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การประทะกันของเจาหนาที่ตํารวจกับกลุมพีทีวี
ขอมูลจากสํานักวิจัยสวนดุสิตโพล ซึ่งสํารวจระหวางวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2550 กรณีซึ่งศึกษาประชาชน
ทุกสาขาอาชีพในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จํานวนทั้งสิน 2,331 คน
ความคิดเห็นของประชาชนตอการปะทะกันระหวาง “เจาหนาที่ตํารวจ” กับ “ม็อบพีทีวี” พบวา
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอเจาหนาที่ตํารวจ รอยละ 47.37 ปฏิบัติตามหนาที่ไดดี รอยละ 28.31
รูสึกเห็นใจ สงสารตํารวจที่ตองอดทนกับแรงยั่วยุของกลุมม็อบ รอยละ 16.19 ควรมีมาตรการจัดการม็อบที่เด็ด
ขาดกวานี้ รอยละ 8.13 สามารถควบคุมสถานการณไดดี
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอมอบพีทีวี พบวา รอยละ 37.95 เปนการกระทําที่รุนแรงเกินกวาเหตุ/
ไมสมควรทําแบบนี้ รอยละ 22.40 สรางความเดือดรอนใหกับบานเมือง/ทําใหเกิดความวุนวาย รอยละ 15.97
ทําลายชื่อเสียง ภาพพจนของประเทศชาติ/ทําอะไรไมนึกถึงประเทศชาติ รอยละ 15.35 ควรใชการเจรจาดวย
สันติวิธีมากกวาใชความรุนแรง รอยละ 8.33 ใชคําพูดยั่วยุ ปลุกระดมที่รุนแรงเกินไป
ประชาชนเห็นวามีเรื่องการเมืองเกี่ยวของ รอยละ 71.03 แกนนําทั้ง 9 คนเปนคนของพรรคการเมือง เปน
คนของทักษิณ,เปนเรื่องของการขัดผลประโยชนทางการเมือง, สาเหตุมาจากการยึดอํานาจของ คมช. ฯลฯ
เมื่อถามถึงประชาชนคิดอยางไร กับการแจงขอกลาวหากับแกนนําม็อบพีทีวีทั้ง 9 คน รอยละ 65.21 เห็น
วาสมควรแลว เพราะเปนการกระทําที่เกินกวาเหตุ,สิ่งที่ทําลงไปไมไดนึกถึงประเทศชาติบา นเมืองเลย, บานเมือง
มีกฎหมายใครทําผิดตองถูกลงโทษ ฯลฯ
วิธีแกไขปญหากับเหตุการณลักษณะดังกลาว พบวา รอยละ 41.37 เห็นวาควรมีมาตรการเด็ดขาด/หามมี
การชุมนุมหรือรวมตัวกัน/ควรสลายม็อบใหหมดไปโดยเร็ว รอยละ 26.15 ควรมีการพูดคุยกันหรือมีตัวแทนมา
ไกลเกลี่ยเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน/สรางความสมานฉันท รอยละ 18.15 ควรจัดใหมีการเลือกตั้งโดยเร็วเพื่อยุติ
ปญหาตางๆ

ขอมูลจาก www.dusitpoll.dusit.ac.th
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คนกรุงเทพและภาคใตรอยละ 80 จะลงมติเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
ขอมูลจากสํานักวิจัยธุรกิจบัณฑิตยโพล กรณีซึ่งศึกษาประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,292
และภาคใต จํานวน 1,070 คน
จากผลการสํารวจพบวาคนกรุงเทพรอยละ 76.4 และคนภาคใต รอยละ 85.6 จะไปใชสิทธิในการออก
เสียงลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญ โดยผูไปใชสิทธิจํานวนนี้ที่เปนคนกรุงเทพ รอยละ 79.3 และคนภาคใต
รอยละ 82.3 จะออกเสียงเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ โดยสาเหตุสําคัญที่ออกเสียงเห็นชอบของคน 2 ภาค มีมุมมอง
ตางกัน คือ คนกรุงเทพจํานวน รอยละ 43.4 ตอบวา ไมอยากจะใหบานเมืองวุนวายไปมากกวานี้ ในขณะที่คน
ภาคใตรอยละ 43.4 ตอบวา มาจากการอาน/รับฟง/รับชม จากสื่อตาง ๆ
สําหรับการไดยิน/เห็น การพูดถึงประเด็นสําคัญๆ ของรางรัฐธรรมนูญ 2550 นั้น ทั้งคนกรุงเทพ และ คน
