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Abstract 
 
 Official intelligence data indicated that illicit drugs were widely epidemic in 
Udornthani, in particular, the downtown area.  This study aimed to estimate the number of 
transgender users of illicit drugs and their behaviours.  Data were collected during June-
September 2013 through interviews and participant observations.  For the purpose of 
estimation, a network scale-up method was employed to collect the data from 100 samples.  
A snowball technique was utilised to gather qualitative data from 8 key informants who were 
experienced in using drugs. 
 The estimated number of transgender users in Udornthani was 20,828 individuals 
within the 1,607,127 population of Udornthani.  Of these, 1,271 individuals used 
amphetamine type stimulants (methamphetamine pills and ecstasy), 676 used cannabis, 259 
used crystal methamphetamine (“Ice”), 80 used cocaine, and 159 used volatile substances.  
Enabling factors were their curiosity, desire of looking good, group norms and acceptance, 
increased working ability, and relaxation.  Important enforcement factors were peer influence 
as well as easily accessibility in the community, in particular, within the family.  The 
informants used a certain amount illicit drugs daily, and in some cases, have been using for 
more than 9 years continuously without getting treatment. 
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พฤติกรรมการใช้สารเสพติดของคนข้ามเพศ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี1 

อุมาพร  เคนศิลา2 

มานพ  คณะโต3 

บทคัดย่อ 
 ในเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีมีการน าเข้ายาบ้าและแพร่ระบาดของยาบ้ารุนแรง การศึกษาวิจัย
คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปรากฏการณ์การใช้สารเสพติดของคนข้ามเพศและเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเสพ
ติดของคนข้ามเพศ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน ผู้วิจัยใช้วิธีวิธีการขยาย
เครือข่าย (Network scale-up method) เพื่อคาดประมาณประชากรที่ต้องการศึกษา จากกลุ่มตัวอย่าง 100 คน 
และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 8 คนที่มีประสบการณ์ในการใช้ยา
เสพติด และคัดเลือกตัวอย่างแบบ Snowball technique  

 ผลจากการประมาณค่าจ านวนประชากรกลุ่มคนข้ามเพศในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีจ านวน 20 ,828 
คน จากประชากรจังหวัดอุดรธานี จ านวน 1,607,127 คน พบว่ามีผู้ใช้ยาบ้าที่ใช้ยาบ้า/ยาอี จ านวน 1 ,271 คน ผู้ที่
เสพกัญชา จ านวน 676 คน, ผู้ที่เสพยาไอซ์ จ านวน 259 คน, ผู้ที่เสพโคเคนจ านวน 80 คน และผู้ที่เสพสารระเหย
รวมถึงกาว น้ ามันเชื้อเพลิง ทินเนอร์ จ านวน 159 คน  ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุของการใช้สารเสพติดเพื่อความสวย
ความงาม เพื่อให้ได้รับการยอมรับ เพื่อการท างาน และเพื่อความบันเทิง ส่วนป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด 
ได้แก่ การเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายในชุมชนและภายในครอบครัว เข้าถึงยาเสพติดได้ง่าย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใน
ครอบครัว ซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีการใช้ยาเสพติดทุกวัน และมีบางคนที่มีการใช้ยาเสพติดนานกว่า 9 ปี อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่ได้รับการรักษา 
 
ค าส าคัญ: คนข้ามเพศ พฤติกรรมการใช้สารเสพติด  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ป๎จจุบันจังหวัดอุดรธานีมีการน าเข้ายาบ้า
และแพร่ระบาดของยาบ้ารุนแรง โดยเฉพาะอ าเภอ
เมืองอุดรธานี อ าเภอวังสามหมอ อ าเภอศรีธาตุ 
และอ าเภอนายูง โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี เป็นพ้ืนที่ที่มีการค้าและการแพร่ระบาดที่
รุนแรงเป็นพิเศษ ซึ่งทั้งจังหวัดคาดว่าจะมีผู้เสพ/ผู้
ติดยาเสพติดประมาณ 50,000–70,000 คน จาก
ประชากรทั้งจังหวัด 1,607,127 ซึ่งในจ านวนนี้คาด
ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่เสพหรือติดยา
เสพติด ประมาณ 25,000 คน (ศูนย์อ านวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดอุดรธานี, 2555) 
ส าหรับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดยังคงเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 
กลุ่มผู้เสพระหว่างกันเอง กลุ่มชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่
หนาแน่น และกลุ่มมั่วสุมต่าง ๆ ท าให้มีนักค้าราย
ย่อยในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากการขยาย
เครือข่ายการค้า จากกลุ่มผู้เสพที่ผันตัวเองมาท า
การค้าเพ่ือเสพ โดยรับผลต่างของรายได้ที่เพ่ิมขึ้น
จากการขายในแต่ละครั้งเพ่ือแลกกับการได้ยาเสพ
ติด ข้อมูลจากศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด จังหวัดอุดรธานี (2555) พบว่าโดยส่วน
ใหญ่นักค้าในพ้ืนที่จะเป็นกลุ่มเยาวชน นักเรียน/
นักศึกษา และกลุ่มผู้ ว่ างงาน โดยเฉพาะกลุ่ม
นักเรียน/นักศึกษาที่จะหาลูกค้าจากกลุ่มเพ่ือนได้
ง่าย ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ว่ามีการ แพร่ระบาดของยา
เสพติดในจังหวัดคือ มีสถิติการจับกุมคดียาเสพติดที่
เพ่ิมสูงขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
 ส าหรับสถานการณ์การน าเข้าของยาเสพติด
ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี พบว่านักค้ารายย่อย ราย
กลาง และรายส าคัญ ยังมีการเคลื่อนไหวของการ
น าเข้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเขตรอยต่อกับ
จังหวัดหนองคาย โดยมี เปูาหมายหลักในพ้ืนที่
อ าเภอเมืองอุดรธานี โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี ในส่วนของผู้ค้ารายใหญ่ในจังหวัดไม่มี แต่

