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“ประธานาธิบดีโอบามา กับ ประเทศไทย”
เรียน บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่ าว /หัวหน้ าข่ าว
ศูนย์สำรวจควำมคิ ดเห็ น “นิ ดำ้ โพล” สถำบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หำรศำสตร์ (นิ ดำ้ ) เปิ ดเผยผลสำรวจควำมคิดเห็ นของ
ประชำชน เรื่ อง “ประธานาธิ บดีโอบามา กับ ประเทศไทย” ระหว่ำงวันที่ 8 - 9 พฤศจิ กำยน 2555 จำกประชำชนทัว่ ประเทศ
จำนวน 1,247 หน่วยตัวอย่ำง กระจำยทุกภูมิภำค ทุกระดับกำรศึกษำและกลุ่มอำชีพ เกี่ยวกับบทบำทของประธำนำธิ บดี บำรัก โอบำมำ สมัย
ที่สองกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทย จีน และสหรัฐอเมริ กำ จำกกำรสำรวจพบว่ำ ประชำชน ร้อยละ 30.31 เชื่ อว่ำบำรัก โอบำมำจะไม่ เพิ่ม
บทบาททางทหารของสหรั ฐอเมริ กาในประเทศไทยเพื่อสกัดอิ ทธิ พลของประเทศจี น เพรำะด้วยลักษณะนิ สัยของโอบำมำ น่ ำจะใช้กำร
ประนีประนอมมำกกว่ำวิธีกำรที่รุนแรง และสร้ำงสันติภำพ รวมถึงสร้ำงควำมมัน่ คงและควำมปลอดภัยภำยในประเทศเป็ นหลัก แต่ประชำชน
อีกร้อยละ 26.54 เชื่ อว่ำ โอบำมำจะเพิ่มบทบาททางทหารของสหรัฐอเมริกาในไทยเพื่อสกัดอิทธิ พลของประเทศจีน เพรำะทั้งสองประเทศ
ต่ำงก็เป็ นประเทศมหำอำนำจที่ มีอิทธิ พลสู ง และสหรัฐอเมริ กำไม่ตอ้ งกำรให้จีนเหนื อกว่ำ และหำกมีกำรเพิ่มบทบำทดังกล่ำว ประชำชน
ร้อยละ 36.09 ระบุว่ำจะส่ งผลเสี ยต่ อประเทศไทย เพรำะอำจส่ งผลกระทบต่อควำมมัน่ คงในประเทศ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทย-จี น
ในขณะที่ ประชำชน ร้อยละ 27.35 ระบุ ว่ำจะส่ งผลดีต่อประเทศไทย เพรำะประเทศไทยจะได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับเทคโนโลยีทำง
กำรทหำรที่ทนั สมัยมำกขึ้น
นอกจำกนี้ ประชำชน ร้อยละ 30.55 มีควำมคำดหวังว่ำสหรัฐอเมริ กำจะเพิ่มกำรลงทุนในประเทศไทยในระดับปานกลาง เพรำะ
ประเทศไทยถือว่ำมีควำมน่ำลงทุนเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้ำนใกล้เคียง และร้อยละ 11.79 มีควำมคำดหวังในระดับมาก เพรำะ เชื่อมัน่ ใน
กำรบริ หำรประเทศของรัฐบำลไทย และไทยมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั สหรัฐอเมริ กำอยูแ่ ล้ว
สำหรับเรื่ องบทบำทของประเทศไทยเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทย-จีน-สหรัฐอเมริ กำ นั้น ประชำชน ร้อยละ 60.95 ระบุวำ่ ไทย
ควรเป็ นกลำงไม่เข้ำข้ำงจี นหรื อสหรั ฐอเมริ กำในทุกๆ กรณี รองลงมำ ร้อยละ 22.69 ระบุว่ำ ขึ้นอยู่กบั สถำนกำรณ์ ว่ำเข้ำข้ำงไหนจะเป็ น
ประโยชน์ต่อไทย
1. ท่ านคิดว่ าประธานาธิบดีโอบามาสมัยทีส่ อง จะเพิม่ บทบาททางทหารของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยเพือ่ สกัดอิทธิพลของประเทศ
จีนหรือไม่
ความคิดเห็นต่ อประธานาธิบดีโอบามาสมัยทีส่ อง จะมีการเพิม่ บทบาททางทหารของสหรัฐอเมริกา
ร้ อยละ
ในประเทศไทยเพือ่ สกัดอิทธิพลของประเทศจีน
ไม่ ใช่ เพราะ ด้ วยลักษณะนิสัยของโอบามา น่ าจะใช้ การประนีประนอมมากกว่ าวิธีการที่รุนแรง และสร้ างสั นติภาพ
รวมถึงสร้ างความมัน่ คงและความปลอดภัยภายในประเทศเป็ นหลัก
ใช่ เพราะ ทั้งสองประเทศต่ างก็เป็ นประเทศมหาอานาจทีม่ อี ทิ ธิพลสู ง และสหรัฐอเมริกาไม่ ต้องการให้ จนี เหนือกว่ า
ไม่ ระบุ/ไม่ แน่ ใจ
รวม

