รายงานการสํารวจฝน
ประจําป 2556-2557
Opium Cultivation and Eradication Report
for Thailand : 2013-2014

คํานํา

รายงานการสํ า รวจฝ น ประจํ า ปี

2556-2557

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) โดยสถาบันสํารวจ
และติดตามการปลูกพืชเสพติด ดําเนินการสํารวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝนตั้งแตป พ.ศ. 2522 จนถึงปจจุบัน
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ไดพัฒนาเทคนิคและวิธีการสํารวจอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดขอมูลพื้นที่ปลูก
ฝน ที่มีความถูกตองแมนยํา และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการตัดทําลายไรฝน รวมถึง
การวางแผนและประยุกตใชขอมูลดังกลาวเพื่อการปองกันและปราบปรามยาเสพติดของหนวยงานที่
เกี่ยวของอยางไดผล ตามนโยบายของรัฐบาลในการ ปราบปรามยาเสพติดใหหมดไปจากประเทศไทย
จากการดําเนินงานที่ผานมา สํานักงาน ป.ป.ส. สามารถสํารวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝนไดครอบคลุมพื้นที่
ศักยภาพทั้งหมดจํานวน 76 พื้นที่เปาหมาย และดําเนินงานตามโครงการ ตัดทําลายไรฝนรวมกับ
กองทัพภาคที่ 3 กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 และ ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัด/อําเภอ รวมถึงการดําเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่
ปลูกฝนอยางยั่งยืนซึ่งเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2553 สงผลใหการปลูกฝนในพื้นที่โครงการ ฯ
ลดลงอยาง ตอเนื่อง
จากการสํารวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝนตั้งแตเดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม 2557 พบวามี
การลักลอบปลูกฝนในพื้นที่ 7 จังหวัดรวมทั้งสิ้น จํานวน 2,568 แปลง คิดเปนพื้นที่ 2,049.87 ไร โดย
จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกฝนมากที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก เชียงใหม (1,717.06 ไร) ตาก (181.39 ไร) และ
แมฮองสอน (87.70 ไร) มีการดําเนินการตัดทําลายไรฝนจํานวน 2,036.65 ไร คิดเปนรอยละ 99.36
ของพื้นที่ปลูกฝนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับฤดูกาลปลูกฝนในหวงป 2555-2556 พบวา พื้นที่
ปลูกฝนเพิ่มขึ้นจํานวน 390.85 ไร คิดเปน รอยละ 23.56 เนื่องจากผูปลูกฝนไดพยายามพัฒนาเทคนิค
วิธีการปลูกฝนเพื่อเพิ่มผลผลิต อีกทั้งพยายามหลีกเลี่ยงการสํารวจพบและการตัดทําลาย รวมถึงปจจัย
สําคัญ คือ การมีกลุมนายทุนและผูมีอิทธิพลสงเสริมสนับสนุนการปลูกฝน ซึ่งสํานักงาน ป.ป.ส. จําเปน
ที่จะตองเพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหาโดยเนนมาตรการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปอยางเขมงวด
และตอเนื่อง
สํานักงาน ป.ป.ส. ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการสํารวจ
พื้นที่ลักลอบปลูกฝนเปนอยางดีตลอดมา ไดแก กองทัพภาคที่ 3 กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน
ภาค 3 กองบินตํารวจ กองบินปกหมุน ศูนยการบินทหารบก ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัด/อําเภอ องคการปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภู มิ ส ารสนเทศ (องค ก ารมหาชน) สํ า นั ก งาน ป.ป.ส. หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า รายงานการสํ า รวจฝ น
ประจําป 2556-2557 ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัย และเปนขอมูลสนับสนุนการปฏิบัติ
งานดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตอไป

( นายเพิ่มพงษ เชาวลิต )
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
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Preface

OPIUM CULTIVATION AND ERADICATION REPORT FOR THAILAND 2013-2014
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.
According to the aerial and ground survey of opium cultivation in 2013-2014 (from
August 2013 to September 2014), 327.98 hectares of opium cultivation areas were
found in 7 provinces of the northern Thailand. The most 3 provinces where had the
highest opium cultivation areas are following; Chiang Mai (274.73 hectares), Tak
(29.02 hectares) and Mae Hong Son (14.03 hectares). So, the 325.86 hectares of opium
cultivation were eradicated (99.36% of all cultivated areas). By comparing the recent
year in 2012-2013, opium cultivation areas increased to 62.54 hectares (23.56%).
There were many factors which persuaded farmers to cultivate opium poppies.
The very high price of opium yield is the ﬁrst important factor. In addition, there were
still opiates in many villages and also the effect from an effective eradication.
Furthermore, in very remote areas, there were still investors and inﬂuent groups who
hired farmers to cultivate opium poppies by opium yield which was the main cause
of opium cultivation areas increased.
On this occasion, I would like to convey my sincere appreciation with thanks to all
agencies and partners, namely, the Third Army Area-RTA, the Border Patrol Police
Region 3, the Provincial/District Operation Centers for Combating Drugs, Local Public
Administrative Organization and the Geo-Informatics and Space Technology
Development Agency (GISTDA) for all their courtesies and cooperation extended.
Finally, I 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.