ภาคใต เกินกวารอยละ 90 เคยไดยินและเห็น โดยสื่อที่เขาถึงมากที่สุดถึงรอยละ 75 คือโทรทัศน รองลงมาไดแก
วิทยุ หนังสือพิมพ เพื่อน ๆ และชุมชน
เมื่อใหคาดเดาวาประชาชนทั้งประเทศ จะออกไปใชสิทธิลงมติเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญนั้น คนกรุงเทพ
คาดเดาวา รางรัฐธรรมนูญจะผาน ความเห็นชอบประมาณรอยละ 59 และคนภาคใตคิดวาประมาณรอยละ 69
สําหรับขาวที่ปรากฏตามสื่อตางๆ ที่อดีตนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) ประกาศวาจะวาง
มือทางการเมืองนั้น คนกรุงเทพรอยละ 76.7 และคนภาคใตรอยละ 83.4 คิดวาจะไมวางมือทางการเมือง โดย
สนับสนุนอยูเบื้องหลัง และคนกรุงเทพ รอยละ 20.2 คนภาคใตรอยละ 16.4 คิดวาวางมือแนนอน และที่เหลือ
ตอบวาไมเชื่อ
สวนขาวการทุมเงินเพื่อลมรางรัฐธรรมนูญนั้นคนกรุงเทพ รอยละ 47.7 คนภาคใตรอยละ 38.3 ไมแนใจ
คนกรุงเทพรอยละ 41.1 คนภาคใตรอยละ 38.2 เชื่อวามีจริง และคนกรุงเทพ รอยละ 11.2 คนภาคใต รอยละ 23.6
ไมเชื่อ
สําหรับความคิดเห็นกรณีประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ควร
จะลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไมนั้น คนกรุงเทพรอยละ 67.4 คิดวาไมควรสมัครในขณะที่คนภาคใตมีเพียง 40.9
เทานั้น ที่คิดวาไมควรสมัครโดยใหเหตุผลวาทหารไมควรยุงเกี่ยวกับการเมือง เสียคําพูด ไมสงางาม สวนผูที่ตอบ
วาควรสมัครใหเหตุผลวา เปนสิทธิของแตละบุคคลและมีความสามารถ

ขอมูลจาก www.dpu.ac.th
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รัฐธรรมนูญกับสถานการณบานเมือง
ขอมูลจากสํานักวิจัยธุรกิจบัณฑิตยโพลล กรณีซึ่งศึกษากลุมวัยรุนที่มีอายุระหวง 18 – 25 ป ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 1,525 ตัวอยาง
จากผลการสํารวจพบวาวัยรุนกรุงเทพ รอยละ 82.7 เคยอานหรือรับรูประเด็นสําคัญของรางรัฐธรรมนูญ
ป 2550 ในจํานวนนี้มีถึงรอยละ 64.9 ที่คิดวารูประเด็นสําคัญของรางรัฐธรรมนูญนอยกวาครึ่ง
สําหรับประเด็นที่สังคมตองการใหมีการโตวาทีทางโทรทัศนระหวางกลุมผูที่เห็นดวยและไมเห็นดวย
เกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ วัยรุนรอยละ 43.6 เห็นดวยแตคงไมชม รอยละ 39.8 เห็นดวยและจะรอชม ที่เหลืออีก
รอยละ 16.6 ไมเห็นดวย
ในการไปใชสิทธิ์ลงประชามติในการรับรางรัฐธรรมนูญวันที่ 19 สิงหาคม 2550 นั้น วัยรุนรอยละ 88.0
จะไปใชสิทธิ์ ในจํานวนนี้รอยละ 79.3 จะใชสิทธิ์เห็นชอบ และรอยละ 20.7 ไมเห็นชอบ สวนเหตุผลที่วัยรุน
รอยละ 12.0 ไมไปใชสิทธิ์นั้นคือติดธุระ หรือนาเบื่อ
เมื่อสอบถามถึงความสนใจระหวางเรื่องการเมืองกับเรื่องการบันเทิง วัยรุนรอยละ 45.8 สนใจเรื่องการ
บันเทิงมากกวา รอยละ 41.1 สนใจพอๆ กัน และรอยละ 13.1 สนใจเรื่องการเมืองมากกวา
สําหรับความคิดเห็นตอสถานการณดานตางๆ ของบานเมืองในระหวางนี้จนถึงวันเลือกตั้งนั้น สรุปได
ดังนี้
- ปญหาเศรษฐกิจของประเทศ วัยรุนรอยละ 64.0 คิดวาจะมีปญหาเพิ่มขึ้น รอยละ 33.6 คิดวาจะลดลง
และรอยละ 2.4 คิดวาจะไมมีปญหา
- การประทวงชุมนุมของกลุมพลังตางๆ วัยรุนรอยละ 58.0 คิดวาจะมีปญหาเพิ่มขึ้น รอยละ 36.6 คิด
วาจะลดลง รอยละ 5.4 คิดวาจะไมมีปญหา
- การซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพื่อใหไดมาซึ่งการเปน ส.ส. หรือการเลือกตั้งไมบริสุทธิ์ วัยรุนรอยละ 64.8
