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สำ�นักงาน ป.ป.ส. โดยสถาบันสำ�รวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ได้ดำ�เนินการสำ�รวจ
พืน้ ทีล่ กั ลอบปลูกฝิน่ มาตัง้ แต่ปี 2522 จนถึงปัจจุบนั ตลอดระยะเวลาได้พฒ
ั นาเทคนิควิธกี ารสำ�รวจ
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพและแม่นยำ� สามารถนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการ
วางแผนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างได้ผล ตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทย จากการดำ�เนินงานที่ผ่านมา
สถาบันสำ�รวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดสามารถสำ�รวจได้ครอบคลุมพื้นที่สูง และมีศักยภาพ
เหมาะสมในการปลูกฝิ่นทั้งหมดจำ�นวน 76 พื้นที่เป้าหมาย และดำ�เนินงานตามโครงการตัดทำ�ลาย
ไร่ฝนิ่ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 กองบังคับการตำ�รวจตระเวนชายแดนภาค 3 และศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด/อำ�เภอ ส่งผลให้พื้นที่ปลูกฝิ่นในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งปัจจุบันคงเหลือพื้นที่ที่ตรวจพบประมาณ 1,800 ไร่ แม้ว่าสถานการณ์การปลูกฝิ่นในภูมิภาคนี้มี
แนวโน้มทีจ่ ะลดลง แต่ผปู้ ลูกได้พยายามพัฒนาเทคนิควิธกี ารปลูกเพือ่ เพิม่ ผลผลิตและหลีกเลีย่ งการ
ตัดทำ�ลาย อย่างไรก็ดี การสำ�รวจและตัดทำ�ลายไร่ฝนิ่ ยังคงต้องดำ�เนินการอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ สถาบันฯ
จะต้องศึกษาตรวจสอบและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
สำ�นักงาน ป.ป.ส. ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งให้ความร่วมมือและสนับสนุนการ
สำ�รวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นด้วยดีตลอดมา ได้แก่ สำ�นักงบประมาณความช่วยเหลือป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา (NAS) รัฐบาลฝรั่งเศส กองทัพภาคที่ 3 กองบังคับการตำ�รวจ
ตระเวนชายแดนภาค 3 กองบินตำ�รวจ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด/อำ�เภอ
สำ�นักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และสำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำ�นักงาน ป.ป.ส. หวังเป็นอย่างยิง่ ว่ารายงานการสำ�รวจฝิน่ ประจำ�
ปี 2552-2553 ฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาวิจยั และเป็นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบตั งิ านด้าน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต่อไป

			
			

(นางสุรีย์ประภา ตรัยเวช)
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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Preface

OPIUM CULTIVATION AND ERADICATION REPORT
FOR THAILAND

The annual opium cultivation survey and the monitoring of cultivation
trend has been one of ONCB’s top priorities since 1979. With its combination
of Remote Sensing and Geographic Information System (GIS) technologies,
the ONCB opium survey reports are one of the most accurate and reliable
references on opium poppy cultivation in this sub-region. All reports
published so far became crucial information sources, which helped drugs
control authorities to access and neutralizing the target areas for illicit crop
elimination in the most accountable and effective way.
In the 2009/2010 poppy season, the survey found a total of 288.65
hectares of opium poppy fields. Mostly were located in the remote
mountainous areas of Chiang Mai, Tak and Mae Hong Son provinces.
Opium cultivation was increased by 36.73% comparing to the last year. In
spite of this comparatively high opium cultivation figure, the opium poppy
field eradication operation reached and destroyed opium poppy fields in
almost all places.
On this occasion, I would like to convey my sincere appreciation
with thanks to all agencies, and partners, namely, the U.S. Narcotics Affairs
Section (NAS), the French Government, the Third Army Area - RTA, the Border
Patrol Police Region 3, the Royal Thai Police Aviation Division, the Provincial /
District Operation Centers for Combating Drugs, the Thailand International
Development Cooperation Agency (TICA) and the Geo-Informatics and
Space Technology Development Agency (GISTDA) for all their courtesies
and cooperation extended.
Finally, we would like to express our hopes that this document will
serve as a reference and be beneficial to all interested parties in controlling
illicit opium cultivation in this sub-region and beyond.

				
				

(Ms. Sureeprapha Trivej)
Secretary-General, Narcotics Control Board
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INTRO
DUCTION

