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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอกรณีศึกษาของรายการร้องทุกข์ที่ส่งผลต่อ
การเข้าสู่วาระนโยบาย และเพ่ือศึกษาเงื่อนไขของการเข้าสู่วาระนโยบายในระดับต่างๆ โดยมุ่งเน้น
บทบาทการก าหนดวาระนโยบายของสื่อมวลชนเป็นส าคัญ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพจากเทปบันทึก
การออกอากาศรายการทุกข์ชาวบ้าน สถานีโทรทัศน์ TNN24 และการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล 
จากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม  คือ  1) กลุ่มประชาชนผู้ร้องเรียนปัญหาผ่านรายการร้องทุกข์ในแต่ละ
กรณีศึกษา กลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่ถูกร้องเรียนผ่านรายการร้องทุกข์ในแต่ละกรณีศึกษา และกลุ่ม
ผู้ผลิตรายการ โดยศึกษาประเด็นปัญหาจากกรณีศึกษา ที่คัดเลือก วิเคราะห์บทบาทของสื่อมวลชนใน
การน าเสนอปัญหาดังกล่าว ใน 4 บทบาท ได้แก่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การประสานงานกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบ การผลักดันหรือการติดตามการแก้ไขปัญหา และการประเมินผล ว่ารายการทุกข์ชาวบ้าน
ในฐานะสื่อมวลชน ได้ด าเนินบทบาทดังกล่าวในแต่ละกรณีอย่างไร ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดวาระ
นโยบายในระดับต่างๆ ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้จากการน าเสนอกรณีศึกษาดังกล่าว ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์
ปัจจัยเงื่อนไขของแต่ละกรณี เพ่ือหาว่าในแต่ละระดับของความส าเร็จในการก าหนดขั้นตอนวาระนโยบาย
นั้น มีเงื่อนไขใดบ้างท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 

ผลการศึกษาพบว่าปัญหาทั้งสองกรณีมีทั้งจุดร่วมที่ท าให้สามารถขยายประเด็นเข้าสู่
ความสนใจของสาธารณชนและผู้มีอ านาจตัดสินใจ จนพัฒนาจากปัญหาทั่วไปมาเป็นประเด็นเชิง
นโยบายได้ คือ การก่อตัว ของปัญหาเกิดจากกระแสมากกว่า 1 กระแส ส่วนบทบาทของรายการทุกข์
ชาวบ้านต่อการรับเรื่อง ในกรณีต่างๆ มีความแตกต่างกัน ทั้งการร้องเรียนจากประชาชนผู้เดือดร้อน
โดยตรง การรับข้อมูล จากผู้สื่อข่าวในพ้ืนที่ และการหาประเด็นเองของบรรณาธิการและผู้สื่อข่าว 
บทบาทในการประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ จากการส ารวจเรื่องที่ออกอากาศและการสัมภาษณ์
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พบว่า รายการพยายามประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในแต่ละกรณีเป็นหลักส าคัญ 
แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลาระหว่างการผลิตรายการออกอากาศที่มีระยะเวลาสั้น และความสด
ใหม่ของประเด็นเนื้อหาที่น าเสนอ ท าให้ในบางเรื่อง ที่ออกอากาศไม่สามารถติดต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นได้ ท าให้ต้องหาหน่วยงานหรือบุคคลที่ใกล้เคียงมาชี้แจงแทน บทบาทในการ
ผลักดันหรือติดตามปัญหา รายการทุกข์ชาวบ้าน มีบทบาทในฐานะผู้ที่ติดตามการท างานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Watchdog) ทั้งการติดตามและการผลักดัน แตกต่างกันไปในแต่ละกรณี และยังขาดบทบาท
ในการประเมินผล รายการทุกข์ชาวบ้านจึงยังต้องพัฒนาบทบาทนี้เพ่ิมขึ้น ส่วนเงื่อนไขที่น าไปสู่การ
ก าหนดวาระนโยบาย ได้แก่ 1) ความเข้มข้นของการก่อตัว ของปัญหาที่ต้องมีการก่อตัวมากกว่า 1 กระแส 
2) การคัดเลือกประเด็นของสื่อมวลชนต้องแหลมคมและ รอบด้าน 3) ผู้ก าหนดประเด็นปัญหาควรมา
จากประชาชน และ 4) ข้อมูลที่น าเสนอต้องน่าเชื่อถือ อ้างอิงได้ 

และข้อเสนอแนะส าคัญคือ สื่อมวลชนควรมุ่งหาค าตอบส าคัญในสองประเด็นคือ ปัญหา
ที่แท้จริง และ ผู้มีอ านาจที่แท้จริงในการแก้ไขปัญหา คือพยายาม “สะท้อนปัญหาที่ถูกจุดให้เข้าหูถูก
คน” เพ่ือให้เกิดการตัดสินใจด าเนินการได้ตรงประเด็น และการขยายประเด็นให้เข้าสู่ระดับนโยบายที่
สูงขึ้นไป ต้องก าหนด ให้เด่นชัดว่ากระแสใดที่เป็นกระแสส าคัญของประเด็นปัญหานั้นๆ ระหว่าง
ประเด็นปัญหา ประเด็นนโยบาย หรือประเด็นการเมือง เพราะบางครั้งการมุ่งเน้นน าเสนอโดยให้
น้ าหนักกระแสที่ไม่ได้มีพลังมากในประเด็นปัญหานั้น ก็ไม่อาจขับเคลื่อนประเด็นปัญหาให้มี
ความส าคัญขึ้นมาได้ 

 
ค าส าคัญ: การก าหนดวาระนโยบาย สื่อมวลชน รายการร้องทุกข์ 
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ABSTRACT 
 

The objective of this study is to present the case study of the influences 
from “Took Chao Baan” TV program on the Policy Agenda Formation, and to study 
the conditions for the initiation of the policy agenda in each level, emphasizing 
primarily on the roles of Mass Media. This study is the qualitative study on the 
records of “Took Chao Baan” TV program, broadcasted by TNN24 TV Station and the 
interview of individuals from 3 subject groups which are 1) Group of civilians who 
complained the problems through the TV program in each case study; 2) Group of 
government organizations which were complained through the TV program in each 
case study; and 3) Group of TV program producers. The study is conducted on the 
selected case study’s issues to analyze the roles of mass media in presenting such 
issues in 4 different roles which are 1) Accepting the complaints; 2) Coordinating with 
the responsible organization; 3) Issue presenting and progress monitoring; and 4) 
Evaluating the result on how the “Took Chao Baan” program, as the mass media, has 
assumed these roles which will lead to the Policy Agenda Setting in each level 
differently. Anyway, for the presentation of such case study, the writer will analyze 
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the conditioning factors of each case to discover the conditions leading the 
achievement in each level of the success of the policy agenda formation. 

The result of the study indicates that both instances have one common 
aspect which enables the elevation of the issue to the attention of the public and 
the authorities, and the development from typical problems into the policy related 
issue, which are the problems generated from more than 1 problem streams. On the 
other hand, there are many roles assumed by the “Took Chao Baan” program. The 
first role is to accept the petition from the civilians in many different circumstances, 
from the complaints from the affected individuals, the information from the local 
media, and the conclusion of TV the editors and producers. Second role is to 
investigate and interview the subject to be broadcasted. The producer attempt to 
coordinate with associated authorities for the resolution of the problem as the 
primary guideline. However, there are some boundaries on the limited duration for 
the production of the program and the freshness of the content to be presented. 
These boundaries make it impossible to contact the corresponding organizations to 
provide their insight and the relevant organizations must be called for to clarify the 
problems. The third role is to push forward and monitor the problem solving 
process, the “Took Chao Baan” program acts as a “Watchdog” to monitor the and 
press on the subjects differently for each instance. Anyway, the forth role which is 
the role to evaluate the actions is still insufficient. The “Took Chao Baan” program is 
still required to improve on this role. The conditions leading to the policy agenda 
formation are 1) The intensity of the occurrence of the problem which must be 
caused by more than 1 problem streams; 2) The selection of the subject for mass 
media must be precise and thorough; 3) The aspects of the problem should be 
originated by civilians; and 4) The presented information must be reliable with valid 
references. 

Lastly, the most important suggestion is that the mass media should 
emphasize on answering two aspects; what the actual problem is and who the 
correct corresponding authority to solve the problem is; also “to reflect the source 
of the problem to the correct ear”; in order to enable the accurate decision to 
elevate the issue into the higher policy level. The essence of the problem must be 



Ref. code: 25595803010312BPS

(5) 

 

5 

identified among problem aspect, policy aspect, and political aspect. Sometimes, the 
presentation which emphasize on the aspect with insufficient motion will not be 
able to elevate the problem to the required importance level. 

 
Keywords: Policy Agenda Formation, Mass Media, Petition TV Program 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณา และ 

การชี้แนะที่เป็นประโยชน์จากกรรมการทุกท่าน ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์  
อิสสระชัยยศ ประธานกรรมการ ที่ให้ความกรุณาสละเวลาให้ข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการจัด
ท าการค้นคว้าอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ กรรมการและที่
ปรึกษาที่คอยแนะน า แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และชี้แนะให้ค าปรึกษา ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่รัฐผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนผู้ร้องเรียน และทีมงานรายการทุกข์
ชาวบ้านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์และพ่ีๆ เจ้าหน้าที่ทุกท่านในคณะรัฐศาสตร์ และเพ่ือนพ่ีน้อง 
EPA...... ทุกคนในมิตรภาพ ค าแนะน า และการช่วยเหลือที่ดีแก่กันเสมอมาตลอดระยะเวลาการศึกษา 
ขอขอบคุณ นายเปรมชัย จันทร์จ าปา มิตรผู้มีส่วนช่วยเหลือส าคัญหลายอย่างในงานศึกษาชิ้นนี้ 
ขอขอบพระคุณเพ่ือนพ่ีน้องชาว TNN24 ที่เอ้ือเฟ้ือและให้ก าลังใจในการท างานและการศึกษา 
ท้ายที่สุดขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวที่คอยสนับสนุนและเป็นก าลังใจในทุกสิ่งทุกอย่าง
ด้วยดีเสมอมา 

หากผลการศึกษานี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้ศึกษาขอน้อมรับไว้เพ่ือปรับปรุง แก้ไขใน
การศึกษาครั้งต่อไป 

 
 

นางสาวเรวดี แซ่ตัน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 

หน่วยงานภาครัฐบาลเป็นกลไกการด าเนินงานหลักของภาครัฐเพ่ือให้บรรลุประโยชน์ใน
การให้บริการแก่ประชาชนตามภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน มีเจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินการตาม
พันธกิจจัดตั้ง ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป โดยการด าเนินการในแต่ละส่วนนั้นย่อมประสบปัญหา
และข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการแก้ไข แม้ว่าในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐแทบทุกหน่วยงานจะมี
ช่องทางของตนเองให้ประชาชนเสนอปัญหาได้ แต่ในหลายกรณีช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับประชาชน ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาสาธารณะต่างๆ ที่ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่รวดเร็วและทันท่วงที ส่งผลให้ปัญหาบางอย่าง
ค้างคา และบางเรื่องก็ขยายผลความเดือดร้อนออกไปในวงกว้าง ท าให้ประชาชนต้องพ่ึงพาบทบาท
ของของสื่อมวลชนเป็นช่องทางการสื่อสารและร้องเรียนผ่านความสนใจของสาธารณชน เพ่ือกระตุ้น
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาแก้ไขปัญหา 

ในปัจจุบัน สื่อมวลชนหลายส านักได้ผลิตรายการที่มีรูปแบบเนื้อหาที่น าเสนอปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน ในระดับส่วนบุคคล ชุมชน และสังคม ที่ไม่ได้รับการแก้ไขที่เหมาะสม
จากหน่วยงานภาครัฐ รายการเหล่านี้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่เดือดร้อนได้ส่งเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน
ช่องทางที่รายการได้จัดเตรียมไว้ให้ และเป็นสื่อกลางการน าเสนอปัญหาไปสู่หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ทั้งโดยทางตรงและการน าเสนอความเดือดร้อนผ่านการน าเสนอของรายการ 

การร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนถือเป็นการโวยวาย (Voice) ตามทฤษฎี
การถอดถอนตัวและการโวยวาย (Exit-Voice Theory) ของเฮิร์ซแมน (Hirschman) ซึ่งเห็นว่าในทาง
เศรษฐศาสตร์นั้น มีผู้บริโภคไม่พอใจในสินค้าและบริการสามารถแสดงออกโดยการเลิกใช้  (Exit) และ
การร้องเรียนหรือโวยวาย (Voice) ซึ่งอาจกระท าโดยการร้องเรียนผู้ที่มีอ านาจเหนือขึ้นไป หรือการ
ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน รายการประเภทร้องทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจึงถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
ร้องเรียนเพ่ือเป็นกลไกหนึ่งในการควบคุมผู้เกี่ยวข้องตามทฤษฎีนี้ 

การเกิดขึ้นของรายการประเภทร้องทุกข์ยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจศึกษาในฐานะของ 
ตัวแปรที่ส่งผลต่อการเข้าสู่วาระนโยบาย (Agenda) ด้วย เนื่องจากในปัจจุบันสื่อเป็นตัวแสดงหนึ่งที่
สามารถเร่งปฏิกิริยาให้ปัญหาในขอบเขตของวาระกลายเป็นความรับรู้หรือความสนใจร่วมของ
สาธารณชนในวงกว้าง และเข้าสู่ระดับวาระนโยบายที่ลึกลงไปเรื่อยๆ ในบางกรณีปัญหาเชิงพ้ืนที่เล็กๆ 
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จึงสามารถขยายผลเพื่อแก้ปัญหาที่เป็นระบบโดยใช้กลไกอ านาจหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหาระยะ
ยาวโดยออกเป็นนโยบายสาธารณะ 

รายการทุกข์ชาวบ้านเป็นรายการร้องทุกข์ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TNN24  
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์  ตั้งแต่เวลา 11.05-11.30 น. เริ่มออกอากาศเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2556  
มาจนถึงปัจจุบัน เป็นรายการที่ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการน าเสนอปัญหาจากประชาชนสู่หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้รายการทุกข์ชาวบ้านยังได้รับรางวัลดาวเมขลา สาขารายการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขดีเด่น 
ประจ าปี 2559 จึงเป็นกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจในการศึกษาครั้งนี้ 

แม้ว่ารายการร้องทุกข์หลายรายการในปัจจุบันจะท าหน้าที่เป็นสื่อกลาง แต่หลายครั้งก็
มีความไม่เข้าใจจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นที่น่าศึกษาว่าขอบเขต บทบาท และอ านาจ
ของสื่อมวลชนในฐานะตัวกลางที่น าเสนอและประสานงานให้หน่วยงานภาครัฐรับทราบและแก้ไ ข
ปัญหาของประชาชนชนนั้นเป็นอย่างไร ทั้งในด้านการรับเรื่อง การประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การผลักดันหรือติดตามแก้ไขปัญหา และการประเมินผลอย่างไร ซึ่งทั้ง 4 บทบาทเป็นจักรกลส าคัญ
เพ่ือน าไปสู่การผลักดันปัญหาเข้าสู่วาระนโยบาย 

 
1.2 ค าถามการวิจัย 
 

สื่อมวลชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการก าหนดวาระนโยบายอย่างไร มีการ
ด าเนินงานและความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ร้องเรียนปัญหาและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างไร และ
หน่วยงานภาครัฐเหล่านั้นตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่น าเสนอโดยสื่อมวลชนอย่างไร 

 
1.3 วัตถุประสงค์ 
 

1.3.1 เพ่ือพรรณนาถึงบทบาทของสื่อมวลชนที่ส่งผลต่อการเข้าสู่วาระนโยบายผ่าน
กรณีศึกษา 

1.3.2 เพ่ือศึกษาเงื่อนไขของการเข้าสู่วาระนโยบายในระดับต่างๆ ที่สามารถยกระดับ
ประเด็นปัญหาการก าหนดวาระนโยบายของสื่อมวลชนเป็นส าคัญ 

 
1.4 ขอบเขตงานวิจัย 
 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาบทบาทส าคัญในกระบวนการก าหนดวาระนโยบาย
ของสื่อมวลชนในฐานะตัวกลางเพ่ือน าเสนอและประสานงานให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบและ
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ด าเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชน ผ่านเฉพาะกรณีของรายการทุกข์ชาวบ้าน สถานีโทรทัศน์ 
TNN24 

1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างจากเทปบันทึกรายการทุกข์
ชาวบ้าน สถานีโทรทัศน์ TNN24 จ านวน 418 เรื่อง 

1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา ศึกษาเฉพาะช่วงเวลา 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - 29 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 

 
1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
 

1.5.1 ได้สร้างองค์ความรู้เรื่องบทบาทของสื่อมวลชนในกระบวนการก าหนดวาระ
นโยบายในฐานะตัวกลางเพ่ือน าเสนอและประสานงานให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาของประชาชน 

1.5.2 ได้รูปแบบการด าเนินงานที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาความร่วมมือจนน าไปสู่การ
ก าหนดวาระนโยบายของสื่อมวลชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

 
1.6 นิยามศัพท์ 
 

ประชาชน หมายถึง ประชาชนผู้ร้องเรียนเรื่องเดือดร้อนผ่านรายการทุกชาวบ้าน 
สถานีโทรทัศน์ TNN24 

หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐที่ถูกประชาชนร้องเรียนเรื่องเดือดร้อน
ผ่านรายการทุกข์ชาวบ้าน สถานีโทรทัศน์ TNN24 

สื่อมวลชน หมายถึง ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ทุกข์ชาวบ้าน สถานีโทรทัศน์ TNN24 
รายการร้องทุกข์ หมายถึง รายการที่น าเสนอประเด็นข้อร้องเรียนของประชาชน  

ในการศึกษาครั้งนี้ คือ รายการทุกข์ชาวบ้าน สถานีโทรทัศน์ TNN24 
ขอบเขตวาระ (Agenda Universe) หมายถึง ความคิดทั้งหลายที่อาจถูกหยิบยกมา

ถกเถียงท้ังในแง่ระบบสังคมและระบบการเมือง 
วาระระบบ (Systematic Agenda) หมายถึง วาระท่ีประชนสนใจ/วาระนโยบายที่มา

จากปัญหาทางสังคม และเป็นปัญหานโยบายที่ถูกน าเสนอโดยประชาชน 
วาระสถาบัน (Institutional Agenda) หมายถึง วาระท่ีรัฐบาลให้ความสนใจ/วาระที่

เป็นทางการเพราะเกี่ยวข้องกับสถาบันของรัฐโดยตรง การเป็นวาระดังกล่าวถูกน าเสนอโดยรัฐบาล 
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วาระการตัดสินใจ (Decision Agenda) หมายถึง วาระที่ให้ผู้มีอ านาจทางการเมือง
ตัดสินใจว่าประเด็นปัญหาดังกล่าวมีความจ าเป็นหรือไม่ มีข้อดีข้อเสียอย่างไร และพิจารณา  
ขอความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
การทบทวนวรรณกรรมเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้   ผู้วิจัยแบ่งเนื้อหาเป็น  3 ส่วน  ได้แก่ 

ส่วนแรกการส ารวจแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ประกอบด้วย ทฤษฎีวาระนโยบาย  (Policy 
Agenda) ทฤษฎีตัวแบบกระแสนโยบาย (Policy Stream Model) โดย John Kingdon ส่วนที่สอง 
เป็นการส ารวจความเข้าใจบทบาทของสื่อท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ บทบาทสื่อกับการก าหนด
นโยบาย และส่วนสุดท้าย ได้แก่ การทบทวนเอกสารงานวิจัย และเอกสารเกี่ยวข้อง 

 
2.1 ทฤษฎีวาระนโยบาย (Policy Agenda) 
 

เบิร์กแลนให้นิยามว่า การเข้าสู่วาระนโยบาย (Agenda Setting) จึงหมายถึง การ
พัฒนาวาระ ให้เข้ามาอยู่ในความสนใจของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือท าให้เห็นว่าชุดของ
ปัญหามีความส าคัญ และยังคงด ารงอยู่ในสังคมทั้งยังอาจหมายรวมไปถึงการร่างกฎหมายก่อนส่งต่อ
ให้ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาด้วย 1 

ในขณะที่คิงด็อนกล่าวว่า “วาระนโยบาย” (Policy Agenda) คือ ชุดของหัวข้อหรือ
ปัญหาที่เจ้าหน้าที่รัฐตลอดจนประชาชน ที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่เหล่านั้นได้
ร่วมกันให้ความสนใจในแต่ละช่วงเวลา”2 ซึ่งวาระนโยบายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท
แรก วาระนโยบายของรัฐบาล (Governmental Agenda) หมายถึง ชุดของหัวข้อหรือประเด็นปัญหา
ที่ก าลังเป็นที่สนใจของรัฐบาลส่วนอีกประเภทหนึ่ง คือ วาระการตัดสินใจ (Decision Agenda) 
หมายถึง ชุดของหัวข้อหรือประเด็น ปัญหาที่อยู่ในวาระนโยบายของรัฐบาลซึ่งได้รับการพิจารณาให้
ยังคงอยู่ใน กระบวนการตัดสินใจ (Active Decision) 3  

“วาระ” เป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกระดับของรัฐบาล ทุกประชาคม และในทุกระดับย่อยของ
รัฐบาล วาระสามารถแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ ได้แก่ 

                                           
1 T. A. Birkland, An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and 

Models of Public Policy Making, 2nd ed. (Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2005), 12. 
2 J. W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies (Boston: Little 

Brown, 1984), 3. 
3 Ibid., 4. 
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1. “ขอบเขตของวาระ” (Agenda Universe) ซึ่งความคิดทั้งหลาย (Ideas) อาจถูกหยิบ
ยกขึ้นมาถกเถียงกันในแง่สังคมหรือแง่ระบบการเมือง ซึ่งในสังคมประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้สามารถ
แสดงออกทางความคิดได้ค่อนข้างมาก 

2. วาระระบบ (Systematic Agenda) บางความคิดจากขอบเขตของวาระที่ถูกยกขึ้นมา
เป็นประเด็นถกเถียงในระดับนี้ แม้ว่าบางความคิดอาจจะถูกเพิกเฉยจากรัฐบาลก็ตาม โดยวาระระบบ
ประกอบด้วย ประเด็นปัญหาที่ประชาชนหรือประชาคมทางการเมืองเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
ซึ่งเป็นข้อเสนอจากประชาชนและตั้งอยู่บนขอบเขตอ านาจที่รัฐบาลจะกระท าได้ ศุภชัย ยาวะประภาษ 
และ ปิยากร หวังมหาพร4 ได้นิยาม “Systematic Agenda” คือ วาระที่ประชาชนให้ความสนใจ  
อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี5  ได้นิยาม “Systematic Agenda” หรือ วาระที่เป็นระบบ หมายถึงวาระ
นโยบายที่มาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วไป เป็นลักษณะของปัญหานโยบายที่ถูกน าเสนอจาก
ประชาชน 

3. “วาระสถาบัน” (Institutional Agenda) คือ ชุดของประเด็นปัญหาที่มีความชัดเจน
เป็นรูปธรรมเพื่อให้ผู้มีอ านาจทางการเมืองใช้ตัดสินใจ ทั้งนี้ด้วยข้อจ ากัดด้านระยะเวลาและทรัพยากร
ก็ท าให้วาระข้างต้นคงเหลือประเด็นปัญหาไม่มากนักที่สามารถเปลี่ยนจากวาระระบบมาเป็นวาระสถาบัน 
อย่างไรก็ตามรัฐบาลสามารถยกประเด็นปัญหาที่ตนสนใจ หรือเห็นว่ามีความเหมาะสมขึ้นมาได้ และวาระ
ดังกล่าวก็อาจกลายเป็น “วาระสถาบัน” (Institutional Agenda) ได้โดยทันที ด้านศุภชัย ยาวะประภาษ 
และ ปิยากร หวังมหาพร6  ได้นิยาม “Institutional Agenda” ว่า วาระที่รัฐบาลให้ความสนใจ ส่วน 
อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี  นิยาม “Institutional Agenda” ว่า วาระที่เป็นสถาบัน ซึ่งหมายถึงวาระที่เป็น
ทางการเพราะเกี่ยวข้องกับสถาบันของรัฐโดยตรง การเป็นวาระสถาบันคือปัญหาดังกล่าวถูกน าเสนอ
โดยรัฐบาล 

4. “วาระการตัดสินใจ” (Decision Agenda) เมื่อประเด็นปัญหาสาธารณะแปรเปลี่ยน
จากวาระระบบมาสู่ระดับของ วาระสถาบันแล้วนั้น ก็อาจจะมีกลุ่มผลประโยชน์ที่มีความเห็นตรงกัน
ข้ามหาหนทางสกัดกั้นประเด็นปัญหาดังกล่าวได้ในขั้นนี้หรืออาจเกิดการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ ก็
เป็นได้หากประเด็นปัญหาผ่านเป็นวาระสถาบันโดยสมบูรณ์แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อมา คือ “วาระการ
ตัดสินใจ” (Decision Agenda) เพ่ือให้ผู้มีอ านาจทางการเมืองตัดสินใจว่าประเด็นปัญหาดังกล่าวมี

                                           
4 ศุภชัย ยาวะประภาษ และ ปิยากร หวังมหาพร, นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นไทย 

(กรุงเทพฯ: จุดทอง, 2555), 9. 
5 อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี, ค าบรรยายวิชาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2551), 23. 
6 ศุภชัย ยาวะประภาษ และ ปิยากร หวังมหาพร, นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นไทย, 9 
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ความจ าเป็นหรือไม่มีข้อดีข้อเสียอย่างไรการพิจารณาจะขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป 

การเข้าสู่วาระนโยบายยังอาจเกิดขึ้นได้เมื่อประเด็นปัญหา และทางเลือกที่อาจจะเป็น
ทางออกของประเด็นปัญหานั้นๆ ได้รับความสนใจจากสาธารณชน และชนชั้นน า หรือแม้กระทั่งการ
ไม่สนใจของกลุ่มชนต่างๆ ส่งผลให้เกิดกระบวนการแข่งขันของกลุ่มตัวแสดงต่างๆ เพ่ือให้สามารถเข้า
สู่วาระนโยบายอย่างมีนัยยะส าคัญ เพราะในสังคมหรือระบบการเมืองใดก็ตาม ตัวแสดงที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการใด กระทั่งตัวแสดงที่เป็นปัจเจกบุคคล ย่อมไม่มีอ านาจมากเพียงพอจะเสนอ
ทางเลือกท่ีเป็นไปได้ทั้งหมดหรือแม้กระทั่งแก้ปัญหาทั้งหมดพร้อมกันในเวลาเดียวได้7 ด้วยเหตุนี้กลุ่ม
ต่างๆ จึงจ าเป็นต้องแย่งชิงพ้ืนที่เพ่ือเสนอประเด็นปัญหาของกลุ่มตนไปพร้อมกับประเด็นปัญหาอ่ืนๆ 
อีกมากมายที่ร่วมเป็นส่วนแบ่งหนึ่งในพ้ืนที่อันจ ากัดของวาระนโยบาย  ท้ายที่สุด เมื่อวาระนโยบาย
ได้รับความสนใจและกลายเป็นประเด็นปัญหาสาธารณะ วาระนโยบายจะมีลักษณะเป็นข้อเรียกร้อง
เชิงนโยบายเพ่ือให้เกิดการด าเนินการเข้าสู่กระบวนการทางนโยบายสาธารณะในระบบการเมือง  
ต่อไป 8 

การเข้าสู่วาระนโยบายจึงเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนเป็นอย่างมากเนื่องจากมีตัวแสดง  
(Actors) จ านวนมากเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งข้อเสนอต่างๆ ที่ตามมายังส่งอิทธิพลอย่างยิ่งที่สามารถท าให้
เกิดผลกระทบต่อตัวนโยบายการเข้ามามีส่วนร่วมของตัวแสดงที่หลากหลายท าให้ตัวนโยบาย   
(Policy Outcome) ยากท่ีจะคาดเดาได้นั่นเอง 

แนวคิดวาระนโยบายเป็นแนวคิดหลักที่ผู้ศึกษาใช้ในการวิจัยครั้ งนี้  โดยผู้ศึกษา
ตั้งสมมติฐานว่าพลังของสื่อสารมวลชนเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการเข้าสู่วาระ
นโยบายในระดับต่างๆ นอกเหนือไปจากการต่อรองกันระหว่างปัจเจกชนและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
จึงใช้แนวคิดนี้เป็นกรอบความคิดหลักในการวิจัย เพ่ือวิเคราะห์บทบาทของสื่อสารมวลชนที่ส่งผลต่อ
การเข้าสู่วาระนโยบายในแต่ละระดับ 

 
  

                                           
7 อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี, ค าบรรยายวิชาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ, 24. 
8 T.R. Dye, Understanding Public Policy (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 

1972), 32. 
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2.2 ทฤษฎีตัวแบบกระแสนโยบาย (Policy Stream Model) โดย John Kingdon 
 

การเข้าสู่วาระนโยบายตามทัศนะของ 
คิงด็อน9 อธิบายการข้ามผ่านวาระนโยบายจากกล่องวาระนโยบายของรัฐบาล 

(Government Agenda Box) มาสู่กล่องวาระนโยบายการตัดสินใจ (Decision Agenda Box) อย่าง
ยิ่ง โดยมี 3 กระแสส าคัญท่ีส่งผลต่อการเปิดหน้าต่างนโยบาย ได้แก่ 

กระแสปัญหา (Problem Stream) คิงด็อนไม่ได้ให้นิยาม ค าว่า “กระแสปัญหา” 
โดยตรง เพียงแต่ก าหนดเป็นกรอบส าหรับการอภิปรายกว้างๆ ไว้ว่า กระแสปัญหาคือกระแสที่เกิดขึ้น
เนื่องจากผู้คนจ านวนหนึ่งในสังคมเกิดข้อวิตกกังวลจากการตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงหรือมาจาก
อิทธิพลบางอย่าง เช่น กระแสปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติกระแสปัญหาที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ประทับใจ 
กระแสปัญหาที่เกิดจากความสนใจของสื่อมวลชนต่อประเด็นหนึ่งๆ ในระยะยาว ซึ่งก่อให้เกิดความ
รับรู้และความรู้สึกร่วมกันของสาธารณชน กระแสปัญหาจากตัวเลือกนโยบายที่เริ่มต้นด้วยเจตนาดีแต่
กลับเกิดผลลัพธ์ไม่น่าพึงพอใจกระแสปัญหาที่เกิดจากการทับถมปัญหาจากระดับย่อยจนกลายเป็น
ภาวะวิกฤต เป็นต้น10 

กระแสการเมือง (Political Stream) เป็นกระแสจากการเปลี่ยนแปลงภายในระบบ
ราชการและระบบการเมือง เช่น การเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดิน หรือพรรคใหญ่ในสภา 
การเลือกตั้งการลงประชามติ ทัศนคติทางการเมืองและสภาพอารมณ์โดยทั่วไปของผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
ขณะนั้น (National Moods) ซึ่งตัวอย่างทั้งหมดที่กล่าวมานี้อาจส่งผลกระทบเกี่ยวเนื่องกับกระแส
อ่ืนๆ ด้วยในเวลาเดียวกันก็ได้ ทั้งนี้เมื่อพิจารณากระแสการเมืองควบคู่กับกระแสปัญหาก็พบว่า  
ทั้งสองกระแสมีอิทธิพลต่อการผลัก “วาระนโยบาย” เป็นอย่างมากเพ่ือเปิดหน้าต่างนโยบาย (Policy 
Window) ก่อนเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย (Decision Agenda) ภายในระบบการเมือง11  

กระแสนโยบาย (Policy Stream) เป็นกระแสที่เกิดขึ้นภายหลังจากกระแสปัญหาและ
กระแสการเมืองได้รวมผลักดันวาระนโยบายดังกล่าว จนสามารถจัดระเบียบวาระการตัดสินใจหรือ
ระบุรายละเอียดทางเลือกที่ใช้ในการตัดสินใจก่อนออกนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การออก
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาการมีเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการแก้ไขปัญหา 

                                           
9 J. W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies (Boston: Little 

Brown, 1984), 90-164. 
10 Ibid., 108-113 
11 J. Larkin, John Kingdon's “Three Streams” Theory and the Antiterrorism and  

Effective Death Penalty Act of 1996. Journal of Law & Politics, 28, no. 1 (2012): 25-50. 
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กระแสการยอมรับของสาธารณะต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น  ซึ่งคิงด็อนอุปมากระแส
นโยบายดังกล่าวเสมือนน้ าซุปก้นหม้อ หมายถึง เมื่อถึงเวลาหนึ่งความคิดจะตกตะกอนอยู่ก้นหม้อเพ่ือ
รอตัวช่วยมาละลายซุป ตัวช่วยดังกล่าวปรากฏในฐานะชุมชนนโยบายและรัฐบาลว่าสุดแท้แต่ว่า
นโยบายนั้นจะมีผู้ผลักดันนโยบาย (Policy Entrepreneurs) ว่ายอยู่ในซุปมากน้อยเพียงใดเพ่ือให้ได้
น้ าซุปที่พร้อมรับประทาน12  

ทั้งนี้คิงด็อน (Kingdon) มองว่ากระแสทั้งสามประการด าเนินการอย่างเป็นอิสระต่อกัน 
และเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลากล่าวคือกระแสปัญหาและกระแสการเมืองมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อ
การผลักดันวาระนโยบายไปสู่การเปิดหน้าต่างนโยบาย (Policy Window) ทั้งที่เป็นหน้าต่างนโยบาย
ด้านปัญหา (Problem Window) และหน้าต่างนโยบายด้านการเมือง (Political Window) 13 

จากนั้นหน้าต่างทั้งสองต่างก็มีความสัมพันธ์กับกระแสนโยบายในล าดับถัดไป ดังที่
หน้าต่างนโยบายด้านปัญหามักปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินใจถูกชักจูงใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นส าคัญโดยจะ
เข้าสู่กระแสนโยบายเพ่ือแสวงหาทางเลือกที่เป็นทางออกในขณะนั้น ส่วนหน้าต่างนโยบายด้าน
การเมืองจะปรากฏเมื่อนักการเมืองรับเอาประเด็นปัญหามาประยุกต์ใช้กับการบริหารราชการแผ่นดิน 
จากนั้นก็เริ่มต้นก าหนดประเด็นปัญหาดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่ใช้ส าหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป โดยจะ
เข้าสู่กระแสนโยบายเพ่ือสร้างข้อเสนอ14 ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของรัฐบาลและก าหนด
ออกมาเป็นนโยบายเพื่อน าไปปฏิบัติในอนาคตต่อไป15   

แนวคิดนี้ผู้ศึกษาใช้ประกอบในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของกรณีศึกษาว่าปัญหาที่
เกิดข้ึนถูกผลักดันโดยกระแสใด และด้วยการด าเนินงานหลักของตัวแสดงใด เพ่ือน าเสนอภาพให้เห็น
ว่าในกรณีศึกษาที่เลือกนั้นมีการก าหนดประเด็นปัญหา การก่อตัวของนโยบาย ไปจนถึงการตัดสินใจ
ด าเนินนโยบายผ่านรูปแบบกระบวนการใดตามแนวคิดนี้ 

 
  

                                           
12 J. W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, 116. 
13 Ibid, 188. 
14 Ibid, 182. 
15 ศุภชัย ยาวะประภาษ และ ปิยากร หวังมหาพร. นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นไทย 

(กรุงเทพฯ: จุดทอง, 2555), 9. 
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2.3 บทบาทสื่อกับการก าหนดนโยบาย 
 

ในกระบวนการท างานของสื่อมวลชนมีงานหลักๆ ที่ส าคัญที่ท าให้สื่อมวลชนสามารถกุม
อ านาจในฐานะเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็น ได้แก่ การเป็นผู้รักษาช่องทางการ
สื่อสาร (Gatekeeper) ท าให้มีอ านาจควบคุมทิศทางและกระแสการไหลของข่าวสาร การคัดเลือก
ประเด็นในการน าเสนอต่อสาธารณะ ท าให้สื่อมวลชนสามารถก าหนดความส าคัญของประเด็นทาง
สังคมและการเมืองได้ (Agenda-setter) และการเป็นผู้เฝ้าระวังและตรวจสอบอ านาจรัฐ (Public 
Watchdog) ท าให้สื่อมวลชนมีบทบาทอย่างมากในการวิพากษ์วิจารณ์ ตลอดจนถ่วงดุลอ านาจการ
บริหารของรัฐบาลได้ บทบาทของสื่อมวลชนเหล่านี้สะท้อนให้เห็นสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน และใน
ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงอ านาจและอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคมด้วยเช่นกัน ในบทบาท
ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ 

 
2.3.1 สื่อมวลชนในฐานะผู้รักษาช่องทางการสื่อสาร 

นักวิชาการสื่อสารมวลชนในระยะแรกเริ่ม มองว่าสื่อท าหน้าที่เป็นผู้รักษาช่อง
ทางการสื่อสารหรือเป็นนายทวาร (Gatekeeper) ในการคัดเลือกกลั่นกรองเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคมมาน าเสนอต่อสาธารณะ ไวท์ (White) ได้น าเสนอแบบจ าลองที่ชี้ให้เห็นว่าข่าวสารต่างๆ จ านวน
มากจะไหลผ่านองค์กรสื่อซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้รักษาช่องทางการสื่อสาร ข่าวสารบางเรื่องจะถูกคัดออก 
และบางเรื่องจะถูกคัดเอาไว้เพ่ือเผยแพร่ต่อผู้รับต่อไป แบบจ าลองของไวท์แสดงให้เห็นถึงหน้าที่หลัก
ในการท างานของสื่อ แต่ก็มีข้อจ ากัดตรงที่ไม่ได้น าเอาปัจจัยอ่ืนๆ ในองค์กรสื่อหรือองค์กรปัจจัย
ภายนอกมาร่วมพิจารณาด้วย เช่น นโยบายขององค์กร นักวิชาชีพสื่อขององค์กรนั้น เป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญของการเป็นนายทวารและเป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร ซึ่งความจริงนั้น
พบว่า ท าหน้าที่เป็นช่องทางในการคัดเลือกข่าวสารอาจมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง ทั้งที่เป็นช่องทางตรง
และช่องทางอ้อม กว่าที่ข่าวสารจะผ่านมาถึงองค์กรสื่อ 

ต่อมาแม็กเนลลี่ (McNelly) ได้น าเสนอแบบจ าลองที่ซับซ้อนมากกว่าเดิม โดยได้
ศึกษากระแสการไหลของข่าวสารต่างประเทศจากผู้สื่อข่าวในพ้ืนที่ผ่านส านักข่าวภูมิภาคมาสู่
ส านักงานกลาง แล้วกระจายไปสู่องค์กรสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์ ซึ่งต่างมีรูปแบบเฉพาะใน
การน าเสนอของตนเอง การท างานขององค์กรสื่อระดับชาติในปัจจุบันส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
กับแบบจ าลองนี้ 

ในกระบวนการท างานของบรรณาธิการข่าวจะประกอบด้วย Gatekeeper จ านวน
มาก และมีความหลากหลายในภูมิหลัง สถานะทางเศรษฐกิจสังคม การศึกษาและความช านาญ ซึ่งจะ
ท าให้มองเห็นได้ว่าสื่อไม่ได้ท าหน้าที่เป็นเพียงผู้รักษาช่องทาง ในแบบที่เป็นผู้เปิดหรือปิดให้กระแสมี
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การไหลออกอย่างง่ายๆ (passive) สื่อมิได้เป็นช่องทางที่มีลักษณะกลไก หากมีการคัดกรองตาม
ค่านิยมและอุดมการณ์ของวิชาชีพ และมีทัศนะตามความเชื่อภูมิหลังทางชนชั้นของแต่ละบุคคล กลุ่ม 
หรือองค์กรประกอบด้วย ท าให้ข่าวสารที่น าเสนอกลายเป็นตัวแทนและภาพสะท้อนของโลกทัศน์สื่อ 
มากกว่าที่จะเป็นภาพสะท้อนที่เที่ยงตรงของเหตุการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้น น าไปสู่ข้อสรุปที่ว่ า สื่อ
มองเหตุการณ์หนึ่งๆ อย่างไรก็จะสะท้อนมุมมองนั้นออกมาในรายงานข่าว 

2.3.2 สื่อมวลชนในฐานะผู้ก าหนดวาระหรือประเด็นทางสังคม (Agenda-setter) 
ในการท างานของสื่อสารมวลชนต้องมีการเลือกประเด็นในการน าเสนอข่าว ท าให้

สื่อมีบทบาทในการเป็นผู้ก าหนดกรอบของเรื่องราวที่น าเสนอ และประเด็นในการโต้แย้งแสดงเหตุผล
ของสังคม (Agenda-setting) เรื่องใดที่สื่อน ามาเผยแพร่มาก ก็มีน้ าหนักมาก และกลายเป็นประเด็นใหญ่
ของสังคม หรือที่เรียกว่าเป็นวาระทางการเมืองและสังคม (Social and political agenda) แม็คคอมส์
และชอว์ (McCombs & Shaw) ชี้ให้เห็นว่า การท างานของสื่อมวลชนในลักษณะของการก าหนด
วาระนั้นมีผลต่อวิธีคิดและวิธีการมองโลกของเราทุกคน พลังที่ส าคัญอย่างยิ่งของสื่ออยู่ที่
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ และความเข้าใจของปัจเจกบุคคล 

 
ตารางที่ 2.1 แสดงตัวอย่างเหตุการณ์และการก าหนดวาระของสื่อมวลชนไทย เมษายน-พฤษภาคม 
2545 

เหตุการณ์/ประเด็น 
ทางการเมืองและสังคม 

ระดับความสนใจของสื่อมวลชน 
และการก าหนดวาระของสื่อ 

การับรู้ของสาธารณะชนต่อเหตุการณ์ 
ทางการเมืองและสังคม 

เรื่องที่ 1 การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล X 
ได้รับข้อมูลข่าวสารมาก 
ให้ความส าคัญมาก 

เรื่องที่ 2 การคอร์รัปช่ันค่าหัวคิวแรงงานไทย X ได้รับข้อมูลข่าวสารปานกลาง 
ให้ความส าคัญปานกลาง 

เรื่องที ่3 การพิพากษาลงโทษกรณี  ทุจริตยา 
1,300 ล้าน 

X ได้รับข้อมูลข่าวสารน้อย 
ให้ความส าคัญน้อย 

เรื่องที่ 4 การแข่งขันฟุตบอลโลกท่ีเกาหลี/ญี่ปุ่น X 
ได้รับข้อมูลข่าวสารมาก 
ให้ความส าคัญมาก 

เรื่องที่ 5 ชาวเขาไร้สัญชาติ X ได้รับข้อมูลข่าวสารน้อยมาก 
ให้ความส าคัญน้อยมาก 

เรื่องที่ 6 กรณีโรงไฟฟ้าบ่อนอก-หินกรูด 
ท่อก๊าซไทย-มาเลเซียที่ อ.จะนะ 

X ได้รับข้อมูลข่าวสารปานกลาง 
ให้ความส าคัญปานกลาง 

ที่มา: อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ (บรรณาธิการ), สื่อสารมวลชนเบื้องต้น: สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม 
(กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550). 
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จากตารางแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ 
การก าหนดวาระของสื่อมวลชนกับระดับการรับรู้และการให้ความส าคัญกับเรื่องนั้นๆ ของปัจเจก
บุคคลและสาธารณชน ข้อเสนอทางทฤษฎีของแม็คคอมส์และชอว์ ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์โดยตรงของ
การก าหนดวาระของสื่อและระดับการให้ความส าคัญแก่ประเด็นข่าวนั้นตามที่สื่อก าหนด  ข่าวใดสื่อ
น าเสนอมาก ผู้รับข่าวสารย่อมได้รับข้อมูลข่าวสารมากและให้ความส าคัญกับเรื่องนั้นมากตามไปด้วย 
อย่างไรก็ตามมีนักสื่อสารมวลชนจ านวนไม่น้อยที่เห็นว่าเป็นการมองว่าสื่อสารมวลชนมีอ านาจมาก
เกินไป และท าให้น าไปสู่ข้อสรุปที่ว่าการก าหนดประเด็นของสื่อสารมวลชนมีผลต่อการมองโลกของ
สาธารณชนอย่างเบ็ดเสร็จเกินไป 

แม็กเคว็ลและวินดาห์ล (McQuail & Windahl) มีความเห็นแย้งโดยเห็นว่า ต้อง
มองให้ลึกลงไปว่า วาระต่างๆ ที่สื่อน าเสนอนั้นมีที่มามาจากใครบ้าง เช่น บางวาระอาจถูกก าหนดโดย
สถาบันหรือองค์กรทางการเมืองอย่างพรรคการเมือง หรืออาจถูกก าหนดโดยกลุ่มพลเมือง หรือ 
กลุ่มนักธุรกิจหรือปัจเจกบุคคล ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีวัตถุประสงค์ในการก าหนดวาระของตนที่แตกต่างกัน
ออกไป แม็กเคว็ลและวินดาห์ลต้องการชี้ให้เห็นว่า สถาบันหรือองค์กรอย่างพรรคการเมืองก าหนด
วาระผ่านสื่อเพ่ือการสร้างสาธารณมติในเรื่องที่พรรคต้องการ ในขณะที่ถ้าเป็นวาระที่ก าหนดขึ้นโดย
กลุ่มพลเมืองหรือปัจเจกบุคคล เป็นการก าหนดวาระเพ่ือสื่อสารจากคนข้างล่างไปสู่กลุ่มชนชั้นน า
ในทางสังคมและการเมือง แม็กเคว็ลและวินดาห์ลเสนอว่าการก าหนดวาระเช่นนี้น่าจะเป็นการท างาน
แบบสองบทบาทของสื่อมวลชน (dual role model) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 การก าหนดวาระแบบสองบทบาทของสื่อมวลชน 
ที่มา: อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ (บรรณาธิการ), สื่อสารมวลชนเบื้องต้น: สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม 
(กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550). 

ประเด็น (Issue) 

ชนชั้นนํา (Elite) สาธารณชน (Public) 

สื่อมวลชน (Media) 

X 

X 

X 

X 

X 

X

ผผผ 
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แม็กเคว็ลและวินดาห์ล กล่าวว่า การก าหนดวาระของสื่อมวลชนซึ่งมีความส าคัญ
ต่อการับรู้ของสาธารณชน จึงต้องมองอย่างแยกแยะด้วยว่า เป็นการก าหนดวาระของใคร เพ่ือสื่อสาร
ไปยังคนกลุ่มใด หากดูจากตารางที่ 2.1 และภาพที่ 2.1 จะเห็นว่าเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 
เป็นการก าหนดวาระของพรรคฝ่ายค้านให้สาธารณะได้รับรู้ว่าจะมีการตรวจสอบการท างานของ
รัฐบาล เรื่องที่ 2 เป็นการก าหนดวาระของรัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบาล ที่มีความขัดแย้งกันในเรื่อง
ค่าหัวคิวแรงงานไทยในต่างประเทศ ในขณะที่เรื่องที่ 6 กรณีโรงไฟฟ้าบ่อนอก-หินกรูดและท่อก๊าซ
ไทย-มาเลเซีย อ.จะนะ เป็นการก าหนดวาระของกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบทั้ง 3 
โครงการ เพ่ือให้สาธารณะชนรับรู้และกดดันให้รัฐบาลด าเนินการแก้ไขปัญหาและยุติโครงการตาม
ความต้องการของชาวบ้าน เรื่องที่ 3 การพิพากษาลงโทษกรณีทุจริตจัดซื้อยา 1,300 ล้าน ริเริ่มจาก
องค์กรพัฒนาเอกชน 30 องค์กรซึ่งตรวจสอบการทุจริตของนักการเมืองและข้าราชการในกระทรวง
สาธารณสุขทั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา เมื่อมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการพิพากษาของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาทางการเมือง เรื่องนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนไม่มากนัก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเด็นที่ 5 ชาวเขาไร้สัญชาติ ยิ่งได้รับความส าคัญน้อยกว่าเรื่องที่ 3 อีก โดยเป็นการก าหนดวาระ
จากองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาทนายความ ที่ต้องการให้รัฐบาลหันมาให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาแก่กลุ่มบุคคลในชาติพันธุ์ต่างๆ นับแสนคนที่เกิดในแผ่นดินไทยแต่ไม่ได้
รับสัญชาติไทย และเรื่องที่ 4 การแข่งขันฟุตบอลโลกที่เกาหลีและญี่ปุ่นร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในเดือน
พ.ค.- มิ.ย. 2545 เป็นวาระใหญ่ของสื่อมวลชนที่ก าหนดขึ้นร่วมกันโดยฝ่ายรัฐ (ผ่านชอง 11 ซึ่งท า
หน้าที่เป็นสถานีถ่ายทอดหลัก) 

นอกจากต้องจ าแนกให้เห็นว่าใครเป็นผู้ริเริ่มในการก าหนดวาระแล้ว ยังต้องมอง
ว่าสื่อมวลชนเหล่านั้นให้ความสนใจในประโยชน์สาธารณะที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง หรือว่าเป็นการให้
ความร่วมมือกับชนชั้นน าและกลุ่มการเมืองที่มีอยู่ในสังคมเพ่ือสร้างมติที่เป็นประโยชน์ต่อชนชั้นน า
เท่านั้น 

การก าหนดวาระหรือประเด็นทางการเมืองและสังคมของสื่อ ยังอาจแบ่งย่อย
ออกเป็นการก าหนดวาระระดับจุลภาค (Micro-agenda-setting) และระดับมหภาค (Macro-agenda-
setting) การก าหนดวาระระดับจุลภาค หมายความว่าสื่อสามารถมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ความเข้าใจ 
และวิธีการมองโลกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งผ่านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ อย่าง
เฉพาะเจาะจง ส่วนการก าหนดวาระระดับมหภาคนั้น สื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อวิทยุและโทรทัศน์มี
ศักยภาพในการเป็นผู้สร้างภาพ ทัศนคติ และอคติต่อเรื่องต่างๆ อย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพ่ือประโยชน์
ขององค์กรหรือสถาบันสื่อสารมวลชนเอง เช่น เพ่ือผลประโยชน์ในด้านธุรกิจของสื่อในระบบพานิชย
นิยมและทุนนิยม 
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2.3.3 สื่อมวลชนในฐานะผู้ตรวจสอบอ านาจรัฐของสาธารณชน (Media as Public 
Watchdog) 

ปัจจุบันในบริบทของเศรษฐกิจการเมืองแบทุนนิยมเสรี  (Liberal Market 
Economy) แม้สื่อมวลชนจะเติบโตและขยายตัวขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
แต่นักวิชาการและนักวิชาชีพก็ต่างเห็นว่า สื่อสารมวลชนเป็นสถาบันทางสังคมที่ส าคัญมีบทบาท
หน้าที่เฝ้าระวัง (Monitor) การท างานของรัฐบาลโดยการรายงานข่าวประจ าวัน บทวิเคราะห์และการ
น าเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับคอลัมน์ต่างๆ ซึ่งเท่ากับเป็นหน้าที่ตรวจสอบอ านาจรัฐแก่สาธารณชน 
หรือที่นักวิชาการเรียกกันว่ายามเฝ้าบ้านหรือสุนัขเฝ้าบ้าน (Watchdog) คอยส่งสัญญาณเตือนให้
ประชาชนระมัดระวังหากรัฐบาลท างานผิดพลาด มีการทุจริต หรือไม่ท าตามนโยบายที่ได้ให้ไว้กับ
ประชาชน การท างานของสื่อในฐานะเป็นผู้ตรวจสอบรัฐบาลมีที่มาจากเชื่อที่ว่าสถาบันของตนมีหน้าที่
แสวงหาสัจธรรม ท าความจริงให้ปรากฏ และเป็นผู้รักษาความยุติธรรมให้แก่สังคม อย่างไรก็ตาม
ศักยภาพในการเป็นผู้รักษาความยุติธรรมให้แก่สังคมจะเต็มที่ได้ก็ต่อเมื่อ องค์กรสื่อสารมวลชนและ
นักวิชาชีพสื่อสามารถด ารงตนเป็นอิสระ ปราศจากการครอบง าของโฆษณา ระบบทุนนิยมที่แสวงหา
ก าไรสูงสุด ตลอดจนปราศจากการครอบง าของอ านาจรัฐ แต่ในทางปฏิบัติสื่อสารมวลชนต้องพ่ึง
รายได้หลักจาการโฆษณา ส่งผลต่ออิสระในการน าเสนอข้อมูลที่อาจกระทบต่อรายได้ดังกล่าว 

แนวคิดบทบาทสื่อกับการก าหนดนโยบายเป็นแนวคิดหลักในการวิเคราะห์การ
ด าเนินงานของรายการทุกข์ชาวบ้าน ว่าในฐานะสื่อมวลชนที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารความเดือดร้อน
ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ สื่อมวลชนได้ด าเนินบทบาทในลักษณะใด และ
การด าเนินบทบาทนั้นมีประสิทธิภาพตามหลักสื่อสารมวลชนมากน้อยแค่ไหน 

 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง จิตส านึกของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐต่อการแก้ไขปัญหาสาธารณะที่

ได้รับการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน โดย พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์16 
รายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยชุด “การสื่อสารจิตสาธารณะ” เรื่อง จิตส านึกของ

เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐต่อการแก้ไขปัญหาสาธารณะที่ได้รับการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน โดย พิทักษ์
ศักดิ์ ทิศาภาคย์ งานวิจัยนี้มีลักษณะสหวิทยาการ ใช้แนวคิด ทฤษฎี จากศาสตร์หลายสาขา ได้แก่ 
จิตวิทยา การบริหาร การสื่อสารมวลชน ตลอดจนเอกสารราชการ คือ พระราชบัญญัติที่ประกาศใน

                                           
16 พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์, “จิตส านึกของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐต่อการแก้ไขปัญหาสาธารณะ

ที่ได้รับการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน,” (งานวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2551). 
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ราชกิจจานุเบกษาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านบทบาท
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ปัจจัยด้านการแก้ไขปัญหา และปัจจัยบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่มีต่อการ
แก้ไขปัญหาสาธารณะ โดยมีสื่อมวลชนเป็นตัวแทนในการบอกกล่าวปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ที่
ได้รับแจ้งมาจากประชาชน 

การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย 2 วิธี ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง
และการส ารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบวัดจิตส านึกมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ 16 หน่วยงาน ที่คัดเลือกมาจากการประมวลรายการร้องทุกข์ทั้ง
ทางโทรทัศน์และวิทยุ 

ผลการวิจัยด้านความรู้สึกนึกคิด งานวิจัยนี้ค้นพบว่า เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐคิดว่า
บทบาทหน้าที่ของตน คือการเป็นตัวกลางของปัญหาที่ได้รับแจ้งจากประชาชน เมื่อได้รับทราบแล้วก็
จะแจ้งไปยังผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงอีกต่อหนึ่ง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐตระหนักดีถึงบทบาท
หน้าที่ในฐานะผู้ท างานเพ่ือประชาชน แต่กลับพบว่าความตระหนักนั้น ล้วนเป็นข้อก าหนดที่ปรากฏ
อยู่ในเอกสารการท างานทั้งสิ้น มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐน้อยมากที่กล่าวว่าการท างานเพ่ือประชาชน
เป็น “หน้าที่” หรือ “จิตส านึก” ที่ต้องปฏิบัติ 

เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐคิดว่าบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน คือ การท าให้ประชาชนได้
ทราบข่าวสารความเป็นไปของสังคม โดยส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ค่อยได้ติดตามรายการร้องทุกข์ที่
ออกอากาศในปัจจุบัน แต่เสนอแนะว่าผู้ผลิตรายการจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนในเชิงลึก 
ระมัดระวังข้อมูลที่น าเสนอและกลั่นกรองให้ดีก่อนออกอากาศนอกจากนี้ควรปรับปรุงการท างานด้าน
การรับข้อมูลจากประชาชนให้ละเอียดมากขึ้น เพ่ือจะได้น ามาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน
ชัดเจน และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว 

ด้วยเหตุผลนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐจึงคิดว่าเมื่อมีเรื่องเดือดร้อน ประชาชนควรแจ้ง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรงมากกว่าแจ้งไปที่สื่อมวลชน โดยไม่คิดว่าสื่อมวลชนคือที่พ่ึงของ
ประชาชนยามเกิดปัญหาเดือดร้อน ไม่คิดว่าสื่อมวลชนช่วยสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
ของตนกับประชาชน ไม่อยากให้มีสื่อมวลชนท าหน้าที่ร้องทุกข์แทนประชาชนดังที่เป็นอยู่ และไม่คิด
ว่าสื่อมวลชนคือเพ่ือนร่วมงานกัน 

ผลวิจัยด้านพฤติกรรมพบว่า เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐมีกระบวนการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน 4 ขั้นตอน โดยใช้เวลาด าเนินการต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา ทั้งนี้ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับมา
จากสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐไม่ถือว่าเป็นเรื่องปกติในการท างานประจ าวัน และชี้ชัดว่าเรื่อง
เดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนมักจะได้รับการแก้ไขที่รวดเร็วกว่า ข้อ
ค้นพบที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐเปิดเผยว่า ตนเองท าหน้าที่ ได้ไม่มี
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ประสิทธิภาพมากนักหากขาดสื่อมวลชน อีกท้ังต้องการให้ภายในมีการจัดอบรม หรือมีวิธีการท างานที่
ก าหนดไว้เป็นพิเศษเพ่ือพร้อมรับการแจ้งเรื่องจากสื่อมวลชน 

บทบาทสื่อกับการผลักดันนโยบายสาธารณะของภาคประชาชนศึกษากรณีผลักดัน
การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรือ ซีแอล (Compulsory Licensing) โดย คเนศ จิรัษฐิติพงศ์17 

การศึกษาเรื่อง “บทบาทสื่อกับการผลักดันนโยบายสาธารณะของภาคประชาชน  
ศึกษากรณีผลักดันการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรือ ซีแอล (Compulsory Licensing) “ โดย นายคเนศ 
จิรัษฐิติพงศ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการผลักดันนโยบายสาธารณะของภาคประชาชน โดยใช้
กรณีตัวอย่างเรื่องการผลักดันการประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรือ ซีแอล  (Compulsory 
Licensing) ทีป่ระสบความส าเร็จ ว่ามีความสัมพันธ์กับบทบาทของสื่ออย่างไร รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค
ของทั้ง 2 ฝ่าย เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางในการท างานสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างสื่อกับภาค
ประชาชนในการผลักดันนโยบายสาธารณะอ่ืนๆ ในอนาคต 

ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า การเคลื่อนไหวเรื่อง CL ของไทยไม่ได้มีนัยเพียงแค่ความเป็น 
“การเมืองภาคประชาชน” เท่านั้น แต่ยังมีนัยส าคัญอ่ืนๆ คือ การพัฒนาระบบสาธารณสุขของ
ประเทศและการต่อสู้กับกลุ่มบริษัทยาข้ามชาติที่มีผลประโยชน์มหาศาล โดยปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้
การเคลื่อนไหวประสบความ ส าเร็จล าดับแรก คือ ฝ่ายนโยบายผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ และกลุ่ม
ผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีหน้าที่การให้ข้อมูลประเมินผลดี ผลเสีย ที่ปลอดจากการ
แทรกแซงของกลุ่มการเมืองและผลประโยชน์ 

ขณะเดียวกันการจัดการข้อมูล ข้อเท็จจริง การวางยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหว  
การท างานร่วมกับสื่อ และการขยายแนวร่วม ก็ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้การผลักดันเรื่อง CL ใน
ประเทศไทยประสบความส าเร็จ 

ในระยะแรกการขาดการวางยุทธศาสตร์และการวางแผนที่ดีส่งผลให้การเคลื่อนไหวของ
ภาคประชาชนกลุ่มนี้เป็นไปอย่างไม่มีกระบวน ไร้ทิศทาง จนขาดพลังในการสร้างกระแสให้เกิดแนว
ร่วมจากสาธารณชน ท าให้ต้องมีการกลับมาทบทวนและค่อยๆ ปรับยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหว 
รูปแบบการท างาน และเพ่ิมความชัดเจนในการท างานกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ มากขึ้น 

นอกจากนี้  ในกระบวนการเคลื่อนไหวยังวางยุทธศาสตร์การท างานกับ “สื่อ” 
โดยเฉพาะ เพ่ือให้เป็นตัวกลางในการส่งต่อข่าวสารไปยังสาธารณะ ซึ่งการท าให้สื่อเห็นด้วยกับ

                                           
17 คเนศ จิรัษฐิติพงศ์, “บทบาทสื่อกับการผลักดันนโยบายสาธารณะของภาคประชาชน 

ศึกษากรณีผลักดันการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรือ ซีแอล (Compulsory Licensing),” (การอบรม
หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง (บสก.) รุ่นที่ 1, สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชน
แห่งประเทศไทย, 2552). 
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ประเด็นการเคลื่อนไหวหรือมี “อารมณ์ร่วม” กับประเด็นที่ถูกน าเสนอ ท าให้เกิดการอินกับเรื่องราว 
ก็จะส่งผลต่อการเกาะติด ขุดคุ้ย ขยายประเด็น ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่จะท าให้ข่าวมีสีสันและเกิดความ
ต่อเนื่องเท่านั้น แต่ยังช่วยท าให้เกิดความคม และลึกของประเด็นข่าวมากขึ้นด้วย 

ขณะเดียวกันก็ยังพบว่า มีการใช้ “สื่อทางเลือก” เช่น เว็บไซต์ การท าเอกสาร เพ่ือเป็น
แหล่งในการเผยแพร่ข้อมูลอีกทางหนึ่ง ขณะเดียวกัน ก็มีการใช้กลวิธีด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์
เข้าช่วย ด้วยการใช้ Motto หรือ ค าขวัญว่า “ท าไมยาแพง” ไว้ในสื่อรณรงค์ทุกสื่อที่ภาคประชาชนน า
ออกมาใช้ ไม่ว่า ในสปอตวิทยุ เสื้อยืด โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว เว็บไซต์ เอกสาร หรือแม้กระทั่งการ
พูดต่อสาธารณะ ที่จะต้องมีการย้ าค าว่า “ท าไมยาแพง” ออกไปอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งถือเป็นการรู้จักน า
หลักการของการโฆษณาประชาสัมพันธ์มาใช้ประโยชน์เพ่ือการตอกย้ าให้สังคมฉุกคิดถึงปัญหาได้เป็น
อย่างดี 

ขณะที่ในส่วนของการศึกษาบทบาทของสื่อ พบว่า แม้ข้อเท็จจริงเรื่องปัญหาการเข้าถึง
ยาของผู้ป่วย จะท าให้สื่อส่วนใหญ่จะมีทัศนะเชิงบวกต่อการเคลื่อนไหวกรณี CL ของภาคประชาชน 
แต่สื่อยังคงมองสถานะตัวเองเป็นเพียง “สื่อกลาง” ในการส่งข่าวสารถึงประชาชนเท่านั้น และ
กระบวนการน าเสนอข่าวของสื่อ ไม่สามารถยึดโยงอยู่กับภาคประชาชนฝ่ายเดียวได้ แต่ต้องน าข้อมูล
จากแหล่งข่าวอ่ืน เช่น แพทย์ นักวิชาการ ตัวแทนบริษัทยา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการ
ต่างประเทศ ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการประกาศ CL มาประกอบการน าเสนอข่าว 
เพ่ือสร้างความสมดุลให้เนื้อหา ให้ประชาชนตัดสินเองว่า ควรแสดงความเห็นด้วยกับฝ่ายใด 

โดยบทสรุปสุดท้ายของการศึกษา ได้เสนอแนวทางการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนใน
อนาคต ควรต้องมีการปรับบทบาท โดยให้ความส าคัญกับการเคลื่อนกระบวนอย่างมียุทธศาสตร์ ไม่
จ าเป็นต้องยึดติดกับการชุมนุมแสดงพลังเพียงอย่างเดียว แต่ควรวางแผนกิจกรรมอ่ืนๆ ให้เกิดความ
หลากหลายและขยายแนวร่วมการขับเคลื่อน เน้นหนักกับการท างานด้านข้อมูลและการเข้าถึง
สื่อมวลชนรวมทั้งสื่อทางเลือกให้มากขึ้น 

ขณะที่สื่อเองก็จ าเป็นต้องปรับกระบวนความคิดและการท างานให้มากกว่าการเป็น 
“ผู้รายงานข่าว” แต่ต้องมองลึกให้เห็นเบื้องหลังและเชื่อมโยงประเด็นความส าคัญของปัญหาให้มากขึ้น 
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2.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
การทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดดังภาพข้างต้น 

โดยการศึกษาในครั้งนี้เริ่มต้นจากการก าหนดกรณีศึกษา และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เลือกมาเป็น
ล าดับแรก โดยคัดเลือกจากกรณีศึกษาของรายการทุกข์ชาวบ้านที่มีความลึกของระดับวาระนโยบาย
มากที่สุดมา 2 กรณีศึกษา จากนั้นจึงวิเคราะห์บทบาทของสื่อมวลชนในการน าเสนอปัญหาดังกล่าวใน 
4 บทบาท ได้แก่ 

การรับเรื่องราวร้องทุกข์ คือ กระบวนการที่กองบรรณาธิการพิจารณารับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง การร้องเรียนเองโดยตรงจากประชาชนผู้ร้องเรียน การส่งจดหมาย การส่ง
ข้อความร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือรับเรื่องราวร้องเรียนผ่านนักข่าวในพ้ืนที่ ตลอดจน
พิจารณาจากกระแสสังคมในขณะนั้นว่าประเด็นใดเป็นเรื่องที่ควรน าเสนอเพ่ือการแก้ปัญหา 

บทบาทสื่อมวลชน 

รับเรื่อง 
ผลักดัน/ 

ติดตามการ
แก๎ไขป๓ญหา 

ประสานงาน
หนํวยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเมินผล 

Decision Agenda 

Institutional Agenda 

Systematic Agenda 

ป๓ญหา 

ป๓จจัยเงื่อนไข 
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การประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กระบวนการติดต่อประสานงานรับ
ข้อมูลจากผู้ร้องเรียน และวิเคราะห์ว่าประเด็นปัญหาดังกล่าวหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ และติดต่อ
ประสานงานเพื่อรับค าชี้แจงและแนวทางแก้ปัญหาจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

การผลักดันหรือการติดตามการแก้ไขปัญหา คือ กระบวนการผลิตเนื้อหาและ 
การน าเสนอเรื่องราวจากผู้ร้องเรียนสู่สาธารณชนและหน่วยงานผู้มีอ านาจในการแก้ไขปัญหา  
การเรียกร้องค าตอบและแนวทางแก้ไขปัญหาจากหน่วยงาน เพ่ือน าเสนอข้อมูลของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ให้เข้าสู่การรับรู้ของสาธารณชน 

การประเมินผล คือ กระบวนการตรวจสอบผลการน าเสนอความเดือดร้อนผ่านรายการ
ว่าได้รับการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็น
การสอบถามซ้ าหรือการผลิตเนื้อหาในประเด็นเดิมเพ่ือน าเสนอความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหา 

ซึ่งทั้ง 4 บทบาทข้างต้นเป็นจักรกลส าคัญในการน าเสนอของสื่อมวลชนเพ่ือผลักดัน
ประเด็นปัญหาเข้าสู่การก าหนดวาระนโยบายในระดับต่างๆ ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้จากการน าเสนอ
กรณีศึกษาดังกล่าว ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์ปัจจัยเงื่อนไขของแต่ละกรณี เพ่ือหาว่าในแต่ละระดับของ
ความส าเร็จในการก าหนดขั้นตอนวาระนโยบายนั้น มีเงื่อนไขใดบ้างที่น าไปสู่ความส าเร็จ รวมถึ ง 
หากไม่ไปสู่ความส าเร็จ จะมีเงื่อนไขได้บ้างที่ไม่สามารถผลักดันให้กรณีศึกษาที่คัดเลือกมานั้นไปสู่การ
ก าหนดวาระนโยบายในขั้นสูงสุดได้ 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Method) เพ่ืออธิบายบทบาทและ

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสื่อมวลชนโดยเฉพาะรายการประเภทร้องทุกข์ใน
กระบวนการการเข้าสู่วาระนโยบายในแต่ละระดับ โดยผู้ศึกษาเลือก รายการทุกข์ชาวบ้าน 
สถานีโทรทัศน์ TNN24 มาเป็นกรณีศึกษา โดยใช้วิธีรวบรวมข้อมูลจากบันทึกรายการทุกข์ชาวบ้าน 
สถานีโทรทัศน์ TNN24 และคัดเลือกกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
โดยใช้แนวคิดวาระนโยบาย เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา และใช้หน้าต่างกระแสนโยบาย ทฤษฎีการ
ถดถอยและการโวยวาย (Exit and Voice Theory) และทฤษฎีสินค้าสาธารณะ (Public Goods) 
ประกอบ ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการวิจัยดังนี้ 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
 

ผู้ศึกษาได้แบ่งประชากรที่ใช้ในการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นที่ 1 การรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกรายการ กลุ่มประชากรคือ บันทึกรายการที่

ออกอากาศตั้งแต่วันที่  1 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค. 59 (รวมระยะเวลา 2 ปี) โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มี
การเข้าสู่วาระนโยบายในระดับที่ลึกท่ีสุดมาศึกษาจ านวน 2 กรณีศึกษา 

ขั้นที่ 2 คือ กลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาที่เลือกมา ใช้ประชากร 3 กลุ่มใน
การศึกษา ได้แก่ 

1) กลุ่มประชาชนผู้ ร้องเรียนปัญหาผ่านรายการร้องทุกข์ในแต่ละกรณีศึกษา 
กรณีศึกษาละไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

2) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่ถูกร้องเรียนผ่านรายการร้องทุกข์ในแต่ละกรณีศึกษา  
จะสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจนกว่าจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) และการเลือกแบบบอกต่อ (Snow ball selection) 

3) กลุ่มผู้ผลิตรายการร้องทุกข์ ซึ่งคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) โดยครอบคลุมผู้ที่ก าหนดเนื้อหาการออกอากาศ ได้แก่ บรรณาธิการ และ
โปรดิวเซอร์ และกลุ่มผู้น าเสนอ คือ ผู้ด าเนินรายการและผู้สื่อข่าว 
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3.2 ขั้นตอนการวิจัย  
 
มีรายละเอียดและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นที ่1 ผู้ศึกษาส ารวจและรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 
ขั้นที ่2 ผู้ศึกษาศึกษารวบรวมข้อมูลบันทึกรายการที่ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.

