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“ปัญหามลพษิและฝุ่นละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “ปัญหามลพิษและฝุ่นละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 14 – 15 กุมภำพนัธ์ 2561 กรณีศึกษาจาก
ประชาชนที่พักอาศัยอยู่  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กระจำยทุกระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอยำ่ง 
เก่ียวกบัปัญหำมลพิษและฝุ่ นละอองใน กรุงเทพมหำนคร กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ยควำมน่ำจะเป็น จำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่ง
หลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำค
สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวธีิแบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับควำมเร่งด่วนในกำรแก้ปัญหำมลพิษและฝุ่ นละออง ในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล พบว่ำ ร้อยละ 58.64 ระบุว่ำ เร่งด่วนมาก ร้อยละ 35.20 ระบุวำ่ เร่งด่วน ร้อยละ 5.20 ระบุวำ่ ไม่เร่งด่วน และ 
ร้อยละ 0.56 ระบุวำ่ ไม่เร่งด่วนเลย และร้อยละ 0.40 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ดำ้นกำรไดรั้บผลกระทบจำกปัญหำมลพิษและฝุ่ นละออง ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
61.52    ระบุวำ่ ได้รับผลกระทบ เน่ืองจำกท ำใหเ้กิดอำกำรเจ็บป่วยง่ำยข้ึน หำยใจไม่สะดวก แสบจมูก ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ มีผื่นข้ึนตำมร่ำงกำย 
ระคำยเคืองตำ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ท ำให้ทศันวิสัยในกำรมองเห็นไม่ค่อยดี มองไม่เห็น มองไม่ชดั ท ำให้มีเส่ียงต่อกำรเกิดอุบติัเหตุ ขณะท่ี 
ร้อยละ 38.24 ระบุวำ่ ไม่ได้รับผลกระทบ เน่ืองจำกวำ่พกัอำศยัในเขตท่ีไม่มีฝุ่ นละออง อยูห่่ำงไกลจำกเขตท่ีมีกำรก่อสร้ำง ไม่ค่อยไดเ้ดินทำงออก
นอกบำ้น ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ใชร้ถส่วนยนต์ตวัในกำรเดินทำง หลีกเล่ียงกำรเดินทำงไปในเขตท่ีมีกำรก่อสร้ำง และร้อยละ 0.24 ไม่ระบุ/    
ไม่แน่ใจ 

ส ำหรับแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำมลพิษและฝุ่ นละอองในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑลให้มีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด พบว่ำ 
ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 23.52 ระบุวำ่ กำรจดักำรจรำจรท่ีดี ไม่ให้เกิดปัญหำรถติด สำเหตุของกำรเกิดมลพิษบนทอ้งถนน รองลงมำ ร้อยละ 
15.36 ระบุวำ่ ควบคุมมำตรฐำนและตรวจวดั ค่ำฝุ่ นละอองในท่ีมีกำรก่อสร้ำง ไม่ใหค้่ำฝุ่ นละอองเกินค่ำมำตรฐำน ร้อยละ 14.96 ระบุวำ่ รณรงค์
ลดกำรใชร้ถส่วนตวั หันมำใชก้ำรเดินทำงดว้ยขนส่งมวลชน ร้อยละ 11.84 ระบุวำ่ ให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งและประชำชน ปลูกตน้ไมเ้พ่ิมข้ึน 
เพื่อดูดซบั และลดผลกระทบจำกมลพิษในอำกำศ ร้อยละ 8.40 ระบุวำ่ อนุมติักำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ ให้เร่ิมสร้ำงทีละโครงกำร ทีละจุด ไม่เร่ิม
ก่อสร้ำงพร้อม ๆ กนั ร้อยละ 7.68 ระบุวำ่ ท ำฝนหลวง เพ่ือใหฝ้นตกช่วยชะลำ้งฝุ่ นละอองในชั้นบรรยำกำศ ร้อยละ 7.52 ระบุวำ่ เพ่ิมบทลงโทษ
และบงัคบัใชก้ฎหมำยอยำ่งจริงจงัในกำรควบคุมกำรก่อสร้ำงท่ีไม่ไดม้ำตรฐำน ร้อยละ 4.48 ระบุวำ่ ให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ประชำสัมพนัธ์ 
เพื่อใหป้ระชำชนทรำบถึงสำเหตุและอนัตรำยท่ีเกิดจำกมลพิษและฝุ่ นละออง ร้อยละ 2.24 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ มีมำตรกำรควบคุมดูแลท่อไอเสียรถ
ทุกชนิด ก ำหนดอำยกุำรใชง้ำนของรถยนต ์มีมำตรกำรควบคุมโรงงำนอุตสำหกรรมและหลีกเล่ียงกำรสร้ำงโรงงำนในเขตเมือง จ ำกดัจ ำนวน
รถยนตใ์นแต่ละบำ้น ลดปริมำณรถแท็กซ่ีลง ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่มีแนวทำงท่ีจะสำมำรถแกปั้ญหำมลพิษและฝุ่ นละอองได ้และร้อยละ 
4.00 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
 ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงสถำนกำรณ์ปัญหำมลพิษและฝุ่ นละออง ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลในอนำคต พบวำ่ ร้อยละ 27.76 
ระบุวำ่ ดขีึน้ ร้อยละ 17.52 ระบุวำ่ เหมือนเดมิ/ไม่เปลีย่นแปลง ร้อยละ 53.68 ระบุวำ่ แย่ลง และร้อยละ 1.04 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
  เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 94.64 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ และตวัอยำ่งร้อยละ 5.36  มีภูมิล ำเนำอยู่
ปริมณฑล ตวัอยำ่ง ร้อยละ 55.76 เป็นเพศชำย ร้อยละ 44.08 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.16 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอยำ่งร้อยละ 5.60 มีอำยไุม่เกิน 
25 ปี ตวัอยำ่ง ร้อยละ 15.04 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 20.64 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 30.72 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 26.48 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และ
ร้อยละ 1.52 ไม่ระบุอำย ุ 

