




 เรื่องส�ำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ข้ำพเจ้ำอยำกขอควำมร่วมมืออย่ำงจริงจังจำกรัฐบำลและคนไทยทั้งชำต ิ 

นั่นคือกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดที่บ่อนท�ำลำยสังคมไทยมำหลำยสิบปี และนับวันแต่จะรุนแรงขึ้น สมัยก่อน   
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แก้ไขชนชำวไทยภูเขำให้หันมำปลูกพืชเมืองหนำวแทน จนขณะนี้พวกเขำเลิกปลูกฝิ่นไปแล้ว พืชเมืองหนำว        

ท�ำรำยได้ดกีว่ำมำก  ข้ำพเจ้ำก็นกึว่ำจะเบำใจเรื่องยำเสพตดิไปได้  ที่ไหนได้กลับมผีู้ใช้ประเทศไทยเป็นทำงผ่ำน

ของยำเสพติดและยังมีผู้ลักลอบผลิตอีกด้วย โดยเฉพำะชนิดที่แพร่ได้เร็วยิ่งกว่ำเชื้อโรค คือ ยำบ้ำ เพรำะสำร 

ตัง้ต้นในกำรผลติยำบ้ำหำได้ง่ำย ผลก็คอื คนไทยตกเป็นทำสยำบ้ำไปแล้ว ล้ำนๆ คน ข้ำพเจ้ำไม่สบำยใจเลยที่มี

ข่ำวว่ำ ยำบ้ำ มขีำยทุกตรอกซอกซอย แม้กระทั่งในโรงเรยีน หรอื ในวัด ผู้ผลติยำเสพตดิและผู้ขำยก�ำลังท�ำตน

เป็นฆำตรกรฆ่ำลูกหลำนไทยอย่ำงเลอืดเย็น น่ำกลัวเหลอืเกนิ 

พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2554
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ช่วยลดระดับความรุนแรงของสภาพปัญหาได้

ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ ขอขอบคณุ
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บทสรุปผู้บริหาร

ค�ำสั่งส�ำนักนำยกรัฐมนตรีที่ 306/2553 ลงวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2553 ก�ำหนดให้มีปฏิบัติกำร  

“ประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยำเสพติดยั่งยืน ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 3” โดยมีเป้ำหมำยใน

กำรหยุดยั้งและลดระดับกำรขยำยตัวของปัญหำยำเสพติดในขอบเขตทั่วประเทศให้ได้มำกที่สุด มิให้ปัญหำ

ยำเสพติด ส่งผลต่อวิถีชีวิตและควำมสงบสุขปลอดภัยของประชำชน

ค�ำสั่งดังกล่ำวก�ำหนดให้ ศตส.ทุกระดับ ศตส.จ./กทม. ทั้ง 76 จังหวัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

รำยงำนผลกำรปฏิบัติกำรตำมแบบรำยงำน ศปป.1 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้สรุปผลกำรปฏิบัติงำนที่ส�ำคัญ 

ปีงบประมำณ 2554 ดังนี้

1) รั้วชายแดน : การสกัดกั้นการนำาเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน

1.1 กำรจัดตั้งอำสำสมัครประชำชนด้ำนยำเสพติดในหมู่บ้ำนตำมแนวชำยแดน ด�ำเนินกำร 1,451 

หมู่บ้ำน 599 ชุมชน รวม 11,223 คน

1.2 กำรประกำศหมู่บ้ำน/ชุมชนเข้มแข็ง ตำมแนวชำยแดน ด�ำเนินกำร 543 หมู่บ้ำน 9 ชุมชน 

(หมายเหตุ ข้อ 1.1 - 1.2 ที่มา : แบบรายงาน ศปป.1 ศตส.จ./กทม.)

1.3 ศตส.กองทัพไทย จัดให้มีกำรลำดตระเวนตำมแนวชำยแดน จ�ำนวน 60,323 ครั้ง

1.4 ศตส.กองทัพไทย จัดให้มีกำรลำดตระเวนทำงเรือในทะเล จ�ำนวน 7,263 ครั้ง

1.5 ศตส.กองทัพไทย ด�ำเนินกำรตั้งจุดตรวจ/ด่ำนตรวจ เพื่อสกัดกั้นยำเสพติดตำมแนวชำยแดน จ�ำนวน 

55,072 ครั้ง

1.6 ศตส.กองทัพไทย ด�ำเนินกำรปิดล้อม/ตรวจค้นยำเสพติด จ�ำนวน 1,277 ครั้ง

1.7 ของกลำงที่จับกุมได้ตำมแนวชำยแดนเป็น ยำบ้ำ 12,323,397 เม็ด กัญชำแห้ง 3,335.16 

กิโลกรัม ไอซ์ 397.60 กิโลกรัม ได้ผู้ต้องหำ 2,600 คน

(หมายเหตุ ข้อ 1.3 - 1.7 ที่มา : ศตส.กองทัพไทย)

1.8 จดัตัง้ชดุพฒันำสมัพนัธ์มวลชน กองอ�ำนวยกำรรกัษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจกัร (กอ.รมน.) 

ลงไปด�ำเนนิกำรจดัตัง้หมูบ้่ำน/ชมุชนเข้มแขง็ตำมแนวชำยแดน 106 ชดุปฏบิตักิำร เข้ำด�ำเนนิกำรในหมูบ้่ำน/

ชุมชน ตำมแนวชำยแดน รวม 1,006 หมู่บ้ำน 176 ต�ำบล 97 อ�ำเภอ ใน 24 จังหวัด

1
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ป.ป.ส. ภาค จังหวัด อำาเภอ ตำาบล หมู่บ้าน หมู่ที่
พบผู้ค้า
(คน)

กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร เขตมีนบุรี - รำมอินทรำเนรมิต 5 20

ป.ป.ส.ภำค 3 สุรินทร์ อ�ำเภอกำบเชิง กำบเชิง บ้ำนน้อยร่มเย็น 8 20

ป.ป.ส.ภำค 5 ล�ำปำง อ�ำเภองำว บ้ำนร้อง ชนแดน 12 17

ป.ป.ส.ภำค 4 กำฬสินธุ์ อ�ำเภอสมเด็จ สมเด็จ สี่แยก 4 16

ป.ป.ส.ภำค 3 สุรินทร์ อ�ำเภอกำบเชิง กำบเชิง บ้ำนเขื่อนแก้ว 13 12

ป.ป.ส.ภำค 1 สมุทรปรำกำร อ�ำเภอพระประแดง บำงครุ ชุมชนครุในพัฒนำ 11 11

กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร เขตจตุจักร - พหลโยธิน 32 44 10

กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร เขตมีนบุรี - ทองสงวน 12 10

ป.ป.ส.ภำค 5 เชียงใหม่ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ หนองหอย เสำหิน 3 10

ป.ป.ส.ภำค 4 อุดรธำนี อ�ำเภอบ้ำนดุง โพนสูง โพนสูงเหนือ 2 9

 2.1.2 ได้ผู้ค้า จ�ำนวน 2,827 คน ใน 634 หมู่บ้ำน/ชุมชน โดยมีจังหวัดที่สำมำรถค้นหำ   

ผู้ค้ำมำกที่สุด โดยแยกเป็นรำยภำค ได้ดังนี้

ป.ป.ส. ภาค จังหวัด อำาเภอ ตำาบล หมู่บ้าน หมู่ที่
พบผู้เสพ/ผ้ติด 

(คน)

ป.ป.ส.ภำค 2 จันทบุรี อ�ำเภอนำยำยอำม นำยำยอำม โพธิ์ธำรำม 12 138

ป.ป.ส.ภำค 4 กำฬสินธุ์ อ�ำเภอสหัสขันธ์ โนนน้�ำเกลี้ยง โคกสง่ำ 5 82

ป.ป.ส.ภำค 7 นครปฐม อ�ำเภอพุทธมณฑล ศำลำยำ ศำลำยำ 5 79

ป.ป.ส.ภำค 6 ตำก อ�ำเภอพบพระ คีรีรำษฎร์ ร่มเกล้ำสหมิตร 5 58

ป.ป.ส.ภำค 5 เชียงรำย อ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง เทอดไทย พญำไพรเล่ำจอ 6 53

กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร เขตหลักสี่ - เทวสุนทร 3 46

ป.ป.ส.ภำค 2 ตรำด อ�ำเภอเมืองตรำด ห้วยแร้ง ฉำงเกลือ 6 44

ป.ป.ส.ภำค 4 กำฬสินธุ์ อ�ำเภอสหัสขันธ์ นำมะเขือ โคกเจริญ 2 37

กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร เขตมีนบุรี -
รำมอินทรำ

เนรมิต
5 35

ป.ป.ส.ภำค 7 สมุทรสงครำม
อ�ำเภอเมือง

สมุทรสงครำม
บำงแก้ว คลองกลำง 3 32

2) รั้วชุมชน : การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาสังคมป้องกันยาเสพติด 

2.1 กำรจดัประชมุประชำคมหมูบ้่ำน/ชมุชนเป้ำหมำย จ�ำนวน 62,427 ครัง้ ใน 38,394 หมูบ้่ำน/

ชุมชน ใน 56 จังหวัด

 2.1.1 ได้ผู้เสพ/ผู้ติด จ�ำนวน 10,997 คน ใน 1,685 หมู่บ้ำน/ชุมชน โดยมีจังหวัดที่สำมำรถ

ค้นหำ ผู้เสพ/ผู้ติด มำกที่สุด โดยแยกเป็นรำยภำค ได้ดังนี้

 2.1.3 นำาผู้เสพ/ผู้ติด เข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำ จ�ำนวน 1,735 คน ใน 567 หมู่บ้ำน/ชุมชน

(หมายเหตุ ข้อ 2.1 ที่มา : แบบรายงานรั้วชุมชน)
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2.2 กำรอบรมให้ควำมรู ้อำสำสมัครหมู ่บ้ำน/ชุมชนต้ำนยำเสพติด เป้ำหมำย 92,006 คน         

ด�ำเนนิกำรแล้ว 195,455 คน จงัหวดัทีม่ผีลกำรด�ำเนนิงำนมำกทีส่ดุ คอื สกลนคร ศรสีะเกษ และอดุรธำนี

2.3 กำรส่งเสริมอำชีพให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง/เคยเกี่ยวข้องกับยำเสพติด เป้ำหมำย 6,156 คน 

ด�ำเนินกำรแล้ว 11,180 คน จังหวัดที่มีผลกำรด�ำเนินงำนมำกที่สุด คือ ลพบุรี อุดรธำนี และตำก

2.4 กำรสร้ำงหมู่บ้ำน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนยำเสพติด เป้ำหมำย 

1,569 หมู่บ้ำน 141 ชุมชน ด�ำเนินกำรแล้ว 4,775 หมู่บ้ำน 223 ชุมชน จังหวัดที่มีผลกำรด�ำเนินงำน

มำกที่สุด คือ ร้อยเอ็ด อุบลรำชธำนี และนครรำชสีมำ

2.5 กำรสร้ำงองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลให้เป็นศนูย์กำรเรยีนรูด้้ำนยำเสพตดิในระดบัต�ำบล เป้ำหมำย 

927 ต�ำบล ด�ำเนนิกำรแล้ว 2,415 ต�ำบล จงัหวดัทีม่ผีลกำรด�ำเนนิงำนมำกทีส่ดุ คอื ศรสีะเกษ อบุลรำชธำนี 

และหนองคำย

2.6 กำรประกำศหมู่บ้ำน/ชุมชน เป็นพื้นที่สีขำว เป้ำหมำย 15,021 หมู่บ้ำน 1,194 ชุมชน    

ด�ำเนินกำรแล้ว 20,502 หมู่บ้ำน 983 ชุมชน จังหวัดที่มีผลกำรด�ำเนินงำนมำกที่สุด คือ นครสวรรค์ 

ศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด 

(หมายเหตุ  ข้อ 2.2 - 2.6 ที่มา : แบบรายงาน ศปป.1 ศตส.จ./กทม.)

3) รั้วสังคม : การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
3.1 กำรลด/ขจัดพื้นที่และปัจจัยเชิงลบ ได้แก่ สถำนบันเทิง/สถำนบริกำร หอพัก/ที่พักอำศัย         

เชิงพำณิชย์ โต๊ะสนุ๊กเกอร์/โต๊ะพนันบอล/ร้ำนค้ำแอบแฝง/ร้ำนเกมส์/ร้ำนอินเทอร์เน็ต แหล่งมั่วสุม/        
แก๊งค์มอเตอร์ไซค์ซิ่ง/แก๊งค์อื่นๆ โดยใช้มำตรกำรต่ำงๆ ดังนี้

 3.1.1 กำรด�ำเนินกำรออกตรวจตำมสถำนที่ต่ำงๆ จ�ำนวน 37,471 ครั้ง 
 3.1.2 กำรใช้มำตรกำรป้องปรำมทำงสังคม (เช่น ว่ำกล่ำวตักเตือน) จ�ำนวน 9,756 ครั้ง 
 3.1.3 กำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย จ�ำนวน 1,717 ครั้ง รวม 12,598 คน 

3.2 กำรใช้มำตรกำรทำงสังคม (ตักเตือน/ภำคทัณฑ์/แจ้งผู้ปกครอง/แจ้งสถำนศึกษำ) กับเด็กและ
เยำวชนที่ออกนอกบ้ำนในเวลำวิกำล จ�ำนวน 4,170 คน 

3.3 กำรเพิ่ม/ขยำยพื้นที่และปัจจัยเชิงบวก โดยมีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้
 3.3.1 กำรจดัตัง้ศนูย์เพือ่นใจวยัรุน่/ศนูย์เพือ่นใจวยัท�ำงำน (TO BE NUMBER 1) ด�ำเนนิกำร

แล้ว 4,883 แห่ง รวม 354,958 คน 
 3.3.2 กำรจัดกิจกรรมลำนกีฬำ/ลำนดนตรี และกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์อื่นๆ เช่น ถนนเด็กเดิน 

เป้ำหมำย 2,598 ครั้ง ด�ำเนินกำรแล้ว 14,310 ครั้ง รวม 771,352 คน 

(หมายเหตุ ข้อ 3.1 - 3.3 ที่มา : แบบรายงาน ศปป.1 ศตส.จ./กทม.)

4) รั้วโรงเรียน : โรงเรียนป้องกันยาเสพติด
4.1 กำรจดักจิกรรม เพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมนกัเรยีน/นกัศกึษำ กลุม่เสีย่ง โดยมกีำรจดักจิกรรมต่ำงๆ 

ดงันี้

 4.1.1 โครงกำรสำนสำยใยครอบครวั เป้ำหมำย 4,727 โรงเรยีน ด�ำเนนิกำรแล้ว 7,436 โรงเรยีน 

รวม 370,989 คน จังหวัดที่มีผลกำรด�ำเนินงำนมำกที่สุด คือ ศรีสะเกษ ขอนแก่น และบุรีรัมย์
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 4.1.2 โครงกำรอบรมนกัเรยีนกลุม่เสีย่ง เป้ำหมำย 6,040 โรงเรยีน ด�ำเนนิกำรแล้ว 6,644 

โรงเรยีน รวม 294,390 คน จังหวัดที่มีผลกำรด�ำเนินงำนมำกที่สุด คือ ศรีสะเกษ ยะลำ และบุรีรัมย์

4.2 กำรดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนกลุม่เสีย่ง ทีผ่่ำนกระบวนกำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและกำรบ�ำบดัรกัษำ 

โดยมกีำรจดักจิกรรมต่ำงๆ ดงันี้

 4.2.1 กำรตดิตำมเยีย่มบ้ำน ด�ำเนนิกำรแล้ว 50,800 โรงเรยีน รวม 342,364 คน จังหวัดที่มี

ผลกำรด�ำเนินงำนมำกที่สุด คือ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และขอนแก่น 

 4.2.2 กำรให้ค�ำปรกึษำในโรงเรยีน เป้ำหมำย 11,102 โรงเรยีน ด�ำเนนิกำรแล้ว 51,681 โรงเรยีน 

รวม 514,379 คน จังหวัดที่มีผลกำรด�ำเนินงำนมำกที่สุด คือ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และขอนแก่น 

4.3 กำรจดักจิกรรมเฝ้ำระวงั สอดส่องควำมประพฤตนิกัเรยีน นกัศกึษำ โดยมกีำรจดักจิกรรมต่ำงๆ 

ดังนี้

 4.3.1 กำรจัดกิจกรรมภำยในสถำนศึกษำ ด�ำเนินกำรแล้ว 25,150 โรงเรียน จังหวัดที่มีผล

กำรด�ำเนินงำนมำกที่สุด คือ ขอนแก่น บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ

 4.3.2 กำรจัดระเบียบพื้นที่นอกสถำนศึกษำ ด�ำเนินกำรแล้ว 43,210 โรงเรียน จังหวัดที่มีผล

กำรด�ำเนินงำนมำกที่สุด คือ มหำสำรคำม ขอนแก่น และชัยนำท

4.4 กำรจดักจิกรรมเสรมิสร้ำงทกัษะชวีติ ภมูคิุม้กนัให้กบันกัเรยีน/นกัศกึษำ โดยมกีำรจดักจิกรรมต่ำงๆ 

ดงันี้

 4.4.1 โครงกำรอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด เป้ำหมำย 7,025 โรงเรียน ด�ำเนินกำรแล้ว 

9,285 โรงเรียน รวม 586,258 คน 

 4.4.2 โครงกำรด้ำนคณุธรรมและจรยิธรรม ด�ำเนนิกำรแล้ว 12,778 โรงเรยีน รวม 931,909คน

 4.4.3 โครงกำรห้องเรียนสีขำว ด�ำเนินกำรแล้ว 9,986 โรงเรียน รวม 799,940 คน 

 4.4.4 กำรจดัตัง้กลุม่เพือ่นปรกึษำเพือ่น/นกัเรยีนเพือ่นทีป่รกึษำ (Young Counselor) เป้ำหมำย 

5,746 โรงเรียน ด�ำเนินกำรแล้ว 5,954 โรงเรียน รวม 491,153 คน จังหวัดที่มีผลกำรด�ำเนินงำนมำก

ที่สุด คือ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และหนองบัวล�ำภู 

 4.4.5 โครงกำรอบรมครแูกนน�ำ เป้ำหมำย 4,405 โรงเรยีน ด�ำเนนิกำรแล้ว 6,352 โรงเรยีน 

รวม 174,576 คน จังหวัดที่มีผลกำรด�ำเนินงำนมำกที่สุด คือ บุรีรัมย์ มุกดำหำร และปรำจีนบุรี

 4.4.6 โครงกำรอบรมนักเรียนแกนน�ำ ด�ำเนินกำรแล้ว 9,281 โรงเรียน รวม 225,104 คน 

จังหวัดที่มีผลกำรด�ำเนินงำนมำกที่สุด คือ บุรีรัมย์ พิจิตร และสุรำษฎร์ธำนี

4.5 กำรจัดกิจกรรมทำงเลือก โดยมีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้

 4.5.1 โครงกำรบ้ำนหลังเรียน เป้ำหมำย 4,996 โรงเรียน ด�ำเนินกำรแล้ว 6,987 โรงเรียน 

รวม 447,494 คน จังหวัดที่มีผลกำรด�ำเนินงำนมำกที่สุด คือ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และสระบุรี

 4.5.2 กำรส่งเสรมิกลุม่/ชมรม/สภำนกัเรยีน นกัศกึษำ จดักจิกรรมสร้ำงสรรค์ เป้ำหมำย 6,481 

โรงเรียน ด�ำเนินกำรแล้ว 7,737 โรงเรียน 173,197 คน จังหวัดที่มีผลกำรด�ำเนินงำนมำกที่สุด คือ 

ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และสุรำษฎร์ธำนี

(หมายเหตุ ข้อ 4.1 – 4.7 ที่มา : แบบรายงาน ศปป.1 ศตส.จ./กทม.)
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5) รั้วครอบครัว : โครงการ ครอบครัวสีขาว ครอบครัวเข้มแข็ง

5.1 กำรด�ำเนินกำรจัดตั้งกลไกด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งครอบครัว โดยกำรจัดตั้งศูนย์พัฒนำ
ครอบครัวในต�ำบล (ศพค.) เป้ำหมำย 3,393 แห่ง ด�ำเนินกำรแล้ว 3,730 แห่ง จังหวัดที่มีผลกำรด�ำเนินงำน 
มำกที่สุด คือ ล�ำปำง ลพบุรี และสระบุรี

5.2 กำรปฏิบัติต่อครอบครัวประเภทที่ 1 (ถูกจับกุม/บ�ำบัด)
 5.2.1 กำรส�ำรวจข้อมูล ครอบครัวที่มีปัญหำ ด�ำเนินกำรแล้ว 26,130 ครอบครัว จังหวัดที่มี

ผลกำรด�ำเนินงำนมำกที่สุด คือ อุบลรำชธำนี อ�ำนำจเจริญ และนครสวรรค์
 5.2.2 กำรอบรมให้ควำมรู้/กิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์ในครอบครัว เป้ำหมำย 8,134 

ครอบครัว ด�ำเนินกำรแล้ว 15,841 ครอบครัว รวม 16,165 คน จังหวัดที่มีผลกำรด�ำเนินงำนมำกที่สุด 
คือ นครสวรรค์ ศรีสะเกษ และสุรำษฎร์ธำนี

 5.2.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ เป้ำหมำย 4,742 ครอบครัว ด�ำเนินกำรแล้ว 5,114 
ครอบครัว รวม 5,193 คน จังหวัดที่มีผลกำรด�ำเนินงำนมำกที่สุด คือ ยโสธร ศรีสะเกษ และสงขลำ

 5.2.3 กำรติดตำมดูแล ช่วยเหลือ/รวมกลุ่มครอบครัวภำยหลังกำรอบรม เป้ำหมำย 3,906 
ครอบครวั ด�ำเนนิกำรแล้ว 4,882 ครอบครวั จงัหวดัทีม่ผีลกำรด�ำเนนิงำนมำกทีส่ดุ คอื สกลนคร ศรสีะเกษ 
และสงขลำ 

5.3 กำรปฏิบัติต่อครอบครัวประเภทที่ 2 (ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง)
 5.3.1 กำรจัดกิจกรรมพัฒนำครอบครัวในพื้นที่เป้ำหมำย เป้ำหมำย 293,528 ครอบครัว 

ด�ำเนนิกำรแล้ว 51,632 ครอบครวั จงัหวดัทีม่ผีลกำรด�ำเนนิงำนมำกทีส่ดุ คอื หนองบวัล�ำภ ูอบุลรำชธำนี 
และพิษณุโลก 

 5.3.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ ด�ำเนินกำรแล้ว 10,665 ครอบครัว รวม 11,030 คน 
จังหวัดที่มีผลกำรด�ำเนินงำนมำกที่สุด คือ พิษณุโลก อุบลรำชธำนี และพระนครศรีอยุธยำ

5.4 กำรปฏบิตัต่ิอครอบครวัประเภทที ่3 (ครอบครวัทัว่ไป) โดยกำรอบรมให้ควำมรู/้กจิกรรมส่งเสรมิ
ควำมสัมพันธ์ในครอบครัว เป้ำหมำย 90,967 ครอบครัว ด�ำเนินกำรแล้ว 132,766 ครอบครัว รวม 
167,775 คน จังหวัดที่มีผลกำรด�ำเนินงำนมำกที่สุด คือ หนองบัวล�ำภู สกลนคร และสระบุรี

(หมายเหตุ ข้อ 5.1 – 5.4 ที่มา : แบบรายงาน ศปป.1 ศตส.จ./กทม.)

6) โครงการปราบปรามยาเสพติดรายสำาคัญและลดความเดือดร้อนประชาชน
6.1 กำรปรำบปรำมผู้ค้ำ/ผู้เสพยำเสพติดทั่วประเทศ จ�ำนวน 192,217 คดี ผู้ต้องหำ 207,966 คน 

โดยแบ่งตำมข้อหำได้ ดังนี้
 6.1.1 ผลิต/น�ำเข้ำ/ส่งออก  จ�ำนวน  1,286 คดี ผู้ต้องหำ  1,156 คน
 6.1.2 จ�ำหน่ำย จ�ำนวน  9,263 คดี ผู้ต้องหำ 11,680 คน
 6.1.3 ครอบครองเพื่อจ�ำหน่ำย จ�ำนวน 18,769 คดี ผู้ต้องหำ 25,451 คน
 6.1.4 ครอบครอง จ�ำนวน 46,902 คดี ผู้ต้องหำ   49,550 คน
 6.1.5 เสพ  จ�ำนวน  119,997 คดี ผู้ต้องหำ  120,129 คน    
ได้ของกลำงเป็นยำบ้ำ 32,508,135 เม็ด เฮโรอีน 285,627 กรัม กัญชำแห้ง 20,904, 156.50 

กรัม และ ไอซ์ 2,251.85 กิโลกรัม
 (หมายเหตุ ข้อ 6.1 ที่มา : ส�านักปราบปรามยาเสพติด ส�านักงาน ป.ป.ส.)
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6.2 กำรจับกุมนักค้ำรำยส�ำคัญ จ�ำนวน 1,937 คดี ผู้ต้องหำ 3,160 คน โดยมีกองบัญชำกำรที่มี

ผลกำรจับกุมคดีนักค้ำยำเสพติดรำยส�ำคัญสูงสุด 3 ล�ำดับ ดังนี้ 

 6.2.1 ต�ำรวจภูธรภำค 4 จ�ำนวน 372 คดี ผู้ต้องหำ  579  คน

 6.2.2 ต�ำรวจภูธรภำค 3 จ�ำนวน   377    คดี ผู้ต้องหำ  565  คน

 6.2.3 ต�ำรวจภูธรภำค 6 จ�ำนวน   200    คดี ผู้ต้องหำ  402  คน 

6.3 กำรจับกุมนักค้ำรำยย่อย จ�ำนวน 31,635 คดี ผู้ต้องหำ 37,973 คน โดยมีกองบัญชำกำรที่

มีผลกำรจับกุมคดีนักค้ำยำเสพติดรำยย่อยสูงสุด 3 ล�ำดับ ดังนี้ 

 6.2.1 ต�ำรวจภูธรภำค 8 จ�ำนวน 4,929  คดี ผู้ต้องหำ  8,301  คน

 6.2.2 บช.น.  จ�ำนวน   3,747  คดี ผู้ต้องหำ  3,961  คน

 6.2.3 ต�ำรวจภูธรภำค 4 จ�ำนวน   3,197  คดี ผู้ต้องหำ  2,255  คน

(หมายเหตุ ข้อ 6.2 - 6.3 ที่มา : กองบัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด)

6.4 กำรด�ำเนินกำรตั้งจุดตรวจ/ด่ำนตรวจตอนใน จ�ำนวน 99,635 ครั้ง สำมำรถจับกุมได้ 15,059 คดี 

รวม 16,109 คน 

6.5 กำรด�ำเนนิกำรต่อเจ้ำหน้ำทีร่ฐัทีม่พีฤตกิำรณ์เกีย่วข้องกบัยำเสพตดิ จ�ำนวน 160 คด ีรวม 149 คน 

6.6 กำรด�ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียน จ�ำนวน 789 คน

(หมายเหตุ ข้อ 6.4 – 6.6 ที่มา : แบบรายงาน ศปป.1 ศตส.จ./กทม.)

6.7 กำรด�ำเนนิกำรบงัคบัใช้กฎหมำยด้ำนกำรตรวจสอบทรพัย์สนิ/ยดึทรพัย์ (ตำม พ.ร.บ.มำตรกำรฯ 

2534) จ�ำนวน 1,040 รำย มูลค่ำทรัพย์สินประมำณ 4,501,281,751.26 บำท 

(หมายเหตุ ข้อ 6.8 ที่มา : ส�านักปราบปรามยาเสพติด ส�านักงาน ป.ป.ส.)

7) โครงการบำาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพ/ผู้ติดแบบบูรณาการ

7.1 กำรด�ำเนินงำนด้ำนบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด เข้ำรับกำรบ�ำบัดทั้งสิ้น 

จ�ำนวน 123,926 คน โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

 7.1.1 การนำาผู้เสพ/ผู้ติด เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูในระบบสมัครใจ มีผลการดำาเนินงาน 

จำานวน 34,115 คน

  7.1.1.1 กำรน�ำผูเ้สพเข้ำรบักำรบ�ำบดัในสถำนบ�ำบดั จ�ำนวน 17,980 คน แบ่งออกเป็น

   - ผู้ป่วยใน จ�ำนวน 9,513 คน

   - ผู้ป่วยนอก  จ�ำนวน 8,467 คน

  7.1.1.2 กำรน�ำผูเ้สพ/ผูใ้ช้ เข้ำค่ำยปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ด�ำเนนิกำรแล้ว 2,321 รุน่ รวม 

12,365 คน 

  7.1.1.3 กระบวนกำรบ�ำบดัในหมูบ้่ำน/ชมุชน (กำรบ�ำบดัโดยมลูนธิ/ิภำคประชำชน เช่น 

วัด มัสยิด โบสถ์ เป็นต้น) ด�ำเนินกำรแล้ว 1,854 คน
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  7.1.1.4 กระบวนกำรบ�ำบดัรกัษำจำกค่ำยญำลนันนับำร ูจ�ำนวน 1,916 คน (หมายเหตุ  

ข้อมูลมีจ�านวนน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ามา เนื่องจากใช้กระบวนการทางศาสนา (โครงการมัสยิดสานใจ) 

ในการคัดเลือกเยาวชนเข้าอบรม) 

 7.1.2 การนำาผูเ้สพ/ผูต้ดิ เข้ารบัการบำาบดัในระบบบงัคบับำาบดั มผีลการดำาเนนิงาน จำานวน 

68,230 คน โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

  7.1.2.1 กำรน�ำผู้เสพ/ผู้ติด เข้ำรับกำรบ�ำบัดในระบบบังคับบ�ำบัด แบบควบคุมตัว

    1) ระบบบงัคบับ�ำบดัแบบควบคมุตวั แบบเข้มงวด ด�ำเนนิกำรแล้ว 6,655 คน 

    2) ระบบบังคับบ�ำบัดแบบควบคุมตัว แบบไม่เข้มงวด ด�ำเนินกำรแล้ว 15,068 คน 

     7.1.2.2 กำรน�ำผู้เสพ/ผู้ติด เข้ำรับกำรบ�ำบัดในระบบบังคับบ�ำบัด แบบไม่ควบคุมตัว 

ด�ำเนินกำรแล้ว 41,299 คน 

  7.1.2.3 กำรน�ำผูเ้ข้ำรบักำรตรวจพสิจูน์ เข้ำค่ำยเตรยีมควำมพร้อม ระยะรอตรวจพสิจูน์ 

ด�ำเนินกำรแล้ว 5,208 คน 

 7.1.3 การนำาผู้เสพ/ผู้ติด เข้ารับการบำาบัดในระบบต้องโทษ มีผลการดำาเนินงาน จำานวน 

21,581 คน

  7.1.3.1 กำรด�ำเนนิกำรกบัเดก็และเยำวชน (ในสถำนพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยำวชน/

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนที่มีกำรบ�ำบัด) ด�ำเนินกำรแล้ว 1,886 คน 

  7.1.3.2 กำรด�ำเนนิกำรกบัผูใ้หญ่ (ในเรอืนจ�ำ/ทณัฑสถำนทีม่กีำรบ�ำบดั) ด�ำเนนิกำรแล้ว 

8,842 คน

  7.1.3.3 จ�ำนวนผูต้้องขงัทีม่ปีระวตัเิสพยำเสพตดิ ได้รบักำรบ�ำบดัรกัษำในรปูแบบชมุชน

บ�ำบัด (TC) หลักสูตร 6 เดือน เป้ำหมำย 13,800 คน ด�ำเนินกำรแล้ว 10,853 คน

(หมายเหต ุ ข้อ 7.1.3.3 ทีม่า : กรมราชทณัฑ์)

 7.1.4 การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำาบัดฟื้นฟูฯ มีผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

  7.1.4.1 ผูผ่้ำนกำรบ�ำบดัฟ้ืนฟฯู ทีไ่ด้รบักำรตดิตำมช่วยเหลอื ด�ำเนนิกำรแล้ว 24,934 คน 

  7.1.4.2 ผูผ่้ำนกำรบ�ำบดัฟ้ืนฟฯู ทีไ่ด้รบักำรฝึกอำชพี เป้ำหมำย 2,835 คน ด�ำเนนิกำร

แล้ว 3,279 คน 

  7.1.4.3 ผูผ่้ำนกำรบ�ำบดัฟ้ืนฟฯู ทีไ่ด้รบักำรสนบัสนนุทนุในกำรประกอบอำชพี ด�ำเนนิกำร 

แล้ว 1,921 คน 

  7.1.4.4 กลุม่ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัของผูผ่้ำนกำรบ�ำบดัฟ้ืนฟฯู ด�ำเนนิกำรแล้ว 1,446 คน 

  7.1.4.5 อำสำสมคัรทีท่�ำหน้ำทีต่ดิตำมผูผ่้ำนกำรบ�ำบดัฟ้ืนฟฯู ด�ำเนนิกำรแล้ว 10,373 คน 

(หมายเหต ุ ข้อ 7.1 ทีม่า : แบบรายงาน ศปป.1 ศตส.จ./กทม.)
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8) โครงการสถานประกอบการป้องกันยาเสพติด

8.1 กำรส�ำรวจข้อมลูสถำนประกอบกำร/โรงงำนทีม่คีวำมเสีย่งต่อปัญหำยำเสพตดิ เป้ำหมำย 2,648 

แห่ง ด�ำเนนิกำรแล้ว 3,645 แห่ง จงัหวดัทีม่ผีลกำรด�ำเนนิงำนมำกทีส่ดุ คอื สงขลำ สโุขทยั และนครปฐม 

8.2 กำรค้นหำผู้เสพ/ผู้ติด ในสถำนประกอบกำร/โรงงำน เป้ำหมำย 1,890 ครั้ง ด�ำเนินกำรแล้ว 

2,354 ครั้ง รวม 44,431 คน จังหวัดที่มีผลกำรด�ำเนินงำนมำกที่สุด คือ มุกดำหำร อ่ำงทอง และ

กรุงเทพมหำนคร 

8.3 กำรช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติด ในสถำนประกอบกำร/โรงงำน มีผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

 8.3.1 กำรน�ำผู้เสพ/ผู้ติด เข้ำสู่กระบวนกำรบ�ำบัดรักษำ ด�ำเนินกำรแล้ว 190 แห่ง รวม 598 

คน จังหวัดที่มีผลกำรด�ำเนินงำนมำกที่สุด คือ สมุทรปรำกำร สระบุรี และ สกลนคร

 8.3.2 กำรรับผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำเข้ำท�ำงำน ด�ำเนินกำรแล้ว 237 แห่ง รวม 2,233 คน 

จังหวัดที่มีผลกำรด�ำเนินงำนมำกที่สุด คือ สมุทรปรำกำร สระบุรี และ สกลนคร

8.4 กำรพัฒนำอำสำสมัครแรงงำน เพื่อด�ำเนินกำรเผยแพร่ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขประชำกรวัย

แรงงำน เป้ำหมำย 838 แห่ง ด�ำเนินกำรแล้ว 2,233 แห่ง รวม 33,871 คน

8.5 กำรจดักจิกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิในสถำนประกอบกำร/โรงงำน ด�ำเนนิกำรแล้ว 

4,107 ครั้ง รวม 85,390 คน

8.6 สถำนประกอบกำร/โรงงำน สมคัรเข้ำร่วมโครงกำรสถำนประกอบกำรสขีำว/โรงงำนสขีำว จ�ำนวน 

1,810 แห่ง จังหวัดที่มีผลกำรด�ำเนินงำนมำกที่สุด คือ สงขลำ หนองบัวล�ำภู และกรุงเทพมหำนคร 8.7 

สถำนประกอบกำรผ่ำนเกณฑ์โครงกำรสถำนประกอบกำร/โรงงำนสีขำว จ�ำนวน 2,298 แห่ง จังหวัดที่มี

ผลกำรด�ำเนินงำนมำกที่สุด คือ จันทบุรี ลพบุรี และสงขลำ

8.7 จ�ำนวนสถำนประกอบกำรทีเ่ข้ำร่วมเป็นเครอืข่ำยสถำนประกอบกำรสขีำวต่อต้ำนยำเสพตดิ จ�ำนวน 

