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เรียน กองบรรณาธิการข่าว      จ านวน 6 หน้า 
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล เสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง 

บุคคลของสงัคมแห่งปี 2564 ในใจประชาชน 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กรรณิกา ผูอ้ านวยการส านักวจิยัซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) เสนอ

ผลส ารวจ เรื่อง บุคคลของสงัคมแห่งปี 2564 ในใจประชาชน กรณีศกึษาประชาชนทุกสาขาอาชพีทัว่ประเทศ
โดยด าเนินโครงการทัง้การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) และการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative 
Research) จ านวน 1,124 ตวัอย่าง ระหว่างวนัที ่21 – 25 ธนัวาคม 2564 ทีผ่่านมา 

เมื่อถามถงึ คนดีของสงัคม แห่งปี 2564 ท่ีมีบทบาทส าคญัช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ด้อยโอกาส 
ระดมทุนบริจาคเพื่อความดีส่วนรวมของสงัคม พบ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อนัดบัที ่1 ตูน บอดี้สแลม อาทิ
วราห์  คงมาลยั รอ้ยละ 44.1 เพราะเป็นผู้จุดกระแสการช่วยเหลอื/แบ่งปันจากคนทุกระดบั ท าให้เกดิความ
เชื่อมัน่ว่า “คนไทยไม่ทิง้กนั” ไม่หวัน่ไหวในการท าความด ีช่วยเหลอืผูอ้ื่น ยอมเสยีสละทัง้แรงกายและแรงใจ  

อันดับที่ 2 ได้แก่ ปวีณา  หงสกุล ร้อยละ 29.4 เพราะ เป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้หญิง และเด็ก ด้าน
กฎหมาย ดา้นการเงนิ จุดประเดน็ปัญหาสงัคมให้เป็นประเดน็สาธารณะ และน าไปสู่การแก้ไข จนเกดิภาพ
จ าว่า “แม่พระคนยาก โดยเฉพาะผูห้ญงิและเดก็” เธอท างานดา้นน้ีอย่างต่อเนื่อง เสมอตน้เสมอปลาย 

และอนัดบัที่ 3 ไดแ้ก่ บุ๋ม ปนัดดา  วงศ์ผู้ด ีร้อยละ 25.9 เพราะ ช่วยเหลอืคนยากคนจน ผู้ตกทุกข์
ไดย้าก โดยที่ผ่านมาผลงานลงพื้นทีช่่วยเหลอืผูค้นจนเขา้ตากรรมการไดใ้จ เพราะค าพูด ที่แรง แต่ตรง จน
เกดิภาพจ า นางฟ้าขาลุย ไม่หวัน่ไหวจากค าปรามาสของผูอ้ื่นตัง้มัน่ว่า การท าความดจีากความตัง้ใจมัน่ คอื
ความงามของคนในสงัคม 

ที่น่าสนใจคอื คุณหมอของสงัคม แห่งปี ช่วยวิกฤตโควิด พบ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ อนัดบัที่ 1 
หมอ ยง ภู่วรวรรณ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รอ้ยละ 39.9 เพราะ เป็นแพทย ์คนแรกทีอ่อกมา
ท าให้สงัคมไทย รู้และเข้าใจ เรื่องโควิด -19 และวคัซีน ส่งผลให้ประชาชนดูแลตนเองให้ปลอดภัย และ
เปลีย่นจากความตระหนก เป็นความตระหนกั 

อนัดบัที่ 2 ได้แก่ หมอ เหรยีญทอง แน่นหนา โรงพยาบาล มงกุฏวฒันะ ร้อยละ 36.0 เพราะเป็น
แพทย์ในกลุ่มต้น ๆ ที่ ออกตวัช่วยเหลอืประชาชนผู้ตดิเชื้อโควดิและจดัสรรพื้นที่ให้ผู้ป่วยหนัก รวมถงึได้
ภาพจ าของนายแพทยผ์ูป้กป้องรกัษาสถาบนัหลกัของชาต ิคนจรงิพดูตรงไม่กลวัใคร 

