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บทบรรณาธิการ

  ยาเสพติดเป็นปัญหาระดับโลก ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติ 

มาเป็นเวลานาน ในแต่ละปี นานาประเทศต่างต้องทุ่มเทเงินงบประมาณจำานวนมหาศาลเพ่ือ

ขจัดภัยยาเสพติด และประเทศไทยก็เผชิญกับปัญหายาเสพติดมาเป็นเวลาช้านานเช่นกัน 

สาเหตุสำาคัญประการหน่ึง เน่ืองจากประเทศไทยมีอาณาเขตท่ีติดกับพ้ืนท่ีสามเหล่ียมทองคำา

(เขตติดต่อระหว่างประเทศไทย สหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

ซึ่งเคยเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่สำาคัญของโลกแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะเป็นพื้นที่ปลูกพืชที่

เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดหลายชนิด และพืชดังกล่าว ก็คือ ฝิ่น มีการพบ

การปลูกฝ่ินเป็นจำานวนในแถบจังหวัดภาคเหนือของไทย ทำาให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด

และก่อให้เกิดปัญหาวิกฤต ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และคุณภาพประชากร โดยเฉพาะ การ

แพร่ระบาดไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งรัฐบาลในแต่ละยุคก็ได้

พยายามดำาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยต่อเนื่องมาตลอด 

 ในปี 2552 รัฐบาลได้กำาหนดให้มีปฏิบัติการ “ประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติด

ยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั ้วป้องกัน โดยมีมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น 

โครงการรั้วชายแดน ร้ัวชุมชน ร้ัวสังคม ร้ัวโรงเรียน ร้ัวครอบครัว การปราบปรามฯ การ

บำาบัดรักษาฯ ท้ังน้ี ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก โครงการ ร้ัวชุมชน

และร้ัวสังคม และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบทุกโครงการในพ้ืนท่ีเพ่ือให้การแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และย่ังยืน

 วารสารดำารงราชานุภาพ  ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 34 ประจำาเดือนมกราคม – มีนาคม 2553

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใคร่ขอนำาเสนอเร่ืองนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด



เป็นแนวคิดหลัก (theme) ประจำาฉบับ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน นอกจากน้ีได้นำา

เสนอบทความอีกหลากหลายเพ่ิมเติมเข้ามา เพ่ือเพ่ิมพูนกรอบความรู้และเสริมอรรถรสใน

การอ่าน บทความต่างๆ เหล่านี้ ผู้ทรงคุณความรู้และผู้มีประสบการณ์ในการทำางาน

ได้กรุณาเขียนข้ึนเพ่ือมอบให้นำาลงพิมพ์ ในวารสารดำารงราชานุภาพฉบับน้ี กองบรรณาธิการ

จึงใคร่ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้เขียนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณามอบบทความอัน

ทรงคุณค่าให้กับวารสารดำารงราชานุภาพ เผยแพร่สู่สาธารณชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมวิชาการ และสถาบันดำารงราชานุภาพ จะนำาเผยแพร่ใน www.stabundamrong.go.th 

ต่อไป 

        กองบรรณ�ธิก�ร
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 ถานการณ์ปัญหายาเสพติด
และแนวโน้มของปัญหา

ส�ำนักงำน ป.ป.ส.1 

ส
1. สถำนกำรณ์ยำเสพติดในประเทศ

 1.1 สถำนกำรณ์กำรผลติยำเสพตดิ

 ฝิ่น พื้ นที่ ลั ก ล อ บ ป ลู กฝิ ่น ใน

ประเทศไทยในปี 2551/2552 ส่วนใหญ่

พบมากในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบน ประมาณ

ร้อยละ 85.3 รองลงมาเป็นภาคเหนอืตอนล่าง

ร้อยละ 14.5 และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ร้อยละ 0.2 โดยในปี 2550/2551 พบพืน้ที่

ลกัลอบปลกูฝ่ิน 1,800.10 ไร่ ปี 2551/2552 

พบพื้นที่ปลูกฝิ่น 1,149.55 ไร่ 

 กัญชำ มีการปลูกในทุกภาค

ของประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการปลูกเพื่อ

ใช้เองหรือจ�าหน่ายให้กับผู้เสพในพื้นที่

 พืชกระท่อม มีการปลูกในหลาย

พืน้ทีพ่บมากในพืน้ทีภ่าคใต้ของประเทศไทย

จากสถิติการจบักมุผูต้้องคดผีลติกระท่อม

ตั้งแต่ ปี 2550 - 2552 จับกุมได้ทั้งสิ้น
1 กระทรวงยุติธรรม
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1,046 คน 853 คน และ 961 คน และสามารถ

ยึดของกลางได้ทั้งสิ้น 42,267.9 กิโลกรัม 

12,919.9 กิโลกรัม และ 15,472.3 กิโลกรัม

ตามล�าดับ

 ส�ำหรับแหล่งผลิตยำเสพติดอื่นๆ 

ในประเทศ นับตั้งแต่ประกาศสงครามกับ

ยาเสพติดเมื่อปี พ.ศ. 2546 ไม่พบการ

จับกุมแหล่งผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่ 

แต่มีการจับกุมการผลิตไอซ์ในลักษณะ 

kitchen lab ในเขตจังหวัดต่างๆ เช่น 

ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

ระบาดในประเทศส่วนใหญ่ น�าเข้ามา

จากประเทศพม่า ซึง่เป็นการน�าเข้ามาเพือ่

จ�าหน่าย ส�าหรบักญัชา มแีหล่งผลติส�าคญั

อยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ส่วนใหญ่น�าเข้าทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศทั้งนี้ใน

ปี 2552 รฐับาลได้เปิดปฏบิตักิารยทุธศาสตร์

5 รั้วป้องกันโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่

เกีย่วข้องเสรมิความเข้มแขง็ในการสกดักัน้

ย า เ สพติ ดจั ดก� า ลั ง ปฏิ บั ติ ก า ร เ ข ้ า

 1.2 สถำนกำรณ์กำรลกัลอบน�ำเข้ำ

ยำเสพติด

 ยาเสพติดที่มีการแพร ่ระบาด

ในประเทศ ส่วนใหญ่มาจากแหล่งผลิต

ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยยาบ้าซึ่งเป็น

ยาเสพติดหลักที่พบการน�าเข้าเพื่อแพร่

ลาดตระเวน สกดักัน้ ปิดล้อม/ตรวจค้นพืน้ที่

ต้องสงสยั จดัตัง้ด่าน/จดุตรวจตามเส้นทาง 

รวมทัง้ จัดก�าลังเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ตามหมู ่บ ้านชายแดน ส่งผลให้ตั้งแต่

เดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 สามารถ

จับกุมยาเสพติดส�าคัญที่มีของกลาง

ปรมิาณมากจ�านวน 776 คดี เป็นยาบ้า 

19.7 ล้านเม็ด เฮโรอีน 125.4 กโิลกรมั 



3 วารสารด�ารงราชานุภาพ

กัญชาแห้ง 13,487 กิโลกรัม ไอซ์ 188.7 

กิโลกรัม เอ็กซ์ตาซี 49,338 เม็ด โคเคน 

5,136 กรัม ยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมของ

ซโูดอเีฟดรนี 1,781,804 เมด็ ส�าหรบัยาบ้า

ที่จับกุมได้เป็นการจับกุมของกลางตั้งแต่

100,000 เมด็ขึน้ไป พืน้ทีช่ายแดนภาคเหนอื

ยังคงปรากฏการลักลอบน�าเข้ายาเสพติด

มากที่ สุดของประเทศมาโดยตลอด 

ในปี 2552 มสีดัส่วนการน�าเข้าร้อยละ 88.7

รองลงมาน�าเข้าในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ร้อยละ 10.8 และภาคกลางร้อยละ 0.5   

 นอกจากนี้ยั งปรากฏข ่าวสาร

การเตรียมน�ายาเสพติดจากแหล่งพักยา

นอกประเทศเข้าสูป่ระเทศไทย โดยมแีหล่ง

พักด้านประเทศพม่า ด้านสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ส�าหรับ

การผลติยาเสพตดิใหม่ มปัีญหาขาดแคลน

สารตั้งต้นในการผลิต จึงมีความพยายาม

ให้เครอืข่ายในไทย เป็นตวัแทนในการจดัหา

จึงมีการจัดหาจากประเทศอื่นแทนโดย

เฉพาะการจัดหาจากประเทศมาเลเซีย 

และอินเดีย 

 จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติด

ทั้งหมด และข้อมูลการข่าวในพื้นที่ พบ

แนวโน้มการน�าเข้าในแต่ละตัวยา ดังนี้

 ยำบ้ำ ที่แพร่ระบาดในประเทศ

ส่วนใหญ่มาจากแหล่งผลิตในประเทศ

พม่าโดยเฉพาะรฐัฉาน ซึง่มพีืน้ทีต่ดิต่อกบั

ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย โดย

ในปี 2546 จับกุมยาบ้าในประเทศได้

จ�านวน 64.7 ล้านเม็ด 12.5 ล้านเม็ด ใน

ป ี 2549 ในป ี 2551 จับกุมยาบ ้าได ้ 

จ�านวน 20.6 ล ้านเม็ด และป ี 2552

จบักมุได้ 22.2 ล้านเมด็ พืน้ทีน่�าเข้าส�าคญั

ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ทางชายแดนภาคเหนือ 
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การล�าเลียงยาบ้าในช่วงหลัง จะพบว่า

หลายคดมีกีารใช้รถส�ารวจเส้นทางและจะ

หลกีเลีย่งการตรวจค้นจากเจ้าหน้าทีโ่ดยใช้

เส้นทางรองแทน

 กัญชำแห้ง การลักลอบน�าเข้ามี

แนวโน้มเพิม่ขึน้จากช่วงทีผ่่านมา ซึง่น�าเข้า

ประมาณปีละ 10 - 15 ตัน เป็น 20 ตัน

ในปี 2551 พื้นที่น�าเข้าส�าคัญ อยู ่ทาง

ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่

ส่วนใหญ่เป็นการน�าเข้าเพือ่ส่งผ่านภาคใต้

ไปยังประเทศมาเลเซีย

 เฮโรอีน การลักลอบน�าเข้าเฮโรอีน

มีแนวโน้มลดลง ส่วนใหญ่ลักลอบน�าเข้า

ทางภาคเหนือของประเทศ พื้นที่น�าเข้า

ส�าคญั ได้แก่ จงัหวดัเชยีงราย กลุม่ผูน้�าเข้า

พบทั้งชาวไทย พม่า จีน และไต้หวัน โดย

เฉพาะนักค้ายาเสพติดชาวไต้หวันยังคง

พบพฤติการณ์จัดหาเฮโรอีนจากประเทศ

พม่าเพื่อล�าเลียง น�าออกไปยังไต้หวันเช่น

เดียวกับที่ผ ่านมา และพบการน�าเข ้า

ทางท ่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ  โดย 

ชาวปากีสถาน ซึ่งส่วนใหญ่จะซุกซ่อน

โดยการกลืนลงในช่องท้อง

 ยำเสพติดในกลุ ่ม Club drugs 

พบการน�าเข้าทั้ง ไอซ์ เคตามีน โคเคน

และเอก็ซ์ตาซ ีโดยการน�าเข้าไอซ์ มแีนวโน้ม

เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากแหล่งผลิต

ในพม่า นอกจากนั้นยังพบการลักลอบน�า

เข้าทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งกลุ่ม

ผู้ลักลอบน�าเข้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ 

เช่น อิหร่าน สิงคโปร์ แอฟริกัน เป็นต้น 

เคตำมีน มีแนวโน ้มเพิ่มขึ้น ป ี 2552 

จับกุมได ้ 18.9 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก

ปี 2551 จับกุมได้ 18.2 กิโลกรัม โดยพบ

การน�าเข้าทีจ่งัหวดัสระแก้ว โคเคน ส่วนใหญ่

น�าเข ้าทางท ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เอก็ซ์ตำซ ีส่วนใหญ่น�าเข้ามาทางชายแดน

ภาคใต้
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 1.3 สถำนกำรณ์กำรค้ำยำเสพติด

 ยา เสพติดทั่ วประ เทศแม ้ ว ่ า

จ�านวนคดี และจ�านวนผู้ต้องหาจะลดลง

แต่ปริมาณของกลางที่ยึดได้โดยเฉพาะ

ยาบ้า และไอซ์ เพิ่มมากขึ้น เมื่อพิจารณา

สถิติการจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติด

ตั้งแต่ ปี 2550 - 2552 พบว่า สามารถ

จับกุมผู้ต้องหาได้ 42,766 คน 49,067 คน

และ 39,875 คน ตามล�าดับ โดยพื้นที่

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ระยะที่ 2 คือ กทม.และปริมณฑล พื้นที่ 

3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ และพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อพิจารณาแยก

รายตัวยา พบว่า ยำบ้ำ มีการจับกุมได้ใน

ทุกพื้นที่ ในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 70

ยกเว้นภาคใต้ปรากฏเพียงร้อยละ 43.7 

กัญชำ จับกุมได้มากในภาคใต้และภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื ร้อยละ 24.3 และ 13.7

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเป็นพื้นที่ปลายทาง

ในการล�าเลียงยาเสพติด และเป็นพื้นที่

ต ้นทางที่มีการลักลอบน�าเข ้ามาจาก

ประเทศเพื่อนบ้าน เฮโรอีน จับกุมได้มาก

ในพืน้ทีภ่าคใต้ และภาคเหนอื (ร้อยละ 2.3

และ 0.9) สำรระเหย พบมากในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 

ยำเสพติดในกลุ่ม Club Drugs พบใน 

กทม. ภาคใต้ และภาคกลาง พืชกระท่อม

พบมาก ในภาคใต้ อีกประเด็นหนึ่งที่

แสดงให้เหน็ถงึสถานการณ์ปัญหาทีเ่พิม่ขึน้

คือ การจับกุมคดียาเสพติด รายส�าคัญ

ที่พบว่า มีการจับกุมการค้ายาเสพติด

ที่ สามารถยึดของกลางระดับตั้ งแต ่ 

100,000 เมด็ขึน้ไปเพิม่ขึน้โดย ตลอดตัง้แต่

ปี 2550 เป็นต้นมา และเมื่อพิจารณา

ถงึรปูแบบ วธิกีารซกุซ่อนล�าเลยีงยาเสพตดิ

พบว่าการซุกซ่อนล�าเลียงยาเสพติดใน

ยานพาหนะ ยังคงมีสัดส่วนมากที่สุดถึง 

ร้อยละ 26.2 รองลงมาเป็นการซุกซ่อนใน

สัมภาระ ร้อยละ 20.1 นอกจากนี้ยังพบ

การส่งยาเสพติดทางพัสดุโดยบริษัทรับส่ง

พัสดุเอกชน หรือทางรถทัวร์ 

 ในการสืบสวนจับกุมกลุ่มการค้า

ยาเสพตดิ พบว่ากลุม่นกัค้ารายใหญ่ทีเ่ป็น

รายส�าคัญซึ่งเคยยุติบทบาทในช่วงของ 
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การประกาศสงครามยาเสพติด เริ่มกลับ

เข ้ามาเคลื่อนไหวท�าการค้าเพิ่มมากขึ้น 

 1.3.1 กลุ่มเครือข่ำยนักค้ำส�ำคัญ 

และรูปแบบกำรค้ำ

       1.3.1.1 นักค้านอกประเทศ

                (1) กลุ่มคนจีน ซึ่ง

ประกอบด ้วยนักค ้าจีนแผ ่นดินใหญ่ 

นกัค้าจนีไต้หวนัจนีฮ่องกง จนีสงิคโปร์และ

จนีมาเลเซยี ส่วนใหญ่จะมคีวามสมัพนัธ์กนั

เป็นเครือข่ายสามารถเดินทางเคลื่อนไหว

ไปได้ในทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่

ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร มีศักยภาพใน

การจัดหายาเสพติดค่อนข้างสูง และใน

ปริมาณมาก ยาเสพติดที่จัดหาส่วนใหญ่

เป็นเฮโรอนี ไอซ์ เอก็ซ์ตาซ ีโคเคน รปูแบบ

ไม่เปลีย่นแปลงมากนกั ยงัเกาะกลุม่กนัเป็น

เครอืข่ายทีเ่หนยีวแน่น และมรีปูแบบองค์กร

ที่ค่อนข้างชัดเจน มีการแบ่งงานกันท�า

                (2) กลุม่ชาวแอฟรกินั

เคลื่อนไหวในหลายพื้นที่และในหลาย

ประเทศ ค้ายาเสพติดทุกชนิดที่สามารถ

หาได้ เช่น โคเคน เฮโรอนี ไอซ์ เอก็ซ์ตาซี

นิยมใช้ผู้หญิงในการล�าเลียง โดยเฉพาะ

ผู ้หญิงในประเทศด้อยพัฒนา ส�าหรับ

ในปี 2552 พบว่ามีการว่าจ้างให้ ชาว

อิหร่าน หรือชาวปากีสถานเป็นผู้ล�าเลียง

                (3) กลุม่ชนกลุม่น้อย

ในพื้นที่ประเทศพม่า ที่ส ่วนใหญ่เป็น

แกนน�าในระดับส�าคัญของกลุ ่ม และ

มีการใช้กองก�าลังคุ้มกันในการล�าเลียง

ยาเสพติด

                (4) นักค้าชายแดน

ส่วนใหญ่เป ็นชนกลุ ่มน้อยที่อาศัยอยู ่

ตามบริ เ วณชายแดน และสามารถ

เคลื่อนไหวข้ามไปมาได้ทั้งสองประเทศ

เช่น กลุ่มจีนฮ่อ มูเซอ ลีซอ เย้า และ

ม ้ง รับยาเสพติดจากพื้นที่ ชายแดน 

มาส่งให้กับนักค้าในพื้นที่ตอนในบางกลุ่ม

จะมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มของตัวเองใน

พื้นที่ตอนใน 
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       1.3.1.2 นักค้าในประเทศ

                (1) นกัค้ายาเสพตดิ

สญัชาตลิาวซึง่อาศยัอยูบ่รเิวณชายแดนไทย

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ส ่วนใหญ่จะเป ็นชาวบ ้านที่อาศัยอยู ่

ในประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวเข้ามารับจ้างล�าเลียงยาบ้า

เข้ามาสูป่ระเทศไทย

                (2) นกัค้าในเรอืนจ�า 

ส่วนใหญ่ คือ นักค้าระดับรายส�าคัญที่ถูก

จบักมุ ตัง้แต่การประกาศสงครามยาเสพตดิ

เมื่อปี 2546 และถูกศาลตัดสินลงโทษ

ขัน้สงู เช่น ประหารชวีติ จ�าคกุตลอดชวีติ

หรือจ�าคุกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ใช ้วิธีค ้า

ยาเสพติดโดยการใช ้ โทรศัพท ์มือถือ

สื่อสารกับกลุ ่มบุคคลภายนอก หรือ

บางคนใช้วิธีติดต่อกับผู้ต้องขังในคดีอื่นๆ

ที่ได้รับโทษจ�าคุกไม่นาน เมื่อออกจาก

เรือนจ�าไปแล้ว ให้มาท�าหน้าทีป่ระสานงาน

แทนตวัเอง

                (3) นั ก ค ้ า ที่ เ ป ็ น

เครอืข่ายชนกลุ ่มน้อยส่วนใหญ่อาศัยอยู ่

ในพื้นที่ อิทธิพลของกลุ่มของตนมักจะมี

ความเชื่อมโยงกับแกนน�าส�าคัญ หรือ

ระดับคุมก�าลังหรือมีบทบาทส�าคัญใน

กลุ่มของตน

       1.3.1.3 รูปแบบการค้าของ

นักค้ายาเสพติดรายส�าคัญ ส่วนใหญ่จะ

ไม่แตกต่างกันมากนัก ประกอบด้วย

ตวัการส�าคญัระดบันายทนุเป็นผูด้�าเนนิการ

มีความเชื่อมโยงหรือสัมพันธ ์กับกลุ ่ม

ผู้ผลิตหรือผู้จัดหายาเสพติดในแหล่งผลิต

เช่น พืน้ทีส่ามเหลีย่มทองค�า มกีารแบ่งงาน

กันท�า โดยใช้กลุ่มผู้ล�าเลียงหรือมือขนที่

เป็นชนกลุ่มน้อย หรือราษฎรจากประเทศ

เพื่อนบ้าน หรือคนไทยบางกลุ่ม มักจะมี

นายหน้าเป็นผูป้ระสานงานยาเสพตดิทัง้

ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน 

มีผู ้ท�าหน้าที่จัดการด้านการเงิน เช่น 

ท�าหน้าทีจ่ดัเกบ็เงนิจากลกูค้า หรอืโอนเงนิ

ไปให้เจ ้าของยาเสพติดนักค้าเหล่านี้

บางคนจะหลบหนีหมายจับไปอาศัยอยู ่

ในประเทศเพื่อนบ้าน

 1.4 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

 สถานการณ์การเข้ารับการบ�าบัด

รักษาตั้งแต่ปี 2550 - 2552 มีแนวโน้ม
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เพิม่ขึน้โดยตลอด จากประมาณ 6 หมืน่คน

ในปี 2550  เป็นประมาณ 9 หมื่นคนใน

ปี 2552 ในจ�านวนผูเ้ข้ารบัการบ�าบดัรกัษา

ทัง้หมด พบว่าสดัส่วนของผูเ้ข้ารบัการบ�าบดั

รักษาครั้งแรก และผู้เข้าบ�าบัดรักษาซ�้า

ส่วนใหญ่ล้วนเป็นเมืองหลักในแต่ละภาค

แทบทั้งสิ้น การเข้าสู่กระบวนการบ�าบัด

รักษามาจาก 3 ระบบใหญ่ๆ คือ ระบบ

สมัครใจ ระบบบังคับบ�าบัด และระบบ

ต้องโทษ ซึ่งจากข้อมูลพบว่าผู ้เข ้ามา

บ�าบัดรักษา ในระบบบังคับบ�าบัด มีถึง

ประมาณ  3 ใน 5 ขณะที่ เข ้ามาโดย

การสมัครใจที่ภาครัฐต ้องการให้เกิด

หรือรายเก่าค่อนข้างคงที่อยู่ที่อัตราส่วน 

80 : 20 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาปรากฏว่า

สัดส่วนผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษา ที่มาจาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่เดียวที่

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 พืน้ทีท่ีม่ผีูเ้ข้ารบัการบ�าบดัรกัษาใน

เกณฑ์สูง ในปี 2552 มีจ�านวน 21 จังหวัด 

มากที่สุด มีประมาณ 1 ใน 4 และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายภาค ก็พบผลในท�านอง

เดียวกันยกเว้นภาคใต้ ซึ่งในปี 2552 พบ

ว่ามีสัดส่วนของผู ้เข้าบ�าบัดรักษา โดย

สมคัรใจสงูกว่าระบบอืน่ๆ (ร้อยละ 45.1) 

 ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาพบว่า

กลุ่มอายุน้อยเข้ามาบ�าบัดรักษาเพิ่มมาก

ขึ้นโดยกลุ ่มหลักเป ็นอายุ 15 - 19 ป ี 

รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ  20 - 24 ปี และ 

25 - 29 ปี อย่างไรกต็าม ถ้าพจิารณาถงึ
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กลุ ่มอายุ 15 - 19 ปี และ 20 - 24 ปี

พบว่าสดัส่วนไม่แตกต่างกนัอยูท่ีป่ระมาณ

ร้อยละ 24 - 25 ในด้านการประกอบอาชพี

ผู ้ เข ้าบ�าบัดรักษา ส ่วนใหญ่จะอยู ่ใน 

3 กลุ่มหลัก คือ รับจ้าง ว่างงาน และ

เกษตรกร ในช่วง 2 ปีหลัง ผู ้เข้าบ�าบัด

รักษาจะประกอบอาชพีรบัจ้างเป ็นหลัก 

ประมาณร้อยละ 40 รองลงมาคือ กลุ่ม

ว่างงาน และเกษตรกร

 ในส่วนกลุ ่มนักเรียน/นักศึกษา 

ประมาณร้อยละ 7 - 8 มีแนวโน้มค่อยๆ 

เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้อง กับผลการส�ารวจ

จากส�านักงานสถิติแห ่งชาติ ที่พบว ่า

ปัญหายาเสพตดิแพร่ระบาดเข้าสูส่ถานศกึษา

เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 22.5 ในปี 2546 เป็น

ร้อยละ 34 ใน ปี 2551 ข้อมูลที่ผ่านมา 

พบว่านกัเรยีน/นกัศกึษาทีเ่ข้ามาบ�าบดัรกัษา

ร ้อยละ 44 - 47 ศึกษาอยู ่  ระดับชั้น

มธัยมศกึษาตอนต้นร้อยละ 17 - 19 ศกึษา

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ

ปวช./ปวส. ร้อยละ 14  - 17 โดยกลุ่ม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

และระดับประถมศึกษาเป็น 2 กลุ่ม ที่

มีแนวโน้มสัดส่วนเพิ่มขึ้นซึ่งผลจากการ

ศึกษาของสมาคมนักข่าวอาชญากรรม

แห่งประเทศไทย ที่ศึกษาข้อมูลเด็ก และ

เยาวชนอายุระหว่าง 10 - 18 ปี จาก

สถานพินิจฯ 76 แห่ง และศูนย์ฝึกและ

อบรมเด็กและเยาวชน 17 แห่ง ก็พบใน

ท�านองเดียวกัน คือ เด็กและเยาวชน 

ที่กระท�าความผิดมาจาก ครอบครัวที่

แตกแยกร้อยละ 52 โดยนักเรียนชั้นมัธยม

ศกึษาตอนต้น ก่อเหตมุากทีส่ดุ ร้อยละ 39.3 

 ชนิดยาเสพติดที่ผู้เข้าบ�าบัดรักษา

มากที่สุดคือ ยำบ ้ำ ร ้อยละ 78 - 83 

กัญชำ ร้อยละ 7 - 10 สำรระเหย ร้อยละ

4 - 5 ส�าหรับเฮโรอีน เดิมมีการแพร่

ระบาดมากในประเทศแต่ปัจจุบัน จ�านวน

ผู้เข้ารับการบ�าบัด รักษามีแนวโน้มลดลง

ส่วนยาใหม่ เช่น กลุ่มยา club drugs 

ได้แก่ เอ็กซ์ตาซี ไอซ์ รวมทั้งกระท่อม 

พบว่าตัวยาเหล่านี้ มีจ�านวนผู ้ เข ้ารับ

การบ�าบัดรักษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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 จากระบบบ�าบดัรกัษาทีด่�าเนนิการ

อยูใ่นปัจจบุนั ได้มกีารประเมนิภาวะการใช้

ยาเสพติดของผู ้เข้ารับการบ�าบัดรักษา 

โดยมีการจ�าแนกออกเป็น 3 กลุ่มประกอบ

ด้วย กลุ่มผู้เสพ กลุ่มผู้ติด กลุ่มผู้ติดยา

เสพติดรุนแรง ข้อมูลที่ผ่านมาปรากฏว่า

ร้อยละ 60 เป็นกลุ่มผู้เสพ ร้อยละ 37 

เป็นกลุ่มผู้ติดและร้อยละ 3 เป็นกลุ่มที่ติด

รุนแรง แต่เมื่อพิจารณาระยะเวลาที่เริ่ม

ใช้ยาเสพติดจนเข้าสู่การบ�าบัดรักษา พบ

ว่ามีถึงร้อยละ 57 - 60 ที่เข้ารักษาในช่วง 

5 ปีแรก และส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับทุกตัวยา 

ขณะทีอ่ตัราเฉลีย่ในช่วง 5 ปี (ปี 2548 - 2552)

ส�าหรับผู้ที่ใช้ยาเสพติดแล้วเข้ามารักษา

ในปีเดียวกันอยู่ที่ร้อยละ 7.5 แสดงให้เห็น

ว่าการจ�าแนกภาวะการใช้ยาเสพติดไม่ได้

ส่งผลที่ชัดเจนต่อระยะเวลาดังกล่าว

 ในส่วนของผลการบ�าบัดรักษา 

โดยดูจากระยะเวลาที่อดยาได้หลังเข้ารับ  

รกัษาทกุตวัยามากกว่าร้อยละ 75 ทีอ่ดยา

ได้ไม่เกนิ 1 ปี จากข้อมลูสะท้อนให้เหน็ถงึ

ปัญหาของการบ�าบดัรกัษา ซึง่สภาพการณ์

ที่เกิดขึ้น อาจมีทั้งปัจจัยภายนอกและ

ปัจจัยส่วนตัว ได้แก่ ประสิทธิผลของการ

บ�าบัดรักษา การที่ไม่เป็นที่ยอมรับของ

คนในครอบครัวหรือชุมชน การเข้าไปอยู่

ในสภาพแวดล้อมเดิม หรือยังคลุกคลีกับ

เพื่อนที่ใช้ยาเสพติด สภาพจิตใจที่ยังไม่

เข้มแข็งพอ เป็นต้น

 ส�าหรับผลกระทบที่เกิดจากการ

เสพยาเสพติด ข ้อมูลที่ปรากฏตาม

สื่ อมวลชน ตั้ งแต ่ เดื อนมกราคม - 

ธันวาคม 2552 เกือบทั้งหมดเกิดจากกลุ่ม

ผูเ้สพยาบ้าความผดิทีผู่เ้สพได้กระท�าร้อยละ

56.1 จะเป็นความผดิเกีย่วกบัทรพัย์ (ลกัทรพัย์/

ชิงทรัพย์/ขู ่กรรโชกทรัพย์/โจรกรรม) 

ร้อยละ 17.3 เป็นการฆ่า/พยายามฆ่า

ร้อยละ 7.6 ข่มขนื/พยายามข่มขนื ร้อยละ

7.1 เป็นการท�าร ้ายร ่างกาย ผู ้กระท�า

ความผดิส่วนใหญ่มอีายรุะหว่าง 16 - 24 ปี

ในปี 2553 ตัง้เป้าหมายว่า จะมกีารน�าผูเ้สพ/

ผู้ติดยาเสพติด เข้ามาสู่การบ�าบัดรักษา

ประมาณ 300,000 คน เข้ามาโดยระบบ

สมัครใจ จ�านวน 150,000 คน 

   แนวโน้มสถำนกำรณ์ยำเสพติด  

ปี 2553 “รุนแรงขึ้น”