2558 - 31 ธ.ค. 2559 
ขั้นที่ 3 คัดเลือกกรณีศึกษาจากการทบทวนบันทึกรายการ โดยการให้เกณฑ์พิจารณาที่

ส าคัญ คือ 
1) ระดับความลึกของการก าหนดวาระนโยบาย โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากแต่ละ

ประเด็นปัญหาที่รายการทุกข์ชาวบ้านน าเสนอนั้น ประเด็นปัญหากรณีใดมีระดับของการก าหนด
นโยบายที่ลึกที่สุด เช่น คัดเลือกกรณีศึกษาที่สื่อมวลชนมีบทบาทในการก าหนดวาระนโยบายในชั้น
วาระสถาบัน (Institutional Agenda) และมีแนวโน้มที่จะใกล้ถึงขั้นวาระการตัดสินใจ (Decision 
Agenda) ผู้ศึกษาจะเลือกกรณีนั้นเป็นกรณีศึกษา 

2) แนวโน้มพัฒนาการของปัญหา โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากประเด็นปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้าง มีลักษณะร่วมที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนมาก มีผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
หลายฝ่าย และมีความซับซ้อนของปัญหามากกว่ากรณีอ่ืนๆ 

ขั้นที ่4 ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของกรณีศึกษาที่เลือกโดยการสัมภาษณ์ 
ขั้นที่ 5 ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าเอกสาร การสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ 

เพ่ือวิเคราะห์และอธิบายบทบาทของสื่อมวลชนและหน่วยงานภาครัฐในกระบวนการเข้าสู่วาระ
นโยบาย และสังเคราะห์แนวทางพัฒนาความร่วมมือในการรับเรื่องร้องเรียนระหว่างสื่อมวลชนและ
หน่วยงานภาครัฐต่อไป 

 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์  
โดยผู้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interviews) กับบุคคลผู้ให้ข้อมูล
หลัก (Key Informants) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชาชนผู้ร้องเรียนปัญหาผ่านรายการร้องทุกข์ 
กลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่ถูกร้องเรียนผ่านรายการร้องทุกข์ และกลุ่มผู้ผลิตรายการร้องทุกข์ ซึ่งผู้ศึกษา
ท าการสัมภาษณ์บุคคลจากพ้ืนที่ศึกษาตามแนวค าถามที่ได้เตรียมไว้ 
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยวิเคราะห์ข้อมูลตลอดเวลาใน
ระหว่างการท าวิจัย ใช้การบรรยาย หรือพรรณนา ตามกรอบแนวคิดของการท าวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะแบ่ง
การวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเชิงสถิติ จากการรวบรวมข้อมูลบันทึกการออกอากาศรายการ
ทุกข์ชาวบ้าน ของสถานีโทรทัศน์ TNN24 เพ่ือให้ทราบถึงภาพรวมของเนื้อหาที่รายการเลือกน าเสนอ 
โดยการจ าแนกประเภทของปัญหา การติดตามผล และระดับการให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาของ
หน่วยงานภาครัฐ 

2. วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เลือกจากการส ารวจ ข้อมูลบันทึกการออกอากาศรายการทุกข์
ชาวบ้าน ของสถานีโทรทัศน์ TNN24 จ านวน 2 กรณีศึกษา โดยแยกการวิเคราะห์ตามกรอบ
การศึกษา 3 ประเด็น ได้แก ่

1) การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา โดยใช้แนวคิดทฤษฎีตัวแบบกระแสนโยบาย 
(policy stream Model) โดย John Kingdon เป็นกรอบแนวคิดหลักในการวิเคราะห์ 

2) วิเคราะห์บทบาทของสื่อสารมวลชนต่อกรณีปัญหานั้นๆ ใช้แนวคิดบทบาทสื่อกับ
การก าหนดนโยบายเป็นแนวคิดหลักในการวิเคราะห์ 

3) วิเคราะห์การก าหนดวาระนโยบายของกรณีปัญหานั้นๆ ใช้แนวคิดการก าหนด
วาระนโยบายเป็นแนวคิดหลักในการวิเคราะห์ รวมทั้งการวิเคราะห์ตัวแสดงในกระบวนการก าหนด
วาระนโยบาย และการเมืองในกระบวนการนโยบายที่สื่อมวลชนมีส่วนเกี่ยวข้อง 
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บทที่ 4 
รายงานผลการศึกษา 

 
ในบทนี้ผู้ศึกษาได้รายงานผลการศึกษาตามที่ได้รวบรวมข้อมูลมา โดยแบ่งออกเป็น  

3 ส่วนส าคัญ ได้แก่ ส่วนแรก ข้อมูลพ้ืนฐานรายการทุกข์ชาวบ้าน โดยแสดงถึงที่มาของรายการ 
กระบวนการผลิตรายการ ตลอดจนการคัดเลือกประเด็นในการน าเสนอโดยภาพรวม ส่วนที่สอง 
น าเสนอผลการส ารวจเนื้อหารายการทุกข์ชาวบ้านที่ออกอากาศในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ม.ค. 
58 - 31 ธ.ค. 59 (รวมระยะเวลา 2 ปี) ทั้งหมดและอธิบายจ าแนกเนื้อหารายการตามแต่ละประเภท
ของปัญหาที่น าเสนอ และส่วนสุดท้าย รายงานผลการศึกษาจากรณีศึกษาที่ได้คัดเลือกจ านวน  
2 กรณีศึกษา โดยวิเคราะห์ปัญหา กระบวนการน าเสนอปัญหา พัฒนาการในการร้องเรียน บทบาท
ของตัวแสดงในแต่ละกรณี ทั้งสื่อมวลชน ประชาชนผู้ร้องทุกข์ และหน่วยงานภาครัฐ และการ
ตอบสนองต่อปัญหาในรูปแบบการก าหนดวาระนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
4.1 ข้อมูลรายการทุกข์ชาวบ้านสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 
 

4.1.1 ข้อมูลพื้นฐานรายการ 
รายการทุกข์ชาวบ้าน สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 2 

มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นรายการที่น าเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนในฐานะ “ผู้เดือดร้อน” สามารถ “ร้องทุกข์”ผ่านเข้ามายังรายการตามช่องทางต่างๆ ได้
โดยตรง 

ช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ของรายการทุกข์ชาวบ้านได้แก่ 
1. เว็บไซตข์องสถานีข่าวโทรทัศน์TNN24 ที ่www.tnnthailand.com 
2. เฟสบุ๊ครายการ ที่ www.facebook.com/Tukchaobaan 
3. ทวิตเตอร์ ที่ @ Tukchaobaan 
4. Emailที่ Tukchaobaan@hotmail.com 
5. ไปรษณีย์ ที่ ตู้ ปณ.24 ปณฝ.ประดิพัทธ์ กทม.10404 
เมื่อทีมข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนแล้ว จะเร่งประสานไปยังผู้ร้องทุกข์

เพ่ือสอบถามข้อเท็จจริง และรวบรวมข้อมูลก่อนจะพาผู้ร้องทุกข์ลงพ้ืนที่ไปสะท้อนความเดือดร้อนที่
เกิดข้ึนในพื้นท่ีจริง และเป็นสื่อกลางติดต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้รับทราบปัญหาและชี้แจงถึง
แนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวกับทางทีมข่าว 
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4.1.2 รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาผ่านรายการทุกข์ชาวบ้าน 
เนื้อหาหลักของรายการ คือ รายงานพิเศษ (สกู๊ปข่าว) ที่ผู้สื่อข่าวประจ ารายการ

ลงพ้ืนที่ไปสัมผัสความเดือดร้อนของผู้ร้องทุกข์ในพ้ืนที่จริง ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ผู้วิจัยใช้ศึกษา ประกอบด้วย 
1. ช่วง “ทุกข์ใกล้ตัว” น าเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนที่ประชาชนในฐานะ 

“ผู้ร้องทุกข์” ร้องเรียนผ่านมายังรายการทุกข์ชาวบ้านโดยตรง และทีมข่าวจะเป็นผู้คัดเลือกประเด็น 
ก่อนที่จะลงพ้ืนที่ไปสัมผัสความเดือดร้อนในประเด็นดังกล่าวด้วยตัวเอง โดยเน้นน าเสนอความทุกข์ที่
เกิดขึ้นจริง สาเหตุของปัญหา และผลกระทบที่ประชาชนได้รับ ตลอดจนมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา
ชี้แจงเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา 

2. ช่วง “เตือนภัย” น าเสนอเรื่องราวอุทาหรณ์สอนใจที่ต้องการเตือนให้คุณผู้ชม
ได้รู้เท่าทันภัยสังคมที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบตามพลวัตของสังคมที่ยากจะควบคุม โดยข้อมูลที่
น าเสนอล้วนเป็นประโยชน์ที่สามารถสร้างการตระหนักร่วมให้ประชาชนรู้จักป้องกันภัยต่างๆ อย่างมีสติ 

3. ช่วง “บอกกล่าวบรรเทาทุกข์” น าเสนอเรื่องราวความยากล าบากของ
ประชาชนทั้งผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งกรณี
ครอบครัวมีฐานะฐานะยากจนขาดแคลนปัจจัยสี่ในการด ารงชีพ หรือเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆ เป็นต้น 

นอกจากนี้ เพ่ือความน่าสนใจและเพ่ิมอรรถรสในการรับชม รายการทุกข์
ชาวบ้านยังน าเสนอเนื้อหาที่หลากหลายในช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3 ได้แก่ ช่วง “จับไมค์ร้องทุกข์” “ของดี
ทั่วไทย” “ข่าวดีประเทศไทย” 

สัดส่วนเวลาการออกอากาศในแต่ละช่วงของรายการทุกข์ชาวบ้าน 
ช่วงที่ 1 แนะน าช่องทางการร้องทุกข์และช่องทางติดต่อรายการ และโยนเข้า

เนื้อหาหลักของรายการ (10 นาท)ี 
ช่วงที่ 2 จับไมค์ร้องทุกข ์(5 นาท)ี 
ช่วงที่ 3 รวบรวมข่าวภูมิภาคที่น่าสนใจอย่างน้อย 2 ข่าว เช่น ของดีทั่วไทย ข่าวดี

ประเทศไทย (10 นาท)ี เป็นต้น 
ระยะเวลาการออกอากาศรวมโฆษณา 30 นาที 
วัตถุประสงค์รายการ 
1. เป็นสื่อกลางในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศที่ร้อง

ทุกข์ผ่านมายังรายการทุกข์ชาวบ้าน 
2. เป็นสื่อกลางในการประสานเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนให้

หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รับทราบปัญหา และให้
หน่วยงานหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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3. เพ่ือเปิดช่องทางให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและรู้เท่าทันถึงภัยสังคมใน
รูปแบบต่างๆ ตลอดจนเป็นช่องทางให้ประชาชนทั่วไปส่งต่อธารน้ าใจทั้งในรูปเงินของ สิ่งของเครื่องใช้ 
เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ที่ก าลังประสบกับความเดือดร้อน 

4. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ที่นอกจากจะ
น าเสนอข่าวสารที่ครบถ้วน รวดเร็วแล้ว ยังสามารถเป็น “ที่พ่ึง” ให้แก่ประชาชนได้อีกด้วย 

4.1.3 การคัดเลือกประเด็นหลักเพื่อน าออกอากาศในรายการทุกข์ชาวบ้าน 
บรรณาธิการและผู้สื่อข่าวจะท าหน้าที่หลักในการคัดเลือกประเด็นเพ่ือน า

ออกอากาศในช่วงหลักของรายการทุกข์ชาวบ้าน ได้แก่ ช่วง “ทุกข์ใกล้ตัว” “บอกกล่าวบรรเทาทุกข์” 
และช่วง “เตือนภัย เตือนคุณ” โดยกระบวนการคัดเลือกประเด็นเพ่ือน าออกอากาศในช่วงดังกล่าว มี
ดังนี้ 

1. บรรณาธิการและผู้สื่อข่าว รวบรวมเรื่องราวร้องทุกข์ที่ประชาชนร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ของรายการ ตลอดจนรวบรวมประเด็นความเดือดร้อนที่ก าลังอยู่ในกระแสความ
สนใจของประชาชน หลังจากนั้นจะท าการคัดเลือกประเด็นโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ได้แก่ 

1.1 เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้าง และหน่วยงานภาครัฐเพิกเฉยต่อการ
แก้ปัญหา 

1.2 ประชาชนในฐานะ “ผู้ร้องทุกข์” แสดงหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
พวกเขาเดือดร้อนและต้องการการแก้ไขจากหน่วยงานที่รับผิดชอบจริง 

1.3 เป็นภัยสังคมรูปแบบใหม่ ที่ควรได้รับการตีแผ่ออกสู่สายตาสาธารณชน
เพ่ือให้ประชาชนรู้เท่าทัน และสามารถรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ือใช้ในการป้องกันตัวเองให้
รอดพ้นจากภัยรูปแบบต่างๆ ได ้

1.4 เป็นความยากล าบากของผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจน และต้องการ
ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 

2. หลังจากคัดเลือกประเด็นที่ต้องการน าเสนอแล้ว บรรณาธิการจะประชุมเพ่ือ
มอบหมายประเด็นให้แก่ผู้สื่อข่าว 

3. ผู้สื่อข่าวลงพ้ืนที่เพ่ือสะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่จริง และ
เป็นสื่อกลางในการติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบให้รับทราบและหาแนวทางการแก้ปัญหา 

4.1.4 กระบวนการผลิตเนื้อหาหลักเพื่อน าออกอากาศในรายการทุกข์ชาวบ้าน 
1. กระบวนการผลิตสกู๊ปในช่วงหลักของรายการ ทั้งช่วง “ทุกข์ใกล้ตัว”  

“บอกกล่าวบรรเทาทุกข์” และช่วง”เตือนภัย” เริ่มต้นจากผู้สื่อข่าว ช่างภาพ และผู้ช่วยช่างภาพลง
พ้ืนที่ไปเก็บข้อมูล และบันทึกภาพ รวมถึงบันทึกเสียงสัมภาษณ์ของผู้ประชาชนที่ร้องทุกข์ผ่านรายการ 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบในพ้ืนที่โดยตรง 



Ref. code: 25595803010312BPS

26 
 

 

26 

2. ผู้สื่อข่าวจะน าเรื่องที่ได้จากการลงพ้ืนที่ทั้งหมด มาส่งที่ห้องสมุดภาพ 
(Library room) ประจ าสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ลงการ์ดเก็บข้อมูลในระบบถังภาพ 

3. โปรดิวเซอร์ประจ ารายการทุกข์ชาวบ้านตรวจสอบความครบถ้วนของเรื่องที่
ได้จากการลงพ้ืนที่ทั้งหมด เพ่ือน ามาบันทึกไว้ในไฟล์ภาพของรายการทุกข์ชาวบ้าน 

4. ผู้สื่อข่าวคัดเสียงสัมภาษณ์ของผู้ร้องทุกข์ และเจ้าหน้าที่รัฐที่ชี้แจงถึงแนวทาง 
การแก้ปัญหา พร้อมเขียนบทสกู๊ปทั้งหมด เพ่ือเตรียมให้บรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหา 

5. บรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องของบท และตรวจสอบความถูกต้องใน
การใช้ภาษา พร้อมให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมแก่ผู้สื่อข่าว 

6. ผู้สื่อข่าวบันทึกเสียงตามบทสกู๊ปที่ได้รับการตรวจสอบจากบรรณาธิการ เ พ่ือ
เตรียมให้โปรดิวเซอร์ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกเสียงและเข้าสู่กระบวนการตัดต่อเป็น
ขั้นตอนต่อไป 

7. โปรดิวเซอร์ประจ ารายการทุกข์ชาวบ้านตัดต่อภาพเคลื่อนไหวโดยล าดับภาพ
ตามบทสกู๊ปที่ผ่านการบันทึกเสียงของผู้สื่อข่าว ก่อนจะน ามาร้อยเรียงเรื่องราวผ่านเทคนิค  
การถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเสียง และการล าดับภาพให้น่าสนใจ เพ่ือเป็นไปตามเป้าประสงค์ของรายการ 

8. พิมพ์บทสกู๊ปพร้อมล าดับคิวรายการให้ผู้ด าเนินรายการท าความเข้าใจและ
ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม 

9. บรรณาธิการ โปรดิวเซอร์ ควบคุมการออกอากาศสดไปพร้อมๆ กับ 
การด าเนินรายการทุกข์ชาวบ้านในช่วงเวลา 30 นาทีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 

นอกเหนือจากการผลิตเนื้อหาหลักเพ่ือน าออกอากาศในรายการแล้ว ภายหลัง
จากการออกอากาศทุกวัน ทีมงานทุกคนจะท าหน้าที่รับฟังผลตอบรับ (Feedback) จากคุณผู้ชม เพ่ือ
น าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนารายการ ตลอดจนประสานต่อไปยังแฟนรายการที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในส่งต่อ
ความช่วยเหลือให้ถึงมือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ 

 
4.2 ส ารวจเนื้อหารายการทุกข์ชาวบ้าน 
 

ในส่วนนี้ผู้ศึกษาได้รวบรวมประเด็นปัญหาในการออกอากาศรายการทุกข์ชาวบ้านในแต่
ละเรื่อง ซึ่งได้จ าแนกไว้ในตารางเก็บข้อมูลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น วันที่ออกอากาศ ประเภท
ปัญหาที่ออกอากาศ ชื่อตอน/ประเด็นที่ออกอากาศ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ รูปแบบการแก้ไขปัญหา 
ระดับการก าหนดวาระนโยบาย และความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโดยสรุป 



Ref. code: 25595803010312BPS

27 
 

 

27 

ในการส ารวจข้อมูลครั้งนี้ผู้ศึกษาได้แบ่งประเภทของปัญหาที่รายการทุกข์ชาวบ้าน
น าเสนอเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 

1) สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
2) เตือนภัยมิจฉาชีพ 
3) เตือนภัยออนไลน์ 
4) บรรเทาทุกข์ (ป่วย ยากจน) 
5) ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานหรือบุคคล 
6) ปัญหาอื่นๆ 
และแบ่งรูปแบบการแก้ไขปัญหาได้ 8 รูปแบบ คือ 
1) ประชาชน/เอกชนด าเนินการแก้ไขปัญหาเอง 
2) ให้ค าแนะน าแต่ไม่ได้แก้ปัญหา 
3) ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ / ไม่แก้ไข 
4) รับปากว่าจะแก้ และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5) ก าลังพิจารณา 
6) ก าลังด าเนินการ 
7) แก้ไขแล้วเสร็จ 
8) แก้ไขแล้วเสร็จพร้อมขยายการแก้ไขในภาพกว้าง 
9) การให้ค าแนะน า 
จากการรวบรวมข้อมูลบันทึกภาพการออกอากาศรายการทุกข์ชาวบ้านตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีทั้งสิ้นจ านวน 418 เรื่อง และเมื่อตัดเนื้อหา
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (การน าเสนอพระราช
กรณียกิจในช่วงการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช เนื้อหาพิเศษ และ
เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัย) แล้ว เหลือบันทึกภาพรายการที่เป็นการน าเสนอปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐจ านวน 374 เรื่อง (ดัง
ตารางในภาคผนวก 1) และจากการส ารวจเรื่องที่ออกอากาศ สามารถสรุปข้อมูลเนื้อหาภาพรวมที่
รายการทุกข์ชาวบ้านออกอากาศได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.1 เนื้อหารายการจ าแนกตามจ านวนเทปที่ออกอากาศ 

 
จากการส ารวจจ านวนเรื่องที่ออกอากาศทั้งหมด 418 เรื่อง พบว่าเนื้อหาที่รายการ

น าเสนอมากท่ีสุดเป็นปัญหาที่เกิดจากการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานหรือบุคคล 109 เรื่อง 
(ร้อยละ 26) รองลงมาเป็นปัญหาอ่ืนๆ 103 เรื่อง (ร้อยละ 25) เนื้อหาบรรเทาทุกข์ (ป่วย ยากจน)  
80 เรื่อง (ร้อยละ 19) ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 46 เรื่อง (ร้อยละ 11) เตือนภัย
มิจฉาชีพ 35 เรื่อง (ร้อยละ 8) เนื้อหาอ่ืนๆ (รายการยก/เนื้อหาเทิดพระเกียรติ) 25 เรื่อง (ร้อยละ 6) 
และการเตือนภัยออนไลน์ 20 เรื่อง (ร้อยละ 5) ตามล าดับ 
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ภาพที่ 4.2 แสดงระดับการแก้ไขปัญหาของจ านวนเทปที่น าเสนอการแก้ไขปัญหา 
 

และจากบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อยของประชาชนที่
เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐจ านวน  374 เรื่อง พบว่าการระดับการแก้ไขปัญหา
ของภาครัฐที่มากที่สุด คือ ก าลังด าเนินการ 166 เรื่อง (ร้อยละ 36) รองลงมาคือ รับปากว่าจะแก้ 
และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  61 เรื่อง (ร้อยละ 19) ให้ค าแนะน า 84 เรื่อง (ร้อยละ 26) 
แก้ไขแล้วเสร็จพร้อมขยายการแก้ไขในภาพกว้าง 34 เรื่อง (ร้อยละ 11) แก้ไขแล้วเสร็จ 14 เรื่อง  
(ร้อยละ 4) ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ / ไม่แก้ไข 8 เรื่อง (ร้อยละ 2) ก าลังพิจารณา 3 เรื่อง (ร้อยละ 1) 
และประชาชน/เอกชนด าเนินการแก้ไขเอง 3 เรื่อง (ร้อยละ 1) ตามล าดับ 
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ภาพที่ 4.3 แสดงระดับวาระนโยบายจ าแนกตามเทปที่น าเสนอการแก้ไขปัญหา 
 

และเมื่อจ าแนกระดับวาระนโยบาย (Agenda Setting) ของเนื้อหาที่ออกอากาศแล้ว 
พบว่าเนื้อหาที่รายการทุกข์ชาวบ้านน าเสนอเป็นการก าหนดวาระนโยบายในระดับวาระระบบ 
(Systematic Agenda) จ านวน 119 เรื่อง (ร้อยละ 31.32) เป็นวาระสถาบัน (Institutional Agenda) 
จ านวน 259 เรื่อง (ร้อยละ 68.34) และเป็นระดับการตัดสินใจ (Decision Agenda) จ านวน 1 เรื่อง 
(ร้อยละ 0.26) 

 
4.3 รายงานผลจากกรณีศึกษา 
 

จากการส ารวจบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐจ านวน 374 เรื่อง พบว่าการน าเสนอ
เนื้อหารายการส่วนใหญ่ผลของการน าเสนอข้อมูลได้รับความส าคัญเชิงนโยบายโดยจัดอยู่ในระดับ
วาระการตัดสินใจ (Decision Agenda) ร้อยละ 0.26 ระดับวาระสถาบัน (Institutional Agenda) 
ถึงร้อยละ 68.34 และเป็นวาระนโยบายในระดับวาระระบบ (Systematic Agenda) จ านวนร้อยละ 
31.12 

การพิจารณาคัดเลือกกรณีศึกษา ผู้ศึกษาได้วางหลักเกณฑ์ส าคัญไว้ 4 ประการ ประการ
แรก คือ กรณีศึกษาดังกล่าวต้องอยู่ในระดับวาระการก าหนดนโยบายที่ลึกที่สุด ประการที่สอง 
กรณีศึกษาดังกล่าวมีแนวโน้มพัฒนาความลึกและความกว้างของประเด็นปัญหาไปสู่ระดับวาระการ
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ตัดสินใจ (Decision Agenda) ได้ ประการที่สาม กรณีที่เลือกมาต้องส่งผลกระทบต่อสาธารณชนใน
เชิงนโยบาย มากกว่าการแก้ไขปัญหาแบบจบในกรณีเดียว (Case by Case) และประการสุดท้าย 
กรณีศึกษาที่เลือกต้องปรากฏความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในฐานะผู้ต่อสู้ทางการเมือง 
(Political Contestation) ที่มีบทบาทต่อการผลักดันวาระนโยบาย ซึ่งจากหลักเกณฑ์ทั้งสี่ประการ  
ผู้ศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกกรณีศึกษาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวมา 2 กรณี ได้แก่ กรณีปัญหา
ไต้ก๋งเรือคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดตราด ซึ่งอยู่ในระดับวาระสถาบัน (Institutional Agenda) และกรณี
ชาวจังหวัดนครปฐมคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งอยู่ใน
ระดับวาระการตัดสินใจ (Decision Agenda) 

 
4.3.1 กรณีศึกษา: ไต้ก๋งเรือคนไทยพลัดถิ่น 

“...คือประชาชนที่อยู่ในประเทศเขามีมานานแล้ว แต่ก็ไม่เป็นคนไทย คือ เขาไม่
ถือว่าเป็นคนไทยที่แท้จริง เขาอยู่และเกิดในเมืองไทย แต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์ของความเป็นไทย สิ่งนี้
เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติเหมือนกัน เพราะว่าถ้าหากมีคนที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็มีความน้อยใจมาก ไม่มีใคร
เอาใจใส่ก็จะท าให้ความมั่นคงของประเทศด้อยไป...” 

พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดชฯ พระราชทาน
แก่คณะรัฐมนตรีที่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2544 

พลเมืองหรือประชากรเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งของความเป็นรัฐ
ในทางรัฐศาสตร์ มีความส าคัญและความจ าเป็นต่อรัฐ กล่าวคือ เป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง กระท าหน้าที่และใช้สิทธิเพ่ือสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่รัฐที่ตนอาศัย ก่อเกิด
เป็นระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคม ที่เก้ือหนุนซึ่งกันและกันต่อเนื่องยาวนาน 

นอกจากพลเมืองหรือประชากรที่ได้รับการรับรองจากรัฐว่ามีสถานะเป็นพลเมือง
ของรัฐนั้นๆ ตามกฎหมายแล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลอีกจ าพวกหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยู่ในรัฐนั้นแต่โดยทางกฎหมาย
และสิทธิหน้าที่ต่างๆ แล้วไม่นับว่าบุคคลเหล่านี้เป็นพลเมือง ได้แก่ คนต่างด้าว และคนต่างด้าวนี้ยัง
จ าแนกได้อีกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือ คนต่างด้าวที่ถือสัญชาติอ่ืนของรัฐใดรัฐหนึ่ง และกลุ่มที่สองคือ 
คนต่างด้าวที่ไม่ได้ถือสัญชาติของรัฐใดรัฐหนึ่ง โดยมากเรามักเรียกคนเหล่านี้ว่าคนไร้รัฐหรือไร้สัญชาติ 
ซึ่งในประเทศไทยมีกลุ่มคนเหล่านี้อยู่เป็นจ านวนมาก เช่น กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น กลุ่มคนไทยตกหล่น 
และกลุ่มคนไทยไร้รากเหง้า เป็นต้น 

สภาพปัญหาที่ท าให้เกิดการเรียกร้อง 
รายการทุกข์ชาวบ้าน สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 25 

พ.ค. 2559 ได้น าเสนอปัญหาความเดือดร้อนของบรรดาไต้ก๋งเรือพลัดถิ่น โดยในรายงานข่าว ได้
น าเสนอประเด็นปัญหาการที่คนไทย 
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พลัดถิ่นไม่สามารถประกอบอาชีพไต้ก๋งเรือได้ เนื่องจากข้อก าหนดทางกฎหมาย
ที่ห้ามบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยประกอบอาชีพดังกล่าว นายวุฒิพันธุ์  เปรมาสวัสดิ์  ผู้สื่อข่าว
สถานีโทรทัศน์ TNN24 ได้สัมภาษณ์ นายเทียน เงินเทียม คนไทยพลัดถิ่นชาวจังหวัดตราด และนาย
ทักสิน ส ารวน แกนน าคนไทยพลัดถิ่น อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 1โดยนายทักสิน กล่าวว่า 
ระหว่างกระบวนการพิสูจน์หลักฐาน ท าให้บรรดาคนไทยพลัดถิ่นต้องเสียสิทธิต่างๆ เจ้าของเรือส่วน
ใหญ่ต้องจอดเรือทิ้ง เนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพทางด้านประมงได้ส่งผลให้สูญเสียรายได้ใน
การด ารงชีพ 

สภาพปัญหาของกรณีคนไทยพลัดถิ่นในจังหวัดตราดไม่สามารถประกอบอาชีพ
ไต้ก๋งเรือได้นั้น ปัญหาที่พบ คือ กลุ่มคนไทยเหล่านี้เป็นคนไทยพลัดถิ่น ที่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ แต่
มีอุปสรรคคือ ประเทศไทยประสบปัญหาจากกรณี IUU (Illegal Unreported and Unregulated 
Fishing)2 ที่ได้เข้มงวดกวดขันแรงงานประมงผิดกฎหมายมากขึ้น จากเดิมที่ เคยประกอบอาชีพไต้ก๋ง
เรือได้ กลับต้องขึ้นบกและออกหางานใหม่ เพ่ือหารายได้มาใช้ในการเลี้ยงดูครอบครัว 

หลังจากได้รับทราบข้อมูลของกลุ่มผู้เดือดร้อนจากกระแสข่าว รายการทุกข์
ชาวบ้าน โดยนายวุฒิพันธุ์ เปรมาสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ TNN24 ได้ลงพ้ืนที่สอบถามข้อมูล
จากกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งได้ข้อมูลจาก นายทักสิน ส ารวน แกนน ากลุ่มคนไทยพลัดถิ่นอ าเภอคลอง
ใหญ่ จังหวัดตราด กล่าวว่า ร้อยละ 80 ของไต้ก๋งเรือในจังหวัดตราดเป็นคนไทยพลัดถิ่น และแม้ว่า
บรรดาไต้ก๋งเรือพลัดถิ่นเหล่านี้จะมีความเชี่ยวชาญและเป็นที่นิยมของเจ้าของเรือที่เชื่อมั่นใน
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการน าเรือออกหาปลา แต่ก็ถือว่าการประกอบอาชีพดังกล่าวยัง
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายมาตั้งแต่ต้น เพราะพวกตนยังไม่ได้รับสัญชาติเป็นคนไทย ท าให้ไม่มีรายได้ใน

                                           
1 เทียน เงินเทียม ทักสิน ส ารวน, สัมภาษณ์โดยเรวดี แซ่ตัน, ท่าเรือบ้านคลองสน อ าเภอ

คลองใหญ่ จังหวัดตราด, 10 เมษายน 2560. 
2 IUU ย่อมาจาก Illegal Unreported and Unregulated Fishing ซึ่งหมายถึง การท า

ประมงที่ผิดกฎหมาย การประมงท่ีขาดการรายงาน และการประมงท่ีขาดการควบคุม ความหมายโดย
ละเอียดของการประมง IUU ตามท่ีนิยามไว้โดย องค์การอาหารและเกษตรแห่ง สหประชาชาติ 
(Food and Agriculture Organization: FAO) หมายถึง การประมงที่ผิดกฎหมาย (Illegal Fishing) 
คือ การท าประมงโดย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือขัดต่อกฎหมาย การท าประมงโดยเรือของประเทศท่ี
เป็นภาคีสมาชิกขององค์การบริหารจัดการทรัพยากรระดับ ภูมิภาค (RFMO) อันขัดกับมาตรการ
อนุรักษ์จัดการตามมติขององค์การฯ และการท าประมงท่ีฝ่าฝืนข้อผูกพันระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง
กับองค์การบริหารจัดการทรัพยากรระดับภูมิภาค (RFMO)  
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การเลี้ยงดูครอบครัว และด้วยความหวังว่าจะได้รับสัญชาติไทย จากกรณีที่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 เพ่ือให้พวกตนประกอบอาชีพได้อย่างสุจริต
และมีสิทธิอย่างที่จะพึงมีพึงได้ แต่เมื่อรัฐบาลประสบกับปัญหากรณี IUU ส่งผลให้เจ้าหน้าที่รัฐต้อง
ปฏิบัติมาตรการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด ประกอบกับการด าเนินงานเรื่องคืนสัญชาติที่เป็นไปอย่าง
ล่าช้าส่งผลให้หลายคนที่เคยเป็นไต้ก๋งเรือต้องยอมลดต าแหน่งมาเป็นลูกเรือ ท าให้รายได้ลดลงอย่าง
มาก ส่วนบางคนที่รอสัญชาติไม่ได้หรือเห็นว่าการเป็นลูกเรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพและ
จุนเจือครอบครัว ก็ลาออกเพ่ือไปท างานประเภทอ่ืนแทน เจ้าของเรือส่วนใหญ่จึงหันไปจ้างไต้ก๋งเรือที่
มีสัญชาติไทยที่มีความเชี่ยวชาญน้อยกว่ามาประกอบอาชีพนี้แทน 

ผู้วิจัยได้สอบถามนายชัยวัฒน์ โอชนานนท์3 นายอ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ิมเติม โดยนายอ าเภอคลองใหญ่ กล่าวว่า สัดส่วนจ านวนประชากรคนไทย
พลัดถิ่นในอ าเภอคลองใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพประมงและอาชีพที่ต่อเนื่องจากการท าประมง 
ซึ่งอาชีพที่ประสบปัญหาอย่างมากจากการด าเนินการที่ล่าช้าของการโอนสัญชาติให้คนไทยพลัดถิ่นก็
คือ อาชีพไต้ก๋งเรือ เพราะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง ก าหนดให้ผู้ที่สามารถประกอบอาชีพท า
หน้าที่ไต้ก๋งเรือได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น คนไทยพลัดถิ่นที่ไม่ได้รับสัญชาติหรืออยู่
ระหว่างการด าเนินการขอสัญชาติจึงไม่สามารถประกอบอาชีพนี้ได้ ทั้งนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้จะสามารถ
ประกอบอาชีพไต้ก๋งเรือมาก่อน แต่เมื่อมีความเข้มงวดในการปราบป 

รามแรงงานผิดกฎหมายของรัฐบาล จากกรณี IUU (Illegal Unreported and 
Unregulated Fishing) ที่ประเทศไทยถูกให้ใบเหลือง ซึ่งหมายถึงว่าสหภาพยุโรปก าหนดให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะถูกจัดให้เป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือ  (possibility of 
identifying as non-cooperating country) ภายใต้กฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรปใบเหลืองถือ
ว่าเป็นเพียงประกาศเตือน4 ส่งผลให้ไต้ก๋งเรือคนไทยพลัดถิ่นไม่สามารถประกอบอาชีพตามที่กฎหมาย
บัญญัติได ้

นายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ นายอ าเภอคลองใหญ่ ได้แสดงความเห็นถึงกรณีไต้ก๋ง
เรือคนไทยพลัดถิ่นกับระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะ การประกอบอาชีพด้านประมงของจังหวัดตราดไว้ว่า 

                                           
3 ชัยวัฒน์ โอชนานนท์, สัมภาษณ์โดยเรวดี แซ่ตัน, ที่ว่าการอ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด, 

10 เมษายน 2560. 
4 วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์, “ประเมินผลการด าเนินการและมาตรการการแก้ไขปัญหาการประมงผิด

กฎหมาย (IUU Fishing) ของประเทศไทย ในรอบ 5 เดือน (พ.ค.- ก.ย. 2558),” 20 ตุลาคม 2015, 
http://thaipublica.org/2015/10/wichan-iuu-6 (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560). 
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ปัญหาจากกรณีนี้มีแง่มุมให้พิจารณาอยู่ 3 ประเด็นหลักๆ คือ ประการแรก เรื่อง
หลักมนุษยธรรม คนเหล่านี้อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับคนไทย ด ารงวิถีชีวิตแบบเดียวกัน แต่กลับได้รับสิทธิ
ที่ไม่เท่าเทียมกัน ประการที่สอง คนไทยพลัดถิ่นนี้มีจ านวนมาก และระบบเศรษฐกิจของเราเองก็
จ าเป็นต้องใช้แรงงานเหล่านี้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันบุคคลเหล่านี้ก็มีสถานะเป็น
ผู้บริโภคทรัพยากร แต่กลับไม่ได้เสียภาษีตามหน้าที่ของพลเมือง และประการที่สาม คือ เรื่องความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทั้งผู้มีสถานะและไม่มีสถานะตามกฎหมายกลับได้รับการคุ้มครอง
อย่างไม่เท่าเทียม 

ส าหรับพ้ืนที่อ าเภอคลองใหญ่มีคนไทยพลัดถิ่นได้ขึ้นทะเบียนไว้ จ านวน 3,503 ราย 
ส่งข้อมูลไปยังส่วนกลางเพ่ือด าเนินการขอสัญชาติแล้ว 1,300 กว่าราย และได้รับอนุมัติแล้ว 1,049 
ราย ทั้งนี้มีจ านวน 400 กว่ารายที่ได้รับสัญชาติไทยแล้ว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เป็นผู้ที่
ได้รับการรับรองว่าเป็นคนไทยเกาะกง และกลุ่มที่สอง เป็นบุตรหลานของกลุ่มแรกจ านวน 100 กว่าคน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2559) 

รากเหง้าของปัญหา 
หากย้อนไปในอดีตพลเมืองในดินแดนอินโดจีนคือเอเชียอาคเนย์ภาคพ้ืนทวีปใน

ปัจจุบันนี้ ยังเดินทางเข้าออกพรมแดนกันได้อย่างปกติ ไม่มีประเด็นปัญหาเรื่องดินแดนและเชื้อชาติ
แต่อย่างใด เนื่องจากในช่วงเวลานั้นการปักปันเขตแดนของรัฐยังไม่มีความชัดเจน ตลอดจนแต่ละรัฐ
ยังมีก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการเฝ้าระวังการเข้าเมืองของพลเมืองนอกดินแดนบังคับรัฐตัวเอง 
รวมทั้งปัญหาเรื่องระบบทะเบียนราษฎรของแต่ละรัฐยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะระบุตัวบุคคล
อันเป็นพลเมืองของรัฐนั้นได้ 

ปัญหาชาวไทยพลัดถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดตราด เกิดขึ้นเมื่อสยามเสียจังหวัดปัจจันต
คีรีเขตรให้ฝรั่งเศส ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีสถานะเป็นอ าเภอหนึ่งและต่อมา
จึงกลายเป็นจังหวัดเกาะกง ของประเทศกัมพูชา 

เนื่องจากการปักปันเขตแดนโดยการใช้ก าลังเพ่ือเข้าล่าอาณานิคมของรัฐชาติ
สมัยโบราณ โดยไม่ค านึงถึงเรื่องเชื้อชาติของคนในปกครอง ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง 
กัมพูชา เป็นคนสัญชาติไทย ซึ่งเสียสัญชาติไทยไปเพราะประเทศไทยเสียดินแดนดังกล่าวให้ฝรั่งเศสใน
ขณะที่เป็นเจ้าอาณานิคมของกัมพูชา และเมื่อฝรั่งเศสให้เอกราชแก่กัมพูชา เกาะกงก็ได้ตกเป็นของ
กัมพูชา คนกลุ่มดังกล่าวจึงตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของกัมพูชา ส่งผลให้มีคนเชื้อสายไทยส่วน
หนึ่งกลายเป็นคนในบังคับของประเทศกัมพูชา อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้ส่งผลกระทบ
รุนแรงมากนัก เนื่องจากมีการเดินทางข้ามแดนเพ่ือท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมกันอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ จวบจนการเกิดขึ้นของรัฐชาติสมัยใหม่ที่มีกฎหมายเรื่องเขตแดนที่ชัดเจน ปัญหา
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เรื่องสิทธิของพลเมืองตามกฎหมายที่มีข้อก าหนดเรื่องสัญชาติจึงเกิดปัญหาจากกรณีของการแบ่งเขต
แดนอันเนื่องมาจากผลทางประวัติศาสตร์ในอดีตท่ีผ่านมา 

ชาวไทยเชื้อสายเกาะกง มีความส านึกอยู่เสมอว่าตนเองนั้นเป็นคนไทยมีบรรพ
บุรุษและเครือญาติท่ีเป็นเชื้อสายไทยมาอย่างช้านาน แต่ด้วยความไม่เข้มงวดของกฎหมายในอดีตและ
การด าเนินชีวิตที่ปกติสุข ส่งผลให้การอาศัยอยู่ในดินแดนไทยหรือกัมพูชาไม่มีความแตกต่างกันมากนัก 

จนเมื่อประเทศกัมพูชาเกิดความไม่สงบจากสงครามภายในประเทศเมื่อราวปี 
พ.ศ. 2518-2519 ต่อเนื่องจนถึงสงครามเวียดนามกัมพูชาระหว่างปี พ.ศ. 2519-2520 ส่งผลให้ชาวไทย
เชื้อสายเกาะกงบางส่วนจึงอพยพข้ามเทือกเขาบรรทัดเข้ามาในเขตจังหวัดตราด 

นายสุพจน์ เลียดประถม อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราด และประธาน
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางการแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิ
ของบุคคลในประเทศไทย วุฒิสภา กล่าวถึงคนไทยเกาะกงว่า ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายเกาะกงที่
ไม่มีทรัพย์สินหรือที่ดินท ากินในเกาะกง ส่วนผู้ที่มีที่ดินทรัพย์สินต่างเป็นกังวลในเรื่องทรัพย์สินและ
ส่วนมากไม่ได้อพยพมาในครั้งนั้น ในปัจจุบันคนเหล่านี้ที่อาศัยอยู่ ณ จังหวัดเกาะกงได้ถือสัญชาติ
กัมพูชา เป็นพลเมืองของประเทศกัมพูชาโดยสมบูรณ์ เพียงแต่มีเชื้อชาติไทย เป็นเชื้อสายคนไทย 

จากการศึกษางานของ วรรณทนี รุ่งเรืองสภากุล และ ภิญโญ วีระสุขสวัสดิ์ เรื่อง 
ปัญหาความไร้รัฐของคนเชื้อชาติไทยจากเกาะกง ที่ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลของคนเชื้อชาติไทยจากเกาะกง 
ประเทศกัมพูชาที่อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ประเทศไทย และจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา 
ท าให้ทราบว่า ในปัจจุบันมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนไทยพลัดถิ่นจากเกาะกงอยู่ 2 ประเภท คือ 

1. คนเชื้อชาติไทยจากเกาะกง ประเทศกัมพูชา และ 
2. คนที่น่าจะมีสัญชาติไทยจากเกาะกง ประเทศกัมพูชา 
ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้จ านวนหนึ่งได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดตราดของประเทศ

ไทย และมีการพิสูจน์สิทธิ์ด้วยกระบวนการต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
มาตรการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาก่อนมีพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 คือ มาตรการส าหรับคนเชื้อชาติไทยจากเกาะกงที่อพยพเข้ามาอยู่ใน
ประเทศไทยก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 คนเชื้อชาติไทยกลุ่มนี้รัฐถือว่าเป็นผู้อพยพหนีภัย
ความตายมาจากประเทศกัมพูชา ดังนั้น จึงมีมาตรการรองรับสถานะบุคคล 2 มาตรการ คือ 

1. ให้สิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทยชั่วคราว แต่ยังมีสถานะเป็นคนต่างด้าวเข้า
เมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายและ 

2. ให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ แต่ต้องมีคุณสมบัติครบตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 
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จากมาตรการดังกล่าวท าให้มีคนเชื้อชาติไทยจ านวนหนึ่งได้รับสัญชาติไทยโดย
การแปลงสัญชาติแล้ว แต่ยังมีคนเชื้อชาติไทยอีกจ านวนหนึ่งที่มีเพียงสิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทย
ชั่วคราว แต่ยังมีสถานะเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งๆ ที่บางคนอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยจนผสมกลมกลืนเข้ากับสังคมไทย และควรจะได้รับการก าหนดสถานะบุคคลที่ดีกว่า
สถานะท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้5 

อย่างไรก็ตามคุณทักสิน ส ารวน แกนน ากลุ่มคนไทยพลัดถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอคลอง
ใหญ่ได้อธิบายความรู้สึกในมุมมองของชาวไทยพลัดถิ่นว่า การได้สัญชาติโดยการ “แปลง” นั้น บ่ง
บอกถึงสถานะว่าผู้นั้นไม่ใช่คนไทยตั้งแต่เริ่มต้น หากแต่เป็นคนเชื้อชาติอ่ืนๆ ที่เข้ามาขอแปลงเป็น
สัญชาติไทย แต่ในกรณีของคนไทยพลัดถิ่นแล้ว มีความรู้สึกว่าเป็นคนเชื้อชาติไทยที่สมควรได้รับ
สัญชาติไทยมาแต่ต้นตามหลักดินแดน เพียงแต่ประสบเคราะห์กรรมต้องอยู่ในดินแดนที่เสียไปในช่วง
ร้อยปีก่อนหน้านี้ การได้รับสัญชาติโดยกระบวนการที่ผ่านการพิสูจน์รับรองจึงมีความหมายและมี
ความส าคัญในแง่ความรู้สึกรวมถึงผลทางด้านอ่ืนๆ ตามกฎหมาย มากกว่าการได้รับสัญชาติไทยโดย
การแปลงสัญชาติ 

อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติในพ้ืนที่เกาะกงตลอดระยะเวลากว่า 
30 ปี ก่อน พ.ศ. 2555 ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก กลุ่มประชาชนที่
ประสบปัญหาด้านสิทธิสถานะบุคคลในพ้ืนที่จังหวัดตราดจึงรวมกลุ่มกันในนาม “กลุ่มไร้รัฐพลัดถิ่น
ไทยเกาะกง” ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับการโหวตมติเป็นเอกฉันท์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการตั้งกลุ่มไร้รัฐพลัด
ถิ่นไทยเกาะกงขึ้นมาคือ 

1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขึ้นในชุมชน 
2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายสัญชาติ กฎหมายการทะเบียนราษฎร 

กฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายการท างานของคนต่างด้าว ให้ชาวบ้านเข้าใจพอสังเขป 
3. เพ่ือให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาสถานะบุคคลของตนเองให้

ถูกต้องตามกฎหมาย 
4. เพ่ือร่วมกันผลักดัน พ.ร.บ.คืนชาติ6 

                                           
5วรรณทนี รุ่งเรืองสภากุล และ ภิญโญ วีระสุขสวัสดิ์, “ปัญหาความไร้รัฐของคนเชื้อชาติไทย

จากเกาะกง,” http://www.angelfire.com/pokemon2/stateless_it/page6.htm (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560). 

6 อริยะ เพ็ชร์สาคร, “กลุ่มคนในอ าเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด : ที่ตั้งขึ้นเพ่ือตัวของเขาเอง,” 
https://www.gotoknow.org/posts/287983 (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560). 
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กลุ่มไร้รัฐพลัดถิ่นไทยเกาะกงได้ด าเนินการในการให้ความรู้และประสานงานกับ
ภาครัฐในการที่จะพยายามแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มคนเชื้อสายไทยเกาะกงในพ้ืนที่จังหวัดตราดตาม
วัตถุประสงค์เรื่อยมา จนสามารถเคลื่อนไหวผลักดันให้รัฐบาลในยุคสมัยต่างๆ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องใน
หน่วยงานต่างๆ เห็นความส าคัญและออกนโยบายในระดับประเทศ คือ พระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ. 
2508 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 เพ่ือรองรับการแก้ไขปัญหานี้ในที่สุด 

อย่างไรก็ตามภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 แล้วพบว่าปัญหาไต้ก๋งตกเรือเป็นปัญหาอันเนื่องมาจากปัญหาการ
ด าเนินการตามกฎหมายที่ล่าช้ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด ท าให้มีการคืนสัญชาติให้คนไทยพลัดถิ่นได้
เพียงบางส่วน ซึ่งปัจจุบันกรมการปกครองได้ส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนของผู้มี
เชื้อสายไทยที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามกฎหมาย จ านวน 18,0757คน 
ได้แก่ 

1. ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา เข้ามาก่อนวันที่ 15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 จ านวน 1,951 คน 

2. ผู้หลบหนีเข้าเมืองเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง เข้ามาก่อนวันที่ 15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 จ านวน 2,009 คน 

3. ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย เข้ามาก่อนวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2519 
จ านวน 545 คน 

4. ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย เข้ามาหลังวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2519 
จ านวน 1,982 คน 

5. บุตรของบุคคลตามข้อ 1-4 จ านวน 609 คน 
6. กลุ่มเครือญาติท่ีตกส ารวจและบุตรหลานของคนกลุ่มนี้ จ านวน 11,575 คน 
การด าเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาผลการด าเนินงานของ

คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งเกิดขึ้นตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ. 
2508 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ปรากฏว่า คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมในปี พ.ศ. 
2555 จ านวน 5 ครั้ง และในปี พ.ศ. 2556 จ านวน 6 ครั้ง โดยปี พ.ศ. 2556 มีผู้ยื่นค าขอพิสูจน์และ
รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้ว จ านวน 5,213 ราย แยกเป็นอ าเภอรับค าขอฯ และอยู่ระหว่าง
การด าเนินการจ านวน 929 ราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบของจังหวัด จ านวน 1,230 รายจัดส่งให้
กรมการปกครองแล้ว จ านวน 3,054 ราย แยกเป็นการด าเนินรายการ คือ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

                                           
7ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 21 มีนาคม พ.ศ. 2557. 
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จ านวน 1,975 ราย ได้รับรองจากคณะกรรมการฯ แล้ว 1,871 ราย8 (จังหวัดตราด 815 ราย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 173 ราย จังหวัดระนอง 503 ราย จังหวัดชุมพร 380 ราย) เห็นได้ว่าการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ ในช่วงแรกนี้เป็นไปอย่างล่าช้า โดยสัดส่วนผู้ได้รับการรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่น คิดเป็นร้อยละ 35.98 จากจ านวนผู้ยื่นค าขอทั้งหมด 

จากการสัมภาษณ์ นายสุพจน์ เลียดประถม อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราด
และประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางการแก้ไขการไร้
สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย วุฒิสภา9 ได้กล่าวถึงสาเหตุส าคัญของการด าเนินงานที่
ล่าช้า ว่าอาจเป็นไปได้ 2 ส่วนคือ 

ส่วนแรก ปัญหาความล่าช้าจากตัวผู้ขอคืนสัญชาติเอง กล่าวคือ คนไทยพลัดถิ่น
ที่มีโอกาสได้รับสัญชาติต้องมีสถานภาพตรงตามมาตรา 3 ใน พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2555 ความว่า 

มาตรา 3 ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า “คนไทยพลัดถิ่น” ระหว่างบทนิยามค าว่า  
“คนต่างด้าว” และบทนิยามค าว่า “คณะกรรมการ” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 
2508 

“คนไทยพลัดถิ่น” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับ
ของประเทศอ่ืน โดยเหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีตซึ่ง
ปัจจุบันผู้นั้นมิได้ถือสัญชาติ ของประเทศอ่ืน และได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลาหนึ่งและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย โดยได้รับการส ารวจจัดท าทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด หรือเป็นผู้ซึ่งมีลักษณะอ่ืน
ท านองเดียวกันตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

นั่นคือต้องเข้าเกณฑ์ตามองค์ประกอบ 5 ข้อ คือ 
1. เป็นผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอ่ืน โดยเหตุ

อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต 
2. ซ่ึงปัจจุบันผู้นั้นมิได้ถือสัญชาติของประเทศอ่ืน 
3. และได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่ง 
4. และมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย 

                                           
8ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 21 มีนาคม พ.ศ. 2557. 
9 สุพจน์ เลียดประถม, สัมภาษณ์โดยเรวดี แซ่ตัน, อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด, 9 

เมษายน 2560. 
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5. โดยได้รับการส ารวจจัดท าทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด หรือเป็นผู้ซึ่งมีลักษณะอ่ืนท านองเดียวกันตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ที่ยื่นค าขอที่ได้รับการโอนสัญชาติล่าช้า ปัญหาโดยส่วนมากในส่วนนี้เกิดจาก
ความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารหรือหลักฐานที่จะยืนยันสถานะความเป็นคนไทย โดยมีหลักฐาน
ส าคัญหลักๆ คือ การท าผังเครือญาติ และต้องมีการรับรองว่าไม่ได้ถือสัญชาติอ่ืน แต่ในกรณีที่เป็น
ปัญหาคือบุคคลบางคนไม่มีญาติพ่ีน้องเหลืออยู่อีกแล้ว ต้องอาศัยการท าประชาคมกันของคนใน
หมู่บ้าน เพ่ือให้การรับรอง 

ส่วนที่สอง คือความล่าช้าจากการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยนายสุพจน์
ให้ความเห็นว่าเพราะบุคลากรภาครัฐขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่รับผิดชอบเรื่องสัญชาติของ
บุคคลโดยตรง แม้แต่หน่วยงานเฉพาะอย่างกระทรวงมหาดไทยเอง ก็มีหลายภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ 
ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง เกิดความล่าช้า นอกจากนี้ยังมีปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ในการ
รับรองสถานะของบุคคลโดยผู้ที่มีอาวุโสในชุมชนหรือหมู่บ้าน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ซึ่งกฎหมาย
ก าหนดให้บุคคลเหล่านี้มีอ านาจรับรองสถานะของคนไทยพลัดถิ่นได้ จึงอาจเป็นช่องให้เกิดการเรียก
รับผลประโยชน์ได้ในบางกรณี 

ซึ่งสอดคล้องกับความเห็น ของ นางเตือนใจ ดีเทศน์ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ10 ซึ่งกล่าวว่าปัญหาที่พบของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดตราดในประเด็นสถานะ
บุคคลสามารถแยกออกเป็นกลุ่มได้ 5 กลุ่ม คือ 

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิยื่นค าขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พบ
ปัญหานายทะเบียนอ าเภอไม่ออกใบรับค าขอให้กับผู้ยื่นค าขอ การรอเรียกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพ่ือ
ตรวจสอบหรือบันทึกเอกสารประวัติทางทะเบียน เจ้าหน้าที่ไม่รับยื่นค าขอพิสูจน์และรับรองความเป็น
คนไทยพลัดถิ่นรายใหม่ เนื่องจากต้อง พิจารณาค าขอเดิมให้แล้วเสร็จก่อน 

2) กลุ่มที่ไม่มีสิทธิยื่นค าขอ ได้แก่ กลุ่มที่มีการขึ้นทะเบียนผิดพลาด กลุ่มที่ถูก
ระงับการด าเนินการทางทะเบียนไม่สามารถขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนราษฎรใดๆ 
ได้ หรือถูกจ าหน่ายทางทะเบียนราษฎร และกลุ่มที่รอการบันทึกประวัติทางทะเบียนราษฎร 

3) กลุ่มที่ได้สัญชาติตามบิดาหรือมารดา เช่น เด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียน 
นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาก าหนดสถานะบุคคลที่ควรจะเป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

                                           
10 เตือนใจ ดีเทศน์, สัมภาษณ์โดยเรวดี แซ่ตัน, ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ, 27 มีนาคม 2560. 



Ref. code: 25595803010312BPS

40 
 

 

40 

4) กลุ่มท่ีขอแก้ไขรายการสถานะทางทะเบียนราษฎร เช่น กลุ่มที่ได้สัญชาติไทย
แต่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตและระบุว่ามีสัญชาติกัมพูชาในช่องสัญชาติของบิดาหรือมารดา 

5) กลุ่มท่ีตกส ารวจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ กลุ่มที่บิดาหรือมารดา
ได้รับการขึ้นทะเบียนส ารวจตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว หรือบิดาหรือมารดาผ่านการรับรองความเป็น
คนไทยพลัดถิ่นและท าบัตรประจ าตัวประชาชนแล้ว แต่บุตรยังขอสถานะไม่ได้เพราะตกส ารวจ 

ทั้งนี้ ในเรื่องของสิทธิในสถานะคนไทยพลัดถิ่นที่ขาดสิทธิด้านต่างๆ ได้แก่ สิทธิ
ทางการศึกษา สิทธิในการเข้าถึงสวัสดิการ เช่น ทุนการศึกษาและกองทุนอ่ืนๆ ของรัฐ ที่ก าหนดว่าผู้มี
สัญชาติไทยจึงจะได้รับสิทธินั้น สิทธิในการประกอบอาชีพทางการประมง ซึ่งผู้ไม่มีสถานะไม่สามารถ
เป็นไต้ก๋งเรือได้ เพราะไม่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพไต๋เรือ และสิทธิ ในการท าใบขับขี่ ซึ่งขณะนี้
กรมการขนส่งทางบกมีหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการทางทะเบียนส าหรับคน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยได้ผ่อนผันให้มีบุคคลบางประเภท
สามารถขอใบอนุญาตขับขี่ได้ 

นางเตือนใจ ดีเทศน์ 11เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐยังขาดบุคลากรและองค์กรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเรื่องปัญหาสัญชาติและทะเบียนราษฎรในกรณีปัญหาต่างๆ เพราะ
ผู้รับผิดชอบในกระทรวงมหาดไทยมีการหมุนเวียนกันเป็นประจ า ท าให้บุคลากรไม่สามารถสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในด้านนี้ได้โดยตรง 

ด้านนายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ นายอ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด12 ซึ่งดูแล
ปัญหาในพ้ืนที่ กล่าวว่าปัญหาในระดับปฏิบัติการ คือ จากข้อก าหนดของกฎหมายที่มารายละเอียด
ขั้นตอนมาก ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต้องแสวงหาความจริงให้ชัดเจนที่สุด เพ่ือป้องกันการสวมสิทธิของผู้
แอบอ้าง อย่างไรก็ตามยอมรับว่าก าลังคนในพ้ืนที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณภารกิจ จึงจ าเป็นต้องจัด
ระบบงานให้สามารถรองรับทุกภาระงานให้ได้มากที่สุด และภารกิจดังกล่าวไม่สามารถใช้คนที่ไม่มี
ความรู้เฉพาะทางในการเก็บข้อมูลได้ เนื่องจากมีรายละเอียดการปฏิบัติตามข้อกฎหมายเยอะ 
นอกจากนี้ปัญหาอีกประการหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติเจอ คือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพ้ืนที่ ท า
ให้กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างล่าช้า และต้องพ่ึงพาผู้อาวุโสหรือประชาคมในชุมชนเป็น
ส่วนส าคัญในการยืนยันสถานะของคนไทยพลัดถิ่นด้วยเช่นกัน 

                                           
11 เตอืนใจ ดีเทศน์, สัมภาษณ์โดยเรวดี แซ่ตัน, ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 

27 มีนาคม 2560. 
12 ชัยวัฒน์ โอชนานนท์, สัมภาษณ์โดยเรวดี แซ่ตัน, ที่ว่าการอ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด, 

10 เมษายน 2560. 
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ส่วนด้านตัวแทนประชาชนคนไทยพลัดถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอคลองใหญ่ ได้แก่  
นายเสมอ สุขสวัสดิ์ นายสุนทร อ าพร และนายวิรัตน์ สวัสดิมงคล ได้กล่าวว่าปัญหาที่ล่าช้าน่าจะมา
จากการจัดระบบการท างานของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะที่อยู่ในความรับผิดชอบของปลัดอ าเภอ 
เนื่องจากปลัดอ าเภอคนก่อนได้ลงพ้ืนที่เพ่ือรับเอกสารและขอข้อมูลจากประชาชนเดือนละครั้ง แต่เมื่อ
มีการมอบหมายให้ปลัดอ าเภอที่มารับผิดชอบงานใหม่ ปลัดอ าเภอได้จัดระบบการเรียกเก็บเอกสาร
และข้อมูลใหม่ โดยจะนัดหมายเรียกรับเอกสารและข้อมูลเป็นรอบๆ ไป โดยไม่มีระยะเวลาที่ก าหนด
ชัดเจนในแต่ละรอบ ท าให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้ามากขึ้น 

บทบาทสื่อมวลชน 
ทีมงานรายการทุกข์ชาวบ้าน สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ได้รับเรื่องร้องเรียน

จากบรรดาไต้ก๋งเรือพลัดถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดตราดผ่านนักข่าวภูมิภาคประจ าจังหวัดตราด ว่า ต้องการ
ให้สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ส่งทีมข่าวจากส่วนกลางมาตีแผ่ข้อร้องเรียนของไต้ก๋งเรือพลัดถิ่นใน
พ้ืนที่อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ที่ยังไม่รับความเท่าเทียมในการประกอบอาชีพ และการเข้าถึง
สวัสดิการของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการพิสูจน์สัญชาติล่าช้า  
ประกอบกับในขณะนั้น บรรณาธิการรายการทุกข์ชาวบ้านได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นผ่านทางสื่อ
ออนไลน์หลายส านัก พบว่า มีคนไทยพลัดถิ่นจ านวนมากในพ้ืนที่จังหวัดตราดต่างได้รับความ
เดือดร้อนจากการถูกกดขี่ด้านการประกอบอาชีพและการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ท่ามกลางกระบวนการ
แก้ปัญหาของรัฐไทยที่ไม่สามารถตอบสนองต่อข้อร้องเรียนต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
จากเหตุผลดังกล่าว บรรณาธิการรายการทุกข์ชาวบ้าน จึงได้มอบหมายให้นายวุฒิพันธุ์ เปรมาสวัสดิ์ 
ผู้สื่อข่าวสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 13ลงพ้ืนที่ไปที่อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมอบหมายให้
นายวุฒิพันธุ์คัดเลือกการน าเสนอประเด็นข้อร้องเรียนนี้ โดยมีโจทย์ คือ ต้องการให้ผู้รับสารได้เห็น
ภาพของความเดือดร้อนของคนไทยพลัดถิ่นได้อย่างชัดเจน ตลอดจนสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความ
แตกต่างในการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ของไต้ก๋งเรือ ซึ่งเป็นคนไทยพลัดถิ่น กับไต้ก๋งเรือผู้ถือสัญชาติไทยอยู่
เดิม ว่า กลุ่มคนทั้งสองกลุ่มนี้ มีความแตกต่างในการเข้าถึงสิทธิและการได้รับการปฏิบัติจากหน่วยงาน
รัฐอย่างไร หลังจากนายวุฒิพันธ์ได้รับการมอบหมายจากบรรณาธิการ จึงได้ลงพ้ืนที่ไปยังอ าเภอคลอง
ใหญ่ จังหวัดตราดพร้อมกับทีมข่าว ซึ่งประกอบด้วย ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ และผู้ช่วยช่างภาพ  เพ่ือไป
เจาะลึกชีวิตและตีแผ่เรื่องราวของคนไทยพลัดถิ่นที่ร้องเรียนผ่านผู้สื่อข่าวประจ าภูมิภาคประจ าจังหวัด
ตราด โดยนายวุฒิพันธุ์ได้สัมภาษณ์ นายเทียน เงินเทียม คนไทยพลัดถิ่นจังหวัดตราด ซึ่งเคยประกอบ
อาชีพไต้ก๋งเรือ เสมือนเป็นตัวแทนของผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาว่า มีสาเหตุจากอะไร และมี

                                           
13 วุฒิพันธุ์ เปรมาสวัสดิ์, สัมภาษณ์โดยเรวดี แซ่ตัน, สถานีข่าว TNN24, 23 พฤษภาคม 

2560. 
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สภาพความเดือดร้อนอย่างไรบ้าง รวมทั้งได้สัมภาษณ์ นายทักสิน ส ารวน แกนน าคนไทยพลัดถิ่น
จังหวัดตราด โดนนายทักสินกล่าวว่า ระหว่างกระบวนการพิสูจน์หลักฐานที่เป็นไปอย่างล่าช้า ท าให้
ตัวเองและกลุ่มเพ่ือนเสียสิทธิในการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ อีกทั้งพบว่า บรรดาเจ้าของเรือต่างได้รับ
ผลกระทบตามไปด้วยเนื่องจากต้องจอดเรือทิ้ง เพราะขาดแรงงานที่มีฝีมือและมีความเชี่ยวชาญในการ
เป็นไต้ก๋งเรือโดยตรง กระทบธุรกิจ สูญเสียรายได้ 

การตีแผ่ประเด็นความเดือดร้อนของ รายการทุกข์ชาวบ้าน สถานีโทรทัศน์ 
TNN24 พบว่ามีบรรณาธิการและผู้สื่อข่าวแสดงบทบาทของสื่อมวลชนในฐานะผู้รักษาช่องทางการ
สื่อสารหรือเป็นนายทวาร (Gatekeeper) ในการคัดเลือกกลั่นกรองเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
มาน าเสนอต่อสาธารณะ ตามทัศนะของไวท์ (White) เนื่องจากประเด็นความเดือดร้อนของไต้ก๋งเรือ
พลัดถิ่น ถูกคัดเลือกออกมาน าเสนอ แทนที่จะถูกปล่อยให้ไหลผ่านไป จากข่าวสารต่างๆ ที่มีจ านวน
มากจะไหลผ่านองค์กรสื่อเข้ามา ประเด็นดังกล่าวนี้มาจากผู้สื่อข่าวประจ าภูมิภาคจังหวัดตราด หรือ
ผู้สื่อข่าวในพ้ืนที่เข้ามาสู่ส านักงานของสถานีในส่วนกลาง แล้วเกิดการคัดกรองประเด็น เพ่ือน าไปสู่
กระบวนการผลิต และการน าเสนอออกสู่สาธารณชน 

เมื่อผู้วิจัยสอบถามนายวุฒิพันธุ์ เปรมาสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าว 14ซึ่งรับผิดชอบการผลิต
และการน าเสนอประเด็นความเดือดร้อนในกรณีนี้ ได้รับความเห็นว่า ประเด็นนี้มีความน่าสนใจ 
เพราะมีคนเดือดร้อนจากปัญหานี้จ านวนมาก อีกทั้งการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเป็นเงื่อนไขส าคัญที่
ก่อให้เกิดสิทธิต่างๆ ตามมา เข้าใจว่าปัญหาหลักคือการด าเนินงานที่ล่าช้า สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะมันมี
คนที่ไม่ใช่คนไทยพลัดถิ่นจริงๆ คือเป็นคนสัญชาติอ่ืน พยายามแอบอ้างสิทธิ์ตรงนี้ การด าเนินงานของ
ภาครัฐจึงต้องมีกระบวนการมาก แต่ก็ล่าช้าไม่ทันกับอัตราการเกิด ซึ่งก็ส่งผลให้ประชากรที่ประสบ
ปัญหานี้เพิ่มมากข้ึน เพราะการมีบัตรประชาชนกับไม่มีนั้นมีความแตกต่างกันมาก 

สิ่งที่กระทบใจเมื่อได้ทราบข้อมูลปัญหา คือพบว่าการใช้ชีวิตประจ าวันของคน
ไทยพลัดถิ่นมีปัญหามาก บางคนเรียนจบปริญญาตรี แต่ไม่มีสิทธิในการท างาน บางคนมีความสามารถ
สูง แต่ไม่ได้รับโอกาสที่ควรจะได้ ถูกล้อเลียน ถูกกีดกันว่าเป็นคนต่างด้าว ทั้งที่พวกเขาก็เป็นคนไทย
เหมือนกัน เพียงเพราะบรรพบุรุษอยู่ผิดที่ผิดทางในหลายร้อยปีก่อน 

การคัดเลือกประเด็นในการน าเสนอของนักข่าวในฐานะที่เป็น Gatekeeper  
จึงขึ้นอยู่กับภูมิหลัง สถานะทางเศรษฐกิจสังคม การศึกษาและความช านาญ ของแต่ละบุคคลหรือ 
แต่ละองค์กรด้วย ซึ่งจะท าให้มองเห็นได้ว่าสื่อมีการคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่เข้ามาตามค่านิยมและ

                                           
14 วุฒิพันธุ์ เปรมาสวัสดิ์, สัมภาษณ์โดยเรวดี แซ่ตัน, สถานีข่าว TNN24, 23 พฤษภาคม 

2560. 
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อุดมการณ์ของวิชาชีพ และมีทัศนะตามความเชื่อภูมิหลังทางชนชั้นของแต่ละบุคคล กลุ่ม หรือองค์กร
ประกอบด้วย 

แต่เมื่อเปรียบเทียบบทบาทของสื่อมวลชนและการตอบรับของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงกระแสสังคมระหว่างกรณีปัญหาของไต้ก๋งเรือ และกรณีเมื่อครั้งชาวไทยพลัดถิ่น
ร่วมกันผลักดันให้มีกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหานี้ พบว่า พ้ืนที่สื่อต่อกรณีปัญหาในครั้งนั้น มีพ้ืนที่กว้าง
มากกว่าสื่อที่น าเสนอปัญหาที่ต่อเนื่องหลังจากมี พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ออกมา
แล้ว แม้ว่าการก่อตัวของนโยบายทั้งสองระยะดังกล่าวจะเริ่มก่อตัวจากกระแสปัญหา (Problem Stream) 
เช่นเดียวกัน สาเหตุของความแตกต่างที่ส าคัญเป็นเพราะ ความเดือดร้อนทั้งสองระยะมีรูปแบบของ
การก าหนดวาระ (Agenda Setting) ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในระยะแรก การเรียกร้องพระราชบัญญัติ
สัญชาติเป็นการก าหนดวาระท่ีเริ่มต้นขึ้นโดยกลุ่มพลเมืองหรือปัจเจกบุคคล เป็นการก าหนดวาระเพ่ือ
สื่อสารจากคนข้างล่างไปสู่กลุ่มชนชั้นน าในทางสังคมและการเมือง สื่อมวลชนในบทบาทนี้มีสถานะ 
“ร่วม” มากกว่าสถานะ “น า” และการแสดงออกของกลุ่มประชาชนก็มีการก าหนดจัดตั้งการ
เคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน ส่งผลต่อการรับรู้และความสนใจของสื่อ จนขยายผลสู่การรับรู้
ของสังคมโดยทั่วไปในระดับมหภาค 

หากแต่การน าเสนอปัญหาไต้ก๋งคนไทยพลัดถิ่นที่ตกงานเพราะมาตรการทาง
กฎหมายบังคับนั้น รายการทุกข์ชาวบ้าน ในฐานะสื่อมวลชนมีบทบาท “น า” มากกว่าการ “ร่วม” 
เนื่องจากเป็นผู้มีบทบาทในการก าหนดวาระและน าเสนอปัญหาสู่สาธารณชนในวงกว้าง หรืออาจ
กล่าวได้ว่ารายการทุกข์ชาวบ้านมีบทบาทในฐานะผู้ก าหนดวาระหรือประเด็นทางสังคม (Agenda-
setter) ซึ่งถือได้ว่าเป็นการด าเนินบทบาทของสื่อมวลชนที่เหมาะสมและตรงประเด็น เพราะปัญหา
ไต้ก๋งเรือคนไทยพลัดถิ่นตกงาน ไม่ได้มีผู้ประสบปัญหาจ านวนมากจนมีพลังในการเรียกร้องสูงอย่าง
เมื่อครั้งเรียกร้องพระราชบัญญัติสัญชาติ การร้องเรียนต่อการด าเนินงานที่ล่าช้าของภาครัฐจึงเป็น
เพียงเสียงเล็กน้อยที่อาจไม่มีพลังมากพอที่จะดึงดูดสื่อกระแสหลักและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใหม่ให้มีความ
กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา 

นายวุฒิพันธ์ เปรมาสวัสดิ์15 ผู้สื่อข่าวที่น าเสนอกรณีปัญหานี้ ให้ความเห็นถึง
บทบาทของสื่อมวลชนอย่างรายการทุกข์ชาวบ้านว่า สื่อรายการหลักจะเน้นประเด็นใหญ่เชิงนโยบาย
ที่มีผลกระทบในวงกว้างมากๆ แต่ส าหรับรายการทุกข์ชาวบ้าน ไม่ใช่การเสนอภาพรวมเพียงอย่าง
เดียว แต่ต้องน าเสนอเสียงเล็กๆ ด้วย แต่ต้องเป็นส่วนรวมในมุมเล็กๆ ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคล เพราะ

                                           
15 วุฒิพันธุ์ เปรมาสวัสดิ์, สัมภาษณ์โดยเรวดี แซ่ตัน, สถานีข่าว TNN24, 23 พฤษภาคม 

2560. 
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บางครั้งสื่อหลักไปไม่ถึงเสียงเหล่านี้ หัวใจส าคัญในการท ารายการทุกข์ชาวบ้าน คือ ต้องการให้
หน่วยงานรัฐเข้ามาแก้ปัญหาได้จริง 

ภายหลังจากการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้เดือดร้อนและตัวแทนแกนน ากลุ่มคนไทย
พลัดถิ่นแล้ว ผู้สื่อข่าวได้ประสานงานสอบถามความคืบหน้าไปยัง นางเตือนใจ ดีเทศน์ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือให้ตอบค าถามหรือให้ความเห็นจากกรณีดังกล่าว โดยได้รับข้อมูลจาก 
นางเตือนใจ ดีเทศน์ถึงสภาพปัญหา ที่มา และแนวทางแก้ไข 

การสอบถามไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ถือได้ว่ารายการทุกข์
ชาวบ้านมีบทบาทในการเป็นผู้ตรวจสอบอ านาจรัฐของสาธารณชน (Media as public watchdog) 
ที่มีหน้าที่ในการติดตามประเด็นปัญหา (monitor) ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะการ
เจาะจงเลือก นางเตือนใจ ดีเทศน์ ซึ่งเป็นผู้รับรู้ปัญหาและผลักดันมาตั้งแต่ต้น ท าให้ได้ข้อมูลสภาพ
ปัญหาที่มากกว่าสภาพความเดือดร้อน กล่าวคือได้ข้อมูลที่เป็นรากของปัญหาและข้อเสนอแนะ
แนวทางด้วย เพราะนางเตือนใจมีประสบการณ์ในการร่วมกับกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นในการเรียกร้อง
กฎหมายและเป็นกรรมการในคณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหานี้มาก่อน 

รายงานข่าวชิ้นนี้จึงมีความน่าเชื่อถือ ในฐานะท่ีมีข้อมูลจากผู้ที่ทรงคุณวุฒิเฉพาะ
ด้าน ที่สามารถอธิบายสภาพปัญหาที่ชัดเจนสนับสนุนข้อมูลจากประชาชนได้ แม้ว่ารายงานข่าวชิ้น
ดังกล่าวจะไม่สามารถติดตามสอบถามผู้เกี่ยวข้องได้ทุกระดับ แต่ก็สามารถยกระดับปัญหานี้ให้เข้าสู่
วาระนโยบายในระดับสถาบัน (Institutional agenda) ที่หน่วยงานรัฐผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ปัญหา และ
เห็นด้วยว่าปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไข ด้วยการน าเสนอแนวทางการแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์และยังท างานที่เก่ียวข้องโดยตรงกับปัญหา ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวอาจพัฒนาไปสู่ทางเลือก
เชิงนโยบายในวาระนโยบายระดับการตัดสินใจได้ (Decision Agenda) 

เงื่อนไขท่ีน าไปสู่การก าหนดวาระนโยบาย 
เมื่อพิจารณาจากปัญหากรณีไต้ก๋งเรือคนไทยพลัดถิ่น พบว่า การน าเสนอข่าวมี

ส่วนช่วยให้ปัญหากลายเป็นวาระนโยบายในระดับสถาบัน (Institutional agenda) ได้ คือการ
น าเสนอข่าวดังกล่าวมีบทบาทในฐานะการติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และกระตุ้น
เตือนให้ภาครัฐเห็นว่าปัญหาดังกล่าวมีความส าคัญเร่งด่วน กระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน
อย่างมาก ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอาจรับรู้ปัญหามาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ยังไม่ได้สามารถ
ด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนได้ตามความเหมาะสมอย่างที่ควรจะเป็น ด้วย
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ตามท่ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกล่าวอ้าง การน าเสนอประเด็นนี้จึงเป็นการตอก
ย้ าให้เห็นว่าปัญหานี้มีความส าคัญอย่างยิ่งยวด 

เงื่อนไขส าคัญในการก าหนดวาระนโยบายในระดับสถาบันดังกล่าว พบว่า  
มีปัจจัยส าคัญอย่างน้อย 4 ประการ คือ 
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ประการแรก ปัญหาที่ถูกน าเสนอเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจใน
ปัญหาเป็นอย่างดี และรับรู้ว่าสภาพปัญหาเป็นอย่างไรเนื่องจากปัญหาไต้ก๋งเรือคนไทยพลัดถิ่นตกงาน 
เป็นปัญหาต่อเนื่องจากปัญหาการไม่ได้รับสัญชาติของคนไทยพลัดถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดตราด ที่มีสาเหตุ
ส าคัญมาจากความล่าช้าของการด าเนินงานในระดับปฏิบัติการ ทั้งขั้นตอนการขึ้นทะเบียน การ
รวบรวมเอกสาร การรวบรวมหลักฐาน และการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัญหาที่
เกิดข้ึนใหม่ เมื่อประเด็นถูกน าเสนอ ผู้เกี่ยวข้องจึงสามารถเข้าใจสภาวะของปัญหา และความคืบหน้า
ของการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี 

ประการที่สอง สื่อมวลชนด าเนินบทบาทหลัก 3 บทบาทในการน าเสนอปัญหา
ของสาธารณชน ได้แก่ บทบาทในฐานะผู้รักษาช่องทางการสื่อสาร (Gatekeeper) บทบาทในฐานะ
ผู้ก าหนดวาระหรือประเด็นทางสังคม (Agenda-setter) และบทบาทในฐานะผู้ตรวจสอบอ านาจรัฐ
ของสาธารณชน (Media as public watchdog) ถือได้ว่ารายการทุกข์ชาวบ้านได้ด าเนินบทบาทของ
สื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางนโยบายครบทุกบทบาทในกรณีนี้ ซึ่งในแต่ละบทบาทส่งผล
ต่อการด าเนินการของรายการทุกข์ชาวบ้านในแต่ละขั้นตอน กล่าวคือ บทบาทในฐานะผู้รักษาช่อง
ทางการสื่อสาร (Gatekeeper) ช่วยคัดเลือกประเด็นที่น่าสนใจและมีประโยชน์ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนของส่วนรวมโดยแท้จริงมาน าเสนอ ส่วนบทบาทในฐานะผู้ก าหนดวาระหรือประเด็นทาง
สังคม (Agenda-setter) นั้น รายการทุกข์ชาวบ้านได้ตั้งประเด็นเรื่องการตกงานของบรรดาไต้ก๋งเรือ
ในพ้ืนที่จังหวัดตราดเป็นประเด็นหลัก เนื่องจากปัญหาการเสียสิทธิของคนไทยพลัดถิ่นมีหลายปัญหา 
อาทิ การเสียสิทธิในการศึกษา การเสียสิทธิในการรักษาพยาบาล เป็นต้น แต่การเจาะลึกในประเด็น
ของการเสียสิทธิการประกอบอาชีพนั้น ช่วยให้กรอบการรับรู้ของผู้ชมและผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น และส าหรับบทบาทในฐานะผู้ตรวจสอบอ านาจรัฐของสาธารณชน (Media as public 
watchdog) รายการทุกข์ชาวบ้านมีบทบาทในการติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานของภาครัฐ  
ซึ่งสามารถน าข้อมูลมารายงานให้ประชาชนผู้เดือดร้อนได้รับทราบ 

ประการที่สาม แหล่งข้อมูลที่น าเสนอมีความน่าเชื่อถือ คือ ตัวแทนผู้เดือดร้อน
โดยตรง แกนน าผู้ทราบปัญหามาตั้งแต่ต้น และเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีส่วนผลักดันนโยบายในระยะแรกเห็น
ได้ว่ารายงานข่าวที่น าเสนอ เปิดประเด็นด้วยการเล่าเรื่องความเดือดร้อนของการไม่ได้ประกอบอาชีพ
ไต้ก๋งเรือของคนไทยพลัดถิ่น ว่ามีความเดือดร้อนเพราะรายได้ที่ได้รับลดลงจากการที่ต้องลดสถานะ
จากไต้ก๋งเรือมาเป็นลูกเรือ และเพ่ิมเติมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แกนน าคนไทยพลัดถิ่นที่อธิบายสภาพ
ปัญหาให้ชัดเจนขึ้นว่า การที่คนไทยพลัดถิ่นรอการรับสัญชาติขาดโอกาสในการประกอบอาชีพไต้ก๋ง
เรือ ไม่ได้กระทบต่อตัวไต้ก๋งเรือเพียงอย่างเดียว แต่ยังกระทบต่อเจ้าของเรือประมงที่ไม่สามารถหา
แรงงานฝีมือมาน าเรือออกหาปลาได้ ต้องจอดเรือทิ้งไว้โดยเปล่าประโยชน์ และปิดท้ายด้วยการชี้แจง
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ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถึงความคืบหน้าและข้อเสนอถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อ
กรณีท่ีเกิดข้ึน 

ประการที่สี่ ทัศนคติของผู้มีอ านาจในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้นายวุฒิพันธ์16 กล่าวว่า 
ส่วนตัวมองว่าไม่ได้เป็นเพราะบทบาทสื่อมวลชนอย่างเดียว แต่เป็นเพราะคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติสามารถเป็นผู้น าคนไทยพลัดถิ่นในพ้ืนที่ได้ โดยเฉพาะทัศนคติของผู้มีอ านาจที่จะ
ก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาอย่างไร สื่อไม่ใช่ว่าน าเสนอทีเดียวแล้วจบไป ต้องน าเสนอไปเรื่อยๆ 
จนกว่าคนที่มีหน้าที่ก าหนดนโยบายจะเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ และเมื่อปัจจัย 
2 ส่วน คือ ระหว่างการน าเสนอของสื่อมวลชนกับทัศนคติของผู้มีอ านาจรัฐมาพบกันในเวลาที่
เหมาะสมพอดี ปัญหาที่ผู้เดือดร้อนประสบก็สามารถถูกแก้ไขให้หมดไปหรือบรรเทาปัญหานั้นลงได้  
สมมติว่าสื่อน าเสนอดีมีข้อมูลครบถ้วน น่าสนใจ แต่ผู้มีอ านาจในการแก้ไขกลับมีทัศนคติที่ไม่ดีก็ไม่เกิด
การด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา ในทางกลับกันหากผู้มีอ านาจมีทัศนคติที่ดีแต่ไม่มี
ข้อมูลที่ชี้ประเด็นให้เห็นว่าปัญหานี้มีความส าคัญ เร่งด่วน หรือกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน ผู้ มี
อ านาจก็ไม่มีข้อมูลที่มารองรับการตัดสินใจเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากรณีปัญหานี้จะจัดอยู่วาระนโยบายในระดับสถาบัน 
(Institutional agenda) แต่ก็มีเงื่อนไขบางประการ ที่สื่อมวลชนไม่สามารถร่วมผลักดันให้ประเด็น
ดังกล่าวไปถึงวาระนโยบายในระดับการตัดสินใจได้ เพราะ 

