คำนำ
ปัญหายาเสพติดยังคงเป็ นปั ญหาสาคัญของประเทศไทยถึงแม้ วา่ สถานการณ์จะอยูใ่ น
ภาวะที่ควบคุมได้ แล้ ว โดยเฉพาะฝิ่ นซึง่ เคยมีการลักลอบปลูก ใน 12 จังหวัดภาคเหนือและ 1 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปั จจุบนั เหลือเฉพาะใน 9 จังหวัดภาคเหนือเท่านัน้ พื ้นที่สว่ นใหญ่ปลูกบน
ภูเขาสูงโดยชาวเขาเผ่าต่างๆ จังหวัดที่มีการปลูกฝิ่ นมากในอันดับต้ นๆ คือ เชียงใหม่ ตาก และเชียงราย
ส านักงาน ป.ป.ส. เป็ น หน่วยงานหลักที่ รับผิด ชอบการส ารวจพื น้ ที่ ลักลอบปลูก ฝิ่ นมา
ตลอดตัง้ แต่ปี พ.ศ.2522 จนถึงปั จจุบนั โดยพัฒ นาเทคนิควิธีการส ารวจที่ เหมาะสมมาใช้ เพื่ อให้ ได้
ข้ อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ ให้ บงั เกิดประโยชน์สงู สุดในการวางแผนด้ านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอย่างได้ ผลตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปราม
ยาเสพติดให้ หมดไปจากประเทศไทย จากการดาเนินงานที่ผ่านมา สานักงาน ป.ป.ส. สามารถทาการ
สารวจได้ ครอบคลุมพื ้นที่สงู และมีศกั ยภาพเหมาะสมในการปลูกฝิ่ นทังหมดจ
้
านวน 76 พื ้นที่เป้าหมาย
และดาเนิน งานตามโครงการตัดทาลายไร่ ฝิ่น ร่ วมกับทหารและตารวจควบคู่ไปกับการด าเนิ น งาน
โครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่ นและการพัฒนาพื ้นที่สูง ส่งผลให้ พื ้นที่ปลูกฝิ่ นในประเทศไทยลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่ ปั จจุบนั คงเหลือพื ้นที่ที่ตรวจพบประมาณ 744 ไร่ อย่างไรก็ดีการสารวจและตัดทาลายยังคง
ต้ องดาเนินการต่อไป เนื่องจากสถานการณ์การปลูกฝิ่ นในภูมิภาคนี ม้ ีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ผู้ปลูกได้ พยายามพัฒนาเทคนิควิธีการปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตและหลีกเลี่ยงการตัดทาลาย ซึ่งจะต้ อง
คอยตรวจสอบศึกษาและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ ชิดต่อไป
สานักงาน ป.ป.ส. ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ให้ ความร่วมมือและสนับสนุนการ
สารวจพื ้นที่ลกั ลอบปลูกฝิ่ นด้ วยดีตลอดมา ได้ แก่ สานักงบประมาณความช่วยเหลือป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา (NAS) รัฐบาลฝรั่งเศส กองทัพภาคที่ 3 กองบังคับการตารวจ
ตระเวนชายแดนภาค 3 กองบินตารวจ ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด/อาเภอ
สานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศและสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) สานักงาน ป.ป.ส. หวังเป็ นอย่างยิ่งว่ารายงานการสารวจฝิ่ นประจาปี
2547-2548 ฉบับนี ้จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาวิจยั และเป็ นข้ อมูลสนับสนุนการปฏิบตั งิ านด้ านการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต่อไป

พลตารวจโท
(กฤษณะ ผลอนันต์)
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

Preface
The drug problem still be the serious problem of Thailand although the most of
drug problem situations are decreased and controlled especially the opium cultivation
which took place in the mountainous 12 provinces of the north and one of the northeast,
now, remains in only 9 northern provinces. The major of opium cultivation areas are located
in Chiang Mai, Tak and Chiang Rai provinces.
In 2004-2005, the opium situation is under controlled, perceived by the number
of opium cultivating areas are continuously decreased to 119.05 hectares. However, the
Office of the Narcotics Control Board (ONCB), which has conducted an annual opium
cultivation survey since 1979, still continuing the operation for monitoring the opium
cultivating situation to seek ways to improve the accuracy of the survey in order to enhance
the effectiveness of the opium eradication campaign in accordance with the overall drug
control strategy.
ONCB would like to express its appreciation to the Narcotics Affairs Section
(NAS) of the US Embassy in Bangkok, the Government of France, The Royal Thai Army
Region 3, the Border Patrol Police Region 3, the Royal Thai Police Aviation Division, the
Provincial/District Operation Centers for Combating Drugs, Thailand International
Development Cooperation Agency (TICA) and also the Geo-Informatics and Space
Technology Development Agency (Public Organization) for their cooperation and assistance
in this endeavor. I hope this report will serve as a useful tool in broadening our
understanding of the serious problems caused by illicit drugs.