 1. สถำนกำรณ์ภำยนอกประเทศ

    1.1 กลุ่มว้ายังเป็นกลุ่มหลักใน

การผลิตยาบ้า เฮโรอีน และไอซ์เพื่อเข้า

มาแพร่ระบาดในประเทศไทย

    1.2  กลุ่มว้ายังคงสามารถผลิต
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ยาเสพตดิได้ โดยไม่มขีดีจ�ากดั และไม่ถกู

รบกวนจากรัฐบาลพม่า

    1.3 พืน้ทีป่ลกูฝ่ินในพม่ามแีนวโน้ม

เพิม่ขึน้ อาจส่งผลให้ปัญหาฝ่ินและเฮโรอนี

เพิ่มมากขึ้นด้วย

    1.4 มีการผลิตไอซ์เพิ่มมากขึ้น

เนือ่งจากไอซ์มรีาคาสงู มตีลาดกว้างขวาง

ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ โดย

พบแหล่งผลิตในประเทศเพื่อนบ้านทั้ง

พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย นอกจากนี้

ยังพบการลักลอบน�าซูโดอีเฟดรีนจากไทย

ไปพม่า ก็สามารถจัดหาจากแหล่งอื่นๆ 

เช่น จากประเทศอินเดีย ซึ่งคาดว่าจะน�า

ไปผลิตเป็นไอซ์

    1.5 ยาบ ้ าที่ แพร ่ ระบาดใน

ประเทศส่วนใหญ่มาจากกลุ่มว้า

 2. สถำนกำรณ์กำรน�ำเข้ำ

    2.1 พื้ นที่ น� า เ ข ้ า ยา เสพติ ด 

ส่วนใหญย่งัคงเป็นพืน้ทีเ่ดมิ ได้แก่ จงัหวดั

เชยีงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก 

หนองคาย นครพนม อุบลราชธานี

    2.2 การล� า เลี ยงยา เสพติด 

จะหลีกเลี่ยงเส้นทางหลัก ไปใช้เส้นทาง

รองแทนเพือ่หลบหลกีการจบักมุทีจ่ดุตรวจ/

จุดสกัดของเจ้าหน้าที่

    2.3 กลุ ่มผู ้ล�าเลียงยาเสพติด

ที่ต้องระวงัเป็นพเิศษ ได้แก่ กลุม่ชาวเขา

เผ่าลซีอ จีนฮ่อ มูเซอ กลุ่มม้ง ไทยใหญ่ 

บุคคล 3 สัญชาติ ชาวอิหร่าน ปากีสถาน 

และชาวไต้หวัน

    2.4 ยาเสพติดที่ลักลอบน�าเข้า

หลักยังคงเป็นยำบ้ำ เพื่อแพร่ระบาด

ในประเทศ กญัชำ โดยไทยเป็นทางผ่าน

จาก สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

ไปยงัประเทศทีส่าม และไอซ์ ซึง่มแีนวโน้ม

น�าเข้าเพิม่ขึน้ ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นการน�าเข้า

มาจากพม่า ส่วนการน�าเข้ามาโดยชาว

อหิร่าน เป็นการส่งผ่านไปยงัประเทศญีปุ่น่

ส�าหรับเฮโรอีนนั้น นอกจากการน�าเข้า

จากพม ่าแล ้วยังมีการน�าเข ้ามาจาก

อฟักานสิถาน โดยกลุม่แอฟรกินั เพือ่ส่งต่อ

ไปยังประเทศจีน

 3. สถำนกำรณ์กำรค้ำ และแพร่

ระบำดยำเสพติด

    3.1 กลุม่ผูเ้กีย่วข้องชาวต่างชาติ

ทีต้่องเฝ้าระวงัอย่างใกล้ชดิ ได้แก่ ชาวลาว

ซึ่งในช่วงหลังพบว่า มีการพัฒนาจาก

ผูล้�าเลยีงเป็นผูจ้�าหน่ายเองโดยจ้างคนไทย

ให้เป็นผู้ล�าเลียงยาเสพติด นอกจากนั้น

ยังพบกลุ่มชาวแอฟริกัน ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่

ที่สุดมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกในการจ�าหน่าย
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เฮโรอีน และยาในกลุ่ม Club drugs

    3.2 กลุ่มผู้เกี่ยวข้องชาวไทยจะ

เป็นกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 15 - 24 ปี

จากสถิติผู้เข้าบ�าบัดรักษาพบร้อยละ 49.4 

สถติผิูถ้กูจบักมุคดยีาเสพตดิพบร้อยละ 43.9

    3.3 นกัค้าในเรอืนจ�าถอืเป็นกลุม่

นักค้าที่ส�าคัญที่ต้องมีการแก้ไขปัญหา

อย่างเร่งด่วน เพราะกลุ่มบุคคลเหล่านี้ 

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอิทธิพล มีศักยภาพใน

การจดัหายาเสพตดิจากแหล่งผลติ รวมทัง้

บงการการซือ้ - ขายยาเสพตดิกบัเครอืข่าย

การค้าที่อยู่นอกเรือนจ�า

    3.4 รูปแบบการค้ายาเสพติด

       3.4.1 ผู ้ค ้ายาเสพติดจะมี

การจ�าหน่ายยาเสพติดหลายชนิด เพื่อ

สามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้สพ

ได้มากขึน้

        3.4.2 คอนโดและอพาร์ทเม้นท์

ยังคงเป็นที่ที่ผู ้ค้านิยมน�ายาเสพติดไป

พักไว้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ท�าการตรวจค้น

ได้ยากเพราะเป็นนติบิคุคล และการพกัของ

จะพกัเป็นช่วงระยะเวลาสัน้ๆ มกีารเปลีย่น

สถานที่ไปเรื่อยๆ แต่จะอยู่ใกล้บริเวณที่

ผู้ค้าพักอาศัย

        3.4.3 ผู ้ ค ้ าจะไม ่ส� ารอง

ยาเสพตดิไว้มากๆ แต่จะจดัหาตามจ�านวน

ทีล่กูค้าสัง่ซือ้และเพื่อความปลอดภัย เมื่อ

ได้รับของมาแล้วจะรีบกระจายไปส่งให้

ลูกค้าทันที

        3.4.4 ควรเฝ้าระวงัการล�าเลยีง

และส ่งยาเสพติดทางไปรษณียภัณฑ์ 

บริษัทขนส่งสินค้า รถประจ�าทาง รถไฟ 

และรถแท็กซี่

    3.5 สถานการณ์การค้า และ

แพร่ระบาดยาเสพติดมีความรุนแรงเพิ่ม

มากขึ้นและมีการขยายตัวจากชุมชน

เมอืงไปสูช่นบทแหล่งท่องเทีย่ว โดยเฉพาะ

อย่างยิง่การมนีโยบายส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

มีส่วนท�าให้การแพร่ระบาดยาเสพติด

ในแหล่งท่องเทีย่วเพิม่มากขึน้ด้วยนอกจากนัน้

ผู้เสพมีการพัฒนาตัวไปเป็นผู้ค้ารายย่อย

เพิ่มขึ้น

    3.6 ยาเสพตดิทีส่�าคญั และควร

เฝ้าระวังในปี 2553

       3.6.1 ยำบ้ำ ซึง่เป็นยาเสพตดิ

หลักที่แพร่ระบาดมากถึงร้อยละ 80

       3.6.2 ไอซ์ มีแนวโน้มเพิ่ม

มากขึ้นในปี 2552 จับกุมได้ถึง 177 ก.ก. 

เพิ่มจาก ปี 2551 ที่จับกุมได้ 53 ก.ก. ซึ่ง

ไอซ์จะมีการกระจายตัวจากที่มีการ
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ใช ้ ในสถานบันเทิงในกลุ่มผู้มีฐานะไปสู่

ชุมชนเมืองแหล่งท่องเที่ยวโดยมีการแบ่ง

บรรจุเป็นห่อเล็กๆ ราคาไม่สูงมากนัก

       3.6.3 กัญชำ ส่วนใหญ่มีการ

น�าเข้าจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และส่งผ่านไปยงัประเทศที ่3

       3.6.4 พชืกระท่อม มแีนวโน้ม

เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะในพื้นที่

ภาคใต ้นิยมใช ้ ในกลุ ่มผู ้ ใช ้แรงงาน 

นอกจากนี้ยังถูกแปรสภาพไปเป็นสี่คูณ

ร้อย ซึ่งนิยมใช้ในกลุ่มวัยรุ่นที่ระบาดมาก

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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1. ควำมทั่วไป

 ปัญหายาเสพติดเป็นภัยร้ายแรง

ต่อความเป็นอยูข่องประชาชนโดยทัว่ไป มผีล

กระทบต่อสงัคม เศรษฐกจิและความมัน่คง

ของชาต ิรฐับาลจงึก�าหนดให้มปีฏบิตักิาร

“ประเทศไทยเข้มแขง็ ชนะยาเสพตดิยัง่ยนื

ภายใต้ยทุธศาสตร์ 5 รัว้ป้องกนั ระยะที ่2”

(ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน 2552 - กนัยายน 

2553) โดยก�าหนดมาตรการแก้ไขปัญหา

ยาเสพตดิ 9 โครงการหลกั ได้แก่ โครงการ

ส�ำนักงำนศูนย์ปฏิบัติกำร

ต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติดกระทรวงมหำดไทย1

 ารด�าเนนิงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
ในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย

ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2

ก

รัว้ชายแดน รัว้ชมุชน รัว้สงัคม รัว้โรงเรยีน

รั้วครอบครัว การปราบปรามฯ การบ�าบัด

รกัษาฯ สถานประกอบการป้องกนัยาเสพตดิ

และการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย

เป็นเจ้าภาพหลัก โครงการรั้วชุมชนและ

รั้วสังคม และให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัด

รับผิดชอบทุกโครงการในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อ

ให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1 ส�านักนโยบายและแผน ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย



15 วารสารด�ารงราชานุภาพ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย

ของรฐับาล รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย

จึงก�าหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป็นนโยบายเน้นหนักที่ต้องด�าเนินการ

โดยเร่งด่วนในปี 2553 

2. สถำนกำรณ ์ป ัญหำยำ เสพติดใน

ปัจจุบัน

 จากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการ

ต่อสูเ้พือ่เอาชนะยาเสพตดิจงัหวดั (ศตส.จ.)

และการนิเทศติดตามการด�าเนินงานใน

พื้นที่ รวมทั้งข้อมูลการข่าวและเบาะแส

ยาเสพติดจากหน่วยงานต่างๆ อาจสรุป

สภาพปัญหายาเสพติดที่ส�าคัญ ดังนี้

 2.1 มีแหล่งผลิตยาเสพติดใหญ่

หลายแหล่งตามแนวชายแดนในพื้นที่

ประเทศเพื่อนบ้านเกิดปัญหาการลักลอบ

น�ายาเสพติดจากชายแดนภาคเหนือ 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข ้าสู ่

กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และภาคใต้ 

โดยล�าเลียงผ่านตามเส้นทางจังหวัดพื้นที่

ตอนใน 

 2.2 ผลการจับกุมยาเสพติดใน

กรุงเทพมหานคร ตรวจพบแท่นปั๊มยาบ้า 

บ่งบอกว่ามีการผลิตยาบ้าภายในประเทศ

ด้วย

 2.3 ในพื้นที่ชุมชนเมืองของแต่ละ

จังหวัดมีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับแหล่งท่องเที่ยว 

มกีารแพร่ระบาดยาเสพตดิในฤดทู่องเทีย่ว

ด้วย

 2.4 ยาบ้ายังเป็นยาเสพติดที่แพร่

ระบาดหลัก และมียาเสพติดประเภทอื่น

แพร่ระบาดด้วย เช่น กัญชา ไอซ์ เฮโรอีน 

ยาอ ีโคเคน สารระเหย กระท่อม สีค่ณูร้อย

เป็นต้น  

 2.5 ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 3

จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเชื่อมโยง

อย่างใกล้ชิดกับการก่อความไม่สงบ เช่น 

มีการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ก่อ

ความไม่สงบ การใช้น�้ากระท่อมเป็นส่วน

ผสมของสีค่ณูร้อย เพือ่เสพก่อนปฏบิตักิาร

ก่อการร้าย

 2.6 ในพื้นที่ภาคใต้ พบการแพร่

ระบาดยาแก ้หวัดที่ มี ส ่ วนผสมของ

ซูโดเอฟริดีน ซึ่งใช้เป็นสารตั้งต้นผลิต

หัวเชื้อ ไอซ์หรือยาบ้า 

 2.7 มีการส่งออกกัญชา ยาบ้า 

และเฮโรอนี จากนกัค้าทางภาคเหนอืของไทย

พม่า/ลาว ไปมาเลเซียและประเทศที่สาม
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 ผลประโยชน ์ที่ ได ้จากการค ้า

ยาเสพติด ท�าให้ปัญหายาเสพติดยังคงมี

การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประชาชนได้

รับความเดือดร้อน จึงต้องมีระบบจัดการ

ปัญหาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ

3. กำรด�ำเนินงำนของกระทรวงมหำดไทย

 ในช่วงทีผ่่านมา กระทรวงมหาดไทย

โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู ้ เพื่อเอาชนะ

ยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.) 

ได้ปรับปรุงการด�าเนินงานเพื่อรองรับ

ปฏิบัติการประเทศไทยเข ้มแข็งชนะ

ยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้ว

ป้องกัน ระยะที่ 2 ดังนี้

 3.1 จดัตัง้ “คณะกรรมกำรเฉพำะกจิ

ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ

ยำเสพติดและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่” โดย

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทย

ในฐานะผู ้อ�านวยการศูนย ์ปฏิบัติการ

ต่อสู ้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวง

มหาดไทย (ผอ.ศตส.มท.) ได้มอบหมาย

ให้รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทย

(นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์) รับผิดชอบ

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ 

และภาคกลาง และรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนยีม)

รบัผดิชอบพืน้ทีภ่าคใต้ มผีูแ้ทนหน่วยงาน

ในสงักดักระทรวงมหาดไทย และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ

 3.2 จัดตั้ง “คณะท�ำงำนบริหำร

จัดกำรกำรปฏิบัติงำนป้องกันและแก้ไข

ปัญหำยำเสพติดกระทรวงมหำดไทย”  

มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นที่ปรึกษา
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รองปลดักระทรวงมหาดไทย (นายขวญัชยั

วงศ์นิติกร) เป็นประธานคณะท�างาน 

รองอธิบดีและผู้อ�านวยการส�านัก/กองใน

สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง เป็น

คณะท�างาน หัวหน้าส�านักงาน ศตส.มท. 

เป็นเลขานุการ ท�าหน้าที่บริหารจัดการ 

และก�าหนดมาตรการ แนวทางการเสรมิสร้าง

ความเข ้มแข็งของหมู ่บ ้าน/ชุมชนให้

ปลอดยาเสพตดิ คณะท�างานชดุนีม้หีน้าที่

ประชุมพิจารณาข้อมูลการด�าเนินงาน

ในช่วงที่ผ่านมาเพื่อก�าหนดแนวทางการ

ด�าเนินงานในระยะต่อไป 

 3.3 ปรับปรุงแนวทางด�าเนินงาน

เพื่ อ เ ส ริ มสร ้ า งความ เข ้ มแข็ งของ

หมู่บ้าน/ชุมชนให้ปลอดยาเสพติด โดย

คณะท�างาน บริหารจัดการฯ ได้น�าเสนอ

ต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่ งการให ้ 

ศตส.จังหวัด ด�าเนินการตาม “ปฏิบัติกำร

มหำดไทย CLEAN & SEAL ท�ำควำมดี

เพื่อแผ่นดินกวำดล้ำงให้สิ้นยำเสพติด” 

ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2552 -  

กันยายน 2553 สรุปได้ดังนี้

     3.3.1 กวำดล้ำง ค้นหำ ตรวจจบั

(CLEAN) ยาเสพติดในพื้นที่ โดยการท�า

ประชาคมวธิลีบั จดัช่องทางรบัแจ้งข่าวสาร

ตามความเหมาะสม (เช ่น หมายเลข 

HOTLINE และตู้ ป.ณ.) พิสูจน์ยืนยัน

พื้นที่ จัดชุดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น

เมื่ อตรวจสอบยืนยันจนมั่นใจแล้วให้

หมู ่บ ้าน/ชุมชน ประกาศตนเองเป ็น

“พื้นที่สีขาว ปลอดยาเสพติด” 
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  3.3.2 ป้องกนัสกดักัน้ (SEAL) มใิห้

ยาเสพติดเล็ดลอดเข้ามาในพื้นที่ โดย

บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง

ภาคประชาชนจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ใน

เส ้นทางส� าคัญ จัดชุดลาดตระเวน

ชดุสกดักัน้ในระดบัหมูบ้่าน/ชมุชน รวมทัง้

ชุดเฉพาะกิจ ตรวจหายาเสพติดใน

สถานบริการหรือแหล่งเสี่ยงที่ต้องสงสัย

ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 รวม 

422 คน ในวันที่ 1- 3 ธันวาคม 2552

ณ กรุงเทพมหานคร 

 3.5 ขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน 

โดยจัดให้มี “พิธีเปิด Kick Off ขับเคลื่อน

ปฏิบัติกำรมหำดไทย CLEAN & SEAL 

ท�ำควำมดีเพื่อแผ่นดิน กวำดล้ำงให้สิ้น

ยำเสพติด” ในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 

มีรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทย 

(นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) เป็นประธานพิธี

เปิด รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บังคับบัญชา

ระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัด

ทุกจังหวัด หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ ศตส.

จงัหวดัทกุจงัหวดั นายอ�าเภอพืน้ทีเ่น้นหนกั

285 อ�าเภอ และแขกผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐ

และเอกชน รวม 800 คน ร่วมชมการ

สาธิตการกวาดล ้างค ้นหาตรวจจับ 

(CLEAN) และป้องกันสกัดกั้น (SEAL)

ในพื้นที่หมู ่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งรับมอบ

นโยบายการด�าเนนิงานแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

ปี 2553 

 3.6 กำรตรวจ เยี่ ยมและมอบ

นโยบำยแนวทำงกำรด�ำเนินงำนแก่ ศตส.

จังหวัด โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดท�า 

 3.4 พฒันำศกัยภำพบคุลำกรด้ำน

ยำเสพติดในพื้นที่ เป ้ำหมำยเน้นหนัก 

เพื่ อ รองรั บปฏิบั ติ การประ เทศไทย

เข ้มแข็งฯ และปฏิบัติการมหาดไทย

CLEAN & SEALฯ โดยจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการหัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ ศตส.

จังหวัด ทุกจังหวัดและนายอ�าเภอ พื้นที่

เน้นหนัก 285 อ�าเภอ ร่วมกับบุคลากร

ด้านยาเสพติดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ป.ป.ส.ภาค กองทพัภาค/กอ.รมน.ภาค

และผู ้แทนหน ่วยงานส ่วนกลางตาม
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“โครงกำรประชุมติดตำมก�ำกับดูแลกำร

จดักำรแก้ไขปัญหำยำเสพตดิในพื้นที่ตำม

ปฏิบัติกำรมหำดไทย CLEAN & SEAL 

ท�ำควำมดี เพื่อแผ่นดิน กวำดล้ำงให้สิ้น

ยำเสพติด” ดังนี้ 

ท้องถิน่ของจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ตอนล่าง 7 จงัหวดั ณ จังหวัดมุกดาหาร 

รวม 300 คน ใน วนัที ่12 กมุภาพนัธ์ 2553 

 3.7 กำรแก้ไขปรับปรุงและบังคับ

ใช้กฎหมำย

 รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย

ก�าหนดนโยบายให้ “กำรแก้ไขปรับปรุง

กฎหมำยเพิ่มโทษผู้กระท�ำควำมผิด” และ 

“กำรบงัคบัใช้กฎหมำยโดยเคร่งครดั” เป็น

มาตรการคู่ขนานกับปฏิบัติการมหาดไทย

CLEAN & SEALฯ มีสาระส�าคัญ ดังนี้

      3.7.1 เพื่อแก้ไขปัญหำกำรค้ำ

ยำเสพติด 

            1) เพิ่มอัตรำโทษแก ่

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ที่มีหน้าที่ปราบปราม

ยาเสพติดแต่ได้กระท�าการค้ายาเสพติด

ให้โทษ ประเภท 1 เสียเอง ให้สูงขึ้นถึง

ประหารชวีติ (พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปราม

ยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 17) 

            2) เพิ่ มอัตรำโทษแก่

ผู ้ผลิต น�ำเข้ำหรือส่งออก ซึ่งยาเสพติด

ให้โทษประเภท 1 ให้สงูขึน้ถงึประหารชวีติ

(พ.ร.บ.ยาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 65) 

            3) ล ด ป ริ ม ำ ณ ก ำ ร

ครอบครอง ยาบ้า (แอมเฟตามนี) เพือ่จ�าหน่าย

      3.6.1 รัฐมนตรีช ่วยว ่าการ

กระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนยีม)

และผู ้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องจาก

ส่วนกลางได้ออกตรวจเยีย่มพืน้ทีห่มูบ้่าน/ชมุชน

และประชุมผู้บริหารในส่วนภูมิภาคและ

ส่วนท้องถิ่นของจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด 

ณ จังหวัดกระบี่ รวม 630 คน ในวันที่ 17 

และ 25 มกราคม 2553 

      3.6.2 ร อ ง ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง

มหาดไทย (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร) และ

ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง 

ตรวจเยี่ยมพื้นที่หมู ่บ ้าน/ชุมชนและ

ประชุมผู้บริหารในส่วนภูมิภาคและส่วน
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ให้น้อยลง  (พ.ร.บ.ยาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. 2522

มาตรา 15 (2) และ มาตรา 66 วรรคสอง

วรรคสาม)

     3.7.2 เพื่อแก้ไขปัญหำกำรเสพ

ยำเสพติด

           1) เพิม่อตัรำโทษจ�ำคกุแก่

ผูเ้สพยาเสพตดิให้โทษประเภท 1 เป็นสามปี

ถงึห้าปี (พ.ร.บ.ยาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. 2522

มาตรา 91)  

           2) ก� ำ หนด ให ้ ผู ้ เ สพ

ยำเสพตดิมสีทิธบิ�ำบดัฟ้ืนฟไูด้ไม่เกนิ 2 ครัง้

หากยงัไม่เลกิยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ จะส่งให้

พนักงานอัยการด�าเนินคดีต่อไป รวมทั้ง

ก�าหนดให้มีการแยกผู้ค้าออกจากผู้เสพ

ในกระบวนการบ�าบัดฟื้นฟู (พ.ร.บ.ฟื้นฟู

สมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545

เพิม่เตมิมาตรา 22 ทว ิและมาตรา 22 ตร)ี

           3) ป้องกันกำรข่มขืนใจ

หญิง หรือบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ให้เสพยาบ้า (แอมเฟตามนี) (พ.ร.บ.ยาเสพตดิ

ให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 93 วรรคห้า)

     3.7.3 กำรเสนอแก้ไขกฎหมำย

ยำเสพติด

   การปรับปรุงเพิ่มอัตราโทษ การ

ลดปริมาณการครอบครองยาเสพติดเพื่อ

จ�าหน่าย และการจ�ากดัสทิธใินการบ�าบดัฟ้ืนฟู

แก่ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดดังที่ กล่าวมา

เกิดจากการเทียบเคียง อัตราโทษและ

แนวทางด�าเนินการของต่างประเทศเพื่อ

ความเหมาะสม โดยคาดหวังว่าผู้กระท�า

ความผิดจะเกิดความเกรงกลัว ไม่เข้ายุ่ง

เกี่ยวกับขบวนการยาเสพติดอีกต่อไป 

 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย

มาตรา 163 ได้บัญญัติให้ประชาชนผู้มี

สิทธิเลือกตั้งไม่น ้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน

มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภา

เพือ่ให้รฐัสภาพจิารณา ร่างพระราชบญัญตัไิด้

และเพื่อให้การแก้ไขกฎหมายบังเกิดผล

อย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

ประกอบกับปัญหายาเสพติดเป็นภัยที่

กระทบต่อความเป็นอยู ่ของประชาชน  

จึงควรที่ประชาชนจะเข้ามีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหา ด้วยการร่วมเข้าชื่อเสนอ

ร ่างกฎหมายดังกล ่าวตามแนวทางที่

รฐัธรรมนญูให้สทิธไิว้ กระทรวงมหาดไทย

จึงขอความร่วมมือให้จังหวัด และอ�าเภอ

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและแนวทาง

การแก้ไขกฎหมายยาเสพติดดังกล่าว

ให้ประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทราบ หากผูใ้ด

มีความเห็นด้วย ขอให้ร่วมลงชื่อเสนอ

กฎหมาย แล้วรวบรวมส่งให้กระทรวง
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มหาดไทยน�าเสนอต่อประธานรัฐสภาเพื่อ

ให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ดังกล่าวต่อไป 

 ส�าหรับการเสนอร ่างพระราช

บญัญตัแิก้ไขกฎหมายยาเสพตดิทัง้ 3 ฉบบั

ครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(นายชวรตัน์ ชาญวรีกลู) ในฐานะประชาชน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนหนึ่ง ได้ลงชื่อเสนอ

ร่างกฎหมายเป็นคนแรก และจากการ

ประชาสัมพันธ์ของจังหวัด/อ�าเภอ นับแต่

ช่วงกลางเดือนมกราคม 2553 ที่ผ่านมา

มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าร่วมลงชื่อ

เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว 

รวมฉบับละ 600,000 คน

 4. สรุปผลกำรด�ำเนินงำนของ 

ศตส.จังหวัด

 ศตส.จงัหวดั ได้ด�าเนนิการป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามปฏิบัติการ

ประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน

ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2

และปฏิบัติการมหาดไทย CLEAN & SEAL

ท�าความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้น

ยาเสพตดิ ในระหว่างเดอืนพฤศจกิายน 2552 

- 30 เมษายน 2553 ปรากฏผลดังนี้

    4.1 จัดท� าประชาคมวิธีลับ

ในหมู่บ้าน/ชุมชนต่างๆ รวม 44,135 ครั้ง 

ปรากฏผล ดงันี้

        4.1.1 พบผูเ้สพ/ผูต้ดิ จ�านวน

21,591 คน ได้ด�าเนินการ ดังนี้
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             1) น�าเข้าบ�าบดัรกัษา

3,976 คน

             2) อยู่ระหว่างตรวจ

สอบพฤติการณ์ 7,487 คน

             3) จ�านวนทีเ่หลอือยู่

ระหว่างการชกัจูงเข้าบ�าบัดรักษา

          4.1.2 พบผู ้ค ้า จ�านวน

 5,857 คน ได้ด�าเนนิการ ดงันี้

             1) ด�าเนินการตาม

กฎหมาย 1,464 คน

             2) อยูร่ะหว่างตรวจ

สอบยืนยันพฤติการณ์ 4,393 คน

    4.2 ประกาศเป็นพื้นที่สีขาว 

11,762 หมู่บ้าน/ชุมชน

สรุป

 กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วย

งานทีม่หีน้าทีใ่นการ “บ�ำบดัทกุข์ บ�ำรงุสขุ”

ให้แก่ประชาชน ปัญหายาเสพติดเป็น

ภัยร้ายแรง มีผลกระทบต่อความสงบ

เรียบร้อยของสังคม ความเจริญก้าวหน้า

ทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ

การลดจ�านวนผู ้ค้า/ผู ้จ�าหน่าย/ผู ้เสพ/

ผู้ติด หรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และ

ปัจจยัลบทีเ่อือ้ต่อปัญหายาเสพตดิ จะช่วย

ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ความ

พึงพอใจของประชาชนจะเป็นเงื่อนไข

ชี้ความส�าเร็จของการด�าเนินงานว่าบรรลุ

ผลตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้มากน้อย

เพียงใดการประกาศตนเองของหมู่บ้าน/

ชุมชน ให ้ เป ็น “พื้นที่สีขาว” ปลอด

ยาเสพติดถือเป็นเป้าหมายสุดท้ายของ

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

ภารกจิของกระทรวงมหาดไทย ซึง่ขึน้อยูก่บั

ความเอาใจใส่และเสียสละของบุคลากร

ในสงักดักระทรวงมหาดไทยทีเ่กีย่วข้องทกุคน

ที่ จ ะบู รณาก า ร  ป ร ะส าน ง านหรื อ

ร่วมด�าเนินการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน

อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ดังค�ากล่าวที่ว่า

“ดัง่เทยีนไขทีไ่ฟลน ละลายตนเพือ่ประชา” 
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 รั ฐ บ า ล ไ ด ้ ใ ห ้ มี ป ฏิ บั ติ ก า ร 

“ประเทศไทยเข้มแขง็ ชนะยาเสพตดิยัง่ยนื

ภายใต้ยทุธศาสตร์ 5 รัว้ป้องกนั” โดยก�าหนด

มาตรการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 9 โครงการ

หลัก ได้แก่ โครงการรัว้ชายแดน รัว้ชมุชน 

รั้วสังคม รั้วโรงเรียน รั้วครอบครัว และ

มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ

หลักโครงการรั้วชุมชน และรั้วสังคม ซึ่ง

กระทรวงมหาดไทย มีค�าสั่งที่ 444/2552

ลงวันที่  19 ตุลาคม 2552 แต ่ งตั้ ง

คณะท�างานบริหารจัดการการปฏิบัติงาน

ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ กระทรวง

มหาดไทย ท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการขบัเคลือ่น

กรมกำรปกครอง

ฏบิตักิารมหาดไทย CLEAN & SEAL 
ท�าความดเีพือ่แผ่นดนิ กวาดล้างให้สิน้ยาเสพตดิ
ป

การด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพตดิในภารกจิของกระทรวงมหาดไทย

