรือการใชอิทธิพลจากผูอุปถัมภของตนมากกวา
การใหความชวยเหลือในทางเศรษฐกิจหากกระแสการแลกเปลีย่ นเกิดขึน้ ในชวงเวลาวิกฤติ เปนตน (สกอตต และ เคิรต วิเลียต, 2545)
ดุลการแลกเปลี่ยนเปนเงื่อนไขสําคัญอันนําไปสูความ
อยู ร อดของความสั ม พั น ธ ใ นระบบอุ ป ถั ม ภ ใ นด า นความ
ชอบธรรมของผูอุปถัมภ หากมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการเขาถึง
ทรัพยากรทีม่ คี วามจําเปนตอการดํารงชีพ รวมถึงหลักประกัน
ความมั่นคงในการดํารงชีวิตอันเปนรากฐานของความชอบ
ธรรมในความสัมพันธในระบบอุปถัมภดังกลาว (สกอตต และ
เคิรต วิเลียต, 2545) ก็ยอ มทําใหความสัมพันธในระบบอุปถัมภ
เสื่อมถอยดวยในที่สุด ซึ่งสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของ
การเกิดระบบอุปถัมภที่เปนผลจากความเหลื่อมลําในการเขา
ถึงทรัพยากรโดยมีความสัมพันธกบั การเปลีย่ นแปลงของสภาพ
สังคมโดยตรง (เบ็คชเต็ด, 2545)
1.3 อิทธิพลของวัฒนธรรมการเมืองแบบอุปถัมภที่
สงผลกระทบตอวิกฤตการณทางการเมืองของไทย
พลศักดิ์ จิรไกรศิริ (2545) แบงวัฒนธรรมการเมือง
ของไทยเปนสามลักษณะใหญๆ โดยพิจารณาตามทัศนคติ
และความเชื่ อ ของบุ ค คลในสั ง คมที่ มี ต อ สถาบั น การเมื อ ง
การปกครองในชวงเวลาตางๆ นับแตกรุงสุโขทัยถึงปจจุบัน
กลาวคือ 1) วัฒนธรรมการเมืองไทยแบบคับแคบ ซึ่งเปน
วั ฒ นธรรมการเมื อ งดั้ ง เดิ ม ในสั ง คมไทยสมั ย กรุ ง สุ โขทั ย
กรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ซึ่งแนวคิดเรื่อง
ความเกี่ยวพันระหวางผูปกครองและราษฎรยังคงเปนไป
ตามหลักกฎแหงกรรมทางศาสนาพุทธ ราษฎรไมมีความรู
ความเขาใจและไมมีสวนเกี่ยวของในระบบสังคมการเมือง
2) วั ฒ นธรรมการเมื อ งไทยแบบไพร ฟ า ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น
เมื่ อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิรูป
การปกครอง ทั้งนี้ การกลอมเกลาจากสถาบันการศึกษา
สมัยใหมและการเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานในสถาบัน
การเมือง ทําใหประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะกลุมขาราชการ
และชนชั้นกลางมีความรูความเขาใจในการเมืองการปกครอง

มากขึ้น และ 3) วัฒนธรรมการเมืองไทยแบบมีสวนรวม ซึ่ง
เปนผลจากการพัฒนาของขาราชการไทยบางสวนอันนําไปสู
ความสําเร็จในการเปลีย่ นแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475
และคอยๆ พัฒนาผานระยะเวลาของการเปนอํามาตยาธิปไตย
ระหวางป พ.ศ. 2475-2516 และการเปนธนาธิปไตยอันเปนผล
จากพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่สงผลใหกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมไทย
มีลักษณะสมัยใหมมากยิ่งขึ้นภายหลังการเสื่อมอํานาจของ
อํ า มาตยาธิ ป ไตยในเหตุ ก ารณ 14 ตุ ล าคม พ.ศ. 2516
เปนตนมาในการนี้ พิทยา มาศมินทรไชยนรา (2548) กลาว
ถึงวัฒนธรรมการเมืองของไทยในปจจุบันวา ประเทศไทยมี
รูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบผสมระหวางวัฒนธรรม
การเมืองแบบไพรฟาและวัฒนธรรมการเมืองแบบมีสวนรวม
ซึ่งแฝงไวดวยระบบอุปถัมภที่ยังคงเปนแนวคิดที่ครอบงํา
มโนทัศนของผูคนสืบเนื่องมานานนับแตในอดีต
ในลักษณะวัฒนธรรมการเมืองแบบไพรฟาผสมแบบ
มีสว นรวมนัน้ แมประชาชนจะมีบทบาททางการเมืองมากขึน้
อั น เนื่ อ งมาจากประชาชนมี ค วามรู ค วามเข า ใจในรู ป แบบ
การปกครอง อันเปนผลของการไดรบั การกลอมเกลาทางสังคม
จากสถาบันการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น แตชนชั้นนําผูบริหาร
ประเทศยังคงมองวาประชาชนคือราษฎรที่สามารถอยูภาย
ใตการควบคุมของตน และประชาชนบางสวนก็มีแนวโนมที่
จะยอมรั บ อํ า นาจของอภิ สิ ท ธิ์ ช นทางการเมื อ ง (วิ ศ รุ ต า
ทองแกมแกว, ม.ป.ป.) สงผลใหวัฒนธรรมการเมืองของไทยมี
ลักษณะอํานาจนิยมแมในสังคมประชาธิปไตย
ทั ศ นคติ แ บบอํ า นาจนิ ย มอั น เป น ผลพวงจากระบบ
อุปถัมภที่แทรกซึมในสังคมไทย จึงเปนเงื่อนไขหนึ่งที่สงผล
ใหประชาชนชาวไทยไมสามารถมีสวนรวมในทางการเมืองได
อยางแทจริง และแมวาในปจจุบันจะปรากฏนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเพิม่ มากขึน้ โดยมุง เปาหมายสูช มุ ชนทองถิน่
