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                                         ชุดกิจกรรมท่ี  1   
                         กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา 

ช�วงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาป%ท่ี 2 
หน�วยการเรียนรู�ท่ี  10 เร่ือง สารเสพตดิให�โทษ   เวลา  20   ช่ัวโมง 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 2 เร่ือง  สภาพป1ญหาการแพร�ระบาดของสารเสพตดิ 
เวลา 2 ช่ัวโมง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

    

 

1. แบบทดสอบก�อนเรียน 
2. เฉลยแบบทดสอบก�อนเรียน 
3. แผนภูมิบทกลอนนําเข�าสู�บทเรียน  
4. บัตรกิจกรรมท่ี 1  
5. บัตรความรู�ท่ี 1 
6. บัตรกิจกรรมท่ี 2 
7. แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 2  
8. เฉลยกิจกรรมท่ี 2 
9. บัตรกิจกรรมท่ี 3 

 
 
 

 

10. แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 3 
11. แนวตอบกิจกรรมท่ี 3 
12. แบบทดสอบหลังเรียน    
13. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  

 
 

 

ชุดการสอนชุดที่ 1 
 มีส�วนประกอบดังน้ี 
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                                        แบบทดสอบก�อนเรียน 
กลุ�มสาระการเรียนรู�สขุศึกษาและพลศึกษา 

ช�วงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาป%ท่ี 2 
หน�วยการเรียนรู�ท่ี  10 เร่ือง สารเสพตดิให�โทษ   เวลา  20  ช่ัวโมง 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 2 เร่ือง  สภาพป1ญหาการแพร�ระบาดของสารเสพตดิ 
เวลา 2 ช่ัวโมง 

 
 

คําช้ีแจง 
1. ข�อสอบชุดนี้มีท้ังหมด10ข�อ 
2. เวลาท่ีใช�ทําข�อสอบ 10 นาที 
3. ให�นักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท (X) ในกระดาษคําตอบ 
    ทับตัวอักษรหน�าข�อความท่ีเห็นว�าถูกต�องท่ีสุดเพียงข�อเดียว  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

 
 
1. สารเสพติดชนิดใดท่ีเป;นสารเสพติดชนิดแรก 

ก.  ฝ/0น  
ข.  ยาบ�า 
ค.  ยาอี 
ง.  เฮโรอีน 

2. แหล�งชุมชนใดท่ีเป;นแหล�งระบาดยาเสพติดมาท่ีสุด 
ก.  ชนบท  
ข.  แหล�งชุมชนแออัด 
ค.  แหล�งก่ึงเมืองก่ึงชนบท 
ง. สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

3. ป1ญหาท่ีน�าหว่ันเกรงท่ีสุคของการระบาดของยาเสพติดคือ 
ก.  ผู�เสพมีอายุน�อยมีจํานวนมากข้ึน 
ข.  ยาเสพติดแพร�ระบาดในสถานศึกษามากข้ึน 
ค.  ผู�เสพสารเสพติดมีผู�สูงอายุมีจํานวนมากข้ึน 
ง.   ผู�เสพสารเสพติดมีเพศหญิงมีจํานวนมากข้ึน 

4.  สารเสพติดชนิดใดท่ีมีการระบาดได�เร็วท่ีสุด 
        ก. ฝ/0น 
        ข. ยาบ�า 
        ค. ยาไอซA 
        ง.  เฮโรอีน 
5. สถานการณAใดท่ีเอ้ือต�อการแพร�ระบาดสารเสพติดได�ง�ายท่ีสุด 
         ก.  โต�งกําลังกลุ�มใจ 
         ข.  ต�องหนีออกจากบ�าน 
         ค.  ต�อม่ัวสุมกับกลุ�มวัยรุ�น 
        ง.  ต�อถูกพ�อแม�ดุด�าประจํา 
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6. สารในข�อใด ท่ีสามารถมีไว�ในครอบครองได� โดยไม�ผิดกฎหมาย 

ก.  บุหรี่ เหล�า กัญชา 
ข.  ยาแก�ปวด  กาแฟ บุหรี่ 
ค.  เหล�า โคเคน ยานอนหลับ 
ง.  ยาลดความอ�วน กระท�อม เบียรA 

7. ยาเสพติดชนิดใดเม่ือเกิดการระบาดแล�ว จะส�งผลกระทบต�อประเทศชาติรุนแรงมากท่ีสุด 
ก.  แอมเฟตามีน 
ข.  เฮโรอีน 
ค.  มอรAฟFน 
ง.  อีเฟดรีน 

8. กิจกรรมใดช�วยส�งเสริมการเฝCาระวังการระบาดของยาเสพติดในชุมชนได�ดีท่ีสุด 
   ก.  จัดการอบรมถึงสารเสพติดให�คนในชุมชน 
   ข.  เข�ารับการบําบัดเม่ือติดสารเสพติด 
   ค.  ใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชนA 
   ง.  ไม�เข�าไปทดลองยา 

9.  การปGองกันการระบาดของยาเสพติดท่ีได�ผลดีท่ีสุดคือ 
           ก.  การทําลายแหล�งผลิต 
           ข.  การกําหนดกฎหมายท่ีรุนแรง 
           ค. การให�ความรู� ความเข�าใจกับคนในชาติ 
           ง.  การแก�ไขปHญหาร�วมกับเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 

10. การแพร�ระบาดของสารเสพติดในวัยรุ�นป1จจุบันมีแนวโน�มสูงข้ึนเรื่อยๆเกิดจากสาเหตุใด 
       ก.    วัยรุ�นอยากรู�อยากลองมาข้ึน 
       ข.    มาตรการการลงโทษไม�รัดกุม 
       ค     ขาดการอบรมและให�ความรู�อย�างแท�จริง 
       ง.    ขาดการดูแลอย�างอบอุ�นจากคนในครอบครอบครัว 
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                                     เฉลยแบบทดสอบก�อนเรียน 

