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การคาดประมาณจ านวนผู้ใช้กญัชาในจังหวดัอุดรธานี 
Estimation of Cannabis Users in Udon Thani Province 

 

ปพิชญาณ์  ภกัดีราช (Papitchaya Pukdeerach)* ดร.มานพ คณะโต (Dr. Manop Kanato)** 
 

บทคดัย่อ 
กญัชาในประเทศไทยมีประวติัศาสตร์มาอย่างยาวนานทั้ งในแง่การใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน สมุนไพร

พ้ืนบ้าน เสริมงานอาชีพและเพื่อความบันเทิง การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือคาดประมาณจ านวนผูใ้ชก้ัญชาในจงัหวดั
อุดรธานี ดว้ยวธีิการคาดประมาณทางออ้ม  ด าเนินการส ารวจครัวเรือนดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ในกลุ่มท่ี
มีอาย ุ12-65 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นครัวเรือนตวัอยา่งไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 997 คน เครือข่ายของบุคคลจะถูกคาด
ประมาณดว้ยวิธีควบรวมผล กลุ่มตวัอยา่งจะถูกถามถึงจ านวนของคนท่ีรู้จกัและจ านวนคนท่ีใชก้ญัชาตามการรับรู้ของ
ตนเอง ผลจากการส ารวจดว้ยวธีิขยายเครือข่ายจะน าไปสู่การคาดประมาณเครือข่ายของบุคคลและจ านวนคนท่ีใชก้ญัชา 

ในการคาดประมาณผ่านเครือข่ายของบุคคล พบจ านวนคนท่ีใชก้ญัชาส่วนใหญ่ใชก้ญัชาประกอบอาหารมาก
ท่ีสุด รองลงมาเป็นการใชก้ญัชาเพ่ือสุขภาพ การใชก้ญัชาเพ่ือเสริมงานอาชีพ และการใชก้ญัชาเพ่ือผอ่นคลายตามล าดบั 
โดยมีผูใ้ชก้ญัชาในเดือนท่ีผา่นมาคิดเป็นค่าคาดประมาณความชุก 910 ต่อ 100,000 ประชากร 

จ านวนผูใ้ช้กัญชาจากการคาดประมาณ แสดงให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของกัญชาเป็นการแพร่ระบาด
เฉพาะถ่ินท่ีควรไดรั้บการเฝ้าระวงั 
 

ABSTRACT 
Cannabis use has a long history in Thailand as cooking ingredient, herbs, functional use and relaxer. The  

study examined an indirect method for  estimating  the  size of cannabis users in  Udon thani  Province.  A 
households  survey  was conducted  using  multi stages sampling  among  997  individuals who was  12-65  years old, 
at least  3 months  stayed in  the sample households. Through summation procedure, personal network size was 
estimated. The participants were asked to identify the number of their acquaintances whom they perceived to be 
cannabis users. Using the survey result with the network scale-up method, personal network size and cannabis users 
were estimated. 

Though estimating personal network size, it is emerged that cannabis was used as cooking ingredient, herbs, 
functional use and relaxer respectively. The estimated past month prevalence was 910 cannabis users in 100,000  
population. 

Conclusion: Estimating  size  of cannabis user through  the  network  scale-up  method  reflects  endemic  spread  
of cannabis. This calls for an active surveillance. 
 

ค าส าคญั: การคาดประมาณผูใ้ชก้ญัชาอุดรธานี 
Keywords: Size Estimation, Cannabis Users, Udon Thani 
* นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
** รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทน า 
ยาเสพติดนับเป็นปัญหาท่ีประเทศต่างๆทั่ว

