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 เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวสังคม                   รวม 5 หนา 
 

ผลสํารวจเรือ่ง  “ยาเสพติดกับการปลดล็อคใบกระทอม ” 
ประชาชนกวา 60 % เชื่อวาการยกเลิกใบกระทอมไมสามารถลดคนเสพยาบาได  

แตหากมีการยกเลิกจรงิ 49.2%เห็นวาตองควบคุมใหปลูกเพื่อใชในทางการแพทยเทาน้ัน 
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) สํารวจความคิดเห็นประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล จํานวน 1,171 คน พบวา ประชาชนสวนใหญรอยละ 70.5 คิดวาใบกระทอมเปนยาเสพติด และมี
เพียงรอยละ 29.5 เทานั้นที่ไมคิดวาเปนยาเสพติด  
 

 สําหรับกรณีที่กระทรวงยุติธรรมจะแกกฎหมายใหยกเลิกใบกระทอมพนจากบัญชียาเสพติดนั้น ประชาชน
รอยละ 46.3  เห็นดวยหากนํามาใชในวงการแพทยเทาน้ัน รองลงมารอยละ 27.5 ไมเห็นดวยเด็ดขาดเพราะถือวา
เปนยาเสพติด และรอยละ 14.6 เห็นดวยและยอมรับไดในทุกกรณี ที่เหลือรอยละ 11.6 ไมแนใจ 
 

 เม่ือถามวาการยกเลิกใบกระทอมพนจากบัญชียาเสพติดจะชวยลดปริมาณคนเสพยาบาไดหรือไม 
ประชาชนสวนใหญรอยละ 61.1 ระบุวา “แกไมได”  มีเพียงรอยละ 19.0 เทานั้นที่ระบุวา “แกได” เชนเดียวกับ 
รอยละ 60.2 ที่ไมเชื่อวาการยกเลิกใบกระทอมพนจากบัญชียาเสพติดจะชวยลดเงื่อนไขความขัดแยงใน 3 จังหวัด
ชายแดนใตได มีเพียงรอยละ 12.6 เทานั้นที่ระบุวา “แกได” (การจับกุมคนเสพกระทอม ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ใตเปนชนวนเหตุเรื่องหน่ึง ที่ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางเจาหนาที่รัฐกับมวลชนในพื้นที่) 
 

 อยางไรก็ตาม หากมีการยกเลิกใบกระทอมออกจากบัญชียาเสพติดจริง ประชาชนรอยละ 49.2 เห็นวาตอง
ควบคุมใหปลูกเพื่อใชในทางการแพทยเทาน้ัน รองลงมารอยละ 38.7 เห็นวาตองควบคุมปริมาณและพื้นที่ปลูกให
ชัดเจนและมีการขึ้นทะเบียนใหถูกตอง   และมีเพียงรอยละ 5.1 เทานั้น ที่เห็นวาไมตองควบคุม ใหปลูกไดอยางเสรี 
  

 ทั้งน้ีหากมีการดําเนินตามแนวคิดดังกลาวจริง ประชาชนรอยละ 52.2 มีความหวงและกังวล โดยเรื่องที่
หวงและกังวลมากที่สุดคือ กลัวจะมีคนเสพใบกระทอมมากขึ้นเพราะหาซื้องายขึ้น (รอยละ 12.1) กลัวจะเอาไป
ใชในทางที่ผิดเอาไปดัดแปลง (รอยละ 9.2) และ กลัวลูกหลาน วัยรุน เยาวชน จะอยากรูอยากลองมากขึ้น (รอยละ 
8.7) ขณะที่ประชาชนรอยละ 47.8 ไมหวงและกังวลเลย โดยใหเหตุผลวาเปนพืชสมุนไพรใชรักษาโรคได (รอย
ละ12.6) รองลงมาคือฤทธิ์ไมรุนแรง กินแลวสูแดด มีกําลัง และรุนแรงนอยกวาบุหร่ี (รอยละ 12.0) และคิดวาไมใชยา
เสพติด (รอยละ 6.1) 
 

 สุดทายเม่ือถามวาการกินหรือเสพ ใบกระทอมอาจนําไปสูการเสพสิ่งเสพติดที่รายแรงกวาใชหรือไม 
ประชาชนรอยละ  45.6 ระบุวา “ใช” ขณะที่รอยละ32.5 ระบุวา “ไมใช”  ที่เหลือรอยละ 21.9 ไมแนใจ 
 

  ดังรายละเอียดในตอไปน้ี 
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1. ความเห็นเก่ียวกับใบกระทอมวาเปนสารเสพติดหรือไม 
 

- คิดวาเปนสารเสพติด รอยละ 70.5 
- ไมคิดวาเปนสารเสพติด รอยละ 29.5 

 
2. ความเห็นเก่ียวกับเรื่องที่กระทรวงยุติธรรมมีแนวคิดจะแกกฎหมายใหยกเลิกใบกระทอมพนจากบัญชี    

ยาเสพติด 
 

- เห็นดวยหากนํามาใชเฉพาะในวงการแพทยเทาน้ัน  รอยละ 46.3 
- ไมเห็นดวยเด็ดขาดเพราะถือวาเปนยาเสพติด รอยละ  27.5 
- เห็นดวยและยอมรับไดในทุกกรณี รอยละ 14.6 
- ไมแนใจ รอยละ 11.6 

