
Chamber Business Poll
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มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย และหอการคา้ไทย

โทรศพัท์ 0-2697-6341 โทรสาร 0-2697-6342



ทศันะของประชาชนตอ่
นโยบายกญัชาเสรี

2
21 กรกฎาคม 2565

ส ารวจท ัว่ประเทศ จ านวน 1,215 ตวัอยา่ง (ท ัว่ประเทศ)
วนัที ่5 – 15 กรกฎาคม 2565



เพศ อายุ
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46.5% 53.5%

15 - 19 ปี
16.1%

20 - 29 ปี
24.4%

30 - 39 ปี
24.6%

40 - 49 ปี
19.3%

50 - 59 ปี
8.4%

ต ัง้แต ่60
ปีข ึน้ไป
7.2%



การศกึษา อาชพี
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อาชพี รอ้ยละ

สว่นราชการ 8.2

รฐัวสิาหกจิ 11.2

พนกังานเอกชน 20.8

รบัจา้ง (ไดเ้งนิเป็นรายเดอืน) 19.1

รบัจา้งรายวนั/รายสปัดาห/์เป็น
ชิน้งาน

8.2

ก าลงัศกึษา 14.7

เจา้ของกจิการ 13.9

เกษยีณ/บ านาญเกษยีณ/บ านาญ 3.7

อืน่ๆ 0.2

ประดบัการศกึษา รอ้ยละ

ประถมศกึษา 0.3

มธัยมตน้ 10.4

มธัยมปลาย/ปวช. 18.7

อนปุรญิญา/ปวส. 25.1

ปรญิญาตรี 44.0

สงูกวา่ปรญิญาตรี 1.3

ไมไ่ดร้บัการศกึษา 0.2



ภมูภิาค
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เหนือ
17.5%

กลาง
19.2%

ใต้
13.9%

กทม.และปริมณฑล
19.4%

ตะวันออกเฉียงเหนือ
30.0%



ทศันะตอ่กญัชา
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มมุมอง “กญัชา”

เลอืก ไมเ่ลอืก

ยาเสพตดิใหโ้ทษ 63.5 36.5

สว่นผสมในอาหารเพือ่ชูรสชาติ 41.8 58.2

ยารกัษาโรค 35.2 64.8

พชืเศรษฐกจิใหม่ 25.1 74.9
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หนว่ย : รอ้ยละ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
TEL. 0-2697-6341  FAX. 0-2697-6342
หรือส่งข้อความขออนุเคราะห์ข้อมูลมาที่

E-Mail: utcccebf@utcc.ac.th

(โดยระบุชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ขอ หัวข้อที่ต้องการ และการน าข้อมูลไปใช้ต่อ)

mailto:utcccebf@utcc.ac.th


มมุมอง “กญัชา”

มมุมอง Z Y X Baby
กทม.และ
ปรมิณฑล

ตา่ง
จงัหวดั

ยาเสพตดิใหโ้ทษ 62.6 60.6 71.2 64.4 42.7 68.5

ยารักษาโรค 28.3 38.3 32.0 38.5 38.8 34.3

สว่นผสมในอาหารเพือ่ชู
รสชาติ

40.2 44.7 34.0 46.2 46.6 40.6

ยาสมนุไพร 34.2 34.4 34.0 33.7 41.8 32.4

พชืเศรษฐกจิใหม่ 20.5 27.9 25.2 17.3 30.6 23.8
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หนว่ย : รอ้ยละของผูต้อบ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
TEL. 0-2697-6341  FAX. 0-2697-6342
หรือส่งข้อความขออนุเคราะห์ข้อมูลมาที่

E-Mail: utcccebf@utcc.ac.th

(โดยระบุชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ขอ หัวข้อที่ต้องการ และการน าข้อมูลไปใช้ต่อ)

mailto:utcccebf@utcc.ac.th


พฤตกิรรม
การใชก้ญัชา
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การใชก้ญัชาในชว่งทีผ่า่นมา

ทา่นเคยใชก้ญัชาหรอืไม่ ผลติภณัฑท์ีท่า่นเคยใช ้
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ไมเ่คยใชเ้ลย
78.2%

เคยใชใ้นชว่งไมเ่กนิ 
1 เดอืนทีผ่า่นมา

12.1%

เคยใชเ้มือ่ชว่ง 3 -6 
เดอืนทีผ่า่นมา

8.2%

เคยใชเ้มือ่ชว่ง 
12 เดอืนทีผ่า่นมา

1.5%

ประเด็น รอ้ยละ

เครือ่งดืม่ 34.0

อาหาร เชน่ กว๋ยเตีย๋ว แกงตา่งๆ ฯลฯ 26.3

ขนม (คกุกี,้ ขนมปงั ฯลฯ) หรอืลกูอม 19.7

วติามนิหรอือาหารเสรมิ 10.5

ครมี/เครือ่งส าอาง 4.8

สบู 3.5

น า้มนัหอมละเหย 1.1

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
TEL. 0-2697-6341  FAX. 0-2697-6342
หรือส่งข้อความขออนุเคราะห์ข้อมูลมาที่

E-Mail: utcccebf@utcc.ac.th

(โดยระบุชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ขอ หัวข้อที่ต้องการ และการน าข้อมูลไปใช้ต่อ)

mailto:utcccebf@utcc.ac.th


การใชก้ญัชา (ตอ่)

ความถี่

เจนเนอรเ์รช ัน่ คร ัง้/สปัดาห์

Z 1.9

Y 1.6

X 1.6

Baby 1.6

เฉลีย่ 1-2

มลูคา่การใชจ้า่ย
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เจนเนอรเรช ัน่ เฉลีย่ บาทตอ่เดอืน

Z 389.2

Y 474.7

X 594.4

Baby 574.1

เฉลีย่ 505.5



การใชก้ญัชาเพือ่สนัทนาการ

ปจัจบุนัมกีารเปิดเสรกีญัชา ทา่นคดิวา่ทา่นจะลองใชเ้พือ่ความบนัเทงิ 
สนกุสนาน พกัผอ่นหยอ่นใจ หรอืไม่
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ลอง
13.8%

