เรียน กองบรรณาธิ การข่าว
จานวน 6 หน้ า
สานักวิ จยั ซูเปอร์โพล เสนอผลสารวจภาคสนาม เรื่อง

บุคคลของสังคมแห่งปี 2564 ในใจประชาชน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผูอ้ านวยการสานักวิจยั ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอ
ผลสารวจ เรื่อง บุคคลของสังคมแห่งปี 2564 ในใจประชาชน กรณีศกึ ษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทัวประเทศ
่
โดยดาเนินโครงการทัง้ การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) จานวน 1,124 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2564 ทีผ่ ่านมา
เมื่อถามถึง คนดีของสังคม แห่งปี 2564 ที่มีบทบาทสาคัญช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ด้อยโอกาส
ระดมทุนบริ จาคเพื่อความดีส่วนรวมของสังคม พบ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 ตูน บอดี้สแลม อาทิ
วราห์ คงมาลัย ร้อยละ 44.1 เพราะเป็ นผู้จุดกระแสการช่วยเหลือ/แบ่งปั นจากคนทุก ระดับ ทาให้เกิดความ
เชื่อมันว่
่ า “คนไทยไม่ทง้ิ กัน” ไม่หวันไหวในการท
่
าความดี ช่วยเหลือผูอ้ ่นื ยอมเสียสละทัง้ แรงกายและแรงใจ
อัน ดับ ที่ 2 ได้แ ก่ ปวีณ า หงสกุ ล ร้อ ยละ 29.4 เพราะ เป็ น ผู้ ท่ีช่ ว ยเหลือ ผู้ห ญิ ง และเด็ก ด้า น
กฎหมาย ด้านการเงิน จุดประเด็นปั ญหาสังคมให้เป็ นประเด็นสาธารณะ และนาไปสู่การแก้ไข จนเกิดภาพ
จาว่า “แม่พระคนยาก โดยเฉพาะผูห้ ญิงและเด็ก” เธอทางานด้านนี้อย่างต่อเนื่อง เสมอต้นเสมอปลาย
และอันดับที่ 3 ได้แก่ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ร้อยละ 25.9 เพราะ ช่วยเหลือคนยากคนจน ผู้ตกทุกข์
ได้ยาก โดยที่ผ่านมาผลงานลงพื้นทีช่ ่วยเหลือผูค้ นจนเข้าตากรรมการได้ใจ เพราะคาพูด ที่แรง แต่ตรง จน
เกิดภาพจา นางฟ้ าขาลุย ไม่หวันไหวจากค
่
าปรามาสของผูอ้ ่ืนตัง้ มันว่
่ า การทาความดีจากความตัง้ ใจมัน่ คือ
ความงามของคนในสังคม
ที่น่าสนใจคือ คุณ หมอของสังคม แห่ งปี ช่ วยวิ กฤตโควิ ด พบ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1
หมอ ยง ภู่วรวรรณ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 39.9 เพราะ เป็ นแพทย์ คนแรกทีอ่ อกมา
ทาให้ส งั คมไทย รู้แ ละเข้าใจ เรื่อ งโควิด -19 และวัค ซีน ส่งผลให้ ประชาชนดูแลตนเองให้ปลอดภัย และ
เปลีย่ นจากความตระหนก เป็ นความตระหนัก
อันดับที่ 2 ได้แก่ หมอ เหรียญทอง แน่ นหนา โรงพยาบาล มงกุฏวัฒนะ ร้อยละ 36.0 เพราะเป็ น
แพทย์ในกลุ่มต้น ๆ ที่ ออกตัวช่วยเหลือประชาชนผู้ตดิ เชื้อโควิดและจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ป่วยหนัก รวมถึงได้
ภาพจาของนายแพทย์ผปู้ กป้ องรักษาสถาบันหลักของชาติ คนจริงพูดตรงไม่กลัวใคร
และอันดับที่ 3 ได้แก่ หมอ นิธิ มหานนท์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร้อยละ 22.2 เพราะ เป็ นหมอที่
ช่วยบริห ารจัดการและคลี่ค ลายสถานการณ์ เรื่อ งวัคซีน โควิด -19 ที่อธิบายเรื่องยากๆ ให้เข้าใจง่าย เช่น
