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 รายงานเหตุการณป์ระเด็นทีป่ระชาชนสนใจของกรุงเทพมหานคร เป็น

ส่วนหน่ึงของการด าเนินการตามขอบเขตโครงการขอ้ที่ 5.1 ขอ้ 5.1.1 และ 

5.2.1 เพื่อศึกษาเหตุการณท์ี่ประชาชนกล่าวถึงในสื่อสงัคมออนไลนท์ี่ส่งผล

กระทบต่อการบรหิารจัดการกรุงเทพมหานคร และส่งเสรมิการแกปั้ญหา

เศรษฐกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  

 เพือ่วดัผลสมัฤทธิแ์ละความพงึพอใจจากการจดัเทศกาล จงึใชเ้คร ือ่งมือ 

Social Listening รวบรวมขอ้มูลที่กล่าวถึงเทศกาลตามจุดต่างๆ รวมถึง

ขอ้ความทีก่ล่าวถงึ คณุชชัชาต ิสทิธพินัธ ์ผูว้่าราชการ กทม. เพือ่ประเมนิเสยีง

ตอบรบัจากเทศกาล (Feedback) และทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิาร

จดัการของกรุงเทพมหานคร ซึง่จากขอ้มูลทีไ่ดร้บัสามารถแสดงผล วเิคราะห ์

ผลไดด้งัทีป่รากฎในเอกสารนี ้
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รำยงำนเหตุกำรณป์ระเดน็ทีป่ระชำชนสนใจของ

กรุงเทพมหำนคร 

ต ัง้แตว่นัที ่๑๐ สงิหำคม - ๑๕ สงิหำคม ๒๕๖๕ 

ภำพรวมขอ้มูล (Overall dashboard) 

ค ำคน้หลกั 2,215 ค าทีเ่ลอืกสรร 

 

ค ำคน้รอง 

 
 

 

 มีสถิติในเชิงขอ้ความที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมด 37 ,653 ขอ้ความ และมี

ปฏสิมัพนัธแ์ละการมีส่วนรว่มเป็นจ านวน 5,989,384 คร ัง้ มีบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง

ทัง้หมดในการส ารวจ 6,800 บญัช ีและมีการรวบรวมค าคน้หลกัที่เกีย่วขอ้ง 

128,519 ค า และค าคน้รองทัง้หมด 7,852 ค า มีการพบค าคน้หลกัจ านวน 
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31,179 ค า โดยคดิเป็น 2,510 ขอ้ความต่อวนั และมีค่าเฉลีย่ปฏสิมัพนัธแ์ละ

การมสี่วนรว่ม 399,292 คร ัง้ต่อวนั 

ซึง่ภาพรวมการกล่าวถงึกรุงเทพฯ คดิเป็นสดัส่วนผูม้สี่วนในการวเิคราะห ์

โดยส ารวจจากประชากรคดิเป็นเพศหญงิรอ้ยละ 36.5 และเป็นเพศชายรอ้ยละ 

63.5 โดยเป็นประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณท์ีเ่กดิชว่งระยะวนั

เวลาทีม่กีารเก็บขอ้มูล  

 

ประเดน็ทีม่กีำรกล่ำวถงึ (Mention dashboard) 

 

Category 
Number of 

Mentions 

vs. Last 

Week 

น ้าท่วมและการระบายน ้า 10,965 +2% 

ระบบขนส่งสาธารณะ 5,442 +3% 

การแกปั้ญหา 3,639 -3% 

เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ 1,946 -3% 

การใชท้างเทา้และทางขา้ม 1,054  +3% 

อืน่ ๆ  35,137 +2% 
 

ส าหรบัประเด็นทีม่กีารกล่าวถงึมากทีสุ่ดคอื น ้าท่วมและการระบายน ้า ทีม่ี

การกล่าวถึง 10,965 คร ัง้ รองลงมาคือ ระบบขนส่งสาธารณะมีการกล่าวถึง 
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5,442 คร ัง้ การแกปั้ญหามกีารกล่าวถงึ 3,639 คร ัง้ เศรษฐกจิสรา้งสรรคม์ีการ

กล่าวถงึ 1,946 คร ัง้ การใชท้างเทา้และทางขา้มมกีารกล่าวถงึ 1,054 คร ัง้ และ

ประเด็นอืน่ๆ 35,137 คร ัง้ 
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ประเดน็ทีม่สี่วนรว่ม (Engagement dashboard) 

 

Category 
Number of 

Engagement 

vs. Last 

Week 

น ้าท่วมและการระบายน ้า 1,471,409 -31% 

การแกปั้ญหา 1,041,129  -48% 

ระบบขนส่งสาธารณะ 932,356 +24% 

การใชท้างเทา้และทางขา้ม 247,981 -19% 

เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ 224,776 +17% 

อืน่ ๆ 5,595,355 -7% 
 

ส าหรบัประเด็นทีม่ีมีส่วนรว่มมากทีสุ่ดคือ น ้าท่วมและการระบายน ้า ทีม่ี

ความเกี่ยวขอ้ง 1,471,409 รองลงมาคือ การแกปั้ญหาที่มีความเกี่ยวขอ้ง 

1,041,129 ระบบขนส่งสาธารณะทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง 932,356 การใชท้างเทา้

และทางขา้มที่มีความเกี่ยวขอ้ง 247,981 เศรษฐกิจสรา้งสรรคท์ี่มีความ

เกีย่วขอ้ง 224,776 และประเด็นอืน่ๆ 5,595,355 
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กำรแสดงอำรมณต์อ่ประเดน็ทีน่่ำสนใจ (Sentiment 

dashboard) 

 

 

สรุปประเด็นไดอ้อกเป็นประเด็นดงันี ้

น ้าท่วมและการระบายน ้า เป็นประเด็นทีไ่ดร้บัการกล่าวถงึเป็นจ านวนมาก 

เน่ืองจากสถานการณฝ์นตกหนักในวนัที ่15 สงิหาคม พ.ศ. 2565 ท าใหเ้กดิ

น ้าท่วมและน ้าขงัและกอ่ใหเ้กดิอบุตัเิหตุทีส่่งผลกระทบต่อสภาพการใชช้วีติของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร  

ระบบขนส่งสาธารณะ เป็นประเด็นทีเ่กีย่วกบัอุบตัเิหตุของการช ารุดจาก

ใชบ้รกิารบนัไดเลือ่นของ BTS สถานีสรุศกัดิท์ีม่ผีูใ้ชบ้รกิารเป็นจ านวนมาก ใน

วนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยมีมุมมองที่ตอ้งการมาตรการดา้นความ

ปลอดภยัทีเ่หมาะสมเพือ่ลดการเกดิอุบตัเิหตุ และประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งรองลงมา

คือ การปรบัโฉมใหม่ของรถโดยสายไฟฟ้าสาย 8 ที่มีการกล่าวถึงความ
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ทนัสมยั แต่อย่างไรก็ตามประชาชนมีความกงัวลกบัพฤติกรรมการขบัรถของ

คนขบัที่ส่งผลต่อการใชถ้นนที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าการใช ้

นวตักรรมทีท่ าใหส้ามารถควบคมุความเรว็ของรถโดยสารได ้

 

การแกไ้ขปัญหา (จากรายงานประชาชน) โดยเป็นประเด็นต่อเน่ืองจาก

ปัญหาน ้าท่วมและการระบายน ้าในแง่ลบทีป่ระชาชนมีความเห็นต่อการบรหิาร

การจดัการการระบายน ้าที่ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมได ้แต่มีความ

คิดเห็นเชงิบวกที่ช ืน่ชมในการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการบงัคบัใช ้

กฎหมายในกรณีที่มีผู ใ้ชก้ญัชาในพืน้ที่ที่ไม่ถูกตอ้งเมื่อตรวจพบปัญหา

เกีย่วกบัการใชก้ญัชาในพืน้ทีส่าธารณะ 

ประเด็นเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ทีเ่ป็นประเด็นเกีย่วกบัการจดังาน “MUSIC 

