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1. หลัักการประชาธิิปไตย ประกอบด้้วย มิิติกิ ารเคารพ
สิิ ท ธิิ เสรีี ภ าพและหน้้ า ที่่� มิิ ติิ ก ารยึึ ดมั่่� น ในหลัั ก
นิิติิธรรม

จัับชีีพจร
ประชาธิิป ไตยไทย
พ.ศ. 2563

2. กระบวนการประชาธิิ ป ไตย ประกอบด้้ ว ย มิิ ติิ
การมีีส่่วนร่่วมทางการเมืืองของประชาชน และมิิติิ
การมีีทุุนทางสัังคม
3. ผลของประชาธิิปไตย ประกอบด้้วย มิิติกิ ารเชื่่อ� มั่่�น
ในสถาบัันต่่าง ๆ มิิติกิ ารสนัับสนุุนประชาธิิปไตย และ
มิิติิการต่่อต้้านการทุุจริิต

ชื่่�อเรื่่�อง :
นัักวิิจััย :
ISBN :
จำำ�นวนหน้้า :
จััดพิิมพ์์โดย :
ปีีที่่�พิิมพ์์ :
ผู้้�สรุุป :
ผู้้�ออกแบบ :

การประเมิินสถานการณ์์ความเป็็นประชาธิิปไตยของประเทศไทย : จัับชีีพจรประชาธิิปไตยไทย พ.ศ. 2563
ดร. ถวิิลวดีี บุุรีีกุุล และรััชวดีี แสงมหะหมััด
978-616-476-187-2
177 หน้้า
สถาบัันพระปกเกล้้า
2564
นางสาวรััชวดีี แสงมหะหมััด
นายรััชช์์ดลธ์์ รััตนวิิเชีียร
หน้้า

1

สำำ�นัักส่่งเสริิมวิิชาการรััฐสภา สถาบัันพระปกเกล้้า

RS 12.64

ที่่�ผ่่านมา จากคะแนนเต็็ม 100 พบว่่า ระดัับความเป็็นประชาธิิปไตยของประเทศไทยอยู่่�ในระดัับปานกลาง1
ยกเว้้นปีี 2561 ที่่�มีีอยู่่�ในระดัับสููง โดยมีีคะแนน 61.0 คะแนน จากนั้้�นจึึงลดลงอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็น 58.4 คะแนน
ในปีี 2562 และ 55.0 คะแนน ในปีี 2563 ตามลำำ�ดัับ  
เมื่่อ� พิิจารณาในแต่่ละมิิติขิ องปีี 2563 พบว่่า มิิติที่่ิ ป� ระชาชนประเมิินว่่ามีีคะแนนในระดัับสููง คืือ การต่่อต้้าน
การทุุจริิต มีี 72.5 คะแนน รองลงมาคืือ การเคารพสิิทธิิเสรีีภาพ และหน้้าที่่� และการยึึดมั่่�นในหลัักนิิติิธรรม
มีี 66.6 คะแนนเท่่ากััน และการสนัับสนุุนประชาธิิปไตย มีี 65.0 คะแนน ในขณะที่่�มิิติิที่่�มีีคะแนนในระดัับปานกลาง
ได้้แก่่ การเชื่่�อมั่่�นในสถาบัันต่่าง ๆ  มีี 58.4 คะแนน และการมีีทุุนทางสัังคม มีี 48.6 คะแนน ส่่วนมิิติิที่่�มีีคะแนน
ในระดัับน้้อย คืือ การมีีส่่วนร่่วมของประชาชน โดยมีีเพีียง 7.4 คะแนนเท่่านั้้�น
เมื่่�อพิิจารณาเปรีียบเทีียบระดัับความเป็็นประชาธิิปไตยตลอด  4 ปีีที่่�ทำำ�การศึึกษา จะเห็็นได้้ว่่า คะแนน
ความเป็็นประชาธิิปไตยน้้อยลงในเกืือบทุุกมิิติิ ได้้แก่่ มิิติิการเคารพสิิทธิิ เสรีีภาพและหน้้าที่่� มิิติิการยึึดมั่่�นในหลััก
นิิติิธรรม  มิิติิการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน มิิติิการเชื่่�อมั่่�นในสถาบัันต่่าง ๆ ในทางกลัับกััน มิิติิที่่�มีีคะแนนเพิ่่�มขึ้้�น
ได้้แก่่ มิิติิด้้านการต่่อต้้านการทุุจริิต จาก 71.4 คะแนนในปีี 2562 เป็็น 72.5 คะแนนในปีี 2563 และด้้านการมีีทุุน
ทางสัังคมซึ่�ง่ เพิ่่�มขึ้้�นจาก 48.2 คะแนนในปีี 2562 เป็็น 48.6 คะแนนในปีี 2563
อย่่างไรก็็ตาม เมื่่อ� พิิจารณา
ในมิิติที่ิ มีี่� คะแนนน้้อยลง พบว่่า มิิติิ
การเคารพสิิ ท ธิิ เสรีี ภ าพ และ
หน้้าที่่�นั้้�น ยัังมีีประเด็็นย่่อย ได้้แก่่
เสีียสละเพื่่อ� ส่่วนร่่วม เสีียภาษีี มีสิี ทิ ธิิ
ที่่� เ ท่่ า เทีี ย ม  ยอมรัั บ ฟัั ง ความเห็็ น
ผู้้�อื่่�น ได้้รัับการคุ้้�มครองสิิทธิิ และมีี
เสรีีภาพในการเข้้าถึึงข้้อมููล ซึ่่�งทั้้�ง
4 ประเด็็นย่่อยนี้้�มีีคะแนนที่่�ลดลง
ทั้้� ง หมด  โดยการมีี เ สรีี ภ าพใน
การเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารมีีคะแนน
น้้อยที่่�สุุด  