1,690 แห่ง

9) โครงการบริหารจัดการ

9.1 กำรด�ำเนนิกำรจดัประชมุของ ศตส.จ./กทม. จ�ำนวน 471 ครัง้ และศตส.อ./เขต จ�ำนวน 2,896 

ครั้ง

9.2 กำรด�ำเนินกำรจัดประชุมโต๊ะข่ำว จ�ำนวน 689 ครั้ง 

9.3 กำรประเมนิผล ครัง้ที ่3 ห้วงเวลำ พฤษภำคม – กรกฎำคม 2554 ใน 28 จงัหวดั 175 อ�ำเภอ 

3 กลุ่มพื้นที่ กลุ่มตัวอย่ำงจ�ำนวน 4,027 ตัวอย่ำง โดยมหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ มีผลกำรประเมิน ดังนี้

 9.3.1 กำรประเมนิผลสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพตดิในภำพรวม มผีลกำรประเมนิในระดบัรนุแรง

ถึงรุนแรงที่สุด ร้อยละ 23.0
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แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

	 9.3.2	 การประเมนิผลความพงึพอใจโดยรวมต่อการด�าเนนิงานเพือ่การแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	มี

ผลการประเมินในระดับมากถึงมากที่สุด	ร้อยละ	28.2	ระดับปานกลาง	ร้อยละ	25.0	และระดับน้อยถึง

ไม่พอใจเลย	ร้อยละ	46.8

แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยภาพรวม

9.4	คณะรฐัมนตรอีนมุตังิบประมาณการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	ประจ�าปี	2554	เป็นเงนิ

ทัง้สิน้	4,933,490,400 บาท	โดยส�านกังาน	ป.ป.ส.	ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ	จำานวน 1,877,226,600 

บาท	(ร้อยละ	38.05)	และจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ	ที่มีรหัสงบประมาณด้านยาเสพติด	19	หน่วยงาน	

จำานวน 3,056,263,800 บาท	(ร้อยละ	61.9)	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ประจ�าปี	 2554	 งบประมาณที่ได้รับ	4,933,490,400 บาท	 ใช้ไป 

4,427,965,703.63 บาท	คดิเป็นร้อยละ	90.86	เป็นเงนิคงเหลอื	505,524,697 บาท	มรีายละเอยีด

ตามแผนผัง	ดังนี้
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งบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปี 2554

พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2554
4,933,490,400 บาท

รวมผลการเบิกจ่าย
4,427,965,703.63 บาท

(90.86%)

สำานักงาน ป.ป.ส. 
ได้รับ 1,877,226,600 บาท
ใช้ไป 1,663,167,961 บาท

(91.25%)

หน่วยงานที่มีรหัสงบประมาณ
ได้รับ 3,056,263,800 บาท

ใช้ไป 2,764,797,742.63 บาท 
(90.46%)
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กิจกรรมที่ 1 รวมใจราษฎร์ ร่วมภักดี เป็นกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนการด�าเนินงานทั้งในหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดินปัจจุบัน และหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ โดยจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี เนื่อง

ในวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม) ภายใต้แนวคิด “ร่วมความดี ร่วมเกื้อกูลในชุมชน น้อมเกล้าฯถวายแม่
ของแผ่นดิน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้ร่วมคิดและปฏิบัติตามสถานการณ์ที่

เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

มหกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน :
รวมใจไทยทั้งชาติ พิทักษ์ราชด้วยภักดี
ประกอบ ด้วย 4 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

พระราชกรณียกิจ ของ2 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในวโรกาสกองทุนแม่ของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
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สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในวโรกาสกองทุนแม่ของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554

กจิกรรมที ่2 รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ กองทนุแม่ของแผ่นดนิทัว่ประเทศ เป็นกจิกรรมทีจ่ะใช้สือ่ ทกุ

ประเภท เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพร้อมที่จะร่วมด�าเนินการ

ต่างๆ

กิจกรรมที่ 3 ร่วมระดมทุน น้อมเกล้าฯ สมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน สนองพระราชปณิธาน 

เน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ/ธุรกิจ เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า

ทัว่ประเทศ มส่ีวนร่วมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ด้วยการสมทบทนุสนบัสนนุโครงการหมูบ้่าน

กองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยไม่มีการตั้งเป้าหมายเป็นจ�านวนเงิน เน้นที่ศรัทธา สนองพระราชปณิธาน 

กิจกรรมที่ 4 มหกรรมเทิดไท้ราชินี สามัคคีทั่วแผ่นดิน เป็นกิจกรรมที่แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี 
ให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับรู้ในพระราชกรณียกิจ และร่วมสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ซึง่เป็นการจดังานมหกรรมขึน้ทีต่กึสนัตไิมตร ีท�าเนยีบรฐับาล พร้อมทัง้ด�าเนนิการ 

ถ่ายทอดสดทัว่ประเทศผ่านทางสถานโีทรทศัน์โมเดร์ินไนน์ เวลา 21.30–24.00 น. วนัจนัทร์ที ่9 สงิหาคม 

2553

 ผลการดำาเนินกิจกรรม 
ประชาชนทกุหมูเ่หล่าได้ร่วมกนัแสดงออกถงึความจงรกัภกัด ีและร่วมสมทบทนุกองทนุแม่ของแผ่นดนิ 

โดยแบ่งเป็นเงนิทีไ่ด้จากการสมทบทนุจากส่วนกลางเป็นเงนิ 262,356,550 บาท (สองร้อยหกสบิสองล้าน

สามแสนห้าหมืน่หกพนัห้าร้อยห้าสบิบาทถ้วน) และเงนิทีส่มทบทนุจากแต่ละจงัหวดัเป็นเงนิ 38,660,475.04 บาท 

(สามสบิแปดล้านหกแสนหกหมืน่สีร้่อยเจด็สบิห้าบาทสีส่ตางค์) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 301,017,025.04 บาท 

(สามร้อยหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันยี่สิบห้าบาทสี่สตางค์)
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การดำาเนินงาน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด3

3.1	ผลการดำาเนินงาน	ภายใต้ยุทธศาสตร์	5	รั้วป้องกัน
	 ระยะที่	3	ตามคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรีที่	249/2552

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม      

เรือนจ�ำกลำงเขำบิน จังหวัดรำชบุรี และสนทนำสดทำง

โทรทัศน์ในรำยกำร “เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ 

อภิสิทธิ์” พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมหมู่บ้ำนรำงอีเม้ย จังหวัด

นครปฐม

วันที่ 24 เมษายน 2554 นายอภิสิทธิ์   

เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยม

เรอืนจ�ากลางเขาบนิ จงัหวดัราชบรุ ีโดยมนีายพรีะพนัธุ์ 

สารรีฐัวภิาค รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม ผูว่้า 

ราชการจงัหวดัราชบรุ ีผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาติ 

ผูบ้ญัชาการต�ารวจภธูรภาค 7 อธบิดกีรมราชทณัฑ์ 

คณะผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ส. น�าโดย นางสุรีย์

ประภา ตรัยเวช เลขาธิการ ป.ป.ส. และข้าราชการ

ชัน้ผูใ้หญ่ให้การต้อนรบั พร้อมทัง้ได้สนทนา สดทาง

โทรทศัน์ในรายการ “เชือ่มัน่ประเทศไทยกบันายกฯ 

อภิสิทธิ์” ภายในเรือนจ�ากลางเขาบิน โดยเนื้อหา

รายการเสนอเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลเรื่องการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการ

ป้องกันเครือข่ายนักค้า ยาเสพติดที่ถูกคุมขังอยู่ใน

 ด้านนโยบาย
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เรือนจ�าเขาบินไม่ให้ติดต่อสั่งซื้อ/ขายยาเสพติดจากในเรือนจ�า ซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดย ส�านักงาน ป.ป.ส. 

ได้ด�าเนินการติดตั้งระบบตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือในเรือนจ�าครอบคลุมพื้นที่ในเรือนจ�าจ�านวน 86 ไร่ 

ซึ่งเป็นอีกมาตรการในการป้องกันปัญหาดังกล่าว

ต่อมา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายพีระพันธุ์ สารีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่า 

การกระทรวงยุติธรรม คณะผู้บริหารส�านักงาน ป.ป.ส. น�าโดยนางสุรีย์ประภา ตรัยเวช เลขาธิการ ป.ป.ส. 

นายสุขุม โอภาสนิพัทธ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นายณรงค์ รัตนานุกูล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และ        

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย ผู้อ�านวยการส�านักงาน ปปส.ภ.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ก�าลังใจในการท�างาน

แก้ไขปัญหายาเสพติดของภาคประชาชนจังหวัดนครปฐมที่หมู่บ้านบ้านรางอีเม้ย โดยมีนายชิตพงษ์ ฤทธิประศาสน์     

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนายพสิษฐ์ เจริญผล ผู้ใหญ่บ้านรางอีเม้ย ให้การต้อนรับ

รัฐบาลเร่งแก้ปัญหายาเสพติดต่อเนื่อง	ภายใต้ปฏิบัติการ	“5 รั้วป้องกัน” ระยะที่ 3 
พร้อมกำาหนดปฏิบัติการเร่งรัด	3	เดือน	หวังผลลดปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบ

นโยบำยเร่งรัดกำรด�ำเนินงำนตำมปฏิบัติกำรประเทศไทย

เข้มแข็ง  ชนะยำเสพติดยั่งยืน ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 5 รั้ว

ป้องกัน ระยะที่ 3 พร้อมมอบแนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อลด

ปัญหำยำเสพติดตำมปฏิบัติกำรเร่งรัด 3 เดือนของรัฐบำล 

ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบำล

นายสเุทพ เทอืกสบุรรณ รองนายกรฐัมนตรี 
ในฐานะประธานกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
ยาเสพตดิ เปิดเผยว่า ตามทีร่ฐับาลโดยนายอภสิทิธิ์ 
เวชชาชวีะ นายกรฐัมนตร ีได้ลงนามในค�าสัง่ส�านกั
นายกรัฐมนตรี ที่ 306/2553 เรื่อง ปฏิบัติการ
ประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้
ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 3 (พฤศจิกายน 
2553 – กนัยายน 2554) ลงวนัที ่18 พฤศจกิายน 
2553 เพื่อลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดให้
ได้ในระยะเวลาทีร่วดเรว็ ตามเจตนารมณ์ของสงัคม
และประชาชน และสัง่การให้หน่วยทีเ่กีย่วข้องเร่งรดั
ลดปัญหายาเสพติดและอบายมุขให้เห็นผลในระยะ 
1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2553 ขณะ
เดียวกัน คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม    
ยาเสพตดิ (ป.ป.ส.) ได้มคี�าสัง่เรือ่ง ปฏบิตักิารเร่งรดั 
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3 เดือนของรัฐบาล (มกราคม – มีนาคม 2554) 
รองรบันโยบายของนายกรฐัมนตร ีทกุหน่วย ทกุกลไก 
และทกุจงัหวดั จะต้องสามารถแปลงค�าสัง่ ไปสูก่าร
ปฏบิตัอิย่างจรงิจงั โดยในวนันีเ้ป็นการท�าความเข้าใจ 
ในแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดและบูรณาการ 
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้ว่าฯ เป็นผู้
มีบทบาทส�าคัญต่อการขับเคลื่อนกลไกการด�าเนิน
งาน ยาเสพตดิในพืน้ที ่ทัง้ในฐานะผูอ้�านวยการศนูย์
ปฏิบัติการต ่อสู ้ เพื่ อ เอาชนะยาเสพติดจังหวัด           
(ผอ.ศตส.จ.) และผูอ้�านวยการรกัษาความมัน่คงภายใน
จงัหวดั (ผอ.รมน.จ.) ซึง่เชือ่มัน่ว่าจะมผีลท�าให้ปัญหา
ยาเสพตดิ ลดความรนุแรงลงอย่างมาก จงึได้ก�าชบั
ให้มกีารขบัเคลือ่นใน  4 กลไกทีม่บีทบาทส�าคญัใน
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ 

กลไกที่ 1 กลไกจังหวัด ได้แก่ ศูนย์ต่อสู้
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศตส.จ.) และ กอ.รมน.
จงัหวดั ซึง่มผีูว่้าราชการจงัหวดั ในฐานะ ผอ.ศตส.จ. 
/ผอ.รมน.จงัหวดั เป็นผูม้บีทบาทสงูสดุ ทีจ่ะแปลงค�า
สั่งไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยให้ทุกจังหวัด
ก�าหนดเป้าหมายปฏบิตักิารเร่งรดั 3 เดอืน เป็นเป้า
หมายที่แสดงถึงจุดที่เป็นปัญหาส�าคัญ (Critical 
Points) ของจงัหวดั ใช้การปราบปรามเป็นมาตรการ
น�า เพือ่ให้สงัคม และประชาชนได้รบัรูถ้งึความตัง้ใจ
ของรัฐบาล ที่มุ ่งตัดวงจรการค้า หรือ supply      
ยาเสพติดโดยตรง มีมาตรการลดจ�านวนผู้เสพใน
จังหวัดอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยจะต้องด�าเนิน
การร่วมกบัมาตรการปราบปรามทีท่กุจงัหวดัจะต้อง
ปฏบิตั ิสร้างความพร้อมให้กบัระบบบงัคบับ�าบดั จดั
ท�าการป้องกันกลุ ่มเสี่ยงและผู ้เสพยาเสพติดราย
ใหม่ โดยให้วเิคราะห์ ค้นหากลุม่เสีย่งและปัจจยัเสีย่ง
ในจงัหวดัให้ได้อย่างชดัเจน และก�าหนดกจิกรรมการ
ป้องกนัได้อย่างตรงเป้า ในห้วงปฏบิตักิารเร่งรดั เป็น
ช่วงระยะใกล้สอบและปิดภาคเรียนของสถานศึกษา
ในทกุจงัหวดั สร้างความเข้มแขง็ในทกุพืน้ทีเ่ป้าหมาย

ที่ได้มีการด�าเนินการด้านปราบปรามแล้ว โดยมอบ
หมายให้นายอ�าเภอ ในฐานะผอ.ศตส.อ. สร้างความ
เข้มแขง็ให้กบัทกุรัว้ป้องกนัในทกุพืน้ที ่เป้าหมาย เพือ่
สร้างกลไกเฝ้าระวัง มิให้ปัญหายาเสพติดหวนกลับ
ขึ้นอีก

กลไกที่ 2 กลไกที่จัดตั้งขึ้นพิเศษตามค�าสั่ง 
ที่ 306/53 รองรับการแก้ไขปัญหากลุ่มพื้นที่ ซึ่ง
ได้มอบหมายให้ กอ.รมน.ภาคต่างๆ รับผิดชอบ 
แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ให้ กอ.รมน.ภาค 3 
รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือตอนบน 
(เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน) โดยจัดตั้ง 
ศูนย์อ�านวยการประสานงานสกัดกั้น ยาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือ (ศอ.ปชน.) ให้เพิ่มระดับความ
ส�าคัญในพื้นที่หลัก พื้นที่อิทธิพลที่ยังเป็นจุดอ่อน 
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รับผิดชอบพื้นที่ จชต. 
โดยจดัตัง้ศูนย์ประสานงานปอ้งกันและปราบปราม
ยาเสพตดิ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศปส.จชต.) เป็น
กลไกหลกั ให้เพิม่ระดบัการบรูณาการในทกุมาตรการ
ในพื้นที่ 500 หมู่บ้านเป้าหมาย และพิจารณาใช้
อ�านาจตามกฎหมายทั้งปวงที่มีอยู่ ลดทอนความ
รนุแรงของปัญหายาเสพตดิ ตามความต้องการของ
ประชาชนให้เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ให้ กอ.รมน.
ภาค 1 และ 2 พิจารณาเพิ่มระดับการจัดตั้งกลไก
ที่เหมาะสม รองรับสถานการณ์น�าเข้า ยาเสพติดที่
มแีนวโน้มมากขึน้ โดยให้ความส�าคญั พืน้ทีท่ีม่กีารน�า
เข้ามาของแต่ละภาค เช่น  จ.หนองคาย นครพนม 
อ�านาจเจรญิ อบุลราชธาน ีสระแก้ว เป็นต้น ส�าหรบั
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ กทม. ให้มี
โครงสร้างการบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพืน้ที ่กทม. เป็นการเฉพาะ สอดคล้องกบัลกัษณะ
โครงสร้างอ�านาจในพืน้ที ่รวมทัง้ ให้เพิม่ระดบับรูณาการ 
หน่วยปราบปรามที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย ก�าหนด
ยทุธการปราบปรามร่วมกนัในพืน้ที ่ลดระดบัปัญหา 
สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนมากขึ้น
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นำงสุรีย์ประภำ ตรัยเวช เลขำธิกำร ป.ป.ส. ต้อนรับคณะผู้
แทนจำกสำธำรณรฐัประชำชนจนี ทีเ่ดนิทำงมำศกึษำดงูำน
ด้ำนกำรลดอุปสงค์ยำเสพติด ตำมภำรกิจที่ได้ลงนำมใน
บันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำงประเทศไทย และสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ประจ�ำปี 2553 ณ ห้อง ประชุมกฤษณะ ผล
อนันต์ 7 ธันวำคม 2553 เวลำ 09.00 น. ชั้น 3 อำคำร 2 
ส�ำนักงำน ป.ป.ส.

กลไกที่ 3 กลไกนอกเหนือจังหวัดที่ปฏิบัติ
ภารกจิเฉพาะ ได้แก่ การเร่งรดัปราบปรามเครอืข่าย
การค้ายาเสพตดิระดบัส�าคญั ทัง้ทีเ่ป็นเครอืข่ายการ
ค้าทีเ่ชือ่มโยงกบัอาชญากรรมข้ามชาต ิเครอืข่ายการ
ค้าที่เชื่อมโยงกับชนกลุ่มน้อย เครือข่ายการค้าที่  
เชื่อมโยงกับเรือนจ�า ฯลฯ โดยให้ส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติ หน่วยต่างๆ ส�านักงาน ป.ป.ส. และหน่วย
ที่เกี่ยวข้องอื่น ร่วมกันจัดตั้ง คณะอ�านวยการการ
ข่าวและปราบปรามเครือข่ายการค้าระดับส�าคัญ    
ท�าหน้าทีบ่รูณาการก�าลงั ภารกจิ งานข่าวและปฏบิตัิ
การปราบปรามให้เกิดประสิทธิภาพ

กลไกที่ 4 กลไกก�ากับ ตรวจสอบ ติดตาม 
รายงาน ได้มอบหมายให้ส�านกังาน ป.ป.ส. และ ศนูย์
ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. (ศปป.1) รวมทั้ง
อนุกรรมการต่างๆ เป็นกลไกก�ากับ ติดตาม เพื่อการ
นี้ ศปป.1 กอ.รมน. จึงได้ก�าหนดการรายงาน โดย
ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ ให้เกดิความรวดเรว็ ทนัสมยั 
และสามารถเป็นเครื่องมือให้กับฝ่ายนโยบายในการ
ก�ากบั ตดิตามอย่างมปีระสทิธภิาพ ปฏบิตักิารเร่งรดั 
3 เดือน เป็นภารกิจเร่งด่วน เพื่อลดระดับปัญหา  

ยาเสพติดของประเทศ สร้างความเชื่อมั่นและสร้าง
ความพงึพอใจให้แก่ประชาชน หากทกุส่วนทีเ่กีย่วข้อง
ปฏบิตัติามแนวทางนี ้มัน่ใจได้ว่า สถานการณ์ปัญหา
ยาเสพติดจะดีขึ้นอย่างชัดเจน

ทีป่รกึษาด้านการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
(นายพิทยา จินาวัฒน์) เปิดการประชุมชี้แจงนโยบาย
ลดอนัตรายจากการใช้ยาเสพตดิ จดัโดยส�านกัพฒันาการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส�านักงาน ป.ป.ส. 
ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมอมารี 
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้ง “บรรยายถึง
สถานการณ์ของปัญหายาเสพตดิและเอดส์ กบันโยบาย
ลดอันตราย จากการใช้ยาเสพติด” ให้แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง (ส�านักงาน 
ป.ป.ส./ ศตส.จ./สสจ./ต�ารวจภธูรจงัหวดั/โรงพยาบาล/    
ศูนย์บ�าบัดยาเสพติด/NGO) และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
เป้าหมาย 10 จงัหวดั (กรงุเทพมหานคร สมทุรปราการ 
เชยีงราย เชยีงใหม่ ตาก สรุาษฎร์ธาน ีสงขลา ยะลา ปัตตานี 
และนราธวิาส) ในการประชมุนี ้รองอธบิดกีรมสนบัสนนุ
บริการสุขภาพ (นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์)  
ในฐานะผู้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการ ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุข และผู้อ�านวยการ 
ส�านักป้องกัน และบ�าบัดการติดยาเสพติด (แพทย์หญิง
ป่านฤดี  มโนมัยพิบูลย์) ได้ร่วมชี้แจงถึงแนวทางในการ
ท�างานการลดอันตรายจากการใช ้ยาเสพติด/และ
ประสบการณ์ในการท�างานของกรุงเทพมหานคร     
เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมการประชมุเข้าใจถงึแนวทางและการท�างาน 
จากนโยบายดังกล่าว
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พล.ต.อ.วิเชียร  พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการ

ต�ารวจแห่งชาติ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี  

ปล่อยแถว กวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่รอยต่อ    

กองบญัชาการต�ารวจนครบาล และต�ารวจภธูรภาค 

7 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

กรงุเทพมหานครและจงัหวดัปรมิณฑล ในระยะเร่ง

ด่วน (พฤษภาคม – กนัยายน 2554) “แผนยทุธการ 

315” โดยมี พล.ต.ท.วรพงษ์  ชิวปรีชา ผู้ช่วย     

ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ/ผอ.ฉก.ปส.315 นาย

เพิม่พงษ์  เชาวลติ รองเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนั 

และปราบปรามยาเสพติด นายณรงค์  รัตนานุกูล  

รองเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

ยาเสพติด นายนิยม  เติมศรีสุข ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานป ้องกันและปราบปรามยาเสพติด

กรงุเทพมหานคร นายเสนย์ี  หชัยกลุ ผูอ้�านวยการ

ส่วนยทุธศาสตร์และอ�านวยการ ผูแ้ทนผูอ้�านวยการ

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 

พล.ต.ท.พงษ์สันต์  เจียมอ่อน ผู้บัญชาการต�ารวจ

ภธูรภาค 7 ผูบ้ญัชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพตดิ 

ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล ร่วมในพิธี การปล่อย

แถวระดมกวาดล้างยาเสพติดครั้งนี้ ประกอบด้วย

ก�าลงัพล จ�านวนทัง้สิน้ 833 นาย รถยนต์ จ�านวน 

80 คนั และรถจกัรยานยนต์ จ�านวน 108 คนั ซึง่

สนธกิ�าลงัร่วมกนักวาดล้างยาเสพตดิในพืน้ทีร่อยต่อ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้

1. ตั้งจุดตรวจจุดสกัดยาเสพติด จ�านวน 16 

จดุ ระหว่างเวลา 20.00 น. ของวนัที ่13 มถินุายน 

2554 ถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 14 มิถุนายน 

2554 ประกอบด้วย จุดตรวจเข้มแข็งบนถนน

พระราม 2 และถนนเพชรเกษม จ�านวน 3 จุด จุด

ตรวจร่วมพื้นที่ติดต่อกัน จ�านวน 7 จุด และจุด

ตรวจในพื้นที่ไม่มีพื้นที่รอยต่อ จ�านวน 7 จุด

2. ปิดล้อมตรวจค้นชุมชนเป้าหมาย จ�านวน 

104 เป้าหมาย

ทัง้นี ้พล.ต.อ.วเิชยีร  พจน์โพธิศ์ร ีผูบ้ญัชาการ

ต�ารวจแห่งชาต ิพร้อมด้วย นายเพิม่พงษ์  เชาวลติ 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

ยาเสพตดิ เดนิทางมาตรวจเยีย่มการปฏบิตังิานของ

ต�ารวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 7 ณ จุดตรวจ

เข้มแข็งบนถนนพระราม 2
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วนัที ่26 พฤษภาคม 2554 พล.ต.ท.วรพงษ์ ชวิปรชีา 

ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ/ผอ.ฉก.ปส.315  

นายณรงค์ รตันานกุลู รองเลขาธกิาร ป.ป.ส. เดนิทาง 

ตรวจเยีย่มจดุตรวจจดุสกดัยาเสพตดิบนถนนพระราม 2 

(ขาออก) อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของ

การปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและจงัหวดัปรมิณฑล ในระยะ

เร่งด่วน (พฤษภาคม-กนัยายน 2554) “แผนยทุธการ 

315” ซึง่การปฏบิตักิารตัง้จดุตรวจจดุสกดัในครัง้นี้

เป็นการสนธกิ�าลงัร่วมระหว่างต�ารวจภธูรภาค 7 ภธูร

จงัหวดัสมทุรสาคร ภธูรจงัหวดันครปฐม นปพ. บช.ปส. 

และ ปปส.ภ.7 รวม 163 นาย 

พล.ต.ท.วรพงษ์ ชวิปรชีำ ผูช่้วยผูบ้ญัชำกำรต�ำรวจแห่งชำต/ิ

ผอ.ฉก.ปส.315 รปส.3 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัดยำเสพ

ติดบนถนนพระรำม 2 (ขำออก) อ�ำเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสำคร
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 รั้วชายแดน : การสกัดกั้นการนำาเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน

1) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 จัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่   

รับผิดชอบของ ศอ.ปชน. ณ ที่ว่าการอ�าเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน

2) วนัที ่1 ธนัวาคม 2553 จดัท�าแผนปฏบิตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในพืน้ทีร่บัผดิชอบ 

ของ ศอ.ปชน. ณ ที่ว่าการอ�าเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่

3) วนัที ่3 ธนัวาคม 2553 จดัท�าแผนปฏบิตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในพืน้ทีร่บัผดิชอบ 

ของ ศอ.ปชน. ณ ที่ว่าการอ�าเภอฝาง จ.เชียงใหม่

4) วนัที ่7 ธนัวาคม 2553 จดัท�าแผนปฏบิตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในพืน้ทีร่บัผดิชอบ 

ของ ศอ.ปชน. ณ ที่ว่าการอ�าเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่

5) วนัที ่9 ธนัวาคม 2553 จดัท�าแผนปฏบิตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในพืน้ทีร่บัผดิชอบ 

ของ ศอ.ปชน. ณ ที่ว่าการอ�าเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ผอ.ศปป.1/รปส.1 นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต ตรวจติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงาน ศอ.ปชน.                     

ณ ห้องประชุม ศอ.ปชน.

1) วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2553 ผอ.ศปป.1/รปส.1 นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต ตรวจเยี่ยมและ

ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดน อ.แม่สาย, อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และรับฟังการบรรยายสรุป

สถานการณ์ปัญหายาเสพติด ณ ฉก.ม.2 จ.เชียงราย

ศอ.ปชน. ส�านักงาน ปปส.ภาค 5 และ 

ศตส.จ.เชียงราย น�าโดย พ.อ.สาธิต ศรีสุวรรณ 

รอง.ผอ.ศอ.ปชน. ได้เข้ารบัฟังการแถลงร่างแผนงาน

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศตส.อ. ใน

พืน้ทีอ่�าเภอเป้าหมายการด�าเนนิงาน ณ ห้องประชมุ

หน่วยเฉพาะกจิกรมทหารม้าที ่2 (ฉก.ม.2) ค่ายเมง็ราย 

มหาราช โดยมี พ.อ.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.ฉก.ม. 2 

ให้การต้อนรับ

ส�านักงาน ปปส.ภาค 5 ศอ.ปชน. และมูลนิธิ

ภูมิพลังชุมชนไทย สาขาภาคเหนือตอนบน จัดท�า

แผนปฏบิตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิใน

พื้นที่รับผิดชอบ ของ ศอ.ปชน. 
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 2) วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ศอ.ปชน. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดท�าแผนบูรณาการ

อ�าเภอเป้าหมาย 17 อ�าเภอ โดยมีปลัดอ�าเภอในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 17 อ�าเภอ เข้าร่วมประชุมและรายงาน

ความก้าวหน้า ณ ห้องประชุม ศอ.ปชน.

 3) วันที่ 25 ธันวาคม 2553 – 5 มกราคม 2554 ศอ.ปชน. ก�าหนดเป้าหมายปฏิบัติการ 

ห้วงเทศกาลปีใหม่ ดังนี้

• ภารกิจจุดตรวจ/จุดสกัด พื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน จ�านวน 9 จุด จ.เชียงใหม่ จ�านวน 41 จุด 

และ จ.เชียงราย จ�านวน 38 จุด

• ภารกิจลาดตระเวรป้องกันการน�าเข้ายาเสพติดพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน จ�านวน 7 จุด พื้นที่    

จ.เชียงใหม่ จ�านวน 21 จุด และพื้นที่ จ.เชียงราย จ�านวน 15 จุด

• ภารกิจซุ่มโจมตี พื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน จ�านวน 3 จุด พื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ�านวน 12 จุด 

และพื้นที่ จ.เชียงราย จ�านวน 22 จุด

• ภารกิจปิดล้อมตรวจค้น จ.แม่ฮ่องสอน จ�านวน 2 หมู่บ้าน พื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ�านวน 1 

หมู่บ้าน และพื้นที่ จ.เชียงราย จ�านวน 1 หมู่บ้าน

 รั้วชุมชน : การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาสังคมป้องกันยาเสพติด

แกนน�าชมุชน/ภาคประชาชนของอ�าเภอเมอืง จงัหวดัสระบรุ ีได้ขอรบัการสนบัสนนุจากเงนิอดุหนนุ

ของ ปปส.ภ.1 เพื่อจัดค่ายชุมชนบ�าบัดในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย จ�านวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้าน

ปากข้าวสาร ต�าบลปากข้าวสาร หมู่ที่ 1 บ้านพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล หมู่ที่ 7 ต�าบลหนองโน   

หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด ต.หนองยาว และชุมชนเขาคูบา อ.เมือง ซึ่งก�าหนดจัดโครงการ ดังนี้

1) โครงการพฒันาครอบครวัสานสมัพนัธ์ บ้านพระพทุธฉายห่างไกลยาเสพตดิ มหีลกัสตูรด�าเนนิการ 

60 วนั ประกอบด้วย การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมโดยทมีวทิยากรกระบวนการ จ�านวน 3 วนั กจิกรรมฟ้ืนฟู

โดยชุมชน จ�านวน 7 วัน และกระบวนการชุมชนบ�าบัด รวมทั้งการฝึกอาชีพและการติดตามพฤติกรรม   

ผู้เสพ จ�านวน 50 วัน ด�าเนินการทุกวันอาทิตย์/อังคาร/พฤหัสบดี  มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 15 คน ซึ่งเริ่ม

ด�าเนินการในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ณ ที่ท�าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต�าบลหนองปลาไหล

กำรบำยศรีสู่ขวัญ และให้โอวำทแก่ผู้เข้ำรับกำรบ�ำบัด กิจกรรมละลำยพฤติกรรม
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2)  โครงการครอบครวัร้อยรกั บ้านโคกสะอาด 

สมัพนัธ์ชมุชนต้นแบบ มหีลกัสตูรด�าเนนิการ 60 วนั 

ประกอบด้วย การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและกจิกรรม

ฟื้นฟูโดยชุมชน จ�านวน 10 วัน และกระบวนการ

ชุมชนบ�าบัด รวมทั้งการฝึกอาชีพและการติดตาม

พฤติกรรมผู้เสพ จ�านวน 50 วัน ด�าเนินการ       

ทกุวนัอาทติย์/องัคาร/พฤหสับด ีมผีูเ้ข้าร่วมโครงการ 

15 คน ซึ่งเริ่มด�าเนินการในวันที่ 16 พฤศจิกายน 

2553 ณ ชมุชนบ้านโคกสะอาด ต�าบลหนองปลาไหล
กำรบำยศรสีูข่วญัและให้โอวำท   กจิกรรมละลำยพฤตกิรรม

3) โครงการล้อมรักเยาวชนไทย บ้านปากข้าวสารสดใสชุมชนต้นแบบ มีหลักสูตรด�าเนินการ 60 

วัน ประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ�านวน 2 วัน ณ กองพันทหารม้าที่ 17 รักษาพระองค์ และ

กระบวนการชุมชนบ�าบัด จ�านวน 58 วัน ณ ชุมชนบ้านปากข้าวสาร ต�าบลปากข้าวสาร ด�าเนินการทุก

วันอาทิตย์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน ซึ่งเริ่มด�าเนินการในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553  

4) โครงการเขาคบูารวมใจรกัแผ่นดนิคนืถิน่สขุให้ลกูหลาน มหีลกัสตูรด�าเนนิการ 60 วนั ประกอบ

ด้วย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกิจกรรมฟื้นฟู จ�านวน 10 วัน และกระบวนการชุมชนบ�าบัด จ�านวน 

50 วัน ด�าเนินการทุกวันอาทิตย์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน ซึ่งเริ่มด�าเนินการในวันที่ 29 พฤศจิกายน 

2553 ณ วัดเขาคูบา ต�าบลปากเพรียว อ�าเภอเมืองสระบุรี

ปปส.ภ.6 ศตส.จ.เลย ร่วมกับ อบจ.เลย จัดโครงการฝึกอบรม”อาสาสมัครป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดหมู่บ้าน” จ�านวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2553 และรุ่นที่ 2 ระหว่าง

วันที่ 20-24 ธันวาคม 2553 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดเลย อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย ผู้เข้า

ร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้น�าชุมชน/ สมาชิก อบต. /สมาชิก อปพร. และราษฎรอาสา รุ่นละ 150 คน 

โดยมี นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิด-ปิดการอบรม สาระส�าคัญคือ 

•	เนื้อหาการอบรม ดังนี้

1. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านยาเสพติด

2. การปลุกอุดมการณ์เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

3. ยุทธวิธีการต่อสู้ป้องกันตัว

4. การปฏิบัติการลาดตระเวน/การข่าว

5. การระดมสมอง “แนวทางการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน”
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พิธีสำบำนตนเป็นก�ำลังพลกองก�ำลังศรีสองรัก 

•	การมอบหมายภารกิจในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่

1. แจ้งเบาะแส หรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ 

2. ร่วมปฏบิตักิารกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจ ในพืน้ที ่เช่น การปิดล้อมตรวจค้น การตัง้ด่าน หรอื

การประชาสัมพันธ์ในกิจการต่างๆ 

3. เป็นแกนน�าหลักในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดประจ�าหมู่บ้าน

4. เป็นผู้คอยชี้น�า ชักจูง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งด้านการค้ายาเสพติด การเสพ     

ยาเสพติด ให้ ลด ละ เลิก การกระท�าดังกล่าว โดยในกลุ่มผู้เสพให้ชักจูงเข้ารับการ

บ�าบัดรักษา

5. สร้างครอบครวั และชมุชนให้เข้มแขง็ โดยเน้นหลกัการพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั ยดึมัน่    

ในหลักคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ในการด�าเนินชีวิต
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 รั้วสังคม : การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ

ส�านักงาน ปปส.ภาค 5 เข้าร่วมโครงการรวมพลังนิสิตร่วมใจ สร้างเครือข่ายเยาวชนห่างไกล      
ยาเสพติด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม ด้านการป้องกันยาเสพติด ณ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง

พะเยา จ.พะเยา โดยมีนิสิตนักศึกษาสมาชิกชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน และพนักงานเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

พะเยา จ�านวน 80 คน ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านการป้องกันยาเสพติด

วันที่ 24 เมษายน 2554 ปปส.ภ.7 สนธิ

ก�าลังร่วมกับ สภ.เมืองสมุทรสาคร เข้าตรวจสถาน

บนัเทงิ จ�านวน 4 แห่ง ในพืน้ที ่อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 

ประกอบด้วย  

1) ร้าน E.F.M. 

