บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรณรงค์รักษ์โลก พ.ศ. 2563
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สำคัญ โดยเฉพาะปัญหา
ขยะจากการใช้พลาสติก รัฐบาลได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ
จึงได้มีการกำหนดเป้าหมายการเลิกใช้พลาสติกด้วยการใช้
วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะรัฐมนตรีจึงได้มี
มติเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบในหลักการ
การงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ
ร้านสะดวกซื้อ เพื่อให้ปริมาณขยะถุงพลาสติกหูหิ้วลดลง
ขณะเดียวกัน ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่พบค่า
เกิ นมาตรฐานในช่ วงต้ นปี พ.ศ. 2562 ในหลายพื ้ นที ่ ของ
ประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เห็นชอบ
แผนการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง เพื่อควบคุมและลด
มลพิษจากยานพาหนะ การเผาในที่โล่ง/ภาคการเกษตร
การก่อสร้างและผังเมือง อุตสาหกรรม และครัวเรือน
รวมทั ้ ง ความเดื อ ดร้ อ นที ่ ป ระชาชนประสบปั ญ หา
และความต้องการการช่วยเหลือ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการรณรงค์รักษ์โลก พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นข้อมูล
ให้รัฐบาลนำไปใช้ในการติดตาม ประเมินผล และประกอบ
การวางแผนการจัดทำนโยบาย/มาตรการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติกที่เกิดจากการผลิตและบริโภค
รวมทั้งปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และต้องการให้
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ/ดำเนินการ
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
ซึ ่ งการสำรวจครั ้ ง นี ้ ใช้ แผนการเลื อ กตั ว อย่ า งแบบ
Stratified Three-stage Sampling โดยส่ งเจ้ าหน้ าที ่ ของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติไปสัมภาษณ์สมาชิกที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ทุ กจั งหวั ดทั ่ วประเทศ ครั วเรื อนละ 1 ราย มี ประชาชน
ถูกเลือกเป็นตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 22,000 คน โดยจัดเก็บ
ข้อมูลระหว่างวันที่ 2-17 มีนาคม 2563 นำเสนอผลทั่วประเทศ
จำแนกตามเขตการปกครอง กรุงเทพมหานคร และ 6 ภาค
รวมถึ ง 18 กลุ ่ มจั งหวั ด โดยมี ผ ู ้ ตอบสั มภาษณ์ เป็ นชาย
ร้อยละ 49.0 และหญิง ร้อยละ 51.0 มีอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 5.5
อายุ 20-29 ปี ร้ อยละ 11.9 อายุ 30-39 ปี ร้ อยละ 18.4
อายุ 40-49 ปี ร้ อยละ 23.6 อายุ 50-59 ปี ร้ อยละ 23.2
และอายุ 60 ปี ข ึ ้ นไป ร้ อยละ 17.4 มี การศึ กษาระดั บ
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 36.8 มัธยมศึกษา ร้อยละ 37.1

ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา ร้อยละ 11.2 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ร้อยละ 12.8 และไม่เคยเรียน ร้อยละ 2.1 เป็นข้าราชการ/พนักงาน
ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 7.6 พนักงาน/ลูกจ้าง
เอกชน ร้อยละ 16.1 ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 22.5
เกษตรกร ร้ อยละ 21.1 รั บจ้ างทั่ วไป/ขับรถรับจ้ าง/กรรมกร
ร้อยละ 12.4 นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 6.1 ว่างงาน/ไม่มีงานทำ
ร้อยละ 2.0 และอื่น ๆ เช่น พ่อบ้าน/แม่บ้าน (อยู่บ้านเฉยๆ)
เกษียณอายุบำนาญ ชรา เป็นต้น ร้อยละ 12.2 ซึ่งสรุปผล
การสำรวจได้ดังนี้
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการงดให้ถุงพลาสติก
1) การทราบเกี่ยวกับมาตรการงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
ในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ
ประชาชนร้อยละ 96.7 ระบุว่าทราบเกี่ยวกับมาตรการ
งดให้ถุงพลาสติกหูห ิ้วในห้างสรรพสินค้า ซุ ปเปอร์มาร์เก็ต
และร้านสะดวกซื้อ ขณะที่ร้อยละ 3.3 ระบุว่าไม่ทราบ
สำหรั บ ผู ้ ท ี ่ ท ราบเกี ่ ย วกั บ มาตรการงดให้
ถุงพลาสติกหูหิ้ว ฯ พบว่าส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลจาก
สื่อโทรทัศน์/ดาวเทียม/เคเบิ้ลมากที่สุด (ร้อยละ 86.8)
แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชาชน จำแนกตามการทราบ
และแหล่งข้อมูลที่ทราบเกี่ยวกับมาตรการ
งดให้ ถุงพลาสติกหูห ิ้วในห้างสรรพสินค้า
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ
ไม่ทราบ
3.3%
ทราบ
96.7%
ร้อยละ