1. สื่อยังไม่สามารถเจาะประเด็นจนพบจุดที่เป็นปัญหาที่แท้จริงในการด าเนินงาน
ได้จากรายงานข่าวจะพบว่า แม้จะมีการน าเสนอข้อมูลจากฝากฝั่งของตัวแทนฝ่ายรัฐอย่างคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วก็ตาม แต่ก็ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีมุมมองอยู่ในฝั่งเดียวกับกลุ่มคนไทยพลัด
ถิ่นผู้เดือดร้อนมากกว่า การเสนอทัศนคติต่อปัญหาและแนวทางแก้ไขเป็นการให้ข้อมูลจากมุมมองใน
ระดับนโยบาย ซึ่งยังคงขาดข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐในระดับปฏิบัติการอยู่ 

2. สืบเนื่องจากประเด็นแรกเมื่อรายงานข่าวได้น าเสนอข้อมูลของเจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติการ ก็ไม่พบประเด็นที่เป็นจุดอ่อนในการด าเนินงาน และไม่สามารถน าเสนอข้อมูลจาก
ผู้ด าเนินการในจุดที่เป็นปัญหาของกระบวนการท างานได้ การน าเสนอจึงไม่ได้รับทราบข้อมูลถึง
ข้อจ ากัดในการด าเนินงานของจุดที่เป็นปัญหาอย่างแท้จริงจากการสัมภาษณ์ของผู้วิจัยพบว่า จุดที่เป็น
สาเหตุส าคัญของความล่าช้าของกระบวนการให้สัญชาติแก่คนไทยพลัดถิ่น คือ การด าเนินงานใน
ระดับอ าเภอ ซึ่งนายอ าเภอมอบหมายให้ปลัดอ าเภอเป็นผู้ด าเนินงาน ดังที่ตัวแทนประชาชนคนไทย
พลัดถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดได้ให้ข้อมูลว่าเมื่อมีการเปลี่ยนปลัดอ าเภอคนใหม่ ก็มี

                                           
16 วุฒิพันธุ์ เปรมาสวัสดิ์, สัมภาษณ์โดยเรวดี แซ่ตัน, สถานีข่าว TNN24, 23 พฤษภาคม 

2560. 
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การจัดระบบการท างานใหม่ ความถี่ในการเรียกเก็บเอกสารน้อยลง ท าให้ระยะเวลาในการเรียกเก็บ
รวบรวมเอกสารแต่ละครั้งทิ้งระยะเวลานาน กระบวนการรับรองสัญชาติจึงล่าช้า ในขณะที่ฝ่าย
นายอ าเภอยอมรับว่ามีความล่าช้า แต่เป็นเพราะมีภารกิจต้องด าเนินงานหลายอย่างหาก และมีบุคลากร
น้อย ท าให้ปริมาณภาระงานกับปริมาณบุคลากรไม่สัมพันธ์กัน 

3. กรณีนี้ได้ผ่านระดับวาระการตัดสินใจ (Decision Agenda) มาแล้วครั้งหนึ่ง 
เมื่อคราวที่กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นเรียกร้องให้มีพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2555 ปัญหาในครั้งนี้จึงเป็น
ปัญหาด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ (Implementation) ซึ่งสืบเนื่องหลังจากการออกนโยบายไปแล้ว 
การที่ไม่สามารถผลักปัญหานี้กลับเข้าสู่วาระการตัดสินใจได้อีกครั้ง เพราะการน าเสนอไม่สามารถไป
ถึงผู้มีอ านาจที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างแท้จริง เช่น คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีอ านาจในการออก
มาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการเชิงสถาบันที่เข้ามาแก้ไขปัญหาข้อจ ากัดในการด าเนินการให้
สัญชาติแก่กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น 

4. ประเด็นข้อจ ากัดในการน าเสนอข่าว ได้แก่ ระยะเวลาของการผลิต ระยะเวลา
ความทันต่อเหตุการณ์ของรายงานข่าว และระยะเวลาของรายการ เนื่องด้วยระยะเวลาของการผลิตที่
ต้องให้ทันต่อรอบการออกอากาศ และให้ประเด็นยังคงสดใหม่ต่อการรับรู้ของผู้ชมรายการ การ
น าเสนอข้อมูลจึงไม่อาจน าเสนอข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรอบด้านได้ ในกรณีนี้ถือว่าผู้สื่อข่าว
ได้น าเสนอข้อมูลของฝั่งผู้เดือดร้อนอย่างครบถ้วน ส่วนฝ่ายรัฐได้น าเสนอข้อมูลเพียงผู้เกี่ยวข้องใน
ระดับนโยบายเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้น าเสนอข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานระดับนโยบายด้วย รวมทั้ง
ระยะเวลาการออกอากาศของรายการมีจ ากัด การน าเสนอจึงอาจไม่รอบด้านเนื่องจากสาเหตุนี้ด้วย
ส่วนหนึ่ง 

4.3.2 กรณีศึกษา: คัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ 
ในปัจจุบันแม้ว่าเราจะพบเห็นกรณีของการร้องเรียนคัดค้านจากประชาชนใน

พ้ืนที่ต่อการด าเนินงานของรัฐในกรณีต่างๆ มากมาย เช่น กรณีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ใน
พ้ืนที่ กรณีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ หรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม แต่น้อยนักที่จะได้เห็นการ
คัดค้านที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนที่ กรณีที่น่าสนใจกรณีหนึ่งคือการที่
ชาวจังหวัดนครปฐมรวมตัวกันคัดค้านการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุและศิลปวัตถุจากพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

สภาพปัญหาที่ท าให้เกิดการเรียกร้อง 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นครปฐม จ ากัดต าบลล าพยา อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีกลุ่มประชาชนและผู้น ากลุ่ม
แกนน าองค์กรต่างๆ รวมถึงผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พ่อค้า เอกชน ครู อาจารย์ 
นักวิชาการ ได้รวมตัวกันกว่า 100 คน โดยมีบุคคลส าคัญในจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมหารือ กรณีว่าด้วย
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หลักฐานหนังสือของทางราชการตามบันทึกข้อความส่วนราชการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ วธ.041605/194 ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 เรื่องการเคลื่อนย้าย
และจัดแสดงโบราณศิลปวัตถุจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ ลงนามโดย นายพนมบุตร 
จันทรโชติ ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง ส่งถึงผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี 
เพ่ือเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์มาเก็บรักษาและจัดแสดงยัง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง โดยตั้งงบประมาณไว้ 500,000 บาท และมีโบราณวัตถุที่ต้องเคลื่อนย้าย
ไปจ านวน 1,873 รายการ 

ที่ประชุมได้ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง ในการแสดงออกเพ่ือต่อต้านแนวคิดของกรม
ศิลปากรและได้มีการตั้งกลุ่มเพ่ือจะขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มรักปฐมนคร” โดยมี
ข้าราชการระดับสูงร่วมเป็นแนวร่วมเพ่ือต่อต้านเพ่ือขับเคลื่อนในเรื่องนี้ โดยจะมีการขอล่ารายชื่อการ
คัดค้านในจังหวัดนครปฐมแล้วประมาณ 4,000 คน และคาดว่าจะมีอีกหลายหมื่นคน โดยสถานศึกษา
ต่างๆ ก็พร้อมแสดงออกในเรื่องนี้หลังมีการเปิดภาคเรียนอีกไม่กี่วัน และนัดหมายรวมตัวกันครั้งใหญ่
ในวันที่ 22 พ.ค. 58 เวลา 14.00 น. ณ ลานร่มไม้ข้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ ด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ในองค์พระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

หลังจากนั้นจึงเกิดกระแสต่อต้านอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ได้เปิดประชุมพิจารณาเรื่องนี้ และเสนอเป็นแนวทางว่า หากหน่วยงาน
ของพิพิธภัณฑ์จะย้ายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุออกไป โดยบอกว่าไม่มีสถานที่ปลอดภัยและเพียงพอนั้น 
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ก็พร้อมจะหาสถานที่ และก่อสร้างสถานที่ให้เพราะถือเป็น
เรื่องส าคัญในจังหวัด ที่ต้องมีการเก็บมรดกศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐมไว้ สมาชิกสภาจ านวน
หนึ่งได้ตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวในนามของ “กลุ่มรักปฐมนคร” ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยมีข้าราชการ
ระดับสูงในจังหวัดเข้าร่วม และได้เริ่มการขอล่ารายชื่อประชาชนชาวนครปฐมเพ่ือแสดงการคัดค้าน 
และน ามาสู่การตั้งเวทีขนาดใหญ่เพื่อคัดค้านทั้งจังหวัด และการเคลื่อนไหวต่อต้านเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม นายยงยุทธ เพชรดี 
ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครปฐม ได้น าก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอบางเลน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับประชาชน
มากกว่า 600 คนเข้ายื่นหนังสือต่อ นายสมชาติ ธีรสุวรรณจักร นายอ าเภอบางเลน เพ่ือคัดค้านการ
ย้ายโบราณวัตถุ และยุบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ โดยร่วมกันวางดอกไม้จันทน์บนโลง
ศพ และเผาไปพร้อมกับหุ่นฟางที่จ าลองแทนอธิบดีกรมศิลปากร 

3 พฤษภาคม นายพนมบุตร จันทรโชติ ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่
ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การที่จะย้ายโบราณวัตถุล้ าค่าของพระปฐมเจดีย์มาเก็บ
รักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองนั้น มีการชะลอไปก่อนอย่างไม่มีก าหนด เรื่องนี้เป็นเพียงการ
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เสนอแนวทางออกให้กับจังหวัดนครปฐมเท่านั้น เพราะสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุภายในวัดนั้นคับ
แคบไม่เหมาะสม รอบบริเวณวัดยังมีตลาดนัดจัดงานประจ าปี ถือว่าล่อแหลมมากในการเก็บรักษา
สิ่งของมีค่าไว้ในบริเวณดังกล่าว ทั้งเวลาเปิด-ปิดก็ไม่แน่นอน ระบบรักษาความปลอดภัยก็ไม่มี ซึ่ง
จังหวัดนครปฐมก็ท าเรื่องของบประมาณสร้างสถานที่เพ่ือเก็บรักษาวัตถุล้ าค่าต่างๆ เพ่ือให้อยู่ใน
สถานที่ล้ าค่าอย่างสมเกียรติ เลยน าเสนอว่าจะน าวัตถุต่างๆ มาจัดเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่
ทอง 

ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร จึง
ต้องแถลงข่าวชี้แจงว่า “กรมศิลปากรยังไม่ได้ด าเนินการเพ่ือย้ายหรือยุบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระ
ปฐมเจดีย์ แต่กรมศิลปากรได้เสนอแผนปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพราะในขณะนี้ 
กรมศิลปากรต้องดูแลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 44 แห่ง แต่มีภัณฑารักษ์ทั้งสิ้น 93 คน โดยหลายแห่ง
มีเพียงคนเดียวเท่านั้น จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหรือยุบรวมพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กหลายแห่ง” และ
ว่า ในกรณีของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก และมีพ้ืนที่จ ากัด
ขยายไม่ได้ กรมศิลปากรจึงขอหารือกับทางจังหวัดเพ่ือหาพื้นที่ตั้งแห่งใหม่ “ซึ่งเบื้องต้นมองว่า อาจจะ
ขอใช้พ้ืนที่เรือนจ ากลางนครปฐมเดิม และระหว่างด าเนินการจ าเป็นต้องน าโบราณวัตถุไปฝากไว้ที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองเป็นการชั่วคราว จึงอยากให้ชาวนครปฐมเข้าใจด้วย” 

และจากการสัมภาษณ์ตัวแทนประชาชนชาวนครปฐม 4 คน ได้แก ่
1. นายสุรชัย อนุตธโต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
2. นายสว่าง เทียมทัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
3. นายสุรพล คุมพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
4. นายวิชาญ ค าชู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 17 
ได้ทราบข้อมูลเพ่ิมเติมจากมุมมองฝั่งประชาชนว่าสาเหตุของการคัดค้านเริ่มต้น

ขึ้นเมื่อ มีประกาศกรมศิลปากรออกมา มีนโยบายจะย้ายโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพระปฐมเจดีย์ ไปรวมที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในตอนแรกคิดว่า
จะย้ายเฉพาะโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของนครปฐม แต่พอเรื่องมันแดงออกมา ก็ทราบว่าจะมีการย้าย
โบราณวัตถุของจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรีไปไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองด้วย ซึ่ง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่สร้างขึ้นมาใหม่ ในความเห็นคิดว่า
อาจจะมีวาระทางการเมืองซ่อนเร้น เนื่องจากในครั้งแรกมีการแจ้งขอยืมโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุไป
เพ่ือจัดแสดง แต่ปรากฏว่าเมื่อจัดแสดงเสร็จตามก าหนดการแล้วกลับไม่คืน โดยอ้างว่าเจ้าอาวาสไม่

                                           
17สุรชัย อนุตธโต, สว่าง เทียมทัด, สุรพล คุมพล, และ วิชาญ ค าชู, สัมภาษณ์โดยเรวดี แซ่ตัน, 

อ าเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม, 27 มีนาคม 2560. 
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ยินยอมให้ตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ในพ้ืนที่ของวัดอีกต่อไป แต่เมื่อสอบถามไปทาง
เจ้าอาวาสก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ไม่ให้ตั้งในวัด แต่มีแนวทางจะเปลี่ยนสถานที่ตั้ง แต่ยังคงอยู่ในพ้ืนที่วัด
เหมือนเดิม ส่วนกรมศิลปากรก็อ้างกับชาวบ้านว่าสาเหตุของการย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระปฐมเจดีย์ เพราะมีปัญหาเรื่องงบประมาณและอัตราก าลังของบุคลากร 

สาเหตุที่ชาวนครปฐมทราบเรื่องได้ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อู่ทองคนหนึ่งที่มีสามีเป็นชาวนครปฐมแจ้งข่าว ท าให้เกิดการรวมตัวกันในหมู่นักวิชาการอย่างรวดเร็ว 
แต่ส าหรับในมุมมองของนักการเมืองท้องถิ่นนั้น พิจารณาแล้วว่าการประชุมหารื อเงียบๆ โดยไม่มี
มาตรการที่ก่อให้เกิดกระแส ยากที่จะท าให้ภาครัฐหันมาสนใจต่อปัญหาอย่างจริงจัง โดยเปรียบเทียบ
ว่าหากมีประเด็นข้อขัดแย้ง แต่เรามัวตีระนาดยากที่สื่อมวลชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบจะหันมา
สนใจ ต้องตีฆ้องตีกลองร้องป่าวให้เสียงดัง ส่งผลให้นักการเมืองท้องถิ่นเรียกระดมมวลชนมาเพ่ือ
คัดค้านกรณีนี ้

นักวิชาการ นักการเมือง ประชาชนนครปฐมที่สนใจปัญหาจึงรวมตัวกันประท้วง 
ในกรณีนี้สื่อมวลชนเข้ามาเอง กลุ่มผู้คัดค้านไม่ได้เรียกหรือจัดตั้ง เพราะสื่อจะมาท าข่าวเรื่องการ
ประชุมในตรงนั้นอยู่แล้ว แต่มีเรื่องการประท้วงขึ้นมา สื่ อเลยมาโฟกัสตรงนี้ ข่าวก็กระจายออกไป
ในทันที เพราะเรื่องมันใหญ่กว่าที่สื่อคาดการณ์ไว้ในตอนแรก 

เมื่อผู้วิจัยได้สอบถามถึงสาเหตุที่ประชาชนออกมาคัดค้าน นายสุรชัย อนุตธโต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า เพราะชาวนครปฐมรักและหวงแหนมรดก
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ไม่ต้องการที่จะให้สมบัติของท้องถิ่นไปอยู่นอกพ้ืนที่ หากต่อไปลูกหลาน
ชาวนครปฐมจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของตนเองแล้วต้องเดินทางไปศึกษาที่อู่ทอง เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
และหากโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในส่วนนี้ถูกย้ายออกไป จะให้คนนครปฐมเอารากเหง้าที่ไหนมา
ภาคภูมิใจในความเป็นนครปฐม 

ข้อพิจารณาหนึ่งที่น่าคิดและน่าน้อยใจคือ พระราชบัญญัติโบราณวัตถุมีช่องโหว่
ตรงที่ก าหนดให้โบราณวัตถุเป็นสมบัติของชาติ แต่มันสะกิดใจประชาชนเพราะว่าเมื่อเป็นมรดกของ
ชาติแล้วโยกย้ายออกจากพ้ืนที่อย่างไรก็ได้ โบราณวัตถุเป็นสมบัติชาติก็จริงแต่ในขณะเดียวกันก็เป็น
มรดกของท้องถิ่นด้วย 

เมื่อสอบถามถึงท่าทีของกรมศิลปากรในเบื้องต้น กลุ่มผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 
กรมศิลปากรมาชี้แจงแต่คิดว่าที่จริงแล้วประชาชนคงจะไม่จริงจังอะไร แต่ปรากฏว่าประชาชนเอาจริง 

ส่วนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากมุมมองของกรมศิลปากร ซึ่งจากการสัมภาษณ์
นายประทีป เพ็งตะโก รองอธิบดีกรมศิลปากร18 กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงกลางปี 

                                           
18 ประทีป เพ็งตะโก, สัมภาษณ์โดยเรวดี แซ่ตัน, กรมศิลปากร, 22 พฤษภาคม 2560. 
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พ.ศ. 2558 ซึ่งในขณะนั้นอยู่ในสมัย นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีคนก่อน ทางกรมศิลปากร มีความคิดที่
จะปรับปรุงระบบการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากปัญหาที่พบคือ พ้ืนที่ที่ตั้ง เดิมของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ของวัด  พระปฐมเจดีย์ ซึ่งถึงแม้จะเป็น
พ้ืนที่เปิดแต่ก็มีการใช้ท ากิจกรรมหลายอย่าง และมีความพลุกพล่านสูง การดูแลรักษาความปลอดภัย
ท าได้ยาก ความคิดเดิมคือ ก าลังคนมีน้อย เป็นการจัดโครงสร้างการท างานใหม่ และเหตุผลเรื่องพ้ืนที่
ที่มีขนาดเล็ก และตั้งอยู่ในวัดซึ่งเป็นนิติบุคคลและมีการใช้ประโยชน์หลากหลาย ก่อนหน้านี้เคยมีการ
ส ารวจพ้ืนที่สร้างใหม่ แต่ที่ที่เคยคิดไว้ก็ไม่สะดวกในการเข้าถึงมากเกินไป แต่ยืนยันว่าเป็นแค่แนวคิด 
ยังไม่ได้มีการด าเนินการจริง และที่ท าไปก็เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และการ
อนุรักษ์ศึกษาโบราณวัตถุสูงสุด 

บทบาทของสื่อมวลชน 
รายการทุกข์ชาวบ้าน สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 14 

พ.ค. 2558 ได้น าเสนอข้อคัดค้านของชาวนครปฐมต่อกรณีของการที่กรมศิลปากรต้องการย้าย
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์  จังหวัดนครปฐมไปยัง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้สื่อข่าวได้ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้องหลาย
ส่วน ตามกระบวนการขั้นตอนต่อไปนี้ 

การคัดเลือกประเด็น 
ในกรณีปัญหาเรื่องการย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ในครั้งนี้ ได้มี

ผู้ติดต่อเข้ามา ในรายการทุกข์ชาวบ้าน ประกอบกับเริ่มมีการน าเสนอประเด็นปัญหานี้บ้างแล้ว 
โดยเฉพาะ ทางสื่อออนไลน์ ทางบรรณาธิการรายการทุกข์ชาวบ้านจึงได้มอบหมายให้ นายวุฒิพันธุ์ 
เปรมาสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าวสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนายวุฒิพันธุ์ 
ได้ให้ข้อมูลว่าได้รับข้อมูลจากข่าวที่ตนได้ชม และติดตามเนื้อหาข่าวจากแหล่งอ่ืนๆ ในครั้งแรกไม่คิด
ว่าจะเป็นประเด็นใหญ่โตดังที่ปรากฏ แต่ปรากฏว่ามีการยกระดับคัดค้านของกลุ่มชาวนครปฐม  
จึงตามไปลงพ้ืนที่ เพื่อเก็บข้อมูลและท าข่าว โดยการเก็บข้อมูลท าให้เห็นมุมมองของชาวบ้าน ที่มองถึง
คุณค่าของโบราณวัตถุ ต่างจากกรมศิลปากรที่มองด้านการบริหารจัดการ 

และจากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลพบว่า ข้อมูลที่ได้ แตกต่างจากที่รับรู้แต่แรก คือ
ต้องเข้าไปหาเหตุผล ของการคัดค้านว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร เหตุผลของการเคลื่อนไหวคืออะไร  
เราพบว่าชาวบ้านกลัวจะสูญเสีย อัตลักษณ์ เนื่องจากจังหวัดนครปฐมในปัจจุบันเกือบจะเป็นเมือง
อุตสาหกรรมแล้ว 

การน าเสนอ 
ในรายงานข่าวผู้สื่อข่าวได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากสถานที่จริง เล่าสภาพปัญหาที่

เกิดข้ึนผ่านการบอกเล่าของ นายสมชาย รัตนอารี ตัวแทนกลุ่มรักษ์นครปฐมที่กล่าวถึงความรักความ
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หวงแหนที่มีต่อมรดก ทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งเห็นว่าการน าสมบัติซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ
ของคนท้องถิ่นนครปฐม เป็นรากเหง้าที่มีมากว่า 1,500 ปีตั้งแต่สมัยทวารวดี จ านวนถึง 1,873 ชิ้น ไป
ไว้ในพ้ืนที่อ่ืน โดยไม่บอกกล่าวสาเหตุแก่ประชาชนเป็นความคับแค้นใจที่ไม่สามารถยินยอมได้และ
มองว่าเหตุผล 3 ประการที่กรมศิลปากรยกมาฟังไม่ข้ึน 

นอกจากข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้คัดค้าน ในรายงานข่าวยังได้สรุป
จุดยืนในการคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ จ านวน 4 ข้อ คือ 

1. คัดค้านการโอนย้ายและปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ จังหวัด
นครปฐม 

2. ขอคืนโบราณวัตถุทุกชิ้นที่น าไปจัดแสดงยังที่อ่ืนกลับมายังพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพระปฐมเจดีย์ 

3. ให้อธิบดีกรมศิลปากรแสดงความรับผิดชอบต่อการกระท าที่เกิดขึ้นและ
กล่าวขอโทษชาวจังหวัดนครปฐม 

4. ขอให้กรมศิลปากรถ่ายโอนการดูแลพิพิธภัณฑ์ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยท้องถิ่นพร้อมจะตั้งงบประมาณรองรับและจะด าเนินการจัดตั้ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
นครปฐม แห่งใหม่ท่ีสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพต่อไป 

นอกจากนี้การน าเสนอข่าวยังได้สัมภาษณ์ นายปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ อดีต
ข้าราชการกรมศิลปากร ในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ 7 จังหวัดน่าน พูดถึงนโยบายและ
ความจ าเป็นทางการบริหาร ของกรมศิลปากรว่า การบริหารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขนาดเล็ก อย่าง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ในบางครั้งก็มีข้อจ ากัดมากมาย ทั้งก าลังคนและงบประมาณ 
ไม่เฉพาะแต่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์เท่านั้น แต่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขนาดเล็กที่อ่ืน 
ก็มีแนวโน้มว่าจะยุบรวม กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียงด้วยเช่นกัน เช่น 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงษ์ จังหวัดนครราชสีมา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช 
จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น 

รวมทั้งได้สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงษ์ ขุนทรง หัวหน้าภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งให้ความเห็นสนับสนุนการคัดค้าน โดยชี้ให้เห็น
ความส าคัญ ของเมืองนครปฐม ในฐานะศูนย์กลางทางวัฒนธรรมทวารวดีซึ่งอาจจะเคยเป็นเมืองเอก 
หรือเมืองท่าส าคัญ มาแต่โบราณ มีการขุดพบธรรมจักรมากที่สุดในพ้ืนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์เองก็เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านวัฒนธรรมทวารวดีแห่งแรกของ
ประเทศ ฉะนั้นด้วยความส าคัญ หลายประการดังกล่าว จังหวัดนครปฐมจึงควรมีแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่
ตรงนี้ เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชน ได้ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ของ
พ้ืนที่ตนเอง 
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และท้ายที่สุดในรายงานข่าวน าเสนอข้อมูลจากนายสุรชัย อนุตธโต สมาชิกสภา
องค์การบริหารจังหวัดนครปฐม ซึ่งได้กล่าวว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้มีการเปิด
ประชุมวิสามัญเพื่อหารือทางออกของปัญหาดังกล่าวร่วมกัน และมีมติพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจใน
การดูแลพิพิธภัณฑ์พร้อมทั้งการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้โบราณวัตถุและศิลปวัตถุยังคงอยู่เพ่ือเป็น
ความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมต่อไป 

ในตอนท้ายหลังจบการรายงานข่าว ผู้สื่อข่าวน าเสนอความคืบหน้าล่าสุด  
(ณ ขณะออกอากาศ) ว่า นายอภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้เรียก นายบวรเวท รุ่ง
รุจี อธิบดีกรมศิลปากรมาชี้แจง และสั่งให้ระงับนี้เรื่องไว้ก่อน 

เมื่อสอบถามถึงบทบาทของสื่อมวลชนกับกรณีปัญหาที่เกิดขึ้น จากฝั่งประชาชน 
นายสุรชัย อนุตธโต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้ข้อมูลว่า ช่วงนั้นสื่อก็ตามติด
และท าข่าวทุกระยะ มีบทบาทในการรายงานความเคลื่อนไหวให้ภาคประชาชนได้รับรู้ แต่สื่อยังไม่ได้
ไปตามติด ตามจี้ฝั่งภาครัฐมากนัก แต่มองว่าสื่อช่วยได้เยอะ เพราะสื่อมีองค์ความรู้ ชี้น าประเด็นไป
ทางซ้ายทางขวาได้ ไปทางดีก็ได้ ไปลงเหวก็ได้ ขณะเดียวกันสื่อเสี้ยมที่คอยแต่จะชักน าให้คู่กรณีตีกัน
อย่างเดียวก็มี 

นายสว่าง เทียมทัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม19ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ชาวบ้านรู้ว่าสื่อแต่ละสื่อเข้ามาที่เจตนาอย่างไร ใคร
ดีไม่ดี ใครขายข่าว ใครตีข่าว อยากให้สื่อมีจรรยาบรรณอยู่ในจิตใจ สื่อต้องมีวิธีการสื่อสารที่ดี ไม่ใช่
เน้นขยายข่าวหาประเด็น ต้องมีจิตใจที่อยากช่วยอย่างจริงจัง เนื่องจากมีความสามารถในการ
ประสานงานระหว่างผู้เดือดร้อนกับหน่วยงานรัฐที่จะแก้ปัญหาได้ 

เมื่อสอบถามถึงบทบาทของสื่อมวลชนในกรณีนี้จากตัวแทนฝ่ายรัฐ นายประทีป 
เพ็งตะโก รองอธิบดีกรมศิลปากร20ได้กล่าวว่า เรื่องนี้ที่กลายเป็นประเด็นในพ้ืนที่สื่อถือว่าเริ่มต้นจาก
ประชาชนเป็นส่วนส าคัญ และเมื่อสอบถามว่าการน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนเป็นสาเหตุให้  
กรมศิลปากรยอมชะลอแนวคิดการยุบ/ย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์หรือไม่ รองอธิบดี
กรมศิลปากร ชี้แจงว่าสาเหตุหลักที่ท าให้การด าเนินงานเรื่องนี้ยุติขึ้นอยู่กับเหตุผลของประชาชน 
ผู้เดือดร้อน ซึ่งในกรณีนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าประชาชนมีความรักความหวงแหนในมรดกศิลปวัฒนธรรม
ของตนเอง สะท้อนให้เห็นความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และรากเหง้าของชาวนครปฐม ซึ่งในกรณี
นี้สื่อมวลชนมีส่วนน้อยมาก 

                                           
19 สว่าง เทียมทัด, สัมภาษณ์โดยเรวดี แซ่ตัน, อ าเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม, 27 มีนาคม 

2560. 
20 ประทีป เพ็งตะโก, สัมภาษณ์โดยเรวดี แซ่ตัน, กรมศิลปากร, 22 พฤษภาคม 2560. 
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นางสาวสมลักษณ์ ค าตรง รักษาการหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐม
เจดีย์21 ได้ให้ความเห็นในฐานะคนในวิชาชีพ ซึ่งติดตามข่าวสารในกรณีดังกล่าวมาโดยตลอดว่า ในช่วง
เวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น ตนยังไม่ได้รับมอบหน้าที่ให้รับผิดชอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐม
เจดีย์ โดยให้ความเห็นว่า คิดว่าในขณะนั้น สื่อยังเสนอข่าวสารไม่รอบด้านพอ แต่ตนเองก็ไม่ทราบถึง
สาเหตุที่แท้จริง ที่สื่อไม่มาสอบถามหรือน าเสนอความคิดเห็นจากฝั่งกรมศิลปากรมากเท่าที่ควร 
เพราะข่าวบางส่วนน าเสนอเฉพาะกระแสของกรมศิลปากรที่เป็นฝ่ายตั้งรับในเชิงการข่าวเพียงอย่ าง
เดียว 

โดยในส่วนตัวมองว่าการที่สื่ อมาน า เสนอข่าวนี้ ถือ เป็นส่วนดี  ที่ท าให้ 
ชาวนครปฐมจ านวนมากหันมาสนใจเรื่องมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนที่ของตนเอง เกิดความรัก
ความหวงแหนมากกว่าเดิมที่อาจจะ ไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก แต่สื่อบางสื่อเองก็มีลักษณะเฉพาะ
ของการน าเสนอ ส่วนฝั่งตัวแทนภาคประชาชนก็ต้องยอมรับว่า แกนน าบางส่วนเป็นนักการเมือง
ท้องถิ่น ที่เล่นกับสื่อเป็นรู้ว่าจะต้องท าอย่างไร เรื่องถึงจะเป็นประเด็นขึ้นมา แล้วก็ส าเร็จอย่างที่แกน
น าต้องการ แต่ในอีกทางหนึ่งผู้บริการของกรมศิลปากรก็หยุดเลยไม่ตอบโต้ ไม่ได้ใช้สื่อเป็นเครื่ องมือ
ในการสื่อสารความเข้าใจที่ถูกต้องกลับไปยังประชาชน 

จะเห็นได้ว่าการน าเสนอข้อมูลจากรายงานข่าวชิ้นนี้ ยังขาดข้อมูลจากตัวละคร
ส าคัญคือตัวแทนจากกรมศิลปากร ที่จะออกมาอธิบายหรือชี้แจงเหตุผลของการย้ายพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพระปฐมเจดีย์ในครั้งนี้ ซึ่งเรื่องนี้นายวุฒิพันธุ์ เปรมาสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าวได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
การสัมภาษณ์ว่า ในการท ารายงานข่าวในครั้งนั้นตนได้พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์อธิบดีกรมศิลปากร
แล้ว แต่ได้รับค าตอบว่าไม่สะดวกท่ีจะให้สัมภาษณ์ โดยให้เหตุผลว่าเคยให้ข่าวไปแล้ว ซึ่งผู้สื่อข่าวมอง
ว่าบางครั้ง ถ้าเขาออกมาตอบ อาจเกิดผลดีหรือผลเสียเพ่ิมขึ้นมากกว่าเดิมก็ได้ อยู่ที่ทักษะการสื่อสาร
ของคนท่ีออกมาชี้แจง ถ้าสื่อสารดีเรื่องก็อาจจะไม่ลุกลาม แต่ถ้าชี้แจงไม่ดีเรื่องราวก็อาจแย่ลงกว่าเดิม 
แต่ในมุมของการท าข่าว หากรอให้เวลานานออกไป ประเด็นมันก็ไม่น่าสนใจ จึงได้เลือกคนที่สามารถ
ให้ความเห็นในเชิงวิชาการมาแทน 

นายวุฒิพันธุ์ยังให้ความเห็นเพ่ิมเติมอีกโดยมองว่าที่หน่วยงานรัฐไม่ตอบ เพราะ
กลัวผลตอบกลับ (Feedback) มากกว่า เพราะถึงอย่างไรหน่วยงานรัฐก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การแก้ปัญหาอยู่แล้ว การตอบในเวลาที่ไม่เหมาะสมน่าจะท าให้เกิดความยุ่งยากในการแก้ไขปัญหาใน
บางกรณีได ้

แต่อย่างไรก็ตามเห็นว่า ผู้สื่อข่าวต้องพยายามปรับกระบวนทัศน์ด้านการสื่อสาร
ให้แหล่งข่าวโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐได้รับรู้ว่าสื่อไม่ได้เข้าไปจับผิด แต่สื่อเป็นพ้ืนที่แห่งการสื่อสาร

                                           
21 สมลักษณ์ ค าตรง, สัมภาษณ์โดยเรวดี แซ่ตัน, กรมศิลปากร, 22 พฤษภาคม 2560. 
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หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ช่องทางนี้สื่อสารข้อมูลที่เหมาะสมไปยังประชาชนได้ด้วย ขึ้นอยู่กับ  
การสื่อสารของคนตอบว่าคิดอย่างไร และจะสื่อสารดีหรือไม่ 

เมื่อตรวจสอบการท างานของรายการทุกข์ชาวบ้านตามบทบาทหน้าที่ของ
สื่อมวลชน พบว่าในการน าเสนอของนักข่าวในฐานะที่เป็นผู้คัดกรองข้อมูลข่าวสาร (Gatekeeper) 
จากกรณีการย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์นี้ รายการทุกข์ชาวบ้านท าหน้าที่ในบทบาทนี้
ได้เป็นอย่างดีในฐานะท่ีเป็นผู้คัดเลือกประเด็นที่สังคมสนใจและส่งผลกระทบต่อส่วนรวม โดยนายวุฒิ
พันธุ์ 22ผู้สื่อข่าวได้กล่าวถึง หลักเกณฑ์การคัดเลือกประเด็นในการน าเสนอ ว่า สื่อรายการหลักจะเน้น
ประเด็นใหญ่เชิงนโยบายที่มีผลกระทบในวงกว้างมากๆ แต่ส าหรับรายการทุกข์ชาวบ้าน ไม่ใช่ 
การเสนอภาพรวมเพียงอย่างเดียว แต่ต้องน าเสนอเสียงเล็กๆ ด้วย ซึ่งต้องเป็นส่วนรวมในมุมเล็กๆ 
ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคล เพราะบางครั้งสื่อหลักไปไม่ถึงเสียงเหล่านี้ หัวใจส าคัญในการท ารายการทุกข์
ชาวบ้าน คือต้องการให้หน่วยงานรัฐเข้ามาแก้ปัญหาได้จริง ซึ่งมันมีหลายระดับ ที่แบ่งได้ชัดเจนเป็น 2 
ระดับ คือ ระดับที่ต้องรีบแก้ไขโดยด่วน กับระดับที่อาจจะสูงขึ้นไปแก้ได้ยากแต่ก็ต้องสื่อสารก่อน ซึ่ง
พบว่าปัญหาหลักที่หน่วยงานรัฐไม่อาจแก้ปัญหาได้ทันทีคือ เรื่อง งบประมาณ 

การย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์เป็นประเด็นปัญหาที่มีความไม่
เห็นพ้องระหว่างรัฐกับประชาชน การน าเสนอของสื่อจึงเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้คู่ขัดแย้งได้ใช้พ้ืนที่
สาธารณะในการสื่อสารข้อมูลและเหตุผลของแต่ละฝ่าย เพ่ือน าไปสู่การหาทางออกของปัญหา 
อย่างไรก็ตามพบว่าแม้ผู้สื่อข่าวจะพยายามรวบรวมข้อมูลทุกแง่มุมจากทุกผ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ไม่
สามารถน าเสนอข้อมูลจากฝั่งของกรมศิลปากร ซึ่งถือว่าเป็นคู่ขัดแย้งหลักให้มาชี้แจงเหตุผลและ
ความจ าเป็นได้ ท าได้เพียงหาแหล่งข่าวที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งอย่างอดีตข้าราชการกรมศิลปากรมาให้
ความเห็น แต่ทั้งนี้สาเหตุไม่ได้เป็นเพราะสื่อจงใจบิดเบือนหรือน าเสนอความจริงเพียงบางส่วน หากแต่
กรมศิลปากรไม่ได้ใช้โอกาสในการใช้พ้ืนที่สื่อเพ่ือสื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชนเอง 

ส่วนบทบาทในฐานะผู้ก าหนดวาระหรือประเด็นทางสังคม (Agenda-setter) 
เห็นได้ว่าในกรณีนี้ ผู้ที่ท าหน้าที่หลักในการก าหนดประเด็นทางสังคมไม่ใช่สื่อมวลชนแต่เป็นประชาชน
เอง ในกรณีนี้สื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารหรืออีกนัยหนึ่ง สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือหนึ่งของกลุ่มผู้
คัดค้านทีต่้องการขยายประเด็นปัญหาให้เป็นที่สนใจในวงกว้าง เห็นได้ว่านอกจากสื่อมวลชนแล้ว กลุ่ม
ผู้คัดค้านยังใช้การสื่อสารในช่องทางอ่ืนๆ เข้าร่วมอีกหลายอย่าง เช่น กระบวนการประชาสัมพันธ์ภาค
ประชาชน ที่มีตัวแทนกลุ่มประชาชนผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงกลยุทธ์การสื่อสารของกลุ่มคัดค้านว่า มีการ
ก าหนดดีเดย์ตั้งเวทีหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

                                           
22 วุฒิพันธุ์ เปรมาสวัสดิ์, สัมภาษณ์โดยเรวดี แซ่ตัน, สถานีข่าว TNN24, 23 พฤษภาคม 

2560. 
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ระหว่างนั้นมีการขึ้นป้ายคัทเอาท์ แจกเอกสารไปตามต าบลต่างๆ มีการประท้วงเชิงสัญลักษณ์ด้วยการ
ตัดผม จนประชาชนทั่วจังหวัดนครปฐมตื่นตัว ภายหลังการคัดค้านกรมศิลปากรมีการเชิญตัวแทน 
ชาวนครปฐมมาพูดคุยหารือที่กระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และ
แนวทางการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของประชาชน แต่อธิบดีกรมศิลปากรไม่ได้มาพูดคุยด้วยตัวเองมี
การส่งตัวแทนมา จนสุดท้ายการหารือไม่เป็นผล ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ 

เมื่อสอบถามนายวุฒิพันธุ์ 23ในฐานะผู้สื่อข่าวว่า คิดเห็นอย่างไรกับประชาชน
บางกลุ่มใช้สื่อเป็นเครื่องมือ นายวุฒิพันธุ์ได้ให้ความเห็นว่าคนที่ใช้สื่อเป็นน่าจะไม่ใช่ประชาชน แต่เป็น
กลุ่มแกนน าหรือคนที่รู้ช่องทางมากกว่า เช่น กลุ่ม NGO หรือแกนน าที่เป็นนักการเมือง เราก็ต้อง
พยายามสร้างงานที่น าเสนอมุมมองความเข้าใจที่ดีด้วย หรือแม้แต่บางทีประชาชนเองได้รับข้อมูลที่ผิด
มากหรือรับรู้ข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง สื่อก็ต้องพยายามกรองในจุดนี้ เพ่ือน าไปสู่การน าเสนอข้อเท็จจริง
ให้ได้มากที่สุด 

แต่แม้ว่าสื่อมวลชนไม่ได้เป็นผู้ก าหนดประเด็นในช่วงเริ่มต้น แต่ก็มีส่วนอย่างมาก
ในการสร้างกระแสการรับรู้ในวงกว้าง สอดประสานกับความพยายามคัดค้านอย่างหนักของภาค
ประชาชน จนกรมศิลปากรต้องยอมระงับค าสั่ง และหาแนวทางร่วมกับภาคประชาชน โดยน าไปสู่
ค าตอบในการเลือกที่จะสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติใหม่ โดยจะใช้พ้ืนที่เรือนจ าเก่าซึ่ งอยู่ใกล้เคียง
กันในท่ีสุด 

และส าหรับบทบาทในการเป็นผู้ตรวจสอบอ านาจรัฐของสาธารณชน (Media as 
public watchdog) แม้ว่าในรายงานข่าวชิ้นนี้รายการทุกข์ชาวบ้านจะไม่สามารถน าข้อมูลจากคู่
ขัดแย้งหลักอย่างกรมศิลปากรมาชี้แจงได้ แต่ได้พยายามรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
เพ่ือยกระดับประเด็นปัญหาให้เห็นว่ามีความส าคัญ โดยการสัมภาษณ์อดีตผู้บริหารของกรมศิลปากรที่
ให้ความคิดเห็นในแง่มุมด้านการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งนักวิชาการด้านโบราณคดีที่ให้ข้อมูล
ด้านความส าคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ ที่ควรตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้และความภาคภูมิใจของคนในพ้ืนที่ที่มากกว่าการจะย้ายไปยังพ้ืนที่อ่ืน ความพยายามใน
การรวบรวมและน าเสนอข้อมูลเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความพยายามของรายการทุกข์ชาวบ้านในการ
สร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพ่ือให้มีน้ าหนักในการสื่อสารไปยังผู้มีอ านาจตัดสินใจในการแก้ไข
ปัญหา 
  

                                           
23 วุฒิพันธุ์ เปรมาสวัสดิ์, สัมภาษณ์โดยเรวดี แซ่ตัน, สถานีข่าว TNN24, 23 พฤษภาคม 
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เงื่อนไขท่ีน าไปสู่การก าหนดวาระนโยบาย 
ในกรณีของการคัดค้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์นี้ ในท้ายที่สุด

กรมศิลปากรยอมระงับค าสั่งการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง 
และได้เปิดการเจรจาหารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่และภาคประชาชนถึงแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน และได้ค าตอบร่วมกันว่าจะสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งใหม่ในพ้ืนที่
เรือนจ าเก่า ซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมธนารักษ์ในปัจจุบัน 

แต่อย่างไรก็ตามความคืบหน้าดังกล่าวก็มีมุมมองที่แตกต่างระหว่างภาค
ประชาชนที่เห็นว่าเป็นเพียงการยื้อเวลาของกรมศิลปากร ไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหา เนื่องจากมี
การด าเนินการที่ล่าช้า โดยกลุ่มตัวแทนชาวบ้านให้รายละเอียดว่า กรมศิลปากรกับชาวบ้านตกลง
ร่วมกันว่าจะไม่ยุบ ไม่ย้าย แต่ตกลงกันว่าโยกย้ายไปบริเวณเรือนจ าเก่า ซึ่งก็มีความพยายามจ้องหา
โอกาสในพ้ืนที่นี้จากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่เช่นกัน แต่มีการดึงประชาชนมาให้ร่วมในการออกแบบ
อาคารของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่จะก่อสร้างใหม่ แต่ผู้ให้สัมภาษณ์มองว่าเรื่องนี้เป็นไปได้ยาก 
เป็นการดึงเวลากันมากกว่า 

มีข้อเสนอขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมต่อกรมศิลปากร ขอรับโอน
ภารกิจในการดูแลพิพิธภัณฑ์จากกรมศิลปากร แต่เอาเข้าจริงๆ แล้วกรมศิลปากรก็อ้างว่าท้องถิ่นยังไม่
พร้อม ด้วยเหตุผลว่าหากยอมปล่อยภารกิจตรงนี้จะเกิดเป็นกรณีตัวอย่างให้ที่อ่ืนๆ ท าตามได้ แต่ทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมยืนยันว่ามีความพร้อม สามารถอุดหนุนงบประมาณในการ
ก่อสร้างได้ สนับสนุนบุคลากรเช่น อพปร. หรือเจ้าหน้าที่มาสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่  
กรมศิลปากรในพ้ืนที่ได้ 

ตอนนี้เรื่องก็ยังคงค้างคา แม้ว่ากรมศิลปากรจะยอมถอยแต่ไม่มีการยืนยันที่
ชัดเจนว่าจะยอมหยุดความพยายามนี้ กรมศิลปากรน าเสนอทั้งทางวิชาการและการประชาสัมพันธ์
โดยตลอดว่า อู่ทองเป็นศูนย์กลางของทวารดีที่แท้จริง ซึ่งคิดว่าเป็นวาระซ่อนเร้นเชิงการเมืองที่มีความ
พยายามผลักดันจากนักการเมืองระดับชาติที่มีอิทธิพลในจังหวัดสุพรรณบุรี  ให้พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติอู่ทองเป็นจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

ส าหรับความคืบหน้าในมุมของกรมศิลปากร รองอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่า 
หลังจากมีการคัดค้านจากกลุ่มประชาชน กรมศิลปากรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการเรียกตัวแทนภาค
ประชาชนเข้ามาพูดคุยหารือกัน เคยมีแนวคิดเรื่องการย้ายไปก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สร้างใหม่ที่เรือนจ า 
แต่ว่าการด าเนินการดังกล่าวก็ติดปัญหาไม่ได้ด าเนินการต่อ 
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นางสาวสมลักษณ์ ค าตรง รักษาการหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐม
เจดีย์24 กล่าวว่าวัตถุโบราณที่มีในพิพิธภัณฑ์ จ านวน 1,873 รายการ หลายชิ้นอายุมากกว่า 1,500 ปี 
แต่จัดแสดงได้แค่ 251 รายการ ที่เหลืออีก 1,200 รายการเก็บไว้อยู่ในห้องคลัง เนื่องด้วยความคับ
แคบของสถานที่และพ้ืนที่จัดแสดง รวมถึงปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ ท าให้มีค าสั่งเป็นการภายใน
ให้ย้ายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุบางส่วนไปจัดเก็บไว้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง เนื่องจากทั้ง
พิพิธภัณฑสถานแห่งพระปฐมเจดีย์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อยู่ภายใต้การก ากับของส านัก
ศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรีเหมือนกัน แต่เกิดมีเรื่องการคัดค้านของชาวนครปฐมขึ้นมาก่อน จึงยุติการ
ด าเนินการเรื่องดังกล่าวไป 

ภายหลังจากมีการเสนอแนวทางแก้ไข คือการสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่บริเวณ
เรือนจ าเก่าที่อยู่ใกล้พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ เนื่องจาก
เป็นที่ราชพัสดุ โดยมีการเสนอให้พื้นที่นั้นก่อสร้างเป็นส่วนสาธารณะซึ่งให้เทศบาลนครปฐมเป็นผู้ดูแล 
และให้มีพิพิธภัณฑ์ด้วยในพ้ืนที่นี้ แต่อย่างไรก็ตามมีความพยายามในการเสนอเรื่องให้องค์พระปฐม
เจดีย์เป็นมรดกโลก ซึ่งโดยหลักการแล้วเฉพาะตัวองค์ประปฐมเจดีย์นั้น ไม่เพียงพอต่อการขอเป็น
มรดกโลก ต้องมีพ้ืนที่สีเขียวในบริเวณโดยรอบด้วย จึงมีการส่งเรืองให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ ยวข้อง
พิจารณา และเห็นควรว่าให้เป็นพื้นที่สีเขียว ไม่ให้มีการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ใดๆ เพ่ิมเติม และเรื่อง
นี้อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ) พิจารณา ซึ่งมีความ
เป็นได้สูงว่าจะยืนยันตามมติของคณะอนุกรรมการ ท าให้เรื่องการก่อสร้ างพิพิธภัณฑ์นครปฐมใน
ปัจจุบันจึงชะงักอยู่ แม้ว่ากรมศิลปากรจะเคยมีการตั้งงบประมาณด าเนินการไว้แล้วก็ตาม 

ส าหรับเรื่องการถ่ายโอนภารกิจ นายประทีป เพ็งตะโก รองอธิบดีกรมศิลปากร25

ยืนยันว่า กรมศิลปากรยินดีถ่ายโอนภารกิจหรือด าเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่า ง
เต็มที่ โดยมากมักเป็นการโอนถ่ายภารกิจในส่วนของการบริหารจัดการโบราณสถาน แต่เรื่อง
โบราณวัตถุยังไม่มีแนวคิดท่ีจะด าเนินการ เพราะโบราณสถานเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ติดอยู่กับ
แผ่นดิน ไม่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนย้าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปก็
ด าเนินการดูแลรักษา เช่น การท าความสะอาด การจัดภูมิทัศน์พ้ืนที่ บางแห่งมีการพัฒนาสถานที่เพ่ือ
ประโยชน์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวก็สามารถกระท าได้ ซึ่งแตกต่างจากงาน
โบราณวัตถุท่ีมีความละเอียดซับซ้อนมากกว่าแค่การจัดแสดงอย่างที่เข้าใจกัน 

รกัษาการหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ ได้กล่าวถึงแนวคิดการ
ถ่ายโอนภารกิจบางส่วนของกรมศิลปากรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบว่า ในเรื่องนี้

                                           
24 สมลักษณ์ ค าตรง, สัมภาษณ์โดยเรวดี แซ่ตัน, กรมศิลปากร, 22 พฤษภาคม 2560. 
25 ประทีป เพ็งตะโก, สัมภาษณ์โดยเรวดี แซ่ตัน, กรมศิลปากร, 22 พฤษภาคม 2560. 



Ref. code: 25595803010312BPS

59 
 

 

59 

กรมศิลปากรไม่เคยปิดกั้นและมีแนวคิดท่ีจะถ่ายโอนบางภารกิจส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความพร้อมอยู่โดยตลอด 

ซึ่งส่วนมากแล้วภารกิจที่กรมศิลปากรได้โอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับผิดชอบ คือ การดูแลรักษา การพัฒนา และการบริหารจัดการ “แหล่งโบราณสถาน” เช่น องค์การ
บริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบ หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ามาท าความสะอาด 
หรือบริหารจัดการเพ่ือเป็นประโยชน์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวของพ้ืนที่ 

แต่ในกรณีของงานพิพิธภัณฑ์นั้น เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ 
รักษา และบริหารจัดการ “โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ” ซึ่งเคลื่อนย้ายได้ มีความแตกต่างอย่างมากกับ 
การดูแลรักษาโบราณสถานที่ติดอยู่กับที่ดิน ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ การบริหารจัดการในส่วนของ
โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ กรมศิลปากรจึงยังไม่มีการถ่ายโอนภารกิจนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใด แต่มีบ้างที่เข้าไปสนับสนุนการบูรณะพ้ืนที่ และองค์ความรู้ในด้านการจัดการ เช่น 
พิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดตราด แต่ไม่มีเรื่องการดูแลโบราณวัตถุใดๆ เพราะส าหรับเรื่องนี้กฎหมายยังไม่ได้
ให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการโบราณวัตถุ 

แต่โดยความคิดเห็นส่วนตัวรักษาการหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐม
เจดีย์ได้กล่าวว่า หากระบบการบริหารจัดการงานด้านโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของประเทศไทยยังคง
เป็นอยู่ในลักษณะนี้ต่อไป ในระยะยาวอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ เนื่องจากในปัจจุบันผู้ที่เป็นภัณฑารักษ์มี
จ านวนน้อยและต้องดูแลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมากถึง 40 กว่าแห่ง ซึ่งเยอะมากเมื่อเทียบกับ
ภารกิจเดียวกันในต่างประเทศ เช่น ในประเทศญี่ปุ่นที่มีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพียง 4 แห่ง และใน
แต่ละแห่งก็มีบุคลากรหลักร้อยถึงหลักพันคนต่อแห่ง งานด้านโบราณวัตถุและศิลปวัตถุในอนาคตจึง
จ าเป็นต้องมีการแบ่งระดับ ว่าระดับไหนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการเองได้ และระดับไหนต้องมี
หน่วยงานระดับชาติดูแล ซึ่งต้องแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้างต่อไป 

ส าหรับประเด็นเรื่อง การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงาน
ภาครัฐ และสื่อมวลชนรักษาการหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ กล่าวว่า ตลอดมามี
ความพยายามที่จะประสานงานให้แต่ละกลุ่มในพ้ืนที่ที่มีความสนใจในเรื่องศิลปวัฒนธรรมได้เข้ามาคุย
กันตลอดเวลา แต่พบว่าแต่ละกลุ่มต่างยึดถือแนวทางของตนเอง ประสานการท างานร่วมกันได้ยาก 
แต่จากกรณีที่ผ่านมาน่าจะเป็นโอกาสอันดี ที่จังหวัดนครปฐมอาจเป็นที่แรกก็ได้ที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติได้สร้างข้ึนตามความต้องการของประชาชน หากมีการสร้างแห่งใหม่ขึ้นจริง แต่อย่างไรก็ตาม
ต้องพิจารณาเรื่องการโอนภารกิจการดูแลให้รอบคอบ เพราะเคยมีกรณีใกล้เคียงเช่นนี้เกิดขึ้น
เหมือนกันที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีการขุดพบเทวรูปโบราณ ซึ่งตามกฎหมายแล้วต้องแจ้งกรมศิลปากร 
และให้กรมศิลปากรเป็นผู้ดูแลรักษา แต่ชาวบ้านไม่ยอมต้องการเก็บไว้ภายในพ้ืนที่ จึงน าไปไว้ที่วัด  
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ใส่ไว้ในกรงอย่างดี กรมศิลปากรจึงออกเอกสารให้ องค์การบริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ นั้น 
เซ็นรับรองในการดูแล สุดท้ายก็ถูกโจรกรรมไป 

จากความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทั้ง 2 ส่วน ท าให้เห็นได้ว่ากรณีปัญหาการย้าย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์นี้ ได้ถูกยกระดับของประเด็นปัญหาไปสู่วาระนโยบายใน
ระดับวาระการตัดสินใจ (Decision Agenda) เนื่องจากมีการตัดสินใจด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
คือ กรมศิลปากร และกระทรวงวัฒนธรรมในการระงับค าสั่งยุบ/ย้าย และการแสวงหาทางการออก
ร่วมกัน โดยการตกลงที่จะสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในพ้ืนที่ใหม่ ทั้งนี้กระบวนการทั้งหลายได้
ด าเนินการไปแล้ว และมาสะดุดตรงที่ความขัดแย้งระหว่างเรื่องการสร้างพิพิธภัณฑ์ใหม่ หรือการกัน
พ้ืนที่ส่วนนี้ไว้เป็นพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเตรียมรองรับการขอขึ้นทะเบียนองค์พระปฐมเจดีย์เป็นมรดกโลก
ต่อไป หากแต่ปัญหาจากการด าเนินงานดังกล่าว กรมศิลปากรอาจไม่ได้สื่อสารให้ประชาชนในพ้ืนที่
เข้าใจ ประชาชนจึงมีความเข้าใจว่ากรมศิลปากรดึงเรื่องเพ่ือยื้อเวลาให้กระแสเงียบลง แล้วจะกลับมา
ด าเนินการใหม่ 

ประเด็นของกรณีนี้เป็นองค์รวมจากการก่อตัวของกระแสปัญหา (Problem 
Stream) กระแสการเมือง (Political Stream) และกระแสนโยบาย (Policy Stream) อย่างชัดเจน 
จึงทรงพลังอย่างมากที่จะผลักดันหน้าต่างนโยบาย (Policy Windows) ให้เปิดออก รวมทั้งการผสาน
พลังของกระแสที่สี่ คือ กระแสของสื่อมวลชน ท าให้ประเด็นของปัญหามีความส าคัญและเร่งด่วน ที่รัฐ
ต้องเลือกระงับหรือกระท าการใดการหนึ่ง เพ่ือตอบสนองข้องเรียกร้องของกลุ่มประชาชนผู้คัดค้าน 

กล่าวโดยละเอียด คือ กระแสปัญหา (Problem Stream) กระแสปัญหาคือ
กระแสที่เกิดขึ้นเนื่องจากผู้คนจ านวนหนึ่งในสังคมเกิดข้อวิตกกังวลจากการตระหนักถึงความ
เปลี่ยนแปลงหรือมาจากอิทธิพลบางอย่าง ในกรณีนี้เห็นได้อย่างชัดเจนจากจ านวนของผู้คนที่รวมตัว
กันออกมาคัดค้านและระยะเวลาของการขยายตัวของประเด็นปัญหาที่มีการขยายการรับรู้และสร้าง
แนวร่วมในการคัดค้านได้อย่างรวดเร็ว 

กระแสการเมือง (Political Stream) เป็นกระแสจากการเปลี่ยนแปลงภายใน
ระบบราชการและระบบการเมือง เช่น การเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดิน หรือพรรคใหญ่ใน
สภา การเลือกตั้งการลงประชามติ ทัศนคติทางการเมืองและสภาพอารมณ์โดยทั่วไปของประชาชน
ส่วนรวมในขณะนั้น (National Moods) ในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าเป็นเพราะกรมศิลปากรมีความต้องการ
ที่จะปรับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในสังกัด รวมไปถึงการรับรู้ของประชาชนชาวนครปฐมที่รักและ
หวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งข้อสงสัยในวาระการพัฒนาที่พยายามจะ
ยกระดับอ าเภออู่ทองให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยการเอา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองเป็นจุดขาย ซึ่งเป็นความขัดแย้งของการเมืองในระดับจังหวัดซ่อนอยู่
ภายใน กระแสการเมืองนี้ผนวกเข้ากับกระแสปัญหาด้วยในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้เมื่อพิจารณากระแส
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การเมืองควบคู่กับกระแสปัญหาก็พบว่า ทั้งสองกระแสมีอิทธิพลต่อการผลัก “วาระนโยบาย” เป็น
อย่างมากเพ่ือเปิดหน้าต่างนโยบาย (Policy Window) 

กระแสนโยบาย (Policy Stream) เป็นกระแสที่เกิดขึ้นภายหลังจากกระแส
ปัญหาและกระแสการเมืองได้ร่วมผลักดันวาระนโยบายดังกล่าว จนสามารถจัดระเบียบวาระการ
ตัดสินใจหรือระบุรายละเอียดทางเลือกที่ใช้ในการตัดสินใจก่อนออกนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ใน
กรณีของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ ได้ข้อสรุปเรื่องการไม่ยุบ/ย้าย และแนวทางออกโดย
การสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่บริเวณเรือนจ าเก่า ทั้งนี้ยังติดปัญหาในการด าเนินการ รวมทั้งนโยบายใน
การรับภารกิจในการดูแลพิพิธภัณฑ์ที่กรมศิลปากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่มีความเห็น
ต่าง และยังไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ และยังไม่มีการสื่อสารระหว่างกันที่ดีพอ 

ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองนักข่าวที่มีต่อการคัดค้านในครั้งนี้ว่า เป็นเรื่องดีที่คนมา
รวมตัวกัน จะได้เรียนรู้รากเหง้าของตัวเอง ซึ่งการรับรู้ของคนท่ัวไปอาจจะเป็นแค่ทางผ่าน ถ้าไม่มีพระ
ปฐมเจดีย์เราก็แทบจะไม่นึกถึงอะไร การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะท าให้คนรุ่นใหม่หันมาศึกษาความเป็นมา 
ประวัติศาสตร์ของตัวเองมากขึ้นแต่ก็เข้าใจกรมศิลปากรเหมือนกัน ในแง่มุมด้านการบริหารจัดการที่
จัดการได้สะดวกกว่า เช่น เรื่องงบประมาณ เรื่องบุคลากร แต่ทั้งสองส่วนยังไม่มีการสื่อสารกันมากพอ 

เงื่อนไขส าคัญในการก าหนดวาระนโยบายในระดับการตัดสินใจได้ดังกล่าว 
พบว่า มีปัจจัยส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ 

ประการแรก การรวมตัวกันของสี่กระแสส าคัญ คือ กระแสปัญหา กระแส
การเมือง กระแสนโยบาย และท่ีส าคัญคือกระแสข่าวเพราะนอกจากความรอบด้านของกระแสทั้งสาม
ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว การน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักที่ขาดไม่ได้ ในการ
กดดันให้รัฐต้องด าเนินการบางสิ่งบางอย่างเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับความเห็นของนาย
วุฒิพันธุ์ ผู้สื่อข่าวที่เห็นว่าการท างานของนักข่าวช่วยยกระดับเชิงนโยบายได้ เพราะในที่สุดก็มีการ
เปลี่ยนแปลงค าสั่งดังกล่าว การน าเสนอข่าวถือเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้คนรับรู้ในวงกว้าง โดยสื่อต้องท า
ความเข้าใจพ้ืนฐานของปัญหาหรือประเด็นความขัดแย้ง ถึงที่มาที่ ไป ลักษณะทางกายภาพ 
กระบวนการนโยบาย ไม่ใช่แค่เอาสองฝั่งมาชนกัน บางครั้งสื่อก็สามารถให้ข้อมูลที่ดีกับชาวบ้านได้เลย 
ไม่ต้องรอให้หน่วยงานภาครัฐมาตอบ 

ประการที่สอง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่น าเสนอ แม้ว่าในรายงานข่าวจะไม่ได้
น าเสนอข้อมูลของฝั่งกรมศิลปากร แต่ผู้สื่อข่าวได้ชดเชยด้วยการยกความเห็นของอดีตผู้บริหารของ
กรมศิลปากร อย่างอดีตผู้อ านวยการของส านักศิลปากรที่ 7 น่าน  มาแสดงให้เห็นถึงปัญหาเชิงบริหาร
เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจในอีกแง่มุมหนึ่ง และการน าเสนอความเห็นของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับแวด
วงโบราณคดีและเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่อย่างหัวหน้าภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงเป็นการเพิ่มน้ าหนัก และความน่าเชื่อถือให้แก่ข้อมูลฝั่งกลุ่มผู้คัดค้านได้เป็นอย่างดี 
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ประการที่สามประชาชนเป็นผู้ก าหนดประเด็นวาระ (Agenda-setting) ที่ส าคัญ 
มีบทบาทโดยการโวยวาย (Voice option) เมื่อประชาชนผู้บริโภคไม่พอใจในคุณภาพของสินค้าหรือ
บริการที่เกิดขึ้น เนื่องจากการบริหารทางศิลปวัฒนธรรมอย่างงานพิพิธภัณฑ์ถือเป็นสินค้าสาธารณะ
อย่างหนึ่ง หากแต่ไม่ใช่การโวยวายด้วยปากเปล่า แต่เป็นการโวยวายผ่านกระบอกเสียงส าคัญของ
สื่อมวลชน 
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพ่ือน าเสนอกรณีศึกษาของรายการร้องทุกข์ที่ส่งผลต่อ

การเข้าสู่วาระนโยบาย ศึกษาเงื่อนไขของการเข้าสู่วาระนโยบายในระดับต่างๆ โดยมุ่งเน้นบทบาท 
การก าหนดวาระนโยบายของสื่อมวลชนเป็นส าคัญ และเพ่ือพัฒนามุมมองด้านกลไกการก าหนดวาระ
นโยบายโดยการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชน รูปแบบการวิจัยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยคัดเลือกกรณีศึกษาที่มีการเข้าสู่วาระนโยบายในระดับที่ลึก
ที่สุด จากการส ารวจรายการทุกข์ชาวบ้าน สถานีโทรทัศน์ TNN24 จ านวน 2 กรณีศึกษา และศึกษา
กรณีท่ีคัดเลือกโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interviews) กับบุคคลผู้ให้
ข้อมูลหลัก (Key Informants) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชาชนผู้ร้องเรียนปัญหาผ่านรายการ
ร้องทุกข์ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่ถูกร้องเรียนผ่านรายการร้องทุกข์ และกลุ่มผู้ผลิตรายการร้องทุกข์ 
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ซึ่งผู้ศึกษาท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตามแนว
ค าถามท่ีได้เตรียมไว้ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1 ลักษณะสภาพปัญหาที่น าไปสู่การก าหนดวาระนโยบาย 
จากการส ารวจจ านวนเรื่องที่ออกอากาศทั้งหมด 418 เรื่อง พบว่า  เนื้อหาที่

รายการน าเสนอมากที่สุดเป็นปัญหาที่เกิดจากการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานหรือบุคคล 
รองลงมาเป็น ปัญหาอ่ืนๆ เช่น อุบัติเหตุ เป็นต้น เนื้อหาบรรเทาทุกข์เฉพาะบุคคล (ป่วย ยากจน) 
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เตือนภัยมิจฉาชีพ และการเตือนภัยออนไลน์ ตามล าดับ 

เห็นได้ว่าปัญหาอันดับหนึ่งที่รายการทุกข์ชาวบ้านน าเสนอ คือ ปัญหาที่เกิดจาก
การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานหรือบุคคล ซึ่งกรณีศึกษาทั้ง 2 เรื่องที่ผู้ศึกษาเลือกมา คือ 
กรณีไต้ก๋งเรือคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดตราด และกรณีคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระ
ปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นปัญหาเกิดจากการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานหรือบุคคล
เช่นเดียวกัน 

จึงอาจสรุปได้ว่า ข้อค านึงส าคัญของการเลือกปัญหามาน าเสนอของรายการ
ประเภทร้องทุกข์เช่นรายการทุกข์ชาวบ้าน คือ การเลือกปัญหาที่มีผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้าง แต่
ไม่ใช่ประเด็นในสื่อกระแสหลัก หรือเลือกประเด็นที่เป็นความขัดแย้งระหว่างคู่กรณีที่มีสถานะไม่เท่า
เทียมกันอย่างเช่น ปัญหาระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ 
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ส าหรับกรณีศึกษาทั้ง 2 เรื่องที่ผู้ศึกษาเลือกมา เป็นเรื่องที่ประเด็นปัญหาสามารถ
เข้าสู่วาระนโยบายในระดับที่ลึกที่สุดในบรรดาเรื่องที่ออกอากาศทั้งหมด พบว่าปัญหาทั้งสองกรณีมีทั้งจุด
ร่วมที่ท าให้สามารถขยายประเด็นเข้าสู่ความสนใจของสาธารณชนและผู้มีอ านาจตัดสินใจ จนพัฒนา
จากปัญหาทั่วไปมาเป็นประเด็นเชิงนโยบายได้ คือ การก่อตัวของปัญหาเกิดจากกระแสมากกว่า 1 กระแส 
โดยจะเห็นได้ว่า กรณีไต้ก๋งเรือคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดตราด เกิดจากกระแสปัญหาผสมกับกระแส
นโยบาย ส่วนกรณีคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เป็นการ
ก่อก าเนิดจากกระแสปัญหา กระแสการเมือง และกระแสนโยบายร่วมกัน 

ส่วนปัจจัยที่สร้างความแตกต่างระหว่างทั้งสองกรณีที่น าพาให้กรณีคัดค้านการ
ย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม มีโอกาสพัฒนาในเชิงวาระนโยบายไปได้
ลึกกว่ากรณีไต้ก๋งเรือคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดตราด เพราะ กรณีคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ มีการปะทะแนวคิดกันระหว่างภาครัฐและประชาชนผู้คัดค้านอย่างชัดเจน 
เป็นกรณีที่สร้างความไม่พอใจในวงกว้างและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ว่า กรณีไต้ก๋งเรือคนไทย
พลัดถิ่น จังหวัดตราด เป็นผลมาจากการด าเนินการทางนโยบายที่ได้ผ่านการต่อสู้ครั้งใหญ่มาแล้ว 
ปัญหาที่เกิดข้ึนจึงเป็นปัญหาเชิงเทคนิคที่รอการแก้ไขให้ถูกจุด ไม่ได้เกิดการปะทะทางแนวคิดเหมือน
อีกกรณี 

5.1.2 บทบาทของรายการทุกข์ชาวบ้าน 
5.1.2.1 การรับเรื่อง 

บทบาทของรายการทุกข์ชาวบ้านต่อการรับเรื่องในกรณีต่างๆ มีความ
แตกต่างกัน ทั้งการร้องเรียนจากประชาชนผู้เดือดร้อนโดยตรง การรับข้อมูลจากนักข่าวในพ้ืนที่ และ
การหาประเด็นเองของบรรณาธิการและนักข่าว 

อย่างไรก็ตามส าหรับกรณีศึกษาที่เลือกมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า 
กรณีไต้ก๋งเรือคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดตราด รายการทุกข์ชาวบ้านรับเรื่องจากนักข่าวที่ประจ าในพ้ืนที่ 
ส่วนกรณีคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์เป็นการหาประเด็นจากพ้ืนที่ข่าว ซึ่ง
พบว่าประเด็นปัญหาก าลังอยู่ในระยะก่อตัวก่อนที่จะลุกลามเป็นการคัดค้านนโยบายของกรมศิลปากร
อย่างเป็นทางการ 

การรับเรื่องท้ังสองกรณี สะท้อนให้เห็นบทบาทของรายการทุกข์ชาวบ้าน
ในฐานะนายประตูผู้คัดกรองข่าวสาร (Gate Keeper) และบทบาทในฐานะผู้ก าหนดประเด็น (Agenda 
Setter) ได้เป็นอย่างดี หรืออาจจะกล่าวให้เห็นภาพชัดเจนกว่านี้ คือ บทบาทในฐานะนายประตูผู้คัด
กรองข่าวสาร (Gate Keeper) ชัดเจนมากในกรณีกรณีคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระ
ปฐมเจดีย์ ที่ผู้สื่อข่าวเลือกน าเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านที่สุดเท่าที่จะท าได้ ส่วนภาพของผู้ก าหนด
ประเด็น (Agenda Setter) นั้นชัดเจนกว่าในกรณีไต้ก๋งเรือคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดตราด เพราะเป็น
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ปัญหาภายหลังจากการมีมาตรการทางนโยบายที่แก้ปัญหาในภาพรวมไปแล้ว แต่ปัญหาต่อเนื่องอย่าง
ที่ไต้ก๋งพลัดถิ่นต้องเสียสิทธิในการประกอบอาชีพ เนื่องจากกระบวนการพิสูจน์สัญชาติที่ต้องใช้
เวลานาน เป็นปัญหาที่ถูกน าเสนอในพ้ืนที่สื่อน้อยกว่า เนื่องจากส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าเมื่อมี
มาตรการทางกฎหมายออกมาแล้ว การด าเนินงานก็จะเป็นไปตามกระบวนการ ต่อรายการทุกข์
ชาวบ้านพยายามน าเสนอประเด็นว่า การด าเนินการภายหลังการออกนโยบายมาแล้วยังคงมีปัญหาอยู่ 

5.1.2.2 การประสานหน่วยงานที่รับเรื่อง 
บทบาทในการประสานหน่วยงานที่รับเรื่อง ของหน่วยงานทุกข์ชาวบ้าน 

จากการส ารวจเรื่องที่ออกอากาศและการสัมภาษณ์พบว่า รายการพยายามประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในแต่ละกรณีเป็นหลักส าคัญในการที่จะสะท้อนมุมมองจากหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบและเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้หน่วยงานได้ชี้แจง ท าความเข้าใจ รวมถึงบอกแนวทางการแก้ไข
ปัญหาแก่ประชาชนผู้เดือดร้อน 

อย่างไรก็ตามรายการทุกข์ชาวบ้านก็มีข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลาระหว่าง
การผลิตการออกอากาศที่มรีะยะเวลาสั้น และความสดใหม่ของประเด็นเนื้อหาที่น าเสนอ ท าให้ในบางเรื่อง
ที่ออกอากาศไม่สามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นได้ อันเนื่องมาจากระบบการติดต่อ
ราชการของบางหน่วยงานที่ใช้เวลานาน จึงต้องหาความเห็นที่ใกล้เคียงมาให้ค าตอบแทน 

จากกรณีศึกษาที่ยกมา กรณีของการคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ เป็นกรณีท่ีผู้สื่อข่าวไม่สามารถน าเสนอข้อมูลจากฝั่งกรมศิลปากรที่เป็นคู่กรณี
กับประชาชนผู้คัดค้านได้ เนื่องจากอธิบดีกรมศิลปากรปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ จึงต้องสอบถามจากผู้ที่
ความความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง คือ อดีตผู้บริหารของกรมศิลปากร ที่สามารถอธิบายข้อจ ากัด
เชิงการบริหารของกรมศิลปากรให้ประชาชนเข้าใจได้ รวมทั้งเสริมข้อมูลจากหัวหน้าภาควิชาโบราณคดี 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นนักวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งท าให้ข้อมูลที่น าเสนอ
มีเหตุผลทั้งด้านการปฏิบัติงานและวิชาการรองรับ ที่สื่อสารสู่สาธารณชน และเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ 

ส่วนกรณีไต้ก๋งเรือคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดตราด รายการทุกข์ชาวบ้านได้
ประสานงานนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่เป็นหน่วยงานเกี่ ยวข้องในการ
แก้ไขปัญหา ทั้งในส่วนของตัวบุคคลเอง นางเตือนใจก็เป็นผู้ผลักดัน เรียกร้องสิทธิให้คนไทยพลัดถิ่น
มาตั้งแต่เริ่มต้น ท าให้ผู้ชมได้ทราบลักษณะของปัญหาและข้อเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างชัดเจน แต่ก็
ยังคงไม่ใช่หน่วยงานที่เป็นปัญหาของกระบวนการ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าปัญหาที่แท้จริงเกิด
จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
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5.1.2.3 การผลักดัน/ติดตาม การแก้ไขปัญหา 
ส าหรับกรณีตัวอย่างที่เลือกมาศึกษา บทบาทการผลักดัน/ติดตามการ

แก้ไขปัญหาของรายการทุกชาวบ้านมีความแตกต่างกันอยู่ กล่าวคือในกรณีไต้ก๋งเรือคนไทยพลัดถิ่น 
จังหวัดตราด รายการทุกข์ชาวบ้านมีบทบาทในฐานะผู้ที่ติดตามการท างานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Watchdog) ที่เน้นหนักไปในทางการ “ติดตาม” การท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นได้จากการ
สัมภาษณ์กรรมการสิทธิมนุษยชน ถึงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นเพียงส่วนหนึ่งในระดับนโยบาย ซึ่งปัญหาในเชิงนโยบายภาพรวมเรื่องสิทธิ
ของคนไทยพลัดถิ่นได้แก้ไขเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่ครั้งการออกพระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ 5 แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2555 ส่วนที่เป็นปัญหาอย่างแท้จริงกลับเป็นระดับปฏิบัติการอย่างเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ ซึ่ง
มีการจัดระบบการท างานที่ล่าช้า และเมื่อรายการไม่ได้เจาะประเด็นลงไปสัมภาษณ์คนที่อยู่ ณ จุดที่
เป็นปัญหาจริงๆ จึงไม่อาจสะท้อนสาเหตุปัญหาแท้จริงที่เกิดขึ้นได้ และเมื่อไม่รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงเกิด
จากจุดไหน ก็ไม่สามารถผลจากการออกอากาศเรื่องนี้จึงไม่สามารถพัฒนาไปสู่วาระนโยบายในระดับ
การตัดสินใจได้ 

ส่วนอีกกรณี คือ การคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐม
เจดีย์ เห็นได้ชัดว่าสื่อมวลชนมีบทบาทในฐานะผู้ “ผลักดัน” นโยบายอย่างชัดเจน ถือได้ว่าเป็นกระแส
ที่สี่ของการก าหนดวาระนโยบาย แม้ไม่ได้รับค าตอบจากฝั่งกรมศิลปากรก็ตาม แต่เนื้อหาที่น าเสนอก็มี
ความน่าเชื่อถือจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าใจระบบงานของศิลปากร และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานี้ ที่จะ
ช่วยหนุนให้ประเด็นนี้ทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ จนหน่วยงานภาครัฐและประชาชนพ้ืนที่ต้อง
ประชุมเพ่ือหาทางออกร่วมกันในที่สุด 

5.1.2.4 การประเมินผล 
จากกการศึกษาพบว่าบทบาทในการประเมินผลของรายการทุกข์

ชาวบ้านยังต้องพัฒนาเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีประเด็นเนื้อหาข่าวน้อยกรณี ที่รายการทุกข์ชาวบ้านจะได้
เจาะลึกประเด็นซ้ าในพ้ืนที่เดิม ท าให้หลายปัญหาแม้จะถูกน าเสนอและได้รับค าชี้แจงจากหน่วยงาน
ภาครัฐแล้วก็ตาม ไม่ได้มีการประเมินผลส าเร็จ หรือการน ามาออกอากาศอีกครั้งเพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาว่าได้ด าเนินการไปถึงขั้นใด ซึ่งจะช่วยให้สื่อเป็นที่พ่ึงพิงของ
ประชาชนได้มากกว่านี้ 

5.1.3 เงื่อนไขท่ีน าไปสู่การก าหนดวาระนโยบาย 
จากการศึกษากรณีศึกษาที่เลือกมา พบว่าเงื่อนไขของการเข้าสู่วาระนโยบายใน