ปรากฏว่ามีผู้ค้ารายย่อยที่ผันตัวจากผู้เสพมาเป็น
ผู้ค้ารายย่อยเพ่ิมมากขึ้น และพัฒนากลายเป็นผู้ค้า
รายส าคัญในที่สุด สถานที่ติดต่อซื้อขายแล้วแต่จะ
ตกลงกัน เช่น หอพัก/บ้านเช่า ห้างสรรพสินค้า 
สถานบันเทิง บริษัทขนส่งจ ากัดหรือบังกะโล/รี
สอร์ท เป็นต้น  
 ในส่วนของยาเสพติดที่แพร่ระบาดและควร
เฝูาระวังได้แก่ ยาบ้า กัญชา ยาไอซ์ และสารระเหย 
ส าหรับผู้เสพพบว่า มีผู้เสพในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น อีกทั้งผู้
เสพรายเก่าก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขป๎ญหาอย่างจริงจัง 
คาดว่าผู้ เสพ/ผู้ติดทั้ งจังหวัดประมาณ จ านวน 
50,000-70,000 คน (ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด จังหวัดอุดรธานี, 2555) ซึ่งอีก
สาเหตุหนึ่งก็คือป๎จจัยเสี่ยงที่ยั่วยุให้เกี่ยวข้องกับยา
เสพติดในจังหวัดมีจ านวนมาก เช่น สถานบริการ/
สถานประกอบการ ร้านเกม/Internet และแหล่ง
อบายมุขต่ างๆ ที่ ลั กลอบด า เนินการ โดยผิด
กฎหมายมีจ านวนมาก เช่น โต๊ะพนันฟุตบอล บาคา
ร่าออนไลน์ ตู้ม้าตู้เกม เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วน
แล้วแต่เ อ้ือต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
จังหวัด อีกสาเหตุหนึ่งก็คือ สถานการณ์ป๎ญหา
เศรษฐกิ จ ในป๎ จจุ บั นที่ ส่ ง ผล ให้ คนมี สภาวะ
ความเครียดเกี่ยวกับค่าครองชีพ ท าให้หันไปพ่ึงพา
ยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึน และอีกประการหนึ่งก็คือ การ
ติดต่อสื่อสาร การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ท าให้
การซื้อขายยาเสพติดเป็นเรื่องท่ีง่าย  
 การศึกษานี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาในประเด็นของ
ปรากฏการณ์การใช้สารเสพติดและพฤติกรรมการ
ใช้สารเสพติดของกลุ่มคนข้ามเพศ ซึ่งไม่ค่อยพบ
หลักฐานการศึกษาในประเด็นนี้ แต่มีการศึกษา
สถานการณ์การแพร่ระบาดยาไอซ์ ของเครือข่าย
พัฒน าวิ ช า ก า ร แ ละข้ อ มู ล ส า ร เ สพติ ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง คือ
การศึกษาในกลุ่มตัวอย่างผู้เสพยาไอซ์ที่เป็นเพศ
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หญิงร้อยละ 51.7 เพศชายร้อยละ 48.3 ซึ่งใน
จ านวนที่ศึกษานี้เป็นกะเทย/เกย์ ร้อยละ 14.4 และ
เป็นหญิงรักหญิงร้อยละ 3.4  และผลจากการ
วิเคราะห์แนวโน้มผู้เสี่ยงที่จะเป็นผู้เสพไอซ์ พบว่า
หญิง/กะเทยมีความเสี่ยงเป็น 13 เท่าของผู้ไม่เสพ
ยาไอซ์ จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาคนข้ามเพศที่
เป็นกะเทยมีแนวโน้มเป็นผู้เสี่ยงที่จะเสพยาไอซ์มาก
ขึ้น และนอกจากนี้ผลการศึกษาได้กล่าวถึงด้าน 
ทัศนคติของผู้ เสพที่ เชื่อว่าเสพยาไอซ์แล้วหุ่นดี 
ร่างกายไม่ทรุดโทรม กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ  ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองด้านบวกที่มีต่อยาเสพติด 
แต่กลับมองข้ามผลเสียที่จะตามมาในอนาคต ดังนั้น
การพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการ
แก้ป๎ญหายาเสพติดนั้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ดังนั้น
การศึกษาในรูปแบบของวิจัยเชิงคุณภาพจะท าให้
เห็นปรากฏการณ์การใช้สารเสพติด ความรู้สึกนึก
คิด สภาพป๎ญหา ความคิดเห็น และพฤติกรรมการ
ใช้สารเสพติดของคนข้ามเพศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ให้เห็นป๎ญหาเชิงลึกและเป็นประโยชน์ต่อการเฝูา
ระวังป๎ญหายาเสพติดต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์การใช้สารเสพติด 
และพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของคนข้ามเพศ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1.  การเสพสารเสพติด หมายถึง การรับสาร
เสพติด ได้แก่ ยาบ้า กัญชา สาระเหย ยาอี และ
โคเคน เข้าสู่ร่างกาย จะโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ได้แก่ สูบ 
ฉีด กิน สูดดม อม ทา เป็นประจ า ท าให้เกิดความ
ต้องการอยู่เรื่อยๆ และเพ่ิมปริมาณมากข้ึน 

 2 .  ค น ข้ า ม เ พ ศ  ห ม า ย ถึ ง  ผู้ มี ค ว า ม
หลากหลายทางเพศ ได้แก่ กะเทย เกย์ ทอม ดี้ ที่

อาศัยอยู่ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  จั งหวัด
อุดรธานี 
 3. พฤติกรรมการเสพสารเสพติด หมายถึง 
การกระท าที่อาจสังเกตเห็นได้และไม่สามารถ
สังเกตเห็นได้เกี่ยวกับการติดสารเสพติดของคนข้าม
เพศ ซึ่งในการศึกษานี้หมายถึงกลุ่มคนข้ามเพศที่ติด
สารเสพติดต่าง ๆ 

