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รายงานผลการด�าเนินงาน 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



ส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด



ค�ำน�ำ

 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ส�านกังาน ป.ป.ส.) ในฐานะหน่วยงานหลกัด้านการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน ์ “เป็นองคก์รน�า 
ในการพฒันาและขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดของประเทศและอาเซยีน เพือ่สงัคมไทยปลอดภัยจากยาเสพตดิ”  
และมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภายใน 
และภายนอกประเทศ เพือ่ด�าเนนิการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ  
โดยประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพตดิ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 5 มาตรการ คอื 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย 
การป้องกันยาเสพติด การบ�าบัดรักษายาเสพติด และการบริหาร
จัดการอย่างบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ และลดระดบัความรนุแรงของปัญหาตามยทุธศาสตรช์าติ 
พร้อมทัง้เป็นกรอบในการบรหิารจดัการ ประสานการปฏิบัติ จัดสรร
ทรัพยากร และก�ากับติดตามประเมินผลส�าหรับทุกหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง น�าไปสูผ่ลสมัฤทธิ ์“สงัคมไทยปลอดภัยจากยาเสพตดิ” 

 ส�านักงาน ป.ป.ส. ได้จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพตดิ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรยีบร้อยแล้ว  
ขอขอบพระคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน  
และภาคประชาชน ที่ให้ความร่วมมือในการด�าเนินการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
ความร่วมมือนี้จะด�าเนินต่อไป

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กระทรวงยุติธรรม



มาตรการ 
การป้องกันยาเสพติด

สำรบัญ

มาตรการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

18 แนวทำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเชิงรุก

18 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในระดับพหุภำค ี

22 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศภำยใต้กรอบอำเซียน 

23 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในระดับทวิภำคี

27 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับสำรตั้งต้น เคมีภัณฑ์ และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท

28 ควำมร่วมมือภำยใต้แผนปฏิบัติกำรแม่น�้ำโขงปลอดภัยเพื่อกำรควบคุมยำเสพติด 6 ประเทศ

18

มาตรการการปราบปราม
และบังคับใช้กฎหมาย

30 แนวทำงกำรสกัดกั้นยำเสพติด สำรตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ 

32 แนวทำงกำรปรำบปรำมกลุ่มกำรค้ำยำเสพติด

06 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ต่อกำรด�ำเนินงำนด้ำนยำเสพติด

08 กรอบทิศทำงและควำมเชื่อมโยง

11  แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. 2563  

14  สถำนกำรณ์ยำเสพติด

30

36

36 แนวทำงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของหมู่บ้ำน/ชุมชนตำมแนวชำยแดน และกำรพัฒนำทำงเลือก 

41 แนวทำงกำรป้องกันยำเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงเหมำะสมเป็นรูปธรรม

44 แนวทำงกำรปรับสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม

45 กองทุนแม่ของแผ่นดิน

48  กำรมอบโล่ประกำศเกียรติคุณฯ ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ปี 2563

50 วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก (26 มิถุนำยน) ประจ�ำปี 2563



52

58

มาตรการการบ�าบัด 
รักษายาเสพติด

53 กำรน�ำชุมชน/ครอบครัว เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำผู้เสพยำเสพติด

54 กำรลดอันตรำยจำกยำเสพติด (Harm Reduction)

54 กำรลดผลกระทบของผู้ป่วยยำเสพติดที่มีอำกำรทำงจิต

55 คลินิกจิตสังคมแก่ผู้ต้องหำหรือจ�ำเลยคดียำเสพติดในระบบศำล

56 ผลกำรน�ำผู้เสพเข้ำสู่กระบวนกำรบ�ำบัดรักษำ

56 กำรติดตำม ดูแล และช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำ

มาตรการการบริหารจัดการ 
อย่างบูรณาการ

59 แนวทำงกิจกำรพิเศษ

59 กำรควบคุมกำรลักลอบปลูกพืชเสพติด 

64 กำรขับเคลื่อนแผนพื้นที่พิเศษ

67 แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำร

67 กำรพัฒนำบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

70 กำรปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด

73 กำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติด

82 กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ

84 ผลสัมฤทธิ์กำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ�ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด พ.ศ. 2563

85 กำรส�ำรวจควำมคดิเห็นของประชำชนในกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนปฏบัิติกำรด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิ พ.ศ. 2563

                         ภาคผนวก

87 งบประมำณบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ�ำบัดรักษำยำเสพติด ปี พ.ศ. 2563

88 สถิติข้อมูลยำเสพติด

86



ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
ต่อกำรด�ำเนินงำนด้ำนยำเสพติด

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท�ำให้รัฐบำลมีมำตรกำรออกมำหลำยอย่ำง ทั้งกำรประกำศ 

พระรำชก�ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 หรอื พ.ร.ก.ฉุกเฉนิ ห้ำมประชำชนเข้ำไปในพืน้ทีห่รอืสถำนทีซ่ึง่มี

ควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 กำรปิดช่องทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร ไม่ว่ำจะเป็นอำกำศยำน เรือ รถยนต์ หรือพำหนะ

อื่นใด หรือในกำรใช้เส้นทำงคมนำคมไม่ว่ำทำงอำกำศ ทำงน�้ำ หรือทำงบก กำรตั้งจุดคัดกรองต่ำง ๆ ระหว่ำงจังหวัด กำรประกำศ

เคอร์ฟิว กำรห้ำมออกนอกเคหสถำนระหว่ำงเวลำทีก่�ำหนด กำรห้ำมหรอืข้อจ�ำกดักำรด�ำเนนิกำรหรอืกำรจดักจิกรรมบำงอย่ำง เป็นต้น  

ส่งผลต่อกำรด�ำเนินงำนด้ำนยำเสพติด กล่ำวคือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดต้องปรับแผนงำนเพื่อรองรับ 

และสอดคล้องตำมสถำนกำรณ์ปัญหำ รวมทัง้กำรปรบัตวัเพือ่รบัมอืกบัรปูแบบวถิชีีวติใหม่ (New Normal) ของสงัคมไทย โดยสรปุดังนี้

06 รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



1. มาตรการความร่วมมอืระหว่างประเทศ จำกข้อมลูของส�ำนักงำนว่ำด้วยยำเสพตดิและอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำติ 

(UNODC) ได้สรุปแนวโน้มสถำนกำรณ์กำรลักลอบค้ำยำเสพติดในปัจจุบัน พบว่ำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

(Covid - 19) ส่งผลกระทบในวงจ�ำกัดต่อตลำดยำเสพติดในภูมิภำคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจำกยังมี 

กำรลกัลอบค้ำเคมภีณัฑ์และสำรตัง้ต้นอยูอ่ย่ำงต่อเนือ่ง มกีำรรวมกลุม่กำรผลิตยำเสพตดิชนดิสงัเครำะห์บรเิวณตอนใต้ของอนภุมูภิำค 

ลุม่แม่น�ำ้โขง มกีำรเพิม่กำรผลติไอซ์มำกข้ึน องค์กรอำชญำกรรมมคีวำมยดืหยุน่และสำมำรถปรบัตวัต่อสถำนกำรณ์โดยกำรปรบัเปลีย่น

เส้นทำงกำรลักลอบค้ำยำเสพติดและวิธีกำรสังเครำะห์สำรเสพติด โดยพบแนวโน้มกำรลักลอบค้ำยำเสพติดทำงทะเลเพิ่มมำกขึ้น  

มกีำรใช้เคมภีณัฑ์สำรตัง้ต้นทีห่ลำกหลำยมำกขึน้ ประเทศไทยและประเทศต่ำง ๆ ในภมูภิำคนีจ้งึควรเน้นย�ำ้กำรเสรมิสร้ำงควำมร่วมมอื

ระดับภูมิภำคและระหว่ำงประเทศในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

จำกกำรท่ีประเทศไทยและภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก�ำลังประสบปัญหำกำรลักลอบค้ำยำเสพติดชนิดสังเครำะห์ 

จำกแหล่งผลิตในพื้นท่ีสำมเหลี่ยมทองค�ำ รัฐบำลปัจจุบันได้ให้ควำมส�ำคัญกับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในลุ่มแม่น�้ำโขง 

ในกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ โดยประเทศไทยได้เสนอแผนปฏิบตักิำรร่วมสำมเหล่ียมทองค�ำ 1511 เพือ่เสรมิสร้ำงควำมร่วมมอื 

ในกำรสกัดกั้นยำเสพติดและสำรตั้งต้นยำเสพติดในพื้นที่สำมเหล่ียมทองค�ำ ซึ่งได้มีกำรปฏิบัติมำตั้งแต่เดือนธันวำคม 2562  

และมีควำมคืบหน้ำตำมล�ำดับ นอกจำกนี้หน่วยงำนควำมมั่นคงทุกหน่วยงำน ทั้งพลเรือน ต�ำรวจ ทหำร ร่วมมือกันเพิ่มมำตรกำร 

กำรสกัดกั้นควบคุมตำมแนวชำยแดนมำกข้ึน ท�ำให้ขบวนกำรค้ำยำเสพติดต้องปรับเปล่ียนทั้งช่องทำง เส้นทำง และวิธีกำรล�ำเลียง 

ยำเสพตดิ ซึง่ได้เร่งประสำนควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนของสำธำรณรัฐเเห่งสหภำพเมียนมำ และสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว 

ท�ำให้สำมำรถตรวจยึดยำเสพติดได้เพิ่มมำกขึ้น

2. มาตรการการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย พบว่ำขบวนกำรค้ำยำเสพติดยังคงมีควำมพยำยำม 

ในกำรลักลอบน�ำยำเสพติดเข้ำมำในประเทศ และมีกำรใช้ช่องทำงส่ือสังคมออนไลน์ติดต่อซื้อขำยยำเสพติด ควบคู่กับกำรใช้บริกำร

รับ/ส่งพัสดุทั้งของรัฐและเอกชนในกำรส่งยำเสพติด รัฐบำลจึงได้ออกมำตรกำรควบคุมกลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง 

เพื่อให้ยำเสพติดเข้ำถึงประชำชนได้ยำกขึ้น เพิ่มควำมเข้มข้นในกำรสืบสวนขยำยผลเพื่อตัดวงจรทำงกำรเงินกำรยึดอำยัดทรัพย์สิน 

ของผู้บงกำรหรือนำยทุนที่สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ำยกำรค้ำยำเสพติด

3. มาตรการการป้องกันยาเสพติด ในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 พบว่ำมีแนวโน้มกำรใช ้

สำรเสพตดิน้อยลง หรอืบำงรำยไม่ใช้เลย สำเหตุส่วนหนึง่มำจำกไม่ได้พบปะสังสรรค์กับเพือ่น ประกอบกบัมำตรกำรภำครฐัทีใ่ห้กกัตวั

อยู่บ้ำน เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปกครองและเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขลงพื้นที่ถี่ข้ึน กำรซ้ือขำยในยำมวิกำลท�ำได้ยำกเพรำะมีเคอร์ฟิว รวมท้ัง 

มำตรกำรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social distancing) ท�ำให้ลดปัจจัยเส่ียงที่ไม่ดีต่อสุขภำพ ขณะเดียวกันประชำชนตื่นตัว 

ด้ำนกำรรักษำสุขภำพหันมำใส่ใจต่อสุขภำพมำกขึน้ โดยปรับแนวทำงกิจกรรมในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับประชำชนทั่วไป โดยเฉพำะ

กลุ่มวัยเสี่ยงสูง เน้นใช้รูปแบบกำรรณรงค์และสร้ำงกำรรับรู้ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์มำกขึ้น

4. มาตรการการบ�าบัดรักษายาเสพติด เพื่อลดควำมเสี่ยงกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 มีกำร 

ปรับแผนกำรบ�ำบัดรักษำยำเสพติด โดยเฉพำะกำรลดจ�ำนวนผู้ป่วยที่ต ้องเดินทำงไปโรงพยำบำลหรือกำรจัดกิจกรรมใน 

ศนูย์ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม และใช้รูปแบบกำรให้ค�ำปรึกษำผ่ำนระบบสือ่สำรทำงไกล กำรเพิม่แนวทำงกำรน�ำชมุชน/ครอบครวัเข้ำมำมส่ีวนร่วม 

ในกำรแก้ไขปัญหำผู้เสพยำเสพติด ซ่ึงเป็นกำรค้นหำ ดูแลช่วยเหลืออย่ำงเหมำะสมตำมสภำพกำรเสพติด รวมทั้งกำรติดตำม 

ผูผ่้ำนกำรบ�ำบดัโดยกลไกในระดบัชมุชน นอกจำกนีเ้มือ่สถำนกำรณ์คลีค่ลำยหน่วยบรกิำรสำธำรณสขุมมีำตรกำรเข้มข้นในกำรค้นหำ 

ผู ้เสพยำเสพติดน�ำเข้ำสู ่กระบวนกำรบ�ำบัดรักษำอีกทำงหนึ่ง เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจท�ำให้ผู ้ป่วยมีอำกำรรุนแรงขึ้น  

หรือหลุดออกจำกระบบกำรรักษำและอำจกลับไปเสพยำซ�้ำได้ 

5. มาตรการการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ จำกมำตรกำรของรัฐบำลในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส่งผลให้หน่วยงำนบูรณำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกัน 

และปรำบปรำมยำเสพตดิ พ.ศ. 2563 มกีำรปรบัแผนและแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนให้สอดรบักบัสถำนกำรณ์และรองรบัรปูแบบวถิชีวีติใหม่  

(New Normal) แต่ยังคงมุ่งเน้นกำรด�ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนดังกล่ำวในกำรขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

และลดระดับควำมรุนแรงของปัญหำตำมยุทธศำสตร์ชำติและน�ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ “สังคมไทยปลอดภัยจำกยำเสพติด”
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กรอบทิศทำง
และควำมเชื่อมโยง

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. 2563  
เป็นแผนระดับที่ 3 ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560  
โดยกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรฯ มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำย 
และแผนระดบัชำตว่ิำด้วยควำมมัน่คงแห่งชำต ิ และนโยบำยของรัฐบำลทีแ่ถลง
ต่อรัฐสภำ ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดท�ำงบประมำณรำยจ่ำย 
บูรณำกำรและแผนงำนบูรณำกำรประจ�ำปี 2563 ตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2562 ดังนี้

แผนระดับที ่1

ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

กำรป ้องกันและแก ้ไขป ัญหำยำเสพติดเป ็นประเด็นที่อยู ่ภำยใต ้ยุทธศำสตร ์ชำติด ้ำนควำมมั่นคง ซ่ึงมี 

เป้ำหมำยคือ ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข ในประเด็นที่ 4.2 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มี 

ผลกระทบต่อควำมม่ันคง ข้อ 4.2.1 กำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงในปัจจุบัน โดยผลักดันกำรวิเครำะห์หำสำเหต ุ

ที่แท้จริงของปัญหำของทุกภำคส่วนในทุกประเด็นอย่ำงเป็นระบบ ส่งเสริมกำรหำรือ วำงแผน และยกระดับ

วิธีกำรแก้ไขปัญหำที่อำศัยกำรผนึกก�ำลังคนและทรัพยำกรให้มีส่วนร่วมแบบบูรณำกำรอย่ำงแท้จริง เสริมสร้ำง

ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนหลักและรองในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำและช่วยเหลือประชำชน ทั้งจำก 

ภัยคุกคำมและปัญหำที่ส่งผลต่อควำมมั่นคงต่ำง ๆ

08 รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)

แผนระดับที ่2

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิจะเชือ่มโยงกับยทุธศำสตร์ที ่5 กำรเสรมิสร้ำงควำมมัน่คงแห่งชำตเิพือ่กำรพฒันำ 

ประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน ในเป้ำหมำยที่ 4 ประเทศไทยมีควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคง 

ในกลุม่ประเทศสมำชกิอำเซยีน มติรประเทศและนำนำประเทศ ในกำรป้องกนัภัยคุกคำมในรปูแบบต่ำง ๆ  ควบคู่ไปกบั

กำรรักษำผลประโยชน์ของชำติ โดยมีกำรก�ำหนดตัวชี้วัดที่ 4.4 คือ จ�ำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติดลดลง

แผนการปฏิรูปประเทศ

กำรแก้ไขปัญหำยำเสพตดิสอดคล้องกบักำรปฏริปูประเทศด้ำนกระบวนกำรยตุธิรรม เรือ่งและประเดน็กำรปฏริปูที ่ 4  

กำรปรบักระบวนทศัน์ในกำรบรหิำรงำนยุตธิรรม เพือ่สร้ำงควำมปลอดภยัและควำมเป็นธรรมในสังคม คอื ก�ำหนดนโยบำย

และมำตรกำรกำรบังคับใช้กฎหมำยยำเสพติดบนพื้นฐำนของหลักฐำนเชิงประจกัษ์ (evidence-based drug policy)  

โดยมเีป้ำหมำย คอื มนีโยบำยและกำรบงัคบัใช้กฎหมำยยำเสพตดิบนพื้นฐำนของหลักฐำนเชิงประจักษ์

แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดรองรับนโยบำยที่ 5 : สร้ำงเสริม

ศักยภำพกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ และนโยบำยที่ 8 : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน

ควำมมั่นคงภำยใน ซึ่งก�ำหนดเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ คือ กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดลดลง และสังคมไทย 

มีควำมปลอดภัยจำกยำเสพติด

นโยบายของรัฐบาล 

คณะรัฐมนตรี น�ำโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี แถลงนโยบำยต่อรัฐสภำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25  

กรกฎำคม 2562 ให้ควำมส�ำคัญกับปัญหำยำเสพติด ภำยใต้นโยบำยหลักด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัย 

และควำมสงบสขุของประเทศ และก�ำหนดให้กำรแก้ไขปัญหำยำเสพตดิเป็นนโยบำยเร่งด่วน โดยด�ำเนนิกำรตัง้แต่ ต้นทำง กลำงทำง 

และปลำยทำง ให้บังเกิดผลอย่ำงชัดเจน และให้เป็นไปตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมม่ันคง  

ที่จะลดปัญหำยำเสพติดให้ได้ผลอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
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15 ประเด็นเร่งด่วนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ในครำวกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่  1/2562 เมื่อวันศุกร ์ที่  25 มกรำคม 2562 

ที่ประชุมเห็นชอบ 15 ประเด็นเร่งด่วนภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งต้องด�ำเนินกำรภำยใน 5 ปี ทั้งนี้ กำรแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพติดอยู่ภำยใต้ประเด็น (1) ต�ำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ (2) แก้ไขปัญหำควำมมั่นคงเร่งด่วน

แผนระดับที ่3

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563 เห็นชอบแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 

พ.ศ. 2563 - 2565 เพือ่เป็นกรอบทศิทำงกำรด�ำเนนิงำน เป็นเครือ่งมอืในกำรบรหิำรจดักำร ประสำนกำรปฏบิตั ิจดัสรร 

ทรัพยำกร และติดตำมประเมินผลของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมั่นคงปลอดภัยจำก 

ยำเสพติดอย่ำงยั่งยืน ด้วยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในสังคมและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ” ประกอบด้วย 

5 มำตรกำร ได้แก่ (1) มำตรกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ (2) มำตรกำรกำรปรำบปรำมและบังคับใช้กฎหมำย  

(3) มำตรกำรกำรป้องกันยำเสพติด (4) มำตรกำรกำรบ�ำบัดรักษำยำเสพติด และ (5) มำตรกำรกำรบริหำรจัดกำรอย่ำง 

บรูณำกำร ทัง้นี ้เพือ่ให้บรรลตุำมเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้ คอื “สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพตดิได้รบักำรควบคมุจนไม่ส่งผล

ต่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนเมื่อส้ินสุดแผน โดยด�ำเนินกำรลดจ�ำนวนผู้ค้ำผู้เสพและสัดส่วน

กำรกระท�ำผิดซ�้ำในระดับพื้นที่” 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563

แผนปฏิรูปประเทศ

ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม

นโยบำยและแผนระดับชำติ

ว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ

แผนพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นความมัน่คง

แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ีผลกระทบต่อความมัน่คง

ส่วนที ่2.1  กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร 
   และกำรพัฒนำประเทศ

แนวทางที ่1 กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด

แผนระดับที ่1

แผนระดับที ่2

แผนระดับที ่3

ผังความเชือ่มโยงของแผน

10 รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



แผนปฏิบัติกำรด้ำน 
กำรป้องกันและ 

ปรำบปรำมยำเสพตดิ 
พ.ศ. 2563 

 

คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด มีมติเมื่อ 
วนัศกุร์ที ่6 ธนัวำคม 2562 เหน็ชอบแผนปฏบัิตกิำรด้ำนกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็น 
กรอบและแนวทำงกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมยำเสพติดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
ประกอบด้วย 5 มำตรกำร ได้แก่ มำตรกำรควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ มำตรกำรกำรปรำบปรำมและบังคับใช้กฎหมำย 
มำตรกำรกำรป้องกันยำเสพติด มำตรกำรกำรบ�ำบัดรักษำ 
ยำเสพติด และมำตรกำรกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำร  
และ 9 แนวทำง 18 แผนงำน 49 โครงกำรส�ำคัญ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดระดับควำมรุนแรงของปัญหำ
ยำเสพติดน�ำไปสู ่ผลสัมฤทธิ์ “สังคมไทยปลอดภัยจำก 
ยำเสพติด” โดยบูรณำกำรนโยบำยและแผนแต่ละระดับ 
ทีเ่ก่ียวข้อง มุง่ไปสูก่ำรแก้ไขปัญหำอย่ำงประสำนสอดคล้อง
ตำมเป้ำหมำยทีก่�ำหนด ตลอดจนเป็นกรอบกำรบริหำรจดักำร 
ประสำนกำรปฏิบัติ จัดสรรทรัพยำกร และก�ำกับติดตำม
ประเมินผล ส�ำหรับทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1 มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 1 แนวทำง คือ แนวทำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเชิงรุก  

เน้นพฒันำควำมร่วมมอืเชงิรกุในทกุมติ ิเพือ่กดดนัและยตุบิทบำทแหล่งผลิตภำยนอกประเทศ ตลอดจนสร้ำงควำมร่วมมอืเพือ่สกดักัน้ 

สำรตั้งต้น เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรผลิต เปิดปฏิบัติกำรร่วมสำมเหลี่ยมทองค�ำ 1511 ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรร่วมแม่น�้ำโขงปลอดภัย 

เพ่ือควบคมุยำเสพตดิ 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) ประกอบด้วย รำชอำณำจกัรกมัพชูำ สำธำรณรฐัประชำชนจนี สำธำรณรฐั 

ประชำธิปไตยประชำชนลำว สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม และประเทศไทย

2.1 แนวทำงกำรสกัดก้ันยำเสพตดิ สำรตัง้ต้น  

และเคมีภัณฑ์ เน้นกำรบูรณำกำรร่วมกับ 

หน่วยงำนควำมม่ันคง เพื่อยกระดับ 

กำรสกดักัน้ยำเสพติดสำรต้ังต้น และเคมีภณัฑ์  

โดย เ พิ่ มควำม เข ้ ม งวดในช ่ อ งทำง 

ตำมแนวชำยแดนใน 15 จังหวดั 40 อ�ำเภอ 

19 ช่องทำง ทำงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ 

และทำงท่ำเรือ 

2.2 แนวทำงกำรปรำบปรำมกลุ่มกำรค้ำยำเสพติด มุ่งเน้นท�ำลำย

กลุม่เครอืข่ำยนกัค้ำยำเสพตดิรำยส�ำคญั ด้วยกำรสบืสวน ปรำบปรำม  

กำรบังคับใช้กฎหมำยกำรด�ำเนินกำรเพื่อลดควำมเดือดร้อนของ

ประชำชน ผ่ำนกำรด�ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนผ่ำนสำยด่วน  

ป.ป.ส. 1386 และกำรลดควำมรุนแรงและลดพื้นที่แพร่ระบำด

ยำเสพติด โดยด�ำเนินกำรในพื้นที่ 23,140 หมู ่บ้ำน/ชุมชน  

ใน 5,387 ต�ำบล/96 แขวง 846 อ�ำเภอ/42 เขต 76 จังหวัด  

และกรุงเทพมหำนคร 

2 มาตรการการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย ประกอบด้วย 2 แนวทำง ดังนี้

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด 11



3 มาตรการการป้องกันยาเสพติด ประกอบด้วย 3 แนวทำง ดังนี้

3.1 แนวทำงกำรเสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็ของหมู่บ้ำน/ชุมชนตำมแนวชำยแดน และกำรพฒันำทำงเลือก โดยกำรวเิครำะห์ต้นตอ

ของปัญหำและมลูเหตจุงูใจทีส่่งผลให้ประชำชนในพืน้ทีท่ีม่ภีำวะยำกล�ำบำกและด้อยโอกำสเข้ำไปเกีย่วข้องกบัยำเสพตดิในพืน้ที่ 

ชำยแดนและพื้นท่ีหมู่บ้ำน/ชุมชนตอนในของประเทศและใช้กลยุทธ์กำรพัฒนำทำงเลือก (Alternative Development)  

เพ่ือแก้ไขปัญหำแบบองค์รวมและยกระดบัคณุภำพชวีติ ทัง้ด้ำนกำรพฒันำระบบโครงสร้ำงปัจจยัพืน้ฐำนในกำรด�ำรงชพี กำรแก้ไข 

ปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำในมิติเศรษฐกิจและสังคม กำรศึกษำ สำธำรณสุข และกำรส่งเสริมโอกำสทำงเศรษฐกิจทั้งด้ำนควำมรู้ 

ทักษะ ทุน และตลำด เพื่อสนับสนุนช่องทำงกำรเกิดรำยได้สุจริต

3.2 แนวทำงกำรป้องกนัยำเสพตดิ มุง่เน้นกำรลดอปุสงค์ 

เพื่อน�ำไปสู ่กำรลดควำมต้องกำรยำเสพติดภำยใน

ประเทศ ยดึหลักถ้ำไม่มคีนซ้ือกไ็ม่มคีนขำย โดยให้ควำม

ส�ำคัญกับกลุ่มเด็กและเยำวชน มิให้เป็นเป้ำหมำยของ 

ขบวนกำรค้ำยำเสพตดิ ทัง้กำรเป็นผูเ้สพและเดก็เดนิยำ  

กำรป้องกันในแต่ละกลุ ่มเป้ำหมำยอย่ำงเหมำะสม 

เป็นรูปธรรม เน้นสร้ำงกำรรับรู้ เพิ่มภูมิคุ้มกัน เพื่อลด

ผู้เสพรำยใหม่ 

3.3 แนวทำงกำรปรับสภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสม  

เน้นกำรสร้ำงพ้ืนที่ปลอดภัย ปรับสภำพแวดล้อม 

เพือ่ป้องกนัยำเสพตดิในกลุม่เดก็และเยำวชน กลุม่แรงงำน  

และกลุ ่มประชำชนทั่วไป โดยกำรดูแลช่วยเหลือ 

กลุ่มเส่ียง เพิม่ปัจจยับวก และควบคุมปัจจัยเส่ียงส่งผลให้ 

สำมำรถสร้ำงพื้นที่ปลอดภัย 

4 มาตรการการบ�าบัดรักษายาเสพติด ประกอบด้วย 1 แนวทำง คือ

5 มาตรการการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ประกอบด้วย 2 แนวทำง ได้แก่

5.1  แนวทำงกิจกำรพิ เศษ โดยกำรควบคุมและ 

ใช้ประโยชน์จำกพชืเสพตดิ กำรพฒันำมำตรกำรทำงเลอืก 

รูปแบบใหม่ อำทิ กำรเบี่ยงเบนคดี (Diversion)  

กำรลดทอนควำมเป็นอำชญำกรรม (Decriminalization) 

กำรท�ำให้ยำเสพติดเป็นสิ่งที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 

(Legalization) และกำรลดกำรกระท�ำผิดซ�้ำ รวมถึง 

กำรขับเคลื่อนแผนพื้นที่พิเศษ 

5.2 แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรอย ่ำงบูรณำกำร  

โดยกำรบรูณำกำรขบัเคล่ือนกำรป้องกนัและปรำบปรำม

ยำเสพตดิอย่ำงเป็นระบบและพฒันำนวตักรรมสนบัสนนุ

กำรปฏิบัติงำน

แนวทำงกำรดูแลผู้ใช้ ผู้เสพผู้ติดยำเสพติดให้เข้ำถึงกำรบ�ำบัดรักษำและกำรลดอันตรำยหรือผลกระทบจำกยำเสพติด เน้นกำรบ�ำบัด 

ในระบบปกติ โดยน�ำชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบ�ำบัดรักษำผู้ใช้ยำเสพติด (Community Based Treatment and care : CBTx) 

รวมถึงพัฒนำศักยภำพครอบครัวในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลบุตรหลำนที่มีกำรใช้ยำเสพติดและภำยหลังกำรบ�ำบัด พัฒนำ

แนวทำงกำรติดตำมกำรช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัด 

12 รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



เป้าหมายการด�าเนินงาน

สร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในทุกระดับ ทุกกลไก 
เพือ่ยุติแหล่งผลิตยาเสพติด
ภายนอกประเทศด้วยกลไก
ทางการทูต การข่าว  
และการปฏิบัติการข้อมูล

ข่าวสารอย่างเหมาะสม

บังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด เพือ่ตัดวงจรการค้า
ยาเสพติดทั้งระดับเครือข่าย 
ผู้ค้ายาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 
เจ้าหน้าทีร่ฐั และผูค้้ารายย่อย 
ในระดับพื้นทีท่ีส่ร้างความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน 
ในหมู่บ้าน/ชุมชน

ลดปัจจัยด้านความต้องการ
ยาเสพติด ด้วยการตัดวงจร
การเพิม่ขึน้ของผูเ้สพยาเสพตดิ
รายใหม่ การบ�าบัดรักษา 
ผูเ้สพและป้องกนัการกระท�าผดิซ�า้ 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
บุคคล ชุมชน และสังคม  
ให้ความรู้ถึงภัยยาเสพติด
อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ป้องกัน 
การเกิดผู้เสพและผู้เข้าไป
เกีย่วข้องกบัยาเสพติดรายใหม่

ก�าหนดกลไกการควบคุม 
พืชเสพติดทีร่ัดกุม เพือ่มิให้ 
ส่งผลกระทบทางสังคม 
ตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิว้ 
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งผลักดัน 
สนับสนุนการศึกษาวิจัย 
และพัฒนาเทคโนโลยีการใช้
พืชเสพติดทางการแพทย์

สร้างความสงบและความ
ปลอดภัยจากยาเสพติด 
ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  
โดยบูรณาการร่วมกับ 
หน่วยงานรัฐทีเ่กีย่วข้อง  
และสนับสนุนภาคประชาชน 
ให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง 
และสร้างพื้นทีป่ลอดภัย 
จากยาเสพติด

01 02 03 04 05

การบูรณาการการด�าเนินงาน

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. 2563 เป็นกำรบูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

โดยมีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด เป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก ในกำรบูรณำกำรร่วมกับ 9 กระทรวง  

26 หน่วยงำน และ 2 ส่วนรำชกำรที่ไม่สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง รวมทั้งสิ้น 28 หน่วยงำน 

9  
กระทรวง 

26  
หน่วยงาน 

2  
ส่วนราชการไม่สังกัดฯ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ส�านักงาน ปปง.

กองอ�านวยการรักษา 
ความมัน่คงภายใน 
ราชอาอาณาจักร

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ส�านักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมการแพทย์

ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ส�านักงานปลัด 
กระทรวงแรงงาน

กรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน

ส�านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ

ส�านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส�านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา

ส�านักงานปลัด 
กระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วิจยั 
และนวัตกรรม

ส�านักงานปลัด 
กระทรวงกลาโหม

กองทัพไทย

กองทัพบก

กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ

ส�านักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

กรมการพัฒนาชุมชน

ส�านักงาน ป.ป.ส.

กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน

กรมคุมประพฤติ

กรมราชทัณฑ์
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สถำนกำรณ์ยำเสพติด

1      สถานการณ์ยาเสพติดภายนอกประเทศ

1.1 สถานการณ์ยาเสพติดโลก ข้อมูลจำกรำยงำน World Drug Report 2020 ของ UNODC พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2561  

ทัว่โลกมผีูใ้ช้ยำเสพตดิประมำณ 269 ล้ำนคน คดิเป็นร้อยละ 5.3 ของประชำกรโลก ยำเสพตดิทีม่ผู้ีใช้มำกทีสุ่ดคอื กญัชำ 192 ล้ำนคน 

รองลงมำคือกลุ่มโอปิออยด์ 58 ล้ำนคน แอมเฟตำมีนและอนุพันธ์ 27 ล้ำนคน เอ็กซ์ตำซี 21 ล้ำนคน และโคเคน 19 ล้ำนคน  

ส่วนยำเสพตดิทีมี่กำรจบักุมได้มำกทีส่ดุคอื กญัชำ 5,610 ตัน รองลงมำคอื โคเคน 1,131 ตนั ฝ่ิน 704 ตนั เมทแอมเฟตำมนี 228 ตนั 

เฮโรอีนและมอร์ฟีน 139 ตัน โอปิออยด์ที่ใช้ในทำงยำ 73 ตัน แอมเฟตำมีน 21 ตัน และเอ็กซ์ตำซี 12 ตัน

กำรลักลอบปลูกฝิ่นทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง โดยในปี พ.ศ. 2562 มีพื้นที่ปลูกฝิ่นทั่วโลกประมำณ 1,505,000 เฮกตำร์ มีผลผลิตฝิ่น

ประมำณ 7,610 ตนั น�ำไปผลิตเฮโรอนีได้ 472 - 722 ตนั ประเทศทีม่พีืน้ทีป่ลกูฝ่ินมำกทีส่ดุคอื สำธำรณรฐัอัฟกำนสิถำน 1 ล้ำนไร่  

รองลงมำคือ สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ 260,875 ไร่ ส่วนกำรลักลอบปลูกโคคำทั่วโลก พื้นที่ปลูกมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 0.5  

แต่ผลผลิตเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.6 ในปี พ.ศ. 2561 ท่ัวโลกมพ้ืีนทีป่ลกูโคคำประมำณ 1,526,250 ไร่ มผีลผลติโคเคนประมำณ 1,723 ตนั 

พื้นที่ปลูกโคคำร้อยละ 70 อยู่ในประเทศโคลัมเบีย รองลงมำคือ สำธำรณรัฐเปรู และรัฐพหุชนชำติแห่งโบลิเวีย 

สถำนกำรณ์ยำเสพติดประเภทสำรสังเครำะห์ทั่วโลกมีแนวโน้มขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ที่พบแนวโน้มเพิ่มมำกที่สุดคือ  

สำรกระตุ้นประสำทกลุ่มแอมเฟตำมีน (Amphetamine - type stimulants : ATS) โดยเฉพำะเมทแอมเฟตำมีนที่มีแนวโน้ม 

ขยำยตัวเพิ่มขึ้นในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ ในปี พ.ศ. 2561 มีกำรจับกุมและตรวจยึดได้มำกถึง 228 ตัน พื้นที่ที่มีกำรตรวจยึด 

ได้มำกที่สุดคือ ทวีปอเมริกำเหนือ ทวีปเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1.2 สถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่สำมเหลี่ยมทองค�ำยังคงเป็นแหล่งผลิต

ยำเสพติดที่ส�ำคัญของโลก มีกำรผลิตยำเสพติดหลำยชนิด ได้แก่ ฝิ่น เฮโรอีน ยำบ้ำ ไอซ์ และคีตำมีน แม้ว่ำในภำพรวม

กำรลักลอบปลูกฝิ ่นในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำจะมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมำ  

แต่ยังคงเป็นแหล่งผลิตฝิ่นและเฮโรอีนท่ีส�ำคัญของโลก ขณะที่สถำนกำรณ์กำรผลิตยำเสพติดประเภทสำรสังเครำะห์ในพื้นท่ี

สำมเหลี่ยมทองค�ำมีแนวโน้มขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะกำรลักลอบผลิตเมทแอมเฟตำมีน (ยำบ้ำ และไอซ์)  

ข้อมูลของ UNODC พบว่ำ ตลำดกำรค้ำเมทแอมเฟตำมีนในภูมิภำคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

ขยำยตวัเพ่ิมขึน้ ในปี พ.ศ. 2562 มกีำรจบักมุและตรวจยดึได้ 115 ตนั โดยของกลำงเมทแอมเฟตำมนีกว่ำร้อยละ 80 ถกูตรวจยดึ

ได้ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นกำรตรวจยึดยำบ้ำ 511 ล้ำนเม็ด ไอซ์ 63 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปี พ.ศ. 2562  

สะท้อนให้เห็นถึงศักยภำพกำรผลิตไอซ์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมำกในภูมิภำค

14 รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



2     สถานการณ์ยาเสพติดภายในประเทศ

2.1 สถานการณ์การลักลอบปลูกพืชเสพติด ข้อมูลจำกกำรส�ำรวจของสถำบันส�ำรวจและติดตำมกำรปลูกพืชเสพติด  

ส�ำนกังำน ป.ป.ส. พบกำรลกัลอบปลกูฝ่ินในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 143.85 ไร่ มแีนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนือ่ง (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

จ�ำนวน 267.9 ไร่) ส่วนใหญ่ปลกูในพ้ืนทีภ่ำคเหนอื (จงัหวดัเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงรำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพะเยำ จังหวัดน่ำน และจังหวดัตำก)  

ส่วนกำรลกัลอบปลกูกญัชำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 พบกำรลกัลอบปลกูกัญชำทัง้หมด 53 แปลง (พ้ืนที ่9 ไร่ 1 งำน 150 ตำรำงเมตร) 

นอกจำกนี้ยังพบกำรลักลอบปลูกภำยในอำคำรพำณิชย์ ซึ่งเป็นกำรปลูกแบบระบบปิด พบมำกในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 

2.2 สถานการณ์การลักลอบน�าเข้ายาเสพติด ประเทศไทยยังคงมีสถำนะเป็นพื้นที่แพร่ระบำดและพื้นที่ทำงผ่ำน

ส�ำคัญของยำเสพติดท่ีมำจำกแหล่งผลิตในพื้นท่ีสำมเหล่ียมทองค�ำ ทั้งยำบ้ำ ไอซ์ เฮโรอีน คีตำมีน รวมถึงกัญชำจำกสำธำรณรัฐ

ประชำธิปไตยประชำชนลำว ในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำกำรผลิตยำเสพติดในพ้ืนที่สำมเหลี่ยมทองค�ำขยำยตัวเพิ่มขึ้น ท�ำให้กลุ่ม

ขบวนกำรค้ำยำเสพติดพยำยำมลักลอบน�ำยำเสพติดจ�ำนวนมำกเข้ำมำยังประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้มีกำรจับกุมยำเสพติด

ได้เป็นจ�ำนวนมำก กลุ่มกำรค้ำยังคงใช้ชำยแดนพื้นที่ภำคเหนือด้ำนจังหวัดเชียงรำย (อ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง อ�ำเภอแม่สำย อ�ำเภอแม่จัน  

อ�ำเภอเชียงแสน และอ�ำเภอเชียงของ) และจังหวัดเชียงใหม่ (อ�ำเภอเชียงดำว อ�ำเภอเวียงแหง อ�ำเภอฝำง และอ�ำเภอแม่อำย)  

เป็นจดุลกัลอบน�ำเข้ำหลกั ส่วนชำยแดนภำคเหนอืตอนล่ำงทำงทศิตะวนัตก ด้ำนอ�ำเภอพบพระ อ�ำเภอแม่สอด จงัหวดัตำก พบกำรจับกมุ 

กำรลักลอบน�ำเข้ำไอซ์และคีตำมีนในปริมำณมำก 

กำรลักลอบน�ำเข้ำทำงด้ำนชำยแดนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม และจังหวัดหนองคำย เป็นพื้นที่ที่มีสถำนกำรณ์

กำรลักลอบน�ำเข้ำรุนแรงที่สุด สะท้อนจำกกำรตรวจยึดของกลำงยำเสพติดทั้งยำบ้ำ ไอซ์ เฮโรอีน คีตำมีน และกัญชำ ที่มีปริมำณ

ของกลำงจ�ำนวนมำก กำรลักลอบน�ำเข้ำส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชำยแดนของอ�ำเภอที่ติดริมน�้ำโขง จังหวัดนครพนม (อ�ำเภอบ้ำนแพง 

อ�ำเภอท่ำอุเทน อ�ำเภอธำตุพนม) จังหวัดหนองคำย (อ�ำเภอเมืองหนองคำย อ�ำเภอท่ำบ่อ อ�ำเภอโพนพิสัย อ�ำเภอรัตนวำปี  

อ�ำเภอสังคม) ในระยะหลังพบว่ำ จังหวัดมุกดำหำร (อ�ำเภอหว้ำนใหญ่ อ�ำเภอเมืองมุกดำหำร อ�ำเภอดอนตำล) เป็นจุดที่มี 

กำรลักลอบน�ำเข้ำมำกขึ้น ส่วนทำงด้ำนจังหวัดเลย (อ�ำเภอด่ำนซ้ำย) เป็นพื้นที่ที่พบกำรลักลอบน�ำเข้ำไอซ์จ�ำนวนมำก ขณะที่พื้นที่ 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง พบกำรจับกุมกำรลักลอบน�ำเข้ำรุนแรงอยู่ในเฉพำะพื้นที่ชำยแดนของจังหวัดอุบลรำชธำนี  

(อ�ำเภอเขมรำฐ) และจังหวัดอ�ำนำจเจริญ (อ�ำเภอชำนุมำน) 

กำรลักลอบน�ำเข้ำทำงด้ำนภำคตะวันตก ด้ำนอ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี พบกำรลักลอบน�ำเข้ำไอซ์และคีตำมีนในปริมำณมำก  

ขณะที่กำรลักลอบน�ำเข้ำยำบ้ำส่วนใหญ่อยู ่ในระดับหมื่นเม็ด - แสนเม็ด เข้ำทำงด้ำนด่ำนเจดีย์สำมองค์ อ�ำเภอสังขละบุรี  

จังหวัดกำญจนบุรี ส่วนพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ตอนล่ำง ประสบกับปัญหำกำรลักลอบน�ำเข้ำใบกระท่อมจำกประเทศมำเลเซีย

อย่ำงต่อเนื่อง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีกำรจับกุมได้มำกถึง 68.2 ตัน พื้นที่ที่มีกำรจับกุมได้มำกท่ีสุดได้แก่ จังหวัดสงขลำ 

(อ�ำเภอสะเดำ อ�ำเภอนำทวี อ�ำเภอสะบ้ำย้อย) โดยมีเหตุจูงใจจำกรำคำจ�ำหน่ำยที่ได้ก�ำไรค่อนข้ำงสูง ประกอบกับสถำนกำรณ์ปัญหำ 

ผู้เสพน�้ำต้มกระท่อม 4 x 100 ในพื้นที่ภำคใต้ยังไม่ลดควำมรุนแรงลง

กำรแพร่ระบำดของเมทแอมเฟตำมีนในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตำมกำรขับเคล่ือนของตลำดกำรค้ำ 

เมทแอมเฟตำมนีในภมูภิำค โดยเฉพำะไอซ์ท่ีพบว่ำกำรผลิตมคีวำมบรสุิทธิข์องสำรเมทแอมเฟตำมนีสูงมำก แต่รำคำลดต�ำ่ลงมำกท่ีสุดในห้วง  

10 ปี แสดงให้เหน็ถงึต้นทนุในกำรผลติทีล่ดลง และควำมสำมำรถในกำรเข้ำถงึสำรเคม/ีสำรตัง้ต้นทีใ่ช้ในกระบวนกำรผลติของกลุม่ผูค้้ำ 

รวมไปถงึรปูแบบวธิกีำรสงัเครำะห์แบบใหม่ทีม่กีำรปรบัเปลีย่นสำรเคม/ีสำรตัง้ต้นชนดิใหม่ ๆ  เพือ่ทดแทนสำรเคมตีวัเดมิทีถ่กูควบคุม 
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นอกจำกนีป้ระเทศไทยยงัประสบกบัปัญหำกำรลักลอบน�ำเข้ำโคเคนของกลุ่มแอฟริกนัตะวนัตกจำกทวปีอเมรกิำใต้ ผ่ำนทำงอำกำศยำน

ต่ำง ๆ และมีกำรจับกุมได้อย่ำงต่อเนื่อง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 พบกำรจับกุมใน 3 พื้นที่ ได้แก่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 3 คดี  

ของกลำง 5.24 กโิลกรมั ท่ำอำกำศยำนภเูก็ต 1 คด ีของกลำง 2.04 กโิลกรมั และน�ำเข้ำผ่ำนทำงชำยแดนทำงบก ด้ำนจังหวัดหนองคำย 

1 คดี ของกลำง 3 กิโลกรัม นอกจำกนี้ยังพบกำรลักลอบน�ำเข้ำเอ็กซ์ตำซี (ยำอี) ผ่ำนทำงพัสดุไปรษณีย์ระหว่ำงประเทศเพิ่มขึ้น  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 พบกำรลกัลอบน�ำเข้ำ 46 คด ีของกลำงรวม 312,232 เมด็ ประเทศต้นทำงส่วนใหญ่มำจำกทวปียโุรป ท่ีส�ำคญั 

คือ สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี สำธำรณรัฐโปรตุเกส สำธำรณรัฐฝรั่งเศส รำชอำณำจักรเบลเยียม และรำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ 

2.3 สถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติด จำกสถำนกำรณ์กำรลักลอบน�ำเข้ำยำเสพติดที่ทวีควำมรุนแรง 

อย่ำงต่อเนื่องในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ ท้ังในด้ำนควำมถี่และปริมำณยำเสพติดที่ลักลอบน�ำเข้ำ ส่งผลให้มีกำรจับกุมคดียำเสพติด 

ได้เป็นจ�ำนวนมำก ข้อมูลสถิติกำรจับกุมคดียำเสพติดของส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จับกุมคดียำเสพติด 

ทั้งหมด 324,552 คดี ผู้ต้องหำ 338,560 คน ตรวจยึดยำบ้ำ 319 ล้ำนเม็ด ไอซ์ 23,872 กิโลกรัม เฮโรอีน 597 กิโลกรัม  

คีตำมีน 1,342 กิโลกรัม และเอ็กซ์ตำซี 510,223 เม็ด
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กำรลักลอบน�ำเข้ำยำเสพติดจ�ำนวนมำก ทั้งจำกพื้นที่ภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จะถูกลักลอบล�ำเลียงเข้ำมำส่งมอบ

และพักคอยในพื้นท่ีภำคกลำง ปริมณฑล และกรุงเทพมหำนคร สะท้อนให้เห็นว่ำพื้นที่ภำคกลำง ปริมณฑล และกรุงเทพมหำนคร  

ยังคงเป็นพื้นที่ค้ำและแพร่ระบำดยำเสพติดที่ส�ำคัญ เป็นทั้งพื้นที่ส่งมอบยำเสพติด แหล่งพักยำเสพติด ก่อนที่จะกระจำยไปยังพื้นที่

แพร่ระบำดอื่น ๆ ส่งผลให้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดในพื้นที่ในภำพรวมยังไม่ลดระดับควำมรุนแรงลง 

กำรค้ำยำเสพติดในปัจจุบัน นอกจำกกำรค้ำยำเสพติดแบบทั่วไปแล้ว ยังพบว่ำกลุ่มผู้ค้ำยำเสพติดได้ใช้ช่องทำงออนไลน์ควบคู่กับ

กำรส่งยำเสพติดทำงพัสดุไปรษณีย์ในกำรกระจำยยำเสพติดไปสู่กลุ่มผู้เสพมำกขึ้น กำรค้ำยำเสพติดได้มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

โดยกำรน�ำเทคโนโลยเีข้ำมำช่วยในกำรซือ้ขำยผ่ำน Application เช่น Line, Twitter, Facebook , IG ฯลฯ โดยเฉพำะช่องทำง Twitter  

พบกำรซื้อขำยมำกที่สุด อีกทั้งมีช่องทำงกำรส่งให้เลือกหลำกหลำย เช่น นัดรับ หรือส่งผ่ำนไปรษณีย์ทั้งของภำครัฐและภำคเอกชน 

ซึ่งปัจจุบันระบบขนส่งมีควำมสะดวกและรวดเร็ว 

ยำเสพติดที่มีกำรแพร่ระบำดมำกที่สุด คือ ยำบ้ำ (ร้อยละ 77.9) รองลงมำคือ ไอซ์ (ร้อยละ 9.7) กัญชำ (ร้อยละ 4.8) เฮโรอีน  

(ร้อยละ 2.3) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มผีูเ้ข้ำรบักำรบ�ำบดัรกัษำยำเสพตดิในระบบข้อมูลกำรบ�ำบดัรกัษำและฟ้ืนฟผููต้ดิยำเสพตดิ 

ของประเทศ (บสต.) 180,483 คน ผู้เข้ำบ�ำบัดยำเสพติดส่วนใหญ่เป็นรำยใหม่ ร้อยละ 67.0 ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย ร้อยละ 89.9 

กลุ่มอำยุผูเ้ข้ำบ�ำบดัส่วนใหญ่อยูใ่นกลุม่อำย ุ20 - 24 ปี ร้อยละ 18.7 รองลงมำคอืกลุม่อำย ุ25 - 29 ปี ร้อยละ 18.6 และกลุม่อำย ุ30 - 34 ปี 

ร้อยละ 15.3 ผู้เข้ำบ�ำบัดรักษำส่วนใหญ่เป็นผู้เสพ ร้อยละ 57.4 รองลงมำคือ ผู้ติด ร้อยละ 38.6 และผู้ใช้ ร้อยละ 4.0 จำกข้อมูล 

ผูเ้ข้ำรับกำรบ�ำบดัรกัษำยำเสพตดิ พบว่ำยำเสพตดิทีต้่องให้กำรเฝ้ำระวงั คอื ไอซ์ และเฮโรอนี ทีม่แีนวโน้มผู้เข้ำรบักำรบ�ำบดัรกัษำเพิม่สงูขึน้

3     แนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพติด

3.1 กำรขยำยตวัของกำรผลติยำเสพตดิประเภทสำรสงัเครำะห์ในพ้ืนทีส่ำมเหลีย่มทองค�ำ ส่งผลให้สถำนกำรณ์ยำเสพติดของประเทศต่ำง ๆ  

ในภูมิภำคมีสถิติกำรจับกุมที่เพิ่มสูงขึ้น 

3.2 กำรลักลอบล�ำเลียงสำรเคมีและสำรตั้งต้นเข้ำไปยังพื้นท่ีแหล่งผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มำจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน 

ขณะที่สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวจะถูกใช้เป็นพื้นที่ล�ำเลียงผ่ำนของยำเสพติดมำกข้ึน ก่อนที่จะกระจำยไปยังประเทศ

ต่ำง ๆ ทั้งประเทศไทย สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม และรำชอำณำจักรกัมพูชำ

3.3 กลุ ่มกำรค้ำยังคงใช้ชำยแดนพื้นที่ภำคเหนือด้ำนจังหวัดเชียงรำยและจังหวัดเชียงใหม่เป ็นจุดลักลอบน�ำเข ้ำหลัก  

ขณะที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำรลักลอบน�ำเข้ำเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะจังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคำย และจังหวัดมุกดำหำร  

ขณะทีพ้ื่นท่ีชำยแดนภำคภำคตะวนัตก ด้ำนชำยแดนจงัหวัดตำก (อ�ำเภอพบพระ อ�ำเภอแม่สอด) จงัหวดักำญจนบรุ ี(อ�ำเภอสังขละบรุ)ี 

มีแนวโน้มที่จะลักลอบน�ำเข้ำไอซ์และคีตำมีนในปริมำณมำก

3.4 กำรขยำยตัวของกำรค้ำยำเสพติดออนไลน์ควบคู่กับกำรส่งยำเสพติดทำงพัสดุไปรษณีย์เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ปัญหำ 

กำรค้ำยำเสพตดิรำยย่อยขยำยวงกว้ำงได้อย่ำงรวดเรว็ และกระจำยยำเสพตดิไปสู่กลุ่มผู้เสพมำกขึน้ โดยเฉพำะใน Twitter ทีเ่ข้ำถงึได้ง่ำย 

3.5 ยำเสพติดที่มีกำรแพร่ระบำดมำกที่สุด คือ ยำบ้ำ ส�ำหรับยำเสพติดที่ต้องให้กำรเฝ้ำระวัง คือ ไอซ์ ที่พบกำรแพร่ระบำดเพิ่มขึ้น 

และเฮโรอีน ที่พบกำรแพร่ระบำดในกลุ่มเด็กและเยำวชนในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร และจังหวัดกำญจนบุรี 
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มำตรกำร 
ควำมร่วมมือ 
ระหว่ำงประเทศ

แนวทำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศเชิงรุก

ควำมร ่วมมือระหว ่ ำงประ เทศเป ็นกลไกที่ส� ำ คัญ 
ในกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ได้ด�ำเนินงำนตำมแนวทำงควำมร่วมมอื
ระหว่ำงประเทศเชงิรกุ โดยประสำนและพฒันำควำมร่วมมอื
ระหว่ำงประเทศในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดกับประเทศ
เพื่อนบ้ำน ภูมิภำคอำเซียนนำนำประเทศ และองค์กำร
ระหว่ำงประเทศ ผ่ำนกลไกกำรประสำนงำนและกำรประชมุ
ระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ ที่ส�ำคัญ ดังนี้

1       ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับพหุภาคี

1.1 การประชมุคณะกรรมาธกิารยาเสพติด (Commission  
on Narcot ic  Drugs :  CND)  สมัยที่  63  

ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นสมำชิกสมัยที่ 13 อีกวำระหนึ่ง 

(พ.ศ. 2563 - 2566) ซึ่งกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมำธิกำร

ยำเสพติด สมัยท่ี 63 ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 2 - วันศุกร์ที่  

6 มนีำคม 2563 ณ ศนูย์ประชุมนำนำชำตเิวยีนนำ กรงุเวยีนนำ 

สำธำรณรัฐออสเตรยี ส่งผลให้ประเทศไทยมีบทบำทเป็นส่วนหนึง่ 

ในกำรก�ำหนดทิศทำง และนโยบำยกำรด�ำเนินงำนด้ำน 

ยำเสพติดร่วมกับส�ำนักงำนว่ำด้วยยำเสพติดและอำชญำกรรม 

แห่งสหประชำชำต ิ(United Nations on Drugs and Crime : 

UNODC) และนำนำประเทศทีเ่ป็นภำคสีมำชกิ โดยได้พจิำรณำ

เกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรควบคุมยำเสพติดระหว่ำงประเทศ  

ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติด

ระหว่ำงประเทศ (International Narcotics Control Board : INCB) 

และองค์กำรอนำมัยโลก (World Health Organization : 

WHO) ทั้งนี้ กำรประชุม CND สมัยที่ 63 พลเอก กัมปนำท  

รุดดิษฐ์ องคมนตรีและประธำนกรรมกำรบริหำรมูลนิธ ิ

โครงกำรหลวง ร่วมกำรอภิปรำยและกล่ำวเปิดนทิรรศกำรในหวัข้อ 

“50 ปี กำรพัฒนำทำงเลือกของประเทศไทยสู ่เป้ำหมำย 

กำรพัฒนำท่ียั่งยืน” เพื่อสร้ำงกำรรับรู้และเผยแพร่พระเกียรติคุณ 

ของพระบำทสมเดจ็พระมหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร  
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ในกำร “ช่วยชำวเขำ ช่วยชำวเรำ และชำวโลก” ที่มุ ่งเน้นกำรพัฒนำ

ทรัพยำกรมนุษย์เป็นศูนย์กลำง บนพื้นฐำนของควำมเข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำ 

สร ้ำงควำมเชื่อถือศรัทธำให ้ชำวเขำ ท�ำให ้ทำงเลือกพืชทดแทนฝ ิ ่น 

แบบโครงกำรหลวงมคีวำมครบถ้วนทกุมติิ นอกจำกนีป้ระเทศไทยยงัได้ร่วมอภปิรำย 

ในกำรจัดกิจกรรมคู่ขนำน หัวข้อ “กำรแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ยำเสพติด 

สังเครำะห์ที่ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นในพื้นที่ลุ ่มแม่น�้ำโขง : ควำมร่วมมือ 

เชงิกลยุทธ์ในระดบัใหม่” ซึง่จดัโดยสำธำรณรฐัประชำชนจนี อีกท้ัง ได้ร่วมสนบัสนนุ 

กำรควบคมุสำร Methyl alpha - phenylacetoacetate (MAPA) และไอโซเมอร์

ทั้งหมดของสำรในตำรำงที่ 1 ของอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำน 

กำรลักลอบค้ำยำเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสำท ค.ศ. 1988 สนับสนุน

กำรข้ึนทะเบียนสำรภำยใต้อนุสัญญำเดี่ยวว่ำด้วยยำเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 

และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพิธีสำร 1972 อนุสัญญำว่ำด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต 

และประสำท ค.ศ. 1971 ให้อยูภ่ำยใต้กำรควบคมุเพิม่เตมิ จ�ำนวน 13 รำยกำร  

รวมทัง้อปุถมัภ์ร่ำงข้อมต ิจ�ำนวน 2 ร่ำงข้อมต ิได้แก่ กำรยกระดบัควำมพยำยำม 

ในกำรต่อสู้กบัปัญหำยำเสพตดิโลกผ่ำนกำรเป็นภำคีกบัภำคเอกชน และกำรส่งเสริม

กำรมีส่วนร่วมของเยำวชนในกำรพยำยำมป้องกันยำเสพติด
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1.2 การประชมุระดบัเจ้าหน้าทีอ่าวโุสและระดบัรฐัมนตรภีายใต้กรอบบนัทกึความเข้าใจ 7 ฝ่ายว่าด้วยการควบคมุ 
ยาเสพตดิในอนภูุมภิาค ประเทศภำคีสมำชิกได้ร่วมกันด�ำเนินกำรตำมบันทึกควำมเข้ำใจ 7 ฝ่ำย ว่ำด้วยกำรควบคุมยำเสพติด

ในอนุภูมิภำค ผ่ำนกลไกกำรประชุมระดับเจ้ำหน้ำท่ีอำวุโสเป็นประจ�ำทุกปี และกำรประชุมระดับรัฐมนตรีทุก 2 ปี ส่งผลให้เกิด 

กำรแลกเปลีย่นข้อมูลข่ำวสำร ตลอดจนกำรหำรอืแนวทำงควำมร่วมมอืระหว่ำงกนัในอนำคต ซ่ึงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้จดัประชมุ

ระหว่ำงวันพุธที่ 13 - วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกำยน 2562 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอรำตัน กรุงเทพมหำนคร โดยมุ่งเน้นควำมร่วมมือ

ในกำรควบคุมเคมีภัณฑ์และสำรตั้งต้นเพื่อลดปริมำณยำเสพติดในพื้นที่สำมเหลี่ยมทองค�ำ เสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงส�ำนักงำน

ประสำนงำนกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดชำยแดน (Border Liaison Offices : BLOs) เพื่อกำรสกัดกั้นและปรำบปรำมยำเสพติด  

รวมทัง้ประสำนควำมร่วมมอืระหว่ำง 3 กลไก ทีเ่กีย่วกบักำรแก้ไขปัญหำยำเสพตดิในอนภุมูภิำค ได้แก่ บนัทกึควำมเข้ำใจลุม่แม่น�ำ้โขง  

ศนูย์ประสำนงำนแม่น�ำ้โขงปลอดภยั และศนูย์ควำมร่วมมอืด้ำนกำรบรูณำกำรกำรบังคับใช้กฎหมำยและควำมมัน่คงแม่โขง - ล้ำนช้ำง  

ทั้งนี้ ส�ำนักงำนว่ำด้วยยำเสพติดและอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำติ (United Nations on Drugs and Crime : UNODC) ยังได ้

ให้กำรสนับสนุนกำรฝึกอบรมพัฒนำขีดควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่บังคับใช้กฎหมำย และเพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

ของ BLOs อีกทั้งได้มีกำรรับรองเอกสำรผลลัพธ์ 2 ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญำกรุงเทพฯ กำรตอบสนองอย่ำงมีประสิทธิผลต่อปัญหำ 

ยำเสพติดในลุ่มแม่น�้ำโขง เพื่อแสดงเจตนำรมณ์ร่วมกันในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขง และแผนปฏิบัติกำร 

ในอนภุมูภิำคเพ่ือกำรควบคมุยำเสพตดิ ฉบบัที ่11 ส�ำหรับเป็นกรอบในกำรด�ำเนนิงำนร่วมกนัในอนำคต นอกจำกนี ้ทัง้ 6 ประเทศภำยใต้ 

โครงกำรแม่น�้ำโขงปลอดภัย (ประเทศไทย สำธำรณรัฐประชำชนจีน สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย

ประชำชนลำว รำชอำณำจักรกัมพูชำ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม) ได้เห็นชอบร่วมกันในกำรเปิดปฏิบัติกำรปรำบปรำม 

ยำเสพตดิภำยใต้รหสั “ปฏบิตักิำรร่วม 1511” เพือ่แสดงเจตนำรมณ์ในกำรยกระดบักำรสกดักัน้และปรำมปรำมยำเสพตดิ โดยปฏิบตักิำร 

ในพ้ืนที่เสี่ยงตำมแนวชำยแดนและพื้นที่เป้ำหมำยส�ำคัญในห้วงเวลำที่ก�ำหนดร่วมกัน ส่งผลให้มีกำรจับกุมยำเสพติด สำรตั้งต้น 

และเคมีภัณฑ์ในพื้นที่แหล่งผลิตและตำมแนวชำยแดนไทยได้เป็นจ�ำนวนมำก
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1.3 การประชมุหวัหน้าหน่วยปราบปรามยาเสพตดิแห่งชาต ิภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก (The Meeting of Heads of 
National Law Enforcement Agencies, Asia and the Pacific : HONLEA) คร้ังที ่43 ระหว่ำงวนัองัคำรที ่22 - วนัศุกร์ที่ 

25 ตลุำคม 2562 ณ ศนูย์กำรประชุมสหประชำชำต ิกรงุเทพมหำนคร เพือ่ร่วมกนัพจิำรณำทบทวนปัญหำและอปุสรรคในกำรปฏบิตังิำน

ด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติด แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ข้อมูลข่ำวสำรในกำรปรำบปรำมกำรค้ำยำเสพติด สำรตั้งต้น และเคมีภัณฑ ์

ของประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก รวมทั้งกำรปรับปรุงมำตรกำรที่ใช้ในกำรต่อสู้กับปัญหำกำรลักลอบค้ำยำเสพติด 

ให้มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดที่เปล่ียนแปลงไป โดย นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่ำกำร 

กระทรวงยุติธรรม ร่วมกล่ำวปรำศรัยโดยระบุว่ำกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดเป็นนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำลและได้ให้ควำมส�ำคัญต่อ 

ควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศในกำรต่อสูก้บัปัญหำยำเสพตดิ มุง่ลดปรมิำณยำเสพตดิในภมิูภำค ด้วยกำรสกดักัน้สำรตัง้ต้นและเคมภีณัฑ์ 

