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“องค์ การพิทกั ษ์ สยาม” กับ “การขับไล่รัฐบาล”
เรียน บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่ าว /หัวหน้ าข่ าว
ศูนย์สำรวจควำมคิ ดเห็ น “นิ ดำ้ โพล” สถำบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หำรศำสตร์ (นิ ดำ้ ) เปิ ดเผยผลสำรวจควำมคิดเห็ นของ
ประชำชน เรื่ อง “องค์ การพิทักษ์ สยาม กับ การขับไล่ รัฐบาล” ระหว่ำงวันที่ 31 ตุลำคม - 1 พฤศจิกำยน 2555 จำกประชำชนทัว่ ประเทศ
จำนวน 1,245 หน่วยตัวอย่ำง กระจำยทุกภูมิภำค ทุกระดับกำรศึกษำและกลุ่มอำชีพ ในกรณี ที่องค์กำรพิทกั ษ์สยำมและเครื อข่ำยชุมนุมเพื่อ
ขับไล่รัฐบำลในวันที่ 28 ตุลำคม 2555 ที่ผำ่ นมำ ผลกำรสำรวจพบว่ำ ประชำชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.25 เห็นว่ำ กำรเคลื่อนไหวเดินหน้ำขับไล่
รัฐบำลขององค์กำรพิทกั ษ์สยำมและเครื อข่ำยในรอบที่สองจะไม่ เป็ นชนวนให้ เกิดการปฏิวัติ เพรำะ เป็ นกลุ่มคนจำนวนไม่มำกและส่ วนใหญ่
เพียงแค่ไม่พอใจกำรทำงำนของรัฐบำล อีกทั้งยังมีกำรป้ องกันกำรเกิดเหตุควำมรุ นแรงเรี ยบร้อยแล้ว ในขณะที่ ประชำชน ร้อยละ 20.40 เห็นว่ำ
จะเป็ นชนวนก่ อให้ เกิดการปฏิวตั ไิ ด้ เพรำะ เป็ นแรงกดดันอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง และผูท้ ี่เข้ำร่ วมชุมนุมเป็ นกลุ่มที่ไม่พอใจรัฐบำล
สำหรับกรณี ที่องค์กำรพิทกั ษ์สยำมและเครื อข่ำยตั้งข้อกล่ำวหำเพื่อขับไล่รัฐบำลนั้น ประชำชน ร้อยละ 36.39 เห็ นว่ำจะ
สำมำรถดึ ง มวลชนเข้ำร่ วมเครื อข่ ำยในกำรชุ มนุ มได้เพิ่มขึ้น เพรำะ มี ค นให้ค วำมสนใจมำกขึ้ น รวมทั้งกำรกำรทำงำนของรั ฐ บำลนั้น
ไม่โปร่ งใส ในขณะที่ประชำชน ร้อยละ 20.16 เห็นว่ำ เท่ าเดิม เพรำะ ที่ผ่ำนมำก็มีคนมำชุมนุมเท่ำเดิ ม และมีท้ งั ประชำชนที่สนับสนุนและ
ไม่สนับสนุนรัฐบำล ทั้งนี้ ประชำชน ร้อยละ 53.73 เชื่อว่ำกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองขององค์กำรพิทกั ษ์สยำมและเครื อข่ำยจะไม่ สามารถ
กดดันให้ รัฐบาลลาออกได้ แต่ประชำชน อีกร้อยละ 15.90 เชื่อว่ำจะสามารถกดดันรัฐบาลให้ ลาออกได้
เมื่ อ ถำมว่ำ ในกำรชุ ม นุ ม ครั้ งต่ อ ไปจะเกิ ด เหตุ รุ น แรงเหมื อ นในอดี ต หรื อ ไม่ น้ ัน ประชำชน ร้ อ ยละ 50.60 ระบุ ว่ำ
ไม่ เกิดความรุ นแรง เพรำะ มีบทเรี ยนจำกอดี ตที่ ผ่ำนมำ รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ จะสำมำรถควบคุมผูช้ ุมนุ มให้อยู่ในควำมสงบได้ แต่ประชำชน
อีกร้อยละ 25.46 ระบุวำ่ จะเกิดเหตุรุนแรงขึน้ เพรำะ กำรชุมนุมทุกครั้งมักมีกำรปะทะกันและเป็ นชนวนให้เกิดควำมรุ นแรงตำมมำ
ท้ำยสุ ดประชำชน ร้อยละ 61.93 เชื่ อว่ำในกำรชุมนุ มครั้งนี้ มีกลุ่มการเมืองหนุนหลังอยู่ เพรำะ มีกำรเอื้อประโยชน์ของ
นักกำรเมืองแอบแฝงอยูแ่ ละเป็ นเรื่ องปกติของกำรชุมนุม และประชำชน ร้อยละ 10.92 เชื่อว่ำไม่ มกี ลุ่มการเมืองหนุนหลัง เพรำะ เป็ นเรื่ องของ
กลุ่มผูช้ ุมนุมที่มีควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองเกี่ยวกับกำรทำงำนของรัฐบำลไปในทิศทำงเดียวกัน