2) ร้าน Swing Pub 

3) ร้าน red seed pub (สาขา 2) และ 

4) ร้านฮ้านคนเมืองมหาชัย

ผลการปฏิบัติ : สุ่มตรวจปัสสาวะ จ�านวน 

273 ราย ตรวจพบผู้เสพ 5 ราย ซึ่งเป็นผู้มาใช้

บรกิารเทีย่วกนิดืม่ในร้าน Swing ซึง่ไม่มใีบอนญุาต

ประกอบการ
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วันที่ 29 เมษายน 2554 ปปส.ภ.7 จัดสนธิก�าลังร่วมกับ สภ.กระทุ่มแบน เข้าตรวจสถานบันเทิง

ในพื้นที่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จ�านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย

 1. บาร์กู ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

 2. สมายผับ ผลการปฏิบัติ พบผู้เสพ จ�านวน 3 คน

 3. เดอะคลับ ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

 4. Z ผับ ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

 5. K แค้ม ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

 6. จามารี ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

 รั้วโรงเรียน : โรงเรียนป้องกันยาเสพติด

กองก�ากับการ 3 กองบังคับการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด 4 (ส่วนหน้า) สถานีต�ารวจภูธร

หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ด�าเนินโครงการโรงเรียนสีขาว วัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจและตรวจสอบหา

จ�านวน และสาเหตุของผู้หลงผิดที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ ,เพื่อเตือนสติของผู้หลงผิด พร้อมหา

ทางแก้ไข และเพือ่สร้างแรงจงูใจในการทีไ่ม่เข้าไปพวัพนัหรอืยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิให้โทษ สถานทีจ่ดักจิกรรม 

ณ โรงเรยีนชะแล้นมิติวทิยา อ.สงิหนคร,โรงเรยีนเทพา อ.เทพา ,โรงเรยีนหาดใหญ่รฐัประชาสรรค์ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา ตามล�าดับ โดยร่วมกับ ส�านักงาน ปปส.ภาค 9 ด�าเนินการ ดังนี้

1. ตรวจหาสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

โรงเรยีนชะแล้นมิติวทิยา สงขลา จ�านวน 

50 คน ไม่พบปัสสาวะสม่ีวง และโรงเรยีนเทพา 

อ.เทพา จ.สงขลา จ�านวน 61 คน ผลการตรวจ 

เป็นปัสสาวะสีม่วง จ�านวน 5 คน 

2. จัดนิทรรศการเรื่องยาเสพติด 

3. บรรยายให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีก�าหนดเสด็จทรงไปติดตามผลการ

ด�าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE 

FRIEND CORNER ณ โรงเรียนหนองบัว อ�าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้แทน ส�านักงาน 

ปปส.ภาค 6 และหัวหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่ พร้อมทั้ง คณะครู นักเรียนโรงเรียนหนองบัว ร่วมเข้า

เฝ้ารับ – ส่งเสด็จ

วันที่  12-16 มีนาคม 2554 ตร.ภ .8 

จว.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ปปส.ภ.8 จัดโครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

เป็นนักเรียนแกนน�า และนักเรียนที่พฤติกรรมเกี่ยวข้อง

กับยาเสพติด ที่ได้รับการคัดกรองแล้ว จ�านวน 70 คน 

ณ หอประชุม โรง เรี ยนมั ธยมพัชรกิติ ยาภา 3      

จ.สุราษฎร์ธานี
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วันที่ 17 มีนาคม 2554 ปปส.ภ.7 ร่วม

เป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักลูกเสือต้าน

ภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 17 – 19 มี.ค.54 ณ 

ปิยมงคลแคมป์ อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี โดยการฝึกอบรม

ดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมระหว่างส�านักงาน 

ป.ป.ส. กบั ส�านกับรหิารยทุธศาสตร์และบรูณาการ

การศึกษาที่ 6 (สบย.6) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง

เป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

(ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่) จ�านวนรวมทัง้สิน้ 120 คน 

ประกอบด้วย 

วันที่ 26 มีนาคม 2554 ผู้แทน ปปส.ภ.8 นายพิสุทธิ์ เจริญฤทธิ์ 

ผู้อ�านวยการส่วนประสานพื้นที่ ปปส.ภ.8 เป็นประธานเปิดค่าย

พทุธบตุร  และโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรู้อนเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ค่ายพุทธบุตร  

จดัขึน้ระหว่างวนัที ่26-31 มนีาคม 2554 และบรรพชาสามเณร

วันที่ 1 เมษายน 2554 ณ ส�านักสงฆ์จิตต์ศรัทธานาราม หมู่ที่ 5 

ต�าบลไทรขงึ อ�าเภอพระแสง จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี โดยมผีูเ้ข้าร่วม

เป็นเกียรติ ประกอบด้วย เรือโท ครรชิต บุญสิทธิ์ นายอ�าเภอ

พระแสง, ผู้ใหญ่บ้าน, อบต., ผู้น�าชุมชน, ผู้ปกครอง และมีเยาวชน

ที่เข้าร่วมอบรม รวมจ�านวนทั้งหมด 80 คน 

1) โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

2) โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  

3) โรงเรียนเทพศิรินทร์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้มีภูมิคุ้มกัน      

ยาเสพติด เป็นผู้มีส่วนรวมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของตน และจัดตั้งหน่วย

ลูกเสือพิเศษต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบการขับเคลื่อนสถานศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัด

ภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2
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โครงการครอบครัวสัมพันธ์ต้านยาเสพติด โดย 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอ�าเภอบางพลี 

ปฐมนเิทศแนวทางการปฏบิตัติวัเมือ่อยูร่่วมกนัในระหว่าง

การเข้าร่วมโครงการครอบครัวสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

คุณลออ  ประเทืองจิตร์ วิทยากรประจ�าค่ายบรรยายให้

กลุ่มผู้เสพฟังเกี่ยวกับการจัดการความเครียดเพื่อหลีก

เลี่ยงการกลับไปใช้ยาเสพติด

 รั้วครอบครัว : โครงการครอบครัวสีขาว ครอบครัวเข้มแข็ง

นายสงวนศักดิ์  ศรีวัฒนพงศ์   ผอ.สปฝ.ปปส.ภาค 1 เป็น

ประธานในพธิเีปิดโครงการครอบครวัสมัพนัธ์ต้านยาเสพตดิ ของเครอืข่าย 

พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็น

โครงการทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุงบประมาณเงนิอดุหนนุประจ�าปีงบประมาณ 

2553 จาก ปปส.ภ.1 เปิดโครงการอบรม โครงการดังกล่าวได้เริ่มจาก

การด�าเนนิงานร่วมกบัแกนน�า ศตส.อ.บางพล ีเมือ่ปีงบประมาณ 2553 

โดยน�าผูเ้สพในพืน้ที ่5 หมูบ้่านเป้าหมายของอ�าเภอบางพล ี มาเข้าค่าย

ร่วมกบัครอบครวัหรอืผูป้กครอง แบบสมคัรใจ โดยให้แกนน�าภาคประชาชนเป็นผูเ้ชญิชวนเข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มเป้าหมายมาจาก 5 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ 2 ต.บางโฉลง หมู่ 8 ต.ราชาเทวะ หมู่ 6 ต.บางพลีใหญ่ หมู่ 12 

ต.บางพลีใหญ่ หมู่ 15 ต.บางแก้ว

The International Conference on Evidence-based Parenting and Family Skills Programs 

ส�านกักจิการสตรแีละครอบครวั ส�านกังาน ป.ป.ส. และกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนษุย์ ร่วมกบัภาควชิาส่งเสรมิสขุภาพและสขุศกึษา มหาวทิยาลยัยทู่าห์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา องค์กร

เอกชน สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกภาคพื้นเอเชีย (Women Federation for World Peace) ร่วม

กันจัดการประชุม The International Conference on Evidence-based Parenting and Family 

Skills Programs ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้าน โปรแกรมการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ทักษะ

ชวีติของเดก็และครอบครวั ร่วมกนัระหว่างผูป้ฏบิตังิานด้านครอบครวัระหว่างประเทศ อาท ิออสเตรเลยี

จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งจากประเทศไทยและมหาวิทยาลัยยูท่าห์ สหรัฐอเมริกา แคนนาดา 

กัมพูชา อินเดีย ประมาณ 90 คน

จุดเทียนอุดมกำรณ์ร ่วมกันระหว ่ำงผู ้ เสพและ

ครอบครัวว่ำจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดเพื่อถวำยแด่

ในหลวง  โดยนำไชยวัฒน์ชอบงำม  เจ้ำหน้ำที่

ส�ำนักงำน ปปส.ภ.1 เป็นวิทยำกรในกำรด�ำเนิน

กิจกรรม
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 โครงการปราบปรามยาเสพติด และลดความเดือดร้อน
ส�านักงาน ปปส.ภ.1 ร่วมกับส�านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ขยายผลตรวจยึดทรัพย์สิน

ของ “โจ๊ก ไผ่เขียว” และ “จิ๊บ ไผ่เขียว” มูลค่านับสิบล้านบาท 

1. สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2553 เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า 

รุ่นยาริส หมายเลขทะเบียน ก – 3271 ปทุมธานี ซึ่งมีนายจักรพันธ์ ดีผิว เป็นผู้ขับขี่ขณะพาครอบครัว

เดินทางจาก จ.ลพบุรี ไปหาญาติที่ จ.ปทุมธานี เป็นเหตุให้ ด.ช.โภคิน หรือ โตมี่ ดีผิว อายุ 12 ปี ได้รับ

บาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมา พร้อมคนในรถได้รับบาดเจ็บ

2. ต่อมาเจ้าหน้าที่ต�ารวจสืบสวนทราบว่า นายชาญชัย หรือโจ๊ก ประสงค์ศิลป์ ร่วมกับนายนพพล 

หรือจิ๊บ ประสงค์ศิลป์เป็นผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่รถยนต์ดังกล่าว และได้สืบทราบว่านายชาญชัย          

หรอืโจ๊ก ประสงค์ศลิป์ และนายนพพล หรอืจิบ๊ ประสงค์ศลิป์ หลบหนมีาพกัอยูก่บัคนรกัทีห่อพกัสมานแมนชัน่ 

ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

3. เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2553 เจ้าหน้าทีต่�ารวจภธูรภาค 1 และต�ารวจภธูรจงัหวดั พระนครศรอียธุยา 

ได้ร่วมกันวางแผนจับกุม โดยทราบว่าผู้ต้องหาพักอาศัยอยู่ในห้องพักหมายเลข 4701 4707 และ 4713 

ขณะเดียวกันกับนายชาญชัยฯได้ลงมาชั้นล่าง จึงแสดงตัวเข้าจับกุม แต่นายชาญชัย ประสงค์ศิลป์ ใช้อาวุธ

ปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ แต่ถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจชุดจับกุมใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวถูกนายชาญชัย ประสงค์ศิลป์ 

เสียชีวิต บริเวณทางเข้าด้านหน้าสมายแมนชั่น หลังจากนั้นได้ท�าการตรวจค้นห้องพัก 3 ห้อง

ปรากฏผลดังนี้

ห้อง 4701 พบนางสาววีรยา เนื่องจันทร์พัฒน์ อายุ 26 ปี คนรักของนายชาญชัย ประสงค์ศิลป์ 

อาวุธปืน เงินสด จ�านวน 1,648,290 บาท ยาบ้า 8 เม็ด และตู้นิรภัย จ�านวน 1 ตู้

ห้อง 4707 พบอาวุธปืน 9 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุน และยาบ้า 32,600 เม็ด และไอซ์ 37.88 กรัม

ห้อง 4713 พบนางสาวโชติรส วงษ์จ�าปา อายุ 25 ปี คนรักของนายนพพล ประสงค์ศิลป์ อาวุธปืน 

และเงินสด จ�านวน 725,900 บาท 

หลังจากนั้นได้มีการขยายผลตรวจยึดรถยนต์ จ�านวน 2 คัน ทองรูปพรรณ รถจักรยานยนต์แบบ 

ซุปเปอร์โฟร์ 13 คัน ถุงพลาสติก เครื่องชั่งน�้าหนักแบบดิจิตอล และเครื่องนับธนบัตร



36 รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำาปีงบประมาณ 2554

เจ้าหน้าทีต�ารวจภูธรภาค 1 ได้จับกุมนายนพพล หรือจิ๊ป ประสงค์ศิลป์ ผู้ต้องหาตามหมายจับของ

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ จ.744/2553 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2553 โดยกล่าวหาว่าร่วมกับพวก

ซึ่งถูกจับกุมแล้วมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจ�าหน่ายโดยผิดกฎหมาย และ

ร่วมกนัมอีาวธุปืน และเครือ่งกระสนุปืนในความครอบครองโดยไม่ได้รบัอนญุาต เหตเุกดิที ่ห้องพกัหมายเลข 

505 อาคารแอล หอพักมานิตย์ โซน 4 หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ทรัพย์สินที่ตรวจยึดไว้หลำยรำยกำร ได้แก่ รถจักรยำนยนต์ 

รถยนต์ เงินสด/ เงินฝำกในบัญชีธนำคำร ทองรูปพรรณ 

อำวุธปืน

ของกลำงยำบ้ำ 32,000 เม็ด ไอซ์ 37.88 กรัม 

และอำวุธปืนหลำยกระบอก

นำยนพพล หรอืจิป๊ ประสงค์ศลิป์ อำย ุ23 ปี

นำยชำญชัย หรือโจ๊ก  ประสงค์ศิลป์

4. สภ.พระอนิทร์ราชา ประสาน ปปส.ภ.1 ในการด�าเนนิการตรวจยดึทรพัย์สนิของนายชาญชยั ประสงค์ศลิป์ 

และนายนพพล ประสงค์ศิลป์ ตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

พ.ศ.2534 โดย ปปส.ภ.1 ร่วมกับ สตส. ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการด�าเนินคดีอาญาและคดีตรวจยึด

ทรัพย์สินร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจชุดจับกุมและพนักงานสอบสวน รวมถึงได้สอบถ้อยค�าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

และจะรายงานให้ทราบความคืบหน้า ต่อไป
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ต�ารวจภูธรภาค 7 ได้สืบทราบว่านายสุรเดช หรือ   

เดช เทียนวงศ์ มีพฤติการณ์เป็นผู้จ�าหน่ายยาบ้ารายใหญ่    

ในเขตพื้นที่ กรุงเทพ สมุทรสาคร และนครปฐม จนกระทั่ง

วันที่ 11 ธ.ค.53 ได้รับแจ้งจากสายลับว่า นายสุรเดช ได้นัด

รบัยาบ้าจากผูค้้าทางภาคเหนอืมาส่งทีบ่รเิวณห้างสรรพสนิค้า 

แมคโคร สาขาวงแหวนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร พอ

ถึงเวลาได้มีรถเก๋ง ฮุนได สีด�าทะเบียน ฐ ม 9128 

กรงุเทพมหานคร รถกระบะ โตโยต้า วโีก้ สขีาวทะเบยีน ถว-1454 

กรุงเทพมหานคร และ ได้มีรถเก๋ง ยี่ห้อโปรตอน สี ทอง ทะเบียน ฌย- 8457 กรุงเทพมหานคร วิ่งเข้ามา 

ในลานจอดรถของห้าง เจ้าหน้าที่ต�ารวจภาค 7 ร่วมด้วย ปปส.ภาค 7 และปปส.กทม. จึงได้เข้าแสดงตัว

จับกุมนายเสนีย์ หรือโจ๊ก ด้วงสอ อายุ 30 ปี บ้านเลขที่ 188 ซอย อนามัยงามเจริญ 33 แขวงท่าข้าม       

เขตบางขุนเทียน กทม. และนายศักดา หรือ เจี๊ยบชมดี อายุ 33 ปี บ้านเลขที่ 70/32 ม. ต.บ้านใหม่ 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี แต่นายสุรเดชได้หลบหนีไปในระหว่างเข้าจับกุม ตรวจค้นรถยนต์พบยาบ้า 200,000 เม็ด 

และยาไอซ์ 3 กิโลกรัม โดยรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากนายสุรเดชฯ เป็นจ�านวนเงิน 30,000 บาท 

โดยนัดหมายให้น�ายาบ้ามาส่งที่ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาบางบอน จนถูกเจ้าหน้าที่จับกุม

จากนัน้ได้ท�าการขยายผลตรวจค้นบ้านนายเสนย์ีฯ และนายศกัดาฯ ไม่พบยาเสพตดิและสิง่ผดิกฎหมาย 

แต่พบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องการค้ายาเสพติด 8 รายการ เช่น โทรทัศน์สี 2 เครื่อง, เครื่องขยายเสียงพร้อม

ล�าโพง, เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด, บัตรเอทีเอ็ม 2 ใบ ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้

มาจากการรับจ้างขนยาเสพติด และพบร่องรอยของการซุกซ่อนยาเสพติดในบ้านหลังดังกล่าว 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ บช.ปส., ต�ารวจภูธรจังหวัดพะเยา, 

ต�ารวจภธูรจงัหวดัเชยีงราย และ กก.ตชด.32 จบักมุนายอดลุย์ ตุย้ปัน 

อาย ุ52 ปี อยูบ้่านเลขที ่202/1 หมู1่0 ต.เวยีง  อ.เวยีงป่าเป้า 

จ.เชียงราย ณ จุดตรวจยานพาหนะแม่ต�๋า อ.เมือง จ.พะเยา 

พร้อมของกลางยาบ้า 700,000 เม็ด และไอซ์ 28 กิโลกรัม 

ซกุซ่อนในรถบรรทกุ 10 ล้อ บรรทกุเมลด็ข้าวโพดส�าหรบัอาหารสตัว์

นายอดลุย์ฯ รบัสารภาพว่าได้รบัค่าจ้างในการขนยาเสพตดิ 

จากนายเด่น พรมมาลี และนายเกรียงศักดิ์ พรมมาลี (พ่อ-ลูก) 

จ�านวน 450,000 บาท ให้น�าไปส่งทีต่ลาดกลางเพือ่การเกษตร 

จ.พระนครศรีอยุธยา

วนัที ่30 พ.ย.53 ขยายผลจบักมุนายเกรยีงศกัดิ ์พรมมาลี 

ณ จ.พระนครศรอียธุยา ส่วนนายเด่น พรมมาล ีไหวตวัทนัหลบหนี
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พล.ต.ท.ชัยยะ ศิริอ�าพรรณกุล ผบช.ภ.5 

พร้อมด้วย พล.ต.ต.หาญพล นิตวิบูลย์ รอง ผบช.

ปส. พล.ต.ต.ชินภัทร์ สารสิน ผบก.ปส3. ได้ร่วมกัน

แถลงข่าวการจบักมุผูค้้ายาบ้ารายใหญ่ ได้ผูต้้องหา 

2 รายชื่อ นายอดุลย์ ตุ้ยปัน อายุ 52 ปี และ  

นายเกรียงศักดิ์ พรมมาลี อายุ 32 ปี ลูกชายอดีต 

สจ.เด่น พรมมาล ีจ.กาจญบรุ ีพร้อมของกลางยาบ้า

ประมาณ 7 แสนเม็ด ยาไอซ์ 28 กก.

เจ้าหน้าทีต่�ารวจ สภ.เมอืงอทุยัธาน ีและ ภ.จว.อทุยัธาน ีร่วมกบั อาสาสมคัรต�ารวจบ้าน และอาสาสมคัร 

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจสัมพันธ์ ที่บริเวณหน้าที่พักสายตรวจ ต�าบลเนินแจง        

ถนนสายอทุยัธาน-ีโกรกพระ และได้จบักมุ นายทนากรณ์  ผาดไธสงค์ ตรวจสอบพบของกลางยาบ้า จ�านวน 

1,866,000 เมด็ พร้อมอาวธุปืนพกสัน้ 1 กระบอก เงนิสดจ�านวน 226,830 บาท โทรศพัท์มอืถอื จ�านวน 

4 เครื่อง ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพได้รับจ้างขนยาให้แก่ นายหนุ่มวุฒิ ไม่ทราบชื่อสกุล ซึ่งเป็นชาวไทใหญ่ 

ภายหลงัจบักมุได้เจ้าหน้าทีต่�ารวจได้วางแผนขยายผลจนสามารถจบักมุ นายจกัรนิทร์ ดาวสขุ ซึง่ให้การรบั

สารภาพว่าได้ถูกว่าจ้างจากนายวรวิทย์  สนฉิมพลี ให้มารับยาบ้า พร้อมรับว่ายังมีไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในบ้าน

ของตนอีก จากนั้นเจ้าหน้าที่ต�ารวจได้เข้าตรวจค้นบ้านพัก พบของกลางไอซ์ น�้าหนัก 984 กรัม อาวุธปืน

ลูกซองแบบพับฐานจ�านวน 1 กระบอก และอาวุธปืนสั้นแบบลูกโม่ จ�านวน 1 กระบอก 
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ยำบ้ำ 2,640,200 เม็ด  และไอซ์ 124 กิโลกรัม และรถยนต์กระบะ โตโยต้ำ รุ่นวีโก้ สีเทำด�ำ 

ทะเบียน บท 6280 อุตรดิตถ์ ที่ยึดได้

2) วันที่ 4 มีนาคม 2554 บช.ปส. จับกุมผู้ต้องหา 4 คน คือ นายพรศักดิ์ แซ่หลี่ อายุ 17 ปี 

ที่อยู่ 316 หมู่ 6 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  นายคมสัน ชัยสาครสมุทร อายุ 49 ปี ที่อยู่ 

105-379 ซอยนวมนิทร์ 57 แยก 5-1 แขวงนวมนิทร์ เขตบงึกุม่ กรงุเทพฯ นายจกัรกฤษ ชยัสาครสมทุร 

อายุ 42 ปี ที่อยู่ 31 หมู่ 1 ต.บางขัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี  และ นายชัยวัฒน์ แพ่งสุภา อายุ 40 ปี ที่อยู่ 

5/22 หมู่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมของกลาง

ไอซ์น�้าหนัก 5 กิโลกรัม รถยนต์นิสสัน รุ่นเซฟิโร่ สีด�า ทะเบียน 

วก 9604 กรุงเทพฯ รถยนต์นิสสัน รุ่นเทียน่า สีด�า ทะเบียน  

ฎอ 1659 กรุงเทพฯ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 7 เครื่อง เงินสด 

2,200,000 บาท โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ

ประเภท 1 (ไอซ์) ไว้ในความครอบครองเพื่อจ�าหน่ายผิดกฎหมาย 

เหตุเกิดทีป่ากซอยประชาอุทิศ 30 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ต่อเนื่อง ทางลงทางด่วนอโศก-พระรามเก้า 

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

วนัที ่8 - 9 มนีาคม 2554 สภ.ชาตติระการ ยดึยาบ้า 2,640,200 เมด็ และ ไอซ์ 124 กโิลกรมั 

รถยนต์กระบะ ยีห้่อโตโยต้า รุน่วโีก้ สเีทาด�า ทะเบยีน บท 6280 อตุรดติถ์ และ โทรศพัท์ จ�านวน 1 เครือ่ง 

ที่บริเวณบ้านรักไทย หมู่ 6 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

การตรวจยึดครั้งนี้ สืบเนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคม 2554 เจ้าหน้าที่ต�ารวจ สภ.ชาติตระการ   

จ.พษิณโุลก ระดมก�าลงักวาดล้างผูก้ระท�าความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิในพืน้ที ่ตามปฏบิตักิารเร่งรดั 3 เดอืน 

(มกราคม-มีนาคม 2554) รองรับปฏิบัติการฯ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 3 ของรัฐบาล และตามแผนนเรศวร 

1 ของ ส�านักงาน ปปส.ภาค 6 โดยร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ส�านักงาน ปปส. ภาค 6 น�าหมายค้นของศาล

จังหวัดพิษณุโลก เข้าตรวจค้นเป้าหมายและกดดันผู้กระท�าผิด จ�านวน 6 เป้าหมาย ผลการตรวจค้นพบผู้

กระท�าผดิ ตาม พ.ร.บ.อาวธุปืนฯ จ�านวน 2 ราย ได้ผูต้้องหา 2 คน และตรวจปัสสาวะผูต้้องสงสยัเกีย่วข้อง

กับยาเสพติดพบผลบวก จ�านวน 5 ราย   

ผู ้ต ้องหาทั้ง 4 คน พร้อมของกลางไอซ์            

5 กิโลกรัม และเงินสด 2,200,000 บาท         

ที่ยึดอายัด
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3) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 บช.ปส. จับกุม         

นายสุรชัย สุวรรณพจน์ อายุ 31 ปี ที่อยู่ 19 หมู่ 12  

ต.ล�าเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม นายศิริชัย ศรีต่ายข�า อายุ 

19 ปี ที่อยู่ 102 หมู่ 9 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน 

จ.นครปฐม นายบุญปั๋น ปัญญา อายุ 34 ปี ที่อยู่ 44/10 

หมู่ 1 ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายภูษิต โพธิ์แจ่ม 

อาย ุ27 ปี ทีอ่ยู ่43 หมู ่14 ต.ล�าเหย อ.ดอนตมู จ.นครปฐม 

นายสมศักดิ์ ยิ้มละมัย อายุ 28 ปี ที่อยู่ 114 หมู่ 7 

ต.ห้วยขวาง อ.ก�าแพงแสน จ.นครปฐม และนายบรรณดิษฐ์ 

ศรแีป๊ะบวั อาย ุ26 ปี ทีอ่ยู ่109 หมู ่7 ต.บางเลน อ.บางเลน 

จ.นครปฐม พร้อมของกลางยาบ้า 500,000 เม็ด กระเป๋า 2 ใบ รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า สีเทา 

ทะเบียน บร 1614 นครปฐม รถยนต์กระบะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีทา ทะเบียน บว 5962 นครปฐม รถยนต์กระบะ 

ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว ทะเบียน บว 7933 นครปฐม และโทรศัพท์มือถือ 8 เครื่อง โดยกล่าวหาว่าร่วมกัน      

มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า, ไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจ�าหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่บริเวณ

ถนนนภาภิรมย์ หมู่ 11 ต.นภาภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม ต่อเนื่อง ถนนบางเลน-ดอนตูม กม.ที่ 6  

หมู ่14 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม, บรเิวณทุง่นา หมูบ้่านนราภริมย์ หมู ่1 ต.นราภริมย์ อ.บางเลน 

จ.นครปฐม และ บริเวณริมตลิ่ง ใกล้กอไผ่ คลองนราภิรมย์ หมู่ 1 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม

4) วันที่ 29 มกราคม 2554  บช.ปส. ร่วมกับ ป.ป.ส. ตม. จับกุม Ms.NWANKWO CHINENYE 

JENNIFERAYRE CARMENARANGO อายุ 28 ปี สัญชาติไนจีเรีย หนังสือเดินทาง A02250005 

พร้อมของกลางไอซ์ 3,200 กรัม กระเป๋าลากจูง 1 ใบ โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง โดยกล่าวหาว่า       

น�ายาเสพติด ให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจ�าหน่ายโดยผิดกฎหมาย และมียาเสพติด 

ให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจ�าหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่ ภายในหน่วยปราบปราม

ยาเสพตดิสวุรรณภมู ิท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิต.หนองปรอื อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ ตรวจยดึทรพัย์สนิ 

เงินสดสกุลดอลลาร์สหรัฐฯจ�านวน 1,950 เหรียญ และ เงินสด สกุลไนรา ไนจีเรีย จ�านวน 5,935 ไนรา

Ms.NWANKWO CHINENYE JENNIFERAYRE พร้อมของกลำงไอซ์ 3,200 กรัม และกำรซุกซ่อน

ผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้า 500,000 เม็ด 

ไอซ์ 1,058.9 กรัม
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5) วันที่ 24 ธันวาคม 2553 บช.น.จับกุม

กลุม่ผูต้้องหา ข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนกังาน เมือ่วนัที่ 

15 ธันวาคม 2553 ได้ผู้ต้องหารวม 3 คน พบ

ยาบ้ารวม 573,600 เม็ด ไอซ์ 5.558 กิโลกรัม 

โดยแยกด�าเนินคดีเป็น 2 คดี ดังนี้  

 คดทีี ่1 วนัที ่24 ธนัวาคม 2553 16.30 

น. บช.น. จับกุม นายสุชาติ ศรีรักษาสิน อายุ 58 ปี 

อยูบ้่านเลขที ่21/11 ซ.เคหะคลองเตย 3 แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ พร้อมของกลางยาบ้า 

16,000 เม็ด และ ไอซ์ 13 กรัม โดยกล่าวหาว่า    

มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า และไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจ�าหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่   

ห้องพกัเลขที ่334 ชัน้ 3 สามคัคแีมนชัน่ ซ.จนัทร์ 31 แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรงุเทพฯ ตรวจยดึทรพัย์สนิ 

รวม 4 รายการ ประกอบด้วย เงินสด 969,000 บาท สมุดบัญชีธนาคาร 2 เล่ม และ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

1 เครื่อง

 คดีที่ 2 วันที่ 24 ธันวาคม 2553 เวลา 17.00 น. บช.น. จับกุม นายสุรศักดิ์ ศิริศุภมนตรี 

อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 79 ซ.ทองอยู่ 89 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ และ    

นายประมุข จุ้ยมณี อายุ 20 ปี อยู่บ้านเลขที่ 16/1 หมู่ 8 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

พร้อมของกลางยาบ้า 557,600 เม็ด ไอซ์ 5.545 กิโลกรัม อาวุธปืนอาก้า 3 กระบอก ปืนพกสั้นขนาด 

9 มม. จ�านวน 1 กระบอก กระสุนปืนขนาดต่างๆ ท่อเก็บเสียง 2 อัน โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติด 

ให้โทษประเภท 1 (ไอซ์, ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจ�าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่อง

กระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ (อาวุธสงคราม) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย 

และร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่ ห้องเลขที่ 47/27 

อาคาร 41 แฟลตเอื้ออาทร ซ.คู้บอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

ผู้ต้องหำทั้ง 3 คน พร้อมของกลำง

6) วนัที ่18 ธนัวาคม 2553 สภ.บางบวัทอง จบักมุนายชรนิทร์ เป็นสขุ 

อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ 8 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

พร้อมของกลางไอซ์จ�านวน 16 ห่อ น�้าหนักรวม 7.45 กิโลกรัม โดยกล่าว

หาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจ�าหน่ายโดยผิด

กฎหมาย เหตุเกิดที่ บ้านเลขที่ 54 หมู่ 8 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง  

จ.นนทบุรี พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินรวม 4 รายการ ประกอบด้วย รถยนต์ตู้ 

ยี่ห้อโตโยต้า สีเทา หมายเลขทะเบียน ฮต 4925 กรุงเทพฯ รถยนต์กระบะ 4 

ประตู ยี่ห้อโตโยต้า สีเทา หมายเลขทะเบียน กบ 9313 นนทบุรี และโทรทัศน์ 

จ�านวน 2 เครื่อง

นำยชรินทร์ เป็นสุข 

พร้อมของกลำงไอซ์

ที่ซุกซ่อนฝังดิน
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7) วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ตร.ภ.6 ร่วมกับ บก.ภ.อุทัยธานี จับกุมนายทนากรณ์ ผาดไธสงค์     

อยู่บ้านเลขที่ 10/474 ซอยรามอินทรา 8 แยก 20 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ พร้อมของ

กลางยาบ้า 1,866,000 เมด็ ซกุซ่อนโดยวางอยูใ่นกระบะท้ายรถยนต์กระบะ ยีห้่ออซีซู ุรุน่ดแีมก็ ตอนเดยีว 

สีขาว ติดป้ายทะเบียน บพ 832 สระบุรี เงินสด 226,830 บาท อาวุธปืน 2 กระบอก เหตุเกิดที่ ริมถนนสาย

อุทัยธานี-พยุหะคีรี หมู่ 2 ต.หาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ต่อมาวันที่ 4 ธันวาคม 2553 ประสาน 

ส�านักงาน ป.ป.ส. ตร.ภ.เชียงราย น�าหมายค้นของศาลจังหวัดเชียงราย เลขที่ 1252/2553 ลงวันที่      

4 ธันวาคม 2553 ขยายผลตรวจค้นบ้านของผู้ต้องหา เลขที่ 300/39 หมู่ 5 ต.โป่งผา อ.แม่สาย    

จ.เชียงราย ยึดอายัดทรัพย์สิน 5 รายการ ประกอบด้วย รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นยาริส สีเทา หมายเลข

ทะเบยีน กท 4397 เชยีงราย รถจกัรยานยนต์ ยีห้่อยามาฮ่า สแีดง หมายเลขทะเบยีน คจว 338 เชยีงราย 

สมุดบัญชีเงินฝาก 2 เล่ม และ โทรทัศน์ ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 บช.ปส. ร่วมกับ ตร.ภ.5 บก.ภ.จว.พะเยา สภ.เมืองพะเยา ตร.ภ.จว.

เชยีงราย  และ ตชด.32 จบักมุ นายอดลุย์ ตุย้ปัน อาย ุ52 ปี ทีอ่ยู ่202/2 หมู ่10 ต.เวยีง อ.เวยีงป่าเป้า 

จ.เชียงราย และนายเกรียงศักดิ์ พรมมาลี อายุ 32 ปี ที่อยู่ 91 หมู่ 11 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

พร้อมของกลางยาบ้า 350 มดั รวมประมาณ 700,000 เมด็ ไอซ์ 28 ก้อน น�า้หนกัรวม 28 กโิลกรมั 

เงินสด 450,000 บาท รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 70-0493 พะเยา และ โทรศัพท์   

มือถือ 2 เครื่อง โดยกล่าวหา ร่วมกับพวกที่หลบหนีมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ( ยาบ้า, ไอซ์) ไว้ใน

ความครอบครองเพื่อจ�าหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิด ที่ด่านตรวจยานพาหนะแม่ต�า๋ หมู่ 13 ต.แม่กา 

อ.เมือง จ.พะเยา ต่อเนื่องบริเวณลานจอดรถตลาดกลางเพื่อการเกษตร ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา  

ผู้ต้องหาทั้งสองพร้อมของกลาง ยาบ้า 700,000 เม็ด และ

ไอซ์ 28 กิโลกรัม

นำยเด่น พรมมำลี

 ผู้ต้องหำหลบหนีกำรจับกุม
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วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 ตร.ภ.5 ร่วมกับ 

บช.ปส. สภ.ปากคลองรังสิต และ ส�านักงาน ป.ป.ส. 

