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“ปัญหาฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “ปัญหาฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 16 – 17 มกรำคม 2562 กรณีศึกษาจากประชาชน              
ที่พักอาศัยอยู่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กระจำยทุกระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,253 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกับ
ปัญหำฝุ่ นละอองในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่ง
หลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำค        
สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวธีิแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรไดรั้บผลกระทบจำกปัญหำฝุ่ นละออง ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 53.31 ระบุวำ่ ได้รับผลกระทบ ขณะท่ีร้อยละ 46.69 ระบุวำ่ ไม่ได้รับผลกระทบ ในจ ำนวนผูท่ี้ระบุวำ่ไดรั้บผลกระทบ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 
48.05 ระบุวำ่ หำยใจไม่สะดวก รองลงมำ ร้อยละ 41.47 ระบุวำ่ แสบจมูก ร้อยละ 24.10 ระบุวำ่ ระคำยเคืองตำ  ร้อยละ 10.18 ระบุวำ่ ไอ จำม เจ็บ
คอ แสบคอ ร้อยละ 9.43 ระบุวำ่ คนัตำมร่ำงกำย และร้อยละ 2.54 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เป็นหวดั น ้ ำมูกไหล และท ำให้ทศันวิสัยในกำรมองเห็นไม่
ค่อยดี  

ส ำหรับหน่วยงำนท่ีตอ้งออกมำรับผิดชอบในกำรแก้ปัญหำฝุ่ นละออง ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล พบว่ำ ประชำชน      
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.31 ระบุวำ่ กรมควบคุมมลพิษ รองลงมำ ร้อยละ 45.97 ระบุวำ่ กรุงเทพมหำนคร ร้อยละ 30.49 ระบุวำ่ กรมกำรขนส่งทำง
บก ร้อยละ 30.41 ระบุวำ่ กรมอนำมยั/กรมกำรแพทย/์กรมควบคุมโรค ร้อยละ 22.67 ระบุวำ่ องคก์ำรกำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ      (ขสมก.) ร้อย
ละ 20.75 ระบุว่ำ กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร ร้อยละ 17.72 ระบุว่ำ กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ร้อยละ 13.97 ระบุว่ำ กรม
อุตุนิยมวิทยำ ร้อยละ 1.68 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กระทรวงทรัพยำกรและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงอุตสำหกรรม ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ รัฐบำล  และ
ร้อยละ 0.88 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ            

