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บทคัดย่ อ
กัญชาในประเทศไทยมี ประวัติศาสตร์ มาอย่างยาวนานทั้งในแง่การใช้ประกอบอาหารในครัวเรื อน สมุนไพร
พื้นบ้าน เสริ มงานอาชี พและเพื่ อความบันเทิ ง การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อคาดประมาณจานวนผูใ้ ช้กัญชาในจังหวัด
อุดรธานี ด้วยวิธีการคาดประมาณทางอ้อม ดาเนิ นการสารวจครัวเรื อนด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ในกลุ่มที่
มีอายุ 12-65 ปี ที่อาศัยอยูใ่ นครัวเรื อนตัวอย่างไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน ได้กลุ่มตัวอย่าง 997 คน เครื อข่ายของบุคคลจะถูกคาด
ประมาณด้วยวิธีควบรวมผล กลุ่มตัวอย่างจะถูกถามถึงจานวนของคนที่ รู้จกั และจานวนคนที่ใช้กญั ชาตามการรับรู ้ของ
ตนเอง ผลจากการสารวจด้วยวิธีขยายเครื อข่ายจะนาไปสู่การคาดประมาณเครื อข่ายของบุคคลและจานวนคนที่ใช้กญั ชา
ั ชาประกอบอาหารมาก
ในการคาดประมาณผ่านเครื อข่ายของบุคคล พบจานวนคนที่ใช้กญั ชาส่ วนใหญ่ใช้กญ
ั ชาเพื่อสุขภาพ การใช้กญ
ั ชาเพื่อเสริ มงานอาชีพ และการใช้กญั ชาเพื่อผ่อนคลายตามลาดับ
ที่สุด รองลงมาเป็ นการใช้กญ
โดยมีผใู ้ ช้กญั ชาในเดือนที่ผา่ นมาคิดเป็ นค่าคาดประมาณความชุก 910 ต่อ 100,000 ประชากร
จานวนผูใ้ ช้กัญ ชาจากการคาดประมาณ แสดงให้ เห็ น ว่าการแพร่ ร ะบาดของกัญ ชาเป็ นการแพร่ ร ะบาด
เฉพาะถิ่นที่ควรได้รับการเฝ้าระวัง
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.
คาสาคัญ: การคาดประมาณผูใ้ ช้กญั ชาอุดรธานี
Keywords: Size Estimation, Cannabis Users, Udon Thani
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ประเทศไทย พบว่าการแพร่ ระบาดเพิ่มมาก
ขึ้นในกลุ่มเปราะบาง จากการสารวจการประมาณการ
จานวนผูเ้ กี่ยวข้องกับสารเสพติดในปี พ.ศ.2544 พบ
ั ชามีแพร่ หลายทัว่ ทุกภาค และพบว่ามีคนไทย
ผูใ้ ช้กญ
ั ชามีอ ยูถ่ ึง 5.4 ล้านคน หรื อ ร้อ ยละ 12.1
ที่เคยใช้ก ญ
ของประชากรอายุ 12-65 ปี ทัว่ ประเทศ ในขณะที่มีผู ้
ั ชาในช่วง 1 ปี ก่อนทาการสารวจมีมากกว่า
ที่เคยใช้กญ
ั ชาอยูใ่ นช่ว ง 30 วัน
หกแสนคน และผู ท้ ี ่เคยใช้ก ญ
ก่อ นการส ารวจ มีม ากกว่า สองแสนคน โดยภาค
ั ชามากที่สุด รองลงมา
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มีผใู ้ ช้กญ
คือภาคเหนื อ กรุ งเทพฯ ภาคกลางและปริ มณฑล และ
ภาคใต้ ตามลาดับ ที ่สาคัญ มีส ัด ส่ ว นของเยาวชนใช้
กัญชาเพิ่มสู งขึ้น
จากการประมาณการจานวนผูเ้ กี่ ยวข้องกับ
สารเสพติดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อในปี 2554 พบว่า
มีผูท้ ี่ เคยใช้ยาเสพติดชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งประมาณกว่า 1
ล้านคน หรื อคิดเป็ นอัตราส่ วน 64.9 ต่อพันประชากร
ั ชา
โดยประมาณ 9 แสนคน มีประสบการณ์ เคยใช้กญ
โด ยมี ก ลุ่ ม เยาวช น อ ายุ 15-25 ปี ถึ งร้ อ ยล ะ 58
(คณะกรรมการบริ หารเครื อข่ายองค์กรวิชาการสารเสพ
ติด, 2555)
ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ เป็ นพื้ น ที่ ที่ มี การ
แพร่ ระบาดของกัญชามาอย่างต่อเนื อง ถึงแม้จะมีการ
จับกุมและปราบปรามมาโดยตลอด แต่ปัญหาของการ
เสพและการค้ากัญ ชายังมี ให้ เห็ น อย่างต่ อ เนื อ ง และ
พบว่าผูเ้ ริ่ มเสพกัญชามี อายุน้อยลง ความรุ นแรงของ
กัญ ชามี มากขึ้ น ทั้งนี้ ยงั พบอี กว่าการแพร่ ระบาดของ
กัญชายังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและกระจายไปทุกพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี เป็ นอีกจังหวัดหนึ่ งของภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ที่มีก ารแพร่ ระบาดของยาเสพ
ติดอยูใ่ นระดับ ต้นๆของภาค และในระยะเวลา3 ปี ที่
ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-2556 พบว่ามีผูเ้ ข้า
รับ การบาบัด รัก ษากัญ ชามากเป็ นอัน ดับ 2 รองจาก
ั ญา,
ยาบ้า และมีแ นวโน้ม เพิ ่ม มากขึ้ น ทุก ปี (สุ ก ญ
สุ วรรณา, 2558)