วิธกี ารจัดคิวการรับวัคซีนทีไ่ ม่ซ้าซ้อนกับทางราชการและช่วยเหลือคนเดือนร้อนชายขอบได้จริง เช่นคนงาน
ต่างด้าว และทาให้การนาเข้าวัคซีนมีความคิดที่ชดั เจนและพูดตรงจากความรอบรู้ทางการแพทย์และการ
บริหารจัดการทีด่ ี
นอกจากนี้ บุคคลแห่ งปี ที่ ช่วยเหลือแก้ ปัญหาปากท้ องของประชาชนและปั ญหาสังคม หนี้
นอกระบบ ที่ ดินทากิ น แหล่งน้า และอื่น ๆ ลดความเดือดร้อนปัญหาปากท้ องของประชาชน พบ 3
อัน ดับ แรก ได้ แ ก่ อั น ดับ ที่ 1 พล.อ.ประวิต ร วงษ์ สุ ว รรณ หัว หน้ า พรรคพลัง ประชารัฐ และ รอง
นายกรัฐ มนตรี ร้อ ยละ 40.0 เพราะเป็ น รองนายกฯ ที่ดู แ ลใส่ใจแก้ปั ญ หาด้ว ยตนเองโดยเฉพาะความ
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เดือดร้อนทุกข์ยากของคนฐานราก เช่น หนี้นอกระบบ ทีด่ นิ ทากิน ปั ญหาค้ามนุษย์ เป็ นปั ญหาเรือ้ รังยากต่อ
การแก้ไขแต่ พล.อ.ประวิตรฯ เกาะติดใช้ความตัง้ ใจจริงทุ่มเทกากับดูแลแบบกัดไม่ปล่อยจนช่วยเหลือเหยื่อ
ขบวนการหนี้นอกระบบ จัดสรรทีด่ นิ ทากินให้ประชาชนฐานรากจานวนมาก และแก้ปัญหาค้ามนุษย์ ได้ผลที่
น่าพอใจมากกว่าอดีต
อันดับที่ 2 ได้แก่ นายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ 36.4 เพราะ เรื่องปากท้องเป็ นความสาคัญ อันดับแรก ๆ ของคน
ทุกระดับทีถ่ ูกแก้ปัญหาแบบครบเครื่องทัง้ เรื่องเกษตรและพาณิชย์ การตลาดนาการผลิต ดูแลสมาชิกกองทุน
ฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกรทัวประเทศด้
่
วยการทางานแบบเข้าใจปั ญหาและเกาะติดแก้ปัญหาของประชาชน
ฐานรากสาคัญของประเทศต่อเนื่อง
อันดับที่ 3 ได้แก่ นาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร้อยละ 19.3 เพราะ
เป็ นผูม้ บี ทบาทสาคัญออกมาตรการเยียวยาความทุกข์ยากของประชาชนช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ทีเ่ ข้าใจบริบท
สังคม ไม่พูดมากและทางานทุ่มเท และเป็ นลูกหม้อ สภาพัฒน์ ทาให้เข้าใจบริบทประเทศทัง้ ทางเศรษฐกิจ
และสังคม ประกอบกับการเป็ นคนดี เป็ นข้าราชการที่ตรงที่ทุกคนเห็นมาโดยตลอด จึงได้รบั ความไว้วางใจ
ข้อเสนอของ รมว.กค. จึงตอบโจทย์ ตรงใจ ตรงความเดือดร้อนของประชาชนส่วนใหญ่ทงั ้ ประเทศ
เมื่อถามถึง บุคคลแห่งปี ที่เป็ นหลักดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมันคง
่
ของประเทศ พบ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ร้อยละ
40.3 เพราะทางานรักษาความมันคงของประเทศในทุ
่
กมิตทิ งั ้ เสาหลักของชาติ เหล่าทัพ และความมันคงใน
่
ชีวติ ของประชาชนที่สะสมมาจากประสบการณ์อนั ยาวนานและบารมีในเหล่าทัพในการบริหารความมันคง
่
ของชาติสกู่ ารสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชนอันเป็ นรากฐานสาคัญของความมันคงของประเทศ
่
อันดับที่ 2 ได้แก่ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ ์ ผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด ร้อยละ 27.3 เพราะ เป็ นผู้นา
