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สถานการณ์และแนวทางในการแก้ปัญหายาเสพติดอาเซียน : ประเทศไทย 
 

นางสาวอรพรรณ แซ่เอี้ยว๑ 

๑. บทน า 
 ด้วยตระหนักดีว่า ปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ เศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่นคงของประเทศเป็นวงกว้าง และเนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนต่างมีเส้นทาง    
การคมนาคมที่เชื่อมโยงถึงกัน ทั้งทางบก ทางน้้า และทางอากาศ อีกท้ังด้วยความพยายามของอาเซียน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการส่งเสริมความเชื่อมโยงอาเซียนในด้านต่าง ๆ ท้าให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนมีความเชื่อมโยงถึงกันมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะในด้านการค้า การลงทุน การศึกษา และการ
ท่องเที่ยว ฯลฯ ที่มีความรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น  ในขณะที่ยังมีคนหรือกลุ่มคนจ้านวนหนึ่ง      
ที่อาศัยพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของประชาคมอาเซียนที่เกิดขึ้นนี้ เป็นช่องทางที่จะช่วยอ้านวย      
ความสะดวกในการกระท้าผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในการลักลอบล้าเลียงหรือค้ายาเสพติด
ภายในประเทศและข้ามพรมแดน อันเป็นบ่อเกิดของปัญหาอาชญากรรมอ่ืน ๆ ตามมา อาชญากรรม   
ยาเสพติดจึงมีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ (transnational crime)  
 ดังนั้น การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหายาเสพติดในประเทศสมาชิก
อาเซียนจึงอาจเป็นประโยชน์ในการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น บทความนี้จึงได้ท้าการค้นคว้ารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังยาเสพติด
ของอาเซียน (The ASEAN Drug Monitoring (ADM) Report) พ.ศ. ๒๕๖๐๒ ซึ่งจัดท้าขึ้นโดยศูนย์
ประสานงานความร่วมมือด้านยาเสพติดอาเซียน  (The ASEAN Narcotics Cooperation Center: 
ASEAN-NARCO, 2017 ) ภายใต้การก้ากับดูแลของเจ้ าหน้ าที่ อาวุ โสอาเซียนด้ านยาเสพติด               
(The ASEAN Senior Officials on Drug Matters: ASOD) และการท้างานร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวัง
ย า เส พ ติ ด อ า เซี ย น  (The ASEAN Drug Monitoring Network: ADMN) ที่ ได้ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ใน ปี            
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ประสานงานกลางของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน        
และความร่วมมือจากประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียนบวกสาม (The ASEAN+3)  ตลอดจนส้านักงานว่าด้วย

                                                           

  บทความนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑ นักวิเคราะห์และจัดท้าข้อมูลกฎหมาย ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ ส้านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒ ASEAN Narcotics Cooperation Center (ASEAN-NARCO), “ASEAN DRUG MONITORING 

REPORT 2 0 1 6 , ” http://asean.org/storage/2016/10/Doc6-ADM-Report-2016-as-of-15-November-
2017-FINAL.pdf,  (สืบค้นเมื่อวันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)  
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ยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Office on Drugs and Crime: 
UNODC) ที่ได้แบ่งปันข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์เกี่ยวกับการเฝ้าระวังยาเสพติดให้กับเครือข่าย
เฝ้าระวังยาเสพติดของอาเซียน   
 อย่างไรก็ดี เนื่องจากอัตราเฉลี่ยของผู้ เข้ารับการบ้าบัดรักษาอาการติดยาเสพติด         
เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ได้ว่าสถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มดีขึ้นหรือแย่ลง และข้อมูล
จากรายงานการเฝ้าระวังฯ พบว่า ประเทศไทยมีอัตราเฉลี่ยของผู้ที่เข้ารับการบ้าบัดรักษาอาการติดยา
เสพติดสูงที่สุดในอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังนั้น ในบทความนี้นอกจากจะเป็นการศึกษา
สถานการณ์ยาเสพติดของอาเซียนในภาพรวมแล้ว ยังเป็นการศึกษาสถานการณ์และปัญหายาเสพติด 
ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของประเทศไทยด้วย  