โลกให้ความส าคญัและพยายามท่ีจะขจัดให้หมดไป
จากประเทศของตนเน่ืองจากเป็นปัญหาท่ีก่อให้ความ
เสียหายอยา่งร้ายแรงต่อการบริหารประเทศ  เศรษฐกิจ 
และความมัน่คง โดยรวมของประเทศ เน่ืองจากรัฐตอ้ง
ใช้จ่ายเงินจ านวนมหาศาลไปกับการปราบปราม 
ป้องกนัและบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด ในแต่ละปี เป็น
จ านวนมาก  ในปี  2014 ส านักงานยาเสพติดและ
อาชญากรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ (United  
Nations Office on Drugs and Crime: UNODC) รายงาน
วา่กญัชาจดัเป็นยาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดมากท่ีสุด
ในปี คศ.2012 มีประชากรทั่วโลก 125-227 ลา้นคนท่ี
เป็นผูเ้สพกัญชาทั้ งในรูปของการเสพกญัชาแห้งและ
ผลิตภณัฑ์จากเรซิน (ยางกญัชา กญัชาน ้ า ฯลฯ) โดยมี 
ผูท่ี้เสพในปีท่ีผา่นมาอยูร่ะหวา่ง  2.7-4.9 ของประชากร
อายุ 15-64 ปี  พ้ืน ท่ี ท่ี มีความชุกสูงท่ี สุด  คือ ทวีป
แอฟริกา รองลงมา คืออมริกาเหนือ และโอเชียเนีย
ตามล าดบั (UNODC,2014) 

ส าหรับสถานการณ์การคา้กญัชาในช่วง 10 ปี
ท่ีผ่านมา (2545-2554) จากฐานข้อมูลของส านักงาน 
ป.ป.ส. ไดร้ายงานการจบักุมกญัชาสูงกวา่ 140,000 คดี 
โดยแต่ละปีจ านวนคดีอยูร่ะหวา่ง 9,000-24,000 คดี ซ่ึง
เป็นคดีคา้ร้อยละ 10 ในส่วนของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักญัชา
มีอยู่ ถึ ง  120,000 ราย  โดยในแต่ละปี  ผัน แปรอยู่
ระหว่าง 8,000-24,000 ราย (มานพ, 2556)  แหล่งผลิต
กญัชาท่ีส าคญัและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมาก
ท่ีสุด คือ สปป.ลาว โดยการลกัลอบน าเขา้ผา่นทางภาค
ตะวันออกเฉียงเห นือของไทย  ผ่ านทางจังหวัด
นครพนม บึงกาฬ หนองคาย และอุบลราชธานีและใน
ปี  2557 สาม ารถจับ กุ ม ได้กัญ ช าได้ ถึ ง  15,605.1 
กิโลกรัม จากเดิมในปี 2556ท่ีจับกุมได้กัญชาเพียง 
5,482 กิโลกรัม  พ้ืนท่ีท่ีมีการคา้กญัชามากท่ีสุดคือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีราคาซ้ือขายอยู่ท่ีประมาณ 
100-150 บาทต่อห่อ/ถุง (ส านักยทุธศาสตร์ ส านักงาน 
ป.ป.ส., 2557) 

ประเทศไทย พบวา่การแพร่ระบาดเพิ่มมาก
ข้ึนในกลุ่มเปราะบาง จากการส ารวจการประมาณการ
จ านวนผูเ้ก่ียวขอ้งกบัสารเสพติดในปี พ.ศ.2544 พบ
ผูใ้ชก้ญัชามีแพร่หลายทัว่ทุกภาค และพบวา่มีคนไทย
ที่เคยใชก้ญัชามีอยูถ่ึง 5.4 ลา้นคน หรือร้อยละ 12.1
ของประชากรอายุ 12-65 ปี ทัว่ประเทศ  ในขณะท่ีมีผู ้
ท่ีเคยใชก้ญัชาในช่วง 1 ปีก่อนท าการส ารวจมีมากกวา่ 
หกแสนคน  และผูที้ ่เคยใชก้ญัชาอยูใ่นช่วง 30 วนั
ก่อนการส ารวจ มีมากกวา่สองแสนคน โดยภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีผูใ้ชก้ญัชามากท่ีสุด  รองลงมา
คือภาคเหนือ  กรุงเทพฯ ภาคกลางและปริมณฑล และ
ภาคใต ้ตามล าดบั ที่ส าคญัมีสัดส่วนของเยาวชนใช้
กญัชาเพ่ิมสูงข้ึน  

