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สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยภายใต้

รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
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การสนับสนุนประชาธิปไตยในประเทศไทย
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หมุดหาย!!! ไม่โหดร้ายเท่าเรา “ลืมประวัติศาสตร์” 
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จากวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงเป็นวันที่สมเด็จ

พระเจ ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร                      

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560                   

กระทั่งถึงปัจจุบันก็นับเป็นเวลากว่า 3 เดือน แต่หากจะให้

ประเมินโดยภาพรวมแบบเร็วๆ ว่าสังคมไทยรับรู้เรื่องเก่ียวกับ

เนื้อหาในประเด็นต่างๆ ในรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 20 น้ี มากน้อย

เพียงใด ผมว่าการรับรู้เรื่องเหล่านี้อาจจะดูไม่มากนักหรือ

อาจจะเกิดการรับรู้เฉพาะในบางกลุ่มเท่านั้น กาลนี้สถาบัน                    

พระปกเกล ้าในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจเพื่อส ่งเสริม                                                                                    

และพัฒนาประชาธิปไตย จึงขอเป็นอีกหนึ่งกลไกในการสร้าง

การเรียนรู ้ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 โดยการสร้างห้องเรียนรัฐธรรมนูญออนไลน์

ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า เพื่อเป็นประตูเชื่อม    

ความรู้ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติต่างๆ

และพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป ็นช ่องทางการเข ้าถึงความรู ้ เรื่อง

รัฐธรรมนูญไปยังแหล่งความรู ้อื่นๆ ของหน่วยงานต่างๆ                            

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ห้องเรียนท่ีว่านี้เป็นเว็บไซต์ซ่ึงเป็นแหล่งรวมความรู้ 

สื่อ และช่องทางในการติดตามความก้าวหน้าในกระบวนการ

ต่างๆ อันสืบเนื่องกับประเด็นรัฐธรรมนูญ โดยห้องเรียนนี้                                        

จะสามารถแบ่งเนื้อหาได้ออกเป็น .... ได้แก่ 1) บทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ 2) เกาะติดความก้าวหน้าของ                                                                                               

การร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การปฏิรูป

ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 3) ผลงานวิจัย เอกสารวิชาการ

และส่ือความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรัฐธรรมนูญและประเด็น

ต่างๆ ในรัฐธรรมนูญ 4) การถามตอบปัญหาที่เกี่ยวกับ

รัฐธรรมนูญ  ซึ่งขณะนี้สถาบันอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล 

สารสนเทศ สื่อความรู้และผลงานวิชาการต่างๆ ห้องเรียนหรือ

เว็บไซต์ที่ว่าน้ีจะเปิดให้เข้าใช้งานในวันที่ 27 มิถุนายนที่จะถึงน้ี 

ด้วยเหตุผลที่ว่าในวันนี้เมื่อ 85 ปีที่แล้วเป็นวันที่ประเทศไทยมี

รัฐธรรมนูญฉบับแรกใช้  

 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สามารถติดตามเว็บไซต์ 

“เปล่ียนประเทศไทย” ผ่านเว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า          

www.kpi.ac.th

จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า
King Prajadhipok’s Institute Newsletter

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของสถาบัน

2. เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย

ทางคณะผูจ้ดัท�ายนิดีทีจ่ะเป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่นข่าวสารทีม่ปีระโยชน์

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 ่วยงานของรัฐ ท่ีไม ่ เป ็น                          

ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา

และไม่เป็นรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณและกฎหมายอ่ืน

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

โทรศัพท์ 0-2913-2080 โทรสาร 0-2913-2081



จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 3คอลัมน์ : ประชาสัมพันธ์ KPI

โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ก่อตั้ง อาณาจักรพานาโซนิคข้ึน

ในปี พ.ศ. 2461 ขณะที่เขาอายุเพียง 23 ปี เขาบรหิารธรุกจิ

โดยยึดหลักความรับผิดชอบต ่อสังคมด ้ วยปรั ชญา 

“สันติภาพ ความสุข สู ่ความส�าเร็จ” (Peace and 

Happiness through perspective หรือที่รู ้จักกันดี

ในช่ือ PHP) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย กระทั่ง  

John P. Kotler2 กล่าวว่า ส�าหรับชาวญี่ปุ่น โคโนสุเกะ

คือ “Gods of Management” หลังสงครามโลก                         

คร้ังท่ี 2 โคโนซุเกะได้รับผลกระทบทางธุรกิจอย่างรุนแรง  

ความบอบช�้าในครั้งนั้นท�าให้เขาต้องการ สันติภาพและ

ความสุข ผนวกกับความรักในประเทศชาติจึงมุ่งหวังจะสร้าง

สถาบันการศึกษาเพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นผู ้น�า                    

ท่ีมีคุณค่าต่อประเทศชาติและโลกในอนาคตต่อไป

สถาบันมัตสุชิตะ หรือ Matsushita Institute of                                   

Government and Management (MIGM) จึงได้ก่อตั้ง                       

ในปี พ.ศ. 2522 ขณะที่โคโนสุเกะ มัตซุชิตะ อายุ 84 ปี                    

การเข้าศึกษาในสถาบันแห่งนี้นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบ                 