ไมล่อง
80.6%

ไมแ่นใ่จ
5.6%

เพราะ... รอ้ยละ

กงัวลผลขา้งเคยีง 29.9

มผีลตอ่สขุภาพในระยะยาว 19.8

ไมด่ตีอ่สขุภาพ 18.0

ยังไมม่คีวามรูพ้อ 17.9

ไมต่อ้งการลองอยูแ่ลว้ 7.4

กลวัควบคมุตวัเองไมไ่ด ้ 5.5

ไมม่มีาตรฐานการผลติ 1.2

อืน่ๆ 0.3

• เจน X (20.7%)
• ตา่งจังหวัด (15.4%)

• เจน Z (85.1%)
• กทม.และปรมิณฑล 

(88.1%)



พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีม่สีว่นผสมของกญัชา

ทา่นคดิวา่ทา่นจะซือ้/บรโิภคผลติภณัฑท์ีม่สีว่นผสมของกญัชา

ทีม่วีางขายโดยท ัว่ไปในปจัจบุนัหรอืไม่
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ซือ้เพราะ... รอ้ยละ

อยากลอง 29.5

สนับสนุนเกษตรกร 27.5

เป็นสมนุไพรทีม่สีรรพคณุทางยา 14.8

เคยใช/้กนิมากอ่นแลว้ 10.1

ราคาไมแ่พง 10.1

สะดวก 8.1

ซือ้/
บรโิภค
12.8%

ไมซ่ือ้/ไม่
บรโิภค
75.0%

ไมแ่นใ่จ
12.2%

ไมซ่ือ้เพราะ... รอ้ยละ

กงัวลผลขา้งเคยีง 25.0

มคีวามรูไ้มเ่พยีงพอ 20.7

ไมม่มีาตรฐานการผลติ 19.4

กลวัใชผ้ดิขนาด 17.9

มโีรคประจ าตวั 11.1

ราคาแพง 5.3

อืน่ๆ 0.6

• เจน X (20.1%)
• ตา่งจังหวัด (14.5%)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
TEL. 0-2697-6341  FAX. 0-2697-6342
หรือส่งข้อความขออนุเคราะห์ข้อมูลมาที่

E-Mail: utcccebf@utcc.ac.th

(โดยระบุชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ขอ หัวข้อที่ต้องการ และการน าข้อมูลไปใช้ต่อ)

mailto:utcccebf@utcc.ac.th


ผลติภณัฑท์ีเ่ลอืกซือ้ (เฉพาะผูท้ ีซ่ ือ้/บรโิภค)

ประเภทผลติภณัฑ์ รอ้ยละ

อาหาร เชน่ กว๋ยเตีย๋ว แกงตา่งๆ ฯลฯ 57.4 เจน X (68.8%) Y (59.5%) BB (57.1%)

เครือ่งดืม่ 20.3
เจน BB (42.9%) Z (35.7%) กทม. 
ปรมิณฑล (38.5%)

ขนม (คกุกี,้ ขนมปัง ฯลฯ) หรอืลกูอม 13.5 เจน Z (28.6%)

วติามนิหรอือาหารเสรมิ 4.7 เจน Z (21.4%) กทม. ปรมิณฑล (15.4%)

ครมี/เครือ่งส าอาง 2.7

น ้ามนัหอมละเหย 1.4
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หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
TEL. 0-2697-6341  FAX. 0-2697-6342
หรือส่งข้อความขออนุเคราะห์ข้อมูลมาที่

E-Mail: utcccebf@utcc.ac.th

(โดยระบุชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ขอ หัวข้อที่ต้องการ และการน าข้อมูลไปใช้ต่อ)

mailto:utcccebf@utcc.ac.th


ยีห่อ้/บรษิทัผลตอ่การเลอืกซือ้
ผลติภณัฑก์ญัชาหรอืไม่
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มผีล
นอ้ย

27.4%

มผีลปาน
กลาง

10.8%
มผีลมาก
61.8%

23.1

6.7

2.3

23.1

24

18.2

38.5

12.0

14.3

15.4

44.0

36.4

42.9

13.3

43.2

42.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Z

Y

X

Baby

มผีลนอ้ยมาก มผีลนอ้ย มผีลปานกลาง มผีลมาก มผีลมากทีส่ดุ

7.0

38.0

19.0

23.0

10.0 43.0

38.0

21.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

กทม.และปรมิณฑล

ตา่งจงัหวดั

มผีลนอ้ยมาก มผีลนอ้ย มผีลปานกลาง มผีลมาก มผีลมากทีส่ดุ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
TEL. 0-2697-6341  FAX. 0-2697-6342
หรือส่งข้อความขออนุเคราะห์ข้อมูลมาที่

E-Mail: utcccebf@utcc.ac.th

(โดยระบุชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ขอ หัวข้อที่ต้องการ และการน าข้อมูลไปใช้ต่อ)

mailto:utcccebf@utcc.ac.th


การใชก้ญัชาเพือ่การแพทย์

หากแพทย/์หมอส ัง่ยาทีม่สีว่นผสม
ของกญัชาใหท้า่น ทา่นเลอืกจะใช้

หรอืไม่
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ใช้

29.0%

ไมใ่ช้

60.5%

ไมแ่นใ่จ
10.5%

ใชเ้พราะ... รอ้ยละ

อยูใ่นการดแูลของแพทย์ 53.3

สนับสนุนเกษตรกร 14.2

เป็นสมนุไพรทีม่สีรรพคณุทางยา 11.5

เคยใชม้ากอ่นแลว้ 10.7

อยากลอง 10.4

ไมใ่ชเ้พราะ... รอ้ยละ

กงัวลผลขา้งเคยีง 30.0

กลวัใชผ้ดิ 22.9

ยังไมม่ผีลงานวจัิยทีม่ากพอ 20.6

คดิวา่ใชน้านๆ จะไมด่ตีอ่สขุภาพ 18.9

ราคาสงู 7.3

อืน่ๆ 0.3

• กทม.และปรมิณฑล 
(81.9%)

• ตา่งจังหวัด (55.3%)

• ตา่งจังหวัด 
(33.9%)



ทศันะตอ่การเปิดเสรกีญัชา
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ความรูเ้ก ีย่วกบักญัชา
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ไมรู่เ้ลย
1.3%