แหล่งข้อมูล1/ที่ทราบฯ 5 อันดับแรก

100

50

86.8
43.1

0

42.6 11.9

10.5

โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เพื่อน/ญาติ เจ้าหน้าที่ ผู้นำ
คนในครอบครัว รัฐ
ชุมชน

หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ
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2) การเตรียมความพร้อมในการงดใช้ถุงพลาสติก
ประชาชนร้ อ ยละ 88.1 ระบุ ว ่ า มี ก ารเตรี ย ม
ความพร้อมในการงดใช้ถุงพลาสติก ขณะที่ร้อยละ 11.9
ไม่มีการเตรียมความพร้อมฯ
สำหรั บผู ้ ท ี ่ ม ี การเตรี ยมความพร้ อมฯ จะเตรี ยม
โดยวิธีการ 3 อันดับแรก คือ พกถุง กระเป๋า เป้ ตะกร้า เพื่อซื้อ
อาหาร/สินค้า (ร้อยละ 80.1) ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกหูหิ้ว
ทุกครั้ง (ร้อยละ 31.9) และใช้ถุงพลาสติก หรือบรรจุภัณฑ์
ที่ใช้ซ้ำได้ (ร้อยละ 23.9)
แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชาชน จำแนกตามการเตรียม
ความพร้อมในการงดใช้ถุงพลาสติก
ไม่มีการเตรียมความพร้อม ฯ

11.9%

แผนภูมิ 3 ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการนำถุงกระดาษมาใช้บรรจุส ิ นค้ า
แทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ในห้างสรรพสินค้า
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีก
เป็นรายภาค
2.3 ทั่วประเทศ
เห็นด้วย
97.7

ไม่เห็นด้วย

รายภาค
ร้อยละ
100
80
60
97.3 96.6 98.0 98.2 97.9 98.9 99.0
40
20
0 2.7 3.4 2.0 1.8 2.1 1.1 1.0 ภาค
กรุงเทพ กลาง ตะวันออก เหนือ ตะวันออก ใต้ ใต้ชายแดน
มหานคร
เฉียงเหนือ

มีการเตรียมความพร้อม ฯ

88.1%
วิธี 1/เตรียมความพร้อม 5 อันดับแรก
1) พกถุง กระเป๋า เป้ ตะกร้า เพื่อซือ้ อาหาร/สิน1ค้า

80.1

2) ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกหูหิ้วทุกครั2 ้ง

31.9

3) ใช้ถุงพลาสติก หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำ3ได้

23.9

4) พกแก้วน้ำ กระบอกน้ำ เพื่อซื้อเครื่องดื่ม/น้4 ำ

20.7

5) ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ
5
12.2
หรือสามารถย่อยสลายได้

ร้อยละ
0 50 100

หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำถุงกระดาษมาใช้
บรรจุสินค้าแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
ความคิ ดเห็ นเกี ่ ย วกั บ การที่ ห ้ างสรรพสิ น ค้ า
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีก มีการ
นำถุงกระดาษมาใช้บรรจุสินค้าแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
พบว่า ประชาชนร้อยละ 97.7 ระบุว่าเป็นด้วย ในขณะที่
มีร้อยละ 2.3 ไม่เห็นด้วย

