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อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 
 
 



คํานํา 
 

  ปญหายาเสพติด เปนปญหาความมั่นคงที่สงผลกระทบตอการบริหารและการพัฒนาประเทศท้ังใน
พื้นที่หมูบาน ชุมชน ทั้งปญหาทางดานสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน การติดยา
เสพติดเปนปญหาที่กอใหเกิดผลกระทบตอภาวะสุขภาพ ชีวิตความเปนอยูของประชาชน และอาจกอใหเกิดความ
เสียหายรายแรงตอสังคมและประเทศชาติ และมีการคาดการณแนวโนมวาจํานวนผูเสพ ผูติดยาเสพติดจะเพ่ิมขึ้นตาม
สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับปญหาเศรษฐกิจ การศึกษาโครงสรางและสัมพันธภาพ
ของครอบครัว การเลี้ยงดู ความกาวหนาทางเทคโนโลยีตางๆ ซึ่งปญหาอาชญากรรมหลายประเภทที่เกิดข้ึน เชน คดี
ขมขืน ฆา ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ทํารายรางกาย เปนตน ผูกอเหตุในหลายคดีเปนผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับยาเสพติด ไมวาจะในฐานะเปนผูผลิต ผูคา ผูเสพ หรือผูที่สนับสนุนอยูเบื้องหลัง ผลกระทบที่เกิดจากยา
เสพติดเปนตัวบอนทําลายความสงบสุขของประชาชนในการดํารงชีวิตอยางปกติสุข 
 
 
 
 
        (นายชูชาติ  ดัดงาม) 
               นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแยก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สภาพทั่วไปและสถานการณปจจุบัน 
ขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลทาแยก 

------------------------- 
 
 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
องคการบริหารสวนตําบลทาแยก ตั้งอยูหมูที่ 4 ตําบลทาแยก อําเภอเมืองจังหวัดสระแกว มีอาณา

เขตติดตอกับพื้นที่ตางๆ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ตําบลตลิ่งชัน   อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันออก  ตําบลโนนหมากเค็ง    อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว 
  ทิศใต   ตําบลหนองบอน    อําเภอเมืองสระแกว   จังหวัดสระแกว    
  ทิศตะวันตก  ตําบลโคกปฆอง  อําเภอเมืองสระแกว  จังหวัดสระแกว    
 
  พื้นที่ 
  องคการบริหารสวนตําบลทาแยก มีพ้ืนที่ประมาณ 99.64 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 62,275 
ไร มีจํานวนหมูบานทั้งหมด 15 หมูบาน ดังนี้ 
   หมูที่ 1 บานปาระกํา 
   หมูที่ 2  บานหอย 
   หมูที่ 3 บานทุงแฝก 
   หมูที่ 4 บานหนองเตียน 
   หมูที่ 5 บานคลองหอย 
   หมูที่ 6 บานคลองศรีเมือง 
   หมูที่ 7 บานคลองน้ําเขียว 
   หมูที่ 8 บานคลองผักขม 
   หมูที่ 9 บานคลองปลาโด 
   หมูที่ 10  บานทากะบาก 
   หมูที่ 11   บานนอย 
   หมูที่ 12  บานกิโลสาม 
   หมูที่ 13  บานเนินไฮ 
   หมูที่ 14  บานน้ําลอม 
   หมูที่ 15  บานปางสีดา 
 
  ลักษณะภูมิประเทศ 
  องคการบริหารสวนตําบลทาแยก มีลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่ทางกายภาพ เปนพื้นที่ราบเชิงเขา 
พื้นที่มีปาไมอุดมสมบูรณ มีน้ําตก 1 แหง คือ อุทยานแหงชาติปางสีดา และมีอางเก็บน้ํา 1 แหง พื้นที่บางแหงราบ
ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกของตําบล ในพื้นท่ีหมูที่ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 และ 15 จะเปนพื้นที่ราบลุม
บางสวนอยูใกลอุทยานแหงชาติปางสีดา และอางเก็บน้ําทากะบาก เหมาะสําหรับการพัฒนาใหเปนแหลงพักผอนและ
ทองเทีย่ว สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดี คือ ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
 