และอนัดบัที่ 3 ได้แก่ หมอ นิธ ิ มหานนท์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร้อยละ 22.2 เพราะ เป็นหมอที่
ช่วยบรหิารจดัการและคลี่คลายสถานการณ์เรื่องวคัซีน โควดิ -19 ที่อธิบายเรื่องยากๆ ให้เข้าใจง่าย เช่น 
วธิกีารจดัควิการรบัวคัซนีทีไ่ม่ซ ้าซ้อนกบัทางราชการและช่วยเหลอืคนเดอืนรอ้นชายขอบไดจ้รงิ เช่นคนงาน
ต่างด้าว และท าให้การน าเข้าวคัซีนมคีวามคดิที่ชดัเจนและพูดตรงจากความรอบรู้ทางการแพทย์และการ
บรหิารจดัการทีด่ ี

นอกจากนี้ บุคคลแห่งปีท่ีช่วยเหลือแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนและปัญหาสงัคม หน้ี
นอกระบบ ท่ีดินท ากิน แหล่งน ้า และอ่ืน ๆ ลดความเดือดร้อนปัญหาปากท้องของประชาชน พบ 3 
อันดับแรก ได้แก่  อันดับที่  1 พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และ รอง
นายกรฐัมนตรี ร้อยละ 40.0 เพราะเป็นรองนายกฯ ที่ดูแลใส่ใจแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยเฉพาะความ
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เดอืดรอ้นทุกขย์ากของคนฐานราก เช่น หนี้นอกระบบ ทีด่นิท ากนิ ปัญหาคา้มนุษย ์เป็นปัญหาเรือ้รงัยากต่อ
การแก้ไขแต่ พล.อ.ประวติรฯ เกาะตดิใช้ความตัง้ใจจรงิทุ่มเทก ากบัดูแลแบบกดัไม่ปล่อยจนช่วยเหลอืเหยื่อ
ขบวนการหนี้นอกระบบ จดัสรรทีด่นิท ากนิใหป้ระชาชนฐานรากจ านวนมาก และแก้ปัญหาคา้มนุษย ์ไดผ้ลที่
น่าพอใจมากกว่าอดตี 

อนัดบัที ่2 ไดแ้ก่ นายจุรนิทร ์ลกัษณวศิษิฏ์ หวัหน้าพรรคประชาธปัิตย ์และ รองนายกรฐัมนตรีและ
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ รอ้ยละ 36.4 เพราะ เรื่องปากท้องเป็นความส าคญัอนัดบัแรก ๆ ของคน
ทุกระดบัทีถู่กแก้ปัญหาแบบครบเครื่องทัง้เรื่องเกษตรและพาณิชย ์การตลาดน าการผลติ ดูแลสมาชกิกองทุน
ฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรทัว่ประเทศด้วยการท างานแบบเขา้ใจปัญหาและเกาะตดิแก้ปัญหาของประชาชน
ฐานรากส าคญัของประเทศต่อเนื่อง 

อนัดบัที ่3 ไดแ้ก่ นาย อาคม เตมิพทิยาไพสฐิ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั รอ้ยละ 19.3 เพราะ 
เป็นผูม้บีทบาทส าคญัออกมาตรการเยยีวยาความทุกขย์ากของประชาชนช่วงวกิฤตเศรษฐกจิ ทีเ่ขา้ใจบรบิท
สงัคม ไม่พูดมากและท างานทุ่มเท และเป็นลูกหม้อ สภาพฒัน์ ท าให้เขา้ใจบรบิทประเทศทัง้ทางเศรษฐกจิ
และสงัคม ประกอบกบัการเป็นคนด ีเป็นขา้ราชการที่ตรงที่ทุกคนเหน็มาโดยตลอด จงึไดร้บัความไว้วางใจ 
ขอ้เสนอของ รมว.กค. จงึตอบโจทย ์ ตรงใจ ตรงความเดอืดรอ้นของประชาชนสว่นใหญ่ทัง้ประเทศ 