ข ้อเขียนและสัมภาษณ์จากผู ้ทรงคุณวุฒิ  ท้ั งอาจารย ์                                                                                               

ในสถาบันและผู ้น�าทางการเมือง ธุรกิจ ตลอดจนผู ้ทรง

คุณวุฒิผู้ท�างานเพื่อสร้างสรรค์สังคม เพื่อคัดกรองนักศึกษา

ที่ มี คุณภาพ และที่สามารถสืบทอดปรัชญาของผู ้ก ่อต้ัง                    

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คือ จบการศึกษาในสาขาใดก็ได้                    

อายุไม่เกิน 35 ปี สามารถเข้าศึกษาแบบอยู่ประจ�าในสถาบัน

แห่งนี้ด้วยระยะเวลา 4 ปี ด้วยทุนของสถาบัน 

เมื่อผ่านการคัดเลือกนักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบ

สมรรถภาพทางร่างกายอันเป็นประเพณี คือ เดิน หรือ วิ่ง                   

ด้วยระยะทาง 100 กิโลเมตรภายใน 24 ชม. !!! ในแต่ละปี                        

มีผู้ผ่านการคัดเลือกจ�านวน  20-30 คน หรือบางปีมีผู้ผ่าน                   

การคัดเลือกเพียง 5 คนเท่านั้น  

การศึกษาในสองปีแรกนักศึกษาจะได้รับความรู้ทั้งทฤษฎี 

และปฏิบัติ  มีการลงพื้นท่ีเพื่อเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและเข้าใจ 

1 พนักงานฯ บริหารงานบุคคล สถาบันพระปกเกล้า

2 Jonh P. Kotler (1997)  Matsushita Leadership. Free Press ศาสตราจารย์ด้านการบริหารธุรกิจแห่งฮาร์วาร์ด

เช่น การท�านา การท�าฝาย การปลูกป่า และช่วยเหลือชุมชน 

และต้องได้รับการขัดเกลาทางจิตวิญญาณด้วยหลักความเชื่อ                        

พื้นฐานคือ Sunao mind  คือการใช้จิตใจที่ “ตื่นรู้” เปิดกว้าง 

รบัฟังผูอ่ื้น จะท�าให้สามารถเผชญิหน้าได้กับทกุอปุสรรค เพราะ

ผูน้�าต้องกระท�าในสิง่ทีย่ากยิง่ คอื “การตดัสนิใจ” ดงันัน้การมีใจ

ท่ีเปิดกว้างและรับฟัง โดยไม่เห็นแก่ตัว ให้ความส�าคัญกับ

มนุษย์ กล่าวกันว่า ผู้ที่มี Sunao mind จะเป็นผู้ที่นึกถึง                                                

ผู้อื่น มีคุณธรรม มีศีลธรรม อ่อนน้อมถ่อมตน ซื่อสัตย์ จริงใจ                        

มองเห็นความจริง และไม่สยบยอมต่อความไม่ถูกต้อง                      

นอกจากนี้  นักศึกษาจะได ้ รับการฝ ึกฝนผ ่านวิถี                                 

ใน 3 ด้าน  ได้แก่ 1. โชะโด 書道 (ศิลปะการเขียน ตัวอักษร

หรือ calligraphy) 2. ซาโด 茶道 (ศิลปะ การชงชา) และ

3. เคนโด 剣道 (ศิลปะการต่อสู้โดยใช้ดาบ) ส่วนในปีที่สาม

และสี่  นักศึกษาจะถูกส ่งออกไปเรียนรู ้จากการท�างาน

ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบันลูกศิษย์ผู ้ผ ่านการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้                            

ได้เติบโตเป็นนักบริหาร นักการเมือง และผู้ท�างานสร้างสรรค์

สังคมกว่า 260 ท่าน โดยได้น�าความรู ้จากและปรัชญา                               

ในการใช้ชีวิตไปสร้างและพัฒนาสังคมญี่ปุ ่น หนึ่งในนั้น                                                         

ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู ้จักกันดี คือ นายโยะชิฮิโกะ โนดะ                   

นายกรัฐมนตรีคนที่ 54 ของญี่ปุ่น ซึ่งเข้าศึกษาในปี 1980



จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 4 คอลัมน์ : ประชาธิปไตยใกล้ตัว

ปรากฏในหมวดท่ี 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชน

ชาวไทยแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

ประกอบด้วยมาตรา 25 ถึงมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญแห่ง             

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 รวมจ�านวน 28 มาตรา โดยมี

สาระส�าคัญหลักๆ ดังนี้ 

(1) การขยายความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนเพื่อให้ประชาชนใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างเต็มที่

เพราะมีการขยายขอบเขตของการคุ ้ มครอง ท่ีมากขึ้น                               

เท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ไม่กระทบกระเทือน

หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย

หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน และไม่ละเมดิสทิธิหรอืเสรภีาพ

ของบุคคลอื่น

(2) ความเสมอกันในสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง

หมายความว่าไม่ว่าจะมีถิ่นก�าหนด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 

ความพิการ สภาพทางกาย หรือสขุภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ

ทางเศรษฐกจิ ความเชือ่ทางศาสนา การศกึษา หรอืความคดิเหน็

ท้ังการเมอืงทีแ่ตกต่างกนัย่อมมคีวามเสมอกนั เท่าเทยีมกันและ

ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่เท่าเทียมกัน และมาตรการ

ใดที่รัฐด�าเนินการเพื่อคุ้มครองหรืออ�านวยความสะดวกให้แก่

เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาสไม่ถือเป็นเรื่อง

การเลือกปฏิบัติ

(3) บุคคลย ่อมมีสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน                               

ในฐานะเป็นปวงชนชาวไทย อาทิ “สิทธิและเสรีภาพในชีวิต

และร่างกาย” “การมีสิทธิในความเป็นอยู ่ส่วนตัว” ดังนั้น 

บุคคลใดจะละเมิดหรือกระทบการใดๆ อันเป็นการกระทบต่อ

สิทธิเสรีภาพในชีวิต ร่างกายและความเป็นส่วนตัวไม่ได้ รวมทั้ง

“สทิธใินทรพัย์สนิและการสบืมรดก” ซึง่หากรัฐจะด�าเนนิการใดๆ

เพื่อการป้องกันประเทศ การพัฒนาสาธารณูปโภค หรือ                    

การกระท�าเพื่อประโยชน์สาธารณะ รัฐจะต้องชดใช้ค่าทดแทน

ทีเ่ป็นธรรม “สทิธิและเสรภีาพในการนบัถอืศาสนา” บคุคลย่อม

มีสิทธิในการนับถือศาสนา ปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตาม

หลักศาสนาที่เคารพ “เสรีภาพในเคหะสถานะ” ซึ่งบุคคลอื่นจะ

บกุรกุ หรอืค้นเคหะสถานไม่ได้หากไม่มคี�าสัง่หรอืหมายของศาล

หรือมีเหตุผลอย่างอื่นตามที่กฎหมายก�าหนด นอกจากนี้ยังมี

“เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์

การโฆษณา และการสือ่ความหมายต่างๆ” “เสรภีาพในการตดิต่อ

สื่อสาร” “เสรีภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน” “เสรีภาพ

ในการเดินทางและเลอืกถิน่ท่ีอยู”่ และ “เสรภีาพในการประกอบ

อาชพี” หรอืในกรณทีีต้่องการเรียกร้องประเดน็ใดๆ ต่อผูก้�าหนด

นโยบายหรือรัฐ ประชาชนก็มี “เสรีภาพเสรีภาพในการชุมชน

โดยสงบและปราศจากอาวธุ” หรือ หากบคุคลซ่ึงมคีวามคิดเหน็

ทัศนคติ หรือเจตนารมณ์ทางการเมืองท่ีเหมือนกัน บุคคล                    

กไ็ด้รบัการรับรองสทิธใินการทีจ่ะร่วมกนัต้ังพรรคการเมอืง สทิธิ

และเสรีภาพขั้นพื้นฐานข้างต้นเหล่านี้ ถือเป็นความอิสระที่รัฐ    

จะไม่สามารถจ�ากัดเสรีภาพดังกล่าวได้  

(4) รัฐมีหน้าที่ที่จะต้องให้สิทธิของประชาชนเป็นสิ่งที่ 

“จับต้องได้” หรือ “เป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ” โดยที่ประชาชน

ไม่ต้องร้องขอ โดยรัฐต้องด�าเนินการหรือจัดบริการสาธารณะ

ให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เช่น การจัดการศึกษา การบริการ

ด้านสาธารณสุข และหากการด�าเนินการของรัฐจะกระทบต่อ

ประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม รัฐต้องรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง และจะต้องด�าเนินการอย่างระมัดระวัง 

และหากเกิดผลกระทบรัฐต้องเยียวยาความเดือดร้อนและ      

ความเสียหายที่เกิดขึ้น และรัฐจะต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารของรัฐอย่างเปิดเผย รวมทั้งรัฐต้องมีมาตรการ 

กลไกในการคุ ้มครองผู ้บริโภค คุ ้มครองช่วยเหลือมารดา            

ระหว ่างก ่อนและหลังการคลอดบุตร และการคุ ้มครอง

อ�านวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือ

ผู ้ด ้อยโอกาส เป็นต้น และหากรัฐไม่ด�าเนินการตามนั้น 

ประชาชน/ชุมชน ก็มีสิทธิที่จะติดตามและเร่งรัดการท�างาน                  

ของรัฐและสามารถฟ้องได้หากรัฐไม่ท�าหน้าที่

การบัญญัติเกี่ยวกับ “สิทธิและเสรีภาพ” ในรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2560 มีเจตนารมณ์เพื่อการรับประกันสิทธิและเสรีภาพ

ของปวงชนชาวไทยผู ้ซึ่งเป็นเจ้าของอ�านาจสูงสุดและเพื่อ

ป้องกันมิให้รัฐเพิกเฉย แทรกแซงและลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ

ที่ปวงชนชาวไทยพึงมีและพึงได้รับ
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เป ็นเรื่ องน ่ายินดี ท่ีประเทศไทยได ้มีรั ฐธรรมนูญ                              

ฉบับถาวรแล้ว และเราก�าลังอยู่ในช่วงที่อบอุ่นของการร่าง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ จดหมายข่าวประจ�าเดือน

มิถนุายนนีจ้ะขอเสนอค�าว่า “รฐัธรรมนูญนิยม” ซึง่หมายความ

ถึงการยอมรับความเป็นสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ไม่มีกฎหมาย            

อื่นใดที่อยู ่เหนือกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญนั้น                 

ต้องวางอยู่ภายใต้พื้นฐานของหลักนิติธรรม และรับรองสิทธิ

เสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน

จริ งๆ แล ้ว  มี นักวิชาการไทยหลายคนที่พูดถึ ง                                

รัฐธรรมนูญนิยม แต่ถ้าพูดถึงนักวิชาการคนแรกๆ ที่มีบทบาท                                        

ในการผลักดันแนวคิดนี้มาท�าให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม                          

คงหลีกเลี่ยงที่จะไม่กล่าวถึง ศ. ดร. อมร จันทรสมบูรณ์                                                                            

ไปไม่ได้ ค�าๆ นี้ เป็นค�าที่ ศ. ดร. อมร พูดในการสัมมนา                                               

ทางวิชาการครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2534 ซ่ึงในช่วงการครอบครอง

อ�านาจของคณะรฐัประหาร โดยมเีนือ้หาว่า ทีผ่่านมารฐัธรรมนญู

ห  .ลังจากเกิดการปฏิบัติ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน                        

พ.ศ. 2475 ได้เพียงแค่ไม่กี่วัน ประเทศไทย             

ก็มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ เรียกว ่า “พระราชบัญญัติ
ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว 
พ.ศ. 2475” มาเป็นกติกาในการปกครองบ้านเมือง             

แบบชั่วคราว โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว                        

ทรงพระราชทานและประกาศใช้เป็นการชั่วคราว ซึ่งเป็น              

ผลพวงมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยคณะราษฎรที่กระท�า             

การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญา-

สทิธริาชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข ซึ่งในขณะท่ีเกิดการปฏิวัตินั้นพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประทับ ณ พระต�าหนัก

ไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

* นักวิชาการผู้ช�านาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

ไทยมีความล้าหลัง ถูกเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ขาดความต่อเนื่อง 

