
 

 

 

 

 

 

 

“เสรีภาพในการโจมตีผู้เห็นต่าง” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) เปิดเผยผลสาํรวจของประชาชน เร่ือง “เสรีภาพในการโจมตี   

ผู้ เห็นต่าง” ทาํการสํารวจระหว่างวนัท่ี  1 – 3 กันยายน 2563 จากประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ                      

ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จาํนวน 1,326 หน่วยตวัอยา่ง เกี่ยวกบัการรณรงคผ์่านส่ือออนไลน์ เพื่อต่อตา้น/โจมตี ผูแ้สดงความคิดเห็นต่างทางการเมือง    

การสาํรวจอาศยัการสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็นจากบญัชีรายช่ือฐานขอ้มูลตวัอย่างหลกั (Master Sample) ของ “นิดา้โพล” สุ่มตวัอย่างดว้ยวิธี

แบบง่าย (Simple Random Sampling) เกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัทโ์ดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จากการสํารวจเม่ือถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการรณรงค์ผ่านส่ือออนไลน์ เพื่อต่อต้าน/โจมตี ผูแ้สดงความคิดเห็นต่าง                    

ทางการเมือง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.58 ระบุว่า เป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีกระทาํไดใ้นระบอบประชาธิปไตย รองลงมา ร้อยละ 13.20 ระบุว่า 

เป็นการละเมิดสิทธิผูแ้สดงความคิดเห็นต่างทางการเมือง ร้อยละ 12.14 ระบุว่า เป็นแค่การทาํตามกระแส ร้อยละ 8.90 ระบุว่า ผูถู้กต่อตา้น/โจมตี

ผ่านส่ือออนไลน ์กมี็สิทธิตอบโตก้ลบั ร้อยละ 8.37 ระบุว่า เป็นแค่กิจกรรมทางการเมืองทัว่ ๆ ไป อยา่งหน่ึง ไม่เสียหายอะไร และเป็นกิจกรรม

ทางการเมืองท่ีสร้างความแตกแยกในสังคม ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน ร้อยละ 4.37 ระบุว่า เป็นการรณรงค์ท่ีมีกลุ่มการเมือง/พรรคการเมือง                         

อยูเ่บ้ืองหลงั ร้อยละ 4.15 ระบุว่า เป็นการกระทาํท่ีไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ร้อยละ 2.87 ระบุว่า เป็นกิจกรรมทางการเมืองท่ีบงัคบั

ใหค้นในสังคมเลือกขา้ง ร้อยละ 0.83 ระบุว่า เป็นการรณรงค์ท่ีมีหน่วยงานต่างประเทศ อยูเ่บ้ืองหลงั และร้อยละ 10.71 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/     

ไม่สนใจ  

ดา้นความคิดเห็นของประชาชนต่อการรณรงคผ์่านส่ือออนไลน์ เพื่อต่อตา้น/โจมตี ผูแ้สดงความคิดเห็นต่างทางการเมือง พบว่า ร้อยละ 17.19 

ระบุว่า เห็นดว้ยมาก เพราะ เป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีสามารถกระทาํไดโ้ดยการแสดงออกผ่านส่ือออนไลน์ท่ีหลากหลายช่องทาง ร้อยละ 17.65 

ระบุว่า ค่อนข้างเห็นดว้ย เพราะ เป็นสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่างทางการเมืองผ่านส่ือออนไลน์ และเป็นช่องทางท่ีแสดง 

ความคิดเห็นง่ายท่ีสุด ร้อยละ 20.36 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นดว้ย เพราะ เป็นการละเมิดสิทธิผูแ้สดงความคิดเห็นต่างทางการเมือง ซ่ึงทุกคนมีสิทธิ

และเสรีภาพในการเเสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั ร้อยละ 37.18 ระบุว่า ไม่เห็นดว้ยเลย เพราะ ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการเเสดง            

ความคิดเห็นท่ีต่างกนั ควรเคารพความคิดเห็น ไม่ควรโจมตีคนท่ีเห็นต่างทางการเมือง และร้อยละ 7.62 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