 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาครั้ งนี้มีจุดมุ่ งหมายเพ่ือศึกษา
ปรากฏการณ์การใช้สารเสพติด และพฤติกรรมการ
ใช้สารเสพติดของคนข้ามเพศ อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี โดยใช้วิธีขยายเครือข่าย   (Network 

Scale-Up: NSUM) เพ่ือคาดประมาณประชากร
กลุ่มคนข้ามเพศที่ต้องการศึกษา และค้นหากลุ่มคน
ข้ามเพศที่มีพฤติกรรมการเสพสารเสพติด และใช้
วิ ธี ก า ร สั มภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก  ทา ง โท รศั พท์ แ ล ะ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเสพติด
ในกลุ่มคนข้ามเพศ ใช้แนวคิดเชิงทฤษฎีทางเชิง
สังคมศาสตร์เป็นแนวทางในการท าความเข้าใจ
บริบททางสังคมของเพศวิถีของบุคคล (Jackson, 

1997) และศึกษาในประเด็นต่างๆ คือ คุณลักษณะ
ทั่วไปทางประชากรของผู้ให้ข้อมูล จ านวนของกลุ่ม
คนข้ามเพศใน และผลการประมาณค่าจ านวนคน
ข้ามเพศที่ใช้สารเสพติด ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้
เห็นปรากฏการณ์การใช้สารเสพติด ความรู้สึกนึก
คิด สภาพป๎ญหา ความคิดเห็น และพฤติกรรมการ
ใช้สารเสพติดของคนข้ามเพศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ให้เห็นป๎ญหาอย่างและเป็นประโยชน์ต่อการเฝูา
ระวังป๎ญหายาเสพติด 

 จากกรอบแนวคิด อธิบายได้ว่ากลุ่มคนข้าม
เพศมีปรากฏการใช้สารเสพติดอย่างไร และมี
พฤติกรรมการใช้สารเสพติดอย่างไรบ้างในป๎จจัย
ด้านบุคคล ได้แก่ เพศ, อายุ, รายได้, อาชีพ, ระดับ
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การศึกษา และป๎จจัยด้านครอบครัว ได้แก่ลักษณะ
ของครอบครัว, เศรษฐกิจของครอบครัว, สถานภาพ
สมรสของบิดามารดา, ลักษณะที่พักอาศัย, ลักษณะ
การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว ผู้วิจัยจึงท าการ 
ศึกษาในประเด็นนี้เพ่ือค้นหาค าตอบจากการวิจัย
ต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัย
ได้ศึกษาในประเด็นของปรากฏการณ์การใช้สารเสพ
ติดและ พฤติกรรมการใช้สารเสพติดของกลุ่มคน
ข้ามเพศ โดยใช้วิธีขยายเครือข่าย   (Network 

Scale-Up: NSUM) เพ่ือคาดประมาณประชากร
กลุ่มคนข้ามเพศที่ต้องการศึกษา และค้นหากลุ่มคน
ข้ามเพศที่มีพฤติกรรมการเสพสารเสพติด และใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในการรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 8 คนที่มีประสบการณ์
ในการใช้ยาเสพติด และคัดเลือกตัวอย่างแบบ 
Snowball technique ทั้งนี้มีเกณฑ์การเลือกผู้ให้
ข้อมูล (Inclusion criteria) คือ เป็นคนข้ามเพศที่มี
พฤติกรรมการเสพสารเสพติด มีชื่อในทะเบียนบ้าน
เขตเทศบาลนครอุดรธานี และยินยอมเข้าร่วม
โครงการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบ 

ด้วย แบบสัมภาษณ์เพ่ือคาดประมาณประชากรที่
เป็นกลุ่มคนข้ามเพศ และกลุ่ มคนข้ามเพศที่มี
พฤติกรรมเสพสารเสพติดในอ าเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี และแนวค าถามเพ่ือสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล   

 ขั้นตอนการด าเนินวิจัย  
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 

2556 โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมมี 2 ส่วน ดังนี้  
  ส่วนที่ 1 การคาดประมาณประชากรที่เป็น
คนข้ามเพศในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ใช้แบบ
สัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น ซึ่งขั้นตอนในการเก็บรวบรวม
ข้ อมู ล แบ่ ง เป็ นระยะ เตรี ยมการ  และระยะ
ด าเนินการมีสาระพอสังเขป ดังนี้ 
 ระยะเตรียมการ (Pre-research phase) 

ผู้วิจัยจัดเตรียมเอกสาร แบบสอบถาม แนวค าถาม
เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกและจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในโครงการวิจัยให้เพียงพอ 

 ระยะด าเนินการวิจัย (Research phase) 

   1)  ผู้วิจัยท าหนังสือจากหน่วยงานต้น
สังกัด เพ่ือชี้แจงกลุ่มเปูาหมายถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการและขอความร่วมมือในการเข้าร่ วม
โครงการศึกษา พร้อมทั้ ง ให้ข้อมูล อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มตัวอย่าง 
        2) ประสานงานหน่วยงานและบุคคล เพ่ือ
แจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดของโครงการ
ศึกษา พร้อมกับขออนุญาตและขอความร่วมมือใน
การเก็บข้อมูล 

       3)  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ สร้างสัมพันธภาพกับผู้ให้ข้อมูลโดยการ
แนะน าตัวเอง บอกวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ
ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมวิจัย ถามความสมัคร
ใจในการเข้าร่วมวิจัย พร้อมทั้งกล่าวถึงการพิทักษ์
สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล 

