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ผลสาํรวจเร่ือง  “วิกฤตการณ์ฝุ่ นเกินค่า...ต้องฝ่าไปด้วยกนั” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนยว์จิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ  สํารวจความคดิเหน็ประชาชน เรื่อง “วิกฤตการณ์ฝุ่ น
เกินค่า...ต้องฝ่าไปด้วยกนั”โดยเกบ็ขอ้มลูกบัประชาชนจากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศจาํนวน 1,180 คน พบวา่ 

 

จากสถานการณ์ฝุ่ น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในประเทศไทยขณะน้ีประชาชนร้อยละ 33.5 ระบุว่า
ได้รบัผลกระทบต่อสขุภาพ โดยร้อยละ 33.3 ระบุว่ามีอาการไอจามมีน้ํามูก รองลงมารอ้ยละ 32.4 ระบุว่ามี
อาการหายใจไมส่ะดวก/หายใจไดไ้มเ่ตม็ปอด และรอ้ยละ 18.2 ระบุวา่มอีาการแสบตาตาอกัเสบตาแดง 

 

ทัง้น้ีประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 51.5 เลือกวิธีป้องกนัตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามยัท่ี
สามารถป้องกนัฝุ่ นPM 2.5 ได้ รองลงมารอ้ยละ 30.3 ระบุว่าเลีย่งเดนิทางทีม่จีราจรคบัคัง่/ไม่ออกนอกบา้นถา้
ไมจ่าํเป็น และรอ้ยละ 12.6 ระบุวา่งดกจิกรรม/การออกกาํลงักายในทีโ่ลง่แจง้ 

 

ส่วนความเหน็ท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องว่าควรมีมาตรการบริหารจดัการวิกฤตการณ์ฝุ่ น PM 
2.5 ในช่วงเร่งด่วนน้ีอย่างไร ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.6 ระบุว่า ควรงดปล่อยควนัจากโรงงาน/การเผา/รถควนั
ดาํในช่วงน้ีอย่างจริงจงั รองลงมารอ้ยละ 54.1 ระบุว่าควรแจกอุปกรณ์ป้องกนัฝุน่โดยไม่มคี่าใชจ้่ายกระจายทุก
พืน้ที ่และรอ้ยละ 53.6 ระบุว่าควรตัง้หน่วยเฉพาะกจิมาบรหิารจดัการแกป้ญัหาฝุน่อย่างเร่งด่วนและมอีํานาจสัง่
การจรงิจงั  

 

สาํหรบัความเชื่อมัน่ต่อมาตรการแกป้ญัหาฝุน่PM2.5 ของรฐับาลว่าจะช่วยแกป้ญัหาฝุน่ในระยะ 2-3 เดอืน
น้ีไดพ้บว่ามาตรการท่ีประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 79.7 เช่ือมัน่ว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาฝุ่ น PM 2.5
ในช่วงน้ีได้คือ สร้างการรบัรู้และเข้าใจแก่ประชาชนเก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหาฝุ่ นละออง รองลงมารอ้ย
ละ 60.2 คอืมาตรการสนบัสนุนการจดัโครงการเปลีย่นถ่ายน้ํามนัเครื่องสาํหรบัรถยนตด์เีซลทีม่อีายุเกนิ 5 ปีเพื่อ
ช่วยลดฝุน่ละออง และรอ้ยละ 55.8 คอืมาตรการตรวจสอบโรงงานทีท่ําใหเ้กดิฝุน่ละอองหากเกนิมาตรฐานใหส้ัง่
ปรบัปรงุแกไ้ขหรอืสัง่หยดุกจิการ    

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/การเมือง / สงัคม / เศรษฐกิจ 
 

เร่ือง  ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ(รวม 5 หน้า) 

