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“ความเช่ือมั่นของประชาชนที่มีต่อการจดัการสถานการณ์น า้ท่วมของไทย”  
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “ความเช่ือมั่นของประชาชนที่มีต่อการจัดการสถานการณ์น ้าท่วมของไทย” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 8 – 10 สิงหำคม 2561                  
จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,260 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกับ
ควำมเช่ือมัน่ของประชำชนท่ีมีต่อกำรจดักำรสถำนกำรณ์น ้ ำท่วมของไทย กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงดว้ยควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือ
ฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้ นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค 
จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ โดยก ำหนด       
ค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์น ้ ำท่วมในปี พ.ศ. 2561 พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.14     
ระบุวำ่ ไม่ไดรั้บผลกระทบ และร้อยละ 12.86 ระบุวำ่ ไดรั้บผลกระทบ โดยผูท่ี้ระบุวำ่ ไดรั้บผลกระทบ ร้อยละ 23.46 ระบุวำ่ ไดรั้บผลกระทบ
มำกท่ีสุด ร้อยละ 25.31 ระบุว่ำ ไดรั้บผลกระทบค่อนขำ้งมำก ร้อยละ 38.27 ระบุวำ่ ไดรั้บผลกระทบค่อนขำ้งน้อย และร้อยละ 12.96 ระบุว่ำ 
ไดรั้บผลกระทบนอ้ยท่ีสุด  

ดำ้นสำเหตุท่ีท ำให้เกิดน ้ ำท่วมของประเทศไทยใน ทุก ๆ ปี พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.63 ระบุว่ำ มีปริมำณน ้ ำฝนมำก
เน่ืองจำกฝนตกหนัก รองลงมำ ร้อยละ 43.17 ระบุว่ำ กำรลกัลอบตดัไมท้ ำลำยป่ำและกำรบุกรุกพ้ืนท่ีป่ำ ร้อยละ 37.30 ระบุว่ำ กำรขยำยตวั     
ของเขตชุมชน และกำรท ำลำยระบบระบำยน ้ ำท่ีมีอยูต่ำมธรรมชำติ ร้อยละ 28.10 ระบุวำ่ กำรบริหำรจดักำรของรัฐท่ีไม่มีประสิทธิภำพ ร้อยละ 
12.94 ระบุว่ำ ภูมิประเทศของประเทศไทยเป็นท่ีลุ่มน ้ ำ ท่ีมีพ้ืนท่ีติดแม่น ้ ำหลำยสำย ร้อยละ 0.79 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เข่ือนไม่สำมำรถรองรับ
ปริมำณน ้ ำไดห้มด ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ เป็นภยัธรรมชำติ และร้อยละ 0.56 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

ส ำหรับควำมเช่ือมัน่ต่อ โครงสร้ำง ควำมมัน่คง ควำมแข็งแรง ของเข่ือนในประเทศไทย พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.73    
ระบุวำ่ มคีวามเช่ือมัน่ เพรำะ วศิวกรมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในกำรสร้ำง ออกแบบมำอยำ่งดี มีควำมแขง็แรงคงทน และจำกสถำนกำรณ์ท่ีผำ่นมำ
ก็ยงัไม่เคยมีปัญหำเกิดข้ึน รองลงมำ ร้อยละ 17.30 ระบุว่ำ ไม่มีความเช่ือมั่น  เพรำะ สร้ำงมำเป็นเวลำนำนโครงสร้ำงต่ำง ๆ ก็เส่ือมลงตำม
กำลเวลำ ไม่ค่อยไดล้งไปตรวจสอบคุณภำพควำมแขง็แรงของเข่ือนเท่ำท่ีควร ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ภยัธรรมชำติเป็นปรำกฎกำรณ์ท่ีไม่แน่นอน 
และไม่สำมำรถควบคุมได ้และร้อยละ 3.97 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ   

เม่ือถำมถึงประสิทธิภำพของกำรบริหำรจดักำรน ้ ำท่วม ของหน่วยงำนรัฐ พบวำ่ ประชำชน ร้อยละ 14.28 ระบุวำ่ มีประสิทธิภำพมาก 
ร้อยละ 49.36 ระบุว่ำ มีประสิทธิภำพค่อนข้างมาก ร้อยละ 29.05 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีประสิทธิภำพ ร้อยละ 4.29 ระบุว่ำ ไม่มีประสิทธิภำพเลย    
และร้อยละ 3.02 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ โดยผูท่ี้ระบุวำ่ มีประสิทธิภำพค่อนขำ้งมำก – มำก ไดใ้ห้เหตุผลวำ่ หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งมีกำรเร่งด ำเนินงำน
อยำ่งเต็มท่ี และหำแนวทำงกำรป้องกนัอยำ่งจริงจงั ส่วนผูท่ี้ระบุวำ่ ไม่ค่อยมีประสิทธิภำพ – ไม่มีประสิทธิภำพเลย ให้เหตุผลวำ่ ไม่มีกำรเตรียม
ควำมพร้อมรับมือกบัสถำนกำรณ์ช่วงหนำ้ฝน หรือกำรผนัน ้ ำท่ีดี อุปกรณ์ไม่เพียงพอ กำรท ำงำนล่ำชำ้ และแกไ้ขปัญหำไม่ตรงจุด   