ส่วนความกลวัของประชาชนหากมีการแสดงความคิดเห็นต่างทางการเมือง แลว้จะถูกต่อตา้น/โจมตี ผ่านส่ือออนไลน์ พบว่า ร้อยละ 10.48 

ระบุว่า กลวัมาก เพราะ ทุกเพศ ทุกวยัมีส่ือออนไลน์ท่ีเขา้ถึงไดง่้าย สามารถรับรู้ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ร้อยละ 20.67 ระบุว่า ค่อนข้างกลวั เพราะ เกรงว่า

จะเกิดผลกระทบต่ออาชีพการงาน เร่ืองส่วนตวั และครอบครัว ร้อยละ 17.35 ระบุว่า ไม่ค่อยกลัว เพราะ ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดง                 

ความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ แต่อยูใ่นกรอบของกฎหมาย ร้อยละ 46.30 ระบุว่า ไม่กลวัเลย เพราะ เป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นต่าง

ทางการเมืองในพื้นท่ีส่วนตวัของตนเอง โดยไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ื่น และร้อยละ 5.20 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ทา้ยท่ีสุดเม่ือถามถึงผลกระทบต่อการตดัสินใจในการบริโภคของประชาชน จากกรณีท่ีมีการรณรงค์ผ่านส่ือออนไลน์เพื่อแบนสินคา้/

บริการของผู ้สนับสนุนหรือผู ้แสดงความคิดเห็นต่างทางการเมือง พบว่า ร้อยละ 11.16 ระบุว่า มีผลกระทบมาก เพราะ มีผลทางด้านจิตใจกับ

ผูส้นับสนุนหรือผู ้แสดงความคิดเห็นต่างทางการเมือง ทาํให้แบนสินค้านั้ น ๆ ตามไปด้วย ร้อยละ 15.31 ระบุว่า ค่อนข้างมีผลกระทบ เพราะ 

ผูส้นับสนุนหรือผู ้แสดงความคิดเห็นต่างทางการเมืองไม่มีใจเป็นกลาง ทาํให้ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินคา้นั้น ๆ ดว้ย ร้อยละ 12.90 ระบุว่า                    

ไม่ค่อยมีผลกระทบ เพราะ การบริโภคสินคา้จะดูจากสรรพคุณ คุณภาพ และคุณสมบติัมากกว่าปัจจัยอื่น ๆ ร้อยละ 57.46 ระบุว่า ไม่มีผลกระทบเลย 

เพราะ ดูท่ีตวัสินคา้เป็นหลกัในการบริโภค และข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจหรือความชอบส่วนตวัมากกว่า พรีเซ็นเตอร์หรือยีห่อ้สินคา้ และร้อยละ 3.17 

ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง พบว่า ตวัอย่างร้อยละ 8.90 มีภูมิลาํเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.02 มีภูมิลาํเนาอยูป่ริมณฑล     

และภาคกลาง ร้อยละ 18.25 มีภูมิลาํเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.18 มีภูมิลาํเนาอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.65 มีภูมิลาํเนาอยู่

ภาคใต ้ตวัอยา่งร้อยละ 48.79 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.21 เป็นเพศหญิง  

 

วันอาทิตย์ท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2563 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสาร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 

E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อํานวยการศูนย์สํารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
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ตวัอย่างร้อยละ 9.28 มีอาย ุ15 – 25 ปี ร้อยละ 14.17 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 20.59 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.79 มีอายุ 46 – 59 ปี     

และร้อยละ 22.17 มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยา่งร้อยละ 94.80 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.54 นบัถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.68 นบัถือศาสนาคริสต์ 

และอื่น ๆ  และร้อยละ 0.98 ไม่ระบุศาสนา ตวัอยา่งร้อยละ 25.34 สถานภาพโสด ร้อยละ 69.08 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.60 หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู่ 

และร้อยละ 0.98 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส  

ตัวอย่างร้อยละ 28.13 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 33.41 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.31                 

จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 24.51 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.51 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

และร้อยละ 1.13 ไม่ระบุการศึกษา ตวัอย่างร้อยละ 9.73 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.33 ประกอบอาชีพ

พนกังานเอกชน ร้อยละ 20.44 ประกอบอาชีพเจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 16.29 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.40 ประกอบอาชีพ

