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ค�าน�า

 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) โดยสถาบันสํารวจและติดตาม          
การปลูกพืชเสพติด ดําเนินการสํารวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝนตั้งแตป พ.ศ. 2522 จนถึงปจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผานมา             
ไดพัฒนาเทคนิคและวิธีการสํารวจอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดขอมูลพื้นที่ปลูกฝนที่มีความถูกตองแมนยํา และสามารถนําไปใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการตัดทําลายไรฝน รวมถึงการวางแผนและประยุกตใชขอมูลดังกลาวเพื่อการปองกันและ           
ปราบปรามยาเสพติดของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางไดผล ตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดใหหมดไป
จากประเทศไทย จากการดําเนินงานที่ผานมา สํานักงาน ป.ป.ส. สามารถสํารวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝนไดครอบคลุมพื้นท่ี
ศักยภาพทั้งหมดจํานวน 76 พื้นที่เปาหมาย และดําเนินงานตามโครงการตัดทําลายไรฝ นรวมกับ กองทัพภาคที่ 3             
กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) และ
ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ (ศป.ปส.อ.) รวมถึงการดําเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพือ่แกปญหาพืน้ทีป่ลกูฝนอยางยัง่ยนืซึง่เริม่ดาํเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สงผลใหการปลกูฝนในพืน้ทีโ่ครงการฯ
ลดลงอยางตอเนื่อง

 จากการสาํรวจพืน้ทีล่กัลอบปลกูฝนตัง้แตเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2558 ถงึ เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 พบมกีารลกัลอบ
ปลูกฝนในพ้ืนที่ 7 จังหวัดภาคเหนือ รวมท้ังสิ้น จํานวน 3,347 แปลง คิดเปนพื้นที่ 2,492.83 ไร โดยจังหวัดที่มีพื้นที่
ปลูกฝนมากที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก จ.เชียงใหม (1,456.48 ไร) จ.ตาก (893.12 ไร) และ จ.แมฮองสอน (81.36 ไร)
มีการดาํเนนิการตดัทาํลายไรฝนจาํนวน 1,991.21 ไร คดิเปน รอยละ 79.88 ของพ้ืนท่ีปลูกฝนท้ังหมด เมือ่เปรียบเทยีบกบั
ฤดกูาลปลูกฝน ในหวงป พ.ศ. 2557-2558 พบวา พื้นที่ปลูกฝนเพิ่มขึ้นจํานวน 511.14 ไร คิดเปน รอยละ 25.79

 สํานักงาน ป.ป.ส. ขอขอบคุณหนวยงานที่เกี่ยวของ ซ่ึงใหความรวมมือและสนับสนุนการสํารวจพ้ืนที่ลักลอบ         
ปลูกฝนดวยดีตลอดมา ไดแก กองทัพภาคที่ 3 กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 ศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพตดิจงัหวดั (ศอ.ปส.จ.) ศนูยปฏบิตักิารปองกนัและปราบปรามยาเสพตดิอาํเภอ (ศป.ปส.อ.) กองบนิตํารวจ         
กองบนิปกหมนุ ศนูยการบนิทหารบก  องคการปกครองสวนทองถิน่ และสาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ 
(องคการมหาชน)  สํานักงาน ป.ป.ส. หวังเปนอยางยิ่งวารายงานการสํารวจฝนประจําป พ.ศ. 2558-2559 ฉบับนี้ จะเปน
ประโยชนตอการศึกษาวิจัย และเปนขอมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตอไป

(นายศิรินทรยา  สิทธิชัย)
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
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Preface

 The Office of the Narcotics Control Board (ONCB) by the Narcotic Crop Survey and                
Monitoring Institute has conducted a survey on the illicit cultivation of opium since 1979. Up to 
present, the survey techniques, methodologies and procedures used have been improved                      
consistently. This continuous improvement ensures that the survey results and reports on illicit 
opium plantation are accurate, precise and most useful for formulating effective eradication and 
drug control plans of relevant agencies. This supports well the government policy agenda of                  
our country to be safe and free from drugs.

 For the past years, the ONCB has successfully surveyed all 76 potential target areas of 
illicit opium plantation in total. The cooperation between the ONCB and the Third Army
Area-RTA, the Border Patrol Police Region 3, the Provincial Command Centers for Combating Drugs, 
the District Operation Center for Combating Drugs, and the Local Administrative Organizations 
in opium eradication operation and the Royal Project Expansion for Sustainable Alternative 
Development in Opium Poppy Area since 2010 has been successful, resulting in the 
continuing decrease of opium plantation in the extended areas of the Royal Project.

 According to the aerial and ground survey of illicit opium cultivation in 2015-2016 (from 
August 2015 to July 2016), there were 3,347 plots of illicit opium plantation found in 7 provinces, 
equivalent to 398.85 hectares. The top 3 provinces include Chiang Mai (233.04 hectares),                
Tak (142.90 hectares), and Mae Hong Son (13.02 hectares).  The total number of 318.59 hectares 
was eradicated, equivalent to 79.88 percent. By comparing with the crop years of 2014-2015,                      
the opium cultivation areas increased at 81.78 hectares, equivalent to 25.79 percent.

 On this regard, I would like to convey my sincere appreciation to all agencies and our 
steadfast partners, namely, the Third Army Area-RTA, the Border Patrol Police Region 3,                             
the Provincial Command Centers for Combating Drugs, the District Operation Center for                        
Combating Drugs, the Local Administrative Organization and the GEO-Informatics and Space                
Technology Development Agency (GISTDA) for all of their strong support, commitment and               
cooperation extended. Finally, I do believe that this Opium Cultivation and Eradication Report for 
Thailand: 2015-2016 will be of great benefit as a reference and empirical evidence for all                   
concerned agencies and interested persons to support their work and our partnership on drug 
control cooperation.