บทนำ� FOR THAILAND

ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงในสังคมไทย
ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงตระหนักถึงความสำ�คัญของปัญหายาเสพติด และได้
กำ�หนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ให้หมดไป ถึงแม้ปัจจุบันปัญหายาเสพติดชนิดอื่นจะเข้ามามีบทบาทแทน
ฝิ่น แต่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยยังคงมีการลักลอบปลูกฝิ่นบน
พืน้ ทีส่ งู การสำ�รวจพืน้ ทีล่ กั ลอบปลูกฝิน่ ในประเทศไทยได้ด�ำ เนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสำ�นักงาน ป.ป.ส. กำ�หนดให้สถาบันสำ�รวจและติดตามการ
ปลูกพืชเสพติด ดำ�เนินการสำ�รวจและติดตามสถานการณ์การลักลอบปลูก
ฝิ่น รวมทั้งประสานการตัดทำ�ลายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองทัพ
ภาคที่ 3 กองบังคับการตำ�รวจตระเวนชายแดนภาค 3 และศูนย์ปฏิบัติ
การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด/อำ�เภอ ซึ่งจังหวัดที่มีการปลูกฝิ่น
หนาแน่น คือ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน ลักษณะการปลูก
ฝิ่นนั้นมีทั้งปลูกเพื่อใช้เสพในครัวเรือนและเพื่อการค้าโดยมีกลุ่มนายทุน
สนับสนุน ข้อมูลที่ได้จากการสำ�รวจพื้นที่ปลูกฝิ่นของสถาบันสำ�รวจและ
ติดตามการปลูกพืชเสพติด ส่งผลให้การตัดทำ�ลายฝิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับความเข้มงวดและจริงจังของมาตรการต่อสูเ้ พือ่
เอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา ส่งผลให้
พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ปัจจุบนั การสำ�รวจและตัดทำ�ลายพืน้ ทีป่ ลูกฝิน่ ยังคงต้องดำ�เนิน
การต่อไป เพื่อมิให้ฝิ่นกลับมามีบทบาทกับชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน และในขณะเดียวกัน การพัฒนาเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้
ข้อมูลจากดาวเทียมและเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องยังคงต้องดำ�เนิน
การควบคู่ไปพร้อมกันเพื่อให้รู้ทันสถานการณ์ฝิ่นของประเทศและระดับ
ภูมภิ าค ทีม่ กี ารพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่เพือ่
เพิ่มผลผลิตต่อไร่เช่นกัน
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Introduction
The drugs problem still seriously attached and continuously solved by
the Royal Thai Government. Strong policies and strategies have been used
so strict and continued for deferring and decreasing the drugs problem.
However, there were some factors which assisted drugs problem dissemination
especially the socio-economic structural problems. The more difficulties were
those drugs producers and traffickers adjusted and developed their productions
and networks in wider markets for avoiding the inspection and seizing.
Nowadays, the opium poppy cultivation is still remaining in Thailand.
The most opium poppy yield is for household consumption and also for
selling to drug financiers who are farmer sponsors. Thus, the Office of the
Narcotics Control Board (ONCB) by the Narcotic Crops Survey and Monitoring
Institute (NCSMI) operated narcotic crops survey and monitor their situations
especially opium poppies and also cooperated with the Third Army AreaRTA, the Border Patrol Police Region 3 and the Provincial/District Operation
Centers for Combating Drugs in the opium eradication campaign. The
effectiveness of opium poppy survey makes the success of opium eradication.
In addition, the drug control policy as the urgent policy of the nation “The
Strength of the nation to Overcome Drugs” 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 288.65 hectares
in 2009-2010.
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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การดำ�เนินงานสำ�รวจฝิ่น
Procedure of Opium Poppy Survey
วิธีการสำ�รวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นที่สำ�นักงาน
ป.ป.ส. ดำ�เนินการในปัจจุบันมี 2 วิธี ได้แก่ การสำ�รวจ
ภาคอากาศและภาคพืน้ ดิน โดยประยุกต์ใช้รว่ มกับข้อมูล
แผนที่ภูมิประเทศ ข้อมูลจากดาวเทียมและเครื่องตรวจ
พิกัดภูมิศาสตร์บนพื้นโลก (GPS)
การสำ�รวจภาคอากาศ : โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนจากกองบินตำ�รวจ สำ�นักงานตำ�รวจ
แห่งชาติ และกองบินปีกหมุน ศูนย์การบินทหารบก
สำ�รวจเพือ่ บันทึกภาพข้อมูลตำ�แหน่งพืน้ ทีล่ กั ลอบปลูกฝิน่
ทางอากาศ เส้นทางการบินและข้อมูลอื่นที่สำ�คัญและ
เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลที่ได้จะถูกนำ�ไปตีความลงในข้อมูล
จากดาวเทียม เพื่อคำ�นวณตำ�แหน่งและขนาดแปลงฝิ่น
ในระบบภูมสิ ารสนเทศ รวมถึงผลิตแผนทีแ่ สดงตำ�แหน่ง
แปลงฝิ่นสำ�หรับจัดส่งให้แก่หน่วยตัดทำ�ลายไร่ฝิ่นต่อไป

2
1 3
4

การสำ�รวจภาคพื้นดิน : โดยใช้ยานพาหนะ
ขับเคลื่อนสี่ล้อและการเดินเท้าเข้าพื้นที่ปลูกฝิ่น ทั้งนี้จะ
พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่มีลักษณะการปลูกฝิ่นหนาแน่น
และมีการปลูกในลักษณะพิเศษหรือน่าสนใจ และทีส่ �ำ คัญ
ที่สุดคือ ต้องคำ�นึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติการ
สำ�รวจพืน้ ทีป่ ลูกฝิน่ เป็นหลัก จากนัน้ จึงบันทึกภาพ ข้อมูล
ตำ�แหน่ง ขนาดและลักษณะพื้นที่ปลูกฝิ่นที่สำ�รวจพบ
พร้อมข้อมูลที่สำ�คัญและเกี่ยวข้อง เพื่อนำ�ไปจัดทำ�ฐาน
ข้อมูลพื้นที่ปลูกฝิ่นในระบบภูมิสารสนเทศ และจัดส่ง
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดทำ�ลายไร่ฝิ่นต่อไป
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There are 2 methods of opium
cultivation survey; aerial and ground survey
with applications of topographic maps, sat
ellite image maps and also GPS.
Aerial Survey : Helicopters 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
taken to be interpreted and analyzed by
GIS software and produce maps of opium
fields and send them to opium eradication
units.

1. นักบินนำ�เฮลิคอปเตอร์สำ�รวจลาดตระเวน
พื้นที่ศักยภาพ
Aerial survey over potential areas
of opium cultivation
2. แปลงฝิ่นที่ได้จากการบันทึกภาพทางอากาศ
Photo of opium fields taken from
aerial survey
3. เส้นทางทุรกันดารสู่แปลงฝิ่นเป้าหมาย
Faraway route to opium fields
4. การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีส่ �ำ รวจในแปลงฝิน่
Operations of survey staffs in
poppy fields

Ground survey : 4-WD vehicles are
necessary to reach opium fields which
considered by special/specific and high
density of opium plants. The most important
condition is the safety of opium surveyors.
All concerned data will be collected,
imported and analyzed by GIS software
before sending complete data to eradication
teams later on.