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรจดักำรน ้ ำท่วมของประเทศไทย พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.37 ระบุวำ่ ให้มี
กำรบริหำรจดักำรเร่ืองกำรระบำยน ้ ำกบัทุกเข่ือนในประเทศไทยสม ่ำเสมอ รองลงมำ ร้อยละ 35.40 ระบุวำ่ หน่วยงำนรัฐมีกำรบริหำรจดักำรน ้ ำท่ี
มีระบบและมีประสิทธิภำพ ร้อยละ 30.87 ระบุวำ่ ติดตั้งสัญญำณเตือนภยัน ้ ำท่วมทุกจงัหวดัท่ีประสบภยัทุกปี ร้อยละ 28.41 ระบุวำ่ ตรวจสอบ
ควำมแข็งแรงของเขื่อนทุกเขื่อนสม ่ำเสมอ ร้อยละ 21.67 ระบุวำ่ จดัตั้งหน่วยงำนช่วยเหลือดำ้นน ้ ำท่วมโดยเฉพำะ ร้อยละ 14.84 ระบุวำ่ จดัเวร
ยำม  เฝ้ำระวงัน ้ ำท่วมตลอด 24 ชัว่โมง ร้อยละ 3.41 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ รณรงคป์ลูกตน้ไมท้ดแทน ลดกำรตดัไมท้ ำลำยป่ำ มีมำตรกำรสร้ำงแหล่ง
กกัเก็บน ้ ำเพ่ิม ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ กำรบริหำรจดักำรตอนน้ีดีอยูแ่ลว้ และร้อยละ 3.33 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบว่ำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 8.10 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.82 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑล
และภำคกลำง ร้อยละ 17.14 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.89 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.05 มีภูมิล ำเนำ          
อยู่ภำคใต้ ตวัอย่ำง ร้อยละ 53.81 เป็นเพศชำย ร้อยละ 46.11 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอย่ำง ร้อยละ 5.95 มีอำย ุ         
18 – 25 ปี ร้อยละ 15.08 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 23.65 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 35.72 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 18.25 มีอำยุ 60 ปีข้ึนไป และ 
ร้อยละ 1.35 ไม่ระบุอำย ุตวัอยำ่ง ร้อยละ 92.62 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.65 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.19 นับถือศำสนำคริสต ์/ฮินดู/
ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 2.54 ไม่ระบุศำสนำ 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 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 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th   

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์  นพเกตุ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 086-371-0735 
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ตวัอย่ำง ร้อยละ 20.40 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.78 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.89 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 2.93 ไม่ระบุ

สถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่ง ร้อยละ 29.52 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 30.00 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 
8.49 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.29 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.76 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 2.94 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 12.62 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.18 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
21.11 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.16 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.44 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/      
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 18.18 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 1.90 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 3.41 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอยำ่ง
ร้อยละ 14.52 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 25.71 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.64 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท     
ร้อยละ 10.24 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.56 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 8.89 มีรำยได้เฉล่ีย     
ต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 9.44 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ในปี พ.ศ. 2561 ท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น า้ท่วมหรือไม่ 

การได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น า้ท่วมในปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 
ไม่ได้รับผลกระทบ 87.14 
ได้รับผลกระทบ 12.86 

- ได้รับผลกระทบมากท่ีสุด 23.46 
- ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก 25.31 
- ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย 38.27 
- ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด 12.96 

รวม 100.00 
 

2. ท่านคดิว่าการเกดิน า้ท่วมของประเทศไทยใน ทุก ๆ ปี เกดิจากสาเหตุใด ? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
สาเหตุทีท่ าให้เกดิน า้ท่วมในประเทศไทย ทุก ๆ ปี ร้อยละ 

มีปริมำณน ้ ำฝนมำกเน่ืองจำกฝนตกหนกั 45.63 
กำรลกัลอบตดัไมท้ ำลำยป่ำและกำรบุกรุกพ้ืนท่ีป่ำ 43.17 
กำรขยำยตวัของเขตชุมชน และกำรท ำลำยระบบระบำยน ้ ำท่ีมีอยูต่ำมธรรมชำติ 37.30 
กำรบริหำรจดักำรของรัฐท่ีไม่มีประสิทธิภำพ 28.10 
ภูมิประเทศของประเทศไทยเป็นท่ีลุ่มน ้ ำ ท่ีมีพ้ืนท่ีติดแม่น ้ ำหลำยสำย 12.94 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เข่ือนไม่สำมำรถรองรับปริมำณน ้ ำไดห้มด ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ เป็นภยัธรรมชำติ 0.79 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.56 

 
3. ท่านมคีวามเช่ือมัน่ต่อ โครงสร้าง ความมัน่คง ความแข็งแรง ของเข่ือนในประเทศไทยหรือไม่? 

