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การชุมนุมทางการเมือง ณ วันนี้ มีหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะเหตุปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ ท าให้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเป็นห่วงกังวลว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อต่อไป เพ่ือสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนและช่วยกันหาทาง
ออกเพ่ือหาจุดกึ่งกลางระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาล “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่สนใจ
ติดตามข่าวการเมือง จ านวนทั้งสิ้น 1,147 คน (ส ารวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2564 สรุปผลได้ ดังนี้ 

 

   1. ประชาชนติดตามข่าวการชุมนุมจากสื่อใด 

อันดับ 1 โทรทัศน์ 70.04% 
อันดับ 2 เฟซบุ๊ก 65.33% 
อันดับ 3 การไลฟ์สด (Live) 37.29% 
อันดับ 4 การพูดคุยกับคนอื่นๆ 36.33% 
อันดับ 5 เว็บไซต์ข่าว 31.00% 

      

   2. ประชาชนคิดเห็นอย่างไรกับการชุมนุม ณ วันนี้ 

อันดับ 1 การเคลื่อนไหวชุมนุมแตกต่างจากสมัยก่อน       55.33% 
อันดับ 2 มีเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นแกนน า        50.61% 
อันดับ 3 เป็นสิทธิตามระบอบประชาธิปไตย           49.04% 
อันดับ 4 มีการปะทะ กระทบกระทั่งกันมากขึ้น 48.43% 
อันดับ 5 มีผู้ไม่หวังดีปะปนเข้ามาสร้างสถานการณ์ 47.90% 

 

   3. ประชาชนคิดเห็นอย่างไรกับท่าทีของรัฐบาลที่มีต่อการชุมนุม ณ วันนี้     
อันดับ 1 เน้นการสกัดกั้นการชุมนุม/จับกุมแกนน า         51.41% 
อันดับ 2 มีการใช้ก าลังเกินกว่าเหตุ/ใช้มาตรการที่รุนแรง          50.35% 
อันดับ 3 พยายามควบคุมสถานการณ์ 48.94% 
อันดับ 4 ไม่รับฟัง/ไม่ให้ความส าคัญกับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม         46.92% 
อันดับ 5 ต้องการรักษาความสงบของบ้านเมือง        41.11% 

 

   4. ประชาชนคิดว่า “จุดกึ่งกลาง” ระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาลคืออะไร 
อันดับ 1 ทุกฝ่ายต้องยอมรับความเห็นต่าง ถอยคนละก้าว 50.07% 
อันดับ 2 รัฐบาลต้องเปิดใจ รับฟังข้อเรียกร้อง สนใจไม่ละเลย เพ่ือทบทวนการท างาน 13.67% 
อันดับ 3 นายกฯต้องลาออก /แก้ไขรัฐธรรมนูญ/ ยุบสภา 10.79% 
อันดับ 4 การชุมนมุโดยสงบ สันติ ปฏิบัติตามกฎหมาย 9.64% 
อันดับ 5 ทั้ง 2 ฝ่ายต้องจัดต้ังตัวแทนเจรจา หาข้อตกลงร่วมกัน 5.04% 

 

    5. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุม ณ วันนี้ 
        ไม่เห็นด้วย 27.63%         ค่อนข้างเห็นด้วย 25.20%         ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 23.98%     เห็นด้วย 23.19%                    
    6. ความคิดเห็นของประชาชนต่อท่าทีของรัฐบาลที่มีต่อการชุมนุม ณ วันนี้ 
        ไม่เห็นด้วย 39.49%         ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 28.60%      ค่อนข้างเห็นด้วย 23.63%        เห็นด้วย 8.28%            
 
*หมายเหตุ   ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงค านวณในแต่ละข้อ) 
 

 

จุดกึ่งกลางระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาล 

 

โพล : จุดกึ่งกลางระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาล 
                (จ านวน 2 แผ่น) 
*ส่งข่าววนัอาทิตย์ท่ี 7 มีนาคม 2564 

