ใบนาส่ งโทรสาร

วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2555

ศูนย์สำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้ โพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์ โทรศัพท์ 02 -727- 3594 โทรสำร 02 -727- 3595

http://www.nidapoll.nida.ac.th E-mail : nida_poll@nida.ac.th /nidapoll@hotmail.co.th
จานวนรวม 2 หน้ า (รวมหน้ านี)้

“การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ของรัฐบาล น.ส. ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร”
เรียน บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่ าว /หัวหน้ าข่ าว
ศูนย์สำรวจควำมคิ ดเห็ น “นิ ดำ้ โพล” สถำบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หำรศำสตร์ (นิ ดำ้ ) เปิ ดเผยผลสำรวจควำมคิดเห็ นของ
ประชำชน เรื่ อง “การแก้ ไขปัญหาภัยแล้ งของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ระหว่ำงวันที่ 5 - 6 พฤศจิกำยน 2555 จำกประชำชนทัว่ ประเทศ
จ ำนวน 1,242 หน่ ว ยตัว อย่ำ ง กระจำยทุ ก ภู มิ ภ ำค ทุ ก ระดับ กำรศึ ก ษำและกลุ่ ม อำชี พ จำกกำรส ำรวจพบว่ ำ ประชำชนส่ ว นใหญ่
ร้อยละ 61.27 ระบุวำ่ สำเหตุหลักของกำรเกิดปั ญหำภัยแล้ง คือ กำรตัดไม้ทำลำยป่ ำ รองลงมำ ร้อยละ 33.09 ระบุวำ่ เกิดจำกเกิดปรำกฎกำรณ์
ธรรมชำติ “เอลนิ โญ่” และร้อยละ 24.64 ระบุว่ำเกิ ดจำกสภำพภูมิประเทศ จำกปั ญหำภัยแล้งที่ เกิ ดขึ้นนั้น ทำให้ประชำชน ร้อยละ 52.74
เชื่อมัน่ ว่ำรัฐบำลจะสำมำรถแก้ไขปั ญหำได้ในระดับปานกลาง เพรำะ ที่ผ่ำนมำรัฐบำลได้พยำยำมบริ หำรจัดกำรแล้วและทำได้ดีในระดับหนึ่ ง
ในขณะที่ประชำชน ร้อยละ 18.68 ไม่ เชื่อมัน่ ว่ำรัฐบำลจะสำมำรถแก้ไขปั ญหำได้ เพรำะ ปี นี้ แล้งมำกและภัยแล้งมำถึงเร็ วมำก อีกทั้งฝนไม่ตก
มี ก ำรผัน น้ ำ เร็ ว ท ำให้มี ป ริ ม ำณน้ ำที่ กัก เก็ บ ไว้น้อ ยกว่ำ ปี ที่ แ ล้ว และที่ ผ่ำ นมำไม่ เ คยมี รั ฐ บำลชุ ด ไหนแก้ไ ขได้ส ำเร็ จ ทั้ง นี้ ประชำชน
ร้อยละ 57.57 ได้แนะแนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำภัยแล้งในระยะยำวว่ำ รั ฐบาลควรรักษาป่ าต้ นน้าและรณรงค์ ให้ มีการปลูกป่ า รองลงมำ
ร้อยละ 33.17 เห็นว่ำรัฐบาลควรพัฒนาระบบชลประทาน และร้อยละ 31.64 รัฐบาลควรสร้ างฝาย เขื่อน แหล่ งกักเก็บนา้ สารองเพิม่ เติม
1. ท่ านคิดว่ าสาเหตุของภัยแล้ งในปี นีเ้ กิดมาจากสาเหตุใด (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
สาเหตุของการเกิดภัยแล้ งในปี นี้
การตัดไม้ ทาลายป่ า
เกิดปรากฎการณ์ ธรรมชาติ “เอลนิโญ่ ”
เกิดจากสภาพภูมปิ ระเทศ
เกิดจากการบริหารจัดการนา้ ของรัฐบาล ปล่ อยนา้ ออกจากเขื่อนมากไปเพราะกลัวนา้ ท่ วม
เกษตรกรปลูกพืชทีต่ ้ องใช้ นา้ มาก
อืน่ ๆ เช่ น มีการปล่ อยมลพิษ อากาศเสีย นา้ เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ไม่ แน่ ใจ

ร้ อยละ
61.27
33.09
24.64
23.19
7.25
0.32
0.16

2. ท่ านมีความเชื่อมัน่ กับการแก้ ไขปัญหาภัยแล้ งของรัฐบาล น.ส. ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ในระดับใด
ระดับความเชื่อมัน่ ในการแก้ ไขปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล น.ส. ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร
เชื่อมัน่ ปานกลาง เพราะ ทีผ่ ่านมารัฐบาลได้ พยายามบริหารจัดการแล้ วและทาได้ ดใี นระดับหนึ่ง

ร้ อยละ
52.74

ไม่ เชื่อมั่น

เพราะ

18.68

เชื่อมัน่ น้ อย
เชื่อมัน่ มาก

เพราะ
เพราะ

ปี นีแ้ ล้ งมากและภัยแล้ งมาถึงเร็ วมาก อีกทั้งฝนไม่ ตก มีการผันน้าเร็วทาให้ มีปริมาณน้า
ทีก่ กั เก็บไว้ น้อยกว่ าปี ทีแ่ ล้ ว และทีผ่ ่านมาไม่ เคยมีรัฐบาลชุดไหนแก้ ไขได้ สาเร็จ
มีการปรับคณะรัฐมนตรีบ่อยทาให้ การทางานไม่ ต่อเนื่อง
มีการปรับคณะรัฐมนตรีแล้ วน่ าจะได้ คนทีเ่ หมาะสมและมีความสามารถเข้ ามาบริหาร
จัดการได้
รวม

3. ท่ านคิดว่ าแนวทางการแก้ ไขปัญหาภัยแล้ งระยะยาวรัฐบาลควรทาอย่ างไร (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
ความคิดเห็นต่ อแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ งระยะยาวของรัฐบาล
รักษาป่ าต้นนา้ และรณรงค์ ให้ มกี ารปลูกป่ า
พัฒนาระบบชลประทาน
สร้ างฝาย เขื่อน แหล่ งกักเก็บนา้ สารองเพิม่ เติม
ผันนา้ หรือบริหารจัดการนา้ ให้ พอใช้ ในหน้ าแล้ งอย่ างมีประสิทธิภาพ
ขุดหลอกแหล่ งนา้ ทีม่ อี ยู่แล้ วและแหล่ งนา้ ใหม่
ทุกหน่ วยงานต้ องร่ วมมือกัน และสร้ างความรู้ ความเข้ าใจกับประชาชน รวมทั้งควรเพิม่ เสถียรภาพของรัฐบาล
ไม่ แน่ ใจ

16.18
12.24
100.00

ร้ อยละ
57.57
33.17
31.64
28.74
28.02
1.53
1.93

รายละเอียดรายงานผลการสารวจฉบับสมบูรณ์ download ได้ จาก http://www.nidapoll.nida.ac.th
หรือเสนอแนะข้ อคิดเห็นได้ ที่ สานักงานศูนย์ สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”
โทร. 02 727 3594 และ 02 727 3596 โทรสาร 02 727 3595 E-mail: nida_poll@nida.ac.th และ nidapoll@hotmail.co.th
www.twitter.com/nidapoll และ www.facebook.com/nidapoll