๒. สถานการณ์และปัญหายาเสพติดในอาเซียน 
 ข้อมูลตามรายงานการเฝ้าระวังยาเสพติดของอาเซียน พบว่าประชากรอาเซียนมีจ้านวน
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพ่ิมขึ้นจากจ้านวน ๑๘๖.๔ ล้านคน ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นจ้านวน ๖๓๑.๘ 
ล้านคน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และคาดว่าภายในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ ประชากรอาเซียนจะมีจ้านวนเพ่ิมขึ้น    
เป็น ๗๙๒ ล้านคน๓  ท้าให้มีหลายประเทศในอาเซียนที่ก้าลังระบายแรงงานออกจากวิสาหากิจ
ภายในประเทศ เนื่องจากมีจ้านวนประชากรมากกว่าโอกาสในการท้างาน ซึ่งพบว่าเกือบร้อยละ ๕๗ 
ของแรงงานทั้งหมดในภูมิภาคยังคงอยู่ใต้เส้นฐานของระดับความยากจน (poverty line) ประกอบกับ
การไร้ความมาสามารถที่จะหางานที่ถูกกฎหมายท้าได้ จึงท้าให้แรงงานเหล่านี้ตกอยู่ในความเสี่ยง       
ที่จะต้องท้างานผิดกฎหมายหรือเป็นงานที่เสี่ยงอันตราย 
 ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดในอาเซียนสามารถคาดการณ์ได้จากผลการส้ารวจ          
ของเจ้าหน้าที่หน้าที่หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละประเทศ และจากการศึกษาข้อมูลโดยใช้วิธีการ
ทางอ้อมในการคาดประมาณจ้านวนของผู้ ใช้ยาเสพติด และในบางประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถ      
ท้าข้อมูลส้ารวจรายครัวเรือน (Household surveys) ได้ในทุก ๓ - ๕ ปี ซึ่งข้อมูลส้ารวจรายครัวเรือน
ล่าสุด คือ ข้อมูลส้ารวจรายครัวเรือนของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  อย่างไรก็ตาม มีหลายประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่ ท้ าข้อมูลส้ ารวจดั งกล่ าวขัดกับหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายก้าหนด ในขณะที่                 
บางประเทศสมาชิกอาเซียนกลับไม่ได้มีการส้ารวจข้อมูลดังกล่าวเลย 
 อย่างไรก็ดี แม้จะขาดข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ใช้ยาเสพติดของบางประเทศ แต่ก็อาจน้า
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้สารเสพติดที่ถูกส่งตัวไปบ้าบัดรักษามาใช้เพ่ือคาดประมาณจ้านวนของผู้เสพยาเสพ
ติดในอาเซียน  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้  ทั้งนี้ พบว่าในอาเซียนมีผู้ใช้สารเสพติดที่ถูกส่งไปบ้าบัดอาการติด