รูน้อ้ย
31.3%

รูป้านกลาง
38.1%

รูม้าก
19.6%

ไมแ่นใ่จ
9.7%

ไมรู่เ้ลย รูน้อ้ย
รูป้าน
กลาง

รูม้าก ไมแ่นใ่จ

Z 0.9 35.3 33.5 21.6 8.7

Y 0.8 31.7 40.0 18.9 8.6

X 2.8 31.4 36.5 17.1 12.3

Baby 1.9 21.0 41.0 26.6 9.5

รวม 1.3 31.3 38.1 19.6 9.5

แยกเจอเนอรเรช ัน่

หนว่ย : รอ้ยละ



รูถ้งึประโยชนแ์ละโทษ รวมท ัง้ขอ้ควรระวงั

ในการใชก้ญัชา
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ไมรู่เ้ลย
1.3%

รูน้อ้ย
36.0%

รูป้านกลาง
33.2%

รูม้าก
19.7%

ไมแ่นใ่จ
9.8%

ไมรู่เ้ลย รูน้อ้ย
รูป้าน
กลาง

รูม้าก ไมแ่นใ่จ

Z 0.9 42.2 29.4 18.8 8.7

Y 0.6 35.8 33.0 21.3 9.2

X 4.0 34.5 34.1 15.5 11.9

Baby 0.0 27.7 40.0 22.9 9.5

รวม 1.3 36.0 33.2 19.7 9.7

หนว่ย : รอ้ยละ

แยกเจอเนอรเรช ัน่



ทศันะตอ่การเปิดเสรกีญัชา

เห็นดว้ย
41.7

ไมเ่ห็นดว้ยเลย
58.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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รอ้ยละ

ใชเ้ฉพาะทางการแพทย์ 26.6

ใชท้ ัง้ทางการแพทยแ์ละสนัทนาการ 14.5

ใชเ้ฉพาะสนัทนาการ 0.6

เจนเนอรเรชัน่
ใชเ้ฉพาะทาง
การแพทย์

ใชเ้ฉพาะ
สนัทนาการ

ใชทั้ง้ทางการแพทย์
และสนัทนาการ

ไมเ่ห็นดว้ย รวม

Z 31.8 - 10.5 57.7 100.0

Y 27.2 0.8 13.8 58.2 100.0

X 17.9 0.8 23.5 57.8 100.0

Baby 32.7 - 5.8 61.5 100.0

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
TEL. 0-2697-6341  FAX. 0-2697-6342
หรือส่งข้อความขออนุเคราะห์ข้อมูลมาที่

E-Mail: utcccebf@utcc.ac.th

(โดยระบุชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ขอ หัวข้อที่ต้องการ และการน าข้อมูลไปใช้ต่อ)

mailto:utcccebf@utcc.ac.th


เหตผุล.....

ใชท้ ัง้ทางการแพทยแ์ละสนัทนาการ 
(14.5%)

รอ้ยละ

เป็นการสง่เสรมิภาคการเกษตร 17.0

สามารถผลติหรอืปลกูไดง้า่ย 14.9

สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศ 5.2
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ใชเ้ฉพาะทางการแพทย ์(26.6%)

รอ้ยละ

คนไทยยังมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งกญัชาไม่
เพยีงพอ

17.8

เป็นการสง่เสรมิภาคการเกษตร 17.0

สามารถผลติหรอืปลกูไดง้า่ย 14.9

ยังไมม่ขีอบเขตการใชท้ีช่ดัเจน 13.4

ไมส่ามารถควบคมุไดจ้รงิ 9.3

เกดิปัญหาสงัคม 9.0

เยาวชนเขา้ถงึไดง้า่ย 7.8

มเีจา้หนา้ทีไ่มเ่พยีงพอในการรักษากฎหมาย 5.7

สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศ 5.2

ใชเ้ฉพาะสนัทนาการ (0.6%)

รอ้ยละ

สามารถผลติหรอืปลกูไดง้า่ย 46.7

เป็นการสง่เสรมิภาคการเกษตร 20.0

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
TEL. 0-2697-6341  FAX. 0-2697-6342
หรือส่งข้อความขออนุเคราะห์ข้อมูลมาที่

E-Mail: utcccebf@utcc.ac.th

(โดยระบุชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ขอ หัวข้อที่ต้องการ และการน าข้อมูลไปใช้ต่อ)

mailto:utcccebf@utcc.ac.th


ทศันะตอ่ประเด็นตา่งๆ

ไมเ่ห็นดว้ย
อยา่งยิง่

ไมเ่ห็นดว้ย
เห็นดว้ย
ปานกลาง

เห็นดว้ย
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่

การใชก้ญัชาควรอยูใ่นความดแูลของผูท้ีม่ ี
ความรูค้วามเชีย่วชาญ

0.1 0.2 14.7 70.6 14.5

ควรมบีทลงโทษทีร่นุแรงเมือ่ท าผดิกฎในการ
ใชก้ญัชา

0.2 0.3 17.2 54.3 28.1

ควรก าหนดขอบเขตการใชใ้หช้ดัเจนกอ่น
ประกาศใหใ้ชก้นัอยา่งเสรี

0.5 1.1 19.4 46.5 32.5

กญัชาเป็นเพยีงการบรรเทา หรอืบ าบดั ไม่
สามารถรักษาโรคได ้

8.9 4.1 21.6 46.8 18.6
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หนว่ย : รอ้ยละ



ความกงัวลเกีย่วกบักญัชา

ประเด็น ไมก่งัวล
ความกงัวล

นอ้ย ปานกลาง มาก

การใชก้ญัชาในกลุม่เด็กและเยาวชน 0.0 0.2 7.6 92.2

การเสพตดิกญัชา 0.0 0.5 10.4 89.2

การใชเ้กนิขนาดในยารักษาโรค 0.0 0.6 11.8 87.7

ผลตอ่สขุภาพของกลุม่ทีไ่ดรั้บผลกระทบ
ทางออ้ม

0.0 0.3 12.1 87.6

การไดรั้บเกนิขนาดจากผลติภณัฑอ์าหารและ
เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดรั้บมาตรฐานรับรอง