Police Lieutenant General
(Krisna Polananta)
Secretary-General, Narcotics Control Board
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บทนำ
สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สานักงาน ป.ป.ส. ได้ ดาเนินการสารวจและติดตาม
สถานการณ์ การลักลอบปลูกพืชเสพติดโดยเฉพาะพืชฝิ่ น รวมทังประสานการตั
้
ดทาลายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
อาทิ กองทัพภาคที่ 3 กองบังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 3 และศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
จังหวัด/อาเภอ โดยได้ รับการสนับสนุนงบประมาณความช่วยเหลือจากสานักงบประมาณความช่วยเหลือป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริ กา (NAS) อย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ส่งผลให้ การปลูกฝิ่ นใน
ประเทศไทยลดลงจนกระทัง่ ในปี พ.ศ.2547 รัฐบาลสหรัฐอเมริ กาได้ ถอนประเทศไทยออกจากรายชื่อประเทศที่เป็ น
ผู้ผลิตและลาเลียงยาเสพติดรายสาคัญ ทังนี
้ ้ จากการสารวจและตัดทาลายไร่ฝิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
ความเข้ มงวดและจริ งจังของมาตรการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล ตังแต่
้ ต้นปี พ.ศ.2546 เป็ นต้ นมา ทา
ให้ นายทุนและผู้ปลูกเกรงกลัว ส่งผลให้ พื ้นที่ลกั ลอบปลูกฝิ่ นลดลงอย่างมาก โดยเปรี ยบเทียบจากห้ วงปี พ.ศ.25452546 ซึ่งมีพื ้นที่ปลูก 5,265.58 ไร่ ลดลงมาเหลือเพียง 803.31 ไร่ ในปี พ.ศ.2546-2547 และลดลงอย่างต่อเนื่อง
เหลือเพียง 744.09 ไร่ ในปี พ.ศ.2547-2548
อย่างไรก็ดี การสารวจและตัดทาลายไร่ ฝิ่นยังคงต้ องดาเนินการต่อไป เพื่อมิให้ ฝิ่นกลับมามีบทบาท
กับ ชีวิตและความเป็ น อยู่ของประชาชน และในขณะเดียวกัน การพัฒ นาเทคโนโลยีการประยุกต์ ใช้ ข้อมูลจาก
ดาวเทียมและเครื่ องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องยังคงต้ องดาเนินการควบคู่ไปพร้ อมกันเพื่อการรู้เท่าทันสถานการณ์ พืช
เสพติดฝิ่ นและพืชเสพติดอื่นๆของประเทศและระดับภูมิภาค ซึง่ มีการพัฒนาประยุกต์ใช้ วิธีการทางการเกษตรแผน
ใหม่เข้ าช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ตอ่ ไป

Introduction
The Narcotic Crops Survey and Monitoring Institute (NCSMI), the Office of the Narcotics
Control Board (ONCB) operates narcotic crops survey and monitor their situation especially opium
poppies. Opium eradication campaign, cooperates with the Royal Thai Army Region 3, Border Patrol
Police Region 3 and the Provincial/District Operation Centers for Combating Drugs, are continuously
sponsored by the Narcotics Affairs Section, the United States Government for more than 20 years. Due to
a significant decrease in opium production, in 2004, the US Government removed Thailand from the
country list of opium cultivation and heroin production of the world. In addition, the effectiveness of opium
survey and eradication assisted by the drug control policy as the urgent policy of the nation “the Strength
of the Nation to Overcome Drug” and “Kingdom’s Unity for Victory over Drugs” by the Royal Thai
Government in 2003, caused to the opium cultivation decreased from 842.49 hectares in 2002-2003 to
128.53 hectares in 2003-2004 and decreased again to 119.05 hectares in 2004-2005.
Although overall cultivation continues to decline, ONCB needs to continuously survey by
using the technology of remote sensing and Geographic Information System in order to monitor the opium
and also other illicit crops situation in this region which will change by applying the agricultural
technologies of farmers for increasing yield.
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การดาเนินงาน
ส านั ก งาน ป.ป.ส. เป็ นหน่ ว ยงานหลั ก ที่ ไ ด้
ประสานงานและผลัก ดัน ให้ ก ารด าเนิ น งาน
แก้ ไขปั ญ หาการปลูก ฝิ่ น ของประเทศเป็ น ไป
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ขัน้ ตอนและวิ ธี ก ารส ารวจที่
สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
ใช้ ในการด าเนิ น งาน มี 2 วิ ธี คื อ การส ารวจ
ภาคพื ้นดินและการสารวจทางอากาศ
Procedure of Narcotic Crop Survey
There are 2 procedures of narcotic crop
survey : ground and aerial survey.
Ground Survey
Specific opium areas for a ground survey
are considered by high density of opium
cultivation, repeated cultivation, and also
be safe for staffs while working which is
the most important one. Satellite images,
topographic maps, GPS, digital cameras
and VDO cameras are necessary to
record all data for analyzing in the
Geographic Information System.

การสารวจภาคพืน้ ดิน
การส ารวจพื น้ ที่ ป ลูกฝิ่ น ภาคพื น้ ดิน ด้ วยวิธี การ
เดินเท้ า โดยพิจารณาคัดเลือกพืน้ ที่ ที่มีการปลูก
ฝิ่ นหนาแน่น เป็ นพื ้นที่ที่ไม่หา่ งไกลและทุรกันดาร
มากนั ก สามารถเข้ าถึ ง ได้ โดยสะดวกและ
ปลอดภัย จากนัน้ เดินทางเข้ าพื น้ ที่ แต่ละแห่งที่
กาหนดไว้ เพื่ อบันทึกข้ อมูลของแปลงฝิ่ นอย่าง
ละเอียดและตรวจหาค่าพิกดั ที่ถกู ต้ อง โดยอาศัย
อุป กรณ์ ต่า งๆที่ เตรี ย มไป ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จ ากการ
สารวจทัง้ หมดจะถูกรวบรวมลงแบบบันทึกเพื่ อ
นาไปจัดเก็บและคานวณพื ้นที่ในระบบวิเคราะห์
ข้ อมู ล ภาพถ่ า ยจากดาวเที ย มและระบบภู มิ
สารสนเทศ
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การสารวจทางอากาศ
สำนักงำน ป.ป.ส. ได้ รับกำรสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ จำกกองบินตำรวจ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ และ
กองบินปี กหมุน ศูนย์กำรบินทหำรบก เพื่อบินสำรวจพืน้ ที่ปลูกฝิ่ นให้ ครอบคลุมพืน้ ที่ศกั ยภำพทัง้ 76
พื ้นที่ กำรรวบรวมข้ อมูลพื ้นที่ปลูกฝิ่ นจะเน้ นพื ้นที่ปลูกหนำแน่น โดยใช้ แผนที่ข้อมูลจำกดำวเทียม และ
เครื่ องตรวจหำพิกดั (GPS) เป็ นอุปกรณ์สำคัญในกำรปฏิบตั ิงำน มีกำรบันทึกภำพนิ่งและภำพวิดีทศั น์
ประกอบ ข้ อมูลที่ได้ ทงหมดจะถู
ั้
กแปลภำพลงบนข้ อมูลจำกดำวเทียม เพื่อกำหนดจุดที่ตงและขนำดที
ั้
่
ใกล้ เคียงกับควำมเป็ นจริ งให้ มำกที่สดุ แล้ วนำไปคำนวณหำตำแหน่งและขนำดพื ้นที่ในแต่ละแปลงโดย
ใช้ โปรแกรมในระบบภูมิสำรสนเทศ

