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“คนไทยคดิอย่างไร กบัโครงการสร้างบ้านพกัตุลาการศาลบริเวณดอยสุเทพ” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “คนไทยคิดอย่างไร กับโครงการสร้างบ้านพักตุลาการศาลบริเวณดอยสุเทพ” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 21 – 23 เมษำยน 2561                  
จำกประชำชน ท่ีมีอำยุ 18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่ำง            
เก่ียวกบัโครงกำรสร้ำงบำ้นพกัตุลำกำรศำลบริเวณดอยสุเทพ กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงดว้ยควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูล
ตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละ
ภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี   
ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมประชำชนถึงควำมเหมำะสมในกำรสร้ำงบำ้นพกัตุลำกำรศำลบริเวณดอยสุเทพ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่   
ร้อยละ 85.20 ระบุวำ่ ไม่เหมาะสม เพรำะ เป็นกำรท ำลำยป่ำไม ้ท ำลำยธรรมชำติและระบบนิเวศ ส้ินเปลืองงบประมำณ ควรน ำงบประมำณไปใช้
ท ำอย่ำงอ่ืนท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กบัคนในพ้ืนท่ี และเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวไม่ควรมีส่ิงปลูกสร้ำง ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ บำ้นพกัควรสร้ำง       
ในเมืองน่ำจะดีกว่ำ รองลงมำร้อยละ 14.56 ระบุว่ำ เหมาะสม เพรำะ เป็นพ้ืนท่ีท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำย ไม่เป็นกำรบุกรุกหรือรุกล ้ ำพ้ืนท่ีป่ำ 
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งคงจะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมมำอย่ำงดีแลว้ และเพื่อควำมสะดวกของเจำ้หน้ำท่ีท่ีมำปฏิบัติงำน และร้อยละ 0.24        
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ดำ้นกำรรับทรำบของประชำชนว่ำตำมกฎหมำยแลว้สำมำรถสร้ำงบำ้นพกับริเวณดอยสุเทพได้ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
81.12 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ รองลงมำ ร้อยละ 18.56 ระบุวำ่ ทรำบ และร้อยละ 0.32 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบักำรร้ือถอนบำ้นพกัตุลำกำรศำลบริเวณดอยสุเทพ ออกทั้งหมด พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 53.84 ระบุวำ่ เห็นด้วย เพรำะ จะไดคื้นผืนป่ำให้กลบัมำอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม และจะเป็นกำรช่วยอนุรักษผ์ืนป่ำเอำไว ้ รองลงมำ    
ร้อยละ 43.68 ระบุวำ่ ไม่เห็นด้วย เพรำะ จะท ำให้ส้ินเปลืองงบประมำณในกำรร้ือถอน และเสียดำยงบประมำณท่ีใช้ไป ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ 
ยงัสำมำรถใชท้ ำประโยชน์อยำ่งอ่ืนไดอี้ก และร้อยละ 2.48 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงแนวทำงในกำรแกปั้ญหำเร่ืองกำรสร้ำงบำ้นพกัตุลำกำรศำลบริเวณดอยสุเทพ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
37.36 ระบุวำ่ ใหย้ติุกำรก่อสร้ำง ร้ือถอนบำ้นพกัทั้งหมด และปลูกป่ำทดแทนใหก้ลบัเป็นตำมเดิม รองลงมำ ร้อยละ 25.92 ระบุวำ่ ให้ด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงต่อไป ไม่ตอ้งร้ือถอนแต่ใหป้ระชำชนเขำ้ไปใชป้ระโยชน์แทน ร้อยละ 22.96 ระบุวำ่ ให้ยติุกำรก่อสร้ำง และร้ือถอนบำงส่วนท่ีกระทบ
กบัส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 7.52 ระบุว่ำ ให้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงต่อไปและให้ตุลำกำรศำลเขำ้ไปใชพ้ื้นท่ีเหมือนเดิม เพรำะถูกตอ้งตำมกฎหมำย      
ร้อยละ 2.80 ระบุว่ำ ให้ยติุกำรก่อสร้ำง และท ำควำมตกลงไม่มีกำรเรียกร้องค่ำเสียหำย ร้อยละ 1.20 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ให้ด ำเนินกำรก่อสร้ำง
ต่อไป และปลูกตน้ไมท้ดแทนไปดว้ย ให้ภำคเอกชนเขำ้มำบริหำรจดักำรท ำเป็นรีสอร์ทเพ่ือให้คนในพ้ืนท่ีไดมี้งำนท ำ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่              
ใหย้ติุกำรก่อสร้ำง และเรียกร้องค่ำเสียหำย และร้อยละ 2.24 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ   