เปรียบเทียบผลการสำ�รวจพื้นที่ปลูกฝิ่นปี 2551/52 และ 2552/53
Comparison of opium cultivation areas 2008/09 and 2009/10
จังหวัด
Province

การเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ปลูกฝิ่น (ไร่)
พื้นที่ปลูกฝิ่น (ไร่)
Remarks
ปี 2551-2552
ปี 2552-2553
Cultivated areas (ha) Cultivated areas (ha)
เพิ่ม
ลด
2008-2009
2009-2010
Increase Decrease (% +/-)

1. เชียงใหม่
Chiang Mai

1,007.61
161.22

1,044.43
167.11

36.82
5.89

-

3.65
3.65

2. ตาก
Tak

184.13
29.46

521.41
83.43

337.28
53.97

-

183.17
183.17

3. แม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son

29.14
4.66

118.47
18.95

89.33
14.29

-

306.95
306.95

4. เชียงราย
Chiang Rai

59.93
9.59

53.04
8.49

-

6.89
1.10

-11.50
-11.50

5. น่าน
Nan

24.56
3.93

31.70
5.07

7.14
1.14

-

29.07
29.07

6. กำ�แพงเพชร
Kampaengphet

5.42
0.87

30.51
4.88

25.09
4.01

-

462.96
462.96

7. เพชรบูรณ์
Phetchabun

1.82
0.29

4.00
0.64

2.18
0.35

-

119.78
119.78

8. เลย
Loei

2.97
0.47

0.50
0.08

-

2.47
0.39

-83.16
-83.16

9. ลำ�ปาง
Lampang

3.03
0.48

0.00
0.00

-

3.03
0.48

-100
-100

10. พะเยา
Phayao

0.50
0.08

0.00
0.00

-

0.50
0.08

-100
-100

11. แพร่
Phrae
รวม
Total

0.37
0.06
1,319.48
211.12

0.00
0.00
1,804.06
288.65

484.58
77.53

0.37
0.06
-

-100
-100
36.73
36.73
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กราฟเปรียบเทียบพื้นที่ปลูกฝิ่นรายจังหวัดปี 2551/52 และ 2552/53

Comparison by province of the area cultivated in opium,
2008-2009 and 2009-2010
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แผนที่เปรียบเทียบพื้นที่ปลูกฝิ่นปี 2550/51 ถึง 2552/53
โดยจำ�แนกตามพื้นที่ศักยภาพ 76 พื้นที่สูง
Map : Comparison by 76 highland units
of Opium Cultivation Areas, 2007/08 to 2009/10
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ตารางเปรียบเทียบพื้นที่ปลูกฝิ่นรายจังหวัดในห้วง 5 ปี
(2548/49 ถึง 2552/53)
Comparison table of opium cultivated areas (by province) during 5 years
(2005/06 to 2009/10)
ไร่/hectares
จังหวัด
Province
1. เชียงใหม่
Chiang Mai

2548/49
2005/06
619.99
99.20

2549/50
2006/07
981.80
157.09

2550/51
2007/08
1,334.05
213.45

2551/52
2008/09
1,007.61
161.22

2552/53
2009/10
1,044.43
167.11

2. ตาก
Tak

141.20
22.59

163.23
26.12

192.66
30.83

184.13
29.46

521.41
83.43

3. แม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son

31.45
5.03

28.21
4.51

112.29
17.97

29.14
4.66

118.47
18.95

4. เชียงราย
Chiang Rai

67.46
10.79

139.85
22.38

55.46
8.87

59.93
9.59

53.04
8.49

5. น่าน
Nan

28.65
4.59

36.82
5.89

30.75
4.92

24.56
3.93

31.70
5.07

6. กำ�แพงเพชร
Kampaengphet

52.95
8.47

15.72
2.52

24.56
3.93

5.42
0.87

30.51
4.88

7. เพชรบูรณ์
Phetchabun

5.68
0.91

2.00
0.32

0.00
0.00

1.82
0.29

4.00
0.64

8. เลย
Loei

2.00
0.32

0.00
0.00

0.00
0.00

2.97
0.47

0.50
0.08

9. ลำ�ปาง
Lampang

21.25
3.40

68.96
11.03

47.63
7.62

3.03
0.48

0.00
0.00

10. พะเยา
Phayao

12.12
1.94

6.53
1.04

3.00
0.48

0.50
0.08

0.00
0.00

11. แพร่
Phrae
รวม
Total

0.00
0.00

0.93
0.15

0.00
0.00

0.37
0.06

0.00
0.00

984.00
157.44

1,444.55
231.13

1,800.40
288.06

1,319.48
211.12

1,804.06
288.65

10 Opium Cultivation And Eradication Report For Thailand : 2009-2010

แผนที่แสดงสถานการณ์พื้นที่ปลูกฝิ่นรายอำ�เภอปี 2552-2553
Map of Opium Poppy Cultivation by District : 2009-2010
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ผลการสำ�รวจและตัดทำ�ลายพื้นที่ปลูกฝิ่นประจำ�ปี 2552-2553
Opium Survey and Eradication: 2009-2010
พื้นที่ปลูกฝิ่น(ไร่)
Cultivated areas
(ha)

พื้นที่ตัดทำ�ลาย(ไร่)
Eradicated areas
(ha)

1. กองทัพภาคที่ 3
Third Army Area-RTA

1,573.18
251.71

1,507.15
241.14

2. ตำ�รวจตระเวนชายแดน ภาค 3
Border Patrol Police Region 3

193.38
30.94

193.38
30.94

3. ศตส.จ. / ศตส.อ.
Provincial / District Operation Centers
for Combating Drugs

37.50
6.00

37.50
6.00

รวมทั้งสิ้น
Total

1,804.06
288.65

1,738.03
278.08

หน่วยตัดทำ�ลาย
Eradication Units

กราฟแสดงผลการตัดทำ�ลายปี 2552-2553
Pie Chart of Opium Eradication: 2009-2010

12 Opium Cultivation And Eradication Report For Thailand : 2009-2010

กราฟเปรียบเทียบพื้นที่ปลูกและพื้นที่ตัดทำ�ลายไร่ฝิ่น
ปี 2527/28 ถึง 2552/53

Comparison of Opium Cultivated Areas with Eradicated Areas
from 1984/85 to 2009/10
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ผลการตัดทำ�ลายพื้นที่ปลูกฝิ่นตั้งแต่ปี 2527 ถึงปี 2553
Result of the Opium Eradication from 1984 to 2010
ปี
Year
2527-2528
2528-2529
2529-2530
2530-2531
2531-2532
2532-2533
2533-2534
2534-2535
2535-2536
2536-2537
2537-2538
2538-2539
2539-2540
2540-2541
2541-2542
2542-2543
2543-2544
2544-2545
2545-2546
2546-2547
2547-2548
2548-2549
2549-2550
2550-2551
2551-2552
2552-2553

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010

พื้นที่ปลูกฝิ่น (ไร่)/
พื้นที่ตัดทำ�ลาย (ไร่)/
คิดเป็นร้อยละ
Cultivated areas (ha) Eradicated areas (ha) % Of Eradication
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
984 / 157
1,445 / 231
1,800 / 288
1,319 / 211
1,804 / 288
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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
958 / 153
1,373 / 220
1,777 / 284
1,262 / 202
1,738 / 278