เมื่อถามถงึ บุคคลแห่งปี ท่ีเป็นหลกัดแูลรกัษาความสงบเรียบร้อยของสงัคมและความมัน่คง
ของประเทศ พบ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ อนัดบัที่ 1 พล.อ.ประวติร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรฐัมนตร ีร้อยละ 
40.3 เพราะท างานรกัษาความมัน่คงของประเทศในทุกมติทิัง้เสาหลกัของชาต ิเหล่าทพั และความมัน่คงใน
ชวีติของประชาชนที่สะสมมาจากประสบการณ์อนัยาวนานและบารมใีนเหล่าทพัในการบรหิารความมัน่คง
ของชาตสิูก่ารสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชนอนัเป็นรากฐานส าคญัของความมัน่คงของประเทศ 

อนัดบัที่ 2 ได้แก่ พล.อ.เฉลมิพล ศรสีวสัดิ ์ผู้บญัชาการทหารสูงสุด ร้อยละ 27.3 เพราะ เป็นผู้น า
ทางทหารในการต่อสู่กบัความยากจนและต่อสูก้บัความเดอืดรอ้นของประชาชน ความขดัแยง้ของประชาชน
ไม่ใช่ศตัรูทหาร ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาเห็นได้ชดัว่าทุกครัง้ที่ประชาชนเดือดร้อนทหารจะออกมาช่วยเหลือ
ประชาชนในทุกเรื่อง เวลานี้ทหารสรา้งความมัน่คงของประเทศ ดว้ยการลงมอืแก้ปัญหาประชาชน ทัง้เรื่อง
ปากทอ้งและสาธารณูปโภค 

และอนัดบัที ่3 ได้แก่ พล.ต.อ.สุวฒัน์  แจง้ยอดสุข ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิรอ้ยละ 26.0 เพราะ
การปฏริูปต ารวจเป็นเสยีงเรยีกรอ้งของสงัคมมาโดยตลอดแต่การปฏริูปต ารวจทีเ่ป็นไปตามธรรมชาติเกดิขึน้
ไดเ้ช่นกนัคอือยู่ที่ความเป็นผูน้ าที่ดขีององค์กรและบทบาทส าคญัในการควบคุมสถานการณ์ความไม่มัน่คง
ของประเทศการชุมนุมของกลุ่มผูม้คีวามขดัแย้งทางความคดิและความรุนแรงที่ถูกด าเนินการใหอ้ยู่ภายใต้
กระบวนการยุตธิรรม 

ทีน่่าสนใจคอื บุคคลแห่งปี ท่ีเป็นผู้ใหญ่ ผู้มีบารมีทางการเมือง พบ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อนัดบัที ่
1 นายชวน หลกีภยั ประธานรฐัสภา และประธานสภาผูแ้ทนราษฎร รอ้ยละ 48.7 เพราะเป็นผูอ้าวุโส พีใ่หญ่
ทางการเมอืงมอือาชพี เป็นนักกฎหมายที่มีความลุ่มลึกและแม่นระเบียบจงึคุมเกมส์ในสภาได้อย่างละมุน
ละม่อม สามารถการใชว้าจาที่เชอืดเฉือน สยบความวุ่นวายในสภาไดทุ้กครัง้ ท่านชวนฯ สามารถใชค้ าพูดที่
นิ่มนวล ก าราบ สส. ทีเ่กเรไดร้าบคาบ เพราะอา้งกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัไดแ้ม่นย าตคีวามถูกตอ้งชดัเจน 
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อนัดบัที่ 2 ได้แก่ พล.อ.ประวติร  วงษ์สุวรรณ หวัหน้าพรรคพลงัประชารฐัและรองนายกรฐัมนตร ี
รอ้ยละ 32.6 เพราะ ภาพใหญ่ของการเมอืงไทยมาจากกลุ่มอทิธพิลทางการเมอืงทีห่ลากหลาย แต่บารมขีอง
พลเอก ประวิตร ไม่ใช่เพิ่งเกิด แต่เพราะเป็นผู้มี connection หลายระดับ โดยเฉพาะในกองทัพทุกรุ่น 
การเมอืงทุกมุง้ จงึไม่แปลกทีทุ่กคนยอมรบัว่า พลเอก ประวติร เป็นผูม้บีารมทีางการเมอืง ทัง้ในพรรค พป
ชร. และพรรคร่วมรฐับาล อาจพูดไดว้่า “ประวติรมา ปัญหาหมด” สยบ กลุ่มเฮี้ยนนักการเมอืง จดัการพวก
นอกลู่นอกทาง 

