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สื่อ รัฐบาล ประชาธิปไตย และอารมณความรูสึกของสาธารณชน
ขอมูลจากสํานักวิจัยเอแบคโพลล ซึ่งสํารวจระหวางวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ 2550 กรณีซึ่งศึกษา
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 1,393 ตัวอยาง
ผลสํารวจพบวา ประชาชนสวนใหญหรือรอยละ 69.7 คิดวาบรรยากาศทางการเมืองขณะนี้ กําลังแย
เหมือนเดิมและแยลง ในขณะที่รอยละ 30.3 คิดวาดีเหมือนเดิมและดีขึ้น
เมื่อสอบถามถึง อารมณความรูสึกของสาธารณชนตอสถานการณการเมืองขณะนี้ พบวา สวนใหญ
หรือ รอยละ 97.4 อยากเห็นบานเมืองสงบสุข รอยละ 95.6 เห็นวาการเมืองเปนเรื่องสําคัญของประเทศอยาง
ไรก็ตาม สวนใหญหรือรอยละ 77.8 วิตกกังวลตอเหตุการณทางการเมือง รอยละ 72.8 เบื่อหนายตอเรื่องการ
เมือง รอยละ 48.2 รูสึกเครียดตอเรื่องการเมือง ที่นาเปนหวงคือ รอยละ 8.3 มีความขัดแยงกับคนในครอบ
ครัวเรื่องการเมือง รอยละ 14.9 ขัดแยงกับเพื่อนบาน และรอยละ 17.5 ขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน
เมื่อสอบถามถึงการสนับสนุน พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ในฐานะผูนําในการปฏิรูปการปกครองฯตอ
ความพยายามแกไขปญหาของประเทศเวลานี้ พบวาสวนใหญหรือรอยละ 67.7 สนับสนุน ในขณะที่รอยละ
25.5 ไมสนับสนุน และ รอยละ 6.8 ไมมีความเห็น
อยางไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นตอความเปนอิสระไมถูกแทรกแซงของสื่อมวลชนขณะนี้
พบวาสวนใหญหรือรอยละ 59.3 ไมคอยเชื่อมั่นถึงไมเชื่อมั่น ในขณะที่รอยละ 27.2 คอนขางเชื่อมั่นถึงเชื่อ
มั่น และรอยละ 13.5 ไมมีความเห็น
ที่นาเปนหวงคือ ประชาชนเกินครึ่งหรือรอยละ 52.2 คิดวาความเปนอิสระไมถูกแทรกแซงของสื่อ
มวลชน หลังการเลือกตั้งใหมจะแยลงไปอีก ในขณะที่รอยละ 16.7 จะเหมือนเดิม รอยละ 12.5 คิดวาจะดีขึ้น
และรอยละ 18.6 ไมมีความเห็น สําหรับความคิดเห็นตอรายการ “ยามเฝาแผนดิน” ของนายสนธิ ลิ้มทองกุล
ทางสถานีโทรทัศนชอง 11 พบวา รอยละ 46.5 เห็นดวย (คอนขางเห็นดวยและเห็นดวย) ในขณะที่รอยละ
35.2 ไมเห็นดวย (ไมคอยเห็นดวยและไมเห็นดวย) และรอยละ 18.3 ไมมีความเห็น
เมื่อถามความคิดเห็นตอการทํางานของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท พบวา ประมาณครึ่งหนึ่งหรือ
รอยละ 49.9 คิดวารัฐบาลกําลังมีแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน รอยละ 46.8 คิดวารัฐบาลเปนที่ไววางใจได รอย
ละ 46.2 คิดวารัฐบาลเปนที่พึ่งของประชาชนได รอยละ 44.3 คิดวารัฐบาลมีความโปรงใส รอยละ 42.8 คิดวา
รัฐบาลยอมใหตรวจสอบได รอยละ 38.2 คิดวารัฐบาลมีความฉับไวเขาถึงความเดือดรอนของประชาชน รอย
ละ 32.9 คิดวารัฐบาลมีความเปนสามัญชน ไมมีพิธีรีตอง เขาถึงชาวบานไดอยางแทจริง และเพียงรอยละ
19.9 ระบุวารัฐบาลรูอะไรประชาชนรูสิ่งนั้น
เมื่อสอบถามความคิดเห็นตอปญหาทุจริตคอรัปชั่นในรัฐบาลชุดใหมหลังการเลือกตั้ง พบวา ประชา
