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บทที่ ๒  

สถานการณ์ยาเสพติด 

ยาเสพติดในสังคมไทยมีมาช้านาน ซึ่งปัจจุบันก าลังแพร่ระบาดและขยายไปทั่วประเทศมากขึ้น และ
ก่อให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นมามากมาย  ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ บั่นทอนความเจริญของประเทศชาติ  

โดยมากผู้ติดยามักเริ่มจากด้วยความอยากรู้ ความอยากลอง และความคึกคะนองเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้ง
สภาพแวดล้อม สังคม และค่านิยมในกลุ่มเป็นแรงผลักดันอีกชั้นหนึ่ง ประกอบกับการหาซื้อได้ง่ายท าให้จ านวน
ผู้ติดยาเพ่ิมมากขึ้นถึงแม้จะถูกบรรจุลงในวาระแห่งชาติก็ตามแต่ก็ยังมีข่าวออกมาให้เห็นกันอยู่ตลอด ซึ่งล้วน
ก่อความเสียหายให้กับประเทศชาติทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการปล้นชิงหรืออาชญากรรม ล้วนน ามาซึ่งความสูญเสีย 

กลุ่มเยาวชนจะติดยาเสพติดมากกว่ากลุ่มคนกลุ่มอ่ืน และที่น่าเป็นห่วงมากก็คือ ยาเสพติดก าลังแพร่
ระบาดสู่เด็กนักเรียน ซึ่งสาเหตุอาจเป็นเพราะเกิดจากถูกเพ่ือนชักจูงให้ลองเสพ อยากรู้ อยากลอง ถูกล่อลวง 
และสาเหตุส าคัญอีกประการหนึ่งคือการขาดความอบอุ่นในครอบครัว พ่อแม่ไม่มีเวลาให้   ปัญหาพ่อแม่หย่า
ร้างกัน ผู้ใหญ่ไม่ได้สนใจดูแลหรือเป็นที่พ่ึงของเด็กได้ เด็กเกิดความว้าเหว่ไม่รู้จะปรึกษาใคร เลยหันไปหายา
เสพติดหรือเป็นเป้าล่อให้กับผู้ไม่ปรารถนาดี 

ประเทศไทยประสบกับปัญหาเสพติดทั้งในด้านการเป็นพ้ืนที่ผลิต การเป็นพ้ืนที่การค้า การเป็นพ้ืนที่
เเพร่ระบาด เเละการเป็นทางผ่านยาเสพติด โดยมีตัวยาหลักที่ประสบปัญหาคือ ฝิ่น เฮโรอีน กัญชา ยาบ้า 
สารระเหย โคเคน เอ็คซ์ตาซ่ี เเละสารเสพติดประเภทวัตถุออกฤทธิ์บางชนิด 

  การเป็นพ้ืนที่ผลิตนั้นเนื่องจากประเทศไทย มีส่วนที่ติดกับพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า ซึ่งเป็นเเหล่งผลิต
ยาเสพติดที่ส าคัญของโลกเเห่งหนึ่ง จึงท าให้ไทยมีส่วนในการผลิตยาเสพติดประเภทฝิ่น เเละเฮโรอีนซึ่งผลิต
มากในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า นอกจากนั้นเเล้วในปัจจุบันยังมีการผลิตยาบ้า ในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค าด้วย 
ยาเสพติดที่มีการผลิตในประเทศไทยอีกชนิดหนึ่งคือ กัญชา ซึ่งมีมากในภาคอีสาน อย่างไรก็ตาม ส าหรับการ
เป็นเเหล่งผลิตของประเทศไทยนั้น ในปัจจุบันได้ลดปริมาณลงมาก โดนเฉพาะ ฝิ่น เฮโรอีน เเละกัญชา จนอยู่
ในระดับหนึ่งที่สามารถควบคุมได้ ในส่วนของการผลิตยาบ้าได้มีการย้ายเเหล่งผลิตไปอยู่ในประเทศเพ่ือนบ้าน
เป็นส่วนใหญ่ 
  การเป็นพ้ืนที่การค้าประเทศไทยมีการค้ายาเสพติดที่ส าคัญ 3 ชนิด คือ การค้าเฮโรอีน การค้ากัญชา 
การค้ายาบ้า 

