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สวนดุุสิตโพล เปิิดุผลสำ�รวจคว�มคิดุเห็็นปิระช�ชน 
ท่ั่�วปิระเทั่ศ จำ�นวน 1,186 คน (สำ�รวจทั่�งออนไลน์) ระห็ว่�งว่นท่ั่� 
25-28 ต.ค. เร่�องคว�มเคล่�อนไห็วของพรรคก�รเม่องในส�ยต� 
ปิระช�ชน พบว่� ส่วนให็ญ่่ร้อยละ 60.09 มองว่�เป็ินคว�มแตกแยก 
ในพรรคก�รเม่อง รองลงม�เห็็นว�่เป็ินก�รสร้�งกระแส เป็ินเกม
ก�รเม่อง น่�จะม่ก�รเล่อกต่�ง และเป็ินก�รเบ่�ยงเบนปิระเด็ุน 
จ�กโควิดุ เม่�อถ�มว่� คิดุอย่�งไรห็�กม่ก�รเล่อกต่�งให็ม่ ส่วนให็ญ่่
ร้อยละ 58.31 บอกว�่จะไดุ้เปิล่�ยนร่ฐบ�ล ร้อยละ 56.26 เห็็นว�่เปิิดุ
โอก�สให้็คนให็ม่ๆเข้�ม�แก้ไขปัิญ่ห็� ร้อยละ 50.80 จะไดุ้เปิล่�ยน
น�ยกฯ เม่�อถ�มว่�ถ้�ม่ก�รเล่อกต่�งให็ม่ ร้อยละ 32.94 จะเล่อก 
เพ่�อไทั่ย ร้อยละ 25.21 เล่อกก้�วไกล ร้อยละ 24.61 เล่อกพล่ง
ปิระช�ร่ฐ ร้อยละ 6.18 เล่อกปิระช�ธิิปัิตย์ และร้อยละ 4.2 
เล่อกภููมิใจไทั่ย ท่ั่�งน่� ส่วนให็ญ่่ร้อยละ 28.67 อย�กไดุ้น�ยพิธิ�
ลิ�มเจริญ่ร่ตน์ ห่็วห็น้�พรรคก้�วไกล เป็ินน�ยกฯ ร้อยละ 21.67 
เล่อก พล.อ.ปิระยุทั่ธ์ิ จ่นทั่ร์โอช� ร้อยละ 19.35 เล่อกคุณห็ญิ่ง
สุดุ�ร่ตน์ เกยุร�พ่นธ์ุิ นอกจ�กน่� ร้อยละ 70.29 เห็็นว่�ถึงเวล�
เล่อกต่�งให็ม่แล้ว ม่แค่ร้อยละ 22.79 เห็็นว่�ย่งไม่ถึงเวล�

น�งส�วพรพรรณ บ่วทั่อง น่กวิ จ่ยสวนดุุสิตโพล 
มห็�วิทั่ย�ล่ยสวนดุุสิต เผย ก�รขย่บต่วของพรรคก�รเม่องท่ั่�ง
พรรคเล็ก พรรคให็ญ่่ในช่วงน่� ดูุเห็ม่อนจะเป็ินก�รเตร่ยมต่วร่บ 
ก�รเล่อกต่�งให็ม่ ท่ั่�อ�จจะเกิดุขึ�นไวกว่�กำ�ห็นดุเดิุม ถึงแม้ปิระช�ชน
จะมองว่� ก�รเคล่�อนไห็วของแต่ละพรรคในช่วงน่�สะท้ั่อน 
ให้็เห็็นถึงคว�มแตกแยกภู�ยในพรรค และเป็ินเพ่ยงก�รสร้�ง
กระแส แต่ก็ต้องยอมร่บว่�ฝ่่�ยปิระช�ชนเองก็ลุ้นอย�กให้็ม่
ก�รเล่อกต่�งโดุยเร็ว กระแสของพรรคเพ่�อไทั่ย ย่งคงไปิไดุ้ดุ้วยดุ่  
แต่กระแสน�ยกฯ จ�กก�รสำ�รวจคร่�งน่�กล่บเป็ิน น�ยพิธิ�  
ลิ�มเจริญ่ร่ตน์ ท่ั่�ม่กระแสดุ่ม�กขึ�น ต้องม�รอดูุก่นว่� ถ้�ม่ 