 
3. ความเห็นเก่ียวกับการยกเลิก / ถอดใบกระทอมพนจากบัญชียาเสพติดวาจะสามารถแกปญหาเหลาน้ีได

หรือไม 
 

เร่ือง แกได 
(รอยละ) 

แกไมได 
(รอยละ) 

ไมแนใจ 
(รอยละ) 

- สามารถชวยลดปริมาณคนเสพยาบาได 19.0 61.1 19.9 
- สามารถลดเงื่อนไขความขัดแยงใน 3 จังหวัดชายแดนใตได  
เพราะการจับกุมคนเสพกระทอม เปนชนวนเหตุใหญเรื่องหน่ึง  
อันนํามาซึ่งความขัดแยงระหวางเจาหนาที่รัฐกับมวลชนในพื้นที่ 

12.6 60.2 27.2 

 
4. ความเห็นตอคําถามที่วา “หากมีการยกเลิกใบกระทอมออกจากบัญชียาเสพติดจริง ทานอยากให

ออกมาในรูปแบบใด” 
 

- ควบคุมใหปลูกเพื่อใชในทางการแพทยเทาน้ัน รอยละ 49.2
- ควบคุมปริมาณและพื้นที่ปลูกใหชัดเจนและมีการขึ้นทะเบียนใหถูกตอง    รอยละ 38.7 
- ไมตองควบคุม ใหปลูกไดอยางเสรี รอยละ 5.1 
- ไมแนใจ รอยละ 7.0 
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5. ความหวง/กังวล หากมีการยกเลิกใบกระทอมออกจากบัญชยีาเสพติดจรงิ 
 

- หวงและกังวล   รอยละ 52.2  
  โดยเรื่องที่หวงและกังวล 5 อันดับแรก คือ... (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง)  
 - กลัวจะมีคนเสพใบกระทอมมากขึ้นเพราะหาซื้องายขึ้น รอยละ 12.1 
 - กลัวจะเอาไปใชในทางที่ผิด เอาไปดัดแปลง  รอยละ 9.2 
 - กลัวลูกหลาน วัยรุน เยาวชน จะอยากรูอยากลองมากขึ้น รอยละ 8.7 
 - กลัวจะนําไปสูการลองเสพยาเสพติดตัวอ่ืนๆ ซ่ึงจะทําใหจํานวนผูติดยาเพิ่มขึ้น รอยละ 7.3 
 - ยังไงก็เปนยาเสพติดอยูดี รอยละ 6.5 
  
- ไมหวงเลย       รอยละ 47.8  
  โดยใหเหตุผล 5 อันดับแรก วา...(เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง)  
 - เปนพืชสมุนไพรใชรักษาโรค  รอยละ 12.6 
 - ฤทธิ์ไมรุนแรง กินแลวสูแดด มีกําลัง และรุนแรงนอยกวาบุหร่ี รอยละ 12.0 
 - ไมใชยาเสพติด รอยละ 6.1 
 - คิดวาภาครัฐควบคุมได รอยละ 5.1 
 - ขึ้นอยูกับคนที่ใชมากกวา รอยละ 2.8 

 
6. ความเห็นเก่ียวกับ การกินหรือเสพ ใบกระทอมอาจนําไปสูการเสพสิ่งเสพติดที่รายแรงกวาใชหรอืไม 
 

- ใช รอยละ  45.6 
- ไมใช รอยละ  32.5
- ไมแนใจ รอยละ  21.9
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ  
  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับแนวคิดของกระทรวงยุติธรรมที่จะมีการแกกฎหมาย

โดยยกเลิกใบกระทอมใหพนจากบัญชียาเสพติด รวมถึงทัศนคติที่ประชาชนมีตอใบกระทอม เพ่ือสะทอน
มุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชประโยชนตอไป 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครองทั้ง
เขตช้ันใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแกเขตคลองเตย ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุงครุ บางเขน บางคอ
แหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ 
ราชเทวี ราษฎรบูรณะ สวนหลวง สะพานสูง สาทร และหนองแขม และปริมณฑลไดแก ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ จากนั้นจึงสุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น
1,171 คน เปนเพศชายรอยละ 50.4 และเพศหญิงรอยละ 49.6 

       
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน

แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถาม
ปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) จากนั้นจึงนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  6 - 7 กันยายน 2556 
 

     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  11 กันยายน 2556 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 590 50.4 
            หญิง 581 49.6 

รวม 1,171 100.0 
อายุ   
            18 ป - 25 ป 289 24.7 
            26 ป – 35 ป 314 26.8 
            36 ป – 45 ป 296 25.3 
            46 ปขึ้นไป 272 23.2 

รวม 1,171 100.0 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 697 59.5 
            ปริญญาตรี 414 35.4 
            สูงกวาปริญญาตรี 60 5.1 
                                 รวม 1,171 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 104 8.9 
            พนักงานบริษัทเอกชน 336 28.7 
            คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 361 30.8 
   เจาของธุรกิจ 26 2.2 
            รับจางทั่วไป 161 13.8 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 46 3.9 
            นักศึกษา 118 10.1 
            อ่ืนๆ เชน อาชีพอิสระ เกษตรกร วางงาน ฯลฯ 19 1.6 

รวม 1,171 100.0 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 

 
 


