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  ผลสาํรวจเรือ่ง   

“ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรนัดร ์: รกัษ์ป่า...ดิน...น้ํา สานต่องานพ่อสรา้ง” 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
กรงุเทพโพลลโ์ดยศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ  ได้ดาํเนินการสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน เร่ือง 

“ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรนัดร ์: รกัษ์ป่า...ดิน...น้ํา สานต่องานพ่อสร้าง”  โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุก
ภมิูภาคทัว่ประเทศจาํนวน 1,158 คน พบว่า  

การทรงงานของในหลวงรชักาลท่ี9 ต่อโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริเก่ียวกบั “ป่า”ท่ีสร้าง
ความซาบซ้ึงประทบัใจกบัคนไทยอย่างมิเส่ือมคลาย คือ ทรงตัง้ศนูยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบน จงัหวดั
จนัทบุรี โดยเน้นเรื่องสภาพแวดล้อม การฟ้ืนฟูป่าชายเลนและโครงการอนุรกัษ์หญ้าทะเล (ร้อยละ 46.4) 
รองลงมาคือทรงตัง้ศูนย์ศึกษาตวัอย่างสาธิตการพฒันาด้านการเกษตรกรรมและงานศิลปาชีพ เป็นแหล่งศึกษา 
ค้นคว้า หาความรู้เพิม่เติม อาท ิศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิซ้อน จงัหวดัฉะเชงิเทรา  ศูนย์ศึกษาพฒันาภูพาน 
จงัหวดัสกลนคร (รอ้ยละ 39.0) และทรงอนุรกัษ์ป่าต้นน้ํา  พฒันาพืน้ทีต่้นน้ําลําธาร  ณ ศูนยศ์กึษาการพฒันาหว้ย
ฮ่องไคร ้ โครงการพฒันาพืน้ทีป่่าขุนแม่กวง จงัหวดัเชยีงใหม่ โครงการพฒันาเบด็เสรจ็ลุ่มน้ําสาขาแม่ปิง จงัหวดั
เชยีงใหม ่และจงัหวดัลาํพนู (รอ้ยละ 35.6) 

ส่วนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริเก่ียวกบั “ดิน” ท่ีสร้างความซาบซ้ึงประทบัใจอย่างมิเส่ือม
คลาย คือ ทรงมีพระราชดาํริใช้ “หญ้าแฝก” ในการพฒันา ปรบัปรงุบาํรงุดิน ฟ้ืนฟดิูนให้มีความอดุมสมบูรณ์ 
และแก้ปัญหาดินเส่ือมโทรม (ร้อยละ 71.0) รองลงมาคอื โครงการ “แกลง้ดนิ” ใชว้ธิกีารทางธรรมชาตใินการแกไ้ข
ปญัหาดนิเปรีย้ว (รอ้ยละ 59.0) และ แนวพระราชดาํร ิ“การหม่ดนิ”เพื่อการฟ้ืนฟูดนิทีเ่สื่อมสภาพ ใหด้นิมคีวามชุ่มชืน้ 
จุลนิทรยีท์าํงานไดด้ ีดนิมปีระสทิธภิาพ (รอ้ยละ 33.1) 

สาํหรบัโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริเก่ียวกบั “น้ํา” ท่ีสร้างความซาบซ้ึงประทบัใจให้กบัคน
ไทยอย่างมิเส่ือมคลาย คือ ทรงตระหนักถึงความรนุแรงของอทุกภยัจึงทรงมีแนวพระราชดาํริ “โครงการ
แก้มลิง” เพ่ือกกัเก็บน้ํา (ร้อยละ 66.9) รองลงมาคือ ทรงตระหนักถึงภาวะแห้งแล้งจากความผนัแปรและ

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ สงัคม  
เรือ่ง  ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ       (รวม 5 หน้า) 

คนไทยซาบซ้ึงประทบัใจต่อการทรงงานของในหลวง ร. ๙ ด้านการพฒันา “ป่า”  ฟ้ืนฟปู่าชายเลน  
ในโครงการศึกษาพฒันาอ่าวคุ้งกระเบน 

โดยพระราชดาํริการปรบัปรงุพฒันา “ดิน” ด้วยการใช้หญ้าแฝก เป็นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
ท่ีคนไทยประทบัใจ 

และการทรงงานด้านการพฒันา “น้ํา” ด้วยการหาแนวทางป้องกนัอทุกภยั ในโครงการแก้มลิง  
เป็นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริท่ีคนไทยประทบัใจอย่างมิเส่ือมคลาย 

โดยจะขอสานต่องานอนุรกัษ์ ป่า ดิน น้ํา ด้วยการไม่ทาํลายแหล่งน้ํา ใช้น้ําอย่างคุ้มค่า และไม่ทาํลายป่า 
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คลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาตนํิามาซึง่ “โครงการฝนหลวง” (รอ้ยละ 66.5) และทรงมแีนวพระราชดํารใิห้
สร้าง เขื่อน เพื่อกกัน้ําให้พอเพยีงสําหรบัการบรโิภค การเกษตร และ เพาะพนัธุ์ปลา เช่น เขื่อนป่าสกัชลสทิธิ ์
เขือ่นขนุดา่นปราการชล (รอ้ยละ 48.3) 