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 9.76 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.84 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 17.84 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 32.64  มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.92 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 55.84 เป็นเพศชำย ร้อยละ 44.00 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.16 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอยำ่งร้อยละ 7.84 มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 
19.36 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.08 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 31.36 มีอำยุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 17.84 มีอำยุ 60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 1.52                  
ไม่ระบุอำยุ ตวัอย่ำงร้อยละ 91.68 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.52 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.68 นับถือศำสนำคริสต์ /ฮินดู/ซิกข์/ยิว/          
ไม่นับถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 3.12 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 25.20 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 68.08 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.52    
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 3.20 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตวัอย่ำงร้อยละ 23.12 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 29.28 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.12           
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 31.04 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.68 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 3.76 ไม่ระบุกำรศึกษำ ตวัอย่ำงร้อยละ 11.12 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 16.64 
ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 23.28 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.12 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 
14.80 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 14.48 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำยุ/วำ่งงำน ร้อยละ 2.72 เป็นนักเรียน/นกัศึกษำ   
ร้อยละ 0.16 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 3.68 ไม่ระบุอำชีพ  

 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2561 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 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.ณพงศ์  นพเกตุ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 086-371-0735 
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ตวัอย่ำงร้อยละ 12.40 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 20.40 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 27.28 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 12.32 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 7.68 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 9.36 
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 10.56 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ในฐานะประชาชน ท่านคดิว่าเหมาะสมหรือไม่กบัการสร้างบ้านพกัตุลาการศาลบริเวณดอยสุเทพ 

ความเหมาะสมในการสร้างบ้านพกัตุลาการศาลบริเวณดอยสุเทพ ร้อยละ 
ไม่เหมาะสม เพรำะ เป็นกำรท ำลำยป่ำไม ้ท ำลำยธรรมชำติและระบบนิเวศ ส้ินเปลืองงบประมำณ                       

ควรน ำงบประมำณไปใชท้ ำอยำ่งอ่ืนท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัคนในพ้ืนท่ี และเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียว
ไม่ควรมีส่ิงปลูกสร้ำง ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ บำ้นพกัควรสร้ำงในเมืองน่ำจะดีกวำ่ 

85.20 

เหมาะสม เพรำะ เป็นพ้ืนท่ีท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำย ไม่เป็นกำรบุกรุกหรือรุกล ้ำพ้ืนท่ีป่ำ หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งคงจะ
พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมมำอยำ่งดีแลว้ และเพื่อควำมสะดวกของเจำ้หนำ้ท่ีท่ีมำปฏิบติังำน  

14.56 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.24 
รวม 100.00 

 
2. ท่านทราบหรือไม่ว่าตามกฎหมายแล้วสามารถสร้างบ้านพกับริเวณดอยสุเทพได้ 

การรับทราบของประชาชนว่าตามกฎหมายแล้วสามารถสร้างบ้านพกับริเวณดอยสุเทพได้ ร้อยละ 
ไม่ทรำบ 81.12 
ทรำบ 18.56 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.32 

รวม 100.00 
 

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัการร้ือถอนบ้านพกัตุลาการศาลบริเวณดอยสุเทพ ออกทั้งหมด 
ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการร้ือถอนบ้านพกัตุลาการศาลบริเวณดอยสุเทพ ออกทั้งหมด ร้อยละ 

