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                         .. หน้า 3
   ประมวลจริยธรรมในประเทศ
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เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่อุณหภูมิของประเทศ                        

ค่อนข้างจะร้อน โดยเฉลี่ยก็คงที่ประมาณซัก 39-40 องศา 

และคาดว่าจะสูงขึน้ไปจนถงึประมาณ 41 องศา ในทางกลบักัน

อุณหภูมิการเมือง หรือ ประชาธิปไตยของไทยก็ก�าลังลด

ระดับความร้อนแรงลงเรื่อยๆ และคงเข้าสู่สภาวการณ์ปกติ                       

ในเร็ววัน เหตุเพราะเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร                                                                                                   

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 และจาก

นั้นจะต้องมีการจัดท�ากฎหมายลูก หรือร่าง พ.ร.บ. ประกอบ

รัฐธรรมนูญ 10 ฉบับให้เสร็จภายใน 240 วัน ซึ่งราวต้นเดือน

ธันวาคม 2560 จากนั้น สนช. จะพิจารณาภายใน 60 วัน

หลังผ่านขั้นตอนต่างๆ เมื่อกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง                                

4 ฉบบัเสร็จมผีลบงัคบัใช้จะต้องจัดการเลือกต้ังภายใน 150 วนั

ซึ่งหากคาดการณ์เวลาก็จะอยู่ในช่วงปลายปี 2561 และหาก

เป็นไปตามช่วงจังหวะเช่นนี้ก็หมายความว่าไม่เกินปี 2561 

ประเทศไทยเราจะมีสมาชิกรัฐสภาเข้ามาท�าหน้าที่ในฐานะ 

“ฝ่ายนิติบัญญัติ” ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย 

ฉะนั้น ในช่วงนี้เราทั้งหลายควรจะติดตามกันต่อไปว่า                                                                                              

ในกระบวนการว่าด้วยการออกกฎหมายลูก โดยเฉพาะ

กฎหมายที่เกี่ยวกับกติกาการเลือกตั้งและที่มาของสมาชิก

รัฐสภา ซึ่งได้แก่  กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. กฎหมาย

เกี่ยวกับการได้มาของ ส.ว. และกฎหมายพรรคการเมือง 

เพราะสาระในกฎหมายลูกจะมีส่วนส�าคัญในการก�าหนดภาพ

การเมืองและประชาธิปไตยไทย

จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า
King Prajadhipok’s Institute Newsletter

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของสถาบัน

2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย

ทางคณะผูจ้ดัท�ายนิดทีีจ่ะเป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่นข่าวสารทีม่ปีระโยชน์

หรอืน่าสนใจต่อสาธารณชนและขอสงวนสทิธิใ์นการสรปุย่อ ตดัทอน หรอืเพิม่เตมิ 

ตามความเหมาะสม 

ความเห็นและทัศนะในแต่ละเรื่องเป็นของผู ้เขียน ซึ่งทางคณะผู ้จัดท�า                         

และสถาบันพระปกเกล้าไม่จ�าเป็นจะต้องเห็นด้วยเสมอไป 

คณะที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย

นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย  ก๊กผล

ดร. ถวิลวดี  บุรีกุล

พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ

รองศาสตราจารย์ ดร. ปณิธาน  วัฒนายากร

นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์

นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล

นางกาญจนา  ศรีปัดถา

นายณัฐพงศ์  รอดมี

บรรณาธิิการ
ดร. สติธร ธนานิธิโชติ

กองบรรณาธิการ
นางสาวธีรพรรณ  ใจมั่น

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นายเมธัส อนุวัสอุดม

นางสาววรรัตน์  ชัยชนะ

นางนราวรรณ  อธิวาสนพงศ์

นางสาวชยานิษฐ์  ไกรจิรารุลักษณ์

นางระพีพรรณ  ทิวสระแก้ว

นางสาวเกษณี  ธนการศักดิ์

นายเกรียงเดช  วัฒนะกุมาร

ประสานงานการผลิต
นายฉัตรชัย  วิยานนท์

ที่ตั้งสถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 120 หมู่ 3 อาคารรฐัประศาสนภกัดี

(อาคารบี) ชั้น 5 (โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 0-2141-9754 โทรสาร 0-2143-8181

เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการแห่งชาติซึ่งเป็นนิติบุคคล                     

อยู ่ ในก�ากับดูแลของประธานรัฐสภาเป ็นหน ่วยงานของรัฐที่ ไม ่ เป ็น                          

ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา

และไม่เป็นรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณและกฎหมายอืน่

พิมพ์ที่ บริษัท ซัน แพคเกจจิ้ง (2014) จ�ากัด
1510/10 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

โทรศัพท์ 0-2913-2080 โทรสาร 0-2913-2081
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ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 สถาบันพระปกเกล้า                        

จัดบรรยายพิเศษ (KPI Public Lecture) ในหัวข้อ “นวัตกรรม

การสร้างสรรค์ความรู้: กุญแจสู่สังคมปัญญาประดิษฐ์และ

ดิจิทัล” (Knowledge Creation in the Age of AI and 

Digitalization: Lessons from Excellent Japanese 

Companies) โดย ศาสตราจารย์ Kazuo Ichijo คณบดี The 

Graduate School of International Corporate Strategy 

(ICS) แห่ง Hitotsubashi University เป็นผู้แสดงปาฐกถา โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบัน

พระปกเกล้า ให้การต้อนรับ การจัดบรรยายพิเศษนี้ได้รับ                   

ความสนใจจากนักวิชาการ นักศึกษา และประชาชน เข้าฟัง

การบรรยายกว่า 200 คน

ศาสตราจารย์ Ichijo เสนอว่า องค์กรภาคธุรกิจและ

ภาครัฐจ� า เป ็นต ้องมีความสามารถในการสร ้างสรรค ์                      

องค์ความรู้ (Knowledge Creation) ที่กลายเป็นปัจจัยชี้ขาด

ว่าองค์กรจะ “เปลี่ยนหรือไป” (Change or Die) เนื่องจาก

ความท้าทายส�าคัญสองประการ คือ หนึ่ง การชะงักงัน                                                      

ทางเทคโนโลยี (Digital Disruption) ที่ท�าให้องค์กรต่างๆ          

ไม่สามารถใช้ตวัแบบและวธิกีารท�าธรุกจิในแบบเดมิได้อกีต่อไป

สอง การเติบโตและความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์                                                               

(Artificial Intelligence – AI) เน่ืองจาก AI ถูกใช้ในการท�างาน

ต่างๆ แทนมนุษย์ โดยเฉพาะงานประจ�าจ�านวนมาก ในขณะที่

ต้องอาศัยการสร้างสรรค์องค์ความรู้ (Knowledge Creation) 

ที่ต้องอาศัยมนุษย์ในการท�างานจะมีความส�าคัญมากขึ้นและ

เคร่ืองบ่งชี้ถึงความส�าคัญของมนุษย์

คอลัมน์ : ประชาสัมพันธ์ KPI

1 นักวิชาการ ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

ความส�าคัญของการสร้างสรรค์องค์ความรู้โดยมนุษย์ 

(Human Knowledge Creation) ศาสตราจารย์ Ichijo                   

ได้น�าแนวคิดของศาสตราจารย์ Ikujiro Nonaka แห่ง Hitot-

subashi University ที่ชี้ถึงความส�าคัญของการสร้างสรรค์

องค์ความรู้ในสองประเภท คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit 

Knowledge) ที่เกิดขึ้นภายในแต่ละบุคคลผ่านการเรียนรู้และ

ฝึกฝน และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ที่มาจาก                                                                                              

องค์ความรู ้ที่จับต้องได้ วัดได้ และเป็นเหตุเป็นผล ซึ่ง

ศาสตราจารย์ Nonaka ชี้ว ่าความรู ้แบบ Tacit Know-

ledge มีความส�าคัญในฐานะเป็นบ่อเกิดของการสร้างสรรค์                                                                           

องค์ความรู ้จากมนุษย์ที่จะน�าไปสู ่การสร้างความรู ้แบบ

Explicit Knowledge จากการศึกษาภาคธุรกิจในประเทศ

ญี่ปุ่นพบว่า องค์กรที่ประสบความส�าเร็จต้องมีการสร้างสรรค์

องค์ความรู้จากการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในองค์กร และ               

มกีระบวนการสร้างสรรค์องค์ความรูภ้ายในกจิกรรมทีร้่อยเรยีง

เป็นห่วงโซ่คุณค่า (value chain) อาทิ Toyota และ Honda 

เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยควรขับเคลื่อนองค์กรทุกภาคส่วนไปสู่

การเป็นประเทศแห่งการสร้างสรรค์องค์ความรู้ (Knowledge 

Creation Country) เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในประชาคม

อาเซียน (ASEAN)

ศาสตราจารย์ Ichijo สรุปว่า การสร้างสรรค์องค์ความรู้

คือ “การตัดสินใจบนความเชื่อที่ถูกต้อง” (Justified true 

belief) ที่มองว่าการสร้างสรรค์องค์ความรู ้ควรเริ่มต้น                                      

มาจากความเชื่อภายในบุคคลแต่ละคน โดยความเชื่อนั้น                        

ต้องเป็นสิง่ทีถ่กูต้องซึง่ต้องได้รบัการพสิจูน์ยนืยนัจากบุคคลอ่ืน

(ว่าถูกต้อง) นั่นเอง



จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 4 คอลัมน์ : ประชาธิปไตยใกล้ตัว

เมือ่วนัที ่6 เมษายน 2560 ทีผ่่านมา สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (รัฐธรรมนูญ 2560)                             

ซึ่งรัฐธรรมนูญ 2560 ฉบับนี้ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20                       

ของประเทศไทย และเป็นรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 2 ที่ผ ่าน                                                                               

การออกเสียงประชามติของประชาชน (รัฐธรรมนูญฉบับแรก

ที่ผ่านการออกเสียงประชามติ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550) และผลของการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญ 2560 นี้ ท�าให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มีผลสิ้นสุดลง