กลุ�มสาระการเรียนรู�สขุศึกษาและพลศึกษา 
ช�วงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาป%ท่ี 2 

หน�วยการเรียนรู�ท่ี  10 เร่ือง สารเสพตดิให�โทษเวลา  20  ช่ัวโมง 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 2 เร่ือง  สภาพป1ญหาการแพร�ระบาดของสารเสพตดิ 

เวลา 2 ช่ัวโมง 
************************************************************************** 
1. สารเสพติดชนิดใดท่ีเป;นสารเสพติดชนิดแรกเริ่ม 

ก.  ฝ/0น  
2. แหล�งชุมชนใดท่ีเป;นแหล�งระบาดยาเสพติดมาท่ีสุด 

ข.  แหล�งชุมชนแออัด 
3. ป1ญหาท่ีน�าหว่ันเกรงท่ีสุดของการระบาดของยาเสพติดคือ 

ก.  ผู�เสพมีอายุน�อยมีจํานวนมากข้ึน 
4.  สารเสพติดชนิดใดท่ีมีการระบาดได�เร็วและรุนแรงท่ีสุด 
        ง.  เฮโรอีน 
5. สถานการณHใดท่ีเอ้ือต�อการแพร�ระบาดสารเสพติดได�ง�ายท่ีสุด 
         ค.  ต�อม่ัวสุมกับกลุ�มวัยรุ�น 
6. สารในข�อใด ท่ีสามารถมีไว�ในครอบครองได� โดยไม�ผิดกฎหมาย 

ข.  ยาแก�ปวด  กาแฟ บุหรี่ 
7. ยาเสพติดชนิดใดเม่ือเกิดการระบาดแล�ว จะส�งผลกระทบต�อประเทศชาติรุนแรงมากท่ีสุด 

ข.  เฮโรอีน 
8. กิจกรรมใดช�วยส�งเสริมการเฝCาระวังการระบาดของยาเสพติดในชุมชนได�ดีท่ีสุด 

   ก.  จัดการอบรมถึงสารเสพติดให�คนในชุมชน 

9.  การปGองกันการระบาดของยาเสพติดท่ีได�ผลดีท่ีสุดคือ 
           ค. การให�ความรู� ความเข�าใจกับคนในชาติ 

10. การแพร�ระบาดของสารเสพติดในวัยรุ�นป1จจุบันมีแนวโน�มสูงข้ึนเรื่อยๆเกิดจากสาเหตุใด 
       ง.    ขาดการดูแลอย�างอบอุ�นจากคนในครอบครอบครัว 
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                                   บทกลอนนําเข�าสู�บทเรียน   
 
                 ยาเสพติดน้ันมีดีตรงไหน          เราคนไทยจึงยอมเจ็บเสพและขาย 
         เสพเข�าไปให�ชีวิตหวุดหวิดตาย           พิษทําลายชาติไทยมากหลากอนันตA 

           มาร�วมแรงรณรงคAร�วมกันคิด             เลิกเสพติดดีกว�าอย�าเปล่ียนผัน 
           ให�เมืองไทยเปLนไทยได�ทุกวัน            เทิดในหลวงองคAราชันม่ันจริงใจ 
                ยาเสพติดอันตรายผองภัยโลก     พาทุกขAโศกโทสะภาวะจิต  

           แม�แต�ใจอาละวาดอาจย้ังคิด             ผลออกฤทธ์ิสูญเสียละเห่ียใจ 
           อน่ึงเสพเข�าไปแล�วไม�แคล�วจบ           ต�องค�าคบพกยาเปLนไฉน 
           เห็นยาบ�าฆ�ามนุษยAสุดพิไร                จงช�วยไล�ขจัดส้ินยินดีเอย 

 
   
 
 
                                                        นายยิหลัน  แสนสุข : ประพันธH 
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                                     บัตรกิจกรรมท่ี 1 
กลุ�มสาระการเรียนรู�สขุศึกษาและพลศึกษา 

ช�วงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาป%ท่ี 2 
หน�วยการเรียนรู�ท่ี  10 เร่ือง สารเสพตดิให�โทษเวลา  20  ช่ัวโมง 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 2 เร่ือง  สภาพป1ญหาการแพร�ระบาดของสารเสพตดิ 
เวลา 1 ช่ัวโมง 

 คําช้ีแจง  
1. ให�นักเรียนรวมกลุ�มๆ ละ 3- 5  คน เลือกคณะกรรมการกลุ�ม  ประกอบด�วย 

- ประธาน 
- รองประธาน 
- เลขานุการ 
- สมาชิกกลุ�ม 

2.  อาสาสมัครของกลุ�มนําบัตรความรู�ท่ี 1 ไปแจกให�สมาชิกในกลุ�มร�วมกันศึกษาบัตรความรู� 
ท่ี 1 และร�วมกันแสดงความคิดเห็น ภายในกลุ�ม ในประเด็นต�อไปนี้ 

- ความหมายของยาเสพติด 
- ปHญหายาเสพติด 
- สภาพการแพร�ระบาดของสารเสพติด 
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                                     บัตรความรูท่ี 1 
กลุ�มสาระการเรียนรู�สขุศึกษาและพลศึกษา 

ช�วงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาป%ท่ี 2 
หน�วยการเรียนรู�ท่ี  10 เร่ือง สารเสพตดิให�โทษเวลา  20  ช่ัวโมง 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 2 เร่ือง  สภาพป1ญหาการแพร�ระบาดของสารเสพตดิ 
เวลา 1 ช่ัวโมง 

*************************************************************************************** 
สภาพการแพร�ระบาดของป1ญหายาเสพติดในรอบ 10 ป%  
 

 

                     สถานการณ�ยาเสพติดภายใต�ยุทธศาสตร� 5 รั้วป�องกัน ระยะท่ี 2  (ช%วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553): 
                                           : ท่ีมา  http://www.nccd.go.th/upload/content/suj.pdf(7).pdf  