ทางทหารในการต่อสู่กบั ความยากจนและต่อสูก้ บั ความเดือดร้อนของประชาชน ความขัดแย้งของประชาชน
ไม่ใช่ ศตั รูทหาร ตลอด 2 ปี ท่ผี ่ านมาเห็นได้ชดั ว่าทุกครัง้ ที่ประชาชนเดือดร้อนทหารจะออกมาช่วยเหลือ
ประชาชนในทุกเรื่อง เวลานี้ทหารสร้างความมันคงของประเทศ
่
ด้วยการลงมือแก้ปัญหาประชาชน ทัง้ เรื่อง
ปากท้องและสาธารณูปโภค
และอันดับที่ 3 ได้แก่ พล.ต.อ.สุวฒ
ั น์ แจ้งยอดสุข ผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจแห่ง ชาติ ร้อยละ 26.0 เพราะ
การปฏิรูปตารวจเป็ นเสียงเรียกร้องของสังคมมาโดยตลอดแต่การปฏิรูปตารวจทีเ่ ป็ นไปตามธรรมชาติเกิดขึน้
ได้เช่นกันคืออยู่ท่คี วามเป็ นผูน้ าที่ดขี ององค์กรและบทบาทสาคัญในการควบคุมสถานการณ์ความไม่มนคง
ั่
ของประเทศการชุมนุมของกลุ่มผูม้ คี วามขัดแย้งทางความคิดและความรุนแรงที่ถูกดาเนินการให้อยู่ภายใต้
กระบวนการยุตธิ รรม
ทีน่ ่าสนใจคือ บุคคลแห่งปี ที่เป็ นผู้ใหญ่ ผู้มีบารมีทางการเมือง พบ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่
1 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ร้อยละ 48.7 เพราะเป็ นผูอ้ าวุโส พีใ่ หญ่
ทางการเมืองมืออาชีพ เป็ นนักกฎหมายที่มีความลุ่มลึกและแม่นระเบียบจึงคุมเกมส์ในสภาได้อย่างละมุน
ละม่อม สามารถการใช้วาจาที่เชือดเฉือน สยบความวุ่นวายในสภาได้ทุกครัง้ ท่านชวนฯ สามารถใช้คาพูดที่
นิ่มนวล การาบ สส. ทีเ่ กเรได้ราบคาบ เพราะอ้างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับได้แม่นยาตีความถูกต้องชัดเจน
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อันดับที่ 2 ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและรองนายกรัฐมนตรี
ร้อยละ 32.6 เพราะ ภาพใหญ่ของการเมืองไทยมาจากกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองทีห่ ลากหลาย แต่บารมีของ
พลเอก ประวิต ร ไม่ ใ ช่ เพิ่งเกิด แต่ เพราะเป็ น ผู้มี connection หลายระดับ โดยเฉพาะในกองทัพ ทุ ก รุ่น
การเมืองทุกมุง้ จึงไม่แปลกทีท่ ุกคนยอมรับว่า พลเอก ประวิตร เป็ นผูม้ บี ารมีทางการเมือง ทัง้ ในพรรค พป
ชร. และพรรคร่วมรัฐบาล อาจพูดได้ว่า “ประวิตรมา ปั ญหาหมด” สยบ กลุ่มเฮี้ยนนักการเมือง จัดการพวก
นอกลู่นอกทาง
และอันดับที่ 3 ได้แก่ พล.ต.อ.เสรีพศิ ุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 17.9 เพราะ
ภาพจา มือ ปราบตงฉิ น วีรบุ รุษ นาแก ที่ย ังคงมีผ ลน ามาใช้ในทางการเมือ งท าการเมือ งให้ส ะอาดเป็ น
ของขวัญปี ใหม่ถูกใจประชาชนได้
นอกจากนี้ บุคคลแห่ งปี เจ้าสัว นักธุรกิ จ ที่ ช่วยเหลือสังคม พบ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1
นาย ธนินท์ เจียรวนนท์ ร้อยละ 50.6 เพราะเป็ น ผู้นาทางธุ รกิจ ที่ยิ่งใหญ่ ของประเทศออกมาช่วยเหลือ
ประชาชนช่วงวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตเศรษฐกิจในหลายมิติ ทัง้ โรงพยาบาลสนาม อุปกรณ์ทางการแพทย์
และการบริหารจัดการวัคซีนและอื่น ๆ และเพราะมีความเชื่อมโยงทางการค้ากับจีนอย่างแนบแน่น จึงทาให้
