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 “นโยบายกัญชา”  
 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” ร่วมกบั คณะพฒันำสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผล
ส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน เร่ือง “นโยบายกัญชา” ท  ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัที่ 18 – 19 กรกฎำคม 2562 จำกประชำชนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป 
กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,257 หน่วยตวัอย่ำง เกี่ยวกบันโยบำยกญัชำ กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่ม
ตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  
Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้ นในแต่ละภูมิภำค สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling)      
เกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรติดตำมขอ้มูลข่ำวสำรเกี่ยวกบักัญชำ/ผลิตภัณฑ์กญัชำ/นโยบำยกัญชำ  พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่              
ร้อยละ 47.73 ระบวุ่ำ ติดตำมบำ้ง รองลงมำ ร้อยละ 34.77 ระบุว่ำ ไม่ไดติ้ดตำม และร้อยละ 17.50 ระบวุ่ำ ติดตำม  

ส ำหรับควำมเช่ือของประชำชนต่อกญัชำว่ำจะสำมำรถรักษำโรคร้ำยแรงได ้(เฉพำะผูท้ี่ตอบว่ำติดตำม และติดตำมบำ้ง) พบว่ำ ส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 49.03 ระบวุ่ำ ค่อนขำ้งเช่ือ รองลงมำ ร้อยละ 22.68 ระบุว่ำ เช่ือมำก ร้อยละ 16.46 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเช่ือ ร้อยละ 8.54 ระบวุ่ำ ไม่เช่ือ
เลย ร้อยละ 0.61 ระบุว่ำ ไม่แน่ใจ และร้อยละ 2.68 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ดำ้นกลุ่มแพทย/์หมอที่รัฐบำลควรอนุญำตให้ผลิตยำกญัชำและน ำไปใชรั้กษำโรคได ้(เฉพำะผูท้ี่ตอบว่ำเช่ือมำก ค่อนขำ้งเช่ือ ไม่ค่อยเช่ือ                  
ไม่แน่ใจ และไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ) พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.73 ระบุว่ำ แพทยแ์ผนปัจจุบัน รองลงมำ ร้อยละ 46.40 ระบุว่ำ 
แพทย์แผนไทย ร้อยละ 21.60 ระบุว่ำ หมอพื้นบ้ำน ร้อยละ 4.67 ระบุว่ำ ไม่ควรอนุญำตกลุ่มใดเลย ร้อยละ 0.13 ระบุว่ำ ควรจัดตั้ งหน่วยงำน
โดยเฉพำะ และร้อยละ 3.07 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส่วนวตัถุประสงค์ที่รัฐบำลควรก ำหนดเกี่ยวกบันโยบำยกญัชำ (เฉพำะผูท้ี่ตอบว่ำติดตำม และติดตำมบำ้ง) พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.68 
ระบุว่ำ เพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทยแ์ละกำรรักษำโรค รองลงมำ ร้อยละ 19.02 ระบุว่ำ เพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์กญัชำที่ถูกกฎหมำย                 
ร้อยละ 16.10 ระบุว่ำ เพื่อเสริมสร้ำงรำยไดใ้ห้ประชำชนทัว่ไป ร้อยละ 7.68 ระบุว่ำ รัฐไม่ควรออกนโยบำยเพื่อสนับสนุนกญัชำ/ผลิตภณัฑ์กญัชำ 
ร้อยละ 3.41 ระบุว่ำ เพื่อสนับสนุนควำมบันเทิงในสังคม เช่น กำรเสพกญัชำไดถู้กตอ้งตำมกฎหมำย กำรมีบุหร่ีกญัชำ เป็นต้น และร้อยละ 1.34       
ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ      

เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อนโยบำยอนุญำตใหป้ลูกกญัชำเสรีได ้6 ตน้ต่อบำ้น (เฉพำะผูท้ีต่อบว่ำติดตำม และติดตำมบำ้ง) 
พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.85 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย รองลงมำ ร้อยละ 24.76 ระบุว่ำ เห็นด้วยมำก ร้อยละ 18.17 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งเห็นดว้ย                      
ร้อยละ 15.37 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นดว้ย และร้อยละ 0.85 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ทำ้ยที่สุดเม่ือถำมถึงควำมเช่ือมัน่ของประชำชนต่อรัฐบำลว่ำจะสำมำรถควบคุมกำรปลูก/กำรใชก้ญัชำหรือผลิตภณัฑ์กญัชำให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย (เฉพำะผูท้ี่ตอบว่ำติดตำม และติดตำมบำ้ง) พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.10 ระบุว่ำ ไม่เช่ือเลย รองลงมำ ร้อยละ 22.44 ระบุว่ำ ไม่ค่อย
เช่ือ ร้อยละ 15.12 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งเช่ือ ร้อยละ 9.39 ระบุว่ำ เช่ือมำก และร้อยละ 1.95 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  
 เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.75 มีภูมิล  ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.78 มีภูมิล  ำเนำอยูป่ริมณฑล 
และภำคกลำง ร้อยละ 18.46 มีภูมิล  ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.57 มีภูมิล  ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.44 มีภูมิล  ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 49.09 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.91 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำงร้อยละ 8.75 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 17.74 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.59 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 30.47 มีอำยุ 46 – 59 ปี  
และร้อยละ 20.45 มีอำยุ 60 ปีข้ึนไป ตวัอย่ำงร้อยละ 94.99 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.42 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.64 นบัถือศำสนำ
คริสต ์และอื่น ๆ และร้อยละ 0.95 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 24.26 สถำนภำพโสด ร้อยละ 69.77 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.86 หมำ้ย หย่ำร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 1.11 ไม่ระบสุถำนภำพกำรสมรส  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 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 
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ตวัอย่ำงร้อยละ 32.30 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 31.11 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.43                  
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 22.20 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.30 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 1.66 ไม่ระบุกำรศึกษำ   

ตัวอย่ำงร้อยละ 8.91 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.52 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน                        
ร้อยละ 20.45 ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 17.18 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.47 ประกอบอำชีพรับจ้ำง
ทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 17.98 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษยีณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 3.18 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นองคก์รอสิระที่
ไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 2.23 ไม่ระบุอำชีพ   

ตวัอยำ่งร้อยละ 19.57 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 26.57 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 23.71 มีรำยไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 10,001 
– 20,000 บำท ร้อยละ 10.74 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 4.38 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บำท ร้อยละ 6.44
มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 8.59 ไม่ระบุรำยได ้

1.  ท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ กัญชา/ผลิตภัณฑ์กัญชา/นโยบายกัญชา หรือไม่  
การติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกัญชา/ผลิตภัณฑ์กัญชา/นโยบายกัญชา ร้อยละ 

ติดตำมบำ้ง 47.73 
ไม่ไดติ้ดตำม 34.77 
ติดตำม 17.50 

รวม 100.00 
 
 2. ท่านเช่ือหรือไม่ว่า กัญชา สามารถรักษาโรคร้ายแรงได้ (เฉพาะผู้ที่ตอบว่าติดตาม และติดตามบ้าง n = 820) 

ความเช่ือของประชาชนต่อกัญชาว่าจะสามารถรักษาโรคร้ายแรงได้ ร้อยละ 
ค่อนขำ้งเช่ือ 49.03 
เช่ือมำก 22.68 
ไม่ค่อยเช่ือ 16.46 
ไม่เช่ือเลย 8.54 
ไม่แน่ใจ 0.61 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.68 

รวม 100.00 
 

3. ท่านคดิว่า รัฐบาลควรอนุญาตให้แพทย์กลุ่มใดผลิตยากัญชา และน าไปรักษาโรคได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 (เฉพาะผู้ที่ตอบว่าเช่ือมาก ค่อนข้างเช่ือ ไม่ค่อยเช่ือ ไม่แน่ใจ และไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ n = 750) 

กลุ่มแพทย์/หมอที่รัฐบาลควรอนุญาตให้ผลิตยากัญชาและน าไปใช้รักษาโรคได้ ร้อยละ 
แพทยแ์ผนปัจจุบนั 65.73 
แพทยแ์ผนไทย 46.40 
หมอพื้นบำ้น 21.60 
ไม่ควรอนุญำตกลุ่มใดเลย 4.67 
ควรจดัตั้งหน่วยงำนโดยเฉพำะ 0.13 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.07 