มิให้ถูกลักลอบน�ำเข้ำไปยังแหล่งผลิตในพื้นที่สำมเหลี่ยมทองค�ำและสกัดกั้นมิให้ยำเสพติดแพร่กระจำยออกไปทั้งในและนอกภูมิภำค  

ขณะเดยีวกนัได้เพิม่ควำมพยำยำมในกำรป้องกันยำเสพตดิ โดยมุ่งเน้นกำรใช้ชุมชนเป็นศนูย์กลำงเพือ่ลดอปุสงค์ยำเสพตดิภำยในประเทศ 

และได้เสนอให้ที่ประชุมฯ ให้ควำมส�ำคัญกับ 3 ประเด็น ได้แก่ กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์

ปัญหำ กำรเสริมสร้ำงศกัยภำพด้ำนกำรปฏบิตักิำรของเจ้ำหน้ำทีบ่งัคบัใช้กฎหมำยในกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรลกัลอบค้ำยำเสพตดิ  

สำรตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ให้ทันต่อสถำนกำรณ์และกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนปรำบปรำมยำเสพติด นอกจำกนี้ 

ประเทศไทยยังได้แสดงถึงกำรยึดมั่นต่ออนุสัญญำควบคุมยำเสพติดระหว่ำงประเทศทั้งสำมฉบับด้วย
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2     ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบอาเซียน

กำรรับมอบเรือลำดตระเวนจำกสำธำรณรฐัสงิคโปร์ และส่งมอบเพ่ือใช้ประโยชน์ ภำยใต้แผนควำมร่วมมอือำเซยีน

เพ่ือต่อสู้กับกำรลักลอบผลิตและค้ำยำเสพติดในพื้นที่สำมเหลี่ยมทองค�ำ ปัจจุบันสถำนกำรณ์กำรผลิตยำเสพติด 

และกำรลักลอบน�ำยำเสพติดเข้ำมำยังประเทศไทย จำกพื้นที่สำมเหลี่ยมทองค�ำผ่ำนชำยแดนไทย - เมียนมำ และไทย - ลำว  

รวมถึงแม่น�้ำโขง ได้ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น ดังน้ัน ประเทศไทยจึงได้ผลักดันให้ประเทศสมำชิกอำเซียนเห็นควำมส�ำคัญ

และร่วมสนับสนุนประเทศไทยและประเทศอำเซียนตอนบนที่อยู่ติดกับพื้นที่สำมเหล่ียมทองค�ำในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 

ประเทศสมำชิกอำเซียนจึงได้ร่วมกันจัดท�ำแผนควำมร่วมมืออำเซียนเพื่อต่อสู้กับกำรลักลอบผลิตและค้ำยำเสพติดในพื้นที่

สำมเหลี่ยมทองค�ำเมื่อปี พ.ศ. 2560 (ASEAN Cooperation Plan to Tackle Illicit Drug Production and Trafficking 

in the Golden Triangle 2017 - 2019) เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือระดับภูมิภำคในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพื้นที่

สำมเหลีย่มทองค�ำ และเพือ่ให้ประเทศสมำชกิอำเซยีนมส่ีวนร่วมในกำรให้ควำมช่วยเหลอืประเทศในพืน้ทีส่ำมเหลีย่มทองค�ำ  

ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยำเสพติดที่ส�ำคัญและมีแนวโน้มแพร่กระจำยไปสู่ประเทศอำเซียน ผลจำกกำรจัดท�ำแผนควำมร่วมมือ 

ดังกล่ำว หน่วยงำนกลำงด้ำนยำเสพติดของสำธำรณรัฐสิงคโปร์ (Central Narcotics Bureau : CNB) ได้ให้ควำมช่วยเหลือ 

และสนบัสนนุกำรปฏบิตักิำรลำดตระเวน สกัดก้ัน ปรำบปรำมยำเสพตดิ ด้วยกำรมอบเรอืลำดตระเวนจ�ำนวน 3 ล�ำ ของหน่วยงำน 

ต�ำรวจตระเวนชำยฝั่งสิงคโปร์ที่ปลดระวำงประจ�ำกำร ได้แก่ เรือแบบ PT จ�ำนวน 1 ล�ำ และเรือแบบ SU จ�ำนวน 2 ล�ำ  

ซึ่งประเทศไทย โดยส�ำนักงำน ป.ป.ส. เป็นผู้แทนรับมอบเรือทั้งสำมล�ำในฐำนะผู้น�ำในกำรจัดท�ำแผนดังกล่ำว ก่อนส่งมอบ 

ให้สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวและสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำต่อไป ทั้งนี้ นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นสักขีพยำนพิธีลงนำมในหนังสือตรำสำรกำรโอนกรรมสิทธิ์ และส่งมอบเรือลำดตระเวน

ระหว่ำงประเทศไทย - สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และประเทศไทย - สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ 

เมือ่วนัจนัทร์ที ่9 มนีำคม 2563 ณ ท่ำเรอื BMT Pacific จังหวดัสมทุรปรำกำร เพือ่น�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรลำดตระเวน สกดักัน้ 

ยำเสพติด สำรตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ตำมแนวชำยแดนลุ่มแม่น�้ำโขง รวมทั้งสกัดกั้นมิให้ยำเสพติดออกจำกแหล่งผลิตมำสู่ 

ประเทศอืน่ ๆ  ในภมูภิำค ถอืเป็นควำมร่วมมอืทีช่่วยเสรมิสร้ำงศกัยภำพของประเทศอำเซยีนในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพตดิร่วมกนั
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3      ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับทวิภาคี

ประเทศไทยและประเทศคู่ภำคีจะมีกำรจัดประชุมร่วมกันด้ำนยำเสพติดเป็นประจ�ำทุกปี โดยผลัดกันเป็นเจ้ำภำพ ส�ำหรับ 

ในปี พ.ศ. 2563 ได้มีกำรจัดประชุมทวิภำคีเพื่อหยิบยกประเด็นท่ีต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนและประเด็นควำมต้องกำร 

ในกำรแก้ไขปัญหำมำพิจำรณำร่วมกัน ส่งผลให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่ส�ำคัญ ดังนี้

3.1 การประชุมทวิภาคีไทย - อินโดนีเซีย ด้านการควบคุมยาเสพติด ครั้งที่ 1 ระหว่ำงวันอังคำรที่ 26 - วันพุธท่ี  

27 พฤศจกิำยน 2562 ณ จงัหวดัเชยีงรำย ส่งผลให้เกิดกำรแลกเปลีย่นข้อมูลข่ำวสำรเชงิลกึในกำรบงัคบัใช้กฎหมำย กำรป้องกันยำเสพตดิ  

กำรตรวจพิสูจน์สำรเสพติด รวมทั้งกำรพัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำม และตรวจพิสูจน์ยำเสพติด  

นอกจำกนี้ ฝ่ำยไทยได้สนับสนุนกำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรพัฒนำทำงเลือก ณ โครงกำรพัฒนำดอยตุง เพื่อเป็นกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้

และเผยแพร่ควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินงำนด้ำนพัฒนำทำงเลือก เพื่อทดแทนกำรปลูกพืชเสพติดของประเทศไทย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด 23



3.2 การประชุมทวิภาคีไทย - จีน เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 17  

เมื่อวันเสำร์ที่ 26 ตุลำคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้เกิดควำมร่วมมือในกำรสกัดกั้นสำรตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่จะเข้ำไปสู่พื้นที ่

สำมเหลี่ยมทองค�ำ ยกระดับกำรปรำบปรำมยำเสพติดด้วยกำรประสำนกำรข่ำวและข้อมูลอย่ำงใกล้ชิดและรวดเร็วมำกยิ่งข้ึน  

ส่งเสรมิ แลกเปลีย่นองค์ควำมรูด้้ำนกำรป้องกนัและกำรบ�ำบดัรกัษำยำเสพตดิด้วยกำรพัฒนำบคุลำกรและกำรศึกษำดงูำนระหว่ำงกัน  

ทั้งนี้ กำรปฏิบัติกำรร่วมในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดระหว่ำงส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดภำค 5 กับ ส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติดแห่งมณฑลยูนนำน (Yunnan Provincial Narcotics Control Committee : YPNCC) จะม ี

กำรแลกเปล่ียนข้อมูล เพิม่ช่องทำงในกำรประสำนงำน รวมถงึกำรลำดตระเวนและปรำบปรำมยำเสพตดิร่วมกนัมำกขึน้ และทัง้สองฝ่ำย 

ได้เห็นชอบที่จะจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนระหว่ำงกัน

24 รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



3.3 การประชมุทวภิาคไีทย - เมยีนมา เรือ่ง ความร่วมมอื
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 21 
เมื่อวันอังคำรที่ 29 ตุลำคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้เกิด

กำรยกระดับกำรตรวจพิสูจน์สำรตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ กำรหำรือ  

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงกัน กำรเฝ้ำระวังและร่วมมือกัน 

สืบสวนขยำยผล กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนในพื้นท่ี 

ให้เข้มข้นมำกย่ิงขึ้น รวมถึงหำรือแนวทำงกำรจัดตั้ง Chemical 

Data Center นอกจำกนี้ ประเทศไทยยินดีจะสนับสนุนกำรฝึก

อบรมเกี่ยวกับกำรตรวจพิสูจน์สำรเคมี รวมถึงอุปกรณ์ตรวจสอบ

สำรเคมีต่ำง ๆ ให้แก่สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำด้วย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด 25



3.4 การประชุมทวิภาคีไทย - เวียดนาม เรือ่ง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที ่13 

เมือ่วนัองัคำรที ่7 มกรำคม 2563 ณ สำธำรณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนำม ส่งผลให้เกดิกำรแลกเปลีย่นข้อมูลข่ำวสำรเชงิลกึและสถำนกำรณ์

ยำเสพติด ควำมร่วมมือด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติดโดยยกระดับด้ำนกำรสืบสวน สอบสวน แลกเปล่ียนข้อมูลข่ำวสำร เครือข่ำย 

นักค้ำยำเสพตดิข้ำมชำติ พฒันำกำรจดัท�ำฐำนข้อมลูกำรตรวจพสูิจน์อย่ำงเป็นระบบ รวมทัง้กำรรำยงำนควำมเคล่ือนไหวของกำรล�ำเลียง 

สำรตั้งต้นและเคมีภัณฑ์โดยใช้ช่องทำงกำรรำยงำนผ่ำนศูนย์ประสำนงำนแม่น�้ำโขงปลอดภัย ทั้งนี้ ฝ่ำยไทยได้สนับสนุนกำรจัดกำร

ศึกษำดูงำนด้ำนกำรจัดเก็บและกำรวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวกรองและขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบทรัพย์สินในคดียำเสพติดให้แก่ 

ฝ่ำยเวยีดนำม และฝ่ำยไทยยงัได้รบักำรสนบัสนนุกำรจัดกำรศึกษำดงูำนด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิจำกฝ่ำยเวยีดนำมเช่นกัน

26 รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



4      ความร่วมมือระหว่างประเทศเกีย่วกับสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ได้ด�ำเนินกำรตำมแนวทำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเชิงรุกเพื่อพัฒนำควำมร่วมมือกับนำนำประเทศ

ในกำรร่วมกันควบคุมและสกัดกั้นสำรตั้งต้น เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์กำรผลิต และนักเคมีไม่ให้เข้ำสู่แหล่งผลิตยำเสพติดในพื้นที่

สำมเหลี่ยมทองค�ำและอนุภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขง เพื่อกดดันและยุติบทบำทแหล่งผลิตภำยนอกประเทศ ซึ่งเป็นกำรมุ่งเน้น 

กำรแก้ไขปัญหำยำเสพตดิตัง้แต่ต้นทำง คอื พืน้ทีแ่หล่งผลติ ผ่ำนกำรเจรจำผลกัดนัข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนนโยบำยระหว่ำง

ประเทศ กำรส่งเสริมควำมเป็นหุน้ส่วนยทุธศำสตร์ระหว่ำงประเทศ ตลอดจนกำรแลกเปลีย่นองค์ควำมรู ้กำรพฒันำบคุลำกร

และเครื่องมือในกำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติด และกำรปฏิบัติกำรข้อมูลข่ำวสำรเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงกัน  

ทั้งในกรอบควำมร่วมมือระดับทวิภำคีและพหุภำคี ดังนี้ 

4.1 การประชมุระดบัรฐัมนตรแีละระดบัเจ้าหน้าทีอ่าวโุสภายใต้กรอบบนัทกึความเข้าใจ 7 ฝ่าย ว่าด้วยการควบคมุ
ยาเสพตดิในอนภุมูภิาค ประเทศไทย โดยส�ำนกังำน ป.ป.ส. ในฐำนะเจ้ำภำพได้เรยีกร้องให้ภำคสีมำชกิในอนภุมูภิำคลุม่แม่น�ำ้โขง 

ประกอบด้วย รำชอำณำจักรกัมพูชำ สำธำรณรัฐประชำชนจีน สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ประเทศไทย สำธำรณรัฐแห่ง 

สหภำพเมยีนมำ สำธำรณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนำม และส�ำนกังำนว่ำด้วยยำเสพตดิและอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำต ิ (United Nations  

Office on Drugs and Crimes : UNODC) ให้ควำมส�ำคัญกับกำรควบคุมสำรตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรำยกำร 

สำรตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ไม่ได้มีกำรควบคุม และได้ผลักดันข้อเสนอให้ประเทศภำคีแลกเปลี่ยนและแบ่งปันรำยกำรสำรตั้งต้นทั้งที่ม ี

กำรควบคุมและไม่ได้มีกำรควบคุม ข้อมูลตัวอย่ำงยำเสพติด สำรตั้งต้นและเคมีภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติด  

และเป็นกำรแจ้งเตือนและเฝ้ำระวังกำรเกิดสำรตั้งต้นชนิดใหม่ ๆ

4.2 การหารือกับผู ้แทน UNODC ประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก เพื่อเสริมสร้าง 
ความร่วมมือในการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ระหว่างส�านักงาน ป.ป.ส. และ UNODC ส�ำนักงำน ป.ป.ส.  

ได้ร ่วมหำรือกับนำยเจเรมี ดักลำส (Mr.Jeremy Douglas) ผู ้แทน UNODC ประจ�ำภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ้

และแปซิฟิก พร้อมด้วยนำงสำววำเลนติน่ำ ปันเซียร่ี (Ms.Valentina Pancieri) เจ้ำหน้ำที่บริหำรโครงกำรบริหำรจัดกำรชำยแดน  

และนำยไรเนอร์ พังส์ (Mr.Reiner Pungs) เจ้ำหน้ำที่บริหำรโครงกำรควบคุมกำรลักลอบค้ำสำรตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้ำง 

ควำมร่วมมือระหว่ำงส�ำนักงำน ป.ป.ส. และ UNODC ในกำรควบคุมสำรตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ผ่ำนแนวคิดของประเทศไทย

ในกำรริเริ่มจัดต้ังศูนย์ข้อมูลสำรตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ซึ่งจะเชื่อมต่อข้อมูลจำกประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขง รวมถึง

รวบรวมข้อมูลรูปแบบแผนประทุษกรรม (modus operandi) และผลกำรตรวจพิสูจน์ ให้เท่ำทันต่อแนวโน้มกำรลักลอบ 

ค้ำยำเสพติดในปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท้ังน้ี ท้ังสองฝ่ำยเห็นควรผลักดันให้เป็นวำระของอนุภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขง โดย UNODC  

ยินดีให้กำรสนับสนุนและแสวงหำแนวทำงกำรด�ำเนินงำนร่วมกันต่อไป

4.3 โครงการร่วมด้านการเสริมศักยภาพในการจัดท�าระเบียนนิติวิทยาศาสตร์ยาเสพติดระหว่างส�านักงาน 
ป.ป.ส. และ AFP ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ร่วมกับส�ำนักงำนต�ำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (Australian Federal Police : AFP) ได้จัดท�ำ

โครงกำรร่วมด้ำนกำรเสริมศักยภำพในกำรจัดท�ำระเบียนนิติวิทยำศำสตร์ยำเสพติดระหว่ำงส�ำนักงำน ป.ป.ส. และ AFP (Joint AFP/

ONCB project – Enhancement of Forensics Drug Profiling Capability) ภำยใต้บันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำงส�ำนักงำน ป.ป.ส. 

และ AFP ว่ำด้วยกำรต่อต้ำนอำชญำกรรมข้ำมชำติและเสริมสร้ำงควำมร่วมมือ (Memorandum of Understanding between 

the Office of the Narcotics Control Board and the Australian Federal Police on Combating Transnational Crimes 

and Enhancing Cooperation) โดยลักษณะกิจกรรมแบ่งออกเป็น 5 ด้ำน ได้แก่ 1) กำรจัดกำรประชุมและ/หรือกำรฝึกอบรม 

แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติดในประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขง 2) กำรจัดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร

แก่เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ณ ประเทศออสเตรเลีย 3) กำรจัดซื้อ/ให้บริกำร/ติดตั้งอุปกรณ์ส�ำหรับห้องปฏิบัติกำรนิติวิทยำศำสตร ์

ยำเสพติดของส�ำนักงำน ป.ป.ส. 4) กำรพัฒนำฐำนข้อมูลยำเสพติดพร้อมกำรดูแลรักษำระบบ (ระยะเวลำ 4 ปี ระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 -  

2565) และ 5) กำรแลกเปลีย่นตวัอย่ำงยำเสพตดิระหว่ำงประเทศไทยและออสเตรเลยี เพือ่พัฒนำควำมร่วมมือเชงิยทุธศำสตร์ระหว่ำง 

ประเทศในกำรปฏิบัติกำร แลกเปลี่ยนข้อมูลกำรข่ำว พัฒนำองค์ควำมรู้ ระบบงำน และพัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน

ด้ำนกำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติด ซึ่งจะท�ำให้กำรด�ำเนินกำรควบคุมและสกัดกั้นสำรตั้งต้นและเคมีภัณฑ์มีทิศทำงที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นต่อไป

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด 27



5     ความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น�้าโขงปลอดภัยเพือ่การควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ 

สำธำรณรัฐประชำชนจีน สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว สำธำรณรัฐสังคมนิยม 

เวียดนำม รำชอำณำจักรกัมพูชำ เเละประเทศไทย โดยยกระดับควำมร ่วมมือเป ิด “แผนปฏิบัติกำรร ่วม 

สำมเหลี่ยมทองค�ำ 1511” ร่วมกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสกัดกั้นไม่ให้มีกำรน�ำสำรเคมีที่ใช้ในกำรผลิตเข้ำสู ่พื้นที ่

ผลติยำเสพตดิสำมเหลีย่มทองค�ำ เพือ่เป็นกำรลดศกัยภำพกำรผลติยำเสพตดิ และในขณะเดยีวกนักเ็ป็นกำรสกดักัน้ปรมิำณ 

ยำเสพติดที่จะกระจำยไปยังประเทศต่ำง ๆ ให้น้อยลง ส่งผลให้ตั้งแต่วันอำทิตย์ที่ 1 ธันวำคม 2562 - วันพุธที่  

30 กันยำยน 2563 มีผลกำรปฏิบัติกำร ดังนี้

5.1 ปฏบัิตกิำร จ�ำนวน 10,736 คร้ัง ท�ำลำยแหล่งผลติ/แหล่งพกัยำเสพติด จ�ำนวน 29 แห่ง/คดี สำมำรถยดึยำบ้ำ 377.4 ล้ำนเมด็  

ไอซ์ 22.8 ตัน เฮโรอีน 2.5 ตัน และคีตำมีน 801.8 กิโลกรัม 

5.2 ตรวจยึดสำรตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ของปฏิบัติกำร 1511 เป็นกำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลให้มีกำรลดทอนศักยภำพกำรผลิตยำเสพติด 

ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนี้

5.2.1 กำเฟอีนจ�ำนวน 12.3 ตัน หำกน�ำไปเป็นส่วนผสมในกำรผลิตยำบ้ำจะผลิตได้ 164.5 ล้ำนเม็ด 

5.2.2 สำร Precursor/pre-precursor ประมำณ 17.3 ตัน และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ประมำณ 1,046.3 ตัน 

จะสำมำรถน�ำไปผลิตยำบ้ำได้ 12,375 ล้ำนเม็ด หรือไอซ์ 262.2 ตัน หรือเฮโรอีน 198 กิโลกรัม 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา : แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลีย่มทองค�า 1511

28 รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลีย่มทองค�า 1511

ราชอาณาจักรกัมพูชา : แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลีย่มทองค�า 1511

ประเทศไทย : แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลีย่มทองค�า 1511
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มำตรกำรกำรปรำบปรำม 
และบังคับใช้กฎหมำย

1. แนวทางการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ 

กำรบูรณำกำรหน่วยงำนร่วมในกำรสกัดกั้นยำเสพติด สำรตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์กำรผลิตยำเสพติด ตลอดจนบุคคลต้องสงสัย 

ที่มีพฤติกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับยำเสพติด เพื่อควบคุมกำรลักลอบล�ำเลียงและน�ำเข้ำยำเสพติดตำมแนวชำยแดนทั้งทำงบก ทำงน�้ำ  

ทำงอำกำศ โดยเฉพำะบริเวณชำยแดนภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นพื้นที่หลักเนื่องจำกอยู่ใกล้พื้นที่แหล่งผลิตยำเสพติด  

กำรท�ำลำยแหล่งพักคอยเพื่อสกัดก้ันไม่ให้ยำเสพติดกระจำยสู่พื้นที่แพร่ระบำดในประเทศพื้นที่ตอนในตำมเส้นทำงคมนำคมที่เป็น 

เส้นทำงผ่ำนของกำรล�ำเลยีงยำเสพตดิโดยบรูณำกำรกำรตัง้ด่ำนถำวร จดุผ่ำนแดนถำวร จดุผ่อนปรน จดุตรวจ จดุสกดั ทีอ่ยูใ่นเส้นทำง 

คมนำคมตำมเส้นทำงหลกั เส้นทำงรอง และจดุเสีย่ง ตลอดจนตรวจสอบกำรลกัลอบล�ำเลียงยำเสพตดิท่ีแฝงมำกบัระบบคมนำคมขนส่ง

และพัสดุภัณฑ์ (โลจิสติกส์) ทุกประเภทก่อนที่จะแพร่ระบำดเข้ำสู่หมู่บ้ำน/ชุมชน ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้ยกระดับโดยเพิ่ม

ควำมเข้มงวดในช่องทำงส�ำคัญที่พบว่ำมีกำรใช้เพื่อกำรกระท�ำผิดบ่อยครั้ง แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ ดังนี้

30 รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



1.1 การสกัดกั้นตามแนวชายแดน 

มีกำรก�ำหนดจุดเน้นไปยังช่องทำงที่พบกำรลักลอบล�ำเลียงยำเสพติดบ่อยครั้ง 

ตำมแนวชำยแดน ในพืน้ที ่15 จงัหวัด 40 อ�ำเภอ 19 ช่องทำง ต่อเนือ่งพืน้ท่ีตอนใน 

โดยกำรเสรมิมำตรกำรทำงเทคโนโลยีตำมด่ำนตรวจ จุดตรวจ/จดุสกดักัน้ ส่งผลให้

สำมำรถยึดยำบ้ำได้ 224,276,238 เม็ด และไอซ์ 17,388.74 กิโลกรัม  

โดยร้อยละ 71.56 ของยำบ้ำและไอซ์ เป็นกำรสกดักัน้ยำเสพตดิได้ในพืน้ทีช่ำยแดน 

ด่ำนตรวจ จุดตรวจ/จุดสกัด เส้นทำงคมนำคม และระบบโลจิสติกส์ 

1.2  การสกัดกั้นทางท่าอากาศยานนานาชาติ 

ด�ำเนินกำรควบคู่ไปกับกำรสกัดกั้นกำรค้ำยำเสพติดผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ 

เนือ่งจำกเป็นกำรส่ังซือ้ยำเสพตดิจำกต่ำงประเทศเข้ำมำจ�ำหน่ำยภำยในประเทศ 

และส่งยำเสพติดผ่ำนพัสดุภัณฑ์/ไปรษณีย์ระหว่ำงประเทศ หรือซุกซ่อน 

มำพร้อมกระเป๋ำเดินทำง สินค้ำ สัมภำระ ฯลฯ นอกจำกนี้ได้มีกำรสร้ำงกำรรับรู ้

ให้กับประชำชนเพื่อให้เกิดกำรตระหนักรู้กำรเข้ำถึงและกำรใช้สังคมออนไลน ์

อย่ำงระมัดระวัง และกำรใช้ประโยชน์ในทำงสร้ำงสรรค์ ผลจำกกำรด�ำเนินกำร 

ดงักล่ำว พบว่ำมกีำรลกัลอบน�ำยำเสพตดิประเภทเอก็ซ์ตำซีมำกทีส่ดุ รองลงมำ คอื  

ไอซ์ และโคเคน ตำมล�ำดบั สำมำรถจับกุมผูต้้องหำ 65 คน ของกลำงยำบ้ำ 5,783 เมด็ 

ไอซ์ 29.16 กิโลกรัม เฮโรอีน 2.73 กิโลกรัม คีตำมีน 6.8 กิโลกรัม โคเคน  

21.71 กิโลกรัม และเอ็กซ์ตำซี 343,639 เม็ด

1.3  การสกัดกั้นทางท่าเรือ

โดยกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ เพื่อสกัดกั้นกำรลักลอบ ล�ำเลียง

ยำเสพติดที่ซุกซ่อนในตู้คอนเทนเนอร์และส่งผ่ำนทำงเรือสินค้ำไปยังประเทศ

ปลำยทำง ส่งผลให้สำมำรถขยำยผลคดียำเสพติดได้ 3 คดี ยึดของกลำง 

ไอซ์ 100 กิโลกรัม เฮโรอีน 75 กิโลกรัม และเมล็ดฝิ่น 169,780 กิโลกรัม
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2. แนวทางการปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด

2.1 การปราบปรามเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายส�าคัญและผู้มีอิทธิพลต่อการค้ายาเสพติด โดยนำยกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม มีนโยบำยต่อกำรปรำบปรำมเครือข่ำยนักค้ำยำเสพติดรำยส�ำคัญ โดยมุ่งเน้นให้มี 

กำรปรำบปรำมเพือ่ท�ำลำยโครงสร้ำงกำรค้ำยำเสพตดิด้วยมำตรกำรทำงทรพัย์สิน กำรสืบสวนขยำยผลกำรใช้มำตรกำรสมคบฯ กำรบงัคบัใช้

กฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำรน�ำเครื่องมือและเทคโนโลยีมำใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 

ผลการด�าเนินงาน 

สำมำรถด�ำเนนิคดต่ีอนกัค้ำยำเสพตดิระดับส�ำคญัได้ 1 ใน 4 ของคดยีำเสพตดิ ภำพรวม 94,686 คดี  

(คิดเป็นร้อยละ 29.17) และจับกุมผู ้ต ้องหำ 105,228 คน (คิดเป็นร้อยละ 31.08) 

เลขำธิกำร ป.ป.ส. อนุมัติจับกุม/แจ้งข้อหำ ตำมพระรำชบัญญัติมำตรกำรในกำรปรำบปรำม 

ผู้กระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด พ.ศ. 2534 จ�ำนวน 3,528 คน และด�ำเนินกำรตรวจสอบ

ทรัพย์สินต่อผู้กระท�ำผิด จ�ำนวน 1,853 รำย อำยัดทรัพย์สินได้มูลค่ำกว่ำ 2,107.75 ล้ำนบำท 

(มีค�ำสั่งยึดอำยัดทรัพย์สิน 790.57 ล้ำนบำท อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร 1,317.18 ล้ำนบำท)

ปราบปรามกลุม่การค้ายาเสพตดิ

32 รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



ปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด ปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด
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2.3 การยุติ ยับย้ังการค้ายาเสพติดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยกำรติดตำม ตรวจสอบ ในสื่อสังคมออนไลน์ต่ำง ๆ  

เมือ่พบพฤติกำรณ์ ประสำนกระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม เพือ่ปิดช่องทำงกำรซือ้ขำย โดยทีผ่่ำนมำ ส�ำนกังำน ป.ป.ส. ส่งบัญชี 

ออนไลน์ให้กระทรวงดิจิทัลฯ ด�ำเนินกำรปิดก้ัน/ระงับ กำรเข้ำถึงแล้ว 248 บัญชี ปิดบัญชีแล้ว 41 บัญชี อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร  

207 บัญชี พร้อมทั้ง ได้มีกำรสืบสวน ขยำยผลจับกุมผู้ต้องหำที่ลักลอบซื้อ - ขำยผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ จ�ำนวน 15 คน ของกลำง 

ยำบ้ำ 257,737 เม็ด ไอซ์ 5.12 กิโลกรัม และเฮโรอีน 1.45 กิโลกรัม

2.2 การยึด/อายัดทรัพย์สินคดียาเสพติดที่ส�าคัญ โดยส�ำนักงำน ป.ป.ส. ร่วมกับส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ส�ำนักงำน

อัยกำรสูงสุด กระทรวงมหำดไทย กองทัพบก กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส�ำนักงำน ปปง. และกรมสรรพำกร เป็นองค์ประกอบ 

ในคณะกรรมกำรศนูย์ปฏบิตักิำรยดึทรพัย์สนิเครอืข่ำยยำเสพตดิ ตำมค�ำส่ังศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิแห่งชำติ  

(ศอ.ปส.) ที่ 5/2563 คณะท�ำงำนสืบสวนสอบสวนทำงกำรเงินเพื่อกำรยึดทรัพย์สินเครือข่ำยยำเสพติด ตำมค�ำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 6/2563  

และคณะท�ำงำนสบืสวนสอบสวนขยำยผลเพ่ือกำรยดึทรพัย์สินเครอืข่ำยยำเสพติด ตำมค�ำส่ัง ศอ.ปส. ที ่7/2563 โดยส�ำนกังำน ป.ป.ส.  