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
97.33
95.06
98.75
95.64
96.34

ประเมินมูลค่าผลผลิตฝิ่นประจำ�ปี 2552-2553
Opium Yield Estimation and Price: 2009-2010
ผลผลิตเฉลี่ย
พื้นที่ปลูกฝิ่น
จำ�นวนไร่ (กก./ไร่)
@ yield
Opium Cultivation areas
ha
(kg/ha)
ฝิ่นทุกรุ่น
Season crops

ผลผลิตรวม
(กก.)
Total yield
(kg)

ราคาเฉลี่ย ราคาประเมิน
(บาท)
กก. (บาท)
@ price/kg Estimated Price
(baht)
(baht)

1,804.06
288.65

2.50
15.63

4,510.15
4,510.15

75,000
75,000

338,261,250
338,261,250

พื้นที่ถูกตัดทำ�ลาย
1,738.03
Eradicated opium areas 278.08

2.50
15.63

4,345.07
4,345.07

75,000
75,000

325,880,250
325,880,250

คงเหลือหลังตัดทำ�ลาย
Not eradicated areas

2.50
15.63

165.08
165.08

75,000
75,000

12,381,000
12,381,000

66.03
10.57

เปรียบเทียบผลผลิตฝิ่นปี 2551/52 และปี 2552/53
Comparison of Opium Yield, 2008/09 and 2009/10
ปี
Year

ตรวม
พื้นที่ปลูก
ผลผลิตเฉลี่ย ผลผลิ
พื
น
้
ที
ต
่
ด
ั
พื
น
้
ที
ค
่
ง
(เมตริกตัน)
ฝิ่น(ไร่)
(กก./ไร่)
ทำ
�
ลาย(ไร่
)
เหลื
อ
(ไร่
)
Potential
Gross Eradication Net Cultivation @ Yield
Yield
Cultivation
(ha)
(kg/ha)
(ha)
(mt)
(ha)

ผลผลิต
คงเหลือ
(เมตริกตัน)
Net Yield
(mt)

2551/2552
2008/2009

1,319.48
211.12

1,262.01
201.92

57.47
9.20

2.50
15.63

3.29
3.29

0.14
0.14

2552/2553
2009/2010

1,804.06
288.65

1,738.03
278.08

66.03
10.57

2.50
15.63

4.51
4.51

0.16
0.16

เปลี่ยนแปลง
Remarks

36.73 %
36.73 %

37.72 %
37.72 %

14.89 %
14.89 %

-

1.22
1.22

0.02
0.02
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มาตราชั่งน้ำ�หนักฝิ่น
Opium Measures
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เท (tae)
สตางค์ (satang)
แถบ (thab)
แถบ (thab)
ห้อง (hong)
ขัน (khan)
ขัน (khan)
จ๊อย (choi)
จ๊อย (choi)
จ๊อย (choi)
จ๊อย (choi)
จ๊อย (choi)
จ๊อย (choi)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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2
2
2.5
8
3.5
4.2
112
10
1.6
42
140
1,120
350

มู (mu)
สลึง (salung)
สตางค์ (satang)
มู (mu)
แถบ (thab)
ห้อง (hong)
มู (mu)
ขัน (khan)
กิโลกรัม (kg)
ห้อง / ตำ�ลึง (hong / tamlung)
แถบ (thab)
มู (mu)
สตางค์ (satang)

สถานการณ์การปลูกฝิ่นในปี
Situation of Opium Cultivation in 2009-2010
รูปแบบการปลูกฝิ่น Patterns of Opium Cultivation
1. พืน้ ทีป่ ลูกฝิน่ ทีห่ ลบเข้าไปปลูกในพืน้ ทีห่ า่ งไกลและกันดารยิง่ ขึน้ เช่น บริเวณพืน้ ทีส่ งู ในป่าลึก อำ�เภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่
Opium fields cultivated in more remote areas especially in mountainous areas of
Mae Taeng district, Chiang Mai province

2. การปลูกฝิ่นหลายรุ่นในบริเวณใกล้เคียงหรือในแปลงเดียวกัน
Multiple cultivating patterns can be found in the same area or nearby

SITUATION OF OPIUM
CULTIVATION IN

2009-2010
Opium Cultivation And Eradication Report For Thailand : 2009-2010
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SITUATION
OF
OPIUM
CULTIVATION IN
3. พื้นที่ปลูกฝิ่นที่มีการล้อมรั้วอย่างดี เพื่อกันสัตว์เข้า
มาทำ�ลาย
Fenced-in and guarded opium poppy field

2009-2010
4. พื้นที่ที่มีการตัดไม้ทำ�ลายป่าเพื่อทำ�เป็นพื้นที่ปลูกฝิ่น
Deforestation for opium cultivation
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5. พื้นที่ปลูกฝิ่นที่มีความสมบูรณ์และหนาแน่นมาก ในเขตอำ�เภอเชียงดาว อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
Very high fertility and density of opium fields at Chiang Dao and Om Koi district,
Chiang Mai province

OPIUM CULTIVATION AND ERADICATION REPORT FOR THAILAND
6. พื้นที่ปลูกฝิ่นที่ผู้ปลูกใช้ระบบน้ำ�สปริงเกอร์ช่วยให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อีก
The sprinkler water system is used for refreshing opium plants in order to gain
more yield
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7. แปลงฝิ่นที่มีกับดักอยู่บริเวณทางเข้า และมีการใช้ปุ๋ย พื้นที่อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
Traps were laid down at entrances of poppy fields (left), fertilization was also used
in enriching opium plants(right) at Om Koi district, Chiang Mai province

OPIUM CULTIVATION AND ERADICATION REPORT

FOR THAILAND 2009-2010
8. แปลงฝิ่นที่มีการใช้ท่อส่งน้ำ�ในแปลง พื้นที่อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
Pipeline System found at Om Koi district, Chiang Mai province
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9. พื้นที่ปลูกฝิ่นที่มีการปลูกแบบยกร่องคล้าย
แปลงผัก บริเวณอำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