(Mr. Sirinya  Sitdhichai)
Secretary-General, Narcotics Control Board
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การสํารวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝน ตั้งแตป พ.ศ. 2522-2523
Opium Cultivation Survey in 1979-1980

การตัดทําลายไรฝนของ ตชด. รวมกับชาวบาน 
ในป พ.ศ. 2522-2523

Opium Eradication by Border Patrol Police and
local villagers in 1979-1980

พื้นที่ศักยภาพปลูกฝน 76 แหลงที่สูง
ตั้งแตป พ.ศ. 2527 จนถึงปจจุบัน

76 High potential areas of Opium Cultivation 
from 1984 until present

การบินสํารวจทางอากาศ
Aerial Survey for Opium Cultivation

 สํานักงาน ป.ป.ส. เริ่มดําเนินการสํารวจพ้ืนที่ลักลอบ
ปลูกฝนในป พ.ศ. 2522 โดยรวมมือกับ บก.ตชด. ภาค. 3
จัดทีมเจาหนาที่สํารวจทั้ง 2 หนวยงานเดินเทาสํารวจใน
หมูบานชาวเขาที่สงสัยวามีการลักลอบปลูกฝนใน 4 จังหวัด
ไดแก เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน และพะเยารวมถึง
พืน้ทีลุ่มนํา้ ไดแก ลุมนํา้กก ลุมนํา้แมปง ลุมนํา้แมแจม ลุมนํา้
แมจัน ลุมนํ้าแมแตงและลุมนํ้าแมงัด และในป พ.ศ 2523
ไดบนิตรวจการณทางอากาศ พบพืน้ทีล่กัลอบปลกูฝนจาํนวน
26,440 ไร
 Since 1979, ONCB in cooperation with Border 
Patrol Police Region 3 have started conducting 
ground survey of illicit opium cultivation in hill-
tribe villages in 4 Northern Provinces, namely,
Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son and Phayao
including many river basins, namely Kok, Mae Ping, 
Mae Chaem, Mae Chan, Mae Taeng and Mae Ngad river 
basins. In 1980, ONCB had an aerial survey and found 
4,230.4 hectares of illicit opium plantation.

 จนกระทั่งป พ.ศ. 2527 จึงใชวิธีการสํารวจภาคพื้นดิน
รวมกับการสํารวจทางอากาศ สามารถสํารวจครอบคลุม
พื้นที่ศักยภาพลักลอบปลูกฝ นได 76 แหลงที่สูงในภาค
เหนือของประเทศไทย ซึ่งฝนจะเจริญเติบโตไดดีในพื้นที่
มีความสูงตั้งแต 800 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
ขึ้นไป และดําเนินการสํารวจในพื้นที่ 76 แหลงที่สูงตลอด
มาจนถึงปจจุบัน
 Until 1984, ONCB used both aerial survey and 
ground survey in 76 potential areas of illicit
plantation in the North of Thailand at which at 800 
meters above mean sea level the opium can
grow well.  Up to now, these 76 potential areas
have been always surveyed.

การด�าเนินงานส�ารวจฝิ่นในประเทศไทย 
Procedure of Opium Poppy Survey in Thailand
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Procedures of Opium Poppy Survey Procedures of Opium Poppy Survey 
in  Thai land

 ปจจุบันวิธีการสํารวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝนที่สํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนินการมี 2 วิธี ไดแก การสํารวจภาคอากาศและ
ภาคพื้นดิน โดยประยุกตใชรวมกับขอมูลแผนที่ภูมิประเทศ ขอมูลจากดาวเทียม และเครื่องตรวจวัดพิกัดภูมิศาสตร                  
บนพื้นโลก (GPS : Global Positioning System) 

 การสํารวจภาคอากาศ : โดยเฮลิคอปเตอรซึ่งไดรับการสนับสนุนจากกองบิน
ตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแหงชาต ิและกองบนิปกหมนุ ศนูยการบนิทหารบก สาํรวจ
เพื่อบันทึกภาพขอมูลตําแหนงพื้นที่ลักลอบปลูกฝนทางอากาศ เสนทางการบิน 
และขอมูลอื่นที่สําคัญและเกี่ยวของ โดยขอมูลที่ไดจะถูกนําไปตีความลงในขอมูล
จากดาวเทียม เพื่อกําหนดตําแหนงและคํานวณขนาดแปลงฝ นในระบบ                        
ภูมิสารสนเทศ รวมถึงผลิตแผนที่แสดงตําแหนงแปลงฝ นเพื่อจัดสงใหแก                   
หนวยตัดทําลายไรฝนตอไป 

 การสํารวจภาคพื้นดิน : โดย 
ยานพาหนะขับเคลื่อนสี่ลอ และการเดินเทาเขาพื้นที่ปลูกฝน ทั้งนี้ จะพิจารณา
คัดเลือกพื้นที่ที่มีลักษณะการปลูกฝนหนาแนน มีการปลูกลักษณะพิเศษหรือ
นาสนใจ และที่สําคัญคือ ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผูปฏิบัติการสํารวจ
พื้นที่ปลูกเปนหลัก จากนั้น จึงบันทึกภาพขอมูลตําแหนง ขนาด และลักษณะ
พื้นที่ปลูกฝนที่สํารวจพบพรอมขอมูลท่ีสําคัญ เพื่อนําไปจัดทําฐานขอมูลพื้นที่
ปลูกฝนในระบบภูมิสารสนเทศ และจัดสงใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ตัดทําลายไรฝนตอไป 

 การใชอากาศยานไรคนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) : ในป พ.ศ. 2559 สถาบันสํารวจและ
ติดตามการปลูกพืชเสพติดสามารถพัฒนาระบบอากาศยานไรคนขับ เพื่อการสํารวจพืชเสพติดโดยเฉพาะ ฝน กระทอม
และกัญชง เพื่อใหเกิดความคลองตัว และมีความสะดวกตอการประยุกตใชรวมกับการสํารวจภาคพื้นดิน 

 Currently, there are 2 methods used for opium cultivation survey : aerial survey and ground 
survey.  Survey Data are analyzed together with topographic maps, satellite image maps and GPS.

 Aerial Survey : helicopters used in the survey were supported by the Royal Thai Police Aviation 
Division and the Royal Thai Army.  All photos, videos, coordinates of opium areas, flight routes and also 
other important aerial data will be gathered, interpreted and analyzed by GIS software in order to
produce maps of opium fields for the use of opium eradication units.