จากการประมาณการจ านวนผูเ้ก่ียวขอ้งกับ
สารเสพติดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในปี 2554 พบว่า
มีผูท่ี้เคยใชย้าเสพติดชนิดใดชนิดหน่ึงประมาณกวา่ 1
ลา้นคน หรือคิดเป็นอตัราส่วน 64.9 ต่อพนัประชากร 
โดยประมาณ 9 แสนคน มีประสบการณ์เคยใชก้ญัชา 
โด ย มี ก ลุ่ ม เย าวชน อ ายุ  15-25 ปี  ถึ ง ร้ อ ยล ะ  58 
(คณะกรรมการบริหารเครือข่ายองคก์รวชิาการสารเสพ
ติด, 2555) 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการ
แพร่ระบาดของกญัชามาอย่างต่อเนือง ถึงแมจ้ะมีการ
จบักุมและปราบปรามมาโดยตลอด แต่ปัญหาของการ
เสพและการค้ากัญชายงัมีให้เห็นอย่างต่อเนือง และ
พบว่าผูเ้ร่ิมเสพกญัชามีอายุน้อยลง  ความรุนแรงของ
กญัชามีมากข้ึน ทั้ งน้ียงัพบอีกว่าการแพร่ระบาดของ
กญัชายงัมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนและกระจายไปทุกพ้ืนท่ี 

จงัหวดัอุดรธานีเป็นอีกจงัหวดัหน่ึงของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดอยูใ่นระดบัตน้ๆของภาค และในระยะเวลา3 ปีท่ี
ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-2556 พบวา่มีผูเ้ขา้
รับการบ าบดัรักษากญัชามากเป็นอนัดบั 2  รองจาก
ยาบา้ และมีแนวโนม้เพิ ่มมากขึ้นทุกปี (สุกญัญา, 
สุวรรณา, 2558)   
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การประมาณจ านวนผูใ้ชก้ญัชาในจงัหวดั
อุดรธานี ซ่ึงเป็นความรู้พื้นฐานที่ส าคญัเพื่อท่ีจะใช้
เป็นข้อมูลและแนวทางในการป้องกันและวางแผน
แกไ้ขปัญหาจากการใชก้ญัชาต่อไปในอนาคต 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพื่ อคาดประมาณจ านวนผู ้ใช้กัญชาใน
จงัหวดัอุดรธานี 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

รูปแบบการวิจัย  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ
(Survey  research) โดยใชว้ิธีขยายเครือข่าย (Network 
Scale-Up Method: NSUM) เพื่อคาดประมาณจ านวน
ผูใ้ชก้ญัชาในจงัหวดัอุดรธานี 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ  ประชากรท่ี
มีอายุ 12-65 ปี  ท่ีอยู่ในทะเบียนราษฎร์ของจังหวดั
อุดรธานีเป็นผูท่ี้พกัอาศยัอยูใ่นครัวเรือนไม่น้อยกวา่ 3 
เดือนในปีท่ีผ่านมาและครัวเรือนตอ้งตั้งอยู่ในจงัหวดั
อุดรธานีไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนในปีท่ีผา่นมา 

วธีิการส ารวจ 
 วิธีการส ารวจใชก้ารส ารวจภาคตดัขวางโดย
ใชก้ารสุ่มแบบหลายขั้น (Multi stages sampling) ดงัน้ี 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการสุ่มต าบล ด้วยวิธีสุ่ม
แบบเป็นระบบตามการจดัสรรขนาดตวัอยา่ง (Systematic 
Sampling with Probability Proportional to Size) 

ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการสุ่มหมู่บ้าน/ชุมชนใน
ต าบล ดว้ยวิธีสุ่มแบบเป็นระบบตามการจดัสรรขนาด
ตั ว อ ย่ า ง  ( Systematic Sampling with Probability 
Proportional to Size) 

ขั้นตอนท่ี 3 เป็นการสุ่มครัวเรือนในหมู่บา้น/
ชุมชนในต าบล โดยใชแ้ผนท่ีท่ีไดจ้ากการนับจดของ
หมู่บา้น/ชุมชน ดว้ยวิธีสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic 
Sampling) 