สำมำรถด�ำเนินกำรยึด/อำยัดทรัพย์สินเครือข่ำยยำเสพติดรำยส�ำคัญได้ ดังนี้

1. เครือข่าย คือ 
1) เครือข่ำยนำยอดศัิกดิ์  
2) เครอืข่ำยนำยสทุธิชยั 
3) เครือข่ำยนำยอรรถพล 
4) เครือข่ำยนำยสมเกียรติ และ 

5) เครือข่ำยจำงซือ่ ยึดทรพัย์สนิได้
มลูค่ำรวม 70 ล้ำนบำท

2. เครอืข่ายภมรวจิติร สำมำรถจบักมุ 

ผู้ต้องหำตำมหมำยจับได้ 4 คน  

ยึดทรัพย์สินได้ 1 4 7  ร ำ ยก ำ ร  

มูลค่ำ 202,585,000 บำท

3. เครอืข่ายจนูบ่อดนิ สำมำรถจบักมุ 

ผู้ต้องหำตำมหมำยจับได้ 19 คน  

ยดึทรพัย์สินได้มลูค่ำรวม 80 ล้ำนบำท

จำกกำรขบัเคลือ่นมำตรกำรกำรปรำบปรำมและบงัคบัใช้กฎหมำยทัง้ 2 มติ ิทัง้ด้ำนควำมร่วมมอืระหว่ำง
ประเทศและภำยในประเทศ ภำพรวมสำมำรถด�ำเนินกำรจับกุมคดียำเสพติด 324,552 คดี ผู้ต้องหำ 
338,560 คน และจับกุม 5 ข้อหำส�ำคัญ (ผลิต น�ำเข้ำ ส่งออก จ�ำหน่ำย และครอบครองเพื่อจ�ำหน่ำย) 
94,237 คด ีผูต้้องหำ 104,590 คน ของกลำงยำบ้ำ 319,111,537 เมด็ ไอซ์ 23,872.25 กโิลกรมั กญัชำ 
9,227.60 กิโลกรัม เฮโรอีน 597.33 กิโลกรัม คีตำมีน 1,342.43 กิโลกรัม และโคเคน 23.39 กิโลกรัม

2.4 การลดความรุนแรงปัญหายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด มุ่งเน้นด�ำเนินกำรเพ่ือลดปัญหำกำรจ�ำหน่ำย 

ยำเสพติดในพื้นที่หมู่บ้ำน/ชุมชนท่ีมีควำมรุนแรง จ�ำนวน 23,140 หมู่บ้ำน/ชุมชน และลดควำมเดือดร้อนของประชน ซึ่งขณะนี้ 

ได้ด�ำเนนิกำรครบทัว่ประเทศ ส่งผลให้สำมำรถจบักมุผูค้้ำยำเสพตดิรำยย่อยทีม่พีฤตกิำรณ์เกีย่วข้องกับกำรค้ำยำเสพตดิในหมูบ้่ำน/ชุมชน 

เป้ำหมำย จ�ำนวน 10,543 คน ของกลำงยำบ้ำ 55,733,297 เม็ด ไอซ์ 4,488.59 กิโลกรัม เฮโรอีน 72.42 กิโลกรัม กัญชำ  

9,163.57 กโิลกรัม คตีำมนี 42.80 กโิลกรัม ยดึอำยดัทรัพย์สนิ 60,850,636 ล้ำนบำท และรัฐบำลได้เปิดช่องทำงเพือ่รบัเรือ่งร้องเรยีนเก่ียวกบั 

ยำเสพติดผ่ำนสำยด่วน 1386 และช่องทำงอื่น ๆ สำมำรถด�ำเนินกำรต่อข้อร ้องเรียนของประชำชน 14,864 เรื่อง  

จำกเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 17,547 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 84.71 

34 รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



สำมำรถด�ำเนินคดีต่อนักค้ำยำเสพติดระดับส�ำคัญได้ 
1 ใน 4 ของคดียำเสพติดภำพรวม 94,686 คดี 

(คิดเป็นร้อยละ 29.17) และจับกุมผู้ต้องหำ 105,228 คน
(คิดเป็นร้อยละ 31.08)
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มำตรกำรกำรป้องกัน 
ยำเสพติด

1. แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน  
และการพัฒนาทางเลือก 

โดยกำรวเิครำะห์ต้นตอของปัญหำและมูลเหตจุงูใจทีส่่งผลให้ประชำชนในพืน้ทีท่ีม่ภีำวะยำกล�ำบำกและด้อยโอกำสได้เข้ำไปเกีย่วข้อง

กบัยำเสพตดิในพืน้ทีช่ำยแดนและพืน้ทีห่มูบ้่ำน/ชมุชนตอนในของประเทศและใช้กลยทุธ์กำรพฒันำทำงเลอืก (Alternative Development)  

เพื่อแก้ไขปัญหำแบบองค์รวมและยกระดับคุณภำพชีวิต ทั้งด้ำนกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงปัจจัยพื้นฐำนในกำรด�ำรงชีพ  

กำรแก้ไขปัญหำควำมเหลือ่มล�ำ้ในมติเิศรษฐกจิและสงัคม กำรศกึษำ สำธำรณสขุ และกำรส่งเสรมิโอกำสทำงเศรษฐกจิทัง้ด้ำนควำมรู้ 

ทักษะ ทุน และตลำด เพื่อสนับสนุนช่องทำงกำรเกิดรำยได้สุจริต มีกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

1.1 การพฒันาทางเลอืกเพือ่การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในพืน้ทีพ่เิศษ ภายใต้ “โครงการร้อยใจรกัษ์” 
ต�ำบลท่ำตอน อ�ำเภอแม่อำย จังหวดัเชียงใหม่ ซึง่เป็นกำรด�ำเนนิงำนโดยส�ำนกังำน ป.ป.ส. ร่วมกบัมูลนธิแิม่ฟ้ำหลวงในพระบรมรำชปูถัมภ์  

หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน มกีลไกกำรด�ำเนนิงำนประกอบด้วย คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรโครงกำรร้อยใจรกัษ์ และคณะอนกุรรมกำร 

ด�ำเนินงำนระดับพื้นที่ เริ่มด�ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2560 โดยในปี พ.ศ. 2563 มีผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

36 รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



1) ด้ำนกำรพัฒนำทำงเลือก ด�ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำครอบคลุม 10 มิติ 

ได้แก่ ระบบน�้ำ ดิน ป่ำ กำรศึกษำ สุขภำพ กำรเกษตร ปศุสัตว์ หัตถกรรม  

กำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ และกำรท่องเที่ยว 

2) ด้ำนกำรป้องกันยำเสพติด พัฒนำหลักสูตรและจัดกิจกรรมเสริมสร้ำง

ภูมิคุ้มกันร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง 

ผูน้�ำชมุชน และโรงเรยีนในพืน้ทีโ่ครงกำรร้อยใจรกัษ์ จ�ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรยีน 

ต�ำรวจตระเวนชำยแดนศกึษำนำรอีนุสรณ์ 3 โรงเรียนโชตคิณะเกษมบ้ำนเมอืงงำม  

และโรงเรียนบ้ำนสุขฤทัย ครอบคลุมกลุ ่มเป้ำหมำยอำยุ 9 - 15 ปี  

จ�ำนวน 703 คน ส่งผลให้เด็กและเยำวชน มีทักษะปฏิเสธและสำมำรถอธิบำย 

ผลกระทบของยำเสพติดต่อตนเองและคนรอบข้ำงได้ น�ำควำมรู้ไปต่อยอด 

และออกแบบแนวทำงเพื่อให้กลุ่มเพื่อนห่ำงไกลจำกยำเสพติด

3) ด้ำนกำรบ�ำบัดรักษำยำเสพติด ด�ำเนินกำรติดตำม ดูแล ช่วยเหลือ 

ผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำยำเสพติด ภำยใต้โครงกำรอำสำท�ำดี จ�ำนวน 146 รำย 

ได้รบักำรช่วยเหลอืด้ำนทนุประกอบอำชพี จ�ำนวน 91 รำย ด�ำเนนิกำรติดตำม

อำสำท�ำดีเป็นประจ�ำทุกเดือน ติดตำมพบตัว จ�ำนวน 130 รำย ในจ�ำนวน 

ที่ติดตำมพบตัวกลับไปเสพยำเสพติดซ�้ำ จ�ำนวน 18 รำย

4) ด้ำนกำรเฝ้ำระวงัปัญหำยำเสพตดิ สำมำรถจบักมุผู้เกีย่วข้องกับยำเสพตดิ  

จ�ำนวน 19 คดี ติดตำมพฤติกรรม 5 รำย โดยมีกำรจัดชุดเฝ้ำระวัง 

และออกตรวจในพืน้ที ่4 หมู่บ้ำนหลัก และอบรมพฒันำศักยภำพอำสำเฝ้ำระวงั 

ปัญหำยำเสพติด

5) กำรขยำยรูปแบบโครงกำรร้อยใจรักษ์ไปยงัพืน้ทีเ่ป้ำหมำยตำมแผนปฏบิตักิำร 

ชำยแดนภำคเหนือ 4 จังหวัด 19 อ�ำเภอ ตำมมำตรกำรฟื้นฟูและพัฒนำ  

โดยฝึกอบรมและฝึกปฏิบตัเิพ่ือประยกุต์ใช้แนวทำงพระรำชด�ำรใินพ้ืนทีท่ีม่ปัีญหำ 

กำรค้ำและกำรล�ำเลียงยำเสพติดบริเวณชำยแดนภำคเหนือให้กับผู้บริหำร  

เจ้ำหน้ำที ่ ผูน้�ำชมุชนขององค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล เทศบำลต�ำบล จ�ำนวน  

107 รุน่ รวม 6,632 คน และจดัฝึกปฏิบตักิำรด้ำนกำรประยกุต์ใช้กำรพฒันำ 

เชงิพ้ืนทีต่ำมแนวทำงศำสตร์พระรำชำให้กบัผู้บรหิำร เจ้ำหน้ำท่ีและประชำชน

จำกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล เทศบำลต�ำบล จ�ำนวน 11 รุน่ รวม 402 คน
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1.2 การป้องกนั แก้ไขปัญหา และเฝ้าระวงัยาเสพตดิพืน้ทีพ่เิศษ : มลูนธิโิครงกำรหลวง ร่วมกบั ส�ำนกังำน ป.ป.ส. ในกำรแก้ไข

ปัญหำยำเสพตดิในพืน้ทีส่ถำนวีจิยัเกษตรหลวง/ศนูย์พฒันำโครงกำรหลวง จ�ำนวน 39 แห่ง ใน 6 จังหวดัภำคเหนอืตอนบน ประกอบด้วย  

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงรำย จังหวัดพะเยำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตำก และจังหวัดล�ำพูน ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

1) โครงกำรเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในพื้นที่โครงกำรหลวง (39 สถำนีวิจัยเกษตรหลวง/ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง) เพื่อให้ควำมรู้

และเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ภำยในมูลนิธิโครงกำรหลวงโดยอบรมให้ควำมรู้เรื่องโทษพิษภัยยำเสพติด กำรป้องกัน

ปัญหำยำเสพติด และตรวจหำสำรเสพติดเจ้ำหน้ำท่ี โดยบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนภำคีในพื้นท่ี มีผู้เข้ำรับกำรอบรมและตรวจหำ

สำรเสพติด รวมจ�ำนวน 1,588 คน ซึ่งร้อยละ 99.1 ไม่พบสำรเสพติด และพบปัสสำวะเป็นบวก จ�ำนวน 15 คน (ยำบ้ำ จ�ำนวน 5 คน 

กัญชำ จ�ำนวน 9 คน และฝิ่น จ�ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9)

2) กำรพัฒนำเยำวชน ด�ำเนินโครงกำรวัคซีนวัยรุ่นโครงกำรหลวง จ�ำนวนเป้ำหมำย 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่  

ศนูย์พฒันำโครงกำรหลวงแกน้อย ศนูย์พฒันำโครงกำรหลวงห้วยลกึ ศนูย์พฒันำโครงกำรหลวงปำงอุง๋ และสถำนเีกษตรหลวงอ่ำงขำง  

โดยด�ำเนนิกำรจดัค่ำยเสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจในกำรใช้ชวีติให้ปลอดภยัจำกยำเสพตดิ (ทกัษะชวีติ วยัรุน่ยคุใหม่ต้องรู)้ ให้แก่เยำวชน/ 

นักเรียนในชุมชน และด�ำเนินโครงกำร SAVE ZONE, NO NEW FACE เยำวชนปกำเกอะญอ คนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยำเสพติด และศึกษำ 

ดงูำนพืน้ทีจ่งัหวดัชลบรีุ เพือ่พฒันำศกัยภำพเยำวชนในพืน้ทีศ่นูย์พฒันำโครงกำรหลวงเลอตอ จงัหวดัตำก และสร้ำงภูมคิุม้กันยำเสพตดิ

ให้กับเยำวชนในพื้นที่แพร่ระบำดฝิ่นและยำเสพติดชนิดอื่น โดยมีเยำวชนเข้ำร่วมโครงกำร จ�ำนวน 96 คน

3) ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ร่วมกับศูนย์วิชำกำรสำรเสพติดภำคเหนือ ด�ำเนินโครงกำรวิจัยศึกษำบริบทพ้ืนที่และสถำนกำรณ์ทำงสังคม 

ท่ีส่งผลต่อปัญหำยำเสพตดิในพืน้ทีห่มูบ้่ำนศนูย์พฒันำโครงกำรหลวง ระยะที ่1 ในพืน้ทีศ่นูย์พฒันำโครงกำรหลวง จ�ำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย  

หนองเขียว ขุนแปะ ทุ่งเรำ และเลอตอ เพื่อพัฒนำรูปแบบ/กลไกกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดบนพื้นที่สูงอย่ำงยั่งยืน
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1.3 การพฒันาเครือข่ายและความร่วมมอืระหว่างประเทศ

1.3.1 ควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศไทย - สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมยีนมำ ตำมโครงกำรพฒันำทำงเลือกเพือ่ชีวิตควำมเป็นอยูท่ีย่ัง่ยนื 

ไทย - เมยีนมำ มุ่งเน้นกำรพฒันำคณุภำพชวีติ ผ่ำนกำรวำงโครงสร้ำงสำธำรณปูโภคพ้ืนฐำน และกำรสร้ำงอำชพีทำงเลือกทีสุ่จรติให้แก่

ชมุชนในพืน้ทีเ่ป้ำหมำยโครงกำร จ�ำนวน 2 พืน้ที ่คอื พืน้ท่ีหนองตะยำ อ�ำเภอพนิเลำ รฐัฉำนใต้ และพืน้ทีท่ำงตอนเหนอืของท่ำข้ีเหลก็  

อ�ำเภอท่ำขี้เหล็ก รัฐฉำนตะวันออก มีผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้ 

1) พืน้ทีห่นองตะยำ อ�ำเภอพินเลำ รัฐฉำนใต้ ประกอบด้วย 4 กลุ่มบ้ำน  

ได ้แก ่ ป ินคิน ปออิน มเวพิน และลอยมอ เน ้นกำรถ่ำยทอด 

องค์ควำมรูด้้ำนกำรพฒันำและทักษะเชิงเทคนคิให้กบัหน่วยงำนรำชกำร 

ทีเ่กีย่วข้องผ่ำนกำรปฏบัิตงิำนจริงในพืน้ท่ีร่วมกับชุมชน กิจกรรมประกอบด้วย 

(1) กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ เข้ำถงึชมุชน เพือ่สร้ำงกำรมส่ีวนร่วมของชุมชน 
(2) กำรพัฒนำระบบน�้ำบนพื้นที่สูง 
(3) กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร กำรพัฒนำและเพิ่มผลผลิตข้ำว  

กำรจัดตั้งกองทุนปัจจัยกำรผลิต 
(4) กำรพัฒนำกำรแปรรูปเพิ่มมูลค่ำชำอัสสัม 
(5) กำรพัฒนำด้ำนปศุสัตว์ จัดอบรมอำสำสมัครพัฒนำชุมชน (อสพ.) 

เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำรด้ำนสัตวบำลในชุมชน

2) พื้นที่ทำงตอนเหนือของท่ำขี้เหล็ก อ�ำเภอ 

ท่ำขี้เหล็ก รัฐฉำนตะวันออก ประกอบด้วย  

3 กลุม่บ้ำน ได้แก่ เมอืงโก เมอืงลนิ และเมอืงแฮ  

โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ 

โดยเน้นกำรแก้ปัญหำพื้นฐำน ได้แก่ 
(1) กำรสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(2) กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรจัดกำรศึกษำ 

ดงูำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรัฐบำลท้องถิ่น 
(3) พัฒนำระบบน�้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค 
(4) กำรส่งเสริมอำชีพด้ำนปศุสัตว์ กองทุนยำ

รักษำสัตว์ กองทุนปศุสัตว์ 

1.3.2 กำรประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำทำงเลือก (Expert Group Meeting on Alternative Development - EGM) 

ส�ำนกังำน ป.ป.ส. ร่วมกบัมลูนธิแิม่ฟ้ำหลวง ในพระบรมรำชูปถมัภ์ จดักำรประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรพัฒนำทำงเลือก เพ่ือเสรมิสร้ำง 

ควำมเข้ำใจในต้นแบบกำรพัฒนำทำงเลือกของไทย ติดตำมควำมคืบหน้ำด้ำนกำรพัฒนำทำงเลือก ตลอดจนศึกษำดูงำนในพื้นท่ี 

โครงกำรพัฒนำดอยตงุฯ พร้อมทัง้แลกเปลีย่นแนวทำงกำรพฒันำทำงเลือกและหลักนติธิรรม กำรพฒันำทำงเลอืกในบรบิทชมุชนเมอืง 

เพื่อกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงยั่งยืนโดยใช้กำรพัฒนำน�ำ 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด 39



1.3.3 กำรประชมุวชิำกำรนำนำชำต ิมลูนธิโิครงกำรหลวง และสถำบนัวจิยัและพฒันำพืน้ทีสู่ง (องค์กำรมหำชน) จดัประชุมเชิงปฏิบตักิำร

วิชำกำรนำนำชำติด้ำนกำรพัฒนำเกษตรที่สูงอย่ำงยั่งยืนตำมพระรำชปณิธำนกำรสืบสำน รักษำ และต่อยอดงำนโครงกำรหลวง 

ระหว่ำงวันพฤหัสบดีท่ี 19 - วันเสำร์ท่ี 21 ธันวำคม 2562 โดยส�ำนักงำน ป.ป.ส. เข้ำร่วมกำรประชุม รับรองผู้แทนจำกประเทศ 

สมำชิกอำเซียนที่เข้ำร่วมประชุม และร่วมจัดนิทรรศกำรภำยใต้แนวคิด “บุกเบิก แก้ไขปัญหำ พัฒนำ” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ 

พระมหำกษตัรย์ิไทย และแสดงควำมเป็นมำของกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดจำกอดีตถึงปัจจุบันโดยใช้แนวทำงกำรพัฒนำทำงเลือก

1.3.4 จัดนิทรรศกำรและกำรจัดกิจกรรมคู่ขนำน (Side Event) หัวข้อ “50 ปี กำรพัฒนำทำงเลือกของประเทศไทยสู่เป้ำหมำยกำร

พัฒนำที่ยั่งยืน” (Thailand’s 50 - Year Journey on Alternative Development towards Sustainable Development) 

ระหว่ำงกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรยำเสพติด (Commission on Narcotic Drugs : CND) สมัยที่ 63 ในเดือนมีนำคม 2563  

ณ กรุงเวียนนำ สำธำรณรัฐออสเตรีย 

1.4  การพฒันาทางเลอืกเพือ่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยัง่ยนืในพืน้ทีร่บัผดิชอบของส�านกังาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 - 9/กทม. ด�ำเนินโครงกำรพัฒนำทำงเลือกฯ น�ำร่อง 10 พื้นที่ โดยประยุกต์ใช ้

ศำสตร์พระรำชำด้ำนกำรพัฒนำทำงเลือกในกำรด�ำเนินงำน มีผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

1.4.1 ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดภำค 1 - 9/กทม. สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนพัฒนำทำงเลือกในพื้นที่ สนับสนุน 

กำรจัดตั้งกลไกกำรด�ำเนินงำนพัฒนำในพื้นท่ีเป้ำหมำย เช่น ศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.)  

ศนูย์ปฏบิตักิำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพตดิอ�ำเภอ (ศป.ปส.อ.) องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล (อบต.) ส�ำนกังำนพฒันำชมุชน เครอืข่ำย 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ชมรม/เครือข่ำยภำคประชำชน เป็นต้น 

1.4.2 ด�ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำในพื้นที่เป้ำหมำย ประกอบด้วย 

(1 )  ด� ำ เ นินงำนตำมมำตรกำรป ้อง กัน 

และเฝ้ำระวงัปัญหำยำเสพตดิของหมูบ้่ำน/ชมุชน  

เช่น กำรเฝ้ำระวงัปัญหำยำเสพตดิในหมูบ้่ำน/

ชุมชน กำรเดินเวรยำม ต้ังจุดตรวจ/จุดสกัด  

กำรสร ้ำงภูมิคุ ้มกันยำเสพติด กิจกรรม

สร้ำงสรรค์ส�ำหรบัเดก็และเยำวชน กำรบ�ำบดั

รักษำยำเสพติด และติดตำมดูแลช่วยเหลือ 

ผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัด เป็นต้น 

(2) ด�ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำ 

ในพืน้ทีเ่ป้ำหมำย เช่น กำรปรบัปรงุ 

สำธำรณูปโภคพื้นฐำน ปรับปรุง

ถนน ระบบน�้ำเพื่อกำรอุปโภค

บริโภค ส ่งเสริมกำรเกษตร 

หัตถกรรมท้องถิ่น หมู ่บ ้ำน/

ชุ ม ช น เ พื่ อ ก ำ ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว  

กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

40 รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



2. แนวทางการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม

2.1  การสร้างการรับรู ้เพิม่ภมูคิุม้กนัยาเสพตดิ เพือ่ลดผูเ้สพรำยใหม่ โดยเน้นในกลุม่ประชำกรกลุม่เสีย่งสงู ช่วงอำยตุัง้แต่ 

15 - 24 ปี รวมถึงกลุ่มท่ีมีควำมเก่ียวพันต่อกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อให้เกิดควำมส�ำนึกตระหนักและเกิดกำรมีส่วนร่วมป้องกันยำเสพติด 

ในตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รวมทั้งสร้ำงกระแสสังคมให้รับรู้ตระหนักและมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน 

ยำเสพติด ภำยใต้เนื้อหำหลัก “Save Zone, No New Face พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้ำใหม่ เพรำะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยำเสพติด” 

ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี้

2.1.1 Social Media โดยสร้ำงกำรรับรู้ในรูปแบบวิดีโอคลิปสั้น “กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ ต้ำนภัยยำเสพติด” โดยศิลปิน/ดำรำ/

IDOL จ�ำนวน 20 คลิป และ Infographic จ�ำนวน 16 ชิ้น ผ่ำนเครือข่ำยกำรท�ำงำนด้ำนยำเสพติด อำทิ เครือข่ำยเยำวชน เครือข่ำย

กองทนุแม่ของแผ่นดนิ เครอืข่ำยภำคประชำชน เครอืข่ำยอำสำสมคัรแรงงำน เครอืข่ำยนคิมอตุสำหกรรม เครอืข่ำยวชิำกำร บคุลำกร

ทำงกำรศึกษำ

2.1.2 หอกระจำยข่ำว เสียงตำมสำยในโรงเรียน สถำนประกอบกำร หมู่บ้ำน/ชุมชน และสถำนีวิทยุ ผ่ำนหน่วยงำนภำคี ได้แก่ 

กระทรวงมหำดไทย กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงแรงงำน และกรมประชำสัมพันธ์ โดยสร้ำงกำรรับรู้ในรูปแบบบทควำมวิทยุสั้น  

จ�ำนวน 9 เรื่อง และ Infographic จ�ำนวน 6 ชิ้น เพื่อเผยแพร่ไปยังหอกระจำยข่ำวประจ�ำหมู่บ้ำน 72,697 แห่ง เสียงตำมสำย 

ในโรงเรียน 37,108 แห่ง เสียงตำมสำยในโรงงำน 39,654 แห่ง และสถำนีวิทยุกระจำยเสียง กรมประชำสัมพันธ์ 72 เครือข่ำย

ส่งผลให้สำมำรถสร้ำงกำรรบัรู้ เพิม่ภมูคิุม้กนัยำเสพตดิ เพือ่ลดผูเ้สพรำยใหม่ ในกลุม่ประชำกรกลุม่เสีย่งสงู ช่วงอำยตุัง้แต่ 15 - 24 ปี  

ได้จ�ำนวน 5.6 ล้ำนคน จำกเป้ำหมำย 4.9 ล้ำนคน คดิเป็นร้อยละ 115.70 และสำมำรถสร้ำงกำรรบัรูใ้ห้กลุม่ประชำกรท่ัวไป 53.2 ล้ำนรำย  

จำกเป้ำหมำย 33.5 ล้ำนรำย คิดเป็นร้อยละ 158.69 แบ่งเป็น เด็กและเยำวชน 9.1 ล้ำนรำย แรงงำน 1.7 ล้ำนรำย และประชำชน 

ในหมู่บ้ำน/ชุมชน 42.4 ล้ำนรำย

2.2 การเพิ่มภูมิคุ้มกันยาเสพติด ด้วยกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร ให้ควำมรู้ทุกช่องทำง และจัดกิจกรรมทุกรูปแบบที่เข้ำถึง 

กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยมีทักษะในกำรใช้ชีวิตที่ถูกต้อง เช่น

2.2.1 จัดโครงกำรเยำวชนสร้ำงสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย “Save Zone, No New Face” (Youth Tubers) ขึ้นมำ 

เพ่ือสนบัสนนุกำรขบัเคลือ่นนโยบำยป้องกนัยำเสพตดิในกลุม่เป้ำหมำยเยำวชน มุง่ให้เกิด “พืน้ทีป่ลอดภยั” โดยเฉพำะพืน้ที ่

ปลอดภยับนโซเชยีลมีเดยี เพือ่ลดโอกำสกำรเข้ำไปเกีย่วข้องกบัยำเสพตดิหรอืพฤตกิรรมเส่ียงในอนำคต กจิกรรมประกอบด้วย  

กำรประกวดวิดีทัศน์สั้น (Short Clip) ที่เป็นประเด็นส�ำคัญในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ผ่ำนทำงส่ือสังคมออนไลน์ รวมถึง 

กิจกรรมประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ และกำรอบรมให้ควำมรู้จำกเหล่ำ Influencer ช่ือดังผ่ำนทำงเว็บไซต์โครงกำร  

เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมสนใจของกลุม่เป้ำหมำย เช่น เทคนคิกำรพดูและกำรส่ือสำร โดย น้ำเนก็ (เกตเุสพย์สวสัดิ ์ปำลกะวงศ์ 

ณ อยุธยำ) เทคนิคกำรพูด Content และระเบียบวินัยกำรเป็น Youtuber โดย บี้ เดอะสกำ (กฤษณ์ บุญญะรัง) เป็นต้น
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2.2.2 จัดโครงกำรเสวนำ “รู้เขำ รู้เรำ ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะ” 

เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทัศนคติที่ถูกต้องในกำรดูแล

กลุม่เป้ำหมำยวยัรุน่ รวมถงึกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ธิกีำรดแูลแก้ไข 

ตลอดจนเสริมสร้ำงให้เกิดเครือข่ำยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในกำรน�ำ

ควำมรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในครอบครัว และสื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้ข้อมูล

ทีเ่ป็นประโยชน์ร่วมกนั รวมทัง้กำรถำม - ตอบประเดน็ปัญหำอืน่ ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดโครงกำรขึ้น 3 รุ่น ดังนี้

1 
วันเสำร์ที่ 29 สิงหำคม 2563  

“รวมพลังบวก รั้วบ้ำน รั้วโรงเรียน  

รัว้ชมุชน สูภ่มูคิุม้กนัในวยัรุน่ต้ำนยำเสพตดิ”  

โดย รศ.นพ.สรุยิเดว ทรปีำตี  

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์คุณธรรม

2 

วนัเสำร์ที ่5 กนัยำยน 2563  

“เป็นวยัรุน่มันยำกยังไง”  

โดยนำยแพทย์จิตริน ใจดี  

จิตแพทย์ประจ�ำศูนย์จิตรักษ์  

โรงพยำบำลกรุงเทพ

3 

วันเสำร์ที่ 12 กันยำยน 2563 
“ปลดล็อกโรคฮิตที่เกิดจำกวัยรุ่น”  
โดยแพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์  

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์จิตรักษ์  
และนำยแพทย์อโณทัย สุ่นสวัสดิ์ 

จิตแพทย์ประจ�ำศูนย์จิตรักษ์  

โรงพยำบำลกรุงเทพ 
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2.3 ผลการด�าเนินงาน

2.3.1 กลุ่มเด็กและเยำวชนในสถำนศึกษำ

1 
ระดับปฐมวัย 

สร้ำงภมูคิุม้กนัด้วยกำรพฒันำทกัษะทำงสมอง เพือ่วำงรำกฐำนภมูคุ้ิมกนัยำเสพตดิระยะยำว 

ให้แก่เด็กปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทั่วประเทศ จ�ำนวน 39,234 แห่ง  

จำกเป้ำหมำย 52,632 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.54 มีเด็กปฐมวัยได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน 

ยำเสพติดจ�ำนวน 1,553,857 คน

2 

ระดับประถมศึกษา 

ได้รบักำรพฒันำกำรเรยีนรูค้วบคูก่บักำรพฒันำทักษะชวีติและกำรส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม  

จ�ำนวน 28,059 แห่ง จำกเป้ำหมำย จ�ำนวน 31,394 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.38  

มีเด็กประถมศึกษำได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด จ�ำนวน 3,486,140 คน จำกเป้ำหมำย 

4,778,141 คน คิดเป็นร้อยละ 72.96

3 

ระดับมัธยมศึกษา 

อาชีวศึกษา และ

อุดมศึกษา

 ได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม 

จ�ำนวน 10,548 แห่ง จำกเป้ำหมำย 11,755 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.73 มีเยำวชนได้รับ 

กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด จ�ำนวน 4,034,460 คน

2.3.2  กลุ่มเด็กและเยำวชนนอกสถำนศึกษำ ด�ำเนินกำรสำนต่อแนวคิด “เปล่ียนกลุ่มเส่ียงเป็นพลัง” ด้วยกำรเร่งหำตัวตนให้พบ 

เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันอย่ำงต่อเน่ือง มีกิจกรรมช่วยเหลือคุ้มครองและดูแลเด็กและเยำวชนนอกสถำนศึกษำ จ�ำนวน 107,125 คน  

ประกอบด้วย กำรศึกษำต่อ 27,855 คน กำรฝึกอำชีพ 17,324 คน กำรจัดหำงำน 17,979 คน และกีฬำนันทนำกำร 43,967 คน  

และมีกำรอบรมเยำวชนอำสำรักษำดินแดนต้ำนภัยยำเสพติด (ย.อส.) จ�ำนวน 7,088 คน

2.3.3  กลุ่มแรงงำน/สถำนประกอบกำร ด�ำเนินกำรรณรงค์ให้ควำมรู้สร้ำงควำมเข้ำใจเพื่อป้องกันและเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด

ให้แก่ผู้ใช้แรงงำน ดังนี้

1 
สถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำง

ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป มีผล 

กำรด�ำเนินงำน 1,550,549 คน  

จำกเป้ำหมำย 1,200,000 คน 

คิดเป็นร้อยละ 129.21

2 

สถำนประกอบกำรขนำดเล็ก 

ที่มีลูกจ้ำงต�่ำกว่ำ 10 คนลงมำ  

มีผลกำรด�ำเนินงำน 40,443 คน 

จำกเป้ำหมำย 35,120 คน  

คิดเป็นร้อยละ 115.16
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3. แนวทางการปรับสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม

กำรเสริมสร้ำงพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้ำน/ชุมชน บนพื้นฐำนแนวคิด “ต�ำบล มั่นคง” เป็นกำรเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อกำรป้องกัน

ยำเสพตดิ มจีดุมุง่หมำยเพ่ือให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องได้เสรมิสร้ำงให้เกดิพืน้ทีป่ลอดภัย ซ่ึงเป็นพ้ืนทีท่ีม่กีำรบริหำรจดักำรเพือ่ให้สำมำรถ

ควบคมุปัจจัยเสีย่ง/พืน้ทีเ่สีย่งและเสรมิสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของยำเสพตดิ โดยกระทรวงมหำดไทย

เป็นผูร้บัผดิชอบหลกั และได้ระดมควำมร่วมมอืทกุภำคส่วน เพือ่เสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัหมูบ้่ำน/ชุมชน โดยมีกำรบรหิำรจดักำร 

ให้ทุกภำคส่วน ได้แก่ สถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร หมู่บ้ำน/ชุมชน หน่วยงำน และองค์กรต่ำง ๆ เกิดกำรมีส่วนร่วมเพื่อด�ำเนิน 

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน 3 มิติส�ำคัญ ได้แก่ กำรดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง และเยียวยำแก้ไขปัญหำกลุ่มที่ประสบ

ปัญหำ กำรเพิ่มปัจจัย/พื้นที่บวก โดยจัดกิจกรรมและพ้ืนที่เชิงบวกเพื่อป้องกันยำเสพติด และกำรขจัดหรือควบคุม เฝ้ำระวังปัจจัย

