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“น ำ้จะท่วมกรุงเทพฯ หรือไม่” 
 

              เรียน  บรรณำธิกำรบริหำร / บรรณำธิกำรข่ำว /หัวหน้ำข่ำว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “น ้ำจะท่วมกรุงเทพฯ 
หรือไม่” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 16 – 17 กนัยำยน 2562 จากประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร กระจำยทุกระดับกำรศึกษำและอำชีพ รวมทั้ งส้ิน 
จ ำนวน 1,273 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัควำมกงัวลว่ำจะเกิดน ้ ำท่วมกรุงเทพฯ หรือไม่ กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่ง โดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชี
รำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธี                           
กำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมกงัวลต่อกำรเกิดน ้ ำท่วมในกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.81 ระบุว่ำ ไม่มีควำม
กงัวลเลย รองลงมำ ร้อยละ 24.67 ระบุวำ่ ไม่ค่อยมีควำมกงัวล ร้อยละ 23.72 ระบุวำ่ ค่อนขำ้งมีควำมกงัวล และร้อยละ 8.80 ระบุวำ่ มีควำมกงัวลมำก 

ดำ้นควำมเช่ือมัน่ต่อกรุงเทพมหำนครในกำรป้องกนัน ้ ำท่วมกรุงเทพฯ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.15 ระบุว่ำ ค่อนขำ้ง                
มีควำมเช่ือมัน่ รองลงมำ ร้อยละ 27.65 ระบุวำ่ ไม่ค่อยมีควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 20.03 ระบุวำ่ มีควำมเช่ือมัน่มำก ร้อยละ 19.01 ระบุวำ่ ไม่มีควำมเช่ือมัน่เลย 
และร้อยละ 0.16 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงควำมรู้สึกของประชำชนต่อกรณีท่ีส่ือญ่ีปุ่นอำ้งรำยงำนของ JICA วำ่พ้ืนท่ี 40 % ของกรุงเทพมหำนครจะจมบำดำล
ในปี 2573 พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.57 ระบุวำ่ รู้สึกเฉย ๆ รองลงมำ ร้อยละ 23.72 ระบุวำ่ ภำครัฐควรเร่ิมวำงแผนป้องกนัไดแ้ลว้ ร้อยละ 21.52 
ระบุวำ่ รู้สึกกงัวล ร้อยละ 20.42 ระบุวำ่ ไม่เช่ือในรำยงำนน้ี ร้อยละ 11.70 ระบุวำ่ อีกตั้งหลำยปี ไวใ้กล ้ๆ ปี 2573 ค่อยสนใจ ร้อยละ 6.76 ระบุวำ่ 
มัน่ใจวำ่ภำครัฐจะเอำอยู ่ร้อยละ 4.24 ระบุวำ่ มีแผนจะยำ้ยไปอยูท่ี่อ่ืนหำกปี 2573 กรุงเทพฯ จะจมบำดำลจริง ร้อยละ 2.99 ระบุว่ำ รัฐควรสร้ำง
เขื่อนลอ้มกรุงเทพฯ และร้อยละ 2.91 ระบุวำ่ ประเทศไทยควรยำ้ยเมืองหลวง   

เม่ือพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำงร้อยละ 100.00 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ตัวอย่ำงร้อยละ 47.29 เป็นเพศชำย            
และร้อยละ 52.71 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 6.91 มีอำยไุม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 13.36 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 18.30 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 33.62 
มีอำย ุ46 – 59 ปี และร้อยละ 27.81 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป  

ตวัอยำ่งร้อยละ 92.54 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 5.50 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.41 นับถือศำสนำคริสต ์และอ่ืน ๆ และร้อยละ 
0.55 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 31.50 สถำนภำพโสด ร้อยละ 62.53 สมรสแล้ว ร้อยละ 5.26 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู่ และร้อยละ 0.71        
ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 15.40 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 22.46 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.56                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 40.38 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 12.18 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 1.02 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 10.21 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 25.30 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 24.90 
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 0.55 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 7.46 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 27.49 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.91 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.18 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 25.22 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 5.11 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 20.74 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 16.26 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 9.03 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 14.45        
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 9.19 ไม่ระบุรำยได ้

 
 
 

 

 

วนัพธุท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2562 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
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โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th


2 
 

 
1. จำกสถำนกำรณ์น ำ้ท่วมในต่ำงจงัหวดั ท่ำนมคีวำมกงัวลหรือไม่ว่ำจะเกดิน ำ้ท่วมกรุงเทพฯ เช่นเดยีวกนั 

