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“การแบน 3 สารเคมีกบัการถูกตดัจเีอสพ”ี 
 

เรียนบรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “การแบน 3 สารเคมี
กับการถูกตัดจีเอสพี” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 28 – 29 ตุลำคม 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ       
และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,258 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรแบน 3 สำรเคมี ไดแ้ก่ พำรำควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส กบักำร
ถูกตดัจีเอสพีสินคำ้ไทยจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั 
(Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์โดย
ก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อมติของ “คณะกรรมกำรวตัถุอนัตรำย” ให้ยกเลิกกำรใชส้ำรเคมีกำรเกษตร      
3 ตวั พบว่ำ ร้อยละ 55.72 ระบุว่ำ เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง เพรำะ ควรยกเลิกตั้งนำนแลว้เน่ืองจำกเป็นอนัตรำยต่อร่ำงกำยทั้ งผูใ้ช้และผูบ้ริโภค ขณะท่ี
บำงส่วนระบุวำ่ ต่ำงชำติยกเลิกกำรใชส้ำรเคมีไปนำนแลว้ประเทศไทยก็ควรท่ีจะยกเลิกกำรใชส้ำรเคมีบำ้ง ร้อยละ 19.08 ระบุวำ่ ค่อนข้างเห็นดว้ย 
เพรำะ สำรพิษส่งผลเสียต่อร่ำงกำยทั้ งผูใ้ช้และผูบ้ริโภค และเห็นใจชำวเกษตรกรท่ีตอ้งใช้สำรเคมี ร้อยละ 10.18 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นด้วย      
เพรำะ เกษตรกรยงัจ ำเป็นตอ้งใชเ้พ่ือก ำจดัวชัพืชบำงชนิดท่ีสำรอ่ืนใชไ้ม่ได ้และยงัไม่มีสำรเคมีตวัใหม่เขำ้มำทดแทน และร้อยละ 15.02 ระบุว่ำ     
ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ เกษตรกรค่อนขำ้งมีรำยไดน้้อย ถำ้เปล่ียนสำรเคมีใหม่อำจจะตอ้งลงทุนเยอะ และรัฐบำลยงัไม่มีสำรเคมีตวัใหม่มำทดแทน 
ควรท่ีจะชะลอไม่ควรท่ีจะยกเลิกเลย 

เม่ือถำมถึงควำมเก่ียวขอ้งกนัระหว่ำงกำรท่ีอเมริกำตดัจีเอสพีสินคำ้ไทยกบักำรยกเลิกกำรใชส้ำรเคมีกำรเกษตร 3 ตวั พบว่ำ ร้อยละ 
21.30 ระบุวำ่ เกี่ยวข้องกนัแน่นอน เพรำะ อเมริกำเป็นประเทศผลิตสำรเคมี กำรท่ีไทยยกเลิกใชอ้ำจท ำให้เสียผลประโยชน์ในเร่ืองรำยไดท่ี้ขำด
หำยไป ร้อยละ 27.90 ระบุวำ่ ค่อนข้างเก่ียวขอ้งกนั เพรำะ เม่ือไทยยกเลิกสำรเคมีอเมริกำตดัจีเอสพีสินคำ้ไทยทนัที ท ำให้เห็นวำ่เป็นกำรโตต้อบ
จำกทำงอเมริกำอยำ่งชดัเจน ร้อยละ 7.95 ระบุวำ่ ไม่ค่อยเก่ียวขอ้งกนั เพรำะ เป็นนโยบำยของอเมริกำอยูแ่ลว้ เป็นกำรกีดกนัทำงกำรคำ้ปกติ และ
หำกจะยกเลิกรัฐบำลก็ควรจะช้ีแจงให้ประชำชนท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทรำบถึงขอ้มูลและรำยละเอียดต่ำง ๆ ร้อยละ 27.98 ระบุวำ่ ไม่เกี่ยวข้องกนัเลย 
เพรำะ สินคำ้ท่ีอเมริกำตดัจีเอสพีบำงตวัก็ไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสำรเคมี และน่ำจะเป็นผลดีมำกกวำ่ท่ีไทยส่งจะไดส่้งออกสินคำ้ปลอดสำรเคมี และ  
ร้อยละ 14.87 ระบุวำ่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ/ไม่ทรำบ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.66 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.92 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     
และภำคกลำง ร้อยละ 18.44 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.31 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.67 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 48.49 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.51 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำงร้อยละ 6.28 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.14 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.65 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 34.02 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 20.91 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 95.23 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.03 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.87 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอ่ืน ๆ และร้อยละ 0.87 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 20.43 สถำนภำพโสด ร้อยละ 74.64 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.14 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.79 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 32.27 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 29.34 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.11                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.56 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.45 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.27 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 9.86 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.04 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 19.87 
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 19.32 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.69 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน      
ร้อยละ 18.36 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 1.67 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนักงำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำ
ก ำไร และร้อยละ 1.11 ไม่ระบุอำชีพ  

 

วนัพธุท่ี 30 ตลุาคม พ.ศ. 2562 
 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 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ตวัอยำ่งร้อยละ 16.53 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 25.52 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.76 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 