( Mr. Permpong Chaovalit )
Secretary-General, Narcotics Control Board
Opium Cultivation and Eradication Report For Thailand : 2013-2014
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การดําเนินงานสํารวจฝนในประเทศไทย

Procedure of Opium Poppy Survey in Thailand
สํานักงาน ป.ป.ส. เริ่มดําเนินการสํารวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝน
ในป พ.ศ. 2522 โดยรวมมือกับ กองบังคับการตํารวจตระเวน
ชายแดนภาค 3 จัดทีมเจาหนาทีส่ าํ รวจทัง้ 2 หนวยงานเดินเทา
สํารวจในหมูบานชาวเขาที่สงสัยวามีการลักลอบปลูกฝนใน 4
จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน และพะเยา รวม
ถึงพื้นที่ลุมนํ้า อันไดแก ลุมนํ้ากก ลุมนํ้าแมปง ลุมนํ้าแมแจม ลุม
นํา้ แมจนั ลุม นํา้ แมแตง และลุม นํา้ แมงดั และในป 2523 ไดตรวจ
การทางอากาศพบพื้นที่ลักลอบปลูกฝน จํานวน 26,440 ไร
จนกระทัง่ ป พ.ศ. 2527 จึงใชวธิ กี ารสํารวจภาคพืน้ ดินรวมกับ
การสํารวจภาคอากาศ สามารถสํารวจครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพ
ลักลอบปลูกฝน ได 76 แหลงทีส่ งู ในภาคเหนือของประเทศไทย ทัง้ นี้
พบวาฝนจะเจริญเติบโตไดดีในพื้นที่มีความสูงตั้งแต 800 เมตร
จากระดับนํ้าทะเลปานกลางขึ้นไป และดําเนินการสํารวจใน
พืน้ ที่ 76 แหลงที่สูงตลอดมาจนถึงปจจุบัน

การสํารวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝน ตั้งแตป พ.ศ. 2522-2523
Opium Cultivation Survey in 1979-80

การตัดทําลายไรฝนของ ตชด. รวมกับชาวบาน ในป พ.ศ. 2522-2523
Opium Eradication by BPP and villagers in 1979-1980
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In 1979, ONCB started ground servey operation of
opium cultivation cooperated with Border Patrol Police
Region 3 in Northern of Thailand, Chiang Mai, Chiang
Rai, Mae Hong Son and Phayao Province included the
river basin areas and presurveyed in 1980, found
4,230.4 hectares of opium cultivation.
From 1984 to the present day, the aerial and ground
survey of opium cultivation are operated in 76 highland
potential areas in the North of Thailand where opium
plants can grow in the proper are, high 800 m. from
mean sea level.

พื้นที่ศักยภาพปลูกฝน 76 แหลงที่สูง ตั้งแตป พ.ศ. 2527 จนถึงปจจุบัน
76 Hight potential areas of Opium Cultivation
since 1984 until present

การบินสํารวจทางอากาศ
Aerial Survey for Opium Cultivation

ปจจุบนั วิธกี ารสํารวจพืน้ ทีล่ กั ลอบปลูกฝน ทีส่ าํ นักงาน ป.ป.ส.
ดําเนินการมี 2 วิธี ไดแก การสํารวจภาคอากาศและภาคพื้นดิน
โดยประยุกตใชรวมกับขอมูลแผนที่ภูมิประเทศ ขอมูลจาก
ดาวเทียมและเครื่องตรวจวัดพิกัดภูมิศาสตรบนพื้นโลก (GPS)
การสํารวจภาคอากาศ : โดยใชเฮลิคอปเตอรซึ่งไดรับการ
สนับสนุนจากกองบินตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ และกอง
บินปกหมุน ศูนยการบินทหารบกสํารวจเพื่อบันทึก ภาพขอมูล
ตําแหนงพื้นที่ลักลอบปลูกฝนทางอากาศ เสนทางการบิน และ
ขอมูลอืน่ ทีส่ าํ คัญและเกีย่ วของโดยขอมูลทีไ่ ดจะถูกนําไปตีความ
ลงในขอมูลจากดาวเทียม เพื่อกําหนดตําแหนง และคํานวณ
ขนาดแปลงฝนในระบบภูมิสารสนเทศ รวมถึงผลิตแผนที่แสดง
ตําแหนงแปลงฝนเพื่อจัดสงใหแกหนวยตัดทําลายไรฝนตอไป
การสํารวจภาคพื้นดิน : โดยใชยานพาหนะขับเคลื่อน สี่ลอ
และการเดินเทาเขาพืน้ ทีป่ ลูกฝน ทัง้ นี้ จะพิจารณาคัดเลือกพืน้ ที่
ที่มีลักษณะการปลูกฝนหนาแนน มีการปลูกลักษณะพิเศษหรือ
นาสนใจ และทีส่ าํ คัญคือตองคํานึงถึงความปลอดภัยของ ผูป ฏิบตั ิ
การสํ า รวจพื้ น ที่ ป ลู ก เป น หลั ก จากนั้ น จึ ง บั น ทึ ก ภาพข อ มู ล
ตําแหนง ขนาด และลักษณะพื้นที่ปลูกฝนที่สํารวจพบพรอม
ขอมูลที่สําคัญ เพื่อนําไปจัดทํา ฐานขอมูลพื้นที่ปลูกฝนในระบบ
ภู มิ ส ารสนเทศ และจั ด ส ง ให แ ก ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การตัดทําลายไรฝนตอไป
การใชอากาศยานไรคนขับ (Unmanned Aerial Vehicle:
UAV) : ในป 2557 สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน
เพื่อพัฒนาระบบอากาศยานไรคนขับ สําหรับการสํารวจพืชเสพ
ติดใหเกิดความคลองตัว และสะดวกตอการประยุกตใชรวมกับ
การสํารวจภาคพื้นดินไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

