บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ในการดําเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561
ตามที่รัฐบาลนําโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
เข้ามาบริหารประเทศ กําหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้า
ที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยการบังคับใช้กฎหมาย
ที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ
จึงได้กําหนดให้มีแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561
ซึ่งได้ดําเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 เพื่อ
ลดปัญหายาเสพติดและทําให้สังคม ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด
โดยแผนปฏิ บั ติ ก ารดั งกล่ าวประกอบด้ วย 4 แผน ดั งนี้ 1) แผน
ป้องกันยาเสพติด 2) แผนปราบปรามยาเสพติด 3) แผนบําบัดรักษา
ยาเสพติด 4) แผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยสํา นั ก งาน
สถิติแห่งชาติ ได้ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้อ งกัน และ
ปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) ดําเนินการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินงานตามแผนประชารัฐ
ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ในปี 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 –
30 กั น ยายน 2561) เพื่ อ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และวางแผน
การดํา เนิน งานในการปัอ งกัน และแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด ต่อ ไป
โดยใช้วิธีการสํารวจด้วยตัวอย่างแบบ Stratified Three - Stage
Sampling และส่งเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ไปสัมภาษณ์
สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ ครัวเรือนละ
1 ราย ได้จํานวนประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมายในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตัวอย่างทั้งสิ้นจํานวน 46,000 ราย ระหว่างวันที่
1 – 30 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้ตอบสัมภาษณ์เป็นชายร้อยละ 49.3
เป็นหญิงร้อยละ 50.7 มีอายุ 18 – 29 ปีร้อยละ 16.5 อายุ 30 –
39 ปีร้อยละ 18.4 อายุ 40 – 49 ปีร้อยละ 24.6 อายุ 50 – 59 ปี
ร้อยละ 25.0 และอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 15.5 ระดับการศึกษา
ต่ํา กว่า ระดับ ปริญ ญาตรีมีร้อ ยละ 92.0 และปริญ ญาตรีขึ้น ไป
ร้อยละ 8.0 ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 6.0 พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนร้อยละ 12.3
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 18.1 เกษตรกรร้อยละ 29.6
รับ จ้า งทั่ว ไป/ขับ รถรับ จ้า งร้อ ยละ 13.8 กรรมกรร้อ ยละ 1.7
นักเรีย น/นัก ศึก ษาร้อ ยละ 4.4 สํา หรับผู้ที่ว่า งงาน/ไม่มีงานทํา
ร้อ ยละ 2.2 พ่อบ้าน/แม่บ้าน (อยู่บ้านเฉยๆ) ร้อยละ 10.9 และ
ข้า ราชการบํา นาญ/เกษีย ณอายุ ราชการร้อ ยละ 1.0 รายได้
ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาทร้อยละ 38.6 รายได้
10,001 – 30,000 บาทร้อยละ 51.8 และมากกว่า 30,000 บาท
ร้อยละ 9.6 ซึ่งสรุปผลการสํารวจได้ดังนี้

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพบเห็นปัญหายาเสพติด
ผลสํารวจในเดือนมิถุนายน 2561 พบว่า ประชาชนในชุมชน/
หมู่บ้านเป้าหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร้อยละ 6.2 ระบุว่า
พบเห็นปัญหายาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้านด้วยตนเอง ร้อยละ 43.8
ระบุว่าไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด
ในขณะที่ร้อยละ 50.0 ระบุว่าไม่พบเห็นและไม่ทราบว่าในชุมชน/
หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด
เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค ป.ป.ส. พบว่า ประชาชนฯ ในภาค 9
ร้อยละ 15.6 ระบุว่าพบเห็นปัญหายาเสพติดด้วยตนเองในสัดส่วน
ที่สูงกว่าภาคอื่น รองลงมาได้แก่ กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 11.6)
ในขณะที่ภาค 2 มีสัดส่วนน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 2.5
แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมายในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพบเห็น
ปัญหายาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน เป็นรายภาค ป.ป.ส.
ร้อยละ
100
80
60
40
20
0

6.2 11.6 5.1 2.5

5.2 3.5 4.0 2.9 3.6 11.2 15.6

43.8 40.1 35.3 34.5 39.0 49.4 52.7 35.8 46.6 50.6
57.1
50.0 48.3 59.6 63.0 55.8 47.1 43.3 61.3 49.8 38.2
27.3 ภาค
ป.ป.ส.
ทั่ว กทม. ภาค 1 ภาค 2 ภาค 7 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 ภาค 8 ภาค 9
ภาคใต้
ภาค ต.อ.น. ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ประเทศ
พบเห็นด้วยตนเอง
ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด
ไม่พบเห็นและไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด

สําหรับผู้ที่พบเห็น/ทราบว่าชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด
ในเดือนมิถุนายน 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2560
พบว่า ประชาชนฯ ร้อยละ 21.1 ระบุว่ามีปัญหาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 33.7
ระบุว่าปัญหาเหมือนเดิม และร้อยละ 31.4 ระบุว่าปัญหาลดลง
เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค ป.ป.ส. พบว่า ประชาชนฯ ที่ระบุว่า
พบเห็น/ทราบว่าชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพบ
ในภาค 3 สูงกว่าภาคอื่น (ร้อยละ29.3) รองลงมาได้แก่ ภาค 9
(ร้อยละ 23.0) และภาค 8 (ร้อยละ 22.9) เป็นต้น
แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชาชนฯ ที่พบเห็น/ทราบว่าชุมชน/หมู่บ้าน
มีปัญหายาเสพติด จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
ยาเสพติดที่มีอยู่ในเดือนมิถุนายน 2561 เปรียบเทียบกับ
ร้อยละ
เดือนตุลาคม 2560 เป็นรายภาค ป.ป.ส.
100
80
60
40
20
0

21.1 21.7 18.4 16.0 15.0 29.3 21.2 16.4 19.6 22.9 23.0
33.7 26.2 34.8 33.0 35.8 32.8 33.1 33.5 36.0 35.7 40.7
31.4 34.3 34.3 32.9 34.6 24.2 32.8 31.2 34.6 34.7 22.7
ภาค
13.8 17.8 12.5 18.1 14.6 13.7 12.9 18.9 9.8 6.7 13.6 ป.ป.ส.
ทั่ว กทม. ภาค 1 ภาค 2 ภาค 7 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 ภาค 8 ภาค 9
ประเทศ
ภาคใต้
ภาค ต.อ.น. ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ลดลง
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
เหมือนเดิม
เพิ่มขึ้น

ฉ
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพบเห็นการซื้อขายยาเสพติด
ประชาชนฯ ร้อยละ 2.7 ระบุว่าพบเห็นการซื้อขายยาเสพติดได้ง่าย
(ซึ่งในจํานวนนี้ได้ให้เหตุผลว่าพบเห็นการซื้อขายยาเสพติดได้ทั่วไป
เหมือนซื้อของกิน – ของใช้ พบเห็นการซื้อขายยาเสพติดแบบเปิดเผย
ไม่เกรงกลัวกฎหมาย เป็นต้น)
ในขณะที่ประชาชนฯ ร้อยละ 0.3 ระบุว่าพบเห็นการซื้อขายยาเสพติด
ได้ยาก (ซึ่งในจํานวนนี้ได้ให้เหตุผลว่าเจ้าหน้าที่เข้มงวด ต้องไปซื้อนอก
ชุมชน/หมู่บ้าน มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด) ส่วนประชาชนฯ ร้อยละ 32.2
ระบุว่าไม่พบเห็นแต่ทราบว่ามีการซื้อขายยาเสพติด และประชาชนฯ
ร้อยละ 64.8 ระบุว่าไม่พบเห็นและไม่ทราบว่ามีการซื้อขายยาเสพติด
เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายภาค ป.ป.ส. พบว่า ประชาชนฯ ใน
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 6.8 ระบุว่าพบเห็นการซื้อขายยาเสพติด
ได้ง่ายในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่น

4. ลักษณะของผู้เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด
 ช่วงอายุ
ประชาชนฯ ที่พบเห็น/ทราบว่าชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด
พบว่า ร้อยละ 54.3 ระบุว่าอายุ 20 - 24 ปี เกี่ยวข้องกับปัญหา
ยาเสพติดมากที่สุด รองลงมาได้แก่ อายุ 15 – 19 ปี (ร้อยละ 47.3)
ในขณะที่ประชาชนฯ อายุต่ํากว่า 15 ปี มีสัดส่วนน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 6.1
แผนภูมิ 5 ร้อยละของประชาชนฯ ที่พบเห็น/ทราบว่าชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหา
ยาเสพติด จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับช่วงอายุของผู้เกี่ยวข้อง
กับปัญหายาเสพติด
ช่วงอายุ
ต่ํากว่า 15 ปี