ชนสวนใหญหรือรอยละ 80.8 คิดวาจะยังมีเหมือนเดิม (รอยละ 28.1) และคิดวาจะมีปญหาคอรัปชั่นมากกวา
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เดิม (รอยละ 52.7) ในขณะที่เพียงรอยละ 11.8 คิดวาจะไมมีปญหาทุจริตคอรัปชั่นอีกตอไป และรอยละ 7.4
ไมมีความเห็น
เมื่อสอบถามความคิดเห็นถึงความเปนประชาธิปไตยในขณะนี้ พบวารอยละ 34.8 คิดวาไมคอยเป
นประชาธิปไตย รอยละ 24.7 คิดวาคอนขางเปนประชาธิปไตย รอยละ 15.8 คิดวาเปนประชาธิปไตยที่แท
จริง รอยละ 12.7 คิดวาไมเปนประชาธิปไตยเลย และรอยละ 12.0 ไมมีความเห็น
ที่นาเปนหวงคือ ประชาชนสวนใหญหรือรอยละ 69.2 คิดวาเปนไปไดที่รัฐบาลจากการเลือกตั้งใน
อนาคตจะถูกยึดอํานาจอีก ในขณะที่เพียงรอยละ 8.4 คิดวาเปนไปไมได และรอยละ 22.4 ไมมีความเห็น
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ความคิดเห็นของประชาชนกรณีรัฐบาลแตงตั้ง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ
ขอมูลจากสํานักวิจัยสวนดุสิตโพล ซึ่งสํารวจระหวางวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ 2550 กรณีซึ่งศึกษา
ประชาชนที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 1,026 ตัวอยาง
เมื่อถามถึงประชาชนคิดวาการแตงตั้งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ อดีตรองนายกฯ เปนประธานคณะ
กรรมการประสานงานและกระชับความสัมพันธดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ ของ รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ
เหมาะสมหรือไม พบวา รอยละ 59.64 ระบุเหมาะสม เพราะ เปนผูมีความรูความสามารถดานเศรษฐกิจ มีสัม
พันธภาพที่ดีกับตางประเทศโดยเฉพาะ จีนและญี่ปุน ฯลฯ รอยละ 40.36 ระบุไมเหมาะสม เพราะ คุณสมคิดเปน
คนของพรรคไทยรักไทยมากอน ตอนที่อยูกับทักษิณกําหนดนโยบายทาง เศรษฐกิจเอง ฯลฯ
เมื่อถามถึงประชาชนคิดวา การแตงตั้งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ ในตําแหนงดังกลาวของรัฐบาลฯ จะทํา
ใหเกิดความขัดแยงในรัฐบาลหรือไม พบวา รอยละ 58.41 ระบุ ไมขัดแยง เพราะ ถาทุกคนนึกถึงประโยชนของ
ประเทศชาติอยางแทจริง ควรใชเหตุผลมากกวาอารมณ ฯลฯ รอยละ 41.59 ระบุ ขัดแยง เพราะ แสดงถึงความไม
มีจุดยืนที่แนนอนของรัฐบาล ทําใหเริ่มไมเชื่อมั่นในการทํางานของรัฐบาล ฯลฯ
นอกจากนี้ประชาชนคิดวา การแตงตั้งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ ในตําแหนงดังกลาวของรัฐบาลฯ จะทํา
ใหความนิยมตอรัฐบาล “เพิ่มขึ้น” หรือ “ลดลง” พบวา รอยละ 48.70 ระบุ ไมเพิ่มขึ้นไมลดลง เพราะ คงตองรอดู
ผลงานกอนวาสามารถทําใหปญหาเศรษฐกิจดีขึ้นหรือไม ฯลฯ รอยละ 33.91 ระบุลดลง เพราะ ขัดแยงกับหลัก
การที่ตั้งไวอาจทําใหเกิดความไมพอใจของบุคคลบางกลุม ฯลฯ รอยละ 17.39 ระบุเพิ่มขึ้น เพราะ แสดงถึงความ
ในกวาง เปดโอกาสใหผูที่มีความสามารถเขามาทํางาน แสดงถึงความหวงใยบานเมืองฯลฯ