◎ ARTS ◎ PEOPLES” ทีป่ระชาชนมีความสนใจเขา้รว่มเป็นจ านวนมากใน

วนัที ่20 สงิหาคม พ.ศ. 2565 และมคีวามเห็นในเชงิบวกว่าเป็นการขบัเคลือ่น

เศรษฐกจิที่ดี แต่ก็มีความเห็นและขอ้สงสยัในการประชาสมัพนัธแ์ละการใช ้

งบประมาณปรมิาณมากในการจดังาน “บทเพลงเพือ่ชาตแิละราชบลัลงัก”์  

การใชท้างเทา้และทางขา้ม เป็นประเด็นในเชงิการบงัคบัใชก้ฎหมาย และ

กวดขนัวนัิยทางจราจรอย่างจรงิจงัมากยิง่ขึน้ เพือ่การลดการเกดิอุบตัเิหตุจาก

การใชท้างขา้มถนน ซึง่มองว่าการบงัคบัทางดา้นกฎหมายในประเทศไทยยงัไม่

มีประสทิธภิาพมากพอ จงึก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุในวนัที ่21 สงิหาคม พ.ศ. 2565 

และ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่เป็นประเด็นในสังคมเกี่ยวกบัการละเลย

กฎหมายกบัทางขา้ม 
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ชอ่งทำงโซเซยีลมเีดยีทีถู่กกล่ำวถงึ (Channel 

dashboard) 

 

 

 

 
 

 ส าหรบัชอ่งทางทีพ่บขอ้ความสะสมตามค าส าคญัของแคมเปญมากทีส่ดุ

คอื Facebook รองลงมาคอื ส านักข่าวตามสือ่ต่างๆ และสือ่อืน่ๆ ผสมผสาน

กนั  
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ประเด็นความเคลือ่นไหวทีเ่กีย่วขอ้ง (Movement by 

Mention) 
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ภำพรวมกำรกล่ำวถงึกรุงเทพฯ 

ขอ้มูลระหว่างวนัที่ 10 – 24 สิงหาคม 2565 พบการกล่าวถึงทั้งหมด 

39,644 ขอ้ความ และไดร้บัค่าความสนใจทัง้หมด 6,128,321 Engagement 

โดยชอ่งทางทีถู่กกล่าวถงึมากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก คอื  Facebook 57%, News 

21% และ Twitter 7% ตามล าดบั โดยประเด็นที่ไดร้บัความสนใจสูงที่สุด 5 

อนัดบั มดีงันี ้

1. น ้ำท่วม และกำรระบำยน ้ำ 

ประเด็นปัญหาน ้าท่วม และการระบายน ้า ถูกพูดถงึมากทีสุ่ด โดยมีการ

กล่าวถึงทัง้หมด 10,965 ขอ้ความ และไดร้บัค่าความสนใจรวม 1,471,409 

คะแนน 

ประเด็นทีไ่ดร้บัควำมสนใจ 

1) กรณีฝนตกหนักจนเกดิเหตุการณน์ ้าท่วม ส่งกระทบต่อการปัญหา

การจราจร 

2) กรณีผูว้่าฯ สญัจรส ารวจพืน้ที่ที่ไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณน์ ้า

ท่วม 

3) อุบตัเิหตุทีส่บืเน่ืองจากกรณีฝนตกหนัก เชน่ เหตุการณน์ ้าบนผา้ใบ

ตรงไซตก์อ่สรา้งตกใส่หลงัคารถยุบ 

กำรกล่ำวถงึและกำรแสดงควำมคดิเห็นภำคประชำชน 

Positive 

• พบการแสดงความชืน่ชมถึงผูว้่าฯ ทีม่ีความรู ้ความสามารถในการ

บรหิารและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทัง้ยงัแสดงความทุ่มเท ความตัง้ใจใน

การท างานและเขา้ใจถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ไดเ้ป็นอย่างด ี

• พบการแสดงความพึงพอใจในการแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมของผูว้่าและ

หน่วยงาน กทม. ทีม่กีารลงพืน้ทีเ่พือ่ส ารวจและวางแผนแกปั้ญหาท า

ใหบ้รเิวณทีน่ ้าท่วมขงัสามารถระบายน ้าไดด้แีละรวดเรว็ ต่างจากผูว้่า 

ฯ กอ่นหนา้ทีแ่กไ้ขปัญหาไดช้า้จนท าใหเ้กดิปัญหาน ้าท่วมขงัเร ือ้รงั 

• พบการกล่าวใหก้ าลงัใจผูว้่า ฯ ผูอ้ านวยการเขต และเจา้หน้าที่

หน่วยงานต่าง ๆ ในการรว่มมือกนัแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม พรอ้มแสดง
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ความเขา้ใจว่าเหตกุารณน์ ้าท่วมยงัทีเ่กดิขึน้เป็นปัญหาทีส่ะสมมาเป็น

เวลานาน ซึง่ตอ้งใชเ้วลาในการแกไ้ข 

• พบการแสดงความคดิเห็นจากประชาชนทีส่ือ่ใหเ้ห็นถงึความเชือ่มั่น

ในการท างานของผูว้่า ฯ ว่าจะสามารถแกไ้ขปัญหาและพัฒนา

คณุภาพชวีติของประชาชนไดจ้รงิ 

Neural 

• พบการกล่าวถงึการประเมินเหตุการณน์ ้าท่วมโดยองิจากภูมิภาค ที่

น ้าจากภาคเหนือจะลงมาที ่กทม. ส่งผลต่อปรมิาณน ้าทีจ่ะท่วมมาก

ขึน้ 

• พบการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อบอกเล่าเหตุการณฝ์น

ตกหนักในบรเิวณที่อยู่อาศัยของตน รวมถึงกรณีที่น ้าเขา้มาใน

รถไฟฟ้า BTS และการแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัระยะเวลาทีฝ่นตก

นานกว่า 10 ชม. ว่าเป็นไปไดย้ากที่จะสามารถระบายน ้าไดอ้ย่าง

รวดเรว็ 

• พบการแสดงความคิดเห็นว่ากรณีฝนตกหนักและน ้าท่วมเป็น

ปรากฏการณท์างธรรมชาต ิซึง่ไม่เกีย่วขอ้งกบัประเด็นทางการเมอืง 

• พบการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม ที่

ประชาชนควรใหค้วามรว่มมอืในเร ือ่งการทิง้ขยะใหถู้กที ่เพือ่ชว่ยลด

ปัญหาน ้าท่วมขงั 

• พบการแสดงความคดิเห็นทีอ่ยากใหผู้อ้ านวยการเขตต่าง ๆ มีความ

ตัง้ใจในการท างานเชน่เดียวกบัผูว้่าฯ เพื่อพฒันาคุณภาพชวีิตและ

ความเป็นอยู่ของประชาชน 

Negative 

• พบการอา้งอิงถึงกรณีการจดัการปัญหาน ้าท่วมในยุคผูว้่าฯ คน

ก่อนทีร่วดเร็วกว่าปัจจุบนันี ้ทัง้ยงัมองว่าการลงพืน้ทีต่รวจสอบจุดที่

น ้าท่วมไม่ไดช้ว่ยแกไ้ขปัญหาหรอืเป็นการแกปั้ญหาทีย่งัไม่ตรงจดุ 

• พบการแสดงความไม่พอใจในการท างานของผูว้่าฯ ทีม่ีการไลฟ์สด

อยู่บ่อยคร ัง้ โดยมกีารระบุว่าเป็น "ยุคผูว้่าฯบา้กลอ้ง" 
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• พบการแสดงความคิดเห็นกรณีการประชาสมัพนัธก์ารท างานของ

ผูว้่าฯ ว่าเป็นการประชาสมัพนัธม์ากเกนิไป ซึง่อาจเป็นการเพิม่ความ

คาดหวงัจากประชาชนและส่งผลเสยีต่อตวัผูว้่าฯได ้

• พบการแสดงความคดิเห็นในเชงิเหน็บแนมต่อป้ายสโลแกน "กรุงเทพ

ฯ...ชวีติดีๆ  ทีล่งตวั" จากเหตุการณน์ ้าท่วมในหลายพืน้ที ่และมีการ

เหน็บแนมกรณีทีไ่ม่สามารถต าหนิหรอืต่อว่าผูว้่าฯได ้เน่ืองจากเป็น

บุคคลทีส่งัคมชืน่ชมและพรอ้มปกป้อง 

• พบการแสดงความไม่พอใจในการท างานของวิศวกรทางหลวง ใน

กรณีรถถกูน ้าขงับนผา้ใบในไซตง์านกอ่สรา้งรว่งใส่ ซ ึง่ทางเจา้หนา้ที่

ออกมาชีแ้จงว่ารูถ้ึงปัญหาที่เกิดขึน้อยู่ก่อนแลว้ แต่ไม่สามารถ

ด าเนินการเพื่อป้องกนัไดท้ันเวลาจึงท าใหเ้กิดเหตุดงักล่าว โดย

ประชาชนมีการแสดงความเห็นว่าเกดิจากความไม่รอบคอบและไม่

รบัผดิชอบของหน่วยงานราชการ 

 