เสี่ยง/พื้นที่เสี่ยง เช่น แหล่งมั่วสุมในชุมชน ร้ำนค้ำแฝง ตลอดจนสถำนบันเทิง สถำนบริกำรที่มีผลกระทบทำงลบต่อชุมชน เป็นต้น 

ผลการด�าเนินงาน

มีกำรเสริมสร้ำงให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรเพื่อน�ำไปสู่พื้นที่ปลอดภัย โดยมีกิจกรรมส�ำคัญ คือ  

กำรอบรม/พัฒนำแกนน�ำ กลไกปฏิบัติงำนในหมู่บ้ำน/ชุมชน เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัว 

และกำรจดักจิกรรมป้องกนัเยำวชนกลุม่เสีย่ง ส่งผลให้สำมำรถสร้ำงพืน้ทีป่ลอดภยัได้ 5,406 ต�ำบล/50 เขต  

จำกเป้ำหมำย 7,255 ต�ำบล/50 เขต คิดเป็นร้อยละ 74.68 

นอกจำกนี้ ในปี พ.ศ. 2563 ได้เน้นหนักในพื้นที่ภำคเหนือตอนล่ำง ซึ่งเป็นพื้นที่ส�ำคัญทำงยุทธศำสตร์ โดยเป็นพื้นที่ตำมแนวเส้นทำง

ล�ำเลียงยำเสพติดจำกพ้ืนท่ีภำคเหนือตอนบนและพ้ืนท่ีชำยแดนด้ำนตะวันตกเข้ำสู่พื้นที่ตอนใน โดยพัฒนำให้เกิดกลไกกำรป้องกัน 

และเฝ้ำระวงัปัญหำยำเสพตดิ มกีำรประสำนควำมร่วมมอืระหว่ำงหน่วยงำนภำครฐั พร้อมสร้ำงกระบวนกำรชุมชนเข้มแขง็ ป้องกนัปัญหำ 

ยำเสพตดิในหมูบ้่ำน/ชมุชน โดยยดึหมูบ้่ำน/ชมุชนเป็นศนูย์กลำงในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ กำรสร้ำงพืน้ทีป่ลอดภยัในหมูบ้่ำน/ชมุชน 

ภำคเหนือตอนล่ำง มีพื้นที่เป้ำหมำย 6,009 หมู่บ้ำน/ชุมชน ใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก�ำแพงเพชร จังหวัดตำก จังหวัดนครสวรรค์ 

จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย มีผลกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ�ำนวน 5,775 หมู่บ้ำน/ชุมชน  

คิดเป็นร้อยละ 96.1 ของเป้ำหมำย โดยมีกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ คือ กำรเฝ้ำระวังฯ เช่น ตั้งจุดตรวจ เดินเวรยำม ฯลฯ  

ใน 5,312 หมูบ้่ำน/ชมุชน คดิเป็นร้อยละ 88.4 ของเป้ำหมำย และกำรจดักจิกรรมป้องกนัในหมูบ้่ำน/ชมุชน 3,986 หมูบ้่ำน/ชมุชน  

คิดเป็นร้อยละ 66.3 ของเป้ำหมำย ซึ่งสำมำรถตรวจสอบและแก้ไขปัญหำผู้เสพได้ 1,763 รำย ใน 523 หมู่บ้ำน/ชุมชน และผู้ค้ำได้ 322 รำย  

ใน 169 หมู่บ้ำน/ชุมชน
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กองทุนแม่ของแผ่นดิน

เมือ่ปีพทุธศกัรำช 2546 สมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิต์ิิ พระบรมรำชนินีำถ พระบรมรำชชนนีพนัปีหลวงได้
เสด็จแปรพระรำชฐำนเพื่อทรงงำนและเยี่ยมรำษฎรในพื้นท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้ประทับแรม  
ณ  พระต�ำหนักภพูำนรำชนิเวศน์ จงัหวดัสกลนคร และในวนัองัคำรที ่25 พฤศจิกำยน 2546 เลขำธกิำร ป.ป.ส.  
ได้ขอพระรำชทำนพระรำชวโรกำสน�ำกลุ่มมวลชนรำษฎรอำสำป้องกันภัยยำเสพติด (รสปส.) เข้ำเฝ้ำฯ 
ถวำยกำรแสดงละครหน้ำพระที่นั่ง ณ โครงกำรชลประทำนสกลนคร (อ่ำงเก็บน�้ำห้วยเดียก) เพื่อสื่อถึง
กำรแก้ไขปัญหำ กำรให้อภยัผูค้้ำผูเ้สพตำมแนวทำงสนัตวิธีิ และปฏญิำณตนขอเลกิยุ่งเกีย่วกับยำเสพตดิ 
จำกนั้นพระองค์ได้ทรงน�ำพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์พระรำชทำนแก่เลขำธิกำร ป.ป.ส. ด้วยพระหัตถ์
ของพระองค์เอง ต่อมำ ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ได้หำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและแกนน�ำภำคประชำชน 
เห็นควรน�ำพระรำชทรัพย์ดังกล่ำวมำเป็น “ทุนตั้งต้น” และส�ำนักงำน ป.ป.ส. น�ำงบประมำณมำสมทบ 
เรยีกว่ำ “กองทนุแม่ของแผ่นดนิ” และเรยีกชือ่หมูบ้่ำนและชมุชนทีไ่ด้รบักองทุนว่ำ “หมูบ้่านกองทนุแม่ของ
แผ่นดิน” โดยเมื่อวันอำทิตย์ที่ 31 สิงหำคม 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี เสด็จแทนพระองค์ เป็นประธำนในพิธีพระรำชทำนกองทุนแม่
ของแผ่นดินเป็นครั้งแรก จ�ำนวน 672 หมู่บ้ำน/ชุมชน 

วัตถุประสงค์

1 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของหมู่บ้ำน/ชุมชน เพื่อให้สำมำรถรวมพลังรำษฎรในหมู่บ้ำน/ชุมชนในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด  

โดยมกีองทนุแม่ของแผ่นดนิเป็นเครือ่งยดึเหนีย่วจติใจของรำษฎร และเป็นศนูย์รวมศรทัธำจนหล่อหลอมหมูบ้่ำน/ชมุชนเป็นหนึง่เดยีว 

เนื่องจำกกำรได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นเกียรติสูงสุดของหมู่บ้ำน/ชุมชน

2 ฟ้ืนฟทูนุทำงสงัคมของหมูบ้่ำน/ชมุชน และเสรมิสร้ำงศักยภำพของรำษฎรโดยพฒันำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำพืน้ฐำนบนสภำพของมติิ

ทำงสงัคม - วฒันธรรมในแต่ละพืน้ที ่และพฒันำจติใจทีพ่ึง่ตนเองด้วยปัญญำของหมูบ้่ำน/ชมุชนตำมยทุธศำสตร์พระรำชทำนเศรษฐกิจ

พอเพียงอันเป็นกรอบกำรแก้ไขปัญหำที่ครอบคลุมทุกด้ำน

3  เสริมสร้ำงและยึดโยงควำมจงรักภักดีของรำษฎรต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ เนื่องจำกทรงเป็นหลักชัยของรำษฎร์ในกำรสำนต่อ

พระรำชปณิธำนของสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ เพื่อแก้ไขปัญหำยำเสพติดและน�ำควำมสงบสุขสู่หมู่บ้ำน/ชุมชน 
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แนวทางการด�าเนินงาน

1 บรูณำกำรหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องเพือ่ขบัเคลือ่นร่วมกนั ได้แก่ กรมกำรพฒันำชุมชน กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ กรงุเทพมหำนคร 

และกองอ�ำนวยกำรรักษำควำมม่ันคงในรำชอำณำจักร (กอ.รมน.) โดยมีศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกันเเละปรำบปรำมยำเสพติด 

จังหวัดเป็นแกนกลำงในกำรบูรณำกำร

2 สร้ำงกลไกภำคประชำชนเพื่อกำรขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วม โดยตั้งคณะกรรมกำรกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับหมู่บ้ำน/ชุมชน 

และสมำชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินในแต่ละหมู่บ้ำน/ชุมชน และจัดตั้งเครือข่ำยกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอ�ำเภอ จังหวัดและภำค 

เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้และกลไกกำรขับเคลื่อนกิจกรรมระดับอ�ำเภอ จังหวัด

3 สร้ำงควำมเข้มแข็งแก่หมู่บ้ำน/ชุมชนด้วยกระบวนกำรกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วยกำรด�ำเนินงำน 10 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที ่1 
ท�าความเข้าใจทกุครวัเรอืน ให้ทกุคนเข้ำใจปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพตดิทีม่อียูใ่นหมูบ้่ำน/ชมุชน 

และกระบวนกำรแก้ไขปัญหำด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินจนเกิดกำรตื่นตัวที่จะแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

ขั้นที ่2 จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยยึดหลักควำมสมัครใจ 

ขั้นที ่3 

รับสมัครครัวเรือนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนแม่ฯ โดยครัวเรือนที่สมัครเข้ำร่วมมีทั้งครัวเรือน 

ที่ปลอดภัยจำกยำเสพติดมำก่อนแล้ว และครัวเรือนที่อำจไม่ปลอดภัยจำกยำเสพติด เมื่อสมัครแล้ว 

ครวัเรอืนของผูส้มคัรเป็นสมำชกิจะได้รบัควำมดแูลจำกคณะกรรมกำร ในขณะเดยีวกันครวัเรอืนของสมำชกิ 

ก็ต้องดูแลคนในครัวเรือนตำมกฎระเบียบที่กองทุนแม่ฯ ตั้งขึ้นด้วย

ขั้นที ่4 จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นข้อตกลงว่ำจะใช้ในกำรดูแลกัน

ขั้นที ่5 
ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด เพ่ือให้คนในหมู่บ้ำน/ชุมชนที่เห็นทุกข์ร่วมกัน มีมุมมอง 

ในปัญหำยำเสพติดร่วมกัน กำรตัดสินใจในกำรแก้ไขปัญหำร่วมกันและมีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำง 

กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงแท้จริง

ขั้นที ่6 จัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยก�ำหนดกรอบกำรใช้จ่ำยเงิน จัดท�ำบัญชีให้ชัดเจน

ขั้นที ่7 
ประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธี เมื่อหมู่บ้ำน/ชุมชนเกิดควำมเข้มแข็ง มีควำมรัก ควำมไว้วำงใจกัน  

ไม่หวำดระแวงกันในเรื่องกำรร่วมกันแก้ไขปัญหำยำเสพติดแล้ว จะเริ่มด�ำเนินกำรท�ำประชำคมคัดแยก

ผู้ค้ำ - ผู้เสพ - ผู้เสี่ยง เพื่อช่วยกันดูแลแก้ไขปัญหำโดยสันติวิธี 

ขั้นที ่8 ท�ากิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันอย่างต่อเนือ่ง 

ขั้นที ่9 
การรับรองครัวเรือนปลอดภัย ประชุมคณะกรรมกำรและสมำชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อให้ 

ควำมเห็นในกำรรับรองครัวเรือนที่ปลอดภัยจำกยำเสพติด และดูแลกันและกัน

ขั้นที ่10 
การรักษาสถานะของชุมชนเข้มแข็ง ด�ำเนินกระบวนกำรกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่ำงต่อเนื่อง  

ครัวเรือนช่วยกันดูแลครัวเรือนกันเองอย่ำงมั่นคง
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4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรรักษำคุณภำพของหมู่บ้ำน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยกำรตรวจสุขภำพกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

(จ�ำแนกสุขภำพเป็นประเภท A B C) ด�ำเนินกำรซ่อม สร้ำง เสริม กองทุนแม่ของแผ่นดิน (ซ่อมหรือยกระดับควำมเข้มแข็งของ 

กองทนุแม่ของแผ่นดนิ ระดับ B และ C สร้ำง หรอืขยำยกองทนุแม่ของแผ่นดนิเพิม่ขึน้ทกุปี เสรมิ หรอืพฒันำให้กองทนุแม่ของแผ่นดนิ  

ระดับ A เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดด้วยกระบวนกำรกองทุนแม่ของแผ่นดิน)

ผลการด�าเนินงาน

1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มหีมู่บ้ำน/ชมุชนเข้ำร่วมและผ่ำนเกณฑ์เป็นหมูบ้่ำนต้นกล้ำกองทนุแม่ของแผ่นดนิเพือ่เข้ำรบัพระรำชทำน

กองทุนแม่ของแผ่นดิน จ�ำนวน 1,056 หมู่บ้ำน/ชุมชน แบ่งเป็น หมู่บ้ำน/ชุมชน ในเขตชนบท 870 หมู่บ้ำน/ชุมชน หมู่บ้ำน/ชุมชน  

ในเขตเมอืง (เทศบำลนคร/เมอืง) 114 หมูบ้่ำน/ชมุชน หมูบ้่ำน/ชมุชน ในเขตกรงุเทพมหำนคร 46 หมูบ้่ำน/ชมุชน และหมู่บ้ำน/ชมุชน 

ในเขตชำยแดน 26 หมู่บ้ำน/ชุมชน และในปัจจุบันมีหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งหมด 24,455 หมู่บ้ำน/ชุมชน 

2 กิจกรรมส�ำคัญ คือ กำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง

ภำยใต้กรอบแนวคดิ “รวมใจ ท�ำควำมด ีถวำยแม่ของแผ่นดนิ” ในห้วงเดอืนสิงหำคม เพือ่ให้ทกุภำคส่วน อำท ิหน่วยงำนภำครฐั เครอืข่ำย 

ภำคประชำชน ท่ีเก่ียวข้องกับโครงกำรกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณที่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  

พระบรมรำชนินีำถ พระบรมรำชชนนพีนัปีหลวง ได้พระรำชทำนพระรำชทรพัย์ส่วนพระองค์ ก่อให้เกดิเป็นกองทนุแม่ของแผ่นดนิ โดยด�ำเนนิ 

กิจกรรมที่เหมำะสมสอดคล้องกับก�ำลังและควำมพร้อมของแต่ละพ้ืนที่ทั้งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ อำทิ จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐำน

พระฉำยำลักษณ์ จัดที่ส�ำหรับลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล พิธีท�ำบุญตักบำตรถวำยพระรำชกุศล พิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล

หรือกิจกรรมตำมศำสนำ และกิจกรรมกองทุนแม่ฯ รวมใจท�ำควำมดี ในหมู่บ้ำน/ชุมชน เช่น มอบทุนประกอบอำชีพแก่ผู้ผ่ำน 

กำรบ�ำบัดรักษำ อบรมวิชำชีพแก่ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง/ผู้ด้อยโอกำส กิจกรรมบ�ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ เป็นต้น

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด 47



การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2563

กำรมอบโล่ประกำศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงำนยอดเยี่ยมและดีเด่นในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

ของนำยกรฐัมนตรี ซึง่ได้มข้ึีนเป็นประจ�ำต้ังแต่ปี 2537 มำจนถึงปัจจุบนั ทัง้นี ้เพือ่เป็นกำรยกย่องเชิดชเูกยีรตบิคุคลและองค์กรทัง้ภำครฐั  

ภำคเอกชน และภำคประชำชน ทีไ่ด้อทุศิตน เสยีสละทัง้แรงกำย แรงใจ ด้วยควำมอตุสำหะในกำรทีจ่ะช่วยกันป้องกนัและแก้ไขปัญหำ

ยำเสพติด จนเห็นผลเป็นที่ประจักษ์

ในปี 2563 ถอืเป็นพระกรณุำธคิณุอย่ำงหำท่ีสดุมไิด้ในโอกำสทีส่มเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำพชัรกติยิำภำ นเรนทิรำเทพยวดี  

กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ พระรำชทำนพระอนุญำตให้กระทรวงยุติธรรม โดย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพตดิ (ส�ำนกังำน ป.ป.ส.) ถวำยโล่สดดุพีระเกียรตคิณุด้ำนกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ ในฐำนะ  

“เจ้ำฟ้ำนักพัฒนำ ประชำไทยพ้นภัยยำเสพติด” ด้วยส�ำนึกในพระกรุณำธิคุณ ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
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นำนัปกำรมำอย่ำงต่อเน่ือง โดยทรงมีพระด�ำริให้จัดตั้งโครงกำรก�ำลังใจฯ เพื่อพระรำชทำนควำมช่วยเหลือแก่บุคคลต้องรำชทัณฑ์  

โดยเฉพำะกลุม่ผูต้้องหำหญิงทีต้่องกำรโอกำสในสงัคมให้กลบัมำเป็นประชำกรทีม่คีณุภำพ และขยำยควำมช่วยเหลอืไปยงัเดก็ทีต่ดิท้องแม่ 

ก่อนเข้ำเรอืนจ�ำและทำรกหลังคลอด  รวมถงึทรงสืบสำนแนวทำงกำรพฒันำทำงเลอืกมำใช้แก้ปัญหำยำเสพติดในพืน้ทีช่ำยแดนภำคเหนอื 

ในโครงกำรร้อยใจรักษ์ รวมทั้งยังทรงอ�ำนวยควำมยุติธรรมในคดียำเสพติดรำยส�ำคัญเป็นจ�ำนวนมำกในฐำนะอัยกำร ตลอดจน  

พระกรณียกิจในเวทีระหว่ำงประเทศ ทรงเป็นพลังส�ำคัญในกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศมำกมำย ที่ส่งผลถึงกำรแก้ไข

ปัญหำยำเสพติดในระดับโลก และบรรเทำปัญหำยำเสพติดในสังคมไทยอย่ำงอเนกอนันต์

นอกจำกน้ี พธิถีวำยโล่สดดุพีระเกยีรตคิณุฯ และมอบโล่ประกำศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงำนยอดเยี่ยมและดีเด่น 

ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ประจ�ำปี 2563 ได้รับเกียรติจำกพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน 

ในพิธีฯ และได้มอบหมำยให้นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี มอบโล่ประกำศเกียรติคุณฯ ในนำมนำยกรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น  

150 รำย แบ่งเป็นประเภทบุคคล 133 รำย และ 17 องค์กร ในจ�ำนวนดังกล่ำวเป็นโล่ประกำศเกียรติคุณประเภทต่ำง ๆ ดังนี้

1  โล่ประกำศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงำนยอดเยี่ยมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด จ�ำนวน 4 รำย  

เป็นโล่ประกำศเกียรติคุณบุคคล จ�ำนวน 3 รำย องค์กร 1 องค์กร

2  โล่ประกำศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงำนยอดเยี่ยมและดีเด่นในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  

พร้อมรับเงินสนับสนุนจำกมูลนิธิ พล.ต.อ.เภำ สำรสิน จ�ำนวน 5 รำย

3  โล่เชิดชูเกียรติให้กับทำยำทของผู้สูญเสียชีวิต ผู้ที่ได้รับบำดเจ็บขณะปฏิบัติหน้ำที่ รวมทั้งสิ้น 28 รำย และมอบโล ่

ประกำศเกียรติคุณฯระดับดีเด่น ให้แก่ผู้ท่ีมีผลงำนเป็นท่ีประจักษ์ในด้ำนต่ำง ๆ จ�ำนวน 107 รำย ได้แก่ ด้ำนกำรพัฒนำนโยบำย 

กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด ด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติด ด้ำนกำรส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด ด้ำนกำรบ�ำบัด ฟื้นฟู และ 

พัฒนำผู้ติดยำเสพติด และด้ำนกำรป้องกันยำเสพติด

4  โล่ประกำศเกยีรตคิณุฯ ขอบคณุผูมี้ชือ่เสยีงทีร่่วมรณรงค์สร้ำงแรงบนัดำลใจให้กบัเดก็และเยำวชนเพื่อเป็นภูมิคุม้กันยำเสพติด 

จ�ำนวน 6 รำย
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วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจ�าปี 2563 ค�าขวัญ “พื้นท่ีปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่  
ไม่ใช้ยาเสพติด” SAVE ZONE, NO NEW FACE

องค์กำรสหประชำชำติได้ก�ำหนดให้วันที่ 26 มิถุนำยน ของทุกปี  
เป็นวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก ประเทศไทยในฐำนะที่เป็นประเทศสมำชิก 
ได้ประกำศเจตนำรมณ์ร่วมกบัประชำคมโลก รณรงค์ต่อต้ำนยำเสพตดิ
อย่ำงจริงจังและต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน 

ในกำรนี้ รัฐบำลได้ด�ำเนินมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
แบบครบวงจร ท้ังกำรสกัดก้ัน กำรน�ำเข้ำวัตถุดิบ และกำรส่งออก 
ยำเสพตดิ เน้นกำรสบืสวน สอบสวนทำงกำรเงนิ ขยำยผลสูก่ำรยดึทรพัย์ 
รวมทั้งมุ่งเน้นเรื่องกำรมีส่วนร่วม

มีกลไกขับเคล่ือนในพื้นที่ทุกระดับ ตลอดจนกำรรณรงค์ให้ประชำชน เด็ก และเยำวชน เข้ำใจถึงพิษภัย 
ของยำเสพติด เพื่อให้ปัญหำยำเสพติดหมดไปจำกประเทศไทย

นอกจำกนี้ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ส�ำนักงำน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม 
ในฐำนะหน่วยงำนกลำงที่รับผิดชอบงำนยำเสพติด ได้ด�ำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือ ก�ำหนดยุทธศำสตร์ 
พฒันำ และขบัเคลือ่นกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิของประเทศและอำเซียน รวมทัง้ยังเป็นหน่วยงำนหลกั 
ในกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์เพื่อต่อต้ำนยำเสพติด ร่วมกับ ส�ำนักงำนว่ำด้วยยำเสพติดและอำชญำกรรม 
แห่งสหประชำชำต ิ(UNODC) ซึง่ในทกุปีได้ก�ำหนดจดักจิกรรมรณรงค์เน่ืองในวันต่อต้ำนยำเสพตดิโลก (26 มถินุำยน)

โดยในปี 2563 ก�ำหนดกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด ภำยใต้แนวคิดและค�ำขวัญ “พื้นที่ปลอดภัย  
ไม่มีคนหน้ำใหม่เพรำะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยำเสพติด” SAVE ZONE, NO NEW FACE เพ่ือมุ่งหวังให้ทุกภำคส่วน
ของสังคมเกิดกำรรับรู้และเข้ำใจถึงสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดซ่ึงเป็นภัยร้ำยของสังคม และเพ่ือให้เห็นถึง
ควำมส�ำคัญในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหำยำเสพติด
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มำตรกำรกำรบ�ำบัด 
รักษำยำเสพติด

เนือ่งจำกในช่วงไตรมำสที ่2 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เกดิสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ 
(Covid - 19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนกำรบ�ำบัดฟื้นฟูฯ เช่น ปรับลดเป้ำหมำยศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ซึ่งเป็นรูปแบบกำรบ�ำบัดฟื้นฟูที่ต้องรวมกลุ่มคนจ�ำนวนมำก ปรับรูปแบบกำรบ�ำบัดรักษำในสถำนพยำบำล
จำกกิจกรรมกลุ่มเป็นกำรให้ค�ำปรึกษำรำยบุคคล รวมถึงกำรให้ค�ำปรึกษำทำงไกล พร้อมกับน�ำครอบครัว 
และชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลผู้ป่วยยำเสพติด ก�ำหนดแนวทำงเพื่อลดผลกระทบของผู้ป่วยยำเสพติด
ที่มีอำกำรทำงจิตเวช รวมถึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรลดอันตรำยจำกยำเสพติด เพื่อน�ำไปสู่เป้ำหมำยกำรสร้ำง 
ควำมปลอดภยัของสงัคมทีก่�ำหนดไว้ในแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรพัฒนำมำตรกำรในกำรลดกำรกระท�ำ 
ควำมผิดซ�้ำเพื่อแก้ไขปัญหำคนล้นคุก มีผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ ดังนี้
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1   การน�าชุมชน/ครอบครัว เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด 

ส�ำนกังำน ป.ป.ส. ร่วมกบักระทรวงสำธำรณสขุ กระทรวงมหำดไทย และกรงุเทพมหำนคร 

ขับเคลื่อนแนวทำงกำรน�ำครอบครัวและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม โดยในที่ประชุม 

คณะอนกุรรมกำรบ�ำบดัรกัษำและฟ้ืนฟผููติ้ดยำเสพตดิ ครัง้ที ่2/2563 เมือ่วนัที ่28 พฤษภำคม  

2563 เห็นชอบให้มีกำรก�ำหนดพื้นที่เป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำนในปี 2563 จ�ำนวน  

890 หมูบ้่ำน/ชมุชน (แบ่งเป็นพืน้ที ่76 จงัหวดั จ�ำนวน 879 หมูบ้่ำน และพืน้ทีก่รงุเทพมหำนคร  

จ�ำนวน 11 ชุมชน) พร้อมก�ำหนดให้มีกำรจัดต้ังทีมงำน/คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน (กม.)/ 

ชุดปฏิบัติกำรประจ�ำต�ำบล ด�ำเนินกำรค้นหำผู้เสพและให้ควำมช่วยเหลือ ตั้งแต่กำรดูแล 

และให้ควำมช่วยเหลอืตำมสภำพควำมเหมำะสม กำรส่งต่อบ�ำบัด หรอืกำรดแูลฟ้ืนฟภูำยในหมู่บ้ำน  

รวมไปถงึกำรตดิตำม ดแูลช่วยเหลอืเพือ่ให้ผูป่้วยยำเสพตดิสำมำรถกลบัมำใช้ชีวติในสงัคม

ได้อย่ำงปกติสุข โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน จ�ำนวน 1,421 รำย (ข้อมูลจำกระบบ บสต.  

และ NISPA ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563)

นอกจำกนั้น ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ครอบครัวเข้ำมำ 

มีส่วนร่วมในกำรดูแลบุตรหลำนที่ใช้ยำเสพติด โดยจัดโครงกำร “บ้ำนล้อมรัก” ระหว่ำง 

วนัศกุร์ที ่31 มกรำคม - วนัอำทติย์ที ่2 กมุภำพนัธ์ 2563 เพือ่พฒันำศักยภำพของครอบครวั 

ทำงด้ำนกำรส่ือสำร จิตวิทยำเด็กและวัยรุ่น และควำมรู้ด้ำนยำเสพติด อันจะน�ำไปสู ่

ควำมตระหนกัและควำมสำมำรถในกำรดแูลบตุรหลำนทีใ่ช้ยำเสพตดิต่อไป ทัง้น้ี โครงกำร

มีกำรติดตำมประเมินผลผู้ปกครองที่เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ  

น�ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรไปใช้ในกำรดูแลบุตรหลำนหรือคนใน

ชุมชน โดยระบุว่ำบุตรหลำนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น มีควำมเข้ำใจกันมำกขึ้น จึงได้มีกำรขยำย 

กรอบแนวคดิของกำรน�ำครอบครวัเข้ำมำมส่ีวนร่วมผ่ำนสือ่ Social media ช่องทำงต่ำง ๆ 

ท้ังในรูปแบบภำพเคลื่อนไหว สื่อเสียง (Podcast) และอินโฟกรำฟฟิก เพื่อเป็นกำร

ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมเข้ำใจ และให้ควำมรู้แก่สำธำรณชนในวงกว้ำง
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2   การลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)

กำรให้บริกำรด้ำนลดอันตรำยในผู้ป่วยยำเสพติดทุกรำยเพื่อลดอันตรำยหรือผลกระทบที่อำจเกิดจำกกำรใช้ยำเสพติดต่อตัวผู้ใช้ยำ  

บุคคลใกล้ชิดและสังคม โดยมีผู ้ป่วยยำเสพติดได้รับบริกำรลดอันตรำยจำกยำเสพติด จ�ำนวน 22,941 รำย คิดเป็นร้อยละ 20  

จำกจ�ำนวนผูเ้ข้ำรบักำรบ�ำบดัรกัษำในสถำนพยำบำล จ�ำนวน 114,481 รำย และมกีำรเข้ำถงึผูใ้ช้ยำเสพตดิด้วยวิธฉีดี โดยภำคประชำสงัคม  

จ�ำนวน 6,145 คน ซึ่งในจ�ำนวนดังกล่ำวได้รับกำรตรวจกำรติดเชื้อเอชไอวี จ�ำนวน 1,430 คน นอกจำกนั้นยังได้พัฒนำศักยภำพ 

สถำนบริกำรของภำครัฐและภำคประชำสังคมในกำรให้บริกำรลดอันตรำยจำกยำเสพติด รวมถึงมีกำรจัดท�ำโครงกำรน�ำร่องในกำรใช ้

สำรบูพรีนอร์ฟีนหรือซูบอกโซนเพื่อเป็นสำรทดแทนในกลุ่มผู้ใช้สำรเสพติดประเภทโอปิออยด์ในโรงพยำบำลธัญญำรักษ์ทั้ง 7 แห่ง 

3   การลดผลกระทบของผู้ป่วยยาเสพติดทีม่ีอาการทางจิต

3.1  จดัท�ำคูม่อืแนวทำงกำรลดผลกระทบของผูป่้วยยำเสพตดิทีม่อีำกำรทำงจติ ประกอบด้วย แนวทำงกำรป้องกนั เฝ้ำระวงั กำรส่งต่อ 

กำรบ�ำบัดรักษำ และกำรติดตำมดูแลช่วยเหลือ พร้อมขับเคล่ือนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่น�ำแนวทำงดังกล่ำวไปสู่กำรปฏิบัติ  

โดยมีเป้ำหมำยเพื่อลดผลกระทบและควำมรุนแรงท่ีจะเกิดขึ้นจำกผู้ป่วยยำเสพติดที่มีอำกำรทำงจิต รวมถึงประเมินผลกำรด�ำเนินงำน

ผ่ำนแบบสอบถำมออนไลน์ไปยังเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่ พบว่ำ มำกกว่ำร้อยละ 98 รับทรำบแนวทำงกำรปฏิบัติแต่ยังมีปัญหำ 

ในเชิงโครงสร้ำง เช่น กำรขำดแคลนบุคลำกร เตียงผู้ป่วย รวมถึงควำมร่วมมือของผู้ป่วยจิตเวช โดยมีกำรน�ำปัญหำที่ได้รับเข้ำท่ีประชุม 

คณะอนุกรรมกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติด เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

3.2 กำรจัดท�ำสื่อในรูปแบบต่ำง ๆ อำทิ Video Motion Graphic เพื่อให้ควำมรู้แก่ครอบครัวและชุมชนในกำรดูแลผู้ป่วยยำเสพติด  

กำรจัดท�ำผงักำรด�ำเนนิงำนในรปูแบบของ Infographic และคู่มอื “แนวทำงกำรเฝ้ำระวงั ส่งต่อ บ�ำบดัรกัษำ และตดิตำมดแูลช่วยเหลอืผูป่้วย

ยำเสพติดที่มีอำกำรทำงจิต” ในรูปแบบ E-Book เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ปฏิบัติงำนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ในกำรเฝ้ำระวัง และช่วยเหลือผูป่้วย 

ยำเสพตดิทีม่อีำกำรทำงจติ โดยได้มพีธิเีปิดตวัสือ่ดังกล่ำว เมือ่วันพฤหสับดทีี ่23 กนัยำยน 2563 ณ ห้องประชมุชดิชยั วรรณสถติย์ ส�ำนักงำน ป.ป.ส. 
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4     คลินิกจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยคดียาเสพติดในระบบศาล

กำรให้โอกำสแก่ผู้กระท�ำควำมผิดในคดียำเสพติดที่มีโทษไม่ร้ำยแรงที่อำจจะแปรสภำพเป็นอำชญำกร รวมถึงเป็นกำรลด

กำรกลับไปกระท�ำควำมผิดซ�้ำ จึงได้มีกำรจัดท�ำบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือเพื่อกำรด�ำเนินงำนให้ค�ำปรึกษำ 