0.0 0.1 15.8 84.1

ผลตอ่สขุภาพระยะยาวของผูท้ีใ่ชโ้ดยไมม่ี
ความรู ้

0.0 0.3 17.8 82.0

ปัญหาสงัคมทีจ่ะเกดิหลงัจากการใชก้ญัชา 0.0 0.3 22.3 77.5

อบุตัเิหต/ุอาชญากรรมทีเ่กดิจากการใชก้ญัชา 0.2 12.0 15.2 72.7

การใชอ้ยา่งผดิวธิี 0.0 12.7 14.6 72.7
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ผลกระทบจากการเปิดเสรกีญัชา

ประเด็น ผลเสยี พอๆ กนั ผลดี
คะแนน
ผลกระทบ

ตอ่การแพทย์ 22.1 9.5 68.3 1.64

ตอ่ผูป่้วย 24.2 9.2 66.5 1.35

ตอ่การวจิัยและพัฒนา 27.6 11.7 60.8 1.29

ตอ่เศรษฐกจิประเทศ 39.8 1.7 58.5 0.48

ตอ่อตุสาหกรรม 30.9 11.0 58.1 1.07

ตอ่เกษตรกร 38.9 9.0 52.2 0.71

ตอ่สงัคม 75.9 1.6 22.4 -2.19

ตอ่เด็กและเยาวชน 91.4 3.0 5.7 -3.56
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หนว่ย : รอ้ยละ

คะแนนต ัง้แต ่(-5) - 5

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
TEL. 0-2697-6341  FAX. 0-2697-6342
หรือส่งข้อความขออนุเคราะห์ข้อมูลมาที่

E-Mail: utcccebf@utcc.ac.th

(โดยระบุชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ขอ หัวข้อที่ต้องการ และการน าข้อมูลไปใช้ต่อ)
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สิง่ทีอ่ยากรูเ้พิม่เตมิเมือ่มกีารเปิดเสรกีญัชา

ประเด็น รอ้ยละ

ผลการวจัิยถงึผลดผีลเสยีตอ่การใชใ้นแตล่ะชว่งอาย ุใชร้ะยะสัน้ ระยะยาว 
ใชร้ว่มกบัโรคใดไดบ้า้ง

24.9

มเีทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการสกดัสารใหส้ามารถแยกแตล่ะสาร ออกมาใชแ้ลว้หรอืยงั 18.7

มขีอ้หา้มเกีย่วกบัรปูแบบการใชใ้นการประกอบอาหาร เครือ่งดืม่หรอืยงั 18.4

สามารถซือ้ขายกนัในประเทศโดยไมผ่ดิกฎหมายแลว้หรอืไม่ 13.9

สามารถสง่ออกไดท้กุประเทศหรอืไม่ 8.8

เกษตรกรไดป้ระโยชนอ์ยา่งไร 8.7

สามารถสง่เสรมิเศรษฐกจิประเทศไดอ้ยา่งไร 6.6

25



ขอ้เสนอแนะ

ประเด็น รอ้ยละ

ควรใหค้วามรู/้สรา้งความตระหนักรูถ้งึผลดแีละผลเสยี ทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยาว ใหรั้บรูโ้ดยทัว่กนัผา่นชอ่งทางการสือ่สารตา่งๆ ตามกลุม่เป้าหมาย

24.1

ควรก าหนดปรมิาณการบรโิภค/การใชท้ีช่ดัเจน 22.2

ควรมกีารก าหนดกลุม่อายใุนการใช ้ 20.7

ควรมกีารก าหนดสถานทีใ่นการใช ้ 12.9

ควรมมีาตรฐานหรอืขอ้ก าหนดในการผลติ ผลติภณัฑท์ีม่สีว่นผสมของ
กญัชา พรอ้มบทลงโทษทีพ่อทีจ่ะไมใ่ชเ้กนิปรมิาณทีก่ าหนด 

12.5

ควรเรง่พัฒนานวตักรรมทีใ่ชใ้นการตรวจสอบวา่มสีว่นทีไ่มด่ขีองกญัชาเกนิ
กวา่มาตรฐานหรอืไม่

5.5

อืน่ๆ 2.2
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1

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย และหอการคา้ไทย

โทรศพัท์ 0-2697-6341 โทรสาร 0-2697-6342

“เสรกีญัชา” กบั 

“กระแสตอบรบัในโซเชยีล”

โดนใจ? หรอื โดนเท?



2

ท าความรูจ้กักบั

ผลงาน
Feedback180 ไดรั้บโอกาสทีเ่ขา้ไปชว่ยกระทรวงสาธารณสขุในการ

ท า Dashboard Monitor ขอ้มลูทีจ่ าเป็นในทางการแพทยช์ว่งสถานการณ์

COVID-19 เพือ่ชว่ยใหส้ามารถด าเนนิการจัดการทรัพยากรไดง้า่ยขึน้ และ

เร็วขึน้ทันทว่งที

Feedback180 คอื Deep-Tech Startup ทีเ่ชีย่วชาญในเรือ่งการจัดการขอ้มลู

และวเิคราะหพ์ฤตกิรรมลกูคา้ในตลาด เพือ่ใหธ้รุกจิสามารถเขา้ถงึกลุม่เป้าหมาย

ไดต้รงจดุมากขึน้ ดว้ยเทคโนโลย ีAI Customer Experience วเิคราะหแ์มน่ย า

ท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว สรา้งความสมัพนัธ ์ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจตอ่

ผลติภัณฑแ์ละการบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้

• บรษัิทมวีสิยัทัศน ์พันธกจิ เป้าหมายการด าเนนิธรุกจิเป็นผูน้ าในการ

วเิคราะหข์อ้มลูในเชงิลกึเพือ่สรา้งมลูคา่ทางธรุกจิ สรา้งประโยชนก์บัแบรนด์

ดว้ยเครือ่งมอื เทคโนโลยแีละนวตักรรม AI ทีท่ันสมยั

• บรษัิทพัฒนา AI Customer Experience จากเทคโนโลย ีMachine 

Learning, Deep Learning และการประมวลผลภาษาธรรมชาต ิหรอื NLP 

ในการสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัลกูคา้สามารถเป็นไปโดยอตัโนมตั ิ

