เรียน กองบรรณาธิ การข่าว
จานวน 3 หน้ า
สานักวิ จยั ซูเปอร์โพล นาเสนอผลสารวจภาคสนาม เรื่อง

ชาติมหาอานาจ กับ การครอบงาไทย
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิ ก า ผู้อ านวยการส านัก วิจ ัย ซู เ ปอร์โ พล ( SUPER POLL)
นาเสนอผลสารวจภาคสนาม เรื่อง ชาติมหาอานาจ กับ การครอบงาไทย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขา
อาชีพทัวประเทศ
่
โดยดาเนินโครงการทัง้ การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยั เชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,743 ตัวอย่ำง ดำเนินโครงกำรระหว่ำงวันที่ 5 - 12 พฤศจิกำยน
พ.ศ.2563 ทีผ่ ่ำนมำ
เมื่อถำมถึง ควำมเสียเปรียบของประเทศไทยในอดีต จำกกำรค้ำธุรกิจระหว่ำงประเทศ กับ ชำติ
มหำอำนำจ เช่น กำรทำทัวร์ศูนย์เหรียญ และ ปั ญหำขยะพิษ พบว่ำ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.6 ระบุ ประเทศ
ไทย เสียเปรียบในอดีตทีผ่ ่ำนมำ ในขณะที่ ร้อยละ 14.4 ระบุประเทศไทย ไม่เสียเปรียบ
ทีน่ ่ำพิจำรณำคือ เมื่อถำมถึง ควำมเสียเปรียบของประเทศไทยในปั จจุบนั จำกกำรค้ำธุรกิจระหว่ำง
ประเทศ กับ ชำติมหำอำนำจ เช่น กำรใช้ นอมินี คนไทย เกิดศูนย์กำรค้ำใหม่ ๆ ในรูปแบบต่ำง ๆ ทัง้ ใน
ระบบออนไลน์ และ ออฟไลน์ พบว่ำ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.7 ระบุ ประเทศไทย เสียเปรียบใน ปั จจุบนั นี้
ในขณะที่ ร้อยละ 15.3 ระบุ ประเทศไทย ไม่เสียเปรียบ
ทีน่ ่ำเป็ นห่วงคือ ควำมเสียเปรียบของประเทศไทยในอนำคต จำกกำรค้ำธุรกิจระหว่ำงประเทศ กับ
ชำติมหำอำนำจ ในโครงกำรลงทุนแสวงหำผลประโยชน์และทรัพยำกรลุ่มแม่น้ ำโขง พบว่ำ ส่วนใหญ่หรือร้อย
ละ 88.2 ระบุ ประเทศไทย จะเสียเปรียบในอนำคต ในขณะที่ ร้อยละ 11.8 ระบุประเทศไทย จะไม่เสียเปรียบ
นอกจำกนี้ เมื่อถำมถึง ควำมน่ำกลัวของชำติมหำอำนำจ ในกำรใช้โครงกำร หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทำง
(One Belt One Road) ครอบงำประเทศไทยให้เสียเปรียบ พบว่ำ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.2 ระบุ น่ ำกลัว
ในขณะทีร่ อ้ ยละ 15.8 ระบุไม่น่ำกลัว ยิง่ ไปกว่ำนัน้ เมื่อถำมถึงกำรรับรูค้ วำมช่วยเหลือจำก ชำติมหำอำนำจ
ต่อประเทศไทย เช่น ลดอุปสรรคทีก่ ดี กันประเทศไทยจำกกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ช่วยลดมลพิษ ช่วยลดขยะ
พิษ และช่วยฟื้ นฟูคุณภำพชีวติ คนไทยทีเ่ สียไป เป็ นต้น พบว่ำ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.4 ไม่เคยได้ยนิ ควำม
ช่วยเหลือจำก ชำติมหำอำนำจ ในขณะที่ ร้อยละ 31.6 เคยได้ยนิ
ผู้ช่ว ยศำสตรำจำรย์ ดร.นพดล กล่ ำวว่ำ ชำติมหำอ ำนำจร้ำยยิ่งกว่ำม็อ บ คนไทยส่ว นใหญ่รู้สกึ
ประเทศไทยเสียเปรียบชำติมหำอำนำจทัง้ ใน อดีต ปั จจุบนั และอนำคต จำกอิทธิพลของชำติมหำอำนำจที่
เข้ำมำทำธุรกิจกำรค้ำในประเทศไทย เช่น ทัวร์ศูนย์เหรียญ ขยะพิษ และกำรใช้ นอมินีคนไทย ลงทุนเปิ ด
ศูนย์กำรค้ำใหม่ตำมพืน้ ทีต่ ่ำง ๆ แต่คนไทยแทบไม่รบั รูป้ ระโยชน์อะไรจำกกำรลงทุนเหล่ำนัน้ นอกจำกนี้ ที่
น่ ำเป็ นห่วงคือ กำรกอบโกยผลประโยชน์ชำติไทยไปจำกโครงกำรลงทุนในลุ่มแม่น้ ำโขงและโครงกำรหนึ่ง
แถบ หนึ่งเส้นทำง (One Belt One Road) ทีน่ ่ำกลัวถึงควำมสูญเสียสมบัตชิ ำติไทยไปทีอ่ ำจจะเลวร้ำยยิง่ กว่ำ
ควำมวุ่นวำยจำกขบวนกำรม็อบกำรเมืองในเวลำนี้ ที่รฐั บำลและประชำชนคนไทยทุกคนต้องตื่นรู้และเฝ้ ำ
ระวังรักษำผลประโยชน์ชำติให้พน้ กำรครอบงำของชำติมหำอำนำจทีก่ ำลังแทรกซึมเข้ำมำในรูปแบบต่ำง ๆ