การค้าเฮโรอีน การจายอยู่บริเวณพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทยบริเวณติดกับสามเหลี่ยมทองค า
พ้ืนที่ กทม.  พ้ืนทีภ่าคใต้ เเละข่ายงานต่างประเทศ ซึ่งเชื่อมโยงกับข่ายงานภายในประเทศ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย
ในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า เฮโรอีนส่วนใหญ่ จะถูกล าเลียงไปยังต่างประเทศ เเต่บางส่วนจ าหน่ายในตลาดไทย 
ในปัจจุบันเครือข่ายเฮโรอีน ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมเเละท าลายลงในเครือข่าย บางกลุ่มหยุดด าเนิน บางกลุ่มไปค้า
ยาบ้าเเทน 

การค้ากัญชา อยู่ในพ้ืนที่ภาคอีสาน พ้ืนที่กทม. และพ้ืนที่ภาคใต้  แต่พ้ืนที่ด าเนินการส่วนใหญ่อยู่ทาง
ภาคอีสาน กัญชาที่รวบรวมได้จะส่งออกไปต่างประเทศเป็นหลัก ปัจจุบันกล่าวได้ว่าการค้ากัญชาลดน้อยลง
มาก กลุ่มผู้ค้าจะไปด าเนินการในประเทศเพ่ือนบ้าน การค้าในประเทศส่วนใหญ่เพื่อใช้เสพภายในประเทศ 

การค้ายาบ้า ยาบ้าได้เเพร่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค ผู้ค้ามีกระจายในพ้ืนที่ต่างๆ ตั้งเเต่ระดับรายใหญ่ 
ระดับกลาง เเละระดับย่อย   ในพ้ืนที่เเพร่ระบาดเครือข่ายการค้ายาบ้าไม่มีการจัดองค์กรที่ชัดเจนเหมือนกับ



๑๔ 

 

เฮโรอีนเเละกัญชา  เเม้เเต่นักค้ารายย่อยบางครั้งก็สามารถไปจัดหายาเสพติดจากพ้ืนที่ผลิตบริเวณสามเหลี่ยม
ทองค าครั้งละเป็นปริมาณมากได้ 

  การเป็นพ้ืนที่เเพร่ระเบิด  ยาเสพติดที่เเพร่ระบาดในประเทศไทย ประกอบด้วย ฝิ่น เฮโรอีน กัญชา 
ยาบ้า สารระเหย โคเคน ยาอี เเละวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทบางชนิด เช่น จ าพวกยานอนหลับ อย่างไรก็
ตาม  ส าหรับการเเพร่ระบาดเเล้ว ตัวยาหลักคือ ฝิ่น  เฮโรอีน กัญชา ยาบ้า สารระเหย โคเคนซี่ ยาเค โดยฝิ่น
เเละเฮโรอีน เคยเป็นยาเสพติดที่เเพร่ระบาดรุนเเรงในอดีต เเต่ปัจจุบันลดระดับลง ฝิ่นคงในเเพร่ระบาดเฉพาะ
กลุ่มชาวเขา เฮโรอีนเเพร่ระบาดในกลุ่มเสพเดิม ตัวยาที่เเพร่ระบาดมากเเละมีปัญหาในระดับรุนเเรง คือ ยาบ้า 
ซึ่งเเพร่กระจายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ส าหรับโคเคน เเละยาเค การเเพร่
ระบาดจ ากัดอยู่เฉพาะกลุ่มเยาวชน ผู้ใช้ในสถานบันเทิง เเละกลุ่มวัยรุ่นที่มีฐานะดี ส่วนสารระเหยจะเเพร่
ระบาดในกลุ่มเด็กนอกสถานศึกษา ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นท่ีภาคอีสาน 

การเป็นทางผ่านยาเสพติด การที่ประเทศไทยมีส่วนที่ติดกับสามเหลี่ยมทองค า เเละการคมนาคม
ภายในประเทศมีความสะดวก โดยเฉพาะการขนส่งทางบกเเละทางอากาศ จึงมีการลักลอบล าเลียงยาเสพติด 
ทั้งที่อเมริกา ออสเตรเลีย เเละยุโรป นอกจากนั้นเเล้ว ยังมีการลักลอบล าเลียงกัญชาจากทางภาคอีสานมายัง
กรุงเทพ ส่งไปต่างประเทศ โดยทางเรือหรือส่งลงทางใต้ไปยังประเทศมาเลเซีย เเละต่อไปยังประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น อเมริกา เเละประเทศในยุโรป บางประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กล่าวถึงแนวโน้มสถานการณ์ปัญหายา
เสพติดในป ี๒๕๖๐ ในรอบ ๒ ปีที่ผ่านมา ไว้ดังนี้ 

