
 

                                              ค ำน ำ 
 

ปัญหายาเสพติดยงัคงเป็นปัญหาส าคญัของประเทศไทยถึงแม้วา่สถานการณ์จะอยูใ่น
ภาวะท่ีควบคมุได้แล้ว โดยเฉพาะฝ่ินซึง่เคยมีการลกัลอบปลกู ใน 12 จงัหวดัภาคเหนือและ 1 จงัหวดั
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปัจจบุนัเหลือเฉพาะใน 9 จงัหวดัภาคเหนือเทา่นัน้ พืน้ท่ีสว่นใหญ่ปลกูบน   
ภเูขาสงูโดยชาวเขาเผา่ตา่งๆ จงัหวดัท่ีมีการปลกูฝ่ินมากในอนัดบัต้นๆ คือ เชียงใหม ่ตาก และเชียงราย  

ส านักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบการส ารวจพืน้ท่ีลักลอบปลูกฝ่ินมา
ตลอดตัง้แต่ปี พ.ศ.2522 จนถึงปัจจุบนั โดยพัฒนาเทคนิควิธีการส ารวจท่ีเหมาะสมมาใช้เพ่ือให้ได้    
ข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ให้บงัเกิดประโยชน์สงูสุดในการวางแผนด้านการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างได้ผลตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปราม
ยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทย จากการด าเนินงานท่ีผ่านมา ส านกังาน ป.ป.ส. สามารถท าการ
ส ารวจได้ครอบคลมุพืน้ท่ีสงูและมีศกัยภาพเหมาะสมในการปลกูฝ่ินทัง้หมดจ านวน 76 พืน้ท่ีเปา้หมาย 
และด าเนินงานตามโครงการตัดท าลายไร่ฝ่ินร่วมกับทหารและต ารวจควบคู่ไปกับการด าเนินงาน
โครงการปลูกพืชทดแทนฝ่ินและการพัฒนาพืน้ท่ีสูง ส่งผลให้พืน้ท่ีปลูกฝ่ินในประเทศไทยลดลงอย่าง
ตอ่เน่ือง ซึง่ปัจจบุนัคงเหลือพืน้ท่ีท่ีตรวจพบประมาณ 744 ไร่ อย่างไรก็ดีการส ารวจและตดัท าลายยงัคง
ต้องด าเนินการตอ่ไป เน่ืองจากสถานการณ์การปลกูฝ่ินในภูมิภาคนีมี้ความเปล่ียนแปลงอย่างตอ่เน่ือง 
ผู้ปลูกได้พยายามพฒันาเทคนิควิธีการปลูกเพ่ือเพิ่มผลผลิตและหลีกเล่ียงการตดัท าลาย  ซึ่งจะต้อง
คอยตรวจสอบศกึษาและตดิตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตอ่ไป 

ส านกังาน ป.ป.ส. ขอขอบคณุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ให้ความร่วมมือและสนบัสนนุการ
ส ารวจพืน้ท่ีลกัลอบปลกูฝ่ินด้วยดีตลอดมา ได้แก่ ส านกังบประมาณความชว่ยเหลือปอ้งกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา (NAS) รัฐบาลฝร่ังเศส กองทพัภาคท่ี 3 กองบงัคบัการต ารวจ
ตระเวนชายแดนภาค 3 กองบนิต ารวจ ศนูย์ปฏิบตัิการตอ่สู้ เพ่ือเอาชนะยาเสพติดจงัหวดั/อ าเภอ 
ส านกังานความร่วมมือเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศและส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) ส านกังาน ป.ป.ส. หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่รายงานการส ารวจฝ่ินประจ าปี 
2547-2548 ฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาวิจยัและเป็นข้อมลูสนบัสนนุการปฏิบตังิานด้านการ
ปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพตดิตอ่ไป 

 
 

พลต ารวจโท   
                             (กฤษณะ ผลอนนัต์) 

                                   เลขาธิการคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด 



 

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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สถาบนัส ารวจและติดตามการปลกูพืชเสพติด ส านกังาน ป.ป.ส. ได้ด าเนินการส ารวจและติดตาม
สถานการณ์การลกัลอบปลกูพืชเสพติดโดยเฉพาะพืชฝ่ิน รวมทัง้ประสานการตดัท าลายกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
อาทิ กองทพัภาคที่ 3 กองบงัคบัการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3 และศนูย์ปฏิบตัิการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
จงัหวดั/อ าเภอ โดยได้รับการสนบัสนนุงบประมาณความช่วยเหลือจากส านกังบประมาณความช่วยเหลือป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา (NAS) อยา่งตอ่เนื่องมาตลอดระยะเวลากวา่ 20 ปี สง่ผลให้การปลกูฝ่ินใน
ประเทศไทยลดลงจนกระทัง่ในปี พ.ศ.2547 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ถอนประเทศไทยออกจากรายช่ือประเทศที่เป็น
ผู้ผลติและล าเลียงยาเสพติดรายส าคญั ทัง้นี ้จากการส ารวจและตดัท าลายไร่ฝ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบกบั
ความเข้มงวดและจริงจงัของมาตรการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล ตัง้แต่ต้นปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา ท า
ให้นายทนุและผู้ปลกูเกรงกลวั สง่ผลให้พืน้ท่ีลกัลอบปลกูฝ่ินลดลงอยา่งมาก โดยเปรียบเทียบจากห้วงปี พ.ศ.2545-
2546 ซึ่งมีพืน้ที่ปลกู 5,265.58 ไร่ ลดลงมาเหลือเพียง 803.31 ไร่ ในปี พ.ศ.2546-2547 และลดลงอย่างต่อเนื่อง
เหลอืเพียง 744.09 ไร่ ในปี พ.ศ.2547-2548  

