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สรปุผลสรปุผล

การสํารวจความคดิเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการสํารวจความคดิเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
66  มาตรการมาตรการ  66  เดือนเดือน  ฝาวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคนฝาวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน

พพ..ศศ.. 25512551

สํานักงานสถิติแหงชาติสํานักงานสถิติแหงชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1 กันยายน  2551
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วัตถุประสงควัตถุประสงค

เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
มาตรการลดภาษีน้าํมันมาตรการลดภาษีน้าํมัน  การชะลอราคากาซหุงตมในภาคครัวเรือนการชะลอราคากาซหุงตมในภาคครัวเรือน  
การลดคาน้ําการลดคาน้ํา  ––  คาไฟฟาคาไฟฟา  และการใชบริการรถโดยสารประจําทางและการใชบริการรถโดยสารประจําทาง  ––  รถไฟชั้นรถไฟชั้น  33
ไมปรับอากาศฟรีไมปรับอากาศฟรี
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายดังกลาวความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายดังกลาว

เพื่อใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ   ((เชนเชน   กระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง   กระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงาน  
กระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคม  และกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย  เปนตนเปนตน))  นําไปใชในการติดตามนําไปใชในการติดตาม  ปรับปรุงปรับปรุง  
และประเมินผลการดําเนินโครงการตอไปและประเมินผลการดําเนินโครงการตอไป
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ระเบียบวิธีการสาํรวจระเบียบวิธีการสาํรวจ

• คุมรวมคุมรวม    :: ประชาชนที่มีอายุตั้งแตประชาชนที่มีอายุตั้งแต  1818 ปขึ้นไปปขึ้นไป  ทั่วประเทศทั่วประเทศ

••  การเสนอผลการสํารวจการเสนอผลการสํารวจ    :: เสนอผลในระดับเสนอผลในระดับกทมกทม..  ภภาคาค  (4(4ภาคภาค))  และและ
ทั่วประเทศทั่วประเทศในรูปรอยละในรูปรอยละ

••  แผนการสุมตัวอยางแผนการสุมตัวอยาง    :: แบบแบบ    Stratified two Stratified two -- stage sampling  stage sampling  มจีํานวนมจีํานวน  
ประชาชนประชาชนตัวอยางทั้งสิ้นตัวอยางทั้งสิ้น  5,5,800 800 คนคน  กระจายไปในทุกจังหวัดกระจายไปในทุกจังหวัด
ทั่วประเทศทั่วประเทศ

คาบคาบการการเก็บรวบรวมขอมูลเก็บรวบรวมขอมูล    :: ระหวางวันที่ระหวางวันที่  11 –– 1212  กันยายนกันยายน  25512551
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คําอธิบายคําอธิบาย
• มาตรการลดอัตราภาษสีรรพสามิตน้ํามัน    ซึ่งทําใหน้ํามันมีราคาถูกลงซึ่งทําใหน้ํามันมีราคาถูกลง  ประชาชนทีใ่ชรถประชาชนทีใ่ชรถ    เรือเรือ    หรือเครือ่งยนตตางหรือเครือ่งยนตตาง  ๆๆ  ที่ตองใชน้ํามันที่ตองใชน้ํามัน

ไดรับประโยชนไดรับประโยชน

• มาตรการชะลอการปรับราคากาซหุงตม (LPG) ในภาคครวัเรอืน เปนการชะลอราคากาซหุงตมไมใหปรับราคาขึน้ตามกลไกของเปนการชะลอราคากาซหุงตมไมใหปรับราคาขึน้ตามกลไกของ
ตลาดโลกตลาดโลก    ทําใหคาใชจายของครวัเรือนไมเพิม่สูงขึ้นทําใหคาใชจายของครวัเรือนไมเพิม่สูงขึ้น