คิดวาจะมีปญหาเพิ่มขึ้น รอยละ 27.6 คิดวาจะลดลง และรอยละ 7.6 คิดวาจะไมมีปญหา
- ความรุนแรงของการกอการรายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต วัยรุนรอยละ 65.1 คิดวาจะมีปญหา
เพิ่มขึ้น รอยละ 29.7 คิดวาจะลดลง และรอยละ 5.2 คิดวาจะไมมีปญหา
6. สําหรับโอกาสการกลับมาเปนนายกรัฐมนตรีอีกครั้งของ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร วัยรุนรอยละ
51.4 คิดวามีโอกาสนอย รอยละ 29.0 คิดวาไมมีโอกาสเลย ที่เหลืออีกรอยละ 19.6 คิดวามีโอกาสมาก
7. เมื่อสอบถามถึงชื่อบุคคลที่อยูในใจซึ่งวัยรุนตองการใหเขามาเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป ผลปรากฏ
วา รอยละ 21.6 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รอยละ 20.8 นายชวน หลีกภัย รอยละ 12.8 พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท
รอยละ 10.7 พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน รอยละ 8.9 นายบรรหาร ศิลปอาชา ฯลฯ
ขอมูลจาก http://www.dpu.ac.th
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ผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจในปจจุบัน
ขอมูลจากสํานักวิจัยหาดใหญโพล ซึ่งสํารวจระหวางวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2550 กรณีซึ่งศึกษาประชาชน
ชาวหาดใหญ และจังหวัดสงขลา จํานวนทั้งสิ้น 1,030 ตัวอยาง
1.สภาพเศรษฐกิจปจจุบัน
จากการสํารวจ พบวา ประชาชนมีแนวโนมรายไดลดลง รอยละ 57.4 รายไดคงเดิม รอยละ 37.2 และราย
ไดเพิ่มขึ้น รอยละ 5.4 ทั้งนี้ครัวเรือนสวนใหญรอยละ 72.7 มีภาระหนี้สิน โดยมีภาระหนี้สินตอครัวเรือน ไมเกิน
10,000 บาท มากที่สุด (รอยละ 28.4)รองลงมา คือ มีหนี้สิน 30,001-50,000 บาท (รอยละ 24.7) และรอยละ 27.3
ไมมีหนี้สินครัวเรือน
เมื่อพิจารณาการกูหนี้ของผูที่เปนหนี้ พบวา สวนใหญนําไปใชเพื่อการศึกษา มากที่สุด (รอยละ 40.5) รอง
ลงมา คือ จายคาผอนเครื่องใชไฟฟา/โทรศัพท (รอยละ 21.7) และใชจายประจําวัน (รอยละ 13.0)
เมื่อสอบถามแนวทางการแกปญหาเศรษฐกิจ พบวา สวนใหญแกปญหาโดยพยายามหารายไดเพิ่มขึ้น
(รอยละ 65.8) รองลงมา นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในครอบครัว (รอยละ 45.9) และลดคาใชจายที่ไมจําเปน
ของครอบครัว (รอยละ 40.8)
2. ผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจ
ครัวเรือนสวนใหญรอยละ 78.3 ไดรับผลกระทบจากปญหาคาครองชีพ โดยประชาชนไดรับผลกระทบ
จากการตองเพิ่มคาใชจายระหวาง 3,001-5,000 บาทตอเดือน มากที่สุด (รอยละ 28.5) รองลงมา คาใชจายเพิ่มขึ้น
1,001-3,000 บาทตอเดือน (รอยละ 28.2) และมีเพียงรอยละ 21.7 ที่ไมไดรับผลกระทบจากปญหาคาครองชีพ
ประชาชนรอยละ 53.3 มีความรูสึกเครียดกับสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน อยูในระดับปานกลาง รอยละ 30.6 มี
ความเครียดมาก และรอยละ 16.1 มีความเครียดนอย เมื่อพิจารณาประเด็นการเลิกจางแรงงาน พบวา รอยละ 47.0
คิดวาจะไมเกิดเหตุการณปดโรงงานแบบบริษัทไทยศิลปฯ รอยละ 23.9 คิดวานาจะมีเหตุการณปดโรงงานแบบ
บริษัทไทยศิลปฯ และรอยละ 29.1 ไมแสดงความคิดเห็น
3. แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จากการสํารวจ พบวา ประชาชนรอยละ 91.9 ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และรอยละ 8.1 ไมไดนํา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช แตประชาชนรอยละ 50.0 มีความเขาใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง
และสวนใหญนํามาดวยการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด คิดเปนรอยละ 43.6 รองลงมา คือ ประหยัดและ
เก็บออม รอยละ 41.5 และขยันหมั่นเพียรในหนาที่การงาน รอยละ 25.4
ขอมูลจาก www. Parliament.go.th/news/news_detail.php?prid=79141
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ลูกเอย แมกังวลอะไร
ขอมูลจากสํานักวิจัยธุรกิจบัณฑิตยโพลล ซึ่งสํารวจระหวางวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2550 กรณีซึ่งศึกษาประชา
ชนกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 1,395 ตัวอยาง
คุณแมที่มีลูกวัยเด็กและวัยรุน มีความกังวลใจตอเรื่องตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูก 6 ลําดับแรก ไดแก
1) กังวลใจลูกจะติดการพนัน ติดยาเสพติด 2) กังวลใจการคบเพื่อนไมดี 3) กังวลใจการมีเพศสัมพันธกอนวัย
อันควร 4) กังวลใจวาจะมีเงินไมเพียงพอที่จะเลี้ยงลูกใหไดดี 5) กังวลใจเรื่องความไมปลอดภัยในการเดินทาง
ไป-กลับบาน 6) กังวลใจเรื่องคาใชจายในการเรียนของลูก
ในขณะที่คุณแมซึ่งมีลูกเปนผูใหญมีงานทําแลว มีความกังวลใจที่ตางกันโดย 6 ลําดับแรกไดแก
1) กังวลใจเรื่องความไมปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับบาน 2) กังวลใจในความมั่นคงในการทํางานของลูก
3) กังวลใจวาจะมีเงินไมเพียงพอที่จะเลี้ยงลูกใหไดดี 4) กังวลใจวาลูกจะติดการพนัน ติดยาเสพติด 5) กังวลใจวา
เมื่อแมแกเฒาแลวลูกจะทอดทิ้ง 6) กังวลใจวาลูกจะมีคูรักไมเหมาะสม
เมื่อถามถึงความตองการจํานวนที่จะมีลูกภายใตสภาพปจจุบันนี้ รอยละ 56.4 ตองการมีลูก 2 คน รอย
ละ 21.6 ตองการ 1 คน รอยละ 13.7 ตองการ 3 คน รอยละ 4.0 ตองการ 4 คน รอยละ 3.8 ไมตองการมี
ลูก และรอยละ 0.5 ตองการมากกวา 4 คน และถาจะตองเลือกระหวางลูกชายกับลูกสาว คุณแมรอยละ 51.4
ตองการจะไดลูกสาว ในขณะที่รอยละ 48.6 ตองการลูกชาย และเมื่อสอบถามถึงการเลี้ยงงายกวากันระหวางลูก
ชายกับลูกสาว คุณแมรอยละ 40.9 ตอบวาพอๆ กัน รอยละ 35.6 ลูกสาวเลี้ยงงายกวา และรอยละ 23.5 ลูกชาย
เลี้ยงงายกวา
สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนใหลูกรักนวลสงวนตัว เพื่อรักษาพรหมจรรยกับการสอนเรื่องเพศ
ศึกษานั้น คุณแมรอยละ 69.9 มีความเห็นวาควรสอนทั้ง 2 อยาง รอยละ 16.0 สอนเรื่องเพศศึกษา รอยละ 14.1
สอนเรื่องรักษาพรหมจรรย
สําหรับความคาดหวังที่ลูกจะตอบแทนบุญคุณแมโดยการเลี้ยงดูอยางดีเมื่อคุณแมอยูในวัยชราภาพ
นั้น รอยละ 50.8 คาดหวังวาลูกจะเลี้ยงดูอยางดี และรอยละ 49.2 ไมเคยคาดหวัง
เมื่อลูกทําใหคุณแมผิดหวัง ไมวาจะเปนเรื่องเล็กนอยถึงรุนแรงมากนั้น รอยละ 61.7 จะโทษตัวคุณแม
เองที่เลี้ยงลูกไมดี รอยละ 22.2 โทษเพื่อนๆ และสิ่งแวดลอม รอยละ 13.0 โทษตัวลูก รอยละ 1.6 โทษ
สามี รอยละ 1.2 โทษโรงเรียน และรอยละ 0.3 โทษอื่นๆ
ขอมูลจาก http://www.dpu.ac.th
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