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  ผลสํารวจเร่ือง  “ประชาชนกบัวกิฤตภยัแล้ง 2020” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “ประชาชนกับ
วิกฤตภัยแล้ง 2020”  โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจํานวน 1,182  คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 
50.5 กงัวลเร่ืองการทาํเกษตร/รายได้เกษตรกร/พชืผลเกษตรเสียหายมากทีสุ่ด หากเกดิสถานการณ์ภัยแล้ง รองลงมาคือ  
ไม่มีนํ้ าด่ืมนํ้าใชคิ้ดเป็นร้อยละ 49.1และขา้วของราคาแพงข้ึน /ราคาสินคา้เกษตรแพงข้ึนคิดเป็นร้อยละ 48.6  
 

เม่ือถามว่าวติกกงัวลมากน้อยเพยีงใดกบัสถานการณ์ภัยแล้งทีค่าดว่าจะมีความรุนแรงมากเป็นอนัดับสองในรอบ 40 
ปี นับตั้งแต่ปี 2522 พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.5 กงัวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะท่ีร้อยละ 27.5 กงัวลค่อนขา้งนอ้ยถึง
นอ้ยท่ีสุด 

 

สําหรับการเตรียมรับมือกบัภัยแล้งพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.5 มีการเตรียมรับมือ โดยในจํานวนนีร้้อยละ 67.8 ใช้
นํ้าอย่างประหยัดขึน้ รองลงมาร้อยละ 19.5 กกัตุนนํ้ าด่ืม และร้อยละ 18.0 ซ้ือถงัเก็บนํ้ า ขณะท่ีร้อยละ 18.5 ไม่มีการเตรียม
รับมือ เพราะน่าจะมีนํ้าใชเ้พียงพอ 

 

 เม่ือถามความเห็นต่อสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตและอาชีพของท่านมากน้อย
เพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.3 เห็นว่ามีผลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะท่ีร้อยละ 46.7 เห็นว่ามีผลค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ย
ท่ีสุด 
 

 สุดท้ายเม่ือถามถึงความเช่ือม่ันต่อการเปิดกองอาํนวยการนํา้แห่งชาตขิองหน่วยงานรัฐ จะสามารถแก้ปัญหาภัย
แล้งและทาํให้คนไทยมีนํา้ใช้ตลอดทั้งปีได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.0 เช่ือม่ันค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 43.0 
เช่ือมัน่ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
 

 รายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถามดงัต่อไปน้ี   

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

ประชาชนส่วนใหญ่ 72.5% กงัวลค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ดต่อสถานการณ์ภัยแล้ง  
ส่วนใหญ่ 50.5% กงัวลเร่ืองการทาํเกษตร/รายได้เกษตรกร/พชืผลเกษตรเสียหาย 

81.5%มีการเตรียมรับมือกบัภัยแล้ง โดย 67.8% ใช้นํา้อย่างประหยดัขึน้ 
53.3% เห็นว่าภัยแล้งจะกระทบต่อการดํารงชีวติและอาชีพค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 

57.0% เช่ือม่ันค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ดว่าการเปิดกองอาํนวยการนํา้แห่งชาติจะช่วยแก้ภัยแล้งได้ 
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1. เร่ืองทีก่งัวลหากเกดิสถานการณ์ภัยแล้ง 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. วติกกงัวลมากน้อยเพยีงใดกบัสถานการณ์ภัยแล้งทีค่าดว่าจะมีความรุนแรงมากเป็นอนัดับสองในรอบ 40 ปี นับตั้งแต่ 
 ปี 2522 
 

ค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 52.0 และมากทีสุ่ดร้อยละ 20.5) 

ร้อยละ 72.5 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 19.8 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 7.7) 