SITUATION

OF OPIUM CULTIVATION
IN 2009-2010

Bed shape and ridge pattern used
in opium cultivation for avoiding aerial
survey found at Om Koi district, Chiang
Mai province
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10. การตัดทำ�ลายไร่ฝิ่น และการตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการตัดทำ �ลายไร่ฝิ่น อำ�เภออมก๋อย
อำ�เภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
Operation of opium eradication and official visit eradication troop at Om Koi
district and Chiang Dao district, Chiang Mai province
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การวิเคราะห์ราคาฝิ่น ในพื้นที่ห้วงปี 2552-2553
Analysis of Opium Price : 2009-2010

จากการประเมินราคาฝิ่นดิบในพื้นที่พบว่า มี
According to the raw opium estimation,
ราคาค่อนข้างสูง ซึง่ เป็นผลสืบเนือ่ งจากปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง the price is rather high dued to;
ดังนี้
1. Very few of Opium yield remained
1. ผลผลิตที่ได้จากการปลูกฝิ่นหลังจากการ after eradication
ตัดฟันทำ�ลาย : ผลผลิตที่รอดจากการตัดทำ�ลายหรือถูก
2. A lot of Opiates still remaining:
ตัดทำ�ลายไม่สมบูรณ์รวมถึงการตัดทำ�ลายหลังจากผูป้ ลูก especially in Om Koi district, Chiang Mai
เก็บเกี่ยวผลผลิตทำ�ให้ผลผลิตฝิ่นดิบในพื้นที่มีจำ�นวน province where connected to Mae Ramad
น้อย ส่งผลให้ฝิ่นดิบมีราคาสูง
and Ta Song Yang district, Tak province.
2. จำ�นวนผู้เสพฝิ่นยังคงมีอยู่มาก : ในพื้นที่
ปลูกฝิ่นหนาแน่นยังคงมีผู้เสพอยู่เป็นจำ�นวนมาก โดย
เฉพาะบริเวณพืน้ ทีอ่ �ำ เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อ
กับอำ�เภอแม่ระมาด และอำ�เภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นหนาแน่นมากที่สุด มีราคา
ขายปลีกสูงถึงจ๊อยละ 134,400 บาท (มูละ 120 บาท)
สาเหตุทที่ �ำ ให้ราคาสูงเนือ่ งจาก ผลผลิตฝิน่ ในพืน้ ทีท่ รี่ อด
จากการตัดทำ�ลายเหลือน้อยมาก ผู้เสพฝิ่นจึงต้องซื้อฝิ่น
ในพื้นที่จากพ่อค้าขายปลีก ทำ�ให้พ่อค้าขายปลีกกำ�หนด
ราคาขายเองได้ตามต้องการ

The retail price is very hight to 134,400 baht/
choi (120 baht/mu) or 3,840 us dollars. The
main cause of the high price was few of
opium cultivation area remained after the
eradication so that opiates must buy raw
opium gum in retail price from merchants.

3. Opium price in Cultivation season:
the price of opium yield in the period of
cultivation season (October - March) is lower
than out-crop season (April - September)
3. ราคาฝิ่นดิบในห้วงฤดูปลูกฝิ่น : พบว่าใน dued to a high quantity fields of raw opium.
ช่วงฤดูปลูกฝิน่ (ตุลาคม-มีนาคม) มีราคาต่�ำ กว่าช่วงนอก
ฤดูปลูกฝิ่น (เมษายน-กันยายน) เนื่องจากมีปริมาณฝิ่น
ดิบในพื้นที่มาก

OPIUM CULTIVATIONAND ERADICATION REPORT

FOR THAILAND 2009-2010
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แนวโน้มสถานการณ์ การปลูกฝิน่ ในปี 2553-2554
จากการศึกษาข้อมูลพืน้ ทีป่ ลูกฝิน่ ทีผ่ า่ นมาคาดว่าพืน้ ทีป่ ลูกฝิน่ ในปี 2553-2554
มีแนวโน้มลดลงประมาณไม่เกินร้อยละ 15 เนือ่ งจากสาเหตุส�ำ คัญดังนี้
1. ความเข้มงวดและจริงจังด้านการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่น: หน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่น มีมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
จริงจังในพื้นที่ปลูกหนาแน่น โดยมีการลาดตระเวนป้องปรามการปลูกฝิ่นในห้วง
ก่อนการเตรียมพื้นที่ปลูกและการประชาสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการทางจิตวิทยาเกี่ยว
กับกฎหมาย/โทษของการปลูกฝิ่นและพืชเสพติดชนิดอื่น
2. ประสิทธิภาพของการตัดทำ�ลายพื้นที่ปลูกฝิ่น: ผลการดำ�เนินการด้าน
การตัดฟันทำ�ลายในปีที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ แต่มีบาง
พื้นที่ที่ตัดทำ�ลายหลังจากผู้ปลูกได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว
3. ความเข้มงวดจริงจังด้านการใช้มาตรการทางกฎหมาย: บางพื้นที่ที่ใช้
มาตรการจับกุมอย่างเข้มงวดในปีที่ผ่านมา เช่น จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่
ทำ�ให้ผู้ปลูกเกิดความเกรงกลัวและยับยั้งชั่งใจที่จะปลูกฝิ่น
4. ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: มีความร่วมมือจากโครงการ
หลวง โดยโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
ซึ่งเน้นมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นฐานและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาผู้ปลูก
ฝิ่น เพื่อให้ผู้ปลูกฝิ่นมีอาชีพสุจริตในการดำ�เนินชีวิต
5. บทบาทของสื่อและการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการควบคุมพื้นที่
ปลูกฝิ่น: มีการประชาสัมพันธ์ และใช้สื่อเพื่อรณรงค์ถึงพิษภัยของฝิ่นและโทษ
ตามกฎหมายโดยใช้ภาษาชนเผ่า ซึ่งส่งผลให้การดำ�เนินงานป้องปรามการปลูกฝิ่น
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. ปัจจัยทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้: สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวน ส่งผล
ทำ�ให้พื้นที่ปลูกฝิ่นลดลง
อย่างไรก็ดี ยังคงมีปัจจัยและเงื่อนไขที่จูงใจให้ผู้ปลูกฝิ่นลักลอบปลูก
คือ ราคาฝิ่นดิบ ซึ่งในปี 2552-2553 ยังมีราคาค่อนข้างสูง และการขาดแคลนฝิ่น
เนื่องจากการตัดฟันทำ�ลายไร่ฝิ่นและการเฝ้าระวังการนำ�เข้ายาเสพติดจากประเทศ
เพื่อนบ้านอย่างเข้มงวดจริงจังในปีที่ผ่านมา
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of Opium Cultivation
in 2010-2011

