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“กญัชา ประโยชน์ หรือ โทษ”  
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “กัญชา ประโยชน์ หรือ โทษ” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 16 – 17 สิงหำคม 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค  
ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรท ำให้กญัชำถูกกฎหมำยเพื่อกำรรักษำโรค กำรส ำรวจ
อำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงด้วยควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้ นภูมิ 
(Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงด้วยวิธีแบบอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) 
เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรทรำบหรือเคยได้ยินเก่ียวกับประโยชน์ของ กัญชำ ท่ีสำมำรถน ำมำใช้เป็นยำรักษำโรคได้ พบว่ำ 
ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.24 ระบุวำ่ ทรำบ/เคยไดย้นิ ร้อยละ 31.36 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่เคยไดย้นิ และร้อยละ 0.40 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

ดำ้นควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรมีกฎหมำยเฉพำะให้ใช้ กญัชำ เป็นยำรักษำโรคโดยถูกกฎหมำยในอนำคต พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 72.40 ระบุวำ่ เห็นด้วย เพรำะ กญัชำมีประโยชน์หลำยอยำ่ง น่ำจะใชใ้นกำรรักษำโรคได ้ถำ้น ำมำใชก้บัทำงกำรแพทยก็์คำดวำ่น่ำจะเกิด
ประโยชน์อยำ่งมำก ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ต่ำงประเทศก็ท ำกนั รองลงมำ ร้อยละ 24.96 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วย เพรำะ ถำ้ท ำให้ถูกฎหมำยจะมี
ผลเสียมำกกวำ่ผลดี ไม่สำมำรถควบคุมได ้และมีกำรลกัลอบน ำมำใชเ้สพเป็นสำรเสพติด ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อประเทศชำติ เช่น ท ำให้เกิด
ปัญหำอำชญำกรรมเพ่ิมมำกข้ึน และร้อยละ 2.64 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

เม่ือถำมควำมคิดเห็นของประชำชนว่ำ หำกในอนำคตมีกฎหมำยรับรองกัญชำ เพ่ือกำรรักษำโรคได้แลว้ เจำ้หน้ำท่ีรัฐของไทยจะ 
สำมำรถควบคุมกำรใชก้ัญชำเพ่ือกำรรักษำโรคได้หรือไม่  พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.32 ระบุว่ำ ควบคุมไม่ได้ เพรำะ กญัชำถูก
น ำไปใชเ้ป็นสำรเสพติด อำจจะมีกำรลกัลอบน ำมำใชเ้สพมำกกวำ่กำรน ำมำท ำเป็นยำรักษำโรค   และเจำ้หน้ำท่ีรัฐบงัคบัใชก้ฎหมำยไม่จริงจงั 
ดูแลไดไ้ม่ทั่วถึง ซ่ึงจะท ำให้เกิดปัญหำต่ำง ๆ ตำมมำ รองลงมำ ร้อยละ 38.72 ระบุว่ำ ควบคุมได้ เพรำะ น่ำจะมีกฎหมำยรองรับและมีแนว
ทำงกำรป้องกนัท่ีดี เจำ้หนำ้ท่ีมีควำมเขม้งวด ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ รัฐบำลน่ำจะมีนโยบำยส ำหรับ  กำรควบคุมท่ีเด็ดขำด และร้อยละ 6.96 ไม่
ระบุ/ไม่แน่ใจ     