 จากสถานการณ์ฝุ่ น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในประเทศไทยขณะน้ีมีประชาชนร้อยละ33.5
ได้รบัผลกระทบต่อสุขภาพแล้วซ่ึงมีอาการไอจามมีน้ํามูก หายใจไม่สะดวก โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 51.5
ป้องกนัตนเองจากฝุ่ น PM 2.5 ด้วยการสวมหน้ากากอนามยั  
 ทัง้น้ีประชาชนร้อยละ 57.6 วอนให้หน่วยงานต่างๆ ดแูลการงดปล่อยควนัจากโรงงาน/งดเผา/
ตรวจควนัดาํรถ ในช่วงน้ีอย่างจริงจงัโดยร้อยละ 79.7 เช่ือมัน่ว่ามาตรการของรฐับาล ด้านสร้างการ
รบัรู้และเข้าใจแก่ประชาชนเก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหาฝุ่ นละออง จะช่วยแก้ปัญหาฝุ่ นในระยะน้ีได้ 
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โดยมรีายละเอยีดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ตนเองหรือคนในครอบครวัได้รบัผลกระทบต่อสขุภาพและการดาํเนินชิวิตจากปัญหาฝุ่ น PM 2.5 บา้งหรือไม่ 
ไดร้บัผลกระทบต่อสขุภาพ   รอ้ยละ 33.5   
โดยมอีาการ   

 ไอ จาม มน้ํีามกู รอ้ยละ 33.3 
 หายใจไมส่ะดวก/หายใจไดไ้มเ่ตม็ปอด รอ้ยละ 32.4 
 แสบตาตาอกัเสบ ตาแดง รอ้ยละ 18.2 
 เป็นผืน่คนัตามตวั รอ้ยละ 6.7 
 อื่นๆ อาท ิ รอ้ยละ 9.4 

   

ยงัไม่ได้รบัผลกระทบต่อสขุภาพ  ร้อยละ 66.5   
 
2.วิธีป้องกนัตนเองจากฝุ่ นPM 2.5(ตอบไดม้ากวา่ 1 ขอ้) 

สวมหน้ากากอนามยัท่ีสามารถป้องกนัฝุ่ นPM2.5  ร้อยละ 51.5 
เลีย่งเดนิทางทีม่จีราจรคบัคัง่/ไมอ่อกนอกบา้นถา้ไมจ่าํเป็น  รอ้ยละ 30.3 
งดกจิกรรม/การออกกาํลงักายในทีโ่ล่งแจง้ รอ้ยละ 12.6 
ตรวจสอบคา่ฝุน่ในสถานทีท่ีจ่ะไปอยูเ่สมอ    รอ้ยละ 9.7 
ซือ้เครือ่งฟอกอากาศไวท้ีบ่า้น รอ้ยละ 8.9 
อื่นๆ อาท ิใสแ่วน่ดาํ ปลกูตน้ไม ้ใชน้ํ้ารดหน้าบา้น ฯลฯ  รอ้ยละ 1.8 

 
3.คิดว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีมาตรการบริหารจดัการวิกฤตการณ์ฝุ่ น PM 2.5 ในช่วงเร่งด่วนน้ีอย่างไร 

(ตอบไดม้ากวา่ 1 ขอ้) 
งดปล่อยควนัจากโรงงาน/การเผา/รถควนัดาํในช่วงน้ีอย่างจริงจงั ร้อยละ 57.6 
แจกอุปกรณ์ป้องกนัฝุน่โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยกระจายทุกพืน้ที ่ รอ้ยละ 54.1 
ตัง้หน่วยเฉพาะกจิมาบรหิารจดัการแกป้ญัหาฝุน่อยา่งเรง่ดว่นและมอีาํนาจ
สัง่การจรงิจงั 

รอ้ยละ 53.6 

ยกระดบัเป็นสถานการณ์สแีดงและแจง้ใหป้ระชาชนตระหนกั/เตรยีมรบัมอื รอ้ยละ 36.0 
ประกาศใหห้ลกีเลีย่งการจดักจิกรรมทีอ่ยูก่ลางแจง้ รอ้ยละ 21.9 
จดัสลบัวนัเรยีน/วนัทาํงาน /วนัใชร้ถเพือ่ลดการออกนอกบา้น รอ้ยละ 17.1 
อื่นๆ อาท ิใชน้ํ้าชะลา้งฝุน่ตามทีต่่างๆ ทาํฝนเทยีม ระงบัการก่อสรา้ง

