
 

 

  



 

โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญ 
ของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดท าโพล (Poll) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1  

 

เรื่อง การอนุญาตให้ใชก้ัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

โดย ส่วนประเมินผล 
ส านักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสมัพันธ์ 

กรมประชาสมัพันธ ์
ร่วมกับ ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นดิ้าโพล” 

เมษายน 2562



โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดท าโพล (Poll)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 1 เรื่อง การอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์   |   หน้า ก 

 

 

 

 ส่วนประเมินผล                                                                                               ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”                  
ส านักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์                                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
Executive Summary 

 
เนื่องด้วย รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในเรื่องต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง 

โดยได้มีการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงและโฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรี รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และการใช้ภาพหรือกราฟิกเพ่ือการสื่อสาร ( Infographic) ที่เข้าใจง่าย การจัดท าข่าว
ประชาสัมพันธ์ (Press Release) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงประชาชน รวมถึงได้มีข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดให้มีคณะปฏิบัติการข่าวสาร ( Information Operation) โดยมติ ครม. ดังกล่าว ให้โฆษก
กระทรวงและโฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรีบูรณาการการจัดท าข้อมูล เพ่ือการประชาสัมพันธ์ โดยให้
น าเสนอ ดังนี้ (1) ข้อมูลในภาพรวมที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจได้ง่าย โดยจัดท าในลักษณะเป็นภาพ  
หรือกราฟิกเพ่ือการสื่อสารที่มีรูปแบบทันสมัยและดึงดูดความสนใจ (2) ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดแต่ละเรื่อง  
ให้น าเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในสถานที่ที่มีประชาชนเป็นจ านวนมาก เช่น ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า ฯลฯ 

กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ มีภารกิจในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของชาติและนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้ประชาชนทุกระดับ ทุกสาขา
อาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งชาวต่างประเทศในประเทศไทย ได้รับรู้และเข้าใจในนโยบายฯ จึงไดด้ าเนินการส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล ดังนี้ 

(1) จัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานตามนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดจ้างศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาฯ 

(2) ที่ปรึกษาได้ด าเนินการส ารวจครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง “การอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อม 
ในทางการแพทย์” โดยด าเนินการส ารวจระหว่างวันที่ 11-18 เมษายน 2562 ซึ่งประชากรเป้าหมาย 
ในการส ารวจครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย จ านวน
ทั้งสิ้น 2,058 หน่วยตัวอย่าง 
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จากการส ารวจการรับรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชา
และกระท่อมทางการแพทย์ สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

สื่อกรมประชาสัมพันธ์ 

 

สื่อภาครัฐ 

 
 
 
 

 

สื่อเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 

สื่อโซเซียลมีเดยี/สื่อสิ่งพิมพ์/สื่อบุคคล        16.87 

การรับรูเ้กี่ยวกับ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7)  
พ.ศ. 2562 อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาและ
กระท่อมเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์  
การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา 

ทราบดี
17.93

พอทราบ
82.07

16.51 15.88 7.29 

6.79 1.22 

การรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชา  
สามารถน ามาเป็นยารักษาโรค 

ทราบดี
27.84

พอทราบ
70.56

ไม่เคยทราบ
1.60

วิทยุกระจายเสียง 
แห่งประเทศไทย 

4.92 

8.06 2.40 
6.21 

วิทยุ เช่น คลื่นความคิด, 
รายการวทิยุของกองทัพบก, 

ลูกทุ่งมหานคร  
0.12 

ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมทางการแพทย์ 
 

 

ช่อง NBT หรือช่อง สทท. 
10.73 
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การรับรูส้าระส าคัญเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อม ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

1. กัญชาและกระท่อมยังคงถูกควบคุมเพราะเป็นยาเสพติดให้โทษ 

2. การผลิต น าเข้า หรือส่งออกกัญชาและกระท่อมกระท าได้
เฉพาะในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ 
การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
3. หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย จัดการเรียนการสอนหรือ
ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ
เกษตรศาสตร์ เป็นผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตให้ผลิต น าเข้า ส่งออก 
จ าหน่าย หรือครอบครองกัญชาและกระท่อม 
4. ประชาชนได้รับอนุญาตให้ครอบครองกัญชาและกระท่อม 
ไม่เกินปริมาณที่จ าเป็นส าหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีใบสั่ง
ยาหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
5. เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถร่วมมือกับหน่วยงาน 
ของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย จัดการเรียน 
การสอนหรือให้บริการทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ ผลิตและพัฒนา
สูตรยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรได้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 
6. ผู้ครอบครองกัญชาจะได้รับการละเว้นโทษ หากแจ้งและส่งมอบ
กัญชาให้กับกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 บังคับใช้  

 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน ากัญชาและกระท่อมมาใช้ทางการแพทย์ 
 

 
 

 

 

 

 

  

เพราะ กัญชาและกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ เกรงว่าจะมี
การน ามาใช้ผิดวัตถุประสงค์ ลักลอบท าเป็นยาเสพติด และ
แพร่ระบาดท าให้ประชาชนติดยาเสพติดเพ่ิมข้ึน รวมถึงยังไม่
แน่ใจว่ากัญชาและกระท่อมสามารถรักษาโรคได้จริง และ
อาจจะมีผลข้างเคียงที่เป็นโทษแก่ร่างกาย 

เพราะ มีงานวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชาและกระท่อมว่า
สามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้จริง ถ้าใช้ในปริมาณท่ีเหมาะสม
จะเป็นประโยชน์มากกว่าโทษ รวมถึงมีผลข้างเคียงน้อยกว่ายา
ที่เกิดจากการสังเคราะห์หรือยาเคมี และต่างประเทศไดน้ า
กัญชามาเป็นส่วนประกอบของยารักษาโรคด้วย  

เห็นด้วย
86.30

ไม่เห็นด้วย 
13.70
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐของไทยจะสามารถควบคุมการใช้กัญชาและ
กระท่อมให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ควบคุมได้
39.31

ควบคุมไม่ได้
24.73

ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ
35.96

 

เพราะ กฎหมายประเทศไทยยังไม่
เด็ดขาดหรือเข้มงวดพอ เปิดช่องว่าง
ให้ผู้มีอิทธิพลหาประโยชน์ในทาง 
มิชอบ และเจ้าหน้าทีร่ัฐไม่เข้มงวด 
ในการบังคับใช้กฎหมาย อีกท้ัง
จ านวนเจ้าหน้าที่รัฐมีน้อยอาจดูแลไม่
ทั่วถึงทุกพื้นที่ ท าให้มีผู้ลักลอบปลูก
กัญชาและกระท่อมได้ 

เพราะ กฎหมายมีความชัดเจน  
มีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด 
ในการน าไปใช้ รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ 
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
ไม่ให้น าไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์  
พร้อมทั้งมีบทลงโทษที่รุนแรง  

58.79

42.76

42.32

31.39

28.09

23.81

4.62

2.58

0.83

ควรอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมได้เฉพาะสถานที่
ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

ควรสร้างความรู/้จิตส านึกให้กับประชาชนถึงประโยชน์
และโทษของกัญชาและกระท่อม

ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและลงโทษขั้นรุนแรง
กับผู้ท่ีกระท าผิดเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อม

ควรก าหนดให้กัญชาและกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมการเพาะปลูก

ควรมีการอนุญาตให้ปลูกกัญชาและกระท่อมได้อย่างเสรี

ควรมีการเปิดเสรีการค้ากัญชาและกระท่อม

ควรยกเลิกการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 
หรือครอบครองกัญชาและกระท่อม ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ไม่ระบ/ุไม่แน่ใจ

อื่น ๆ เช่น ควรใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น 
และควบคุมการใช้อย่างเข้มงวด

1 

2 

3 

4 

5 

6
6 
7 

8 

9 
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กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ มีภารกิจในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของชาติและนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้ประชาชนทุกระดับ ทุกสาขา
อาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งชาวต่างประเทศในประเทศไทย ได้รับรู้และเข้าใจในนโยบายฯ ดังกล่าว จึงก าหนดให้
มีการส ารวจการรับรู้และเข้าใจ รวมทั้งความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อการด าเนินงาน  
ตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลของทุกส่วนราชการ ซึ่งเผยแพร่ไปยังสื่อและช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  
โดยผลการส ารวจที่ได้จะน าไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของทุกส่วนราชการให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และสอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนได้มากขึ้น 

ดังนั้น กรมประชาสัมพันธ์จึงได้จัดท าการส ารวจการรับรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชน 
จากนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล ในเรื่อง “การอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมทางการแพทย์”  
โดยได้จัดให้มีการด าเนินการส ารวจระหว่างวันที่ 11 - 18 เมษายน 2562 ซึ่งประชากรเป้าหมายในการส ารวจครั้งนี้ 
คือ ประชาชนที่มอีายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย จ านวนทั้งสิ้น 2,058 หน่วยตัวอย่าง 