รัฐธรรมนูญ 2560 นี้ประกอบไปด้วย 16 หมวด                        

รวม 279 มาตรา ดังนี้

1) หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 1-5

2) หมวด 2 พระมหากษัตริย์ มาตรา 6-24

3) หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชน มาตรา 25-49

4) หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50

5) หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 51-63

6) หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 64-78

7) หมวด 7 รัฐสภา มาตรา 79-157

8) หมวด 8 คณะรัฐมนตรี มาตรา 158-183

9) หมวด 9 การขดักนัแห่งผลประโยชน์ มาตรา 184-187

10) หมวด 10 ศาล มาตรา 188-199

11) หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 200-214

12) หมวด 12 องค์กรอิสระ มาตรา 215-247

13) หมวด 13 องค์กรอัยการ มาตรา 248

14) หมวด 14  การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 249-

     254

15) หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 

     255-256

16) หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 247-261 และ 

     บทเฉพาะกาล มาตรา  262-279

รัฐธรรมนูญ 2560 ถือเป็นหลักในการปกครองประเทศ 

และเป็นแนวทางในการจัดท�ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

และกฎหมายอื่นๆ โดยรัฐธรรมนูญ 2560 มีสาระส�าคัญ                      

พอสังเขป ดังนี้

1) การจัดโครงสร้างของหน้าที่และอ�านาจขององค์กร

ต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญและสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายบริหารกับ

ฝ่ายนิติบัญญัติให้เหมาะสม

2) การให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นซึ่งมีหน้าที่

ตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้อย่าง                       

มีประสิทธิภาพ สุจริต เที่ยงธรรม และมีส่วนในการป้องกันหรือ

แก้ไขวิกฤตของประเทศตามความจ�าเป็นและความเหมาะสม

3) การรับรอง ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ

ปวงชนชาวไทยให้ชัดเจนและครอบคลุมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

4) การก�าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชน

5) การวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริต 

และประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู ้บริหาร                        

ที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เข้ามา                             

มีอ�านาจในการปกครองบ้านเมือง หรือใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ

6) การก�าหนดมาตรการป้องกันและบริหารจัดการ

วิกฤตการณ์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เอาไว ้ฉบับหน ้ามาเจาะลึกกันว ่าแต ่ละหมวดใน

รัฐธรรมนูญนั้นมีสาระส�าคัญอย่างไรกันบ้าง และประชาชน                     

จะได้รับประโยชน์อย่างไรจากบทบัญญัติต่างๆ เหล่านั้นบ้าง

สามารถติดตามเร่ืองราว

เกี่ยวกับ “รัฐธรรมนูญ 2560” 

ได้ที่ www.kpi.ac.th และสแกน                                                              

QR  Code  เพื่ อดาวน ์ โหลด

รัฐธรรมนูญ 2560 ได้ที่นี่ +++
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ณัชชาภัทร อมรกุล*

เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2535 ศัพท์การเมืองประจ�าเดือน พฤษภาคม 2560 นี้ ขอเสนอ

ค�าว่า “2 นคราประชาธิปไตย”
ค�าว ่า “2 นคราประชาธิปไตย” ถูกน�าเสนอโดย 

ศาสตราจารย์ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นค�าอธิบายสภาพ

การเมืองไทยในระยะเวลานั้น ที่คนในเมืองกับชาวชนบท                             

มีโลกทัศน์ทางการเมืองท่ีตรงข้ามกันดุจดังมาจาก 2 นคร                                                                     

โดยชาวชนบททีม่จี�านวนมากเป็น “ผูต้ัง้” รฐับาลเพราะเป็นฐาน

เสียงของพรรคการเมือง ในขณะที่ชาวเมืองเป็น “ผู้ล้ม” รัฐบาล

โดยการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง โลกทัศน์

ทางการเมืองที่แตกต่างกันนี่เองเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้กับ               

ความไม่มีเสถียรภาพของการเมืองไทย ซึ่งในการหาทางออก

เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ (Black May) นับเป็น

เหตุการณ์ส�าคัญทางการเมืองการปกครองของไทยที่ลืมไม่ลง

เพราะเป็นการประท้วงรัฐบาลครั้งส�าคัญในประวัติศาสตร์

การเมืองไทย เหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจาก

เหตกุารณ์รฐัประหาร 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2534 ทีม่กีารยึดอ�านาจ

ล้มรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

โดยคณะรักษาความสงบเรียบร ้อยแห่งชาติ หรือ รสช.                            

ภายหลังการรัฐประหารได้มีการเลือกตั้งท่ัวไป ผลปรากฏว่า 

นายณรงค์ วงศ์วรรณ ได้รับเลือก แต่ปรากฏว่านายณรงค์นั้น

มีความใกล้ชิดกับนักค้ายาเสพติด ท�าให้ พลเอก สุจินดา                               

คราประยรู ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทน ซึ่งเป็นการตระบัดสัตย์

ที่เคยกล่าวไว้ว่า จะไม่ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี จนได้รับ

ฉายาว่า “เสียสัตย์เพื่อชาติ” 

จากเหตุดังกล่าวเป็นชนวนเหตุให้ประชาชนหลายส่วน

ไม่พอใจในการขึ้นด�ารงต�าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของ พลเอก

* นักวิชาการผู้ช�านาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

จากปรากฎการณ์ดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร. เอนก ได้พยายาม