และทุกคร้ังที่ถูกเปล่ียนแปลงไม่ได้มีการวางหลักการเก่ียวกับ

สถาบันทางการเมืองที่สามารถแก้ไขปัญหาของระบบการเมือง 

ไม ่มีแนวทางการตรวจสอบที่ มีอิสระและมีประสิทธิภาพ

ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ท�าให้นักการเมืองและ

ข ้าราชการสามารถท�าการทุจริตคอร ์รัปชันได ้ โดยง ่าย                               

ซึ่งนั่นเป็นที่มาของรัฐประหารที่ผ่านมา

ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นอุดมการณ์

ในการปฏิรูปการเมืองโดยการวางโครงสร้างทางการเมือง                        

ตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม ซึ่งหวังไว้ว่าในท่ีสุดแล้วจะท�าให้

เกิดทั้งความมีเสถียรภาพและความชอบธรรมในทางการเมือง

26 ปีท่ีผ่านมาคงพอท�าให้เห็นว่าแนวคิดดังกล่าวส่งผล   

อย่างไรในการเมืองไทย เพราะเราหลีกเล่ียงความจริงไม่ได้ว่า

แม้ว่าเราจะสมาทานรัฐธรรมนูญนิยมแล้ว แต่ประเทศไทยก็ยัง

มีรัฐประหารอีก 2 ครั้ง และรัฐธรรมนูญอีก 6 ฉบับ

พระราชบัญญัติธรรมนูญฉบับนี้

ถูกยกร่างขึ้นโดยแกนน�าส�าคัญใน

คณะราษฎรและทูลเกล้าถวายร่าง

พระราชบญัญตัธิรรมนญูการปกครอง

แผ่นดินสยาม ในวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2475 หลังจาก                  

ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ กลับพระนคร

ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะราษฎรเข้าเฝ้าฯ และทรง

ลงพระปรมาภิไธยในพระราชก�าหนดนิรโทษกรรมให้แก่บรรดา

สมาชิกคณะราษฎร และพระองค์ทรงขอตรวจร่างพระราช-

บัญญัติฉบับดังกล่าวก่อน แล้วทรงลงพระปรมาภิไธยในวันที่                

27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยทรงพระอักษรก�ากับต่อท้าย                                                                    

พระราชบัญญัตินั้นว่า “ชั่วคราว” เนื่องจากทรงเห็นว่าหลักการ

ประชาธิปไตยของคณะราษฎร ไม่พ้องกันกับพระประสงค์ของ

พระองค์ แต่ก็ทรงลงพระปรมาภิไธยเพราะเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ในขณะน้ัน จนกระท้ังวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 จึงมีการ

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่เป็นฉบับถาวร
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คอลัมน์ : KPI... Focus

* sig at < .05; ** sig. at < .01; *** sig. at <.001
a significant at the .05 level
1  ผู้อ�านวยการ ส�านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 
2  นักวิชาการ ส�านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

 ผลการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยการใช้

สเกลระดับคะแนนสิบคะแนนเพื่อประเมินประชาธิปไตย โดย

ระดับคะแนนที่ 1 หมายถึง ไม่เป็นประชาธิปไตยเลย และ

ระดับคะแนนที่ 10 หมายถึง การมีประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์                   

ค่าเฉลี่ยในทุกภูมิภาคลดลงในการส�ารวจทุกครั้ง นอกจากนี้

เม่ือด�าเนินการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของประชาชนในแต่ละภูมิภาค ผลการวิเคราะห์ได้สะท้อน

ให้เห็นมุมมองของประชาชนในแต่ละภูมิภาคที่มีต่อระบอบ

ประชาธิปไตยท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ มีการลดลงในสัดส่วน          

ของประชาชนท่ีเชื่อว ่าประเทศไทยเป็น “ประชาธิปไตย                    

ที่สมบูรณ์” ในทุกภูมิภาค 

ผลท่ีได้จากค�าถาม “ท่านจะจัดอันดับของประเทศของเราภายใต้รัฐบาลปัจจุบันอย่างไร” เปรียบเทียบตามภูมิภาค 

(คะแนน 1 – 10)

ปี 2544 : 8.32

ปี 2548 : 7.76

ปี 2553 : 7.45

ปี 2557 : 6.90

ปี 2544 : 8.62

ปี 2548 : 7.75

ปี 2553 : 8.49

ปี 2557 : 6.36

ปี 2544 : 7.59

ปี 2548 : 7.31

ปี 2553 : 8.68

ปี 2557 : 6.06

ปี 2544 : 7.91 

ปี 2548 : 7.48  

ปี 2553 : 7.91   

ปี 2557 : 7.13

ปี 2544 : 8.06 

ปี 2548 : 6.56

ปี 2553 : 7.14  

ปี 2557 : 7.06

ภาพรวม

ปี 2544 : 8.21***

ปี 2548 : 7.46***

ปี 2553 : 8.00***

ปี 2557 : 6.68***
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โดยรวมทั้งหมด ผลท่ีได้แสดงถึงวิธีให้ความพึงพอใจและ

ความเช่ือมั่นต่อตัวนายกรัฐมนตรีเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาหลัง

การท�ารัฐประหารในปี 2557 รวมถึงปัญหาของประชาธิปไตย

ในประเทศที่มีแนวโน้มดีขึ้น อย่างไรก็ตาม จากผลที่ได้ของการ

ส�ารวจครั้งที่สี่ในตารางที่ 1 ความพึงพอใจในวิธีการท�างาน

ของระบอบประชาธิปไตยกลับลดลงอย่างต่อเน่ือง แสดงให้

เห็นว่า ความเช่ือม่ันในนายกรัฐมนตรีและความพึงพอใจในวิธี

การท�างานของระบอบประชาธิปไตยเป็นตัวชี้วัดการสนับสนุน

ประชาธิปไตยอาจไม่จ�าเป็นต้องมีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้ 

