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ข้อมูลสําหรับส่ือมวลชน 

 

สงครามยาเสพติด สนามรบที่ต้องชนะ! 
 

 ปี 2540-2544 สังคมไทยตอ้งเผชิญกบัปัญหายาเสพติดอย่างหนักหน่วง จนรัฐบาลไทยตอ้งประกาศ

นโยบาย  “ประกาศสงครามต่อต้านยาเสพตดิ” อยา่งจริงจงั  

จากนั้น นบัตั้งแต่ปี 2545 ภาครัฐใชม้าตรการ  “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน”  เพ่ือกวาดลา้งกระบวนการคา้ยาเสพ

ติดในประเทศใหส้ิ้นซาก จนสถานการณ์ปัญหาดงักล่าวมีแนวโนม้เบาบางลง  

ทว่า ช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมาดูเหมอืนภัยยาเสพตดิ กาํลงัได้กลบัมาคุกคามสังคมไทยอกีระลอกใหญ่...  

 

ปี 2553 คดียาเสพติดสูงสุดในรอบ 10 ปี 

จากขอ้มูลการกระทาํผิดคดีอาญาตั้งแต่ปี 2540-2553 ของ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ระบุวา่ ปี 2553 มี

ผูก้ระทาํผิดในคดียาเสพติดสูงมากท่ีสุด จาํนวน 266,010 ราย ซ่ึงมากกวา่คดีอ่ืนๆ โดยเป็นคดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์

จาํนวน 56,798 ราย และคดีชีวติ ร่างกาย และเพศ จาํนวน  29,253 ราย (ดงัภาพท่ี 1) 

 

ภาพที ่1 คดปีระทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดยีาเสพตดิ ปี พ.ศ. 2540-2553 
 

 
 

ทีม่า :  สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ   อ้างในhttp://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx? 
 reportid=157&template=1R2C&yeartype=M&subcatid=45 
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เมือ่เปรียบเทยีบจาํนวนคดยีาเสพตดิทีผ่่านมา เห็นได้ว่า ปี 2553 มสัีดส่วนคดสูีงมากทีสุ่ดในรอบ 10 ปี  

ยกเวน้ปี 2545 ซ่ึงถือเป็นช่วงท่ีประเทศไทยมีผูก้ระทาํผิดตอ้งโทษในคดียาเสพติดระบาดมากท่ีสุด             

เม่ือรัฐบาลประกาศนโยบายทาํสงครามกวาดลา้งยาเสพติด ส่งผลให้สัดส่วนคดีมีแนวโนม้ลดนอ้ยลง จากจาํนวน 

273,447 ราย ในปี 2545 เหลือ 100,099 ราย ในปี 2548 

แต่จากนั้นเป็นตน้มา สถานการณ์ยาเสพติดค่อยๆ กลบัมาเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ และเพ่ิมข้ึนเกือบเท่าตวั

ในช่วงระยะเวลา 4 ปีท่ีผา่นมา  

 

ระบาดหนักข้อทุกชนิด! 

จากขอ้มูลปริมาณยาเสพติดท่ีเป็นของกลางถูกอายดั ตั้งแต่ปี 2551-2553 พบวา่ ยาเสพติดทุกประเภทมี

จาํนวนเพ่ิมมากข้ึน โดยจาํแนกเป็นขอ้มูลท่ีน่าสนใจดงัน้ี (ภาพท่ี 2)   

 

ภาพที ่2 ปริมาณยาเสพตดิทีถู่กอายดั ตั้งแต่ปี 2551-2553 
 

 

 
 

 
 

ทีม่า :  สถานการณ์ยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ร้ัวป้องกัน ระยะท่ี 2 (ช่วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) 

สาํนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยติุธรรม อ้างใน http://www.nccd.go.th/upload/content/suj.pdf(7).pdf 

http://www.nccd.go.th/upload/content/suj.pdf(7).pdf�
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•  “ยาบ้า” ท่ียึดไดมี้ปริมาณเพ่ิมข้ึนถึง 2 เท่าจากเดิม โดยปี 2552  เคยยึดของกลางได ้20,234,473 

เมด็  เพ่ิมเป็น 42,943,736 เมด็ ในปี 2553 

• “ยาไอซ์” สามารถยดึไดม้ากข้ึนถึง 4 เท่า โดยปี 2552 ยดึได ้139.5 ก.ก. ปี 2553 เพ่ิมเป็น 564.1 ก.ก.  

