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เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ ขาวการเมือง/ สังคม            รวม  5 หนา 
 

ผลสํารวจเร่ือง  “พ.ร.บ. นิรโทษกรรมกับการชุมนุมคัดคาน” 
 

 ประชาชนกวา 60 % ไมเห็นดวยกับ การนิรโทษกรรม ใหแกนนําและนักการเมืองที่มีเอ่ียวกับการชุมนุม 

และเห็นวาทาํเพื่อประโยชนของคน/นักการเมืองบางกลุม มากกวาเพื่อความปรองดอง 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) สํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯ

และปริมณฑล จํานวน คน 1,195 พบวา  
ประชาชนสวนใหญรอยละ 61.0 ระบุวาไมเห็นดวยกับการนิรโทษกรรมใหกับแกนนํา/ผูนําการ

ชุมนุม เชนเดียวกับการนิรโทษกรรมใหกับนักการเมืองที่เก่ียวของ ซึ่งประชาชนสวนใหญ รอยละ 62.7 ระบุ
วาไมเห็นดวย อยางไรก็ตามเม่ือถามถึงการนิรโทษกรรมใหกับประชาชนที่รวมชุมนุม ประชาชนสวนใหญ
รอยละ 45.4 ระบุวาเห็นดวย ขณะที่ รอยละ 34.2 ระบุวาไมเห็นดวย ทั้งน้ีเม่ือถามความคิดเห็นโดยรวมวาเห็น
ดวยหรือไมกับการออกกฎหมายนิรโทษกรรมพบวา ประชาชนรอยละ 55.1 ระบุวาไมเห็นดวย มีเพียงรอยละ 
28.2 ที่ระบุวาเห็นดวย 

สวนจุดประสงคหลักของการออก  พ .ร .บ .  นิรโทษกรรมในครั้ ง น้ีประชาชนรอยละ  55.3                
มีความเห็นวาเปนการออกกฎหมายเพื่อประโยชนของผูมีอํานาจ/ นักการเมืองบางกลุมเทาน้ัน มีเพียง 
รอยละ 28.7 ที่เห็นวาทําเพื่อความปรองดองของคนในชาติ 

สําหรับทิศทางการเมืองไทย หากราง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมผานวาระที่ 3 และนํามาประกาศใชจริง 
รอยละ 41.3 เชื่อวา อาจเกิดการชุมนุมตอตานขยายในวงกวาง รองลงมารอยละ 15.1 เชื่อวาทําใหประชาชน
สงบสุข ปรองดอง และรอยละ 14.3 เชื่อวาจะชวยลดความตรึงเครียดทางการเมืองและสังคมลงได  
 เม่ือถามวาการชุมนุมคัดคานการออก พ.ร.บ นิรโทษกรรมที่นําโดยพรรคประชาธิปตยวาจะสามารถ
ยับยั้งการออกกฎหมายฉบับนี้ไดหรือไม ประชาชน รอยละ 46.8 คิดวายับยั้งไมได และมีเพียงรอยละ 11.6 
เทานั้นที่คิดวายับยั้งได  
 สวนกลิ่นอายของระดับความรุนแรงที่ประชาชนรูสึกไดเมื่อพรรคประชาธิปตยประกาศชัดที่จะนํา
การชุมนุมคัดคาน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมคือ การปดถนนและยกระดับการชุมนุม เคลื่อนขบวนไปที่ตางๆ
มากที่สุด(รอยละ 26.4) รองลงมาคือ การปดถนน มีคนมารวมชุมนุมเยอะ และยืดเยื้อกินเวลานาน(รอยละ 24.4) 
และ การชุมนุมจะรุนแรงถึงขั้นตองใชกําลังเพ่ือสลายการชุมนุม(รอยละ 15.0) 
 นอกจากน้ีกรุงเทพโพลลไดทําการวัดระดับความขัดแยงทางความคิดดานการเมืองของคนใน
สังคมไทยปจจุบันพบวา รอยละ50.4 เชื่อวามีความขัดแยงอยูในระดับมาก รองลงมารอยละ 24.9 มีความ
ขัดแยงในระดับปานกลาง และรอยละ 21.8 มีความขัดแยงในระดับมากที่สุด และมีเพียงรอยละ 1.8 และ1.1 เทานั้นที่
ระบุวามีความขัดแยงอยูในระดับนอยถึงนอยที่สุด ตามลําดับ 
 รายละเอียดดังตอไปน้ี 
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1. ความเห็นเก่ียวกับการออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแกกลุมบุคคลตางๆ ที่กระทําความผิดจากการชุมนุม 
    ทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน ระหวางวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง   
    วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
   

 
เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมแนใจ 
(รอยละ) 

รวม 
(รอยละ) 