ประเด็นที่ส�าคัญที่น่าจะอธิบายได้ประการหนึ่งคือ ธรรมาภิบาล

ของผู้ที่มาจากการเลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้งควรน�ามาซึ่งผู้

แทนที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีประชาชนไทยคาดหวัง 

 ผลการส�ารวจข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ความไม่พอใจ

ต่อระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยได้แพร่ขยายออกไป 

และยังไม่เป็นท่ีชัดเจนว่าปัญหาทางการเมืองของประเทศไทย

ได้รับการแก้ไขอย่างไร แต่อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซ่ึงได้รับความเห็นชอบ

ผ่านการลงประชามติเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 และได้รับการ

ประกาศใช้ เมื่อวันท่ี 6 เมษายน 2560 นั้น ท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญตามรัฐธรรมนูญผ่านการวางโครงสร้าง 

กระบวนการ และการก�าหนดสิทธิทางการเมืองใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

จึงต้องจับตากันต่อไปว่า การเปล่ียนแปลงคร้ังนี้จะส่งผลอย่าง

ไรต่อพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยใน

ทศวรรษข้างหน้า 

โดยให้เลือกระหว่าง 1) เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

2) เป็นประชาธิปไตยที่มีปัญหาอยู่บ้าง 3) เป็นประชาธิปไตย

ที่มีปัญหาค่อนข้างมาก และ 4) ไม่เป็นประชาธิปไตยเลย    

โดยผลการส�ารวจ พบว่า แม้ประชาชนส่วนใหญ่จะเห็นว่า

ประชาธปิไตยจะมปัีญหาให้เหน็อยูบ้่าง แต่จะเหน็ว่ามแีนวโน้ม

ที่ลดลง จากร้อยละ 64.1 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 54.3

ในปี 2557 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการส�ารวจข้างต้นที่ประชาชน

มีความพึงพอใจและให้ความเชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรี               

มากขึ้นในปี 2557 นั่นเป็นเพราะความพยายามในการแก้ไข

ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองให้น้อยลง

ของรัฐบาล 

แสดงร้อยละของแนวคิดที่มีต่อสถานะของประชาธิปไตยในประเทศไทยแบ่งตามภูมิภาค ปี 2544 - 2557

ประชาชนคิดว่า...

ประชาธิปไตยในประเทศไทยเป็นแบบใด?

กรุงเทพฯ เหนือ กลาง ตะวนัออกเฉยีงเหนอื ใต้
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ผศ. ดร. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ, 2560. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

ดร. ถวลิวด ีบรีุกลุ, ปัทมา สูบก�าปัง, ดร. เลิศพร อดุมพงษ์ และณฏัฐกาญจน์ ศกุลรตันเมธ.ี 

2560. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า. (226 หน้า)

เกาะขอบสนามเลือกตั้งฟิลิปปินส์ 2559

“การเมืองไทยร่วมสมัย” นี้  ผศ.  ดร.  บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ พยายามอธิบาย

ประวัติศาสตร์อย่างย่อของการเมืองไทยหลังการปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475 จนถึงปัจจุบัน

เพื่อให้ผู้สนใจการเมืองไทยได้ท�าความเข้าใจโดยใช้เวลาไม่นาน  ทั้งนี้ เพ่ือจะได้เห็นพัฒนาการ

ในภาพรวม ตลอดจนประเด็นที่เป็นปมปัญหาการเมืองในช่วงกว่าแปดทศวรรษที่ผ่านมา                              

ด้วยมีความผันผวน และมีห้วงเวลาที่ความทรงจ�าบางส่วนถูกปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไข                         

ของการเมือง

ภายในแบ่งออกเป็น 6 บท กล่าวถึง การเมืองไทยในช่วงเวลาต่างๆ นับต้ังแต่ภูมิหลัง การเมืองไทยยุคก่อนรัตนโกสินทร์ 

ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาจนถึงสมัยประชาธิปไตย การเมืองไทยในช่วงปฏิวัติสยาม คณะราษฎร กบฏในยุคนั้น และห้วงเวลา

ของการเมืองในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 หลังจากนั้นเป็นช่วงการเมืองไทยในยุคต่างๆ นับต้ังแต่ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์                 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม เร่ือยมาจนกระท่ังการเมืองไทยในยุคที่มีความขัดแย้งทางการเมือง 14 ตุลา 6 ตุลา พฤษภาทมิฬ                   

ในปี 2535 ยุคปฏิรูปการเมือง จวบจนถึงยุคประชาธิปไตย และยุคหลังที่เป็นความขัดแย้งทางการเมืองเร่ือยมาจนถึงรัฐประหาร

ใน พ.ศ. 2549 และ 2557 ตามล�าดับ และการร่างรัฐธรรมนูญหลังปี 2557

หนังสือเล่มนี้เหมาะส�าหรับผู้สนใจการเมืองไทยเบื้องต้น อย่างไรก็ดีผู้เขียนได้พยายามอธิบายภาพรวมของการเมืองไทย          

ในพื้นที่อันจ�ากัดย่อมมีรายละเอียดทางประวัติศาสตร์จ�านวนมากที่ถูกตัดทอนไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวม

บรรณานุกรมไว้ท้ายเล่ม เพื่อให้ผู้สนใจสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ 

หนังสือเล ่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิจัยหัวข้อ “การพัฒนาตัวบ่งชี้และ                            

เกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง :                    

กรณีศึกษาประเทศฟิลิปปินส์และไทย” ที่ส�านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้าศึกษา

ร่วมกับ The Ateneo de Manila University (ADMU) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่มีการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาอย่างยาวนาน                  

มีลักษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นด้านความหลากหลาย ทั้งบริบททางภูมิศาสตร์ วิถีชีวิต และ

วัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน สังคมวิทยาการเมือง  นอกจากนี้ยังมีเอกลักษณ์พิเศษของ “ระบบสองสภา” (Bicameral system)             