 และอนัดบัที่ 3 ได้แก่ พล.ต.อ.เสรพีศิุทธ์ เตมยีเวส หวัหน้าพรรคเสรรีวมไทย ร้อยละ 17.9 เพราะ 
ภาพจ า มือปราบตงฉิน วีรบุรุษนาแก ที่ยังคงมีผลน ามาใช้ในทางการเมืองท าการเมืองให้สะอาดเป็น
ของขวญัปีใหม่ถูกใจประชาชนได ้

นอกจากนี้ บุคคลแห่งปี เจ้าสวั นักธุรกิจ ท่ีช่วยเหลือสงัคม พบ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อนัดบัที่ 1 
นาย ธนินท์  เจียรวนนท์ ร้อยละ 50.6 เพราะเป็นผู้น าทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ของประเทศออกมาช่วยเหลือ
ประชาชนช่วงวกิฤตโควดิ-19 และวกิฤตเศรษฐกจิในหลายมติ ิทัง้โรงพยาบาลสนาม อุปกรณ์ทางการแพทย์
และการบรหิารจดัการวคัซนีและอื่น ๆ และเพราะมคีวามเชื่อมโยงทางการคา้กบัจนีอย่างแนบแน่น จงึท า ให้
จนีช่วยไทย ท าธุรกจิ ครบวงจร ทัง้คา้ปลกี คา้สง่ และอื่น ๆ ทีด่ ี

อนัดบัที ่2 ไดแ้ก่ นาย บณัฑรู  ล ่าซ า รอ้ยละ 24.6 เพราะเป็นนายทุนนายธนาคารทีช่่วยฟ้ืนฟูสภาพ
ป่า รกัษาทรพัยากรทางธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมที่ด ีเป็นภาพจ าที่ช่วยเหลอืชาวบ้าน ไม่เอารดัเอาเปรยีบ
และท างานปิดทองหลงัพระดแูลสรา้งความสมดุลใหเ้กดิขึ้นในสงัคมไทย 

และอนัดบัที่ 3 ได้แก่ นาย เจรญิ  สริวิฒันภกัด ีรอ้ยละ 22.2 เพราะ เป็นผู้น าทางธุรกจิที่สนับสนุน
การช่วยเหลอืสงัคมในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้เบื้องหน้าและเบื้องหลงัในช่วงวกิฤตความเดอืดรอ้นของประชาชน 
สร้างความสมดุลในการแข่งขนัทางการค้าให้เป็นทางเลือกของประชาชนและสงัคมที่มกีารเข้ามาจากทุน
ต่างชาตแิละทุนภายในประเทศ 

ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่าวว่า บุคคลแห่งปี 2564 ในผลการศกึษาครัง้นี้ ชี้ให้เหน็ว่า สงัคมไทยส่วนใหญ่ 
ยงัเหน็การท าด ีท าประโยชน์ให้สงัคมเป็นเรื่องส าคญั ที่สงัคมไทยยงัให้การยอมรบั เหน็คุณค่าและยกย่อง
เชดิช ูเหน็ไดจ้าก  ยงัมคีนดขีองสงัคม ทีพ่ยายามผลกัดนั ช่วยเหลอืสงัคมในความสามารถของเขาเองในทุก
โอกาส  มคีุณหมอที ่ทุ่มเทเสยีสละเป็นหลกัและทีพ่ึง่ของสังคม ยามทีป่ระชาชนสบัสน ตื่นตระหนกจากโรค
ระบาดใหม่  มีผู้ใหญ่ใจดีที่คอยดูแล เป็นที่พึ่งแก้ปัญหาปากท้อง หนี้สนินอกระบบ น ้าและที่ดินท ากินใน
ภาพรวม เพื่อช่วยใหเ้รามคีุณภาพชวีติที่ใกลเ้คยีงกนั  มคีนผู้ใหญ่ทีเ่ป็นหลกัของบ้านเมอืง คอยดูแลความ
ปลอดภยัส่วนรวมและความสงบเรยีบร้อยของสงัคม  มนีักการเมอืงที่เป็นผู้ใหญ่และมบีารมพีอ เป็นที่พึ่ง
สร้างบรรทัดฐานที่ดีและจริยธรรมทางการเมือง  และมีเจ้าสัว ที่ได้ประโยชน์จากธุรกิจ ยังพอมีน ้ าใจ
ช่วยเหลอืเจอืจุนสงัคมและสว่นรวมในโอกาสต่างๆ  