ขั้นตอนท่ี 4 สุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นสมาชิกครัวเรือนท่ีมีอายุ 12-65 ปี โดยแยกเพศแต่
ละเพศสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายดว้ยตารางเลขสุ่ม (Stratified 
and Simple Random  Sampling  with  Tables)  โ ด ย
ตวัอยา่งตอ้งสามารถพดูจาส่ือสารได ้และยนิยอมร่วมมือ
ในการตอบแบบสัมภาษณ์ครัวเรือนละ  2  คน  (1 ชาย  
1 หญิง)  

ขนาดตวัอย่าง 1,024 ตวัอย่างก าหนดภายใต้
ขอบเขตคลาดเคล่ือน ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเฉล่ีย
เค รือข่ายบุคคลและระดับความเช่ือมั่น95%โดย
พิจารณาค่ าเฉ ล่ียของขนาด เค รือข่ ายทางสั งคม
ประชากรเป็นหลกั จากการท า pilot study ไดค้่าขนาด
เครือข่ายบุคคล 300 โดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 275 
ส าหรับค่าdesign effect 6.7 น ามาปรับใช้โดยอาศัย
โครงการท่ีมีลกัษณะเดียวกนั (มานพ, 2554) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interviewed 
questionnaire) เพ่ือคาดประมาณจ านวนผุใ้ช้กญัชาใน
จงัหวดัอุดรธานีซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหา3 ส่วน 

ส่วน ท่ี  1 ข้อ มูลทั่วไป   ของผู ้ตอบแบบ
สมัภาษณ์  จ านวน  8 ขอ้  เป็นขอ้ค าถามทั้งปลายปิดให้
เลือกตอบและปลายเปิดให้เติมขอ้ความ  ประกอบดว้ย
ขอ้ค าถามเก่ียวกบัอายุ  ปี พ.ศ.ท่ีเกิด เพศ  สถานะภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้  

จงัหวดัอดุรธาน ี

สุ่มตวัอย่างครัวเรือน 

 

สุ่มตวัอย่างหมู่บ้าน 

สุ่มตวัอย่างต าบล 

ตวัอย่างงประชากรแต่ละครัวเรือนชาย 1  หญิง 1 

 

Sampling with Probability 
Proportional to Size 
Proportional to Size 

 Systematic Sampling with 
Probability Proportional to Size 

Systematic  Sampling 

Stratified and Simple Random  Sampling with Tables 
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ส่วนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ขอ้มูลสัมพนัธภาพ
ทางสังคม ข้อมูลการรู้จักคนในเครือข่ายทางสังคม:
ความสัมพนัธ์เชิงสังคม (Summation  Method) จ านวน 
19 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 แบบสัมภาษณ์ ประชากรท่ีตอ้งการ
ประมาณการ (Unknows  Population) ประกอบดว้ย 

1. คนท่ีท่านรู้จักใช้กัญชาในวตัถุประสงค์
ต่างๆ จ านวน 6 ขอ้ 
 
การพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา โดย
ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้เสนอ
ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน  เพื่อตรวจสอบความตรง
ตามเน้ือหา  ความถูกต้อง  ความครอบคลุมตาม
วตัถุประสงค์ ความเหมาะสมดา้นภาษา  รวมถึงเกณฑ์
การให้และการแปลผลคะแนน  แลว้น าแบบสอบถาม
มาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

ผูว้ิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยเขา้
พบผูน้ าชุมชนและประสานความร่วมมือกบัเจา้หน้าท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ช้ีแจงวตัถุประสงค์
ของการท าวิจยั  เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล 
พร้อมนัดหมาย วนั เวลา และสถานท่ีในการจัดเก็บ
ขอ้มูล จากนั้นผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย โดยได้ขออนุญาตก่อนทุกคร้ัง และให้
ลงช่ือไวเ้ป็นลายลกัษณ์  
 
การจดัการข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อ มู ล ท่ี เก็ บ รวบ รวม แต่ ล ะ ชุ ด จ ะ ถู ก
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถ้วนสมบูรณ์ 
น าเข้าข้อมูลแบบ  data double entryโดยข้อมูลมา
วเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS 
for window version 16 

 

สถิติ ท่ี ใช้ในการวิเคราะห์   คือ  สถิติเชิง
พรรณนา  (Descriptive statistics) ไดแ้ก่  จ านวน  ร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD) และช่วงความ
เช่ือมัน่ โดยใช้โปรแกรม  SPSS 16  ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล 
 
