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“กทม. ไฟเขียว 7 สถานที่ จัดชุมนุมได้” 
 
เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “กทม. ไฟเขียว 7 
สถานที่ จัดชุมนุมได้” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 27-29 มิถุนำยน 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป และมีภูมิล ำเนำตำมทะเบียนบ้ำน 
อยู่กรุงเทพมหำนคร กระจำยทุกระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยได ้รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,310 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบักำรจดัให้มีสถำนท่ีใชส้ ำหรับ
กำรชุมนุมสำธำรณะ 7 แห่ง ในกรุงเทพฯ  กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก           
(Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์                
โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อค ำส่ังผูว่้ำฯ กทม. ในกำรจดัให้มีสถำนท่ีใชส้ ำหรับกำรชุมนุมสำธำรณะ 7 แห่ง 
ในกรุงเทพฯ พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 54.89 ระบุว่ำ เห็นด้วยมาก เพรำะ เป็นกำรจดัระเบียบให้กำรชุมนุมอยู่ในสถำนท่ีท่ีเหมำะสม ไม่สร้ำง 
ควำมเดือดร้อนให้แก่ผูอ่ื้น ไม่กีดขวำงกำรจรำจร และเจำ้หนำ้ท่ีสำมำรถดูแลไดอ้ยำ่งทัว่ถึง ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ เป็นกำรเปิดพ้ืนท่ีให้ประชำชน
สำมำรถแสดงออกทำงควำมคิดได ้รองลงมำ ร้อยละ 29.16 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ ท ำให้กำรชุมนุมเป็นระเบียบ ไม่วุ่นวำย เจำ้หน้ำท่ี
สำมำรถดูแลและควบคุมได ้ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนให้แก่ผูใ้ชร้ถใช้ถนน ร้อยละ 9.16 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ  
ท ำให้เกิดกำรชุมนุมบ่อยคร้ังขึ้น สร้ำงควำมเดือดร้อนให้กบัผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง อำจท ำให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท และควำมขดัแยง้ในสังคม ร้อยละ 
6.71 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ กำรชุมนุมสร้ำงควำมวุ่นวำย ท ำให้ประชำชนในบริเวณใกลเ้คียงไดรั้บควำมเดือดร้อน กงัวลว่ำเจำ้หน้ำท่ี 
จะไม่สำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์ได ้ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ กงัวลว่ำจะเกิดกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 จำกกำรชุมนุม และร้อยละ 0.08 
ระบุว่ำ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ดำ้นส่ิงท่ีผูว่้ำฯ กทม. ควรด ำเนินกำร หำกมีกำรชุมนุมท่ีไม่ได้อยู่ในสถำนท่ีท่ีจดัไวใ้ห้ แต่ไปอยู่บนทอ้งถนนแทน พบว่ำ ตวัอย่ำง  
ร้อยละ 40.08 ระบุว่ำ ไม่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรชุมนุม (เช่น ไม่จดัห้องน ้ ำให้) และด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อผูชุ้มนุม รองลงมำ ร้อยละ 
36.79 ระบุว่ำ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรชุมนุมเหมือนเดิม ร้อยละ 22.44 ระบุว่ำ ไม่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรชุมนุม (เช่น ไม่จดัห้องน ้ ำให้) 
เท่ำนั้น และร้อยละ 0.69 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ท้ำยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมเช่ือมั่นของประชำชนต่อ กทม. ในกำรควบคุมกำรชุมนุมในกรุงเทพฯ ให้เป็นไปตำมประกำศ กทม.  
เร่ือง จดัให้มีสถำนท่ีเพื่อใชส้ ำหรับกำรชุมนุมสำธำรณะ พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 36.18 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งเช่ือมัน่ รองลงมำ ร้อยละ 26.26  ระบุว่ำ 
ไม่ค่อยเช่ือมัน่ ร้อยละ 22.60 ระบุว่ำ เช่ือมัน่มำก ร้อยละ 14.65 ระบุว่ำ ไม่เช่ือมัน่เลย และร้อยละ 0.31 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงทั้งหมดมีภูมิล ำเนำตำมทะเบียนบำ้นอยู่กรุงเทพมหำนคร ตวัอย่ำง ร้อยละ 45.73  
เป็นเพศชำย และร้อยละ 54.27 เป็นเพศหญิง ตวัอย่ำง ร้อยละ 12.14 อำยุ 18-25 ปี ร้อยละ 16.87 อำยุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.23 อำยุ 36-45 ปี ร้อยละ 
26.34 อำยุ 46-59 ปี และร้อยละ 25.42 อำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอย่ำง ร้อยละ 93.97 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 4.35 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.22
นบัถือศำสนำคริสต ์และอื่น ๆ และร้อยละ 0.46 ไม่ระบุศำสนำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 39.47 สถำนภำพโสด ร้อยละ 57.17 สมรส ร้อยละ 2.98 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู่ และร้อยละ 0.38 ไม่ระบุสถำนภำพ
กำรสมรส ตัวอย่ำง ร้อยละ 11.45 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 26.41 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.11                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 44.43 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 11.14 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 0.46 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 9.70 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 28.09 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 24.50
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 0.08 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 6.41 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 
ร้อยละ 24.27 เป็นพ่อบำ้น/แมบ่ำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 6.41 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.54 ไม่ระบุอำชีพ  

 