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 90.80 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 5.52 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.20 นบัถือศำสนำคริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 2.48 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 29.84 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 62.80 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.72 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 2.64 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 12.88 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 21.92 จบกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.08 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 41.84 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 12.00 
จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 3.28 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

 
 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 18 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 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 จ ำนวน 2 หนำ้ (รวมหนำ้น้ี) 
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ตวัอยำ่งร้อยละ 11.52 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 23.44 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 

24.56 ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 0.48 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 9.28 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/        
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 24.16 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 3.04 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.16 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระ
ท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 3.36 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอย่ำงร้อยละ 16.40 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 9.04 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท    
ร้อยละ 18.64 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 15.92 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 8.64 มีรำยไดเ้ฉล่ีย       
ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 17.76 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 13.60 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านคดิว่าปัญหามลพษิและฝุ่นละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นปัญหาทีค่วรได้รับการแก้ไขเร่งด่วนในระดบัใด 

ความเร่งด่วนในการแก้ปัญหามลพษิและฝุ่นละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 
เร่งด่วนมำก 58.64 
เร่งด่วน 35.20 
ไม่เร่งด่วน 5.20 
ไม่เร่งด่วนเลย 0.56 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.40 

รวม 100.00 
 

2. ท่านได้รับผลกระทบจากปัญหามลพษิและฝุ่นละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือไม่ 
การได้รับผลกระทบจากปัญหามลพษิและฝุ่นละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   ร้อยละ 

ได้รับผลกระทบ เน่ืองจำกท ำให้เกิดอำกำรเจ็บป่วยง่ำยข้ึน หำยใจไม่สะดวก แสบจมูก ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ มีผื่นข้ึนตำม
ร่ำงกำย ระคำยเคืองตำ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ท ำใหท้ศันวิสยัในกำรมองเห็นไม่ค่อยดี มองไม่เห็น มองไม่ชดัท ำให้มี
เส่ียงต่อกำรเกิดอุบติัเหต ุ 

61.52 

ไม่ได้รับผลกระทบ เน่ืองจำกวำ่พกัอำศยัในเขตท่ีไม่มีฝุ่ นละออง อยู่ห่ำงไกลจำกเขตท่ีมีกำรก่อสร้ำง ไม่ค่อยไดเ้ดินทำง
ออกนอกบ้ำน ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ใช้รถส่วนยนต์ตวัในกำรเดินทำง หลีกเล่ียงกำรเดินทำงไปในเขตท่ีมีกำร
ก่อสร้ำง 

