
 

 

 

ประชาชนเช่ือมั่น ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ คสช
ช่วยลดสถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติด

 
สารสนเทศและการสื่อสาร รักษาราชการแทน 
ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด 
ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 
และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้สํารวจ
(เป็นการสํารวจภายหลังการดําเนินงานตามแผ
พบว่า ประชาชนสูงถึงร้อยละ 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีคะแนนเฉลี่ยของความเชื่อม่ันฯ อยู่ท่ี 
 ในส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด 
ขณะท่ีร้อยละ 46.5 ระบุว่ามีปัญหา โดยในชุมชน
มีการแพร่ระบาดยาเสพติดลดลง เม่ือเทียบกับช่วงก่อนท่ีจะมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 เม่ือพิจารณาด้านผู้ค้า/ผู้ลักลอบค้ายาเสพติด 
ระบุว่าชุมชน/หมู่บ้านไม่มีปัญหาด้านผู้ค้า/
โดยท้ังชุมชน/หมู่บ้านท่ีมีปัญหาด้านผู้ค้าและด้านผู้เสพ
ปล้นทรัพย์/ชิงทรัพย์ มากท่ีสุดเช่นเดียวกัน 
  สําหรับประเภทของยาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาด ประชาชนร้อยละ 
น้ํากระท่อม (ร้อยละ 14.3) เฮโรอีน (ร้อยละ 12
ระบุว่าแหล่งม่ัวสุมค้ายาเสพติด/เสพยาเสพติด 
สถานท่ีปลอดคน เช่น บ้านร้าง ป่าเขา ฯลฯ 
ร้อยละ 23.7 ระบุว่า หาซ้ือยาเสพติดได้ง่าย
  สรุปความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ
โดยรวมของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเดือนสิงหาคม 
2558 เทียบกับช่วงก่อนท่ีจะมี คสช. เม่ือวันท่ี 
ประชาชนร้อยละ 36.9 มีความพึงพอใจเพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 
เท่าเดิม ส่วนร้อยละ 6.6 พึงพอใจลดลง และมีเพียงร้อยละ 
พึงพอใจ โดยประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกัน
3 อันดับแรก ดังนี้  1)การปราบปรามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
กฎหมายล ง โทษผู้ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กับย า เ ส พ ติดอย่ า ง เ ด็ ด ขาด  แล ะ
3)การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด 
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ www.nso.go.th 

***************************

กลุ่มประชาสมัพนัธ ์  สาํนกัสถิติพยากรณ ์ 
โทรศพัท ์0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131

ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติฯ อาคารรฐัประศาสนภกัด ี

ข่าวประชาสมัพนัธ์สาํนกังานสถติิแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ คสช
ช่วยลดสถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติด 

นาวาอากาศเอก สมศักด์ิ  ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด 
ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2558 
และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้สํารวจ
เป็นการสํารวจภายหลังการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ มาแล้ว 
พบว่า ประชาชนสูงถึงร้อยละ 99.8 ระบุว่ามีความเชื่อม่ันต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีคะแนนเฉลี่ยของความเชื่อม่ันฯ อยู่ท่ี 7.4319 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
การแพร่ระบาดยาเสพติด ประชาชนร้อยละ 53.5 ระบุว่า ชุมชน

ระบุว่ามีปัญหา โดยในชุมชน/หมู่บ้านท่ีมีปัญหายาเสพติด ประชาชนร้อยละ 58.2 
เม่ือเทียบกับช่วงก่อนท่ีจะมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เม่ือวันท่ี 

ผู้ลักลอบค้ายาเสพติด และด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด พบว่า ประชาชนร้อยละ 
/ผู้ลักลอบค้ายาเสพติด และร้อยละ 55.9 ระบุว่าไม่มีปัญหาด้านผู้เสพ

หมู่บ้านท่ีมีปัญหาด้านผู้ค้าและด้านผู้เสพยาเสพติด ประชาชนระบุว่า ได้รับความเดือดร้อน
 

ประเภทของยาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาด ประชาชนร้อยละ 75.4 ระบุว่าเป็น ยาบ้า รองลงมาได้แก่ 
12.5) เป็นต้น นอกจากนี้ในชุมชน/หมู่บ้านท่ีมีปัญหายาเสพติด ประชาชนร้อยละ 

เสพยาเสพติด ท่ีมีอยู่มากท่ีสุดคือ บ้าน คอนโด แฟลต หอพัก 
ป่าเขา ฯลฯ (ร้อยละ 42.5) ใต้สะพานท่ีรถวิ่ง (ร้อยละ 25.3) 

ระบุว่า หาซ้ือยาเสพติดได้ง่าย 
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการดําเนินงาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเดือนสิงหาคม 

เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 พบว่า 
มีความพึงพอใจเพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 54.3 มีความพึงพอใจ

และมีเพียงร้อยละ 2.2 เท่านั้นท่ีไม่
พึงพอใจ โดยประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติด 

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 2)การใช้
กฎหมายล ง โทษผู้ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กับย า เ ส พ ติดอย่ า ง เ ด็ ด ขาด  แล ะ  

ก่ียวกับยาเสพติด สนใจดูรายละเอียด
www.nso.go.th นาวาอากาศเอก สมศักด์ิฯ กล่าว 
*************************** 

0 2143 8131 

ม ั�นใจในสาํนกังานสถติแิห่งชาต ิรฐัและราษฎร์จะกา้วไปอยา่งม ั�นคง

ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติฯ อาคารรฐัประศาสนภกัด ีช ั&น 2 ถนนแจง้วฒันะ เขตหลกัสี* กรงุเทพฯ 
 

ข่าวประชาสมัพนัธ์สาํนกังานสถติิแห่งชาติ 

18  พฤศจิกายน  2558 

ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ คสช.  

รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผย

สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด 
2558 ซ่ึงสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้สํารวจในเดือน สิงหาคม 2558 
นปฏิบัติการฯ มาแล้ว 11 เดือน) จากการสํารวจ 

ระบุว่ามีความเชื่อม่ันต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  

ระบุว่า ชุมชน/หมู่บ้านไม่มีปัญหายาเสพติด 
2 ระบุว่าในเดือนสิงหาคม 2558 

เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 
พบว่า ประชาชนร้อยละ 77.3 

ระบุว่าไม่มีปัญหาด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
ประชาชนระบุว่า ได้รับความเดือดร้อนจากการลักทรัพย์/ 

ระบุว่าเป็น ยาบ้า รองลงมาได้แก่ 
หมู่บ้านท่ีมีปัญหายาเสพติด ประชาชนร้อยละ 42.5 

มากท่ีสุดคือ บ้าน คอนโด แฟลต หอพัก (ร้อยละ 48.1) รองลงมาได้แก่ 
) เป็นต้น นอกจากนี้ประชาชน

รฐัและราษฎร์จะกา้วไปอยา่งม ั�นคง 

ถนนแจง้วฒันะ เขตหลกัสี* กรงุเทพฯ 10210  www.nso.go.th 