 Ground Survey : 4-WD vehicles are necessary to gain access to opium fields. The areas for ground
survey are selected from high density of opium or other specialities.  The most important condition is 
the safety of opium surveyors. In the field, all concerned data will be collected, imported and
analyzed by GIS software before sending complete data to eradication teams later on.

 Unmanned Aerial Vehicle : From 2016, UAV technology has been used for supporting surveys
of all kinds of narcotic plants.  The UAV is convenient in use together with ground survey.
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ภาพถายทางอากาศพื้นที่ปลูกฝน 
ดอยสามหมื่ น  ต . เมื อ งแหง         
อ.เวยีงแหง จ.เชียงใหม บนิสาํรวจ
เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559

Aerial photo of Doi Sam Mun, Wiang Haeng district, Chiang Mai 
province, on January  6th, 2016.

การเชื่อมข อมูลภาพถ ายจาก    
การสํารวจภาคอากาศ กับขอมูล
เส นแนวการบิน สํารวจพื้นที่         
ปลกูฝน ดอยสามหมืน่ ต.เมอืงแหง         
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ 
6 มกราคม พ.ศ. 2559

เสนแนวการสาํรวจภาคอากาศ
ภาพถายทางอากาศ

Syncing the Photos from aerial survey with a flight route of opium 
poppy fields at Doi Sam Mun, Wiang Haeng district, Chiang Mai 
province, on January 6th, 2016.  

Fight routes
Aerial Photos

การใช้เทคโนโลยีข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง
แสดงสถานการณ�พื้นที่ปลูกฝิ่น

Use of High Resolution Satellite Imageries in Opium Fields
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การใช ประโยชน ข อมูลจาก
ดาวเทียม SPOT6 ป พ.ศ. 2557 
รวมกับขอมูลเสนทางการสํารวจ
ภาคอากาศเพื่อการสํารวจพื้นที่
ปลกูฝน ดอยสามหมืน่ ต.เมอืงแหง 
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม  

พื้นที่ปลูกฝน

Application of SPOT6 satellite imagery (2014) and a flight route 
for opium cultivation survey in 2016 at Doi Sam Mun, Wiang Haeng 
district, Chiang Mai province.

Opium fields

การประยุกต  ใช  ข  อ มูลจาก
ดาวเทียม LANDSAT TM 8        
( รั บสัญญาณภาพ เมื่ อ วั นที่                     
5 มกราคม พ.ศ. 2559) รวมกับ
ขอมูลเสนทางการสํารวจภาค
อากาศ เพื่อการสํารวจพื้นที่
ปลกูฝนดอยสามหมืน่ ต.เมอืงแหง
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม

แปลงฝน 

Application of LANDSAT TM8 satellite imagery (2016) and a flight 
route for opium cultivation survey at Doi Sam Mun, Wiang Hang 
district, Chiang Mai province, on January 5th, 2016

Opium fields
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หนวยตัดทําลาย
Eradication Units

พื้นที่ปลูกฝน (ไร)
Cultivated Areas 

(ha)

พื้นที่ตัดทําลาย 
(ไร)

Eradicated Areas 
(ha)

รอยละการตัด
ทําลาย

Percentage of 
Eradication

กองทัพภาคที่ 3        1,860.4 1,860.4
100

 Third Army Area-RTA 297.66 297.66

ศอ.ปส.จ. / ศป.ปส.อ. 632.43 130.81

20.68 Provincial/District
Operation Centers for

Combating Drugs
101.19 20.93

กองบงัคบัการตาํรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 **       - -
-

Border Patrol Police Region 3

รวม 2,492.83 1,991.21
79.88

Total 398.85 318.59

 **ผลการตัดทําลายไรฝนของกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 เปนขอมูลสวนหนึ่งของการบูรณาการ 
การตัดทําลายไรฝนรวมกับกองทัพภาคที่ 3 และศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) และ
ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ (ศป.ปส.อ.) จึงไมปรากฏขอมูลในตารางขางตน

 The total amount of opium eradication by the Border Petrol Police Region 3 is not presented on 
the table separately but a part of integrated efforts with the Third Army Area-RTA and Provincial/District 
Operation Centers for Combating Drugs.

ผลการส�ารวจและตัดท�าลายพื้นที่ปลูกฝิ่น ประจ�าปี พ.ศ. 2558-2559
Opium Survey and Eradication : 2015-2016

รายงานการส�ารวจฝิ่น ประจ�าปี พ.ศ. 2558-2559
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Map : Comparison of Opium Cultivation Areas between 2014-2015 and
2015-2016 in 76 Target Areas

Map : Comparison of Opium Cultivation Areas between 2014-2015 and
2015-2016 in 76 Target Areas

แผนที่เปรียบเทียบพื้นที่ปลูกฝิ่นปี พ.ศ. 2557-2558 และ 2558-2559
โดยจ�าแนกตามพื้นที่ศักยภาพลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่สูง 76  เป�าหมาย

รายงานการส�ารวจฝิ่น ประจ�าปี พ.ศ. 2558-2559
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 จังหวัด
Province

+/- %

1.   เชียงใหม 951.54 1,300.20 1,717.06 1,196.90 1,456.48 259.58
21.69

      Chiang Mai 152.25 208.03 274.73 191.50 233.04 41.54
2.   ตาก 176.54 246.20 181.39 634.67 893.12 258.45

40.72
      Tak 28.25 39.39 29.02 101.55 142.90 41.35
3.   แมฮองสอน 116.63 56.33 87.70 58.42 81.36 22.94

39.27
      Mae Hong Son 18.66 9.01 14.03 9.35 13.02 3.67
4.   เชียงราย 31.58 5.96 4.32 4.79 27.69 22.90

478.08
      Chiang Rai 5.05 0.95 0.69 0.77 4.43 3.66
5.   กําแพงเพชร 23.82 40.52 33.11 52.52 19.99 -32.53

-61.94
      Kampaeng Phet 3.81 6.48 5.30 8.40 3.20 -5.20
6.   นาน 3.56 8.51 20.48 21.69 12.19 -9.50

