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“ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” 
 
เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย”  
ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันท่ี  10-12 ตุลำคม 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 15 ปีขึ้ นไป กระจำยทุกภูมิภำค  ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได ้ 
ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,310 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัประมวลกฎหมำยยำเสพติดท่ียึดหลกั “ผูเ้สพ คือ ผูป่้วย” กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่ง
โดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random 
Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดคำ่ควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงสำเหตุท่ีท ำให้เกิดกำรแพร่ระบำดของยำบำ้ในปัจจุบนั พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 48.63 ระบุว่ำ ยำบำ้หำซ้ือไดง้่ำย 
รองลงมำ ร้อยละ 48.02 ระบุว่ำ กฎหมำยยำเสพติดอ่อนแอเกินไป  ร้อยละ 47.86 ระบุว่ำ ยำบ้ำมีรำคำถูก  ร้อยละ 31.83 ระบุว่ำ มำตรกำร 
กำรปรำบปรำมยำเสพติดไม่มีประสิทธิภำพ  ร้อยละ 30.92 ระบุว่ำ ผูบ้ ังคับใช้กฎหมำยหย่อนยำนในกำรด ำเนินกำร ร้อยละ 26.56 ระบุว่ำ  
สภำพทำงสังคมท ำให้คนเสพยำเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 26.49 ระบุว่ำ นโยบำยของรัฐบำลไม่มีประสิทธิภำพ ร้อยละ 25.42 ระบุว่ำ มำตรกำรกำรป้องกนั
ยำเสพติดไม่มีประสิทธิภำพ ร้อยละ 21.30 ระบุว่ำ ผูเ้สพไม่มีจิตส ำนึกเอง และร้อยละ 20.31 ระบุว่ำ สภำพทำงเศรษฐกิจท ำให้คนเสพยำเพ่ิมขึ้น  

ด้ำนควำมคิดเห็นของประชำชนต่อประมวลกฎหมำยยำเสพติดท่ียึดหลัก “ผูเ้สพ คือ ผูป่้วย” พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 50.15 ระบุว่ำ           
ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ ควรมีบทลงโทษเพื่อป้องกันผูเ้สพหน้าใหม่ ผูเ้สพอาจกลายเป็นผูข้ายเน่ืองจากไม่เกรงกลวับทลงโทษตามกฎหมาย  
ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ผู ้เสพไม่มีควำมตั้ งใจท่ีจะเข้ำรับกำรบ ำบัดตั้งแต่ต้นอำจกลับมำติดยำเสพติดซ ้ ำ รองลงมำ ร้อยละ 20.31 ระบุว่ำ  
เห็นด้วยมาก เพรำะ ผูเ้สพอำจเป็นผูห้ลงผิดจึงควรได้รับกำรบ ำบดัรักษำ เป็นกำรให้โอกำสในกำรปรับตัวกลบัเขำ้สู่สังคม และผูเ้สพท่ีเป็น
เยำวชนมีจ ำนวนมำกควรใชวิ้ธีกำรบ ำบดัแทนกำรจ ำคุก ร้อยละ 15.57 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ ผูเ้สพท่ีตอ้งกำรเลิกยำเสพติดสำมำรถเขำ้สู่
กระบวนกำรบ ำบดัไดโ้ดยไม่ตอ้งกลวัว่ำจะถูกด ำเนินคดี ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ กำรบ ำบดัเป็นกำรช่วยแกปั้ญหำนักโทษลน้คุก ร้อยละ 13.89 
ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ ผูเ้สพควรไดรั้บบทลงโทษตำมกฎหมำย หากไม่มีบทลงโทษอาจท าให้มีผูเ้สพเพ่ิมมากขึ้น และควรแกไ้ขปัญหา 
ท่ีตน้เหตุ การน าผูเ้สพมาบ าบดัอาจไม่ช่วยแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสังคม และร้อยละ 0.08 ระบุว่ำ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อปริมำณกำรครอบครองยำบำ้เพื่อเสพท่ีจะเขำ้กบัหลกักำร “ผูเ้สพ คือ ผูป่้วย” พบว่ำ ตวัอย่ำง  
ร้อยละ 34.96 ระบุว่ำ ยืนยนัว่ำไม่เห็นดว้ย/ไม่ค่อยเห็นดว้ยกบัหลกักำร “ผูเ้สพ คือ ผูป่้วย” รองลงมำ ร้อยละ 30.76 ระบุว่ำ ไม่เกิน 1 เม็ด ร้อยละ 
16.11 ระบุว่ำ ประมำณ 2-3 เม็ด ร้อยละ 7.33 ระบุว่ำ ประมำณ 4-6 เม็ด ร้อยละ 3.59 ระบุว่ำ ประมำณ 10-12 เม็ด ร้อยละ 2.75 ระบุว่ำ ประมำณ  
7-9 เมด็ และไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั และร้อยละ 1.75 ระบุว่ำ ประมำณ 13-15 เมด็ 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงกำรรู้จกัคนเสพหรือเคยเสพยำเสพติด พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 56.11 ระบุว่ำ ไม่รู้จกั ขณะท่ี ร้อยละ 43.89 ระบุว่ำ 
รู้จกั  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.55 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.18 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล 
และภำคกลำง ร้อยละ 17.94 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.51 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.82 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 48.32 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.68 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 17.18 มีอำยุ  15-25 ปี  ร้อยละ 17.02 มีอำยุ 26-35 ปี  ร้อยละ 18.32 มีอำยุ 36-45 ปี  ร้อยละ 25.34 มีอำยุ 46-59 ปี  
และร้อยละ 22.14 มีอำย ุ60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่ง ร้อยละ 95.95 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 2.83 นบัถือศำสนำอสิลำม ร้อยละ 0.84 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.38 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 35.57 สถำนภำพโสด ร้อยละ 61.68 สมรส ร้อยละ 2.52 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู ่ 
และร้อยละ 0.23 ไมร่ะบุสถำนภำพกำรสมรส 