ก�รเล่อกต่�งจะม่ก�รเปิล่�ยนข่�วก�รเม่องไดุ้จริงห็ร่อไม่ เพร�ะ
ก�รเม่องเป็ินเร่�องท่ั่�ไม่แน่นอนเปิล่�ยนแปิลงไดุ้ตลอดุเวล� และ
ทุั่กคว�มเคล่�อนไห็วของพรรคก�รเม่องน่�นก็อยู่ในส�ยต�ของ
ปิระช�ชนเสมอ

ขณะท่ั่� อ�จ�รย์ชมพูนุทั่ วิริยะสุนทั่ร อ�จ�รย์ปิระจำ�
โรงเร่ยนกฎห็ม�ยและก�รเม่อง มห็�วิทั่ย�ล่ยสวนดุุสิต ระบุ
คว�มเคล่�อนไห็วของพรรคก�รเม่องไทั่ยในช่วงเวล�น่� เช่น ก�รลง 
พ่�นท่ั่� ก�รปิระก�ศต่วว่�ท่ั่�ผู้สม่คร ส.ส. ก�รปิระก�ศต่วว่�ท่ั่�น�ยก
ร่ฐมนตร่ ล้วนเป็ินส่ญ่ญ่�ณท่ั่�แสดุงให้็เห็็นถึงก�รยุบสภู�และ 
จ่ดุให้็ม่ก�รเล่อกต่�งให็ม่ โดุยคว�มเคล่�อนไห็วดุ่งกล่�วเกิดุขึ�น 
ภู�ยห็ล่งจ�กท่ั่�ร่ฐสภู�ม่มติเห็็นชอบว�ระ 3 ร่�งแก้ไขร่ฐธิรรมนูญ่
ว่�ดุ้วยก�รเล่อกต่�งสส. โดุยกำ�ห็นดุให้็ม่บ่ตรเล่อกต่�ง 2 ใบแทั่นท่ั่�
ก�รใช้บ่ตรเล่อกต่�งแบบ 1 ใบ รวมถึงม่ ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 คน 
(จ�กเดิุม 350 คน) และม่ ส.ส.บ่ญ่ช่ร�ยช่�อ 100 คน (จ�กเดิุม 
150 คน) ถึงแม้พลเอกปิระยุทั่ธ์ิ จ่นทั่ร์โอช� น�ยกร่ฐมนตร่
จะออกม�ย่นย่นว่�ไม่ม่ทั่�งยุบสภู� แต่ก�รเม่องเป็ินเร่�องท่ั่�
ไม่แน่นอน ทุั่กสิ�งส�ม�รถเกิดุขึ�นไดุ้ โดุยต่วเร่งท่ั่�เป็ินปัิจจ่ยให้็
น�ยกร่ฐมนตร่ จะต่ดุสินใจยุบสภู� ค่อ เห็ตุภู�ยในสภู�เร่�อง
คว�มแตกแยกภู�ยในพรรคพล่งปิระช�ร่ฐท่ั่�ย�กเกินจะเย่ยวย�  
คว�มไร้เสถ่ยรภู�พของพรรคร่วมร่ฐบ�ล อุบ่ติเห็ตุทั่�งก�รเม่อง
ห็ร่อ เห็ตุภู�ยนอกสภู�ท่ั่�อ�จจะเป็ินเห็ตุแทั่รกแซงไดุ้ทุั่กเม่�อ