เกณฑ์์ระดัับความเป็็นประชาธิิปไตย 100 คะแนน แบ่่งเป็็นช่่วง 1 – 20 หมายถึึง ระดัับความเป็็นประชาธิิปไตยน้้อยมาก, 21 – 40
หมายถึึง ระดัับความเป็็นประชาธิิปไตยน้้อย, 41 – 60 หมายถึึง ระดัับความเป็็นประชาธิิปไตยปานกลาง, 61 – 80 หมายถึึงระดัับ
ความเป็็นประชาธิิปไตยสููง, และ 81 – 100 หมายถึึง ระดัับความเป็็นประชาธิิปไตยสููงมาก
1

หน้้า

2

สำำ�นัักส่่งเสริิมวิิชาการรััฐสภา สถาบัันพระปกเกล้้า

RS 12.64

สำำ�หรัับมิิติิการยึึดมั่่�นในหลัักนิิติิธรรม มีีประเด็็นย่่อยคืือ
การเข้้าถึึงกระบวนการยุุติิธรรมที่่�ถููกต้้องและเหมาะสม มีีการบัังคัับ
ใช้้กฎหมายอย่่างเท่่าเทีียม  และเชื่่�อมั่่�นต่่อระบบกฎหมาย พบว่่า
แม้้คะแนนโดยรวมของทุุกปีีจะอยู่่�ในระดัับสููง หากแต่่มีีคะแนนที่่�
ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�องเช่่นกััน โดยประเด็็นที่่�ได้้คะแนนน้้อยที่่�สุุดคืือ
ความเชื่่�อมั่่�นต่่อระบบกฎหมาย