   4)  เมื่อผู้ให้ข้อมูลยินยอมให้ความร่วมมือ
ในการวิจัย ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก โดย
กระท าอย่างระมัดระวัง หากผู้ให้ข้อมูลรู้สึกอึดอัด 
และไม่สบายใจที่จะตอบและพูดคุย จะหยุดการ
สัมภาษณ์ทันท ี

   5)  ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลให้ครบถ้วน 
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   6)  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลแล้วน าข้อมูล
ทั้งหมดไปวิเคราะห์ 
  ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้สารเสพติดของคน
ข้ามเพศ ข้อมูลที่รวบรวม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูล
เกี่ ยวข้องกับสาร เสพติด  ข้อมูล เกี่ ยวกับการ
บ าบัดรักษาสารเสพติด ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึกทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต โดยผู้วิจัยใช้ 
Application Line และขอไอดี Line จากผู้ให้
ข้อมูล โดยสัมภาษณ์เมื่อผู้ให้ข้อมูลยินยอมให้ความ
ร่วมมือในการวิจัย โดยกระท าอย่างระมัดระวัง หาก
ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกอึดอัด และไม่สบายใจที่จะตอบและ
พูดคุย จะหยุดการสัมภาษณ์ทันที 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิธีการวิ เคราะห์เชิงเนื้อหา (content 

analysis) ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
   1) ผู้วิจัยน าเทปที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่ง
เป็นการสนทนาระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล มาฟ๎ง
แล้วถอดข้อความแบบค าต่อค า และตรวจสอบความ
ถูกต้องของการถอดเทป อ่านบทสนทนาโดยการ
เปรียบเทียบกับเทปที่บันทึกเสียงไว้อีกครั้ง รวมทั้ง
การตรวจสอบกับข้อมูลที่จดบันทึกไว้ได้ในขณะท า
การสัมภาษณ์ภาคสนาม 

   2) ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือให้มั่นใจในความ
เชื่อถือของข้อมูล ดูความครบถ้วนของข้อมูล และ
ประเมินคุณภาพของข้อมูลว่าอยู่ในระดับที่จะน ามา
วิเคราะห์ และตอบค าถามของการวิจัยได้ โดยการ
ตรวจสอบสามเส้า (Triangulation)  

   3)  การให้รหัสข้อความ (Coding)  ผู้วิจัย
จะท ารหัสข้อความตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูล โดยเขียน
รายการค า หรือข้อความไว้ ซึ่งค าเหล่านี้เป็นค าที่ได้
จากกรอบแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
ค าถามของการศึกษา 

   4 )  ผู้ วิ จั ย ท า ก า ร จั ด ป ร ะ เ ด็ น ย่ อ ย 
(Category) มารวบยอดเป็นเรื่องหรือกลุ่มเรื่อง
เดียวกัน  
   5) ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาไปให้ผู้ ให้ข้อมูลตรวจสอบความ
ถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูล 

   6) เขียนสรุปรายงานการศึกษา อธิบาย 
เชื่ อมโยงความสัมพันธ์ระหว่ างข้อมูลที่ ได้กับ
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลในการประมาณค่า 
ด าเนินการ 2 ขั้นตอนที่ส าคัญ ขั้นตอนที่ 1 การ
ประมาณการขนาดเครือข่ายสังคม ซึ่งเรียกว่าค่า c 

และขั้นที่ 2 การประมาณการจ านวนประชากรกลุ่ม
คนข้ามเพศ และกลุ่มคนข้ามเพศที่มีพฤติกรรมเสพ
สารเสพติด (กลุ่มซ่อนเร้น) 
   ขั้นตอนที่ 1  การประมาณการเครือข่าย
ทางสังคมโดยวิธีรวบรวมผล โดยผู้วิจัยจะด าเนินการ
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผ่านทาง
โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต  ซึ่งจะสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างว่ารู้จักจ านวนเครือข่ายสังคมที่เป็นสมาชิก
ของประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยสอบถามตาม
รูปแบบที่ก าหนดในแบบสอบถาม เช่น คนใน
ครอบครัว ญาติฝุายพ่อ ญาติฝุายแม่ เพ่ือน เพ่ือน
ร่วมงาน  แล้วท าการหาค่า c โดยการหาจ านวนของ
คนที่รู้จักในทุกกลุ่มก็จะได้ขนาดของเครือข่ายของ
แต่ละคน แล้วน าค่า c ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมา
หาค่าเฉลี่ย เรียก ค่าเฉลี่ยเครือข่ายสังคม 

       ขั้นตอนที่ 2 การประมาณการประชากร
กลุ่มซ่อนเร้น เมื่อประมาณค่าเครือข่ายทางสังคม 
(ค่า c) ได้แล้ว จากการสัมภาษณ์กลุ่มซ่อนเร้น
ประมาณการที่ต้องการประมาณค่า (Unknow 

Population) ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผ่านทางโทรศัพท์และอิน
เทอร์เนต และสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่ารู้จักคนใน
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กลุ่มซ่อนเร้น (กลุ่มคนข้ามเพศ) จ านวนกี่คน เช่น 
กะเทย ทอม ดี้ เกย์คิง เป็นต้น แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย
แล้วจ านวนย้อนกลับเพ่ือประมาณการจ านวน
ประชากรกลุ่มซ่อนเร้น ค่า e จากค่า c และ t จาก
สูตร ได้มาจากการค านวณจากสูตร 

 

