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“งดใช้ถุงพลาสตกิ” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “งดใช้ถุงพลาสติก” 
ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 7 – 8 มกรำคม 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 15 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ         
รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,262 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรท่ีห้ำงสรรพสินคำ้/ร้ำนสะดวกซ้ือหลำยแห่งงดใชถุ้งพลำสติก กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่ง
โดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตัวอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random 
Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดคำ่ควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรงดใชถุ้งพลำสติกแบบใชค้ร้ังเดียว ของห้ำงสรรพสินคำ้/ร้ำนสะดวกซ้ือ             
หลำยแห่ง พบวำ่ ร้อยละ 57.69 ระบุวำ่ เห็นด้วยมาก เพรำะ เป็นกำรช่วยลดขยะในประเทศ ลดโลกร้อน และท ำตำมนโยบำยรัฐบำลท่ีไดป้ระกำศไว ้
แต่ไม่ควรน ำระบบกำรคำ้เขำ้มำเก่ียวขอ้ง เช่น กำรซ้ือขำยถุงพลำสติก ทำงหำ้งสรรพสินคำ้/ร้ำนสะดวกซ้ือ ควรมีบริกำรถุงแบบอ่ืนทดแทนให้กบั
ลูกคำ้ ร้อยละ 23.21 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ลดจ ำนวนขยะท่ีย่อยสลำยยำก ลดโลกร้อน แต่ควรค่อย ๆ                
ลดกำรใชถุ้งพลำสติกลง เน่ืองจำกสินคำ้บำงประเภทยงัมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งใช้ถุงพลำสติกอยู่ ร้อยละ 9.75 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ 
รัฐบำลออกมำตรกำรเร็วเกินไป ยงัปรับตวัไม่ได ้เน่ืองจำกยงัมีควำมเคยชินกบักำรใชถุ้งพลำสติก ในกำรใส่สินคำ้ และค่อนขำ้งมีควำมล ำบำก               
ในกำรถือสินคำ้จ ำนวนมำก ๆ ร้อยละ 8.72 ระบุวำ่ ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ เป็นกำรเพ่ิมภำระ ท ำให้เกิดควำมเดือดร้อน เน่ืองจำกบำงคร้ังท่ีซ้ือสินคำ้
เเบบไม่ไดต้ั้งใจจะซ้ือ เลยไม่ไดเ้ตรียมถุงไป ท ำให้ค่อนขำ้งล ำบำกในกำรถือสินคำ้กลบั ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ยงัมีสินคำ้บำงประเภทยงัมีควำม
จ ำเป็นท่ีจะตอ้งใชถุ้งพลำสติกอยู ่และร้อยละ 0.63 ระบุวำ่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ส ำหรับกำรเตรียมตวัของประชำชนเม่ือตอ้งไปซ้ือของในห้ำงสรรพสินคำ้/ร้ำนสะดวกซ้ือหลำยแห่งท่ีงดใชถุ้งพลำสติกแบบใชค้ร้ังเดียว 
พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.32 ระบุวำ่ น ำถุงผำ้ ถุงชนิดอ่ืน ๆ หรือกระเป๋ำไปเองเพื่อใส่ของ รองลงมำ ร้อยละ 18.38 ระบุว่ำ ถือเองดว้ยมือเปล่ำ 
ร้อยละ 11.25 ระบุว่ำ ไปซ้ือของน้อยลงเพรำะล ำบำกในกำรขนของกลบับ้ำน ร้อยละ 4.83 ระบุว่ำ ซ้ือถุงพลำสติก/ถุงอ่ืน ๆ ท่ีห้ำงสรรพสินคำ้/               
ร้ำนสะดวกซ้ือ เพ่ือใส่ของ ร้อยละ 2.77 ระบุว่ำ ใชถุ้งผำ้ หรือถุงอ่ืน ๆ ท่ีห้ำงสรรพสินคำ้/ร้ำนสะดวกซ้ือ ให้ยืม ร้อยละ 1.82 ระบุวำ่ ใชถุ้งพลำสติก 
มือสองท่ีห้ำงสรรพสินคำ้/ร้ำนสะดวกซ้ือ แจก ร้อยละ 0.71 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ซ้ือของท่ีห้ำงสรรพสินคำ้/ร้ำนสะดวกซ้ือ แต่เลือกซ้ือของจำกร้ำน              
ท่ีมีถุงให ้และร้อยละ 0.16 ระบุวำ่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ     