• บรษัิทผา่นการรับรองมาตรฐานการท างานระดบัโลก CMMI Level 3 ทัง้ยัง

ไดรั้บการสนับสนุนจากองคก์รชัน้น าระดบัประเทศ ทัง้ภาครัฐและเอกชน



3

เปิดสูโ่ลกแหง่

“กญัชา”



กระแสค าคน้หาเกีย่วกบั “กญัชา” ใน Google

4

กระแสค าคน้หาเกีย่วกบั “กญัชา”
(ขอ้มลูวนัที ่1 พ.ค. – 4 ก.ค. 2565)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1/5/2565 11/5/2565 21/5/2565 31/5/2565 10/6/2565 20/6/2565 30/6/2565

ประเทศไทย ทัว่โลก

1

วันที ่8-27 มถินุายน 2565 จ านวนการ
คน้หาค าทีเ่กีย่วขอ้งกบักญัชาของไทย 

เป็นอนัดบั 1 ของโลก

วันที ่1 พ.ค. 2565
อนัดบั 15

วันที ่4 ม.ิย. 2565
อนัดบั 4

ปรมิาณค าคน้หาเกีย่วกบั “กญัชา” ในไทยอยูใ่นอนัดบั...ของโลก

ทีม่า : https://trends.google.co.th/trends/explore?date=2022-01-01%202022-12-31&q=%2Fm%2F054yc0

วนัที ่9 มถินุายน 2565 
ไทยประกาศปลดล็อกกัญชา

หมายเหตุ
1. วธิกีารอา่นกราฟกระแสค าคน้หาเกีย่วกบักญัชา

กราฟแสดงแนวโนม้การคน้หาแบบเปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลา
อืน่ เกีย่วกบั “กญัชา” ใน Google (เสน้สดี า คอื อตัราการคน้หาทัว่โลก 
และ เสน้สฟ้ีา คอื อตัราการคน้หาในประเทศไทย)

กราฟแตล่ะเสน้จะแสดงขอ้มลูไมเ่กีย่วขอ้งกนั ไมส่ามารถเทยีบกนั
ในเชงิปรมิาณไดโ้ดยตรง โดยแสดงขอ้มลูจาก 0-100 ชว่งเวลาทีม่กีาร
คน้หาค านีเ้ยอะทีส่ดุ กราฟก็จะขึน้ไปแตะที ่100 สว่นชว่งทีไ่มม่กีาร
คน้หาเลย ก็จะเป็น 0
2. ค าคน้หา “กญัชา” อา้งองิจากค าทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ Cannabis,
Marijuana, Weed และอืน่ๆ

การปลดล็อกกญัชาของไทยในวนัที ่9 มถินุายน 2565
มสีว่นใหค้ าคน้หาเกีย่วกับกัญชาท่ัวโลกพุง่ขึน้สงูทีส่ดุ
(วนัที ่11 มถินุายน 2565) เมือ่เทยีบในชว่ง 1 พฤษภาคม 
– 4 กรกฏาคม 2565 

โดยจะเห็นไดว้า่แนวโนม้การคน้หาท่ัวโลกมแีนวโนม้
สม า่เสมอในชว่ง 80% มาโดยตลอด จนกระท่ังกอ่นวนั
ปลกล็อก(วนัที ่8 มถินุายน 2565) ปรมิาณการคน้หา
เกีย่วกับกัญชาในประเทศไทยพุง่ขึน้ตดิอันดับ 1 ของโลก 
และตดิอันดับ 1 ไปจนถงึวนัที ่27 มถินุายน 2565

ซึง่สง่ผลใหแ้นวโนม้การคน้หาเกีย่วกับกัญชาท่ัวโลก
เริม่สงูขึน้ในวนัที ่9 มถินุายน 2565 และ สงูทีส่ดุในวนัที ่
11 มถินุายน 2565

• การปลดล็อกกญัชาของไทยมสีว่นใหค้ าคน้หาเกีย่วกบั “กญัชา” ทั่วโลกพุง่ขึน้สงูทีส่ดุในวนัที่ 11 มถินุายน 2565



กลุม่ตวัอยา่งทีไ่ดก้ลา่วถงึ “กญัชา” ในโซเชยีล 

5

เพศชาย 73%เพศหญงิ 27%

(ขอ้มลูวนัที ่1 พ.ค. – 4 ก.ค. 2565)

169,003 
ขอ้ความทัง้หมด

เพศ ชอ่งทางโซเชยีล

3%

48%

28%

13%

8%

ต า่กวา่ 18 ปี

18 - 24 ปี

25 - 34 ปี

35 - 44 ปี

45 ปีข ึน้ไป

อายุ

73%

11%

10%

4%

1%

1%



3 อนัดบัของเรือ่งเสยีงสะทอ้นจากโซเชยีลในเชงิบวกและเชงิลบ

6

อาการเมากญัชา

โทษของกญัชา

ไมม่กีารควบคมุกญัชา

1

2

3

25%

18%

14%

3 อนัดบัเชงิลบทีก่ลา่วถงึในโซเชยีล

ประโยชนข์องกญัชา

กญัชาทางการแพทย์

กญัชาสรา้งรายได ้

1

2

3

18%

16%

8%

3 อนัดบัเชงิบวกทีก่ลา่วถงึในโซเชยีล

30% 22% 23%

4% 3%

8%

10%

ประโยชนข์องกญัชา กญัชาทางการแพทย์

กญัชาสรา้งรายได้

7% 4%

39%

12%

8%

4%

26%

โทษของกญัชา ไมม่กีารควบคมุกญัชา

อาการเมากญัชา

9% 20%
16,498 
ขอ้ความ

33,509 
ขอ้ความ*N = 4,945 *N = 10,495

30% ของขอ้ความเชงิบวก 
3 อนัดับแรก ในโซเชยีลกลา่ว
เรือ่งประโยชนข์องกญัชาทีใ่ช ้

ในทางการแพทยค์ูก่นั 39% ของขอ้ความเชงิลบ 
3 อนัดับแรก ในโซเชยีลกลา่ว
เรือ่งโทษของกญัชาและอาการ
เมากญัชาคูก่นั

26% ของขอ้ความเชงิลบ 
3 อนัดับแรก ในโซเชยีลกลา่ว
เรือ่งอาการเมากญัชาคูก่บัไมม่ี
การควบคมุกญัชา



กระแสความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งในโซเชยีล

7

ชว่งปลดล็อกกัญชา
คนสนใจเรือ่งเชงิบวก
ของกัญชาเยอะ โดย
จะเป็นฝ่ังผูผ้ลติ

หวัขอ้ทีก่ลา่วถงึในเชงิบวก (8-10 ม.ิย. 2565)
• กญัชารักษาโรค 10.7%
• สรา้งรายไดจ้ากกญัชา 10.5%
• โอกาสทางธรุกจิของกญัชา 8.2%

18 ม.ิย. 2565 ชมรมแพทยช์นบท 
ออกมาบอก ดา้นมดืของกัญชา “กอ่
มะเร็งปอด-ท าลายสมอง-ภมูคิุม้กัน”

• 14 ม.ิย. 2565 พบผูเ้สยีชวีติจากการเสพกัญชาเกนิขนาด
• 16 ม.ิย. 2565 หา้มจ าหน่ายกัญชาให ้ผูม้อีายตุ ่ากวา่20ปี 

และสตรมีคีรรภ ์/ หา้มสบูในทีส่าธารณะ

หวัขอ้ทีก่ลา่วถงึในเชงิลบ (14-16 ม.ิย. 65)
• เสพกญัชาแลว้ตาย 8.7%
• กญัชาสง่ผลสขุภาพ 6.1%
• ปัญหาการใชก้ญัชาในเด็ก 6%
• อนัตรายจากอาหารทีใ่สก่ัญชา 5.5% 

กระแสความสนใจของกลุม่ตวัอยา่งในโซเชยีล

กระแสความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งในโซเชยีล

วันที ่9 มถินุายน 2565 
ไทยประกาศปลดล็อกกญัชา

จากขอ้ความในโซเชยีลจะเห็นไดว้า่สว่นใหญเ่ป็นขอ้ความทีไ่มไ่ดแ้สดงความรูส้กึ (Neutral) เป็นสว่นใหญ ่แตเ่มือ่เจาะทีข่อ้ความทีแ่สดงความรูส้กึ จะเห็นไดว้า่จ านวนขอ้ความเชงิลบ
มแีนวโนม้มากกวา่ในเกอืบทกุชว่งเวลา ดังกราฟกระแสความคดิเห็นของกลุม่ตัวอยา่งในโซเชยีล และเมือ่ดทูีก่ราฟกระแสความสนใจของกลุม่ตัวอยา่งในโซเชยีลจะเห็นวา่ชว่งแรกทีม่กีาร
ปลดล็อกกญัชา คนใหค้วามสนใจกับขอ้ความเชงิบวกมากในเรือ่งของการรักษาโรค และ โอกาสทางธรุกจิ แตเ่มือ่ผา่นไปประมาณสปัดาหม์ขีา่วเกีย่วกับผลกระทบเชงิลบของกัญชา ท าใหค้น
ในโซเชยีลใหค้วามสนใจกับขอ้ความเชงิลบมากกวา่ และมเีป็นชว่งๆหลังจากนัน้

Positive Neutral Negative

ขอ้ความทัง้หมด 169,003 ขอ้ความ
(ขอ้มลูวนัที ่1 พ.ค. – 4 ก.ค. 2565)

ขอ้ความทัง้หมด 169,003 ขอ้ความ
(ขอ้มลูวนัที ่1 พ.ค. – 4 ก.ค. 2565)
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หมายเหตุ Engagement คอื การมสีว่นร่วมตอ่โพสหรอืขอ้ความในโซเชยีล เชน่ การกดไลค ์กดแชร ์คอมเมน้ท ์เป็นตน้



เปรยีบเทยีบแนวโนม้ “การคน้หา” กบั “เสยีงสะทอ้นจากโซเชยีล”
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(ขอ้มลูวันที ่1 พ.ค. – 4 ก.ค. 2565) Social Listening
ขอ้ความทัง้หมด 169,003 ขอ้ความ
(ขอ้มลูวันที ่1 พ.ค. – 4 ก.ค. 2565)
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ผูผ้ลติ

ผูบ้รโิภค

วันที ่9 มถินุายน 2565 
ไทยประกาศปลดล็อกกญัชา

หมายเหตุ ค าคน้หาใน Google trend ถกูจัดกลุม่เป็น 2 กลุม่ และ ขอ้ความโซเชยีลถกูจัดกลุม่เป็น 3 กลุม่ตาม Keyword ดงันี้
1. Generic มคี าคน้หา ดงันี ้ถกูกฎหมาย+กญัชา,พรบ+กัญชา,ปลดล็อก+กญัชา,เสร+ีกัญชา,นโยบาย+กัญชา,มาตรการ+กัญชา,ควบคมุ+กัญชา
2. ผูผ้ลติ มคี าคน้หา ดงันี ้ลงทะเบยีน+กญัชา,จด+กญัชา,แจง้+กัญชา,วธิปีลกู+กัญชา,เมล็ด+กญัชา,อดัเเทง่+กัญชา,การแพทย+์กัญชา,กัญชา+สายพันธุ,์ขาย+กญัชา,แอป+กัญชา
3. ผูบ้รโิภค มคี าคน้หา ดงันี ้ประโยชน+์กญัชา,โทษ+กญัชา,ผลกระทบ+กญัชา,เมา+กัญชา,น ้ากญัชา,กัญชา+เหลา้,บหุรี+่กัญชา,อนัตราย+กัญชา,ซือ้+กัญชา
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Google Trend 9%

20%

เปรยีบเทยีบแนวโนม้การคน้หาใน Google กับ การกลา่วถงึในโซเชยีล จะเห็นไดว้า่ ในวนัที ่9 มถินุายน 2565 ทีม่กีารปลดล็อกกญัชา ค าคน้หา Google พุง่ขึน้สงูทีส่ดุ โดยเฉพาะค าคน้หา
ในฝ่ังผูผ้ลติ มากทีส่ดุ คอื ค าวา่ “การลงทะเบยีน+กญัชา” สว่นในฝ่ังผูบ้รโิภค จะคน้หาค าวา่ “ซือ้+กญัชา” มากทีส่ดุ และมแีนวโนม้ทีจ่ะคน้หาลดลงเรือ่ยๆเมือ่เวลาผา่นไป 