  ประชากร 
  จํานวนประชากร จากขอมูลของสํานักทะเบียนราษฎรของอําเภอเมืองสระแกว (ขอมูล ณ ตุลาคม 
2563 พบวา องคการบริหารสวนตําบลทาแยก มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 12,795 คน แยกเปนชาย 6,345 คน หญิง 
6,450 คน  
 
  การประกอบอาชีพ 

ประชากรในตําบลทาแยกสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร  เชน  ปลูกยูคาลิปตัส มันสําปะ
ลัง   ไผหวาน  ทําไร และรับจาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินสถานการณปญหายาเสพติด 
----------------------------- 

 
1.สถานการณยาเสพติดนอกประเทศ 

สถานการณยาเสพติดโลก 
สถานการณยาเสพติดโลก ขอมูลรายงาน World Drug Report 2021 ของสํานักงานวาดวยยาเสพติด

และอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (UNODC : United Nations Office on Drugs and Crime) พบผูใชยาเสพ
ติดทั่วโลกมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ในป พ.ศ.2562 ทั่วโลกมีผูใชยาเสพติดประมาณ 275 ลานคน คิดเปนรอยละ 5.5 ของ
ประชากรโลกในชวงอายุ 15-64 ป (ป พ.ศ.2561 ทั่วโลกมีผูใชยาเสพติดประมาณ 269 ลานคน คิดเปนรอยละ 5.4 
ของประชากรโลกในชวงอายุ 15-64 ป) โดยมีการคาดการณวาในป พ.ศ.2573 จะมีผูใชยาเสพติดประมาร 299 ลาน
คน 

ยาเสพตดิที่มีผูใชมากที่สุดในป พ.ศ.2562 คือ กัญชา ประมาณ 200 ลานคน รองลงมาคือ กลุมโอป
ออยด62 ลานคน แอมเฟตามีนและอนุพันธ 27 ลานคน เอ็กซตาซี 20 ลานคน และโคเคน 20 ลานคน (ป พ.ศ.2561 
ยาเสพติดที่มีผูใชมากที่สุดคือ กัญชา 192 ลานคน รองลงมาคือ กลุมโอปออยด 58 ลานคน แอมเฟตามีนและ
อนุพันธ 27 ลานคน เอ็กซตาซี 21 ลานคน และโคเคน 19 ลานคน) 

การจับกุมและตรวจยึดยาเสพติดทั่วโลก ยาเสพติดท่ีมีการจับกุมไดมากที่สุด คือ กัญชา 5,174 ตัน 
(กัญชา 3,779 ตัน ยางกัญชา 1,395 ตัน) รองลงมาคือ โคเคน 1,436 ตัน ฝน 727 ตัน เมทแอมเฟตามีน 325 ตัน 
เฮโรอีนและมอรฟน 122 ตัน โอปออยดที่ใชในทางยา (Pharmaceutical OpioidX) 228 ตัน แอมเฟตามีน 79 ตัน 
และเอ็กซตาซี 16 ตัน(ป พ.ศ.2561 ตรวจยึดกัญชา 5,610 ตัน รองลงมาคือ โคเคน 1,131 ตัน ฝน 704 ตัน เมทแอม
เฟตามีน 228 ตัน เฮโรอีนและมอรฟน 139 ตัน โอปออยดที่ใชในทางยา(Pharmaceutical Opioid) 73 ตัน แอมเฟ
ตามีน 21 ตัน และเอ็กซตาซี 12 ตัน) 

ยาเสพติดที่มาจากพืช (ฝนและโคคา) พบพื้นที่ท่ีลักลอบปลูกโคคาลดลงเล็กนอย แตผลผลิตมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นขณะท่ีพื้นที่ลักลอบปลูกฝนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศอัฟกานิสถาน 