บทนา
ยาเสพติ ดนับ เป็ นปั ญ หาที่ ป ระเทศต่างๆทั่ว
โลกให้ความสาคัญ และพยายามที่ จะขจัดให้ห มดไป
จากประเทศของตนเนื่ องจากเป็ นปั ญหาที่ ก่อให้ความ
เสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อการบริ หารประเทศ เศรษฐกิจ
และความมัน่ คง โดยรวมของประเทศ เนื่องจากรัฐต้อง
ใช้ จ่ า ยเงิ น จ านวนมหาศาลไปกับ การปราบปราม
ป้ องกันและบาบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด ในแต่ละปี เป็ น
จ านวนมาก ในปี 2014 ส านั ก งานยาเสพติ ด และ
อาชญากรรมแห่ ง องค์ ก ารสหประชาชาติ (United
Nations Office on Drugs and Crime: UNODC) รายงาน
ว่ากัญชาจัดเป็ นยาเสพติดที่ มีการแพร่ ระบาดมากที่ สุด
ในปี คศ.2012 มี ประชากรทั่วโลก 125-227 ล้านคนที่
เป็ นผูเ้ สพกัญชาทั้งในรู ปของการเสพกัญชาแห้งและ
ผลิตภัณฑ์จากเรซิ น (ยางกัญชา กัญชาน้ า ฯลฯ) โดยมี
ผูท้ ี่เสพในปี ที่ผา่ นมาอยูร่ ะหว่าง 2.7-4.9 ของประชากร
อายุ 15-64 ปี พื้ น ที่ ที่ มี ค วามชุ ก สู งที่ สุ ด คื อ ทวี ป
แอฟริ ก า รองลงมา คื อ อมริ กาเหนื อ และโอเชี ย เนี ย
ตามลาดับ (UNODC,2014)
สาหรับสถานการณ์การค้ากัญชาในช่วง 10 ปี
ที่ ผ่านมา (2545-2554) จากฐานข้อมู ล ของสานักงาน
ป.ป.ส. ได้รายงานการจับกุมกัญชาสู งกว่า 140,000 คดี
โดยแต่ละปี จานวนคดีอยูร่ ะหว่าง 9,000-24,000 คดี ซึ่ ง
เป็ นคดีคา้ ร้อยละ 10 ในส่ วนของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกัญชา
มี อ ยู่ ถึ ง 120,000 ราย โดยใน แต่ ล ะปี ผั น แปรอยู่
ระหว่าง 8,000-24,000 ราย (มานพ, 2556) แหล่งผลิ ต
กัญ ชาที่ สาคัญ และส่ งผลกระทบต่อประเทศไทยมาก
ที่สุด คือ สปป.ลาว โดยการลักลอบนาเข้าผ่านทางภาค
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อของไทย ผ่ า นทางจั ง หวัด
นครพนม บึงกาฬ หนองคาย และอุบลราชธานี และใน
ปี 2557 ส าม ารถจั บ กุ ม ได้ กั ญ ชาได้ ถึ ง 15,605.1
กิ โ ลกรั ม จากเดิ ม ในปี 2556ที่ จับ กุ ม ได้กัญ ชาเพี ย ง
5,482 กิโลกรัม พื้นที่ที่มีการค้ากัญชามากที่สุดคือ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โดยมีราคาซื้ อขายอยู่ที่ประมาณ
100-150 บาทต่อห่ อ/ถุง (สานักยุทธศาสตร์ สานักงาน
ป.ป.ส., 2557)
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ั ชาในจัง หวัด
การประมาณจ านวนผู ใ้ ช้ก ญ
อุด รธานี ซึ่ ง เป็ นความรู ้พื้น ฐานที ่ส าคัญ เพื่ อที่ จ ะใช้
เป็ นข้อ มู ล และแนวทางในการป้ อ งกัน และวางแผน
แก้ไขปั ญหาจากการใช้กญั ชาต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่ อ คาดประมาณจ านวนผู ้ ใ ช้ กั ญ ชาใน
จังหวัดอุดรธานี
วิธีดาเนินการวิจยั
รู ป แบบการวิ จัย เป็ นการวิ จัย เชิ ง ส ารวจ
(Survey research) โดยใช้วิธีขยายเครื อข่าย (Network
Scale-Up Method: NSUM) เพื่ อ คาดประมาณจานวน
ผูใ้ ช้กญั ชาในจังหวัดอุดรธานี
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรที่
มี อ ายุ 12-65 ปี ที่ อ ยู่ใ นทะเบี ย นราษฎร์ ข องจัง หวัด
อุดรธานี เป็ นผูท้ ี่ พกั อาศัยอยูใ่ นครัวเรื อนไม่น้อยกว่า 3
เดื อนในปี ที่ ผ่านมาและครัวเรื อนต้องตั้งอยู่ในจังหวัด
อุดรธานีไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนในปี ที่ผา่ นมา
วิธีการสารวจ
วิธีการสารวจใช้การสารวจภาคตัดขวางโดย
ใช้การสุ่มแบบหลายขั้น (Multi stages sampling) ดังนี้
จังหวัดอุดรธานี