ซึง่ ความเปนจริงแลวควรจะเอือ้ ประโยชนดา นการสงเสริมการ
มีสวนรวมทางการเมืองของภาคประชาชน หากแตผลจาก
รูปแบบการสงเสริมความเขมแข็งใหแกชมุ ชนในปจจุบนั ไมวา
จะเปนรูปแบบการจัดตั้งกลุมอาชีพ กลุมสตรี หรือการสราง
ความเขมแข็งใหชุมชนผานโครงการตางๆ ของรัฐบาล อาทิ
โครงการสงเสริมสินคาและผลิตภัณฑพื้นบาน (OTOP) แต
ชุมชนก็ยงั ไดรบั อิทธิพลจากการพึง่ พาระบบราชการสูง สงผล
ใหชมุ ชนไมมศี กั ยภาพในการพึง่ พาอาศัยตนเองไดอยางแทจริง
เนือ่ งจากองคกรชุมชนสามารถเขาถึงแหลงทรัพยากรผานการ
สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอืน่ จากสวนราชการตางๆ
ดังนั้น ความสัมพันธระหวางองคกรชุมชนและระบบราชการ
ปที่ 35 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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มีลักษณะพึ่งพากันและกันมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งองคกรชุมชน
แปรสภาพกลายเปนเพียงองคกรลูกขายของสวนราชการและ
นํามาสูค วามเสือ่ มสลายขององคกรชุมชน (จรัส สุวรรณมาลา,
ม.ป.ป.) ซึ่งการสูญเสียความสามารถของการรวมกลุมในแนว
ราบของชุมชนและความเขมแข็งของสายสัมพันธในแนวดิ่ง
ระหวางองคกรชุมชนและระบบราชการ กลายเปนอีกชองวาง
หนึ่งซึ่งเอื้อตอการแทรกแซงชุมชนโดยความสัมพันธในระบบ
อุปถัมภ จนชุมชนกลายเปนเพียงฐานเสียงของเครือขายกลุม
ผลประโยชนทางการเมืองที่มีอิทธิพลตอระบบราชการอันนํา
ไปสูปญหาการทุจริตคอรัปชั่นในที่สุด
การทุจริตคอรัปชัน่ อันเกิดจากการผูกขาดทางการเมือง
โดยกลุมผลประโยชนกลุมใดกลุมหนึ่ง ซึ่งเปนตนเหตุสําคัญ
ของสภาพปญหาทางการเมืองของไทยทัง้ ในอดีตและปจจุบนั
นําไปสูวิกฤติการณทางการเมืองซึ่งกระทบตอการพัฒนา
ประเทศ ทั้ ง มี ค วามเกี่ ย วข อ งสั ม พั น ธ กั บ การรั ฐ ประหาร
หลายครั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยตรง ดวยเปนเหตุผล
ของคณะรัฐประหารทีอ่ า งวาทําการรัฐประหารเพือ่ แกไขปญหา
การทุจริตคอรัปชั่น แตเมื่อมีการกอตั้งรัฐบาลขึ้นตอมาไมวา
จะเปนรัฐบาลของทหารหรือไมกต็ าม การทุจริตคอรัปชัน่ ก็จะ
กลับมาปรากฏในวงการเมืองไทยอีกเสมอ (Tangsupvattana,
2011) และแมประเทศไทยจะเคยผานการปฏิรปู การเมืองมาแลว
แตแนวโนมของการทุจริตคอรัปชัน่ ก็ไมลดลงเพราะการปฏิรปู
การเมืองไมไดนําไปสูการลดหรือทําลายระบบอุปถัมภที่เปน
รากเหงาแทจริงของปญหาสังคมไทย (บัณฑิต นิจถาวร, 2557)
ในการนี้ การซื้อเสียงที่แพรหลายพรอมกับโครงสราง
เครือขายของระบบอุปถัมภที่ฝงรากลึกในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ เปนผลจากความลมเหลวของภาครัฐในการกระจาย
ความเจริญและกอใหเกิดความเหลื่อมลําขึ้นอยางเห็นไดชัด
ในระหวางเมืองหลวงและระดับภูมิภาคของประเทศ ซึ่งสราง
ปจจัยที่เกื้อหนุนตอการเจริญเติบโตขึ้นของระบบอุปถัมภ
ในวงกวาง เพราะประชาชนตองเขาสูเครือขายของระบบ
อุ ป ถั ม ภ เ พื่ อ เติ ม เต็ ม ช อ งว า งอั น เกิ ด จากความเหลื่ อ มลํ า
ดังกลาว (Thornton, 2000) นอกจากนัน้ ระบบการปกครอง
ของไทยยังใหความสําคัญกับกลุมการเมืองในตางจังหวัด
มากกวากลุมการเมืองในเมืองหลวง กลาวคือ กวารอยละ
90 ของที่นั่งในสภาผูแทนราษฎรของไทยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบเขตเลือกตั้งที่มาจากตางจังหวัด ซึ่ง
สวนมากเปนกลุมธุรกิจซึ่งตองการที่นั่งในสภาฯ เพื่อตอสูกับ
กลุมอิทธิพลของขาราชการและทหาร หรือกลุมอํานาจเกา
(Old Elite) (Tangsupvattana, 2011) ทัง้ นี้ โอกาสทางธุรกิจ
ที่ไดรับจากการมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณผานการ
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ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและรัฐมนตรี นํามา
ซึ่งการปลูกฝงอิทธิพลของกลุมธุรกิจการเมืองในทุกภูมิภาค
ของประเทศ และเปดโอกาสใหนายทุนระดับชาติที่เล็งเห็น
ประโยชนจดั ตัง้ พรรคการเมืองใหมขน้ึ โดยรวมกลุม นักการเมือง
ตลอดจนผูม อี ทิ ธิพลในทองถิน่ หรือพรรคการเมืองของนายทุน
ทองถิน่ ทัง้ พรรคในทีส่ ดุ (อมร จันทรสมบูรณ, 2552, อางถึงใน
บรรเจิด สิงคะเนติ, 2555)
ลักษณะของวัฒนธรรมการเมืองแบบอุปถัมภในบริบท