Opium Cultivation during the 2010-2011 is expected
to decrease by the following reasons:
1. The expansion of strict awareness: by patrolling
and operating the psychological practice and also public
relations in density opium cultivating areas prior the
preparation of opium cultivating season
2. The efficient opium eradication
3. The strictness of law enforcement measure:
in some areas, with the effective arresting in Tak and
Chiang Mai provinces makes Farmers be afraid and
restraint opium cultivation
4. Effective coorporation: The Royal Project Foundation which
support the alternative development approach by promote fundamental
quality of life and also proper carriers and crops substitution in stead
of opium cultivation
5. The promotion of using media by mass media to engage in a
campaign of a harmful opium poppy and its punishment
6. The irregular climate and temperature caused the decreasing
of opium cultivation
By the way, the raw opium gum is scarce caused to the high
price, the efficient eradication and also the more strictly awareness of
drug smuggling from neighboring countries which will make farmers
become more eager to risk opium cultivation
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โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
OPIUM CULTIVATION AND ERADICATION REPORT
การปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน FOR THAILAND 2009-2010
ในฤดูกาลปลูกปี 2550/51 สถานการณ์การปลูกฝิ่นของ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก และ
แม่ฮอ่ งสอน มีปริมาณพืน้ ทีป่ ลูกฝิน่ เพิม่ ขึน้ ดังนัน้ คณะกรรมประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)
ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 ให้ดำ�เนินการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อ
แก้ปญ
ั หาการปลูกฝิน่ อย่างยัง่ ยืน (ระยะเวลาดำ�เนินการ 4 ปี ตัง้ แต่ พ.ศ. 2553 - 2556) ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย 10 พืน้ ที่
จำ�นวน 115 หย่อมบ้านที่ยังคงมีปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ำ�ซาก ใน 3 จังหวัด ข้างต้น โดยโครงการดังกล่าวเป็น
โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ ด้วยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน) สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำ�นักงาน ป.ป.ส.) และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจังหวัดและอำ�เภอในพื้นที่ร่วมดำ�เนินงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อขยายผลความสำ�เร็จของโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงและการลดปัญหาการเพาะปลูกฝิ่น
		 อย่างยั่งยืนไปยังพื้นที่ที่มีปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ำ�ซากในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก
2. เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หาการปลูกฝิน่ ซ้�ำ ซาก โดยใช้แนวทางของโครงการหลวงและปรัชญาเศรษฐกิจ
		 พอเพียง มุ่งเสริมสร้างอาชีพและรายได้บนฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม
3. เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั สังคมและชุมชน รวมทัง้ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
		 และหน่วยงานในพื้นที่ในการพัฒนาที่นำ�ไปสู่การพึ่งตนเอง และเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
4. เพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนด้วย
		 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม และสนับสนุนให้
				
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเป็นศูนย์การเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากระบวนการชุมชนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและกำ�กับดูแล
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พื้นที่ดำ�เนินงาน
พื้นที่ดำ�เนินงานของโครงการขยายผล โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนมีพื้นที่
ดำ�เนินงานอยู่ 10 พื้นที่ ดังนี้
1. โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านห้วยโป่งพัฒนา ตำ�บลแม่ทะลบ อำ�เภอไชยปราการ
		 จังหวัดเชียงใหม่
2. โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านฟ้าสวย ตำ�บลเชียงดาว อำ�เภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
3. โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่าเกีย๊ ะใหม่ ตำ�บลเมืองคอง อำ�เภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
4. โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านผาแดง ตำ�บลกึ้ดช้าง อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
5. โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านห้วยฮะ ตำ�บลเมืองแปง อำ�เภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6. โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านผีปานเหนือ ตำ�บลนาเกียน อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
7. โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านแม่แฮหลวง ตำ�บลยางเปียง อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
8. โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านห้วยแห้ง ตำ�บลสบโขง อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
9. โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านขุนตื่นน้อย ตำ�บลแม่ตื่น อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
10. โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านเลอตอ ตำ�บลแม่ตื่น อำ�เภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
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Expanding of the Royal Project Model to Sustainably
			 Solve Opium Poppy Cultivation Program
In 2007/2008, there were 3 provinces in the northern Thailand where opium
cultivation areas were remained and increased; Chiang Mai, Tak and Mae Hong Son.
The Royal Project Foundation, by the Highland Research and Development Institute
(Public Organization) (HRDI) and the Office of the Narcotics Control Board (ONCB)
launched “the Expanding of the Royal Project Model to Sustainably Solve Opium
Poppy Cultivation Program” in 10 main target areas which included 115 villages. The
period of this project is 4 years. (start from 2010 to 2013)

The main objectives of this program were as followed;
1.
		
		
2.
		
		
3.
		
4.
		

To expand the success of sustainable development of the Royal Project
areas to other areas where opium cultivation still remained especially in
Chiang Mai, Tak and Mae Hong Son provinces
To develop areas where the opium cultivation still remaining by the Royal
Project’s concepts and procedures and also to promote careers and incomes
by considering the sociology
To strengthen and promote the community participation and also the
government sectors to be the self-helping communities
To set up the sustainability of highland natural resources and environment
by procedure of community participation

5 strategies of procedures;
1.
2.
		
3.
4.
5.