จีนช่วยไทย ทาธุรกิจ ครบวงจร ทัง้ ค้าปลีก ค้าส่ง และอื่น ๆ ทีด่ ี
อันดับที่ 2 ได้แก่ นาย บัณฑูร ล่าซา ร้อยละ 24.6 เพราะเป็ นนายทุนนายธนาคารทีช่ ่วยฟื้ นฟูสภาพ
ป่ า รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมที่ดี เป็ นภาพจาที่ช่วยเหลือชาวบ้าน ไม่เอารัดเอาเปรียบ
และทางานปิ ดทองหลังพระดูแลสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
และอันดับที่ 3 ได้แก่ นาย เจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี ร้อยละ 22.2 เพราะ เป็ นผู้นาทางธุรกิจที่สนับสนุ น
การช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ เบื้องหน้าและเบื้องหลังในช่วงวิกฤตความเดือดร้อนของประชาชน
สร้างความสมดุลในการแข่งขันทางการค้าให้เป็ นทางเลือกของประชาชนและสังคมที่มกี ารเข้ามาจากทุน
ต่างชาติและทุนภายในประเทศ
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า บุคคลแห่งปี 2564 ในผลการศึกษาครัง้ นี้ ชี้ให้เห็นว่า สังคมไทยส่วนใหญ่
ยังเห็นการทาดี ทาประโยชน์ให้สงั คมเป็ นเรื่องสาคัญ ที่สงั คมไทยยังให้การยอมรับ เห็นคุณค่าและยกย่อง
เชิดชู เห็นได้จาก ยังมีคนดีของสังคม ทีพ่ ยายามผลักดัน ช่วยเหลือสังคมในความสามารถของเขาเองในทุก
โอกาส มีคุณหมอที่ ทุ่มเทเสียสละเป็ นหลักและทีพ่ ง่ึ ของสังคม ยามทีป่ ระชาชนสับสน ตื่นตระหนกจากโรค
ระบาดใหม่ มีผู้ใหญ่ ใจดีท่ีคอยดูแ ล เป็ นที่พ่งึ แก้ปัญ หาปากท้อง หนี้สนิ นอกระบบ น้ าและที่ดินทากินใน
ภาพรวม เพื่อช่วยให้เรามีคุณภาพชีวติ ที่ใกล้เคียงกัน มีคนผู้ใหญ่ทเ่ี ป็ นหลักของบ้านเมือง คอยดูแลความ
ปลอดภัยส่วนรวมและความสงบเรียบร้อยของสังคม มีนักการเมืองที่เป็ นผู้ใหญ่ และมีบารมีพอ เป็ นที่พ่งึ
สร้า งบรรทัด ฐานที่ดีแ ละจริย ธรรมทางการเมือ ง และมีเ จ้าสัว ที่ไ ด้ป ระโยชน์ จ ากธุ ร กิจ ยัง พอมีน้ า ใจ
ช่วยเหลือเจือจุนสังคมและส่วนรวมในโอกาสต่างๆ
โดยเชื่อว่า “สังคมไทย ยังมีคนดีอกี มากที่ปิดทองหลังพระ ทาดี ทาประโยชน์ให้สงั คมและไม่ออก
หน้า ซึ่งเราต่างต้องสนับสนุ นและให้กาลังใจกันและกัน ไม่ด่าทอ ว่าร้าย เสียดสีกนั เพียงเพราะอคติ การ
แสดงความคิดเห็นต่างเชิงสร้างสรรค์ ถือเป็ นเรื่องดีของสังคมในวิถีประชาธิปไตย ที่เราต่างต้องเดินหน้า
พัฒนาสังคมและอยู่ร่วมกันในประเทศอันเป็ นทีร่ กั ของเราทุกคน ” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว

3

ตารางที่ 1 แสดง 3 อันดับแรกค่าร้อยละของตัวอย่างที่ ระบุ คนดีของสังคมแห่ งปี 2564 ที่ มีบทบาทสาคัญ
ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ด้อยโอกาส ระดมทุนบริ จาคเพื่อความดีส่วนรวมของสังคม
ลาดับที่
คนดีของสังคม แห่งปี 2564
ร้อยละ
ตูน บอดีส้ แลม อาทิวราห์ คงมาลัย เพราะเป็ นผูจ้ ุดกระแสการช่วยเหลือ/แบ่งปั นจาก
1
คนทุกระดับ ทาให้เกิดความเชื่อมันว่
่ า “คนไทยไม่ทง้ิ กัน” ไม่หวันไหวในการท
่
าความ
44.1
ดี ช่วยเหลือผูอ้ ่นื ยอมเสียสละทัง้ แรงกายและแรงใจ เป็ นต้น
