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ผลส ำรวจเร่ือง “PM 2.5 เกินมำตรฐำน วิกฤตกำรณ์ท่ีคนไทยต้องเผชิญ” 

 

จากการที่ค่าฝุ่ น PM 2.5 เกนิมาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศไทยขณะนี้ กรุงเทพโพลล์โดย 
มหาวทิยาลยักรงุเทพ จงึส ารวจความเหน็ประชาชนเรือ่ง “PM 2.5 เกินมำตรฐำน วิกฤตกำรณ์ท่ีคนไทยต้อง
เผชิญ” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนทัว่ประเทศ จ านวน 1,071 คน พบวา่ 

 

ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.6 มีควำมกังวลมำกถึงมำกท่ีสุดว่ำสถำนกำรณ์ฝุ่ น PM 2.5 
ในขณะน้ีจะส่งผลเสียต่อสุขภำพของตนเองและคนในครอบครวั ขณะที่รอ้ยละ 46.4 มคีวามกงัวลน้อยถึง
น้อยทีส่ดุ 

 

เม่ือถำมว่ำตวัท่ำนหรือคนในครอบครวั ได้รบัผลกระทบต่อสุขภำพและกำรด ำเนินชีวิตจำก
ปัญหำฝุ่ น PM 2.5  อย่ำงไรบ้ำง พบว่ำส่วนใหญ่ร้อยละ 57.8 มีอำกำรไอ แสบคอ รองลงมาร้อยละ 51.6 มี
อาการจาม มนี ้ามกู เลอืดก าเดาไหล และรอ้ยละ 31.3 มอีาการแสบตา คนัตา ตาแดง 

 

ทัง้น้ีประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 88.1 เลือกใช้วิธีป้องกันตนเองจำกฝุ่ น PM 2.5  ด้วยกำร
สวมหน้ำกำกอนำมยัท่ีสำมำรถป้องกันฝุ่ นPM 2.5 รองลงมาร้อยละ 32.4 ระบุว่าไม่ออกนอกบ้านถ้าไม่
จ าเป็น และรอ้ยละ 26.9 ระบุวา่หลกีเลี่ยง/งดไปในพื้นทีท่ ีม่คีา่ฝุ่ น PM 2.5 สงู 

 

ส่วนมำตรกำรกำรบริหำรจดักำรฝุ่ น PM 2.5 จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องควรมีนั้น ส่วนใหญ่
ร้อยละ 58.6 ระบุว่ำควรหำแนวทำงแก้ไขปัญหำฝุ่ น PM 2.5 ท่ีต้นเหตุจริงๆ รองลงมาร้อยละ 52.6 ระบุว่า 
ควรบังคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกบัผู้ที่กระท าการเผาในที่โล่งแจ้ง  และรอ้ยละ 46.1 ระบุว่าควรตรวจสอบ
โรงงานทีท่ าใหเ้กดิฝุ่ นละอองหากเกนิมาตรฐาน  

 

สุดท้ำยเ ม่ือถำมว่ำ ตัวท่ำนเองจะสำมำรถช่วยลดปัญหำฝุ่ น PM 2.5 ไ ด้อย่ำงไรบ้ำง 
ประชำชนร้อยละ 50.0 ระบุว่ำจะปลูกต้นไม้ช่วยลดมลพิษ รองลงมาร้อยละ 48.4 ระบุว่าจะร่วมมอืกับ

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ ข่าวการเมือง/ข่าวสงัคม 

เร่ือง   ผลส ารวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม 5 หน้า) 
 

เร่ือง   ผลส ารวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม 5 

หน้า) 

ประชำชนร้อยละ 53.6 มีควำมกงัวลมำกถึงมำกท่ีสุดว่ำสถำนกำรณ์ฝุ่ น PM 2.5 จะส่งผลเสียต่อ
สุขภำพของตนเองและคนในครอบครวั   

โดยร้อยละ 57.8 ระบุว่ำเร่ิมมีอำกำรไอ แสบคอ และร้อยละ 51.6  มีอำกำรจำม มีน ้ำมูก เลือด
ก ำเดำไหล ทัง้น้ีร้อยละ 88.1  เลือกวิธีป้องกนัตวัเองจำกฝุ่ น PM 2.5  ด้วยกำรสวมหน้ำกำกอนำมยั  