Aerial Survey
The aerial survey was supported by helicopter units from the Royal Thai Police Aviation
Division and the Royal Thai Army. The aerial survey covered all 76 potential highland target
areas. GPS, satellite image maps, digital cameras and video cameras are important tools
and equipments in the operation. All data taken were analyzed in the Geographic Information
System.
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เปรียบเทียบผลการสารวจพืน้ ที่ปลูกฝิ่ นปี 2546/47 และ 2547/48
Comparison of opium cultivation areas 2003/04 and 2004/05
จังหวัด
Province

1. เชียงใหม่
Chiang Mai
2. ตาก
Tak
3. เชียงราย
Chiang Rai
4. ลาปาง
Lampang
5. น่าน
Nan
6. กาแพงเพชร
Kampaengphet
7. แม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son
8. พะเยา
Phayao
9. แพร่
Phrae
10. เพชรบูรณ์
Phetchabun
11. พิษณุโลก
Phitsanulok
รวม
Total

พืน้ ที่ปลูกฝิ่ น (ไร่ ) พืน้ ที่ปลูกฝิ่ น (ไร่ )
ปี 2546-2547
ปี 2547-2548
Cultivated area (ha) Cultivated area (ha)
2003-2004
2004-2005

การเปลี่ยนแปลง
Remarks
เพิ่ม
ลด
(% +/-)
Increase Decrease

246.43
39.43
301.08
48.17
73.60
11.78
40.33
6.45
22.91
3.67
94.79
15.17
9.90
1.58
6.12
0.98
7.14
1.14
0.75
0.12
0.26
0.04

400.34
64.05
159.92
25.59
81.92
13.11
32.58
5.21
30.44
4.87
23.44
3.75
6.62
1.06
6.45
1.03
2.38
0.38
0.00
0.00
0.00
0.00

153.91
24.62
8.32
1.33
7.53
1.20
0.33
0.05
-

141.16
22.58
7.75
1.24
71.35
11.42
3.28
0.52
4.76
0.76
0.75
0.12
0.26
0.04

62.46
62.46
-46.88
-46.88
11.30
11.30
-19.22
-19.22
32.87
32.87
-75.27
-75.27
-33.13
-33.13
5.39
5.39
-66.67
-66.67
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00

803.31
128.53

744.09
119.05

-

59.22
9.48

-7.37
-7.37
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ตารางเปรียบเทียบพืน้ ที่ปลูกฝิ่ นรายจังหวัดในห้ วง 5 ปี (2543/44 ถึง 2547/48)
Comparison by province of the area cultivated in opium during 5 years (2000/01 to 2004/05)
ไร่/hectares

จังหวัด
Province
1. เชียงใหม่
Chiang Mai
2. ตาก
Tak
3. เชียงราย
Chiang Rai
4. ลาปาง
Lampang
5. น่ าน
Nan
6. กาแพงเพชร
Kampaengphet
7. แม่ ฮ่องสอน
Mae Hong Son
8. พะเยา
Phayao
9. แพร่
Phrae
10. เพชรบูรณ์
Phetchabun
11. พิษณุโลก
Phitsanulok
12. เลย
Loei
รวม
Total

2543/44
2000/01
2,824.79
451.97
477.35
76.38
1,147.90
183.66
138.00
22.08
121.02
19.36
69.47
11.12
1,926.16
308.18
119.12
19.06
12.88
2.06
47.79
7.65
9.29
1.49
3.63
0.58
6,897.40
1,103.58

2544/45
2001/02
3,765.83
602.53
670.16
107.23
1,375.88
220.14
72.13
11.54
131.19
20.99
36.75
5.88
1,663.09
266.09
88.77
14.20
13.51
2.16
21.55
3.45
15.59
2.50
2.66
0.43
7,857.11
1,257.14

2545/46
2002/03
3,047.68
487.63
617.63
98.82
425.98
68.16
84.82
13.57
143.48
22.96
26.13
4.18
829.10
132.66
26.89
4.30
14.93
2.39
8.69
1.39
36.13
5.78
4.12
0.66
5,265.58
842.49

2546/47
2003/04
246.43
39.43
301.08
48.17
73.60
11.78
40.33
6.45
22.91
3.67
94.79
15.17
9.90
1.58
6.12
0.98
7.14
1.14
0.75
0.12
0.26
0.04
0.00
0.00
803.31
128.53

2547/48
2004/05
400.34
64.05
159.92
25.59
81.92
13.11
32.58
5.21
30.44
4.87
23.44
3.75
6.62
1.06
6.45
1.03
2.38
0.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
744.09
119.05
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ผลการสารวจและตัดทาลายพืน้ ที่ปลูกฝิ่ นประจาปี 2547-2548
Opium Survey and Eradication: 2004-2005
หน่ วยตัดทาลาย
Eradication Units

พืน้ ที่ปลูกฝิ่ น(ไร่ )
Cultivated areas (ha)
436.44
69.83
237.59
38.01
70.06
11.21
744.09
119.05

1. กองทัพภาคที่ 3
Royal Thai Army Region 3
2. ตารวจตระเวนชายแดน ภาค 3
Border Patrol Police Region 3
3. ศตส.จ. / ศตส.อ.
Provincial Command Center for Combating Drug
รวมทัง้ สิน้
Total
* รวมการตัดทาลายนอกพื ้นที่รับผิดชอบ
* include eradication outside of the designated target areas

พืน้ ที่ตดั ทาลาย(ไร่ )
Opium eradicated (ha)
* 430.78
* 68.92
* 194.27
* 31.08
* 63.97
* 10.24
689.02
110.24