การเมื อ งไทย ปรากฏเด น ชั ด ในลั ก ษณะของเครื อ ข า ย
หัวคะแนนและผูม อี ทิ ธิพลในทองถิน่ ซึง่ เชือ่ มโยงระบบอุปถัมภ
เขากับบุคคลหลายชนชั้นทั้งระดับรากหญาจนถึงนายทุน
ระดั บ ชาติ นอกจากนี้ วั ฒ นธรรมการเมื อ งแบบอุ ป ถั ม ภ
ยั ง มี อิ ท ธิ พ ลต อ การจั ด ตั้ ง รั ฐ บาลผสมโดยพรรคการเมื อ ง
หลายพรรคที่ไมมีเสียงขางมากเด็ดขาดในสภา ซึ่งเปนสภาวะ
ที่มีการขับเคลื่อนอิทธิพลของพรรครวมรัฐบาลกับอํานาจ
บริหารผานความสัมพันธในระบบอุปถัมภโดยตรง เนื่องจาก
อํานาจบริหารจําเปนตองอาศัยคะแนนเสียงของสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรของพรรครวมรัฐบาลเพื่อความอยูรอด โดย
รั ฐ บาลต อ งมอบผลประโยชน ท างการเมื อ งแก พ รรคร ว ม
รัฐบาลเปนการตอบแทน กอใหเกิดรูปแบบเฉพาะทางการเมืองซึง่ พบไดบอ ยครัง้ กอนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(พ.ศ. 2540) อาทิ การซื้อขายคะแนนเสียงของสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร การยายพรรคการเมือง (Party Hopping)
และการเมืองแบบเลาหมู (Pork-Barrel Politics) นํามาซึ่ง
การเมืองที่ไรเสถียรภาพและนําไปสูการปฏิรูปการเมืองโดย
การยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540)
ที่มุงเนนการสรางเสถียรภาพทางการเมืองใหแกรัฐบาลผาน
บทบาทที่เขมแข็งมากยิ่งขึ้นของพรรคการเมือง แตกระนั้น
ความมี เ สถี ย รภาพของพรรคการเมื อ งกลั บ ไม ถู ก นํ า ไปใช
สรางเสริมความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตย หากแต
ถู ก หลอมรวมกั บ เครื อ ข า ยของระบบอุ ป ถั ม ภ ผ า นการนํ า
ประชาชนมาเป น เครื่ อ งมื อ ทางการเมื อ งมากกว า ทํ า ให
ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองอยางแทจริง อันนําไปสู
ระบบเผด็จการประชานิยม (Authoritarian Populism)
และแมวาจะมีการยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(พ.ศ. 2550) เพื่อแกปญหาการผูกขาดทางการเมืองโดย
พรรคการเมือง แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.
2550) กลับลดทอนความเขมแข็งของพรรคการเมือง สงผล
ตอความออนแอของเสถียรภาพทางการเมืองของไทยในภาพ
รวมไมเพียงแตเฉพาะพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึง่ เทานัน้
(Tangsupvattana, 2011) ในการนี้ การเมืองรูปแบบลักษณะเกา

อันเกิดจากโครงสรางของสถาบันการเมือง ที่เอื้อตอดุลการ
แลกเปลีย่ นระหวางรัฐบาลกับสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรพรรค
รวมรัฐบาล ที่เคยสะทอนถึงความดอยเสถียรภาพของระบบ
รัฐสภาไทยในอดีต ก็กลับมามีอทิ ธิพลในบริบททางการเมืองไทย
ปจจุบันอีกครั้งหนึ่ง
ในขณะที่วัฒนธรรมการเมืองไทยอยูบนพื้นฐานของ
ระบบอุปถัมภท่ีฝงรากลึกในสังคม วัฒนธรรมการเมืองใน
ประเทศอังกฤษซึง่ เปนแมแบบของระบบรัฐสภาในประเทศไทย
กลับมีความแตกตางจากวัฒนธรรมการเมืองของประเทศไทย
อยางมาก ดวยสังคมอังกฤษมีลักษณะคอนขางเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน มีวัฒนธรรมการเมืองที่เปนปจเจกชนนิยมตํา
ประชาชนมุ ง เน น การเสี ย สละประโยชน ส ว นบุ ค คลเพื่ อ
ประโยชนสวนรวม และมีแนวโนมเกิดการประนีประนอม
ทางการเมืองระหวางพรรคการเมืองทีม่ คี วามคิดเห็นขัดแยงกัน
ในเชิงหลักการสูง อันเปนผลจากการปลูกฝงความมีวินัย
และการทํางานรวมกันเปนทีม ประกอบกับการเปดกวางทาง
แนวความคิดผานกระบวนการกลอมเกลาในสถาบันการศึกษา
ใหแกประชาชนตั้งแตเยาววัย (วิชัย ตันศิริ, 2539) ผลจาก
ความแตกตางในวัฒนธรรมการเมืองระหวางประเทศไทย
และประเทศอังกฤษทําใหเห็นภาพแนวคิดเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญ
ในอุดมคติของสังคมไทยไดชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะดาน
ความเหมาะสมในการนําระบบรัฐสภามาใชในประเทศไทย
ซึ่งมีโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมการเมืองอยูบนพื้น
ฐานของระบบอุปถัมภ และขาดวัฒนธรรมการเมืองแบบมี
สวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง ทั้งนี้ รูปแบบการให
ความเห็นชอบผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีโดยสมาชิสภา
ผูแทนราษฎรในระบบรัฐสภา เมื่ออยูในบริบทวัฒนธรรม