There are 2 methods of Opium cultivation survey:
aerial and ground survey with application of
topographic maps, satellite 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.
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.
Unmanned Aerial Vehicle : In 2014, Far Eastern
University and NCSMI signed The Memorandum of
Understanding of UAV technology and development
project to support narcotics crop survey operation.
Opium Cultivation and Eradication Report For Thailand : 2013-2014
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การใชเทคโนโลยีขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง
แสดงสถานการณพื้นที่ปลูกฝน

การใชประโยชนขอมูลจากดาวเทียม
IKONOS ป พ.ศ. 2555 เปนขอมูลเชิงภาพ
พืน้ ฐานสําหรับการสํารวจพืน้ ทีป่ ลูกฝน บาน
หวยแหง ต.สบโขง อ.อมกอย จ.เชียงใหม
พื้นที่ปลูกฝน
Application of IKONOS satellite
imagery (2012) for being database in
opium cultivation survey in 2014 at
Ban Huai Haeng, Om Koi district,
Chiang Mai province.
Opium Fields

การเชื่อมขอมูลรูปภาพการบินสํารวจ
ภาคอากาศ กั บ ข อ มู ล เส น แนวการบิ น
บิ น สํ า รวจพื้ น ที่ ป ลู ก ฝ น บ า นห ว ยแห ง
ต.สบโขง อ.อมกอย จ.เชียงใหม เมื่อวันที่
7 มกราคม 2557
เสนแนวการสํารวจภาคอากาศ
Syncing the picture of ﬂ ight
routes survey and data of track
opium poppy ﬁelds area at Ban Huai
Haeng, Om Koi district, Chiang Mai
province, on February 7 th, 2014.
Flight Routes

6

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÊíÒÃÇ¨½›¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 - 2557

Technology of Using High Resolution Satellite
Imageries in Opium Fields Interpretation

การประยุกตใชขอมูลการสํารวจที่ตั้ง แปลงฝน
รวมกับระบบภูมิสารสนเทศ พื้นที่บานหวยแหง
โดยผลิ ต เป น แผนที่ ภู มิ ป ระเทศมาตราส ว น
1:50,000 สนับสนุนการตัดทําลายไรฝน
แปลงฝน

Application of using Geographic
Information System to produce Thematic
map 1:50,000 scale, localization opium
ﬁelds map at Ban Huai Haeng.
Opium Fields

ภาพถ า ยทางอากาศพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น
ในพื้นที่ปลูกฝน บานหวยแหง สํารวจเมื่อ
วันที่ 7 มกราคม 2557
Aerial photo of the same area at
Ban Kong Po Nuea, ﬂ ight route
survey on February 7 th, 2014.

Opium Cultivation and Eradication Report For Thailand : 2013-2014

7

ผลการสํารวจและตัดทําลายพื้นที่ปลูกฝน ประจําป 2556-2557
Opium Survey and Eradication: 2013-2014
หนวยตัดทําลาย
Eradication Units

พื้นที่ตัดทําลาย (ไร)
รอยละการตัดทําลาย
พื้นที่ปลูกฝน (ไร)
Cultivated Areas (ha) Eradicated Areas (ha) Percentage of Eradication
1,989.40
318.30

1,979.73
316.76

99.51

กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3

57.42
9.19

53.87
8.62

93.82

ศพส.จ. / ศพส.อ.

3.05
0.49

3.05
0.49

100.00

2,049.87
327.98

2,036.65
325.86

99.36

กองทัพภาคที่ 3

Third Army Area-RTA
Border Patrol Police Region 3

Provincial / District Operation
Centers for Combating Drugs

รวม

Total

ผลการตัดทําลายพื้นที่ปลูกฝน ประจําป 2556-2557
Pie Chart of Opium Eradication : 2013-2014
กองทัพภาคที่ 3

Third Army Area-RTA

ตํารวจตระเวน
ชายแดนภาค 3

Border Patrol
Police Region 3

ศพส.จ./ศพส.อ.

Provincial/District
Operation Centers

for Combating Drugs

1,979.73 ไร

316.76 ha
53.87 ไร

8.62 ha
3.05 ไร

0.49 ha
8
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แผนที่เปรียบเทียบพื้นที่ปลูกฝนป 2555-2556 ถึง 2556-2557
โดยจําแนกตามพื้นที่ศักยภาพลักลอบปลูกฝน 76 เปาหมายในพื้นที่สูง
Map: Comparison by 76 Highland Units of Opium Poppy
Cultivation Areas, 2012-2013 to 2013-2014
พม่า

THE UNION OF MYANMAR

ลาว

LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC

แปลงฝน / Poppy Fields
ป 2556-2557/2013-2014
ป 2555-2556/2012-2013

Opium Cultivation and Eradication Report For Thailand : 2013-2014
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เปรียบเทียบผลการสํารวจพื้นที่ปลูกฝนรายจังหวัด
ในหวง 5 ป (2552/53 ถึง 2556/57)
äÃ‹/hectares

Comparison of Opium Cultivation Areas (by province) during 5 Years (2009/10 to 2013/14)

เปรียบเทียบพื้นที่ปลูกฝนรายจังหวัดในหวง 5 ป
Comparison of Opium Cultivation Areas (by province) during 5 Years

10
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เปรียบเทียบผลผลิตฝนในหวง 12 ป (2545/46 ถึง 2556/57)
เปรียบเทียบผลผลิตฝิ่ นในห้วง 12 ปี (2545/46 ถึง 2556/57)

Comparison of Opium Yield during 12 years (2002/03 to 2013/14)
Comparison of Opium Yield during 12 years (2002/03 to 2013/14)