อย่างไรก็ดี การส ารวจและตดัท าลายไร่ฝ่ินยงัคงต้องด าเนินการต่อไป เพื่อมิให้ฝ่ินกลบัมามีบทบาท
กับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน และในขณะเดียวกัน การพัฒนาเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ข้อมูลจาก
ดาวเทียมและเคร่ืองมืออปุกรณ์ที่เก่ียวข้องยงัคงต้องด าเนินการควบคู่ไปพร้อมกนัเพื่อการรู้เท่าทนัสถานการณ์พืช
เสพติดฝ่ินและพืชเสพติดอื่นๆของประเทศและระดบัภมูิภาค ซึง่มีการพฒันาประยกุต์ใช้วิธีการทางการเกษตรแผน
ใหมเ่ข้าช่วยเพิ่มผลผลติตอ่ไร่ตอ่ไป 

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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                                                                                  การส ารวจพืน้ท่ีปลูกฝ่ินภาคพืน้ดินด้วยวิธีการ
เดินเท้า โดยพิจารณาคดัเลือกพืน้ท่ีท่ีมีการปลูก
ฝ่ินหนาแน่น เป็นพืน้ท่ีท่ีไมห่า่งไกลและทรุกนัดาร
มากนัก  สามารถเข้าถึ งได้ โดยสะดวกและ
ปลอดภัย จากนัน้เดินทางเข้าพืน้ท่ีแต่ละแห่งท่ี
ก าหนดไว้ เพ่ือบันทึกข้อมูลของแปลงฝ่ินอย่าง
ละเอียดและตรวจหาคา่พิกดัท่ีถกูต้อง โดยอาศยั
อุปกรณ์ต่างๆท่ีเตรียมไป ข้อมูล ท่ีได้จากการ
ส ารวจทัง้หมดจะถูกรวบรวมลงแบบบนัทึกเพ่ือ
น าไปจดัเก็บและค านวณพืน้ท่ีในระบบวิเคราะห์
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและระบบภูมิ
สารสนเทศ  GGrroouunndd  SSuurrvveeyy  

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. 

ส านักงาน  ป .ป .ส . เป็นหน่วยงานหลักท่ีได้
ประสานงานและผลักดันให้การด าเนินงาน
แก้ไขปัญหาการปลูกฝ่ินของประเทศเป็นไป
อย่างต่อเน่ือง  ขัน้ตอนและวิธีการส ารวจ ท่ี
สถาบนัส ารวจและติดตามการปลกูพืชเสพติด
ใช้ในการด าเนินงาน มี  2 วิธีคือ การส ารวจ
ภาคพืน้ดนิและการส ารวจทางอากาศ 
 

การด าเนินงานการด าเนินงาน   การส ารวจภาคพืน้ดนิ  

There are 2 procedures of narcotic crop 
survey : ground and aerial survey. 

PPrroocceedduurree  ooff  NNaarrccoottiicc  CCrroopp  SSuurrvveeyy  
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การส ารวจการส ารวจทางทางอากาศอากาศ  

ส ำนกังำน ป.ป.ส. ได้รับกำรสนบัสนนุเฮลิคอปเตอร์ จำกกองบินต ำรวจ ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำติ และ
กองบินปีกหมุน ศนูย์กำรบินทหำรบก เพ่ือบินส ำรวจพืน้ท่ีปลูกฝ่ินให้ครอบคลุมพืน้ท่ีศกัยภำพทัง้ 76 
พืน้ท่ี กำรรวบรวมข้อมลูพืน้ท่ีปลกูฝ่ินจะเน้นพืน้ท่ีปลกูหนำแน่น โดยใช้แผนท่ีข้อมลูจำกดำวเทียม และ
เคร่ืองตรวจหำพิกดั (GPS) เป็นอปุกรณ์ส ำคญัในกำรปฏิบตัิงำน มีกำรบนัทึกภำพนิ่งและภำพวิดีทศัน์
ประกอบ ข้อมลูท่ีได้ทัง้หมดจะถกูแปลภำพลงบนข้อมลูจำกดำวเทียม เพ่ือก ำหนดจดุท่ีตัง้และขนำดท่ี
ใกล้เคียงกบัควำมเป็นจริงให้มำกท่ีสดุแล้วน ำไปค ำนวณหำต ำแหนง่และขนำดพืน้ท่ีในแตล่ะแปลงโดย
ใช้โปรแกรมในระบบภมูิสำรสนเทศ 

AAeerriiaall  SSuurrvveeyy  

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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จังหวดั 
Province 

พืน้ที่ปลกูฝ่ิน (ไร่) 
ปี 2546-2547 

Cultivated area (ha) 
2003-2004 

พืน้ที่ปลกูฝ่ิน (ไร่) 
ปี 2547-2548 

Cultivated area (ha) 
2004-2005 

การเปลี่ยนแปลง 
Remarks 

เพิ่ม 
Increase 

ลด 
Decrease 

(% +/-) 