          “ยาเสพติดเปLนภัยต�อชีวิตเปLนพิษต�อสังคม” วลีนี้เปLนคําพูดท่ีคุ�นหูและเตือนให�ทุกคนระลึกถึงโทษของยา
เสพติดมาช�านานแล�ว โดยมีความเชื่อว�าผู�ติดยาเสพติดมักจะประกอบอาชญากรรมเก่ียวกับการลักทรัพยAเพ่ือนําไป
ซ้ือยาเสพ อีกท้ังฤทธิ์จากการเสพยาจะทําให�ผู�เสพมีความคลุ�มคลั่งหวาดระแวงจนทําร�ายผู�อ่ืน ดังจะเห็นได�จากข�าว
อาชญากรรมซ่ึงมีให�เห็นโดยตลอดว�าการกระทําผิดนั้นมีความเก่ียวข�องกับยาเสพติดเสมอ ด�วยเหตุนี้ปHญหายาเสพ
ติดจึงเปLนปHญหาท่ีเก่ียวข�องกับความม่ันคงของประเทศชาติเปLนอย�างยิ่ง  
 
ต�นสายปลายเหตุของยาเสพติดในประเทศไทย 

           ฝKLน คือ สิ่งเสพติดท่ีคนไทยรู�จักเปLนครั้งแรก จากหลักฐานพบว�า ฝ/0นถือเปLนยาเสพติดให�โทษมาต้ังแต�รัช
สมัยสมเด็จพระรามาธิบดี ท่ี 1 (พระเจ�าอู�ทอง) เม่ือ พ.ศ. 1903 หรือประมาณ 650 ปFล�วงมาแล�ว โดยมีกฎหมาย
บัญญัติการห�ามซ้ือ ห�ามขาย เสพฝ/0นไว�อย�างชัดเจน แต�คงห�ามได�เฉพาะแต�ในเขตกรุงศรีอยุธยาเท�านั้น เพราะเจ�า
หัวเมืองท่ีอยู�ห�างไกลบางแห�งก็ติดฝ/0น และผูกขาดการจําหน�ายเองอีกด�วย ด�วยเหตุนี้การแก�ไขปHญหาฝ/0นจึงไม�
สามารถหมดไปจากประเทศไทยได� ต�อมาในสมัยรัชกาลท่ี 3 ซ่ึงเปLนระยะท่ีตรงกับสมัยท่ีอังกฤษนําฝ/0นจากอินเดีย
ไปบังคับขายให�จีน ทําให�คนจีนติดฝ/0นมากข้ึน และในช�วงเวลานั้นคนจีนก็เข�ามาค�าขายในเมืองไทย เปLนเหตุให�ฝ/0น
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แพร�ระบาดมายังประเทศไทยมากยิ่งข้ึน  
                เม่ือมาถึงสมัยรัชกาลท่ี 4 ทรงเห็นว�าการปราบปรามไม�สามารถขจัดปHญหาฝ/0นลงได�และยังก�อให�เกิด
ความวุ�นวายข้ึน จึงทรงเปลี่ยนนโยบายใหม� โดยยอมให�คนจีนเสพฝ/0นและขายฝ/0นได�แต�ต�องเสียภาษี ปรากฏว�าการ
เก็บภาษีจากฝ/0นได�สร�างรายได�ให�กับประเทศสูงเปLนลําดับท่ี 5 ของรายได�จากภาษีประเภทอ่ืนๆ จนกระท่ังถึงรัช
สมัยของรัชกาลท่ี 5 ทรงใช�นโยบายภาษีเช�นเดียวกันนี้ในการแก�ไขปHญหาฝ/0น แต�ทรงเลือกท่ีจะแก�ภาษีเพ่ือให�มีการ
สูบฝ/0นน�อยลง และยอมให�รัฐขาดรายได�จากภาษีฝ/0น   
                ในปF พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติซ่ึงปกครองประเทศไทย มีความเห็นว�าการเสพฝ/0นเปLนสิ่งท่ีน�ารังเกียจ
และเปLนอันตรายต�อสุขภาพ จึงมีประกาศให�เลิกการเสพฝ/0นและจําหน�ายฝ/0นท่ัวราชอาณาจักร โดยกําหนดให�
ดําเนินการให�แล�วเสร็จสิ้นภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2502 โดยรัฐบาลได�นําผู�ท่ีติดฝ/0นเข�ารับการบําบัดรักษาและ
ฟWXนฟู จนกระท่ังเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2502 รัฐบาลได�มีการประกาศให�การเสพและการจําหน�ายฝ/0นในประเทศ
ไทยเปLนเรื่องสิ่งท่ีผิดกฎหมาย มีการปราบปรามอย�างเด็ดขาดโดยการประหารท้ังผู�เสพและผู�ค�ายา แต�ปHญหายาเสพ
ติดก็ยังคงไม�หมดไปจากประเทศ เพียงแต�การซ้ือขายมีการดําเนินการซ�อนเร�นและมีวิธีการท่ีลึกซ้ึงแยบยลมาก
ยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังเปลี่ยนรูปไปเปLนยาเสพติดประเภทอ่ืนๆ อีกจํานวนมาก  
 