กราฟแสดงผลการตัดทาลายปี 2547-2548

237.59 ไร่
38.01 ha

194.27 ไร่
31.08 ha

70.06 ไร่
11.21 ha

63.97 ไร่
10.24 ha

ศตส.จ. / ศตส.อ.
Provincial Command Center for
Combating Drug
ตารวจตระเวนชายแดน ภาค 3

Border Patrol Police Region 3

พื ้นที่ปลูกฝิ่ น(ไร่ )
Cultivated areas (ha)

436.44 ไร่
69.83 ha

430.78 ไร่
68.92 ha

กองทัพภาคที่ 3
Royal Thai Army Region 3

พื ้นที่ตดั ทาลาย (ไร่)
Eradicated areas (ha)
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การตัดทาลายพืน้ ที่ปลูกฝิ่ น
Opium Eradication
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การตรวจเยี่ยมราษฎรในพืน้ ที่ปลูกฝิ่ น
Official visiting in target villages during the Opium eradication
Campaign
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กราฟเปรี ยบเทียบพืน้ ที่ปลูกฝิ่ นกับพืน้ ที่ตัดทาลายตัง้ แต่ ปี 2527 ถึง ปี 2548
Comparison of Opium Cultivated Areas with Eradicated Areas from 1984 to 2005
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ผลการตัดทาลายพืน้ ที่ปลูกฝิ่ นตัง้ แต่ ปี 2527 ถึงปี 2548
Result of the Opium Eradication Campaign from 1984 to 2005
ปี
Year
2527-2528 / 1984-1985
2528-2529 / 1985-1986
2529-2530 / 1986-1987
2530-2531 / 1987-1988
2531-2532 / 1988-1989
2532-2533 / 1989-1990
2533-2534 / 1990-1991
2534-2535 / 1991-1992
2535-2536 / 1992-1993
2536-2537 / 1993-1994
2537-2538 / 1994-1995
2538-2539 / 1995-1996
2539-2540 / 1996-1997
2540-2541 / 1997-1998
2541-2542 / 1998-1999
2542-2543 / 1999-2000
2543-2544 / 2000-2001
2544-2545 / 2001-2002
2545-2546 / 2002-2003
2546-2547 / 2003-2004
2547-2548 / 2004-2005

พืน้ ที่ปลูกฝิ่ น (ไร่ )/
Cultivated area (ha)
54,854 / 8,777
25,789 / 4,126
23,470 / 3,755
28,443 / 4,551
30,100 / 4,816
26,109 / 4,177
23,295 / 3,727
18,854 / 3,017
16,906 / 2,705
11,198 / 1,792
4,680 / 749
7,839 / 1,254
8,784 / 1,405
9,286 / 1,486
9,007 / 1,441
6,796 / 1,087
6,897 / 1,103
7,857 / 1,257
5,266 / 842
803 / 129
744 / 119

พืน้ ที่ตดั ทาลาย (ไร่ )/
Opium eradicated (ha)
3,000 / 480
10,613 / 1,698
19,768 / 3,163
10,877 / 1,740
11,460 / 1,834
14,970 / 2,395
21,076 / 3,372
13,422 / 2,148
10,664 / 1,706
8,209 / 1,313
3,622 / 580
5,537 / 886
6,581 / 1,053
4,472 / 716
5,051 / 808
4,734 / 757
5,199 / 832
6,183 / 989
4,795 / 767
762 / 122
689 / 110

คิดเป็ นร้ อยละ
% Erad.
5.47
41.15
84.23
38.24
38.07
57.34
90.47
71.19
63.08
73.31
77.39
70.64
74.93
48.15
56.08
69.66
75.39
78.70
91.05
94.87
92.60
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ประเมินมูลค่ าผลผลิตฝิ่ นประจาปี 2547-2548
Yield Estimation and Price : 2004-2005
พืน้ ที่ปลูกฝิ่ น
จานวนไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ผลผลิตรวม
Opium Cultivation areas
ha
(กก./ไร่ )
(กก.)
@ yield
Total yield (kg)
(kg//ha)
ฝิ่ นทุกรุ่น
744.09
2.50
1,860.23

ราคาเฉลี่ย
กก.(บาท)
@ price/kg
(baht)
40,000

ราคาประเมิน(บาท)
Estimated Price(baht)

74,409,200

Season crop

119.05

15.625

1,860.23

40,000

74,409,200

พื ้นที่ถกู ตัดทำลำย

689.02

2.50

1,722.55

40,000

68,902,000

Eradicated opium areas

110.24

15.625

1,722.55

40,000

68,902,000

คงเหลือหลังตัดทำลำย

55.07

2.50

137.68

40,000

5,507,200

Not eradicated area

8.81

15.625

137.68

40,000

5,507,200

เปรียบเทียบผลผลิตฝิ่ นปี 2546/47 และปี 2547/48
Comparison of Opium Yield, 2003/04 and 2004/05
ปี
Year

พืน้ ที่ปลูกฝิ่ น(ไร่ )
Gross Cultivation
(ha)

พืน้ ที่ตดั ทาลาย(ไร่ ) พืน้ ที่คงเหลือ ผลผลิตเฉลี่ย ผลผลิตรวม
ผลผลิต
Eradication
(ไร่ )
(กก./ไร่ ) (เมตริกตัน)
คงเหลือ
(ha)
Net Cultivation @ Yield Potential Yield (เมตริกตัน)
(ha)
(kg/ha)
(mt)
Net Yield (mt)
762.07
41.24
2.504
2.01
0.103

2546/2547

803.31

2003/2004

128.53

121.93

6.60

15.650

2.01

0.103

2547/2548

744.09

689.02

55.07

2.500

1.86

0.137

2004/2005

119.05

110.24

8.81

15.625

1.86

0.137

เปลีย่ นแปลง

-59.22

-73.05

13.83

-0.004

-0.15

-0.034

Remarks

-9.48

-11.68

2.21

-0.025

-0.15

-0.034
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มาตราชั่งนา้ หนักฝิ่ น Opium Measures
1 เท (tae)
1 สตางค์ (satang)
1 แถบ (thab)
1 แถบ (thab)
1 ห้ อง (hong)
1 ขัน (khan)
1 ขัน (khan)
1 จ๊ อย (choi)
1 จ๊ อย (choi)
1 จ๊ อย (choi)
1 จ๊ อย (choi)
1 จ๊ อย (choi)
1 จ๊ อย (choi)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