                                                           
๓ เพิ่งอ้าง, หน้า ๓ – ๔. 
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สารเสพติดจ้านวนกว่า ๑๙๐,๐๐๐ ราย  โดยเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วพบว่า ในประเทศไทย 
มาเลเซีย และบรูไนดารุสซาลามมีอัตราเฉลี่ยของผู้ใช้สารเสพติดที่ถูกส่งตัวไปบ้าบัดรักษาเพ่ิมขึ้น         
ส่วนในเมียนมา กัมพูชา และอินโดนี เซียนั้นมี อัตราเฉลี่ยลดลง ในขณะที่ เวียดนาม สิงคโปร์            
และฟิลิปปินส์ มีอัตราเฉลี่ยคงที่ ซึ่งประเทศที่มี อัตราเฉลี่ยของผู้ เข้ารับการบ้าบัดรักษาต่้าสุด             
คือ อินโดนีเซีย โดยมีอัตราส่วนเฉลี่ย ๓.๕ / ๑๐๐,๐๐๐ ประชากร ในขณะที่ประเทศไทยมีอัตราเฉลี่ย
ของผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาสูงที่สุด คือ ๒๓๒.๔ / ๑๐๐,๐๐๐ ประชากร  
 ข้อมูลตามรายงานพบว่า นอกจากยาเสพติดชนิดหลัก ๆ ของภูมิภาคอาเซียนที่มีอยู่         
๕ ชนิด กล่าวคือ กัญชาอบแห้ ง เฮโรอีน ฝิ่น  ยาบ้า และไอซ์แล้ว ยังมีสารออกฤทธิ์ต่อจิต               
และระบบประสาทชนิดใหม่ (New Psychoactive Substances: NPS) และยาเสพติดชนิดอ่ืน ๆ ที่ยัง
เป็นเรื่องน่าห่วงกังวลเป็นอย่างมาก โดยพบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น สองในสามของจ้าเลยที่ถูกจับกุม
ได้ โดยประเทศสมาชิ กอาเซี ยน  มี การกระท้ าความผิ ดที่ เกี่ ย วกับสารกลุ่ มแอม เฟตามี น 
(Amphetamine-Type Stimulants: ATS)  โดยเฉพาะเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า (ทั้งชนิดเม็ด     
และผลึก) โดยพบว่าประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีจ้าเลย           
เป็นผู้ กระท้ าความผิด เกี่ ยวกับยาบ้ าจ้ านวนกว่า ๑๐ ,๐๐๐ ราย และมีรายงานจ้ านวนคดี                 
จากประเทศสมาชิกอาเซียนรวมจ้านวนกว่า ๓๖๐,๐๐๐ คดี โดยพบว่าร้อยละ ๗๕ ของคดีเหล่านั้น             
เป็นคดียาบ้ า ซึ่ งสามารถตรวจยึดยาบ้ าได้ทั้ งสิ้นกว่า ๕๐ เมตริกตัน  และจ้าเลยส่วนใหญ่                
เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเอง และมีบางส่วนมาจากหมู่เกาะ   
ทางแปซิฟิกหรือโอเซียเนีย (Oceania)๔  อย่างไรก็ดี ข้อมูลโดยสรุปจากรายงานดังกล่าวพบว่า           
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น จ้านวนผู้กระท้าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศไทย เมียนมา และสิงคโปร์ 
มีอัตราเฉลี่ยลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในขณะที่จ้านวนผู้กระท้าความผิดในประเทศสมาชิกส่วนที่เหลือ
มีอัตราเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๕๘๕ 
 เนื่องจาก อาเซียนอยู่ ใกล้กับพ้ืนที่การเพาะปลูก การผลิต และการค้ายาเสพติด             
ที่แพร่หลายท้าให้นอกจากปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติดข้ามพรมแดนแล้ว ประเทศสมาชิกอาเซียน   
ยังต้องเผชิญกับปัญหาการลักลอบปลูกฝิ่น และการผลิตเฮโรอีนเพ่ือน้าไปผลิตยาบ้าในพ้ืนที่บริเวณ
สามเหลี่ยมทองค้า ซึ่งถือเป็นปัญหาร่วมกันของประเทศไทย เมียนมา และ สปป.ลาว เพราะพ้ืนที่
ประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ของสามเหลี่ยมทองค้าทับซ้อนกันด้วยพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาของสาม
ประเทศดังกล่าว จนเป็นที่ทราบกันดีว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ส้าหรับการผลิตยาเสพติด   