ซึ่งคณะท�างานดังกล่าวได้มอบหมายให้

กรมการปกครอง จดัท�าแผนปฏบิตักิาร เพือ่ให้

การปฏิบัติเป็นการปฏบิตักิารในเชงิรกุ มุง่

แก้ไขปัญหายาเสพติดให้ตรงประเด็น

ในแต ่ละพื้ นที่ จึ งก� าหนดปฏิบัติการ 

“มหาดไทย CLEAN & SEAL ท�าความดเีพือ่

แผ่นดนิกวาดล้างให้สิน้ยาเสพตดิ” โดยการ

ให้แต่ละจงัหวดั/อ�าเภอ ปฏบิตักิารในเชงิรกุ

เพื่อไม่ให้มียาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาด

ในพื้นที่รับผิดชอบ 
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 การด�าเนินงานตามปฏิบัติการนี้ 

จะยึดแนวทางการด� า เนินงานตาม

ยทุธศาสตร์ 5 รัว้ป้องกนั ระยะที ่2 และให้

ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

โดยค�านึงถึงจุดแตกหักอยู ่ที่หมู ่บ ้าน/

ชมุชน การเพิม่บทบาทของภาคประชาชน

พลงัสงัคม ควบคูไ่ปกบับทบาทของภาครฐั

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

เกิดความตระหนักว่าปัญหายาเสพติด

เป็นปัญหาของสังคมและปัญหาของชาติ 

จ�าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุก

ภาคส่วน จงึจะสามารถเอาชนะยาเสพตดิ

ได้อย่างยั่งยืนในที่สุด

1. สถำนกำรณ์และสภำพปัญหำยำเสพตดิ

ในประเทศ

 สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศ

ปี 2552 ยงัคงมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ จากข้อมลู

ของส�านักงาน ป.ป.ส. ประมาณการ

จ�านวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในปี 2551

ปรากฏว่ามี จ�านวน 605,095 คน เพิม่ขึน้

จากปี 2550 ที่มีจ�านวน 575,312 คน

(เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.17) จ�านวนผู ้ต้องหา

และผู ้เข้ารับการบ�าบัดรักษายาเสพติด

กม็จี�านวนเพิม่ขึน้ เช่นเดยีวกนั โดยในปี 2551

จับกุมผู ้ต ้องหาได้ทั้งสิ้น 150,160 คน

เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ที่จับกุมผู้ต้องหาได้ 

117,071 คน (เพิ่มขึ้น ร ้อยละ 28.26) 

ทางด้านผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษาเพิ่มขึ้น

จากเดิม 59,691 คน เป็น 84,841 คน

(เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.13) ส�าหรับในปี 2552

จนถงึเดอืนมถินุายน 2552 สามารถจบักมุ

ผูต้้องหาคดยีาเสพตดิได้ทัง้สิน้ 59,121 คน

และมผีูเ้ข้ารบัการบ�าบดั จ�านวน 42,127 คน

กลุม่เป้าหมายทีเ่ข้ามาเกีย่วข้องกบัยาเสพตดิ

ยังคงเป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15 - 24 ปี และ

ประมาณร้อยละ 70 เป็นรายใหม่ โดยยาบ้า

เป็นตัวยาหลัก รองลงมาคือ กัญชา และ

สารระเหย โดยสภาพของปัญหายาเสพตดิ

ทีย่งัคงด�ารงอยูใ่นปัจจบุนั ได้แก่ 

 1.1 กำรลักลอบน�ำเข้ำยำเสพติด

ตำมแนวชำยแดน ยั งปรากฏอย ่ าง

ต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือมากกว่า 87% 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11% ส ่วน

ที่เหลือเป็นพื้นที่ภาคกลาง โดยพื้นที่ที่มี

การลักลอบน�าเข้ายาเสพติด มีประมาณ

38 อ�าเภอ ใน 16 จังหวัด ในจ�านวนนี้ 

มีพื้นที่ที่มีการลักลอบน�าเข้ายาเสพติด

มากทีส่ดุ อยูใ่นพืน้ที ่21 อ�าเภอ ใน  9 จงัหวดั

ซึ่งมีปริมาณการน�าเข้าถึง 67 % พื้นที่ 

ที่ส�าคัญ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่  

แม่ฮ ่องสอน อุบลราชธานี หนองคาย 

นครพนม มุกดาหาร สระแก ้ว และ
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จังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะยาบ้ามี

การลักลอบน�าเข้ามากที่สุด ในปี 2551 

สามารถจับกุมได้ 20.6 ล้านเม็ด เพิ่มจาก

ปี 2550 ที่จับกุมได้ 15.7 ล้านเม็ด ส�าหรับ

ค รึ่ ง ป ี  2 5 5 2  จั บ กุ ม ไ ด ้ ป ร ะ ม าณ 

12.3 ล ้านเม็ด 

 1.2 เครือข่ำยกำรค้ำยำเสพติด

รำยส�ำคัญ นักค้ายาเสพติดรายเก่า เริ่มมี

บทบาทมากขึ้น มีสัดส่วนของการค้า

ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่นักค้า

ยาเสพติดรายใหม่ที่เป็นกลุ่มแพร่ระบาด

สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป ็นผู ้ค ้ า

รายส�าคัญและสร้างเครือข่ายขึ้นเองได้

อย่างรวดเร็ว

 1.3 ประสิทธิภำพของกำรบังคับ

ใช ้กฎหมำยในกระบวนกำรยุติธรรม 

ยังมีช ่องว ่างที่ท�าให้กลุ ่มนักค้าที่ เป ็น

รายส�าคญั กลุม่นกัค้าทีไ่ด้รบัการประกนัตวั

(ปล่อยตัวชั่วคราว) หรือพักการลงโทษ

กลับมาเคลื่ อนไหวกระท�าผิดซ�้ าอีก 

บางส่วนเชื่อมโยงกับ นักค้ารายส�าคัญ

ที่ ถู กคุมขั งอยู ่ ใน เรื อนจ� าท� า ให ้ เกิด

พฤติกรรมการค้าโดยใช้โทรศัพท์มือถือ

สั่งสินค้าในเรือนจ�า

 1.4 กลุ่มนักค้ำรำยใหม่ ประมาณ

ร้อยละ 70 บางส่วนเดิมเป็นผู้เสพที่อาศัย

อยู่ในชุมชนและผันตัวเองมาเป็นนักค้า

รายย่อย แทนนักค้ารายย่อยเดิมที่ถูก

กวาดล้างจับกุมในช่วงประกาศสงคราม

กับยาเสพติด

 1.5 กำรปรำบปรำมยำเสพติด

ในช่วงทีผ่่ำนมำ แม้จะมผีลการด�าเนนิงาน

ทีม่ากกว่าในปีก่อนแต่ยาเสพตดิในท้องตลาด

ยงัไม่อยูใ่นภาวะขาดแคลน  ผูเ้สพส่วนใหญ่

ยังสามารถแสวงหายาเสพติดมาเสพได้ 

 1.6 มีผู้เสพยำเสพติดจ�ำนวนมำก

ยงัไม่เข้ำสูร่ะบบกำรบ�ำบดัรกัษำ โดยเฉพาะ

ผูเ้สพยาเสพตดิรายใหม่เพิม่จ�านวนมากขึน้

ประมาณร้อยละ 30 ในขณะที่การจูงใจ

เข้าสู ่การบ�าบัดรักษาในระบบสมัครใจ

ยังได้ผลน้อยกว่าการใช้มาตรการบังคับ

บ�าบัด

 1.7 พื้นที่ป ัญหำยำเสพติดของ

ประเทศ ยังคงกระจุกตัวอยู่ในบำงพื้นที ่

จึงจ�าเป็นต้องระดมทรัพยากรให้มากกว่า

นี้ในการลดระดับปัญหา

 ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย จึง

มีแนวทางด�าเนินการในการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในลักษณะ CLEAN & SEAL โดย
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ตรวจค้นกวาดล้าง CLEAN พื้นที่จังหวัด/

อ�าเภอ ให้ปราศจากยาเสพติด และ SEAL

พื้นที่ไม่ให้ยาเสพติดเล็ดลอดเข้าพื้นที่ได้ 

โดยจะมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่

ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 

2. กรอบแนวคิดกำรปฏิบัติ

 2.1 สนบัสนนุกำรด�ำเนนิกำรกรอบ

ควำมคดิ 4 ควบคมุ เพือ่หยดุการขยายตวั

ของยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์การแก้ไข

ปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 

(ยทุธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน)  โดย

      2.1.1 ควบคมุตวัยำ ได้แก่ การ

สกัดควบคุมมิให้มียาเสพติด เข้ามาแพร่

ระบาดในพื้นที่ ซึ่งเป็นการควบคุมการ

ขนถ่ายยาเสพติด 

      2.1.2 ควบคุมพื้นที่ โดยการ

มองปัญหาในพื้นที่เป็นหลัก เพื่อก�าหนด

กลยุทธ ์ในการด�า เนินการแก ้ ไขและ

ควบคมุปัญหายาเสพตดิในพืน้ทีร่บัผดิชอบ

      2.1.3 ควบคุมเงื่อนไข ได้แก่ 

ควบคุมเงื่อนไขปัจจัยที่ส ่งผลให ้เกิด

การเพิ่มขึ้นของปัญหายาเสพติดให้ได้

มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยเสี่ยง 

ซึง่เป็นปัจจยัเชงิลบ เช่น หอพกั สถานบรกิาร 

ร้านเกม/อนิเตอร์เนต็ ร้านคาราโอเกะ ฯลฯ 

      2.1.4 ควบคุมผู ้ เสพ ได ้แก ่ 

การลดจ�านวนผู้เสพให้น้อยลงจากสังคม 

และชุมชนเพื่อตัดเงื่อนไขความต้องการ

ตัวยา (DEMAND) และป้องกันไม่ให้

ผู ้ ผ ่ านกระบวนการบ� าบัดกลับไปมี

พฤติกรรมเสพซ�้าอีก

 2.2 กำรระดมทรัพยำกร ให้กับ

พื้นที่ในการเพิ่มศักยภาพในการควบคุม

ตัวยา โดย SEAL สกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้

เข้ามาสูพ่ืน้ทีร่บัผดิชอบ ตลอดจนการจดัตัง้

จดุตรวจ จดุสกดัในเส้นทางล�าเลยีงยาเสพตดิ

ที่ส�าคัญไม่ให้เข้าพื้นที่ โดยการสนับสนุน

เครือ่งตรวจสารเสพตดิ แบบพกพาพร้อมการ์ด

ให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู ้เพื่อเอาชนะ

ยาเสพติดจังหวัด

 2.3 เน้นกำรประสำนและบรูณำกำร

ในระดับปฏิบัติกำรในพื้นที่ เนื่องจากใน

การปฏบิตัจิรงิในพืน้ที ่ตามยทุธศาสตร์ 5 รัว้

ป ้องกัน ทุกรั้วจะต้องมีการบูรณาการ

การด�าเนินงาน โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการ

ต่อสูเ้พือ่เอาชนะยาเสพตดิอ�าเภอ  (ศตส.อ.)

เป็นศนูย์กลาง ซึง่ในทางปฏบิตัจิะต้องเป็น

ผู ้รับผิดชอบปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้น

ทัง้หมดในพืน้ที ่ดงันัน้จงึสมควรให้ ศตส.อ.

เป็นหน่วยหลกัในการประสานและบรูณาการ

การด�าเนินงานในพื้นที่
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 2.4 ก�ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน 

จดัล�าดบัความเร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหา

ให้สอดคล้องกบัเป้าหมาย โดยให้ความส�าคญั

ก�าหนดจุดเน้นพิเศษในการแก้ไขปัญหา

ยาเสพตดิในพืน้ที ่หรอืกลุม่ทีม่รีะดบัปัญหา

มากกว่าเกณฑ์ปกต ิหากสามารถลดระดบั

ปัญหาดังกล่าวได้ ก็จะส่งผลกระทบใน

เชิงบวกต่อการลดปัญหายาเสพติดใน

ภาพรวมทั้งหมด

3. วัตถุประสงค์กำรปฏิบัติกำร

 3.1 เพื่อให้กำรป้องกันและปรำบ

ปรำมยำเสพติดของกระทรวงมหาดไทย 

มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และมีการ

ปฏิบัติงานในเชิงรุก

 3.2 เพื่อเพิ่มศักยภำพให้กับศูนย์

ปฏบิตักิารต่อสูเ้พือ่เอาชนะยาเสพตดิ จงัหวดั/

อ�าเภอ ในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อ

ป้องกันการล�าเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ 

 3.3 เพื่อลดจ�ำนวนยำเสพติด ใน

พื้นที่จังหวัด/อ�าเภอให้เป็นพื้นที่สีขาว 

ปลอดยาเสพติด 

 3.4 เพื่อให ้ผู ้ เสพยำเสพติดหำ

ยำเสพติดเสพได้ยำก และมีราคาสูง

 3.5 เพือ่เป็นกำรตอบสนองนโยบำย

ของรัฐบำล ที่จะด�าเนินการป้องกัน และ

แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

4. เป้ำหมำยกำรปฏิบัติกำร

 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นการปฏิบัติ

การในเชิงรุก มุ่งแก้ไขให้ตรงประเด็นใน

แต่ละพืน้ทีข่องปัญหา จงึก�าหนดปฏบิตักิาร

“ท�าความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้น

ยาเสพติด” โดยให้แต่ละจังหวัด/อ�าเภอ 

ปฏิบัติการในเชิงรุก เพื่อไม่ให้มียาเสพติด

เข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้

ก�าหนดให้ทกุจงัหวดั/อ�าเภอ ท�าประชาคม

และหาข่าวยาเสพตดิเพือ่ก�าหนดเป้าหมาย

ในพื้นที่ยังมีปัญหายาเสพติดให้ชัดเจน 

และจดัท�าแผนปฏบิตักิารปิดล้อม ตรวจค้น

เป้าหมายดังกล่าว 

5. กำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์

 กระทรวงมหาดไทยจะสนับสนุน

เครือ่งตรวจหาสารเสพตดิ จ�านวน 789 เครือ่ง

ในปี 2552 ให้กบัจงัหวดัในการด�าเนนิการ

ตามเป้าหมายที่ก�าหนด เพื่อด�าเนินการ

แก้ไขให้เป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติด 

โดยจะสนับสนุนในระยะแรก ดังนี้

 - ทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ 75 จงัหวดั

จังหวัดละ 9 เครื่อง รวม 675 เครื่อง

 - จังหวัดที่มีป ัญหายาเสพติด

รนุแรง 26 จงัหวดั สนบัสนนุเพิม่จงัหวดัละ
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ความเชือ่มัน่/มอบหมายภารกิจ

                        - ทมีปฏบิตักิาร

ต�าบล โดยมีปลัดอ�าเภอที่ได้รับแต่งตั้ง

ให้เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เป็น

หวัหน้าชดุ และบรูณาการ ส่วนราชการอืน่ๆ

ในพืน้ทีเ่ป็นผูช่้วย ด�าเนนิการชีแ้จงวตัถปุระสงค์

ชี้แจงรายละเอียด และขั้นตอนการท�า

ประชาคมให้ผูเ้ข้าประชาคมทราบ

                   - ให ้ความรู ้

ประชาชนเกี่ยวกับการท�าประชาคม

                   - มอบหมาย

ภ า รกิ จ ใ นก า รด� า เ นิ น ก า รป ร ะชุ ม

ประชาคม

       - สร้างความ

เชื่อมั่นแก่ประชาชนถึงความปลอดภัยใน

การให้ข้อมูล

         1.1.2 ขัน้ตอนการ

ท�าประชาคมโดยวิธีลับ

              - แ จ ก แ บ บ

ฟอร ์มการให้ข้อมูล

              - ทมีปฏบิตักิาร

ต�าบลอ่านรายชื่อผู ้เข้าประชาคมครั้งละ 

1 ชื่อ เสร็จแล้วให้ผู้เข้าประชาคมรายอื่น

เข้าคูหาเพื่อท�าเครื่องหมายในแบบฟอร์ม

2 เครื่อง รวม 52 เครื่อง 

 - จั งหวัดที่มีประชากรตั้ งแต ่ 

1,000,000 คน ขึ้นไป จ�านวน 18 จังหวัด 

สนับสนุนเพิ่มจังหวัดละ 2 เครื่อง รวม 36 

เครื่อง

 - ชุดเฉพาะกิจตรวจจับยาเสพติด

ส่วนกลาง 26 เครื่อง

6. ขั้นตอนกำรปฏิบัติกำร“มหำดไทย

CLEAN & SEAL ท�ำควำมดีเพื่อแผ่นดิน

กวำดล้ำงให้สิน้ยำเสพตดิ” แนวทำง CLEAN

(ตรวจค้น จับกุม กวำดล้ำง) 

 ขั้นตอนที่ 1 ประชำคมโดยวิธีลับ

เพือ่หำข้อมลูยำเสพตดิ ม ี2 ช่องทาง ดงันี้

            1.1 ช ่ อ ง ท ำ ง ที่  1

ประชำคมโดยวิธีลับ

                1.1.1 ชีแ้จง/สร้าง
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การให้ข้อมูล แล้วหย่อนลงหีบบัตร

             - ทมีปฏบิตักิาร

ต�าบลนบัคะแนน หากมผีูใ้ห้ข้อมลูว่าเกีย่วข้อง

กบัยาเสพตดิตัง้แต่  5% ให้บนัทกึข้อมลูไว้

             - เผาแบบฟอร์ม

การให้ข้อมูลต่อหน้าที่ประชุมประชาคม

             - ด�าเนินการ

ตามข้อ 2.1 – 2.4 จนครบทุกคน

         1.1.3 ส ่ ง ข ้ อมู ล

ผู ้ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ได้ประชาคม

โดยวิธีลับให้ ศตส.อ.ต่อไป

            1.2 ช ่ อ ง ท ำ ง ที่  2 

รบัแจ้งเบำะแส (ตู ้ปณ., Hotline สำยด่วน)

     - สืบหาข้อเท็จจริง

       1) ตรวจสอบข้อมูลเดิม

       2) รายงานของพื้นที่

       3) ซักถามข้อมูลจากนักโทษ

       4) ข้อเท็จจริงจากการแก้ไข

ปัญหาจริง

     - ข่าวสารการแจ้งเบาะแส

       1) ตู้ ปณ. อ�าเภอ

       2) Hotline สายด่วน

       3) การรายงานตัวของผู้เกี่ยวข้อง

กับยาเสพติด

 ขั้นตอนที่ 2 ปิดล้อม/ตรวจค้น/

กวำดล้ำง

                    2.1 กำรประชำสมัพนัธ์

              2.1.1 ประชาสมัพนัธ์

การด�าเนนิการปิดล้อมตรวจ ค้นหายาเสพตดิ

และการสกดักัน้ ยาเสพตดิไม่ให้เข้ามาใน
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พืน้ที ่(CLEAN & SEAL)

            2.1.2 จดัชดุปฏบิตักิาร

จติวทิยาประชาสมัพนัธ์ ในพืน้ทีเ่ป็นระยะ

เพื่ อความเข้าใจและความร่วมมือของ

ประชาชนในพื้นที่

                   2.2 การค้นหาตรวจ

จับยาเสพติดในพื้นที่

                   2.2.1 พสิจูน์ยนืยนั

พื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหายาเสพติด

                           2.2.2 สนธิก� าลั ง

จัดชุดปฏิบัติการเข้าปิดล้อม ตรวจค้นใน

พืน้ทีเ่ป้าหมาย (หมูบ้่าน/ชมุชน สถานบรกิาร/

ประกอบการ ร ้านเกมส ์อินเตอร ์ เน็ต 

หอพกั ฯลฯ) ทีม่ปัีญหายาเสพตดิ โดยระดม

ทรพัยากร และเครือ่งมอืตรวจหายาเสพตดิ

เข้าด�าเนนิการในหมูบ้่าน

                           2.2.3 จดัชดุปฏบิตัิ

การจิตวิทยาประสานท�าความเข้าใจกับ

ประชาชนในพื้นที่ ที่มีการปิดล้อม ตรวจ

ค้นเพื่อไม่ไห้เกิดผลกระทบในภาพลบ

 ขัน้ตอนที ่3 ประชำคมโดยวิธีลับ 

(ซ�้ำ) เพือ่ตรวจสอบสถำนกำรณ์ยำเสพตดิ

                   3.1 กรณปีลอดยาเสพตดิ

รายงานผลการประชาคมโดยวิธีลับให้

อ�าเภอด�าเนินการต่อไป

                   3.2 กรณียังปรากฏมี

ผู ้ติด/ผู ้ เสพ/ผู ้ค ้า ให้ด�าเนินการตาม

ขั้นตอนที่ 1 ใหม่ จนกว่าหมู่บ้าน/ชุมชน

จะปลอดยาเสพติด

 ขัน้ตอนที ่4 ประกำศตนเองเป็น

พืน้ทีส่ขีำว

      เมือ่อ�าเภอได้รบัรายงาน

จากหมูบ้่าน/ชมุชน ในกรณปีลอดยาเสพตดิแล้ว

ด�าเนินการประกาศให้หมู ่บ้าน/ชุมชน

ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีขาว และท�าพิธีมอบ

ธงสัญลักษณ์ต่อไป

 ขั้นตอนที่ 5 ด�ำรงควำมยั่งยืน

                5.1 ป ร ะช าคม โดย

วิธีลับ ทุก 3 เดือน

                   5.2 จัดชุดเฝ ้าระวัง

ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดเวลา

                   5.3 รายงานผลการ

ปฏิบัติ ให ้อ�าเภอทราบ

 ขั้นตอนที่ 6 รำยงำน

                รายงานผลการปฏิบัติ

ให้อ�าเภอทราบ

 ขั้นตอนที่ 7 ตดิตำมและประเมนิผล

                อ�าเภอ/จงัหวดัตดิตาม

และประเมินผล ทุก 3 เดือน
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แนวทำง SEAL (สกัดกั้น ปิดช่องทำง)

   SEAL สกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้า

มาในพื้นที่ โดยบูรณาการตั้งหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคประชาชนจัดตั้ง

จุดตรวจ จุดสกัดในเส้นทางหลัก และ

เส้นทางรองต่างๆ ทีค่าดว่าจะใช้เป็นเส้นทาง

หลีกเลี่ยงขนถ่ายยาเสพติด ได้แก่

 1. จั ดตั้ ง จุ ด เ ฉพาะกิ จปฏิ บั ติ

หน้าที ่ณ จดุตรวจ จดุสกดัในเส้นทางหลกั

และเส้นทางรองทีจ่ะมกีารหลกีเลีย่งขนถ่าย

ยาเสพติด ตามเส้นทางที่จะเข้าสู่จังหวัด/

อ�าเภอรับผิดชอบ

 2. จดัชดุลาดตระเวนในแนวตัง้ฉาก

กบัจดุตรวจ จดุสกดั เพือ่ป้องกนัการขนถ่าย

ยาเสพติดลงเดิน เท ้ า เพื่ อหลีก เลี่ ยง

ด่านตรวจ

 3. จดัชดุสกดักัน้ยาเสพตดิในระดบั

หมูบ้่าน/ชมุชน โดยใช้บคุลากรจากผูป้ระสาน

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและกลุ่ม

พลังมวลชน อาสาสมัครในพื้นที่

 4. ในการด�าเนนิการ SEAL สกดักัน้

ยาเสพติดในพื้นที่ให้ประสานบูรณาการ

ด� า เ นิ น ง านกั บหน ่ ว ย ร าชกา รและ

ประชาชนในพื้นที่

 5. ให้จงัหวดั/อ�าเภอจดัชดุเฉพาะกจิ

ตรวจหายา เสพติดในสถานบริการ 

ร้านเกมส์ อนิเตอร์เนต็ หอพกั และสถานที่

ต้องสงสัย

 6. จดัชดุเฉพาะกจิตรวจจบัยาเสพตดิ

ส่วนกลาง เพื่อใช้เป็นชุดเคลื่อนที่เร็วใน

การปฏิ บั ติ ง าน ได ้ ทั นที ในทุ กพื้ นที่

ทั่วประเทศ และพร้อมเป็นก�าลังสนับสนุน

ให้กับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่   
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กรมกำรปกครอง
กระทรวงมหำดไทย



34 วารสารด�ารงราชานุภาพ

 วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยมักอยู่

รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ สมาชิกของ

ครอบครัวจึงมีการดูแลซึ่งกันและกัน 

มกีารเกือ้กลู เกือ้หนนุ กตญัญรููค้ณุ ถ้อยที

ถ้อยอาศัยและมีน�้าใจไมตรีต่อกันวิถีชีวิต

เช่นนี้ถือเป็นวัฒนธรรมการด�ารงชีวิตของ

คนไทยอย่างแท้จรงิ อย่างไรกต็าม คนไทย

จ�านวนมากในทกุวนันี ้กลบัได้รบัผลกระทบ

จากการพัฒนาสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนา

ในเชิงวัตถุเป็นหลักจนส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพชีวิต วิถีชี วิต ค ่านิยม และ

วัฒนธรรมของคนในสังคม นอกจากนี้ 

ผลจากการไหลของวัฒนธรรมต่างชาติ

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

ทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
บ

เข้าสูส่งัคมไทยท�าให้เกดิยคุข้อมลูข่าวสาร

ทีไ่ร้พรมแดน เกดิการโฆษณาชวนเชือ่และ

กระตุ ้นให้มีการบริโภคมากขึ้น แม้แต่

คนในชนบทก็ได ้ เปลี่ ยนมามีวิถีการ

ด�าเนินชีวิตแบบคนเมืองเพิ่มขึ้นนั้นโดย

ให้ความส�าคญักบัคณุค่าของวตัถเุป็นหลกั

 ภายใต้สภาวการณ์เช่นนี ้ได้ก่อให้

เกดิปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ไม่ว่าจะ

เป็นอาชญากรรม การทจุรติประพฤตมิชิอบ

แหล่งอบายมขุต่างๆ รวมถงึปัญหายาเสพตดิ

ซึ่งนับเป็นปัญหาที่มีความส�าคัญยิ่ง และ

ก�าลังแพร่ระบาดในสังคมไทย อันจะเห็น
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ได้จากพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั ความตอนหนึง่ว่า “ยาเสพตดิ

มันท�าให้เดือดร้อนหลายอย่างโดยที่ไม่ได้

ตัง้ใจ ทางราชการโดยต�ารวจ โรงพยาบาล

โดยเอกชนต่างๆ เดือดร้อนหมด และ

สิ้นเปลือง และคนทั่วประเทศก็สิ้นเปลือง 

แทนทีจ่ะมเีงนิทอง มทีนุมาสร้างบ้านเมอืง

ให้สบาย ให้เจริญ มัวแต่ต้องมาปราบ

ยาเสพติดมัวแต่ต้องมาเสียเงิน ค่ารักษา

ทัง้ผูเ้สพยา ทั้งผู้ที่เดือดร้อน ทั้งเสียเงิน 

เสียชื่อเสียง ต่างประเทศก็ชี้หน้าว่าเมือง

ไทยนี่แหละเป็นต้นเหตุ”1 

 อาจกล่าวได้ว่ายาเสพตดิส่งผลเสยี

ต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง

1  ความตอนหนึง่จากพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั พระราชทานเมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2545
2  พิจารณาจากจ�านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
 ส่วนต�าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ รวมทั้งสิ้น 7,853 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่การด�าเนินงาน
 ครอบคลุม ทั่วทั้งประเทศ 

ของประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีผลกระทบ

โดยตรงต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุดังกล่าว

จึงได้มีการก�าหนดเป็นหนึ่งในนโยบาย

เร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา

ยา เ สพติ ด โดย ได ้ มี ก า รบู รณากา ร

การด�าเนินงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ 

โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น

หน่วยงานที่มีความใกล้ชิดและรับทราบ

ปัญหาความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิน่มากทีส่ดุ2 ร่วมเป็นหนึง่ในหน่วยงาน

ที่มีบทบาทหลักในการด�าเนินการแก้ไข

ปัญหายาเสพติดด้วยการรณรงค์เพื่อเสริม

สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน
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ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ

การจัดลานกีฬา การประกวดดนตรี

การจัดค่ายคุณธรรม การด�าเนินโครงการ

บ�าบดัผูต้ดิยาเสพตดิ  รวมถงึการสนบัสนนุ

หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข

ปัญหายาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง

มหาดไทย กระทรวงสาธารณสขุ  กระทรวง

แรงงาน เป็นต้น

 แนวทางการด�าเนินงานด้านการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว

สอดคล้องกับอ�านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่บัญญัติไว ้ตาม

รั ฐธรรมนูญแห ่ งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 มาตรา 283 ความว่า “องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ย่อมมอี�านาจหน้าที่

โดยทั่วไปในการดูแล และจัดท�าบริการ

สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ในท้องถิ่น และย่อมมีความเป ็นอิสระ

ในการก� าหนดนโยบายการบริหาร

การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงาน

บุคคล การเงนิและการคลงั และมีอ�านาจ

หน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้อง

3 ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีที่ 249/2552 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
4 รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน และรั้วครอบครัว

ค�านงึถงึความสอดคล้องกับการพัฒนา

ของจังหวัดและประเทศโดยส่วนรวมเพื่อ

พฒันาความเป็นอยูข่องประชาชนให้ดขีึน้”

อีกทั้ งยังสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐ

ตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง3

ชนะยาเสพติดอย ่ างยั่ ง ยื น ภ า ย ใ ต ้

ยุทธศาสตร ์ 5 รั้วป ้องกัน4 ระยะที่  2 

ซึ่ ง เป ็นแผนปฏิบัติการแก ้ ไขป ัญหา

ยาเสพติดระดับชาติ เพื่อหยุดยั้งและ

ลดระดบัการขยายตวัของปัญหายาเสพตดิ

ให้มากที่สุด มิให้ปัญหายาเสพติดส่งผล

กระทบต่อคุณภาพชีวิตและความสงบสุข

ปลอดภัยของประชาชน ทั้งนี้ แผนการ

ปฏิบัติการดังกล่าวมีจุดเน้นที่การสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและส่งเสริม