โดยเชื่อว่า “สงัคมไทย ยงัมคีนดอีกีมากที่ปิดทองหลังพระ ท าด ีท าประโยชน์ให้สงัคมและไม่ออก
หน้า  ซึ่งเราต่างต้องสนับสนุนและให้ก าลงัใจกนัและกนั ไม่ด่าทอ ว่ารา้ย เสยีดสกีนั เพยีงเพราะอคต ิการ
แสดงความคดิเห็นต่างเชิงสร้างสรรค์ ถือเป็นเรื่องดีของสงัคมในวถิีประชาธปิไตย ที่เราต่างต้องเดินหน้า
พฒันาสงัคมและอยู่ร่วมกนัในประเทศอนัเป็นทีร่กัของเราทุกคน ”  ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่าว 

 



4 
 

ตารางท่ี 1 แสดง 3 อนัดบัแรกค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ คนดีของสงัคมแห่งปี 2564 ท่ีมีบทบาทส าคญั
ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ด้อยโอกาส ระดมทุนบริจาคเพื่อความดีส่วนรวมของสงัคม 

 ล าดบัท่ี คนดีของสงัคม แห่งปี 2564 ร้อยละ 

1 
ตูน บอดีส้แลม อาทวิราห ์คงมาลยั เพราะเป็นผูจุ้ดกระแสการช่วยเหลอื/แบ่งปันจาก
คนทุกระดบั ท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่ว่า “คนไทยไม่ทิง้กนั” ไม่หวัน่ไหวในการท าความ
ด ีช่วยเหลอืผูอ้ื่น ยอมเสยีสละทัง้แรงกายและแรงใจ เป็นตน้ 

 
44.1 

2 

ปวณีา หงสกุล เพราะ เป็นผูท้ีช่่วยเหลอืผูห้ญงิ และเดก็ ดา้นกฎหมาย ดา้นการเงนิ 
จุดประเดน็ปัญหาสงัคมใหเ้ป็นประเดน็สาธารณะ และน าไปสูก่ารแกไ้ข จนเกดิภาพ
จ าว่า “แม่พระคนยาก โดยเฉพาะผูห้ญงิและเดก็” เธอท างานดา้นน้ีอย่างต่อเนื่อง 
เสมอตน้เสมอปลาย 

 
 

29.4 

3 

บุ๋ม ปนัดดา  วงศผ์ูด้ ีเพราะ ช่วยเหลอืคนยากคนจน ผูต้กทุกขไ์ดย้าก โดยทีผ่่านมา
ผลงานลงพืน้ทีช่่วยเหลอืผูค้นจนเขา้ตากรรมการไดใ้จ เพราะค าพดู ทีแ่รง แต่ตรง จน
เกดิภาพจ า นางฟ้าขาลุย ไม่หวัน่ไหวจากค าปรามาสของผูอ้ื่นตัง้มัน่ว่า การท าความ
ดจีากความตัง้ใจมัน่ คอืความงามของคนในสงัคม 

 
 

25.9 

ตารางท่ี 2 แสดง 3 อนัดบัแรกค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ คณุหมอ ของ สงัคม แห่งปี ช่วงวิกฤตโควิด  
 ล าดบัท่ี คณุหมอ ของ สงัคม แห่งปี 2564 ร้อยละ 

1 
หมอ ยง ภู่วรวรรณ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั เพราะ เป็นแพทย ์คนแรก
ทีอ่อกมาท าใหส้งัคมไทย รูแ้ละเขา้ใจ เรื่องโควดิ -19 และวคัซนี สง่ผลใหป้ระชาชนดูแล
ตนเองใหป้ลอดภยั และเปลีย่นจากความตระหนก เป็นความตระหนกั 