สุ่ มตัวอย่างตาบล

Sampling with Probability
Proportional to Size
Proportional to Size
Systematic Sampling with
Probability Proportional to Size

สุ่ มตัวอย่างหมู่บ้าน

Systematic Sampling
สุ่ มตัวอย่างครัวเรื อน

Stratified and Simple Random Sampling with Tables
ตัวอย่างงประชากรแต่ละครัวเรื อนชาย 1 หญิง 1
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ขั้น ตอนที่ 1 เป็ นการสุ่ ม ต าบล ด้ว ยวิ ธี สุ่ ม
แบบเป็ นระบบตามการจัดสรรขนาดตัวอย่าง (Systematic
Sampling with Probability Proportional to Size)
ขั้น ตอนที่ 2 เป็ นการสุ่ ม หมู่ บ้าน/ชุ ม ชนใน
ตาบล ด้วยวิธีสุ่ มแบบเป็ นระบบตามการจัดสรรขนาด
ตั ว อ ย่ า ง ( Systematic Sampling with Probability
Proportional to Size)
ขั้นตอนที่ 3 เป็ นการสุ่มครัวเรื อนในหมู่บา้ น/
ชุมชนในตาบล โดยใช้แผนที่ ที่ได้จากการนับจดของ
หมู่บา้ น/ชุมชน ด้วยวิธีสุ่ มแบบเป็ นระบบ (Systematic
Sampling)
ขั้นตอนที่ 4 สุ่ มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถาม
เป็ นสมาชิ กครัวเรื อนที่ มีอายุ 12-65 ปี โดยแยกเพศแต่
ละเพศสุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยตารางเลขสุ่ม (Stratified
and Simple Random Sampling with Tables) โ ด ย
ตัวอย่างต้องสามารถพูดจาสื่ อสารได้ และยินยอมร่ วมมือ
ในการตอบแบบสัมภาษณ์ครัวเรื อนละ 2 คน (1 ชาย
1 หญิง)
ขนาดตัวอย่าง 1,024 ตัวอย่างกาหนดภายใต้
ขอบเขตคลาดเคลื่ อน ไม่เกิ นร้ อ ยละ 15 ของค่าเฉลี่ ย
เครื อข่ า ยบุ ค คลและระดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95%โดย
พิ จ ารณ าค่ า เฉลี่ ย ของขนาดเครื อข่ า ยทางสั ง คม
ประชากรเป็ นหลัก จากการทา pilot study ได้ค่าขนาด
เครื อข่ายบุ คคล 300 โดยมี ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 275
ส าหรั บ ค่ า design effect 6.7 น ามาปรั บ ใช้ โ ดยอาศั ย
โครงการที่มีลกั ษณะเดียวกัน (มานพ, 2554)
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นแบบ
สั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ าง (Structured interviewed
ั ชาใน
questionnaire) เพื่อคาดประมาณจานวนผุใ้ ช้กญ
จังหวัดอุดรธานีซ่ ึงประกอบด้วยเนื้อหา3 ส่วน
ส่ วนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ของผู ้ ต อบแบบ
สัมภาษณ์ จานวน 8 ข้อ เป็ นข้อคาถามทั้งปลายปิ ดให้
เลือกตอบและปลายเปิ ดให้เติมข้อความ ประกอบด้วย
ข้อคาถามเกี่ ยวกับอายุ ปี พ.ศ.ที่ เกิด เพศ สถานะภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้