1.) การลักลอบปลูกโคคาทั่วโลกในป พ.ศ. 2562 มีพ้ืนที่ปลูกโคคาทั่วโลกประมาณ 234,200 
เฮกตาร มีผลผลิตโคเคนประมาณ 1,784 ตัน (ป พ.ศ.2561 มีพ้ืนที่ปลูกโคคาทั่วโลก 244,200 เฮกตาร มีผลผลิต
โคเคนประมาณ 1,723 ตัน) พื้นที่ปลูกมีแนวโนมลดลงรอยละ 5 แตผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 3.5 พื้นที่ปลูกโคคาสวน
ใหญกวารอยละ 66 อยูในประเทศโคลัมเบีย รองลงมาคือประเทศเปรู รอยละ 23 และประเทศโบลิเวีย รอยละ 11 
  2.) การลักลอบปลูกฝนทั่วโลกในป พ.ศ.2563 มีพื้นที่ปลูกฝนทั่วโลกประมาณ 295,000 เฮกตาร มี
ผลผลิตฝนทั่วโลกมีประมาณ 7,410 ตัน สามารถนําไปผลิตเฮโรอีนไดประมาณ 454-694 ตัน (ป พ.ศ.2562 มีพื้นที่
ปลูกฝนทั่วโลกประมาณ 240,800 เฮกตาร มีผลผลิตฝนประมาณ 7,620 ตัน สามารถนําไปผลิตเฮโรอีนไดประมาณ 
474-724 ตัน) พื้นที่ที่พบการลักลอบปลูกฝนมากท่ีสุดคือ ประเทศอัฟกานิสถาน มีสัดสวนถึงรอยละ 85 ของพื้นที่
ปลูกฝนทั่วโลก มีพื้นที่ปลูกฝนประมาณ 224,000 เฮกตาร มีผลผลิตฝน 2,300 ตัน(ป พ.ศ.2562 มีพื้นที่ปลูกฝน
ประมาณ 163,000 เฮกตาร มีผลผลิตฝนประมาณ 6,400 ตัน) รองลงมาคือ ประเทศเมียนมา มีพื้นที่ปลูกฝน 
29,500 เฮกตาร มีผลผลิตฝนประมาณ 405 ตัน (ป พ.ศ.2562 มีพ้ืนที่ปลูกฝนประมาณ 33,100 เฮกตาร มีผลผลิต
ฝนประมาณ 508 ตัน) 

ยาเสพติดประเภทสารสังเคราะห มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ยาเสพติดที่พบแนวโนมเพ่ิมขึ้นมาก
ที่สุด คือ กลุมแอมเฟตามีน (ATS : Amphetamine – Type Stimulants) โดยเฉพาะเมทแอมเฟตามีนที่มีแนวโนม
ขยายตัวเพิ่มขึ้นในชวงหลายปที่ผานมา พื้นที่ที่มีการตรวจยึดเมทแอมเฟตามีนไดมากที่สุดคือ ทวีปอเมริกาเหนือ 
ทวีปเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในป พ.ศ.2562 มีการจับกุมและตรวจยึดยาเสพติดในกลุม ATS 



ไดมากถึง 456 ตัน (ป พ.ศ.2561 ตรวจยึดได 278 ตัน) โดยเปนการจับกุมการตรวจยึดเมทแอมเฟตามีนไดมากถึง 
325 ตัน ซึ่งถือวาเปนการจับกุมไดมากที่สุดเทาที่เคยมีมา คิดเปนรอยละ 71 ของ ATS ทั้งหมดที่จับกุมได ขณะท่ี
แอมเฟตามีนตรวจยึดได 79 ตัน เอ็กซตาซีตรวจยึดได 16 ตัน นอกจากนี้ยังพบการตรวจยึด ATS ชนิดอื่นๆ อีก 36 
ตัน 

สถานการณยาเสพติดในชวงที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวม
พบวา ตลาดยาเสพติดมีความยืดหยุนตอสถานการณสูง ในชวงแรกของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) มีการ
หยุดชะงักของตลาดการคายาเสพติด แตหลังจากนั้นขบวนการคายาเสพติดไดมีการปรับตัวใหเขากับสถานการณ
อยางรวดเร็ว โดยในป พ.ศ.2564 พบวาการคายาเสพติดยังคงดําเนินตอไป ซึ่งสถานการณความรุนแรงเทากับชวง
กอนเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีแนวโนมที่เพิ่มมากขึ้น 

 1.) การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหเกิดรูปแบบใหมๆ ของการคายา
เสพติด มีการใชเสนทางเดินเรือในหลายพื้นที่ของภูมิภาคตางๆ ทั้งในทวีปยุโรป ลาตินอเมริกา แอฟริกาเหนือและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ในการลําเลียงยาเสพติด เปนผลมาจากการปดพรมแดนของประเทศตางๆ 