ระดับต่างๆ สื่อมวลชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการก าหนดวาระนโยบายอย่างมาก มีการ
ด าเนินงานและความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ร้องเรียนปัญหาและหน่วยงานภาครัฐที่ส่งผลต่อการยกระดับ
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ปัญหาเข้าสู่วาระนโยบายในระดับต่างๆ ซ่ึงเง่ือนไขส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนที่น าไปสู่การก าหนด
วาระนโยบายในระดับต่างๆ มีดังนี ้

1)  ความเข้มข้นของการก่อตัวของปัญหา ปัญหาความเดือดร้อนที่สามารถ
ยกระดับเข้าสู่ความรับรู้ของสาธารณชนในระดับวาระระบบ (Systematic Agenda) เข้าสู่ความรับรู้
ของหน่วยงานภาครัฐในระดับวาระเชิงสถาบัน (Institutional Agenda) และเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
ทางเลือกนโยบายในระดับวาระการตัดสินใจ (Decision Agenda) ได้นั้น ขึ้นอยู่กับกระแสที่รวมกันก่อ
ตัวอยู่ในปัญหานั้น หากเกิดเพียงเพราะกระแสปัญหา (Problem Stream) เพียงประการเดียว ก็ไม่อาจส่ง
พลังผลักดันหน้าต่างนโยบายให้เปิดออกได้ ในทางตรงกันข้ามหากมีการก่อตัวร่วมกันของกระแสต่างๆ 
มากกว่าหนึ่งกระแส เห็นได้จากกรณีการคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ที่
ประกอบขึ้นจากทั้งกระแสปัญหา กระแสนโยบาย และกระแสการเมือง ซึ่งสามารถสร้างความรับรู้
ให้แก่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องได้ 

2) การคัดเลือกประเด็นของสื่อมวลชน เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่สามารถผลักดันให้
ปัญหาเข้าสู่กระบวนการนโยบายเพ่ือการแก้ไขและพัฒนา จะเห็นได้ว่าการคัดเลือกประเด็น แง่มุม
ปัญหา รวมทั้งข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ประกอบกัน มีส่วนส าคัญในการขับเน้นประเด็นที่ผู้ผลิตรายการ
ก าลังสื่อสารว่าจะได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเพียงไหน ยิ่งการน าเสนอแง่มุมที่
แหลมคม และรอบด้าน ก็จะยิ่งให้ข้อมูลที่สมบูรณ์เป็นข้อมูลให้สาธารณชนได้เข้ามาร่วมรับรู้และใน
บางกรณีอาจถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันผ่านช่องทางต่างๆ และเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาเพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 

3) ผู้ก าหนดประเด็นปัญหา แม้ว่านักสื่อสารมวลชนจะเป็นผู้ธ ารงบทบาทหลักใน
การน าเสนอข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน มีบทบาทหลักที่เกี่ยวข้องกับกระบวนนโยบาย คือ การ
ติดตามการด าเนินงานของภาครัฐ การเป็นผู้คัดเลือกข้อมูลข่าวสาร และเป็นผู้สร้างประเด็นทางสังคม 
แต่จากการศึกษาประเด็นปัญหาที่ได้รับความสนใจจากทั้งสาธารณชนและภาครัฐมากกว่า กลับเป็น
ประเด็นปัญหาที่ประชาชนเป็นผู้เริ่มต้นก าหนดประเด็น และขยายความสนใจโดยสื่อมวลชน ในทาง
กลับกันภาครัฐหรือกลุ่มผลประโยชน์ก็อาจเป็นผู้ก าหนดประเด็นได้เช่นกัน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้อง
จ าแนกให้เห็นว่าใครเป็นผู้ริเริ่มในการก าหนดวาระ โดยสื่อมวลชนต้องเข้าไปร่วมด้วยความสนใจ
ประโยชน์สาธารณะที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง มากกว่าเป็นการให้ความร่วมมือกับชนชั้นน าและกลุ่มการเมือง
ที่มีอยู่ในสังคมเพ่ือสร้างมิติท่ีเป็นประโยชน์ต่อชนชั้นน าเท่านั้น 

4) ความน่าเชื่อถือของข้อมูล เป็นเงื่อนไขที่เพ่ิมน้ าหนักให้กับข่าวสารที่
สื่อมวลชนเลือกน าเสนอ และสะท้อนความเห็นของตัวแสดงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและนโยบายที่ก าลัง
จะเกิดขึ้น จึงเห็นได้ว่ายิ่งสื่อมวลชนน าเสนอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่รอบด้านจากทุกตัวแสดง และมี
ข้อมูลสนับสนุนโดยมีการอ้างอิง มีหลักฐาน มีข้อมูลเชิงวิชาการรองรับ จะยิ่งเพ่ิมความน่าเชื่อถือต่อ
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การเรียกร้องให้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง มากกว่าการน าเสนอข่าวโดยข้อมูลปกติทั่วไป และช่วยให้
ประเด็นปัญหาธรรมดาพัฒนาเป็นการก่อตัวของนโยบายที่มีความส าคัญเพ่ิมมากข้ึน 

5.1.4 เปรียบเทียบระหว่างกรณีศึกษาที่คัดเลือก 
จากการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งด้านสภาพปัญหา บทบาทของสื่อมวลชน 

และเงื่อนไขปัจจัยที่ผลักดันแต่ละกรณีไปสู่วาระนโยบายในแต่ละระดับ ท าให้สามารถเปรียบเทียบ
ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง เพ่ือตอบค าถามการวิจัยในประเด็นต่างๆ คือ ประการแรก สื่อมวลชนมี
บทบาทส าคัญในกระบวนการก าหนดวาระนโยบายอย่างไร ประการที่สอง มีการด าเนินงานและ
ความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ร้องเรียนปัญหาและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างไร และประการสุดท้าย
หน่วยงานภาครัฐเหล่านั้นตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่น าเสนอโดยสื่อมวลชนอย่างไร ได้แก่ 

5.1.4.1 เปรียบเทียบบทบาทส าคัญของสื่อมวลชนในกระบวนการก าหนดวาระ
นโยบาย 

จากทั้งสองกรณีศึกษาจะเห็นได้ว่า สื่อมวลชนมีบทบาทหลักที่แตกต่างกัน
อย่างชัดเจน ในกรณีของคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ สื่อมวลชนมีบทบาทใน
ฐานะนายประตูผู้คัดกรองข่าวสาร (Gate Keeper) ที่ชัดเจนมาก ที่ผู้สื่อข่าวเลือกน าเสนอข้อมูลอย่าง
รอบด้านที่สุดเท่าที่จะท าได้ ส่วนในกรณีไต้ก๋งเรือคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดตราด สื่อมวลชนด ารงบทบาทใน
ฐานะของผู้ก าหนดประเด็น (Agenda Setter) ได้ชัดเจนกว่า เพราะเป็นปัญหาดังกล่าวภายหลังจาก
การมีมาตรการทางนโยบายที่แก้ปัญหาในภาพรวมไปแล้ว แต่ปัญหาไต้ก๋งพลัดถิ่นต้องเสียสิทธิในการ
ประกอบอาชีพเป็นปัญหาต่อเนื่องหลังจากที่ผ่านกระบวนการตัดสินใจทางนโยบายไปแล้ว รายการ
ทุกข์ชาวบ้านจึงเป็นผู้ก าหนดประเด็นปัญหาระลอกใหม่ว่า ภายหลังการด าเนินการนโยบายแล้ว ปัญหาก็
ยังคงมีอยู่ 

ในฐานะผู้ที่ติดตามการท างานของหน่วยงานภาครัฐ (Watchdog) ในกรณี
ไต้ก๋งเรือคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดตราด รายการทุกข์ชาวบ้านมีบทบาทที่เน้นหนักไปในทางการ “ติดตาม” 
การท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าอีกกรณี  ส่วนการคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ สื่อมวลชนมีบทบาทในฐานะผู้ “ผลักดัน” นโยบายอย่างชัดเจนกว่า เพราะ
ร่วมกับประชาชนผลักดันปัญหาที่เกิดขึ้นให้เข้าสู่กระบวนนโยบายและการรับรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.1.4.2 เปรียบเทียบการด าเนินงานสื่อมวลชนและความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้
ร้องเรียนปัญหาและหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 

การด าเนินงานของสื่อมวลชนและความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ร้องเรียนปัญหา
และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของทั้งสองกรณีนั้น มีความเหมือนกัน คือ สื่อมวลชนมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกลุ่มผู้เดือดร้อนหรือกลุ่มผู้ร้องเรียนปัญหาเหมือนกัน เนื่องจากเป็นตัวกลางผู้รับเรื่องและส่งประเด็น
ต่อเข้าสู่การรับรู้ของหน่วยงานรัฐและสาธารณชน 
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ส่วนความแตกต่างนั้น จะเห็นได้ว่าในกรณีคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม รัฐมีสัมพันธภาพที่ไม่ดีต่อสื่อมวลชน ต่างจากกรณีไต้ก๋งเรือ
คนไทยพลัดถิ่น จังหวัดตราดที่รัฐตอบสนองต่อการขอข้อมูลของสื่อมวลชนมากกว่า และอีกประการหนึ่งที่
ส าคัญคือความแตกต่างในการใช้ประโยชน์จากสื่อ เห็นได้ว่ากรณีคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐมกลุ่มผู้เรียกร้องใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนขยายประเด็น
ปัญหาเข้าสู่กระบวนการนโยบายได้แหลมคมกว่ากรณีไต้ก๋งเรือคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดตราด 

5.1.4.3 เปรียบเทียบการตอบสนองของหน่วยงานภาครัฐต่อข้อร้องเรียนที่
น าเสนอโดยสื่อมวลชน 

พบว่าปัญหาทั้งสองกรณีมีทั้งจุดร่วมที่ท าให้สามารถขยายประเด็นเข้าสู่
ความสนใจของหน่วยงาน จนพัฒนาจากปัญหาทั่วไปมาเป็นประเด็นเชิงนโยบายได้ คือ การก่อตัวของ
ปัญหาเกิดจากกระแสมากกว่า 1 กระแส โดยจะเห็นได้ว่า กรณีไต้ก๋งเรือคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดตราด 
เกิดจากกระแสปัญหาผสมกับกระแสนโยบาย ส่วนกรณีคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระ
ปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เป็นการก่อก าเนิดจากกระแสปัญหา กระแสการเมือง และกระแสนโยบาย
ร่วมกัน 

ส่วนปัจจัยที่สร้างความแตกต่างระหว่างทั้งสองกรณีที่น าพาให้กรณี
คัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม มีโอกาสพัฒนาในเชิงวาระ
นโยบายไปได้ลึกกว่ากรณีไต้ก๋งเรือคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดตราด และท าให้รัฐตอบสนองได้มากกว่าแม้
จะไม่ยอมให้ข้อมูลในครั้งแรก เพราะ กรณีคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ มี
การปะทะแนวคิดกันระหว่างภาครัฐและประชาชนผู้คัดค้านอย่างชัดเจน เป็นกรณีที่สร้างความไม่
พอใจในวงกว้างและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ว่า กรณีไต้ก๋งเรือคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดตราด 
เป็นผลมาจากการด าเนินการทางนโยบายที่ได้ผ่านการต่อสู้ครั้งใหญ่มาแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็น
ปัญหาเชิงเทคนิคที่รอการแก้ไขให้ถูกจุด ไม่ได้เกิดการปะทะทางแนวคิดเหมือนอีกกรณี 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
5.2.1 บทเรียนจากกรณีศึกษาและการน าไปปรับใช้ 

5.2.1.1 บทบาทของสื่อมวลชน 
1. การน าเสนอข้อมูลของรายการทุกข์ชาวบ้านสามารถท าได้ครอบคลุม 

และพยายามที่จะน าความเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาน าเสนอ แต่มีปัญหาบางครั้งเนื่องจากความ
ล่าช้าในการติดต่อและการปฏิเสธการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2. การน าเสนอปัญหาที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ สามารถสร้าง
ความรู้สึกร่วมของคนในสังคมและกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที 

3. บทบาทในฐานะผู้ที่ติดตามการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Watchdog) ของสื่อมวลชนที่เฉียบคมและพยายามที่จะประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง
ตอบข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนของประชาชน ช่วยให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่เป็นธรรมจากทั้ง
สองฝ่าย 

4. การคัดเลือกประเด็นปัญหาส าหรับรายการประเภทร้องทุกข์ ประเด็น
ปัญหาที่มีการก่อตัวจากกระแสปัญหา กระแสการเมือง และกระแสนโยบาย ร่วมกันอย่างน้อย 2 กระแส 
มีแนวโน้มความส าเร็จในการได้รับการตอบสนองจากภาครัฐมากกว่าปัญหาที่เกิดจากกระแสใดกระแส
หนึ่งเพียงอย่างเดียว 

5. การเลือกประเด็นที่ประชาชนเป็นผู้ริเริ่มก าหนดประเด็น ท าให้สื่อ
สามารถขยายประเด็นเข้าสู่ความรับรู้ของภาครัฐได้ง่ายขึ้น ถึงแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะปฏิเสธความ
ร่วมมือกับสื่อ แต่สุดท้ายการกดดันที่สื่อร่วมกับประชาชนด าเนินการจะสามารถง้างหน้าต่างนโยบาย
ออกได้ในที่สุด 

6. ส าหรับบางกรณีสื่อมวลชนต้องหาจุดที่เป็นปัญหาให้เจอ และเจาะลึก
ในจุดที่เป็นปัญหาเพ่ือให้ค้นพบสาเหตุ ข้อจ ากัด และวิธีแก้ไข แม้ว่าในบางครั้งหน่วยงานภาครัฐที่สื่อ
เลือกติดต่อให้มาชี้แจงจะมีความเก่ียวข้อง แต่ก็ไม่ได้เป็นจุดที่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างแท้จริง 

7. สื่อมวลชนต้องรู้เท่าทันกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที่มีส่วนในกระบวน
นโยบายว่าฝ่ายใดคือผู้ก าหนดประเด็น และจ าแนกให้ชัดเจนว่าอะไรคือประโยชน์สาธารณะอย่าง
แท้จริง เพื่อการน าเสนอประเด็นสาธารณะที่สามารถพัฒนาไปสู่นโยบายที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง 

8. ส าหรับกรณีที่ไม่สามารถไปถึงวาระนโยบายในระดับการตัดสินใจ 
(Decision Agenda) ได้ เพราะยังไม่สามารถสื่อสารไปถึงผู้มีอ านาจในการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง 
ดังนั้นสิ่งที่สื่อมวลชนควรท าคือหาวิธีการน าเสนอประเด็นปัญหาที่ถูกจุดให้ผู้มีอ านาจที่แท้จริงในการ
แก้ไขปัญหาได้รับรู้ 

5.2.1.2 บทบาทของภาคประชาชน 
1. ภาคประชาชนต้องรู้จักการสร้างประเด็น ขยายพ้ืนที่ข่าว เห็นได้จาก

กรณีของการคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดียฺ์ และการเรียกร้องพระราชบัญญัติ
สัญชาติฉบับที่ 5 ในอดีต ภาคประชาชนต้องรวมกลุ่มอย่างมีระบบเพ่ือการต่อสู้ทางการเมือง (Political 
Contestation) ที่มีประสิทธิภาพ 
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2. ภาคประชาชนต้องด าเนินบทบาทของสื่อด้วยตนเองด้วย ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารที่เปิดกว้างอย่างมากมายในปัจจุบัน เช่น สื่อสังคมออนไลน์รูปแบบต่างๆ การจัดกิจกรรม
กรณรงค์ เป็นต้น 

3. ภาคประชาชนต้องประสานข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย าให้แก่สื่อมวลชน 
เพ่ือให้สื่อสามารถขยายผลการสื่อสารที่ตรงประเด็นปัญหาและสะท้อนสู่ผู้มีอ านาจแก้ไขปัญหาได้
อย่างแท้จริง 

5.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนารายการทุกข์ชาวบ้าน 
1. รายการทุกข์ชาวบ้านควรคัดเลือกประเด็นปัญหาที่มีความเกี่ยวพันกับ

สาธารณชนในวงกว้างกว่าเดิมให้เพิ่มมากขึ้น เพ่ือสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้นได้ 
2. รายการทุกข์ชาวบ้านควรมีการจัดล าดับเวลาในการท าข่าว ให้มีทั้งประเด็น

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เนื่องจากบางกรณีมีปัญหาเรื่องการชี้แจงที่ล่าช้า ไม่ทันต่อการออกอากาศ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากต้องผ่านการติดต่อหลายขั้นตอน ท าให้บางเรื่องไม่สามารถน าค า
ชี้แจงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ โดยตรงมาออกอากาศได้ การแบ่งระยะความเร่งด่วนของ
แต่ละกรณี จึงท าให้สามารถรวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุดมาน าเสนอได้ 

3. รายการทุกข์ชาวบ้านควรมีช่วงติดตามความคืบหน้าการด าเนินงาน ภายหลัง
จากเรื่องที่ได้ออกอากาศไปแล้ว เพ่ือเป็นช่องทางการตรวจสอบการด าเนินงานและประเมินผลการ
ท างานของหน่วยงานที่เคยมีการร้องเรียนจากรประชาชนมาก่อน 

4. รายการทุกข์ชาวบ้านควรมุ่งหาค าตอบส าคัญในสองประเด็นคือ ปัญหาที่
แท้จริง และ ผู้มีอ านาจที่แท้จริงในการแก้ไขปัญหา คือพยายาม “สะท้อนปัญหาที่ถูกจุดให้เข้าหูถูก
คน” เพ่ือให้เกิดการตัดสินใจด าเนินการได้ตรงประเด็น 

5.2.3 ข้อเสนอแนะในการก าหนดวาระนโยบาย 
1. การก าหนดประเด็นวาระนโยบายที่ดีควรเริ่มต้นที่ภาคประชาชน และ

สนับสนุนด้วยพลังของสื่อมวลชน เพ่ือสื่อสารประเด็นปัญหาอย่างรอบด้าน ครอบคลุม ตรงประเด็น
และคาดหวังผลได้ 

2. การขยายประเด็นให้เข้าสู่ระดับนโยบายที่สูงขึ้นไป ต้องก าหนดให้เด่นชัดว่า
กระแสใดที่เป็นกระแสส าคัญของประเด็นปัญหานั้นๆ ระหว่างกระแสปัญหา กระแสนโยบาย หรือ
กระแสการเมือง เพราะบางครั้งการมุ่งเน้นน าเสนอโดยให้น้ าหนักกระแสที่ไม่ได้มีพลังมากในประเด็น
ปัญหานั้น ก็ไม่อาจขับเคลื่อนประเด็นปัญหาให้มีความส าคัญขึ้นมาได้ 

3 การผลักดันประเด็นปัญหาเข้าสู่วาระนโยบายนั้น ควรประกอบด้วยกระแสทาง
นโยบายมากกว่า 1 กระแส เพ่ือให้ประเด็นปัญหานั้นเป็นที่สนใจของสาธารณชนและผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้มากยิ่งขึ้น 
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5.2.4 ข้อจ ากัดของการศึกษาและข้อเสนอแนะต่อการศึกษาครั้งต่อไป 
5.2.4.1 ข้อจ ากัดของการศึกษา 

1. การศึกษาในครั้งนี้จัดท าขึ้นภายใต้ข้อจ ากัดของระยะเวลา จึงท าให้
เลือกกรณีศึกษาที่ส าคัญที่สุดได้เพียง 2 กรณีศึกษา ซึ่งหากมีระยะเวลาเพ่ิมมากขึ้นอาจศึกษา
กรณีศึกษาอ่ืนๆ ประกอบเพิ่มเติมได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

2. การศึกษาในครั้งนี้มีข้อก ากัดเรื่องระยะทาง ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ในกรณีศึกษาที่ยกมา มีบางท่านที่พ้นจากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องในสมัยนั้นไปแล้ว และอาศัย
อยู่ในต่างจังหวัด ซึ่งต้องเดินทางไกล ผู้ศึกษาจึงไม่อาจสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลโดยตรงจากผู้ให้ข้อมูล
ท่านนั้นๆ ได ้

5.2.4.1 ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษารายการรูปแบบร้องทุกข์รายการอ่ืน และเปรียบเทียบการ

ด าเนินการระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองว่า มีความเหมือน ความแตกต่าง และบทเรียนที่สามารถ
แลกเปลี่ยนกันได้อย่างไรบ้าง 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการก าหนดวาระนโยบาย โดยการร้องเรียน
ผ่านช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ เช่น การร้องเรียนกับหน่วยงานโดยตรง หรือการเรียกร้องผ่านสื่อ
สมัยใหม่อื่นๆ อย่างสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือเปรียบเทียบว่าช่องทางการสื่อสารไหนส่งผลต่อความส าเร็จ
ของการผลักดันวาระนโยบายได้มากกว่ากัน 
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............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................  
 
8. ท่านคิดว่าการด าเนินงานของสื่อมวลชนช่วยยกระดับการรับรู้และแก้ไขปัญหาหรือไม่ อย่างไร 

(ค าถามเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐและประชาชน) 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................ ........................................................................  
 
9. ในอนาคตท่านมีข้อเสนอแนะถึงแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือในการก าหนดนโยบายเพื่อ

แก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และสื่อมวลชน อย่างไร 
........................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................  
 
10. เงื่อนไขในข้อ 9 ที่ท าให้เกิดนโยบายและการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน สื่อมวลชนสามารถช่วยให้

นโยบายและการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึนหรือประสบความส าเร็จได้อย่างไร 
......................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................ ........................................................................................................   
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11. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................ ................................................................................................   
 
 
แหล่งข้อมูลที่แนะน าให้ไปสัมภาษณ์ต่อ 
........................................................................................................................ ........................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................   
 
 
 
 

ขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง 

 
 



Ref. code: 25595803010312BPS

79 
 

 

79 

ภาคผนวก ข 
ประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน สถานีโทรทัศน์ TNN24 

 
รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy

st
em

at
ic 

In
st

itu
tio

na
l 

De
cis

io
n 

1 ม.ค. 
2558 

5 ผู๎รับเหมายังคงทิ้ง
งานกํอสร๎างเชื่อนก
ลางซอย 

ซอยอิสรภาพ 40 
กทม. 

พรทิพย๑ วัชรินทร๑ดิลก  
ผอ.เขตบางกอกใหญ ํ

4 

   

1 ม.ค. 2558 พรทิพย๑ วัชรินทร๑ดลิก ผอ.เขตบางกอกใหญํ 
กลําววําความคืบหน๎าของการกํอสร๎างวําดําเนินการไปแล๎ว
เกือบร๎อยละ 80 คาดวําโครงการนี้จะแล๎วเสร็จเดือนมีนาคม 
2558  

5 ม.ค. 
2558 

5 เตือนภัย รถสูบส๎วม
เถื่อน 

ซอยรังสิตภิรมญ๑
ปทุมธานี 

ประเสริฐ คํายทอง 
นายกเทศมนตรี  
เทศบางคลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 

2 

   

5 ม.ค. 2558 ประเสริฐ คํายทอง นายกเทศมนตรี เทศบาง
คลองหลวง จ.ปทุมธานี กลําววําให๎เจ๎าหน๎าท่ีจับกุมแล๎วหาก
ประชาชนพบเห็นรถดดูส๎วมผดิกฎหมายให๎แจ๎งได๎ที่หมายเลข
โทรศัพท๑ 025240015 เทศบาลเมอืงคลองหลวง 

6 ม.ค. 
2558 

3 ภัยจากการแชร๑
ข๎อมูล(เท็จ)  
บนสื่อออนไลน๑ 

- พ.ต.ท.(ญ)พญ.อัญชุลี  
ธีระวงศ๑ไพศาล  
รองโฆษกสํานักงาน
ตํารวจแหํงชาต ิ

0 

   

6 ม.ค. 2558 พ.ต.ท.(ญ)พญ. อัญชุลี ธีระวงศ๑ไพศาล รองโฆษก
สํานักงานตํารวจแหํงชาติกลําววํา ผู๎เสยีหายสามารถแจ๎งความ
เอาผิดได๎เนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร๑
จําคุกไมเํกิน 5 ปี ปรับไมเํกิน 1 แสนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

7 ม.ค. 
2558 

6 ภัยหญิงสาวอยูํบ๎าน
ตามลาํพัง 

ลําลูกกา 
ปทุมธานี 

พ.ต.ท.(ญ)พญ.อัญชุลี 
ธีระวงศ๑ไพศาล รอง
โฆษกสํานักงานตาํรวจ
แหํงชาติ 

0 

   

7 ม.ค. 2558 พ.ต.ท.(ญ)พญ. อัญชุลี ธีระวงศ๑ไพศาล รองโฆษก
สํานักงานตํารวจแหํงชาติ กลําววําหากเกิดกรณีเชํนนี้ให๎ตั้งสติ
และตํอรองคนร๎ายอยํางใจเย็น ดีกวําจะเข๎าขัดขืนเพราะอาจมี
อันตรายถึงแกํชีวิตได๎แตํทั้งนี้สุภาพสตรีควรเลือกสถานท่ีมี
ความปลอดภัย มีกล๎องวงจรปิด 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy

st
em

at
ic 

In
st

itu
tio

na
l 

De
cis

io
n 

8 ม.ค. 
2558 

1 สะพานลอยดอน
เมืองเสี่ยงอันตราย-
กระทบภาพลักษณ๑ 

ดอนเมือง 
กทม. 

เกศฉราภรณ๑ สัตยาชัย 
รักษาราชการแทน 
ผอ.เขตดอนเมือง 

2 

   

8 ม.ค. 2558 เกศฉราภรณ๑ สัตยาชัย รักษาราชการแทน ผอ.
เขตดอนเมืองยอมรับวําสะพานลอยแหํงน้ีเสี่ยงตํอการเกิด
อันตรายจริงๆที่ผํานมาได๎จัดหาเทศกิจมาดูแลความปลอดภยั
ให๎ในเบื้องต๎นซึ่งเร็วๆนี้จะประชุมหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องอีกครั้ง
เพื่อหามาตรการบรรเทาความเดือดร๎อนให๎ประชาชนตํอไปแตํ
ระยะยาวจะปรับปรุงเป็นสกายวอล๑คภายในปี 2561 จะเสร็จ
สิ้น 

12 ม.ค. 
2558 

1 ป๓ญหากํอสร๎างถนน
บางกรวย-ไทรน๎อย 
เสี่ยงอุบัติเหต ุ

ถนนบางกรวย-ไทร
น๎อย 
นนทบุรี 

สุรศักดิ์ วิชินโรจน๑จรลั 
นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองบาง
กรวย 

2 

   

12 ม.ค. 2558 สุรศักดิ์ วิชินโรจน๑จรัล นายกเทศมนตรีเทศบาล
เมืองบางกรวย กลําววํากําชับให๎ผูร๎ับเหมาทําสัญญาณไฟเตือน
อุบัติเหตุและจะนํารถขนน้ําโปรยน้ําตลอดเส๎นทางเพื่อป้องกัน
ป๓ญหาฝุ่นละอองพร๎อมยอมรับโครงการจะแล๎วเสร็จลําช๎าไปอีก 
1 เดือน จึงขอโทษประชาชน 

13 ม.ค. 
2558 

6 วิธีรับมือเมื่อเผชิญ
กับช๎างป่า 

อุทยานแหํงชาติ
เขาใหญ ํ
ปราจีนบุร ี

อนุชิต แตงอํอน 
ผอ.สํวนจดัการพื้นที่
อนุรักษ๑สัตว๑ป่า กรมป่า
ไม ๎

0 

   

13 ม.ค. 2558 อนุชิต แตงอํอน ผอ.สํวนจัดการพื้นท่ีอนุรักษ๑
สัตว๑ป่า กรมป่าไม๎กลําววํา เมื่อเจอช๎างป่าเดินเข๎าหารถไมํควร
ดับเครื่องยนต๑รถแตํให๎เคลื่อนรถหนีหรือถอยหนีในระยะไมํเกิน
กวํา 30 เมตร และหา๎มบีบแตรเสยีงดังพร๎อมสังเกตพฤติกรรม
ช๎างวําหงุดหงิดหรือไมํ โดยดูหูและหางหากช๎างหูตั้งไมสํะบดั
หางและวิ่งเข๎าหา แสดงวําช๎างหงุดหงิดให๎รีบหน ี

14 ม.ค. 
2558 

1 ฝายน้ําล๎นพัง 3 ปี 
ไมํได๎รับการแก๎ไข 

อ.ลาดยาว
นครสวรรค๑ 

วิสา รวสุนธาราพร 
ผอ.ชลประทานจังหวัด
นครสวรรค๑ 

2 

   

14 ม.ค. 2558 วิสาร วสุนธาราพร ผอ.ชลประทานจังหวัด
นครสวรรค๑ กลําววําสาเหตุที่ฝายน้ําล๎นพังเสียหาย เกิดจากน้ํา
ลอดไหลใตฝ๎าย ทําให๎ฝายพังถลํมลงมาทั้งนี้ ทางท๎องถิ่นได๎ขอ
งบประมาณมาซํอมแซมช่ัวคราวแล๎วสํวนระยะยาวต๎องมีการ
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy

st
em

at
ic 

In
st

itu
tio

na
l 

De
cis

io
n 

สํารวจและออกแบบฝายใหมํ และได๎เสนอแผนเพื่อใช๎ใน
ปีงบประมาณตํอไป 

15 ม.ค. 
2558 

1 ถนนสายหลักเข๎า
ออกหมูํบ๎านชํารุด
หนัก 

ปากน้ําชุมพร 
ชุมพร 

วุฒิการ ผลประทุม 
ผอ.กองชําง อบต.
ปากน้ําชุมพร อ.เมือง 
จ.ชุมพร 

1 

   

15 ม.ค. 2558 วุฒิการ ผลประทุม ผอ.กองชําง อบต.ปากน้ํา
ชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพรกลําววํา ถนนน้ีมีประชาชนเคยมอบให๎
อบต.ปากน้ําชุมพรแตํการระบุในหนังสือยังไมํระบุชัดเจนวําจะ
มอบสํวนไหนใหเ๎ป็นพื้นที่สาธารณะแตํเพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร๎อนของประชาชนทางอบต.ปากน้ํายินดีที่จะให๎
เทศบาลปากน้ําเข๎าดําเนินการซํอมแซมถนนได๎เลย 

19  ม.ค. 
2558 

5 โรงสีข๎าวกํอมลพิษ
ทางอากาศนานกวํา 
10 ปี 

ชุมชนวัดไรํขิง
นครปฐม 

ประยรู ติ่งทอง 
อุตสาหกรรมจังหวัด
นครปฐม 

4 

   

19 ม.ค. 2558 ประยูร ติ่งทอง อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 
เปิดเผยวําได๎รับทราบป๓ญหาที่เกิดขึ้นแล๎วโดยหลังจากนีไ้ดล๎ง
พื้นที่ไปตรวจสอบและกําชับให๎เจ๎าของโรงสีควบคุมมลพิษเพื่อ
ไมํให๎กระทบตํอชาวบ๎านซึ่งให๎เวลาดําเนินการภายใน 2 
สัปดาห๑ 

20 ม.ค. 
2558 

3 ถูกหลอกซื้อสินค๎า
ผํานทางอินสตรา
แกรม 

  - พ.ต.อ.สมศักดิ์  
หนํองพงษ๑ ผกก.ฝ่าย
อํานวยการ บก.ปอท. 

4 

   

20 ม.ค. 2558 พ.ต.อ. สมศักดิ์ หนํองพงษ๑ ผกก.ฝ่าย
อํานวยการ บก.ปอท.กลําววําผู๎เสยีหายสามารถนําหลักฐานไป
แจ๎งความที่สถานีตํารวจใกล๎บ๎านทันที เพื่อให๎ปอท.รวบรวม
หลักฐานดําเนินการเอาผิดกับมิจฉาชีพตํอไป พร๎อมเตือน
ประชาชนอยําโลภ 

21 ม.ค. 
2558 

5 ร๎องสอบสํานักสงฆ๑ 
สร๎างพระพุทธรปู
รุกที่ป่าสงวน
แหํงชาติ 

อ.สวนผึ่ง 
ราชบุร ี

สุชาติ บัวบาง หน.สาย
ตรวจป่าไม๎เคลื่อนที่เร็ว 
สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม๎ที่ 10 

4 

   

21 ม.ค. 2558 สุชาติ บัวบาง หน.สายตรวจป่าไม๎เคลื่อนที่เร็ว
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม๎ท่ี 10 ราชบุรี กลําววําในเบื้องต๎น
สั่งระงับการดําเนินการกํอสรา๎งพระพุทธรูปและสํานักสงฆ๑ทั้ง
หมดแล๎วและจะตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบวําพ้ืนท่ีดังกลําว
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy

st
em

at
ic 

In
st

itu
tio

na
l 

De
cis

io
n 

เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ของมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิ.ย.41 
หรือไมํ หากเป็นไปตามหลักเกณฑ๑ราษฎรสามารถถือครองทํา
กินได ๎

22 ม.ค. 
2558 

4 ไฟไหม๎บํอขยะ
ปราจีนบุรีกระทบ
ชาวบ๎านนับร๎อยคน 

อ.กบินทร๑บุรี
ปราจีนบุร ี

เสถียรพงศ๑ มากศิริ  
รองผู๎วําราชการ
จังหวัดปราจีนบรุ ี

6 

   

22 ม.ค. 2558 เสฐียรพงศ๑ มากศริ ิรองผู๎วําราชการจังหวัด
ปราจีนบุรี กลําววําขณะนี้ได๎จัดกําลังเจ๎าหน๎าท่ีไปดูแลในพื้นที่
เพื่อระงับกลิ่น พร๎อมเฝ้าระวังแตํในระยะยาวอาจมีการเปลี่ยน
พื้นที่บํอขยะใหมํ ท้ังนี้ ทางกระทรวงมหาดไทยกําลังจัดทํา
นโยบายเกีย่วกับโรงกําจดัขยะไฟฟ้า เชื่อวําหากดําเนินการได๎
ตามนั้นจะสามารถแก๎ป๓ญหาได๎ระดับหนึ่ง 

26 ม.ค. 
2558 

4 มลพิษจากการเผา
ไรํอ๎อย กระทบชีวิต 
ทําลายสุขภาพ 

อ.อํูทอง 
สุพรรณบุร ี

วําท่ีร๎อยตรสีุพีร๑พัฒน๑ 
จองพานิช ผู๎วํา
ราชการจังหวัด
สุพรรณบุร ี

3 

   

26 ม.ค. 2558 วําท่ีร๎อยตรี สุพรี๑พัฒน๑ จองพานิช ผู๎วําราชการ
จังหวัดสุพรรณบรุีกลําววํา ในจังหวัดสุพรรณบรุีมีพื้นที่ท่ีไดร๎ับ
ผลกระทบจากการเผาอ๎อยหลายแหํงในเบื้องต๎น ได๎รณรงค๑ให๎
ชาวไรํอ๎อยตัดอ๎อยสดดีกวําใช๎วิธีเผา เนื่องจากหากเผาอ๎อยทาง
โรงงานจะกดราคา เนื่องจากความหวานของน้ําตาลในอ๎อยจะ
ลดน๎อยลง 

27 ม.ค. 
2558 

6 ศัลยกรรมฉีดสาร
ฟิลเลอร๑ เสี่ยงถึง
ชีวิต 

  - พล.ต.ท.นพ.อรรถพันธ๑
พรมณฑารัตน๑ นายก
สมาคมศัลยกรรมและ
เวชศาสตร๑เพื่อการ
เสรมิสวยแหํงประเทศ
ไทย 
 

0 

   

27 ม.ค. 2558 พล.ต.ท.นพ.อรรถพันธ๑ พรมณฑารัตน๑นายก
สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร๑เพื่อการเสริมสวยแหํงประเทศ
ไทย กลําววําผลข๎างเคยีงของการฉีดฟีลเลอร๑มีความร๎ายแรง
และรักษาได๎ยากและอาจทําให๎เกดิเนื้อตายบริเวณที่ฉีดพร๎อม
แนะนําให๎รับการบริการทีส่ถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตเทําน้ัน 
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28 ม.ค. 
2558 

6 แฟช่ันไม๎หนีบจมูก
ภัยร๎ายในระยะยาว 

 - พล.ต.ท.นพ.อรรถพันธ๑
พรมณฑารัตน๑  
นายกสมาคม
ศัลยกรรมและเวช
ศาสตร๑เพื่อการเสรมิ
สวยแหํงประเทศไทย 

0 

   

28 ม.ค. 2558 พล.ต.ท.นพ.อรรถพันธ๑ พรมณฑารัตน๑นายก
สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร๑เพื่อการเสริมสวยแหํงประเทศ
ไทย กลําววําวิธีการใช๎ไม๎หนีบจมูกไมํสามารถทําให๎จมูกโดํงขึ้น
ได๎เพราะไมํสามารถไปเปลี่ยนแปลงโครงกระดูกอํอนของจมูก
ได๎ซึ่งหากต๎องการให๎จมูกโดํงได๎ มทีางเดียว คือ ผําตดั
ศัลยกรรมเทํานั้น 

29 ม.ค. 
2558 

2 เตือนภัยคนร๎ายฟ๓น
แขนชิง
โทรศัพท๑มือถือ 

BTS อนุสาวรยี๑ชัย
สมรภูม ิ

พ.ต.อ.ชณาวิน พวง
เพชร ผกก.สน.พญาไท 

5 

   

29 ม.ค. 2558 พ.ต.อ.ชณาวิน พวงเพชร ผกก.สน.พญาไท 
กลําววําตํารวจได๎จับกุมคนร๎ายไดแ๎ล๎วที่กํอเหตุ 3 เหตุการณ๑
ในชํวงเวลาไลํเลี่ยกันพร๎อมเตือนประชาชนให๎เพิ่มความ
ระมัดระวังโดยการไมํนําสิ่งของมีคาํออกมาลํอตาลํอใจโจรทั้งนี้
ได๎เพิ่มวงถี่ในการสํงสายตรวจพร๎อมไฟไซเลนท่ีสวํางขึ้น 

2 ก.พ. 
2558 

2 ขจัดความกลัวจาก
ภัยคนร๎ายฆําขํมขืน
ชาวบ๎าน 

นครปฐม นพ.วิญ๒ูธะนะกลุ  
รองผอ.ด๎านบริการทาง
คลินิก สถาบันจติเวช
ศาสตร๑สมเด็จ
เจ๎าพระยา 

0 

   

2 ก.พ. 2558 นพ.วิญ๒ู ธะนะกลุ รองผอ.ด๎านบริการทาง
คลินิกสถาบันจติเวชศาสตร๑สมเด็จเจ๎าพระยา กลําววํา กรณี
เป็นการกระทําตํอเนื่อง (ฆาตกรตอํเนื่อง) ในทางอาชญวิทยา
ต๎องมีเป้าหมายเดยีวกัน มีเหตรุ๎อยเรียงกันพบวําในบาง
ประเทศพบวํา 10 เปอร๑เซนต๑ของเหยื่อเป็นผู๎สูงอายุเนื่องจาก
ผู๎กระทําเลือกเหยื่อท่ีตํอสู๎หรือขัดขืนไมํได๎ดังน้ันต๎องสร๎าง
ภูมิคุ๎มกันในครอบครัว และเสริมสร๎างข๎อมูลให๎ถูกต๎อง 

3 ก.พ. 
2558 

4 กษตรกรเดือดร๎อน 
น้ําเค็มทะลักเข๎า
พืชผลการเกษตร 

อ.สามพราน
นครปฐม 

เลิศวิโรจน๑ โกวัฒนะ 
อธิบดีกรมชลประทาน 

4 

   

3 ก.พ. 2558 เลิศวโิรจน๑ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน 
กลําววําได๎ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ําเพื่อดันน้ําเค็มออกจากพ้ืนท่ี
ทางเกษตรชองชาวบ๎านและผันน้ําจากแมํน้ําแมํกลองลงมาที่
แมํน้ําทําจีนและติดทํานบช่ัวคราวบริเวณคลองจินดาเพื่อ
บรรเทาความเดือดร๎อนให๎เกษตรกร 
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4 ก.พ. 
2558 

5 ชุมชนพงษ๑เพชรวิล
ลํา3 กับอันตราย
จากการกํอสร๎าง 

อ.ปากเกร็ด 
นนทบุรี 

วัชราภรณ๑ สมศักดิ์ 
นายตรวจเขต สํวน
ควบคุมอาคารและผัง
เมือง อ.ปากเกร็ด  
จ.นนทบุร ี

0 

   

4 ก.พ. 2558 วัชราภรณ๑ สมศักดิ์ นายตรวจเขต สํวนควบคมุ
อาคารและผังเมือง อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี กลําวถึง
จรรยาบรรณของผู๎รับเหมาโครงการวําต๎องมีการป้องกันวัสดุ
กํอสร๎างไมํใหต๎กหลํนให๎มีความปลอดภัยตลอดระยะเวลา
กํอสร๎างทั้งนี้หากประชาชนพบเหน็ป๓ญหาให๎ถํายรปูเก็บเป็น
หลักฐานเพื่อยื่นร๎องเรียนตํอหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 

5 ก.พ. 
2558 

5 โรงงานเอทานอล
ปลํอยมลพิษเรื้อรัง
นาน 7 ปี 

อ.บ๎านโป่ง 
ราชุบร ี

ธวัช สุระบาล  
รองผู๎วําราชการ
จังหวัดราชุบร ี

4 

   

5 ก.พ. 2558 ธวัช สุระบาล รองผูว๎ําราชการจังหวัดราชบุรี 
กลําววําท่ีผํานมามีการประชุมกับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องเพื่อ
ติดตามความคืบหน๎ามลพิษของโรงงานเอทานอลมาโดยตลอด
ลําสดุได๎ออกคําสั่งให๎โรงงานแหํงนีส้ํงแผนดําเนินการควบคมุ
มลพิษทั้งหมดภายในเดือนมีนาคมกํอนจะนําเสนอการ
ดําเนินการตามแผนภายในเดือนพฤษภาคม 2558  

9 ก.พ. 
2558 

5 ชาวบ๎านได๎รับ
ผลกระทบจากการ
ขุดเจาะทํอก๏าซ 

มูลนิธิโรงพยาบาล
เจ๎าพระยา 
อภัยภูเบศร 
ปราจีนบุร ี

ปิยศักดิ์ ตันหยงมาศ
สกุล ผูจ๎ัดการฝ่าย
สนับสนุนโครงการ 
บริษัท ปตท. จํากัด 

1 

   

9 ก.พ. 2558 ปิยศักดิ์ ตันหยงมาศสกุล ผู๎จัดการฝ่ายสนับสนุน
โครงการ บริษัท ปตท.จํากัด มหาชน กลําววํา โคลนสังเคราะห๑
ที่ใช๎ในการขุดเจาะทํอก๏าซปตท.ไมไํด๎สํงกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม 
เพราะเป็นโคลนธรรมชาติพร๎อมกบัยอมรับความผิดพลาดในสิ่ง
ที่เกิดขึ้น หากไมตํิดขัดเรื่องผลประโยชน๑สญัญาปตท.ยินยอม
ทําเพื่อผลประโยชน๑ของประเทศชาติอยูํแล๎ว 

10 ก.พ. 
2558 

5 โรงงานลอบปลํอย
สารปนเปื้อนทํา
คลองสําโรงน้ําเนํา 

ริมคลองสําโรง
สมุทรปราการ 

ทองชับ เชาวลิตพิเชฐ 
อุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรปราการ 

4 

   

10 ก.พ. 2558 ทองชับ เชาวลิตพิเชฐ อุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรปราการ กลําววําขณะนี้สั่งให๎โรงงานอุตสาหกรรม
โดยรอบทั้งหมดปรับทัศนยีภาพดา๎นหลังโรงงานใหมํทั้งนี้ขอ
ความรํวมมือชาวบ๎านให๎รํวมกันเปน็เครือขํายอาสาแจ๎งเบาะแส
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ผู๎ประกอบโรงงานท่ีปลํอยมลพิษทางน้ําและมลภาวะทาง
อากาศเพื่อให๎ทางเจ๎าหน๎าท่ีใช๎เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
และดําเนินคด ี

11 ก.พ. 
2558 

4 ป๓ญหาผักตบชวาทํา
น้ําเนํา อ.บางปะกง 
ไร๎หนํวยงานดูแล 

อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา 

พศิน ภูแสน 
ปลัดเทศบาลตาํบล
พิมพา ปฏิบัติหน๎าท่ี
แทนนายกเทศมนตรี
ตําบลพิมพา 

4 

   

11 ก.พ. 2558 พศิน ภูแสน ปลดัเทศบาลตําบลพิมพาปฏบิัติ
หน๎าท่ีแทนนายกเทศมนตรีตําบลพิมพา กลําววําขณะนีไ้ดร๎อ
อนุมัติงบประมาณในการให๎ผู๎รบัเหมามาขุดลอกคูคลองและ
เก็บผักตบชวาให๎แล๎วเสร็จภายในเดือนเมษายน 

12 ก.พ. 
2558 

5 ชาวอํูทองค๎าน
โรงไฟฟ้าชีวมวล 
หวัน่กระทบ
สิ่งแวดล๎อม 

อ.อํูทอง 
สุพรรณบุร ี

อุตสาหกรรมจังหวัด
สุพรรณบุร ี**ขําวอําน 

1 

   

12 ก.พ. 2558 นายอนุสรณ๑ วงศ๑สกุล อุตสาหกรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี กลําววําลําสุดยังไมมํีการผํานขั้นตอนการจัดทํา
รายงานผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม หรือ EIA ซึ่งตามขั้นตอน
ต๎องนําผล EIA เสนอตํอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมหากดําเนินเสร็จ ก็จะเสนอตํออุตสาหกรรมจังหวัด
เพื่อขออนุมัติการสร๎างโรงไฟฟ้าชีวมวลแตํทั้งนี้ต๎องทําประชา
พิจารณ๑ของชาวบ๎านเพื่อเป็นหลักฐานประกอบกํอนเสนอ
อนุมัติกํอสร๎าง 

16 ก.พ. 
2558 

5 ชาวอ.เชียงรากใหญํ 
ปทุมธานี ค๎านสร๎าง
โรงงานไฟฟ้าขยะ 

อ.เชียงรากใหญํ
ปทุมธานี 

พงศธร สัจจชลพันธ๑  
ผู๎วําราชการจังหวัด
ปทุมธาน ี

4 

   

16 ก.พ. 2558 พงศธร สัจจชลพันธ๑ ผู๎วําราชการจังหวัด
ปทุมธานี กลําววําโครงการสร๎างโรงไฟฟ้าขยะนี้เป็นโครงการที่
ทางจังหวัดปทุมธานีปฏิบัตติามโรดแม็ปของรัฐบาลในการ
กําจัดขยะแตํขณะนีย้ังไมเํข๎าสูํขั้นตอนการกํอสร๎างพร๎อมบอก
วําท่ีผํานมาได๎ประชุมหารือจากหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง พร๎อมทั้ง
เซ็น MOU กับผู๎ประกอบการ แตหํากพบวํา ยังเกิดป๓ญหาก็
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พร๎อมจะพิจารณาอีกครั้งพร๎อมยอมรับป๓ญหาขยะ เป็นป๓ญหา
หลักของจังหวัดปทุมธาน ี

17 ก.พ. 
2558 

6 อันตรายที่เกดิจาก 
จยย. บนทางเท๎า
และเลนจักรยาน 

ถนนเลียบทางดํวน
รามอินทรา 

พล.ต.ต.นิพนธ๑ เจริญ
ผล รองผบช.น. 

4 

   

17 ก.พ. 2558 พล.ต.ต. นิพนธ๑ เจริญผล รองผบช.น.กลําววํา
ได๎รณรงค๑เรื่องอันตรายขี่จักรยานยนต๑บนทางเท๎าพร๎อมขอให๎ข่ี
รถจักรยานยนต๑เห็นใจคนเดินเท๎าที่สํวนใหญํเป็นเด็กนักเรยีน
และผูส๎ูงอายุหากพบการฝ่าฝืนมโีทษปรับ 400 – 1,000 บาท 

18 ก.พ. 
2558 

2 หลอกขาย
ประกันภัยรถยนต๑ 

- ตนุภัทร รตันพูลชัย  
ผู๎ชํวยเลขาธิการ คปภ. 

6 

   

18 ก.พ. 2558 ตนุภัทร รตันพูลชยั ผู๎ชํวยเลขาธิการ คปภ.
กลําววํามีข๎อร๎องเรยีนจากผูเ๎สยีหาย 27 เรื่องแตํกรณีนี้มีการ
เพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทบ๊ิกอินชัวร๑ กรุ๏ป ไปแล๎วเพื่อตดั
วงจรการหลอกขายประกันภัยรถยนต๑ 

19 ก.พ. 
2558 

2 เจาะขบวนการ
หลอกซื้อประกัน
รถยนต๑ 

- ตนุภัทร รตันพูลชัย 
ผู๎ชํวยเลขาธิการ คปภ. 

0 

   

19 ก.พ. 2558 ตนุภัทร รตันพูลชยั ผู๎ชํวยเลขาธิการ คปภ.แนะ
วิธีการสังเกตความผดิปกติของโบรกเกอร๑ คือหากมคีนเสนอ
เบี้ยประกันภัยในราคาถูกกวําธรรมดา ต๎องสงสยัวําถูกหลอก
และตรวจสอบใบอนุญาต ตลอดจนให๎โอนเงินเข๎ากับบัญชีของ
บริษัทประกันภยันั้นหากปฏบัติตามสามข๎อน้ีขั้นตอนการ
คุ๎มครองสิทธ์ิของคปภ.จะสมบูรณ๑ขึ้นและทางหนํวยงานจะ
สามารถชํวยเหลือได ๎

23 ก.พ. 
2558 

2 ถูกหลอกให๎รํวม
ลงทุน สูญเงินกวํา 
10 ล๎านบาท 

- พ.ต.อ.วชิระ พยาน๎อย 
ผกก.5 บก.ปอศ. 

4 

   

23 ก.พ. 2558 พ.ต.อ.วชิระ พยาน๎อย ผกก.5 บก.ปอศ. กลําว
วําหลังจากนี้จะเรียกผู๎เสียหายทีไ่ด๎รับผลกระทบมาให๎ข๎อมลู
เพื่อสืบสาวและติดตามตัวมจิฉาชีพท่ีหลอกระดมทุนมา
ดําเนินคดตีามกฎหมายพร๎อมเตือนอยําหลงเชื่อการเสนอ
คําตอบแทนท่ีสูง 
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24 ก.พ. 
2558 

6 ป๓ญหาคราบก๎อน
น้ํามันเกยหาดแมํ
รําพึงซ้ําซาก 

หาดแมํราํพึง 
ระยอง 

สมศักดิ์ สุวรรณสุจรติ 
ผู๎วําราชการจังหวัด
ระยอง 

4 

   

24 ก.พ. 2558 สมศักดิ์ สุวรรณสจุริต ผู๎วําราชการจังหวัด
ระยอง กลําววําหลังจากนี้ทางจังหวัดมีแผนที่จะแก๎ป๓ญหาเรื่อง
คราบน้ํามันท่ีออกมาเกยชายหาดระยองทั้งนี้ไดส๎ํงเจ๎าหน๎าท่ีไป
ทําความสะอาด และจะเฝ้าดสูถานการณ๑อีกสักระยะสํวนแผน
ระยะยาวได๎เสนอโครงการจัดเก็บขยะใต๎ท๎องทะเล 

25 ก.พ. 
2558 

6 ชาวบ๎าน ต.หลุมดิน 
จ.ราชบุรี ฝูงมอด
บุกบ๎าน 

ต.หลมุดิน 
อ.เมือง ราชบุร ี

ลลิตา อภิโสภณกุล 
ปลัดเทศบาลตาํบล
หลุมดิน 

4 

   

25 ก.พ. 2558 ลลิตา อภิโสภณกลุ ปลัดเทศบาลตําบลหลมุดิน 
จังหวัดราชบุรี กลาํววําให๎หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องนํารถบรรทุก
พํวงประมาณ 10 คันขนย๎ายข๎าวออกจากโกดังภายใน 1 เดือน
เพราะเชื่อวําการระบายข๎าวในครัง้นี้ทําให๎ป๓ญหามอดหมดไป 

26 ก.พ. 
2558 

6 ลอบจับปลาเขต
อภัยทาน กระทบ
การขยายพันธุ๑ปลา
น้ําจืด 

ริมฝ๓่งแมํน้ํา
เจ๎าพระยา 

มีศักดิ์ ภักดคีง  
รองอธิบดีกรมประมง 

4 

   

26 ก.พ. 2558 มีศักดิ์ ภักดคีง รองอธิบดีกรมประมง กลําววํา
ให๎ประกาศเขตหน๎าวัดที่มสีัตว๑น้ําจาํนวนมากให๎เป็นพ้ืนท่ีรักษา
พันธุ๑พืชเพื่อสามารถเอาผิดผู๎ที่ลักลอบจับสตัว๑น้ําได๎อยําง
เข๎มงวดมากข้ึนท้ังนี้ควรสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนให๎ชํวยกันอนุรักษ๑สัตว๑น้าํบริเวณหน๎าวัด 

2  มี.ค. 
2558 

6 ภัยแล๎งหนักสุดใน
รอบ 10 ปี ทํานา
บัวเสียหาย 

ต.ดอนตะโก 
อ.เมือง ราชบุร ี

วิสาห๑ พูนศิริรตัน๑ 
นายอําเภอเมืองราชบุร ี

4 

   

2 มี.ค. 58 วิสาห๑ พูนศิรริัตน๑ นายอําเภอเมืองราชบุรี ระบุวํา
ภัยแล๎งปี 2558 ที่อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรีหนักกวําทุกปี 
เพราะปริมาณน้ําในประเทศมีน๎อยจึงได๎ประสานไปยัง
ชลประทานจังหวัดราชบุรีให๎แจกจํายน้ําให๎เกษตรกรนาบัว
ภายในวันน้ีสํวนแนวทางการเยียวยา ทางอบต.ดอนตะโกจะ
จํายคําชดเชยใหไ๎รลํะ 1,600 บาท 

3  มี.ค. 
2558 

6 สายไฟห๎อยตกหลํน
กีดขวางทางเท๎า
เสี่ยงเกิดอุบตัิเหต ุ

เขตดสุิต 
กทม. 

วิสุทธิ ์ธรรมวิรยิะวงศ๑ 
ผู๎อํานวยการเขตดสุิต 

6 

   

3 มี.ค. 58 วิสุทธิ์ ธรรมวริิยะวงศ๑ ผู๎อํานวยการเขตดสุิต ระบุวํา
สาเหตุของป๓ญหาเกิดจากการเกิดอุบิเหตุซึ่งได๎สํงเทศกิจให๎
แก๎ไขด๎วยการผูกและม๎วนกองสายเคเบิลให๎อยูํในสภาพที่เป็น
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ระเบียบสํวนเศษวัสดุที่ตกหลํนได๎เก็บมาไว๎ท่ีเขตแล๎ว ทั้งนี้ได๎
ประสานไปยังการไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน เพื่อหาแนว
ทางการปฏิบัติตํอไป 

4  มี.ค. 
2558 

4 บ๎านทรุดตัว ฝ๓นร๎าย
ช่ัวข๎ามคืน 

อ.พระสมุทรเจดีย๑
สมุทรปราการ 

รศ.สุทธิศักดิ์ ศรลมัพ๑ 
หัวหน๎าศูนย๑วิจัยและ
พัฒนาวิศวกรรมปฐพี
และฐานราก คณะ
วิศวกรรมศาสตร๑ม.
เกษตรศาสตร๑ 

0 

   

4 มี.ค. 58 รศ.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ๑ หัวหน๎าศูนย๑วิจัยและพัฒนา
วิศวกรรมปฐพีและฐานรากคณะวศิวกรรมศาสตร๑ ม.
เกษตรศาสตร๑กลําวให๎ความรู๎การตอกเสาเข็มเพื่อไมํให๎เกิด
ป๓ญหาบ๎านทรดุตัวหากบ๎านมีการวางน้ําหนักไมํเทํากัน บ๎านจะ
เริ่มเอียงได๎ทั้งนี้กํอนสรา๎งบ๎านต๎องเช็คโครงสร๎างบ๎านให๎ดี
เสียกํอน 

5  มี.ค. 
2558 

6 ขี่ย๎อนศร ถ.วิภาวดี
รังสิต เสี่ยงอุบัติเหต ุ

ถ.วิภาวดีรังสติ ร.ต.อ.อภิวัฒน๑ จลุวงศ๑ 
รองสารวัตรจราจร  
งานศูนย๑ควบคุมจราจร 
สน.วิภาวด ี

4 

   

5 มี.ค. 58 ร.ต.อ.อภิวัฒน๑ จุลวงศ๑ รองสารวัตรจราจร งานศูนย๑
ควบคุมจราจร สน.วภิาวดีกลําววํา ลักษณะทางกายภาพของ
ถนนวิภาวดี ทางกลับรถไกลสํงผลให๎บางครั้งผู๎ขี่
รถจักรยานยนต๑ย๎อนศรซึ่งที่ผํานมาได๎จดักําลังตํารวจไป
ตรวจจับบํอยๆแตํการบังคับใช๎กฎหมายอยํางเดียวไมํเป็นผลจึง
ต๎องการประชาสัมพันธ๑ให๎ผู๎ใช๎รถใช๎ถนนเคารพกฎจราจรเพื่อ
ความปลอดภัย 

9  มี.ค. 
2558 

6 วิกฤติถนนทรุดตัว 
จากป๓ญหาภัยแล๎ง
ยาวนาน 

คลอง 12  
ปทุมธานี 

รศ.สุทธิศักดิ์ ศรลมัพ๑ 
หัวหน๎าศูนย๑วิจัยและ
พัฒนาวิศวกรรมปฐพี
และฐานราก คณะ
วิศวกรรมศาสตร๑ม.
เกษตรศาสตร๑ 

0 

   

9 มี.ค. 58 รศ.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ๑ หัวหน๎าศูนย๑วิจัยและพัฒนา
วิศวกรรมปฐพีและฐานรากคณะวศิวกรรมศาสตร๑ ม.
เกษตรศาสตร๑ กลําววํา สาเหตุที่ถนนทรุดตัวเกดิจากดินอํอน
สืบเนื่องจากภาวะภัยแล๎ง ระดับน้าํลดลงอยํางรวดเร็วจึงต๎อง
เสรมิฐานรากเพื่อเพ่ิมความแข็งแรงของถนน 
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10  มี.ค. 
2558 

5 กั้นรั้วใน ซ.ประชา
อุทิศ75 ทําถนน
แคบสัญจรลาํบาก 

ซ.ประชาอุทิศ 75 สุวิทย๑ สุขฤทัยในธรรม 
ผู๎อํานวยการเขตทุํงคร ุ

2 

   

10 มี.ค. 58 สุวิทย๑ สุขฤทัยในธรรม ผู๎อํานวยการเขตทุํงครุ 
กลําววําเคยสํงหนังสือราชการไปยงัเจ๎าของที่รายใหมํเพื่อขอ
ความรํวมมือให๎นํารั้วออกแล๎วแตตํดิป๓ญหาอยูํท่ียังตดิตํอ
เจ๎าของที่ไมํได ๎

11  มี.ค. 
2558 

5 บํอขุดดิน ดูดทราย 
ทําดินสไลด๑ถลํม
พื้นที่ทํากิน 

อ.ดอนตูม 
นครปฐม 

กําธร ตุ๎งสวัสดิ์  
รองผู๎วําราชการ
จังหวัดนครปฐม 

4 

   

11 มี.ค. 58 กําธร ตุ๎งสวัสดิ์ รองผูว๎ําราชการจังหวัดนครปฐม 
กลําววําเบื้องต๎นได๎ระงับการสั่งใหง๎ดขุดดิน ดูดทรายภายใน
สวนเกษตรแหํงนี้แล๎วซึ่งหลังจากนีจ้ะเรยีกทุกฝ่ายมาหารือกัน
เพื่อแก๎ไขป๓ญหาตํอไปแตํทั้งนี้เกดิความเข๎าใจผดิของอบต.ด๎วย
วําพ้ืนท่ีตรงนั้นสามารถให๎ขุดดินได๎เนื่องจากในกฎหมายไมไํด๎
ระบุแตํที่จริงกระทําไมํได๎ พร๎อมกาํชับทุกฝ่ายต๎องปฏิบัตติาม
กฎหมาย 

12  มี.ค. 
2558 

5 โรงงานปลาป่นสํง
กลิ่นเหม็นนาน
หลายป ี

อ.แกลงระยอง พุทธิภรณ๑ วิชัยดิษฐ๑ 
หัวหน๎าโรงงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง 

4 

   

12 มี.ค. 58 พุทธิภรณ๑ วิชัยดิษฐ๑ หัวหน๎าโรงงานอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง กลําววําหลังจากท่ีอุตสาหกรรมจังหวัดระยองลง
พื้นที่ได๎เรยีกทั้งผู๎ร๎องเรยีนและเจ๎าของโรงงานมาพูดคุยกัน โดย
ข๎อสรุปเบื้องต๎นทางอุตสาหกรรมได๎ออกคําสั่งเรํงดํวนให๎เจ๎าของ
โรงงานปรับปรุงระบบกําจัดกลิ่นให๎ดีกวําเดิมภายใน 30 วันสํวน
เรื่องน้ําเสียทางเจ๎าหน๎าที่ขอลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกครั้ง 

16  มี.ค. 
2558 

1 คืบหน๎าทําเทียบเรือ
พระสมุทรเจดีย๑ 
หลังกํอสร๎างลําช๎า 

อ.พระสมุทรเจดีย๑
สมุทรปราการ 

สุขสันติ์ ไชยมุสิก 
ปลัดอําเภอ 
พระสมทุรเจดีย๑ 

4 

   

16 มี.ค. 58 สุขสันติ์ ไชยมสุิก ปลดัอําเภอพระสมุทรเจดีย๑ 
กลําววําตอนน้ีได๎สั่งการให๎ผู๎รับเหมาดําเนินการกํอสร๎างเป็น
ลายลักษณ๑อักษรคาดวําไมํเกิน 3 เดือน การกํอสร๎างทําเทยีบ
เรือพระสมุทรเจดีย๑จะแล๎วเสร็จซึ่งการกํอสร๎างโดยภาพรวม
คืบหน๎าไปพอสมควร 
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17  มี.ค. 
2558 

6 ซันรูฟมรณะหนีบ
คอเด็ก 4 ขวบ
เสียชีวิต 

อ.บางแสน ชลบุร ี รวิพล สุวรรณผํอง 
ผู๎เชี่ยวชาญด๎าน
รถยนต๑ 

0 

   

17 มี.ค. 58 รวิพล สุวรรณผํอง ผู๎เช่ียวชาญด๎านรถยนต๑ ให๎
ความรู๎พร๎อมใหค๎ําแนะนําวําเหตุเศร๎าที่เกิดขึ้น เป็นการ
รู๎เทําไมํถึงการณ๑ของเด็ก เพราะเดก็วัย 4 ขวบเป็นวัยแหํงการ
เรียนรู๎ เลียนแบบดังนั้นต๎องเตือนผู๎ปกครองให๎ดูแลบุตรหลาน
อยํางใกล๎ชิดและอุตสาหกรรมยานยนต๑ต๎องให๎ความรู๎แกผํู๎ใช๎ 
ซันรูฟมากขึ้นด๎วย 

18  มี.ค. 
2558 

2 เตือนภัยรถบรรทุก
จอดริมถนน เสี่ยง
ถูกขโมย 

อ.กระทุํมแบน
สมุทรสาคร 

พ.ต.ท.เสรีย๑ จันทร๑ด๎วง 
สวป.สภ.กระทุมํแบน 
รับผิดชอบงานป้องกัน
การโจรกรรมรถยนต๑ 

0 

   

18 มี.ค. 58 พ.ต.ท.เสรีย๑ จันทร๑ด๎วง สวป.สภ.กระทุํมแบน
รับผิดชอบงานป้องกันการโจรกรรมรถยนต๑เตือนคนรับบรรทุก
อยําจอดรถบรรทุกริมถนนสาธารณะ เพราะเสี่ยงตํอการเกิด
โจรกรรมและเสี่ยงตํอการเกิดอุบตัเิหตุ พร๎อมขอให๎เจ๎าของ
ผู๎ประกอบการให๎บริการจุดจอดรถเพื่อป้องกันป๓ญหาที่เกิดขึ้น 

19  มี.ค. 
2558 

1 ถนนเลียบทางรถไฟ
บางบําหรุ  
ไร๎ไฟสํองสวําง 

อ.บางกรวย 
นนทบุรี 

สุรศักดิ์ วิชินโรจน๑จรลั 
นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองบาง
กรวย 

4 

   

19 มี.ค. 58 สุรศักดิ์ วิชินโรจน๑จรลั นายกเทศมนตรีเทศบาล
เมืองบางกรวย กลําววําถนนเลียบทางรถไฟบางบําหรุเป็นพ้ืนท่ี
ของการรถไฟแหํงประเทศไทยยังไมํมีการสํงมอบพ้ืนท่ีให๎กับ
ทางเทศบาลทําให๎ขณะนี้ทางเทศบาลทําได๎เพียงติดไฟสํองสวําง
ได๎ในพ้ืนท่ีเสี่ยงเทําน้ันท้ังนี้ต๎องรอการสํองมอบถนนอยํางเป็น
ทางการกํอน ถึงจะแก๎ไขป๓ญหาระยะยาวได ๎

23  มี.ค. 
2558 

4 ผู๎ป่วยข๎างถนน 
ป๓ญหาที่ยังไร๎
ทางออก 
***ทุกข๑รอตอบ 
 

กทม. สิทธิพล ชูประจง 
หัวหน๎าโครงการ 
ผู๎ชํวยข๎างถนน 

**ให๎
การ
ชํวย 
เหลือ 

   

23 มี.ค. 58 สิทธิพล ชูประจง หัวหน๎าโครงการผู๎ชํวยข๎างถนน
ได๎ให๎ความชํวยเหลือโดยหลักการที่ถูกต๎อง ตั้งแตํการนําออก
จากถนน การสํงเข๎ารักษาและการฟื้นฟู 
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24  มี.ค. 
2558 

6 สถานการณ๑หมอก
ควัน จ.แมํฮํองสอน 
***ทุกข๑ชาวบ๎าน
สัญจร 

แมํฮํองสอน ปกรณ๑ จีนาคํา 
นายกเทศมนตรีเมือง
แมํฮํองสอน 

4 

   

24 มี.ค. 58 ปกรณ๑ จีนาคาํ นายกเทศมนตรเีมืองแมฮํํองสอน 
กลําววําป๓ญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีเกิดจากมนุษย๑ท้ังสิ้น ดังนั้น 
การแก๎ป๓ญหาต๎องรณรงค๑ประชาชนห๎ามเผาป่าสํวนแนว
ทางการบรรเทาความเดือดร๎อนทางเทศบาลได๎นํารถน้ํามาชํวย
ฉีดละอองน้ําในอากาศ 

25  มี.ค. 
2558 

6 สถานการณ๑หมอก
ควัน จ.เชียงใหมํ 
***ทุกข๑ชาวบ๎าน
สัญจร 

เชียงใหมํ จงคล๎าย วรพงศธร 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมจังหวดั
เชียงใหม ํ

4 

   

25 มี.ค. 58 จงคล๎าย วรพงศธร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมจังหวดัเชียงใหมํกลําววํา ป๓ญหาหมอกควันในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหมํเริม่คลี่คลายลงแลว๎เนื่องจากมีฝนตกลงมาใน
พื้นที่ท้ังนี้ทางหนํวยงานได๎เฝ้าระวงัเนื่องจากสถานการณ๑ยังไมํ
สามารถไว๎วางใจได๎ทั้งหมด 

26  มี.ค. 
2558 

6 ภัยแล๎งคุกคามไรํ
อ๎อยมันสําปะหลัง 

ลพบุร ี วงศ๑ ศรีไทย  
นายกองค๑การบริหาร
สํวนต.ดงมะรุม 
 อ.โคกสําโรง จ.ลพบุร ี

0 

   

26 มี.ค. 58 วงศ๑ ศรีไทย นายกองค๑การบริหารสํวนต.ดงมะรุม 
อ.โคกสําโรง จ.ลพบรุีกลําววํา ภาพรวมของจังหวัดลพบุรีปีนี้
แล๎งหลายอําเภอท้ังนี้จึงขอความรวํมมือเกษตรกรงดใช๎น้ําทํา
นาในชํวงหน๎าแล๎งสํวนแนวทางการชํวยเหลือของหนํวยงาน
ราชการสามารถชํวยในเรื่องการขดุเจาะบาดาลได๎แตํทั้งนี้
ยอมรับวํา หนํวยงานรัฐชํวยได๎ในกรณ๏ที่มีกฎเกณฑ๑มารองรับ
เทํานั้น 

30  มี.ค. 
2558 

6 สถานการณ๑หมอก
ควัน จ.ลําปาง ***
ทุกข๑ชาวบ๎านสัญจร 

ลําปาง ฉลอง ของเติม 
ผอ.ทสจ.ลําปาง 

4 

   

30 มี.ค. 58 นายฉลอง ของเติม ผอ.ทสจ.ลําปาง กลาํววํา
สถานการณ๑หมอกควันในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปางคลี่คลายลงแล๎ว 
เนื่องจากฝนตกลงมาแตํทั้งนี้ทางหนํวยงานยังต๎องเฝ้าระวังและ
ได๎ทํางานรํวมกับหลายหนํวยงานเพื่อชํวยเหลือประชาชนท่ี
ได๎รับผลกระทบทั้งด๎านมลพิษทางอากาศสุขภาพของประชาชน 
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31  มี.ค. 
2558 

5 ชาวลําปางนับพัน
คนแตํงดํา คัดค๎าน
โรงไฟฟ้าขยะ 

ต.บํอแฮ๎ว 
อ.เมือง ลําปาง 

มงคล สุกใส  
รองผู๎วําราชการ
จังหวัดลําปาง 

4 

   

31 มี.ค. 58 มงคล สุกใส รองผู๎วําราชการจังหวัดลําปาง กลําว
วําระหวํางนี้ได๎มีการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจถึงข๎อดีข๎อเสียของ
การสร๎างโรงไฟฟ้าขยะโดยมีการเชิญคนในชุมชน 
ผู๎ประกอบการมาพูดคุยกันเพื่อใหท๎ําประชาพิจารณ๑กันกํอนที่
จะมีการสร๎างหรือไมํสรา๎ง 

1 เม.ย. 
2558 

6 ชาวบ๎านซอยแจ๎ง
วัฒนะ14 หวั่นเสา
ไฟฟ้าล๎มทับ
บ๎านเรือน 

ซอยแจ๎งวัฒนะ 14 ณรงค๑ จงแจํมฟ้า 
ผู๎อํานวยการเขตหลักสี ่

4 

   

1 เมย 58 นายณรงค๑ จงแจํมฟ้า ผูอ๎ํานวยการเขตหลักสี่ กลําว
วําได๎ทําหนังสือช้ีแจงไปยังหนํวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ การ
ไฟฟ้านครหลวง นนทบุรี และบรษิัททีโอที เพื่อให๎มาปรับปรุง
เสาไฟฟ้าต๎นที่เอียงกํอน คาดวําใช๎เวลาแก๎ไข 1 เดือน 

2 เม.ย. 
2558 

6 ผลกระทบ
การจราจรใน
เชียงใหมํจาก
พฤติกรรม
นักทํองเที่ยว 

เชียงใหมํ พ.ต.อ.ปิยะพันธ๑ ภัทร
พงษ๑สินธุ๑ ผกก. 
กลุํมงานจราจร
เชียงใหม ํ

4 

   

2 เมย 58  พ.ต.อ.ปิยะพันธ๑ ภัทรพงษ๑สินธุ๑ผกก.กลุํมงานจราจร
ตํารวจภูธรเชียงใหมํ กลําววํา ในทางปฏิบัติในกําชับให๎ตํารวจ
จราจรบังคับใช๎กฎหมายอยํางเข๎มงวด ยอมรับวํานักทํองเที่ยว
ชาวจีนมาทํองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมํเป็นจํานวนมากอีกทั้ง
จังหวัดได๎ออกนโยบายให๎เมืองเชียงใหมํเป็นเมืองSlow City 
คือให๎ขับรถช๎าเพื่อความปลอดภัย สํวนป๓ญหาการสื่อสาร
ระหวํางชาวจีนกับคนไทยได๎ใหต๎ํารวจจีนไปเรียนภาษาจีนเพิม่
เพื่อสื่อสารด๎านจราจรกับนักทํองเที่ยวได๎เข๎าใจมากขึ้น 

6 เม.ย. 
2558 

6 เกษตรกรเพาะเห็ด 
จ.ราชบุรี ประสบ
ป๓ญหาจากภัยแล๎ง 

ต.พิกุลทอง 
อ.เมือง ราชบุร ี

วิสาห๑ พูลศริิรัตน๑ 
นายอําเภอเมือง  
จังหวัดราชุบร ี

4 

   

6 เมย 58 วิสาห๑ พูลศิรริัตน๑ นายอําเภอเมือง จังหวัดราชุบรี 
กลําววําได๎สั่งการให๎ชลประทานจังหวัดปลํอยน้ําชํวยเหลือ
เกษตรกรเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห๑พร๎อมยอมรบัวํา ปีนี้แล๎ง
หนักมาก น้ําไมเํพียงพอ เกษตรกรต๎องงดการทํานาจึงต๎องเฝ้า
ระวังในชํวงเดือนเมษายนเป็นพิเศษ 
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7 เม.ย. 
2558 

3 เตือนภัยระวังถูก
ปลอม Facebook   

 - พ.ต.อ.สมศักดิ์ หนํอง
พงษ๑ ผู๎กํากับการฝ่าย
อํานวยการ ปอท. 