4) ข้ อเสนอแนะแนวทางการรณรงค์ ร ั ก ษ์ โ ลก
รักษ์สิ่งแวดล้อม
ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการรณรงค์
รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 5 อันดับแรก คือ ควรใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติกหูหิ้ว (ร้อยละ 90.4) ควรนำขยะพลาสติกกลับมา
ใช้ใหม่ (ร้อยละ 31.9) ควรคัดแยกขยะก่อนทิ้ง (ร้อยละ 28.7)
ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ หรือสามารถย่อยสลายได้
(ร้อยละ 18.2) และควรกำหนดเป็นกฎหมายให้ทุกคนปฏิบัติ
ในการรณรงค์รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 9.7)
แผนภูมิ 4 ร้อยละของประชาชน จำแนกตามข้อเสนอแนะ
แนวทางการการรณรงค์รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะ1/ 5 อันดับแรก
1) ควรใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหูห1 ิ้ว
2) ควรนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่
2

90.4
31.9

3) ควรคัดแยกขยะก่อนทิ3 ้ง
28.7
4) ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุ
4
18.2
ธรรมชาติ หรือสามารถย่อยสลายได้
5) ควรกำหนดเป็นกฎหมายให้ทุกคนปฏิบ5ัติ 9.7
ในการรณรงค์รกั ษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม
ร้อยละ
0 50 100
หมายเหตุ: 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ
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2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
1) การประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
ประชาชนร้อยละ 24.8 ระบุว ่าประสบปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในระดับมาก - มากที่สุด
ร้อยละ 22.5 ประสบปัญหาปานกลาง ส่วนร้อยละ 18.2
ประสบปัญหาน้อย - น้อยที่ส ุด ขณะที่ มีร ้อยละ 34.5
ทีไ่ ม่ประสบปัญหา
เมื ่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายภาค พบว่ า ประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 52.4 ประสบปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ ก PM2.5 ในระดั บ มาก-มากที ่ ส ุ ด ในสั ด ส่ ว น
ที่สูงกว่าภาคอื่น

2) ผลกระทบที่ได้รับจากปัญหาฝุน่ ละอองขนาดเล็ก PM2.5
สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
ได้ ร ั บ ผลกระทบ 5 อั นดั บแรก คื อ ด้ านสุ ขภาพ เช่ น
ระบบทางเดินหายใจ แสบจมูก มีผื่นขึ้นตามร่างกาย เป็นต้น
(ร้อยละ 49.6) ค่าใช้จ่ายเพื ่ อดู แลสุขภาพในการหาซื้ อ
อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย เครื่องฟอกอากาศ
เป็นต้น (ร้อยละ 31.5) การเดินทาง/การจราจรที่ม ี การ
บดบังการมองเห็นในการขับขี่ยานพาหนะ (ร้อยละ 20.9)
ร้านอาหารข้างทาง/ตลาดนัด ไม่มีคนมาซื้อของ (ร้อยละ 6.3)
และอื่น ๆ เช่น ทำให้บ้านสกปรก/ไม่สะอาด/ฝุ่นเข้าบ้าน
เป็นต้น (ร้อยละ 0.1)

แผนภูมิ 5 ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับการประสบปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นรายภาค
ทั่วประเทศ

แผนภูมิ 6 ร้ อยละของประชาชนที่ ประสบปั ญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ ก PM2.5 จำแนกตาม
ผลกระทบที่ได้รับ 5 อันดับแรก

34.5
18.2
ร้อยละ
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52.4

22.5
รายภาค
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21.5 20.0
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มาก-มากที่สุด
ปานกลาง
น้อย-น้อยที่สุด
ไม่ประสบปัญหา

24.8

24.2

16.8

52.1
11.5 32.5 27.0 20.1
5.6

2. ค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพในการ
หาซื้ออุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากาก-2
อนามัย เครื่องฟอกอากาศ เป็นต้น

20.9

4. ร้านอาหารข้างทาง/ตลาดนัด
4
ไม่มีคนมาซื้อของ
76.6 75.4

49.6
31.5

3. การเดินทาง/การจราจร บดบังการ3
มองเห็นในการขับขี่ยานพาหนะ

25.9
18.8

ผลกระทบ1/
1. ด้านสุขภาพ เช่น ระบบ
ทางเดินหายใจ แสบจมูก1
มีผื่นขึ้นตามร่างกาย เป็นต้น

6.3

5. อื่น ๆ เช่น ทำให้บ้านสกปรก/
ไม่สะอาด/ฝุ่นเข้าบ้าน เป็นต้น5 0.1
ภาค

กรุงเทพ กลาง ตะวันออก เหนือ ตะวันออก ใต้ ใต้ชายแดน
มหานคร
เฉียงเหนือ

0 25 50 75
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ร้อยละ

4

3) การดูแลและป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
ประชาชนได้ ระบุ ว ิ ธ ี การดู แลและป้ องกั นจาก
ปั ญหาฝุ ่ นละอองขนาดเล็ ก PM2.5 ที ่ เกิ ดขึ ้ นในขณะนี้
5 อันดับแรก ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น (ร้อย
ละ 76.9) หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง (ร้อยละ 38.0) ไม่
ไปในสถานที ่ ม ี ป ั ญ หาฝุ ่ น ละอองขนาดเล็ ก PM2.5
(ร้ อยละ 27.9) ลดการเผาขยะ ที ่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ
ทางอากาศ (ร้อยละ 25.3) และปิดประตู หน้าต่างบ้าน
เพื่อป้องกันฝุ่น (ร้อยละ 17.4)
แผนภูมิ 7 ร้ อ ยละของประชาชน จำแนกตาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดูแลป้องกัน
ปั ญ หาฝุ ่ น ละอองขนาดเล็ ก PM2.5
5 อันดับแรก

4) ข้ อเสนอแนะแนวทางการแก้ป ั ญหาฝุ่ นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5
ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ป ั ญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 5 อันดับแรก คือ ควรควบคุมและ
ลดมลพ ิ ษจากการเผาในท ี ่ โล ่ ง (ร ้ อยละ 72.9)
ควรตรวจสอบโรงงานที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง หากไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานให้สั่งปรับปรุงแก้ไข (ร้อยละ 31.7) ควรตรวจสอบ
ตรวจจับรถควันดำ (ร้อยละ 28.8) ควรฉีดน้ำจากที่สูง หรือ
ติดตั้งสปริงส์เกอร์บนตึกสูง เพื่อพ่นละอองน้ำ (ร้อยละ
18.4) และควรติดตั้งระบบแจ้งเตือนมลพิษ (ร้อยละ 18.0)
แผนภูมิ 8 ร้ อ ยละของประชาชน จำแนกตาม
ข้ อ เสนอแนะแนวทางการแก้ ป ั ญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ใน 5 อันดับแรก

ข้อเสนอแนะแนวทางฯ1/
การดูแลป้องกันฯ1/
1. สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ1่น

76.9

2. หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้2ง

4. ลดการเผาขยะ ที่ก่อให้เกิด
4
มลพิษทางอากาศ
5. ปิดประตู หน้าต่างบ้าน
เพื่อป้องกันฝุ5่น

31.7

27.9

3. ควรตรวจสอบ ตรวจจับรถควัน3ดำ

28.8

25.3

4. ควรฉีดน้ำจากที่สูง หรือติดตั้ง
สปริงส์เกอร์บนตึกสู4 ง
เพื่อพ่นละอองน้ำ

18.4

5. ควรติดตั้งระบบแจ้งเตือนมลพิ5ษ

18.0

17.4
ร้อยละ
0 25 50 75 100

หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

72.9

2. ควรตรวจสอบโรงงานที่ทำให้เกิด
ฝุ่นละอองหากไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
2
ให้สั่งปรับปรุงแก้ไข