อนึ่ง โครงการส ารวจครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้นั้น ได้รับความร่วมมือจากกรมประชาสัมพันธ์ในการร่วม
ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการส ารวจ รวมทั้งตัวอย่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายส าคัญของรัฐบาล  
ที่ด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้เสียสละเวลาแสดงความคิดเห็นในการส ารวจครั้งนี้ ศูนย์ส ารวจ
ความคิดเห็น “นิด้าโพล” ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
             คณะผู้วิจัย 

         ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
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ตารางท่ี หน้า 

1 แสดงรายละเอียดจ านวนจังหวัดในการเก็บข้อมูล 4 
2 แสดงรายละเอียดการสุ่มตัวอย่างพ้ืนที่เก็บข้อมูล 17 จังหวัด 38 อ าเภอ  4 
3 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง 8 
4 จ านวนและร้อยละของการรับรู้ว่า พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  

อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาและกระท่อมเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ 
การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา  

10 
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ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
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การใช้กัญชาและกระท่อมให้เป็นไปตามกฎหมาย 
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1. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในเรื่องต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง  
โดยได้มีการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงและโฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรี รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และการใช้ภาพหรือกราฟิกเพ่ือการสื่อสาร ( Infographic) ที่เข้าใจง่าย การจัดท าข่าว
ประชาสัมพันธ์ (Press Release) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงประชาชน รวมถึงได้มีข้อสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ให้กรมประชาสัมพันธ์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีคณะปฏิบัติการข่าวสาร ( Information Operation) โดยมติ ครม. ดังกล่าว  
ให้โฆษกกระทรวงและโฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรีบูรณาการการจัดท าข้อมูล เพ่ือการประชาสัมพันธ์  
โดยให้น าเสนอ ดังนี้ (1) ข้อมูลในภาพรวมที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจได้ง่าย โดยจัดท าในลักษณะเป็นภาพ
หรือกราฟิกเพ่ือการสื่อสารที่มีรูปแบบทันสมัยและดึงดูดความสนใจ (2) ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดแต่ละเรื่อง  
ให้น าเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในสถานที่ที่มีประชาชนเป็นจ านวนมาก เช่น ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า ฯลฯ 

กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ มีภารกิจในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของชาติและนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้ประชาชนทุกระดับ ทุกสาขา
อาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งชาวต่างประเทศในประเทศไทย ได้รับรู้และเข้าใจในนโยบายฯ ดังกล่าว จึงก าหนดให้
มีการส ารวจการรับรู้และเข้าใจ รวมทั้งความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อการด าเนินงานตาม
นโยบายส าคัญของรัฐบาลของทุกส่วนราชการ ซึ่งเผยแพร่ไปยังสื่อและช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ โดยผลการ
ส ารวจที่ได้จะน าไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของทุกส่วนราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนได้มากข้ึน  

ดังนั้น กรมประชาสัมพันธ์ จึงมอบหมายให้ ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ด าเนินการส ารวจ
การรับรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือน าผลการส ารวจที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน และพัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เข้าถึงประชาชน ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนได้มากข้ึน  

 

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
2.1 เพ่ือศึกษาการรับรู้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อม

ในทางการแพทย ์
2.2 เพ่ือศึกษาความเข้าใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อม

ในทางการแพทย ์
2.3 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อม

ในทางการแพทย ์
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3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
3.1 ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่  

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่
เป้าหมายครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ภาคกลาง (รวมภาคตะวันตก และภาคตะวันออก) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต ้ 

3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ การสอบถามการรับรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และภูมิล าเนา 
ส่วนที่ 2 การรับรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชา

และกระท่อมในทางการแพทย์ ดังนี้ 
1) การรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชา ว่าสามารถน ามาเป็นยารักษาโรคได้ 
2) การรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  อนุญาตให้ใช้

กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์ได้ 
3) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์ 

จากสื่อใด 
4) การรับรู้และเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อม ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติด

ให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน ากัญชาและกระท่อมมาใช้ทางการแพทย์ 
6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐของไทยจะสามารถควบคุมการใช้กัญชาและ

กระท่อมให้เป็นไปตามกฎหมายได้หรือไม่ 
7) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อม 

3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการด าเนินงาน เริ่มด าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 11-18 เมษายน 2562 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
4.1 ได้ทราบถึงการรับรู้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อม

ในทางการแพทย์ 
4.2 ได้ทราบถึงความเข้าใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อม

ในทางการแพทย์ 
4.3 ได้ทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อม

ในทางการแพทย์ 
4.4  เป็นข้อมูลก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์   

เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนยิ่งขึ้น  
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1. ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)  

 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการ
จัดท าโพล (Poll) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 โดยหัวข้อการท าโพลในครั้งนี้ คือ “การอนุญาตให้
ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์” ซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) 
ในรูปแบบวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีการก าหนดขนาดตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง 
เพื่อให้ได้กลุ่มประชากรเป้าหมายที่ตรงกับความต้องการของผู้วิจัย พร้อมท าการวิเคราะห์ ประเมินผล
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชา  
และกระท่อมในทางการแพทย์ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และได้ผลลัพธ์ที่แม่นย า 
สามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. ประชากรเป้าหมาย (Target Population)  

2.1 ประชากรเป้าหมาย (Target Population) คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีภูมิล าเนา
อยู่ในพื้นท่ีเป้าหมาย ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

2.2 การก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  
ผู้วิจัยจึงเลือกใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ในการก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า โดยก าหนด 
ค่าความเชื่อม่ันที่ระดับ ร้อยละ 95 และค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนได้ ไม่เกินร้อยละ 3 หรือ 0.03  

2.3 การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) มีล าดับขั้นตอนในการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Sampling) มีข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 : ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่ง
ประชากรออกเป็น 5 ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง  (รวมภาคตะวันตก และ 
ภาคตะวันออก) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากร 
เพ่ือให้มีการกระจายตัวอย่างเหมาะสม  

ขั้นตอนที่ 2 : ก าหนดจ านวนจังหวัดในแต่ละภูมิภาค ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควตา  
(Quota Sampling) โดยเลือกจังหวัดตามร้อยละสัดส่วนประชากร ดังนี้ 

 ร้อยละสัดส่วนที่ 1 - 10    เก็บข้อมูล  2  จังหวัด  
 ร้อยละสัดส่วนที่ 11 - 20  เก็บข้อมูล  3  จังหวัด  
 ร้อยละสัดส่วนที่ 21 - 30  เก็บข้อมูล  4  จังหวัด  
 ร้อยละสัดส่วนที่ 31 - 40  เก็บข้อมูล  5  จังหวัด  

จากนั้นเลือกจังหวัด ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ( Simple Random  Sampling)  
จากโปรแกรมสุ่ม เพ่ือให้ทุกจังหวัดมีโอกาสถูกเลือกเท่า ๆ กัน จะได้จ านวนจังหวัด ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดจ านวนจังหวัดในการเก็บข้อมูล 
 

ภูมิภาค จ านวนประชากร สัดส่วนประชากร จ านวนจังหวัด 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8,473,859 16.65 3 
ภาคกลาง 9,117,640 17.91 3 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17,105,289 33.61 5 
ภาคเหนือ 9,307,158 18.29 3 
ภาคใต้ 6,892,592 13.54 3 

รวมทั้งสิ้น 50,896,5381 100.00 17 

  ขั้นตอนที่ 3 : จ าแนกอ าเภอที่อยู่ในจังหวัดเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีจ านวน
ประชากรมากกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด และกลุ่มที่มีจ านวนประชากรน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด  
และใช้ว ิธ ีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกอ าเภอเมืองในแต่ละจังหวัด  
อีกอ าเภอจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากโปรแกรมสุ่ม เลือกอ าเภอ 
ในกลุ่มที่มีจ านวนประชากรน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด 
 
ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดการสุ่มตัวอย่างพ้ืนที่เก็บข้อมูล 17 จังหวัด 38 อ าเภอ  
 

   จ านวน : หน่วยตัวอย่าง 

ที ่ ภูมิภาค จังหวัด เขต/อ าเภอ 
1 กรุงเทพมหานคร 

176 

ชั้นกลาง 54 เขตบางเขน 27 
2 เขตลาดพร้าว 27 
3 ชั้นนอก 74 เขตลาดกระบัง 37 
4 เขตมีนบุรี 37 
5 ชั้นใน 48 เขตดินแดง 24 
6 เขตยานนาวา 24 
7 ปริมณฑล 

157 

จังหวัดนนทบุรี 79 อ าเภอเมืองนนทบุรี 40 
8 อ าเภอบางใหญ่ 39 
9 จังหวัดสมุทรสาคร 78 อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 39 
10 อ าเภอกระทุ่มแบน 39 
11 ภาคกลาง 

358 

จังหวัดสุพรรณบุรี 120 อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 60 
12 อ าเภอสามชุก 60 
13 จังหวัดฉะเชิงเทรา 119 อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 60 
14 อ าเภอแปลงยาว 59 
15 จังหวัดสมุทรสงคราม 119 อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 60 
16 อ าเภออัมพวา 59 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) แสดงรายละเอียดการสุ่มตัวอย่างพ้ืนที่เก็บข้อมูล 17 จังหวัด 38 อ าเภอ  
                                                           
1 ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลล่าสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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   จ านวน : หน่วยตัวอย่าง 

