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ผลสาํรวจเรื่อง  “ปลดลอ็กกญัชา...สู่พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย” 
 

 

 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนยว์จิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพสาํรวจความคดิเหน็ประชาชนเรื่อง “ปลดลอ็กกญัชา...

สู่พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนทัว่ประเทศ จาํนวน 1,171 คน พบว่า 
 

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.5 ระบุว่าทราบข่าวเร่ืองท่ีกระทรวงสาธารณสุข ปลดลอ็ก ให้ปลูก

กญัชาอย่างถกูกฎหมายได้บ้านละ 6 ต้น โดยร้อยละ 52.3 ระบุว่ายงัไม่ทราบรายละเอียดเร่ืองการปลูก 

รองลงมาร้อยละ 30.4 ระบุว่าต้องมกีารรวมตวัเป็นวสิาหกิจชุมชนก่อนจึงขออนุญาตปลูกได้ และร้อยละ 17.3 

เขา้ใจว่าสามารถปลูกไดเ้ลยอย่างเสรบีา้นละ 6 ตน้ ขณะทีร่อ้ยละ 35.5ระบุวา่ยงัไม่ทราบขา่ว 
 

ส่วนความเห็นต่อการอนุญาตให้ปลูกกญัชาได้ครวัเรือนละ 6 ต้น ว่าเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ 

ต่อการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและนําไปสู่การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจนัน้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.3 

ระบุว่าไม่เหมาะสมเพียงพอ ขณะทีร่อ้ยละ 46.7 ระบุว่าเหมาะสมเพยีงพอแลว้ 
 

ทัง้น้ีหากภาครฐัต้องการผลกัดนักญัชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจตวัใหม่ ควรส่งเสริมและสนับสนุนใน

เร่ืองใด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.3 ระบุว่าควรให้ความรู้กบัผู้ท่ีต้องการปลูกและหาตลาด

รองรบั รองลงมารอ้ยละ 47.5 ระบุว่าควรปรบัเกณฑ/์เงื่อนไขต่างๆ ใหผู้ท้ีส่นใจเขา้ถงึไดง้่ายขึน้ และรอ้ยละ 44.7 

ระบุว่า ควรสนบัสนุนผูป้ระกอบการทีส่นใจผลติสนิคา้แปรรปูจากกญัชา 
 

สาํหรบัส่ิงท่ีประชาชนกงัวลมากท่ีสุดจากการอนุญาตให้ทุกครวัเรือนมีสิทธิปลูกได้บ้านละ 6 ต้น

คือ หากควบคมุไม่ดีอาจมีการลกัลอบนําไปเสพ จาํหน่ายเป็นสารเสพติด ร้อยละ 44.7 รองลงมาคอื ผูท้ีไ่ม่

รูห้ลกัเกณฑใ์นการปลูกอาจทําผดิกฎหมายโดยไม่รู้ตวั รอ้ยละ 17.2 และอาจทําใหม้คีนหนัมาเสพกญัชามากขึ้น 

รอ้ยละ 16.2 

เรียน  บรรณาธิการขา่วหน้า 1/ ข่าวการเมือง/ข่าวสงัคม 

เรื่อง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน    (รวม  5 หน้า) 
 

       

 

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.5 ระบุว่าทราบข่าว การปลดล็อก ให้ปลูกกญัชาอย่างถกู

กฎหมายได้ครวัเรือนละ 6 ต้น โดยร้อยละ 53.3 ระบุว่าการอนุญาตให้ปลูกได้ครวัเรือนละ 6 ต้น 

ไม่เพียงพอต่อการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและนําไปสู่การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจได้ 

ส่วนประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.3 ระบุว่าหากภาครฐัต้องการผลกัดนักญัชาให้เป็นพืช

เศรษฐกิจตวัใหม่ควรให้ความรู้กบัผู้ท่ีต้องการปลูกและหาตลาดรองรบั โดยร้อยละ 44.7 กงัวลว่า

หากควบคมุการปลูกกญัชาไม่ดีอาจมีการลกัลอบนําไปเสพ จาํหน่ายเป็นสารเสพติดได้ 

ทัง้น้ีประชาชนร้อยละ 50.8 ตอบรบัอาหารและเคร่ืองด่ืมเมนูกญัชาโดยให้เหตุผลว่า มี

สรรพคณุเป็นยา และอยากลองกินด ู
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เม่ือถามว่า ท่านคิดว่าจะกินอาหาร และเคร่ืองด่ืม เมนูกญัชา หรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 

50.8 ระบุว่าจะกิน โดยให้เหตุผลว่า เป็นสมุนไพรมีสรรพคุณเป็นยา ร้อยละ 52.5 รองลงมาคอื อยากลอง 

รอ้ยละ 21.1 และ เคยกนิมาแลว้ทําใหอ้าหารอร่อยขึน้ รอ้ยละ 18.0  ขณะทีร่อ้ยละ 49.2 ระบุว่า จะไม่กนิ โดยให้

เหตุผลว่า ตดิภาพว่าเป็นยาเสพตดิ รอ้ยละ 54.9 รองลงมาคอื ไม่ชอบลองของใหม่/ของแปลก รอ้ยละ 30.1 และมี

โรคประจาํตวั รอ้ยละ 10.0    
 

 

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

1. ทราบข่าวเร่ืองท่ีกระทรวงสาธารณสุข ปลดลอ็ก ให้ปลูกกญัชาอย่างถกูกฎหมายได้บ้านละ 6 ต้น หรือไม่

อย่างไร    

 

