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  ผลสํารวจเร่ือง  “ประชาชนกบัวกิฤตภยัแล้ง 2559” 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

เน่ืองในวันที่ 22 มีนาคมที่จะถึงนี้เป็นวันอนุรักษ์นํ้าโลกและประเทศไทยอยู่ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง กรุงเทพโพลล์โดย
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จึงได้สํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “ประชาชนกับวิกฤตภัยแล้ง 2559” โดยเก็บขอ้มูลกบั
ประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจาํนวน 1,263 คน พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ  54.4 ระบุว่ายังคงใช้นํ้าเหมือนเดิมใน
ปัจจุบัน ขณะทีร้่อยละ 38.0 ระบุว่าใช้นํา้ลดลง ส่วนทีเ่หลอืร้อยละ 7.6 ระบุว่า ใช้นํา้เพิม่ขึน้  

 

สําหรับความวติกกงัวลกบัสถานการณ์ภยัแล้ง และการขาดนํา้เพือ่ใช้ในการอุปโภคบริโภคพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.9 
มีความวติกกงัวล  ขณะท่ีร้อยละ 37.1 ไม่มีความวิตกกงัวล  โดยเร่ืองทีท่าํให้ประชาชนกงัวลมากทีสุ่ดจากการเกดิสถานการณ์
ภัยแล้ง คอื รายได้/การทาํเกษตร/พชืผลเสียหาย (ร้อยละ 55.1) รองลงมาคือ ขา้วของราคาแพงข้ึน/ราคาสินคา้เกษตรแพงข้ึน
(ร้อยละ 53.4) และการขาดนํ้าด่ืมนํ้าใช ้(ร้อยละ 47.3)  
 

เม่ือถามถึงการเตรียมรับมือกบัสถานการณ์ภัยแล้งพบว่า ประชาชนร้อยละ 50.0 มีการเตรียมรับมือ เพราะคาดว่าจะ
เกดิปัญหานํา้ไม่พอใช้ ซ่ึงมีสัดส่วนเท่ากบัประชาชนกลุ่มทีร่ะบุว่า ไม่มีการเตรียมรับมือ เพราะน่าจะมีนํา้ใช้เพยีงพอ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างทีร่ะบุว่ามีการเตรียมรับมือกบัสถานการณ์ภยัแล้ง มีการเตรียมรับมือด้วยการใช้นํา้อย่างประหยดั (ร้อยละ 80.1) 
รองลงมา จะซ้ือถงัเกบ็นํ้า (ร้อยละ 49.1)  และจะกกัตุนนํ้าด่ืม (ร้อยละ 35.5) 
 

เม่ือถามว่าภัยแล้งทีเ่กดิขึน้มีผลกระทบต่อการดํารงชีวติและอาชีพมากน้อยเพยีงใด พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.4 เห็น
ว่ามีผลกระทบค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 39.6  เห็นวา่มีผลกระทบค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
 

  นอกจากนีป้ระชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.8 “เห็นด้วย”  หากรัฐบาลจะออกมาตรการควบคุมการใช้นํา้ เช่น การจ่ายนํา้
เป็นเวลา หรือการงดจ่ายนํา้ในบางพืน้ที ่ขณะท่ีร้อยละ 44.2 ระบุวา่ “ไม่เห็นดว้ย” 
 

สุดท้ายเม่ือถามถึงความพงึพอใจต่อแนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้งของรัฐบาลพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 58.2 
พงึพอใจค่อนข้างมากถงึมากทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 41.8 พงึพอใจค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

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

ประชาชน 62.9% วติกกงัวลกบัสถานการณ์ภัยแล้ง แต่ส่วนใหญ่ยงัคงใช้นํา้อย่างไม่ประหยดั 
คร่ึงหน่ึงของประเทศมีการเตรียมรับมือกบัสถานการณ์ภัยแล้ง 

ส่วนใหญ่เห็นด้วยหากรัฐออกมาตรการควบคุมการใช้นํา้ และ 58.2%พอใจแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล 



 

 

 

2

1. การใช้นํา้ของประชาชนในปัจจุบัน 
 
 

ใชล้ดลง  ร้อยละ 38.0 
ใช้เหมือนเดิม ร้อยละ 54.4 
ใชเ้พิ่มข้ึน ร้อยละ 7.6 

 

  
2. ความวติกกงัวลกบัสถานการณ์ภัยแล้ง และการขาดนํา้เพือ่ใช้ในการอุปโภคบริโภคในปัจจุบัน 
 

วติกกงัวล  ร้อยละ 62.9 
ไม่วิตกกงัวล ร้อยละ 37.1 

 
3. เร่ืองทีท่าํให้กงัวลมากทีสุ่ดจากการเกดิสถานการณ์ภยัแล้งในปีนี ้
    (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