มิิติิการเชื่่�อมั่่�นในสถาบัันต่่าง ๆ ประกอบด้้วย การเชื่่�อมั่่�นต่่อรััฐสภา เชื่่�อมั่่�นต่่อรััฐบาล เชื่่�อมั่่�นต่่อศาล
เชื่่�อมั่่�นต่่อข้้าราชการ ทหาร และตำำ�รวจ  เชื่่�อมั่่�นต่่อการปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และเชื่่�อมั่่�นต่่อองค์์กรอิิสระตาม
รััฐธรรมนููญ พบว่่า สถาบัันศาลเป็็นสถาบัันที่่�ประชาชนให้้ความเชื่่�อมั่่�นมากที่่�สุุด ในทางกลัับกััน สถาบัันที่่�ประชาชน
เชื่่�อมั่่�นน้้อยที่่�สุุด คืือ รััฐสภา ซึ่่�งคะแนนความเชื่่�อมั่่�นน้้อยที่่�สุุดตลอดทั้้�ง 4 ปีีที่่�ทำำ�การศึึกษา โดยปีีล่่าสุุดเป็็นเพีียง
สถาบัันเดีียวที่่�มีีคะแนนต่ำำ��กว่่า 50 คะแนน
ส่่วนมิิติิที่่�มีีคะแนนน้้อยที่่�สุุด คืือ การมีีส่่วนร่่วมทางการเมืือง ประกอบด้้วย การมีีส่่วนร่่วมกิิจกรรมทาง
การเมืืองที่่�ทำำ�โดยทั่่�วไป เช่่น การติิดต่อ่ กัับเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐหรืือตััวแทนทางกฎหมายในทุุกระดัับ ผู้้�นำำ�ชุมุ ชน สื่่อ� มวลชน
ต่่าง ๆ และการมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมทางการเมืืองที่่�ไม่่ได้้ทำำ�โดยทั่่�วไป เช่่น ร่่วมกัับผู้้�อื่่�นเพื่่�อแก้้ปััญหาท้้องถิ่่�น
ร่่วมเดิินขบวนคััดค้้าน และใช้้ความรุุนแรงเพื่่�อผลทางการเมืือง พบว่่าประชาชนเห็็นว่่าการมีีส่่วนร่่วมทางการเมืือง
ในรููปแบบนี้้�มีอี ยู่่�ในระดัับน้อ้ ยมาก คืือ 7.4 คะแนน และเมื่่อ� พิิจารณาในรายมิิติย่ิ อ่ ย พบว่่า มีีแนวโน้้มที่่ล� ดลงทั้้�งสอง
มิิติิย่่อย โดยผู้้�ตอบมัักจะเข้้าร่่วมทางการเมืืองที่่�ทำำ�กัันทั่่�วไปมากกว่่าแบบที่่�ไม่่ได้้ทำำ�กัันทั่่�วไป  

ทั้้�งนี้้� จากการศึึกษาข้้างต้้นซึ่่�งพบว่่าระดัับการมีีส่่วนร่่วมทางการเมืืองของประชาชนอยู่่�ในระดัับที่่�น้้อยที่่�สุุด 
จึึงได้้วิิเคราะห์์เพิ่่�มเติิมถึึงปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน พบว่่า หากประชาชนมีีการรัับฟัังข่่าวสาร
ทางการเมืืองมากขึ้้�น มีีการเคารพถึึงสิิทธิิ เสรีีภาพ และหน้้าที่่�ของตนเอง มีีความเชื่่�อมั่่�นกัันและกัันที่่�มากขึ้้�น รวมถึึง
มีีความเชื่่�อมั่่�นต่่อการทำำ�งานของรััฐบาล และของนายกรััฐมนตรีีเพิ่่�มขึ้้�น และมีีการไม่่ยอมรัับการทุุจริิตที่่�สููงขึ้้�น
ล้้วนส่่งผลให้้ระดัับของการมีีส่่วนร่่วมทางการเมืืองเพิ่่�มสููงขึ้้�นตามไปด้้วย ในส่่วนของปััจจััยทางประชากร พบว่่า
ผู้้�ที่่�มีีอายุุมากกว่่าจะมีีส่่วนร่่วมทางการเมืืองมากกว่่าผู้้�ที่่�มีีอายุุน้้อยกว่่า ผู้้�ชายจะมีีส่่วนร่่วมทางการเมืืองมากกว่่า
ผู้้�หญิิง และคนที่่�มีีระดัับการศึึกษาสููงกว่่าจะมีีส่่วนร่่วมทางการเมืืองมากกว่่าคนที่่�เรีียนในระดัับประถมศึึกษาหรืือ
คนที่่�ไม่่ได้้เรีียนหนัังสืือ ผู้้�ที่่อ� าศััยนอกเขตเทศบาลจะมีีส่ว่ นร่่วมทางการเมืืองมากกว่่าผู้้�ที่่อ� าศััยอยู่่�ในเขตเทศบาล และ
ผู้้�ที่่�มีีรายได้้สููงขึ้้�นจะทำำ�ให้้มีีส่่วนร่่วมทางการเมืืองมากขึ้้�นตามไปด้้วย
หน้้า