ทราบ       ร้อยละ 64.5 

โดยระบุว่า 

ยงัไม่ทราบรายละเอียดเร่ืองการปลูก ร้อยละ 52.3 

ทราบวา่ตอ้งมกีารรวมตวัเป็นวสิาหกจิชุมชนก่อน

จงึขออนุญาตปลกูได ้

รอ้ยละ 30.4 

คดิว่าสามารถปลูกไดเ้ลยอย่างเสรบีา้นละ 6 ตน้ รอ้ยละ 17.3 
  

  

ไม่ทราบ      รอ้ยละ 35.5 

 

2. การอนุญาตให้ปลูกกญัชาได้ครวัเรือนละ 6 ต้น เหมาะสมเพียงพอหรือไม่ ต่อการสร้างรายได้ให้

เกษตรกรและนําไปสู่การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 

 

คิดว่าไม่เหมาะสมเพียงพอ ร้อยละ 53.3 

คดิว่าเหมาะสมเพยีงพอ รอ้ยละ 46.7 

 

3. หากภาครฐัต้องการผลกัดนักญัชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจตวัใหม่ ควรส่งเสริมและสนับสนุนในเร่ืองใด 

    (เลอืกตอบไดม้ากกวา่ 1ขอ้) 
 

ให้ความรู้กบัผู้ท่ีต้องการปลูกและหาตลาดรองรบั ร้อยละ 71.3 

ปรบัเกณฑ/์เงือ่นไขต่างๆ ใหผู้ท้ีส่นใจเขา้ถงึไดง้่ายขึน้ รอ้ยละ 47.5 

สนบัสนุนผูป้ระกอบการทีส่นใจผลติสนิคา้แปรรปูจากกญัชา รอ้ยละ 44.7 

การคดิคน้สตูรอาหารเมนูกญัชาเผยแพร่ รอ้ยละ 35.4 

สรา้งค่านิยม /ภาพลกัษณ์ใหม่ ใหก้ญัชา รอ้ยละ 32.2 
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4. ส่ิงท่ีกงัวลมากท่ีสุดจากการอนุญาตให้ทุกครวัเรือนมีสิทธิปลูกได้บ้านละ 6 ต้น 
 

หากควบคมุไม่ดีอาจมีการลกัลอบนําไปเสพ จาํหน่ายเป็นสารเสพติด ร้อยละ 44.7 

ผูท้ีไ่ม่รูห้ลกัเกณฑใ์นการปลูกอาจทําผดิกฎหมายโดยไม่รูต้วั รอ้ยละ 17.2 

อาจทําใหม้คีนหนัมาเสพกญัชามากขึน้ รอ้ยละ 16.2 

หากทานอาหารเมนูกญัชาเยอะเกนิไปจะสง่ผลต่อการควบคุมสต ิ รอ้ยละ 13.2 

อาจปลูกไดเ้พยีงบางกลุ่ม ทีต่รงตามหลกัเกณฑเ์ท่านัน้ รอ้ยละ 8.7 

 

5. คิดว่าจะกินอาหาร และเคร่ืองด่ืม เมนูกญัชา หรือไม่ 
 

กิน ร้อยละ 50.8 

เพราะ   

เป็นสมุนไพรมีสรรพคณุเป็นยา ร้อยละ 52.5 

อยากลอง รอ้ยละ 21.1 

เคยกนิแลว้ ทาํใหอ้าหารอร่อยขึน้ รอ้ยละ 18.0 

สนบัสนุนสนิคา้จากเกษตรกร รอ้ยละ 8.4 
 

  

ไม่กนิ รอ้ยละ 49.2 

เพราะ 

ติดภาพเป็นยาเสพติด   ร้อยละ 54.9 

ไม่ชอบลองของใหม่/ของแปลก รอ้ยละ 30.1 

มโีรคประจําตวั รอ้ยละ 10.0 

ไม่มัน่ใจในความปลอดภยั และยงัไม่ทราบขอ้ดขีอ้เสยี

เพยีงพอ 

รอ้ยละ 5.0 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 

 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

  เพื่อสอบถามความคดิเห็นของประชาชนเกี่ยวกบัการที่กระทรวงสาธารณสุข ปลดล็อก ให้ปลูกกญัชา

อย่างถูกกฎหมายไดค้รวัเรอืนละ 6 ตน้ ในประเดน็ต่างๆ เพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคม

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 

ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม

สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) แล้วใช้วธิีการถ่วงน้ําหนักด้วยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์  (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บข้อมูลเป็น

แบบสอบถามที่มโีครงสรา้งแน่นอนประกอบดว้ยขอ้คําถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปิด

(Open Ended) จากนัน้จงึนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 

 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  16 - 18 มนีาคม 2564 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลการสาํรวจ   :  20 มนีาคม 2564 
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ตารางข้อมูลประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    

            ชาย 605 51.7 

            หญงิ 566 48.3 

รวม  1,171  100.0 

อายุ   

            18 – 30 ปี 99 8.5 

            31 – 40 ปี 133 11.4 

            41 – 50 ปี 305 26.0 

   51 – 60 ปี 342 29.2 

            61 ปีขึน้ไป  292 24.9 

รวม  1,171  100.0 

การศึกษา   

            ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี 684 58.4 

            ปรญิญาตร ี 364 31.1 

            สงูกว่าปรญิญาตร ี 123 10.5 

รวม  1,171  100.0 

อาชีพ   

 ลูกจา้งรฐับาล 133 11.3 

 ลูกจา้งเอกชน 235 20.1 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 452 38.6 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 68 5.8 

 ทาํงานใหค้รอบครวั 2 0.2 

 พอ่บา้น/ แม่บา้น/เกษยีณอายุ 235 20.1 

 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   20 1.7 

 ว่างงาน  26 2.2 

รวม  1,171  100.0 
 

 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll 
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