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ບດົລາຍງານ ຂອງອງົການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພ່ືອຕາ້ນຢາເສບຕດິ ແລະ 
ອາຊະຍາກາໍ ກຽ່ວກບັການຍດຶຢາບາ້ ໃນເຂດທະວບີອາຊ ີແລະ ອາເມຣິ
ກາເໜືອ ກາຍເປັນການຍດຶຢາບນັທຶກໄດຫຼ້ວງຫຼາຍເປັນປະຫວດັການ 

ຂອງໂລກ 
 

ກຸມ່ຄາ້ຢາເສບຕດິ ຄນົອາຊຽນ, ແມກັຊກີນັ ແລະ ອບັຟຣກິນັ ຕ ັງ້ເປ້ົາໝາຍຕະຫຼາດຄາ້ຂາຍຢາເສບຕດິທົ່ວ
ປະເທດອາຊ.ີ 
 
20 ພຶດສະພາ 2014 ທ່ີ ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽ່ວ ປະເທດຍປິຸ່ນ – ອງິຕາມບດົລາຍງານ ຂອງ ອງົການ 
ສປຊ ເພ່ືອຕາ້ນຢາເສບຕດິ ແລະ ອາຊະຍາກາໍ ເຜິຍແຜມ່ ືນ້ີ ້ໃຫຮູ້ວ້າ່  ການເພ່ີມຂຶນ້ທາງດາ້ນ ຄວາມ

ຕອ້ງການຊມົໃຊ ້ຢາບາ້ ໃນບນັດາປະເທດອາຊກີາງ ແລະ ອາຊຕີາເວັນອອກສຽງໃຕ ້ເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫ ້
ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ການຜະລິດ ແລະ ການຄາ້ຂາຍ ຢາບາ້ ແລະ ຢາເສບຕດິອອກລິດທາງປະສາດຊະນດິ
ໃໝໃ່ນທົ່ວໂລກ,.  
 
ອງິຕາມບດົລາຍງານ ຂອງ ອງົການ ສປຊ ເພ່ືອຕາ້ນຢາເສບຕດິ ແລະ ອາຊະຍາກາໍຍງັສະແດງໃຫຮູ້ວ້າ່ 

ການເພ່ີມຂືນ້ຂອງການຍດຶຢາເສບຕດິ ໃນອາຊກີາງ, ອາຊຕີາເວັນອອກສຽງໃຕ ້ແລະ ອາເມຣກິາເໜືອດ ັງ່ 
ກາ່ວນ ັນ້. ໄດນ້າໍໄປເຖງິ ເປັນການຍດຶ ຢາບາ້ ບນັທຶກໄດຫຼ້ວງຫຼາຍເປັນປະຫວດັການຂອງໂລກ. ບດົລາຍ
ງານທົ່ວໂລກ ຂອງ ອງົການ ສປຊ ເພ່ືອຕາ້ນຢາເສບຕດິ ແລະ ອາຊະຍາກາໍ ປະຈາໍປີ 2014  ກຽ່ວກບັ
ການປະເມນີ ສານສງັເຄາະຢາເສບ ແລະ ຢາອອກລິດທາງປະສາດຊະນດິໃໝ.່  
 
ອງີຕາມບດົລາຍງານດ ັງ່ກາ່ວ ການສະໜອງ ຢາບາ້ ສບືຕ່ໍຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງໄວວາໃນບນັດາອາຊ ີເຊິ່ ງເປັນ

ຕະຫຼາດຄາ້ຂາຍ ຢາບາ້ (ATS) ທ່ີໃຫຍທ່ີ່ສດຸຂອງໂລກ.  ສະແດງອອກ ໄດຍ້ດຶຢາບາ້ ທ່ີມຈີາໍນວນ ຫຼາຍ
ກວາ່ 3 ເທ່ືອຂອງຈາໍນວນທ່ີຍດຶໄດໃ້ນ 5 ປີທ່ີແລວ້ ໂດຍນ ໍາ້ໜກັທ່ີໄດມ້ກີານລາຍງານແມນ່ 36 ໂຕນ. 
 