การมส่ีวนร่วมของประชาชน โดยมกีระทรวง

มหาดไทยเป็นหน่วยด�าเนนิการหลกัภายใต้

มาตรการ “มหาดไทย CLEAN & SEAL 

ท�าความดีเพื่อแผ่นดินกวาดล้างให้สิ้น

ยาเสพตดิ” โดยการสร้างรัว้ต่างๆ ให้เข้มแขง็

สามารถ SEAL มิให้ยาเสพติดเล็ดลอด

เข้าสู่ชุมชน และสังคมได้ ควบคู่ไปกับ

การให้กระบวนการประชาคม เก็บกวาด

ยาเสพติด CLEAN ให้หมดไปจากชมุชน
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และสงัคม ทัง้นี ้โดยมอีงค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่เป็นหน่วยงานหลกัในการสนบัสนนุ

ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอ�าเภอ เพือ่

แก้ไขปัญหายาเสพตดิในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ด้ำนกำรปรำบปรำม

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

หน้าที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน

ด้านยาเสพติด พร้อมทั้งชี้เบาะแส และข้อ

ร้องเรียนแก่ต�ารวจและฝ่ายปกครองเพื่อ

สกัดแหล่งผลิตสารเสพติดในประเทศไทย

 2. ด้ำนกำรบ�ำบัดรักษำ

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วม

ปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในท้องถิ่นให้

ยอมรับผู ้ติดยาเสพติดในฐานะผู ้ป่วยที่

ต้องเข้ารบัการบ�าบดัรกัษา ในขณะทีผู่ผ้ลติ

ผู้ค้าทั้งรายเล็ก/ใหญ่ควรถูกลงโทษ

 3. ด้ำนกำรจัดระเบียบสังคม

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วม

สนับสนุนการจัดระเบียบสังคม การจัด

สวัสดิการสงัคม และการสงเคราะห์ผูด้้อย

โอกาส ได้แก่ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้สูงอายุและ

ผู้พิการ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ

สนบัสนนุส่วนหนึ่งจากรัฐบาล

 นอกจากนีย้งัพบว่าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีการด�าเนินงาน

ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

ที่ประสบผลส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์ จึงนับ

ได้ว่าเป็นกรณีตัวอย่างการด�าเนินงานที่ดี 

(Good Practices) ให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแห่งอื่น และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องได้ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางใน

5 ตามแนวทางของพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 23 วรรค 3 (2)
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การด�าเนินการและการส่งเสริมสนับสนุน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ดังเช่นการด�าเนินงานขององค์การบรหิาร

ส่วนจงัหวดันนทบรุ ีทีไ่ด้จดัตัง้ “ศนูย์พฒันำ

ชีวิตใหม่ สร้ำงชีวิตใหม่” อ�าเภอบางใหญ่

จังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็น สถานที่ในการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด5 โดยมี

การแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ เจ้าหน้าที่

เป็น 8 ฝ่าย ได้แก่ 

 1) ฝ่ายอ�านวยการ 

 2) ฝ่ายควบคมุสถานที่ 

 3) ฝ่ายบริหาร 

 4) ฝ ่ายฟื ้นฟูสมรรถภาพผู ้ติด

ยาเสพติด 

 5) พี่เลี้ยงและครูฝึก 

 6) ฝ่ายสนับสนุนและช่วยเหลือ

การฟื้นฟูสมรรถภาพ  

 7) ฝ่ายรักษาความปลอดภัย  

 8) ฝ่ายติดตามและประเมินผล

ทั้ งนี้  มีศูนย ์ปฏิบัติการการต ่อสู ้ เพื่อ

เอาชนะยาเสพติดจังหวัดนนทบุรีเป ็น

ผูก้�ากบัดแูล

 ในการด�าเนินงานดังกล่าว ศูนย์

พัฒนาชีวิตใหม่ สร้างชีวิตใหม่ ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้นตามล�าดับ

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา โดย

ในปี พ.ศ. 2552 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

นนทบุ รี  ได ้ อนุมัติ งบประมาณรวม

20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 

เพื่อด�าเนินโครงการบ�าบัดเพื่อน�าผู ้เสพ

ยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ�าบัดอย่าง

ถูกต้องตามขั้นตอน จ�านวน 2 รุ่น รุ่นละ 

90 คน โดยใช้ระยะเวลาการอบรมรุ่นละ 

120 วัน ผลที่ได้รับจากการอบรมดังกล่าว

พบว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่หวนกลับไป

เกีย่วข้องกบัยาเสพตดิอกี อกีทัง้ยงัสามารถ

ด�าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขและมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากได้รับการฝึกทักษะ

วิชาชีพควบคู่ไปด้วย

 อาจกล่าวได้ว่าโครงการดังกล่าว

เป ็นหนึ่งในตัวอย ่างการแก้ไขปัญหา

ยาเสพตดิอย่างยัง่ยนื เนือ่งจากได้ตดัวงจร

ของผู้เสพยาเสพติดด้วยระบบการบ�าบัด

อย่างต่อเนื่องควบคู ่ไปกับการค�านึงถึง

การสร้างโอกาสให้ผู้เสพยาเสพติดได้รับ

การฝึกอาชพี ท�าให้มรีายได้ มคีณุภาพชวีติ

ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังมีกระบวนการติดตามผล

ทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่เท่ากบัเป็นการลดโอกาส

ในการกลบัเข้าสูว่งจรยาเสพตดิอกี ผลส�าเรจ็

ในการด�าเนินงานดังกล่าวเริ่มจากการ

ก�าหนดแนวคิดที่ชัดเจน มีการมองปัญหา

อย่างรอบด้าน การบูรณาการร่วมกันใน
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การแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีการ

มอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน

โดยมีผู ้ว ่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

คณะท�างาน เจ้าหน้าที่จากกระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวง

มหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ร่วมเป็น

คณะท�างาน ท�าให้เกิดการบูรณาการ

การท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่

มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการบ�าบัด

แต่ละด้าน จึงส่งผลให้ การด�าเนินงานใน

โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 ไม่เพียงแต่แนวทางการด�าเนิน

งานดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยังได้ริเริ่มการด�าเนินงานในรูปแบบอื่นๆ 

ทีม่ปีระสทิธภิาพเช่นเดยีวกนั อาท ิการจดั

ฝ ึกอบรมให ้แก ่ประชาชนทั่ วไปและ

บุคลากรที่ เกี่ยวข้องเพื่อร ่วมกันแก้ไข

ปัญหายาเสพติด การส่งเสริมกิจกรรม

ด้านการกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน เป็นต้น โดยมีรายละเอียด

การด�าเนินการดังนี้

 1. กำรจดัฝึกอบรมให้แก่ประชำชน

ทั่วไปและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกัน

แก ้ไขป ัญหำยำเสพติด ดังกรณีของ

องค์การบริหารส ่วนจังหวัดแพร ่ที่ ได ้

อนุมัติงบประมาณ พ.ศ. 2553 จ�านวน 

500,000 บาท สนับสนุนโครงการอบรม

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ

ต�ารวจภธูรจงัหวดัแพร่ เพือ่สกดักัน้เส้นทาง

การล�าเลียงยาเสพติด และส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

 2. กำรส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำร

กฬีำ อาท ิองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครพนม

ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกคัพต้านภัย

ยาเสพตดิ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดักระบี่

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกคัพต้านภัย

ยาเสพติด ครั้งที่ 8 องค์การบริหารส่วน

จงัหวดัล�าพนูจดังานวนัต่อต้านยาเสพตดิโลก

และมหกรรม To Be Number One โดย

ภายในงานได้จดัให้มกีจิกรรมการรวมพลงั

การประกาศเจตนารมณ์ และการเผยแพร่

ผลการด�าเนินงานกิจกรรมเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิต เช่น การประกวดวาดภาพ

การประกวดทอล์คโชว์ การแข่งขันกีฬา

การประกวดชมรม To Be Number One

ประเภทสถานศึกษา/ชุมชน การประกวด

เต้นแอโรบิค การประกวดดนตรี เป็นต้น
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 3. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ

ประชำชน ด้วยการฝึกอาชพีซึง่ถอืเป็นหนึง่

ในอ�านาจหน้าที ่ตามกฎหมายขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีทั้งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด�าเนินการด้วย

ตนเองและร ่ วมกับกรมพัฒนาฝ ีมือ

แรงงานในการด�าเนินการ ดังตัวอย่างเช่น

 เทศบาลต�าบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์

ได ้จัดโครงการอบรมและทัศนศึกษา

ดูงานกลุ ่มอาชีพดีเด ่นประจ�าปี 2553

โดยมีการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา

ผลิ ตภัณฑ ์ ขอ งชุ มชน และจั ดส ร ร

งบประมาณอดุหนนุให้แก่ชมุชนในการจดั

ฝึกอบรมอาชีพต่างๆ การรวมกลุ่มจัดท�า

ผลิตภัณฑ์ออกจ�าหน่าย การจัดหาตลาด

จ�าหน่ายสินค้า การพัฒนาคุณภาพของ

สินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาดและมี

มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การคัดสรร

สุดยอดหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

 องค ์ การบริหารส ่ วนจั งหวั ด

นนทบุรีมีโครงการ “ฝึกอาชีพฟรี” ในงาน

ฝึกอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ ์ศิลปวัฒนธรรมตามโครงการ

ฝึกอาชีพเกษตรกร กลุ ่มแม่บ้าน กลุ ่ม

วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการสินค้า 

OTOP จังหวัดนนทบุรี

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพพร้อมทั้ง

น�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

ในแต่ละครัวเรือน

 องค์การบริหารส่วนต�าบลบึงช�า

จังหวัดปทุมธานี ได้สนับสนุนงบประมาณ

ในการด�าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มี การจั ดตั้ ง กลุ ่ มอาชีพการตั ด เย็ บ
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ผลิตภัณฑ์จากผ้า เพื่อให้เป็นอาชีพเสริม

นอกเหนือจากการท�าการเกษตรและเพื่อ

ให้มีรายได้เพียงพอ ต่อการด�ารงชีวิต

แนวทางส�าคญัทีต้่องด�าเนนิการควบคูก่นัไป

ซึ่งจะท�าให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น

ไปอย่างครบวงจรและยั่งยืน

 แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดด้วยการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนดังกล่าวสอดคล้องกับ

แนวนโยบายของอธิบดีกรมส ่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ ่งเน้นว่าการ

แก้ไขปัญหายาเสพตดินัน้ ต้องแก้ทีส่าเหตุ

ของปัญหา ซึง่สาเหตหุนึง่ทีส่�าคญัของปัญหานี้

คือ ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การว่างงาน 

และการมรีายได้น้อย ด้วยเหตดุงักล่าวหาก

กลุ่มบุคคลที่ว่างงาน หรือมีรายได้น้อย

เหล่านีไ้ด้รบัการสนบัสนนุ ให้มีอาชีพและ

มี รายได ้ เพิ่ มขึ้ น  ด ้ วย เหตุดั งกล ่ าว

ย่อมจะบรรเทาลง นอกจากนีก้ารเสรมิสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนัก

ถึ งพิษภัยของยา เสพติด เป็นอีกหนึ่ง

 ด้วยเหตนุีก้รมส่งเสรมิการปกครอง

ท้องถิ่นในฐานะที่ เป ็นหน่วยงานหลัก

ในการส่งเสรมิ สนบัสนนุการด�าเนนิงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีบทบาท

เป็นหน่วยงานกลางในการสื่อสารและ

สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้

เกิดความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อน

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวม
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ของประเทศ และกระตุ้นให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักถึงความ

ส�าคัญของปัญหา ดังนั้น กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิน่จงึได้จดักจิกรรมต่างๆ

อาท ิการประกวดค�าขวญั การจดัโครงการ

อบรมเพื่ อสร ้างความรู ้ความเข ้าใจ

ในแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพตดิให้แก่

บุคลากร ไม่ว่าจะเป็นผู ้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ แกนน�าในสถานศกึษา

ผู ้น�าชุมชน ทั้งนี้ เพื่อร่วมสนับสนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

ด�าเนนิการได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการติดตามและ

แนะน�า การด�าเนินงานแก ้ไขป ัญหา

ยาเสพตดิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ซึง่นอกจากจะท�าให้กรมส่งเสรมิการปกครอง

ท้องถิ่นได้ทราบความก้าวหน้าในการ

ด�าเนนิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

แล้ว ยังเป็นโอกาสดีในการแลกเปลี่ยน

ข้อมูล รับทราบปัญหา และอุปสรรค

ในการด�าเนินการพร้อมทั้งให้ข้อแนะน�า

เกี่ยวกับแนวทางการด�าเนินงานตลอดจน

ได้น�าเสนอกรณีตัวอย่างการด�าเนินงาน

ขององค ์กรปกครองส ่ วนท ้องถิ่ นที่

สามารถใช้เป ็นแนวทางให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นต่อไป

 การป ้องกันและแก ้ ไขป ัญหา

ยาเสพติดซึ่งนับวันจะทวีความซับซ้อนขึ้น

ตามล�าดบันัน้ นบัเป็นความท้าทายอย่างยิง่

ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาจกล่าว

ได้ว่าปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการแก้ไข

ปัญหานี้ต ้องอาศัยการบูรณาการและ
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การผสานพลงัของทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าว

อย่างเป ็นรูปธรรม เชื่อมั่นว ่าภายใต้

การร่วมแรงร่วมใจดงักล่าวจะน�าพาประเทศ

และประชาชนชาวไทยไปสู ่ความอยู ่ดี

มีสุขอย่างแท้จริง
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สภำพทั่วไปของจังหวัดเชียงรำย

 จงัหวดัเชยีงราย มสีภาพภมูปิระเทศ

เป็นพืน้ทีช่ายแดนทีอ่ยูต่ดิกบัประเทศพม่า

ระยะทาง 153 กโิลเมตร ตดิกบัประเทศลาว

ระยะทาง 151 กิ โลเมตร รวม 304

กิโลเมตร มีอ�าเภอที่ติดกับแนวชายแดน

7 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอ แม่จนั แม่ฟ้าหลวง

แม่สาย เชียงแสน เชียงของ เวียงแก่น

และอ�าเภอเทิง มีพื้นที่ทั้งหมด 11,678 

ตารางกิโลเมตร มีประชากร หนึ่งล้าน

สองแสนคนเศษ แบ่งพื้นที่ การปกครอง 

18 อ�าเภอ 124 ต�าบล 1,750 หมู ่บ้าน

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ปฏิบัติกำร

ต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติดจังหวัดเชียงรำย

ารป้องกนัยาเสพตดิ
โดยการสกดักัน้การลกัลอบน�าเข้ายาเสพตดิ

ตามแนวชายแดน

ก

1 องค์การบรหิาร ส่วนจงัหวดั 51 เทศบาล

91 องค ์การบริหารส ่ วนต� าบล ใน

ปีงบประมาณ 2553 จังหวัดเชียงราย โดย

ศนูย์ปฏบิตักิารต่อสูเ้พือ่เอาชนะยาเสพตดิ

จงัหวดัเชยีงราย (ศตส.จ.ชร.) ได้มอบหมาย

ให้หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 2 

กองก�าลังผาเมืองปฏิบัติภารกิจป้องกัน

ชายแดน การสกัดกั้น และปราบปราม

ยาเสพติดตามแนวชายแดน การสกัดกั้น

แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดย

ผิดกฎหมาย โดยการบูรณาการ และสนธิ

ก�าลังร่วมกับหน่วยก�าลังต่างๆ ในพื้นที่
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กำรจัดหน่วย และกำรวำงก�ำลัง 

 กำรจดัหน่วย ในปีงบประมาณ 2553

หน่วยเฉพาะกจิกรมทหารม้าที ่2  เป็นหน่วย

ขึน้ตรงของกองก�าลงัผาเมอืง ปฏบิตัภิารกจิ

ป้องกันชายแดน โดยมีพื้นที่รบัผดิชอบ 7 

อ�าเภอชายแดนของจังหวัดเชียงราย และ

2 อ�าเภอชายแดนของจงัหวดัพะเยา รวม 

9 อ�าเภอชายแดน มคีวามยาวเส้นเขตแดน

ประมาณ 342 กิโลเมตร ด้านพม่า 153 

กิโลเมตร และด้านลาว 189 กิโลเมตร มี

หน่วยเฉพาะกจิกรมทหารม้าที ่2 วางก�าลงั

โดยการจัดตั้ง 

- ฐานปฏิบัติการ     จ�านวน 36  ฐานฯ

- จุดเฝ้าตรวจ        จ�านวน 58  จุด

- จดุตรวจ/จดุสกดักัน้   จ�านวน 25  จดุ

 บริเวณชำยแดนด้ำนประเทศพม่ำ : มีชุมชนซึ่งคำดว่ำจะเป็นแหล่งพัก

ยำเสพติด จ�ำนวน 16 แห่ง

- เมืองยอน

- บ้ำนห้ำหก

- บ้ำนโฮ่ง

- บ้ำนแม่โจ๊ก

- บ้ำนน�้ำปุ๋ง

- บ้ำนเอดิ

- บ้ำนผำขำว

- บ้ำนบำลำหลวง

- บ้ำนสำมปี

- บ้ำนป่ำสัก

- บ้ำนหมำกยำง

- บ้ำนดินด�ำ

- บ้ำนน�้ำลุ๊ค

- บ้ำนป่ำกุ๊ก

- บ้ำนโป่ง

- บ้ำนป่ำสำ
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 สถำนกำรณ์ยำเสพติดภำยนอก

ประเทศ 

 เนือ่งจากทหารพรานเมอืง ได้เข้มงวด

ในการตรวจสอบยานพาหนะของกลุ่มว้า

และสามารถจับกุมกลุ ่มว ้าที่ล� าเลียง

ยาเสพติดได ้บ ่อยครั้ งท�าให ้กลุ ่มว ้า

ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการล�าเลียงยาเสพติด

ในพม่า โดยกลุม่ว้าจะว่าจ้างให้อาสาสมคัร

ทหารพรานเมือง เชื้อสายมูเซอ กองก�าลัง

  บริเวณชำยแดนด้ำนประเทศลำว : จ�ำนวน 10 แห่ง

- บ้ำนมอม

- บ้ำนดอนธำตุ

- บ้ำนน�้ำเกิ่ง

- บ้ำนน�้ำแสน

- เมืองห้วยทรำย

- บ้ำนเชียงตอง

- บ้ำนป่ำซำง

- บ้ำนปำงมอม

- บ้ำนดอนมูน

- บ้ำนห้วยเงิน

กองทัพรัฐฉานเหนือ และกลุ ่มกองทัพ

พันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยแห่งชาติ 

(NDAA) เมืองลาเป็นผู้ล�าเลียง ส�าหรับ

กลุ่มว้าจะท�าหน้าที่ เป็นผู้ประสานงาน

 เส้นทำงล�ำเลียงผลิตยำเสพติด

 การล�าเลยีงยาเสพตดิจากแหล่งผลติ

มายงัประเทศไทย หรอืไปยงัประเทศทีส่าม

จะใช้วิธีการล�าเลียงทั้งทางบก และทางน�้า  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 เส้นทำงที ่1 จากแหล่งผลติยาเสพตดิ

เมืองป๊อก – จังหวัดเชียงตุง – เมือง

พยาค – จังหวัดท่าขี้เหล็ก มักจะใช้วิธี

การดัดแปลงยานพาหนะในการล�าเลียง 

และพกัยาเสพตดิ ในพืน้ทีจ่งัหวดัท่าขีเ้หลก็

 เส้นทำงที ่2 : จากแหล่งผลติยาเสพตดิ

– เมอืงขดั – บ้านหนองเขยีว – เมอืงเป็ง

– เมอืงกนุฮงิ – เมอืงสาด – พกัยาเสพตดิ

ที่ บ้านโฮ่ง แล้วกระจายยาเสพติด ไปยัง

 เส้นทำงที ่3 : จากแหล่งผลติยาเสพตดิ

ล�าเลียงทางรถ ไปยังท่าเรือสบหลวย – 

ล�าเลียงทางเรือตามล�าน�้าโขง – ท่าเรือ

เชียงกก (สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว) – เมืองหลวงน�้าทา

– ประเทศเวียดนาม  หรือล�าเลียงทางรถ

ไปยังท่าเรือสบหลวย – ล�าเลียงทางเรือ

ตามล�าน�า้โขง – ท่าเรอืเชยีงกก (สาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนลาว) – เมอืงหลวง

แหล่งพักยาเสพติดด้านตรงข้าม จังหวัด

เชยีงใหม่ หรอืแหล่งพกัยาเสพตดิด้านตรงข้าม

อ�าเภอแม่จัน อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด

เชียงราย และจังหวัดท่าขี้เหล็ก

 

น�้ าทา – นครเวี ยงจันทร ์  – ภาค

ตะวันออกเฉียง เหนือของไทย หรือ

ล�าเลยีงทางเรอืตามล�าน�า้โขงมาพกัยาเสพตดิ

ทีบ่รเิวณ บ้านโป่ง สพเมอืง หรอืบ้านมอม

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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แล ้วล�าเลียงโดยเรือขนาดเล็กเข ้าสู ่

ประเทศไทยทางด้าน อ�าเภอเชยีงแสน และ

อ�า เภอเชียงของฯ หรือล�า เลียงด ้วย

วิธีเดินเท้าเข้าสู่ประเทศไทยด้าน อ�าเภอ

เวยีงแก่น และ อ�าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย

 6 ตุลาคม 2552 กองร้อยทหาร

พรานที่ 3102 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหาร

พรานที่  31 ท�าการซุ ่มโจมตีบริ เวณ 

บ้านท่าขันทอง ต�าบลบ้านแซว อ�าเภอ

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตรวจยึดยาบ้า 

จ�านวน  52,000 เม็ด

 

 8 ตุลาคม 2553 กองร้อยทหารม้า

ที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 2

ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบัญชาการต�ารวจ

ปราบปรามยาเสพตดิ ท�าการจบักมุผูต้้องหา

5 คน  ตรวจยึดยาบ้า 150,000 เม็ด
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 20 ตุลาคม  2552 กองร้อยทหาร

พรานจู่โจมที่ 948 หน่วยเฉพาะกิจ กรม

ทหารพรานที่ 31 ท�าการซุ่มโจมตี บริเวณ 

บ้านอะดี่ ต�าบลป่าตึง อ�าเภอแม่จัน

จงัหวดัเชยีงรายได้ปะทะกบักลุม่ขบวนการ

ล�าเลียงยาเสพติด ผลการปะทะฝ่ายเรา

ปลอดภยั ตรวจยดึยาบ้าจ�านวน 30,000 เมด็

 26  ตลุาคม 2552 กองร้อยทหารม้า

ที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 2 

ท�าการซุ ่มตรวจ บริเวณบ้านเวียงหอม

ต�าบลเกาะช้าง อ�าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย

ได้จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ตรวจยึดยาบ้า

500,000 เม็ด และไอซ์ หนัก  2  กิโลกรัม
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 1 พฤศจิกายน 2552 กองร้อย

ทหารม้าที ่3 หน่วยเฉพาะกจิ กรมทหารม้า

ที ่2 ท�าการลาดตระเวนพสิจูน์ทราบ บรเิวณ

บ้านศรชียัภมู ิต�าบลเกาะช้าง อ�าเภอแม่สาย

จงัหวดัเชยีงราย  ตรวจยดึยาบ้า 200,000 เมด็

ไม่พบผู้กระท�าผิด

 13 พฤศจิกายน 2552 กองร้อย

ทหารพรานที่ 3102 หน่วยเฉพาะกิจ กรม

ทหารพรานที ่31 จดัตัง้ จดุตรวจ/จดุสกดักัน้

บริเวณ บ้านแม่มะ ต�าบลศรีดอนมูล 

อ�าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ได้จบักมุ

ผูต้้องหา 1 คน ตรวจยดึยาบ้า 200,000 เมด็  
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 13 มกราคม 2553 กองร้อยทหาร

ม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 2 

ท�าการเฝ้าตรวจ บริเวณ บ้านเกาะทราย 

ต�าบลแม่สาย อ�าเภอแม่สาย จังหวัด

เชียงราย ได้จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ตรวจ

ยดึยาบรรเทาอาการคดัจมกู (ซลูดินี) จ�านวน

986,500 เม็ด

 15 พฤศจิกายน 2552 กองร้อย

ทหารม้าที ่3 หน่วยเฉพาะกจิ กรมทหารม้าที ่2

ท�าการซุ ่มตรวจ บริเวณ บ้านสันหลวง

ต�าบลเกาะช้าง อ�าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย

ได้จับกุมผู้ต้องหา 5 คน ตรวจยึดยาบ้า 

300,000 เม็ด
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 14 มกราคม 2553 ชุดปฏิบัติการ 

กองร้อยทหารพรานจู่โจม 949 เฉพาะกิจ

ทหารพราน 31 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

สถานีต�ารวจภูธรเวียงแก่น อาสาสมัคร

อ�าเภอเวียงแก่น ท�าการจัดตั้งจุดตรวจ/

จดุสกดักัน้ บ้านห้วยเอยีน ต�าบลหล่ายงาว

อ�าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้

ท�าการจับกุมผู ้ต ้องหา จ�านวน 4 คน

พร้อมของกลางยาบ้า 140,000 เม็ด และ 

รถบรรทุก จ�านวน 1 คัน

 17 มกราคม 2553 ชุดปฏิบัติการ 

กองร้อยทหารพรานจู่โจม 949 เฉพาะกจิ

ทหารพราน 31 ท�าการลาดตระเวนพสิจูน์ทราบ

บรเิวณบ้านเจดย์ีทอง ต�าบลปอ อ�าเภอเวยีง

แก่น จงัหวดัเชยีงราย ได้จบักมุ ผู้ต้องหา 

จ�านวน 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) 

พร้อมของกลางยาบ้า จ�านวน 2,000 เม็ด

และเงินสด จ�านวน 557,000 บาท
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 23 มกราคม 2553 ชุดปฏิบัติการ 

กองร้อย 1 เฉพาะกิจ เมือง2 (ส.5 พลฯ 5)

ท�าการลาดตระเวนเส้นทางระหว่าง จดุเฝ้าตรวจ

ช่องทางม้งแปดหลัง – ฐานฯ ม้งเก้าหลัง

ต�าบลเทอดไทย อ�าเภอแม ่ฟ ้าหลวง

จังหวัดเชียงราย ได้จับกุมผู้ต้องหา 3 คน

ตรวจยดึเฮโรอนี น�า้หนกัประมาณ 0.2 กรมั

วิทยุ ICOM จ�านวน 1 เครื่อง และเงินสด 

จ�านวน 3,656,000 บาท

 1 กุมภาพันธ์ 2553 ชดุปฏบิตักิาร

กองบังคับการควบคุม เฉพาะกิจเมือง 2

ร่วมกบั ชดุปฏบิตักิารกองร้อยทหารพราน

3106 และชุดปฏิบัติการศูนย ์อ�านวย

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ชายแดนอ�าเภอท�าการซุ ่มโจมตีบริเวณ

บ้านเฮโก ต�าบลป่าตึง อ�าเภอแม่จัน 

จงัหวดัเชยีงราย  ได้ปะทะกบักลุม่ขบวนการ

ค้ายาเสพตดิ ผลการปะทะฝ่ายเราปลอดภยั

ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต จ�านวน 1 นาย

ตรวจยึดของกลาง เฮโรอีน 1 ขวด เงินสด 

3,408,000 บาท อาวุธ ปืนพก 1 กระบอก 

ลูกระเบิดขว้าง 1 ลูก
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 9 กุมภาพันธ์ 2553 ชุดปฏิบัติการ

หมวดลาดตระเวนเฉพาะกิจเมือง 2 

จัดก�าลังพล  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

สถานีต�ารวจภูธรแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ชดุสนุขัทหารตรวจค้นยาเสพตดิ กองก�าลงั

ผาเมือง (อาสารักษาดินแดน 1) และ

อาสาสมคัรอ�าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย

ปฏิบัติหน้าที่ประจ�าจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น

บ้านถ�า้ปลา  ต�าบลโป่งงาม อ�าเภอแม่สาย

จงัหวดัเชยีงราย ได้ท�าการ จบักมุผูต้้องหา

จ�านวน 1 คน (ชาย) พร้อมของกลางไอซ์ 

จ�านวน 1 กิโลกรัม ซุกซ่อนโดยการห่อหุ้ม

ด้วยพลาสติกสีน�้าตาลพันรอบอยู่บริเวณ

โคนขาทัง้สองข้างๆ ละ 0.5 กโิลกรมั ขณะ

นัง่มากับรถโดยสารประจ�าทาง

 23 กุมภาพันธ์ 2553 ชุดปฏิบัติ

การกองร้อยทหารพรานจูโ่จม 948 ร่วมกบั

ชดุปฏบิตักิารสกดักัน้ ศนูย์อ�านายการป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพตดิชายแดนภาคเหนอื

ที่ 52 และ เจ้าหน้าที่ต�ารวจ สถานีต�ารวจ

แม่จัน ประจ�า จุดตรวจ/จุดสกัดกั้นถาวร 

บ้านกิ่วสะไต ต�าบลป่าตึง อ�าเภอแม่จัน 

จงัหวดัเชยีงราย ได้จบักมุผูต้้องหา จ�านวน

3 คน ตรวจยึดยาบ้า จ�านวน 60,000 เม็ด

ซกุซ่อนอยูใ่นกระเป๋าเสือ้ผ้า ให้การรบัสารภาพ

ว่ารบัยาบ้ามาจากชายแดน อ�าเภอแม่สาย

จังหวัดเชียงราย
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 3 มีนาคม 2553 ชุดปฏิบัติการ

กองร้อยทหารพรานจู่โจม 949 เฉพาะกิจ

ทหารพราน 31 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ต�ารวจ

สถานตี�ารวภธูรเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย

และ เจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครองอ�าเภอเวยีงแก่นฯ

ปฏิบัติหน้าที่ประจ�าจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น 

บ้านห้วยเอียน หมู่ 6 ต�าบลหล่ายงาว  

อ�าเภอเวยีงแก่นฯ ได้จบักมุผูต้้องหา จ�านวน

4 คน (ชาย 3 คน, หญิง 1 คน) พร้อม

ของกลางยาบ้า จ�านวน 16,000 เม็ด และ 

รถกระบะ จ�านวน 1 คัน

 28 มีนาคม 2553 ชุดปฏิบัติการ

กองร้อยทหารพราน 3106 ท�าการซุม่โจมตี

บรเิวณบ้านห้วยหยวกป่าโซ ต�าบลแม่สลองใน

อ�าเภอแม่ฟ ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ได้ปะทะกบักลุม่ขบวนการล�าเลยีงยาเสพตดิ