-43.8
      Nan 0.57 1.36 3.28 3.47 1.95 -1.52
7.   พะเยา  -  -  -  - 2.00 2.00

100.00
      Phayao 0.32 2.00
8.   แพร  -  - 5.81 12.70  - -12.70

100.00
      Phrae 0.93 2.03 -2.03
9.   ลําปาง  - 0.73  -  -  -  -

 -
      Lampang 0.12
10.  เลย  - 0.32  -  -  -  -

 -
      Loei 0.05
11.  เพชรบูรณ  - 0.25  -  -  -  -

 -
      Phetchabun 0.04

รวม 1,303.67 1,659.02 2,049.87 1,981.69 2,492.83 511.14
25.79

Total 208.59 265.44 327.98 317.07 398.85 81.78

ไร/hectares

เปรียบเทียบผลการส�ารวจพื้นที่ปลูกฝิ่นรายจังหวัดในห้วง 5 ปี
 (พ.ศ. 2554-2559)

Comparison of Opium Cultivation Areas (by province) 
in 5 Years (2011-2016)

2554-2555    
2011-2012

2555-2556    
2012-2013

2556-2557    
2013-2014

2558-2559    
2015-2016

2557-2558    
2014-2015

การเปลี่ยนแปลงชวงป
2558-2559 และ 2557-2558

(Remarks between)
2015-2016 and 2014-2015

รายงานการส�ารวจฝิ่น ประจ�าปี พ.ศ. 2558-2559
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ป
Year

  พื้นที่ปลูก
ฝน(ไร)

 Gross Cultivation 
Area (ha)

พื้นที่ตัด
ทําลาย (ไร)

Eradicated Area 
(ha)

พื้นที่คงเหลือ 
(ไร)

Net Cultivation Area 
(ha)

ผลผลิต
เฉลี่ย(กก./ไร)

 @ Yield
(kg/ha)

ผลผลิตรวม
(เมตริกตัน)
Potential Yield 

(mt)

ผลผลิตคงเหลือ
(เมตริกตัน)

Net Yield
(mt)

2549-2550 1,444.55 1,373.26 71.29 2.50
3.61 0.18

2006-2007 231.13 219.72 11.40 15.63
2550-2551 1,800.40 1,777.86 22.54 2.50

4.50 0.06
2007-2008 288.06 284.46 3.61 15.63
2551-2552 1,319.48 1,262.01 57.47 2.50

3.29 0.14
2008-2009 211.12 201.92 9.20 15.63
2552-2553 1,804.06 1,738.03 66.03 2.50

4.51 0.16
2009-2010 288.65 278.08 10.57 15.63
2553-2554 1,355.46 1,297.35 58.11 2.50

3.39 0.15
2010-2011 216.87 207.58 9.30 15.63
2554-2555 1,303.67 1,279.06 24.61 2.50

3.26 0.06
2011-2012 208.59 204.65 3.94 15.63
2555-2556 1,659.02 1,651.04 7.98 3.55

5.89 0.03
2012-2013 265.44 264.17 1.27 22.19
2556-2557 2,049.87 2,036.65 13.22 3.55

7.28 0.05
2013-2014 327.98 325.86 2.12 22.19
2557-2558 1,981.69 1,957.34 24.35 3.55

7.04 0.09
2014-2015 317.07 313.17 3.89 22.19
2558-2559 2,492.83 1,991.21 501.62 3.55

8.85 1.78
2015-2016 398.85 318.59 80.26 22.19

ไร/hectares

เปรียบเทียบผลผลิตฝิ่นในห้วง 10 ปี (พ.ศ. 2549-2559)
Comparison of Opium in 10 years (2006-2016)

รายงานการส�ารวจฝิ่น ประจ�าปี พ.ศ. 2558-2559
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จังหวัด
Province

อําเภอ
District

พื้นที่ปลูกฝน
(Cultivated areas)

การเปลี่ยนแปลง
(Change in quantity)

2557-2558
2014-2015

2558-2559
2015-2016

เพิ่ม
Increase

ลด
Decrease %

เชียงใหม
Chiang Mai 

อมกอย    972.19 1,065.67 93.48  -
9.62

Om Koi 155.55 170.51 14.96
เชียงดาว   61.30 101.82 40.52  -

66.10
Chiang Dao 9.81 16.29 6.48

แมแตง      43.59 100.34 56.75  -
130.19

 Mae Taeng 6.97 16.05 9.08
แมแจม    34.58 68.24 33.66  -

97.34
 Mae Chaem 5.53 10.92 5.39

เวียงแหง   10.92 37.60 26.68  -
244.32

Wiang Haeng 1.75 6.02 4.27
ฝาง     1.00 36.65 35.65  -

 3,565.00 
 Fang 0.16 5.86 5.7

ไชยปราการ 62.83 25.64   - -37.19
-59.19

 Chai Prakan 10.05 4.10 -5.95
พราว     10.49 20.09 9.6  -

91.52
Phrao 1.68 3.21 1.53
สะเมิง  - 0.43 0.43  -

100.00
Sa Moeng 0.07 0.07

ตาก
Tak

   แมระมาด    308.07 468.77 160.7  -
52.16

Mae Ra Mad 49.29 75.00 25.71
  ทาสองยาง  179.00 340.95 161.95  -

90.47
 Tha Song Yang 28.64 54.55 25.91

    สามเงา   21.77 27.21 5.44  -
24.99

 Sam Ngao 3.48 4.35 0.87
  พบพระ   60.10 27.20  - -32.9

-54.74
Phop Phra 9.62 4.35 -5.27
    อุมผาง    51.62 22.50  - -29.12

-56.41
 Um Phang 8.26 3.60 -4.66

วังเจา  - 5.87 5.87  -
100.00

Wang Chao 0.94 0.94
บานตาก  - 0.62 0.62  -

100.00
Ban Tak 0.1 0.1

แมฮองสอน
Mae Hong Son

ปาย        47.15 80.21 33.06  -
70.12

Pai 7.54 12.83 5.29
สบเมย 9.52 0.73  - -8.79

-92.33
Sop Moei 1.52 0.12 -1.4

เมืองแมฮองสอน  - 0.42 0.42  -
100.00Muang Mae 

Hong Son
0.07 0.07

ปางมะผา 1.75  -  - -1.75
-100.00

Pang Ma Pha 0.28 -0.28

ไร/hectares

เปรียบเทียบผลการส�ารวจพื้นที่ปลูกฝิ่นรายอ�าเภอ
ปี พ.ศ. 2557-2558 และ 2558-2559

Comparison of Opium Cultivation Areas (by district) between 2014-2015 and 2015-2016