(โดย น.ส.พรพรรณ บััวทอง นักวิจััยสวนดุสิตโพล
อาจัารย์ชมพูนุท วิริยะสุนทร 

อาจัารย์ประจัำาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

ความเคลื่อนไหวของ
ว่นอ�ทิั่ตย์ท่ั่� 31 ตุล�คม 2564

พรรคการเมืองในสายตาประชาชน



ผูดำเนินรายการ :  นาง า พรพรรณ บั ทอง นัก ิจัย นดุ ิตโพล
ผูรับผิดชอบผลโพล  : นาง า มุทิตา รอยเพชร และทีมประม ลผล นดุ ิตโพล
ภาพอินโฟกราฟก  : ผูช ย า ตราจารย ดร. รัตต อินท ระ อาจารยประจำคณะ ิทยาการจัดการ
นักวิชาการวิเคราะ ผลโพล :  อาจารยชมพูนุท  ิริยะ ุนทร อาจารยประจำโรงเรียนกฎ มายและการเมือง 
ประจำ ัปดา     ม า ิทยาลัย นดุ ิต
ประ านงานการวิเคราะ  :  ผูช ย า ตราจารย ดร.จิตต ิมล คลาย ุบรรณ 
โดยนักวิชาการ   ผูอำน ยการ ำนัก งเ ริม ิชาการและงานทะเบียน
ประ านงานออนไลน  : ผูช ย า ตราจารยทิพ ุดา คิดเลิ  
  รองผูอำน ยการ ำนัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
ควบคุมการถายทำ : นายไพ าล คง ถิต ถาพร ผูอำน ยการกองประชา ัมพันธ
ตัดตอรายการ  : นาง า อลิ  พันธพร ม กองประชา ัมพันธ
ภาพ  :  นายพง ปภาพ นาคเ ช นาง า นฤมล พิเ กุญชร 
  และนายตระกูล ักดิ์ รีบุญรอด กองประชา ัมพันธ 
ถานที่  : อง Online Learning room 20 อาคาร 11 ชั้น 2 ม า ิทยาลัย นดุ ิต 
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� ปีท่ี 72 ฉบับท่ี 24667 � วันพฤหัสบดีท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564



 

	 แม้้ว่่า	พล.อ.ประยุทุธ์์	จัันทร์โอชา	จัะยุงัไม่้ใกล้ครบว่าระในการดำำารงตำำาแ น่งนายุกรัฐม้นตำรีในครั�งนี�ก็ตำาม้	แต่ำ ากติำดำตำาม้
กระแ ข่่าว่ ารบ้านเมื้องในปัจัจุับันอยุ่างใกล้ชิดำจัะพบว่่า	ได้ำปรากฏภาพการเคลื�อนไ ว่ทางการเมื้องข่องพรรคต่ำาง	ๆ	ผ่่านทาง ื�อ
และโซเชียุลมี้เดีำยุอยุ่างต่ำอเนื�อง	 จึังทำาใ ้เกิดำข้่อ ังเกตำว่่า	 นี�อาจัเป็น ัญญาณบ่งบอกถึึงการ าเ ียุงเลือกตัำ�งครั�งใ ม่้ รือไม่้อยุ่างไร 
ดัำงเช่นการปรากฏตัำว่ข่องนาง าว่แพทองธ์าร	ชินวั่ตำร	ในฐานะประธ์านที�ปรึก าด้ำานการมี้ ว่่นร่ว่ม้และนวั่ตำกรรม้ข่องพรรคเพื�อไทยุ 
ในช่ว่งที�ผ่่านม้า	 ที� ลายุฝ่่ายุม้องว่่าเธ์ออาจัเป็นผ้้่ที�ถ้ึกเ นอชื�อเข้่าชิงตำำาแ น่งนายุกรัฐม้นตำรีใน มั้ยุ น้า รือไม่้	 รือแม้้กระทั�ง 
พรรคพลังประชารัฐ	ก็ได้ำมี้การเคลื�อนไ ว่โดำยุการปรับโครง ร้างข่องพรรค	รว่ม้ทั�งประกา จุัดำยุืนในการ นับ นุน	พล.อ.ประยุุทธ์์			 
จัันทร์โอชา		เป็นผ้้่เข้่าชิงตำำาแ น่งนายุกรัฐม้นตำรีใน มั้ยุ น้าเช่นเดีำยุว่กัน1 ด้ำว่ยุเ ตุำนี�	“ ว่นดุำ ิตำโพล”	ม้ าวิ่ทยุาลัยุ ว่นดุำ ิตำ	จึังได้ำ
ำารว่จัคว่าม้คิดำเ ็นข่องประชาชนทั�ว่ประเท 	จัำานว่นทั�ง ิ�น	1,186	คน	ในประเด็ำน	“คว่าม้เคลื�อนไ ว่ข่องพรรคการเมื้องใน ายุตำา

