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

กระทรวงดีอี กบั ม. 112 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) 

สถาบนัวจิยัความสุขชุมชนและความเป็นผูน้ า น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง กระทรวง ด ีอ ีกบั ม. 112
กรณีศกึษาประชาชนทุกสาขาอาชพีทัว่ประเทศ โดยด าเนินโครงการทัง้การวจิยัเชงิปรมิาณ  (Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จ ำนวน 1,807 ตัวอย่ำง ด ำเนินโครงกำร
ระหว่ำงวนัที ่21 – 24 มกรำคม 2564 ทีผ่่ำนมำ  

เมื่อถำมถงึควำมเหน็ต่อ กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม แจง้ควำมด ำเนินคดนีำยธนำธรฯ 
และคนอื่น ๆ ในขบวนกำร ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ม.112 พบว่ำ ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 97.4 เหน็ดว้ย
ในขณะทีร่อ้ยละ 2.6 ไม่เหน็ดว้ย นอกจำกนี้ เมื่อสอบถำมถงึกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยตำม ม.112 เป็นเรื่องทีแ่ต่
ละคนต้องใช้สทิธติำมกฎหมำยบ้ำนเมอืงเพื่อควำมสงบสุขของประเทศและประชำชน ไม่ใช่เรื่องกำรเมอืง 
พบว่ำ ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 93.0 เหน็ด้วยว่ำ เป็นเรื่องสทิธขิองแต่ละคนตำมกฎหมำยบ้ำนเมอืงเพื่อควำม
สงบสุขของประเทศและประชำชนมำกกว่ำ ไม่ใช่เรื่องกำรเมอืง ในขณะทีเ่พยีงรอ้ยละ 7.0 ไม่เหน็ดว้ย 

ที่น่ำสนใจคอื หลงัจำกที่ นำยพุทธพิงษ์ ปุณณกนัต์ รมว.กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 
ด ำเนินกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยตำม ม. 112 พบว่ำส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 97.7 พอใจนำยพุทธพิงษ์ ปุณณกนัต์ 
รมว.กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ในขณะทีร่อ้ยละ 2.3 ไม่พอใจ นอกจำกนี้ ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 
98.4 สนับสนุนนำยพุทธพิงษ์ ปุณณกนัต์ รมว.กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม จดักำรกวำดใหเ้รยีบ 
ขบวนกำรจำบจว้ง ล่วงละเมดิคุกคำมในหลวงและทุกพระองคใ์นสถำบนัหลกัของชำต ิในขณะทีเ่พยีงรอ้ยละ 
1.6 ไม่สนบัสนุน  

ทีน่่ำเป็นห่วง คอื ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 75.0 ระบุเป็นไปไดค้่อนขำ้งมำก ถงึ มำกทีสุ่ดทีค่นในชำตจิะ
แตกแยกมำกขึ้น ถ้ำปล่อยให้มกีำรล่วงละเมดิ จำบจ้วง คุกคำมในหลวงและทุกพระองค์ในสถำบนัหลกัของชำติ 
ในขณะที ่รอ้ยละ 14.3 ระบุเป็นไปไดป้ำนกลำง และรอ้ยละ 10.7 ระบุเป็นไปไดค่้อนขำ้งน้อยถงึเป็นไปไม่ไดเ้ลย 

ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่ำวว่ำ “กระทรวงดอี ีกบั ม.112” ในผลโพลครัง้นี้ชี้ใหเ้หน็ว่ำ กระทรวงดจิทิลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสงัคมโดยนำยพุทธิพงษ์ ปุณณกนัต์ รมว.กระทรวงฯ ก ำลงัท ำตำมควำมคำดหวงัและกำร
สนับสนุนของประชำชนในกำรออกมำปกป้องรกัษำเสำหลกัของชำตเิพื่อยบัยัง้ขบวนกำรที่ ใชข้อ้มูลเทจ็หวงั
ท ำลำยสถำบนัหลกัของชำตหิรอืท ำใหส้ัน่คลอนและสรำ้งควำมแตกแยกของคนในชำต ิ

ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่ำวต่อว่ำ ดงันัน้ ประชำชนส่วนใหญ่จงึสนับสนุน นำยพุทธพิงษ์ ปุณณกนัต์ รมว.
กระทรวงดอี ี“ใช้กฎหมำยคุ้มครองสทิธทิุกคน” เป็นกลไกของประเทศเปิดโอกำสให้ทุกฝ่ำยได้ใช้สทิธติำม
กฎหมำยในกระบวนกำรยุตธิรรมโดยทุกคนย่อมไดร้บักำรคุม้ครองสทิธติำมกฎหมำย แนวทำงน้ีจงึไม่ใช่เรื่อง
กำรเมอืงและไม่ใช่กำรใช้กฎหมำยเป็นเครื่องมอืทำงกำรเมอืง “กำรเมอืง เป็นเรื่อง กำรเมอืง” เพรำะใครก็
ตำมทีถู่กล่วงละเมดิสทิธ ิถูกคุกคำมย่อมตอ้งอำศยักฎหมำยหยุดกำรคุกคำมนัน้ จงึดกีว่ำนกักำรเมอืงบำงคน
พำคนลงถนน คุกคำมผูอ้ื่น เบยีดเบยีนผูอ้ื่น ทีเ่คยท ำกนัในช่วงปีทีผ่่ำนมำ 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความเห็นต่อ กระทรวงดิจิทลัฯ แจ้งความด าเนินคดี นายธนาธรฯ 
และคนอ่ืน ๆ ในขบวนการ ตามประมวลกฎหมายอาญา ม. 112  

 ล าดบัท่ี ความเหน็ของประชาชน ร้อยละ 
1 เหน็ดว้ย 97.4 
2 ไม่เหน็ดว้ย 2.6 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ การบงัคบัใช้กฎหมายตาม ม.112 เป็นเร่ืองสิทธิของแต่ละคนตาม
กฎหมายบ้านเมืองในกระบวนการยุติธรรม เพื่อความสงบสุขของประเทศและประชาชนมากกว่า ไม่ใช่เร่ือง
การเมือง เพราะ การเมือง เป็นเร่ือง การเมือง 

 ล าดบัท่ี ความเหน็ของประชาชน ร้อยละ 

1 
เหน็ดว้ยว่ำ เป็นเรื่องสทิธขิองแต่ละคนตำมกฎหมำยบำ้นเมอืงใน
กระบวนกำรยุตธิรรม เพื่อควำมสงบสุขของประเทศและประชำชน
มำกกว่ำ ไม่ใช่เรื่องกำรเมอืง เพรำะ กำรเมอืง เป็นเรื่อง กำรเมอืง 

 
93.0 

2 ไม่เหน็ดว้ย 7.0 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความพอใจต่อ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกนัต์ รมว. กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสงัคม ในการด าเนินการบงัคบัใช้กฎหมายตาม ม. 112 

 ล าดบัท่ี ความพอใจของประชาชน ร้อยละ 

1 
พอใจ นำยพุทธพิงษ์ ปุณณกนัต ์รมว.กระทรวงดจิทิลั เพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม ในกำรด ำเนินกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยตำมมำตรำ 112 

 
97.7 

2 ไม่พอใจ 2.3 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ การสนับสนุน นายพุทธิพงษ์ ปุณณกนัต์ รมว. กระทรวง ดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสงัคม จดัการกวาดให้เรียบ ขบวนการจาบจ้วง ล่วงละเมิด คุกคามในหลวงและทุกพระองค์ใน
สถาบนัหลกัของชาติ 

 ล าดบัท่ี การสนับสนุนของประชาชน ร้อยละ 
1 สนับสนุน  98.4 
2 ไม่สนับสนุน 1.6 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 
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ตารางท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างท่ีระบุ ความเป็นไปได้ ถ้าปล่อยให้ นักการเมือง นักวิชาการ นักธุรกิจ 
ส่ือมวลชน ชาวต่างชาติและประชาชนบางคน ล่วงละเมิด จาบจ้วง คกุคาม ในหลวงและทุกพระองคใ์นสถาบนัหลกั
ของชาติจะท าให้คนในชาติแตกแยกมากข้ึน 

 ล าดบัท่ี ความเป็นไปได้ ร้อยละ 

1 
เป็นไปไดค่้อนขำ้งมำกถงึมำกทีสุ่ด ทีค่นในชำตจิะแตกแยกมำกขึน้ ถำ้
ปล่อยใหม้กีำรล่วงละเมดิ จำบจว้ง คุกคำมในหลวงและทุกพระองคใ์น
สถำบนัหลกัของชำต ิ

 
75.0 

2 เป็นไปไดป้ำนกลำง 14.3 
3 เป็นไปไดค่้อนขำ้งน้อย ถงึ เป็นไปไม่ไดเ้ลย 10.7 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

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