• “โคเคน” เพ่ิมข้ึน 2 เท่า โดยปี 2552 ยดึได ้14.4 ก.ก.  เพ่ิมเป็น 31.5 ก.ก. ปี 2553  

• “เคตามนี” เพ่ิมข้ึนถึง 7.5 เท่า ปี 2552 ยดึได ้22.8 ก.ก.  เพ่ิมเป็น 173.1 ก.ก. ปี 2553 

• “วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท” เพ่ิมข้ึน 7 เท่า ปี 2552 ยึดได ้165.8 ก.ก. เพ่ิมเป็น 1,198.1 ก.ก.       

ปี 2553 

 

“ภาคกลาง” ตลาดใหญ่ของธุรกจิมืด 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เปิดเผยถึงสถานการณ์การขยายตวัทางการตลาดของ

กระบวนการคา้ยาเสพติด โดยระบุวา่ ปี 2553 สัดส่วนการจับกุมผู้กระทําผดิที่มากที่สุดอยู่ในพืน้ที่ภาคกลาง มี

สัดส่วนของผูก้ระทาํผิด ร้อยละ 34.6 จากจาํนวนท่ีจบักุมทั้งหมด รองลงมาคือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 

21.4 กรุงเทพฯ ร้อยละ 16.3 ภาคใต ้ร้อยละ 15.9 และภาคเหนือ ร้อยละ 11.8 (ภาพท่ี 3) 

สําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีแนวโน้มจาํนวนผูค้า้ยาเสพติดเพ่ิมสูงข้ึน คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยปี 2551 

เฉล่ีย ร้อยละ 15.2 เพ่ิมเป็น ร้อยละ 21.4 ในปี 2553 และภาคใต ้ในปี 2551 เฉล่ีย ร้อยละ 11.5 เพ่ิมเป็น ร้อยละ 15.9  

ในปี 2553 

 

ภาพที ่3 สัดส่วนการจบักมุคดยีาเสพตดิ ตั้งแต่ปี 2551-2553  
 

 
 

ทีม่า :  สถานการณ์ยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ร้ัวป้องกัน ระยะท่ี 2 (ช่วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) 

สาํนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยติุธรรม อ้างใน http://www.nccd.go.th/upload/content/suj.pdf(7).p 

http://www.nccd.go.th/upload/content/suj.pdf(7).p�
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ผนึกกาํลงัพชิิตสงครามอนัเร้ือรัง 

 โลกสากลถือวา่  ประเทศไทยเป็นหน่ึงในพ้ืนท่ีสาํคญัของกระบวนการคา้ยาเสพติดขา้มชาติ รัฐบาลไทย

จึงประกาศกร้าวถึงนโยบายต่อสู้กบัยาเสพติดอย่างต่อเน่ืองและเขม้แข็ง โดยเดินหน้าปฏิบติัการประเทศไทย

เขม้แขง็ ชนะยาเสพติดยัง่ยนื ภายใตย้ทุธศาสตร์ “5 ร้ัวป้องกนั” ซ่ึงดาํเนินการมาถึงระยะท่ี 3 ตั้งแต่เดือนมกราคม–

มีนาคม 2554  

ทว่า ปริมาณยาเสพติดนอกประเทศ โดยเฉพาะตรงข้ามแนวชายแดนภาคเหนือยังมีอยู่ เป็นจาํนวนมาก 

และมีการจับกมุผู้ เสพได้เป็นจาํนวนมาก 

 

 หนทางในการกาํจดัยาเสพตดิให้ส้ินซากไปจากสังคมไทย ต้องอาศัยเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลสอดส่อง  

อย่างน้อยทีสุ่ด อย่าให้ลูกหลานของเราเป็นหนึ่งในเหยือ่ทีเ่พลีย่งพลํา้เข้าสู่สงครามยาเสพตดินีเ้ลย... 

 

ทีม่า : การแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดในรอบ 10 ปี 

สืบค้นจาก  http://www.hiso.or.th/hiso/tonkit/tonkits_18.php  