ผลการวจิยั 

จากการศึกษาคร้ังน้ี เก็บข้อ มูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง อายุ  12-65 ปี  ท่ีอยู่ในทะเบียนราษฎร์ใน
จังหวัดอุดรธานี  เป็นผู ้ท่ีพักอาศัยอยู่ในครัวเรือน
ตวัอยา่งไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือนในปีท่ีผา่นมาและครัวเรือน
ตวัอย่างตั้งอยู่ในจงัหวดัอุดรธานี ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ในปีท่ีผ่านมา  กลุ่มตวัอยา่งจ านวน  1,024 คน ร่วมมือ
ในการศึกษา997  คน คิดเป็นร้อยละ  97.36  กลุ่ม
ตวัอยา่งเพศเป็นหญิงมากกวา่เพศชายเลก็นอ้ย โดยเป็น
เพศหญิง ร้อยละ 51.0  เป็นเพศชายร้อยละ 49.0  เม่ือ
แบ่งตามช่วงอาย ุพบวา่ส่วนใหญ่อายอุยูใ่นช่วง 45-65 
ปี คิดเป็นร้อยละ 48.34 โดยอายุเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง
เท่ากับ 41.87 ปี และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ
13.42  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดชั้น
ประถมศึกษาร้อยละ 47.0 มธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 
17.5และมธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 15.8 ตามล าดบั 
อาชีพของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ คืออาชีพเกษตรกรรม 
ร้อยละ 42.7   รับจา้ง ร้อยละ 23.1  และคา้ขาย/อาชีพ
อิสระ ร้อยละ16.8 ตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
ค่ าเฉ ล่ียรายได้ เฉ ล่ียต่ อ เดือน  8,332.23 บาท  (ค่ า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6,984.10)  ดงัตารางท่ี 1    
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ตารางที ่1  จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามคุณลกัษณะส่วน
บุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง (n=997) 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 489 49.0 
หญิง 508 51.0 
อาย ุ   
12-24 ปี 143 14.34 
25-44 ปี 372 37.31 
45-65 ปี 482 48.34 
อายเุฉล่ีย41.87ปี(13.429)   
ระดบัการศึกษา   
ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 5 0.5 
ประถมศึกษา 469 47.0 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 174 17.5 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 158 15.8 
อาชีวศึกษา(ปวช./ปวส.) 88 8.8 
อนุปริญญา 2.2 2.2 
ปริญญาตรี 78 7.8 
อ่ืนๆ 3 0.3 
อาชีพ   
เกษตรกรรม 426 42.7 
คา้ขาย/อาชีพอิสระ 167 16.8 
รับจา้ง(เอกชน) 230 23.1 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 46 4.6 
ไม่มีรายได/้อยูบ่า้น 38 3.8 
ก าลงัศึกษา 83 8.3 
อ่ืนๆ 7 0.7 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน  8332.23 
(6984.10) 

  

 
เครือข่ายบุคคลท่ี รู้จักในสังคมของกลุ่ม

ตวัอย่าง ด้วยวิธีควบรวมผล (summation method) ได้
ค่าเฉล่ียของเครือข่าย เท่ากบั  222.6 คน(95%CI 213.1, 

232.0) ส่วนเบ่ียงมาตรฐาน เท่ากบั 154.2  ค่ามธัยฐาน  
180  คน (พิสยัควอไทล2์06)  ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2 ขนาดของเครือข่ายทางสงัคม โดยวธีิ 
                 Network Scale- up Method 

เครือข่ายทางสงัคม อุดรธานี 
ประชากร 1,571,958 
ค่าเฉล่ีย 222.6 
ต ่าสุด 0 
สูงสุด 887 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 154.2 
95%CI : lower 213.1 
95%CI :upper 232.0 
มธัยฐาน 180 
พิสยัคลอไทล ์ 206 