 2.) การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดเรงใหเกิดรูปแบบใหมๆ ในการคา
ยาเสพติด เชน มีการขนสงจํานวนมากข้ึน มีการสงยาเสพติดผานบริการขนสง Delivery ในหลายประเทศมีการ
ขนสงยาเสพติดผานไปรษณียสูงขึ้น และมีการใชเทคโนโลยีตางๆ ในการคายาเสพติด 
 
2. สถานการณยาเสพติดภายในประเทศ 

สถานการณการลักลอบนําเขายาเสพติด 
สถานการณปญหาการลักลอบนําเขายาเสพติดของไทยยังไมลดระดับความรุนแรงลงในชวงนี้ กลุม

ขบวนการลําเลียงมีการเปลี่ยนเสนทางการเคลื่อนยายยาเสพติดออกจากแหลงผลิตในพื้นที่รัฐฉาน ประเทศเมียนมา 
นําเขา สปป.ลาวกอนลักลอบนําเขาไทย สงผลใหพื้นที่ชายแดนที่ติดกับ สปป.ลาว ตั้งแตพื้นที่ อําเภอเวียงแกน 
อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และอําเภอภูซาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ตอเนื่องไปตลอดถึงชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม) มีการลักลอบนําเขายาเสพติด
เพิ่มขึ้น 

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนพ้ืนที่ที่มีการลักลอบนําเขาสูงสุด ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการ
จับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญ 345 คดี ของกลางยาบา 176.44 ลานเม็ด เฮโรอีน 1,328 กิโลกรัม ไอซ 11,984 
กิโลกรัม คีตามีน 880 กิโลกรัม เอ็กซตาซี 28,720 กิโลกรัม กัญชา 33,885 กิโลกรัม และโคเคน 16.3 กิโลกรัม มี
การจับกุมคดียาบาลานเม็ดขึ้นไป 43 คดี ของกลางรวม 141.6 ลานเม็ด จับกุมไอซ 100 กิโลกรัม ขึ้นไป 27 คดี ของ
กลางรวม 10,967 กิโลกรัม จับกุมเฮโรอีน 100 กิโลกรัมขึ้นไป 3 คดี ของกลางรวม 1,248 กิโลกรัม จังหวัดที่มีการ
นําเขาสูงสุดคือ จังหวัดนครพนม มีการจับกุม 57 คดี ของกลางยาบา 27.9 ลานเม็ด ไอซ 1,102 กิโลกรัม เฮโรอีน 
848 กิโลกรัม และกัญชา 11,418 กิโลกรัม รองลงมา คือ จังหวัดหนองคาย มีการจับกุม 56 คดี ของกลางยาบา 
53.85 ลานเม็ด ไอซ 2,685 กิโลกรัม กัญชา 1,117 กิโลกรัม และคีตามีน 414 กิโลกรัม จังหวัดบึงกาฬ จับกุม 44 
คดี ของกลางยาบา 20.5 ลานเม็ด ไอซ 1,703 กิโลกรัม โคเคน 16.3 กิโลกรัม เอ็กซตาซี 25,650 เม็ด และกัญชา 
7,856 กิโลกรัม ขบวนการลําเลียงสวนใหญเปนคนนอกภาค แตมีเครือขายชายแดน ดาน อําเภอทาบอ อําเภอสังคม 
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม อําเภอ
ปากขม อําเภอดานซาย จังหวัดเลย และอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ใหความชวยเหลือสนับสนุน 

ดานพื้นที่ชายแดนภาคเหนือที่เปนพื้นที่นําเขาหลัก แมวาการจับกุมในปงบประมาณ พ.ศ.2564 พบ
การจับกุมการนําเขาทางดานนี้ไดนอยกวาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตกลับพบวาของกลางที่ตรวจยึดไดยังคงมี
ปริมาณที่สูงอยู มีการจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญ 161 คดี ของกลางยาบา 156.68 ลานเม็ด เฮโรอีน 1,653 
กิโลกรัม ไอซ 1,997 กิโลกรัม และคีตามีน 210 คดี เปนการจับกุมคดียาบาลานเม็ดขึ้นไป 33 คดี ของกลางรวม 137 