MMP21-4
ส่ วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ ขอ้ มูลสัม พันธภาพ
ทางสังคม ข้อมู ล การรู ้ จักคนในเครื อ ข่ ายทางสังคม:
ความสัมพันธ์เชิงสังคม (Summation Method) จานวน
19 ข้อ
ส่ วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ ประชากรที่ ตอ้ งการ
ประมาณการ (Unknows Population) ประกอบด้วย
1. คนที่ ท่ านรู ้ จัก ใช้กัญ ชาในวัต ถุ ป ระสงค์
ต่างๆ จานวน 6 ข้อ

สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ คื อ สถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ จานวน ร้อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน(SD) และช่ ว งความ
เชื่ อมัน่ โดยใช้โปรแกรม SPSS 16 ในการวิเคราะห์
ข้อมูล
ผลการวิจยั
จากการศึ ก ษาครั้ งนี้ เก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม
ตัว อย่ า ง อายุ 12-65 ปี ที่ อ ยู่ ใ นทะเบี ย นราษฎร์ ใ น
จัง หวัด อุ ด รธานี เป็ นผู ้ที่ พ ัก อาศั ย อยู่ ใ นครั ว เรื อน
ตัวอย่างไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือนในปี ที่ผา่ นมาและครัวเรื อน
ตัวอย่างตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ไม่น้อยกว่า 6 เดื อน
ในปี ที่ ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างจานวน 1,024 คน ร่ วมมือ
ในการศึ ก ษา997 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 97.36 กลุ่ ม
ตัวอย่างเพศเป็ นหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย โดยเป็ น
เพศหญิ ง ร้ อยละ 51.0 เป็ นเพศชายร้อ ยละ 49.0 เมื่ อ
แบ่งตามช่วงอายุ พบว่าส่ วนใหญ่อายุอยูใ่ นช่วง 45-65
ปี คิดเป็ นร้อยละ 48.34 โดยอายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
เท่ า กับ 41.87 ปี และมี ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ
13.42 กลุ่ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ จบการศึ กษาสู งสุ ดชั้น
ประถมศึ กษาร้อยละ 47.0 มัธยมศึ กษาตอนต้น ร้อยละ
17.5และมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 15.8 ตามลาดับ
อาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คืออาชีพเกษตรกรรม
ร้อยละ 42.7 รับ จ้าง ร้ อยละ 23.1 และค้าขาย/อาชี พ
อิสระ ร้อยละ16.8 ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
ค่ า เฉลี่ ย รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อน 8,332.23 บาท (ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6,984.10) ดังตารางที่ 1