จับกุม นายวีระวัฒน์ สวาทชาติ อายุ 28 ปี ที่อยู่ 

155 หมู่ที่ 6 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

นายธรีะชยั แซ่ย่าง อาย ุ27 ปี ทีอ่ยู ่222 หมูท่ี ่6 ต.สนั

สลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย นายเอกชัย งามสะอาด 

อายุ 26 ปี ที่อยู่ 17 ซ.กรุงเทพกรีฑา 3 (จิตวิสุทธิ์) 

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ และ           

นายแสงอรณุ ไสยสวุรรณ์ อาย ุ28 ปี ทีอ่ยู ่40/104 

หมู ่ที่ 4 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ      

พร้อมของกลางยาบ้า 576,00 เมด็ ไอซ์ 7 กโิลกรมั 

รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า สีเทา หมายเลขทะเบียน ถพ-9275 กรุงเทพฯ รถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแจส 

สขีาว หมายเลขทะเบยีน ฎล-4304 กรงุเทพฯ โทรศพัท์เคลือ่นที ่4 เครือ่ง และและเอกสารอืน่ รวมของกลาง 

17 รายการ โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า และไอซ์) ไว้ในครอบครอง    

เพื่อจ�าหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่ บนถนนปากซอย D 5 ต่อเนื่องบ้านเลขที่ 1314 ซอย D 5 

หมู่บ้านสินธรรังสิต หมู่ 3 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ผู้ต้องหาทั้ง 4 คน พร้อมของกลางยาบ้า 576,000 เม็ด

และไอซ์ 7 กิโลกรัม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 สภ.แม่สาย เชียงราย จับกุม นายนิรเขตร์ วิริยะพัฒนศิริ อายุ 31 ปี 

อยู่ที่ 137 หมู่ 11 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย นายฐิติวัฒน์ ธรณ์เทพ อายุ 41 ปี อยู่ที่ 124/1 

หมู่ 2 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย นายพงษ์ศักดิ์ ฆ้องชัยทอง อายุ 27 ปี อยู่ที่ 48 

หมู่ 7 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และ นายคมชาญ ประดิษฐ์รุ่งโรจน์ อายุ 33 ปี อยู่ที่ 30 หมู่ 

5 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก พร้อมของกลางยาบ้า 1,100,000 เม็ด รถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ สีเทา 

ทะเบียน บล 8028 เชียงราย รถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ สีด�า ป้ายทะเบียนแดง ก 0678 พะเยา และ

โทรศัพท์มือถือ 6 เครื่อง โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครอง

เพื่อจ�าหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่ ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขา แม่สาย หมู่ 5 

ต.เวียงพางค�า อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ผู้ต้องหา พร้อมของกลางยาบ้า 
1,100,000 เม็ด

รถยนต์ของกลางที่ใช้ในการกระท�าความผิด
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รถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ

ทะเบียน ถฬ 7684 กรุงเทพฯ

ของกลางยาบ้า 500 มัด รวม 1,000,000 เม็ด  ซุกซ่อนในท้าย

รถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นนีโอ ทะเบียน ขก 1244 เชียงใหม่

นายสุวิทย์ คุ้มศักดิ์   นายด�าเนิน ปันปริมเปรม 

วนัที ่11 มถินุายน 2554 บก.ภ.จว.เชยีงราย ร่วมกบั สภ.แม่สาย 

ส�านกังาน ป.ป.ส. บช.ปส. ตร.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ตม.เชยีงราย เจ้าหน้าที่

ฝ่ายปกครอง อ.แม่สาย และ ฉก.ม.2 จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย พร้อม

ของกลางยาบ้า 2,000,000 เม็ด เฮโรอีนอัดแท่ง จ�านวน 60 แท่ง 

รวมน�้าหนัก 21,600 กรัม รถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ สีขาว ทะเบียน 

บร 8829 เชียงราย โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และ เงินสด 15,000 

บาท เหตุเกิดที่ ถนนพหลโยธิน บ้านป่าเหมือด หมู่ 9 ต.เวียงพางค�า 

อ.แม่สาย จ.เชียงราย ต่อเนื่อง ถนนพหลโยธินบริเวณแยก แม่สาย-

เชียงแสน หมู่ 7 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ของกลำง ยำบ้ำ 2,000,000 เม็ด 

เฮโรอีน 60 ก้อน รวม 21,600 กรัม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ตร.ภ.5 ร่วมกับ บก.ภ.จว.เชียงราย จับกุมนายสุวิทย์ คุ้มศักดิ์      

อายุ 30 ปี อยู่ที่ 123/1 หมู่ 4 ต.โพนางค�าตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท และ นายด�าเนิน ปันปริมเปรม 

อายุ 36 ปี อยู่ที่ 46 หมู่ 8 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ล�าปาง พร้อมของกลางยาบ้าจ�านวน 500 มัด    

รวม 1,000,000 เม็ด รถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ แบบตอนครึ่ง สีขาว หมายเลขทะเบียน ถฬ 7684 

กรุงเทพฯ รถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นนีโอ สีขาว หมายเลขทะเบียน ขก 1244 เชียงใหม่ และโทรศัพท์มือถือ 

3 เครื่อง โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันกับพวกที่หลบหนี มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครอง 

เพือ่จ�าหน่ายโดยผดิกฎหมาย เหตเุกดิที ่จดุตรวจท่าข้าวเปลอืก หมู ่14 ต.ท่าข้าวเปลอืก อ.แม่จนั จ.เชยีงราย 

ต่อเนื่อง บนถนนสาธารณะในซอย 9 ในหมู่บ้านกิ่วพร้าว ใกล้กับ วัดกิ่วพร้าว ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน   

จ.เชียงราย  
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วนัที ่5 กรกฎาคม 2554 บช.น. แถลงผลการจบักมุตามแผนยทุธการ 315 ห้วงวนัที ่21 มถินุายน 

– 4 กรกฎาคม 2554 โดยด�าเนนิมาตรการเคาะประตบู้านเพือ่รบัทราบปัญหายาเสพตดิ จ�านวน 12,317 

หลังคาเรือน น�าผู้เสพเข้าสู่ระบบสมัครใจ จ�านวน 8 คน ระดมปิดล้อมตรวจค้นชุมชนที่เป็นแหล่งแพร่

ระบาด ยาเสพติด จ�านวน 354 แห่ง สามารถจับกุมผู้กระท�าความผิดได้ทั้งสิ้น 2,558 ราย ผู้ต้องหารวม

ทั้งสิ้น 2,572 คน แบ่งแยกตามข้อหาได้ ดังนี้ จ�าหน่าย 230 ราย ครอบครองฯ 527 ราย เสพ 1,801 ราย 

ของกลางยาบ้า 449,239 เม็ด ไอซ์ 431 กรัม/85 ถุง กัญชา 50 ห่อ พืชกระท่อม 736 ใบ อิริมิน 

ไฟว์ 690 เม็ด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ซูโดอีเฟดรีน) 694,160 เม็ด จับกุมนักค้ารายส�าคัญ 3 ราย 

จับกุมตามหมายจับ 71 ราย จับกุมข้อหาครอบครองอาวุธปืน 9 คน อาวุธปืน 11 กระบอก เครื่อง

กระสุน 110 นัด

ผู้ต้องหำทั้งสี่คน พร้อมของกลำงยำแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน 

ประมำณ 1 ล้ำนเม็ด

 โครงการบำาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดแบบบูรณาการ 
สมาคมบัณฑิตอาสาพัฒนา 3 จชต. ได้จัดค่ายญาลันนันบารู ปี 2553  รุ่นที่ 305ณ ค่าย (ตชด. 

447) บ้านเจาะวา อ�าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2553 โดนมีกลุ่ม

เยาวชนจาก อ.สุไหง-โกลก, อ.ระแงะ, อ.แว้ง, อ.บาเจาะ, อ.ยี่งอ, อ.เมือง, อ.ตากใบ, อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 

เข้าร่วม จ�านวน 52 คน และ รุ่นที่ 306 ระหว่างวันที่ 8 – 14 ธันวาคม 2553 ณ ตชด.447 ต.เจาะวา 

อ.สุไหงปาดี โดยมีกลุ่มเยาวชนจาก อ.เมือง, อ.สายบุรี, อ.กะพ้อ, อ.ยะหริ่ง, อ.ยะรัง, อ.โคกโพธิ์, อ.หนองจิก 

จ.ปัตตานี และ อ.เมือง, อ.รามัน, อ.ยะหา จ.ยะลา รวมทั้ง อ.ศรีสาคร,สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เข้าร่วม 54 คน
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ปกครองจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ศตส.จ.ขอนแก่น จัดฝึกอบรม “โครงการบ�าบัดฟื้นฟูผู้เสพ       

ยาเสพติดแบบบูรณาการ”ในระบบสมัครใจ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-29 ธันวาคม 2553 ณ กองร้อย

อาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นที่ 1 ต�าบลศิลา อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็น

ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านกระบวนการประชาคม ทั้งในและนอกสถานศึกษา จ�านวน 50 คน ในพื้นที่อ�าเภอ

เมือง น�้าพอง และ ซ�าสูง โดยมี นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน

พิธีเปิด เป็นการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยกระบวนการชุมชนและประชาสังคม 

หลกัสตูร 15 วนั (วทิยาลยัลกูผูช้าย) ด้วยวทิยากรทมีสหวชิาชพี ได้แก่ ศนูย์บ�าบดัรกัษายาเสพตดิขอนแก่น/

ส�านกังานคมุประพฤตจิงัหวดัขอนแก่น/ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัขอนแก่น และวทิยากรอาสาจากหมูบ้่าน/

ชุมชน

 โครงการสถานประกอบการป้องกันยาเสพติด 

ปปส.ภาค 4 ประสานงานกบัสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัมหาสารคาม เพือ่ขบัเคลือ่นงานโครงการสถาน

ประกอบการป้องกันยาเสพติด และ BEST PRACTICE ปีนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม น�าเสนอ บริษัทแทร็กซ์อินเตอร์เทรด จ�ากัด และ บริษัท โสมภาส

เอ็นจิเนียริ่ง (2005) จ�ากัด นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลฯ เพื่อแลกเปลี่ยน

แนวคิด และขอความร่วมมือจัดท�าป้ายโครงการบ้านหลังเรียน และป้ายมุมกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดให้กับ

เยาวชนลูกหลานพนักงาน ถือเป็นหนึ่งแห่งความภูมิใจของการเป็นโรงงานแห่งแรกของประเทศไทยที่มี

กิจกรรมบ้านหลังเรียน 
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 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและประสานแผนการปฏิบัติงานด้านการ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ประจ�าปีงบประมาณ 2554 ระหว่างวนัที ่29 พฤศจกิายน-1 ธนัวาคม 

2553 ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา เพื่อชี้แจงและท�าความเข้าใจแผนปฏิบัติการ 

ประเทศไทยเข้มแข็งฯ ระยะที่ 3 ระดมความคิดแนวทางและบูรณาการกรอบกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ด้าน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากผู้แทนหน่วยงานที่ด�าเนินงานด้านการลดอุปสงค์ยาเสพติด      

23 หน่วยงาน

ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทางและกรอบกิจกรรมด้านการป้องกัน      

ยาเสพติดใน 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เยาวชนในสถานศึกษา เยาวชนนอกสถานศึกษา และผู้ใช้แรงงาน 

ภายใต้ 5 ประเด็น ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยเข้มแข็งฯ ระยะที่ 3 ดังนี้ 

    1) การพัฒนาข้อมูลและองค์ความรู้ ได้แก่ พัฒนาระบบฐานข้อมูล พัฒนาข้อมูลเพื่อบ่งชี้สภาพ

ปัญหา และพัฒนาองค์ความรู้

    2) การสร้างภาคีความร่วมมือ ได้แก่ ระดมความร่วมมือทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุนการ

ด�าเนินกิจกรรม และพัฒนามาตรการเสริมแรงจูงใจ

    3) การสร้างภูมิคุ้มกัน ได้แก่ เสริมสร้างความรู้ ส่งเสริมกิจกรรมทางเลือก และปรับเจตคติการ

ใช้ชีวิต 

    4) การสร้างเสริมพลังให้กลุ่ม/สถาบันทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อบุคคล ได้แก่ สร้างเสริมศักยภาพ

บุคลากร/องค์กร (ครู ผู้ปกครอง เยาวชน) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และส่งเสริมบทบาท

องค์กรด้านแรงงาน 

    5) การจัดระเบียบสังคม ได้แก่ เสริมสร้าง/เพิ่มพื้นที่และปัจจัยบวก และ ควบคุมพื้นที่เสี่ยง 

    ทั้งนี้ กรอบกิจกรรมดังกล่าว ใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ ก�าหนดแผนปฏิบัติการฯ ประจ�า

ปีงบประมาณ 2554 รองรับตามภารกิจของหน่วยงานต่อไป 

ส�านักงาน ป.ป.ส. ได้ขอให้หน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการแผน ส่งโครงการพร้อมแผนปฏิบัติการและ

วงเงนิงบประมาณ ภายในวนัที ่9 ธนัวาคม 2553 เพือ่วเิคราะห์และพจิารณาจดัสรรงบประมาณจากวงเงนิ

ที่ได้รับ จ�านวน 20 ล้านบาท และด�าเนินการตัดโอนให้หน่วยงานต่างๆ ต่อไป
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 เรือนจำา

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ปปส.ภาค 1 ร่วมกับ ศตส.จ.นนทบุรี ตร.ภ.จว. นนทบุรี ฝ่ายปกครอง 

เรือนจ�าจังหวัดนนทบุรี และหน่วยเกี่ยวข้อง จู่โจมตรวจค้นเรือนจ�าจังหวัดนนทบุรี ตามโครงการท�าความ

ดีถวายพ่อ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และการป้องกันและแก้ไขปัญหา   

ยาเสพติดในเรือนจ�า ผลการตรวจค้น พบ โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Nokia และ Blackberry รวม 2 เครื่อง 

และเงินสด จ�านวน 6,000 บาท

เรอืนจ�ากลางเขาบนิได้รบัแจ้งจากสายลบัว่า ในคนืวนัที ่21 พฤศจกิายน 2553 จะมผีูน้�าโทรศพัท์

และยาเสพติดให้โทษโดยวิธีการโยนสิ่งของ โดยว่าจ้างสายให้เป็นผู้น�าทางเข้ามาบริเวณเขตเรือนจ�า โดย

ประสานงานกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจภธูรจอมบงึและเจ้าหน้าทีต่�ารวจภธูรเมอืงราชบรุ ีร่วมวางแผนจบักมุ กระทัง่

เวลา 03.15 น. ของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 สายรายงานว่าได้มีบุคคลน�าโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์

และยาเสพติดให้โทษ เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มายังบ้านสายลับ ก่อนหน้านั้นได้ประสานกับสายลับตลอด 

ได้ความว่าผูต้้องขงัทีก่�าลงัตดิต่อรบัของ คอื น.ช.ไพบลูย์ ฟักหอม ผูต้้องขงัแดน 5 ห้อง 18 ซึง่ น.ช.ไพบลูย์ฯ 

ได้ติดต่อกันทางโทรศัพท์ตลอด เวลาประมาณ 03.30 น. สายแจ้งว่า น.ช.ไพบูลย์ฯ สั่งให้หยุดท�างาน 

เนือ่งจากใกล้สว่างเกรงจะถกูเจ้าหน้าทีเ่รอืนจ�าจบักมุ แต่บอกให้สายคอยชดุทีม่าจากกรงุเทพฯ ทีบ่รเิวณร้าน

เซเว่นอีเลเว่น เจดีย์หัก เมื่อพบกันให้น�าของทั้งหมดไปเก็บที่บ้านของสาย รอท�างานในวันหลัง เจ้าหน้าที่

ต�ารวจและเจ้าหน้าที่เรือนจ�า จึงได้พร้อมกันไปยังบ้านสายลับพบนายอ�านาจ ขันแข็ง พร้อมกับพวกรวม 3 

คน และกระเป๋าใส่สิ่งของ จ�านวน 2 ใบ ได้ตรวจดูพบ

  1. โทรศัพท์    จ�านวน     98   เครื่อง

  2. ซิมการ์ด    จ�านวน     79  อัน

  3. อุปกรณ์เครื่องชาร์จ    จ�านวน     95   ชุด

  4. หูฟัง     จ�านวน   105   ชุด

  5. เครื่องยิงหน้าไม้ติดกล้องเลนซ์เลเซอร์ จ�านวน       1   คัน
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  6. ลูกดอกยิงหน้าไม้    จ�านวน     10   ดอก

  7. ลวดสลิง    จ�านวน       1   ม้วน

  8. สายเอ็น    จ�านวน       1   ม้วน

  9. ท่อยาง ขนาด 4 นิ้ว ยาว 3 เมตร จ�านวน       1   ท่อน

  10. คีมตัดเหล็ก    จ�านวน       1   อัน

  11. กุญแจพร้อมลูก    จ�านวน       1   ชุด

  12. ยาบ้า    จ�านวน     53   เม็ด

 สอบถาม นายอ�านาจ ขันแข็ง ให้การรับสารภาพว่า ของกลางดังกล่าว ได้รับว่าจ้างจาก      

นางสุชาวดี  แจ่มดวง อยู่บ้านเลขที่ 9999 หมู่ที่ 77 ต�าบลบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. ให้น�าของกลาง 

ไปส่งให้ น.ช.ไพบูลย์ ฟักหอม ผู้ต้องขังเรือนจ�ากลางเขาบิน โดยรับค่าจ้าง 7,000 บาท

วนัที ่1 เมษายน 2554 สภ.เมอืงราชบรุ ีพร้อมด้วย เจ้าหน้าทีต่�ารวจประจ�าศาลแขวงจงัหวดัราชบรุี 

ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา 1 ราย (บุตรสาวนายวิชัย อ่อนน้อม เป้าหมายนักค้ารายส�าคัญในพื้นที่ ต.ห้วยไผ่) 

พร้อมของกลางไอซ์ น�้าหนัก 15.7 กรัม โดยจะน�ามาส่งมอบให้กับ น.ช.ศิริชัย หรืออั๋น ด้วงทอง แดน 5 

เรือนจ�ากลางจังหวัดราชบุรีที่บริเวณห้องควบคุมตัว ศาลแขวงจังหวัดราชบุรี 

วันที่ 10 เมษายน 2554 สภ.อ.ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมของกลาง

ยาบ้า 38,000 เม็ด ซึ่งนายนพชัยฯ อ้างว่าได้รับค�าสั่งให้ไปรับยาบ้าจากผู้ต้องขังในเรือนจ�ากลางเขาบิน 

จ.ราชบุรี
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วันที่ 19 เมษายน 2554 ปปส.ภ.7 ร่วมกับ สภ.กระทุ่มแบน จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมของกลาง 

ยาบ้า 1,457 เมด็ โดยผูต้้องหาสารภาพว่าสัง่ยาบ้ามาจากญาตซิึง่เป็นผูต้้องขงัในเรอืนจ�ากลางสมทุรสงคราม 

เมือ่ ปปส.ภ.7 ประสานเรือนจ�ากลางสมุทรสงคราม พบว่าเป็นผู้ต้องขังอยู่ในแดน 5 และเป็นผู้ต้องขัง     

เป้าหมายที่ ปปส.ภ.7 ติดตามพฤติการณ์ร่วมกับเรือนจ�ากลางสมุทรสงคราม ซึ่งมีพฤติการณ์และได้ถูก  

คาดโทษไว้กับกลุ่มผู้ต้องขังที่กระท�าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงเข้าท�าการตรวจค้น แต่ไม่พบโทรศัพท์มือถือ

หรืออุปกรณ์แต่อย่างใด

วันที่ 27 เมษายน 2554 ปปส.ภ.7 สนธิก�าลังร่วมกับ กก.1 บก.ปส.4 ภ.จว.สมุทรสงคราม และ

เรอืนจ�ากลางสมทุรสงคราม ปฏบิตักิารจูโ่จมตรวจค้นเรอืนจ�ากลางสมทุรสงคราม บรเิวณกองงาน จ�านวน 

5 กองงาน (กองงานช่างไม้, เย็บถุง ฯลฯ) โรงประกอบเลี้ยง และห้องสมุด ผลการปฏิบัติ ตรวจยึดสิ่งของ

ต้องห้ามมีไว้ในเรือนจ�า ประกอบด้วย ไอซ์ จ�านวน 2 ซอง น�้าหนักรวม 0.78 กรัม ซิมการ์ด จ�านวน 2 อัน 

อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ จ�านวน 2 อัน หูฟังไ้รสาย (Bluetooth) อุปกรณ์การเสพและ    

เหล็กแหลม 
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3.2 ผลการดำาเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
 เอาชนะยาเสพติด ตามคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรีที่ 154/2554

การแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

 นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล

นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ีได้แถลงนโยบายของรฐับาลต่อรฐัสภาเมือ่ วนัที ่23-25 สงิหาคม 2554 

โดยนโยบายของรัฐบาลด้านยาเสพติดมีดังนี้

1.	 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด�าเนินการในปีแรก
1.1	ก�ำหนดให้กำรแก้ไข	 และป้องกันปัญหำยำเสพติดเป็น“วาระแห่งชาติ”	 โดยยึดหลักนิติธรรมใน

กำรปรำบปรำมลงโทษผู้ผลิต	ผู้ค้ำ	ผู้มีอิทธิพล	และผู้ประพฤติมิชอบ	โดยบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด													

ยึดหลัก	ผู้เสพ	คือ	ผู้ป่วยที่ต้องได้รับกำรบ�ำบัดรักษำให้กลับมำเป็นคนดีของสังคม	พร้อมทั้งมีกลไกติดตำม

ช่วยเหลืออย่ำงเป็นระบบ	ด�ำเนินกำรอย่ำงจริงจังในกำรป้องกันปัญหำด้วยกำรแสวงหำควำมร่วมมือเชิงรุก

กับต่ำงประเทศในกำรควบคุมและสกัดกั้นยำเสพติด	สำรเคมี	และสำรตั้งต้นในกำรผลิตยำเสพติดที่ลักลอบ

เข้ำสู่ประเทศภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำรและมีประสิทธิภำพ	 รวมทั้งด�ำเนินกำรป้องกันกลุ่ม

เสีย่งและประชำชนทัว่ไปไม่ให้เข้ำไปเกีย่วข้องกบัยำเสพตดิ	ด้วยกำรรวมพลงัทกุภำคส่วนเป็นพลงัแผ่นดนิใน

กำรต่อสู้กับยำเสพติด

1.2	เร่งน�ำสนัตสิขุ	และควำมปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของประชำชนกลบัมำสูพ่ืน้ทีจ่งัหวดัชำยแดน

ภำคใต้	ควบคูไ่ปกบักำรขจดัควำมยำกจน	ยาเสพตดิ	และอทิธพิลอ�ำนำจมดื	โดยน้อมน�ำกระแสพระรำชด�ำรสั	

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	“เข้ำใจ	 เข้ำถึง	พัฒนำ”	 เป็นหลักปฏิบัติในแนวทำงสันติวิธี	 โดยเน้นกำรส่ง

เสรมิควำมร่วมมอืในทกุภำคส่วนกบัประชำชนในพืน้ที	่อ�ำนวยควำมยตุธิรรมอย่ำงทัว่ถงึ	เพิม่โอกำสทำงกำร

ศกึษำและคณุภำพชวีติ	สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค	พฒันำเศรษฐกจิและสงัคมในพืน้ที	่เคำรพอตัลกัษณ์	

ขนบธรรมเนยีมประเพณท้ีองถิน่	ส่งเสรมิกำรกระจำยอ�ำนำจกำรปกครองส่วนท้องถิน่ในรปูแบบทีส่อดคล้อง

กบัลกัษณะพืน้ทีโ่ดยไม่ขดักบัรฐัธรรมนญู	ทัง้นี	้จะมกีำรบรูณำกำรกำรบรหิำรจดักำรทกุภำคส่วนให้มเีอกภำพ

ทั้งในระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติ	รวมทั้งปรับปรุง	พัฒนำกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง	

ทนัสมยักบัสภำพควำมเป็นจรงิของปัญหำทีเ่กดิขึน้	ตลอดจนเยยีวยำผูไ้ด้รบัผลกระทบจำกควำมไม่สงบอย่ำง

เป็นธรรม
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2.	 นโยบายที่จะด�าเนินการภายในช่วงระยะ	4	ปีของรัฐบาล
2.1	นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

		 1)	 พฒันำและเสรมิสร้ำงควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ	ส่งเสรมิให้กองทพัพฒันำความสมัพนัธ์

ทางทหารกับมิตรประเทศ	 และมีความพร้อมในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ 

พัฒนำควำมสัมพันธ์ของหน่วยงำน	ด้ำนควำมมั่นคงและกองทัพกับประเทศเพื่อนบ้ำน	ทั้งจะแก้ไขปัญหำต่ำง	ๆ	

กับประเทศเพื่อนบ้ำนบนพื้นฐำนของกำรสร้ำงบรรยำกำศควำมไว้เนื้อเชื่อใจทั้งภำครัฐและภำคประชำชน	

ด�ำเนินกำรส�ำรวจและจัดท�ำหลักเขตแดนตำมหลักฐำนพื้นฐำนของกฎหมำยและสนธิสัญญำที่มีอยู่เพื่อมิให้

เป็นเงื่อนไขของควำมขัดแย้ง	 รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน	 เพื่อระงับยับยั้งและ

ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดให้หมดไป

 2)	 เร่งด�าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด	องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์	ผู้หลบหนีเข้า

เมือง	 แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย	และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน	 โดยกำรปรับปรุงระบบป้องกันและ

บังคับใช้กฎหมำย	รวมทั้งกฎหมำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินอย่ำงเข้มงวด	ดูแลให้ควำมเป็น

ธรรมและเฝ้ำระวังไม่ให้เกิดปัญหำที่กระทบต่อควำมมั่นคงและควำมสงบสุขภำยในประเทศควบคู่ไปกับกำร

จัดกำรแก้ไขปัญหำสถำนะและสิทธิของบุคคล	ภำยใต้ควำมสมดุลระหว่ำงกำรรักษำควำมมั่นคงของชำติกับ

กำรดูแลสิทธิขั้นพื้นฐำน

2.2	นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

	 1)	 นโยบำยกำรพัฒนำสุขภำพของประชำชน

	 	 ส่งเสรมิให้ประชำชนทกุระดบัมโีอกำสออกก�ำลงักำยและเล่นกฬีำเพือ่สร้ำงเสรมิสขุภำพและ

พลำนำมัยที่ดี	สร้ำงนิสัยควำมมีน�้ำใจเป็นนักกีฬำและใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงกำรหมกมุ่น												

มั่วสุมกับอบำยมุขและยาเสพติด”

ภำยใต้แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน	 พ.ศ.2555	 –	 2558	

รัฐบำลได้ก�ำหนดให้ปัญหำยำเสพติดเป็นนโยบำยส�ำคัญเร่งด่วนที่จะเริ่ม

ด�ำเนินกำรในปีแรก	 โดยก�ำหนดเป้ำประสงค์เชิงนโยบำยให้ปัญหำ							

ยำเสพติดลดลงและไม่ส่งผลกระทบต่อควำมสงบสุขของสังคม	 และ			

ก�ำหนดเป้ำหมำย/ตวัชีว้ดัคอื	ประชำชนมคีวำมพงึพอใจในกำรแก้ไขปัญหำ

ยำเสพติดเพิ่มขึ้น

 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558
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เมื่อวันที่	 22	 กันยำยน	2554	 ร้อยต�ำรวจเอก	 ดร.เฉลิม	 อยู่บ�ำรุง	 รองนำยกรัฐมนตรีได้มีค�ำสั่ง		

ศนูย์อ�ำนวยกำรพลงัแผ่นดนิเอำชนะยำเสพตดิแห่งชำตทิี	่1/2554	เรือ่งแผนยทุธศำสตร์พลงัแผ่นดนิเอำชนะ

ยำเสพติด	พ.ศ.2555	โดยก�ำหนดให้แผนยุทธศำสตร์พลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติด	พ.ศ.2555	ประกอบ

ด้วย	7	แผนหลกั	คอื	แผนการสร้างพลงัสงัคมและพลงัชมุชนเอาชนะยาเสพตดิ แผนการแก้ไขปัญหาผูเ้สพ/

ผู้ติดยาเสพติด แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้

กฎหมาย แผนความร่วมมอืระหว่างประเทศ แผนการสกดักัน้ยาเสพตดิ แผนการบรหิารจดัการแบบบรูณาการ 

โดยเน้น	4	ปรับคือ	ปรับปรุงข้อมูล การข่าวให้ถูกต้อง ทันสมัย ปรับบทบาท พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ปรับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และปรับทัศนคติของสังคมและชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ให้ยึด	3	หลักคือ	หลักการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักเมตตา หลักนิติธรรม และหลักแก้ปัญหาโดยยึดพื้นที่เป็น

ตวัตัง้	รวมทัง้ต้อง	6	เร่งเรือ่ง	

ได้แก่	 เร่งด�าเนินการด้าน

ข้อมลู ปัญหา  เร่งลดจ�านวน

ผู้เสพยาเสพติดจากหมู่บ้าน

ชมุชน เร่งแสวงหาความร่วมมอื 

กับต่างประเทศและการสกัด

กัน้ยาเสพตดิ เร่งปราบปราม

ผู้ค้า ลดความเดือดร้อนของ

ประชาชนจากปัญหายาเสพตดิ 

เร่งแก้ไขปัญหาเยาวชนกลุ่ม

เสี่ยงทั้งในและนอกสถาน

ศึกษา และเร่งสร้างหมู่บ้าน

ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

เมือ่วนัที	่9	กนัยำยน	2554	นำงสำวยิง่ลกัษณ์	ชนิวตัร	นำยกรฐัมนตรไีด้มคี�ำสัง่ส�ำนกันำยกรฐัมนตรี

ที่	154/2554	เรื่องยุทธศำสตร์พลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติด	โดยรัฐบำลแสดงเจตจ�ำนงค์ทำงกำรเมือง	

ประกำศเจตนำรมณ์อนัแนวแน่และมคีวำมมุง่มัน่เอำจรงิเอำจงัเพือ่เอำชนะยำเสพตดิให้ได้โดยเรว็	รวมทัง้ได้

ก�ำหนดมำตรกำรที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติด	กำรแก้ไขปัญหำผู้เสพผู้ติด

ยำเสพติด	กำรป้องกันกลุ่มเสี่ยง	พื้นที่เสี่ยง	และสถำนที่เสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด	กำรปรำบ

ปรำมนกัค้ำยำเสพตดิ	และผูม้อีทิธพิลทีเ่กีย่วข้องกบัยำเสพตดิ	กำรส่งเสรมิควำมร่วมมอืกบัต่ำงประเทศและ

แก้ไขปัญหำยำเสพตดิตำมแนวชำยแดน	กำรปฏบิตัต่ิอเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัทีเ่กีย่วข้องกบัยำเสพตดิและผูท้ีบ่กพร่อง

ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่

 ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

 แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 
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สาระส�าคัญของแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555 พอสังเขปมีดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์

ยุติสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดที่เป็นภัยคุกคำมต่อควำมมั่นคง	 และควำมสงบสุขของ

ประชำชนและสงัคมให้ได้อย่ำงรวดเรว็	ต่อเนือ่งและยัง่ยนื	โดยพลงัแผ่นดนิทกุภำคส่วนจะต้องร่วมมอืกนัลด

ควำมรุนแรงของปัญหำยำเสพติด	จนไม่ส่งผลกระทบต่อควำมเดือดร้อนของประชำชน	ภำยในระยะเวลำ	1	ปี	

(ปี	2555)

2) เป้าหมาย

เป้าหมายพื้นที่

	 1.	 ก�ำหนดพืน้ทีป่ฏบิตักิำรทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ	เป็นพืน้ทีล่ดระดบัปัญหำยำเสพตดิ	เพือ่ให้เป็น

ไปตำมวำระแห่งชำติ

				2.	ก�ำหนดพืน้ทีเ่ป้ำหมำยส�ำคญัทีม่สีถำนะของปัญหำยำเสพตดิในเกณฑ์สงูทีต้่องเร่งรดั	และลด

ระดับควำมรุนแรงของปัญหำ	 ด้วยกำรจัดองค์กรอ�ำนวยกำรประสำน	 และก�ำหนดแผนปฏิบัติกำรเป็นกำร

เฉพำะเพื่อให้เหมำะสมกับสภำพปัญหำ	ได้แก่

		 	 (1)	พื้นที่กรุงเทพมหำนคร	จำกสถำนะที่เป็นพื้นที่ค้ำและแพร่ระบำดมำกที่สุดของประเทศ

						 (2)	พืน้ทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคเหนอื	3	จงัหวดั	ได้แก่	จงัหวดัเชยีงใหม่	เชยีงรำย	แม่ฮ่องสอน		

จำกสถำนะที่เป็นพื้นที่ด่ำนหน้ำกำรสกัดกั้นยำเสพติดที่มีปริมำณกำรลักลอบน�ำเข้ำยำเสพติดสูงที่สุด

							(3)	พื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้	3	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดยะลำ	นรำธิวำส	ปัตตำนี	จำก

สถำนะทีเ่ป็นพืน้ทีปั่ญหำด้ำนควำมมัน่คงทีม่ปัีญหำเกีย่วเนือ่งกบัปัญหำยำเสพตดิ	และเป็นพืน้ทีท่ีถ่กูก�ำหนด

ในนโยบำยเร่งด่วนอีกปัญหำหนึ่งของรัฐบำล

	 3.	 เป้ำหมำยในระดับพื้นที่	จ�ำแนกกำรด�ำเนินกำร	ดังนี้

		 	 (1)	ก�ำหนดพื้นที่ทุกอ�ำเภอทั่วประเทศ	เป็นพื้นที่ปฏิบัติกำรลดปัญหำยำเสพติด	โดยให้ควำม

ส�ำคัญกับพื้นที	่ 338	อ�ำเภอ/เขต	ที่มีระดับควำมหนำแน่นของปัญหำในเกณฑ์สูง	 ที่จะต้องใช้สรรพก�ำลัง

เพิ่มมำกขึ้น	

						(2)	ก�ำหนดพื้นที่หมู่บ้ำน/ชุมชนทั่วประเทศ	เป็นพื้นที่ปฏิบัติกำร	โดยให้ควำมส�ำคัญกับพื้นที่

ที่ปรำกฎข่ำวสำรว่ำมีปัญหำในระดับมำกและปำนกลำงประมำณ	60,584	หมู่บ้ำน/ชุมชน	 เป็นควำมเร่ง

ด่วนที่จะพิสูจน์สถำนะปัญหำและแก้ไข

						 (3)	 ก�ำหนดหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน	 เป็นพื้นที่ต้องรักษำสถำนภำพ	 และพัฒนำไปสู่

ควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน	ประกอบด้วย	หมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่อยู่เดิม	12,189	หมู่บ้ำน/ชุมชน	

และหมูบ้่ำนทีเ่ตรยีมขยำยเป็นกองทนุแม่ของแผ่นดนิเพิม่เตมิอย่ำงมคีณุภำพในปี	2555	ในกรงุเทพมหำนคร	

และทุกจังหวัด
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เมื่อวันที่	 11	 กันยำยน	2554	 ได้มีพิธีเปิดปฏิบัติกำรวำระแห่งชำติพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติด			

ที่ตึกสันติไมตรี	ท�ำเนียบรัฐบำล	ในกำรนี้	ได้มีข้อสั่งกำรเชิงนโยบำยที่ส�ำคัญหลำยประกำร	กล่ำวคือ	

1.	นางสาวยิ่งลักษณ์		ชินวัตร	นายกรัฐมนตรี	ได้มีข้อสั่งกำรเชิงนโยบำยที่ส�ำคัญเกี่ยวกับปัญหำ												

ยำเสพตดิรฐับำล	ถอืเป็นวำระแห่งชำต	ิและเพือ่สนองพระรำชเสำวนย์ีสมเดจ็พระนำงเจ้ำฯ	พระบรมรำชนินีำถ	

เมื่อวันที่	12	สิงหำคม	2554	ที่ทรงชี้ให้เห็นภัยอันตรำยของยำเสพติด	รัฐบำลและทุกภำคส่วนได้น้อมน�ำ

ข้อห่วงใยของพระองค์ท่ำนมำก�ำหนดเป็นนโยบำยและวำระแห่งชำติ	 ภำยใต้ปฏิบัติกำรวำระแห่งชำติ							

พลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติด	 โดยต้องลดปัญหำยำเสพติดให้ได้ภำยใน	 1	 ปี	 ทุกฝ่ำยต้องท�ำงำนแบบ				

บูรณำกำรเป็นระบบ	และจะต้องลดควำมรุนเเรงได้ร้อยละ	80

รัฐบาลนี้จะน�าผลโพลล์มาประมวลและประยุกต์เข้ากับแผนปฏิบัติการ โดยมี 6 ประการ คือ

	 1.	 เสริมสร้ำงพลังแผ่นดินฯเน้นชุมชน	 และหมู่บ้ำนที่ต้องน�ำพลังจำกทุกภำคส่วนและน้อมน�ำ													

พระรำชเสำวนย์ีฯ	เป็นหลกัปฏบิตัมิำประมวล	พฒันำเครอืข่ำยเฝ้ำระวงัทัว่ประเทศ	เน้นหลกัปรชัญำเศรษฐกจิ

พอเพียง	ขยำยกองทุนแม่แห่งแผ่นดิน	

	 2.	 กำรแก้ปัญหำผู้เสพ	หลักส�ำคัญ	 คือ	 ต้องถือว่ำผู้เสพคือคนไข้ที่ป่วย	 รัฐบำลต้องกำรเห็น	

400,000	รำย	กลับคืนเป็นคนดีของสังคม	 โดยแบ่งกำรบ�ำบัดเป็น	3	ระดับคือ	ผู้ป่วยหนัก	ปำนกลำง	

และเล็กน้อย	 โดยผู้ป่วยหนัก	 และปำนกลำงต้องร่วมมือกับโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก	 และ

กระทรวงกลำโหม	กระทรวงสำธำรณสุขต้องบ�ำบัดรักษำ	ส่วนผู้ป่วยเล็กน้อยนั้นจะให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นร่วมบูรณำกำรให้หำยขำด	 และฟื้นฟู	 อยำกเห็นขั้นตอนนี้ที่ต้องให้ควำมรู้ของยำเสพติดและสร้ำง

อำชีพใหม่ให้มีงำนท�ำ

เป้าหมายบุคคล

	 1.	 ลดจ�ำนวนผูเ้สพยำเสพตดิทัว่ประเทศด้วยกำรน�ำเข้ำบ�ำบดัรกัษำ	เป็นสิง่ทีต้่องเร่งด�ำเนนิกำร