 

ภาพที ่1 สือ่สงัคมออนไลนม์สี่วนรว่มมากทีส่ดุเกีย่วกบัน ้าท่วมและการระบาย

น ้า 

2. ระบบขนส่งสำธำรณะ 

ประเด็นขนส่งสาธารณะถูกพูดถึงมากที่สุด โดยมีการกล่าวถึงทัง้หมด 

5,442 ขอ้ความ และไดร้บัค่าความสนใจรวม 932,356 คะแนน 

ประเด็นทีไ่ดร้บัควำมสนใจ 

1) ประเด็นอบุตัเิหตผุูโ้ดยสารลม้บนบนัไดเลือ่น BTS สถานีสรุศกัดิ ์



ขอ้มูลมคีวำมออ่นไหว (Sensitive Data) และใชเ้ฉพำะในโครงกำรเท่ำนัน้ 

ตัง้แต่วนัที ่๑๐ สงิหาคม - ๒๔ สงิหาคม ๒๕๖๕ 
 

มหาวทิยาลยัมหดิล  16 

2) ประเด็นกเปิดตวัรถเมลส์าย 8 โฉมใหม่ 

กำรกล่ำวถงึและกำรแสดงควำมคดิเห็นภำคประชำชน 

Positive 

• พบการแสดงความพึงพอใจต่อรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยและการน า

พลงังานไฟฟ้ามาใชเ้พือ่ลดมลพษิในกรุงเทพ 

Neural 

• พบการแสดงความคิดเห็นกรณีอุบตัิเหตุทีบ่นัไดเลือ่น BTS สุรศกัดิ ์

ทาง BTS ควรมีวิธกีารรบัมือต่อสถานการณท์ี่มีผูใ้ชบ้รกิารจ านวน

มาก เชน่ มพีนักงานมาคอยก ากบัดแูลการหยุดบนัไดเลือ่นในกรณีที่

ผูค้นหนาแน่นและเต็มสถานี 

• พบการแสดงความคิดเห็นต่อการจดังานของโรงเรยีน ทางโรงเรยีน

ควรขอความรว่มมือจากหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งในการอ านวยความ

สะดวกในการจดังานและการจราจร รวมถึงวิธกีารในการรบัมือกบั

การเดนิทางของผูเ้ขา้รว่มงานจ านวนมาก 

• พบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีเปิดตวัรถโดยสายพลงังาน

ไฟฟ้า ว่าหากคนขบัยงัเป็นพนักงานคนเดิม ก็อาจจะยงัพบปัญหา

การขบัรถเรว็ แต่อย่างไรก็ตามการใชร้ถไฟฟ้า ท าใหไ้ม่สามารถเรง่

ความเร็วไดเ้ท่าการใชน้ ้ามัน ดังน้ันการเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าจึง

สามารถลดปัญหาการขบัรถเรว็ได ้

Negative 

• พบการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการใชบ้ร ิการรถประจ าทาง 

ประชาชนแสดงความกงัวลกบัพฤตกิรรมการขบัรถของคนขบัในดา้น

การจดัการอารมณแ์ละมารยาทในการใชถ้นน มีการเสนอแนะให ้

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเขา้มาควบคุม หรอือบรมวินัยในการขับขี่ 

เพือ่ใหผู้โ้ดยสารเดนิทางไดอ้ย่างปลอดภยัและสบายใจ 

• พบการแสดงความกงัวลต่อราคาค่าบตัรโดยสารของรถประจ าทางมี

ราคาแพงเกินไป อาจส่งผลใหป้ระชาชนบางกลุ่มไม่สามารถใช ้

บรกิารได ้
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• พบการแสดงความไม่พอใจ และต่อว่าเกีย่วกบัการเผยแพรข่่าวของ

สื่อในกรณีอุบัติเหตุที่บ ันไดเลื่อน BTS สุรศักดิ  ์ที่ไม่ ไดม้ีการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดว่าปัญหาเกิดจาก

บนัไดเลือ่นของสถานีช ารุด โดยในความเป็นจรงิอุบตัิเหตุดงักล่าว

เกดิจากการทีม่ีผูใ้ชบ้รกิาร BTS จ านวนมากพยายามขึน้ไปทีส่ถานี

ซึง่มพีืน้ทีไ่ม่เพยีงพอท าใหเ้กดิอบุตัเิหต ุ

• พบการแสดงความไม่พอใจกรณีอุบตัเิหตุทีบ่นัไดเลือ่น BTS สุรศกัดิ ์

ว่าหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งไม่มีการป้องกนั หรอืมีนโยบายดา้นความ

ปลอดภยัทีเ่หมาะสมท าใหป้ระชาชนไดร้บับาดเจ็บ 

• พบการแสดงความไม่พอใจต่อกรณีรถไฟฟ้าสายสเีขยีวทีด่ าเนินการ

ล่าชา้ เน่ืองจากติดสญัญาผูกพนั และความล่าชา้ในการขอความ

รว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

ภาพที ่2 สือ่สงัคมออนไลนม์สี่วนรว่มมากทีส่ดุเกีย่วกบัระบบขนส่งสาธารณะ 

 

3. กำรแกไ้ขปัญหำ (จำกรำยงำนประชำชน) 

ประเด็นการแกไ้ขปัญหาจากรายงานประชาชนถูกพูดถงึมากทีสุ่ด โดยมี

การกล่าวถงึทัง้หมด 3,639 ขอ้ความ และไดร้บัค่าความสนใจรวม 1,004,056 

คะแนน 
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ประเด็นทีไ่ดร้บัควำมสนใจ 

1) ประเด็นผูว้่าฯ ไดก้ลิน่กญัชาบนถนนขา้วสาร และการแสดงความ

คดิเห็นของนักการเมอืงในหลายหลายมุม 

2) ประเด็นการออกแคมเปญ “ไล่ผูว้่าลาออก” เน่ืองจากความสามารถ

ในการจดัการกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ปัญหาน ้าท่วม 

กำรกล่ำวถงึและกำรแสดงควำมคดิเห็นภำคประชำชน 

Positive 

• พบการแสดงความชืน่ชมผูว้่าฯ ในการตอบค าถามทีม่าจากขอ้มูลทีม่ี

การศกึษามา และการชีแ้จง้เกีย่วกบัประเด็นกญัชาบนถนนขา้วสาร ที่

มีการส ารวจขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว รวมถึงยงัแสดงความเป็นห่วง

เยาวชนในดา้นการใชก้ญัชาที่อาจจะไม่เหมาะสม และน ามาซึง่

ปัญหาในอนาคตได ้

• พบการแสดงความชืน่ชนผูว้่าฯ ในการสั่งการหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ใหบ้ังคบัใชก้ฎหมายในกรณีที่มีผูใ้ชก้ญัชาในพืน้ที่ที่ไม่ถูกตอ้ง 

รวมถึงการกวดขันรา้นคา้ต่าง ๆ ใหป้ฏิบัติตามกฎหมายอย่าง

เครง่ครดั 

Neural 

• พบการเสนอมาตรการการรบัมอืในประเด็นกญัชาทีเ่ปิดเสร ีการแบ่ง

พืน้ทีเ่พือ่ใหก้ลิน่รบกวนประชาชนทั่วไป และการใหค้วามรูใ้นการใช ้

งานทีเ่หมาะสม 

• พบการพูดคุยเกีย่วกบัการสรา้งแคมเปญ "เรยีกรอ้งใหผู้ว้่าราชการ

กรุงเทพลาออก"  ในเชงิตลกขบขนัและเหน็บแนมคนทีอ่อกแคมเปญ

ว่าไม่มคีวามรูเ้ร ือ่งการบรหิารกและจดัปัญหาอย่างแทจ้รงิ 

Negative 

• พบการแสดงความคิดเห็นเกีย่วกบันโยบายกญัชาเสร ีว่าไม่มีการ

เตรยีมความพรอ้มในการควบคุมหรอืใหค้วามรูก้บัประชาชนก่อน

ด าเนินการ ท าใหอ้าจเกดิปัญหาจากการใชก้ญัชาทีไ่ม่เหมาะสม ท า

ใหต้อ้งมาแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในภายหลงั 
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• พบการแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน กทม. ในการ