0 

   

7 เมย 58 พ.ต.อ.สมศักดิ์ หนํองพงษ๑ ผู๎กํากับการฝ่าย
อํานวยการ ปอท. กลําววําปอท.พยายามประชาสมัพันธ๑ให๎
ประชาชนตระหนักภัยที่มากับเทคโนโลยมีากขึ้นข้ันตอนการ
ดําเนินการของปอท.ต๎องรวบรวมพยานหลักฐานโดยทางปอท.
มีวิธีการสืบสวนหาตัวคนร๎ายอยู ํ

8 เม.ย. 
2558 

6 ชาวปทุมฯ-อยุธยา 
โวยถนนพังนาน 5 
ปี 

ปทุมธานี - อยุธยา สมทรง พันธ๑เจรญิวร
กุล นายกองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

6 

   

8 เมย 58  นางสมทรง พันธ๑เจริญวรกุลนายกองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลาํววําเบื้องต๎นขอโทษ
ประชาชนต๎องทนทุกข๑มานานถึง 5 ปีแตํทั้งนี้ได๎แก๎ไขโดยการ
นํางบประมาณของอบจ.มาปรับปรุงถนนช่ัวคราวแล๎วสํวน
ระยะยาวได๎ทําเรื่องของบประมาณสํวนกลางมาประมาณ 20 
กวําล๎านบาทมาซํอมแซมถนนให๎ใช๎ได๎อยํางถาวร 

9 เม.ย. 
2558 

6 ถนนเลียบคลองสํง
น้ําสุวรรณภูมิพัง ยัง
ไมํได๎แก๎ไข 
***ทุกข๑รอตอบ 

สมุทรปราการ  -  1 

   

9 เมย 58 ทุกข๑รอตอบ 

13 เม.ย. 
2558 

6 ป๓ญหาการลวนลาม
ชํวงสงกรานต๑ 

 - อังคณา อินทสา  
หัวหน๎าฝ่ายสงเสริม
ความเสมอภาค
ระหวํางเพศ มลูนิธิ
หญิงชายก๎าวไกล 

0 

   

13 เมย 58 นางอังคณา อินทสา หัวหน๎าฝ่ายสงเสริมความ
เสมอภาคระหวํางเพศมลูนิธิหญิงชายก๎าวไกล แนะนํา
ประชาชนท่ีเป็นสุภาพสตรีให๎ไปเลนํน้ํากับกลุํมเพื่อนหรือญาติ 
เพื่อชํวยปกป้องสุภาพสตรีเวลาเกดิเหตไุด๎แตํทั้งนี้ต๎องแตํงกาย
ให๎มิดชิด และมีความเหมาะสมด๎วย 

14 เม.ย. 
2558 

2 เตือนภัย แก๏ง
ล๎วงกระเป๋าชํวง

 - พล.ต.ต.อภิชัย   
ธิอามาตย๑  

0 
   

14 เมย 58 พล.ต.ต.อภิชัย ธิอามาตย๑ ผู๎บังคับการตํารวจ
ทํองเที่ยว กลําววําหํวงแกงค๑ล๎วงกระเป๋าชํวงเทศกาลสงกรานต๑
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 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
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ประเด็นปัญหา 
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สงกรานต๑ ผู๎บังคับการตาํรวจ
ทํองเที่ยว 

ที่ถนนสีลมเป็นพิเศษเพราะถนนกว๎างและมีเส๎นทางการ
หลบหนีเข๎าออกตามซอยคํอนข๎างมากทั้งนี้ตํารวจได๎กระจาย
กําลังอยูํทั่วบริเวณ ซึ่งหากเกิดเหตรุ๎ายประชาชนสามารถควร
ตําหนิรูปพรรณสณัฐานของคนร๎ายและแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ได๎ที่จุด
บริการที่ใกล๎ทีสุ่ด 

15 เม.ย. 
2558 

6 ภัยสุขภาพชํวง
สงกรานต๑เสี่ยง
สารพัดโรค 

 - นพ.กําจัด รามกลุ  
หัวหน๎าสํานักวิชาการ
สาธารณสุข ที่ปรึกษา
กระทรวงสาธารณสุข 

0 

   

15 เมย58  นพ.กําจัด รามกุลหัวหน๎าสํานักวิชาการสาธารณสุข 
ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนให๎ระวังภัย
สุขภาพท่ีมาในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ เชํน โรคปอดบวมโรคตา
แดง พร๎อมให๎เบอร๑สายดํวนของสาธารณสุข โทรสอบถามเพื่อ
เฝ้าระวังได๎ที ่1166  

16เม.ย. 
2558 

6 สภาพอากาศร๎อน
จัด เสี่ยงโรคฮีทส
โตรก 

- นพ.พรเทพ ศิริวนา
รังสรรค๑ อธิบดีกรม
อนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

0 

   

16 เมย 58 นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค๑ อธิบดีกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุขกลาํวให๎ความรู๎และแนะนําวําประชาชน
ควรหลีกเลี่ยงการทํางานหรือออกกําลังกายในท่ีโลํงแจ๎งและ
ควรดื่มน้ําสะอาดไมตํ่ํากวํา 1 ลิตร เพื่อชํวยปรับอุณหภมูิใน
รํางกาย 

20 เม.ย. 
2558 

5 ชาวบ๎านหมูํบ๎านสบ
จาง ป่วยโรค
ทางเดินหายใจ
เรื้อรังนาน 10 ปี 

ต.นาสัก 
อ.แมํเมาะ ลําปาง 

ฉลองของเดิม 
ผอ.สนง.ทสจ.ลําปาง 

4 

   

20 เมย 58  นายฉลอง ของเดิมผอ.สนง.ทสจ.ลาํปาง กลําววํา 
ทราบป๓ญหามาโดยตลอดลาํสุดไดป๎ระสานไปที่เจา๎หน๎าท่ีกฟผ. 
และทางจังหวัดพร๎อมระบุวําไดล๎งพื้นที่ไปชํวยเหลือเยียวยา
ประชาชนแล๎วและมีเจ๎าหน๎าที่คอยเฝ้าระวังป๓ญหาหมอกควัน
อยํางตํอเนื่อง 

21 เม.ย. 
2558 

5 โรงงานถลุงแรํ
ปลํอยมลพิษ

ต.หน๎าพระลาน 
อ.เฉลิมพระเกียรติ 

บุญโชค ขนาดแก๎ว 
อุตสาหกรรมจังหวัด

5 
   

21 เมย  58 บุญโชค ขนาดแก๎วอุตสาหกรรมจังหวัดสระบรุี 
กลําววําได๎ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานถลุงแรํและรับฟ๓งป๓ญหา
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 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
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ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 
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การ
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กระทบสุขภาพ สระบรุ ี สระบรุ ี ของชาวบ๎านจนนํามาสูํการออกคําสั่งให๎โรงงานยุติกิจการ
ช่ัวคราว ในท่ีสุดเจ๎าของกิจการขอเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
กิจการด๎วยตัวเองเนื่องจากทนแรงกดดันไมํไหว 

22 เม.ย. 
2558 

5 รง.กําจัดขยะ 
ปลํอยมลพิษทาง
อากาศ-ลงแหลํงน้ํา 

ต.น้ําพุต.รางบัว  
อ.เมือง ราชบุร ี

วิสาห๑ พูลศริิรันต๑ 
นายอําเภอเมือง  
จังหวัดราชุบร ี

4 

   

22 เมย 58 วิสาห๑ พูลศริิรตัน๑ นายอําเภอเมือง จังหวัดราชบรุี 
กลําววําจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบวํามีการฝ๓งกลบขยะโดย
ไมํได๎รับอนญุาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงรายงานให๎ผู๎วํา
ราชการจังหวัดราชบุรี ทราบซึ่งทางผู๎วําฯได๎สั่งให๎อุตสาหกรรม
มีหนังสือถึงโรงงานกําจัดขยะให๎หยุดการดําเนินการและแจ๎ง
ข๎อหากระทําความผิดซึ่งอยูรํะหวํางการดําเนินคดีกับโรงงาน
กําจัดขยะ 

23 เม.ย. 
2558 

2 เตือนภัยหลอกโอน
เงินแก๏งค๎ายาเสพ
ติด 

 -  วิตถวัลย๑ สุนทรขจิต  
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. 

0 

   

23 เมย 58 วิตถวัลย๑ สุนทรขจิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส.กลําววํา
กรณีที่ผูเ๎สยีหายถูกหลอกลวง มี 2 แบบ คือถูกหลอกใน
ลักษณะของการประกอบธุรกจิขายตรงและถูกหลอกใน
ลักษณะบอกวํามีแฟนเป็นฝรั่งและให๎เปิดบัญชี หรือวิธีหลอก
ลํอจึงแนะนําให๎ประชาชนทําธุรกรรมทางการเงินด๎วยความ
รอบคอบแตํหากสงสัยวําตกเป็นเหยื่อของขบวนการหลอกเงิน
แก๏งค๎ายาเสพตดิ ให๎รีบอายดับัญชีและแจ๎งเบาะตํอเจา๎หน๎าท่ี
ทันท ี

27 เม.ย. 
2558 

6 รถจักรยานยนต๑
ลักลอบขึ้นสะพาน
ภูมิพลเสี่ยง
อุบัติเหต ุ

สะพานภมูิพล ร.ต.ท.สมาน เพียร
ประสม รองสว.จร. 
สน.บางโพงพาง 

4 

   

27 เมย 58 ร.ต.ท.สมาน เพียรประสม รองสว.จร.สน.บางโพงพาง 
กลําววําขอความรํวมมือผู๎ขับขี่รถจักรยานยนต๑อยําข๎นสะพานภูมิ
พลและจะมีการตั้งดํานทั้งขาขึ้นขาลงในเวลาเรํงดํวนซึ่งรํวมกันกับ
สน.ในพื้นที่ด๎วยกัน รวมทั้งให๎ประชาชนทราบ 
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วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
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28 เม.ย. 
2558 

6 ป๓ญหาคลองระบาย
น้ําเนําเสยีนานนับ 
10 ปี 

ปากเกร็ด 
นนทบุรี 

พนารี กิมฮู ๎
รองปลัดเทศบาลนคร 
ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี

6 

   

28  เมย 58  พนารี กิมฮู๎ รองปลดัเทศบาลนครปากเกร็ด จ.
นนทบุรี กลําววําทางเทศบาลไดจ๎ดัเก็บขยะ และขุดลอกคู
คลองเป็นที่เรียบร๎อยแล๎วท้ังนี้ได๎ขอความรํวมมือไปยังให๎
ประชาชนหวงแหนทรัพยากรธรรมชาต ิ

29 เม.ย. 
2558 

6 น้ําตกวังก๎านเหลือง 
แห๎งขอดในรอบกวํา 
20 ปี 

อ.ชัยบาดาล 
ลพบุร ี

ศรีชัย ตันทะโสภณ  
นายอําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุร ี

6 

   

29 เมย 58 นายศรีชัย ตันทะโสภณ นายอําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี กลําววําออกมาตรการในชํวงหน๎าแล๎ง ห๎าม
เกษตรกรสูบน้ําจากนํ้าตกวังก๎านเลืองไปใช๎ในการเกษตรเพราะ
ปีนี้ประสบภาวะน้ําน๎อย 

30 เม.ย. 
2558 

6 น้ําทํวมพัทยาจาก
การสร๎างอาคารรุก
ล้ําคลองสาธารณะ 

พัทยา 
ชลบุร ี

คมสัน เอกชัย 
ผู๎วําราชการจังหวัด
ชลบุร ี

6 

   

30 เมย 58  นายคมสัน เอกชัยผู๎วาํราชการจังหวัดชลบุรี ช้ีแจง
วําต๎องทําความเข๎าใจกับประชาชนเรื่องการบังคับใช๎กฎหมาย
แหํงที่สร๎างเกินมาต๎องรื้อถอนบางแหํงที่ไมํยอมก็ต๎องใช๎อํานาจ
ตามกฎหมายให๎รื้อถอนอาคารที่กดีขวางลําคลอง และจะตั้ง
งบประมาณในการขุดลอกคูคลองให๎มีพ้ืนท่ีระบายน้ํามากขึ้น 

4 พ.ค. 
2558 

6 ชุมชนแออัด เสี่ยง
เกิดเพลิงไหม๎ชํวง
สภาพอากาศร๎อน
จัด 

กทม. พ.ต.อ.พิชัย เกรียง
วัฒนศิริ ผู๎อํานวยการ
สํานักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

0 

   

4 พค 58  พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริผู๎อํานวยการสํานัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เปิดเผยวํา
ตอนนี้ทางกทม.ได๎มีการจัดชุดเฝ้าระวังอัคคีภัยในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและได๎มีการวางแผนและใหค๎ําแนะนํา
ประชาชนในการตรวจสอบสายไฟเครื่องใช๎ไฟฟ้าตลอดทั้งปี 
ตลอดจนให๎ความรู๎ในการดูแลตัวเองเรื่องภัยแล๎ง เชํนสาเหตุ
ของการเกิดเพลิงไหม๎ สํวนใหญํเกดิจากไฟฟ้าลัดวงจร มากกวํา
ร๎อยละ 60 
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5 พ.ค. 
2558 

 ***รายการยก***      
   

5 พค 58  **รายการยก** 

6 พ.ค. 
2558 

6 ตรวจสอบเส๎นทาง
อันตราย รถพุํงชน
บ๎าน 3 ครั้ง 

ถนนสายบ๎านบึง- 
แกลง ชลบุร ี

พ.ต.ท.ณัฐเศรษฐ๑ สาริ
มาน รองผู๎กํากับการ 
(จราจร) สภ.เมือง
ชลบุร ี

4 

   

6 พค 58 พ.ต.ท.ณัฐเศรษฐ๑ สาริมาน รองผู๎กํากับการ (จราจร) สภ.
เมืองชลบุรี เปิดเผยวําได๎ประสานไปยังแขวงการทางชลบุรี เพื่อ
เสนอการทําป้ายเตือนประเภทรถที่จะกลับรถและกําหนดจุดกลับ
รถให๎ชัดเจนสํวนในระยะระยะยาวเตรียมเสนอทางกลับรถใหมํ 

7 พ.ค. 
2558 

6 เตือนภัยโรคภูมิแพ๎
ยางพารา 

 -  นพ.ธนวรรธน๑ เครือ
คล๎าย อายรุแพทย๑
เชี่ยวชาญด๎านโรค
ภูมิแพ๎และภูมิคลุ๎มกัน
ทางคลินิกรพ.เวชธาน ี

0 

   

7 พค 58 นพ.ธนวรรธน๑ เครือคลา๎ยอายุรแพทย๑เช่ียวชาญด๎าน
โรคภมูิแพ๎และภูมิคุม๎กันทางคลินิก รพ.เวชธานีกลําวให๎ความรู๎
เกี่ยวกับโรคภูมิแพ๎ยางพาราธรรมชาติวํา เกิดขึ้นได๎กบัทุกคน
หากพบอาการผดิปกติ เชํนอาการลมพิษข้ึน แนํนหน๎าอกให๎มา
พบแพทย๑เพื่อตรวจวําตัวเองป่วยเป็นโรคนี้หรือไม ํ

11 พ.ค. 
2558 

1 ชาวตําบลบ๎านสร๎าง 
เดือดร๎อนน้ําประปา
เค็มทั้งตําบล 

ต.บ๎านสร๎าง 
อ.บ๎านสร๎าง 
ปราจีนบุร ี

วิทยา มากปาน 
ผู๎อํานวยการศูนย๑
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เขต3 
ปราจีนบุร ี

4 

   

11 พค 58  คุณวิทยา มากปานผูอ๎ํานวยการศูนย๑ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั เขต3 ปราจีนบุรี ช้ีแจงวําแนวทางการ
แก๎ไขเบื้องต๎นคือให๎ประปาสาขาหาแหลํงน้ําทําประปาแทน
แหลํงน้ําเดมิการหาแหลํงน้ําใตด๎ิน และการนําน้ําจากแหลํงอื่น
ไปเตมิ ซึ่งในระยะยาวจะหาแนวทางการจัดการใหด๎ีขึ้นอีกเชํน
การใช๎น้ําต๎นทุนผลักดันน้ําเคม็ออกไป ท่ีกําลังทําอยู ํ

12 พ.ค. 
2558 

5 ลักลอบท้ิงขยะ
เกลื่อนหมูํบ๎าน
พลอยไพลิน 

หมูํบ๎านพลอย
ไพลิน ข.ดอนเมือง 
กทม. 

เกศฉราภรณ๑ สัตยาชัย 
รักษาการผอ.เขตดอน
เมือง 

6 

   

12 พค 58 คุณเกศฉราภรณ๑ สัตยาชัย รักษาการผอ.เขตดอน
เมือง ช้ีแจงวําได๎ประสานกับเจ๎าของที่ดิน และไดร๎ับความ
รํวมมือโดยเจ๎าของที่ดินไดฝ๎๓งกลบทันทีและทางเขตสํง
เจ๎าหน๎าท่ีไปปรับภมูิทัศน๑แล๎วในระยะยาวจะปลูกต๎นไม๎ปละป๓ก
ป้ายเตือน 
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13 พ.ค. 
2558 

5 เกษตรกรจ.สระบุรี
เดือดร๎อนปลาตาย
ยกกระชัง 

สระบรุ ี ชรัส บุญณสะ 
รองผู๎วําราชการ
จังหวัดสระบุร ี

4 

   

13 พค 58  คุณชรสั บุญณสะรองผู๎วําราชการจังหวัดสระบรุี 
ช้ีแจงวํา ได๎รับข๎อมูลทั้งสองฝ่ายไปตรวจสอบและเก็บตัวอยําง
น้ําและดินเพิ่มเติม คาดวําใช๎เวลาประมาณ 1 เดือน 

14 พ.ค. 
2558 

5 ชาวนครปฐมค๎าน
ย๎ายพิพิธภัณฑ๑ฯ 
พระปฐมเจดีย๑ 

พิพิธภัณฑสถาน
แหํงชาติพระปฐม
เจดีย๑ นครปฐม 

สุรชาติอานตุธโต  
สมาชิกสภาจังหวัด
นครปฐม 

3 

   

14  พค 58 คุณสุรชาติ อานุตธโตสมาชิกสภาจังหวัดนครปฐม 
ช้ีแจงวําท่ีประชุมสภาองค๑การบรหิารสํวนจังหวดัไดม๎ีมติกันวํา
จะใช๎งบท๎องถิ่นเข๎ามาการบริหารจัดการโดยรบัโอนภารกิจมา
จากกรมศลิปากร 

18 พ.ค. 
2558 

6 ถนนเลียบคันคลอง
สายเสนา-ลาดบัว
หลวง ทรุดกระทบ
ชาวบ๎าน 

อ.ลาดบัวหลวง
อยุธยา 

ดรุณสงฉาย อธิบดีกรม
ทางหลวงชนบท 

6 

   

18 พค 58 นายดรุณ สงฉาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบทกลําว
ยอมรับวําถนนทรดุตัวบรเิวณเลียบคันคลองสายเสนา – ลาด
บัวหลวง เกิดขึ้นทุกปีซึ่งทางกรมได๎นําป้ายตดิเตือนผู๎ใช๎รถใช๎
ถนนให๎เพิ่มความระมัดระวังและเตรียมจัดสรรงบประมาณ
บางสํวนมาฟ้ืนฟูถนนสายนี้ในระยะยาว 

19 พ.ค. 
2558 

5 เกษตรกรเดือดร๎อน 
โรงงานปลํอยน้ํา
เสีย ทําพืชผล
ทางการเกษตรเสีย
หา 

อ.ลาดหลุมแก๎ว
ปทุมธานี 

เลอศักดิ์ กลุเสถยีร  
วิศวกรผู๎ชํานาญการ 
อุตสาหกรรมจังหวัด
ปทุมธาน ี

2 

   

19 พค 58 เลอศักดิ์ กุลเสถียร วิศวกรผู๎ชํานาญการ 
อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีกลาํววําจากตรวจสอบพบวํา
โรงงานแหํงนี้ลักลอบปลํอยน้ําเสียจริงซึ่งหลังจากน้ีทาง
อุตสาหกรรมจะสํงหลักฐานเพื่อเตรียมดาํเนินคดีกับ
ผู๎ประกอบการโรงงานแหํงนี้ฐานลกัลอบปลํอยน้ําเสียลงแหลํง
น้ําสาธารณะ 

20 พ.ค. 
2558 

6 อุบัติเหตุ
รถจักรยาน ผิดที่ผู๎
ป๓่นหรือผู๎ใช๎ถนน 

เชียงใหมํ พล.ต.ต.อดุลย๑ ณรงค๑
ศักดิ์ 
รองผู๎บัญชาการตํารวจ
นครบาล 

4 

   

20 พค 58 พล.ต.ต. อดุลย๑ ณรงค๑ศักดิ์ รองผู๎บัญชาการตํารวจ
นครบาล กลําววําหลังจากนี้อาจจะปรับกฎหมายที่เกีย่วข๎องกับ
การใช๎รถจักรยานเพิ่มเตมิ เชํนเพิม่โทษให๎แกํนักป๓่นจักรยานที่
ฝ่าฝืนกฎจราจรรวมถึงเพิ่มเส๎นทางจักรยานให๎มากขึ้นด๎วย เพื่อ
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ป้องกันอุบัติเหตุของรถจักรยานในระยะยาว **นําสนใจ เพราะ
อาจพิจารณาเพิ่มกฎหมาย ปรับปรุงกฎหมายใหเ๎ข๎มงวดมาก
ขึ้น 

21 พ.ค. 
2558 

1 สํารวจเส๎นทาง
จักรยาน กทม.
ยังคงไมํได๎
มาตรฐาน 

กทม. สุธน อาณากลุ 
ผู๎อํานวยการสํานัก
การจราจรและขนสํง
สํานักกรุงเทพมหานคร 

4 

   

21 พค 58 สุธน อาณากลุ ผู๎อํานวยการสํานักการจราจรและ
ขนสํง สํานักงานกรุงเทพมหานครกลําววํา จะสร๎างแนวป้องกัน
เลนจักรยาน เพื่อสร๎างความปลอดภัยในระดับหนึ่งอีกทั้ง
สํานักงานเขตตาํงๆได๎สํงเจา๎หน๎าท่ีเทศกิจไปให๎คําแนะนําการ
ป้องกันตัวเองแกํผู๎สัญจรทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครให๎ทางเขต
รวบรวมข๎อมลูเส๎นทางการขี่จักรยานหากจุดไหนชํารุดก็
สามารถแจ๎งไดไ๎ปยังกรุงเทพมหานครได๎ทันที 

25 พ.ค. 
2558 

1 ชาวสมุทรปราการ
ทนใช๎น้ําบาดาลปน
ทรายนานแรมป ี

ต.บางเสาธง
สมุทรปราการ 

กิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะ
รัศมิ ์
รองปลัดอบต. 
บางเสาธง 

6 

   

25 พค 58  นายกิตติ์ธเนศ ภานุวฒันะรัศมิร์องปลัดอบต. 
บางเสาธง กลําววํา แบํงการแก๎ป๓ญหาเป็น 2 ระยะ คือระยะ
เบื้องต๎นได๎ให๎ชํางมาซํอมแทงก๑น้ําบาดาลแล๎ว สํวนระยะยาว
ทางอบต.จะเบิกจํายงบประมาณให๎สํวนภูมภิาคให๎เข๎ามาตดิตั้ง
ระบบน้ําประปาในพ้ืนท่ีซึ่งต๎องใช๎ระยะเวลาประมาณ 1 ปี 

26 พ.ค. 
2558 

6 นวดแผนไทยเสีย่ง
เป็นอันตรายตํอ
ชีวิตได๎จริงหรือ 

 -  นพ.ธวัชชัย กมลธรรม 
อธิบดีกรมการแพทย๑
แผนไทยและ
การแพทย๑ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข 

0 

   

26 พค 58  นพ.ธวัชชัย กมลธรรมอธิบดีกรมการแพทย๑แผน
ไทยและการแพทย๑ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กลาํววํา
ต๎องการเป็นสํวนหนึ่งในการผลักดนัให๎ระบบการนวดแผนไทย
ในประเทศไทยเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมาตรการเบื้องต๎น 
คือ จะเปิดอบรมหมอนวดใหม๎ีความรู๎และการปฏิบัติให๎เป็น
มาตรฐานเดียวกันภายในเดือนมิถนุายน 2558 เพื่อความ
ปลอดภัยแกํผู๎บริโภค 
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27 พ.ค. 
2558 

5 ป๓ญหาลักลอบทิ้ง
ขยะ กระทบ
ชาวบ๎านใกล๎เคียง 

อ.เมืองจันทบุร ี กิจพชร พลเสมอ
เหมือน 
รองนายกเทศมนตรี
จันทบุร ี

4 

   

27 พค 58  กิจพชรพล เสมอเหมอืนรองนายกเทศมนตรี
จันทบุรี กลําววํา ได๎ติดปา้ยหากทิง้ขยะ เตรียมปรับ 2,000 
บาทพร๎อมประสานไปยังท่ีเอกชนวําห๎ามทิ้งขยะบรเิวณนี้ท้ังนี้
มาตรการลําสุดได๎ใหเ๎จ๎าหน๎าท่ีเทศกิจเฝ้าระวังและลาดตระเวน
ดูพฤติกรรมผู๎ทีฝ่่าฝืนและลักลอบนําขยะมาทิ้ง 

28 พ.ค. 
2558 

5 คลองมอญ จ.
สมุทรปราการ ถูก
โรงงานลักลอบ
ปลํอยน้ําเสีย 

คลองมอญ 
อ.พระสมุทรเจดีย๑ 
สมุทรปราการ 

เฉลิมศักดิ์ จันทร๑จีน  
นายกอบต.ในคลอง
บางปลากด  
อ.พระสมุทรเจดีย๑ 
สมุทรปราการ 

4 

   

28 พค 58 เฉลมิศักดิ์ จันทร๑จีน นายกอบต.ในคลองบาง
ปลากด อ.พระสมุทรเจดยี๑ สมุทรปราการกลําววําเบื้องต๎นไดส๎ั่ง
การให๎อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการนําน้ําไปตรวจสอบ
คุณภาพแล๎วซึ่งหลังจากนี้จะเตรียมขุดลอกคูคลองภายใน
สัปดาห๑หนา๎เพื่อนําสารเคมีออกไป 

1 มิ.ย. 
2558 

6 ชาวบ๎านเสี่ยง เสา
ไฟฟ้าเอียงใกล๎ลม๎
ทับบ๎านเรือน 

ม.สราญพฤกษ๑ 
ลาดพร๎าว130 
รามคําแหง81 

ณรงค๑อิงศรีวรกลุ 
ผู๎อํานวยการการไฟฟ้า
นครหลวง  
เขตลาดพร๎าว 

4 

   

1 มิย 58 ณรงค๑ อิงศรีวรกลุ ผู๎อํานวยการการไฟฟ้านครหลวง 
เขตลาดพร๎าว ช้ีแจงวําได๎ใหเ๎จ๎าหน๎าท่ีไปตรวจสอบเสาไฟฟ้า
เอียงแล๎ว ผลคือ ถนนทรุดตัวจนทาํให๎เสาเอียงจึงเรํงหา
แนวทางปรับปรุง คือ ไปเสริมความแข็งแรงตรงบริเวณโคนเสา
และทําเสาให๎ตรงมากกวําที่เป็นอยูํ 

2 มิ.ย. 
2558 

6 งู ภัยเงียบที่เสี่ยง
อันตรายถึงชีวิต 

 -  รองศาสตราจารย๑นาย
สัตว๑แพทย๑ ปานเทพ 
รัตนากร คณบดคีณะ
สัตวแพทย๑ศาสตร๑ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

0 

   

2 มิย 58  รองศาสตราจารย๑ นายสัตว๑แพทย๑ ปานเทพรตันากร 
คณบดีคณะสัตวแพทย๑ศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ให๎
คําแนะนําวํา หากงูเข๎าบ๎านอยําสํงเสียงดัง อยําเคลื่อนไหว
รํางกาย อยําหาอาวุธมาตีงูแตํให๎รบีแจ๎งเจ๎าหน๎าท่ีมาจับง ู

3 มิ.ย. 
2558 

2 ทัวร๑ศูนย๑เหรยีญ 
ฝ๓นร๎ายของ
นักทํองเที่ยว 

พัทยาชลบุร ี พล.ต.ต.อภิชัย ธิอา
มาตย๑ ผู๎บังคับการ
ตํารวจทํองเที่ยว 

0 
   

3 มิย 58 พล.ต.ต.อภิชัย ธิอามาตย๑ ผู๎บังคับการตาํรวจ
ทํองเที่ยว กลําววําเรํงปราบปรามทัวร๑ศูนย๑เหรยีญโดยตํารวจ
จะไปสังเกตการณ๑ตามแหลํงทํองเที่ยวสําคัญๆมากข้ึน
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โดยเฉพาะสังเกตมัคคุเทศก๑ที่หลอกลวงพร๎อมระบโุทษของ
ผู๎กระทําผิด 

4 มิ.ย. 
2558 

2 ทัวร๑ศูนย๑เหรยีญ 
ฝ๓นร๎ายของ
นักทํองเที่ยว ตอน2 

พัทยาชลบุร ี พรหมโชติ ไตรเวช 
รองอธิบดีกรมการ
ทํองเที่ยว กระทรวง
การทํองเที่ยวและกีฬา 

4 

   

4 มิย 58 พรหมโชติ ไตรเวช รองอธิบดีกรมการทํองเที่ยว 
กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬากลําววําหลังจากนีจ้ะไป
ตรวจสอบบริษัททํองเที่ยวท่ีดําเนนิการเข๎าขํายหลอกหลวงใน
ขบวนการทัวร๑ศูนย๑เหรียญพร๎อมตรวจสอบสถานท่ีที่พา
นักทํองเที่ยวไปเที่ยวนอกโปรแกรม หากพบผู๎กระทําผดิ ก็
พร๎อมท่ีจะดําเนินการตามกฎหมายทันที 

8 มิ.ย. 
2558 

5 ฟาร๑มหมู จ.สระบุรี 
ลักลอบปลํอยน้ํา
เสียนานหลายป ี

อ.วิหารแดง 
สระบรุ ี

ไพรัตน๑ ประทุมสุวรรณ 
ปศุสัตว๑จังหวัดสระบุร ี

4 

   

8 มิย 58 ไพรัตน๑ ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว๑จังหวัดสระบุรี บอก
วําทางผู๎วําราชการจังหวัดไดส๎ั่งการไปยังหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง
และได๎เข๎าไปพบเจ๎าของฟาร๑มสุกรพร๎อมสั่งการให๎ฟาร๑มทํา
ระบบบําบดัน้ําเสียให๎ครบวงจรมากข้ึนโดยมีนายอําเภอเป็น
เจ๎าภาพหลักในการกํากับดูแล 

9 มิ.ย. 
2558 

6 เขื่อนปูนริมคลอง
รังสิตฯทรุดตัวยาว
กวํา 100 เมตร 

อ.ธัญบุร ี
ปทุมธานี 

ฐิตินันท๑ เจริญอาจ 
ปลัดเทศบาลเมืองสนั่น
รักษ๑ จังหวัดปทุมธาน ี

4 

   

9 มิย 58 ฐิตินันท๑ เจรญิอาจ ปลดัเทศบาลเมืองสนั่นรักษ๑ 
จังหวัดปทุมธานี กลําววํา หากคาดการณ๑สาเหตุคาดวําน้ําใน
คลองรังสิตประยรูศักดิ์แห๎งขอดจึงทําให๎ไมํมีแรงดันของน้ําไป
รองรับน้ําหนักของเขื่อนพร๎อมประสานไปยังผูร๎ับเหมาให๎มา
ซํอมแซมเขื่อนให๎อยูํในสภาพเดมิโดยเร็วท่ีสุด 

10 มิ.ย. 
2558 

5 ชาวตําบลทําทราย
ร๎องทุกข๑ หลังทน
กลิ่นน้ําเนําเหม็น
นาน 10 ปี 

ต.ทําทราย
สมุทรสาคร 

จงรัก เพชรเสน 
ผู๎ชํวยหัวหน๎าศูนย๑
ดํารงธรรม 

4 

   

10 มิย 58 จงรัก เพชรเสน ผู๎ชํวยหัวหน๎าศูนย๑ดํารงธรรม บอก
วําจะสํงเจ๎าหน๎าท่ีเข๎าไปขุดลอกคคูลองดังกลําว เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร๎อนให๎ประชาชนสํวนระยะยาวจะให๎เจ๎าหน๎าท่ี
ตรวจสอบคุณภาพน้ําเพื่อหาความชัดเจนในการแก๎ป๓ญหา 
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11 มิ.ย. 
2558 

6 แยกอันตราย ปาก
ซอยหทัยราษฎร๑ 
39  

ซอยหทัยราษฎร๑ 
39 ข.คลองสามวา 
กทม. 

สุธน อาณากลุ  
รองผู๎อํานวยการสํานัก
การจราจรและขนสํง 
กรุงเทพมหานคร 

4 

   

11 มิย 58 สุธน อาณากลุ รองผู๎อาํนวยการสํานักการจราจร
และขนสํง กรุงเทพมหานครชี้แจงวํา ทางกทม.มีแผนในการ
ติดตั้งสญัญาณไฟจราจรบรเิวณปากซอหทัยราษฎร๑ 39 อยูํแล๎ว 
แตํจะเสนองบประมาณปี 59 เพื่อติดตั้งไฟจราจรอีกครั้ง
หลังจากของบประมาณไปเมื่อไป 2557 แตํถูกตัดงบไป 
เนื่องจากอยูํระหวํางการปรับปรุงถนน 

15 มิ.ย. 
2558 

5 บริษัทเอกชนตอก
เสาเขม็ บ๎านเรือน
สั่นคล๎าย
แผํนดินไหว 

ข.ทํุงครุ 
กทม. 

สุวิทย๑ สุขฤทัยในธรรม 
ผู๎อํานวยการเขตทุํงคร ุ

2 

   

15 มิย 58 สุวิทย๑ สุขฤทัยในธรรม ผู๎อํานวยการเขตทุํงครุ 
กลําววําทางเขตพยายามเป็นตัวกลางในการเจรจาไกลํเกลี่ย 
ระหวําง ผู๎ประกอบการกับชาวบ๎านโดยบอกให๎ผู๎ประกอบการ
เปลี่ยนวิธีการตอกเสาเข็มจากแบบตอก มาเป็นแบบเจาะแทน
เพื่อลดแรงสั่นสะเทือน และลดมลภาวะทางเสยีง 

16 มิ.ย. 
2558 

1 เกษตรกรเลี้ยงก๎ุง 
จ.ฉะเชิงเทรา  
ขาดน้ําลงบํอกุ๎ง 

อ.บางคล๎า
ฉะเชิงเทรา 

กิตติพงศ๑ สีเหลือง  
นายกองค๑การบริหาร
สํวนตําบลเสม็ดใต๎ จ.
ฉะเชิงเทรา 

2 

   

16 มิย 58 กิตติพงศ๑ สีเหลือง นายกองค๑การบริหารสํวนตําบล
เสมด็ใต๎ จ.ฉะเชิงเทราบอกแนวทางการแก๎ไขป๓ญหา 2 แนวทาง 
คือประสานไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราให๎สํงรถน้ําไปชํวยแจกจําย
น้ําให๎ประชาชนสํวนแนวทางที่สอง จะหารือกับชลประทาน
เพื่อหานํ้ามาชํวยเกษตรกรผู๎เลี้ยงก๎ุง 

17 มิ.ย. 
2558 

6 ชาวปากทํอ จ.
ราชบุรี เดือดร๎อน
แมลงนับล๎านบุก
บ๎าน 

ต.ทุํงหลวง 
อ.ปากทํอ ราชบุรี 

นรเศรษฐ๑ เรืองพยุง
ศักดิ์ นายกเทศมนตรี
ต.ทุํงหลวง จ.ราชบุร ี

6 

   

17 มิย 58 นรเศรษฐ๑ เรืองพยุงศักดิ์ นายกเทศมนตรีต.ทุํงหลวง 
จ.ราชบุรี กลําววําไดส๎ั่งการให๎เจ๎าหน๎าท่ีมาฉีดพํอยาฆาํแมลงที่
บ๎านหลังดังกลําวในทุกสัปดาห๑พรอ๎มติดตามผลอยํางใกล๎ชิด
ทางเทศบาลเตรียมหารือกับกระทรวงสาธารณสุขให๎หาวิธี
กําจัดแมลงกระเบื้องที่ถูกต๎องและรวดเร็ว 
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18 มิ.ย. 
2558 

2 ภัยจากการรับฝาก
ของจากคนแปลก
หน๎า 

 -  วิจถวัลย๑ สุนทรขจติ 
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. 
และโฆษกสํานักงาน 
ป.ป.ส. 

0 

   

18  มิย 58 วิจถวัลย๑ สุนทรขจติ รองเลขาธิการป.ป.ส. และ
โฆษกสํานักงาน ป.ป.ส. ระบุวาํ ประเทศไทยพบการซุกซํอนยา
เสพติดหลากหลายรูปแบบ ท้ังซํอนตามเครื่องอุปโภค บรโิภค
ตามร๎องเท๎า เสื้อผ๎า จึงต๎องการฝากเตือนประชาชนอยํารบัฝาก
ของจากคนแปลกหน๎าหรือแม๎แตํคนรู๎จัก 

22 มิ.ย. 
2558 

6 ชาวอยุธยา
เดือดร๎อน หลังบ๎าน
ทรุดตัว 

ต.บ๎านโพธ์ิ 
อ.บางปะอิน 
อยุธยา 

ร.ศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศร
ลัมพ๑ ประธาน
อนุกรรมการสาขา
วิศวกรรมปฐพี 
วิศวกรรมสถานแหํง
ประเทศไทย 

0 

   

22 มิย 58 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลมัพ๑ ประธานอนุกรรมการ
สาขาวิศวกรรมปฐพีวิศวกรรมสถานแหํงประเทศไทย กลําวถึง
ป๓จจัยสาเหตุบ๎านริมตลิ่งทรุดตัวหลายหลัง วําเกิดจากน้ําทํวมปี 
2554 และความเร็วของน้ํามากัดเซาะตลิ่งจึงเป็นประเด็นบ๎าน
ทรุดตัว พร๎อมบอกข๎อสังเกตของการทรุดตัวของบ๎าน 

23 มิ.ย. 
2558 

6 ที่ดินรกร๎าง
ข๎างพัฒน๑แบคเสี่ยง
เกิดอาชญากรรม 

ซ.อํอนอุช 88/1 
กทม 

ดรุณี อุปรี  
รักษาการผู๎อํานวยการ
เขตประเวศ 

4 

   

23 มิย 58 นางดรุณี อุปรี รักษาการผู๎อํานวยการเขตประเวศ 
กลําววําทางเขตได๎เข๎าไปดําเนินการ ตรวจสอบสาเหตุของที่รก
ร๎างที่เกิดเพลิงไหม๎วําเป็นพื้นที่เอกชน ในสํวนริมถนนทางเขต
ได๎ไปปลูกต๎นไม๎ เพื่อไปปรับปรุงภมูิทัศน๑สํวนสาเหตุของการ
เกิดเพลิงไหมส๎ํวนหน่ึงเกิดจากกองขยะที่มีคนลักลอบมาทิ้งไว๎
นานหลายปีท้ังนี้จะทํางานรํวมกับเจ๎าของที่ และโรงเรียน
ตลอดจนสํานักงานเขตจะรํวมกันแนวกั้นไฟสํวนป๓ญหาแหลํง
มั่วสุมอาชญากรรมจะประสานไปยังกทม.ให๎ติดตั้งกล๎องวงจร
ปิดเพิ่ม 

24 มิ.ย. 
2558 

6 ความเชื่อผิดๆใน
การฝ๓งมุก 

 -  นพ.สุธรรม ศรีธรรมา 
อธิบดีกรมการแพทย๑ 

0 
   

24 มิย 58 นพ.สุธรรม ศรีธรรมา อธิบดีกรมการแพทย๑ กลําว
วํา การฝ๓งมุกไมํควรทําเพราะไมํอยูํในการดูแลของแพทย๑และ
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ประชาชนไมํควรกรีดอวัยวะเพศเอาสิ่งแปลกปลอมออกมาจาก
อวัยวะเพศไมเํชํนนั้นอันตรายร๎ายแรงถึงแกํชีวิตได๎การกระทํา
ดังกลําวไมไํด๎อยูํในหลักการทางการแพทย๑ หากจะทําอะไรควร
ปรึกษาแพทย๑ 

25 มิ.ย. 
2558 

5 ชาวบ๎านวิตก!แมํน้ํา
พระปรงกลายเป็นสี
เขียว 

อ.กบินทร๑บุรี
ปราจีนบุร ี

ปิติกร ประทมุชาติ  
วิศวกรปฏิบัติการ 
สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดปราจีนบรุ ี

4 

   

25 มิย 58 นายปิติกร ประทุมชาต ิวิศวกรปฏิบัติการสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบรุี กลาํววําขณะนี้ทาง
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบรุีไดน๎ําน้ําไปตรวจสอบแล๎ว ซึ่งจะ
ทราบผลภายใน 15 วัน และจะสํงเจ๎าหน๎าท่ีไปประสานโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล๎เคยีงวําในชํวงหน๎าแล๎ง ห๎ามปลํอยน้ํา
ลงแมํน้ําพระปรงแตํเบื้องต๎นให๎ชาวบ๎านงดใช๎น้ําโดยเดด็ขาด
เพี่อความปลอดภัย 

29 มิ.ย. 
2558 

2 เตือนภัยแก๏งกุญแจ
ผีปลดล็อกปล๎น
ทรัพย๑รถจอดนอน
ริมทาง 

ทางดํวนกาญจนา
ภิเษก 

พ.ต.อ.ศราวุธ สวสัดิชัย 
ผกก.สภ.ลําลูกกา 

0 

   

29 มิย 58  พ.ต.อ.ศราวุธ สวสัดิชยัผกก.สภ.ลาํลูกกา 
ประชาสมัพันธ๑เตือนประชาชนอยําจอดรถข๎างทางเพื่อนอน
หลับเอาแรงเนื่องจากบริเวณดังกลําวเป็นท่ีห๎ามจอด ซึ่งอาจ
เกิดอุบัติเหตุได๎พร๎อมสํงชุดสืบสวนไปเรํงตดิตามตัวคนร๎ายมา
ดําเนินคด ี

30 มิ.ย. 
2558 

5 เกษตรกรช้ําโรงงาน
ลอบปลํอยน้ําเสีย
ซึมเข๎าสวนผัก 

ต.แคราย 
อ.กระทุํมแบน 
สมุทรสาคร 

ประกอบ วิวธนดา 
อุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรสาคร 

6 

   

30 มิย 58 นายประกอบ วิวธนดา อุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรสาคร กลําววําโรงงานดังกลาํวได๎กระทําความผิดจริงทาง
อุตสาหกรรมจึงสั่งระงับการดําเนนิการของโรงงานต๎นเหตุ
ทั้งหมดเพื่อให๎ปรับปรุงเป็นเวลา 2 เดือน และได๎ดําเนินคดีฐาน
ปลํอยน้ําเสียสํงผลให๎ชาวบ๎านเดือดร๎อน ตลอดจนได๎สํงวิศวกร
ไปตรวจสอบระบบการบาํบัดน้ําเสยีวําไดม๎าตรฐานหรือไมํ 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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em
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l 
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n 

1 ก.ค. 
2558 

4 พระวัดใหมสํี่หมื่น
ยอมเป็นหนี้ชํวย
โรงเรียนขาดแคลน 

วัดใหมํสี่หมื่น
ราชบุร ี

รศ.กําจร ตติยกวี 
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

4 

   

1 กค 58 รศ.กําจร ตติยกวี ปลดักระทรวงศึกษาธิการกลําววํา
โรงเรียนวดัใหมสํี่หมื่นเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจึงดแูลแบบ
ทุลักทุเลแตไํดต๎ิดตั้งเครื่องมือสื่อสารการสอนผํานทางทีวีเพื่อ
แก๎ป๓ญหาไปกํอนพร๎อมแนะนําใหค๎รูรวบรวมป๓ญหาขึ้นมาเสนอ
ตํอกระทรวงศึกษาธิการซึ่งรับปากวําจะดูแลอยํางรวดเร็วแตํ
ทั้งนี้ยอมรับวําป๓ญหาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีเสี่ยงตํอการถูกยุบ
รวมกับโรงเรียนขนาดใหญํเป็นป๓ญหาเชิงโครงสร๎างที่ทาง
กระทรวงต๎องกลับมาพิจารณาและทบทวนท้ังระบบ 

2 ก.ค. 
2558 

6 อุทธาหรณ๑เก๐งซิ่
งแขํงบนมอเตอร๑
เวย๑ชนท๎ายรถตู ๎

ทางดํวนมอเตอร๑
เวย๑ 

พ.ต.ท.ธนกร พิมพการ 
พงส.สทล.1 กก.8 บก.
ทล. 

4 

   

2 กค 58  พ.ต.ท.ธนกร พิมพการ พงส.สทล.1 กก.8 บก.ทล. 
เปิดเผยวํา เจ๎าหน๎าท่ีได๎แจ๎งข๎อหาผู๎กํอเหตุ (นายสุนทร)คือขับ
รถโดยประมาท จนเป็นเหตุให๎ผู๎อืน่ถึงแกํความตายพร๎อมนดั
หมายคูํกรณีมาเจราจาเรื่องคําสินไหมทดแทนในครั้งท่ี 2 พร๎อม
เตือนผู๎ขับข่ีอยําประมาท อยําขับรถเร็ว 

6 ก.ค. 
2558 

2 แก๏งโจรกรรมจยย.
รอบม.บูรพา 
อาละวาดหนัก 

ม.บูรพาบางแสน 
ชลบุร ี

พ.ต.อ.เช่ียวชาญ 
เพิ่มพูน  
ผกก.สภ.แสนสุข 

4 

   

6 กค 58  พ.ต.อ.เช่ียวชาญ เพิ่มพนูผกก.สภ.แสนสุขเปิดเผยวํา
ที่ผํานมาได๎แกะรอยคนร๎ายจากกลอ๎งวงจรปิดและสํงชุด
สืบสวนได๎เรํงรัดจับตัวคนร๎ายแล๎วแตํทั้งนี้ฝากเตือนให๎
ประชาชนป้องกันกํอนที่จะมีการขโมยจะเป็นแนวทางที่ดีท่ีสุด 

7 ก.ค. 
2558 

2 มิจฉาชีพแฝงตัว
เป็นพนักงานกํอน
หลอกให๎โอนเงิน 

 -  พ.ต.ท.ประสาท พรศรี
สุขโข พงส.
ผู๎ทรงคุณวุฒิ  
สภ.บางเสาธง 

4 

   

7 กค 58 พ.ต.ท.ประสาทพร ศรสีขุโข พงส.ผู๎ทรงคุณวุฒิ สภ.
บางเสาธงกลําววํา เคยออกหมายเรียกผูต๎๎องหารายนี้แล๎วแตํ
ผู๎ต๎องหายังไมํมาพบ ตอนนี้อยูรํะหวํางการรอผูต๎๎องหามาพบ
หลังจากนี้จะขออนุมตัิศาลแขวงสมุทรปราการเพื่อออก
หมายจับตํอไปพร๎อมเตือนประชาชนอยําหลงเชื่อการตอบแทน
ผลประโยชน๑ในระยะเวลาอันสั้น 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy

st
em

at
ic 

In
st

itu
tio

na
l 

De
cis

io
n 

8 ก.ค. 
2558 

5 ทาวเฮ๎าส๑หมูํบ๎าน
ปลาทองกะรัต ทรดุ 
6 หลังรวด 

หมูํบ๎านปลาทอง
กะรัตอ.บางพลี 
สมุทรปราการ 

เสนาะ บญุสมเชื้อ  
รองนายกอบต. 
บางแก๎ว อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

4 

   

8  กค 58 นายเสนาะ บญุสมเชื้อรองนายกอบต.บางแก๎ว อ.
บางพลี จ.สมุทรปราการ กลําววําเบื้องต๎นได๎เข๎าไปชํวยเหลือ
ชาวบ๎านนําเครื่องใช๎ในบ๎านออกมาแล๎วพร๎อมเฝ้าระวังพื้นที่
อื่นๆเพิ่มเตมิ ท้ังนี้จะสํงเจา๎หน๎าท่ีเข๎าไปตรวจสอบเหตุบ๎านทรดุ
ตัวและให๎คําแนะนําชาวบ๎านทุกสปัดาห๑ 

9 ก.ค. 
2558 

5 รถบรรทุกโรงโมํหิน
ทําถนนพังครําชีวิต
ชาวบ๎าน 

สุรินทร๑ ทวีเวียน ไธสงค๑  
รองผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ 
แขวงการทางสุรินทร๑ 

6 

   

9  กค 58  นายทวี เวียนไธสงค๑ รองผอ.ฝ่ายปฏบิัติการ  
แชวงการทางสุรินทร๑ เปิดเผยวําป๓ญหาถนนพังเกิดจาก
รถบรรทุกวิ่งผํานเป็นจํานวนมาก ซึ่งการแก๎ป๓ญหาระยะยาวได๎
นําเอาวัสดุที่ดีขึน มาปรับพ้ืนผิวถนนบางชํวงสํวนในระยะสั้นได๎
เข๎าไปปรับพื้นผิวถนนช่ัวคราวแล๎ว 

13 ก.ค. 
2558 

6 เครนกํอสร๎าง
รถไฟฟ้า หลํนทับ
รถยนต๑ 

กทม จเร รุํงฐานีย วิศวกร
ใหญํฝ่ายโครงการ
พิเศษและกํอสร๎าง 
การรถไฟแหํงประเทศ
ไทย 

4 

   

13  กค 58 นายจเร รุํงฐานียวิศวกรใหญํฝ่ายโครงการพิเศษ
และกํอสร๎าง การรถไฟแหํงประเทศไทย กลําววําได๎มีการเพิ่ม
มาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มบทลงโทษการเอาผดิ
พนักงานท่ีประมาทเลินเลํอและปฏิบัติงานผิดขั้นตอนเชํน
มาตรการออกใบเตือน หรือให๎เจ๎าหน๎าท่ีผู๎ดูแลได๎รับโทษด๎วย
หากเกิดเหตุการณ๑รุนแรงจะให๎ยกเลิกการปฏิบัติหนา๎ที่พร๎อม
จะมีการประเมินผลทุกสัปดาห๑ 

14 ก.ค. 
2558 

6 ถนนในพ้ืนท่ี
ปทุมธานีทรุดตัว
ตํอเนื่องหลายจดุ 

ปทุมธานี นิพนธ๑ แก๎วธรรม 
รองนายกอบต. 
คลอง3 อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 

4 

   

14  กค 58 นายนิพนธ๑ แก๎วธรรม รองนายกอบต.คลอง3  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี กลําววาํตรงจุดทีมีป๓ญหาจะเรํงสํง
เจ๎าหน๎าท่ีฝ่ายโยธาธิการไปซํอมแซมโดยเร็วทีสุ่ดขณะเดียวกัน
ได๎เบิกงบประมาณฉุกเฉินไว๎เตรียมซํอมแซมถนนจดุอื่นท่ีมีการ
ทรุดตัวด๎วย 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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15 ก.ค. 
2558 

6 ภัยแล๎งคุกคาม จ.
ปทุมธาน ี

ปทุมธานี พิบูลย๑ หัตถกิจโกศล 
รองผู๎วําราชการ
จังหวัดปทุมธาน ี

6 

   

15  กค 58  พิบูลย๑ หัตถกิจโกศล รองผู๎วําราชการจังหวัด
ปทุมธานีกลําวถึงสถานการณ๑ภัยแล๎งภาพรวมที่จังหวัด
ปทุมธานีวําถ๎าฝนไมํตกภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2558 พืชผล
ทางการเกษตรจะได๎รับความเสียหายทั้งนี้ทางชลประทาน
จังหวัดปทุมธานียืนยันนํ้าที่มีอยูเํพยีงพอตํอความต๎องการของ
ประชาชน 

16 ก.ค. 
2558 

6 ถนนในซอยสุวินท
วงศ๑ 42 ทรุดปิด
ทางเข๎าออก 

ซ.สุวินทวงศ๑ 42   
ข.หนองจอก กทม. 

รศ.สุทธิศักดิ์ ศรลมัพ๑ 
ประธานอนุกรรมการ
สาขาวิศวกรรมปฐพี 
วสท. 

0 

   

16  กค 58 รศ.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ๑ประธานอนุกรรมการสาขา
วิศวกรรมปฐพีวสท.ใหค๎วามรู๎ถนนทรุดตัวบํอยในชํวงหน๎าแล๎ง
วํา ไมํได๎เกิดจากโครงสร๎างถนนแตเํกิดจากชํวงหน๎าแล๎งทําให๎
ระดับน้ําลดลงเป็นระยะเวลานานสํงผลให๎ถนนเลียบคลองทรุด
ตัวหลายสาย 

20 ก.ค. 
2558 

 ***รายการยก***      
   

20  กค 58 *รายการยก* 

21 ก.ค. 
2558 

5 สะพานชํารุดนาน 2 
ปีเขตฯเมินแก๎ไข 
***ทุกข๑รอตอบ 

ข.คลองสามวา 
กทม 

 - - 

   

21  กค 58 *ทุกข๑รอตอบ* 

22 ก.ค. 
2558 

2  Copy สัญญาณ
รีโมทเทคนิค
โจรกรรมรถรูปแบบ
ใหม ํ

 -  พล.ต.ท.ประวุฒ ิถาวร
ศิร ิ
ผู๎ชํวยผบ.ตร. 

0 

   

22  กค 58  พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผู๎ชํวยผบ.ตร.เชื่อวํา
มิจฉาชีพกลุํมนี้ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูงในการก๏อปป้ีสัญญาณรีโมท
กันขโมยรถยนต๑แตํยังไมํพบในประเทศไทย พร๎อมเผยมิจฉาชีพ
จะพัฒนาการโจรกรรมที่แยบยลเพื่อยากตํอการป้องกันมากข้ึน 

23 ก.ค. 
2558 

1 ห๎องน้ําจุดชมวิว
เมืองพัทยา ทรุด

จุดชมวิว 
เขาทัพพระยา

รณกิจ เอกะสิงห๑ 
รองนายกเมืองพัทยา 

2 
   

23  กค 58  นายรณกิจ เอกะสิงห๑ รองนายกเมืองพัทยา 
เปิดเผยวําหลังจากรับเรื่องร๎องเรียนจากทีมขําว ไดร๎ีบลงพื้นที่
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy

st
em

at
ic 
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โทรมไร๎การดูแล พัทยา ชลบุร ี ไปดูด๎วยตัวเองพร๎อมสํงเจ๎าหน๎าท่ีไปทําความสะอาดห๎องน้ําท้ัง
หมดแล๎ว พร๎อมตั้งงบประมาณไปซํอมแซมปรับปรุงห๎องน้ํา
สาธารณะอยํางเรํงดํวน 

27 ก.ค. 
2558 

5 ข๎อพิพาทรื้อถอน
ธนาคารปูม๎า หาด
เจ๎า-แหลมผักเบีย้ 

หาดเจ๎าสําราญ
เพชรบุร ี

ศรีเพชร นามเดช  
นายกอบต.แหลม
ผักเบี้ย อ.บ๎านแหลม 
จ.เพชรบุร ี

2 

   

27  กค 58  ศรีเพชร นามเดช นายกอบต.แหลมผักเบี้ย อ.บ๎าน
แหลม จ.เพชรบรุี ระบุวําหลังจากนี้จะนัดหมายชาวประมงและ
เจ๎าอาวาสวัดมาไกลํเกลี่ยเพื่อหาขอ๎สรุปท่ีชัดเจนแตํที่ผํานมา
เคยหารือกับทางเจา๎อาวาสแล๎ว แตํไมํยินยอมทั้งนี้จะให๎
เจ๎าหน๎าท่ีไปตรวจสอบอาณาเขตทีชั่ดเจนเพื่อหาทางออก
ระหวํางวัดกับชุมชน 

28 ก.ค. 
2558 

6 เกษตรกรเดือดร๎อน
หนัก เจอวิกฤตกบ
ร๎อน ตายยกกระชัง 

อ.บางประกง
ฉะเชิงเทรา 

สหภพ ดอกแก๎ว 
นักวิชาการภาควิชา
เพาะสตัว๑น้ํา คณะ
ประมง ม.
เกษตรศาสตร๑ 

0 

   

28  กค 58  สหภพ ดอกแก๎ว นักวิชาการภาควิชาเพาะสัตว๑น้ํา 
คณะประมง ม.เกษตรศาสตร๑ให๎ความรู๎สาเหตุของกบร๎อนตาย
ยกกระชัง วํา กบเป็นสัตว๑เลือดเยน็ไมํสามารถปรับอุณหภูมิใน
รํางกายของมันให๎ร๎อนตามสภาพแวดล๎อมได๎ทางที่ดีควรลด
อุณหภูมิในบํอเลี้ยงกบ เชํน เปิดพดัลมหรือเตรียมน้าํที่อุณหภมูิ
เหมาะสม 

29 ก.ค. 
2558 

5 โรงงานลักลอบ
ปลํอยน้ําเสียลง
คลองหกวาสายลําง 

คลองหกวาสายลําง
ปทุมธานี 

เรืองศักดิ์ โฆษะครรชิต 
อุตสาหกรรมจังหวัด
ปทุมธาน ี

4 

   

29  กค 58  นายเรืองศักดิ์ โฆษะครรชิต อุตสาหกรรมจังหวัด
ปทุมธานี กลําววําหลังจากรับเรื่องร๎องเรียนได๎สํงเจ๎าหน๎าที่ไป
ตรวจสอบโครงการอรดาทันที พบวํามี 1 บริษัทไมํมีใบอนุญาต
ให๎ประกอบกิจการ ทางอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานจีึงไดม๎ี
คําสั่งตามมาตรา 37 วรรคหนึ่งแหงํพระราชบัญญัติโรงงาน
อุตสาหกรรมปี 2535 ให๎หยุดการประกอบกิจการทั้งหมดและ
เปรียบเทยีบปรับ 100,000 บาท 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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30 ก.ค. 
2558 

6 น้ําลดดินสไลด๑ 
สนามเด็กเลํน
โรงเรียนริมแมํน้ํา
ทรุดตัว 

อ.สามพราน
นครปฐม 

ศิริศักดิ์ ศิรมิังคะลา 
นายอําเภอสามพราน 
จ.นครปฐม 

6 

   

30  กค 58  นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายอําเภอสามพราน จ.
นครปฐมรีบสํงเจ๎าหน๎าท่ีไปตรวจสอบหาสาเหตุของสนามเด็ก
เลํน โดยเบื้องต๎นอยูํระหวํางการรือ้ถอนซํอมแซํมพื้นท่ีบริเวณ
โรงเรียนบ๎านบางประแดงซึ่งอยูํระหวํางการออกแบบของสํานัก
โยธาธิการจังหวัดนครปฐมเพื่อไมํให๎เกิดการทรุดตัวอีก 

3 ส.ค. 
2558 

6 อันตรายจากการใช๎
บันไดเลื่อน 

ประเทศจีน จักรพันธ๑ ภวังคะรัตน๑  
ที่ปรึกษาสมาคมผู๎
ตรวจสอบและบริหาร
ความปลอดภัยอาคาร 

0 

   

3 สค 58 : นายจักรพันธ๑ ภวังคะรตัน๑ที่ปรึกษาสมาคมผู๎
ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ระบุวําประเทศ
ไทยควรมมีาตรฐานการตรวจสอบการใช๎บันไดเลื่อนเพื่อไมํให๎
เกิดเหตุเหมือนอยํางในประเทศจนีทางสมาคมได๎เสนอไปยัง
กรมโยธาธิการและผังเมืองให๎ออกหลักเกณฑ๑และขึ้นทะเบียน
ลิฟต๑และบันไดเลื่อนตลอดจนชํางที่มีความเชี่ยวชาญที่เข๎ามา
ซํอมบํารุง 

4 ส.ค. 
2558 

1 ชาวบ๎านธัญบุรี 
ปทุมธานี เดือดร๎อน
ไมํมีน้ํา-ไฟฟ้าใช๎ 

อ.ธัญบุร ี
ปทุมธานี 

กฤษฎา หลีนวรตัน๑ 
นายกเทศทนตรี
เทศบาลตาํบลธญับุรี 
จ.ปทุมธานี 

4 

   

4 สค 58 : นายกฤษฎา หลีนวรัตน๑ นายกเทศมนตรีเทศบาล
ตําบลธัญบุรี จ.ปทุมธานีกลําววําได๎สํงรถน้ําไปดูแลชาวบ๎าน 3 
หลังนั้นเป็นประจําแทบทุกเดือน แตํติดขัดทีผู่๎อํานวยการสํานัก
งบประมาณแตํทั้งนี้จะจดัสรรงบประมาณ คาดวําชํวงเดือน
พฤศจิกายน 59 จะเข๎าไปทําเรื่องระบบประปาให๎ สํวนเรื่อง
ถนน คาดวํา ปลายเดือนกันยายน 58 จะได๎ผูร๎ับเหมามา
กํอสร๎างถนน 

5 ส.ค. 
2558 

5 โรงงานลอบปลํอย
น้ําเสีย เกษตรกร
ได๎รับความเสียหาย 

คลองจินดา 
อ.สามพราน 
นครปฐม 

ศิริศักดิ์ ศิรมิังคลา 
นายอําเภอสามพราน 

4 

   

5 สค 58 :นายศิรศิักดิ์ ศิรมิังคลา นายอําเภอสามพราน บอก
วําได๎ตั้งคณะทํางานมาดูแลป๓ญหานี้และลงพื้นที่ไปเก็บตัวอยําง
น้ําไปตรวจสอบคาดวําจะไดผ๎ลเร็วๆนี้ 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
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6 ส.ค. 
2558 

5 ป๓ญหาวินมอเตอร๑
ไซต๑รับจ๎างเถื่อน 

ซ.รัชดาภเิษก36  จิรุตม๑ วิศาลจิตร 
รองอธิบดีกรมการ
ขนสํงทางบก 

4 

   

6 สค 58 :นายจิรตุม๑ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนสํงทาง
บกกลําววําให๎เวลาผู๎ขี่รถจักรยานยนต๑รับจ๎างปรับตัวมาหลาย
เดือนแล๎วถึงเวลาที่จะต๎องบังคับใช๎กฎหมาย ซึ่งภาครัฐจะเข๎า
ไปดําเนินการไมํให๎มรีถป้ายดํานอกจากน้ีได๎กวดขันวินรถ
จักรยานยนต๑ที่ลงทะเบียนถูกต๎องวําเสื้อ ป้ายทะเบียนต๎อง
ตรงกัน เพื่องํายแกํการตรวจสอบของเจ๎าหน๎าท่ี 

10 ส.ค. 
2558 

5 ชาวหมูํบ๎านบาร
เมษฐ๑ เดือดร๎อน 
ถนนทรุดตัวลึก 1 
เมตร 

หมูํบ๎านบารเมษฐ๑ 
อ.บางเสาธง 
สมุทรปราการ 

กิจธเนศ ภานุวัฒน๑ 
รองปลัดอบต.บางเสา
ธง 

2 

   

10 สค 58  กิจธเนศ ภานุวัฒน๑รองปลัดอบต.บางเสาธงกลําววํา
ต๎องให๎เจ๎าของโครงการหมูํบ๎านยกถนนให๎เป็นถนนสาธารณะ
กํอนทางอบต.จึงจะสามารถปรับปรุงซํอมแซมถนนได๎ รวมทั้ง
ศูนย๑ดํารงธรรมจังหวัดสมุทรปราการจะเรียกเจ๎าของโครงการ
มาประชุมมาหารือเพื่อหาทางออกรํวมกันเร็วๆนี้หากเจ๎าของ
โครงการยกถนนใหเ๎ป็นพื้นที่สาธารณะ ทางอบต.พร๎อมที่จะ
ซํอมแซมถนนทันที 

11 ส.ค. 
2558 

6 ความกังวงจากการ
ใช๎บันไดเลื่อน 

บิ๊กซีซูเปอร๑ 
เซ็นเตอร๑ วงศ๑สวําง 

บุญพงษ๑ กิจวัฒนาชัย 
ประธานสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล 
วสท. 

0 

   

11 สค 58  บุญพงษ๑ กิจวัฒนาชัยประธานสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล วสท.กลําววําเหตุบันไดเลื่อนที่บ๊ิกซีวงศ๑
สวํางทรุดตัวถลํมลงมาวําเกิดจากเศษเหรียญเข๎ามาติดในบันได
เลื่อนจึงทําให๎ล๎อหลุดออกมาจากรางพร๎อมแนะนําสังเกตบันได
เลื่อนผดิปกติ เชํนสังเกตราวบันไดวําแข็งแรงมีมาตรฐานหรือไม ํ
ทั้งนี้ทางวสท.เตรียมทําคูมํือการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุขัดข๎องให๎
ประชาชนตํอไป 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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12 ส.ค. 
2558 

4 ฝูงลิงรุกราน
ชาวบ๎านใน จ.
เพชรบุร ี

อ.เมืองเพชรบุร ี ณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร 
ปลัดจังหวัดเพชรบุร ี

2 

   

12 สค 58  ณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศรปลัดจังหวัดเพชรบุรี ยอมรับ
วําการแก๎ไขป๓ญหาต๎องใช๎ความละเอียดอํอนเนื่องจากลิงฝูง
ดังกลําวมีนสิัยดรุ๎ายและเป็นสัตว๑ป่าคุ๎มครองซึ่งต๎องรอ
ความเห็นจากกรมอุทยานแหํงชาติสัตว๑ป่าและพันธุ๑พืชอีกครั้ง
เพื่อไมํให๎การแกไ๎ขป๓ญหากับลิงขัดตํอข๎อกฎหมายสํวนการ
แก๎ไขระยะยาวได๎ทําหมันกับลิงเพือ่งดการขยายพันธุ๑ของ
ประชากรลิง 

13 ส.ค. 
2558 

4 ป๓ญหาลิง  
เขาวัง-เขาหลวง  
จ.เพชรบุร ี

เขาวัง-เขาหลวง
เพชรบุร ี

ณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร 
ปลัดจังหวัดเพชรบุร ี

4 

   

13 สค 58 ณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศรปลัดจังหวัดเพชรบุรี กลาํววํา
การแก๎ป๓ญหาระยะยาวได๎ประสานไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุรีเพื่อให๎ทําการวิจยัวําควรทําอยํางไรจึงจะทําให๎คนกับ
ลิงอาศัยอยูํรํวมกันได๎อยํางมีความสุขนอกจากนี้ได๎ชู 4 
ยุทธศาสตร๑เพื่อแก๎ป๓ญหา โดยเน๎นการควบคุมประชากรลิงการ
หาแหลํงอาหารใหล๎ิงมากขึ้น และการปรับการออกแบบอาคาร
เพื่อป้องกันลิงรบกวนตลอดจนทําป้ายประชาสัมพันธ๑เตือน
นักทํองเที่ยวเพื่อให๎อาหารลิงเป็นจุดๆ 

17 ส.ค. 
2558 

5 ชาวบ๎านเดือดร๎อน
น้ําเนําเสยีจากบํอ
ขยะ สํงกลิ่นเหม็น
นานกวํา 5 ปี 

อ.ทํามํวง 
กาญจนบุร ี

จํารัส กังน๎อย  
นายอําเภอทํามํวง  
จ.กาญจนบุร ี

4 

   

17 สค 58  จํารัส กังน๎อย นายอําเภอทํามํวงจ.กาญจนบุรี 
กลําววํา ไดต๎ั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข๎อเท็จจริงแล๎ว
โดยได๎มีการเชิญอัยการจังหวัดฝ่ายคุ๎มครองสิทธ์ิเข๎ามาเป็น
กรรมการชุดนี้ด๎วยและได๎เข๎าไปตรวจสอบตัวอยาํงน้ํา แตํอยูํ
ระหวํางการตรวจสอบคุณภาพน้ําใต๎ดินพร๎อมประสานไปยัง
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องเข๎ามาตรวจสอบการกระทําผดิ 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy

st
em

at
ic 
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st

itu
tio

na
l 
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cis

io
n 

18 ส.ค. 
2558 

 ***รายการยก***      
   

18 สค 58 *รายการยก*เกาะตดิเหตุระเบิดราชประสงค๑ 

19 ส.ค. 
2558 

6 ทางเดินเลียบคลอง
ชํารุดชาวบ๎านหวั่น
เกิดอันตราย 

ต.แพรกษา
สมุทรปราการ 

อิมแพหมอ   
นายกอบต.แพรกษา 
อ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ 

4 

   

19 สค 58  อิม แพหมอ นายกอบต.แพรกษา อ.เมืองจ.
สมุทรปราการ กลําววําขณะนี้อยูํระหวํางการขออนุญาต
ดําเนินการกํอสร๎างทางเลยีบคลองจากกรมเจ๎าทําซึ่งหากกรม
เจ๎าทํามีคําสั่งอนุญาตมาทางอบต.จะสามารถสร๎างสะพาน
ทางเดินเท๎าเลยีบคลองทันทีเพราะตั้งงบประมาณเตรียมไว๎
ดําเนินการแล๎ว 

20 ส.ค. 
2558 

2 แก๏งโจรกรรม
รถจักรยานยนต๑
อาละวาด 

แฟลตดินแดง 
กทม 

พ.ต.อ.ปวรพร พรหม
มา ผกก.สน.ดินแดง 

4 

   

20 สค 58 พ.ต.อ.ปวร พรพรหมมา ผกก.สน.ดินแดง กลําวถึง
ความคืบหน๎าทางคดีวําขณะนี้อยูรํะหวํางการรอข๎อมลูจากชุด
สืบสวน โดยเบื้องต๎นทราบวําคนรา๎ยนําจะเป็นคนนอกพ้ืนท่ี 
หลังจากนี้จะประสานขอดูภาพจากกล๎องลงจรปิดเพื่อดู
รูปพรรณสณัฐานของคนร๎ายให๎ชัดเจน กํอนจะออกหมายจับ
คนร๎ายตํอไป 

24 ส.ค. 
2558 

5 ผู๎เสยีหายกรณเีครน
รถไฟฟ้าสายสีแดง
หลํนทับเรยีกร๎องคํา
เยียวยา 

รถไฟฟ้าสายสีแดง 
กทม. 

ชนะพล กาบคํา 
หัวหน๎าแผนกบุคคล
และธุรการบริษัท
อิตาเลี่ยนไทย 

1 

   

24 สค 58 ชนะพล กาบคํา หัวหนา๎แผนกบุคคลและธรุการ
บริษัทอิตาเลีย่นไทยปฏิเสธท่ีจะใหส๎ัมภาษณ๑ แตสํํงข๎อมูลเป็น
เอกสารช้ีแจงกลับมาวํา หลังเกดิเหตุทางบริษัทไดร๎ับผดิชอบ
คําใช๎จํายในการดูแลผู๎เสียหายเป็นเงินประมาณ 150,000 บาท
และให๎รถป้ายแดงยี่ห๎อเดียวกัน ทดแทนคันท่ีเสียหายแล๎วด๎วย
แตํทั้งนี้หากผู๎เสียหายบอกวํา ยังไมํไดร๎ับการช้ีแจงที่เป็นลาย
ลักษณ๑อักษร 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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n 

25 ส.ค. 
2558 

6 คลองหกวาสายลําง 
น้ําเนํา ปลาหน๎าวดั
ตายเป็นแพ 

คลองหกวาสายลําง
ปทุมธานี 

พฤทธิพงศ๑ ทัศน๑อัญชุลี
กุล 
ผอ.โครงการสํงน้ําและ
บํารุงรักษา รังสติใต ๎

4 

   

25 สค 58 พฤทธพิงศ๑ ทัศน๑อญัชุลกีุล ผอ.โครงการสํงนํ้าและ
บํารุงรักษา รังสิตใต๎เปิดเผยวํา นํ้าเสียเป็นป๓ญหาที่เกิดขึ้นทุกปีจึง
ได๎สั่งการให๎รณรงค๑การปลํอยนํ้าที่ผาํนการบําบัดลงสูแํหลํงนํ้า
สาธารณะซ่ึงการแก๎ป๓ญหาระยะสั้นได๎ใช๎นํ้าคุณภาพดีเพื่อผลกัดัน
นํ้าเสียแล๎ว 

26 ส.ค. 
2558 

2 ภัยร๎ายหน๎าตู๎
เอทีเอ็ม 

วุฒากาศ 
กทม. 

พ.ต.อ.พรเทพ กลิ่น
อุดม ผกก.สส.บก.น.9 

0 

   

26 สค 58 พ.ต.อ.พรเทพ กลิ่นอุดม ผกก.สส.บก.น.9 แนะนํา
ประชาชนเวลากดเงินที่ตู๎เอทเีอ็มเชนํ สังเกตบุคคลระหวํางกดเงิน
วํามีทาํทอียํางไร แนะวําอยาํตํอสูแ๎ละตั้งสติพร๎อมจํารูปพรรณ
คนร๎ายและยานพาหนะที่คนร๎ายใชก๎ํอเหตุให๎ชัดเจน 

27 ส.ค. 
2558 

6 ขอสะพานลอยคน
ข๎ามแทนทางม๎า
ลายรักษาชีวิตชาว
ชุมชน 

ชุมชนสุขขี2 
ปทุมธานี 

อํานวย นาคบุรินทร๑ 
นายกเทศมนตรี 
เทศบาลต.บางพูน อ.
เมือง จ.ปทุมธาน ี

4 

   

27 สค 58 นายอํานวย นาคบุรินทร๑ นายกเทศมนตรี เทศบาลต.
บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานีกลําววาํไมํได๎น่ิงนอนใจตํอป๓ญหาที่
เกิดขึ้นพร๎อมได๎ต้ังงบประมาณที่จะกํอสร๎างสะพานลอยคนข๎าม
แล๎วซึ่งคาดวาํสามารถเริ่มกํอสร๎างได๎ภายในเดือนธันวาคม 2559 
น้ี 

31 ส.ค. 
2558 

5 สร๎างสะพานข๎าม
แยกลําช๎า ชาวบ๎าน
เดือดร๎อน 

ถนนคลองหลวง
ปทุมธานี 

พัฒนพงษ๑ ทองสุข  
วิศวกรโยธาชํานาญ
การพิเศษ ผู๎ควบคมุ
งานกํอสร๎างสะพาน 

6 

   

31 สค 58 นายพัฒนพงษ๑ ทองสุข วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 
ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างสะพานกลําววํา สาเหตทุี่สร๎างสะพานขา๎ม
แยกลาํช๎าเน่ืองจากติดขัดในการย๎ายสาธารณูปโภคที่คํอนช๎าง
ลําช๎าแตํทั้งน้ีได๎เรํงรัดการกํอสรา๎งแล๎ว คาดวําปลายเดือน
กุมภาพันธ๑ปี 2559 จะสามารถจะเปิดใช๎การได ๎

1 ก.ย. 
2558 

1 ยกเลิกปิดถนนข๎าม
แยกเกษตรรอแผน
จราจรกํอน 

แยกเกษตร 
นวมินทร๑ 
กทม 

พล.ต.ต.อดุลย๑ ณรงค๑
ศักดิ์ รองผู๎บัญชาการ
ตํารวจนครบาล 

0 

   

1 กย 58: พล.ต.ต.อดุลย๑ ณรงค๑ศักดิ์ รองผู๎บัญชาการตํารวจนคร
บาล ชี้แจงวําขอให๎ประชาชนอยําตืน่ตระหนกกับขําวการปิด
เส๎นทางจราจรเพือ่กอํสร๎างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเน่ืองจาก
เร็วๆน้ีจะมีการหารือกับทกุฝ่ายเพื่อวางแผนการจราจรเพือ่ลด
ผลกระทบกอํนจําดําเนินการกอํสรา๎ง 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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2 ก.ย. 
2558 

5 บ๎านทรุด-ร๎าวกวํา 
300 หลัง ไมไํดร๎ับ
การแก๎ไข - เยียวยา 

พฤกษาวิลล๑ 42 
เทอดไท-
กัลปพฤกษ๑ 

สุวิทย๑ วิจิตโสภา 
ผอ.กองคุ๎มครอง
ผู๎บริโภค ด๎านสัญญา 
สคบ. 

2 

   

2 กย 58: สุวิทย๑ วิจิตโสภา ผอ.กองคุ๎มครองผู๎บรโิภค ดา๎น
สัญญา สคบ.เตรยีมตรวจสอบวําวําสาเหตุของรอยร๎าวเกดิจาก
โครงการ หรือเกิดจากสาเหตุอื่นพร๎อมประสานไปยังวิศวกรรม
สถานแหํงประเทศไทย ให๎เข๎ามารวํมตรวจสอบด๎วยและให๎ทาง
โครงการทําโรดแมปหรือแผนการซํอมแซม สํงให๎สคบ.และทาง
หนํวยงานจะลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน๎าในการซํอมแซมอีก
ครั้ง 

3 ก.ย. 
2558 

2 มิจฉาชีพ แฝงตัวใน
ร๎านกาแฟขโมย
ทรัพย๑สินลูกค๎า 

พระราม 9  พ.ต.ท.ศุภภัทร สวัสดี 
สวป.สน.ห๎วยขวาง 

0 

   

3 กย 58: พ.ต.ท.ศุภภัทร สวัสดี สวป.สน.ห๎วยขวาง บอก
แนวทางป้องกัน สามสํวน คือให๎ผูป๎ระกอบการสอดสํอง
ทรัพย๑สินมีคาํของลูกค๎าให๎บํอยข้ึนแนวทางที่สองให๎
ผู๎ประกอบการตดิตั้งกล๎องวงจรปิด แนวทางที่สามผู๎มาใช๎
บริการอยําประมาทวางสินค๎าบนโต๏ะ 

7 ก.ย. 
2558 

5 นายทุนรุกที่อยูํลิง
แสมรมิชายทะเล
กรุงเทพฯ 

ซ.เทียนทะเล20  
ข.บางขุนเทียน 
กทม 

จตุรงค๑ผํองลาํเจียก 
ผู๎อํานวยการเขตบาง
ขุนเทียน 

2 

   

7 กย 58:นายจตรุงค๑ ผํองลําเจยีก ผู๎อํานวยการเขตบางขุน
เทียนระบุวําเขตบางขุนเทียนอยูรํะหวํางการหารือกับ
หนํวยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อที่จะย๎ายลิงแสมไปอยูํในท่ีที่
เหมาะสมแตํขณะนีย้ังไมสํามารถดาํเนินการอะไรได๎ เพราะต๎อง
รอการทําประชาพิจารณ๑เสียกํอน 

8 ก.ย. 
2558 

1 ผักตบชวาขวางทาง
น้ํากระทบชีวิตชาว
เกาะลดั 

เกาะลดัฉะเชิงเทรา แหลมเดชะ นายก
อบต.บางตลาด อ.
คลองเขื่อน จ.
ฉะเชิงเทรา 

4 

   

8 กย 58:นายแหลม เดชะ นายกอบต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน 
จ.ฉะเชิงเทรา กลําววําแมํน้ําบางปะกงเป็นแมํน้ําที่ไหลผําน
จังหวัดนครนายกและจังหวดัปราจีนบุรีการกําจดัให๎ได๎ดี ต๎อง
ไปดักตั้งแตตํ๎นน้ํา โดยให๎รถกระเช๎าตักผักตบชวาออก 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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9 ก.ย. 
2558 

6 ป๓ญหาคุกคามทาง
เพศในสถานท่ี
ทํางาน 

 -  สมชายเจริญอํานวยสุข 
อธิบดีกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว 

0 

   

9 กย 58: นายสมชาย เจริญอํานวยสุข อธิบดีกรมกจิการสตรี
และสถาบันครอบครัว กลําววํามมีาตรการสําหรับแนวทางการ
ปฏิบัติขณะนี้อยูํระหวํางการปรับทัศนคติของผู๎ชายและผู๎หญิง
เพื่อไมํให๎ความคดิของผู๎ชายเป็นใหญํนอกจากน้ีให๎ความเห็นวํา
ถ๎าทําความเข๎าใจให๎คนไมํทํางํายกวําการบังคับใช๎กฎหมายแตํ
ทั้งนี้มีกฎระเบยีบรองรับอยูํแล๎ว (นําสนใจ) 

10 ก.ย. 
2558 

5 เวนคืนท่ีป้องกันนํ้า
ทํวมชาวบ๎านไร๎ที่
อยู ํ

อ.นครชัยศรี
นครปฐม 

วัชรินทร๑รัตนบรรณกิจ 
นายอําเภอนครชัย
ศรีจ.นครปฐม 

4 

   

10 กย 58: วัชรินทร๑ รัตนบรรณกจินายอําเภอนครชัยศรี จ.
นครปฐม กลําววํารับทราบป๓ญหาที่เกิดขึ้นแล๎วประสานไปยัง
ชลประทานจังหวัดนครปฐม และมีแนวทางสองแนวทาง คือ 
เตรียมเงินเยยีวยาซึ่งดูตามความจาํเป็น และหาที่อยูํอาศัย
ช่ัวคราวหลังจากนี้จะแจ๎งเรื่องให๎ทางจังหวัดทราบ เพื่อหาแนว
ทางแก๎ไขท่ีเป็นรูปธรรม 

14 ก.ย. 
2558 

3 มิจฉาชีพใช๎ไลน๑กํอ
เหตุลวงเหยื่อโอน
เงินให๎ 

 -  พ.ต.อ.ศิริวัฒน๑ดีพอ 
ผกก.2 บก.ปอท. 

