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เรียน กองบรรณาธิการข่าว       จ านวน 2 หน้า 

 
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เร่ือง     

ภาพการเมอืงหลงัสู้ศึกอภิปราย 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กรรณิกา ผูอ้ านวยการส านักวจิยัซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) เสนอ

ผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง ภาพการเมอืงหลงัสูศ้กึอภปิราย กรณีศกึษาตวัอย่างประชาชนทุกสาขาอาชพีทัว่
ประเทศ โดยด าเนินการเก็บขอ้มูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทัง้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ การลง
พื้นที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทัง้การวจิยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) และการวจิยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) จ านวน 1,621 ตวัอย่าง ด าเนินโครงการระหว่างวนัที ่2 - 4 ม.ิย. ทีผ่่านมา 

เมื่อสอบถามถงึภาพการเมอืงหลงัสูศ้กึอภปิราย พ.ร.ก.กู้เงนิ ผ่าน พบว่า ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ  81.1 
เหน็ภาพการเมอืงเก่า ๆ จดัคนเขา้มาเอาผลประโยชน์เงนิกู้ ที่รฐับาลก่อหนี้สนิให้ประชาชนทุกคนในชาติ 
รองลงมาคอื รอ้ยละ 79.4 เหน็ภาพนกัการเมอืงยีแ้ย่ ๆ เดมิ ๆ ท าใหเ้ดก็และเยาวชนลอกเลยีนแบบโกง รอ้ย
ละ 76.4 เหน็ภาพสงสารเหน็ใจ นายอุตตม สาวนายน คนเคยแจกเงนิเยยีวยาประชาชนมากขึน้ รอ้ยละ 75.6 
เหน็ภาพการเมอืงที ่เสรจ็นา ฆา่โคทกึ เสรจ็ศกึ ฆา่ขนุพล รอ้ยละ 75.4 เหน็ภาพนกัการเมอืงหกัหลงั มุ่งเอา
ผลประโยชน์สว่นตวัและพวกพอ้ง รอ้ยละ 68.1 เหน็ภาพเตรยีมการ ขบวนการโจรปลน้ชาต ิและรอ้ยละ 67.0 
เหน็ภาพอ ามหติ โหดรา้ยทางการเมอืง 

นอกจากนี้ ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ  72.0 เห็นภาพอดีตนายทหารชัน้ผู้ใหญ่ของ
กองทพัทีป่ล่อยใหม้กีารหกัหลงัเพือ่นร่วมรบ ปล่อยใหเ้พือ่นร่วมรบตายไปหลงัจบศกึ ในขณะที ่รอ้ยละ 28.0 
เหน็ภาพพลเรอืนผูก้ลา้หาญยนืชีแ้จงความจ าเป็นตอ้งกูเ้งนิมาเยยีวยาประชาชนฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ 

ทีน่่าเป็นห่วงอย่างยิง่คอื ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 77.3 ระบุเป็นไปไดท้ีป่ระชาชนจะเป่านกหวดี ลุกขึน้
ออกมาปกป้องเงนิกู้ที่รฐับาลก่อหนี้สนิให้ทุกคนในชาต ิขจดันักการเมอืงยี้ที่เขา้มารุมทึ้ง ในขณะที่ ร้อยละ 
22.7 ระบุเป็นไปไม่ได้ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 90.7 ระบุ ภาพการเมอืงที่เหน็วนันี้คอื นรก ชดั ๆ 
ในขณะทีเ่พยีงรอ้ยละ 9.3 ระบุ สวรรคแ์ท ้ๆ ทีน่่าสนใจคอื สว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 74.2 ระบุ ถงึเวลาแลว้ทีค่วร
ยุบสภา ในขณะทีร่อ้ยละ 25.8 ระบุ ยงัไม่ถงึเวลา 
 ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่าวว่า ๓ ป.ระวงัสัน่คลอนเหตุคนไม่เอา เพราะเวลานี้ประเทศชาตแิละประชาชน
เปราะบางมากและอาจน าสู่วกิฤตใหญ่หลวงยากจะควบคุมสอดคลอ้งกบัขอ้มูลอารมณ์ประชาชนทีเ่คยท ามา
เกอืบ ๓๐ ปี จงึต้องรบีแจง้สญัญาณอนัตรายแรง ๆ ดว้ยขอ้มูลว่าบา้นเมอืงอาจจะวุ่นวายช่วงปลายปี ถ้าไม่
ตดัไฟแต่ตน้ลมในวนัน้ี นายกรฐัมนตรแีละผูห้ลกัผูใ้หญ่ในบ้านเมอืงจงึอย่าเตมิเชือ้เพลงิฝืนกระแสสงัคมสร้าง
ความคบัแค้นใจ ความเคลอืบแคลงสงสยัของสาธารณชนต่อนักการเมอืงยี้แบบเก่า ต่อความไม่ชอบธรรม
ของรฐับาล องคก์รอสิระและต่อผูใ้หญ่ฝ่ายการเมอืง  

