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ปฐมบท

1. View from economics > not 100% significance

2.  View from political economy > law as a profit of interest groups

3.  View from institutional economics > law as a public space
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Talk Outline

Part 1 Academic Framework

Part 2 Explanation of the Thai

Part 3 Culture of Lawfulness: What we should do next 
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Part 1 Academic Framework
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Development of Institutions (North, 1992)

You are here.
THAILAND

ex. การต่อรองราคา / ดอกเบี้ย / ค่าปรับ

Kinship-based                                       Rule-based

Family  Village Arcade Caravan

From primitive society to modern society

= relationship
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In the past, state tried to implement law over culture.

But culture has price.

Then implementing law to substitute culture is costly

So how to build culture to complement law is important.

Culture of Lawfulness
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Culture   of  Lawfulness

“ Norm” “Politics”

ex. burn baby / burn parent                         ex. support girl
Custom (Adam Smith, 1774) Fashion

= cultura = วัฒนธรรม
= norm + discipline + trust + goal of life

social norm                                             political norm  
(de facto power)                                       (de jure power)
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Goal of life well-being (Guiso, 2008)

Institutional Framework

Slave Trade
(Nunn, XXX)

Norm

1

Parking ticket
(Miguel, XXX)

Politics

Trust well-being (Knack and Keefer, 1996; La porta, 1998)

Well-being 
(culture of lawfulness)

Case of Korea (Acemoglu, XXXX)

23

4
Alesina and 
Tabel l ini

Acemoglu, Johnson 
and Robinson
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Institutional Framework (More Complicated)

Geography 
(Sachs)

Norm

ex. Temperate area 
(Gallup, 1999) Politics

Well-being 
(culture of lawfulness)

ex. Caste system 
(Eposito, 2012)

Biology
ex. Selfish gene 
(Dawkin, XXXX)

Religion
ex. Survival Value 

(Barro, XXXX)
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Key Message: Part 1 Academic Framework

Geography
Norm

Politics

Culture of Lawfulness

Biology

Religion

Exogenous 
Factors

Endogenous 
Factors

Long-run Adjustment Medium-run Adjustment
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Looking Forward

Economists focus on causal relationship

It is still stuck on debate.

But in the real world, we can do more. 
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Part 2 Explanation of the Thai
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อะไร...เปลี่ยนประเทศไทยได้?

87% เป็นคนดี / ทำความดี / เป็นชาวพุทธที่ดี

77% ต้องร่วมมือกัน / สามัคคีกัน / ไม่ขัดแย้งกัน

70% ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด / มีความรับผิดชอบ

64% ซื่อสัตย์สุจริต / ไม่โกง / ไม่ยอมให้รัฐบาลคอรร์ัปชั่น

63% มีระเบียบวินัย / เคารพกฎหมาย  

58% เชื่อฟังผู้ใหญ่ / เชื่อฟังพ่อแม่ / เคารพผู้อาวุโส
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ส่ิงที่คุณเลือก กับ 3 ส่ิงน้ี อะไรเปลี่ยนประเทศไทยได้?

19% อำนาจ

77% เงินทอง

4% ช่ือเสียง

0% ยืนยัน
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ทำอย่างไรจึงจะร่ำรวยในสังคมน้ีได้?

76% เกิดมาในครอบครัวท่ีร่ำรวย / พ่อรวย 

11% ถูกล๊อตเตอร่ีรางวัลท่ี 1 / ถูกรางวัลท่ี 1 ติดกันหลายๆ รอบ 

8% ทำงานหนัก / ขยัน / อดออม

5% กตัญญูบิดามารดา / ทำความดี / ทำบุญถวายสังฆทาน
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เข้าใจวัฒนธรรมไทย (แบบ....ไท้ย ไทย)

1. Cultural Formation

2. Cultural Transmission
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“อยากรวย”
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เข้าใจวัฒนธรรมไทย (แบบ....ไท้ย ไทย)

