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รักษาการในตาแหน่งทีป่ รึกษาด้านความมัน่ คง
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
บทคัดย่อ
ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหายาเสพติดกาลังเป็นปัญหาสาคัญของประเทศ มีการแพร่ระบาด
อย่างรุนแรง ทั้งที่รัฐบาลหลายยุคที่ผ่านมาให้ความสาคัญกับนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด มาอย่าง
ต่อเนื่องก็ตาม ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพ
ติ ด ทั้ ง ในฐานะเป็ น ตั ว แทนของรั ฐ บาลในการขั บ เคลื่ อ นงานยาเสพติ ด แล ะเป็ น กลไกหลั ก ของ
กระทรวงมหาดไทยในการรั ก ษาความสงบเรีย บร้ อยและรัก ษาความมั่ นคงภายในตามภารกิจ ของ
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งเป็นกลไกบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น
ผู้อานวยการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ผอ.ศอ.ปส.จ.) ซึ่ง มีอานาจหน้าที่
ในการบู รณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด โดยตรง บทความนี้จึงเสนอผลการศึกษา
วิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด เพื่ อ ให้ ก ารบู ร ณาการการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ของผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวมของประเทศต่อไป
ผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่า การบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้ว่าราชการ
จังหวัดยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่หลายประการ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการปราบปราม ด้านการ
ป้องกัน และด้านการบาบัดรักษา สาหรับแนวทางแก้ไขมีข้อเสนอแนะแนวทางดาเนินการทั้งเชิงนโยบาย
และเชิงปฏิบัติในแต่ละด้าน
คาสาคัญ: การแก้ไขปัญหายาเสพติด, ปัญหาการบูรณาการยาเสพติด, ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกับ
ยาเสพติด
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บทนา
ยาเสพติดเป็นปัญหาสาคัญที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคงทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก ซึ่งนับวันจะ
ทวีความรุ นแรงมากขึ้น เป็น ล าดับ การแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดได้แทรกซึมเข้าไปทุกชนชั้น
ทุกสาขาอาชีพ ปัจจุบันปัญหายาเสพติดได้กลายเป็นปัญหาวิกฤตที่มีแนวโน้มการขยายตัว การแพร่
ระบาดเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบและบ่อนทาลายเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติ แม้จะได้มีการ
ดาเนินการทั้งภายในประเทศและร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา
ทุกรัฐบาลได้ให้ความสาคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับที่สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาล
ปัจจุบันภายใต้การนาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่ ง ชาติ ได้ ก าหนดให้ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด เป็ น นโยบายส าคั ญ เร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บาล และ
กระทรวงมหาดไทยกาหนดนโยบายให้กลไกของกระทรวงมหาดไทยในทุกระดับดาเนินงานเชิงรุก ให้มี
การบูรณาการร่วมกั บทุกหน่วยงานอย่างมีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายสูงสุด โดยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดถือเป็นกลไกสาคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยใน
การบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ แม้ผลการดาเนินการในภาพรวมของแต่ละจังหวัดจะ
บรรลุเป้าหมายที่ส่วนกลางกาหนด และสามารถควบคุมระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ได้ในระดับหนึ่งก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติผู้ว่าราชการจังหวัดยังคงมีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการ
บู ร ณาการการแก้ไขปั ญหายาเสพติดในพื้นที่ ทาให้ การดาเนิ น งานแก้ไขปั ญหายังไม่ส ามารถบรรลุ
เป้ า หมายในภาพรวมอย่ า งยั่ ง ยื น เท่ า ที่ ค วร บทความนี้ จึ ง ขอเสนอผลการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและ
แนวทางแก้ไข เพื่อให้การบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้ว่าราชการจังหวัด มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