รายงานการส�ารวจฝิ่น ประจ�าปี พ.ศ. 2558-2559
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จังหวัด
Province

 อําเภอ
District

พื้นที่ปลูกฝน
(Cultivated areas)

การเปลี่ยนแปลง
(Change in quantity)

2557-2558
2014-2015

2558-2559
2015-2016

เพิ่ม
Increase

ลด
Decrease

%

เชียงราย
Chiang Rai

  เวียงปาเปา  7.17 18.51 11.34  -
158.16

Wiang Pa Pao 1.15 2.96 1.81

แมสรวย    8.95 5.32  - -3.63
-40.56

Mae Suay 1.43 0.85 -0.58

   เวียงแกน    4.57 2.22  - -2.35
-51.42

Wiang Kaen 0.73 0.36 -0.37

  เมืองเชียงราย  1.00 1.64 0.64  -
64.00Muang 

Chiang Rai 0.16 0.26 0.10

 กําแพงเพชร
Kampaeng-

phet

   คลองลาน    46.37 17.57  - -28.80
-62.11

Khlong Lan 7.42 2.81 -4.61

โกสัมพีนคร  6.15 2.42  - -3.73
-60.65Kosamphi 

Nakhon 0.98 0.39 -0.59

นาน 
Nan

ทาวังผา 5.29 7.51 2.22  -
41.97Tha Wang 

Pha 0.85 1.20 0.35

เมืองนาน  - 3.13 3.13  -
100.00

Muang Nan 0.50 0.5

เวียงสา    7.41 1.55  - -5.86
-79.08

Wiang Sa 1.19 0.25 -0.94

พะเยา
Phayao

แมใจ  - 2.00 2  -
100.00

Mae Chai 0.32 0.32

แพร
Phrae

สอง 4.79  -  - -4.79
-100.00

Song 0.77 -0.77

รวมทั้งส้ิน                  1,981.69 2,492.83 511.14
- 25.79

Total 317.07 398.85 81.78

ไร/hectares

เปรียบเทียบผลการส�ารวจพื้นที่ปลูกฝิ่นรายอ�าเภอ
ปี พ.ศ. 2557-2558 และ 2558-2559

Comparison of Opium Cultivation Areas (by district) between 2014-2015 and 2015-2016

รายงานการส�ารวจฝิ่น ประจ�าปี พ.ศ. 2558-2559
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เปรียบเทียบ 10 อันดับผลการส�ารวจพื้นที่ปลูกฝิ่นรายอ�าเภอ
ปี พ.ศ. 2557-2558 และ 2558-2559

Comparison of Top 10 Cultivation Areas (by district) between 2014-2015 and 2015-2016

อมกอย
Om Koi

อมกอย
Om Koi

แมระมาด
Mae

Ra Mad

แมระมาด
Mae

Ra Mad

ทาสองยาง
Tha

Song Yang

ทาสองยาง
Tha

Song Yang

เชียงดาว
Chiang
Dao

ไชยปราการ
Chai

Prakan

แมแตง
Mea

Taeng

เชียงดาว
Chiang 
Dao

ปาย
Pai

พบพระ
Phop
Phra

แมแจม
Mea

Chaem

อุมผาง
Um

Phang

เวียงแหง
Wiang
Haeng

คลองลาน
Khlong 

Lan

ฝาง
Fang

แมแตง
Mae

Taeng

อุมผาง
Umphang

แมแจม
Mae 

Chaem

รายงานการส�ารวจฝิ่น ประจ�าปี พ.ศ. 2558-2559
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แผนที่แสดงสถานการณ�พื้นที่ปลูกฝิ่นรายอ�าเภอ
ปี พ.ศ. 2558-2559

Map : Opium Cultivation Areas (by district) in 2015-2016

รายงานการส�ารวจฝิ่น ประจ�าปี พ.ศ. 2558-2559
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รูปแบบการปลูกฝน 
Patterns of Opium Cultivation 
 1. แปลงฝนมีลักษณะการปลูกยกรอง คลายแปลงผัก
    Opium cultivation needs ridge tillage same as general vegetable plotting.

 2. แปลงฝนมี 3 รุน โดยรุนท่ี 1 เปนแปลงราง ตนฝนแหงตาย มีวัชพืชขึ้นปกคลุม รุนที่ 2 เปนแปลงฝนที่ถูก
เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแลว และรุนที่ 3 ตนฝนกําลังเจริญเติบโต เริ่มผลิดอกตูม

     Opium plots are found in 3 characters in 3 seasons : first, stranded plots with dry opium plants 
standing dead and covered with weeds, second, harvested plots; and third, new-grown and blooming plots.

สถานการณ�การปลูกฝิ่นในปี พ.ศ. 2558-2559
Situation of Opium Cultivation in 2015-2016

รายงานการส�ารวจฝิ่น ประจ�าปี พ.ศ. 2558-2559
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 3. แปลงฝนที่มีการใชทอสงนํ้าในแปลงพื้นที่ อ.อมกอย จ.เชียงใหม
     Pipeline System was found to be used for opium fields and Om Koi district, Chiang Mai province.

 4. พื้นที่ปลูกฝนจะมีขนาดแปลงเล็กลง แตจะมีการกระจายตัวอยูในบริเวณเดียวกันหลายแปลง
    Opium plots have been reduced in size but more distributed in the same area.

 5. การปลูกฝนที่ลาชา เนื่องจากสภาพอากาศในปนี้คอนขางแปรปรวน
    Opium cultivation was delayed due to unfavorable weather conditions. 