 * ค านวณจากค่าเฉลี่ยกลุ่มเปูาหมาย m ต่อ
ขนาดของเครือข่าย c แล้วไปค านวณค่า e จาก
ประชากร t* เช่น         
   e = จ านวนกลุ่มซ่อนเร้นที่ต้องการ
ประมาณค่า 
   t = จ านวนของประชากรทั้งหมดที่ทราบ
จ านวนแล้วในพ้ืนที่ (595) 

   m = จ านวนประชากรกลุ่มซ่อนเร้นที่
กลุ่มตัวอย่างรู้จัก 

   c = ค่าเฉลี่ยขนาด (จ านวนสมาชิก) ของ
เครือข่ายสังคมของผู้ตอบ 
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ คุณลักษณะทั่วไปทางประชากรของผู้ให้ข้อมูล 
จ านวนของกลุ่มคนข้ามเพศใน และผลการประมาณ
ค่าจ านวนคนข้ ามเพศที่ ใช้สารเสพติด ซึ่ งผล
การศึกษาแสดงให้เห็นปรากฏการณ์การใช้สารเสพ

ติด ความรู้สึกนึกคิด สภาพป๎ญหา ความคิดเห็น 
และพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของคนข้ามเพศ ซึ่ง
จะสามารถสะท้อนให้เห็นป๎ญหาอย่างและเป็น
ประโยชน์ต่อการเฝูาระวังป๎ญหายาเสพติด ได้นี้ 

 ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปทางประชากร
ของผู้ให้ข้อมูล 
 ผลการสัมภาษณ์กลุ่มคนข้ามเพศ จ านวน 8 

คน พบว่ามีเพศหญิงที่เป็นทอม จ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 75  เพศหญิงเป็นดี้จ านวน 1 คน และ
เพศชายที่เป็นกะเทย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.5  มีอายุต่ าสุด 23 ปี อายุสูงสุด 41 ปี อายุเฉลี่ย
ของคนข้ามเพศจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้เท่ากับ 27 

ปี ไม่ได้ท างาน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 50 

ประกอบอาชีพรับจ้าง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
25 ประกอบอาชีพไซด์ไลน์ 1 คน, ประกอบอาชีพ
ค้าขาย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ระดับการศึกษา 
จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จ านวน 2 

คน จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) จ านวน 
2 คน และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25  จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 1 คน และจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.5 ดังแสดงในตาราง 1 

 

ตาราง 1 คุณลักษณะทั่วไปทางประชากรของผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูล อายุ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา 
1 23 ทอม รับจ้าง อาชีวศึกษา (ปวช.) 
2 23 ทอม รับจ้าง อาชีวศึกษา (ปวช.) 
3 29 ทอม ไม่ได้ท างาน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
4 25 ดี้ อาชีพไซน์ไลน ์ ปริญญาตร ี
5 41 ทอม ไม่ได้ท างาน อาชีวศึกษา (ปวส.) 
6 25 ทอม ค้าขาย มัธยมศึกษาตอนต้น 
7 25 ทอม ไม่ได้ท างาน มัธยมศึกษาตอนต้น 
8 25 กะเทย ไม่ได้ท างาน อาชีวศึกษา (ปวส.) 
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 ส่วนที่ 2 จ านวนของกลุ่มคนข้ามเพศใน 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 ผลจากการประมาณค่าจ านวนประชากรกลุ่ม
คนข้ามเพศในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วย
วิธีการขยายเครือข่าย มีประชากรที่ต้องการคาด
ประมาณ (unknown Population) แยกตามเพศ
ได้ดังนี้ เป็นกะเทย (แต่งชาย ตัวเป็นหญิง) จ านวน 
3,623 คิดเป็นร้อยละ 0.85 เป็นกะเทย (แปลงเพศ) 

จ านวน 1,466 คน คิดเป็นร้อยละ 0.34 เป็นเกย์คิง 
(ผู้ชายแต่งชาย ชอบผู้ชาย และเป็นฝุายลุก) จ านวน 
2,040 คน คิดเป็นร้อยละ 0.48 เป็นเกย์ควีน (ผู้ชาย
แต่งชาย ชอบผู้ชาย และเป็นฝุายรับ) จ านวน 1,564 

คิดเป็นร้อยละ 0.36 เป็น ทอม (เลสเบี้ยน/ไดก์) 
จ านวน 6,315 คน คิดเป็นร้อยละ 1.46 และเป็นดี้ 
(แต่งตัวเป็นหญิง ชอบทอม) จ านวน 5,820 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.36 ดังแสดงไว้ในตาราง 2 

 

ตาราง 2 ผลการประมาณค่าจ านวนประชากรด้วยวิธีการขยายเครือข่าย (Network Scale-Up Method) 

ประชากรที่ต้องการคาดประมาณ 
(unknown Population) 

Network Scale-Up 
Method 

NSUM (คน) 

สัดส่วนประชากรกลุ่ม
คนข้ามเพศ (ร้อยละ) 

1. เป็นกะเทย (แต่งชาย ตัวเป็นหญิง) 3,623  0.85 

2. เป็นกะเทย (แปลงเพศ) 1,466  0.34 
3. เป็นเกย์คิง (ผู้ชายแต่งชาย ชอบผู้ชาย และเป็นฝุายลุก) 2,040  0.48 
4. เป็นเกย์ควีน (ผู้ชายแต่งชาย ชอบผู้ชาย และเป็นฝุายรับ) 1,564  0.36 
5. เป็นทอม  (เลสเบีย้น/ไดก์) 6,315  1.46 
6. เป็นดี้ (แต่งตัวเป็นหญิง ชอบทอม) 5,820  1.36 

 

 ผลจากการประมาณค่าจ านวนประชากรกลุ่ม
คนข้ามเพศที่ใช้สารเสพติด ในอ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ด้วยวิธีการขยายเครือข่าย (Network 

Scale-Up Method) พบว่า ผู้สูบบุหรี่/ยาสูบ มี
จ านวน 17,787 คน ดื่มสุรา/ดื่มเครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอล์ มีจ านวน 18,780 คน ผู้ที่เสพกัญชา มี 
676 คน ผู้ที่เสพยาไอซ์ มี 259 คน ผู้ที่เสพโคเคน มี
จ านวน 80 คน ผู้ที่ใช้ยาบ้า/ยาอี มีจ านวน 1,271 