ที ่ ภูมิภาค จังหวัด เขต/อ าเภอ 

17 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

672 

จังหวัดขอนแก่น 135 อ าเภอเมืองขอนแก่น 68 
18 อ าเภอเขาสวนกวาง 67 
19 จังหวัดอุดรธานี 135 อ าเภอเมืองอุดรธานี 68 
20 อ าเภอน้ าโสม 67 
21 จังหวัดสุรินทร์ 134 อ าเภอเมืองสุรินทร์ 67 
22 อ าเภอพนมดงรัก 67 
23 จังหวัดชัยภูมิ 134 อ าเภอเมืองชัยภูมิ 67 
24 อ าเภอเทพสถิต 67 
25 จังหวัดยโสธร 134 อ าเภอเมืองยโสธร 67 
26 อ าเภอไทยเจริญ 67 
27 ภาคใต้ 

271 

จังหวัดสงขลา 91 อ าเภอเมือง 46 
28 อ าเภอสิงหนคร 45 
29 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 90 อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 45 
30 อ าเภอท่าฉาง 45 
31 จังหวัดพังงา 90 อ าเภอท้ายเหมือง 45 
32 อ าเภอเมืองพังงา 45 
33 ภาคเหนือ 

366 

จังหวัดเชียงใหม่ 122 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 61 
34 อ าเภอแม่แจ่ม 61 
35 จังหวัดล าปาง 122 อ าเภอเมืองล าปาง 61 
36 อ าเภอห้างฉัตร 61 
37 จังหวัดแพร่ 122 อ าเภอเมืองแพร่ 61 
38 อ าเภอร้องกวาง 61 

รวมทั้งสิ้น (หน่วยตัวอย่าง)  2,000 
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3. เคร่ืองมือวัด (Measurement)  

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีโครงสร้างค าถามที่ประกอบไปด้วย  
ข้อมูลในประเด็นส าคัญต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีขั้นตอนการจัดท าดังนี้ 

1. ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ศึกษาขอบเขตการด าเนินงานของการส ารวจ  
2. ก าหนดประเด็น และค าถามให้สอดคล้องและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการส ารวจ 
3. ร่างแบบสอบถาม ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาความสอดคล้องของประเด็นข้อค าถาม 

และภาษาที่ใช้ และปรับแก้ไขตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบไป Try Out เพ่ือทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

กับกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค 
(Cronbach) 

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณา และทดสอบไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีลงพ้ืนที่ภาคสนาม (Field Survey) 
โดยวิธีการสัมภาษณ์จากผู้ให้ค าตอบโดยตรง (Face to Face Interview หรือ Personal Interview) จากประชากร
เป้าหมาย ตามขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย  

5. การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS for Windows) โดยเลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) เป็นสถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ แจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) 
และค่าร้อยละ (Percentage)  

6. การควบคุมคุณภาพของงาน 

ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง 
กับการด าเนินการวิจัยทุกขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.1 การคัดเลือกพนักงานเก็บข้อมูล โดยพนักงานเก็บข้อมูลทุกคนจะมีประสบการณ์ในการเก็บข้อมูล
งานวิจัยมาไม่ต่ ากว่า 2 ปี ทั้งทางภาคสนามและทางโทรศัพท์ และผ่านการทดลองงานในการเก็บข้อมูล 
จากศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  
 1.2 การจัดอบรมทีมและพนักงานเก็บข้อมูล เมื่อได้รับการอนุมัติเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
ทางศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะมีการจัดอบรมท าความเข้าใจ
ระหว่างทีมงานและพนักงานเก็บข้อมูลในเรื่องวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล ประเภทของตัวอย่าง ตลอดจน
รายละเอียดของแบบสอบถาม 
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 1.3 การติดตามและการบริหารจัดการการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางควบคุม  
บริหารระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
 1.4 การควบคุมคุณภาพของงานวิจัย เมื่อพนักงานเก็บข้อมูลเรียบร้อย จะมีการตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  จึงน าส่งให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผล ตรวจสอบข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปอีกครั้งก่อนน าไปประมวลผล 

 ขั้นตอนที่ 2 การประมวลผลข้อมูล 

2.1 มีการตรวจสอบความสมบูรณ์และความสอดคล้องของค าตอบในแบบสอบถามทุกฉบับ 
2.2 มีการตรวจสอบการลงรหัสและการป้อนข้อมูลของค าตอบในแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผล 

 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงาน 

3.1 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และความเหมาะสมของข้อมูล 
3.2 การวิเคราะห์และการเขียนรายงานการวิจัย จะด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ส ารวจ  

ความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
ของการวิเคราะห์ต่อไป 

7. การปกปิดข้อมูล 
ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถือเป็นความรับผิดชอบสูงสุด

ในการปกปิดข้อมูลขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพที่คณะผู้วิจัยต้องปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด  
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การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการ
จัดท าโพล (Poll) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การอนุญาตให้ใช้กัญชาและ
กระท่อมในทางการแพทย์” โดยมีกลุ่มประชาชนเป้าหมาย คือ ประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป พ้ืนที่ในการส ารวจ 
แบ่งออกเป็น 5 ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง (รวมภาคตะวันตก และภาคตะวันออก)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ จ านวนทั้งสิ้น 2,058 หน่วยตัวอย่าง โดยด าเนินการส ารวจระหว่าง
วันที่ 11-18 เมษายน 2562 แบ่งการน าเสนอ ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง 
ตอนที่ 2 การรับรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาและ

กระท่อมในทางการแพทย์ 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย 
 

ตอนที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง 

ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง 

ลักษณะท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 1,046 50.83 
หญิง 1,012 49.17 

รวมทั้งสิ้น 2,058 100.00 
อายุ 

อายุ 18 - 25 ปี 268 13.02 
อายุ 26 - 35 ปี 553 26.87 
อายุ 36 - 45 ปี 577 28.04 
อายุ 46 - 59 ปี 512 24.88 
อายุ 60 ปีขึ้นไป 148 7.19 

รวมทั้งสิ้น 2,058 100.00 
ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา/ต่ ากว่า 431 20.94 
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 635 30.86 
อนุปริญญา/เทียบเท่า 335 16.28 
ปริญญาตรี/เทียบเท่า 580 28.18 
สูงกว่าปริญญาตรี/เทียบเท่า 77 3.74 

รวมทั้งสิ้น 2,058 100.00 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง 

ลักษณะท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
อาชีพหลัก 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 537 26.09 
รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน 427 20.75 
พนักงานบริษัทเอกชน 355 17.25 
เกษตรกร 253 12.29 
ข้าราชการ/ลูกจ้างของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 242 11.76 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณ/ว่างงาน 143 6.95 
นักเรียน/นักศึกษา 84 4.08 
ประมง 17 0.83 

รวมทั้งสิ้น 2,058 100.00 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ไม่มีรายได ้ 115 5.59 
ไม่เกิน 5,000 บาท 129 6.27 
5,001 - 10,000 บาท 476 23.13 
10,001 - 20,000 บาท 783 38.05 
20,001 - 30,000 บาท 334 16.23 
มากกว่า 30,000 บาท 117 5.69 
ไม่ระบุรายได ้ 104 5.04 

รวมทั้งสิ้น 2,058 100.00 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 50.83 เป็นเพศชาย และร้อยละ 49.17 เป็นเพศหญิง โดยร้อยละ 
28.04 มีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี รองลงมา ร้อยละ 26.87 มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี ร้อยละ 24.88 มีอายุ
ระหว่าง 46 - 59 ปี ร้อยละ 13.02 มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี และร้อยละ 7.19 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 

ตัวอย่างร้อยละ 30.86 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า รองลงมา ร้อยละ 28.18  
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า ร้อยละ 20.94 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา/ต่ ากว่า ร้อยละ 
16.28 จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า และร้อยละ 3.74 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี/เทียบเท่า 

ตัวอย่างร้อยละ 26.09 ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ รองลงมา ร้อยละ 20.75 
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 17.25 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 12.29 
ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 11.76 เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 6.95 เป็นพ่อบ้าน/
แม่บ้าน/เกษียณ/ว่างงาน ร้อยละ 4.08 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.83 ประกอบอาชีพประมง 

ตัวอย่างร้อยละ 38.05 มีรายได้เฉลี่ย 10,001 - 20,000 บาท รองลงมา ร้อยละ 23.13 มีรายได้เฉลี่ย  
5,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 16.23 มีรายได้เฉลี่ย  20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 6.27 มีรายได้เฉลี่ย  
ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 5.69 มีรายได้เฉลี่ย มากกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 5.59  ไม่มีรายได ้ร้อยละ 5.04  
ไม่ระบุรายได ้
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ตอนที่ 2 การรับรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาและ
กระท่อมในทางการแพทย์ 

ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของการรับรู้ว่า พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  อนุญาตให้ใช้
ประโยชน์จากกัญชาและกระท่อมเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือ
การศึกษาวิจัยและพัฒนา 

การรับรู้ว่า พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562   
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาและกระท่อม จ านวน ร้อยละ 