38.24 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.24 
รวม 100.00 

 
3. ในฐานะที่ท่านพักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่านคิดว่าแนวทางใดที่จะสามารถแก้ไขปัญหามลพิษและฝุ่นละอองใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้มปีระสิทธิภาพมากทีสุ่ด (เลือกตอบ 1 ข้อ ) 
แนวทางในการแก้ไขปัญหามลพษิและฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มปีระสิทธิภาพมากทีสุ่ด ร้อยละ 

กำรจดักำรจรำจรท่ีดี ไม่ใหเ้กิดปัญหำรถติด สำเหตขุองกำรเกิดมลพิษบนทอ้งถนน 23.52 
ควบคุมมำตรฐำนและตรวจวดั คำ่ฝุ่ นละอองในท่ีมีกำรก่อสร้ำง ไม่ใหค้่ำฝุ่ นละอองเกินค่ำมำตรฐำน 15.36 
รณรงคล์ดกำรใชร้ถส่วนตวั หนัมำใชก้ำรเดินทำงดว้ยขนส่งมวลชน 14.96 
ใหห้น่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งและประชำชน ปลูกตน้ไมเ้พ่ิมข้ึน เพื่อดูดซบั และลดผลกระทบจำกมลพิษในอำกำศ 11.84 
อนุมติักำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ ใหเ้ร่ิมสร้ำงทีละโครงกำร ทีละจุด ไม่เร่ิมก่อสร้ำงพร้อม ๆ กนั 8.40 
ท ำฝนหลวง เพ่ือใหฝ้นตกช่วยชะลำ้งฝุ่ นละอองในชั้นบรรยำกำศ 7.68 
เพ่ิมบทลงโทษและบงัคบัใชก้ฎหมำยอยำ่งจริงจงัในกำรควบคุมกำรก่อสร้ำงท่ีไม่ไดม้ำตรฐำน 7.52 
ใหห้น่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ประชำสมัพนัธ์ เพื่อใหป้ระชำชนทรำบถึงสำเหตุและอนัตรำยท่ีเกิดจำกมลพิษและฝุ่ นละออง 4.48 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ มีมำตรกำรควบคุมดูแลท่อไอเสียรถทุกชนิด ก ำหนดอำยกุำรใชง้ำนของรถยนต ์มีมำตรกำรควบคุมโรงงำน

อุตสำหกรรมและหลีกเล่ียงกำรสร้ำงโรงงำนในเขตเมือง จ ำกดัจ ำนวนรถยนตใ์นแต่ละบำ้น ลดปริมำณรถแท็กซ่ีลง 
ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่มีแนวทำงท่ีจะสำมำรถแกปั้ญหำมลพิษและฝุ่ นละอองได ้

2.24 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 4.00 
รวม 100.00 

 
4. ท่านคดิว่าในอนาคตสถานการณ์ปัญหามลพษิและฝุ่นละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะเป็นอย่างไร 

สถานการณ์ปัญหามลพษิและฝุ่นละออง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในอนาคต   ร้อยละ 
ดีข้ึน 27.76 
เหมือนเดิม/ไม่เปล่ียนแปลง 17.52 
แยล่ง 53.68 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.04 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  1,183 94.64 
ปริมณฑล  67 5.36 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 697 55.76 
หญิง 551 44.08 
เพศทำงเลือก 2 0.16 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 70 5.60 
26 – 35 ปี  188 15.04 
36 – 45  ปี 258 20.64 
46 – 59  ปี 384 30.72 
60 ปีข้ึนไป 331 26.48 
ไม่ระบุ 19 1.52 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,135 90.80 
อิสลำม 69 5.52 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 15 1.20 
ไม่ระบุ 31 2.48 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 373 29.84 
สมรส 785 62.80 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

59 4.72 
ไม่ระบุ 33 2.64 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 161 12.88 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 274 21.92 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 101 8.08 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 523 41.84 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 150 12.00 
ไม่ระบุ 41 3.28 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 144 11.52 
พนกังำนเอกชน 293 23.44 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 307 24.56 
เกษตรกร/ประมง 6 0.48 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 116 9.28 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 302 24.16 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 38 3.04 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 2 0.16 
ไม่ระบุ 42 3.36 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 205 16.40 
ไม่เกิน 10,000 113 9.04 
10,001 – 20,000 233 18.64 
20,001 – 30,000 199 15.92 
30,001 –  40,000 108 8.64 
40,001 ข้ึนไป 222 17.76 
ไม่ระบุ 170 13.60 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