 
4.  ท่านคดิว่ารัฐควรก าหนดนโยบายกัญชา เพ่ือวัตถุประสงค์อะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (เฉพาะผู้ที่ตอบว่าติดตาม และติดตามบ้าง n = 820) 

วัตถุประสงค์ที่รัฐบาลควรก าหนดเก่ียวกับนโยบายกัญชา ร้อยละ 
เพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทยแ์ละกำรรักษำโรค 82.68 
เพื่อสนบัสนุนกำรสร้ำงผลิตภณัฑก์ญัชำที่ถูกกฎหมำย 19.02 
เพื่อเสริมสร้ำงรำยไดใ้หป้ระชำชนทัว่ไป 16.10 
รัฐไม่ควรออกนโยบำยเพื่อสนบัสนุนกญัชำ/ผลิตภณัฑก์ญัชำ 7.68 
เพื่อสนบัสนุนควำมบนัเทิงในสังคม เช่น กำรเสพกญัชำไดถู้กตอ้งตำมกฎหมำย กำรมีบุหร่ีกญัชำ เป็นตน้ 3.41 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.34 
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5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับนโยบายอนุญาตให้ปลูกกัญชาเสรีได้ 6 ต้นต่อบ้าน (เฉพาะผู้ที่ตอบว่าติดตาม และติดตามบ้าง n = 820) 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อนโยบายอนุญาตให้ปลูกกัญชาเสรีได้ 6 ต้นต่อบ้าน ร้อยละ 
ไม่เห็นดว้ยเลย 40.85 
เห็นดว้ยมำก 24.76 
ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 18.17 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 15.37 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.85 

รวม 100.00 
 

6. ท่านเช่ือหรือไม่ว่า รัฐบาลจะสามารถควบคุม การปลูก/การใช้ กัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 (เฉพาะผู้ที่ตอบว่าติดตาม และติดตามบ้าง n = 820) 

ความเช่ือม่ันของประชาชนต่อรัฐบาลว่าจะสามารถควบคุมการปลูก/การใช้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ร้อยละ 

ไม่เช่ือเลย 51.10 
ไม่ค่อยเช่ือ 22.44 
ค่อนขำ้งเช่ือ 15.12 
เช่ือมำก 9.39 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.95 

รวม 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 
 

ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค 
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 110 8.75 
ปริมณฑลและภำคกลำง 324 25.78 
ภำคเหนือ 232 18.46 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 422 33.57 
ภำคใต ้ 169 13.44 

รวม 1,257 100.00 
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 617 49.09 
หญิง 640 50.91 

รวม 1,257 100.00 
 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 110 8.75 
26 – 35 ปี 223 17.74 
36 – 45 ปี 284 22.59 
46 – 59 ปี 383 30.47 
60 ปี ข้ึนไป 257 20.45 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,257 100.00 
 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา    
ศาสนา จ านวน ร้อยละ 

พุทธ 1,194 94.99 
อิสลำม 43 3.42 
คริสต ์และอื่น ๆ 8 0.64 
ไม่ระบุ 12 0.95 

รวม 1,257 100.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 305 24.26 
สมรส 877 69.77 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 61 4.86 
ไม่ระบุ 14 1.11 

รวม 1,257 100.00 
 
 
 



5 
 

ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำ/ต ่ำกว่ำ 406 32.30 
มธัยมศึกษำ/เทียบเท่ำ 391 31.11 
อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ 106 8.43 
ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 279 22.20 
สูงกว่ำปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 54 4.30 
ไม่ระบุ 21 1.66 

รวม 1,257 100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 112 8.91 
พนกังำนเอกชน 170 13.52 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 257 20.45 
เกษตรกร/ประมง 216 17.18 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 207 16.47 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 226 17.98 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 40 3.18 
องคก์รอิสระที่ไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 28 2.23 

รวม 1,257 100.00 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 246 19.57 
ไม่เกิน 10,000 334 26.57 
10,001 – 20,000 298 23.71 
20,001 – 30,000 135 10.74 
30,001 – 40,000 55 4.38 
40,001 ข้ึนไป 81 6.44 
ไม่ระบุ 108 8.59 

รวม 1,257 100.00 
 
 
 


