
 

             
 

 

 

 

 
 

“การจัดการวกิฤตฝุ่นละออง” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ํารวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) เปิดเผยผลสํารวจของประชาชน เร่ือง “การจัดการวิกฤต
ฝุ่ นละออง” ทาํการสํารวจระหว่างวนัท่ี 15 – 16 มกราคม 2563 จากประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดบัการศึกษา     
และอาชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จาํนวน 1,256 หน่วยตวัอย่าง เกี่ยวกบัการจัดการวิกฤติฝุ่ นละอองในเขตกรุงเทพมหานคร การสํารวจอาศยั              
การสุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามน่าจะเป็นจากบญัชีรายช่ือฐานขอ้มูลตวัอย่างหลกั (Master Sample) ของ “นิดา้โพล” สุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) เกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จากการสํารวจเม่ือถามถึงการปฏิบัติตัวเม่ือเผชิญปัญหาจากวิกฤตฝุ่ นละอองของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.98 ระบุว่า                   
สวมหน้ากากอนามยัเวลาออกนอกบา้น รองลงมา ร้อยละ 21.50 ระบุว่า หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบา้น ร้อยละ 10.59 ระบุว่า งดทาํกิจกรรม
กลางแจง้ ร้อยละ 6.61 ระบุว่า ใชเ้คร่ืองฟอกอากาศ ร้อยละ 5.41 ระบุว่า ปิดประตู-หนา้ต่างกนัฝุ่ น ร้อยละ 3.66 ระบุว่า ใชชี้วิตตามปกติไม่ไดท้าํ
อะไรเลย ร้อยละ 3.50 ระบุว่า ไม่สนใจ เพราะอยูใ่นพื้นท่ีท่ีไม่ไดรั้บผลกระทบจากฝุ่ นละออง ร้อยละ 3.18 ระบุว่า ทาํความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 
ร้อยละ 2.23 ระบุว่า ไม่สนใจ เพราะเป็นปัญหาเล็ก ๆ ร้อยละ 1.83 ระบุว่า ไม่สนใจ เพราะคิดว่าร่างกายแข็งแรง มีภูมิตา้นทานดี ร้อยละ 0.64 ระบุว่า 
เดินทางไปอยูต่่างจงัหวดัท่ีไม่มีฝุ่ น ร้อยละ 0.48 ระบุว่า ไม่ไดท้าํอะไร เพราะไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะซ้ืออุปกรณ์ป้องกนัฝุ่ นละออง และร้อยละ 0.32 
ระบุอื่น ๆ ไดแ้ก่ ปลูกตน้ไม ้ฉีดนํ้าบริเวณรอบบา้น ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ซ้ือเคร่ืองตรวจจบัค่า pm 2.5 มาใช ้

ดา้นประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาฝุ่ นละอองของหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวขอ้ง พบว่า ร้อยละ 2.47 ระบุว่า มีประสิทธิภาพมาก เพราะ 
หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวขอ้งมีการจดัการแกปั้ญหาท่ีดี ร้อยละ 17.60 ระบุว่า ร้อยละ ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ เพราะ มีการพ่นละอองนํ้าเพื่อลดฝุ่ น 
มีการแจง้เตือนเขตพื้นท่ีสีแดง ทาํใหป้ระชาชนไดเ้ตรียมพร้อมรับมือ ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ไม่ไดเ้กี่ยวกบัหน่วยงานภาครัฐ แต่เป็นท่ีตวับุคคล
ในการทาํให้เกิดฝุ่ นละออง ระบุว่า ร้อยละ 40.84 ระบุว่า ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ เพราะ หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวขอ้งยงัแกไ้ขไดไ้ม่ตรงจุด    
ทาํงานไม่จริงจัง ไม่ต่อเน่ือง ควรมีมาตรการอย่างจริงจังท่ีเป็นรูปธรรมในการควบคุม เช่น การก่อสร้าง รถควนัดาํ หรือผู ้ท่ีก่อให้เกิดมลพิษ               
ร้อยละ 36.22 ระบุว่า ไม่มีประสิทธิภาพเลย เพราะ การจัดการของหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องยงัไม่มีการต่ืนตวั ไม่มีการเเก้ปัญหาท่ีเป็น
รูปธรรม ไม่มีความชดัเจน ปัญหายงัเดิม ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น งานก่อสร้างต่าง ๆ รถประจาํทาง/รถส่วนตวัยงัมีควนัดาํ และร้อยละ 2.87 
ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ทา้ยท่ีสุด เม่ือถามถึงการมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่ นละอองของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.57 ระบุว่า ใชบ้ริการขนส่งสาธารณะ
แทนการขบัรถส่วนตวั รองลงมา ร้อยละ 24.20 ระบุว่า ฉีดนํ้าลา้งฝุ่ นละอองหนา้บา้นตนเอง ร้อยละ 23.09 ระบุว่า หยดุเผาขยะ ใบไม ้เศษวสัดุ 
ร้อยละ 21.66 ระบุว่า ไม่มีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่ นละออง เพราะ  การใช้ชีวิตประจําวันไม่ไดท้ ําอะไรหรือสร้างปัญหาอะไรเกี่ยวกับฝุ่ น                
อยู่แต่ท่ีบา้น/อาคารไม่ไดไ้ปไหน ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า เน่ืองจากจาํเป็นตอ้งใชร้ถส่วนตวัเพื่อไปทาํงาน ร้อยละ 16.96 ระบุว่า ดบัเคร่ืองยนต ์ 
ทุกคร้ังเวลาจอดรถ ร้อยละ 8.20 ระบุว่า หยดุการจุดธูป ประทดั ร้อยละ 7.48 ระบุว่า นาํรถไปเขา้อู่เพื่อแกไ้ขปัญหาควนัดาํ ร้อยละ 2.23 ระบุว่า 
หยดุการก่อสร้าง และร้อยละ 3.50 ระบุอื่น ๆ ไดแ้ก่ ใชร้ถจักรยานยนต ์รถจักรยาน หรือเดินแทนการใชร้ถยนต์ ปลูกตน้ไม ้และอยูบ่า้นเพื่อลด
การใชร้ถ ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ลดการใชร้ถท่ีเติมนํ้ามนัดีเซล เปลี่ยนมาใชร้ถท่ีเติมนํ้ามนัเบนซิน หรือ E20 แทน   

เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่ง พบว่า ตวัอยา่งร้อยละ 48.81 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.19 เป็นเพศหญิง ตวัอย่างร้อยละ 7.40  
มีอายุไม่เกิน 25 ปี  ร้อยละ 13.14 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 18.47 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.84 มีอายุ 46 – 59 ปี  และร้อยละ 27.15 มีอาย ุ             
60 ปีข้ึนไป ตวัอยา่งร้อยละ 93.87 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 4.54 นบัถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.11 นบัถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 
0.48 ไม่ระบุศาสนา  

ตวัอย่างร้อยละ 31.53 สถานภาพโสด ร้อยละ 63.37 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.62 หมา้ย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.48 ไม่ระบุ
สถานภาพการสมรส ตวัอยา่งร้อยละ 15.36 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 22.93 จบการศึกษามธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.77                 
จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 41.72 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 12.26 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า และร้อยละ 0.96 ไม่ระบุการศึกษา  

ตวัอยา่งร้อยละ 10.11 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 25.80 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 21.89 
ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 0.48 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 10.03 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผูใ้ชแ้รงงาน      
ร้อยละ 27.47 เป็นพ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 3.18 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.08 เป็นพนักงานองค์กรอิสระท่ีไม่แสวงหา
กาํไร และร้อยละ 0.96 ไม่ระบุอาชีพ  

 

วันอาทิตย์ท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2563 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสาร 02 -727- 3595 
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ตวัอยา่งร้อยละ 25.32 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 6.45 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 19.43 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 

20,000 บาท ร้อยละ 13.85 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 8.76 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 15.68          

มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป และร้อยละ 10.51 ไม่ระบุรายได ้
 

1. จากวิกฤตฝุ่นละอองในปัจจุบัน ท่านปฏิบัติตัวอย่างไรในการเผชิญกับปัญหาน้ี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

การปฏิบัติตัวเม่ือเผชิญปัญหาจากวิกฤตฝุ่นละอองของประชาชน ร้อยละ 

สวมหนา้กากอนามยัเวลาออกนอกบา้น 69.98 

หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบา้น 21.50 

งดทาํกิจกรรมกลางแจง้ 10.59 

ใชเ้คร่ืองฟอกอากาศ 6.61 

ปิดประตู-หนา้ต่างกนัฝุ่ น 5.41 

ใชชี้วิตตามปกติไม่ไดท้าํอะไรเลย 3.66 

ไม่สนใจ เพราะอยูใ่นพื้นท่ีท่ีไม่ไดรั้บผลกระทบจากฝุ่ นละออง 3.50 

ทาํความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 3.18 

ไม่สนใจ เพราะเป็นปัญหาเลก็ ๆ 2.23 

ไม่สนใจ เพราะคิดว่าร่างกายแขง็แรง มีภูมิตา้นทานดี 1.83 

เดินทางไปอยูต่่างจงัหวดัท่ีไม่มีฝุ่ น 0.64 

ไม่ไดท้าํอะไร เพราะไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะซ้ืออุปกรณ์ป้องกนัฝุ่ นละออง 0.48 

อื่น ๆ ไดแ้ก่ ปลูกตน้ไม ้ฉีดนํ้าบริเวณรอบบา้น ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ซ้ือเคร่ืองตรวจจบัค่า pm 2.5 มาใช ้ 0.32 

 

2. ท่านคดิว่าปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐทีเ่ก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาฝุ่ นละออง มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาในระดับใด (เลือกตอบ 1 ข้อ) 

ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองของหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง ร้อยละ 

มีประสิทธิภาพมาก เพราะ หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวขอ้งมีการจดัการแกปั้ญหาท่ีดี 2.47 

ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ เพราะ มีการพน่ละอองนํ้าเพื่อลดฝุ่ น มีการแจง้เตือนเขตพื้นท่ีสีแดง ทาํใหป้ระชาชนไดเ้ตรียมพร้อมรับมือ 

ขณะท่ีบางส่วนระบุวา่ ไม่ไดเ้กี่ยวกบัหน่วยงานภาครัฐ แต่เป็นท่ีตวับุคคลในการทาํใหเ้กิดฝุ่ นละออง 

17.60 

ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ เพราะ หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวขอ้งยงัแกไ้ขไดไ้ม่ตรงจุด ทาํงานไม่จริงจัง ไม่ต่อเน่ือง ควรมีมาตรการ      

อยา่งจริงจงัท่ีเป็นรูปธรรมในการควบคุม เช่น การก่อสร้าง รถควนัดาํ หรือผูท่ี้ก่อใหเ้กิดมลพิษ 

40.84 

ไม่มีประสิทธิภาพเลย เพราะ การจัดการของหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวขอ้งยงัไม่มีการต่ืนตวั ไม่มีการเเกปั้ญหาท่ีเป็นรูปธรรม                 

ไม่มีความชดัเจน ปัญหายงัเดิม ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น งานก่อสร้างต่าง ๆ รถประจาํทาง/รถส่วนตวั 

ยงัมีควนัดาํ 

36.22 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.87 

รวม 100.00 

 

3. ในช่วงที่มีปัญหาวิกฤตฝุ่นละออง ท่านมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่ นละอองอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

การมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่ นละอองของประชาชน ร้อยละ 

ใชบ้ริการขนส่งสาธารณะแทนการขบัรถส่วนตวั 30.57 

ฉีดนํ้าลา้งฝุ่ นละอองหนา้บา้นตนเอง 24.20 

หยดุเผาขยะ ใบไม ้เศษวสัดุ 23.09 

ไม่มีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่ นละออง เพราะ การใชชี้วิตประจาํวนัไม่ไดท้าํอะไรหรือสร้างปัญหาอะไรเกี่ยวกบัฝุ่ น อยูแ่ต่ท่ีบา้น/

อาคารไม่ไดไ้ปไหน ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า เน่ืองจากจาํเป็นตอ้งใชร้ถส่วนตวัเพื่อไปทาํงาน  

21.66 

ดบัเคร่ืองยนตทุ์กคร้ังเวลาจอดรถ 16.96 

หยดุการจุดธูป ประทดั 8.20 

นาํรถไปเขา้อู่เพื่อแกไ้ขปัญหาควนัดาํ 7.48 

หยดุการก่อสร้าง 2.23 

อื่น ๆ ไดแ้ก่ ใชร้ถจกัรยานยนต ์รถจกัรยาน หรือเดินแทนการใชร้ถยนต ์ปลูกตน้ไม ้และอยูบ่า้นเพื่อลดการใชร้ถ  

ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า ลดการใชร้ถท่ีเติมนํ้ามนัดีเซล เปลี่ยนมาใชร้ถท่ีเติมนํ้ามนัเบนซิน หรือ E20 แทน   

3.50 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 613 48.81 

หญิง 643 51.19 

รวม 1,256 100.00 

 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 25 ปี 93 7.40 

26 – 35 ปี 165 13.14 

36 – 45 ปี 232 18.47 

46 – 59 ปี 425 33.84 

60 ปี ข้ึนไป 341 27.15 

ไม่ระบุ – – 

รวม 1,256 100.00 

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน ร้อยละ 

พุทธ 1,179 93.87 

อิสลาม 57 4.54 

คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 14 1.11 

ไม่ระบุ 6 0.48 

รวม 1,256 100.00 

 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 396 31.53 

สมรส 796 63.37 

หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่

 

58 4.62 

ไม่ระบุ 6 0.48 

รวม 1,256 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า 193 15.36 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 288 22.93 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 85 6.77 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 524 41.72 

สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 154 12.26 

ไม่ระบุ 12 0.96 

รวม 1,256 100.00 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จํานวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 127 10.11 

พนกังานเอกชน 324 25.80 

เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 275 21.89 

เกษตรกร/ประมง 6 0.48 

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 126 10.03 

พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน 345 27.47 

นกัเรียน/นกัศึกษา 40 3.18 

พนกังานองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหากาํไร 1 0.08 

ไม่ระบุ 12 0.96 

รวม 1,256 100.00 

 

ตารางที ่8 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 318 25.32 

ไม่เกิน 10,000 81 6.45 

10,001 – 20,000 244 19.43 

20,001 – 30,000 174 13.85 

30,001 –  40,000 110 8.76 

40,001 ข้ึนไป 197 15.68 

ไม่ระบุ 132 10.51 

รวม 1,256 100.00 
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