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ความคิดเห็นของประชาชนกรณีการทวงคืนดาวเทียมจากสิงคโปร
ขอมูลจากสํานักวิจัยสวนดุสิตโพล ซึ่งสํารวจระหวางวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ 2550 กรณีซึ่งศึกษา
ประชาชนทุกสาขาอาชีพที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และตัวแทนภูมิภาค (เชียงใหม / สงขลา /
นครราชสีมา / อุบลราชธานี / ชลบุรีและสุพรรณบุรี) จํานวนทั้งสิ้น 1,116 ตัวอยาง
เมื่อถามถึงประชาชนเห็นดวยหรือไมที่ พล.อ.สนธิ ประกาศทวงคืนดาวเทียมไทยคมจากประเทศสิงค
โปร รอยละ 78.49 ระบุเห็นดวย เพราะ เปนสมบัติของชาติไทย เปนการกระทําของอดีตนายกฯทักษิณ ไมได
เปนความตองการของคนในชาติ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ ฯลฯ รอยละ 17.48 ระบุไมเห็นดวย เพราะ
เปนการกระทําที่มีผลกระทบตอภาพลักษณของชาติและทําใหความสัมพันธระหวางประเทศมีปญหาควรหาทาง
ประณีประนอมดวยวิธีอื่นจะดีกวา ฯลฯ รอยละ 4.03 ระบุเฉย ๆ เพราะ ปญหาที่เกิดขึ้นเปนเรื่องระดับชาติตอง
อาศัยผูที่มีความรูความเขาใจจริง ๆ มาชวยแกปญหา ฯลฯ
เมื่อถามถึงประชาชนคิดวาจากการประกาศทวงคืนดาวเทียมไทยคมจากประเทศสิงคโปรจะมีผลกระทบ
ระหวางประเทศไทยและประเทศสิงคโปร หรือไม พบวา รอยละ 71.62 ระบุมีผลกระทบ เพราะ ทําใหเกิดความ
บาดหมางระหวางประเทศไทยและประเทศสิงคโปร มีผลกระทบตอเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศ ตาง
ชาติขาดความเชื่อมั่นในประเทศไทย ฯลฯ รอยละ 15.95 ระบุไมมีผลกระทบ เพราะ คิดวารัฐบาลชุดนี้มีวิธี
ดําเนินการอยางรอบคอบและคงไมตองการเห็นความรุนแรงหรือขอขัดแยงที่จะเกิดขึ้นจากรณีดังกลาว ฯลฯ รอย
ละ 12.43 ระบุไมแนใจ เพราะ ควรรอฟงการแถลงขาวอยางเปนทางการจากรัฐบาลอีกครั้ง ฯลฯ
เมื่อถามถึงผลดีจากการทวงคืนดาวเทียมไทยคม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 44.27 ระบุได
สมบัติของประเทศชาติกลับคืนมา / เปนศักดิ์ศรีของประเทศไทย รอยละ 27.48 ระบุทําใหเกิดความมั่นคงและ
ความมีเสถียรภาพของชาติ รอยละ 16.03 ทําใหประเทศไทยมีศักยภาพดานการสื่อสารทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ
รอยละ 12.22 ระบุอื่น ๆ เชนดาวเทียมนี้เปนของคนไทยก็ควรใหคนไทยเปนผูดูแลเอง เปนความภาคภูมิใจของ
คนในชาติไทย ฯลฯ
เมื่อถามถึงผลเสียจาการทวงคืนดาวเทียมไทยคม พบวา รอยละ 36.73 ระบุเกิดความขัดแยงระหวาง
ประเทศ รอยละ 31.97 ระบุทําใหตางชาติขาดความเชื่อมั่น / มีผลกระทบตอการเมืองและเศรษฐกิจ รอยละ 17.69
ระบุทําใหสูญเสียงบประมาณจํานวนมากในการที่จะซื้อคืน รอยละ 13.61 ระบุอื่นๆ เชน ทางรัฐบาลตองระดม
ทุนจากทุกภาคสวนในการซื้อดาวเทียมคืนมา ฯลฯ
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ทัศนะ “นักศึกษา” และ “อาจารย” กรณี ชุดของเอมี่ในงานสุพรรณหงส
ขอมูลจากสํานักวิจัยสวนดุสิตโพล ซึ่งสํารวจระหวางวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ 2550 กรณีซึ่งศึกษา นัก