อย่ำงจริงจัง	 โดยหำกสำมำรถลดได้ถึง	 จ�ำนวน	 400,000	 คนอย่ำงมีคุณภำพ	 และให้ควำมส�ำคัญกับ

กระบวนกำรด�ำเนินกำร	และติดตำม	ช่วยเหลือ	ฟื้นฟู	และแก้ไขปัญหำพื้นฐำน	จนบุคคลเหล่ำนี้ไม่กลับมำ

มีพฤติกำรณ์ด้ำนยำเสพติดซ�้ำอีก	ประมำณ	80%	ใน	1	ปี	

	 2.	 สร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันยำเสพติดเพิ่มขึ้นให้กับเยำวชนก่อนวัยเสี่ยง	(อำยุ	7-19	ปี)

	 3.	ปรำบปรำมกลุม่กำรค้ำยำเสพตดิระดบัต่ำงๆ	ในทกุจงัหวดัให้มผีลเพิม่ขึน้	และด�ำเนนิมำตรกำร

ทำงด้ำนทรัพย์สินในคดีที่เขำ้หลักเกณฑ์ตำมกฎหมำย	 รวมทั้งเพิ่มกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรบังคับโทษ

ปรับให้ได้ประมำณ	8,000	-	10,000	คดี	ในปี	2555	เพื่อตัดวงจรในด้ำน	supply	ตำมหลักนิติธรรม	

	 4.	ด�ำเนินกำรต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มีพฤติกำรณ์เกี่ยวข้องกับยำเสพติด

	 5.	ด�ำเนินกำรต่อผู้ต้องขังในเรือนจ�ำที่มีพฤติกำรณ์เกี่ยวข้องกับกำรค้ำยำเสพติด

 ข้อสั่งการเชิงนโยบาย 
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	 3.	 กำรป้องกันพื้นที่กลุ่มเสี่ยง	โดยจะมองพื้นที่จำก	8	หมื่นกว่ำชุมชนให้เหลือ	6	หมื่นชุมชน	
โดยจัดพื้นที่ว่ำงเปล่ำในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงให้มีลำนกิจกรรม	และกีฬำทดแทน	ไม่ให้กลุ่มเสี่ยงไปค้ำยำเสพติด	

	 4.	 กำรปรำบปรำมผูค้้ำยำเสพตดิ	และผูท้รงอทิธพิลทีย่ดึหลกันติธิรรม	มำตรกำรทำงกฎหมำย
ต้องเป็นไปอย่ำงยุติธรรม	จริงจัง	เข้มงวด	ขอให้ก�ำลังใจเจ้ำหน้ำที่ในกำรด�ำเนินกำรขั้นตอนที่ยำกล�ำบำก	

	 5.	 ส่งเสริมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ	 และชำยแดนในกำรป้องกัน	ป้องปรำมขบวนกำรค้ำ															
ยำเสพติดข้ำมชำติและน�ำสำรตั้งต้นเข้ำมำในประเทศ	กำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่ต้องไม่พัวพันกับยำเสพติด	
เด็ดขำด	และขอให้ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำ	และใช้มำตรกำรทำงปกครองวำงไว้เป็นภำพรวม	และพยำยำม
ก�ำจัดปริมำณกำรค้ำยำเสพติดข้ำมชำติจำกทุกแหล่ง

	 6.	 ดงึผูป่้วย	4	แสนกว่ำรำยมำรกัษำ	ตรงนีจ้ะเป็นกำรลดปรมิำณกำรค้ำขำยยำเสพตดิจะท�ำให้
ท�ำงำนง่ำยและเป็นระบบ

เพือ่ให้เป้าหมายต่างๆ มกีารขบัเคลือ่นอย่างมเีอกภาพ ได้ก�าหนดแนวทางการบรหิารจดัการ ดงันี้ 

	 1.	 ก�ำหนดให้มีศูนย์อ�ำนวยกำรระดับชำติจำกส่วนกลำง	 คือ	 ศูนย์อ�ำนวยกำรพลังแผ่นดิน		
เอำชนะยำเสพตดิแห่งชำต	ิ(ศพส.)	ท�ำงำนร่วมกบักระทรวง	จงัหวดั	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และแนวชำยแดน	
ส่วนระดับชุมชนนั้น	 ขอให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและอ�ำเภอจัดตั้งศูนย์พลังแผ่นดินฯ	 โดยมีหน้ำที่รวบรวม					
ส่งข้อมูลในระดับพื้นที่มำยังส่วนกลำง

	 2.	 จัดโครงสร้ำงอ�ำนำจหน้ำที่	กำรให้คุณและโทษกับเจ้ำหน้ำที่

	 3.		ให้ยึดพื้นที่	และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนเป็นแนวคิดในกำรบริหำรจัดกำร	โดยเฉพำะ														
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด	ผู้บังคับกำรต�ำรวจภูธรจังหวัด	ผู้บังคับบัญชำหน่วยทหำรในพื้นที่	นำยแพทย์สำธำณสุข	
จังหวัด	และผู้อ�ำนวยกำรพื้นที่กำรศึกษำทุกจังหวัด

	 4.		ให้ทกุฝ่ำยและทกุภำคส่วนรำยงำนข้อมลู	โดยข้ำรำชกำรระดบัสงูในจงัหวดัเป็นก�ำลงัหลกัใน
กำรขบัเคลือ่นแบบบรูณำกำร	และให้ทกุส่วนรำชกำรและท้องถิน่ถอืเป็นภำรกจิเร่งด่วน	เพือ่สนบัสนนุ	ศพส.
ทุกระดับ	

	 5.		ให้ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.ท�ำหน้ำที่เร่งรัดอ�ำนวยกำรสนับสนุน	ศพส.	

	 6.	 ให้กระทรวงกำรคลงั	และส�ำนกังบประมำณจดัสรรงบประมำณลงไปให้ทกุระดบั	เพือ่ให้กำร
ท�ำงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น

2.	ร้อยต�ารวจเอก	ดร.	เฉลิม	อยู่บ�ารุง	รองนายกรัฐมนตรี/ผู้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ	(ศพส.)	ได้มีข้อสั่งกำรเชิงนโยบำยที่ส�ำคัญเกี่ยวกับ

	 1.	 กำรปรำบปรำมยำเสพติดจะยึดหลักนิติรัฐและนิติธรรม	 จะใช้หลักละมุนละม่อม	 กำรปรำบ
ปรำมจะด�ำเนินกำรควบคู่กับกำรยึดทรัพย์	ส�ำนักงำน	ปปง.	และส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	จะต้องเข้ำมำช่วยเหลือ
รัฐบำลให้มำกขึ้น	 หำกใครค้ำยำเสพติดเงินที่ได้มำทั้งหมดจะต้องถูกยึดทรัพย์	 และจะด�ำเนินกำรประสำน
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งำนกับต่ำงประเทศ	เพื่อน�ำเจ้ำหน้ำที่ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติดไปอยู่ในประเทศเป้ำหมำยที่เป็น
สำเหตุของยำเสพติดในประเทศไทย		

	 2.	 รัฐบำลตั้งเป้ำหมำยเอำไว้ว่ำ	1	ปีจะลดยำเสพติดให้ได้	ซึ่งไม่ได้หมำยควำมว่ำ	จะกวำดล้ำง
ยำเสพติดให้หมดสิ้นไปทันที	 ดังนั้นตั้งใจว่ำ	 จะต้องลดปริมำณยำเสพติดและกลุ่มเสี่ยงให้ได้	 โดยเฉพำะใน
สถำนบรกิำร	โดยให้มกีำรคงหน่วยงำน	ปส.315	ซึง่ก่อตัง้มำตัง้แต่รฐับำลชดุทีผ่่ำนมำ	เพรำะมคีวำมจ�ำเป็น
จะต้องเอำไว้ช่วยงำนเรื่อง	 ยำเสพติด	 เนื่องจำกหน่วยงำนเหล่ำนี้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ	 นอกจำกนี้								
กรมรำชทัณฑ์จะต้องเอำจริงเอำจัง	เรำต้องแก้ไขปัญหำให้ถูกจุด	โดยเฉพำะกำรสั่งซื้อขำยยำเสพติดจำกใน
เรือนจ�ำ

	 3.	 มำตรกำรปิดรอยตะเข็บชำยแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงรำย	แม่ฮ่องสอน	เชียงใหม่	

	 4.	 ต้องมมีำตรกำรสกดัสำรตัง้ต้นทีม่ำจำกประเทศเพือ่นบ้ำนด้วย	ต้องขอร้องกระทรวงสำธำรณสขุ
ช่วยหำทำงควบคุมกำรน�ำเข้ำยำแก้หวัดและยำแก้ไอให้ได้	

	 5.	 มำตรกำรกำรป้องกัน	 กำรที่จะมีศูนย์พลังแผ่นดินอยู่ทุกหมู่บ้ำน	ต�ำบล	อ�ำเภอและจังหวัด	
โดยขอร้องว่ำ	ขอให้ผูบ้งัคบักำรต�ำรวจภธูรจงัหวดั	และผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัเดนิไปด้วยกนัในกำรแก้ไขปัญหำ	
ยำเสพติด	และเพื่อให้ได้ผลเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจต้องรู้ว่ำในพื้นที่สถำนบริกำรใด	เจ้ำของสถำนบริกำรไปตั้งโต๊ะ
ขำยยำไอซ์ก็ต้องด�ำเนินกำรให้หมด	

	 6.	 มำตรกำรบ�ำบดัฟ้ืนฟ	ูได้แจ้งรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกลำโหม	และรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวง
ยตุธิรรมให้ไปตรวจดผููต้้องโทษยำเสพตดิทัง้ในคกุทหำร	และเรอืนจ�ำของกรมรำชทณัฑ์	หำกคนใดมพีฤตกิรรม
ดีก็ให้เอำมำเข้ำโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง	เพรำะวันนี้เรือนจ�ำล้นแล้ว	

3.	นายยงยุทธ	 วิชัยดิษฐ์	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 ได้มีข้อ												
สั่งกำรเชิงนโยบำยที่ส�ำคัญเกี่ยวกับ

	 1.	 ในฐำนะทีเ่คยด�ำรงต�ำแหน่งผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั	และปลดักระทรวงมหำดไทย	มปีระสบกำรณ์
ว่ำในประเทศไทยนั้นเริ่มต้นด้วยหมู่บ้ำน	ก�ำนัน	ผู้ใหญ่บ้ำน	สำยตรวจ	ต�ำรวจ	อสม.	ซึ่งทรำบเป็น

อย่ำงดีว่ำบ้ำนหลังไหนเป็นผู้ผลิต	 ผู้คำ้	 ผู้เสพ	 ไม่มีใครที่ไม่ทรำบ	 ส�ำคัญที่นโยบำยรัฐบำลเอำจริงในเรื่อง	
ดังกล่ำวหรือไม่

	 2.	 เชื่อมั่นว่ำ	3	เดือนเห็นผล	1	ปี	ลดเหลือน้อยที่สุด

	 3.	 หลกักำรคอื	ให้ผูน้�ำชมุชนตัง้กลุม่ตำสปัปะรด	สำมำรถฉำยทกุพืน้ทีว่่ำท�ำอะไรอยู	่แยกผูเ้สพ
ออกมำบ�ำบัดรักษำ	นำยอ�ำเภอต้องบูรณำกำรแผนอ�ำเภอ	กระทรวงมหำดไทยก็บูรณำกำรแผนทั้งประเทศ	
จะไม่เหลือคนท�ำผิด

	 4.	 ในอดีตเรำไม่เคยใช้	 อปท.	 เข้ำมำใช้ในเรื่องนี้เลย	 ซึ่งจะช่วยเรื่องศูนย์เยียวยำ	 กระทรวง
สำธำรณสุขช่วยเรื่องแพทย์	บุคลำกร	ท�ำเรื่องนี้ส�ำเร็จแน่นอน	76	จังหวัด	887	อ�ำเภอ	7,255	ต�ำบล	
74,955	หมู่บ้ำน	จะปลอดยำเสพติดตรงตำมพระรำชด�ำรัสของแม่แห่งแผ่นดินและจะเสร็จตำมนโยบำย
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4.	 นายวิทยา	บุรณศิริ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	ได้มีข้อสั่งกำรเชิงนโยบำยที่ส�ำคัญ

เกี่ยวกับ

	 1.	 เรือ่งสำรตัง้ต้น	ได้ก�ำชบัให้ด�ำเนนิกำรควบคมุอย่ำงจรงิจงั	และเข้มงวดภำยใต้กำรก�ำกบัดแูล

	 2.	 เรือ่งกำรฟ้ืนฟผููเ้สพ	คนืคนดสีูส่งัคม	โดยเตรยีมโรงพยำบำล	บคุลำกร	โดยเฉพำะ	อสม.	ซึง่

เป็นเครือข่ำย	และผูกพันในชุมชนอยู่แล้ว	ท�ำหน้ำที่เฝ้ำระวังและฟื้นฟู	

	 3.	 กำรคำดหวังไม่ให้มีกลุ่มผู้เสพใหม่	โดยโครงกำรทูบีนัมเบอร์วัน	สร้ำงภูมิคุ้มกันให้กลุ่มเสี่ยง

	 4.	 ตั้งมั่นนโยบำยฟื้นฟูให้ชุมชน	ครอบครัว	 โรงพยำบำลศูนย์โดยจะมีกำรประสำนทุกส่วนให้

สอดรับกับนโยบำยที่นำยกรัฐมนตรีให้ไว้มีควำมชัดเจน

5.	พลเอก	ยุทธศักดิ์	ศศิประภา	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	ได้มีข้อสั่งกำรเชิงนโยบำยที่
ส�ำคัญเกี่ยวกับ

	 1.	 ป้องกันก�ำลังพล	และครอบครัวมิให้เกี่ยวข้องกับยำเสพติด	 โดยจัดสวัสดิกำรอย่ำงเพียงพอ	
สนบัสนนุกำรประกอบอำชพีเพือ่เสรมิรำยได้	ให้มชีวีติตำมแนวปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง	ไม่ยุง่เกีย่วกบักำร
ค้ำและกำรเสพยำเสพติด	 กำรเอำผิดต่อทหำรและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง	 ต้องด�ำเนินกำรอย่ำงจริงจังและ		
เด็ดขำด	ไม่หวั่นเกรง

	 2.	 ด�ำเนนิกำรด้ำนข่ำวกรองยำเสพตดิ	นอกจำกข่ำวกรองปกต	ิโดยให้กองทพับกเป็นหน่วยหลกั	
ให้หน่วยข่ำวกรองเป็นหัวใจ	 สนับสนุนกำรพัฒนำรวบรวมข่ำวสำร	 กำรหำข่ำวทั้งในและนอกประเทศ						
ข่ำวยำเสพติด	ทั้งในและนอกประเทศ	ประสำนควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำน

	 3.	 กำรสกัดกั้นกำรน�ำเข้ำยำเสพติดตำมแนวชำยแดนทำงบก	ทำงทะเล	และทำงอำกำศ	ด้วย
กำรบรูณำกำรข่ำวกรองเพือ่สบืทรำบแหล่งผลติ	และควำมเคลือ่นไหวของขบวนกำรค้ำยำเสพตดิ	โดยให้กอง
บัญชำกำรกองทัพไทย	 และเหล่ำทัพยึดถือว่ำกำรข่ำวกรองเป็นหัวใจของควำมส�ำเร็จในกำรปฏิบัติกำรสกัด
กัน้กำรน�ำเข้ำยำเสพตดิตำมแนวชำยแดน	และให้สนบัสนนุกำรพฒันำระบบกำรรวบรวมข่ำวสำร	รวมทัง้จดั
ให้มีงบประมำณอย่ำงเพียงพอ	เพื่อประสิทธิภำพในกำรผลิตข่ำวกรองอันจะน�ำไปสู่กำรสกัดกั้นอย่ำงได้ผล

	 4.	 กำรสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำนอืน่	ผ่ำน	กอ.รมน.	โดยเฉพำะในจงัหวดัชำยแดน
ภำคใต้	 เพื่อมิให้ปัญหำยำเสพติดส่งผลต่อวิถีชีวิต	 และควำมสงบสุขของประชำชน	 สนับสนุนกำรพัฒนำ
หมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน	ส่งเสริม	และประสำนกับจังหวัด	และอ�ำเภออย่ำงใกล้ชิด	 เพื่อเพิ่มบทบำท
กำรใช้ก�ำลงัประชำชนจำกโครงกำรอำสำพฒันำ	และป้องกนัตนเอง	รวมทัง้ชดุรกัษำควำมปลอดภยัหมูบ้่ำน
ในทำงปฏิบัติ	

	 5.	 กำรสนับสนุนกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพ	 ให้กองบัญชำกำรกองทัพไทยและเหล่ำ
ทัพเตรียมควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำที่	 สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	 และสถำนที่รองรับโครงกำรบ�ำบัดรักษำและ
ฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูต้ดิยำเสพตดิทัง้แบบสมคัรใจและแบบบงัคบับ�ำบดัตำมโครงกำรววิฒัน์พลเมอืง	โดยขยำย
ขีดควำมสำมำรถในกำรฝึกนักเรียนตำมโครงกำรวิวัฒน์พลเมืองให้ได้ตำมเป้ำหมำย	30,000	คนต่อปี
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	 6.	 กำรตดิตำมประเมนิผลและกำรประชำสมัพนัธ์	ผูบ้งัคบับญัชำทกุระดบัชัน้	ทกุกองบญัชำกำร
ต้องให้ควำมส�ำคัญต่อปัญหำยำเสพติด	 โดยถือว่ำเป็นวำระแห่งชำติ	 ทั้งบทบำทเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
และหน่วยสนบัสนนุ	ด้วยกำรจดัระบบตดิตำม	ประเมนิผลและรำยงำนผลกำรปฏบิตั	ิรวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ
ตำมระยะเวลำอย่ำงต่อเนื่อง	 ให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับชั้นใช้เครื่องมือที่มีอยู่ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนมี
ควำมรูค้วำมเข้ำใจในปัญหำยำเสพตดิ	และประชำสมัพนัธ์ผลกำรด�ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำลอย่ำงต่อเนือ่ง	
กระทรวงกลำโหมได้มอบหมำยให้หน่วยขึ้นตรง	 กองทัพไทยและทุกเหล่ำทัพ	 น�ำไปปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้						
เป็นต้นไป

6.	 พลต�ารวจเอก	ประชา	พรหมนอก	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 ได้มีข้อสั่งกำรเชิง
นโยบำยที่ส�ำคัญเกี่ยวกับ

	 1.	 บทบำทกระทรวงยตุธิรรมในฐำนะหน่วยทีจ่ะน�ำกระบวนกำรยตุธิรรมทำงเลอืกหรอืยตุธิรรม
เชิงสมำนฉันท์มำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด	โดยสร้ำงกรอบควำมเมตตำ	โดยเฉพำะผู้เสพ	โดยยังไม่ใช้
มำตรกำรทำงกฎหมำย	คือ	ยังไม่จับกุม	เพื่อให้ผู้ติดยำกลับคืนมำเป็นคนดีของสังคม	ก�ำหนดให้มียุติธรรม
จงัหวดั	ซึง่เป็นองค์กรใหม่ในทกุจงัหวดั	เพือ่รวมองค์กรยตุธิรรมในพืน้ที่	เข้ำมำเป็นองค์กรประสำนในพืน้ที่	
สร้ำงกรอบมำตรฐำน	มำตรกำรหลักเพื่อแก้ปัญหำยำเสพติด

	 2.	 บทบำทกระทรวงยุติธรรมในฐำนะหน่วยปรำบปรำมและบังคับใช้กฎหมำยนิติธรรมมำใช้												
โดยปรำบปรำมเครือข่ำยกำรค้ำ	 กำรผลิตยำเสพติด	 โดยมีส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ส�ำนักงำน	 ปปง.	 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 และส�ำนักงำน	ป.ป.ท.	 จะบูรณำกำรกันอย่ำงจริงจัง	 เพื่อท�ำลำยเครือข่ำยกำรค้ำ	
ด�ำเนนิกำรต่อเจ้ำหน้ำทีร่ฐัทีม่พีฤตกิำรณ์เกีย่วข้องกบัยำเสพตดิ	ผูบ้งัคบับญัชำต้องให้ควำมส�ำคญัเรือ่งนีแ้ละ
ด�ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง

	 3.	 บทบำทกระทรวงยุติธรรมในฐำนะหน่วยด�ำเนินกำรด้ำนบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟู	 โดยกำร
สนับสนุนหน่วยงำนต่ำงๆ	ทั้ง	อบต.	ทหำร	ต�ำรวจ	ในพื้นที่	รวมทั้งหน่วยกำรศึกษำในพื้นที่ที่จะบ�ำบัดเชิง
ควำมรู	้เมตตำ	ในศนูย์ววิฒัน์พลเมอืง	หน่วยงำนกบัพืน้ทีช่่วยได้มำก	เนือ่งจำกกระทรวงยตุธิรรมมข้ีอจ�ำกดั
เรื่องบุคลำกร	 ขอเสนอให้หน่วยงำนในพื้นที่พิจำรณำร่วมกันตั้งหน่วยขึ้น	 เพื่อร่วมเยียวยำในศูนย์วิวัฒน์
พลเมือง

	 4.	 บทบำทกระทรวงยุติธรรมในฐำนะหน่วยดูแลกระบวนกำรบังคับโทษแก่กรมรำชทัณฑ์							

กำรด�ำเนินกำรกับผู้ต้องขัง	 ขอให้เจ้ำหน้ำที่รัฐด�ำเนินกำรโดยละมุนละม่อม	อดทน	พูดคุยกัน	 ไม่อยำกให้
โยงปัญหำอืน่	ขณะนีม้เีรอืนจ�ำ	143	แห่ง	ปัญหำมมีำกมำย	ขอฝำกให้เข้มงวดเรือ่งนี	้และขอให้ผูว่้ำรำชกำร
จังหวัด	ผู้บังคับกำรต�ำรวจภูธรจังหวัด	ช่วยคิดว่ำจะแก้ปัญหำยำเสพติดในเรือนจ�ำอย่ำงไร

	 5.	 บทบำทกระทรวงยุติธรรมในฐำนะหน่วยบูรณำกำรบริหำรจัดกำรกลำง	 และสนับสนุน			
หน่วยงำนต่ำงๆ	โดยผ่ำนส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด	ในกำรแก้ปัญหำให้ลดลงใน	1	ปี
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เนื่องด้วยช่วงเวลำดังกล่ำว	 เป็นช่วงของกำรเตรียมควำมพร้อม	 เพื่อกำรปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์	

“พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”	ซึ่งเป็นวำระแห่งชำติของรัฐบำลนำงสำวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	ซึ่งส่วนใหญ่

ผลกำรด�ำเนินงำน	 และภำรกิจที่ส�ำคัญของฝ่ำยนโยบำยด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 จะเป็น

ผลกำรด�ำเนนิงำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรเตรยีมควำมพร้อม	และกำรจดัท�ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำ

ยำเสพตดิ	ตำมยุทธศำสตร์พลังแผ่นดิน	เอำชนะยำเสพติด	ทั้งนี้	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	จึงขอสรุปผลกำรด�ำเนินงำน	

ที่ส�ำคัญด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	ในห้วงวันที่	11	–	30	กันยำยน	2554	ดังนี้

1.	ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1.1	ผลการบ�าบัดรักษา	 จ�าแนกตามประเภทการเข้ารับการบ�าบัดรักษา	 รวมทั้งสิ้น	 250	คน								

แบ่งออกได้	ดงันี้

	 1)	 ผลกำรบ�ำบัดรักษำ	ในระบบสมัครใจ	จ�ำนวน	69	คน	คิดเป็นร้อยละ	27.6

	 2)	 กำรบ�ำบัดรักษำในระบบบังคับบ�ำบัด	จ�ำนวน	172	คน	คิดเป็นร้อยละ	68.8

	 3)	 กำรบ�ำบัดรักษำในระบบต้องโทษ	จ�ำนวน	9	คน	คิดเป็นร้อยละ	3.6

1.2	ผลการจับกุมผู้กระท�าความผิด	ตาม	พ.ร.บ.ยาเสพติดทั่วประเทศ	มีผลกำรจับกุมทั้งสิ้น	5,520	คดี	

6,130	คน	รวมของกลำง	ยำบ้ำ	774,718	เม็ด	ไอซ์	10,639	กรัม (ฐานข้อมูลระบบ POLIS ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ)

1.3	ผลการจับกุมนักค้ายาเสพติดรายส�าคัญ	รวมทั้งสิ้น	13	คดี	ผู้ต้องหำ	20	คน	รวมของกลำง

ยำบ้ำ	257,077	เม็ด	ไอซ์	6,191.8	กรัม	และเงินสด	1,334,900	บำท	

เมื่อวันที่	25	กันยำยน	2554	เวลำประมำณ	05.30	น.	ปปส.ภ.5	

ร่วมกับ	สปป.,	ปปส.ภ.6,	บช.ปส.,	ภ.จว.เชียงรำย,	สภ.แม่สำย	ตรวจค้น

จบักมุผูต้้องหำ	2	คน	พร้อมด้วยของกลำง	ยำบ้ำ	จ�ำนวน	40	มดั	หรอื

ประมำณ	80,000	เม็ด	และมีตะกร้ำสำนไม้ไผ่บรรจุผักปิดซุกซ่อนยำบ้ำ

ของกลำง	จ�ำนวน	1	ใบ	จบักมุได้ที่	ถนนพหลโยธนิบรเิวณหน้ำธนำคำร

กสิกรไทย	สำขำแม่สำย	 จ.เชียงรำย	ห่ำงจำกด่ำนพรมแดนไทย-	พม่ำ

ประมำณ	200	 เมตร	 พร้อมตรวจยึดทรัพย์สิน	 รถยนต์บรรทุกสิบล้อ	

จ�ำนวน	1	คัน,	รถยนต์กระบะ	จ�ำนวน	1	คัน,	อำคำร	2	พำณิชย์	3	ชั้น	

จ�ำนวน	2	คูหำ,	บ้ำนไม้ชั้นครึ่ง	จ�ำนวน	1	หลัง	ปลูกบนเนื้อที่ประมำณ	

1	งำน	และทรัพย์สินอื่นๆ	ซึ่งอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรตรวจสอบ/อำยัด

1.4	ผลการสั่งตรวจสอบยึดอายัดทรัพย์สิน	 จ�ำนวนคดีทั้งสิ้น	

142	คดี	รวมมูลค่ำทรัพย์สิน	โดยประมำณ	19,269,000	บำท

	ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
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ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ได้จัดกำรประชุมระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่
ปรำบปรำมยำเสพตดิไทยและเจ้ำหน้ำทีป่ระสำนงำนยำเสพตดิ 
ต่ำงประเทศ ระหว่ำงวันที่ 9 - 11 กุมภำพันธ์ 2554 ณ 
โรงแรมอมิพเีรยีลแม่ปิง จงัหวดัเชยีงใหม่ และกำรศกึษำดงูำน 
ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงยั่งยืนตำม
โครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิและกำรสกดักัน้ปรำบ
ปรำมยำเสพติดตำมแนวชำยแดนของหน่วยรำชกำรไทย ใน
พื้นที่ดอยอ่ำงขำง อ�ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 10 
กมุภำพนัธ์ 2554 นอกจำกนีย้งัได้รบัเกยีรตจิำกกรมรำชทณัฑ์
ในกำรเข้ำเยีย่มชมและรบัฟังกำรบรรยำยสรปุเกีย่วกบัภำรกจิ
และกำรด�ำเนินงำนของกรมรำชทัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ  
ผูต้้องขงัคดยีำเสพตดิ ณ ทณัฑสถำนแห่งใหม่ อ�ำเภอแม่แตง 
ในวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2554

การดำาเนินงาน
ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

สรุปกิจกรรมเด่น
ประจำาปี 2554

1. การประชุมเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติดต่างประเทศประจ�าประเทศไทย และการศึกษาดูงาน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
และการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนของหน่วยราชการไทย ณ จังหวัด
เชียงใหม่

4



62 รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำาปีงบประมาณ 2554

เลขำธิกำร ป.ป.ส. ได้ท�ำหน้ำที่หัวหน้ำคณะผู้แทนไทย 
น�ำทีมคณะผู้แทนไทยจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ประกอบด้วย   
กองบัญชำกำรต�ำรวจปรำบปรำมยำเสพติด ส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรอำหำรและยำ กรมกำรแพทย์ มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง 
มลูนธิโิครงกำรหลวง และกระทรวงกำรต่ำงประเทศ เดนิทำง 
ไปเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรยำเสพติด (Commission 
on Narcotic Drugs – CND) สมัยที่ 54 ในระหว่ำงวันที่ 
21-25 มนีำคม 2554 ณ กรงุเวยีนนำ สำธำรณรฐัออสเตรยี 
เพื่อติดตำมและรับทรำบถึงกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ต่ำงๆ ที่ได้รับกำรรับรองจำกที่ประชุมสมัชชำสหประชำชำติ 
รวมทั้งทบทวนประเด็นต่ำงๆ เกี่ยวกับปัญหำยำเสพติดและ
มำตรกำรที่ใช้แก้ปัญหำอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อติดตำม
และตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของประชำคมโลกในกำรด�ำเนนิงำน 
ตำมข้อมติและเป้ำประสงค์ที่ได้ก�ำหนดไว้ในปฏิญญำทำงกำรเมือง 
ค.ศ. 2009

วนัที ่18 กมุภำพนัธ์ 2554 นำยพรีะพนัธุ ์สำลรีฐัวภิำค 
รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงยตุธิรรม นำยวทิวสั ศรวีหิค เอกอคัรรำชทตู 
ณ นครเวียงจันทน์ พลต�ำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ ที่ปรึกษำ
รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงยตุธิรรม และนำงสรุย์ี ประภำ ตรยัเวช 
เลขำธกิำร ป.ป.ส. พร้อมคณะผูบ้รหิำรส�ำนกังำน ป.ป.ส. เดนิทำง 
ไปเยือนสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เพื่อเยี่ยมคำรวะ 
และหำรือข้อรำชกำรกับเกี่ยวกับควำมร่วมมือด้ำนกำรปรำบปรำม 
และแก้ไขปัญหำยำเสพตดิกบัรองนำยกรฐัมนตร ีและ รฐัมนตรี 
ประจ�ำส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ณ ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี       
นครเวียงจันทน์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว

2. รมต.ยุติธรรมเยือนลาว หารือแนวทางแก้ปัญหายาเสพติด 
ปิ๊งไอเดีย ส่งศิลปินไทยไปร่วมรณรงค์ยาเสพติด

3. เลขาธิการ ป.ป.ส. ท�าหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 54 ระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2554 
ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
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วันที่ 18 เมษำยน 2554 นำงสุรีย์ประภำ ตรัยเวช 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
ได้มอบเงินจ�ำนวน 100,000 บำท ผ่ำนนำยจุน มำรุยำม่ำ 
หวัหน้ำนำยต�ำรวจประสำนงำนอำวโุส สถำนเอกอคัรรำชทตู
ญีปุ่น่ ประจ�ำประเทศไทย เพือ่เป็นกำรช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
ชำวญีปุ่น่ จำกเหตกุำรณ์แผ่นดนิไหวและคลืน่ยกัษ์สนึำมอิย่ำง
รุนแรง ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนมีนำคม 2554 ที่ผ่ำนมำ 
นำยจุน มำรุยำม่ำได้แสดงควำมขอบคุณส�ำหรับควำมช่วย
เหลอืประเทศญีปุ่น่ในยำมวกิฤต ซึง่ทำงสถำนเอกอคัรรำชทตู
ญีปุ่น่ ประจ�ำประเทศไทยจะน�ำเงนิทีไ่ด้ส่งมอบต่อให้กบัรฐับำล
ญีปุ่น่เพือ่ให้ด�ำเนนิกำรตำมวตัถปุระสงค์ในกำรบรรเทำทกุข์
ผู้ประสบภัยต่อไป

พล.ต.อ. กฤษณะ ผลอนันต์ ที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้ำคณะผู้แทนไทยเข้ำร่วมกำร
ประชมุระดบัรฐัมนตรฯี นำยพทิยำ จนิำวฒัน์ ทีป่รกึษำกำร
ป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิ เป็นหวัหน้ำคณะผูแ้ทนไทย
เข้ำร่วมประชุมระดับเจ้ำหน้ำที่อำวุโสฯ พร้อมผู้แทนจำก
ส�ำนกังำน ป.ป.ส. กองบญัชำกำรต�ำรวจปรำบปรำมยำเสพตดิ 
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง 
(องค์กำรมหำชน) เข้ำร่วม ระหว่ำงวนัที ่22-24 พ.ค. 2554 
ณ โรงแรม Lao Plaza นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลำว มี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตำมกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
อนภุมูภิำคเพือ่กำรควบคมุยำเสพตดิ ฉบบัที ่7 และรบัทรำบ
กำรด�ำเนนิงำนด้ำนยำเสพตดิในอนภุมูภิำค และรบัรองแผน
ปฏิบัติกำรอนุภูมิภำคเพื่อกำรควบคุมยำเสพติด ฉบับที่ 8 

5. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย
ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

4. ส�านักงาน ป.ป.ส. มอบเงินช่วยเหลือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิ
ประเทศญี่ปุ ่น
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6. คณะผู้เชี่ยวชาญจาก สปป.ลาว ศึกษาดูงานด้านการใช้กฎหมายยาเสพติดและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

7. การประชุมทวิภาคีว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดไทย-จีน ครั้งที่ 10

8. การศึกษาดูงานด้านการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ณ ประเทศออสเตรเลีย (ปีที่ 2)

ส�ำนักงำน ป.ป.ส. จัดกำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรใช้
กฎหมำยยำเสพติดและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศให้แก่
คณะผู้เชี่ยวชำญจำก สปป.ลำว และผู้แทนจำก UNODC 
Lao PDR จ�ำนวน 15 คน ระหว่ำงวันที่ 30 พฤษภำคม 
– 3 มิถุนำยน 2554 โดยกำรศึกษำดูงำนนี้เป็นกิจกรรม
หนึง่ภำยใต้โครงกำร Development of the National Drug 
Control Strategy (LAO-I95)

นำยสุขุม โอภำสนิพัทธ์ รองเลขำธิกำร ป.ป.ส. พร้อม
ด้วยคณะผู้แทนส�ำนักงำน ป.ป.ส. เดินทำงไปเข้ำร่วมประชุม
ทวิภำคีว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติด
ไทย-จีน ครั้งที่ 10 ระหว่ำงวันที่ 14 – 18 มิถุนำยน 
2554 ณ เมือง Huangshan, มณฑล Anhui สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ซึ่งฝ่ำยจีนมี Mr. Wei Xiaojun, Deputy 
Secretary-General, ONNCC เป็นหัวหน้ำคณะผู้แทน

ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ได้เข้ำร่วมเป็นหน่วยด�ำเนินกำรใน
แผนปฏบิตักิำรลดปัญหำเอดส์ภำยใต้งบประมำณกองทนุโลกฯ 
รอบที่ 8 โดยได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดท�ำ
และผลักดันนโยบำยกำรลดอันตรำยจำกกำรใช้ยำเสพติดซึ่ง
รวมถงึกำรจดักำรศกึษำดงูำนให้บคุลำกรระดบัสงูจำกหน่วย
งำนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศออสเตรเลีย โดยใน
ปี 2554 ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ได้จัดกำรศึกษำดูงำนด้ำนกำร
ลดอันตรำยจำกกำรใช้ยำเสพติด ระหว่ำงวันที่ 19-24 
มถินุำยน 2554 ณ นครเมลเบร์ิน ประเทศออสเตรเลยี โดย
ม ีรองเลขำธกิำร ป.ป.ส. (นำยเพิม่พงษ์ เชำวลติ) เป็นหวัหน้ำ
คณะในกำรศึกษำดูงำนฯ ในครั้งนี้
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9. การศึกษาดูงานด้านการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชนบ�าบัด ณ ประเทศเวียดนาม