ด้ำนจิตสังคมแก่ผู้ต้องหำหรือจ�ำเลยคดียำเสพติดในระบบศำล ซึ่งเป็นกำรด�ำเนินงำนร่วมระหว่ำงส�ำนักงำนศำลยุติธรรม  

ส�ำนักงำน ป.ป.ส. กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงยุติธรรม และส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  

(สสส.) ซึ่งส�ำนักงำนศำลยุติธรรมรับเป็นแกนกลำงในกำรขยำยกำรด�ำเนินงำน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกรำคม 2563  

ณ ส�ำนักงำนศำลยุติธรรม โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมเป็นประธำนในพิธีเปิด โดยในปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2563 มีศำลที่เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวจ�ำนวนทั้งสิ้น 25 ศำล มีผู้เข้ำรับค�ำปรึกษำ จ�ำนวน 1,315 คน ไม่พบ 

กำรกลับมำกระท�ำผิดซ�้ำ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 86.54 เป็นคดียำเสพติด นอกจำกนั้นเป็นคดีควำมรุนแรงในครอบครัว

และคดีอำญำอื่น ๆ เช่น ลักทรัพย์ เมำสุรำ ท�ำร้ำยร่ำงกำย เป็นต้น โดยส�ำนักงำน ป.ป.ส. เป็นแกนกลำงในกำรขับเคลื่อน 

กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ รวมถึงสนับสนุนงบประมำณเพื่อใช้ในกำรด�ำเนินงำน โดยมีกำรสนับสนุนงบประมำณ 

ไปทัง้สิน้ 13,322,195 บำท (ส่วนกำรสนบัสนนุครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ�ำนวน 630,000 บำท ทำงคณะอนกุรรมกำรกองทนุฯ 

เห็นชอบสนับสนุนงบประมำณ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรทำงเอกสำร)
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5      ผลการน�าผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบ�าบัดรักษา 

สำมำรถน�ำผู้เสพผู้ติดยำเสพติดเข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำ จ�ำนวน 190,395 รำย หรือคิดเป็นร้อยละ 97.59 จำกเป้ำหมำย 

195,101 รำย โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ผลการบ�าบัดรักษา เป้าหมาย (ราย) ผลการบ�าบัด (ราย) ร้อยละ ต่อเป้าหมาย

สมัครใจ 110,701 76,118 68.76

โรงพยำบำล (77,500) (48,891) (63.09)

ศูนย์ปรับเปลี่ยน (33,201) (26,065) (78.51)

CBTx (0) (1,162) (0)

บังคับบำาบัด 56,600 89,261 157.70

ควบคุมตัว (20,600) (14,289) (69.36)

ไม่ควบคุมตัว (36,000) (74,972) (208.26)

ต้องโทษ 27,800 25,016 89.99

รำชทัณฑ์ (24,800) (21,722) (87.59)

สถำนพินิจฯ (3,000) (3,294) (109.80)

รวม 195,101 190,395 97.59

6     การติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบัดรักษา

6.1 กลไกกำรตดิตำมผูผ่้ำนกำรบ�ำบดัฟ้ืนฟยูำเสพติด ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ก�ำหนดให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องด�ำเนนิกำร 

ดงันี้

1) กระทรวงสาธารณสขุ : เป็นเจ้ำภำพหลกัตดิตำมผูผ่้ำนกำรบ�ำบดัยำเสพติดในระบบสมคัรใจ 

(ค�ำสั่ง คสช. ที่ 108/2557 สถำนพยำบำล และสถำนพยำบำลตำม พ.ร.บ.ยำเสพติดให้โทษ 

พ.ศ. 2522) ท้ังน้ี โดยใช้กลไกชุดปฏิบัติกำรต�ำบลซึ่งมีอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน 

(อสม.) และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล (รพ.สต.) เป็นกลไกหลักในกำรด�ำเนินงำน  

โดยใช้งบประมำณของส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขด�ำเนินงำนใน 76 จังหวัด  

ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร 
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3) กรงุเทพมหานคร : เป็นเจ้ำภำพหลกัในกำรตดิตำมผูผ่้ำนกำรบ�ำบดัยำเสพตดิในระบบสมคัรใจ  

(ค�ำสั่ง คสช. ที่ 108/2557 ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/สถำนพยำบำล และสถำนพยำบำล 

ตำม พ.ร.บ.ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522) และระบบบังคับบ�ำบัด (แบบไม่ควบคุมตัว/ 

ควบคมุตวั) ทีม่ภูีมลิ�ำเนำหรอืพักอำศยัอยูใ่นพ้ืนทีก่รงุเทพมหำนคร โดยใช้กลไกของศนูย์เพือ่ประสำน 

กำรดูแลผู ้ผ ่ำนกำรบ�ำบัดฟื ้นฟู และศูนย์บริกำรสำธำรณสุขในกำรด�ำเนินงำน โดยใช ้

งบประมำณของส�ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิกรงุเทพมหำนคร และงบประมำณ

ของกรุงเทพมหำนคร 

2) กรมการปกครอง : เป็นเจ้ำภำพหลักติดตำมผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดยำเสพติดในระบบสมัครใจ  

(ค�ำสั่ง คสช. ที่ 108/2557 ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กำรใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลำง : CBTx)  

และระบบบงัคบับ�ำบัด แบบควบคุมตวัและไม่ควบคุมตวั) โดยใช้กลไกชุดปฏิบตักิำรต�ำบล ซ่ึงมกี�ำนนั/ 

ผูใ้หญ่บ้ำน/ผูน้�ำชมุชน/อสม. และ ศป.ปส.อ. เป็นกลไกหลักในกำรด�ำเนนิงำน โดยใช้งบประมำณ

ของส�ำนักงำน ป.ป.ส. ในกำรตัดโอนงบประมำณเบิกเงินแทนกันและงบของกรมกำรปกครอง

4) กรมราชทัณฑ์ : เป็นเจ้ำภำพหลักติดตำมผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดยำเสพติดในระบบต้องโทษของ 

กรมรำชทัณฑ์ กรณียังไม่ถูกปล่อยตัว แต่หำกกรณีพ้นโทษและได้รับกำรยินยอมให้ติดตำม 

ก�ำหนดให้กรมกำรปกครองเป็นเจ้ำภำพหลกัในกำรตดิตำม โดยใช้งบประมำณของกรมรำชทณัฑ์

และกรมกำรปกครองในกำรด�ำเนินงำน

5) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน : เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรติดตำมผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัด

ยำเสพติดในระบบต้องโทษของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน

6.2 ผลกำรติดตำม ดูแล และช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำ 

1) สำมำรถตดิตำมผูผ่้ำนกำรบ�ำบดัรกัษำและฟ้ืนฟสูมรรถภำพ  

ผู ้ เสพผู ้ติดยำเสพติด 193,003 รำย จำกเป ้ำหมำย  

254,555 รำย คิดเป็นร้อยละ 75.82 แบ่งเป็น ระบบสมัครใจ  

95,703 รำย ระบบบงัคบับ�ำบดั 63,075 รำย และระบบต้องโทษ 

34,225 รำย 

2) ให้ควำมช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำ 

และฟื ้นฟูผู ้เสพผู ้ติดยำเสพติด 3,030 คน  

จำกจ�ำนวนผู้ประสงค์ขอรับกำรช่วยเหลือ 

6,310 คน
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มำตรกำรกำรบริหำรจัดกำร 
อย่ำงบูรณำกำร
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1. แนวทางกิจการพิเศษ
การควบคุมการลักลอบปลูกพืชเสพติด ด�ำเนินกำรส�ำรวจและติดตำมกำรปลูก 

พืชเสพติดตำมแนวทำง ดังนี้

2

3

4

1 ด�ำรงกำรส�ำรวจและตดิตำมกำรปลูกพชืเสพตดิให้ครอบคลมุ

ทุกชนิด ได้แก่ ฝิ่น กัญชำ เฮมพ์ (กัญชง) และพืชกระท่อม 

ทัง้ในเชงิปรมิำณและคณุภำพให้แม่นย�ำ ถูกต้อง และทนัต่อ

สถำนกำรณ์ โดยภำพถ่ำยทำงอำกำศจำกเฮลิคอปเตอร์ 

เดนิส�ำรวจพสิจูน์ทรำบภำคพืน้ดนิ และวเิครำะห์พิกดั ท่ีตัง้ 

และขนำดพื้นที่ปลูกพืชเสพติดรำยแปลงด้วยเทคโนโลยี 

ภูมิสำรสนเทศ (GIS)

พัฒนำเทคโนโลยีกำรส�ำรวจทำงอำกำศโดยใช้อำกำศยำน

ไร้คนขับ (UAV) เพื่อลดควำมเสี่ยงของบุคลำกรในกำร 

บนิส�ำรวจโดยเฮลคิอปเตอร์ และเพิม่ศกัยภำพกำรบนิส�ำรวจ 

พื้ นที่ ปลู กพื ช เสพ ติดทำงอำกำศทั้ งพื้ น ท่ี ลั กลอบ 

และกำรติดตำมตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับอนุญำต 

ยกระดับงำนวิชำกำรสนับสนุนกำรพัฒนำวิจัยด้ำนพืชเสพติด 

ของประเทศโดยศึกษำวจิยักำรส�ำรวจและจดัท�ำฐำนข้อมลู 

พืชกระท่อม และกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรควบคุม 

พืชกระท่อมโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษำ  

ต�ำบลน�้ำพุ อ�ำเภอบ้ำนนำสำร จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  

รวมทั้งสร้ำงและเชื่อมโยงเครือข่ำยหน่วยงำน/องค์กร

วิชำกำรพืชเสพติดของประเทศ

พฒันำเทคโนโลยภีมิูสำรสนเทศ โดยพฒันำระบบฐำนข้อมลู

ติดตำมสถำนกำรณ์พืชเสพติด และแอปพลิเคช่ันส�ำหรับ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน

ทั้งของส�ำนักงำน ป.ป.ส. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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ผลการด�าเนินงานส�ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด

จังหวัด
ปริมาณพื้นที่ปลูกฝิ่น

อ�าเภอที่พบการปลูกฝิ่น
(แปลง) (ไร่)

1. เชียงใหม่ 124 80.68 เชียงดำว แม่แตง อมก๋อย เวียงแหง พร้ำว ไชยปรำกำร แม่แจ่ม

2. ตำก 55 43.75 ท่ำสองยำง แม่ระมำด อุ้มผำง บ้ำนตำก สำมเงำ

3. แม่ฮ่องสอน 16 7.65 ปำย 

4. เชียงรำย 13 6.16 เวียงป่ำเป้ำ แม่สรวย

5. น่ำน 15 5.14 เวียงสำ ทุ่งช้ำง

6. พะเยำ 1 0.47 แม่ใจ

รวม 224 143.85

1. พืชฝิ่น

ในฤดูกำลปลูกฝิ่นปี 2562/63 (ห้วงตั้งแต่

เดือนสิงหำคม 2562 - เมษำยน 2563) 

ส�ำนักงำน ป.ป.ส. โดยสถำบันส�ำรวจ 

และตดิตำมกำรปลกูพชืเสพตดิได้ด�ำเนนิกำร 

ส�ำรวจครอบคลมุพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภำพในกำร 

ปลูกฝิ่นจ�ำนวน 76 พ้ืนที่สูง รวมพื้นที่  

12 ล้ำนไร่ ใน 12 จงัหวดั (จงัหวดัเชยีงใหม่  

จังหวัดแม่ฮ ่องสอน จังหวัดเชียงรำย  

จังหวัดล�ำปำง จังหวัดน่ำน จังหวัดพะเยำ 

จงัหวดัแพร่ จงัหวดัตำก จงัหวดัก�ำแพงเพชร  

จังหวัดเพชรบูรณ ์ จังหวัดพิษณุโลก  

และจงัหวดัเลย) โดยกำรส�ำรวจทำงอำกำศ 

โดยเฮลิคอปเตอร์และส�ำรวจภำคพื้นดิน 

พบพื้นที่ปลูกฝิ่นจ�ำนวนทั้งสิ้น 224 แปลง 

143.85 ไร่ ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ดังนี้
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2. กัญชา

ส�ำนกังำน ป.ป.ส. โดยสถำบนัส�ำรวจและตดิตำม 

กำรปลูกพืช เสพติดได ้ด� ำ เนินกำรส�ำรวจ 

และติดตำมพืน้ท่ีลกัลอบปลกูกญัชำ โดยกำรส�ำรวจ 

ทำงอำกำศโดยเฮลคิอปเตอร์ จ�ำนวน 6 เทีย่วบนิ  

พบกำรปลูกกัญชำรวมท้ังสิ้น  14 แปลง  

พืน้ท่ีประมำณ 2 ไร่ โดยพบในเขตอ�ำเภอกดุบำก 

จังหวัดสกลนคร ทั้ง 14 แปลง 

3. เฮมพ์ (กัญชง) 

พืชเฮมพ์ (กญัชง) มีสถำนะเป็นยำเสพตดิให้โทษ 

ประเภท 5 แต ่ มีกำรอนุญำตให ้สำมำรถ 

ปลูกได้ภำยใต้กฎกระทรวงกำรขออนุญำต 

และอนญุำตผลติ จ�ำหน่ำยหรอืมไีว้ในครอบครอง 

ซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพำะเฮมพ์  

พ.ศ.  2559 ซึ่ งมีผลใช ้บั งคับตั้ งแต ่วันที่  

1 มกรำคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมำ ร่วมกบัมำตรกำร

ควบคุมและก�ำกับดูแลกำรปลูกเฮมพ์ (Hemp)  

เป็นพืชเศรษฐกิจตำมค�ำสัง่ศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกนั 

และปรำบปรำมยำเสพติดแห่งชำติท่ี 7/2560 โดยในปี พ.ศ. 2562/2563 มีหน่วยงำนได้รับอนุญำตให้ปลูกเฮมพ์ 

(กัญชง) ตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว จ�ำนวน 177 แปลง 631 ไร่ 1 งำน 379.6 ตำรำงเมตร ใน 9 จังหวัด ได้แก่  

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงรำย จังหวัดตำก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครรำชสีมำ จังหวัดบุรีรัมย ์ 

จังหวัดนครนำยก และจังหวัดปทุมธำนี  ส ่วนหนึ่ งอยู ่ภำยใต ้กำรควบคุมของสถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง 

(องค ์กำรมหำชน) หรือ สวพส. จ�ำนวน 224 ไร ่  โดยมีวัตถุประสงค ์ในกำรปลูกเพื่อวิจัยเปรียบเทียบหำค ่ำ 

สำรเสพตดิ (THC) ให้ได้สำยพนัธุท์ีม่สีำรเสพตดิน้อยทีส่ดุ และส่งเสรมิให้ชำวเขำมรีำยได้จำกกำรเกบ็ผลผลติเส้นใยจำกพชืเฮมพ์  

(กัญชง) น�ำไปพัฒนำใช้ในอุตสำหกรรมสิ่งทอ และผลิตเมล็ดพันธุ์จ�ำหน่ำยคืนให้กับสถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำร

มหำชน) เพื่อน�ำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ส�ำหรับปลูกฤดูกำลถัดไป 
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จังหวัด
พื้นที่ได้รับอนุญาต

อ�าเภอที่พบการปลูกฝิ่น
(แปลง) (ไร่) (ตร.ม.)

1. ตำก 82 369 800 พบพระ 

2. เชียงใหม่ 62 165 52 สะเมิง แม่วำง หำงดง ฝำง แม่แจ่ม ดอยหล่อ แม่แตง 

แม่ริม เชียงดำว จอมทอง

3. เชียงรำย 27 92 เวียงป่ำเป้ำ

4. พิษณุโลก 1 258 เมืองพิษณุโลก

5. ขอนแก่น 1 1,664 เมืองขอนแก่น

6. นครรำชสีมำ 1 80 เมืองนครรำชสีมำ

7. บุรีรัมย์ 1 3 900 เมืองบุรีรัมย์

8. นครนำยก 1 72 เมืองนครนำยก

9. ปทุมธำนี 1 153.6 คลองหลวง

รวม 177 629 3979.6

ส�ำนักงำน ป.ป.ส. โดยสถำบันส�ำรวจและติดตำมกำรปลูกพืชเสพติด 

ได้ด�ำเนนิกำรส�ำรวจและติดตำมกำรปลกูเฮมพ์ (กญัชง) โดยกำรส�ำรวจ 

และติดตำมทำงอำกำศโดยใช้เฮลิคอปเตอร์และอำกำศยำนไร้คนขับ 

(UAV) รวมถงึกำรเข้ำส�ำรวจทำงภำคพืน้ดนิ พบว่ำ พืน้ทีท่ีไ่ด้รบัอนญุำต

ให้ปลูก มีพื้นที่ปลูกจริง จ�ำนวน 67 แปลง 167 ไร่ 811.6 ตำรำงเมตร 

เนื่องจำกพ้นช่วงเวลำปลูกท่ีเหมำะสม ท�ำให้มีกำรยกเลิกกำรปลูก 

เป็นจ�ำนวนมำก นอกจำกนีย้งัส�ำรวจพบพืน้ทีล่กัลอบปลูกเฮมพ์ (กัญชง)  

ในต�ำบลคีรีรำษฎร์ อ�ำเภอพบพระ จังหวัดตำก จ�ำนวนมำก
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4. พืชกระท่อม

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มกีำรด�ำเนนิกำร ดงันี้

4.1 กำรเตรียมกำรพื้นที่น�ำร่อง 135 หมู่บ้ำน/

ชุมชน เ พ่ือเสนอประกำศเป ็นพื้น ท่ี เสพ 

และครอบครองได้โดยไม่เป็นควำมผดิตำมมำตรำ  

58/2 โดยด�ำเนนิกำรครบทกุขัน้ตอนเสรจ็สิน้แล้ว  

และได ้ขึ้ นทะเบียนในระบบสำรสนเทศ 

รวมทัง้สิน้ จ�ำนวน 10,329 ครวัเรือน ข้ึนทะเบยีน 

ต้นกระท่อม จ�ำนวน 23,317 ต้น (โดยส�ำนกังำน 

ป.ป.ส. ยืน่ขออนญุำตครอบครองจำกส�ำนกังำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำแล้ว) และขึ้น

ทะเบียนผู้ใช้จ�ำนวน 12,557 คน 

4.2 กำรส�ำรวจพื้นที่ให้เสพและครอบครองพืชกระท่อมตำมวิถีชำวบ้ำนได้โดยไม่เป็นควำมผิดตำมมำตรำ 58/2 ตำมข้อเสนอ

ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคพลังประชำรัฐ ในพื้นที่ 13 จังหวัด พบว่ำเข้ำหลักเกณฑ์ตำมประกำศส�ำนักงำน ป.ป.ส. 

จ�ำนวน 7 พื้นที่ ใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ (อ�ำเภอเมืองเพชรบูรณ์) จ�ำนวน 2 พื้นที่ และจังหวัดนครศรีธรรมรำช 

(อ�ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช และอ�ำเภอปำกพนัง) จ�ำนวน 5 พื้นที่

4.3 กำรเตรียมพื้นที่ต�ำบลช้ำงแรก อ�ำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ�ำนวน 8 หมู่บ้ำน ขึ้นทะเบียนในระบบ

สำรสนเทศแล้ว จ�ำนวน 476 ครัวเรือน ข้ึนทะเบียนต้นกระท่อม จ�ำนวน 795 ต้น และขึ้นทะเบียนผู้ใช้ จ�ำนวน 636 คน  

อยู่ระหว่ำงส�ำนักงำน ป.ป.ส. ยื่นขออนุญำตครอบครองจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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การขับเคลือ่นแผนพื้นทีพ่ิเศษ

กำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็งและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน มีผลกำรด�ำเนินงำน 2,145 แห่ง  

(เป้ำหมำยหมู่บ้ำน/ชุมชน 2,145 แห่ง จุดเน้น 1,287 แห่ง) โดยมีจ�ำนวนครัวเรือนที่เข้ำเป็นสมำชิก 

ครัวเรือนในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด จ�ำนวน 143,433 ครัวเรือน และมวลชนญำลันนันบำรู  

รวมทั้งสิ้น 12,600 คน

กำรสกัดก้ันและกำรปรำบปรำมยำเสพตดิ สำมำรถจบักมุคดยีำเสพตดิ 14,801 คด ีผู้ต้องหำ 15,718 คน  

ของกลำงยำบ้ำ 6,924,930 เม็ด กัญชำ 130.40 กิโลกรัม กระท่อม (ใบ/กำก) 10,936.38 กิโลกรัม  

ไอซ์ 2,207.97 กิโลกรัม เฮโรอีน 57.37 กิโลกรัม 

กำรป้องกนัยำเสพตดิ โดยกำรเข้ำไปด�ำเนนิกำรเยำวชนในสถำบนักำรศกึษำ 3,456 แห่ง (เป้ำหมำย 

3,385 แห่ง) และกำรด�ำเนนิกำรในสถำบนัปอเนำะ 71 แห่ง และตำดกีำ 42 แห่ง (เป้ำหมำย 361 แห่ง)

กำรบ�ำบดัรกัษำ สำมำรถน�ำผู้เสพเข้ำบ�ำบดัฟ้ืนฟ ูจ�ำนวน 6,078 คน (ระบบสมคัรใจ จ�ำนวน 3,424 คน  

ระบบบังคับบ�ำบัด จ�ำนวน 2,069 คน ระบบต้องโทษ จ�ำนวน 586 คน)

กำรตดิตำมพฒันำคณุภำพชวีติ สำมำรถตดิตำมผูผ่้ำนกำรบ�ำบดั 8,589 รำย และให้กำรช่วยเหลอื

ผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดได้ 812 คน

1  แผนยทุธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2564 ศูนย์อ�ำนวยกำร 

ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดแห่งชำติ ได้มีค�ำสั่ง ที่ 11/2561 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 เรื่อง แผนยุทธศำสตร์กำรป้องกัน 

และแก้ไขปัญหำยำเสพติดพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พ.ศ. 2560 - 2564 มำตรกำรหลักประกอบด้วย กำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง 

และอำสำสมคัร กำรบรหิำรจดักำรอย่ำงบรูณำกำร กำรสกัดกัน้และกำรปรำบปรำมยำเสพตดิ กำรป้องกันยำเสพตดิ กำรบ�ำบัดรกัษำผู้เสพ 

ยำเสพตดิ และกำรตดิตำมพฒันำคณุภำพชวิีตขยำยผลควำมมัน่คง เพือ่ลดควำมรนุแรงของปัญหำกำรค้ำและกำรแพร่ระบำดยำเสพตดิ  

มใิห้เป็นปัญหำหลกัของประชำชนในพืน้ท่ี เพ่ือเสรมิสร้ำงควำมเข้มแข็งของชมุชน และเพือ่ขยำยแนวทำงของศำสตร์พระรำชำในกำรแก้ไข 

ปัญหำยำเสพตดิอย่ำงยัง่ยนื โดยมเีป้ำหมำยผลลพัธ์ คอื หมูบ้่ำน/ชุมชน 1,000 แห่ง ในพืน้ท่ีสำมำรถแก้ไข/ลดระดบัปัญหำยำเสพตดิ 

ได้ในระยะเวลำ 5 ปี มีระบบป้องกันสรำ้งภูมิคุ้มกันให้กับเยำวชนเป้ำหมำยกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกระบบสถำนศึกษำ ผู้เสพที่ผ่ำน 

กำรบ�ำบดัฯ ได้รบักำรดแูลช่วยเหลอืฟ้ืนฟกูลบัสูช่มุชนได้อย่ำงมคุีณภำพชวิีต มีผลกำรด�ำเนนิงำนประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ 2563 ดงันี้
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2 แผนปฏิบัตการด้านการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ปี 2563 เน้นสกัดกั้นยำเสพติดจำกพื้นที่ 

ภำคเหนอืตอนบนและพืน้ทีช่ำยแดนเข้ำสูพ่ืน้ทีต่อนใน และสร้ำงควำมเข้มแข้งหมูบ้่ำนตำมแนวชำยแดน มผีลกำรด�ำเนนิงำนทีส่�ำคัญ ดงันี้

ด้ำนกำรสกัดก้ันและปรำบปรำมเครือข่ำยกำรค้ำยำเสพติด มีกำรจัดตั้งชุดปฏิบัติกำรประจ�ำ 

ด่ำนตรวจ/จุดตรวจ ครอบคลมุเป้ำหมำย จ�ำนวน 20 แห่ง แห่งละ 2 - 3 ชุด โดยแต่ละชดุปฏบิตักิำร 

มีเจ้ำหน้ำท่ีชุดละ 7 นำย และด�ำเนินกำรตั้งด่ำน/จุดตรวจแบบเหล่ือมเวลำ มีผลกำรจับกุมคดี 

ยำเสพติดตำมด่ำนตรวจ/จุดตรวจชำยแดน จ�ำนวน 912 คดี ผู้ต้องหำ 943 รำย ของกลำง ไอซ์ 

จ�ำนวน 2,426,094 กรัม ยำบ้ำ 8,671,047 เม็ด และกัญชำ 241,045 กรัม

ด้ำนกำรเสริมสร้ำงหมู่บ้ำน/ชุมชนเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด ภำยใต้โครงกำรสร้ำงพื้นที่ปลอดภัย 

ในหมูบ้่ำน/ชมุชน จ�ำนวน 6,009 หมูบ้่ำน/ชมุชน ส�ำนกังำน ป.ป.ส. ได้พจิำรณำสนบัสนนุงบประมำณ  

เพือ่ด�ำเนนิกำรป้องกนัและเฝ้ำระวงัปัญหำยำเสพตดิ ให้คณะกรรมกำรเครอืข่ำยป้องกนัและแก้ปัญหำ 

ยำเสพติดระดับต�ำบล จ�ำนวน 5,995 แห่ง ซ่ึงหมู่บ้ำน/ชุมชนดังกล่ำว ได้มีกำรรำยงำน 

สถำนกำรณ์ยำเสพตดิผ่ำน QR - Code ระหว่ำงวนัที ่1 ตลุำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563 จ�ำนวน 

5,838 หมู่บ้ำน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 97.2 และมีกำรด�ำเนินกิจกรรมที่ได้รับงบประมำณ จ�ำนวน 

5,775 หมูบ้่ำน/ชุมชน คดิเป็นร้อยละ 96.1 โดยโครงกำรกจิกรรมทีม่กีำรด�ำเนนิกำร ประกอบด้วย  

กำรจัดประชุมชี้แจงกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด และกำรจัด 

กิจกรรมด้ำนกำรป้องกัน กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรเฝ้ำระวัง และกำรสรุปบทเรียนในกำรป้องกัน

และแก้ไขปัญหำยำเสพติด ทั้งนี้ จำกกำรส�ำรวจข้อมูลสภำพปัญหำ ผู้เสพ/ผู้ค้ำ ระหว่ำงเดือน

เมษำยน - มิถุนำยน 2563 พบผู้เสพ 8,479 รำย ผู้ค้ำ 1,420 รำย ด�ำเนินกำรต่อผู้เสพแล้ว  

1,763 รำย และด�ำเนินกำรต่อผู้ค้ำแล้ว 322 รำย
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3 แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ประจ�าปี 2563 มีเป้ำประสงค์เพื่อ 

สกัดกัน้ยำเสพตดิจำกนอกประเทศ สร้ำงแนวป้องกันชำยแดนทีม่ปีระสทิธภิำพ เป้ำหมำยกำรด�ำเนนิงำนเชงิพืน้ที ่4 จงัหวดัชำยแดน ได้แก่  

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงรำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดพะเยำ มุ่งเน้นเป้ำหมำยหลักใน 19 อ�ำเภอ 33 ต�ำบล 47 หมู่บ้ำน 

โดยมีส�ำนักงำน ป.ป.ส. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักภำยใต้กลไกอ�ำนวยกำรขับเคลื่อนของศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรกำรแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพตดิชำยแดนภำคเหนอื (ศอ.บส.ชน.) ประกอบด้วย 4 คณะท�ำงำน ได้แก่ กำรสกดักัน้ยำเสพตดิ กำรสบืสวนปรำบปรำม กำรปฏิบตักิำร 

ร่วมพิเศษ และกำรประสำนกำรพัฒนำ

ผลการด�าเนินงานทีส่�าคัญ ดังนี้

ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำเชิงโครงสร้ำง พื้นที่เป้ำหมำยพิเศษมีแผนปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำตรงกับ 

สภำพปัญหำ โดยเกบ็ข้อมลู 46 แห่ง จำก 47 หมูบ้่ำนเป้ำหมำย (ร้อยละ 97.87) น�ำมำวเิครำะห์ปัญหำ 

เชิงโครงสร้ำงในแต่ละพื้นที่และด�ำเนินกำรแก้ไขให้ตรงกับสภำพปัญหำ

ด้ำนกำรสกัดก้ันยำเสพติด มีกำรจัดตั้งศูนย์บริหำรกำรสกัดกั้นยำเสพติดตำมแนวชำยแดน 

ภำคเหนือ โดย ศอ.บส.ชน. และประชุมก�ำกับติดตำม รำยงำนผล แก้ปัญหำในกำรด�ำเนินงำน 

เป็นประจ�ำทุกสัปดำห์ ทุกเดือน และมีกำรด�ำเนินกำรตำมข้อเสนอกำรพัฒนำข่ำยกำรสกัดกั้น 

ตำมแนวชำยแดนภำคเหนือ ด้วยกำรพัฒนำเทคโนโลยีในกำรสกัดกั้นต่ำง ๆ : Border Sencor  

กำรเชือ่มโยงข้อมลูระหว่ำงหน่วยกำรจดัตัง้ด่ำนครอบคลมุเตม็พืน้ที ่และกำรอบรมพฒันำเจ้ำหน้ำที ่

ชุดปฏิบัติกำรสกัดกั้น โดยสำมำรถจับกุมผู้ต้องหำ 749 รำย ยึดของกลำงยำบ้ำ 80.11 ล้ำนเม็ด 

ไอซ์ 1,741 กิโลกรัม เฮโรอีน 53.09 กิโลกรัม ฝิ่น 94.11 กิโลกรัม 

ด้ำนกำรสืบสวนปรำบปรำม ได้แก่ กำรขยำยผล/ยึดทรัพย์รำยส�ำคัญ/สืบสวนทำงกำรเงิน จ�ำนวน 

1 รำย กำรด�ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่รัฐเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด จ�ำนวน 2 รำย กำรด�ำเนินกำร

กับกลุ่มชำติพันธุ์ จ�ำนวน 6 รำย โดยในภำพรวมมีผลกำรจับกุม 5 ข้อหำหลัก 2,182 คดี ในพื้นที่ 

4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงรำย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดพะเยำ
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2. แนวทางการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ด�ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ทั้งของส�ำนักงำน ป.ป.ส.  