• มาตรการใชน้ําประปาฟรีของครัวเรือน  เมื่อใชน้ําประปาฟรีเมื่อใชน้ําประปาฟรี  5050  ลบลบ..มม././เดือนเดือน    สําหรับครวัเรือนที่อาศัยอยูในอาคารชุดสําหรับครวัเรือนที่อาศัยอยูในอาคารชุด    หรือหองเชาที่หรือหองเชาที่
มีคาเชาไมเกินมีคาเชาไมเกิน  33,,000000  บาทบาท//หองหอง//เดอืนเดอืน  กส็ามารถไดรับประโยชนจากมาตรการนี้กส็ามารถไดรับประโยชนจากมาตรการนี้      โดยตองนําสญัญาเชามาชึ้นทะเบยีนไวกับการโดยตองนําสญัญาเชามาชึ้นทะเบยีนไวกับการ
ประปานครหลวงประปานครหลวง  และการประปาสวนภูมิภาคและการประปาสวนภูมิภาค  ซึ่งจะเปดใหมีการลงทะเบียนจนถึงวนัที่ซึ่งจะเปดใหมีการลงทะเบียนจนถึงวนัที่  1515  สิงหาคมสิงหาคม  25512551  กรณีมาตรวัดน้าํรวมจะนาํกรณีมาตรวัดน้าํรวมจะนาํ
ปริมาณน้าํใชทั้งหมดเฉลี่ยดวยจํานวนหองเฉพาะที่มีผูที่อยูอาศัยหปริมาณน้าํใชทั้งหมดเฉลี่ยดวยจํานวนหองเฉพาะที่มีผูที่อยูอาศัยหรือสญัญาเชารือสญัญาเชา

• มาตรการใชไฟฟาฟรขีองครวัเรอืน  เมื่อไฟฟาฟรีเมื่อไฟฟาฟรี  8080  หนวยหนวย//เดือนเดือน  สวนครวัเรือนที่ใชไฟฟาตั้งแตสวนครวัเรือนที่ใชไฟฟาตั้งแต  8181 –– 150150  หนวยหนวย//เดือนเดือน  กจ็ายคากจ็ายคา
ไฟฟาครึ่งราคาของคาไฟฟาทั้งหมดไฟฟาครึ่งราคาของคาไฟฟาทั้งหมด  สาํหรับครวัเรือนที่อาศัยอยูในอาคารชุดสาํหรับครวัเรือนที่อาศัยอยูในอาคารชุด    หรือหองเชาที่มีคาเชาไมเกินหรือหองเชาที่มีคาเชาไมเกิน  33,,000000  บาทบาท//หองหอง//เดอืนเดอืน  ก็ก็
สามารถไดรับประโยชนจากมาตรการนี้สามารถไดรับประโยชนจากมาตรการนี้  โดยตองนําสัญญาเชามาชึ้นทะเบยีนไวกบัการไฟฟานครหลวงโดยตองนําสัญญาเชามาชึ้นทะเบยีนไวกบัการไฟฟานครหลวง  และการไฟฟาสวนภูมิภาคและการไฟฟาสวนภูมิภาค  ซึง่ซึง่
จะเปดใหมีการลงทะเบยีนจนถึงวันที่จะเปดใหมีการลงทะเบยีนจนถึงวันที่  1515  สิงหาคมสิงหาคม  25512551  กรณีการใชไฟฟาเฉลี่ยไมเกินกรณีการใชไฟฟาเฉลี่ยไมเกิน  150150  หนวยหนวย//หองหอง//เดอืนเดอืน  สาํหรบัมาตรวัดไฟฟาสาํหรบัมาตรวัดไฟฟา
รวมจะตองนําจาํนวนหนวยไฟฟาที่ใชทั้งหมดเฉลี่ยดวยจาํนวนหองเฉพาะรวมจะตองนําจาํนวนหนวยไฟฟาที่ใชทั้งหมดเฉลี่ยดวยจาํนวนหองเฉพาะที่มีผูอยูอาศัยหรือสัญญาเชาที่มีผูอยูอาศัยหรือสัญญาเชา

• มาตรการใชรถโดยสารประจาํทางไมปรับอากาศฟรี  ในเขตกรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑลและปริมณฑล

• มาตรการใชรถไฟชั้น 3 ไมปรับอากาศฟรทีั่วประเทศ  โดยเปนขบวนรถชานเมืองโดยเปนขบวนรถชานเมือง    รถธรรมดารถธรรมดา    รถทองถิ่นรถทองถิ่น    และรถรวมทั่วประเทศและรถรวมทั่วประเทศ
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รอยละ

ภาค
กลางทั่วประเทศ กทม. เหนือ

ทราบ

ไมทราบ 

ต.อ.น. ใต
0

100

80

60

0.2

98.3 99.8

1.7

98.7 97.8 98.4

1.6

40

20
1.3 2.2

96.5

3.5

การทราบเกี่ยวกับนโยบาย 6 มาตรการ 6 เดือน 
ฝาวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน

การทราบเกี่ยวกับนโยบาย 6 มาตรการ 6 เดือน 
ฝาวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน
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รอยละ

มาตรการที่ทราบ

การลดราคาน้ํามัน

การชะลอการปรับราคากาซหุงตม (LPG) 

200 40 60 10080

73.7

61.6

85.2

95.3

73.3

73.2

มาตรการ 6 มาตรการ ที่ทราบมาตรการ 6 มาตรการ ที่ทราบ

การใชน้ําประปาของครัวเรือนฟรี

การใชไฟฟาชองครัวเรือนฟรีและ
จายคาไฟครึ่งราคา

การใชรถโดยสาร ฯ ไมปรับอากาศฟรี    
ในเขต กทม. และปริมณฑล

การใชรถไฟชั้น 3 ไมปรับอากาศฟรี     
ทั่วประเทศ
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การการไดรับประโยชนไดรับประโยชนจากนโยบายจากนโยบาย  66  มาตรการมาตรการ  66  เดือนเดือน

80.889.888.479.584.285.1• ไดรับประโยชน

100.0100.0100.0100.0100.0100.0รวม

ใตต.อ.น.เหนือกลางกทม.
ทั่ว

ประเทศการไดรับประโยชน

19.210.211.620.515.814.9• ไมไดรบัประโยชน

 จํานวนเงินเฉลี่ยที่ไดรับ
ประโยชนตอเดือน (บาท) 404 565466666758537
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33  มาตรมาตรการการที่ประชาชนที่ประชาชนไดรับประโยชนไดรับประโยชน

ไมไดรับประโยชนไมไดรับประโยชน

ไดรับประโยชนไดรับประโยชน
68.868.8 %%

31.231.2 %%

ลดคาใชจายไดเฉลี่ยเดือนละ 520 บาท 

การลดราคาน้ํามัน 

ไดรับประโยชนไดรับประโยชน

ไมไดรับประโยชนไมไดรับประโยชน
90.290.2 %%

9.89.8 %%

ลดคาใชจายไดเฉลี่ยเดือนละ 269 บาท 

ไดรับประโยชนไดรับประโยชน

ไมไดรับประโยชนไมไดรับประโยชน
96.696.6 %%

3.43.4 %%

ลดคาใชจายไดเฉลี่ยเดือนละ 201 บาท 

การใชรถโดยสารประจําทางไมปรับอากาศฟรี

การใชรถไฟชั้น 3 ไมปรับอากาศฟรี ทั่วประเทศ  
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3 มาตรการที่ครวัเรือนไดรับประโยชน

การชะลอการปรับราคากาซหงุตม (LPG)

ไมไดรับประโยชนไมไดรับประโยชน

ไดรับประโยชนไดรับประโยชน

72.772.7 %%

27.327.3 %%

ไดรับประโยชน

ไมไดรับประโยชน ถึงแมวา       
จะอยูในกลุมที่ใชน้ําประปาฟรี

ไมไดรับประโยชน เพราะใช
น้ําประปาเกิน 50 ลบ.ม./ด.