การพัฒนาคุณภาพเครื่ องมือ
การตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา โดย
ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ สร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วเสนอ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรง
ตามเนื้ อหา ความถู ก ต้ อ ง ความครอบคลุ ม ตาม
วัตถุประสงค์ ความเหมาะสมด้านภาษา รวมถึงเกณฑ์
การให้และการแปลผลคะแนน แล้วนาแบบสอบถาม
มาปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัยดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเข้า
พบผูน้ าชุมชนและประสานความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการทาวิจยั เพื่อขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูล
พร้ อ มนัด หมาย วัน เวลา และสถานที่ ในการจัด เก็ บ
ข้อมูล จากนั้นผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มเป้ าหมาย โดยได้ขออนุ ญาตก่อนทุกครั้ง และให้
ลงชื่อไว้เป็ นลายลักษณ์
การจัดการข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อ มู ล ที่ เก็ บ รวบ รวม แ ต่ ล ะ ชุ ด จ ะ ถู ก
ตรวจสอบความถู กต้อ งและความครบถ้วนสมบู ร ณ์
น าเข้ า ข้ อ มู ล แบบ data double entryโดยข้ อ มู ล มา
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป SPSS
for window version 16
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232.0) ส่ วนเบี่ ยงมาตรฐาน เท่ ากับ 154.2 ค่ามัธยฐาน
180 คน (พิสยั ควอไทล์206) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 จานวน ร้อยละ จาแนกตามคุณลักษณะส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (n=997)
ข้ อมูลทัว่ ไป
จานวน
ร้ อยละ
เพศ
ชาย
489
49.0
หญิง
508
51.0
อายุ
12-24 ปี
143
14.34
25-44 ปี
372
37.31
45-65 ปี
482
48.34
อายุเฉลี่ย41.87ปี (13.429)
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
5
0.5
ประถมศึกษา
469
47.0
มัธยมศึกษาตอนต้น
174
17.5
มัธยมศึกษาตอนปลาย
158
15.8
อาชีวศึกษา(ปวช./ปวส.)
88
8.8
อนุปริ ญญา
2.2
2.2
ปริ ญญาตรี
78
7.8
อื่นๆ
3
0.3
อาชีพ
เกษตรกรรม
426
42.7
ค้าขาย/อาชีพอิสระ
167
16.8
รับจ้าง(เอกชน)
230
23.1
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
46
4.6
ไม่มีรายได้/อยูบ่ า้ น
38
3.8
กาลังศึกษา
83
8.3
อื่นๆ
7
0.7
รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 8332.23
(6984.10)

ตารางที่ 2 ขนาดของเครื อข่ายทางสังคม โดยวิธี
Network Scale- up Method
เครื อข่ายทางสังคม
อุดรธานี
ประชากร
1,571,958
ค่าเฉลี่ย
222.6
ต่าสุด
0
สูงสุด
887
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
154.2
95%CI : lower
213.1
95%CI :upper
232.0
มัธยฐาน
180
พิสยั คลอไทล์
206
จ านวนผู ้ใ ช้กัญ ชาเป็ นส่ ว นย่อ ยของขนาด
เครื อข่ายบุคคล จานวนคนที่เสพกัญชาในช่วง 30 วัน ที่
ผ่านมา มีค่าเฉลี่ย0.9 คน (95%CI:0.7, 1.1) ในเครื อข่าย
แต่ละบุ คคลทาให้ สามารถคาดประมาณจานวนผูใ้ ช้
กัญ ชาในจังหวัดอุ ดรธานี ได้ 6,193 คน คิ ดเป็ น 394
ต่อ แสนประชากร และคนที่ ป ลู กกัญ ชาไว้ใช้เองใน
ครั ว เรื อ น เป็ นส่ ว นย่อ ยของขนาดเครื อ ข่ า ยบุ ค คล
จานวนคนที่ ปลูกกัญ ชาไว้ใช้เองในครัวเรื อน ในช่วง
30 วันที่ ผ่านมา มีค่าเฉลี่ย 0.7 คน (95%CI;0.5, 0.9)ใน
เครื อข่ า ยแต่ ล ะบุ ค คลท าให้ สามารถคาดปะมาณ
จานวนคนที่ปลูกกัญชาไว้ใช้เองในครัวเรื อนในจังหวัด
อุดรธานี ได้ 5,062 คน คิดเป็ น 322 ต่อแสนประชากร
ดังตารางที่ 3