แสวงหาจุดกึ่งกลางระหว่างโลกทัศน์ ทั้งสอง

แนวคิดนี้ ได ้รับการยอมรับอย ่างสู งสุดในแวดวง

รัฐศาสตร์ เนื่องจากเป็นแนวคิดที่มีศักยภาพสูงในการอธิบาย

สภาวะทางการเมืองไทยในยุคดังกล่าวอย่างที่ไม่มีแนวคิดใด                                                                                                

มาท้าทายได้ ซึง่กาลเวลาทีผ่่านไปพลงัของค�าๆ นีไ้ด้เปลีย่นแปลง

จากค�าศัพท์ทางวิชาการ ไปเป็นวาทกรรมทางการเมือง                                                  

ที่ทรงพลัง โดยอ�านาจของมัน คือ การถูกน�ามาใช ้เพื่อ                                                  

ตอกย�้าซ�้าความด้อยพัฒนาของชนบท และใช ้ค ่อนแคะ                              

โลกทัศน์ทางการเมืองที่แตกต่างไปจากโลกทัศน์ของคนในเมือง

ด้วยความใจแคบ แม้ว่าในปัจจุบันชนบทไทยจะเปลี่ยนแปลงไป

จากชนบทในปี 2530-2536 มากมายแค่ไหนก็ตาม

สุจินดา คราประยูร และขอให้ลาออก

จากต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี กระทั่ง              

คืนวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

ที่มีการชุมนุมประท้วงและเคลื่อนขบวน

ประชาชนผู้ชุมนุมไปยังท�าเนียบรัฐบาล 

จนเกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน เป็นเหตุ

ให้รฐับาลใช้ค�าสัง่สลายการชมุนมุ โดยมนีกัศกึษาและประชาชน

ผูบ้รสิทุธิเ์สยีชวีติ สญูหายและบาดเจบ็เป็นจ�านวนมาก ในเวลาต่อมา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีรับสั่ง

ให้ พลเอก สจิุนดา คราประยรู และพลตรจี�าลอง ศรเีมอืง เข้าเฝ้าฯ                                                                                                    

โดยมกีารเผยแพร่ผ่านโทรทศัน์รวมการเฉพาะกจิแห่งประเทศไทย

ภายหลัง พลเอก สุจินดา คราประยูร จึงลาออกจากการเป็น

นายกรัฐมนตรี 

การชุมนุมในครั้งนี้ ผู ้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลาง

ในเขตตัวเมือง เป็นนักธุรกิจหรือบุคคลวัยท�างาน ซึ่งแตกต่าง

จากเหตุการณ์ 14 ตุลา ในอดีต ซึ่งผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นนิสิต 

นักศึกษา ประกอบกับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือที่เพิ่งเข้ามา                                                                     

ในประเทศไทยในสมัยนั้น ได้ถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญ

ในการติดต่อสื่อสาร เหตุการณ์พฤษภาทมิฬจึงได้ชื่อเรียก                           

อีกชื่อหนึ่งว่า “ม็อบมือถือ”
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1  ผู้อ�านวยการ ส�านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 
2  นักวิชาการ ส�านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

เหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ 35” นับเป็น                    

จุดเปลี่ยนที่ส�าคัญเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย

เพราะภายหลงัเหตกุารณ์ดงักล่าวได้เกดิการปฏริปูทางการเมอืง

ขนานใหญ่จนมีผลผลิตออกมาเป ็น “รัฐธรรมนูญแห่ง                        

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540” หรือที่รู ้ จักกัน                         

ในนาม “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” 

อย่างไรก็ตาม พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย

ในประเทศไทยสองทศวรรษต่อจากนั้นมีความเปลี่ยนแปลง                   

พลิกผัน โดยเฉพาะภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน-

ราษฎรเมื่อเดือนมกราคม 2544 

ผลการส�ารวจประชาธปิไตย ธรรมาภบิาล และการพฒันา

ในประเทศไทยโดยการศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ   

Asian Barometer Survey (ABS) ซึง่ใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์

แบบตวัต่อตวั (face-to-face interview) กบัประชาชนตวัอย่าง 

ที่ได้มาจากการสุ่มตามความน่าจะเป็นโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม

และเป็นระบบจากผู้มีสิทธิเลือกต้ังทั่วประเทศ (อายุ 18 ปี                                                                      

บริบูรณ์ขึ้นไป) 4 ครั้ง คือ ในปี 2544 ปี 2549 ปี 2553 และ                

ปี 2557 โดยพบว่า ความพึงพอใจของคนไทยที่มีต่อวิธีการ

ท�างานของระบอบประชาธิปไตยลดลงจากร้อยละ 90.4                                                                                    

ในปี 2544 เป็นร้อยละ 79.5 ในปี 2557

แสดงร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยและรัฐบาล

พอใจมากและค่อนข้างพอใจต่อการท�างานของระบอบ

ประชาธิปไตยในประเทศไทย

พอใจมากและค่อนข้างพอใจต่อการปกครองประเทศ

ของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน
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มีต่อฉบับหน้า

เมื่อพันต�ารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตรได้รับเลือกต้ัง                                  

ในปี 2544 ความพึงพอใจต่อรัฐบาลนั้นมีสูงมากถึงร้อยละ 

89.7 จากน้ันในปี 2549 และปี 2553 ความพึงพอใจค่อยๆ 

ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีประเด็นไม่พอใจของประชาชน                                                                                                   

เกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริหารราชการซึ่ งน� ามาสู ่

การประท้วงและเกิดรัฐประหารในปี 2549 หลังจากนั้น

ความพึงพอใจต ่อนายกรัฐมนตรีมีมาก ข้ึนในป ี  2557                                        

ผลส�ารวจที่น�าเสนอมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึง

ระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชน

ที่ เพิ่มขึ้นในช ่วงระยะเวลาหลังการท�ารัฐประหาร                           

ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม จากผลท่ีได้ของการส�ารวจ

ครั้งที่สี่ในตารางที่ 1 ความพึงพอใจในวิธีการท�างาน                   

ของระบอบประชาธิปไตยกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง และ

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรี           

ภายหลังการรัฐประหารปี 2557 ก็ยังไม่เพิ่มสูงขึ้นด้วย 

แสดงให้เห็นว่า ความเชื่อมั่นในนายกรัฐมนตรีและ              

ความพึงพอใจในวิธีการท�างานของระบอบประชาธิปไตย

ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการสนับสนุนประชาธิปไตยด้วยกันทั้งคู ่