 
39.9 

2 
หมอ เหรยีญทอง แน่นหนา โรงพยาบาล มงกุฏวฒันะ เพราะ เป็นแพทยใ์นกลุ่มต้น ๆ 
ที ่ออกตวัช่วยเหลอืประชาชนผูต้ดิเชือ้โควดิและจดัสรรพืน้ทีใ่หผู้ป่้วยหนกั รวมถงึได้
ภาพจ าของนายแพทยผ์ูป้กป้องรกัษาสถาบนัหลกัของชาต ิคนจรงิพูดตรงไม่กลวัใคร 

 
36.0 

3 

หมอ นิธ ิ มหานนท ์ โรงพยาบาล จุฬาภรณ์ เพราะ เป็นหมอทีช่่วยบรหิารจดัการและ
คลีค่ลายสถานการณ์เรื่องวคัซนี โควดิ-19 ทีอ่ธบิายเรื่องยากๆ ใหเ้ขา้ใจงา่ย เช่น 
วธิกีารจดัควิการรบัวคัซนีทีไ่ม่ซ ้าซอ้นกบัทางราชการและช่วยเหลอืคนเดอืนรอ้นชาย
ขอบไดจ้รงิ เช่นคนงานต่างดา้ว และท าใหก้ารน าเขา้วคัซนีมคีวามคดิทีช่ดัเจนและพูด
ตรงจากความรอบรูท้างการแพทยแ์ละการบรหิารจดัการทีด่ ี

 
 

22.2 

ตารางท่ี 3 แสดง 3 อนัดบัแรกค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ บุคคลแห่งปี ช่วยเหลือประชาชน หน้ีนอกระบบ 
ท่ีดินท ากิน แหล่งน ้า และอ่ืน ๆ ลดความเดือดร้อน ปากท้องของประชาชน  

 ล าดบัท่ี 
บุคคล แห่งปี 2564 ช่วยเหลือประชาชน หน้ีนอกระบบ  
ท่ีดินท ากิน แหล่งน ้า และอ่ืน ๆ ลดความเดือดร้อน 

ปากท้องของประชาชน 

 
ร้อยละ 

1 
พล.อ.ประวติร  วงษ์สุวรรณ หวัหน้าพรรคพลงัประชารฐั และ รองนายกรฐัมนตร ี
เพราะเป็นรองนายกฯ ทีด่แูลใสใ่จแกปั้ญหาดว้ยตนเองโดยเฉพาะความเดอืดรอ้น
ทุกขย์ากของคนฐานราก เช่น หนี้นอกระบบ ทีด่นิท ากนิ ปัญหาคา้มนุษย ์เป็นปัญหา

 
 

40.0 
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 ล าดบัท่ี 
บุคคล แห่งปี 2564 ช่วยเหลือประชาชน หน้ีนอกระบบ  
ท่ีดินท ากิน แหล่งน ้า และอ่ืน ๆ ลดความเดือดร้อน 

ปากท้องของประชาชน 

 
ร้อยละ 

เรือ้รงัยากต่อการแกไ้ขแต่ พล.อ.ประวติรฯ เกาะตดิใชค้วามตัง้ใจจรงิทุ่มเทก ากบัดูแล
แบบกดัไม่ปล่อยจนช่วยเหลอืเหยื่อขบวนการหน้ีนอกระบบ จดัสรรที่ดนิท ากนิให้
ประชาชนฐานรากจ านวนมาก และแกปั้ญหาคา้มนุษย ์ไดผ้ลทีน่่าพอใจมากกว่าอดตี 

2 

นายจุรนิทร ์ ลกัษณวศิษิฏ ์หวัหน้าพรรคประชาธปัิตย ์และรฐัมนตรพีาณิชย์ เพราะ 
เรื่องปากทอ้งเป็นความส าคญัอนัดบัแรก ๆ ของคนทุกระดบัทีถู่กแกปั้ญหาแบบครบ
เครื่องทัง้เรื่องเกษตรและพาณิชย ์การตลาดน าการผลติ ดแูลสมาชกิกองทุนฟ้ืนฟูและ
พฒันาเกษตรกรทัว่ประเทศดว้ยการท างานแบบเขา้ใจปัญหาและเกาะตดิแก้ปัญหา
ของประชาชนฐานรากส าคญัของประเทศต่อเนื่อง 

 
 