ทัง้น้ีความตัง้ใจของคนไทยในการสืบสานงานอนุรกัษ์ ป่า ดิน น้ํา ตามพ่อสร้าง คือ จะไม่ทาํลายแหล่ง
น้ํา โดยไม่ท้ิงขยะมลูฝอย (ร้อยละ 57.2) รองลงมาคอื จะบรโิภคน้ําอยา่งประหยดัคุม้คา่ (รอ้ยละ 53.7) และจะไมต่ดั
ไมท้าํลายปา่/นําของปา่ออกมาใช ้(รอ้ยละ 52.0) 

โดยมรีายละเอยีดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 
1. การทรงงานของในหลวงรชักาลท่ี 9 ต่อโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริเก่ียวกบั “ป่า”  

ท่ีสร้างความซาบซ้ึงประทบัใจอย่างมิเส่ือมคลาย    (เลอืกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

ทรงตัง้ศนูยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จนัทบรีุ เน้นเรื่อง
สภาพแวดล้อม การฟ้ืนฟปู่าชายเลนและโครงการอนุรกัษ์หญ้าทะเล 

ร้อยละ 46.4 

ทรงตัง้ศนูยศ์กึษาตวัอยา่งสาธติการพฒันาดา้นการเกษตรกรรมและงานศลิปา
ชพี เป็นแหล่งศกึษา คน้ควา้ หาความรูเ้พิม่เตมิ อาท ิศนูยศ์กึษาการพฒันาเขา
หนิซอ้น จงัหวดัฉะเชงิเทรา  ศนูยศ์กึษาพฒันาภพูาน จงัหวดัสกลนคร 

รอ้ยละ 39.0 

ทรงอนุรกัษ์ปา่ตน้น้ํา  พฒันาพืน้ทีต่น้น้ําลาํธาร  ณ ศนูยศ์กึษาการพฒันา 
หว้ยฮอ่งไคร ้ โครงการพฒันาพืน้ทีป่า่ขนุแมก่วง จงัหวดัเชยีงใหม,่ โครงการ
พฒันาเบด็เสรจ็ลุ่มน้ําสาขาแมปิ่ง จงัหวดัเชยีงใหม ่และจงัหวดัลาํพนู 

รอ้ยละ 35.6 

ทรงตัง้ศนูยศ์กึษาวจิยัและพฒันาสิง่แวดลอ้มแหลมผกัเบีย้ จ.เพชรบุร ี 
เพือ่เน้นการรกัษาสภาพปา่ชายเลนโดยวธิทีางธรรมชาต ิ

รอ้ยละ 34.2 

ทรงพฒันาพืน้ทีป่า่พร ุตามโครงการศนูยศ์กึษาวจิยัธรรมชาตแิละปา่พรสุรินิทร  
และ โครงการศนูยศ์กึษาการพฒันาพกุิลทอง 

รอ้ยละ 29.4 

ทรงพฒันาอาชพีเกษตรกรรมอนัเหมาะสมแก่สภาพพืน้ที ่และการพฒันา
คุณภาพชวีติของราษฎรในพืน้ที ่โครงการหว้ยองคต จงัหวดักาญจนบุร ี

รอ้ยละ 27.2 

 
2. การทรงงานของในหลวงรชักาลท่ี 9 ต่อโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริเก่ียวกบั “ดิน”  
 ท่ีสร้างความซาบซ้ึงประทบัใจอย่างมิเส่ือมคลาย    (เลอืกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

ทรงมีพระราชดาํริใช้หญ้าแฝกในการพฒันา ปรบัปรงุบาํรงุดิน ฟ้ืนฟดิูนให้
มีความอดุมสมบรูณ์ และแก้ปัญหาดินเส่ือมโทรม 

ร้อยละ 71.0 

โครงการแกลง้ดนิ ใชว้ธิกีารทางธรรมชาตใินการแกไ้ขปญัหาดนิเปรีย้ว รอ้ยละ 59.0 
แนวพระราชดาํร ิ“การหม่ดนิ” เพือ่การฟ้ืนฟูดนิทีเ่สือ่มสภาพ ใหด้นิมคีวามชุม่ชืน้ 
จุลนิทรยีท์าํงานไดด้ ีดนิมปีระสทิธภิาพ 

รอ้ยละ 33.1 

ทรงฟ้ืนฟูทีด่นิเสือ่มโทรม  ตามโครงการศกึษาฟ้ืนฟูทีด่นิเสือ่มโทรมเขาชะงุม้ 
จงัหวดัราชบุร ี

รอ้ยละ 25.1 
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3. การทรงงานของในหลวงรชักาลท่ี 9 ต่อโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริเก่ียวกบั “น้ํา”  