 1. เชียงใหม ่ 246.43 400.34 153.91 - 62.46 

    Chiang Mai 39.43 64.05 24.62 - 62.46 

 2. ตาก 301.08 159.92 - 141.16 -46.88 

     Tak 48.17 25.59 - 22.58 -46.88 

 3. เชียงราย 73.60 81.92 8.32 - 11.30 

    Chiang Rai 11.78 13.11 1.33 - 11.30 

 4. ล าปาง 40.33 32.58 - 7.75 -19.22 

     Lampang 6.45 5.21 - 1.24 -19.22 

 5. นา่น 22.91 30.44 7.53 - 32.87 

     Nan 3.67 4.87 1.20 - 32.87 

 6. ก าแพงเพชร 94.79 23.44 - 71.35 -75.27 

    Kampaengphet 15.17 3.75 - 11.42 -75.27 

 7. แมฮ่่องสอน 9.90 6.62 - 3.28 -33.13 

    Mae Hong Son 1.58 1.06 - 0.52 -33.13 

 8. พะเยา 6.12 6.45 0.33 - 5.39 

    Phayao 0.98 1.03 0.05 - 5.39 

 9. แพร่ 7.14 2.38 - 4.76 -66.67 

    Phrae 1.14 0.38 - 0.76 -66.67 

10. เพชรบรูณ์ 0.75 0.00 - 0.75 -100.00 

     Phetchabun 0.12 0.00 - 0.12 -100.00 

11. พิษณโุลก 0.26 0.00 - 0.26 -100.00 

      Phitsanulok 0.04 0.00 - 0.04 -100.00 

รวม 803.31 744.09 - 59.22 -7.37 

Total 128.53 119.05 - 9.48 -7.37 

 

เปรียบเทียบผลการส ารวจพืน้ท่ีปลูกฝ่ินปี 2546/47 และ 2547/48 
Comparison of opium cultivation areas 2003/04 and 2004/05 
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ตารางเปรียบเทียบพืน้ที่ปลกูฝ่ินรายจังหวดัในห้วง 5 ปี (2543/44 ถงึ 2547/48) 
Comparison by province of the area cultivated in opium during 5 years (2000/01 to 2004/05) 

                                                      ไร่/hectares 

จังหวดั 2543/44 2544/45 2545/46 2546/47 2547/48 

Province 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 
 1. เชียงใหม่ 2,824.79    3,765.83 3,047.68   246.43 400.34 

    Chiang Mai   451.97    602.53   487.63    39.43 64.05 
 2. ตาก    477.35    670.16   617.63   301.08 159.92 

    Tak     76.38    107.23    98.82     48.17 25.59 
 3. เชียงราย    1,147.90 1,375.88  425.98   73.60 81.92 

    Chiang Rai   183.66  220.14   68.16  11.78 13.11 
 4. ล าปาง   138.00    72.13   84.82  40.33 32.58 

     Lampang     22.08    11.54   13.57   6.45 5.21 
 5. น่าน   121.02   131.19 143.48 22.91 30.44 

     Nan    19.36    20.99  22.96  3.67 4.87 
 6. ก าแพงเพชร    69.47     36.75    26.13   94.79 23.44 

     Kampaengphet    11.12      5.88     4.18   15.17 3.75 
 7. แม่ฮ่องสอน 1,926.16 1,663.09 829.10  9.90 6.62 

    Mae Hong Son   308.18   266.09 132.66  1.58 1.06 
 8. พะเยา   119.12     88.77  26.89   6.12 6.45 

     Phayao    19.06     14.20   4.30   0.98 1.03 
 9. แพร่     12.88     13.51  14.93   7.14 2.38 

      Phrae      2.06      2.16   2.39   1.14 0.38 
10. เพชรบูรณ์    47.79    21.55   8.69   0.75 0.00 

     Phetchabun     7.65     3.45   1.39   0.12 0.00 
11. พิษณุโลก      9.29   15.59  36.13   0.26 0.00 

      Phitsanulok     1.49    2.50   5.78   0.04 0.00 
12. เลย      3.63     2.66   4.12   0.00 0.00 

      Loei      0.58     0.43   0.66   0.00 0.00 
รวม 6,897.40 7,857.11 5,265.58 803.31 744.09 
Total 1,103.58 1,257.14 842.49 128.53 119.05 
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ผลการผลการส ารวจและส ารวจและตัดท าลายพืน้ท่ีปลูกฝ่ินตัดท าลายพืน้ท่ีปลูกฝ่ินประจ าปี 254ประจ าปี 25477--25425488  
Opium Survey and Eradication: 2004-2005 

 

หน่วยตดัท าลาย พืน้ที่ปลกูฝ่ิน(ไร่) พืน้ที่ตดัท าลาย(ไร่) 

Eradication Units Cultivated areas (ha) Opium eradicated (ha) 

1. กองทพัภาคที่ 3 436.44 *  430.78 

  Royal Thai Army Region 3 69.83 *  68.92 

2. ต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 237.59 *  194.27 

  Border Patrol Police Region 3   38.01 *  31.08 

3. ศตส.จ. / ศตส.อ.   70.06 *  63.97 

  Provincial Command Center for Combating Drug 11.21 *  10.24 
รวมทัง้สิน้   744.09   689.02 