                                                           
๔ เพิ่งอ้าง, หน้า ๘ – ๑๐.  
๕ เพิ่งอ้าง, หน้า ๗. 
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 อนึ่ง เนื่องจากอัตราเฉลี่ยของผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาอาการติดยาเสพติดถูกใช้เป็นหนึ่ง
ในเครื่องมือส้าหรับการประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียนได้ และข้อมูลจากรายงาน    
การเฝ้าระวังฯ พบว่า ประเทศไทยมีอัตราเฉลี่ยของผู้ที่เข้ารับการบ้าบัดรักษาอาการติดยาเสพติด       
สูงที่สุดในอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังนั้น ในบทความนี้ผู้เขียนจึงได้ท้าการศึกษาสถานการณ์      
และปัญหายาเสพติด ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยเป็นส้าคัญ  

๓. สถานการณ์และปัญหายาเสพติดในประเทศไทย 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาร้ายแรงจากภัยยาเสพติด 
โดยเฉพาะเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า ทั้งที่ประเทศไทยพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะลดอัตรา
การลักลอบค้ายาเสพติดข้ามพรมแดน และได้ท้าการตรวจยึดเครื่องมือและอุปกรณ์ส้าหรับ               
ใช้ในการผลิตยาเสพติด อาทิ เครื่องอัดเม็ดยา เครื่องผลิตไอซ์ ตลอดจนสารตั้งต้นหลากหลายชนิด           
ซึ่ ง พ้ื นที่ ที่ ถู ก ใช้ เป็ นสถานที่ ผลิ ตและที่ พั ก เก็บ ยาเสพติ ดส่ วน ใหญ่ อยู่ ในจั งหวัดที่ มี พ้ื นที่                     
ติดกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาทิ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัด
สมุทรปราการ ทั้งนี้อาจเพราะเพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกตรวจค้นในขณะเคลื่อนย้ายหรือล้าเลียงยาเสพติด๖  
  อย่างไรก็ดี มีบางคดีที่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต   
ยาเสพติดได้ แต่กลับไม่พบสารเคมีที่เป็นสารตั้งต้นส้าหรับการผลิตยาเสพติดหรือผลิตภัณฑ์ยาเสพติด
ในสถานที่ดังกล่าว ท้าให้ไม่อาจยืนยันได้ว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ส้าหรับผลิตยาเสพติดหรือไม่     
แต่ข้อมูลตามรายงานการเฝ้าระวังฯ สันนิษฐานว่า เครื่องมือหรือสถานที่ดังกล่าว มีขึ้นเพ่ือให้บริการ
หรือเพ่ือผลิตยาเสพติดไว้ขายให้กับผู้เสพภายในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ๆ   
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส)           
ของประเทศไทย ได้จัดท้าข้อมูลสถานการณ์และปัญหายาเสพติดในประเทศไทย โดยร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทยท้าการประเมินสถานะหมู่บ้านและชุมชนพบว่า ในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ
จ้านวน ๘๑,๙๘๓ แห่ง มีหมู่บ้านและชุมชนจ้านวน ๒๔,๒๘๒ แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของจ้านวน
หมู่บ้านทั้งหมด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด๗ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นยาบ้า กระท่อม ไอซ์ กัญชา เฮโรอีน 
และโคเคน  นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้จากรายงานของ ป.ป.ส ยังพบว่า ยาบ้าและไอซ์ในระดับค้าปลีก        
มีราคาลดลงจากปีก่อน ๆ ไม่ว่าจะเป็นราคาต่้าสุด ราคาทั่วไป และราคาสูงสุดที่ขายให้กับผู้เสพ         

                                                           
๖ เพิ่งอ้าง, หน้า ๕๖ - ๕๗. 
๗ ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด , “สถาการณ์ปัญหายาเสพติดใน