สถานการณHยาเสพติดในประเทศ  
 
             ในระหว�างปF 2540-2544 ก�อนท่ีรัฐบาลจะมีการประกาศนโยบายเพ่ือกวาดล�างยาเสพติด ปHญหายาเสพ
ติดมีแนวโน�มเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ จนกระท่ังในปF 2545 รัฐบาลได�ประกาศสงครามต�อต�านยาเสพติดอย�างจริงจัง ทํา
ให�ปHญหายาเสพติดเริ่มลดน�อยลงแต�ก็เปLนเพียงช�วงระยะเวลาสั้นๆ เท�านั้น เพราะหลังจากนั้นเพียงแค� 2 ปF ปHญหา
ยาเสพติดท่ีมีแนวโน�มว�าจะลดลงกลับทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนเรื่อยๆ กล�าวคือ จากจํานวนผู�ท่ีกระทําความผิด 
265,540 ราย ในปF 2545 ลดลงเหลือ 123,786 ราย ในปF 2546 และลดลงเหลือเพียง 74,254 ราย ในปF 2547 แต�
หลังจากนั้นในปFถัดมาคดียาเสพติดเริ่มทยอยเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จนกระท่ังในปF 2553 มีผู�ท่ีกระทําผิดสูงถึง 266,010 
ราย ซ่ึงเปLนสถิติท่ีสูงท่ีสุดในรอบ 10 กว�าปFท่ีผ�านมา (ดังภาพท่ี 1)  
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ภาพท่ี 1 สถิติคดีประทุษร�ายต�อทรัพยAและคดียาเสพติดปF พ.ศ. 2540 - 2553 
                                              ท่ีมา :สํานักงานตํารวจแห%งชาติ อ�างใน http://social.nesdb.go.th  
 
          ท้ังนี้เม่ือเทียบกับการกระทําผิดคดีอาญาในรูปแบบอ่ืนๆ ก็ยิ่งพบว�า คดีการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด
เปLนคดีท่ีมีสถิติพุ�งสูงกว�าคดีอาญาในรูปแบบอ่ืนๆ เกือบ 3 เท�า อาทิ คดีประทุษร�ายต�อทรัพยA คดีชีวิต ร�างกาย 
และเพศ เปLนต�น  
 
พ้ืนท่ีท่ีต�องเฝCาระวัง  
 
             ในด�านการขยายตัวทางการตลาดของธุรกิจมืดเหล�านี้ คณะกรรมการปGองกันและปราบปรามยาเสพติด
ได�เป/ดเผยข�อมูลว�า หากเปรียบเทียบจํานวนผู�ค�ายาเสพติดท่ีถูกจับกุมได�ในช�วงเวลาเดียวกันกับปFท่ีผ�านมา พบว�า 
สัดส�วนการจับกุมผู�กระทําผิดท่ีมากท่ีสุดอยู�ในพ้ืนท่ีของภาคกลาง กล�าวคือ มีการจับกุมผู�ค�ายาได�มากถึง ร�อยละ 
34.6 รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร�อยละ 21.4 กรุงเทพฯ ร�อยละ 16.3 ภาคใต� ร�อยละ 15.9 และ
ภาคเหนือ ร�อยละ 11.8 ตามลําดับ (ดังภาพท่ี 2)  
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ภาพท่ี 2 สัดส�วนการจับกุมคดียาเสพติด 
 

 
 
                           สถานการณAยาเสพติดภายใต�ยุทธศาสตรA 5 รั้วปGองกัน ระยะท่ี 2 
                                             (ช�วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)   
                                                  ท่ีมา:http://www.nccd.go.th 
 
 
ยาเสพติดทุกชนิดเพ่ิมข้ึน  
 
                ผลจากการยึดของกลางส�วนใหญ�พบว�า ประเภทของยาเสพติดแต�ละชนิดมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน โดย
ยาบ�าท่ียึดได�มีปริมาณเพ่ิมข้ึนถึง 2 เท�าจากเดิม คือ ในปF 2552 เคยยึดของกลางได� 20,234,473 เม็ด แต�ในปF 
2553 สามารถยึดยาบ�าเปLนของกลางได�ถึง 42,943,736 เม็ด ด�านยาไอซAสามารถยึดได�มากข้ึนจากปFก�อนถึง 4 เท�า 
คือยึดได� 564.1 ก.ก. จากเดิม 139.5 ก.ก. ส�วนโคเคนเพ่ิมข้ึนจากเดิม 2 เท�า โดยยึดได� 31.5 ก.ก. จากเดิม 14.4 
ก.ก. สําหรับเคตามีนเพ่ิมข้ึนจากเดิมถึง 7.5 เท�า โดยยึดได� 173.1 ก.ก. จากเดิม 22.8 ก.ก. และวัตถุออกฤทธิ์ฯ ก็
เพ่ิมข้ึนจากเดิม 7 เท�าเช�นกัน คือ ยึดได� 1,198.1 ก.ก. จากเดิม 165.8 ก.ก. (ดังภาพท่ี 3) 

ภาพท่ี 3 ปริมาณยาเสพติดท่ีถูกอายัด ต้ังแต�ปF 2551-2553   ท่ีมา:http://www.nccd.go.th 
 



 12 
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ท่ีมา :สถานการณAยาเสพติดภายใต�ยุทธศาสตรA 5 รั้วปGองกัน ระยะท่ี 2  
(ช�วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) สํานักงานปปส. กระทรวงยุติธรรม 

 อ�างใน http://www.nccd.go.th 

 
สถานการณHนักเสพยาหน�าใหม�  
 
              ในด�านการรักษาเยียวยารักษาผู�ติดยาเสพติดท่ีเข�ารับการบําบัดครั้งแรก พบว�า นับต้ังแต�ปF 2549 ผู�ท่ี
เข�ารับการรักษาส�วนใหญ�มีอายุระหว�าง 20-24 ปF รองลงมาคือ ผู�ท่ีมีอายุ 15-19 ปF และ 25-29 ปF ตามลําดับ แต�
ในช�วงปF 2551 พบว�า ผู�ท่ีเข�ารับการบําบัดเริ่มมีอายุน�อยลง โดยกลุ�มหลักได�แก� กลุ�มอายุ 15-19 ปF รองลงมาคือ 
20-24 ปF และ 25-29 ปF ตามลําดับ (ดังภาพท่ี 4)  

ภาพท่ี 4 สัดส�วนอายุผู�เข�าบําบัดรักษาครั้งแรก 
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สถานการณAยาเสพติดภายใต�ยุทธศาสตรA 5 รั้วปGองกัน ระยะท่ี 2 
 (ช�วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) สํานักงานปปส. กระทรวงยุติธรรม  