คน และผู้ที่ เสพสารระเหยรวมถึงกาว น้ ามัน
เชื้อเพลิง ทินเนอร์ มีจ านวน 159 คน ดังแสดงใน
ตาราง 3 

 

 

 

ตาราง 3 ผลการประมาณค่าจ านวนคนข้ามเพศที่ใช้
สารเสพติดด้วยวิธีการขยายเครือข่าย Network 

Scale-Up Method 

ประชากรที่ต้องการคาดประมาณ 
(unknown Population) 

Network 
Scale-Up 
Method 

NSUM (คน) 
1. ผู้สูบบุหรี/่ยาสูบ 17,787 
2. ดื่มสุรา/ดืม่เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ 18,780 
3. ผู้ที่เสพกัญชา 676 
4. ผู้ที่เสพยาไอซ ์ 259 
5. ผู้ที่เสพโคเคน 80 
6. ผู้ที่ใช้ ยาบ้า ยาอ ี 1,271 
7. ผู้ที่เสพสารระเหยรวมถึงกาว น้ ามัน
เชื้อเพลิง ทินเนอร์ 

159 
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 ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้สารเสพติดของ
คนข้ามเพศ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
 ข้อมูลการเสพสารเสพติดของกลุ่มคนข้าม
เพศในจังหวัดอุดรธานี จากการสัมภาษณ์จ านวน 8 

คนพบว่า อายุที่เริ่มใช้ยาเสพติดน้อยที่สุดคือ 12 ปี 
ส่วนอายุที่เริ่มใช้ยาเสพติดมากที่สุดคือ 16 ปี สาร

เสพติดที่ใช้มากที่สุดคือบุหรี่/สุรา รองลงมาคือยาบ้า 
กัญชา และยาไอซ์ ตามล าดับ ระยะเวลาของการใช้
ยาเสพติดนานที่สุด คือ ดื่มสุรา 20 ปี รองลงมาคือ 
สูบบุหรี่ 13 ปี และเสพยาไอซ์ 7 ปี  ประวัติการถูก
จับกุม เคยถูกจับกุมและติดคุกจ านวน 3 คน ไม่เคย
ถูกจับกุมจ านวน 5 คน ดังแสดงไว้ในตาราง 4   

ตาราง 4 ข้อมูลการใช้ยาเสพติดของคนข้ามเพศใน อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 

ผู้ให้
ข้อมูล 

อายุที่เริ่มใช้
สารเสพติด สารเสพติดที่ใช้ ปริมาณ ระยะเวลาที่ใช้ 

(ปี) เคยถูกจับกุม สถานที่เสพยา 

1 15 บุหรี่ 
สุรา 
กัญชา 
ยาบ้า 

วันละครึ่งซอง 
3-4 ครั้ง/สัปดาห์ 
2 หยิบ/บ้อง/ครั้ง 

½ เม็ด/ครั้ง 

8 
8 
1 
1 

เคย บ้าน 

2 15 บุหรี่ 
สุรา 
กัญชา 
ยาบ้า 

วันละ 1 ซอง 
3-4 ครั้ง/สัปดาห์ 

1 มวน/ครั้ง 
½ เม็ด/ครั้ง 

5 
8 

เคยใช้ 1 ครั้ง 
เคยใช้ 2 ครั้ง 

ไม่เคย บ้าน 

3 16 บุหรี่ 
สุรา 
กัญชา 
ยาบ้า 
ยาไอซ์ 
โคเคน 
ยาอี 

วันละ 1 ซอง 
2-3 ครั้ง/สัปดาห์ 
1-2 ขีด/บ้อง/ครั้ง 
วันละ 3 เม็ด 

1 ตัก/วัน 
1 cc/ครั้ง 
1 เม็ด/วัน 

10 
13 
1 
5 
3 
1 
1 

ไม่เคย โรงแรม/หอพัก/
บ้าน/สถาน
บันเทิง 

4 15 บุหรี่ 
สุรา 
ยาไอซ์ 

วันละ 1 ซอง 
3-4 ครั้ง/สัปดาห์ 

1 ตัก/ครั้ง 

5 
5 
1 

ไม่เคย หอพัก 

5 15 บุหรี่ 
สุรา 
ยาบ้า 
ยาไอซ์ 

วันละ 1 ซอง 
1-2 ครั้ง/สัปดาห์ 
วันละ ½ เม็ด/วัน 
2 ตัก/ครั้ง (ใช้โจ๋) 

9 
20 
3 
7 

เคย บ้าน 

6 15 บุหรี่ 
สุรา 
กัญชา 

วันละ 2-5 มวน 
ทุกวัน 

1 หยิบ/ครั้ง 

9 
10 
1 

ไม่เคย บ้าน 

7 12 บุหรี่ 
สุรา 
กัญชา 
ยาบ้า 
ยาไอซ์ 

วันละ 5-10 ตัว 
1-2 ครั้ง/สัปดาห์ 

1 หยิบ/ครั้ง 
วันละ 3 เม็ด/วัน 

1 ตัก/ครั้ง 

13 
13 
5 
3 
2 

เคย บ้าน 

8 15 บุหรี่ 
สุรา 
ยาบ้า 
ยาไอซ์ 

วันละ 1-3 มวน 
นานๆ ครั้ง 
1เม็ด/วัน 
1 ตัก/ครั้ง 

5 
10 
2 
1 

ไม่เคย บ้าน 
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ส่วนชนิดของสารเสพติดที่ใช้ในกลุ่มคนข้ามเพศ 
ส่วนใหญ่ใช่สารเสพติดได้แก่ 1. บุหรี่ 2. สุรา 3. 

