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บทคดัย่อ 

การวจิยัเรื่องการรบัรู้สาธารณะและผลตอบแทนในการลงทุนไร่กญัชาชุมชน (Public 
Awareness and Return on Investment in Community Cannabis Farming) มีว ัตถุประสงค์ 
คอื 1) เพื่อใหท้ราบถงึการรบัรูข้องประชาชนทัว่ไปเกี่ยวกบักญัชา 2) เพื่อวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ
ปัจจยัทีม่ผีลต่อระดบัการรบัรูข้องประชาชนทัว่ไป 3) เพื่อใหท้ราบถงึรูปแบบ ลกัษณะการลงทุน 
มูลค่าการลงทุน และผลตอบแทนในการลงทุน ในฐานะพืชเศรษฐกิจทางเลือกของวสิาหกิจ
ชุมชนในการปลูกกญัชา โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์จากประชาชนทัว่ไปที่มอีายุ 18 ปีขึน้ไป 
จ านวน 432 คน ดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (ANOVA) ร่วมกบัการท า Post-hoc 
Test และการสมัภาษณ์เกษตรกรกลุ่มวสิาหกจิชุมชนรกัจงัฟาร์มที ่ต.ไทยสามคัคี อ.วงัน ้าเขยีว 
จ.นครราชสมีา  

ผลการวเิคราะห์ระดบัการรบัรู้สาธารณะเกี่ยวกบักญัชาด้านการปลูกสูงที่สุดอยู่ที ่5.50 
ดา้นการครอบครอง 4.96 และดา้นการใชส้ารสกดัและการใชป้ระโยชน์เพือ่การเป็นพชืเศรษฐกจิ 
4.34 โดยด้านการปลูก กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 95.1 ทราบว่าปัจจุบันกฎหมายยงัไม่ได้มีการ
อนุญาตใหป้ระชาชนทัว่ไปปลูกกญัชาไดเ้อง ตอ้งปลูกเพือ่ประโยชน์ทางการแพทย ์หรอืเพือ่การ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาเท่านัน้ ด้านการครอบครอง กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.3 ทราบว่าผู้
ประกอบอาชพีเกษตรกรรมทีร่วมกลุ่มเป็นวสิาหกจิชุมชนหรอืสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบยีน
ตามกฎหมาย สามารถมีกัญชาไว้ในครอบครอง เพื่อร่วมผลิตและพฒันาสูตรต ารบัยาแผน
โบราณ หรอืยาสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และด้านการรบัรู้ด้านการใช้สารสกดั
และการใช้ประโยชน์เพื่อการแพทยท์างเลือก กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 56.5 ทราบว่ากฎหมาย
อนุญาตใหต้ ารบัยาแผนปัจจุบนัและต ารบัยาแผนไทยทีม่กีญัชาปรุงผสมอยู่ ทีไ่ดก้ารรบัรองจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต ารบัทีใ่หเ้สพ เพื่อการรกัษาโรคหรอืการศกึษาวจิยั
ได ้ 

สว่นการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบปัจจยัทีม่ผีลต่อระดบัการรบัรูส้าธารณะเกี่ยวกับประเดน็ที่
น่าสนใจ พบว่า กลุ่มผูไ้ม่มปีระสบการณ์ในการใช้กญัชามรีะดบัการรบัรูส้าธารณะเกี่ยวกบัด้าน
การปลูก ดา้นการครอบครอง ดา้นการใชส้ารสกดัและการใช้ประโยชน์เพื่อการแพทยท์างเลอืก 
เพือ่การเป็นพชืเศรษฐกจิ และดา้นขอ้ดขีอ้เสยีจากการใช ้น้อยกว่ากลุ่มผูม้ปีระสบการณ์เคยใช ้ใน
รูปแบบต่าง ๆ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ในขณะที่กลุ่มผู้ที่มปีระสบการณ์เคยใช้
เพือ่การเสพ/การสนัทนาการ มรีะดบัการรบัรูส้าธารณะเกีย่วกบัดา้นการปลูกมากกว่ากลุ่มอื่น  