ศึกษา อาจารย จํานวนทั้งสิ้น 1,113 ตัวอยาง
เมื่อพิจารณาถึงกลุมตัวอยางพบวานักเรียน/นักศึกษา จํานวน 849 คน คิดเปนรอยละ 76.28 ครูอาจารย
จํานวน 264 คน คิดเปนรอยละ 23.72 กลุมตัวอยางคิดวาชุดดังกลาว โป คิดเปนรอยละ 92.42 และระบุไมโป คิด
เปนรอยละ 7.58
เมื่อถามถึงเอมี่ใสชุดดังกลาวในงานสุพรรณหงส เหมาะสมหรือไม พบวา รอยละ 81.67 ระบุไมเหมาะ
สม เพราะ เปนงานที่มีเกียรติและศักดิ์สิทธ ขัดตอวัฒนธรรมไทยเปนอยางมาก เปนตัวอยางที่ไมดีเพราะยังเปน
นักศึกษาอยู ฯลฯ รอยละ 11.65 ระบุเฉยๆ เพราะเปนสิทธิสวนบุคคล ฯลฯ รอยละ 6.68 ระบุเหมาะสม เพราะ
เหมือนชุดราตรีธรรมดาทั่วไป เปนแฟชั่นของดาราสมัยนี้ที่เนนแตงตัวโป ฯลฯ
เมื่อถามวาเห็นดวยหรือไมที่เสี่ยเจียงแบนงานของ เอมี พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 67.61 ระบุ
เห็นดวย เพราะ ทําใหเสียภาพพจนของนักแสดง คนอื่นจะไดไมทําเปนตัวอยาง จะไดรูถึงกาลเทศะ ฯลฯ รอยละ
32.39 ระบุไมเห็นดวย เพราะ เปนเรื่องสวนตัวไมเกี่ยวกับงาน เอมี่เองคงไมไดตั้งใจ ควรแกไขที่ตนเหตุ เชน ขอ
บังคับการแตงกาย กฎหมายวัฒนธรรม ฯลฯ
เมื่อถามถึงเอมี่ในฐานะที่เปนนักศึกษากําลังเรียนอยูในมหาวิทยาลัย สมควรจะถูกลงโทษหรือไม พบวา
รอยละ 71.91 ระบุสมควรถูกลงโทษ เพราะ เปนการกระทําที่ไมเหมาะสม มีผลกระทบตอภาพลักษณ
มหาวิทยาลัยฯ เปนตัวอยางที่ไมดีกับเยาวชน ฯลฯ และควรลงโทษดวยวิธีดังนี้ คือ ตักเตือน ทําทัณฑบน พักการ
เรียน ฯลฯ รอยละ 28.09 ระบุไมสมควรถูกลงโทษ เพราะ เปนสิทธิสวนบุคคล ควรตักเตือนกอน มีความแตกตาง
ของเวลาและสถานภาพ ฯลฯ
เมื่อถามถึงในกรณีของเอมี่ มีผลกระทบตอ วัฒนธรรมไทย หรือไม พบวา รอยละ 92.41 ระบุมีผล
กระทบตอวัฒนธรรมไทย เพราะ วัยรุนจะเอาเปนแบบอยางในการแตงตัว ภาพลักษณของหญิงไทยเสื่อมเสีย
วัฒนธรรมไทยไมเนนแตงตัวโป ฯลฯ รอยละ 7.59 ระบุไมมีผลกระทบตอวัฒนธรรมไทย เพราะสังคมทุกวันนี้
ยอมรับไดปจจุบันวัยรุนก็แตงตัวโปมากขึ้น ฯลฯ
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คนบันเทิง - คนการเมืองในทรรศนะของประชาชน
ขอมูลจากสํานักวิจัยเอแบคโพลล ซึ่งสํารวจระหวางวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ 2550 กรณีซึ่งศึกษา
ประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 1,500 ตัวอยาง
จากการสํารวจพฤติกรรมการติดตามขาวสารในชวง 30 วันที่ ผานมาพบวาตัวอยางสวนใหญหรือคิดเปน
รอยละ 93.7 ติดตามขาวสารทุกสัปดาห รอยละ 3.1 ระบุติดตามขาวสารนอยกวา 1 วันตอสัปดาหและรอยละ 3.2
ระบุไมไดติดตามเลย
เมื่อสอบถามถึงคนในวงการบันเทิงที่รูสึกนาชื่นชมในชวง 3 เดือนที่ผานมา พบวาตัวอยางรอยละ 17.5
ระบุแอนทองประสม รองลงมารอยละ 11.7 ระบุเปนธีรเดช วงศพัวพันธ รอยละ 9.0 ระบุพัชราภา ไชยเชื้อ
ทางดานนักการเมืองที่รูสึกนาชื่นชมในชวง 3 เดือนที่ผานมา พบวาตัวอยางรอยละ 46.6 ระบุพล.อ.