- นิรโทษกรรมใหกับประชาชนที่รวมชุมนุม 45.4 34.2 20.4 100.0 
- นิรโทษกรรมใหกับแกนนํา/ผูนําการชุมนุม 21.9 61.0 17.1 100.0 
- นิรโทษกรรมใหกับนักการเมืองที่เกี่ยวของ 21.4 62.7 15.9 100.0 
- การออกกฎหมายนิรโทษกรรมในภาพรวม 28.2 55.1 16.7 100.0 

 
 

2. จุดประสงคหลักของการออก พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในครั้งน้ีทีป่ระชาชนมอง  
 

- เพื่อประโยชนของผูมีอํานาจ/ นักการเมืองบางกลุมเทาน้ัน     รอยละ 55.3 
- เพ่ือความปรองดองของคนในชาติ รอยละ 28.7 
- ไมแนใจ รอยละ 16.0 

 
3. ทิศทางการเมืองไทย หากราง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมผานวาระที่ 3 และนํามาประกาศใชจริง 
     

- อาจเกิดการชุมนุมตอตานขยายในวงกวาง รอยละ 41.3 
- จะทําใหประชาชนสงบสขุ ปรองดอง รอยละ 15.1 
- ชวยลดความตรึงเครียดทางการเมืองและสังคมลงได รอยละ 14.3 
- อาจเกิดการแกแคนเอาคืนจากนักการเมืองที่ไดรับนิรโทษกรรม รอยละ 13.6 
- จะมีการยุบสภา แลวเลือกตั้งใหมทันท ี  รอยละ 9.2 
- อ่ืนๆ อาทิ ตองมีการยกประเด็นเอาผิดในกรณีอ่ืนอีก  
               ยังคงมีความขดัแยงกันเหมือนเดิม ฯลฯ 

รอยละ 6.5 

 
4. ความเห็นตอการชุมนุมคัดคานการออก พ.ร.บ นิรโทษกรรมที่นําโดยพรรคประชาธิปตยวาจะสามารถ 
    ยับยั้งการออกกฎหมายฉบับนี้ไดหรือไม 
  

- คิดวาไมได รอยละ 46.8
- คิดวาได รอยละ 11.6
- ไมแนใจ รอยละ 41.6 
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5. กลิ่นอายของระดับความรุนแรงทีป่ระชาชนรูสกึไดเมื่อพรรคประชาธิปตยประกาศชัดที่จะนําการ 
    ชุมนุมคัดคาน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม 
 

- การชุมนุมรุนแรงถึงขั้นตองใชกําลังเพ่ือสลายการชุมนุม รอยละ 15.0 
- มีการปดถนนและยกระดับการชุมนุม เคลื่อนขบวนไปที่ตางๆ รอยละ 26.4 
- มีปดถนน มีคนมารวมชุมนุมเยอะ และยืดเยื้อกินเวลานาน    รอยละ 24.4 
- มีปดถนน แตคนมารวมชุมนุมนอย และกินเวลาสั้น    รอยละ 9.8 
- ไมแนใจ    รอยละ 24.4 

 
6. ความเห็นตอระดับความขัดแยงทางความคิดดานการเมืองของคนในสังคมไทยปจจบุัน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มากที่สุด รอยละ 21.8 
- มาก รอยละ 50.4 
- ปานกลาง รอยละ 24.9 
- นอย รอยละ 1.8 
- นอยที่สุด รอยละ 1.1 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ที่มีตอการการออกกฎหมายนิรโทษกรรมผูกระทําผิดทางการเมืองในชวงวันที่19 กันยายน พ.ศ. 
2549 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และการออกมาประกาศจากพรรคประชาธิปตยวาจะเปนผูนําการ
ชุมนุมคัดคานการออก พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ทั้งนี้เพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหสังคม
และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการแกปญหาของประเทศตอไป 
 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวิธีเก็บขอมูลโดย
การสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,195 คน เปนชายรอยละ 50.7 และหญิง        
รอยละ 49.3 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสราง
แนนอน โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  :   21 – 23 ตุลาคม 2556 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ      :   25 ตุลาคม 2556 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 606 50.7 
                       หญิง 589 49.3 

รวม 1,195 100.0 
อายุ    
                      18 – 25 ป 309 25.9 
                      26 – 35 ป 337 28.2 
                      36 – 45 ป 272 22.7 
                      46 ปขึ้นไป 277 23.2 

รวม 1,195 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 650 54.4 
               ปริญญาตรี 486 40.7 
               สูงกวาปริญญาตรี 59 4.9 

รวม 1,195 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 92 7.7 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 357 29.9 
     คาขาย / ประกอบอาชพีสวนตวั 354 29.6 
     เจาของกิจการ 55 4.6 
     รับจางทั่วไป 131 11.0 
     พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 56 4.7 
     นักศึกษา 127 10.6 
     อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 23 1.9 

รวม 1,195 100.0 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 