ด้ำนสำเหตุของปัญหำฝุ่ นละออง ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่  ร้อยละ 44.05 ระบุว่ำ                 
รถประจ ำทำง/รถบรรทุก/รถปิกอพัท่ีปล่อยควนัด ำ รองลงมำ ร้อยละ 29.77 ระบุวำ่ กำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำ/ใตดิ้น/ตึก/อำคำร ร้อยละ 11.33 ระบุวำ่ 
โรงงำนอุตสำหกรรม ร้อยละ 9.66 ระบุวำ่ รถยนตส่์วนบุคคล/แท็กซ่ี/รถจกัรยำนยนต ์ร้อยละ 4.23 ระบุวำ่ กำรเผำขยะในท่ีโล่งแจง้ ร้อยละ 0.80         
ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เกิดจำกสภำพอำกำศท่ีแปรปรวน ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ เกิดจำกกำรท ำลำยส่ิงแวดลอ้ม ตดัตน้ไม ้และร้อยละ 0.16 ระบุว่ำ    
ไม่แน่ใจ        
 ท้ำยท่ีสุด เม่ือถำมถึงแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำฝุ่ นละออง ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ของภำครัฐ/รัฐบำล พบว่ำ 
ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.63 ระบุว่ำ ควบคุมมำตรฐำนและตรวจวดั ค่ำฝุ่ นละอองในทุก ๆ ท่ี ท่ีมีกำรก่อสร้ำง ไม่ให้ค่ำฝุ่ นละอองเกิน       
ค่ำมำตรฐำน รองลงมำ ร้อยละ 33.52 ระบุวำ่ กำรจดักำรจรำจรท่ีดี ไม่ให้เกิดปัญหำรถติด สำเหตุของกำรเกิดมลพิษบนทอ้งถนน ร้อยละ 28.81 
ระบุวำ่ ใหมี้มำตรกำรป้องกนัและแกปั้ญหำฝุ่ นละอองอยำ่งจริงจงั ร้อยละ 24.34 ระบุวำ่ อนุมติักำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ ใหเ้ร่ิมสร้ำงทีละโครงกำร 
ทีละจุด ไม่เร่ิมก่อสร้ำงพร้อม ๆ กนั ร้อยละ 22.59 ระบุว่ำ รณรงค์ลดกำรใชร้ถส่วนตวั หันมำใชก้ำรเดินทำงดว้ยขนส่งมวลชน ร้อยละ 15.00 
ระบุว่ำ ให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งและประชำชน ปลูกตน้ไมเ้พ่ิมข้ึน เพ่ือดูดซับ และลดผลกระทบจำกมลพิษในอำกำศ ร้อยละ 10.38 ระบุว่ำ     
แจกมำส์กปิดจมูกท่ีสำมำรถกันฝุ่ นขนำดเล็ก PM2.5 ได ้ร้อยละ 7.18 ระบุว่ำ หยุดโรงงำนอุตสำหกรรม ร้อยละ 5.03 ระบุว่ำ เก็บภำษีกับผูท่ี้      
ก่อมลพิษ ร้อยละ 3.19 ระบุวำ่ ใชแ้อพพลิเคชนัท่ีตรวจค่ำมลพิษ ฝุ่ นพิษต่ำง ๆ เช่น AQI กรมควบคุมมลพิษ ฯลฯ ร้อยละ 7.02 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
ท ำฝนเทียม ฉีดน ้ ำบริเวณท่ีมีฝุ่ นละออง มีมำตรกำรควบคุมดูแลท่อไอเสียรถทุกชนิด ก ำหนดอำยุกำรใชง้ำนของรถยนต์ เร่งโครงกำรท่ีก ำลงั
ก่อสร้ำงใหเ้สร็จโดยเร็ว ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำน้ีได ้ร้อยละ 0.16 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ และร้อยละ 0.08 ไม่ระบุ                       
  เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 53.07 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ และตวัอยำ่งร้อยละ 46.93  มีภูมิล ำเนำอยู่
ปริมณฑล ตวัอย่ำงร้อยละ 49.56 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.44 เป็นเพศหญิง ตวัอย่ำงร้อยละ 7.50 มีอำยุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 12.77 มีอำย ุ       
26 – 35 ปี ร้อยละ 20.83 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 34.32 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 23.78 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 0.80 ไม่ระบุอำย ุ 

ตวัอยำ่งร้อยละ 94.81 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 2.95 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.04 นบัถือศำสนำคริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 1.20 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 26.74 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 68.79 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.11 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 1.36 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

 

วนัศุกร์ท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2562 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 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  

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ณ ระนอง 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
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ตวัอย่ำงร้อยละ 18.68 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 24.82 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.98          
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 37.99 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.78 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 1.75 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 10.77 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 23.38 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 
22.59 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 2.00 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 12.53 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/        
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 23.14 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 3.91 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระ
ท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 1.60 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอย่ำงร้อยละ 19.55 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 11.73 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท    
ร้อยละ 23.47 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 15.72 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 7.50 มีรำยไดเ้ฉล่ีย       
ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 13.01 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 9.02 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองหรือไม่ 

การได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 
ได้รับผลกระทบ 53.31 
ผลกระทบทีไ่ด้รับ  
หายใจไม่สะดวก 48.05 
แสบจมกู 41.47 
ระคายเคืองตา 24.10 
ไอ จาม เจ็บคอ แสบคอ 10.18 
คันตามร่างกาย 9.43 
อ่ืน ๆ ได้แก่ เป็นหวดั น า้มกูไหล และท าให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ค่อยด ี 2.54 

ไม่ได้รับผลกระทบ 46.69 
รวม 100.00 

 
2. ท่านคดิว่า หน่วยงานใดบ้างทีต้่องออกมารับผดิชอบในการแก้ปัญหาฝุ่นละออง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

หน่วยงานทีต้่องออกมารับผดิชอบในการแก้ปัญหาฝุ่นละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   ร้อยละ 
กรมควบคุมมลพษิ 72.31 
กรุงเทพมหำนคร 45.97 
กรมกำรขนส่งทำงบก 30.49 
กรมอนำมยั/กรมกำรแพทย/์กรมควบคุมโรค 30.41 
องคก์ำรกำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 22.67 
กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 20.75 
กรมป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 17.72 
กรมอุตุนิยมวทิยำ 13.97 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กระทรวงทรัพยำกรและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงอุตสำหกรรม ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ รัฐบำล 1.68 
ไม่แน่ใจ 0.88 

 
3. ท่านคดิว่า ปัญหาฝุ่นละอองภายในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล มาจากสาเหตุใดมากทีสุ่ด 