Profession and marketing development strategy
Establishment of strengthen of community strategy and social development
and also promote Royal Project Development Centers to be learning centers
Procedures of community drugs solving development strategy
Natural resources and environment conservation strategy
Administrative strategy
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Target Areas of the Program;
There were 10 central areas of the Expanding of the Royal Project Model to
Sustainably Solve Opium Poppy Cultivation Program;
1. Ban Huai Pong Pattana: Mae Thalop, Chai Prakarn district, Chiang Mai province
2. Ban Fah Suai: Chiang Dao, Chiang Dao district, Chiang Mai province
3. Ban Pa Kia Mai: Muang Kong, Chiang Dao district, Chiang Mai province
4. Ban Pha Daeng: Keud Chang, Mae Taeng district, Chiang Mai province
5. Ban Huai Ha: Muang Paeng, Pai district, Mae Hong Son province
6. Ban Phi Pan Nua: Na Kian, Omkoi district, Chiang Mai province
7. Ban Mae Hae Luang: Yang Piang, Omkoi district, Chiang Mai province
8. Ban Huai Haeng: Sob Khong, Omkoi district, Chiang Mai province
9. Ban Khun Tuen Noi: Mae Tuen, Omkoi district, Chiang Mai province
10. Ban Ler Toh: Mae Tuen, Mae Ramad district, Tak province

ศูนย์โครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แก้ปญ
ั หาการปลูกฝิน่ อย่างยัง่ ยืน ณ บ้านขุนตืน่ น้อย ต.แม่ตนื่ อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่ (ซ้าย) และแปลงทดลองส่งเสริมการปลูกกาแฟทดแทนฝิ่น (ขวา)
Expanding Center of the Royal Project at Ban Khun Teun Noi: Mae Teun, Om Koi
district, Chiang Mai province (left), Coffee plants are one of the important economic
plants for narcotic crop substitution program (right).
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แนวทางการดำ�เนินงานลดพืน้ ทีป่ ลูกฝิน่ ในปี 2553-2554
จากสถานการณ์ในปี 2552-2553 มาตรการที่ทางราชการควรจะนำ�มาใช้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
ต่อการลดพื้นที่ปลูกฝิ่นมีดังนี้
1. ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและมวลชนสัมพันธ์: เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนป้องปรามการ
ปลูกฝิ่นในห้วงก่อนการเตรียมพื้นที่ปลูกและการประชาสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับกฎหมาย/
โทษของการปลูกฝิ่น โดยใช้สื่อที่เป็นภาษาชนเผ่าเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
2. มาตรการเฝ้าระวังอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดทั้งปี ในพื้นที่ปลูกฝิ่นหนาแน่น
3. มาตรการทางกฎหมาย: เพิ่มมาตรการ/บทลงโทษสำ�หรับนายทุนที่สนับสนุนการปลูกฝิ่น
4. การส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผูป้ ลูกฝิน่ : โดยโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แก้ปญ
ั หาการปลูกฝิน่
อย่างยัง่ ยืน โดยการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนฝิน่ การสนับสนุนอาชีพใหม่ทเี่ หมาะสมและสร้างราย
ได้อย่างพอเพียง เพื่อสร้างแรงจูงใจมิให้กลับไปปลูกฝิ่นอีก และสร้างการบูรณาการให้องค์กรปกครองท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมดำ�เนินการ
5. การพัฒนาระบบการข่าวเกี่ยวกับพืชเสพติด: การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการจัดเก็บข้อมูล
ข่าวสารจากพื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อใช้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์มากขึ้น

Procedures of Reducing Opium Cultivation
in 2010-2011
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 strict 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: By the Expanding of the Royal Project
Model to sustainable solve opium poppy cultivation Program in Crop substitution and
proper careers should be promoted to illicit farmers for gaining adequate income
and the local administration ought to cooperate for a sustainable.
5. Development of illicit crops intelligence system: Technologies and information
systems are used to manage and evaluate trends will be updated and improved.
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ลำ�ดับการเจริญเติบโตของต้นฝิ่น
Opium stage growth
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ปกิณกะน่ารู้เกี่ยวกับฝิ่น
ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกฝิ่น : ต้องมีอากาศหนาวเย็น มีความชื้น มีแสงแดดส่องถึงและมีน้ำ�เพียงพอ โดย

เฉพาะอย่างยิง่ หากเป็นพืน้ ทีห่ บุ เขาจะทำ�ให้ตน้ ฝิน่ มีความสมบูรณ์มาก มีกระเปาะฝิน่ มากขึน้ และจะให้น�้ำ ยางมากขึน้ ด้วย

การเตรียมดิน : ต้องเตรียมดินให้ละเอียดร่วนประมาณ 5-7 วัน ก่อนหว่านเมล็ดพันธุ์ฝิ่น
ระยะเวลาการงอก : หลังจากหว่านเมล็ดพันธุ์ประมาณ 5-7 วัน ต้นฝิ่นจึงจะเริ่มงอก
อายุของต้นฝิ่น : ปัจจุบันพบว่าฝิ่นโดยส่วนใหญ่จะลดเวลาลงเหลือ 80-90 วันจากเดิมอายุของฝิ่นจะประมาณ

100-120 วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากเป็นต้นฝิ่นนอกฤดูกาลแล้วต้นฝิ่นจะมีอายุประมาณ 80 วันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
การให้น้ำ� ต้นฝิ่นช่วง 25 วันแรกจะมีการเจริญเติบโตที่ช้ามาก เนื่องจากระบบรากยังไม่สมบูรณ์

การกำ�จัดวัชพืช : เมื่อต้นฝิ่นอายุได้ประมาณ 30-40 วัน การถอนวัชพืชจะทำ�ให้ต้นฝิ่นถูกรบกวนหรือกระทบ
กระเทือน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ต้นฝิ่นเจริญเติบโตดีขึ้นและแตกกระเปาะมากขึ้น

การได้รับแสงแดด : ต้นฝิ่นที่มีอายุประมาณ 30-40 วัน หากไม่ได้รับแสงแดดติดต่อกันเกิน 7 วัน จะทำ�ให้ต้น
ฝิ่นเหลืองตายได้

รากของต้นฝิ่น : จากการสังเกตพบว่า ต้นฝิ่นจะมีระบบรากแก้ว หากต้นที่มีรากแก้ว 2 รากอยู่ในต้นเดียวกันจะ
ให้ผลผลิตน้ำ�ยางน้อยหรือไม่มีเลย

สีของดอกฝิ่น : ที่นิยมปลูกคือ สีขาวและสีแดง ดอกสีขาวจะให้กระเปาะค่อนข้างยาวและผิวบาง ดอกสีแดงจะ

ให้กระเปาะกลมและผิวค่อนข้างหนา สำ�หรับดอกสีม่วงนั้นผิวของกระเปาะจะไม่เรียบทำ�ให้กรีดยาก ส่วนดอกสีขาว
สลับแดงผู้ปลูกเชื่อว่าจะให้น้ำ�ยางมากกว่า ส่วนดอกฝิ่นที่มีลักษณะกลีบแบบฝอยจะมีผิวที่บางมากและกระเปาะฝิ่น
จะมีขนาดใหญ่

