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	 การประเมิินสถานการณ์์ความิเปน็ประชาธิิปไตย

ของประเทศไทย	 พ.ศ.	 2563	 ดำำาเนินการโดำยสำานักวิจััย

และพัฒนา	 สถาบัันพระปกเกล้า	 มีิวัตถุประสงค์เพ่�อจััดำ

ทำาดัำชนีชี�วัดำประชาธิิปไตยที�เหมิาะสมิกับับัริบัททางสังคมิ

และการเม่ิองการปกครองไทยและใช้ดัำชนีวัดำนี�ตรวจั

ติดำตามิสถานการณ์์ประชาธิิปไตยของประเทศไทย 

และเพ่�อศึกษาแนวโน้มิระดัำบัความิเป็นประชาธิิปไตย 

ในประเทศไทย	 โดำยดำำาเนินการตั�งแต่ปี	 พ.ศ.	 2560 

เป็นต้นมิา	

	 สำาหรับัตัวชี�วัดำระดัำบัความิเป็นประชาธิิปไตยได้ำ

มิาจัากการสำารวจัองค์ความิร้้	พัฒนาตัวชี�วัดำ	ตรวจัติดำตามิ	

และปรับัปรุงตัวชี�วัดำให้มีิความิเหมิาะสมิกับับัริบัทสังคมิ

ไทยมิากขึ�น	การสำารวจัในครั�งนี�ใช้การเก็บัรวบัรวมิข้อม้ิล

จัากประชาชนผู้้้มีิสิทธิิเล่อกตั�งซึึ่�งมีิอายุ	 18	 ปีขึ�นไป 

ไ ด้ำมิาจัากการ สุ่มิตามิความิน่ าจัะ เ ป็น	 จัำานวน 

33,420	 ตัวอย่าง	 โดำยเก็บัข้อม้ิลระหว่างวันที�	 1	 –	 5	

พฤษภาคมิ	 พ.ศ.	 2563	 ทั�งนี�คณ์ะผู้้้วิจััยได้ำนำาเสนอผู้ล 

การศึกษาโดำยมีิการเปรียบัเทียบัตั�งแต่ปี	 พ.ศ.2560	 –	

2563	 เพ่�อสะท้อนถึงแนวโน้มิของระดัำบัความิเป็น

ประชาธิิปไตยในแต่ละมิิติ	 ซึึ่�งมีิทั�งหมิดำ	 7	 มิิติ	 ภายใต้ 

องค์ประกอบัหลัก	3	ส่วน	ได้ำแก่	

1. หลัักการประชาธิิปไตย	ประกอบัด้ำวย	มิิติการเคารพ

สิทธิิ	 เสรีภาพและหน้าที�	 มิิติการยึดำมัิ�นในหลัก

นิติธิรรมิ

2. กระบวนการประชาธิิปไตย	 ประกอบัด้ำวย	 มิิติ 

การมีิส่วนร่วมิทางการเม่ิองของประชาชน	 และมิิติ

การมีิทุนทางสังคมิ

3. ผลัของประชาธิิปไตย	ประกอบัด้ำวย	มิิติการเช่�อมัิ�น

ในสถาบัันต่าง	ๆ 	มิิติการสนับัสนุนประชาธิิปไตย	และ

มิิติการต่อต้านการทุจัริต

จัับชีีพจัร
ประชีาธิิปไตยไทย

พ.ศ. 2563
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	 ที�ผู่้านมิา	จัากคะแนนเต็มิ	100	พบัว่า	ระดัำบัความิเป็นประชาธิิปไตยของประเทศไทยอย่้ในระดัำบัปานกลาง1 

ยกเว้นปี	 2561	 ที�มีิอย่้ในระดัำบัส้ง	 โดำยมีิคะแนน	 61.0	 คะแนน	 จัากนั�นจึังลดำลงอย่างต่อเน่�องเป็น	 58.4	 คะแนน 

ในปี	2562	และ	55.0	คะแนน	ในปี	2563	ตามิลำาดัำบั		

	 เม่ิ�อพิจัารณ์าในแต่ละมิิตขิองปี	2563	พบัว่า	มิิติที�ประชาชนประเมิินว่ามีิคะแนนในระดัับสููง	ค่อ	การต่อต้าน