การเมืองไทยแลวยอมนําไปสูการถูกแทรกแซงโดยระบบ
อุปถัมภในที่สุด
2. รัฐธรรมนูญในอุดมคติของสังคมไทย
2.1 รัฐธรรมนูญในอุดมคติของสังคมไทยตองเปน
รัฐธรรมนูญทีไ่ มกาํ หนดโครงสรางสถาบันการเมืองทีเ่ อือ้ ตอ
การถูกแทรกแซงโดยระบบอุปถัมภ
2.1.1 การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง
โครงสรางหลักของระบบรัฐสภาไทยไดรบั
อิทธิพลจากรูปแบบการปกครองในระบบรัฐสภาของประเทศ
อังกฤษ ซึง่ ความสัมพันธระหวางฝายบริหารและฝายนิตบิ ัญญัติ
ไมอาจแบงแยกกันไดอยางเด็ดขาด อันเปนผลจากหลักความ
มีอํานาจสูงสุดหรืออธิปไตยเปนของรัฐสภา (Parliamentary
sovereignty) (Madgwick & Woodhouse, 1995) ทั้งนี้

องคกรภายนอกไมอาจตรวจสอบรัฐสภาของประเทศอังกฤษได
นอกจากองคประกอบภายในรัฐสภาเอง กลาวคือ สถาบัน
กษัตริย ขุนนาง และสภาสามัญ (Loughlin, 2010) อยางไรก็ตาม
ระบบรั ฐ สภาอั ง กฤษมี พั ฒ นาการเปลี่ ย นผ า นอํ า นาจของ
สถาบันกษัตริยไปยังรัฐมนตรีซึ่งการดํารงตําแหนงตองขึ้น
อยูกับความไววางใจของสภาสามัญ (Finer, 1979) และ
สภาขุ น นางที่ มี อํ า นาจลดน อ ยลงนั บ ตั้ ง แต ป ค.ศ. 1911
เปนตนมา (Barnett, 2013) ดังนั้น แมโครงสรางภายในของ
รัฐสภาอังกฤษเองก็ไมอาจใชอํานาจควบคุมตรวจสอบกันได
ในทางปฏิบัติ นอกจากนั้น ยังมีปจจัยดานความสัมพันธที่
แนบแนนระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติอันเปนผล
โดยตรงจากการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีทขี่ นึ้ อยูก บั ความ
ไววางใจของสภาสามัญ ซึ่งแมวาฝายบริหารจะมีอํานาจขอ
ความเห็นชอบจากสถาบันกษัตริยในการยุบสภาสามัญเพื่อ
คงไวซึ่งความไววางใจที่สภาสามัญมีตอคณะรัฐมนตรี แตใน
ทางปฏิบัติ มาตรการดังกลาวก็ไมมีผลที่จะนํามาเปนเงื่อนไข
ในการถวงดุลอํานาจระหวางนายกรัฐมนตรีและสภาสามัญ
ไดจริง เพราะไมมีหลักประกันวาเมื่อนายกรัฐมนตรีใชอํานาจ
ยุบสภาแลว คณะรัฐมนตรีชดุ เดิมจะไดกลับเขาดํารงตําแหนงอีก
ในสมัยถัดไป เปนเหตุใหความสัมพันธระหวางฝายบริหาร
และฝายนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นรูปแบบดังกลาวมีลกั ษณะทีไ่ มสอดคลอง
กับหลักการแบงแยกอํานาจ (Finer, 1979) และกอใหเกิด
โอกาสที่อํานาจนิติบัญญัติและบริหารจะตกไปอยูในความ
ควบคุมขององคกรเพียงองคกรเดียว ซึ่งนอกจากจะเปน
อุ ป สรรคต อ การคุ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชนแล ว
(Barnett, 2013) ยังเปนรูปแบบการปกครองที่อาจพัฒนา
ไปสู เ ผด็ จ การเสี ย งข า งมากได อย า งไรก็ ต าม ลั ก ษณะ
เฉพาะของบริบทการเมืองอังกฤษที่ยึดถือหลักนิติธรรมอยาง
เครงครัด เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งของความสามารถ
ในการดํารงระบอบประชาธิปไตยไวได แมในรูปแบบการ
ปกครองที่รัฐสภาจะกุมอํานาจสูงสุดแตเพียงองคกรเดียว อัน
เปนผลจากการยอมรับอยางจริงจังในหลักนิติธรรมที่ไดรับ
การสงเสริมโดยหลักกฎหมายคอมมอนลอวและธรรมเนียม
ปฏิบัติตางๆ (Madgwick & Woodhouse, 1995) สงผล
ใหสิทธิเสรีภาพของประชาชนยังคงไดรับการคุมครองอยาง
เต็มที่
การที่ ป ระเทศไทยรั บ เอารู ป แบบการปกครองใน
ระบบรัฐสภา ที่การดํารงตําแหนงของนายกรัฐมนตรีข้ึนอยู
คะแนนเสียงไววางใจของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จึงเปน
ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส ง ผลให รู ป แบบสถาบั น การเมื อ งของไทย
เอือ้ ตอความสัมพันธในระบบอุปถัมภ ดวยเปนการเปดชองวาง
ปที่ 35 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

65

ใหเกิดการสรางดุลการแลกเปลี่ยนขึ้นระหวางฝายบริหาร
ที่ตองการเสียงสนับสนุนจากสภาผูแทนราษฎร กับสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรทัง้ ทีส่ งั กัดพรรคการเมืองเดียวกันกับผูด าํ รง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือพรรคการเมืองอื่นในกรณีรัฐบาล
ผสม และเปดชองวางใหเกิดการแลกเปลี่ยนผลประโยชน
ระหว า งกั น ทั้ ง ด า นการแสวงหาผลประโยชน จ ากจั ด สรร
งบประมาณของรัฐ การดํารงตําแหนงสําคัญในฝายบริหาร
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตลอดจนการกําหนดนโยบาย
ของรัฐบาลทีเ่ อือ้ ประโยชนตอ เครือขายระบบอุปถัมภทโี่ ยงใย