ทั่ว กทม. ภาค 1 ภาค 2 ภาค 7 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 ภาค 8 ภาค 9
ประเทศ
ภาคกลาง
ภาค ต.อ.น. ภาคเหนือ
ภาคใต้
พบเห็นการซื้อขายยาเสพติดได้ง่าย
พบเห็
ตนเองนการซื้อขายยาเสพติดได้ยาก
ไม่พบเห็นแต่ทราบว่ามีการซื้อขายยาเสพติด
ตนเอง
ไม่พบเห็นและไม่ทราบว่ามีการซื้อขายยาเสพติด

แผนภูมิ 4 ร้อยละของประชาชนฯ จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพบเห็น
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ยังมีพฤติการณ์การใช้ยาเสพติดในชุมชน/
หมู่บ้าน เป็นรายภาค ป.ป.ส.
ร้อยละ
100
80
60
40
20
0

5.6 10.5 4.1

2.2 4.7 3.2 3.5 2.6

3.3 10.8 14.0

34.0 38.5
35.6 46.2
43.3 39.2 35.1
48.6 52.3
50.2

57.3

51.1 50.3 60.8 63.8 56.8 48.2 44.2 61.8 50.5 39.0
28.7 ภาค
ป.ป.ส.
ทั่ว กทม. ภาค 1 ภาค 2 ภาค 7 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 ภาค 8 ภาค 9
ภาคกลาง
ภาค ต.อ.น. ภาคเหนือ
ประเทศ
ภาคใต้
พบเห็นด้วยตนเอง
ไม่พบเห็นแต่ทราบว่ามีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ไม่พบเห็นและไม่ทราบว่ามีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

39.2

30 – 34 ปี
มากกว่า 39 ปีขึ้นไป

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพบเห็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ผลสํารวจการพบเห็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ยังมีพฤติการณ์การใช้
ยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้านนั้น พบว่า ประชาชนฯ ร้อยละ 5.6 ระบุว่า
พบเห็นด้วยตนเอง ร้อยละ 43.3 ระบุว่าไม่พบเห็นแต่ทราบว่ามีผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติดที่ยังมีพฤติการณ์ดังกล่าวอยู่ ในขณะที่ร้อยละ 51.1
ระบุว่าไม่พบเห็นและไม่ทราบว่ามีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดฯ
เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค ป.ป.ส. พบว่า ประชาชนฯ ในภาค 9
ร้อยละ 14.0 ระบุว่าพบเห็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ยังมีพฤติการณ์
การใช้ยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้านสูงกว่าภาคอื่น รองลงมาได้แก่
ภาค 8 (ร้อยละ 10.8) ในขณะที่ภาคอื่นมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 5.0

54.3

25 – 29 ปี
35 – 39 ปี

ภาค
ป.ป.ส.

47.3

20 – 24 ปี

2.7 6.8 2.1 1.0 2.4 1.2 1.9 1.1 1.0 3.4 5.5
0.3 0.9 0.2 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.7 0.7
21.5 30.5
32.2 36.5 25.5 24.0 26.7 35.3 40.8
34.9
44.5
64.8 55.8 72.2 74.9 70.5 63.4 57.1 77.3 68.3 61.0
49.3

6.1

15 – 19 ปี

แผนภูมิ 3 ร้อยละของประชาชนฯ จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพบเห็น
การซื้อขายยาเสพติดในชุมชน/หมู่บา้ น เป็นรายภาค ป.ป.ส.
ร้อยละ
100
80
60
40
20
0

1/

26.2
14.6
10.9

ร้อยละ

0
15
30
45
60
หมายเหตุ 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดมีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

อาชีพ
ประชาชนฯ ที่พบเห็น/ทราบว่าชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด
พบว่า ร้อยละ 55.0 ระบุว่าผู้ที่ว่างงาน/ไม่มีงานทํา เป็นผู้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดมากที่สุด รองลงมาได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 30.4)
รับจ้างทั่วไปด้านการเกษตร (ร้อยละ 27.8) กรรมกร (ร้อยละ 26.7) เป็นต้น


แผนภูมิ 6 ร้อยละของประชาชนฯ ที่พบเห็น/ทราบว่าชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหา
ยาเสพติด จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพของผู้เกี่ยวข้อง
กับปัญหายาเสพติด
1/
อาชีพ