ในระบบสาธารณรัฐ (President system) ฟิลิปปินส์มีการเลือกต้ังครั้งแรกต้ังแต่ พ.ศ. 2478 และมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไป

ทุก 6 ปี ท�าให้การต่อสู่แข่งขันเลือกตั้งเป็นไปอย่างเข้มข้น ในการจัดการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่                       

9 พฤษภาคม 2559 นักวิจัยได้ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบเพ่ือประเมินการท�างานขององค์กรอิสระว่า คณะกรรมการการเลือก

ตั้งฟิลิปปินส์มีการบริหารจัดการการเลือกต้ังอย่างไร และความตื่นตัวของประชาชนฟิลิปปินส์เป็นอย่างไร การศึกษานี้ได้เก็บ

ข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิในมิติต่างๆ ได้แก่ ระบบการเลือกต้ัง และการจัดการเลือกต้ัง การรณรงค์หาเสียง การมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชน ผ่านองค์กรภาคประชาสังคมในมิติด้านอื่นๆ ท่ีสะท้อนทัศนคติทางการเมืองของชาวฟิลิปปินส์ นอกจากนี้

ยังมีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความรู ้และ                              

ความเข้าใจเร่ือง การเลือกตั้งทั่วไปในปี 2559 รูปแบบการเลือกต้ังของฟิลิปปินส์ การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง การมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชน และบทเรียนจากการเลือกตั้งของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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เกาะขอบสนามเลือกตั้งฟิลิปปินส์ 2559

 “ลืมประวัติศาสตร์”

ช ่วงกลางเดือนเมษายน พ.ศ.  2560 ท่ีผ ่ านมา                             

เกิดปรากฎการณ ์ที่ สั งคมไทยมีค� าถามต ่อการหายไป                          

ของหมุดคณะราษฎร แต่สิ่งท่ีน่าแปลกคือบางคน บางกลุ่ม

ตั้ งค�าถามมากมายต ่อการหายไปของหมุดคณะราษฎร                         

ในขณะที่บางกลุ ่มยังงงๆ อยู ่เลยว่า “อะไรคือหมุดคณะ

ราษฎร” “หมุดอยู่ที่ไหน” “หมุดส�าคัญอย่างไร” และ “หมุด

เกี่ยวอะไรกับประชาธิปไตย” ครานี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะ

ชวนให้ทุกท่านได้รู้จัก “หมุดคณะราษฎร”

ก ่อนอื่นขอเท ้าความก ่อนว ่าหมุด น้ี เกี่ยวข ้องกับ

เหตุการณ์วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 (24 มิถุนายน

2475)  ซึ่ ง เป ็นวันที่ประเทศไทย เปลี่ ยนจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย ์  มาเป ็นระบอบประชาธิปไตย                                     

ที่ มีพระมหากษัตริย ์ทรง เป ็นประมุข  และในวันนี้ เอง                                       

ทีค่ณะบคุคลซึง่เรยีกตนเองว่า “คณะราษฎร” ได้น�าก�าลงัทหาร

และพลเรือนเข้ายึดอ�านาจการปกครองแผ่นดิน เช้ามืดของวันที่

24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 มีการระดมก�าลังทหารมาชุมนุม

ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า และพระยาพหลพลพยุหเสนา              

(พจน์ พหลโยธิน) ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะราษฎรก็ได้ยืนอ่าน

ประกาศคณะราษฎรฉบับแรก ก่อนที่กองก�าลังทหารและ

พลเรือนจะแยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมาย 

ณ ที่นี่จึงขอเกริ่นเพียงเท่านี้เพื่อให้เห็นถึงบรรยากาศในวันท่ี 

24 มิถุนายน พ.ศ. 2475

หมุดถูกฝังอยู่กับพื้นถนนบนลานพระราชวังดุสิตใกล้กับ

ที่ตั้งของพระบรมรูปทรงม้า ด้านสนามเสือป่า 

ท�าไมหมุดถึงถูกตั้งท่ีนี่ ?? บริเวณท่ีหมุดถูกฝังบนถนน 

เป็นต�าแหน่งที่พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ 

พหลโยธิน) หัวหน้าคณะราษฎรยืนอ่าน

ประกาศคณะราษฎรฉบับแรก 

หมุดนี้ถูกน�ามาติดต้ังแต่ พ.ศ. 2475 แล้วเหรอ ?? หมุดนี้

ถูกจัดท�าขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทย โดยมีพิธีฝังหมุดเมื่อวันที่

10 ธันวาคม พ.ศ. 2479 โดยมีพระยาพหลพลพยุหเสนา             

นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประกอบพิธีฝังหมุด และได้มีการเรียกชื่อ

หมุดนี้ว่า “หมุดก่อก�าเนิดรัฐธรรมนูญ” 

ประวัติศาสตร์ของหมุดคณะราษฎรนี้ก็มีมายาวนาน

พอๆ กับประวัติศาสตร์การเมืองไทย เพราะในบางช่วงเวลา

หมุดก็ถูกถอนไป และในบางช่วงเวลาหมุดนี้ก็ได้ถูกน�ามา

ติดตั้งใหม่ กระทั่งปัจจุบันหมุดคณะราษฎรได้หายไปจาก

ลานพระราชวังดุสิต โดยท่ีไม่รู ้ว่าหมุดหายไปไหน หายไป

ตั้งแต่เมื่อไร ใครเป็นผู้เปลี่ยน และเหลือไว้แต่หมุดช้ินใหม่                         

ท่ีแทนท่ีอย่าง “หมุดหน้าใส” อาจจะมีหลายค�าถามเกิดขึ้น                                                     

ต่อปรากฏการณ์การหายไปของหมุดคณะราษฎร หากแต่

ค�าถามที่ถามว่า “อะไรคือหมุดคณะราษฎร” ดูเหมือน                     

จะสะท้อนถึงการขาดการให้คุณค่าของประวัติศาสตร์การเมือง

การปกครองในระบอบประชาธปิไตยของสังคมไทย เพราะหมุด

คณะราษฎรมีความหมายมากกว่า “หมุด” แต่คือหลักฐาน                                                                                        

ทางประวติัศาสตร์และสัญลักษณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง

จากระบอบสมบรูณาญาสิทธริาชย์ไปเป็นระบอบประชาธปิไตย

ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย

ณ ที่นี้ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เวลาย�่ารุ่ง
คณะราษฎรได้ก่อก�าเนิดรัฐธรรมนูญ

เพื่อความเจริญของชาติ
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สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาล

ทางการแพทย์ รุ ่นท่ี 5 (ปธพ.5) แพทยสภา กระทรวง

สาธารณสุข โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ และเครือข่าย

บุคลากรทางการแพทย์ จัดงานแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ

เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ             

บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

เพ่ือให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนใน จังหวัดปราจีนบุรี 

และจังหวัดใกล้เคียง

ในช่วงเช ้า ตั้งแต ่เวลา 8.00 น.เป ิดให้บริการ

คลินิกเฉพาะทางจ�านวน 22 คลินิกแก ่ประชาชน                        

ลงทะเบียนเข้าพ้ืนที่ตรวจคัดกรองเพื่อรับการรักษา 

ขณะเดียวกันคณะผู้บริหารประกอบด้วย ศ. เกียรติคุณ           

นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี , ศ. นพ. ป ิยะสกล                          

สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงสาธารณสุข 

รศ. วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ

คณะผู้บริหารแพทยสภา เยี่ยมประชาชนและผู้ป่วยใน

คลินิกต่างๆ ในส่วนพิธีการเริ่มต้นด้วย ศ. เกียรติคุณ นพ. เกษม                                                                                                                                             

วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวถึง

ความเป็นมาและเปิดงาน พร้อมมอบโล่และของที่ระลึกแก่                                          

ผู้สนับสนุนโครงการ รศ. วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบัน                                                                                             

พระปกเกล้า กล่าวขอบคุณในความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน 

จากนั้น คณะถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการโครงการฯ                                 

ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ นักศึกษา ปธพ. ทุกรุ่น พร้อมด้วย                                     

แขกผู้มีเกียรติภายในงาน

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชมนิทรรศการเคล่ือนที่ 

“เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

“เยือนถิ่นฐานวังในรัชกาลที่ 7”
22 พฤษภาคม - 28 กรกฎาคม 2560

ณ พิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎร�าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

“สู่ถิ่นอีสานย่ายร้อยเอ็ด”
6 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2560 

ณ สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น�้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

“สู่หัวเมืองฝ่ายเหนือ”
11 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560

ณ ศูนย์การเรียนรู ้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ศูนย์ ICT)                  

เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

“สู่ดินแดนใต้” 4 สิงหาคม - 30 กันยายน 2560

ณ พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ จังหวัดภูเก็ต

สอบถามรายละเอียดได้ที่ (02) 280-3413 – 4 ต่อ 104 - 106 หรือ

ติดตามรายละเอียดได้ทาง www.kpi.ac.th และFacebook สถาบันพระปกเกล้า
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เม่ือวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เวลา 11.00 นาฬิกา          

วันเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัวเสด็จฯ   

กลบัจากหวัหนิถงึพระนคร หลงัจากการยดึอ�านาจเปลีย่นแปลง

การปกครองเมื่อวันที่ 24 น้ัน ผู ้แทนคณะราษฎร 7 คน                                                                          

ได้เข้าเฝ้าที่วังศุโขทัย ทูลเกล้าฯถวายพระราชก�าหนดนิรโทษ

กรรมในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และ               

พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม พ.ศ. 2475 

เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

ปรากฏว่าทรงลงพระปรมาภไิธยทนัทใีนพระราชก�าหนด

ที่ผู ้ก ่อการฯ เองเสนอให้ผู ้ก ่อการฯ ไม่มีโทษ กลายเป็น                      

แบบอย่างมาจนปัจจุบันเมื่อมีการรัฐประหารส�าเร็จ

ส�าหรับธรรมนูญการปกครองฯ นั้น แม้หลวงประดิษฐ์

มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) จะได้กราบถวายบังคมทูลขอ                              

ให ้ทรงตอบโดยเร็วที่สุด พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ                  

รับสั่งว่ายังไม่เข้าพระราชหฤทัยดีเกี่ยวกับข้อความบางตอน 

ครั้นวันรุ่งขึ้น 27 มิถุนายน จึงได้พระราชทานลงมา โดยทรง

เติมค�าว่า “ชั่วคราว” ลงไปในช่ือสื่อความว่าต้องพระราช-

ประสงค์ที่จะให้มีการร่างฉบับใหม่ไว้ใช้แทนต่อไป เป็นท่ีมา

ของรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2475

เก่ียวกับเร่ืองน้ี ต่อมาใน พ.ศ. 2477 ในขณะท่ีพระองค์

ก�าลังทรงเจรจาต่อรองในเรื่องที่ว่าจะทรงเป็นพระมหากษัตริย์

ต่อไปหรือไม่ ได้ทรงมีพระราชบันทึกจากอังกฤษถึงรัฐบาล                 

ท่ีกรุงเทพฯ ทรงเท้าความว่า เมื่อทอดพระเนตรร่างรัฐธรรมนูญ 

ทรง “รู ้สึกทันทีว่าหลักการของผู้ก่อการกับหลักการของ

ข้าพเจ้าไม่พ้องกันเสียแล้ว...ข้าพเจ้าเห็นว่าเวลานั้นเป็น

เวลาฉุกเฉินและสมควรจะพยายามรักษาความสงบไว้ก่อน

เพ่ือหาโอกาสผ่อนผันในภายหลัง...ทั้งๆ ที่ข้าพเจ้าไม่เห็น

ด้วยกับหลักการเหล่านั้นเลย...”