สถานการณด้์านตัวยาเสพติด (Supply) 
ประเทศไทยได้ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกร่วมกันกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

ภูมิภาคสามเหลี่ยมทองค า ๖ ประเทศ ได้แก่ จีน เมียนมาร์ลาว กัมพูชา เวียดนาม  และประเทศไทย ตาม
แผนปฏิบัติการแม่น้ าโขงปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ส่งผลน าไปสู่การท าลายแหล่งผลิต จับกุมสกัดก้ันยา
เสพติด สารเคมีในประเทศเพ่ือนบ้านได้เป็นจ านวนมาก แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีการลักลอบผลิต  ยาเสพติด
และการลักลอบน าเข้าเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นจากต่างประเทศเข้าสู่พ้ืนที่ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้จาก 

๑. ผลการจับกุมยาเสพติดตามแผนแม่น้ าโขงปลอดภัยของ ๖ ประเทศในปีที่ผ่านมา มีปฏิบัติการทั้ง  
หมด ๙๐๒ ครั้ง จับกุม ๒๘๙ คดี  ผู้ต้องหา ๖๙๑ คน ยึดยาบ้า ๖๙,๔๕๒,๕๑๔ เม็ด ยาไอซ์ ๙๕๒ กิโลกรัม
เฮโรอีน ๘๑๗ กิโลกรัม กัญชา ๙๒๕ กิโลกรัม กาเฟอีน ๑๙,๔๔๐ กิโลกรัม กรดไฮโดรคลอลิก ๑,๘๒๐ ลิตร 
และกรดซัลฟูริก ๒๘๐ ลิตร  

๒.  ผลการจับกุมยาเสพติดภายในประเทศในปีที่ผ่านมา จับกุมยาบ้า ๙๓,๗๓๗,๖๙๕ เม็ด ยาไอซ์ 
๑,๑๖๑ กิโลกรัม   เฮโรอีน ๑๔๗ กิโลกรัม กัญชาแห้ง ๑๑,๑๘๓ กิโลกรัม ฝิ่น ๗๙๐ กิโลกรัม โคเคน ๔๔ 
กิโลกรัม   ยาแก้ไอ ๓๐๒ กิโลกรัม  โดยมีการจับกุมคดียาบ้าที่มีของกลาง ๑ ล้านเม็ดขึ้นไปลดลง จับกุม ๑๓ 
คดี ยาบ้า ๒๑.๖ ล้านเม็ด (ปี๒๕๕๘ จับกุม ๒๐ คดียาบ้า ๓๖.๑ ล้านเม็ด) ในขณะที่ระดับ ๑ แสนเม็ดขึ้นไป
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ จับกุม ๑๘๖ คดียาบ้า ๕๒.๐ ล้านเม็ด (ปี๒๕๕๘ จับกุม ๑๓๒ คดียาบ้า ๓๗.๔ ล้าน
เม็ด)  

๓.  การน าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน จากสถิติการจับกุมสามารถสกัดกั้นจับกุม ยาเสพติด  ใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดน ร้อยละ ๕๖.๕๙ ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของยาเสพติดทั่วประเทศ และจากข้อมูลการจับกุม 



๑๕ 

 

พ้ื นที่ น าเข้ าหลักยั งคงเป็ นพ้ืนที่ ภาคเหนื อโดยเฉพาะพ้ืนที่  จ.เชี ยงราย จ.เชี ยงใหม่  รองลงมาคื อภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

๔. สถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่นในประเทศไทย ประจ าปี๒๕๕๙/๒๕๖๐ พบว่ามีพ้ืนที่ปลูกฝิ่นใน ๓ 
จังหวัด ๗ อ าเภอ (จ.เชียงใหม่ - อ.อมก๋อย, อ.เชียงดาว, อ.แม่แต่ง, อ.แม่แจ่ม / จ.ตาก - อ.แม่ระมาด, อ.ท่า
สองยาง / จ.แม่ฮ่องสอน - อ.ปาย) จ านวน ๑,๕๑๙ แปลง รวม ๑,๑๖๙,๖๕ ไร่  