ไมไดใชน้ําประปา

การใชน้าํประปาฟรี 50 ลบ.ม./เดือน

การใชไฟฟาฟรีและจายคาไฟฟาครึ่งราคา

อยูในกลุมที่ใชไฟฟาฟรี

อยูในกลุมที่ใชไฟฟาไมเกิน 150 หนวย/เดือน  
แตไมไดรับประโยชน

ไมไดรับประโยชน
ไมไดใชไฟฟา

อยูในกลุมที่เสียคาไฟฟาครึ่งราคา

ลดคาใชจายไดเฉลี่ยเดือนละ 141 บาท 

ลดคาใชจายไดเฉลี่ยเดือนละ  142 บาท 

ลดคาใชจายไดเฉลี่ยเดือนละ 166 บาท 

45.145.1 %%
26.226.2 %%

22.022.0 %%
6.76.7 %%

5.35.3 %%

35.135.1 %%

23.723.7 %%
35.635.6 %%

0.30.3 %%
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รอยละ

ภาค
กลางทั่วประเทศ กทม. เหนือ

พอใจ

ไมพอใจ 

ต.อ.น. ใต
0

100

80

60

6.0

96.2 94.0

3.8

96.0 98.2 98.5

1.5

40

20
4.0 1.8

90.2

9.8

ความพึงพอใจตอความพึงพอใจตอนโยบายนโยบาย  66  มาตรการมาตรการ  66  เดือนเดือน  
ฝาวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคนฝาวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน  
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รอยละ

มาตรการที่พงึพอใจ

การลดราคาน้ํามัน

การชะลอการปรับราคากาซหุงตม (LPG) 

การใชน้ําประปาของครัวเรือนฟรี

การใชไฟฟาของครัวเรือนฟรีและ
จายคาไฟฟาครึง่ราคา

การใชรถโดยสาร ฯ ไมปรับอากาศฟรี        
ในเขต กทม. และปริมณฑล

การใชรถไฟชั้น 3 ไมปรับอากาศฟรี     
ทั่วประเทศ

200 40 60 10080

96.3

96.5

89.5

94.0

87.8

94.4

มาตรการ 6 มาตรการทีพ่ึงพอใจมาตรการ 6 มาตรการทีพ่ึงพอใจ
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ผลด ีของการดําเนินนโยบาย 6 มาตรการ 6 เดือน 
ฝาวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน

ผลด ีของการดําเนินนโยบาย 6 มาตรการ 6 เดือน 
ฝาวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน

ไมเกิดผลดีไมเกิดผลดี  

เกิดผลดีเกิดผลดี
94.294.2 %%5.85.8 %%

44.1 %44.1 %

15.415.4 %%

1.11.1 %%

คาครองชีพถูกลง

การแกไขปญหาเศรษฐกิจ
ประหยดัพลังงาน

30.930.9 %%

2.72.7 %%

ลดปญหาเงินเฟอ

อื่น ๆ

หมายเหตุหมายเหตุ  ::  ไมเกิดผลดีไมเกิดผลดี  เพราะนโยบายนี้มีระยะเวลาสัน้เพราะนโยบายนี้มีระยะเวลาสัน้    และสิ้นเปลืองงบประมาณและสิ้นเปลืองงบประมาณ    รวมทั้งเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาของรัฐบาลรวมทั้งเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาของรัฐบาล  
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รอยละ

มาตรการ

เหน็ดวย
ไมเห็นดวย

0

100

80

60

2.7

96.8 97.3

3.2

93.2 95.1 91.0

9.0

40

20
6.8 4.9

94.4

5.6

ความคิดเห็นในการดําเนินมาตรการ แตละมาตรการ 
ตอไปอีกภายหลัง 6 เดือน

การลดราคา
น้ํามัน

การชะลอการปรับ      
ราคากาซหุงตม

การใชน้ําประปาฟรี           
50 ลบ.ม./เดือน 

การใชไฟฟาฟรี             
80 หนวย/เดือน
 และจายคาไฟฟา          

ครึ่งราคาเมื่อใช 81 -
150 หนวย/เดือน

รถโดยสาร
ประจําทางไม
ปรับอากาศฟรี 
ในเขต กทม.
และปริมณฑล

การใชรถไฟชั้น 3
ไมปรับอากาศ 
ฟรี ทั่วประเทศ
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รอยละ

