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  ผลสํารวจเร่ือง  “ประชาชนคดิอย่างไรกบัสถานการณ์ภยัแล้งในประเทศไทย” 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้สํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “ประชาชนคดิอย่างไรกบั
สถานการณ์ภยัแล้งในประเทศไทย” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,133 คน พบว่า ประชาชน
ร้อยละ 67.4 เห็นว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันรุนแรงทีสุ่ดเท่าทีเ่คยเจอมา ขณะท่ีร้อยละ 27.7 เห็นวา่ไม่ค่อยรุนแรงมากนกั 
และร้อยละ 3.0 เห็นวา่ไม่รุนแรงเลย 

 

สําหรับสาเหตุสําคญัทีท่าํให้เกดิปัญหาภัยแล้งในปีนีพ้บว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.4 เห็นว่ามาจากปัญหาจากภัย
ธรรมชาติ รองลงมาร้อยละ 68.0 มาจากการตดัไมท้าํลายป่า และร้อยละ 28.3 มาจากการบริหารจดัการนํ้าไม่ดี 

  

เม่ือถามว่าสถานการณ์ภยัแล้งในปัจจุบันมีผลกระทบทาํให้กงัวลในเร่ืองใดมากทีสุ่ด ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.5 กงัวลว่า 
จะกระทบรายได้/การทาํเกษตร/พชืผลเสียหาย รองลงมาร้อยละ 49.5  กงัวลวา่ขา้วของจะราคาแพงข้ึน/ราคาสินคา้เกษตรแพง
ข้ึน และร้อยละ 49.0 กงัวลวา่จะไม่มีนํ้ าใชอุ้ปโภคบริโภค 

 

ส่วนการเตรียมป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 88.2 มีการเตรียมป้องกันและรับมือไว้
แล้ว โดย จะ ใช้นํ้าอย่างประหยัด (ร้อยละ 78.2) รองลงมาคือ ซ้ือถังไว้กักเกบ็นํ้า (ร้อยละ 20.1) และกักตุนนํ้าไว้อุปโภคบริโภค
(ร้อยละ 16.4) ขณะท่ีร้อยละ 11.8 ไม่มีการเตรียมป้องกนัรับมือเพราะคิดวา่ไม่น่าจะขาดนํ้า 

 

 เม่ือถามว่า “คดิว่ากรุงเทพฯ มีโอกาสจะเจอปัญหานํา้ประปาไม่ไหลจากสถานการณ์ภัยแล้งคร้ังนีห้รือไม่” ร้อยละ 58.1 
คดิว่าน่าจะมีโอกาส ขณะท่ีร้อยละ 34.0 คิดวา่ไม่น่าจะมีโอกาส ทั้งนีเ้ม่ือพจิารณาเฉพาะผู้ตอบทีอ่าศัยอยู่ในกรุงเทพฯ พบว่า 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.4 คดิว่าไม่น่าจะมีโอกาส ขณะท่ีร้อยละ 45.0 คิดวา่น่าจะมีโอกาส 
 

นอกจากนีเ้ม่ือถามต่อว่า “จากข่าวทีนั่กวชิาการเตือนภัยแล้ง จะทาํให้คนไทยขาดนํา้กนิถึงส้ินปี” ประชาชนร้อยละ 
49.0 คดิว่าไม่น่ากงัวลเลยเพราะเป็นไปไม่ได้ ขณะท่ีร้อยละ 46.1 คิดวา่น่ากงัวลเพราะอาจจะเกิดข้ึนจริง 
 
 

  

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง/ สังคม 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   (รวม 5 หน้า) 

ประชาชน 88.2% เตรียมรับมือกบัสถานการณ์ภยัแล้ง 67.4% ช้ีภยัแล้งรุนแรงสุดเท่าทีเ่คยเจอมา 
72.5% กงัวลจะกระทบรายได้ ข้าวของแพง 

วอนรัฐแก้ปัญหาให้จริงจังกว่านี ้56.9% เช่ืออนาคตจัดการภัยแล้งและนํา้ท่วมได้แน่ 
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สําหรับความเห็นต่อการแก้ปัญหาภัยแล้งของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชาพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.5 เห็น
ว่ารัฐบาลควรจริงจังในการแก้ปัญหามากกว่านี ้ขณะท่ีร้อยละ 43.2 เห็นวา่รัฐบาลจริงจงัและพยายามแกปั้ญหาอยา่งเตม็ความสามารถ
แลว้ 
  

สุดท้ายเม่ือถามว่าเช่ือม่ันมากน้อยเพยีงใดว่ารัฐบาลจะสามารถจัดการกบัสถานการณ์ภัยแล้งรวมถึงปัญหานํา้ท่วมใน
อนาคตได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.9 เช่ือม่ันค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 30.4 เช่ือมัน่ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ท่ี
เหลือร้อยละ 12.7 ยงัไม่แน่ใจ 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ความเห็นต่อสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันเป็นอย่างไรเมื่อเทยีบกบัทีผ่่านมา     
 

รุนแรงทีสุ่ดเท่าทีเ่คยเจอมา ร้อยละ 67.4 
ไม่ค่อยรุนแรงมากนกั  ร้อยละ 27.7 
ไม่รุนแรงเลย  ร้อยละ 3.0 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 1.9 