สุรยุทธ จุลานนท รองลงมารอยละ 21.3 ระบุ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รอยละ 14.6 ระบุพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน
รอยละ 13.9 ระบุนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และรอยละ 10.2 ระบุนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ ตามลําดับ
นอกจากนี้ตัวอยางยังไดแสดงความคิดเห็นตอพฤติกรรมของคนในวงการบันเทิงที่อยากขอใหเลิกกระ
ทํา ดังนี้ตัวอยางรอยละ 55.5 อยากใหเลิกพฤติกรรมแตงตัวไมเหมาะสมโปเปลือย รองลงมารอยละ 12.9 อยากให
เลิกเที่ยวกลางคืน และรอยละ 10.8 อยากใหเลิกพฤติกรรมในเรื่องชูสาวการเปลี่ยนคู ตามลําดับ
สวนพฤติกรรมของนักการเมืองที่อยากขอใหเลิกกระทํามีดังนี้ ตัวอยางรอยละ 52.5 อยากใหเลิกการ
ทุจริตคอรัปชั่น รองลงมารอยละ 8.3 อยากใหเลิกการทะเลาะกันความไมสามัคคี และรอยละ 7.2 อยากใหเลิก
หลอกลวงประชาชน ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาถึงกรณีที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ มาชวยงานรัฐบาลเพื่อสรางความเขาใจกับชาวตางชาติ
เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอยางรอยละ 65.0 เห็นดวย/คอนขางเห็นดวยโดยใหเหตุผลวาเปนบุคคลที่นาเชื่อ
ถือตางชาติใหการยอมรับเปนผูมีความรู ความสามารถ ผลงานที่ผานมาดี การวางตัวเหมาะสม มีวิสัยทัศนกวาง
ไกล ในขณะที่ตัวอยาง รอยละ 14.5 ไมคอยเห็นดวย/ไมเห็นดวย โดยใหเหตุผลวา ความรู ความสามารถยังไม
เพียงพอ เคยอยูพรรคไทยรักไทยมากอน มีการคอรัปชั่นมากเกินไป และรอยละ 20.5 ไมมีความเห็นและบุคคลที่
เหมาะสมกับตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไปที่จะทําใหสังคมสงบสุข ตัวอยางรอยละ 22.9 เห็นวาพล.อ.
สุรยุทธ จุลานนท มีความเหมาะสมที่จะเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป รองลงมารอยละ 20.2 เห็นวา นายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ และรอยละ 18.8 เห็นวา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตามลําดับ
เมื่อสอบถามถึงกรณีคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) มีความขัดแยงกับรัฐบาลตัวอยางรอยละ
39.8 เห็นวาไมคอยขัดแยง/ไมขัดแยงเลย ในขณะที่ รอยละ 27.9 เห็นวาขัดแยงมาก/คอนขางมาก และรอยละ
32.3 ไมมีความเห็น

กลุมวิจัยและพัฒนา สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ

