
 

             
 

 

 

 

 

“การจัดการวิกฤตฝุนละอองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการขาว /หัวหนาขาว 

 ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน                
เรื่อง “การจัดการวิกฤตฝุนละอองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ทําการสํารวจระหวางวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ 2562 จากประชาชนท่ี
พักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งส้ิน จํานวน 1,261 หนวยตัวอยาง เก่ียวกับการ
จัดการวิกฤตฝุนละอองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การสํารวจอาศัยการสุมตัวอยางโดยใชความนาจะเปนจากบัญชีรายช่ือฐานขอมูล
ตัวอยางหลัก (Master Sample) ของ “นิดาโพล” ดวยวิธีแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบงช้ันภูมิตามภูมิภาค จากน้ันในแต
ละภูมิภาคสุมตัวอยางดวยวิธีแบบงาย (Simple Random Sampling) เก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณทางโทรศัพท โดยกําหนดคาความเช่ือม่ันที่รอย
ละ 95.0 

จากการสํารวจเม่ือถามถึงการจัดการปญหาจากวิกฤตฝุนละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ประชาชนสวนใหญ รอย
ละ 75.42 ระบุวา จัดการปญหาน้ี ขณะที่รอยละ 24.58 ระบุวา ไมไดทําอะไรตางจากเดิม โดยในจํานวนของผูที่ระบุวาไมไดทําอะไร         ตาง
จากเดิม รอยละ 69.68 ระบุวาเพราะไมไดรับผลกระทบจากฝุนละออง รองลงมา รอยละ 32.26 ระบุวา ที่พักอาศัย/ที่ทํางานไมมีปญหาเรื่องฝุน
ละออง รอยละ 7.10 ระบุวา รางกายแข็งแรง มีภูมิตานทานดี และรอยละ 0.32 ระบุวา มีปญหาดานการเงิน  

สําหรับวิธีการจัดการปญหาวิกฤตฝุนละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ประชาชนสวนใหญ รอยละ 87.28  ระบุวา 
ปองกันตัวเอง รองลงมา รอยละ 15.46 ระบุวา หลีกเล่ียงการเดินทางออกนอกบาน และรอยละ 0.63 ระบุวา เดินทางไปตางจังหวัดที่ไมมีฝุน ซ่ึงใน
จํานวนของผูที่ระบุวาจัดการปญหาดวยวิธีปองกันตัวเอง พบวา ประชาชนสวนใหญ รอยละ 91.93 ระบุวา สวมหนากากอนามัย รองลงมา รอยละ 
11.57 ระบุวา ปดประต-ูหนาตางกันฝุน รอยละ 5.42 ระบุวา งดออกกําลังกายกลางแจง รอยละ 4.22 ระบุวา ใชพัดลม –  เครื่องฟอกอากาศ รอย
ละ 3.61 ระบุวา ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และรอยละ 1.93 ระบุวา ปดหองแอรใหสนิท             

ดานคาใชจายทั้งหมดที่ตองจายจากวิกฤตฝุนละออง ถามีการจัดการปญหาฝุนละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา 
ประชาชน รอยละ 33.23 ระบุวา   ไมมีคาใชจาย รอยละ 56.26 ระบุวา ไมเกิน 500 บาท รอยละ 5.78 ระบุวา 501 - 1,000 บาท รอยละ 0.95 
ระบุวา 1,001 - 1,500 บาท รอยละ 1.05ระบุวา 1,501 - 2,000 บาท และรอยละ 2.73 ระบุวา 2,001 บาทขึ้นไป 

เม่ือถามถึงการขจัดฝุนละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ควรจัดเปนวาระเรงดวนมากนอยเพียงใด พบวา ประชาชน    รอย
ละ 64.15 ระบุวา เรงดวนที่สุด รอยละ 31.88 ระบุวา เรงดวน รอยละ 3.81 ระบุวา ไมเรงดวน และรอยละ 0.16 ระบุวา ไมเรงดวนเลย 

สวนมาตรการที่รัฐควรมีในชวงที่มีปญหาวิกฤตฝุนละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ประชาชนสวนใหญ รอยละ 
45.12 ระบุวา หยุดการกอสรางในพื้นที่วิกฤตฝุนละออง รองลงมา รอยละ 20.30 ระบุวา หามรถทกุชนิดที่ใชนํ้ามันดีเซลว่ิงช่ัวคราว รอยละ 11.82 
ระบุวา ใหโรงงานอุตสาหกรรมหยุดทํางานช่ัวคราว รอยละ 7.61 ระบุวา ใหทําฝนเทียม รอยละ 7.14 ระบุวา มีการบังคับใชกฎหมาย   อยาง
จริงจังในการตรวจจับรถที่ปลอยควันดํา และกับผูที่เผาปา เผานา หรือเผาปรับที่เพื่อกอสราง รอยละ 6.18 ระบุอ่ืน ๆ ไดแก ใหรัฐแจกหนากาก
อนามัยแกประชาชนและใหความรูเก่ียวกับการปองกันฝุนละออง ใหมีการฉีดนํ้าเพื่อชวยลดฝุนละออง ขณะที่บางสวนระบุวา ใหรัฐเขมงวดในการ
ตรวจสอบการปลอยควันดําของโรงงานอุตสาหกรรม รอยละ 1.67 ระบุวา ไมแนใจ และรอยละ 0.16 ไมระบุ    
 ทายที่สุดเม่ือถามถึงการมีสวนชวยลดปญหาฝุนละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ประชาชนสวนใหญ               รอย
ละ 70.98 ระบุวา มีสวนชวยลดปญหาฝุนละออง ขณะที่รอยละ 29.02 ระบุวา ไมมีสวนชวยลดปญหาฝุนละออง โดยในจํานวนของผูที่ระบุวา มี
สวนชวยลดปญหาฝุนละออง พบวา ประชาชนสวนใหญ รอยละ 31.37 ระบุวา ฉีดนํ้าลางฝุนละอองหนาบานตนเอง รองลงมา รอยละ 30.05 ระบุ
วา หยุดเผาขยะใบไม เศษวัสดุ รอยละ 23.32 ระบุวา น่ังรถประจําทางไปทํางานแทนการขับรถสวนตัว รอยละ 8.53 ระบุวา หยุดการจุดธูป 
ประทัด รอยละ 3.13 ระบุวา ดับเครื่องยนตทุกครั้งเวลาจอดรถรอสัญญาณไฟ รอยละ 1.80 ระบุวา หยุดตอเติมขยายบาน และระบุอ่ืน ๆ ไดแก 
ปลูกตนไม ขณะที่บางสวนระบุวา อยูบานเพื่อลดการใชรถ สวนผูที่ระบุวา ไมมีสวนชวยลดปญหาฝุนละออง ไดใหเหตุผลวา สวนใหญ รอยละ 
44.47 ระบุวา ไมไดรับผลกระทบจากฝุนละออง รองลงมา รอยละ 33.16 ระบุวา ที่พักอาศัย/ที่ทํางานไมมีปญหาเรื่องฝุนละออง รอยละ 11.31 
ระบุวา จําเปนตองเดินทาง รอยละ 5.66 ระบุวา รางกายแข็งแรง มีภูมิตานทานดี และรอยละ 5.40 ไมระบุเหตุผล  
 

 

วันอาทิตยที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 

 ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โทรศัพท 02 -727- 3594-6  โทรสาร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 

E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th  
 

 

ศาสตราจารย ดร.อัญชนา  ณ ระนอง 

ผูอํานวยการศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” 
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  เม่ือพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอยาง พบวา ตัวอยางรอยละ 52.18 มีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพฯ และตัวอยางรอยละ 47.82  มีภูมิลําเนา
อยูปริมณฑล ตัวอยางรอยละ 54.56 เปนเพศชาย และรอยละ 45.44 เปนเพศหญิง ตวัอยางรอยละ 6.74 มีอายุไมเกิน 25 ป รอยละ 13.88 มีอายุ        
26 – 35 ป รอยละ 21.57 มีอายุ 36 – 45 ป รอยละ 33.86 มีอายุ 46 – 59 ป รอยละ 23.32 มีอายุ 60 ปขึ้นไป และรอยละ 0.63 ไมระบุอายุ 
ตัวอยางรอยละ 94.53 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 3.49 นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 1.27 นับถือศาสนาคริสต /ฮินดู/ซิกข/ยิว/ไมนับถือศาสนาใด 
ๆ    และรอยละ 0.71 ไมระบุศาสนา  

ตัวอยางรอยละ 27.28 ระบุวาสถานภาพโสด รอยละ 67.64 สมรสแลว รอยละ 3.89 หมาย หยาราง แยกกันอยู และรอยละ 1.19 ไม
ระบุสถานภาพการสมรส ตวัอยางรอยละ 17.68 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ํากวา รอยละ 25.54 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเทา รอย
ละ 7.77 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทา รอยละ 38.07 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 9.51 จบการศึกษาสูงกวาปริญญา
ตรีหรือเทียบเทา และรอยละ 1.43 ไมระบุการศึกษา  

ตัวอยางรอยละ 9.83 ประกอบอาชีพขาราชการ/ลูกจาง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 22.60 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน รอยละ 
26.49 ประกอบอาชีพเจาของธุรกิจ/อาชีพอิสระ รอยละ 1.90 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง รอยละ 11.42 ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป/        
ผูใชแรงงาน รอยละ 23.40 เปนพอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน รอยละ 2.85 เปนนักเรียน/นักศึกษา และรอยละ 1.51 ไมระบุอาชีพ 
ตัวอยางรอยละ 18.72 ไมมีรายได รอยละ 11.42 มีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท รอยละ 22.76 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 20,000 
บาท     รอยละ 14.67 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท รอยละ 8.09 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 –  40,000 บาท รอยละ 13.32 มี
รายไดเฉล่ีย   ตอเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และรอยละ 11.02 ไมระบุรายได 

 
1. จากวิกฤตฝุนละอองในปจจุบนั ทานจดัการปญหานี้หรือไม อยางไร 

การจัดการปญหาจากวิกฤตฝุนละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รอยละ 
จัดการปญหานี ้ 75.42 
ไมไดทําอะไรตางจากเดิม เพราะ 24.58 

- ไมไดรับผลกระทบจากฝุนละออง 69.68 
- ที่พักอาศัย/ที่ทํางานไมมีปญหาเรื่องฝุนละออง 32.26 
- รางกายแข็งแรง มีภูมิตานทานดี 7.10 
- มีปญหาดานการเงิน 0.32 

รวม 100.00 
 

2. จากวิกฤตฝุนละอองในปจจุบนั ทานจัดการปญหานีด้วยวิธีใด (n = 951) 
วิธีการจัดการปญหาวิกฤตฝุนละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รอยละ 

ปองกันตัวเอง 87.28 
- สวมหนากากอนามัย 91.93 
- ปดประต-ูหนาตางกันฝุน 11.57 
- งดออกกําลังกายกลางแจง 5.42 
- ใชพัดลม – เครื่องฟอกอากาศ 4.22 
- ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 3.61 
- ปดหองแอรใหสนิท 1.93 

หลีกเล่ียงการเดินทางออกนอกบาน 15.46 
เดินทางไปตางจังหวัดที่ไมมีฝุน 0.63 

 
3.  ถาทานจัดการปญหาฝุนละออง คาใชจายทั้งหมดที่ตองจายจากวิกฤตฝุนละอองในปจจบุัน (n = 951) 

คาใชจายทั้งหมดที่ตองจายจากวิกฤตฝุนละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รอยละ 
ไมมีคาใชจาย 33.23 
ไมเกิน 500 บาท 56.26 
501 - 1,000 บาท 5.78 
1,001 - 1,500 บาท 0.95 
1,501 - 2,000 บาท 1.05 
2,001 บาทขึ้นไป 2.73 

รวม 100.00 
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4. ทานคดิวา การขจัดฝุนละอองควรจัดเปนวาระเรงดวนมากนอยเพียงใด 
การขจัดฝุนละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ควรจดัเปนวาระเรงดวนมากนอยเพียงใด รอยละ 

เรงดวนที่สุด 64.15 
เรงดวน 31.88 
ไมเรงดวน 3.81 
ไมเรงดวนเลย 0.16 

รวม 100.00 
 

5. ทานคิดวา ในชวงที่มีปญหาวิกฤติฝุนละออง รัฐควรมีมาตรการอะไร 
มาตรการที่รัฐควรมีในชวงที่มีปญหาวิกฤตฝุนละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รอยละ 

หยุดการกอสรางในพื้นที่วิกฤตฝุนละออง 45.12 
หามรถทุกชนิดที่ใชนํ้ามันดีเซลว่ิงช่ัวคราว 20.30 
ใหโรงงานอุตสาหกรรมหยุดทํางานช่ัวคราว 11.82 
ใหทําฝนเทียม 7.61 
มีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง ในการตรวจจับรถที่ปลอยควันดํา และกับผูที่เผาปา เผานา  

หรือเผาปรับที่เพื่อกอสราง 
7.14 

อ่ืน ๆ (ไดแก ใหรัฐแจกหนากากอนามัยแกประชาชนและใหความรูเก่ียวกับการปองกันฝุนละออง ใหมีการฉีดนํ้าเพื่อชวยลด
ฝุนละออง ใหรัฐเขมงวดในการตรวจสอบการปลอยควันดําของโรงงานอุตสาหกรรม)  

6.18 

ไมแนใจ 1.67 
ไมระบุ 0.16 

รวม 100.00 
 
6.ในชวงที่มีปญหาวิกฤตฝุนละออง ทานมีสวนชวยลดปญหาฝุนละออง อยางไร  

การมีสวนชวยลดปญหาฝุนละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  รอยละ 
มีสวนชวยลดปญหาฝุนละออง ดังน้ี 70.98 

- ฉีดนํ้าลางฝุนละอองหนาบานตนเอง 31.37 
- หยุดเผาขยะใบไม เศษวัสดุ 30.05 
- น่ังรถประจําทางไปทํางานแทนการขับรถสวนตัว 23.32 
- หยุดการจุดธูป ประทัด 8.53 
- ดับเครื่องยนตทุกครั้งเวลาจอดรถรอสัญญาณไฟ 3.13 
- หยุดตอเติมขยายบาน 1.80 
- อ่ืน ๆ ไดแก ปลูกตนไม ขณะที่บางสวนระบุวา อยูบานเพื่อลดการใชรถ 1.80 

ไมมีสวนชวยลดปญหาฝุนละออง เพราะ 29.02 
- ไมไดรับผลกระทบจากฝุนละออง 44.47 
- ที่พักอาศัย/ที่ทํางานไมมีปญหาเรื่องฝุนละออง 33.16 
- จําเปนตองเดินทาง 11.31 
- รางกายแข็งแรง มีภูมิตานทานดี 5.66 
- ไมระบุเหตุผล 5.40 

รวม 100.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลักษณะทั่วไปของตัวอยาง 

3 

 



 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิภาค       

ภูมิภาค จํานวน รอยละ 
กรุงเทพฯ  658 52.18 
ปริมณฑล  603 47.82 

รวม 1,261 100.00 
 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 688 54.56 
หญิง 573 45.44 

เพศทางเลือก - - 
รวม 1,261 100.00 

 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จาํนวน รอยละ 
ไมเกิน 25 ป 85 6.74 
26 – 35 ป  175 13.88 

36 – 45  ป 272 21.57 

46 – 59  ป 427 33.86 

60 ปขึ้นไป 294 23.32 

ไมระบุ 8 0.63 

รวม 1,261 100.00 
 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน รอยละ 
พุทธ 1,192 94.53 
อิสลาม 44 3.49 

คริสต /ฮินดู/ซิกข/ยิว/ไมนับถือศาสนาใด ๆ 16 1.27 

ไมระบุ 9 0.71 

รวม 1,261 100.00 
 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน รอยละ 
โสด 344 27.28 
สมรส 853 67.64 

หมาย หยาราง แยกกันอยู 
 
 
 

49 3.89 

ไมระบุ 15 1.19 

รวม 1,261 100.00 
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา 223 17.68 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 322 25.54 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 98 7.77 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 480 38.07 
สูงกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 120 9.51 
ไมระบุ 18 1.43 

รวม 1,261 100.00 
 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จํานวน รอยละ 
ขาราชการ/ลูกจาง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 124 9.83 
พนักงานเอกชน 285 22.60 
เจาของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 334 26.49 
เกษตรกร/ประมง 24 1.90 
รับจางทั่วไป/ผูใชแรงงาน 144 11.42 
พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน 295 23.40 
นักเรียน/นักศึกษา 36 2.85 
พนักงานองคกรอิสระที่ไมแสวงหากําไร - - 
ไมระบุ 19 1.51 

รวม 1,261 100.00 
 

ตารางที ่8 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ 
ไมมีรายได 236 18.72 
ไมเกิน 10,000 144 11.42 
10,001 – 20,000 287 22.76 
20,001 – 30,000 185 14.67 
30,001 –  40,000 102 8.09 
40,001 ขึ้นไป 168 13.32 
ไมระบุ 139 11.02 

รวม 1,261 100.00 
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