ว่างงาน/ไม่มีทํางาน

55.0

นักเรียน/นักศึกษา

30.4

รับจ้างทั่วไปด้านการเกษตร

27.8

กรรมกร

26.7

เกษตรกร

14.3

รับจ้างทั่วไปในครัวเรือน

14.2

ขับรถรับจ้าง (เช่น มอเตอร์ไซต์รับจ้าง รถตู้ เป็นต้น)

8.8

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนในโรงงาน

8.5

ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว

3.6

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนในบริษัท

3.3

พ่อบ้าน/แม่บ้าน (อยู่บ้านเฉยๆ)

1.8

เจ้าหน้าที่รัฐ

1.7

0 15 30
หมายเหตุ 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ

45

ร้อยละ
60

ช
5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ได้รับจากปัญหายาเสพติด
เมื่อสอบถามประชาชนฯ ที่พบเห็น/ทราบว่าชุมชน/หมู่บ้าน
มีปัญหายาเสพติด พบว่า ร้อยละ 24.6 ระบุว่าคนในชุมชน/หมู่บ้าน
ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด (ซึ่งในจํานวนนี้มีสมาชิก
ในครั ว เรื อ นประสบความเดื อ ดร้ อ นฯ โดยตรง ร้ อ ยละ 9.7
ส่ ว นสมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ได้ประสบความเดือดร้อนฯ โดยตรง
มีร้อยละ 14.9) ส่วนร้อยละ 66.2 ระบุว่าไม่ได้รับความเดือดร้อน
ในขณะที่ร้อยละ 9.2 ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
สําหรับ เรื่อ งที่ประชาชนฯ ระบุว่าได้รับความเดือดร้อนจาก
ปัญหายาเสพติด 3 อันดับแรก คือ การกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย์
(ร้อ ยละ 13.3) การส่ง เสียงดังก่อความรําคาญ (ร้อยละ 11.3)
และแก็งค์มอเตอร์ไซค์ซิ่ง (ร้อยละ 9.5)
แผนภูมิ 7 ร้อยละของประชาชนฯ ที่พบเห็น/ทราบว่าชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหา
ยาเสพติด จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับความเดือดร้อน
จากปัญหายาเสพติดของคนในชุมชน/หมู่บ้าน และการประสบ
ความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดของสมาชิกในครัวเรือน

ไม่ได้รับ
ความเดือดร้อน
66.2

ไม่ทราบ/
ไม่แน่ใจ
9.2

สมาชิกในครัวเรือนประสบ
9.7 ความเดือดร้อนฯ โดยตรง

24.6 ได้รับ
ความเดือดร้อน 14.9 สมาชิ ก ในครั ว เรื อ นไม่ ได้
ประสบความเดื อ ดร้ อ นฯ
โดยตรง

6. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานในการป้องกัน ปราบปราม
และบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ประชาชนฯ ให้ค ะแนนความพึง พอใจต่อ ผลการดํา เนิน งาน
โดยรวมของรัฐบาลในการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษา
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในเดือนมิถุนายน 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 7.05 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนฯ พบว่า ร้อยละ 68.8 ระบุว่าพึงพอใจฯ ในระดับ
มาก – มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 27.6 ระบุ ว่ า พึ ง พอใจปานกลาง
ร้อยละ 3.4 ระบุว่า พึงพอใจน้อ ย – น้อยที่ สุด และร้ อยละ 0.2
ระบุว่าไม่พึงพอใจ
เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค ป.ป.ส. พบว่า ประชาชนฯ ในทุกภาค
ระบุว่าพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของรัฐบาลในการป้องกัน
ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระดับมาก –
มากที่สุด มากกว่าร้อยละ 70.0 ได้แก่ ภาค 7 (ร้อยละ 75.1) ภาค 6
(ร้อยละ 73.2) ภาค 1 (ร้อยละ 72.4) ภาค 3 (ร้อยละ 71.6)
และภาค 8 (ร้ อ ยละ 71.5) สํ า หรั บ ภาคอื่ น มี ป ระมาณร้ อ ยละ
62 - 69
แผนภูมิ 8 ร้อยละและคะแนนเฉลี่ ยของประชาชนฯ จํ าแนกตาม
ระดั บ ความพึ งพอใจต่ อผลการดํา เนิ น งานโดยรวมของ
รัฐบาลในการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติด เป็นรายภาค ป.ป.ส.