กัญชา  4. ยาบ้า 5. ยาไอซ์  6. โคเคน และ 7. ยาอี 
ซึ่งแต่ละชนิดมีชื่อเรียกเฉพาะที่ใช้เรียกในกลุ่มคน
ข้ามเพศ เช่น กัญชา เรียกว่า เนื้อ, ยาบ้า เรียกว่า 
ตัวเล็ก/น้องส้ม/น้องเขียว/น้องแดง, ยาไอซ์ เรียกว่า 
ตัวใหญ่/น้ าแข็ง, โคเคน เรียกว่า เค หรือ K, ยาอี 
เรียกว่า ขนม/หนม 

 

อภิปรายผล 
 การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาปรากฏการณ์และ
พฤติกรรมการใช้สารเสพติดของคนข้ามเพศ อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คน
ข้ามเพศสามารถสรุปประเด็นที่เป็นป๎จจัยพ้ืนฐานที่
ท า ให้ กลุ่ มคนข้ าม เพศใช้ เสพสาร เสพติด  ได้
ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านบุคคล ป๎จจัยพ้ืนฐานที่ท าให้กลุ่มคน
ข้ามเพศใช้เสพสารเสพติด ได้แก่ ความอยากรู้อยาก
ลอง,   ใช้เพื่อความบันเทิง, ใช้เพื่อเป็นการเข้าสังคม 
เพ่ือนฝูงยอมรับมากขึ้น ใช้เพ่ือการท างาน, ใช้เพ่ือ
ความสวย ความงาม อยากปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ
โดยการแสดงพฤติกรรมให้เหมือนผู้ชาย ด้วยการสูบ
บุหรี่/ดื่มสุรา/การใช้สารเสพติด 

 ป๎จจุบันเมื่อมีความหลากหลายทางเพศทาง
เพศมากขึ้น แต่ก็ยังไม่หลักฐานการศึกษาเกี่ยว
พฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของกลุ่มคนข้ามเพศมาก
นัก มีเพียงการศึกษาสถานการณ์การแพร่ระบาด
ไอซ์ของเครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพ
ติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2554) ซึ่งได้วิเคราะห์
แนวโน้มผู้เสี่ยงที่จะเป็นผู้เสพยาไอซ์ พบว่าหญิง/
กะเทยมีความเสี่ยงเป็น 13 เท่าของผู้ไม่เสพไอซ์ 
เมื่อมีการปรับถ่วงค่าน้ าหนักแต่ละป๎จจัย พบว่า
ผู้หญิง/กะเทยมีความเสี่ยงเป็น 23.4 เท่า ซึ่งเป็น
การศึกษาที่ชี้ให้ เห็นถึงความแตกต่างทางเพศที่

ห ล ากหล าย  ที่ มี ผ ลต่ อ กา ร เ สพสา ร เ สพติ ด 
นอกจากนี้ผลการศึกษายังระบุถึงวัตถุประสงค์ของผู้
เสพยาไอซ์ ว่า เพศชายจะใช้เพ่ือการท างานเป็น
หลัก ส่วนเพศหญิงใช้เพ่ือความสวยงาม เนื่องจากมี
ความเชื่อว่าจะท าให้หุ่นดี ไม่โทรม  
 ป๎จจัยเอ้ือให้ใช้สารเสพติดของกลุ่มคนข้าม
เพศ ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ปริญดา  จิรกุล
พัฒนา (2536) พบว่าคุณลักษณะของเด็กวัยรุ่นที่มี
ความอยากรู้อยากเห็น อยากพิสูจน์ และอยาก
ทดลองในสิ่งต่าง ๆ ย่อมท าให้เสี่ยงต่อการใช้สาร
เสพติดได้ จากการสัมภาษณ์กลุ่มคนข้ามเพศส่วน
ใหญ่ เริ่มใช้สารเสพติดเมื่ออายุ 15-16 ปี ซึ่งเป็น
ช่วงวัยรุ่น และมีความอยากรู้อยากลอง  
  ด้านครอบครัว ป๎จจัยพ้ืนฐานที่ท าให้กลุ่มคน
ข้ามเพศใช้ เสพสารเสพติด ได้แก่  การมีคนใน
ครอบครัว ญาติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็น
ผู้เสพหรือผู้ค้า การปล่อยปละละเลย หรือไม่ดูแล
ของผู้ปกครองเมื่อทราบว่าบุตรหลานใช้สารเสพติด 
รวมทั้งฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
 การจากสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 8 คนที่เป็นคน
ข้ามเพศ พบว่า  ลักษณะครอบครัวส่วนใหญ่เป็น
ครอบครัวเดี่ยวจ านวน 7 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 
87.5  ซึ่งลักษณะการเลี้ยงดู พ่อแม่จะตามใจบุตร 
และเลี้ยงแบบให้บุตรช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด 
นอกจากนี้ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็มีผล
ท าให้คนข้ามเพศเข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพ
ติด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ถาวร สุขส าราญ 
(2541) ในนักเรียนมัธยมต้น 266 คน พบว่า
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสพยาบ้า เกี่ยวข้องกับการ
อบรมเลี้ยงดูแบบให้พ่ึงตนเองเร็วที่สุด และการมีคน
ในครอบครัว ญาติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าจะ
เป็นผู้เสพหรือผู้ค้า ก็เป็นป๎จจัยเอ้ืออีกป๎จจัยหนึ่งที่
ส่งผลให้เสพยาเสพติด เศรษฐกิจของครอบครัวก็
เป็นอีกเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใช้สารเสพ
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ติด การศึกษาของมงคล ปลื้มจิตรชมและคณะ 
(2539) ศึกษาถึงป๎จจัยป๎จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การเสพยาบ้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จ.
นครปฐม จ านวน  434 คน  พบว่ า ฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวมีผลต่อพฤติกรรมการเสพ
ยาบ้า นอกจากนี้การศึกษาของ กตัญชลี ณรงค์ราช 
(2543) ศึกษาในวัยรุ่นชายที่ท าผิดกฎหมายในสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในเขตภาคใต้
ของประเทศไทย จ านวน 606 คน พบว่ารายได้
เฉลี่ยของครอบครัวเป็นป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
กระท าผิดกฎหมายของวัยรุ่นชาย 