10. เจ้าหน้าที่ภูฏานศึกษาดูงานด้านการป้องกันยาเสพติด

ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ได้จัดส่งคณะผู้แทนฯ จ�ำนวน 
10 นำย น�ำโดย นำงสำวชวนพิศ ชุ่มวัฒนะ นักวิเครำะห์
นโยบำยแผนช�ำนำญกำรพเิศษ รกัษำกำรในต�ำแหน่งทีป่รกึษำ
ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส. เดินทำง
ไปศกึษำดงูำนด้ำนกำรป้องกนัยำเสพตดิในโรงเรยีนและชมุชน
บ�ำบัด ภำยใต้กรอบบันทึกควำมเข้ำใจฯ ไทย-เวียดนำม ณ 
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม ระหว่ำงวันที่ 25-29 
กรกฎำคม 2554 (รวมวนัเดนิทำงไป-กลบั) ณ กรงุฮำนอย 
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม

ส�ำนกังำนควำมร่วมมอืเพือ่กำรพฒันำระหว่ำงประเทศ 
(สพร.) และส�ำนักงำน ป.ป.ส. ได้ด�ำเนินโครงกำรตำมแผน
ควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรด้ำนกำรควบคมุยำเสพตดิไทย-ภฏูำน 
ระยะเวลำ 3 ปี (2553-2555) (3-Year Technical     
Cooperation in Drug Control between Thailand and 
Bhutan Plan) ซึ่ง สพร.ได้มอบหมำยให้ส�ำนักงำน ป.ป.ส. 
เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ โดยใช้งบประมำณของ สพร. 
ส�ำหรับปีงบประมำณ 2554 กิจกรรมที่จะด�ำเนินกำร     
ภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรควบคุม 
ยำเสพติดไทย-ภูฏำน ระยะเวลำ 3 ปี คือกิจกรรมจัดกำร
ศึกษำดูงำนด้ำนกำรป้องกันยำเสพติดให้แก่เจ้ำหน้ำที่ภูฏำน 
Study Visit on Drug Prevention in Thailand ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่ำงวนัที ่15-20 สงิหำคม 2554 ณ ประเทศไทย โดย 
Dr. Chencho Dorji, Head of Psychiatric Department, 
JDWNR Hospital เป็นหัวหน้ำคณะผู้แทนภูฏำน
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ส�ำนักงำน ป.ป.ส. เป็นเจ้ำภำพกำรจัดประชุมว่ำด้วย
ควำมร่วมมือด ้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติดระหว ่ำง
ประเทศไทยและสหภำพพม่ำ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 22-25 
สิงหำคม 2554 ณ เมืองพัทยำ จ. ชลบุรี และ ณ 
กรงุเทพมหำนคร โดยมนีำยสขุมุ โอภำสนพิทัธ์ รองเลขำธกิำร 
ป.ป.ส. เป็นหัวหนำ้คณะผู้แทนไทย และ Pol. Maj. Gen. 
Kyaw Kyaw Tun, Chief of Police cum. Secretary of 
CCDAC เป็นหัวหน้ำคณะผู้แทนพม่ำ ซึ่งในกำรประชุมต่ำง
ฝ่ำยได้แลกเปลีย่นข้อมลูของนกัค้ำยำเสพตดิและเหน็พ้องกนั
ว่ำจะปรบัปรงุควำมร่วมมอืทำงด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพตดิ 
ตำมตะเขบ็ชำยแดน ซึง่กำรจดักำรประชมุดงักล่ำวฯ เป็นกำร
กระชบัควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงเจ้ำหน้ำทีไ่ทยและเจ้ำหน้ำทีพ่ม่ำ
ในกำรประสำนงำนด้ำนยำเสพติดร่วมกัน

ส�ำนักงำน ป.ป.ส. เป็นเจ้ำภำพกำรจัดประชุมว่ำด้วย 
ควำมร่วมมอืด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิระหว่ำง
ประเทศไทยและสำธำรณรัฐเวียดนำม ครั้งที่ 6 ระหว่ำงวัน
ที่ 7-8 กันยำยน 2554 ณ จังหวัดเชียงรำย โดยมี        
นำยสขุมุ โอภำสนพิทัธ์ รองเลขำธกิำร ป.ป.ส. เป็นหวัหน้ำคณะ 
ผู้แทนไทย และ Police Major General Vu Hung Vuong 
รองผู ้อ�ำนวยกำรกรมต�ำรวจสอบสวนกลำง (Deputy         
Director – General of the Investigative Police General 
Department) กระทรวงควำมมั่นคงสำธำรณะ (Ministry of 
Public Security) เป็นหวัหน้ำคณะผูแ้ทนเวยีดนำม โดยแบ่ง
เป็นกำรประชมุในเรือ่งกำรลดอปุสงค์ในกำรใช้ยำเสพตดิและ
ในเรือ่งกำรปรำบปรำมยำเสพตดิ มกีำรน�ำเสนอสถำนกำรณ์
ยำเสพติดทั้งสองประเทศ รวมไปถึงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ของนักค้ำยำเสพติดเป้ำหมำยส�ำคัญ นอกจำกนั้น ยังมีกำร
พูดคุยกันเรื่องควำมร่วมมือระหว่ำงสองประเทศในอนำคต

11. การประชุมทวิภาคีไทย-พม่า 
เรื่องความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 15

12. ประชุมทวิภาคีไทย-เวียดนาม 
เรื่องความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 6
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1. การสำารวจพืชเสพติด
ด�ำเนินกำรส�ำรวจพืชเสพติดโดยกำร

บินส�ำรวจทำงอำกำศ 80 เที่ยวบิน เดิน

ส�ำรวจภำคพืน้ดนิ 20 ครัง้  โดยใช้ภำพถ่ำย

จำกดำวเทยีมและเทคโนโลยภีมูสิำรสนเทศ

ในกำรอ้ำงองิรวมถงึวเิครำะห์พกิดัทีต่ัง้และ

ขนำดพื้นที่ปลูกพืชเสพติด

การดำาเนินการ
สำารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด

พืชเสพติดส�ำคัญที่ด�ำเนินกำรเป็นหลัก คือ ฝิ่น ซึ่งได้ด�ำเนินกำรส�ำรวจครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภำพ

ในกำรปลูกฝิ่นจ�ำนวน 76 พื้นที่สูง  พื้นที่ละ 1-6 รอบ  พบพื้นที่ปลูกฝิ่นในฤดูกำลปลูกฝิ่นปี 2553/54 

(ห้วงตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2553 - มิถุนำยน 2554) จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,817 แปลง รวม 1,355.46 ไร่ 

ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ดังนี้

จังหวัด
ปริมาณพื้นที่ปลูกฝิ่น

อ�าเภอที่พบการปลูกฝิ่น
(แปลง) (ไร่)

1) เชียงใหม่ 1,393 952.63 อมก๋อย เชียงดำว แม่แตง แม่แจ่ม เวียงแหง ไชยปรำกำร 

ฝำง

2) ตำก 227 219.51 แม่ระมำด ท่ำสองยำง อุ้มผำง สำมเงำ พบพระ

3) แม่ฮ่องสอน 109 88.76 เมือง ปำย ขุนยวม แม่ลำน้อย

4) เชียงรำย 34 19.31 เมือง เวียงป่ำเป้ำ เวียงแก่น

5) น่ำน 26 19.12 เมือง ท่ำวังผำ เวียงสำ ทุ่งช้ำง

6) ก�ำแพงเพชร 26 55.32 คลองลำน

7) เพชรบูรณ์ 1 0.61 หล่มเก่ำ

8) พิษณุโลก 1 0.20 นครไทย

5
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พืชเสพติดชนิดอื่นที่ด�ำเนินกำรส�ำรวจ ได้แก่ กระท่อม กัญชำ 
และกัญชง โดยพบพืชกระท่อมในเขตอุทยำนแห่งชำติ อ.มะนัง จ.สตูล 
ประมำณ 100-200 ไร่ และพบกำรปลกูบรเิวณหมูบ้่ำนของประชำชน
จ�ำนวน 1-2 ต้นต่อครวัเรอืน ในเขตพืน้ที ่อ.ปำกพนงั จ.นครศรธีรรมรำช 
อ.มะนัง จ.สตูล อ.รัฐภูมิ จ.สงขลำ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ อ.นำสำร 
จ.สุรำษฎร์ธำนี อ.กงหรำ จ.พัทลุง พื้นที่ จ.ชุมพร และ จ.เชียงรำย ใน
ส่วนของพืชกัญชำพบกำรปลูกจ�ำนวน 14 แปลง รวมประมำณ 6.5 
ไร่ ในเขตพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อ.ดงหลวง จ.มุกดำหำร และ 
อ.กดุบำก จ.สกลนคร และในส่วนของพชืกญัชงมกีำรปลกูตำมใบอนญุำต
จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อ.ย.) ภำยใต้โครงกำรส่ง
เสริมกำรปลูกกัญชำให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ของ สถำบันวิจัยและพัฒนำ
พื้นที่สูง ใน 6 พื้นที่เขต จ.เชียงใหม่ จ.เชียงรำย และ จ.พะเยำ

2. การอำานวยการการตัดทำาลายพืชเสพติด
ประสำนสนบัสนนุกองทพัภำคที ่3 ซึง่เป็นหน่วยงำนหลกัในกำรตดัท�ำลำยฝ่ิน  โดย ส�ำนกังำน ป.ป.ส. 

สนับสนุนงบประมำณในกำรด�ำเนินงำน รวมทั้งชี้เป้ำหมำยโดยจัดท�ำแผนที่และข้อมูลแปลงฝิ่นที่ส�ำรวจพบ
ส่งกองทพัภำคที ่3 และ กองบงัคบักำรต�ำรวจตระเวนชำยแดนภำค 3 ด�ำเนนิกำรตดัท�ำลำย รวมทัง้ก�ำกบั 
ติดตำม ตรวจสอบ และสรุปผลกำรตัดท�ำลำย ซึ่งสำมำรถตัดท�ำลำยฝิ่นได้ 1,772 แปลง รวม 1,297.35 ไร่ 
หรือ ร้อยละ 95.71 ของพื้นที่ปลูกฝิ่นทั้งหมดที่ส�ำรวจพบ โดยด�ำเนินกำรท�ำลำยอุปกรณ์ในกำรปลูกฝิ่น 
เช่น ท่อส่งน�้ำ น�้ำยำก�ำจัดศัตรูพืช ร่วมด้วย นอกจำกนี้ ยังได้ส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกำรตัด
ท�ำลำย และช่วยเหลือขั้นต้นโดยกำรมอบถุงยังชีพให้แก่ประชำชนและด�ำเนินโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
(35 หมู่บ้ำน) ในพื้นที่ที่ยำกจนหรือไม่มีทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพร่วมด้วย

ในส่วนของกญัชำและกญัชง เมือ่พบพืน้ทีป่ลกู 
ส�ำนกังำน ป.ป.ส. จะประสำนสถำนตี�ำรวจภธูรหรอื
ต�ำรวจตระเวนชำยแดนผู้รับผิดชอบหรือปฏิบัติงำน
ในพืน้ทีเ่ข้ำด�ำเนนิกำรตดัท�ำลำย  ซึง่สำมำรถด�ำเนนิ
กำรต่อกญัชำทีพ่บกำรปลกูได้ 14 แปลง รวม 6.5 ไร่ 
หรือ ร้อยละ 100 ของพื้นที่ปลูกกัญชำทั้งหมดที่
ส�ำรวจพบ ส่วนพชืกระท่อมเป็นพชืท้องถิน่ทีเ่กีย่วข้อง
กบัวถิชีวีติของชำวบ้ำน (ภำคใต้) ซึง่ต้องร่วมกนัหำรอื
แนวทำงกำรควบคุมในระยะยำวต่อไป
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ประสำนสนับสนุนสถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง 
(องค์กำรมหำชน) เป็นหน่วยงำนหลักในกำรอ�ำนวยกำร
โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงเพื่อแก้ปัญหำพื้นที่ปลูก
ฝิ่นอย่ำงยั่งยืน ซึ่งจะด�ำเนินกำรต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 4 
ปี (พ.ศ. 2553-2556) โดยพื้นที่เป้ำหมำยเป็นพื้นที่ด้อย
โอกำสที่มีกำรปลูกฝิ่นหนำแน่น/ซ�้ำซำก/ส�ำคัญ จ�ำนวน 
115 หมู่บ้ำน ในเขต 15 ต�ำบล 7 อ�ำเภอ 3 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตำก และแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เกิด
กำรพัฒนำอำชีพ กำรตลำด และปัจจัยพื้นฐำนที่จ�ำเป็น เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนทั้งด้ำนกำร    
พึง่ตนเองในกำรประกอบอำชพีและกำรจดักำรต่อปัญหำยำเสพตดิ พฒันำสงัคมทัง้ด้ำนกำรศกึษำ สำธำรณสขุ 
และระบบสวัสดิกำรสังคม  ตลอดจนกำรอนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

กำรด�ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงฯ ในห้วงปี 2554 ได้ด�ำเนินกำรใน 108 
หมู่บ้ำน โดยกิจกรรมต่ำงๆ ได้แก่ กำรส�ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ กำรฝึกอบรมและสำธิตกำรปลูกพืชผัก  
พืชตระกูลถั่ว ข้ำวไร่ ข้ำวนำด�ำ ไม้ผล ไม้ยืนต้น กำแฟอรำบิก้ำ กำรเลี้ยงและควบคุมโรคในไก่ สุกร โค 
กระบือ แพะ กำรอบรมกำรลดกำรใช้สำรเคมี กำรอบรมและส่งเสริมกำรรวมกลุ่มกำรท�ำงำนหัตถกรรม 
พื้นบ้ำน กำรประชุมจัดท�ำแผนชุมชน กำรอบรมกลุ่มผู้น�ำชุมชน กำรร่วมจัดกิจกรรมประเพณีชนเผ่ำ      
กำรจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์  

นอกจำกนี้ ยังมีกำรด�ำเนินมำตรกำรด้ำนอื่นในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดร่วมด้วยเพื่อ
สนับสนุนงำนพัฒนำภำยใต้โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงฯ โดยมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยภำคเหนือตอน
บนและภำคเหนือตอนล่ำงด�ำเนินกำรเสริมสร้ำงชุมชนเข้มแข็งด้ำนยำเสพติดและบ�ำบัดรักษำผู้เสพติดฝิ่น 
กองบงัคบักำรต�ำรวจตระเวนชำยแดนภำค 3 จดัชดุปฏบิตักิำร 10 ชดุ รวม 50 คนด�ำเนนิงำนด้ำนมวลชน
สัมพันธ์และป้องปรำมกำรปลูกฝิ่นใน 26 หมู่บ้ำน

3.	การบริหารและประสานการดำาเนินงานโครงการขยายผล
	 โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
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4.	การสนับสนุนการลาดตระเวนป้องปรามการปลูกฝิ่น
	 และการสืบสวนปราบปรามผู้เกี ่ยวข้อง

5.1  ระบบแผนที่ออนไลน์
ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบแผนที่ออนไลน์ซึ่งเป็น

บริกำรเรียกใช้แผนที่ภำยใน ส�ำนักงำน ป.ป.ส. และ
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมลูแผนทีอ่อนไลน์ทัว่ไปผ่ำนทำง
เวบ็บรำวเซอร์ ที ่http://goolabig.oncbnet.go.th โดย
ท�ำกำรศึกษำและปรับปรุงเทคนิคกำรเข้ำถึงแผนที่
ออนไลน์ให้รวดเรว็ยิง่ขึน้ ด้วยกำรจดักลุม่แผนทีท่หำร
มำตรำส่วน 1:50000 ชุด L7018 เป็นรำยจังหวัด 
ผูใ้ช้บรกิำรจะสำมำรถแสดงวำงซ้อนร่วมกบัแผนทีข่อง 
Google Maps หรือวำงซ้อนร่วมกับแผนที่ของ Bing 
Maps และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับ
กำรใช้ประโยชน์ตำมแต่ภำรกิจได้

หน้าเว็บแผนที่ออนไลน์

แผนที่ทหารมาตราส่วน 1:50000 ผ่านระบบ

ประสำนสนบัสนนุกองทพัภำคที ่3 ด�ำเนนิกำรป้อง
ปรำมบรเิวณพืน้ทีท่ีม่กีำรปลกูฝ่ินหนำแน่น โดยเฉพำะพืน้ที่ 
อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่ และพืน้ทีเ่ชือ่มต่อกบั จ.ตำก ซึง่เป็น
พื้นที่ห่ำงไกลเข้ำถึงได้ยำก โดยได้ลำดตระเวน ตรวจค้น 
เพื่อกดดันหรือยับยั้งกำรตัดสินใจปลูกฝิ่น 

ประสำนสนับสนุนกองบังคับกำรต�ำรวจตระเวน
ชำยแดนภำค 3 ด�ำเนนิกำรสบืสวนปรำบปรำมเครอืข่ำย/
ผู ้ เกี่ยวข้องกับกำรปลูกฝิ ่นโดยเน้นพื้นที่ อ.อมก๋อย 
จ.เชียงใหม่ และพื้นที่เชื่อมต่อกับ จ.ตำก ซึ่งเป็นพื้นที่ห่ำง
ไกลเข้ำถงึได้ยำก โดยได้ลำดตระเวนป้องปรำม ปฏบิตักิำร
จติวทิยำ ตัง้จดุตรวจ/จดุสกดั ซุม่จบั ปิดล้อมตรวจค้น ซึง่
สำมำรถจับกุมผู้ต้องหำได้ 18 รำย รวมทั้งด�ำเนินงำน
ด้ำนมวลชนสมัพนัธ์เพือ่ช่วยเหลอืควำมเป็นอยูข่ัน้ต้น และ
เสรมิสร้ำงให้เกดิควำมร่วมมอืจำกประชำชนในพืน้ทีส่�ำคญั 
26 หมู่บ้ำน

5.	การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
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5.2  โปรแกรมประมวลข้อมูลเพื่อชี้สภาพปัญหายาเสพติดด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ด�ำเนินกำรพัฒนำโปรแกรมประมวลข้อมูลเพื่อชี้สภำพปัญหำยำเสพติดด้วยเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ

เพือ่แสดงสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพตดิ ซึง่จะเป็นเครือ่งมอืช่วยในกำรวเิครำะห์และน�ำเสนอข้อมลูสภำพปัญหำ

ยำเสพติดในเชิงพื้นที่ ระดับภำค ระดับจังหวัด และระดับอ�ำเภอ เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์และเฝ้ำระวังกำร

แพร่ระบำดยำเสพติดในพื้นที่ระดับต่ำงๆ โดยน�ำข้อมูลสถิติต่ำงๆ เช่น สถิติกำรจับกุมรำยเดือน สถิติกำร

บ�ำบัดรักษำรำยเดือน ข้อมูลผลกำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติด ข้อมูลกำรตรวจสอบทรัพย์สิน ข้อมูลกำรแพร่

ระบำดยำเสพตดิ ข้อมลูกำรข่ำว ทัง้ข้อมลูดบิหรอืข้อมลูทีผ่่ำนกำรประมวลผลวเิครำะห์เรยีบร้อยแล้วน�ำเข้ำ

สู่โปรแกรม จำกนั้นแบ่งช่วงข้อมูล ก�ำหนดสี และแสดงแผนที่

โปรแกรมนี้พัฒนำให้สำมำรถน�ำเสนอข้อมูลในเชิงแผนที่ แม้ผู้ที่ไม่มีควำมช�ำนำญในกำรใช้โปรแกรม

ด้ำนภูมิสำรสนเทศก็สำมำรถใช้ได้โดยง่ำย ขั้นตอนน้อย สำมำรถบันทึกเป็นไฟล์งำนและน�ำมำเปิดใหม่ได้ 

โดยจะพฒันำให้สำมำรถแสดงแผนทีใ่นระดบัต�ำบลและมภีำพดำวเทยีมซ้อนได้ ตลอดจนสำมำรถน�ำเข้ำข้อมลู

จำกโปรแกรม Microsoft Excel ได้ต่อไป

หน้าแรกของโปรแกรม

แสดงแผนที่จากการประมวลข้อมูล
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6.2 การพัฒนาบุคลกรภายนอก  
 6.2.1 จัดโครงกำรฝึกอบรมโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรใช้แผนที่ภูมิประเทศ 

และกำรใช้เครื่องมือตรวจต�ำแหน่งพิกัดภูมิศำสตร์บนพื้นโลกเพื่อพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรศูนย์โครงกำร

ขยำยผลโครงกำรหลวงเพื่อแก้ปัญหำกำรปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน จ�ำนวน 24 นำย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 

2553 ณ สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่

 6.2.2 จดัโครงกำรฝึกอบรมกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำรหลกัสตูรกำรใช้ประโยชน์แผนทีภ่มูปิระเทศ 

และกำรใช้เครือ่งมอืตรวจต�ำแหน่งพกิดัภมูศิำสตร์บนพืน้โลก เพือ่พฒันำประสทิธภิำพชดุปฏบิตักิำรตดัท�ำลำย

พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น ให้แก่ชุดปฏิบัติกำรตัดท�ำลำยไร่ฝิ่นจ�ำนวน 2 รุ่น (ทภ. 3 และ ตชด.ภำค.3 หน่วยละ 

20 นำย รวม 40 นำย)  เมื่อวันที่ 17 และ 18  มกรำคม 2554

6.	งานวิชาการการสำารวจพืชเสพติดและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
6.1 การพัฒนาบุคลากรภายใน 
จัดโครงกำรฝึกอบรมบุคลำกรเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรส�ำรวจพืชเสพติดด้วยกำรใช้อำกำศยำนไร้

คนขับ ระหว่ำงวันที่ 15-21 สิงหำคม 2554 ณ สถำบันส�ำรวจและติดตำมกำรปลูกพืชเสพติด และพื้นที่ 

จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำบุคลำกรของสถำบันฯ ที่มีภำรกิจกำรส�ำรวจพืชเสพติด จ�ำนวน 

10 นำย ให้มคีวำมรูแ้ละควำมสำมำรถในกำรใช้อปุกรณ์และเทคโนโลยเีกีย่วกบัอำกำศยำนไร้คนขบั ร่วมกบั

กำรส�ำรวจพชืเสพตดิได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ รวมถงึกำรลดควำมเสีย่งอนัตรำยของบคุลำกรผูป้ฏบิตังิำน 
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การพัฒนา6 กฎหมายด้านยาเสพติด

ผลการดำาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด 

และผลการดำาเนินงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง
(พ.ศ. 2554)

ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการใช้หลักนิติธรรมเพื่อ

ปราบปรามผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และใช้หลักเมตตาธรรม

กับผู้เสพที่มีฐานะเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ�าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดี ของสังคม ซึ่งการด�าเนินการ  

ดังกล่าวจ�าเป็นต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันกฎหมายที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเราสามารถจ�าแนกเป็นกลุ่มกฎหมายได้ 

5 กลุ่ม คือ 

กลุ่มกฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

1. กฎหมายที่ใช้ในการควบคุม

ยาเสพติดให้โทษ 

 - พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

 - พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ 2518

 - พระราชก�าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533

2. กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติดและ

ก�าหนดเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่

ของเจ้าพนักงาน

 - พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519

 - พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท�าความผิด 

เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534

 - พระราชบัญญัติให้อ�านาจทหารเรือปราบปรามการกระท�าความผิด

บางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490

 - พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
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กลุ่มกฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

3. กฎหมายที่เป็นมาตรการพิเศษ

ในการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด

 - พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

 - พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท�าความผิด 

เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534

 - พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

 - พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550

 - ประมวลรัษฎากร

4. กฎหมายที่ใช้ในการควบคุม

สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ในการ

ผลิตยาเสพติด

 - พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495

 - พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

 - พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

 - พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ 2518

 - พระราชก�าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533

 - พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจักร 

ซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522

5. กฎหมายที่เกี่ยวกับผู้กระท�า

ความผิดในคดียาเสพติด 

 - พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551

 - พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 

พ.ศ. 2535 

 - พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการ

ด�าเนินการตามค�าพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527 

 - พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 

 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

ในช่วงปีทีผ่่านมา ส�านกังาน ป.ป.ส. และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้มกีารศกึษาและทบทวนกฎหมายเพือ่

พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องทันต่อสถานการณ์ยาเสพติด ขจัดปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานผู้มีอ�านาจ รวมถึงการติดตามกฎหมายที่ได้ด�าเนินการไปแล้วและอยู่ในกระบวนการขั้นตอน

ทางนิติบัญญัติ ซึ่งได้แก่

1. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
สาระส�าคญัในการปรบัปรงุแก้ไข คอื การปรบัปรงุองค์ประกอบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม       

ยาเสพติดและให้อ�านาจในการก�าหนดกลไกการบริหารจัดการหรือศูนย์อ�านวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ระดับต่างๆ เพื่อน�านโยบาย มาตรการ หรือแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์
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2. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
สาระส�าคัญในการปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากมีบทบัญญัติบางประการไม่เอื้อต่อการปราบปรามองค์กร

ค้ายาเสพติด และการด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด   

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน และแก้ไขอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบทรพัย์สนิ เพิม่เตมิอ�านาจหน้าทีข่องพนกังานเจ้าหน้าทีร่วมถงึปรบัปรงุบทก�าหนดโทษให้เหมาะสม 

ยิ่งขึ้น

3. ร่างกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 

2550 จ�านวน 3 ฉบับ ซึ่งอยู่ในชั้นพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คือ 
 ร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการปฏิบัติการอ�าพรางเพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ       

ยาเสพติด พ.ศ. ....

ร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการครอบครองหรอืให้มกีารครอบครองยาเสพตดิภายใต้การควบคมุเพือ่การ

สืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ....

ร่างกฎกระทรวง ก�าหนดคดคีวามผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิทีพ่นกังานสอบสวนต้องส่งสิง่ของทีอ้่างว่าเป็น        

ยาเสพติดไปตรวจพิสูจน์ พ.ศ. .... 

 การพัฒนากฎหมายภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลง

1. การพัฒนากฎหมายที่มีต่อผู้เสพยาเสพติด
ปัญหาผู้เสพ เป็นปัญหาทางสังคมที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง ในช่วงปีที่ผ่านมากระแสการลด

ทอนความเป็นอาชญากรรม (Decriminalization) เพื่อน�าผู้เสพที่เปรียบเสมือนเหยื่อของปัญหายาเสพติด

ออกจากกระบวนการยุติธรรมหลักได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาประเทศมากขึ้น         

แต่อย่างไรก็ตามสังคมก็มิได้ปล่อยปละละเลยผู้เสพให้สามารถเสพยาเสพติดได้อย่างเสรีเนื่องจากกฎหมาย

ยังก�าหนดให้การเสพยาเสพติดเป็นความผิดและการเสพยาเสพติดบางประเภทอาจก่อให้เกิดสภาวะ          

ทางร่างกายและจิตใจที่เป็นอันตรายต่อทั้งตัวผู้เสพและสังคมในภาพรวม ดังนั้นการพัฒนากฎหมายที่มีต่อ  

ผูเ้สพนัน้ควรตัง้อยูบ่นหลกัแห่งนติธิรรมและเมตตาธรรม หลกัการทีใ่ห้ถอืเสมอืนว่าผูเ้สพเป็นผูป่้วยทีต้่องได้

รับการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุขจึงเป็นหลักการที่ส�าคัญ 

ที่ควรน�ามาปฏิบัติต่อผู้เสพอย่างเป็นรูปธรรม

ส�านักงาน ป.ป.ส. ได้ท�าการศึกษาวิเคราะห์และจัดเวทีวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากฎหมายที่

มีต่อผู้เสพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านกฎหมายและสาธารณสุขและเห็นว่าควรมีการแก้ไขปรับปรุง

พระราชบญัญตัฟ้ืินฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ พ.ศ. 2545 เพือ่ให้มมีาตรการทางเลอืกในการบ�าบดัรกัษา

ส�าหรับผู้เสพที่ไม่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการค้าหรือจ�าหน่ายยาเสพติด และเพิ่มมาตรการในการติดตาม

ดูแลและช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมถึงการขยายให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างร่างแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว
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2. การสร้างเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด

การปฏบิตังิานปราบปรามยาเสพตดิเป็นงานทีต้่องอาศยัความเชีย่วชาญเฉพาะ การเสยีสละและความ

ซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมขวัญและก�าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานการพัฒนาระบบเงินสินบน

เงินรางวัลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นมาตรการหนึ่งที่ส�านักงาน ป.ป.ส. ได้ด�าเนินการ มาอย่างต่อเนื่อง แต่

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์เกี่ยวกับการค้ารวมถึงตัวยาเสพติดและสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมี

การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระเบียบที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลนั้นอาจไม่สอดคล้องกับ

สภาพการณ์ปัจจุบัน ส�านักงาน ป.ป.ส. จึงได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่าย

เงินสินบนและเงินรางวัล พ.ศ. 2537 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างร่างแก้ไขระเบียบฯ ดังกล่าว

3. ปัญหาการกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของแรงงานไทยในต่างประเทศ
ในระบบเศรษฐกจิเสรนียิม ตลาดแรงงานทีเ่ปิดกว้างท�าให้การเคลือ่นย้ายของแรงงานไทยไปยงัตลาด

ต่างประเทศมีสูงมาก แต่อย่างไรก็ตามเรามักพบข่าวที่เกี่ยวกับแรงงานไทยกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ในต่างประเทศอยูเ่สมอและบางประเทศมบีทลงโทษทีร่นุแรง ดงันัน้เพือ่เป็นการสร้างความเข้าใจเบือ้งต้นใน

การทราบถงึกฎหมายทีเ่กีย่วกบัยาเสพตดิของประเทศแก่แรงงานไทย ผูเ้กีย่วข้องและผูส้นใจทัว่ไป ส�านกังาน 

ป.ป.ส. จงึได้รวบรวมสาระส�าคญัข้อมลูเกีย่วกบักฎหมายยาเสพตดิและบทก�าหนดโทษของประเทศทีม่แีรงงาน

ไทยไปท�างานจ�านวนมาก 3 ประเทศได้แก่ สาธารณรฐัเกาหล ีสาธารณรฐัสงิคโปร์ และไต้หวนั โดยเผยแพร่ 

ที่ www.oncb.go.th

นอกจากภารกจิในการพฒันาปรบัปรงุกฎหมายแล้ว ส�านกังาน ป.ป.ส. ยงัได้จดัให้มกีารประชมุ สมัมนา

ร่วมกันระหว่างบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และปัญหาอุปสรรค 

ในการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและวางแนวทางในการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายให้มี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ เช่นการจดัสมัมนาและฝึกอบรมให้กบัเจ้าพนกังาน ป.ป.ส. การชีแ้จงท�าความเข้าใจเรือ่ง

หลกัเกณฑ์การขอรบัเงนิสนิบนและเงนิรางวลัการชีแ้จงระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการประสานงาน

ในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
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การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
การนำาข้อมูลจากการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดไปใช้ประโยชน์

งานตรวจพสิจูน์ของกลางยาเสพตดิ เป็นงานส�าคญัอกีงานหนึง่ในกระบวนการยตุธิรรม ตามกฎหมาย

ก�าหนดไว้ว่าของกลางต้องสงสัยว่าเป็นยาเสพติดที่ยึดได้จากผู้ต้องหานั้น จะต้องผ่านการตรวจพิสูจน์ก่อน

ว่าเป็น ยาเสพตดิจรงิตามทีเ่จ้าหน้าทีก่ล่าวหาหรอืไม่ หน่วยงานทีจ่ะด�าเนนิการตรวจพสิจูน์ของกลางได้นัน้ 

จะต้องเป็นหน่วยงานของรฐั และต้องได้รบัการก�าหนดโดยคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้เป็น “สถานตรวจพิสูจน์” ก่อน

สถาบนัวชิาการและตรวจพสิจูน์ยาเสพตดิ ส�านกังาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานหนึง่ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้

เป็นสถานตรวจพสิจูน์ ดงันัน้การด�าเนนิงานด้านการตรวจพสิจูน์ของกลางยาเสพตดิ จงึเป็นภารกจิทีส่�าคญั

ภารกิจหนึ่งของสถาบันฯ ข้อมูลที่ได้จากการตรวจพิสูจน์จะถูกน�าไปใช้ประโยชน์ได้ สองด้านคือ สนับสนุน

กระบวนการยุติธรรมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด�าเนินคดีผู้กระท�าความผิด และสนับสนุนในการป้องกัน

และปราบปราบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1. สนับสนุนกระบวนการยุติธรรม 
กฎหมายได้ก�าหนดไว้ว่าของกลางทีจ่บัยดึได้ในแต่ละคดต้ีองผ่านการตรวจพสิจูน์จากสถานตรวจพสิจูน์

ก่อนว่าของกลางนั้น เป็นหรือมียาเสพติดผสมอยู่หรือไม่ เป็นยาเสพติดชนิดหรือประเภทใด มีน�้าหนักหรือ

ปริมานเท่าไหร่ ข้อมูลที่ได้จากการตรวจพิสูจน์ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด เป็นที่ยอมรับของ

คณะผูพ้พิากษา และผูต้รวจพสิจูน์ต้องตอบข้อซกัถามของฝ่ายโจทย์และฝ่ายจ�าเลยจนสิน้ข้อสงสยัในกระบวนการ

ตรวจพิสูจน์ฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะผู้พิพากษาน�าไปใช้ประกอบการพิจารณาลงโทษผู้กระท�าผิดได้ถูกต้อง 

ไม่ผิดพลาดและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  ดังนั้นสถานตรวจพิสูจน์จะต้องท�าการตรวจพิสูจน์ของกลางในแต่ละ

คดี ด้วยวิธีการตรวจพิสูจน์และใช้เครื่องมือที่เป็นไปตามหลักสากล และเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก 

2. สนับสนุนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เป็นการศกึษาและวเิคราะห์เพิม่เตมิจากข้อมลูการตรวจพสิจูน์ ใช้หลกัการทางนติวิทิยาศาสตร์เข้าช่วย

ในการตรวจวิเคราะห์ หาลักษณะเฉพาะของตัวยาเสพติดในแต่ละคดี เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ร่วมกับ

ข้อมูลอื่นๆ เช่นข้อมูลการข่าว ข้อมูลการสอบสวน เพื่อน�าไปประเมินหาความเป็นไปได้ถึงแหล่งที่มาของตัว

ยาเสพติด วิธีผลิต สารเคมีที่ใช้ผลิตของของกลางในคดีนั้น เส้นทางน�าเข้า เส้นทางผ่านของตัวยาเสพติด 

เครือข่ายตัวยาเสพติด และหาความสัมพันธ์ของตัวยาในแต่ละคดี แนวทางการด�าเนินงานโดยการศึกษา 

วิเคราะห์เพิ่มเติมจากข้อมูลที่มีอยู่ เช่นวิเคราะห์สารปนเปื้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตและติดมาถึงผลผลิต

7
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สุดท้าย ส่วนประกอบของตัวยา รูปแบบตราประทับและรอยต�าหนิของตัวยา (ในกรณีที่เป็นยาบ้า) ผลที่ได้

จากการวิเคราะห์ไม่มีผลต่อการด�าเนินคดีผู้กระท�าผิด จึงไม่จ�าเป็นต้องถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์ เพียงเพื่อให้

ได้ข้อมลูทีใ่กล้เคยีงความจรงิมากทีส่ดุ เพือ่น�าผลทีไ่ด้ไปก�าหนดแนวทางด�าเนนิการให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้

ผิดพลาดน้อย

สถาบนัฯ ได้ศกึษาตวัอย่างจากของกลางยาบ้าและไอซ์ มาเป็นเวลานานและมข้ีอมลูมากพอ ในการน�า

มาใช้ประโยชน์ในการวเิคราะห์ได้ในหลายด้าน เช่นวเิคราะห์หาแหล่งทีม่า เส้นทางเข้าและเส้นทางผ่านของ

ตวัยาดงักล่าว วเิคราะห์วธิทีีใ่ช้ผลติ สารเคมทีีน่�ามาใช้ ความสมัพนัธของตวัยาบ้า และไอซ์ ได้ในระดบัหนึง่  

ดังมีบางตัวอย่างของปี 2554 ดังต่อไปนี้ 

1. การแบ่งกลุ่มยาบ้าตามลักษณะเฉพาะของตัวยา

หมายเหตุ:  G ตามด้วยตัวเลข ใช้เรียกแทนชื่อกลุ่มยาบ้าที่มี

               ลักษณะเฉพาะเหมือนกัน

Hong หงษ์

G1

G114 (เจิ้ง)

G23

G106

G2 G2.6

G12.6
รูปภาพที่ 1 

Huang Ju

รูปแบบตัวยาลักษณะการบรรจุและเครื่องหมายของยาบ้าบางกลุ่ม

2. ศึกษาการกระจายตัวของยาบ้ากลุ่มสำาคัญบางกลุ่ม

รูปภาพที่ 2

ยาบ้าที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยมีทั้งกลุ่ม

ใหญ่และกลุ่มเล็ก มากมายหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมี

ลกัษณะเฉพาะของกลุม่แตกต่างกนั ในแต่ละปีมยีาบ้า

กลุม่ต่างๆทีต่รวจพบในประเทศ ไม่น้อยกว่า 80 กลุม่ 

มีทั้งที่เป็นกลุ่มเก่า และกลุ่มเกิดขึ้นใหม่                                                                                    

จากการศกึษาลกัษณะเฉพาะของยาบ้าในคดทีี่

มีของกลางเป็นจ�านวนมาก ในปี 2554 พบว่ามี

ยาบ้ากลุ่มใหม่ๆ หลายกลุ่ม มีรูปแบบตัวอักษร ส่วน

ประกอบ ลักษณะการบรรจุที่ต่างกัน ในขณะที่กลุ่ม

เก่า เช่นกลุ่ม G1* และ G23 ยังคงมีตัวเข้ามาใน

ประเทศเป็นจ�านวนมากไม่ต่างจาก ปี 2553 ดัง

แสดงไว้ในรูปภาพที่ 1

ในปี 2554 มียาบ้าหลายกลุ่มทั้งที่เป็นกลุ่ม

เก่าและกลุม่ใหม่ถกูจบัและยดึของกลางได้เป็นจ�านวน

มากในแต่ละครั้ง ดังตัวอย่างเช่น

ยาบ้ากลุ่ม G106 เป็นยาบ้าที่มีรูปแบบตัว

อกัษรใหม่ เริม่พบปี 2554 มตีวัยาทีย่ดึได้ประมาณ 

2 ล้านกว่าเมด็ บางคด ีมาพร้อมยาบ้ากลุม่อืน่ และ 

ไอซ์ แหล่งผลติอยูใ่นพืน้ทีช่นกลุม่น้อยในประเทศพม่า 

เส้นทางการน�าเข้า ลกัลอบเข้าทางทางแนวชายแดน

ด้านเหนือผ่านทาง เชียงราย เชียงใหม่ เข้ามาใน

พื้นที่ภาคกลาง ดังแสดงไว้ในรูปภาพที่ 2
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3. การศึกษารูปแบบการค้า
ในอดีตการลักลอบน�ายาบ้าเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะของกลางรายใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเอกเทศ

ของแต่ละกลุม่ผูผ้ลติ ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมาการยดึยาบ้าในคดใีหญ่ๆ แต่ละคดพีบของกลางยาบ้ามาจากหลายกลุม่ 

และมักจะพบ ไอซ์ ด้วย บางครั้งมี เฮโรอีนด้วย ตัวอย่างเช่น

ของกลางคดี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ที่ 

อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงใหม่ ยึดของกลางยาบ้าได้ 

2,282,000 เมด็ พร้อมของกลางเป็น ไอซ์ 94.546 

กิโลกรัม และเป็น เฮโรอีน อีก 3.270 กิโลกรัม  

จากการตรวจวิเคราะห์ของยาบ้าพบว่ามาจากหลาย

กลุ่ม ดังแสดงไว้ในรูปภาพที่ 4 

G106 G114

ไอซ์ยาบ้า

11 ธ.ค.54 ยาบ้า  369,650 เม็ด ไอซ์ 58 ถุง 4 ซอง
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ

G123G94.3

เจิ�ง

CM2

67.499 กก.