เห็นด้วย เพรำะ จะไดคื้นผนืป่ำใหก้ลบัมำอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม และจะเป็นกำรช่วยอนุรักษผ์นืป่ำเอำไว ้ 53.84 
ไม่เห็นด้วย เพรำะ จะท ำใหส้ิ้นเปลืองงบประมำณในกำรร้ือถอน และเสียดำยงบประมำณท่ีใชไ้ป ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ 

ยงัสำมำรถใชท้ ำประโยชน์อยำ่งอ่ืนไดอี้ก 

43.68 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2.48 
รวม 100.00 

 
4. ท่านอยากเสนอแนวทาง ในการแก้ปัญหาเร่ืองการสร้างบ้านพกัตุลาการศาลบริเวณดอยสุเทพนีอ้ย่างไร 

แนวทางในการแก้ปัญหาเร่ืองการสร้างบ้านพกัตุลาการศาลบริเวณดอยสุเทพ ร้อยละ 
ใหย้ติุกำรก่อสร้ำง ร้ือถอนบำ้นพกัทั้งหมด และปลูกป่ำทดแทนใหก้ลบัเป็นตำมเดิม 37.36 
ใหด้ ำเนินกำรก่อสร้ำงต่อไป ไม่ตอ้งร้ือถอนแต่ใหป้ระชำชนเขำ้ไปใชป้ระโยชน์แทน 25.92 
ใหย้ติุกำรก่อสร้ำง และร้ือถอนบำงส่วนท่ีกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม 22.96 
ใหด้ ำเนินกำรก่อสร้ำงต่อไปและใหตุ้ลำกำรศำลเขำ้ไปใชพ้ื้นท่ีเหมือนเดิม เพรำะถูกตอ้งตำมกฎหมำย 7.52 
ใหย้ติุกำรก่อสร้ำง และท ำควำมตกลงไม่มีกำรเรียกร้องค่ำเสียหำย 2.80 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ใหด้ ำเนินกำรก่อสร้ำงต่อไป และปลูกตน้ไมท้ดแทนไปดว้ย หรือใหภ้ำคเอกชนเขำ้มำบริหำรจดักำร     

ท ำเป็นรีสอร์ทเพ่ือใหค้นในพ้ืนท่ีไดมี้งำนท ำ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ใหย้ติุกำรก่อสร้ำง และเรียกร้อง
ค่ำเสียหำย 

1.20 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2.24 
รวม 100.00 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  122 9.76 
ปริมณฑลและภำคกลำง  323 25.84 
ภำคเหนือ 223 17.84 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 408 32.64 
ภำคใต ้ 174 13.92 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 698 55.84 
หญิง 550 44.00 
เพศทำงเลือก 2 0.16 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 98 7.84 
26 – 35 ปี  242 19.36 
36 – 45  ปี 276 22.08 
46 – 59  ปี 392 31.36 
60 ปีข้ึนไป 223 17.84 
ไม่ระบุ 19 1.52 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,146 91.68 
อิสลำม 44 3.52 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 21 1.68 
ไม่ระบุ 39 3.12 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 315 25.20 
สมรส 851 68.08 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

44 3.52 
ไม่ระบุ 40 3.20 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 289 23.12 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 366 29.28 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 89 7.12 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 388 31.04 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 71 5.68 
ไม่ระบุ 47 3.76 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 139 11.12 
พนกังำนเอกชน 208 16.64 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 291 23.28 
เกษตรกร/ประมง 164 13.12 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 185 14.80 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 181 14.48 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 34 2.72 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 2 0.16 
ไม่ระบุ 46 3.68 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 155 12.40 
ไม่เกิน 10,000 255 20.40 
10,001 – 20,000 341 27.28 
20,001 – 30,000 154 12.32 
30,001 –  40,000 96 7.68 
40,001 ข้ึนไป 117 9.36 
ไม่ระบุ 132 10.56 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