วันอาทิตย์ท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 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 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ตัวอย่ำง ร้อยละ 25.65 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 5.57 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 22.29 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 15.57 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 8.55 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 11.83
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 10.54 ไม่ระบุรำยได ้
 
1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับค าส่ังผู้ว่าฯ กทม. ในการจัดให้มีสถานท่ีใช้ส าหรับการชุมนุมสาธารณะ 7 แห่ง ในกรุงเทพฯ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อค าส่ังผู้ว่าฯ กทม.  
ในการจัดให้มีสถานท่ีใช้ส าหรับการชุมนุมสาธารณะ 7 แห่ง ในกรุงเทพฯ 

ร้อยละ 

เห็นด้วยมาก เพรำะ เป็นกำรจดัระเบียบให้กำรชุมนุมอยูใ่นสถำนท่ีท่ีเหมำะสม ไม่สร้ำงควำมเดือดร้อน 
ให้แก่ผูอ่ื้น ไม่กีดขวำงกำรจรำจร และเจำ้หนำ้ท่ีสำมำรถดูแลไดอ้ยำ่งทัว่ถึง ขณะท่ีบำงส่วน
ระบุว่ำ เป็นกำรเปิดพ้ืนท่ีให้ประชำชนสำมำรถแสดงออกทำงควำมคิดได ้

54.89 

ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ ท ำให้กำรชุมนุมเป็นระเบียบ ไม่วุ่นวำย เจำ้หนำ้ท่ีสำมำรถดูแลและควบคุมได ้ 
ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนให้แก่ผูใ้ชร้ถใชถ้นน 

29.16 

ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ ท ำให้เกิดกำรชุมนุมบ่อยคร้ังขึ้น สร้ำงควำมเดือดร้อนให้กบัผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง  
อำจท ำใหเ้กิดกำรทะเลำะวิวำท และควำมขดัแยง้ในสังคม  

9.16 

ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ กำรชุมนุมสร้ำงควำมวุ่นวำย ท ำให้ประชำชนในบริเวณใกลเ้คียงไดรั้บควำมเดือดร้อน 
กงัวลว่ำเจำ้หนำ้ท่ีจะไม่สำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์ได ้ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ กงัวลว่ำจะเกิด
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 จำกกำรชุมนุม 

6.71 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  0.08 
รวม 100.00 

 

2. หากมีการชุมนุมท่ีไม่ได้อยู่ในสถานท่ีท่ีจัดไว้ให้ แต่ไปอยู่บนท้องถนนแทน ท่านคดิว่า ผู้ว่าฯ กทม. ควรด าเนินการอย่างไร 
ส่ิงท่ีผู้ว่าฯ กทม. ควรด าเนินการ หากมีการชุมนุมท่ีไม่ได้อยู่ในสถานท่ีท่ีจัดไว้ให้ แต่ไปอยู่บนท้องถนนแทน ร้อยละ 

ไม่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรชุมนุม (เช่น ไม่จดัห้องน ้ำให)้ และด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อผูชุ้มนุม 40.08 
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรชุมนุมเหมือนเดิม 36.79 
ไม่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรชุมนุม (เช่น ไม่จดัห้องน ้ำให)้ เท่ำนั้น 22.44 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.69 

รวม 100.00 
 
3. ท่านมีความเช่ือมั่นแค่ไหนว่า กทม. จะสามารถควบคุมการชุมนุมในกรุงเทพฯ ให้เป็นไปตามประกาศ กทม. เร่ือง จัดให้มีสถานที ่
เพ่ือใช้ส าหรับการชุมนุมสาธารณะ 

ความเช่ือมั่นของประชาชนต่อ กทม. ในการควบคุมการชุมนุมในกรุงเทพฯ  
ให้เป็นไปตามประกาศ กทม. เร่ือง จัดให้มีสถานที่เพ่ือใช้ส าหรับการชุมนุมสาธารณะ 

ร้อยละ 

ค่อนขำ้งเช่ือมัน่ 36.18 
ไม่ค่อยเช่ือมัน่ 26.26 
เช่ือมัน่มำก 22.60 
ไม่เช่ือมัน่เลย 14.65 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.31 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพมหำนคร 1,310 100.00 
รวม 1,310 100.00 

 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 599 45.73 
หญิง 711 54.27 

รวม 1,310 100.00 

 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 159 12.14 
26-35 ปี 221 16.87 
36-45 ปี 252 19.23 
46-59 ปี 345 26.34 
60 ปีขึ้นไป 333 25.42 

รวม 1,310 100.00 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,231 93.97 
อิสลำม 57 4.35 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 16 1.22 
ไม่ระบ ุ 6 0.46 

รวม 1,310 100.00 

 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 517 39.47 
สมรส 749 57.17 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 39 2.98 
ไม่ระบ ุ 5 0.38 

รวม 1,310 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 150 11.45 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 346 26.41 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 80 6.11 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 582 44.43 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 146 11.14 
ไม่ระบ ุ 6 0.46 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 127 9.70 
พนกังำนเอกชน 368 28.09 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 321 24.50 
เกษตรกร/ประมง 1 0.08 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 84 6.41 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 318 24.27 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 84 6.41 
ไม่ระบ ุ 7 0.54 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 336 25.65 
ไม่เกิน 10,000 บำท 73 5.57 
10,001-20,000 บำท 292 22.29 
20,001-30,000 บำท 204 15.57 
30,001-40,000 บำท 112 8.55 
40,001 บำทขึ้นไป 155 11.83 
ไม่ระบ ุ 138 10.54 

รวม 1,310 100.00 
 