ประชาชน”	ผ่่านระบบออนไลน์ระ ว่่างวั่นที�	25-28	ตุำลาคม้	2564	เพื�อ ะท้อนมุ้ม้ม้องและข้่อคิดำเ ็นต่ำาง	ๆ	ต่ำอ าธ์ารณชนและ 
ผ้้่ที�เกี�ยุว่ข้่องต่ำอไป
	 ในบทวิ่เคราะ ์นี�	 Insight	poll	ข่อเจัาะลึกข้่อม้้ลเฉพาะจัากมุ้ม้ม้องข่องประชาชนกลุ่ม้ที�มี้คว่าม้ นใจัด้ำานการเมื้องม้าก 
ซึ�งคิดำเป็นร้อยุละ	30.93	ข่องผ้้่ตำอบแบบ อบถึาม้ทั�ง ม้ดำ	ซึ�งเมื้�อพิจัารณาคุณลัก ณะด้ำานอาชีพจัะพบว่่า	 ว่่นใ ญ่ม้อีาชีพเป็นนักเรียุน
/นัก ึก า	ร้อยุละ	43.00	อาชีพคร้/อาจัารย์ุ	ร้อยุละ	38.52	และอาชีพธุ์รกิจั ่ว่นตัำว่/ค้าข่ายุ	ร้อยุละ	30.52	ตำาม้ลำาดัำบ	จัากข้่อม้้ล 
ดัำงกล่าว่นี�จัะเ น็ได้ำว่่า	กลุ่ม้นักเรียุน/นัก กึ าเป็นกลุ่ม้ที�ใ ค้ว่าม้ตืำ�นตัำว่เรื�องการเมื้องม้ากกว่่ากลุ่ม้อาชีพอื�น		ๆ 	ทั�งนี�		อาจัเนื�องม้าจัาก 
กลุ่ม้นักเรียุน/นัก กึ า รือกลุ่ม้คนรุ่นใ ม่้เ ล่านี�	เติำบโตำม้ากบัการรับร้้เรื�องราว่คว่าม้ข่ดัำแยุง้ข่องนักการเม้อืง	เ ื�อ 	ีและการรฐัประ าร 
จึังอาจัเป็น าเ ตุำที�ทำาใ พ้ว่กเข่าเกิดำคว่าม้ นใจัในเรื�องการเมื้องค่อนข้่างม้าก	อีกทั�งกลุ่ม้นักเรียุน/นัก กึ ายัุงเป็นกลุ่ม้คนที� ว่่นใ ญ่ 
ใช้ชีวิ่ตำคลุกคลีอยุ้่กับเทคโนโลยีุการ ื�อ ารทางโซเชียุลมี้เดีำยุต่ำาง	ๆ	ซึ�งถืึอได้ำว่่ามี้บทบาท ้งม้ากต่ำอการใช้ชีวิ่ตำข่องผ้้่คนในยุุคปัจัจุับัน	
ทำาใ พ้ว่กเข่า าม้ารถึติำดำตำาม้ข่่าว่ ารบ้านเมื้องได้ำอยุ่างทันท่ว่งที	ตำลอดำจัน าม้ารถึใช้พื�นที�ดัำงกล่าว่แลกเปลี�ยุนคว่าม้คิดำด้ำานการเมื้อง
ระ ว่่างกันได้ำอีกด้ำว่ยุ2