0 

   

14 กย 58: พ.ต.อ.ศิริวัฒน๑ ดีพอ ผกก.2 บก.ปอท.กลําวเตือน
ประชาชนให๎ระมดัระวังและตรวจสอบข๎อมูลอยํางละเอียด ตั้ง
พาสเวิร๑ดให๎ดีและล็อคเอาท๑ทุกครัง้เมื่อไมํใช๎ ไมํเชํนนั้นจะตก
เป็นเหยื่อได ๎

15 ก.ย. 
2558 

3 สร๎างเฟซบุ๏กปลอม
หลอกขายพระเครื่อง 

 -  ปอท. **ขําวอําน 1 
   

15 กย 58: ไมํมีชํวงตอบ เป็นขําวอําน 

16 ก.ย. 
2558 

6 กองขยะกลางกรุง
ทําชาวบ๎าน
เดือดร๎อนนับ 10 ปี 

ตลาดศรีดินแดนข.
ดินแดง กทม. 

จุฑารัตน๑ เทยีนชัย
มงคล หัวหน๎าฝา่ย
รักษาความสะอาดและ
สํวนสารธารณะ สนง.

2 

   

16 กย 58:จุฑารัตน๑ เทียนชัยมงคล หัวหน๎าฝ่ายรักษาความ
สะอาดและสํวนสารธารณะสนง.เขตดินแดง กลําววํา ลงพ้ืนท่ี
ไปตรวจสอบแล๎ว ปรากฏวําท่ีดินดงักลําวเป็นที่ของเอกชนทํา
ให๎ทางเขตไมสํามารถสํงเจ๎าหน๎าท่ีไปดําเนินการจดัเก็บได๎แตํ
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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ic 
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na
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n 

เขตดินแดง หากเอกชนให๎ทางเขตแก๎ไข ก็ทําเรื่องมา ทางเขตดินแดงยินดี
แก๎ไขให๎ 

17 ก.ย. 
2558 

5 บึงมักกะสันน้ําเนํา
เสียไร๎หนํวยงาน
ตรวจสอบ 

บึงมักกะสัน กังวาน ดีสุวรรณ 
ผอ.สํานักการระบาย
น้ํา กทม. 

4 

   

17 กย 58:กังวาน ดีสุวรรณ ผอ.สาํนักการระบายน้ํา กทม. 
กลําววําบึงแหํงนี้ไมไํด๎อยูํในความรับผิดชอบของกทม.แตํในเมื่อ
เกิดป๓ญหากต็๎องไปชํวยเหลือและสํารวจเครื่องเตมิอากาศวํา
เหตุใดใช๎การไมํได๎พร๎อมขอความรวํมมือไปยังประชาชนท่ีอยูํ
รอบบึงอยํางทิ้งสิ่งปฏิกูลลงสูํแหลงํน้ํา 

21 ก.ย. 
2558 

5 ขายอาหารนกแพง
กระทบภาพลักษณ๑
การทํองเที่ยว 

วัดพระแก๎ว พล.ต.ต.ศุภพล อรณุ
สิทธ์ิ ผู๎บังคับการ
ตํารวจทํองเที่ยว 

4 

   

21 กย 58:พล.ต.ต.ศุภพล อรณุสทิธ์ิ ผู๎บังคับการตํารวจ
ทํองเที่ยวบอกวํา พบป๓ญหานี้มานานแล๎วและพยายามแกไ๎ข
อยํางตํอเนื่อง แตํการควบคุมราคาทําไมํได๎ เพราะไมํใชํสินค๎า
ควบคุมโดยการจับกมุ และปรับรายละ 3,000 บาท แตํยังมีเลด็
รอดอยู ํ

22 ก.ย. 
2558 

6 ป้ายโฆษณาลม๎ทับ
เสาไฟฟ้า 

พระราม8   
ข.บางพลัด 

ภัทรุตม๑ ทรรทรานนท๑ 
ผอ.สํานักการโยธา 
กทม. 

0 

   

22 กย 58:ภัทรุตม๑ ทรรทรานนท๑ ผอ.สํานักการโยธา กทม.
ช้ีแจงวําป้ายโฆษณาควรออกแบบตามหลักวิศวกรทุกอยํางและ
ต๎องขออนุญาตให๎ถูกต๎องตามกฎหมายและเจ๎าของป้ายโฆษณา
ต๎องหมั่นตรวจสอบและบํารุงรักษาวัสดุโครงสร๎างของป้าย
โฆษณาเป็นประจํา 

23 ก.ย. 
2558 

4 ชาวเสาไหผ๎วาหลัง
ฝนกระหน่าํทําตลิ่ง
ทรุด 

ต.เมืองเกํา 
อ.เสาไห๎ สระบุร ี

สินชัย สมศักดิ์ 
ปลัดเทศบาล.เมืองเกํา 
อ.เสาไห๎ สระบุร ี

4 

   

23 กย 58:นายสินชัย สมศักดิ์ ปลดัเทศบาล.เมืองเกํา อ.เสาไห๎ 
สระบรุี กลําววําเตรยีมของบประมาณไปยังจังหวัดสระบรุี เพื่อ
เรํงสรา๎งเขื่อนป้องกันกัดเซาะตลิ่งสํวนการแก๎ป๓ญหาเบื้องต๎น 
ต๎องให๎ปภ.ติดตามสถานการณ๑อยาํงใกล๎ชิดและรื้อถอนบาง
พื้นที่ท่ีเสี่ยงอันตราย 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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24 ก.ย. 
2558 

5 โรงงานยํานบางปู
ยังลักลอบปลํอยน้ํา
เสียลงทะเล 

ซ.บางปู88  
อ.เมือง 
สมุทรปราการ 

ทองชัย ชวลิตพิเชษฐ 
อุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรปราการ 

4 

   

24 กย 58: นายทองชัย ชวลิตพิเชษฐ อุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรปราการ กลําววําลําสุดไดส๎ํงเจ๎าหน๎าท่ีไปเก็บตัวอยํางน้ํา
มาตรวจสอบแล๎วเพื่อเตรยีมดาํเนนิคดีตามกฎหมายกับโรงงาน
ที่ลักลอบปลํอยน้ําเสยีสํวนการแกป๎๓ญหาระยะยาว ไปประสาน
ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมและเทศบาลบางปู เพ่ือให๎
ชํวยกันสอดสํองป๓ญหาใหห๎มดไป 

28 ก.ย. 
2558 

1 โครงการรถไฟฟ้า
สายสีแดงกระทบ
การจราจร 

อ.บางกรวย
นนทบุรี 

จเร รุํงฐานีย  
วิศวกรใหญํฝ่าย
โครงการพิเศษและ
กํอสร๎าง การรถไฟแหํง
ประเทศไทย 

4 

   

28 กย 58: นายจเร รุํงฐานีย วิศวกรใหญํ ฝ่ายโครงการพิเศษ
และกํอสร๎างการรถไฟแหํงประเทศไทย กลําววําการดําเนินการ
ไมํมีการเลือกปฏิบัตเิพื่อประโยชน๑ของกลุํมใดกลุํมหนึ่งพร๎อม
ระบุการสร๎างสะพานกลับรถมีการเจรจากับทุกฝ่ายแล๎วหาก
ประชาชนทํานใดไมไํดร๎ับคววามสะดวกสามารถเสนอแนะ
มายังการรถไฟแหํงประเทศไทยได ๎

29 ก.ย. 
2558 

6 ลักลอบท้ิงขยะ
เกลื่อนซอยยําน
พุทธมณฑลสาย 1   

ข.ตลิ่งชัน 
กทม. 

พรทิพย๑ วัชรินทร๑ดิลก 
ผอ.เขตตลิ่งชัน 

4 

   

29 กย 58:นางพรทิพย๑ วัชรินทร๑ดิลก ผอ.เขตตลิ่งชัน กลําววํา
สํงเจ๎าหน๎าท่ีไปตรวจตราตลอดแตยํอมรับวําไมํสามารถแก๎ไข
ป๓ญหานี้ได๎แตํทั้งนี้จะเรํงปรับปรุงภูมิทัศน๑อยํางถาวร 
และในเมื่อมปีระชาชนเข๎ามาร๎องเรียน คงพิจารณาดําเนินการ
เพิ่มเตมิด๎วยการทําแนวรั้วไม๎ชั่วคราวยาว 250 เมตร และจะ
ปลูกต๎นไม๎ตามแนวรั้วโดยระเริม่ดาํเนินการภายในสัปดาห๑หน๎า 

30 ก.ย. 
2558 

4 เหยื่อนํ้ากรดทาส
อารมณ๑สามี เจ็บ
กาย ทรมานใจ 

  -  ปวีณา หงสกุล 
ประธานมลูนิธิปวีณา
หงสกุลเพื่อเด็กและ
สตร ี

2 

   

30 กย 58:นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวณีาหงสกลุเพื่อ
เด็กและสตรีกลาํววําทางมูลนิธิเปน็ตัวกลางประสานไปยัง
หนํวยงานภาครัฐใหเ๎ข๎ามาชํวยเหลอืผู๎เสยีหายและอํานวยความ
สะดวกใหผ๎ู๎เสียหายฟ้องร๎องดําเนนิคดีได๎ทั้งนี้กรมคุ๎มครองสิทธิ
จะจํายคําเยียวยาเบื้องต๎น 



Ref. code: 25595803010312BPS

118 
 

 

118 

รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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1 ต.ค. 
2558 

6 ภัยแล๎งทําถนนทรุด 
น้ําในคลองเอํอทํวม
ซ้ํา 

อ.หนองเสือ
ปทุมธานี 

อนุกูล สุริยสวัสดิ์ 
นายกอบต.หนองสาม
วัง หนองเสือ 
ปทุมธาน ี

2 

   

1 ตค 58 : อนุกูล สุริยสวสัดิ์ นายกอบต.หนองสามวัง หนอง
เสือ ปทุมธานี ระบุวําทันทีที่รับเรือ่งร๎องเรียนจะทําหนังสือดํวน
ไปยังสํานักงานทางหลวงชนบทปทุมธานีให๎เรํงแก๎ไขระยะยาว
สํวนเบื้องต๎นได๎เรํงทําคันดินเพื่อให๎รถจักรยานยนต๑สัญจรไปมา
ช่ัวคราวในชํวงที่นํ้าทํวมถนน 

5 ต.ค. 
2558 

6 ศาลาพักผูโ๎ดยสาร
ชํารุด เสีย่งเกิด
อุบัติเหต ุ

ซ.ประชาช่ืน4  
นนทบุรี 

เมธัส โยธาพล  
วิศวกรโยธากองชําง 
เทศบาลนครนนทบุร ี

2 
   

5 ตค 58 : เมธัส โยธาพล วิศวกรโยธากองชําง เทศบาลนคร
นนทบุรี กลําววําจะเรํงดําเนินการสํงเจ๎าหน๎าท่ีไปตรวจสอบ
และเรํงของงบประมาณซํอมแซมศาลาที่พักผู๎โดยสารทันท ี

6 ต.ค. 
2558 

5 โครงการล๎มละลาย
ลอยแพชาวบ๎าน ไร๎
น้ําประปาใช๎กวํา 
10 ปี 

ชุมชนทําเลทอง 
ลําลูกกา ปทุมธาน ี

สมบุญ พืชนะสุข 
นายกอบต. 
บึงทองหลาง  
อ.ลําลูกกา ปทุมธาน ี

4 

   

6 ตค 58 : โครงการล๎มละลายลอยแพชาวบ๎านไร๎น้ําประปาใช๎
กวํา 10 ปี สมบุญ พืชนะสุขนายกอบต.บึงทองหลาง อ.ลําลูก
กา ปทุมธานี กลําววํา ท่ีดินตรงท่ีเกิดเรื่องเป็นของนิติบุคคลซึ่ง
ล๎มละลายไปแล๎วจึงไมํมีอํานาจหนา๎ที่ในการเข๎าให๎ความ
ชํวยเหลือแตํทั้งนี้จะพยายามชํวยเหลือด๎วยการปลํอยน้ําในชํวง
กลางคืนพร๎อมประสานไปยังหนํวยงานท๎องถิ่นโดยนําจะมีการ
มองแท็งก๑น้ําให๎ชุมชนเพื่อแก๎ป๓ญหา 

7 ต.ค. 
2558 

5 ชาวบ๎านร๎องเอกชน
ถมที่รุกล้ําคลอง
น้ําเมาหวั่นปิดทาง
น้ําระบายลงทะเล 

หาดจอมเทียน 
อ.สัตหีบ ชลบรุ ี

เอกราช คันธโร 
ผู๎อํานวยการสํานักเจ๎า
ทําภูมิภาค พัทยา 

4 

   

7 ตค 58 : เอกราช คันธโร ผู๎อํานวยการสํานักเจ๎าทําภมูิภาค 
พัทยา กลําววําสํงเจ๎าหน๎าท่ีลงไปตรวจสอบแล๎วแตํไมํพบหลัก
มุดที่จะแสดงแนวเขตคลองที่ชัดเจนจึงไมํสามารถช้ีชัดวําเป็น
การรุกล้าํคลองน้ําเมาจริงหรือไมโํดยหลังจากนีจ้ะรวบรวม
หลักฐานทั้งหมดเพื่อดูแนวคลองทีน่ํชัก หากไมํมีหลักฐาน
เจ๎าหน๎าท่ีจะทําการรังวัดตามรปูแบบท่ีดินเดิม 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
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8 ต.ค. 
2558 

2 แฉหลากวิธี หลาย
กลอุบายโกงมิเตอร๑
แท็กซี ่

กทม. พล.ต.ท.ประวุฒ ิ 
ถาวรศิริ โฆษก
สํานักงานตํารวจ
แหํงชาติ 

4 

   

8 ตค 58 : พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ โฆษกสํานักงานตํารวจ
แหํงชาติ กลําววําผู๎โกงคํามิเตอร๑แท็กซี่มีความผดิฐานดดัแปลง
วงจรมิเตอร๑แท็กซี่มีความผิดตามพระราชบญัญัตริถยนต๑ 
ปรับตั้งแตํ 2,000 บาท ไปจนถึงยึดใบอนุญาตขับรถโดย
หลังจากนี้เจ๎าหน๎าท่ีจะเพิ่มมาตรการการค๎นหา สุํมตรวจโดย
การปลอมตัวเป็นผู๎โดยสาร และจบักุมให๎เข๎มข๎นมากขึ้น 

12 ต.ค. 
2558 

5 ชาวบ๎านร๎องตํารวจ
ขับรถชน 6 คัน
เบี้ยวจําย
คําเสียหาย 

ถนนมาลัยแมน
นครปฐม 

พล.ต.ท.ประวุฒ ิ 
ถาวรศิริ โฆษก
สํานักงานตํารวจ
แหํงชาติ 

0 

   

12 ตค 58 : ชาวบ๎านร๎องตํารวจขัยรถชน 6 คัน เบี้ยวจําย
คําเสียหาย ด๎านพล.ต.ท.ประวุฒิถาวรศิริ โฆษกสํานักงาน
ตํารวจแหํงชาติ ช้ีแจงวํา คดีนี้เป็นคดีอาญาสามารถฟ้องร๎องได๎ 
ทางอาญาตํารวจได๎เปรียบเทียบปรับสูงสดุ 1,000 บาทสํวน
ทางแพํงได๎ทําข๎อตกลง ลําสดุยอมรับสภาพหน้ี แตํหากตกลง
กันไมํได๎ก็สามารถฟ้องศาลแพํงโดยใช๎มูลเหตลุะเมิดทางแพํง
หรือสามารถตดิตํอผูบ๎ังคับบัญชาของดําตํารวจท่ีกํอเหตุให๎
ดําเนินการ 

13 ต.ค. 
2558 

6 จระเข๎หลุดภัยเงียบ
ที่มากับนํ้าทํวม 

ราชบุร ี ชนินทร๑ แสงรุํงเรือง 
ประมงจังหวัดราชบุร ี

4 

   

13 ตค 58 : ชนินทร๑ แสงรุํงเรือง ประมงจังหวัดราชบุรีกลาํววํา
ได๎หารือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพื่อวางมาตรการป้องกัน
โดยเฉพาะเข๎าไปกํากับดูแลฟาร๑มจระเข๎ 31 ฟาร๑ม ให๎ทํารั้ว
รอบขอบชิดเพื่อกันจระเขห๎ยุดในชํวงฝนตก หรือชํวงที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลของกระแสน้ํา นอกจากนี้ได๎กํากับดูแลคนที่เลี้ยง
จระเขโ๎ดยไมํมีใบอนุญาต 

14 ต.ค. 
2558 

5 พฤติกรรมคนกรุง
จอดรถบนทางเท๎า

กทม. ชุมพล ชาวเกาะ 
รองผอ.สํานักเทศกจิ 

4 
   

14 ตค 58 : ชุมพล ชาวเกาะ รองผอ.สํานักเทศกจิ กทม.กลําว
วําลําสดุได๎สั่งการใหเ๎ทศกิจท้ัง 50 ในกรุงเทพมหานครลงพื้นที่
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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ไมํเกรงกลัว
กฎหมาย 

กทม. สํารวจทางเท๎าเพื่อเฝ้าระวังและจบักุมขับข่ีหรือจอดรถบนทาง
เท๎าให๎เข๎มงวดมากขึ้น ปรับขั้นต่ํา 500 บาท 

15 ต.ค. 
2558 

6 โด๏ปยาสร๎าง
กล๎ามเนื้อเสี่ยง
อันตรายถึงชีวิต 

 -  ประพนธ๑ อางตระกลู 
รองเลขาธิรการ
คณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) 

0 

   

15 ตค 58 : โด๏ปยาสร๎างกลา๎มเนือ้เสี่ยงอันตราย ด๎านประพนธ๑ 
อางตระกูลรองเลขาธิรการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
แนะนําวํา การโด๏ปยาตาํงๆเชํนสเตียรอยด๑ อินซูลิน มสีถิติการ
เสียชีวิตเพิม่ขึ้นซึ่งโด๏ปยาหลายชนิดพร๎อมกันเป็นอันตรายตํอ
ระบบอวัยวะภายในทั้งหมด เชํน หัวใจหลอดเลือด ตับและไต 

19 ต.ค. 
2558 

5 ทาวน๑เฮ๎าส๑ทรุด 9 
หลัง ชาวบ๎านไร๎ที่
อยูํอาศัย 

หมูํบ๎านรินทร๑ทอง
ปทุมธานี 

บุญไกล บุญคุ๎ม 
นายกเทศมนตรี 
เทศบาลเมืองลํา
สามแก๎ว อ.ลําลูกกา จ.
ปทุมธาน ี

2 

   

19 ตค 58 : ทาวน๑เฮาส๑ทรุด 9 หลัง ด๎านนายบุญไกล บญุคุ๎ม 
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลําสามแก๎ว อ.ลําลูกกา จ.
ปทุมธานี กลําวถึงแนวคือ ทางการแก๎ป๓ญหา 2 สํวน คือสํวน
แรกต๎องรื้อถอนบ๎านท่ีทรุดตัวพร๎อมประสานไปยังสคบ.เพื่อให๎
ความชํวยเหลือผู๎เสียหาย และให๎โยธาธิการสํารวจอีกครั้งเพ่ือ
เป็นกรณศีึกษาแตํเบื้องต๎นเทศบาลชํวยเหลือครอบครัวละ 
2,000 บาท 

20 ต.ค. 
2558 

6 ชาวบ๎านเดือดร๎อน 
ถนนชํารุด 30 ปี ไร๎
การซํอมบํารุง 

อ.นางรอง 
บุรีรัมย๑ 

ชนาส ชัชวาล๑ยวงศ๑ 
นายอําเภอนางรอง 

4 

   

20 ตค 58 : ชนาส ชัชวาล๑ยวงศ๑ นายอําเภอนางรอง กลําววํา
ขณะนี้อยูํระหวํางการของบประมาณเพิ่มเติมในการซํอมแซม
ถนนแตํเบื้องต๎นซํอมแซมถนนไปบางสํวนในระยะทาง 2 
กิโลเมตรแล๎ว 

21 ต.ค. 
2558 

1 ถนนบ๎านกล๎วย-ไทร
น๎อยไรไ๎ฟสํองสวําง
เกิดอุบัติเหตุ
บํอยครั้ง 

ถนนบ๎านกล๎วย-
ไทรน๎อย อ.บางบัว
ทอง นนทบุรี 

วิรัติ ปิดแก๎ว  
ปลัดเทศบาลเมืองพิมล
ราช 

4 

   

21 ตค 58 : วิรัติ ปิดแก๎ว ปลดัเทศบาลเมืองพิมลราช ช้ีแจง
และยอมรับวํา ไฟฟ้าดับๆตดิๆเพราะเวลาฝนตกกระแสไฟฟ้า
ขัดข๎อง แตํเทศบาลจะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปสํารวจจุดทีไ่ฟเสยีพร๎อม
ประสานไปยังการไฟฟ้านครหลวง สาขาบางบัวทอง ให๎ซํอม
บํารุงไฟฟ้าอยํางถาวร 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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22 ต.ค. 
2558 

2 เตือนภัยจอมโจร
ขโมยจูบ 

อ.ดําเนินสะดวก
ราชบุร ี

พ.ต.อ.สุชิน กิจกสิกร 
ผกก.สภ. ดําเนิน
สะดวก จ.ราชบุร ี

4 

   

22 ตค 58 : พ.ต.อ.สุชิน กิจกสิกร ผกก.สภ. ดําเนินสะดวก จ.
ราชบุรี เปิดเผยวําขณะนี้ทราบแลว๎คนร๎ายเป็นใคร กําลังให๎
เจ๎าหน๎าท่ีชุดสืบสวนตดิตามตัวคนร๎ายอยูํนอกจากน้ีจะเพิ่มสาย
ตรวจออกตรวจในพ้ืนท่ีตํางๆ เพื่อความมั่นใจให๎ประชาชนมาก
ขึ้น 

26 ต.ค. 
2558 

5 โรงงานพลาสติกสํง
กลิ่นเหม็น 

อํอนนุชกทม. ไสว โลจนะศภุฤกษ๑ 
ผอ.สํานักโรงงาน
อุตสาหกรรม ราย
สาขา3 

4 

   

26 ตค 58 : นายไสว โลจนะศุภฤกษ๑ ผอ.สํานักโรงงาน
อุตสาหกรรม รายสาขา3 กลําววําจะจัดทีมสํารวจกลิ่นลงพื้นที่
ไปตรวจสอบอีกครั้ง และจะเรํงแกไ๎ขพร๎อมวิเคราะห๑สารเคมี
ทางวิทยาศาสตร๑วําเกินคํามาตรฐานตามที่กฎหมายหรือไมํ 

27 ต.ค. 
2558 

3 เตือนภัยแก๏งหลอก
ซื้อดาวน๑รถยนต๑
กํอนเชิดเงินหน ี

 -  สงกานต๑ อัจฉริยะ
ทรัพย๑ ทนายความ
และประธานเครือขําย
ตํอต๎านการบํอน
ทําลายชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย๑ 

0 

   

27 ตค 58 : สงกานต๑ อัจฉริยะทรพัย๑ ทนายความและประธาน
เครือขํายตํอต๎านการบํอนทําลายชาติศาสนา และ
พระมหากษตัริย๑ ให๎คําแนะนําวําผูเ๎สียหายสามารถฟ้องร๎อง
ดําเนินคดีในฐานคดีฉ๎อโกงได๎พร๎อมยืนยันวํากรณีนี้เป็นนติิ
กรรมอําพราง ซึ่งเจ๎าหน๎าท่ีต๎องรับคําร๎องทุกข๑ 

28 ต.ค. 
2558 

6 ชาวบ๎านเดือดร๎อน
น้ําทํวมขัง เอํอล๎น
เข๎าบ๎านนาน 5 ปีไร๎
การแก๎ไข 

อ.สามพราน
นครปฐม 

ศิริศักดิ์ ศิรมิังคลา 
นายอําเภอสามพราน 
จ.นครปฐม 

2 

   

28 ตค 58 : ศิริศักดิ์ ศิรมิังคลา นายอําเภอสามพราน จ.
นครปฐม กลําววําได๎แนะนําไปยังอบต.ยายซา วําควรเขียนแผน
โครงการกํอสร๎างทํอระบายน้ําให๎ละเอียดและระบุวัตถุประสงค๑
ที่ชัดเจนเพื่อให๎ทางอบต.นําเข๎าสูํทีป่ระชมอบต.อีกครั้งหนึ่ง 

29 ต.ค. 
2558 

4 เด็กหญิงกตญั๒ู
ยอมลาออกจากร.ร.
มาดูแลพํอพิการ 

อ.จอมบึงราชบุร ี สุระ เอติญัติ  
สาธารณสุขอําเภอจอม
บึง ราชบุรี 

2 
   

29 ตค 58 : สุระ เอติญัติ สาธารณสุขอําเภอจอมบึง ราชบุรี 
กลําววําจะสํงเจ๎าหน๎าท่ีมาทํากายภาพบําบัดใหผ๎ู๎ป่วยทุก
สัปดาห๑และดูแลเรื่องโภชนาการของผู๎ป่วยให๎ถี่มากขึ้น 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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2 พ.ย. 
2558 

1 ถนนบางนา-ตราด
อันตรายเป็นหลุม-
บํอหลายจดุ 

ถนนบางนา-ตราด สราวุธ ทรงศิวิไล 
รองอธิบดีกรมทาง
หลวง ฝ่ายบํารุงทาง 

4 

   

2 พย 58 : ถนนบางนาตราด เป็นหลุมเป็นบํอ อันตราย ด๎าน
คุณสราวุธ ทรงศิวิไลรองอธิบดีกรมทางหลวง ฝ่ายบํารุงทาง
บอกถึงสาเหตุของถนนพังวําเกิดจากรถบรรทุกใช๎เส๎นทาง
จํานวนมากและเป็นดินอํอนประกอบกับเจอป๓ญหาน้ําทํวม 
ทั้งนี้ มีการซํอมบํารุงมาโดยตลอดแตํงบประมาณไมํเพียง
พอที่จะซํอมอยํางทั่วถึงพร๎อมให๎แขวงการทางสมุทรปราการ
สํารวจเพื่อเตรยีมปรับปรุงถนนตบอดเส๎นทางซึ่งอาจใช๎
งบประมาณพอสมควร 

3 พ.ย. 
2558 

2 เตือนภัยไมํให๎ตก
เป็นเหยื่อถูกแอบ
ถํายใต๎กระโปรง 

สถานีรถไฟฟ้าบีที
เอส 

วิสา เบ็ญจะมโน 
คณะกรรมการ
คุ๎มครองสิทธิมนุษยชน
แหํงชาติ 

0 

   

3 พย 58 : ด๎านวิสา เบ็ญจะมโน คณะกรรมการคุ๎มครองสิทธิ
มนุษยชนแหํงชาติบอกวําการบังคบัใช๎กฎหมายเพื่อควบคุมการ
ใช๎กล๎องแอบถํายใต๎กระโปรงยังไมมํีดังนั้นจึงพยายามบังคับใช๎
กฎหมายที่มีอยูํเนื่องจากการกระทําเชํนนี้ถือเป็นการละเมดิ
สิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ต๎องดําเนินการควบคูํกับมาตรการทาง
สังคมที่จะมารณรงค๑เรื่องจิตสํานึก 

4 พ.ย. 
2558 

1 ถนนลาดกระบัง
ชํารุดกวํา 5 ปี ไร๎
หนํวยงานแก๎ไข 

ซ.ลาดกระบัง30 วีรภัทร๑ พันธุ๑หาญ  
ผช.ผอ.เขตลาดกระบัง 

4 

   

4 พย 58 : ถนนลาดกระบังชํารุดกวํา 5 ปี ด๎านนายวีรภัทร๑ พันธุ๑
หาญ ผช.ผอ.เขตลาดกระบังยอมรับวําถนนชํารุดจริง แตํอยูํ
ระหวํางการรองบประมาณมาซํอมแซมโดยเบื้องต๎นมอบหมายให๎
ฝ่ายโยธานําเศษหินไปกลบเพื่อให๎ถนนใช๎การได๎ชั่วคราว 

5 พ.ย. 
2558 

6 ถนนสายหลักชํารุด
กํออุบัติเหตุครํา
ชีวิตหลายราย 

อ.พระสมุทรเจดีย๑
สมุทรปราการ 

ธนวัฒน๑ กล่ําพรหม
ราช รักษาการนายก
อบจ.สมุทรปราการ 

4 

   

5 พย 58 : ด๎านธนวัฒน๑ กล่ําพรหมราช รักษาการนายกอบจ.
สมุทรปราการ ยอมรับถนนชํารดุจริงแตํขณะนี้อยูํในข้ันตอน
การจัดซื้อจดัจ๎าง ซึ่งหลังจากนีไ้มํเกิน 1 เดือนให๎ผูร๎ับเหมาเข๎า
ไปซํอมแซมถนนสายดังกลําว โดยใช๎เวลาไมเํกิน 260 วัน 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy

st
em

at
ic 
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st

itu
tio

na
l 

De
cis

io
n 

9 พ.ย. 
2558 

3 เตือนเลํนแชร๑ผําน
แอพฯไลน๑เสี่ยงถูก
โกง 

 -  พ.ต.อ.วชิระ พยาน๎อย 
ผกก.5 บก.ปอส. 

0 

   

9 พย 58 : เตือนเลํนแชร๑ผํานแอพไลน๑เสี่ยงถูกโกง ด๎าน พ.ต.อ.
วชิระ พยาน๎อย ผกก.5 บก.ปอศ. เตือนวําการลงทันลักษณะนี้
มีความเสี่ยงและการกระทําลักษณะนี้เข๎าขํายฉ๎อโกง แตํไมํพูด
ถึงความคืบหน๎าทางคดีหรือแนวทางการจับกุมมิจฉาชีพเลย 

10 พ.ย. 
2558 

4 ระบบขนสํงมวลชน
สิทธิที่ไมํอาจเข๎าถึง
ของผู๎พิการ 

Airport Rail Link ผศ.อันธิกา สวัสดิ์ศรี 
หัวหน๎าศูนย๑วิจัยและ
สร๎างสรรค๑
สภาพแวดล๎อมเพื่อทุก
คน สจล. 

0 

   

10 พย 58 : ระบบขนสํงมวลชน สิทธิที่ไมํอาจเข๎าถึงของผู๎
พิการด๎านผศ.อันธิกา สวัสดิ์ศรีหัวหน๎าศูนย๑วิจัยและสร๎างสรรค๑
สภาพแวดล๎อมเพื่อทุกคน สจล. ระบุวํากระบวนการออกแบบ
รถขนสํงมวลชนสาธารณะควรเชิญทุกฝ่ายเขา๎มามสีํวนรํวม
ตั้งแตํแรกเริ่มและควรใหม๎ีเกณฑ๑มาตรฐานเข๎าไปตั้งแตํแรก
ไมํใชํพอเจอป๓ญหาแล๎วมาคุยกันเรือ่งตัวเลือกเสริม แล๎วกต็๎อง
มาเจรจาซ้ําซาก 

11 พ.ย. 
2558 

2 ผู๎ค๎าตลาดห๎วยขวาง
หวาดผวาตีนแมว
อาละวาดหนัก 

ตลาดห๎วยขวาง
กทม. 

พ.ต.อ.กิตติพงศ๑ วิเศษ
สงวน ผกก.สน.ห๎วย
ขวาง 

4 

   

11 พย 58 : ด๎านพ.ต.อ.กติติพงศ๑ วิเศษสงวน ผกก.สน.ห๎วย
ขวาง บอกวําตอนนี้ได๎สํงรายละเอยีดเป็นภาพจากกล๎องวงจร
ปิด และลายนิ้วมือ ให๎ศาลแล๎วเพื่อให๎ศาลพิจารณาออก
หมายจับคนร๎ายซึ่งคาดวําอีกไมํนานก็สามารถจับกุมคนร๎ายมา
ดําเนินคดไีด ๎

12 พ.ย. 
2558 

6 คราบน้ํามันทําลาย
วิถี ระบบนิเวศเมือง
สมุทรสาคร 

สมุทรสาคร วรพล จันทร๑งาม 
ผอ.สํานักสิ่งแวดล๎อม
ภาคที5่ 

4 

   

12 พย 58 : ด๎านวรพล จันทร๑งาม ผอ.สํานักสิ่งแวดล๎อมภาคที่
5 เปิดเผยวํา 

16 พ.ย. 
2558 

4 วอนชํวยสุนัขกวํา 
20 ตัวไร๎บ๎านถูก
เจ๎าของทอดทิ้ง 

หมูํบ๎านชลลดา
ชลบุร ี

 -  - 

   

16 พย 58 : วอนชํวยสุนัขกวํา 20 ตัวไร๎บ๎านถูกเจ๎าของทอดทิ้ง 
บอกกลําวบรรเทาทุกข๑ทางรายการประชาสัมพันธ๑เลขท่ีบัญชี
เพื่อชํวยเหลือสุนัข 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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**บอกกลําว
บรรเทาทุกข๑ 

17 พ.ย. 
2558 

4 เสียงสะท๎อนพํอ
เหยื่อนักเรยีน 
นักเลง    **บอก
กลําวบรรเทาทุกข๑ 

วัดศรีบุญเรือง 
ข.บางกะปิ กทม. 

-  - 

   

17 พย 58 : เสยีงสะท๎อนพํอเหยื่อนักเรียน นักเลง บอกกลําว
บรรเทาทุกข๑ 

18 พ.ย. 
2558 

5 เกษตรกรเดือดร๎อน
หนักโรงงานปลํอย
น้ําเสีย-มลพิษ ไร๎
หนํวยงานเหลียวแล 

อ.เมืองระยอง จิรวัฒน๑ อารีย๑ 
อุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง 

4 

   

18 พย 58 : ด๎านจริวัฒน๑ อารีย๑ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
บอกวํารีบสํงเจ๎าหนา๎ที่ไปตรวจสอบท่ีโรงงานทันทีหลังไดร๎ับ
เรื่องร๎องเรียนพร๎อมออกคําสั่งให๎โรงงานแหํงนี้ปรับปรุงมลพิษ
ภายใน 30 วัน 

19 พ.ย. 
2558 

3 มิจฉาชีพใช๎ไลน๑ลวง
เหยื่อให๎โอนเงิน 

 -  พ.ต.อ.ศิริวัฒน๑ ดีพอ  
ผกก.2 บก.ปอท. 

0 

   

19 พย 58 : มิจฉาชีพใช๎ไลน๑ลวงเหยื่อให๎โอนเงิน ด๎าน
พ.ต.อ.ศิริวัฒน๑ ดีพอ ผกก.2 บก.ปอท.เปิดเผยวํา บอกวํา 
ป๓จจุบันมีคนเข๎าแจ๎งความในกรณนีี้มากซึ่งมิจฉาชีพเหลํานี้จะ
สืบข๎อมูลเหยื่อผาํนทางเฟสบุ๏คพรอ๎มเตือนประชาชนให๎
ระมัดระวังตรวจสอบข๎อมลูอยํางละเอียดเพื่อไมํให๎ตกเป็นเหยื่อ 

23พ.ย. 
2558 

4 นศ.ชํางกลเปิดศึก
บนรถเมล๑ใครรับ
เคราะห๑ 

สมุทรปราการ พ.ต.อ.ธรรมนญู ไตร
ทิพยพงศ๑ รรท.ผู๎บังคับ
การตํารวจภูธร
สมุทรปราการ 

4 

   

23 พย 58 : ด๎านพ.ต.อ.ธรรมนญู ไตรทิพยพงศ๑ รรท.ผู๎บังคับ
การตํารวจภูธรสมุทรปราการเปิดเผยวํา ได๎จับกุมผู๎กํอเหตุที่
สําโรงเหนือได๎ 9 ราย พร๎อมประสานผู๎ประกอบการเจา๎ของรถ
ให๎ติดตั้งกล๎องภายในรถ เพื่อบันทึกภาพพร๎อมเตือนนักเรียนทุก
คนวําจะไปไหนมาไหน เราจะติดตามกํากับไว๎หมดแล๎วและจะ
ติดตั้งกล๎องวงจรปดิเพิ่มเติมแล๎ว 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy

st
em

at
ic 

In
st

itu
tio

na
l 

De
cis

io
n 

24 พ.ย. 
2558 

4 ชาวปทุมธานีเจอ
ภัยแล๎งกระทบ
เทศกาลลอยกระทง 

ปทุมธานี สิระพงษ๑ สริิโพธินันท๑ 
ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทําโขลง 

2 

   

24 พย 58 : สิระพงษ๑ สิริโพธินันท๑ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทําโขลงยอมรับวําปนีี้น้ําแล๎งและน้ําเนําพร๎อม
รณรงค๑ให๎ผู๎ประกอบการบําบดัน้ํากํอนปลํอยลงสูํคลองซึ่ง
เทศกาลลอยกระทงในชุมทชนใดขาดแคลนด๎านเรื่องอะไรทาง
เทศบาลจะสนับสนุนทุกเรื่อง 

25 พ.ย. 
2558 

6 เลํนประทัดใน
เทศกาลลอยกระทง 
เสี่ยงสญูเสียอวัยวะ 

  -  พล.ต.อ.เดชณรงค๑ 
สุทธิชาญบัญชา 
โฆษกตร. 

4 

   

25 พย 58 : พล.ต.อ.เดชณรงค๑ สทุธิชาญบัญชา โฆษก
สํานักงานตํารวจแหํงชาติบอกวํา หนํวยงานไดร๎ณรงค๑ทุกปีทํา
ให๎อุบัติเหตุจากการเลํนพลุ จดุปะทัด ดอกไมไ๎ฟ ลดลงซึ่งเจ๎า
หน๎าลงพื้นที่กวดขันสถานท่ีที่ผลิตสิ่งเหลํานีม้ากขึ้น ซึ่งทาง
สํานักงานตํารวจแหํงชาติเตรียมวางมาตรการดูแลความ
ปลอดภัยงานลอยกระทงอยํางรัดกุม 

26 พ.ย. 
2558 

6 ฟิลเลอร๑ ภัยความ
งามอันตรายถึงแกํ
ชีวิตได ๎

 -  ประพนธ๑ อางตระกลู 
รองเลขาธิรการ
คณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) 

0 

   

26  พย 58 : ประพนธ๑ อางตระกลูรองเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ระบุวํา หนํวยงานจะ
พิจารณาโทษตามกฎหมายสถานที่ท่ีฉีดสารฟลิเลอร๑เนื่องจาก
สารฟลิเลอร๑ไมํมีตํารับทะเบยีนยาในอย.มีโทษจําคุกไมํเกิน 3 ปี
ปรับไมเํกิน 5,000 บาท 

30 พ.ย. 
2558 

6 ทางโค๎งมรณะเกิด
อุบัติเหตุครําชีวิต
ผู๎คนเป็นประจํา 

ถนนบางนา-ตราด เฉลิมลาภ สินคง  
วิศวกรโยธาชํานาญ
การ แขวงทางหลวง
ชนบทสมุทรปราการ 

4 

   

30 พย 58 : เฉลมิลาภ สินคง วิศวกรโยธาชํานาญการ แขวง
ทางหลวงชนบทสมุทรปราการ ช้ีแจงวําตรวจสอบแล๎วจะแกไ๎ข
โดยการนําดินไปเกลีย่ทางตํางระดบัให๎ใกล๎กันมากท่ีสุดตอนนี้
อยูํในข้ันตอนการออกแบบ และการจัดสร๎างเส๎นชะลอความเร็ว
เพิ่มเตมิ 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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em
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ic 
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st

itu
tio

na
l 

De
cis
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n 

1 ธ.ค. 
2558 

5 พบจุดลักลอบทิ้ง
สารเคมีอันตราย
นานกวํา 6 ปี 

อ.ดอนตูม 
นครปฐม 

จุลพงษ๑ ทวีศรี 
ผอ.สํานักบริหาร
จัดการกาก
อุตสาหกรรม กรม
โรงงานอุตสาหกรรม 

4 

   

1 ธค 58 : จุลพงษ๑ ทวีศรี ผอ.สํานกับริหารจดัการกาก
อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุวํา พื้นที่ดังกลําว
เป็นของเอกชนและได๎ถูกดําเนินคดีแล๎ว 

2 ธ.ค. 
2558 

3 มิจฉาชีพอ๎างเป็น
เพจเฟซบุ๏ก ล๎วง
ข๎อมูลบัตรเครดิต 

 -  พ.ต.อ.ศิริวัฒน๑ ดีพอ 
ผกก.2 บก.ปอท. 

0 
   

2 ธค 58 : พ.ต.อ.ศิริวัฒน๑ ดีพอ ผกก.2 บก.ปอท.แนะนําวํา
กํอนท่ีจะกรอกข๎อมูลอะไรในออนไลน๑นั้นให๎ตรวจสอบข๎อมลูให๎
ดีเสียกํอน 

3 ธ.ค. 
2558 

5 ชาวบ๎านค๎าน
โรงไฟฟ้าขยะหวั่น
กระทบสุขภาพ 

อ.กําแพงแสน
นครปฐม 

เชาวเนตร ยิม้
ประเสริฐ นายอําเภอ
กําแพงแสน จ.
นครปฐม 

4 

   

3 ธค 58 : เชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอําเภอกําแพงแสน จ.
นครปฐม ช้ีแจงวําทราบเรื่องแล๎วและยืนยันวําจะดําเนินการ
แก๎ไขป๓ญหาซึ่งผังเมืองบริเวณนี้เปน็บริเวณสีเขียว ซึ่งยังมี
กระบวนการอีกหลายขั้นตอนโดยยึดความต๎องการของ
ประชาชนเป็นหลัก 

7 ธ.ค. 
2558 

6 เตาไฟฟ้าร๎านชาบู
ไมํได๎มาตรฐาน
อันตรายถึงชีวิต 

นครราชสมีา สุวิทย๑ วิจิตโสภา 
ผอ.กองคุ๎มครอง
ผู๎บริโภค ด๎านสัญญา 
สคบ. 

0 

   

7 ธค 58 : เตาไฟฟ้าร๎านชาบไูมไํดม๎าตรฐานอันตรายถึงชีวิต 
ด๎านสุวิทย๑ วิจิตโสภาผอ.กองคุ๎มครองผู๎บริโภค ด๎านสัญญา 
สคบ.บอกวําผูเ๎สียหายสามารถไปใช๎สิทธ์ิร๎องเรียนได๎ที่สคบ.ได๎ 
ไมํต๎องไปท่ีศาลเพื่อลดขั้นตอน ซึ่งสคบ.จะดําเนินการไกลํเกลี่ย 
ระหวํางผู๎บริโภคและผู๎ประกอบธุรกิจหากตกลงไมํได๎ แล๎ว
พบวํา ถ๎าผู๎ประกอบการเป็นฝ่ายผดิทางสคบ.จะดําเนินคดีและ
ฟ้องศาลแทนผู๎บริโภคด๎วย 

8 ธ.ค. 
2558 

3 เงินก๎ูออนไลน๑เสี่ยง
ถูกหลอก-ติดคุก 

 -  พ.ต.อ.วชิระ พยาน๎อย 
ผกก.5 บก.ปอส. 

0 
   

8  ธค 58 : เงินก๎ูออนไลน๑ เสี่ยงถูกหลอกติดคุกพ.ต.อ.วชิระ 
พยาน๎อย ผกก.5 บก.ปอส. บอกวํา เรื่องน้ีมีการหลอกลวงอยําง
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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แพรํหลายพร๎อมเตือนให๎ประชาชนรู๎เทําทัน และเตือนภัยไมํให๎
ประชาชนนําหลักฐานสํวนตัวไปมอบให๎กับผู๎คนท่ีเราไมรํู๎จัก
ตัวตนนอกจากนี้ชุดปฏิบตัิการจะออกสืบสวนและตรวจสอบ
เซิฟเวอร๑ที่มีการหลอกลวง 

9 ธ.ค. 
2558 

4 ชาวบ๎านเดือดร๎อน
น้ําทํวมเอํอล๎นเข๎า
บ๎านนานหลายป ี

อ.เมือง 
ปทุมธานี 

วัลลภ มาลา  
ปลัดเทศบาลตาํบล
บางขะแยง อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี 

4 

   

9 ธค 58: วัลลภ มาลา ปลัดเทศบาลตําบลบางขะแยง อ.เมือง 
จ.ปทุมธานีพยายามแกไ๎ขด๎วยการไปติดตั้งทํอระบายน้ําในพ้ืนท่ี
ด๎านในแทนเพื่อแก๎ป๓ญหาน้ําเอํอลม๎ในชุมชนบางขะแยงซึ่งคาด
วําโครงการจะแล๎วเสรจ็ภายในเดือนธันวาคม 2558 

10 ธ.ค. 
2558 

1 ผู๎โดยสารกังวลข
สมก.เตรียมปรับลด
เส๎นทางโดยสารทั่ว
กรุงฯ 

กทม. ปราณี ศุกระสร  
รักษาการผู๎อํานวยการ  
ขสมก. 

4 

   

10 ธค 58 : ปราณี ศุกระสร รักษาการผู๎อํานวยการ ขสมก.
ช้ีแจงวําทางขสมก.มีความจําเป็นที่จะปรับลดเส๎นทาง 
เนื่องจากเส๎นทางการเดินรถทับซอ๎นกันมากเพื่อพัฒนาระบบ
ขนสํงสาธารณะอื่นๆและสอดรับกบัระบบขนสํงรางมากขึ้น 
พร๎อมเชื่อวําการปรับปรุงเส๎นทางสามารถบรรเทาป๓ญหาจราจร
ที่ติดขัดได ๎

14 ธ.ค. 
2558 

6 เตือนปชช.ใช๎ทาง
เลี่ยงโพธ์ิพระยา-
ทําเรือชํวงปีใหมํ
เสี่ยงอุบัติเหต ุ

อ.ดอนพุด 
สระบรุ ี

ช๎ุนณัฐเดช กังสุกุล 
นายอําเภอดอนพุด  
จ.สระบุร ี

2 

   

14 ธค 58 : เตือนปชช.ใช๎ทางเลี่ยงโพธิ์พระยา-ทําเรือ ชํวงปี
ใหมํเสี่ยงอุบัตเิหตดุ๎านชุ๎น ณัฐเดช กังสุกุล นายอําเภอดอนพุด 
จ.สระบุรี เรียกประชุมหลายฝ่ายทัง้หนํวยงานทางการแพทย๑ 
กู๎ภัยและท๎องถิ่นเบื้องต๎นสํงเรื่องไปท่ีแขวงการทางสระบุรีให๎
เข๎ามาแก๎ป๓ญหา ลดอุบัติเหตุพร๎อมลงพื้นที่ไปตรวจเยีย่ม
ผู๎บาดเจ็บและเตรียมแตํงตั้งคณะทํางานเพื่อลงพื้นที่ดูการตั้งจุด
ตรวจ ดําน 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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15 ธ.ค. 
2558 

4 ชาวชุมชนทับยาว
ร๎องน้ําทํวมขังกวํา 
10 ปี 

ชุมชนลาดกระบัง
กทม. 

วีระพัทร๑ พันธุ๑หาญ  
ผช.ผอ.เขตลาดกระบัง 

4 

   

15 ธค 58 : วีระพัทร๑ พันธุ๑หาญ ผช.ผอ.เขตลาดกระบังช้ีแจง
ป๓ญหาน้ําทํวมขังชุมชนทับยาวนานกวํา 10 ปี วําพื้นที่ท่ีประสบ
ป๓ญหาเป็นพ้ืนท่ีของเอกชน อยูํนอกเหนืออํานาจของทางเขต
แตํทางเขตทําได๎เฉพาะการเยยีวยาเทํานั้นเชํน การสํงยารักษา
โรคผิวหนังนํากระสอบทําเป็นทางเดิน 

16 ธ.ค. 
2558 

6 รถจักรยานยนต๑
ลักลอบขึ้นสะพาน
ภูมิพลเสี่ยง
อุบัติเหต ุ

สะพานภมูิพลกทม. พ.ต.อ.อรรถพล อนุ
สิทธ์ิ ผกก.สภ.สําโรงใต๎ 
จ.สมุทรปราการ 

0 

   

16 ธค 58 : รถจักรยานยนต๑ลักลอบขึ้นสะพานภูมิพล ด๎าน
พ.ต.อ.อรรถพล อนสุิทธ์ิผกก.สภ.สําโรงใต๎ จ.สมุทรปราการ 
ช้ีแจงวํา ที่ผํานมาไดต๎ั้งดํานทั้งขาข้ึนขาลงสะพานพร๎อมขอ
ความรํวมมือผู๎ขี่รถจักรยานยนต๑คาํนึงถึงความปลอดภัยตัวเอง
เป็นอันดับแรกท้ังนี้หากผู๎ใดฝ่าฝืน มีโทษปรับ 500 บาท 

17 ธ.ค. 
2558 

5 ชาวบ๎านโป่งค๎าน
เพิ่มโรงงานมลพิษ
กระทบสุขภาพ **
ทุกข๑รอตอบ 

ต.เบิกไพร 
อ.บ๎านโป่ง  
ราชบุร ี

 -  - 

   

17 ธค 58 : ทุกข๑รอตอบ ไมมํีหนํวยงานมาตอบ 

21 ธ.ค. 
2558 

4 ชาวบ๎านเดือดร๎อน
น้ําประปาเป็นสีขุํน
นานกวํา 10 ปี 

อ.ดอนตูม 
นครปฐม 

เทพกาญจน๑ เกียรติศิริ 
ปลัดอบต.ลําเหย  
อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 

6 

   

21 ธค 58  : เทพกาญจน๑ เกียรตศิิริปลดัอบต.ลําเหย อ.ดอน
ตูม จ.นครปฐม ได๎แก๎ป๓ญหาน้ําประปาสีขุํนระยะสั้น คือแจก
สารส๎มให๎ใช๎แกวํงเพื่อตกตะกอนสวํนแก๎ป๓ญหาระยะยาวอยูํ
ระหวํางของบประมาณเพื่อทําระบบประปาใหม ํ

22 ธ.ค. 
2558 

4 ชาวกทม.ร๎องทุกข๑
ขยะเกลื่อนคลอง
บางซื่อ 

คลองบางซื่อ 
กทม. 

สมพงษ๑ เวียงแก๎ว 
รักษาการผู๎อํานวยการ
สํานักการระบายน้าํ 

0 
   

22 ธค 58  : ขยะเกลื่อนคลองบางซื่อ ด๎านสมพงษ๑เวียงแก๎ว 
รักษาการผู๎อํานวยการสํานักการระบายน้ํา กทม.เปดิเผยวํามี
โครงการประชาสมัพันธ๑ให๎ประชาชนไมํทิ้งสิ่งปฏิกูลลงคลอง
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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กทม. พร๎อมสํงเจ๎าหน๎าท่ีลงไปจดัเก็บขยะ สํวนการแก๎ป๓ญหาระยะ
ยาวบอกเพียงวําเป็นเรื่องของจิตสาํนึกท่ีประชาชนต๎อง
ตระหนัก 

23 ธ.ค. 
2558 

6 งูในส๎มตําเมนู
อันตรายที่อาจคาด
ไมํถึง 

บางแสนชลบุร ี อําพลวงศ๑ศิริ 
เลขาธิการ สคบ. 

0 

   

23 ธค 58  : งูในส๎มตํา ด๎านอําพล วงศ๑ศิริเลขาธิการ สคบ.
เปิดเผยวํา หากพบเจอเหตุการณ๑เชํนนี้ผู๎เสียหายสามารถ
ร๎องเรียนได๎ที่ อย.และสคบ. หากหาข๎อตกลงไมํไดต๎๎องเรียก
ผู๎บริโภคและผู๎ประกอบการมาไกลเํกลี่ยเพื่อชดใช๎คําเสียหายให๎
เกิดความเป็นธรรมกับท้ังสองฝ่าย 

24 ธ.ค. 
2558 

5 โรงงานขนาดใหญํ
สร๎างมลภาวะทาง
เสียง กระทบการ
ทํองเที่ยว 

ต.สาลิกา 
อ.เมือง นครนายก 

พาขวัญ กาจหาญ 
อุตสาหกรรมจังหวัด
นครนายก 

2 

   

24 ธค 58  : โรงงานขนาดใหญสํรา๎งมลภาวะทางเสียง กระทบ
การทํองเที่ยว ด๎านนางพาขวัญ กาจหาญอุตสาหกรรมจังหวัด
นครนายก บอกวํา ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบโรงงานท่ีชาวบ๎าน
ร๎องเรียนแล๎วท้ังมลภาวะทางเสียง และแรงสั่นสะเทือน พบวํา
ไมํเกินคํามาตรฐานตามที่กฎหมาํยกําหนดพร๎อมช้ีแจงการ
กํอตั้งโรงงานขนาดใหญํเป็นไปตามระเบยีบถูกต๎องพร๎อมเตรียม
นัดทุกฝ่ายเพื่อตกลงอีกครั้ง 

28 ธ.ค. 
2558 

5 โครงการอรดา
ปลํอยน้ําเสียทําชาว
ปทุมฯเดือดร๎อน
นานหลายป ี

อ.ลําลูกกา 
ปทุมธานี 

สมคิด ตัณฑศรสีุข 
อุตสาหกรรมจังหวัด
ปทุมธาน ี

4 

   

28 ธค 58  : โครงการอรดาปลํอยน้ําเสียทําชาวปทุมฯ
เดือดร๎อนนานหลายปี ด๎านคณุสมคิด ตัณฑศรสีุขอุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี เตรียมดําเนินการเอาผดิกับโครงการอรดา
อยํางจริงจังด๎วยการใช๎อํานาจตามพระราชบัญญัตโิรงงานสั่งให๎
หยุดการระบายน้ําทิ้งและให๎โรงงานซักผ๎าหยดุประกอบกิจการ
พร๎อมเก็บตัวอยํางน้ําของโรงงานอ่ืนๆที่เหลือไปวิเคราะห๑ 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
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29 ธ.ค. 
2558 

1 ชาวบ๎านเดือดร๎อน
ยังไมํได๎สร๎าง
สะพานลอย
ทดแทนทางม๎าลาย 

ซ.สุข2ี ต.บางพูน  
อ.เมือง ปทุมธานี 

อํานวย นาบุรินทร๑ 
นายกเทศมนตรี 
เทศบาลต.บางพูน อ.
เมือง จ.ปทุมธาน ี

4 

   

29 ธค 58  : อํานวย นาบุรินทร๑ นายกเทศมนตรีเทศบาลต.
บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี เปิดเผยวําแขวงการทางจังหวัด
ปทุมธานีไดร๎ํางแบบเพื่อเตรียมกํอสร๎างสะพานลอยคาดวําจะ
สามารถเริม่กํอสร๎างสะพานลอยแหํงนี้ภายในเดือนเมษายน ปี 
2559 ซึ่งใช๎เวลากํอสร๎างประมาณ 3 เดือน 

30 ธ.ค. 
2558 

3 มิจฉาชีพออนไลน๑
ภัยร๎ายยุคดิจติอล 

 -  พ.ต.อ.ศิริวัฒน๑ ดีพอ 
ผกก.2 บก.ปอท. 

0 

   

30 ธค 58  : ภัยร๎ายยุคดจิิตอลโดนหลอกให๎โอนเงินด๎าน
พ.ต.อ.ศิริวัฒน๑ดีพอ ผกก.2 บก.ปอท.แนะนําวิธีปฏิบัติตัว หาก
ตกเป็นเหยื่อในโลกออนไลน๑ควรปฏิบัติ 3 แจ๎ง คือ แจ๎งเพ่ือน 
แจ๎งระบบ และแจ๎งความ 

31 ธ.ค. 
2558 

4 ภัยแล๎งในรอบปี 
2558    

ภาคกลาง ร.ศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศร
ลัมพ๑ ประธาน
อนุกรรมการสาขา
วิศวกรรมปฐพีและ
ฐานราก วิศวกรรม
สถานแหํงประเทศไทย 

0 

   

31 ธค 58  : ภัยแล๎งรอบปี 2558 เฝ้าระวังถนนทรุด ด๎าน ร.
ศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ๑ประธานอนุกรรมการสาขาวิศวกรรม
ปฐพีและฐานราก วิศวกรรมสถานแหํงประเทศไทยบอกวําพื้นที่
ภาคกลางเสี่ยงตํอการเกิดถนนทรดุมากท่ีสดุ เนื่องจากดินฐาน
ลํางเป็นดินอํอน 

4 ม.ค. 
2559 

4 จอดรถให๎ถูกท่ีหยุด
เอาเปรียบผู๎พิการ 

รถไฟฟ้า ผศ.อันธิกา สวัสดิ์ศรี 
หัวหน๎าศูนย๑วิจัยและ
สร๎างสรรค๑
สภาพแวดล๎อมเพื่อทุก
คน สจล. 

0 

   

4 มค 59 : กรณีจอดรถให๎ถูกท่ีหยดุเอาเปรยีบผู๎พิการ ด๎านผศ.
อันธิกา สวัสดิ์ศรีหัวหน๎าศูนย๑วจิัยและสร๎างสรรค๑
สภาพแวดล๎อมเพื่อทุกคน สจล.มองวําการแก๎ป๓ญหาที่จอดรถ
คนพิการต๎องมีการรณรงค๑เพื่อสร๎างความเข๎าใจที่ถูกต๎องวํา ถ๎า
เห็นสัญลักษณ๑รูปรถวีลแชร๑ ต๎องหา๎มจอด พร๎อมท้ังมองวําการ
รณรงค๑เพื่อสร๎างความเข๎าใจที่ถูกตอ๎งจะสําคัญมากกวําการ
ออกแบบ 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy

st
em

at
ic 
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st

itu
tio

na
l 

De
cis
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n 

5 ม.ค. 
2559 

4 บ๎านหรูรมิตลิ่งทรดุ
ภัยธรรมชาติที่คาด
ไมํถึง 

ต.บ๎านโพธ์ิอ.บาง
ปะอิน อยุธยา 

วีระชัย นาคมาศ  
นายอ.บางปะอิน จ.
อยุธยา 

4 

   

5 มค 59 : บ๎านหรูรมิตลิ่งทรุด ภัยธรรมชาติที่คาดไมํถึง อําเภอ
บางปะอิน จังหวัดอยุธยาด๎านคณุวีระชัย นาคมาศ นายอําเภอ
บางปะอิน จ.อยุธยา บอกแนวทางการเตรียมความพร๎อมโดย
ทางจังหวัดได๎สั่งการให๎ทางอําเภอตั้งศูนย๑เฉพาะกิจไว๎รับมือใน
ระดับอําเภอและระดับตําบลที่มีแมํน้ําไหลผํานพร๎อมแจ๎งไปยัง
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎เตรยีมวัสดุกํอสร๎างไว๎สนับสนุน
หากบ๎านประชาชนเกิดการทรดุตัว 

6 ม.ค. 
2559 

4 มลพิษถํานหิน 
สร๎างความ
เดือดร๎อนให๎
ชาวกรุงเกํา 

ต.คลองสะแก 
อ.นครหลวง 
อยุธยา 

มาลี ศรรีัตนธรรม 
ผอ.สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม  
จ.อยุธยา 

2 

   

6 มค 59 : มลพิษถํานหิน สร๎างความเดือดร๎อนให๎ชาวกรุงเกํา 
อําเภอนครหลวง อยุธยาด๎านมาลี ศรีรัตนธรรม ผอ.สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จ.อยุธยารับทราบป๓ญหานี้ 
และยอมรับวําประชาชนไดร๎ับผลกระทบจริงที่ผํานมาได๎สํง
เจ๎าหน๎าท่ีไปตรวจวดัคําฝุ่นละออง แตํยังไมํพบวําโรงงานถําน
หินใดที่ปลํอยฝุ่นละอองเกินคํามาตรฐานท้ังนี้ในอนาคตจะหา
แนวทางให๎ผู๎ประกอบการมีจิตสํานึกในการแก๎ไขป๓ญหาและ
เห็นใจชาวบ๎าน 

7 ม.ค. 
2559 

4 ตั้งครรภ๑ไมํพร๎อม
ทุกข๑สังคมที่รอการ
แก๎ 

 -  นภาเศรษฐกร อธิบดี
กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน 

2 

   

7 มค 59 : ตั้งครรภ๑ไมํพร๎อม ทุกข๑สังคมที่รอการแกไ๎ขด๎านนภา 
เศรษฐกรอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน บอกวํา ไมไํด๎นิ่ง
นอนใจตํอป๓ญหาสังคมดังกลําวเนือ่งจากป๓ญหามีความ
สลับซับซ๎อนและโยงใยจนเกดิป๓ญหาสังคมหลายประการ ที่
ผํานมาทางหนํวยงานพยายามบูรณาการการทํางานจากหลาย
ฝ่ายเพื่อหาทางป้องกันและคุ๎มครองเยาวชนท้ังระยะสั้นและ
ระยะยาว 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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11 ม.ค. 
2559 

2 มิจฉาชีพอ๎างเป็น
พนักงานสินเช่ือก๎ู
ซื้อบ๎าน 

นนทบุรี พ.ต.ท.มงคล ขาวผํอง 
หัวหน๎าพนักงาน
สอบสวน สน.ปลาย
บาง จ.นนทบุรี 

4 

   

11 มค 59 :  มิจฉาชีพอ๎างเป็นพนักงานสินเช่ือก๎ูซื้อบ๎านด๎าน
พ.ต.ท.มงคล ขาวผํอง หัวหน๎าพนกังานสอบสวนสน.ปลายบาง 
จ.นนทบุรี ได๎ออกหมายเรียกผูต๎๎องหาสองครั้งแล๎วแตผํู๎ต๎องหา
ไมํได๎มาให๎ปากคาํ ซึ่งให๎พนักงานสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานโดยจะเรํงรดัออกหมายจับให๎เร็วที่สุดพร๎อม
แนะนําให๎ประชาชนท่ัวไปตรวจสอบข๎อมูลและดูพฤติกรรมของ
มิจฉาชีพวํามีความนําเชื่อถือหรือไมํเพื่อป้องกันไมํให๎เกิดความ
เสียหาย 

12 ม.ค. 
2559 

3 ใช๎สมาร๑ทโฟนมาก
เกินไปเสี่ยง
อันตรายตํอดวงตา 

 -  พ.ญ.ขวัญใจ วงศ๑กิตติ
รักษ๑ หัวหน๎ากลุํมงาน
จักษุวิทยาสถาบัน
สุขภาพเด็กแหํงชาติ
มหาราชิน ี

0 

   

12 มค 59  : กรณีใช๎สมาร๑ทโฟนมากเกินไปเสี่ยงอันตรายตํอ
ดวงตา ด๎านพ.ญ.ขวัญใจ วงศ๑กิตตริักษ๑ หัวหน๎ากลุํมงานจักษุ
วิทยาสถาบันสุขภาพเด็กแหํงชาตมิหาราชินีเตือนภัยการใช๎
สมาร๑ทโฟนเสีย่งอันตรายตํอดวงตาแตํไมํถึงขั้นร๎ายแรง หรือข้ัน
ตาบอดเชํนตาพรํามัว นํ้าตาไหล ตาแห๎ง แสบตา และทําให๎
สายตาสั้นในท่ีสดุพร๎อมแนะนําเลนํโทรศัพท๑ไมเํกิน 1 ช่ัวโมงตํอ
วัน ใช๎โทรศัพท๑หํางจากสายตา 1 ฟุตและอยําปดิไฟขณะเลํน
โทรศัพท๑ 

13 ม.ค. 
2559 

5 หนุํมตกทํอ 2 ราย
ซ๎อนเหตุกทม.
ปลํอยฝาทํอชํารดุ 

ซ.รัชดาภเิษก 36 
กทม. 

เชาวฤทธิ์ทรงเนาวรัตน๑ 
ผอ.เขตจตุจักร 

5 

   

13 มค 59  : กรณีหนุํมตกทํอ 2 รายซ๎อนเหตุกทม.ปลํอยฝาทํอ
ชํารุด ด๎านเชาวฤทธ์ิ ทรงเนาวรตัน๑ ผอ.เขตจตจุักรระบุวํา ได๎
เดินทางไปเยี่ยมและจํายคําชดเชยเสียหาย (เป็นคําน้ําใจ)ให๎
ผู๎เสยีหาย 2 รายจนเป็นที่นําพอใจ พร๎อมให๎ฝ่ายโยธาออก
สํารวจและเปลี่ยนฝาทํอที่ชํารุดอีกทั้งได๎ประชาสัมพันธ๑ไปยัง
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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เจ๎าหน๎าท่ีรัฐและประชาชนพบเหน็ทํอกทม.ชํารุดให๎รีบโทรแจ๎ง
ที่สายดํวน 1555 เพื่อให๎เจ๎าหน๎าท่ีเข๎ามาซํอมแซมอยําง
ทันทํวงที 

14 ม.ค. 
2559 

4 ครูอาสาฯชํวยเหลือ
เด็กสลัม 

ชุมชนคลองเคย
กทม. 

นิตยา พร๎อมพอช่ืนบุญ 
นักสังคมสงเคราะห๑
วิชาชีพ ครูอาสามูลนิธิ
ดวงประทีป 

0 

   

14 มค 59  : ครูอาสาฯชํวยเหลือเด็กสลมัด๎านคณุนิตยา พร๎อม
พอช่ืนบุญ นักสังคมสงเคราะห๑วิชาชีพ ครูอาสามลูนิธิดวง
ประทีปบอกป๓ญหาเด็กสลมัวํามีป๓ญหามาก ยังขาดแคลนหลาย
ด๎านและประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนสํงตํอธารน้ําใจไป
ชํวยเหลือเด็กได ๎

18 ม.ค. 
2559 

4 อดีตพลทหารถูก
ระเบดิพิการสู๎ชีวิต
ขายสลากกินแบํง
รัฐบาล 
**บอกกลําว
บรรเทาทุกข๑ 

 -   - 

   

18 มค 59 : อดีตพลทหารถูกระเบิดพิการ สู๎ชีวิตขายสลากกิน
แบํงรัฐบาลบอกกลําวบรรเทาทุกข๑ รายการประชาสมัพันธ๑เลข
บัญชีชํวยเหลือ 

19 ม.ค. 
2559 

5 ชาวปราณบุรีทน
ทุกข๑ กลิ่นเหม็นน้ํา
เสียโรงงานผลิต
ผลไม๎กระป๋อง 

อ.ปราณบรุี
ประจวบครีีขันธ๑ 

ธงชัย สงค๑เสนาะ  
หัวหน๎าสํานักปลัด
อบต.ปราณบุรี อ.
ปราณบรุี จ.
ประจวบครีีขันธ๑ 

2 

   

19 มค 59 : ชาวปราณบุรรี๎องทุกข๑โรงงานผลติผลไม๎กระป๋อง
ทิ้งน้ําเนําเสีย คณุธงชัยสงค๑เสนาะ หัวหน๎าสํานักปลดัอบต.
ปราณบรุี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ๑ ระบุวําทางหนํวยงาน
ไมํได๎นิ่งนอนใจ พร๎อมประสานไปยังอุตสาหกรรมจังหวัด
ประจวบครีีขันธ๑ทางอําเภอ สมาชิกอบต. และสาธารณสุขเข๎า
ไปตรวจสอบและทําบันทึกข๎อตกลงรํวมกันวําจะดําเนินการ
แก๎ไขภายในกี่วัน 



Ref. code: 25595803010312BPS

134 
 

 

134 

รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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20 ม.ค. 
2559 

2 ภัยใกล๎บ๎านคนร๎าย
กระชากสร๎อยกลาง
ซอย 

นนทบุรี พ.ต.ท.ป๓ณณพัตน๑ เดช
โชติพิสิฐ 
รองผกก.สส.สภ.เมือง
นนทบุรี 

6 

   

20 มค 59 :ภัยใกล๎บ๎าน คนร๎ายกระชากสร๎อย จังหวัดนนทบุรี 
ด๎าน พ.ต.ท.ป๓ณณพัตน๑เดชโชติพิสฐิ รองผกก.สส.สภ.เมือง
นนทบุรี ตรวจสอบภาพจากกล๎องวงจรปิดพบผูต๎๎องสงสัยและ
นํามาตรวจสอบประวัติย๎อนหลังและจับตัวคนร๎ายมาดําเนินคดี
ได๎ในเวลาตํอมา พร๎อมประชาสัมพันธ๑ประชาชนไมํให๎ใสํของมี
คําในที่เปลี่ยว 

21 ม.ค. 
2559 

3 โฆษณาในสื่อ
ออนไลน๑ไมํ
เหมาะสมตํอเด็ก
และเยาวชน 

 -  พ.ต.อ.ศิริวัฒน๑ ดีพอ  
ผกก.2 บก.ปอท. 

0 

   

21 มค 59  : โฆษณาในสื่อออนไลน๑ไมํเหมาะสมตํอเด็กและ
เยาวชน ด๎านพ.ต.อ.ศริิวัฒน๑ ดีพอ ผกก.2 บก.ปอท.บอกวําผู๎นํา
ภาพลามก อนาจาร เข๎าสูํระบบคอมพิวเตอร๑มีความผดิตาม
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร๑ มาตรา 14   มีโทษจําคุกไมํเกิน 5 
ปี ปรับไมเํกิน 100,000 บาท หรือท้ังจําทั้งปรับ และถือเป็นฝ่า
ฝืนกฎหมายอาญามาตรา 287 พร๎อมฝากวําการกระทําเชํนนี้ 
เพราะสุํมเสี่ยงตํอการถูกดําเนินคดี 

25 ม.ค. 
2559 

4 วอนชํวยน๎องแชมป์
อุบัติเหตรุถชนเป็น
เจ๎าชายนิทรา 
**บอกกลําว
บรรเทาทุกข๑ 

สมุทรปราการ  -  - 

   

25 มค 59 : วอนชํวยน๎องแชมป์ อุบัติเหตรุถชนเป็นเจ๎าชาย
นิทราบอกกลําวบรรเทาทุกข๑ทางรายการประชาสัมพันธ๑เลข
บัญชีชํวยเหลือ 

26 ม.ค. 
2559 

2 แก๏งตกทอง ลวง
เหยื่อเสยีทรัพย๑ 

ตลาดนครปฐม พ.ต.ท.ภูวดิท คงเพชร 
รองผกก.สภ.เมือง
นครปฐม 

4 

   

26 มค 59 : แก๏งตกทอง ลวงเหยื่อ เสียทรัพย๑ จังหวัดนครปฐม 
ด๎านพ.ต.ท.ภูวดิท คงเพชรรองผกก.สภ.เมืองนครปฐม อธิบาย
รูปพรรณคนรา๎ยสองตนพร๎อมบอกจะเรํงตดิตามตัวคนรา๎ย
ตามทีป่รากฏในกล๎องวงจรปิดมาดาํเนินคดีโดยเร็วอีกท้ังได๎
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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เตือนภัยให๎คนทั่วไประมัดระวังอยาํใสํของมีคําและระวังคน
มาตีสนิทและมาพูดจาหวํานล๎อม 

27 ม.ค. 
2559 

6 ทําช๎างคนใช๎บริการ
มากหวั่นโป๊ะลํม 

ทําช๎าง สมชายสมุนัสขจรกุล 
รองอธิบดีกรมเจา๎ทํา 
ด๎านเศรษฐกิจ 

4 

   

27 มค 59 : ทําช๎างคนใช๎บริการมาก หว่ันโป๊ะลมํ ด๎านคณุ
สมชาย สมุนัสขจรกุลรองอธิบดีกรมเจ๎าทํา ด๎านเศรษฐกิจ บอก
วําจะสํงเจ๎าหน๎าท่ีไปประจําทําเทียบเรือเพื่อเพิ่มความปลอดภัย 
โดยเฉพาะทําช๎าง จากเดิมมีเจ๎าหน๎าท่ีประจําทํา 2 นายจะเพิ่ม
เป็น 6 นาย พร๎อมแก๎ไขระยะยาว เชํนนัดแนะหารือระหวําง
เรือดํวนเจา๎พระยาและเรือนําเทีย่วหาแนวทางการขึ้นลงเรือ
ของนักทํองเที่ยวให๎มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

28 ม.ค. 
2559 

4 ภัยแล๎งคุกคาม
ชาวบ๎านขาดน้ํากิน
น้ําใช๎ 

ต.โพรงอากาศ 
อ.บางน้ําเปรี้ยว 
ฉะเชิงเทรา 

ไพรัตน๑ เชื้อหอม  
นายกอบต.โพรง
อากาศ  
อ.บางน้ําเปรี้ยว  
จ.ฉะเชิงเทรา 

4 

   

28 มค 59 : ภัยแล๎งคุกคาม ด๎านไพรัตน๑ เชื้อหอม นายกอบต.
โพรงอากาศ อ.บางน้ําเปรี้ยวจ.ฉะเชิงเทราบอกวําพร๎อมให๎การ
ชํวยเหลือชาวบ๎านอยํางเตม็ที่ รวมถึงหากน้ําไมํเพียงพอ
ชาวบ๎านสามารถนําสําเนาบัตรประชาชนมาขอรับน้ํากับทาง
อบต.ไดด๎๎วย 

1 ก.พ. 
2559 

6 บางกรวย-ไทรน๎อย
ถนนสายอันตราย
เกิดอุบัติเหตุบํอย 

ถนนบางกรวย-ไทร
น๎อย อ.บางบัวทอง 
นนทบุรี 

พ.ต.อ.ทศพร บรรจง
เขียน รรท. ผกก.สภ.
บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

0 

   

1 กพ 59 : พ.ต.อ.ทศพร บรรจงเขียน รักษาราชการแทน 
ผกก.สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีเปดิเผยสถิติข๎อมลูอุบัตเิหตุบน
ถนนสายบางกรวย ไทรน๎อย 2015 ระหวํางเดือนมกราคม 58 
ถึงเดือนมกราคม 59 เพื่อเป็นอุทาหรณ๑เตือนภัยอุบัติเหตุถนน
สายนี้พร๎อมแนะนําผู๎ใช๎รถใช๎ถนนผํานสื่อให๎มีความมีวินัย ขับ
รถตามกฎระเบียบพร๎อมเปิดเผยวาํ ดําเนินการจบักุมตั้งดําน
ตรวจบํอยครั้งแตํการดําเนินการดงักลําวไมํใชํป๓จจัยหลักท่ีทํา
ให๎อุบัติเหตลุดลง แตํทุกฝ่ายต๎องชํวยกัน 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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2 ก.พ. 
2559 

1 ความปลอดภัยใน
การใช๎บริการรถ
รํวม 

กทม. ปราณี ศุขระศร  
รักษาการผอ.ขสมก. 