สว่นขอ้ความทีก่ลา่วถงึกัญชาในโซเชยีลฝ่ังผูบ้รโิภคสงูกวา่ผูผ้ลติ โดยทีช่ว่งวนัทีม่กีารปลดล็อกกัญชาคนกลา่วถงึกัญชาในโซเชยีลสงูกวา่กอ่นหนา้ปลดล็อก แตจ่ านวนขอ้ความพุง่ขึน้สงู
กวา่ในวนัที ่14 มถินุายน 65 เนือ่งจากเริม่มกีารพบผูเ้สยีชวีติจากการเสพกัญชา 

14 ม.ิย. 2565 พบผูเ้สยีชวีติ
จากการเสพกญัชาเกนิขนาด
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“กญัชา” 
ความหวงัใหมท่างธุรกจิ

ชว่ยขบัเคลือ่นเศรษฐกจิประเทศ 

มาพรอ้มกบัความกงัวลตอ่

เยาวชนของชาติ



ผลติภณัฑก์ญัชาทีถ่กูกลา่วถงึในโซเชยีล
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• ขอ้ความในโซเชยีลเกยีวกับผลติภัณฑแ์ละธรุกจิจากกัญชา กลา่วถงึตน้
กัญชาเพือ่ขายใหใ้ชใ้นทางการแพทย ์และผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้นทาง
การแพทย ์โดยเฉพาะ น ้ามันกัญชา ยาแผนไทย และเครือ่งส าอางค ์

15,307 ขอ้ความ
(* ขอ้มลูโซเชยีลไมร่วมขอ้ความทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง)

น า้มนักญัชา เป็นสารสกดัจากชอ่ดอก
ไปจนถงึรากของกญัชา ใชใ้นทาง
การแพทย ์รักษาไดห้ลายโรค

เครือ่งส าอางคจ์ะใชส้ว่นของเมล็ด ดอกและใบจาก
ตน้กญัชา น ามาท าผลติภัณฑบ์ ารงุผวิ บ ารงุเสน้ผม คอสเมตกิ 
ยาสฟัีน และน ้าหอม เป็นตน้ โดยจะชว่ยในเรือ่งของการชะลอ
วัยใหก้บัผวิหนา้ มสีารตอ่ตา้นการอกัเสบ มสีารอนุมลูอสิระ 
ปกป้องริว้รอยทีเ่กดิจากแสงแดด ชว่ยกระตุน้การสรา้งคอลลา
เจนใหแ้กผ่วิ

25%

19%

9%

16%

Product & Goods
of Cannabis

mentioned in social

*ปรมิาณสารสารสกดัTHC ไมเ่กนิ 0.2% 

ตน้กญัชา 
เพือ่สง่ใหผ้ลติยาในทางการแพทย์

เครือ่งดืม่ผสมกญัชา

หมายเหตุ ขนาดและความเขม้สขีองวงกลม ขึน้กบัขนาดของ Engagement rate = (จ านวน engagement รวม/จ านวนขอ้ความทัง้หมด)
ตวัเลขเปอรเ์ซนตใ์นวงกลม หมายถงึ สดัสว่นของจ านวนขอ้ความ (% จากจ านวนขอ้ความทัง้หมด)
Engagement rate คอื คนมสีว่นร่วมหรอืใหค้วามสนใจกบัหัวขอ้นัน้ๆ (เชน่ Engagement rate มาก = คนใหค้วามสนใจสงู)

จ านวนขอ้ความมาก
และมี Engagement สงู

จ านวนขอ้ความนอ้ย
แตม่ี Engagement สงู

จ านวนขอ้ความนอ้ย
มี Engagement ต า่

จ านวนขอ้ความมาก
มี Engagement ต า่



ตวัอยา่งขอ้ความทีก่ลา่วถงึในโซเชยีล

รถขายกญัชาออแกนคิ พรอ้มอปุกรณ์ เตา่บนิขายเมนกูญัชา

ยนัฮนี า้กญัชาผสมวติามนิ

อภยัภเูบศรเปิดตวั ผลติภณัฑท์าง
การแพทย/์เครือ่งส าอางจากกญัชา

เสนอเปิดถนนขา้วสารเป็น ฮบักญัชา 
ดงึนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาติ



หวัขอ้เกีย่วกบักญัชาในโซเชยีล
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• ขอ้ความในโซเชยีลบง่บอกถงีความกังวลเกีย่วกับกัญชาเป็นหลัก โดยเฉพาะในเรือ่งของการ
ใชก้ัญชาในเด็กและเยาวชน การใชก้ัญชาเกนิขนาด และชอ่งวา่งของกฏหมาย

23,189 ขอ้ความ 
(* ขอ้มลูโซเชยีลไมร่วมขอ้ความทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง)

19%

อาการแพก้ญัชา 
เมือ่ทานอาหารกญัชา

30%

21%6%
6%

2%

Topics of Cannabis
mentioned in social

ประกาศปลดล็อกกญัชา 
แตไ่มม่กีฏหมายควบคมุการซือ้ขาย

รวมถงึใชเ้พือ่สนัทนาการ 
แตอ่า้งเพือ่การแพทย์

ประกาศปลดล็อกกญัชา 
แตไ่มม่กีฏหมายควบคมุการซือ้ขาย

รวมถงึใชเ้พือ่สนัทนาการ 
แตอ่า้งเพือ่การแพทย์

6%

หมายเหตุ ขนาดและความเขม้สขีองวงกลม ขึน้กบัขนาดของ Engagement rate = (จ านวน engagement รวม/จ านวนขอ้ความทัง้หมด)
ตวัเลขเปอรเ์ซนตใ์นวงกลม หมายถงึ สดัสว่นของจ านวนขอ้ความ
Engagement rate คอื คนมสีว่นร่วมหรอืใหค้วามสนใจกบัหัวขอ้นัน้ๆ (เชน่ Engagement rate มาก = คนใหค้วามสนใจสงู)