อาจไม่จ�าเป็นต้องมีความสอดคล้องกันก็ได้ 

ในฉบับหน้า เรามาติดตามกันต่อว่า ประชาชน

คิดว ่ าการปกครองของประเทศไทยเป ็นแบบใด                                    

มีความแตกต่างกันในมุมมองดังกล่าวของประชาชน                

ในแต่ละภูมิภาคหรือไม ่ อย ่างไร เพื่อจะได ้เข ้าใจ                    

“การสนับสนุนประชาธิปไตยในประเทศไทย”                                                 

ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น                                  

ภาพที่ 1 แสดงร้อยละของความเชื่อมั่นต่อนายกรัฐมนตรี ปี 2548 – 2557

ที่ร ้อยละ 90.2 ซึ่งตรงกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา เนื่องจากก่อนหน้านั้นเกิดการประท้วงและชุมนุม

ของประชาชน จนเกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายที่สนับสนุน

การเมืองคนละขั้ว ดังนั้น การรัฐประหารเมื่อ 22 พฤษภาคม 

2557 ท�าให้ความรุนแรงทางการเมืองสงบลง ซ่ึงสอดคล้องกับ

ตารางที่ 2 และภาพที่ 1 ที่แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นที่มีต่อ

นายกรัฐมนตรีในปีเดียวกันนี้อยู่ที่ระดับสูงสุดคือร้อยละ 75.5

2544

2548 69.9

64.7

75.5

2553

2557

แสดงร้อยละของความเชื่อมั่นในนายกรัฐมนตรี

เช่ือม่ันมาก

และค่อนข้างเช่ือม่ัน

ต่อนายกรัฐมนตรี 
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หลายคนสงสัยว ่า “ไฟใต้”             

เกิดจากอะไร ใครเป็นคนท�า แล้ว

ประเทศไทยจะมีทางออกอย ่างไร 

ต ่อป ัญหาความขัดแย ้ ง ในจั งหวัด

ชายแดนภาคใต้ที่ยืดเยื้อมากว่า 13 ปี 

พร้อมกับชีวิตที่สูญเสียไปกว่า 6,000 

คน และงบประมาณที่หมดไปแล้วกว่า 

250,000 ล้านบาท 

รายงาน “ผลการส�ารวจความ

คิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการ

สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้” 

(Peace Survey) ฉบับน้ีมีค�าตอบ                    

ซึ่ ง เป ็นค�าตอบที่มาจากประชาชน

จ�านวน 1,559 คน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัด

ป ัตตานี ยะลา นราธิวาส และอีก                        

4 อ�าเภอในจังหวัดสงขลา 

การส�ารวจความคิดเห็นครั้งนี้เป็น

ความร ่วมมือระหว่างส�านักสันติวิธี   

และธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 

ร่วมกับอีก 14 องค์กร ทั้งจากในและ

นอกพื้นที่  โดยถือเป็นกระบวนการ

ส�ารวจความคดิเหน็ประชาชนทีไ่ม่เคยมี

การท�ามาก่อนในหลายแง่มุม เพราะ

o เป็นครั้งแรกที่ตั้งค�าถามโดยตรง

ไปที่สถานการณ์ความขัดแย้ง สาเหตุ

รากเหง้า และกระบวนการสันติภาพ        

ในการแสวงหาทางออก

o เป็นครั้งแรกที่ชุดค�าถามได้มา

จากกลุ ่มผู ้มีส ่วนได ้เสียท่ีเกี่ยวข ้อง                           

กับความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่

รัฐ องค์กรภาคประชาสังคม ผู้น�าชุมชน 

และนักวิชาการ 

o เป ็นครั้ งแรกที่คณะผู ้ วิจัยมี

องค์ประกอบที่หลากหลายจากมหา-

วิทยาลัยของรัฐและเอกชน ตลอดจน

สถาบันวิชาการทั้งในและนอกพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ความคิดเห็นท่ีอยู่ในเล่มนี้ จะมีอยู่

5  ส ่ ว นหลั กๆ  คื อ  1 )  มุ มมอ ง                                 

ต่อสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ และ

ระดับความรู้สึกปลอดภัยในการด�าเนิน

ชีวิตด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงความเห็นที่ว่า

ความรุนแรงในพื้นที่เกิดจากอะไร และ

มีใครเกี่ยวข้องบ้าง 2) กระบวนการ

สันติภาพ/สันติสุข ว่าด้วยความเห็น

ต่อกระบวนการพูดคุยท่ีรัฐบาลด�าเนิน

การอยู่กับกลุ่มขบวนการที่เคลื่อนไหว 

ความเช่ือมั่นและความพึงพอใจต่อ                          

การด�าเนนิการของรฐับาล 3) ขบวนการ

เคลื่อนไหวในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะมีค�าตอบ                 

จากสายตาของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง                                      

ว่าเพราะอะไรจึงมีคนเข้าร่วมขบวนการ 

และขบวนการดังกล่าวต้องการอะไร                          

4) การบริหารจัดการปกครอง สันติภาพ 

และความยุติธรรม ซึ่งจะเป็นชุดค�าถาม

เกี่ยวกับทางเลือกในการแก้ไขปัญหา

ในมุมมองของประชาชน และ 5) ทุน

ทางสังคม ซึ่งจะท�าให้ผู้อ่านได้เห็นถึง

ลักษณะทางสังคมของจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ผ่านมิติด้านอัตลักษณ์วัฒนธรรม  