	 เมื้�อ อบถึาม้ถึึงคว่าม้คดิำเ น็ที�มี้ต่ำอคว่าม้เคลื�อนไ ว่ข่องพรรคการเม้อืงต่ำาง	ๆ 	ณ	วั่นนี�	ว่่าเป็น ญัญาณบ่งบอกถึึงอะไรนั�น
พบว่่า	ประชาชนที� นใจัด้ำานการเมื้องม้ากกลุ่ม้นี�	มี้มุ้ม้ม้องว่่า	อันดัำบที�	1	คือ	คว่าม้แตำกแยุกในพรรคการเมื้อง	ร้อยุละ	58.36	อันดัำบที�	2 
น่าจัะมี้การเลือกตัำ�ง	 ร้อยุละ	 48.77	 และอันดัำบที�	 3	 ร้างกระแ ใ ้กับตำนเองและพรรค	 ร้อยุละ	 47.95	 ตำาม้ลำาดัำบ	 อดำคล้อง
กับกระแ ในช่ว่งที�ผ่่านม้า	 กรณีคว่าม้ขั่ดำแยุ้งกันเองภายุในพรรคพลังประชารัฐ	 ซึ�งถืึอเป็นแกนนำาที� ำาคัญข่องพรรคร่ว่ม้รัฐบาล 
โดำยุนายุกรัฐม้นตำรีมี้คำา ั�งปลดำ	2	รัฐม้นตำรีออกจัากตำำาแ น่ง	นั�นคือการ ะท้อนใ เ้ น็ถึึงคว่าม้ขั่ดำแยุง้ระ ว่่าง		พล.อ.ประยุทุธ์์			จัันทร์โอชา 
กับ	ร.อ.ธ์รรม้นั 	พร ม้เผ่่า	และนางนฤม้ล	ภิญโญ นิวั่ฒน์3	ตำลอดำจันการ ง่ ญัญาณจัากคณะกรรม้การการเลือกตัำ�ง	(กกตำ.)	ที�ได้ำมี้ นัง อื