ขอควรปรับปรุง

ปรับราคาใหลดลงกวาเดิม

ควบคุมราคาใหเปนมาตรฐาน 

ควบคุมการใหบริการของปมน้ํามัน

หาพลังงานทดแทน

ประชาสัมพันธใหทั่วถึง

50 10 15 2520

21.5

7.1

2.1

1.5

1.4

ขอควรปรับปรุงของมาตรการลดราคาน้ํามันขอควรปรับปรุงของมาตรการลดราคาน้ํามัน
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รอยละ

ขอควรปรับปรุง

ขยายระยะเวลาออกไปอีก 

ควบคุมราคาใหเปนมาตรฐาน

หาพลังงานทดแทน

ประชาสัมพันธใหทั่วถึง

50 10 15 20

18.2

3.7

0.5

0.4

ขอควรปรับปรุงของมาตรการชะลอการปรับราคากาซหุงตม (LPG)ขอควรปรับปรุงของมาตรการชะลอการปรับราคากาซหุงตม (LPG)
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รอยละ

ขอควรปรับปรุง

ใหทุกครัวเรือนไดรับสวนลด

เพิ่มปริมาณน้ําใหใชฟรี

ขยายระยะเวลาออกไปอีก

ประชาสัมพันธใหทั่วถึง

ใหทุกครัวเรือนจายคาน้ําประปาครึ่งราคา

40 8 12 16

15.1

4.7

3.3

1.2

0.2

ขอควรปรับปรุงของมาตรการใชน้ําประปาฟรี 50 ลบ.ม./ด.ขอควรปรับปรุงของมาตรการใชน้ําประปาฟรี 50 ลบ.ม./ด.

0.3

ปรับปรุงน้ําใหสะอาด
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รอยละ

ขอควรปรับปรุง

เพิ่มปริมาณไฟฟาฟรีใหบานที่อยูหลาย
ครัวเรือน

ขยายระยะเวลาออกไปอีก

ใหทุกครัวเรือนไดรับสวนลด

ประชาสัมพันธใหทั่วถึง

หาพลังงานทดแทน

30 6 9 12

10.1

5.9

5.3

1.3

0.1

ขอควรปรับปรุงของมาตรการใชไฟฟาของครัวเรอืนฟรี 80 หนวย/เดือนและ
จายคาไฟฟาครึ่งราคา เมื่อใชไฟฟา 81 – 150 หนวย/เดือน

ขอควรปรับปรุงของมาตรการใชไฟฟาของครัวเรอืนฟรี 80 หนวย/เดือนและ
จายคาไฟฟาครึ่งราคา เมื่อใชไฟฟา 81 – 150 หนวย/เดือน

0.2

ไมเก็บคาบริการรายเดือน
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รอยละ

ขอควรปรับปรุง

ขยายบริการไปทั่วประเทศ

ขยายระยะเวลาออกไปอีก

เพิ่มจํานวนรถฟรี

ประชาสัมพันธใหทั่วถึง

ควรใหฟรีเพยีง 3 เดอืน

30 6 9 12

9.6

9.4

1.3

1.1

ขอควรปรับปรุงของมาตรการใชรถประจําทางไมปรับอากาศฟรี 
ในเขตกทม. และปริมณฑล

ขอควรปรับปรุงของมาตรการใชรถประจําทางไมปรับอากาศฟรี 
ในเขตกทม. และปริมณฑล

0.2

0.3

ใหจายคาโดยสารครึ่งราคา
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รอยละ

ขอควรปรับปรุง

เพิ่มขบวนรถไฟใหมากขึ้น

ขยายระยะเวลาออกไปอีก

ควบคุมความสะอาด

ลดคาโดยสารครึ่งราคาแกเดก็ คนชรา 
สวนผูพิการใหฟรี

ประชาสัมพันธใหทั่วถึง

20 4 6 10

8.2

1.7

1.3

0.6

0.3

ขอควรปรับปรุงของมาตรการใชรถไฟชั้น 3 ไมปรับอากาศฟรี 
ทั่วประเทศ

ขอควรปรับปรุงของมาตรการใชรถไฟชั้น 3 ไมปรับอากาศฟรี 
ทั่วประเทศ

มีรถไฟฟรีเฉพาะชวงเทศกาล

0.6

8