การทุจัริต	 มีิ	 72.5	 คะแนน	 รองลงมิาค่อ	 การเคารพสิทธิิเสรีภาพ	 และหน้าที�	 และการยึดำมัิ�นในหลักนิติธิรรมิ 

มีิ	66.6	คะแนนเท่ากัน	และการสนับัสนุนประชาธิิปไตย	มีิ	65.0	คะแนน	ในขณ์ะที�มิิติที�มีิคะแนนในระดัับปานกลาง 

ได้ำแก่	การเช่�อมัิ�นในสถาบัันต่าง	ๆ		มีิ	58.4	คะแนน	และการมีิทุนทางสังคมิ	มีิ	48.6	คะแนน	ส่วนมิิติที�มีิคะแนน 

ในระดัับน้อย	ค่อ	การมีิส่วนร่วมิของประชาชน	โดำยมีิเพียง	7.4	คะแนนเท่านั�น

	 เม่ิ�อพิจัารณ์าเปรียบัเทียบัระดำับัความิเป็นประชาธิิปไตยตลอดำ	 4	 ปีที�ทำาการศึกษา	 จัะเห็นได้ำว่า	 คะแนน 

ความิเป็นประชาธิิปไตยน้อยลงในเก่อบัทุกมิิติ	 ได้ำแก่	 มิิติการเคารพสิทธิิ	 เสรีภาพและหน้าที�	 มิิติการยึดำมัิ�นในหลัก

นิติธิรรมิ	 มิิติการมีิส่วนร่วมิของประชาชน	 มิิติการเช่�อมัิ�นในสถาบัันต่าง	ๆ	 ในทางกลับักัน	 มิิติที�มีิคะแนนเพ่ิ่�มข้ึ้�น 

ได้ำแก่	มิิติด้ำานการต่อต้านการทุจัริต	จัาก	71.4	คะแนนในปี	2562	เป็น	72.5	คะแนนในปี	2563	และด้ำานการมีิทุน

ทางสังคมิซึึ่�งเพิ�มิขึ�นจัาก	48.2	คะแนนในปี	2562	เป็น	48.6	คะแนนในปี	2563	

	 อย่างไรก็ตามิ	เม่ิ�อพ่ิ่จารณา

ในม่ต่ิท่ี่�ม่คะแนนน้อยลง	พบัว่า	มิิติ

การเคารพสิิทธิิ เสิรีภาพ แลัะ

หน้าที�นั�น	 ยังมีิประเด็ำนย่อย	 ได้ำแก่	

เสียสละเพ่�อส่วนร่วมิ	เสียภาษี	มีิสิทธิิ

ที�เท่าเทียมิ	 ยอมิรับัฟัังความิเห็น 

ผู้้้อ่�น	 ได้ำรับัการคุ้มิครองสิทธิิ	 และมีิ

เสรีภาพในการเข้าถึงข้อม้ิล	 ซึึ่�งทั�ง 

4	 ประเดำ็นย่อยนี�มีิคะแนนที�ลดำลง

ทั� งหมิดำ	 โดำยการมิี เส รีภาพใน 

การเข้าถึงข้อม้ิลข่าวสารมีิคะแนน

น้อยที�สุดำ		

1	เกณ์ฑ์์ระดัำบัความิเป็นประชาธิิปไตย	100	คะแนน	แบ่ังเป็นช่วง	1	–	20	หมิายถึง	ระดัำบัความิเป็นประชาธิิปไตยน้อยมิาก,	21	–	40	
หมิายถึง	ระดัำบัความิเป็นประชาธิิปไตยน้อย,	41	–	60	หมิายถึง	ระดัำบัความิเป็นประชาธิิปไตยปานกลาง,	61	–	80	หมิายถึงระดัำบั
ความิเป็นประชาธิิปไตยส้ง,	และ	81	–	100	หมิายถึง	ระดัำบัความิเป็นประชาธิิปไตยส้งมิาก
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	 สำาหรับัมิิติการยึดมัิ�นในหลัักนิติธิรรมิ	 มีิประเด็ำนย่อยค่อ 