วสพ
สํานักงาน ป.ป.ส.

หรือคดีเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2554 ที่    

เขตบางแค กรุงเทพฯ ยึดของกลางยาบ้า ได้ 

369,650 เม็ด พร้อมของกลางเป็นไอซ์ 67.499 

กโิลกรมั  จากการตรวจวเิคราะห์ พบว่ายาบ้ามาจาก

หลายกลุม่เช่นกนั นอกจากนัน้ยงัมขีองกลางเป็น ไอซ์ 

อีกประมาณ 67 กิโลกรัม ด้วย

จากข้อมลูดงักล่าวแสดงว่ารปูแบบการค้ายาบ้า

มีการเปลี่ยนแปลง ต้องมีตัวกลางในการปล่อยของ  

รูปภาพที่ 3

รูปภาพที่ 4

รูปภาพที่ 5

ยาบ้ากลุ่ม G114 เป็นยาบ้าที่มีรูปแบบตัว

อักษรใหม่ เริ่มพบปี 2554 ลักษณะการห่อหุ้มจะ

ต่างจากกลุ่มอื่นๆ สิ่งห่อหุ้มภายนอกจะเคลือบด้วย

เทียนสีเหลือง มีตัวอักษรจีนอ่านว่า “เจิ้ง” อยู่ใน

วงกลมสีแดง ประทับอยู่บนภาชนะด้านหนึ่ง ยาบ้า

กลุ่มนี้ มีตัวยาที่ยึดได้ในปี 2554 ประมาณ 5 ล้าน

กว่าเม็ด มีฐานการผลิตอยู่ในพื้นที่ชนกลุ่มน้อยใน

ประเทศพม่า ลกัลอบเข้าไทยทางชายแดนด้านเหนอื

ผ่านเชียงราย เชียงใหม่ เขามาในพื้นที่ภาคกลาง  

บางส่วนลงไปทางภาคใต้ ดังแสดงไว้ในรูปภาพที่ 3
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4. การศึกษาสารปนเปื้อนจาก ไอซ์
เดมิการวเิคราะห์แหล่งทีม่าของ ไอซ์ มาจากข้อมลูการข่าว ข้อมลูการสอบสวน หรอืข้อมลูจากแหล่ง

อื่นๆ สรุปได้ว่า ไอซ์ ที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยมีทั้ง ไอซ์ที่มาจาก ประเทศตะวันออกกลาง บางส่วน

มาจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�า และบางส่วนไม่รู้แหล่งที่มา ต่อมา สถาบันฯ ได้ท�าการศึกษาวิเคราะห์สาร

ปนเปื้อนที่มีอยู่ใน ไอซ์ ของแต่ละแหล่งที่มา สามารถแยก ไอซ์ ออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  ไอซ์ได้ในระดับ

หนึ่ง โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการวิเคราะห์

1.  CM1  คือกลุ่มไอซ์ที่มาจากตะวันออกลาง  

2.  CM2  คือกลุ่มไอซ์ที่มาจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�า

3.  CM3  คือกลุ่มไอซ์ ที่ผลิตโดยวิธี Kichen Lab

4.  CM4  คือกลุ่มไอซ์ที่ยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้

จากการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในของกลาง ไอซ์ ของปี 2553 และ 2554 พบว่าไอซ์จากพื้นที่

สามเหลีย่มทองค�ามตีวัยาลกัลอบเข้ามาในประเทศมากว่าไอซ์จากตะวนัออกกลาง ในปี 2554 ปรมิาณไอซ์

จากตะวันออกกลางลดลง นอกจากไอซ์ที่มาจาก 2 แหล่งแล้วยังพบไอซ์ ที่ผลิตโดยวิธีที่เรียกว่า Kichen 

Lab ซึ่งเป็นวิธีการผลิต และใช้เครื่องมือแบบง่ายๆ ในครัวเรือน แต่ผลิตได้ครั้งไม่มากอีกหนึ่งกลุ่ม 

ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนการแพระระบาดของ ไอซ์ ที่มาจากแหล่งต่าง

กลุ่มไอซ์ ลักษณะเฉพาะ ปี 2553 ปี 2554

CM 1 ตะวันออกกลาง 38.5 22.6

CM 2 สามเหลี่ยมทองค�า 51.2 51.5

CM 3 Kitchen  Lab 5.0 3.0

CM 4  สะอาด (สารปนเปื้อนน้อย) 1 16.6

สกปรก (สารปนเปื้อนมาก) 4.3 6.3

สรุป
ข้อมลูจากการตรวจพสิจูน์ของกลางยาเสพตดินอกจากน�าไปใช้ในกระบวนการยตุธิรรมแล้ว หากมกีาร

ศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมจากของกลางเดิม สามารถน�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลด้านอื่นๆ จะได้

ข้อมูลไปสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะงานการข่าว 

และน�าไปประเมินสถานการณ์ของยาเสพติดในพื้นที่
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สรุปผลการดำาเนินงาน
ตามแผนยุทธการ 315

ค�ำสั่งส�ำนักนำยกรัฐมนตรีที่ 79/2554 ลงวันที่ 28 เมษำยน 2554 เรื่อง แผนปฏิบัติกำรแก้ไข

ปัญหำยำเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหำนครและจังหวัดปริมณฑลในระยะเร่งด่วน (แผนยุทธกำร 315) โดยมี

ควำมหมำย ดังนี้ “3” หมำยถึง พลเรือน ต�ำรวจ ทหำร “1” หมำยถึง พื้นที่กรุงเทพมหำนคร และ “5” 

หมำยถึง พื้นที่จังหวัดปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร นครปฐม และ

สมุทรสำคร

ผลกำรปฏบิตังิำนทีส่�ำคญัของกองอ�ำนวยกำรเฉพำะกจิแก้ไขปัญหำยำเสพตดิในพืน้ทีก่รงุเทพมหำนคร 

และจังหวัดปริมณฑล (กอ.ฉก.ปส.315) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภำคม – 30 กันยำยน 2554 ดังนี้

1. ผลกำรจับกุมคดียำเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร และ 5 จังหวัดปริมณฑล สำมำรถจับกุมได้ 

จ�ำนวน 31,656 คดี ผู้ต้องหำ 31,946 คน รวมของกลำงเป็น ยำบ้ำ 9,065,768 เม็ด ไอซ์ 83,085.48 กรัม 

และกัญชำ 72,760.7 กรัม แบ่งเป็นข้อหำเสพ 20,920 คดี 20,970 คน ครอบครอง 8,195 คดี 8,259 คน 

ครอบครองเพื่อจ�ำหน่ำย 2,639 คดี 2,774 คน จ�ำหน่ำย 496 คดี 529 คน และผลิต 16 คดี 21 คน 

สรุปได้ดังนี้

1.1 บช.น. จับกุมได้ 23,289 คดี 23,450 คน ข้อหำเสพ 17,149 คดี 17,203 คน ครอบครอง 

4,664 คดี 4,703 คน ครอบครองเพื่อจ�ำหน่ำย 1,528 คดี 1,578 คน จ�ำหน่ำย 318 คดี 

338 คน และผลิต 9 คดี 15 คน

1.2 ภ.1 จับกุมได้ 4,760 คดี 4,846 คน ข้อหำเสพ 2,000 คดี ครอบครอง 2,068 คดี 

2,080 คน ครอบครองเพื่อจ�ำหน่ำย 735 คดี 799 คน จ�ำหน่ำย 94 คดี 99 คน และ

ผลิต 4 คดี 

1.3 ภ.7 จับกุมได้ 3,692 คดี 3,735 คน ข้อหำเสพ 1,771 คดี 1,771 คน ครอบครอง 

1,463 คดี 1,476 คน ครอบครองเพื่อจ�ำหน่ำย 376 คดี 397 คน จ�ำหน่ำย 84 คดี 

92 คน และผลิต 3 คดี 3 คน 
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1.4 ผลกำรจบักมุนกัค้ำยำเสพตดิรำยส�ำคญั จ�ำนวน 47 คด ีผูต้้องหำ 86 คน ของกลำงยำบ้ำ 

รวม 2,976,398 เม็ด ไอซ์ 67,828.48 กรัม เฮโรอีน 11,072.65 กรัม กัญชำ 14.7 

กรัม และโคเคน 721.31 กรัม

1.5 ผลกำรสบืสวนเป้ำหมำยเครอืข่ำยนกัค้ำ มจี�ำนวนทัง้สิน้ 1,373 คน จบักมุทัง้สิน้ 905 คน 

คิดเป็นร้อยละ 65.91 แบ่งเป็น เครือข่ำยรำยใหญ่ในพื้นที่ 30 คน เครือข่ำยรำยใหญ่ 

นอกพื้นที่ 13 คน เครือข่ำยรำยย่อย 147 คน และเป็นผู้ค้ำรำยย่อย 147 คน และเป็น

ผู้ค้ำรำยย่อยที่มีกำรยืนยันบุคคล 715 คน

2. ผลกำรด�ำเนินงำนตำมเรื่องร้องเรียน มีเป้ำหมำย จ�ำนวน 1,710 เรื่องร้องเรียน พบว่ำมีกำร

ด�ำเนินกำรทั้งสิ้น 672 เรื่องร้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 39.3 แบ่งออกเป็นกองบัญชำกำร ดังนี้

2.1 บช.น. มีเป้ำหมำย 1,113 เรื่องร้องเรียน ด�ำเนินกำรทั้งสิ้น 207 เรื่องร้องเรียน คิดเป็น

ร้อยละ 18.60

2.2 ภ.1 มีเป้ำหมำย 458 เรื่องร้องเรียน ด�ำเนินกำรทั้งสิ้น 366 เรื่องร้องเรียน คิดเป็น  

ร้อยละ 79.91 

2.3 ภ.7 มีเป้ำหมำย 139 เรื่องร้องเรียน ด�ำเนินกำรทั้งสิ้น 99 เรื่องร้องเรียน คิดเป็น     

ร้อยละ 71.22

3. ผลกำรตรวจสอบทรพัย์สนิ มจี�ำนวนคดทีัง้สิน้ 178 คด ีรวมมลูค่ำทรพัย์สนิ 141,727,304.79 บำท

4. ผลกำรด�ำเนินงำนจำกกำรพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน (ครัวเรือน) จ�ำนวน 3,045 หมู่บ้ำน/ชุมชน 

ด�ำเนินกำรพบปะเยี่ยมเยียนทั้งสิ้น จ�ำนวน 198,065 ครัวเรือน โดยพบผู้เสพ 7,455 คน น�ำผู้เสพ

เข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำในระบบสมัครใจ จ�ำนวน 2,593 คน และจับกุม 7,127 คน 

5. ผลกำรน�ำผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติด เข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำ ประเภทค่ำยในระบบสมัครใจ ในพื้นที่

กรุงเทพมหำนคร และ 5 จังหวัดปริมณฑล จ�ำนวนทั้งสิ้น 3,701 คน แบ่งออกเป็นกองบัญชำกำร

ดังนี้

5.1 บช.น. มีผู้เข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำทั้งสิ้น 1,866 คน คิดเป็นร้อยละ 50.42

5.2 ภ.1 มีผู้เข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำทั้งสิ้น 1,241 คน คิดเป็นร้อยละ 33.53

5.3 ภ.7 มีผู้เข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำทั้งสิ้น 594 คน คิดเป็นร้อยละ 16.05

6. ข้อมูลกำรขยำยผลจำกกำรซักถำมที่เข้ำสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่ำ กำรขยำยผลจำกกำร
ซักถำม ได้ผู้เสพ จ�ำนวน 1,072 คน แบ่งเป็น กรุงเทพมหำนคร 410 คน สมุทรปรำกำร 115 

คน สมุทรสำคร 79 คน ปทุมธำนี 196 คน นนทบุรี 158 คน และนครปฐม 114 คน โดยในพื้นที่

ของกรุงเทพมหำนคร มีผู้เสพ 410 คน พบว่ำ ร้อยละ 52.2 เป็นผู้เสพที่ไม่มีประวัติกำรถูกจับกุมในคดี

ยำเสพติดร้อยละ 13.9 มีประวัติถูกจับกุม ร้อยละ 33.9 ตรวจสอบไม่ได้/ไม่มีตัวตน
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การดำาเนินงานคณะอนุกรรมการ
กำากับติดตามผลการดำาเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) ได้ลงนามในค�าสั่ง ป.ป.ส. ที่ 15/2553   

เรือ่ง แต่งตัง้คณะอนกุรรมการก�ากบัตดิตามผลการด�าเนนิงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ เพือ่ให้เป็น

กลไกการก�ากับติดตามการด�าเนินงานและผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด     

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์ของค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีที่ 306/2553 ปฏิบัติการ

ประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 3 โดยมี นายธีรภัทร สันติเมทนีดล 

รองปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

  

แนวทางการตรวจราชการของคณะอนุกรรมการฯ
มี 3 แนวทางหลัก ได้แก่
1. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ เป็นไปตามมติข้อสั่งการของประธาน ป.ป.ส. 

เพื่อเร่งรัดการดำาเนินงาน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

2. กรอบการออกตรวจราชการ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ ตามนโยบายค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีที่ 306/2553 เพื่อลดการขยายตัว

ของปัญหายาเสพตดิในภาพรวมทัว่ประเทศ และพืน้ทีเ่ป้าหมายส�าคญั มใิห้ปัญหายาเสพตดิส่งผลกระทบต่อ

ความมั่นคง ปลอดภัยในวิถีชีวิตของประชาชนโดยปกติ และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด 3 เดือน 

(มกราคม – มีนาคม) รองรับปฏิบัติการฯ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 3

3. กลไกการตรวจราชการ
1) คณะอนุกรรมการก�ากับติดตามฯ ในภาพรวม ออกตรวจราชการในพื้นที่ 175 อ�าเภอเน้นหนัก 

ใน 69 จงัหวดั และเป็นหมูบ้่านปรากฏข่าวสารยาเสพตดิซ�้าซากของส�านกังาน ป.ป.ส. ใน 9,668 หมูบ้่าน/

ชุมชนเป็นหลัก โดยไม่ซ�้าซ้อนพื้นที่การออกตรวจราชการกับคณะอื่นๆ และพื้นที่อื่นๆ 

2) คณะอนุกรรมการก�ากับติดตามฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ออกตรวจราชการในพื้นที่เป้าหมาย

เร่งด่วน (Critical Point) ใน 24 เขต 120 ชุมชนในกรุงเทพมหานคร และพื้นที่อื่นๆ 

9
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3) คณะอนุกรรมการก�ากับติดตามฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย และ

แม่ฮ่องสอน) ออกตรวจราชการในพืน้ทีเ่ป้าหมายเร่งด่วน (Critical Point) 3 จงัหวดั 14 อ�าเภอ 66 ต�าบล 

252 หมู่บ้าน/ชุมชน

4) คณะอนุกรรมการก�ากับติดตามฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี และ

นราธวิาส) ออกตรวจราชการในพืน้ทีเ่ป้าหมายเร่งด่วน (Critical Point) ใน 4 จงัหวดั 37 อ�าเภอ 153 ต�าบล 

414 หมู่บ้าน/ชุมชน และพื้นที่อื่นๆ

ผลการตรวจราชการในปีงบประมาณ 2554 ได้มีการตรวจราชการ รวม 16 ครั้ง ใน 9 จังหวัด 

ได้แก่ สตูล สงขลา พัทลุง ขอนแก่น เลย เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และกรุงเทพมหานคร
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การบริหารจัดการงบประมาณ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปี 2554

คณะรฐัมนตรอีนมุตังิบประมาณการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ประจ�าปี 2554 เป็นเงนิทัง้สิน้ 

4,933,490,400 บาท โดยส�านกังาน ป.ป.ส. ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ จ�านวน 1,877,226,600 บาท 

(ร้อยละ 38.05) และจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆที่มีรหัสงบประมาณด้านยาเสพติด 19 หน่วยงาน จ�านวน 

3,056,263,800 บาท (ร้อยละ 61.9) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ�าปี 2554 งบประมาณที่ได้รับ จ�านวน 4,933,490,400 บาท 

ใช้ไป 4,427,965,703.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.86 เป็นเงินคงเหลือ 505,524,697 บาท โดยสรุป

เป็นกราฟ ดังนี้

งบประมาณสำานักงาน ป.ป.ส.
(1,877,266,600)

งบประมาณภาพรวม (4,933,490,400)

งบประมาณที่มีรหัสงบประมาณ 19 หน่วย
(3,056,263,800)

คงเหลือ
214,098,639

8.75%

คงเหลือ
505,524,696.37 

9.14%

ใช้ไป 2,764,797,742.63
90.46%

คงเหลือ
291,466,057.37

9.54%

ใช้ไป
4,427,965,703.63

90.86%

ใช้ไป
1,663,167,961

91.25%
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แผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง
ชนะยาเสพติดยั่งยืน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 3

ที่มา
ศนูย์เครอืข่ายวชิาการเพือ่สงัเกตการณ์และวจิยัความสขุชมุชน(ศนูย์วจิยัความสขุชมุชน) มหาวทิยาลยั

อัสสัมชัญ ร่วมกับ ส�านักงาน ป.ป.ส. ได้ด�าเนินโครงการส�ารวจเพื่อประเมินประสิทธิผล โดยภาพรวมของ

แผนปฏบิตักิารประเทศไทยเข้มแขง็ ชนะยาเสพตดิยัง่ยนื ภายใต้ยทุธศาสตร์ 5 รัว้ป้องกนั ระยะที ่3 (เดอืน

พฤศจิกายน 2553 – กันยายน 2554) ส�ารวจครั้งที่ 4 ในช่วงเดือนกันยายน พื้นที่ 28 จังหวัดทั่ว

ประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ลพบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ระยอง ชลบุรี สุรินทร์ 

อุบลราชธานี นครราชสีมา หนองคาย ร้อยเอ็ด ขอนแก่น แพร่ เชียงราย เชียงใหม่ อุทัยธานี สุโขทัย 

เพชรบูรณ์ สมุทรสาคร กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี นราธิวาส 

และสงขลา กลุ่มประชาชนที่มีอายุ 18-60 ปี จ�านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 5,483 ตัวอย่าง 

ผลการสำารวจที่ค้นพบ
1. การรับรู้ของประชาชนต่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปฏิบัติการ
 “ประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 3”

การรับรู้ของประชาชนต่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 3 พบว่า ประชาชนร้อยละ 90.5 รับรู้จากโทรทัศน์ รองลงมา

คอืร้อยละ 28.1 รบัรูจ้ากหนงัสอืพมิพ์ ร้อยละ 27.2 รบัรูจ้ากวทิย ุร้อยละ 14.9 รบัรูจ้ากการประชาสมัพนัธ์

ของเจ้าหน้าที่รัฐ ร้อยละ 14.4 รับรู้จากการบอกเล่าของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 13.8 รับรู้จากผู้น�า

ชุมชน/แกนน�าชุมชน ร้อยละ 13.4 รับรู้จากวิทยุชุมชน /เสียงตามสาย /หอกระจายข่าว ร้อยละ 12.2 

รับรู้จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในหมู่บ้าน - ชุมชน นอกจากนี้ ยังผลการส�ารวจพบว่า ประชาชน

รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากแหล่งอื่นๆ อาทิ จากคนในครอบครัว ป้ายประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

การจดัประชาคม รวมทัง้เอกสาร/สิง่พมิพ์/วารสาร/แผ่นพบั จดหมายข่าว ตามล�าดบั (รายละเอยีดดงัตาราง

ที่ 1)
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ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างประชาชนที่ระบุแหล่งที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปฏิบัติการ

  ประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 3  

2. ทรรศนะของประชาชนต่อสถานการณ์ปัญหายาเสพติด

• ลักษณะปัญหาที่รับรู้ว่ามีในหมู่บ้าน/ชุมชน
ผลส�ารวจปัญหายาเสพติดลักษณะต่างๆ ที่ประชาชนระบุว่ามีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนนั้น พบว่า ร้อยละ 

82.3 ระบุมีปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ร้อยละ 73.1 ระบุมีผู้ค้า/ผู้ผลิตยาเสพติด ร้อยละ 70.3 ระบุมี

แหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติด ร้อยละ 65.6 ระบุมีแหล่งซื้อขายยาเสพติด และร้อยละ 43.1 ระบุมีเจ้าหน้าที่รัฐ 

เข้าไปเกี่ยวข้องกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามล�าดับ

การรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารของปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ค่าร้อยละ

1. รับรู้รับทราบ ผ่านทาง... 62.1

(1)  โทรทัศน์                                                                               ร้อยละ  90.5

(2)  หนังสือพิมพ์  ร้อยละ    28.1

(3)  วิทยุ                  ร้อยละ    27.2

(4)  การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่รัฐ                  ร้อยละ    14.9

(5)  การบอกเล่าของคนในหมู่บ้าน-ชุมชน  ร้อยละ    14.4

(6)  ผู้น�าชุมชน/แกนน�าชุมชน  ร้อยละ    13.8

(7)  วิทยุชุมชน/เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว  ร้อยละ    13.4

(8)  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในหมู่บ้าน-ชุมชน         ร้อยละ    12.2

(9)  รับรู้/รับทราบจากคนในครอบครัว  ร้อยละ    11.8

(10) ป้ายประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน-ชุมชน  ร้อยละ    8.8

(11) การจัดประชาคมหมู่บ้าน-ชุมชน  ร้อยละ    7.6

(12) เอกสาร/สิ่งพิมพ์/วารสาร/แผ่นพับ/จดหมายข่าว  ร้อยละ    7.4

2. ไม่เคยรับรู้รับทราบ 37.9
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 • ควานรุนแรงของสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
เมือ่พจิารณาระดบัความรนุแรงของสถานการณ์ปัญหายาเสพตดิในความคดิเหน็ของประชาชน เปรยีบ

เทียบ

แนวโน้มความรนุแรงของสถานการณ์ปัญหายาเสพตดิในช่วง 3 เดอืนแรกทีม่ปีฏบิตักิารฯ คอืในเดอืน

มกราคม 25554 จนถึงช่วงปลายเดือนปฏิบัติการฯ คือ เดือนกันยายน 2554 พบว่า ประชาชนเห็นว่า 

สถานการณ์ยาเสพติดโดยภาพรวมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยผลการส�ารวจในช่วงเดือนมกราคม 2553 พบว่า 

ร้อยละ 17.3 ระบุสถานการณ์ยาเสพติดภาพรวมอยู่ในระดับรุนแรง-รุนแรงมากที่สุด ในขณะที่ผลส�ารวจ

ในช่วงเดอืนกนัยายน พบว่ามสีดัส่วนดงักล่าวคดิเป็นร้อยละ 25.2 ซึง่แนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพตดิ

ด้านผู้ค้า/ผู้ผลิต และด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

แผนภูมิที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหายาเสพติด

 ในหมู่บ้าน/ชุมชน

ปัญหายาเสพติดในลักษณะต่างๆ ปัจจุบัน
ยังคงมีอยู่

เคยมี
แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว

ไม่เคยมีปัญหา
มาก่อน รวมทั้งสิ้น

1. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 82.3 12.0 5.7 100.0

2. ผู้ค้า/ผู้ผลิตยาเสพติด 73.1 16.7 10.2 100.0

3. แหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติด 70.3 18.9 10.8 100.0

4. แหล่งซื้อขายยาเสพติด 65.6 20.0 14.4 100.0

5. เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง

กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

43.1 20.8 36.1 100.0

ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในลักษณะต่างๆ 

 ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน-ชุมชน

ข้อมูลสำ�รวจ ณ  เดือนกันย�ยน 2554
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3. ความจริงจังของหน่วยงานภาครัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 ในหมู่บ้าน/ชุมชน

ผลการส�ารวจพบว่าประชาชนทีถ่กูศกึษาร้อยละ 7.4 ระบเุจ้าหน้าที/่หน่วยงานภาครฐัไม่มคีวามจรงิจงั

ในการท�างานเพือ่การแก้ไขปัญหายาเสพตดิในหมูบ้่าน/ชมุชนเลย ในขณะทีร้่อยละ 16.7 ระบมุน้ีอย ร้อยละ 

41.4 ระบุมีความจริงจังในระดับปานกลาง ร้อยละ 28.1 ระบุมาก และร้อยละ 6.4 ระบุมีความเอาจริง

เอาจังมากที่สุด

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความเอาจริงเอาจังของหน่วยงานภาครัฐ

  ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

ความเอาจริงเอาจังของหน่วยงานภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ค่าร้อยละ

1. มากที่สุด 6.4

2. มาก 28.1

3. ปานกลาง 41.4

4. น้อย 16.7

5. ไม่จริงจังเลย 7.4

รวมทั้งสิ้น 100.0

แผนภูมิที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความเอาจริงเอาจังของหน่วยงานภาครัฐ/

 เจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน  เปรียบเทียบการสำารวจ

 ในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2554
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4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำาเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 โดยภาพรวม

ผลส�ารวจความพงึพอใจของประชาชนต่อการด�าเนนิงานเพือ่การแก้ไขปัญหายาเสพตดิตาม แผนปฏบิตัิ

การประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 3 พบว่า ประชาชน

ที่ถูกศึกษา ร้อยละ 25.4  ระบุมีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด  ร้อยละ 54.4 ระบุมีความพึงพอใจ

ในระดับปานกลาง และร้อยละ  20.2  ระบุน้อย-ไม่พอใจเลย

ตารางที่ 17 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหา

 ยาเสพติดโดยภาพรวม

แผนภูมิที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหา

 ยาเสพติดโดยภาพรวม

ความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยภาพรวม ค่าร้อยละ

1. มาก-มากที่สุด 25.4

2. ปานกลาง 54.4

3. น้อย-ไม่พอใจเลย 20.2

รวมทั้งสิ้น 100.0
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• บทบาทของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่
ภายหลังรัฐบาลได้ประกาศนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน  

และได้จัดตั้ง

กลไกอ�านวยการและบรหิารจดัการในทกุระดบัผ่านทาง ศตส. โดยให้มกีารบรูณาการทกุองค์ประกอบ

ของแต่ละหน่วยงานในการด�าเนนิงานเพือ่การแก้ไขปัญหายาเสพตดิในพืน้ที ่โดยทีผ่่านมา ศตส.ได้ท�าหน้าที่

เป็นศูนย์รวมของส่วนราชการต่างๆ ที่รับผิดชอบการด�าเนินงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เข้ามา

รวมกันท�างานอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

ระหว่างหน่วยงาน ทั้งในเรื่องของการให้ข้อมูล และการประสานงาน  ซึ่งพบว่าทุกหน่วยงานต่างให้ความ

ส�าคัญและได้มีการพยายามด�าเนินงานตามแนวทางการบูรณาการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นที่ปรากฎ 

ในผลการส�ารวจครัง้ล่าสดุที ่คณะผูว้จิยัได้ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบปฏบิตังิาน

ด้านยาเสพติดในระดับ ศตส. อ�าเภอ ที่พบว่า โดยส่วนใหญ่ระบุว่ามีการบูรณาการการท�างานด้านยาเสพติด 

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่อ�าเภอ  

อย่างไรก็ตาม ในการบริหารจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้สถานการณ์ปัญหาที่มีการ

เปลีย่นแปลงอยูท่กุขณะ รฐับาลหรอืหน่วยงานทีร่บัผดิชอบจ�าเป็นต้องมกีารปรบัเปลีย่นนโยบาย ยทุธศาสตร์ 

หรือกลยุทธ์ในการท�างานอยู่เสมอ โดยในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง รัฐบาลมักจะมีความคาดหวังว่าใน

แต่ละหน่วยงาน จะต้องมีส่วนร่วมในการเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด แต่มิได้มีการก�าหนดไว้ชัดเจนว่า

หน่วยงานใดต้องมหีน้าทีแ่ละบทบาทในการท�างานเป็นอย่างไร ท�าให้แต่ละหน่วยงานต้องมาวาดภาพเองว่า

โดยภาพรวมของงานด้านยาเสพติดในพื้นที่ของตนควรมีองค์ประกอบใดบ้าง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ส่งผลกระทบลงไปยงัส่วนราชการในระดบัพืน้ที ่ทีต้่องใช้เวลาในการพยายามปรบัรปูแบบการด�าเนนิงานให้

สอดคล้องกบันโยบายทีเ่ปลีย่นแปลงไป จงึท�าให้เกดิอาการ “สมดลุย์สะดดุ” และกว่าจะตัง้ตวัตดิ กถ็งึจงัหวะ

เวลาที่ต้องมีการปรับนโยบายใหม่ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหาอีกครั้ง และเป็นเช่นนี้

เรื่อยมา 

ดังนั้นในฐานะที่ ศตส. เป็นหน่วยงานกลางในแต่ระดับ ที่ท�าหน้าที่เป็นศูนย์รวมการด�าเนินงานดัง

กล่าว   

รฐับาลหรอืหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ ควรต้องมกีารเตรยีมความพร้อมให้กบั ศตส. ทกุระดบัและทกุด้าน 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการก�าหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และ

ความเป็นเอกภาพ ให้กับ ศตส.ทุกระดับอย่างชัดเจนแน่นอน ซึ่งหากว่าการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

ของ ศตส. สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างเต็มรูปแบบตามเจตนารมณ์ของค�าสั่งในการจัดตั้งแล้ว การต่อสู้

เพื่อเอาชนะยาเสพติดคงประสบผลส�าเร็จที่ยั่งยืนได้

ยุทธศาสตร์และกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย
ของรัฐบาล (ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน) 
(เมษายน 2552-กันยายน 2554)
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• ประมวลขอ้เสนอแนะจากการสมัมนาวชิาการ กา้วผา่นทศวรรษแหง่สถานการณ์
 และแนวนโยบายแหง่รฐัวา่ดว้ยการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ กรณสีรปุสถานการณ์
 สำาคัญและบูรณาการข้อคิดเห็นของผู้วิจัย ในช่วงปี พ.ศ.2544-2554”

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยเครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน) กล่าวว่า ศูนย์วิจัยความสุขชุมชนในฐานะสถาบันวิชาการ

ทีม่ส่ีวนร่วมในการด�าเนนิโครงการวจิยัเพือ่ส�ารวจและประเมนิผลการด�าเนนิงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

มาอย่างต่อเนือ่ง ได้ร่วมกบั ศนูย์บรกิารวชิาการ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (นด้ิา) จดังานสมัมนา

วิชาการในหัวข้อเรื่อง “เสียงสะท้อนของผู้ประเมินต่อแนวนโยบายแห่งรัฐว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติด” 

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่น�าเสนอข้อค้นพบจากการประเมนิผลการด�าเนนิงานในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิของ

ประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2544 - 2554 และเพื่อระดมความคิดเห็นของของทุกภาคส่วนต่อทิศทางการ

แก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องเกียรติคุณ (Hall 

of Fame) อาคารเฉลิมรัชมงคล (ตึก C) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก

การด�าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้เวลา และสถานการณ์ยาเสพติดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว รวมทั้งเงื่อนไขที่ต้องการเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน และมีระบบเฝ้าระวังปัญหา    

ยาเสพตดิทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้ จ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารจดัระบบการบรหิารจดัการเพือ่การแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

ทีด่ ีทัง้ในด้านการบรหิารจดัการเชงินโยบาย การแปลงนโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิหน่วยงานทีร่บัผดิชอบด�าเนนิการ 

จัดการทรัพยากร การบริหารที่ตอบสนองต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     

องค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน และชมุชน ตลอดจนการพฒันาระบบอ�านวยการและระบบงานทีเ่กีย่วข้อง 

การจัดท�าระบบข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติด รวมถึงการท�าวิจัยพัฒนาและติดตามประเมินผล ในการนี้ คณะผู้วิจัย 

ของศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ประมวลแนวคิดและข้อเสนอที่มีต่อการด�าเนินงาน  

ของนโยบายในการด�าเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน
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เร่ือง  ปฏิบัตกิาร ประเทศไทยเขมแข็ง ชนะยาเสพตดิยัง่ยืน ภายใต ยุทธศาสตร ๕ ร้ัวปองกัน  ระยะที่ ๓
(พฤศจิกายน ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔) 

----------------- 

ตามที่ รัฐบาลไดประกาศนโยบายแกไขปญหายาเสพติด ภายใตยุทธศาสตร ๕ ร้ัวปองกัน เปน
ยุทธศาสตรหลักในการดําเนินงาน โดยมุงเนนการบูรณาการการทํางานในทุกระดับ ถึงแมทุกหนวยงานที่
เก่ียวของไดดําเนินการแกไขปญหานี้อยางจริงจัง จนสามารถมีผลดําเนินงานในดานตางๆ ไดสูงข้ึนมากกวาการ
ดําเนินงานที่ผานมา แตดวยขอจํากัดและเหตุปจจัยที่เกี่ยวเนื่องหลายประการ ท้ังทางดานเศรษฐกิจ การเมือง 
ความมั่นคง มีสวนใหปญหายาเสพติดขยายตัวมากขึ้น สงผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนโดยรวม ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ใหความเห็นชอบในหลักการของ
ปฏิบัติการ ประเทศไทยเขมแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน ระยะที่ ๓ ภายใตยุทธศาสตร ๕ ร้ัวปองกัน เพื่อเปน
ทิศทางหลักของการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ ในป ๒๕๕๔  นั้น   

เพ่ือเรงรัดการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหเปนไปตามนโยบายอยางจริงจัง
และตอเนื่อง สามารถลดระดับปญหายาเสพติด และขจัดความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
สอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑ (๑) (๓) (๖) และ (๙) แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแกไขเพิ่มเติม  จึงมีคําสั่ง ดังนี้

๑. ใหมีแผนปฏิบัติการแกไขปญหายาเสพติดระดับชาติเปนแผนงานหลัก เรียกวา “ปฏิบัติการประเทศไทย
เขมแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต ยุทธศาสตร ๕ ร้ัวปองกัน ระยะที่ ๓”   

๒. ใหกําหนดเปาหมายใน ๒ ระดับ ดังนี้
๒.๑ เปาหมายยุทธศาสตร    ลดการขยายตัวของปญหายาเสพติดในภาพรวมทั่วประเทศและพื้นที่

เปาหมายสําคัญ มิใหปญหายาเสพติดสงผลกระทบตอความมั่นคง ปลอดภัยในวิถีชีวิตของประชาชนโดยปกติ 
๒.๒ เปาหมายปฏิบัติการ ประกอบดวย
 ๒.๒.๑ พ้ืนที่เปาหมายสําคัญที่จะตองลดระดับปญหา ๔ กลุมพื้นที่ ไดแก พ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคเหนือตอนบน พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต และพ้ืนที่ ๑๗๕ อําเภอ
เนนหนักทั่วประเทศ 
  ๒.๒.๒ ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติของมาตรการแกไขปญหายาเสพติด  ๓ 
มาตรการสําคัญ ไดแก มาตรการปองกันกลุมเสี่ยงและผูเสพยาเสพติดรายใหม มาตรการปราบปรามและบังคับ
ใชกฎหมาย  และมาตรการบําบัดรักษา 
  ๒.๒.๓ สงเสริมและเพิ่มบทบาทของกลไกภาคประชาชน-ประชาสังคมในการแกไขปญหา    
ยาเสพติด 
          /๓. การปฏิบัติ ... 