จ�านวน 3 คน นานประมาณ 10 นาที  

ฝ่ายเราปลอดภยั ฝ่ายตรงข้ามเสยีชวีติ  3  ศพ

ตรวจยึด ยาบ้า จ�านวน 100,000 เม็ด, 

อาวุธปืน จ�านวน 2 กระบอก ลูกระเบิด

ขว้าง จ�านวน 1 ลูก
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 30 มีนาคม 2553  ชุดปฏิบัติการ

กองร้อยทหารพราน 3105 ร่วมกบัเจ้าหน้าที่

ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเชียงของ ท�าการ

ปิดล้อมตรวจค้นบคุคลเป้าหมาย ยาเสพตดิ

บริเวณ บ้านพนาสวรรค์ หมู่ 9 ต�าบล

ริมโขง อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

ตามหมายศาล จ�านวน 1 เป้าหมาย ผล

การตรวจค้น พบยาบ้าจ�านวน 8,000  เมด็

และเงินสด จ�านวน 160,000 บาท และ

ท�าการขยายผลการจับกุม สามารถจับกุม

ผู้ต้องหาได้เพิ่มเติม จ�านวน 1 คน  พร้อม

ยาบ้า 1,000 เมด็ รวมยาบ้าทัง้สิน้ จ�านวน

9,000  เม็ด 
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1. สถำนกำรณ์

 แนวโน ้มสถานการณ ์ป ัญหา

ยาเสพติด ในภาพรวมยังคงมีแนวโน้ม

ทีร่นุแรงขึน้โดยมผีลการจบักมุเป็นตวับ่งชี้

ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดหนึ่ง

ที่ มี การลักลอบล�าเลียงยาเสพติดผ่าน

พื้นที่ ขบวนการค้ายาเสพติด มีรูปแบบ 

วิธีการล�าเลียง การซุกซ่อนที่สลับซับซ้อน

และหลากหลายยากต่อการตรวจค้น

จบักมุ เส้นทางคมนาคมในภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือมีเส้นทางรองที่สามารถเชื่อม

ต่อไปยังทางหลักอื่นๆ ได้ ท�าให้ยาก

ต่อการจับกุม

กองบังคับกำรต�ำรวจภูธรจังหวัดนครรำชสีมำ

ารป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
โดยการตัง้จดุตรวจสกดั

ก
 สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่

จังหวัดนครราชสีมา ไม่ปรากฏข่าวสาร

แหล่งผลิตยาเสพติดประเภทหัวเชื้อ หรือ

แหล่งอดัเมด็ แต่พบการลกัลอบปลกูกญัชา

และพืช กระท่อม ในบางพื้นที่ ส่วนใหญ่

เป็นการปลูกส�าหรับใช้เสพในพื้นที่เท่านั้น 

การลกัลอบน�าเข้ายาเสพตดิ เพือ่การค้าและ

การแพร่ระบาด ส่วนใหญ่เป ็นยาบ้า 

รองลงมาเป ็นกัญชาแห้งโดยลักลอบ

มาจากประเทศเพือ่นบ้าน ในห้วงทีผ่่านมามี

การลักลอบน�าเข้ายาบ้าและกัญชาแห้ง

ปรมิาณมาก ผ่านพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา

จ�านวนหลายครั้ง   
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 สถานการณ์การล�าเลยีง จากข้อมลู

การข่าวยังคงมีการลักลอบน�าเข้ายาบ้า

จากประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง โดย

ลักลอบล�าเลียงยาบ้า จากแนวชายแดน

เข ้าสู ่พื้นที่ตอนในลักษณะกองทัพมด 

ซุกซ่อน มาตามร่างกาย กระเป๋าเดินทาง 

ชุดชั้นใน ส้นรองเท้า ฯลฯ แล้วนั่งรถยนต์

โดยสารจากจังหวัดชายแดน เพื่อน�า

ยาเสพติดไปส่งให้นักค้าที่กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล

2. แนวควำมคิดในกำรปฏิบัติ

 ต�ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 

และหน่วยในสังกัด ด�าเนินการสกัดกั้น

การลักลอบน�าเข ้ายาเสพติด ควบคุม

ตรวจสอบเส้นทางล�าเลียง ตามเส้นทาง

คมนาคมทีส่�าคญั เสรมิสร้างความเข้มแขง็

หมู่บ้าน ชุมชน ในพื้นที่บริเวณตอนใน 

ตลอดจนควบคุมตัวยา ผู้ค้ายาเสพติดให้

ลดปริมาณลงเพื่อเป็นการเอาชนะปัญหา

ยาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน  สัมฤทธิ์ผล

เป็นรูปธรรม

 การด�าเนนิการ ตัง้จดุตรวจยาเสพตดิ

แบบบูรณาการ  มีเป้าหมายเพื่อสกัดกั้น

การลักลอบล�าเลียงยาเสพติด จากแนว

ชายแดนเข้ามายังพื้นที่ตอนใน และจาก

แหล ่งพักยาในพื้นที่ภายในประเทศ

ย้อนกลบัเข้ามา พืน้ทีร่บัผดิชอบของต�ารวจ

ภูธรจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้วิธีการ

จดัตัง้จดุตรวจยาเสพตดิ บนถนนสายหลกั

จ�านวน 20 แห่ง ที่พิจารณาแล้วน่าจะเป็น

เส้นทางล�าเลียงยาเสพติด โดยเน้นการ

บรูณาการร่วมกนักบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

อย่างเป็นระบบ จุดตรวจหลัก จ�านวน

3 จุดตรวจ ได้แก่ ปากช่อง วังน�้าเขียว 

สีคิ้ว จุดตรวจรอง 17 จุดตรวจ ได้แก่ 

บวัใหญ่ ปักธงชยั สงูเนนิ ประทาย โนนสงู 

แก้งสนามนาง พระทองค�า ห้วยแถลง 

สีดา เสิงสาง หนองบุญมาก บัวลาย

ด่านขนุทด โพธิก์ลาง จอหอ หนองสาหร่าย

หินดาด ส่วนสถานีต�ารวจนอกเหนือจาก 

ที่กล่าวอีก 34 แห่ง ตั้งเป็นจุดตรวจเสริม

ในถนนที่เป็นเส้นทางสายส�าคัญ รูปแบบ

การตั้งจุดตรวจมีลักษณะเป็นโครงข่าย

ใยแมงมุมครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ตลอด 

24 ชั่วโมง

3. แนวทำงกำรปฏิบัติ

 3.1 ฝ่ำยอ�ำนวยกำร

     1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู ้เพื่อ

เอาชนะยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลต�ารวจ

ภูธรจังหวัด (ศตส.ภ.จว.) ท�าหน ้าที่

เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่ออ�านวยการบังคับ
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บญัชา สัง่การควบคมุ ก�ากบัดแูลการปฏบิตัิ

ของสถานีต�ารวจภูธรที่เป็นที่ตั้งจุดตรวจ

และท�าหน ้าที่ เป ็นศูนย ์ประสานงาน

เชิงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การร่วมภารกจิในการตัง้จดุตรวจยาเสพตดิ

     2) จดัท�าโครงการ หรอืด�าเนนิการ

อื่นใด เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติ

ของหน่วยในสังกัด โดยเฉพาะการให้

ความรู้ทางด้านเทคนิค วิธีการ ระเบียบ  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ   

 3.2 สถานีต�ารวจภูธรที่เป็นที่ตั้ง

จุดตรวจยาเสพติด

     1) สถานีต�ารวจที่ เป ็นที่ตั้ง

จดุตรวจยาเสพตดิ ด�าเนนิการจดัก�าลงัพล

เข้าปฏิบัติการ ณ จุดตรวจยาเสพติด

ในพื้นที่รับผิดชอบ  

     2) ให้มกีารระดมก�าลงั เพือ่ตัง้

จดุตรวจค้นรถยนต์เป้าหมายตามห้วงเวลา

ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลฐาน

ข่าวของยาเสพติด โดยเฉพาะรถยนต์

โดยสารประจ�าทางที่มีต้นทางอยู่ในพื้นที่

ตามแนวชายแดน 

     3) ให้ด�าเนนิการตัง้จดุตรวจตาม

เส้นทางคมนาคมในพื้นที่รับผิดชอบ ให้มี

ลักษณะสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ และ

ต่อเนื่องกันในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง   

     4) ด�าเนินการด้านการข่าว

ทุกวิธี เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล 

รถยนต์ต้องสงสยั เพือ่ด�าเนนิการตรวจค้น

จับกุม

     5) ประสานขอรบัการสนบัสนนุ

การปฏิบัติจาก ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ

เอาชนะยาเสพติด และผู้มีอิทธิพลต�ารวจ

ภูธรจังหวัดนคราชสีมา (ศตส.ภ.จว.) 

เพื่อให้บังเกิดการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ

ภายใต้การบริหารจัดการจังหวัดแบบ

บูรณาการ  

4. ผลกำรปฏิบัติ

 จากการด�าเนินการปราบปราม

ยาเสพตดิ ของต�ารวจภธูรจงัหวดันครราชสมีา

ในปีงบประมาณ 2552 ทีผ่่านมา ( 1 ต.ค.2551 

– 30 ก.ย. 2552 ) สามารถจับกุม

ผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด

ได้ทั้งสิ้น 5,348 ราย ผู้ต้องหา 5,608 คน

เป็นการจบักมุผูเ้สพ 3,792 ราย จบักมุผูค้้า

ทั้งรายย่อยและรายส�าคัญ 1,566 ราย

สามารถตรวจยึดทรัพย ์สินได ้หลาย

รายการ รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรือ

อายัดไว้ประมาณ 15,773,260.- บาท ซึ่ง

ผลการจับกุมดังกล่าว เป็นผลการปฏิบัติ



60 วารสารด�ารงราชานุภาพ

ที่ได ้จากการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดของ

สถานีต�ารวจภูธรในสังกัดต�ารวจภูธร

จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 72 

ชนิดของยาเสพติดที่ตรวจยึดได้มากที่สุด

ได้แก่ ยาบ้า รองลงมาเป็นกัญชาแห้ง

 ผลการปราบปรามความผิดเกี่ยว

กับยาเสพติด ของต�ารวจภูธรจังหวัด

นครราชสมีา ห้วงตัง้แต่เดอืนตลุาคม 2552 

ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2553 สามารถจับกุม

ผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด

ได้ทั้งสิ้น 2,500 ราย ผู้ต้องหา 2,582 คน

เป็นการจับกุมผู้เสพ 1,963 ราย จับกุม

ผู้ค้าทั้งรายย่อยและรายส�าคัญ 537 ราย

สามารถตรวจยึดทรัพย ์สินได ้หลาย

รายการ รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรือ

อายดัไว้ประมาณ 3,264,520  บาท  ของกลาง

ส่วนใหญ่เป็นยาบ้ารวมจ�านวน 11,578 เมด็

และกัญชาแห้งน�้าหนัก 555 กิโลกรัม ซึ่ง

ผลการจับกุมดังกล่าวเป็นผลการปฏิบัติ

ที่ ได ้จากการตั้งจุดตรวจจุดสกัดของ

สถานีต�ารวจในสังกัดต�ารวจภูธรจังหวัด

นครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 78   

 ผลการจับกุมเครือข่าย นักค้า

ยาเสพติดรายส�าคัญ จากการตั้งจุดตรวจ

ยาเสพตดิ ของสถานตี�ารวจในสงักดัต�ารวจ

ภูธรจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เดือน

ตุลาคม 2552 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2553  

จ�านวน 3 ราย ดังนี้ :  

 1. วันที่  9 ตุลาคม 2552  สถานี

ต�ารวจภธูรกลางดง จบักมุผูต้้องหาจ�านวน
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2 คน พร้อมของกลาง กัญชาแห้งอัดแท่ง

น�้าหนัก 102 กิโลกรัม บรรจุอยู่ในถุงปุ๋ย  

จ�านวน 3 ถุง วางไว้บริเวณห้องโดยสาร

ของรถยนต์กระบะ ในข้อหาร่วมกันมี

ยาเสพตดิให้โทษประเภท 5 (กญัชา) ไว้ใน

ความครอบครองเพื่อจ�าหน่ายโดยผิด

กฎหมาย ผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับยาบ้า

มาจากจังหวัดหนองคาย เพื่อน�าไปส่งที่ 

กรุงเทพฯ สถานที่ เกิดเหตุ จุดตรวจ

ยาเสพติด บริเวณถนนมิตรภาพ ระหว่าง  

กม. ที่ 44 - 45 หมู่ที่ 1 ต�าบลกลางดง   

อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 2. วันที่ 31 ตุลาคม 2552 สถานี

ต�ารวจภูธรสีคิ้ว จับกุมผู้ต้องหา จ�านวน   

2 คน พร้อมของกลาง กัญชาแห้งอัดแท่ง

น�้าหนัก 99 กิโลกรัม ซุกซ่อนในกระเป๋า

สีด�าวางไว้บริเวณห้องโดยสารของรถยนต์

กระบะ ในข้อหาร่วมกนัมยีาเสพตดิให้โทษ

ประเภท 5 (กญัชา) ไว้ในความครอบครอง

เพื่อจ�าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ผู้ต้องหา

รบัสารภาพว่า รบัยาบ้ามาจากชายชาวลาวที่

อ�าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อน�า

ไปส่งที่ จังหวัดกระบี่ สถานที่เกิดเหตุ  

จุดตรวจยาเสพติดบริเวณปั้มน�า้มันโมบิล 

ริมถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 6  ต�าบลมิตรภาพ 

อ�าเภอ สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา                                                    

 3. วันที่ 7 มกราคม  2553 จับกุม

ผู้ต้องหา จ�านวน 1 คน พร้อมของกลาง

กัญชาแห ้งอัดแท ่ง น�้าหนักรวม 354

กิโลกรัม (กัญชาแห้งอัดแท่งจ�านวน 101 

แท่ง น�้าหนัก 101 กิโลกรัม ห่อหุ้มด้วย

ถงุพลาสตกิสดี�าบรรจใุนถงุปุย๋จ�านวน 3 ถงุ

ซกุซ่อนอยูเ่บาะหลงัของรถยนต์เก๋ง คลมุทบั

ด้วยผ้าห่ม กญัชาแห้งอดัแท่งจ�านวน 253 แท่ง
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น�้าหนัก 253 กิโลกรัม บรรจุอยู่ในถุง

พลาสติกสีด�าขนาดใหญ่จ�านวน  7 ถุง

วางทิ้ ง ไว ้บริ เ วณริมถนนสายสีคิ้ ว  - 

ด่านขนุทด บ้านทบัม้า ต�าบลสคีิว้ อ�าเภอสคีิว้

จงัหวดันครราชสมีา) ในข้อหา

ร่วมกบัพวกทีห่ลบหนมียีาเสพตดิ

ให้โทษประเภท 5 (กัญชา) 

ไ ว ้ ในความครอบครองเพื่อ

จ�าหน ่ายโดยผิดกฎหมาย 

ผู ้ ต ้ อ งหา รั บสา รภาพว ่ า 

รบัยาบ้ามาจาก อ�าเภอโซ่พสิยั 

จังหวัดหนองคาย เพือ่น�าไปส่งทีก่รงุเทพฯ 

สถานที่ เกิดเหตุ จุดตรวจยาเสพติด

บริเวณปั้มน�้ามันโมบิล ริมถนนมิตรภาพ

หมู่ 6 ต�าบลมิตรภาพ อ�าเภอสีคิ้ ว 

จังหวัดนครราชสีมา
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ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ปฏิบัติกำร

ต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติดจังหวัดรำชบุรี

ทยาลยัลกูผูช้าย (Spirit College)                         
จงัหวดัราชบรุี

วิ

 การน�าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบ

สมัครใจ เข้าสู ่กระบวนการบ�าบัดฟื้นฟู

สมรรถภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างมี

คุณภาพริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดย

ดร.วงศ์ศกัดิ ์สวสัดิพ์าณชิย์ ผูต้รวจราชการ

กระทรวงมหาดไทยในขณะด�ารงต�าแหน่ง

ผูว่้าราชการจงัหวดัราชบรุ ีและผูอ้�านวยการ

ศนูย์ปฏบิตักิารต่อสูเ้พือ่เอาชนะยาเสพตดิ

จงัหวดัราชบรุ ีโดยความร่วมมอืของหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องร่วมด�าเนนิการภายใต้ข้อจ�ากดั

ด้านงบประมาณและสถานที่รองรับใน

การบ�าบัด รวมทั้งวางระบบการติดตาม

ดู แลช่วยเหลือผู้เสพ/ติดยาเสพติดอย่าง

ครบวงจร  เพือ่ลดปัญหาการกลบัไปเสพซ�า้

และมพีฤตกิรรมเกี่ยวข ้องกับยาเสพติด
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ของผูผ่้านการบ�าบดั โดยได้รบัการสานต่อ

จาก ดร.สุ เมธ ชัยเลิศวณิชกุล อดีต

ผูว่้าราชการจงัหวดัราชบรุจีนถงึปัจจบุนัภายใต้

การน� าของ  นำยสุ เ ทพ โกมลภมร 

ผูว่้าราชการจงัหวดัราชบรุ ีซึง่ให้ความส�าคญั

และเน้นหนกัในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

เริม่ตัง้แต่มาตรการปราบปรามอย่างเข้มข้น

ในทุกพื้นที่การเฝ้าระวังที่จริงจังต่อเนื่อง 

สอดคล้องยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดของรัฐบาลภายใต ้แนวคิด 

“ยทุธศาสตร์ 5 รัว้ป้องกนั” และปฏบิตักิาร 

“CLEAN & SEAL” 

จากกองพลพัฒนาที่ 1 ให้ใช้สถานที่เป็น

ศนูย์ฝึกอบรมฯ และสนบัสนนุทมีวทิยากร

ทีผ่่านกระบวนการฝึกอบรมฯ ร่วมด�าเนนิงาน

 วิทยาลัยลูกผู้ชาย............นบัเป็น

จดุเริม่ต้นการ บรูณาการความร่วมมอืจาก

หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน

  ปัจจุบันวิทยาลัยลูกผู ้ชาย........

ภายใต้การน�าของ นำยสุเทพ  โกมลภมร    

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

   ได้ก�าหนดให้วิทยาลัยลูกผู ้ชาย

เป็นส่วนหนึ่งใน “ใครติดยายกมือขึ้น” ซึ่ง

เป็นมาตรการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในกลุ ่ม ผู ้เสพ/ติดยาเสพติด

ของโครงการ TO BE NUMBER  ONE ด้วย  
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 นอกจากนี ้ได้รเิริม่ให้มกีระบวนการ

เชิงจิตวิทยาสร้างศรัทธาและความเชื่อ

เพื่อป ้องกันการกลับไปมีพฤติการณ์

เกีย่วข้องกบัยาเสพตดิ เช่นการปฏญิาณตน

และ ดืม่น�า้สาบาน  และการใช้ศาสนบ�าบดั....

เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ารับการอุปสมบท

โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายและไม่ใช้งบประมาณ

ของทางราชการ หลงัสิน้สดุกระบวนการบ�าบดั

ซึง่ในปี 2553 มผีูส้มคัรใจเข้าร่วมอปุสมบท

ถวายเป็นพระราชกุศล  จ�านวน  17 ราย

เมือ่วนัที ่21 กมุภาพนัธ์ 2553 ณ วดัหลวงพ่อสด

ธรรมกายาราม อ�าเภอด�าเนินสะดวก

จังหวัดราชบุรี 

 วทิยาลยัลกูผูช้ายให้โอกาสทุกคนได้

แสดงสปิริต เปิดกว้างส�าหรับผู้ที่มุ ่งมั่น

ต้องการเริม่ต้นชวีติ ห่างไกลจากยาเสพตดิ

ทั้งชายและหญิง  รวมทั้งผู ้ที่ต ้องการ

โอกาสส�าหรับการปรับปรุงแก้ไขตนเอง 

เป็นวิทยาลัยที่สอนให้เรียนรู ้ชีวิต ไม่มี

ปรญิญาบตัรมอบให้ แต่สิง่ทีท่กุท่านได้รบั
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คือการมีชีวิตอย่างมีคุณค่า...หลักสูตร

บรูณาการในระยะแรกใช้เวลา 45 วนั และ

ได้มกีารประชมุปรบัเปลีย่น เป็นระยะเวลา

30 วนั จนถงึปัจจบุนัหลายคนอาจจะสงสยั

ว่าหลักสูตรบูรณาการที่ใช้ได้มาอย่างไร 

จริงๆ แล้วเป็นการพัฒนาหลักสูตร ที่ใช้

ในสถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  

ค ่ายวิวัฒน ์พลเมือง สถานพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชน ส�านักงานคุม

ประพฤติ รวมทั้งครอบครัวและชุมชน

บ�าบัดมาประยุกต ์ปรับและคัดเลือก

ในหวัข้อทีพ่จิารณาว่าเหมาะสม ครอบคลมุ

ครบถ้วนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ รวมทั้ง

การใช้วิชาทหารเข้ามาสอดแทรกในการ

บ�าบัดรักษา เพื่อปลูกฝังให้เป ็นผู ้ที่มี

ระ เบียบวินัย ตรงต ่อ เวลา เสียสละ

ปรับปรุงเสริมสร ้างบุคลิกภาพให้กับ

ตนเอง การปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติและ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

การส่งเสรมิด้านวชิาชพี พฒันาและส่งเสรมิ
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ทักษะในการด�าเนินชีวิต รวมทั้งกิจกรรม

วันพบญาติ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของครอบครัวในการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่าน

การบ�าบัดฟื้นฟูด้วย 

 การด�าเนินงานที่ผ่านมา วิทยาลัย

ลูกผู ้ชายให้การบ�าบัดฟื ้นฟูสมรรถภาพ

ผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิ ผ่านไปแล้ว จ�านวน

8 รุ่น รวม 619 ราย จากการติดตามกว่า

ร้อยละ 90 ไม่กลับไปเสพซ�้า ส่วนหนึ่ง

ยังอยู ่ในระหว่างติดตาม...ผู ้ต ้องการ

ความช่วยเหลือได้รับการดูแลครบทุกราย

 ระบบการดูแลช ่วยเหลือเพื่ อ

ป้องกันปัญหาการกลับไปมีพฤติการณ์

เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จากการว่างงาน 

ขาดอาชีพและรายได้ ในหลักสูตรได้มี

การเตรยีมความพร้อม ส�าหรบัการช่วยเหลอื

มกีารจดัฝึกอบรมอาชพีเสรมิ ตามความถนดั

สนใจ เน้นต้นทุนต�่า ท�าได้จริงเป็นที่

ต ้องการ โดยได้รับความร่วมมือจาก

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน วิทยาลัย

สารพัดช่าง พัฒนาชุมชน ฯลฯ รวมทั้ง

การช่วยเหลอื เรือ่งอาชพีจากความร่วมมอื

ของแรงงานจั งหวัด สวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน สภาอุตสาหกรรม และ

หอการค้าจังหวัด ประสานเข้าท�างาน

ในสถานประกอบการ/ห้างร้านต่างๆ และ

ประกอบอาชีพส่วนตัวตามความถนัด
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 การมีส ่ วนร ่ วมของครอบครัว 

เป็นอกีกระบวนการหนึ่งซึ่งให้ผู้ปกครอง/

ญาติ เ ข ้ ามามี ส ่ วนร ่ วมในระหว ่ า ง

กระบวนการบ�าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อ

ได้มโีอกาสพบกบัครฝึูก/วทิยากรได้เรยีนรู้

ท้องถิ่นมีส่วนร่วม...องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีบทบาท

ส�าคัญในกระบวนการติดตามหลังผ่าน

การบ�าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีการน�า

ระบบอาสาสมัครซึ่งองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นคัดเลือกจากพื้นที่ ซึ่งผู้เข้าบ�าบัด

อาศัยอยู ่มาเป็นพี่ เลี้ยงคอยดูแลช ่ วย

เหลือ และติดตาม สอดส่องพฤติกรรม

เมื่อกลับสู่ชุมชนอีกทางหนึ่ง เพิ่มเติมจาก

การติดตามในระบบปกติ โดยจะจัดวัน 

“อำสำสมัครพบน ้อง” ขึ้นเพื่อให ้ทั้ ง

สองฝ่ายสร้างความคุน้เคย  และเริม่ระบบ

ติดตามหลังผ่านจากวิทยาลัยลูกผู ้ชาย

แล้ว 1 เดือน โดยตดิตามและรายงานผล

ระยะเวลา 1 ปี รวม 4 ครั้ง  ส่งผลให้การ

เฝ้าระวังในพื้นที่เข้มแข็งขึ้น

การดูแลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดหลังผ่าน

การบ�าบัดกลับสู ่ครอบครัวและชุมชน 

รวมทั้งได้ร่วมท�ากิจกรรมกับผู้เข้ารับการ

บ�าบดั สร้างความสมัพนัธ์ภายในครอบครวั
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เสียงสะท้อนของนิกกี้ (นำมสมมติ)...

จำกสวิสเซอร์แลนด์...

 “ครอบครัวผมอยู ่ต่างประเทศ 

แม ่ผมรู ้ เ รื่ องวิทยาลัยลูกผู ้ ชายจาก 

อินเทอร์เน็ต  ก็มาคุยกับผมเพราะอยาก

ให้ผมเลกิใช้ยาเสพตดิ ผมอยากรูว่้าที่นี่

จะมีวิธีการท�าให้เลิกได้อย่างไร ผมจึง

เข้ามารับการบ�าบัด ณ ที่แห ่งนี้ . . . . . .

ท�าให ้ผมรู ้ ว ่ าคนเราเลือกเกิดไม ่ ได ้ 

แต่เลือกทางเดินได้ว่าจะไปทางเส้นไหน 

ครทูกุคนพร้อมที่จะช่วยให้พวกเราผ่าน

ประตูเข้าไปสู่ทางสายใหม่เพื่ออนาคตที่ดี

ของพวกเรา แต ่กุญแจที่จะไขประตู

ต้องหาเอาจากหัวใจของเราเอง...จ�าได้ว่า

เมือ่เป็นเดก็ผมได้ของเล่น ความอยากรู ้ก็

แกะออกดูจนของเล่นพังเสียหาย ต้องใช้

ความพยายามกว ่าจะซ่อมให ้เล ่นได ้

เหมือนเดิม...การใช้ยาเสพติดก็เช่นกัน

เสพแล้วก็สามารถเลิกได้แต่ต้องใช้ความ

พยายามและความตั้งใจของเราเอง....

ขอให้น�าค�าแนะน�าของครูทุกคนใช้ใน

ชีวิตประจ�าวัน...ผมขอบคุณวิทยาลัยลูก

ผู ้ชายแห่งนี้ครับ” ค�าพูดของหนุ ่มไทย

จากสวิสเซอร์แลนด์...เสียงสะท้อนยืนยัน

การด�าเนินงานที่จริงจัง....ต่อเนื่องของ

วิทยาลัยลูกผู้ชาย

  สิ่งที่วิทยาลัยลูกผู ้ชายแตกต่าง

จากการบ�าบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพรปูแบบอืน่ๆ

คอื การให้ครอบครวัเข้ามารบัรู ้ช่วยเหลอื

และรับผิดชอบในการดูแลผู ้ เสพ/ติด

ยาเสพติด และการให้องค์กรปกครอง

ส ่วนท ้องถิ่น เข ้ามามีบทบาทในการ

สนับสนุนระบบการบ�าบัดรักษา และ

การติดตามดูแลช ่วยเหลือโดยอาสา

สมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งการให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจัง

บนพื้นฐานการปลูกฝังความรับผิดชอบ

และความภาคภูมิ ใจในตนเอง.......