ท้ำยท่ี สุด เม่ือถำมถึงควำมคิด เห็นของประชำชนต่อกำรใช้ถุงประเภท อ่ืนแทนถุงพลำสติกเพื่ อ เป็นกำรบ ริกำรลูกค้ ำ                           
ของหำ้งสรรพสินคำ้/ร้ำนสะดวกซ้ือ ท่ีงดใชถุ้งพลำสติกแบบใชค้ร้ังเดียว พบวำ่ ร้อยละ 64.58 ระบุวำ่ เห็นด้วยมาก เพรำะ ควรมีถุงกระดำษหรือ
ถุงผำ้มือสองทดแทนถุงพลำสติกมำบริกำรให้ลูกคำ้เพื่อควำมสะดวก ในกรณีท่ีลูกคำ้ลืมเตรียมถุงมำ ร้อยละ 22.11 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นด้วย 
เพรำะ เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหเ้เก่ลูกคำ้ในกรณีท่ีซ้ือสินคำ้จ ำนวนมำก ๆ และทำงห้ำงสรรพสินคำ้/ร้ำนสะดวกซ้ือ ไม่ควรน ำถุงมำขำยแต่
ควรหำมำทดแทนโดยไม่มีค่ำใชจ่้ำย ร้อยละ 4.44 ระบุวำ่ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ ทำงรัฐบำลไดป้ระกำศไวก่้อนล่วงหน้ำแลว้ ประชำชนควร
เตรียมตวัให้พร้อมในกำรน ำถุงผำ้มำใชแ้ทนถุงพลำสติก ร้อยละ 8.24 ระบุวำ่ ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ ควรสร้ำงพฤติกรรมให้กบัประชำชนโดยฝึก
ให้เป็นนิสัย ไม่จ ำเป็นจะตอ้งมีถุงประเภทอ่ืนมำทดแทน ให้เตรียมถุงไปเองจำกบำ้น เพ่ือเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
และร้อยละ 0.63 ระบุวำ่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.80 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.67 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.38 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.52 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.63 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 48.81 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.19 เป็นเพศหญิง  

ตวัอยำ่งร้อยละ 8.16 มีอำยุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 16.40 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.83 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 31.93 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 20.68 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 93.34 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 4.12 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.11 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอ่ืน ๆ และร้อยละ 1.43 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 25.12 สถำนภำพโสด ร้อยละ 71.00 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.14 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 1.74 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 32.09 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 30.83 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.00                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 22.11 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.83 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 2.14 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2563 
 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.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 
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ตวัอยำ่งร้อยละ 10.70 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.71 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 20.68 

ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.39 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.40 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน      
ร้อยละ 19.41 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 3.25 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 2.46 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 19.42 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 20.68 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.99 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 10.06 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 4.75 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 6.82          
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 12.28 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กบัการทีห้่างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซ้ือหลายแห่ง งดใช้ถุงพลาสตกิแบบใช้คร้ังเดยีว 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการงดใช้ถุงพลาสตกิแบบใช้คร้ังเดยีว ของห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซ้ือหลายแห่ง ร้อยละ 
เห็นด้วยมาก เพรำะ เป็นกำรช่วยลดขยะในประเทศ ลดโลกร้อน และท ำตำมนโยบำยรัฐบำลท่ีไดป้ระกำศไว ้ 

แต่ไม่ควรน ำระบบกำรคำ้เขำ้มำเก่ียวขอ้ง เช่น กำรซ้ือขำยถุงพลำสติก ทำงหำ้งสรรพสินคำ้/ 
ร้ำนสะดวกซ้ือ ควรมีบริกำรถุงแบบอ่ืนทดแทนใหก้บัลูกคำ้ 

57.69 

ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ลดจ ำนวนขยะท่ียอ่ยสลำยยำก ลดโลกร้อน แต่ควรค่อย ๆ ลดกำรใช้
ถุงพลำสติกลง เน่ืองจำกสินคำ้บำงประเภทยงัมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งใชถุ้งพลำสติกอยู ่

23.21 

ไม่ค่อยเหน็ด้วย เพรำะ รัฐบำลออกมำตรกำรเร็วเกินไป ยงัปรับตวัไม่ได ้เน่ืองจำกยงัมีควำมเคยชินกบักำรใชถุ้งพลำสติก   
ในกำรใส่สินคำ้ และค่อนขำ้งมีควำมล ำบำกในกำรถือสินคำ้จ ำนวนมำก ๆ  

9.75 

ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ เป็นกำรเพ่ิมภำระ ท ำใหเ้กิดควำมเดือดร้อน เน่ืองจำกบำงคร้ังท่ีซ้ือสินคำ้เเบบไม่ไดต้ั้งใจจะซ้ือ                
เลยไม่ไดเ้ตรียมถุงไป ท ำใหค้่อนขำ้งล ำบำกในกำรถือสินคำ้กลบั ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ยงัมีสินคำ้              
บำงประเภทยงัมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งใชถุ้งพลำสติกอยู ่