2 มู (mu)
2 สลึง (salung)
2.5 สตางค์ (satang)
8 มู (mu)
3.5 แถบ (thab)
4.2 ห้ อง (hong)
112 มู (mu)
10 ขัน (khan)
1.6 กิโลกรัม (kg)
42 ห้ อง(ตาลึง) (tamlung)
140 แถบ (thab)
1,120 มู (mu)
350 สตางค์ (satang)
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แนวโน้ มสถานการณ์ การปลูกฝิ่ นในปี 2548-2549
การปลูกฝิ่ นในปี 2548-2549 มีแนวโน้ มลดลง โดยคาดว่าอาจจะลดลงประมาณร้ อยละ
20 ซึง่ มีสาเหตุจาก:
1. หน่วยงานของรัฐยังคงมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้ มงวดจริงจัง ในพื ้นที่ปลูกหนาแน่น
โดยมี การลาดตระเวนป้องปรามการปลูกฝิ่ นในห้ วงการเตรี ยมพืน้ ที่ปลูกและการประชาสัมพันธ์ เชิง
ปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยาเกี่ยวกับกฎหมาย/โทษของการปลูกฝิ่ นและพืชเสพติดชนิดอื่น
2. ผลการด าเนิ น การด้ า นการตัด ฟั น ท าลายปี ที่ ผ่ า นมาของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งมี
ประสิทธิภาพ
แต่มีปัจจัยและเงื่อนไขที่จงู ใจให้ ผ้ ปู ลูกบางรายยอมเสี่ยงที่จะปลูกคือราคาฝิ่ นดิบซึ่งในปี
2547-2548 มีราคาค่อนข้ างสูงและการขาดแคลนฝิ่ นเนื่องจากความเข้ มงวดในการเฝ้าระวังการนาเข้ า
ยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้ านอาจเป็ นสิ่งจูงใจในการปลูกโดย
รูปแบบของการปลูกปี 2548-2549 มีดงั นี ้
1. พื น้ ที่ ป ลูก จะอยู่ห่ า งไกลและกั น ดารยิ่ ง ขึ น้ เช่ น บริ เวณพื น้ ที่ สู ง ในอ าเภออมก๋ อ ย
และอาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อาเภออุ้มผาง อาเภอพบพระ และอาเภอท่าสองยาง จังหวัด
ตาก อาเภอแจ้ หม่ จังหวัดลาปาง และอาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
2. พืน้ ที่ปลูกจะมี ขนาดแปลงเล็กลง แต่จะมีการกระจายตัวอยู่ในบริ เวณเดียวกันหลาย
แปลง และมีการปลูกหลายรุ่นในบริเวณใกล้ เคียงกันหรื อในแปลงเดียวกัน
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Trends of Opium Cultivation in 2005-2006
Opium Cultivation during the 2005-2006 season is expected to decrease
approximately 20% by the following reasons:
1. Expansion of strictly awareness by patrolling and operating the
psychological practice and also public relations in density opium cultivation areas prior the
preparation of opium cultivating season
2. The efficient opium eradication
By the way, the raw opium gum in this season is scarce caused to the higher
price and the more strictly awareness of drug smuggling from neighboring countries, it will
make farmers become more eager to risk opium cultivation.
Methodologies of opium cultivation as follows:
1. Opium fields will be cultivated in more remote areas especially in mountainous
areas of Om Koi and Chiang Dao districts in Chiang Mai province, Um Phang, Phob Phra
and Tha Song Yang districts in Tak province, Chae Hom distict in Lampang province and
also Mae Suai district in Chiang Rai province
2. Opium field size will decrease, small opium fields will disperse in the same
areas and multiple cultivation can be found in the same area or nearby
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แนวทางการดาเนินงานลดพืน้ ที่ปลูกฝิ่ นในปี 2548-2549
จากแนวโน้ มสถานการณ์ในปี 2548-2549 มาตรการที่ทางราชการควรจะนามาใช้ เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์สงู สุดต่อการลดพื ้นที่ปลูกฝิ่ นมีดงั นี ้
1.ปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยาและมวลชนสัมพันธ์ : เพิ่มความเข้ มงวดในการลาดตระเวนป้อง
ปรามการปลูกฝิ่ นในห้ วงการเตรี ยมพื ้นที่ปลูก
และการประชาสัมพันธ์เชิงปฏิบตั ิการทางจิตวิทยา
เกี่ยวกับกฎหมาย/โทษของการปลูกฝิ่ นและพืชเสพติดชนิดอื่น
2. มาตรการเฝ้าระวังอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดทังปี
้ ในพื ้นที่ปลูกฝิ่ นหนาแน่น
3.มาตรการทางกฎหมาย : เพิ่มมาตรการ/บทลงโทษสาหรับผู้ปลูกและนายทุนที่สนับสนุน
การปลูกพืชเสพติด
4.การส่งเสริ มคุณภาพชีวิตผู้ปลูกฝิ่ น : การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนฝิ่ น การ
สนับสนุนอาชีพใหม่ที่เหมาะสมและสร้ างรายได้ อย่างพอเพียง เพื่อสร้ างแรงจูงใจมิให้ กลับไปปลูกพืช
เสพติดอีก
5.การพัฒนาระบบการข่าวเกี่ยวกับพืชเสพติด : การใช้ อปุ กรณ์ที่ทนั สมัยและการจัดเก็บ
ข้ อมูลข่าวสารจากพื ้นที่อย่างเป็ นระบบ
เพื่อใช้ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในพื ้นที่ได้ อย่าง
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์มากขึ ้น