 
จ านวนผู ้ใช้กัญชาเป็นส่วนย่อยของขนาด

เครือข่ายบุคคล จ านวนคนท่ีเสพกญัชาในช่วง 30 วนั ท่ี
ผา่นมา มีค่าเฉล่ีย0.9 คน (95%CI:0.7, 1.1) ในเครือข่าย
แต่ละบุคคลท าให้  สามารถคาดประมาณจ านวนผูใ้ช้
กัญชาในจังหวดัอุดรธานี ได้ 6,193 คน คิดเป็น  394 
ต่อแสนประชากร  และคนท่ีปลูกกัญชาไวใ้ช้เองใน
ครัวเรือน  เป็นส่วนย่อยของขนาดเครือข่ายบุคคล 
จ านวนคนท่ีปลูกกญัชาไวใ้ช้เองในครัวเรือน ในช่วง 
30 วนัท่ีผ่านมา มีค่าเฉล่ีย 0.7 คน (95%CI;0.5, 0.9)ใน
เครือข่ายแต่ละบุคคลท าให้  สามารถคาดปะมาณ
จ านวนคนท่ีปลูกกญัชาไวใ้ชเ้องในครัวเรือนในจงัหวดั
อุดรธานีได้ 5,062 คน คิดเป็น 322 ต่อแสนประชากร
ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3  ค่าประมาณการจ านวนผูใ้ชก้ญัชาในจงัหวดั 
 อุดรธานีโดยวธีิNetwork Scale- up  Method 
จ000จงัหวดัอุดรธานีน
จนน่ากนจ00น 

ใชก้ญัชาใน 
30 วนั 

ปลูกกญัชา
ไวใ้ชเ้อง 

ค่าเฉล่ีย 0.9 0.7 
ต ่าสุด 0 0 
สูงสุด 25 26 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.7 3.0 
95%CI :lower 0.7 0.5 
95%CI :upper 1.1 0.9 
มธัยฐาน 0 0 
พิสยัควอไทด ์ 0 0 
คาดประมาณจ านวน 6,193 5,062 

 
จากการคาดประมาณจ านวนผูใ้ชก้ญัชาใน

จงัหวดัอดุรธานี พบวา่ ผูเ้สพกญัชามีวตัถุประสงคก์าร
ใชแ้ตกต่างกนั 

1. คนท่ีใชก้ญัชาในการประกอบอาหาร ใน
รอบปีที่ผ่านมา มีอยูเ่ฉลี่ย 2.2 คน (95%CI: 1.6, 2.8)
ในเครือข่ายแต่ละบุคคล ท าให้สามารถคาดประมาณ
จ านวนคนใชก้ญัชาในการประกอบอาหารในจงัหวดั
อุดรธานี ได ้15,414 คน  

2. คนท่ีใชก้ัญชาเป็นสมุนไพร ในรอบปีท่ี
ผ่ านม า ม ีอ ยู เ่ฉ ลี ่ย  1.8 ค น  (95%CI: 1.3, 2.3)  ใน 
เครือข่ายแต่ละบุคคล ท าให้สามารถคาดประมาณ
จ านวนคนใชก้ญัชาเป็นสมุนไพรในจงัหวดัอุดรธานี ได ้
12,614 คน 

3. คนท่ีใชก้ญัชาเพ่ือเสริมใหท้ างานดีข้ึนใน
รอบปีท่ีผา่นมา มีอยูเ่ฉล่ีย 1.7 คน (95%CI: 1.2, 2.2)
ในเครือข่ายแต่ละบุคคล ท าให้สามารถคาดประมาณ
จ านวนคนใชก้ญัชาเพ่ือเสริมใหท้ างานดีข้ึนในจงัหวดั
อุดรธานี ได ้12,283 คน 

4. คนท่ีใชก้ญัชาเพ่ือผ่อนคลาย ในรอบปีท่ี
ผ่ าน ม าม ีอ ยู เ่ฉ ลี ่ย  0.7 ค น  (95%CI: 0.4, 0.9)  ใน 
เครือข่ายแต่ละบุคคล ท าให้สามารถคาดประมาณ

จ านวนคนใชก้ญัชาเพื่อผ่อนคลายในจงัหวดัอุดรธานี 
ได ้4,641 คน ดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางที ่4  ค่าประมาณการจ านวนผูใ้ชก้ญัชาในจงัหวดั 
 อุดรธานีโดยวธีิ Network Scale-up   
 Method 
จงัหวดัอุดรธานี ใช้กัญชา