1. Cultural Formation

2. Cultural Transmission
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ครอบครัว

บุญคุณ

บุญ/กรรม

คำสอนในวัยเด็ก

Reproduce seniority system

ex. มารยาทไทย

ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล มีราคามากกว่าหลักการสาธารณะ

Reproduce value of personalization

เป็นสินค้าเอกชน (Private Goods)

ชีวิตมีความหวังในชาติหน้า (Life after death)

ลดแรงต้านทานต่อการปฏิรูปความเป็นธรรมในสังคม

Reproduce inequality

ex. WVS: กตัญญู + เชื่อฟังผู้ใหญ่ vs เคารพสิทธิสาธารณะ + รับฟังผู้อื่น

ความเหลื่อมล้ำ สร้างความชอบธรรมของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย (Glaeser, XXX)

Reproduce Righteousness >> Low Culture of Lawfulness
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เข้าใจวิธีคิดของสังคมไทย

ex.  Berry ข้างถนน

Public Space

1 - Private Space Sharing Space

Mis-conduct of public space

Mis-prioritization of norm

ex. หากจะลงโทษใครซักคน . . . . .

เพื่อนมาหาตอนเข้าคิว
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ปัญหาของวัฒนธรรมการเคารพกฎหมาย(แบบไท้ย.....ไทย)

วัฒนธรรมแบบไทย ๆ 

การใช้กฎหมายแบบไทย ๆ 

- รู้สึกดีเม่ือรอด

- รู้สึกโง่/ซวย เม่ือถูกลงโทษ

- คุณค่าอยู่ที่ บุคคลมากกว่าระบบ

- การให้อภัย/ความสงสารมีคุณค่า

- ไม่ trust ex. จักรยานยนต์

- ไม่มีส่วนร่วม       ไม่รู้สึกเป็นเจ้าของ ex. IKEA

- ต่อรองได้ ex. ค่าปรับ

- ใช้เงินได้ ex. ขับรถชน

ศักดินา
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Key Message: Part 2 Explanation of the Thai

but Norm    >    Law
Culture

ÈÑ¡´Ô¹Ò + à¡ÉµÃ + ¾ Ø·¸

Public space
Rule-based

Loser
Law

Private space
Kinship-based

Winner
Norm
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Part 3 Culture of Lawfulness: 
What we should do next 

จะสร้างวัฒนธรรมการเคารพกฎหมายแบบไทย ๆ ได้อย่างไร
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“clearly separate private and public space”

จะสร้างวัฒนธรรมการเคารพกฎหมายแบบไทย ๆ ได้อย่างไร
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สมองของมนุษย์ทำงานอย่างไร (Kahnemann and Tversky)

Instinct

Adjust norm with 
emotional improvement

System 0 System 1 System 2

Emotion and Experience Rationality

Cheating is default 
system

- อยากรอด
- ไม่อยากโง่
- ต้องช่วยคนที่รู้ จัก
- สงสาร

- ใช้กฎหมายไม่ work
- กฎหมายเอื้อคนมีเงิน
- ต้องมีคนรู้ จัก
- ต้องมีเงินแล้วรอด

Empower small fish 
(Japan)

Build politics with 
rational concern

Catch big fish 
(Indonesia) 31



Empower small fish by NORM

• Start with easy to build trust ex. จราจร / ข่มขืน / เมาแล้วขับ

• Build participation to build ownership ex. Democracy, referendum, การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

• Reduce bullying to begin social living standard

• Use technology to eliminate human touch ex. กล้อง CCTV, จ่ายค่าปรับ online

• Provide opportunity and reduce inequality

สร้างความรู้สึกดี (Emotion) ในการเคารพกฎหมาย >> use system 1
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Empower small fish by LAW

• Clear cut between norm and law ex. กฎจราจร or น้ำใจ

• Focus on standard rather than discretion

• Make outcome of justice expectable at least in short-run

• Make process of justice fast enough and be able to follow

สร้างประสบการณ์ที่ดี (Experience) ในการเคารพกฎหมาย >> use system 1
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ขอบคุณครับ

จะสร้างวัฒนธรรมการเคารพกฎหมายแบบไทย ๆ ได้อย่างไร
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