รายงานการส�ารวจฝิ่น ประจ�าปี พ.ศ. 2558-2559
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การตรวจเยี่ยมหน�วยปฏิบัติการตัดท�าลายไร�ฝิ่น และการตัดท�าลายไร�ฝิ่น 
อ�าเภออมก�อย จังหวัดเชียงใหม� และ อ�าเภอปาย จังหวัดแม�ฮ�องสอน

Official Visits at Opium Eradication Operation Taskforce, Om Koi District, Cha-
iang Mai Province and Pai District, Mae Hong Son Province

รายงานการส�ารวจฝิ่น ประจ�าปี พ.ศ. 2558-2559
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กราฟเปรียบเทียบพื้นที่ปลูกฝิ่น และพื้นที่ตัดท�าลาย
ในห้วงปี พ.ศ. 2527-2559

Comparison of Opium Cultivated Areas with Eradicated Areas
from 1984 to 2016

รายงานการส�ารวจฝิ่น ประจ�าปี พ.ศ. 2558-2559
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 จากการประเมินราคาฝนดิบในพื้นที่พบวามีราคาคอนขางสูง ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากปจจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 1. ผลผลิตฝนหลังจากการตัดฟนทําลาย : ผลผลิตที่รอดจากการตัดทําลายหรือถูกตัดทําลายไมสมบูรณ รวมถึง
การตัดทําลายหลังจากผูปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิต ทําใหผลผลิตฝนดิบในพื้นที่มีจํานวนนอย สงผลใหฝนดิบมีราคาสูง

 2. จาํนวนผูเสพฝนยงัคงมอียูมาก : ในพืน้ท่ีปลกูฝนหนาแนนยงัคงมผีูเสพอยูเปนจาํนวนมาก โดยเฉพาะบรเิวณพืน้ที่
ที่มีการปลูกฝนหนาแนนมากที่สุด มีราคาขายปลีกสูงถึงจอยละ 134,400 - 168,000 บาท (1 จอย = 1,600 กรัม) สาเหตุ
ทีท่าํใหราคาสงูเนือ่งจากผลผลติฝนในพืน้ทีท่ีร่อดจากการตดัทาํลายเหลอืนอยมาก ผูเสพฝนจงึตองซือ้ฝนในพืน้ทีจ่ากพอคา
ขายปลีก ทําใหพอคาขายปลีกกําหนดราคาขายเองไดตามตองการ 

Analysis of Opium Price : 2015-2016

 It was found that the estimated price of raw opium in the areas was rather high due to :
 1. Successful eradication has left only a small amount of raw opium available for local markets.
 2. A number of opium users remained high, especially in the areas where opium cultivation was 
dense. At the densest opium growing areas of Om Koi district, Chiang Mai province, the retail price of 
raw opium could be 134,400-168,000 baht/choi or 3,924-4,905 USD. (1 choi = 1,600 grams). Because of 
a very small amount of new opium left after eradication, the price of opium increased. Opium users 
need to buy raw opium from opium retailers who could set the price as they wanted.
a very small amount of new opium left after eradication, the price of opium increased. Opium users 
need to buy raw opium from opium retailers who could set the price as they wanted.

การวิเคราะห�ราคาฝิ่นในพื้นที่ห้วงปี พ.ศ. 2558-2559

รายงานการส�ารวจฝิ่น ประจ�าปี พ.ศ. 2558-2559
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เปรียบเทียบมูลค�าผลผลิตฝิ่นในห้วง 5 ปี (พ.ศ. 2554-2559)
Comparison of Opium Yield and Price During 5 Years

(from 2011-2016)

พื้นที่ปลูกฝน
Opium

Cultivation areas

จํานวน (ไร)
Hectares (ha)

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

Average yield
(kg/ha)

ผลผลิตรวม (กก.)
Total yield (kg)

ราคาเฉลี่ย
กก.(บาท)
Average

price/kg ($)

ราคาประเมนิ (บาท) 
Estimated Price 
($) 35.30 baht

= 1 USD

ฝนทุกรุน 2,492.83 3.55 
8,849.55 

85,000 752,211,750 

All season crops 398.85 22.19 2,407.93 21,309,114.73 

พื้นที่ถูกตัดทําลาย 1,991.21 3.55 
7,068.80 

85,000 600,848,000 

Eradicated  
areas 318.59 22.19 2,407.93 17,021,189.80 

คงเหลือหลังตัด
ทําลาย 501.62 3.55 

1,780.75 
85,000 151,363,750 

Remained 
areas 80.26 22.19 2,407.93 4,287,924.93 

ป
Year

พื้นที่
ปลูกฝน (ไร) 

Gross
Cultivation

(ha)

พื้นที่ตัดทําลาย
Eradicated Areas

พื้นที่คง
เหลือ(ไร)

Net 
Cultivation 
Area (ha)

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)
Average 

Yield
(kg/ha)

ผลผลิตรวม  
(เมตริกตัน)

Total
Yield (mt)

ผลผลิตคง
เหลือ

(เมตริกตัน)
Remained 
Yield (mt)

ราคาเฉลี่ย/
กก. (บาท)
Average 
price/kg 
(USD)ไร/ha %

2554-2555 1,303.67 1,279.06
98.11

24.61 2.50
3.26 0.06

85,000

2011-2012 208.59 204.65 3.94 15.63 2,656.25

2555-2556 1,659.02 1,651.04
99.52

7.98 3.55
5.89 0.03

85,000

2012-2013 265.44 264.17 1.27 22.19 2,656.25

2556-2557 2,049.87 2,036.65
99.36

13.22 3.55
7.28 0.05

85,000

2013-2014 327.98 325.86 2.11 22.19 2,656.25

2557-2558 1,981.69 1,957.34
98.77

24.35 3.55
7.03 0.09

85,000 

2014-2015 317.07 313.17 3.89 22.19 2,481.75 

2558-2559 2,492.83 1,991.21
79.88

501.62 3.55
8.85 1.78

85,000 

2015-2016 398.85 318.59 80.26 22.19 2,407.93 

ประเมินมูลค�าผลผลิตฝิ่นปี พ.ศ. 2558-2559
Estimation of Opium Yield and Price : 2015-2016
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 จากสถานการณการปลูกฝนในปนี้ สามารถคาดการแนวโนมสถานการณการปลูกฝนในป พ.ศ. 2559-2560 ไดวา
พื้นที่ปลูกฝนนาจะลดลง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