Total   119.05   110.24 

*  รวมการตดัท าลายนอกพืน้ท่ีรับผิดชอบ 
*  include eradication outside of the designated target areas  
 

กองทพัภาคที่ 3 
Royal Thai Army Region 3 

ศตส.จ. / ศตส.อ. 
Provincial Command Center for 

Combating Drug ต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 
Border Patrol Police Region 3 

พืน้ที่ตดัท าลาย (ไร่) 
Eradicated areas (ha) 
 

พืน้ที่ปลกูฝ่ิน(ไร่) 
Cultivated areas (ha) 
 

436.44 ไร่ 
69.83 ha 

70.06 ไร่ 
11.21 ha 237.59 ไร่ 

38.01 ha 

194.27 ไร่ 
31.08 ha 

63.97 ไร่ 
10.24 ha 

430.78 ไร่ 
68.92 ha 

กราฟแสดงผลการตัดท าลายปี 2547-2548 
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การตัดท าลายพืน้ท่ีปลูกฝ่ินการตัดท าลายพืน้ท่ีปลูกฝ่ิน  
OOppiiuumm  EErraaddiiccaattiioonn  
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    การตรวจเยี่ยมการตรวจเยี่ยมราษฎรในพืน้ท่ีปลูกฝ่ินราษฎรในพืน้ท่ีปลูกฝ่ิน  
OOffffiicciiaall  vviissiitt iinngg  iinn  ttaarrggeett  vviillllaaggeess  dduurriinngg  tthhee  OOppiiuumm  eerraaddiiccaattiioonn  

CCaammppaaiiggnn  
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กราฟเปรียบเทียบพืน้ท่ีปลูกฝ่ินกับพืน้ท่ีตัดท าลายตัง้แต่ปี กราฟเปรียบเทียบพืน้ท่ีปลูกฝ่ินกับพืน้ท่ีตัดท าลายตัง้แต่ปี 22552277  ถงึ ปี ถงึ ปี 22554488    
CCoommppaarriissoonn  ooff  OOppiiuumm  CCuullttiivvaatteedd  AArreeaass  wwiitthh  EErraaddiiccaatteedd  AArreeaass  ffrroomm  11998844  ttoo  22000055  
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ผลการตัดท าลายพืน้ท่ีปลูกฝ่ินตัง้แต่ปี 2527 ถงึปี 2548 
Result of the Opium Eradication Campaign from 1984 to 2005  

 

ปี พืน้ที่ปลกูฝ่ิน (ไร่)/ พืน้ที่ตดัท าลาย (ไร่)/ คิดเป็นร้อยละ 
Year Cultivated area (ha) Opium eradicated (ha) % Erad. 

2527-2528 / 1984-1985 54,854 / 8,777         3,000 /   480   5.47 
2528-2529 / 1985-1986 25,789 / 4,126 10,613 / 1,698 41.15 
2529-2530 / 1986-1987 23,470 / 3,755 19,768 / 3,163 84.23 
2530-2531 / 1987-1988 28,443 / 4,551 10,877 / 1,740 38.24 
2531-2532 / 1988-1989 30,100 / 4,816 11,460 / 1,834 38.07 
2532-2533 / 1989-1990 26,109 / 4,177 14,970 / 2,395 57.34 
2533-2534 / 1990-1991 23,295 / 3,727 21,076 / 3,372 90.47 
2534-2535 / 1991-1992 18,854 / 3,017 13,422 / 2,148 71.19 
2535-2536 / 1992-1993 16,906 / 2,705 10,664 / 1,706 63.08 
2536-2537 / 1993-1994 11,198 / 1,792         8,209 / 1,313 73.31 
2537-2538 / 1994-1995         4,680 /   749         3,622 /   580 77.39 
2538-2539 / 1995-1996         7,839 / 1,254         5,537 /   886 70.64 
2539-2540 / 1996-1997         8,784 / 1,405         6,581 / 1,053 74.93 
2540-2541 / 1997-1998         9,286 / 1,486         4,472 /   716 48.15 
2541-2542 / 1998-1999         9,007 / 1,441         5,051 /   808 56.08 
2542-2543 / 1999-2000         6,796 / 1,087         4,734 /   757 69.66 
2543-2544 / 2000-2001         6,897 / 1,103         5,199 /   832 75.39 
2544-2545 / 2001-2002         7,857 / 1,257         6,183 /   989 78.70 
2545-2546 / 2002-2003         5,266 /   842         4,795 /   767 91.05 
2546-2547 / 2003-2004            803 /  129            762 /  122 94.87 
2547-2548 / 2004-2005            744 /  119            689 /  110 92.60 
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ประเมินมูลค่าผลผลิตฝ่ินประจ าปี ประเมินมูลค่าผลผลิตฝ่ินประจ าปี 22554477--22554488  
YYiieelldd  EEssttiimmaattiioonn  aanndd  PPrriiccee  ::  22000044--22000055  

  
พืน้ที่ปลกูฝ่ิน 

Opium Cultivation areas 
จ านวนไร่ 

ha 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 
@ yield 
(kg//ha) 

ผลผลิตรวม 
(กก.)  