ฝ่ายข่าวหน้า 1/การเมือง 
ประธานสวนดุสิตโพล ดร.ณัฐพล แย้มฉิม 

โทร. 02-2445210/ โทรสาร 02-2445600 
http://www.suandusitpoll.dusit.ac.th 
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สรุปผลการส ารวจ : จุดกึ่งกลางระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาล 
 

 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “จุดกึ่งกลางระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาล” 
จ านวน 1,147 คน ส ารวจวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 พบว่า ส่วนใหญ่ติดตามข่าวการชุมนุมทางโทรทัศน์มากที่สุด ร้อยละ 70.04 
รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก การไลฟ์สด โดยเห็นว่าการชุมนุม ณ วันนี้มีการเคลื่อนไหวแตกต่างจากสมัยก่อน ร้อยละ 55.33 ท่าทีของ
รัฐบาลเน้นการสกัดกั้นการชุมนุม จับกุมแกนน า ร้อยละ 51.41 มองว่า “จุดกึ่งกลาง” ระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาล คือ ทุกฝ่าย
ต้องยอมรับความเห็นต่าง ถอยคนละก้าว ร้อยละ 50.07 และกลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วยกับการชุมนุม ร้อยละ 27.63 และไม่เห็น
ด้วยกับท่าทีของรัฐบาลที่มีต่อการชุมนุม ร้อยละ 39.49 
 ผลการส ารวจสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้ประชาชนจะไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับท่าทีของรัฐบาลที่ออกมา
ตอบโต้เช่นกัน การควบคุมสถานการณ์ที่เน้นการจับกุม การสลายการชุมนุมด้วยแก๊สน้ าตา กระสุนยาง และการฉีดน้ าแรงดันสูง 
หลายฝ่ายมองว่าเป็นการกระท าที่รุนแรง ไม่ว่าสถานการณ์การชุมนุมและท่าทีของรัฐบาลจะเป็นไปในทิศทางเช่นไร สุดท้ายแล้ว
ก็ควรเร่งหาทางออกท่ีเป็นจุดกึ่งกลางส าหรับเรื่องนี้ให้ได้โดยเร็ว  

          นางสาวพรพรรณ บัวทอง 
นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

โทร 086-3766533 
 

 
         ในระบอบประชาธิปไตย การชุมนุมถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนและได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 2475 
เป็นต้นมา ดังนั้น การที่รัฐบาลเลือกวิธีการใช้ก าลังเข้าสกัดกั้น ปราบปราม จับกุมคุมขัง แกนน าและผู้เข้าร่วมชุมนุมแทนการ
รับมือด้วยสันติวิธี จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยหลักการสากล เพราะนี่คือ การละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน รัฐบาลควร
แสดงวุฒิภาวะผู้น าและความสามารถในการบริหารจัดการด้วยการเปิดพ้ืนที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง ให้เกิดการพูดคุยด้วยความ
จริงใจ เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและทางออกร่วมกัน 

ขณะที่ฝั่งผู้ชุมนุม ซึ่งมารวมกลุ่มกันโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงออกทางความคิดในเรื่องที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับ
ความเดือดร้อน  เพื่อให้รัฐได้รับทราบปัญหาและน าไปสู่การก าหนดแนวทาง ก็ต้องปรับแก้ท่าทีหรือวิธีการเช่นเดียวกัน เพ่ือไม่ให้
เสียขบวนหรือเสียมวลชนและยังคงมีความชอบธรรมในการชุมนุมตามหลักการประชาธิปไตยต่อไป 

 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี รัตนะ  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์ 
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 

ฝ่ายข่าวหน้า 1/การเมือง 

ประธานสวนดุสิตโพล ดร.ณัฐพล แย้มฉิม 

โทร. 02-2445210/ โทรสาร 02-2445600 
http://www.suandusitpoll.dusit.ac.th 

 
 
 
 
 

โพล : จุดกึ่งกลางระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาล 
                (แผ่น 2) 
*ส่งข่าววันอาทิตย์ท่ี 7 มีนาคม 2564 

http://www.suandusitpoll.dusit.ac.th/