สถานการณ์ด้านการใช้ยาเสพติด (Demand) ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาส าคัญ คือ ปัญหาการ
เสพและการใช้ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการที่ยังไม่มีมาตรฐาน
ระบบการป้องกันและควบคุมที่ดี  การแพร่ระบาดในหมู่บ้านชุมชน ซึ่งน ามาสู่ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนทั่วไป จะเห็นได้จาก  

๑ ผลการบ าบัดรักษาในปีที่ผ่านมา ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาทุกระบบ รวม ๑๗๗,๗๓๑ คน ซึ่งผู้เข้ารับ
การบ าบัดรักษามีแนวโน้มลดลง ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ๑๕-๒๔ ปีแต่ก็จะมีสัดส่วน ที่
ลดลงอยู่ที่ร้อยละ ๔๑.๕ (จากเดิมร้อยละ ๔๒.๓)  

๒ ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน แม้ว่าประชาชนจะพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของรัฐบาล แต่ปัญหายาเสพติดก็ยังคงเป็นปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไขเป็นเรื่องเร่งด่วน  
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดมายาวนานและก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
รัฐบาลจึงได้ก าหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่จะต้องด าเนินการอย่าง
จริงจัง โดยมีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ .ให้ปัญหายาเสพติดเป็น
ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอ่ืน ๆ 
ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ ประกอบกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๑๐๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ก าหนดองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์
หลักให้ทุกภาคส่วนในสังคมผนึกก าลังของคนในชาติ ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว 
รวมทั้งเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
โดยให้จัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติเรียกโดยย่อว่า ศอ.ปส. ท าหน้าที่เป็น
องค์กรอ านวยการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติ  ก าหนดกลยุทธ์ส าคัญที่จะด าเนินการ คือ 
๗แผน  ๔ปรับ  ๓หลัก  ๖เร่ง เพ่ือให้ทุกหน่วยงานยึดถือเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด ก าหนด
แนวทางด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยมีสถานการณ์ด้านกลุ่มเสี่ยง 
(Potential Demand) กลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาเป็นปัญหาส าคัญที่ท าให้ปัญหาด้าน 
Demand ไม่ลดลง เนื่องจากจ านวนผู้เสพ/ผู้ติดเกินครึ่งของผู้เสพติดที่เข้าบ าบัดรักษาในแต่ละปีเป็นผู้เสพราย
ใหม่ กลุ่มผู้เข้าไปกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีแนวโน้มเป็นกลุ่มเยาวชน  โดยอายุของผู้เกี่ยวข้องมีแนวโน้ม
ลดลงมาสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ ากว่า ๒๐ปี พร้อมก าหนดเป้าหมายสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด
ให้กับเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงอายุ ๗-๑๘ ปี  ก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาผู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ก าหนด
บ าบัดรักษาในกลุ่มที่เป็นนักเรียน  โดยให้แยกการบ าบัดรักษาของนักเรียนเป็นการเฉพาะไม่ปะปนกับผู้เสพ
ทั่วไปเพ่ือมิให้เกิดปัญหาการแพร่พฤติการณ์  โดยการจัดค่ายบ าบัดหรือค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับกลุ่ม
นักเรียนโดยเฉพาะ หรืออาจบ าบัดในโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานสาธารณสุข รวมทั้ง
ได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลง เรื่อง การจัดท าจิตสังคมบ าบัดในสถานศึกษา และเรื่องการให้ศึกษาเพ่ือต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา (Drug Abuse Resistance Education : D.A.R.E) ชองส่วนราชการระดับ



๑๖ 

 

กระทรวงเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ทั้งนี้โดยศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) และศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า 
ศฮ.ปส. ได้ก าหนดด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายด าเนินการที่ส าคัญคือ 

