ข้ อมูลสําหรับสื่อมวลชน

สงครามยาเสพติด สนามรบที่ต้องชนะ!
ปี 2540-2544 สังคมไทยต้องเผชิ ญกับปั ญหายาเสพติดอย่างหนักหน่ วง จนรัฐบาลไทยต้องประกาศ
นโยบาย “ประกาศสงครามต่ อต้ านยาเสพติด” อย่างจริ งจัง
จากนั้น นับตั้งแต่ปี 2545 ภาครัฐใช้มาตรการ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” เพื่อกวาดล้างกระบวนการค้ายาเสพ
ติดในประเทศให้สิ้นซาก จนสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มเบาบางลง
ทว่ า ช่ วงไม่ กปี่ ี ทีผ่ ่านมาดูเหมือนภัยยาเสพติด กําลังได้ กลับมาคุกคามสังคมไทยอีกระลอกใหญ่ ...

ปี 2553 คดียาเสพติดสู งสุ ดในรอบ 10 ปี

จากข้อมูลการกระทําผิดคดีอาญาตั้งแต่ปี 2540-2553 ของ สํ านักงานตํารวจแห่ งชาติ ระบุวา่ ปี 2553 มี
ผูก้ ระทําผิดในคดียาเสพติดสูงมากที่สุด จํานวน 266,010 ราย ซึ่งมากกว่าคดีอื่นๆ โดยเป็ นคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
จํานวน 56,798 ราย และคดีชีวติ ร่ างกาย และเพศ จํานวน 29,253 ราย (ดังภาพที่ 1)
ภาพที่ 1 คดีประทุษร้ ายต่ อทรัพย์ และคดียาเสพติด ปี พ.ศ. 2540-2553

ทีม่ า : สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ อ้ างในhttp://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?
reportid=157&template=1R2C&yeartype=M&subcatid=45
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เมือ่ เปรียบเทียบจํานวนคดียาเสพติดทีผ่ ่านมา เห็นได้ ว่า ปี 2553 มีสัดส่ วนคดีสูงมากทีส่ ุ ดในรอบ 10 ปี
ยกเว้นปี 2545 ซึ่ งถื อเป็ นช่ วงที่ ประเทศไทยมี ผูก้ ระทําผิดต้องโทษในคดี ยาเสพติ ดระบาดมากที่ สุด
เมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายทําสงครามกวาดล้างยาเสพติด ส่ งผลให้สัดส่ วนคดีมีแนวโน้มลดน้อยลง จากจํานวน
273,447 ราย ในปี 2545 เหลือ 100,099 ราย ในปี 2548
แต่จากนั้นเป็ นต้นมา สถานการณ์ ยาเสพติ ดค่อยๆ กลับมาเพิ่มสู งขึ้ นเรื่ อยๆ และเพิ่มขึ้ นเกื อบเท่ าตัว
ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ที่ผา่ นมา

ระบาดหนักข้ อทุกชนิด!

จากข้อมูลปริ มาณยาเสพติดที่เป็ นของกลางถูกอายัด ตั้งแต่ปี 2551-2553 พบว่า ยาเสพติดทุกประเภทมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น โดยจําแนกเป็ นข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้ (ภาพที่ 2)
ภาพที่ 2 ปริมาณยาเสพติดทีถ่ ูกอายัด ตั้งแต่ ปี 2551-2553