6 

   

2 กพ 59 : รถโดยสารประจําทางสาย 147 สายการเคหะธนบุรี 
เดอะมอลล๑บางแคเกิดอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้าบริเวณปากซอย
เพชรเกษม 8/1 ถนนเพชรเกษม จนมีผู๎บาดเจ็บ 1 ราย สร๎าง
ความตกใจในแงํความปลอดภัย ดา๎นคุณปราณี ศุขระศร 
รักษาการผอ.ขสมก.เปิดเผยวําจากกรณีที่เกดิขึ้น ทาง ขสมก.
ได๎ลงโทษคนขับรถประจําทางคันที่เกิดเหตดุ๎วยการให๎พักงาน 7 
วันและปรับเงิน 5,000 บาทพร๎อมกระตุ๎นเตือนผู๎ประกอบการ
เอกชนเตือนพนักงานขับรถตรวจสภาพรถรถกํอนให๎บริการ
นอกจากน้ีฝากเตือนใหผ๎ู๎ขับข่ีรถโดยสารประจาํทางทุกคนให๎มี
จิตสํานึกท่ีดีในการเดินรถสํวน ขสมก.ในฐานะหนํวยงานกํากับ
ดูแลได๎สํงสายตรวจไปยังอํูรถรํวมบริการเพื่อให๎กําชับด๎านความ
พร๎อมการให๎บริการ 

3 ก.พ. 
2559 

3 เตือนภัยหลอกขาย
รองเท๎ากีฬาผําน 
Facebook     

 -  พ.ต.อ.ศิริวัฒน๑ ดีพอ  
ผกก.2 บก.ปอท. 

0 

   

3 กพ 59 : เตือนภยักรณีผูเ๎สียหายถูกโกงขายรองเท๎ากีฬาผําน
เฟสบุ๏ค ด๎านพ.ต.อ.ศิริวัฒน๑ ดีพอ ผกก.2 บก.ปอท.เตือนผู๎ซื้อ
สินค๎าออนไลน๑วําควรซื้อผํานเวปไซต๑ที่มีมาตรฐานและมคีวาม
นําเชื่อถือ เชํนมีระบบจํายสินค๎าในบัญชีกลาง หรือ จํายเงิน
ปลายทางเมื่อรับสินค๎าแล๎วพร๎อมแนะนําให๎ผู๎ซื้อสินค๎า
ตรวจสอบรายชื่อผู๎ขาย ด๎วยการพมิพ๑ช่ือไปในกูเกิ้ลเพื่อ
ตรวจสอบวํามีประวัติการหลอกลวงหรือไม ํ

4 ก.พ. 
2559 

3 มิจฉาชีพเปิดเพจ
หลอกขายโทรศัพท๑
มีผู๎เสียหายตํอเนื่อง 

 -  พ.ต.อ.ศิริวัฒน๑ดีพอ 
ผกก.2 บก.ปอท. 

0 
   

4 กพ 59 : กรณมีิจฉาชีพเปิดเพจหลอกขายโทรศัพท๑ มี
ผู๎เสยีหายตํอเนื่อง ด๎านพ.ต.อ.ศริิวัฒน๑ ดีพอ ผกก.2 บก.ปอท.
ช้ีแจงวํา มิจฉาชีมีความผดิฐานฉ๎อโกงและผดิตาม
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 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
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พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร๑ แตเํบื้องต๎นจะตรวจสอบช่ือ
นามสกลุของมิจฉาชีพที่ผู๎เสยีหายนํามาแจ๎งความ และ
ตรวจสอบเลขท่ีบัญชีธนาคารของมิจฉาชีพพร๎อมระบุวาํ จะเรํง
หาตัวมิจฉาชีพมาดําเนินคดีตามกฎหมาย 

8 ก.พ. 
2559 

4 ชาวบ๎านเกาะ
น้ําหวานเดือดร๎อน 
สะพานข๎ามคลอง
ทรุด 

เกาะน้ําหวาน 
ต.บางบํอ อ.บาง
บํอ สมุทรปราการ 

ไพศาล ระกาศ 
รองนายกอบต.บางบํอ 

5 

   

8 ก.พ. 2559 : ไพศาล ระกาศ รองนายกอบต.บางบํอ ช้ีแจงวํา
อบต.ไดด๎ําเนินการสร๎างสะพานข๎ามคลองให๎ชาวบ๎านใช๎การได๎
เป็นปกติแล๎ว 

9 ก.พ. 
2559 

1 ภัยเงียบใกลต๎ัวจาก
ตู๎น้ําหยอดเหรียญ 

 -  นันทกา หนูเทพ 
ผอ.สํานักสุขาภิบาล
อาหารและน้ํา กรม
อนามัย สธ. 

0 

   

9 ก.พ. 2559 : คุณนันทกา หนูเทพ ผอ.สํานักสุขาภิบาล
อาหารและน้ํา กรมอนามัย สธ. แนะนําวําผู๎บริโภคต๎องรู๎จัก
สังเกตเชํน ที่ตั้ง การยกตู๎ การดูแลรักษา การตรวจสอบวสัดุที่
ใช๎ทําตู๎ ก๏อก ทํอ และผู๎ประกอบการควรให๎ความสําคญัในการ
ดูแลรักษาด๎วย 

10 ก.พ. 
2559 

6 เตือนวิกฤตภัยแล๎ง
เสี่ยงถํ้าถลมํ 

วัดถ้ําทองอ.หนอง
มํวง ลพบุร ี

อิทธิพล วิริยะคณุา
ภรณ๑ ปลัดอบต.  
ชสารเดช 

4 

   

10 ก.พ. 2559 : คุณอิทธิพล วิริยะคุณาภรณ๑ ปลดัอบต. ชสาร
เดช ช้ีแจงวําผู๎วําฯได๎สั่งแก๎ไขป๓ญหานี้ทุกพ้ืนท่ีแล๎ว จะออก
ประกาศพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและจะดําเนนิการกับผูฝ๎่าฝืนเข๎าไปเก็บ
มูลค๎างคาวด๎วย 

11 ก.พ. 
2559 

6 วาเลนไทน๑ วัน
กระตุ๎นวัยรุํนไทยชิง
สุกกํอนหําม 

 -  พ.ต.ท.หญิงพญ.อัญชลุี 
ธีระวงศ๑ไพศาล 
จิตแพทย๑ รพ.ตํารวจ 

0 

   

11 ก.พ. 2559 : พ.ต.ท.หญิง พญ.อัญชุลี ธีระวงศ๑ไพศาล 
จิตแพทย๑ รพ.ตํารวจ แนะนําวําป๓จจุบันมีวัยรุํนหญิงท่ีตั้งครรภ๑
กํอนวัยอันควรมากขึ้นเรื่อย ๆการแก๎ไขป๓ญหาทีส่ําคัญทีสุ่ด
เริ่มต๎นท่ีครอบครัว 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
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15 ก.พ. 
2559 

5 ชาวบ๎านร๎อง
นายทุนผันน้ําจาก
คลองสาธารณะไป
ขาย 

บ๎านท๎ายเซิด 
อ.พานทอง ชลบุรี 

วุฒิกรสุขีนัย  
นายอําเภอพานทอง 

2 

   

15 กพ 59 : ชาวบ๎านร๎องนายทุนผันน้ําจากคลองสาธารณะไป
ขาย ทําให๎ผืนนาแห๎งแล๎ง เสยีหายด๎านวุฒิกร สุขีนัย 
นายอําเภอพานทอง จังหวัดชลบุร ีเปิดโต๏ะเจรจาพร๎อมทํา
ข๎อตกลงรํวมกันวําให๎นายทุนปดิทํอช่ัวคราวโดยให๎กลุมํผู๎
ร๎องเรียนเป็นผู๎ตดัสินใจวําจะให๎เปดิ ปิดทํอสูบน้ําได๎เมื่อไร
ขึ้นอยูํกับน้ําเพียงพอกับเกษตรกรหรือไม ํ

16 ก.พ. 
2559 

4 คนขายไอศครีมถูก
วัยรุํนรุมทําร๎าย
สาหัส 

สมุทรปราการ ร.ต.อ.สัญหวัช แก๎ว
ดวงศรี พนักงาน
สอบสวน สภ.เมือง
สมุทรปราการ 

4 

   

16 กพ 59 :    คนขายไอศกรีมถูกวัยรุํนรุมทําร๎ายและขโมย
ทรัพย๑สินจนทําให๎ชายคนนี้บาดเจบ็สาหัส จังหวดั
สมุทรปราการ ดา๎น ร.ต.อ.สัญหวัช แก๎วดวงศรีพนักงาน
สอบสวน สภ.เมืองสมุทรปราการ อธิบายเหตุการณ๑ที่เกดิขึ้น
ทั้งหมด พร๎อมสอบปากคาํกับผู๎เสยีหายและตรวจสอบภาพจาก
กล๎องวงจรปิดแตํยังไมํสามารถจับกุมคนร๎ายมาดําเนินคดไีด ๎

17 ก.พ. 
2559 

3 ขบวนการแชร๑ลูกโซํ
ลวงเหยื่อผํานเกม
ออนไลน๑ 

 -  พ.ต.ต.สรุิยา สิงหกมล  
ผู๎บัญชาการคดีอาญา
พิเศษ1 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

4 

   

17 กพ 59 : ขบวนการแชร๑ลูกโซํ ลวงเหยื่อผํานเกมออนไลน๑ มี
ผู๎เสยีหายกวํา 40,000 คนมูลคําเสียหายกวํา 10 ล๎านบาท 
ด๎าน พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมลผู๎บญัชาการคดีอาญาพิเศษ1 กรม
สอบสวนคดีพิเศษ ระบุวําการดําเนินการของบริษัทยูแมกซ๑ 
และบริษัทDT1010 เข๎าขํายการฉอ๎โกงประชาชนโดยได๎
สอบปากคําพยานกลุํมผู๎เสยีหายได๎สั่งการให๎เจ๎าหน๎าที่
ตรวจสอบรายละเอียดธุรกิจของทัง้สองบริษัทซึ่งได๎ดําเนินการ
คืบหน๎าไปพอสมควรขณะนี้อยูรํะหวํางการรวบรวมสืบ
พยานหลักฐานเพื่อสรุปรายงานการสอบสวนเสนออัยการ
พร๎อมฝากอุทาหรณ๑อยําหลงเชื่อการชี้นําของมิจฉาชีพที่ให๎
ผลตอบแทนสูงภายในระยะเวลาอนัสั้น 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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18 ก.พ. 
2559 

6 ลิฟท๑มรณะ หนีบ
เด็ก 7 ขวบเสียชีวิต 

อ.คลองหลวง
ปทุมธานี 

สุพัตถ๑ จารุศร 
ประธานท่ีปรึกษา
กิตติมศักดิ์สมาคมลิฟต๑
แหํงประเทศไทย 

0 

   

18 กพ 59  : ความปลอดภัยลิฟท๑มรณะ หนีบเด็ก 7 ขวบ
เสียชีวิต ที่อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีด๎านสุพัตถ๑ จารุ
ศร ประธานท่ีปรึกษากิตตมิศักดิส์มาคมลิฟต๑แหํงประเทศไทย
ให๎ความรู๎ระบบเซ็นเซอร๑ลิฟต๑โดยสาร วําหากไมไํด๎รบัการ
บํารุงรักษาตามระยะเวลาที่เหมาะสมระบบอาจเกดิการขัดข๎อง
ได๎ดังนั้นผู๎ประกอบการหอพักหรือห๎างร๎านท่ัวไปต๎องหมั่น
ตรวจสอบและบํารุงรักษาเพื่อความปลอดภัยของผู๎โดยสาร 

22 ก.พ. 
2559 

5 ชาวปากคลองบาง
นางรมร๎องน้ําเสีย
กระทบรายได ๎

ปากคลองบาง
นางรม
ประจวบครีีขันธ๑ 

พิชิต สันติเมธากลุ 
รองนายกเทศมนตรี
เมืองประจวบครีีขันธ๑ 

4 

   

22 กพ 59  : ชาวปากคลองบางนางรมร๎องน้ําเสียกระทบ
รายได๎ ด๎านพิชิต สันติเมธากลุรองนายกเทศมนตรีเมือง
ประจวบครีีขันธ๑  

23 ก.พ. 
2559 

6 เตือนภัยใสํรองเท๎า
ยางข้ึนบันไดเลื่อน 
เสี่ยงอุบัติเหต ุ

 -  จักรพันธ๑ ภวังคะรัตน๑ 
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการ
ตรวจสอบอาคาร 

0 
   

23 กพ 2559 : คุณจักรพันธ๑ ภวังคะรัตน๑ ผู๎เชี่ยวชาญดา๎นการ
ตรวจสอบอาคาร แนะนําวําอุบตัิเหตุสํงนมากเกิดจากความไมํ
เข๎าใจในวิธีการขึ้นลงบันไดเลื่อน 

24 ก.พ. 
2559 

6 อันตรายจากการ
เผาหญ๎า -ขยะ 

 -  สุปกิต โพธิ์ปภาพันธ๑ 
รองอธิบดี กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

0 

   

24 กพ 2559 : คุณสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ๑ รองอธิบดี กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย แนะนําวําประชาชนที่ใช๎รถควร
ระมัดระวังโดยการเปิดไฟหรี่หรือไฟตัดหมอกและการลดความเร็ว
ในบริเวณที่มีหมอกควัน และแนะนําการเผาของเกษตรกร 

25 ก.พ. 
2559 

4 ช๎างป่านับร๎อย
ทําลายพืชผลทาง
เกษตร 

ต.คลองตะเกรา 
อ.ทําตะเกียบ 
ฉะเชิงเทรา 

อยู ํเสนาธรรม 
ผอ.สํานักบริหาร พ้ืนท่ี
อนุรักษ๑ท่ี2 

4 

   

25 กพ 2559 : คุณอยูํ เสนาธรรม ผอ.สํานักบรหิาร พ้ืนท่ี
อนุรักษ๑ท่ี 2 ช้ีแจงวําตอนน้ีได๎มีงบประมาณมาบริหารจัดการ
เรื่องช๎างแล๎วและกําลังดําเนินการใกล๎เสร็จเรียบร๎อยแล๎วจะมี
โครงการปรับพฤติกรรมช๎างที่ออกพื้นที่นอกป่าอนุรักษ๑ในพ้ืนท่ี
ที่จัดเตรียมไว ๎



Ref. code: 25595803010312BPS

140 
 

 

140 
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 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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29 ก.พ. 
2559 

6 อันตรายจากแป้ง
ฝุ่นเป็นสารกํอ
มะเร็งได ๎

 -  นพ.กฤษดา ศิรามพุช  
ผู๎อํานวยการศูนญ๑เวช
ศาสตร๑อายุรวัฒน๑นา
นาชาติ 

0 

   

29 กพ 2559 : นพ.กฤษดา ศิรามพุช ผู๎อํานวยการศูนย๑เวช
ศาสตร๑อายุรวัฒน๑นานาชาติ แนะนําวําแป้งฝุ่นท่ีมีสํวนผสมของ
แรํใยหินมีโอกาสกํอมะเร็งรักไขํไดห๎ากใช๎แป้งฝุ่นโรยบริเวณจุด
ซํอนเร๎น ป้องกันได๎โดยการสังเกตฉลากบนผลิตภัณฑ๑ 

1 มี.ค. 
2559 

5 คัดค๎านการกํอสร๎าง
คอนโดสูง 25 ช้ัน
ใกล๎เขตหมูํบา๎น 

ประชาช่ืน 
ปากเกร็ด  
นนทบุรี 

น.อ.สรศักดิ ์จันทร๑
เฉลียว กก.ผจก.บ.
สราญนิยม จํากดั 

4 

   

1 มี.ค. 59 : น.อ.สรศักดิ์ จันทร๑เฉลียว กก.ผจก.บ. สราญรมย๑ 
จํากัดกลําววําจะดําเนินการตาม EIA การกํอสร๎างให๎เป็นไปตาม
กฎหมายและคํานึงถึงผลกระทบตอํด๎านสังคมและสิ่งแวดล๎อม
มากที่สุด 

2 มี.ค. 
2559 

1 ชาวคลองเจ๎าเจ็ด
ร๎องรถบรรทุกฝืน
ข๎ามทําสะพานพัง 

ต.เจ๎าเจ็ด 
อ.เสนา อยุธยา 

ประยรูรัตนเสนีย๑  
ผวจ.
พระนครศรีอยุธยา 

4 

   

2 มี.ค. 59 : นายประยูร รตันเสนยี๑ ผู๎วําฯอยุธยากลําววํา
เบื้องต๎นได๎จดัทําทางเบี่ยงเพื่อให๎รถจักรยานยนต๑วิ่งผํานได๎หําง
จากสะพานเดิมประมาณ 30 เมตรและทางนายอําเภอเสนา
รํวมกับเทศบาลตําบลเจ๎าเจ็ดไดเ๎ชิญบริษัทเจ๎าของรถที่ทํา
สะพานไม๎ดังกลําวเสียหายมาทําข๎อตกลงวําจะซํอมแซมสะพาน
ให๎ใช๎การได๎ภายใน 1 สัปดาห๑ 

3 มี.ค. 
2559 

5 ชาวคลองสระ สุ
ราษฎร๑ธานรี๎อง
แก๎ป๓ญหาถนนสาย
ฝุ่น 

ต.คลองสระ 
อ.กาญจนดิษฐ๑ 
สุราษฏร๑ธาน ี

ธรรมรงค๑ มณโีชติ  
นายกอบต.คลองสระ  
จ.สุราษฏร๑ธาน ี

4 

   

2 มี.ค. 59 : นายธรรมรงค๑ มณีโชติ นายกอบต.คลองสระ สุ
ราษฎร๑ธานตีอนนี้ได๎ทําหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอ
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 60 จํานวน 19 ล๎านบาท เพื่อซอมแซม
ถนนสายนี้เป็นคอนกรีตเสรมิเหล็ก ระยะทาง 4 กม.คาดวําจะ
ทราบข๎อสรุปภายในเดือน ก.ย. 59 

7 มี.ค. 
2559 

1 ชาวปทุมธานีร๎อง
ทุกข๑นํ้าประปามี
กลิ่นเหม็นมานาน

อ.คลองหลวง
ปทุมธานี 

ปรกรณ๑ ทองปราง 
รองนายกเทศมนตรี 
เทศบาลเมืองทําโขลง  

2 
   

7 มี.ค. 59 : นายปกรณ๑ ทองปรางค๑ รองนายกฯ เทศบาลเมือง
ทําโขลงพยายามติดตํอประสานงานกับบริษัทท่ีผลติน้ําประปา
รํวมกันแก๎ไขโดยให๎บริษัทตํอทํอมาจากแมํน้ําเจา๎พระยาและนี่
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 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
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หลายป ี อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 

เป็นครั้งแรกที่ได๎รับการร๎องเรียนวาํน้ําประปามีกลิ่นและ 
มีตะกรยัสีแดงหลังจากได๎นําน้ําจากแมํน้ําเจ๎าพระยามาผลิต 

8 มี.ค. 
2559 

6 คลองขนมจีนแห๎ง
ขอด กระทบวิถี
ชีวิตชาวบ๎าน 

ต.คู๎สลอด  
อ.ลาดบัวหลวง 
อยุธยา 

สมบัติคืนครีบ  
นายกอบต.คู๎สลอด  
อ.ลาดบัวหลวง  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

4 

   

8 มี.ค. 59 : นส.สมบัติ คืนครีบ นายกฯอบต. คูส๎ลอด อยุธยา 
ช้ีแจงวํากรมชลประธานแจ๎งวําน้ําต๎นทุนมีน๎อยจึงขอความ
รํวมมือให๎ประชาชนงดใช๎น้ําเพื่อการเกษตรกํอนหากรํวมมือ 
กันนํ้ามีเพียงพอตํอการอุปโภคบรโิภคและสามารถประคอง
สถานการณ๑ไปจนถึงฤดูฝนได ๎

9 มี.ค. 
2559 

5 ชาวราชบุรีเป็นหนี้
หลายหมื่นจาก
ความผิดพลาดของ
ระบบเก็บคาํ
น้ําประปา 

อ.เมืองราชบุรี
ราชบุร ี

ศมานันท๑ เหลําวณิช
วิศิษฎ นายกเทศมนตรี
เมืองราชบุร ี

4 

   

9 มี.ค. 59 : คุณศมานันท๑ เหลําวณิชวิศิษฎ นายกฯเทศบาล
เมืองราชบุรี ช้ีแจงวําเทศบาลไดไ๎ลเํจ๎าหน๎าท่ีที่ทํางานผิดพลาด
ออกแล๎วแตํทางเทศบาลไมสํามารถยกหน้ีทั้งหมดให๎ประชาชน
ได๎ซึ่งท้ังนี้ได๎ทําหนังสือปรึกษากับทางกระทรวงมหาดไทย ผู๎วํา
ฯราชบุรีและสนง.อัยการจังหวัด เพื่อหารือแตํก็มีชาวบ๎าน
บางสํวนมาทําข๎อตกลงกับเทศบาลแล๎ววําจะผํอนจําย 

10 มี.ค. 
2559 

2 รร.กวดวิชาหลอก
เอาเงินอ๎างฝากเข๎า
โรงเรียนได ๎

ข.สายไหมกทม. พล.อ.ต.พงษ๑ศักดิ ์
เสมาชัย โฆษก
กองทัพอากาศ 

4 

   

10 มี.ค. 59 : พล.อ.ต. พงษ๑ศักดิ์ เสมาชัย โฆษกกองทัพอากาศ 
ช้ีแจงวําเมื่อมีผู๎ร๎องเข๎ามา ทางกองทัพได๎ตั้ง คกก.สอบแล๎ว
พบวําผู๎ถูกร๎องผิดวินัยร๎ายแรงจริงในฐานแอบอ๎างและได๎
ดําเนินการทางวินัยกับข๎าราชการผู๎แอบอ๎างแล๎ว 

14 มี.ค. 
2559 

6 ชาวหนองเสือ จ.
ปทุมธานีหวั่น
อุบัติเหตุจากถนน
ทรุด 

คลอง11 อ.หนอง
เสือ ปทุมธาน ี

ภาคภูม ิผํานสาํแดง 
ผอ.แขวงทางหลวง
ชนบท ปทุมธาน ี

4 

   

14 มี.ค. 59 : คุณภาคภูมิ ผํานสําแดง ผอ.ทางหลวงชนบท 
ปทุมธานี ช้ีแจงวําในพ้ืนท่ีหนองเสือมีพ้ืนท่ีถนนทรุดหลายจุด มี
ทั้งที่ซํอมแล๎วเสร็จกําลังอยูรํะหวํางหาผู๎รับจ๎าง และระหวํางรอ
งบประมาณปี 60 และแนะนําวิธีการสังเกตถนนท่ีอาจจะทรดุ
ตัว 
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 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
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15 มี.ค. 
2559 

6 ชาวดอนสักหวั่น
สูญเสียที่ทํากินจาก
ป๓ญหาคลื่นซัดเกาะ 

อ.ดอนสัก
สุราษฏร๑ธาน ี

ประเวศน๑สุภาชัย 
ผอ.สนง.เจ๎าทําภูมภิาค 
สาขาสรุาษฏร๑ธาน ี

2 

   

15 มี.ค. 59 : คุณประเวศน๑ สภุาชยั ผอ.สนง.เจา๎ทําภูมภิาค สุ
ราษฎร๑ธานีช้ีแจงวําได๎ลงพื้นที่สํารวจแล๎วและอยูํระหวํางการ
เสนอเรื่องการสร๎างเขื่อนกันถนนทรุดเพื่อรับการอนุมัติจาก
ผู๎บริหารกรมเจ๎าทํา 

16 มี.ค. 
2559 

6 ภัยแล๎งกระทบ
ชาวนาใน 
อ.ลาดหลุมแก๎ว  
เริ่มขาดน้าํทํานา 

อ.ลาดหลุมแก๎ว
ปทุมธานี 

อาวุธ วิเชียรฉาย 
นายอําเภอลาดหลุม
แก๎ว จ.ปทุมธาน ี

4 

   

16 มี.ค. 59 : นายอาวุธ วิเชียรฉาย ผู๎วําฯลาดหลุมแก๎ว ช้ีแจง
วํา น้ํามีน๎อยและได๎ขอความรํวมมอืประชาชนงดทํานาปลังการ
บริหารจดัการน้ําของกรมชลประทานตอนนี้ก็เป็นไปตามแผนท่ี
ได๎จัดลําดับความสําคัญไว๎นอกจากนี้ยังมีมาตรการอีก 8 
มาตรการที่ชํวยเหลือเกษตรกร เชนํ สํงเสรมิการประกอบ
อาชีพเสริมอาทิ การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุก 

17 มี.ค. 
2559 

4 ชํวยเหลือเด็กด๎อย
โอกาสเรียนดีแตํไมํ
มีทุน   **บอกกลําว
บรรเทาทุกข๑ 

อ.สามโคกปทมุธาน ี พัฒนะ งามสูงเนิน 
ผอ.สนง.เขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต1 

0 

   

17 มี.ค. 59 : นายสิระพงษ๑ สิริโพธินันท๑ และกลุํม God Rider 
Thailand ไดม๎อบทุนการศึกษาเบือ้งต๎น และนายพัฒนะ งาม
สูงเนิน ผอ.สนง.เขตพื้นท่ีประถมศกึษาปทุมธานีเขต 1 กลําววํา
จะหาทุนสนับสนุนเพื่อสร๎างบ๎านให๎ใหมํและเป็นทุนการศึกษา
ตํอไป และพบวําเด็กในเขตพื้นท่ีปทุมธานีเขต  1 กวํา 4,000 
คน จาก 50,000 คนยังขาดแคลนทุนการศึกษา 

21 มี.ค. 
2559 

5 โรงงานหลอมยาง
รถยนต๑ปลํอยกลิ่น
เหม็น 

ต.แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา 

เฉลิมเกียรต ินพเกตุ 
นายกอบต.หัวสาํโรง 
อ.แปลงยาว จ.
ฉะเชิงเทรา 

2 

   

21 มี.ค. 59 : นายเฉลมิเกียรติ นพเกตุ นายกฯอบต.หัวสําโรง 
กลําววําทางโรงงานไดเ๎ปิดโอกาสให๎มี คกก.ไตรภาคีอันมี
ตัวแทนของภาครัฐและภาคประชาชนเข๎าไปตรวจสอบเพื่อ
แก๎ไขปรับปรุงได๎ทุกเวลา 

22 มี.ค. 
2559 

5 ชาวราชบุรีประท๎วง
ปิดโรงงานกําจัด

ต.น้ําพ ุอ.เมือง 
ราชบุร ี

วิสาพูลศริิรัตน๑ ปลัด
จังหวัดราชบุร ี

2 
   

22 มี.ค. 59 : นายวิสา พูนสริิรัตน๑ ปลัดจังหวัดราชบุรีได๎ลง
ตรววจพื้นที่และกลําววําจะนําเสนอตํอผู๎วําให๎มีการตรวจสอบ
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 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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ขยะ โดยหนํวยงานท่ีเกีย่วข๎องหากพบวําโรงงานมีการกระทํา
ความผิดทิ้งสารเคมีลงใตด๎ินจริงจะต๎องเข๎าสูํการดําเนินการ
กระบวนการทางกฎหมาย 

23 มี.ค. 
2559 

6 เตือนขี่จยย.เที่ยว
บางกระเจ๎าระวัง
เกิดอุบัติเหต ุ

ต.บางกระเจ๎า
สมุทรปราการ 

สมทรง ป๓ญญาวชิรชัย 
ปลัดอบต.บางกระเจ๎า 

6 

   

23 มี.ค. 59 : นายสมทรง ป๓ญญาวชิรชัย ปลัด อบต.บาง
กระเจ๎าชี้แจงวําการจะให๎ขยายถนนนั้นไมํสามารถกระทําได๎
เพิ่มแล๎วเนื่องจากจะติดกับพื้นที่บ๎านประชาชนท้ังนี้ได๎
แก๎ป๓ญหาโดยการติดตั้งป้ายเตือนตามจุดตําง ๆเพื่อให๎
นักทํองเที่ยวระมัดระวังมากยิ่งข้ึน 

24 มี.ค. 
2559 

5 บ๎านหรูไมํดีจริงตาม
โฆษณา 

หมูํบ๎านณุศาศิริ
สาทร – ปิ่นเกล๎า 
กทม. 

ปรเมศวร๑ อินทรชุมนุม 
รองอธิบดีอัยการ สนง.
คดีอาญา 

0 

   

24 มี.ค. 59 : คุณปรเมศร๑ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ สนง.
คดีอาญาแนะนาํให๎ผู๎เดือดร๎อนยื่นเรื่องตํอ สนง.คุ๎มครอง
ผู๎บริโภคและกรมที่ดินพร๎อมเตือนให๎ตรวจสอบสัญญาที่
เกี่ยวข๎องกับการสํงมอบพ้ืนท่ีสํวนกลางด๎วยเพื่อป้องกันไมํให๎
ลูกบ๎านเสียเปรียบมากยิ่งข้ึน 

28 มี.ค. 
2559 

5 ชาวบ๎านร๎องรัฐฯ
เปลี่ยนที่ท้ิงขยะ
หลังกระทบสุขภาพ
นานกวํา 30 ปี 

อ.รัตนบุรสีุรินทร๑ กฤษณ เหลืองพิบูล 
นายอําเภอรตันบุรี  
จ.สุรินทร๑ 

2 

   

28 มี.ค. 59 : คุณกฤณ เหลืองพิบูล นายอําเภอรัตนบรุี จ.
สุรินทร๑ชี้แจงแนวทางแก๎ไขป๓ญหาวํา ตอนนี้ทางอําเภอทราบ
ป๓ญหาแล๎วและประสานไปยังเทศบาลรตันบุรี ให๎ใช๎พื้นที่ใน
รูปแบบการฝ๓งกลบขยะและเตรียมหารือเพื่อแก๎ไขป๓ญหาระยะ
ยาว โดยอาจหาพื้นที่ท้ิงขยะใหม ํ

29 มี.ค. 
2559 

5 ชาวอรัญประเทศ
ร๎องเรียนป๓ญหาบํอ
ขยะ 

อ.เมืองอรัญ
ประเทศสระแก๎ว 

กรชัย ศรีกูณ 
นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมือง 
อรัญประเทศ 

4 

   

29 มี.ค. 59 : คุณกรชัย ศรีกูณ นายกฯเทศบาลเมืองอรญั
ประเทศ ช้ีแจงวําขยะเพิม่ขึ้นตามจํานวนประชากรเทศบาล
กําลังเตรยีมจดัสร๎างโรงงานแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะลงคาด
วําจะจัดสร๎างได๎ภายใน 5 เดือนและเตรียมหน๎ากากป้องกันภัย
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 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
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จากควันหากเกิดการปะทุของควันไฟในกองขยะ 
30 มี.ค. 
2559 

6 ผู๎รับเหมาละเลย
ซํอมถนนไมํมปี้าย
เตือน 

ถนนเทพารักษ๑
สมุทรปราการ 

พ.ต.ท.ประมวล ทองภ ู
รองผู๎กํากับการ
สอบสวน สภ.บางพล ี

5 

   

30 มี.ค. 59 : พ.ต.ท.ประมวล ทองภู รองผกก.การสอบสวน 
สน.บางพลี กลําววําขณะนีไ้ด๎แจ๎งข๎อกลําวหากับผูร๎ับเหมาราย
นี้แล๎วและฝากวําหากใครได๎รับความเดือดร๎อนสามารถมาแจ๎ง
ความร๎องทุกข๑กับเจ๎าหน๎าที่ตาํรวจได๎ทุกเมื่อ 

31 มี.ค. 
2559 

6 ชาวสวนยางไมํกล๎า
กรีดยางหว่ันช๎างป่า
ทําร๎าย   **บอก
กลําว 

อ.กาญจนดิษฐ๑
สุราษฏร๑ธาน ี

เอน กรุํงแดง ผญบ. 
ม.4 สวนปราง จ.
สุราษฏร๑ธาน ี

**ให๎
การ
ชํวย 
เหลือ 

   

31 มี.ค. 59 : เบื้องต๎นชาวบ๎านไดแ๎ก๎ไขป๓ญหากันเองโดยจดัเวร
ยามเฝ้าระวังในหมูํบา๎นและหากพบจะชํวยกันแจ๎งเตือนและ
อยากให๎หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องได๎เขา๎มาชํวยแก๎ป๓ญหา 

4 เม.ย. 
2559 

3 หลอกขายของผําน
โลกออนไลน๑ 

 -  พ.ต.อ.ศิริวัฒน๑ดีพอ 
ผกก.2 บก.ปอท. 

0 
   

4 เม.ย. 2559 : พ.ต.อ.ศิริวัฒน๑ ดพีอ ผกก.2 บก.ปอท. แนะนํา
วําผู๎ซื้อสินค๎าออนไลน๑ใหร๎อบคอบตรวจสอบความนําเชื่อถือ
ของผู๎ขายให๎ละเอยีดถี่ถ๎วน 

5 เม.ย. 
2559 

5 ชาวบ๎านร๎องสิ่งปลูก
สร๎างรุกล้ําคลอง
สาธารณะ 

ชุมชนวัดเขาเหลือ 
อ.เมือง ราชบุร ี

ศมานันท๑ เหลําวณิช
วิศิษฎ นายกเทศมนตรี
เมืองราชบุร ี

6 

   

5 เม.ย.59  นางศมานันท๑ เหลําวณิชวิศิษฎนายกเทศมนตรี
เมืองราชบุรี กลําววํา ชาวบ๎านมีการสร๎างสิ่งปลูกสร๎างขวางทาง
น้ําเป็นเหตุให๎นํ้าไหลช๎า พร๎อมช้ีแจงวําบํอบําบัดน้ําเสยีรับน้ําได๎
ทั้งหมดในเขตเทศบาล โดยในอนาคต แจ๎งทางอบต.เจดีย๑หักวํา
ต๎องทําทํอระบายน้ําท่ีปลํอยน้าํไมใํห๎ลงมาในพื้นที่ของเทศบาล
เพื่อให๎เพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ํา 

6 เม.ย. 
2559 

5 ผลกระทบสร๎าง
คอนโดยํานสาทร 

ข.สาทรกทม. พนิตนาฎ ธนาอภิ
นันทน๑ ผู๎อํานวยการ
เขตสาทร 

5 

   

6 เม.ย.59   นางพนิตนาฏ ธนาอภินันทน๑ผู๎อํานวยการเขต
สาทร ระบุวําทางสํานักงานเขตสาทรเป็นตัวกลางในการจัด
ประชุมหารือระหวํางเจ๎าของโครงการคอนโดสูง 24 ช้ัน และ
ผู๎เสยีหายมาโดยตลอด และทางเจา๎ของโครงการให๎ความ
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 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
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รํวมมือเป็นอยํางดีลําสุดทางโครงการชดใช๎คําเสียหายให๎กับผู๎ที่
ได๎รับผลกระทบจํานวน 5 รายเปน็จํานวนเงินกวํา 7 แสนบาท
จนผู๎เดือดร๎อนพึงพอใจ ทั้งนี้ได๎ทําข๎อตกลงรํวมกันคือ การทํา
ประกัน 2 ปี ซึ่งทางเขตจําทําหน๎าที่กํากับดูแลตลอดระยะเวลา
การกํอสร๎าง 

7 เม.ย. 
2559 

6 อยุธยาแล๎งจัดถนน
ทรุดลึกกวํา 2 เมตร 

ถนนเสานา-ลาดบัว
หลวงอยุธยา 

สมทรง พันธ๑เจรญิวร
กุล นายกองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

4 

   

7 เม.ย.59  นางสมทรง พันธ๑เจริญวรกุลนายกองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปดิเผยวาํไดเ๎บิกจําย
งบประมาณฉุกเฉินในชํวงสถานการณ๑ภยัแล๎งมาชํวยแก๎ป๓ญหา
ถนนทรุดตัวในพื้นที่และได๎เฝ้าระวงัสถานการณ๑ตลอดเวลา 
หากพบถนนทรุดตัวเพิม่จะเรํงระดมกําลังคนและเครื่องจักรมา
ซํอมแซมเพื่อให๎ถนนใช๎การได ๎

11 เม.ย. 
2559 

5 ลูกบ๎านแลนซโีอ 
คริปร๎องบ๎านทรุด
นาน 2 ปี 

หมูํบ๎านแลนซี
โอคริป อ.บางใหญํ 
นนทบุรี 

สุวิทย๑ วิจิตโสภา 
ผอ.กองคุ๎มครอง
ผู๎บริโภค ด๎านสัญญา 
สคบ. 

2 

   

11 เม.ย.59  นายสุวิทย๑ วิจิตรโสภาผู๎อํานวยการด๎านการ
คุ๎มครองสญัญาสํานักงานคณะกรรมการคุม๎ครองผูบ๎ริโภค
รับปากวํา ในชํวงหลังเทศกาลสงกรานต๑คือวันที่ 18 เมษายน 
2559 จะเชิญตัวแทนของทุกฝ่ายโดยได๎ยื่นคําร๎องให๎ทางบริษัท
ชดใช๎คําเสียหายในจํานวนเงินท่ีตกลงกันให๎ได๎แตหํากไมํ
สามารถตกลงเรื่องคําเสยีหายทีล่งตัวได๎ทางสคบ.จะสํงเรื่องตํอ
คณะอนุกรรมการให๎พิจารณาตามข๎อกฎหมายตํอไป 

12 เม.ย. 
2559 

1 ป๓ญหาชาวราชุบรี
ถูกเรียกเก็บคํา
น้ําประปาย๎อนหลัง
หลายหมื่น    **

ข.เทศบาลเมือง
ราชบุรีราชบุร ี

ศมานันท๑ เหลําวณิช
วิศิษฎ นายกเทศมนตรี
เมืองราชบุร ี

2 

   

12 เม.ย.59  นางศมานันท๑ เหลําวณิชวิศิษฎนายกเทศมนตรี
เมืองราชบุรี ระบุยืนยันวําจะไมตํัดน้ํากํอนแตํทางเทศบาลจะสํง
เรื่องเพื่อหาแนวทางแก๎ไขจากหนวํยงานท่ีเกี่ยวข๎องตํอไปสํวน
นายปรเมษฐ๑ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ สาํนักงานอัยการ
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 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
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ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy

st
em

at
ic 

In
st

itu
tio

na
l 

De
cis

io
n 

บอกกลําวบรรเทา
ทุกข๑ 

สูงสุดระบุวําหากเจ๎าหน๎าท่ีตดัน้ํา อาจเข๎าขํายการละเมิดสิทธิ
ของชาวบ๎าน ท้ังนี้ชาวบ๎านสามารถยื่นเรื่องตํอศาลคุ๎มครอง
ผู๎บริโภคได ๎

13 เม.ย. 
2559 

1 ถนนฝุ่นแดงทํา
ชาวบ๎านเดือดร๎อน
กวํา 10 ปี 

ต.โนนกํอ อ.สิรินธร 
อุบลราชธาน ี

พรเทพ เจริญศิร ิ
รองปลัดอบต.โนนกํอ 
จ.อุบลราชธาน ี

4 

   

13 เม.ย.59  นายพรเทพ เจริญศิรริองปลัดอบต.โนนกํอ จ.
อุบลราชธานี กลําววําได๎ของบประมาณเพื่อกํอสร๎างถนนไปยัง
กรมสํงเสรมิการปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นเงินกวํา 9 ล๎านบาท 
เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2558  คาดวําภายใน 2 เดือนนี้คาดวําจะ
สามารถสรา๎งถนนคอนกรีตเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร 400 
เมตรด๎วยงบประมาณกวํา 4 ล๎านบาทไปกํอน 

14 เม.ย. 
2559 

4 แมํดูแลลูกพิการ
นาน 15 ปี 
**บอกกลําว
บรรเทาทุกข๑ 

อ.พระประแดง
สมุทรปราการ 

 -  - 

   

14 เม.ย.59   บอกกลําวบรรเทาทุกข๑ไมํมีชํวงตอบ 

18 เม.ย. 
2559 

3 ระวังแก๏งหลอกขาย
สินค๎าผาํนเวบไซต๑
ช่ือดัง 

  -  พ.ต.อ.สมพร แดงด ี
รองผบก.ปอท. 

0 

   

18 เม.ย.59  พ.ต.อ.สมพร แดงดรีองผบก.ปอท.กลําววํา การ
ซื้อสินค๎าออนไลน๑ผู๎ซื้อต๎องตรวจสอบประวัติย๎อนหลังของผู๎ที่
นํามาขายผาํนทางอินเทอร๑เน็ต ดังนั้นกํอนตัดสินใจซื้อสินค๎า
ผํานอินเทอร๑เนต็ทุกครั้งให๎มสีติ และตรวจสอบข๎อมลูอยํางรอบ
ด๎าน 

19 เม.ย. 
2559 

5 ชาวพงษ๑เพชรวิลลํา 
3 เดือดร๎อนจาก
การกํอสร๎าง 

หมูํบ๎านพงษ๑เพชร
วิลลํา 3 อ.ปาก
เกร็ด นนทบุร ี

วิรัตน๑ บรรดาศักดิ ์
รองนายกเทศมนตรี
นครปากเกรด็ จ.
นนทบุรี 

4 

   

19 เม.ย.59  นายวิรัตน๑ บรรดาศักดิ์รองนายกเทศมนตรีนคร
ปากเกร็ด ระบุวําได๎เข๎าไปตรวจสอบแล๎วและขอความรํวมมือ
จากโครงการให๎ทําแสลนกันฝุ่นใหใ๎หมํ ภายใน 2 สัปดาห๑ หาก
ไมํทําตามสญัญา ทางเทศบาลคงระงับการกํอสรา๎ง 
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20 เม.ย. 
2559 

1 ชาวสุพรรณร๎อง
น้ําประปาหมูํบ๎านมี
ตะกอนขํุนสีแดง 

ต.ปากน้ําอ.เดมิ
บางนางบวช 
สุพรรณบุร ี

เสนอ น้ําจันทร๑ 
นายกเทศมนตรีต.
ปากน้ํา จ.สุพรรณบรุ ี

6 

   

20 เม.ย.59   นายเสนอ นํ้าจันทร๑นายกเทศมนตรีเทศบาล
ตําบลปากน้ํา กลําววํา สาเหตุที่นํ้ามีสีแดงเกดิจากการขดุบํอน้ํา
บาดาลไมลํึกเพียงพอได๎นําน้าํประปาสํวนภูมภิาคไปแจกจําย
ให๎แกํชาวบ๎าน สํวนการแก๎ไขระยะยาว ระบุวําขณะนีไ้ดร๎ับ
งบประมาณเพื่อสร๎างทํอตํอน้ําประปาสํวนภมูิภาคแล๎ว 

21 เม.ย. 
2559 

4 ชาวประมงคลอง
ดํานร๎องแพลงก๑ตอ
นบลูม กระทบวิถี
ชีวิต 

ต.คลองดํานอ.บาง
บํอ สมุทรปราการ 

ธวัชชัย นามสมุทรา 
นายอําเภอบางบํอ  
จ.สมุทรปราการ 

4 

   

21 เม.ย.59  นายธวัชชัย นามสมุทรานายอําเภอบางบํอ กลําว
วํา ได๎ลงพื้นที่สํารวจน้ําที่เนําเสียแล๎วรวมทั้งตรวจสอบความ
เดือดร๎อนของชาวประมงพร๎อมเกบ็ตัวอยํางน้ําให๎หนํวยงานท่ี
เกี่ยวขอ๎งตรวจสอบวํา น้ําเสียเกิดจากปรากฎการณ๑แพลง
ตอนบูมอยํางเดียวหรือไมํ พร๎อมประสานไปยังกํานัน
ผู๎ใหญํบ๎านให๎ประชาสมัพันธ๑ประชาชนในพ้ืนท่ีให๎สังเกตความ
ผิดปกติของน้ําและแจ๎งเบาะแสหากมีโรงงานปลํอยน้ําเสยีลงสูํ
คลองดําน 

25 เม.ย. 
2559 

1 ชาวอยุธยาร๎องทุกข๑
น้ําประปามสีีดาํขุํน 

ต.ภูเขาหลวง
อยุธยา 

วําท่ีร.ต.ธนดลุต๑ จง
เจริญ นายชํางชํานาญ
งาน อบต.ภูเขาทอง 

4 

   

25 เม.ย.59  วําท่ีร๎อยตรีธนดลุ จงเจริญนายชํางชํานาญงาน
อบต.ภูเขาทอง ช้ีแจงวํา ป๓ญหาน้ําประปาขุํน และไมํเพียงพอ
เป็นเพราะมีแทงก๑น้ําเพียงแทงก๑เดยีว แตํจะเดินระบบการ
ประปาใหมํและติดตั้งเครื่องสูบน้ํากําลังการผลิตทีสู่งขึ้น และ
จะขยายทํอเมนน้าํประปาให๎แตํละหมูํบ๎านได๎ใช๎อยํางทั่วถึงมาก
ขึ้น 

26 เม.ย. 
2559 

4 สมุทรสาคร บ๎าน
ทรุดกวํา 10 
หลังจากภัยแล๎ง 

หมูํบ๎านหรรษา 
ต.สวนหลวง 
กระทุํมแบน 

วิรัตน๑ ไชยสิทธ์ิ  
นายอําเภอกระทุํม
แบน  

4 

   

26 เม.ย.59   นายวิรัตน๑ ไชยสิทธ์ินายอําเภอกระทุํมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยวําวิธีปอ้งกันบ๎านทรุดตัวในระยะ
เรํงดํวนได๎สํงเจา๎หน๎าท่ีเฝ้าระวังสถานการณ๑และประสานไปยัง
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สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร การไฟฟ้าสํวนภูมภิาคให๎ชํวยหาเสาไฟฟ้าที่ไมํใช๎แล๎วมาชํวยตรึง
ไว๎บริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันการทรุดตัวเพิ่มสํวนระยะยา
วจะประสานไปยังเจ๎าของบํอน้ําให๎ชํวยปิดบํอนํ้าเพื่อป้องกัน
การทรุดตัว 

27 เม.ย. 
2559 

6 เตือนภัยอากาศ
ร๎อนจัดเสี่ยงงูเข๎า
บ๎าน 

ทั่วประเทศ นสพ.ทักษะ เวสารัชช
พงศ๑ สัตว๑แพทย๑ประจํา
สวนงู สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย 

0 

   

27 เม.ย.59 นสพ.ทักษะ เวสารัชชพงศ๑ สัตวแพทย๑ประจําสวนงู 
สถานเสาวภา สภากาชาดไทยเปดิเผยวํา สภาพอากาศร๎อนจัดงู
อาจหลบมาอยูํในบ๎านคน โดยเฉพาะตามชักโครกทํอระบายน้ํา 
เพราะงูจะเข๎ามาหลบร๎อนได๎งําย พร๎อมแนะนําเวลางูเข๎าบ๎าน
วําอยําไลตํี ยืนเฉยๆให๎งูเลื้อยผํานแล๎วคํอยถอยหลังยาวๆหลาย
ก๎าวและให๎จํากดัพื้นท่ีไว๎กํอนจะเรยีกเจ๎าหน๎าที่มาจับงู 

28 เม.ย. 
2559 

4 ภัยแล๎ง อ.บางเลน 
จ.นครปฐม 

อ.บางเลนนครปฐม ชีวิตไพรวรรณ  
ปลัดอบต.บัวปากทํา 
จ.นครปฐม 

4 

   

28  เม.ย.59 นายชีวิต ไพรวรรณ ปลัดอบต.บัวปากทําอ.บาง
เลน จ.นครปฐม เปิดเผยวําให๎ชาวบ๎านมาเขียนคําร๎องเรื่อง
พื้นดินทรุดตัวได๎ที่อบต.หลังจากนัน้จะสํงเจ๎าหน๎าท่ีไป
ตรวจสอบความเสียหายพร๎อมยอมรับปีนี้นํ้าน๎อยกระทบ
เสียหายเป็นวงกว๎าง 

2 พ.ค. 
2559 

2 แมํค๎าราชบุรีถูกโจร
ขโมยของ 3 ร๎าน
รวดในคืนเดยีว 

อ.เมืองราชบุร ี ร.ต.อ.ไพโรจน๑ บญุ
ยินดี พนักงาน
สอบสวนสภ.เมือง
ราชบุร ี

4 

   

2 พค 59 : ร.ต.อ.ไพโรจน๑ บุญยินดี พนักงานสอบสวนสภ.เมือง
ราชบุรี กลําววําได๎มีการประชุมตดิตามคดีอยํางตํอเนื่องและขอ
เตือนวําพํอค๎าประชาชนควรเก็บของให๎มิดชิดเพื่อป้องกัน
ป๓ญหาตั้งแตตํ๎นเหต ุ

3 พ.ค. 
2559 

6 เด็กจมน้ํา ภัยร๎าย
ชํวงปิดเทอม 

 -  รศ.นพ.อดิศักดิ์ 
ผลิตผลการพิมพ๑ หน.
ศูนย๑วิจัยความ

0  
  

3 พค 59 : รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ๑หน.ศูนย๑วิจัยความ
ปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก แนะนําวําการป้องกัน
ที่ดีควรมีการจัดสิ่งแวดล๎อมในชุมชนให๎ปลอดภัยแยกเด็กออก
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ปลอดภัยและป้องกัน
การบาดเจ็บในเด็ก 

จากพ้ืนท่ีเสี่ยง และฝ๓กทักษะการป้องกันตัวและเอาตัวรอด
ให๎แกํเด็ก 

4 พ.ค. 
2559 

5 ชาวบ๎านเอื้ออาทร 
ปทุมธานีร๎องบ๎าน
ทรุด 

ต.บึงสนั่นอ.ธัญบรุี 
ปทุมธานี 

ฐิตินันท๑ เจริญอาจ 
ปลัดเทศบาลเมืองสนั่น
รักษ๑ จังหวัดปทุมธาน ี

2 

   

4 พค 59 : คุณฐิตินันท๑ เจรญิอาสน๑ ปลัดเทศบาลเมืองสนั่น
รักษ๑ ปทุมธานี กลําววําเทศบาลไดห๎าสาเหตุพบวําเป็นผลจาก
รถบรรทุกขนดินในการกํอสรา๎งพรอ๎มประสานงานกับการเคหะ
แหํงชาติเพื่อแก๎ไขป๓ญหาตํอไป 

5 พ.ค. 
2559 

 **รายการยก ***      
   

- 

9 พ.ค. 
2559 

6 ขี่จยย.ย๎อนศรฝ่าฝืน
กฎจราจรเสี่ยง
อุบัติเหต ุ

รังสิตคลองหลวง พ.ต.ท.สรายุทธ แสง
ทอง สว.จร.สภ.คลอง
หลวง 

4 

   

8 พค 59 : พ.ต.ท.สรายุทธ แสงทอง สว.จร.สภ.คลองหลวง 
กลําววําป๓ญหาขับรถย๎อนศรเป็นป๓ญหาเรื่อรัง ไมสํามารถตาม
จับได๎หมดทั้งนี้พยายามประชาสัมพันธ๑ให๎ผู๎ใช๎รถเข๎าใจ และหา
เส๎นทางลัดเพื่อให๎เกิดความสะดวกแกํประชาชนด๎วย 

10 พ.ค. 
2559 

5 ชาวดํานสําโรงย๎าย
หนีกลิ่นเหม็นจาก
น้ํายาฆําปลวก 

ซ.ดํานสําโรง56/1  
อ.เมือง 
สมุทรปราการ 

นพ.กฤษดา ศิรามพุช 
ผู๎อํานวยการศูนย๑เวช
ศาสตร๑อายุรวัฒน๑นา
นาชาติ 

0 

   

10 พค 59 : นพ.กฤษดา ศิรามพุช ผู๎อํานวยการศูนย๑เวช
ศาสตร๑อายุรวัฒน๑นานาชาติ แนะนําวําเบื้องต๎นให๎ใสํหน๎ากาก
ป้องกันกลิ่น และห๎ามไปสัมผสัโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะตาเยื่อบุ
จมูก และปาก 

11 พ.ค. 
2559 

4 เกาะเตาํเริม่เผชิญ
ป๓ญหาขยะล๎นเกาะ 

เกาะเตาํสรุาษฎร๑
ธาน ี

วงศศิริ พรหมชนะ 
ผู๎วําราชการจังหวัดสุ
ราษฎร๑ธาน ี

2 

   

11 พค 59 : คุณวงศศิริ พรหมชนะ ผู๎วําฯสุราษฎร๑ธานี กลําว
วําทางจังหวัดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 13 ล๎านบาทแตํ
ทางการซํอมแซมเตาเผาขยะให๎ใช๎การไดม๎ีประสิทธิภาพ เป็น
เรื่องของเทศบาลโดยทางจังหวัดกาํชับให๎เรํงจัดการโดยเร็ว 

12 พ.ค. 
2559 

1 ชาวต.แคราย
สมุทรปราการร๎อง

ต.แครายอ.กระทุํม
แบน 

สมหมายนํวมไม๎พุํม  
นายกอบต.แคราย 

5 
   

12 พค 59 : คุณสมหมาย นายกฯอบต.แคราย ได๎ชี้แจงวําได๎
ดําเนินการแกไ๎ขบํอบาดาลที่ชํารุดอยูํคาดวําจะแล๎วเสร็จไมํเกิน
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy

st
em

at
ic 

In
st

itu
tio

na
l 

De
cis

io
n 

น้ําไมไํหลกวํา 4 
เดือน 

สมุทรปราการ หนึ่งสัปดาห๑นับจากนี้ระหวาํนี้ก็มีรถขนน้ําทะยอยสํงให๎
ชาวบ๎านที่มีป๓ญหาพลาง ๆ 

16 พ.ค. 
2559 

6 ชาวทําฉลอมผวาฝูง
ตัวเงินตัวทองทํา
ร๎ายเด็ก 

ต.ทําฉลอม
สมุทรสาคร 

พจน๑ทับ ประทุม  
หัวหน๎าเขตห๎ามลําสัตว๑
ป่า พันท๎ายนรสิงห๑ 

4 

   

16 พค 59 : คุณพจน๑ ทับประทุม หัวหน๎าเขตห๎ามลําสัตว๑ป่า 
พันท๎ายนรสิงห๑ ช้ีแจงวําหนํวยงานมีแผนการที่จะจับ
ตัวเงินตัวทองตามงบประมาณที่ไดร๎ับการสนับสนุนจากจังหวัด
และตามที่ประชาชนร๎องเรียนซึ่งบางปีท่ีไมํได๎รับการจัดสรร
งบประมาณจะทําให๎เกดิการเพิ่มประชากรของตัวเงินตัวทอง 

17 พ.ค. 
2559 

1 ชาวเมืองนครศรีฯ
ไร๎น้ําประปานาน
กวํา 2เดือน 

อ.เมือง
นครศรีธรรมราช 

เดชสิทธ์ิลีด้ํารงวัฒนา 
รองนายกเทศมนตรี
นครศรีธรรมราช 

4 

   

17 พค 59 : คุณเดชสิทธิ์ ลีด้ํารงวฒันา รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชช้ีแจงวํา หลังจากนี้ต๎องไปหา
แหลํงน้ําดิบเพื่อมาผิตใหเ๎พียงพอกับความต๎องการซึ่งเป็นแหลํง
น้ําใน อ.ลานสกา และเปลี่ยนทํอให๎มีขนาดเหมาะสม 

18 พ.ค. 
2559 

5 บํอฝ๓งกลบขยะเมือง
เชียงใหมํสร๎าง
มลพิษทางอากาศ 

อ.เมืองเชียงใหมํ วิสาขะ ป๓ญญาชํวย 
หัวหน๎าฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล๎อม 
เทศบาลนครเชียงใหม ํ

6 

   

18 พค 59 : คุณวสิาขะ ป๓ญญาชํวย หัวหน๎าฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล๎อม เทศบาลนครเชียงใหมํอธิบายวําหลังจากน้ีจะ
สั่งการให๎รถน้ําไปฉีดบนถนนเพื่อลดป๓ญหาฝุ่นละอองในระยะ
ยาวก็จะจัดหาสถานท่ีใหมเํพื่อให๎หํางจากบ๎านเรือนประชาชน 

19 พ.ค. 
2559 

1 ชาวบ๎านคลองน้ํา
เวียน จ.สตลู 
เดือดร๎อนสะพานไม๎
ชํารุด 

คลองน้ําเวียน 
ต.คลองขุด อ.เมือง 
สตูล 

ภัทรพนธ๑ รัตนพิเชฎฐ๑
ชัย 
ผู๎วําราชการจังหวัด
สตูล 

1 

   

19 พค 59 :ภัทรพนธ๑ รัตนพิเชฎฐ๑ชัย ผู๎วําราชการจังหวัดสตลู 
กลําววําขณะนีจ้ังหวัดได๎รับเรื่องรอ๎งเรียน แตํภาครัฐไมํสามารถ
ดําเนินการสร๎างสะพานได๎เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีป่าชายเลนการ
กํอสร๎างต๎องขออนุญาตหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตามกฎหมายกํอน
แตํประชาชนสามารถซํอมสร๎างเองได๎กํอน 

23 พ.ค. 
2559 

5 พบพฤติกรรม
ผู๎ปกครองจอดรถ

รร.เซนต๑คาเบรียล
กทม. 

พล.ต.ท.ศานติย๑ มห
ถาวร รรท.ผู๎บัญชาการ

4 
   

23 พค 59 : พล.ต.ท.ศานิตย๑ มหถาวร รรท.ผู๎บัญชาการตํารวจ
นครบาลได๎กําชับให๎กองบังคับการตํารวจจราจรและสน.ใน
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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ic 
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l 

De
cis
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n 

แชํสํงบุตรหลานกํอ
จราจรติดขัด 

ตํารวจนครบาล พื้นที่เรํงระดมกําลังจดัระเบียบการจราจรชํวงเปิดเทอมและ
ขอให๎ผู๎ปกครองทุกทํานรักษาระเบียบการจราจร 

24 พ.ค. 
2559 

1 ชาวต.น้ําพุโวย 
น้ําจากบํอบาดาล
สํงกลิ่น 

ต.น้ําพ ุ
อ.เมือง ราชบุร ี

ไพฑูรย๑ ป๓ตตนา  
นายกอบต.น้ําพุ จ.
ราชบุร ี

4 

   

24 พค 59 : คุณไพฑูรย๑ ป๓ตตนา นายกอบต.น้ําพุ จ.ราชบรุี
ช้ีแจงวําได๎ให๎หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องตรวจสอบตัวอยํางน้ําท่ี  
ซึมลงไปใต๎ดินคาดวําใช๎เวลา 15 วัน สํวนทาง อบต. ได๎เตรียม
แทงก๑น้ําแจกจํายให๎ชาวบ๎านใช๎โดยเปิดปิดเป็นเวลาไปกํอน
ระหวํางรอแก๎ไขป๓ญหา และกําลังเรํรงหาแนวทางยับยั้งการ
ขยายตัวของน้ําท่ีปนเปื้อน 

25 พ.ค. 
2559 

4 ป๓ญหาไต๐เรือคนไทย
พลัดถิน่ 

เกาะกงตราด เตือนใจ ดีเทศน๑  
คกก.สิทธิมนุษยชน
แหํงชาติ 

0 

   

25 พค 59 : คุณเตือนใจ ดีเทศน๑ คกก.สิทธิมนุษยชนแหํงชาติ 
กลําววําคกก.สิทธิมนุษยชนแหํงชาติ ได๎หารือรํวมกับ
นายอําเภอคลองใหญํ นายอําเภอเมืองและ ผวจ.ตราดในการ
แก๎ไขป๓ญหาของคนไทยพลัดถิ่นเรือ่งการการพิสูจน๑สิทธิ
โดยเฉพาะกลุํมผู๎ประกอบอาชีพไตก๎๐งเรือ 

26 พ.ค. 
2559 

1 ภัยแล๎งยาวนาน
กระทบชาวอ.แมํ
จันจ.เชียงราย 

อ.แมํจันเชียงราย สมศักดิค์ณาคาํ 
นายอําเภอแมํจัน 

6 

   

26 พค 59 : คุณสมศักดิ์ คณาคาํ นายอําเภอแมํจัน ได๎ชี้แจงวํา 
ได๎ตดิตามสถานการณ๑ตลอดและให๎อปท.นําน้ําสําหรับอุปโภค
บริโภคไปแจกจําย สํวนนํ้าสําหรับการเกษตรนั้นให๎แตํละอปท.
ในแตํละท๎องที่สํารวจความต๎องการและให๎บรรดาเกษตรกรของ
แตํละพื้นท่ีมาวางแผนการใช๎น้ํารํวมกัน 

30 พ.ค. 
2559 

1 ชาวบ๎าน ต.ทับปริก
จ.กระบี่ ร๎องไมํมีน้ํา
ใช๎กวํา 5 เดือน 

ต.ทับปริกจ.กระบี ่ วีระยุทธ นคราวงศ๑  
นายชํางโยธา  
อบต.ทับปริก 

4 

   

30 พค 59 : คุณวีระยุทธนคราวงศ๑ นายชํางโยธาอบต.ทับปริก 
กลําววํา อบต.ทราบสาเหตุของป๓ญหาแล๎วและขณะนี้อยูํใน
ระหวํางตั้งงบประมาณแก๎ไขป๓ญหา คาดวําจะแกไ๎ขป๓ญหาได๎
ภายในเดือนต.ค. 59 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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31 พ.ค. 
2559 

5 ชาวเมืองอํางทอง
เดือดร๎อนมลพิษ
จากโรงงานกวํา 30 
ปี 

อ.เมืองอํางทอง จงจิตร นีรนาทเมธีกุล 
รองอธิบดีกรมควบคมุ
มลพิษ 

2 

   

31 พค 59 : คุณจงจติร นีรนาทเมธีกุล รองอธิบดีกรมควบคมุ
มลพิษ ได๎ช้ีแจงวํากรมควบคุมมลพิษได๎ตรวจสอบคํามลพิษที่
เกินมาตรฐาน และได๎แจ๎งกรมโรงงานจังหวัดอํางทอง และ
อปท.ในพ้ืนท่ีให๎ใช๎อํานาจตามกฎหมายในการแกไ๎ขป๓ญหา 

1 มิ.ย. 
2559 

4 ภัยแล๎งสร๎าง
ผลกระทบวิถีคนกับ
ช๎างป่าละอู 

ต.ห๎วยสตัว๑ใหญ ํ
อ.หัวหิน 
ประจวบครีีขันธ๑ 

สรัชชา สุริยกลุ ณ 
อยุธยา 
ผอ.สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ๑3 สาขา
เพชรบุร ี

4 

   

 1 มิย 59 สรัชชา สุรยิกุล ณ อยุธยาผอ.สาํนักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ๑3 สาขาเพชรบุรี กลาํววําแนวทางการการแก๎ไขเบื้องต๎น 
ได๎จัดหนํวยเฉพาะกจิลาดตระเวนไปยังพ้ืนท่ีชุมชนและต๎อนช๎าง
ออกจากพ้ืนท่ีชุมชน สํวนระยะยาวเตรียมสร๎างรั้วป้องกันช๎าง
ป่าเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร ด๎วยงบประมาณ 50 ล๎านบาท
ซึ่งท้ังหมดผํานหลักเกณฑ๑ของมติคณะรัฐมนตรีแล๎ว 

2 มิ.ย. 
2559 

4 เรือนําเที่ยวตลาด
น้ําดําเนินสะดวก
ปลํอยควันสร๎าง
มลพิษนานหลายป ี

ตลาดน้าํดําเนิน
สะดวกราชบุร ี

สมชัย เอียตระกลู 
ผอ.สํานักงานเจา๎ทํา 
สาขานครปฐม 

4 

   

2 มิย 59 สมชัย เอียตระกลู ผอ.สาํนักงานเจ๎าทํา สาขา
นครปฐม กลําววําป๓ญหามลพิษจากเรือนําเที่ยวเป็นป๓ญหาที่แก๎
ยากโดยเจ๎าหน๎าท่ีหลายฝ่ายลงพื้นที่ไปติดตามป๓ญหาและ
ประชาสมัพันธ๑ให๎ชาวเรือให๎รับทราบวําหากทําผิดจะถูกลงโทษ 
เบื้องต๎นมีโทษปรับ 200-2,000 บาท 

6 มิ.ย. 
2559 

4 วอนชํวยเหลือชาย
ชราป่วยเป็น
อัมพาต  ***บอก
กลําวบรรเทาทุกข๑ 

ปทุมธานี  - - 

   

6 มิย 59 บอกกลําวบรรเทาทุกข๑ 

7 มิ.ย. 
2559 

6 วิธีรับมืองูเข๎าบ๎าน
ชํวงฤดูฝน 

 -  สัตวแพทย๑หญิง
ลาวัณย๑ จันทร๑โฮม 
หน.สวนงูสถานเสาว

0 
   

7 มิย 59 สัตวแพทย๑หญิง ลาวัณย๑ จันทร๑โฮม หน.สวนงูสถาน
เสาวภา สภากาชาดไทยกลําวแนะนําให๎คนป้องกันทาง
กายภาพ เชํนตรวจสอบบ๎านเรือนของตัวเองวํามีสํวนไหนที่เป็น
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
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ภา สภากาชาดไทย โพรง หรือทรุดตัวหรือไมํเนื่องจากชํวงฤดูฝนมีโอกาสงูเข๎าบา๎น
มากกวําชํวงอื่น ซึ่งหากพบงูในบ๎านแนะนําให๎ใช๎ผ๎าหนาๆคลุมที่
ตัวงูเพ่ือจํากัดพื้นท่ี และเรียกเจ๎าหน๎ามาจับง ู

8 มิ.ย. 
2559 

5 ชาวศรีราชาโวย
โครงการกํอสร๎าง
คอนโด 28 ช้ันใจ
กลางเมือง 

อ.ศรีราชาชลบรุ ี ปรีชา เรืองอรําม 
รองนายกเทศมนตรี
เมืองศรีราชา 

4 

   

8 มิย 59 ปรีชา เรืองอรําม รองนายกเทศมนตรีเมืองศรรีาชา 
กลําววําขณะนี้ทางเทศบาลได๎ประสานไปทางเจา๎ของโครงการ
ซึ่งทางโครงการได๎ทําหนังสือตอบมาวําไดต๎ิดกระจกทุกช้ันเพื่อ
ป้องกันวัสดุกํอสร๎างโดยใช๎เวลาดําเนินการประมาณ 5 สัปดาห๑ 

9 มิ.ย. 
2559 

 *ยกทุกข๑ใกล๎ตัว** 
วันครองราชย๑ครบ 
70 ปี 

     

   

9 มิย 59 ยกทุกข๑ใกล๎ตัว วันครองราชย๑ครบ 70 ปี 

13 มิ.ย. 
2559 

5 ชาวบ๎านโพสต๑เนต็
หลังอบต.ฉีดยาฆํา
หญ๎ากําจัด
ผักตบชวา 

อ.บางบัวทอง
นนทบุรี 

สมทา สุวรรณ 
รองนายกอบต.บางรัก
พัฒนา 

4 

   

13 มิย 59 สม ทาสุวรรณ รองนายกอบต.บางรักพัฒนา 
กลําวถึงเหตผุลการฉีดยาผักตบชวาวําหากใช๎ยาฉีด ทําให๎
ผักตบชวาแห๎งและทําใหเ๎ก็บผักตบชวาได๎งํายอยากให๎
ประชาชนเข๎าใจกํอนท่ีโพสต๑ในอินเทอร๑เน็ตเพราะวิธีการฉีด
เป็นวิธีการที่งําย ประหยัดงบประมาณ 

14 มิ.ย. 
2559 

4 ชาวอยุธยา
เดือดร๎อนฝุ่นจาก
โรงงานแป้งมัน 

คลองรังสิตประยรู
ศักดิ์ปทุมธานี 

ฐิตินันท๑เจรญิอาจ 
ปลัดเทศบาลเมืองสนั่น
รักษ๑ จังหวัดปทุมธาน ี

4 

   

14 มิย 59 นางฐิตินันท๑ เจริญอาจ ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ๑ 
จังหวัดปทุมธานีกลําววํา ป๓ญหานี้เกิดจากฝนตกและมีสิ่งปฏิกลู
ปนมากับนํ้าประกอบกับมีประชาชนลักลอบปลํอยน้ําเสยีไป
ประสานไปยังชลประทานปลํอยน้าํดีเพื่อไลํน้ําเสีย คาดวําใช๎
เวลาประมาณ 1 สัปดาห๑สํวนการแก๎ไขเบื้องต๎นทางเทศบาลได๎
แจกจํายน้ําให๎ประชาขน 



Ref. code: 25595803010312BPS

154 
 

 

154 

รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
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15 มิ.ย. 
2559 

4 ชาวเพชรบุรีทุบ
บ๎านท้ิงหนีป๓ญหาลิง
เขาวัง    ***บอก
กลําวบรรเทาทุกข๑ 

เขาวังเพชรบุร ี  -  - 

   

15 มิย 59  บอกกลําวบรรเทาทุกข๑ 

16 มิ.ย. 
2559 

 **รายการยก**      
   

16 มิย 59  รายการยก 

20 มิ.ย. 
2559 

5 ชาว อ.นครชัยศรี
ร๎องขอความเป็น
ธรรมถูกเวนคืน
ที่ดิน 

อ.นครชัยศรี
นครปฐม 

ธาริน อินทร๑จํานง 
รองเลขาสนง.
ผู๎ตรวจการแผํนดิน 

3 

   

20 มิย 59 ธาริน อินทร๑จํานง รองเลขาธิการ สนง.ผู๎ตรวจการ
แผํนดิน กลําววําไดล๎งพื้นที่ไปตรวจสอบในพื้นที่นี้ และพร๎อม
จะหารือกับหนํวยงานที่เกีย่วข๎องและดูข๎อกฎหมายอีกครั้งวํามี
ความสมควรจะเวนคืนท่ีดินของชาวบ๎านหรือไม ํ

21 มิ.ย. 
2559 

6 เส๎นทางเสีย่ง
สมรภูมิเด็กชํางกล 

ซ.เคหะรํมเกล๎า 42 พลต.ต.สมชาย นิตย
บวรกุล 
รองผู๎บัญชาการตํารวจ
นครบาล 

6 

   

21 มิย 59 พลต.ต.สมชาย นิตยบวรกุล รองผู๎บญัชาการตาํรวจ
นครบาล กลําววําหลังจากนีเ้ตรียมจะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปตามจดุ
เสี่ยงตํางๆใหต๎รวจค๎นอาวุธและประสานกับสถาบันการศึกษา
ให๎เฝ้าระวังด๎วย สํวนการแก๎ป๓ญหาระยะยาวจะให๎ 2 สถาบันที่
กํอเหตุไปอบรมปรบัทัศนคติในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ซึ่ง
วิธีการนี้เชื่อวําจะได๎ผล 

22 มิ.ย. 
2559 

5 ชาวริมคลองอ๎อม
น๎อยเดือดร๎อนรง.
ย๎อมผ๎าปลํอยน้ํา
เสีย 

คลองอ๎อมน๎อย 
อ.กระทุํมแบน 
สมุทรสาคร 

วิรัตน๑ ไชยสิทธ์ิ 
นายอําเภอกระทุํม
แบน จ.สมุทรสาคร 

4 

   

22 มิย 59 วิรัตน๑ ไชยสิทธ์ิ นายอําเภอกระทุํมแบน จ.
สมุทรสาคร กลําววําโรงงานย๎อมผา๎มีการปลํอยน้ําเสียโดยไมํ
ผํานการบําบดัลงคลองอ๎อมน๎อยจริงการกระทําดังกลําวเข๎าขําย
ผิดพระราชบัญญัติโรงงานหากมีการแจ๎งเตือนแล๎วยังไมํแกไ๎ข ก็
จะรวบรวมหลักฐานฟ้องร๎องได ๎
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
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ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
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23 มิ.ย. 
2559 

2 มิจฉาชีพเปิดบูธ
หลอกขายแพ็คเกจ
โรงแรมหร ู

 -  พ.ต.ต.วรณัน ศรลี้ํา 
รองโฆษกกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 

4 

   

23 มิย 59 พ.ต.ต.วรณัน ศรลี้ํา รองโฆษกกรมสอบสวนคดี
พิเศษกลําวถึงความคืบหน๎าทางคดีวําอยูํระหวาํงการรวบรวม
คดีเพื่อสํงสํานวนให๎อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษใหต๎รวจสอบ
วําคดีนี้เข๎าขํายเป็นคดีพิเศษหรือไมํ คาดวําจะได๎ข๎อสรุปในเร็วๆ
นี ้

27 มิ.ย. 
2559 

4 ชาวบ๎านร๎องสนง.
เขตราษฎร๑บูรณะ  
ซ.สุขสวสัดิ์น้ําเนํา
เสีย 

ซ.สุขสวสัดิ2์6   
ข.ราษฏร๑บรูณะ 
กทม. 