 1. สภาพอากาศคอนขางแปรปรวน : สงผลตอผลผลิตและการเจริญเติบโตของพืชฝน ทําใหพื้นที่ปลูกฝนลดลง  

 2. ความเขมงวดและจริงจังของการควบคุมพื้นที่ปลูกฝนเพิ่มขึ้น :  หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการควบคุม
พื้นที่ปลูกฝน มีมาตรการเฝาระวังอยางเขมงวดจริงจังในพื้นที่ปลูกหนาแนน โดยเฉพาะพื้นที่ อ.อมกอย จ.เชียงใหม ซึ่งมี 
การลาดตระเวนปองปรามการปลูกฝนในหวงกอนการเตรียมพื้นที่ปลูกและการประชาสัมพันธเชิงปฏิบัติการทางจิตวิทยา
เกี่ยวกับกฎหมาย/โทษของการปลูกฝนและพืชเสพติดชนิดอื่น

 3. ประสิทธิภาพของการตัดทําลายพื้นที่ปลูกฝน : หนวยงานที่ดําเนินการดานการตัดฟนทําลายในป พ.ศ. 2559-
2560 จะมอบหมายใหหนวยงานที่มีกําลังพลเขาดําเนินการตัดทําลาย เพื่อใหมีประสิทธิภาพที่สุด 

 4. ความรวมมอืจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ : มคีวามรวมมอืจากโครงการหลวง โดยโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาการปลูกฝนอยางยั่งยืน ซึ่งเนนมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นฐานและสงเสริมอาชีพใหกับชาวเขาผูปลูกฝน 
เพื่อใหผูปลูกฝนมีอาชีพสุจริตในการดําเนินชีวิต

 อยางไรก็ดี ยังคงมีปจจัยและเงื่อนไขที่จูงใจใหผูปลูกฝนลักลอบปลูก คือ ราคาฝนดิบ ซึ่งในป พ.ศ. 2559-2560
มรีาคาคอนขางสงู และการขาดแคลนฝนเนือ่งจากการตัดฟนทําลายไรฝนและการเฝาระวงัการนาํเขายาเสพติดจากประเทศ
เพื่อนบานอยางเขมงวดจริงจังในปที่ผานมา 

Trends of Opium Cultivation in 2016-2017
 Based on existing  data, it was speculated that  the  total area of opium  cultivation in 2016 – 2017
could be on the decrease due to the  following :

 1. Unfavorable climate affected opium cultivation yield.

 2. Increase in control of opium cultivation, especially for serious opium cultivation areas, 
such as, Om Koi district, Chiang Mai province.

 3. Increase in the effectiveness of opium eradication : In 2016-2017, agencies with skilled and 
sufficient forces were assigned the eradication tasks

 4. Increase in cooperation from related organizations : in cooperation with the Royal
Project, the Alternative Development extension program was implemented in at-risk areas in order to 
solve the problem sustainably by promoting the development of qualities of life and alternative
viable and licit livelihood for opium grower hill-tribes.

 However, factors or incentives contributing to the continuation of opium cultivation remain, 
particularly, the high price of raw opium in 2016-2017, the shortage of supply due to successful 
eradication operation in the country and successful interdiction of drugs from outside.

แนวโน้มสถานการณ�การปลูกฝิ่นในปี พ.ศ. 2559-2560
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   1 เท (tae)  = 2 มู (mu)
   1 สตางค (satang) = 2 สลึง (salung)
   1 แถบ (thab)  = 2.5 สตางค (satang)
   1 แถบ (thab)  = 8 มู (mu)
   1 หอง (hong)  = 3.5 แถบ (thab)
   1 ขัน (khan)  = 4.2 หอง (hong)
   1 ขัน (khan)  = 112 มู (mu)
   1 จอย  (choi)  = 10 ขัน (khan)
   1 จอย (choi)  = 1.6 กิโลกรัม (kilogram)
   1 จอย (choi)  =  42 ตําลึง (tamlung)
   1 จอย (choi)  = 140 แถบ (thab)
   1 จอย (choi)  = 1,120  มู (mu)
   1 จอย (choi)  = 350 สตางค (satang) 

มาตราชั่งน�้าหนักฝิ่น
Opium Measurement
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 สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ไดพัฒนาการใชอากาศยาน
ไรคนขบั หรอื UAV เพือ่สนบัสนนุภารกจิสาํรวจพชืเสพตดิ โดยในป พ.ศ. 2559 ไดใชงาน 
UAV ในการสํารวจ และถายภาพพื้นที่ปลูกพืชเสพติดไดทั้ง ฝน กระทอม และกัญชง
โดยเฉพาะการสํารวจฝนภาคพ้ืนดินนั้น สามารถชวยคนหาแปลงเปาหมายไดรวดเร็ว
และคนหาเสนทางเขาตรวจสอบแปลงไดทันที ทําใหมองเห็นสภาพของแปลงฝน
ทีส่าํรวจ ทัง้ขนาด อาย ุและความหนาแนน ซึง่จะ

สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหการปลูกฝนในพื้นที่ไดอยางละเอียดมากขึ้นโดยไมตอง
เดนิเขาไปในแปลง แตการปฏบิตังิานโดยใชอากาศยานไรคนขับ ยงัคงมขีอจํากดัสําคญั
ดานสมรรถนะของตัวเครื่อง ระยะเวลาการบิน และระยะทางรับ-สงสัญญาณ จึงยัง
ไมสามารถใชบนิสาํรวจเตม็รปูแบบ เพือ่ทดแทนการสาํรวจทางอากาศโดยเฮลคิอปเตอรได
ซึ่งในอนาคต หากสามารถจัดหาอากาศยานไรคนขับที่มีสมรรถนะสูงมาใชงานได
จะทําใหพัฒนาศักยภาพในการทํางานสํารวจพืชเสพติดใหกาวหนาไดยิ่งขึ้น

 In 2016, ONCB started using the unmanned aerial vehicles or UAV to support the narcotic
crops survey.  UAV is used to make a survey and take photos of cultivation areas of opium, Kratom and 
also Hemp.  In particular for the ground survey of opium, UAV can help to find target plots and seek for

access routes easily. It also shows general physical characters of the target plots including size, age, as,
well as the density of the plots. This allows us to make more thorough analysis without stepping into 
the plots. Nevertheless, its limitation are found important on the engine capacity, flight duration, and 

transmission signal length. Therefore, UAV is 
still not possible to replace helicopters in 
the aerial survey. In the future, if a higher 
performance UAV can be procured for use, 
the survey could be more effective.

การใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) 
เพื่อสนับสนุนภารกิจส�ารวจพืชเสพติด

Opium Cultivation Survey by UAV

the plots. Nevertheless, its limitation are found important on the engine capacity, flight duration, and 
transmission signal length. Therefore, UAV is 
still not possible to replace helicopters in 
the aerial survey. In the future, if a higher 
performance UAV can be procured for use, 
the survey could be more effective.

the plots. Nevertheless, its limitation are found important on the engine capacity, flight duration, and the plots. Nevertheless, its limitation are found important on the engine capacity, flight duration, and 
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เริ่มหวานเมล็ด/Seeding

30-45 วัน/days

78-80 วัน/days

85 วัน/days 

95-97 วัน/days

10 วัน/days

45-50 วัน/days

80-81 วัน/days

87 วัน /days 

100-110 วัน/days 

20-25 วัน/days

60-65 วัน/days

82 วัน/days

88-90 วัน/days 

เมล็ดพันธุสําหรับการปลูกครั้งตอไป
Seeds for next cultivation

25-30 วัน/days

75-77 วัน/days

84 วัน/days 

90-93 วัน/days 

เริ่มหวานเมล็ด/Seeding

เมล็ดพันธุสําหรับการปลูกครั้งตอไป

ล�าดับการเจริญเติบโตของต้นฝิ่น
Opium Growing Stages
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ลักษณะรอบการปลูกฝนหลายรุน
ในแปลงเดียวกัน

Opium plants at various stages of maturity 
in the same field.

ชนิดฝน
Opium crops

ส.ค. 
Aug

ก.ย.
Sep

ต.ค. 
Oct

พ.ย. 
Nov

ธ.ค. 
Dec

ม.ค. 
Jan

ก.พ. 
Feb

มี.ค.
Mar

เม.ย.
Apr

พ.ค. 
May

มิ.ย. 
June

ก.ค.
July

กอนป 2535/36 (Before 1992/93)

ฝนดอ (Early season crop)

ฝนป (First season or base crop)

ป 2535/36-2541/42 (1992/93 - 1998/99)

ฝนดอ (Early season crop)

ฝนป (First season or base crop)

ฝนนอกฤดู (Late season crop)

วงรอบการปลูกป 2543-46
(Planting cycle in 2000-2003)

ครั้งที่ 1 (round 1)

ครั้งที่ 2 (round 2)

ครั้งที่ 3 (round 3)

ครั้งที่ 4 (round 4)

ครั้งที่ 5 (round 5)

ครั้งที่ 6 (round 6)

ครั้งที่ 7 (round 7)

ครั้งที่ 8 (round 8)

วงรอบการปลูกป 2546-47
(Planting cycle in 2003-2004)

ครั้งที่ 1 (round 1)

ครั้งที่ 2 (round 2)

ครั้งที่ 3 (round 3)

ครั้งที่ 4 (round 4)

วงรอบการปลูกป 2547-59
(Planting cycle in 2004-2016)

ครั้งที่ 1 (round 1)

ครั้งที่ 2 (round 2)

ครั้งที่ 3 (round 3)

ครั้งที่ 4 (round 4)

ครั้งที่ 5 (round 5)

ครั้งที่ 6 (round 6)

ฝนฤดูรอน (Dry season crop)

ปฏิทินการปลูกฝิ่นตั้งแต�อดีตถึงป�จจุบัน
Opium Cultivation Calendar
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 สายพันธุฝ นที่พบในประเทศไทย คือ P.somniferum var.albym D.C ซ่ึงเปนสายพันธุที่พบการปลูกใน
ประเทศอินเดียและอิหราน และเปนที่รูจักกันในประเทศไทยในชื่อ “ฝนพาราณสี” สามารถนํามาสกัดมอรฟนไดประมาณ
รอยละ 9-12

 Opium species commonly found in Thailand is P.somniferum var.albym D.C, same in India and 
Iran,  and known as “Vanarasi” opium  from which morphine can be extracted at 9-12 %.

สายพันธุ�ฝิ่นที่พบในประเทศไทย
Opium Species in Thailand
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
Procedures

ส.ค. 
Aug

ก.ย.
Sep

ต.ค. 
Oct

พ.ย. 
Nov

ธ.ค. 
Dec

ม.ค. 
Jan

ก.พ. 
Feb

มี.ค.
Mar

เม.ย.
Apr

พ.ค. 
May

มิ.ย. 
June

ก.ค.
July

วางแผนการสํารวจ 
Survey planning

ผลิตแผนที่ขอมูลจากดาวเทียม 
Satellite Imagery Map 
Production

สํารวจภาคพื้นดิน 
Ground Survey

สํารวจภาคอากาศ 
Aerial Survey

คํานวณพื้นที่และจัดเก็บขอมูล
Data processing, area 
calculation and data filing

จัดสงขอมูลใหกับหนวยตัดทําลาย
Sending eradication maps 
to eradication taskforces

สรุปผลการสํารวจประจําป 
Annual Survey Summary

จัดทํารายงานการสํารวจประจําป
Annual Report Publication

ตารางขั้นตอนการปฏิบัติงานส�ารวจฝิ่นปี พ.ศ. 2558-2559
Timeline of Opium Survey in 2015-2016
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