การเข้าถึงกระบัวนการยุติธิรรมิที�ถ้กต้องและเหมิาะสมิ	 มีิการบัังคับั

ใช้กฎหมิายอย่างเท่าเทียมิ	 และเช่�อมัิ�นต่อระบับักฎหมิาย	 พบัว่า 

แม้ิคะแนนโดำยรวมิของทุกปีจัะอย่้ในระดัำบัส้ง	 หากแต่มีิคะแนนที� 

ลดำลงอย่างต่อเน่�องเช่นกัน	 โดำยประเด็ำนที�ได้ำคะแนนน้อยที�สุดำค่อ	

ความิเช่�อมัิ�นต่อระบับักฎหมิาย	

 มิิติการเช่�อมัิ�นในสิถาบันต่าง	 ๆ	 ประกอบัด้ำวย	 การเช่�อมัิ�นต่อรัฐสภา	 เช่�อมัิ�นต่อรัฐบัาล	 เช่�อมัิ�นต่อศาล 

เช่�อมัิ�นต่อข้าราชการ	 ทหาร	 และตำารวจั	 เช่�อมัิ�นต่อการปกครองส่วนท้องถิ�น	 และเช่�อมัิ�นต่อองค์กรอิสระตามิ

รัฐธิรรมิน้ญ	พบัว่า	สถาบัันศาลเป็นสถาบัันที�ประชาชนให้ความิเช่�อมัิ�นมิากที�สุดำ	ในทางกลับักัน	สถาบัันที�ประชาชน

เช่�อมัิ�นน้อยที�สุดำ	 ค่อ	 รัฐสภา	 ซึึ่�งคะแนนความิเช่�อมัิ�นน้อยที�สุดำตลอดำทั�ง	 4	 ปีที�ทำาการศึกษา	 โดำยปีล่าสุดำเป็นเพียง

สถาบัันเดีำยวที�มีิคะแนนตำ�ากว่า	50	คะแนน	

	 ส่วนมิิติที�มีิคะแนนน้อยที�สุดำ	 ค่อ	การมีิส่ิวนร่วมิทางการเม่ิอง	 ประกอบัด้ำวย	 การมีิส่วนร่วมิกิจักรรมิทาง 

การเม่ิองที�ทำาโดำยทั�วไป	เช่น	การติดำต่อกับัเจ้ัาหน้าที�ของรัฐหร่อตัวแทนทางกฎหมิายในทุกระดัำบั	ผู้้้นำาชุมิชน	ส่�อมิวลชน

ต่าง	 ๆ	 และการมีิส่วนร่วมิในกิจักรรมิทางการเม่ิองที�ไม่ิได้ำทำาโดำยทั�วไป	 เช่น	 ร่วมิกับัผู้้้อ่�นเพ่�อแก้ปัญหาท้องถิ�น 

ร่วมิเดิำนขบัวนคัดำค้าน	 และใช้ความิรุนแรงเพ่�อผู้ลทางการเม่ิอง	 พบัว่าประชาชนเห็นว่าการมีิส่วนร่วมิทางการเม่ิอง

ในร้ปแบับันี�มีิอย่้ในระดัำบัน้อยมิาก	ค่อ	7.4	คะแนน	และเม่ิ�อพิจัารณ์าในรายมิิติย่อย	พบัว่า	มีิแนวโน้มิที�ลดำลงทั�งสอง

มิิติย่อย	โดำยผู้้้ตอบัมัิกจัะเข้าร่วมิทางการเม่ิองที�ทำากันทั�วไปมิากกว่าแบับัที�ไม่ิได้ำทำากันทั�วไป		

 

	 ทั�งนี�	 จัากการศึกษาข้างต้นซึึ่�งพบัว่าระดัำบัการมีิส่วนร่วมิทางการเม่ิองของประชาชนอย่้ในระดัำบัที�น้อยที�สุดำ	

จึังได้ำวิเคราะห์เพิ�มิเติมิถึงปัจจัยที�ส่ิงผลัต่อการมีิส่ิวนร่วมิของประชาชน	พบัว่า	หากประชาชนมีิการรับัฟัังข่าวสาร

ทางการเม่ิองมิากขึ�น	มีิการเคารพถึงสิทธิิ	เสรีภาพ	และหน้าที�ของตนเอง	มีิความิเช่�อมัิ�นกันและกันที�มิากขึ�น	รวมิถึง	

มีิความิเช่�อมัิ�นต่อการทำางานของรัฐบัาล	 และของนายกรัฐมินตรีเพิ�มิขึ�น	 และมีิการไม่ิยอมิรับัการทุจัริตที�ส้งขึ�น 