ฝายบริหารและนิติบัญญัติเขาไวดวยกัน ซึ่งเปนเงื่อนไขหลัก
ของสภาพปญหาการเมืองของไทย
รัฐธรรมนูญในอุดมคติของสังคมไทยจึงตองไมกอตั้ง
โครงสรางสถาบันการเมืองทีเ่ อือ้ ตอดุลการแลกเปลีย่ นระหวาง
ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ โดยกําหนดใหมีการเลือก
ตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงและหามมิใหนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีเปนสมาชิกพรรคการเมือง ซึง่ จะทําใหฝา ยบริหารเปน
อิสระจากฝายนิติบัญญัติอยางแทจริง ทั้งจากการใชอิทธิพล
ผานระบบอุปถัมภของพรรคการเมืองในการดํารงตําแหนง
ของนายกรัฐมนตรีผานการใหความเห็นชอบโดยสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร และจากการรวมมือระหวางเครือขายระบบ
อุปถัมภในการใหความเห็นชอบผูด าํ รงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
และพรรคการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ซึ่งนอกจากจะเอื้อประโยชนแกนายกรัฐมนตรีที่มา
จากพรรคการเมืองพรรคใหญแลว ยังไมกอ ใหเกิดความหลาก
หลายดานนโยบาย อันงายตอการเกิดขึ้นของการผูกขาด
ทางการเมืองและการทุจริตคอรัปชั่นโดยกลุมผลประโยชน
กลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะในที่สุด
2.1.2 การนําระบบสัดสวนมาใชในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดและการยกเลิกวุฒิสภา
รู ป แบบการเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผูแ ทน
ราษฎรของไทยในปจจุบัน ยังคงใหความสําคัญแกระบบ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบเขตเลือกตั้ง อันกอใหเกิด
ป ญ หาเรื้ อ รั ง กั บ โครงสร า งสถาบั น การเมื อ งไทยทั้ ง ระบบ
ซึ่ ง เป น ผลจากการนํ า แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ระบบเลื อ กตั้ ง ของ
ตางประเทศมาปรับใชกับประเทศไทยโดยไมสอดคลองกับ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม จึงเปนชองโหวสําคัญที่กอให
เกิดเครือขายความสัมพันธในระบบอุปถัมภระหวางประชาชน
ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง กั บ เครื อ ข า ยผู มี อิ ท ธิ พ ลที่ อ ยู เ บื้ อ งหลั ง
พรรคการเมือง และนํามาสูปญหาการผูกขาดทางการเมือง
ในระดับชาติ ในการนี้ รัฐธรรมนูญในอุดมคติของสังคมไทย
จึงตองมุงปฏิรูประบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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ไปยังระบบสัดสวน ทีเ่ ปนระบบซึง่ กอใหเกิดความหลากหลาย
ทางนโยบายและลดความเสี่ยงขององคประกอบในระบบ
สถาบันที่ไมเปนทางการ (อรรถกฤต ปจฉิมนันท, 2556)
และเป น รู ป แบบการเลื อ กตั้ ง ที่ เ อื้ อ ประโยชน ใ ห พ รรค
ขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถสะทอนเจตนารมณของ
ประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้งมากกวาระบบเสียงขางมาก ทั้งนี้
ระบบเสียงขางมากธรรมดาเขตละคน (Single-Member
Constituency Majority System) เอื้อใหเกิดพรรคใหญ
สองพรรคโดยคะแนนของผูแพเลือกตั้งสูญเสียไปทั้งหมด
(ปริญญา เทวานฤมิตกุล, ม.ป.ป.) นอกจากนั้น ระบบการ
เลือกตั้งแบบสัดสวนที่ผูสมัครไมจําเปนตองคลุกคลีกับพื้นที่
นําไปสูการตัดขาดความสัมพันธในระบบอุปถัมภระหวาง
กลุ ม ธุ ร กิ จ การเมื อ งท อ งถิ่ น กั บ กลุ ม การเมื อ งระดั บ ชาติ
โดยตรง ดวยพรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งไมจําเปน
ตองสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกบั ผูม อี ทิ ธิพลหรือหัวคะแนน
ในพืน้ ทีเ่ ขตเลือกตัง้ ซึง่ สวนใหญเปนกลุม ธุรกิจการเมืองทองถิน่
เพื่ อ ให ไ ด ค ะแนนเสี ย งเหนื อ คู แข ง ในแต ล ะเขตเลื อ กตั้ ง
ดังเชนที่ปรากฏในปจจุบันอีกตอไป ทั้งนี้ ระบบการเลือกตั้ง
แบบสัดสวนดังกลาวตองเปนระบบการเลือกตัง้ แบบเปดเต็มที่
(Fully Open List) ซึ่งการเรียงลําดับของรายชื่อผูสมัครที่
ปรากฏในบัญชีรายชื่อเปนไปโดยการสุมหรือเรียงตามลําดับ
ตัวอักษร โดยไมเนนลําดับของผูสมัครรับเลือกตั้งตามความ
ตองการของพรรคการเมืองดังเชนที่เปนอยูในประเทศไทย
โดยในระบบบัญชีรายชือ่ แบบเปดเต็มทีน่ นั้ ประชาชนผูม สี ทิ ธิ