รถไฟฟ้าและถนนชัว่คราว ฯลฯ 
รอ้ยละ 4.8 
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4.ความเช่ือมัน่ต่อมาตรการแก้ปัญหาฝุ่ น PM2.5 ของรฐับาลว่าจะช่วยแก้ปัญหาฝุ่ นในระยะ 2-3 เดือนน้ีได้ 

มาตรการแก้ปัญหาฝุ่ นPM2.5 
เช่ือมัน่ ไม่เช่ือมัน่ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) 

สร้างการรบัรู้และเข้าใจแก่ประชาชนเก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหาฝุ่ นละออง 79.7 20.3 

สนบัสนุนการจดัโครงการเปลีย่นถ่ายน้ํามนัเครือ่งสาํหรบัรถยนตด์เีซลทีม่อีายเุกนิ 5 ปีเพือ่
ชว่ยลดฝุน่ละออง 

60.2 39.8 

ตรวจสอบโรงงานทีท่าํใหเ้กดิฝุน่ละอองหากเกนิมาตรฐานใหส้ัง่ปรบัปรงุแกไ้ขหรอืสัง่หยดุ
กจิการ 

55.8 44.2 

บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวดกบัผูท้ีก่ระทาํการเผาในทีโ่ล่งทัง้ในกรงุเทพฯต่างจงัหวดั 55.4 44.6 
ลดราคาน้ํามนัเชือ้เพลงิทีม่ปีรมิาณกาํมะถนัไมเ่กนิ 10 PPM ซึง่เป็นน้ํามนัทีก่่อใหเ้กดิฝุน่
ละอองน้อย 

51.8 48.2 

ตรวจวดัควนัดาํรถโดยสารทุกคนัและรถบรรทุกเพือ่ออกคาํสัง่หา้มใชร้ถ 48.2 51.8 
กาํกบัใหก่้อสรา้งรถไฟฟ้าและก่อสรา้งอื่นๆไมท่าํใหเ้กดิฝุน่และปญัหาการจราจรบรเิวณรอบ
พืน้ทีก่่อสรา้ง 

40.9 59.1 

ขอความรว่มมอืลดการใชร้ถยนตส์ว่นตวัมาทาํงาน 35.8 64.2 
หา้มรถบรรทกุเขา้พืน้ทีช่ ัน้ในของกรงุเทพฯในวนัคีร่ะหวา่งเดอืนม.ค.-ก.พ.63 35.3 64.7 
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รายละเอียดการสาํรวจ 

 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ 
เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชน เกี่ยวกบัปญัหาฝุน่ PM 2.5 ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยใน

ช่วงเวลาน้ี ในประเดน็ต่างๆ ไดแ้ก่ ผลกระทบทีม่ต่ีอสุขภาพ การป้องกนัตนเองจากฝุน่PM 2.5 การบรหิาร
จดัการวกิฤตการณ์ฝุน่ PM 2.5 จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนความเชื่อมัน่ในมาตรการแกป้ญัหาของรฐัา
บาลเพือ่สะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

     การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling)แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู 

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็น
แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และไดนํ้า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู:  21-23 มกราคม 2563 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ :25 มกราคม 2563 
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ข้อมลูของกลุ่มตวัอย่าง 
 

 จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 568 48.1 
            หญงิ 612 51.9 

รวม      1,180  100.0 
อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 100 8.5 
            31 ปี - 40 ปี 196 16.6 
            41 ปี - 50 ปี 327 27.7 
            51 ปี - 60 ปี 303 25.7 
 61 ปี ขึน้ไป 254 21.5 

รวม      1,180  100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 710 60.2 
            ปรญิญาตร ี 359 30.4 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 111 9.4 
                                 รวม      1,180  100.0 
อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 156 13.2 
 ลกูจา้งเอกชน     283 24.0 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/เกษตรกร 445 37.7 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   48 4.1 
 ทาํงานใหค้รอบครวั 1 0.1 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 217 18.4 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   17 1.4 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 13 1.1 

รวม 1,180 100.0 
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-4073819 ต่อ 2897,2898 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll  Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 