ทีค่ นไทยไม่ทนั ระวังตัว
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Noppadon Kannika助理教授博士，SUPER POLL所长于2020年11月5日至12日对于全国各行业人士
（涉及人数：1,743人）争对“大国对泰国的政治影响”进行研究，主要采取“定量研究”和“定性研
究”方式进行分析。
当提及对于泰国与大国贸易过往的不利因素时， 如：“零团费” (zero-dollar tour)）和有毒废物问题,。
大约85.6％的大众表示这将不利于泰国。而14.4％的大众则认可。
当提及现今泰国与大国贸易的不利因素时，如：使用“代理人”模式 进行通商。以及新的商业模
式，通过网络电子进行贸易。大约84.7％群众认为与大国贸易处于不利，而15.3％的群众则认可。
当提及未来泰国与大国贸易的不利因素时，争对“湄公河流域的投资项目”，大约88.2％的群众认
为这项目将对泰国往后的发展不利，而11.8％的群众则认可。
当提及群众争对于大国在泰国的投资项目的心态，例如“一带一路”（One Belt One Road） ，研究发
现大约84.2％的群众表示恐惧,而15.8％的群众则表示认可。当被问及是否认同大国对泰国的援助
时，如:减少泰国国际贸易障碍, 降低污染以及有毒废物并帮助泰国群众提高生活质量。大约68.4％
的群众表示没感受并享受相关福利，而31.6％则表示认可。
助理教授（Noppadon）博士表示 “大国还比暴民更恐惧”根据以往，现今以及未来的大国在泰国
所进行的业务开展以及发展趋势，多数泰国人认为泰泰国将处于不利的位置。例如 零团费（zero-

dollar tour），有毒废料处理以及使用“代理人”模式进行通商以及商场开发，大部分的群众无法
认可以这些投资将会带来好处。而泰国人应该更关注的是大国的相关投资项目，如：湄公河流域投
资项目和“一带一路”项目为泰国人带来的群众利益以及泰国宝贵资源的流失。相对于目前的政治暴
民运动的混乱，泰国宝贵资源的流失将会是更严重的课题。 泰国政府和人民都必须意识到事件的
严重性，并保护国家利益免受超级大国的影响，目前超级大国正以各种形式渗透，而泰国人民却对
此缺乏警惕。
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ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ ระบุ ความเสียเปรียบของประเทศไทยในอดีต จากการค้าธุรกิ จระหว่าง
ประเทศ กับ ชาติ มหาอานาจ เช่น การทาทัวร์ศนู ย์เหรียญ และปัญหาขยะพิ ษ
ลาดับที่
ความเสียเปรียบของประเทศไทย ใน อดีต
ร้อยละ
85.6
1
ประเทศไทย เสียเปรียบ ในอดีตทีผ่ ่ำนมำ
14.4
2
ประเทศไทย ไม่เสียเปรียบ
100.0
รวมทัง้ สิน้
ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความเสียเปรียบของประเทศไทยในปัจจุบนั จากการค้าธุรกิ จระหว่าง
ประเทศ กับ ชาติ มหาอานาจ เช่ น การใช้ นอมิ นีค นไทยเกิ ด ศูนย์ก ารค้ า ใหม่ ๆ ในรูปแบบต่ า ง ๆ ทัง้ ในระบบ
ออนไลน์ และออฟไลน์
ลาดับที่
ความเสียเปรียบของประเทศไทย ใน ปัจจุบนั
ร้อยละ
84.7
1
ประเทศไทย เสียเปรียบ ในปัจจุบนั นี้
15.3
2
ประเทศไทย ไม่เสียเปรียบ
100.0
รวมทัง้ สิน้
ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความเสียเปรียบของประเทศไทยในอนาคต จากการค้าธุรกิ จระหว่าง
ประเทศ กับ ชาติ มหาอานาจ ในโครงการลงทุนแสวงหาผลประโยชน์ และทรัพยากรลุ่มแม่น้าโขง
ลาดับที่
ความเสียเปรียบของประเทศไทย ใน อนาคต
ร้อยละ
88.2
1
ประเทศไทย จะเสียเปรียบ ในอนำคต
11.8
2
ประเทศไทย จะไม่เสียเปรียบ
100.0
รวมทัง้ สิน้
ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความน่ ากลัวของชาติ มหาอานาจ ในการใช้โครงการ หนึ่ งแถบ หนึ่ ง
เส้นทาง (One Belt One Road) ครอบงาประเทศไทยให้เสียเปรียบ
ลาดับที่
ความน่ ากลัวของ ชาติ มหาอานาจ
ร้อยละ
84.2
1
น่ำกลัว
15.8
2
ไม่น่ำกลัว
100.0
รวมทัง้ สิน้
ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ การรับรู้ ความช่วยเหลือของ ชาติ มหาอานาจ ในด้านต่าง ๆ เช่น ลด
อุปสรรคที่กีดกันประเทศไทยจากการค้าระหว่างประเทศ ช่วยลดมลพิ ษ ช่วยลดขยะพิ ษ และช่วยฟื้ นฟูคณ
ุ ภาพชีวิต
คนไทยที่เสียไป เป็ นต้น
ลาดับที่
การรับรู้ความช่วยเหลือ จากชาติ มหาอานาจ ต่อ ประเทศไทย
ร้อยละ
68.4
1
ไม่เคยได้ยนิ ควำมช่วยเหลือ จำก ชำติมหำอำนำจ
31.6
2
เคยได้ยนิ
100.0
รวมทัง้ สิน้
สานักวิจยั ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) โทร 02.051.5928 โทร 064.224.2646 www.superpollthailand.net
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