ท่ีมา : http://www.nccd.go.th 
 

ท้ังนี้เม่ือจําแนกตามอาชีพของกลุ�มคนท่ีเข�าทําการบําบัดรักษา พบว�า ส�วนใหญ�มีอาชีพรับจ�าง ร�อยละ 40 
รองลงมาคือ ผู�ว�างงาน ร�อยละ 23 อาชีพเกษตรกร ร�อยละ 10 และนักเรียน/นักศึกษาอีก ร�อยละ 8 (ดังภาพท่ี 5) 

ภาพท่ี 5  สัดส�วนผู�เข�ารับการบําบัดรักษาแยกตามอาชีพ 

 
 
                                    สถานการณAยาเสพติดภายใต�ยุทธศาสตรA 5 รั้วปGองกัน ระยะท่ี 2 
                              (ช�วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)สํานักงานปปส. กระทรวงยุติธรรม   
                                                      ท่ีมา :http://www.nccd.go.th  



 15 

 
โดยชนิดยาเสพติดท่ีผู�เข�ารับการบําบัดครั้งแรกเสพมากท่ีสุดคือ ยาบ�า ร�อยละ 79-84  
รองลงมาคือ กัญชา ร�อยละ 7-10 และสารระเหย ร�อยละ 4 – 5 (ดังภาพท่ี 6) 

ภาพท่ี 6 สัดส�วนผู�เข�าบําบัดรักษา จําแนกตามชนิดยาเสพติด ระหว�างปF 2549 - 2551 
 

 
 

สถานการณAยาเสพติดภายใต�ยุทธศาสตรA 5 รั้วปGองกัน ระยะท่ี 2 (ช�วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) 
 สํานักงานปปส. กระทรวงยุติธรรม  

ท่ีมา : http://www.nccd.go.th/upload/content/suj.pdf(7).pdf  
 
 

จากข�อมูลดังกล�าวข�างต�นสะท�อนให�เห็นว�าปHญหายาเสพติดกําลังทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ สิ่งท่ีน�าเปLนห�วงคือ 
ผู�เสพเริ่มเปLนกลุ�มอายุน�อย นอกจากนี้พ้ืนท่ีในภาคกลาง กทม. และเมืองหลวงของจังหวัดใหญ�ๆ ซ่ึงเปLนศูนยAกลาง

ของระบบเศรษฐกิจ และระบบการศึกษา กําลังกลายเปLนสมรภูมิการค�ายาเสพติด 
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บัตรกิจกรรมท่ี 2 

กลุ�มสาระการเรียนรู�สขุศึกษาและพลศึกษา 
ช�วงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาป%ท่ี 2 

หน�วยการเรียนรู�ท่ี  10 เร่ือง สารเสพตดิให�โทษเวลา  20  ช่ัวโมง 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 2 เร่ือง  สภาพป1ญหาการแพร�ระบาดของสารเสพตดิ 

เวลา 2 ช่ัวโมง 
 ************************************************************************ 

 
      1. นักเรียนนั่งรวมกลุ�มเดิม   
      2. ตัวแทนกลุ�มรับใบงานกิจกรรมท่ี 2  มาแจกให�สมาชิกกลุ�ม 
      3. ร�วมกันระดมความคิดและตอบคําถามในแบบบันทึกกิจกรรมท่ี 2  
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บัตรกิจกรรมท่ี 2 
กลุ�มสาระการเรียนรู�สขุศึกษาและพลศึกษา 

ช�วงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาป%ท่ี 2 
หน�วยการเรียนรู�ท่ี  10 เร่ือง สารเสพตดิให�โทษเวลา  20  ช่ัวโมง 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 2 เร่ือง  สภาพป1ญหาการแพร�ระบาดของสารเสพตดิ 
เวลา 2 ช่ัวโมง 

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

                       ทําเคร่ืองหมาย (    ) หน�าข�อความที่เห็นว�าถูก                                                  
                       ทําเคร่ืองหมาย (  ) หน�าข�อความที่เห็นว�าผิด 
 

                   ………………1  แนวโน�มของการแพร�ระบาดของสารเสพติดในป1จจุบันมีน�อยลง 
                ……………….2. ในภาคกลางพบว�ามีการระบาดของสารเสพติดมากว�าภาคอ่ืนๆ 
                .………………3  สารเสพติดแพร�กระจายเฉพาะในกลุ�มผู�ใช�แรงงาน 
                ……………….4. สาเหตุของการแพร�ระบาดมากท่ีสุดของสารเสพติดในหมู�วัยรุ�นคือความอยากลอง  
                ……………....5. ฝKLน คือ ส่ิงเสพติดท่ีคนไทยรู�จักเป;นครั้งแรก 
                ….……………6  ผู�เสพสารเสพติดในประเทศไทยคือกลุ�มท่ีวัยรุ�น 
                …………….…7 . สารเสพติดท่ีมีฤทธิ์รุนแรงและอันรายท่ีสุดคือยาบ�า 
                ……………….8  เฮโรอีนเป;นสารเสพติดท่ีระบาดได�น�อยเพราะราคาสูง  
                …………….…9. สารเสพติดท่ีไม�จัดว�ามีอันตรายคือกัญชา 
                 …………...10. ป1ญหาท่ีน�าหว่ันเกรงท่ีสุดของการระบาดของยาเสพติดคือ 

    ผู�เสพมีอายุน�อยมีจํานวนมากข้ึน 
 
 

 
 
 
 
 
       

    คําช้ีแจง 
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เฉลยบัตรกิจกรรมท่ี 2 

กลุ�มสาระการเรียนรู�สขุศึกษาและพลศึกษา 
ช�วงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาป%ท่ี 2 