รับจ้างทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน ร้อยละ 19.23 เป็นพ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 3.39 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.15 เป็นพนักงาน

องคก์รอสิระท่ีไม่แสวงหากาํไร และร้อยละ 2.04 ไม่ระบุอาชีพ  

ตัวอย่างร้อยละ 20.06 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 24.51 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 24.51 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน         

10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 10.26 มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 4.37 มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท                           

ร้อยละ 6.56 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป และร้อยละ 9.73 ไม่ระบุรายได ้

 

1. ท่านมีความคดิเห็นอย่างไรกับการรณรงค์ผ่านส่ือออนไลน์ เพ่ือต่อต้าน/โจมตี ผู้แสดงความคดิเห็นต่างทางการเมือง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการรณรงค์ผ่านส่ือออนไลน์ เพ่ือต่อต้าน/โจมตี ผู้แสดงความคดิเห็นต่างทางการเมือง ร้อยละ 

เป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีกระทาํไดใ้นระบอบประชาธิปไตย 51.58 

เป็นการละเมิดสิทธิผูแ้สดงความคิดเห็นต่างทางการเมือง 13.20 

เป็นแค่การทาํตามกระแส 12.14 

ผูถู้กต่อตา้น/โจมตีผ่านส่ือออนไลน์ กมี็สิทธิตอบโตก้ลบั 8.90 

เป็นแค่กิจกรรมทางการเมืองทัว่ ๆ ไป อยา่งหน่ึง ไม่เสียหายอะไร  

เป็นกิจกรรมทางการเมืองท่ีสร้างความแตกแยกในสังคม 

8.37 

8.37 

เป็นการรณรงคท่ี์มีกลุ่มการเมือง/พรรคการเมือง อยูเ่บ้ืองหลงั  4.37 

เป็นการกระทาํท่ีไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย 4.15 

เป็นกิจกรรมทางการเมืองท่ีบงัคบัใหค้นในสังคมเลือกขา้ง 2.87 

เป็นการรณรงคท่ี์มีหน่วยงานต่างประเทศ อยูเ่บ้ืองหลงั 0.83 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 10.71 
 

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการรณรงค์ผ่านส่ือออนไลน์ เพ่ือต่อต้าน/โจมตี ผู้แสดงความคดิเห็นต่างทางการเมือง 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการรณรงค์ผ่านส่ือออนไลน์ เพ่ือต่อต้าน/โจมตี ผู้แสดงความคดิเห็นต่างทางการเมือง ร้อยละ 

เห็นดว้ยมาก เพราะ เป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีสามารถกระทาํไดโ้ดยการแสดงออกผ่านส่ือออนไลน์ท่ีหลากหลายช่องทาง 17.19 

ค่อนข้างเห็นดว้ย เพราะ เป็นสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่างทางการเมืองผ่านส่ือออนไลน์ และเป็นช่องทาง

ท่ีแสดงความคิดเห็นง่ายท่ีสุด 

17.65 

ไม่ค่อยเห็นดว้ย เพราะ เป็นการละเมิดสิทธิผูแ้สดงความคิดเห็นต่างทางการเมือง ซ่ึงทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการเเสดง

ความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั 

20.36 

ไม่เห็นดว้ยเลย เพราะ ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการเเสดงความคิดเห็นท่ีต่างกนั ควรเคารพความคิดเห็นไม่ควรโจมตี             

คนท่ีเห็นต่างทางการเมือง 

37.18 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 7.62 

รวม 100.00 
 

3. ท่านกลัวหรือไม่ว่าหากท่านแสดงความคดิเห็นต่างทางการเมือง แล้วท่านจะถูกต่อต้าน/โจมตี ผ่านส่ือออนไลน์ 

ความกลัวของประชาชนหากมีการแสดงความคดิเห็นต่างทางการเมือง แล้วจะถูกต่อต้าน/โจมตี ผ่านส่ือออนไลน์ ร้อยละ 

กลวัมาก เพราะ ทุกเพศ ทุกวยัมีส่ือออนไลน์ท่ีเขา้ถึงไดง่้าย สามารถรับรู้ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 10.48 