ลานเม็ด จับกุมไอซ 100 กิโลกรัม ขึ้นไป 8 คดี ของกลางรวม 1,628 กิโลกรัม จับกุมเฮโรอีน 100 ขึ้นไป 3 คดี ของ
กลางรวม 1,441 กิโลกรัม บงชี้ใหเห็นถึงความพยายามในการลักลอบนําเขาของกลุมการคายาเสพติดที่เรงนําเขาครั้ง
ละปริมาณมากในทันทีที่มีโอกาส ซึ่งพบวาชายแดนจังหวัดที่ติดกับ สปป.ลาว (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา) ยังคง
เปนพื้นที่เปาหมายที่กลุมขบวนการพยายามลักลอบนําเขาอยางตอเนื่อง ขณะที่พื้นที่ชายแดนที่ติดกับเมียนมา ดาน 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม และอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ยังคงปรากฏพบการลักลอบนําเขายาเสพติดใน
ปริมาณมากเชนกัน 

ปญหาการลักลอบนําเขาครั้งละปริมาณมากอยางตอเนื่อง ทําใหมียาเสพติดจํานวนมากหลุดรอดเขา
มายังพ้ืนที่ตอนในของประเทศได แมจะมีการสกัดกั้นจับกุมในพ้ืนที่ชายแดนไดเปนจํานวนมากแลวก็ตาม จากขอมูล
การจับกุมคดีรายสําคัญในปงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการตรวจยึดไดในพ้ืนที่ 

- ภาคเหนือตอนลาง 33 คดี ของกลางยาบา 24.9 ลานเม็ด เฮโรอีน 400 กิโลกรัม ไอซ 142 
กิโลกรัม คดีคีตามีน 115 กิโลกรัม  

- ภาคกลาง 161 คดี ของกลางยาบา 116.4 ลานเม็ด เฮโรอีน 1,253 กิโลกรัม ไอซ 2,576 
กิโลกรัม คีตามีน 582 กิโลกรัม เอ็กซตาซี 68,998 กิโลกรัม กัญชา 5,318 กิโลกรัม และโคเคน 39 กิโลกรัม 

- กรุงเทพมหานคร 52 คดี ของกลางยาบา 13.5 ลานเม็ด เฮโรอีน 486 กก. ไอซ 483 
กิโลกรัม คีตามีน 214 กิโลกรัม กัญชา 2,112 กิโลกรัม เอ็กซตาซี 6,326 เม็ด และโคเคน 4 กิโลกรัม 

- ภาคใต 159 คดี ของกลางยาบา 20.5 ลาน เฮโรอนี 231 กิโลกรัม ไอซ 5,013 กิโลกรัม คีตา
มีน 1 กิโลกรัม และกัญชา 2,009 กิโลกรัม 

การลักลอบลําเลียงยาเสพติดในปริมาณมากมีวิธีการลําเลียงที่นิยมใชอยู 3 ลักษณะ คือ อําพรางมากับ
รถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร ใชรถยนตกระบะดัดแปลงทําเปนตูทึบสําหรับขนสินคา ลําเลียงโดยรถยนตสวน
บุคคลเปนขบวนลําเลียง มีรถนําขบวน โดยแบบแผนประทุษกรรมที่นาสนใจในปจจุบัน มียาบาหลักลานเม็ดที่ถูกสกัด
กั้นจับยึดไดในพื้นที่ตอนในของประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สวนใหญซุกซอนไปกับรถยนตบรรทุกหรือรถพวงขนาด
ใหญวิ่งหลบเลี่ยงดาน แลวนํายาเสพติดมาพักเกบ็ไวตามโกดังในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนลาง หรือภาคกลาง กอนสงไปยัง
ภาคใต นอกจากนี้ยังสามารถจับกุมการลักลอบสงออกยาเสพติดไปยังตางประเทศ ที่นาสนใจ ไดแก การสงออกยา
เสพติดทางพัสดุไปรษณียระหวางประเทศ ปลายทางสวนใหญจะอยูที่ประเทศสิงคโปร นิวซีแลนด และออสเตรเลีย 
และการสงออกไปกับสินคาทางเรือ 