ปวีณา หงสกุล เพราะ เป็ นผูท้ ช่ี ่วยเหลือผูห้ ญิง และเด็ก ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน
จุดประเด็นปั ญหาสังคมให้เป็ นประเด็นสาธารณะ และนาไปสูก่ ารแก้ไข จนเกิดภาพ
2
จาว่า “แม่พระคนยาก โดยเฉพาะผูห้ ญิงและเด็ก” เธอทางานด้านนี้อย่างต่อเนื่อง
29.4
เสมอต้นเสมอปลาย
บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผดู้ ี เพราะ ช่วยเหลือคนยากคนจน ผูต้ กทุกข์ได้ยาก โดยทีผ่ ่านมา
ผลงานลงพืน้ ทีช่ ่วยเหลือผูค้ นจนเข้าตากรรมการได้ใจ เพราะคาพูด ทีแ่ รง แต่ตรง จน
3
เกิดภาพจา นางฟ้ าขาลุย ไม่หวันไหวจากค
่
าปรามาสของผูอ้ ่นื ตัง้ มันว่
่ า การทาความ
25.9
ดีจากความตัง้ ใจมัน่ คือความงามของคนในสังคม
ตารางที่ 2 แสดง 3 อันดับแรกค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ คุณหมอ ของ สังคม แห่งปี ช่วงวิ กฤตโควิ ด
ลาดับที่
คุณหมอ ของ สังคม แห่งปี 2564
ร้อยละ
หมอ ยง ภู่วรวรรณ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพราะ เป็ นแพทย์ คนแรก
1
ทีอ่ อกมาทาให้สงั คมไทย รูแ้ ละเข้าใจ เรื่องโควิด -19 และวัคซีน ส่งผลให้ประชาชนดูแล
39.9
ตนเองให้ปลอดภัย และเปลีย่ นจากความตระหนก เป็ นความตระหนัก
หมอ เหรียญทอง แน่นหนา โรงพยาบาล มงกุฏวัฒนะ เพราะ เป็ นแพทย์ในกลุ่มต้น ๆ
2
ที่ ออกตัวช่วยเหลือประชาชนผูต้ ดิ เชือ้ โควิดและจัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้ผปู้ ่ วยหนัก รวมถึงได้
36.0
ภาพจาของนายแพทย์ผปู้ กป้ องรักษาสถาบันหลักของชาติ คนจริงพูดตรงไม่กลัวใคร
หมอ นิธิ มหานนท์ โรงพยาบาล จุฬาภรณ์ เพราะ เป็ นหมอทีช่ ่วยบริหารจัดการและ
คลีค่ ลายสถานการณ์เรื่องวัคซีน โควิด-19 ทีอ่ ธิบายเรื่องยากๆ ให้เข้าใจง่าย เช่น
3
วิธกี ารจัดคิวการรับวัคซีนทีไ่ ม่ซ้าซ้อนกับทางราชการและช่วยเหลือคนเดือนร้อนชาย
22.2
ขอบได้จริง เช่นคนงานต่างด้าว และทาให้การนาเข้าวัคซีนมีความคิดทีช่ ดั เจนและพูด
ตรงจากความรอบรูท้ างการแพทย์และการบริหารจัดการทีด่ ี
ตารางที่ 3 แสดง 3 อันดับแรกค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ บุคคลแห่งปี ช่วยเหลือประชาชน หนี้ นอกระบบ
ที่ดินทากิ น แหล่งน้า และอื่น ๆ ลดความเดือดร้อน ปากท้องของประชาชน
บุคคล แห่งปี 2564 ช่วยเหลือประชาชน หนี้ นอกระบบ
ลาดับที่
ที่ดินทากิ น แหล่งน้า และอื่น ๆ ลดความเดือดร้อน
ร้อยละ
ปากท้องของประชาชน
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และ รองนายกรัฐมนตรี
1
เพราะเป็ นรองนายกฯ ทีด่ แู ลใส่ใจแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยเฉพาะความเดือดร้อน
ทุกข์ยากของคนฐานราก เช่น หนี้นอกระบบ ทีด่ นิ ทากิน ปั ญหาค้ามนุษย์ เป็ นปั ญหา
40.0
4

บุคคล แห่งปี 2564 ช่วยเหลือประชาชน หนี้ นอกระบบ
ลาดับที่
ที่ดินทากิ น แหล่งน้า และอื่น ๆ ลดความเดือดร้อน
ปากท้องของประชาชน
เรือ้ รังยากต่อการแก้ไขแต่ พล.อ.ประวิตรฯ เกาะติดใช้ความตัง้ ใจจริงทุ่มเทกากับดูแล