ประชาชน
นักเรียน/นักศึกษา

รรอยละ

ครู/อาจารยย
รรอยละ

ธุรกิจสสวนตัว/คราขาย
รรอยละ

(จากผูรตอบแบบสอบถามท้ังหมด)
คิดเปปนรรอยละ

รรอยละ
รรอยละ รรอยละ

พรรคท่ีจะไดรรับเลือกต้ังมากท่ีสุดถรามีการเลือกต้ังใหมส

30.97 19.47



 
ถึึง ัว่ น้าพรรคการเมื้องใ ้เตำรียุม้พร้อม้การ ่งผ้้่ มั้ครรับเลือกตัำ�ง ม้าชิก ภาผ้้่แทนรา ฎร	 ( . .)	 ำา รับการเลือกตัำ�งครั�งต่ำอไป 
เป็นเ ตุำใ มี้้คว่าม้เคลื�อนไ ว่ข่องพรรคการเมื้องต่ำาง	ๆ 	ไม่้ว่่าจัะเป็นการเปิดำตัำว่พรรค	การเปิดำตัำว่ผ้้่ มั้ครข่องพรรค	 รือการลงพื�นที� 
ทำากิจักรรม้ทางการเมื้อง4	เป็นต้ำน
	 ใน ่ว่นข่องมุ้ม้ม้องต่ำอกรณี	 ากมี้การเลือกตัำ�งใ ม่้นั�น	พบว่่า	ประชาชนกลุ่ม้นี�คิดำว่่า	 อันดัำบที�	1	เป็นการเปิดำโอกา ใ ้ 
คนใ ม่้	ๆ 	เข้่าม้าแก้ไข่ปัญ า	ร้อยุละ	62.74	อันดัำบที�	2	จัะได้ำเปลี�ยุนรัฐบาล	ร้อยุละ	60.00	และอันดัำบที�	3	ได้ำเปลี�ยุนนายุกรัฐม้นตำรี	ร้อยุละ 
53.15	ตำาม้ลำาดัำบ	โดำยุจัะเ น็ได้ำว่่ามุ้ม้ม้องในทั�ง	3	อันดัำบนั�น	ล้ว่นเปน็มุ้ม้ม้องที� ะท้อนใ เ้ น็ถึึงคว่าม้ต้ำองการเ น็การเปลี�ยุนแปลง 
ทางการเม้อืงจัากการเลอืกตัำ�งใ ม่้ในครั�งต่ำอไปนี�	โดำยุม้คีว่าม้ต้ำองการที�ใ มี้้รัฐบาลตำลอดำจันนายุกรัฐม้นตำรีชุดำใ ม้ไ่ด้ำเข้่าม้าทำา น้าที�
บริ ารงานแทนรัฐบาลชุดำเดิำม้ทั�ง ิ�น	ทั�งนี�	อาจั ืบเนื�องม้าจัากในช่ว่งเว่ลาที�ผ่่านม้านั�น	ประชาชนม้องว่่าเกิดำปัญ าการบริ ารงาน 
ช่ว่งวิ่กฤติำที�เกิดำคว่าม้ผิ่ดำพลาดำซำ�า	ๆ 	ทั�งเรื�องการบริ ารงานภายุใต้ำ ถึานการณ์โควิ่ดำ		การบริ ารวั่คซีน	ปัญ าเ ร ฐกิจัตำกตำำ�า	รว่ม้ไปถึึง 
คว่าม้ข่ดัำแยุง้ทางการเม้อืง	ทำาใ ป้ระชาชนข่าดำคว่าม้เชื�อมั้�น	และตำอ้งการใ ค้นรุ่นใ ม้ที่�มี้คว่าม้พร้อม้และคว่าม้ าม้ารถึดำา้นการบริ าร 
ได้ำเข้่าม้าทำา น้าที�แทน5 
	 ท้ายุนี�	 คว่าม้คิดำเ ็นในประเดำ็นที�ว่่า	 พรรคใดำจัะไดำ้รับการเลือกตัำ�งม้ากที� ุดำ ากม้ีการเลือกตัำ�งใ ม่้	 ประชาชนกลุ่ม้นี� 
มี้คว่าม้คิดำเ น็ว่่า	อับดัำบที�	1	คือ	พรรคเพื�อไทยุ	ร้อยุละ	36.28	อันดัำบที�	2	พรรคก้าว่ไกล	ร้อยุละ	30.97	และอันดัำบที�	3	พรรคพลังประชารัฐ 
ร้อยุละ	 19.47	 ตำาม้ลำาดัำบ	 ซึ�งจัากการคาดำการณ์ดัำงกล่าว่นั�น	 อาจัเนื�องม้าจัากเมื้�อพิจัารณาพื�นที�ฐานคะแนนเ ียุงจัะเ ็นได้ำว่่า 
พรรคเพื�อไทยุเป็นพรรคที�มี้พื�นที�ฐานคะแนนเ ียุงในภาคอี าน	ซึ�งเป็นพื�นที�ข่นาดำใ ญ่และมี้จัำานว่น	 . .	ม้ากที� ุดำ	ดัำงนั�น	 ากนำา
ม้ารว่ม้กับจัำานว่น	 . .	ข่องพรรคร่ว่ม้ฝ่่ายุค้านเดิำม้	เช่น	พรรคก้าว่ไกล	พรรคเ รีรว่ม้ไทยุ	และพรรคประชาชาติำก็อาจัจัะมี้คว่าม้เป็น
ไปได้ำ ้งที�จัะ าม้ารถึเป็นพรรคจััดำตัำ�งรัฐบาลที�มี้เ ียุงข้่างม้ากในการเลือกตัำ�ง มั้ยุ น้าได้ำ	 ่ว่นพื�นที�ฐานคะแนนเ ียุงในภาคใตำ้นั�น 
เป็นพื�นที�ต้ำองแยุ่งชิงคะแนนเ ยีุงกันเองระ ว่่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคประชาธิ์ปัตำยุซึ์�งเป็นพรรคร่ว่ม้รัฐบาลชุดำปัจัจุับัน	และ
พื�นที�กรุงเทพก็จัะเป็นการแยุ่งชิงคะแนนเ ยีุงระ ว่่างพรรคกา้ว่ไกล	พรรคเพื�อไทยุ	และพรรคไทยุ ร้างไทยุ4	ดัำงนั�น	 ากการเลือกตัำ�ง 
ครั�งใ ม่้กำาลังจัะเกิดำขึ่�นจัริงดัำงที�คาดำการณ์กันเอาไว้่	 นับจัากนี�ไปแต่ำละพรรคจัะงัดำเอากลยุุทธ์์ใดำออกม้าใช้เพื�อเรียุกคะแนนเ ียุง 
จัากประชาชนในแต่ำละพื�นที�จึังเป็นเรื�องที�น่าติำดำตำาม้และเฝ้่าจัับตำาม้องกันต่ำอไป
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