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรท ำให้ กญัชำ ถูกกฎหมำยเพื่อกำรรักษำโรค พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.12 
ระบุวำ่ ก ำหนดให้มีกำรใชก้ญัชำไดเ้ฉพำะบำงสถำนท่ีท่ีไดรั้บอนุญำต เช่น โรงพยำบำล เท่ำนั้น รองลงมำ ร้อยละ 36.48 ระบุวำ่ ก ำหนดให้มี  
กำรปลูกไดเ้ฉพำะพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บอนุญำตเท่ำนั้น ร้อยละ 29.04 ระบุวำ่ เจำ้หน้ำท่ีควรบงัคบัใชก้ฎหมำยอยำ่งจริงจงัและลงโทษขั้นรุนแรงกบัผูท่ี้
กระท ำผิด ร้อยละ 19.92 ระบุว่ำ สร้ำงควำมรู้/จิตส ำนึกให้กับประชำชนถึงประโยชน์และโทษของกัญชำ ร้อยละ 8.88 ระบุว่ำ น ำกฎหมำย      
ของต่ำงประเทศท่ีกญัชำถูกกฎหมำยมำปรับใชก้บักฎหมำยไทย ร้อยละ 6.88 ระบุวำ่ กำรเปิดเสรีกำรคำ้กญัชำแบบถูกกฎหมำย เพื่อกำรรักษำโรค 
ร้อยละ 1.44 ระบุอ่ืน ๆ ได้แก่ มีกำรน ำเสนอข้อมูลกำรวิจัยท่ีชัดเจนและเป็นท่ียอมรับ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ไม่ควรอนุญำตให้กัญชำ              
ถูกกฎหมำย เพรำะยงัถือวำ่เป็นส่ิงเสพติด และร้อยละ 3.52 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบว่ำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 8.48 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.36 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑล
และภำคกลำง ร้อยละ 18.40 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.60 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.16 มีภูมิล ำเนำ          
อยู่ภำคใต้ ตวัอย่ำง ร้อยละ 52.48 เป็นเพศชำย ร้อยละ 47.44 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอย่ำง ร้อยละ 5.68 มีอำย ุ         
18 – 25 ปี ร้อยละ 14.72 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 20.72 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 36.32 มีอำยุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 22.00 มีอำยุ 60 ปี ข้ึนไป         
และ ร้อยละ 0.56 ไม่ระบุอำย ุตวัอย่ำง ร้อยละ 91.76 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.44 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.28 นบัถือศำสนำคริสต์ /
ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 3.52 ไม่ระบุศำสนำ 

ตวัอย่ำง ร้อยละ 16.96 สถำนภำพโสด ร้อยละ 74.96 สมรสแล้ว ร้อยละ 4.24 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 3.84 ไม่ระบุ
สถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่ง ร้อยละ 27.84 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 30.24 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 
7.36 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.28 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.20 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 4.08 ไม่ระบุกำรศึกษำ 

 

 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 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.ณพงศ์  นพเกตุ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 086-371-0735 
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ตวัอยำ่ง ร้อยละ 11.28 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.56 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
18.48 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 18.16 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.64 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/      
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 18.56 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 1.92 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 4.40 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอยำ่ง
ร้อยละ 14.40 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 25.76 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 23.68 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท     
ร้อยละ 10.72 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 4.88 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 7.68 มีรำยได้เฉล่ีย     
ต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 12.88 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านทราบหรือเคยได้ยนิหรือไม่ เกีย่วกบัประโยชน์ของ กญัชา ทีส่ามารถน ามาใช้เป็นยารักษาโรคได้ 

การทราบหรือเคยได้ยนิเกีย่วกบัประโยชน์ของ กญัชา ทีส่ามารถน ามาใช้เป็นยารักษาโรคได้ ร้อยละ 
ทรำบ/เคยไดย้นิ 68.24 
ไม่ทรำบ/ไม่เคยไดย้นิ 31.36 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.40 

รวม 100.00 
 

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าในอนาคตประเทศไทยจะมกีฎหมายเฉพาะให้ใช้ กญัชา เป็นยารักษาโรคโดยถูกกฎหมาย 
ความคดิเห็นเกีย่วกบัการมกีฎหมายเฉพาะให้ใช้ กญัชา เป็นยารักษาโรคโดยถูกกฎหมายในอนาคต ร้อยละ 

เห็นด้วย เพรำะ กญัชำมีประโยชน์หลำยอยำ่ง น่ำจะใชใ้นกำรรักษำโรคได ้ถำ้น ำมำใชก้บัทำงกำรแพทยก็์คำดวำ่
น่ำจะเกิดประโยชน์อยำ่งมำก ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ต่ำงประเทศก็ท ำกนั 

72.40 

ไม่เห็นด้วย เพรำะ ถำ้ท ำใหถู้กฎหมำยจะมีผลเสียมำกกวำ่ผลดี ไม่สำมำรถควบคุมได ้และมีกำรลกัลอบน ำมำใชเ้สพ
เป็นสำรเสพติดซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อประเทศชำติ เช่น ท ำใหเ้กิดปัญหำอำชญำกรรมเพ่ิมมำกข้ึน 

24.96 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2.64 
รวม 100.00 

 
3. หากในอนาคตมกีฎหมายรับรอง กญัชา เป็นยารักษาโรคได้แล้ว ท่านคดิว่าเจ้าหน้าทีรั่ฐของไทยจะสามารถควบคุมการใช้กญัชา 
เพ่ือการรักษาโรคได้หรือไม่ 