Total yield (kg) 

ราคาเฉลี่ย 
กก.(บาท) 
@ price/kg 

(baht) 

ราคาประเมิน(บาท) 
Estimated Price(baht) 

ฝ่ินทกุรุ่น 744.09 2.50 1,860.23 40,000 74,409,200 

Season  crop 119.05 15.625 1,860.23 40,000 74,409,200 

พืน้ท่ีถกูตดัท ำลำย 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 

คงเหลอืหลงัตดัท ำลำย 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 

 
เปรียบเทียบผลผลิตเปรียบเทียบผลผลิตฝ่ินปี ฝ่ินปี 25425466//4477  และปี และปี 22554477//4488  
CCoommppaarriissoonn  ooff  OOppiiuumm  YYiieelldd,,  22000033//0044  aanndd  22000044//0055  

  
ปี  

 Year 
พืน้ที่ปลกูฝ่ิน(ไร่) 
Gross Cultivation  

(ha) 

พืน้ที่ตดัท าลาย(ไร่) 
Eradication 

  (ha) 

พืน้ที่คงเหลอื
(ไร่) 

Net Cultivation 
(ha) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 
@ Yield 
(kg/ha) 

ผลผลิตรวม
(เมตริกตนั) 

Potential Yield 
(mt) 

ผลผลิต 
คงเหลือ

(เมตริกตนั) 
Net Yield (mt) 

2546/2547 803.31 762.07 41.24 2.504 2.01 0.103 

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 

เปลีย่นแปลง -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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       มาตราช่ังน า้หนักฝ่ิน Opium Measures 
 

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

=            2     ม ู(mu) 
=            2     สลงึ (salung) 
=            2.5  สตางค์ (satang) 
=            8     ม ู(mu) 
=            3.5   แถบ (thab) 
=            4.2   ห้อง (hong) 
=         112     ม ู(mu) 
=           10     ขนั (khan) 
=             1.6  กิโลกรัม (kg) 
=            42    ห้อง(ต าลงึ) (tamlung) 
=          140    แถบ (thab) 
=       1,120    ม ู(mu) 
=          350    สตางค์ (satang) 
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แนวโน้มสถานการณ์การปลูกฝ่ินในปี 2548-2549 
 

การปลูกฝ่ินในปี 2548-2549 มีแนวโน้มลดลง โดยคาดว่าอาจจะลดลงประมาณร้อยละ 
20 ซึง่มีสาเหตจุาก: 

1. หน่วยงานของรัฐยงัคงมีมาตรการเฝา้ระวงัอย่างเข้มงวดจริงจงั   ในพืน้ท่ีปลกูหนาแน่น 
โดยมีการลาดตระเวนป้องปรามการปลูกฝ่ินในห้วงการเตรียมพืน้ท่ีปลูกและการประชาสัมพันธ์เชิง
ปฏิบตักิารทางจิตวิทยาเก่ียวกบักฎหมาย/โทษของการปลกูฝ่ินและพืชเสพติดชนิดอ่ืน 

2. ผลการด าเนินการด้านการตัดฟันท าลายปีท่ีผ่านมาของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมี
ประสิทธิภาพ  

แต่มีปัจจยัและเง่ือนไขท่ีจงูใจให้ผู้ปลูกบางรายยอมเส่ียงท่ีจะปลูกคือราคาฝ่ินดิบซึ่งในปี 
2547-2548 มีราคาคอ่นข้างสงูและการขาดแคลนฝ่ินเน่ืองจากความเข้มงวดในการเฝา้ระวงัการน าเข้า
ยาเสพตดิจากประเทศเพ่ือนบ้านอาจเป็นสิ่งจงูใจในการปลกูโดย 

รูปแบบของการปลกูปี 2548-2549 มีดงันี ้
1. พืน้ท่ีปลูกจะอยู่ห่างไกลและกันดารยิ่ งขึน้ เช่น บริเวณพืน้ท่ีสูงในอ าเภออมก๋อย       

และอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  อ าเภออุ้มผาง อ าเภอพบพระ  และอ าเภอท่าสองยาง  จงัหวดั
ตาก  อ าเภอแจ้หม่ จงัหวดัล าปาง และอ าเภอแมส่รวย  จงัหวดัเชียงราย  

2. พืน้ท่ีปลูกจะมีขนาดแปลงเล็กลง แต่จะมีการกระจายตวัอยู่ในบริเวณเดียวกันหลาย
แปลง และมีการปลกูหลายรุ่นในบริเวณใกล้เคียงกนัหรือในแปลงเดียวกนั 
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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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แนวทางการด าเนินงานลดพืน้ท่ีปลูกฝ่ินในปี 2548-2549 
 
จากแนวโน้มสถานการณ์ในปี 2548-2549 มาตรการท่ีทางราชการควรจะน ามาใช้ เพ่ือให้

เกิดผลสมัฤทธ์ิสงูสดุตอ่การลดพืน้ท่ีปลกูฝ่ินมีดงันี ้
1.ปฏิบตักิารทางจิตวิทยาและมวลชนสมัพนัธ์ : เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนปอ้ง

ปรามการปลกูฝ่ินในห้วงการเตรียมพืน้ท่ีปลกู และการประชาสมัพนัธ์เชิงปฏิบตัิการทางจิตวิทยา
เก่ียวกบักฎหมาย/โทษของการปลกูฝ่ินและพืชเสพตดิชนิดอ่ืน 

