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ผลสํารวจเรื่อง  ความพรอมของไทยในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 

ดวยวันท่ี 4 ธันวาคมที่จะถึงนีต้รงกับวันสิ่งแวดลอมไทย ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  
จึงไดดําเนินโครงการสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ความพรอมของไทยในการรับมือกับภยัพิบัติทางธรรมชาต”ิ  
โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึน้ไปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  จํานวนทั้งสิ้น 1,272 คน  
เม่ือวันท่ี 26-28 พฤศจิกายนที่ผานมา สรุปผลไดดังนี ้
  

 ประชาชนรอยละ 68.2 มีความกังวลคอนขางมากถึงมากท่ีสุดตอเหตุการณภัยพิบตัิทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นกับ
ประเทศไทยในชวงท่ีผานมา โดยเห็นวาภยัพิบัติทางธรรมชาติท่ีนาเปนหวงมากที่สดุสําหรับประเทศไทยในอนาคต 
อันดับแรกไดแก ภัยน้ําทวม (รอยละ 44.4) รองลงมาคือ ภัยแลง / อุณหภูมิสูงเกินกวา 40 องศา (รอยละ 29.0)  แผนดินไหว 
(รอยละ 9.0) และ สึนามิ (รอยละ 7.1) นอกจากนี้เม่ือถามวากลัวหรือไมวาเหตุการณภยัพิบัติทางธรรมชาติรายแรงท่ี
เกิดขึ้นจะเปนสัญญาณเตือนจากธรรมชาตวิาใกลจะถึงวันสิ้นโลกปรากฎวา ประชาชนสวนใหญรอยละ 53.9 ระบุวา
กลัว ขณะที่รอยละ 46.1 ไมกลัว  

 

สําหรับความเชื่อม่ันในประสิทธิภาพของระบบการปองกันและรับมือกับภัยพิบตัิทางธรรมชาติของประเทศ
ไทยพบวา ประชาชนรอยละ 51.1 ไมเชื่อม่ัน โดยดานการเตรียมพรอมในการอพยพโยกยายคนไปยังท่ีปลอดภัยเปน
ดานที่ประชาชนเชื่อม่ันนอยท่ีสุดคือ รอยละ 37.8 
   

 เม่ือสอบถามความคิดเห็นตอการเก็บภาษีสิง่แวดลอม ท่ีกําหนดใหผูกอมลพิษเปนผูรับภาระการเสียภาษี
พบวา ประชาชนรอยละ 74.5 เห็นดวย มีเพียงรอยละ 25.5 ท่ีไมเห็นดวย นอกจากนี้เม่ือถามวาใครควรเปน
ผูรับผดิชอบในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้นกับประเทศไทยมากที่สุดพบวา อันดับแรกไดแก ตัวเอง  
(รอยละ 44.0) รองลงมาคือ รัฐบาล (รอยละ 25.0) และโรงงานอตุสาหกรรม (รอยละ 15.0) ตามลําดับ ขณะที่
หนวยงานหรือองคกรท่ีมีบทบาทในดานการอนุรักษและดูแลรักษาสิ่งแวดลอมไดอยางนาชื่นชมยกยองมากที่สุด
อันดับแรกไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม และกรมปาไม (รอยละ 58.3) รองลงมาคือ  
กลุมกรีนพีซ (รอยละ 12.8) และบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) (รอยละ 5.6) 
 

ดังรายละเอยีดตอไปนี ้
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1. ความกังวลตอภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นกับประเทศไทยในชวงท่ีผานมา พบวา 
  

- กังวลคอนขางมากถึงมากท่ีสุด รอยละ 68.2 
(โดยแบงเปน กังวลคอนขางมากรอยละ 47.0 และกังวลมากที่สุดรอยละ 21.2) 
- กังวลคอนขางนอยถึงไมกังวลเลย รอยละ 31.8 
(โดยแบงเปน กังวลคอนขางนอยรอยละ 23.3 และไมกังวลเลยรอยละ 8.5) 

 
2. ภัยพิบตัิทางธรรมชาติท่ีนาเปนหวงมากที่สุดสําหรับประเทศไทยในอนาคต (5 อันดับแรก) คือ 
  

- ภัยน้ําทวม รอยละ 44.4 
- ภยัแลง / อุณหภูมิสูงเกนิกวา 40 องศา รอยละ 29.0 
- แผนดนิไหว รอยละ 9.0 
- สึนามิ รอยละ 7.1 
- พายุที่รุนแรง    รอยละ 4.2 
- อ่ืนๆ อาทิเชน คล่ืนกัดเซาะชายฝง ดินและโคลนถลม ไฟปา  รอยละ 6.3 

 
3. จากเหตุการณภัยพิบตัิทางธรรมชาติรายแรงท่ีเกิดขึ้นกับประเทศไทยและในตางประเทศ เชน ปรากฎการเอลนินโญ 
แผนดนิไหวในเฮติ สึนามิในอินโดนีเซีย ทานกลัวหรือไมวาเปนสัญญาณเตอืนจากธรรมชาติวาใกลจะถึงวันสิ้นโลก  

 