ປະເທດຈນີ ເປັນປະເທດທ່ີໄດຮ້ບັການລາຍງານວາ່ ປະລິມານຂອງການຍດຶຢາ ເພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງໄວວາເຖງິ 16 
ໂຕນ , ສ ົ່ງຜນົໃຫ ້ເປີເຊັນຂອງການຍດຶລວມໃນທົ່ວອາຊ ີເກອືບຮອດ 45  ສວ່ນຮອ້ຍ. ໃນປະເທດໄທ 



 
 
ການຍດຶ ຢາບາ້ ປະເພດເມດັ ແລະ ຢາບາ້ ປະເພດໃສ ຄນື ໍາ້ກອນ້ ໄດມ້ກີານເພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງຈະແຈງ້ ໃນ 5 
ປີຜາ່ນມາ ແລະ ໃນບ່ໍດນົມານີ,້ ປະລິມານຂອງການຍດຶກໍ່ສງູເປັນປະຫວດັສາດ ຈາໍນວນ ຢາບາ້ 95 ລາ້ນ

ເມດັ ແລະ ປະມານ 1.6 ໂຕນ ຂອງຢາບາ້ຊະນດິໃສ ຄນື ໍາ້ກອນ້  
 
ອງີຕາມບດົລາຍງານດ ັງ່ກາ່ວ ຍອ້ນໂຄງລາ່ງການຂນົສ ົ່ງ ແລະ ຍດຸທະສາດທາງດາ້ນທ່ີຕ ັງ້ ຂອງຂງົເຂດລຸມ່
ແມນ່ ໍາ້ຂອງໄດຮ້ບັການພດັທະນາ, ສປປ ລາວ ຍງັຄງົເປັນປະເທດທາງຜາ່ນຫຼກັໃນການຂນົສ ົ່ງ ຢາບາ້ ອອກ 
ຈາກສາມຫຼຽ່ມທອງຄາໍ ແລະເປັນເຂດ ນາໍເຂ້ົາ ສານເຄມຕີ ົນ້, ຫືຼ ຢາປະເພດທ່ີມສີານເຄມເີສບຕດິປະສມົເພ່ືອ 
ແຍກມາຜະລດິເປັນຢາເສບຕດິ. 

 
ການຜະລິດຢາບາ້ ແລະ ຢາບາ້ສະນດິປະກດົຂືນ້ໃໝເ່ປັນຈາໍນວນມະຫາສານທ່ີຜະລິດຢູໃ່ນບນັດາປະເທດໃກ້
ຄຽງ ປະເທດ:ຈນີ, ມຽນມາ ແລະ ຟີລິບປິນ. ເພ່ືອຕອບສະໜອງ ຄວາມຕອ້ງການເພ້ີມຂືນ້ໃນການຊມົໃຊຢ້າ 
ບາ້ ແລະ ຢາອອກລິດທາງປະສາດຊະນດິໃໝໃ່ນຕະຫຼາດອາຊ.ີ   ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້, ການຄາ້ຂາຍຢາບາ້ 
ໄດເ້ພ້ີີມຂືນ້ໂດຍບນັດາກຸມ່ອາຊະຍາກອນທ່ີມກີານຈດັຕ ັງ້ ຈາກປະເທດເມກັຊໂິກ, ຕາເວັນອອກກາງ, ອາຊໃີຕ ້
ແລະ ອາຊຕີາເວັນຕກົ ແລະ ອາຟຣກິາຕາເວັນຕກົ ໄປຫາປະເທດຍປິຸ່ນ ແລະ ຕະຫຼາດອື່ ນໆທ່ີມກີາໍໄລ
ມະຫາສານໃນອາຊຕີາເວັນອອກ ແລະ ອາຊຕີາເວັນອອກສຽງໃຕ ້ແລະ ບນັດາປະເທດໃນເກາະຂອງມະຫາ
ສະໝດຸປະຊຟີີກ.  
 