 2. ด้านสิ่งแวดล้อม ป๎จจัยพ้ืนฐาน ที่ท าให้
กลุ่มคนข้ามเพศใช้เสพสารเสพติด ได้แก่ การเข้าถึง
ยาเสพติดง่ายการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
และสถานที่ท างาน สถานที่ท างาน เช่น อาบ อบ 
นวด คาบาร่า สถานบันเทิงต่างๆการคบเพ่ือนที่ใช้
สารเสพติด  สอดคล้องกับการศึกษาสถานการณ์
การแพร่ระบาดยาไอซ์ ของเครือข่ายพัฒนาวิชาการ
และข้อมูลสารเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(2554) ที่ผลการศึกษากล่าวว่าพฤติกรรมการคบ
เพ่ือน ผู้ เสพยาไอซ์จะมีเ พ่ือนที่คบประจ าเฉลี่ย
จ านวน 5.4 คน และเพ่ือนที่ใช้ยาไอซ์เฉลี่ยจ านวน 
5.1 คน ผู้เสพยาไอซ์ที่เคยแนะน าให้เพ่ือนลองเสพ
ยาไอซ์แล้วมีเพ่ือนสนิทที่ยอมใช้ตามค าแนะน าเฉลี่ย 
3.8 คน นอกจากนี้ ผู้เสพยาไอซ์มีเพ่ือนที่ใช้ยาไอซ์
จ านวน 252 คน (ร้อยละ 49.6) และในจ านวน
เพ่ือนสนิทที่ใช้ยาไอซ์ได้แนะน าเพ่ือนคนอ่ืนลองใช้
ยาไอซ์อีกจ านวน 428 คน (ร้อยละ 84.3) ส าหรับ
ลักษณะเพ่ือนที่คบพบว่า เพ่ือนที่ผู้เสพยาไอซ์คบจะ
สูบบุหรี่มากที่สุด รองลงมาคือ ดื่มสุรา/เบียร์ และมี
นิสัยเที่ยวเตร่ เล่นสนุกเกอร์ เล่นการพนัน และมี
พฤติกรรมลักทรัพย์ ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผล
การศึกษานี้สอดคล้องการข้อมูลที่ ได้จากการ
สัมภาษณ์คนข้ามเพศ ในอ าเภอเมือง จั งหวัด

อุดรธานี ในประเด็นประจัยพ้ืนฐานที่ท าให้ท าให้
กลุ่มคนข้ามเพศใช้เสพสารเสพติด  
 นอกจากนี้มีประเด็นเรื่องการเข้าถึงยาเสพติด
ได้ง่าย และในชุมชนที่อาศัยมีการแพร่ระบาดของยา
เสพติด ผู้ ให้ข้อมูล สามารถสั่งซื้อยาเสพติดได้
ภายใน 15 นาที – 1 ช.ม. ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง 
ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่า ที่ท างานหรือสถาน
บันเทิง และบ้านเป็นสถานที่ที่ซื้อขายยาเสพติดได้
ง่ายที่สุด และปลอดภัยที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับ 
สถานการณ์ป๎ญหายาเสพติด ประเทศไทยและ
แนวโน้ม ปี พ.ศ. 2555 (ส านักงาน ป.ป.ส. 
กระทรวงยุติธรรม, 2555) พบว่า ประชาชน ร้อยละ 
65.7 ระบุว่าหมู่บ้านในชุมชนของตนมีแหล่งขาย
และม่ัวสุมยาเสพติด  
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
   1)  ประเด็นเรื่องการเข้าถึงยาเสพติดได้
ง่ายซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่า ที่ท างานหรือสถาน
บันเทิง เป็นสถานที่ที่ซื้อขายยาเสพติดได้ง่ายที่สุด 
จึงควรมีมาตรการควบคุมสถานบันเทิงในจังหวัด
อุดรธานีอย่างจริงจัง เพ่ือปูองกันการเสพยาเสพติด
และปูองกันการเข้าถึงยาเสพติด 

   2)  จากข้อค้นพบป๎จจัยพ้ืนฐานที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้สารเสพติดของคนข้ามเพศ ด้าน
สิ่งแวดล้อมควรมีมาตรการเฝูาระวังและควบคุม
หอพัก บ้านเช่า เพ่ือปูองกันการรวมกลุ่มกันเสพยา
เสพติด  
   3) จากข้อค้นพบป๎จจัยพ้ืนฐานที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้สารเสพติดของคนข้ามเพศ ด้าน
ครอบครัว ในกลุ่มคนข้ามเพศ สถาบันครอบครัว
ส าคัญอย่างยิ่งในการเข้าใจความผิดปกติทางเพศที่
เกิดขึ้น ดังนั้นควรเน้นการสร้างความรักความเข้าใจ 
และความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวของคนกลุ่มนี้ 
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ซึ่งอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝุาย เช่น 
จิตแพทย์ ผู้ปกครอง อาจารย์ และบุคคลที่เก่ียวข้อง 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 ควรจะมีการศึกษาในรูปแบบของวิจัยเชิง
คุณภาพแยกตามกลุ่มคนข้ามเพศแต่ละกลุ่ม จะท า
ให้เห็นปรากฏการณ์การใช้สารเสพติดแต่ละชนิด  
ความรู้สึกนึกคิด สภาพป๎ญหา ความคิดเห็น และ
พฤติกรรมการใช้สารเสพติดของคนข้ามเพศแต่ละ
กลุ่ม ซึ่งจะสามารถสะท้อนให้เห็นป๎ญหาอย่าง
ครบถ้วน จะเป็นประโยชน์ต่อการเฝูาระวังป๎ญหายา
เสพติดต่อไป 
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