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“การปลดลอ็กกญัชาออกจากบัญชียาเสพติด” 
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “การปลดล็อกกัญชา
ออกจากบัญชียาเสพติด” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 13-15 มิถุนำยน 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 15 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ 
อำชีพ และรำยได ้ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,310 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบักำรปลดล็อกกญัชำออกจำกบญัชียำเสพติด กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่ม
ตวัอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple 
Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรปลดล็อกกัญชำออกจำกบัญชียำเสพติดประเภทที่ 5 ท ำให้กำรปลูก เสพ สูบ 
บริโภค สำมำรถท ำได้ถูกกฎหมำย พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 34.81 ระบุว่ำ เห็นด้วยมาก เพรำะ กัญชำเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้ำงรำยได้ และเป็นพืช
สมุนไพรท่ีสำมำรถใช้เป็นยำรักษำโรคได้ รองลงมำ ร้อยละ 24.89 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ กัญชำเป็นส่ิงท่ีไม่ดีต่อเด็กและเยำวชน  
เป็นสำรเสพติดชนิดหน่ึง ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ประชำชนยงัไม่มีควำมรู้เร่ืองกญัชำมำกพอ และภำครัฐไม่สำมำรถควบคุมกำรใช้กญัชำได้ 
อยำ่งทัว่ถึง ร้อยละ 23.74 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ กญัชำเป็นพืชท่ีมีประโยชน์มำกกว่ำให้โทษ สำมำรถใชเ้ป็นยำรักษำโรคได ้และร้อยละ 
16.56 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ อำจเกิดกำรเสพติดกญัชำ ส่งผลเสียต่อสุขภำพ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ประชำชนอำจน ำไปใชใ้นทำงท่ีผิด 

ดำ้นควำมกงัวลของประชำชนต่อปัญหำกำรใช้กัญชำอย่ำงไม่เหมำะสมในหมู่เด็กและเยำวชน พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 42.44 ระบุว่ำ  
กงัวลมำก รองลงมำ ร้อยละ 29.62 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งกงัวล ร้อยละ 16.95 ระบุว่ำ ไม่กงัวลเลย และร้อยละ 10.99 ระบุว่ำ ไม่ค่อยกงัวล 

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อรูปแบบกำรใชก้ญัชำของคนไทยในอนำคต พบว่ำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 34.05 ระบุว่ำ ใชท้ำงกำรแพทย ์
รองลงมำ ร้อยละ 31.15 ระบุว่ำ ใช้เพื่อกำรสันทนำกำร เช่น  กำรสูบ หรือเสพ ร้อยละ 22.21 ระบุว่ำ ใช้ในกำรประกอบอำหำรหรือเคร่ืองด่ืม  
และร้อยละ 12.59 ระบุว่ำ ใชเ้พื่อแปรรูปผลิตภณัฑใ์นเชิงพำณิชย ์ 

ท้ำยท่ีสุดเม่ือถำมถึงประสบกำรณ์เก่ียวกับกัญชำของประชำชน พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 67.02 ระบุว่ำ ไม่เคยมีประสบกำรณ์ใด ๆ 
เก่ียวกบักญัชำ ขณะท่ี ร้อยละ 32.98 ระบุว่ำ เคยมีประสบกำรณ์เก่ียวกบักญัชำ (จ ำนวน 432 หน่วยตวัอยำ่ง) โดยในจ ำนวนน้ี ตวัอยำ่ง ร้อยละ 60.65  
เคยมีประสบกำรณ์เก่ียวกบักญัชำในเร่ืองกำรใชก้ญัชำเพื่อประกอบอำหำรหรือเคร่ืองด่ืม รองลงมำ ร้อยละ 30.56 ระบุว่ำ กำรเสพหรือสูบกญัชำ ร้อยละ 
21.06 ระบุว่ำ กำรใช้กัญชำเพื่อรักษำโรค ร้อยละ 6.94 ระบุว่ำ กำรปลูกกัญชำ ร้อยละ 1.39 ระบุว่ำ กำรแปรรูปผลิตภณัฑ์กัญชำในเชิงพำณิชย  ์ 
และร้อยละ 0.23 ระบุว่ำ กำรคำ้กญัชำ  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.55 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.18 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล 
และภำคกลำง ร้อยละ 17.94 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.51 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.82 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 48.32 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.68 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 17.18 มีอำยุ  15-25 ปี  ร้อยละ 17.02 มีอำยุ 26-35 ปี  ร้อยละ 18.32 มีอำยุ 36-45 ปี  ร้อยละ 25.34 มีอำยุ 46-59 ปี  
และร้อยละ 22.14 มีอำย ุ60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่ง ร้อยละ 94.89 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 3.66 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.69 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.76 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 34.96 สถำนภำพโสด ร้อยละ 61.53 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.98 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส 

ตัวอย่ำง ร้อยละ 25.88 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 34.73 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.02                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 28.40 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 3.36 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.40 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 17.25 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 18.17
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 12.44 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.74 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 20.76 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 8.63 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุอำชีพ  

 
 

วันอาทิตย์ท่ี 19 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 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 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 
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ตัวอย่ำง ร้อยละ 25.96 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 20.31 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 27.94 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  