2. มาตรการเฝา้ระวงัอยา่งจริงจงัและตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี ในพืน้ท่ีปลกูฝ่ินหนาแนน่  
3.มาตรการทางกฎหมาย : เพิ่มมาตรการ/บทลงโทษส าหรับผู้ปลกูและนายทนุท่ีสนบัสนนุ

การปลกูพืชเสพตดิ 
4.การสง่เสริมคณุภาพชีวิตผู้ปลกูฝ่ิน : การสง่เสริมการปลกูพืชเศรษฐกิจทดแทนฝ่ิน การ

สนบัสนนุอาชีพใหมท่ี่เหมาะสมและสร้างรายได้อยา่งพอเพียง เพ่ือสร้างแรงจงูใจมิให้กลบัไปปลกูพืช
เสพตดิอีก 

5.การพฒันาระบบการขา่วเก่ียวกบัพืชเสพตดิ : การใช้อปุกรณ์ท่ีทนัสมยัและการจดัเก็บ
ข้อมลูขา่วสารจากพืน้ท่ีอยา่งเป็นระบบ เพ่ือใช้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในพืน้ท่ีได้อยา่ง
รวดเร็วและทนัตอ่เหตกุารณ์มากขึน้ 

 
 

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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 สถานการณ์พืน้ท่ีปลูกฝ่ินในห้วงปี 2547-2548 
Present Opium Cultivation Situation in 2004-2005  

 

แปลงปลกูฝ่ินในพืน้ท่ีหา่งไกล 
Spread opium fields in remote areas 

การปลกูแบบหนาแนน่ 
High density opium cultivation 

 

การใช้ระบบทอ่สง่น า้ในแปลงฝ่ิน 
Technology of water supply 

การปลกูในพืน้ท่ีลาดชนั 
Opium fields located on steep slope areas 

การใช้ระบบทอ่สง่น า้ในแปลงฝ่ิน 
Technology of water supply 
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สถานการณ์พืน้ท่ีปลูกฝ่ินในห้วงปี 2547-2548 
Present Opium Cultivation Situation in 2004-2005 

การวางระบบทอ่น า้โดยใช้วสัดธุรรมชาติ 
Using natural materials for watering system 

มีการใช้ระบบน า้สปริงเกอร์ในแปลงฝ่ิน 
Sprinkler watering system 

แปลงฝ่ินท่ีปลกูหลายรุ่นในบริเวณใกล้ๆกนั 
Multiple cropping in the same area 

มีการท าหลงัคากนัฝนชว่งต้นฤดกูารปลกูฝ่ิน 
Specific plastic roofs for protecting rainfall in the 

beginning period 

แปลงฝ่ินท่ีปลกูหลายรุ่นในแปลงเดียวกนั 
Poppy at various stages of maturity in the same field 
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ต้นฝ่ินท่ีถกูหนอนกดักินใบและล าต้น 
Opium plant destroyed by worm 

มีการสบูฝ่ินบริเวณแปลงฝ่ิน 
Opium smoking tool can be found in the area 

เพิงพกัของผู้ปลกูฝ่ิน 
Opium farmer’s shad 

 

มีการใช้ปุ๋ ยเคมีใสใ่นแปลงฝ่ิน 
Fertilizers used to increase growth 

เมลด็พนัธุ์ฝ่ินท่ีพบในแปลงฝ่ิน 
Opium seed found in poppy field 
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 ต้นฝ่ินท่ีถูกหนอนและแมลงศัตรูพืชกัดกินท ำลำย 
Opium bulbs were damaged by pest 
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ล ำดับกำรเจริญเตบิโตของต้นฝ่ิน 
Opium stage growth 