หน�วยการเรียนรู�ท่ี  10 เร่ือง สารเสพตดิให�โทษเวลา  20  ช่ัวโมง 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 2 เร่ือง  สภาพป1ญหาการแพร�ระบาดของสารเสพตดิ 

เวลา 2 ช่ัวโมง 
 ************************************************************************ 

 
                       ทําเคร่ืองหมาย (    ) หน�าข�อความที่เห็นว�าถูก                                                  
                       ทําเคร่ืองหมาย (    ) หน�าข�อความที่เห็นว�าผิด 
 

                   ………………1  แนวโน�มของการแพร�ระบาดของสารเสพติดในป1จจุบันมีน�อยลง 
                ……………….2. ในภาคกลางพบว�ามีการระบาดของสารเสพติดมากว�าภาคอ่ืนๆ 
                .………………3  สารเสพติดแพร�กระจายเฉพาะในกลุ�มผู�ใช�แรงงาน 
                ……………….4. สาเหตุของการแพร�ระบาดมากท่ีสุดของสารเสพติดในหมู�วัยรุ�นคือความอยากลอง  
                ……………....5. ฝKLน คือ ส่ิงเสพติดท่ีคนไทยรู�จักเป;นครั้งแรก 
                ….……………6  ผู�เสพสารเสพติดในประเทศไทยมีหลายช�วงอายุ 
                …………….…7 . สารเสพติดท่ีมีฤทธิ์รุนแรงและอันรายท่ีสุดคือยาบ�า 
                ……………….8  เฮโรอีนเป;นสารเสพติดท่ีระบาดได�น�อยเพราะราคาสูง  
                …………….…9. สารเสพติดท่ีไม�จัดว�ามีอันตรายคือกัญชา 
                 …………...10. ป1ญหาท่ีน�าหว่ันเกรงท่ีสุดของการระบาดของยาเสพติดคือ 

    ผู�เสพมีอายุน�อยมีจํานวนมากข้ึน 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

    คําช้ีแจง 
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บัตรกิจกรรมท่ี 3 

กลุ�มสาระการเรียนรู�สขุศึกษาและพลศึกษา 
ช�วงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาป%ท่ี 2 

หน�วยการเรียนรู�ท่ี  10 เร่ือง สารเสพตดิให�โทษเวลา  20  ช่ัวโมง 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 2 เร่ือง  สภาพป1ญหาการแพร�ระบาดของสารเสพตดิ 

เวลา 2 ช่ัวโมง 
******************************************************************* 

 คําช้ีแจง  
1. ให�นักเรียนน่ังรวมกลุ�มเดิม 
2. ร�วมกันแสดงความคิดเห็นและตอบคําถามบันทกึคําตอบลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 3 
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แบบบันทึกบัตรกิจกรรมท่ี 3 
กลุ�มสาระการเรียนรู�สขุศึกษาและพลศึกษา 

ช�วงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาป%ท่ี 2 
หน�วยการเรียนรู�ท่ี  10 เร่ือง สารเสพตดิให�โทษเวลา  20  ช่ัวโมง 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 2 เร่ือง  สภาพป1ญหาการแพร�ระบาดของสารเสพตดิ 
เวลา 2 ช่ัวโมง 

****************************************************************************** 
ให�นักเรียนร�วมกันแสดงความคิดเห็นกับ วลี  “ ยาเสพติดเป;นภัยต�อชีวิต  เป;นพิษต�อสังคม” 
…………………………………………………………..……………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………             
………………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….……………………………………………..…  
……………………………………………………………………..…………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………..…………………………………………….………………………                        
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………            
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………..……………………………………………….……………            
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………….……….……………            
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
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แนวตอบบัตรกิจกรรมท่ี 3 
กลุ�มสาระการเรียนรู�สขุศึกษาและพลศึกษา 

ช�วงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาป%ท่ี 2 
หน�วยการเรียนรู�ท่ี  10 เร่ือง สารเสพตดิให�โทษเวลา  20  ช่ัวโมง 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 2 เร่ือง  สภาพป1ญหาการแพร�ระบาดของสารเสพตดิ 
เวลา 2 ช่ัวโมง 

 
                      “ ยาเสพติดเป;นภัยต�อชีวิต  เป;นพิษต�อสังคม” 

        
        ความหมายคือ การติดยาเสพติดนั้นเปLนผลเสียต�อชีวิตมากมาย โดยฤทธิ์ของสารเสพติด จะบ่ันทอนสุขภาพ
ของผู�เสพ  สุขภาพสุขภาพจิตเสื่อมโทรมและ แสดงอาการในลักษณะต�างๆ เช�น ซึมเซา คลุ�มคลั่ง หลงลืม  เลื่อน
ลอย  เจ็บปnวย โรคร�ายแทรกแซง ชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางท่ีไม�ดี สังคมไม�ยอมรับ และขาดการคบหาสมาคมกับ
เพ่ือนท่ีดี ในด�านการเปLนพิษต�อสังคมคือ  เม่ือผู�เสพสารเสพติดมีความต�องการเสพมากข้ึน  มักจะประกอบ
อาชญากรรมเก่ียวกับการลักทรัพยAเพ่ือนําไปซ้ือยาเสพ  ทําให�เกิดปHญหาการลักขโมย  ปล�นจี้ โจรกรรม ทําร�ายผู�อ่ืน
อีกท้ังฤทธิ์จากการเสพยาจะทําให�ผู�เสพมีความคลุ�มคลั่งหวาดระแวงจนทําร�ายผู�อ่ืน ทําให�เกิด ความวุ�นวายไม�สงบ
สุขในสังคม ดังจะเห็นได�จากข�าวอาชญากรรมซ่ึงมีให�เห็นโดยตลอดว�าการกระทําผิดนั้นมีความเก่ียวข�องกับยาเสพ
ติดเสมอ ด�วยเหตุนี้ปHญหายาเสพติดจึงเปLนปHญหาท่ีเก่ียวข�องกับความม่ันคงของประเทศชาติเปLนอย�างยิ่ง  
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                                     แบบทดสอบหลังเรียน 
กลุ�มสาระการเรียนรู�สขุศึกษาและพลศึกษา 