ทราบดี 369 17.93 
พอทราบ 1,689 82.07 

รวมทั้งสิ้น 2,058 100.00 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  อนุญาตให้ใช้
ประโยชน์จากกัญชาและกระท่อมเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือ  
การศึกษาวิจัยและพัฒนา ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.07 ระบุว่า พอทราบ และร้อยละ 17.93 ระบุว่า ทราบดี
เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์ ใน พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562  ตามล าดับ 

ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของการรับรู้ว่ากัญชามีประโยชน์สามารถน ามาเป็นยารักษาโรคได้ 

การรับรู้ประโยชน์ของกัญชา จ านวน ร้อยละ 
ทราบดี 573 27.84 
พอทราบ 1,452 70.56 
ไม่เคยทราบ 33 1.60 

รวมทั้งสิ้น 2,058 100.00 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชาสามารถน ามาเป็นยารักษาโรคได้ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.56 พอทราบว่ากัญชามีประโยชน์สามารถน ามาเป็นยารักษาโรคได้ รองลงมา ร้อยละ 
27.84 ทราบดี และร้อยละ 1.60 ไม่เคยทราบเลย ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อม
ทางการแพทย์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาและ
กระท่อมทางการแพทย์ 

จ านวน ร้อยละ 

1. สื่อโซเชียลมีเดีย/สื่อสี่งพิมพ์/สื่อบุคคล 731 16.87 
2. ช่อง 3 HD 715 16.51 
3. ช่อง 7 HD 688 15.88 
4. ช่อง NBT หรือช่อง สทท.  465 10.73 
5. ช่อง 9 MCOT HD 349 8.06 
6. ช่อง ไทยรัฐทีวี 316 7.29 
7. ช่อง One 294 6.79 
8. ช่อง Thai PBS 269 6.21 
9. วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 213 4.92 
10. ช่อง ททบ. 5 104 2.40 
11. ช่อง Amarin TV HD 53 1.22 
12. ช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี 39 0.90 
13. ช่อง VOICE TV 35 0.81 
14. ช่อง 8 24 0.55 
15. ช่อง Nation TV 12 0.28 
16. วิทยุ เช่น คลื่นความคิด, รายการวิทยุของกองทัพบก, ลูกทุ่งมหานคร 5 0.12 
17. วิทยุ เช่น Green Wave, FM One, จส.100 4 0.09 
18. ช่อง Mono 29 3 0.07 
19. ช่อง Spring News 3 0.07 
20. ช่อง 3 SD 2 0.05 
21. ช่อง GMM25 2 0.05 
22. ช่อง New TV 2 0.05 
23. ช่อง พีพีทีวี (PPTV)  2 0.05 
24. ช่อง TNN24 2 0.05 

หมายเหตุ : จ านวนผู้ตอบ 2,058 คน โดยเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

จากตารางที่  6 พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อม 
ทางการแพทย์ ผ่านสื่อต่าง ๆ มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ร้อยละ 16.87 รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน 
สื่อโซเชียลมีเดีย/สื่อสี่งพิมพ์/สื่อบุคคล รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 16.51 รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่อง 3 HD 
อันดับ 3 ร้อยละ 15.88 ช่อง 7 HD อันดับ 4 ร้อยละ 10.73 ช่อง NBT หรือช่อง สทท. และอันดับ 5 ร้อยละ 
8.06 ช่อง 9 MCOT HD 
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ตารางที่ 7 จ านวนและร้อยละของการรับรู้สาระส าคัญเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อม ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติด 
ให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ ทราบ/ใช ่
ไม่ทราบ/

ไม่ใช ่
รวม 

1. กัญชาและกระท่อมยังคงถูกควบคุมเพราะเป็นยาเสพติดให้โทษ 1,939 119 2,058 
(94.22) (5.78) (100.00) 

2. การผลิต น าเข้า หรือส่งออกกัญชาและกระท่อมกระท าได้เฉพาะ 
ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษา
ผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา 

1,684 374 2,058 
(81.83) (18.17) (100.00) 

3. หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย จัดการเรียนการสอนหรือ
ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ
เกษตรศาสตร์ เป็นผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตให้ผลิต น าเข้า ส่งออก 
จ าหน่าย หรือครอบครองกัญชาและกระท่อม 

1,316 742 2,058 
(63.95) (36.05) (100.00) 

4. ประชาชนได้รับอนุญาตให้ครอบครองกัญชาและกระท่อมไม่เกิน
ปริมาณที่จ าเป็นส าหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีใบสั่งยาหรือ
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

1,182 876 2,058 
(57.43) (42.57) (100.00) 

5. เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ
หรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย จัดการเรียนการสอน
หรือให้บริการทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ ผลิตและพัฒนาสูตรยา
แผนโบราณหรือยาสมุนไพรได้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ 

1,028 1,030 2,058 
(49.95) (50.05) (100.00) 

6. ผู้ครอบครองกัญชาจะได้รับการละเว้นโทษ หากแจ้งและส่งมอบ
กัญชาให้กับกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 บังคับใช้  

907 1,151 2,058 
(44.07) (55.93) (100.00) 

 

จากตารางที่ 7 พบว่า สาระส าคัญเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อม ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562  ตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบสาระส าคัญจาก 4 ใน 6 เรื่อง ดังประเด็นต่อไปนี้ 

ประเด็นกัญชาและกระท่อมยังคงถูกควบคุมเพราะเป็นยาเสพติดให้โทษ  พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่  
ร้อยละ 94.22 ทราบในประเด็นนี้ และร้อยละ 5.78 ไม่ทราบ 

ประเด็นการผลิต น าเข้า หรือส่งออกกัญชาและกระท่อมกระท าได้เฉพาะในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์
ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา  พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 
81.83 ทราบในประเด็นนี้ และร้อยละ 18.17 ไม่ทราบ 

ประเด็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย จัดการเรียนการสอนหรือให้บริการทางการแพทย์  
เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตให้ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือ
ครอบครองกัญชาและกระท่อม พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.95 ทราบในประเด็นนี้ และร้อยละ 36.05 
ไม่ทราบ 
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ประเด็นประชาชนได้รับอนุญาตให้ครอบครองกัญชาและกระท่อมไม่เกินปริมาณที่จ าเป็นส าหรับใช้
รักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 57.43 ทราบในประเด็นนี้ และร้อยละ 42.57 ไม่ทราบ 

ประเด็นเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มี
หน้าที่ศึกษาวิจัย จัดการเรียนการสอนหรือให้บริการทางการแพทย์  เภสัชศาสตร์ ผลิตและพัฒนาสูตรยา 
แผนโบราณหรือยาสมุนไพรได้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 50.05 ไม่ทราบในประเด็นนี้ 
และร้อยละ 49.95 ทราบ 

ประเด็นผู้ครอบครองกัญชาจะได้รับการละเว้นโทษ หากแจ้งและส่งมอบกัญชาให้กับกระทรวง
สาธารณสุข ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 บังคับใช้ พบว่า 
ตัวอย่าง ร้อยละ 55.93 ไม่ทราบในประเด็นนี้ และร้อยละ 44.07 ทราบ 

 
ตารางท่ี 8 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการน ากัญชาและกระท่อมมาใช้ทางการแพทย์ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน ากัญชาและกระท่อมมาใช้ทางการแพทย์ จ านวน ร้อยละ 
เห็นด้วย 1,776 86.30 
ไม่เห็นด้วย  282 13.70 

รวมทั้งสิ้น 2,058 100.00 

 จากตารางที่ 8 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน ากัญชาและกระท่อมมาใช้ทางการแพทย์ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.30 เห็นด้วยเกี่ยวกับการน ากัญชาและกระท่อมมาใช้ทางการแพทย์  เพราะมีงานวิจัย
เกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชาและกระท่อมสามารถน ามาเป็นยารักษาโรคช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วย  
เป็นอีกทางเลือกในการรักษา มีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาที่เกิดจากการสังเคราะห์ หรือยาเคมี ช่วยลดอัตรา  
การเสียชีวิตของผู้ป่วยบางโรค ช่วยรัฐบาลลดต้นทุนค่ายาที่น าเข้าจากต่างประเทศและค่ารักษาพยาบาล และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงยารักษาโรคได้ เนื่องจากราคาไม่แพงเท่ายาจากต่างประเทศ นอกจากนี้ต่างประเทศ  
เช่น ประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย อุรุกวัย และบางรัฐของสหรัฐอเมริกา น ากัญชามาเป็นส่วนประกอบ 
ของยารักษาโรค กัญชาและกระท่อมเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคมาตั้งแต่สมัยโบราณ หากใช้ในปริมาณ  
ที่เหมาะสมจะเป็นประโยชน์มากกว่าโทษ และร้อยละ 13.70 ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการน ากัญชาและกระท่อม 
มาใช้ทางการแพทย์ เพราะกัญชาและกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ เกรงว่าจะน ามาใช้ผิดวัตถุประสงค์ 
ลักลอบท าเป็นยาเสพติด และอาจแพร่ระบาดเหมือนยาเสพติดชนิดอ่ืน ท าให้ประชาชนติดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น 
รวมถึงยังไม่แน่ใจว่ากัญชาและกระท่อมสามารถรักษาโรคได้จริง และกลัวมีผลข้างเคียงที่เป็นโทษแก่ร่างกาย 
เนื่องจากเป็นยาเสพติด ตามล าดับ 
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ตารางที่ 9 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐของไทยจะสามารถควบคุมการใช้กัญชา
และกระท่อมให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐของไทยจะสามารถควบคุมการใช้
กัญชาและกระท่อมให้เป็นไปตามกฎหมาย จ านวน ร้อยละ 