พืน
้ ทีป
่ ลูกฝิ่ น

ปี

พืน
้ ทีต
่ ัดทําลาย

พืน
้ ทีค
่ งเหลือ

ผลผลิตเฉลีย
่

ผลผลิตรวม

ผลผลิตคงเหลือ

(เมตริกตัน)

(เมตริกตัน)

(ไร่)

(ไร่)

(ไร่)

(กก./ไร่)

Gross Cultivation

Eradicated

Net Cultivation

@ Yield

Potential Yield

Net Yield

Area(ha)

Area(ha)

Area(ha)

(kg/ha)

(mt)

(mt)

2545/46

5,266.00

4,795.00

471.00

2.50

2002/03

842.00

767.00

75.00

15.63

13.16

1.18

2546/47

803.31

762.07

41.24

2.50

2003/04

128.53

122.93

6.60

15.63

2.01

0.10

2547/48

744.09

689.02

55.07

2.50

2004/05

119.05

110.24

8.81

15.63

1.86

0.14

2548/49

984.00

957.71

26.29

2.50

2005/06

157.44

153.23

4.21

15.63

2.46

0.07

2549/50

1,444.55

1,373.26

71.29

2.50

2006/07

231.13

219.72

11.40

15.63

3.61

0.18

2550/51

1,800.40

1,777.86

22.54

2.50

2007/08

288.06

284.46

3.61

15.63

4.50

0.06

2551/52

1,319.48

1,262.01

57.47

2.50

2008/09

211.12

201.92

9.20

15.63

3.29

0.14

2552/53

1,804.06

1,738.03

66.03

2.50

2009/10

288.65

278.08

10.57

15.63

4.51

0.16

2553/54

1,355.46

1,297.35

58.11

2.50

2010/11

216.87

207.58

9.30

15.63

3.39

0.15

2554/55

1,303.67

1,279.06

24.61

2.50

2011/12

208.59

204.65

3.94

15.63

3.26

0.06

2555/56

1,659.02

1,651.04

7.98

3.55

2012/13

265.44

264.17

1.27

22.19

5.89

0.03

2556/57

2,049.87

2,036.65

13.22

3.55

2013/14

327.98

325.86

2.12

22.19

7.28

0.05

Year

เปรียบเทียบพื้นที่ปลูกฝนและผลการตัดทําลายในหวง 12 ป
¾×é¹·Õè(äÃ‹)/Areas (Rai)

Comparison of Opium Gross Cultivation and Eradication during 12 Years

»‚ /Year
¾×é¹·Õè»ÅÙ¡½›¹ (äÃ‹)
Gross Cultivation Area

¾×é¹·ÕèµÑ´·íÒÅÒÂ (äÃ‹)
Eradicated Area

¾×é¹·Õè¤§àËÅ×Í (äÃ‹)
Net Cutivation Area

Opium Cultivation and Eradication Report For Thailand : 2013-2014
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เปรียบเทียบผลการสํารวจพื้นที่ปลูกฝนรายอําเภอ
ป 2555/56 และ 2556/57
ไร่/hectares

Comparison of Opium Cultivation Areas (by district), 2012/13 and 2013/14

12
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เปรียบเทียบผลการสํารวจพื้นที่ปลูกฝนรายอําเภอ
ป 2555/56 และ 2556/57
ไร่/hectares

Comparison of Opium Cultivation Areas (by district), 2012/13 and 2013/14

Opium Cultivation and Eradication Report For Thailand : 2013-2014
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เปรียบเทียบ 10 อันดับผลการสํารวจพื้นที่ปลูกฝนรายอําเภอ
ป 2555/56 และ 2556/57
Comparison of Opium Cultivation Areas (by district), 2012/13 and 2013/14
10 อันดับผลการสํารวจพื้นที่ปลูกฝนรายอําเภอ ป 2556/57
Top 10 of Opium Cultivation Areas (by district), 2013/14

1,539.82

(äÃ‹/ha)

246.37

78.71

74.03

73.95

áÁ‹ÃÐÁÒ´

·‹ÒÊÍ§ÂÒ§

»ÒÂ

12.59

ÍÁ¡ŽÍÂ
Om Koi

11.84

61.07

11.83

Mae Ra Mad Tha Song Yang

Pai

44.38

9.77

7.10

àªÕÂ§´ÒÇ

Chiang Dao

áÁ‹áµ§

Mae Tang

42.91
6.87

áÁ‹á¨‹Á

Mae Chame

33.11
5.30

¤ÅÍ§ÅÒ¹

Khlong Lan

19.87
3.18

ÍØŒÁ¼Ò§

Umphang

10 อันดับผลการสํารวจพื้นที่ปลูกฝนรายอําเภอ ป 2555/56
Top 10 of Opium Cultivation Areas (by district), 2012/13

(äÃ‹/ha)
888.29
142.13

238.07
38.09

ÍÁ¡ŽÍÂ
Om Koi

14

àªÕÂ§´ÒÇ
Chiang
Dao

137.20
21.95

73.25
11.72

áÁ‹ÃÐ¹Ò´ ·‹ÒÊÍ§ÂÒ§
Mae Ra
Mad
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54.61

50.91

áÁ‹á¨‹Á

»ÒÂ

8.74

Tha Song Mae Chame
Yang

8.15

Pai

50.71

40.52
6.48

27.91

½Ò§

¤ÅÍ§ÅÒ¹

àÇÕÂ§áË§

8.11

Fang

Khlong
Lan

4.47

Wiang
Haeng

22.87
3.66

áÁ‹áµ§

Mae Tang

แผนที่แสดงสถานการณพื้นที่ปลูกฝนรายอําเภอ ป 2556/57
Map : Opium Cultivation Areas (by district), 2013/14

