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การศึกษาประชาธิปไตยและการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยนี้ เป็นการวิจัยท้ังในมิติท่ีเป็น

ทฤษฎีเชิงปทัสถาน (Normative theories) และในด้านท่ีเป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ (Empirical 

evidences) ด้วยวิธีการศึกษาเปรียบเทียบแบบ “ความแตกต่างมากท่ีสุดเพื่ออธิบายผลลัพธ์ร่วมกัน” 

(Most-different method หรือ “Method of agreement”) โดยน าเสนอประสบการณ์ของ 8 

ประเทศ ใน 4  ภูมิภาคของโลก ท่ีมีแนวโน้มเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยท่ีตั้งมั่น ได้แก่ เกาหลีใต้ 

อินโดนีเซีย อาร์เจนติน่า ชิลี ตูนีเซีย ไนจีเรีย ยูเครน และ โปแลนด์ นอกจากนี้ยังตรวจสอบด้านกลับ

ของระบอบประชาธิปไตย นั่นคือ การออกจากระบอบประชาธิปไตย หรือการเปลี่ยนผ่านท่ีถดถอย

ย้อนกลับไปสู่ระบอบอ านาจนิยมและระบอบลูกผสม 

ถึงแม้ประสบการณ์ในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป การเปลี่ยนผ่านใน  8 ประเทศมีลักษณะร่วมกัน

บางประการท่ีสมควรกล่าวถึง ดังนี้ 

 

1. การผนึกก าลังของพลังฝ่ายค้าน และการประนีประนอมระหว่างกลุ่มท่ีสนับสนุน

ประชาธิปไตย แม้จะไม่เห็นพ้องตรงกันทุกเร่ือง เป็นกระบวนการท่ีท าให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ซึ่งจ าเป็น

มากต่อการเปลี่ยนผ่าน  

2. บทบาทของผู้น าทางการเมือง ท่ีมีวิสัยทัศน์ ตั้งใจและจริงใจมุ่งมั่นวางรากฐานระบอบ

ประชาธิปไตย  

3. การปฎิรูปรัฐธรรมนูญ ความเห็นพ้องยอมรับท้ังเนื้อหารัฐธรรมนูญ และกระบวนการ

สถาปนารัฐธรรมนูญ  

4. กองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน เป็นการสร้างความไว้วางใจในสถานการณ์ภายในประเทศ 

ระบอบประชาธิปไตยจะมั่นคงไม่ได้ หากผู้น าทหารไม่สนับสนุนประชาธิปไตย 



5. จัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว ส่วนใหญ่แล้วจะจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 6 ถึง 13 เดือน เพื่อ

อุดช่องโหว่ของความชอบธรรมหลังการโค่นล้มรัฐบาลก่อน 

ภาพสะท้อนต่อความล้มเหลวในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของไทย ท่ีส าคัญคือ ความ

แตกแยกและทะเลาะกันเองในฝ่ายท่ีสนับสนุนประชาธิปไตย ไม่ปรากฎชัดว่าผู้น าทางการเมืองท้ังท่ีมา

จากการเลือกตั้งและชนชั้นน าในสังคมมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการวางรากฐานประชาธิปไตย 

ขาดฉันทามติในการปฎิรูปรัฐธรรมนูญ ท้ังในเนื้อหาและกระบวนการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญ การด ารงอยู่

ของกองทัพเหนือรัฐบาลพลเรือน และ การท่ีการเลือกตั้งของไทยยังไม่เป็นสถาบันท่ีได้รับการยอมรับ

ว่าเป็นเครื่องมือในการแก้วิฤติการเมืองและเป็นปัจจัยเบื้องต้นของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Executive Summary 

   The Non-Reversible Paths toward Democracy: 
  Institutional Factors and Democratic Consolidation  
 

This study of democracy and democratic transition is derived from both 

normative theories and empirical evidence, employing a comparative method known 

as the “most-different method” or the “method of agreement” to provide a factual 

overview of the most likely successful transitions to democracy in eight countries on 

four continents, namely South Korea, Indonesia, Argentina, Chile, Tunisia, Nigeria, 

Ukraine and Poland.  In addition to examining democratic transitions, the study also 

explores the antithesis of democratic governance, specifically, the process of de-

democratization, or the transitions that returned to the authoritarian and hybrid 

regimes.  

 While the situation in each country is different, it is notable that all eight 

transitions to democracy presented in this study show some common traits, 

including: 

1. Social inclusiveness and a willingness to compromise among the 

oppositions. The inclusiveness among the pro-democratic camps generates widely 

shared benefits, which are crucial for democratic transition.  



2. Leadership who possess long-term visions with genuine intentions and 

strong commitments to lay a foundation for the establishment of democracies .  

3. Constitutional reform, which is a key element of any democratic 

transformation. Public consensus on both the process of reforming the constitution 

and the constitutional body of laws is equally essential. 

4. Civilian control of the military, which is necessary simply because it will 

inspire domestic trust. Democracy cannot be consolidated if the military leaders do 

not support democracy.   

5. Quick election, which are essential to compensate for the loss of legitimacy 

that follows the overthrow of a former government. In most cases, elections were 

held mostly within six to thirteen months.  

The important reflections on the failures of democratic transition in Thailand 

include: the opposition forces’ inability to unite; the apparent absence of elected 

political and social elites who are committed to prepare the ground for democratic 

transition; the lack of public consensus on constitutional reform, both  the 

constitutional body and the process of constitutional establishment; the dominance 

of military supremacy over the civilian government; and finally, that in Thailand, 



election is not viewed as a mechanism to resolve political crisis or enable transfer of 

power, both crucial to the process of democratic transition. 