ท่ีสร้างความซาบซ้ึงประทบัใจอย่างมิเส่ือมคลาย    (เลอืกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  

ทรงตระหนักถึงความรนุแรงของอทุกภยัจึงทรงมีแนวพระราชดาํริ 
โครงการแก้มลิง เพ่ือกกัเกบ็น้ํา 

ร้อยละ  66.9 

ทรงตระหนกัถงึภาวะแหง้แลง้จากความผนัแปรและคลาดเคลื่อนของฤดกูาล 
ตามธรรมชาตนํิามาซึง่ โครงการฝนหลวง 

รอ้ยละ 66.5 

ทรงมแีนวพระราชดาํรใิหส้รา้ง เขือ่น เพือ่กกัน้ําใหพ้อเพยีงสาํหรบัการบรโิภค 
การเกษตร และ เพาะพนัธุป์ลา(เขือ่นปา่สกัชลสทิธิ ์เขือ่นขนุดา่นปราการชล) 

รอ้ยละ 48.3 

ทรงมแีนวพระราชดาํรบิาํบดัน้ําเสยีดว้ย ตามโครงการกงัหนัชยัพฒันา และ 
โครงการน้ําดไีล่น้ําเสยี 

รอ้ยละ  30.5 

ทรงมแีนวพระราชดาํร ิการบรหิารจดัการน้ําโดยยดึหลกัการ "เบีย่งน้ํา" 
(Diversion) ตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ"คลองลดัโพธิ"์ 

รอ้ยละ  23.8 

ทรงมพีระราชดาํร ิ“โครงการผนัน้ําเขา้ทีส่ว่นพระองค”์ บรเิวณ 
พระราชานุสาวรยีส์มเดจ็พระสรุโิยทยั ทุง่มะขามหยอ่ง จ.อยธุยา 

รอ้ยละ  21.0 

ทรงพฒันาพืน้ทีลุ่่มน้ําเป็นแหล่งเพาะพนัธุส์ตัวน้ํ์าและ แหล่งอาหารแก่เกษตรกร 
โครงการพฒันาพืน้ทีลุ่่มน้ําแมอ่าว   

รอ้ยละ  15.5 

 
4. ความตัง้ใจในการสืบสานงานอนุรกัษ์ ป่า ดิน น้ํา ตามพ่อสร้าง (เลอืกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

ไม่ทาํลายแหล่งน้ํา โดยไม่ท้ิงขยะมลูฝอย ร้อยละ 57.2 
บรโิภคน้ําอยา่งประหยดัคุม้คา่ รอ้ยละ 53.7 
ไมต่ดัไมท้าํลายปา่/นําของปา่ออกมาใช ้ รอ้ยละ 52.0 
ปลกูตน้ไม ้ปลกูปา่ทดแทน รอ้ยละ 46.1 
ซือ้ผกัปลอดสารพษิ ไมใ่ชส้ารเคม ี รอ้ยละ 36.9 
นําความรูท้ีไ่ดจ้ากโครงการตามแนวพระราชดาํรไิปปรบัใชก้บัทีด่นิของตนเอง รอ้ยละ 33.0 
รณรงคก์ารทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์ รอ้ยละ 22.6 
ขยายแหล่งเพาะพนัธุส์ตัวน้ํ์า รอ้ยละ 17.7 
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รายละเอียดการสาํรวจ 

 
วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ 

1) เพือ่สอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัการทรงงานของในหลวงรชัการที ่9 เกีย่วกบั ปา่ 
ดนิ น้ํา ทีส่รา้งความซาบซึง้และประทบัใจมเิสือ่มคลาย 

2) เพือ่สอบถามความเหน็ของประชาชนต่อความตัง้ใจในการสบืสานงานอนุรกัษ์ ปา่ ดนิ น้ํา 
  

ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
     การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม

สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) แลว้ใชว้ธิกีารถ่วงน้ําหนักดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มูลทะเบยีนราษฎรข์องกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็น
แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และไดนํ้า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  29 - 30 พฤศจกิายน 2559 
      

วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ       :  4 ธนัวาคม 2559 
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ข้อมลูของกลุ่มตวัอย่าง 
 

 จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 566 48.9 
            หญงิ 592 51.1 

รวม 1,158 100.0 

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 175 15.1 
            31 ปี - 40 ปี 256 22.1 
            41 ปี - 50 ปี 331 28.6 
            51 ปี - 60 ปี 226 19.6 
   61 ปี ขึน้ไป 169 14.6 

รวม 1,158 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 729 63.4 
            ปรญิญาตร ี 352 30.4 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 72 6.2 
                                 รวม 1,158 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 148 12.8 
 ลกูจา้งเอกชน     266 23.0 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 490 42.3 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   44 3.8 
 ทาํงานใหค้รอบครวั 5 0.4 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 160 13.8 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   36 3.1 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 9 0.8 

รวม 1,158 100.0 
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