เลือกตั้งมีอิทธิพลอยางเต็มที่ตอการจัดเรียงลําดับผูมีสิทธิ
เลือกตัง้ ในบัญชีรายชือ่ ใหมตามความพอใจของตน แมกระทัง่
สามารถขีดรายชื่อที่ปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อออกและเติม
รายชื่อบุคคลอื่นลงไป (นครินทร เมฆไตรรัตน, 2554) โดย
ระบบนี้ที่สามารถกําจัดอิทธิพลของพรรคการเมืองในการ
รวบรวมกลุมนักธุรกิจการเมืองทั้งในระดับทองถิ่นและระดับ
ชาติมาเรียงลําดับในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง โดย
จั ด ลํ า ดั บ ตามอั ต ราส ว นการสนั บ สนุ น ที่ ก ลุ ม ผลประโยชน
ดังกลาวมอบใหแกพรรคการเมืองเปนการตอบแทน วิธกี ารนี้
จะส ง ผลให ส มาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรที่ ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง ตาม
ระบบสัดสวน ตอบสนองเจตนารมณของประชาชนผูใชสิทธิ
เลือกตั้งอยางแทจริงไมใชเปนเพียงการสะทอนเจตจํานงของ
พรรคการเมืองที่เปนผูจัดทําบัญชีรายชื่อเทานั้น
ในกรณีของการยกเลิกวุฒิสภานั้น เมื่อพิจารณาจาก
บริบททางประวัตศิ าสตรการตัง้ วุฒสิ ภาหรือสภาสูงในประเทศ
ซึ่งมิไดมีลักษณะของสหพันธรัฐ (Federal) แลวจะพบไดวา
สภาสูงในประเทศยุโรปตะวันตกซึ่งแพรหลายไปทั่วโลกใน

เวลาตอมานั้น เกิดจากการรับเอาแนวคิดของการที่ประเทศ
อังกฤษมีสองสภาในป ค.ศ. 1815 ซึ่งเกิดจากความจําเปน
เพื่อตรวจสอบความเปนประชาธิปไตยที่แทจริงของสภาลาง
ซึ่งในปจจุบันนี้หมดสมัยนิยม และแนวคิดดานการปฏิบัติ
หน า ที่ ข องสภาสู ง ในป จ จุ บั น โน ม เอี ย งไปในการใช อํ า นาจ
ด า นการทบทวนและให คํ า ปรึ ก ษาหารื อ ในการใช อํ า นาจ
นิติบัญญัติของสภาลาง ในขณะที่ประเทศซึ่งเปนรูปแบบของ
สหพันธรัฐ เชน เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา พบวาสภาสูงในกลุม
ประเทศดั ง กล า วมี เ หตุ ผ ลที่ ชั ด เจนด า นการเป น ตั ว แทน
องคประกอบของสหพันธรัฐดานความแตกตางของประชากร
โดยภาพรวม (Finer, 1979)
ในกรณีของวุฒิสภาในประเทศไทยนั้น หากพิจารณา
บริบททางประวัตศิ าสตรการเมืองไทยแลว จะพบวาโครงสราง
สถาบันการเมืองของไทยไมไดประกอบดวยวุฒสิ ภามาแตแรก
หากแต วุ ฒิ ส ภาปรากฏครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราช
อาณาจักรไทย (พ.ศ. 2489) เพือ่ ประโยชนดา นการกลัน่ กรอง
กฎหมายในรูปแบบของพฤฒสภา ทั้งนี้เพราะในประเทศ
ประชาธิปไตยสวนมากจะกําหนดอายุขั้นตําของสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรไวนอยกวาสมาชิกวุฒิสภา จึงจําเปนตองให
ผูสูงอายุชวยกลั่นกรองกฎหมาย แตในทางปฏิบัติจากการที่
ไมไดกําหนดอายุขั้นสูงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไว ทําให
อายุของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและของสมาชิกวุฒสิ ภาใกล
เคียงกัน และเปนเหตุใหประเทศประชาธิปไตยบางประเทศ
คงเหลือสภาผูแทนราษฎรไวเพียงแตเพียงสภาเดียว (ปรีดี
พนมยงค, 2517)
สําหรับประเทศไทย จากการทีร่ ปู แบบของประเทศไทย
ที่เปนรัฐเดี่ยว จึงปราศจากความจําเปนที่จะตองมีวุฒิสภา
เพื่อเปนตัวแทนเชิงพื้นที่ซึ่งรวมกันเปนสหพันธรัฐ ดังเชนใน
กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาและเยอรมนี นอกจากนั้น
กระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาก็เปดชองทางแสวงหา
ผลประโยชนผานเครือขายความสัมพันธในระบบอุปถัมภ
โดยตรง ทั้งนี้ รูปแบบการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยการ
เลือกตั้ง นอกจากจะไมสะทอนเหตุผลดานความจําเปนของ
ผูแทนเชิงพื้นที่เนื่องจากความเปนรัฐเดี่ยวของประเทศไทย
แลว การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยมีพื้นที่ซึ่งมีฐานคะแนนเสี ย งทั บ ซ อ นกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร
ยังเปนการเชือ่ มโยงเครือขายของระบบอุปถัมภในทองถิน่ และ
ระดับชาติของพรรคการเมืองเขากับวุฒิสภา จึงเปนเหตุผล
สําคัญที่รัฐธรรมนูญในอุดมคติของสังคมไทยจะตองยกเลิก
วุฒิสภา แตในขณะเดียวกัน เพื่อใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและละเอียด

รอบคอบ จําเปนที่จะตองยกระดับคุณสมบัติของผูสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อใหมีคุณวุฒิเพียงพอ