 
2. สาเหตุสําคญัทีท่าํให้เกดิปัญหาภัยแล้งในปีนี ้
    (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ) 

 

ปัญหาจากภัยธรรมชาต ิ  ร้อยละ 68.4 
การตดัไมท้าํลายป่า ร้อยละ 68.0 
การบริหารจดัการนํ้าไม่ดี  ร้อยละ 28.3 
การใชน้ํ้ าอยา่งส้ินเปลือง ร้อยละ 23.9 

 
3.  สถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันมีผลกระทบทาํให้กงัวลในเร่ืองใดมากทีสุ่ด   
     (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     

กระทบรายได้/การทาํเกษตร/พชืผลเสียหาย ร้อยละ 72.5 
ขา้วของราคาแพงข้ึน /ราคาสินคา้เกษตรแพงข้ึน ร้อยละ 49.5 
ไม่มีนํ้ าใชอุ้ปโภคบริโภค  ร้อยละ 49.0 
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ร้อยละ 39.5 
การกกัตุนสินคา้/สินคา้ขาดแคลน  ร้อยละ 23.0 

4. การเตรียมป้องกนัและรับมือกบัสถานการณ์ภัยแล้ง 
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มีการเตรียมป้องกนัและรับมือ    
 โดย  ใช้นํา้อย่างประหยดัขึน้  ร้อยละ 78.2 
 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ซ้ือถังไว้กกัเกบ็นํา้  ร้อยละ 20.1 
   กกัตุนนํา้ไว้อุปโภคบริโภค ร้อยละ 16.4 

ร้อยละ 88.2 

 

ไม่มีการเตรียมป้องกนัรับมือ คิดวา่ไม่น่าจะขาดนํ้า 
 

ร้อยละ 
 

11.8 
 

5. ขอ้คาํถาม “ท่านคดิว่ากรุงเทพฯ มีโอกาสจะเจอปัญหานํา้ประปาไม่ไหลจากสถานการณ์ภัยแล้งคร้ังนีห้รือไม่” 
 

น่าจะมีโอกาส ร้อยละ 58.1 
ไม่น่าจะมีโอกาส ร้อยละ 34.0 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 7.9 

 

  เม่ือพิจารณาเฉพาะผูต้อบท่ีอาศยัในกรุงเทพฯ พบวา่ 
น่าจะมีโอกาส ร้อยละ 45.0 
ไม่น่าจะมีโอกาส ร้อยละ 50.4 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.6 

 

6.  ขอ้คาํถาม “จากข่าวทีนั่กวชิาการเตือนภยัแล้ง จะทาํให้คนไทยขาดนํา้กนิถึงส้ินปี ท่านคดิอย่างไรกบัสถานการณ์ดังกล่าว”  
 

คดิว่าไม่น่ากงัวลเลยเพราะเป็นไปไม่ได้ ร้อยละ 49.0 
คิดวา่น่ากงัวลเพราะอาจจะเกิดข้ึนจริง  ร้อยละ 46.1 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.9 

 

7. ความเห็นต่อการแก้ปัญหาภัยแล้งของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
 

เห็นว่ารัฐบาลควรจริงจังในการแก้ปัญหามากกว่านี ้  ร้อยละ 49.5 
เห็นวา่รัฐบาลจริงจงัและพยายามแกปั้ญหาอยา่งเตม็ความสามารถแลว้ ร้อยละ 43.2 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 7.3 

 

8. ความเช่ือม่ันต่อการจัดการกบัสถานการณ์ภัยแล้งรวมถึงปัญหานํา้ท่วมของรัฐบาลในอนาคต 
 

เช่ือม่ันค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นเช่ือม่ันค่อนข้างมากร้อยละ 43.5 และเช่ือม่ันมากทีสุ่ดร้อยละ 13.4) 

ร้อยละ 56.9 

เช่ือมัน่ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นเช่ือมัน่ค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 22.0 และเช่ือมัน่นอ้ยท่ีสุดร้อยละ 8.4) 

ร้อยละ 30.4 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 12.7 
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รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
- เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อสถานการณ์ภยัแลง้ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 
- เพื่อสะทอ้นความจริงจงัในการแกปั้ญหาภยัแลง้ของรัฐบาลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
- เพื่อสะทอ้นความเช่ือมัน่ต่อมาตรการจดัการปัญหาภยัแลง้และปัญหานํ้าท่วมในอนาคต 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ Simple Random Sampling แลว้ใชว้ิธีการ
ถ่วงนํ้าหนกัดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  15-16 กรกฎาคม 2558 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  18 กรกฎาคม 2558 
 

 
ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  
Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 
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ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 578 51.0 
            หญิง 555 49.0 

รวม 1,133 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 136 12.0 
            31 ปี – 40 ปี 280 24.7 
            41 ปี – 50 ปี 313 27.6 
            51 ปี - 60 ปี 264 23.3 
 61 ปี ข้ึนไป 140 12.4 

รวม 1,133 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 771 68.0 
            ปริญญาตรี 293 25.9 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 69 6.1 
                                 รวม 1,133 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 147 13.0 
 ลูกจา้งเอกชน     247 21.8 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั  323 28.5 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   54 4.8 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 134 11.8 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   26 2.3 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 14 1.2 
 เกษตรกร 188 16.6 

รวม 1,133 100.0 
                         