Procedures of Reducing Opium Cultivation in 2005-2006
1.Psychological practice & Public Relations : Surveillance and patrol missions in
target areas will be concentrated during the preparation of opium cultivation.
2.High density opium cultivation : Expansion of strictly awareness in high density
opium cultivation areas.
3.Measures of law enforcement : Law enforcement action will be taken against
farmers who plant narcotic crops and drug financiers.
4.Quality of life promotion for farmers : Crop substitution and proper careers
should be promoted to illicit farmers for gaining adequate income.
5.Development of illicit crops intelligence system : Technologies and information
systems used to manage and evaluate trends will be update and improved.
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สถานการณ์ พืน้ ที่ปลูกฝิ่ นในห้ วงปี 2547-2548
Present Opium Cultivation Situation in 2004-2005

แปลงปลูกฝิ่ นในพื ้นที่หา่ งไกล
Spread opium fields in remote areas

การใช้ ระบบท่อส่งน ้าในแปลงฝิ่ น
Technology of water supply

การใช้ ระบบท่อส่งน ้าในแปลงฝิ่ น
Technology of water supply

การปลูกในพื ้นที่ลาดชัน
Opium fields located on steep slope areas

การปลูกแบบหนาแน่น
High density opium cultivation
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สถานการณ์ พืน้ ที่ปลูกฝิ่ นในห้ วงปี 2547-2548
Present Opium Cultivation Situation in 2004-2005

การวางระบบท่อน ้าโดยใช้ วสั ดุธรรมชาติ
Using natural materials for watering system

มีการทาหลังคากันฝนช่วงต้ นฤดูการปลูกฝิ่ น
Specific plastic roofs for protecting rainfall in the
beginning period

แปลงฝิ่ นที่ปลูกหลายรุ่นในบริ เวณใกล้ ๆกัน
Multiple cropping in the same area

มีการใช้ ระบบน ้าสปริงเกอร์ ในแปลงฝิ่ น
Sprinkler watering system

แปลงฝิ่ นที่ปลูกหลายรุ่นในแปลงเดียวกัน
Poppy at various stages of maturity in the same field
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ต้ นฝิ่ นที่ถกู หนอนกัดกินใบและลาต้ น
Opium plant destroyed by worm

เพิงพักของผู้ปลูกฝิ่ น
Opium farmer’s shad

มีการสูบฝิ่ นบริ เวณแปลงฝิ่ น
Opium smoking tool can be found in the area

มีการใช้ ปยเคมี
ุ๋
ใส่ในแปลงฝิ่ น
Fertilizers used to increase growth

เมล็ดพันธุ์ฝิ่นที่พบในแปลงฝิ่ น
Opium seed found in poppy field
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ต้ นฝิ่ นที่ถกู หนอนและแมลงศัตรู พืชกัดกินทำลำย
Opium bulbs were damaged by pest
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ลำดับกำรเจริญเติบโตของต้ นฝิ่ น
Opium stage growth