ป ร ะ เท ศ ไท ย , ๒ ๕ ๖ ๐ ,  ” http://www.ppb.moi.go.th/midev03/upload/ONCB%20%204th%20of% 
2001FEB%20Final.pdf, (สืบค้นเมื่อวันท่ี ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)  

http://www.ppb.moi.go.th/midev03/upload/ONCB%20%204th%20of%25
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ซึ่งแสดงถึงกลไกตลาดยาบ้าที่มีสินค้ามากกว่าความต้องการของตลอด จึงเป็นการกระตุ้นการบริโภค    
ให้เพ่ิมขึ้นด้วยการน้ายาบ้าเข้าสู่ตลาดให้มากขึ้นและลดราคาลงเพ่ือให้ผู้ เสพเข้าถึงยาบ้าได้ง่าย          
และยังพบว่ามีการใช้สื่อสังคมออนไลน์และบริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นช่องในการซื้อขาย          
ยาเสพติดอีกด้วย   
 ส้าหรับสถานการณ์ในเชิงประชากรนั้น เครือข่ายวิชาการสารเสพติดได้ท้าการส้ารวจ   
และรายงานผลการส้ารวจจ้านวนประชากร พบว่าประชากรที่ใช้สารเสพติดในปี พ.ศ. ๒๕๕๙              
มีอายุเฉลี่ยระหว่าง ๑๒ - ๖๕ ปี ซึ่งร้อยละ ๖๖.๕ ของผู้ต้องหาทั้งหมด มีของกลางเป็นยาบ้า           
และมีผู้บ้าบัดรักษาอาการติดยาบ้าร้อยละ ๗๘.๒   
 สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอีกประการหนึ่ง คือ กลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด     
ทั้งที่ตกเป็นผู้ต้องหาและผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษา พบว่าอัตราเฉลี่ยร้อยละ ๔๐ เป็นเด็กและเยาวชน 
อายุไม่เกิน ๒๔ ปี ส่วนกลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในแง่ของการเสพหรือใช้ยาเสพติดนั้น 
พบว่าอัตราเฉลี่ยร้อยละ ๗๔.๗ เป็นผู้มีอาชีพ อันได้แก่ อาชีพรับจ้างร้อยละ ๔๓.๓ อาชีพเกษตรกร   
ร้อยละ ๑๔ นักเรียนนักศึกษาร้อยละ ๖.๖ ส่วนที่ เหลืออีกร้อยละ ๑๘.๘ นั้น เป็นผู้ว่างงาน           
(ข้อมูลเฉลี่ย ๕ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 
 ในมิติของก้าลังการผลิตยาเสพติดนั้น  ส่วนข่าวกรองยุทธศาสตร์ได้รายงานว่า           
ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในจังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดนครพนม                         
และจังหวัดนครสวรรค์ มีจ้านวนคดียาบ้ารวม ๖ คดี ตรวจยึดยาบ้าได้รวม ๑๗,๙๓๗ ,๐๐๐ เม็ด                 
ส่วนในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุรี มีจ้านวนคดียาบ้ารวม ๔ คดี       
ตรวจยึดยาบ้าได้รวม ๒๗,๑๑๐,๐๐๐ เม็ด  โดยพบว่า นอกจากจะมีแหล่งผลิตภายในประเทศแล้ว       
ยังมีแหล่งผลิตอยู่ในจีน เมียนมา และ สปป.ลาว อีกด้วย ซึ่งเมื่อเฉลี่ยแล้วพบว่า ในการจับกุม           
และตรวจยึดต่อครั้งนั้น มีจ้านวนยาบ้าที่ลักลอบล้าเลียงเฉลี่ยตั้งแต่ ๑ ล้านเม็ดข้ึนไป  
 นอกจากนี้ ยังพบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการลักลอบน้าเข้ายาเสพติดจ้าพวกยาบ้าและไอซ์        
