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เรียน กองบรรณาธิการข่าว      จ านวน  3  หน้า 
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เร่ือง     

ต่างชาติ ท าไทยแตกแยก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) 

น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง ต่างชาต ิท าไทยแตกแยก กรณีศกึษาประชาชนทุกสาขาอาชพีทัว่ประเทศ 
โดยด าเนินโครงการทัง้การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) และการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative 
Research) จ ำนวน 1,287 ตวัอย่ำง ด ำเนินโครงกำรระหว่ำงวนัที ่20 - 31 ตุลำคม พ.ศ.2563 ทีผ่่ำนมำ  

เมื่อถำมถงึ ควำมเชื่อต่อรฐับำลต่ำงชำต ิมหำมติรประเทศไทยมสีว่นร่วมสนบัสนุน มอ็บ 3 นิ้ว พบว่ำ
ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 83.3 ลงัเล ไม่แน่ใจว่ำ รฐับำลต่ำงชำต ิมหำมติรประเทศไทยมสี่วนร่วมสนับสนุน มอ็บ 
3 นิ้วหรอืไม่ ในขณะที ่รอ้ยละ 8.2 เชื่อว่ำมสีว่นสนบัสนุนอย่ำงแน่นอน และรอ้ยละ 8.5 ไม่เชื่อ 

ที่น่ำเป็นห่วงคอื ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 88.3 เชื่อว่ำ มอีงค์กรต่ำงชำต ิต่ำง ๆ สนับสนุน มอ็บ 3 นิ้ว 
ในขณะที่ร้อยละ 11.7 ไม่เชื่อ อย่ำงไรก็ตำม ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 86.2 เชื่อว่ำ รฐับำลต่ำงชำติ มหำมติร
ประเทศไทย สำมำรถช่วยควบคุม ก ำกบัทศิทำงให ้องคก์รต่ำงชำต ิต่ำง ๆ สนับสนุน มอ็บ  3 นิ้วใหค้นไทย
จงรกัภกัด ีไม่แตกแยกได ้ในขณะทีร่อ้ยละ 13.8 ไม่เชื่อว่ำ ท ำได ้

ทีน่่ำพจิำรณำคอื ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 88.9 ระบุคนไทยทุกคนควรช่วยจบัตำ ต่ำงชำต ิเคลื่อนไหว
ท ำ มอ็บ 3 นิ้วของเดก็และเยำวชน ตกเป็นเหยื่อใหค้นไทยแตกแยกรุนแรงบำนปลำย ในขณะที ่รอ้ยละ 11.1 
ระบุไม่ควร อย่ำงไรก็ตำม ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 76.7 เชื่อมัน่กระทรวงดิจทิลั เพื่อเศรษฐกจิและสงัคม จะ
สำมำรถท ำใหค้นไทยใชโ้ซเชยีลเชงิสรำ้งสรรคใ์หค้นไทยจงรกัภกัด ีไม่แตกแยกได ้ในขณะทีร่อ้ยละ 23.3 ไม่
เชื่อมัน่ 

ทีน่่ำเป็นห่วงคอื กลุ่มคนกลุ่มต่ำง ๆ ทีอ่ยู่เบือ้งหลงั หนุน มอ็บ 3 นิ้ว พบควำมเชื่อมโยงของกลุ่มต่ำง 
ๆ ทีอ่ยู่เบือ้งหลงั หนุน มอ็บ 3 นิ้ว ไดแ้ก่ รอ้ยละ 89.6 ระบุ นกักำรเมอืงไทย รอ้ยละ 88.4 ระบุ นกัธุรกจิ นกั
ลงทุน รอ้ยละ 87.4 ระบุนักวชิำกำร รอ้ยละ 87.0 ระบุ สื่อมวลชน รอ้ยละ 84.2 ระบุ องคก์รต่ำงชำต ิรอ้ยละ 
83.9 ระบุ บรษิทั โซเชยีลมเีดยี ต่ำงชำต ิรอ้ยละ 83.0 ระบุ กลุ่ม NGO และรอ้ยละ 80.3 ระบุ รฐับำลต่ำงชำต ิ
ทีไ่ม่ใช่มหำมติรประเทศของไทย 

ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่ำวว่ำ พบควำมเชื่อมโยงของกลุ่มต่ำง ๆ ทีอ่ยู่เบือ้งหลงั หนุน มอ็บ 3 นิ้วค่อนขำ้ง
ครบถว้นทัง้นกักำรเมอืงไทย นกัธุรกจินกัลงทุน นกัวชิำกำร สือ่มวลชน องคก์รต่ำงชำต ิบรษิทัโซเชยีลมเีดยี
ต่ำงชำติ กลุ่ม NGO และรฐับำลต่ำงชำติที่ไม่ใช่มหำมติรประเทศของไทย แต่คนไทยส่วนใหญ่ยงัเชื่อว่ำ
รฐับำลต่ำงชำตทิี่เป็นมหำมติรประเทศของไทยจะช่วยควบคุมก ำกบัทศิทำงให ้ขบวนกำรสนับสนุนมอ็บ  3 
นิ้วให้เกิดควำมจงรกัภักดี ไม่ท ำให้คนไทยแตกแยก หนัหน้ำมำปรึกษำหำรือกันเชิงสร้ำงสรรค์ได้ โดย
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมเป็นหน่วยงำนรฐัที่ส ำคญัอกีหน่วยงำนหนึ่งที่ประชำชนส่วนใหญ่
เชื่อมัน่ว่ำจะช่วยท ำใหค้นไทยเกดิควำมจงรกัภกัด ีไม่แตกแยกได้ 

ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่ำวต่อว่ำ วนัน้ี ณ เวลำนี้ มคีวำมชดัเจนว่ำ มขีบวนกำรปัน่กระแส ยุยง ใหค้นไทย
ท ำลำยเสำหลกัของชำติ ท ำลำยบำ้นของตนเองจนประเทศชำตจิะพงัพนิำศ เกดิกำรสูญเสยี และต่ำงชำตจิะ



2 
 

อำ้งควำมชอบธรรมเขำ้มำจดัระเบยีบ แฝงดว้ยกำรต่อรองกบันักกำรเมอืงและเจำ้หน้ำทีร่ฐัทีเ่หลอือ ำนำจอยู่
บำ้งเลก็น้อยมุ่งกอบโกยผลประโยชน์จำกทรพัยำกรธรรมชำตขิองประเทศไทยไป เหมอืนทีท่ ำในประเทศอื่น 
ๆ ทัว่โลกโดยใช้ข้อมูลในโลกโซเชียลเป็นอำวุธ ท ำลำยควำมรกัควำมสำมคัคขีองคนในชำติ จนประเทศ
เหล่ำนัน้ก ำลงัอยู่ในขัน้ทีว่กิฤตหนกักว่ำเดมิ ถำ้คนไทยไม่รูเ้ท่ำทนัเกมนี้ กอ็ำจจะตกอยู่ในสภำวะเดยีวกนักบั
ประเทศเหล่ำนัน้ เช่น กลุ่มประเทศในตะวนัออกกลำงหลำยประเทศที ่มสีงครำมกลำงเมอืง มจีลำจล เกดิกำร
สญูเสยี เหลอืคนจ ำนวนหยบิมอืเดยีวไดป้ระโยชน์ และพวกเรำคนไทยจะพำประเทศไทยไปถงึจุดนัน้กนัหรอื 
พวกเรำควรช่วยกนัออกมำยนัต่ำงชำติเอำไว้ อย่ำให้พวกเขำเข้ำมำแทรกแซง ยุยงปลุกปัน่ เพรำะเรื่อง
ภำยในประเทศไทยพวกเรำคนไทยจดักำรกนัเองไดภ้ำยใตห้ลกัปฏบิตั ิ“รู ้รกั สำมคัค”ี 

 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความเช่ือต่อรฐับาลต่างชาติมหามิตรประเทศไทยมีส่วนสนับสนุน 
มอ็บ 3 น้ิว 

 ล าดบัท่ี ความเช่ือของประชาชน ร้อยละ 
1 เชื่อว่ำมสีว่นสนับสนุน อย่ำงแน่นอน 8.2 
2 ลงัเล ไม่แน่ใจ 83.3 
3 ไม่เชื่อ 8.5 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความเช่ือ ต่อ องคก์รต่างชาติ ต่าง ๆ สนับสนุน มอ็บ 3 น้ิว 

 ล าดบัท่ี ความเช่ือของประชาชน ร้อยละ 
1 เชื่อว่ำมสีว่นสนับสนุน 88.3 
2 ไม่เชื่อ 11.7 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความสามารถของ รฐับาลต่างชาติมหามิตรประเทศไทย ช่วยควบคมุ
ก ากบัทิศทางให้ องคก์รต่างชาติ ต่าง ๆ สนับสนุน มอ็บ 3 น้ิว ให้คนไทยจงรกัภกัดี ไม่แตกแยก 

 ล าดบัท่ี ความเช่ือของประชาชน ร้อยละ 
1 เชื่อว่ำ รฐับำลต่ำงชำต ิมหำมติรประเทศไทย ท ำได้ 86.2 
2 ไมเ่ชื่อว่ำ ท ำได ้ 13.8 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 
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ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ท่าทีของคนไทยทุกคนช่วยจบัตา ต่างชาติ เคลื่อนไหวท า มอ็บ 3 น้ิว
ของเดก็เยาวชน ตกเป็นเหย่ือให้คนไทยแตกแยกรนุแรงบานปลาย 

 ล าดบัท่ี ท่าท่ีคนไทย ร้อยละ 
1 ควรช่วยจบัตำ ต่ำงชำต ิเคลื่อนไหว 88.9 
2 ไม่ควร 11.1 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความเช่ือมัน่ต่อกระทรวง ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสงัคม จะสามารถ
ท าให้คนไทยใช้โซเชียลเชิงสร้างสรรคใ์ห้คนไทยจงรกัภกัดี ไม่แตกแยกได้ 

 ล าดบัท่ี ความเช่ือมัน่ของประชาชน ร้อยละ 
1 เชื่อมัน่ 76.7 
2 ไม่เชื่อมัน่ 23.3 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 6 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ กลุ่มคนท่ีอยู่เบือ้งหลงั หนุนมอ็บ 3 น้ิว 

 ล าดบัท่ี กลุ่มคนท่ีอยู่เบื้องหลงั หนุน มอ็บ 3 น้ิว ร้อยละ 
1 นักกำรเมอืงไทย 89.6 
2 นักธุรกจิ นักลงทุน 88.4 
3 นักวชิำกำร 87.4 
4 สือ่มวลชน 87.0 
5 องค์กรต่ำงชำต ิ 84.2 
6 บรษิทัโซเชยีลมเีดยี ต่ำงชำต ิ 83.9 
7 กลุ่ม NGO 83.0 
8 รฐับำลต่ำงชำต ิทีไ่ม่ใช่มหำมติรประเทศของไทย 80.3 

ส านักวจิยั ซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) โทร 02.051.5928 โทร 064.224.2646   www.superpollthailand.net 


