เรียน กองบรรณาธิการข่าว

จานวน 2 หน้า

สานักวิจยั ซู เปอร์โพล มูลนิธิ สถาบันวิจยั ความสุขชุมชนและความเป็ นผูน้ า
เปิ ดเผยผลสารวจ เรือ่ ง
โพล การนาเข้าขยะพิษในประเทศไทย
ดร.นพดล กรรณิ ก า ผู้ อ านวยการ ส านั ก วิ จั ย ซู เ ปอร์ โ พล (SUPER POLL) มู ล นิ ธิ สถาบั น วิ จั ย
ความสุขชุมชนและความเป็ นผู้นา เปิ ดเผยผลสารวจ เรื่อง โพล การนาเข้ าขยะพิษในประเทศไทย กรณีศึกษา
ตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จานวนทั้งสิ้น 1,037 ตัวอย่าง โดยดาเนินโครงการระหว่ า ง วั นที่ 2 - 9
มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พบว่า
ส่วนใหญ่หรือร้ อยละ 64.7 ระบุ เป็ นไปได้ ท่ี ประเทศไทยจะกลายเป็ นประเทศศูนย์กลางนาเข้ าขยะพิษ
มากที่สดุ ในโลก เพราะ ต้ นตออยู่ท่มี ีการทุจริตกันมาก/เห็นแก่เงิน ประชาชนขาดวินัย รัฐบาลทางานไม่ดีระบบ
ราชการไทยหละหลวม/ไม่มีหน่ วยงานจัดการขยะที่ดี การตรวจสอบไม่เข้ มงวด และกฎหมายไม่ รัดกุม ไม่
ทัน สมั ย มาตรการขั ด แย้ ง กัน เอง ในขณะที่ ร้ อ ยละ 35.3 ระบุ เ ป็ นไปไม่ ไ ด้ ท่ี ประเทศไทยจะกลายเป็ น
ศูนย์กลางขยะพิษมากที่สดุ ในโลก
อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้ อยละ 82.8 ระบุ กลุ่มธุรกิจชาวจีน เป็ นผู้นาเข้ าขยะพิษมายังประเทศ
ไทย รองๆ ลงไปคือ อเมริ กา ญี่ปุ่น มาเลเซียและเกาหลี ตามลาดับ ส่วนใหญ่หรือร้ อยละ 96.9 เห็นด้ วยถึง
เห็นด้ วยอย่างยิ่งที่ รัฐบาลไทยควรประกาศ ห้ ามนาเข้ าขยะมายังประเทศไทย เหมือนที่ประเทศจีน ปิ ดประเทศ
ห้ ามนาเข้ าขยะ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้ อยละ 97.5 เห็นด้ วย ถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ที่รัฐบาลควรเร่ งแก้ ไข
กฎหมาย เพิ่มโทษ ขบวนการธุรกิจนาเข้ า ขยะพิษ มาในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ หรือ ร้ อยละ
69.9 ยังไม่เชื่อมั่น รัฐบาลและหน่วยราชการไทย จะสร้ างความมั่นใจให้ ประชาชน ปลอดภัยจาก ขยะพิษ ที่เข้ า
มาจากการทาธุรกิจของชาวต่างชาติ และส่วนใหญ่หรือร้ อยละ 88.1 เห็นว่า รัฐบาลและหน่วยราชการไทย ยัง
ไม่ประชาสัมพันธ์ให้ มากเพียงพอ แก่ประชาชนให้ ร้ ูอนั ตรายของ ขยะพิษ
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ เป็ นไปได้หรือไม่ว่า ประเทศไทย จะกลายเป็ น ประเทศ
ศูนย์กลางนาเข้าขยะพิษ มากทีส่ ุดในโลก
ลาดับที่
ร้อยละ
ความคิดเห็น
เป็ นไปได้ เพราะ มีการทุจริตกันมาก/เห็นแก่เงิน ประชาชนขาดวินัย รัฐบาลทางานไม่
1
ดีระบบราชการไทยหละหลวม/ไม่มีหน่วยงานจัดการขยะที่ดี การตรวจสอบไม่
64.7
เข้ มงวด และกฎหมายไม่รัดกุม ไม่ทนั สมัย มาตรการขัดแย้ งกันเอง
2
เป็ นไปไม่ได้
35.3
รวมทั้งสิ้น
100.0

1

ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ กลุ่มธุ รกิจ 5 อันดับแรก ชาวต่างประเทศ ประเทศอะไร
ทีน่ าเข้าขยะพิษ มายังประเทศไทย
ลาดับที่
ประเทศ
ร้อยละ
1
จีน
82.8
2
อเมริกา
45.5
3
ญี่ปุ่น
38.5
4
มาเลเซีย
18.4
5
เกาหลี
16.4
ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ รัฐบาลไทย ควรประกาศ ห้าม นาเข้าขยะ มายังประเทศ
ไทย เหมือนทีป่ ระเทศจี น ปิ ดประเทศ ห้ามนาเข้าขยะ
ลาดับที่
ร้อยละ
ความคิดเห็น
1
เห็นด้ วย ถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
96.9
2
ไม่เห็นด้ วย
3.1
รวมทั้งสิ้น
100.0
ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ รัฐบาลควรเร่งแก้ไขกฎหมาย เพิม่ โทษ ขบวนการธุ รกิจ
นาเข้า ขยะพิษ มาในประเทศไทย
ลาดับที่
ร้อยละ
ความคิดเห็น
1
เห็นด้ วย ถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
97.5
2
ไม่เห็นด้ วย
2.5
รวมทั้งสิ้น
100.0
ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ รัฐบาล และหน่วยงานราชการไทย จะสร้างความมัน่ ใจให้
ประชาชน ปลอดภัยจาก ขยะพิษ ทีเ่ ข้ามาจากการทาธุรกิจของชาวต่างชาติ
ลาดับที่
ร้อยละ
ความคิดเห็น
1
30.1
เชื่อมัน่
2
69.9
ไม่เชื่อมัน่
รวมทั้งสิ้น
100.0
ตารางที่ 6 แสดงค่ าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ รัฐบาลและหน่ว ยงานราชการไทย ประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนรูอ้ นั ตรายของ ขยะพิษ
ลาดับที่
ร้อยละ
ความคิดเห็น
1
11.9
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ เพียงพอแล้ว
2
88.1
ยังไม่ประชาสัมพันธ์ให้มากเพียงพอ
รวมทั้งสิ้น
100.0
ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) โทร 02.051.5928 หรือ 02.064.5928 www.superpollthailand.net
2