20,000 บำท ร้อยละ 10.17 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.41 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 6.44          
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 10.17 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านมคีวามคดิเห็นอย่างไรกบัมตขิอง “คณะกรรมการวตัถุอนัตราย” ให้ยกเลกิการใช้สารเคมกีารเกษตร 3 ตวั 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อมตขิอง “คณะกรรมการวตัถุอนัตราย” ให้ยกเลกิการใช้สารเคมกีารเกษตร 3 ตวั ร้อยละ 
เห็นด้วยอยำ่งยิง่ เพรำะ  ควรยกเลิกตั้งนำนแลว้ เน่ืองจำกเป็นอนัตรำยต่อร่ำงกำยทั้งผูใ้ชแ้ละผูบ้ริโภค ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ 

ต่ำงชำติยกเลิกกำรใชส้ำรเคมีไปนำนแลว้ประเทศไทยก็ควรท่ีจะยกเลิกกำรใชส้ำรเคมีบำ้ง 
55.72 

ค่อนข้างเห็นดว้ย เพรำะ สำรพิษส่งผลเสียต่อร่ำงกำยทั้งผูใ้ชแ้ละผูบ้ริโภค และเห็นใจชำวเกษตรกรท่ีตอ้งใชส้ำรเคมี 19.08 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย เพรำะ เกษตรกรยงัจ ำเป็นตอ้งใชเ้พ่ือก ำจดัวชัพืชบำงชนิดท่ีสำรอ่ืนใชไ้ม่ได ้และยงัไม่มีสำรเคมีตวัใหม่เขำ้

มำทดแทน 
10.18 

ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ เกษตรกรคอ่นขำ้งมีรำยไดน้อ้ย ถำ้เปล่ียนสำรเคมีใหม่อำจจะตอ้งลงทุนเยอะ และรัฐบำลยงัไม่มี
สำรเคมีตวัใหม่มำทดแทน ควรท่ีจะชลอไม่ควรท่ีจะยกเลิกเลย 

15.02 

รวม 100.00 
 

2. ท่านคดิว่าการทีอ่เมริกาตดัจเีอสพสิีนค้าไทยเกีย่วข้องกบัการยกเลกิการใช้สารเคมกีารเกษตร 3 ตวั หรือไม่ 
ความเกีย่วข้องกนัระหว่างการทีอ่เมริกาตดัจเีอสพสิีนค้าไทยกบัการยกเลกิการใช้สารเคมกีารเกษตร 3 ตวั ร้อยละ 

เกีย่วข้องกนัแน่นอน เพรำะ อเมริกำเป็นประเทศผลิตสำรเคมี กำรท่ีไทยยกเลิกใชอ้ำจท ำใหเ้สียผลประโยชน์ในเร่ืองรำยได้
ท่ีขำดหำยไป 

21.30 

ค่อนข้างเก่ียวขอ้งกนั เพรำะ เม่ือไทยยกเลิกสำรเคมีอเมริกำตดัจีเอสพสิีนคำ้ไทยทนัที ท ำใหเ้ห็นวำ่เป็นกำรโตต้อบจำกทำง
อเมริกำอยำ่งชดัเจน 

27.90 

ไม่ค่อยเก่ียวขอ้งกนั เพรำะ เป็นนโยบำยของอเมริกำอยูแ่ลว้ เป็นกำรกีดกนัทำงกำรคำ้ปกติ และหำกจะยกเลิกรัฐบำลก็ควร
จะช้ีแจงใหป้ระชำชนท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทรำบถึงขอ้มูลและรำยละเอียดต่ำง ๆ 

7.95 

ไม่เกีย่วข้องกนัเลย เพรำะ  สินคำ้ท่ีอเมริกำตดัจีเอสพีบำงตวัก็ไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสำรเคมี และน่ำจะเป็นผลดีมำกกวำ่ท่ีไทย
ส่งจะไดส่้งออกสินคำ้ปลอดสำรเคมี 

27.98 

ไม่ตอบ/ไม่สนใจ/ไม่ทรำบ 14.87 
รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 109 8.66 
ปริมณฑลและภำคกลำง 326 25.92 
ภำคเหนือ 232 18.44 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 419 33.31 
ภำคใต ้ 172 13.67 

รวม 1,258 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 610 48.49 
หญิง 648 51.51 

รวม 1,258 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 79 6.28 
26 – 35 ปี 203 16.14 
36 – 45 ปี 285 22.65 
46 – 59 ปี 428 34.02 
60 ปี ข้ึนไป 263 20.91 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,258 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,198 95.23 
อิสลำม 38 3.03 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 11 0.87 
ไม่ระบุ 11 0.87 

รวม 1,258 100.00 
 

ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 257 20.43 
สมรส 939 74.64 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 52 4.14 
ไม่ระบุ 10 0.79 

รวม 1,258 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 406 32.27 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 369 29.34 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 102 8.11 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 309 24.56 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 56 4.45 
ไม่ระบุ 16 1.27 

รวม 1,258 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 124 9.86 
พนกังำนเอกชน 164 13.04 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 250 19.87 
เกษตรกร/ประมง 243 19.32 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 210 16.69 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 231 18.36 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 21 1.67 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 14 1.11 

รวม 1,258 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 208 16.53 
ไม่เกิน 10,000 321 25.52 
10,001 – 20,000 324 25.76 
20,001 – 30,000 128 10.17 
30,001 –  40,000 68 5.41 
40,001 ข้ึนไป 81 6.44 
ไม่ระบุ 128 10.17 

รวม 1,258 100.00 
 
  

 