ทีม่ า : สถานการณ์ ยาเสพติ ดภายใต้ ยุทธศาสตร์ 5 รั้ วป้ องกัน ระยะที่ 2 (ช่ วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)
สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม อ้ างใน http://www.nccd.go.th/upload/content/suj.pdf(7).pdf
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“ยาบ้ า” ที่ ยึดได้มีปริ มาณเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าจากเดิ ม โดยปี 2552 เคยยึดของกลางได้ 20,234,473
เม็ด เพิ่มเป็ น 42,943,736 เม็ด ในปี 2553
“ยาไอซ์ ” สามารถยึดได้มากขึ้นถึง 4 เท่า โดยปี 2552 ยึดได้ 139.5 ก.ก. ปี 2553 เพิ่มเป็ น 564.1 ก.ก.
“โคเคน” เพิ่มขึ้น 2 เท่า โดยปี 2552 ยึดได้ 14.4 ก.ก. เพิ่มเป็ น 31.5 ก.ก. ปี 2553
“เคตามีน” เพิ่มขึ้นถึง 7.5 เท่า ปี 2552 ยึดได้ 22.8 ก.ก. เพิ่มเป็ น 173.1 ก.ก. ปี 2553
“วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท” เพิ่มขึ้น 7 เท่า ปี 2552 ยึดได้ 165.8 ก.ก. เพิ่มเป็ น 1,198.1 ก.ก.
ปี 2553

“ภาคกลาง” ตลาดใหญ่ ของธุรกิจมืด

คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด เปิ ดเผยถึงสถานการณ์การขยายตัวทางการตลาดของ
กระบวนการค้ายาเสพติด โดยระบุวา่ ปี 2553 สั ดส่ วนการจับกุมผู้กระทําผิดที่มากที่สุดอยู่ในพืน้ ที่ภาคกลาง มี
สัดส่ วนของผูก้ ระทําผิด ร้อยละ 34.6 จากจํานวนที่จบั กุมทั้งหมด รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ร้อยละ
21.4 กรุ งเทพฯ ร้อยละ 16.3 ภาคใต้ ร้อยละ 15.9 และภาคเหนือ ร้อยละ 11.8 (ภาพที่ 3)
สําหรับพื้นที่ ที่มีแนวโน้มจํานวนผูค้ า้ ยาเสพติดเพิ่มสู งขึ้น คือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โดยปี 2551
เฉลี่ย ร้อยละ 15.2 เพิ่มเป็ น ร้อยละ 21.4 ในปี 2553 และภาคใต้ ในปี 2551 เฉลี่ย ร้อยละ 11.5 เพิ่มเป็ น ร้อยละ 15.9
ในปี 2553
ภาพที่ 3 สัดส่ วนการจับกุมคดียาเสพติด ตั้งแต่ ปี 2551-2553

ทีม่ า : สถานการณ์ ยาเสพติ ดภายใต้ ยุทธศาสตร์ 5 รั้ วป้ องกัน ระยะที่ 2 (ช่ วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)
สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม อ้ างใน http://www.nccd.go.th/upload/content/suj.pdf(7).p
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ผนึกกําลังพิชิตสงครามอันเรื้อรัง

โลกสากลถือว่า ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในพื้นที่สาํ คัญของกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ รัฐบาลไทย
จึ งประกาศกร้าวถึงนโยบายต่อสู ้กบั ยาเสพติดอย่างต่อเนื่ องและเข้มแข็ง โดยเดิ นหน้าปฏิ บตั ิ การประเทศไทย
เข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยัง่ ยืน ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ “5 รั้วป้ องกัน” ซึ่งดําเนินการมาถึงระยะที่ 3 ตั้งแต่เดือนมกราคม–
มีนาคม 2554
ทว่ า ปริ มาณยาเสพติดนอกประเทศ โดยเฉพาะตรงข้ ามแนวชายแดนภาคเหนื อยังมีอยู่เป็ นจํานวนมาก
และมีการจับกุมผู้เสพได้ เป็ นจํานวนมาก
หนทางในการกําจัดยาเสพติดให้ สิ้นซากไปจากสังคมไทย ต้ องอาศัยเราทุกคนต้ องช่ วยกันดูแลสอดส่ อง
อย่ างน้ อยทีส่ ุ ด อย่ าให้ ลูกหลานของเราเป็ นหนึ่งในเหยือ่ ทีเ่ พลีย่ งพลํา้ เข้ าสู่ สงครามยาเสพติดนีเ้ ลย...
ทีม่ า : การแพร่ ระบาดของปั ญหายาเสพติดในรอบ 10 ปี
สืบค้ นจาก http://www.hiso.or.th/hiso/tonkit/tonkits_18.php

4