รายได้/การทาํเกษตร/พชืผลเสียหาย ร้อยละ 55.1 
ขา้วของราคาแพงข้ึน /ราคาสินคา้เกษตรแพงข้ึน  ร้อยละ 53.4 
ไม่มีนํ้ าด่ืมนํ้าใช ้ ร้อยละ 47.3 
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ        ร้อยละ 34.9 
การกกัตุนสินคา้ /สินคา้ขาดแคลนเช่น นํ้าด่ืม ร้อยละ 25.0 

 
4. การเตรียมรับมือกบัสถานการณ์ภัยแล้ง 
 

มีการเตรียมรับมือ เพราะคาดวา่จะเกิดปัญหานํ้าไม่พอใช ้ ร้อยละ 50.0 
ไม่มีการเตรียมรับมือ เพราะน่าจะมีนํ้าใชเ้พียงพอ ร้อยละ 50.0 

 
5. วธีิการเตรียมรับมือกบัสถานการณ์ภยัแล้งทีอ่าจทาํให้เกดิปัญหาการขาดนํา้ดื่มนํา้ใช้ และเพือ่การเกษตร  
  (ถามเฉพาะผู้ท่ีมีการเตรียมรับมือและเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ใช้นํา้อย่างประหยดัขึน้ ร้อยละ 80.1 
ซ้ือถงัเกบ็นํ้า ร้อยละ 49.1 
กกัตุนนํ้าด่ืม ร้อยละ 35.5 
เปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนแทน ร้อยละ 12.1 
งดทาํการเกษตร/เปล่ียนอาชีพ       ร้อยละ 9.5 
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6.  ภัยแล้งทีเ่กดิขึน้มีผลกระทบต่อการดํารงชีวติและอาชีพมากน้อยเพยีงใด 
 
 

ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งมากร้อยละ 31.1 และมากท่ีสุดร้อยละ 8.5) 

ร้อยละ 39.6 

ค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 38.4 และน้อยทีสุ่ดร้อยละ 22.0 ) 

ร้อยละ 60.4 

 
 
 

7.  ขอ้คาํถาม “เห็นด้วยหรือไม่  หากรัฐบาลจะออกมาตรการควบคุมการใช้นํา้ เช่น  การจ่ายนํา้เป็นเวลา  หรือ การงดจ่ายนํา้ใน
บางพืน้ที”่ 
 
 

เห็นด้วย  ร้อยละ 55.8 
ไม่เห็นดว้ย  ร้อยละ 44.2 

 
8. ความพงึพอใจต่อแนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล  
 

พงึพอใจค่อนข้างมากถงึมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 51.0 และมากทีสุ่ดร้อยละ 7.2) 

ร้อยละ 58.2 

พึงพอใจค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 34.8 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 7.0 ) 

ร้อยละ 41.8 
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รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
1) เพื่อสะทอ้นความวิตกกงัวลต่อสถานการณ์ภยัแลง้ท่ีกาํลงัเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
2) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อการเตรียมรับมือกบัสถานการณ์ภยัแลง้  
3) เพื่อสะทอ้นความพึงพอใจต่อแนวทางการแกปั้ญหาภยัแลง้ของรัฐบาล 

 

ประชากรทีส่นใจศึกษา 
     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์

ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) แลว้ใชว้ิธีการ
ถ่วงนํ้าหนกัดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       

 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

วธีิการรวบรวมข้อมูล  
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น

แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

  
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  16-17 มีนาคม 2559 

      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  19 มีนาคม 2559 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ            ชาย 615 48.7 

              หญิง 648 51.3 
 รวม 1,263 100.0 

อายุ             18 ปี - 30 ปี 180 14.3 

              31 ปี – 40 ปี 277 21.9 

              41 ปี – 50 ปี 336 26.6 

              51 ปี - 60 ปี 301 23.8 

  61 ปี ข้ึนไป 169 13.4 
 รวม 1,263 100.0 

การศึกษา       ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 902 71.5 

              ปริญญาตรี 279 22.1 

              สูงกวา่ปริญญาตรี 81 6.4 
                                   รวม 1,263 100.0 

อาชีพ  ลกูจา้งรัฐบาล 170 13.5 
  ลกูจา้งเอกชน     263 20.8 
  คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร  572 45.3 
  เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   39 3.1 
  ทาํงานใหค้รอบครัว 3 0.2 
  พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 169 13.4 
  นกัเรียน/ นกัศึกษา   24 1.9 
  วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 23 1.8 

 รวม 1,263 100.0 

ภูมภิาค  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 225 17.8 
  ภาคกลาง 257 20.4 
  ภาคตะวนัออก 128 10.1 
  ภาคเหนือ 199 15.8 
  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 286 22.6 
  ภาคใต ้ 168 13.3 

 รวม 1,263 100.0 
 

ศูนย์วจิัยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (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 