เรื่องที่ได้รับความเดือดร้อน 1/
การกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย์

13.3

การส่งเสียงดังก่อความรําคาญ

11.3

แก็งค์มอเตอร์ไซค์ซิ่ง

7.05 6.86 7.14 6.98 7.25 7.21 7.00 6.91 7.27 7.01 6.77
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

ร้อยละ
100

9.5

80
ทะเลาะวิวาท

7.2

60

การกระทําผิดเกี่ยวกับร่างกาย

1.4

40

ประสาทหลอน คลุ้มคลั่ง

0.9

20

การกระทําผิดเกี่ยวกับเพศ

0.5

การฆาตกรรม

0.3

อื่นๆ เช่น เกิดความหวาดระแวง
ชุมชนเสียชื่อเสียง ฯลฯ

0.1
0

68.8 61.6 72.4 69.3 75.1 71.6 68.4 62.9 73.2 71.5 62.3

27.6 32.4 24.1 28.5
25.0 29.2
22.1
2.4 3.2 2.4
0 3.4 5.7 3.3 2.2
0.2 0.3 0.2 - - 0.4 0.2 - ทั่ว กทม. ภาค 1 ภาค 2 ภาค 7 ภาค 3 ภาค 4
ประเทศ
ภาคกลาง ภาค ต.อ.น.

ร้อยละ
5

10

หมายเหตุ 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ

15

33.5

33.1
24.5 23.9
3.5 2.1 4.5 4.4 ภาค
0.1 0.2 0.1 0.2 ป.ป.ส.
ภาค 5 ภาค 6 ภาค 8 ภาค 9
ภาคเหนือ ภาคใต้

มาก – มากที่สุด (7 – 10 คะแนน)

ปานกลาง (5 – 6 คะแนน)

น้อย – น้อยที่สุด (1 – 4 คะแนน)

ไม่พึงพอใจ (0 คะแนน)

หมายเหตุ - - ข้อมูลมีจํานวนเล็กน้อย

ซ
เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของรัฐบาล
ในการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ในเดือนมิถุนายน 2561 เปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 พบว่า
ประชาชนฯ ร้อยละ 30.5 ระบุว่าพอใจเพิ่มขึ้น (ซึ่งในจํานวนนี้ได้ให้
เหตุผลว่ามีการจับกุมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพิ่มขึ้น มีการปราบปราม
ยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เป็นต้น) ร้อยละ 31.9 ระบุว่า
พอใจเหมือนเดิม (ซึ่งในจํานวนนี้ได้ให้เหตุผลว่ายังคงพบเห็นผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติดเหมือนเดิม มีการตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดเท่าเดิม
เป็นต้น) และร้อยละ 21.5 ระบุว่าพอใจลดลง (ซึ่งในจํานวนนี้ได้ให้
เหตุผลว่ามีการจับกุมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดลดลง มีการตั้งจุดตรวจ
หรือจุดสกัดลดลง) ในขณะที่ร้อยละ 16.1 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
แผนภูมิ 9 ร้อยละของประชาชนฯ จําแนกตามความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน
ในการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ในเดือน มิ.ย. 2561 เปรียบเทียบกับเดือน ต.ค. 2560 เป็นราย
ภาค ป.ป.ส.
ร้อยละ

100
80
60
40
20
0

30.5 27.8 27.1 25.6 27.1 35.2 35.6 33.5 32.2 31.7 26.4
31.9 31.7 30.2 27.5 29.0 29.8 33.3 33.7 34.7 33.7 40.1
22.7 25.4
21.5 22.3 27.1
21.7 16.5 15.8 21.7 24.5 15.7 ภาค
16.1 18.2 15.6 24.2 18.5 13.3 14.6 17.0 11.4 10.1 17.8 ป.ป.ส.
ทั่ว กทม. ภาค 1 ภาค 2 ภาค 7 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 ภาค 8 ภาค 9
ประเทศ
ภาค ต.อ.น. ภาคเหนือ ภาคใต้
ภาคกลาง
ลดลง
เหมือนเดิม
เพิ่มขึ้น
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