และหน่วยงำนภำคต่ีำง ๆ  ภำยในประเทศ เพือ่เสรมิสมรรถนะของบุคลำกรให้สำมำรถปฏิบตังิำนรองรบัยทุธศำสตร์ตำมแผนปฏบิติักำร 

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565 โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีกำรด�ำเนินกำร ดังนี้

1. การพัฒนาบุคลากรของส�านักงาน 

ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำท่ีภำยในส�ำนักงำน ป.ป.ส. ระดับต่ำง ๆ เพ่ือเพิ่มพูนและพัฒนำควำมรู้  

ควำมสำมำรถ ทกัษะและสมรรถนะท่ีจ�ำเป็นในกำรปฏบิตังิำนในต�ำแหน่งต่ำง ๆ  ให้มปีระสทิธภิำพยิง่ข้ึน มคีวำมเป็นมอือำชพีในฐำนะ 

ที่เป็นหน่วยงำนหลักด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของประเทศ และส่งเสริมให้บุคลำกรภำยในได้พัฒนำตนเอง 

เพื่อควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ โดยกำรจัดกำรอบรม อำทิ 

1.1 

โครงกำรประชุม 

เชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำ 

ทักษะผู้บริหำร 

สู่ควำมส�ำเร็จ

1.2 
หลักสูตรนักบริหำร 

เชิงยุทธศำสตร์เพื่อ 

กำรเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 

1.3 
หลักสูตรกำรพัฒนำ

ศกัยภำพเตรยีมควำมพร้อม 

อัครรำชทูตที่ปรึกษำ 

ด้ำนควบคุมยำเสพติด

1.4 
หลักสูตรกำรสืบสวน

ปรำบปรำมยำเสพติด

ผ่ำนโซเชียลมีเดีย 

และระบบขนส่งสินค้ำ

และพัสดุภัณฑ์

1.5  
หลักสูตรกำรสืบสวน 

ปรำบปรำมยำเสพติด 

ผ่ำนโซเชียลมีเดีย  

(ระดับ Advance)

1.6  
โครงกำรพัฒนำศักยภำพ 

เจ้ำหน้ำที่เพื่อเพิ่มพูน 

องค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำร

กำรเงินกำรคลังและพัสดุ

1.7  
หลักสูตรกระดำษ 1 ใบ 

เข้ำใจประเด็น

1.8  
หลักสูตร Visual Thinking 

และ Idea mapping  

เพื่อกำรพัฒนำทีม 

1.9  
โครงกำรจัดกำร 

องค์ควำมรู้ ส�ำนักงำน 

ป.ป.ส. (สร้ำงกำรรับรู้

ภำยในองค์กร) 
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2. การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาคี

ปัญหำยำเสพติดเป็นภัยอันตรำยท่ีคุกคำมมวลมนุษยชำติทั่วโลก เป็นเหตุหนึ่งที่ท�ำให้คุณภำพของประชำกรต�่ำลง ซึ่งส่งผลต่อ 

กำรพัฒนำประเทศและก่อให้เกดิปัญหำทำงสงัคมทีบ่ัน่ทอนเศรษฐกจิและควำมมัน่คงของประเทศ กำรด�ำเนนิกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพติดต้องอำศยักำรมส่ีวนร่วมของหน่วยงำนภำคต่ีำง ๆ ทัง้ภำครฐั ภำคเอกชน และภำคประชำชน และเพือ่ให้ภำคมีคีวำมรู ้ ควำมเข้ำใจ  

สำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ได้จัดกำรฝึกอบรมให้แก่บุคลำกรเหล่ำนี ้

ในหลักสูตรต่ำง ๆ อำทิ หลักสูตรเจ้ำพนักงำน ป.ป.ส. เป็นต้น
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1 กฎหมายและระเบียบทีม่ีผลใช้บังคับแล้ว (จ�านวน 2 ฉบับ)

1.1 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความน�าจับยาเสพติด เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่

และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สำระส�ำคัญของระเบียบฉบับนี้ คือ กำรปรับปรุง 

เงนิค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีทีป่ฏบิตังิำนด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพตดิ โดยมุง่เน้นกำรขยำยผลจบัตวักำรผู้ค้ำรำยใหญ่และกลุม่นำยทนุท่ีอยู่ 

เบื้องหลัง ตลอดจนกำรท�ำลำยเครือข่ำยขบวนกำรลักลอบค้ำยำเสพติด อีกทั้งเพิ่มเงินตอบแทนกำรจับผู้ค้ำยำเสพติดในหมู่บ้ำน/ชุมชน 

ที่จ�ำหน่ำยยำเสพติดให้แก่เด็กและเยำวชน โดยระเบียบฉบับนี้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2563  

และมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 พฤษภำคม 2563

1.2  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการตรวจ 

หรอืทดสอบว่าบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดมีสารเสพตดิอยูใ่นร่างกายหรอืไม่ ลงวนัที ่8 กรกฎาคม 2563 สำระส�ำคญัของประกำศ

ฉบบันี ้คอื กำรเพิม่วธิกีำรตรวจหรอืทดสอบหำสำรเสพตดิในร่ำงกำย ซึง่เดมิท�ำได้แต่เพยีงกำรตรวจจำกปัสสำวะ โดยแก้ไขปรบัปรงุให้ 

เจ้ำหน้ำที่สำมำรถตรวจหำสำรเสพติดจำกเส้นผมได้ นอกจำกน้ียังก�ำหนดเกณฑ์กำรยืนยันผลกำรตรวจหำสำรเสพติดจำกเส้นผม 

ดังกล่ำว และเพิ่มเกณฑ์กำรยืนยันผลกำรตรวจหำสำรเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 คีตำมีน โดยประกำศฉบับนี้ประกำศ 

ในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2563 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 18 กรกฎำคม 2563

2 กฎหมายและระเบียบทีอ่ยู่ระหว่างการพิจารณา (จ�านวน 5 ฉบับ)

2.1  ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราช

บัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที ่...) พ.ศ. ... (รวม 3 ฉบับ) มีรำยละเอียด ดังนี้

2.1.1

ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ... มีหลักกำรส�ำคัญ คือ กำรรวบรวม

บทบัญญัติของกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับยำเสพติดที่ในปัจจุบันมีอยู ่หลำยฉบับและกระจำยอยู ่ใน 

ควำมรับผดิชอบของหลำยหน่วยงำน โดยน�ำมำรวบรวมไว้เป็นหมวดหมูใ่นรปูแบบประมวลกฎหมำย ซึง่จะท�ำให้ 

กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดมีควำมประสำนสอดคล้อง เป็นเอกภำพ อีกทั้งยังจะท�ำให้ประชำชนสำมำรถ

เข้ำใจและเข้ำถึงกฎหมำยยำเสพติดได้สะดวกยิ่งขึ้น

2.1.2 

ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด เป็นกำรก�ำหนดกลไกกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด กำรควบคุมและใช้

ประโยชน์จำกยำเสพตดิ กำรปรำบปรำมกำรลกัลอบค้ำยำเสพตดิ กำรดแูลบ�ำบดัรกัษำผูเ้สพผูต้ดิยำเสพตดิ 

ตลอดจนก�ำหนดมำตรกำรท่ีเก่ียวข้องให้มีควำมสอดคล้องกับอนุสัญญำระหว่ำงประเทศด้ำนยำเสพติด  

และผลกำรประชุมสมัชชำสหประชำชำติสมัยพิเศษว่ำด้วยปัญหำยำเสพติดโลก (United Nations  

General Assembly Special Session on the World Drug Problem - UNGASS 2016)

การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับยาเสพติด

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ได้ด�ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำยและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับยำเสพติด 

ให้มคีวำมทนัสมยัสอดคล้องกับยทุธศำสตร์ชำตแิละแผนกำรปฏริปูประเทศ รวมทัง้นโยบำยของรฐับำลทีไ่ด้แถลงต่อรฐัสภำ ตลอดจน 

ปรับปรุงบทบัญญัติให้สอดคล้องกับผลกำรประชุมสมัชชำสหประชำชำติสมัยพิเศษว่ำด้วยปัญหำยำเสพติดโลก (United Nations 

General Assembly Special Session on the World Drug Problem - UNGASS 2016) นอกจำกนี้ยังได้ด�ำเนินกำรปรับปรุง 

แก้ไขกฎหมำยให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรควบคุมตัวยำเสพติดที่มุ ่งแก้ไขกฎหมำยที่เป็นอุปสรรคหรือภำระต่อกำรด�ำรงชีวิต 

ของประชำชน โดยมีกฎหมำยและระเบียบที่ได้ด�ำเนินกำรและมีผลใช้บังคับแล้วในปี พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 2 ฉบับ และมีกฎหมำย 

ที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรนิติบัญญัติ จ�ำนวน 5 ฉบับ ดังนี้

70 รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



2.1.3

ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... มีหลักกำรส�ำคัญ คือ กำรแก้ไข

เพิ่มเติมพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด พ.ศ. 2550 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ 

และสอดคล้องกบัประมวลกฎหมำยยำเสพตดิ รวมทัง้ก�ำหนดบทบญัญัตเิกีย่วกบักำรแสดงตนของจ�ำเลยต่อ 

เจ้ำพนกังำนศำลในขณะยืน่อทุธรณ์ ยืน่ค�ำขออนญุำตฎกีำ และยืน่ฎกีำให้สอดคล้องกบัประมวลกฎหมำย

วิธีพิจำรณำควำมอำญำ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2563 อนุมัติหลักกำรรำ่งกฎหมำยทั้ง 3 ฉบับ และให้ส่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

กฤษฎกีำตรวจพจิำรณำ โดยส�ำนกังำน ป.ป.ส. ได้ด�ำเนนิกำรชีแ้จงร่ำงกฎหมำยทัง้ 3 ฉบบั ต่อคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ (คณะท่ี 11)  

คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองร่ำงกฎหมำยในกระบวนกำรนิติบัญญัติ และคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผู้แทนรำษฎร และ 

เมื่อวันอังคำรที่ 1 กันยำยน 2563 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภำ ได้ลงมติรับหลักกำรร่ำงกฎหมำยทั้ง 3 ฉบับ และตั้งคณะกรรมธิกำร

วิสำมัญคณะหนึ่งเพื่อพิจำรณำร่ำงกฎหมำยทั้ง 3 ฉบับดังกล่ำว

2.2 ร่างพระราชบัญญติัยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที ่...) พ.ศ. ... ตำมทีร่ฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงยตุธิรรม (นำยสมศกัดิ ์เทพสทิุน)  

ได้มนีโยบำยทีจ่ะส่งเสรมิให้พชืกระท่อมเป็นพชืเศรษฐกจิ ส�ำนักงำน ป.ป.ส. จงึได้ด�ำเนนิกำรเสนอให้มกีำรปรับปรงุแก้ไขพระรำชบญัญตั ิ

ยำเสพตดิให้โทษ พ.ศ. 2522 เพื่อถอดพืชกระท่อมจำกยำเสพติดให้โทษ โดยสำระส�ำคัญ คือ กำรแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัต ิ

ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ดังนี้

(1) 
ยกเลิกพืชกระท่อมจำกกำรเป็นยำเสพติดให้โทษ 

ในประเภท 5 

(2) 
ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรประกำศให้ท้องที่ใดเป็น 

ท้องที่ที่ท�ำกำรเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นควำมผิด

(3) 
ยกเลิกบทก�ำหนดโทษและอัตรำโทษส�ำหรับควำมผิด

เกี่ยวกับพืชกระท่อม

(4) 
ก�ำหนดวันใช้บังคับเมื่อพ้น 180 วัน นับแต่วันประกำศ

ในรำชกิจจำนุเบกษำ

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 10 มีนำคม 2563 อนมุตัหิลกักำรร่ำงพระรำชบญัญตัยิำเสพตดิให้โทษ (ฉบบัที.่..) พ.ศ. ...  

และส�ำนกังำน ป.ป.ส. ได้ชีแ้จงร่ำงกฎหมำยดงักล่ำว ต่อคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที ่10) และคณะอนกุรรมกำรกลัน่กรองร่ำงกฎหมำย 

ในกระบวนกำรนิติบัญญัติแล้ว และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหำคม 2563 คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผูแ้ทนรำษฎร ได้มมีตเิหน็

ชอบให้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ต่อสภำผู้แทนรำษฎร ขณะนี้อยู่ระหว่ำงส�ำนักงำนเลขำธิกำร 

สภำผู้แทนรำษฎรเสนอเรื่องดังกล่ำวต่อที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎร

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด 71



2.3 ร่างพระราชบญัญตัพิชืกระท่อม พ.ศ. ... ตำมทีก่ระทรวงยตุธิรรมได้เสนอร่ำงพระรำชบญัญตัยิำเสพติดให้โทษ (ฉบับที.่..)  

พ.ศ. ... เพ่ือยกเลกิพืชกระท่อมจำกยำเสพตดิให้โทษ คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ (คณะที ่10) ได้มีข้อสงัเกตเพิม่เตมิว่ำ หำกรฐับำลมนีโยบำย

ทีจ่ะยกเลกิพืชกระท่อมจำกกำรเป็นยำเสพตดิให้โทษในประเภท 5 ควรก�ำหนดให้กระทรวงสำธำรณสุขในฐำนะหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ 

กำรควบคมุดแูลวตัถทุีอ่อกฤทธิต่์อจิตและประสำทและยำเสพตดิให้โทษเป็นหน่วยงำนทีม่หีน้ำทีแ่ละอ�ำนำจในกำรด�ำเนนิกำรควบคุมพชื 

ดงักล่ำว รวมทัง้ให้มีกฎหมำยควบคมุพชืดงักล่ำวเป็นกำรเฉพำะด้วย ส�ำนกังำน ป.ป.ส. จงึได้ด�ำเนนิกำรยกร่ำงพระรำชบญัญตัพิชืกระท่อม  

พ.ศ. ... และจดัให้มกีำรรับฟังควำมคิดเหน็ในระหว่ำงวันศุกร์ที ่ 10 - วนัศกุร์ที ่ 24 กรกฎำคม 2563 และวนัจันทร์ที ่ 20 สิงหำคม -  

วนัพฤหสับดทีี ่3 กนัยำยน 2563 พร้อมทัง้ได้จัดให้มกีำรประชมุเพือ่พจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัพิชืกระท่อม พ.ศ. ... ร่วมกับหน่วยงำน 

ทีเ่กีย่วข้อง ในวนัศกุร์ที ่14 สงิหำคม 2563 โดยร่ำงพระรำชบญัญติัพืชกระท่อม พ.ศ. ... มหีลกักำรส�ำคญั คอื กำรก�ำหนดมำตรกำรควบคมุ 

พชืกระท่อมเพ่ือป้องกนัมิให้เดก็และเยำวชนเข้ำถึงพืชกระท่อม และป้องกนัมใิห้มกีำรน�ำพชืกระท่อมไปใช้ในทำงท่ีผดิ โดยมสีำระส�ำคญั ดงันี้

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2563 อนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ... ตำมที่กระทรวง

ยุติธรรมเสนอ ขณะน้ีอยู่ระหว่ำงส่งร่ำงพระรำชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ... ให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และ 

คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำ ก่อนเสนอสภำผู้แทนรำษฎรต่อไป 

ห้ำมมิให้ผู้ใดผลิต น�ำเข้ำ หรือส่งออกพืชกระท่อม เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกเลขำธิกำร ป.ป.ส.

ห้ำมขำยพืชกระท่อมให้กับผู้มีอำยุต�่ำกว่ำ 18 ปี และสตรีมีครรภ์

ห้ำมใช้ จ้ำง วำน หรือยินยอมให้ผู้มีอำยุต�่ำกว่ำ 18 ปี ขำยพืชกระท่อม

ห้ำมมิให้ขำยพืชกระท่อมบำงสถำนที ่หรือบำงวธิกีำร เช่น ห้ำมขำยในโรงเรยีน หอพัก สวนสำธำรณะ สวนสัตว์ 

สวนสนุก หรือขำยโดยใช้เครื่องขำย ขำยผ่ำนอินเทอร์เน็ต หรือเร่ขำย

ห้ำมโฆษณำหรือท�ำกำรสื่อสำรกำรตลำดพืชกระท่อม

ห้ำมผู้มีอำยุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เสพพืชกระท่อมในลักษณะ 4 x 100

ห้ำมผู้มีอำยุต�่ำกว่ำ 18 ปี เสพพืชกระท่อม

ห้ำมมิให้ผู้ใดยุยงส่งเสริมให้ผู้มีอำยุต�่ำกว่ำ 18 ปี หรือสตรีมีครรภ์เสพพืชกระท่อม 

ก�ำหนดให้เลขำธกิำร ป.ป.ส. หรือผูไ้ด้รบัมอบหมำย มอี�ำนำจเปรยีบเทยีบปรบัในกรณคีวำมผดิทีม่อีตัรำ

โทษปรับสถำนเดียว

ก�ำหนดบทเฉพำะกำล โดยให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้อนุญำตผลิต น�ำเข้ำ  

และส่งออกพชืกระท่อม รวมถึงมอี�ำนำจเปรยีบเทยีบปรบัแทนเลขำธกิำร ป.ป.ส. เมือ่พ้นก�ำหนดระยะเวลำ 

 10 ปี เมื่อกฎหมำยมีผลใช้บังคับ
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การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด 

ส�ำนกังำน ป.ป.ส. โดยสถำบนัวชิำกำรและตรวจพสิจูน์ยำเสพตดิ ด�ำเนนิกำรตรวจพสูิจน์ของกลำงยำเสพตดิตำมระเบยีบส�ำนกันำยกรฐัมนตรี 

ว่ำด้วยกำรจับ ยึด และตรวจพิสูจน์ยำเสพติด ศึกษำวิเครำะห์เอกลักษณ์ และองค์ประกอบของตัวยำเสพติด เพื่อพิสูจน์ทรำบ 

แหล่งผลิตและกำรแพร่กระจำยของตัวยำ พัฒนำ สนับสนุนวิชำกำรด้ำนกำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติดทั้งในและนอกประเทศ พร้อมทั้ง

เสนอแนะมำตรฐำนกำรตรวจพิสูจน์และก�ำกับติดตำมให้เป็นไปตำมมำตรฐำน โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ด�ำเนินกำรตรวจพิสูจน์

ของกลำงยำเสพติด จ�ำนวน 2,885 คดี 5,270 รำยกำร น�้ำหนักรวม 223,767.585 กิโลกรัม ดังนี้

1 จ�าแนกตามประเภทการตรวจพิสูจน์

ประเภทการตรวจพิสูจน์ จ�านวนคดี จ�านวนรายการ น้�าหนัก (กิโลกรัม)

คุณภำพวิเครำะห์ 1,203 1,595 184,342.048

ปริมำณวิเครำะห์ 1,682 3,675 39,425.537

รวม 2,885 5,270 223,767.585

2 จ�าแนกตามประเภทยาเสพติด

ประเภทยาเสพติด ปริมาณของกลาง (กิโลกรัม)

ยำบ้ำ
          19,502.028 

       (204,150,079 เม็ด)

เอ็กซ์ตำซี (ยำอี)
              182.514 

             (430,478 เม็ด)

ไอซ์           16,065.916 

เฮโรอีน               354.024 

โคเคน                21.694

คีตำมีน               842.334 

กัญชำ           14,958.026 

กระท่อม            1,576.963 

ฝิ่น         169,579.660 

แอลเอสดี                  0.009 

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท               669.360 

โทลูอีน                  1.673 

ตรวจไม่พบยำเสพติดให้โทษและวัตถุที่ออกฤทธิ์ฯ                13.384 

รวม                        223,767.585 
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3 ข้อมูลยาเสพติดทีส่�าคัญ

3.1  ยาบ้า

ยำบ้ำในคดีรำยส�ำคัญ (ตั้งแต่ 10,000 เม็ดขึ้นไป) รวมจ�ำนวน 154 คดี จ�ำนวน 691 ตัวอย่ำง รวมจ�ำนวน 203,921,237 เม็ด  

มีรำยละเอียดดังนี้

3.1.1 ลักษณะทางกายภาพ ยำบ้ำมีลักษณะเป็นเม็ดยำกลมแบน สีส้มและสีเขียว มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 0.6 ซม.  

หนำประมำณ 0.25 ซม. น�้ำหนักเฉลี่ยต่อเม็ดประมำณ 900 มิลลิกรัม พบตรำประทับ “wy” เป็นร่องลึก อีกด้ำนเรียบ คิดเป็นร้อยละ  

98.98 ส่วนที่เหลือเป็นตรำประทับอื่น ๆ เช่น แอปเปิ้ล หัวม้ำ ผลส้ม A เป็นต้น

รูปภาพตราประทับบนเม็ดยาบ้า

บรรจุซองพลำสติกแบบมีซิปปิด - เปิด ซองละประมำณ 200 เม็ด แล้วน�ำมำมัดรวมกันด้วยหนังยำง มัดละ 10 ซอง จำกนั้นน�ำมำ

ห่อด้วยกระดำษสำ แล้วน�ำมำห่อรวมกันเป็นห่อใหญ่ ประกอบด้วยห่อละ 3 มัด หรือ 5 มัด ชั้นนอกสุดของห่อส่วนใหญ่เคลือบด้วย

เทียนไขสีเหลือง ปิดผนึก และประทับตรำสัญลักษณ์ หรือรูปภำพ หรือตัวอักษร หรือตัวเลข ด้วยหมึกสีน�้ำเงิน สีแดง หรือสีเขียว  

แบ่งตำมรูปแบบกำรผนึกห่อและตรำประทับบนห่อได้จ�ำนวน 6 แบบ ดังนี้

1. 
 ผนึกห่อแบบ “999”  

จ�ำนวน 145,318,013 เม็ด  
คิดเป็นร้อยละ  

71.26 

2.  
ผนึกห่อแบบ “Y1”  

จ�ำนวน 50,467,045 เม็ด  
คิดเป็นร้อยละ  

24.75 

3.  
ผนึกห่อแบบ “1 2”  

จ�ำนวน 1,300,000 เม็ด  
คิดเป็นร้อยละ  

0.64 

4.  
ผนึกห่อแบบ “ตรำประทับอื่น ๆ” 

จ�ำนวน 3,911,722 เม็ด  
คิดเป็นร้อยละ  

1.92 

5.  
ผนึกห่อแบบ “ไม่มีตรำประทับ”  

จ�ำนวน 1,650,059 เม็ด  
คิดเป็นร้อยละ  

0.81 

6.  
ผนึกห่อแบบ “ถุงชำ”  

จ�ำนวน 1,274,398 เม็ด  
คิดเป็นร้อยละ  

0.62
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999

ตราประทับอื่นๆ ไม่มีตราประทับ ถุงชา

Y1 1 2

 

3.1.2 การตรวจพสิจูน์สารตัง้ต้นและสารปนเป้ือนของยาบ้าในคดรีายสำาคญั ยำบ้ำ จ�ำนวน 153,337,879 เมด็ หรอืคิดเป็นร้อยละ 

75.19 ตรวจพบว่ำใช้ Ephedrine (Ep)/Pseudoephedrine (PEp) และยำบ้ำ จ�ำนวน 43,690,196 เม็ด หรือคิดเป็นร้อยละ 21.43 

ตรวจพบว่ำใช้ Phenyl-2-Propanone (P2P) ส่วนยำบ้ำ จ�ำนวน 6,893,162 เม็ด หรือคิดเป็นร้อยละ 3.38 ไม่สำมำรถระบุได้

3.1.3 องค์ประกอบทางเคมีของยาบ้า สำรออกฤทธิ์ท่ีส�ำคัญในยำบ้ำ คือ เมทแอมเฟตำมีนไฮโดรคลอไรด์ โดยตรวจพบในช่วง 

ควำมบรสิทุธิร้์อยละ 15.01 - 20.00 คดิเป็นร้อยละ 69.24 ของน�ำ้หนักยำบ้ำทีต่รวจพสิจูน์ และกำเฟอนี ตรวจพบในช่วงควำมบรสิทุธิ์ 

ร้อยละ 70.01 - 80.00 คดิเป็นร้อยละ 80.09 ของน�ำ้หนกัยำบ้ำทีต่รวจพสิจูน์ เมือ่เปรยีบเทยีบช่วงควำมบรสิทุธิข์องเมทแอมเฟตำมนี

ไฮโดรคลอไรด์และควำมบรสิทุธิข์องกำเฟอนีในยำบ้ำของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กบัปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 พบว่ำไม่เปล่ียนแปลง 
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3.2 ไอซ์

ลักษณะเฉพำะของไอซ์ในคดีรำยส�ำคัญ (ตั้งแต่ 1 กิโลกรัมขึ้นไป) รวมจ�ำนวน 142 คดี จ�ำนวน 253 รำยกำร รวมน�้ำหนัก  

16,011 กิโลกรัม มีรำยละเอียดดังนี้

3.2.1 เอกลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของไอซ์ในคดีรายสำาคัญ ลักษณะสิ่งห่อหุ้มที่พบมำกที่สุด คือ ไอซ์ที่บรรจุในถุงพลำสติก (ถุงชำ)  

ขนำดกว้ำงประมำณ 6 - 6.5 นิ้ว น�้ำหนักถุงละประมำณ 1 กิโลกรัม ซึ่งไอซ์ที่น�ำมำวิเครำะห์ลักษณะสิ่งห่อหุ้ม รวมทั้งหมดจ�ำนวน 

16,054 ถุง แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ดังนี้

1) 

กลุ่ม “GUANYINWANG” 

จ�ำนวน 9,547 ถุง  

(ร้อยละ 59.47)  
พบมากทีสุ่ด 

2)  

กลุ่ม “QINGSHAN” 

จ�ำนวน 1,444 ถุง  

(ร้อยละ 9.00)

3)  
กลุ่ม “No Logo” 

จ�ำนวน 553 ถุง  

(ร้อยละ 3.44)

4)  
กลุ่ม “Alphabet” 

จ�ำนวน 3,178 ถุง  

(ร้อยละ 19.80)

5)  
กลุ่ม “Other” 

จ�ำนวน 201 ถุง  

(ร้อยละ 1.25)

6)  
กลุ่ม “YUSHAN” 

จ�ำนวน 100 ถุง  

(ร้อยละ 0.62) 

7)  
กลุ่ม “DAGUANYIN” 

จ�ำนวน 427 ถุง  

(ร้อยละ 2.66)

8)  

กลุ่ม “ALISHAN”  

จ�ำนวน 600 ถุง  

(ร้อยละ 3.74)

9)  

กลุ่ม “XIANGRIKUI”  

จ�ำนวน 4 ถุง  

(ร้อยละ 0.02)  
พบน้อยทีสุ่ด
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ลักษณะถุงพลำสติก (ถุงชำ) ที่พบมำกที่สุด  
คือ กลุ่ม “GUANYINWANG”

สิง่ห่อหุ้มใหม่ทีพ่บในปีงบประมาณ 2563

3.2.2 สารตัง้ต้นและสารปนเป้ือนของไอซ์ในคดรีายสำาคญั ไอซ์น�ำ้หนกั 7,022 กโิลกรมั หรอืคิดเป็นร้อยละ 43.86 ตรวจพบว่ำ 

ใช้ Ephedrine (Ep)/Pseudoephedrine (Pep) และไอซ์น�้ำหนัก 6,171 กิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 38.54 ตรวจพบว่ำ 

ใช้ Phenyl-2-Propanone (P2P) ส่วนไอซ์น�้ำหนัก 2,818 กิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 17.60 ไม่สำมำรถระบุได้

ปีงบประมาณ จ�านวนคดี จ�านวนรายการ จ�านวนถุง
น�้าหนัก (กิโลกรัม)

Ep/Pep P2P ระบุไม่ได้

2562 86 117 11,868 6,650 4,032 1,186

2563 142 253 16,054 7,022 6,171 2,818

3.2.3 องค์ประกอบทางเคมีของไอซ์ สำรออกฤทธ์ิที่ส�ำคัญในไอซ์ คือ เมทแอมเฟตำมีนไฮโดรคลอไรด์ โดยตรวจพบในช่วง 

ควำมบริสุทธิ์ร้อยละมำกกว่ำ 90.01 คิดเป็นร้อยละ 99.86 ของน�้ำหนักไอซ์ที่ตรวจพิสูจน์ เมื่อเปรียบเทียบช่วงควำมบริสุทธ์ิของ 

เมทแอมเฟตำมีนไฮโดรคลอไรด์ในไอซ์ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กับปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 พบว่ำไม่เปลี่ยนแปลง
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3.3 กัญชา

3.3.1 กัญชาแห้งอัดแท่ง 

3.3.1.1 ลักษณะทางกายภาพ เป็นพืชแห้งอัดเป็นแท่ง มีขนำดแท่งประมำณ 6 x 8.5 x 1.5 นิ้ว น�้ำหนักแท่งละประมำณ 1 กิโลกรัม 

แบ่งตำมลกัษณะส่ิงห่อหุม้ได้ 7 แบบ ได้แก่ ห่อพลำสติกใส ห่อกระดำษสทีอง - ขำว ห่อกระดำษสีเขยีว - ขำว ห่อกระดำษสนี�ำ้เงนิ - ขำว 

ห่อกระดำษสีแดง - ขำว ห่อกระดำษสีเทำ - ขำว และไม่ห่อ 

3.3.1.2 องค์ประกอบทางเคมีของกัญชาแห้งอัดแท่ง ปริมำณสำระส�ำคัญที่ตรวจพบ ได้แก่ เตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (THC)  

ช่วงร้อยละ 2 - 8 แคนนำบิไดออล (CBD) ช่วงร้อยละ 0.1 - 0.8 และแคนนำบินอล (CBN) ช่วงร้อยละ 0.1 - 1.6 นอกจำกนี้ยังพบ 

สำรปนเปื้อนโลหะหนัก ได้แก่ สำรหนู ปรอท ตะกั่ว และแคดเมียม

รูปภาพสิง่ห่อหุ้มของกัญชาแห้งอัดแท่ง

ห่อพลำสติกใส 
8,917 แท่ง

 
(ร้อยละ 84.92)

ห่อกระดำษ 
สีทอง-ขำว 
987 แท่ง

(ร้อยละ 9.40)

ห่อกระดำษ 
สีเขียว-ขำว 
378 แท่ง

(ร้อยละ 3.60)

ห่อกระดำษ 
สีน�้ำเงิน-ขำว 

198 แท่ง

(ร้อยละ 1.89)

ห่อกระดำษ 
สีแดง-ขำว 

11 แท่ง

(ร้อยละ 0.10)

ห่อกระดำษ 
สีเทำ-ขำว 

4 แท่ง

(ร้อยละ 0.04)

ไม่ห่อ 
5 แท่ง

 
(ร้อยละ 0.05)

3.3.2 กัญชาแห้งที่เป็นแบบช่อดอก พบน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศผ่ำนทำงไปรษณีย์ โดยกำรน�ำช่อดอกช่อใบมำอัดเป็นสุญญำกำศ

บรรจุถุงพลำสติก ถุงละประมำณ 50 - 300 กรัม ตรวจพบปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล (THC) อยู่ในช่วงร้อยละ 9 - 14 

ซึ่งสูงกว่ำกัญชำแห้งอัดเป็นแท่งที่พบในประเทศไทย

3.3.3 นำ้ามันกัญชา พบบรรจุขวดรูปแบบต่ำง ๆ มีท้ังแบบมีฉลำกและไม่มีฉลำก ตรวจพบปริมำณสำรเตตรำไฮโดรแคนนำบินอล 

(THC) อยู่ในช่วงร้อยละ 20.01 - 50.00
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3.4 เฮโรอีน

3.4.1 ลักษณะทางกายภาพ แบ่งตำมลักษณะของกลำงได้ 3 แบบ ดังนี้

1) ผงสีขำวอัดเป็นแท่ง มีน�้ำหนักประมำณ 350 กรัม  
ห่อด้วยพลำสติกสีเขียว ตรำประทับ A และห่อพลำสติกสีเหลือง  
ตรำสิงห์โต 

2) ผงสีขำว บรรจุถุงพลำสติก ซองพลำสติก ขวด 
หลอด และกระป๋อง 

3) ผงสีขำวอัดเป็นก้อน ห่อด้วยพลำสติก 

3.4.2 องค์ประกอบทางเคมี สำรออกฤทธ์ิท่ีส�ำคัญในเฮโรอีน คือ เฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ โดยตรวจพบในช่วงควำมบริสุทธิ์ 

ร้อยละ 80.01 - 90.00 คิดเป็นร้อยละ 82.31 ของน�้ำหนักเฮโรอีนที่ตรวจพิสูจน์ 
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เฮโรอีนเป็นยำเสพติดที่ได้จำกกำรสังเครำะห์ทำงเคมี จำกปฏิกิริยำระหว่ำงมอร์ฟีน 
กับสำรเคมีบำงชนิด เช่น อำเซติคแอนไฮไดรด์ หรืออำเซติลคลอไรด์ หรือเอทิลิดีน
ไดอำเซเตท โดยนักวิจัยชำวอังกฤษ ชื่อ C.R. Wright ได้ค้นพบวิธีกำรสังเครำะห์