38.0

3. ไม่ไปในสถานที่มีปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM32.5

1. ควรควบคุมและลดมลพิ1ษ
จากการเผาในที่โล่ง

ร้อยละ

0 25 50 75 100
หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ
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3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ
เรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการ
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ คุมสินค้าอุปโภค-บริโภค
ไม่ให้มีราคาแพง (ร้อยละ 25.5) แก้ปัญหาสินค้าเกษตร
ราคาตกต่ำ/หาตลาดรองรับ (ร้อยละ 21.0) และแก้ปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ร้อยละ 20.2)
แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชาชน จำแนกตาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการ
ให้รัฐบาลดำเนินการ 3 อันดับแรก
เป็นรายภาค
ร้อยละ ทั่วประเทศ
50
40
30
20
10
0

25.5

21.0 20.2
เรื่อง1/

ร้อยละ
50
40
30
20
10
0

กลาง
25.0

50
40
30
20
10
0

23.5

17.3

เหนือ
31.6

ร้อยละ

45.8

เรื่อง1/

ร้อยละ ตะวันออก

เรื่อง1/

ร้อยละ

50
40
30
20
10
0

ร้อยละ กรุงเทพมหานคร
36.6
26.5
20.3

50
40
30
20
10
0

24.3

เรื่อง1/

11.7
เรื่อง

27.1

30
20
10
0

19.8 19.2
เรื่อง1/

22.3
เรื่อง1/

ร้อยละ ใต้ชายแดน
40.0
27.7
14.0

50
40
30
20
10
0
1/

เรื่อง1/

คุมสินค้าอุปโภค-บริโภคไม่ให้มีราคาแพง
แก้ปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ/หาตลาดรองรับ
แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติ
แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เสียง ขยะ เป็นต้น
ขึ้นเงินเดือน/ค่าจ้าง เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ
หมายเหตุ: 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

แผนภูมิ 3 ร้ อ ยละของประชาชน จำแนกตาม
ข้ อเสนอแนะแนวทางการบริ ห ารงาน
ของรัฐบาล 3 อันดับแรก เป็นรายภาค
ร้อยละ ทั่วประเทศ
50
40
30
20
10
0

29.6

ร้อยละ

ร้อยละ ตะวันออกเฉียงเหนือ
50
40 38.4 36.2

29.5 28.5

ใต้

50
40
30
20
10
0

4. ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานของรัฐบาล
ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงาน
ของรัฐบาล 3 อันดับแรก ได้แก่ ควบคุมสินค้าอุปโภค-บริโภค
ไม่ให้มีราคาแพง (ร้อยละ 29.6) แก้ปัญหาสินค้าเกษตร
ราคาตกต่ำ/หาตลาดรองรับ (ร้อยละ 21.9) และแก้ปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ร้อยละ 21.1)

50
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10
0

32.9

25.2

19.4
เรื่อง1/

เหนือ
33.5

ร้อยละ
50
41.3
40
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20
10
0

50
40
21.1 30
20
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0
เรื่อง1/

กลาง

ร้อยละ
50
40
30
20
10
0

21.9

ร้อยละ กรุงเทพมหานคร

27.0 23.2

ใต้

เรื่อง1/

31.1
15.9

35.8
24.1 22.2
เรื่อง1/

ร้อยละ ตะวันออก
36.1
21.2 21.0

50
40
30
20
10
0

เรื่อง1/

ร้อยละ ตะวันออกเฉียงเหนือ
37.9
27.2 23.5

50
40
30
20
10
0

ร้อยละ ใต้ชายแดน

50
40
30
20
10
0

เรื่อง1/

34.4
20.8 15.9

เรื่อง1/
เรื่อง1/
ควบคุมสินค้าอุปโภค-บริโภคไม่ให้มีราคาแพง
แก้ปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ/หาตลาดรองรับ
แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
จัดหาสวัสดิการต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
เช่น การรักษาพยาบาลฟรี การศึกษา เป็นต้น
แก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เสียง ขยะ เป็นต้น
แก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น/ผู้มีอิทธิพล
แก้ปัญหาภัยแล้ง/สร้างแหล่งกักเก็บน้ำ

หมายเหตุ: 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