30.31
26.54
43.14
100.00

2. หากมีการเพิม่ บทบาทดังกล่ าว ท่ านคิดว่ าจะเป็ นผลดีหรือผลเสียต่ อประเทศไทย เพราะเหตุใด
ผลกระทบทีม่ ตี ่อประเทศไทย หากสหรัฐอเมริกาจะเพิม่ บทบาททางทหารในประเทศไทย
เพือ่ สกัดอิทธิพลของประเทศจีน
ผลเสีย เพราะ อาจส่ งผลกระทบต่ อความมัน่ คงในประเทศ และความสั มพันธ์ ระหว่ าง ไทย-จีน
และถูกมองในแง่ ลบ
ผลดี เพราะ ประเทศไทยจะได้ แลกเปลีย่ น/เรียนรู้ ถึงเทคโนโลยีทางการทหารทีท่ นั สมัยมากขึน้
ไม่ ระบุ/ไม่แน่ ใจ
3. ท่ านคาดหวังมากน้ อยเพียงใดว่ าสหรัฐอเมริกาจะเพิม่ การลงทุนในประเทศไทย เพราะเหตุใด
ระดับความคาดหวังทีส่ หรัฐอเมริกาจะเพิม่ การลงทุนในประเทศไทย
ปานกลาง เพราะ ประเทศไทยถือว่ ามีความน่ าลงทุนเมือ่ เทียบกับประเทศเพือ่ นบ้ านใกล้ เคียง
มาก
เพราะ เชื่อมัน่ ในการบริหารประเทศของรัฐบาลไทย และไทยมีความสัมพันธ์ ทดี่ กี บั สหรัฐอยู่แล้ ว
น้ อย
เพราะ ความมัน่ คงทางการเมืองของไทยยังน้ อย
อืน่ ๆ เช่ น ขึน้ อยู่กบั ความเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และผู้นาประเทศ
ไม่ มคี วามคาดหวัง
ไม่ ระบุ/ไม่แน่ ใจ
รวม
4. บทบาทของไทยในเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่ างไทย-จีน-สหรัฐอเมริกา ควรเป็ นอย่ างไร
บทบาทของไทยในเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่ างไทย-จีน-สหรัฐอเมริกา
เป็ นกลางไม่ เข้ าข้ างใครในทุกๆกรณี
ขึน้ อยู่กบั สถานการณ์ ว่าเข้ าข้ างไหนจะเป็ นประโยชน์ ต่อไทย
เข้ าข้ างจีน
เข้ าข้ างสหรัฐอเมริกา
ควรเน้ นไปทีก่ ารสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศทางด้ านวัฒนธรรม/เศรษฐกิจ/การเมือง
ไม่ ระบุ/ไม่แน่ ใจ
รวม

ร้ อยละ
36.09
27.35
36.57

ร้ อยละ
30.55
11.79
9.38
0.64
37.45
10.18
100.00

ร้ อยละ
60.95
22.69
7.14
3.53
0.40
5.29
100.00

รายละเอียดรายงานผลการสารวจฉบับสมบูรณ์ download ได้ จาก http://www.nidapoll.nida.ac.th
หรือเสนอแนะข้ อคิดเห็นได้ ที่ สานักงานศูนย์ สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”
โทร. 02 727 3594 และ 02 727 3596 โทรสาร 02 727 3595 E-mail: nida_poll@nida.ac.th และ nidapoll@hotmail.co.th
www.twitter.com/nidapoll และ www.facebook.com/nidapoll

