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ผลการสำรวจเรื่อง “การรับมือกับวิกฤตภัยแล:ง” 

 

จากสถานการณ*การขาดแคลนทรัพยากรน้ำในจังหวัดภูเก็ต ฟ@สโพลล* (FIS Poll) โดยคณะวิเทศศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร* วิทยาเขตภูเก็ต ไดQจัดทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภูเก็ต เรื่อง “วิกฤต

ภัยแล-ง” โดยเก็บขQอมูลกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 528 คน พบว[า ประชาชาชนภูเก็ตร-อยละ 49.2 

ได-รับผลกระทบบ-างโดยขาดแคลนน้ำ 1-3 วันตKอสัปดาหN รองลงมารQอยละ 28.0 ระบุว[าไม[ไดQรับผลกระทบ

จากวิกฤตดังกล[าวเลย และรQอยละ 22.7 ไดQรับผลกระทบมากโดยขาดแคลนน้ำมากกว[า 4 วันต[อสัปดาห* 

 

ทั้งนี้ ประชาชนภูเก็ตสKวนใหญKร-อยละ 75.0 กังวลวKาภัยแล-งจะมีน้ำใช-ไมKเพียงพอตKอการอุปโภค

บริโภค รองลงมารQอยละ 57.0 กังวลว[าภัยแลQงจะส[งผลต[อสุขภาวะและความสะอาด และรQอยละ 51.7 ระบุว[า

กังวลเร่ืองการกักตุนน้ำด่ืมและภาวะราคาสินคQาท่ีแพงข้ึน 

 

สKวนความเห็นเกี่ยวกับวิธีรับมือกับวิกฤตภัยแล-ง ปรากฏวKาร-อยละ 73.5 ได-วางแผนใช-น้ำอยKาง

ประหยัด รองลงมารQอยละ 56.1 ระบุว[าไดQซื ้ออุปกรณ*กักตุนน้ำ และรQอยละ 21.2 ระบุว[าไดQซื ้อน้ำจาก

บริษัทเอกชน 

 

สำหรับภาระของการซื้อน้ำจากบริษัทเอกชนในวิกฤตภัยแล-ง พบวKาประชาชนภูเก็ตร-อยละ 41.7 

ไมKเคยซ้ือน้ำจากบริษัทเอกชน รองลงมารQอยละ 32.0 ไดQซื้อน้ำจากบริษัทเอกชนและมีค[าใชQจ[าย 100 - 1,000 

บาท/เดือน และรQอยละ 16.5 ไดQซ้ือน้ำจากบริษัทเอกชนและมีค[าใชQจ[าย 1,001 - 5,000 บาท/เดือน 

 

 และระดับความเชื่อมั ่นของประชาชนชาวภูเก็ตที่มีตKอหนKวยงานที่เกี ่ยวข-องในจังหวัดภูเก็ต

เกี่ยวกับแผนการรับมือวิกฤตภัยแล-ง พบวKาร-อยละ 49.2 มีความเชื่อมั่นน-อย รองลงมารQอยละ 34.3 มีความ

เช่ือม่ันมาก และรQอยละ 10.0 มีความเช่ือม่ันนQอยท่ีสุด  

 

 

 

เรียน บรรณาธิการขAาวการเมือง / สังคม / เศรษฐกิจ 

เรื่อง  ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนภูเก็ต (รวม 5 หน:า) 
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รายละเอียดของประเด็นคำถามในการสำรวจ ดังตKอไปน้ี 

 

 

1. ได-รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล-งหรือไมK 

ไดQรับผลกระทบมาก (มากกว[า 4 วันต[อสัปดาห*)    รQอยละ 22.7 

ไดQรับผลกระทบบQาง (1-3 วันต[อสัปดาห*)     รQอยละ 49.2 

 ไม[ไดQรับผลกระทบเลย       รQอยละ 28.0 

 

 

2. เร่ืองท่ีกังวลเก่ียวกับภัยแล-ง (ตอบไดQมากกว[า 1 ขQอ) 

 มีน้ำใชQไม[พอต[อการอุปโภคบริโภค      รQอยละ 75.0 

ส[งผลต[อสุขภาวะและความสะอาด      รQอยละ 57.0 

กักตุนน้ำด่ืมและราคาสินคQาท่ีแพงข้ึน     รQอยละ 51.7 

กระทบต[อเศรษฐกิจการท[องเท่ียว      รQอยละ 35.8 

รายจ[ายเพ่ิมข้ึนจากการประกอบอาชีพท่ีตQองใชQน้ำ    รQอยละ 31.1 

  เช[น รQานซักรีด รQานลQางรถ    

 รายไดQลดลงจากการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร    รQอยละ 31.1 

 

 

3. วิธีรับมือกับวิกฤตภัยแล-ง (ตอบไดQมากกว[า 1 ขQอ) 