ประกอบ
อาหาร 

ใช้กัญชา
เป็น
สมุนไพร 

ใช้กัญชา
เพื่อเสริม
การ
ท างาน 

ใช้กัญชา
เพื่อผ่อน
คลาย 

ค่าเฉล่ีย 2.2 1.8 1.7 0.7 
ต ่าสุด 0 0 0 0 
สูงสุด 90 60 90 50 
ค่ า เบ่ี ย ง เบ น
มาตรฐาน 

9.5 8.3 8.2 3.8 

95%CI:lower 1.6 1.3 1.2 0.4 
95%CI:upper 2.8 2.3 2.2 0.9 
มธัยฐาน 0 0 0 0 
พิสยัควอไทด ์ 0 0 0 0 
ค าด ป ระ ม าณ

จ านวน 
15,414 12,614 12,283 4,641 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาเชิงส ารวจ (Cross  Sectional 
Survey) เพ่ือการคาดประมาณจ านวนผูใ้ช้กัญชา ใน
จงัหวดัอุดรธานี ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชว้ิธี 
Network  Scale-up  ซ่ึงเป็นการคาดประมาณทางออ้ม 
ด าเนินการส ารวจครัวเรือนด้วยการสุ่มตวัอย่างแบบ
หลายขั้นตอน ในกลุ่มท่ีมีอายุ 12-65 ปี ท่ีอาศัยอยู่ใน
ครัวเรือนตวัอย่างไม่น้อยกว่า 3 เดือน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 
997 คน เครือข่ายของบุคคลจะถูกคาดประมาณดว้ยวิธี
ควบรวมผล 

Killworth et al. (1998) ใชข้นาดเครือข่ายทาง
สงัคมท่ีรู้จกัดว้ยการติดต่อกนั ในระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา  

มานพ (2553) ไดค้่าขนาดเครือข่ายทางสังคม 
ซ่ึ ง พ บ ว่ า ก า ร ค าด ป ร ะ ม าณ ข อ ง ค น ใน ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 247.4 คน 
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มานพ (2554) ไดค้่าเฉล่ียเครือข่ายทางสังคม
ในจงัหวดันครราชสีมา  199.54 คน 

ในการศึกษาน้ีใชข้นาดเครือข่ายทางสังคมท่ี
รู้จกัดว้ยการติดต่อกนัในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท าให้
ไดค้่าเฉล่ียของเครือข่ายทางสงัคมในจงัหวดั222.6 คน 

พูนรัตน์ , มานพ (2557) ใช้ขนาดเครือข่าย
ทางสังคมมนระยะเวลา 1 ปี ท่ีผ่านมาได้ค่าขนาด
เครือข่ายทางสงัคมของชุมชน 134.01 คนสอดคลอ้งกบั 
อานนท์ และคณะ (2557) ได้ค่าเฉล่ียเครือข่างทาง
สงัคมของชุมชน 232.81 คน 

เห็นได้ว่าขนาดเครือข่ายของสังคมของ
ตวัอย่างข้ึนอยูก่บัการนิยามดว้ยวา่รู้จกั (1 ปีหรือ 2 ปี) 
และขอบเขตของการปกครอง (ประเทศไทย, จงัหวดั, 
ชุมชน) ท าให้ไดค้่าเฉล่ียเครือข่ายแตกต่างกนั ซ่ึงจะมี
ผลโดยตรงต่อการค านวณค่ากลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ
คาดประมาณ 

2. วธีิการหาขนาดเครือข่าย มีขั้นตอนส าคญั 
3 ขั้นตอน คือ 

1)  ก าหนดข้อสันนิษฐานเบ้ืองต้นว่า 
ประชากรทั้ งหมดมีความสัมพนัธ์กับขนาดเครือข่าย
ทางสังคมของแต่ละบุคคล และสัมพนัธ์กบัขนาดของ
กลุ่มเป้าหมาย 