๑. การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก ป.๖ ก่อนวัยเสี่ยง ร้อยละ ๓๐ 
๒. การสร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
๓. การขจัดปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา 
๔. การสร้างวิทยากรป้องกันเด็กก่อนวัยเสี่ยง ได้แก่ ครู D.A.R.E (ครูต ารวจ  ครูพระ ครูสอนศาสนา) 
๕. การจัดตั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจประสานงานประจ าสถานศึกษา 
๖. การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายและเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน/นักศึกษา 
๗. การค้นหา และจัดค่ายบ าบัดนักเรียน/นักศึกษา กลุ่มใช้/เสพยาเสพติด หรือการจัดท าจิตสังคม

บ าบัดในสถานศึกษา 
ส าหรับโรงเรียนรัชชประภาวทิยาคมเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านตาขุน  ซึ่ง 

จากข้อมูลสถิติเกี่ยวกับคดียาเสพติดของสถานีต ารวจภูธรบ้านตาขุนในรอบปี ๒๕๖๐ จ าแนกเป็นรายเดือน
ปรากฏข้อมูลดังนี้ 
 เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีคดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายด้านยาเสพติด คดีที่รับค าร้องทุกข์ 
จ านวน ๑๘ ราย เป็นผู้ผลิต ๕ ราย ผู้ครอบครอง ๑๓ ราย  คดีจับกุมได้ ๑๙ ราย เป็นผู้ผลิต ๕ ราย เป็นผู้
ครอบครอง ๑๔ ราย 
 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีคดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายด้านยาเสพติด คดีที่รับค าร้องทุกข์ 
จ านวน ๒๗ ราย เป็นผู้ผลิต ๓ ราย ผู้ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ๔ ราย  ผู้ครอบครอง ๑๙ ราย  และผู้เสพยา
เสพติด ๑ ราย คดีจับกุมได้ ๓๐ ราย เป็นผู้ผลิต ๓ ราย ผู้ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ๕ ราย  ผู้ครอบครอง ๒๑ 
ราย  และผู้เสพยาเสพติด ๑ ราย 
 เดอืนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีคดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายด้านยาเสพติด คดีที่รับค าร้องทุกข์ จ านวน 
๒๗ ราย เป็นผู้ผลิต ๒ ราย ผู้ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ๓ ราย  ผู้ครอบครอง ๑๗ ราย  และผู้เสพยาเสพติด ๕ 
ราย คดีจับกุมได้ ๓๒ ราย เป็นผู้ผลิต ๒ ราย ผู้ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ๓ ราย  ผู้ครอบครอง ๒๒ ราย  และผู้
เสพยาเสพติด ๕ ราย 
 เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีคดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายด้านยาเสพติด คดีที่รับค าร้องทุกข์ จ านวน 
๒๔ ราย เป็นผู้ผลิต ๔ ราย ผู้ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ๑ ราย  ผู้ครอบครอง ๑๖ ราย  และผู้เสพยาเสพติด ๓ 
ราย คดีจับกุมได้ ๒๕ ราย เป็นผู้ผลิต ๔ ราย ผู้ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ๑ ราย  ผู้ครอบครอง ๑๗ ราย  และผู้
เสพยาเสพติด ๓ ราย 
 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีคดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายด้านยาเสพติด คดีที่รับค าร้องทุกข์ 
จ านวน ๒๕ ราย เป็นผู้ผลิต ๕ ราย ผู้ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ๑ ราย  ผู้ครอบครอง ๑๗ ราย  และผู้เสพยา
เสพติด ๒ ราย คดีจับกุมได้ ๒๕ ราย ราย เป็นผู้ผลิต ๕ ราย ผู้ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ๑ ราย  ผู้ครอบครอง 
๑๗ ราย  และผู้เสพยาเสพติด ๒ ราย 
 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีคดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายด้านยาเสพติด คดีที่รับค าร้องทุกข์ 
จ านวน ๑๙ ราย เป็นผู้ผลิต ๔ ราย ผู้จ าหน่าย ๑ ราย ผู้ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ๒ ราย  ผู้ครอบครอง ๙ ราย  



๑๗ 

 