ร้อยละ 27.5 

 
3. ข้อคาํถาม “มีการเตรียมรับมือกบัภยัแล้งหรือไม่” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การทาํเกษตร/รายได้เกษตรกร/พชืผลเกษตรเสียหาย ร้อยละ 50.5 
ไม่มีนํ้ าด่ืมนํ้าใช ้  ร้อยละ 49.1 
ขา้วของราคาแพงข้ึน /ราคาสินคา้เกษตรแพงข้ึน ร้อยละ 48.6 
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ร้อยละ 36.7 
การเกิดไฟป่า  ร้อยละ 26.4 
การกกัตุนสินคา้ /สินคา้ขาดแคลน เช่น นํ้าด่ืม ร้อยละ 24.6 

มีการเตรียมรับมือ  ร้อยละ 81.5 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) ใชน้ํ้ าอยา่งประหยดัข้ึน ร้อยละ 67.8  
   กกัตุนนํ้าด่ืม ร้อยละ 19.5  
   ซ้ือถงัเกบ็นํ้า ร้อยละ 18.0  
   เปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนแทน   ร้อยละ 6.7  
   งดทาํการเกษตร/เปล่ียนอาชีพ ร้อยละ 5.4  
   อ่ืนๆ เช่น สร้างฝาย ขดุบ่อนํ้า ร้อยละ 4.4  
ไม่มีการเตรียมรับมือ เพราะน่าจะมีนํ้าใชเ้พียงพอ  ร้อยละ 18.5 
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4. ความเห็นต่อสถานการณ์ภัยแล้งทีจ่ะเกดิขึน้มีผลกระทบต่อการดํารงชีวติและอาชีพมากน้อยเพยีงใด 
   

ค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 38.2 และมากทีสุ่ดร้อยละ 15.1) 

ร้อยละ 53.3 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 30.8 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 15.9 ) 

ร้อยละ 46.7 

 
 
5. ความเช่ือม่ันต่อการเปิดกองอาํนวยการนํา้แห่งชาตขิองหน่วยงานรัฐ จะสามารถแก้ปัญหาภยัแล้งและทาํให้คนไทยมีนํา้ใช้ตลอด

ทั้งปีได้ 
       

ค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 37.3 และน้อยทีสุ่ดร้อยละ 19.7) 

ร้อยละ 57.0 

ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งมากร้อยละ 37.0 และมากท่ีสุดร้อยละ 6.0) 

ร้อยละ 43.0 

 
 

 
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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รายละเอยีดการสํารวจ 

 
วตัถุประสงค์การสํารวจ 

1) เพื่อสะทอ้นถึงความวิตกกงัวลต่อสถานการณ์ภยัแลง้ท่ีจะเกิดข้ึน 
2) เพื่อตอ้งการทราบถึงการรับมือกบัภยัแลง้ 
3) เพื่อสะทอ้นถึงความเช่ือมัน่ต่อการเปิดกองอาํนวยการนํ้าแห่งชาติของหน่วยงานรัฐ จะสามารถแกปั้ญหาภยั

แลง้และทาํใหค้นไทยมีนํ้าใชต้ลอดทั้งปีได ้ 
 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอายุ 18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) แลว้ใชว้ิธีการถ่วงนํ้ าหนักดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  14-15 มกราคม 2563 

      
วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  18 มกราคม 2563 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
            ชาย 576 48.7 
            หญิง 606 51.3 

รวม 1,182 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 83 7.0 
            31 ปี - 40 ปี 179 15.1 
            41 ปี - 50 ปี 301 25.5 
            51 ปี - 60 ปี 364 30.8 
 61 ปี ข้ึนไป 255 21.6 

รวม 1,182 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 746 63.1 
            ปริญญาตรี 338 28.6 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 98 8.3 
                                 รวม 1,182 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 137 11.6 
 ลูกจา้งเอกชน     259 21.9 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 525 44.4 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   41 3.5 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 2 0.2 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 189 16.0 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   18 1.5 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 11 0.9 

รวม 1,182 100.0 
 
 
 

 
 


