
  

   
 
 

ผลสํารวจเรื่อง 
ทัศนะของประชาชนตอปญหาภาวะโลกรอน และผลกระทบตอประเทศไทย 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจเรื่องทัศนะของประชาชนตอ

ปญหาภาวะโลกรอนและผลกระทบตอประเทศไทย เน่ืองในวันสิ่งแวดลอมไทย 4 ธันวาคม และการประชุม
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 15 (cop15) ที่ประเทศเดนมารก วันที่ 7-18 
ธันวาคม พบวา ประชาชนสวนใหญใหความสําคัญมากกับปญหาภาวะโลกรอนที่จะสงผลกระทบกบั
ประเทศไทย โดยเชื่อวาภาวะโลกรอนทําใหสภาพอากาศแปรปรวน มีฤดูฝนยาวนาน อากาศหนาวสลับ
รอน และในอนาคตอาจเปนสาเหตุใหเกิดวันสิ้นโลกได ขณะทีก่ารลดการใชถุงพลาสตกิและกลองโฟมเปน
วิธีที่ประชาชนสวนใหญตัง้ใจจะทํามากที่สุดเพื่อชวยลดภาวะโลกรอน นอกจากนี้ยังเห็นดวยหากรัฐบาลจะ
ออกนโยบายหรือมาตรการที่เขมงวดจริงจังในการรับมือกับปญหาภาวะโลกรอน พรอมชื่นชม ปตท. ที่มี
บทบาทชวยลดปญหาภาวะโลกรอน 

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

1. ระดับการใหความสําคัญกับปญหาภาวะโลกรอนที่จะสงผลกระทบกับประเทศไทย  
 

มาก    รอยละ 74.3 
ปานกลาง   รอยละ 23.2 
นอย    รอยละ  2.1  
ไมใหความสําคัญเลย  รอยละ  0.4  

     

2. ความคิดเห็นตอประเด็นที่วาภาวะโลกรอนอาจเปนสาเหตุใหเกิดวันสิ้นโลกในอนาคต    
เชื่อวาเปนไปได  รอยละ 79.0 
เชื่อวาเปนไปไมได  รอยละ  21.0 

 

3. ปญหาภาวะโลกรอนทีส่งผลกระทบตอประเทศไทยเดนชัดทีสุ่ดในขณะนี ้  
สภาพอากาศแปรปรวน มีฤดูฝนยาวนาน อากาศหนาวสลับรอน  รอยละ 43.4 
อุณหภูมิเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้น         รอยละ 25.4 
เกิดภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้น เชน พายุ คลืน่ยักษสึนามิ    รอยละ 17.4 
ระดับนํ้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น       รอยละ  7.2 
เกิดโรคระบาดชนิดใหม         รอยละ  5.9 
อ่ืนๆ          รอยละ  0.5 
คิดวาไมมีผลกระทบ        รอยละ  0.2 
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4. วิธีที่ประชาชนตั้งใจจะทํามากที่สุดเพื่อชวยลดปญหาภาวะโลกรอน ไดแก 
 

ลดการใชถุงพลาสติกและกลองโฟม   รอยละ 27.1 
ชวยปลูกตนไมและอนุรักษปาไม    รอยละ 25.7 
ลดการใชเครือ่งใชไฟฟา เชน เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน รอยละ 22.7 
เลือกใชสินคาที่มีฉลากประหยัดไฟ   รอยละ 14.0 
เลือกใชระบบขนสงมวลชน เชน รถประจําทาง รถไฟฟา  รอยละ 10.5 
 
 

5. ความคิดเห็นตอประเด็นที่วารัฐบาลควรออกนโยบายหรือมาตรการที่เขมงวดจรงิจงัมากขึ้นในการ
รับมือวิกฤตภาวะโลกรอน 

  
เห็นดวย    รอยละ 98.7  

                โดยในจํานวนนี้เห็นวานโยบายหรอืมาตรการที่รัฐควรประกาศใชเพ่ือรับมือวกิฤตภาวะโลกรอน ไดแก  
1. ควบคุมคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รอยละ 30.1 
2. รณรงคลดการใชพลังงาน ประหยัดไฟ    รอยละ 24.9 
3. พัฒนาการใชพลังงานทดแทนเชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม รอยละ 22.7 
4. สงเสริมการเดินทางดวยระบบขนสงมวลชน    รอยละ 12.8 
5. ควบคุมจํานวนประชากร      รอยละ 4.5 
6. สรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร     รอยละ 3.7 

 
ไมเห็นดวย     รอยละ 1.3  

            (โดยสวนใหญใหเหตุผลวา ประชาชนตองมีจิตสํานึกเอง  เปนการกําหนดขอบังคับมากเกินไป  
            และเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ) 

 
 

6. หนวยงาน องคกร และบริษัทเอกชนในประเทศไทยที่มีบทบาทในการชวยลดปญหาภาวะโลกรอนได   
    อยางนาชื่นชมยกยองมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   รอยละ 25.8 
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  รอยละ 10.3 
สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวสีีชอง 3   รอยละ 10.1  
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รอยละ  8.8 
กระทรวงพลังงาน    รอยละ  6.5 

 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดวย
วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมเขตการปกครองออกเปน 36 เขต ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง 
และชั้นนอกไดแก เขตคลองเตย คลองสาน จตุจักร จอมทอง ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน   ทุงครุ ธนบุรี บางกอก
นอย บางกะป บางเขน บางซื่อ บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทมุวัน ประเวศ ปอมปราบฯ พญาไท พระนคร มีนบุรี 
ยานนาวา ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดพราว วังทองหลาง สวนหลวง สะพานสูง สัมพันธวงศ สายไหม หนองแขม หนอง
จอก และหลักสี่ จากนั้นจึงสุมถนนและประชากรเปาหมาย ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,113 คน เปนเพศชาย รอยละ 50.6 
และเพศหญิงรอยละ 49.4 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตวั (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเกบ็ขอมูลเปนแบบสอบถามทีมี่

โครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open Form) 
จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทกุชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   28 - 29 พฤศจิกายน 2552 
 
     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :    3 ธันวาคม 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
       ชาย 563 50.6 
       หญิง 550 49.4 

รวม 1,113 100.00 
อายุ   
       18 ป – 25 ป 289 26.0 
       26 ป – 35 ป 306 27.5 
       36 ป – 45 ป 252 22.6 
       46 ปขึ้นไป 266 23.9 

รวม 1,113 100.0 
การศึกษา   
       ต่ํากวาปริญญาตรี 578 52.0 
       ปริญญาตรี 489 43.9 
       สูงกวาปริญญาตรี 46   4.1 

รวม 1,113 100.0 
อาชีพ   
         ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 96   8.6 
         พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 313 28.2 
        คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 357 32.1 
       รับจางทั่วไป 123 11.0 
         พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ  86   7.7 
         อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน  นักศึกษา 138 12.4 

รวม 1,113 100.0 
 
 
 
 
 