ตัวอย่ำง ร้อยละ 28.55 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 35.95 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.02                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.05 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.20 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.23 ไม่ระบุกำรศึกษำ 

วันอาทิตย์ท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02-727-3594-6 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail: nida_poll@nida.ac.th 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.02 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 15.19 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 20.38
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 12.44 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.96 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 21.30 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 7.48 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.23 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 25.49 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 20.46 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.88 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 9.77 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 4.58 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท และรำยได้เฉล่ีย 
ต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั และร้อยละ 9.24 ไม่ระบุรำยได ้
 
1. ท่านคิดว่าการแพร่ระบาดของยาบ้าในปัจจุบันเกิดจากอะไร (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

สาเหตุท่ีท าให้เกิดการแพร่ระบาดของยาบ้าในปัจจุบัน ร้อยละ 
ยำบำ้หำซ้ือไดง้่ำย 48.63 
กฎหมำยยำเสพติดอ่อนแอเกินไป 48.02 
ยำบำ้มีรำคำถูก 47.86 
มำตรกำรกำรปรำบปรำมยำเสพติดไม่มีประสิทธิภำพ 31.83 
ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมำยหยอ่นยำนในกำรด ำเนินกำร 30.92 
สภำพทำงสังคมท ำใหค้นเสพยำเพ่ิมขึ้น 26.56 
นโยบำยของรัฐบำลไม่มีประสิทธิภำพ 26.49 
มำตรกำรกำรป้องกนัยำเสพติดไม่มีประสิทธิภำพ 25.42 
ผูเ้สพไม่มีจิตส ำนึกเอง 21.30 
สภำพทำงเศรษฐกิจท ำใหค้นเสพยำเพ่ิมขึ้น 20.31 

 

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ยึดหลัก “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” เพ่ือเข้ารับการบ าบัดและไม่ต้องถูกด าเนนิคดี 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อประมวลกฎหมายยาเสพติดท่ียึดหลัก “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย”  ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ ควรมีบทลงโทษเพื่อป้องกนัผูเ้สพหน้าใหม่ ผูเ้สพอาจกลายเป็นผูข้ายเน่ืองจากไม่เกรงกลวั
บทลงโทษตามกฎหมาย ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ผู ้เสพไม่มีควำมตั้ งใจท่ีจะเข้ำรับกำรบ ำบัดตั้ งแต่ต้น 
อำจกลบัมำติดยำเสพติดซ ้ำ 