ควบคุมได้ 809 39.31 
ควบคุมไม่ได้ 509 24.73 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 740 35.96 

รวมทั้งสิ้น 2,058 100.00 

จากตารางที่ 9 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐของไทยจะสามารถควบคุมการใช้กัญชาและ
กระท่อมให้เป็นไปตามกฎหมาย ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.31 มีความคิดเห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐสามารถ
ควบคุมการใช้กัญชาและกระท่อมให้เป็นไปตามกฎหมายได้ เพราะ กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชา
และกระท่อมในทางการแพทย์มีความชัดเจน มีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดทั้งการผลิต เพาะปลูก และการ
น าไปใช้ รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และมีบทลงโทษที่รุนแรง อีกทั้ งเชื่อว่าเจ้าหน้าที่รัฐ
สามารถควบคุมการใช้กัญชาและกระท่อม ไม่ให้น าไปใช้อย่างผิดกฎหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ รองลงมา  
ร้อยละ 35.96 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และร้อยละ 24.73 มีความคิดเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถควบคุมกัญชา
และกระท่อมให้เป็นไปตามกฎหมายได้ เพราะ กฎหมายประเทศไทยยังไม่เด็ดขาดหรือเข้มงวดพอ ยังมีช่องว่าง
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าความผิดได้ รวมถึงไม่เชื่อมั่นในตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เนื่องจากยาบ้า และยาเสพติดอ่ืน ๆ 
ยังระบาดในประเทศไทยอยู่ เลยไม่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะสามารถควบคุมกัญชาและกระท่อมได้ และ
บางส่วนคิดว่าเจ้าหน้าที่ไม่เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย เปิดช่องว่างให้ผู้มีอิทธิพลหาประโยชน์ในทางมิชอบ 
อีกทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีน้อยอาจดูแลไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ รวมถึงบทลงโทษยังไม่เคร่งครัดรุนแรงพอ ท าให้มี  
ผู้ลักลอบปลูกกัญชาและกระท่อมเยอะ ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 10 จ านวนและร้อยละของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน ร้อยละ 
1. ควรมีการเปิดเสรีการค้ากัญชาและกระท่อม 490 23.81 
2. ควรมีการอนุญาตให้ปลูกกัญชาและกระท่อมได้อย่างเสรี 578 28.09 
3. ควรอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมได้เฉพาะสถานที่ที่ได้รับอนุญาต
เท่านั้น 

1,210 58.79 

4. ควรก าหนดให้กัญชาและกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจและส่งเสริม 
การเพาะปลูก 

646 31.39 

5. ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและลงโทษขั้นรุนแรงกับผู้ที่กระท าผิด
เกี่ยวกับกัญชาและกระท่อม 

871 42.32 

6. ควรสร้างความรู้/จิตส านึกให้กับประชาชนถึงประโยชน์และโทษของ
กัญชาและกระท่อม 

880 42.76 

7. ควรยกเลิกการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือครอบครอง
กัญชาและกระท่อม ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

95 4.62 

8. อ่ืน ๆ เช่น ควรใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น และควบคุมการใช้อย่าง
เข้มงวด, ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มากกว่านี้ 

17 0.83 

9. ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 53 2.58 
หมายเหตุ : จ านวนผู้ตอบ 2,058 คน โดยเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 จากตารางที่ 10 พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อม ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.79  
มีข้อเสนอแนะว่า ควรอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมได้เฉพาะสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น  รองลงมา  
ร้อยละ 42.76 ควรสร้างความรู้/จิตส านึกให้กับประชาชนถึงประโยชน์และโทษของกัญชาและกระท่อม ร้อยละ 
42.32 ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและลงโทษขั้นรุนแรงกับผู้ที่กระท าผิดเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อม  
ร้อยละ 31.39 ควรก าหนดให้กัญชาและกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจและส่งเสริมการเพาะปลูก และร้อยละ 
28.09 ควรมีการอนุญาตให้ปลูกกัญชาและกระท่อมได้อย่างเสรี ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย  

จากผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมทาง
การแพทย์ โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จ านวนทั้งสิ้น 
2,058 หน่วยตัวอย่าง เพ่ือน าผลการส ารวจที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงาน และพัฒนาการ
สื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เข้าถึงประชาชน ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับ
ความคาดหวังของประชาชนได้มากข้ึน ดังนี้ 

1. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้มากขึ้นเพ่ือให้ประชาชนรับรู้
ในประเด็นปริมาณกัญชาและกระท่อมที่ประชาชนสามารถครอบครองได้ส าหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว โดยมี
ใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม รวมถึงประเด็นเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สามารถร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษา ในการผลิตและพัฒนาสูตรยาแผนโบราณหรือยา
สมุนไพรกัญชาและกระท่อมได้ ซึ่งอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้าใจ จน
สามารถต่อยอดและสร้างรายได้ให้กับชุมชน  

2. ควรเร่งด าเนินการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะสามารถควบคุมการใช้
กัญชาและกระท่อมให้เป็นไปตามกฎหมายได้ โดยอาจเป็นการด าเนินงานร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ใน
การประชาสัมพันธ์และด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับประชาชน 

3. ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของกัญชาและกระท่อมให้ประชาชนรับรู้มากกว่านี้ 
เนื่องจากที่ผ่านมาภาครัฐ สื่อมวลชน ภาคการเมืองและ NGO ให้ความสนใจและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ประโยชน์ของกัญชาและกระท่อมมากเกินไป จนลืมไปว่าในความเป็นจริงแล้วการใช้กัญชาและกระท่อมที่ไม่
เหมาะสมหรือไม่ถูกวิธีจะก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายได้ (เหมือนการประชาสัมพันธ์โทษของเหล้าและบุหรี่)  

4. ควรประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้มากขึ้นเกี่ยวกับบทลงโทษส าหรับผู้กระท าความผิดตาม พ.ร.บ. 
ยาเสพติดให้โทษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ท าให้ประชาชนบางส่วนเข้าใจผิด เกี่ยวกับการปลูกกัญชาและ
กระท่อม เนื่องจากขณะนี้ยังมีการควบคุมการปลูกอยู่ และยังไมเ่ปิดให้ปลูกอย่างเสรี  