ในบริเวณชายแดน ๑๒๙ อ. ๓๑ จ. ด่านตรวจหรือจุดสกัด เส้นทางล้าเลียง และที่พักเก็บรวม          
ทั่วประเทศเป็นยาบ้าจ้านวน ๒๐๗,๕๙๖,๙๒๔ เม็ด และไอซ์อีกจ้านวน ๔,๑๓๙ กิโลกรัม โดยร้อยละ 
๘๐ ของจ้านวนยาบ้าและไอซ์ที่ยึดได้ดังกล่าวเป็นผลมาจากการสกัดกั้น  อีกทั้งข้อมูลจากระบบข้อมูล
การบ้าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ยังปรากฎว่าร้อยละ ๙๐ ของยาเสพติด     
ที่แพร่ระบาดอยู่ในประเทศ มีแหล่งที่มาจากแหล่งผลิตภายนอกประเทศเป็นหลัก ท้าให้ประเทศไทย
เป็นทั้งเป็นประเทศน้าเข้าประเทศทางผ่านเพ่ือการส่งออก และประเทศปลายทางที่มีการค้ายาเสพติด
ภายในประเทศด้วย 
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๔. แนวทางในการแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย 
 เนื่องจากยาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ รัฐบาลไทยจึงได้
ก้าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการใช้บั งคับกฎหมาย         
ที่เข้มงวด โดยเฉพาะพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม๘ 
ประกอบกับแผนงานและยุทธศาสตร์แห่งชาติที่ เกี่ยวข้อง และโดยการจัดการกับปัญหาอ่ืน ๆ               
ที่มีความเชื่อมโยงกันให้เบ็ดเสร็จ  
 พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรี จึงได้แถลงนโยบาย               
เพ่ือจัดการกับปัญหาดังกล่าว โดยมีสาระส้าคัญดังนี้ 
 (๑) การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีผ่านกลไก “ประชารัฐ” (ประชาชน เอกชน ราชการ) 
 (๒) ด้าเนินการบนหลักการท้างานเชิงรุก 
 (๓) ผู้ปฏิบัติทุกระดับในสังกัดเข้าใจปัญหาที่แท้จริงและลงพ้ืนที่เป็นระยะ 
 (๔) มิให้เกิดความขัดแย้งในการด้าเนินงานของรัฐ เพ่ือแก้ไขปัญหาและการใช้บังคับ
กฎหมาย 
 (๕) ติดตาม ประเมินผล และรายงานความคืบหน้าในการท้างานเป็นระยะ 
 (๖) การบูรณาการการท้างานท้ังในระดับนโยบายและระดับพ้ืนที่ 
 (๗) ทุกส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ด้าเนินการบนหลักความมีเอกภาพ 
 (๘) การด้าเนินการต้องมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มีความชัดเจน 
 (๙) การบังคับใช้กฎหมายต้องมีการบูรณาการ มิใช่ต่างถือกฎหมายของตนเองเป็นหลัก๙ 
 ทั้งนี้ โดยมีกรอบและทิศทางความเชื่อมโยง ตามแผนงานและยุทธศาสตร์แห่งชาติที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  
 มีกรอบการด้าเนินงานโดยเฉพาะในมิติของความมั่นคง ที่มุ่งหมายให้ประเทศไทย                 
มีความม่ันคงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการเมือง 
 ๔.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
 มีกรอบการด้ าเนิ น งาน เพ่ื อให้ ประเทศไทยมีความสัม พันธ์และความร่วมมื อ              
ด้านความมั่นคงในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