25-30 วัน/days

เริ่มหว่านเมล็ด/Seeding

10 วัน/days

20-25 วัน/days

30-45 วัน/days

45-50 วัน/days

60-65 วัน/days

75-77 วัน/days

78-80 วัน/days

80-81 วัน/days

82 วัน/days

84 วัน/days

85 วัน/days

87 วัน /days

88-90 วัน/days

90-93 วัน/days

95-97 วัน/days

100-110 วัน /days

เมล็ดพันธุ์สาหรับการปลูกครัง้ ต่อไป
Seed for next cultivation
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ปกิณกะน่
กะ ารู้ เกี่ยวกับฝิ่ น
ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกฝิ่ น : ต้องมี อากาศหนาวเย็น มีความชื้ น มีแสงแดดส่ องถึ งและมี น้ า
เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากเป็ นพื้นที่หุบเขาจะทาให้ตน้ ฝิ่ นมีความสมบูรณ์มากกระเปาะฝิ่ นมาก
ขึ้นและจะให้น้ ายางมากขึ้นด้วย
การเตรียมดิน : ต้องเตรี ยมดินให้ละเอียดร่ วนประมาณ 5-7 วัน ก่อนหว่านเมล็ดพันธุ์ฝิ่น
ระยะเวลาการงอก : หลังจากหว่านเมล็ดพันธุ์ประมาณ 5-7 วัน ต้นฝิ่ นจึงจะเริ่ มงอก
อายุของต้ นฝิ่ น : ปั จจุบนั พบว่าฝิ่ นโดยส่ วนใหญ่จะลดเวลาลงเหลือ 80-90 วันจากเดิมอายุของฝิ่ นจะ
ประมาณ 100-120 วัน ขึ้ น อยู่ก ับ สภาพอากาศ หากเป็ นต้น ฝิ่ นนอกฤดู ก าลแล้ว ต้น ฝิ่ นจะมี อ ายุ
ประมาณ 80 วัน ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่ก ับ การให้ น้ า ต้น ฝิ่ นช่ ว ง 25 วัน แรกจะมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตที่ ช้ามาก
เนื่องจากระบบรากยังไม่สมบูรณ์
การกาจัดวัชพืช : เมื่อต้นฝิ่ นอายุได้ประมาณ 30-40 วันการถอนวัชพืชจะกระเทือนต่อต้นฝิ่ นซึ่ งเป็ น
การกระตุน้ ให้ตน้ ฝิ่ นเจริ ญเติบโตดีข้ ึนและแตกกระเปาะมากขึ้น
การได้ รับแสงแดด : ต้นฝิ่ นที่มีอายุประมาณ 30-40 วัน หากไม่ได้รับแสงแดดติดต่อกันเกิน 7 วัน จะ
ทาให้ตน้ ฝิ่ นเหลืองตายได้
รากของต้ นฝิ่ น : จากการสังเกตพบว่า ต้นฝิ่ นจะมีระบบรากแก้ว หากต้นที่มีรากแก้ว 2 รากอยูใ่ นต้น
เดียวกันจะให้ผลผลิตน้ ายางน้อยหรื อไม่มีเลย
สี ของดอกฝิ่ น : ที่นิยมปลู กคือ สี ขาวและสี แดง ดอกสี ขาวจะให้กระเปาะค่อนข้างยาวและผิวบาง
ดอกสี แดงจะให้กระเปาะกลมและผิวค่อนข้างหนา สาหรับดอกสี ม่วงนั้นผิวของกระเปาะจะไม่เรี ยบ
ทาให้กรี ดยาก ส่ วนดอกสี ขาวสลับแดงผูป้ ลู กเชื่ อว่าจะให้น้ ายางมากกว่า ส่ วนดอกฝิ่ นที่มีลกั ษณะ
กลีบแบบฝอยจะมีผวิ ที่บางมากและกระเปาะฝิ่ นจะมีขนาดใหญ่
การใส่ ป๋ ยุ : มักจะใช้วธิ ี หว่านมากกว่าวิธีอื่น ในบางครั้งพบว่าการหว่านปุ๋ ยรองพื้นไว้ก่อนปลูกจะทา
ให้ตน้ ฝิ่ นผลิตน้ ายางได้มาก แต่ไม่นิยมนามาเสพเนื่องจากยางฝิ่ นมีรสเปรี้ ยว
วิธีการให้ น้า : โดยทัว่ ไปมักจะให้น้ าแบบไหลบ่าหรื อไหลไปตามร่ อง สาหรับวิธีการให้น้ าแบบใช้
สปริ งเกอร์ จะงดการให้น้ าประมาณ 10-15 วัน ก่อนกรี ดเพื่อเก็บน้ ายางฝิ่ น
การกรีดฝิ่ น : จะเริ่ มกรี ดหลังจากกลีบดอกร่ วงได้ประมาณ 4 -5วัน
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ กรีดฝิ่ น : จะใช้มีดสาหรับกรี ดฝิ่ นโดยเฉพาะซึ่ งมีใบมีดตั้งแต่ 2-5 ใบ
วิธีกรีดฝิ่ น : จะเริ่ มกรี ดจากด้านบนลงล่าง หรื อล่างขึ้นบนก็ได้แล้วแต่ความถนัดของผูก้ รี ด
การเก็บยางฝิ่ น : เมื่อกรี ดกระเปาะฝิ่ นจะมีน้ ายางสี ขาวข้นซึ มออกมาตามรอยกรี ดต้องทิ้งไว้ประมาณ
1 วัน น้ ายางจะเปลี่ยนเป็ นสี น้ าตาลเข้มและเหนี ยวขึ้นจึงสามารถเก็บยางฝิ่ นได้ วิธีเก็บยางฝิ่ นจะใช้
เหล็กแผ่นบางๆ ขูดน้ ายางที่แห้งแล้วบริ เวณรอยแผลที่กรี ด ชาวเขาบางเผ่าจะใช้น้ าลายช่ วยในการ
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เก็ บ เพื่ อไม่ ให้ ยางฝิ่ นที่ ได้ติดกับ เหล็ ก ที่ ใช้เก็ บ แล้วรวบรวมยางฝิ่ นที่ ได้นาไปเก็ บ ต่ อไปโดยใช้
กระดาษสาห่อยางฝิ่ นที่ได้ หรื อจะใช้กลีบดอกฝิ่ นห่อก็ได้
ระยะเวลาการกรี ด ฝิ่ น : การกรี ด ยางจากกระเปาะฝิ่ น 1 กระเปาะ(กรี ด 3 ครั้ ง ) จะใช้เวลาทั้งสิ้ น
ประมาณ 9-15 วัน นับตั้งแต่เริ่ มกรี ดจนกระทัง่ การเก็บยางฝิ่ น ทั้งนี้ ในการกรี ดแต่ละครั้งจะต้องทิ้ง
ช่วงระยะเวลาให้ตน้ ฝิ่ นผลิตน้ ายางต่อประมาณ 3-4 วัน จึงจะสามารถกรี ดครั้งใหม่ได้
กระเปาะ : กระเปาะฝิ่ นที่ไม่ได้กรี ดตามระยะเวลาที่เหมาะสมจะไม่มีน้ ายางออกมาหรื อมีกน็ อ้ ยมาก
กระเปาะฝิ่ นกับน้าฝน : กระเปาะฝิ่ นที่มีรอยกรี ดแล้วหากโดนน้ าฝน จะทาให้เกิดเชื้ อราบริ เวณรอย
กรี ด และทาให้เน่าเสี ยได้
ผลผลิตของยางฝิ่ น : จากการปลูกฝิ่ น 1 ไร่ จะได้ผลผลิตเป็ นยางฝิ่ นเฉลี่ยประมาณ 1-3 จ๊อย(1.6 ก.ก.
- 4.8 ก.ก.) ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพในแต่ละพื้นที่
การเก็บเมล็ดพันธุ์ : ต้องเก็บจากกระเปาะที่ แห้งคาต้น จากนั้นจึงนาเมล็ดที่ ได้ไปตากแดดให้แห้ง
เพื่อเก็บไว้เป็ นเมล็ดพันธุ์สาหรับปลูกปี ถัดไป
เมล็ดพันธุ์ : กระเปาะฝิ่ นที่ไม่ถูกกรี ดยางจะไม่สามารถนาเมล็ดไปทาพันธุ์ในปี ต่อๆไปได้
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Notes on Opium Poppy
Proper area for cultivation: Cold climate, high humidity, sufficient sunlight and water. When
grown in valley areas, opium plants are healthier, more plentiful, sprout a greater number of bulbs per
plant and yield more gum.
Soil preparation: Soil is prepared into a fine grain with a hoe for 5-7 days before seeds are scattered.
Initial growth: Seeds will sprout in 5-7 days after the seeds are planted.
Growth cycle: Poppy plants complete the growth cycle during 80-90 days depending on weather
conditions. For the late or dry season crop, the growth cycle is around 80 days depending on the
availability of a water supply for irrigation.
Weeding: Farmers weed the area around sprouting poppy plants after the initial 30-40 days to
stimulate growth and increase the number of bulbs per plant.