นอกจากนี้ไทยประสบกับปญหาการลักลอบนําเขายาเสพติดจากพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองคําแลว ยังพบ
การลักลอบนําเขายาเสพติดจากภูมิภาคอื่นๆ ของโลก ที่สําคัญไดแก การลักลอบนําเขาโคเคนของกลุมแอฟริกัน
ตะวันตกจากทวีปอเมริกาใต ผานทางอากาศยานตางๆ และนําเขาผานทางชายแดนทางบก โดยการเลี่ยงไปลงที่ทา
อากาศยานของ สปป.ลาว กอนที่จะลักลอบลําเลียงนําเขาไทยผานชายแดนทางบก ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 พบ
การจับกุมโคเคนทั้งหมด 49 คด ีของกลางโคเคน 45.8 กิโลกรัม (ปงบประมาณ พ.ศ.2563 พบการจับกุมโคเคน
ทั้งหมด 50 คดีของกลางโคเคน 26.8 กิโลกรัม) และการลักลอบนําเขาเอ็กซตาซี (ยาอ)ี ผานทางพัสดุไปรษณีย
ระหวางประเทศเพิ่มขึ้น โดยมีประเทศตนทางสวนใหญมาจากทวีปยุโรป ที่สําคัญคือ ประเทศเยอรมนี โปรตุเกส 
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม และเนเธอรแลนด ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 พบการจับกุมคดีเอ็กซตาซทีั้งหมด 303 คด ีของ
กลางเอ็กซตาซี 430,130 เม็ด (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบการจับกุมคดีเอ็กซตาซีทั้งหมด 259 คดี ของกลางเอ็กซ
ตาซี 491,070 เม็ด) 

สถานการณการคาและการแพรระบาดยาเสพติด 
สถานการณยาเสพติดของประเทศไทยยังไมลดระดับความรุนแรงลง อันเปนผลมาจากการขยายตัวของ

การผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําในชวงหลายปที่ผานมา กลุมขบวนการคายาเสพติดยังมีการลักลอบนํา
ยาเสติดจํานวนมากเขามายังประเทศไทยอยางตอเนื่อง สงผลใหมีการจับกุมยาเสพติดไดเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ
ยาเสพติดประเภทสารสังเคราะห (ยาบา และไอซ) ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการจับกุมคดียาเสพติดทั้งหมด 



337,186 คดี ผูตองหา 350,758 คน ของกลางยาบา 554.7 ลานเม็ด ไอซ 26,662 กิโลกรัม เฮโรอีน 4,520 กก. คีตา
มีน 1,350 กิโลกรัม โคเคน 45 กิโลกรัม เอ็กซตาซี 447,213 เม็ด และกัญชา 41,573 กิโลกรัม (ปงบประมาณ พ.ศ.
2563 มีการจับกุมคดียาเสพติดทั้งหมด 324,552 คดี ผูตองหา 338,560 คน ของกลางยาบา 319.1 ลานเม็ด ไอซ 
23,872 กิโลกรัม เฮโรอีน 597 กิโลกรัม คีตามีน 1,342 กิโลกรัม โคเคน 23 กิโลกรัม เอ็กซตาซี 510,223 เม็ด และ
กัญชา 9,227 กิโลกรัม) 

การแสวงประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการคายาเสพติด การติดตอสื่อสาร การเงิน
การขนสง มีมากข้ึน สงผลใหยาเสพติดกับผูเสพใกลกันมากขึ้นดวยเทคโนโลยี การคายาเสพติดในปจจุบัน นอกจาก
การคายาเสพติดแบบทั่วไปแลว ยังพบวากลุมผูคายาเสพติดไดใชชองทางออนไลนควบคูกับการสงยาเสพติดทางพัสดุ
ไปรษณียในการกระจายยาเสพติดไปสูกลุมผูเสพมากขึ้น เชน Line Twitter Facebook Instagram ฯลฯ โดยเฉพาะ
ชองทาง Twitter เปนชองที่ไดรับความนิยมสูงสุดในการซื้อขาย ซึ่งกลุมผูใชสวนใหญเปนเด็กและเยาวชนพบวามีการ
ซื้อขายยาเสพติดเกือบทุกชนิดอยางแพรหลาย แจงราคาขายชัดเจน มีชองทางการสงใหเลือกหลากหลาย เชน นัดรับ 
สงผานไปรษณียทั้งภาครัฐและเอกชน ปจจุบันธุรกิจทาโลจิสติกสทั้งระบบในประเทศไทยมีอัตราขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง ทําใหการชนสงมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