เครื อข่ า ยบุ ค คลที่ รู้ จั ก ในสั ง คมของกลุ่ ม
ตัวอย่าง ด้วยวิธีควบรวมผล (summation method) ได้
ค่าเฉลี่ยของเครื อข่าย เท่ากับ 222.6 คน(95%CI 213.1,
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ั ชาเพื่อผ่อนคลายในจังหวัดอุดรธานี
จานวนคนใช้กญ
ได้ 4,641 คน ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 3 ค่าประมาณการจานวนผูใ้ ช้กญั ชาในจังหวัด
อุดรธานีโดยวิธีNetwork Scale- up Method
จ000จังหวัดอุดรธานี น ใช้กญั ชาใน ปลูกกัญชา
จนน่ากนจ00น
30 วัน
ไว้ใช้เอง
ค่าเฉลี่ย
0.9
0.7
ต่าสุด
0
0
สูงสุด
25
26
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.7
3.0
95%CI :lower
0.7
0.5
95%CI :upper
1.1
0.9
มัธยฐาน
0
0
พิสยั ควอไทด์
0
0
คาดประมาณจานวน
6,193
5,062

ตารางที่ 4 ค่าประมาณการจานวนผูใ้ ช้กญั ชาในจังหวัด
อุดรธานีโดยวิธี Network Scale-up
Method
จังหวัดอุดรธานี

ค่าเฉลี่ย
ต่าสุด
สูงสุด
ค่ า เบี่ ยงเบ น
มาตรฐาน
95%CI:lower

ใช้ กัญชา
ประกอบ
อาหาร

ใช้ กัญชา
เป็ น
สมุนไพร

2.2
0
90
9.5

1.8
0
60
8.3

1.6
95%CI:upper
2.8
มัธยฐาน
0
พิสยั ควอไทด์
0
ค าด ป ร ะ ม าณ 15,414

จากการคาดประมาณจานวนผูใ้ ช้กญั ชาใน
จังหวัดอุดรธานี พบว่า ผูเ้ สพกัญชามีวตั ถุประสงค์การ
ใช้แตกต่างกัน
ั ชาในการประกอบอาหาร ใน
1. คนที่ใช้กญ
รอบปี ที่ผ ่านมา มีอ ยูเ่ ฉลี่ย 2.2 คน (95%CI: 1.6, 2.8)
ในเครื อข่ายแต่ละบุคคล ทาให้สามารถคาดประมาณ
ั ชาในการประกอบอาหารในจังหวัด
จานวนคนใช้กญ
อุดรธานี ได้ 15,414 คน
2. คนที่ ใช้กัญ ชาเป็ นสมุนไพร ในรอบปี ที่
ผ่ า น ม า มีอ ยู เ่ ฉ ลี ่ย 1.8 ค น (95%CI: 1.3, 2.3) ใน
เครื อ ข่า ยแต่ล ะบุค คล ท าให้ส ามารถคาดประมาณ
จานวนคนใช้กญั ชาเป็ นสมุนไพรในจังหวัดอุดรธานี ได้
12,614 คน
3. คนที่ใช้กญั ชาเพื่อเสริ มให้ทางานดีข้ ึนใน
รอบปี ที่ผา่ นมา มีอยูเ่ ฉลี่ย 1.7 คน (95%CI: 1.2, 2.2)
ในเครื อข่ายแต่ละบุคคล ทาให้สามารถคาดประมาณ
ั ชาเพื่อเสริ มให้ทางานดีข้ ึนในจังหวัด
จานวนคนใช้กญ
อุดรธานี ได้ 12,283 คน
ั ชาเพื่อผ่อนคลาย ในรอบปี ที่
4. คนที่ ใช้กญ
ผ่ า น ม าม ีอ ยู เ่ ฉ ลี ่ย 0.7 ค น (95%CI: 0.4, 0.9) ใ น
เครื อ ข่า ยแต่ล ะบุค คล ท าให้ส ามารถคาดประมาณ