ມືນ້ີກ້ານເຜີຍແຜ ່ບດົລາຍງານຂອງ ອງົການ ສປຊ ເພ່ືອຕາ້ນຢາເສບຕດິ ແລະ ອາຊະຍາກາໍ ທ່ີນະຄອນ 

ຫລວງໂຕກຽວ ປະເທດຍປິຸ່ນ. ທາ່ນ Justice Tettey ຫວົໜາ້ຂະແໜງ ຫອງ້ວໄິຈ ແລະ ວທິະຍາສາດ 
ຂອງ ອງົການ ສປຊ ໄດເ້ວ້ົາວາ່ ມເີສ້ັນທາງສາກນົໃໝທ່ີ່ສະໜອງການຄາ້ຂາຍຢາເສບຕດິ ໄດປ້ະກດົຕວົຂືນ້ 
ຈາກອາເມຣກິາ ແລະ ອາຟຣກິາຕາເວັນຕກົ ໄປຫາອາຊ ີແລະມກີານຜະລດິຢາເສບຕິດເພ້ີມເຕມີຢູໃ່ນ
ທະວບີອາຊ.ີ ການລາຍງານ ໄດໃ້ຫຮູ້ວ້າ່ ປະເທດອາຟຮກີາຕາເວັນຕກົ ໄດກ້າຍເປັນແຫລງຄາ້ຂາຍ ຢາບາ້
ສ ົ່ງໄປທະວບີເອຣີບົ ແລະ ອາຊຕີາເວັນອອກ ແລະ ອາຊຕີາເວັນອອກສຽງໃຕ.້ ປະເທດຕຣຸະກ ີກເໍປັນອກີປະ
ເທດໜ່ຶງທ່ີກາໍລງັປະກດົຕວົຂືນ້ ໃນຮບູການຂອງຈດຸສ ົ່ງຜາ່ນຂອງການລກັລອບຂນົສ ົ່ງຢາບາ້ ຈາກອາຊຕີາ
ເວັນຕກົ ຫາ ອາຊຕີາເວັນອອກ ແລະ ອາຊຊີຕີາເວັນອອກສຽງໃຕ.້ 
 
ອງີຕາມ ການລາຍງານຂອງ ອງົການ ສປຊ  ເພ່ືອຕາ້ນຢາເສບຕດິ ແລະ ອາຊະຍາກາໍ ໃຫຮູ້ວ້າ່ອກິວາ່, 
ການສບືຕ່ໍແຜຫຼ່າຍຂອງຢາບາ້ ໃນທົ່ວອາຊ ີ ການຮວ່ມຕວົຂອງປະເທດອາຊ ີພາກພ້ືນ, ໃນທາງກບັກນັ ມນັ
ໄດເ້ປັນ ການອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການສບືຕ່ໍຄາ້ຂາຍຢາບາ້ທ ົ່ວ ອາຊ ີແລະ ລວມເຖງິການນາໍເຂ້ົາສານ

ເສບຕດິສງັເຄາະເພ່ືອການຜະລິດຢາ່ງຫລວງຫລາຍ ແລະ ໃນທກຸແຫງ່ຫນົ ຂອງຂງົເຂດ, ໄດສ້າ້ງຄວາມທາ້
ທາຍ ເພ້ີມຂືນ້ ໃຫກ້ບັລະບບົຍຕຸທິາໍ ແລະ ຜູໃ້ຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນສຂຸະພາບ ໃນສງັຄມົທ່ີເຕັມໄປດວ້ຍ
ປະຊາກອນໄວໜຸມ່. ການນາໍໃຊຢ້າບາ້ ແລະ ການຄາ້ຂາຍແມນ່ໄພຂ ົ່ມຂູທ່ີ່ກາໍລງັຂະຫຍາຍຕວົ ຕ່ໍຂະແໜງສາ



 
 
ທາລະນະສກຸ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ໃນ ສ ປປ ລາວ , ເຊງິ ເປັນການບນັທອນການຕອບໂຕຍ້ອ້ນວາ່ 
ສປປ ລາວ ມຄີວາມຈາໍກດັທາງດາ້ນການປ່ິນປວົຢາເສບຕດິ ແລະ ບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ.  