การให้โอกาสแก่ผู ้ผ ่านการบ�าบัดเป็น

กระบวนการส�าคัญที่จะสร้างความมั่นใจ

ในการคนืสูส่งัคมอย่างมคีณุค่า คนในพืน้ที่

ย่อมมข้ีอมลู ใกล้ชดิและได้รบัความเชือ่มัน่

ไว้วางใจสงูกว่าซึง่จะช่วยสนบัสนนุ มติใิหม่

ของการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ติดยาเสพติด

อย่างมคีณุภาพทีน่่าสนใจ....
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ดร.อรรถกฤต  ปัจฉิมนันท์2

นวคดิ Political Modeling กบั             
โครงสร้างระบอบการปกครอง                     

ในรปูแบบสมการ1
แ

 แนวคิดระบอบการปกครองแบบ 

Westminster และ Consensus มีความ

1 คัดลอก ดัดแปลง และอ้างอิงจาก รัฐศาสตร์สาร 30 ปี (เล่มที่ 3) ในหัวข้อการเปลี่ยนแปลง ของระบอบ
  ประชาธปิไตยกบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ : กรณกีารศกึษาของ ASEAN - FTA Political Modeling
2 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ประจ�าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส� าคัญอย ่างมากในการศึกษาค�าว ่า 

“การปกครองโดยรูปแบบประชาธิปไตย”

เนื่องมาจากรูปแบบการปกครองสามารถ

บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์กับปัจจัย คือ “ความ

ร่วมมอืระหว่างประเทศ” หรอื ความส�าเรจ็

ในการด�าเนินนโยบายต่างประเทศร่วม

กัน (Free trade is Public good) ของ

กลุม่ประเทศพฒันา Mansfield D. E.; Milner

 V. H. (1997) ได้อธิบายความส�าเร็จของ
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สหภาพยุ โ รป (Eu ropean Un ion)

ในการด�าเนินนโยบายการค้าร ่วมกัน 

แต่ปัจจัยที่ส�าคัญภายใต้ความส�าเร็จ คือ

การมีระบอบประชาธิปไตยที่อยู่ในระดับ

ใกล้เคียงกัน และระดับการพัฒนาทาง

เศรษฐกจิมคีวามใกล้เคยีงกนั เช่น การใช้

นโยบายค่าเงินเดียวกันในการสนับสนุน

แนวทางการใช้นโยบายทางการเงินและ

การคลังไปในทิศทางเดียวกัน แต่ในทาง

กลับกัน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ

การเงินของอาเซียนในระดับภูมิภาค 

(ASEAN Free Trade Area – AFTA) 

ป ัจจุบันประกอบไปด ้ วย มา เล เซี ย

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน 

เวียดนาม ลาว พม ่า กัมพูชา และ

ประเทศไทย ภายใต้ความแตกต่างกันใน

ระบบการปกครอง และระดับการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจเป็นอุปสรรคในการด�าเนิน

นโยบายต่างประเทศร่วมกันโดยความ

แตกต่างที่เกิดขึ้น คือ ประเทศดังกล่าวมี

การใช้ระบอบประชาธิปไตยไม่เต็มใบ

ระบอบคอมมิวนิสต ์ หรือระบอบการ

ปกครองแบบอั ตตาธิ ป ไตย ในการ

ปกครองประเทศ แต่มีจุดประสงค์ในการ

สร้างนโยบายทางเศรษฐกิจร่วมกันใน

ระยะยาว คือการส่งเสริมความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจและการเงินที่พยายามใช้

นโยบายภายในประเทศและต่างประเทศ

ในการผลักดันเพื่อส ่งเสริมการเจริญ

เติบโตโดยเน้นการท�านโยบายการเปิด

การค้าเสร ีทางด้านการค้า และการลงทนุ

เป็นต้น ด้วยการใช้นโยบายในประเทศ

ในการผลักดันการลดภาษีต่างๆ โดยมี

เงื่อนไขในข้อตกลงการลดค่าเฉลี่ยของ

ระดับภาษี หรือ Common Effective

Preferential Tariff (รูปภาพที่ 1) ให้อยู่ใน

ระดับภาษีอยู่ที่ 0 % ภายในปี 2015 แต่ถ้า

พิจารณาจากประเด็นในปัจจัยที่มีความ

แตกต่างโดยเปรียบเทียบกับปัจจัยของ

สหภาพยุโรปแล้ว จะเห็นได้ว่าการพัฒนา

ของกลุ่มการค้าสมาคมประชาชาติแห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู ่ในสภาวะที่

ไม่แน่นอนในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ และสภาวะด้านการปกครองที่

อ่อนแอทีเ่กดิจากปัจจยัภายใน (Endogenous

Variables หรือ Informal Institutions) 

เช่น ด้านวฒันธรรมทางการเมอืง เชือ้ชาติ

และศาสนา โดยกรอบปัจจัยภายในน�ามา

สู่ปัญหาทางสังคม และอุปสรรคในการ

ยกระดั บการพัฒนาทาง เศรษฐกิ จ 

ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดในประเทศไทยคือ 

สภาวะการเมืองที่ไม่มั่นคง (Political 
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โดยค ่า β แสดงถึงค ่าความสัมพันธ ์

ที่เกิดขึ้น โดยมีช่วงอยู่ที่ [0, 1] และค่า E

คอืค่าความผดิพลาดทีเ่กดิจากการละเมดิ

การใช ้ค ่า (X1) ในการอธิบายความ

สัมพันธ ์ต ่างๆ ที่ เกิดขึ้น แต ่ก ่อนจะ

เข้าใจกระบวนการคิดจ�าเป็นต้องจ�าแนก

ชนิดในการวิเคราะห์สมการถดถอยโดย

แบ่งประเภทดังต่อไปนี้

 1) Time Series Model เป็นการ

วิ เคราะห ์ จ า ก ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง ก า ร

เปลี่ยนแปลงของระบอบการปกครองโดย

 การวิ เ ค ราะห ์ บทบาทความ

สัมพันธ ์ของระบอบการปกครองและ

ความร ่วมมือระหว่างประเทศในการ

ท�าความเข้าใจความส�าเร็จและความ

ล ้มเหลวของการใช ้นโยบายร ่วมกัน

จ�าเป็นต้องเกริ่นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ในรู ปแบบของสมการถดถอย คื อ 

การอธบิายจากโครงสร้างของตวัแปรต่างๆ

ในกรอบความสัมพันธ ์ที่ เกิดขึ้น เช ่น 
EXXXY nii ++++= ββββ ,....,22110 ...... (1)

จากความสัมพันธ์ของสมการถดถอยใน

Instability) จากปัจจัยของระบบการ

ปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญที่ล้มเหลว

ป ี  2550 และการด� า เนินนโยบายที่

เอื้อผลประโยชน์ต่างๆ ผ่านระบบอุปถัมภ์ 

ทีก่่อให้เกดิปัญหำควำมขดัแย้งในสงัคมไทย

แหล่งที่มำ: ASEAN Secretariat

รูปภำพที่ 1: ค่ำเฉลี่ยของระดับภำษีในสมำคมประชำชำติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

สมการที่ (1) สามารถตีความได้ว่า ถ้า

ระบบประชาธิปไตย (X1) ในสมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี

แนวโน้มที่สูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อ

ความร่วมมอืระหว่างประเทศ (Yi) หรือไม่ 
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เน้นใช้จ�านวนแค่หนึ่งประเทศ

 2) Cross Nat ional Sect ion

เป็นการวิเคราะห์จากการเปลี่ยนแปลง

ระบอบการปกครองจ�านวนหลายประเทศ

โดยเน้นการวิเคราะห์จ�านวนหนึ่งปี

 3) Panel Data เป็นการวิเคราะห์

จากระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลง

ระบอบการปกครองและจ�านวนหลาย

ประเทศ

 การวิเคราะห์ระบอบการปกครอง

ภายใต้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นปัจจัยส่งผลต่อ

ความร่วมมือระหว่างประเทศจ�าเป็นต้อง

ใช้การวิเคราะห์แบบ Panel Data เนือ่ง

มาจากจ�านวนประเทศถึง 10 ประเทศ

และการวิเคราะห์จ�านวนปีหลังจากการ

รวมกลุ ่มการค้าจนถึงปัจจุบัน ความ

เป็นไปได้จากการวิเคราะห์จ�าเป็นต้อง

น�าข้อมูลแนวโน้มระบอบการปกครอง

มาศึกษาก่อนจากการเปลี่ยนแปลงของ

ระบบการปกครองในกลุ ่ มอา เซียน

จะเหน็ได้ว่าการเปลีย่นแปลงของระบบการ

ปกครองไม่คงที่และมีแนวโน้มที่ต่างกัน

ในทางลบ เช่น จ�านวนประเทศทีม่รีะบอบ

การปกครองที่ต่างกันจากประเทศต่างๆ

ในกลุม่ โดยเฉพาะประเทศ กมัพชูา ลาว 

พม่า และเวยีดนามทีม่โีครงสร้างการแข่งขนั

ทางด้านการเมืองและนโยบาย ภายใต้

โครงสร้างของนิติธรรมที่อ่อนแอ เป็นต้น

แต ่ ก ่ อนที่ จ ะ เ ข ้ า ใ จความสั มพั น ธ ์

ของระบบประชาธิปไตย (X) ในสมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และความร่วมมือระหว่างประเทศ (Yi) 

จ�าเป็นต้องเข้าใจแนวคิดการใช้ Political 

Modeling อย่างมาก เช่น หลกัการของ

ทฤษฎี Mansfield, D. E., Milner, V. H., 

และ Rosendorff B. P. (2002) น�าเครือ่งมอื

ทางรัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์มาใช้ใน

การอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระบอบ

ประชาธิปไตยกับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศโดยค�านึงถึงความก้าวหน้าใน

การพัฒนาของระบบการเปิดการค้าเสรี 

(Free-Trade Areas) มีกรอบเงื่อนไข

ของทฤษฎีเกม ดังต่อไปนี้ 

 1. ขนาดของประเทศในการ

วิเคราะห์ต้องเป็นขนาดที่เล็กโดยดูจาก

ปรมิาณการน�าเข้า และการส่งออก เนื่อง

มาจากถ้าเป ็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ 

การเกิด Domestic shocks อาจมีผลกับ

การผันแปรต่ออัตราการค้าในราคาสินค้า

ในตลาดโลก (Term of Trade) ซึ่งส่งผล

ท�าให้ระดับราคาสินค้าในประเทศที่มี
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ขนาดเล็กมีการเปลี่ยนแปลง 

 2. ประชากรในประเทศที่มีขนาด

เล็กจะสามารถรู้ข่าวสารข้อมูล เช่น การ

เปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าต่างๆ 

ในประเทศเท่านัน้ และไม่มข้ีอมลูเกีย่วกบั

การตัดสินใจของรัฐบาลในการจัดตั้ง

ระดบัการเกบ็ภาษนี�าเข้าในประเภทต่างๆ

 3. การเปลีย่นแปลงของระดบัราคา

สินค้าในประเทศ ส่งผลกับพฤติกรรม

ของพรรคการเมอืง ในการก�าหนดนโยบาย

การคลังและนโยบายต่างประเทศต่างๆ 

เป ็นหลัก ดังนั้น ถ ้าพฤติกรรมของ

พรรคการเมือง ด�าเนินนโยบายที่น�าไป

สู่สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย พฤติกรรม

ของพรรคการเมืองก็จะก�าหนดนโยบาย

หลักที่น� าไปสู ่ความร ่วมมือระหว ่าง

ประเทศในระดบัต่างๆ เช่น ระดบัพหภุาคี

และทวิภาคี 

 4. พฤติกรรมของพรรคการเมือง

ในการเพิ่มและลดระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศเป็นเงือ่นไข ซึง่น�าไปสูร่ะดบั

ความพอใจของประชากรในประเทศ และ

การได้รับโหวตจากการเลือกตั้งให้เป็น

รัฐบาลอีกรอบ

 ดังนั้นเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้กล่าว

ไว้สี่ข้อมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ในการสือ่ถงึ

ความแตกต่างทางระบอบการปกครอง

ในเบื้องต้น เช ่น  ระบอบประชาธิปไตย 

หรอืการปกครองแบบอตัตาธปิไตย ซึง่เป็น

เงื่อนไขในแข่งขันทางด้านนโยบายต่างๆ 

ทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก ทีส่่งผลกระทบ

ในรูปแบบของการกระจายรายได้รวมถึง

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

โดยทั่วไป ทฤษฎีและกระบวนการตัดสิน

ใจในรูปแบบของวิชาการพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและการเมือง ได้กล่าวไว้ว่า 

การเข้าใจพฤติกรรมแต่ละ Actor และ

การเชื่อมโยงพฤติกรรมที่จะน�าไปสู่ความ

เข้าใจของระบบทีเ่กดิขึน้ จ�าเป็นต้องศกึษา

จากป ัจจัยของพฤติกรรมจากพรรค

การเมอืง และผลพวงจากพฤตกิรรมต่างๆ

ในรูปแบบของความสัมพันธ์เชิงปริมาณ 

1. รปูแบบในกำรบ่งชีถ้งึทำงด้ำนเศรษฐกจิ

ของประเทศ

  UC= ),(
0

tt
c

t

t EpU∑
∞

=
δ .....................(1)

 MMR model เริ่มต้นด้วยการตั้ง

เงื่อนไขโดยการก�าหนดโครงสร้างของ

ประเทศก�าลังพัฒนาซึ่งประกอบไปด้วย

 1) การผลติสนิค้าจากแรงงานและ

เทคโนโลยี โดยปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

ในอัตราเดียวกับปริมาณการผลิตที่เพิ่ม
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ขึ้นจากต้นทุนการผลิตในหน่วยเดียวกัน 

(Constant-return to scale) 

 2) สินค้าน�าเข้าหลักของประเทศ

คอื สนิค้าทีผ่ลติโดยใช้ปัจจยัทางเทคโนโลยี

ในอัตราที่สูง (Capital Intensive) 

 3) ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ

ประกอบอาชีพในการผลิตสินค้าโดยใช้

ปัจจัยทางด้านแรงงาน (Labor Intensive)

 4) การค ้าระหว ่างประเทศจะ

หยุดต่อเมื่อรัฐบาลตั้งระดับภาษีน�าเข้า

สูงถึง Tt=1 หรืออัตราภาษีในระดับ 100% 

 โครงสร้างของประเทศในการบ่งชี้

ถึงสภาวะทางเศรษฐกิจของประชากร

ส่วนใหญ่ในประเทศก�าหนดไว้ว่า 

 1) การน�าเข้าสินค้าที่ผลิตจาก

เทคโนโลยีในระดับที่สูง โดยระดับภาษี

ที่ปานกลางจนถึงสูง เป็นสิ่งที่ท�าให้เกิด

ความพอใจของประชากรส่วนใหญ่ 

 2) ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพในการผลิตสินค้าที่ผลิต

จากแรงงาน ในระดับที่สูงโดยเฉพาะ

สินค้าการเกษตร 

 ความสัมพันธ์จาก (1) และ (2) 

บ ่งชี้ถึ งความสัมพันธ ์ เชิ ง เศรษฐกิจ 

จากความพึงพอใจของประชากรส่วน

ใหญ่ (Uc) กบัระดบัราคาสนิค้า (Pt) และ 

รปูแบบเชงิการแข่งขันทางด้านทรัพยากร

ที่มีจ�ากัดในประเทศ (Et) เนื่องมาจาก 

(Pt) และ (Et) เป ็ นตั วแปรที่ ส� าคัญ

ใ น ก า ร ก� า ห น ด ความพึงพอใจของ

ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ  

2. รูปแบบสังคมของกำรคอร์รัปชัน

   R= ),,(
0

ttt
t

t Tf Ψ∑
∞

=

ωδ  ......................(2)

 การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทาง

ด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วไปดูได้

จากสังคมของการคอร์รัปชันในเงื่อนไข

ของพฤติกรรมพรรคการเมือง ในการ

แสวงหาประโยชน์จากการออกนโยบาย

และโครงสร้างของกฎหมายที่อ ่อนแอ 

เช่น 1) ประโยชน์ร่วมของพรรคการเมือง

และกลุ ่มผลประโยชน์กับการตัดสินใจ

ในการจดัตัง้ระดบัการเกบ็ภาษนี�าเข้า (Tt) ใน

ประเภทต่างๆ ที่น�าไปสู ่สังคมของการ

คอร์รัปชัน (R) และอาจเกี่ยวเนื่องความ

สัมพันธ์แบบผันตรงกับการเปลี่ยนแปลง

ของระดบัภาษนี�าเข้า 2) การมนีโยบายที่

ไม่มีเสถียรภาพ ]1,0[∈tω  เกิดจากการ

เก็บภาษีอย่างไม่มีประสิทธิภาพท�าให้

รฐับาลตดัสนิใจโดยการใช้นโยบายการคลงั

ซึ่งน�าไปสู ่ภาวะเงินเฟ ้อและอาจเป ็น

ชนวนในการคอร์รัปชันแบบทางอ้อม 
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และ 3) ทุนพัฒนาสังคมที่ต�่า ]1,0[∈tψ

เกิดจากการน�าเสนอนโยบายทางการเมอืงที่

ท�าให้เกิดความแตกต่าง ทางศาสนา

วัฒนธรรม ซึ่งน�าไปสู ่ความแตกแยก

ทางด้านความคิด ซึ่งกระบวนการเหล่านี้

อาจน�าไปสู่การใช้ประโยชน์จากช่องว่าง

ทางกฎหมายที่เอื้อให้กับการคอร์รัปชัน

จากงบประมาณและภาษโีดยทางตรงและ

ทางอ้อมในระดบัทีส่งู เช่น ระดับ 1=tω

และ 1=tψ ดังนั้นเงื่อนไขของความไม่มี

เสถียรภาพทางการเมืองซึ่งเชื่อมโยงกับ

การใช้นโยบายโดยค�านงึแค่กลุม่ผลประโยชน์

อาจ เป ็ นชนวน เพิ่ มการคอร ์ รั ปชั่ น

แบบถาวร

 การเปลี่ยนแปลงของระดับราคา

สินค้าจึงมคีวามส�าคญั และเป็นตวัก�าหนด

ความประพฤติของพรรคการเมือง ใน

เงื่อนไขของความพอใจของประชากร

ส ่วนใหญ่ในประเทศภายใต ้ ระบอบ

ประชาธิปไตย และระบอบการปกครอง

แบบอัตตาธิปไตย เงื่อนไขของกรณีที่ควร

น�ามาพิจารณา คือ การที่ระดับราคา

สินค้าโดยใช้อัตราภาษีที่สูงสุด คือ 100

เปอร์เซ็นต์ (Tt=1) ภายใต้ระบอบการ

ปกครองแบบอัตตาธิปไตย ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้

ถึงการแข่งขันทางนโยบาย และพรรค

การเมืองที่ต�่ าสุด แต ่ในกรณีภายใต ้

ระบอบประชาธิปไตย ระดับราคาสินค้า

โดยใช้อตัราภาษทีี่สามารถตั้งไว้สูงเกินไป 

อาจน� ามาซึ่ งความเป ็นไปได ้  (PR )

ที่อาจกลับมาเป็นรัฐบาลในช่วง (T+1)

น ้อยกว ่าระดับราคาสินค้าที่สามารถ

ตั้งไว้ต�่ากว่า ในเงื่อนไขของกรณีของการ

ไม่มีการซื้อเสียงในระบบ

2.1 ภายใต้ระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ( 1≤tω และ 1≤tψ )                      

 ...(3) 

 ...(4)

2.2 ภ า ย ใ ต ้ ร ะ บ อบก า ร ป กค ร อ ง

แ บบ อัตตาธิปไตย( 1=tω และ 1=tψ )

  ...(5) 

...(6)

 กล่าวโดยสรุป ตัวแปรทางด้าน

รัฐศาสตร ์และเศรษฐศาสตร ์มีความ

ส�าคัญในการศึกษาและวิจัยในรูปแบบ 

Political Modeling ในปัจจบุนัเป็นอย่างมาก

และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจาก

การท�าวิจัยในรูปแบบเชิงปริมาณเป็น
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บริบทอย่างหนึ่งในการก�าหนดความ

สัมพันธ์ต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

เช่น การเปลี่ยนแปลงของการแข่งขันทาง

ด้านนโยบายเศรษฐกิจทั้งมหภาค และ

จลุภาคและการแข่งขนัทางพรรคการเมอืง

มีบทบาทส�าคัญอย่างมากในการก�าหนด

การเปลี่ยนแปลงความร่วมมือระหว่าง

ประ เทศโดยใช ้ เ งื่ อนไขของระบอบ

ประชาธิปไตยเป็นตัวผลักดันทางอ้อม

โดยเกมการเล่นระหว่างผู้เล่นต่างๆ คือ

ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ และรัฐบาล 

โดยจากการใช ้หลักการและเหตุผล 

(Rational Choice) ในการตดัสนิใจต่างๆ

ที่ มี ค ว ามส� าคัญมากในการก�าหนด

นโยบายในการน�าไปสู ่ความร ่วมมือ

ระหว่างประเทศ โดย La Porta, Rafael,

Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., 

& Vishny, R. W. (1999) และ Verdier (1998)

ได้อธบิายว ่าการตัดสินใจต่างๆ โดยมี

เ งื่ อน ไขของระบอบประชาธิ ป ไตย

ทีค่ล้ายกนัจะน�ามาซึง่การแลกเปลีย่นทาง

ต้นทุนที่ต�่า แต่มีเงื่อนไขว่าระดับของ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจจ�าเป็นต้องมี

คล้ายคลงึกนั ดงันัน้ถ้าสงัเกตบทบาทของ

กลุ ่มอาเซียนอาจเป็นเรื่องที่ล�าบาก ใน

การพัฒนาทางเศรษฐกิจเนื่องมาจาก

ปัญหาของเงื่อนไขที่ได ้กล่าวไป และ

การยกระดับ การค ้า เสรี ไปสู ่ ระดับ

กลุ ่มการค้าแบบยุโรป อาจเป็นเรื่องที่

อาจเป็นไปไม่ได้ ถ้ากลุม่อาเซยีน ไม่เปลี่ยน
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โครงสร ้างของระบบวัฒนธรรมทาง

การเมืองภายใต้ระบบอุปถัมภ์ซึ่งน�าไปสู่

การคอร์รัปชั่น 

บรรณำนุกรม
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ดร.ไพบูลย์  โพธิ์สุวรรณ1

ใหม่ชุมชนไทยไร้ถังมติิ
 ผมว่าการแก้ไขปัญหาขยะโดย

ภาพรวมของประเทศไทย ก�าลังเดินหน้า

เข้าหาความพ่ายแพ้ หรอืไม่ประสบผลส�าเรจ็

ที่ส�าคัญก็คือ ผู ้คนส่วนใหญ่ที่มีหน้าที่

บรหิารจดัการขยะและผูท้ีจ่ะต้องรบัผลจาก

ความพ่ายแพ้ ผมต้องยนืและยนัให้เหน็ว่า

ผูค้นส่วนใหญ่เหล่านัน้ ยงัไม่เหน็ว่ำตนเอง

ก�ำลังเดินหน้ำสู่ควำมพ่ำยแพ้ที่จะน�ำมำ

ซึ่งภัยอย่ำงมหันต ์ ท�าไมผมจึง “บังอาจ” 

สรปุว่าอย่างนัน้ ลองนกึถงึบ้านและชมุชน

ของท่านดูซิครับ ประการแรก ท่านมีขยะ

จากบ้านของท่านไปทิง้ทกุวนัไหมครบั ถ้ามี

ทกุวนัเราเริม่จะแพ้แล้วครบั ประการทีส่อง

 1 นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ช�านาญการ กลุม่งานพฒันาระบบบรหิาร ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย

ถ้ารถขยะ ไม่มาเก็บขยะให้ท่านสัก 2 วัน

ท่านจะเริ่มหงุดหงิดเพราะขยะเริ่มเหม็น 

ใช่ใหมครบั ถ้าใช่ เริม่จะมัน่ใจได้แล้วครบั

ว่าแพ้แน่ ประการทีส่าม บ้านท่านมถีงัขยะ
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ตั้งเรียงรายอยู ่หรือไม่ และมีแนวโน้ม

จ�านวนเพิ่มขึ้นทุกๆ ปีหรือไม ่ ถ ้าใช ่ 

กแ็น่นอนละครบั แพ้แล้ว ไม่แพ้ได้อย่างไร

ก็เมื่อการแก้ไขปัญหาขยะท่านต้องการ

ลดขยะ แต่นี่บ้านของขยะ ผมหมายถึง

ถงัขยะนะครบั มาตัง้อยูห่น้าบ้านของท่านแล้ว

ลองส�ารวจดูซิครับ ว่าในซอยหมู ่บ ้าน

ของท่าน ถ้าหากมีถังขยะตั้งทุกเสาไฟฟ้า 

และบริเวณรอบตู ้โทรศัพท์แล้วละก้อ

เสร็จเขาแล้วครับ ต่อด้วยประการที่สี่ 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน

เก็บค่าขยะครัวเรือนละ 20 บาทต่อเดือน

แล้วต้นทุนจริงในการขนขยะไปทิ้งบ้าน

เพื่อน (เพราะไม่มีใครยอมให้เอาขยะทิ้ง

ที่หน้าบ้านตนเอง) ประมาณ 100 บาท

ถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว ไม่เพียงแต่แพ้ครับ

อาการที่เรียกว่า “เจ๊ง” ปรากฏเด่นชัด

ประการที่ห้า หากตามรถขยะของท้องถิ่น

ท่านไปดูที่ทิ้งขยะ (ซึ่งบางคนก็เรียกโก้หรู

ว่าที่ฝังกลบขยะแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ฝัง

หรอก เพราะมนัคอื ภเูขาขยะ) กฟั็นธงครบั

ว่าแพ้ ถ้าเป็นฟุตบอลก็ “ฝัง” ครับ และ

ประการที่หก ถ้าหากชุมชนของเรายัง

ร้องขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง

มหีน้าทีเ่กบ็ขยะมลูฝอยตัง้งบประมาณถงัขยะ

แพ้ร้อยเปอร์เซน็ต์เพราะถ้ามถีงัขยะเพิม่ขึน้

ขยะก็จะเพิ่ม และภูเขาขยะก็จะโตขึ้น

เป็นเงาตามตัว พร้อมกับมลพิษ นี่แหละ

ผมถงึบอกว่าเราก�าลงัเดนิเข้าสูค่วามพ่ายแพ้

และก�าลังเสี่ยงภัยอย่างมหันต์

 เอาละครับลองมาดูข้อมูลก่อนนะ

ครับว่าปัจจุบันสถานการณ์การแก้ปัญหา

ขยะของเราเป็นอย่างไร ท่านรูห้รอืไม่ครบัว่า

ทุกวันนี้คนของบ้านเราร ่วมมือร ่วมใจ

กันสร้างขยะวันละเท่าใด เมื่อปี 2550 

ประเทศไทยมีขยะวันละ 40,332 ตัน 

เป็นข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษนะครับ2

นี่นับเพียงจากถัง ไม ่ได ้นับประเภท

ขว้างออกนอกรถนะครบั ถ้าคดิเป็นกโิลกรมั

กว็นัละ 40,332,000 กโิลกรมั สีส่บิล้านกว่า

2 สรปุสถานการณ์มลพษิของประเทศไทย พ.ศ. 2550, http://www.pcd.go.th,  เมือ่ 30 มนีาคม 2552
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กิโลกรัมต่อวัน หากใส่รถยนต์ก็สี่หมื่น

สามร้อยสามสิบสองคัน จอดต่อกันคันละ

5 เมตร ก็จะได้ระยะทาง 201.66 กโิลเมตร 

ยาวขนาดไหน ก็ลองนึกดูละกันนะครับ

หากน�าเอารถมาจอดเริม่จากอนสุาวรย์ีชยั

สมรภูมิต่อกันไปตามถนนพหลโยธินถึง

สระบุรีแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพ

ผ ่ านแก ่ งคอย ทับกวาง มวกเหล็ก 

(แวะทานเนื้อนุ่ม หน่อยนึง) แล้วต่อไป

กลางดง ปากช ่อง ถึงแยกสีคิ้ว ตรง

หลวงพ่อโตใหญ่ที่สุดในโลก ที่คุณสรพงษ์ 

ชาตรี เป็นหัวเรือใหญ่จัดสร้างเลยครับ 

เอามาต่ออกีสกัวนั กจ็ะยาวถงึโน่น อ�าเภอพล

จังหวัดขอนแก่น ถ้าเอามาเรียงต่ออีกวัน

กจ็ะถงึจงัหวดัอดุรธาน ีเอามาต่ออกีครึง่วนั

ก็จะข้ามฝั ่งแม่น�้าโขงเลยเวียงจันทน์

ไปโน่น เอ้าลองไปทางใต้ดูซิ เอาขยะใส่

รถปิคอัพจอดต่อกันจากกรุงเทพฯ ถึง

สไุหงโกลก กใ็ช้เวลาสะสมขยะเพยีง 6 วนั

ถ้าจะไปถึงเหนือสุดก็สะสมขยะเป็นเวลา

เพียง 4 วันครับ แล้วที่ส�าคัญนะครับ 

ขยะมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 1 ต่อปี 

หมายความว่าปี 2551 จะมีขยะประมาณ 

40,735 ตันต่อวัน และในปี 2552 ก็จะมี

ขยะ 41,142 ตันต่อวัน หรือเฉลี่ยประมาณ

คนละ 0.65 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ง่ายๆ

ก็คือ คนละ 6 ขีดครึ่งว่างั้นเถอะ ถ้าลอง

เป็นปีดูซิครับ ปี 2552 เนี่ย คนไทยมี

แนวโน้มว่าจะผลติขยะทัง้ปีกว่า 15 ล้านตนั

หรือใช้รถปิคอัพมาบรรทุก 15 ล้านคัน
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มากหรือน้อยท่านก็ลองนึกดูเอาเองละกัน

นะครับ สถิตินี้ท่านรู้สึกภาคภูมิใจหรือไม่ 

 เห็นแค่ปริมาณก็สยองยังไม่พอ

นะครับ ถ้าดวู่าขยะเหล่านีไ้ด้มกีารจดัการ

อย ่างถูกต ้องหรือไม ่ก็จะท�าให ้สยอง

ยกก�าลังสอง เพราะว่าปัจจุบันขยะกอง

มหึมาได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพียง

ร้อยละ 36 เท่านัน้  หรอืประมาณ 4 ล้านตนั

เท่านั้นที่ได้รับการบ�าบัดอีก 11 ล้านตัน 

ยังปล่อยตามยถากรรม เป็นขยะก�าพร้า

ไม่มีใครเหลียวแล ถ้าก�าจัดก็ไม่ได้ถูก

หลักการบริหารจัดการ ลองดูในระดับ

ลึกลงมาอีกนะครับ กรุงเทพมหานคร 

ที่เดียวเนี่ยมีขยะกว่าวันละ 8,500 ตัน

ขยะร้อยละ 13 หรือประมาณ 1,105 ตัน 

จะถูกน�าไปท�าปุ๋ย แล้วที่เหลืออีก 7,395

ตันต่อวัน ก็เป็นการขนไปฝังบ้านเพื่อนที่

อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ

ที่อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา (เพื่อนคงยินดีต้อนรับ

อีกไม่นานนักหรอกผมว่า) ส่วน

ขยะมลูฝอยทีอ่ยูใ่นเขตเทศบาลต่างๆ

รวมทั้งเมืองพัทยาก็เฉลี่ยประมาณ

วันละ 13,600 ตัน มีสถานที่ก�าจัด

ขยะที่สร ้างแล้วเสร็จ 101 แห่ง 

และก�าลั งก ่อสร ้างอีก 6 แห ่ง 

มีสถานที่ก�าจัดขยะที่ใช้งานได้แล้วทั้งสิ้น 

96 แห่ง เป็นแบบฝังกลบ 90 แห่ง แบบ

ผสมผสาน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต�าบล

เวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนคร

ระยอง และองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชลบรุี

เป็นแบบเตาเผา 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาล

เมืองล�าพูน เทศบาลนครภูเก็ต และ

เ ทศบาลต� า บล เ ก า ะสมุ ย  จั ง ห วั ด

สุราษฎร์ธานี สถานที่ก�าจัดขยะที่ว ่านี้

ก� าจัดขยะได ้วันละประมาณ 4,800 

ตันต่อวัน เหลือวันละ 8,800 ตันต่อวัน 

ที่เอาไว้ขนไปทิ้งบ้านเพื่อนเพื่อก�าเนิด

หนอนและกลิ่นสาธารณะ ตลอดทั้ ง

มลพิษที่ เป ็นของแถมที่ เพื่อนบ ้านไม่

อยากได้

 ทีนี้ลองมาดูที่บริ เวณนอกเขต

เทศบาลบ้างครบั ทัง้ประเทศมขียะประมาณ

วนัละ 18,200 ตนั ซึง่เป็นส่วนทีม่ขียะมากทีส่ดุ 
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แต่ที่จริงแล้วหากเฉลี่ยต่อหัวต่อคนแล้ว

กลุ ่มคน “นอก” เขตเทศบาลผลิตขยะ

น้อยทีส่ดุนะครบั แต่กน่็าเศร้าตรงนีเ้องครบั

ขยะจ� านวนมหาศาลนี้  มีการก� าจัด

ในสถานที่ที่ถูกหลักสุขาภิบาล (เมื่อไหร่

จะเปลีย่นเรยีกว่าหลกัเทศบาลกไ็ม่รูน้ะครบั)

ได้เข้ามาประชิดตัวเราโดยเราเห็นแต่ไม่

ได้ใส่ใจและสงัหรณ์ใจ และมจัจรุาชทีม่ากบั

ขยะนี้มิได ้ส ่งผลกระทบกับคนรุ ่นเรา

เท่านั้น แต่จะคงอยู่ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

ตรงนี้เองแหละครับ ผมจึงเรียนท่านที่

เคารพว่ามันเป็นภัยอย่างมหันต์ 

เพยีงวนัละประมาณ 1,090 ตนั หมายความ

ว ่าส ่วนที่ เหลืออีก 17,110 ตันต ่อวัน

ก็จะถูกน�าไปสู ่การมักไม่ยาก (มักง่าย) 

เทกองทิง้หรอืเผากนักลางแจ้ง โดยไม่สนใจ

เลยว่าจะก่อให้เกิดมลพิษมากมาย ไม่ว่า

จะเป็นการปล่อยก๊าซหรือเขม่าอันตราย 

เป็นแหล่งมลพิษจากขยะที่เป็นพิษทั้งใน

รูปของสารเคมี โลหะหนัก และเชื้อโรคที่

จะไหลลงสู่แหล่งน�้าและฟุ้งกระจายไปใน

อากาศ ซึง่เป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติรวมทัง้

มวลมนุษยชาติ จึงเป็นเหมือนมัจจุราชที่

 สรุปในภาพรวมอย ่างนี้ก็แล ้ว

กันครับ ขยะมีทั้งหมดปีละ 15 ล้านตัน 

ก�าจัดได้แล้ว 4 ล้านตัน เหลือไว ้เป ็น

สารก ่อมะเร็งและเพาะพันธ ์ เชื้อโรค

ให้มวลมนุษย์ 11 ล้านตันต่อปี ดีใจมั๊ย

ครับส�าหรับสารก่อมะเร็งที่เราร่วมกัน

ผลิตไว้ส�าหรับเราและลูกหลาน ถ้าไม่ได้

รูส้กึดใีจ แต่เปลีย่นมาเป็น “ตกใจ” แทนกอ่็าน

ต่อไปนะครบัเราจะได้ช่วยกนัเอาชนะมนัให้ได้

แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เราจะว่ากันด้วย

รายละเอียดของมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง 
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ก็พาท่านระลึกชาติกันก่อนนะครับว่าที่

ผ่านมาเราด�าเนินการจัดการหรือแก้ไข

ปัญหาขยะอย่างไร

 ในการด�าเนินการแก้ไขปัญหา

ขยะในปัจจบุนั ส่วนใหญ่แล้ว มขีัน้ตอนหลกั

คือ ขั้นตอนแรกประชาชนทิ้งขยะลงถัง 

ขัน้ตอนทีส่อง หน่วยงานจดัเกบ็ และขนไปทิง้

หรือก�าจัด ในขั้นตอนแรก หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องก็ส่งเสริมให้ผูค้นทกุเพศทกุวัย

ทิ้งขยะลงถัง หน้าที่ของเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่

วยัชรา มหีน้าทีต้่องทิง้ขยะลงถงั การทิง้ขยะ

ลงถงักถ็อืว่าเป็นการเพยีงพอ กับการช่วย

ประเทศชาติ ประเทศไทยเราเดมิคนทิง้

ขยะตามอ�าเภอใจ ภาครัฐ และ องค์กร

เอกชนร่วมกนัรณรงค์ 30 ปี เพือ่ให้คนไทย

ทิ้งขยะลงถัง เพื่อสะดวกในการจัดเก็บ 

ในขั้นตอนที่สอง เมื่อทิ้งขยะลงถังแล้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วย

งานทางสาธารณสุข ท�าหน้าที่ขนขยะ

ไปทิ้งหรือก�าจัด โดยต้องจัดหาถังขยะ

พาหนะ คนกวาดเก็บ คนขน ค่าใช้จ่าย 

และที่ทิ้งให้ได้และเพียงพอ เนื่องจาก

ระบบในการก�าจัด ขยะยังด�าเนินการกัน 

อย่างมักง่ายและไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 

ตลอดทั้ งปริมาณขยะที่ เพิ่มขึ้นอย ่าง

มหาศาล ผลก็คือชุมชนเต็มไปด ้วย

ถังขยะภูเขาขยะโตขึ้น มลพิษมากขึ้น

 ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขครบวงจร 

มลพิษกระจายทั้งในน�้า บนบก และใน

อากาศ ตลอดทั้งค่าใช้จ่ายที่ติดลบสูงขึ้น

ทุกปี ผมถึงบอกว่ามันเป็นภัยมหันต์ครับ 

แล้วจะท�าอย่างไรละครับ มีทางออกหรือ

ไม่กับปัญหานี้

 ผมว่าหากแนวความคิดในการ

บริหารจัดการขยะในประเทศไทย ยังคง

เป็นอยู่อย่างที่ท�ากันอยู่ทุกวันนี้ไม่มีทางที่

จะแก้ไขได้เลยครับ เพราะเราไปเน้น

การท�างานที่ปลายเหตุ และผูกความหวัง

ไว้ที่เทคโนโลยีก�าจัดขยะว่าจะเป็นตัว

แก้ปัญหา ผมว่าทางออกของปัญหาจะต้อง

แก ้ทั้ งทางวัฒนธรรมของผู ้คน และ

เทคโนโลยีไปพร้อมๆ กันครับ 
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 ในระบบสังคมในปัจจุบัน ซึ่งคน

ส่วนใหญ่เรยีกว่า เป็นสงัคมทีม่คีวามเร่งด่วน

กิจกรรมต ่างๆ ก็มีความรีบเร ่ ง เพื่ อ 

ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย ผูค้นเรยีกร้อง

หาความสะดวกสบาย จึงส่งเสริมวิถีชีวิต

ในลักษณะของสังคมใช้แล ้วทิ้งอย ่าง 

“มักง่าย” โดยไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่ตนเอง

ทิ้งจะไปสร้างปัญหาอื่นๆ แก่ผู้อื่นต่อไป

ในอนาคตอย่างไร ความมกัง่ายเมือ่พบกบั

ถังขยะจึงน�ามาซึ่งกระบวนการสร้างขยะ

ในชุมชนอย่างมหาศาล และเมื่อมีการขน

ไปทิ้งในที่ที่เตรียมเอาไว้ บริเวณที่ทิ้งขยะ

จึงกลายเป็นภูเขาขยะได้ภายในเวลาไม่

นานนัก และพื้นที่ที่ทิ้งขยะก็ได้กลายเป็น

แหล่งมลพิษอันมหึมาที่พร้อมจะคร่าชีวิต

ของคน และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีกนานหลาย

ศตวรรษ  เพือ่ป้องกนัมใิห้ปัญหานีล้กุลาม

ออกไป ผมเห็นว่าสิ่งที่ส�าคัญเร่งด่วนที่สุด

ในเวลานี้ที่จะต้องท�า คือการสร้างความ

เข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนก่อนครับว่า 

ขยะคืออะไร

 ผมมีโอกาสไปร่วมท�าประชาคม

กับพี่น้องพลเมืองชาวไทยในการจัดท�า

แผนพัฒนาท้องถิ่นในทุกภาคทั่วประเทศ 

รวมทั้งมีโอกาสได้ประชุมสัมมนากับผู้คน

ต่างๆ ในหลายโอกาสเกี่ยวกับขยะ แต่

ท่านเชื่อหรือไม่ครับว่าพอถามว่าขยะคือ

อะไร ก็ไม่มีใครตอบได้ว่าแท้จริงแล้วมัน

คอือะไร บ้างกต็อบว่าเป็นสิง่ของทีเ่หลอืใช้

บ้างก็บอกว่าเป็นสิ่งปฏิกูล บ้างก็บอกว่า

เป็นสิ่งที่เราไม่ใช้แล้ว บ้างก็บอกว่าเป็น

สิ่งที่เราไม่ต้องการแล้ว ผมก็ไม่เถียงหรอก

ครับว่า ค�าจ�ากัดความของท่านเหล่านั้น

ไม่ถกู แต่ผมเหน็ว่าค�าจ�ากดัความเหล่านัน้

ซึ่งเราใช้กันมานานมันท�าให้เราเข้าใจผิด

ในการก�าหนดแนวทางการแก้ไขขยะหรอืไม่

ผมเหน็ว่าใช่ครบั มนัท�าให้เราเข้าใจผดิจรงิๆ

เพราะผมเห็นว่าขยะจริงๆ แล้ว น่าจะมี

ลักษณะประมาณ 3 ประการหลัก ได้แก่ 

ใช้ไม่ได้อีก เป็นพิษ และติดเชื้อ ครับ

 ผมได้มีโอกาสไปทดลองพิสูจน์

ขยะจากชุมชนจริงๆ ว่าหากใช้ลักษณะ
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ค�าจ�ากัดความเดิม แล้วมีขยะอยู่เท่าใด

ผลก็ปรากฏว่า ทุกอย่างอยู่ในถังเป็นขยะ

ทั้งนั้น ได้แก่ เปลือกผลไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ 

หญ้าแห้ง ถุงพลาสติก โฟม ขวด กระดาษ

ลวด เศษอาหาร กระป๋องยาฆ่าแมลง

ถ่านไฟฉาย มดีโกน เศษยากนัยงุ ผ้าอนามยั

ผ้าอ ้อมผู ้ใหญ่ โดยขยะตามค�าจ�ากัด

ความเดิม ชั่งได้ 46 กิโลกรัม แต่พอผมใช้

เพราะสามารถน�ากลับมาใช้ได้อีก เปลือก

ผลไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ หญ้า เศษอาหาร

สามารถน�าไปท�าปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งไม่เป็นพิษ 

ส่วนถุงพลาสติกโฟม ขวด แก้ว กระดาษ 

ลวด โลหะต่างๆ ก็สามารถน�าไปขายเป็น

วัสดุรีไซเคิลได้ ดังนั้นทางออกที่ส�าคัญ

ในการแก้ปัญหากค็อื ต้องท�าให้คนไม่ทิง้สิง่ที่

มิใช่ขยะลงในถังขยะครับ ต้องแยกเอา

เฉพาะขยะเท่านัน้ใส่ถงั ท�าอย่างนี้

ขยะจึงจะลด เราจะมีสิทธิ์ชนะ

 เอาละครับ ผมขอถามต่อ

หน่อยครับ ท่านว่าขยะที่เป็นพิษ 

และติดเชื้อ ควรจะน�ามาใส่ใน

ถงัแล้วตัง้ไว้ในทีส่าธารณะหรอืไม่

ขอบคณุครบัทีท่่านตอบว่าไม่ควร

แน่นอนที่สุด สิ่งเหล่านี้จะต้อง

เก็บไว้ในที่มิดชิดปลอดภัยห่างไกลมือเด็ก

ขยะพิษ และติดเชื้อแต่ละประเภทก็ต้อง

แยกกันเก็บเพื่อสะดวกในการน�าไป

ก�าจัดในแต่ละประเภท ทั้งนี้การก�าจัดก็

ต้องด�าเนินการโดยหน่วยงานที่มีความ

เชี่ยวชาญเท่านั้น มิฉะนั้นพิษหรือเชื้อโรค

อาจจะกระจายออกมาสู ่ชุมชน ดังนั้น 

ทางออกในประเด็นนี้ ก็คือ ขยะพิษ และ

ติดเชื้อจะต้องเก็บไว้ในที่มิดชิด และห่าง

จากมอืเดก็ หรอืมใิห้สตัว์สามารถกดัแทะได้

ค�าจ�ากัดความว่าขยะมี 3 ลักษณะคือ ใช้

ไม่ได้อีก เป็นพิษ และติดเชื้อ ก็เหลือสิ่ง

เป็นขยะก็เป็นเพียง กระป๋องยาฆ่าแมลง 

ถ่านไฟฉาย มดีโกน เศษยากนัยงุ ผ้าอนามยั

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ซึ่งชั่งน�้าหนักได้เพียง 2.6 

กิโลกรัม จะเห็นได้ว่า หากใช้ค�าจ�ากัด

ความใหม่ ขยะก็จะลดลงถึงประมาณ

ร้อยละ 94 กล่าวคือ ที่จริงแล้ว สิ่งที่อยู่

ในถังขยะที่เราพบเห็นเป็นขยะจริงเพียง

ร้อยละ 6 เท่านั้น นอกจากนั้น มิใช่ขยะ 
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แล้วมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อาจจะ

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) น�าไป

ก�าจัดให้ถูกหลักสุขาภิบาล

 ท่านที่เคารพครับ หากไม่ทิ้งสิ่งที่

มิใช ่ขยะลงถัง และเก็บขยะมีพิษและ

ติดเชื้อไว้ในที่มิดชิดทั้งหมดแล้ว ถังขยะ 

จ�าเป็นหรือไม่ ขอบคุณครับ ที่ท่านตอบ

ว่าไม่จ�าเป็น เพราะไม่รู้จะตั้งเอาไว้ท�าไม 

ของที่ใช ้ไม ่ได ้ อีกมีน ้อยมากในชีวิต

ประจ�าวัน เราใช้ไม่ได้คนอื่นก็อาจจะ

ใช้ได้ สิ่งของที่มีพิษและติดเชื้อในบ้าน

เ ราก็มี ไม ่ มากหรอกครับ เทศบาล

มาเกบ็เดอืนละครัง้กแ็ทบจะไม่มอีะไรให้ไป

ก�าจัดเลยครับ ดังนั้น ถังขยะในชุมชน

กจ็ะไม่เหลอือกีต่อไป ถามว่ามทีีใ่ดท�าได้บ้าง

เยอะแยะครับ ตัวอย่าง อบต.ดอนแก้ว

จงัหวดัเชยีงใหม่ เทศบาลเมอืงเขาสามยอด

จงัหวดัลพบรุ ีหรอืหากจะไปดทูีภ่าคอสีาน

กไ็ปดไูด้ที ่เทศบาต�าบลพนาครบั

พ อ ชุ ม ช น เ ข า ช ่ ว ย กั น

คัดแยกขยะ ปริมาณขยะ

และถังขยะในชุมชนก็ลดลง

จนหายไปจากชมุชน จนกลาย

เป็นชมุชนทีส่ะอาดปราศจาก

ถังขยะ จากภาพตัวอย่าง

ชุมชนซอยสังวาลย์ เทศบาล

เมืองเขาสามยอด ท่านจะเห็นได้ว ่ามี

ความสะอาด ปราศจากถังขยะซึ่งเป็น

มิติใหม่ของชุมชนไทยที่ไร้ถัง

 มิติแบบนี้เองแหละครับที่ผมอยาก

ให้เมืองไทยอยากเป็น ถ้าหากเมืองไทย

เป็นอย่างนีไ้ด้ทัว่ประเทศนะครบั คนทัว่โลก

ที่มาเยือนเมืองไทย หรือดูข ่ าวจาก

เมืองไทย ก็จะได้แซ่ซ้องสรรเสริญว่า 

“ข้าไปเมืองไทยมาแล้วนะ สะอาดมาก

แล้วคนไทยก็รักสะอาด ขยะเนี่ยไม่มีเลย

ถงัขยะซกัถงักไ็ม่ม ีพอเราทิง้กระป๋องเบยีร์

ลงถนนปุป๊ จะมคีนมาเกบ็ป๊ับ เราอ๊ายอาย

ต้องรบีไปขอคนื แต่คนไทยกไ็ม่ว่าอะไรหรอก

บอกกบัฉนัว่า ไม่เป็นไรหรอกเพราะคนไทย

เขาพัฒนาแล้ว เราเก็บได้ไม่มีปัญหา เดิม

คนไทยกท็ิง้แบบนีแ้หละ โอเคนะ เนเวอร์ไมน์

ไม่เป็นไรขอบคณุทีม่าเทีย่วเมอืงไทย มอีะไร

ให้ช่วยก็บอกนะคะ” ผมว่านักท่องเที่ยว
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ทีไ่หน เขากอ็ยากมา ข่าวทีเ่กีย่วกบัประเทศไทย

เขาก็อยากดู ผู ้คนที่นี่มีค�าจ�ากัดความ

ขยะง่ายๆ ครับ คือ ใช้ไม่ได้อีกเป็นพิษ

และติดเชื้อ ทั้งสิ่งที่ใช้ไม่ได้ เป็นพิษ และ

ตดิเชือ้ถกูเกบ็ไว้ในทีม่ดิชดิ และหน่วยงาน

กไ็ปเกบ็ไปก�าจดัตามทีน่ดัหมาย

ที่ ส� าคัญก็คื อ ประชาชน

รูจ้กัขยะ และคดัแยกขยะ ครบั

หากเกดิเงือ่นไขนีไ้ด้ เราชนะ

ขยะแน ่ครับ หากไม ่ เกิด

เราก็จะมีถังขยะ และภูเขา

ขยะเต็มบ้านเต็มเมือง และ

ท้ายที่สุดก็จะไม่มีที่ทิ้ง และกลายเป็น

ประเทศกองขยะ คดัแยกขยะท�าไม่ยากครบั

ที่ยากคือไม่ท�า ท่านเลือกได้ครับ ว่าจะ

เป็นแบบใด
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1. อะไรท�ำให้ ม.ล.ปนัดดำ สนใจเรื่อง

ประวัติศำสตร ์ เกี่ ยวกับพระรำชพิธี

รำชำภิเษกสมรสเป็นพิเศษ

 ผมคงเกดิไม่ทนัในวนัประวตัศิาสตร์

ของคนไทยทั้งชาตินั้น คือ วันศุกร ์ที่ 

28 เมษายน 2493 เรื่องเล่าขานสู่ลูกหลาน

ในวงศ์ตระกลูจงึเป็นเรือ่งทีค่ณุพ่อผูล่้วงลบั

ของผม หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล  

เล่าสืบต่อกันมาด้วยความประทับใจ อีก

บางส่วนท่านย่าของผม คือ หม่อมเจ้า    

พนูพศิมยั ดศิกลุ กไ็ด้เล่าประทานไว้แก่ผม

แต่ไม่ว่าจะเป็นผู ้ใดเล่าหรือผู ้ใดบันทึก 

สัมภำษณ์พิเศษ

หม่อมหลวงปนัดดำ  ดิศกุล

ทำยำทชั้นเหลนในสมเด็จฯ กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพ

รือ่งเล่าขาน 60 ปี บรมราชาภเิษกสมรสเ

แน่นอนที่สุดเลย ย่อมเป็นวันที่เราคนไทย

ทุกคนมีความภาคภูมิใจ ดีใจ เมื่อมอง

ย้อนกลับไปเมื่อ 60 ปีก่อนในวันที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้

ทรงเข้าพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

ซึ่งมีพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์  

กิติยากร พระธิดาพระองค์ใหญ่ในพลเอก

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ

และหม่อมหลวงบัว กิติยากร คุณพ่อเล่า

ให้ผมฟังด้วยว่า ประชาชนคนไทยทั้งมวล

ต่างแซ่ซ ้อง ชื่นชมในพระสิริโฉมของ
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สมเด็จพระบรมราชินี ทั้งในพระปรีชา

สามารถอันไพศาลของพระองค์ท ่าน

ทางด้านการดนตรีและอักษรศาสตร์ ใน

ฐานะที่ทรงเป็นพระธิดาของนักการทูต

ผู้ทรงมีความสามารถพระองค์หนึ่งของ

ประเทศไทย

 อีกประการหนึ่ง ต้องไม่ลืมด้วย

นะครับว่า พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

ในครั้งนั้น นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรก

ส� าหรั บพระมหากษัตริ ย ์ ไทยในยุค

ประชาธิปไตยที่ ได ้ทรงจดทะเบียน

การสมรสตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

เช่นเดียวกับพสกนิกรชาวไทยทั่วไปของ

พระองค์ท่าน จงึเหน็ได้ว่าเจ้านายไทยทรงมี

น�้าพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นของความเป็น

นักประชาธิปไตยย้อนหลังกลับไปนับเป็น

เวลานานมากแล้ว ไม่ได้ทรงถือพระองค์

ว่าทรงเป็นเจ้านายที่มีความเป็นพิเศษ

ในเชิงของความเป็นประชาชนคนไทยแต่

ประการใด หากแต่ได้ทรงสอนกันมา

หลายชัว่ชวีติคนแล้ว ว่าเอกลกัษณ์ของคนไทย

นั้นคือ ความนอบน้อมถ่อมตน ที่มีแต่

จะยิ่งท�าให้ตนเองสูงในสายตาของผู้อื่น 

ข้อค�าสอนพระราชทานประการนี ้ผมยดึมัน่

ในการด�ารงชวีติของตนเอง และครอบครวั

มาโดยตลอด
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2. สิ่งที่ ม.ล. ปนัดดำเก็บสะสมเกี่ยวกับ

ทั้ งสองพระรำชพิธีมีอะไรบ ้ำง อำทิ 

ภำพถ่ำยต่ำงๆ หำเกบ็สะสมยำกง่ำยอย่ำงไร

 ท่านหมายถึงพระราชพิธีหมั้น

แ ล ะพระ ร าชพิ ธี ร า ช าภิ เ ษ กสมรส 

ตัวผมเองถือเป็นคนรุ ่นหลังจากท่านย่า 

(หม่อมเจ้าพูนพิศมัย) และคุณพ่อ คุณแม่

ดั งนั้นสิ่งที่ด�ารงมากับตัวตราบจนวันนี้ 

คือ ความทรงจ�า ของพสกนิกรคนหนึ่ง  

อันเป็นมรดกแห่งเกียรติยศและความ

ภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยภายใต้

ร่มพระบารมี มีภาพถ่ายต่างๆ ที่บุพการี

เก็บสะสมไว้ ซึ่งเป็นรูปขาวด�า เพราะ

ไม่มีรูปสีในสมัยนั้น แต่กลับแลดูขลังและ

ศักดิ์สิทธิ์หลายๆ รูปตลอดจนหนังสือ

พระนิพนธ ์ของหม ่อมเจ ้าพูนพิศมัย

ก็ยั ง เก็บรักษาอยู ่ที่ หอสมุดสมเด็จฯ 

กรมพระยาด� ารงราชานุภาพ ถนน

หลานหลวงภายในบริเวณวังวรดิศ

 ไม่น่าเชื่อนะครับ ที่วันเวลาผ่าน

ไปรวดเร็วมาก บุพการีมักจะเคยพูดกับ

ผมว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ทรงเป็น ความภาคภูมิใจของประชาชน

คนไทยทัง้ชาต ิ ทรงทุม่เทและเหนด็เหนือ่ย

พระราชวรกายมามาก ตลอดระยะเวลา
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อันยาวนานที่ได้พระราชทานพระเมตตา

แก่เราคนไทยทุกคน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น

รูปภาพ หรือหนังสือพระนิพนธ์อันมีความ

เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีประวัติศาสตร์นี้

หอสมดุสมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ

จะเก็บรวบรวมไว้เป็นคอลเลคชั่นที่ส�าคัญ

ที่สุด ถือเป็นเรื่องที่เราคนไทยต้องช่วยกัน

จรรโลงรักษาเพื่อให้เป็นหลักฐานส�าคัญ

ทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยสืบไปภาย

ภาคหน้า

3. ส�ำหรับรำยละเอียดของพระรำชพิธี

รำชำภเิษกสมรส ม.ล.ปนดัดำศกึษำข้อมลู

มำจำกแหล่งไหนบ้ำง เช่น มใีครเล่ำให้ฟัง

หรือค้นคว้ำมำจำกแหล่งใด และเรื่องรำว

ต่ำงๆ เป็นอย่ำงไรบ้ำง

 นบัแต่ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ  

ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส  

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2493 ตราบจน

ปัจจุบัน ล้นเกล้าฯทั้งสองพระองค์ทรง

เป็นร่มโพธิ์ทองแผ่ความร่มเย็นเป็นสุขแก่

พสกนิกรทั้งมวลโดยตลอดมา ได้เสด็จ

พระราชด�าเนนิเคยีงคูพ่ระวรกายกนัไปทัว่ใน

ทกุภมูภิาคทกุจงัหวดัและในท้องถิน่ทรุกนัดาร

เพือ่ขจดัทกุข์ผดงุสขุให้แก่อาณาประชาราษฎร์

โดยมิได้ทรงเคยย่อท้อ ต่อความล�าบาก

ตรากตร�าพระวรกาย

 ในปี พ.ศ. 2490 เมื่อพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก�าลังทรงศึกษาอยู่ที่

เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

พระองค์ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งจาก

เมืองโลซานน์มาที่กรุงปารีส เพื่อทอด

พระเนตรการแสดงดนตรีของคณะ

นักดนตรีที่มีชื่อเสียงของโลกในครั้งนั้น 

หม ่ อม เ จ ้ า นั ก ขั ต รม งคลกิ ติ ย า ก ร 

(พระฐานันดรในขณะนั้น)  เอกอัครราชทูต 

ณ กรงุปารสี และครอบครวัได้มโีอกาสเฝ้าฯ

รับเสด็จ ณ ที่แห่งนี้เอง คือ จุดเริ่มต้น

ที่ท�าให้พระองค์ท่านได้ทรงพบกับหม่อม

ราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ซึ่งมีความสนใจ

และเข้าใจในศิลปะการดนตรีอย่างลึกซึ้ง 

ดังนั้นในการเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จทุกครั้ง

ครอบครัวของเอกอคัรราชทตู ณ กรงุปารสี

จะได ้รับพระราชทานการทรงดนตรี

ร ่วมกันอย่างสม�่าเสมอ จึงก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น โดยเฉพาะกับ

พระธิดาผู ้ทรงพระสิริโฉมของท่านเอก

อัครราชทูต อันเป็นที่กล่าวขานชื่นชม

โสมนัสกันไปทั่วยุโรป และอังกฤษ

 จนเมือ่วนัที ่4 ตลุาคม 2491 พระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงประสบอบุตัเิหตุ

ทางรถยนต์ ทรงมพีระราชกระแสรบัสัง่ให้
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หม่อมราชวงศ ์สิริกิติ์ เข ้าเฝ ้าฯ เยี่ยม

พระอาการและถวายการพยาบาลอย่าง

ใกล้ชิดเป็นประจ�า ยิ่งท�าให้สัมพันธภาพ

ของทั้ งสองพระองค ์มีความกระชับ

แน ่นแฟ ้นยิ่ งขึ้นอีก ซึ่ งต ่อมาสมเด็จ

พ ร ะ บ ร ม ร า ช ช น นี  จึ ง ท ร ง ข อ ใ ห ้

หม ่ อมราชวงศ ์ สิ ริ กิ ติ์ เ ข ้ าศึ กษาใน

สถาบนัการศกึษาทีม่ชีือ่เสยีง ณ เมอืงโลซานน์

 และเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2492

สมเด็จพระบรมราชชนนี ได ้ทรงขอ

หม่อมราชวงศ์สริกิติิใ์ห้เป็นพระคูห่มัน้ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หั ว โดย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหมั้น

หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ด้วยพระธ�ามรงค์ที่

สมเด็จพระราชบิดาทรงหมั้นสมเด็จ

พระราชชนนี และทรงจัดพิธีเป ็นการ

ภายในอย่างเงียบๆ  แต่ถึงแม้กระนั้น

ก็ยัง เป ็นที่จารึกจดจ�าของประชาชน

ชาวสวิสส์อย่างไม่เคยลืมเลือน

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

และหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ทรงเข้าพระราช

พิธีราชาภิเษกสมรสโดยรับน�้าเทพมนต์

จากสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี 

พระพันวั สสาอัยยิกา เจ ้ า  เมื่ อวันที่ 

28 เมษายน 2493 ณ วังสระปทุม

 ห ลั ง จ า ก เ ส ร็ จ พ ร ะ ร า ช พิ ธี

ราชาภิเษกสมรสแล้ว ได้ทรงมีพระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา
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หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินี

สิริกิติ์ และในวันที่ 5 ธันวาคม 2499  

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว ทรงมี

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิม

พระนามาภิไธยว่า “สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”

 ขอเล่าต่อสักนิดครับว่า  เมื่อครั้ง

ที่คุณพ่อ ของผมได้ไปด�ารงต�าแหน่งเป็น

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี 2517 ยังได้ไป

ชมนิทรรศการภาพถ่ายเหตุการณ์ส�าคัญ

ทีเ่กดิขึน้ในประเทศสวสิส์ ผูจ้ดัยงัได้รวบรวม

พระบรมฉายาลักษณ์ของล้นเกล้าฯ 

ทั้งสองพระองค์ไว้เป็นจ�านวนมาก งดงาม

มากในความทรงจ�าของผม

4. สิง่ที ่ม.ล.ปนดัดำ มคีวำมรูส้กึประทบัใจ

กับพระรำชพิธีรำชำภิ เษกสมรสมำก

เป็นพิเศษ

 หม่อมเจ้าพนูพศิมยั  เล่าประทานแก่

ผมที่ท�าเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน์

เมื่อหลายปีก่อนว่า งานพระราชทานเลี้ยง

ในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส มี

ความเรยีบง่าย และมคีวามสิน้เปลอืงน้อยทีส่ดุ

ในโลก ผู้ใหญ่หลายๆ ท่านปรารภกันไว้

เช่นนั้น

 ภายหลังงานเลี้ยงพระราชทาน

แล้วยงัม ีการฉายหนงัผเีรือ่ง “The Return

of Frankenstein” ให้แขกชมอาจจะนับ

ได้ว่าเป็นพระราชพิธีแบบใหม่ที่พระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงค้นพบ กล่าวขาน

กันว่า อาจจะเป็นการฉายภาพยนตร์เพื่อ

ข่มพระขวัญเจ้าสาวให้ได้ทรงหันเข้ามา

พึ่งพาพระองค์ในวันบรมราชาภิเษกสมรส

ก็เป็นได้  และไม่มีพิธีส่งตัวเจ้าสาวตาม

ประเพณีทั่วไป

 ทั้ ง ส อ ง พ ร ะ อ ง ค ์ ไ ด ้ เ ส ด็ จ

พระราชด�าเนนิเยือนหัวหินเป็นการส่วน

พระองค์ โดยขบวนรถไฟพระทีน่ัง่ในวนัรุง่ขึน้

เสดจ็ฯ ไปประทบั ณ พระต�าหนกัเป่ียมสขุ

วงัไกลกงัวล  เป็นเวลา 3 วนั  โดยโปรดเกล้าฯ

ให ้มีคณะผู ้ติดตามเสด็จฯ น ้อยมาก  

ทรงโปรดความเงยีบสงบ โดยไม่ทรงโปรด

ความฟู่ฟ่าฟุ่มเฟือยโดยไร้ประโยชน์

 ตลอดระยะทางที่รถไฟวิ่งผ ่าน

จนถึงสถานีรถไฟอ�าเภอหัวหิน  ประชาชน

ต่างพากันมาเฝ้าฯ ชื่นชมพระบุญญา

บารมกีนัอย่างเนอืงแน่น  ทกุดวงหน้าและ

ดวงใจเบกิบานแจ่มใส ทรงโบกพระราชหตัถ์

แก ่มวลพสกนิกร บางคนที่อยู ่ ใกล ้ก็

พระราชทานพระหัตถ์ให้จับ เขาก็เอามา

เทิดทูนไว้เหนือศีรษะด้วยความรักและ
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บูชา และนี่นับเป็นครั้งแรกที่ล้นเกล้าฯ 

ทั้งสองพระองค์เสด็จฯ ออกให้ประชาชน

ในต่างจังหวัดได้เข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด

 ผมคิดอยู ่เสมอว่า หัวหินจึงถือ

เป ็ นความทรงจ� าที่ ส� าคัญมากของ

ประชาชนคนไทยทั้งชาติในรัชสมัยของ

พระองค์ท่าน หวัหนิถอืเป็นต�านานเล่าขาน

ที่จะไม่มีวันตาย.