กวดขนัและบงัคบัใชม้าตรการที่มีอยู่เพื่อดูแลประเด็นกญัชาใหม้ี

ประสทิธภิาพมากกว่าปัจจบุนั 

• -พบการสรา้งแคมเปญ "เรยีกรอ้งใหผู้ว้่าราชการกรุงเทพลาออก" 

ขึน้บนเว็บ change.org เน่ืองจากไม่สามารถแกปั้ญหาน ้าท่วมได ้

โดยมผีูเ้ร ิม่ลงชือ่ทัง้สิน้ 394 คน 

 

ภาพที ่3 สือ่สงัคมออนไลนม์สี่วนรว่มมากทีส่ดุเกีย่วกบัการแกไ้ขปัญหา 

 

4. เศรษฐกจิสรำ้งสรรค ์

ประเด็นเศรษฐกิจสรา้งสรรคถ์ูกพูดถึงมากที่สุด โดยมีการกล่าวถึง

ทัง้หมด 1,946 ขอ้ความ และไดร้บัค่าความสนใจรวม 224,776 คะแนน 

ประเด็นทีไ่ดร้บัควำมสนใจ 

1) ประเด็นการจดังาน “MUSIC ◎ ARTS ◎ PEOPLES” 

2) ประเด็นการจดังาน “บทเพลงเพือ่ชาตแิละราชบลัลงัก”์ 

กำรกล่ำวถงึและกำรแสดงควำมคดิเห็นภำคประชำชน 

Positive 

• พบการแสดงความชืน่ชมจากการจัดงาน  MUSIC ◎ ARTS ◎ 

PEOPLES ว่าเป็นการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจที่ดี และเป็นการท าให ้

บรรยากาศภายในประเทศดีขึน้ ชว่ยฟ้ืนฟูสุขภาพจติของคนไทยที่

ตอ้งอยู่ในสถานการณโ์ควดิในชว่งทีผ่่านมา 
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• พบการแสดงความสนใจจากประชาชนในการเขา้รว่มงาน  MUSIC 

◎ ARTS ◎ PEOPLES 

Neural 

• พบการแสดงความคิดเห็น และการเสนอแนะเกี่ยวกบัการจดังาน 

MUSIC ◎ ARTS ◎ PEOPLES ว่าการจัดในช่วงฤดูฝนอาจเป็น

อุปสรรคในการเขา้รว่มงาน เสนอใหจ้ดัในชว่งฤดูหนาวทีอ่ากาศเย็น

เหมาะแกก่ารเขา้รว่มงาน 

• พบการตัง้ค าถามเกีย่วกบังบประมาณทีใ่ชจ้ดังาน MUSIC ◎ ARTS 

◎ PEOPLES โดยเป็นการสอบถามเพื่อเปร ียบเทียบกับการใช ้

งบประมาณของรฐับาลในการด าเนินงานหรอืนโยบายอืน่ๆ 

Negative 

• พบการแสดงความกงัวลใจเกีย่วกบัสถานการณโ์ควิดจากกรณีการ

จัดงาน MUSIC ◎ ARTS ◎ PEOPLES ที่มีประชาชนรวมตัวกัน

อย่างหนาแน่น ว่าอาจจะเป็นจุดทีท่ าใหเ้กดิการแพรก่ระจายของโรค

โควดิ 

• พบการตัง้ขอ้สงสยักรณีการจดังาน บทเพลงเพือ่ชาตแิละราชบลัลงัก ์

ทีม่ผีูเ้ขา้รว่มงานลกัษณะคลา้ยทหารจ านวนมาก ซึง่ประชาชนมองว่า

ไม่ เหมาะสมที่จ ะ เกณฑท์หารมาเพื่อใชใ้นการประกอบการ

ประชาสมัพนัธ ์

 

ภาพที ่4 สือ่สงัคมออนไลนม์สี่วนรว่มมากทีส่ดุเกีย่วกบัเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
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5. กำรใชท้ำงเทำ้และทำงขำ้ม 

ประเด็นความปลอดภยัของประชาชนถูกพูดถึงมากที่สุด โดยมีการ

กล่าวถึงทัง้หมด 1,054 ขอ้ความ และไดร้บัค่าความสนใจรวม 247,981 

คะแนน 

ประเด็นทีไ่ดร้บัควำมสนใจ 

1) ประเด็นความปลอยภยัในการใชท้างขา้ม อา้งองิจากเหตุการณท์ีม่ี

ผูไ้ดร้บับาดเจ็บจากการขา้มถนน 

กำรกล่ำวถงึและกำรแสดงควำมคดิเห็นภำคประชำชน 

Positive 

• ไม่พบประเด็นทีน่่าสนใจ 

Neural 

• พบการเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาการใชท้างมา้ลายที่ไม่

ปลอดภยั ว่าควรมีการท าลูกระนาดก่อนถงึทางมา้ลายใหร้ถที่ขบัมา

ชะลอ หรอืลดความเรว็กอ่นถงึทางมา้ลาย  เพือ่เพิม่ความปลอดภยัใน

การใชท้างมา้ลายมากขึน้  

• พบการเสนอใหม้ีการบงัคบัใชก้ฎหมาย และกวดขนัวินัยทางจราจร

อย่างจรงิจงัมากยิง่ขึน้ เพื่อป้องกนัอุบตัิเหตุในรูปแบบนี ้โดยเฉพาะ

กบัรถจกัรยานยนตภ์ายในกรุงเทพที่ขบัขี่กนัอย่างรวดเร็ว และไม่

ระมดัระวงัประชาชนทีใ่ชง้านทางเทา้ทางมา้ลาย 

Negative 

• พบการแสดงความไม่พอใจ กรณีการใชท้างมา้ลายทีไ่ม่ปลอดภยัใน

ประเทศไทย โดยมองว่ากฎหมายหรอืขอ้บงัคบัเกีย่วกบัทางมา้ลายใน

ประเทศไทยยงัไม่มีประสิทธภิาพ ท าใหส้่งผลต่อความปลอดภยั และ

คณุภาพชวีติของประชาชน 

• พบการตัง้ค าถามเกี่ยวกบัการท างานของรฐับาล และหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งจากกรณีการใชท้างมา้ลายที่ไม่ปลอดภยั ว่าหน่วยงานที่

รบัผิดชอบควรมีการส ารวจปัญหา และหาทางแกไ้ข เน่ืองจาก
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อุบตัเิหตุในลกัษณะนีม้ีการเกดิขึน้อยู่บ่อยคร ัง้ จงึควรมีการเรง่แกไ้ข

และป้องกนัปัญหาอย่างจรงิจงั 

• พบการแสดงความไม่พอใจกรณีนักเรยีนถูกรถชนขณะขา้มทางมา้

ลายหน้าโรงเรยีน มีการแสดงความเห็นว่าควรมีการเปิดเผยชือ่ 

หน้าที่การงานของผูข้บั และหน่วยงานหรอืบรษิัทควรใหผู้ข้บัพน้

สภาพการเป็นพนักงานเพือ่เป็นการลงโทษ 

 

 

ภาพที ่5 สือ่สงัคมออนไลนม์สี่วนรว่มมากทีส่ดุเกีย่วกบัการใชท้างเทา้และทาง

ขา้ม 
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รำยงำนเหตุกำรณป์ระเดน็ทีป่ระชำชนสนใจของ

กรุงเทพมหำนคร 

ประเดน็ : คุณภำพชวีติของประชำกรใน

กรุงเทพมหำนคร 

ต ัง้แตว่นัที ่๒๕ สงิหำคม - ๘ กนัยำยน ๒๕๖๕ 
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รำยงำนเหตุกำรณป์ระเดน็ทีป่ระชำชนสนใจของ

กรุงเทพมหำนคร 

ต ัง้แตว่นัที ่๒๕ สงิหำคม - ๘ กนัยำยน ๒๕๖๕ 

ภำพรวมขอ้มูล (Overall dashboard) 

ค ำคน้หลกั 2,215 ค าทีเ่ลอืกสรร 

 

ค ำคน้รอง 

 
 

 

 มีสถิติในเชิงขอ้ความที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมด 44 ,823 ขอ้ความ และมี

ปฏสิมัพนัธแ์ละการมีส่วนรว่มเป็นจ านวน 9,231,233 คร ัง้ มีบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง

ทัง้หมดในการส ารวจ 8,915 บญัช ีและมีการรวบรวมค าคน้หลกัที่เกีย่วขอ้ง 
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166,462 ค า และค าคน้รองทัง้หมด 7,252 ค า มีการพบค าคน้หลกัจ านวน 