เร่ิมหวา่นเมล็ด/Seeding  10 วนั/days  20-25 วนั/days              25-30 วนั/days  

30-45 วนั/days  45-50 วนั/days 60-65 วนั/days  75-77 วนั/days  

78-80 วนั/days 80-81 วนั/days  82 วนั/days  84 วนั/days  

85 วนั/days  87 วนั /days  88-90 วนั/days  90-93 วนั/days  

95-97 วนั/days 100-110 วนั /days  เมล็ดพนัธุ์ส าหรับการปลกูครัง้ตอ่ไป 
Seed for next cultivation 
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ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกฝ่ิน : ตอ้งมีอากาศหนาวเยน็ มีความช้ืน มีแสงแดดส่องถึงและมีน ้ า
เพียงพอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากเป็นพื้นท่ีหุบเขาจะท าใหต้น้ฝ่ินมีความสมบูรณ์มากกระเปาะฝ่ินมาก
ข้ึนและจะใหน้ ้ายางมากข้ึนดว้ย 
การเตรียมดิน : ตอ้งเตรียมดินใหล้ะเอียดร่วนประมาณ 5-7 วนั ก่อนหวา่นเมล็ดพนัธ์ุฝ่ิน 
ระยะเวลาการงอก : หลงัจากหวา่นเมล็ดพนัธ์ุประมาณ 5-7 วนั ตน้ฝ่ินจึงจะเร่ิมงอก 
อายุของต้นฝ่ิน : ปัจจุบนัพบวา่ฝ่ินโดยส่วนใหญ่จะลดเวลาลงเหลือ 80-90 วนัจากเดิมอายขุองฝ่ินจะ
ประมาณ 100-120 วนัข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ หากเป็นต้นฝ่ินนอกฤดูกาลแล้วต้นฝ่ินจะมีอายุ
ประมาณ 80 วนัทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับการให้น ้ า ต้นฝ่ินช่วง 25 วนัแรกจะมีการเจริญเติบโตท่ีช้ามาก 
เน่ืองจากระบบรากยงัไม่สมบูรณ์ 
การก าจัดวัชพืช : เม่ือตน้ฝ่ินอายไุดป้ระมาณ 30-40 วนัการถอนวชัพืชจะกระเทือนต่อตน้ฝ่ินซ่ึงเป็น
การกระตุน้ใหต้น้ฝ่ินเจริญเติบโตดีข้ึนและแตกกระเปาะมากข้ึน  
การได้รับแสงแดด : ตน้ฝ่ินท่ีมีอายปุระมาณ 30-40 วนั หากไม่ไดรั้บแสงแดดติดต่อกนัเกิน 7 วนั จะ
ท าใหต้น้ฝ่ินเหลืองตายได ้
รากของต้นฝ่ิน : จากการสังเกตพบวา่ ตน้ฝ่ินจะมีระบบรากแกว้ หากตน้ท่ีมีรากแกว้ 2 รากอยูใ่นตน้
เดียวกนัจะใหผ้ลผลิตน ้ายางนอ้ยหรือไม่มีเลย 
สีของดอกฝ่ิน : ท่ีนิยมปลูกคือ สีขาวและสีแดง ดอกสีขาวจะให้กระเปาะค่อนขา้งยาวและผิวบาง 
ดอกสีแดงจะใหก้ระเปาะกลมและผวิค่อนขา้งหนา ส าหรับดอกสีม่วงนั้นผวิของกระเปาะจะไม่เรียบ
ท าให้กรีดยาก ส่วนดอกสีขาวสลบัแดงผูป้ลูกเช่ือว่าจะให้น ้ ายางมากกว่า ส่วนดอกฝ่ินท่ีมีลกัษณะ
กลีบแบบฝอยจะมีผวิท่ีบางมากและกระเปาะฝ่ินจะมีขนาดใหญ่ 
การใส่ปุ๋ย : มกัจะใชว้ธีิหวา่นมากกวา่วธีิอ่ืน ในบางคร้ังพบวา่การหวา่นปุ๋ยรองพื้นไวก่้อนปลูกจะท า 
ใหต้น้ฝ่ินผลิตน ้ายางไดม้าก แต่ไม่นิยมน ามาเสพเน่ืองจากยางฝ่ินมีรสเปร้ียว 
วิธีการให้น ้า : โดยทัว่ไปมกัจะให้น ้ าแบบไหลบ่าหรือไหลไปตามร่อง ส าหรับวิธีการให้น ้ าแบบใช้
สปริงเกอร์จะงดการใหน้ ้าประมาณ 10-15 วนั ก่อนกรีดเพื่อเก็บน ้ายางฝ่ิน 
การกรีดฝ่ิน : จะเร่ิมกรีดหลงัจากกลีบดอกร่วงไดป้ระมาณ  4 -5วนั 
อุปกรณ์ทีใ่ช้กรีดฝ่ิน : จะใชมี้ดส าหรับกรีดฝ่ินโดยเฉพาะซ่ึงมีใบมีดตั้งแต่ 2-5 ใบ 
วธีิกรีดฝ่ิน : จะเร่ิมกรีดจากดา้นบนลงล่าง หรือล่างข้ึนบนก็ไดแ้ลว้แต่ความถนดัของผูก้รีด 
การเก็บยางฝ่ิน : เม่ือกรีดกระเปาะฝ่ินจะมีน ้ายางสีขาวขน้ซึมออกมาตามรอยกรีดตอ้งทิ้งไวป้ระมาณ 
1 วนั น ้ ายางจะเปล่ียนเป็นสีน ้ าตาลเขม้และเหนียวข้ึนจึงสามารถเก็บยางฝ่ินได ้วิธีเก็บยางฝ่ินจะใช้
เหล็กแผ่นบางๆ ขูดน ้ ายางท่ีแห้งแลว้บริเวณรอยแผลท่ีกรีด ชาวเขาบางเผ่าจะใช้น ้ าลายช่วยในการ