ธวัชชัย แพงไทย  
หน.ฝ่ายสิ่งแวดล๎อม 
สนง.เขตราษฎร๑บรูณะ 

4 

   

27 มิย 59 ธวัชชัย แพงไทย หน.ฝ่ายสิ่งแวดล๎อม สนง.เขต
ราษฎร๑บรูณะ กลําววําโรงงานท่ีปลํอยน้ําเสียมี 2 แหํง แตํมีการ
บําบัดน้ําเสียผาํนเกณฑ๑แล๎วดังนั้นสาเหตุน้ําเนําเสีย คือ กทม.
ปิดประตูระบายน้ําเพื่อป้องกันนํ้าทะเลหนุนทุกครั้งท่ีน้ําเสียคือ
ยืนยันวําเกิดจากการปิดประตูระบายน้ํา 

28 มิ.ย. 
2559 

4 อํางเก็บน้ําห๎วยแก๎ว 
จ.สุรินทร๑ แห๎งขอด
รอบ 50 ปี 

อํางเก็บน้ําห๎วยแก๎ว 
อ.รัตนบุรี  
จ.สุรินทร๑ 

รองรัตน๑จงอุตสาห๑ 
ปลัดอาวุโส อ.รัตนบรุ ี

4 

   

28 มิย 59 รองรัตน๑ จงอุตสาห๑ ปลัดอาวุโส อ.รัตนบรุี กลําววํา
ขณะนี้การประปาสํวนภมูิภาคเตรยีมกํอตั้งโรงสบูน้ําดิบเพิม่อีก 
1 แหํงเพื่อแก๎ป๓ญหาให๎ชาวบ๎านพร๎อมทําหนังสือเสนอให๎การ
ประปาสํวนภูมภิาคมอบเงินสวัสดกิารเพื่อชํวยเหลือชาวบ๎าน 

29 มิ.ย. 
2559 

1 บึงนคร หมูํบ๎านไร๎
ไฟ 

ต.บึงนครอ.หัวหิน 
ประจวบครีีขันธ๑ 

คึกฤทธ์ิ เต็มฟอม  
นายกอบต.บึงนคร  
จ.ประจวบครีีขันธ๑ 

2 

   

29 มิย 59 นายคึกฤทธ์ิ เต็มฟอม นายกอบต.บึงนคร จ.
ประจวบครีีขันธ๑ กลําววําท่ีผํานมาเคยยื่นเรื่องไปยังหนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎องให๎มาติดตั้งไฟฟ้าแล๎วแตไํมํไดร๎ับอนุญาต เนื่องจาก
ทางหนํวยงานให๎เหตุผลวําตดิเขตปลอดภัยทางทหารจึง
ต๎องการฝากให๎หนํวยงานรัฐแก๎ไขป๓ญหาความเดือดร๎อนของ
ประชาชนกํอนเงือ่นไขอ่ืน 

30 มิ.ย. 
2559 

5 ชาวบ๎านทําชัย 
ชัยนาทร๎องถูกปิด

ต.ทําชัยอ.เมือง 
ชัยนาท 

พรเพ็ญ โตประเสริฐ 
ผอ.กลุํมงานศูนย๑ดํารง

4 
   

30 มิย 59 นางสาวพรเพ็ญ โตประเสริฐ ผอ.กลุมํงานศูนย๑ดํารง
ธรรม จ.ชัยนาท กลาํววําขณะนีล้งไปสํารวจพื้นท่ีและเห็น
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คลองสํงน้ํา ธรรม จ.ชัยนาท ชาวบ๎านเดือดร๎อนจริง เช่ือวําการรื้อปิดคลองไมํนําจะทําได๎
ตามระเบียบทั้งนี้ผู๎วําราชการจังหวัดชัยนาทตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อสํงเรื่องตํอไปยังกระทรวงมหาดไทย 

4 ก.ค. 
2559 

5 ชาวริมคลองทํา
เกวียนร๎องน้ําเนํา
เสียนาน10ปี 

ต.ในคลองปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย๑ 
สมุทรปราการ 

เฉลิมศักดิ์ จันทร๑จีน 
นายกอบต.ในคลอง
บางปลากด  
อ.พระสมุทรเจดยี๑ 
สมุทรปราการ 

2 

   

4 กค 2559 : คุณเฉลิมศักดิ์ จันทร๑จีน นายกอบต.ในคลองบาง
ปลากดแกไ๎ขเบื้องต๎นโดยการขดุลองคูคลองและประสานกับ
เทศบาลลัดหลวงเนื่องจากคลองปลากดเป็นพ้ืนท่ีรอยตํอท่ีต๎อง
ดําเนินงานรํวมกันและใช๎งบฉุกเฉนิในการแก๎ไขป๓ญหาให๎ 

5 ก.ค. 
2559 

2 แก๏งรีดไถคําละเมิด
ลิขสิทธิ์เพลง 

 -  รณพงศ๑ คํานวณทิพย๑ 
นายกสมาคมการค๎า 
ผู๎ประกอบธรุกิจบันเทิง
ไทย 

0 

   

5 กค 2559 : คุณรณพงศ๑ คํานวณทิพย๑ นายกสมาคมการค๎าผู๎
ประกอบธุรกิจบันเทิงไทยกลําววํากฎหมายในป๓จจบุนยังกว๎าง
อยูํ และไมํได๎ระบุวีการจัดเก็บที่ชัดเจนเป็นชํองวํางทาง
กฎหมาย แนะนาํวําผู๎ประกอบการควรตดิตํอกับเจา๎ของลิขสิทธิ์
ตั้งแตํเริม่หากมีคนเข๎ามาขอจัดเกบ็คําลิขสิทธิ์ ก็ให๎แสดง
หลักฐานสิทธ์ิและเจรจากันกํอน 

6 ก.ค. 
2559 

4 เด็กหญิงวัย 10 
ขวบเรียนดี แตํ
ยากจน    **บอก
กลําวบรรเทาทุกข๑ 

อ.แสวงหาอํางทอง  -  - 

   

6 กค 2559 : ทางรายการเปิดขอรับบริจาคทุนการศึกษา 

7 ก.ค. 
2559 

3 มิจฉาชีพหลอกขาย
บัตรคอนเสิร๑ต 

 -   -  0 
   

7 กค 2559 : มีคําแนะนําจากทางรายการ ให๎ตรวจสอบข๎อมูล
กํอนทําการซื้อขายออนไลน๑ทุกครัง้ 

11 ก.ค. 
2559 

5 ชาวปทุมฯร๎องพบ
คราบน้ํามันเต็ม

อ.สามโคกปทมุธาน ี ชีวิน ศรีอําคา 
ปลัดเทศบาลตาํบล

4 
   

11 กค 2559 : คุณชีวิน ศรีอําคา ปลัดเทศบาลตาํบลสามโคก 
จ.ปทุมธานี กลําววําเทศบาลรํวมกบัหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเก็บ
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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em
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n 

คลอง สามโคก จ.ปทุมธานี ตัวอยํางน้ําท่ีมีสารปนเปื้อนและใหก๎องสาธารณสุขตรวจสอบ รู๎
ผลภายใน 1 สัปดาห๑ 

12 ก.ค. 
2559 

4 วอนชํวยน๎องพี
ประสบอุบตัิเหตุ
กลายเป็นเจ๎าชาย
นิทรา    **บอก
กลําวบรรเทาทุกข๑ 

อ.บางบัวทอง
นนทบุรี 

อาวุธ เจริญนนทสิทธ์ิ 
นายกเทศมนตรีเมือง
บางบัวทอง 

 

   

12 กค 2559 : รายการเปิดรับบรจิาคให๎ความชํวยเหลือ 

13 ก.ค. 
2559 

4 ชาวบึงนคร
เดือดร๎อนอํางเก็บ
น้ําใช๎งานไมํได๎ 11 
ปี 

ต.บึงนครอ.หัวหิน 
ประจวบครีีขันธ๑ 

สุมิตร ประทุมวงศ๑  
นักธรณีวิทยาชํานาญ
การ สํานักชลประทาน
ที1่4  

4 

   

13 กค 2559 : คุณสมุิตร ประทุมวงศ๑ นักธรณีวิทยาชํานาญ
การ สํานักชลประทานที1่4 แจ๎งวําท่ีใช๎การไมํได๎เพราะฐานราก
เกิดชํารุด ได๎ของบซํอมในระยะแรกไปแล๎วและระหวํางน้ีอยูํใน
ระหวํางของบประมาณระยะที่สอง ปีงบประมาณ 2560 คาด
วําจะซํอมแซมแล๎วเสร็จประมาณ เดือน ก.ค. - ส.ค. 2560 

14 ก.ค. 
2559 

1 ชาวบ๎านโนนภักด ี
จ.กาฬสินธุ๑ร๎องทุกข๑
น้ําสีเหลืองขุํน 

ต.นาเชือก 
อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ๑ 

ทรงศักดิ์ ภูขามคม  
นายกอบต.นาเชือก  
จ.กาฬสินธุ๑ 

6 

   

14 กค 2559 : คุณทรงศักดิ์ ภูขามคม นายกอบต.นาเชือก 
ช้ีแจงวําเกิดจากเครื่องสูบน้ําชุมชนเกิดชํารุด แตไํด๎ใช๎เจ๎าที่
หน๎าท่ีไปซํอมแซมแล๎วและแจ๎งความคืบหน๎าหน๎าไดร๎ับ
งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจให๎ตดิตั้งประปาขนาดใหญํให๎
หมูํบ๎านคาดวําจะแล๎วเสร็จภายใน 2 เดือน 

18 ก.ค. 
2559 

4 วอนชํวยเหลือชาย
พิการเหยื่อยิงผดิตัว   
**บอกกลําว
บรรเทาทุกข๑ 

 -   -  - 

   

18 กค 2559 : รายการเป็นสื่อกลางเปิดรับบริจาคให๎ความ
ชํวยเหลือ 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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19 ก.ค. 
2559 

6 เตือนภัยเที่ยวฤดู
ฝนเสีย่งเป็น
ผู๎ประสบภยัน้ําป่า 

 -  เลอพงศ๑ สวนสังข๑  
หน.ชุดเผชิญ
สถานการณ๑วิกฤติ กรม
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

0 

   

19 กค 2559 : คุณเลอพงศ๑ สวนสงัข๑ หน.ชุดเผชิญสถานการณ๑
วิกฤติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลําววําไดม๎ีการแจ๎ง
เตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงไปแล๎วและได๎บูรณาการข๎อมลูการเฝ้า
ระวังรํวมกันหลายหนํวยงานและได๎เตรียมอุปกรณ๑และ
เจ๎าหน๎าท่ีผูเ๎ชี่ยวชาญหากเกดิภัยพบิัติฉุกเฉิน 

20 ก.ค. 
2559 

6 สังเวยหลายศพบน
ถนนสายเอเชีย จ.
พระนครศรีอยุธยา 

ถนนสายเอเชีย-
นครหลวงอยุธยา 

ชวลิต ยิ้มอยูสํวัสดิ์  
หน.หมวดทางการ
หลวงนครหลวง แขวง
ทางหลวงอยุธยา 

4 

   

20 กค 2559 : คุณชวลิต ยิม้อยูํสวัสดิ์ หน.หมวดทางการหลวง
นครหลวง แขวงทางหลวงอยุธยาช้ีแจงวําหนํวยงานพยายาม
แก๎ไขป๓ญหาเบื้องต๎นโดยการปรับพื้นผิวถนนให๎เรียบเสมอกัน
เพื่อลดอุบัตเิหต ุ

21 ก.ค. 
2559 

6 ถนนสายมรณะวัด
ศรีวารีน๎อย จ.
สมุทรปราการ 

ถนนสายวัดศรีวารี
น๎อย 
จ.สมุทรปราการ 

พ.ต.ท.พรรณลบ 
สําราญสม สารวตัร
จราจร สภ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 

4 

   

21 กค 2559 : พ.ต.ท.พรรณลบ สาํราญสม สารวัตรจราจร 
สภ.บางพลี ช้ีแจงวําจะแรํงหารือกบัหนํวยงานที่รับผิดชอบสํวน
เบื้องต๎นไดต๎ั้งดํานตรวจเพื่อกวดขนัวินัยจราจรอยํางเข๎มงวด 

25 ก.ค. 
2559 

6 จอดรถยนต๑ทับเลน
จักรยานเสี่ยงเกิด
อุบัติเหต ุ

พุทธมณฑลสาย1 
ข.ภาษีเจรญิ กทม. 

พ.ต.ท.พายัพ สมบรูณ๑ 
รองผกก.จร.สน.ภาษี
เจริญ 

4 

   

25 กค 2559 : พ.ต.ท.พายัพ สมบรูณ๑ รองผกก.จร.สน.ภาษี
เจริญ ช้ีแจงวําลําสุดใช๎มาตรการบงัคับล๎อเพิ่มมากขึ้นเพื่อใหผ๎ู๎
จอดรถยนต๑ไมํจอดในท่ีห๎ามจอดอยํางจริงจัง 

26 ก.ค. 
2559 

4 วอนชํวย ด.ช.วัย 
14 ปีสู๎ชีวิตเลี้ยง
น๎องเพียงลําพัง 
**บอกกลําว
บรรเทาทุกข๑ 

อ.เมืองปทุมธานี  -  - 

   

26 ก.ค. 2559 : รายการเป็นสื่อกลางเปิดรับบริจาคให๎ความ
ชํวยเหลือ 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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27 ก.ค. 
2559 

5 ชาวบ๎านริมคลอง
สําโรงเดือดร๎อนน้ํา
เนําเสยี 

ต.บางบัว 
อ.บางประกง 
ฉะเชิงเทรา 

โกวิตย๑ เกตนวม  
นายกเทศบาลตําบล
บางบัว จ.ฉะเชิงเทรา 

2 

   

27 ก.ค. 2559 : โกวิตย๑ เกตนวม นายกเทศบาลตําบลบางบัว 
จ.ฉะเชิงเทรา ช้ีแจงวําจะประสานไปยังหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราเข๎ามาดูแลป๓ญหา
ดังกลําว 

28 ก.ค. 
2559 

4 ชํวยเหลือหญิงชรา
ตาบอดอาย ุ105 ปี 
**บอกกลําว
บรรเทาทุกข๑ 

อ.ปากเกร็ด
นนทบุรี 

 -  - 

   

28 ก.ค. 2559 : รายการเป็นสื่อกลางเปิดรับบริจาคให๎ความ
ชํวยเหลือ 

1 ส.ค.
2559 

5 ชาวบางแก๎วโวย
การวางทํอระบาย
น้ําทําถนนพัง 

ต.บางแก๎วอ.เมือง 
อํางทอง 

จิระวัฒน๑ ป๓ญญ
ประเสริฐกลุ รษก.ผอ.
กองชําง สํานักงาน
เทศบาลเมืองอํางทอง 

2 

   

1 สค 59 จิระวัฒน๑ ป๓ญญประเสรฐิกุล รักษาการ ผอ.กองชําง 
สํานักงานเทศบาลเมืองอํางทองกลําววํา สาเหตุที่ทําให๎ถนนพัง 
มาจาก 2 สาเหตุ คือผู๎รับเหมาทํางานไมํได๎มาตรฐานและเรํงรีบ
จนเกินไป หรือ ช้ันดินทรดุตัวท้ังนีจ้ะประสานไปยังผูร๎ับเหมา
ให๎เข๎ามาแก๎ไขภายใน 45 วัน 

2 ส.ค.
2559 

5 น้ําคลองสําโรงหน๎า
วัดมงคลนิมติร เนํา
เสียซ้ําซาก 

คลองสําโรงวัด
มงคลนิมิตร 
สมุทรปราการ 

เอกภัทร วังสุวรรณ 
อุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรปราการ 

4 

   

2 สค 59 เอกภัทร วังสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรปราการ กลําววําอาจเป็นไปได๎วําโรงงานปลํอยน้ําเสียลง
คลองสําโรง สํวนแนวทางแก๎ไขจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเอง 
และอีกหนึ่งแนวทาง คือใช๎เครือขํายของประชาชนให๎ชํวยกัน
แจ๎งเบาะแสการปลํอยน้ําเสียหากพบการปลํอยน้ําเสียจริง
เจ๎าหน๎าท่ีจะดําเนินการได๎ทันที 

3 ส.ค.
2559 

4 ชํวยเหลือน๎องส๎ม
ป่วยโรคน้ําคั่งใน
สมอง  **บอกกลําว
บรรเทาทุกข๑ 

อ.ปากเกร็ด
นนทบุรี 

 -  - 

   

3 สค 59 บอกกลําวบรรเทาทุกข๑ 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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4 ส.ค.
2559 

5 ชาวบางกะสีร๎องได๎
ผลกระทบจาก  
รง.ผลติยางมะตอย 

อ.บางพลี
สมุทรปราการ 

ราเยสราย ปลัดฝ่าย
ความมั่นคง อ.บางพล ี

4 

   

4 สค 59 ราเยส ราย ปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.บางพลี กลําววํา
ได๎เข๎าตรวจสอบกระบวนการผลิตยางมะตอยแหํงนี้แล๎วพร๎อม
แจ๎งไปยังเจ๎าของโรงงานให๎ทําแสลนกันฝุ่นและให๎ปรับปรุง
กระบวนการผลติไมํให๎เกิดมลพิษพร๎อมยืนยันวําจะแก๎ไขป๓ญหา
ความเดือดร๎อนของชาวบ๎านเป็นหลัก 

8 ส.ค.
2559 

1 ซ.คลองหลวง60 
 ไมํมไีฟสํองสวําง 
เกิดเหตุชิงทรัพย๑
หลายครั้ง 

ซ.คลองหลวง60 
ปทุมธานี 

ประเสริฐ คํายทอง 
นายกเทศมนตรีเมือง
คลองหลวง 

2 

   

8 สค 59 ประเสริฐ คํายทอง นายกเทศมนตรเีมืองคลองหลวง
กลําวถึงสาเหตุที่ไมสํามารถตดิไฟภายในซอยได๎เนื่องจากยัง
เป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ๑แตํทั้งนี้เมื่อชาวบ๎านร๎องเรียนจะทํา
หนังสือแจ๎งไปยังกรมธนารักษ๑เพื่อขอติดไฟฟ้าสํองสวําง
ช่ัวคราวคาดวําจะใช๎ระยะเวลาแกไ๎ขไมเํกิน 1 เดือน 

9 ส.ค.
2559 

1 ชาวบ๎านหนองไทร
ไมํมไีฟฟ้าใช๎นาน
กวํา 50 ปี 

ต.หนองขมาร 
อ.คูเมือง บุรีรัมย๑ 

บรรทม เทพหล๎า 
ปลัดอําเภอหน.ฝา่ย
บริหารงานปกครอง 
อ.คูเมือง จ.บุรีรมัย๑ 

6 

   

9 สค 59 บรรทม เทพหล๎า ปลัดอาํเภอคูเมือง หน.ฝ่าย
บริหารงานปกครองอ.คูเมือง จ.บรุีรัมย๑กลําววําเรํงหารือกับ
หนํวยงานท๎องถิ่นเรื่องเอกสารที่ดนิอีกครั้งเพื่อตรวจพิสจูน๑วํา
พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน๑หรือไมํซึ่งการ
แก๎ป๓ญหาเบื้องต๎นอบต.หนองขมานได๎นํารถบรรทุกน้ําเข๎าไป
แจกจํายให๎ชาวบ๎านแล๎วสํวนการแก๎ป๓ญหาเรื่องที่อยูํอาศัย
นําเสนอโครงการจดัสรรที่ดินใหภ๎าครัฐเข๎ามาแก๎ไข 

10 ส.ค.
2559 

4 ป๓ญหาสุนัขถูกทิ้ง
ล๎นวัด 

วัดไผเํหลือง 
นนทบุรี 

ชัยชาญ เลาหศริิ
ป๓ญญา เลขาธิการ
สมาคมป้องกันการ
ทารุณสัตว๑แหํง
ประเทศไทย 

0 

   

10 สค 59 ชัยชาญ เลาหศริิป๓ญญา เลขาธิการสมาคมป้องกัน
การทารณุสัตว๑แหํงประเทศไทยกลําววํา การแก๎ป๓ญหาสุนัขจร
จัดระยะยาวนอกจากจะต๎องทําหมันคุมกําเนดิให๎ทั่วถึงแล๎วก็
ควรขึ้นทะเบียนสุนัขทั่วประเทศเพื่อให๎เจ๎าของสัตว๑เลีย้งดูแล
สวัสดภิาพสตัว๑และให๎มีความรับผดิชอบมากขึ้น 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
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11 ส.ค.
2559 

4 ชาวบ๎านรินทร๑ทอง
เดือดร๎อนบ๎านทรุด
เอียงหว่ันถลํม 

หมูํบ๎านรินทร๑ทอง
ปทุมธานี 

สุวิทย๑ วิจิตโสภา 
ผอ.กองคุ๎มครอง
ผู๎บริโภค ด๎านสัญญา 
สคบ. 

4 

   

11 สค 59 สุวิทย๑ วิจิตโสภา ผอ.กองคุ๎มครองผู๎บรโิภค ด๎าน
สัญญา สคบ. กลําววํากรณีนี้มีการฟ้องร๎องกันตั้งแตํปี 2553 
แล๎วแตํหากลูกบ๎านมีป๓ญหาหรือความเสียหายเพิม่เตมิก็ให๎
รวบรวมหลักฐานมายื่นแกํสคบ.เพือ่ให๎ทางสคบ.ประสาน
กลับไปอีกครั้งกํอนจะยื่นเอกสารทั้งหมดให๎อัยการสํงฟ้องตํอไป 

15 ส.ค.
2559 

5 ลูกบ๎านศุภวรรณ
โวยหลังพบเจ๎าของ
โครงการหมูํบ๎านฯ 
ผิดสญัญา 

หมูํบ๎านศุภวรรณ 
ข.บางแค กทม. 

สุวิทย๑ วิจิตโสภา 
ผอ.กองคุ๎มครอง
ผู๎บริโภค ด๎านสัญญา 
สคบ. 

2 

   

15 สค 59 สุวิทย๑ วิจิตโสภา ผอ.กองคุ๎มครองผู๎บรโิภค ด๎าน
สัญญา สคบ.กลําววําหลังจากทราบป๓ญหาของชาวบ๎านแล๎วจะ
เรํงประสานไปยังเจ๎าของโครงการเพื่อขอตรวจสอบสัญญา
พร๎อมแนะนําให๎ผูเ๎สยีหายรวบรวมหลักฐานมายื่นตํอสคบ.อยําง
เป็นทางการอีกครั้ง 

16 ส.ค.
2559 

4 ชาวบ๎านนครพนม
ร๎องทุกข๑ถนนพังมา 
5 ปี ไมํมีงบซํอม 

ต.ตากฟ้า
นครสวรรค๑ 

บุญเลศิปานอุดม
ลักษณ๑ 
นายกเทศมนตรีตาก
ฟ้า 

6 

   

16 สค 59 บุญเลิศ ปานอุดมลักษณ๑ นายกเทศมนตรตีากฟ้า 
กลําววํา ไดล๎งพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต๎นจะปรับภูมิทัศน๑เพื่อไมํให๎
เกิดอุบัติเหตุได๎งํายพร๎อมของบประมาณจากองค๑การบรหิาร
สํวนจังหวัดนครสวรรค๑เพื่อให๎อนุมตัิในปีหน๎าเพื่อมาซํอมแซม
และขยายถนนตํอไป 

17 ส.ค.
2559 

1 ชาวชุมชนบ๎านทับ
กระดาษร๎อง
น้ําประปาขุํน 

นิคมกระเสียว 
อ.ดํานช๎าง 
สุพรรณบุร ี

วําท่ีร๎อยตรสีุพีร๑พัฒน๑ 
จองพานิช ผวจ.
สุพรรณบุร ี

6 

   

17 สค 59 วําท่ีร๎อยตรี สุพีร๑พัฒน๑ จองพานิช ผวจ.สุพรรณบุรี 
กลําววําได๎อนุมัติงบประมาณซื้อถังบรรจุน้ําแบบไฟเบอร๑กลาส 
240 ใบคาดวําภายใน 1 เดือนได๎ใช๎สํวนระยะยาวได๎
งบประมาณอุดหนุนใหมไํปยังหนํวยงานท๎องถิ่นเพื่อสร๎างระบบ
ประปาให๎ชาวบ๎านคาดวําไมเํกิน 4 เดือนชาวบ๎านจะได๎ใช๎
น้ําประปาเหมือนกับหมูํบา๎นอ่ืน 
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 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
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18 ส.ค.
2559 

2 มิจฉาชีพออก
อาละวาดงัดตู๎
บริจาคในวัด 

วัดอินทราวาสข.
ตลิ่งชัน กทม. 

ร.ต.อ.วณิชกร ศักดิ์
แดง 
รองสารวัตรสอบสวน 
สน.ตลิ่งชัน 

4 

   

18 สค 59 ร.ต.อ.วณิชกร ศักดิ์แดง รองสารวัตรสอบสวน สน.
ตลิ่งชัน กลําววําตอนน้ีฝา่ยสืบสวนได๎ขออนุมัติศาลจังหวัดตลิ่ง
ช่ันออกหมายจับชายและหญิงตามภาพจากกล๎องวงจรปิดคิด
วําคดีนี้ไมยํากเชื่อวําสามารถจับกุมตัวร๎ายได๎ ทั้งนี้มิจฉาชีพมาก
ขอให๎ประชาขนระมดัระวังตัวด๎วย 

22 ส.ค.
2559 

4 ชาวนาดอนกํา จ.
ชัยนาทขอนํ้าทํานา 

อ.สังขละบุร ี
ชัยนาท 

รัชชพงษ๑ สัจจป๓ญญา
พิทักษ๑ หน.ฝ่าย
วิศวกรรมโครงการสํง
น้ําและบํารุงรักษาบรม
ธาตุ 

6 

   

22 สค 59 รัชชพงษ๑ สัจจป๓ญญาพทิักษ๑ หน.ฝ่ายวิศวกรรม
โครงการสํงน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุกลําววํา คลอง
ชลประทานหนึ่งขวาสํงน้ําไมไํด๎ เพราะแห๎งแล๎งเบื้องต๎นนํารถ
แบกโฮเอาหญ๎าออกและประสานไปยังท๎องถิ่นเพื่อตั้งแผนการ
ขุดลอกคลองเพื่อป้องกันการตื้นเขนิสํวนระยะยาวจะพิจารณา
งบประมาณปรับปรุงคลองดํานคอนกรีตซึ่งขั้นตอนนี้จะใช๎
ระยะเวลาไมํเกิน 2 ปี 

23 ส.ค.
2559 

4 ชาวอํางทอง
เดือดร๎อน
ผักตบชวาเตม็คลอง
ทํานํ้าเสีย 

ต.ศาลาแดง 
อ.เมือง อํางทอง 

วีร๑รวุทธ๑ ปุตระเศรณี  
ผวจ.อํางทอง 

4 

   

23 สค 59 วีร๑รวุทธ๑ ปุตระเศรณี ผวจ.อํางทอง กลําววํา ได๎
วางแผนจัดเก็บผักตบชวา ภายใน 20 วัน เมื่อเก็บผักตบชวา
แล๎ว จะนํามาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑โดยจะประสานไปยังพัฒนา
ที่ดินจังหวัด ให๎มาให๎ความรู๎และนาํน๎ายามาผสมกับผักตบชวา
จนกลายเป็นปุ๋ย คาดวําจะใช๎ปุ๋ย 30 ตัน และจะนําไปแจกจําย
ให๎แกํเกษตรกรในพื้นที่ตําบลศาลาแดงตํอไป 

24 ส.ค.
2559 

6 รื้อสะพานลอยสร๎าง
รถไฟฟ้าคนข๎าม
ถนนเสี่ยงอันตราย 

เมเจอร๑รัชโยธินข.
จตุจักร กทม. 

พ.ต.ท.พงษ๑สวัสดิ์ 
เสียมศักดิ ์
รองผกก.จร.สน.
พหลโยธิน 

** ขอ
ความ
รํวมมือ    

24 สค 59 พ.ต.ท.พงษ๑สวัสดิ์ เสียมศักดิ์ รองผกก.จร.สน.
พหลโยธิน กลาํววําหลังจากท่ีมีการรื้อสะพานลอยคนข๎ามออก 
เจ๎าหน๎าท่ีได๎ทําทางม๎าลายจึงขอวิงวอนไปยังผู๎ใช๎รถใช๎ถนนให๎
ชะลอรถทุกครั้งเพื่อให๎คนข๎ามถนนกํอนและได๎ประสานไปยัง
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 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 
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เจ๎าหน๎าท่ีของบริษัทอิตาเลียนไทย จํากัดหาคนมาคอยยืน
ประจําการดูแลคนข๎ามถนน 

25 ส.ค.
2559 

4 ปชช.ร๎องถ.
นครราชสมีาผิว
จราจรไมเํรียบเกิด
อุบัติเหตุบํอย 

ถ.นครราชสมีาข.
ดุสิต กทม. 

ประเมิน ไกรสร  
ผช.ผอ.ข.ดสุิต กทม. 

4 

   

25  สค 59 ประเมิน ไกรสร ผช.ผอ.สํานักงานดุสติกทม. กลําว
วํา ได๎ไปตรวจสอบในพื้นที่ พบวํา เกิดป๓ญหาจริงทั้งนี้ทางเขต
ดุสิตกทม.และสํานักระบายน้ําจะเช่ือมแผํนเหล็กใหเ๎สมอกัน
เพื่อลดอุบัตเิหตุพร๎อมจะทําป้ายเตือนอันตรายมาติดตั้งเพื่อให๎
ผู๎ใช๎รถใช๎ถนนระมัดระวังเป็นพิเศษ 

29 ส.ค.
2559 

4 ชาวบ๎านบ๎านเป้า จ.
ชัยภูมิถนนชํารุดไร๎
หนํวยงานดูแล 

ถ.สายเอเชีย 
ต.บ๎านเกาะอยุธยา 

สมบูรณ๑ อิ่มสุวรรณ๑ 
นายกอบต.บ๎านเกาะ 

4 

   

29  สค 59 สมบูรณ๑ อ่ิมสุวรรณ๑ นายกอบต.บ๎านเกาะกลําววํา 
เตรียมจะนําหินคลุกไปปะหลุมถนนเป็นการช่ัวคราวพร๎อม
เตรียมเสนองบประมาณไปยังอบจ.มาซํอมถนนแก๎ป๓ญหาระยะ
ยาวยืนยันทางท๎องถิ่นจะดูแลเต็มที่ ไมํทอดทิ้งประชาชน 

30 ส.ค.
2559 

5 ชาวชุมชนสุขใจขอ
ความเป็นธรรม
กรณีพิพาทท่ีดิน
ชุมชน 

ชุมชนสุขใจ 
อ.เมืองชัยนาท 
ชัยนาท 

ปรเมศวร๑ อินทรชุมนุม 
รองอธิบดีอัยการ สนง.
คดีอาญา 

0 

   

30 สค 59 ปรเมศวร๑ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ สนง.
คดีอาญา กลาํววําเรื่องนี้ไมํสามารถขออุทธรณ๑ศาลได๎แล๎วแตํ
ทางสํานักงานอัยการจะยื่นคําร๎องขอให๎ศาลทบทวนอีกครั้งเพื่อ
เป็นแนวทางให๎ชาวบ๎านรักษาผืนดนิตรงนี้ได ๎

31 ส.ค.
2559 

4 ชาวปทุมธานี
เดือดร๎อนถ.เลียบ
คลองลากฆ๎อน
ชํารุด 

ต.หน๎าไม๎อ.ลาด
หลุมแก๎ว ปทุมธาน ี

ชาญ พวงเพ็ชร  
นายกอบจ.ปทุมธาน ี

4 

   

31 สค 59 ชาญ พวงเพ็ชร นายกอบจ.ปทุมธานี กลําววํา
ขณะนี้ได๎ให๎งบประมาณไปยังผู๎รับเหมาเข๎าไปซํอมแซมถนน
เลียบคลองดังกลําวแล๎วพร๎อมยอมรับวําที่ผํานมา อบต.หน๎าไม๎
ไมํมีงบประมาณซํอมแซมถนนจึงปลํอยให๎ถนนชํารุด 

1 ก.ย. 
2559 

5 ชาวสมุทรปราการ
ร๎องโรงงานฟอง
หนังปลํอยมลพิษ 

อ.บางปู
สมุทรปราการ 

เอกภัทร วังสุวรรณ 
อุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรปราการ 

4 

   

1 ก.ย. 59 : เอกภัทร วังสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรปราการ กลําววําได๎สํงเจ๎าหน๎าท่ีไปตรวจสอบ พบวํา 
โรงงานมีควันดําและกลิ่นเหม็นจรงิทั้งนี้ได๎มีหนังสือคําสั่งให๎
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โรงงานปรับปรุงแก๎ไขเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 และให๎ทาง
โรงงานแก๎ไขภายใน 30 วัน 

5 ก.ย. 
2559 

2 เตือนภัยจอดรถไมํ
ล็อคเสยีงถูกปล๎น 

สระบรุ ี พ.ต.ท.สุรยิะ สดุ
กังวาล 
รองผู๎กํากับการป้องกัน
และปราบปราม สภ.
หนองแค จ.สระบรุ ี

5 

   

5 กย 2559 : พ.ต.ท.สรุิยะ สุดกังวาล รองผู๎กํากับการป้องกัน
และปราบปราม สภ.หนองแค จ.สระบุรี ช้ีแจงวํา ได๎ปรับ
มาตรการโดยการเพิ่มสายตรวจและมีการแจ๎งเตือนภัยตาม
ป๓๊มน้ํามันและจุดเสี่ยงเพิม่มากข้ึนและแนะนําวิธีการที่ปลอดภัย 

6 ก.ย. 
2559 

2 ชํวยเหลือน๎อง
แหวนถูกรถเมล๑ทับ
ขาขวาขาด    **
บอกกลําวบรรเทา
ทุกข๑ 

อ.ปากเกร็ด
นนทบุรี 

 -  1 

   

6 ก.ย. 59 : บอกกลําวบรรเทาทุกข๑ ไมํมีชํวงตอบ 

7 ก.ย. 
2559 

4 วอนชํวยเหลือ
ผู๎ป่วยปากบวมโต   
**บอกกลําว
บรรเทาทุกข๑ 

รามคําแหง กทม.  -  2 

   

7 กย 2559 : สํานักงานเขตวังทองหลางและโรงพยาบาล
แพทย๑ป๓ญญาสามารถตรวจวินิจฉยัโรงเบื้องต๎นได๎ทันทีกํอนท่ีจะ
สํงตัวไปรักษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ๑ตํอไป 

8 ก.ย. 
2559 

5 โรงงานลอบท้ิงกาก
อุตสาหกรรม
ชาวบ๎านหวั่น
สารพิษ 

ต.ทําบุญม ี
อ.เกาะจันทร๑ 
ชลบุร ี

ถนอมวงศ๑ พุทธรักษา 
วิศวกรประจาํ
สํานักงานอุตสาหกรรม 
จ.ชลบุร ี

4 

   

8 กย 2559 : คุณถนอม วงศ๑พุทธรักษา วิศวกรประจํา
สํานักงานอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี ช้ีแจงวําตอนน้ีได๎ประสานงาน
ให๎โรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมที่ลักลอบทิ้งและจะจัดเก็บ
ตัวอยํางไปตรวจวัน ถ๎ามีความผิดจริงจะแจ๎งความดําเนินคดี
ตํอไป 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy
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12 ก.ย. 
2559 

4 วอนชํวยเหลือยาย
ชีวิตรัดทนป่วยโรค
รุมเร๎า    **บอก
กลําวบรรเทาทุกข๑ 

ต.ทัพทันอุทัยธานี อภิวัฒน๑ ธานีตระกลู 
รองนายกเทศมนตรี
ตําบลทัพทัน 

2 

   

12 กย 2559 : อภิวัฒน๑ ธานีตระกูล รองนายกเทศมนตรีตาํบล
ทัพทัน ช้ีแจงวําในพ้ืนที่มีกลุํมพัฒนาอาชีพท่ีมีอยูํแล๎วในพ้ืนท่ี ท่ี
พร๎อมเข๎ามาชํวยเหลือได ๎

13 ก.ย. 
2559 

5 นักป๓่นขอคืนพื้นที่
ไบค๑เลน 

กทม. พล.ต.ท.ศานติย๑ มห
ถาวร รักษาราชการ
แทนผู๎บัญชาการ
ตํารวจนครบาล 

4 

   

13 กย 2559 : พล.ต.ท.ศานติย๑ มหถาวร รักษาราชการแทนผู๎
บัญชาการตํารวจนครบาลช้ีแจงวําจะกวดขันการละเมิด
กฎหมายมากขึ้นและฝากใหผ๎ู๎ใช๎รถใช๎ถนนเคารพซึ่งกันและกัน 

14 ก.ย. 
2559 

1 ชาว อ.สวนผึ้ง จ.
ราชบุรีร๎องน้ําขยะ
ลงห๎วย 

อ.สวนผึ้งราชบุร ี สุชาติ ชูชาติ ปลัด
อาวุโส อ.สวนผึ้ง 

6 

   

14 กย 2559 : คุณสุชาติ ชูชาติ ปลัดอาวุโส อ.สวนผึ้ง ช้ีแจงวํา
อปท.ท่ีนําขยะมาทิ้งในพื้นที่ได๎เตรยีมจะย๎ายพื้นท่ีออกจาก
บริเวณนี้และขยะเดมิจะใช๎วิธีการฝ๓งกลบ และทําแนวคันดินกั้น
น้ําจากขยะที่จะไหลลงห๎วยและตดิป้ายห๎ามทิ้งขยะ 

15 ก.ย. 
2559 

1 ชาวตลิ่งชันขอ
สะพานลอยลด
อุบัติเหต ุ

สถานีรถไฟบ๎าน
ฉิมพลีข.ตลิ่งชัน 
กทม. 

บุญเลศิตัน ติวิญ๒ูพงศ๑ 
รองวิศวกรใหญํ ฝ่าย
โครงการพิเศษและ
กํอสร๎าง การรถไฟแหํง
ประเทศไทย 

2 

   

15 กย 2559 : คุณบุญเลิศ ตันติวญิ๒ูพงศ๑ รองวิศวกรใหญํ 
ฝ่ายโครงการพิเศษและกํอสร๎างการรถไฟแหํงประเทศไทย 
ช้ีแจงวําจะมีการสร๎างสถานรีถไฟฟ้าสํวนตํอขยายในบรเิวณนี้
ซึ่งจะมีทางข๎ามซึ่งรวมอยูํกับตัวสถานีด๎วยคาดวําจะแล๎วเสร็จ
ภายในปี 61 ซึ่งระหวํางน้ีจะประสานงานกับการทางพิเศษแหํง
ประเทศไทยเพื่อทําทางม๎าลายและเปิดชํองทางแบริเออร๑ 
พร๎อมติดป้ายและสญัญาณเตือนไปพลางกํอน 

19 ก.ย. 
2559 

4 ชาวพหลโยธิน52 
ร๎องCCTVใช๎งาน
ไมํได ๎

ซ.พหลโยธิน52 
สะพานใหมํ กทม. 

รัตนธรรัตนสกุล 
ผอ.เขตสายไหม 

5 

   

19 กย 2559 : คุณรตันธร รตันสกุล ผอ.เขตสายไหม ช้ีแจงวํา
ได๎ประสานงานกับสํานักการจราจรและขนสํงของกทม. ได๎สํง
ชํางเข๎ามาแก๎ไขแล๎วและได๎จดัทําเครือขํายไลน๑แอพพิเคชั่นของ
เขตที่จะประสานงานกับชุมชนเพือ่แก๎ป๓ญหา 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
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20 ก.ย. 
2559 

5 เกษตรกร  
ต.ชัยมงคล 
จ.สมุทรสาคร  
ร๎องน้ําเนําเสยี
กระทบรายได ๎

ต.ชัยมงคล 
อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร 

กิตติพงษ๑ ชลิทธิกุล 
หน.ฝ่ายโรงงาน
อุตสาหกรรม
สมุทรสาคร 

4 

   

20 กย 2559 : กิตติพงษ๑ ชลิทธิกุล หน.ฝ่ายโรงงาน
อุตสาหกรรมสมุทรสาคร ช้ีแจงวําได๎ดําเนินการตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา และเปดิประตูระบายน้ําในพ้ืนท่ีแล๎วสํงผลให๎
คุณภาพน้ําดีขึ้นแล๎ว 

21 ก.ย. 
2559 

2 โจรอาละวาดขโมย
จักรยานยนต๑ตาม
หอพัก 

อ.บางปะอิน 
อยุธยา 

พ.ต.ท.ธีทัต สีดารักษ๑ 
รองผกก.ป.สภ.พระ
อินทร๑ราชา 

4 

   

21 กย 2559 : พ.ต.ท.ธีทัต สีดารกัษ๑ รองผกก.ป.สภ.พระ
อินทร๑ราชา ช้ีแจงวําได๎สํงภาพคนร๎ายไปติดประกาศเพื่อให๎
ประชาชนได๎แจ๎งเบาะแสและทางตํารวจได๎ออกหมายจับ
ผู๎ต๎องหาทั้งสองคนแล๎ว 

22 ก.ย. 
2559 

5 ชาวบ๎านร๎องรง.
ผลิตกรดมะนาว
ลอบปลํอยสารพิษ 

อ.ศรีมหาโพธิ
ปราจีนบุร ี

ชัยรัตน๑ ธาราสันตสิุข 
รองผวจ.ปราจีนบุร ี

2 

   

22 กย 2559 : คุณชัยรตัน๑ ธาราสนัติสุข รองผวจ.ปราจีนบรุี 
ช้ีแจงวําได๎ประสานอุตสาหกรรมจงัหวัดปราจีน เพื่อตรวจสอบ
สาเหตุ และหารือรํวมกับท๎องถิ่นทั้งนี้ทางโรงงานยินยอมชดเชย
ให๎ประชาชนและตํอไปหากกระทาํผิดอีกก็จะดําเนินการตาม
กฎหมายตํอไป 

26 ก.ย. 
2559 

5 ชาวบ๎านหนอง
กระทิงจ.ราชบุรรี๎อง
ทุกข๑ โรงงานท้ิงน้ํา
เสีย 

ต.หนองกวาง 
อ.โพธ์ิธาราม 
ราชบุร ี

สุชิน อินทจักร๑  
นายกอบต.หนองกวาง 

2 

   

26 กย 2559 : คุณสุชิน อินทจักร๑ นายกอบต.หนองกวางได๎
ประสานหนํวยงานทีเ่กี่ยวข๎องเข๎ามาตรวจสอบและสั่งการให๎
โรงงานระงับการทิ้งน้ําเสียและเรียกผู๎รับผิดชอบมาทําข๎อตกลง
รํวมกับ อบต.เพื่อหาทางแก๎ไขป๓ญหารํวมกัน 

27 ก.ย. 
2559 

4 ชาวบ๎านริมคลอง
ธนบุรีร๎องน้ําเนํา
เหม็น 

คลองธนบุร ี
ข.คลองสาน กทม. 

คะนึงนิจ ตราชูวณิช 
ผอ.เขตคลองสาน 

5 

   

27 กย 2559 : คุณคนึงนิจ ตราชูวณิช ผอ.เขตคลองสาน ช้ีแจง
วํา ทางเขตไดล๎งพื้นที่และให๎ฝ่ายโยธาจัดเก็บขยะและขอความ
รํวมมือจากประชาชนไมํทิ้งขยะลงในแมํน้ําลําคลองเนื่องจาก
คอลงใน กทม.มีความตํอเนื่องกันหลายเขต 
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 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
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28 ก.ย. 
2559 

5 รง.น้ําแข็งสร๎าง
มลภาวะทางเสียง
รบกวนชาวห๎วย
ขวาง 

ข.ห๎วยขวางกทม. ณภสัสรณ๑ สิริ
พนิตนันท๑  
เจ๎าพนักงาน
สาธารณสุขชํานาญ
งาน ฝ่ายสิ่งแวดล๎อม
และสุขาภิบาล
สํานักงานเขตห๎วย
ขวาง 

4 

   

28 กย 2559 : คุณณภัสสรณ๑ สริพินิตนันท๑ เจ๎าพนักงาน
สาธารณสุขชํานาญงานฝ่ายสิ่งแวดล๎อมและสุขาภิบาล 
สํานักงานเขตห๎วยขวาง ช้ีแจงวําได๎รับแจ๎งเรื่องเสียงเมื่อต๎นปี
และได๎ลงพื้นที่ตรวจวัดเสียงพบวําเกินคํามาตรฐานจริง และ
ออกหนังสือให๎โรงน้ําแข็งแก๎ไข ทางโรงน้ําแข็งได๎แก๎ไขแล๎ว
ลดลงมาแตํยังเกินมาตรฐานอยูํ ทางสํานักงานเขตได๎แจ๎งความ
ดําเนินคดไีปรอบหนึ่งแล๎วและครอบกําหนดผํอนผันการแกไ๎ข
อีกรอบวันที่ 14 ต.ค. 59 และจะประสานกรมโรงงานเข๎าวัด
เสียงอีกครั้งหนึ่ง 

29 ก.ย. 
2559 

2 แก๏งงัดกระจกรถยนต๑
ตระเวนขโมยทรัพย๑ 
สินยาํนพัฒนาการ 

ซ.พัฒนาการ74 
และ ซ.พัฒนาการ
69 กทม. 

 -  5 
   

29 กย 2559 : พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม ผกก.สน.ประเวศได๎
ออกหมายจับคนรา๎นและสํงชุดสืบสวนติดตามจับคนร๎ายแล๎ว
และฝากเตือนใหผ๎ู๎ใช๎รถระวังการวางทรัพย๑สินไว๎ในรถยนต๑ 

3 ต.ค. 
2559 

4 ตามคดหีญิงตั้งท๎อง 
6 เดือนถูกซ๎อม 

อ.บางน้ําเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา 

จะเด็จ เชาว๑วิไล 
ผอ.มูลนิธิหญิงชายก๎าว
ไกล 

0 

   

3 ตค 59  จะเด็จ เชาว๑วิไลผอ.มลูนิธิหญิงชายก๎าวไกล ให๎
ความเห็นวําการแก๎ป๓ญหาความรนุแรงในครองครัวต๎องใช๎
กฎหมายอยํางเด็ดขาดเพราะหลายกรณผีู๎เสียหายไมํกล๎า
ออกมาแจ๎งเจ๎าหน๎าท่ีเพราะเกรงกลัวเรื่องสวสัดภิาพและจาก
สถิติพบวําป๓ญหาเพียงเล็กน๎อยอาจนํามาสูํความรุนแรงใน
ครอบครัวจนถงึขั้นฆํากันจนเสียชวีิตได ๎

4 ต.ค. 
2559 

5 ชาวบ๎านราวปลา
ร๎องเรียนถนนพัง
เสี่ยงอันตราย 

ซ.อํอนนุช 41/1  
ข.สวนหลวง กทม. 

ภคพร บุณยานุ
เคราะห๑ ผช.ผอ.เขต
สวนหลวง 

4 

   

4 ตค 59 ภคพร บณุยานุเคราะห๑ ผช.ผอ.เขตสวนหลวงกลําว
วํา เบื้องต๎นได๎ออกสั่งให๎ผูป๎ระกอบการปิดกิจการเป็นการ
ช่ัวคราวจนกวําจะแก๎ไขป๓ญหามลพิษได๎ทั้งนี้ทางเจ๎าหน๎าท่ีจะลง
พื้นที่ไปกํากับดูแลป๓ญหาดังกลําว 
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5 ต.ค. 
2559 

5 ชาวบ๎านป่าโมกร๎อง
นายทุนปิดทางเข๎า-
ออก 

ต.ทับกวางอ.แกํง
คอย สระบรุ ี

สิรภพ ภมรฉ่ํา  
นิติกรชํานาญการ 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

4 

   

5 ตค 59 สิรภพ ภมรฉ่าํ นิติกรชํานาญการ เทศบาลเมืองทับ
กวาง กลําววํากรณีนี้เทศบาลเมืองทับกวางได๎รับเรื่องร๎องเรียน
แล๎วโดยทางนายเทศมนตรีเมืองทับกวางกําลังเจรจากับเจ๎าของ
ที่ดินรายอื่นเพื่อขอให๎เปิดทางให๎ชาวบ๎านได๎ใช๎สญัจรไปกํอน 
ทั้งนี้ป๓ญหาดังกลําวเกดิขึ้น เนื่องจากเจ๎าของที่ดินรายเดิมให๎
ชาวบ๎านใช๎พื้นที่ผํานด๎วยวาจาขั้นตอนจึงไมํบรบิูรณ๑ทาง
กฎหมาย 

6 ต.ค. 
2559 

5 ชาวบ๎าน อ.ปากชม
คัดค๎านเหมืองแรํ
ถํานหิน 

อ.ปากชมเลย ศรัญย๑ศักดิ์ ศรีเครือ
เนตร นายอําเภอปาก
ชม 

2 

   

6 ตค 59  ศรัญย๑ศักดิ์ ศรีเครือเนตรนายอําเภอปากชม กลําว
วําทางอําเภออยูํระวํางการสอบถามข๎อเท็จจริงไปยังทุก
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องวําทางผู๎ประกอบการเหมืองแรไํด๎ยื่นคํา
ขอทําประทานบัตรถูกต๎องหรือไมซํึ่งทางหนํวยงานต๎องรอความ
ชัดเจนจากผู๎ประกอบการกํอนถึงจะดําเนินการในข้ันตอนอ่ืน
ตํอไปได ๎

10 ต.ค. 
2559 

4 ถนนเลียบคลอง
ปทุมฯ-สระบุรีทรดุ
ตัวเสี่ยงนํ้าทํวมซ้ํา 

ถ.เลียบคลอง 
ระพีพัฒน๑ 
อ.หนองเสือ 
ปทุมธานี 

ภาคภูมิ ผํานสาํแดง 
ผอ.แขวงทางหลวง
ชนบทปทุมธาน ี

6 

   

10 ตค 59 ภาคภูมิ ผํานสาํแดง ผอ.แขวงทางหลวงชนบท
ปทุมธานี กลําววําเบื้องต๎นได๎นําเครื่องจักร หินคลุกและ
กระสอบทรายไปวางกันนํ้า เพื่อให๎ประชาชนสัญจรได๎กํอน 
นอกจากน้ีได๎ประสานงานไปยังชลประทานเพื่อสอบถามถึง
ปริมาณน้ําท่ีปลํอยออกมาทําใหม๎ัน่ใจได๎วําน้ําจะไมเํอํอล๎นตลิ่ง 
สํวนการแก๎ไขซํอมแซมถาวรได๎ซํอมเสร็จไปแล๎ว 6 จุด ในสํวนท่ี
เหลืออยูํระหวํางการรอจัดสรรงบประมาณคาดวําไมํเกินเดือน
เมษายน 2559 จะไดผ๎ู๎รับเหมา 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy

st
em

at
ic 

In
st

itu
tio

na
l 

De
cis

io
n 

11 ต.ค. 
2559 

 ****รายการยก****  -   -  - 
   

  

12 ต.ค. 
2559 

4 ชาวบ๎านร๎องขอคืน
พื้นที่ลานคนเมือง
จากคนไร๎บา๎น 

ลานคนเมืองกทม. กนกรัตน๑ พันธ๑นรา 
ผอ.กองกลาง  
สํานักปลดักทม. 

2 

   

12 ตค 59 กนกรัตน๑ พันธ๑นรา ผอ.กองกลาง สํานักปลัดกทม.
กลําววําพยายามหาแนวทางการแก๎ไขด๎วยการหารือไปยัง
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องและปรับเวลาการใช๎ลานคนเมืองจากเดิม
ถึงเที่ยง ขยับลงมาถึงสี่ทุํมพร๎อมตัง้โต๏ะลงทะเบียนให๎คนไร๎บ๎าน
และประชาสัมพนัธ๑ให๎คนไร๎บ๎านอยําทิ้งขยะและประสานให๎มา
อยูํพักอาศัยที่บ๎านอ่ิมใจซึ่งเป็นแนวทางการแก๎ป๓ญหาคนไร๎บ๎าน
ในระยะยาว 

13 ต.ค. 
2559 

5 ชาวป่าโมก  
จ.อํางทองร๎องถูก
ปิดทางเข๎า-ออก 

ต.ป่าโมกอ.ป่าโมก 
อํางทอง 

ธิจ ินาควงษ๑  
ปลัดอ.ป่าโมก  
อ.อํางทอง 

4 

   

13 ตค 59 ธิติ นาควงษ๑ ปลัดอ.ป่าโมก อ.อํางทอง กลําววําทาง
หนํวยงานได๎ประสานไปยังสํานักงานท่ีดินจังหวัดอํางทอง ใน
กรณีเรํงดํวนซึ่งพร๎อมออกรังวัดทีด่ินในวันท่ี 14 ตุลาคม 2559 
หากผลออกมาอยํางไรอยากให๎ทุกฝ่ายเคารพผลการรังวัดที่จะ
ออกมาด๎วย 

17 ต.ค. 
2559 

 ***สกุ๏ปตามรอย 
พระยุคลบาท*** 

 -   -  - 
   

 -  

18 ต.ค. 
2559 

 ***สกุ๏ปตามรอย 
พระยุคลบาท*** 

 -   -  - 
   

 -  

19 ต.ค. 
2559 

 ***สกุ๏ปตามรอย 
พระยุคลบาท*** 

 -   -  - 
   

 -  

20 ต.ค. 
2559 

 ***รายการยก***  -   -  - 
   

 -  
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy

st
em

at
ic 

In
st

itu
tio

na
l 

De
cis

io
n 

24 ต.ค. 
2559 

 ***สกุ๏ปตามรอย 
พระยุคลบาท*** 

 -   -  - 
   

 -  

25 ต.ค. 
2559 

 ***สกุ๏ปตามรอย 
พระยุคลบาท*** 

 -   -  - 
   

 -  

26 ต.ค. 
2559 

 ***สกุ๏ปตามรอย 
พระยุคลบาท*** 

 -   -  - 
   

 -  

27 ต.ค. 
2559 

 ***สกุ๏ปตามรอย 
พระยุคลบาท*** 

 -   -  - 
   

 -  

31 ต.ค. 
2559 

 ***สกุ๏ปตามรอย 
พระยุคลบาท*** 

 -   -  - 
   

 -  

1 พ.ย. 
2559 

 ***สกุ๏ปตามรอย 
พระยุคลบาท*** 

 -   -  - 
   

 -  

2 พ.ย. 
2559 

 ***สกุ๏ปตามรอย 
พระยุคลบาท*** 

 -   -  - 
   

 -  

3 พ.ย. 
2559 

 ***สกุ๏ปตามรอย 
พระยุคลบาท*** 

 -   -  - 
   

 -  

7 พ.ย. 
2559 

 ***สกุ๏ปตามรอย 
พระยุคลบาท*** 

 -   -  - 
   

 -  

8 พ.ย. 
2559 

 ***สกุ๏ปตามรอย 
พระยุคลบาท*** 

 -   -  - 
   

 -  

9 พ.ย. 
2559 

 ***รายการยก***
เลือกตั้ง USA 

 -   -  - 
   

 -  
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy

st
em

at
ic 

In
st

itu
tio

na
l 

De
cis

io
n 

10 พ.ย. 
2559 

 ***สกุ๏ปตามรอย 
พระยุคลบาท*** 

 -   -  - 
   

 -  

14 พ.ย. 
2559 

5 ร๎านอาหารดังตั้ง
ร๎านยึดทางเท๎า 
ลาดพร๎าว-วังหิน 

ลาดพร๎าว - วังหิน 
85   

พินิต อารยะศลิปธร  
ผช.ผอ.เขตลาดพร๎าว 

4 

   

14 พย 2559 : คุณพินิต อารยะศลิปธร ผช.ผอ.เขตลาดพรา๎ว 
ช้ีแจงวําได๎มีการพดูคุยแจ๎งเตือนกับผู๎ประกอบการแล๎วใน
เบื้องต๎นและได๎เตรยีมมีการแก๎ไขแล๎วหากไมํแก๎ไขอาจจะแจ๎ง
เป็นหนังสืออีกครั้งกํอนดําเนินการตามกฎหมาย 

15 พ.ย. 
2559 

1 ชาวบ๎านแปลงยาว  
จ.ฉะเชิงเทรา 
เดือดร๎อนถนนพัง
นานกวํา 10 ปี 

อ.แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา 

วุฒิศักดิ์ สิงหเดโช 
นายอําเภอแปลง  
จ.ฉะเชิงเทรา 

2 

   

15 พย 2559 : คุณวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอําเภอแปลง จ.
ฉะเชิงเทรา ช้ีแจงวําได๎ตรวจสอบและประสานหนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง คือ อบต.หนองไม๎แกํนแล๎ว ทางหลวงชนบทและ 
และอบจ.ฉะเชิงเทราและทางอบต.หนองไม๎แกํนสามารถตั้ง
งบประมาณจัดสร๎างเป็นถนนคอนกรีตได๎ภายใน ม.ค.60 

16 พ.ย. 
2559 

4 วอนชํวยหญิงวัย 
18 ปีป่วยเป็นเจา๎
หญิงนิทรา    **
บอกกลําวบรรเทา
ทุกข๑ 

 -   -  - 

   

16 พย 2559 :  รายการเป็นสื่อกลางเปิดรับบริจาคให๎ความ
ชํวยเหลือ 

17 พ.ย. 
2559 

4 ถนนเลียบคลองสํง
น้ําสุวรรณภูมิพัง
ซ้ําซากไร๎หนํวยงาน
แก๎ไข 

ถนนเลียบคลองสํง
น้ําสุวรรณภูมิ
สมุทรปราการ 

ชาติชาย อุทัยพันธ๑  
ผวจ.สมุทรปราการ 

2 

   

17 พย 2559 : คุณชาติชาย อุทัยพันธ๑ ผวจ.สมุทรปราการ 
ช้ีแจงวําได๎ตรวจสอบแล๎วอยูํในความรับผิดชอบของกรม
ชลประทาน ซึ่งเบื้องต๎นได๎ประสานอบจ.สมุทรปราการมาซํอม
พื้นผิวถนนกํอนในระยะยาวเรื่องถนนหรือไฟสํองสวาํงเป็น
อํานาจของกรมชลประทานซึ่งจะหารือเรื่องอํานาจหน๎าที่ท่ี
ชัดเจนระหวํางกันตํอไป 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy

st
em

at
ic 

In
st

itu
tio

na
l 

De
cis

io
n 

21 พ.ย. 
2559 

1 บขส. จังหวัดเลย
ถนนชํารุดกระทบ
ทัศนียภาพ
นักทํองเที่ยว 

สถานีขนสํงจังหวัด
เลย 

อนันต๑ ภิญโญชีพ  
ขนสํงจังหวัดเลย 

2 

   

21 พย 2559 : คุณอนันต๑ ภญิโญชีพ ขนสํงจังหวัดเลย ช้ีแจงวํา
ป๓จจุบันอยูํในความรับผิดชอบของบริษัทเอกชน แตํจะหมด
สัญญาภายในปี 60 ซึ่งจะประสานงานคณะกรรมการควบคุม
การขนสํงจังหวัดเลย ให๎รีบปรับปรุงซํอมแซม 

22 พ.ย. 
2559 

5 ชาวบ๎านอ.อํูทอง
ร๎องเรียนเดือดร๎อน
จากโรงงานหลอม
โลหะ 

ต.สระพังลานอ.อูํ
ทอง สุพรรณบรุ ี

สุวรรณ นันทศรตุ 
รองอธิบดีกรมควบคมุ
มลพิษ 

6 

   

22 พย 59 : คุณสุวรรณ นันทศรตุ รองอธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ กลําววําโรงงานนี้มีป๓ญหาเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นและเรื่อง
เสียงดังจริงและมีการขยายโรงงานโดยไมํได๎รบอนญุาตดังนั้น
ทางอุตสาหกรรมจังหวัดไดส๎ั่งปิดชัว่คราว 1 เดือน ตั้งแตํวันท่ี 
19 กย 59 เพื่อให๎ติดตั้งระบบขจดัฝุ่นละออง 

23 พ.ย. 
2559 

4 ซ.เจรญินคร14 
สายไฟห๎อยระโยง
ระยางเสี่ยง
อันตราย 

ซ.เจรญินคร14 ข.
คลองสาน กทม. 

ประยรู คลองยศ 
ผอ.เขตคลองสาน 

4 

   

23 พย 2559 : คุณประยูร คลองยศ ผอ.เขตคลองสาน ช้ีแจง
วํา ได๎ลงพื้นที่ตรวจสอบแล๎วเบื้องต๎นจะแก๎ไขป๓ญหาและจะจัด
ระเบียบสายไฟฟ้าโดยเรส็ที่สดุ 

24 พ.ย. 
2559 

4 วอนชํวยเจ๎าชาย
นิทราจากอุบัติเหต ุ
**บอกกลําว
บรรเทาทุกข๑ 

พิจิตร    

   

24 พย 2559 : รายการเป็นสื่อกลางเปิดรับบริจาคให๎ความ
ชํวยเหลือ 

28 พ.ย. 
2559 

5 ชาวสุพรรณร๎อง
โรงงานเอทานอล
สร๎างภเูขาก๏าซ 

ต.แจงามอ.หนอง
หญ๎าไซ สุพรรณบรุ ี

มงคล พฤกษ๑วัฒนา  
อธิบดีกรมโรงงานอุต
สาหกรม 

6 

   

28 พย 2559 : คุณมงคล พฤกษ๑วฒันา อธิบดีกรมโรงงานอุต
สาหกรม ช้ีแจงวําได๎มีหนังสือให๎โรงงานหยุดดําเนินการชั่วคราว
และเรํงดําเนินการจัดการภเูขาแก๏สโดยเร็วเพื่อป้องกันป๓ญหาที่
อาจเกิดขึ้นตามมาได ๎
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
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29 พ.ย. 
2559 

4 อดีตสจ๏วตชีวิตพลิก
ผันถูกออกจากงาน
มาดูแลลูกป่วยหนัก 
**บอกกลําว
บรรเทาทุกข๑ 

หมูํบ๎านบูรพาวลิลํา 
ข.ดอนเมือง กทม. 

 -  - 

   

29 พย 2559 : รายการเป็นสื่อกลางเปิดรับบริจาคให๎ความ
ชํวยเหลือ 

30 พ.ย. 
2559 

2 เตือนภัยเขียน
โครงการสร๎างคอนโด
ในกระดาษเปลําไมํมี
การกํอสร๎างจริงพบ
ผู๎เสียหายวางเงินจอง 

พื้นที่วํางเปลําซอย
แบริ่ง13 สุขุมวิท
107  

อุฬาร จิ๋วเจรญิ 
ผอ.กองคุ๎มครอง
ผู๎บริโภคด๎านสัญญา
สํานักงานคณะกรรม 
การคุ๎มครองผู๎บรโิภค 
(สคบ.) 

2 

   

30 พย 2559 : อุฬาร จิ๋วเจรญิ ผอ.กองคุ๎มครองผู๎บริโภคดา๎น
สัญญาสํานักงานคณะกรรมการคุม๎ครองผู๎บรโิภค (สคบ.) กลําว
วําจะเรยีกผู๎ประการธรุกิจคอนโดมิเนียมรายนี้มาชีแจง 

1 ธ.ค. 
2559 

  **** สกู๏ปตามรอย
พระยุคลบาท*** 

-    
   

1 ธค 2559 : ยกรายการเพราะมสีกู๏ปตามรอย 

5 ธ.ค. 
2559 

1 ชาวบ๎านร๎องทุกข๑
ถนนคุ๎มเกล๎าพัง
นาน 5 ปี 

ซอยคุ๎มเกล๎า 56 
เขตลาดกระบัง 
กทม. 

วีรภัทร๑ พันธุ๑หาญ  
ผช.ผอ.เขตลาดกระบัง 

4 

   

5 ธค 2559 : วีรภัทร๑ พันธุ๑หาญ ผช.ผอ.เขตลาดกระบัง กลําว
วํา ขณะนี้ทราบป๓ญหาแล๎วและไดส๎ั่งการให๎เจ๎าหน๎าท่ีลงพื้นที่
ตรวจสอบเพื่อประเมินราคาการซอํมแซมถนนแล๎วและหลัง
จากนั้นจะทําเรื่องเสนอของบประมาณจดัสรรโดยเร็วที่สุด 

6 ธ.ค. 
2559 

3 ถูกหลอกขายเสื้อดํา
ไว๎ทุกข๑ในหลวง
รัชกาลที9่ผําน
เฟสบุ๏ค 

  พ.ต.อ.ชนันนัทธ๑ สาร
ถวัลย๑แพทย๑ ผกก.2
บก.ปอท. 

5 

   

6 ธค 2559 : พ.ต.อ.ชนันนัทธ๑ สารถวัลย๑แพทย๑ ผกก.2บก.ปอ
ท.กลําววําขณะนีส้ามารถตดิตามตวัมิจฉาชีพรายนี้มาดําเนินคดี
ได๎แล๎วเนื่องจากมิจฉาชีพรายนี้มีหมายจับ 5 หมายในคดฉี๎อโกง
ค๎างอยูํ จึงจับกุมได๎พร๎อมประชาสมัพันธ๑ผู๎ที่ถูกมิจฉาชีพรายนี้
ฉ๎อโกง มาร๎องทุกข๑ให๎เจ๎าหน๎าท่ีจะแจ๎งข๎อหาเพิ่มเติม 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
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7 ธ.ค. 
2559 

5 ลูกบ๎านพฤกษาวิล
เลจ2 ร๎องทุกข๑บ๎าน
ทรุดจากการสรา๎ง
หมูํบ๎านใกล๎เคยีง 

หมูํบ๎านพฤกษาวิล
เลจ2 อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

กฤษฎา หลีนวรตัน๑  
นายกเทศบาลตําบล
ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี

2 

   

7 ธค 2559 : กฤษฎา หลีนวรตัน๑ นายกเทศมนตรีเทศบาล
ตําบลธัญบุรี จ.ปทุมธานีกลําววําลาํสุดได๎มอบหมายใหฝ๎่ายชําง
โยธาลงพ้ืนท่ีไปสํารวจความเสียหายของบ๎านประมาณ 80 
หลังคาเรือน พร๎อมไดร๎ับการยืนยนัมาจากเจ๎าของโครงการโมดิ
วิลลํา พฤกษาวิลเลจ 2 วําจะชดเชยความเสยีหายที่เกดิขึ้นให๎
แล๎วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี ้

8 ธ.ค. 
2559 

4 วอนชํวยเหลือ
คนชราป่วยโรค
รุมเร๎า**บอกกลําว
บรรเทาทุกข๑ 

อ.เมือง 
จ.นนทบุร ี

วิวัฒน๑ สุภาวาส  
ประธานชุมชนวัดสิงห๑ 

2 

   

8 ธค 2559 : วิวัฒน๑ สุภาวาส ประธานชุมชนวัดสิงห๑ กลําววํา 
มีความเป็นหํวงอาการของลุงฟุ้งโดยเบื้องต๎นได๎รวบรวมเงินจาก
ผู๎มีจิตศรัทธาภายในชุมชนมาเรื่องอาหารของใช๎ผู๎ป่วยอยํางไรก็
ตามต๎องการให๎หนํวยงานรัฐเข๎ามาดูแลและประสานเรื่อง
โรงพยาบาลใหด๎ีกวํานี ้

9 ธ.ค. 
2559 

**** อื่นๆ สุขชาวบ๎าน 
เทศบาลเมืองคลอง
หลวงติดไฟสํอง
สวํางคลองหลวง60 
ชาวบ๎านดีใจ 

ซอยคลองหลวง60 
อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 

นายกเทศมนตรีเมือง
คลองหลวง 

5 

   

9 ธค 2559 : สุขชาวบ๎านตามเคสเดิมนายกเทศมนตรีเมือง
คลองหลวงแก๎ไขตดิไฟฟ้าสํองสวํางภายในซอยคลองหลวง 60 
จนชาวบ๎านดีใจ 

12 ธ.ค. 
2559 

5 ชาวดอนยายหอม
ร๎องทุกข๑โรงงาน
หลอมเหล็กปลํอย
ควันดํา 

หมู ํ8 ต.ดอนยาย
หอม อ.เมือง จ.
นครปฐม 

อภิวัฒน๑ สําลีวัน 
ปลัดอําเภอเมือง 
นครปฐม 

4 

   

12 ธค 2559 : อภิวัฒน๑ สําลีวัน ปลัดอําเภอเมืองนครปฐม 
กลําววําทางอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมและหนํวยงานที่
รับผิดชอบลงพื้นที่ไปตรวจสอบและเก็บตัวอยํางนํ้าและสารเคมี
เจือปนไปตรวจสอบ ซึ่งคาดวําอีกประมาณ 30 วันจึงจะทราบ
ผล 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
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13 ธ.ค. 
2559 

6 เตือนภัยทั่วไป
เครื่องเลํนแทรมโพ
ลีน จัมพ๑เสี่ยง
อัมพาต 

  ผศ.นพ.เมธีวงศ๑ ศิริ
สุวรรณ แพทย๑
ประสาทศัลยศาสตร๑ 
รพ.ราชวิถี 

0 

   

13 ธค 2559 : ผศ.นพ.เมธี วงศ๑ศริิสุวรรณ แพทย๑ประสาท
ศัลยศาสตร๑ รพ.ราชวิถี กลําววําความบาดเจบ็จากการเลํน
เครื่องแทมโพลีน มโีอกาสเกิดขึ้นได๎ตลอดเวลาและพบวํา
อุบัติเหตุจากการเลํนเครื่องนี้มีแนวโน๎มเกิดขึ้นมากพร๎อมเตือน
ผู๎ปกครองวําเครื่องเลํนชนิดนีไ้มํปลอดภัยร๎อยเปอร๑เซ็นต๑ 

14 ธ.ค. 
2559 

4 วอนชํวยพระสงฆ๑
โดนรถชน ชรา
อัมพาตชํวยเหลือ
ตัวเองไมไํด ๎
**บอกกลําว
บรรเทาทุกข๑ 

วัดบางศรีเมืองจ.น
นทบุรี 

บอกกลําวบรรเทาทุกข๑
ขึ้นเลขบัญชี รอความ
ชํวยเหลือ 

 

   

14 ธค 2559 : บอกกลําวบรรเทาทุกข๑ ขึ้นเลขบัญชี รอความ
ชํวยเหลือ 

15 ธ.ค. 
2559 

4 วอนชํวยเหลือน๎อง
เต๎ยเหยื่อวัยรุํนรุม
ทําร๎ายอาการสาหสั 
**บอกกลําว
บรรเทาทุกข๑ 

อ.ทํามํวง
กาญจนบุร ี

พ.ต.อ.ภัคภณ เล็กทํา
ไม๎ ผกก.สภ.ทํามํวง 

5 

   

15 ธค 2559 : พ.ต.อ.ภัคภณ เล็กทําไม๎ ผกก.สภ.ทํามํวง กลําว
วํา ผลการสอบสวนเสร็จสิ้นแล๎วสงํสํานวนให๎อัยการแล๎ว ซึ่งมี
คนมามอบตัว 14 คนและออกหมายจับ 1 คนในข๎อหาทําร๎าย
ผู๎อื่นจนไดร๎ับบาดเจ็บสาหสัทั้งนี้ต๎องการเตือนผู๎ปกครองอยําให๎
เยาวชนออกนอกบ๎านในชํวงดึก 

19 ธ.ค. 
2559 

1 ตลิ่งทรุดบางบาล 
บ๎านพัง 10 หลัง 

หมู5ํ ต.บ๎านคลัง อ.
บางบาล จ.
พระนครศรีอยุธยา 

สันทัด ยอดยิ่ง  
ปลัดอบต.บา๎นคลัง 

2 

   

19 ธค 2559 : สันทัด ยอดยิ่ง ปลดัอบต.บ๎านคลัง กลําววํา
เตรียมที่จะประเมินราคาความเสียหายของบ๎านแตํละหลัง เพื่อ
ประเมินราคาการซํอมแซมพร๎อมประสานหนํวยงานอื่นที่มี
งบประมาณมากกวําให๎เข๎ามาสาํรวจความเสยีหายและดูแล
ป๓ญหาการทรุดตัวของริมตลิ่งในระยะยาว 
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
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20 ธ.ค. 
2559 

5 นายทุนทํานํ้าเค็ม
รุกไรสํวนเกษตรกร 
นครปฐม 

ต.โพรงมะเดื่ออ.
เมือง จ.นครปฐม 

อดิศักดิ์ เทพอาสน๑ 
ผู๎วําราชการจังหวัด
นครปฐม 

4 

   

20 ธค 2559 : อดิศักดิ์ เทพอาสน๑ ผู๎วําราชการจังหวดั
นครปฐม กลําววําไดเ๎รียกประชุมชาวบ๎านอยํางเรํงดํวนเมื่อ
ประมาณ 2 สัปดาห๑ที่ผํานมาและทางจังหวัดได๎ตั้ง
คณะกรรมการเพื่อรํวมตรวจสอบข๎อร๎องเรียนขณะนี้เจ๎าหนา๎ที่
กําลังตรวจวิเคราะห๑คณุภาพน้ําอีกครั้ง คาดวําได๎ข๎อสรุปและ
จะประชุมอีกครั้งในวันที ่29 ธันวาคมเพื่อให๎ทราบวําโรงงาน
แหํงที่ชาวบ๎านกลําวหาเป็นต๎นเหตขุองป๓ญหานี้หรือไมํสํวน
แนวทางเยียวยา หากพบวําผู๎ประกอบการผิดจริงก็ต๎องมีสํวน
ในการเยียวยาชาวบ๎านทีไ่ด๎รบัผลกระทบด๎วย 

21 ธ.ค. 
2559 

4 วอนชํวยเหลือ
ผู๎ป่วยตดิเตียง
กาญจนบุร ี
**บอกกลําว
บรรเทาทุกข๑ 

วัดวังขนายทายิกา
รามอ.ทํามํวง จ.
กาญจนบุร ี

พระครูกาญจน สตุา
คม เจ๎าอาวาสวดัวัง
ขนายทายิการาม 

**รอ
ธาร
น้ําใจ

จากผู๎ใจ
บุญ** 

   

21 ธค 2559 : บอกกลําวบรรเทาทุกข๑ มีพระครูกาญจน สุตา
คม เจ๎าอาวาสวดัวังขนายทายิการามออกมาสะท๎อนป๓ญหา
ผู๎ป่วยตดิเตียงภายในวัดพร๎อมประชาสัมพันธ๑ให๎ผู๎ใจบุญรํวมมา
บริจาคเงิน สิ่งของและทํากิจกรรมสันทนาการให๎แกํผู๎ป่วย 

22 ธ.ค. 
2559 

5 บ๎านจัดสรรไมไํด๎
มาตรฐานลูกบ๎าน
ติดป้ายขายบ๎าน
เกลื่อน 

โครงการบ๎าน
จัดสรรแหํงหนึ่งต.
คุ๎งกระถิน อ.เมือง 
จ.ราชบุร ี

พรเพ็ญ คีรีวลัย๑  
เจ๎าของโครงการบ๎าน
จัดสรรที่ชาวบ๎าน
ร๎องเรียน 

4 

   

22 ธค 2559 : พรเพ็ญ คีรีวลัย๑ เจา๎ของโครงการบ๎านจัดสรรที่
ชาวบ๎านร๎องเรียน กลําววําจะรับผดิชอบความเสยีหายที่เกดิขึ้น
ทั้งรอยร๎าวหรือชํารดุ โดยจะเข๎าไปซํอมแซมจดุที่ชํารุด และจะ
รับประกันจดุที่ซํอมเป็นระยะเวลา 2 ปีพร๎อมนําบ๎านท่ีมีป๓ญหา
ไปเป็นบ๎านตัวอยําง ยืนยันจะรับผดิชอบทุกอยํางดีที่สุด 

26 ธ.ค. 
2559 

4 วอนชํวยเหลือยาย
วัย 63 ปีเก็บขยะ
เลี้ยงลูกออทิสติก 

โรงเลื่อยไมเ๎กําๆอ.
เสนา จ.
พระนครศรีอยุธยา 

เฉลิมชัย สระชัย  
ปลัดอาวุโส อ.เสนา จ.
พระนครศรีอยุธยา 

2 

   

26 ธค 2559 : บอกกลําวบรรเทาทุกข๑ ด๎านเฉลิมชัย สระชัย 
ปลัดอาวุโส อ.เสนา จ.พระนครศรอียุธยากลําววํา เบื้องต๎นทาง
อําเภอมีความประสงค๑จะชํวยเหลอืครอบครัวนายสมหมายโดย
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รายละเอียดประเด็นปัญหารายการทุกข์ชาวบ้าน Agenda Level 

 รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
วันที ่ ประเภท

ปัญหา 
ประเด็นปัญหา 

(ชื่อเร่ือง) สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
การ
แก้ไข
ปัญหา Sy

st
em

at
ic 

In
st

itu
tio

na
l 

De
cis

io
n 

**บอกกลําว
บรรเทาทุกข๑ 

ให๎เงินสงเคราะห๑ทุกเดือนเดือนละ 2,000 บาทพร๎อมประสาน
ให๎ทางอําเภอดูแลเรื่องสาธารณสุข 

27 ธ.ค. 
2559 

4 วอนชํวยเหลือหนํุม
พิการโปลโิอเลีย้ง
ลูกวัยกําลังเรียน 2 
คน 
**บอกกลําว
บรรเทาทุกข๑ 

ต.หนองบอนแดงอ.
เมือง จ.ชลบุร ี

สุรเชษฐ๑ ช่ืนสุวรรณา
ภรณ๑ รักษาการนายก
อบต.หนองบอนแดง 

2 

   

27 ธค 2559 : สุรเชษฐ๑ ช่ืนสุวรรณาภรณ๑ รักษาการนายก
อบต.หนองบอนแดง กลําววําเบื้องต๎นได๎ชํวยเหลือเงินสํวนตัว 
1,000 บาท และมอบรถวลีแชร๑ใหท๎ั้งนี้พร๎อมหาอาชีพให๎ชาย
พิการทํา เพื่อเลี้ยงดลููกท้ังสองคนตํอไป 

28 ธ.ค. 
2559 

6 (อื่นๆ) เตือนภัย
ทั่วไป ทางโค๎ง
อันตราย ถ.
มิตรภาพ 

กม.17 ถนน
มิตรภาพ  
ชํวงอ.แกํงคอย  
จ.สระบุร ี

ร.ต.อ.ธนพล ยอดกัณ
หา 
รองสารวัตรสถานี
ตํารวจทางหลวง 2 
กองกํากับการ 1 

0 

   

28 ธค 2559 : ร.ต.อ.ธนพล ยอดกัณหา รองสารวัตรสถานี
ตํารวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 1กลําววําผู๎ขับขี่ต๎องมีสภาพ
รํางกายให๎พร๎อม และตรวจสอบสภาพรถกํอนออกเดินทาง
ตลอดจนขับขีด่๎วยความระมดัระวัง 

29 ธ.ค. 
2559 

1 ตามกรณีหมูํบา๎น 
รินทร๑ทองปทุมธานี 
ทรุดตัว 

หมูํบ๎านรินทร๑ทอง
ปทุมธานี 

ปริญญา เพชราวรรณ 
หัวหน๎ากองวิชาการ
และแผนงานเทศบาล
เมืองลําสามแก๎ว
ปทุมธาน ี

2 

   

29 ธค 2559 : ปริญญา เพชราวรรณ หัวหน๎ากองวิชาการและ
แผนงานเทศบาลเมืองลําสามแก๎ว ปทุมธานีกลําววํา สถานี
ตํารวจภูธรคูคตอยูํระหวํางการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ
เตรียมสํงให๎อัยการ และให๎ศาลนัดทั้งสามฝ่ายมาหาทางออก
และมีคาํพิพากษาออกมาเพื่อใช๎เป็นแนวทางปฏิบัติของ
เทศบาล 



Ref. code: 25595803010312BPS

178 

 

178 

ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ นางสาวเรวดี แซ่ตัน 
วันเดือนปีเกิด 14 กรกฎาคม 2531 
วุฒิการศึกษา 
 

ปีการศึกษา 2553: รัฐศาสตรบัณฑิต  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ต าแหน่ง ผู้ประกาศข่าว และผู้สื่อข่าว  
สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 

ประสบการณ์ท างาน 2556-ปัจจุบัน: ผู้ประกาศข่าว และผู้สื่อข่าว  
สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 
2554-2556: ผู้สื่อข่าวการเมือง  
ส านักข่าวทีนิวส์ 
2554: พนักงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

 
 