ค่อนข้างกลวั เพราะ เกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่ออาชีพการงาน เร่ืองส่วนตวั และครอบครัว 20.67 

ไม่ค่อยกลวั เพราะ ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ แต่อยูใ่นกรอบของกฎหมาย 17.35 

ไม่กลวัเลย เพราะ เป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นต่างทางการเมืองในพื้นท่ีส่วนตวัของตนเอง โดยไม่

ละเมิดสิทธิของผูอ้ื่น 

46.30 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 5.20 

รวม 100.00 
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4. การรณรงค์ผ่านส่ือออนไลน์เพ่ือแบนสินค้า/บริการของผู้สนับสนุนหรือผู้แสดงความคิดเห็นต่างทางการเมืองน้ัน มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ        

ในการบริโภคของท่านหรือไม่ 

ผลกระทบต่อการตัดสินใจในการบริโภคของประชาชน จากกรณีที่มีการรณรงค์ผ่านส่ือออนไลน์เพ่ือแบนสินค้า/บริการ 

ของผู้สนับสนุนหรือผู้แสดงความคดิเห็นต่างทางการเมือง 
ร้อยละ 

มีผลกระทบมาก เพราะ มีผลทางดา้นจิตใจกบัผูส้นับสนุนหรือผูแ้สดงความคิดเห็นต่างทางการเมือง ทาํใหแ้บนสินคา้นั้น ๆ 

ตามไปดว้ย 

11.16 

ค่อนข้างมีผลกระทบ เพราะ ผูส้นบัสนุนหรือผูแ้สดงความคิดเห็นต่างทางการเมืองไม่มีใจเป็นกลาง ทาํใหส่้งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น ๆ ดว้ย 

15.31 

ไม่ค่อยมีผลกระทบ เพราะ การบริโภคสินคา้จะดูจากสรรพคุณ คุณภาพ และคุณสมบติัมากกว่าปัจจยัอื่น ๆ 12.90 

ไม่มีผลกระทบเลย เพราะ ดูท่ีตวัสินคา้เป็นหลกัในการบริโภค และข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจหรือความชอบส่วนตวัมากกว่า 

พรีเซ็นเตอร์หรือยีห่อ้สินคา้   

57.46 

เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.17 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิภาค       

ภูมิภาค จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 118 8.90 

ปริมณฑลและภาคกลาง 345 26.02 

ภาคเหนือ 242 18.25 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 440 33.18 

ภาคใต ้ 181 13.65 

รวม 1,326 100.00 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 647 48.79 

หญิง 679 51.21 

รวม 1,326 100.00 

 

ตารางที ่3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

15 – 25 ปี 123 9.28 

26 – 35 ปี 188 14.17 

36 – 45 ปี 273 20.59 

46 – 59 ปี 448 33.79 

60 ปี ข้ึนไป 294 22.17 

รวม 1,326 100.00 

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน ร้อยละ 

พุทธ 1,257 94.80 

อิสลาม 47 3.54 

คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 9 0.68 

ไม่ระบุ 13 0.98 

รวม 1,326 100.00 

 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 336 25.34 

สมรส 916 69.08 

หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่ 61 4.60 

ไม่ระบุ 13 0.98 

รวม 1,326 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า 373 28.13 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 443 33.41 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 97 7.31 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 325 24.51 

สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 73 5.51 

ไม่ระบุ 15 1.13 

รวม 1,326 100.00 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จํานวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 129 9.73 

พนกังานเอกชน 190 14.33 

เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 271 20.44 

เกษตรกร/ประมง 216 16.29 

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 191 14.40 

พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน 255 19.23 

นกัเรียน/นกัศึกษา 45 3.39 

พนกังานองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหากาํไร 2 0.15 

ไม่ระบุ 27 2.04 

รวม 1,326 100.00 

 

ตารางที ่8 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 266 20.06 

ไม่เกิน 10,000 บาท 325 24.51 

10,001 – 20,000 บาท 325 24.51 

20,001 – 30,000 บาท 136 10.26 

30,001 – 40,000 บาท 58 4.37 

40,001 บาทข้ึนไป 87 6.56 

ไม่ระบุ 129 9.73 

รวม 1,326 100.00 
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