ความเช่ือมัน่ต่อ โครงสร้าง ความมัน่คง ความแขง็แรง ของเข่ือนในประเทศไทย ร้อยละ 
มคีวามเช่ือมัน่ เพรำะ วศิกรมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในกำรสร้ำง ออกแบบมำอยำ่งดี มีควำมแขง็แรงคงทน 

และจำกสถำนกำรณ์ท่ีผำ่นมำก็ยงัไม่เคยมีปัญหำเกิดข้ึน 
78.73 

ไม่มคีวามเช่ือมัน่ เพรำะ สร้ำงมำเป็นเวลำนำนโครงสร้ำงต่ำง ๆ ก็เส่ือมลงตำมกำลเวลำ ไม่ค่อยไดล้งไปตรวจสอบ
คุณภำพควำมแขง็แรงของเข่ือนเท่ำท่ีควร ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ภยัธรรมชำติเป็นปรำกฎกำรณ์ท่ี 
ไม่แน่นอน ไม่สำมำรถควบคุมได ้

17.30 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 3.97 
รวม 100.00 

 
4. ท่านคดิว่า การบริหารจดัการน า้ท่วม ของหน่วยงานรัฐมปีระสิทธิภาพมากน้อยเพยีงใด? 

ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการน า้ท่วม ของหน่วยงานรัฐ ร้อยละ 
มีประสิทธิภำพมำก 14.28 
มีประสิทธิภำพค่อนขำ้งมำก 49.36 
ไม่ค่อยมีประสิทธิภำพ 29.05 
ไม่มีประสิทธิภำพเลย 4.29 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 3.02 

รวม 100.00 
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5. ในฐานะประชาชน ท่านมข้ีอเสนอแนะอย่างไรกบัการจดัการน า้ท่วมของประเทศไทย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการจดัการน า้ท่วมของประเทศไทย ร้อยละ 
ใหมี้กำรบริหำรจดักำรเร่ืองกำรระบำยน ้ ำกบัทุกเข่ือนในประเทศไทยสม ่ำเสมอ 39.37 
หน่วยงำนรัฐมีกำรบริหำรจดักำรน ้ ำท่ีมีระบบและมีประสิทธิภำพ 35.40 
ติดตั้งสญัญำณเตือนภยัน ้ ำท่วมทุกจงัหวดัท่ีประสบภยัทุกปี 30.87 
ตรวจสอบควำมแขง็แรงของเข่ือนทุกเข่ือนสม ่ำเสมอ 28.41 
จดัตั้งหน่วยงำนช่วยเหลือดำ้นน ้ ำท่วมโดยเฉพำะ 21.67 
จดัเวรยำมเฝ้ำระวงัน ้ ำท่วมตลอด 24 ชัว่โมง 14.84 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ รณรงคป์ลูกตน้ไมท้ดแทน ลดกำรตดัไมท้ ำลำยป่ำ มีมำตรกำรสร้ำงแหล่งกกัเก็บน ้ ำเพ่ิม ขณะท่ีบำงส่วน

ระบุวำ่ กำรบริหำรจดักำรตอนน้ีดีอยูแ่ลว้ 
3.41 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 3.33 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  102 8.10 
ปริมณฑลและภำคกลำง  338 26.82 
ภำคเหนือ 216 17.14 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 427 33.89 
ภำคใต ้ 177 14.05 

รวม 1,260 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 678 53.81 
หญิง 581 46.11 
เพศทำงเลือก 1 0.08 

รวม 1,260 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 75 5.95 
26 – 35 ปี  190 15.08 
36 – 45  ปี 298 23.65 
46 – 59  ปี 450 35.72 
60 ปีข้ึนไป 230 18.25 
ไม่ระบุ 17 1.35 

รวม 1,260 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,167 92.62 
อิสลำม 46 3.65 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 15 1.19 
ไม่ระบุ 32 2.54 

รวม 1,260 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 257 20.40 
สมรส 917 72.78 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

49 3.89 
ไม่ระบุ 37 2.93 

รวม 1,260 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 372 29.52 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 378 30.00 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 107 8.49 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 306 24.29 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 60 4.76 
ไม่ระบุ 37 2.94 

รวม 1,260 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 159 12.62 
พนกังำนเอกชน 166 13.18 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 266 21.11 
เกษตรกร/ประมง 191 15.16 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 182 14.44 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 229 18.18 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 24 1.90 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร - - 
ไม่ระบุ 43 3.41 

รวม 1,260 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 183 14.52 
ไม่เกิน 10,000 324 25.71 
10,001 – 20,000 323 25.64 
20,001 – 30,000 129 10.24 
30,001 –  40,000 70 5.56 
40,001 ข้ึนไป 112 8.89 
ไม่ระบุ 119 9.44 

รวม 1,260 100.00 
 