การส�ารวจครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ซึ่งได้

ด�าเนินการไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์

และมีนาคม 2559 ในขณะที่การส�ารวจ

ครั้งที่ 2 ได้ด�าเนินการไปเรียบร้อยแล้ว

เช่นกันในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 

2559 โดยรายงานฉบับสมบูรณ์ก�าลัง

อยู่ในขั้นตอนการจัดพิมพ์ และในช่วง

เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2560 นี้ 

ทางคณะผู้วิจัยก็จะด�าเนินการส�ารวจ          

อีกเป็นครั้งที่ 3

ท ่ามกลางเสียงป ืนและระเบิด                          

ที่กลบเสียงประชาชนไปตลอดช่วง

เวลาทีผ่่านมา เครอืข่าย Peace Survey              

ต้ังความหวังว ่ า  การส� ารวจความ                                                                       

คิดเห็นที่จะท�าไปอย่างต่อเนื่องจนกว่า

จะเกิดสันติสุขขึ้นในพื้นที่นั้น จะเป็น

ช่องทางที่ท�าให้ภาคส่วนต่างๆ ของ

สังคมไทยได้ยินเสียงของประชาชน                    

ร ่ วมชาติมากขึ้ น  และท�า ให ้ เสียง                          

ข อ ง เ ข า เ ห ล ่ า นั้ น มี ค ว า ม ห ม า ย                                               

ต่อการก�าหนดความเป็นไปของชีวิต

ผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จริง

1  นักวิชาการ ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 
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1 นักวิชาการผู้ช�านาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

ในตอนที่แล้วนั้นได้กล่าวไว้ว่า กลุ ่มประเทศ OECD                     

ได ้สร ้างมาตรฐานใหม่ในเรื่องข ้อตกลงเชิงจริยธรรมนั้น

สามารถกระท�าได้โดยกรอบของความร่วมมือระหว่างประเทศ                                                                                          

โดยรัฐบาลสมาชิกได้พัฒนากรอบทั่วไปที่ว่าด้วยกระบวนการ

ต ่างๆ ในการการต ่อต ้านการทุจริตและความประพฤติ                              

มิชอบที่บังคับใช้ที่ทันท่วงทีและยุติธรรม และให้หลักประกัน

กระบวนการที่ยุติธรรมส�าหรับข้าราชการ โดยประเทศสมาชิก 

OECD มีวิธีบังคับใช้ท่ีคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก มีระดับ

ตั้งแต่การเตือน และการต�าหนิ ไปสู่การลงโทษทางรูปธรรม

จนกระทั่งการปลดชั่วคราวหรือการปลดจากราชการ ซ่ึงเป็น

วินัยขั้นร้ายแรงที่สุดในทุกประเทศ 

นอกจากผู้น�าองค์กรจะเป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการ

ทางวินัยที่เกิดขึ้นจากการต่อต้านการทุจริตและความประพฤติ

มิชอบแล้ว ผู ้น�าองค์กรยังได้รับความช่วยเหลือจากองค์กร

ภายนอก ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่จะสืบสวนและปฏิบัติให้ลุล่วง

เกี่ยวกับความประพฤติมิชอบในวงการราชการ องค์กรเหล่านี้

มีอ�านาจที่จะน�ากรณีที่ต้องสงสัยในการทุจริตสู่ศาลในประเทศ 

OECD ทุกประเทศ นอกจากนี้ประเทศสองในสามของ OECD       

มีกระบวนการและกลไกท่ีจะให ้ประชาชนให ้สัญญาณ                                                                                          

การกระท�าความผิดกับหน่วยงานอิสระ

ข้อเสนอแนะปฏิบัติการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐปี ค.ศ. 2007 

(OECD Recommendation on Guidelines for Managing 

Conflict of Interest in the Public Service: Report on 

Implementation 2007) (OECD, 2007) เป็นข้อเสนอแนะ                                

ที่มีความส�าคัญในฐานะข้อตกลงพื้นฐานในการสร้างมาตรฐาน

เชิงจริยธรรมของประเทศ OECD

ข้อเสนอแนะฉบับดังกล่าวสรุปเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนของประเทศในกลุ่ม OECD ได้ว่า 

การรักษาความเชื่อมั่นในสถาบันการเมืองภาครัฐ เป็นหนึ่ง                                                                                    

ในความกังวลหลักของกลุ ่มประเทศสมาชิก OECD โดย                     

สองในสามของประเทศสมาชิก OECD วิเคราะห์ว่านโยบาย

และการปฏิบัติที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนยังมีจุดอ่อน                               