 
ທາ່ນ Jeremy Douglas, ຜູຕ້າງໜາ້ອງົການ ສປຊ ເພ່ືອຕາ້ນຢາເສບຕດິ ແລະ ອາຊະຍະກາໍ ປະຈາໍພາກ
ພ້ືນອາຊຕີາເວັນອອກສຽງໃຕ ້ແລະ ປາຊຟິີກ ທ່ີ ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວໄດກ້າ່ວວາ່: ສານເສບຕດິສງັເຄາະ 
ໂດຍສະເພາະ ຢາບາ້ ແລະ ຢາເສບຕດິອອກລິດທາງປະສາດຊະນດິໃໝເ່ປັນຜນົກະທບົ ອນັມະຫາສານຕ່ໍ
ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ ຕາໍຫຼວດ, ສານ, ຄກຸ ແລະ ລະບບົສາທາລະນະສກຸຂອງປະເທດ ແລະ ຂງົເຂດພາກພ້ືນ ເພ່ືອ
ຕອບໂຕສ້ິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວ.  ໃນລະດບັປະເທດ ແລະ ຂງົເຂດ ການຈບັກມຸສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ ການຈບັກມຸຜູຄ້າ້ຂາຍ

ຢາ ເສບຕດິ. 
 
ທາ່ນ Jeremy  Douglas  ໄດກ້າ່ວຕື່ ມວາ່: ໄພຂ ົ່ມຂູເ່ພ້ີມຂືນ້ຂອງ ສານເສບຕດິສງັເຄາະ ສາໍລບັຂງົເຂດ 
ອາຊ ີຍອ້ນວາ່ມນັເປັນຈດຸສນູກາງຂອງການຜະລິດຢາບາ້ ແລະ ຢາເສບຕດິອອກລິດທາງປະສາດຊະນດິໃໝ.່ 
ບນັດາປະເທດຕາ່ງໆໃນທົ່ວພາກພ້ືນແມນ່ມຄີວາມກງັວນົເປັນທ່ີສດຸ ກຽ່ວກບັການຜະລິດຢາເສບຕດິທ່ີຜິດກດົ 
ໝາຍ, ການບຽ່ງເບນ ການນາໍໄຊສ້ານເຄມຕີ ົນ້ມາຜະລິດ ຢາບາ້ ແລະ ເປັນຢາເສບຕດິອອກລິດທາງປະສາດ
ຊະນດິໃໝ ່ໂດຍບນັດາກຸມ່ອາຊະຍາກອນຄາ້ຂາຍຢາເສບຕດິທ່ີມກີານຈ ັງ້ຕ ັງ້ ແລະ ບນັດາຊາຍແດນທ່ີມຈີດຸລໍ້

ແຫລມ.  
 
ບດົລາຍງານປະເມນີຢາເສບຕດິສງັເຄາະຂອງໂລກ ປະຈາໍປີ 2014 ໄດກ້ະກຽມໂດຍ ພະແນກ ຫອງ້ວໄິຈ 

ແລະ ວທິະຍາສາດ ຂອງອງົການ ສປຊ ເພ່ືອຕາ້ນຢາເສບຕິດ ແລະ ອາສະຍາກາໍ. ບດົລາຍງານສະບບັ
ສມົບນູສາມາດເບິ່ ງໄດໃ້ນ:  
http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//2014/05/gsda/2014_Global_Sy
nthetic_Drugs_Assessment_embargoed_Tokyo_web.pdf  
 
 
For further information please contact:   
In Tokyo (19-22 May) 
Mr  Justice Tettey, Chief, Laboratory and Scientific Section 
E: justice.tettey@unodc.org  
 

Mr. Jeremy Douglas, UNODC Regional Representative, Southeast Asia and the 
Pacific 
E: jeremy.douglas@unodc.org 



 
 
 
 

In Bangkok 
John Bleho, Media and Communications Specialist,    
UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific   
M:  (+66)  81.750.0539     |     E:  john.bleho@unodc.org     |    Skype: 
john.bleho   
 

 
In Vienna 
Ms. Preeta Bannerjee, Public Information Officer 
M: +43 699 1459 5764     |     E: preeta.bannerjee [at] unodc.org 
 

 