                                                           
๘ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๖/ตอนที่ ๖๓/ฉบับ

พิ เ ศ ษ  ห น้ า  ๔ ๐ / ๒ ๗  เ ม ษ า ย น  ๒ ๕ ๒ ๒  แ ล ะ ฉ บั บ แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม , 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C207/%C207-20-9999-update.pdf 

๙ ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๖. 



   
 

๗ 

 

 ๔.๓ ยุทธศาสตร์การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ระยะ ๒๐ ปี       
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  
 มีกรอบการด้าเนินงานเพ่ือให้ประเทศไทยมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน              
ด้วยประชารัฐร่วมใจกันแก้ไขปัญหา และด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 ๔.๔ ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - 
๒๕๖๒)  
 มีกรอบการด้าเนินงานเพ่ือให้สังคมไทยแข็งแรงและรอดพ้นจากยาเสพติด ด้วยภูมิคุ้มกัน        
และมาตรการลดผู้ค้าและผู้เสพ และด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติด ให้บรรลุผล     
ตามพันธกรณีและวิสัยทัศน์อาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ๔.๕ แผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระท้าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด น้าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจาก
วงจร การกระท้าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้ได้เห็นอย่างชัดเจน เพ่ือให้สังคมและประชาชนปลอดภัย              
จากยาเสพติด๑๐ 
 นอกจากนี้ ยังได้ก้าหนดกรอบการด้าเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ส้าคัญ คือ ลดทอน
ศักยภาพและความสามารถในการผลิตยาเสพติดในประเทศเพ่ือนบ้าน ลดพ้ืนที่หมู่บ้านหรือชุมชน      
ที่มีปัญหายาเสพติดในประเทศ ลดความต้องการยาเสพติดในประเทศ หรือลดการเกิดผู้เสพรายให ม่
และการกลับไปเสพซ้้าของผู้เสพรายเก่า ตลอดจนลดการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของกลุ่มเด็ก      
และเยาวชน 

๕. บทสรุป 
 เมื่อพิจารณาข้อมูลตามรายงานการเฝ้าระวังยาเสพติดของอาเซียน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประกอบกับข้อมูลตามรายงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยโดยละเอียดแล้วเห็นได้
ว่า การลักลอบน้ายาเสพติดเข้ามาจากพ้ืนที่บริเวณชายแดนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากที่สุด  
 การตรวจยึดยาบ้าที่ลักลอบล้าเลียงเข้ามายังประเทศไทย สามารถตรวจยึดยาบ้า ได้       
เป็นจ้านวนมากกว่า ๑ ล้านเม็ด / ครั้ง โดยพบว่าความสะดวกสบายในการคมนาคมขนส่งมีส่วนช่วย
อ้านวยความสะดวกในการซื้อขายยาเสพติดทั้งในประเทศและข้ามพรมแดน โดยส่วนใหญ่มีการลักลอบ
ล้าเลียงยาเสพติดมาจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ความสามารถในการผลิตยา
เสพติดยังไม่ถูกลดทอนลง ในขณะที่การจัดหายาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าเพ่ือมาทดแทนส่วนที่ได้รับ

                                                           
๑๐ เพิ่งอ้าง. 



   
 

๘ 

 

ความเสียหายหรือส่วนถูกตรวจยึดไปโดยเจ้าหน้าที่นั้นเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และยังคงมีการใช้พ้ืนที่
บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นสถานที่ผลิตและแหล่งพักเก็บยาเสพติด  ทั้งนี้ เพ่ือหลีกเลี่ยง
การตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ในขณะขนย้าย และเนื่องจากอัตราการผลิตยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้า        
ในปัจจุบันนั้นมีอยู่อย่างไม่จ้ากัด ยาบ้าจึงมีราคาลดเรื่อย ๆ ท้าให้ปริมาณของยาบ้ามีมากกว่า          
ความต้องการของตลาด ผู้ เสพจึงสามารถเข้าถึงตล าดได้ง่ายขึ้น  ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้              
ยาบ้าจึงยังคงเป็นยาเสพติดชนิดหลักที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย และยังมีแนวโน้มที่ยาเสพติด
จ้าพวกยาบ้า ไอซ์ คีตามีนและเฮโรอีนจะมีจ้านวนเพิ่มมากขึ้นด้วย 
 อย่างไรก็ดี ประเทศไทย โดยรัฐบาล คสช. ก็ไม่ได้เพิกเฉย และได้เพ่ิมความพยายาม     
เพ่ือขจัดปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้ยกให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส้าคัญต่อความมั่นคง
แห่งชาติ ซึ่งจ้าเป็นจะต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างเข้มงวดและเอาจริงเอาจัง โดยการใช้บังคับ
กฎหมายที่มีอยู่และแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ แห่งชาติที่เกี่ยวข้อง และโดยการเพ่ิมบทบาทให้ประชาชน
และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มากยิ่ งขึ้น และอาศัย           
ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน  ทั้งนี้  เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน           
ให้ได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
 