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดความชัดเจนและการระแวดระวัง 

จึงท�าให้เกิดข้อเสนอที่จะสร้างข้อบังคับที่มีความรัดกุมและ                                                                                                      

ลดความสลับซับซ้อน แต่เพ่ิมความเข้มแข็งทางด้านการบงัคบัใช้

และหน่วยงานในการบังคับใช้ ตลอดจนร่างแผนความเสี่ยง

และระบุความท ้าทายที่ก�าลังเกิดขึ้น เช ่น การจัดการ                             

ผลประโยชน์ทับซ้อน ประเทศสามในสี่ของสมาชิก OECD 

ให้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติผลประโยชน์                        

ทับซ ้อน โดยพัฒนาโครงร ่างทางกฎหมายและปรับปรุง                           

ให ้กลไกบังคับที่มีอยู ่ เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น แนวทาง                         

การปฏบิติัฉบบันีก้ลายเป็นทีรู่จ้กัในระดับโลก ในฐานะเครือ่งมอื

ที่ช ่วยปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน และให้แนวทาง                       

พื้นฐานต่อความท้าทายของการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น

ประเทศสมาชิก OECD ได้สนับสนุนความเคลื่อนไหว

ของบุคลากรระหว่างหน่วยงานในการสนับสนุนการเคลื่อนย้าย

หน่วยงาน อย่างไรก็ตามความระแวงในความไม่เหมาะสม

ต่างๆ เช่น การใช้ข้อมูลของคนในในทางที่ผิด อาจจะท�าให้                                                                                          

เกิดอันตรายต่อความเชื่อมั่นในการบริการภาครัฐ ประเทศ

ต่างๆ มีความระมัดระวังต่อความเสี่ยง ตั้งกฎและกฎหมาย        

เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยแนวทางของประเทศ 

OECD คือ การเน้นที่ข้าราชการมากกว่าตัวแทนอื่น และตั้งกฎ

ทั่วไปที่ใช้ได้กับข้าราชการทุกคน 

ในการปรับปรุงข ้อปฏิบั ติที่ รับรองความโปร ่งใส                           

ในการล็อบบี้เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นในความชอบธรรม                                              

ของภาครัฐ ทั้งนี้ การตัดสินใจอย่างเป็นกลางเป็นกุญแจส�าคัญ                    

ท่ีเหล่ารัฐมนตรีจะสามารถรักษาความเชื่อมั่นในรัฐบาลได้                   

โดยความคาดหวังจากประชาชนได้เป็นแรงกระตุ้นที่จะสร้าง

ความโปร ่งใสในกระบวนการล็อบบี้  ดั งจะเห็นได ้จาก                            

ความพยายามของรัฐบาลในหลายๆ ประเทศที่ได้พยายาม

ปรับปรุงและร่วมมือแบ่งปันประสบการณ์ ได้ท�าให้เกิดแนวทาง                                                                                

การแก้ไขการต่อต้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สถาบันพระปกเกล้า ขยายเวลารับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร

ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์สื่อสารองค์กรฯ โทรศัพท์ 0-2141-9753 / 0-2141-9758

ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษา

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้ง

ด้วยสันติวิธี รุ ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู ้และ                          

ความเข้าใจในธรรมชาติของความขัดแย้ง สาเหตุแห่งความขัดแย้ง                          

และภาพรวมของหลักการจัดการความขัดแย้ง                                                  

ซ่ึ งประกอบไปด ้วยวิธีการป ้องกันและแก ้ ไข                                                 

ความขัดแย้งมิให้ขยายตัว นอกจากนั้นยังเป็นการ

เสริมสร้างทัศนคติที่เอื้อต่อการจัดการความขัดแย้ง

ด้วยสันติวิธีและการอยู่ร่วมกันในสังคม หลักสูตรฯ 

ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2560 ณ โรงแรม เอ - วัน

เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี

คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 

67 คน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้าง

การท�างานเป็นทมีอย่างมปีระสทิธภิาพ รูจ้กัการแก้ไข

ปัญหา และมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมเรียน
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1 นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า
2 พระราชบันทึก Problem of Siam รัชกาลที่ 7 พระราชทานพระยากัลยาณไมตรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2469
3 อดีตที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ผู้มีบทบาทส�าคัญในการช่วยเจรจาให้ไทยหลุดพ้นจากข้อผูกมัดทางด้านการศาลและการศุลกากรจากสนธิสัญญาไม่เสมอภาค       

  ที่ไทยท�าไว้กับประเทศในยุโรปต่างๆ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 7 พ.ศ. 2398

พระบาทสมเด็จพระปกเกล ้าเจ ้าอยู ่หัว ทรงเป ็น                     

พระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์พระองค์

สุดท้ายในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อส�าคัญของการเปลี่ยนแปลง                   

การปกครอง ซึ่ งพระองค ์ทรงมีพระราชหฤทัยฝ ักใฝ ่                                  

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีหลักฐานเกี่ยวกับ

พระราชด�าริดังกล ่าวคือ ถึงเวลาแล้วที่จะต ้องปรับปรุง                               

การปกครองให ้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก                                                                  

ในสมัยน้ัน ดังข้อความท่ีกล่าวว่า

เอกสารพระราชบันทึกเรื่องการปกครองนี้เป็นเอกสาร

ส ่วนพระองค ์ที่พระราชทานมายังพระยากัลยาณไมตรี                  

(Dr. Francis B. Sayre)3 หลังจากการขึ้นครองราชย์เพียง              

8 เดือนเท่านั้น เป็นช่วงท่ีพระยากัลยาณไมตรีกราบบังคม           

ลาออกจากต�าแหน่งที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศแล้ว 

แต่ได้เดินทางมาเยี่ยมเมืองไทย ต่อมาเมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 