สาเหตุของปัญหาฝุ่นละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 
รถประจ ำทำง/รถบรรทุก/รถปิกอพัท่ีปล่อยควนัด ำ 44.05 
กำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำ/ใตดิ้น/ตึก/อำคำร 29.77 
โรงงำนอุตสำหกรรม 11.33 
รถยนตส่์วนบุคคล/แท็กซ่ี/รถจกัรยำนยนต ์ 9.66 
กำรเผำขยะในท่ีโล่งแจง้ 4.23 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เกิดจำกสภำพอำกำศท่ีแปรปรวน ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ เกิดจำกกำรท ำลำยส่ิงแวดลอ้ม ตดัตน้ไม ้ 0.80 
ไม่แน่ใจ 0.16 

รวม 100.00 
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4. ท่านอยากให้ภาครัฐ/รัฐบาล แก้ปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของภาครัฐ/รัฐบาล   ร้อยละ 
ควบคุมมำตรฐำนและตรวจวดั คำ่ฝุ่ นละอองในทุก ๆ ท่ี ท่ีมีกำรก่อสร้ำง ไม่ใหค้่ำฝุ่ นละอองเกินค่ำมำตรฐำน 36.63 
กำรจดักำรจรำจรท่ีดี ไม่ใหเ้กิดปัญหำรถติด สำเหตขุองกำรเกิดมลพิษบนทอ้งถนน 33.52 
ใหมี้มำตรกำรป้องกนัและแกปั้ญหำฝุ่ นละอองอยำ่งจริงจงั 28.81 
อนุมติักำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ ใหเ้ร่ิมสร้ำงทีละโครงกำร ทีละจุด ไม่เร่ิมก่อสร้ำงพร้อม ๆ กนั 24.34 
รณรงคล์ดกำรใชร้ถส่วนตวั หนัมำใชก้ำรเดินทำงดว้ยขนส่งมวลชน 22.59 
ใหห้น่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งและประชำชน ปลูกตน้ไมเ้พ่ิมข้ึน เพื่อดูดซบั และลดผลกระทบจำกมลพิษในอำกำศ 15.00 
แจกมำส์กปิดจมูกท่ีสำมำรถกนัฝุ่ นขนำดเลก็ PM2.5 ได ้ 10.38 
หยดุโรงงำนอุตสำหกรรม 7.18 
เก็บภำษีกบัผูท่ี้ก่อมลพิษ 5.03 
ใชแ้อพพลิเคชนัท่ีตรวจค่ำมลพิษ ฝุ่ นพิษต่ำง ๆ เช่น AQI กรมควบคุมมลพิษ ฯลฯ 3.19 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ท ำฝนเทียม ฉีดน ้ ำบริเวณท่ีมีฝุ่ น มีมำตรกำรควบคุมดูแลท่อไอเสียรถทุกชนิด ก ำหนดอำยกุำรใชง้ำน 

ของรถยนต ์เร่งโครงกำรท่ีก ำลงัก่อสร้ำงใหเ้สร็จโดยเร็ว ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำน้ีได ้
7.02 

ไม่แน่ใจ 0.16 
ไม่ระบุ 0.08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  665 53.07 
ปริมณฑล  588 46.93 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 621 49.56 
หญิง 632 50.44 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 94 7.50 
26 – 35 ปี  160 12.77 
36 – 45  ปี 261 20.83 
46 – 59  ปี 430 34.32 
60 ปีข้ึนไป 298 23.78 
ไม่ระบุ 10 0.80 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,188 94.81 
อิสลำม 37 2.95 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 13 1.04 
ไม่ระบุ 15 1.20 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 335 26.74 
สมรส 862 68.79 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

39 3.11 
ไม่ระบุ 17 1.36 

รวม 1,253 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 234 18.68 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 311 24.82 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 100 7.98 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 476 37.99 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 110 8.78 
ไม่ระบุ 22 1.75 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 135 10.77 
พนกังำนเอกชน 293 23.38 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 283 22.59 
เกษตรกร/ประมง 25 2.00 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 157 12.53 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 290 23.14 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 49 3.91 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 20 1.60 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 245 19.55 
ไม่เกิน 10,000 147 11.73 
10,001 – 20,000 294 23.47 
20,001 – 30,000 197 15.72 
30,001 –  40,000 94 7.50 
40,001 ข้ึนไป 163 13.01 
ไม่ระบุ 113 9.02 

รวม 1,253 100.00 
 
  

 