พมา
THE UNION OF MYANMAR

ลาว
LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC

พื้นที่ปลูกฝนป 2556-2557
Opium Cultivation Area 2013-2014

มากกวา 150 ไร / > 24 ha
100.01-150 ไร / > 16.01-24 ha
50.01-100 ไร / > 8.01-16 ha
0.01-50 ไร / > 0.01-8 ha
ไมมีพื้นที่ปลูกฝน / No Opium Cultivation
Opium Cultivation and Eradication Report For Thailand : 2013-2014
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สถานการณการปลูกฝนในป

2556-2557

Situation of Opium Cultivation in 2013-2014
รูปแบบการปลูกฝน
Patterns of Opium Cultivation
1. การปลูกฝนที่หลบเขาไปปลูกในพื้นที่หางไกลและกันดารยิ่งขึ้น เชน บริเวณพื้นที่สูงในปาลึก อําเภออมกอย
จังหวัดเชียงใหม
Opium ﬁelds cultivated in more remote areas especially in mountainous areas of Om Koi district,
Chiang Mai province.

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

Situation of Opium Cultivation in

2013-2014
16
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3. แปลงฝนที่มีการใชทอสงนํ้าในแปลง พื้นที่อําเภอ
อมกอย จังหวัดเชียงใหม
Pipeline System found at Om Koi district,
Chiang Mai province.

SITUATION OF OPIUM

CULTIVATION IN

2013-2014
4. แปลงฝนที่เปนการปลูกแบบขั้นบันได
Opium ﬁelds cultivated in terrace pattern.
5. การปลูกฝนที่ลาชา เนื่องจากสภาพอากาศในปนี้คอนขางแปรปรวน
Opium cultivation was delayed due to weather and climate which varied condition.

Opium Cultivation and Eradication Report For Thailand : 2013-2014
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การตัดทําลายไรฝน และการตรวจเยี่ยมหนวยปฏิบัติการตัดทําลายไรฝน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
Operation of opium eradication and official visit eradication troop at
Om Koi district, Chiang Mai province.

18
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กราฟเปรียบเทียบพื้นที่ปลูกและตัดทําลายไรฝน
ในหวงป 2527-2528 ถึง 2556-2557
äÃ‹
พื้นที่ปลูก
พื้นที่ตัดทําลาย

8,777

Comparison of Opium Cultivated Areas and Eradicated Areas
from 1985-2013
Cultivated areas

749
580
1,254
886
1,450
1,033
716 1,486
808 1,441
1,087
757
1,103
832
1,257
989
842
757
129
122
119
110
157
153
231
220
288
284
211
202
288
278
216
207
208
204
265
264
328
326

480

1,698

4,126
3,755
3,168
4,551
1,740
4,816
1,834
4,177
2,395
3,727
3,372
3,017
2,148
2,705
1,706
1,792
1,313

Eradicated areas

Opium Cultivation and Eradication Report For Thailand : 2013-2014
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การวิเคราะหราคาฝน ในพื้นที่หวงป 2556-2557
Analysis of Opium Price : 2013-2014
จากการประเมินราคาฝนดิบในพื้นที่พบวามีราคา
คอนขางสูง ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากปจจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้

According to the raw opium estimation,
the price is rather high dued to;

1. ผลผลิตฝนหลังจากการตัดฟนทําลาย :

1. Very few of Opium yield remained
ผลผลิตที่รอดจากการตัดทําลายหรือถูกตัดทําลาย after eradication.
ไมสมบูรณ รวมถึงการตัดทําลายหลังจากผูปลูกเก็บเกี่ยว
2. A lot of Opiates still remaining:
ผลผลิต ทําใหผลผลิตฝนดิบในพื้นที่มีจํานวนนอย สงผล
ใหฝนดิบมีราคาสูง

2. จํานวนผูเสพฝนยังคงมีอยูมาก :
ในพื้ น ที่ ป ลู ก ฝ  น หนาแน น ยั ง คงมี ผู  เ สพอยู  เ ป น
จํ า นวนมาก โดยเฉพาะบริ เ วณพื้ น ที่ อํ า เภออมก อ ย
จังหวัดเชียงใหม ติดตอกับอําเภอแมระมาด และอําเภอ
ทาสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการปลูกฝนหนา
แนนมากทีส่ ดุ มีราคาขายปลีกสูงถึงจอยละ 134,400 บาท
(มูละ 120 บาท) สาเหตุที่ทําใหราคาสูงเนื่องจาก ผลผลิต
ฝนในพื้นที่ที่รอดจากการตัดทําลายเหลือนอยมาก ผูเสพ
ฝนจึงตองซื้อฝนในพื้นที่จากพอคาขายปลีก ทําใหพอคา
ขายปลีกกําหนดราคาขายเองไดตามตองการ

especially in OmKoi district, Chiang Mai
province where connected to Mae Ra Mad and
Tha Song Yang district, Tak province. The retail
price is very high to 134,400 baht/choi
(120 baht/mu) or 4,200 USD. 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.