แกการปฏิบัติหนาที่ดานนิติบัญญัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
ไมยิ่งหยอนไปกวาวุฒิสภา อาทิ กําหนดใหผูสมัครรับเลือก
ตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตองมีอายุไมนอ ยกวา 40 ปบริบรู ณ
ในวันสมัครรับเลือกตั้ง และตองสําเร็จการศึกษาในระดับที่
ไมตํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา เปนตน
2.2 รัฐธรรมนูญในอุดมคติของสังคมไทยตองเปน
รัฐธรรมนูญที่มีบทบาทในการใหหลักประกันความมั่นคง
แกประชาชนชาวไทยแทนที่ระบบอุปถัมภ
2.2.1 การรับประกันความเสมอภาคในการเขา
ถึงทรัพยากรอันจําเปนแกการดํารงชีพ และอยูดีกินดีของ
ประชาชนชาวไทย
ป ญ หาความเหลื่ อ มลํ า ในการเข า ถึ ง
ทรัพยากรอันจําเปนแกการดํารงชีพและการอยูดีกินดี เปน
ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ผลักดันใหประชาชนหันหนาเขา
สูความสัมพันธในระบบอุปถัมภ ซึ่งปญหาความเหลื่อมลํา
ดังกลาวอาจเปนความเหลือ่ มลาํ ในการเขาถึงโอกาสในการทํา
มาหาเลี้ยงชีพ เชน ขอจํากัดของการเขาถึงบริการสาธารณะ
โดยเฉพาะดานการขนสง ซึ่งมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต
ของพอคาคนกลาง และสงเสริมใหเกิดระบบอุปถัมภระหวาง
กลุมทุนกับเกษตรกรที่ประสบปญหาในการเขาถึงตลาด หรือ
ความสําคัญของการไดรับปริญญาจากตางประเทศที่มีผลตอ
โอกาสในการทํางาน เปนตน (เบ็คชเต็ด, 2545) รวมถึงปญหา
ดานการขาดแคลนความรูเปดโอกาสใหผูอุปถัมภท่ีมีความรู
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน อาทิ แพทย และทนายความ
(สกอตต, 2545) ในการนี้ รัฐธรรมนูญในอุดมคติของสังคมไทย
นอกจากต อ งวางโครงสร า งสถาบั น การเมื อ งที่ ไ ม เ อื้ อ ต อ
ดุ ล การแลกเปลี่ ย นในระบบอุ ป ถั ม ภ แ ล ว เพื่ อ ให ก ารตั ด
วงจรเครือขายความสัมพันธในระบบอุปถัมภมีประสิทธิผล
จําเปนตองใหความสําคัญแกความเสมอภาคของประชาชน
โดย เฉพาะการเสริมสรางโอกาสในการเขาถึงปจจัยในการ
ดํารงชีพ ดังนั้น ความเหลื่อมลําทางสังคม จึงสงผลใหเกิด
ระบบอุปถัมภ และเมื่อพิจารณาการแลกเปลี่ยนของผูรับ
อุปถัมภ จะพบวาประกอบดวยดวยความสมัครใจเสมอ แมวา
ความสมัครใจดังกลาวจะมีมลู เหตุมาจากความจําเปนทีบ่ บี คัน้
ก็ตาม นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญในอุดมคติของสังคมไทย
ตองใหความสําคัญกับการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ
ออกจากเมืองหลวง โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศที่เขาถึงประชาชนในระดับรากหญา เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพในการเขาสูตลาดไดดวยตนเอง และยังควรให
ปที่ 35 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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ความสํ า คั ญ กั บ บทบาทของระบบคุ ณ ธรรมในการเข า
ดํารงตําแหนงและการเลื่อนระดับชั้นของขาราชการและ
เจาหนาทีข่ องรัฐ โดยเฉพาะการลดคานิยมการใหความสําคัญ
แก วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาจากต า งประเทศมากกว า วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ภายในประเทศในการเขารับราชการหรือการเลื่อนตําแหนง
หน า ที่ ร าชการ รวมถึ ง ส ง เสริ ม การให โ อกาสแก เ อกชน
ในการจัดบริการสาธารณะแทนการผูกขาดโดยรัฐบาล และ
ยอมรับสถานะและการใหความสําคัญกับภูมิปญญาดั้งเดิม
ของประชาชนไมนอยกวารูปแบบทางการที่ไดรับการยอมรับ
โดยระบบราชการ ในการนี้ แนวทางที่กลาวมาอาจมีบทบาท
ในการตั ด ตอนอิ ท ธิ พ ลของกลุ ม ผู อุ ป ถั ม ภ ใ นรู ป แบบของ
ขาราชการหรือกลุมอํานาจเกาออกจากประชาชนไดอยาง
แทจริง โดยผานกระบวนการเพิ่มศักยภาพดานโอกาสและ
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประชาชนชาวไทยใน
ภาพรวม
2.2.2 การรับประกันเสถียรภาพใหแกชุมชนเพื่อ
เปนหลักประกันความมัน่ คงใหแกประชาชนแทนทีเ่ ครือขายของ
ระบบอุปถัมภ
การผูกขาดการบริหารและจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติโดยรัฐมาเปนระยะเวลานานนอกจากจะกอใหเกิด
ความเหลื่อมลําดานการจัดสรรทรัพยากรที่ไมเปนธรรมแลว
การละเลยบทบาทของชุ ม ชนและการขยายตั ว ของรั ฐ ใน