การใส่ปุ๋ย : มักจะใช้วิธีหว่านมากกว่าวิธีอื่น ในบางครั้งพบว่าการหว่านปุ๋ยรองพื้นไว้ก่อนปลูกจะทำ�ให้ต้นฝิ่นผลิต

น้ำ�ยางได้มาก แต่ไม่นิยมนำ�มาเสพเนื่องจากยางฝิ่นมีรสเปรี้ยว

วิธีการให้น�้ำ : โดยทั่วไปมักจะให้น�้ำ แบบไหลบ่าหรือไหลไปตามร่อง สำ�หรับวิธีการให้น�้ำ แบบใช้สปริงเกอร์จะงดการ

ให้น้ำ�ประมาณ 10-15 วัน ก่อนกรีดเพื่อเก็บน้ำ�ยางฝิ่น

การกรีดฝิ่น : จะเริ่มกรีดหลังจากกลีบดอกร่วงได้ประมาณ 4 -5 วัน
อุปกรณ์ที่ใช้กรีดฝิ่น : จะใช้มีดสำ�หรับกรีดฝิ่นโดยเฉพาะซึ่งมีใบมีดตั้งแต่ 2-5 ใบ
วิธีกรีดฝิ่น : จะเริ่มกรีดจากด้านบนลงล่าง หรือล่างขึ้นบนก็ได้แล้วแต่ความถนัดของผู้กรีด
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การเก็บยางฝิ่น : เมื่อกรีดกระเปาะฝิ่นจะมีน้ำ�ยางสีขาวข้นซึมออกมาตามรอยกรีดต้องทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน น้ำ�ยาง

จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำ�ตาลเข้มและเหนียวขึ้นจึงสามารถเก็บยางฝิ่นได้ วิธีเก็บยางฝิ่นจะใช้เหล็กแผ่นบางๆ ขูดน้ำ�ยางที่
แห้งแล้วบริเวณรอยที่กรีด ชาวเขาบางเผ่าจะใช้น้ำ�ลายช่วยในการเก็บเพื่อไม่ให้ยางฝิ่นที่ได้ติดกับเหล็กที่ใช้เก็บ แล้ว
รวบรวมยางฝิ่นที่ได้นำ�ไปเก็บต่อไปโดยใช้กระดาษสาห่อยางฝิ่นที่ได้ หรือจะใช้กลีบดอกฝิ่นห่อก็ได้

ระยะเวลาการกรีดฝิ่น : การกรีดยางจากกระเปาะฝิ่น 1 กระเปาะ (กรีด 3 ครั้ง) จะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 9-15

วัน นับตั้งแต่เริ่มกรีดจนกระทั่งการเก็บยางฝิ่น ทั้งนี้ในการกรีดแต่ละครั้งจะต้องทิ้งช่วงระยะเวลาให้ต้นฝิ่นผลิตน้�ำ
ยางต่อประมาณ 3-4 วัน จึงจะสามารถกรีดครั้งใหม่ได้

กระเปาะ : กระเปาะฝิ่นที่ไม่ได้กรีดตามระยะเวลาที่เหมาะสมจะไม่มีน้ำ�ยางออกมา หรือถ้าหากมีจะน้อยมาก
กระเปาะฝิ่นกับน้ำ�ฝน : กระเปาะฝิ่นที่มีรอยกรีดแล้วหากโดนน้ำ�ฝน จะทำ�ให้เกิดเชื้อราบริเวณรอยกรีด และทำ�ให้

เน่าเสียได้

ผลผลิตของยางฝิ่น : จากการปลูกฝิ่น 1 ไร่ จะได้ผลผลิตเป็นยางฝิ่นเฉลี่ยประมาณ 1-3 จ๊อย (1.6 - 4.8 ก.ก.)
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพในแต่ละพื้นที่

ยางฝิ่น : ต้องเก็บโดยใช้กระดาษสาเคลือบไขห่อไว้ถึงจะมีรสชาติดี และสามารถเก็บได้นานอย่างน้อย 2 ปี
การเก็บเมล็ดพันธุ์ : ต้องเก็บจากกระเปาะที่แห้งคาต้น จากนั้นจึงนำ�เมล็ดที่ได้ไปตากแดดให้แห้งเพื่อเก็บไว้เป็น
เมล็ดพันธุ์สำ�หรับปลูกปีถัดไป

Poppy

Notes
on Opium

เมล็ดพันธุ์ : กระเปาะฝิ่นที่ไม่มีการกรีดยางจะไม่สามารถนำ�เมล็ดไปทำ�พันธุ์ในปีต่อไปได้
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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 fertiliz-

ers 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.
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Plant scoring : Scoring starts 4 days after flowers drop from the poppy bulb.
Scoring tools : A hand-made knife with 2-5 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.

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

Poppy
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the next year.
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ปฏิทินการปลูกฝิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
Opium Cultivation Calendar
ชนิดฝิ่น
Opium crops

ส.ค.
Aug

ก.ย.
Sep

ต.ค.
Oct

ก่อนปี 2535/36 (Before 1992/93)
ฝิ่นดอ (Early season crop)
ฝิ่นปี (First season or base crop
ปี 2535/36-2541/42 (1992/93 - 1998/99)
ฝิ่นดอ (Early season crop)
ฝิ่นปี (First season or base crop)
ฝิ่นนอกฤดู (Late season crop)
วงรอบการปลูกปี 2543-46 (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)
วงรอบการปลูกปี 2546-47 (2003-2004)
ครั้งที่ 1 (round 1)
ครั้งที่ 2 (round 2)
ครั้งที่ 3 (round 3)
ครั้งที่ 4 (round 4)
วงรอบการปลูกปี 2547-53 (2004-2010)
ครั้งที่ 1 (round 1)
ครั้งที่ 2 (round 2)
ครั้งที่ 3 (round 3)
ครั้งที่ 4 (round 4)
ครั้งที่ 5 (round 5)
ครั้งที่ 6 (round 6)
ฝิ่นฤดูร้อน (Dry season crop)

36 Opium Cultivation And Eradication Report For Thailand : 2009-2010

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