7. ความเชื่อมั่นต่อนโยบายรัฐบาลในการป้องกัน ปราบปราม
และบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ประชาชนฯ ให้คะแนนความเชื่อมั่นต่อนโยบายในการป้องกัน
ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เฉลี่ย 6.98 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน เมื่อพิจารณาระดับความเชื่อมั่นของ
ประชาชนฯ พบว่า ร้อยละ 66.6 ระบุว่าเชื่อมั่นในระดับมาก - มากที่สุด
ร้อยละ 29.2 ระบุว่าเชื่อมั่นปานกลาง และร้อยละ 3.9 ระบุว่าเชื่อมั่น
น้อย – น้อยที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 0.3 ระบุว่าไม่เชื่อมั่น
แผนภูมิ 10 ร้อยละและคะแนนเฉลี่ยของประชาชนฯ จําแนกตามระดับ
ความเชื่อมั่นต่อนโยบายรัฐบาลในการป้องกัน ปราบปราม
และบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เป็นรายภาค ป.ป.ส.
6.98 6.80

7.10

6.94

7.17

7.09

6.98

6.82

7.12 6.89

6.71

ร้อยละ คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
100
80
59.9 70.8 66.7 73.0 70.4 66.8 60.7 69.6 69.6 58.4
60 66.6
40
20 29.2 34.1 25.0 31.0 23.9 25.6 30.3 34.7 27.7 24.2 36.3 ภาค
0 3.9 5.6 3.8 2.3 2.8 3.7 2.8 4.5 2.5 5.7 4.9 ป.ป.ส.
0.3 0.4 0.4 - - 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.5 0.4
ทั่ว กทม. ภาค 1 ภาค 2 ภาค 7 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 ภาค 8 ภาค 9
ภาค ต.อ.น. ภาคเหนือ ภาคใต้
ประเทศ
ภาคกลาง
มาก – มากที่สุด (7 – 10 คะแนน)
ปานกลาง (5 – 6 คะแนน)
น้อย – น้อยที่สุด (1 – 4 คะแนน)
ไม่เชื่อมั่น (0 คะแนน)

หมายเหตุ - - ข้อมูลมีจํานวนเล็กน้อย

8. ข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษา
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รวมถึง การติด ตามช่ว ยเหลือ ผู้ผ่า นการ
บํ า บั ด รั กษาหรื อผู้ ต้ อ งขั ง ในคดี ย าเสพติ ดที่ พ้ นโทษออกมาใน
ชุมชน/หมู่บ้าน
ประชาชนฯ ร้ อ ยละ 98.4 ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาฯ
ได้แ ก่ การปราบปรามอย่า งจริงจัง และต่อเนื่อง (ร้อ ยละ 53.7)
การใช้กฎหมายลงโทษผู้ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ยาเสพติด อย่า งเด็ด ขาด
(ร้อยละ 46.9) การตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังในชุมชน/
หมู่บ้าน (ร้อยละ 27.4) การปลูกฝังให้ครอบครัวช่วยกันสอดส่อง
ดูแล (ร้อยละ 18.7) และให้ทหารช่วยดูแลปราบปรามอย่างจริงจัง
(ร้อยละ 18.1) เป็นต้น
แผนภูมิ 11 ร้อยละของประชาชนฯ จําแนกตามข้อเสนอแนะแนวทาง
การป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
รวมถึ งการติ ดตามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ผ่ า นการบํ า บั ด รั ก ษาหรื อ
ผู้ต้องขังในคดียาเสพติดที่พ้นโทษออกมาในชุมชน/หมู่บ้าน
ใน 10 อันดับแรก
ข้อเสนอแนะแนวทางฯ

1/

การปราบปรามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

53.7

การใช้กฎหมายลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
อย่างเด็ดขาด

46.9

การตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังใน
ชุมชน/หมู่บ้าน

27.4

การปลูกฝังให้ครอบครัวช่วยกันสอดส่องดูแล

18.7

ให้ทหารช่วยดูแลปราบปรามอย่างจริงจัง

18.1

ประหารชีวิตผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด

16.5

การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

14.1

การปิดล้อม ตรวจค้น จับกุม ผู้ค้ายาเสพติดในชุมชน/
หมู่บ้าน

13.0

การส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

11.7

การแก้ปัญหายาเสพติดทั้งในสถานศึกษาและ
บริเวณโดยรอบ

11.7

การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึก

11.7

การรณรงค์ชักจูงให้ผู้เสพยาเสพติด เข้ารับการบําบัดรักษา

10.9

การควบคุมเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

10.9
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หมายเหตุ 1/ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
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