แบบกัดไม่ปล่อยจนช่วยเหลือเหยื่อขบวนการหนี้นอกระบบ จัดสรรที่ดนิ ทากินให้
ประชาชนฐานรากจานวนมาก และแก้ปัญหาค้ามนุษย์ ได้ผลทีน่ ่าพอใจมากกว่าอดีต
นายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และรัฐมนตรีพาณิชย์ เพราะ
เรื่องปากท้องเป็ นความสาคัญอันดับแรก ๆ ของคนทุกระดับทีถ่ ูกแก้ปัญหาแบบครบ
2
เครื่องทัง้ เรื่องเกษตรและพาณิชย์ การตลาดนาการผลิต ดูแลสมาชิกกองทุนฟื้ นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรทัวประเทศด้
่
วยการทางานแบบเข้าใจปั ญหาและเกาะติดแก้ปัญหา
ของประชาชนฐานรากสาคัญของประเทศต่อเนื่อง
นาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพราะ เป็ นผูม้ บี ทบาท
สาคัญออกมาตรการเยียวยาความทุกข์ยากของประชาชนช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ที่
เข้าใจบริบทสังคม ไม่พดู มากและทางานทุ่มเท และเป็ นลูกหม้อ สภาพัฒน์ ทาให้
3
เข้าใจบริบทประเทศทัง้ ทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับการเป็ นคนดี เป็ น
ข้าราชการทีต่ รงทีท่ ุกคนเห็นมาโดยตลอด จึงได้รบั ความไว้วางใจ ข้อเสนอของ
รมว.กค. จึงตอบโจทย์ ตรงใจ ตรงความเดือดร้อนของประชาชนส่วนใหญ่ทงั ้ ประเทศ

ร้อยละ

36.4

19.3

ตารางที่ 4 แสดง 3 อันดับแรกค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ บุคคลแห่งปี ช่วยรักษาความมันคงของประเทศ
่
ลาดับที่
บุคคล แห่งปี 2564 ผู้ช่วยรักษาความมันคงของประเทศ
่
ร้อยละ
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และ รองนายกรัฐมนตรี เพราะ
ทางานรักษาความมันคงของประเทศในทุ
่
กมิตทิ งั ้ เสาหลักของชาติ เหล่าทัพ และความ
1
มันคงในชี
่
วติ ของประชาชนทีส่ ะสมมาจากประสบการณ์อนั ยาวนานและบารมีในเหล่า
40.3
ทัพในการบริหารความมันคงของชาติ
่
สกู่ ารสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชนอันเป็ น
รากฐานสาคัญของความมันคงของประเทศ
่
พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ ์ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด เพราะเป็ นผูน้ าทางทหารในการต่อสู่
กับความยากจนและต่อสูก้ บั ความเดือดร้อนของประชาชน ความขัดแย้งของประชาชน
2
ไม่ใช่ศตั รูทหาร ตลอด 2 ปี ทผ่ี ่านมาเห็นได้ชดั ว่าทุกครัง้ ทีป่ ระชาชนเดือดร้อนทหารจะ
27.3
ออกมาช่วยเหลือประชาชนในทุกเรื่อง เวลานี้ทหารสร้างความมันคงของประเทศ
่
ด้วย
การลงมือแก้ปัญหาประชาชน ทัง้ เรื่องปากท้องและสาธารณูปโภค
พล.ต.อ.สุวฒ
ั น์ แจ้งยอดสุข ผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ เพราะ การปฏิรปู ตารวจเป็ น
เสียงเรียกร้องของสังคมมาโดยตลอดแต่การปฏิรปู ตารวจทีเ่ ป็ นไปตามธรรมชาติได้
3
เช่นกันคือการอยู่ทค่ี วามเป็ นผูน้ าทีด่ ขี ององค์กรและบทบาทสาคัญในการควบคุม
26.0
สถานการณ์ความไม่มนคงของประเทศการชุ
ั่
มนุมของกลุ่มผูม้ คี วามขัดแย้งทาง
ความคิดและความรุนแรงที่ถูกดาเนินการให้อยู่ภายใต้กระบวนการยุตธิ รรม
5