50.15 

เห็นด้วยมาก เพรำะ ผูเ้สพอำจเป็นผูห้ลงผิดจึงควรไดรั้บกำรบ ำบดัรักษำ เป็นกำรให้โอกำสในกำรปรับตวักลบัเขำ้สู่
สังคม และผูเ้สพท่ีเป็นเยำวชนมีจ ำนวนมำกควรใชวิ้ธีกำรบ ำบดัแทนกำรจ ำคุก 

20.31 

ค่อนข้างเห็นด้วย เพรำะ ผูเ้สพท่ีตอ้งกำรเลิกยำเสพติดสำมำรถเขำ้สู่กระบวนกำรบ ำบดัไดโ้ดยไม่ตอ้งกลวัว่ำจะถูก
ด ำเนินคดี ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ กำรบ ำบดัเป็นกำรช่วยแกปั้ญหำนกัโทษลน้คุก 

15.57 

ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ ผูเ้สพควรไดรั้บบทลงโทษตำมกฎหมำย หากไม่มีบทลงโทษอาจท าให้มีผูเ้สพเพ่ิมมากขึ้น 
และควรแกไ้ขปัญหาท่ีตน้เหตุ การน าผูเ้สพมาบ าบดัอาจไม่ช่วยแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสังคม 

13.89 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.08 
รวม 100.00 

 

3. ท่านคิดว่าการครอบครองยาบ้าเพ่ือเสพในปริมาณเท่าไร ถึงจะเข้ากับหลักการ “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อปริมาณการครอบครองยาบ้าเพ่ือเสพทีจ่ะเข้ากับหลกัการ “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” ร้อยละ 

ยืนยนัว่ำไม่เห็นดว้ย/ไม่ค่อยเห็นดว้ยกบัหลกักำร “ผูเ้สพ คือ ผูป่้วย” 34.96 
ไม่เกิน 1 เมด็ 30.76 
ประมำณ 2-3 เมด็ 16.11 
ประมำณ 4-6 เมด็ 7.33 
ประมำณ 10-12 เมด็ 3.59 
ประมำณ 7-9 เมด็ 2.75 
ประมำณ 13-15 เมด็ 1.75 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.75 

รวม 100.00 
 
 



3 
 

4. ท่านรู้จักคนเสพ/เคยเสพ ยาเสพติดหรือไม่ 
การรู้จักคนเสพหรือเคยเสพยาเสพติด ร้อยละ 

ไม่รู้จกั 56.11 
รู้จกั 43.89 

รวม 100.00 
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ลักษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 112 8.55 
ปริมณฑลและภำคกลำง 343 26.18 
ภำคเหนือ 235 17.94 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 439 33.51 
ภำคใต ้ 181 13.82 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 633 48.32 
หญิง 677 51.68 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
15-25 ปี 225 17.18 
26-35 ปี 223 17.02 
36-45 ปี 240 18.32 
46-59 ปี 332 25.34 
60 ปีขึ้นไป 290 22.14 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,257 95.95 
อิสลำม 37 2.83 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 11 0.84 
ไม่ระบ ุ 5 0.38 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 466 35.57 
สมรส 808 61.68 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 33 2.52 
ไม่ระบ ุ 3 0.23 

รวม 1,310 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 374 28.55 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 471 35.95 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 92 7.02 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 315 24.05 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 55 4.20 
ไม่ระบ ุ 3 0.23 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 105 8.02 
พนกังำนเอกชน 199 15.19 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 267 20.38 
เกษตรกร/ประมง 163 12.44 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 196 14.96 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 279 21.30 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 98 7.48 
ไม่ระบ ุ 3 0.23 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 334 25.49 
ไม่เกิน 10,000 บำท 268 20.46 
10,001-20,000 บำท 339 25.88 
20,001-30,000 บำท 128 9.77 
30,001-40,000 บำท 60 4.58 
40,001 บำทขึ้นไป 60 4.58 
ไม่ระบ ุ 121 9.24 

รวม 1,310 100.00 
 

 