หัวขอ้ในเชงิบวก

หัวขอ้ในเชงิลบ

จ านวนขอ้ความมาก
และมี Engagement สงู

จ านวนขอ้ความนอ้ย
แตม่ี Engagement สงู

จ านวนขอ้ความนอ้ย
มี Engagement ต า่

จ านวนขอ้ความมาก
มี Engagement ต า่



ตวัอยา่งขอ้ความทีก่ลา่วถงึในโซเชยีล
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เด็ก/เยาวชนทีใ่ชก้ญัชา เสพกญัชาเกนิขนาด อนัตรายจากอาหารทีใ่สก่ญัชา

รา้นอาหารใสก่ญัชาลงในอาหาร 
ลกูคา้ไมรู่ ้เกดิอาการแพ ้

ขอ้เรยีกรอ้งจากราชวทิยาลยักมุาร 5 ขอ้
1. จ ากดัอายผุูเ้ขา้ถงึ
2. ใหค้วามรูเ้รือ่งโทษของกญัชา
3. มมีาตรการควบคมุการผลติ
4. หน่วยงานควบคมุการโฆษณา
5. ศกษาผลกระทบของกญัชาอยา่งจรงิจัง

ขาดกฏหมายควบคมุ/
ชอ่งวา่งของกฏหมาย

เยาวชนเสพกญัชาเกนิขนาด



ผลกระทบของกญัชาทีก่ลา่วถงึในโซเชยีล
• การปลดล็อคกญัชา ทีม่จีดุประสงคเ์พือ่ประโยชนท์างการแพทย ์

เศรษฐกจิ และเกษตรกรรม แตค่นในโซเชยีลกลับกลา่วถงึผลกระทบกับ
เด็กและเยาวชนมากกวา่

11,298 ขอ้ความ
(* ขอ้มลูโซเชยีลไมร่วมขอ้ความทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง)

Impact of Cannabis
mentioned in social

26%

21%

13%

4%
3%

เป้าหมายของการปลดล็อกกญัชาเป้าหมายของการปลดล็อกกญัชาเป้าหมายของการปลดล็อกกญัชา

หมายเหตุ ขนาดและความเขม้สขีองวงกลม ขึน้กบัขนาดของ Engagement rate = (จ านวน engagement รวม/จ านวนขอ้ความทัง้หมด)
ตวัเลขเปอรเ์ซนตใ์นวงกลม หมายถงึ สดัสว่นของจ านวนขอ้ความ
Engagement rate คอื คนมสีว่นร่วมหรอืใหค้วามสนใจกบัหัวขอ้นัน้ๆ (เชน่ Engagement rate มาก = คนใหค้วามสนใจสงู)

จ านวนขอ้ความมาก
และมี Engagement สงู

จ านวนขอ้ความนอ้ย
แตม่ี Engagement สงู

จ านวนขอ้ความนอ้ย
มี Engagement ต า่

จ านวนขอ้ความมาก
มี Engagement ต า่



“ผลกระทบ” และ “ความคาดหวงั” ตอ่กญัชาจากโซเชยีล 
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ผูผ้ลติ

ผูบ้รโิภค

โซเชยีลกลา่วถงึประโยชนใ์นเรือ่ง:
• กญัชาสรา้งโอกาสทางธรุกจิ การปลกูกญัชา

เพือ่ใชท้างการแพทย ์และผลติภัณฑท์ีใ่ช ้

ในทางการแพทย ์เชน่ น ้ามันกญัชา ยาแผน
ไทย เครือ่งส าอางค ์เป็นตน้

โซเชยีลกลา่วถงึโทษในเรือ่ง:
• การใสก่ญัชาลงในอาหาร หรอืผลติภัณฑ ์

โดยไมแ่จง้ลกูคา้ทราบ 

ความคาดหวงัจากโซเชยีล

• กฎหมายควบคมุการซือ้ขายกญัชา
• ควบคมุปรมิาณกญัชาตามทีก่ฎหมายก าหนด
• ก าหนดอายผุูม้สีทิธิซ์ ือ้กญัชา
• โรงเรยีนและสถาบันการศกึษาเป็นเขตปลอด

กญัชา

• ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัคณุและโทษ การใชอ้ยา่งถกูวธิี

ความคาดหวงัจากโซเชยีล

• ใชส้ว่นผสมกญัชาในปรมิาณทีเ่หมาะสม 
(ปรมิาณสารสารสกดัTHC ไมเ่กนิ 0.2%)

• มาตรการควบคมุกญัชาในเขตสถานศกึษา

• กฎหมายควบคมุ กรณีน าไปใชผ้ดิ
วตัถปุระสงค์

โซเชยีลกลา่วถงึประโยชนใ์นเรือ่ง:
• ใชป้ระโยชนใ์นทางการแพทย ์ชว่ยรักษาโรค

โซเชยีลกลา่วถงึโทษในเรือ่ง:
• อนัตรายตอ่สขุภาพในระยะยาว
• อนัตรายจากอาหารผสมกญัชา เชน่ อาการ

แพ ้เป็นตน้
• อนัตรายจากการใชก้ญัชาของเด็ก
• การใชผ้ดิวธิ ีและใชเ้กนิขนาด

(Comment from social)



17

Key Takeaway

1

2

3

“กญัชา” เป็นความหวงัใหมท่างธรุกจิ ชว่ยขบัเคลือ่นเศรษฐกจิประเทศ 
แตม่าพรอ้มกบัความกงัวลตอ่เยาวชนของชาติ

“กญัชา” เป็นโอกาสทางธรุกจิ ปลกูกญัชาเพือ่ใชท้างการแพทย์ และ
ผลติภณัฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง เชน่ น า้มนักญัชา ยาแผนไทย เครือ่งส าอางค ์เป็นตน้

โซเชยีลคาดหวงัให ้มคีวามชดัเจนของกฎหมายในการควบคมุการซือ้
ขาย รวมถงึอดุชอ่งวา่งของกฎหมายทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบเชงิลบ

30% ของความกงัวลเป็นเรือ่ง
การเขา้ถงึกญัชาในเด็กและเยาวชน

25% ของผลติภัณฑใ์นโซเชยีล กลา่วถงึ น า้มนักญัชา
19% ของผลติภัณฑใ์นโซเชยีล กลา่วถงึ ตน้กญัชา

16% ของผลติภัณฑใ์นโซเชยีล กลา่วถงึ เครือ่งดืม่ผสมกญัชา
*ปรมิาณสารสารสกดัTHC ไมเ่กนิ 0.2%