ตารางที่ 5 แสดง 3 อันดับแรกค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ บุคคลแห่งปี พี่ใหญ่ ผู้มีบารมีทางการเมือง
ลาดับที่
บุคคล แห่งปี 2564 พี่ใหญ่ ผู้มีบารมีทางการเมือง
ร้อยละ
นาย ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และ ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร เพราะ เป็ นผู้
อาวุโส พีใ่ หญ่ทางการเมืองมืออาชีพ เป็ นนักกฎหมายทีม่ คี วามลุ่มลึกและแม่น
ระเบียบจึงคุมเกมส์ในสภาได้อย่างละมุนละม่อม สามารถการใช้วาจาทีเ่ ชือดเฉือน
48.7
1
สยบความวุ่นวายในสภาได้ทุกครัง้ ท่านชวนฯ สามารถใช้คาพูดทีน่ ิ่มนวล การาบ
สส. ทีเ่ กเรได้ราบคาบ เพราะอ้างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับได้แม่นยาตีความถูกต้อง
ชัดเจน
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและรองนายกรัฐมนตรี
เพราะภาพใหญ่ของการเมืองไทยมาจากกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองทีห่ ลากหลาย แต่
บารมีของพลเอก ประวิตร ไม่ใช่เพิง่ เกิด แต่เพราะเป็ นผูม้ ี connection หลายระดับ
2
โดยเฉพาะในกองทัพทุกรุ่น การเมืองทุกมุง้ จึงไม่แปลกทีท่ ุกคนยอมรับว่า พลเอก
32.6
ประวิตร เป็ นผูม้ บี ารมีทางการเมือง ทัง้ ในพรรค พปชร. และพรรคร่วมรัฐบาล อาจ
พูดได้ว่า “ประวิตรมา ปั ญหาหมด” สยบ กลุ่มเฮีย้ นนักการเมือง จัดการพวกนอกลู่
นอกทาง
พล.ต.อ.เสรีพศิ ุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เพราะภาพจา มือปราบ
3
ตงฉิน วีรบุรุษนาแก ทีย่ งั คงมีผลนามาใช้ในทางการเมืองทาการเมืองให้สะอาดเป็ น
17.9
ของขวัญปี ใหม่ถูกใจประชาชนได้
ตารางที่ 6 แสดง 3 อันดับแรกค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ บุคคลแห่งปี เจ้าสัว นักธุรกิ จ ช่วยเหลือสังคม
ลาดับที่
บุคคล แห่งปี 2564 เจ้าสัว นักธุรกิ จ ช่วยเหลือสังคม
ร้อยละ
นาย ธนินท์ เจียรวนนท์ เพราะเป็ นผูน้ าทางธุรกิจทีย่ งิ่ ใหญ่ของประเทศออกมา
ช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตเศรษฐกิจในหลายมิติ ทัง้
1
โรงพยาบาลสนาม อุปกรณ์ทางการแพทย์และการบริหารจัดการวัคซีนและอื่น ๆ และ
50.6
เพราะมีความเชื่อมโยงทางการค้ากับจีนอย่างแนบแน่น จึงทาให้จนี ช่วยไทย ทาธุรกิจ
ครบวงจร ทัง้ ค้าปลีก ค้าส่ง และอื่น ๆ ทีด่ ี
นาย บัณฑูร ล่าซา เพราะเป็ นนายทุนนายธนาคารทีช่ ่วยฟื้ นฟูสภาพป่ า รักษา
2
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีด่ ี เป็ นภาพจาทีช่ ่วยเหลือชาวบ้าน ไม่เอา
24.6
รัดเอาเปรียบและทางานปิ ดทองหลังพระดูแลสร้างความสมดุลให้เกิดขึน้ ในสังคมไทย
นาย เจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี เพราะ เป็ นผูน้ าทางธุรกิจทีส่ นับสนุนการช่วยเหลือสังคมใน
รูปแบบต่าง ๆ ทัง้ เบือ้ งหน้าและเบือ้ งหลังในช่วงวิกฤตความเดือดร้อนของประชาชน
3
สร้างความสมดุลในการแข่งขันทางการค้าให้เป็ นทางเลือกของประชาชนและสังคมที่
22.2
มีการเข้ามาจากทุนต่างชาติและทุนภายในประเทศ
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