ส ำหรบัร้อยละ 50.0 ระบุว่ำ จะเลือกใช้วิธีปลูกต้นไม้เพ่ือช่วยลดมลพิษทำงอำกำศ 
พร้อมวอนหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องหำแนวทำงแก้ไขปัญหำฝุ่ น PM 2.5  ท่ีต้นเหตุจริงๆ    
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ทางการงดเผาในพื้นที่การเกษตรและในที่โล่งแจ้ง และร้อยละ 29.9 ระบุว่าจะช่วยโพสต์/แชร์ ความรู้และ
อนัตรายทีเ่กดิจากฝุ่ น PM 2.5 

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

1. จำกสถำนกำรณ์ฝุ่ น PM 2.5 ในขณะน้ี มีควำมกงัวลว่ำจะส่งผลเสียต่อสุขภำพของท่ำนและคนใน

ครอบครวัมำกน้อยเพียงใด 

 

กงัวลมำกถึงมำกท่ีสุด ร้อยละ  53.6 
(โดยแบ่งเป็น กงัวลมำกร้อยละ  34.1   และกงัวลมำกท่ีสุดร้อยละ  19.5) 

กงัวลน้อยถงึน้อยที่สดุ รอ้ยละ 46.4 
(โดยแบ่งเป็น กงัวลน้อยที่สดุรอ้ยละ 23.9     และกงัวลน้อยที่สดุร้อยละ  22.5) 

 
2. ตวัท่ำนหรือคนในครอบครวั ได้รบัผลกระทบต่อสุขภำพและกำรด ำเนินชีวิตจำกปัญหำฝุ่ น PM 2.5 

อย่ำงไรบ้ำง (เลือกตอบได้มากกวา่ 1ขอ้) 
 

ไอ แสบคอ ร้อยละ 57.8 
จาม มนี ้ามกู เลือดก าเดาไหล รอ้ยละ 51.6 
แสบตา คนัตา ตาแดง     รอ้ยละ 31.3 
ภูมแิพ้ก าเรบิ รอ้ยละ 29.1 
หายใจตดิขดั/ปอดอกัเสบ รอ้ยละ 24.4 
เป็นผื่นคนัตามตวั   รอ้ยละ 17.0 
ปวดหวั/ไมเกรน      รอ้ยละ 9.7 

 

    
3. ท่ำนป้องกนัตนเองจำกฝุ่ น PM 2.5 อย่ำงไร (เลอืกตอบได้มากกวา่ 1ขอ้) 
 

สวมหน้ำกำกอนำมยัท่ีสำมำรถป้องกนัฝุ่ นPM 2.5  ร้อยละ 88.1 
ไมอ่อกนอกบ้านถ้าไมจ่ าเป็น  รอ้ยละ 32.4 
หลกีเลี่ยง/งดไปในพื้นทีท่ ีม่คีา่ฝุ่ น PM 2.5  สงู รอ้ยละ 26.9 
งดกจิกรรม/การออกก าลงักายในทีโ่ล่งแจ้ง  รอ้ยละ 16.6 
ซื้อเครื่องฟอกอากาศไวท้ีบ่้าน  รอ้ยละ 15.1 
ตรวจสอบคา่ฝุ่ นในสถานทีท่ ี่จะไปอยู่เสมอ    รอ้ยละ 8.9 
อืน่ๆ อาท ิใสแ่วน่ ปิดประตูหน้าต่าง ฯลฯ รอ้ยละ 1.4 
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4. ท่ำนคิดว่ำหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องควรมีมำตรกำรบริหำรจดักำรฝุ่ น PM 2.5 อย่ำงไร  
   (เลอืกตอบได้มากกวา่ 1ขอ้) 
 

หำแนวทำงแก้ไขปัญหำฝุ่ น PM 2.5  ท่ีต้นเหตุจริงๆ                       ร้อยละ 58.6 
บงัคบัใช้กฎหมายอย่างเขม้งวดกบัผู้ทีก่ระท าการเผาในทีโ่ล่งแจง้ รอ้ยละ 52.6 
ตรวจสอบโรงงานที่ท าใหเ้กดิฝุ่ นละอองหากเกนิมาตรฐาน รอ้ยละ 46.1 
สรา้งความตระหนักรู้แก่ประชาชน เกีย่วกบัปัญหาฝุ่ นละออง รอ้ยละ 32.1 
ขอความรว่มมอืลดการใช้รถยนต์สว่นตวัมาท างาน รอ้ยละ 14.7 
ประกาศใหห้ลกีเลี่ยงการจดักจิกรรมทีอ่ยู่กลางแจ้ง  รอ้ยละ 12.3 
จดัสลบัวนัเรยีน/วนัท างาน  เพื่อลดการออกนอกบ้าน    รอ้ยละ 10.0 
อืน่ๆ อาท ิฉีดพ่นน ้า ตรวจเชก็รถที่ควนัด าอย่างต่อเนื่อง ท าฝนเทยีม ฯลฯ รอ้ยละ 2.7 