39,085 ค า โดยคดิเป็น 2,988 ขอ้ความต่อวนั และมีค่าเฉลีย่ปฏสิมัพนัธแ์ละ

การมสี่วนรว่ม 615,416 คร ัง้ต่อวนั 

ซึง่ภาพรวมการกล่าวถงึกรุงเทพฯ คดิเป็นสดัส่วนผูม้สี่วนในการวเิคราะห ์

โดยส ารวจจากประชากรคดิเป็นเพศหญงิรอ้ยละ 39.95 และเป็นเพศชายรอ้ย

ละ 60.05 โดยเป็นประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณท์ีเ่กดิชว่งระยะ

วนัเวลาทีม่กีารเก็บขอ้มูล  

 

ประเดน็ทีม่กีำรกล่ำวถงึ (Mention dashboard) 

 

Inside : Last Week (10 August 2022 - 24 August 2022) 

Outside :  Current Week (25 August 2022 - 8 September 2022) 

Category 
Number of 

Mentions 

vs. Last 

Week 

น ้าท่วมและการระบายน ้า 17,356 +2% 

การจราจร และระบบขนส่งสาธารณะ 8,851 +3% 

ขยะ 2,099 -3% 

ภาพลกัษณแ์ละการด าเนินงานของผูว้่าฯ 

ชชัชาต ิ

1,476 -3% 

ภาระหนีส้นิและการทุจรติ 803  +3% 

อืน่ ๆ 30,123 +2% 
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ส าหรบัประเด็นทีม่กีารกล่าวถงึมากทีสุ่ดคอื น ้าท่วมและการระบายน ้า ทีม่ี

การกล่าวถงึ 17,356 คร ัง้ รองลงมาคอื การจราจร และระบบขนส่งสาธารณะมี

การกล่าวถึง 8,851 คร ัง้ ขยะมีการกล่าวถึง 2,099 คร ัง้ ภาพลกัษณแ์ละการ

ด าเนินงานของผูว้่าฯ ชชัชาติมีการกล่าวถึง 1,476 คร ัง้ ภาระหนีส้ินและการ

ทุจรติมกีารกล่าวถงึ 803 คร ัง้ และประเด็นอืน่ๆ 30,123 คร ัง้ 
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ประเดน็ทีม่ส่ีวนรว่ม (Engagement dashboard) 

 
Inside : Last Week (10 August 2022 - 24 August 2022) 

Outside :  Current Week (25 August 2022 - 8 September 2022) 

Category 
Number of 

Engagement 

vs. Last 

Week 

น ้าท่วมและการระบายน ้า 4,124,515 +49% 

การจราจร และระบบขนส่งสาธารณะ 1,655,859  +23% 

ขยะ 578,364 +3% 

ภาพลกัษณแ์ละการด าเนินงานของผูว้่าฯ 

ชชัชาต ิ

514,535 +33% 

ภาระหนีส้นิและการทุจรติ 70,101 +48% 

อืน่ ๆ 6,734,598 -22% 
 

ส าหรบัประเด็นทีม่ีมีส่วนรว่มมากทีสุ่ดคือ น ้าท่วมและการระบายน ้า ทีม่ี

ความเกีย่วขอ้ง 4,124,515รองลงมาคอื การจราจร และระบบขนส่งสาธารณะที่

มคีวามเกีย่วขอ้ง 1,655,859 ขยะทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง 578,364ภาพลกัษณแ์ละ

การด าเนินงานของผูว้่าฯ ชชัชาติทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง 514,535ภาระหนีส้นิและ

การทุจรติทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง 70,101และประเด็นอืน่ๆ 6,734,598 
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กำรแสดงอำรมณต์อ่ประเดน็ทีน่่ำสนใจ (Sentiment 

dashboard) 

 

 

สรุปประเด็นไดอ้อกเป็นประเด็นดงันี ้

น ้าท่วมและการระบายน ้า เป็นประเด็นทีไ่ดร้บัการกล่าวถงึเป็นจ านวนมาก 

โดยมคีวามเห็นเชงิลบทีไ่ม่พอใจเกีย่วกบัการก่อสรา้งในหลายพืน้ทีว่่าเป็นการ

ปิดทางระบายน ้า ซ ึ่ง เป็นส่วนหน่ึงที่ท าใหเ้กิดปัญหาน ้าท่วมขัง รวมถึง

พฤติกรรมการทิง้ขยะไม่เป็นที่เป็นทางของประชาชน ท าใหม้ีขยะอุดตนัท่อ

ระบายน ้า พรอ้มทัง้การทีไ่ม่สามารถรบัมอืปัญหาน ้าท่วมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

การจราจร ขนส่งสาธารณะ เป็นประเด็นทีเ่ป็นความเห็นเชงิลบเกีย่วกบั

การจดัการจราจรชว่งทีม่ฝีนตกหลงัเลกิงาน ทีข่าดหน่วยงานเขา้มาก ากบัและ

แผนการพฒันาอย่างจรงิจงั 

ประเด็นขยะ เป็นประเด็นทีเ่ป็นความเห็นเชงิลบทีส่ าคญัเกีย่วกบัความไม่

พอใจต่อกรณีถงัขยะแต่ละประเภททีไ่ม่เพยีงพอต่อการใชง้านและไม่ครอบคลมุ

ในแต่ละพืน้ที ่และมองว่าเนน้ประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณม์ากกว่าแกปั้ญหา 
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ประเด็นภาระหนีส้นิ และการทุจรติ ทีเ่ป็นประเด็นความเห็นเชงิบวกในการ 

จดัการกบัปัญหาหนีส้นิทีผู่บ้รหิารชดุกอ่นด าเนินการคา้งไว ้ 

ประเด็นภาพลกัษณแ์ละการด าเนินงานของผูว้่าฯ ชชัชาติ เป็นประเด็น

เกีย่วกบัประเด็นการแต่งกายของศาสนา หรอืชดุประจ าชาตขิองพืน้ทีต่่างๆ ว่า

เป็นประเด็นเกีย่วกบัวฒันธรรม  
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ชอ่งทำงโซเซยีลมเีดยีทีถู่กกล่ำวถงึ (Channel 

dashboard) 
 

 

 

 

 

 

 ส าหรบัชอ่งทางทีพ่บขอ้ความสะสมตามค าส าคญัของแคมเปญมากทีส่ดุ

คอื Facebook รองลงมาคอื ส านักข่าวตามสือ่ต่างๆ และสือ่อืน่ๆ ผสมผสาน

กนั  
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ประเดน็ควำมเคลือ่นไหวทีเ่กีย่วขอ้ง (Movement by 

Mention) 
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ภำพรวมกำรกล่ำวถงึกรุงเทพฯ 

ขอ้มูลระหว่างวนัที่ 25 สิงหาคม – 8 กนัยายน 2565 พบการกล่าวถึง

ทั้งหมด 41,159 ขอ้ความ และไดร้บัค่าความสนใจทั้งหมด 13,678,111 

Engagement โดยชอ่งทางทีถู่กกล่าวถงึมากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก คอื  Facebook 

57%, Twitter 11% และ Instagram 4% ตามล าดบั โดยประเด็นทีไ่ดร้บัความ

สนใจสงูทีส่ดุ 5 อนัดบั มดีงันี ้

1. น ้ำท่วม และกำรระบำยน ้ำ 

ประเด็นปัญหาน ้าท่วม และการระบายน ้า ถูกพูดถงึมากทีสุ่ด โดยมีการ

กล่าวถึงทัง้หมด 17,356 ขอ้ความ และไดร้บัค่าความสนใจรวม 4,124,515 

คะแนน 

ประเด็นทีไ่ดร้บัควำมสนใจ 

1) กรณีฝนตกหนักจนเกดิเหตุการณน์ ้าท่วม ส่งกระทบต่อการปัญหา

การจราจร 

2) กรณีผูว้่าฯ สญัจรส ารวจพืน้ที่ที่ไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณน์ ้า

ท่วม 

3) อุบตัเิหตุทีส่บืเน่ืองจากกรณีฝนตกหนัก เชน่ เหตุการณน์ ้าบนผา้ใบ

ตรงไซตก์อ่สรา้งตกใส่หลงัคารถยุบ 

กำรกล่ำวถงึและกำรแสดงควำมคดิเห็นภำคประชำชน 

Positive 

• พบการแสดงความชืน่ชมถึงผูว้่าฯ ทีม่ีความรู ้ความสามารถในการ

บรหิารและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทัง้ยงัแสดงความทุ่มเท ความตัง้ใจใน