เจ้าหน้าทีรั่ฐของไทยจะสามารถควบคุมการใช้กญัชาเพ่ือการรักษาโรคได้หรือไม่ 
ถ้าในอนาคตมกีฏหมายรับรองกญัชาเป็นยารักษาโรคได้แล้ว 

ร้อยละ 

ควบคุมไม่ได้ เพรำะ กญัชำถูกน ำไปใชเ้ป็นสำรเสพติด อำจจะมีกำรลกัลอบน ำมำใชเ้สพมำกกวำ่กำรน ำมำท ำเป็น 
ยำรักษำโรค และเจำ้หนำ้ท่ีรัฐบงัคบัใชก้ฎหมำยไม่จริงจงั ดูแลไดไ้ม่ทัว่ถึง ซ่ึงจะท ำใหเ้กิด
ปัญหำต่ำง ๆ ตำมมำ 

54.32 

ควบคุมได้ เพรำะ น่ำจะมีกฎหมำยรองรับและมีแนวทำงกำรป้องกนัท่ีดี เจำ้หนำ้ท่ีมีควำมเขม้งวด ขณะท่ีบำงส่วน
ระบุวำ่ รัฐบำลน่ำจะมีนโยบำยส ำหรับกำรควบคุมท่ีเดด็ขำด 

38.72 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 6.96 
รวม 100.00 

 
4. ท่านมข้ีอเสนอแนะอย่างไรเกีย่วกบัการท าให้กญัชาถูกกฎหมาย เพ่ือการรักษาโรค (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการท าให้ กญัชา ถูกกฎหมายเพ่ือการรักษาโรค ร้อยละ 
ก ำหนดใหมี้กำรใชก้ญัชำไดเ้ฉพำะบำงสถำนท่ีท่ีไดรั้บอนุญำต เช่น โรงพยำบำล เท่ำนั้น 53.12 
ก ำหนดใหมี้กำรปลูกไดเ้ฉพำะพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บอนุญำตเท่ำนั้น 36.48 
เจำ้หนำ้ท่ีควรบงัคบัใชก้ฎหมำยอยำ่งจริงจงัและลงโทษขั้นรุนแรงกบัผูท่ี้กระท ำผิด 29.04 
สร้ำงควำมรู้/จิตส ำนึกใหก้บัประชำชนถึงประโยชน์และโทษของกญัชำ 19.92 
น ำกฎหมำยของต่ำงประเทศท่ีกญัชำถูกกฎหมำยมำปรับใชก้บักฎหมำยไทย 8.88 
กำรเปิดเสรีกำรคำ้กญัชำแบบถูกกฎหมำย เพื่อกำรรักษำโรค 6.88 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ มีกำรน ำเสนอขอ้มูลกำรวจิยัท่ีชดัเจนและเป็นท่ียอมรับ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่ควรอนุญำตใหก้ญัชำ

ถูกกฎหมำย เพรำะยงัถือวำ่เป็นส่ิงเสพติด  
1.44 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 3.52 

 

 



3 
 

 

 
ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  106 8.48 
ปริมณฑลและภำคกลำง  317 25.36 
ภำคเหนือ 230 18.40 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 420 33.60 
ภำคใต ้ 177 14.16 

รวม 1,250 100.00 
   

 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 656 52.48 
หญิง 593 47.44 
เพศทำงเลือก 1 0.08 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 71 5.68 
26 – 35 ปี  184 14.72 
36 – 45  ปี 259 20.72 
46 – 59  ปี 454 36.32 
60 ปีข้ึนไป 275 22.00 
ไม่ระบุ 7 0.56 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,147 91.76 
อิสลำม 43 3.44 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 16 1.28 
ไม่ระบุ 44 3.52 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 212 16.96 
สมรส 937 74.96 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

53 4.24 
ไม่ระบุ 48 3.84 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 348 27.84 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 378 30.24 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 92 7.36 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 316 25.28 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 65 5.20 
ไม่ระบุ 51 4.08 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 141 11.28 
พนกังำนเอกชน 157 12.56 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 231 18.48 
เกษตรกร/ประมง 227 18.16 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 183 14.64 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 232 18.56 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 24 1.92 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร - - 
ไม่ระบุ 55 4.40 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 180 14.40 
ไม่เกิน 10,000 322 25.76 
10,001 – 20,000 296 23.68 
20,001 – 30,000 134 10.72 
30,001 –  40,000 61 4.88 
40,001 ข้ึนไป 96 7.68 
ไม่ระบุ 161 12.88 

รวม 1,250 100.00 
 