สถานการณการแพรระบาดยาเสพติดมีแนวโนมที่แพระระบาดมากขึ้น ตามการขับเคลื่อนของอุปทาน 
(Supply) ของการผลิตยาเสพติดนอกประเทศ จากปริมาณยาเสพติดที่มีการลักลอบนําเขาเพิ่มขึ้น สงผลใหยาเสพติด
กระจายไปยังพ้ืนที่ตางๆ ของประเทศ และดวยกลยุทธการคาของกลุมนักคายาเสพติดที่ทําใหยาเสพติดมีราคาที่ถูก
ลง สงผลใหเกิดการกระตุนการใชยาเสพติดในประเทศ ผูเสพรายใหมจะเขาสูวงจรยาเสพติดมากขึ้นจากขอมูลผูเขา
บําบัดรักษาที่เขาสูระบบจะพบสัดสวนผูเสพรายใหมถึง รอยละ 70.34 ไมนับรวมผูเสพจํานวนมากท่ียังไมเขาสูระบบ
การบําบัดรักษา หลบซอนไมแสดงตัว จนเกิดภาวการณเสพติดซํ้า ซึ่งจะสงผลตออาการทางจิตเวชจากยาเสพติด 

ขอมูลจากระบบการบําบัดรักษายาเสพติด (บสต.)ปงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผูเขารับการบําบัดรักษา
ยาเสพติด 155,500 ราย(ปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผูเขารับการบําบัดรักษายาเสพติด 212,646 ราย) สวนใหญ
ยังคงเปนเพศชาย รอยละ 89.66 เมื่อพิจารณากลุมอายุของผูเขาบําบัดทั้งหมด สวนใหญกลุมอายุ 25-29 ป รอยละ 
18.24 รองลงมาคือ กลุมอายุ 20-24 ป รอยละ 17.01 กลุมอายุ 30-34 ป รอยละ 15.29 และกลุมอายุ 35-39 ป 
รอยละ 13.78 ผูเขาบําบัดรักษาสวนใหญเปนผูเสพ รอยละ 63.61 รองลงมาคือ ผูติด รอยละ 31.99 และผูใช รอย
ละ 4.40 

ยาเสพติดที่มีการแพรระบาดมากที่สุดคือ ยาบา(รอยละ 79.2) รองลงมาคือ ไอซ (รอยละ 8.3) กัญชา 
(รอยละ 4.4)และเฮโรอีน รอยละ 3.3 สําหรับยาเสพติดท่ีตองเฝาระวัง คือ ไอซ ที่พบการแพรระบาดเพิ่มขึ้น และ
เฮโรอีน ที่พบการแพรระบาดในกลุมเด็กและยาวชนในบางพื้นที่ เชน กรุงเทพมหานคร และจังหวัดกาญจนบุรี 
นอกจากนี้ยังเริ่มพบการใชยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทแบบผสมหลายชนิด (Drugs Cocktail) ใน
กลุมเด็กและเยาวชน 
 
3. แนวโนมสถานการณปญหายาเสพติด 

3.1 สถานการณการผลิตยาเสพติดประเภทสารสังเคราะหที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําจะสงผล
ตอสถานการณยาเสพติดท้ังในภูมิภาคและนอกภูมิภาค 

3.2 ปจจัยทางดานการเมืองของประเทศเมียนมา จะสงผลตอระดับความเขมขนของปฏิบัติการ
ปราบปรามยาเสพติดของเมียนมา และจะเปนปจจัยกระตุนใหกลุมผูผลิตเรงผลิตและลําเลียงยาเสพติดออกมา 

3.3 กลุมขบวนการคายาเสพติดยังคงมีความพยายามที่จะลักลอบลําเลียงยาเสพติดผานไทยเพื่อสง
ตอไปยังประเทศท่ีสามมากข้ึน 