36.4 

3 

นาย อาคม เตมิพทิยาไพสฐิ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั เพราะ เป็นผูม้บีทบาท
ส าคญัออกมาตรการเยยีวยาความทุกขย์ากของประชาชนช่วงวกิฤตเศรษฐกจิ ที่
เขา้ใจบรบิทสงัคม ไม่พดูมากและท างานทุ่มเท และเป็นลูกหมอ้ สภาพฒัน์ ท าให้
เขา้ใจบรบิทประเทศทัง้ทางเศรษฐกจิและสงัคม ประกอบกบัการเป็นคนด ีเป็น
ขา้ราชการทีต่รงทีทุ่กคนเหน็มาโดยตลอด จงึไดร้บัความไวว้างใจ ขอ้เสนอของ 
รมว.กค. จงึตอบโจทย ์ ตรงใจ ตรงความเดอืดรอ้นของประชาชนสว่นใหญ่ทัง้ประเทศ 

 
 
 

19.3 

 
ตารางท่ี 4 แสดง 3 อนัดบัแรกค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ บุคคลแห่งปี ช่วยรกัษาความมัน่คงของประเทศ  

 ล าดบัท่ี บุคคล แห่งปี 2564 ผู้ช่วยรกัษาความมัน่คงของประเทศ ร้อยละ 

1 

พล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ หวัหน้าพรรคพลงัประชารฐั และ รองนายกรฐัมนตร ีเพราะ
ท างานรกัษาความมัน่คงของประเทศในทุกมติทิัง้เสาหลกัของชาต ิเหล่าทพั และความ
มัน่คงในชวีติของประชาชนทีส่ะสมมาจากประสบการณ์อนัยาวนานและบารมใีนเหล่า
ทพัในการบรหิารความมัน่คงของชาตสิูก่ารสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชนอนัเป็น
รากฐานส าคญัของความมัน่คงของประเทศ 

 
 

40.3 

2 

พล.อ.เฉลมิพล ศรสีวสัดิ ์ผูบ้ญัชาการทหารสงูสุด เพราะเป็นผูน้ าทางทหารในการต่อสู่
กบัความยากจนและต่อสูก้บัความเดอืดรอ้นของประชาชน ความขดัแยง้ของประชาชน
ไม่ใชศ่ตัรทูหาร ตลอด 2 ปีทีผ่่านมาเหน็ไดช้ดัว่าทุกครัง้ทีป่ระชาชนเดอืดรอ้นทหารจะ
ออกมาช่วยเหลอืประชาชนในทุกเรื่อง เวลานี้ทหารสรา้งความมัน่คงของประเทศ ดว้ย
การลงมอืแกปั้ญหาประชาชน ทัง้เรื่องปากทอ้งและสาธารณูปโภค  

 
 

27.3 

3 

พล.ต.อ.สุวฒัน์  แจง้ยอดสุข ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ เพราะ การปฏริปูต ารวจเป็น
เสยีงเรยีกรอ้งของสงัคมมาโดยตลอดแต่การปฏริปูต ารวจทีเ่ป็นไปตามธรรมชาตไิด้
เช่นกนัคอืการอยู่ทีค่วามเป็นผูน้ าทีด่ขีององคก์รและบทบาทส าคญัในการควบคุม
สถานการณ์ความไม่มัน่คงของประเทศการชุมนุมของกลุ่มผูม้คีวามขดัแยง้ทาง
ความคดิและความรุนแรงที่ถูกด าเนินการใหอ้ยู่ภายใตก้ระบวนการยุตธิรรม 

 
 

26.0 



6 
 

 
ตารางท่ี 5 แสดง 3 อนัดบัแรกค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ บุคคลแห่งปี พ่ีใหญ่ ผู้มีบารมีทางการเมือง  

 ล าดบัท่ี บุคคล แห่งปี 2564 พ่ีใหญ่ ผู้มีบารมีทางการเมือง ร้อยละ 

1 

นาย ชวน  หลกีภยั ประธานรฐัสภา และ ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร เพราะ เป็นผู้
อาวุโส พีใ่หญ่ทางการเมอืงมอือาชพี เป็นนกักฎหมายทีม่คีวามลุ่มลกึและแม่น
ระเบยีบจงึคุมเกมสใ์นสภาไดอ้ย่างละมุนละม่อม สามารถการใชว้าจาทีเ่ชอืดเฉอืน 
สยบความวุ่นวายในสภาไดทุ้กครัง้ ท่านชวนฯ สามารถใชค้ าพดูทีน่ิ่มนวล ก าราบ 
สส. ทีเ่กเรไดร้าบคาบ เพราะอา้งกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัไดแ้ม่นย าตคีวามถูกตอ้ง
ชดัเจน 