10,001-20,000 บำท ร้อยละ 11.60 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 3.66 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท และรำยไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั และร้อยละ 6.87 ไม่ระบุรำยได ้

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที ่5 ท าให้การปลกู เสพ สูบ บริโภค สามารถท าได้ถูกกฎหมาย 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5  

ท าให้การปลูก เสพ สูบ บริโภค สามารถท าได้ถูกกฎหมาย 
ร้อยละ 

เห็นด้วยมาก เพรำะ กญัชำเป็นพชืเศรษฐกิจ สร้ำงรำยได ้และเป็นพืชสมนุไพรท่ีสำมำรถใชเ้ป็นยำรักษำโรคได ้ 34.81 
ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ กญัชำเป็นส่ิงท่ีไม่ดีต่อเด็กและเยำวชน เป็นสำรเสพติดชนิดหน่ึง ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ประชำชน 

ยงัไม่มีควำมรู้เร่ืองกญัชำมำกพอ และภำครัฐไม่สำมำรถควบคุมกำรใชก้ญัชำไดอ้ยำ่งทัว่ถึง  
24.89 

ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ กญัชำเป็นพืชท่ีมีประโยชน์มำกกว่ำให้โทษ สำมำรถใชเ้ป็นยำรักษำโรคได ้ 23.74 
ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ อำจเกิดกำรเสพติดกญัชำ ส่งผลเสียต่อสุขภำพ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ประชำชนอำจน ำไปใช ้

ในทำงท่ีผิด 
16.56 

รวม 100.00 

2. ท่านกังวลหรือไม่ว่าในอนาคตจะเกิดปัญหาการใช้กัญชาอย่างไม่เหมาะสมในหมู่เด็กและเยาวชน 
ความกังวลของประชาชนต่อปัญหาการใช้กัญชาอย่างไม่เหมาะสมในหมู่เด็กและเยาวชน ร้อยละ 

กงัวลมำก 42.44 
ค่อนขำ้งกงัวล 29.62 
ไม่กงัวลเลย 16.95 
ไม่ค่อยกงัวล 10.99 

รวม 100.00 

3. ท่านคิดว่าในอนาคตคนไทยจะใช้กัญชาเพ่ือเร่ืองใดมากท่ีสุด 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อรูปแบบการใช้กญัชาของคนไทยในอนาคต ร้อยละ 

ใชท้ำงกำรแพทย ์ 34.05 
ใชเ้พื่อกำรสันทนำกำร เช่น กำรสูบ หรือเสพ 31.15 
ใชใ้นกำรประกอบอำหำรหรือเคร่ืองด่ืม 22.21 
ใชเ้พื่อแปรรูปผลิตภณัฑใ์นเชิงพำณิชย ์ 12.59 

รวม 100.00 

4. ท่านเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชาหรือไม่ 
ประสบการณ์เกี่ยวกบักัญชาของประชาชน ร้อยละ 

ไม่เคยมีประสบการณ์ใด ๆ เกี่ยวกบักัญชา 67.02 
เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชา  32.98 

มีประสบการณ์ในด้าน (จ านวน 432 หน่วยตัวอย่าง)  
- การใช้กัญชาเพ่ือประกอบอาหารหรือเคร่ืองด่ืม 60.65 
- การเสพหรือสูบกัญชา 30.56 
- การใช้กัญชาเพ่ือรักษาโรค 21.06 
- การปลูกกัญชา 6.94 
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชาในเชิงพาณิชย์ 1.39 
- การค้ากัญชา 0.23 

รวม 100.00 
หมายเหตุ: ตวัอยำ่งเลือกตอบประสบกำรณ์เก่ียวกบักญัชำไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้ 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 112 8.55 
ปริมณฑลและภำคกลำง 343 26.18 
ภำคเหนือ 235 17.94 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 439 33.51 
ภำคใต ้ 181 13.82 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 633 48.32 
หญิง 677 51.68 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
15-25 ปี 225 17.18 
26-35 ปี 223 17.02 
36-45 ปี 240 18.32 
46-59 ปี 332 25.34 
60 ปีขึ้นไป 290 22.14 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,243 94.89 
อิสลำม 48 3.66 
คริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 9 0.69 
ไม่ระบ ุ 10 0.76 

รวม 1,310 100.00 
 

ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 458 34.96 
สมรส 806 61.53 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 39 2.98 
ไม่ระบ ุ 7 0.53 

รวม 1,310 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 339 25.88 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 455 34.73 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 92 7.02 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 372 28.40 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 44 3.36 
ไม่ระบ ุ 8 0.61 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 110 8.40 
พนกังำนเอกชน 226 17.25 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 238 18.17 
เกษตรกร/ประมง 163 12.44 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 180 13.74 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 272 20.76 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 113 8.63 
ไม่ระบ ุ 8 0.61 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 340 25.96 
ไม่เกิน 10,000 บำท 266 20.31 
10,001-20,000 บำท 366 27.94 
20,001-30,000 บำท 152 11.60 
30,001-40,000 บำท 48 3.66 
40,001 บำทขึ้นไป 48 3.66 
ไม่ระบ ุ 90 6.87 

รวม 1,310 100.00 
 
 