ล้วนส่งผู้ลให้ระดัำบัของการมิีส่วนร่วมิทางการเม่ิองเพิ�มิส้งขึ�นตามิไปดำ้วย	 ในส่วนของปัจจัยทางประชากร	 พบัว่า 

ผู้้้ที�มีิอายุมิากกว่าจัะมีิส่วนร่วมิทางการเม่ิองมิากกว่าผู้้้ที�มีิอายุน้อยกว่า	 ผู้้้ชายจัะมิีส่วนร่วมิทางการเม่ิองมิากกว่า 

ผู้้้หญิง	 และคนที�มีิระดัำบัการศึกษาส้งกว่าจัะมีิส่วนร่วมิทางการเม่ิองมิากกว่าคนที�เรียนในระดัำบัประถมิศึกษาหร่อ 

คนที�ไม่ิได้ำเรียนหนังส่อ	ผู้้้ที�อาศัยนอกเขตเทศบัาลจัะมิส่ีวนร่วมิทางการเม่ิองมิากกวา่ผู้้้ที�อาศัยอย่้ในเขตเทศบัาล	และ

ผู้้้ที�มีิรายได้ำส้งขึ�นจัะทำาให้มีิส่วนร่วมิทางการเม่ิองมิากขึ�นตามิไปด้ำวย	
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QR CODE
OFFICIAL LINE

เพ่�อขอรับบริการสิ�งพิมิพ์

QR CODE 
หนังส่อ

1

2

QR CODE
คลัง SNAP

ควรมุ่ิงเน้นให้ประชาชนมีิส่วนร่วมิในกระบัวนการทางการเม่ิองมิากขึ�น	 โดำยเฉพาะกลุ่มิผู้้้หญิง 

กลุ่มิเยาวชน	 กลุ่มิคนที�มีิการศึกษาน้อย	 และกลุ่มิที�อาศัยในเขตเทศบัาล	 สิ�งสำาคัญค่อ 

การเปิดำโอกาสให้ประชาชนได้ำเข้าถึงข้อม้ิลข่าวสารของรัฐบัาลได้ำอย่างทั�วถึงและเท่าเทียมิ 

และเปิดำโอกาสให้คนทุกกลุ่มิต้องมีิสิทธิิ	 เสรีภาพที�จัะแสดำงความิคิดำเห็นหร่อกระทำาตามิสิทธิิ 

ที�พึงมีิ	เพ่�อสะท้อนถึงความิต้องการของบุัคคลแต่ละกลุ่มิ	และแสดำงถึงการเคารพในสิทธิิ	เสรีภาพ

ของประชาชนอีกด้ำวย	ทั�งนี�ต้องไม่ิขัดำต่อกฎหมิายหร่อข้อบัังคับัของประเทศ

รัฐบัาลควรจััดำให้ประชาชนสามิารถเข้าถึงการบัริการสาธิารณ์ะต่าง	 ๆ	 ของภาครัฐที�มีิคุณ์ภาพ 

ได้ำอย่างเท่าเทียมิซึึ่�งถ่อว่าเป็นหลักหนึ�งของการปกครองด้ำวยหลักธิรรมิาภิบัาล	 ทั�งในเร่�องของ 

การสาธิารณ์สุข	 การศึกษา	 และการมิีงานทำา	 โดำยการเพิ�มิศักยภาพของประชาชนสามิารถ 

ดำำาเนินการผู่้านระบับัการศึกษาที�มีิคุณ์ภาพและผู้ลิตแรงงานที�ตรงต่อความิต้องการของตลาดำ

แรงงาน	เพ่�อให้เกิดำความิสามัิคคีในสังคมิ	(Social	Cohesion)	และเป็นการเสริมิสร้างพลังทางสังคมิ	

(Social	Empowerment)	ทั�งนี�	หากประชาชนมีิคุณ์ภาพชีวิตและมีิสภาพความิเป็นอย่้ที�ดีำ	ประชาชน

มีิแนวโน้มิที�จัะสนใจัในเร่�องการเม่ิองการปกครองมิากขึ�นซึึ่�งเป็นส่วนสำาคัญที�ส่งผู้ลให้ระดัำบัของ

ความิเป็นประชาธิิปไตยของประเทศไทยเพิ�มิมิากขึ�นด้ำวย