พระราชบันทึก

เรื่อง การปกครอง Problems of Siam

“กระแสความเห็นในประเทศนี้ส่งสัญญาณ
ชัดแจ้งว่า กาลเวลาของระบอบอัตตาธิปไตย
ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว หากจะให้พระราชวงศ์นี้

สถิตอยู่ต่อไป จะต้องปรับให้สถานะ
ของพระมหากษัตริย์มีความมั่นคงขึ้น

จะต้องหาหลักประกันอย่าให้มีพระมหากษัตริย์
พร่องในความสุขุมรอบคอบ 

ในการทรงใช้พระวิจารณญาณ”2 

พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) พระยากัลยาณไมตรี ได ้ตอบ               

พระราชปุจฉาแล้วถวายร่างรัฐธรรมนูญฉบับสั้นๆ ชื่อว ่า                                                                   

“Outline of Preliminary Draft” (เค้าโครงร่างรัฐธรรมนูญ

เบื้องต้น) มีเพียง 12 มาตรา เห็นควรให้มีการแต่งตั้งต�าแหน่ง

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพ่ือช ่วยในการบริหาร

ประเทศ แต่ผู ้ร ่างรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่ายังไม่ถึงเวลา                        

ที่จะเปลี่ยนรูปการปกครองเป็นแบบรัฐสภา

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931)               

ทรงโปรดเกล้าฯ พระยาศรีวิศาลวาจา ปลัดทูลฉลองกระทรวง

การต่างประเทศ และนายเรย์มอนด์ บี. สตีเวนส์ (Raymond           

B. Stevens) ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศชาวอเมริกัน

ร่วมกนัร่างรฐัธรรมนญูขึน้เป็นภาษาองักฤษชือ่ว่า” An Outline

of Changes in the Form of Government” (เค้าโครง               

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง)

รัชกาลที่  7 ทรงมีพระราชด�าริว ่า การปกครอง                           

ในระบอบประชาธิปไตยนั้นอาจเหมาะกับอุปนิสัยของ    

คนไทยที่รักอิสรภาพไม่ชอบการบังคับกดขี่ จึงทรงเตรียม

การพระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนในวันที่ 6 เมษายน 

พ.ศ. 2475 ซ่ึงเป็นวันสมโภชพระนครครบ 150 ปี และ                         

ทรงพยายามแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจตกต�่าของประเทศ    

อย ่ างสุขุมรอบคอบ เพื่ อ ให ้มีผลกระทบถึงประชาชน                                                                            

และประเทศชาติน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ต่างๆ     

ไม่เป็นไปตามพระราชประสงค์ท�าให้เล่ือนการพระราชทาน

รัฐธรรมนูญออกไป และได้เกิดการเปล่ียนแปลงการปกครอง 

ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยคณะบุคคลที่เรียกว่า 

“คณะราษฎร” ในเวลาต่อมา
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ประวัติศาสตร ์การเมืองไทยตั้งแต ่ปลายศตวรรษที่  19 จนถึงเหตุการณ์รัฐประหารในวันที่

22 พฤษภาคม พ.ศ.  2557 เพื่อช้ีถึงความไร้เสถียรภาพทางการเมืองในประเทศไทยนับตั้งแต่การรัฐประหารใน พ.ศ. 2549                                                                                     

และเหตุการณ์สืบเนื่องในการล้มรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งและการสลายการชุมนุมต่อฝ่ายสนับสนุนการเลือกตั้ง ผู้เขียน              

ได้ชี้ถึงมูลเหตุของวิกฤตการเมืองไทยที่น�ามาซึ่งการต่อสู้ที่ไม่จบสิ้น ในปัจจุบันว่าสามารถสืบย้อนไปถึงยุคการปฏิวัติสยามและ

การยกเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในพ.ศ. 2475 ความขัดแย้งที่นับวันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นมาจากช่องว่างระหว่าง                                   

การมองโลกแบบแบ่งชั้นวรรณะตามแบบราชาชาตินิยม และความทะเยอทะยานของประชาชนนับล้านคนที่เป็นผลพวง                         

จากความทันสมัย (Modernization) ในสังคมไทย การชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของการมองประเทศไทยว่ามี “มีลักษณะยกเว้น                             

และมลีกัษณะเฉพาะ” (Exceptionalism and Uniqueness) โดยมองว่า ประเทศไทยมลีกัษณะพเิศษและแตกต่างจากประเทศอืน่                                                                                                                               

ทั้งในทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมุมมองท่ีแพร่หลายในความคิดของนักวิชาการ นักกิจกรรม นักศึกษา 

และประชาชน จนกลายเป็น “เทววิทยาของลักษณะยกเว้นแบบไทย” (Theology of Thai Exceptionalism) ท�าให้

การวเิคราะห์การเมืองไทยขาดการเปรยีบเทยีบบทเรยีนของสงัคมอืน่และมุง่เน้นย�า้ว่าปัญหาความไร้เสถยีรภาพทางการเมืองไทย

มีสาเหตุจากลักษณะเฉพาะของไทย โดยผู ้เขียนเสนอว่าการศึกษาประเทศไทยที่เปรียบเทียบจะช่วยให้การวิเคราะห์                                

เชิงประวัติศาสตร์พบแง่มุมอื่นของต้นตอความไร้เสถียรภาพทางการเมืองไทย
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