1. ท่ า นคิ ด ว่ า จากสถานการณ์ ก ารชุ ม นุ ม ขององค์ ก ารพิ ทัก ษ์ ส ยามและเครื อ ข่ า ย ในวั น ที่ 28 ตุ ล าคมที่ ผ่ า นมาและจะสามารถ
ขอประชามติจากประชาชนเพิม่ เติมในการร่ วมการเคลือ่ นไหวเดินหน้ าขับไล่ รัฐบาลรอบทีส่ องจะเป็ นชนวนเหตุให้ เกิดการปฏิวัติได้
หรือไม่
ความคิดเห็นต่ อสถานการณ์ การชุมนุมขององค์การพิทกั ษ์ สยามจะสามารถขอประชามติจากประชาชนเพิม่ เติม
ร้ อยละ
ในการร่ วมการเคลือ่ นไหวเดินหน้ าขับไล่รัฐบาลรอบทีส่ องจะเป็ นชนวนเหตุให้ เกิดการปฏิวตั ิ
ไม่ ได้ เพราะ เป็ นกลุ่มคนจานวนไม่ มากและส่ วนใหญ่ เพียงแค่ ไม่ พอใจการทางานของรัฐบาล
42.25
อีกทั้งยังมีการป้ องกันการเกิดความรุนแรงเรียบร้ อยแล้ ว
ได้
เพราะ เป็ นแรงกดดันอุดมการณ์ ทางการเมือง และผู้ทเี่ ข้ าร่ วมชุมนุมเป็ นกลุ่มประชาชนทีไ่ ม่ พอใจ รัฐบาล
20.40
ไม่ แน่ ใจ

37.35
รวม

100.00

2. ท่ านคิดว่ าข้ อกล่ าวหาขององค์ การพิทกั ษ์ สยามและเครือข่ ายต่ อรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ทั้ง 3 ข้ อนั้น จะสามารถดึงมวลชนเพิ่มขึน้
ได้ อกี หรือไม่
ความคิดเห็นต่ อข้ อกล่ าวหาขององค์ การพิทกั ษ์ สยามและเครือข่ ายต่ อรัฐบาลนางสาวยิง่ ลักษณ์ ทั้ง 3 ข้ อ
ร้ อยละ
นั้นจะสามารถดึงมวลชนเพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้ เพราะ มีคนให้ ความสนใจมากขึน้ รวมทั้งการทางานของรัฐบาลนั้นไม่ โปร่ งใส
36.39
เท่ าเดิม เพราะ ทีผ่ ่านมาก็มคี นมาชุมนุมเท่ าเดิม และมีท้งั ประชาชนทีส่ นับสนุนและไม่ สนับสนุนรัฐบาล
20.16
ลดลง เพราะ ประชาชนเบื่อหน่ ายกับการชุมนุม และการประท้ วงต่ างๆ
6.10
ไม่ แน่ ใจ
37.35
รวม
100.00
3. ท่ านคิดว่ าการชุมนุมขององค์ การพิทกั ษ์ สยามและเครือข่ ายจะสามารถกดดันรัฐบาลลาออกได้ หรือไม่
ความคิดเห็นต่ อการชุมนุมขององค์ การพิทกั ษ์ สยามและเครือข่ ายจะสามารถกดดันรัฐบาลลาออก
ไม่ ได้
ได้
ไม่ แน่ ใจ
รวม
4. ท่ านคิดว่ าในการชุมนุมครั้งต่ อไปจะมีความรุนแรงเกิดขึน้ เหมือนในอดีตหรือไม่
ความคิดเห็นต่ อการชุมนุมครั้งต่อไปจะมีความรุนแรงเกิดขึน้ เหมือนในอดีต
ไม่ เกิดความรุ นแรง เพราะ มีบทเรี ยนจากอดีตที่ผ่ านมา รวมทั้งเจ้ าหน้ าที่จะสามารถควบคุมผู้ชุมนุ ม
ให้ อยู่ในความสงบได้
เกิดความรุนแรง เพราะ การชุมนุมทุกครั้งมักมีการปะทะกันและเป็ นชนวนให้ เกิดความรุนแรงตามมา
ไม่ แน่ ใจ
รวม

ร้ อยละ
53.73
15.90
30.36
100.00

ร้ อยละ
50.60
25.46
23.94
100.00

5. ท่ านคิดว่ าในการชุมนุมขององค์ การพิทกั ษ์ สยามมีกลุ่มการเมืองหนุนหลังหรือไม่
ความคิดเห็นต่ อการชุมนุมขององค์ การพิทกั ษ์ สยามมีกลุ่มการเมืองหนุนหลัง
มี เพราะ มีการเอือ้ ประโยชน์ ของนักการเมืองแอบแฝงอยู่ และเป็ นเรื่องปกติของการชุมนุม
ไม่ มี เพราะ เป็ นเรื่องของกลุ่มผู้ชุมนุมทีม่ คี วามคิดเห็นทางการเมืองเกีย่ วกับการทางานของรัฐบาลไปใน
ทิศทางเดียวกัน
ไม่ แน่ ใจ
รวม

ร้ อยละ
61.93
10.92
27.15
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