“ทางออกคอื ๑) รกัษาสถานภาพเดมิคอื the Status Quo เอาไวไ้ม่ท าตามกลุ่มนักการเมอืงแบบเก่า
ทีเ่ร่ารอ้น แต่เมื่อมผีูใ้หญ่บางคนท าพลาดฝืนกระแสสงัคมไปกร็บีปรบัตวักลบัสูท่างทีด่ทีีถู่กตอ้ง ๒) ผูม้บีารมี
ของประเทศน่าจะท าใหพ้รรคการเมอืงเจา้ปัญหากลบัมารกัษาปกป้องคนดเีอาไวโ้ดยถอืโอกาสนี้ปลดคนไม่ดี
มปีระวตัดิ่างพรอ้ยเป็นทีเ่คลอืบแคลงสงสยัในหมู่ประชาชนที่ทุจรติคอรปัชัน่ออกไปเลย ใชว้กิฤตเป็นโอกาส 
สงัคมจะกลบัมายกย่องเชดิชูพรรคการเมอืงนี้ และ ๓) หากท าอะไรไม่ไดม้ากอกีแลว้ เพราะวุ่นวายเหลอืเกนิ 
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เหนื่อยเหลอืเกนิ ก็น่าจะยุบสภา เลอืกตัง้ใหม่ ตดัไฟแต่ต้นลม คนือ านาจให้ประชาชน ผลที่ตามมาคอื จะ
ช่วยท าใหบ้า้นเมอืงเดนิหน้าต่อไดไ้ม่เกดิเหตุรุนแรงบานปลาย เพราะดบัไวซ้ึ่งเหตุปัจจยั ลา้งไพ่กนัใหม่อกี
รอบดว้ยวถิปีระชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข” ดร.นพดล กล่าว 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ภาพการเมืองหลงัสู้ศึกอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน 

 ล าดบัท่ี ภาพการเมืองหลงัสู้ศึกอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน ร้อยละ 
1 ภาพการเมอืงเก่า ๆ จดัคนเขา้มาเอาผลประโยชน์เงนิกู ้ทีก่่อหนี้สนิใหป้ระชาชนทุกคนในชาต ิ 81.1 
2 ภาพนักการเมอืงยีแ้ย่ ๆ เดมิ ๆ ท าใหเ้ดก็และเยาวชนลอกเลยีนแบบโกง 79.4 
3 สงสารเหน็ใจ นายอตุตม สาวนายน คนเคยแจกเงนิเยยีวยาประชาชนมากขึน้ 76.4 
4 เสรจ็นา ฆา่โคทกึ  เสรจ็ศกึ ฆา่ขนุพล 75.6 
5 ภาพนักการเมอืงหกัหลงั มุ่งเอาผลประโยชน์ส่วนตวัและพวกพอ้ง 75.4 
6 ภาพเตรยีมการ ขบวนการโจรปลน้ชาต ิ 68.1 
7 ภาพอ ามหติ โหดรา้ยทางการเมอืง 67.0 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างท่ีระบุ ภาพการเมืองท่ีเห็นระหว่าง ภาพพลเรือนผู้กล้าหาญยืนช้ีแจงความ
จ าเป็นต้องกู้เงินมาเยียวยาฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ กบั ภาพอดีตนายทหารชัน้ผู้ใหญ่ของกองทพัปล่อยให้มีการหกัหลงั เพื่อนร่วม
รบ ปล่อยให้เพื่อนร่วมรบตายไปหลงัจบศึก 

 ล าดบัท่ี ภาพการเมืองท่ีเด่นชดักว่า ร้อยละ 

1 
ภาพอดตีนายทหารชัน้ผูใ้หญข่องกองทพัทีป่ล่อยใหม้กีารหกัหลงัเพื่อนร่วมรบ ปล่อยใหเ้พื่อนร่วมรบ
ตายไปหลงัจบศกึ 

 
72.0 

2 ภาพพลเรอืนผูก้ลา้หาญยนืชีแ้จงความจ าเป็นตอ้งกูเ้งนิมาเยยีวยาประชาชนฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ 28.0 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ภาพการเมืองท่ีเหน็วนัน้ี กบั ความเป็นไปได้ท่ีประชาชนจะเป่านกหวีด ลุกขึ้น
ออกมาปกป้องเงินกู้ท่ีรฐับาลก่อหน้ีสินให้ทุกคนในชาติ ขจดันักการเมืองยี้ท่ีเข้ามารมุทึ้ง 

 ล าดบัท่ี ความเป็นไปได้ท่ีประชาชนจะเป่านกหวีด ออกมาปกป้องเงินกู้ ขจดันักการเมืองยีท่ี้มารมุทึ้ง ร้อยละ 
1 เป็นไปได ้ 77.3 
2 เป็นไปไม่ได ้ 22.7 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ภาพการเมืองท่ีเหน็วนัน้ี 
 ล าดบัท่ี ภาพการเมืองท่ีเหน็วนัน้ี ร้อยละ 

1 นรก ชดั ๆ 90.7 
2 สวรรค ์แท ้ๆ 9.3 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ตารางท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความเหน็ต่อ การยุบสภาเลือกตัง้ใหม่ 
 ล าดบัท่ี ความเหน็ ร้อยละ 

1 ถงึเวลาแลว้ที ่ควรยบุสภา 74.2 
2 ยงัไมถ่งึเวลา 25.8 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

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