8.72 

ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.63 
รวม 100.00 

 
2. ตั้งแต่ห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซ้ือหลายแห่ง งดใช้ถุงพลาสตกิแบบใช้คร้ังเดยีว ท่านท าอย่างไรเวลาต้องไปซ้ือของ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
การเตรียมตวัของประชาชนเม่ือต้องไปซ้ือของในห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซ้ือหลายแห่งทีง่ดใช้ถุงพลาสตกิแบบใช้คร้ังเดยีว ร้อยละ 
น ำถุงผำ้ ถุงชนิดอ่ืน ๆ หรือกระเป๋ำไปเองเพ่ือใส่ของ 79.32 
ถือเองดว้ยมือเปล่ำ 18.38 
ไปซ้ือของนอ้ยลงเพรำะล ำบำกในกำรขนของกลบับำ้น 11.25 
ซ้ือถุงพลำสติก/ถุงอ่ืน ๆ ท่ีหำ้งสรรพสินคำ้/ร้ำนสะดวกซ้ือ เพ่ือใส่ของ 4.83 
ใชถุ้งผำ้ หรือถุงอ่ืน ๆ ท่ีหำ้งสรรพสินคำ้/ร้ำนสะดวกซ้ือ ใหย้มื 2.77 
ใชถุ้งพลำสติกมือสองท่ีหำ้งสรรพสินคำ้/ร้ำนสะดวกซ้ือ แจก 1.82 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ซ้ือของท่ีหำ้งสรรพสินคำ้/ร้ำนสะดวกซ้ือ แต่เลือกซ้ือของจำกร้ำนท่ีมีถุงให ้ 0.71 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.16 

 
3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ว่าห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซ้ือ ที่งดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้คร้ังเดียว ควรใช้ถุงประเภทอ่ืนแทนถุงพลาสติก            
เพ่ือเป็นการบริการลูกค้า 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการใช้ถุงประเภทอ่ืนแทนถุงพลาสตกิเพ่ือเป็นการบริการลูกค้า  
ของห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซ้ือ ทีง่ดใช้ถุงพลาสตกิแบบใช้คร้ังเดยีว ร้อยละ 

เห็นด้วยมาก เพรำะ ควรมีถุงกระดำษหรือถุงผำ้มือสองทดแทนถุงพลำสติกมำบริกำรใหลู้กคำ้เพื่อควำมสะดวก ในกรณีท่ี
ลูกคำ้ลืมเตรียมถุงมำ 

64.58 

ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหเ้เก่ลูกคำ้ในกรณีท่ีซ้ือสินคำ้จ ำนวนมำก ๆ และทำงหำ้งสรรพสินคำ้/
ร้ำนสะดวกซ้ือไม่ควรน ำถุงมำขำยแต่ควรหำมำทดแทนโดยไม่มีค่ำใชจ่้ำย 

22.11 

ไม่ค่อยเหน็ด้วย เพรำะ ทำงรัฐบำลไดป้ระกำศไวก่้อนล่วงหนำ้แลว้ ประชำชนควรเตรียมตวัใหพ้ร้อมในกำรน ำถุงผำ้มำใช้
แทนถุงพลำสติก  

4.44 

ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ ควรสร้ำงพฤติกรรมใหก้บัประชำชนโดยฝึกใหเ้ป็นนิสยั ไม่จ ำเป็นจะตอ้งมีถุงประเภทอ่ืนมำทดแทน 
ใหเ้ตรียมถุงไปเองจำกบำ้น เพื่อเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกใหมี้ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 

8.24 

ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.63 
รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 111 8.80 
ปริมณฑลและภำคกลำง 324 25.67 
ภำคเหนือ 232 18.38 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 423 33.52 
ภำคใต ้ 172 13.63 

รวม 1,262 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 616 48.81 
หญิง 646 51.19 

รวม 1,262 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 103 8.16 
26 – 35 ปี 207 16.40 
36 – 45 ปี 288 22.83 
46 – 59 ปี 403 31.93 
60 ปี ข้ึนไป 261 20.68 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,262 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,178 93.34 
อิสลำม 52 4.12 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 14 1.11 
ไม่ระบุ 18 1.43 

รวม 1,262 100.00 
 

ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 317 25.12 
สมรส 896 71.00 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 27 2.14 
ไม่ระบุ 22 1.74 

รวม 1,262 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 405 32.09 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 389 30.83 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 101 8.00 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 279 22.11 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 61 4.83 
ไม่ระบุ 27 2.14 

รวม 1,262 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 135 10.70 
พนกังำนเอกชน 173 13.71 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 261 20.68 
เกษตรกร/ประมง 169 13.39 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 207 16.40 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 245 19.41 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 41 3.25 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบุ 31 2.46 

รวม 1,262 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 245 19.42 
ไม่เกิน 10,000 261 20.68 
10,001 – 20,000 328 25.99 
20,001 – 30,000 127 10.06 
30,001 –  40,000 60 4.75 
40,001 ข้ึนไป 86 6.82 
ไม่ระบุ 155 12.28 

รวม 1,262 100.00 
 
  

 