จานวน

1.3
2.3
0
0
12,614

ใช้ กัญชา
เพื่อเสริม
การ
ทางาน

ใช้ กัญชา
เพื่อผ่อน
คลาย

1.7
0
90
8.2

0.7
0
50
3.8

1.2
0.4
2.2
0.9
0
0
0
0
12,283 4,641

อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาเชิ ง ส ารวจ (Cross Sectional
Survey) เพื่ อ การคาดประมาณจานวนผูใ้ ช้กัญ ชา ใน
จังหวัดอุดรธานี ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธี
Network Scale-up ซึ่ งเป็ นการคาดประมาณทางอ้อม
ดาเนิ น การส ารวจครั วเรื อนด้วยการสุ่ ม ตัวอย่างแบบ
หลายขั้น ตอน ในกลุ่ม ที่ มี อายุ 12-65 ปี ที่ อ าศัยอยู่ใน
ครัวเรื อนตัวอย่างไม่น้อยกว่า 3 เดื อน ได้กลุ่มตัวอย่าง
997 คน เครื อข่ายของบุคคลจะถูกคาดประมาณด้วยวิธี
ควบรวมผล
Killworth et al. (1998) ใช้ขนาดเครื อข่ายทาง
สังคมที่รู้จกั ด้วยการติดต่อกัน ในระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมา
มานพ (2553) ได้ค่าขนาดเครื อข่ายทางสังคม
ซึ่ ง พ บ ว่ าก าร ค าด ป ร ะ ม าณ ข อ ง ค น ใ น ภ าค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ 247.4 คน
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มานพ (2554) ได้ค่าเฉลี่ยเครื อข่ายทางสังคม
ในจังหวัดนครราชสี มา 199.54 คน
ในการศึ กษานี้ ใช้ขนาดเครื อข่ายทางสังคมที่
รู ้จกั ด้วยการติดต่อกันในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ทาให้
ได้ค่าเฉลี่ยของเครื อข่ายทางสังคมในจังหวัด222.6 คน
พู น รั ต น์ , มานพ (2557) ใช้ข นาดเครื อ ข่ า ย
ทางสั ง คมมนระยะเวลา 1 ปี ที่ ผ่ า นมาได้ ค่ า ขนาด
เครื อข่ายทางสังคมของชุมชน 134.01 คนสอดคล้องกับ
อานนท์ และคณะ (2557) ได้ค่ า เฉลี่ ย เครื อ ข่ า งทาง
สังคมของชุมชน 232.81 คน
เห็ น ได้ ว่ า ขนาดเครื อข่ า ยของสั ง คมของ
ตัวอย่างขึ้นอยูก่ บั การนิ ยามด้วยว่ารู ้จกั (1 ปี หรื อ 2 ปี )
และขอบเขตของการปกครอง (ประเทศไทย, จังหวัด,
ชุมชน) ทาให้ได้ค่าเฉลี่ยเครื อข่ายแตกต่างกัน ซึ่ งจะมี
ผลโดยตรงต่อการคานวณค่ากลุ่มเป้ าหมายที่ ตอ้ งการ
คาดประมาณ
2. วิธีการหาขนาดเครื อข่าย มีข้ นั ตอนสาคัญ
3 ขั้นตอน คือ
1) ก าหนดข้อ สั น นิ ษ ฐานเบื้ องต้น ว่ า
ประชากรทั้งหมดมี ความสัม พันธ์ กับขนาดเครื อข่าย
ทางสังคมของแต่ละบุคคล และสัมพันธ์กบั ขนาดของ
กลุ่มเป้ าหมาย
2) คานวณค่าขนาดเครื อข่ายของสังคม
แต่ละบุคคล
3) คาดประมาณขนาดกลุ่มเป้ าหมาย
3. ขนาดเครื อข่ า ยมี วิ ธี ค 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) เป็ นการเปรี ยบเทียบขนาด
เครื อข่ายทางสังคม ด้วยการอ้างอิงกลุ่มประชากรที่เป็ น
ที่รู้จกั กันดี และเป็ นตัวเลขอ้างอิงของทางราชการ
2) ก า ร ค ว บ ร ว ม ผ ล ( Summation
Method) เป็ นการรวมประชากรแต่ ล ะกลุ่ ม ย่ อ ยที่
กาหนดเข้าด้วยกัน วิธีแรกเป็ นวีการที่ น่าเชื่ อถื อ แต่มี
ข้อ จากัด ที่ ไม่ สามารถใช้ต ัวเลขอ้างอิ ง ตามที่ กาหนด
ในขณะที่ ก าหนดวิธีที่ ส อง เป็ นวิธี ก ารที่ ง่า ยต่ อ การ