 

5. ท่ำนคิดว่ำตวัท่ำนเองจะสำมำรถช่วยลดปัญหำฝุ่ น PM 2.5 ได้อย่ำงไรบ้ำง (เลอืกตอบได้มากกวา่ 1ขอ้) 
 

ปลูกต้นไม้ช่วยลดมลพิษ ร้อยละ 50.0 
รว่มมอืกบัทางการงดเผาในพื้นทีก่ารเกษตรและในที่โล่งแจง้ รอ้ยละ 48.4 
ชว่ยโพสต์/แชร ์ความรู้และอนัตรายทีเ่กดิจากฝุ่ น PM 2.5 รอ้ยละ 29.9 
เชค็สภาพรถเพื่อลดควนัด า         รอ้ยละ 32.8 
งดการจดุธปูไหวพ้ระ/เผากระดาษไหวเ้จา้  รอ้ยละ 26.4 
ใชร้ถสว่นตวัน้อยลงหนัไปใชบ้รกิารรถสาธารณะแทน รอ้ยละ 26.3 
เปลี่ยนไปใชร้ถยนต์พลงังานไฟฟ้า/มอเตอรไ์ซด์ไฟฟ้า  รอ้ยละ 8.5 
เลกิสบูบุหรี่ รอ้ยละ 7.3 
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รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วตัถปุระสงค์ในกำรส ำรวจ 
  เพื่อสอบถามความคิดเหน็ของประชาชนเกี่ยวกับความกงัวลต่อสุขภาพ และผลกระทบที่ได้ร ับจาก
สถานการณ์ฝุ่ น PM 2.5  เกนิคา่มาตรฐาน การป้องกนัตนเองจากฝุ่ น PM 2.5 ตลอดจนมาตรการบรหิารจดัการ
ฝุ่ น PM 2.5 ที่หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งควรม ีและวธิกีารที่ตนเองสามารถช่วยลดปัญหาฝุ่ น PM 2.5 ได้  ทัง้นี้เพื่อ
สะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผู้ทีเ่กีย่วขอ้งได้รบัทราบ  

 
ประชำกรท่ีสนใจศึกษำ 

การส ารวจใช้การสุม่ตวัอย่างจากประชาชนทกุภูมภิาคทัว่ประเทศ โดยการสุม่สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จาก
ฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ด้วยวิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) แล้วใช้ว ิธกีารถ่วงน ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   4 ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่มโีครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั ้นจึงน า
แบบสอบถามทกุชดุมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบนัทกึข้อมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูล   :  13-15 มนีาคม 2566 
 
วนัท่ีเผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  18 มนีาคม 2566 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 511 47.7 
            หญงิ 560 52.3 

รวม 1,071 100.0 
อำยุ   
            18 – 30 ปี 83 7.7 
            31 – 40 ปี 162 15.1 
            41 – 50 ปี 279 26.1 
            51 – 60 ปี 300 28.0 
            61 ปีขึน้ไป  247 23.1 

รวม 1,071 100.0 
กำรศึกษำ   
            ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 642 60.0 
            ปรญิญาตร ี 326 30.4 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 103 9.6 

รวม 1,071 100.0 
อำชีพ   
 ลูกจา้งรฐับาล 155 14.5 
 ลูกจา้งเอกชน 201 18.8 
 คา้ขาย/ ท างานสว่นตวั/ เกษตรกร 416 38.8 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 42 3.9 
         ท างานใหค้รอบครวั 1 0.1 
 พ่อบ้าน/ แมบ่้าน/เกษยีณอายุ 233 21.8 
 นักเรยีน/นักศกึษา 15 1.4 
 วา่งงาน  8 0.7 

รวม 1,071 100.0 
 

กรงุเทพโพลล์  โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll 
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