2013-2014

Opium Cultivation and Eradication Report

for Thailand :
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ประเมินมูลคาผลผลิตฝนป 2556-2557
Opium Yield Estimation and Price : 2013-2014
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ราคาประเมิน (บาท)

Total yield (kg)

ราคาเฉลี่ย
กก.(บาท)

@price/kg ($)

Estimated Price ($)

3.55
22.19

7,277.04

85,000.00
2,656.25

618,548,400.00
19,329,637.00

2,036.65
325.86

3.55
22.19

7,230.11

85,000.00
2,656.25

614,559,350.00
19,204,980.00

13.22
2.12

3.55
22.19

46.93

85,000.00
2,656.25

3,989,050.00
124,657.00

พื้นที่ปลูกฝน

จํานวน (ไร)

Opium Cultivation areas

Hectares (ha)

@yield (kg/ha)

ฝนทุกรุน

2,049.87
327.98

พื้นที่ถูกตัดทําลาย

Season crops
Eradicated opium areas

คงเหลือหลังตัดทําลาย
Not eradicated areas

ผลผลิตรวม
(กก.)

32 baht = 1 USD

เปรียบเทียบมูลคาผลผลิตฝนในหวง 5 ป (2552-2553 ถึง 2556-2557)
Comparison of Opium Yield Estimation and Price during 5 Years
(2010-2011 to 2013-2014)
ป

พื้นที่ปลูกฝน
(ไร)

Year

Gross Cultivation
(ha)

2552/53
2009/10

พื้นที่ตัดทําลาย
Eradicated Opium Areas

พื้นที่คงเหลือ
(ไร)

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ผลผลิตรวม
(เมตริกตัน)

ผลผลิตคงเหลือ
(เมตริกตัน)

ราคาเฉลี่ย/กก.
(บาท)

ไร / ha

%

Net Cultivation
Area (ha)

@Yield
(kg/ha)

Potential
Yield (mt)

Net Potential
Yield (mt)

@price/kg
(USD)

1,804.06
288.65

1,738.03
278.08

96.34

66.03
10.57

2.50
15.63

4.51

0.16

80,000
2,500.00

2553/54
2010/11

1,355.46
216.87

1,297.35
207.58

95.71

58.11
9.30

2.50
15.63

3.39

0.15

80,000
2,500.00

2554/55
2011/12

1,303.67
208.59

1,279.06
204.65

98.11

24.61
3.94

2.50
15.63

3.26

0.06

85,000
2,656.25

2555/56
2012/13

1,659.02
265.44

1,651.04
264.17

99.52

7.98
1.27

3.55
22.19

5.89

0.03

85,000
2,656.25

2556/57
2013/14

2,049.87
327.98

2,036.65
325.86

99.36

13.22
2.11

3.55
22.19

5.89

0.05

85,000
2,656.25
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แนวโนมสถานการณการปลูกฝนในป

2556-2557

Trends of Opium Cultivation in 2014-2015

จากสถานการณการปลูกฝนในปนี้สามารถคาดการแนวโนมสถานการณการปลูกฝน
ในป 2557-2558 ไดวาพื้นที่ปลูกฝนนาจะลดลงประมาณ รอยละ 20 ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
1. ความเขมงวดและจริงจังของการควบคุมพื้นที่ปลูกฝนเพิ่มขึ้น : หนวยงานของรัฐ
ทีเ่ กีย่ วของกับการควบคุมพืน้ ทีป่ ลูกฝน มีมาตรการเฝาระวังอยางเขมงวดจริงจังในพืน้ ทีป่ ลูก
หนาแนน โดยมีการลาดตระเวนปองปรามการปลูกฝนในหวงกอนการเตรียมพื้นที่ปลูกและ
การประชาสัมพันธเชิงปฏิบัติการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับกฎหมาย/โทษของการปลูกฝน
และพืชเสพติดชนิดอื่น
2. การใชสื่อรณรงคประชาสัมพันธ : ใชสื่อเพื่อรณรงคปองปรามถึงพิษภัยและ
บทกฎหมายที่เกี่ยวของกับพืชฝนโดยใชภาษาชนเผา สามารถสรางความเขาใจใหกับคนใน
พื้นที่ไดเปนอยางดี
3. ประสิทธิภาพของการตัดทําลายพื้นที่ปลูกฝน : ผลการดําเนินการดานการตัดฟน
ทําลายในปที่ผานมาของหนวยงานที่เกี่ยวของมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4. สภาพอากาศคอนขางแปรปรวน : สงผลตอผลผลิตและการเจริญเติบโตของพืชฝน
อยางไรก็ดี ยังคงมีปจจัยและเงื่อนไขที่จูงใจใหผูปลูกฝนลักลอบปลูก คือ ราคาฝนดิบ
ซึ่งในป 2556-2557 มีราคาคอนขางสูง และการขาดแคลนฝนเนื่องจากการตัดฟนทําลาย
ไรฝนและการเฝาระวังการนําเขายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบานอยางเขมงวดจริงจัง
ในปที่ผานมา
Opium Cultivation during the 2014-2015 is expected to decrease
by the following reasons:
1. Strickness and seriousness of opium cultivation control : the
strategies of the opium eradication strictly surveillance measures in the
serious opium cultivation areas.
2. Use media of government campaign : media campaign, using ethnic
languages, to deter the harm and legislation related to the farmers which
can enhance the understanding of the people in the area as well.
3. The effectiveness of the opium eradication : the implementation
of eradication troop in the last year’s more effective.
4. The inclement climate is effected to the total yield of opium
cultivation.
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มาตราชั่งนํา้ หนักฝน
Opium Measures

1 เท (tae)

=

2

มู (mu)

1 สตางค์ (satang)

=

2

สลึง (salung)

1 แถบ (thab)

=

2.5

สตางค์ (satang)

1 แถบ (thab)

=

8

มู (mu)

1 ห้อง (hong)

=

3.5

แถบ (thab)

1 ขัน (khan)

=

4.2

ห้อง (hong)

1 ขัน (khan)