ปกณิกะปกณิกะน่ารู้เกี่ยวกบัฝ่ิน   
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เก็บเพื่อไม่ให้ยางฝ่ินท่ีได้ติดกับเหล็กท่ีใช้เก็บ แล้วรวบรวมยางฝ่ินท่ีได้น าไปเก็บต่อไปโดยใช้
กระดาษสาห่อยางฝ่ินท่ีได ้หรือจะใชก้ลีบดอกฝ่ินห่อก็ได ้
ระยะเวลาการกรีดฝ่ิน  : การกรีดยางจากกระเปาะฝ่ิน 1 กระเปาะ(กรีด 3 คร้ัง) จะใช้เวลาทั้ งส้ิน
ประมาณ 9-15 วนั นบัตั้งแต่เร่ิมกรีดจนกระทัง่การเก็บยางฝ่ิน ทั้งน้ีในการกรีดแต่ละคร้ังจะตอ้งทิ้ง
ช่วงระยะเวลาใหต้น้ฝ่ินผลิตน ้ายางต่อประมาณ 3-4 วนั จึงจะสามารถกรีดคร้ังใหม่ได ้
กระเปาะ : กระเปาะฝ่ินท่ีไม่ไดก้รีดตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมจะไม่มีน ้ายางออกมาหรือมีก็นอ้ยมาก 
กระเปาะฝ่ินกับน ้าฝน : กระเปาะฝ่ินท่ีมีรอยกรีดแลว้หากโดนน ้ าฝน จะท าให้เกิดเช้ือราบริเวณรอย
กรีด และท าใหเ้น่าเสียได ้
ผลผลติของยางฝ่ิน : จากการปลูกฝ่ิน 1 ไร่ จะไดผ้ลผลิตเป็นยางฝ่ินเฉล่ียประมาณ 1-3 จ๊อย(1.6 ก.ก. 
- 4.8 ก.ก.) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพในแต่ละพื้นท่ี  
การเก็บเมล็ดพันธ์ุ : ตอ้งเก็บจากกระเปาะท่ีแห้งคาตน้ จากนั้นจึงน าเมล็ดท่ีได้ไปตากแดดให้แห้ง
เพื่อเก็บไวเ้ป็นเมล็ดพนัธ์ุส าหรับปลูกปีถดัไป 
เมลด็พนัธ์ุ : กระเปาะฝ่ินท่ีไม่ถูกกรีดยางจะไม่สามารถน าเมล็ดไปท าพนัธ์ุในปีต่อๆไปได ้
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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. 

Notes on Opium Poppy  
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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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ชนิดฝ่ิน Opium crops ส.ค.  ก.ย.  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July

  ก่อนปี 2535/36 (Before 1992/93)
   ฝ่ินดอ (Early season crop)
   ฝ่ินปี (First season or base crop)

ปี 2535/36-2538/39 (1992/93 - 1995/96)
   ฝ่ินดอ (Early season crop)
   ฝ่ินปี (First season or base crop)
   ฝ่ินนอกฤด ู(Late season crop)

ปี 2539/40-2540/41(1996/97 - 1997/98)
   ฝ่ินดอ (Early season crop)
   ฝ่ินปี รุ่นที ่1 (First season crop)
   ฝ่ินปี รุ่นที ่2 (Second season crop)
   ฝ่ินปี รุ่นที ่3 (Third season crop)
   ฝ่ินนอกฤด ู(Late season crop)
   ฝ่ินฤดฝูน (Rainy season crop)

ปี 2541/42 (1998/99)
   ฝ่ินดอ (Early season crop)
   ฝ่ินปี (First season or base crop)
   ฝ่ินนอกฤด ู(Late season crop)

วงรอบการปลกูปี 2543/44 (2000/2001)
ครัง้ที ่1 (round 1)
ครัง้ที ่2 (round 2)
ครัง้ที ่3 (round 3)
ครัง้ที ่4 (round 4)
ครัง้ที ่5 (round 5)
ครัง้ที ่6 (round 6)
ครัง้ที ่7 (round 7)
ครัง้ที ่8 (round 8)
ครัง้ที ่9 (round 9)

ฝ่ินฤดรู้อน (Dry season crop)

วงรอบการปลกูปี 2544-46 (2001-2003)
ครัง้ที ่1 (round 1)
ครัง้ที ่2 (round 2)
ครัง้ที ่3 (round 3)
ครัง้ที ่4 (round 4)
ครัง้ที ่5 (round 5)
ครัง้ที ่6 (round 6)
ครัง้ที ่7 (round 7)
ครัง้ที ่8 (round 8)

วงรอบการปลกูปี 2546-47 (2003-2004)
ครัง้ที ่1 (round 1)
ครัง้ที ่2 (round 2)
ครัง้ที ่3 (round 3)
ครัง้ที ่4 (round 4)

วงรอบการปลกูปี 2547/48 (2004/2005)
ครัง้ที ่1 (round 1)
ครัง้ที ่2 (round 2)
ครัง้ที ่3 (round 3)
ครัง้ที ่4 (round 4)
ครัง้ที ่5 (round 5)
ครัง้ที ่6 (round 6)

ฝ่ินฤดรู้อน (Dry season crop)



 26 

ตารางขัน้ตอนการปฏิบัติงานในปีการส ารวจ 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. 

วางแผนการส ารวจ              
Establish survey plan             

จดัท าภาพข้อมลูจากดาวเทียม             
Prepare satellite images             

ส ารวจภาคพืน้ดิน              
Ground survey             

ส ารวจทางอากาศ              
Aerial survey             

ค านวณพืน้ท่ีและจดัเก็บข้อมลู              
Data processing             

จดัสง่ข้อมลูให้กบัหนว่ยตดัท าลาย              
Target packages             

สรุปผลการส ารวจประจ าปี              
Summarize results of survey             

จดัท ารายงานการส ารวจประจ าปี             
Print annual report             

 



 27 

 
เทคนิคการสร้างภาพภมูิประเทศจ าลองสามมิต ิซ้อนทบัด้วยภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสงู QuickBird 

บริเวณพืน้ท่ีห้วยน า้เย็น อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม ่เพ่ือใช้ในการส ารวจและตดัท าลายไร่ฝ่ิน 
3 Dimension Simulation of Landscape Technique Overlay with QuickBird High resolution 

Satellite images at the area of Om Koi district in Chiang Mai province.  

 DigitalGlobe&ONCB_2005  แปลงฝ่ิน (Poppy field)  
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