การท างานและเขา้ใจถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ไดเ้ป็นอย่างด ี

• พบการแสดงความพึงพอใจในการแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมของผูว้่าและ

หน่วยงาน กทม. ทีม่กีารลงพืน้ทีเ่พือ่ส ารวจและวางแผนแกปั้ญหาท า

ใหบ้รเิวณทีน่ ้าท่วมขงัสามารถระบายน ้าไดด้แีละรวดเรว็ ต่างจากผูว้่า 

ฯ กอ่นหนา้ทีแ่กไ้ขปัญหาไดช้า้จนท าใหเ้กดิปัญหาน ้าท่วมขงัเร ือ้รงั 

• พบการกล่าวใหก้ าลงัใจผูว้่า ฯ ผูอ้ านวยการเขต และเจา้หน้าที่

หน่วยงานต่าง ๆ ในการรว่มมือกนัแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม พรอ้มแสดง
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ความเขา้ใจว่าเหตกุารณน์ ้าท่วมยงัทีเ่กดิขึน้เป็นปัญหาทีส่ะสมมาเป็น

เวลานาน ซึง่ตอ้งใชเ้วลาในการแกไ้ข 

• พบการแสดงความคดิเห็นจากประชาชนทีส่ือ่ใหเ้ห็นถงึความเชือ่มั่น

ในการท างานของผูว้่า ฯ ว่าจะสามารถแกไ้ขปัญหาและพัฒนา

คณุภาพชวีติของประชาชนไดจ้รงิ 

Neural 

• พบการแสดงความคิดเห็นในประเด็นการจดัการปัญหาน ้าท่วม 

โดยมองว่าปัญหาดงักล่าว เป็นปัญหาในระดบัมหภาคทีแ่กไ้ขได ้

ยาก และตอ้งใชร้ะยะเวลา ซึง่รฐับาลควรเขา้มาใหค้วามชว่ยเหลอื

ในการจดัการปัญหาดงักล่าว 

• พบการแสดงความคิดเห็นในประเด็นน ้าท่วม โดยมองว่าควร

ประกาศใหเ้ป็นวนัหยุด และมกีารเรยีกรอ้งใหห้น่วยงานรฐับาล และ

เอกชนประกาศใหท้ างานแบบ Work from Home เน่ืองจาก

สถานการณฝ์นตกหนัก น ้าท่วมในหลายพืน้ที่ ท าใหก้ารจราจร

ตดิขดั ประชาชนจ านวนมากจงึไม่สะดวกในการเดนิทาง 

• พบการแสดงความคดิเห็นกรณีน ้าท่วม ว่าเป็นภยัธรรมชาตทิีเ่กดิ

ทุกปี หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรหานโยบายในการรบัมอืและป้องกนั 

ซึง่ในกรุงเทพฯ มีการก่อสรา้งอยู่บ่อยคร ัง้ในหลายพืน้ที ่จงึท าให ้

น ้ า ร ะบายได ้ช า้ลง  และ เกิด เ ป็นปัญหาน ้ า ท่วม โดยมีการ

เปรยีบเทยีบกบัสถานการณน์ ้าท่วมปี 2554 

Negative 

• พบการแสดงความไม่พอใจเกีย่วกบัการก่อสรา้งในหลายพืน้ทีว่่า

เป็นการปิดทางระบายน ้า ซ ึง่เป็นส่วนหน่ึงที่ท าใหเ้กิดปัญหาน ้า

ท่วมขัง รวมถึงพฤติกรรมการทิง้ขยะไม่ เป็นที่ เ ป็นทางของ

ประชาชน ท าใหม้ขียะอดุตนัท่อระบายน ้า 

• พบการแสดงความคิดเห็นเชงิเหน็บแนมผูว้่าฯ ชชัชาติ กรณีที่มี

การลงพืน้ทีส่ ารวจปัญหาในกรุงเทพฯ มานานถงึ 2 ปี แต่เมือ่เกดิ

สถานการณน์ ้าท่วม กลบัไม่สามารถรบัมอืไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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• พบการแสดงความไม่พอใจการท างานของผูว้่าฯ กทม. คนกอ่น ที่

ไม่มีการลอกท่อ ท าใหข้ยะอุดตนัจ านวนมากปิดกัน้ทางระบายน ้า

ส่งผลใหน้ ้าท่วมเน่ืองจากระบายน ้าไม่ทนั 

• พบการแสดงความไม่พอใจเกีย่วกบัการบรหิารจดัการงบประมาณ

ของรฐับาล โดยมองว่าควรมีการจดัสรรงบให ้กทม. และกระจาย

ใหก้บัจงัหวดัอื่นๆมากขึน้ เพื่อใหส้ามารถน ามาใชใ้นการแกไ้ข

ปัญหาน ้าท่วมขงัไดอ้ย่างเหมาะสม 

• พบการแสดงความไม่พอใจต่อการท างานของผูว้่าฯ ชชัชาต ิโดย

มองว่าผูว้่าฯ กทม. ในอดตีน้ันสามารถจดัการกบัปัญหาน ้าท่วมได ้

อย่างรวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพมากกว่า 

 

 

ภาพที ่6 สือ่สงัคมออนไลนม์สี่วนรว่มมากทีส่ดุเกีย่วกบัน ้าท่วมและการระบาย

น ้า 

2. กำรจรำจร ขนส่งสำธำรณะ 

ประเด็นการจราจร ขนส่งสาธารณะถกูพูดถงึมากทีส่ดุ โดยมกีารกล่าวถงึ

ทัง้หมด 8,851 ขอ้ความ และไดร้บัค่าความสนใจรวม 1,655,859 คะแนน 

ประเด็นทีไ่ดร้บัควำมสนใจ 

1) ปัญหาการจราจรตดิขดั 

2) ปัญหาขนส่งสาธารณะขาดระยะจากกรณีน ้าท่วม เชน่ รถเมลไ์ม่

เพยีงพอ 
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กำรกล่ำวถงึและกำรแสดงควำมคดิเห็นภำคประชำชน 

Positive 

• พบการแสดงความชืน่ชมผูว้่าฯ ชชัชาตทิีล่งพืน้ที ่ตรวจสอบ ตดิตาม

การแกไ้ขปัญหาในชว่งที่เกดิวิกฤตฝนตกหนักส่งผลใหก้ารจราจร

ตดิขดั และยงัพบการแสดงการใหก้ าลงัใจต่อผูว้่าฯ ชชัชาตทิีต่อ้งเขา้

มาแกไ้ขปัญหาการจราจรทีเ่ร ือ้รงัมานาน 

Neural 

• พบการเสนอใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมมีาตรการการการรบัมอืปัญหา

ขนส่งสาธารณะ อาทิ รถเมล ์รถตู ้รถไฟฟ้า ไม่เพียงพอต่อการใช ้

งานของประชาชนในชว่งทีฝ่นตกหนัก 

• พบการเสนอใหม้ีรถไฟฟ้าครอบคลุมการเดินทางในกรุงเทพฯ เพื่อ

ลดปัญหาการจราจรติดขดั และอ านวยความสะดวกสบายดา้นการ

เดนิทางแกป่ระชาชน 

• พบการแสดงความคดิเห็นการรณรงคใ์หป้ระชาชนชว่ยกนัไม่ทิง้ขยะ

ลงคลองและท่อระบายน ้าทีเ่ป็นสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิน ้าท่วมบนพืน้ถนน 

ซึง่ส่งผลท าใหก้ารจราจรตดิขดั 

• พบการแสดงความคิดเห็นในประเด็นการจราจรที่ติดขัด โดย

ประชาชนส่วนหน่ึงมองว่าเกิดจากผังเมืองที่ไม่เป็นระเบียบ ไม่

สอดคลอ้งกบัจ านวนการใชง้านรถยนตบ์นทอ้งถนน และยงัส่งผลต่อ

ระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่สามารถท าใหค้รอบคลุมทุกพืน้ที่ใน

กรุงเทพฯ 

Negative 

• พบการแสดงความไม่พอใจต่อการเดนิทางโดยใชข้นส่งสาธารณะที่

ไม่เพียงพอต่อการใชง้านชว่งฝนตกหนัก ส่งผลต่อการเดนิทางของ

ประชาชนในชว่งเลกิงาน 

• พบการแสดงความไม่พอใจทีร่ะบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ ไม่มี

การพฒันามานาน ไม่มีหน่วยงานเขา้มาก ากบัและแผนการพฒันา

อย่างจรงิจงั 
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• พบการแสดงความคดิเห็นเชงิประชดประชนัต่อการท างานของผูว้่าฯ 