Sunlight: After 30-40 days, opium plants that do not receive sufficient sunlight for 7 days will turn
yellow and possibly die.
Root system: Opium plants that have 2 taproots will yield little or no gum.
Flower color: Opium flowers come in various colors but farmers prefer to plant seeds which will
produce white and red flowers. The white flower produces a long and thin bulb while the red flower
produces a large and thick bulb. The violet flower has a rough bulb texture that is difficult to score
with a harvesting knife. The dual-color, white-red flower is said by farmers to produce more gum.
Use of fertilizers: Fertilizer is usually broadcast freely by hand. Application of fertilizers before
seeding is said to result in a higher yield. However, addicts for smoking do not favor opium grown
by applying fertilizer before seeding because it is said to have a sour taste.
Water supply system: Water is usually supplied by PVC, traditional gravity and/or sprinkler systems
which the farmer will discontinue using 10-15 days before the plant is fully mature.
Plant scoring: Scoring starts 4 days after flowers drop from the poppy bulb.
Scoring tools: A hand-made knife with 2-4 blades is used.
Scoring method: Farmers score the bulb by making a small incision from top to bottom or bottom to
top.
Harvesting method: After scoring, white opium gum will seep out of the bulb. The gum turns dark
brown after drying on the bulb overnight. Farmers use a flat-bladed knife (similar to a paint scraper)
to scrape the dry gum from the bulb and transfer it to a receptacle such as a piece of “sa” paper.
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Duration of harvest: Once a bulb has matured, it can be scored and harvested up to 3-4 times for the
next 9-15 days. The plant requires 3-4 days between each harvest.
Damaging rainfall: Excessive precipitation during the plant’s growth period or rainfall during
harvest causes damaging fungal growth and can rot the plant.
Opium gum yield: 0.16 hectare of opium poppy will yield average 1-3 Choi of raw opium.
Seed selection: Following the harvest, seeds are chosen from dry poppy bulbs by the sun light for
planting in the following year.
Seed: seed of poppy bulbs, which have never been scored, can not be grown in the next year.
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ชนิดฝิ่ น Opium crops
ก่อนปี 2535/36 (Before 1992/93)
ฝิ่ นดอ (Early season crop)
ฝิ่ นปี (First season or base crop)
ปี 2535/36-2538/39 (1992/93 - 1995/96)
ฝิ่ นดอ (Early season crop)
ฝิ่ นปี (First season or base crop)
ฝิ่ นนอกฤดู (Late season crop)
ปี 2539/40-2540/41(1996/97 - 1997/98)
ฝิ่ นดอ (Early season crop)
ฝิ่ นปี รุ่นที่ 1 (First season crop)
ฝิ่ นปี รุ่นที่ 2 (Second season crop)
ฝิ่ นปี รุ่นที่ 3 (Third season crop)
ฝิ่ นนอกฤดู (Late season crop)
ฝิ่ นฤดูฝน (Rainy season crop)
ปี 2541/42 (1998/99)
ฝิ่ นดอ (Early season crop)
ฝิ่ นปี (First season or base crop)
ฝิ่ นนอกฤดู (Late season crop)
วงรอบการปลูกปี 2543/44 (2000/2001)
ครัง้ ที่ 1 (round 1)
ครัง้ ที่ 2 (round 2)
ครัง้ ที่ 3 (round 3)
ครัง้ ที่ 4 (round 4)
ครัง้ ที่ 5 (round 5)
ครัง้ ที่ 6 (round 6)
ครัง้ ที่ 7 (round 7)
ครัง้ ที่ 8 (round 8)
ครัง้ ที่ 9 (round 9)
ฝิ่ นฤดูร้อน (Dry season crop)
วงรอบการปลูกปี 2544-46 (2001-2003)
ครัง้ ที่ 1 (round 1)
ครัง้ ที่ 2 (round 2)
ครัง้ ที่ 3 (round 3)
ครัง้ ที่ 4 (round 4)
ครัง้ ที่ 5 (round 5)
ครัง้ ที่ 6 (round 6)
ครัง้ ที่ 7 (round 7)
ครัง้ ที่ 8 (round 8)
วงรอบการปลูกปี 2546-47 (2003-2004)
ครัง้ ที่ 1 (round 1)
ครัง้ ที่ 2 (round 2)
ครัง้ ที่ 3 (round 3)
ครัง้ ที่ 4 (round 4)
วงรอบการปลูกปี 2547/48 (2004/2005)
ครัง้ ที่ 1 (round 1)
ครัง้ ที่ 2 (round 2)
ครัง้ ที่ 3 (round 3)
ครัง้ ที่ 4 (round 4)
ครัง้ ที่ 5 (round 5)
ครัง้ ที่ 6 (round 6)
ฝิ่ นฤดูร้อน (Dry season crop)

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
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ตารางขัน้ ตอนการปฏิบัติงานในปี การสารวจ 2547-2548
Timeline of Activities of the Opium Survey Campaign 2004-2005
กิจกรรม
กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย.
Activities
Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Ma. Jun.
วางแผนการสารวจ
Establish survey plan
จัดทาภาพข้ อมูลจากดาวเทียม
Prepare satellite images
สารวจภาคพื ้นดิน
Ground survey
สารวจทางอากาศ
Aerial survey
คานวณพื ้นที่และจัดเก็บข้ อมูล
Data processing
จัดส่งข้ อมูลให้ กบั หน่วยตัดทาลาย
Target packages
สรุปผลการสารวจประจาปี
Summarize results of survey
จัดทารายงานการสารวจประจาปี
Print annual report
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เทคนิคการสร้ างภาพภูมิประเทศจาลองสามมิติ ซ้ อนทับด้ วยภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูง QuickBird
บริเวณพื ้นที่ห้วยน ้าเย็น อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ ในการสารวจและตัดทาลายไร่ฝิ่น
3 Dimension Simulation of Landscape Technique Overlay with QuickBird High resolution
Satellite images at the area of Om Koi district in Chiang Mai province.

แปลงฝิ่ น (Poppy field)
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