ดาเนินการ แต่ขนาดเครื อข่ายจะใหญ่หรื อเล็กขึ้นอยูก่ บั
จานวนประชากรแต่ละกลุ่มที่จะนามารวมกัน
ในการศึ กษานี้ ใช้การควบรวมผล ซึ่ งง่ายต่อ
การปฏิบตั ิ แต่อาจให้ค่าที่แตกต่างไปจากการเทียบกลุ่ม
อ้างอิง ซึ่ งหมายความว่า การศึ กษาในประเทศไทยพบ
ความแตกต่าง 5 % (มานพ, 2557) จนถึง 140% (มานพ,
2554)
โดยการคาดประมาณทางอ้อ มใช้ ก ารหา
ขนาดเครื อข่ายสังคมมาวิเคราะห์ผล ค่าขนาดเครื อข่าย
ทางสังคมแปรผันตามขนาดพื้นที่และระยะเวลาที่กลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ย
ของขนาดเครื อข่าย เท่ากับ 222.6 คนซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของ มานพ คณะโต และคณะ เรื่ อ งการ
สารวจครั วเรื อ นเพื่ อ ประมาณการจ านวนประชากร
กลุ่มเสี่ ยงต่อการติ ดเชื้ อ HIV ในจังหวัดนครราชสี มา
2554 ด้วยวิธี ขยายเครื อข่าย พบว่า เท่ากับ 199.54 คน
จะเห็นได้วา่ ค่าเฉลี่ยที่ได้ท้ งั สองการศึกษามีค่าแตกต่าง
กัน เพี ย งเล็ กน้ อ ย ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากการสอบถามให้ ไ ด้
จานวนคนทั้งหมดที่แต่ละคนรู ้จกั ใน 2 ปี ที่ผ่านมาเป็ น
เรื่ อ งยากมาก มี ข ้อ จากัด ด้านการจ าย้อ นหลัง จึ งอาจ
อนุมานได้วา่ ค่า c เฉลี่ย สองการศึกษานี้ไม่แตกต่างกัน
นัก
กัญ ชาเป็ นยาเสพติ ด ที่ เป็ นที่ นิ ยมใช้ม ากใน
ประชากรทั้ง โลกการคาดประมาณจ านวนคนที่ ใ ช้
กั ญ ชาในการศึ กษานี้ พ บว่ า ส่ วนให ญ่ ใช้ กั ญ ชา
ประกอบอาหารมากที่ สุด รองลงมาเป็ นการใช้กัญชา
ั ชาเพื่อเสริ มงานอาชี พ และการ
เพื่อสุ ขภาพ การใช้กญ
ั ชาเพื่อผ่อนคลายตามลาดับ โดยมีผูใ้ ช้กญ
ั ชาใน
ใช้กญ
เดือนที่ผ่านมาคิดเป็ นค่าคาดประมาณความชุก910 ต่อ
ั ชาจากการคาดประมาณ
แสนประชากรจานวนผูใ้ ช้กญ
แสดงให้เห็นว่าการแพร่ ระบาดของกัญชาเป็ นการแพร่
ระบาดเฉพาะถิ่นที่ควรได้รับการเฝ้าระวัง
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