-ราง - 
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๓. การปฏิบัติ
  ๓.๑ กรอบความคิดการปฏิบัติ ใชกรอบความคิดตามยุทธศาสตร ๕ ร้ัวปองกัน เพ่ือหยุดยั้งการ
ขยายตัวของปญหายาเสพติดในภาพรวมของประเทศใหเปนผลสําเร็จ โดยเนนบูรณาการ ๕ ร้ัวสูพ้ืนที่ และ
พัฒนาประสิทธิภาพมาตรการ 
  ๓.๒ แนวทางการปฏิบัติ ใหทุกร้ัวปองกัน และทุกจังหวัด กําหนดจุดปญหาสําคัญที่ตองเนนแกไข
ปญหาอยางเรงดวน (Critical Point) และบูรณาการการแกไขปญหาในทุกมาตรการ ครบวงจร และนํานโยบาย
ใหมของการแกไขปญหายาเสพติดมาใชอยางเหมาะสม รวมทั้งใหความสําคัญในการพัฒนากระบวนการแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  ๓.๓  มาตรการในการดําเนินงาน กําหนด ๕ มาตรการสําคัญในการแกไขปญหา ดังนี้ 
   ๓.๓.๑ มาตรการที่ ๑ : มาตรการทั่วไป เปนมาตรการที่ยึดแนวทางดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
๕ ร้ัวปองกัน โดยจะเนนบูรณาการระหวางร้ัว/โครงการใหมากข้ึน มีจุดเนนหนักที่ตองเรงรัดดําเนินการโดย
เรงดวน ประกอบดวย  

  ๓.๓.๑.๑ ร้ัวชายแดน กําหนดพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบน เปนพื้นที่เปาหมาย
หลักในการสกดักั้นยาเสพติด และพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่ภาคกลาง เปนเปาหมายรอง

  ๓.๓.๑.๒ ร้ัวชุมชน กําหนดหมูบานและชุมชนที่ยังคงมีปญหา เปนเปาหมายสําคัญที่
จะตองแกไข และพัฒนาหมูบานกองทุนแมของแผนดินใหเขมแข็ง เปนแนวปองกันยาเสพติด 

  ๓.๓.๑.๓ ร้ัวสังคม กําหนดปจจัยเสี่ยงหรือพ้ืนที่ท่ีมีความเสี่ยงสูงในแตละอําเภอ/
จังหวัด เปนเปาหมายสําคัญ และเรงรัดแกไขปญหาปจจัยเสี่ยงที่อยูใกลสถานศึกษา

  ๓.๓.๑.๔ ร้ัวโรงเรียน กําหนดสถานศึกษาท่ีอยูในเกณฑเส่ียง/เส่ียงสูงในแตละพ้ืนที่
อําเภอ/จังหวัด เปนเปาหมายปองกันและแกไขปญหา

  ๓.๓.๑.๕ ร้ัวครอบครัว กําหนดครอบครัวที่มีปญหายาเสพติด เปนความเรงดวนทีต่อง
ดําเนินการ

 ๓.๓.๑.๖ โครงการปราบปรามยาเสพติดและลดความเดือดรอนของประชาชน กาํหนด
จุดเนนหนักในการปราบปรามเครือขาย/กลุมการคายาเสพติดในทุกระดับ และสนับสนุนมาตรการปราบปราม
ยาเสพติดในพื้นที่เปาหมายที่กําหนดทุกแหง เพ่ือสรางความเชื่อมั่นของประชาชน 

 ๓.๓.๑.๗ โครงการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  ใหมีการนํา     
ผูเสพเขาสูระบบบําบัดรักษาที่เหมาะสม โดยเนนกระบวนการสมัครใจ-ชักชวน เปนระบบแรก และมีระบบการ
ติดตาม ชวยเหลือ ดูแลอยางครบวงจร เพื่อลดจํานวนผูเสพในประเทศใหมากที่สุด 

 ๓.๓.๑.๘ โครงการสถานประกอบการปองกันยาเสพติด กําหนดสถานประกอบการ      
ท่ีอยูในเกณฑเส่ียง ในแตละพื้นที่อําเภอ/จังหวัด เปนความเรงดวนที่จะตองแกไข 

  ๓.๓.๑.๙ โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ กําหนดใหมีการพัฒนากลไกการ
บริหารจัดการทุกระดับใหมีความเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และมีระบบการสนับสนุนที่
เพียงพอ เอื้ออํานวยตอการนําแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ

        /๓.๓.๒ มาตรการ...
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๓.๓.๒ มาตรการที่ ๒ :  มาตรการแกไขปญหาในพ้ืนที่เฉพาะ เปนมาตรการที่แกไขปญหาใน
กลุมพื้นที่ท่ีตองเรงรัดเปนการเฉพาะ ไดแก พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือตอนบน  พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต และพื้นที่ ๑๗๕ อําเภอมุงเนน โดยบูรณาการ ๕ ร้ัวปองกันและทุกโครงการหลัก
ท่ีเกี่ยวของ 

๓.๓.๓ มาตรการที่ ๓ : พัฒนาประสิทธิภาพของมาตรการแกไขปญหายาเสพติด เปน
มาตรการที่มุงเนนพัฒนาประสิทธิภาพของ  ๓ มาตรการสําคัญ ไดแก พัฒนาประสิทธิภาพการปองกันกลุมเสีย่ง
และผูเสพยาเสพติดรายใหมเพื่อลดอัตราการเพิ่มข้ึนของผูเสพรายใหม พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามและ
บังคับใชกฎหมายเพ่ือนําผูกระทําผิดใหถูกลงโทษตามเหมาะสม  และพัฒนาประสิทธิภาพของมาตรการ
บําบัดรักษาแบบบูรณาการ เพื่อลดจํานวนผูเสพ  

๓.๓.๔ มาตรการที่ ๔ : มาตรการทางเลือก  เปนมาตรการที่มุงลดอันตรายของสังคม-ชุมชน
ตอการใชยาเสพติด และเปดทางเลือกใหผูเสพรับการบําบัดรักษาอยางเหมาะสม เพื่อลดความหนาแนนของ
ระบบบังคับบําบัดฯ และลดจํานวนผูกระทําผิดบางสวนท่ีถูกคุมขังในเรือนจํา ซึ่งเปนทางเลือกใหกับผูเสพหรือ 
ท่ีเ ก่ียวของกับยาเสพติดรายใหม ท่ีเพิ่งมีพฤติการณดานยาเสพติด ใหออกจากกระบวนการยุติธรรม 
ประกอบดวย ๓ มาตรการหลัก ไดแก

 ๓.๓.๔.๑ มาตรการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด (Harm Reduction) เปน
มาตรการที่มุงลดผลกระทบและปองกันการแพรระบาดโรครายแรง เชน เอช ไอ วี อันเนื่องมาจากการใชสาร
เสพติด เพ่ือใหผูใชยาเสพติดสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมได โดยไมเปนอันตรายตอบุคคล ชุมชน สังคม 
ตามมติคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส  ท้ังนี้ ในระยะแรก ใหกําหนดพื้นที่นํา
รองที่มีปญหาหนาแนนกวาจังหวัดอื่นๆ รวม ๑๐ จังหวัด ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
เชียงราย เชียงใหม ตาก สุราษฎรธานี สงขลา ปตตานี ยะลา  และนราธิวาส เปนพื้นที่ปฏิบัติการแรก  

 ๓.๓.๔.๒ มาตรการเบี่ยงเบนคดีจากกระบวนการยุติธรรม  (Diversion)  เปน
มาตรการนําเอาผูเสพผูติดยาเสพติดออกมาจากกระบวนการยุติธรรม โดยไมเนนวิธีการเพื่อนําไปสูการลงโทษ 
แตมุงเนนการบําบัดรักษา ฟนฟู โดยใชกลไกภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวม 

 ๓.๓.๔.๓ มาตรการลดทอนความเปนอาชญากรรม (Decriminalization) เปน
มาตรการที่มุงลดทอนความเปนอาชญากรรม หรือถอดถอนจากการเปนความผิดทางอาญาของการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีลักษณะไมรายแรง โดยมุงเนนการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย ใหเหมาะสม
กับพฤติการณของการกระทําความผิด  

ท้ังนี้ ใน ๓ มาตรการทางเลือกขางตน ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กําหนด แนวทาง
ปฏิบัติ ข้ันตอน รายละเอียดการปฏิบัติประเด็น แนวทาง พ้ืนที่ดําเนินงานตามความเหมาะสม และออกเปน
คําสั่งใหชัดเจน กอนที่จะมีการขยายผลในระยะตอไป  

๓.๓.๕ มาตรการที่ ๕ : มาตรการการมีสวนรวมของภาคประชาชน-ประชาสังคม เปน
มาตรการ ท่ีกําหนดข้ึนเพื่อเสริมสรางบทบาทของภาคประชาชน-ประชาสังคมใหเขามามีสวนรวมในการแกไข
ปญหายาเสพติด

        /๔. โครงสราง...
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- ๔ -

๔. โครงสราง กลไกดําเนินงานแกไขปญหายาเสพติด 
 โครงสราง กลไกการดําเนินงานตามปฏิบัติการฯ ระยะที่ ๓ จะใชกลไกการปฏิบัติการตามปฏิบัติการฯ 
ระยะที่ ๒ เปนหลัก รวมทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบในแตละร้ัว/โครงการ หากจะมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง ให
เปนไปตามที่ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเห็นชอบ

๕. ระยะเวลาของปฏิบัติการ ตั้งแต เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ - กันยายน ๒๕๕๔ และใหมีการประเมินผล 
ทบทวนและปรับการปฏิบัติงานเมื่อปฏิบัติการไปแลว ๖ เดือน

๖. การอํานวยการปฏิบัติ
  ๖.๑ การแปลงนโยบาย/แผนสูการปฏิบัติ ใหทุกหนวยงานใหความสําคัญกับการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ ภาค จังหวัด พ้ืนที่อําเภอมุงเนน ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
 ๖.๒ ใหทุกหนวยงานที่มีงบประมาณ จัดสรรงบประมาณตามกรอบแนวทางที่กําหนด ใหสอดคลองกับ
การดําเนินงานตามปฏิบัติการ โดยตัดโอนงบประมาณใหกับหนวยปฏิบัติในภูมิภาคและจังหวัด ใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ และแจงให ศตส.จ. ไดรับทราบเพื่อบูรณาการการดําเนนิงาน
 ๖.๓ การปฏิบัติตามแผนและการกํากับติดตาม รายงาน ใหมีการรายงานผลการดําเนินงาน โดยใหยึด
แนวทางเดียวกับการรายงานผลในยุทธศาสตร ๕ ร้ัวปองกัน ระยะที่ ๒

๗. ใหคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะเดียวกัน ตลอดจนเจาหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะอนุกรรมการ ไดรับเบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาพาหนะเดินทางตามระเบียบของทาง
ราชการ สําหรับการเบิกจายเบี้ยประชุมใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการและคาตอบแทน 
พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม

๘. การพิจารณาความดีความชอบ การใหคุณใหโทษ มาตรการจูงใจและปกปองคุมครองขาราชการและ
ประชาชนที่ปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหเปนไปตามที่กองอํานวยการรักษาความ
ม่ันคงภายในราชอาณาจักร กําหนด โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

๙. ใหถือปฏิบัติตามปฏิบัติการประเทศไทยเขมแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใตยุทธศาสตร ๕ ร้ัวปองกัน  
ระยะที่ ๓ ไปจนกวาจะมีคําสั่งเปล่ียนแปลงอยางอื่น คําสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ ใหใชคําสั่งนี้แทน

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

    ส่ัง  ณ  วันที่  ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

       (นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ)
             นายกรัฐมนตรี  
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คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี 
ท่ี   ๑๕๔ / ๒๕๕๔ 

เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดนิเอาชนะยาเสพติด 
------------------- 

 
ด้วยในทศวรรษที่ผ่านมา ปัญหายาเสพติดท่ีเคยแพร่ระบาดอย่างหนัก ได้ถูกขจัดให้หมดไป อยู่

ในระดับที่ควบคุมได้ ไม่เป็นภัยคุกคามต่อการดํารงชีวิตตามปกติสุขของประชาชนแล้วน้ัน ในปัจจุบัน ได้
หวนกลับคืนมาสร้างความทุกข์เดือดร้อนแก่ประชาชนในทุกพื้นที่  และได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จน
เป็นวิกฤตสําคัญของชาติบ้านเมืองอีกครั้งหน่ึง ซึ่งรัฐบาลถือเป็นวาระแห่งชาติ ท่ีทุกภาคส่วนในสังคม 
จะต้องมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างจริงจังและต่อเน่ือง 

ดังน้ัน เพื่อให้การดําเนินงานเอาชนะยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลท่ีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา
เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีเป็น
รูปธรรมโดยเร็ว อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจึงกําหนดยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ ดังต่อไปน้ี 

๑. ท่ัวไป 
เจตนารมณ์ทางการเมืองท่ีแท้จริง ความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังของรัฐบาล การมีส่วนร่วม

ของประชาชน ความสามัคคีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ความร่วมมือร่วมใจกันเป็นพลังแผ่นดินขจัดสิ้น
ยาเสพติด รวมตลอดทั้งความเป็นเอกภาพและบูรณาการของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตามแนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด ของคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรีท่ี ๑๑๙/๒๕๔๔ ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ส่งผลให้สถานการณ์ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยในขณะน้ัน สามารถควบคุมได้จนไม่ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิต
ตามปกติสุขของประชาชนโดยท่ัวไป  

      ปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้กลับมาสู่สภาวะที่มีความรุนแรง ส่งผลกระทบ
ต่อการดํารงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนและสังคม รวมท้ังเป็น
ภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ประกอบกับกลุ่มพลังแผ่นดินต่างๆ ท่ีมีอยู่ขาดความต่อเน่ืองในการ
ปฏิบัติงาน หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวน้ีได้ การแพร่ระบาดของยาเสพติดจะทวีความรุนแรง
ต่อไป อันจะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน จนยากเกินกว่าที่จะ
เยียวยาแก้ไขได้อีกต่อไป 

   
 
        /รัฐบาล... 
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 ๒ 

    รัฐบาลได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามสังคมไทยใน 
ครั้งน้ี ประกอบกับความต้องการของประชาชนท่ีให้รัฐบาลแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว จึงถือเป็น
ความจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งรัฐบาลมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการผนึกกําลังความสามัคคีของทุกภาคส่วนใน
สังคมท่ีต้องร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดให้ได้โดยเร็ว รวมท้ังขจัดปัจจัยเงื่อนไข
ทางสังคมท่ีมีส่วนทําให้สถานการณ์ยาเสพติดมีความรุนแรงให้หมดสิ้นไป สามารถเอาชนะยาเสพติดได้
อย่างเบ็ดเสร็จ 

๒. นโยบาย 
การเอาชนะยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติท่ีทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องร่วมกันดําเนินการ

ให้ประสบความสําเร็จโดยเร็ว ซึ่งรัฐบาลมีความมุ่งมั่นจะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้
กับยาเสพติด โดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยท่ีต้องได้รับการบําบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ท้ังมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ รวมทั้งดําเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนท่ัวไปไม่ให้
เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด และยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และ 
ผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และดําเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหา
ด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และ
สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดท่ีลักลอบเข้าสู่ประเทศ ท้ังน้ี ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ  

๓. วัตถุประสงค์ 
     เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ท่ีเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความ

สงบสุขของประชาชนและสังคมให้ได้อย่างรวดเร็ว ต่อเน่ืองและยั่งยืน 
๔. มาตรการการปฏิบัติ 
     ๔.๑ การเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด มุ่งเน้นการดําเนินงานระดับชุมชนและ

หมู่บ้านทุกแห่งท่ัวประเทศ ให้ตระหนักถึงภัยของ ยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาของทุกคนท้ังประเทศที่ต้อง
ช่วยกันแก้ไข มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันสร้างชุมชนและหมู่บ้านของตนให้เข้มแข็ง น่าอยู่ สงบ
สุข ปลอดภัย ร่วมกันต้านภัยยาเสพติด โดยจัดประชุมประชาคมเพ่ือค้นหาสภาพปัญหายาเสพติดและ
ปัญหาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาด้านอาชีพ ปัญหาหน้ีนอกระบบ เป็นต้น แล้วระดมความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายในพื้นที่เข้าดูแลแก้ไข ให้การสนับสนุน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นแกน
หลักร่วมกับกลุ่มพลังมวลชน อาสาสมัคร กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําธรรมชาติ และองค์กรภาคประชาชน ใน
การจัดเวรยาม เฝ้าระวัง ตรวจตราความสงบเรียบร้อย และป้องกันการนํา ยาเสพติดเข้ามาในพื้นท่ี 
พร้อมกันน้ี ให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ช่วยกันสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดภายในองค์กรของตน แล้วขยายความร่วมมือต่อเน่ืองไปยังชุมชน หมู่บ้าน และองค์กรต่างๆ ท้ัง
ในและนอกพื้นท่ี พัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและต่อต้านยาเสพติดอย่างกว้างขวางท่ัวประเทศ 
ตลอดจนส่งเสริมสถาบันครอบครัว โรงเรียน สถานศึกษา วัด มัสยิด คริสตจักร สถาบันทางศาสนา 
องค์กรเอกชน และองค์ภาคประชาชนในพ้ืนท่ี ให้มีบทบาทสําคัญในการอบรมเลี้ยงดู การให้ความรู้ 
          

/ความเข้าใจ... 



102 รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำาปีงบประมาณ 2554

 ๓ 

ความเข้าใจ การพัฒนาคุณธรรม การปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้เป็นแนวทางการดําเนินชีวิต และให้ขยายผลโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นศูนย์รวม
จิตใจในการพัฒนาแบบพอเพียง พึ่งตนเอง พึ่งพากันเอง เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
ยั่งยืน  

      ๔.๒ การแก้ไขปัญหาของผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ให้ปฏิบัติต่อผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด
เสมือนเป็นคนไข้หรือผู้ป่วย ซึ่งในหัวอกพ่อแม่ มีแต่ความรักความห่วงใย ไม่อยากเห็นลูกหลานตกเป็น
ทาสของยาเสพติด เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติทุกฝ่ายต้องให้ความรักความเมตตา ให้โอกาสได้กลับตัวเป็นคนดี  
คืนผู้ท่ีผ่านการบําบัดรักษาแล้วสู่อ้อมอกของพ่อแม่และครอบครัวโดยเร็ว มุ่งเน้นการดําเนินงานระดับ
ชุมชนและหมู่บ้านทุกแห่งท่ัวประเทศ โดยจัดประชุมประชาคม ชักชวน ค้นหา ตรวจสอบ คัดกรอง 
จําแนกผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ตามความเป็นจริง ปราศจากอคติใดๆ ไม่มีการใส่ร้ายหรือกลั่นแกล้งกัน
โดยเด็ดขาด แล้วจัดทําทะเบียนไว้อย่างเป็นระบบ และระดมความร่วมมือจากทุกหน่วยงานต่างๆ ใน
พื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง นําส่งเข้ารับการบําบัดรักษาในรูปแบบสมัครใจเป็นหลัก ให้มีการบําบัดรักษาท่ี
เหมาะสมกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดรายน้ันๆ มากท่ีสุด เช่น การบําบําบัดรักษาในค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ในสถานพยาบาล ในสถานศาสนบําบัด ในสถานบังคับบําบัด ในสถานบําบัดแบบพิเศษ ใน
ค่ายทหาร เป็นต้น ตลอดจนปรับเจตคติ การปฏิบัติของชุมชนและสังคม ให้เข้าใจและยอมรับผู้เสพและ 
ผู้ติดยาเสพติด ให้มีระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือภายหลังการบําบัดรักษาอย่างจริงจัง รวมทั้งจัดให้มี
การฝึกอบรมเพิ่มเติม ฝึกฝนพัฒนาทักษะอาชีพ และเร่งขจัดเงื่อนไขปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุนําไปสู่การเสพ
ยาเสพติดอีกด้วย เช่น ปัญหาการเรียน ปัญหาครอบครัว ปัญหาตกงาน ปัญหาหน้ีสิน ปัญหาแหล่ง
อบายมุข เป็นต้น นอกจากน้ี จะต้องพัฒนาการบําบัดรักษาในทุกระบบให้สอดรับกันและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ท้ังน้ี เพื่อป้องกันมิให้ผู้ท่ีผ่านกระบวนการบําบัดรักษา แล้ว หันกลับไปพึ่งพาหรอืหวนกลับไป
ใช้ยาเสพติดซ้ําอีก ซึ่งจะส่งผลทําให้สามารถลดความต้องการและลดจํานวนผู้เสพยาเสพติด ได้อย่าง
แท้จริง  

๔.๓ การป้องกันกลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง และสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
เป็นการหยุดย้ังมิให้มีการเพิ่มจํานวนผู้ท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติด และเป็นการลดตลาดยาท่ีผู้ค้ายาเสพติด
พยายามเจาะเข้าไปขายให้ลูกหลานของเรา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องปกป้องดูแล
ป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดหรือเป็นเครื่องมือของผู้ค้ายาเสพติด จึงให้เร่งรัดการจัดระเบียบ
สังคมอย่างจริงจังและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน มุ่งเน้นท่ีแหล่งอบายมุข แหล่งมั่วสุม และ
แหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกแห่งท่ัวประเทศ โดยใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดและการ
ทํางานแบบบูรณาการท่ีมีเจ้าภาพชัดเจน ระดมความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าทําการ
ตรวจสอบพื้นท่ีเสี่ยงและสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น สถานบันเทิง สถานบริการ 
สถานประกอบการ โรงงาน โรงเรียน หอพัก เป็นต้น ควบคู่ไปกับการเร่งป้องกันเด็ก เยาวชน ท้ังก่อนวัย
เส่ียงและในวัยเสี่ยง และประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคม เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง
ดีงาม ให้มีรูปแบบวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด
รู้จักรู้จักวิธีปฏิเสธ หลีกเลี่ยงยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุม 
 
 
         /กับอบายมุข... 



103รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำาปีงบประมาณ 2554

 ๔ 

กับอบายมุขและยาเสพติด ตลอดจนรู้จักวิธีดูแลรักษาสุขภาพ ได้รับคําปรึกษาแนะนําท่ีดี ได้พัฒนาจิตใจ
ให้สมบูรณ์เข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันตนเอง และเป็นพลังร่วมต่อต้านยาเสพติด และจัดให้มีโอกาสเข้าถึง
กิจกรรม เชิงสร้างสรรค์  ทั้งดนตรี กีฬา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะ หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 ๔.๔ การปราบปรามนักค้ายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติด ต้องยึด
หลักนิติธรรม ใช้มาตรการทางกฎหมายในการปราบปราม ให้เร่งรณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชน  
ให้ปรับปรุงฐานข้อมูลการข่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ให้มีการบูรณาการข้อมูลข่าวสารกันในทุกระดับ 
และทําการสืบสวนปราบปรามอย่างจริงจังและต่อเน่ือง  เน้นการระดมปราบปรามแหล่งผลิต  แหล่ง
จําหน่าย  แหล่งพักยา  ผู้ผลิต  ผู้ค้ารายสําคัญ  ผู้ลําเลียงยาเสพติด เครือข่ายยาเสพติดและที่โยงใยไปใน
เรือนจํา อย่างสม่ําเสมอ โดยให้สนธิกําลังปฏิบัติการจากทุกหน่วยเข้าปราบปรามเครือข่ายการผลิตและ
การค้ายาเสพติดรายสําคัญ และสืบสวนสอบสวนขยายผลคดีดังกล่าวอย่าง  เต็มทีทุกคดี เพ่ือนําไปสู่การ
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของขบวนการค้ายาเสพติด ซึ่งรวมไปถึง ผู้มีอิทธิพล นายทุน หรือตัวการใหญ่ท่ีอยู่
เบื้องหลังการกระทําผิด โดยให้พิจารณาใช้มาตรการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ด้วยความรอบคอบรัดกุม
มากที่สุด  และให้พิจารณาใช้มาตรการทางภาษีกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด อีกส่วนด้วย 
นอกจากนี้ ให้พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานและบุคคลใกล้ชิด เพื่อป้องกัน
มิให้ถูกปองร้ายและสังหารโดยขบวนการค้ายาเสพติด และจะต้องกํากับดูแลตรวจสอบการสอบสวน
ดําเนินคดีในทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมอย่างแท้จริง 

     ๔.๕ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนว
ชายแดน เน้นความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อระงับยับย้ังและปราบปรามยาเสพติดให้หมดไป ให้มี
การประสานความร่วมมือและประสานการปฏิบัติกันอย่างใกล้ชิด ท้ังในลักษณะเชิงรุกและเชิงรับ เน้น
ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงและประเทศที่ได้รับผลกระทบจากขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ เน่ืองจาก
ปัญหายาเสพติดและปัญหาอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองน้ัน  เป็นปัญหาที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ต้องทํางานรว่มกัน
อย่างจริงจังจริงใจในทุกๆ ด้าน เช่น  การข่าว การส่งเจ้าหน้าท่ีไปประสานงานในต่างประเทศ  การ
พัฒนาบุคลากรในภูมิภาค การสนับสนุนทางวิชาการและเทคโนโลยี การพัฒนาชุมชนและหมู่บ้านตาม
แนวชายแดน การปราบปรามแหล่งผลิตยาเสพติดในต่างประเทศ การสกัดกั้นการลําเลียงนําเข้า-ส่งออก
ยาเสพติด การควบคุม สารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ในการผลิตยาเสพติด การปฏิบัติการร่วม
ลาดตระเวนตรวจตราตามแนวชายแดน  การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการกระทําความผิดท่ี
เก่ียวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ 
       ๔.๖ การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและผู้ท่ีบกพร่องต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องไม่เข้าไปมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด หากยังฝ่าฝืน ไม่
เลิกพฤติการณ์ดังกล่าว ให้ใช้มาตรการทางวินัยท่ีทุกหน่วยงานมีอยู่แล้ว พร้อมท้ังใช้มาตรการทาง การ
ปกครอง ซึ่งผู้บังคับบัญชาต้องร่วมรับผิดชอบด้วย และให้ดําเนินคดีอาญากับผู้ท่ีให้การสนับสนุน 
ช่วยเหลือการกระทําผิด อย่างเฉียบขาด หากเป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด ให้ส่งตัวผู้น้ันไปเข้ารับการ
บําบัดรักษาในโอกาสแรก และถ้าเป็นกรณีเจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด แต่ปล่อยปละละเลย เพิกเฉย ไม่สนใจปฏิบัติหน้าท่ีอย่างจริงจัง ให้แก้ไขทางการ
ปกครองในทันที นอกจากน้ี ในด้านการป้องกัน ผู้บังคับบัญชาต้องกํากับดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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 ๕ 

อย่างใกล้ชิด มุ่งเสริมสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องดีงาม เป็นแบบอย่างท่ีดี ดํารงตนอย่างเรียบง่าย ประหยัด 
พอเพียง ลด ละ เลิกอบายมุข และประการสําคัญท่ีสุด ต้องไม่เข้าไปมีส่วนพัวพันเก่ียวข้องกับการกระทํา
ผิดกฎหมายใดๆ ท้ังสิ้น  

๕. การบริหารจัดการ 
๕.๑ ให้มีศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) เป็นองค์กร

อํานวยการระดับชาติ และให้มีศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับ
กระทรวง ระดับกรม/หน่วยงาน ระดับภาค/พื้นท่ีตามแนวชายแดน ไปจนถึงระดับจังหวัด รวมทั้งศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับอําเภอ/กิ่งอําเภอ และระดับพื้นท่ีอ่ืนใด เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยรองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อํานวยการ 
ศพส. มีอํานาจในการจัดตั้ง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม และกํากับดูแล ศพส. ทุกระดับและทุกพื้นท่ี หรือจะ
มอบให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบดาํเนินการก็ได้ ตามความเหมาะสม 

 ๕.๒ การจัดโครงสร้าง องค์ประกอบ อํานาจหน้าท่ี  การพิจารณาความดีความชอบ การ
ให้คุณให้โทษ การบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน ด้านต่างๆ ของศูนย์อํานวยการหรือปฎิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ในทุกระดับและทุกพื้นที่ ตลอดจนการปฏิบัติงานระดับตําบล หมู่บ้าน ชุมชน 
และท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่ผู้อํานวยการ ศพส.กําหนด 

 ๕.๓ ให้ยึดพื้นท่ีและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เป็นแนวความคิดหลักใน
การบริหารจัดการ โดยในระดับจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 
ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในพื้นท่ี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกเขตในจังหวัด เป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น้ี และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ใน
ฐานะผู้อํานวยการ ศพส.จังหวัด มีอํานาจในการมอบหมาย สั่งการ กํากับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีทุกหน่วยในจังหวัด รวมทั้งสั่งการให้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีอํานาจ
หน้าท่ีได้  

 ๕.๔ ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่าการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจเร่งด่วนและเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาให้บรรุผล 
ตลอดจนให้การสนับสนุนศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) และศูนย์
อํานวยการหรือองค์กรปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติดทุกระดับ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานระดับตําบล 
หมู่บ้าน และชุมชน ซึ่งถือเป็นความสําคัญเร่งด่วนสูงสุด ท้ังน้ี เพื่อให้สามารถเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน 

 ๕.๕ ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีหน้าท่ีเร่งรัด
อํานวยการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง และให้การสนับสนุนการ
ดําเนินงานทุกๆ ด้านของศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) อย่างเต็มท่ี ท้ังน้ี 
เพื่อให้การเอาชนะยาเสพติดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในกรณีท่ีมีปัญหาข้อ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ให้นําเสนอผู้อํานวยการ ศพส. พิจารณา 
วินิจฉัย ตีความ และสั่งการ 

 
 
        /๕.๖ ให้สํานัก... 
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 ๕.๖ ให้สํานักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง จัดระบบและจัดเตรียมงบประมาณ
รองรับการดําเนินงานและการปฏิบัติหน้าท่ีตามคําสั่งน้ี รวมท้ังให้การสนับสนุนการจัดเงินตอบแทน หรือ
ขั้นเงินเดือนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีมีผลงานดีเด่น และผู้ท่ีมาปฏิบัติราชการอยู่ท่ีศูนย์อํานวยการ          
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) และที่ ศพส.ระดับต่างๆ  

๖. ปัจจัยสู่ความสําเร็จ 
 ๖.๑ เจตจํานงค์ทางการเมือง เป็นปัจจัยท่ีสําคัญยิ่งต่อความสําเร็จในการเอาชนะ

ยาเสพติด กลไกทางการเมืองทุกฝ่ายทุกระดับ จะต้องมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือ ให้การสนับสนุนการ
ดําเนินงานอย่างจริงจัง 

 ๖.๒ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า  ยาเสพติดเป็นปัญหา
ร่วมกันของทุกคนทั้งประเทศ ความสําเร็จท่ีแท้จริง ขึ้นอยู่กับความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของประชาชน
ในชุมชนและหมู่บ้าน ซึ่งต้องช่วยกันสอดส่องดูแลแก้ไข ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังสม่ําเสมอ 

 ๖.๓ ทุกส่วนราชการท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะต้องดําเนินการและให้การ
สนับสนุนการดําเนินงานตามคําส่ังน้ีอย่างเต็มท่ี โดยระดมความร่วมมือในทุกๆ ด้านจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการป้องกันยาเสพติด การบําบัดฟื้นฟูและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด อีกส่วนหน่ึงด้วย 

  ๖.๔ ทุกหน่วยงานของรัฐ จะต้องถือว่าการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เป็นความสําคัญเร่งด่วนลําดับแรก ให้ดูแลเอาใจใส่ ผู้ท่ีตั้งใจปฏิบัติงานตามคําสั่งน้ีให้ได้รับค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์อย่างจริงจัง ท้ังในด้านสวัสดิการ ความก้าวหน้า และความมั่นคงในหน้าท่ีราชการ 

 ๖.๕ การบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ กระทรวง  ทบวง  กรม  
จังหวัด เขต อําเภอและกิ่งอําเภอ ไปจนถึงระดับตําบล หมู่บ้านและชุนชน  ต้องมีแกนนําหรือเจ้าภาพ
รับผิดชอบที่ชัดเจน มีระบบการบริหารงานท่ีมีเอกภาพ และทํางานแบบบูรณาการ ท้ังแนวคิด แผนงาน 
งบประมาณ และการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างแท้จริง 

 ๖.๖ เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องไม่เข้าไปมีส่วนพัวพันเก่ียวข้อง รู้เห็นเป็นใจ ให้การสนับสนุน 
ช่วยเหลือ หรืออํานวยความสะดวกการกระทําความผิดด้วยประการใดๆ ซึ่งหากเข้าไปมีพฤติการณ์อย่าง
หน่ึงอย่างใด ต้องถูกดําเนินการท้ังทางการปกครอง ทางวินัย และทางอาญาอย่างเฉียบขาด 

 ๖.๗ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และพนักงานสอบสวนใน
ทุกระดับ ต้องได้รับการสรรหาจากผู้มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี ยึดมั่นในหลักนิติธรรม    
มีจรรยาบรรณ ในวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม  

๗. คําสั่งอ่ืนใดท่ีขัดหรือแย้งกับคําสั่งน้ี  ให้ใช้คําสั่งน้ีแทน 
   

 ท้ังน้ี ตั้งแต่วันท่ี  ๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
  สั่ง ณ วันท่ี  ๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 
(นางสาวย่ิงลักษณ์   ชินวัตร) 

                        นายกรัฐมนตรี 







ส่วนวิชาการและประเมินผล ส�านักยุทธศาสตร์
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 0 2247 0901-19 ต่อ 1330
โทรสาร 0 2245 5288, 0 2640 9342
อีเมล ppb@oncb.go.th
www.oncb.go.th