 
 

48.7 

2 

พล.อ.ประวติร  วงษ์สุวรรณ หวัหน้าพรรคพลงัประชารฐัและรองนายกรฐัมนตร ี
เพราะภาพใหญ่ของการเมอืงไทยมาจากกลุ่มอทิธพิลทางการเมอืงทีห่ลากหลาย แต่
บารมขีองพลเอก ประวติร ไม่ใช่เพิง่เกดิ แต่เพราะเป็นผูม้ ีconnection หลายระดบั 
โดยเฉพาะในกองทพัทุกรุ่น การเมอืงทุกมุง้ จงึไม่แปลกทีทุ่กคนยอมรบัว่า พลเอก 
ประวติร เป็นผูม้บีารมทีางการเมอืง ทัง้ในพรรค พปชร. และพรรคร่วมรฐับาล อาจ
พดูไดว้่า “ประวติรมา ปัญหาหมด” สยบ กลุ่มเฮีย้นนกัการเมอืง จดัการพวกนอกลู่
นอกทาง 

 
 
 

32.6 

3 
พล.ต.อ.เสรพีศิุทธ ์ เตมยีเวส หวัหน้าพรรคเสรรีวมไทย เพราะภาพจ า มอืปราบ
ตงฉิน วรีบุรุษนาแก ทีย่งัคงมผีลน ามาใชใ้นทางการเมอืงท าการเมอืงใหส้ะอาดเป็น
ของขวญัปีใหม่ถูกใจประชาชนได้ 

 
17.9 

 
ตารางท่ี 6 แสดง 3 อนัดบัแรกค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ บุคคลแห่งปี เจ้าสวั นักธรุกิจ ช่วยเหลือสงัคม  

 ล าดบัท่ี บุคคล แห่งปี 2564 เจ้าสวั นักธุรกิจ ช่วยเหลือสงัคม ร้อยละ 

1 

นาย ธนินท ์ เจยีรวนนท ์เพราะเป็นผูน้ าทางธุรกจิทีย่ิง่ใหญ่ของประเทศออกมา
ช่วยเหลอืประชาชนช่วงวกิฤตโควดิ-19 และวกิฤตเศรษฐกจิในหลายมติ ิทัง้
โรงพยาบาลสนาม อุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละการบรหิารจดัการวคัซนีและอื่น ๆ และ
เพราะมคีวามเชื่อมโยงทางการคา้กบัจนีอย่างแนบแน่น จงึท าใหจ้นีช่วยไทย ท าธุรกจิ 
ครบวงจร ทัง้คา้ปลกี คา้สง่ และอื่น ๆ ทีด่ ี

 
 

50.6 

2 
นาย บณัฑรู  ล ่าซ า เพราะเป็นนายทุนนายธนาคารทีช่่วยฟ้ืนฟูสภาพป่า รกัษา
ทรพัยากรทางธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีด่ ีเป็นภาพจ าทีช่่วยเหลอืชาวบา้น ไม่เอา
รดัเอาเปรยีบและท างานปิดทองหลงัพระดแูลสรา้งความสมดุลใหเ้กดิขึน้ในสงัคมไทย 

 
24.6 

3 

นาย เจรญิ  สริวิฒันภกัด ีเพราะ เป็นผูน้ าทางธุรกจิทีส่นบัสนุนการช่วยเหลอืสงัคมใน
รปูแบบต่าง ๆ ทัง้เบือ้งหน้าและเบือ้งหลงัในช่วงวกิฤตความเดอืดรอ้นของประชาชน 
สรา้งความสมดุลในการแขง่ขนัทางการคา้ใหเ้ป็นทางเลอืกของประชาชนและสงัคมที่
มกีารเขา้มาจากทุนต่างชาตแิละทุนภายในประเทศ 
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