5. ควรให้ความส าคัญกับการเสนอข่าวการจับกุมการลักลอบซื้อ ขาย ครอบครอง กัญชาและกระท่อม
ที่ผิดกฎหมาย เพ่ือให้ประชาชนตระหนักว่ากัญชาและกระท่อมยังคงถูกควบคุมเพราะเป็นยาเสพติดให้โทษ 
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“การอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์” 
เรียน บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว / หัวหน้าข่าว 
 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
เปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์”  
โดยเริ่มท าการส ารวจระหว่างวันที่ 11 - 18 เมษายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 2,058 หน่วยตัวอย่าง สอบถามการรับรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์ โดยการส ารวจใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยความน่าจะเป็น ด้วยวิธี
แบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์แบบพบตัว  
โดยก าหนดค่าความเชื่อม่ันที่ร้อยละ 95.00 
 จากการส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จาก
กัญชาและกระท่อมเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 82.07 ระบุว่า พอทราบ และร้อยละ 17.93 ระบุว่า ทราบดีเกี่ยวกับการอนุญาตให้ ใช้
ประโยชน์จากกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์ ใน พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ส่วนการรับรู้
เกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชาสามารถน ามาเป็นยารักษาโรคได้  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.56 พอทราบ 
ว่ากัญชามีประโยชน์สามารถน ามาเป็นยารักษาโรคได้ รองลงมา ร้อยละ 27.84 ทราบดี และร้อยละ 1.60 ไม่เคย
ทราบเลย  
 ส าหรับช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมทางการแพทย์   
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ร้อยละ 16.87 
รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย/สื่อสี่งพิมพ์/สื่อบุคคล รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 16.51 รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านช่อง 3 HD อันดับ 3 ร้อยละ 15.88 ช่อง 7 HD อันดับ 4 ร้อยละ 10.73 ช่อง NBT หรือช่อง สทท. และอันดับ 5 
ร้อยละ 8.06 ช่อง 9 MCOT HD 
 ในส่วนของการรับรู้สาระส าคัญเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อม ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
พบว่า สาระส าคัญเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อม ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประชาชนส่วนใหญ่
ทราบสาระส าคัญจาก 4 ใน 6 เรื่อง ดังประเด็นต่อไปนี้ (1) ประเด็นกัญชาและกระท่อมยังคงถูกควบคุมเพราะเป็น 
ยาเสพติดให้โทษ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.22 ทราบในประเด็นนี้ และร้อยละ 5.78 ไม่ทราบ   
(2) ประเด็นการผลิต น าเข้า หรือส่งออกกัญชาและกระท่อมกระท าได้เฉพาะในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.83 ทราบ
ในประเด็นนี้ และร้อยละ 18.17 ไม่ทราบ (3) ประเด็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย จัดการเรียนการสอนหรือ
ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตให้ผลิต น าเข้า 
ส่งออก จ าหน่าย หรือครอบครองกัญชาและกระท่อม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.95 ทราบในประเด็นนี้ และ
ร้อยละ 36.05 ไม่ทราบ (4) ประเด็นประชาชนได้รับอนุญาตให้ครอบครองกัญชาและกระท่อมไม่เกินปริมาณที่จ าเป็น
ส าหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พบว่า ประชาชน 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.43 ทราบในประเด็นนี้ และร้อยละ 42.57 ไม่ทราบ (5) ประเด็นเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วัน....ที.่...พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทรศัพท์ 02-727-3594-6  โทรสาร 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 จ านวน 8 หน้า (รวมหน้านี้) 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
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สามารถร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย จัดการเรียนการสอนหรือให้บริการ  
ทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ ผลิตและพัฒนาสูตรยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรได้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.05 ไม่ทราบในประเด็นนี้ และร้อยละ 49.95 ทราบ (6) ประเด็นผู้ครอบครองกัญชา
จะได้รับการละเว้นโทษ หากแจ้งและส่งมอบกัญชาให้กับกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 บังคับใช้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.93 ไม่ทราบ
ในประเด็นนี้ และรอ้ยละ 44.07 ทราบ 
 เมื่อถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการน ากัญชาและกระท่อมมาใช้ทางการแพทย์ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
86.30 เห็นด้วยเกี่ยวกับการน ากัญชาและกระท่อมมาใช้ทางการแพทย์ เพราะ มีงานวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชา
และกระท่อมสามารถน ามาเป็นยารักษาโรคช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วย เป็นอีกทางเลือกในการรักษา มีผลข้างเคียง
น้อยกว่ายาที่เกิดจากการสังเคราะห์ หรือยาเคมี ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยบางโรค ช่วยรัฐบาลลดต้นทุน  
ค่ายาที่น าเข้าจากต่างประเทศและค่ารักษาพยาบาล และประชาชนสามารถเข้าถึงยารักษาโรคได้ เนื่องจากราคา  
ไม่แพงเท่ายาจากต่างประเทศ รวมถึงต่างประเทศ เช่น ประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย อุรุกวัย และบางรัฐของสหรัฐอเมริกา 
น ากัญชามาเป็นส่วนประกอบของยารักษาโรค กัญชาและกระท่อมเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคมาตั้งแต่สมัยโบราณ 
หากใช้ในปริมาณที่เหมาะสมจะเป็นประโยชน์มากกว่าโทษ และร้อยละ 13.70 ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการน ากัญชาและ
กระท่อมมาใช้ทางการแพทย์ เพราะ กัญชาและกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ เกรงว่าจะน ามาใช้ผิดวัตถุประสงค์ 
ลักลอบท าเป็นยาเสพติด และอาจแพร่ระบาดเหมือนยาเสพติดชนิดอ่ืน ท าให้ประชาชนติดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น รวมถึง
ยังไม่แน่ใจว่ากัญชาและกระท่อมสามารถรักษาโรคได้จริง  และกลัวมีผลข้างเคียงที่เป็นโทษแก่ร่างกาย เนื่องจาก 
เป็นยาเสพติด 
 ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐของไทยจะสามารถควบคุมการใช้กัญชาและกระท่อมให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.31 มีความคิดเห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐสามารถควบคุมการใช้กัญชาและกระท่อม
ให้เป็นไปตามกฎหมายได้ เพราะ กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์มีความ
ชัดเจน มีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดทั้งการผลิต เพาะปลูก และการน าไปใช้ รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง และมีบทลงโทษที่รุนแรง อีกทั้งเชื่อว่าเจ้าหน้าที่รัฐสามารถควบคุมการใช้กัญชาและกระท่อม ไม่ให้
น าไปใช้อย่างผิดกฎหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ รองลงมา ร้อยละ 35.96 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และร้อยละ 24.73  
คิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถควบคุมการใช้กัญชาและกระท่อมให้เป็นไปตามกฎหมายได้ เพราะ กฎหมาย 
ประเทศไทยยังไม่เด็ดขาดหรือเข้มงวดพอ เปิดช่องว่างให้ผู้มีอิทธิพลหาประโยชน์ในทางมิชอบ รวมถึงไม่เชื่อมั่น 
ในตัวเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากยาบ้า และยาเสพติดอ่ืน ๆ ยังระบาดในประเทศไทยอยู่ เลยไม่เชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่รัฐ 
จะสามารถควบคุมการใช้กัญชาและกระท่อมได้ และบางส่วนคิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย  
อีกทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีจ านวนน้อยอาจดูแลไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ รวมถึงบทลงโทษยังไม่เคร่งครัดรุนแรงพอ ท าให้  
มีผู้ลักลอบปลูกกัญชาและกระท่อมได ้
 และท้ายที่สุดประชาชนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อม โดยประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.79  
มีข้อเสนอแนะว่า ควรอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมได้เฉพาะสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น รองลงมา ร้อยละ 
42.76 ควรสร้างความรู้/จิตส านึกให้กับประชาชนถึงประโยชน์และโทษของกัญชาและกระท่อม ร้อยละ 42.32  
ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและลงโทษขั้นรุนแรงกับผู้ที่กระท าผิดเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อม ร้อยละ 31.39 
ควรก าหนดให้กัญชาและกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจและส่งเสริมการเพาะปลูก และร้อยละ 28.09 ควรมีการอนุญาต
ให้ปลูกกัญชาและกระท่อมได้อย่างเสรี 

เมื่อพิจารณาลักษณะข้อมูลทั่วไปของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.83 เป็นเพศชาย และร้อยละ 
49.17 เป็นเพศหญิง โดยร้อยละ 28.04 มีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี รองลงมา ร้อยละ 26.87 มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี 
ร้อยละ 24.88 มีอายุระหว่าง 46 - 59 ปี ร้อยละ 13.02 มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี และร้อยละ 7.19 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
โดยร้อยละ 30.86 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า รองลงมา ร้อยละ 28.18 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/
เทียบเท่า ร้อยละ 20.94 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา/ต่ ากว่า ร้อยละ 16.28 จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/



 

 

เทียบเท่า และร้อยละ 3.74 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี/เทียบเท่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.09 ประกอบอาชีพค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ รองลงมา ร้อยละ 20.75 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 17.25 ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 12.29 ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 11.76 เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 6.95 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณ/ว่างงาน ร้อยละ 4.08 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 
0.83 ประกอบอาชีพประมง ส่วนใหญ่ร้อยละ 38.05 มีรายได้เฉลี่ย 10,001 - 20,000 บาท รองลงมา ร้อยละ 23.13 
มีรายได้เฉลี่ย  5,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 16.23 มีรายได้เฉลี่ย  20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 6.27 มีรายได้เฉลี่ย 
ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 5.69 มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 5.59  ไม่มีรายได้ ร้อยละ 5.04   
ไม่ระบุรายได ้

 
1. ท่านทราบหรือไม่ว่า พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกัญชา

และกระท่อมเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา 

การรับรู้ว่า พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาและกระท่อม ร้อยละ 

ทราบดี 17.93 
พอทราบ 82.07 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
 

2. ท่านทราบหรือไม่ว่ากัญชามีประโยชน์สามารถน ามาเป็นยารักษาโรคได้ 

การรับรู้ประโยชน์ของกัญชา ร้อยละ 
ทราบดี 27.84 
พอทราบ 70.56 
ไม่เคยทราบ 1.60 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
 

3. ท่านทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมทางการแพทย์จากสื่อใด  
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมทาง
การแพทย์ 

ร้อยละ 

1. สื่อโซเชียลมีเดีย/สื่อสี่งพิมพ์/สื่อบุคคล 16.87 
2. ช่อง 3 HD 16.51 
3. ช่อง 7 HD 15.88 
4. ช่อง NBT หรือช่อง สทท.  10.73 
5. ช่อง 9 MCOT HD 8.06 
6. ช่อง ไทยรัฐทีวี 7.29 
7. ช่อง One 6.79 
8. ช่อง Thai PBS 6.21 
9. วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 4.92 
10. ช่อง ททบ. 5 2.40 
11. ช่อง Amarin TV HD 1.22 



 

 

3. (ต่อ) ท่านทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมทางการแพทย์จากสื่อใด  
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมทาง
การแพทย์ 

ร้อยละ 

12. ช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี 0.90 
13. ช่อง VOICE TV 0.81 
14. ช่อง 8 0.55 
15. ช่อง Nation TV 0.28 
16. วิทยุ เช่น คลื่นความคิด, รายการวิทยุของกองทัพบก, ลูกทุ่งมหานคร 0.12 
17. วิทยุ เช่น Green Wave, FM One, จส.100 0.09 
18. ช่อง Mono 29 0.07 
19. ช่อง Spring News 0.07 
20. ช่อง 3 SD 0.05 
21. ช่อง GMM25 0.05 
22. ช่อง New TV 0.05 
23. ช่อง พีพีทีวี (PPTV)  0.05 
24. ช่อง TNN24 0.05 