ช�วงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาป%ท่ี 2 
หน�วยการเรียนรู�ท่ี  10 เร่ือง สารเสพตดิให�โทษเวลา  20  ช่ัวโมง 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 2 เร่ือง  สภาพป1ญหาการแพร�ระบาดของสารเสพตดิ 
เวลา 2 ช่ัวโมง 

 
 

คําช้ีแจง 
1. ข�อสอบชุดนี้มีท้ังหมด10ข�อ 
2. เวลาท่ีใช�ทําข�อสอบ 10 นาที 
3. ให�นักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท (X) ในกระดาษคําตอบ 
    ทับตัวอักษรหน�าข�อความท่ีเห็นว�าถูกต�องท่ีสุดเพียงข�อเดียว  
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1. สารเสพติดชนิดใดท่ีมีการระบาดได�เร็วและรุนแรงท่ีสุด 
        ก. ฝ/0น 
        ข. ยาบ�า 
        ค. ยาไอซA 
        ง.  เฮโรอีน 
2. แหล�งชุมชนใดท่ีเป;นแหล�งระบาดยาเสพติดมาท่ีสุด 

ก.  ชนบท  
ข.  แหล�งชุมชนแออัด 
ค.  แหล�งก่ึงเมืองก่ึงชนบท 
ง. สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

3. ป1ญหาท่ีน�าหว่ันเกรงท่ีสุคของการระบาดของยาเสพติดคือ 
ก.  ผู�เสพมีอายุน�อยมีจํานวนมากข้ึน 
ข.  ยาเสพติดแพร�ระบาดในสถานศึกษามากข้ึน 
ค.  ผู�เสพสารเสพติดมีผู�สูงอายุมีจํานวนมากข้ึน 
ง.   ผู�เสพสารเสพติดมีเพศหญิงมีจํานวนมากข้ึน 

4.  สารเสพติดชนิดใดท่ีเป;นสารเสพติดชนิดแรก 
ก.  ฝ/0น  
ข.  ยาบ�า 
ค.  ยาอี 
ง.  เฮโรอีน 

5. สถานการณHใดท่ีเอ้ือต�อการแพร�ระบาดสารเสพติดได�ง�ายท่ีสุด 
         ก.  โต�งกําลังกลุ�มใจ 
         ข.  ต�องหนีออกจากบ�าน 
         ค.  ต�อม่ัวสุมกับกลุ�มวัยรุ�น 
        ง.  ต�อถูกพ�อแม�ดุด�าประจํา 
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6.  การแพร�ระบาดของสารเสพติดในวัยรุ�นป1จจุบันมีแนวโน�มสูงข้ึนเรื่อยๆเกิดจากสาเหตุใด 
       ก.    วัยรุ�นอยากรู�อยากลองมาข้ึน 
       ข.    มาตรการการลงโทษไม�รัดกุม 
       ค     ขาดการอบรมและให�ความรู�อย�างแท�จริง 
       ง.    ขาดการดูแลอย�างอบอุ�นจากคนในครอบครอบครัว 
7. ยาเสพติดชนิดใดเม่ือเกิดการระบาดแล�ว จะส�งผลกระทบต�อประเทศชาติรุนแรงมากท่ีสุด 

ก.  แอมเฟตามีน 
ข.  เฮโรอีน 
ค.  มอรAฟFน 
ง.  อีเฟดรีน 

8. กิจกรรมใดช�วยส�งเสริมการเฝCาระวังการระบาดของยาเสพติดในชุมชนได�ดีท่ีสุด 
   ก.  จัดการอบรมถึงสารเสพติดให�คนในชุมชน 
   ข.  เข�ารับการบําบัดเม่ือติดสารเสพติด 
   ค.  ใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชนA 
   ง.  ไม�เข�าไปทดลองยา 

9.  การปCองกันการระบาดของยาเสพติดท่ีได�ผลดีท่ีสุดคือ 
           ก.  การทําลายแหล�งผลิต 
           ข.  การกําหนดกฎหมายท่ีรุนแรง 
           ค. การให�ความรู� ความเข�าใจกับคนในชาติ 
           ง.  การแก�ไขปHญหาร�วมกับเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 

10.สารในข�อใด ท่ีสามารถมีไว�ในครอบครองได� โดยไม�ผิดกฎหมาย 
ก.  บุหรี่ เหล�า กัญชา 
ข.  ยาแก�ปวด  กาแฟ บุหรี่ 
ค.  เหล�า โคเคน ยานอนหลับ 
ง.  ยาลดความอ�วน กระท�อม เบียรA 
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                                เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

กลุ�มสาระการเรียนรู�สขุศึกษาและพลศึกษา 
ช�วงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาป%ท่ี 2 

หน�วยการเรียนรู�ท่ี  10 เร่ือง สารเสพตดิให�โทษเวลา  20  ช่ัวโมง 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู�ท่ี 2 เร่ือง  สภาพป1ญหาการแพร�ระบาดของสารเสพตดิ 

เวลา 2 ช่ัวโมง 
************************************************************************** 
1. สารเสพติดชนิดใดท่ีมีการระบาดได�เร็วและรุนแรงท่ีสุด 
        ง.  เฮโรอีน 
2. แหล�งชุมชนใดท่ีเป;นแหล�งระบาดยาเสพติดมาท่ีสุด 

ข.  แหล�งชุมชนแออัด 
3. ป1ญหาท่ีน�าหว่ันเกรงท่ีสุดของการระบาดของยาเสพติดคือ 

ก.  ผู�เสพมีอายุน�อยมีจํานวนมากข้ึน 
4.  สารเสพติดชนิดใดท่ีเป;นสารเสพติดชนิดแรกเริ่ม 