ส่วนของการลงทุน มูลค่าลงทุนเบื้องต้น (ไม่รวมมูลค่าที่ดนิ) ประมาณ 1.35 ล้านบาท 
โครงการอายุ 5 ปี โครงการนี้ มมีูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองโครงการทีเ่ป็นบวก (ประมาณ 2.24 ลา้น
บาท) ท าใหม้อีตัราส่วนผลไดต้่อต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 1.25 เท่า โดยทีอ่ตัราผลตอบแทนภายใน
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ของโครงการอยู่ที่ร้อยละ 67.36 สูงกว่าอัตราส่วนลดที่ใช้เป็นเกณฑ์ (ร้อยละ 6.5) และมี
ระยะเวลาคนืทุนค่อนข้างสัน้กล่าวคอืราว 1 ปี 3 เดอืน แสดงถงึความเสีย่งของโครงการที่ต ่า 
และเมื่อพจิารณาความอ่อนไหวของโครงการพบว่า โครงการยงัสามารถรองรบัการเปลีย่นแปลง
ด้านต้นทุนและผลได้ ได้ในระดบัที่พอสมควร เนื่องจากยงัรองรบัการลดลงของรายได้ ได้อีก
ประมาณรอ้ยละ 13-14  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

Abstract 

This research on Public Awareness and Return on Investment in Community 
Cannabis Farming has the following objectives: 1) to know the general public's perception 
of cannabis 2) to analyze and compare factors affecting the level of public awareness of 
cannabis 3) to know the type of investment value of investment and worth for investment 
as an alternative cash crop for community enterprises to grow cannabis. Data were 
collected using an online questionnaire from 432 general people aged 18 years and over 
using one-way analysis of variance (ANOVA) with post-hoc test and interviews with 
farmers of Rakjung Farm Community Enterprise Group in Thai Samakkhi, Wang Nam 
Khiao District, Nakhon Ratchasima Province 

The results of the analysis revealed that the level of public awareness about 
cannabis on cultivation was the highest at 5.50, possession 4.96, and extract use and 
utilization for economic crops 4.34. For cultivation, 95.1 percent of the respondents knew 
that the law currently does not allow the general public to grow cannabis themselves and 
must be planted for medicinal purposes or for research and development purposes. For 
possession 58.3% of the sample group knew that agricultural occupations that are 
grouped into community enterprises or agricultural cooperatives registered under the law 
Possession of cannabis to co-produce and develop traditional medicine recipes or herbal 
medicine for medical benefits. For the perception of extract use and utilization for 
alternative medicine, 56.5% of the respondents knew that the law allows modern drug 
formulas and Thai traditional drug recipes that contain cannabis blends and must be 
certified by the Food and Drug Administration for therapeutic purposes or research 
studies. 

For the comparative analysis of factors affecting the level of public awareness of 
cannabis issues of interest, it was found that the group of inexperienced people with 
cannabis (or hemp) use had a level of public awareness about the cultivation aspect 
possession aspect and the use of extracts and their utilization for alternative medicine to 
be an economic plant significantly less than those who experienced different forms of 
cannabis use at the 0.05 level while the experienced group used it for recreational use. 
There was a higher level of public awareness about planting than other groups. 
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For investment, initial investment value (excluding land value) was approximately 
1.35 million baht. This project was 5 years old. This project had a positive net present 
value of the project (approximately 2.24 million baht), resulting in a profit-to-cost ratio of 
approximately 1.25 times. The project was at 67.36%, above the threshold discount rate 
(6.5%) and the payback period was about 1 year and 3 months, indicating a low project 
risk. and when considering the sensitivity of the project, it was found that projects can 
also support cost and outcome changes at a reasonable level because it still supports 
the decrease of income by about 13-14%. 
 