แก่นสาระของรัฐธรรมนูญฯ นั้น มีว่าให้คณะราษฎร          

มีอ�านาจปกครองสูงสุดผ่านสภาผู ้แทนราษฎร ซึ่งในความ              

เป็นจริงคณะราษฎรแต่งตั้ง ส่วนพระมหากษัตริย์นั้นแทบจะ               

ไม่ได้ทรงมีพระราชอ�านาจใดๆ เลย ซ�้ายังมีบทบัญญัติว่า 

“กษัตริย์จะทรงถูกฟ้องร้องคดีในโรงศาลไม่ได้...เป็นหน้าท่ี

ของสภาผู้แทนราษฎรที่จะวินิจฉัย”

อันท่ีจริง การท่ีธรรมนูญเป็นเช่นนี้ก็เป็นไปตามการใช้ค�า

ของผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร (พระยาพหลพลพยุหเสนา)            

ในหนังสือกราบถวายบังคมทูลไปที่หัวหินเชิญพระองค์ “ด�ารง

ต�าแหน่งกษัตริย์ต่อไป แต่จะต้องอยู่ใต้ กฎหมายธรรมนูญ            

การปกครองแผ่นดิน” (เน้นค�าโดยผู้เขียน)

ในพระราชหัตถเลขาทรงตอบมาจากหัวหิน พระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงคัดถ้อยค�าดังกล่าวมาในช่วงต้น

แต่ทรงต ่อไปว ่า “ความจริงข ้าพเจ ้าก็ได ้คิดอยู ่แล ้วที่

จะเปลี่ ยนแปลงท�านองน้ี  คือมีพระเจ ้าแผ ่นดินตาม                                   

พระธรรมนูญ” (เน้นค�าโดยผู้เขียน)

เท่ากับว่าจะทรงเข้าพระราชหฤทัยว่าความประสงค์              

คือ การสถาปนาระบอบรัฐธรรมนูญที่ยังคงมีพระมหากษัตริย์

อยู่ด้วย หรือ Constitutional Monarchy แต่น่าจะทรงรู้สึก

ไม่แน่พระราชหฤทัยว่าความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบนั้นกับ                 

ความเข้าพระราชหฤทัยตรงกันหรือไม่

วิเคราะห์ได้ว ่า การท่ีท้ังสองฝ่ายไม่ได้ถกแถลงกัน             

ให้กระจ่าง จึงเป็นสาเหตุส�าคัญของความขัดแย้งที่ตามมา                     

ภายหลัง
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ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ มุ่งศึกษาความคิดและความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่ม

อนุรักษ์นิยมหรือกลุ่มกษัตริย์นิยมที่เป็นกลุ่มพลังทางการเมืองที่ส�าคัญภายหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 เพ่ือขยายและ

เติมเต็มพรมแดนความรู้ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ซึ่งที่ผ่านมามุ่งศึกษาถึงสาเหตุที่น�าไปสู่การปฏิวัติสยามและผลสืบเนื่อง                 

โดยยังขาดการศึกษาถึงเหตุการณ์สืบเน่ืองและผู้เกี่ยวข้องท่ีเรียกว่า “ด้านกลับของการปฏิวัติ 2475” หรือ “ปฏิปักษ์ปฏิวัติ 

2475” (The Counter-revolution of 1932) โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งในและนอกประเทศและศึกษาประเด็น

ปฏิปักษ์ปฏิวัติที่แตกต่างกัน โดยสามบทแรกมุ่งน�าเสนอพัฒนาการสถาบันทางการเมืองและระบอบประชาธิปไตยแบบอนุรักษ์

นิยมผ่านการก่อร่างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การก�าเนิดระบอบประชาธิปไตยแบบจ�ากัด

อ�านาจผ่านปฏิสัมพันธ์ของสถาบันทางการเมือง และการนิยาม “รัฏฐาธิปัตย์” ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ส่วนบทที่ 4 ถึง 6                                    

มุ่งศึกษาแนวคดิทางการเมืองของกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ตีความและตอบโตก้ารปฏิวตัิ 2475 ผ่านการศึกษางานเขียนเชิงสารคดี และ

บทความในหนังสือพิมพ์ รวมไปถึงการศึกษาปทานุกรมและต�าราโหราศาสตร์ ส่วนบทท่ี 7 และ 8 มุ่งศึกษาบทบาททางการเมือง

ของพระมหากษัตริย์ไทยภายหลังการปฏิวัติสยาม ผ่านการศึกษาวิวาทะเร่ืองเค้าโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์และ

พระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กับบทบาทของสหรัฐอเมริกาต่อการส่งเสริมสถาบันกษัตริย์                                       

ให้เป็นสัญลักษณ์ของชาติในยุคสงครามเย็น 

สถาบันพระปกเกล้า
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศัพท์ 0-2141-9600 โทรสาร 0-2143-8181 

หากท่านใดสนใจรับจดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า กรุณาส่งจดหมายระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

มาตามที่อยู่ด้านบนนี้หรือ E-mail : kpi_newsletter@kpi.ac.th และ Facebook : สถาบันพระปกเกล้า

คอลัมน์ : ชั้นหนังสือ

แนะน�าหนังสือโดย เอกวีร์  มีสุข

ณัฐพล ใจจริง, 2556, ฟ้าเดียวกัน

ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ.2475-2500)

ช�าระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 23/2553

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

เหตุที่ขัดข้องน�าจ่ายผู้รับไม่ได้
     

        1. จ่าหน้าไม่ชัดเจน

        2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า

        3. ไม่ยอมรับ

        4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า

        5. ไม่มารับภายในก�าหนด

        6. เลิกกิจการ

        7. ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

        8. อื่นๆ

ลงชื่อ ...................................................

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ




