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คำนำ
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของไทย พบว่ามีปัจจัยสำคัญมาจากสถานการณ์
จากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะแหล่ง ผลิตยาเสพติด ที่อยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยม
ทองคำ ตลอดจนขบวนการค้ ายาเสพติด มี ความพยายามที่ จะขยายเครือ ข่ า ย
การค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการขยายตลาดยาเสพติด ไปยัง
ประเทศอื่น ๆ ส่งผลให้สถานการณ์การลักลอบนำเข้ายาเสพติดบริเวณชายแดนไทย
และการแพร่ระบาดภายในประเทศมีความรุนแรงเพิ่มสูง ขึ้น สำหรับ การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของประเทศ กองทัพได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ ที่ได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่
ของกองทัพเพื่อการรักษาความมั่นคงของรัฐ ตามกรอบกฎหมายที่ได้ระบุไ ว้ ใน
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจั กรไทย และพระราชบัญ ญั ติ จ ัด ระเบีย บราชการ
กระทรวงกลาโหม ตลอดจนนโยบายเร่งด่วน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
และนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่ได้ให้กองทัพสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วน ต้องรีบดำเนินการแก้ไข
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.)
ในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคงและคลังสมองของกองทัพไทย ได้เห็นถึงความสำคัญ
ของปัญหายาเสพติดที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ จึงได้ทำการศึกษา เรื่อง
“การศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติของกองทัพ : กรณีศึกษาพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” ขึ้น เพื่อทำการศึกษาสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและการ
แก้ไขปัญหาเชิงปฏิบัติของกองทัพ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ประเด็นท้าทายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และ
ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำหรับ
กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ ๑
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ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
สถานการณ์ ปัญหายาเสพติ ดของไทยยังพบว่ ามี การขยายตัวของการผลิ ต
ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ โดยมีปัจจัยมาจากสถานการณ์ภายนอกประเทศ
เป็นปัจจัยสำคัญ และความพยายามในการขยายเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
ที่ต้องการขยายตลาดยาเสพติดไปยังประเทศอื่น ๆ นอกภูมิภาคมากขึ้น ส่งผลให้ไทย
เป็นประเทศทางผ่านที่มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศที่สามมากขึ้น
มีผลต่อราคายาเสพติลดลงส่งผลให้เกิดการกระตุ้ นการใช้ยาเสพติดในกลุ่มผู้เสพ
มากขึ้น สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด พบว่ากลุ่มผู้เสพยาเสพติด
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๐ - ๒๔ ปี และกลุ่มผู้มีงานทำที่เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานและ
รับจ้าง ยาเสพติดที่มีการใช้มากที่สุด คือ ยาบ้า กัญชา และไอซ์ ตามลำดับ พื้นที่
ภาคเหนือของไทยบริเวณพื้นที่ชายแดนยังคงเป็นพื้นที่หลักที่มีการลักลอบนำเข้า
ยาเสพติด ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตก ก็พบว่ามีการลักลอบ
นำเข้ายาเสพติดที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน
จากรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๒๑ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(ป.ป.ส.) พบว่า ในการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่นำไปใช้ในการ
ผลิตยาเสพติด ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ที่ผ่านมาสามารถสกัดกั้นยาบ้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนได้เป็นจำนวน ๒๔๑ ล้านเม็ด
มีการจับกุมคดียาเสพติดและดำเนินคดี ๕ ข้อหาสำคัญมากกว่า ๘๐,๐๐๐ คดี
รวมจำนวนผู้ต้อง ๕ ข้อหาสำคัญกว่า ๙๕,๐๐๐ คน โดยปริมาณของกลางยาเสพติด
สำนักงาน ป.ป.ส. (๒๕๖๒). “รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒”.
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
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๑

สูงสุด คือ ยาบ้า ไอซ์ กัญชา เฮโรอีน คีตามีน และโคเคน ตามลำดับ และสามารถ
ดำเนินการปราบปรามเครือข่ายนักค้ายาเสพติดได้จำนวน ๙ เครือข่าย สำหรับ
แนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังคงเป็นแหล่งผลิตยาเสพติด
ที่สำคัญ และมีผลโดยตรงต่อ สถานการณ์ย าเสพติ ดในประเทศไทย ชายแดน
ภาคเหนือยังเป็นพื้นที่หลักในการลักลอบนำเข้ายาเสพติด ในส่วนชายแดนด้าน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตกมีการลักลอบนำเข้าเพิ่ มขึ้นทั้งความถี่
และปริมาณ โดยขบวนการค้ายาเสพติดมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำการค้า
และธุรกรรมทางการเงินมากขึ้น และกลุ่มหลักที่เข้ าไปเกี่ยวข้องกั บยาเสพติ ด
มากที่สุด คือ เด็กและเยาวชน ดังนั้นปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาสำคัญ ที่ มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติที่จะต้องได้รับการแก้ไขในระดับสำคัญเร่งด่วน
จากรายงานของสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNODC) มีการระบุว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิ จของภูม ิ ภาค
อาเซียนมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เนื่องจากการเติบโต
ทางเศรษฐกิ จของอาเซี ยนได้ ยกระดั บโครงสร้ างพื ้ นที ่ ด ้ านคมนาคม อาทิ ถนน
รางรถไฟ ท่าเรือ และท่าอากาศยาน และการขยายตัวดังกล่าวยังนำไปสู่การผ่อน
คลายมาตรการควบคุมตามแนวชายแดน ทั้งยังทำให้มีความเสี่ยงของการเกิดปัญหา
ยาเสพติด การลับลอบค้ามนุษย์ การฟอกเงิน สินค้าปลอมแปลง การลักลอบค้า
สัตว์ป่า ผู้ก่อการร้าย ฯลฯ เพิ่มมากขึ้นตลอดจนพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างกันที่มากขึ้น จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลุ่ มอาชญากรได้
นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการกระทำความผิดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
ปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติดมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากหลายประเทศ
ในภูมิภาคมีพรมแดนอยู่ใกล้กับแหล่งผลิต และมีลักษณะที่เป็นขบวนการและใช้
วิธีการใหม่ ๆ ในการลักลอบขนยาเสพติดทำให้การจับกุมสามารถกระทำได้ยากขึ้น
สำหรับการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่ง เป็นปัญหาที่มี ความ
ต่อเนื่องซับซ้อนและเกี่ยวโยงกันหลายมิติ ทำให้หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงาน
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๒

ความมั่นคงองค์กรใดองค์กรหนึ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดได้โดยลำพัง จึง ต้องมี
การบูรณาการหน่วยงานหลายภาคส่วนเข้าร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในการ
ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายหลายฉบับ อาทิ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๒ ๒ ได้มีการบัญญัติให้ “รัฐต้อง
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต
และเขตที ่ ป ระเทศไทยมี ส ิ ท ธิ อ ธิ ป ไตย เกี ย รติ ภ ู ม ิ แ ละผลประโยชน์ ข องชาติ
ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่อประโยชน์แห่งการนี้
รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ กําลังทหาร
ให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย” มาตรา ๖๕๓ “รัฐพึง จัดให้ มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิด
เป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” ปัญ หายาเสพติดเป็นประเด็น
ปั ญ หาที ่ ม ีผ ลกระทบความมั ่นคงในยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด ้า นความมั่ นคง ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐๔ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเดิมที่
มีอยู่อย่างจริงจัง จนยุติลงหรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เป็นประเด็นภายใต้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐๕ ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ ไ ข
ปั ญ หาที ่ ม ี ผ ลกระทบต่ อ ความมั ่ น คง ส่ ว นการรั ก ษาความมั ่ น คงภายใน
ราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ ซึ่งถือเป็นกรอบแนวทางดำเนินการหลัก
ราชกิจจานุเบกษา. (๒๕๖๐). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. เอกสารอัดสำเนา. หน้า ๑๔.
ราชกิจจานุเบกษา. (๒๕๖๐). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. เอกสารอัดสำเนา. หน้า ๑๗.
๔ ราชกิจจานุเบกษา. (๒๕๖๑). ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐). เอกสารอัดสำเนา. หน้า ๑๔.
๕ ราชกิจจานุเบกษา. (๒๕๖๒). การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐). เอกสารอัด
สำเนา. หน้า ๑๔.
๒
๓
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๓

ที่จะนำไปสู่จุด หมายในภาพรวมที่เ ป็นรู ปธรรมชั ดเจนในระยะ ๒๐ ปี ตามที่
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้กำหนดไว้ มุ่งเน้นแนวคิดในการแก้ปัญหายาเสพติด
ตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง ที่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ คือ (๑) ใน
พื้นที่แหล่งผลิตภายนอกประเทศ (๒) การสกัดกั้นการนำเข้า-ส่งออกยาเสพติด ทั้ง
ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ (๓) การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด (๔) การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน (๕) การป้องกันยา
เสพติ ด ในแต่ ล ะกลุ ่ ม เป้ า หมายอย่ า งเหมาะสมเป็ น รู ป ธรรม (๖) การปรั บ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และ (๗) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึง
การบำบัดรักษา การลดอันตราย หรือผลกระทบจากยาเสพติด รวมถึง นโยบาย
และแผนระดั บ ชาติ ว ่ า ด้ ว ยความมั ่ น คงแห่ ง ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ๖
ประเด็น การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่รองรับนโยบายที่ ๕ การสร้างเสริม
ศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ ๘ การ
เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และภู ม ิ ค ุ ้ ม กั น ความมั ่ น คงภายใน โดยสำนั ก งาน
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด (ป.ป.ส.) เป็ น หน่ ว ยงาน
รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนในภาพรวมและเป็นหน่ว ยประสานหลักในการ
บูรณาการการดำเนินการร่วมกันหน่วยรับผิดชอบหลักตามกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)๗ ซึ่งเป็นแผนการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดระยะยาวที่รองรับการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง คือ ระยะที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปัญหายาเสพติดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปัญหายาเสพติดต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ ความ
ปลอดภัยในสังคม และระยะที่ ๓ - ๔ พ.ศ.๒๕๗๑ - ๒๕๘๐ ควบคุมปัญหาไม่ให้
ราชกิจจานุเบกษา. (๒๕๖๒). นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕).
เอกสารอัดสำเนา. หน้า ๓๔.
๗ สำนั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด . “แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕”. เอกสารอัดสำเนา.
๖
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๔

ส่ง ผลกระทบต่อความปลอดภัยในสังคมได้ อย่างต่อเนื่อง ๘ ปัจจุบันสำนักงาน
ป.ป.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการบูรณาการดำเนินงาน
ร่วมกัน โดยมีสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการบูรณาการ
ร่ ว มกั บ ๘ กระทรวง ๒๕ หน่ ว ยงาน และ ๒ ส่ ว นราชการที ่ ไ ม่ ส ั ง กั ด สำนั ก
นายกรั ฐ มนตรี ดั งนั ้ น ในการปฏิ บ ั ต ิ ตามแผนปฏิ บ ั ต ิ การด้ านการป้ องกั นและ
ปราบปรามยาเสพติด ประกอบด้วยหลายหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินงานร่วมกันทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้สามารถดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไ ข
ปัญหายาเสพติดได้เหมาะสมกับสถานการณ์ของปัญหายาเสพติดที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว โดยมีการประสานการปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานใน
ระดับต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
ตามที่ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงได้กำหนดไว้ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข”
ในการนี้ กองทัพได้มีบทบาทในภารกิจตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนตาม
แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ประกอบด้วย ๑ แนวทาง ๓ แผนงาน คือ แนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก
มี ๓ แผนงาน ได้แก่ (๑) การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก (๒) การพัฒนา
ความร่วมมือกับประเทศอาเซียน และ (๓) การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศนอก
ภาคพื้นอาเซียน (หน่วยงานรับผิดชอบ บก.ทท., ทบ., ทร.) มาตรการการปราบปราม
และบังคับใช้กฎหมาย ประกอบด้วย ๒ แนวทาง ๓ แผนงาน คือ แนวทางการ
สกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ มี ๒ แผน ได้แก่ (๑) การสกัดกั้น
วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. “แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน
ความมั่นคง”. สืบค้นจากhttp://nctc.oncb.go.th/download/article/article_20190819115927.pdf
๘
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๕

ยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และ (๒) การอำนวยการขับเคลื่อนการสกัดกั้น
ยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ (หน่วยงานรับผิดชอบ บก.ทท., ทบ., ทร., ทอ.,)
และแนวทางการปราบปรามกลุ่มการค่ายาเสพติด มี ๔ แผนงาน ได้แก่ (๑) การ
ปราบปรามและสลายโครงสร้างเครือข่ายการค้า ผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และเครือข่ายข้ามชาติ (๒) การพัฒนางานการข่าวและระบบฐานข้อมูลสนับสนุน
(๓) การดำเนินการตามมาตรการต่อทรัพย์สินในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และ
(๔) การอำนวยการขั บเคลื่ อนการปราบปรามกลุ ่ มการค้ ายาเสพติ ด (หน่วยงาน
รับผิดชอบ สป., บก.ทท., ทบ., ทร., ทอ.,) และมาตรการการบริหารจัดการอย่าง
บูรณาการ ในแนวทางกิจการพิเศษ มี ๓ แผนงาน ได้แก่ (๑) การควบคุมและการ
ใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด (๒) การพัฒนามาตรการทางเลือกรูปแบบใหม่ และ
(๓) การขับเคลื่อนแผนพื้นที่พิเศษ (หน่วยงานรับผิดชอบ ทบ.) นอกจากนั้นยังเป็น
หน่วยร่วมในการป้องกันยาเสพติดและการบำบัดรักษายาเสพติดอีกด้วย จะเห็นได้
ว่ากองทัพมีความเกี่ยวโยงกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด มาก อีกทั้ง สถานการณ์
ปัญ หายาเสพติดยังคงดำเนินต่อไป และมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงขึ้น และอาจมี
เปลี่ยนแปลงวิธีการไปตามบริบททางสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง ซึ่งเกิดเป็น
ความท้าทายของกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.) ในฐานะ
หน่วยงานด้านความมั่นคงและคลังสมองของกองทัพไทย ได้เห็นถึงความสำคัญของ
ปัญหายาเสพติดที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ จึงได้ทำการศึกษา เรื่อง
“การศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติของกองทัพ : กรณีศึกษาพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” ขึ้น เพื่อทำการศึกษาสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และการ
แก้ไ ขปัญ หาเชิง ปฏิ บ ัต ิข องกองทั พ ตามแผนปฏิ บั ติ การด้ านการป้ องกั น และ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ประเด็นท้าทายในการแก้ไขปั ญ หา
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๖

ยาเสพติด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดสำหรับกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาสถานการณ์ของปัญหายาเสพติดและการดำเนินการแก้ไข
ปัญหาเชิงปฏิบัติของกองทัพ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาประเด็นท้าทายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบตั ิ
ของกองทัพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑.๒.๓ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติ
ของกองทัพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา
การจัดทำเอกสารศึกษาทางวิชาการ เรื่อง “การศึกษาการแก้ไ ขปัญหา
ยาเสพติดเชิงปฏิบัติของกองทัพ : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีการ
มุ่งเน้นศึกษาสถานการณ์ของปัญหายาเสพติดและการดำเนินการแก้ไขปัญหาเชิง
ปฏิบัติของกองทัพ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด และประเด็นท้าทายจาก
ปัจจัยที่เปลี่ยนไปในการแก้ไ ขปัญหายาเสพติด เชิง ปฏิบั ติของกองทัพ โดยใช้
ระยะเวลาในการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๖ เดือน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๑๕๖๓ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้เอกสารทางวิชาการฉบับนี้ มีการแบ่งข้อมูลการนำเสนอ
เนื้อหาออกเป็น ๕ ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ ๑ บทนำ
ส่วนที่ ๒ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
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๗

ส่วนที่ ๓ สถานการณ์ของปัญหายาเสพติด และการดำเนินการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเชิงปฏิบัติของกองทัพ
ส่วนที่ ๔ ประเด็นที่ท้าทายในการแก้ไขปัญ หายาเสพติ ดเชิงปฏิบัติ ของ
กองทัพ : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงการปฏิบัติ
ของกองทัพ : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑.๔ วิธีการดำเนินการศึกษา
เอกสารศึกษาทางวิชาการฉบับนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative
Study) ที่มวี ิธีการดำเนินการศึกษาดังนี้
๑.๔.๑ การรวบรวมข้อมูล
๑.๔.๑.๑ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
๑) การจัดสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง “การศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงการปฏิบัติ
ของกองทัพ : มิ ต ิ ท างเรือ และไซเบอร์” เมื ่ อ วั น ศุก ร์ ท ี่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย ๑ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในการสนทนา
ประกอบด้วย
(๑) การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายและกลไกการ
ขั บเคลื ่ อนในการป้ องกั นและปราบปรามยาเสพติ ด” โดย นายธนากร คั ยนั นท์
รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(๒) สนทนาปัญหายุทธศาสตร์หัวข้อ “สถานการณ์
ปั ญหายาเสพติ ด และการดำเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด เชิ ง การปฏิ บ ั ติ :
มิติทางเรือและไซเบอร์” และ “ประเด็นท้าทายจากปัจจัยที่เปลี่ยนไปในการแก้ไข
ปัญ หายาเสพติดเชิงการปฏิบัติ : มิติทางเรือและไซเบอร์” โดยมีวิทยากรร่วม
สนทนาฯ ประกอบด้วย
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๘

- พล.ร.ต. ปพน หาญไพบูลย์ ร.น. รองผู้อำนวยการ
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๑ (ศรชล. ภาค ๑)
- นายเดชา วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการกองสืบสวน
และปราบปราม ๓ กรมศุลกากร
- พ.ต.อ. ดร.ศิ ร ิ ว ั ฒน์ ดี พอ รองผู ้ บ ั งคั บการ
ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และ
- พ.ต.ท. อรรถพล อินทะนิน ผู้อำนวยการส่วน
สืบสวนทางการเงิน กองข่าวกรองทางการเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
๒) การสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ผู ้ ใ ห้
ข้อมูลสำคัญ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากการรับฟังความคิดเห็น
จากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ดังนี้
(๑) การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เรื่อง “การศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงการปฏิบัติ ของกองทัพ”
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ จ.นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี
หนองคาย นครพนม และอุบลราชธานี ดังนี้
- กองทัพภาคที่ ๒/ศูนย์อำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทภ.๒/ศอ.ปส.ชอน.)
- สำนั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามยาเสพติด ภาค ๓ จ.นครราชสีมา
- สำนั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามยาเสพติด ภาค ๔ จ.ขอนแก่น
- สำนักงานควบคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
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- กองกำลั งสุ รศั กดิ ์ มนตรี /ศู นย์ อำนวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (กกล.
สุรศักดิ์มนตรี/ศอ.ปส.ชอน.บน) จ.อุดรธานี
- หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
- ด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย
- สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย
- หอการค้าจังหวัดหนองคาย
- สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง
๗ จังหวัดภาคอีสาน จ.หนองคาย
- กองบัญ ชาการหน่วยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จ.นครพนม
- ที่ทำการทางยุทธวิธีเขมราฐ กองกำลังสุรนารี
จ.อุบลราชานี
(๒) การสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็น
คำถาม ได้แก่ สถานการณ์ปัญหายาเสพติด การดำเนินการแก้ไขปัญหา ประเด็น
ท้าทายและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติของกองทัพ
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM
Cloud Meetings) ดังนี้
- พล.ท. ธนณัฐ ยัง เฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการ
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน.)
- พ.อ. บรรลุ เอี่ยมศรี รองผู้อำนวยการสำนัก
ปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหาร (รอง ผอ.สพม.ชด.ทหาร)
10
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๑๐

- น.อ. ฉกาจ ทองตะโก ผู้อำนวยการกองปฏิบัติ
กิจพิเศษ สำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ (ผอ.กปพ.สยฝ.ยก.ทอ.)
- น.อ. พิสิฐ รังสีภานุรัตน์ ผู้อำนวยการกอง
ควบคุมปฏิบัติการ สำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารเรือ (ผอ.กคป.สปก.ยก.ทร.)
๑.๔.๑.๒ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ศึกษาและเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากเอกสารวิชาการ งานวิจัย บทความ สรุปการประชุมสัมมนา
และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
๑) นโยบายและกฎหมายที ่ เ กี ่ ยวข้ องกั บ การแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
(๑) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
(๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๘๐
(๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(๔) นโยบายและแผนระดั บชาติว่ าด้วยความมั ่ นคง
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
(๕) คำแถลงนโยบายของคณะรั ฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(๖) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
๒) กฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของกองทัพ
(๑) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวง
กลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

11 ๑๑

(๒) นโยบายเร่งด่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(๓) นโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการ
ศูนย์บัญชาการทางทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๑.๔.๒ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษานำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิมาทำการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของกองทัพ
๑.๕ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา
๑.๕.๑ ทราบถึ งสถานการณ์ ของปั ญหายาเสพติ ดในภาพรวม และการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงการปฏิบัติของกองทัพ
๑.๕.๒ ทราบถึงประเด็นท้าทายในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิง
ปฏิบัติของกองทัพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑.๕.๓ ได้ ข ้ อเสนอแนะทางการแก้ ไขปัญ หายาเสพติ ดเชิ งปฏิ บ ั ต ิให้กับ
กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๑.๕.๔ กองทัพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการศึกษาไปใช้
ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๑๒

๑.๖ กรอบแนวคิดในการศึกษา
การแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงการปฏิบัติของกองทัพ
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดและ
การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชิงการปฏิบัติของกองทัพ
ประเด็นท้าทายในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเชิงการปฏิบัติของกองทัพ
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อเสนอแนะแนวทาง
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชิงการปฏิบัติของกองทัพ
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดในการศึกษา เรื่อง “การศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชิงปฏิบัติของกองทัพ : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

13

๑๓

14

การศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชิงปฏิบัติของกองทัพ : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่วนที่ ๒

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่วนที่ ๒
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในการพัฒนาประเทศเพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาตินั้นยังมี
ประเด็นที่มีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่เป็น
ภัยคุกคามความมั่นคงที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันหลายมิติทั้งด้านสั งคม
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมืองและการทหาร จากสถานการณ์และปัญหา
ยาเสพติดที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ ได้ส่งผลกระทบต่อ ความปลอดภัย ความสงบ
เรียบร้อยของชาติ และการพัฒนาประเทศ ที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่าง
เร่งด่วน เพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบที่เกิดกับประชาชนและความมั่นคง
ของชาติ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงต้องดำเนินไปในลักษณะของการบูรณา
การแก้ไขปัญหาในมิติต่าง ๆ ร่วมกัน ในส่วนของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วง
ที่ผ่านมาได้มีการยึดแนวทางตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดมีความยั่งยืนและแก้ไ ขปัญ หาได้
อย่างครบวงจรจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในส่วนนี้จึงเป็นการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติ ด
ได้ แ ก่ ๑) นโยบายและกฎหมายที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒๕๖๔ นโยบายและแผนระดับ ชาติว่ าด้ วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ ๒๕๖๕ คำแถลงนโยบายของคณะรั ฐมนตรี พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โอชา และ
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
และ ๒) กฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองทั พ
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑
นโยบายเร่งด่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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๑๔

และนโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๒.๑ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ ได้
บัญญัติให้มียุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศและใช้เ ป็น
กรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน และได้
กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยได้ให้ความหมายของความมั่นคงไว้ ดังนี้
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ
สัง คม ชุมชน ครอบครัว และมี ความมั่ นคงในทุกมิ ติ ทั้ง มิติเศรษฐกิจ สัง คม
สิ่งแวดล้อม และการเมือง๙
ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาประเทศระยะยาวที ่ให้ ความสำคัญกั บความสมดุ ลของการพั ฒนาประเทศ
ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน “ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง” เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ ช าติ
สำคัญ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนา คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) การรักษาความ
สงบภายในประเทศ (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๙ ราชกิจจานุเบกษา. (๒๕๖๑). ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐). เล่ม ๑๓๕

ตอนที่ ๘๒ ก. หน้า ๖
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๑๕

(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ และ (๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความ
มั่นคงแบบองค์รวม
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกั บการแก้ไ ขปัญ หายาเสพติ ดได้ระบุไ ว้ ใ น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง โดยมีแนวทางสำคัญ ดังนี้
๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม
ที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ
๒) การติดตาม การเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้น
ใหม่ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ล่วงหน้า และสามารถแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างทันท่วงทีก่อนปัญหาดังกล่าวจะลุกลาม
๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้ นที่
จังหวัดชายแดนใต้
๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล
๒.๑.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐๑๐ เป็นส่วน
สำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผน
ระดับต่าง ๆ ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์และการ
ประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความ
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา. (๒๕๖๒). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง การประกาศแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐). เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๑ ก.
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สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผน
ระดับที่ ๒ ที่มีความสำคัญในการถ่ายทอดไปสู่แนวทางการปฏิบัติในแผนระดับที่ ๓
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ ฉบับ การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดระบุอยู่ใน “แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความ
มั่นคง” โดยมีเป้าหมายสำคัญ ประกอบด้วย ๑) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมี
ความสุข ๒) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ ๓) กองทัพ หน่วยงาน
ความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคง ๔) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ ชื่นชม
และได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ และ ๕) การบริหารจัดการ
ความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดแผนย่อย แนว
ทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด แบ่งเป็น ๔ ห้วงระยะเวลา ๕ - ๑๐ - ๑๕ - ๒๐ ปี
ประกอบด้วย ช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เป็นการดำเนินการ “ปรับสภาพแวดล้อม
พร้อมแก้ไขปัญหา” ช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เป็นการดำเนินการให้ “ปัญหาเก่า
หมดไป ปั ญ หาใหม่ ไ ม่ เ กิ ด ” ช่ ว งปี พ.ศ.๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ได้ ก ำหนดไว้ ว่ า
“ประเทศชาติพัฒนา ปวงประชาร่วมผลักดัน” และห้วงปี พ.ศ.๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ คือ
การบรรลุเป้าหมายสุดท้ายที่ว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข”
โดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดระบุไว้ใน แผนย่อยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ได้มีการบูรณาการนโยบายและการ
ดำเนินการในภาพรวมของทุกหน่วยงาน ในทุกพื้นที่และทุกมิติของการดำเนินงานที่
เกี่ยวข้อง ให้สามารถทำงานประสานสอดคล้องกันได้อย่างสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพสูงสุด
และเป็นไปตามที่แผนแม่บทกำหนด โดยมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
(ศรชล.) และกระทรวงกลาโหม เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการในภาพรวม ซึ่งใน
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แผนย่อยด้านการป้องกันและแก้ไ ขปัญหาที่มี ผ ลกระทบต่อ ความมั่น คง แบ่ง
ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและ
การพัฒนาประเทศ และ ๒) ส่วนการป้องกันอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ
ทั้งนี้ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อยู่ในส่วนการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่ง ยึดแนวคิดการแก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติดตั้งแต่ “ต้นน้ำ - กลางน้ำ - ปลายน้ำ” โดยมีการดำเนินการอย่าง
เป็นระบบ ดังนี้
๑) พื้นที่แหล่งผลิตภายนอกประเทศ ใช้วิธีการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพื่อกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ ด้วยการ
อาศัยงานการข่าว การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนาพื้นที่และชีวิต
ความเป็ นอยู่ ของประชาชนตามแนวชายแดน รวมไปถึ งการสกั ดกั ้ นสารตั ้ งต้ น
เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และนักเคมี ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต
๒) การสกัดกั้นการนำเข้าส่งออกยาเสพติดทั้งทางบก ทางเรือ และ
ทางอากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนการสกัดกั้นตามจุดตรวจ/
จุดสกัดของเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ตอนใน
๓) การปราบปรามกลุ่มการค้ ายาเสพติ ด โดยมุ่งเน้นการทำลาย
โครงสร้างการค้ายาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลย ทุจริต
หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านการบูรณาการด้านการข่าว การสืบสวนทาง
เทคโนโลยี การสืบสวนทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปราม
ยาเสพติดในแหล่งพักเก็บยาเสพติดภายในประเทศ
๔) การเสริมสร้ างความเข้ มแข็ง ของหมู ่ บ้ าน/ชุ ม ชนตามแนว
ชายแดน โดยใช้กลยุทธ์ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก เพื่อพัฒนาพัฒนาพื้นที่
และประชาชนชนตามแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษที่มีปัญหายาเสพติด ด้วยการสลาย
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โครงสร้างปัญหา และบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติ ด อั น เป็ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ของประชาชนในพื ้ น ที ่ ตามแนว
พระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์แนวทางดำเนินงาน
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติด
และลดปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด และสร้างการเป็น
อาสาป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิดในหมู่บ้านตามแนวชายแดน
๕) การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม
เป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝั่งค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบ
ต่อความคิดและโน้มน้าวให้เกิดความเห็นที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง
๖) การปรับระบบนิเ วศ/สภาพแวดล้ อมที่ เหมาะสม โดยการ
เสริมสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
๗) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบำบัดรักษา และ
การลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยที่มี
ประสิทธิภาพ กำหนดแผนการดูแลและให้การบำบัดรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน
พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการ
มีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วม
ในสังคม ชุมชน ได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียม
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๒.๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒๕๖๔
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒๕๖๔๑๑ ถือเป็นแผนการพัฒนาฯ ช่วง ๕ ปีแรก (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติชาติสู่การปฏิบัติ ที่ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ก าร
พัฒนาประเทศไว้ ๑๐ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ ๒) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสัง คม ๓) การ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ๔) การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่ง แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๕) การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ๖) การบริหารจัดการใน
ภาครั ฐ การป้ องกั นการทุ จริ ตประพฤติ ม ิ ช อบและธรรมาภิ บาลในสั ง คมไทย
๗) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ๙) การพัฒนาภาคเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ และ ๑๐) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ได้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ ๕ การ
เสริมสร้างความมั่นคงแห่ง ชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่ งยืน
เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่น คงใน
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัย
คุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ตัวชี้วัดที่ ๔.๔
จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง ในส่วนแนวทางการพัฒนาคือ การพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ โดยปัญหายาเสพติดจะดำเนินบทบาท
เชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและพหุภ าคี
๑๑ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (๒๕๕๙).

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔. กรุงเทพฯ.
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รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวปฏิบัตทิ ี่
เป็นเลิศและความร่วมมือในการรับมือกับปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคงระหว่างประเทศอื่น ๆ ซึ่งมีแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญ หายาเสพติด และแผนปฏิบัติการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เป็นแผนการปฏิบัติรองรับแผนพัฒนาฯ และมีหน่วยงานดำเนินการ
หลั กประกอบด้ วย ๑) สำนั กงานสภาความมั ่ นคงแห่ งชาติ ๒) กระทรวงกลาโหม
๓) กระทรวงการต่างประเทศ ๔) กระทรวงมหาดไทย ๕) กระทรวงยุติธรรม
๖) กระทรวงดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ๗) สำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ
๘) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ๙) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และ ๑๐) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๒.๑.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ มาตรา ๔
ได้ให้ความหมายความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ ดังนี้
“ความมั่นคงแห่งชาติ” หมายความว่า ภาวะที่ประเทศปลอดจาก
ภัยคุกคามต่อเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต สถาบันศาสนา สถาบัน
พระมหากษัตริย์ ความปลอดภัยของประชาชน การดำรงชีวิตโดยปกติสุขของ
ประชาชน หรื อ ที ่ ก ระทบต่ อ ผลประโยชน์ แ ห่ งชาติ ห รื อ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ ทรงเป็น ประมุข รวมทั้ง ความพร้อ มของ
ประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
“นโยบายและแผนระดั บชาติ ว ่า ด้ ว ยความมั ่น คงแห่ ง ชาติ ”
หมายความว่า นโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการดำเนินการ
ป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ
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๒๑

โดยมาตรา ๑๓ ได้บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดทำนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ที่ต้องมีสาระครอบคลุมทั้งนโยบาย
ภายในประเทศ นโยบายต่างประเทศ และนโยบายการทหารกับการเศรษฐกิจ
และอื ่ น ๆ ที ่ เ กี ่ ย วกั บ ความมั ่ น คงของชาติ ใ ห้ ม ี ค วามสอดคล้ อ งกั น เพื ่ อ ให้
คณะรั ฐ มนตรี ห รื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ใช้ เ ป็ น กรอบหรื อ เป็ น แนวทางในการ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนการบริหารราชการ การกำหนด
ยุทธศาสตร์หรื อแผนด้านความมั ่นคงเฉพาะเรื ่อง แผนเตรียมพร้อมแห่ ง ชาติ
แผนบริหารวิกฤตการณ์ ที่ เกี่ยวข้องกั บความมั่นคงแห่ง ชาติ หรือการกำหนด
แผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ หรือการปฏิบัติราชการอื่น ๆ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและ
แผนระดับชาติ ซึ่งการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการในการรักษา
ความมั่นคงของชาติต้องอยู่ในกรอบที่ประกอบด้วยเรื่อง ๑) การเสริมสร้างความ
มั ่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการปกครองระบบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒) การปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
๓) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและศักยภาพการป้องกันประเทศ
และ ๔) การรักษาความมั่นคงภายในประเทศและระหว่างประเทศ๑๒
สำหรั บประเด็ น การป้ องกั นและปราบปรามยาเสพติ ด รองรั บ
นโยบายที่ ๕ : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
และนโยบายที่ ๘ : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
ที่มีเป้าหมายคือการลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทย โดยมีสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการ
เป็นเจ้าภาพบูรณาการและเป็ นหน่วยขับเคลื่อนในภาพรวมของประเด็นภายใต้
๑๒

ราชกิจจานุเบกษา. (๒๕๕๙). พระราชบัญญัติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙. เล่ม ๑๓๓
ตอนที่ ๘๕ ก. หน้า ๑-๔.
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นโยบายและแผนฯ และเป็ น หน่ ว ยประสานงานหลั ก ในการบู ร ณาการการ
ดำเนินการร่วมกับหน่วยรับผิดชอบตามกลยุทธ์ ตลอดจนการรายงานผลและการ
ประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม
๒.๑.๕ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา๑๓
รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๒
กำหนดคณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อ
รัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้รัฐสภาทราบถึงแนวทางการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่รัฐบาลจะดำเนินการตามวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของ
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ ๒๑” โดยได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดิน ดังนี้
๒.๑.๕.๑ นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน ได้แก่
๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) การสร้ า งความมั ่ น คงและความปลอดภั ย ของ
ประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
๓) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
๕) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย

๑๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (๒๕๖๒). คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี. (พิมพ์ครั้งที่ ๑).
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th
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๒๓

๖) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค
๗) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
๘) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย
๙) การพัฒนาระบบสาธารสุขและหลักประกันทางสังคม
๑๐) การฟื ้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละการรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๑) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๒) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
สำหรับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ระบุใน
นโยบายหลักด้านที่ ๒ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และ
ความสงบสุขของประเทศ โดยรัฐบาลมีนโยบายดำเนินการ คือ ๑) สร้างความสงบ
และความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง
ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความ
สงบสุขของประชาชน และปัญ หายาเสพติด ในระดับ ชุม ชนและหมู่ บ้านอย่ า ง
ต่ อ เนื ่ อ ง และสนั บ สนุ น ให้ป ระชาชนมี ส ่ วนร่ วมกั บ ภาครั ฐ ในการสร้ า งความ
ปลอดภัยในพื้นที่ และ ๒) แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติ ด
โดยเฉพาะผู้มีอิทิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทาง
การนำเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลดจำนวนผู้ค้าและผู้เสพ
รายใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟื้นฟู ดูแล
รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
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๒.๑.๕.๒ นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง ได้แก่
๑) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน
๒) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
๓) มาตรการเศรษฐกิ จเพื ่ อรองรั บความผั นผวนของ
เศรษฐกิจโลก
๔) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
๕) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
๖) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
๗) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑
๘) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ
๙) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขใน
พื้นที่ชายแดนภาคใต้
๑๐) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
๑๑) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
๑๒) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็น
ของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
สำหรับนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ
๑) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยการเร่งศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรม
ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้ าง
รายได้ของประชาชน โดยกำหนดกลไกการดำเนินงานที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผล
กระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด และ ๒) การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยการเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการ
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๒๕

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและ
เครือข่ายผุ้ค้ายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพื้นที่ภายใน ฟื้นฟูดูแลรักษาผู้เสพ
ผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ และการยอมรับ
ของสังคมสำหรับผู้ที่ผ่านการฟื้นฟู
๒.๑.๖ แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕๑๔ เป็นแผนระดับที่ ๓ ซึ่ง เป็นแผนการดำเนินการแก้ไ ข
ปัญหายาเสพติดของประเทศ ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนแต่ละระดับ
ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง
๓. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
๔. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๕. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ เป็นแผนชี้นำการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและลดระดับปัญหาของการแก้ไขปัญหาจนไม่ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารประเทศ การบูรณาการนโยบายและแผนแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องที่มุ่ง
ไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างประสานสอดคล้อง ตลอดจนเป็นกรอบในการบริหาร
จัดการ ประสานการปฏิบัต ิ จัดสรรทรัพยากร และกำกับติดตามประเมิ น ผล
๑๔

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. “แผนปฏิบตั ิการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕”. เอกสารอัดสำเนา.
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สำหรับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแปลงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ภาพที่ ๒.๑ ความเชื่อมโยงแผนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สำหรั บ กรอบทิ ศ ทางการแก้ ไ ขปั ญ หาตามแผน ปฏิ บ ั ต ิ ก าร
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ประกอบด้วย
๑. แนวความคิดการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ที่พิจารณาจาก
จุดศูนย์ดุลและปัญหาสำคัญ พบว่า ผู้ผลิตและผู้ค้า คือกลุ่มที่มีผลกระทบต่อ
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยสูงสุด ที่ต้องดำเนินการกับกลุ่มคนทั้ง
๒ กลุ่ม โดยการทำให้การผลิตยาเสพติดที่อยู่ภายนอกประเทศลดลง หรือลดจำนวน
ยาเสพติดที่จะเข้าสู่ประเทศไทย การทำให้ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ยุติบทบาทลง
และการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบองค์รวม
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๒. กรอบแนวคิดการแก้ไขปัญหา คือ การแก้ไขปัญหาการผลิตยา
เสพติดภายนอกประเทศและการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้ามาในประเทศ และ
การแก้ไขปัญหาการใช้ยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
โดยจุดเน้นของแผนปฏิ บั ติการด้ านการป้ องกันและปราบปราม
ยาเสพติ ด พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ คื อ การสร้ างการมี ส ่ วนร่วมจากทุ กภาคส่วน
เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่นำไปสู่การลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติดใน
สังคม สร้างความมั่นคงปลอดภัย และลดความเดือดร้อนของประชาชนชนที่ได้รั บ
ผลกระทบจากปัญหายาเสพติด โดยวิธีการดังนี้
๑. การตัดวงจรโครงสร้างการค้าและการเงินของเครือข่ายยาเสพติด
การแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยุติแหล่งผลิตที่อยู่ภานนอกประเทศ
๒. การสร้างแนวป้องกันยาเสพติดตามแนวชายแดน ซึ่งเป็นพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงสูงในการนำเข้ายาเสพติด การวางระบบการเฝ้าระวังป้องกันตามแนว
ชายแดน และการตัดวงจรการนำเข้ ายาเสพติดด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน
๓. การป้องกันในทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดรายใหม่ โดยการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อ
ตัดวงจรผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ให้มากที่สุด
๔. นำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่าง
เหมาะสม
๕. ดูแล ป้องกัน มิให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ
๖. ลดระดับความรุนแรงของปัญหาในพื้นที่
๗. การใช้มาตรการทางเลือก
๘. การพัฒนาศักยภาพในทุกมิติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยแวดล้อม
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
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๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่
โดยมีเป้าหมายคือ สถานการณ์ยาเสพติดได้รับการควบคุม จนถึงขั้น
ไม่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ความปลอดภั ย ในชี ว ิ ต และทรั พ ย์ ส ิ น ของประชาชนและ
การบริหารประเทศ ผ่าน ๕ มาตรการ ๙ แนวทาง ๒๖ แผนงาน ๗๑ โครงการสำคัญ ดังนี้
มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ มี ๑ แนวทาง คือ
แนวทางที่ ๑ ความร่วมมือระหว่างประเทศเชิง รุก โดยการ
พัฒนาและขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การปฏิบั ติการสนับสนุนซึ่งกันและกัน การบริหาร
จัดการชายแดน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
มาตรการการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย มี ๒ แนวทาง คือ
แนวทางที่ ๒ การสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณ ฑ์
โดยการดำเนินการยับยั้งการลำเลียงยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ไม่ให้เข้าสู่
แหล่งแพร่ระบาดหรือแหล่งผลิตให้น้อยที่สุด
แนวทางที่ ๓ การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด โดยการ
ทำลายหรือลดทอนศักยภาพโครงข่ายการค้ายาเสพติดทุกระดับ
มาตรการการป้องกันยาเสพติด มี ๓ แนวทาง คือ
แนวทางที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน
ตามแนวชายแดนและการพัฒนาทางเลือก โดยการลดเหตุปัจจัยของโครงสร้ าง
อิทธิพล และขบวนการค้ายาเสพติดบริเวณชายแดน
แนวทางที่ ๕ การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่าง
เหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการตามช่วงวัยและวิถีชีวิต
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แนวทางที่ ๖ การปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยการจัดการ
พื้นที่ให้มีศักยภาพในการลดอุปสงค์ยาเสพติด ทั้งด้านการขจัดปัจจัยลบ และการ
เพิ่มปัจจัยบวก
มาตรการบำบัดรักษายาเสพติด มี ๑ แนวทาง คือ
แนวทางที่ ๗ การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการ
บำบัดและการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด โดยการดำเนินกระบวนการ
บำบัดรักษาและฟื้นฟูให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทและระดับความรุนแรง
ของผู้ป่วยยาเสพติดแต่ละราย
มาตรการการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ มี ๒ แนวทาง คือ
แนวทางที่ ๘ กิจการพิเศษ โดยการดำเนินการตามแผนการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่พิเศษ การดำเนินการตามแนวนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
แนวทางที่ ๙ การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ โดยการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ มีการประสานสอดคล้องระหว่าง
ภารรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ให้เกิดพลังและเอกภาพในการดำเนินงาน
๒.๒ กฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองทัพ
กองทัพได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่เป็นภัยคุกคาม
ความมั่นคงของชาติ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่ได้ระบุไ ว้
อาทิ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจั กรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ ง
“รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ
แห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์
ของชาติ ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่อประโยชน์
แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้มีทหาร การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ” และ
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วรรคสอง “กำลั ง ทหารให้ ใ ช้ เ พื ่ อ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาประเทศด้ ว ย” ๑๕
นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑
ที่ไ ด้กำหนดบทบาทหน้าที่ของกองทัพมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
๒.๒.๑ พระราชบั ญญั ต ิจ ั ด ระเบีย บราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.
๒๕๕๑
ในพระราชบั ญ ญั ต ิ จ ั ด ระเบี ย บราชการกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.๒๕๕๑๑๖ ได้กล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมไว้ดังนี้
๑. พิ ท ั ก ษ์ ร ั ก ษาเอกราชและความมั ่ น คงแห่ ง ราชอาณาจั ก ร
จากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในราชอาณาจักร ปราบปรามการกบฏและ
การจลาจล โดยจัดให้มีและใช้กำลังทหารตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หรือตามที่มีกฎหมายกำหนด
๒. พิทักษ์รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสนับสนุน
ภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์
๓. ปกป้อง พิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาประเทศเพื่อ
ความมั่นคงตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐในการพัฒนาประเทศ การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ และการช่วยเหลือประชาชน
๔. ศึกษา วิจัย พัฒนา และดำเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ

๑๕

ราชกิจจานุเบกษา. (๒๕๖๐). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก. หน้า ๑๔.
ราชกิจจานุเบกษา. (๒๕๕๑). พระราชบัญญัติจดั ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑.
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๖ ก.

๑๖
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ด้านกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงของประเทศ
๕. ปฏิบัติการอื่นที่เป็นการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม
เพื่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือปฏิบัติการอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่มีกฎหมาย
กำหนดหรือตามมติคณะรัฐมนตรี
จากอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมที่กล่าวข้างต้น จะเห็นว่า
กระทรวงกลาโหมมีหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามความ
มั ่ น คง ตลอดจนการพัฒนาประเทศและการช่ วยเหลื อ ประชาชน นอกจากนี้
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๐
มีการแบ่งส่วนราชการกระทรวงกลาโหม ดังนี้ ๑) สำนักงานรัฐมนตรี ๒) สำนักงาน
ปลัดกระทรวง ๓) กรมราชองครักษ์ ๔) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา
พระองค์ และ ๕) กองทัพไทย โดยกำหนดให้กองทัพไทยมีหน้าที่เตรียมกำลัง
กองทัพไทย การป้องกันราชอาณาจักรและดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหาร
ตามอำนาจหน้ า ที ่ ข องกระทรวงกลาโหม โดยมี ผ ู ้ บ ั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ และประกอบด้วยส่วนราชการ ดังนี้ ๑) กองบัญชาการ
กองทัพไทย ๒) กองทัพบก ๓) กองทัพเรือ ๔) กองทัพอากาศ และ ๕) ส่วนราชการอื่น
ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา สำหรับการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม
ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในการปฏิบัตริ าชการ
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๒.๒.๒ นโยบายเร่ งด่ วนรั ฐมนตรี ว ่ าการกระทรวงกลาโหม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔๑๗ ให้ทุกส่วนราชการของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่
อยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญ เร่ง ด่วน
ในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ภายใต้ภารกิจ “รวมไทยสร้างชาติ”
ซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้มีผลสัมฤทธิ์อย่าง
เป็ นรู ปธรรม ได้ แก่ (๑) การเสริ มสร้ างความมั่ นคงและปลอดภั ย ของประเทศ
(๒) การปฏิรูปกองทัพและการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล และ
(๓) การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ โดยเฉพาะปัญหายา
เสพติดที่กองทัพจะต้องดำรงความต่อเนื่องในการสนับสนุนการดำเนินการของ
กองอำนวยการรั กษาความมั ่ นคงภายในราชอาณาจั กร ศู น ย์ อ ำนวยการรั ก ษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และการสนับสนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดย
มุ่งเน้นการปราบปรามและสกัดกั้น การลักลอบค้ายาเสพติด และการเร่งรัดการ
ปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดทั้งในพื้นที่ภายในและพื้นที่ชายแดน ตลอดจน
ในการแก้ไขปัญหาของชาติและประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้ประเทศไทย
เอาชนะอุปสรรคและความท้าทายต่าง ๆ

๑๗ กระทรวงกลาโหม. นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม. สืบค้นจาก
https://www.mod.go.th/
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๒.๒.๓ นโยบายผู้บั ญชาการทหารสู งสุ ด/ผู้บั ญชาการศูนย์บั ญชาการ
ทางทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
นโยบายผู ้บ ัญ ชาการทหารสู ง สุด /ผู ้บ ั ญ ชาการศูนย์ บั ญ ชาการ
ทางทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔๑๘ ตามภารกิจสำคัญของกองทัพไทย
คือ การรักษาความมั่นคง การปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ใน
ทุกมิติ รวมทั้งสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ และสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นในการเตรียมกำลังและการใช้กำลังที่มุ่ง สู่ก าร
ปฏิบัติการร่วมจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกองทัพไทยให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติภารกิจได้อย่างหลากหลายมิติ มีความประสานสอดคล้องที่สามารถตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยกองทัพไทยมีพันธกิจหลัก คือ (๑) พิทักรักษ์รักษา ปกป้อง เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข (๒) ป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของชาติ (๓) รักษา
ความมั่นคงแห่งรัฐ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ (๔) เสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศอาเซียน มิตรประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศ และ (๕) พัฒนาประเทศ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชน
ในส่วนของการแก้ไขปัญหายาเสพติดถูกระบุอยู่ในส่วนการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ โดยมีนโยบายทั่วไป คือ สนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ และการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ และ (๒) สนับสนุนการปฏิบัติ

๑๘ กองบัญชาการกองทัพไทย. นโยบายผูบ
้ ัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บญ
ั ชาการทางทหาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔. สืบค้นจาก https://www.rtarf.mi.th/.
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ภารกิจเพื่อความมั่นคงในทุกมิติ โดยผนึกกำลังทุกภาคส่วนภายใต้ภารกิจ “รวมไทย
สร้างชาติ” ประกอบด้วยนโยบายเฉพาะ ดังนี้
 พัฒนาขีดความสามารถงานด้านการข่าวของภัยคุกคามที่มิใช่
ทางทหาร ให้สอดคลองกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง อาทิ ภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ การต่อต้านการก่อการร้าย และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
เป็นต้น
 พัฒนาขีดความสามารถงานต่อต้านข่าวกรอง ทั้งเชิงรับและเชิงรุก
อาทิ มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยทหาร รวมทั้งกวดขันการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ของกำลังพล มิให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ
เป็นอันขาด
 สนั บ สนุ น การสร้ า งความสามั ค คี ป รองดองของคนในชาติ
สนับสนุนการปฏิรูปประเทศ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยเฉพาะด้านความมั่นคง
 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำ
ยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาปรับใช้ ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุข รวมทั้ง
การบูรณาการและการประสานงานกันอย่างแท้จริง ทั้งงานด้านการข่าว งานด้าน
การปฏิบัติการ และงานด้านการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภั ยในชีวิ ตและทรัพย์ สิ นของประชาชนในพื ้นที่ และการมี ท ั ศนคติ ท ี ่ ด ี ต่ อ
เจ้าหน้าที่รัฐ
 สนั บสนุ น การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จของกองอำนวยการรั ก ษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ในการแก้ไขปัญหาของชาติ และป้องกันภัยคุกคาม
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกรูปแบบ ให้ครอบคลุมในทุกมิติ
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ดำรงความต่อเนื่องในการสนับสนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน
การดำเนินงานเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วน และการแก้ไขปัญหาตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศตามนโยบายรัฐบาล อาทิ ปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
การลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตร การทำประมงผิดกฎหมาย เป็นต้น
 เป็นองค์กรหลักในการแก้ไขปัญหาด้านการต่อต้านการก่อการร้ าย
ด้วยการบูรณาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ รวมทั้งหน่วยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเตรียมกำลังและใช้กำลังในการ
แก้ไขปัญหาการก่อเหตุร้ายภายในประเทศทุกรูปแบบ รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กร
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความตื่นตัวและมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการก่อเหตุร้าย
 บูรณาการหน่วยงานที่ เกี่ย วข้อง ทั้งภาครัฐ พลเรือน ตำรวจ
ทหาร และองค์กรรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคเอกชน ในการจัดทำแผนการปฏิบัติ
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สนับสนุนการบริหารจัดการชายแดน ให้สอดคล้องกั บการเป็น
ประชาคมอาเซียน เพื่อสนับสนุนการจัด ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเ ศษการค้ า
ชายแดน
 เตรียมความพร้อมของกองทัพ ในการรองรับภารกิจที่มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเรียนรู้และรับการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการฝึก
ต่าง ๆ ประจำปี อาทิ การฝึกปฏิบัติการสงครามนิวเคลียร์ชีวะเคมี การฝึกต่อต้าน
การก่อการร้ายที่มีการใช้อาวุธทำลายล้างสูง การฝึกทางการแพทย์ ในการควบคุม
การระบาดของโรคอุบัติใหม่ ทั้งนี้ เพื่อดำรงความพร้อมของกองทัพในทุกมิติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
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ดำรงความต่อเนื่องในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-๑๙
ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(ศบค.) และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) โดย
นำศักยภาพของกองทัพในทุก ๆ ด้านมาพัฒนาและปรับใช้อย่างเหมาะสม รอบคอบ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ในการรับมือโรคอุบัติซ้ำหรือโรคอุบัติใหม่ โดยให้พร้อม
เผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเตรียมการส่งมอบ
ภารกิจให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในระยะต่อไป
 พัฒนาอนุสรณ์สถานแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ทหารให้ทันสมั ย
และประชาสั มพันธ์เชิงรุก ให้ประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา เข้าเยี่ยมชม
เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ
 สร้ างเครื อ ข่ ายภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่ อ
สนับสนุนภารกิจของกองทัพด้านการป้องกันประเทศ และภารกิจเพื่อความมั่นคง
 สร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายและการปฏิบัติงานของรัฐบาล
และกองทัพให้กับกำลังพลและประชาชน
 ผนึ กกำลั งกั บทุ กภาคส่ วนในการสกั ดกั ้ นการลั ก ลอบนำเข้ า
ยาเสพติด ให้คลอบคลุมทั้งทางบก ทางน้ำ ทางทะเล ตลอดแนวชายแดน และให้การ
สนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบในการป้องกัน ปราบปราม และฟื้นฟูพิษภัยจาก
ยาเสพติดอย่างเต็มขีดความสามารถ รวมทั้ง รณรงค์การตระหนักรู้ถึงโทษของ
ยาเสพติด เพื่อการป้องกันผู้เสพรายใหม่ สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดผู้เสพ สร้างพลังคน
เสริมพลังชาติ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 บูรณาการระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้สามารถเชื่อมต่อ กับ
ระบบฯ ในภาพรวมของประเทศได้ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลด้านความมั่นคงของรัฐบาล
 พัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะ
การจัดเก็บข้อมูล (Big Data) ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย เพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บ ัต ิ ง าน และสนั บ สนุ นการจั ด ทำข้ อมูล ภาครั ฐ และการ
ปฏิบัติงานด้วยข้อมูลดิจิทัลตามแนวคิด “Thailand ๔.๐” ของรัฐบาล
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บทสรุป
จะเห็นได้ว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ ตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ และมีความ
สอดคล้ อ งเชื ่ อ มโยงแผนทั้ ง ๓ ระดั บ ดั ง นี ้ แผนระดั บ ที่ ๑ ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ แผนระดับที่ ๒ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ช าติ
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ประเด็ น ความมั ่ น คง แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) แผนระดับที่ ๓ แผนปฏิบัติการด้าน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติ ด พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ นอกจากนี้ยั ง มี
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้กำหนดให้
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน
สำหรับการดำเนินการแก้ไขยาเสพติดของกองทัพ กองทัพได้เข้ามามีบทบาท
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ โดยกองทัพ
ได้ดำเนินการตามกรอบของกฎหมายกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑
นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ
นโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งอยู่
ในส่วนการรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการแก้ไ ข
ปัญหาสำคัญของชาติ และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงในทุกมิ ติ
โดยผนึกกำลังทุกภาคส่วนภายใต้ภารกิจ “รวมไทยสร้างชาติ” และได้มีส่วนใน
การบูรณาการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองทัพ ได้ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ซึ่ง เป็นแผนหลัก ในการแก้ไ ขปัญหายาเสพติด ของประเทศ ภายใต้กลไกศู น ย์
อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ซึ่งเป็นกลไกหลักใน
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสู่การปฏิบัติ
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ส่วนที่ ๓

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดและการดำ�เนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติของกองทัพ

ส่วนที่ ๓
สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
และการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติของกองทัพ
๓.๑ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดโลกและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข้ อ มู ล จาก World Drug Report 2020 ๑๙ ของ UNODC ระบุ ว ่ า ในปี
พ.ศ.๒๕๖๑ มีผู้ใช้ยาเสพติดทั่วโลกประมาณ ๒๖๙ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๕.๓
ของประชากรโลก ยาเสพติดที่มีผู้ใช้มากที่สุด ได้แก่ กัญชา โอปิออยด์ แอมเฟตามีน
และอนุ พ ั นธ์ เอ็ กตาซี
ภาพที่ ๓.๑ สถานการณ์ยาเสพติดโลก
และโคเคน ตามลำดั บ
การลักลอบปลูกฝิ่ นทั่วโลก
มี แนวโน้ มลดลง ตาม
รายงานระบุ ว ่ า ในปี
พ.ศ.๒๕๖๒ ทั่วโลกมี
การปลู กฝิ ่ นประมาณ
๑,๕๐๕,๐๐๐ เฮกตาร์ และมีผลผลิตฝิ่นประมาณ ๗,๖๑๐ ตัน โดยประเทศที่มีการ
ปลูกฝิ่นมากที่สุดคือ อัฟกานิสถาน และเมียนมา ตามลำดับ แต่สำหรับสถานการณ์
ยาเสพติดประเภทสารสังเคราะห์ทั่วโลกมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น แนวโน้มยาเสพติด
ประเภทสารสั งเคราะห์ท ี ่ เพิ่ มมากสุ ดคื อสารกระตุ ้ น ประสาทกลุ ่ มแอมเฟตามีน
(Amphetamin-type stimulants : ATS) โดยเฉพาะในภู ม ิ ภ าคอเมริ ก าเหนื อ
เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๑๙

UNODC. (June 2020). “World Drug Report 2020”. Austria: United Nations publication.
From: https://wdr.unodc.org/wdr2020/index2020.html
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ข้อมูล World Drug Report 2021๒๐ ระบุว่า สถานการณ์ยาเสพติดในภูม ิ ภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่สามเหลี่ยม ภาพที่ ๓.๒ การจับยึดยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีน
ทองคำยังคงเป็นฐานการผลิตยาเสพติด
ที่สำคัญของโลก ตลาดการค้าและการ
ผลิ ต ยาเสพติ ด ในกลุ ่ ม แอมเฟตามี น
ภายในภู ม ิ ภ าคยั ง คงมี ก ารขยายตั ว
อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสำคัญ จาก
สถานการณ์ ความมั่นคงทางการเมือง
ภายในประเทศเมียนมา จากรายงาน
ของ UNODC ยั งระบุ อ ี กว่ า ในช่ วงปี
พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ยาเสพติ ดกลุ่ ม
แอมเฟตามีนที่ถูกยึดทั่วโลกปริมาณกว่า
ร้ อยละ ๙๐ ถู กยึ ดในภู ม ิ ภาคเอเชี ย ตะวั นออกเฉี ยงใต้ และอเมริ กาเหนื อ
เพิ่มขึ้นกว่า ๘ เท่า คิดเป็นปริมาณ ๑๕๓ ตัน ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๒ และ พ.ศ.๒๕๖๒
หากเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันมีการยึดยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เพิ่มขึ้นถึง ๑๑ เท่า คิดเป็นปริมาณ ๑๔๑ ตัน
การขยายตัวของตลาดการค้าเมทแอมเฟตามีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มาจากปัจจัยด้านศักยภาพในการผลิตยาเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนที่เพิ่มมากขึ้น
ทำให้ราคายาเสพติดลดลง จากการที่ กลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดมีการปรับเปลี่ยนสูตร
เคมีและวิธีการสังเคราะห์ ยาเสพติดรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
เข้าถึงสารเคมีหรือสารตั้งต้นแทนตัวเดิมที่เป็นสารเคมีควบคุม อีกทั้งยังมีผลต่อ
๒๐

UNODC. (June 2021). “World Drug Report 2021”. Austria: United Nations
publication. From: https://www.unodc.org/unodc/index.html
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๔๑

ภาพที่ ๓.๓ เส้นทางการค้ายาเสพติด
ในกลุ่มแอมเฟตามีน

ความบริสุทธิ์ของเมทแอมเฟตามีนที่สูงขึ้น
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอุปทานของยาเสพติด
สูงกว่าความต้องการ ถึงแม้ว่าตลาดค้าฝิ่น
ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำจะลดลง แต่
ประเด็นท้า ทายสำคัญ คือ ปัญ หาด้ า น
ความมั่นคงที่เป็นอุปสรรคในการจำกัด
สารเคมี หรื อสารตั ้ ง ต้ นเข้ าไปในพื ้ น ที่
แหล่งผลิต และจำกัดการขยายตัวของการ
ผลิ ต และการค้ า เมทแอมเฟ ตามี น
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา : UNODC : World Drug Report 2021

๓.๒ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย
๓.๒.๑ การลักลอบปลูกพืชเสพติด ประเทศไทยมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับ
การปลูกฝิ่น เนื่องจากฝิ่นเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดี ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น
มีความชื้นสูง ที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือ ช่วงปี
พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ สถิติการปลูกฝิ่นในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลจากสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. จากการ
สำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกฝิ่น โดยการสำรวจทางอาการและภาคพื้นดิน
พบว่าจังหวัดที่มีการปลูกฝิ่นมากที่สุด ได้แก่ จ.ตาก จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน
ตามลำดับ
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ตารางที่ ๓.๑ เปรียบเทียบผลการสำรวจพื้นที่ปลูกฝิ่น๒๑
พื้นที่ปลูกฝิ่น (ไร่)
ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓๒๒
ตาก
๓๗๙.๑๖
๑๓๙.๘๕
๔๓.๗๕
เชียงใหม่
๑๖๔.๑๓
๑๑๓.๕๑
๘๐.๖๘
แม่ฮ่องสอน
๒๑.๒๙
๘.๒๗
๗.๖๕
เชียงราย
๑๗.๕๖
๒.๐๑
๖.๑๖
น่าน
๓.๒๕
๒
๕.๑๔
กำแพงเพชร
๘.๐๓
๑.๕๑
ลำปาง
๐.๗๕
พะเยา
๐.๔๗
รวม
๕๙๓.๔๒
๒๖๗.๙๐
๑๔๓.๘๕
ที่มา : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
จังหวัด

๓.๒.๒ การลักลอบนำเข้า ยาเสพติ ด สถานการณ์ย าเสพติ ดภายนอก
ประเทศในปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีการจับยึดยาเสพติดในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา,
สปป.ลาว, เมียนมา, เวียดนาม) และการจัดยึดสารเคมีและสารตั้งต้นเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่
จับยึดได้ในพื้นที ่ประเทศเมียนมาที ่ป ัจจุ บันกระบวนการผลิ ตยาเสพติ ดมี การนำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สามารถผลิตยาเสพติดได้มากขึ้น ประเทศไทยยังคงเป็ น
ประเทศทางผ่านที่สำคัญของยาเสพติดเนื่องจากอยู่ใกล้แหล่ง ผลิตที่อยู่ในพื ้น ที่
สามเหลี่ยมทองคำ และยังเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติ ด เนื่องจาก
สถานการณ์การผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำที่มีการขยายตัวเพิ ่มขึ้น
๒๑ สำนักงาน ป.ป.ส. (๒๕๖๒). “ผลการปราบปรามยาเสพติดทัว่ ประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒”. หน้า ๘
๒๒ สำนักงาน ปปส. (๒๕๖๓). “รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓”. หน้า ๖๐
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ภาพที่ ๓.๔ แสดงการจับยึดยาเสพติดในประเทศ CLMV

ทั้งยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน คีตามีน กัญชา ทำให้กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมีความ
พยายามลั ก ลอบนำเข้ า ยาเสพติ ด เข้ ามายั งประเทศไทยอย่ างต่ อเนื่ อง ส่งผลต่ อ
สถานการณ์การลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยมี
เส้นทางในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดดังนี้
๓.๒.๒.๑ ชายแดนภาคเหนือ ยังคงเป็นพื้นที่หลักในการลักลอบ
นำเข้ายาเสพติด ที่ส่วนใหญ่มาจากแหล่งผลิตที่อยู่ในพื้นที่รัฐฉาน ประเทศเมียนมา
และมีเส้นทางลำเลียงแบ่งออกเป็น ๒ ทางหลัก ได้แก่ (๑) รัฐฉานเหนือ – เมียวดี
- จ.ตาก ซึ ่ ง จะเป็นการลำเลีย งสู ่พ ื้ นที่ พั กคอยบริเ วณชายแดนด้ า นตรงข้าม
อ.ท่าสองยาง และ อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยใช้กลุ่มคนรับจ้างลักลอบลำเลียงยา
เสพติดที่เป็นชาวเมียนมา หรือผู้หนีภัยจากการสู้รบเข้ามายังพื้นที่พักพิงฯ เข้ามาทาง
ช่ องทางธรรมชาติ และท่ าข้ ามตามแนวชายแดน และ (๒) สามเหลี ่ ยมทองคำ จ.เชียงใหม่ - จ.เชียงราย ซึ่งวิธีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาหลากหลายวิธี
อาทิ การนำยาเสพติดซุกซ่อนตามร่างกายเพื่อจำหน่ายให้กลุ่มผู้เสพและผู้ค้ารายย่อย
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ในพื้นที่และพื้นที่ชายแดน การนำยาเสพติดซุกซ่อนไว้ในรถยนต์ดัดแปลง หรือการ
ซุกซ่อนยาเสพติดในสินค้าทางการเกษตร
๓.๒.๒.๒ ชายแดนภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ การนำเข้าและ
เส้นทางลำเลียง ดังนี้ (๑) ชายแดนไทย-ลาว เป็นพื้นที่มีแนวโน้มการลักลอบนำเข้า
ที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมีการปรับเปลี่ยนเส้นทาง
ลั ก ลอบผ่ า นทาง สปป.ลาว มากขึ ้ น โดยจะลำเลี ย งยาเสพติ ด จากแหล่ ง ผลิต
ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเข้าสู่ สปป.ลาว ที่แขวงบ่อแก้วก่อนกระจายยาเสพติด
ไปยังพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศไทย ได้แก่ แขวงไชยะบุลีกับ จ.เลย, นครหลวง
เวียงจันทน์กับ จ.หนองคาย, แขวงบอลิคำไชกับ จ.บึง กาฬ, แขวงคำม่วนกั บ
จ.นครพนม และแขวงสะหวันนะเขตกับ จ.มุกดาหาร เป็นต้น (๒) ชายแดนไทยกัมพูชา ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีชายแดนติดกับกัมพูช า
แต่เนื่องด้วยพรมแดนมีเทือกเขาพนมดงรักกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูช า
ที่ไม่เอื้อต่อการลำเลียงยาเสพติด แต่พบว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดมาในสัมภาระ
ติดตัวผ่านจุดผ่านแดนเข้ามาในประเทศไทย
๓.๒.๒.๓ ชายแดนภาคตะวันตก มีการลักลอบนำเข้ามากจาก
แหล่งพักยาเสพติดในพื้นที่เมียนมาที่ อ.พยาตองซู และลักลอบนำเข้าสู่ประเทศ
ไทยมาทางบ้านพระเจดีย์สามองค์ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบและ
มีช่องทางหลบหลีกหลายช่องทาง ในการรับส่งยาเสพติดผู้ค้ายาเสพติดชาวเมียนมา
จะติดต่อ โดยตรงกับผู้ค้ายาเสพติดชาวไทยบริเวณชายแดน และมีผู้รับจ้างลำเลียง
ยาเสพติดจากชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของไทย โดยจะมีการซุกซ้อนยาเสพติด
ไว้ในยานพาหนะดัดแปลง หรือกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวเมียนมาจะทำการซุกซ่อน
ยาเสพติดตามร่างกายและสัมภาระ หรือการลำเลียงยาเสพติดทางทะเลเข้าสู่
ประเทศไทยที่ จ.ระนอง

50

การศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชิงปฏิบัติของกองทัพ : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๔๕

๓.๒.๒.๔ ชายแดนภาคตะวันออก การลักลอบนำเข้ายาเสพติ ด
ได้แก่ (๑) ช่องทางทางบก มีเขต ภาพที่ ๓.๕ เส้นทางการลักลอบนำเข้ายาเสพติด
แดนติดกับประเทศกั มพู ชาที ่ มี
เทือกเขากั้นเป็นพรมแดนธรรมชาติ
แต่ในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา
ด้าน จ.สระแก้ว กับ จ.บันเตียเมี ยนเจย มี ล ั กษณะภู ม ิ ประเทศเป็ น
พื้นราบ ง่ายต่อการลักลอบสัญจร
ข้ามแดน ปัจจุบันยังไม่มีรายงาน
เกี่ยวกับแหล่งผลิตยาเสพติดใน
กัมพูชา การนำเข้าส่วนใหญ่เป็น
การซุกซ่อนยาเสพติดตามร่างกาย
ข้ามแดนเข้ามาทางช่องทางผ่าน
แดนต่าง ๆ อาทิ ชาวต่างชาติ และ
นักพนัน พบกลุ่มขบวนการนำยา
เสพติ ด ซุ ก ซ้ อ นในยานพาหนะ
ขนสินค้าข้ามแดน (๒) ช่องทาง
ทะเล มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยเฉพาะไอซ์ จากกัมพูชาทางเรือ เช่น เรือ
ท่ องเที่ ยว เรื อประมงขนาดเล็ ก และเรื อยอร์ ช ผ่ านช่ องทางของเรื อเอกชนเข้ าสู่
ประเทศไทย อาทิ ท่าเทียบเรือเกาะกูด ท่าเทียบเรือเกาะช้าง จ.ตราด ท่าเทียบเรือพัทยา
จ.ชลบุรี และท่าเทียบเรือใน จ.สมุทรปราการ เป็นต้น
๓.๒.๒.๕ ชายแดนภาคใต้ การนำเข้าและเส้นทางลำเลียง (๑)
ชายแดนไทย - เมียนมา เส้นทางการลำเลียงยาเสพติดส่วนใหญ่ใช้เส้นทางขนส่ง
ทางบก โดยยาเสพติดจะมาจากพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พักที่พักยาเสพติดร้อยละ ๗๐ อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง และร้อยละ ๓๐ อยู่ในประเทศ
เมียนมา ช่องทางลำเลียงใช้วิธีการขนย้ายผ่านจุดผ่านแดนท่าข้ามที่สามารถเดิน
ข้ามได้ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถโดยสารประจำทาง พัสดุขนส่ง ซึ่งจะมีการ
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ปกปิดซ่อนพรางอย่างดี และมีการใช้เส้นทางเลี่ยงเพื่อหลบหลีกการตรวจจับของ
เจ้าหน้าที่ (๒) ชายแดนไทย - มาเลเซีย พบมีกระบวนการลำเลียงไปยังประเทศ
ที่สาม ได้แก่ มาเลเซีย และสิงคโปร์ และมี การนำเข้าพืชกระท่อมจากมาเลเซีย
เป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ยังมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้าประเทศผ่านทาง
อากาศยาน โดยยาเสพติดที่ศุลกากรสามาถตรวจยึดจับกุมได้ในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้ (๑) ขาเข้า (Inbound) ได้แก่ เมทแอมเฟตามีน โคเคน เอ็กซ์ตาซี
กัญ ชา และอื่น ๆ โดยเฉพาะโคเคนที่พบว่ามีการลักลอบนำเข้าประเทศมากับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากแอฟริกาใต้ เช่น โคลัมเบีย ซิลี เปรู และโบลิเวีย เป็นต้น
(๒) ขาออก (Outbound) ได้แก่ เมทแอมเฟตามีน และเฮโรอีน โคเคน และอื่น ๆ
ซึ่ง ยาเสพติดส่วนใหญ่ม าจากแหล่งผลิ ตในพื้ น ที่ ส ามเหลี่ย มทองคำและมี ก าร
ลักลอบขนส่งทางเรือไปยังประเทศที่สาม เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย
ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เป็นต้น๒๓
๓.๒.๓ การค้าและการแพร่ระบาด ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-๑๙ ทำให้ตลาดการค้ายาเสพติดในประเทศมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จาก
การที่ผู้เสพสามารถเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้น เนื่องจากขบวนการค้าเสพติดมีการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการค้ายาเสพติด ตลอดจนการทำธุรกรรมทางด้านการเงินควบคู่กั บ
การขายยาเสพติดผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ เช่น Line, Facebook, Twitter หรือ
Instagram ฯลฯ และนิยมใช้วิธีการขนส่งผ่านผู้ให้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์มากขึ้น
สำหรับยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดยังคงเป็นยาเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน
ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ รองลงมาคือ กัญชา และเฮโรอีน ตามลำดับ ข้อมูลจากระบบ
ข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ในปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ มีผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจำนวนรวม ๑๙๐,๓๙๕ ราย
แยกเป็นระบบสมัครใจ ๗๖,๑๑๘ ราย ระบบบังคับบำบัด ๘๙,๒๖๑ ราย และ
๒๓ ศู นย์ ศ ึ ก ษายุ ท ธศาสตร์ สถาบั นวิ ช าการป้ องกั นประเทศ. (๒๕๖๔). สรุ ป ผลการสนทนาปั ญ หา

ยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง การศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงการปฏิบัติของกองทัพ : มิติ
ทางเรือและไซเบอร์. (อัดสำเนา)
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๔๗

ระบบต้องโทษ ๒๕,๐๑๖ ราย และพบว่าชนิดของยาเสพติดของผู้เข้ารับการบำบัด
ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นคือ ไอซ์ และเฮโรอีน
ภาพที่ ๓.๖ แสดงสถิติการจับกุมของกลางยาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ - ๒๕๖๓

ที่มา : ภาพประกอบการปาฐกถาการประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๖๔

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

53 ๔๘

ภาพที่ ๓.๗ แสดงประมาณการผู้ใช้ยาเสพติด

๓.๓

การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ
นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญ หายาเสพติดมุ่งเน้นการแก้ไ ขปัญ หา
ยาเสพติ ด อย่ า งจริ ง จั ง ทั ้ ง ระบบ เช่ น การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด
การปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด การป้องกันเส้นทางการ
นำเข้า-ส่ง ออกยาเสพติด การลดจำนวนผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่ การให้ ความรู้
เยาวชนถึงโทษของยาเสพติด และการฟื้นฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทาง
สาธารณสุขภายใต้มุมมอง “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” เป็นต้น ซึ่งนโยบายหลักของรัฐบาล
มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทั้ง ๓ ระดับ โดยแผนปฏิบัติ
การด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มีเป้าหมายคือ ยาเสพติดได้รับการ
ควบคุมและไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน ซึ่งโครงสร้างของแผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ที่มีการบูรณาการดำเนินงาน
รวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน ๙ กระทรวง ๒๖ หน่วยงาน และ ๒ ส่วนราชการ
ที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง โดยมีสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการ
บริหารจัดการ
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๔๙

ภาพที่ ๓.๘ แสดงการบูรณาการรวมของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

- กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร

- กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงสาธารณสุข

- สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- กองทัพไทย
- กองทัพบก
- กองทัพเรือ
- กองทัพอากาศ

กระทรวงมหาดไทย
- สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- กรมการปกครอง
- กรมการพัฒนาชุมชน

การบูรณาการ
การดำเนินงาน

กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาพื้นฐาน
- สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

กระทรวงยุติธรรม
- สำนักงาน ป.ป.ส.
- กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน
- กรมคุมประพฤติ
- กรมราชทัณฑ์

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

กระทรวงแรงงาน
- สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
- กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

- สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- กรมสุขภาพจิต
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- กรมการแพทย์
- สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

- สำนั ก งานปลั ด กระทรวง การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม

ที่มา : ภาพประกอบการปาฐกถาการประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๖๔

ในส่วนของกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไ ขปัญ หายาเสพติ ด ของ
ประเทศ โดยมีศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ หรือ
“ศอ.ปส.” เป็นองค์กรอำนวยการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติ
ในการนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางและมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

55 ๕๐

รวมถึงการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้อำนวยการ
ภาพที่ ๓.๙ แสดงโครงสร้างกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ

ที่มา : ภาพประกอบการปาฐกถาการประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๖๔

ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ต.ค.๖๒ เรื่อง
จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ โดยโครงสร้าง
ตามคำสั่ง ดัง กล่าว แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับนโยบาย ประกอบด้วย
คณะกรรมการ ป.ป.ส. และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แห่ ง ชาติ (ศอ.ปส.) เป็ น กลไกหลั ก ในการกำหนดนโยบายระดั บ ชาติ โดยมี
นายกรั ฐ มนตรี เ ป็ นประธาน ระดั บ ภารกิ จ คื อ ศู น ย์ อ ำนวยการป้อ งกั นและ
ปราบปรามยาเสพติดกระทรวง/กรม/หน่วยงาน และ ระดับพื้นที่ ประกอบด้วย
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๕๑

(๑) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด/กทม. (ศอ.ปส.จ./กทม.)
จำนวน ๗๖ จั ง หวั ด และกรุ ง เทพมหานคร (๒) ศู น ย์ ป ฏิ บ ั ต ิ การป้ อ งกั นและ
ปราบปรามยาเสพติดอำเภอ/เขต (ศป.ปส.อ./ข.) จำนวน ๘๗๘ ศป.ปส.อ./๕๐
ศป.ปส.ข. และ (๓) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาล
นคร/เมื อ ง/ตำบล/องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล/เมื อ งพั ท ยา (ศป.ปส.อปท.)
นอกจากนี้ในระดับพื้นที่ยังมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการพื้นที่เป้าหมายพิเศษ
๓.๔ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพไทย
การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพไทย
(ศอ.ปส.ทท.) เพื่อการบริหารการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ด
ของกองทัพไทย โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้อำนวยการ โดยมีอำนาจ
หน้าที่ ในการวางแผน อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล ติดตามประเมินผลและ
ดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.ทท./ศอ.ปส.บก.ทท. และแผนปฏิบัติการของ
ศอ.ปส.เหล่าทัพ ในการสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณพื้นที่ชายแดน และการป้องกัน
การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในหน่วยทหารและพื้นที่ใกล้เคีย ง ตลอดจน
สนับสนุนส่วนราชการพลเรือนและตำรวจในการปราบปรามยาเสพติด การป้องกัน
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อื่น ๆ และการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามที่
ได้รับมอบหมาย๒๔ โดยมีการแบ่งมอบภารกิจดังนี้
(๑) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพบก (ศอ.ปส.ทบ.)
อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก ดำเนินงานเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันและ
เฝ้าระวัง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหน่วยและพื้นที่ใกล้เคียง
การสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณชายแดนทางบกในเขตรับ ผิด ชอบของกองกำลั ง
กองทัพไทย. (๒๕๖๒, ๒๓ พฤษภาคม). เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
กองทัพไทย. คำสัง่ กองทัพไทย (ฉพาะ) ที่ ๑๖๒/๖๒.
๒๔
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ป้องกันชายแดน การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไ ขปัญหา
ยาเสพติ ด การสนั บ สนุ นการบำบั ด ฟื ้น ฟู และสนั บ สนุ นส่ วนราชการอื่ นตาม
นโยบายรัฐบาล ตลอดจนการรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๒) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ (ศอ.ปส.ทร.)
อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ ดำเนินงานเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันและ
เฝ้าระวัง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหน่วยและพื้นที่ใ กล้เคียง
การสกั ด กั ้ น ยาเสพติ ด ในพื ้ น ที ่ ท ะเลชายฝั ่ ง และเกาะแก่ ง ในเขตรั บ ผิ ด ชอบ
การสนับสนุนการบำบัดฟื้นฟู และสนับสนุนส่วนราชการอื่นตามนโยบายรัฐบาล
ตลอดจนการรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๓) ศู น ย์ อ ำนวยการป้อ งกั นและปราบปรามยาเสพติ ด กองทั พอากาศ
(ศอ.ปส.ทอ.) อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ ดำเนินงานเกี่ยวกับการ
สร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวัง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหน่วย
และพื้นที่ใกล้เคียง การสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ
การสนับสนุนการบำบัดฟื้นฟู และสนับสนุนส่วนราชการอื่นตามนโยบายรัฐบาล
ตลอดจนการรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๔) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหน่วยบัญ ชาการ
ทหารพั ฒ นา (ศอ.ปส.นทพ.) อยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยทหารพั ฒนา
ดำเนินงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ชายแดน และสนับสนุน
การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
(๕) ศูนย์ปฏิบัติการข่าวยาเสพติด (ศขย.ศอ.ปส.ทท.) อยู่ในความรับผิดชอบ
ของศูนย์รักษาความปลอดภัย ดำเนินการผลิตข่าวกรองยาเสพติด ปฏิบัติการข่าว
ยาเสพติดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๖) ศูนย์ประสานงานประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศปย.
ศอ.ปส.ทท.) อยู่ในความรับผิดชอบของกรมกิจการชายแดนทหาร ดำเนินการ
ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างกลไกและใช้กลไกความร่วมมือ
ที่มีอยู่เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
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(๗) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักกองบัญ ชาการ
กองบัญชาการกองทัพไทย (ศอ.ปส.สน.บก.ทท.) ดำเนินงานเกี่ยวกับการค้นหา
ตรวจสอบ ปราบปราม ป้องปราม ผู้ค้าผู้เสพและผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่
หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทย
(๘) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การก่อการร้ายสากล (ศอ.ปส.ศตก.) ดำเนินงานสนับสนุนด้านการปราบปรามผู้ค้า
ผู้เสพและผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทย
สำหรับภารกิจของส่วนอำนวยการ ได้แก่ (๑) ขว.ทหาร/ฝขว.ศอ.ปส.ทท
รับผิดชอบการวางแผน อำนวยการ ประสานงานและกำกับดูแลการดำเนินงานด้าน
ข่าวกรองของศูนย์ปฏิบัติการข่าวยาเสพติด และประสานการปฏิบัติกับหน่วยข่าว
ที่เกี่ยวข้อง (๒) ยก.ทหาร/ฝยก.ศอ.ปส.ทท. รับผิดชอบการวางแผน อำนวยการ
ประสานงานและกำกับดูแลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หน่วย
ทหาร การสกัดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน การประสานงานการดำเนินงาน
รองรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่าง ๆ การแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์
ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติสู่การปฏิบัติ และ
การดำเนิ น งานและอำนวยการในภาพรวม (๓) กร.ทหาร/ฝกร.ศอ.ปส.ทท.
รับผิดชอบการอำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เ สพ/
ผู ้ ต ิ ดยาเสพติ ด และการประชาสั มพั นธ์ ของ ศอ.ปส.ทท. (๔) กพ.ทหาร/ฝกพ.
ศอ.ปส.ทท., กบ.ทหาร/ฝกบ.ศอ.ปส.ทท., สส.ทหาร/ฝสส.ศอ.ปส.ทท., สปช.ทหาร/
ฝปช.ศอ.ปส.ทท., กง.ทหาร/ฝกง.ศอ.ปส.ทท. และ สธน.ทหาร/ฝธน.ศอ.ปส.ทท.
ปฏิบัติงานตามภารกิจและพันธกิจของฝ่ายอำนวยการ ตามบทบาทหน้าที่ แ ละ
ความรับผิดชอบ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.ทท.
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ภาพที่ ๓.๑๐ แสดงโครงสร้างการจัด ศอ.ปส.ทท.

60

การศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชิงปฏิบัติของกองทัพ : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๕๕

ภาพที่ ๓.๑๑ พื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ – ๔

ที่มา : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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ภาพที่ ๓.๑๒ แผนที่ชายแดนของประเทศไทย
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๕๗

นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติ ด
เฉพาะพื้นที่ ดังนี้
๓.๔.๑ ศู นย์ อำนวยการป้ องกั นและปราบปรามยาเสพติ ดชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ศอ.ปส.ชอน.) เพื่อเป็นกลไกบูรณาการการปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีแม่ทัพภาค
ที่ ๒/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ เป็นผู้อำนวยการ มีอำนาจในการ
สั่งการและประสานการปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และพื้นที่ตอนในที่ต่อเนื่อง ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร
อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ และให้มีศูนย์ อำนวยการ
ร่วมสกัดกั้น (ศอร.) ในการสกัดยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓.๔.๒ ศู น ย์ อ ำนวยการป้ องกั น และปราบปรามยาเสพติ ด จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.ปส.จชต.) เพื่อเป็นกลไกบูรณาการการปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีแม่ทัพภาคที่ ๔/
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ เป็นผู้อำนวยการและกำกับดูแล
หน่วยงานทุกหน่วยที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในพื้นที่ ๓ จัง หวัดชายแดนใต้
(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา สะบ้าย้อย
และนาทวี) รวมถึงโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องดำเนินการเป็นพิเศษ ตลอดจน
บูรณาการกำลังปฏิบัติการของหน่วยงานพลเรือน ตำรวจ ทหาร ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ภาคประชาชนและประชาสังคมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติ ด
เพื่อขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติ ดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และแผน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด ชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือ ได้มีการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) รับผิดชอบ
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๕๘

การดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารด้ า นการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕)๒๕
๓.๕ การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงการปฏิบัติของกองทัพ
การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดหลักของประเทศ ที่มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
บูรณาการการแก้ไขปัญหาที่นำไปสู่การลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในสังคม
สร้างความมั่นคงปลอดภัย และลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหายาเสพติ ด ในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติ ด ตามแผนดั งกล่ าว
กองทัพถือเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นทั้ง
หน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วมในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติตามมาตรการ
แนวทาง และแผนงานที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๔ แบ่งตามความรับผิดชอบที่กองทัพได้รับมอบหมาย ดังนี้
๓.๕.๑ กองทัพเป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินการหลัก ตามแนวทางการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ๓ มาตรการ ดังนี้
๓.๕.๑.๑ มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีกรอบการ
ดำเนินงานทีส่ ำคัญ ดังนี้ (๑) ผลักดันเชิงนโยบายเพื่อควบคุมและสกัดกั้นสารตั้งต้น
และเคมี ภ ั ณฑ์ ไ ม่ ให้ เข้ าสู ่ แหล่ งผลิ ตยาเสพติดในพื ้ นที ่ สามเหลี ่ ยมทองคำและ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (๒) พัฒนาและผลักดันความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารด้านยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ระหว่างประเทศ และ (๓) พัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน สำหรับมาตการความร่วมมือระหว่างประเทศมี
๑ แนวทาง คือ ความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก ประกอบด้วย ๔ แผนงาน
๒๕ สำนักงาน ป.ป.ส. (๒๕๖๔). แผนปฏิบัตกิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๔.

สืบค้นจาก https://www.oncb.go.th/Home/Pages/ITA/main.aspx. หน้า ๑๓

64

การศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชิงปฏิบัติของกองทัพ : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๕๙

ได้แก่ (๑) การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก (๒) การพัฒนาความ
ร่วมมือกับประเทศอาเซียน (๓) การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศนอกภาคพื้น
อาเซียน และ (๔) การอำนวยการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก
โดยกองทัพเป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินการหลักร่วมกับกระทรวง
ยุติธรรม สำนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓.๕.๑.๒ มาตรการการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย โดยมี
กรอบการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ (๑) เฝ้าระวังพื้นที่ชายแดน เพื่อสกัดกั้นการ
นำเข้ายาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ในพื้นที่ ๓๑ จังหวัด (๒) สกัดกั้นยาเสพติดเชิง
รุก ขยายบริบทการสกัดกั้นตั้งแต่นอกประเทศ ให้ความเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยี
อย่างบูรณาการ (๓) ทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดน (๔) สกัดกั้นการ
ขนส่งยาเสพติดผ่านระบบขนส่งพัสดุ (๕) สกัดกั้นการขนส่งยาเสพติดในช่องทางสื่อ
โซเชียลมีเดีย (๖) วางระบบการปราบปรามโครงสร้างการค้ายาเสพติดรายสำคัญใน
ระดับต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตัดวงจรการค้าด้วยการตัดวงจรทางการเงินและ
มาตรการทางทรัพย์สิน โดยใช้อำนาจทางกฎหมายแบบบูรณาการ และ (๗) ลดความ
เดือดร้อนของประชาชนจากปัญหายาเสพติด ซึ่งมีแนวทางและแผนงาน ดังนี้
๑) แนวทางการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์
ประกอบด้วย ๒ แผนงาน คือ (๑) การสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์
โดยมีเป้าหมายคือ พื้นที่ชายแดน ๑๒๙ อำเภอ ใน ๓๑ จังหวัด การตั้งด่านตรวจ จุด
ตรวจ/จุดสกัดในพื้นที่เป้าหมาย ท่าเรือพาณิชย์และท่าข้าม เกาะแก่งทั่วประเทศ ท่า
อากาศยาน ระบบขนส่ง โลจิสติกส์และพัสดุไปรษณีย์ เส้นทางรถไฟ รถโดยสารไม่
ประจำทางและเส้นทางคมนาคม เป็นต้น และ (๒) การอำนวยการขับเคลื่อนการสกัด
กั้นยาเสพติด สารตังต้นและเคมีภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการ
สกัดกันยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ โดยกองทัพเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
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๒) แนวทางการปราบปรามกลุ ่ มการค้ ายาเสพติด
ประกอบด้วย ๔ แผนงาน คือ (๑) แผนงานการปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติด
ผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้ องกับยาเสพติ ดและเครื อข่ ายอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมี
เป้าหมายเพื่อปราบปรามนักค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและนักค้ายาเสพติดราย
สำคัญ การดำเนินการตามมาตรการการทรัพย์สินในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
การลดทอนอาชญากรรมยาเสพติดทางเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ และการปราบปราม
นักค้ายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด (๒) แผนงานการพัฒนาการข่าวและระบบ
ฐานข้อมูลสนับสนุน โดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลยาเสพติดอย่างเป็น
ระบบ การพัฒนาการสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางการเงิน การสืบสวนทาง
สกุลเงินดิจิทัล การสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวช การศึกษารูปแบบความ
เชื่อมโยงที่เป็นลักษณะเฉพาะของยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการสืบสวนและการใช้เป็น
พยานหลักฐานในการดำเนินการตามกฎหมาย (๓) แผนงานการดำเนินการตาม
มาตรการต่ อทรั พย์ ส ิ นในคดี ความผิ ดเกี ่ ยวกั บยาเสพติ ด โดยมี เป้ าหมายเพื่ อ
ดำเนินการยึดทรัพย์เพิ่มมูลค่ามากขึ้น และ (๔) แผนงานการอำนวยการขับเคลื่อน
การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด โดยมีเป้าหมายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการ
ปราบปรามการค้ายาเสพติด การพัฒนาเทคโนโลยีการสืบสวน รูปแบบการซื้อ-ขาย
ยาเสพติดรูปแบบใหม่
โดยกองทัพเป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินการหลักร่วมกับสำนักงาน
ตำรวจแห่ งชาติ กระทรวงยุ ต ิ ธ รรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงการคลั ง สำนั กงานป้ องกั นและปราบปรามการฟอกเงิ น สำนั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสำนักงานอัยการสูงสุด

66

การศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชิงปฏิบัติของกองทัพ : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๖๑

๓.๕.๑.๓ มาตรการการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
๑) แนวทางกิจการพิเศษ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม
และใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การพั ฒนากลไกและระบบการควบคุ มที ่ ม ี ประสิ ทธิ ภาพ ทั นสมั ย และทั นต่ อ
สถานการณ์ การวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งด้านสุขภาพและ
เศรษฐกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนามาตรการทางเลือกรูปแบบ
ใหม่ เช่น การทำให้ยาเสพติดที่ไม่ร้ายแรงเป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมาย การเบี่ยงเบนคดี
การลดทอนความเป็นอาชญากรรม เพื่อเป็นฐานในการปรับนโยบายยาเสพติด การ
ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เฉพาะและการขยายนโยบายทางเลือกใหม่
ทั้งตัวยาและพืชเสพติด ประกอบด้วย ๓ แนวทาง คือ (๑) การควบคุมและใช้ประโยชน์
จากพื ชเสพติ ด (๒) การพั ฒนามาตรการทางเลื อกรู ปแบบใหม่ และ (๓) การ
ขับเคลื่อนแผนพื้นที่พิเศษ
โดยกองทั พเป็ นหน่ วยสนั บสนุ นการดำเนิ นการหลั กร่ วมกั บ กั บ
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และศาลยุติธรรม
๒) แนวทางการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ โดยเป็น
การบูรณาการร่วมทั้ง ๙ กระทรวง ๒๖ หน่วยงาน และ ๒ ส่วนราชการที่ไม่สังกัด
สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง โดยมีสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดได้อย่างเป็นระบบ
๓.๕.๒ กองทัพเป็นหน่วยดำเนินการร่วม ตามแนวทางการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ๒ มาตรการ ดังนี้
๓.๕.๒.๑ มาตรการการป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ประกอบด้ ว ย ๓
แนวทาง ได้แก่ (๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน
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และการพั ฒนาทางเลื อก เพื ่ อแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ดที ่ ต ้ นตอของปั ญ หาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยการพัฒนาตามบริบทและสภาพ
ปัญหาของพื้นที่ (๒) การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็น
รูปธรรม เพื่อเสริมสร้ างภูมิ ค ุ้ มกันยาเสพติ ดในกลุ ่มเป้ าหมายให้ สอดคล้ องกั บ
พัฒนาการตางช่วงวัยและวิถีชีวิต ตลอดจนการสร้างกระแสสังคมให้มีความตระหนัก
รู ้ แ ละมี ส ่ วนร่ วมในการป้ องกั นยาเสพติ ดในกลุ ่ มเป้ าหมาย และ (๓) การปรั บ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อจัดการพื้นที่ให้มีศักยภาพในการลดอุปสงค์ยาเสพติด
ทั้งการขจัดปัจจัยลบและเพิ่มปัจจัยบวก โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน เน้นความมีส่วนร่วมของกลไกระดับพื้นที่ให้มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือและการเฝ้าระวังปัญหาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับมาตรการการป้องกันยาเสพติดกองทัพเป็นหน่วยสนั บสนุน
การปฏิบัติภายใต้การอำนวยการและกำกับดูแลของกองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
๓.๕.๒.๒ มาตรการการบำบัดรักษายาเสพติด ประกอบด้วย ๔
แนวทาง ได้แก่ (๑) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบำบัดรักษาและ
ลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด เพื่อดำเนินกระบวนการบำบัดรักษาและ
ฟื ้ นฟู ผ ู ้ ป ่ วยยาเสพติ ด การสร้ างแรงจู งใจให้ ผ ู ้ ป ่ วยสมั ครใจเข้ าสู ่ กระบวนการ
บำบัดรักษาฟื้นฟู การบูรณาการร่วมในการดูแลสนับสนุนช่วยเหลือทางสังคมเพื่อให้
ผู้ป่วยยาเสพติดกลังไปอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติ พัฒนาศักยภาพของสถานบำบัด
ฟื้นฟูทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีขีดความสามารถและมีศักยภาพในการบูรณาการ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลบำบัดรักษาและฟื้นฟูร่า งการ
และจิ ต ใจอย่ า งรอบด้ า น (๒) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ผู ้ ผ ่ า นการบำบั ด
ยาเสพติ ด (๓) การบำบั ดผู ้ เสพติดที ่อาจส่ งผลกระทบต่อชุ มชน (จิ ตเวช) และ
(๔) การลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)
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หน่วยสนับสนุนรับผิดชอบหลัก

มาตรการและแผนงาน
มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ
แผนงาน
๑. การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก
๒. การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศอาเซียน
๓. การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศนอกภาคพื้นอาเซียน
๔. การอำนวยการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก
มาตรการการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย
แผนงาน
๑. การสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์
๒. การอำนวยการการขับเคลื่อนการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์
๓. การปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติด ผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดและเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
๔. การอำนวยการขับเคลื่อนการปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด
มาตรการการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
แผนงาน
๑. การควบคุมและใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด
๒. การพัฒนามาตรการทางเลือกรูปแบบใหม่
๓. การขับเคลื่อนแผนพื้นที่พิเศษ

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

๖๔

✓
✓
✓
✓
✓

สป. ทท. ทบ. ทร. ทอ.

ตารางที่ ๓.๓ สรุปความรับผิดชอบของกองทัพตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๔
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หน่วยสนับสนุนรับผิดชอบร่วม

มาตรการและแผนงาน
มาตรการการป้องกันยาเสพติด
แผนงาน
๑. การพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
๒. สร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
๓. การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการป้องกันยาเสพติด (กอ.รมน.)
มาตรการการบำบัดรักษายาเสพติด
แผนงาน
๑. การพัฒนาระบบบำบัดรักษา
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด
๓. การบำบัดผู้เสพติดที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน (จิตเวช)
๔. การลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)
มาตรการการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
แผนงาน
๑. การบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็น
ระบบและพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

๖๕

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓
✓
✓
✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ศอ.ปส.บก.ทท.
๑. มาตรการความร่วมมือ ๑. การเสริมสร้างกลไกความ
ระหว่างประเทศ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อสร้างความร่วมมือการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตามแนว
ชายแดนไทย-ลาว ให้ตระหนักถึง
ผลกระทบต่อความมั่นคงของทั้ง
สองประเทศ
๒. การติดตามสถานการณ์ยา
เสพติดในพื้นที่ชายแดนไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสานงานข่าวกรอง ด้านยา
เสพติดพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่
เกี่ยวข้องภายในประเทศ กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งร่วม
ประชุม/ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
๒. มาตรการการ
๑. การติดตามสถานการณ์ยาเสพ
ปราบปรามและบังคับใช้
ติดในพื้นที่ชายแดนไทยกับ
กฎหมาย
ประเทศเพื่อนบ้าน
๑. การการสกัดกั้นยาเสพติดตาม
พื้นที่ชายแดน

ศอ.ปส.ทบ.
- โครงการประสานงาน
ปราบปรามยาเสพติดชายแดน
(BLO)

๑. บูรณาการขีดความสามารถ
กับหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปราบปรามยาเสพติด เพื่อ

ศอ.ปส.ทร.
- สนับสนุนโครงการความร่วมมือ
ของ ศอ.ปส. กับประเทศเพื่อน
บ้าน ตามที่ได้รับการประสานใน
พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ

๖๖

๑. โครงการบูรณาการด้านการ
ข่าวและสกัดกั้นกับหน่วยงาน
ภาคีด้านการปราบปรามยาเสพ

ศอ.ปส.ทอ.

ตารางที่ ๓.๓ สรุปแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของศูนย์อำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการกองทัพไทย

๖๕
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ศอ.ปส.บก.ทท.
๒. การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การสกัดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่
ชายแดน
๓. การบูรณาการข่าวกรองยา
เสพติด
๔. การปฏิบัติการข่าวยาเสพติด
ของ ศรภ.

๑. การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ตามพื้นที่ชายแดนของ นทพ.
๒. การณรงค์ป้องกันกลุ่ม
เป้าหมายนักเรียนช่างฝีมือทหาร
๓. ศูนย์เยาวชนต้นกล้ากองทัพไทยของสำนักสวัสดิการทหาร
๔. ศูนย์เยาวชนต้นกล้ากองทัพไทยของโรงเรียนเตรียมทหาร
๕. ศูนย์เยาวชนต้นกล้ากองทัพไทย ๕ ศูนย์
๖. ฝึกอบรมต้านภัยยาเสพติดใน
สถานศึกษา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๓. มาตรการด้านการ
ป้องกัน
ยาเสพติด
๑. โครงการฝึกอบรมบุคลากร
ด้านยาเสพติด
๒. โครงการจัดตั้งเครือข่ายและ
ระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วย
ทหาร
๓. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดใน
หน่วยทหาร
๔. โครงการปราบปราม
ยาเสพติดในหน่วยทหาร
๕. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่ อต้านยาเสพติดโลก
๖. การสนับสนุนหน่วยในการ
ป้องกันยาเสพติ ดในหน่วยทหาร

ศอ.ปส.ทบ.
๒. การสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่
พิเศษ และจุดตรวจ/ด่านตรวจ
ร่วมพื้นที่ตอนใน
๓. การพัฒนาระบบการสกัดกั้น
ยาเสพติด

ศอ.ปส.ทร.
หยุดยั้งยาเสพติดไว้ที่แนว
ชายแดนโดยการควบคุมเฝ้าระวัง
การลักลอบลำเลียง นำเข้า
ส่งออกยาเสพติด ทั้งจุดผ่านแดน
พรมแดนธรรมชาติ จุดตรวจ/จุด
สกัด เส้นทางคมนาคม และ
ระบบขนส่งรวมถึงการควบคุม
พื้นที่ผลิต และปลูกพืชเสพติดใน
พื้นที่รับผิดชอบ
๑. สร้างภูมคิ ุ้มกันและป้องกันยา
เสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายด้วย
กระบวนการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงวัย
๒. การจัดกิจกรรม รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันและ
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เพื่อให้
สังคม ชุมชนเกิดความตื่นตัวและ
มีส่วนร่วมป้องกันยาเสพติด

๖๗

๑. โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและ
การมีส่วนร่วม และสร้าง
สภาพแวดล้อมของพื้นที่ และ
ชุมชน

ศอ.ปส.ทอ.
ติด ในพื้นที่ กองทัพอากาศและ
พื้นที่โดยรอบกองทัพอากาศ
๒. โครงการบูรณาการด้านการ
ปราบปรามยาเสพติดกับ
หน่วยงานภาคีด้านการ
ปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่
กองทัพอากาศและพื้นที่โดยรอบ
กองทัพอากาศ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
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๔. มาตรการการ
บำบัดรักษา
ยาเสพติด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ศอ.ปส.บก.ทท.
๗. การป้องกันและเฝ้าระวังพล
ทหารกองประจำการของ สส.
ทหาร
๘. การป้องกันและเฝ้าระวังพลทหารกองประจำการของ สน.
บก.บก.ทท.
๙. การฝึกอบรมเยาวชนเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๑๐. การป้องปรามและเฝ้าระวัง
พื้นที่พักอาศัยของ บก.ทท.
๑๑. การจัดหาน้ำยาตรวจสาร
เสพติด
๑๒. การจัดทำสื่อรณรงค์สร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่วัยรุ่นผ่าน
สื่อ Social Network ต่าง ๆ
๑. การอำนวยการงานแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.ทท.
๑. โครงการอบรมสัมมนาครูฝึก
ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองทัพบก
๒. การสนับสนุนโครงการ
บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บำบัด

ศอ.ปส.ทบ.
๗. โครงการฝึกอบรมเยาวชน
ป้องกันยาเสพติด

๑. บำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติด ทั้งใน
ระบบสมัครใจและระบบบังคับ
บำบัดให้แก่ ข้าราชการ ทหาร
กองประจำการ ลูกจ้าง พนักงาน
ราชการครอบครัว และผู้เสพของ
กรมคุมประพฤติ ภายใต้การ
อำนวยการของกระทรวง
สาธารณสุข

ศอ.ปส.ทร.

๖๘

๑. โครงการบำบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยดำเนินงาน
ด้านการบำบัดให้แก่กำลังพล
กองทัพอากาศที่เสพสารเสพติด
ไม่ให้กลับมาใช้สารเสพติดอีก

ศอ.ปส.ทอ.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ศอ.ปส.บก.ทท.
๕. มาตราการการบริหาร
๑. การอำนวยการงานแก้ไข
จัดการให้เกิดการบูรณาการ ปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.ทท.

ศอ.ปส.ทบ.
๑. การอำนวยการสกัดกั้นยาเสพ
ติดชายแดน
๒. การติดตามและประเมินผล
๓. การพัฒนาเครื่องมือ/บุคลากร
ของ ศอ.ปส.ทบ.
๔. การฝึกอบรม สัมมนา และ
ศึกษางาน

ศอ.ปส.ทร.
๑. การอำนวยการงานแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.ทร.

ศอ.ปส.ทอ.

๖๙

๓.๖ กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติของกองทัพ ในพืน้ ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากการศึกษาพบว่า สถานการณ์ยาเสพติดทั้ง ในระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยยังคงมีความรุนแรง เนื่องจากขยายตัวของ
ตลาดการค้าและการผลิตยาเสพติดทำให้กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมีความ
พยายามที่จะลักลอบนำเข้ายาเสพติ ดเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่ อเนื ่ อ ง
ส่งผลให้สถานการณ์ลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนมีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กลุ่มขบวนการค้ามี
การปรับเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงยาเสพติดเข้าประเทศไทยผ่านทางชายแดน
ไทย – ลาว ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเลือกชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่
เป้าหมายในการศึกษา ในการลงพื้นที่ได้มีการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมู ล
จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติ ด
ของกองทัพ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เพื ่ อ ให้ ท ราบถึ ง สถานการณ์ ป ั ญ หายาเสพติ ด การ
ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติของกองทัพ ซึ่งผลการผลการศึกษา
มีดังนี้
๓.๖.๑ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้อมูลทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่
กว่า ๑๖๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร มี ๒๐ จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ
นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด
เลย ศรี สะเกษ สกลนคร สุ ร ิ น ทร์ หนองคาย หนองบั ว ลำภู อำนาจเจริ ญ
อุดรธานี และอุบลราชธานี ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ทิศเหนือ
และทิศตะวันออกติดกับ สปป.ลาว มีแม่น้ำโขงกั้นพรมแดน ทิศตะวันตกติดกับ
ภาคกลาง และทิศใต้ติดกับภาคตะวันออกและประเทศกัมพูชา มีเทือกเขาพนม
ดงรักกั้นพรมแดน
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๓.๖.๑.๑ การลักลอบนำเข้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ โดยเฉพาะตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว มีความรุนแรงเพิ่มมาก
ขึ้น ตั้งแต่ จ.เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และ
อุบลราชธานี สำหรับการนำเข้ายาเสพติดผ่านทางชายแดนไทย-กัมพู ชาพบ
ปัญหาน้อยกว่า เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวย และไม่พบว่ามีแหล่ง
ผลิตอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑) ประเภทยาเสพติดที่มีการลักลอบนำเข้า แบ่งได้
เป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มยาเสพติดประเภทสารสังเคราะห์ เช่น ยาบ้า ไอซ์
ส่วนใหญ่มาจากแหล่งผลิตที่อยู่ในรัฐฉานของประเทศเมียนมา พื้นที่ที่พบการ
ลักลอบนำเข้ายาเสพติดมากที่สุดคือ อ.สังคม จ.หนองคาย อ.ท่าอุเทน อ.บ้าน
แบก จ.นครพนม การลำเลียงยาเสพติดส่วนใหญ่จะใช้เรือข้ามฝั่ง เข้ามาตาม
แม่น้ำโขง และ (๒) พืชเสพติด ได้แก่ กัญชาและฝิ่น ส่วนใหญ่จะมาจากแหล่ง
เพาะปลูกที่อยู่ใน สปป.ลาว ที่มีผลิตเป็นกัญชาอัดแท่งและลักลอบเข้ามาใน
ประเทศไทยเป็นหลัก เนื่องจากมีการสั่งซื้อกัญชาจากกลุ่มผู้ค้าในปริมาณมากทำ
ให้มีการลักลอบนำเข้ากัญชาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.บึงกาฬ
และนครพนม เป็นพื้นที่หลักในการลักลอบนำเข้า
๒) กลุ่มผู้ลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้าในพื้นที่ แบ่ง
ออกเป็น ๒ กลุ่มคือ (๑) ผู้ค้ารายใหญ่ เป็นกลุ่มผู้ค้าที่อยู่ในพื้นที่ตอนใน มีการ
ซื้อขายในปริมาณมากตั้งแต่หนึ่งล้านเม็ดหรือไอซ์ตั้งแต่ ๑๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป
มีการดำเนินการในลักษณะขบวนการที่มีระบบการซื้อขายและส่งมอบที่มีความ
ซับซ้อน ก่อนส่งต่อเข้าไปยังแหล่งพักยาเสพติดที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพฯ
และปริ มณฑล เพื ่ อเตรี ยมการรวบรวมก่ อนส่ งต่ อไปยั งประเทศที ่ สาม และ
(๒) ผู ้ ค ้ า รายย่อ ย เป็ น กลุ ่ ม ผู้ ค ้า ที ่อ ยู ่ใ นพื้ นที่ ช ายแดนและพื ้น ที่ ใกล้เคียง
มี จำนวนการซื ้ อขายในปริ มาณไม่ มากประมาณหลั กหมื ่ นถึ ง หลั กแสนเม็ ด
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เพื่อกระจายยาเสพติดไปยังกลุ่มผู้เสพในพื้นที่ ลักษณะการลักลอบลำเลียงเป็น
แบบกองทัพมดที่สามารถนำเข้ายาเสพติดเข้ามาในทุกช่องทางที่สามารถกระทำได้
๓) รูปแบบและวิธีการลักลอบนำเข้าและลำเลียง
ยาเสพติดเข้าประเทศ (๑) ช่องทางผ่านจุดผ่านแดนหรือจุดผ่อนปรน ส่วนใหญ่
เป็นการนำยาเสพติดติดตัวหรือซุกซ้อนตามร่างกายและสัมภาระผ่านแดนเข้ามา
ในลั กษณะนั กท่ องเที่ ยวหรื อผู ้ โ ดยสาร โดยเฉพาะด่ า นพรมแดนมิ ต รภาพ
ไทย-ลาว เนื่องจากชายแดน จ.หนองคาย อยู่ตรงข้ามกับนครหลวงเวียงจันทน์
เมืองหลวงของ สปป.ลาว ทำให้จำนวนคนผ่านเข้าออกมีจำนวนมากซึ่งอาจมี
การลักลอบนำเข้ายาเสพติด ผ่านแดนไปได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ มีการประกาศปิดด่านผ่านแดนทำให้จำนวนคน
เข้าออกผ่านแดนน้อยลงส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวลดลงด้วยเช่นกัน นอกจากยังมี
การตรวจพบลักษณะของการนำยาเสพติดซุกซ้อนในกระเป๋าวางทิ้งไว้ตามจุด
ต่าง ๆ เช่น ห้องน้ำสาธารณะ ก่อนมีการนัดหมายให้มารับยาเสพติดต่อไป และ
(๒) ช่องทางตามแม่น้ำโขง ในการลำเลียงยาเสพติดในปริมาณครั้งละมาก ๆ
กลุ่มขบวนการต้องใช้เรือขนาดใหญ่ในการขนส่งลำเลียงและต้องอาศัยพื้นที่ที่มี
ระดับน้ำในแม่น้ำสูงพอที่เรือจะแล่นผ่านได้ สำหรับพื้นที่ที่แม่น้ำโขงแห้งจน
สามารถเดินข้ามผ่านได้ในการลำเลียงยาเสพติดจะเป็นในลักษณะของการแบก
ยาเสพติดเดิมข้ามแดนมาแบบกองทัพมด แต่จำนวนที่สามารถลำเลียงเข้ามา
ได้มีปริมาณที่น้อยเนื่องจากยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าจะมีน้ำหนักมาก และมี
ความเสี่ยงที่จะถูกเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนมาพบ ในส่วนของการรับช่วงต่อของ
เครือข่ายนักค้ายาเสพติด จะมีการนัดหมายโดยตรงระหว่างกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด
ที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านกับเครือข่ายที่อยู่ฝั่งประเทศไทย โดยจะมีคนในพื้นที่
รอรับยาเสพติดที่จะลำเลียงข้ามแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนส่งต่อยา
เสพติดให้คนอีกกลุ่มเพื่อนำยาเสพติดไปยังแหล่งพักยาเสพติดที่อยู่นอกพื้นที่
อาทิ จ.เพชรบูรณ์ กรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือเป็นที่รู้จักในชื่อกลุ่ม “นักบิน”
ก่อนส่งต่อยาเสพติดไปยังพื้นที่ภาคใต้หรือเตรียมส่งต่อไปยังประเทศที่สาม
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๔) ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มขบวนการลักลอบนำเข้ายา
เสพติดเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงเข้ามาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น
ดั ง นี ้ (๑) โครงข่ า ยเส้ นทางคมนาคมดี ท ั ้งเส้ นทางสายหลัก และสายรองที่
เชื่อมโยงถึงกัน กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมักใช้เส้นทางสายรองในการลำเลียง
ยาเสพติด (๒) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ทำให้พื้นที่
ชายแดนทางภาคเหนือเพิ่มความเข้ มงวดในการลาดตระเวนและมีก ารปิ ด
พรมแดนที่เป็นจุดผ่อนปรน ด่านประเพณี และช่องทางธรรมชาติทั้งชายแดน
ไทย-เมียนมา และชายแดนไทย-สปป.ลาว ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศ
ทางภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูง ทำให้การลำเลียงยาเสพติดผ่ าน
ช่ อ งทางธรรมชาติ เ ป็ น ไปได้ ย าก (๓) ลั กษณะภู ม ิ ประเทศในพื ้ นที ่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนธรรมตลอดสายที่ขบวนการค้ายา
เสพติดสามารถลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาได้ตลอดแนวชายแดนไทยสปป.ลาว (๔) การขยายตัวของเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทำให้มีความต้องการใน
การลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้าพื้นที่ตอนในของประเทศเพื่อส่งออกไปยัง
ประเทศที่สามเพิ่มมากขึ้น
๓.๖.๑.๒ การค้ า และการแพร่ ร ะบาด ส่ ว นใหญ่ พบปัญหา
เกิ ด ขึ ้ น ในพื ้ น ที ่ จ ั ง หวั ด ขนาดใหญ่ เช่ น นครราชสี ม า อุ บ ลราชธานี และ
อุบลราชธานี ปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดคือ ราคา
ยาเสพติดที่จำหน่ายในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีราคาถูก ทำให้ผู้เสพ
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนเข้าถึงยาเสพติดได้ง่าย โดยขบวนการค้ายา
เสพติดมีการว่าจ้างคนในพื้นที่ในการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้ามาในพื้นที่โดย
แบ่งค่าจ้างออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ ค่าจ้างเป็นเงินและค่าจ้างเป็นส่วนแบ่งยา
เสพติด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้ารายย่ อยและผู้เสพที่อยู่ตามหมู่บ้านและชุมชน
ตามแนวชายแดน ผลกระทบจากการแพร่ระบาดทำให้เกิดปัญหาทางสัง คม
เยาวชนขาดการศึกษา และมีปัญหาครอบครัวเพิ่มมากขึ้น
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๓.๖.๒ การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติของกองทัพ
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในการปฏิบัติการแก้ไขปัญ หายาเสพติดของกองทัพในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการภายใต้กลไกศูนย์อำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ซึ่งเป็นกลไกหลักในการแก้ไ ข
ปั ญ หายาเสพติ ด ของประเทศ โดยมี แ ผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารด้ า นการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ เป็นแนวทางในการปฏิบ ัต ิก าร
แก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อบรรลุ เ ป้ า หมายตามแผนดั ง กล่ า ว กองทั พ ได้ ม ี ก ารดำเนิ น การ
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ดังนี้
๓.๖.๒.๑ กลไกขับเคลื่อนการดำเนินการปฏิบัติในพื้นที่ การ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกองทัพ ตามแผน
ปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
โดยมีกลไกขับเคลื่อนการดำเนินการปฏิบัติ มีกลไกขับเคลื่อนการปฏิบัติ ดังนี้
๑) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แห่งชาติ (ศอ.ปส.) มีการดำเนินการ ๒ ส่วน คือ
(๑) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดกองทัพภาคที่ ๒ (ศอ.ปส.ทภ.๒) โดยกองทัพภาคที่ ๒ และหน่วยขึ้นตรง
กองทัพภาคที่ ๒ มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหน่วย
และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังไม่ให้กำลังพลเข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องกั บยาเสพติ ด การรณรงค์ การแก้ไ ขปัญ หายาเสพติ ด การ
สนับสนุนการบำบัดฟื้นฟู นอกจากนี้ยังมีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดกองกำลังป้องกันชายแดน (ศป.ปส.กกล.ปก.ชายแดน) เพื่อดำเนินการ
สกัดกั้นยาเสพติดบริเวณชายแดนทางบกในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนการ
ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
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ภาพที่ ๓.๑๓ กลไกขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ที่มา : ภาพประกอบการบรรยายการลงพื้นที่สัมภาษณ์ ทภ.๒/ศอ.ปส.ชอน.

ภาพที่ ๓.๑๔ สายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ที่มา : ภาพประกอบการบรรยายการลงพื้นที่สัมภาษณ์ ทภ.๒/ศอ.ปส.ชอน.
กษาการแก้ไขปัญหายาเสพติด
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(๒) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศอ.ปส.ชอน.) ที่จัดตั้งขึ้นตาม
คำสั่งของกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นกลไกบูรณาการการปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่
ตอนในต่อเนื่อง ๑๐ จังหวัด ๔๔ อำเภอชายแดน
ภาพที่ ๓.๑๕ โครงสร้างของ ศอ.ปส.ชอน.

ที่มา : ภาพประกอบการบรรยายการลงพื้นที่สัมภาษณ์ ทภ.๒/ศอ.ปส.ชอน.

ในส่วนของปฏิบัติการของ ศอ.ปส.ชอน. ได้มี
การแบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) ศูนย์อำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติ ด ในพื้ นที ่ช ายแดนภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน
(ศอ.ปส.ชอน.บน) โดยมีกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรับผิดชอบดูแลพื้นที่รับผิดชอบ
ติดกับ สปป.ลาว ตั้งแต่ จ.เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร
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(๒) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติ ดในพื้นที่ชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่ าง (ศอ.ปส.ชอน.ล่ าง) โดยมีกองกำลังสุ ร นารี
รับผิดชอบดูแลพื้นที่รับผิดชอบติดกับ สปป.ลาว ตั้งแต่ จ.อำนาจเจริญ และ
จ.อุบลราชธานี พื้นที่ชายแดนติดกับกัมพูชาตั้งแต่ จ.ศรีสะเกษ สุรินทร์ และ
บุรีรัมย์
๔.๒.๑.๒ สนับสนุนภารกิจของกองอำนวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) มีโครงสร้างและการแบ่ง ส่วนงาน
ออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่ ส่วนบริหาร ส่วนอำนวยการ ส่วนประสานงาน และ
ส่วนปฏิบัติงานในพื้นที่ สำหรับการแบ่งส่วนงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบด้วย ๒ ส่วนหลัก ดังนี้
๑) ส่วนประสานงาน โดยมีศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ที่ ๒ (ศปป.๒ กอ.รมน.) ที่รับผิดชอบส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในการบูรณาการแผนงาน อำนวยการประสานการปฏิบัติ และกำกับดูแล
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๒) ส่วนปฏิบัติงานในพื้นที่ อยู่ในเขตความรับผิดชอบ
ของ กอ.รมน.ภาค ๒ โดยมีแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็น ผอ.กอ.รมน.ภาค ๒ ในส่วน
การปฏิบัติในพื้นที่แบ่งส่วนปฏิบัติออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) กอ.รมน.ภาค ๒
ส่วนแยก ๑ อยู่ในความรับผิดชอบของ กกล.สุรศักดิ์มนตรี ดูแล ๑๐ จังหวัดภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน และ (๒) กอ.รมน.ภาค ๒ ส่วนแยก ๒ อยู่ในความ
รั บผิ ดชอบของ กกล.สุ ร นารี ดู แ ล ๑๐ จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนือ
ตอนล่าง
จากกลไกขับเคลื่อนการดำเนินการปฏิบัติ ข้างต้นสรุปได้ ว่ า
ในการแก้ไ ขปัญหายาเสพติดของกองทัพภาคที่ ๒ มีการบูรณาการปฏิ บ ั ติ
ทั้งแผนงานและกำลังพล ดังนี้
๓.๖.๒.๒ การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติ
ของกองทัพตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ กลไกขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะเห็นว่ากองทัพเป็นกลไกระดับภารกิจ ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ กองทัพได้ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามมาตรการ
แนวทาง และแผนงานที่ได้มีการกำหนดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้ง ๕ มาตรการ ดังนี้
๑) มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ ในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการดำเนินความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ตามแผนงานหรือโครงการที่มีข้อตกลงร่วมกัน โดยการจัดประชุม การประสาน
ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผ่านกิจกรรมตามแผนงาน
เช่น แผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย - สปป.ลาว เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด
พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕, แผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อควบคุมยาเสพติด
๖ ประเทศ (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) โดยศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภั ย
(ศปง.มข.), โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนคู่ขนานชายแดนไทย - สปป.ลาว ผ่าน
กลไกต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย (ศปง.มข.) สำนักงาน
ประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน หรือกลไกทางการทูต เป็นต้น
ในการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านของกองทัพ ภายใต้การปฏิบัติของ ศอ.ปส.ทท. กำหนดให้
กรมกิจการชายแดนทหาร (ชด.ทหาร) จัดตั้งศูนย์ประสานงานประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศปย.สอ.ปส.ทท.) เพื่อดำเนินการประสานความร่วมมือ
ประเทศเพื่อนบ้าน สร้างกลไกและใช้กลไกความร่วมมือที่มีอยู่เพื่อแก้ไ ขปัญหา
ยาเสพติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย กัมพูชา เมียนมา สปป.ลาว
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จากการหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน แต่ละประเทศยืนยันที่จะดำเนินการตามกลไกความร่วมมือ
เดิมที่มีอยู่ อาทิ กลไกภายใต้สำนักงานประสานงานชายแดนด้านยาเสพติ ด
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

83 ๗๘

และอาชญากรรม (Border Liaison Office: BLO) โดย สำนักงาน ป.ป.ส. และ
สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (United Nations Office on Drugs and Crime:
UNODC) ร่วมกันจัดตั้งขึ้น และสำหรับกลไกความร่วมมือกับประเทศเพื ่อน
บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพ มีดังนี้
๑) กลไกคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย - ลาว (General Border Committee: GBC)
โดยมีรัฐมนตรีว ่ าการกระทรวงกลาโหมเป็ นประธาน และมีอำนาจหน้ า ที่
สรุปได้ดังนี้
(๑) ประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทาง
และมาตรการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือรักษาความสงบ
เรียบร้อยและเสถียรภาพตามชายแดน เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ทันท่วงที ไม่เกิดปัญหาลุกลามบานปลาย และเพื่อส่งเสริมการติดต่อและแก้ไข
ปัญหาชายแดนในระดับท้องถิ่น
(๒) วางนโยบาย กำกับดูแล และพิจารณา
ข้อเสนอหรือดำเนินการทบทวนมาตรการให้คณะกรรมการร่วมมือรักษาความ
สงบเรียบร้อยตามชายแดนระดับจังหวัด/แขวง
(๓) ดำเนินการจัดการประชุมร่วมระหว่าง
คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทัว่ ไปกับคณะกรรมการ
ร่ ว มมื อ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยตามแนวชายแดนระดั บ จั ง หวั ด /แขวง
ตลอดแนวชายแดนทั้งสองฝ่าย โดยการประชุมต้องประเมินผลการดำเนินการ
ตามนโยบายและการปฏิบัติ รวมถึงการหารือปัญหาต่าง ๆ สำหรับการประชุม
ประจำปีของคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อย
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(๔) การประชุ ม คณะกรรมการร่ ว มมื อ
รักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปมีกำหนดจัดประชุมปีละ ๑ ครั้ง
โดยสลับกับเป็นเจ้าภาพระหว่างไทย กับ สปป.ลาว สำหรับกรณีที่มีความสำคัญ
เร่งด่วนสามารถจัดประชุมนัดพิเศษได้
๒) กลไกของคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษา
ความสงบเรี ย บร้ อ ยตามชายแดนทั ่ ว ไปไทย-ลาว (Sub General Border
Committee: Sub-GBC) โดยมีเจ้ากรมกิจ การชายแดนทหารเป็น ประธาน
และมีอำนาจหน้าที่สรุปได้ดังนี้
(๑) จั ด การประชุ ม เพื ่ อ ติ ด ตามผลการ
ปฏิบัติงานภายในกรอบนโยบายที่ GBC กำหนด ทำการประเมินสถานการณ์
ชายแดนในแต่ละช่วงเวลาเสนอต่อคณะกรรมการ GBC (ฝ่ายไทย) เพื่อนำไป
พิจารณากำหนดนโยบายต่อไป
(๒) ดำเนิ น การประสานการปฏิ บ ั ต ิ กั บ
คณะกรรมการ GBC ระดับแขวง เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวทางและ
นโยบายต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ GBC (ฝ่ายไทย) กำหนด
(๓) คณะอนุกรรมการ GBC ทั้ง ฝ่ายไทย
และฝ่ายลาว สามารถทำความตกลงเพื่อให้มีการตรวจตราร่วมกันกับคณะกรรมการ
GBC ระดับจังหวัด/แขวงในพื้นที่นั้นได้
(๔) ดำเนินการจัดการประชุมโดยสามารถ
เชิญผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือประกอบการพิจารณา
ในการกำหนดแนวทางในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนได้ ต าม
ความเหมาะสม และเสนอผลการดำเนินงานและข้อพิจารณาต่อคณะกรรมการ
GBC (ฝ่ายไทย) ทราบ
จากสรุ ป ผลการประชุ มคณะกรรมการความ
ร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย - ลาว ครั้ง ที่ ๒๕
ด้านความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในที่ประชุมเห็นชอบ
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ให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามชายแดนไทย – ลาว
โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Sub-GBC โดยองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) คณะทำงานฝ่ายไทย ได้แก่ จก.ชดทหาร
เป็นหัวหน้าคณะฯ, ผู้แทน ยก.ทบ. เป็นรองหัวหน้าคณะฯ, ผู้แทนจากส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน (ยก.ทร., ทภ.๒, ทภ.๓, บช.ปส., มท., ป.ป.ส.)
และมี ผอ.กองกิจการชายแดนไทย - ลาว สน.สชด.ชดทหาร เป็นเลขานุการ
ฝ่ายไทย (๒) คณะทำงานฝ่ายลาว ได้แก่ หน.กรมทหารชายแดน เป็นหัวหน้า
คณะฯ, หัวหน้าห้องการคณะกรรมการตรวจตราและควบคุมยาเสพติด กระทรวง
ป้องกันความสงบ เป็นรองหัวหน้าคณะฯ, ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เป็นคณะทำงาน และมีรองหัวหน้ากรมทหารชายแดนเป็นเลขานุการฝ่ายลาว
โดยคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติตามชายแดน ไทย - ลาว มีอำนาจหน้าที่
จัดการประชุม เพื่อปรึกษาหารือ ในการกำหนดแผน แนวทาง และมาตรการ
ปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ โดยให้มีความสอดคล้องกับแนวทางความร่วมมือ
ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการ GBC กำหนดขึ้น
ดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้เกิดการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
แนวชายแดนให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และให้ ม ี ก ารแต่ ง ตั ้ ง ชุ ด
ประสานงานประจำพื้นที่ โดยฝ่ ายไทยให้แต่งตั้งตามเขตการปกครองจัง หวัด
จำนวน ๑๒ ชุด และฝ่ายลาวให้แต่งตั้งตามเขตการปกครองแขวง จำนวน ๙ ชุด
แต่ละชุดประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำพื้นที่ฝ่ายละไม่เกิน ๕ คน และมี
ผู้แทนฝ่ายทหารเป็นหัวหน้าชุด
การปฏิ บ ั ต ิ ข องชุ ด ประสานงานประจำพื้นที่
ทั้งสองฝ่าย ช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ จะมีการประชุม
ชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย - ลาว ในระดับจังหวัดกับแขวงเดือนละ
๑ ครั้ง โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่ง ผลสำเร็จจากกลไกความร่วมมือ
ดังกล่าวนำไปสู่การจับกุ่มผู้ต้องหาที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งผู้ต้องหา
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ชาวไทยและชาวลาว สำหรับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙
ทั้ง สองฝ่ายมีความเห็นชอบร่วมกันที่จะให้มีการจัดประชุมชุดประสานงาน
ประจำเพื่อนที่ชายแดนไทย - ลาว ในระดับจัง หวัดกับแขวงผ่านระบบการ
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพเดือนละ ๑ ครั้ง จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ จะกลับสู่ภาวะปกติ
๒) มาตรการการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย
การดำเนินการปฏิบัติของกองทัพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามมาตรการ
การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการปฏิบัติ
ที่สำคัญ คือ การสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู่แหล่ง
แพร่ระบาดหรือแหล่งผลิตให้น้อยที่สุด และการปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด
เพื่อทำลายหรือลดทอนศักยภาพโครงข่ายการค้ายาเสพติดทุกระดับ โดยการ
ดำเนินการของกองทัพตามมาตรการดังกล่าว ดังนี้
(๑) การสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์
การดำเนินการของกองทัพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการบูรณา
การปฏิบัติทั้งแผนงานและกำลังพลของกองทัพภาคที่ ๒ โดยเฉพาะในพื้นที่
ชายแดนที่มีกองกำลังป้องกันชายแดนเป็นหน่วยปฏิบัติงานหลัก ประกอบด้วย
 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โดย กกล.สุรศักดิ์มนตรี มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ การมุ่งเน้นปฏิบัติการเชิงรุก
โดยมีการเพิ่มความเข้มงวดและเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนทั้งทางน้ำและ
ทางบก การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดทั้งแบบประจำและชั่วคราว มีการนำเทคโนโลยี
มาใช้ในพื้นที่เพื่อตัดเสรีการสื่อสารของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด และการใช้
แหล่ง ข่าวในพื้นที่ เป็นต้น ในส่วนปฏิบัติการของ กกล.สุรศักดิ์มนตรี มี ๒
บก.ควบคุม คือ บก.ควบคุมที่ ๑ (ร.๓) บก.ควบคุมที่ ๒ (ร.๑๓) และกำหนด
พื้นที่การปฏิบัติออกเป็น ๓ พื้นที่ ดังนี้
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พื ้ น ที ่ ท างลึ ก คื อ พื ้ น ที ่ ตั ้ งแต่ ริ มฝั่ง
แม่น้ำโขงลึกเข้าไปในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติการข่ าว
ซึ่งประกอบด้วยหน่วยข่าวกรองทางทหารปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรบพิเศษ
โดยจะดำเนินการตรวจสอบและรายงานข้อมูลข่าวสารของขบวนการค้ายาเสพติด
ที่อยู่ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน


ภาพที่ ๓.๑๖ แสดงพื้นที่การปฏิบัติของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

ที่มา : ภาพประกอบการบรรยายการลงพื้นที่สัมภาษณ์ กกล.สุรศักดิ์มนตรี

พื้นที่ระวังป้องกัน (แนวสกัดกั้นที่ ๑)
คื อ พื ้ น ที่ ต ั ้ ง แต่ เ ส้น เขตแดนตามลำน้ ำ โขงถึง ริ มฝั ่ง แม่น้ ำ โขงลึ กเข้ า มาใน
ชายแดนไทยประมาณ ๕ กิโลเมตร มีกองกำลังของ นรข. ที่ขึ้นควบคุม ทาง
ยุทธการกับ กกล.สุรศักดิ์มนตรี เป็นกำลังหลักที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที ่ระวัง
ป้องกัน คือ (๑) นรข.เขตหนองคาย ได้แก่ สน.เรือเชียงคาน, สน.เรือสังคม, สน.เรือ
ศรีเชียงใหม่, สน.เรือหนองคาย, สน.เรือรัตนวาปี, สน.เรือบึงกาฬ และ นร.โพนพิสัย
และ (๒) นรข.เขตนครพนม ได้แก่ สน.เรือบ้านแพง, สน.เรือนครพนม, สน.เรือ
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ธาตุพนม และ สน.เรือมุกดาหาร โดย นรข. จะดำเนินการปฏิบัติการลาดตระเวน
ทางน้ำและทางบก มีการจัดเรือตรวจการณ์ ลาดตระเวนเฝ้าตรวจ จัดแนวทาง
ยุทธวิธี อำนวยการการสกัดกั้น และติดตามจับกุมผู้กระทำผิดตามลำน้ำ โขง
ตลอดจนการจัดระเบียบจุดจอดเรือ และกำหนดมาตรการในการตรวจสอบเรือ
ที่อยู่ในลำแม่น้ำโขง
 พื้นที่ปฏิบัติการหลั ก (แนวสกัดกั้น ที่
๒) คือพื้นที่ตั้งแต่ริมฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งไทยเข้ามาถึงเส้นเขตหลังของอำเภอชายแดน
โดยมีการวางกำลังในพื้นที่ชายแดนทางบก ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจกรม
ทหารพรานที่ ๒๑ (ฉก.ทพ.๒๑) หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน ๒๓
(ฉก.ตชด.๒๓) และหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน ๒๔ (ฉก.ตชด.๒๔)
รับผิดชอบพื้นที่อำเภอชายแดนทั้ง ๒๓ อำเภอ ในส่วนพื้นที่ถัดจากอำเภอ
ชายแดนทั้ง ๕ จังหวัด มีกองร้อยเคลื่อนที่เร็วจำนวน ๒ กองร้อย ปฏิบัติการ
ลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ซุ่มเฝ้าตรวจ และตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ไม่ประจำที่ใน
พื้นที่เพ่งเล็ง เพื่อปฏิบัติการป้องกันการนำเข้ายาเสพติดเป็นหลัก
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดย
กกล.สุรนารี มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การสกั ด กั ้ น ยาเสพติ ด สารตั ้ ง ต้ น และ
เคมีภัณฑ์ การปฏิบัติของ ศอ.ปส.ชอน.ล่าง ประกอบด้วย (๑) บก.ควบคุม ตั้งอยู่ที่
อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี (๒) ชุดปฏิบัติการสกัดกั้นฯ จำนวน ๒ ชุด ได้แก่
อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ และ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี และ (๓) ชุดปฏิบัติการ
ข่าว จำนวน ๒ ชุด ได้แก่ บก.กกล.สุรนารี และที่ทำการยุทธวิธี กกล.สุรนารี
อ.เขมราฐ นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกำลังร่วมกับกำลัง ป้องกันชายแดน
เพื่อดำเนินการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยมีปฏิบัติการดังนี้ (๑) การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตามเส้นทางที่มุ่งสู่พื้นที่ตอนใน
รวมถึงการตั้งจุดตรวจทางยุทธวิธีในพื้นที่ชุมชนทางบกใกล้แม่น้ำโขง (๒) การ
ลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนทางน้ำติดกับชายแดน สปป.ลาว ตั้งแต่ อ.ชานุมาน
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ถึง อ.โขงเจียม (๓) การลาดตระเวนทางบกติดกับชายแดนประเทศกัมพูชา
ตั้งแต่ อ.สิรินธร ถึง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ (๔) การปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่
เป้าหมายยาเสพติด (๕) การซุ่มเฝ้าตรวจและสกัดจับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดในพื้นที่เพ่งเล็ง (๖) ตั้งจัดตรวจทางยุทธ
(๒) การพัฒนาและเสริม สร้ างความสั ม พั น ธ์
ระหว่างชุมชนชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน การปฏิบัติของกองกำลัง สรุนารี
ประกอบด้วย (๑) ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน (ชพส.) จำนวน ๒๓ ชุด (๒) ชุดวิทยากร
กระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง (ชบข.) จำนวน ๕ ชุด และ
(๓) ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ซึ่งจะปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ชายแดนทั้ง ๑๐
จังหวัด ๒๑ อำเภอชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
(๓) ด้านการข่าว การประสานงาน และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ ศอ.ปส.ชอน.ล่าง บูรณาการด้านการข่ าว
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรภาค ๓, ตำรวจภูธรจังหวัด,
สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่, ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
(กอง ๑๒), หน่วยข่าวกรองทางทหาร กองกำลังสุรนารี (ขกท.กกล.สุรนารี),
ชุดปฏิบัติการพิเศษ ศอ.ปส.ชอน., ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน (ชพส.) และชุด
วิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง (ชบข.)
๓) มาตรการการป้อ งกันยาเสพติด การปฏิบัติ
ของกองทัพตามมาตรการป้องกันยาเสพติด โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของหมู ่ บ ้ า น/ชุ ม ชนตามแนวชายแดน โดย กอ.รมน.ภาค ๒ เป็ น หน่ ว ย
รับผิดชอบหลักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีชุดปฏิบัติการ ได้แก่
ชพส., ชบข. และ ชวกม. เป็นชุดปฏิบัติการหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมตาม
แผนงาน/โครงการ เพื่อดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง การจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ภัยของยาเสพติด เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด และหมู่บ้าน/ชุมชนสามารถป้องกันตนเองไม่ให้มีส่วน
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เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน มีขั้นตอนในการการปฏิบัติ ๔ ขั้นตอน
ดังนี้
(๑) การเตรียมชุมชน คือการวิเคราะห์ แ ละ
เตรียมพื้นที่ปฏิบัติการด้านยาเสพติด ซึ่งในขั้นตอนนี้จะทำให้ทราบถึงวิกฤต
ปัญหาของชุมชนที่มีอยู่
(๒) การแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยสันติวิธี คือ
การนำวิก ฤตปัญหาของชุ มชนมาจั ด ลำดั บความสำคัญ ของปั ญ หา โดยให้
ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขโดยสันติวิธี เช่น การไม่บังคับ
ใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้ กระทำความผิด หรือการไม่กล่าวหาตัวบุคคล
หรือหน่วยงานว่าเป็นผู้ก่ อให้เกิดปัญหา เป็นต้น แต่จะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
และการใช้มาตรการทางสังคมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ในขั้นตอนนี้
ประชาชนในพื้นที่จะร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหมู่บ้านและทดสอบ
โดยการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ เท่าที่สามารถดำเนินการได้ โดยจะมี ชพส.
เป็นผู้สังเกตการณ์ เป็นที่ปรึกษาและช่วยประสานงานส่วนราชการ ตลอดจน
บูรณาการแผนงานร่วมกับ ศป.ปส.อำเภอ, สภ. และ อปท. ในพื้นที่
(๓) การพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคง ดำเนินการปฏิบัติ ดังนี้
 ปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์
โดยการใช้สื่อต่าง ๆ เช่น สถานีวิทยุ หอกระจ่ายข่าวหมู่บ้าน แจกใบปลิว ป้าย
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น การพบปะผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อหา
แนวทางหยุดยั้งพฤติการณ์ หรือการลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวประชาชนเพื่ อ
รวบรวมข้อมูล สภาพปัญหาโดยตรง ตลอดจนการใช้มาตรการป้องปรามเพื่อ
กดดันกลุ่มผู้มีพฤติกรรมกระทำผิดกฎหมาย
 การทำพันธะสัญญา คือการทำสัญ ญา
ประชาคมหากพบการทำผิดกฎข้อบังคับของหมู่บ้าน เช่น การปล่อยให้มีการ
เสพยาเสพติด หรือการกระทำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ต้องถูกดำเนินการ
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ตามกฎที่กำหนดในสัญญาประชาคม หรือการไม่ได้รับสิทธิบางประการที่เป็น
ส่วนร่วมของชุมชน ดังนั้นผลลัพธ์จากการปฏิบัติดังกล่าวจะนำไปสู่การจัดตั้ง
หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด (รสปส.) การฝึกอบรมเยาวชนไทย
ใจเข้มแข็งไม่พึ่งพายาเสพติด การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ ้าน/
ชุมชน เพื่อการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น และศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ แ ก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด และ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
สำหรั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนอย่ า งยั ่ ง ยื น
ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่ยังขาดแคลนในหมู่บ้านและชุมชน
(๒) การแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๓) บูรณาการการสร้างเครือข่าย ที่ขับเคลื่อนโดยพลังมวลชนทุกกลุ่ม (๔) ส่งเสริม
ให้ ป ระชาชนน้ อ มนำแนวทางพระราชดำริ ต ามปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพียง
มาประยุกต์ ใช้อย่างเป็นรูปธรรม (๕) ปลูกฝัง อุดมการณ์ความรักชาติ และ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (๖) ดำเนินการงานด้านการข่าว
เพื่อความมั่นคงในภัยคุกคามทุกรูปแบบ และ (๗) ส่งเสริมและผลักดันให้เกิด
จิตสำนึกและเกิดจิตสาธารณะในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม
(๔) การติ ด ตามประเมิ น ผล เพื ่ อ ลดระดั บ
ความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน สร้างความพึงพอใจให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา
ในการติดตามและประเมินผลมีการดำเนินการปฏิบัติ ดังนี้
 การติดตามผลการปฏิบัติโดยชุดปฏิบัติ
งาน ได้แก่ ชพส. เข้าพื้นที่ติดตามการปฏิบัติของ รสปส. และการสำรวจทัศนคติ
ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย พร้อมทั้งประเมินความสำเร็จของการจัดตั้ง
หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ตามแบบประเมินผลที่กำหนด และ
ชวกม. เข้าพื้นที่เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
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และการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการกองทุนแม่ ของแผ่นดินใน
พื้นที่เป้าหมาย
 การติดตามผลการปฏิบัติโดย กอ.รมน.
ภาค ๔/กอ.รมน.ภาค ๔ สย. ได้แก่ ชพส. ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติ ทั้ง
ที่เป็นรายงานประจำวัน สรุปรายงานประจำสัปดาห์ และรายงานประจำเดือน
ให้ กอ.รมน.ภาค ๔ สย. และการตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา ทุกวงรอบ ๑ เดือน,
๓ เดือน และ ๖ เดือน
 การติดตามผลการปฏิบัติระดับนโยบาย
โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. จัดตั้งคณะตรวจติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติง านของชุดปฏิบัติการ และติดตามผลประเมิน ความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ กอ.รมน.ภาค ๒, กอ.รมน.ภาค ๒ สย. และชุด
ปฏิบัติการ โดยรายงานผลการปฏิบัติเมื่อจบภารกิจในแต่ละครั้ง และรายงาน
ตามวงรอบระยะเวลา ๑ เดือน, ๓ เดือน, ๖ เดือน , ๙ เดือน และ ๑๒เดือน ทั้งนี้
ปปส. จะดำเนินการตรวจติดตามผลการปฏิบัติในส่วนของการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการในพื้นที่ด้วย
 การประกาศการเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่
ได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง โดยมีหลักเกณฑ์ ๓ ประการ
คือ (๑) เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน (๒) มีระบบการเฝ้าระวัง และ (๓) มีกระบวนการ
บำบัดรักษา โดยการจัดตั้งและจัดประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะ
ยาเสพติดมี ๔ ประเภท ดังนี้
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ตารางที่ ๓.๔ หลักเกณฑ์การจัดประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะ
ยาเสพติด
ประเภท
หมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็ง
ประเภทที่ ๑
ประเภทที่ ๒
ประเภทที่ ๓
ประเภทที่ ๔

หลักเกณฑ์การจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
เป็นกองทุน
มีระบบการเฝ้า
มีกระบวนการ
แม่ของแผ่นดิน
ระวัง
บำบัดรักษา
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นอยู่ในหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย

ตารางที่ ๓.๕ หลักเกณฑ์การประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน
สถานะ
สีขาว
สีเขียว
สีเหลือง
สีแดง

หลักเกณฑ์การประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน
ไม่มีผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน และไม่
มีกิจกรรมใดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ไม่มีผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด แต่มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอยู่ในหมู่บ้าน/
ชุมชนไม่เกิน ๓ คน
ไม่มีผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด แต่มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอยู่ในหมู่บ้าน/
ชุมชน ตั้งแต่ ๓ คน และไม่เกิน ๕ คน
มีผู้ผลิตหรือผูค้ ้ายาเสพติดอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป
หรือมีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ตั้งแต่ ๖ คนขึ้นไป

นอกจากการดำเนิ นการปฏิ บ ั ต ิ การตามมาตรการ
ป้องกันยาเสพติดโดย ทภ.๒/กอ.รมน.ภาค ๒ แล้ว ในส่วน ศอ.ปส.ทท./ศอ.ปส.
บก.ทท. ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา (ศอ.ปส.นทพ.) มีภารกิจในการดำเนินงานเกี่ยวกับการ
๘๙
94

การศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชิงปฏิบัติของกองทัพ : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เสริ ม สร้ า งชุ มชนเข้ ม แข็ ง ในพื ้นที ่ ช ายแดน และได้ ด ำเนิ นการปฏิ บั ต ิ ตาม
มาตรการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้
(๑) การจั ด ฝึ ก อบรมต้ า นภั ย ยาเสพติ ด ใน
สถานศึกษา โดยการปลูกฝังแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้กับเยาวชน
เพื่อการป้องกันเด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีหน่วยพัฒนาการ
เคลื่อนที่เป็นหน่วยรับผิดในการจัดกิจกรรม อาทิ กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา
การจัดกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล การประกวดเรียงความ การประกวดแต่ ง
กลอนสุภาพ การประกวดการจัดแสดงนิทรรศการ และการประกวดร้องเพลง
เป็นต้น
(๒) ศูนย์เยาวชนต้นกล้ากองทัพไทย เพื่อสร้าง
แกนนำเยาวชน จำนวน ๒,๕๐๐ คนต่อปี ในการร่วมกันป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ของชาติ โดยจัดการฝึกอบรมเยาวชน
ตามหลักสูตรที่เป็นแกนกลางของสำนักงาน ปปส. รวมทั้งสอดแทรกอุดมการณ์
จิตอาสา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันมีศูนย์เยาวชนต้นกล้า
กองทัพไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๒ ศูนย์ ตั้งอยู่ อ.นาแก
จ.นครพนม และ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
(๓) การเสริมสร้ างชุ ม ชนเข้ม แข็ง ตามพื ้ น ที่
ชายแดน เพื่อดำเนินการจัดตั้งตำบลชายแดยที่มีลักษณะของการเป็นชุมชนที่
เข้มแข็ง โดยมีการปฏิบัติดังนี้ (๑) การประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติการจิตวิทยา
เพื่อให้หมู่บ้านและกลุ่มเป้า หมายเข้ ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิ จ กรรม
(๒) การจัดการประชุมแบบมีส่วนร่วม โดยให้ประชาชนในพื้นที่ แสดงความคิด
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อค้นหาปัญหาที่เป็นวิกฤตเร่งด่วน และ
จัดตั้ง กฎระเบียบของชุมชนเข้มแข็ง (๓) จัดเวทีประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหา
วิกฤตชุมชนเรื่องปัญหายาเสพติด การให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การคัด
กรองครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้าสู่พันธสัญญา และ (๔) การดำรง
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ความสัมพันธ์กับชุมชน จัดทำแผนชุมชน การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
และการจัดตั้งเครือข่ายแนวร่วมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเป้าหมาย
ตารางที่ ๓.๖ ที่ตั้งหน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อหน่วย
สนภ.๒ นทพ. และ ช.พัฒนา
นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ.
นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ.
นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.
นพค.๒๕ สนภ.๒ นทพ.
นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ.
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙
สนภ.๕ นทพ. และ ช.พัฒนา
นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ.
นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ.
นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ.
นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ.
นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ.
นพค.๕๖ สนภ.๕ นทพ.
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑

สถานที่ตั้ง
ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
บ้านโคกหนองแวง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
บ้านทางหลวง อ.นาแก จ.นครพนม
บ้านท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
บ้านศรีมงคล อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
บ้านศูนย์กลาง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
บ้านโคกพัฒนา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
บ้านรุ่งพัฒนา อ.เมือง จ.สกลนคร
บ้านหลุมหิน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
บ้านคำเตย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
บ้านดอนหนองแหน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
บ้านส้มป่อย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
บ้านลำพุก อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
บ้านเมืองเก่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
บ้านบก อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
บ้านโคกหนองปลาซิว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

๔) มาตรการบำบั ด รั ก ษายาเสพติ ด การฟื ้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ.๒๕๔๕ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแล บำบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพ หากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประเมินผล
แล้วเป็นที่พอใจ จะไม่ถูกดำเนินคดีทางอาญาและพ้นสภาพผู้กระทำผิด โดยไม่มี
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๙๑

คดีติดตัวและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติทั่วไป ซึ่งผู้เสพผู้ติดยา
เสพติดต้องถูกจับกุมดำเนินคดีจากฐานความผิด ๔ ฐานความผิด ได้แก่ เสพยา
เสพติด, เสพและมีไว้ครอบครอง, เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และ
เสพและจำหน่าย โดยที่ปริมาณยาเสพติดที่อยู่ในความครอบครองจะต้อ ง
ไม่เกินปริมาณที่กฎหมายกำหนด หรือไม่เกิน ๕ หน่วยการใช้ สำหรับวิธีการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ดังนี้
(๑) การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว ได้แก่ การ
ฟื้นฟูแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งเป็นผู้เสพยาเสพติดแบบไม่รุนเรง โดยจะเข้ารับการ
บำบัดในสถานพยาบาลของรัฐ การฟื้นฟูแบบผู้ป่วยใน ซึ่งเป็นผู้เสพยาเสพติด
แบบไม่รุนแรงแต่มีอาการผิดปกติทางกายและทางจิต โดยจะเข้ารับการบำบัด
รักษาแบบผู้ปว่ ยในของโรงพยาบาลรัฐ และการฟื้นฟูตามหลักสูตรของสำนักงาน
คุมประพฤติ เช่น ค่ายก้าวใหม่ ค่ายยาเสพติด เป็นต้น
(๒) การฟื้นฟูแบบควบคุมตัว ได้แก่ การควบคุม
ตัวแบบเข้มงวด สำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่เป็นผู้ติดยาเสพติดขั้นรุนแรง และมี
ประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรุนแรงมีแนวโน้มที่จะหลบหนี และอาจเป็นอันตราย
ต่อครอบครัวและชุมชน โดยจะดำเนินการตามหลักสูตรการฟื้นฟู เป็นระยะเวลา
๔ - ๖ เดือน และอยู่ในการกำกับดูแลของสถานที่ฟื้นฟูที่เป็นหน่วยงานในภาคี
ของกรมคุมประพฤติ และการควบคุมตัวแบบไม่เข้มงวด สำหรับผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูที่เป็นผู้ติดยาเสพติดขั้นรุนแรง และมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรุนแรง
โดยเข้ารับการบำบัดตามหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูแบบ Fast Model เป็นระยะ
เวลา ๔ เดือน และอยู่ในการกำกับดูแลของสถานที่ฟื้นฟูที่เป็นหน่วยงานใน
ภาคีของกรมคุมประพฤติ
สำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสถานที่
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ
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สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

97 ๙๒

ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพตามประกาศ
กระทรวงยุติธรรม ได้แก่ สถานฟื้นฟูควบคุมตัวอย่างเข้มงวด จำนวน ๓ ศูนย์ และ
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดควบคุมตัวอย่างไม่เข้มงวด จำนวน ๑๙ ศูนย์
ตารางที่ ๓.๗ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองทัพ
สถานฟื้นฟูควบคุมตัวอย่าง
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดควบคุม
ตัวอย่างไม่เข้มงวด
เข้มงวด
๑. กองบิน ๑ จ.นครราชสีมา ๑. กรมทหารพรานที่ ๒๖ ค่ายปักธงชัย จ.นครราชสีมา
๒. กองบิน ๒๑ จ.อุบลราชธานี ๒. กองพันฝึกรบพิเศษ ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง
จ.นครราชสีมา
๓. กองบิน ๒๓ จ.อุดรธานี
๓. กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๒ ค่ายฝึกการรบพิเศษน้ำพุง
จ.สกลนคร
๔. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๑ สำนักงานพัฒนาพิเศษ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.อำนาจเจริญ
๕. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๓ สำนักงานพัฒนาพิเศษ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.ศรีสะเกษ
๖. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๕ สำนักงานพัฒนาพิเศษ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.ชัยภูมิ
๗. กรมทหารราบที่ ๑๖ ค่ายบดินทรเดชา จ.ยโสธร
๘. ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๒๓
ค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น
๙. ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันสุนัขทหาร จ.นครราชสีมา
๑๐. กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๖ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖
จ.ร้อยเอ็ด
๑๑. ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กรมทหารราบที่ ๓
ค่ายกฤษณ์-สีวะรา จ.สกลนคร
๑๒. ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๒๖
ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จ.บุรีรัมย์
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สถานฟื้นฟูควบคุมตัวอย่าง
เข้มงวด

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดควบคุม
ตัวอย่างไม่เข้มงวด
๑๓. ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กรมทหารราบที่ ๖
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
๑๔. มณฑลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
อ.เมือง จ.อุดรธานี
๑๕. มณฑลทหารบกที่ ๒๕ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
จ.สุรินทร์
๑๖. มณฑลทหารบกที่ ๒๙ ค่ายกฤษณ์สีวะรา
จ.สกลนคร
๑๗. มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐ ค่ายพระยอดเมืองขวาง
จ.นครพนม
๑๘. ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๒
จ.นครราชสีมา
๑๙. ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๔
จ.นครราชสีมา

๕) มาตรการการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติด ของกองทั พในพื ้น ที่ ภ าคตะวั นออกเฉีย งเหนือ
ภารกิจหลักของกองทัพคือการป้องกันชายแดนให้มีความมั่นคงปลอดภัยสูง สุด
ดังนั้นกองทัพมีพื้นที่รับผิดชอบที่เป็นพื้นที่เป้าหมายหลักจำนวน ๑๐ จังหวัด
๔๔ อำเภอชายแดน และพื้นที่เป้าหมายรอง ๑๐ จังหวัด ๑๓ อำเภอตอนในที่
ต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบทั้งแผนปฏิบัติ แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณ ที่ต้องมีความเชื่อมโยงประสานสอดคล้องระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนการบูรณาการปฏิบัติงานของกองทัพมี ดังนี้
(๑) การดำเนินการประสานการปฏิ บั ต ิ แ ละ
บูรณาการการใช้กำลังร่วมกันกับฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดและอำเภอชายแดน
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

99 ๙๔

ภายใต้กลไกของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัด
และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับอำเภอ
(๒) ประสานการปฏิบัติร่วมกับตำรวจภูธรใน
พื้นที่อำเภอชายแดนในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียง
ยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนใน
(๓) การประชุมประชาคมข่าวกรอง เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มขบวนการ
ค้ายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) การจัดกำลังพลสนับสนุนการปฏิบัติ ตาม
แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ ๑๕๑๑ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
(๕) ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การขยายผลเครือข่ายนักค้ายาเสพติด เพื่อดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน
นักค้ายาเสพติดตามแนวชายแดน เพื่อทำลายหรือลดทอนศักยภาพเครือข่าย
นักค้ายาเสพติด
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บทสรุป
จากการศึ ก ษาข้ า งต้ นพบว่ า สถานการณ์ ป ั ญ หายาเสพติ ด โลกและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังคงเป็นฐานการผลิต
ยาเสพติดที่สำคัญ ของโลก ตลาดการค้าและการผลิตยาเสพติดในกลุ่ม แอมเฟตามีนภายในภูมิภาคยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาจากปัจจัยด้าน
ศักยภาพในการผลิตยาเสพติด ที่เพิ่มมากขึ้น มีผลทำให้ยาเสพติดราคาถูก ลง
มี ก ารปรั บ เปลี ่ ย นสู ต รเคมี แ ละวิ ธ ี ก ารสั ง เคราะห์ ย าเสพติ ด เพื ่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการเข้าถึงสารเคมีหรือสารตั้งต้นแทนตัวเดิมที่เป็นสารเคมี
ควบคุม และมีผลต่อความบริสุทธิ์ของเมทแอมเฟตามีนเพิ่มสูงขึ้น สำหรับ
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย การลักลอบปลูกพืชเสพติ ด
โดยเฉพาะฝิ่นในไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง การลักลอบนำเข้ายาเสพติด
พบว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมีความพยายามลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้า
มายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อสถานการณ์การลักลอบนำเข้ายาเสพติด
ตามแนวชายแดนรุนแรงมากยิ่งขึ้น ด้านการค้าและการแพร่ระบาด ในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ ตลาดการค้ายาเสพติดในประเทศมี
การขยายตัว มีการซื้อขายยาเสพติดผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์และใช้วิธีก าร
ขนส่งผ่านพัสดุไปรษณีย์ทำให้ผู้เสพสามารถเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้น ยาเสพติด
ที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุด ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ กัญชา และเฮโรอีน ตามลำดับ
ผลจากการลงพื้นที่ศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงการปฏิบัติของ
กองทัพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
ในพื ้ น ที ่ ภ าคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ การลั ก ลอบนำเข้ า ยาเสพติ ด ตามแนว
ชายแดนไทย-สปป.ลาว มีความรุนแรงเพิ่ม มากขึ ้น สำหรับชายแดนไทย กัมพูชาพบปัญหาน้อยกว่าเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวย โดยกลุ่ม
ผู้ลักลอบนำเข้ายาเสพติดแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ ผู้ค้ารายใหญ่ เป็นกลุ่มผู้ค้าที่อยู่
๙๖
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ในพื้นที่ตอนใน มีการซื้อขายในปริมาณมาก และผู้ค้ารายย่อย เป็นกลุ่มผู้ค้าที่
อยู่ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ใกล้เคียง มีจำนวนการซื้อขายในปริมาณไม่มาก
ส่วนรูปแบบและวิธีการลักลอบนำเข้า จะลำเลียงยาเสพติดเข้าประเทศทาง
ช่องทางผ่านจุดผ่านแดนหรือจุดผ่อนปรน ในลักษณะของการซุกซ้อนตาม
ร่างกายและสัมภาระ และช่องทางตามแม่น้ำโขง เพื่อการลำเลียงยาเสพติดใน
ปริมาณครั้งละมาก ๆ ซึ่งต้องใช้เรือขนาดใหญ่และต้องอาศัยพื้นที่ ที่มีระดับน้ำ
ในแม่น้ำสูง สำหรับพื้นที่ที่แม่น้ำโขงแห้งจะเป็นในลักษณะของการแบกยาเสพ
ติดเดิมข้ามแดนมาแบบกองทัพมดแต่มักจะลำเลียงเข้ามาได้ในปริมาณที่น้อย
และมีความเสี่ยงมากกว่าขนลำเลียงกว่าทางเรือ การค้าและการแพร่ระบาด
ส่วนใหญ่พบปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขนาดใหญ่ ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่
ระบาดคือ ยาเสพติดมีราคาถูก ผู้เสพที่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนเข้าถึงง่าย
สำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงการปฏิบัติของกองทัพ
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการภายใต้ กลไกการปฏิบัติ ของ
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แห่งชาติ (ศอ.ปส.) ตาม
แผนปฏิบัต ิก ารด้า นการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๓ –
๒๕๖๕ ซึ ่ ง เป็ น แผนการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด หลั ก ของประเทศ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กองทัพได้รับหมอบหมายให้เป็นหน่วยสนับ สนุน
หลักในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ มาตรการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ตามแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก มาตรการ
การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย ตามแนวทางการสกัดกั้นยาเสพติด สาร
ตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และการปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด และมาตรการ
การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ตามแนวทางกิจการพิเศษและการบริ หาร
จั ด การอย่ า งบูร ณาการ นอกจากนี ้ก องทัพ ยังหน่ ว ยสนับ สนุน ร่ วมในการ
ดำเนินการตามมาตรการป้ องกัน ยาเสพติด และมาตรการการบำบั ดรั ก ษา
ยาเสพติด ในส่วนของประเด็นท้าทายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติของ
กองทัพ ผู้ศึกษาจะกล่าวต่อไปในส่วนที่ ๔
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ส่วนที่ ๔

ประเด็นท้าทายในการแก้ปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติของกองทัพ
: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่วนที่ ๔
ประเด็นท้าทายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติของกองทัพ
: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากการศึกษาสถานการณ์ปัญหา และการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชิงการปฏิบัติของกองทัพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ศึกษาได้ ทำการ
วิเคราะห์ประเด็นความท้าทายต่าง ๆ โดยใช้แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram)
มาใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวม และสามารถแยกประเด็นท้าทายออกเป็น
กลุ่มปัจจัย ๖ ด้าน โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) ปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อม และด้านกฎหมาย
และการบูรณาการความร่วมมือ และ (๒) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ด้านวิธีการของ
กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด ด้านความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้าน และด้าน
เทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ภาพที่ ๔.๑ แผนผังความประเด็นท้าทายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงการ
ปฏิบัติของกองทัพ
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๔.๑ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม
๔.๑.๑ สภาพเศรษฐกิจ ความยากจน และการว่างงาน เนื่องจาก
ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และเป็นกลุ่มแรงงาน เมื่อหมดฤดูทำการเกษตรประชาชนจะเดินทางไปทำงาน
นอกพื้นที่ และมีประชาชนบางกลุ่มเลือกที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เนื่องจากเป็นงานที่ได้ค่าตอบแทนสูง นำไปสู่ปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาเด็ก
และเยาวชนถูกชักชวนให้เสพยาเสพติดเนื่องจากผู้ปกครองไปทำงานนอกพื้นที่
จึงขาดการดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นต้น
๔.๑.๒ การได้รับโอกาสทางสังคมของกลุ่มที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด โดยทัศนคติของคนทั่วไปมักจะตีตราบุคคลที่เคยยุ่ง เกี่ยวกับยาเสพ
ติดว่าเป็นบุคคลที่มีอันตรายต่อสังคม เป็นที่น่ารังเกียจ และจะไม่ได้รับโอกาส
ทางสังคมในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ทำให้คนกลุ่มนี้มีโอกาสกลับไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดอีกครั้ง เช่น ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูแล้วกลับไปเสพซ้ำ หรือผู้ ที่
เคยรับโทษคดียาเสพติดเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วเป็นคนว่างงานจึงกลับไปค้ า
ยาเสพติด เป็นต้น
๔.๑.๓ ปัญหาช่องว่างระหว่างวัยและความเข้าใจโลกยุคดิจิทัล ที่มี
ผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ปัจจุบันสังคมได้พัฒนาเข้าสู้ยุคดิจิทัลที่
มีผลต่อการใช้เวลาว่างและกิจกรรมที่ เด็กและเยาวชนให้ความสนใจ เช่น กีฬา
อิเล็คโทรนิค (E-Sports) เกมส์ออนไลน์ หรือการติดตามเนื้อหา (Content) ทาง
สื่อออนไลน์ แต่พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจและมองว่ากิจกรรม
เหล่านั้นที่มีความสุ่มเสี่ยงที่บุตรหลานจะละทิ้งการเรียน จึงไม่ให้การสนับสนุ น
และขัดขวาง ทำให้เกิดปัญหาช่องว่างระหว่างวัยที่นำไปสู่ปัญหาเด็กและเยาวชน
มีโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือการกระทำผิดกฎหมายและก่อให้เกิด
ปัญหาอื่นๆ ตามมา อาทิ ปัญหาด้านพฤติกรรม เช่น การติดเพื่อน ก้าวร้าว
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ปัญหาด้านการศึกษา เช่น การขาดเรียน หนีเรียน ไม่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ปัญหาด้านจริยธรรม เช่น ไม่เคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ ปัญหาด้านอาชญากรรม เช่น
การลักขโมย เป็นต้น
๔.๑.๔ การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดที่มีอ าการทางจิตประสาท
ปั จ จุ บ ั น ผู ้ เ สพยาเสพติ ด ที ่ ม ี อ าการทางจิ ต ประสาทมี แ นวโน้ ม เพิ ่ ม สู ง ขึ้ น
เนื่องจากผู้ผลิตยาเสพติดมีการปรับเปลี่ยนสารเคมีตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด
เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงสารเคมีหรือสารตั้งต้นเดิมที่เป็นสารเคมี
ควบคุม ทำให้ยาเสพติดมีความบริสุทธิ์โดยเฉพาะเมทแอมเฟตามีนที่มีฤทธิ์ต่อ
จิตประสาทที่เป็นอันตรายต่อระบบประสาทและสมองของผู้เสพรุนแรงขึ้น ใน
ส่วนของการบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจึงมีความจำเป็นต้องรักษาโดย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งสัดส่วนของจิตแพทย์มีน้อยกว่าผู้เข้ารับการ
บำบัดรักษา ตลอดจนความพร้อมของสถานพยายาลที่จะรองรับผู้เข้ารับการ
บำบัดฟื้นฟูกลุ่มที่มีอาการทางจิตประสาทที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ตลอดจน
แนวทางป้องกันไม่ให้ผู้ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดการกลับไปกระทำ
ความผิดซ้ำ ทั้งผู้ค้ายาเสพติดที่พ้นโทษและผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด
๔.๒ ปัจจัยด้านภูมปิ ระเทศและสิ่งแวดล้อม
๔.๒.๑ การลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามแดนผ่านช่องทางแม่น้ำโขง
โดยใช้เรือเป็นยานพาหนะ ซึ่งการลักลอบส่วนใหญ่มักจะดำเนินการในช่วงเวลา
กลางคืนเพื่อหลบเลี่ยงสายตาเจ้าหน้าที่ เนื่องจากการลำเลียงยาเสพติด ผ่าน
ช่องทางแม่สามารถนำเรือเทียบฝั่งได้หลายจุด บางช่วงของแม่น้ำโขงมีความแคบ
เอื้อต่อการลำเลียงยาเสพติดข้ามมายังฝั่งไทย ประกอบกับในพื้นที่มีถนนเรียบ
ริมฝั่งแม่น้ำโขงเกือบตลอดแนว ที่กลุ่มผู้ลักลอบนำเข้าสามารถนำยาขึ้นรถยนต์
แล้วออกนอกพื้นที่ไ ด้ทันที อีกทั้งการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ไ ม่ สามารถจำกั ด
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พื้นที่ปฏิบัติได้ทั้งหมด เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการกดดันในพื้นที่จุดใดจุ ดหนึ่ง
ขบวนการค้ายาเสพติดก็จะเปลี่ยนพื้นที่ลำเลียงยาเสพติดเข้าประเทศ
๔.๒.๒ ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและเกาะดอนในแม่น้ำ บางพื้นที่ระดับน้ำ
ในแม่น้ำโขงลดลงมากทำให้ นรข. ไม่สามารถทำการลาดตระเวนทางเรือได้ จึง
ต้องมีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการลาดตระเวน และพบว่ามีบางพื้นที่ที่แม่น้ำโขง
แห้งจนสามารถเดินเท้าข้ามฝั่งมได้จึงมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าประเทศ
ในลักษณะของกองทัพมด นอกจากนี้ยังพบว่าขบวนการค้ายาเสพติดมีการนำ
ยาเสพติดพักค่อยบริเวณเกาะดอนที่อยู่ในแม่น้ำรอโอกาสที่ไ ม่มีเจ้าหน้าที่ก็จะ
ทำการลักลอบนำยาเสพติดเข้าพื้นที่โดยมีการนัดหมายกับเครือข่ายผู้ค้าที่อยู่
ฝั่งไทย ก่อนใช้เรือบรรทุกข้ามหรือทิ้งยาเสพติดลงน้ำเพื่อให้ลอยมาติดที่ฝั่งไทย
๔.๒.๓ เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความ
เชื ่ อ มโยงถึ ง กั น หลายเส้ น ทาง พื ้ น ที ่ ช ายแดนภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนือ
มีเส้นทางคมนาคมทั้งถนนสายหลักและถนนสายรองเชื่อมโยงถึงกันหลายเส้นทาง
ทำให้ขบวนการค้ายาเสพติดสามารถใช้รถยนต์ในการขนส่งยาเสพติดได้สะดวก
และสามารถใช้เส้นทางหลบหลีกเจ้าหน้าที่ได้ตั้งแต่ถนนริมฝั่งแม่น้ำโขงจนเข้าสู่
พื้นที่ตอนในจนถึงแหล่งที่พักยาในเขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล ในส่วนของ
การปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถดำเนินการตั้งจุ ด
ตรวจ/จุดสกัดได้ทุกเส้นทาง ถึงแม้ว่าจะมีชุดเคลื่อนที่เร็วติดตามเป้าหมาย
แต่จำนวนกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มีจำนวนน้อย ทำให้มียาเสพติดเล็ ดลอด
ออกนอกพื้นที่ไปได้
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ภาพที่ ๔.๒ แสดงเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๔.๓ ปัจจัยด้านกฎหมาย และการบูรณาการความร่วมมือ
๔.๓.๑ หลักฐานพยานประกอบการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด
หากเจ้าหน้า ที่ ทหารพบว่ า บุ ค คลมี การกระทำความผิด ต่ อกฎหมายอาญา
จำเป็นต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีการกระทำความผิดจริง
เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ต้องสงสัยขณะกระทำความผิด เป็นต้น
ดังนั้นหลักฐานพยานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด
ซึ่ง กองกำลังป้องกันชายแดนขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับบันทึกภาพกลางคืน
เนื่องจากกล้องตรวจการณ์กลางคืนที่ใช้ในปัจจุบันไม่สามารถบันทึกภาพได้
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๔.๓.๒ เด็กและเยาวชนถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในขบวนการค้า
ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ขบวนการค้ายาเสพติดได้อาศัยช่องว่างทางกฎหมาย
โดยมีการนำเด็กและเยาวชนมาใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการค้ายาเสพติ ด
และการดำเนินการปฏิบัติ ของเจ้า หน้า ที่ ต่อเด็ก และเยาวชนถือว่ ามี ค วาม
อ่อนไหวและผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องระมัดระวังมากพิเศษ เช่น การจับกุมเยาวชน
โดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งจากศาลไม่ได้เว้นแต่เป็นการกระทำผิดซึ่งหน้า เป็นต้น
๔.๓.๓ ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างหน่วยงาน ในการปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จำเป็นอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และมีกรอบแนวทางปฏิบัติการเดียวกัน แต่ในการปฏิบัติในบางพื้นที่มีปัญหาที่
เกิดจากการขาดความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และหลัก
นิยมในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ก่อให้เกิดการไม่ยอมรับบทบาท
ของกันและกัน เกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบ
ต่อการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน อาทิ ความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัตงิ านและอำนาจหน้าที่ของกองกำลัง
ป้องกันชายแดนภายใต้กฎอัยการศึก กับการปฏิบัติง านตามแผนงานของ
หน่วยงานความมั่นคงอื่นในพื้นที่ชายแดน เช่น การเฝ้าตรวจผู้ต้องสงสัย ใน
พื้นที่เดียวกันแต่เป็นผู้ปฏิบัติงานต่างหน่วยกัน เกิดความเข้าใจผิดคิดว่า ต่าง
ฝ่ายต่างเป็นผู้ต้องสงสัย ที่อาจมีเหตุให้เกิดการปะทะกันเองระหว่างเจ้าหน้าที่
เป็นต้น
๔.๔ ปัจจัยด้านวิธีการของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด
๔.๔.๑ กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในลักษณะ
การทำงานเป็นขบวนการที่ซับซ้อน ในการลำเลียงยาเสพติดแต่ละครั้งจะมี
การวางแผน การสำรวจเส้นทาง สำรวจพื้นที่เก็บข้อมูล เช่น การตั้งจุดตรวจ
จุดสกัดของเจ้าหน้าที่ หรือ หาวางแผนเส้นทางในการหลีกเลี่ยงหลบหนี ใน
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การลำเลียงยาเสพติดเข้าพื้นที่ตอนใน ตลอดจนมีการวางเครือข่ายไว้ตาม
หมู่บ้านที่อยู่บริเวณชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงทั้งของไทยและ สปป.ลาว อีกทั้ง
ประชาชนในพื้นที่ทั้งไทยและ สปป.ลาว มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในลักษณะ
เครือญาติ หรือที่เรียกว่า “สิงห์สองฝั่ง” ที่คอยให้ความช่วยเหลือและอำนวย
ความสะดวกในลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งทำให้ยากต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในการสกัดกั้นจับกุม
๔.๔.๒ ขบวนการค้ายาเสพติดมีการว่า จ้างเครือ ข่ายชาวม้ ง เป็ น
ผู้ลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิต โดยเครือข่ายชาวม้งเป็นกลุ่มผู้รับจ้างหลัก
ในการลำเลียงยาเสพติดให้กับกลุ่มผู้ผลิตที่อยู่ในเมียนมา และกลุ่มชาวม้งมีการ
เชื ่ อ มโยงในลักษณะเครือ ญาติ ข นาดใหญ่แ ละกระจายอยู่ ใ นภูม ิภ าค อาทิ
ม้งเวียดนาม ม้งลาว ม้งพม่า ม้งไทย โดยชาวม้งจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มี
ความซื่อสัตย์ และสามารถรักษาความลับได้ดี ทำให้เครือข่ายดังกล่าวมีความ
เข้มแข็งและได้รับความไว้วางใจจากขบวนการค้ายาเสพติด
๔.๔.๓ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการลับลอบนำเข้ายาเสพติดของกลุ่ม
นักค้ายาเสพติด เดิมกลุ่มนักค้าจะเป็น ผู้ดำเนินการผู้รับและส่งยาเสพติดจาก
ขบวนการค้ายาเสพติดโดยตรง แต่ปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเป็นใน
รูปแบบของการสั่งการทั้งที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนฝั่งไทยและฝั่งประเทศเพื่อน
บ้าน โดยจะมีการว่าจ้างกลุ่มนักบินเพื่อรับ-ส่งยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของ
ประเทศ ซึ่ง ลักษณะการทำงานจะเป็นแบบรับช่วงต่ อกันเป็นจุด ๆ เมื่อถูก
เจ้าหน้าที่จับกุมก็จะไม่สามารถขยายผลต่อไปได้ เนื่องจากไม่สามารถระบุตัว
ผู้ว่าจ้างได้ชัดเจน อีกทั้งขบวนการค้ายาเสพติดยังมีวิธีการลับลอบนำเข้ายาเสพติด
เข้าสู่พื้นที่หลากหลายวิธี เช่น การขนส่งทางเรือ การใช้โดรนติดกล้องสอดแนม
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การดัดแปลงรถยนต์เป็นรถนิรภัย ที่มีช่องลับเพื่อ
ซุกซ้อนยาเสพติด และการลักลอบนำเข้าในเวลากลางคืน เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
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พบว่ามีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในลักษณะของการชดเชยจำนวนยาเสพติดที่
ถูกเจ้าหน้าที่จับยึดไป โดยกลุ่มนักค้ายาเสพติดจะมีการเพิ่มปริมาณยาเสพติดที่จะ
นำเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น และความถี่ของการลักลอบนำเข้าที่สูงขึ้นอีกด้วย
๔.๔.๔ กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมีการปฏิบัติการต่อต้านการข่าว
และบ่อนทำลายภาพลักษณ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหาร โดยกลุ่ม
ขบวนการค้ า ยาเสพติ ดมี การจั ดการอย่ างเป็ นระบบ อาทิ การหาข่ าวการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อใช้วางแผนลักลอบนำเข้ายาเสพติด การศึกษาข้อ
กฎหมายเพื่อวางแผนต่อสู้ คดีกับภาครัฐ ตลอดจนการเสนอผลประโยชน์ ให้กั บ
ให้กับผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน หรือประชาชนในพื้นที่ หากในพื้นที่ที่มีกำลัง
ทหารน้ อ ย ขบวนการค้ า ยาเสพติ ด ก็ จ ะสามารถยึ ด ครองพื ้น ที ่ ได้ และใช้
ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เป็นสายข่าว เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ให้
กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดทราบ พบว่ามีการแจ้งเบาะแสลวงแก่เจ้าหน้าที่เพื่อ
เบี ่ ย งเบนความสนใจหรื อ เพื ่อ ให้เ จ้ า หน้า ที ่ เ กิ ด ความสั บสน ส่ ง ผลให้ ก าร
ดำเนินการปฏิบัติมีความผิดพลาด คลาดเคลื่อน ซึ่งก่อให้เกิดความหวาดระแวง
เกิดไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ต้องประสานการปฏิบัติงาน
ร่วมกันในพื้นที่หรือระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในพื้นที่ และยังเป็นบ่อน
ทำลายภาพลักษณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ทหาร ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับประชาชนและการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ชายแดนมีความ
อ่อนไหว และมีผลกระทบต่อความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ อาทิ การ
ร่วมกันปกปิดข้อมูลข่าวสารของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่อาศัยอยู่ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชนในพื้นที่ไม่กล้าแจ้งเบาะแสที่เพราะเกรงกลัวอิทธิพล
ของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพราะไม่
เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
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๔.๕ ปัจจัยด้านความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้าน
๔.๕.๑ ปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีผลต่อการ
จำกัดไม่ให้สารเคมีหรือสารตั้งต้นให้เข้าไปในพื้นที่แหล่งผลิต จึงไม่สามารถ
จำกัดการขยายตัว ของตลาดการค้ าและการผลิต ยาเสพติดได้ โดยเฉพาะ
สถานการณ์การเมืองภายในประเทศเมียนมาที่มีผ ลต่อ สถานการณ์ป ั ญ หา
ยาเสพติดรุนแรงขึ้น เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์ต้องการระดมเงินทุนเพื่อจัดซื้ออาวุธ
และปัจจัยอื่น ๆ จึงต้องการนำยาเสพติดออกสู่ตลาดและมีพยายามที่ลักลอบ
ลำเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทยก่อนส่งไปยังประเทศที่สามเพิ่มมากขึ้น
๔.๕.๒ การทำลายแหล่งผลิตยาเสพติดที่อ ยู่ในประเทศเพื่อ นบ้าน
เนื่องจากสารตั้งต้นยาเสพติดส่วนใหญ่มาจากจีนและอินเดีย และรัฐฉานซึ่งเป็น
แหล่งผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่มีชาวจีนอาศัยอยู่จำนวนมาก ทำให้กลุ่มคนเชื้อ
สายจีนค่อนข้างมีอิทธิพลกับกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมา ดัง นั้นในการทำลาย
แหล่งผลิตยาเสพติดที่อยู่ในเมียนมาต้องได้รับความร่วมมือ จากกลุ่มประเทศ
CLMV (จีน, สปป.ลาว, เมียนมา, เวียดนาม) เพื่อ การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ใน
ระดับภูมิภาค
๔.๕.๓ การขยายตัวของธุรกิจผิดกฎหมายตามแนวชายแดนด้าน
สปป.ลาว เนื่องจาก สปป.ลาว เป็นอีกหนึ่งประเทศที่อยู่ใกล้พื้นที่สามเหลี่ยม
ทองคำ และการขยายตัวของกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่อยู่ใน สปป.ลาว ที่มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดและธุรกิจผิดกฎหมายตามแนวชายแดน อาทิ
ยาเสพติด บ่อนการพนัน ทำให้ สปป.ลาว กลายเป็นพื้นที่ทางผ่านยาเสพติด
ถึงแม้ว่าการลำเลียงยาเสพติดผ่านพื้นที่ สปป.ลาว จะมีต้นทุนในการลำเลียง
มากขึ้น แต่เป็นวิธีการที่ง่ายกว่าลำเลียงเข้าประเทศไทยโดยตรง อีกทั้ง เป็น
แหล่งฟอกเงินของกลุ่มผู้ผลิตยาและขบวนการค้ายาเสพติดอีกด้วย
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๔.๖ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
๔.๖.๑ กลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใ นการผลิต
กลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดมีการเพิ่มศักยภาพในการผลิตโดยเฉพาะยาเสพติดกลุ่มแอม
เฟตามีน ทำให้ต้นทุนยาเสพติดลดลง และกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้น เช่น การนำ
เครื่องอัดเม็ดแบบโรตารี่มาใช้ในกระบวนการผลิต หรือการสังเคราะห์เคมีท่มี ี
ฤทธิ์ใกล้เคียงกับเมทเอมเฟตามีน
๔.๖.๒ การนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) มาใช้ในการ
ลักลอบนำเขายาเสพติดที่มีมูลค่าสูง ในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบมีการนำอากาศยานไร้คนขับมาใช้ในการขนส่ง ยาเสพติด อาทิ เฮโรอีน
เนื่องจากโดรนมีขีดจำกัดเรื่องน้ำหนักที่บรรทุกได้ประมาณ ๕ - ๒๐ กิโลกรัม
และพบว่ามีการนำโดรนมาใช้เพื่อการสอดแนมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า ที่
และสำรวจพื้นที่ ชายแดน โดยการใช้โดรนส่วนใหญ่มั กเป็นช่ วงกลางคื นเพื่ อ
หลีกเลี่ยงการถูกสกัด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยสายตาและ
ไม่สามารถดำเนินการจำกัด ทำลาย หรือควบคุมโดรนสอดแนมในพื้นที่ตามแนว
ชายแดนได้
๔.๖.๓ กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมีการใช้งานเทคโนโลยีระบบนำ
ทาง GPS และเครื่องตรวจสอบคลื่นสัญญาณในการหลบเลี่ยงการสกัดกั้น
ของเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเส้นทางคมนาคม
เชื่อมโยงกันหลายเส้นทาง ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีการใช้งานระบบ
นำทาง GPS ควบคู่กับการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามสัญญาณยานพาหนะกลุ่มเป้าหมาย
แต่ในปัจจุบันกลุมขบวนการค้ายาเสพติดได้นำเครื่องตรวจสอบคลื่นสัญญาน
เพื่อค้นหาอุปกรณ์ติดตามสัญญานที่เจ้าหน้าที่นำไปติดไว้ป้องกันการถูกติดตาม
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๔.๖.๓ กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดนิยมใช้การติดต่อ สื่อสารผ่ าน
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ ก่อนที่จะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าประเทศ
กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดจะทำการติดต่อซื้อขาย และนัดหมายวัด เวลา และ
สถานที่ในการส่งมอบยาเสพติด เดิมใช้การสื่อสารผ่านสัญญาณคลื่นวิทยุซึ่งเจ้า
หน้าจะสามารถดักจับสัญญาณเพื่อให้เข้าถึงการสื่อสารนั้นได้ แต่ในปัจจุบันมี
การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านแพลท
ฟอร์มออนไลน์ ซึ่งเป็นการสื่อสารเฉพาะกลุ่ม อาทิ Messenger Line หรือ
Facebook ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำการดักจับสัญญาณหรือเข้าถึง การ
สื่อสารของกลุ่มขบวนการได้ และยากต่อการปฏิบัติงานของเจ้าที่ในการติดตาม
ความเคลื่อนไหวหรือการขยายผลการจับกุมเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติด
บทสรุป
จากประเด็ น ท้ า ทายที ่ ก ล่ า วมาแล้ ว ในข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า ในการ
ดำเนิ น การแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด เชิง การปฏิบ ั ต ิข องกองทั พในพื้ นที ่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสรุปประเด็นท้ายทายออกเป็น ๖ ปัจจัย ได้แก่
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านภูมิประเทศ
และสิ่ง แวดล้อม ปัจจัยด้านความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจัยด้าน
วิธีการของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด และปัจจัยด้านกฎหมายและการบูรณา
การความร่วมมือ ซึ่งแต่ละปัจจัยล้วนประกอบด้วยประเด็นย่อย ๆ อีกหลาย
ประเด็น ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งสิ้น
สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงการปฏิบัติของกองทัพ ผู้ศึกษา
จะกล่าวต่อไปในส่วนที่ ๕
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ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงการปฏิบัติของกองทัพ
: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากการศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงการปฏิบัติของกองทัพ ใน
ครั้ง นี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) ผลการศึกษามาจาก
การรวบรวมข้ อ มู ล ปฐมภู ม ิ (Primary data) โดยการจั ด สนทนาปั ญ หา
ยุทธศาสตร์ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการลงพื้นที่เก็บ
รวบรวมข้อมูล ตลอดจนการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) และนำ
ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาทำการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้ อหา (Content analysis) ตั้ง แต่ส่ วนที่ ๒ - ๔ ทำให้ทราบถึ ง
สถานการณ์ปัญ หายาเสพติด การปฏิบัติการแก้ไ ขปัญหายาเสพติดเชิงการ
ปฏิบัติของกองทัพ และความท้าทายในด้านต่าง ๆ โดยในส่วนที่ ๕ ผู้ศึกษาได้
ทำวิเคราะห์ข้อมูลต่อจากประเด็นที่เป็นปัจจัยท้าทายทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ ปัจจัย
ด้ า นเศรษฐกิ จและสั งคม ปั จจั ยด้ านเทคโนโลยี ปั จจั ยด้ านภู ม ิ ประเทศและ
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจัยด้านวิธีการ
ของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด และปัจจัยด้านกฎหมายและการบูรณาการ
ความร่วมมือ ซึ่งนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงการปฏิบัติของ
กองทัพ ที่สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้จำนวน ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย ตัวบุคคล
(People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี (Technology) โดยแนวทาง
ดังกล่าวสามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงการ
ปฏิบัติของกองทัพ ได้ดังนี้
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ภาพที่ ๕.๑ แนวคิดในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงการปฏิบัติของกองทัพ

๕.๑ ตัวบุคคล (People)
๕.๑.๑ กองทัพควรส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สีแดงโดยใช้ทรัพยากรที่กองทัพมีอยู่
และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพกับภาคประชาสังคม
และประชาชนในพื้นที่ให้มีความยั่ งยืน เพื่อลดปัญหายาเสพติดที่มีปัจจัยทาง
สั ง คมเป็ น แรงขั บ เคลื ่ อ น อาทิ หน่ ว ยทหารพั ฒ นานำเครื ่ อ งจั ก รกลช่ ว ย
ประชาชนปรับปรุงพื้นที่เกษตรกรรมโดยใช้หลักการ โคก หนอง นา ควบคู่กับ
การศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหรือเป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้งสหกรณ์
การเกษตรเพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า เป็นต้น
๕.๑.๒ กองทั พ ควรสนั บ สนุ น การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ
ประชาชนตั้งแต่ระดับครอบครัว หมู่บ้านและชุมชน เพื่อเพิ่มเกราะป้องกัน
ภัยยาเสพติด สังคมครอบครัวถือเป็นสังคมเริ่มต้นของเด็กและเยาวชน หาก
ครอบครัวมีความเข้มแข็งย่อมมีผลต่อสังคมโดยรวม ดังนั้น กองทัพควรมีการ
ส่งเสริมความมั่นคงระดับครัวเรือน ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อ
ลดปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวอย่างสร้างสรรค์ เช่น การสอนการใช้
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งานแอพพลิเคชั่น ออนไลน์ หรือ การความรู ้ เกี ่ย วกั บ โลกยุ คดิ จิ ทั ล ภายใน
หมู่บ้านและชุม ชน เพื่อ ให้พ่อ แม่ ผ ู้ ปกครองเข้า ใจและเปิ ด ใจยอมรั บ และ
สนับสนุนบุตรหลานได้ทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจ สำหรับความเข้มแข็งระดับ
หมู่บ้านและชุมชน ผ่านกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ การปฏิบัติการจิตวิทยา และ
การเพิ่มความช่วยเหลือในการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชนหรือผู้
แจ้ง เบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้ ประชาชนในพื้นที่ยอมรับบทบาทของ
ทหาร มีความไว้วางใจ ลดความหวาดระแวงระหว่างทหารกับประชาชน และลด
การต่อต้านการข่าวของกลุ่มขบวนการในพื้นที่
๕.๑.๓ กองทั พ ควรสนับสนุ น การพัฒนากำลั งพลให้ ม ี ความรู้ และ
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เนื่องจาก
ขบวนการค้ายาเสพติดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดอยู่
ตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้านการ
ปราบปรามยาเสพติด อาทิ การตรวจค้นรถยนต์ต้องสงสัยที่อาจมีการดัดแปลง
เป็นรถนิรภัย การติดตามเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทางโซเชียลมีเดีย หรือการ
ทบทวนยุทธวิธี กฎหมาย และกฎการใช้กำลังเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิน
ขึ้นหว่างการปฏิบัติหน้าที่
๕.๑.๔ กองทัพควรเสริมสร้างจิตสำนึก ตามกรอบความคิดเชิ งบวก
และการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับกำลังพลในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติ ด เพื ่ อ เสริ ม สร้ า งความความซื ่ อ สั ต ย์ ส ุ จ ริ ต ของกำลั ง พล ตลอดจนเพื่ อ
เสริมสร้างความตระหนักรู้ที่จะเอาชนะความคิดเชิงลบของตนเอง และสามารถ
สร้างแรงจูงใจให้กับตนเองและผู้อื่น ในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติ ด
เนื่องจากกองทัพเป็นส่วนสนับสนุนที่มีความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด และมีความสุ่มเสี่ยงต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมกับขบวนการค้ายาเสพติดที่มี
ค่าตอบแทนสูง
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๕.๒ กระบวนการ (Process)
๕.๒.๑ กองทัพควรสนับสนุน กระบวนการวิเคราะห์ข่าวสารและการ
วิเคราะห์พื้นที่ เพื่อนำไปวางแผนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เนื่องปัญหายาเสพติดเป็นปัญ หา
สำคัญที่ควรมีการป้องกันและปราบปรามอย่างต่อเนื่อง ผลจากการปฏิบัติ การ
วิเคราะห์ข่าวสารและพื้นที่ จะทำให้ได้ข้อมูลสำคัญประกอบการวางแผนการ
ปฏิ บ ั ติ เช่ น การค้ น หาและติ ด ตามกลุ ่ ม นั ก ค้ า รายสำคั ญ การประเมิ น
ความสามารถในการขยายผลจับกุมเครือข่ายผู้ค้าในพื้นที่ การวางกำลัง เพื่อ
กดดันกลุ่มนักค้าในพื้นที่เพิ่ม เติมจากการเฝ้าตรวจหรือลาดตระเวนในพื้น ที่
เพ่งเล็ง
๕.๒.๒ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงควรมี การบูรณาการด้าน
การข่าวที่มีชั้นความลับ โดยการบูรณาการด้านการข่าวที่มีชั้นความลับต้อง
สามารถระบุตัวตนของเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เข้าถึงข่าวสารชั้นความลับ เพื่อ
ป้องกันการต่อต้านการข่าวของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติ ด และลดความ
หวาดระแวงของผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติ ด ผ่ านกลไกความร่ วมมื อด้ านการป้ องกั นและปราบปรามยาเสพติ ด เพื่ อ
เสริมสร้างความร่วมมือและความไว้เนื้อเชื่อใจภายในหน่วยงานของกองทัพและ
ระหว่างกองทัพกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.๒.๓ กองทัพควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมในแผนยุทธการปราบปราม
ผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานภายในและประเทศบ้าน และ
การขยายผลและนำไปสู่การยึดทรัพย์ผู้ค้ารายสำคัญในพื้นที่ เพื่อแสดงศักยภาพ
ของกองทัพในการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนและสามารถบูร ณาการ
ปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่น และมีส่วนในการขยายผลเพื่อทำลายเครือข่ายค้า
ยาเสพติดและดำเนินคดีกับนักค้ารายสำคัญ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้าง
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ความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างหน่วยงาน และเพิ่มความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ อันจะก่อให้ เกิ ดการแลกเปลี่ยนองค์ ความรู ้ ประสบการณ์ แ ละแนว
ทางการปฏิบัติที่ดีร่วมกัน จนเกิดเป็นบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน เช่น การ
เคารพในบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกัน เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะให้กับ
กำลังพลระดับปฏิบัติการที่อยู่ในพื้นที่ เนื่องจากในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
ชายแดนจำเป็นต้องใช้กำลังพลที่มีประสบการณ์ มีความรู้ มีความเข้าใจในหลัก
นิยมทางทหาร เพื่อลดการสูญเสียที่เกิดจากการปะทะและเป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของทหารในพื้นที่
๕.๒.๔ กองทัพควรมีส่วนในการประเมินติดตามผลผู้ที่ผ่านการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้ทราบว่าภายหลัง จากผู้ที่ผ่านการบำบั ด
ฟื้นฟูแล้วกลับใช้ชีวิตปกติ รวมถึงการมีส่วนร่วมของกองทัพในการพัฒนาแนว
ทางการจัดกิจกรรมขณะเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนการจัดหาพื้นที่
ที่มีความเหมาะสมในการตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพของการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ให้สามารถ
ปรับตัวเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติโดยไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำ
๕.๓ เทคโนโลยี (Technology)
๕.๓.๑ กองทั พ ควรจั ด หาและนำเครื ่ อ งมื อ พิ เศษมาใช้ เ สริ ม การ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากกำลังพลที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่มีจำนวนจำกัด ไม่สามารถปฏิบัติการลาดตระเวนได้ทุกพื้นที่
ตลอดจนในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเส้นทางคมนาคมทั้งถนน
สายหลักและสายรองที่เ ชื่อมโยงถึงกันทุกพื้นที่ ทำให้ยาเสพติดมีโอกาสเล็ ด
ลอดออกนอกพื้นที่ได้ ดังนั้นการนำเครื่องมือพิเศษ อาทิ กล้องตรวจการณ์ใน
เวลากลางคืน (Night Vision) อากาศยานไร้คนขับที่สามารถตรวจจับความ
ร้อนระยะไกล อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตามความเคลื่อนไหวของเป้าหมาย (GPS
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Tracker) กล้องถ่ายภาพวิดีโอ หรือกล้องที่สามารถบันทึกภาพในเวลากลางคืนได้
เป็ น ต้ น ซึ ่ ง จะช่ ว ยให้ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ก ารสกั ด กั ้ น ยาเสพติ ด เข้ า สู ่ ป ระเทศมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดการขยายการติดตั้งกล้อง CCTV ทั้งเส้นทางสายหลัก
และเส้นทางสายรอง ควบคู่กับการนำระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์
(License Plate) เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจติดตามรถยนต์เป้าหมาย
และเพิ่มศักยภาพในการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ตอนใน และยัง
สามารถนำข้อมูลใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีอีกด้วย
๕.๓.๒ กองทัพควรมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาเทคโนโลยี ตรวจจับ
เพื ่ อลดการนำเข้ าอุ ปกรณ์ จ ากต่ า งประเทศที ่ ม ี ร าคาสู ง โดยสนั บสนุ น
ให้สถานศึกษาของกองทัพ ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีอุปกรณ์ตรวจจับ เช่น
กล้องตรวจการณ์ในเวลากลางคืนที่สามารถบันทึกภาพได้ หรือระบบตรวจจับ
และต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Anti-Drone System) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีของกองทัพ และลดการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศที่มีราคาสูง
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๔. พ.ต.ท. อรรถพล อินทะนิล

ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนทางการเงิน
กองข่าวกรองทางการเงิน
สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

สรุปสาระสำคัญ
๑. การปาฐกถาพิเศษ “นโยบายและกลไกการขับเคลื่อนในการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด” สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
๑.๑ จากการประชุ ม สมั ช ชาสหประชาชาติ ส มั ย พิ เ ศษว่ า ด้ ว ย
ปั ญ หายาเสพติ ด โลก ค.ศ.๒๐๑๖ (United Nation General Assembly
Special Session: UNGASS) ได้มีการกล่าวถึงแนวคิดและทิศทางการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ดังนี้
๑.๑.๑ แนวคิดในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มี ๔
แนวคิด ดังนี้ (๑) ยาเสพติดต้องเป็นศูนย์ (Zero Tolerance) คือ รัฐและคนในรัฐ
ไม่สามารถอดทนต่อยาเสพติดและไม่ยอมรับในการกระทำผิดนั้นได้ (๒) ทำให้
ถูกกฎหมาย (Legalization) คือ การทำให้ยาเสพติดถูกกฎหมายและอยู่ภายใต้
มาตรการที่รัฐกำหนด อาทิ การยกเลิกโทษในการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดบางประเภท ทั้งโทษทางอาญาและโทษทางการปกครอง หรือการ
กำหนดให้กัญชาเป็นพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้โดยไม่ถือเป็น
ความผิด เป็นต้น (๓) มาตรการทางเลือกในการพิจารณาคดี (Judicial Alternative
Measures) ประกอบด้วย การลดทอนความเป็นอาชญากรมมในคดียาเสพติด
(Decriminalization) อาทิ การลดบทลงโทษหรือการยกเลิกบทลงโทษทาง
อาญาในการกระทำ และการเบี่ยงเบนคดี (Diversion) อาทิ การนำผู้เสพหรือ
ผู้ใช้ยาเสพติดออกจากกระบวนการดำเนินคดีทางอาญา แต่นำผู้เสพหรือผู้ใช้
ยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดเพื่อให้กลับเข้ามาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง
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เป็นปกติ และ (๔) การลดอันตราย (Harm Reduction) คือ การลดปัญ หา
และภาวะเสี่ยงอันตราย หรือความสูญเสียจากการใช้ยาเสพติดที่อ าจเกิดกั บ
บุคคล ชุมชน และสังคม โดยการทำให้เกิดพฤติการณ์ที่เป็นอันตรายลดลง
ในขณะที่ผู้ใช้ยาเสพติดยังไม่สามารถหยุดหรือเลิกยาเสพติดได้ สำหรับประเทศไทย
ในปัจจุบันได้มีการนำแนวคิดทั้ง ๔ แนวคิด มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
๑.๑.๒ ทิศทางการแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด แบ่ง ออกเป็น ๕
ประเด็น ดังนี้ (๑) ยาเสพติดและสุขภาพ โดยการเปลี่ยนกรอบความคิดจาก
สงครามยาเสพติดเป็นการใช้แนวทางสาธารณสุขที่มุ่งเน้นสุขภาพผู้ป่วย เนื่องจาก
ยาเสพติดกลุ่มสารกระตุ้นชนิดใหม่ (New Psychoactive Substances: NPS)
ประเภทออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทถูกนำมาใช้มากขึ้น (๒) ยาเสพติดและอาชญากรรม
ส่วนใหญ่มักเป็นอาชญากรรทข้ามชาติที่มีการใช้เงินสกุลดิจิทัล เช่น บิตคอยน์
(Bitcoin) เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมื อ
ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และการประสานงานข้ ามพรมแดน
(๓) ยาเสพติดและมนุษยชน โดยการมองปัญหาในเชิงสิทธิมนุษยชน อาทิ การ
เข้าถึงยาและการใช้ยา การบริการสาธารณสุข การคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง
การตีตราเมื่อติดยาเสพติดหรือครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การลดทอน
ความเป็นอาชญากรรม และการยกเลิกโทษประหารชีวิต เป็นต้น (๔) ยาเสพติด
และความท้าทายใหม่ ๆ การควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ ๆ
ที่มีมากกว่า ๑,๐๐๐ ชนิด ที่ยังไม่ได้อยู่ในการควบคุมของอนุสัญญาสหประชาชาติ
และ (๕) การพัฒนาทางเลือก คือการให้ความสำคัญในการพัฒนาทางเลื อก
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มชนเผ่า เป็นต้น
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๑.๒ สถานการณ์ยาเสพติดและแนวโน้มของปัญหา
๑.๒.๑ สถานการณ์ยาเสพติดโลก จากข้อมูลรายงายยาเสพติด
โลก ปี ค.ศ.๒๐๒๐ (World Drug Report 2020) ของสำนักงานว่าด้วยยาเสพ
ติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs
and Crime : UNODC) พบว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ทั่วโลกมีผู้ใช้ยาเสพติดประมาณ
๒๖๙ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓ ของประชากรโลก ขณะที่การจับกุมและ
ตรวจยึดยาเสพติดทั่วโลก พบว่า กัญชาเป็นยาเสพติดที่มีการจับกุมได้มากที่สุด
รองลงมาคือ โคเคน ฝิ่น เมทแอมเฟตามีน เฮโรอีนและมอร์ฟีน โอปินอยด์ที่ใช้
ในยาแอมเฟตามี และเอ็กซ์ตาซี ตามลำดับ และสถานการณ์ยาเสพติดประเภทสาร
สังเคราะห์ทั่วโลก มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ยาเสพติดที่พบว่ามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ สารกระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน (Amphetamine –
type stimulants : ATS) โดยที ่ ป ระเทศไทยมีส ถิ ต ิใ นการจั บ กุ มยาเสพติด
ประเภทสารสังเคราะห์ในกลุ่มของแมทแอมเฟามีนเป็นอันดับ ๖ ของโลก
ที่ส่วนใหญ่มาจากแหล่งผลิตบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ
๑.๒.๒ สถานการณ์ยาเสพติดภายนอกประเทศในปี พ.ศ.๒๕๖๓
มีการจับยึดยาเสพติดในกลุ่มประเทศ CLMV (จีน, สปป.ลาว, เมียนมา, เวียดนาม)
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะไอซ์ การจับยึดสารเคมีและสารตั้งต้นเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่
จับยึดได้ในพื้นที่เมียนมา แต่ปัจจุบันกระบวนการผลิตยาเสพติดมีการนำเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ ทำให้สามารถผลิตยาเสพติดได้มากขึ้น ๖.๓ ล้ามเม็ด/วัน
๑.๒.๓ แนวโน้มของสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย
ดังนี้ (๑) การผลิตยาเสพติดประเภทสารสังเคราะห์ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
มีความสามารถในการผลิตได้อย่างไม่มีขีดจำกัด (๒) มีกรลักลอบนำเข้ายาเสพติด
ประเภทไอซ์ผ่านเข้ามาในพื้นที่ภาคตะวันตกของไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
(๓) กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมีการซุกซ่อนยาเสพติดมากับพืชผลทางการเกษตร และ
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ใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ ตอนใน
ของไทย (๔) มีการค้ายาเสพติดผ่านทางพัสดุไปรษณีย์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับ
ความนิยมจากลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดมากขึ้น และ (๕) มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ประเภทไอซ์เพิ่มขึ้นและยาเสพติดประเภทเฮโรอีนมีแนนวโน้มที่จะกลับมาแพร่
ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและกาญจนบุรี
ที่ต้องมีการเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้น
๑.๓ นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้มุ่งเน้นใน
เรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริง จัง ทั้งระบบ อาทิ การบัง คับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด การปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด
การป้องกันเส้นทางการนำเข้า-ส่งออกยาเสพติด การลดจำนวนผู้ค้าและผู้เสพ
รายใหม่ การให้ความรู้เยาวชนถึงพิษภัยของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และการ
ฟื้นฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุขภายใต้มุมมอง “ผู้เสพ
คือ ผู้ป่วย” เป็นต้น ซึ่งนโยบายหลักของรัฐบาลจะมีความเชื่อมโยงกับ แผน
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทั้ง ๓ ระดับ โดยที่แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดเป็นแผนระดับที่ ๓ มีเป้าหมาย คือ ยาเสพติดได้รับ
การควบคุมและไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน ซึ่งโครงสร้างของแผนปฏิ บัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ประกอบด้วย
๕ มาตรการ ๙ แนวทาง ๒๖ แผนงาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน ๙
กระทรวง ๒๖ หน่วยงาน และ ๒ ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง โดยมีลำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการ ในส่วน
ของกลไกขั บ เคลื ่ อ นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ของประเทศ
ประกอบด้วย (๑) กลไกอำนวยการ ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นกลไกหลักใน
การกำหนดนโยบายระดับชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ (๒)
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ศูนย์อ ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติ ดแห่ง ชาติ เป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสู่การ
ปฏิบัติ โดยแบ่งกลไกการขับเคลื่อนออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ กลไกระดับกลาง
(ศอ.ปส.กระทรวง/กรม/หน่วยงาน) (๒) กลไกในระดับจังหวัด (ศอ.ปส.จ./กทม.)
และกลไกระดับอำเภอ (ศอ.ปส.อ./เขต)
๑.๔ กรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ที่สำคัญในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย
๑.๔.๑ ต้นน้ำ ได้แก่ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
การกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ การสกัดกั้นการนำเข้า ส่งออกยาเสพติด ตลอดจนสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ การทำลายเครือข่ายการค้ า
การปราบปรามผู้ค้ารายสำคัญ มาตรการสมคบ สนับสนุนช่วยเหลือ การตรวจสอบ
และยึดทรัพย์ และการปราบปรามแหล่งแพร่ระบาดในหมู่บ้านและชุมชน
๑.๔.๒ กลางน้ำ ได้แก่ การสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ผ่านสื่อทุกช่องทาง การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มวัยเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่
การสร้างพื้นที่ปลอดภัย เพิ่มปัจจัยเชิงบวกและขจัดปัจจัยเชิงลบ และการสร้าง
ความมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนและกลไกในพื้นที่
๑.๔.๓ ปลายน้ำ ได้แก่ การค้นหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด
เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา การมุ่งเน้นสนับสนุนการบำบัดรักษาโดย
ชุมชน การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด การลดการตีตราทางสังคม การใช้
คลินิกจิตสังคมในระบบศาล และการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบั ด
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๒. การสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ หัวข้อ “สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
และการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงการปฏิบัติ: มิติทางเรือและไซเบอร์”
สรุปสาระสำคัญดังนี้
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๒.๑ ศรชล.ภาค ๑
๒.๑.๑ ภารกิจของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล มีหน้าที่หลัก คื อ การรักษาผลประโยชน์ข องชาติ ท างทะเล
ในส่วนภารกิจด้ายภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล ประกอบด้วย ๙ ด้าน ได้แก่
การก่อการร้ายในทะเล โจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ การทำการประมง
ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal Unreported and
Unregulated Fishing : IUU Fishing) การบัง คับใช้แรงงานทาสและการค้า
มนุษย์ในทะเล การลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศ การลักลอบเข้าเมือง
ผิดกฎหมาย การเกิดอุบัติเหตุและการกู้ภัยทางทะเล การช่วยเหลือผู้ประสบภั ย
พิบัติ และการทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม จะเห็นได้ว่า ประเด็นของยาเสพติด
ยังไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นภารกิจหลักของ ศรชล.
๒.๑.๒ สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ ศรชล.ภาค ๑ ได้แก่
(๑) การลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน ส่วนใหญ่เป็นผู้เสพและ
ผู้ลักลอบส่งออกยาเสพติดข้ามแดน โดยการซุกซ่อนตามร่างกายและสัมภาระ
(๒) พบการค้าเสพติดผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ อาทิ Facebook Instagram
Twitter โดยมีการเลือกใช้วิธีการขนส่งผ่านผู้ให้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์มากขึ้น
เละ (๓) ไม่พบการผลิตยาเสพติดประเภทสังเคราะห์ในพื้นที่ภาคตะวันออก
มีเพียงการลักลอบปลูกพืชเสพติด เช่น กัญชาและกระท่อม เพื่อใช้ในกลุ่มผู้เสพ
เท่านั้น โดยมีปัจจัยเกื้อหนุน ดังนี้ (๑) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกที่ทำให้ภาคการลงทุนและภาคการผลิ ตมีก ารขยายตัว ส่ง ผลให้
ในพื้นที่ภาคตะวันออกมีความต้องการแรงงานเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก และ
พบว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ จำนวนกว่า
๓๔๕,๐๐๐ คน และ (๒) กลุม่ ผูค้ า้ ยาเสพติดมีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการซื้อขาย
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มีการซื้อขายผ่านช่องทางออกไลน์และอาศัยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารโดย
ใช้บัญชีของผู้อื่น
๒.๑.๓ สถานการณ์ยาเสพติดทางทะเลในพื้นที่ ศรชล.ภาค ๑
พบว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยเฉพาะไอซ์ที่มาจากแหล่งผลิตในพื้นที่
ของกัมพูชาโดยการใช้เรือ เช่น เรือท่องเที่ยว และเรือยอร์ช เข้าสู่ประเทศไทย
โดยใช้ท่าเทียบเรือเอกชน อาทิ ท่าเทียบเรือเกาะกูด ท่าเทียบเรือเกาะช้าง จ.ตราด
ท่าเทียบเรือพัทยา จ.ชลบุรี และท่าเทียบเรือใน จ.สมุทรปราการ เป็นต้น
๒.๒ กรมศุลกากร
๒.๒.๑ บทบาทของกรมศุลกากรมีหน้าที่หลักอยู่ ๒ ประการ
คือ (๑) การอำนวยความสะดวกทางการค้า เนื่องจากกรมศุลกากรถือเป็นประตู
ของการนำเข้าและส่งออก ในส่วนของการลักลอบนำเข้า-ส่งออกยาเสพติดก็
ต้องผ่านกรมศุลกากรก่องเข้าสู่ประเทศหรือออกจากประเทศด้วยเช่นกัน และ
(๒) การปกป้องสังคม กรมศุลกากรมีกองสืบสวนปราบปราม ๓ รับผิดชอบ
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยตรง และปัจจุบันมีการขยาย
ขอบเขตความรับผิดชอบที่ครอบคลุมในเรื่องของการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ
อีกด้วย ในการสกัดกั้นยาเสพติดในมิติทางเรือ กรมศุลกากรมีต้นแบบมาจาก
การสกัดกั้นยาเสพตืดที่มีการลักลอบนำเข้า -ส่งออกผ่านทางอากาศที่เกิ ดขึ้น
ทั่วโลกและประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการลักลอบนำเข้า -ส่งออกผ่าน
ทางอากาศยานอันดับต้ นในอาเซียน ในการจัดการกับปัญ หาดัง กล่าวกลุ่ม
ประเทศอาเซียนจึงมีการดำเนินการจัดตั้งหน่วยสกัดกั้นยาเสพติดทางอากาศยาน
(Airport Interdiction Task Force) เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในกลุ่มประเทศ
อาเซียนในการสกัดกั้นยาเสพติดทางอากาศยาน และมีหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัตกิ าร
ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ง. สำนักงาน อย. และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น
ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน ๕ ปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จที่ด ี ม าก
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และได้มีการขยายผลจากการสกัดกั้นยาเสพติดทางอากาศยานสู่การสกัดกั้น
ทางเรือ ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติ ด
ในพื้นที่ท่าเรือ (Seaport Interdiction Task Force : SITF)
๒.๒.๒ สถานการณ์ย าเสพติ ดภายใต้ บริบ ทของศุ ล กากร
ปริมาณยาเสพติดที่ศุลกากรสามารถจับกุมได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้แก่
(๑) ขาเข้า (Inbound) ได้แก่ เมทแอมเฟตามีน โคเคน เอ็กซ์ตาซี กัญชา และ
อื่น ๆ โดยเฉพาะโคเคน พบว่ามีการลักลอบนำเข้าประเทศผ่านทางอากาศยาน
ที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากแอฟริกาใต้ เช่น โคลัมเบีย ชิลี เปรู โบลิเวีย (๒) ขาออก
(Outbound) ได้แก่ เมทแอมเฟตามีน เฮโรอีน ส่วนใหญ่มาจากแหล่งผลิตใน
พื้นที่สามเหลี่ ยมทองคำก่ อนขนส่ง ไปยัง ประเทศที ่ส าม อาทิ ออสเตรเลี ย
นิวซีแลนด์ มาเลเซี ย ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น (๓) การขนส่งทางเรื อ (Transit/
Transshipments) ได้แก่ เมทแอมเฟตามีน โคเคน และอื่น ๆ และ (๔) การขนส่ง
ทางบก (Inland) ได้แก่ เมทแอมเฟตามีน โคเคน เอ็กซ์ตาซี กัญชา และอื่น ๆ
จากสถิติการจับกุมยาเสพติดของศุลกากรในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-๑๙ พบว่ามีการนำเข้ายาเสพติดเพิ่มขึ้นทุกชนิด และผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง
ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติไทยประมาณร้อยละ ๗๑ และเป็นต่างชาติร้อยละ ๒๙
ที่มาจากภูมิภาคเอเชีย ยุโรปและแอฟริกา ซึ่งการดำเนินการของกรมศุลกากร
จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเป็นการผลิตเพิ่ มจาก
วัสดุสังเคราะห์ทั้งสิ้น
๒.๓ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี
๒.๓.๑ สถานการณ์ยาเสพติด ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-๑๙ ทำให้ยาเสพติดมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้เสพเข้าถึง
ยาเสพติดได้ง่าย นอกจากนั้น ขบวนการค้ายาเสพติดมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ
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มาใช้ในกระบวนการค้ายาเสพติด รวมถึงการทำธุรกรรมทางด้านการเงินควบคู่
กับการขายผ่านระบบออนไลน์ หากเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันมีความแตกต่าง
กันอย่างมาก มีการพัฒนาทั้งกระบวนการซื้อขายของผู้ค้ายาเสพติด ทำให้
กระบวนการสืบสวนจับกุมสามารถกระทำได้ยากขึ้น อาทิ พบผู้ขายยาเสพติด
มีการถ่ายทอดสดผ่านแอพพลิเคชั่นเฟสบุ๊ค (Facebook Live) หรือการตั้งกลุ่ม
ซื้อขายเป็นกลุ่มลับ เป็นต้น
๒.๓.๒ การพิจารณาแผนและนโยบายด้านยาเสพติดทุกระดับ
นอกจากการบังคับใช้กฎหมายแล้ว ยังต้องมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ รวมทั้ง
การเพิ่มสักยภาพด้านการข่าว การจัดเก็บ การปกป้องข้อมูลอย่างเป็นระบบ
การนำระบบ Big Data มาใช้ ตลอดจนการบูรณาการข้อมูลและการจัด เก็ บ
ข้อมูล ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละหน่วยจะต้องมีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน
แต่เนื่องจากอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจับกุมหรือติดตามตัวผู้กระทำ
ความผิดมีราคาสูงและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึง ต้องใช้
งบประมาณในการจัดหาสูง
๒.๓.๓ การสืบสวนสอบสวนผู้ใช้งานระบบสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากเนื่องจากง่ายต่อการลงทะเบียนเข้าใช้
แต่ปัญหาที่พบคือการขอข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่
ทำได้ยาก ใช้เวลานาน และผู้ให้บริการบางแพลตฟอร์มไม่ให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ จึงทำให้กระบวนการสืบสวนสอบสวนกระทำได้ยากขึ้น ตัวอย่างเช่น
การค้ า ยาเสพติด ผ่า นแอพพลิ เคชั ่นเฟสบุ๊ ค (Facebook) มาตรฐานชุมชน
(Community Standard) ระยะเวลาในการประสานขอข้อมูลผู้ใช้งานประมาณ
๓ วัน - ๓ สัปดาห์ เนื่องจากสำนักงานตั้งอยู่ต่างประเทศ เป็นต้น
๒.๓.๔ ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนผู้ใช้งานระบบธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking/E-Wallet) โดยที่
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ภาคเอกชนมีการพัฒนาแพลทฟอร์มต่าง ๆ เพื่ออำนวยการความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้ง าน แต่ในการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่มีความยุ่งยากและล่าช้า
ทั้งในเรื่องการติดต่อประสานงานและระยะเวลาในการขอรับข้อมูลผู้ใช้งาน
๒.๔ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๒.๔.๑ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ภารกิจด้านยาเสพติดมีการตราพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ “ยาเสพติด” เป็นความผิดมูลฐาน
หนึ่ง ของกฎหมายฟอกเงิน และมูลฐานยาเสพติดมีจำนวนคดีรายงานเป็ น
อันดับหนึ่งของ ป.ป.ง. รูปแบบการทำงานส่วนใหญ่เป็นการรับเรื่องร้องเรียน
รายงานจากหน่วยต่าง ๆ ในกรณีที่พระราชบัญญัติยาเสพติดไม่สามารถบัง คับ
ใช้ได้ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
(บช.ปส.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นต้น เมื่อ ป.ป.ง.
ได้รับรายงานแล้วจะนำไปสู่การขยายผลและยึดทรัพย์
๒.๔.๒ การดำเนินการของกฎหมายฟอกเงิน มุ่งเน้นที่ทรัพย์สิน
ของผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กล่าวคือ การกระทำความผิด ของอาชญากรรมเพื่อ ต้องการทรัพย์ ดัง นั้น
กฎหมายการฟอกเงินมีการตราขึ้นเพื่อตัดวงจรของการกระทำความผิด สำหรับ
การดำเนิ นการที ่ ผ ่ านมา มี การจั บกุ มแต่ การขยายผลยั งไม่ ม ี ประสิ ทธิ ภาพ
เท่าที่ควร เนื่องจากกฎหมายฟอกเงินแม้ว่าจะไม่ได้เ ป็นผู้กระทำความผิดร่วม
แต่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด กฎหมายฟอกเงิน
สามารถเข้ามาดำเนินการสืบสวนเส้นทางการเงินที่ผิดปกติต่อได้ทันที ปัจจุบัน
มีการพัฒนาและนำเทคโนโลยีเข้ามาสืบเส้นทางการฟอกเงินของผู้กระทำ
ความผิด เนื่องจากอดีตผู้กระทำความผิดจะมีการจัดเก็บทรัพย์สินเป็นเงินสด
ในนามของตนเองและคนใกล้ชิด แต่ปัจจุบันผู้กระทำความผิดมีการแปรสภาพ
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การเงิน (ฟอกเงิน) ผ่านการพนันออนไลน์ เงินสกุลดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซี่
(Cryptocurrency) เช่น Bitcoin หรือการเปิดธุรกิจบังหน้า เป็นต้น มีผลทำให้
การสืบเส้นทางการเงินมีความยากมากขึ้น
๒.๔.๓ สถานการณ์การรายงานทางธุรกรรมทางการเงิน สำนักงาน
ป.ป.ง. มีกฎหมายบังคับให้สถาบันทางการเงินและผู้ที่มีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูล
เช่น ผู้ประกอบการซื้อขายรถ สหกรณ์ ที่ดิน และประกันภัย รายงานข้อมูล
ธุรกรรมทางการเงินให้สำนักงาน ป.ป.ง. ทราบ และสำนักงาน ป.ป.ง. มีระบบ
ฐานข้อมูล ได้แก่ ระบบการส่งรายงานธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (AMLO
Electronic Reporting System : AERS Upgrade 2015) และระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟองเงิน พ.ศ.๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๕๒ (Electronic Reporting System: ERS) ที่กำหนดไว้ว่าหากมีการ
ทำธุรกรรมหรือมีการเคลื่อนไหวทางธุรกรรมในวงเงินตั้งแต่ ๒ ล้านบาท หรือ
การธุรกรรมเงินสดผ่านแดนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Cross Border
Cash Transaction Reporting System : ECB) ตั ้ ง แต่ ๗ แสนบาทขึ ้ น ไป
จะต้องรายงานให้สำนักงาน ป.ป.ง. ทราบ ตลอดจนธุรกรรมทางการเงิน ให้
ต่ำกว่าที่กำหมายกำหนด ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ง. มีส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทาง
การเงินตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ธนาคารรายงานข้อมูลว่าธุรกรรมที่เข้า
มามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร และจำนำข้อมูลที่ต้องสงสัยส่งต่อให้ส่วนสืบสวน
ทางการเงิน เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อขยายผลต่อ การดำเนินการ
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่มีการบูรณาการร่วมกันประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง
๓. การสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ หัวข้อ “ประเด็นท้าทายจากปัจจัยที่
เปลี่ยนไปในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงการปฏิบัติ” สรุปสาระสำคัญดังนี้
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๓.๑ ศรชล.ภาค ๑ ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในพื้นที่ ศรชล.ภาค ๑
ได้แก่ ไอซ์ กัญชา เคตามีน แต่ยาเสพติดที่มีแนวโน้มระบาดเพิ่มสูงขึ้น คือ
เคตามีนและเอ็กตาซี่ เนื่องจากเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเด็กวัยรุ่น และ
นักเที่ยวกลางคืน ซึ่งจะพบในสถานบันเทิง แหล่งท่องเที่ยวและการจัดเลี้ยง
สังสรรค์ในรีสอร์ทหรือบ้านเช่า และปัจจัยในเรื่องของราคายาเสพติดที่ถูกลง
และหาซื้อได้ง่าย ทำให้ผู้เสพสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถพัฒนาเป็นผู้ ค้า
รายย่อยได้ซึ่งสามารถสรุปประเด็นท้าทายได้ดังนี้ (๑) มีชาวต่างชาติและคนไทย
มีความเกี่ยวข้องกันในการกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด เพิ่ มมากขึ้ น
(๒) มีการนำเข้า -ส่งออกทางพัสดุไ ปรษณีย์และพัสดุสินค้าออนไลน์ระหว่ าง
ประเทศการค้ายาเสพติด (๓) การซื้อขายยาเสพติดผ่านช่องทางออนไลน์
(๔) รูปแบบของสิ่งเสพติดและการบรรจุหีบห่อมีความหลากหลายทำให้ยากต่อ
การพิสูจน์ทราบ (๕) การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจะทำ
ให้มีแรงงานทั้งคนไทยและคนต่างชาติเพิ่มมากขึ้น (๖) พื้นที่ภาคตะวันออก
เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของชาวต่างชาติและคนไทย ทำให้มี
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น และ (๗) ผู้ลักลอบนำเข้า -ส่งออก
ยาเสพติดมีการลำเลียงขนส่งโดยใช้ช่องทางทางทะเลเข้ามาในพื้นที่เพิ่ม ขึ้น
เช่น การลำเลียงที่ปะปนมากับสินค้า หรือเรือประมงขนาดเล็ก โดยนำยาเสพติด
พักไว้ตามเมืองท่าและเกาะต่าง ๆ เช่น พัทยา สมุทรปราการ เกาะช้าง เกาะกูด
ก่อนลำเลียงไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
๓.๒ กรมศุลกากร
๓.๒.๑ ความท้าทายในบริบทของศุลกากร (๑) การอำนวย
ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคคล เงิน และสินค้า ในการอำนวยความสะดวก
ทางด้านการค้าของกรมศุลกากรต้องดำเนินการควบคู่กับการปกป้องสังคม
ซึ่งการดำเนินการทั้งสองส่วนมีความแตกต่าง กล่าวคือ หากพิธีการทางศุลกากร
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

139
๑๒๙

ของไทยมีการควบคุมการเข้า-ออกของสินค้าที่เข้มงวดมากเกินไป จะมีผลต่อ
ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) หรือหากศุลกากรไทยมี
การอำนวยความะดวกที ่ มากเกิ นไป ก็ จ ะส่ ง ผลให้ ม ี ย าเสพติ ด หรื อ สิ ่ ง ผิด
กฎหมายอื่น ๆ เข้ามาในประเทศได้ง่ายขึ้น (๒) การใช้เว็บมืด (Dark web)
และเงินสกุลดิจิทัล (Cryptocurrency) ที่ไ ด้รับความนิยมในกลุ่มผู้ลักลอบ
กระทำผิดกฎหมาย สามารถทำการซื้อขายและจัดส่งยาเสพติดไปยังพื้นที่ต่าง ๆ
ได้อย่างรวดเร็ว (๓) การแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ในกระบวนการ
ยุติธรรม อาทิ พยานวัตถุ พยานเอกสาร พยานบุคคล หรือพยานหลักฐานทาง
การเงิน กระทำได้ยากขึ้น
๓.๒.๒ แนวทางการแก้ไขในบริบทของศุลกากร (๑) การ
สร้างความร่วมมือในเรื่องของการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร (Sharing) การแจ้งเตือน
(Warning) และการปฏิบัติการ (Operation) รวมกันทั้งระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) และระดับสากล (International) อย่างเป็นระบบ
(๒) กรอบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวก
ทางการค้าระหว่างประเทศ (SAFE Framework of Standards to Secure
and Facilitate Global Trade : WCO SAFE FoS) เพื่อให้ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก
ตัวแทนส่งออกสินค้า หรือตัวแทนสายเดินเรือ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยศุลกากรได้ทำการรับรองสถานภาพการเป็น
ผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต (Authorized Economic Operators
: AEO)
๓.๓ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี
๓.๓.๑ การลงทะเบียนเข้าใช้งานแพลทฟอร์มสังคมออนไลน์
(Social media) หากมีการนำรูปแบบของการลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้งานเครือข่าย
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โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้งานแพลทฟอร์มออนไลน์จะทำให้ง่ายต่อการสืบ สวน
สอบสวนเพื่อหาผู้กระทำความผิด
๓.๓.๒ การแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้มีความทันสมัยเพื่อรับมือกับพัฒนาการของผู้กระทำ
ความผิด เช่น บัญชีที่ไม่มีตัวตนหรือบัญชีอวตาร การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น
เป็นต้น หากมีการแก้ไ ขหรือมีข้อกำหนดบทลงโทษในการกระทำความผิ ด
ชัดเจนปัญหาดังกล่าวอาจจะลดน้อยลง
๓.๓.๓ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในงานสืบสวนสอบสวนในการค้นหาผู้กระทำความผิดและพยานหลักฐานใน
การดำเนินคดี
๓.๓.๔ การประสานความร่วมมือกับแพลทฟอร์มสังคมออนไลน์
ทุกแพลทฟอร์มที่เปิดให้ใช้บริการ โดยอาศัยกลไกของรัฐบาลในการขอข้อมูล
บัญชีประวัติผู้ใช้งาน เนื่องจากนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติของแต่ละแพลทฟอร์มมีความแตกต่างกัน
๓.๓.๕ มาตรการควบคุมการจัดส่งพัสดุสินค้าของภาคเอกชน
ที่เป็นรูปธรรม
๓.๔ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๓.๔.๑ มีการปราบปรามกลุ่มผู้กระทำความผิดโดยใช้เทคโนโลยี
มากยิ่งขึ้น อาทิ การใช้สกุลเงินดิจิทัล Bitcoin ที่ปัจจุบัน สำนักงาน ป.ป.ง.
ประสบปัญหาเนื่องจากยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสืบทรัพย์และทำการ
ยึดทรัพย์ได้ และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับระบบโรงข่ายในการเก็บบัญชี
ธุรกรรมออนไลน์ (Blockchain) เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถเข้ารหัสได้จากทุกที่
ที่มีอินเทอร์เน็ต ทำให้การสืบสวนจับกุมและขยายผลเป็นไปได้ยาก หากผู้กระทำผิด
รู ้ ต ั ว ก่ อนก็ ส ามารถทำการเปลี ่ ยนเส้น ทางการเงินไปยั งต่า งประเทศแทน
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สำหรับประเทศไทยมีบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาทิ บริษัทบิทคับ ออนไลน์ จำกัด
(bitkub.com) ทำให้การซื้อขาย Bitcoin ในประเทศไทยจำเป็นต้องผูกเข้ากับ
บัญชีธนาคาร ทำให้การสืบเส้นทางการเงินภายในประเทศดำเนินการได้ไม่ยาก
๓.๔.๒ การขยายผลยึดทรัพย์ผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี ่ยวข้อง
เนื่องจากมีการใช้บัญชีของผู้อื่นที่ต้องมีการพิสูจน์ว่ามีความเกี่ยวข้องหรือ มี
ความสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดหรือ ไม่ และมีการโอนเงินไปยังบัญชีอื่น ๆ
ต่ออีกหลายทอด ทำให้ไม่อาจนำข้อมูลทางธุรกรรมเหล่านั้นมาตรวจสอบเพื่อ
ขยายผลได้ทั้งหมด
๓.๔.๓ การสืบสวนเชิงรุก เนื่องจากจำนวนรายงานที่ส่งมายัง
สำนักงาน ป.ป.ง. เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะจากรายงานคดีฉ้อโกงที่มีประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนจากคดีดังกล่าวมากกว่า ทำให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
ป.ป.ง. ไม่สามารถทำการสืบทรัพย์และยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ใน
เชิงรุกได้
๓.๔.๔ ผู้กระทำความผิดเป็นชาวต่างชาติ ส่งผลให้การสืบทรัพย์
ปฏิบัติงานยากขึ้น เนื่องจากชาวต่างชาติไม่ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ใน
ประเทศไทย หรืออาจมีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับตัวแทน เช่น ภรรยาคนไทย
ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ง. มีข้อตกลงร่วมมือระหว่างประเทศในทางการเงิน
อย่างไม่เป็นทางการ อาทิ สิงคโปร์ ฮ่องกง และอินโดนีเซีย ในการประสาน
ข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและการทำธุรกรรมทางการเงินจากประเทศต้นทาง
แต่เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ ทำให้ข้อมูลที่ได้รับ
เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น
*****************************************
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สรุปผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อนำข้อมูลสนับสนุนการจัดทำเอกสารศึกษาทางวิชาการ (Working paper)
เรื่อง “การศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติของกองทัพ”
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
(นครราชสีมา - ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย - นครพนม - อุบลราชธานี)

สรุปสาระสำคัญ
๑. กองทัพภาคที่ ๒ / ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศอ.ปส.ชอน.)
๑.๑ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
สถานการณ์ ป ัญหาการลัก ลอบนำเขายาเสพติ ดในพื้ นที ่ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะตามแนวชายแดนไทย-ลาวมีความรุนแรงเพิ่ม
มากขึ้น ตั้งแต่ จ.เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และ
อุบลราชธานี โดยยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นของกลุ่มหว้า มีการดัดแปลงรถยนต์ที่
ใช้ในการลำเลียงยาเสพติด และการลักลอบนำเข้ายาเสพติดทางเรือ
๑.๒ การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ
๑.๒.๑ ทภ.๒ แบ่ ง ออกเป็ น ๔ ส่ วน ได้ แก่ (๑) ทภ.๒ และ
นขต.ทภ.๒ ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะอยู่ในความรับผิดชอบของแต่
ละหน่ ว ยขึ ้ น ตรงในการเฝ้ า ระวั ง ไม่ใ ห้ ก ำลั ง พลเข้ า ไปมี ส ่ ว นเกี ่ย วข้ องกับ
ยาเสพติด (๒) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ภายใต้ภารกิจป้องกันชายแดน
ประกอบด้วย กองกำลังป้องกันชายแดนจำนวน ๒ กองกำลัง คือ กองกำลัง
สุรศักดิ์มนตรี รับผิดชอบดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งมีเขต
รับผิดชอบติดกับกองกำลังผาเมืองทางด้าน สปป.ลาว ถึง จ.มุกดาหาร และ
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กองกำลังสุรนารี รับผิดชอบดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตั้งแต่
จ.มุกดาหาร ถึง จ.บุรีรัมย์ นอกเหนือจากภารกิจป้องกันชายแดนแล้วกองกำลัง
ป้องชายแดนยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการสกัดกั้นยาเสพติดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
ภารกิจ (๓) การดำเนินการแก้ไ ขปัญ หายาเสพติ ดภายใต้ ศูน ย์อ ำนวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ศอ.ปส.ชอน.
ที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งของกระทรวงยุติธรรม โดยมี มทภ.๒/ผอ.กอ.รมน. เป็น
ผอ.ศอ.ปส.ชอน. มีอำนาจหน้าที่สั่งการและประสานการปฏิบัติในพื้นที่ ๑๐
จั ง หวั ด ชายแดน ได้ แ ก่ เลย หนองคาย บึ ง กาฬ นครพนม มุ ก ดาหาร
อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ มีหน้าที่สกั ดกั้น
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ (๔) การดำเนินงานภายใต้ภารกิจการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค ๒ หรือ กอ.รมน. ภาค ๒ โดย
ทภ.๒ แบ่งออกเป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ส่วนแยก ๑
และส่วนแยก ๒
๑.๒.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ทภ.๒ เป็น
ในลักษณะของการบูรณาการโดยแบ่งออกเป็น ๓ มิติคือ (๑) การป้องกัน คือ
การหาแนวทางการป้องกันตามแผนการปฏิบัติของ กอ.รมน. โดยการจัดการ
อบรมให้ความรู้กับกลุ่มเยาวชนเพื่อมิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในส่วนของ
เยาวชนที ่ เ คยยุ ่ ง เกี ่ ย วกั บ ยาเสพติ ด จะมี ก ารนำเยาวชนกลุ ่ ม นี ้ เ ข้ า สู ่ ค ่ า ย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (๒) การปราบปราม คือการดำเนินการสกัดกั้นการ
นำเข้ายาเสพตติดตามแนวชายแดนและการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดใน
พื้นที่ชายแดนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดน และ (๓)
การบำบัด คือการสนับสนุนแผนปฏิบัติของ ปปส. โดยการจัดตั้ง ศูนย์วิวัฒน์
พลเมืองเพื่อการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดแบ่งได้ ๒ กรณี คือ แบบสมัครใจ
บำบัดและแบบบังคับบำบัด
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๑.๓ ประเด็นท้าทายจากปัจจัยที่เปลี่ยนไปในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชิงปฏิบัติ
๑.๓.๑ ต้นทุนการผลิตยาเสพติดลดลง กำลังการผลิตยาเสพติด
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปริมาณของเมทแอมเฟตามีนที่ผสมอยู่ในยาบ้ามีสัดส่วน
ลดลงไปจากเดิมทำให้ผู้เสพมีความต้องการใช้ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น และกลุ่ม
นักค้ายาเสพติดมีความพยายามลักลอบนำเข้ายาเสพติดในปริมาณที่มากขึ้น
๑.๓.๒ พั ฒ นาการของขบวนการค้ า ยาเสพติ ด และความ
ซื่อสัตย์ของกลุ่มเครือข่ายนักค้ายาเสพติด ทำให้เครือข่ายดัง กล่าวมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น มีการเปลี่ยนวิธีการลับลอบนำเข้ายาเสพติด เช่น การนำยา
เสพติ ด ขนส่ ง ทางเรื อ การใช้ โ ดรนติ ด กล้ อ งสอดแนมการปฏิ บ ั ต ิ ง านของ
เจ้าหน้าที่ หรือการดัดแปลงรถยนต์เป็นรถนิรภัย
๑.๔ ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติ
๑.๔.๑ การเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม
ยาเสพติด ที่ปัจจุบันความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติด
ของทหารยังขาดความชำนาญ จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการหลายหน่วยงาน
และมีผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่หลากหลาย ปัญหาในเรื่องของความซื่อสัตย์และ
ความไว้เนื้อเชื่อใจกันเองของผู้ปฏิบัติในพื้นที่ส่งผลให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด
๒. สำนั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ภาค ๓
จ.นครราชสีมา
๒.๑ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดปัจจุบันที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
มีดังนี้ (๑) การลักลอบนำเข้า พื้นที่ที่พบปัญหาคือบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่าง
กกล.สุรศักดิ์มนตรี กับ กกล.สุรนารี ยาเสพติดที่เข้ามาในพื้นที่ส่วนใหญ่จะมี
การลำเลียงเข้ามายังพื้นที่ ปปส.ภาค ๔ และแพร่กระจายมายังพื้นที่ ปปส.ภาค ๓
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ก่อนเข้าสู่พื้นที่ตอนใน ในส่วนของการนำเข้ายาเสพติดทางชายแดนไทย กัมพูชาพบปัญหาน้อยกว่าบริเวณชายแดนไทย-ลาว เนื่องจากลักษณะของภูมิ
ประเทศไม่เอื้ออำนวย (๒) การค้าและการแพร่ระบาด ส่วนใหญ่เกิดปัญหาใน
พื้นที่จังหวัดใหญ่ เช่น นครราชสีมา อุบลราชธานี และอุบลราชธานี (๓) การ
บำบัดรักษา พบว่า ผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่มีอายุระหว่าง ๑๘ - ๒๔ ปี
มีจำนวนค่อนข้างสูง หากพิจารณาที่ช่วงอายุระหว่าง ๑๒ - ๒๙ ปี คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ ๖๐ ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของผู้ใช้แรงงานและอาชีพรับจ้าง
(๔) แหล่งผลิตในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างไม่พบว่ามีแหล่งผลิต
ในพื้นที่
๒.๒ การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติ
๒.๒.๑ สำนักงาน ปปส.ภาค ๓ ขึ้นตรงกับสำนักคณะกรรมการ
ปปส. โดยแบ่งการปฏิบัติงาน ๕ ส่วน คือ (๑) ส่วนยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ในการ
กำหนดแผนปฏิบัติและกำหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานของ ปปส.ภาค ๓
(๒) ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ ประมวล และ
ประเมินสถานการณ์ในภาพรวม (๓) ส่วนการประสานพื้นที่ มีหน้าที่ในการ
ประสานงานกับจังหวัดที่เป็นไปตามกลไกที่จัดตั้งขึ้นคือ ศูนย์อำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัด หรือ ศอ.ปส.จังหวัด (๔) ส่วนอำนวยการ
บังคับใช้กฎหมาย มีหน้าที่ประสานการสืบสวน ปราบปรามการค้าและการ
แพร่ระบาดในพื้นที่ และ (๕) ส่วนตรวจสอบทรัพย์สิน มีหน้าที่ตรวจสอบ
ทรัพย์สินสำหรับนักค้ารายสำคัญและการยึดอายัดทรัพย์
๒.๒.๒ กลไกการการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน
ปปส.ภาค ๓ มีฐานะเป็นศูนย์อำนวยการและกำหนดยุทธศาสตร์การปฏิบั ติงาน
ระดับภาค โดยมีกลไกการทำงานระดั บพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นคือ ศอ.ปส.จังหวัด ซึ่ง
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เป็นส่วนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการ
ศูนย์ฯ ในส่วนจังหวัดก็จะมีการจัดตั้ง ศอ.ปส.อำเภอ
๒.๒.๓ กลไกการสกัดกั้นยาเสพติด มีการจัดตั้ง ศอ.ปส.ชอน.
โดยการใช้กองกำลังทหารที่ป ฏิบ ัติ หน้าที่ ป้องกันชายแดนมาบูรณาการกั บ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการปฏิบัติทั้ง ปปส.ภาค ๓, ปปส.ภาค ๔
และ ศอ.ปส.ชอน. ได้ร่วมกันทำการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน
เพื่อกำหนดแนวทางในการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
และเป็นการอุดช่องว่างการทำงานของทางจังหวัดที่อยู่ในรูปของยุทธศาสตร์
การสกัดกั้น โดยมีแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นผู้ดูแล ศอ.ปส.ชอน. ซึ่งมีภารกิจด้าน
การสกัดกั้น การลาดตระเวน ด้านการข่าว การสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการตั้ง
จุดตรวจจุดสกัด เป็นต้น
๒.๓ ประเด็นท้าทายจากปัจจัยที่เปลี่ยนไปในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชิงปฏิบัติ ดังนี้
๒.๓.๑ กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมีการนำเทคโนโลยีใช้ในการซื้อขาย
ยาเสพติด เช่น Messenger Line หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งการซื้อขายผ่าน
ช่องทางดังกล่าวถือเป็นช่องทางที่ง่ายและสะดวก แต่ยากต่อการปฏิบัติง าน
ของเจ้าหน้าที่
๒.๓.๒ การลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ในลักษณะการชดเชย
จำนวน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครพนม เนื่องจากกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ารายเดิม
มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดแต่ถูกเจ้าหน้าที่จับยึดยาเสพติดได้ ก็จะมีการนำเข้า
ยาเสพติดในปริมาณและความถี่ในการลักลอบที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยยาเสพติ ด
ที่เจ้าหน้าที่จับยึดไป
๒.๓.๓ ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งเขตแดนทำให้ไม่สามารถจำกัดพื้น ที่ปฏิบัติไ ด้ทั้ง หมด
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หากเจ้าหน้าที่มีการกดดันพื้นที่จุดใดจุดหนึ่งขบวนการค้ายาเสพติดก็จะลักลอบ
ลำเลียงยาเสพติดเข้ามาอีกจุดหนึ่ง
๒.๓.๔ กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมีการต่อต้านการข่าวกับฝ่าย
เจ้าหน้าที่ โดยมีประชาชนในพื้นที่แจ้งเบาะแสความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่
ให้กลุ่มขบวนการทราบ
๒.๓.๕ กลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต
เช่น เครื่องอัดเม็ดแบบโรตารี่ที่สามารถผลิตยาบ้าได้ครั้ งละประมาณ ๑ แสน
เม็ดต่อนาที หรือการสังเคราะห์เคมีสำหรับเป็นหัวเชื้อที่มีฤทธิ์ใกล้เคี ยงกั บ
เมทเอมเฟตามีน จึงทำให้ราคายาเสพติดถูกลง
๒.๔ ความคาดหวังของหน่วยงานที่มีต่อกองทัพ
๒.๔.๑ การเพิ่มกระบวนการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ และการวิเคราะห์
ข่าวสาร เพื่อให้ทราบว่ากลุ่มนักค้าคนสำคัญเป็นใครทั้งผู้ค้าที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อน
บ้านและที่อยู่ฝั่งไทย และกลุ่มนักค้าสามารถขยายตัวไปยังพื้นที่ใดได้บ้าง ก่อนที่
จะนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวนำไปวางแผนการปฏิบัติหรือการวางกำลังกดดัน
ในพื้นที่มากกว่าการลาดตระเวนอยู่ในพื้นที่เดิม
๒.๔.๒ กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อลดจำนวน
สายข่าวของกลุ่มขบวนการในพื้นที่ และลดการต่อต้านการข่าวของเจ้าหน้าที่
๒.๔.๓ ความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เนื่องปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ควรมีการป้องกันและ
ปราบปรามอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการค้นหานักค้ารายสำคัญเพื่อทำลายเครือข่าย
นักค้ายาเสพติด ลดปัญหาการแพร่ระบาด และการปรับกระบวนความคิดว่า
ผู้เสพคือผู้ป่วย ที่ควรได้รับโอกาสในการกลับเข้ามาอยู่ในสังคม
๒.๕ ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

149๑๓๙

๒.๕.๑ กองทัพควรแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดน อาทิ การเปิดยุทธการในพื้นที่ที่สามารถ
วางแผนจับกุมกลุ่มนักค้ารายสำคัญและการขยายผลไปสู่การยึดทรัพย์สินตาม
นโยบายของรัฐบาล เป็นต้น
๑.๕.๒ การให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ
ของชาติที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อควบคุมไม่ให้ปัญหาส่ง ผล
กระทบต่อสังคมในภาพรวม
๓. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติ ด ภาค ๔
จ.ขอนแก่น
๓.๑ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดปัจจุบันที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
เดิมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของยา
เสพติด ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นต้นมาสถานการณ์ลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้ามา
ในพื้นที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมถึงพื้นที่ตอนในและลึกลงไปถึงภาคใต้ของประเทศ โดยสามารถแบ่งได้ ๒ กรณี
คือ (๑) หากมีการลักลอบนำเข้าจำนวนหนึ่งหมื่นถึงแสนเม็ดจะเป็นการนำเข้า
เพื ่ อ กระจายไปยัง กลุ่ ม ผู้ เสพในพื้ นที ่ (๒) หากมี ก ารลั กลอบนำเข้า ตั้ง แต่
หนึ่งล้านเม็ดหรือไอซ์ตั้งแต่ ๑๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป จะถูกส่งต่อเข้าไปแหล่งพัก
ยาเสพติดไปพื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเตรียมการรวบรวม
ก่อนส่งไปยังประเทศที่สาม
๓.๒ การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติ
๓.๒.๑ การสกัดกั้นยาเสพติด ได้แก่ การตั้งจุดสกัดในเส้นทาง
สั ญ จรหลั ก โดยการนำเทคโนโลยีแ ละระบบตรวจจับป้ายทะเบี ยนรถยนต์
(License Plate) ทำให้สามารถตรวจติดตามรถยนต์เป้าหมายและเพิ่มศักยภาพ
ในการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดได้เป็นอย่างดี และยังสามารถนำข้อมูลไปใช้
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ในเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานการจับกุมได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการ
ใช้ข้อมูลด้านการข่าวเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติการด้วย
๓.๒.๒ กลไกความร่วมมือของศูนย์แม่โขงปลอดภัย ที่มีการดำเนินการ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาค
๓.๒.๓ ชุดประสานการงานในพื้นที่ชายแดน (Sub-GBC) โดย
กรมกิจการชายแดนทหาร (ชด.ทหาร) ได้ดำเนินการเพื่อประสานความร่วมมือ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติระหว่างไทยกับ สปป.ลาว จากเดิมในการประสาน
ความร่วมมือต่าง ๆ เป็นไปได้ยากและช้า ปัจจุบันกลไกดังกล่าวได้เข้ามาช่วย
ให้การประสานความร่วมมือเป็นไปได้โดยสะดวก
๓.๓ ประเด็นท้าทายจากปัจจัยที่เปลี่ยนไปในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชิงปฏิบัติ ดังนี้
๓.๓.๑ สถานการณ์การเมืองภายในประเทศเมียนมา เนื่องจาก
แหล่งผลิตยาเสพติดแหล่งใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำและ
กลุ่มผู้ผลิตเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีความต้องการนำยาเสพติดออกสู่ตลาดเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อต้องการเงินทุนที่เป็นปัจจัยในการสนับสนุนเพื่อต่อสู่กับฝ่ายตรงข้าม
๓.๓.๒ การเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงยาเสพติดโดยใช้เส้นทางผ่าน
พรมแดนที่ติดกับ สปป.ลาว ซึ่งเดิมกลุ่มผู้ลักลอบนำเข้ายาเสพติดจะลำเลียง
ยาเสพติดมาทางพื้นที่ภาคเหนือ ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติการเพื่อ
สกัดกั้นยาเสพติดได้อย่างเข้มแข็งและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-๑๙ ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศทางภาคเหนือมีป่าไม้และเทือกเขาสูง
ที่ยากแก่การลำเลียงยาเสพติด
๓.๓.๓ กลุ่มผู้มีอิทธิพลที่อยู่ใน สปป.ลาว ที่มีความสัมพัน ธ์
เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ผลิตที่ให้การสนับสนุน ทั้งในเรื่องเป็นพื้นที่ทางผ่านยาเสพติด
และเป็นแหล่งฟอกเงิน ประกอบกับเศรษฐกิจของ สปป.ลาว อ่อนแอ ประชาชน
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มีปัญหาความยากจนสูง ทำให้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจนประชาชนในพื้นที่
ค่อยอำนวยความสะดวกในเรื่องของเส้นทางลำเลียงยาเสพติด ถึงแม้ว่าการ
ลำเลียงยาเสพติดผ่าน สปป.ลาว จะมีต้นทุนในการลำเลียงมากขึ้นก็ตามแต่ก็
เป็นวิธีการที่ง่ายกว่าลำเลียงเข้าประเทศไทยโดยตรง
๓.๓.๔ มีเครือข่ายชาวม้ง เป็นผู้ รับจ้างลำเลียงยาเสพติดจาก
แหล่งผลิต เนื่องจากกลุ่มเครือข่ายชาวม้งจะเป็นกลุ่มหลักในการรับจ้างลำเลียง
ยาเสพติดให้กับกลุ่มผู้ผลิตในเมียนมา ซึ่งกลุ่มชาวม้งมีการเชื่อมโยงกันเป็น
เครือข่ายใหญ่ในภูมิภาค อาทิ ม้งเวียดนาม ม้งลาว ม้งพม่า ม้งไทย โดยชาวม้ง
จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะเครือญาติ ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มผู้ ผ ลิ ต
เลือกใช้กลุ่มชาวม้งในการลำเลียงยาเสพติดคือความซื่อสัตย์และสามารถรักษา
ความลับได้เป็นอย่างดี
๓.๓.๕ เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
สามารถเชื่อมโยงกันได้ทุกที่ ซึ่งการเชื่อมต่อระหว่างเมืองกับหมู่บ้านหรือตำบล
มีเส้นทางย่อยหลายเส้นทาง หากเทียบกับเส้นทางทางภาคเหนือที่ม ี ถ นน
เชื่อมต่อกันเฉพาะเส้นทางหลักไม่กี่เส้นทาง การข้ามแดนผ่านทางแม่น้ำโขง
สามารถนำเรือเทียบฝั่งได้หลายจุด และกลุ่มผู้ลักลอบนำเข้ายาเสพติดมีการ
วางเครือข่ายไว้ตามหมู่บ้าน อีกทั้ งประชาชนระหว่างไทยและ สปป.ลาว มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในลักษณะเครือญาติมาอย่างยาวนาน หรือที่เรียกว่า
“สิงห์สองฝั่ง” ซึ่งจะค่อยให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการอำนวยความสะดวก
ในเรื่องเส้นทาง ทำให้เป็นเรื่องยากในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการสกัด
กั้นจับกุม นอกจากนี้กลุ่มผู้ลักลอบนำเข้ายาเสพติดมีลักษณะการทำงานเป็น
กลุ่มขบวนการ ซึ่งในการลำเลียงยาเสพติดในแต่ละครั้งจะใช้คนประมาณ ๑๐
คน และใช้รถยนต์ประมาณ ๕ - ๖ คัน และก่อนจะเข้ามารับยาเสพติดก็จะมีการ
สำรวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและหาวิธีการหลีกเลี่ยงหลบหนี เป็นต้น
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๓.๓.๖ กลุ่มผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดมีการนำเทคโนโลยีมาใช้
อาทิ (๑) โดรน (Drone) เพื่อใช้ในการสอดแนมและสำรวจพื้นที่ชายแดนฝั่ง
ประเทศไทย โดยจะใช้ในเวลากลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงสายตาเจ้าหน้าที่ฝั่งไทย
ที่ผ่านมาพบว่ามีการนำโดรนมาใช้บินสำรวจพื้นที่ชายแดนของ จ.หนองคาย
ไปจนถึง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี (๒) การใช้เครื่องตรวจสอบคลื่นสัญญาณ
ระบบนำทาง GPS ที่เจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์ติดตามสัญญานติดไว้ที่ยานพาหนะ
ของกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด
๓.๓.๗ การทำลายแหล่งผลิต เนื่องจากแหล่งผลิตที่อยู่ในประเทศ
เมียนมามีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตทำให้จำนวนของยาเสพติดที่ผลิต
ออกมาเพิ่มขึ้น ในส่วนของสารตั้งต้นซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการผลิตยาเสพติด
มาจากจีนและอินเดีย โดยที่คนจีนค่อนข้างมีอิทธิพลกับกลุ่มขบวนการนี้มาก
โดยเฉพาะที่รัฐฉานเหนือซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มว้า ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเชื้อสายจีน
ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมียนมาทำให้มีสายสัมพันธ์ระหว่างกันมีความแน่นแฟ้น
จึง เป็นเรื่องยากมากที่ทำลายแหล่งผลิต หากขาดความร่วมมือกันในระดั บ
ภูมิภาค ในการดำเนินงานความร่วมมือของศูนย์แม่โขงปลอดภัย หากจะต้อง
กำหนดนโยบายในการแก้ไ ขปัญหายาเสพติดต้องดูท่าทีของจีน ซึ่งที่ผ่านมา
ไทยมีความพยายามที่จะสร้างกลไกความร่วมมือต่าง ๆ ให้จีนยอมรับและให้
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
๓.๔ ความคาดหวังของหน่วยงานที่มีต่อกองทัพ
การทำลายแหล่งผลิตที่อยู่ภายนอกประเทศ ผ่านมาตรการระหว่าง
ประเทศ โดยการแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค เพื่อ
สกัดกั้นสารเคมีที่เป้นสารตั้งต้นไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต และเพื่อสกัดกั้นไม่ใ ห้
ยาเสพติดเข้ามาในภูมิภาค
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๓.๕ ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติ
๓.๕.๑ การสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด กองกำลังควรมี
การจัดกำลังเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการตั้ง จุดตรวจจุดสกัดบนเส้นทางรอง
โดยการตั้งจุดสกัดย่อยเพื่อสังเกตรถผู้ต้องสงสัย เช่น รถตู้เย็นส่งของ หรือ
รถบรรทุกขนาดเล็กตอนครึ่งใช้โดยสาร เป็นต้น และการจัดชุดเคลื่อนที่ เร็ว
สำหรับสนับสนุนกรณีที่พบว่าผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดใช้เส้นทางสายรองที่
ไม่มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในการหลีกเลียงหลบหนี
๓.๕.๒ การสรรหาเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเข้า มา
ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่สถานการณ์มีความรุนแรง และ
ด้วยผลประโยชน์ที่แฝงเข้ามากับขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดที่มีความพยายาม
เสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อซื้อข่าวและเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้ามาในพื้นที่
๓.๕.๓ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับ
เจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากปัจจุบันมีความร่วมมือเกิดขึ้นเพียงบางพื้นที่เท่านั้น ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับผู้นำของสังคม หมู่บ้านและชุมชน หากในพื้นที่ใดมีผู้นำที่เข้มแข็งและ
กล้าหาญ ก็จะสามารถป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนของตนเองได้
๓.๕.๔ การสร้างปัจจัยพื้นฐานของชุมชนโดยเฉพาะการแก้ไ ข
ปัญหาการว่างงาน การส่งเสริมอาชีพ การช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่มีอยู่มีกิน
และการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน
๔. สำนักงานควบคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
๔.๑ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดปัจจุบันที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
มีดังนี้ จำนวนผู้ที่ถูกบังคับบำบัดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างประงบประมาณ ๒๕๖๒
154

การศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชิงปฏิบัติของกองทัพ : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๔๔

กับ ๒๕๖๓ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๘ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง ช่วงอายุ ๑๘ - ๓๐ ปี สูงเป็นอันดับ ๑ รองลงมาคือช่วงอายุ ๓๑ - ๕๐ ปี
๔.๒ การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติ
๔.๒.๑ ควบคุมประพฤติมีภารกิจในการดำเนินการในระบบ
บังคับบำบัดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕
จากความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไ ว้ในครอบครอง เสพและมีไ ว้ใน
ครอบครองเพื่อจำหน่าย หรือเสพและจำหน่ายยาเสพติดตามลักษะชนิด ประเภท
และปริมาณที่กำหนด โดยจะมีการดำเนินการตรวจพิสูจน์ เช่น ประวัติการ
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ลักษณะทางร่างกาย จิตใจ เป็นต้น เพื่อกำหนดแผนการ
ฟื้นฟูที่เหมาะสมกับผู้ฟื้นฟู ก่อนนำส่งไปยั งศูนย์วิวัฒน์พลเมือง เพศชายจะ
นำส่ง ไปยัง ค่ายศรีพัชรินทร์ มทบ.๒๓ จ.ขอนแก่น เพศหญิง จะนำส่ง ไปยัง
กองบิน ๒๓ จ.อุดรธานี หากตรวจพิสูจน์แล้วพบว่ามีอาการทางจิตประสาท
จะนำส่งไปยังโรงพยาบาลจิตเวชประจำพื้นที่
๔.๓ ประเด็นท้าทายจากปัจจัยที่เปลี่ยนไปในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชิงปฏิบัติ
๔.๓.๑ ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสภาวะความยากจนที่มีอยู่เป็น
จำนวนมาก ทำให้ประชาชนในพื้นที่ หันมารับจ้างขนส่งยาเสพติดซึ่งเป็นงานที่
มีค่าตอบแทนสูง จึงทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อสกัดกั้น
การลักลอบขนส่งยาเสพติด
๔.๓.๒ ผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการทางจิตประสาทมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้น ในการบำบัดรักษากลุ่มคนที่มีอาการทางจิตประสาทจำเป็นต้องใช้การรักษา
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ปัญหาที่พบคือสัดส่วนของจิตแพทย์มีน้อยกว่า
ผู้เข้ารับการบำบัดรักษา
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๔.๓.๓ ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูแล้วกลับไปกระทำความผิ ดซ้ำ
เนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ อาทิ การกลับเข้าไปสู่สภาพแวดล้อมเดิม
มีเพื่อนกลุ่มเดิม ทำให้คนกลุ่มนี้กลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำ ที่ผ่านมามีสถิติของการ
กระทำผิดซ้ำประมาณร้อยละ ๑๐ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนและกลุ่มคนทำงาน
๔.๔ ความคาดหวังของหน่วยงานที่มีต่อกองทัพ
ทุ ก ภาคส่ ว นร่ ว มกั นขับ เคลื ่ อ นยุท ธศาสตร์ต ามนโยบายและ
แผนงานในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปในแนวทางเดียวกันโดย
คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
๕. กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี
๕.๑ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบในปัจจุบันมีความ
รุนแรงมากขึ้น โดยพื้นที่ที่ตรวจพบการลับลอบนำเข้ายาเสพติดมากสุดคือ อ.สังคม
จ.หนองคาย อ.ท่าอุเทน อ.บ้านแบก จ.นครพนม เนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโครงข่ายเส้นทางคมนาคมที่ดี ซึ่งกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมักใช้
เส้นทางรองในการลักลอบลำเลียงยาเสพติด จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ทำให้พื้นที่ทางภาคเหนือมีการเข้มงวดประกอบกับ
ลักษณะภูมิประเทศทางภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขา ดังนั้นการลำเลียง
ยาเสพติดผ่านช่องทางทำธรรมชาติจึงทำได้ยากกว่าช่ องทางในพื้นที่ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่ชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เพิ่มความเข้มงวดขึ้น แต่เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นแม่น้ำ
ตลอดทั้งสาย ซึ่งกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดสามารถลักลอบลำเลียงยาเสพติ ด
เข้ามาได้ตลอดแนว อีกหนึ่งปัจจัย คือ ความต้องการยาเสพติดทั้งของไทยและ
ประเทศที่สามส่งผลให้สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
สำหรับพื้นที่เพ่งเล็งในการลักลอบนำเข้ายาเสพติด ที่ได้มีการประเมิ นจากสถิติ
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การจับกุมและข้อมูลด้านการข่าวของกลุ่มขบวนการต่าง ๆ ได้แก่ อ.ด่านซ้าย
จ.เลย อ.ปากชม จ.หนองคาย อ.ท่าอุเทน และ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
๕.๒ การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ
๕.๒.๑ บทบาทของ กกล.สุรศักดิ์ มนตรี มี ๓ บทบาท ดัง นี้
บทบาทที่ ๑ คือ การป้องกันชายแดน มีพันธกิจในการปฏิบัติงานของกองทัพบก
๓ พันธกิจ ได้แก่ (๑) การเข้าตรวจแนวชายแดน (๒) การจัดระเบียบพื้นที่
บริหารความมั่นคงตามแนวชายแดน และ (๓) การประสานความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ในส่วนของการแก้ไขปัญ หายาเสพติดอยู่ในพันธกิจที่ ๒
บทบาทที่ ๒ คือ กอ.รมน. ส่วนแยกที่ ๑ มีภารกิจ คือ การปฏิบัติภารกิจความ
มั่นคงภายในจังหวัด โดยมีพื้นที่ในการประสานงานในการปฏิบัติภารกิจความ
มั่นคงภายในจังหวัดภาคอีสานตอนบน และส่วนแยกที่ ๒ มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในหมู่บ้านและชุมชนตามแนวชายแดน โดยมีกำลัง ทหารเป็นชุด
ปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือ “ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน” ของหน่วยปฏิบัต ิก าร
จิตวิทยาเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก บทบาทที่ ๓ คือ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศอ.ปส.ชอน.บน)
มีภารกิจในการควบคุ มอำนวยการประสานงานกับทุกส่วนราชการในพื้นที่ ๕
จังหวัดชายแดน ในการสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นหลัก โดย
แบ่งกำลังออกเป็น ๒ บก.ควบคุม ประกอบด้วย บก.ควบคุมที่ ๑ วางกำลังอยู่
ในพื้นที่ อ.ท่าอุเทน และ บก.ควบคุมที่ ๒ วางกำลังอยู่ในพื้นที่ อ.บึงโขงหลง
จ.บึงกาฬ
๕.๒.๒ แนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดของ กกล.สุรศักดิ์มนตรี ได้ดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาล ๕
มาตรการ ประกอบด้วย
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๕.๒.๒.๑ มาตรการความร่วมมื อระหว่ างประเทศ
ดังนี้ (๑) กลไกของชุดประสานงานในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว (Sub-GBC) ที่ได้
มีการจัดตั้งขึ้นตามผลการประชุม GBC กลไกดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยกรมกิจการ
ชายแดนทหาร (ชด.ทหาร) วัตถุประสงค์เพื่อการเจรจาและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
ในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหลัก โดยที่ผ่านมามีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และการแลกเปลี่ยนตัวผู้ต้องหา แต่ปัจจุบันมีปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-๑๙ จึงได้ปรับวิธีเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ และแลกเปลี ่ยน
ข้อมูลข่าวสารผ่านแอพพลิเคชั่น WhatsApp (๒) การปฏิบัติภายใต้โครงการ
แม่น้ำโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ (กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทยและเวียดนาม)
๕.๒.๒.๒ การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย โดย
กกล.สุรศักดิ์มนตรี มีแผนการปฏิบัติงาน ๓ แผนงาน ประกอบด้วย (๑) แผนงาน
ป้องกันชายแดน โดย กกล.สุรศักดิ์มนตรี (๒) แผนความมั่นคงภายใน โดย
กอ.รมน.ภาค ๒ ส่วนแยก ๑ และ (๓) แผนงานด้านยาเสพติด โดย ศอ.ปส.ชอน.
ซึ่งจะมีการบูรณาการแผนงานทั้ง ๓ แผนร่วมกันและมีการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการ
ออกเป็น ๔ พื้นที่ คือ
(๑) พื ้ น ที่ ท างลึก คื อ พื ้ น ที ่ ต ั้ งแต่ ริมฝั่ง
แม่น้ำโขงลึกเข้าไปในพื้นที่ สปป.ลาว โดยจะใช้การปฏิบัติการข่าวเป็น หลัก
ได้แก่ หน่วยข่าวกรองทางทหารปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรบพิเศษ ซึ่งจะมีการ
ตรวจสอบและรายงานข้อมูลข่าวสารของขบวนการค้ายาเสพติดที่อยู่ฝั่งประเทศ
เพื่อนบ้าน
(๒) พื้นที่ระวังป้องกัน คือ พื้นที่ตลอดแนว
แม่น้ำโขง โดยมีกองกำลังของ นรข. ที่ขึ้นควบคุมทางยุทธการกับ กกล.สุรศักดิ์ มนตรี ทั้ง ๒ เขต คือ เขตหนองคายและเขตนครพนม ซึ่งมีภารกิจในการสกัดกั้น
ยาเสพติดโดยการลาดตระเวนทางน้ำเป็นหลัก
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(๓) พื้นที่อำเภอชายแดนจำนวน ๒๓ อำเภอ
โดยจะมีการวางกำลังโดยใช้กำลังพลของทหารพรานและ ตชด. เป็นกำลังหลัก
(๔) พื้ นที่ถัดจากอำเภอชายแดนที่อยู ่ ใน
จังหวัดชายแดนทั้งหมด โดยจะมีกองร้อยเคลื่อนที่เร็วจำนวน ๒ กองร้อย ซึ่ง
เป็นกองหนุนของ กกล.สุรศักดิ์มนตรี ปัจจุบันได้วางกำลังที่เป็นกองหนุนเข้าไป
อยู่ในพื้นที่เพ่งเล็งเพื่อป้องกันการนำเข้ายาเสพติดเป็นหลัก
ซึ่งแนวทางการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย
ในพื้นที่จะเน้นย้ำให้หน่วยที่ปฏิบัติในพื้นที่ใช้วิธีปฏิบัติเชิงรุก เพิ่มความเข้มงวด
และความถี่ในการลาดตระเวนทั้งทางน้ำและทางบก การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
ทั้ง แบบประจำและชั่วคราว การใช้เทคโนโลยีเพื่อตัดเสรีในการสื่อสารของ
ขบวนการค้ายาเสพติด และการใช้แหล่งข่าวในพื้นที่ โดยมีการบูรณาการร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธร ฝ่ายปกครอง และ
ปปส.ภาค ในการประสานความร่วมมือเพื่อปิดล้อม ตรวจค้น ตรวจยึด ตลอดจน
การขยายผลการจับกุมที่นำไปสู่การยึดทรัพย์สินเพื่อการทำลายกลุ่ม ขบวน
การค้ายาเสพติด
๕.๒.๒.๓ มาตรการป้องกัน เน้นการปฏิบัติในเรื่อง
ของกิจการพลเรือนเป็นหลัก โดยมีชุดพัฒนามวลชนที่อยู่ในพื้นที่จำนวน ๘ ชุด
ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน โดย กอ.รมน. จำนวน ๒๔ ชุด เครือข่ายด้านผู้นำชุมชน
เข้มแข็งจำนวน ๕ ชุด เพื่อจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ และในช่วง
ที่ผ่านมามีผลสัมฤทธิ์ในการจัดตั้งแหล่งข่าวประชาชน ซึ่งแหล่งข่าวเหล่านี้จะ
รายงานข่าวสารให้กับเจ้าหน้าที่ในการจับกุมการกระทำผิดต่าง ๆ
๕.๒.๒.๔ มาตรการบำบัดฟื้นฟู โดยมีการค้นหาผู้เสพ
ผู้ติดที่สมัตรใจเข้ารับการบำบัดเข้าสู่กระบวนการบำบัดของกระทรวงสาธารณสุข
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๕.๒.๒.๕ มาตรการจัดการแบบบูรณาการ ซึ่ง เป็น
การบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจะมี
การประชุมบูรณาการและการตั้งกลุ่มสนทนาออนไลน์ในการประสานการสกัดกั้น
ยาเสพติด และมาตรการบริหารจัดการตามนโยบายผู้บังคับบัญ ชาให้ กกล.
สุรศักดิ์มนตรี เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอำเภอในพื้นที่ชายแดน
๕.๓ ประเด็นท้าทายจากปัจจัยที่เปลี่ยนไปในการแก้ไขปัญหายาเสพติ ด
เชิงปฏิบัติ
๕.๓.๑ สถานการณ์การเมืองในเมียนมามีผลต่อสถานการณ์ปัญหา
ยาเสพติดมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์ต้องการระดม
เงินทุนเพื่อจัดซื้ออาวุธและปัจจัยอื่น ๆ เพื่อต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาลทหารเมียนมา
จึงมีความพยายามที่จะส่งออกยาเสพติดเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
๕.๓.๒ การพัฒนาประเทศของ สปป.ลาว ในปัจจุบัน สปป.ลาว
มีการพัฒนาในเรื่องของเส้นทางคมนาคมและความเจริญจากการที่จีนเข้ามาเป็น
ผู้ลงทุน และการขยายตัวของธุรกิจสีดำใน สปป.ลาว อาทิ ยาเสพติด บ่อนการพนัน
และธุรกิจผิดกฎหมาย โดยเฉพาะยาเสพติดที่พบว่ามีแหล่งผลิตขนาดเล็กอยู่ใน
พื้นที่ สปป.ลาว และสถานที่ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามกับประเทศไทย และยังไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างละเอียดได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐของ สปป.ลาว ปกปิด
ข้อมูล และเจ้าหน้าที่บางกลุ่มยังมีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกับเครือข่ายยาเสพติ ดที่ มี
ความเชื่อมโยงกับไทย
๕.๓.๓ ความจริงใจของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของ สปป.ลาว จากประเด็นเรื่องประวัติศาสตร์และความเป็นชาตินิยมของลาว
ทำให้ปัญหายาเสพติดที่ไทยได้รับผลกระทบอยู่ไม่ได้รับความร่วมมืออย่างจริงจัง
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และยาเสพติดเป็นช่องทางที่สามารถสร้างรายได้ง่าย จึงยังมีความต้องการใช้ไทย
เป็นทางผ่านในการลำเลียงยาเสพติดลงสู่ภาคใต้ก่อนส่งต่อไปยังประเทศที่สาม
๕.๓.๔ การปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวพบว่า
ยังมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ต่างหน่วยที่ยังขาดความเข้าใจในบริบทการปฏิบัติงาน
ของทหารในพื้นที่ รวมถึง เรื่องผลประโยชน์ที่มีอยู่ในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะ
สายข่าว สำหรับกองทัพมีการหมุนเวียนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนเป็น
ประจำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์อันจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ของประเทศชาติ
๕.๔ ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติ
๕.๔.๑ การใช้ยานพาหนะทางทหารในการปฏิบัติงานด้านการข่าว
ในพื้นที่จะใช้กองกำลังป้องกันชายแดนเป็นหลักและยานพาหนะที่ใช้ส่วนใหญ่
เป็นยานพาหนะทางทหาร ซึ่งประสบปัญหาเรื่องการเปิดเผยตัวตนและขาด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติด
๕.๔.๒ การเสริมจุดอ่อนโดยการใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจ ด้วย
พื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความยาวถึง ๒๔๐ กิโลเมตร มีกำลัง
พลปฏิบัติงานในพื้นที่ประมาณ ๒,๐๐๐ นาย ดังนั้นเครื่องมือเฝ้าตรวจ อาทิ
กล้องวงจรปิด (CCTV) โดรน และกล้องตรวจการณ์กลางคืน จะช่วยเพิ่มศักยภาพ
ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๕.๕.๓ การผลักดันการแก้ปัญหาเส้นเขตแดน เกาะดอนที่อยู่ใน
แม่น้ำโขงที่ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากที่ผ่านเกาะดอนเหล่านี้กลายเป็นแหล่งพักยา
ก่อนการลำเลียงเข้าสู่ประเทศไทย และลดปัญหาที่ สปป.ลาว ไม่ปฏิบัติ ตาม
ข้อตกลง MOU เช่น ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ หรือการให้
ประชาชนเข้าไปอาศัยทำกินบนเกาะดอนกลางแม่น้ำ เป็นต้น
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๖. หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
๖.๑ มุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ส่วนใหญ่จะเป็น
ปัญหาของเยาวชนติดยาเสพติด ที่มีผลมาจากปัญหาทางสัง คม เยาวชนขาด
การศึกษา และมีปัญหาครอบครัว ซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่ที่ติดยาเสพติด จะไม่
เรียนหนัง สือ และติดเกมส์ สำหรับโรงเรียนและสถานศึกษาขนาดใหญ่พบ
ปัญหาเยาวชนติดยาเป็นจำนวนมาก และปัญหาดังกล่าวโรงเรียนและสถานศึกษา
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยลำพัง
๖.๒ มุมมองเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานรัฐ
๖.๒.๑ ภาครัฐมุ่งเน้นการสร้างโรงเรียนทางสังคมมากกว่าการ
สร้างอาชีพให้กับประชาชน ทำให้ ประชาชนวัยทำงานมีความต้องการที่ จะไป
ทำงานต่างประเทศ ทิ้งถิ่นฐานและฝากบุตรหลานไว้กับผู้สูงอายุ ที่นำไปสู่การเกิด
ปัญหาทางสังคม
๖.๒.๒ หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถควบคุมดูแลและตรวจสอบ
เยาวชนที่อยู่กับสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะกระแสนักพากษ์เกมส์ออนไลน์ หรือ
กระแสของเน็ตไอดอล ที่อาจมีการลักลับกระทำความผิดผ่านทางออนไลน์
เช่น การโฆษณาขายยาเสพติด การสอนวิธีใช้ วิธีเสพยาเสพติด หรือการพนัน
ออนไลน์ เป็นต้น
๖.๓ ความท้าทายจากปัจจัยที่เปลี่ยนไปที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์
ปัญหายาเสพติดและการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๖.๓.๑ สภาพเศรษฐกิจและปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นพื้นฐานของ
การเกิดปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา สืบเนื่องจาก
ประชากรในภาคอีสานนั้นส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร เป็นกลุ่มใช้แรงงาน เมื่อหมด
ฤดูการทำนาแล้วจะต้องเข้าเมืองไปหางานทำเพื่อนำเงินให้ครอบครัว เด็กและ
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เยาวชนบางกลุ่มต้องหยุดเรียนหนังสือเพื่อหาเงินให้ครอบครัว จึงเป็นเรื่องง่ายที่
เข้าสู่วงการของยาเสพติด
๖.๓.๒ ความคิดของประชาชนทั่วไปที่มองกลุ่มคนที่ติดยาเสพติด
ที่มองว่าผู้ที่ติดยาเสพติด มักถูกมองว่าเป็นบุคคลที่เป็นอันตรายต่อสังคม และ
เป็นที่น่ารังเกียจ สำหรับผู้ที่ผ่านการบำบัดแล้ว ถูกมองว่าเป็นตราบาป และไม่ได้
รับโอกาสจากสังคมในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ จึงทำให้คนกลุ่มนี้กลับไปเสพยาอีกครั้ง
๖.๓.๓ ความคิดของประชาชนต่อกลุ่ม E-Sport เนื่องจากผู้ใหญ่
มักมองว่าการที่เด็กรวมกลุ่มเล่น เกมส์มักจะนำไปสู่การกระทำสิ่งผิดกฎหมาย
ต่าง ๆ แต่หากให้การสนับสนุนในทางที่ถูกเด็กที่รวมกลุ่มกันจะสามารถทำในสิ่ง
ที่ชอบได้ และเกิดเป็นรายได้มีมีมูลค่าสูง ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลที่ใกล้ชิด
ของครอบครัวภายใต้ความเข้าใจ
๖.๓.๔ การจัดระบบหรือควบคุมเภสัชกร เนื่องจากปัญหาการ
ตกงานยังมีอยู่มากในประเทศ อาชีพเภสัชกรก็เป็นหนึ่งในนั้น หากมีไม่มีการ
ควบคุมการผลิตกลุ่มเภสัชกร อาจจะทำให้กลุ่มเภสัชกรใช้ความรู้ในทางที่ผิด
ในการกระทำผิดต่อสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย
๖.๔ ความคาดหวังที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงาน
รัฐและกองทัพ
การเข้าถึงประชาชน เนื่องจากบทบาทของทหารที่ผ่านมาทหาร
ยังไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่ จากการสำรวจข้อมูลประชาชนใน
พื้นที่ของหอการค้าจังหวัดพบว่า ประชาชนต้องการมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ดี ขี ึ้น
ดังนั้น ความคาดหวังที่มีต่อกองทัพคือ การเข้าถึงประชาชนโดยการใช้ทรัพยากร
เดิมที่ทหารมีอยู่เข้าไปพัฒนาหมู่บ้านและประชาชน เช่น หน่วยทหารพัฒนา
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการ
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โคกหนองนาโมเดล หรือเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะก่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่าง
ทหารกับประชาชนมากขึ้น
๖.๕ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติ
๖.๕.๑ การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีความเจริญเพื่อลดปัญหา
ยาเสพติดที่มีปัจจัยทางสังคมเป็นแรงขับเคลื่อน โดยการส่งเสริมให้ประชาชน
ในเรื่องการทำการเกษตรและการจัดหาช่องทางในการจำหน่าย เพราะประชาชน
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ส่วนใหญ่มีทักษะด้านการเกษตรและมีความ
ขยัน หากประชาชนสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ ก็จะไม่ออกจากไปหางาน
ทำนอกพื้นที่ และลดปัญหาเยาวชนขาดการดูแลจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่นำไป
สู่การลดโอกาสที่เยาวชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
๖.๕.๒ การส่งเสริมธุรกิจออนไลน์ที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ จุดประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่อยู่ในโลกออนไลน์กลับเข้ามาอยู่ในระบบที่
ภาครัฐสามารถควบคุมดูแลและตรวจสอบได้
๖.๕.๓ การทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด โดยการนำ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของคนไทย เช่น กรณีพืชกัญชาที่สามารถนำ
ประโยชน์มาใช้ได้อย่างถูกกฎหมาย หากมีการพิจารณายาขยันที่ในอดีตที่มีการ
ใช้อย่างแพร่หลายแต่ไม่พบประวัติผู้ใช้เสพติดยาขยัน แต่เนื่องจากไม่มีการควบคุม
อย่างถูกต้อง นำไปสู่การปรับปรุงตัวยาให้ออกฤทธิ์รุนแรงต่อระบบประสาท
มากขึ้นจนกลายเป็นยาเสพติดให้โทษ เป็นต้น
๗. ด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย
๗.๑ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดปัจจุบันที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
๗.๑.๑ สถานการณ์ยาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ คือ
การลั กลอบนำเข้ายาเสพติดโดยวิธีการนำยาเสพติดติดตัวผ่านแดนเข้ามาใน
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ลักษณะของนักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสาร ซึ่งตามสถิติด่าศุลกากรหนองคายมีคน
เดิ น ทางเข้ า ออกมากที ่ ส ุ ด ในประเทศไทย เนื ่ อ งจากชายแดนฝั ่ ง ตรงข้าม
จ.หนองคาย คือนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ สปป.ลาว ด้วย
จำนวนคนที่ผ่านเข้า-ออกต่อวันจำนวนมากอาจจะมีการลักลอบนำยาเสพติด
ผ่านแดนไปได้ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙
ทำให้ปัจจุบันจำนวนคนที่ผ่านเข้า-ออกด่านน้อยปัญหาดังกล่าวก็ลดลงด้วยเช่นกัน
๗.๑.๒ ด่านศุลกากรหนองคายมีช่องทางการค้าติดต่อกับ สปป.ลาว
และจุดอื่น ๆ ดังนี้
๗.๑.๒.๑ จุดผ่านแดนถาวร ๓ แห่ง ได้แก่ (๑) ด้าน
พรมแดนมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๑ (๒) ด่านพรมแดนรถไฟหนองคายที่เปิด
บริการตามประกาศของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีรถไฟขบวนต่างประเทศที่
ให้บริการระหว่างสถานีรถไฟหนองคายและสถานีรถไฟท่านาแล้ง สปป.ลาว และ
(๓) ด่านพรมแดนท่าเรือหนองคาย (ท่าเรือหายโศก)
๗.๑.๒.๒ จุดผ่อนปรนจำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ (๑) จุด
ผ่อนปรนบ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ ตรงข้ามกับด่านประเพณีบ้านหนองดา เมือง
สีโคตรตะบอง นครหลวงเวียงจันทร์ (๒) จุดผ่อนปรนบ้านม่วง อ.สังคม ที่อยู่
ตรงข้ามด่านประเพณีบ้านโคกแฮ่ เมืองสังทอง นครหลวงเวียงจันทร์ (๓) จุด
ผ่อนปรนบ้านชุมพล อ.โพนพิสัย ตรงข้ามกับด่านประเพณีบ้านโดน เมืองปากงึม
นครหลวงเวียงจันทร์ และ (๔) จุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน อ.รัตนวาปี ตรงข้ามกับ
ด้านประเพณีบ้านทวย เมืองท่าพะบาด แขวงบอลิคำไซ
๗.๑.๒.๓ สนามบินศุลกากร ๒ แห่ง ได้แก่ สนามบิน
ศุลกากรอุดรธานี และสนามบินศุลกากรขอนแก่น
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๗.๒ การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติ
๗.๒.๑ ภารกิจในการปฏิบัติงานของด่านศุลกากร ได้แก่ (๑)
ด้านการจัดเก็บรายได้ (๒) ด้านการอำนวยความสะดวกแก่การค้าชายแดน (๓)
การอำนวยความสะดวกให้แก่สินค้าผ่านแดน (๔) ด้านการอำนวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว (๕) ด้านการปกป้องความปลอดภัยของสังคม (๖) ด้านการ
เป็นศุลกากรมาตรฐานโลก (๗) ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน (๘) ด้านความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และ (๙) ด้านความ
รับผิดชอบต่อสัง คมและคืนความสุขแก่ประชาชน สำหรับการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ด่านศุลกากรหนองคายได้มีการดำเนินการตามนโยบาย
ของกรมศุลกากรอย่างเข้มงวด
๗.๒.๒ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผ่านแดน โดยศุลกากร
มีการตั้งจุดตรวจ มีการจัดทำประวัติและการเอกซเรย์ (X-ray) ทั้งบุคคลต้อง
สงสัยและรถบรรทุกสินค้าที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ ดังนั้นการใช้รถบรรทุกเพื่อ
ขนส่งยาเสพติดผ่านข้ามแดนมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากศุลกากรมีระบบ
ตรวจสอบบริษัทหากพบว่าบริษัทมีการกระทำความผิดจะได้รับบทลงโทษ
อาทิ การยกเว้นภาษีหรือสิทธิพิเศษทางการค้า ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทต้องรักษา
สถานภาพของตนเองไว้
๗.๒.๓ การบูรณาการสายข่ าวของศุ ลกากรมี การปฏิ บั ติ ๒ ส่ วน
ได้แก่ (๑) การข่าวและการแลกเปลี่ยน โดยการเข้าร่ว มประชุมโต๊ะ ข่า วและ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือการยกกรณีตัวอย่าง (๒) การป้องกันและ
ปราบปราม
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๗.๓ ประเด็นท้าทายจากปัจจัยที่เปลี่ยนไปในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชิงปฏิบัติ
๗.๓.๑ ความไม่ไว้วางใจในสายข่าวที่ปฏิบัติงานร่วมกัน เนื่องจาก
องค์กรค้ายาเสพติดมีความซับซ้อนและรายได้ที่เกิดขึ้นมีมูลค่ามหาศาล องค์กร
ค้ายาเสพติดมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ อาทิ การหาข่าวการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เพื่อใช้วางแผนลักลอบนำเข้ายาเสพติด ตลอดจนข้อกฎหมายที่มีการ
วางแผนเพื่อต่อสู้คดีกับภาครัฐ ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจซึ่งกัน
และกันของหน่วยปฏิบัติ
๗.๓.๒ พบแหล่งผลิตยาเสพติดที่ตั้งอยู่ใน สปป.ลาว สืบเนื่องจาก
ทางการลาวมีการจับกุมสารตั้งต้นยาเสพติดทำให้เชื่อได้ว่ามีแหล่งผลิตตั้งอยู่ที่
สปป.ลาว นอกจากสารตั้งต้นแล้วทางการลาวยังมีการจับกุมยาเสพติดจำนวน
มากได้อีกหลายครั้งและลาวยังคงสถานะประเทศทางผ่านเนื่องจากยังไม่พบ
รายงานการแพร่ระบาดใน สปป.ลาว
๗.๓.๓ พัฒนาการของขบวนการลักลอบขนยาเสพติดและความ
ชำนาญของเจ้าหน้าในการตรวจค้น โดยเฉพาะรถที่มีการดัดแปลง เนื่องจากด่าน
ศุลกากรไม่สามารถเอกซเรย์รถได้ตลอดทั้งคันทำได้เพียงด้านข้างเท่านั้น ขบวน
การค้ายาเสพติดใช้วิธีการดัดแปลงรถบรรทุกทำเป็นห้องลับเพื่อซุกซ้อนยาเสพติด
๗.๔ ความคาดหวังของหน่วยงานที่ มีต่อกองทัพ คือ ความเข้มแข็ง
และความซื่อสัตย์ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงทุกภาคส่วนที่อยู่นอกพื้นที่ความรับผิดชอบของด่านศุลกากร
๗.๕ ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญ หายาเสพติดเชิงปฏิบัติ คือ
การบูรณาการด้านการข่าวจำเป็นต้องมีชั้นความลับ ที่สามารถระบุตัวตนของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่สามารถเข้าถึงข่าวสารและการบูรณาการได้ เพื่อแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่
รัฐเป็นสายข่าวให้กับขบวนการค้ายาเสพติด
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๘. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย
๘.๑ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดปัจจุบันที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
คือ การขนลำเลียงยาเสพติดผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ซึ่งเป็นช่องทาง
ปกติกระทำได้ยากกว่าการนำยาเสพติดขึ้นเรือข้ามแม่น้ำโขงมายังฝั่งไทย ส่วนใหญ่
เจ้าหน้าที่ ตม. พบว่ามีการนำยาเสพติดซุกซ้อนในกระเป๋ าวางทิ้งไว้ตามจุดแต่
ไม่พบผู้กระทำความผิด
๘.๒ การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติ
๘.๒.๑ ภารกิจหลักของตรวจคนเข้าเมืองคือการตรวจคนที่ผ่าน
ข้ามแดนเป็นหลัก และเป็นหน่วยสนับสนุนโดยการสนธิกำลังกรณีที่มีการสกัด
จับขบวนการค้ายาเสพติด การแลกเปลี่ยนข่าวสาร การประสานข้อมูล และ
การบูรณาการด้านข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในเครือข่ายค้า
ยาเสพติด หรือข้อมูลของคนไทยที่มีการข้ามแดนเพื่อนำไปประกอบการสืบสวน
และขยายผล
๘.๒.๒ การนำระบบพิสูจน์ยืนยันอัตลักษณ์ตัวบุคคล (Bio Metric)
มาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยที่ระบบดังกล่าวจะทำ
การตรวจสอบลายนิ้วมือผู้ที่จะเดินทางผ่านแดนเข้า -ออก หากพบว่ามีการนำ
ยาเสพติดมาวางไว้ตามจุดแต่ไม่พบผู้กระทำความผิดก็สามารถนำตัวอย่าง
ลายนิ้วมือแฝงและภาพจากกล้องวงจรปิดมาตรวจสอบเพื่อหาตัวผู้ต้อ งสงสัย
หรือสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้
๘.๒.๓ การบูรณาการด้านการข่าวร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านการประชุมและการประสานข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ผ่านแดน เช่น การเฝ้าตรวจรถยนต์ต้องสงสัยที่จะเข้า-ออกชายแดน หรือการ
เฝ้าสังเกตบุคคลหรือกลุ่มคนเป้าหมายที่จะเข้า-ออกชายแดน เป็นต้น
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๘.๓ ประเด็นท้าทายจากปัจจัยที่เปลี่ยนไปในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชิงปฏิบัติ
๘.๓.๒ อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจภูธรที่เป็นหน่วย
รับผิดชอบในส่วนของการขยายผลโดยตรง เนื่องจากมีเจ้ าหน้า ที่ ผู ้ปฏิ บั ต ิ ไม่
เพียงพอในการติดตามเพื่อจับกุมผู้กระทำผิดที่ออกนอกพื้นที่ ทำให้การปฏิบัติ
ไม่มีความต่อเนื่อง
๘.๓.๒ การเปิ ด ให้ บ ริ การรถไฟความเร็ วสู งในเดือ น ธ.ค.๖๔
ที่คาดว่าจะมีผู้โดยสารที่เป็นคนจีนและคนต่างชาติเพิ่มมากขึ้น อาจจะมียาเสพติด
และสิ่งผิดกฎหมายแฝงมากับการโดยสารรถไฟ หากในอนาคตปริมาณผู้โดยสาร
เพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะมียาเสพติดหลุดลอดเข้ามามากด้วยเช่นกัน ในส่วนของ
การเตรียมความพร้อมคือการประสานงานด้านการข่าวกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการเฝ้าสังเกตบุคคลหรือกลุ่มคนที่เป็นเป้าหมาย และการประสานงาน
ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Drug Enforcement
Administration: DEA) เพื่อขอรายชื่อบุคคลที่น่าสังเกต (Watch list) เป็นต้น
๘.๔ ความคาดหวังของหน่วยงานที่มีต่อกองทัพ คือ การปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยังมี
ความจำเป็นต้องพึ่งพาการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่อง
การข่าวในการสกัดกั้นยาเสพติด แต่ในการเข้าปฏิบัติงานในบางพื้นที่ยังมีข้อจำกัด
อาทิ บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ที่อยู่ในความดูแลของกรมศุลกากรที่มี
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่มีความเข้มงวดในการบูรณาการร่วมเพื่อตรวจค้นหรือ
ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณสะพาน อยากให้กองทัพมีส่วนในการผลักดันการ
ปฏิบัติการร่วมในพื้นที่ชายแดนในทุกจุด
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๘.๕ ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญ หายาเสพติดเชิง ปฏิบัติ คือ
เพิ่มการเจรจาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศเพื่อนบ้ าน
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะในเรื่องของความร่วมมือเนื่องจากปัญหายาเสพติดที่
เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะมีปัจจัยมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งที่ผ่านมาไทยต้องรับ
ปัญหาดังกล่าวไว้เพียงฝ่ายเดียว หาก สปป.ลาว ให้ความสำคัญกับผู้ลักลอบ
ส่งออกจากเสพติดออกนอกประเทศ ปัญหายาเสพติดที่จะเข้ามาในประเทศไทย
ก็จะลดน้อยลงด้วยเช่นกัน
๙. หอการค้าจังหวัดหนองคาย
๙.๑ มุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๙.๑.๑ ยาเสพติดเป็นภัยคุกคามที่มีอันตรายสูงและสถานการณ์
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ จ.หนองคาย มีความรุนแรงมากขึ้นในช่วง
ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙
๙.๑.๒ วิธีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดยังคงใช้วิธีการลำเลียงเข้า
มาผ่านทางแม่น้ำโขง นอกจากนี้ในพื้นที่ จ.หนองคาย ตลอดแนวเขตแดนมีชุมชน
ไม่กี่แห่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รกร้าง ซึ่งอาจทำให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดูแลไม่ทั่วถึง
นอกจากนี้ขบวนการค้ายาเสพติดมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้มากยิ่งขึ้น
๙.๑.๓ เยาวชนในพื้นที่ติดยาเสพติดเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่จะ
เป็นเด็กที่บ้านมีฐานะยากจน ซึ่งนำไปสู่การเกิดปัญหาสสังคมด้านอื่น เช่น
ปัญหาอาชญากรรม การลักทรัพย์ เพื่อนำเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพ
๙.๒ มุมมองเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานรัฐ
๙.๒.๑ หอการค้ามีการให้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และให้โอกาสกับผู้ที่เคยติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟู แล้วได้
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ทำงาน ตลอดจนส่ งแสริ มและสนั บสนุ นให้ เยาวชนเข้ าร่ วมโครงการ To be
Number One ส่งเสริมให้เยาวชนออกกำลังกาย และห่างไกลจากยาเสพติด
๙.๒.๒ ที่ผ่านมากองทัพมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพราะ
นอกจากปัญหายาเสพติดแล้ว ปัจจุบันแม่น้ำโขงแห้งทำให้มีปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวลักลอบเข้าเมืองที่เพิ่มมากขึ้น
๙.๓ ความท้าทายจากปัจจัยที่เปลี่ยนไปที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์
ปัญหายาเสพติดและการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๙.๓.๑ ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำที่นำไปสู่ปัญหาทางสังคม ประชาชน
ที่เป็นกลุ่มแรงงานเดินทางออกไปทำงานยังพื้นที่อื่น ปล่อยบุตรหลานให้อยู่กับ
ผู ้ ส ู ง อายุ ทำให้ เ ยาวชนติ ด เพื ่ อ นและมี ก ารชั ก นำไปสู ่ ก ารเสพยาเสพติ ด
เนื่องจากขาดผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด และปัญหาการว่างงานที่เพิ่มโอกาส
ให้ ป ระชาชนไปประกอบอาชี พ ที ่ ผ ิ ด กฎหมายเพิ ่ ม มากขึ ้ น เนื ่ อ งจากมี
ค่าตอบแทนสูง
๙.๓.๒ ยาเสพติดมีราคาถูก เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึง ยา
เสพติดได้ง่ายขึ้น
๙.๓.๓ ความต่อเนื่องในการสื่อสารการปฏิบัติระหว่างเจ้าหน้าที่
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
๙.๓.๔ รถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างหนองคายกับเมืองหลวง
เวียงจันทร์ที่จะมีการเปิดให้ใช้บริการ อาจมียาเสพติดแฝงมากับผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น
๙.๓.๕ ขบวนการค้ายาเสพติดมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าประเทศ
๙.๔ ความคาดหวังที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงาน
รัฐและกองทัพ
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๙.๔.๑ การประสานความร่วมมือกั บประเทศเพื่ อนบ้ านในการ
ร่วมกันป้องกันยาเสพติดไม่ให้มียาเสพติดเข้ามาในประเทศของตนและเพื่อไม่ให้
ประเทศตนเองเป็นประเทศต้นทางหรือเป็นประเทศทางผ่านของยาเสพติด
๙.๔.๒ การวางมาตรการป้อ งกั นยาเสพติด ที ่ม าจากการเปิด
พรมแดนและการโดยสารรถไฟ หน่วยงานภาครัฐในการเตรียมการป้องกันยา
เสพติดที่จะแฝงมากับผู้โดยสารรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมระหว่างหนองคายกับ
เมืองหลวงเวียงจันทร์
๙.๔.๓ การให้ความช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยประชาชน
หรือผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับหน่วยงานความมั่นคง เนื่องจากมี
ประชาชนบางส่วนกลัวอันตรายจากกลุ่มผู้มีอิทธิพล
๙.๕ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติ
๙.๕.๑ การเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ให้มากขึ้น ตลอดจนการเพิ่มเครื่องมือที่เป็น
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน
๙.๕.๒ การรณรงค์และการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
ให้กับเยาวชนที่อยู่ตามโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้มากขึ้น
๙.๕.๓ การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้
มีโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ จ.หนองคาย เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ เพิ่มโอกาส
ให้ผู้ปกครองได้อยู่กับครอบครัวเพื่อดูแลบุตรหลานและผู้สูงวัย
๙.๕.๔ การเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะ
ประเทศที่เป็นทางผ่านยาเสพติด เพื่อลดปัญหายาเสพติดที่จะเข้ามาในประเทศ
๙.๕.๕ การสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงทุก
ฝ่ายในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ให้มากขึ้น พร้อมทั้งควรมีกลไกใน
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การตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐและมีการลงโทษหากมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการ
ค้ายาเสพติดในฐานความผิดร้ายแรง
๙.๕.๖ ปรับปรุงกฎหมายและบทลงโทษทางกฎหมายให้สูงขึ้น
เนื่องจากปัจจุบันผู้กระทำความผิดไม่มีความเกรงกลัวกฎหมายและเมื่อรับโทษ
แล้วมีโอกาสกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก
๙.๕.๗ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการตรวจยึดของ
กลางยาเสพติดและดำเนินการทำลายยาเสพติดที่โปร่งใส เนื่องจากประชาชนมี
ความกังวลว่ายาเสพติดที่หน่วยงานรัฐยึดได้จะถูกนำมาแพร่กระจายในพื้นที่
๑๐. สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง ๗ จังหวัดภาคอีสาน
๑๐.๑ มุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญ หายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื ้น ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๐.๑.๑ ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -๑๙ มีผลต่อ
สถานการณ์ป ัญหายาเสพติ ดในพื้น ที่ จ.หนองคาย มีความรุนแรงมากขึ้ น
เนื่องจากชายแดนไทยฝั่งประเทศเมียนมารวมถึงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดใน
พื้นที่ทางภาคเหนือมีความเข้มงวดขึ้น ทำให้ขบวนการค้ายาเสพติดเปลี่ยนเส้นทาง
ลำเลียงโดยใช้เส้นทางตามแนวแม่น้ำโขงตั้ง แต่ จ.หนองคาย ถึง จ.นครพนม
เป็นเส้นทางลำเลียงแทน
๑๐.๑.๒ การลำเลี ย งยาเสพติ ด ในปริ ม าณครั ้ ง ละมาก ๆ
จำเป็นต้องใช้เรือเหล็กขนาดใหญ่ในการขนลำเลียงและต้องอาศัยพื้นที่ที่มี
ระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูง อาทิ บ้านหาดคำ อ.เมืองหนองคาย บ้านกองนาง
อ.ท่าบ่อ บ้านท่าม่วง อ.รัตนวาปี ที่กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบลำเลียง
ยาเสพติ ดขึ ้ นฝั ่ ง ในส่ วนพื ้ นที ่ ท ี ่ แม่ น ้ ำโขงแห้ งจะเป็ นลั กษณะของการแบก
ยาเสพติดเดินข้ามฝั่งมาแบบกองทัพมด แต่จำนวนที่ลำเลียงเข้ามาได้มีปริมาณ
ที่น้อยเนื่องจากยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าจะมีน้ำหนักมาก
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๑๐.๑.๓ การรับช่วงต่อของเครือข่ายยาเสพติด ซึ่งจะใช้วิธีการ
นัดหมายโดยตรงระหว่างกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านกับ
เครือข่ายที่อยู่ฝั่งไทย โดยจะมีคนในพื้นที่รอรับยาเสพติดที่ข้ามฝั่งมาจากประเทศ
เพื่อนบ้านก่อนส่งต่อให้เครือข่ายซึ่งเป็นคนอีกกลุ่ม เพื่อนำยาเสพติดออกไปยัง
พื้นที่ที่เป็นแหล่งพักยา อาทิ จ.เพชรบูรณ์ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ก่อนส่ง
ยาเสพติดลงในพื้นที่ภาคใต้ ปัจจุบันพบว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยจะนำ
ยาเสพติดไปวางไว้ตามจุดนัดหมายส่วนใหญ่เป็นริมถนนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม
๑๐.๑.๔ การแพร่ระบาดในพื้นที่ เนื่องจากราคายาเสพติดที่
จำหน่ายในพื้นที่มีราคาถูกจึงเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้เสพโดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน และพบว่ามีการว่าจ้างให้คนในพื้นที่ลักลอบนำเข้ายาเสพติดเพื่อ
แลกกับส่วนแบ่งที่เป็นยาเสพติด โดยกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นได้ทั้งผู้ค้ารายย่อย
และผู้เสพที่อยู่ตามหมู่บ้านและชุมชน
๑๐.๒ มุมมองเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานรัฐ
๑๐.๒.๑ จากสถานการณ์ ยาเสพติ ด ที ่ ทะลั ก เข้ า มาในพื ้ น ที่
จ.หนองคาย เป็นจำนวนมาก อาจมีสาเหตุจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
เตรียมการรับมือกับการสถานการณ์เป็นไปด้วยความล่าช้า
๑๐.๒.๒ เจ้าหน้าที่ของกองกำลังที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดมีจำนวนน้อย และผู้บังคับบัญชากองกำลังส่วนใหญ่
เป็นคนนอกพื้นที่ ไม่มีความชำนาญและขาดความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
จึงทำให้ทหารยังไม่เป็นที่ยอมรับและไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่
ในพื้นที่
๑๐.๒.๓ การหาข่ า วหรือ การเก็ บ ข้ อมู ล เชิง ลึ กในพื ้นที ่ ของ
หน่วยงานราชการ ประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกว่าไม่ได้รับการคุ้มครองจาก
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เจ้าหน้าที่ ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดระแวง ไม่ไว้ใจการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
และกลัวที่จะเป็นสายข่าวเพื่อแจ้งเบาะแสสำคัญให้กับราชการ
๑๐.๒.๔ การทุจริตเกี่ยวกับงบประมาณในโครงการที่หน่วยงาน
รัฐดำเนินงานร่วมกับภาคประชาชน ที่ก่อให้เกิดความไม่ไ ว้วางใจระหว่า ง
ประชาชนหรือเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑๐.๓ ความท้าทายจากปัจจัยที่เปลี่ยนไปที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์
ปัญหายาเสพติดและการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑๐.๓.๑ ผลประโยชน์ทับซ้อนและภาพลักษณ์ของกองกำลัง
ป้องกันชายแดน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่มร่วมมือกับกลุ่มขบวนการค้า
ยาเสพติดในพื้นที่สร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อทำลายภาพลักษณ์ของกองกำลัง
ป้องกันชายแดนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เช่น กรณีของการปล้นของกลางเพื่อ
รางวัลนำจับ เป็นต้น
๑๐.๓.๒ การลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านเข้ามาทางหมู ่บ้าน
โดยมีผู้นำหมู่บ้านหรือเจ้าหน้าที่รัฐบางคนที่ได้รับผลประโยชน์จากขบวนการ
เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ และมีชาวบ้านบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำ
ดังกล่าวแต่ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ เนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพล
๑๐.๓.๓ ความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่าง
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ สปป.ลาว เนื่องจากทางการลาวไม่มีความเข้มงวด
ในเรื่อ งของการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดออกนอกประเทศหรือ ความ
พยายามที่จะป้องกันไม่ให้ สปป.ลาว เป็นพื้นที่ทางผ่านยาเสพติด เนื่องจาก
ลาวไม่ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านความมั่นคงของไทย โดยเฉพาะปัญหา
การลักลอบนำเข้ายาเสพติด ซึ่ง สปป.ลาว จะให้ความสำคัญในเรื่องของเขตแดน
ที่ลาวเป็นผู้ได้รับประโยชน์มากกว่า
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๑๐.๓.๔ ผลประโยชน์ที่ขบวนการค้ายาเสพติดเสนอให้กับผู้นำ
หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน หรือประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นสายรายงานข่าวของเจ้าหน้าที่
รัฐให้กับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด หรือเป็นการติดสินบนเพื่อให้สามารถลำเลียง
ยาเสพติดผ่านหมู่บ้านไปได้
๑๐.๔ ความคาดหวังที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงาน
รัฐและกองทัพ
กองทัพมีการปฏิบัติหน้าที่ที่เข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะในพื ้นที่
สีแดง ผ่านกลไกการทำงานร่วมกับหมู่บ้านและชุมชน เนื่องจากที่ผ่านมาพื้นที่
ขนถ่ายลำเลียงยาเสพติดมักถูกกำหนดขึ้นมาชัดเจนโดยกลุ่มเครือข่ายนักค้ายา
เสพติด เพราะพื้นที่ชายแดนริมแม่น้ำโขงไม่สามารถทำการขนส่ง ลำเลียงยา
เสพติดขึ้นฝั่งได้ทุกพื้นที่ จะมีเพียงบางพื้นที่เท่านั้นและส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่
เดิม ๆ ดังนั้นการสร้างชุมชนชายแดนเข้มแข็งโดยมีทหารเป็นผู้ผ ลักดันหลัก
ขบวนการค้ายาเสพพติดจะไม่กล้าใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นทางผ่านในลำเลียงยา
เสพติด
๑๐.๕ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติ
๑๐.๕.๑ การเพิ่มจำนวนกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน
โดยเฉพาะนายทหารระดับผู้บังคับหมวด และการกระชับความสัมพันธ์ เสริมสร้าง
ความร่วมมือกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้มากขึ้น เนื่องจาก
บุคคลเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญ ในการช่วยเหลือการทำงานของภาครัฐได้เ ป็น
อย่างดี โดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลข่าวสารหรือเบาะแสของผู้กระทำความเป็น
เป็นต้น
๑๐.๕.๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้านและชุมชน โดย
การจัดอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพควบคู่กับการประสานความร่วมมือด้านต่าง ๆ
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กับชุมชนเพื่อลดความหวาดระแวงและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน
กับเจ้าหน้าที่รัฐ
๑๐.๕.๓ การศึกษาการวิจัยในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่มีกระบวนการวิจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้เกิด
เป็นเครือข่ายที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
๑๐.๕.๔ การปรับยุทธวิธีและการปฏิบัติให้เท่าทันสถานการณ์
โดยเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องมีความเข้าใจ มีทักษะในการทำงาน
ร่วมกับประชาชนในพื้นที่พร้อมกับการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
๑๑. กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำ โขง
(บก.นรข.)
๑๑.๑ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
๑๑.๑.๑ การลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติด ยาบ้าส่วน
ใหญ่มาจากกลุ่มผู้ผลิตที่อยู่ในเมียนมา โดยมี สปป.ลาว เป็นประเทศทางผ่าน
ก่อนส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ สำหรับมีการลักลอบนำเข้าไทยส่วนใหญ่จะใช้
เรือข้ามฝั่งมาตามแม่น้ำโขง กัญชาและฝิ่นส่วนใหญ่จะมาจากแหล่งเพาะปลูกที่
อยู่ใน สปป.ลาว และผลิตเป็นกัญชาอัด แท่งเพื่อส่งเข้าประเทศไทยเป็นหลัก
จากแหล่งข่าวภายนอกประเทศระบุว่า มีนายทุนคนไทยสั่งซื้อกัญชาจากกลุ่ม
ผู้ค้าในปริมาณมากและมีการลักลอบนำเข้ากัญชาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
จ.บึงกาฬ และ จ.นครพนม เป็นพื้นที่หลักในการลักลอบนำเข้า
๑๑.๑.๒ การลักลอบค้ายาเสพติดในพื้ นที่แบ่งออกเป็น ๒
ประเภท คือ (๑) ผู้ค้ารายใหญ่ เป็นกลุ่มผู้ค้าในพื้นที่ตอนในที่มีปริมาณมาก
เป็ น ขบวนการที ่ ม ี ร ะบบการซื ้ อ ขายและส่ ง มอบที ่ ม ี ค วามซั บ ซ้ อ น และ
(๒) ผู้ค้ารายย่อย เป็นกลุ่มผู้ค้าในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ใกล้เคียงในปริมาณ
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ไม่มากนัก ลักษณะการลักลอบลำเลียงจาก สปป.ลาว แบบกองทัพมดและนำเข้า
ยาเสพติดในทุกช่องทางที่สามารถกระทำได้
๑๑.๒ การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ
๑๑.๒.๑ ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ทางหน่วย นรข.
มีการจัดผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประชาคมข่าวพื้นที่ภาคตะวันเฉียงเหนือ
ทั้งในระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ โดยมีการประชุมโต๊ะข่าวยา
เสพติดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
ระหว่างประเทศไทย-ลาว ทั้งในระดับเมืองและระดับผู้ปฏิบัติ จึงทำให้สามารถ
ปราบปรามผู้กระทำผิดได้
๑๑.๒.๒ การปราบปรามและการบัง คับใช้กฎหมาย โดยทาง
นรข. ได้มีการจัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ออกลาดตระเวนทั้งทางบกและ
ทางเรือ พร้อมทั้งมีการจัดตั้งจุดสกัด จุดตรวจ ในพื้นที่ที่พิจารณาแล้วว่ามีการ
กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดตั้งตามแนวจุดสกัดเป็นระยะทาง ๙๒๘
กิโลเมตร ครอบคลุมทั้ง ๘ จังหวัด ๒๘ อำเภอ โดยจะทำการป้องกันและ
ปราบปรามผู้กระทำผิดที่ใช้เส้นทางแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดเข้า
มาในประเทศ
๑๑.๒.๓ ด้านการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ นรข. มีการ
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ทุกระดับ อีกทั้งยังมีการ
ออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดให้กับประชาชนและ
เยาวชนเพื ่อ การตระหนั กรู ้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมต่า ง ๆในชุ ม ชนภายใต้ ภาค
ประชาชน นรข.สนับสนุนการเป็นวิทยากรให้ความรู้ และในเวลาเดียวกันยังทำ
หน้าที่สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่ขงชาวบ้าน ทั้ง ในระดับท้องถิ่น และ
ชุมชน อีกด้วย
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๑๑.๓ ประเด็นท้าทายจากปัจจัยที่เปลี่ยนไปในการแก้ไขปัญ หายา
เสพติดเชิงปฏิบัติ
๑๑.๓.๑ การพั ฒ นาด้ า นคมนาคมและความทั น สมั ย ของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเส้นทางการขนส่ง
หลายเส้นทาง และการสื่อสารผ่านทางออนไลน์ที่มีแอพพลิเคชั่นสื่อสารที่
หลากหลาย ยากต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๑๑.๓.๒ ระดับน้ำในแม่น้ำโขง ในบางพื้นที่ระดับน้ำลดลงมาก
ทำให้ นรข. ไม่สามารถทำการลาดตระเวนทางเรือได้ และพบว่ามีการลักลอบ
ลำเลียงยาเสพติดเข้าประเทศในลักษณะของกองทัพมด หากในพื้นที่ที่มีกำลัง
ทหารน้อย ขบวนการค้ายาเสพติดจะสามารถยึดครองพื้นที่ได้ โดยใช้ชาวบ้านที่
อยู่ในพื้นที่เป็นสายข่าวหรือใช้พื้นที่ของหมู่บ้านเป็นทางผ่าน
๑๑.๓.๓ ขบวนการค้ายาเสพติดมักจะลักลอบนำเข้าในเวลา
กลางคืน ซึ่ง นรข. ต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการลาดตระเวน และมีความ
จำเป็นต้องใช้กล้องตรวจการณ์กลางคืน (Night vision) ที่สามารถบันทึ กภาพ
ไว้เป็นหลักฐาน
๑๑.๓.๔ ความร่ ว มมื อ กั บ เจ้ า หน้ า ที ่ ข องประชาชนในพื ้ น ที่
โดยเฉพาะประชาชนที่มีความสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด ซึ่งประชาชนกลุ่มนี้
จะปกปิดข้อมูลและไม่ให้ความร่วมมือกับทางการ เนื่องจากต้องการปกป้องคน
ในครอบครัว หรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติดแต่จะไม่ให้
ข้อมูลตัวผู้กระทำผิด
๑๑.๔ ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติ
๑๑.๔.๑ การฝึกทักษะกำลังพลระดับปฏิบัติการที่อยู่ในพื้นที่ใน
เรื ่ อ งของกฎการใช้ ก ำลั ง เนื ่ อ งจากในการปฏิ บั ต ิ ห น้า ที ่ ใ นพื้ นที ่ช ายแดน
จำเป็นต้องใช้กำลังพลที่มีประสบการณ์ ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของกฎ
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การใช้กำลัง และหลักนิยมทางทหาร เพื่อลดการสูญเสียที่เกิดจากการปะทะและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของทหารในพื้นที่
๑๑.๔.๒ การทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้เยาว์ เนื่องจากขบวนการ
ค้ายาเสพติดใช้ช่องว่างทางกฎหมายโดยใช้ผู้เยาว์เป็นเครื่องมือในขบวนการค้า
ยาเสพติด ซึ่งประเด็นดังกล่าวมีความอ่อนไหวต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โดยตรง อาทิ การควบคุมตัวผู้เยาว์ การกักขังผู้เยาว์หรือการดำเนินคดีต่อ
ผู้เยาว์ เป็นต้น
๑๑.๔.๓ การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างหน่วยงาน
เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องการข่าวที่ยังมี
ความกังวลเรื่องความปลอดภัย การรักษาความลับ และความซื่อสัตย์ เป็นต้น
๑๑.๔.๓ การเพิ่มมาตรการสอบสวนผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ชายแดน
หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดหรือยินยอมให้เป็นพื้นที่
ทางผ่านยาเสพติดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
๑๒. ที่ทำการทางยุทธวิธีเขมราฐ กองกำลังสุรนารี (ทกย.เขมราฐ)
๑๒.๑ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
สถานการณ์ยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย-ลาว กลุ่มขบวนการค้า
ยาเสพติดมีความพยายามนำยาเสพติดเข้ามาเพื่อกระจายให้กับกลุ่มผู้ค้ารายย่อย
ในพื้นที่ชายแดน รวมถึงการนำยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ตอนในของประเทศและ
การส่ง ออกไปยังประเทศที่สาม จากสถิติการจับกุมในช่วงปี ๖๓ ที่ผ่านมา
พบว่า กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมีความพยายามที่จะลักลอบนำเข้ายาเสพ
ติดเพิ่มมากขึ้น สืบเนื่องจากกลุ่มนัก ค้ ามีการขยายเครื อข่า ยเพิ่ม ขึ ้ น และ
มีความต้องการที่จะลักลอบนำยาเสพติดเข้าพื้นที่ตอนในเพื่อส่ง ออกไปยัง
ประเทศที่สามเพิ่มมากขึ้น
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๑๗๐

๑๒.๒ การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ
๑๒.๒.๑ ภารกิจของ ศอ.ปส.ชอน.ล. คือการควบคุม อำนวยการ
กำกับดูแลกำลังชุดสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนไทย-ลาว-กัมพูชา
โดยแบ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับชายแดนลาว ตั้งแต่ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ถึง
อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี และพื้นที่ชายแดนที่ติดกับชายแดนกัมพูชา
ตั้ง แต่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ถึง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ รวมความยาว
ทั้งสิ้น ๗๕๐ กิโลเมตร แบ่งเป็นชายแดนทางน้ำ ๑๘๘ กิโลเมตร มีจุดผ่านแดน
ถาวร ๑ แห่ง และชายแดนทางบก ๑๙๙ กิโลเมตร มีจุดผ่านแดนถาวร ๑ แห่ง
โดย ศอ.ปส.ชอน.ล. จัดกำลังเป็น ๒ ส่วน คือ บก.ศอ.ปส.ชอน.ล. และ บก.ควบคุม
ซึ่ง ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการสกัดกั้นฯ จำนวน ๒ ชุด (อ.ชานุมาน และ
อ.บุณฑริก) และชุดปฏิบัติการข่าว จำนวน ๒ ชุด (กกล.สุรนารี จ.สุรินทร์ และ
อ.เขมราฐ)
๑๒.๒.๒ แนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ (๑) ด้านการประสานงาน
กับหน่วยงานในพื้นที่และเครือข่ายในการสกัดกั้นยาเสพติด และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและการงานในชุดชายแดน เช่น การประชุมหารือ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนด้านสังคมและวัฒนธรรม
เป็นต้น (๒) ด้านการข่าว ได้แก่ การบูรณาการด้านการข่าวกับหน่วยงานใน
พื้นที่ อาทิ ตำรวจภูธรภาคที่ ๓, ตำรวจภูธรจังหวัด, สภ.ในพื้นที่, ศรภ.บก.ทท.,
ขกท.กกล.สุรนารี เป็นต้น ชุดพัฒนาสังพันธ์มวลชน และชุดวิทยากรกระบวนการ
สร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง (๓) ด้านยุทธการ ได้แก่ บูรณาการกำลังรวม
กั บกำลั ง ป้ องกันชายแดน การตั ้ ง จุดตรวจ/จุด สกั ด การลาดตระเวนพื้นที่
ชายแดนน้ำ การลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนทางบก และการปิดล้อมตรวจค้น
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๑๒.๓ ประเด็นท้าทายจากปัจจัยที่เปลี่ยนไปในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชิงปฏิบัติ
๑๒.๓.๑ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการลับลอบนำเข้ายาเสพติ ด
ของกลุ่มนักค้ายาเสพติด เดิมกลุ่มนักค้าจะเป็นผู้รับและส่งยาเสพติดเอง แต่
ปัจจุบันจะเป็นในรูปแบบของการสั่งการที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนทั้งฝั่งไทยและฝั่ง
ประเทศเพื่อนบ้าน และมีการว่าจ้างกลุ่มนักบินเพื่อรับ-ส่งยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่
ตอนในของประเทศ โดยมีลักษณะการทำงานแบบรับช่วงต่อเป็นจุด ๆ หากถูก
เจ้าหน้าที่จับกุมจะไม่สามารถขยายผลต่อไปได้ เนื่องจากไม่สามารถระบุตัวผู้
ว่าจ้างได้ชัดเจน
๑๒.๓.๒ ขบวนการค้ ายาเสพติดใช้ เทคโนโลยี ในการติ ดต่อ
สื่อสารมากขึ้นโดยเฉพาะการสื่อสารออนไลน์ จากเดิมจะใช้โทรศัพท์ในการ
ติดต่อซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถดักจับสัญญาณได้
๑๒.๓.๓ เด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น
๑๒.๔ ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติ
๑๒.๔.๑ การนำเทคโนโลยี ม าช่ ว ยเพิ ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด อาทิ กล้อง
วงจรปิด ระบบเฝ้าตรวจ หรือเรดาร์สำหรับตรวจความเคลื่อนไหวของเรือใน
เวลากลางคืน เป็นต้น
๑๒.๔.๒ การทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวกับการปลูก
สร้างบ้านที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง เนื่องจากผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดสามารถขึ้น
จากฝั ่ ง และเข้า ไปซุ กซ้อ นภายในบ้า นได้ ทั นที กรณี ด ั ง กล่า วเจ้ า หน้ า ที่ไม่
สามารถติดตามผู้กระทำความผิดหรือเข้าตรวจค้นภายในบ้านได้ทันที
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๑๗๒

ภาพประกอบการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อนำข้อมูลสนับสนุนการจัดทำเอกสารศึกษาทางวิชาการ (Working paper)
เรื่อง “การศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฏิบัติของกองทัพ”
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
(นครราชสีมา - ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย - นครพนม - อุบลราชธานี)
วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๐๐๐ - ๑๑๓๐ เข้าสัมภาษณ์ พล.ต. มานพ ไขขุนทด รอง ผอ.ศอ.ปส.ชอน.
พร้ อ มด้ ว ย เสธ.ทภ.๒ รอง เสธ.ทภ.๒ (๑) และ ผอ.กยค.ทภ.๒/ผอ.นผ.
กอ.รมน.ภาค ๒ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา

เวลา ๑๔๓๐ - ๑๕๓๐ สัมภาษณ์ นายณรงค์ วรหาญ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ปปส.ภาค ๓ จ.นครราชสีมา
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วันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘๓๐ - ๐๙๓๐ สัมภาษณ์ นายภิญโญ โฆสิต ผู้อำนวยการสำนักงาน
ปปส.ภาค ๔ จ.ขอนแก่น

เวลา ๐๙๔๐ - ๑๐๔๐ เข้าสัมภาษณ์ นางวรัญญา ภวภูตานนท์ ณ
มหาสารคาม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น

เวลา ๑๓๑๕ - ๑๔๓๐ เข้าสัมภาษณ์ พ.อ.ประภาษ อ้อชัยภูมิ เสธ.กกล.
สุรศักดิ์มนตรี ณ กกล.สุรศักดิ์มนตรี จ.อุดรธานี
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เวลา ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐ เข้าสัมภาษณ์ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธาน
หอการค้าจังหวัดอุดรธานี

วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ เข้ า สั ม ภาษณ์ พ.ต.อ.ณรั ช ต์ พ ล เลิ ศ รั ช ตะปภัสร์
นายด่านศุลกากรหนองคาย ณ ด่านศุลกากรหนองคาย

เวลา ๑๐๑๕ - ๑๑๑๕ เข้าสัมภาษณ์ พ.ต.ท.อภิชาติ คลธา สว.ตม.จว.หนองคาย
ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.หนองคาย
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๑๗๕

เวลา ๑๓๑๕ - ๑๔๑๕ เข้าสัมภาษณ์ นางมนนิดา โกวิทศิริกุล ประธานหอการค้า
จังหวัดหนองคาย ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

เวลา ๑๔๓๐ - ๑๕๓๐ เข้าสัมภาษณ์ คุณอ้อมบุญ ทิพย์สุนา นายกสมาคม
เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง ๗ จังหวัดภาคอีสาน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘๓๐ - ๑๐๐๐ เข้าสัมภาษณ์ น.อ. ชัชวาลย์ โตรุ่ง เสธ.นรข. ณ บก.นรข.
จ.นครพนม
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เวลา ๑๔๓๐ - ๑๕๓๐ เข้าสัมภาษณ์ พ.อ.ไมตรี สุวะไกร รอง เสธ.กกล.สุรนารี/
รอง ผบ.ทก.กกล.สุรนารี ณ ทกย.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
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การสัมภาษณ์ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings)
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
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