=

112

มู (mu)

1 จ๊อย (choi)

=

10

ขัน (khan)

1 จ๊อย (choi)

=

1.6

กิโลกรัม (kilogram)

1 จ๊อย (choi)

=

42

ตําลึง (tamlung)

1 จ๊อย (choi)

=

140

แถบ (thab)

1 จ๊อย (choi)

=

1,120 มู (mu)

1 จ๊อย (choi)

=

350

สตางค์ (satang)
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ลูกเปง

http://www.lannaka.com

ลูกเปง คือลูกชั่งนํ้าหนักของเมียนมา ไมวาจะเปนฝน ยา อาหาร ฯลฯ ทําเปนรูป
สัตวตา ง ๆ ใชคกู บั ตราชัง่ ทีม่ จี านวางทัง้ 2 ดานหรือทีเ่ รียกวา ตราชู ลูกเปงนัน้ ทําจากโลหะสําริด
เมียนมามีการใชระบบการชั่งนํ้าหนักแบบนี้มานานแลว ตั้งแตสมัยพะโคพุกาม แตยังไมมีหลัก
ฐานที่ แ น ชั ด ส ว นรู ป สั ต ว ต  า ง ๆ ที่ นิ ย มเอามาทํ า เป น รู ป ทรงของลู ก เป ง นั้ น จะเป น รู ป
พราหมณี รูปสัตวประจําวันประสูติหรือรูปสัตวประจําปเกิดของกษัตริย และสัตวที่เปน
ตํานานหรือเปนศิริมงคล เหตุที่ใชเปนรูปสัตวนั้น เพื่อที่ผูที่ซื้อไปใชจะไดพบกับสิ่งดีและ
เปนมงคลแกตน แตลูกเปงไมไดใชแคในเมียนมาเทานั้น ในลานนาและลานชางไดรับระบบ
การชั่งแบบนี้มาใชเหมือนกัน
U MaungMaung Tin นักประวัติศาสตรชาวเมียนมา ไดคนพบคัมภีรใบลานสมัย
พระเจาอะลองพญา (1752-1760 A.D.) ในคัมภีรใบลานนั้นไดบันทึกรูปทรงและปที่ใช
ลูกเปงนั้น ๆ ตั้งแตสมัย Pinya - Ava (13-14 A.D.) จนถึงสมัยพระองค มีดังนี้ ไก นกกระสา
มาแคะหรือกวาง ชาง แพะ นก หัสดีลิงค หงษ หมี นกสาริกา สิงหมามีหงอนและวัวมีหงอน
รูปแบบลูกเปงนัน้ กษัตริยจ ะเปนคนกําหนดรูปทรงของลูกเปงวาในยุคสมัยนัน้ จะใชเปนรูป
อะไรสวนลูกเปงทีอ่ ยูน อกเหนือจากรายละเอียดในใบลานนัน้ คาดวาเกิดขึน้ จากความคิดและการ
จินตนาการของชางผูทําลูกเปง เชน เตา แมงมุม ฯลฯ

Burmese
Opium weights
http://opiumweights.net
The phrase ‘opium weight’, used to describe the
small, curious-looking metal animal and bird ﬁgures
shown above, is somewhat misleading as there is no
pictorial or written evidence to support the appellation.
What is certain is that these weights were used to
weigh mainly valuable items, such as precious metals,
gemstones, coral, pearls, spices, musk, expensive
medicine etc. Other more mundane items were weighed
using marble, dome-shaped weights. It may be that the
term ‘opium weight’ was given them by a British
colonialist after Burma was conquered and ﬁnally
absorbed into the British Empire in 1885. The coiner of
the term was perhaps a dabbler in the forbidden opium
trade which ﬂourished in the lands of the Golden
Triangle: Burma, Thailand, Vietnam,and Laos.
Although opium weights were also used in the
ancient kingdoms of Siam and Lanna, and possibly also
Laos and Cambodia, the most famous and reputedly
truly authentic originate from Burma and its occupied
territories, such as those of the Shan and Mon; the
mountain tribes which straddle the mo dern
Thai-Burmese border. One of the ways to distinguish
between the two is, according to some sources, that
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the Siamese varieties depicted monkeys, snakes,
elephants, dog, and goats, whereas the genuine
Burmese items only used mythical birds and speciﬁc
beasts, often mistakenly called ‘lions’ – ‘toe-naya’ but
are more correctly termed quadrupeds. However,
as we see later in this article, a respected 18th
century Burmese chronicler indicates that a number of
the supposedly Siamese animals, speciﬁcally elephants
and goats, are also represented among the Burmese
opium weights.
An 18 th century chronicler-administrator,
Nandabahu, in the reign of King Alaungpaya (17521760), who is deemed trustworthy, lists a total of 16
ﬁgures used consistently from the 14 th to 18 th
centuries, these include a chicken, stork, stag, elephant,
goat, bird of paradise, toe-naya, Tibetan bull, crested
horse, crested bull, heron, bear, mynah bird, hintha,
red hintha, and koel (cuckoo). Not all of these variations
can be found today, probably because many were
melted down in the succession process. There were
also supposedly tortoise and spider weights found, but
these could well have been the products of imaginative
but unauthorised craftsman.

ลําดับการเจริญเติบโตของตนฝน
Opium stage growth

เริ่มหวานเมล็ด/Seeding

10 วัน/days

20-25 วัน/days

25-30 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

เมล็ดพันธุสําหรับการปลูกครั้งตอไป
Seed for next cultivation

2013-2014

Opium Cultivation and Eradication Report

for Thailand :

Opium Cultivation and Eradication Report For Thailand : 2013-2014

25

ปฏิทนิ การปลู
ปฏิทินการปลู
กฝิก่นฝิ่ นตัตั้งง้ แต่แต่อดีอตถึดีงปัตจจุถึบงันปัจจุบัน
Cultivation Calendar
OpiumOpium
Cultivation
Calendar

ชนิดดฝฝิ่ นน
ชนิ
Opium
crops
Opium crops

ส.ค.
ส.ค.
Aug

ก.ย.
ก.ย.
Sep

ต.ค.
ต.ค.
Oct

พ.ย.
พ.ย.
Nov

ธ.ค.
ธ.ค.
Dec

ม.ค.
ม.ค.
Jan

(Before 1992/93)
1992/93)
ก่กออนป
นปี 2535/36
2535/36(Before

ฝิฝ่ นนดอ
ดอ (Early
(Earlyseason
seasoncrop)
crop)
ฝิฝ่ นนปีป (First
(Firstseason
seasonororbase
basecrop)
crop)

1998/99)
ปีป 2535/36-2541/42
2535/36-2541/42(1992/93
(1992/93 - -1998/99)
ฝิฝ่ นนดอ
ดอ (Early
(Earlyseason
seasoncrop)
crop)
ฝิฝ่ นนปีป (First
(Firstseason
seasonororbase
basecrop)
crop)
ฝิฝ่ นนนอกฤดู
seasoncrop)
crop)
นอกฤดู (Late season
วงรอบการปลู
2543-46
วงรอบการปลูกกปปี2543-46
(Planting cycle
cycle inin 2000-2003)
2000-2003)
(Planting
ครั
ครัง้งที่ 1 (round 1)
ครั
ครัง้งที่ 2 (round 2)
ครั
(ro nd 3)
ครัง้งที่ 3 (round
ครั
ครัง้งที่ 4 (round 4)
ครั
ครัง้ งทีที่ 5 (round 5)
ครั
ครัง้งที่ 6 (round 6)
ครัครัง้ ้งทีที่ ่77 (round
(round 7)
ครัครัง้ ้งทีที่ ่88 (round
(round 8)
วงรอบการปลู
2546-47
วงรอบการปลูกกปปี2546-47
(Cultivating
cycle
in
2003-2004)
(Cultivating cycle in 2003-2004)

(round 1)
ครัครัง้ ้งทีที่ ่11 (round
(round 2)
ครัครัง้ ้งทีที่ ่22 (round
(round 3)
ครัครัง้ ้งทีที่ ่33 (round
ครัง้งที่ 4 (round
(round 4)
ครั
วงรอบการปลู
2547-57
วงรอบการปลูกกปปี 2547-57
(Cultivatingcycle
cycle inin 2004-2014)
2004-2014)
(Cultivating
ครัง้งที่ 1 (round
(round 1)
ครั
(round 2)
ครัครัง้ ้งทีที่ ่22 (round
(round 3)
ครัครัง้ ้งทีที่ ่33 (round
(round 4)
ครัครัง้ ้งทีที่ ่44 (round
(round 5)
ครัครัง้ ้งทีที่ ่55 (round
ครัง้ งทีที่ 6 (round 6)
ครั
นฤดูรร้ ออน (Dry season
ฝิ่ ฝนฤดู
seasoncrop)
crop)

ลักษณะรอบการปลูกฝนหลายรุนในแปลงเดียวกัน
Poppy at various stages of maturity in the same field
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ก.พ.
ก.พ.
Feb

มีมี..ค.ค.
Mar

เม.ย.
เม.ย.
Apr

พ.ค.
พ.ค.
May
May

มิมิ..ย.ย.
June
June

ก.ค.
ก.ค.
July
July

สายพันธุดอกฝนที่พบในประเทศไทย

Opium Poppy in Thailand
สายพันธุฝนที่พบในประเทศไทย คือ P.somniferum var.albym D.C.
ปลูกในประเทศอินเดียและอิหราน สามารถสกัดมอรฟนไดประมาณรอยละ
9-12 และเปนที่รูจักกันในประเทศไทยในชื่อ “ฝนพาราณสี”
P.somniferum var.albym D.C. opium poppy or “Varanasi
opium” from India and Iran which can be extracted morphine
from 9 to 12 percentages.

2013-2014
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ตารางขั้นตอนการปฏิบัติงานสํารวจฝนป 2556-2557

Timeline of Activities of the Opium Survey Campaign 2013-2014
¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
Procedures
ÇÒ§á¼¹¡ÒÃÊíÒÃÇ¨
Establish survey plan
¼ÅÔµá¼¹·Õè¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡
´ÒÇà·ÕÂÁ
Satellite imagery
map production
ÊíÒÃÇ¨ÀÒ¤¾×é¹´Ô¹
Ground survey

ÊíÒÃÇ¨ÀÒ¤ÍÒ¡ÒÈ
Aerial survey
¤íÒ¹Ç³¾×é¹·ÕèáÅÐ¼ÅÔµ
á¼¹·Õè¨Ñ´à¡çº¢ŒÍÁÙÅ
Data processing
calcutating and
amalayzing areas
¨Ñ´Ê‹§¢ŒÍÁÙÅãËŒ¡Ñº
Ë¹‹ÇÂµÑ´·íÒÅÒÂ
Send thematic maps
to eradication troop
ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÊíÒÃÇ¨»ÃÐ¨íÒ»‚
Summerize results
of survey
¨Ñ´·íÒÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÊíÒÃÇ¨
»ÃÐ¨íÒ»‚
Produce and publish
annual report
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Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul.