ชชัชาตแิละหน่วยงานบรหิาร ทีไ่ม่ไดว้างแผนรบัมอื และแกไ้ขปัญหา

การจราจรตดิขดัไดร้ดักมุพอ 

• พบการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรุง เทพฯ เ ป็นเมืองที่ไม่

สะดวกสบาย ยากล าบากต่อการใชช้วีิต และการท างาน ประชาชน

ส่วนหน่ึงแสดงความคิดเห็นในเร ื่องการใชช้ ีวิตที่ต่างจังหวัด

สะดวกสบายกว่าในกรุงเทพฯ 

 

 

ภาพที ่7 สือ่สงัคมออนไลนม์สี่วนรว่มมากทีส่ดุเกีย่วกบัการจราจร ขนส่ง

สาธารณะ 
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3. ประเด็นขยะ 

ประเด็นขยะถูกพูดถึงมากที่สุด โดยมีการกล่าวถึงทั้งหมด 2,099 

ขอ้ความ และไดร้บัค่าความสนใจรวม 578,364 คะแนน 

ประเด็นทีไ่ดร้บัควำมสนใจ 

1) การประชาสมัพนัธโ์ครงการจาก กทม. "ไม่เทรวม" และ "Journey 

to NET ZERO : Bangkok Zero Waste" รณรงคก์ารแยกขยะ – 

เศษอาหารอย่างถกูวธิ ี

2) ปัญหาขยะจากเหตกุารณน์ ้าท่วมทีไ่ปอุตตนัเคร ือ่งสบูระบายน ้า อาท ิ

กรณีการพบฝูกนอนในคลองระบายน ้า 

3) กรณีการลงพืน้ทีจ่ดัการปัญหาขยะหลงัน ้าท่วมของ กทม. และ

หน่วยงานรฐับาล 

4) การประชาสมัพนัธข่์าว กทม. ปรบัคนทิง้น ้ามนัลงท่อระบายน ้า โทษ

สงูสดุ 10,000 บาท 

กำรกล่ำวถงึและกำรแสดงควำมคดิเห็นภำคประชำชน 

Positive 

• พบการแสดงความชืน่ชมผูว้่าฯ ชชัชาตแิละสนับสนุนนโยบาย "ไม่เท

รวม" ซึง่ชว่ยจดัการและแยกขยะไดง้่ายดายและมปีระสทิธภิาพทัง้ยงั

สามารถปลกูฝังนิสยัการแยกขยะทีด่ใีหก้บัประชาชน 

• พบการแสดงความเห็นดว้ยกบัมาตรการปรบับุคคลที่ทิง้ขยะลงน ้า 

เพราะถอืเป็นมาตรการทีล่ดการทิง้ขยะทีจ่รงิจงั 

• พบการแสดงความชืน่ชมกองทพับกทีส่่งทหารมาชว่ย กทม. ก าจดั

ผกัตบในคคูลอง ทัง้ทีไ่ม่ใชห่น่วยงานทีต่อ้งรบัผดิชอบโดยตรง 

• พบการแสดงความขอบคุณหน่วยงาน กทม. ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืและ

จดัการปัญหาขยะจากเหตกุารณน์ ้าท่วมใหผ้่านไปอย่างรวดเรว็ 

Neural 

• ประชาชนบางส่วนมองว่าเป็นการยากทีจ่ะปรบัเปลีย่นนิสยัการแยก

ขยะของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มผูค้า้ – รา้นอาหารที่มกัเท

น ้ามนัและเศษอาหารลงแม่น ้าดงัน้ันควรประชาสมัพนัธใ์หท้ั่วถึงและ

ปลกูฝังค่านิยมนีผ้่านหลกัสตูรการศกึษา 
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• พบการแสดงขอ้เสนอแนะใหเ้พิม่ตูร้บัขวด - รถเก็บขยะทีส่ามารถอดั

บบีไดเ้หมือนต่างประเทศ พรอ้มเสนอแนะใหน้ านโยบาย “ไม่เทรวม”

และการปรบัมาใชใ้นจงัหวดัอืน่ ๆ ทีเ่ป็นหวัเมืองใหญ่ทั่วประเทศ และ

เพิม่จ านวนเงนิค่าปรบัส าหรบับทลงโทษคนทิง้ขยะ 

• พบการแสดงการสอบถามถงึลกัษณะของขยะทีจ่ะตอ้งทิง้ในแต่ละถงั 

ซ ึง่แสดงใหเ้ห็นว่าประชาชนบางส่วนยงัมีความไม่เขา้ใจถงึวธิกีารใน

การจดัการ 

• พบการแสดงความตืน่เตน้กบัมาตรการปรบับุคคลทีท่ิง้ขยะลงน ้าใน

เชงิข าชนั เชน่ เป็นชอ่งทางในการหารายได ้

Negative 

• พบการแสดงความไม่พอใจต่อกรณีถงัขยะแต่ละประเภททีไ่ม่เพยีงพอ

ต่อการใชง้านและไม่ครอบคลมุในแต่ละพืน้ที ่

• พบการแสดงความต่อว่าประชาชนทีม่กัง่ายและไม่จดัการขยะอย่าง

ถูกวิธจีนเป็นสาเหตุของปัญหาขยะที่อุตตนัทางระบายน ้าและท าให ้

เกดิน ้าท่วมในคร ัง้นี ้

• พบการแสดงความคดิเห็นเชงิประชดประชนัต่อกองทพัทีม่าใหค้วาม

ช่วยแกปั้ญหา ที่ประชาชามองว่าเป็นการเน้นประชาสัมพันธ ์

ภาพลกัษณม์ากกว่าแกปั้ญหา 

• พบการแสดงการต่อว่า Traffy Fondue ที่ใหเ้หตุผลต่อประชาชน

แบบไม่ตรงประเด็น แกต้วั 

• พบการแสดงความต่อว่าในเชิงรอ้งเร ียนต่อความเร็วรวดของ

หน่วยงาน กทม. จากการโทรติดต่อใหม้ารบัขยะทีไ่ม่สามารถทิง้ได ้

ตามปกตไิปทิง้ 
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ภาพที ่8 สือ่สงัคมออนไลนม์สี่วนรว่มมากทีส่ดุเกีย่วกบัประเด็นขยะ 

  



ขอ้มูลมคีวำมออ่นไหว (Sensitive Data) และใชเ้ฉพำะในโครงกำรเท่ำนัน้ 

ตัง้แต่วนัที ่๒๕ สงิหาคม - ๘ กนัยายน ๒๕๖๕ 
 

มหาวทิยาลยัมหดิล  42 

4. ประเด็นภำระหนีส้นิ และกำรทุจรติ 

ประเด็นภาระหนีส้นิ และการทุจรติถูกพูดถงึมากทีสุ่ด โดยมกีารกล่าวถงึ

ทัง้หมด  803 ขอ้ความ และไดร้บัค่าความสนใจรวม 70,101 คะแนน 

ประเด็นทีไ่ดร้บัควำมสนใจ 

1) ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาใหก้รุงเทพฯ และบรษิัท กรุงเทพ

ธนาคม จ ากดั ชดใชค่้าเสียหาย 12,600 ลา้นรวมดอกเบีย้ ใหก้บั

บรษิทัขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั 

2) การตัง้ขอ้สงสยัจากประชาชนในการบรหิารจดัการกรุงเทพ กรณี

ผูบ้รหิาร กทม.ชดุเกา่ ไม่ยอมจา่ยหนี ้BTS แมม้เีงนิสะสมเพยีงพอ 

3) นายศรสีุวรรณ จรรยา แนะผูว้่าฯ ‘ชชัชาติ’ อย่ายื่นอุทธรณ ์กรณี 

กทม. ตอ้งชดใชค่้าเสยีหายใหก้บับรษิทัขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั 

กำรกล่ำวถงึและกำรแสดงควำมคดิเห็นภำคประชำชน 

Positive 

• พบการแสดงความชืน่ชมและแสดงความเชือ่มั่นต่อตวัผูว้่าฯ ชชัชาติ

ว่าจะสามารถจดัการและแกไ้ขปัญหานีไ้ดด้อีย่างแน่นอน 

• พบการใหก้ าลงัใจผูว้่าฯ ชชัชาติในการจดัการกบัปัญหาหนี้สินที่

ผูบ้รหิารชดุกอ่นด าเนินการคา้งไว ้

• พบการแสดงความมพอใจ และชืน่ชมในการตอบค าถามชีแ้จงของ

ผูว้่าฯ ชชัชาติ ในประเด็นการผิดสัญญาช าระค่าตอบแทนการ

ใหบ้รกิารเดินรถและซอ่มบ ารุง โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขียว โดยมี