และผู้เสพยาเสพติด ๓ ราย คดีจับกุมได้ ๑๙ ราย เป็นผู้ผลิต ๔ ราย ผู้จ าหน่าย ๑ ราย ผู้ครอบครองเพ่ือ
จ าหน่าย ๒ ราย  ผู้ครอบครอง ๙ ราย  และผู้เสพยาเสพติด ๓ ราย 
 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีคดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายด้านยาเสพติด คดีที่รับค าร้องทุกข์ 
จ านวน ๑๕ ราย เป็นผู้จ าหน่าย ๒ ราย ผู้ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ๖ ราย  ผู้ครอบครอง ๖ ราย  และผู้เสพยา
เสพติด ๑ ราย คดีจับกุมได้ ๑๙ ราย เป็นผู้จ าหน่าย ๒ ราย ผู้ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ๙ ราย  ผู้ครอบครอง ๗ 
ราย  และผู้เสพยาเสพติด ๑ ราย 
 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีคดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายด้านยาเสพติด คดีที่รับค าร้องทุกข์ 
จ านวน ๒๖ ราย เป็นผู้จ าหน่าย ๒ ราย ผู้ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ๙ ราย  และผู้ครอบครอง ๑๕ ราย  คดี
จับกุมได้ ๒๗ ราย เป็นผู้จ าหน่าย ๒ ราย ผู้ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ๙ ราย และผู้ครอบครอง ๑๖ ราย   
 เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีคดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายด้านยาเสพติด คดีที่รับค าร้องทุกข์ 
จ านวน ๑๖ ราย เป็นผู้ผลิต ๒ ราย ผู้ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ๓ ราย  และผู้ครอบครอง ๑๑ ราย  คดีจับกุมได้ 
๑๘ ราย เป็นผู้ผลิต ๒ ราย ผูค้รอบครองเพ่ือจ าหน่าย ๔ ราย และผู้ครอบครอง ๑๒ ราย   
 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีคดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายด้านยาเสพติด คดีที่รับค าร้องทุกข์ จ านวน 
๒๔ ราย เป็นผู้ผลิต ๒ ราย ผู้จ าหน่าย ๑ ราย ผู้ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ๖ ราย  และผู้ครอบครอง ๑๕ ราย  
คดีจับกุมได้ ๒๖ ราย เป็นผู้ผลิต ๓ ราย ผู้จ าหน่าย ๑ ราย ผู้ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ๖ ราย และผู้ครอบครอง 
๑๖ ราย   
 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีคดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายด้านยาเสพติด คดีที่รับค าร้องทุกข์ 
จ านวน ๑๙ ราย เป็นผู้ผลิต ๒ ราย ผู้ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ๒ ราย  ผู้ครอบครอง ๑๔ ราย  และผู้เสพยา
เสพติด ๑ ราย  คดีจับกุมได้ ๑๘ ราย เป็นผู้ผลิต ๒ ราย  ผู้ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ๒ ราย ผู้ครอบครอง ๑๓
ราย และผู้เสพยาเสพติด ๑ ราย 
  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีคดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายด้านยาเสพติด คดีที่รับค าร้องทุกข์ 
จ านวน ๒๗ ราย เป็นผู้ผลิต ๒ ราย  ผู้จ าหน่าย ๑ ราย ผู้ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ๓ ราย  และผู้ครอบครอง 
๒๑ ราย  คดีจับกุมได้ ๒๙ ราย เป็นผู้ผลิต ๒ ราย  ผู้จ าหน่าย ๑ ราย ผู้ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ๓ ราย และผู้
ครอบครอง ๒๓ ราย  
 รวมตลอดปี ๒๕๖๐  อ าเภอบ้านตาขุน ซึ่งเป็นพ้ืนที่บริบทรอบโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม มี
สถานการณ์ยาเสพติด  ซึ่งเป็นคดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย คดีที่รับค าร้องทุกข์ จ านวน ๒๖๗ ราย เป็นผู้ผลิต 
๓๑ ราย  ผู้จ าหน่าย ๗ ราย ผู้ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ๔๐ ราย  ผู้ครอบครอง ๑๗๓ ราย  และผู้เสพยาเสพติด 
๑๖ ราย  คดีจับกุมได้ ๒๘๗ ราย เป็นผู้ผลิต ๓๒ ราย  ผู้จ าหน่าย ๗ ราย ผู้ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย๔๕  ราย ผู้
ครอบครอง ๑๘๗ ราย และผู้เสพยาเสพติด ๑๖ ราย 
 
  
 
 
 
 
 