หมายเหตุ : จ านวนผู้ตอบ 2,058 คน โดยเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

4. ท่านทราบสาระส าคัญเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อม ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เพียงใด 

สาระส าคัญ ทราบ/ใช ่
ไม่ทราบ/

ไม่ใช่ 
1. กัญชาและกระท่อมยังคงถูกควบคุมเพราะเป็นยาเสพติดให้โทษ 94.22 5.78 
2. การผลิต น าเข้า หรือส่งออกกัญชาและกระท่อมกระท าได้เฉพาะในกรณี
จ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา 

81.83 18.17 

3. หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย จัดการเรียนการสอนหรือให้บริการ
ทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ที่จะได้รับ
ใบอนุญาตให้ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือครอบครองกัญชาและ
กระท่อม 

63.95 36.05 

4. ประชาชนได้รับอนุญาตให้ครอบครองกัญชาและกระท่อมไม่เกินปริมาณ 
ที่จ าเป็นส าหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

57.43 42.57 

5. เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย จัดการเรียนการสอนหรือให้บริการ
ทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ ผลิตและพัฒนาสูตรยาแผนโบราณหรือ 
ยาสมุนไพรได้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ 

49.95 50.05 

6. ผู้ครอบครองกัญชาจะได้รับการละเว้นโทษ หากแจ้งและส่งมอบกัญชา
ให้กับกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่พระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 บังคับใช้  

44.07 55.93 



 

 

5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีการน ากัญชาและกระท่อมมาใช้ทางการแพทย์ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน ากัญชาและกระท่อมมาใช้ทางการแพทย์ ร้อยละ 
เห็นด้วย 86.30 
ไม่เห็นด้วย  13.70 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
 
6. ท่านคิดว่า เจ้าหน้าที่รัฐของไทยจะสามารถควบคุมการใช้กัญชาและกระท่อมให้เป็นไปตามกฎหมายได้หรือไม่  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐของไทยจะสามารถควบคุมการใช้กัญชาและ
กระท่อมให้เป็นไปตามกฎหมาย ร้อยละ 

ควบคุมได้ 39.31 
ควบคุมไม่ได้ 24.73 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 35.96 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
 

7. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อม ร้อยละ 
1. ควรมีการเปิดเสรีการค้ากัญชาและกระท่อม 23.81 
2. ควรมีการอนุญาตให้ปลูกกัญชาและกระท่อมได้อย่างเสรี 28.09 
3. ควรอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมได้เฉพาะสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 58.79 
4. ควรก าหนดให้กัญชาและกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจและส่งเสริมการเพาะปลูก 31.39 
5. ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและลงโทษขั้นรุนแรงกับผู้ที่กระท าผิด 
เกี่ยวกับกัญชาและกระท่อม 

42.32 

6. ควรสร้างความรู้/จิตส านึกให้กับประชาชนถึงประโยชน์และโทษของกัญชา 
และกระท่อม 

42.76 

7. ควรยกเลิกการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือครอบครองกัญชา 
และกระท่อม ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

4.62 

8. อ่ืน ๆ เช่น ควรใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น และควบคุมการใช้อย่างเข้มงวด,  
ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มากกว่านี้ 

0.83 

9. ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2.58 
หมายเหตุ : จ านวนผู้ตอบ 2,058 คน โดยเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
  



 

 

ลักษณะข้อมลูทั่วไปของตัวอย่าง 

1. จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ ร้อยละ 
ชาย 50.83 
หญิง 49.17 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
 

2. จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ ร้อยละ 
อายุ 18 - 25 ปี 13.02 
อายุ 26 - 35 ปี 26.87 
อายุ 36 - 45 ปี 28.04 
อายุ 46 - 59 ปี 24.88 
อายุ 60 ปีขึ้นไป 7.19 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
 

3. จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา ร้อยละ 

ประถมศึกษา/ต่ ากว่า 20.94 
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 30.86 
อนุปริญญา/เทียบเท่า 16.28 
ปริญญาตรี/เทียบเท่า 28.18 
สูงกว่าปริญญาตรี/เทียบเท่า 3.74 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
 

4. จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก ร้อยละ 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 26.09 
รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน 20.75 
พนักงานบริษัทเอกชน 17.25 
เกษตรกร 12.29 
ข้าราชการ/ลูกจ้างของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 11.76 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณ/ว่างงาน 6.95 
นักเรียน/นักศึกษา 4.08 
ประมง 0.83 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
 



 

 

5. จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ร้อยละ 
ไม่มีรายได ้ 5.59 
ไม่เกิน 5,000 บาท 6.27 
5,001 - 10,000 บาท 23.13 
10,001 - 20,000 บาท 38.05 
20,001 - 30,000 บาท 16.23 
มากกว่า 30,000 บาท 5.69 
ไม่ระบุรายได ้ 5.04 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

อินโฟกราฟฟิก 
  



 

 

 



 

 

   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสอบถาม 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 “การอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์ ” 
 

1. ท่านทราบหรือไม่ว่า พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาและกระท่อม 
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา  
 1. ทราบดี   2. พอทราบ   3. ไม่เคยทราบ (จบการสัมภาษณ์) 

2. ท่านทราบหรือไม่ว่ากัญชามีประโยชน์สามารถน ามาเป็นยารักษาโรคได้  
 1. ทราบดี    2. พอทราบ   3. ไม่เคยทราบ 

3. ท่านทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมทางการแพทย์จากสื่อใด  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1. สื่อกรมประชาสัมพันธ์ แล้วท่านรับรู้ผ่านช่องทางใด 
  1. ช่อง NBT หรือช่อง สทท.    2. วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
 2. สื่อภาครัฐ อื่น ๆ (เช่น ช่อง 9 MCOT HD, ช่อง Thai PBS, ช่อง ททบ. 5) 
  1. ผ่านทางโทรทัศน์ โปรดระบุช่อง ............................................................................. .................... 

  2. ผ่านทางวิทยุ โปรดระบุชื่อสถานี ............................................................................. ................... 
 3. สื่อภาคเอกชน อ่ืน ๆ (เช่น ช่อง 3 HD, ช่องไทยรัฐทีวี, ช่อง 7 HD, ช่อง One, ช่อง VOICE TV) 
  1. ผ่านทางโทรทัศน์ โปรดระบุช่อง ............................................................ .................................... 
  2. ผ่านทางวิทยุ โปรดระบุชื่อสถานี ........................................................................... ..................... 
 4. สื่ออ่ืน ๆ (เช่น สื่อบุคคล สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อสิ่งพิมพ์) โปรดระบุ ......................................................... 

4. ท่านทราบสาระส าคัญเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อม ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  เพียงใด 
สาระส าคัญ ทราบ/ใช่ ไม่ทราบ/ไม่ใช่ 

4.1 กัญชาและกระท่อมยังคงถูกควบคุมเพราะเป็นยาเสพติดให้โทษ   
4.2 การผลิต น าเข้า หรือส่งออกกัญชาและกระท่อมกระท าได้เฉพาะ 

ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย  
หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา 

  

4.3 หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย จัดการเรียนการสอนหรือให้บริการทาง
การแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ที่จะได้รับ 
ใบอนุญาตให้ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือครอบครองกัญชาและกระท่อม 

  

4.4 ประชาชนได้รับอนุญาตให้ครอบครองกัญชาและกระท่อมไม่เกินปริมาณ 
ที่จ าเป็นส าหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรอง 
ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  

4.5 เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย จัดการเรียนการสอนหรือให้บริการทาง
การแพทย์ เภสัชศาสตร์ ผลิตและพัฒนาสูตรยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรได้ 
เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ 

  

4.6 ผู้ครอบครองกัญชาจะได้รับการละเว้นโทษ หากแจ้งและส่งมอบกัญชา 
ให้กับกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่พระราชบัญญัติยาเสพติด 
ให้โทษ (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 บังคับใช้  

  

 
  

ฉบับวันท่ี 11 เมษายน 2562 



 

 

5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีการน ากัญชาและกระท่อมมาใช้ทางการแพทย์ 
 1. เห็นด้วย เพราะ ....................................................................................................................... ................... 
 2. ไม่เห็นด้วย เพราะ ........................................................................................ .............................................. 