 วางแผนใชQน้ำอย[างประหยัด      รQอยละ 73.5 

ซ้ืออุปกรณ*กักตุนน้ำ       รQอยละ 56.1 

ซ้ือน้ำจากบริษัทเอกชน       รQอยละ 21.2 

ขุดลอกบ[อน้ำบาดาลเอง       รQอยละ 13.4 

เตรียมหมายเลขโทรศัพท*ฉุกเฉินเพ่ือขอน้ำบริโภค    รQอยละ 11.4 

 ไม[มีการวางแผนรับมือใด ๆ      รQอยละ  7.0 
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4. ภาระของการซ้ือน้ำจากบริษัทเอกชนในวิกฤตภัยแล-ง 

ซ้ือน้ำจากบริษัทเอกชนและมีค[าใชQจ[าย 100 - 1,000 บาท/เดือน  รQอยละ 32.0 

ซ้ือน้ำจากบริษัทเอกชนและมีค[าใชQจ[าย 1,001 - 5,000 บาท/เดือน  รQอยละ 16.5 

ซ้ือน้ำจากบริษัทเอกชนและมีค[าใชQจ[าย 5,001 - 10,000 บาท/เดือน  รQอยละ  7.6 

ซ้ือน้ำจากบริษัทเอกชนและมีค[าใชQจ[าย 10,001 บาท ข้ึนไป/เดือน  รQอยละ  2.3 

ไม[เคยซ้ือน้ำจากบริษัทเอกชน      รQอยละ 41.7 

 

 

5. ระดับความเช่ือม่ันตKอหนKวยงานท่ีเก่ียวข-องในจังหวัดภูเก็ตเก่ียวกับแผนการรับมือวิกฤตภัยแล-ง 

เช่ือม่ันมากท่ีสุด        รQอยละ  6.4 

เช่ือม่ันมาก        รQอยละ 34.3 

เช่ือม่ันนQอย        รQอยละ 49.2 

เช่ือม่ันนQอยท่ีสุด        รQอยละ 10.0 
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รายละเอียดการสำรวจ 

 

วัตถุประสงคNการสำรวจ 

 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนชาวภูเก็ต เกี่ยวกับการ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ใน

ประเด็นต[าง ๆ ไดQแก[  

 

กลุKมประชากร 

การสำรวจใชQการสุ[มตัวอย[างจากประชาชนในภูเก็ตที่มีอายุ 18 ปpขึ้นไป โดยการสุ[มเก็บขQอมูล

ในระบบออนไลน* ดQวยวิธีการสุ[มตัวอย[างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) แลQวใชQวิธีการถ[วงน้ำหนักดQวย

ขQอมูลประชากรศาสตร*จากฐานขQอมูลทะเบียนราษฎร*จังหวัดภูเก็ต ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

โดยมีการประมาณการขนาดตัวอย[างท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 

 

วิธีการรวบรวมข-อมูล 

 ใชQการเก็บขQอมูลในระบบออนไลน* โดยเครื ่องมือที ่ใชQเก็บขQอมูลเป�นแบบสอบถามที ่มี

โครงสรQางแน[นอน ประกอบดQวยขQอคำถามแบบเลือกตอบ (check List Nominal) และไดQนำแบบสอบถามทุก

ชุดมาตรวจสอบความถูกตQองสมบูรณ*ก[อนบันทึกขQอมูลและประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเก็บข-อมูล : 1 – 8 มีนาคม 2563 

 

วันท่ีเผยแพรKผลสำรวจ : 17 มีนาคม 2563 
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ข-อมูลของกลุKมตัวอยKาง 

 

 จำนวน ร-อยละ 

เพศ   

               ชาย 206 39.0 

               หญิง 297 56.3 

               ไม[ระบุ 25 4.7 

รวม 528 100.0 

อายุ   

               18 – 30 ปp 280 53.0 

               31 – 40 ปp 112 21.2 

               41 – 50 ปp 74 14.0 

               51 – 60 ปp 43 8.1 

               61 ปpข้ึนไป 19 3.6 

รวม 528 100.0 

การศึกษา   

               ต่ำกว[าปริญญาตรี 127 24.1 

               ปริญญาตรี 333 63.1 

               สูงกว[าปริญญาตรี 68 12.9 

รวม 528 100.0 

อาชีพ   

               นักเรียน/นักศึกษา 199 37.7 

               ขQาราชการ/ พนักงานของรัฐ 45 8.5 

               พนักงานบริษัทเอกชน 103 19.5 

               ธุรกิจส[วนตัว/ นายจQาง 115 21.8 

               เกษียณ 20 3.8 

               ว[างงาน 46 8.7 

รวม 528 100.0 

 

คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรN วิทยาเขตภูเก็ต (ฟfสโพลลN FIS Poll) 

โทร. 076-276-223  E-mail : nicha.t@phuket.psu.ac.th 

Website : https://fis.psu.ac.th/ 