3.4 การขยายตัวของการคายาเสพติดออนไลนควบคูกับการสงยาเสพติดทางพัสดุไปรษณียมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น 



3.5 ยาเสพติดที่ตองเฝาระวังคือ ไอซ และเฮโรอีน 
 

4. สถานการณยาเสพติดในพื้นที่ 
ปญหาและการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ 
1.) ปญหาดานการผลิต การคา การลําเลียงยาเสพติด ในพื้นที่ไมมี แตในดานการคาและการลําเลียง

ยังมีปญหาอยูบางแตไมรุนแรงมากนัก เนื่องจากในเขตพ้ืนที่อยูใกลกับแหลงที่มีการระบาดของยาเสพติด ประกอบ
กับประชากรที่ประกอบอาชีพในพื้นท่ีเปนคนตางดาว จึงทําใหโอกาสในการนํายาเสพติดเขามาในพื้นที่เปนไปไดงาย 

2.) ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ จะมีการแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมประชากร
ผูใชแรงงาน กลุมเยาวชน แตมีจํานวนนอย และยังไมมีผูติดยาเสพติดที่มีอาการรุนแรง 

3.) ปญหาของเยาวชนกลุมเสี่ยงในพื้นที่ เยาวชนกลุมเสี่ยงสวนใหญจะเปนเยาวชนนอกสถานศึกษา 
เนื่องจากกลุมนี้มีโอกาสในการเขาไปสัมผัสกับยาเสพติดไดงายกวาเยาวชนในสถานศึกษา และในสถานศึกษายังไม
พบการแพรระบาดของยาเสพติดแตอยางใด 

การดําเนินงานในการปองกันปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
1.) สนับสนุนชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะใหกับสถานีตํารวจภูธรปางสีดาเพื่อคนหาผู

เสพหรือการเอกซเรย 100%  
2.) รวมกับสถานีตํารวจภูธรปางสีดา โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลทาแยก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลในเขตพื้นที่ตําบลทาแยก ฝายปกครองในทองที่ จัดกิจกรรมรณรงคและประชาสัมพันธการปองกันยาเสพติด
ระดับตําบล 

3.) สนับสนุนอุปกรณการกีฬา และเครือ่งออกกําลังกายตางๆ ใหแกหมูบานสําหรับออกกําลังกายเพื่อ
การใชเวลาวางใหเปนประโยชนหางไกลยาเสพติด 

4.) จัดกิจกรรมการการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติดระดับตําบล 
5.) สนับสนุนการดําเนินการใหผูเสพ ผูติดยาเสพติดไดเขารับการบําบัดรักษากับ รพ.สต.ทาแยก 
วัตถุประสงค 
1.) เพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบแบบแผน ตอเนื่อง 
2.) เพื่อใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
3.) เพื่อเปนแนวทางในการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดในหมูบาน 
4.) เพื่อปองกันเยาวชนกลุมเสี่ยงไมใหมีโอกาสเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 
เปาหมายรวม 
1.) ประชาชนในพื้นที่ทุกกลุม/ทุกเพศ/ทุกวัย มีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติด 
2.) กลุมเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมและสามารถแสดงออกในเชิง

สรางสรรค และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
3.) ผูติดยาเสพติดไมนอยกวารอยละ 80 ไดรับการบําบัดรักษาและฟนฟู 
4.) ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดลดนอยลง 

 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแผนงาน/โครงการ 
แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําป 2564 

องคการบริหารสวนตําบลทาแยก อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนเปนคนดี มีสุขภาพดี รายไดดี และสิ่งแวดลอมดี 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

1 โครงการรักษาความเปน
ระเบียบทางดานสังคม ที่
เกี่ยวของกับยาเสพติด 

- เพื่อแกไขปญหายาเสพ
ติด 
- เพื่อเปนการสนอง
นโยบายของรัฐบาล ใน
การตอตานและเรง
ปราบปรามยาเสพติด 
 

พื้นท่ีเสี่ยงและมียา
เสพติดระบาด 

52,500 52,500 52,500 ผูที่ติดยาเสพติดได
เขารับการบําบัด 
ฟนฟู และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

 

สํานักปลัด 

 
 

 
 
 
  
 

  


