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เรียน กองบรรณาธิการข่าว                                       จ านวน 2 หนา้ 

                        
ส านกัวิจยั ซูเปอรโ์พล มูลนิธิ สถาบนัวิจยัความสุขชุมชนและความเป็นผูน้ า 

 เปิดเผยผลส ารวจ เรือ่ง 

โพล การน าเขา้ขยะพษิในประเทศไทย 

 

ดร.นพดล  กรรณิกา ผู้อ านวยการ ส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ สถาบันวิจัย

ความสุขชุมชนและความเป็นผู้น า เปิดเผยผลส ารวจ เร่ือง โพล การน าเข้าขยะพิษในประเทศไทย กรณีศึกษา

ตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จ านวนทั้งสิ้ น 1,037 ตัวอย่าง โดยด าเนินโครงการระหว่าง วันที่ 2 - 9 

มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พบว่า 

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.7 ระบุ เป็นไปได้ที่ ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศศูนย์กลางน าเข้าขยะพิษ

มากที่สดุในโลก เพราะ ต้นตออยู่ที่มีการทุจริตกนัมาก/เหน็แก่เงิน ประชาชนขาดวินัย รัฐบาลท างานไม่ดีระบบ

ราชการไทยหละหลวม/ไม่มีหน่วยงานจัดการขยะที่ดี การตรวจสอบไม่เข้มงวด และกฎหมายไม่รัดกุม ไม่

ทันสมัย มาตรการขัดแย้งกันเอง ในขณะที่ ร้อยละ 35.3 ระบุเป็นไปไม่ได้ที่ ประเทศไทยจะกลายเป็น

ศูนย์กลางขยะพิษมากที่สดุในโลก 

อย่างไรกต็าม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.8 ระบุ กลุ่มธุรกิจชาวจีน เป็นผู้น าเข้าขยะพิษมายังประเทศ

ไทย รองๆ ลงไปคือ อเมริกา ญ่ีปุ่น มาเลเซียและเกาหลี ตามล าดับ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.9 เหน็ด้วยถึง 

เหน็ด้วยอย่างย่ิงที่ รัฐบาลไทยควรประกาศ ห้ามน าเข้าขยะมายังประเทศไทย เหมือนที่ประเทศจีน ปิดประเทศ

ห้ามน าเข้าขยะ นอกจากน้ี ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.5 เหน็ด้วย ถึง เหน็ด้วยอย่างย่ิง ที่รัฐบาลควรเร่งแก้ไข

กฎหมาย เพ่ิมโทษ ขบวนการธุรกิจน าเข้า ขยะพิษ มาในประเทศไทย อย่างไรกต็าม ส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ  

69.9 ยังไม่เช่ือมั่น รัฐบาลและหน่วยราชการไทย จะสร้างความม่ันใจให้ประชาชน ปลอดภัยจาก ขยะพิษ ที่เข้า

มาจากการท าธุรกิจของชาวต่างชาติ และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.1 เหน็ว่า รัฐบาลและหน่วยราชการไทย ยัง

ไม่ประชาสมัพันธใ์ห้มากเพียงพอ แก่ประชาชนให้รู้อนัตรายของ ขยะพิษ  

 

ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างที่ระบุ เป็นไปไดห้รือไม่ว่า ประเทศไทย จะกลายเป็น ประเทศ

ศูนยก์ลางน าเขา้ขยะพษิ มากทีสุ่ดในโลก 

ล าดบัที่ ความคิดเหน็ รอ้ยละ 

1 

เป็นไปได้ เพราะ มีการทุจริตกนัมาก/เหน็แก่เงิน ประชาชนขาดวินัย รัฐบาลท างานไม่

ดีระบบราชการไทยหละหลวม/ไม่มีหน่วยงานจัดการขยะที่ดี การตรวจสอบไม่

เข้มงวด และกฎหมายไม่รัดกุม ไม่ทนัสมัย มาตรการขัดแย้งกนัเอง 

64.7 

2 เป็นไปไม่ได้ 35.3 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 
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ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างที่ระบุ กลุ่มธุรกิจ 5 อนัดบัแรก ชาวต่างประเทศ ประเทศอะไร  

ทีน่ าเขา้ขยะพษิ มายงัประเทศไทย 

ล าดบัที่ ประเทศ รอ้ยละ 

1 จีน 82.8 

2 อเมริกา 45.5 

3 ญ่ีปุ่น 38.5 

4 มาเลเซีย 18.4 

5 เกาหลี 16.4 

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างที่ระบุ รฐับาลไทย ควรประกาศ หา้ม น าเขา้ขยะ มายงัประเทศ

ไทย เหมือนทีป่ระเทศจีน ปิดประเทศ หา้มน าเขา้ขยะ 

ล าดบัที่ ความคิดเหน็ รอ้ยละ 

1 เหน็ด้วย ถึง เหน็ด้วยอย่างย่ิง 96.9 

2 ไม่เหน็ด้วย   3.1 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

ตารางที่ 4 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างที่ระบุ รฐับาลควรเร่งแกไ้ขกฎหมาย เพิม่โทษ ขบวนการธุรกิจ 

น าเขา้ ขยะพษิ มาในประเทศไทย 

ล าดบัที่ ความคิดเหน็ รอ้ยละ 

1 เหน็ด้วย ถึง เหน็ด้วยอย่างย่ิง 97.5 

2 ไม่เหน็ด้วย   2.5 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

ตารางที่ 5 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างที่ระบุ รฐับาล และหน่วยงานราชการไทย จะสรา้งความมัน่ใจให้

ประชาชน ปลอดภยัจาก ขยะพษิ ทีเ่ขา้มาจากการท าธุรกิจของชาวต่างชาติ     

ล าดบัที่ ความคิดเหน็ รอ้ยละ 

1 เชื่อมัน่  30.1 

2 ไมเ่ชื่อมัน่ 69.9 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

ตารางที่ 6 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างที่ระบุ รฐับาลและหน่วยงานราชการไทย ประชาสมัพนัธ ์ให้

ประชาชนรูอ้นัตรายของ ขยะพษิ 

ล าดบัที่ ความคิดเหน็ รอ้ยละ 

1 ประชาสมัพนัธ ์ใหป้ระชาชนรบัรู ้เพยีงพอแลว้ 11.9 

2 ยงัไม่ประชาสมัพนัธใ์หม้ากเพยีงพอ 88.1 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

ซูเปอร์โพล (SUPER POLL)    โทร 02.051.5928 หรือ 02.064.5928   www.superpollthailand.net 