ก.  ฝ/0น  
5. สถานการณHใดท่ีเอ้ือต�อการแพร�ระบาดสารเสพติดได�ง�ายท่ีสุด 
         ค.  ต�อม่ัวสุมกับกลุ�มวัยรุ�น 
6. การแพร�ระบาดของสารเสพติดในวัยรุ�นป1จจุบันมีแนวโน�มสูงข้ึนเรื่อยๆเกิดจากสาเหตุใด 
       ง.    ขาดการดูแลอย�างอบอุ�นจากคนในครอบครอบครัว 
7. ยาเสพติดชนิดใดเม่ือเกิดการระบาดแล�ว จะส�งผลกระทบต�อประเทศชาติรุนแรงมากท่ีสุด 

ข.  เฮโรอีน 
8. กิจกรรมใดช�วยส�งเสริมการเฝCาระวังการระบาดของยาเสพติดในชุมชนได�ดีท่ีสุด 

   ก.  จัดการอบรมถึงสารเสพติดให�คนในชุมชน 

9.  การปGองกันการระบาดของยาเสพติดท่ีได�ผลดีท่ีสุดคือ 
           ค. การให�ความรู� ความเข�าใจกับคนในชาติ 

10. สารในข�อใด ท่ีสามารถมีไว�ในครอบครองได� โดยไม�ผิดกฎหมาย 
ข.  ยาแก�ปวด  กาแฟ บุหรี่ 

 
 
 

                                                   บรรณานุกรม 
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กิตติ    ปรมัตถผลและคณะ.หนังสือเสริมฝoกประสบการณAเสริรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษา1. 
     ชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 1.กรุงเทพฯ:เอมพันธA,2554.        

                  . หนังสือเรียนเสริมฝoกประสบการณAเสริรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษา 2 .ชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 2           
      กรุงเทพฯ:เอมพันธA,2554.  

การแพทยA,กรม กระทรวงสาธารณสุข.เอกสารรายงานการสํารวจการใช�สารเสพติด.กรุงเทพฯ: 2547 
กุสุมา  คําเกลี้ยงและคณะ.หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษา 3 .ชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 3  

       กรุงเทพฯ:เอมพันธA,2554. 
                    .หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษา 4 .ชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 4  

       กรุงเทพฯ:เอมพันธA,2554. 
                    . หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษา 5 .ชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 5  
                      กรุงเทพฯ:เอมพันธA,2554. 
คณะกรรมการปGองกันและปราบปรามยาเสพติด.สํานักงาน.แนวทางการดําเนินงานปGองกันและแก�ไข     
                     ปHญหายาเสพติดในสถานศึกษา.กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพA.2542. 
คณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค,สํานักงาน.เอกสารคุ�มครองผู�บริโภค (ฉบับประชาชน).  
                      กรุงเทพฯ:มายมิเดียรAเซนเตอรA,2554. 

          ทัศนียA  แน�นอุดร.ร�องทุกขAอย�างไรให�ได�ผล.กรุงเทพฯ:พิมพAดี ,2554. 
          ธีระ  ศิริอาชาวัฒนา.ทําอย�างไรให�ชีวิตไร�สารเสพติด. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น,2554. 
                                 .วัยรุ�นกับสารเสพติด. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น,2554. 
          มินตรา  สาระรักษA.การสร�างเสริมสุขภาพ : ทางเลือกใหม�ของคุณ. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพA.2542. 
 
แหล�งอ�างอิงออนไลนH 
 สถานการณAยาเสพติดภายใต�ยุทธศาสตรA 5 รั้วปGองกัน ระยะท่ี 2  (ช�วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553): 
             [ออนไลนA] เข�าถึงได�จาก : http://www.nccd.go.th(วันท่ีค�นข�อมูล  8  กุมภาพันธA 2558).  
 สถิติคดีประทุษร�ายต�อทรัพยAและคดียาเสพติดปF พ.ศ. 2540 - 2553 
              [ออนไลนA] เข�าถึงได�จาก : สํานักงานตํารวจแห�งชาติ อ�างใน http://social.nesdb.go.th  
                                              (วันท่ีค�นข�อมูล  8  กุมภาพันธA 2558).                           
สถานการณAยาเสพติดภายใต�ยุทธศาสตรA 5 รั้วปGองกัน ระยะท่ี 2 (ช�วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)        
                                                [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก:ที�มา:http://www.nccd.go.th  
                                             (วันท่ีค�นข�อมูล  8  กุมภาพันธA 2558). 
ปริมาณยาเสพติดท่ีถูกอายัด ต้ังแต�ปF 2551-2553   [ออนไลนA] เข�าถึงได�จาก:http://www.nccd.go.th  
                                            (วันท่ีค�นข�อมูล  8  กุมภาพันธA 2558). 
 
สถานการณAยาเสพติดภายใต�ยุทธศาสตรA 5 รั้วปGองกัน ระยะท่ี 2 (ช�วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)  
สํานักงานปปส. กระทรวงยุติธรรม 
                                 [ออนไลนA] เข�าถึงได�จาก:http://www.nccd.go.th 
                                            (วันท่ีค�นข�อมูล  8  กุมภาพันธA 2558). 
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สถานการณAยาเสพติดภายใต�ยุทธศาสตรA 5 รั้วปGองกัน ระยะท่ี 2 (ช�วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) 
                                          สํานักงานปปส. กระทรวงยุติธรรม   
                                         ท่ีมา :http://www.nccd.go.th  
                                           (วันท่ีค�นข�อมูล  8  กุมภาพันธA 2558) 
สถานการณAยาเสพติดภายใต�ยุทธศาสตรA 5 รั้วปGองกัน ระยะท่ี 2 (ช�วง ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) 
 สํานักงานปปส. กระทรวงยุติธรรม ท่ีมา : http://www.nccd.go.th    
                                            (วันท่ีค�นข�อมูล  8  กุมภาพันธA 2558). 
 
 
 