- กลัว รอยละ 53.9 
- ไมกลัว รอยละ 46.1 

 
4. ความเชื่อม่ันในประสิทธิภาพของระบบการปองกัน และรับมือกับภัยพิบตัิทางธรรมชาติของประเทศไทย ในดาน
ตางๆ ตอไปนี้ พบวา 

   
เชื่อม่ัน ไมเชื่อม่ัน รวม ดาน 
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

- การพยากรณลวงหนาเกี่ยวกับภยัพิบัติทางธรรมชาติ 50.6 49.4 100.0 
- การเตือนภัยลวงหนา เชน การแจงรายละเอียดของภยั ความรุนแรงของภัย  
   และผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น 58.1 41.9 100.0 

- การเตรียมพรอมในการอพยพ โยกยายคน ไปยังที่ปลอดภัยไดเหมาะสมทันเวลา 37.8 62.2 100.0 
เฉล่ียรวม 48.9 51.1 100.0 
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5. ความคิดเหน็ตอการเก็บภาษีสิ่งแวดลอม ท่ีกําหนดใหผูกอมลพิษ เปนผูรับภาระการเสียภาษี เชน นกัชอปปงท้ังหลาย
ตองจายเพิ่มสาํหรับบรรจุภัณฑท่ีจะกลายเปนขยะใหตองกําจัด หรือ โรงงานตองเสียภาษีการปลอยมลพิษทางน้าํ 
โดยจายตามจาํนวนมลพิษท่ีปลอย พบวา 

  
- เห็นดวย รอยละ 74.5 
(โดยใหเหตุผลวา ผูกอมลพิษจะไดตระหนักและเห็นความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมมากขึ้น
โดยภาษีท่ีเก็บไดควรนํามาฟนฟูสิ่งแวดลอมใหดีข้ึน) 

  

- ไมเหน็ดวย รอยละ 25.5 
(โดยใหเหตุผลวา ประชาชนเสียภาษีอยูแลว ไมควรเก็บเพิ่มอีก เปนการเพิ่มภาระใหผูบริโภค  
จะทําใหสินคามีราคาแพงขึ้น)  

  

 
6. ใครควรเปนผูรับผดิชอบในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้นกับประเทศไทยมากที่สุด (5 อันดับแรก) คือ 
  

- ตัวเอง รอยละ 44.0 
- รัฐบาล รอยละ 25.0 
- โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ รอยละ 15.0 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รอยละ 9.8 
- ประเทศที่พฒันาแลว เชน จีน อเมริกา   รอยละ 2.8 
- อ่ืนๆ อาทิเชน นักการเมือง นักธุรกิจ นกัโฆษณา นกัการตลาด  รอยละ 3.4 

 
7. หนวยงานหรือองคกร ท่ีมีบทบาทในดานการอนุรักษและดูแลรักษาสิ่งแวดลอมไดอยางนาชืน่ชมยกยองมากที่สดุ  
    (5 อันดับแรก) คือ 
   (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

  
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมปาไม รอยละ 58.3 
(โดยแบงเปน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติรอยละ 50.0 และกรมปาไมรอยละ 8.3)    
- กลุมกรีนพีซ รอยละ 12.8 
- บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) รอยละ 5.6 
- กรุงเทพมหานคร (กทม.) รอยละ 4.9 
- กระทรวงพลังงาน  รอยละ 3.8 
- บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากดั (มหาชน) รอยละ 3.8 
- อ่ืนๆ อาทิเชน สถานีโทรทัศนไทยทวีีสีชอง 3 บริษัท แอดวานซ อะโกร จาํกัด (มหาชน)       
                         กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

รอยละ 10.8 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
      

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 29

เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองเตย คลองสามวา ดอนเมือง ดินแดง ตล่ิงชัน  
ทวีวัฒนา ทุงครุ บางกอกนอย บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวนั ประเวศ  
พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง วัฒนา สวนหลวง สะพานสูง สัมพันธวงศ สาทร 
และสายไหม และจังหวัดในเขตปริมณฑลรวม 3 จังหวัด ไดแก  นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ดวยวิธีการ
สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวิธีเกบ็ขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ได
กลุมตัวอยางทัง้สิ้นจํานวน 1,272 คน เปนชายรอยละ 49.7 และหญิงรอยละ 50.3 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน โดย
เปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเอง จากนั้นคณะ
นักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   26 - 28 พฤศจิกายน 2553 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :    2 ธันวาคม 2553 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 632 49.7 
                       หญิง 640 50.3 

รวม 1,272 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 317 24.9 
                      26 - 35 ป 359 28.2 
                      36 - 45 ป 305 24.0 
                      46 ปขึ้นไป 291 22.9 

รวม 1,272 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 767 60.3 
               ปริญญาตรี 446 35.1 
               สูงกวาปริญญาตรี 44 3.5 
              ไมระบุการศึกษา 15 1.1 

รวม 1,272 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 101 7.9 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 343 27.0 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 401 31.5 
     รับจางทั่วไป 180 14.2 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 96 7.5 
     อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชพีอิสระ วางงาน เปนตน 145 11.4 
     ไมระบุอาชพี 6 0.5 

รวม 1,272 100.0 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 