การเข า มามี บ ทบาทต อ วิ ถี ชี วิ ต ของประชาชน ส ง ผลต อ
ความสามารถที่ลดลงอยางตอเนื่องในการพึ่งพาตนเองของ
ประชาชนโดยเฉพาะชาวชนบท ซึ่งเปดโอกาสใหเกิดการ
แทรกแซงโดยกลุมทุนและผูมีความเกี่ยวของกับการผูกขาด
อํ า นาจทางการเมื อ งในระดั บ ท อ งถิ่ น โดยตรง (พงศ เ สวก
เอนกจํานงคพร และ นวพร ศิริบันเทิงศิลป, 2555) เมื่อ
พิจารณาในแงเศรษฐศาสตร ชุมชนและสถาบันครอบครัวที่มี
ความเขมแข็ง สามารถเขาแทนที่อุปสงคที่ประชาชนตองการ
จะไดรับจากผูอุปถัมภ โดยเฉพาะดานการเปนหลักประกัน
ใหความมั่นคงในการดํารงชีวิตและการอยูดีกินดี ทั้งนี้
ความรวมมือของชุมชนและสถาบันครอบครัวที่มีเสถียรภาพ
สามารถนําไปสูรูปแบบความสัมพันธของกลุมแยกประเภท
(Categorical Grouping) ซึ่งเปนความสัมพันธแนวราบ
ระหวางบุคคลที่มีลักษณะรวมกันและคํานึงถึงผลประโยชน
ที่มีรวมกันในภายในกลุม โดยไมมีความซับซอนดานชนชั้น
ของบุคคลที่เขามาเกี่ยวของ ดังเชนรูปแบบความสัมพันธใน
ระบบอุปถัมภ (สกอตต, 2545) นอกจากนั้น ความสําเร็จของ
การรวมกลุมที่เขมแข็งของชุมชน สามารถลดโอกาสการเขา
ครอบงําประชาชนระดับรากหญา ผานการสรางเครือขาย
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ความสั ม พั น ธ ใ นระบบอุ ป ถั ม ภ ร ะหว า งบุ ค คลที่ มี ค วาม
แตกตางทางชนชั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ (นุศจี ทวีวงศ,
2552) นอกจากนี้ การรับประกันเสถียรภาพใหแกชุมชนที่จะ
สัมฤทธิ์ผลจะเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม
ไดจากเงื่อนไขดานความเปนอิสระจากการสนับสนุนทาง
นโยบายของรัฐบาล ซึ่งปราศจากการแทรกแซงโดยองคกร
ของรั ฐ ที่ ส ง ผลเสี ย ต อ ศั ก ยภาพในการพึ่ ง พาตนเองของ
ประชาชนโดยตรง รัฐธรรมนูญในอุดมคติของสังคมไทยจึงตอง
ใหหลักประกันเสถียรภาพแกชมุ ชนในดานการเสริมสรางความ
เขมแข็งแกชุมชนอยางแทจริง และมีลักษณะบูรณาการ โดย
มุงใหชุมชนสามารถเขาถึงศักยภาพสูงสุดในการบริหารและ
จัดการตนเอง นอกจากนั้น ยังตองมีการรับประกันการไดรับ
จัดสรรงบประมาณทีเ่ พียงพอแกความจําเปนของชุมชนในการ
บริหารและจัดการทรัพยากรของตนเอง โดยปราศจากการ
แทรกแซงของรัฐ ซึ่งจะกอใหเกิดภาวะยอนแยงกับหลักการ
รับประกันเสถียรภาพของชุมชนตามรัฐธรรมนูญ
บทสรุป
บทเรียนจากวิกฤตการณทางการเมืองของประเทศไทย
นั บ แต อ ดี ต จนกระทั่ ง ป จ จุ บั น เป น เครื่ อ งบ ง ชี้ สํ า คั ญ อัน
แสดงถึงความบกพรองของรัฐธรรมนูญที่มุงรับเอารูปแบบ
การปกครองในระบบรัฐสภาของตางประเทศมาปรับใชกับ
ประเทศไทย แตในขณะเดียวกันกลับละเลยอิทธิพลของระบบ
อุปถัมภที่ฝงรากลึกในสังคมไทย ตลอดจนความสัมพันธใน
ระบบอุปถัมภที่แทรกซึมอยูในโครงสรางสถาบันการเมือง
และก อ ให เ กิ ด สภาพป ญ หาทางการเมื อ งซํา ซากตลอดมา
ผู เ ขี ย นจึ ง เสนอแนะให มี ก ารคํ า นึ ง ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
รั ฐ ธรรมนู ญ ในการกํ า หนดโครงสร า งสถาบั น การเมื อ งที่
สอดคลองกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมการเมืองแบบ
อุปถัมภ โดยเฉพาะการแบงแยกอํานาจระหวางฝายบริหาร
และฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ใ ห เ ป น อิ ส ระจากกั น อย า งแท จ ริ ง ผ า น
กระบวนการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง รวมถึงการ
สงเสริมคุณคาของรัฐธรรมนูญในดานการเปนหลักประกัน
ความมั่นคงอยางยั่งยืนใหแกประชาชนแทนที่บทบาทของ
ระบบอุปถัมภ โดยรับประกันความเสมอภาคทางโอกาส
แก ป ระชาชนและการเสริ ม สร า งเสถี ย รภาพให แ ก ชุ ม ชน
นอกจากนี้แลว การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและ
นักวิชาการจากทุกภาคสวนในการยกรางรัฐธรรมนูญ ก็เปน
อีกวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหรัฐธรรมนูญมีลักษณะสอดคลอง
กับบริบทของสังคมไทยอยางบูรณาการ เพื่อใหรัฐธรรมนูญ
สามารถดํารงรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ไวไดอยางมีประสิทธิภาพทามกลางวัฒนธรรมการเมืองแบบ
อุปถัมภของไทย สมกับการเปนรัฐธรรมนูญในอุดมคติของ
สังคมไทยอยางแทจริง
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