2)  ค านวณค่าขนาดเครือข่ายของสังคม
แต่ละบุคคล  

3)  คาดประมาณขนาดกลุ่มเป้าหมาย 
3. ขนาดเค รือข่ ายมีวิ ธีค  านวณอยู่  2  วิ ธี 

(Kanato, 2015) คือ 
1)  ก า ร เป รี ย บ เที ย บ ก ลุ่ ม อ้ า ง อิ ง 

(Reference Group Method) เป็นการเปรียบเทียบขนาด
เครือข่ายทางสงัคม ดว้ยการอา้งอิงกลุ่มประชากรท่ีเป็น
ท่ีรู้จกักนัดี และเป็นตวัเลขอา้งอิงของทางราชการ 

2)  ก า ร ค ว บ ร ว ม ผ ล  ( Summation 
Method) เป็นการรวมประชากรแต่ละก ลุ่มย่อยท่ี
ก าหนดเขา้ด้วยกัน วิธีแรกเป็นวีการท่ีน่าเช่ือถือ แต่มี
ขอ้จ ากัดท่ีไม่สามารถใช้ตัวเลขอ้างอิงตามท่ีก าหนด 
ในขณะท่ีก าหนดวิธีท่ีสอง เป็นวิธีการท่ีง่ายต่อการ

ด าเนินการ แต่ขนาดเครือข่ายจะใหญ่หรือเลก็ข้ึนอยูก่บั
จ านวนประชากรแต่ละกลุ่มท่ีจะน ามารวมกนั  

ในการศึกษาน้ีใชก้ารควบรวมผล ซ่ึงง่ายต่อ
การปฏิบติั แต่อาจใหค้่าท่ีแตกต่างไปจากการเทียบกลุ่ม
อา้งอิง ซ่ึงหมายความวา่ การศึกษาในประเทศไทยพบ
ความแตกต่าง 5 % (มานพ, 2557)  จนถึง 140% (มานพ, 
2554) 

โดยการคาดประมาณทางอ้อมใช้การหา
ขนาดเครือข่ายสงัคมมาวิเคราะห์ผล  ค่าขนาดเครือข่าย
ทางสังคมแปรผนัตามขนาดพ้ืนท่ีและระยะเวลาท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบวา่ค่าเฉล่ีย
ของขนาดเครือข่าย เท่ากบั 222.6 คนซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ มานพ คณะโต และคณะ เร่ืองการ
ส ารวจครัวเรือนเพื่อประมาณการจ านวนประชากร
กลุ่มเส่ียงต่อการติดเช้ือ HIV ในจังหวดันครราชสีมา 
2554 ดว้ยวิธี ขยายเครือข่าย พบวา่ เท่ากบั 199.54  คน  
จะเห็นไดว้า่ค่าเฉล่ียท่ีไดท้ั้งสองการศึกษามีค่าแตกต่าง
กันเพียงเล็กน้อย ทั้ งน้ีเน่ืองจากการสอบถามให้ได้
จ านวนคนทั้งหมดท่ีแต่ละคนรู้จกัใน 2 ปีท่ีผ่านมาเป็น
เร่ืองยากมาก มีข้อจ ากัดด้านการจ ายอ้นหลัง จึงอาจ
อนุมานไดว้า่ ค่า c เฉล่ีย สองการศึกษาน้ีไม่แตกต่างกนั
นกั 

กัญชาเป็นยาเสพติดท่ีเป็นท่ีนิยมใช้มากใน
ประชากรทั้ งโลกการคาดประมาณจ านวนคนท่ีใช้
กัญชาในการศึกษาน้ีพบว่า ส่ วนให ญ่ ใช้กัญชา
ประกอบอาหารมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการใชก้ัญชา
เพื่อสุขภาพ การใชก้ญัชาเพ่ือเสริมงานอาชีพ และการ
ใชก้ญัชาเพ่ือผ่อนคลายตามล าดบั โดยมีผูใ้ชก้ญัชาใน
เดือนท่ีผ่านมาคิดเป็นค่าคาดประมาณความชุก910 ต่อ 
แสนประชากรจ านวนผูใ้ชก้ญัชาจากการคาดประมาณ 
แสดงให้เห็นวา่การแพร่ระบาดของกญัชาเป็นการแพร่
ระบาดเฉพาะถ่ินท่ีควรไดรั้บการเฝ้าระวงั 
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