3

สำำ�นัักส่่งเสริิมวิิชาการรััฐสภา สถาบัันพระปกเกล้้า

RS 12.64

1

ควรมุ่่�งเน้้นให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในกระบวนการทางการเมืืองมากขึ้้�น โดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้�หญิิง
กลุ่่�มเยาวชน กลุ่่�มคนที่่� มีี ก ารศึึ ก ษาน้้ อ ย และกลุ่่�มที่่� อ าศัั ย ในเขตเทศบาล สิ่่� ง สำำ�คัั ญ คืือ
การเปิิ ด โอกาสให้้ ป ระชาชนได้้ เข้้ า ถึึ ง ข้้ อ มููลข่่ า วสารของรัั ฐ บาลได้้ อ ย่่ า งทั่่� ว ถึึ ง และเท่่ า เทีี ย ม
และเปิิดโอกาสให้้คนทุุกกลุ่่�มต้้องมีีสิิทธิิ เสรีีภาพที่่�จะแสดงความคิิดเห็็นหรืือกระทำำ�ตามสิิทธิิ
ที่่�พึึงมีี เพื่่�อสะท้้อนถึึงความต้้องการของบุุคคลแต่่ละกลุ่่�ม และแสดงถึึงการเคารพในสิิทธิิ เสรีีภาพ
ของประชาชนอีีกด้้วย ทั้้�งนี้้�ต้้องไม่่ขัดต่
ั ่อกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับของประเทศ
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รััฐบาลควรจััดให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงการบริิการสาธารณะต่่าง ๆ ของภาครััฐที่่�มีีคุุณภาพ
ได้้อย่่างเท่่าเทีียมซึ่่�งถืือว่่าเป็็นหลัักหนึ่่�งของการปกครองด้้วยหลัักธรรมาภิิบาล ทั้้�งในเรื่่�องของ
การสาธารณสุุข การศึึกษา และการมีีงานทำำ�  โดยการเพิ่่�มศัักยภาพของประชาชนสามารถ
ดำำ�เนิินการผ่่านระบบการศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพและผลิิตแรงงานที่่�ตรงต่่อความต้้องการของตลาด
แรงงาน เพื่่อ� ให้้เกิิดความสามััคคีีในสัังคม (Social Cohesion) และเป็็นการเสริิมสร้้างพลัังทางสัังคม 
(Social Empowerment) ทั้้�งนี้้� หากประชาชนมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ และมีีสภาพความเป็็นอยู่่�ที่่ดี� ี ประชาชน
มีีแนวโน้้มที่่�จะสนใจในเรื่่�องการเมืืองการปกครองมากขึ้้�นซึ่่�งเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�ส่่งผลให้้ระดัับของ
ความเป็็นประชาธิิปไตยของประเทศไทยเพิ่่�มมากขึ้้�นด้้วย
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OFFICIAL LINE
เพื่่�อขอรัับบริิการสิ่่�งพิิมพ์์