การเปรยีบเทยีบกบัลกัษณะการตอบค าถามของรฐับาล 

• พบการสนับสนุนและผลกัดนัใหผู้ว้่าฯ ชชัชาติ สามารถยืน่อุทธรณ์

ไดอ้ย่างราบรืน่ 

Neural 

• พบการตัง้ขอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชง้บประมาณของผูว้่าฯ กทม. ชดุ

ก่อน ว่ามีการจดัการอย่างไร และน าไปใชใ้นการด าเนินการดา้น

ใดบา้ง โดยมีการเปรยีบเทียบกบังบประมาณที่ผูว้่าฯ ชชัชาติใชไ้ป

ในชว่ง 4 เดอืน หลงัรบัต าแหน่ง 
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• พบการแสดงความคิดเห็นกรณีผิดสญัญาช าระค่าตอบแทนการ

ใหบ้รกิารเดินรถและซ่อมบ ารุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ว่า

ผูบ้รหิารชดุก่อนควรมีการออกมาอธบิาย หรอืรบัผิดชอบ เน่ืองจาก

สรา้งความเสยีหายทางดา้นการเงนิต่อประเทศ 

• พบการแสดงความคดิเห็นเร ือ่งรายไดท้ีท่าง BTS ไดร้บัเฉลีย่ต่อวนัไม่

ต ่ากว่า 3-4 ลา้นบาท 

• พบการแกต่้างใหก้บัผูบ้รหิารชดุเกา่ถงึเหตุผลในการผดิสญัญาช าระ

ค่าตอบแทนการใหบ้รกิาร เน่ืองจาก กทม. หยุดจ่ายเพราะมกีารเจรา

จา ยกหนีพ้่วงไปกบั สญัญาใหม่ทาง กทม. จงึหยุดจา่ยตัง้แต่ตอนน้ัน

เป็นตน้มา 

Negative 

• พบการแสดงความไม่พอใจและเสนอแนวทางใหม้กีารสัง่ฟ้องผูบ้รหิาร

ชดุเก่าในกรณีผิดสญัญาช าระค่าตอบแทนการใหบ้รกิารเดนิรถและ

ซ่อมบ ารุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่งผลใหภ้าครฐัและ

ประชาชนไดร้บัความเสยีหาย 

• พบการแสดงความไม่พอใจ และต่อว่าผูบ้รหิารชดุเก่าในกรณีผิด

สญัญาช าระค่าตอบแทนการใหบ้รกิารเดนิรถและซอ่มบ ารุง โครงการ

รถไฟฟ้าสายสเีขยีว ท าใหม้ดีอกเบีย้เพิม่ขึน้มาเป็นจ านวนมาก โดย

มองว่าผูบ้รหิารชดุก่อนควรออกมารบัผิดชอบต่อปัญหาหนี้สินดงั

กลา้ว 
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ภาพที ่9 สือ่สงัคมออนไลนม์สี่วนรว่มมากทีส่ดุเกีย่วกบัประเด็นภาระหนีส้นิ และ

การทุจรติ 
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5. ประเด็นภำพลกัษณแ์ละกำรด ำเนินงำนของผูว่้ำฯ ชชัชำต ิ

ประเด็นภาพลกัษณแ์ละการด าเนินงานของผูว้่าฯ ชชัชาตถิูกพูดถงึมาก

ทีสุ่ด โดยมีการกล่าวถงึทัง้หมด 1,476 ขอ้ความ และไดร้บัค่าความสนใจรวม 

514,535 คะแนน 

ประเด็นทีไ่ดร้บัควำมสนใจ 

1) ประเด็นการวพิากษว์จิารณผ์ูว้่าฯ ชชัชาตขิองศรสีวุรรณจ์ากกรณี 

"การเดนิแบบเพือ่คนพกิาร" 

2) ประเด็นการรอ้งเรยีนผูว้่าฯ ชชัชาตจิากการแต่งกายดว้ยชดุอาหรบัที่

เป็นภยัต่อศาสนาพุทธ 

3) ประเด็นสงัคมจากการใชท้างเทา้ของแม่ของดาราชือ่ดงั "มากี ้ราศ“ี 

กำรกล่ำวถงึและกำรแสดงควำมคดิเห็นภำคประชำชน 

Positive 

• การใหก้ าลงัใจ และเห็นดว้ยกบักรณีการใส่ชดุอาหรบั หรอืชดุของ

ศาสนาอสิลามของผูว้่าฯ ชชัชาตโิดยมองว่าไม่ใชส่ิง่ทีผ่ิด ทัง้ยงัเป็น

การแสดงความไม่แบ่งแยก และใหเ้กยีรตศิาลนาอืน่ 

• การแสดงความชืน่ชมในการออกมาขอโทษ และตอบค าถามกบั

ประชาชน ของผูว้่าฯ ชชัชาต ิว่าเป็นการวางตวัทีเ่หมาะสม 

Neural 

• พบการแสดงความคิดเห็นเกีย่วกบัประเด็นการแต่งกายของศาสนา 

หรอืชดุประจ าชาตขิองพืน้ทีต่่างๆ ว่าเป็นประเด็นเกีย่วกบัวฒันธรรม 

ไม่ควรน ามาพูดถงึในประเด็นศาสนาและการเมอืง 

• พบการแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัประเด็นการเลอืกนับถอืศาสนาว่า

เป็นสิทธิส่วนบุคคล การที่ผูว้่าฯ ชชัชาติจะแต่งกาย หรอืนับถือ

ศาสนาใด จงึไม่ใชเ่ร ือ่งทีผ่ดิ 

• พบการแสดงความเห็นเกีย่วกบักรณีการขบัรถ หรอืการจอดรถบน

ทางเทา้ โดยมีการแลกเปลีย่นความคิดเห็นว่าสามารถท าไดห้รอืไม่

หากเป็นทางเทา้ทีเ่ป็นพืน้ทีส่่วนบุคคล 
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• พบการแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัขัน้ตอนในการแจง้ปัญหารถจอด

บนทางเทา้ ทีม่องว่าควรแจง้เร ือ่งทีส่ถานีต ารวจ หรอืแจง้กบัหน่วยงาน

ประจ าเขตน้ันๆมากกว่าการแจง้ผูว้่าฯ ชชัชาต ิ

Negative 

• พบการแสดงความไม่พอใจ และต่อว่าศรสีุวรรณ ์ในประเด็นการ

วพิากษว์จิารณเ์ชงิเหน็บแนมผูว้่าฯ ชชัชาต ิกรณี "การเดนิแบบเพือ่

คนพิการ“ โดยมองว่าไม่ใช่เร ือ่งที่ควรมาตัง้ขอ้สงสยั แต่ควรให ้

ความส าคญักบัการตรวจสอบกรณีต ารวจหญิงใชอ้ านาจอย่างไม่

ชอบธรรมทีก่ าลงัเป็นกระแสวพิากษว์จิารณใ์นสงัคม 

• พบการแสดงความไม่พอใจต่อการออกมาเรยีกรอ้งในกรกีารแต่งกาย

ชุดอาหรบัของผูว้่าฯ ชชัชาติ และเปรยีบเทียบกรณีนายประยุทธ ์

จนัทรโ์อชาทีเ่คยใส่เคร ือ่งแต่งกายคลา้ยศาสนาอสิามเชน่กนั 

• พบการแสดงความไม่พอใจ และต่อว่ากลุ่มภาคเีครอืข่ายพลงัองคก์ร

ชาวพุทธที่รอ้งเรยีนผูว้่าฯ ชชัชาติ โดยมองว่ากลุ่มผูร้อ้งเรยีนเป็น

ฝ่ายทีเ่ป็นภยัต่อศาสนาพุทธ เน่ืองจากเป็นการแสดงถงึการแบ่งแยก

ทางศาสนา และการไม่ยอมรบัความแตกต่าง โดยเฉพาะเมื่อผู ้

รอ้งเรยีนเป็นพระสงฆ ์จงึท าใหป้ระชาชนมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่

สมควร 

 

 

 

ภาพที ่10 สือ่สงัคมออนไลนม์สี่วนรว่มมากทีสุ่ดเกีย่วกบัภาพลกัษณแ์ละการ

ด าเนินงานของผูว้่าฯ ชชัชาต ิ
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