ควำมกงัวลต่อกำรเกดิน ำ้ท่วมในกรุงเทพมหำนคร ร้อยละ 
มีควำมกงัวลมำก 8.80 
ค่อนขำ้งมีควำมกงัวล 23.72 
ไม่ค่อยมีควำมกงัวล 24.67 
ไม่มีควำมกงัวลเลย 42.81 

รวม 100.00 
 

2. ท่ำนมคีวำมเช่ือมัน่แค่ไหนว่ำกรุงเทพมหำนครจะสำมำรถป้องกนัน ำ้ท่วมกรุงเทพฯ ได้ 
ควำมเช่ือมัน่ต่อกรุงเทพมหำนครในกำรป้องกนัน ำ้ท่วมกรุงเทพฯ ร้อยละ 

มีควำมเช่ือมัน่มำก 20.03 
ค่อนขำ้งมีควำมเช่ือมัน่ 33.15 
ไม่ค่อยมีควำมเช่ือมัน่ 27.65 
ไม่มีควำมเช่ือมัน่เลย 19.01 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.16 

รวม 100.00 
 

3. ท่ำนรู้สึกอย่ำงไรเม่ือส่ือญี่ปุ่ นอ้ำงรำยงำนของ JICA (องค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของญี่ปุ่ น) ว่ำพื้นที่ 40 % ของกรุงเทพมหำนคร
จะจมบำดำลในปี 2573 (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

ควำมรู้สึกของประชำชนต่อกรณทีีส่ื่อญี่ปุ่ นอ้ำงรำยงำนของ JICA ว่ำพ้ืนที ่40 % ของกรุงเทพมหำนคร 
จะจมบำดำลในปี 2573 

ร้อยละ  

รู้สึกเฉย ๆ 38.57 
ภำครัฐควรเร่ิมวำงแผนป้องกนัไดแ้ลว้ 23.72 
รู้สึกกงัวล 21.52 
ไม่เช่ือในรำยงำนน้ี 20.42 
อีกตั้งหลำยปี ไวใ้กล ้ๆ ปี 2573 คอ่ยสนใจ 11.70 
มัน่ใจวำ่ภำครัฐจะเอำอยู ่ 6.76 
มีแผนจะยำ้ยไปอยูท่ี่อ่ืนหำกปี 2573 กรุงเทพฯ จะจมบำดำลจริง 4.24 
รัฐควรสร้ำงเข่ือนลอ้มกรุงเทพฯ 2.99 
ประเทศไทยควรยำ้ยเมืองหลวง 2.91 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง 

 

ตำรำงที ่1 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมภูมภิำค       
ภูมภิำค จ ำนวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  1,273 100.00 
รวม 1,273 100.00 

 
ตำรำงที ่2 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชำย 602 47.29 
หญิง 671 52.71 

รวม 1,273 100.00 
 
ตำรำงที ่3 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำยุ 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 88 6.91 
26 – 35 ปี 170 13.36 
36 – 45 ปี 233 18.30 
46 – 59 ปี 428 33.62 
60 ปี ข้ึนไป 354 27.81 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,273 100.00 
 
ตำรำงที ่4 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมศำสนำ 

ศำสนำ จ ำนวน ร้อยละ 
พทุธ 1,178 92.54 
อิสลำม 70 5.50 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 18 1.41 
ไม่ระบุ 7 0.55 

รวม 1,273 100.00 
 
ตำรำงที ่5 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมสถำนภำพกำรสมรส 

สถำนภำพกำรสมรส จ ำนวน ร้อยละ 
โสด 401 31.50 
สมรส 796 62.53 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 67 5.26 
ไม่ระบุ 9 0.71 

รวม 1,273 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง (ต่อ) 

 

ตำรำงที ่6 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ 
ระดบักำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 196 15.40 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 286 22.46 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 109 8.56 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 514 40.38 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 155 12.18 
ไม่ระบุ 13 1.02 

รวม 1,273 100.00 
 
ตำรำงที ่7 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำชีพหลกั 

อำชีพหลกั จ ำนวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 130 10.21 
พนกังำนเอกชน 322 25.30 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 317 24.90 
เกษตรกร/ประมง 7 0.55 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 95 7.46 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 350 27.49 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 37 2.91 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบุ 15 1.18 

รวม 1,273 100.00 
 
ตำรำงที ่8 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมรำยได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รำยได้เฉลีย่ต่อเดือน จ ำนวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 321 25.22 
ไม่เกิน 10,000 65 5.11 
10,001 – 20,000 264 20.74 
20,001 – 30,000 207 16.26 
30,001 –  40,000 115 9.03 
40,001 ข้ึนไป 184 14.45 
ไม่ระบุ 117 9.19 

รวม 1,273 100.00 
 
  

 