6. ท่านคิดว่า เจ้าหน้าที่รัฐของไทยจะสามารถควบคุมการใช้กัญชาและกระท่อมให้เป็นไปตามกฎหมายได้หรือไม่  
 1. ควบคุมได้ เพราะ ................................................................................................ ....................................... 
 2. ควบคุมไม่ได้ เพราะ ............................................................................ ....................................................... 
 3. ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

7. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 1. ควรมีการเปิดเสรีการค้ากัญชาและกระท่อม 
 2. ควรมีการอนุญาตให้ปลูกกัญชาและกระท่อมได้อย่างเสรี 
 3. ควรอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมได้เฉพาะสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
 4. ควรก าหนดให้กัญชาและกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจและส่งเสริมการเพาะปลูก 
 5. ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและลงโทษขั้นรุนแรงกับผู้ที่กระท าผิดเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อม 
 6. ควรสร้างความรู้/จิตส านึกให้กับประชาชนถึงประโยชน์และโทษของกัญชาและกระท่อม 
 7. ควรยกเลิกการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือครอบครองกัญชาและกระท่อม ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 8. อ่ืน ๆ............................................................................................................................................................. 
 9. ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
 

ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง 

1. เพศ     1. ชาย     2. หญิง   

2. อายุ   ปี (18 ปีข้ึนไป) 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด    1. ประถมศึกษา/ต่ ากว่า       2. มัธยมศึกษา/เทียบเท่า  
     3. อนุปริญญา/เทียบเท่า       4. ปริญญาตรี/เทียบเท่า    
     5. สูงกว่าปริญญาตร/ีเทียบเทา่ 

4. อาชีพหลัก    1. ข้าราชการ/ลูกจา้งของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ        2. พนักงานบริษัทเอกชน 
      3. พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณ/ว่างงาน     4. ค้าขาย/ธรุกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ   
      5. รับจ้างท่ัวไป/ผู้ใช้แรงงาน    6. เกษตรกร 
      7. ประมง           8. อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ   

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   1. ไมม่ีรายได ้           2. ไม่เกิน 5,000 บาท        

    3. 5,001 - 10,000 บาท     4. 10,001 - 20,000 บาท      

    5. 20,001 - 30,000 บาท      6. มากกว่า 30,000 บาท 
   7. ไม่ระบรุายได ้

6. ภูมิล าเนา (ตามทะเบียนบ้าน)  
   1. กรุงเทพมหานคร  เขต     แขวง       

   2. จังหวัด     อ าเภอ    ต าบล   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ  



 

 

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถปุระสงค์ของการส ารวจ  
(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

 
 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการส ารวจ (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) เป็นการตรวจสอบ ความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย ซึ่งได้น าแบบส ารวจ 
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องว่าข้อค าถามแต่ละข้อมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติพร อ าไพ                
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ าเลิศ         
3. ดร.วัชรชัย จิรจินดากุล                           

อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 

 
ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ มีดังนี ้

คะแนน ความหมาย 
+1 ท่านแน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการส ารวจ 
0 ท่านไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการส ารวจ 
-1 ท่านแน่ใจว่าข้อค าถามไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการส ารวจ 

 
สามารถหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้จากสูตร 
 

N

R
IOC


  

 
เมื่อ R   แทน คะแนนความคิดเห็นของเชี่ยวชาญ 

              N    แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
 คะแนนที่ได้จะต้องมีคะแนนมากกว่า 0.5 ขึ้นไป ข้อค าถามข้อนั้นจึงจะน าไปใช้ได้ จากผลการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยค่าคะแนน IOC (Index of Item Objective 
Congruence) ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อค าถาม ดังนั้น แบบส ารวจชุดนี้สามารถน าไปใช้ในการส ารวจได้  
ซึ่งแสดงรายละเอียด ดังนี้ 
 

 

 

 



 

 

ข้อที่ ค าถาม ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า 
IOC 

ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 
1. ท่านทราบหรือไม่ว่า พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562  

อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาและกระท่อมเพ่ือประโยชนข์องทางราชการ 
การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา  
 1. ทราบดี    2. พอทราบ    3. ไม่เคยทราบ (จบการสัมภาษณ์) 

0 +1 +1 0.66 หากผู้วิจัยก าหนด
คุณสมบัติของ
กลุ่มเป้าหมายให้ 
เป็นผู้ที่รู้จัก พ.ร.บ.ฯ 
นี้เท่านัน้ ค าถามนี ้
ก็ไม่จ าเป็น 

2. ท่านทราบหรือไม่ว่ากัญชามีประโยชน์สามารถน ามาเป็นยารักษาโรคได้  
 1. ทราบดี   2. พอทราบ  3. ไม่เคยทราบ 

+1 +1 +1 1  

3. 3. ท่านทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมทาง
การแพทย์จากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1. สื่อกรมประชาสัมพันธ์ แลว้ท่านรับรู้ผ่านช่องทางใด 
  1. ช่อง NBT หรือช่อง สทท.   
  2. วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

 2. สื่อภาครัฐ อื่น ๆ (เช่น ช่อง 9 MCOT HD ช่อง Thai PBS  
ช่อง ททบ. 5) 

  1. ผ่านทางโทรทัศน์ โปรดระบุช่อง ................................. 
  2. ผ่านทางวิทยุ โปรดระบุชื่อสถานี ................................ 

 3. สื่อภาคเอกชน อื่น ๆ (เช่น ช่อง 3 HD ช่องไทยรัฐทีวี ช่อง 7 HD  
ช่อง One ช่อง VOICE TV) 

  1. ผ่านทางโทรทัศน์ โปรดระบุช่อง ................................. 
  2. ผ่านทางวิทยุ โปรดระบุชื่อสถานี ................................. 

 4. สื่ออ่ืน ๆ (เช่น สื่อบุคคล สือ่โซเชียลมเิดีย สื่อสิ่งพิมพ์)  
โปรดระบุ .............................................. 

+1 +1 +1 1 สื่อโซเชียลมีเดีย 
ครอบคลุมถึง web 
site ด้วยหรือไม่ 
เนื่องจากเป็นอีก
ช่องทางในการ
บริโภคข่าวสาร 

4. ท่านทราบสาระส าคัญเกี่ยวกับกญัชาและกระท่อม ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติด 
ให้โทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 เพียงใด  

 

สาระส าคัญ ใช่ ไม่ใช่      
4.1 กัญชาและกระท่อมยังคงถูกควบคุมเพราะเป็นยาเสพตดิ 

ให้โทษ 
  +1 +1 +1 1  

4.2 การผลิต น าเข้า หรือส่งออกกัญชาและกระท่อมกระท าได้
เฉพาะในกรณจี าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา 

  +1 +1 +1 1  

4.3 หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย จัดการเรียนการสอน
หรือให้บริการทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ
เกษตรศาสตร์ เป็นผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตให้ผลิต น าเข้า 
ส่งออก จ าหน่าย หรือครอบครองกัญชาและกระท่อม 

  0 +1 +1 0.66  

4.4 ประชาชนได้รับอนุญาตให้ครอบครองกัญชาและกระท่อมไม่
เกินปริมาณที่จ าเป็นส าหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีใบสั่ง
ยาหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  +1 +1 +1 1  



 

 

ข้อที่ ค าถาม ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า 
IOC 

ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 
4.5 เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถร่วมมือกับหน่วยงาน

ของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย จัดการ
เรียนการสอนหรือให้บริการทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ ผลิต
และพัฒนาสูตรยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรได้ เพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย์ 

  0 +1 +1 0.66 ต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจใน พ.ร.บ.ฯ 
จริงๆ ถึงจะ
สามารถตอบได ้

4.6 ผู้ครอบครองกัญชาจะได้รับการละเว้นโทษ หากแจ้งและส่ง
มอบกัญชาให้กับกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 90 วัน 
นับตั้งแต่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 บังคับใช้  

  0 +1 +1 0.66 ต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจใน พ.ร.บ.ฯ 
จริงๆ ถึงจะ
สามารถตอบได ้

5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากมีการน ากัญชาและกระท่อมมาใช้ทางการแพทย์ 
 1. เห็นด้วย เพราะ ........................................................................ 
 2. ไม่เห็นด้วย เพราะ ...................................................................... 

+1 +1 0 0.66  

6. ท่านคิดว่า เจ้าหน้าที่รัฐของไทยจะสามารถควบคุมการใช้กัญชาและกระท่อม
ให้เป็นไปตามกฎหมายได้หรือไม่  
 1. ควบคุมได้ เพราะ ................................................................ 
 2. ควบคุมไม่ได้ เพราะ ............................................................ 
 3. ไม่ระบ/ุไม่แน่ใจ 

+1 +1 0 0.66 หากแยกเหตุผล
ต่างหาก จะได้เป็น
ข้อเสนอแนะแนว
ทางการควบคุม  

7. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 1. ควรมีการเปดิเสรีการค้ากญัชาและกระท่อม 
 2. ควรมีการอนุญาตให้ปลูกกญัชาและกระท่อมได้อย่างเสรี 
 3. ควรอนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมได้เฉพาะสถานท่ีที่ได้รับอนุญาต

เท่านั้น 
 4. ควรก าหนดให้กัญชาและกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจและส่งเสริมการ

เพาะปลูก 
 5. ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและลงโทษข้ันรุนแรงกับผู้ทีก่ระท าผดิ

เกี่ยวกับกัญชาและกระท่อม 
 6. ควรสร้างความรู้/จติส านึกให้กับประชาชนถึงประโยชน์และโทษของ

กัญชาและกระท่อม 
 7. ควรยกเลิกการอนุญาตผลติ น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือครอบครอง

กัญชาและกระท่อม ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 8. อืน่ ๆ ...................................... 
 9. ไมร่ะบ/ุไม่แน่ใจ 

+1 +1 +1 1 -เปิดเสรีการค้าไม่
ชัดเจน กว้าง
เกินไป 
-ควรให้ความรู้และ
ปลูกจิตส านึก 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