5. ใ น ค ว ำ มคิ ด ข อ ง  ม . ล . ป นั ด ด ำ

ประชำชนคนไทยควรน้อมน�ำหลักกำร

ครองพระองค์ข้อไหนไปสอนใจ

 ผมมีความเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่า

ล ้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ทรงครอง

พระองค์ด้วยหลักแห่งธรรมที่งดงามยิ่ง

ทั้งด้วยการแสดงพระองค์เป็นแบบอย่าง

แก่คนทั้งชาติมาโดยตลอดพระชนม์ชีพ

ทรงมีพระบรมราโชวาทในทุกๆ วโรกาส

อันเป็นไปด้วยหลักแห่งธรรม โดยแท้จริง 

ต่อเนือ่ง และสม�า่เสมอ เพือ่น�ามาประพฤติ

ปฏิบัติให้กับตนเองเพื่อก้าวไปสู่ความเป็น

อริยบุคคล
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 ประการแรก คอื การรกัษาความสจั

ความจรงิใจ  ต่อตนเองทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัิ

แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นจริยธรรม

จรรยา

 ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจ

ตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติ

ตนอยู่ในความสัจแห่งความดีนั้น

 ประการที่สาม คือ การอดทน 

อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติ

ปฏิบัติล่วงความสัตย์ซื่อสุจริตไม่ว่าจะ

ด้วยเหตุประการใด 

 ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวาง

ความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละ

ประโยชน์ส่วนน้อยของตน  เพื่อประโยชน์

ของคนส่วนใหญ่ของบ้านเมือง กล่าวคือ  

การไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ใดแม้แต่น้อยนิด  

 เราจะเห็นได้ว่า “หลักเศรษฐกิจ

พอเพียง” เป็นปรัชญาค�าสอนที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�ารัส

ชี้แนะแนวทาง  การด�าเนินชีวิตที่ยั่งยืน

แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดระยะ

เวลาอันยาวนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อน

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเสียด้วยซ�้า

และเมื่อภายหลังก็ยั งได ้ทรงเน ้นย�้ า

แนวทางการแก้ไขเพือ่ให้สงัคมรอดพ้นและ

สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ 

 ถ ้ า เราทุกคนยึดมั่ นตามแนว

พระราชด�ารัส และมองเห็นความสุขที่

แท้จริง การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่

คือ ประเทศชาติ คอยช่วยเหลือ เกื้อกูล

กลม เกลี ย วกั น  ดู แลซึ่ ง กั นและกั น

ย่อมจะส่งผลให้สถาบัน ในสังคมอื่นๆ

มคีวามแขง็แกร่งยิง่ขึน้ตามไปด้วย  อนัน่า

จะเป็นความสุขที่แท้จริง

 ผมมองเห็นฝรั่ งชาวต ่างชาติ

มาบวชเป็นพระภกิษ ุเรยีนรูพ้ระธรรมค�าสอน

ของพระพุทธเจ้าอย่างเข้าใจหลักปรัชญา

ของพระพุทธศาสนา เห็นชาวต่างชาติ

มาด�ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

มีความเข ้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างลึกซึ้ง แต่เมื่อกลับมามองดู

เราอยู ่ในประเทศไทยผู ้คนเป็นจ�านวน

ไม่น้อย กลบัมองไม่เหน็ความส�าคญัเหล่านี้ 

 ผมคิดของผมเช่นนี้มาตั้งแต่เกิด

ปู่ย่าตาทวดสอนมาเช่นนี้ว่า เกิดมาเป็น

คนไทย ต้องมีความกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน

และมคีวามจงรกัภกัด ี ค�าสอนพระราชทาน

ของล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ ล้วนเป็น

ข้อเตือนใจคนไทยทั้งชาติในการด�ารง
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ชีวิตทั้งแก่ตนเองและครอบครัวหากทุก

คนหมั่นทบทวนและน�ามาปฏิบัติให้เป็น

รูปธรรม อย่ามัวแต่คิดเพียงอย่างเดียว

แต่ต้องปฏิบัติด้วย

6.  ในฐำนะที่ ม.ล.ปนัดดำ เป็นข้ำรำชกำร

ชั้นผู้ใหญ่ (ด�ำรงต�ำแหน่งผู ้ว ่ำรำชกำร

จังหวัดนครปฐมคนปัจจุบัน) และยังเป็น

เหลนสบืตระกลูตรำจลุจอมเกล้ำในพลเอก

สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำ

ด�ำรงรำชำนุภำพ องค ์พระบิดำแห ่ง

ประวัติศำสตร์ และโบรำณคดี มีสิ่งใด

ที่อยำกจะกล่ำวฝำกไว้แก่สังคมไทยใน

วโรกำสอันเป็นมหำมงคลนี้

 ผมคงเช่นเดยีวกบัประชาชนคนไทย

ทุกหมู ่ เหล ่า ที่ อยากจะแลเห็นชาติ

บ้านเมืองไทยกลับฟื้นคืนดีโดยเร็วที่สุด  

มคีวามสนัตสิขุ มคีวามรูร้กัสามคัคเีกดิขึน้

แก่ผูค้นพลเมอืงดงัแต่เก่าก่อน  เลกิทะเลาะ

เบาะแว้งกันเสียที เลิกขัดแย้งกับในสิ่งที่

คนไทยไม่พึงกระท�า หากทุกๆ คนจะ

ช่วยกันหันมาส�ารวจตรวจตราตนเอง  

จะเหน็ได้ว่า  เพยีงไม่ถงึ 10 ปีที ่ผ่านพ้นไป

สังคมไทยแปรเปลี่ยนไปในทางที่เป็นข้อ

ปัญหาอนัน่าหนกัใจหลาย ๆ เรือ่ง เป็นเรือ่ง

ของความโลภ ความหลง ความเอารัด

เอาเปรยีบ และการขาดความเป็นระเบยีบ

เรียบร้อยทางความคิดที่บรรพชนคนไทย

เพียรมุ ่งมั่นสั่งสอนเรามาให้ประพฤติดี 

ประพฤติชอบ ไม่ใช่เป็นคนพาล

 การที่เราจะช่วยกันด�ารงรักษา

ความดงีามของบ้านเมอืง โดยเน้นการสร้าง

เด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการทางการ

ศึกษา ควรจะต้องเป็นเรื่องที่เราทุกคน

ต้องร่วมกันเสริมสร้างให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์

ท่าน.
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 ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 

(Sister Cities) หมายถึง ความสัมพันธ์ใน

ระดับที่เท่าเทียมกัน ระหว่างจังหวัดของ

ไทยกับจังหวัด (หรือ เมือง หรือ ชื่อเรียก

อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าจังหวัดของไทย  

เช่น มลรฐั มณฑล นคร) ของประเทศต่างๆ

ทัว่โลก โดยมจีดุมุง่หมายในการเสรมิสร้าง

ความสัมพันธ์ความร่วมมืออันดีต่อกัน 

และมีการแลกเปลี่ยนกันในด้านต่างๆ 

ฐิติพร  อุนรัตน์2

ารสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง  (Sister Cities)  
กับนานาประเทศในระดับจังหวัด1

ก

โดยทั่วไปเมืองที่เป็นเมืองพี่เมืองน้องจะมี

ความคล้ายคลึงกันในด้านต่างๆ เช่น

ลกัษณะภมูปิระเทศ ศลิปวฒันธรรม ประเพณี

ชวีติความเป็นอยู ่หรอืลกัษณะเฉพาะ  เช่น

การเป็นเมอืงหลวงเก่า การเป็นเมอืงท่า เป็นต้น

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายควรมีความสนใจ

เฉพาะเรื่องที่ตรงกัน เพื่อจะได้ส่งเสริม

ความร่วมมือระหว่างกันได้ในอนาคต

ชื่อเรียกความสัมพันธ์นั้นอาจต่างกันไป

1 สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องได้จาก website ของ
  กองการต่างประเทศ ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  www.fad.moi.go.th
2  นกัวเิทศสมัพนัธ์ ช�านาญการ กองการต่างประเทศ ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย
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ในแต่ละประเทศ เช่น  ในอังกฤษนิยมใช้  

2 ค�า คือ  “เมืองคู่แฝด (Twin Towns)”

ส� าหรับการสถาปนาความสัมพันธ ์

ระหว่างเมืองของอังกฤษกับเมืองในยุโรป 

และ ค�าว่า “เมืองพี่เมืองน้อง” (Sister 

Cities) ส�าหรับการสถาปนาความสัมพันธ์

ระหว ่างเมืองของอังกฤษกับเมืองใน

สหรัฐอเมริกา ในฝรั่งเศสนิยมใช้ค�าว่า 

“เมืองคู ่แฝด” (Twinned Town/City) 

ประเทศในทวีปเอเชียรวมทั้งประเทศไทย

นิยมใช้ค�าว่า “เมืองพี่เมืองน้อง” (Sister 

Cities) แต่บางกรณีของไทย จะใช้ชื่อ

เรยีกอืน่ด้วย เช่น “เมอืงคูแ่ฝด” (Twin Town)

“ความร่วมมือ” (Cooperation) ซึ่งนิยม

ใช้กับความสมัพนัธ์ฯ กบัประเทศเวยีดนาม 

หรอื ชือ่อืน่ๆ ตามทีท่ัง้สองฝ่ายได้ตกลงกนั

 ในอดตี ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในยุโรป มีการสถาปนาความ

สมัพนัธ์เมอืงพีเ่มอืงน้องกนัอย่างกว้างขวาง

มาเป็นเวลายาวนาน เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอื

ระหว่างกันด้านวัฒนธรรมและการค้า

ส�าหรบัเมอืงคูแ่ฝดทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุทีบ่นัทกึไว้

คอื การสถาปนาความสมัพนัธ์ระหว่างเมอืง

Paderborn ของเยอรมน ีกบัเมอืง Le Mans

ของฝรัง่เศสในปี ค.ศ. 836  โดยประเทศอืน่ๆ

ในยโุรป กด็�าเนนิการสถาปนาความสมัพนัธ์

ในลักษณะนี้เช่นกัน จนกระทั่งช่วงหลัง

สงครามโลกครั้ งที่  2 การสถาปนา

ความสัมพันธ ์ในลักษณะนี้ ได ้ เปลี่ยน

บทบาทมาเป็นเครื่องมือในการกระชับ

ความสัมพันธ์หลังความขัดแย้ง ตลอดจน

ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และ

การด�าเนินงานร่วมกันในด้านต่างๆ เพื่อ

ประโยชน ์ ร ่ วมกันทั้ งสองฝ ่ าย อาทิ 

การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่แฝด

ระหว่างเมอืง Coventry ประเทศอังกฤษ 

กับ Dresden ประเทศเยอรมน ีซึง่ทัง้สอง

เมืองได้รับความเสียหายอย่างหนักจาก

การทิ้งระเบิดเหมือนกันในช่วงสงคราม 

ดังนั้น การสถาปนาเป ็นเมืองคู ่แฝด

ระหว่างกันจึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่ง

สนัตภิาพและการประนปีระนอมกนั จะเหน็
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ได้ว่า ยโุรปให้ความส�าคญั ต่อการสถาปนา

ความสมัพนัธ์เมอืงคูแ่ฝด โดยรเิริม่โครงการ

สนับสนุนในปี ค.ศ. 1998 และให้การ

สนับสนุนเรื่ อยมา ในป ี ค.ศ. 2003  

สหภาพยุโรปให้เงินสนับสนุนเรื่องนี้เป็น

เงนิประมาณ 12 ล้านยโูร ส�าหรบัการด�าเนนิ

โครงการถึง 1,300 โครงการ3

 ในประเทศไทย การสถาปนา

ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง นับเป็น

จุดเริ่มต้นที่ดีในการด�าเนินความสัมพันธ์

ระหว่างสองฝ่าย อันจะพัฒนาไปสู่ความ

สัมพันธ์/ความร่วมมือด้านต่างๆ ในสาขา

ที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันต่อไป 

เช่น  การท่องเที่ยว  วัฒนธรรม  การค้า

การลงทุน การศึกษา และการสาธารณสุข  

เป็นต้น นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ดังกล่าว

ยังอาจใช้เป็นเครื่องมือ ในการด�าเนิน

ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ทีส่อดคล้อง

กับนโยบายต ่างประเทศของรัฐบาล 

ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ประชาชนของทั้งสองฝ่ายให้เกิดความ

เข้าใจกันดียิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาและยกระดับ

ความสัมพันธ ์ อั นดี ระหว ่ า งทั้ งสอง

ประเทศในระดับอื่นๆ 

 การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่

เมืองน้อง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง

มหาดไทยนั้น หมายถึง ความสัมพันธ์

ระหว่างจังหวัดของไทยกับจังหวัด หรือ

เมืองของต่างประเทศ หรือ ชื่อเรียกอื่นที่

มีฐานะเทียบเท ่าจังหวัดของไทย ซึ่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เคยหารือร่วมกัน

แล ้ว และเห็นสมควรให ้ด�า เนินการ

ในระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดความเป็น

เอกภาพ และสะดวกในการติดตามผล

การด�าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย ในขณะทีค่วามสมัพนัธ์ ในระดบั

ทีต่�า่กว่าจงัหวดั เช่น อ�าเภอ เทศบาล และ

อื่นๆ อาจท�าในกรอบอื่นๆ ที่มิใช่ความ

สัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 

 อย่างไรก็ตามการสถาปนาความ

สัมพันธ์ฯ กับเมืองต่างๆ ของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน อาจอนุโลมเป็นรายกรณีไป

โดยกระทรวงการต่างประเทศจะเป็น

ผู้พิจารณา เนื่องจากมีความแตกต่างใน

เรื่องขนาดของจังหวัด/เมือง

 ส� า ห รั บหลั ก เ กณฑ ์ ข อ งก า ร

สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 

จังหวัดของไทยสามารถด�าเนินการติดต่อ

ในเรื่องการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่

เมืองน้อง กับจังหวัดของต่างประเทศใน

3 ข้อมูลจาก www.wikipedia.com
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เบื้องต้นได้ แต่การติดต่อดังกล่าวจะต้อง

ไม่ถึงขั้นประกาศเจตนารมณ์ในท�านอง

เห็นด้วย ที่จะสถาปนาความสัมพันธ์หรือ

ร่วมลงนามเป็นเอกสารกับจังหวัดของ

ต่างประเทศ  เช่น  หนงัสอืแสดงเจตจ�านง

หรือพิธีสารก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบ

จากกระทรวงมหาดไทย ในขณะเดียวกัน

จังหวัดของไทยสมควรเตรียมพร้อมใน

ด้านต่างๆ  ด้วย โดยค�านึงถึงพันธะต่างๆ 

ที่จะมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณ และ

จัดเตรียมบุคลากรที่จะรองรับการติดต่อ

และการแลก เปลี่ ยนความร ่ วมมื อ 

ในสาขาต่างๆ กบัจงัหวดัของต่างประเทศ

ที่ เป ็นเมืองพี่ เมืองน้อง โดยอาจจัดท�า

แผนปฏิบัติการ  แผนกิจกรรม  และแผน

งบประมาณที่จะด�าเนินงานเพื่อให้เกิด

ความชัดเจนในทางปฏิบัติการด�าเนินการ

สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการ

สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องใน

ปัจจุบันเป ็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

เ มื่ อ วั นที่  1 7  สิ งหาคม 2547  และ 

10 มกราคม 2549 และมติที่ประชุมหารือ

ระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ซึง่สรปุสาระ

ส�าคัญได้ว่าในการสถาปนาความสัมพันธ์

ในระดับจังหวัดของไทยกับจังหวัดของ

ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งประเทศที่มี

เขตแดนต่อเนื่องกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ได้แก่ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

ราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพพม่า  

มาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สาธารณรฐัประชาชนจนี สาธารณรฐัอนิเดยี

ส า ธ า รณรั ฐ ป ร ะช าชนบั ง กล า เ ทศ 

สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี สาธารณรฐัสงิคโปร์

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และบรูไนดารุส

ซาลาม ให้ถือเป็นหลักการว่า เรื่องใน

ท�านองนี้ ให้รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง          

การต่างประเทศรับไปพิจารณาร่วมกับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว

ให ้ความเห็นชอบการสถาปนาความ

สัมพันธ์ และการลงนามในร่างบันทึก

ความเข้าใจฉบับมาตรฐานที่ยกร่างโดย

กระทรวงการต่างประเทศ  โดยถือว่า

คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

หลังจากนั้น กระทรวงมหาดไทยค่อยน�า

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบเป็น

คราวๆ ไป
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ขั้นตอนกำรสถำปนำควำมสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

การเสนอขอ

สถาปนาเมืองพี่เมืองน้อง

การหารือกับ

กระทรวงการต่างประเทศ

ยกร่างบันทึกความเข้าใจ

การแจ้งจังหวัด

ทราบ

น�าเสนอ รมว.มท.

และ รมว.กต.พิจารณา

น�าเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณา

การลงนามใน

บันทึกความตกลงฯ

การน�าส่งบันทึกความตกลงฯ 

ให้คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

การรายงานผล

การด�าเนินการเป็นระยะๆ

กรณีใช้ร่างบันทึกฉบับมาตรฐาน กรณีไม่ใช้ร่างบันทึกฉบับมาตรฐาน

ตัวอย่ำงภำพกิจกรรม Sister Cities 

เชยีงใหม่-นครคนุหมงิ  

 ส า ธ า รณรั ฐ ป ร ะ ช า ชนจี น 

นายอมรพันธุ ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการ

จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นเกยีรตใินงานเลีย้ง

ต้อนรบัคณะเลขาธกิารพรรคคอมมวินสิต์

จนีประจ�านครคณุหมงิในโอกาสครบรอบ

10 ปี การสถาปนาความสมัพนัธ์เมอืงพี่

เมอืงน้อง เชยีงใหม่ - คนุหมงิ เมือ่วนัที่

25 พฤศจกิายน 2552 ณ โรงแรมดเิอม็เพรส 

จังหวัดเชียงใหม่
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 ในปัจจุบันจังหวัดต่างๆ ของไทย

38 จงัหวดั ได้ด�าเนนิการสถาปนาความสมัพนัธ์

เมืองพี่เมืองน้องกับประเทศต่างๆ ทัว่โลก

รวมจ�านวน 96 คู่ แยกเป็น 2 กรณี คือ 

ความสมัพนัธ์ฯ ทีม่กีารลงนามความตกลง

แล้วจ�านวน 50 คู ่ และความสัมพันธ์ฯ 

ที่อยู ่ระหว่างการด�าเนินการแต่ยังไม่ได้

ลงนามจ�านวน 46 คู ่  โดยส ่วนใหญ ่

จะเป็นการสถาปนาความสมัพนัธ์ฯ กบัจนี 

และเวยีดนาม นอกจากนี ้ ในส ่วนของ

กรุง เทพมหานครยังได ้มีการสถาปนา

ความสมัพนัธ์ฯ จ�านวน 14 คูก่บัเมอืงต่างๆ

สุโขทัย-มณฑลส่ำนซี สำธำรณรัฐประชำชนจีน 

 พิธีถวายพระพุทธรูปจากสุโขทัย ให้วัดฝ่าเหมิน ตามโครงการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม เมืองพี่เมืองน้อง ณ เมอืงเป่าจ ี มณฑลส่านซ ี สาธารณรฐัประชาชนจนี 

ระหว่างวนัที ่15 -19  สงิหาคม  2552

ของ 13 ประเทศทัว่โลก ซึง่กรงุเทพมหานคร

เป็นผูด้�าเนนิการเอง

 ทั้ งนี้  ขอยกตัวอย ่างกรณีการ

สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

ทีด่�าเนนิการโดยจงัหวดัมกุดาหาร จ�านวน

2 คู ่ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด�าเนินงานเสริมสร้างความสัมพันธ์ เมือง

คู ่แฝด และมีการด�าเนินการจนเกิดผล

อย่างชัดเจน โดยขยายความร ่วมมือ

ระหว่างกันในหลายด้านทั้งยังสอดคล้อง

กับนโยบายต ่างประเทศของรัฐบาล

ป ัจจุบันที่ส ่ ง เสริมให ้มีการ “พัฒนา
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4 ข้อมูลจาก www.mfa.go.th

ความสมัพนัธ์กบัประเทศเพือ่นบ้านในทกุมติิ

และทกุระดบัเพือ่ส่งเสรมิความเข้าใจอนัดี

และเคารพซึ่งกันและกัน ส่งเสริมความ

ร่วมมือในทุกสาขากับประเทศเพื่อนบ้าน”

และ “สนบัสนนุการเข้าถงึในระดบัประชาชน

กบัประเทศต่างๆ เพือ่ให้ประชาชน รฐับาล

และประชาคมระหว่างประเทศมีทัศนคติ

ในทางบวกต่อประเทศและประชาชนไทย”4   

 1) จังหวัดมุกดาหาร - แขวง

สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ได้มีการลงนามในบันทึก

ความเข้าใจ ว่าด้วยการสถาปนาเมอืงคูแ่ฝด

ระหว ่ างจั งหวัดมุกดาหารกับแขวง

สะหวันนะเขต เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2547

ในเวลาต่อมา ทัง้สองฝ่ายได้มกีารส่งเสรมิ

ความร่วมมือในหลายด้านอาทิ การรักษา

ความสงบเรียบร้อย  การอ�านวยความ

สะดวกทางกา รค ้ า และกา รลงทุ น 

การเกษตรและอตุสาหกรรม การคมนาคม

ขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ การสาธารณสุข การกีฬา และ

ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน

การเยือนของผู้บริหารระดับสูง   

 2) จังหวัดมุกดาหาร - จังหวัด

กวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่า

ด้วยการสถาปนาความร่วมมือ ในการ

พฒันาร่วมกนัระหว่างจงัหวดัมกุดาหารกบั

จงัหวดักวางตร ีเมือ่วนัที ่25 มกราคม 2548

ในเวลาต่อมาทั้งสองฝ่ายได้มี การพัฒนา

ความร่วมมอืในด้านต่างๆ เช่น การอ�านวย

ความสะดวกทางการค้า และการลงทุน 

ตรำด-เกำะกง รำชอำณำจักรกัมพูชำ 

 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ

ว่าด้วยการสถาปนาความสมัพนัธ์เมอืงพี่

เมืองน้องระหว่าง จังหวัดตราดและ

จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ณ จังหวัด

ตราด
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การศึกษา การวัฒนธรรม การสาธารณสุข

แรงงาน การกีฬา และการแลกเปลี่ยน

การเยือนของผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งมี

ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม ค ว ามสั มพั น ธ ์ ร ะ ดั บ

ประชาชนกับประชาชน        

 นอกจากนี้ จังหวัดมุกดาหารยังมี

การขยายความร่วมมอืให้เป็นความร่วมมอื

สามฝ่าย เช่น การจัดประชุมสามฝ่าย

ระดับรัฐมนตรีเรื่องการใช้ประโยชน์สูงสุด

จากสะพานมติรภาพแห่งที ่2 และเส้นทาง

ตามแนวพื้นที่ เศรษฐกิจตะวันออก –

ตะวันตก (East - West Economic 

Corridor : EWEC) การส่งเสรมิการค้า

สามฝ่าย โดยจัดงานแสดงสินค้าไทย - 

ลาว - เวียดนามเป็นประจ�าทุกปี และ

การประชุมสามฝ่ายระดบัเจ้าหน้าทีอ่าวโุส

ด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 

เป็นต้น

 เนื่ องจากการสถาปนาความ

สัมพันธ์ เมืองพี่เมืองน้อง เป็นเรื่องที่จะ

ส่งผลผูกพันต่อจังหวัด ที่เกี่ยวข้องใน

ยโสธร-เมอืงโยชดิะ จงัหวดัไซตำมะ ญีปุ่น่ 

 คณะผู ้แทนจากจังหวัดยโสธร เดินทางไปร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ประเพณีบุญบั้งไฟ ณ  ประเทศญี่ปุ่น 

ระยะยาว จังหวัดของไทยจึงควรมุ่งเน้น

ประโยชน ์สู งสุดที่ จะได ้ รับจากการ

สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

กบัจงัหวดัของต่างประเทศ มากกว่าปรมิาณ

จังหวัด ของต่างประเทศที่ประสงค์จะ

สถาปนาความสัมพันธ์ฯ ดังกล่าว โดย

จังหวัดอาจก�าหนดให้มีแผนกิจกรรมหรือ

แผนการด�าเนนิโครงการทีช่ดัเจนในแต่ละปี

เพื่อจะได ้ประเมินผลการด�าเนินการ

ในแต่ละปีว่า มีความคืบหน้าอย่างไร และ

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือไม่เพื่อเป็น

4 ข้อมูลจาก www.mfa.go.th
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ข้อมลูประกอบการพจิารณาการด�าเนนิการ

ในอนาคต  

ภเูกต็-นซี สำธำรณรฐัฝรัง่เศส 

 คณะผู้แทนจากจังหวัดภูเก็ต

เดนิทางไปเยอืนนซี สาธารณรฐัฝรัง่เศส

เพือ่กระชบัความสมัพนัธ์ เมอืงพีเ่มอืงน้อง

ในเดือนกันยายน  2551
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ร่ำงบันทึกควำมเข้ำใจฯ ฉบับมำตรฐำน   

(ยกร่างโดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ)

Memorandum of Understanding

On the Establishment of ..................................

Between

The Province of ...............

And

The City of .................

 The Province of ........................, Kingdom of Thailand, and

The City of.............., (country)...........(hereinafter referred to as the “Parties”);

 Guided by mutual aspiration toward the strengthening of understanding

and goodwill

Between (province)..................And (city)..........; and

 Taking into consideration the already long existing contacts between 

them;

 Have reached the common understanding as follows:

 1.  The Parties will, within their authority and to the extent permitted by 

the laws and regulations in force in their respective countries, cooperate with 

each other to promote mutual prosperity and development on the basis of 

equality and mutual benefits.

 2.  The Parties will cooperate with each other in various fields compatible

with their respective Governments’ policies and international obligations.

 3.  The Parties will encourage their agencies concerned to maintain 

direct contacts with each other for the cooperation under this Memorandum 

of Understanding.  The Parties will also encourage exchange of visits between 

their officials.
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 4.  The Parties will consult each other regarding the modalities and 

programmes of cooperation in implementation of this Memorandum of Un-

derstanding by convening the annual meeting, or when necessary, to monitor 

and evaluate the achievement of joint projects as well as to ensure concrete 

results and mutual benefits.

 5.   The Memorandum of Understanding will come into effect on the

 date of its signature and will remain in effect until Party shall have given 

to the other six months’ prior written notice of its intention to terminate the 

Memorandum of Understanding.

 Signed at.......................on .................................in two originals 

in the Thai (the other Party’s language) and English languages.

 Signed at ......................on...................................in two originals 

in the English language.

For.....................Province      For.....................Province 

            Kingdom of Thailand                 (Country...............)

.....................................                        ..........................................

(Mr..............................)          (Mr..............................)

Governor, .........................Province   Governor,......................Province
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ค�ำศัพท์ที่น่ำสนใจ

parties (n.) = คู่ภาคี   

mutual aspiration (n.) = ความปรารถนา

ร่วมกัน   

concrete results (n.) = ผลที่เป็นรูปธรรม

prosperity (n.) = ความมั่งคั่ง  

compatible with...(adj.) = สอดคล้องกบั...    

written notice (n.) = การแจ้งเป็นลาย

ลักษณ์อักษร                

terminate (v.)=ยกเลิก   

international obligation (n.) = พนัธกรณี

ระหว่างประเทศ       
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พิมพ์ที่ บริษัท แอดวำนซ์ วิชั่น เซอร์วิส จ�ำกัด
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