เฮโรอีนจำกมอร์ฟีน โดยใช้น�้ำยำอำเซติคแอนไฮไดรด์ บริษัทผลิตยำไบเออร์  
ได้น�ำมำผลิตเป็นยำออกสู่ตลำดโลก ในชื่อทำงกำรค้ำว่ำ “Heroin” และถูกน�ำมำใช้
ทดแทนมอร์ฟีนอย่ำงแพร่หลำย หลังจำกที่มีกำรใช้เฮโรอีนในวงกำรแพทย์มำนำน

ถึง 18 ปี จึงทรำบถึงอันตรำย และผลที่ท�ำให้เกิดกำรเสพติดให้โทษที่ร้ำยแรง  
จนปี พ.ศ. 2467 (ค.ศ. 1924) ประเทศสหรัฐอเมรกิำได้ออกกฎหมำยระบุให้เฮโรอนี 

เป็นยำเสพติดให้โทษ ห้ำมมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง
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3.5 โคเคน

ลกัษณะทีพ่บส่วนมำกเป็นผง และผงอดัเป็นก้อนทรงร ีสขีำว ห่อด้วยพลำสติก และบรรจซุองพลำสตกิ สำรออกฤทธิท์ีส่�ำคัญในโคเคน  

คือ โคคำอีนไฮโดรคลอไรด์ โดยตรวจพบในช่วงควำมบริสุทธิ์ร้อยละมำกกว่ำ 90.01 คิดเป็นร้อยละ 56.72 ของน�้ำหนักโคเคน 

ทีต่รวจพิสจูน์ นอกจำกนี ้ยงัพบในลกัษณะเป็นของเหลวสีเหลอืง จ�ำนวน 2 ขวด น�ำ้หนกั 256.58 กรมั ตรวจพบโคคำอนีไฮโดรคลอไรด์ 

ในช่วงควำมบริสุทธิ์ร้อยละ 20.01 - 40.00 เกิดเหตุที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด สำขำชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ลักษณะสิ่งห่อหุ้มที่พบบรรจุโคเคน

3.6 คีตามีน

ลักษณะที่พบส่วนมำกเป็นผง และผลึกสีขำว บรรจุถุงพลำสติก (ถุงชำ) ขนำดกว้ำงประมำณ 3.5 - 4 น้ิว น�้ำหนักถุงละประมำณ  

1 กโิลกรมั สำรออกฤทธิท่ี์ส�ำคญัในคตีำมนี คอื คตีำมนีไฮโดรคลอไรด์ โดยตรวจพบในช่วงควำมบรสิทุธิร้์อยละ 80.01 - มำกกว่ำ 90.01 

คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของน�้ำหนักคีตำมีนที่ตรวจพิสูจน์

ลักษณะสิ่งห่อหุ้มแบบถุงพลำสติก (ถุงชำ) ที่พบบรรจุคีตำมีน

3.7 เอ็กซ์ตาซี (ยาอี)

ลักษณะเป็นเม็ดหลำกหลำยรูปแบบ น�้ำหนักต่อเม็ดเฉลี่ยประมำณ 0.4 กรัม สำรออกฤทธ์ิที่ส�ำคัญในเอ็กซ์ตำซี คือ เอ็มดีเอ็มเอ  

(3,4 - เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตำมีน) โดยตรวจพบในช่วงควำมบริสุทธิ์ร้อยละ 40.01 - 50.00 คิดเป็นร้อยละ 45.68 ของน�้ำหนัก 

เอ็กซ์ตำซีที่ตรวจพิสูจน์

ตัวอย่ำงเอ็กซ์ตำซีที่พบ

ข้อมูล : สถำบันวิชำกำรและตรวจพิสูจน์ยำเสพติด ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
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เบิกจ่าย คงเหลือ

ป้องกัน ปราบปราม บำาบัดรักษา

การบริหารจัดการงบประมาณ

1) งบประมำณตำมแผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ�ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ของหน่วยงำนร่วมบูรณำกำร 28 หน่วยงำน ได้รับจ�ำนวน 4,892,744,218 บำท จ�ำแนกเป็นด้ำนกำรป้องกันยำเสพติด 

1,449,383,518 บำท ด้ำนปรำบปรำมยำเสพติด 2,051,932,200 บำท ด้ำนบ�ำบัดรักษำยำเสพติด 1,391,428,500 บำท 

มีผลกำรเบิกจ่ำย 4,694,071,579.18 บำท คิดเป็นร้อยละ 95.94 คงเหลืองบประมำณ 198,672,638.82 บำท

งบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงำนร่วมบูรณำกำร 28 หน่วยงำน 
ได้รับ 4,892,744,218 บำท

งบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับ 4,892,744,218 จ�ำแนกเป็น
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เบิกจ่าย คงเหลือ

ประกอบด้วย

สำานกังาน ป.ป.ส.ดำาเนินการ หน่วยอื่นเบิกจ่ายเเทน

2) ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ได้รับจัดสรรงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

จ�ำนวน 2,742,105,700 บำท น�ำเข้ำ พ.ร.บ. โอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 177,123,000 บำท ได้รับ

กำรจัดสรรงบประมำณ (เพิ่มเติม) 25,714,000 บำท งบบุคลำกรที่รอกำรจัดสรร (เพิ่มเติม) 16,774,575.02 บำท สรุป

มีงบประมำณทั้งสิ้น 2,607,471,275.02 บำท มีผลกำรเบิกจ่ำย จ�ำนวน 2,591,620,786.42 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.39 

ประกอบด้วย

2.1) งบประมำณท่ีส�ำนักงำน ป.ป.ส. ใช้ด�ำเนินกำรเอง จ�ำนวน 1,954,202,370.25 บำท มีผลกำรเบิกจ่ำย จ�ำนวน 

1,946,483,925.84 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.61

2.2) งบประมำณที่สนับสนุนให้หน่วยงำนอื่นเบิกจ่ำยแทน จ�ำนวน 653,286,904.77 บำท มีผลกำรเบิกจ่ำย จ�ำนวน 

645,136,860.58 บำท คิดเป็นร้อยละ 98.76

งบประมาณ ได้รับ 2,607,471,275.02 บาท
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ผลสัมฤทธิ์การด�าเนินงานตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม  
และบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2563 ดังนี้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ 

ด�าเนินงาน

เป้าหมาย 1 : ลดผลกระทบจากประชากรวัยเสี่ยงสูงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ตัวช้ีวัดระดับเป้าหมาย : ร้อยละ 95 ของประชำกรวัยเส่ียงสูงไม่กระท�ำผิดในกรณียำเสพติด ร้อยละ 95 99.08

แนวทาง : ประชากรวัยเส่ียงสูงได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างระบบนิเวศทางสังคม เพ่ือป้องกันยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วน

ตัวชี้วัดระดับแนวทาง 1.1 จ�ำนวนประชำกรวัยเสี่ยงสูงได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันเพื่อ

ป้องกันยำเสพติด

4,850,570 คน 5,611,904 คน

ตัวชี้วัดระดับแนวทาง 1.2 ร้อยละ 50 ของ 7,255 ต�ำบล/50 เขต มีระบบนิเวศทำง

สังคมเพื่อกำรป้องกันยำเสพติด

ร้อยละ 50 74.66

เป้าหมาย 2 : ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดและเครือข่ายถูกจับกุมและดำาเนินการ

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย : ผู้ค้ำยำเสพติดในพื้นที่แพร่ระบำดถูกด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย

อย่ำงน้อย ร้อยละ 80

ร้อยละ 80 100

แนวทาง : สกัดกั้นและปราบปรามการค้ายาเสพติด

ตัวชี้วัดระดับแนวทาง 1.1 สกัดกั้นยำเสพติดได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของปริมำณ 

ยำเสพติดที่จับกุมทั้งประเทศ

ร้อยละ 70 71.56

ตัวชี้วัดระดับแนวทาง 1.2 ยุติบทบำทกลุ่มกำรค้ำคดียำเสพติดระดับส�ำคัญ 

ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 

ร้อยละ 30 29.17

เป้าหมาย 3 ลดผลกระทบจากประชากรกลุ่มเสียงที่มีต่อสังคม 

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย : ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยยำเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อควำมรุนแรงเข้ำถึง

กำรประเมินและดูแลช่วยเหลือบ�ำบัดรักษำตำมระดับควำมรุนแรงอย่ำงต่อเนื่อง

ร้อยละ 90 71.32

แนวทาง : กลุ่มผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการประเมิน ดูแลช่วยเหลือ บำาบัดรักษา ฟ้ืนฟู และติดตามตามระดับความรุนแรง 

อย่างเหมาะสม

ตัวช้ีวัดระดับแนวทาง : ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำ และได้รับ 

กำรติดตำมดูแลอย่ำงต่อเน่ือง 1 ปี (Retention Rate)

ร้อยละ 80 66.54
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01 02 03 04 05

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ส�ำนักงำน ป.ป.ส.) ร่วมกับ ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม ด�ำเนนิกำรส�ำรวจควำมคดิเหน็ของประชำชนในกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนปฏิบตักิำรด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำม 

ยำเสพตดิ พ.ศ. 2563 เพือ่เป็นข้อมลูให้รฐับำลและหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องน�ำไปใช้ในกำรติดตำม ประเมนิผล และวำงแผนกำรด�ำเนนิงำน 

ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดต่อไป โดยใช้วิธีกำรส�ำรวจด้วยตัวอย่ำงแบบ Stratified Three - Stage Sampling  

และส่งเจ้ำหน้ำที่ของส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติเข้ำสัมภำษณ์สมำชิกในครัวเรือนที่มีอำยุ 18 ปีขึ้นไป ในชุมชน/หมู่บ้ำนเป้ำหมำยในกำร

แก้ไขปัญหำยำเสพติดทั่วประเทศ ครัวเรือนละ 1 รำย ได้จ�ำนวนตัวอย่ำงทั้งสิ้น 46,000 รำย ระหว่ำงวันที่ 1 - 31 กรกฎำคม 2563  

ผลกำรส�ำรวจควำมคดิเห็นของประชำชนในกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนปฏบิตักิำรด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิ พ.ศ. 2563 พบว่ำ 

กำรปรำบปรำม
อย่ำงจริงจังและ 
ต่อเนื่อง  

การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนในการด�าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563

1 
ประชาชนร้อยละ 93  

มีควำมพึงพอใจต่อกำรด�ำเนินงำนป้องกัน 

และแก้ไขปัญหำยำเสพติดของรัฐบำล 

2 

ประชาชนร้อยละ 91  
มีควำมเชื่อมั่นต่อ 

กำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพติดของรัฐบำล 

3. ประชำชนได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 5 อันดับแรก ได้แก่

กำรใช้กฎหมำย
ลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับยำเสพติดอย่ำง
เด็ดขำด  

กำรตั้งจุดตรวจ
หรือจุดสกัดเพื่อ
เฝ้ำระวังในชุมชน/
หมู่บ้ำน  

กำรเฝ้ำระวัง 
ในชุมชน/หมู่บ้ำน 
เช่น กำรจัดเวรยำม  
ติดตั้งกล้อวงจรปิด 
เป็นต้น  

(ร้อยละ 20.1) 

กำรปลูกฝัง 
ให้ครอบครวัช่วยกนั 
สอดส่องดูแล  

(ร้อยละ 59.7) (ร้อยละ 54.9) (ร้อยละ 20.5) (ร้อยละ 18.0)

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด 85



ภำคผนวก

รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด  
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
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หน่วยงาน
การจัดสรรงบประมาณ (บาท)

ด้านปราบปราม ด้านป้องกัน ด้านบำาบัด รวม

สำานักนายกรัฐมนตรี 175,718,800.00 0.00 0.00 175,718,800.00

กองอ�ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร 175,718,800.00 0.00 0.00 175,718,800.00

กระทรวงกลาโหม 202,824,000.00 48,381,200.00 8,460,000.00 259,665,200.00

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม 400,000.00 2,028,200.00 360,000.00 2,788,200.00

กองทัพบก 131,053,000.00 28,807,000.00 4,000,000.00 163,860,000.00

กองทัพเรือ 43,570,500.00 2,700,800.00 1,400,000.00 47,671,300.00

กองทัพอำกำศ 6,000,000.00 11,052,300.00 2,700,000.00 19,752,300.00

กองบัญชำกำรกองทัพไทย 21,800,500.00 3,792,900.00 0.00 25,593,400.00

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

กระทรวงมหาดไทย 0.00 169,002,000.00 0.00 169,002,000.00

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 0.00 15,592,400.00 0.00 15,592,400.00

กรมกำรปกครอง 0.00 126,629,200.00 0.00 126,629,200.00

กรมกำรพัฒนำชุมชน 0.00 26,780,400.00 0.00 26,780,400.00

กระทรวงยุติธรรม 773,560,000.00 763,427,100.00 636,188,000.00 2,173,175,100.00

กรมคุมประพฤติ 0.00 0.00 339,081,800.00 339,081,800.00

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 0.00 10,695,100.00 6,837,200.00 17,532,300.00

กรมรำชทัณฑ์ 0.00 37,668,900.00 42,000,000.00 79,668,900.00

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 773,560,000.00 715,063,100.00 248,269,000.00 1,736,892,100.00

กระทรวงแรงงาน 0.00 33,411,100.00 0.00 33,411,100.00

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน 0.00 20,273,600.00 0.00 20,273,600.00

กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 0.00 13,137,500.00 0.00 13,137,500.00

กระทรวงศึกษาธิการ 0.00 172,135,418.00 0.00 172,135,418.00

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 0.00 25,090,600.00 0.00 25,090,600.00

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 0.00 120,783,418.00 0.00 120,783,418.00

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 0.00 26,261,400.00 0.00 26,261,400.00

กระทรวงสาธารณสุข 147,742,400.00 95,000,000.00 746,780,500.00 989,522,900.00

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 0.00 0.00 426,353,300.00 426,353,300.00

กรมกำรแพทย์ 0.00 0.00 229,132,900.00 229,132,900.00

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 123,920,600.00 0.00 0.00 123,920,600.00

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 0.00 0.00 2,317,500.00 2,317,500.00

กรมสุขภำพจิต 0.00 95,000,000.00 88,976,800.00 183,976,800.00

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 23,821,800.00 0.00 0.00 23,821,800.00

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม

0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00

ส่วนราชการไม่สงักดัสำานกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรือทบวง 752,087,000.00 153,526,700.00 0.00 905,613,700.00

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ 739,501,000.00 153,526,700.00 0.00 893,027,700.00

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 12,586,000.00 0.00 0.00 12,586,000.00

รวมทั้งสิ้น 2,051,932,200.00 1,449,383,518.00 1,391,428,500.00 4,892,744,218.00

งบประมาณบรูณาการป้องกนั ปราบปราม และบ�าบดัรกัษายาเสพตดิ ปี พ.ศ. 2563
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สถิตข้ิอมลูยาเสพติด

ตาราง 1 สถิติกำรจับกุมคดียำเสพติดภำพรวมทั้งประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2563

ปีงบประมาณ จ�านวนคดี (คดี) จ�านวนผู้ต้องหา (คน)

2559 223,247 249,109

2560 261,112 287,238

2561 331,941 357,585

2562 363,769 385,771

2563 324,552 338,560

ข้อมูล : ส�ำนักปรำบปรำมยำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ POLIS ณ วันศุกร์ที่ 30 ตุลำคม 2563)

ตาราง 2 สถิติกำรจับกุมรวม 5 ข้อหำส�ำคัญ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2563

ปีงบประมาณ จ�านวนคดี (คดี) ร้อยละ* จ�านวนผู้ต้องหา (คน) ร้อยละ**

2559 69,637 31.19 85,606 34.36

2560 77,008 29.49 92,391 32.17

2561 83,711 25.22 99,312 27.77

2562 81,784 22.84 95,207 24.68

2563 94,237 29.04 104,590 30.89

* ร้อยละ เทียบกับกำรจับกุมคดียำเสพติดภำพรวมทั้งประเทศ 

** ร้อยละ เทียบกับกำรจับกุมผู้ต้องหำคดียำเสพติดภำพรวมทั้งประเทศ

ข้อมูล : ส�ำนักปรำบปรำมยำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ POLIS ณ วันศุกร์ที่ 30 ตุลำคม 2563) 

หมำยเหตุ : เมื่อเปรียบเทียบกำรจับกุม 5 ข้อหำส�ำคัญกับกำรจับกุมยำเสพติดภำพรวม

ตาราง 3 สถิติกำรจับกุมของกลำงยำเสพติด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2563

ปีงบประมาณ
ยาบ้า 

(ล้านเม็ด)
เฮโรอีน 

(กิโลกรัม)
ไอซ ์

(กิโลกรัม)
กัญชา 

(กิโลกรัม)
คีตามีน 

(กิโลกรัม)

2559 93.74 147.49 1,161.03 11,183.85 30.91

2560 214.93 376.56 5,200.75 13,797.46 658.38

2561 339.69 940.63 19,347.92 16,401.94 551.44

2562 518.90 941.85 16,284.52 14,342.71 734.82

2563 319.11 597.33 23,872.25 9,227.60 1,342.43

ข้อมูล : ส�ำนักปรำบปรำมยำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ POLIS ณ วันศุกร์ที่ 30 ตุลำคม 2563)
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ตาราง 4 สถิติกำรเผำท�ำลำยยำเสพติดให้โทษของกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2563

ชนิดยาเสพติด 
(กิโลกรัม)

2559 2560 2561 2562 2563

ยำบ้ำ 4,240 7,886 5,514 12,369 18,303

ไอซ์ 422 1,185 486 3,443 5,878.5

เฮโรอีน 411 169 108 143 541.4

เอ็กซ์ตำซี 3 2 10 14 0.226

โคเคน 9 12 5 44 10.7

วัตถุออกฤทธิ์ 6 11 73 191 557

ฝิ่น 0 0 0 0 9.41

มูลค่า (ล้านบาท) 10,962 20,719 13,698 20,047 55,941

ข้อมูล : กระทรวงสำธำรณสุข (ณ วันศุกร์ที่ 30 ตุลำคม 2563)

ตาราง 5 สถิติกำรยึดอำยัดทรัพย์สินคดียำเสพติด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2563

ปีงบประมาณ จ�านวนผู้ต้องหา (ราย) มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท)

2559 2,053 1,410.00

2560 1,919 1,667.72

2561 2,237 1,228.66

2562 1,819 949.59

2563 1,853 790.57

ข้อมูล : ส�ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส. (ณ วันศุกร์ที่ 30 ตุลำคม 2563)

ตาราง 6 สถิติกำรบ�ำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2563

ปีงบประมาณ
การบ�าบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด (ราย)

ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบ�าบัด ระบบต้องโทษ รวม

2559 104,256 55,193 18,282 177,731

2560 114,659 56,783 26,074 197,516

2561 107,079 76,455 24,516 208,050

2562 102,681 99,901 27,098 229,680

2563 76,118 89,261 25,016 190,395

ข้อมูล : ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ บสต. ณ วันศุกร์ที่ 30 ตุลำคม 2563)
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ตาราง 7 สถิติผู้เข้ำบ�ำบัดรักษำระบบสมัครใจ จ�ำแนกรำยเก่ำ - รำยใหม่ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2563

ปีงบประมาณ
รายเก่า รายใหม่

จ�านวน (ราย) ร้อยละ จ�านวน (ราย) ร้อยละ

2559 17,856 16.43 90,829 83.57

2560 13,090 11.26 103,184 88.74

2561 24,064 22.04 85,119 77.96

2562 34,490 33.71 67,824 66.29

2563 20,772 27.80 53,946 72.20

ข้อมูล : ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ บสต. ณ วันศุกร์ที่ 30 ตุลำคม 2563)

ตาราง 8 สถิติผู้เข้ำบ�ำบัดรักษำระบบสมัครใจ (รำย) จ�ำแนกตำมชนิดยำเสพติดที่ส�ำคัญ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2563

ชนิดยาเสพติด 2559 2560 2561 2562 2563

กระท่อม 5,380 6,148 3,925 4,029 2,271

กัญชำ 11,775 10,896 7,936 11,577 5,530

โคเคน 13 15 18 8 12

ฝิ่น 2,936 2,609 3,963 3,849 3,673

คีตำมีน 31 203 303 885 501

ยำบ้ำ 68,106 83,753 82,018 70,116 51,850

เอ็กซ์ตำซี 151 213 178 125 104

ไอซ์ 3,776 4,681 4,990 4,788 5,749

เฮโรอีน 3,270 3,198 3,242 3,318 3,474

ข้อมูล : ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ บสต. ณ วันศุกร์ที่ 30 ตุลำคม 2563)
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ตาราง 9 สถิติผู้เข้ำบ�ำบัดรักษำระบบสมัครใจ เฉพำะรำยใหม่ (รำย) จ�ำแนกตำมชนิดยำเสพติดที่ส�ำคัญ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2563

ชนิดยาเสพติด 2559 2560 2561 2562 2563

กระท่อม 5,006 5,678 3,271 2,893 1,690

กัญชำ 10,555 10,104 6,815 9,350 4,587

โคเคน 9 12 16 6 11

ฝิ่น 1,120 1,569 2,125 1,062 1,005

คีตำมีน 26 191 249 753 419

ยำบ้ำ 57,978 77,821 66,498 48,925 40,061

เอ็กซ์ตำซี 137 206 161 105 92

ไอซ์ 3,124 4,243 4,019 3,259 4,323

เฮโรอีน 1,601 2,027 1,266 1,209 1,479

ข้อมูล : ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ บสต. ณ วันศุกร์ที่ 30 ตุลำคม 2563)

ตาราง 10 สถิติผู้เข้ำบ�ำบัดรักษำระบบสมัครใจ (รำย) จ�ำแนกตำมรูปแบบกำรเข้ำบ�ำบัดรักษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2563

รูปแบบสถานที่ของการฟื้นฟูสมรรถภาพ (สมัครใจ) 2559 2560 2561 2562 2563

ผู้ป่วยนอก (Outpatient) ในสถำนพยำบำล 47,029 48,165 52,296 51,939 48,891

ผู้ป่วยใน ระยะบ�ำบัดในสถำนพยำบำล - 6,208 6,426 6,221 -

ผู้ป่วยใน ระยะฟื้นฟูสมรรถภำพในสถำนพยำบำล - 454 335 204 -

ฟื้นฟูสมรรถภำพในค่ำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 60,651 58,354 47,727 37,331 26,065

ฟื้นฟูสมรรถภำพในชุมชน - 242 94 2,808 1,162

ฟื้นฟูสมรรถภำพในศำสนสถำน - 86 79 71 -

ข้อมูล : ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำยำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ บสต. ณ วันศุกร์ที่ 30 ตุลำคม 2563)

ตาราง 11 สถิติผู้เข้ำบ�ำบัดรักษำระบบสมัครใจ (รำย) จ�ำแนกตำมเพศ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2563

เพศ 2559 2560 2561 2562 2563

ชำย 101,757 106,591 100,524 92,377 67,568

หญิง 5,924 6,450 6,730 6,743 5,855

ข้อมลู : ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ บสต. ณ วันศุกร์ที่ 30 ตุลำคม 2563)

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด 91



ตาราง 12 สถิติผู้เข้ำบ�ำบัดรักษำระบบสมัครใจ (รำย) จ�ำแนกช่วงอำยุ และเพศ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2563

ช่วงอายุ
2559 2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

< 15 ปี 1,939 107 1,810 113 1,926 108 1,858 96 1,273 86

15 - 19 ปี 27,933 1,015 23,848 1,058 19,198 1,042 15,579 976 11,951 792

20 - 24 ปี 24,592 991 32,164 1,144 29,591 1,043 26,765 1,160 13,420 900

25 - 29 ปี 15,135 891 15,599 1,071 15,192 1,082 14,325 1,136 11,610 968

30 - 34 ปี 12,048 875 12,078 918 11,797 941 11,108 845 8,937 820

35 - 39 ปี 9,134 700 9,432 767 9,743 838 9,110 810 7,570 704

> 39 ปี 11,207 1,373 11,891 1,396 13,238 1,681 13,811 1,741 12,947 1,606

ข้อมูล : ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ บสต. ณ วันศุกร์ที่ 30 ตุลำคม 2563)

ตาราง 13 สถิติผู้เข้ำบ�ำบัดรักษำระบบสมัครใจ (รำย) จ�ำแนกอำยุที่เริ่มใช้ยำ และเพศ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2563

ช่วงอาย ุ
ที่ใช้ยาครั้งแรก

2559 2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

< 15 ปี 14,592 544 14,933 616 14,755 628 14,430 639 10,782 574

15 - 19 ปี 46,283 2,004 52,154 2,206 47,786 2,148 43,213 2,233 29,798 1,915

20 - 24 ปี 15,435 1,141 20,056 1,407 19,139 1,397 17,881 1,479 12,462 1,163

25 - 29 ปี 6,355 684 7,595 725 7,179 780 6,734 734 5,508 650

30 - 34 ปี 3,645 522 4,739 594 4,589 610 4,031 591 3,430 600

35 - 39 ปี 1,860 298 2,363 301 2,340 351 2,105 324 1,842 275

> 39 ปี 2,318 439 2,921 489 3,134 619 2,986 606 2,877 567

ข้อมูล : ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ บสต. ณ วันศุกร์ที่ 30 ตุลำคม 2563)
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ตาราง 14 สถติิผูเ้ข้ำบ�ำบดัรกัษำระบบสมคัรใจ (รำย) จ�ำแนกตำมสำเหตสุ�ำคัญทีเ่ข้ำรบักำรบ�ำบดัรกัษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2563

สาเหตุส�าคัญที่เข้ารับการบ�าบัดรักษาครั้งนี้ 2559 2560 2561 2562 2563

กลัวถูกจับ 6,936 3,874 2,607 2,637 1,491

โครงกำร TO BE NUMBER ONE - 214 115 139 314

เงื่อนไขของสถำนประกอบกำร - 1,739 1,793 1,457 1,092

จัดระเบียบสังคม 1 3,104 2,528 2,340 1,438

ตั้งด่ำน/ตรวจค้น 7 14,558 10,589 6,914 6,090

ทำงบ้ำนบังคับหรือขอร้อง 3,080 3,270 3,054 2,660 2,563

ประชำคมหมู่บ้ำน - 1,111 439 820 592

พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด พ.ศ. 2545 - 399 492 728 487

มีปัญหำด้ำนสุขภำพกำย 1,466 2,295 3,271 3,496 3,208

มีปัญหำด้ำนสุขภำพจิต 4,169 6,461 6,446 6,606 6,888

ไม่มีเงินซื้อยำเสพติด 445 809 1,101 916 788

โรงเรียน 1,432 2,506 2,156 1,986 1,272

สมัครใจตำม พ.ร.บ. สุขภำพจิต พ.ศ. 2551 - 101 199 233 250

สมัครใจตำมประกำศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 15 48,755 49,281 46,198 29,797

สมัครใจตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ม.56 (คุมควำมประพฤติ) - 1,474 1,349 1,614 935

สมัครใจระหว่ำงรอกำรพิจำรณำของศำลเยำวชนฯ 1 2,626 2,009 1,717 1,581

หำซื้อยำเสพติดยำก 145 191 272 296 281

อยำกเลิก 19,556 19,040 18,112 17,179 14,876

ข้อมูล : ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ บสต. ณ วันศุกร์ที่ 30 ตุลำคม 2563)
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ทีต่ั้งหน่วยงานส�านักงาน ป.ป.ส.

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  
(สำานักงาน ป.ป.ส.)

สำานักงาน ปปส. กทม. 

เลขที่ 213 ซอยวิภำวดีรังสิต 25  

แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี่  

กรุงเทพมหำนคร 10210

เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสำมเสนใน  

เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400  

 0 2247 0901 - 19  

 0 2246 8526, 0 2247 7217

 0 2589 7964  

 0 2589 7964

สำานักงาน ปปส. ภาค 1

เลขที่ 88/9 หมู่ที่ 3 ต�ำบลคูบำงหลวง 

อ�ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี 

12140

 0 2593 4529 - 33  

 0 2593 4510

สำานักงาน ปปส. ภาค 2

เลขที่ 222/4 หมู่ที่ 3 ต�ำบลเสม็ด  

อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 

 038 467 840 - 3  

 038 467 844

สำานักงาน ปปส. ภาค 3

เลขท่ี 333 หมู่ที ่9 ถนนรำชสมีำ - โชคชยั 

ต�ำบลหนองบวัศำลำ อ�ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ 

จังหวัดนครรำชสีมำ 30000

 044 327 015 - 7  

 044 327 107 - 8

สำานักงาน ปปส. ภาค 4

เลขที่ 108 หมู่ที่ 14 ต�ำบลศิลำ  

อ�ำเภอเมืองขอนแก่น  

จังหวัดขอนแก่น 40000 

 043 246 790  

 043 241 029

สำานักงาน ปปส. ภาค 5

เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนหนองฮ่อ  

ต�ำบลช้ำงเผือก อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ 50300

 053 217 259, 053 217 269,  

 053 217 279  

 053 217 239

สำานักงาน ปปส. ภาค 6

เลขท่ี 112 ต�ำบลมะตมู อ�ำเภอพรหมพิรำม 

จังหวัดพิษณุโลก 65150 

 055 368 165 - 9  

 055 368 165 - 9

สำานักงาน ปปส. ภาค 7 

เลขท่ี 90/9 หมูท่ี ่1 ต�ำบลบำงโทรัด  

อ�ำเภอเมอืงสมทุรสำคร  

จงัหวัดสมทุรสำคร 74000

 034 432 740 - 4  

 034 432 745

สำานักงาน ปปส. ภาค 8

เลขที่ 102/27 หมู่ที่ 9 นิคมพัฒนำซอย 2 

ต�ำบลขุนทะเล อ�ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี 

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84106 

 077 602 927  

 077 602 926

สำานักงาน ปปส. ภาค 9

เลขที่ 434 ถนนไทรบุรี ต�ำบลบ่อยำง

อ�ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ 90000

 074 312 088, 074 321 515  

 074 321 514
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คณะผู้จัดท�า
รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ผู้บริหำร 

นำยวิชัย ไชยมงคล เลขำธิกำร ป.ป.ส.

พ.ต.ต.สุริยำ สิงหกมล รองเลขำธิกำร ป.ป.ส.

พ.ต.ท.ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองเลขำธิกำร ป.ป.ส.

นำยธนำกร คัยนันท์ รองเลขำธิกำร ป.ป.ส.

บรรณำธิกำร

 นำงสำวนันทพร พงศ์อิศวรำนันท์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักยุทธศำสตร์

คณะบรรณำธิกำร

นำงจิตติมำ บุญเก็บทอง ผู้อ�ำนวยกำรส่วนติดตำมและประเมินผล ส�ำนักยุทธศำสตร์

นำงสำวค�ำเพียร พิมมะเสน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร

นำงสำวอุไรวรรณ บุญญิกำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร

นำงสำวรุ่งนภำ วิชญทินภัทร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร

นำงสำวยุพำวรรณ กรองสันเทียะ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

นำงสำวสิริดำ แสนสิริ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 

นำยรัชตะ เลิศมณีทวีทรัพย์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

นำงวงจันทร์ โคเลิศ พนักงำนธุรกำร ส.4

นำงสำวกิตติ์รวี กีรติพงษ์เวคิน เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร

นำงสำวศิริรักษ์ บุญมี เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร

นำยศรำวุฒิ วัดเล็ก เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร

นำยณัฐปคัลป์ ทองศรี เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร
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