กรอบทิศทางการขับเคลื่อน
๑. ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน แบ่งเป็น 8 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2) ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
3) ยุทธศาสตร์สร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม
4) ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด
5) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
6) ยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
7) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
8) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
๒. นโยบายของรัฐบาล
รัฐบาลปัจจุบัน โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อ
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ กั น ยายน ๒๕๕๗ ก าหนดให้ ปั ญ หายาเสพติ ด เป็ น ปั ญ หา
เฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และในปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา
มีนโยบายให้ความสาคัญในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ผ่านกลไก “ประชารัฐ” (ประชาชน
เอกชน ราชการ) มุ่งเน้นการบูรณาการการทางานทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่
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แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ได้ ก าหนดจุ ด ยื น
(Positioning) การดาเนินงาน “เป็นฐานขับเคลื่อนหลักของประเทศในการบาบัดทุกข์ บารุงสุข และ
พัฒนาเชิงรุก เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านความมั่นคงภายใน และเป็นกลไกในการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับพื้นที่” โดยกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) การดาเนินงานด้านมั่นคงที่
สาคัญประการหนึ่งคือ มั่นคงในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น
ยาเสพติด เป็นต้น การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในถือเป็นประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issue) ที่สาคัญของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีเป้าประสงค์ให้ สังคมมีความสงบเรียบร้อย
มั่นคง และมีความพร้อมรับมือภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ

บทบาทของผู้วา่ ราชการจังหวัดในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้ว่าราชการจั งหวัด มีบ ทบาทเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดหลายประการ คือ
ในฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการนานโยบายสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลในพื้นที่จังหวัด ในฐานะเป็น
กลไกหลักของกระทรวงมหาดไทยที่เป็นผู้บริหารและควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกลไกหลักในพื้นที่
ตั้งแต่ระดับจั งหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน และท้องถิ่น ในฐานะเป็นผู้ อานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดมีอานาจหน้าที่ อานวยการ บูรณาการ กาหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงภายในจังหวัด ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อยจังหวัดมีอานาจหน้าที่ในการอานวยการและการประสานความร่วมมือในการรักษา
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัด และในฐานะเป็นผู้อานวยการศูนย์อานวยการป้ องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมีอานาจหน้าที่ในการบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด

สถานการณ์ยาเสพติด
๑. สถานการณ์ปัจจุบัน ปัจจุบันยังคงมีแหล่งผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน (ประเทศ
เมียนมา) ซึ่งอยู่ในเขตอิทธิพลของกองกาลังชนกลุ่มน้อยติดอาวุธ ด้านการค้ามีการลักลอบลาเลียงยาเสพ
ติดเข้าสู่เขตไทย ทั้งทางด้านประเทศเมียนมาและลาว จึงมีการจับกุมอย่างต่อเนื่องจากการประมวล
ข่าวสารพบว่า1 พื้นที่นาเข้ายาบ้าทางภาคเหนือยังเป็นพื้นที่หลักร้อยละ ๘๘ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร้อยละ ๑๑ ส่วนที่เหลือเป็นการนาเข้าในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก พื้นที่นาเข้ายาบ้าในบริเวณ
ชายแดนมี ๔ พื้นที่หลัก ได้แก่ ๑) พื้นที่อาเภอแม่ฟ้าหลวง อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ๒) พื้นที่
อาเภอเทิง อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ๓) พื้นที่อาเภอเชียงดาว อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
๔) พื้นที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศด้าน Supply พบว่า
ยาบ้ า มากกว่ า ความต้ อ งการของตลาด (Over supply) ท าให้ ร าคาถู ก ลงและถู ก เก็ บ ซุ ก ซ่ อ น
ภายในประเทศมากขึ้น ในด้านการแพร่ระบาด ข้อมูลประมาณการผู้ใช้สารเสพติดโดยเครือข่ายวิชาการ
สารเสพติดพบว่า2 ในปี ๒๕๔๔ มีผู้ใช้สารเสพติดจานวน ๕๙๘,๗๖๕ คน ในปี ๒๕๕๙ มีผู้ใช้สารเสพติด
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สำนักงำน ป.ป.ส.. “สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดฯ”. (เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำร ศอ.ปส.ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ สค.๒๕๖๐ ระเบียบวำระที่ ๓.๑). หน้ำ ๖-๗.
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สำนักงำน ป.ป.ส.. “สรุปสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดฯ”. (เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำร ศอ.ปส.ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๒๕๖๑ ระเบียบวำระที่ ๓.๑). หน้ำ ๓.
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จานวน ๑,๔๒๕,๓๔๒ คน ในด้านพื้นที่แพร่ระบาดข้อมูล ปี ๒๕๖๐ พบว่า 3 หมู่บ้าน/ชุมชนจานวน
๒๔,๓๑๔ แห่งหรือร้อยละ ๓๐ ยังคงมีปัญหายาเสพติด โดยมี ๓,๔๗๑ หมู่บ้าน/ชุมชนหรือร้อยละ ๔.๒๘
ที่มีปัญหาระดับรุนแรง ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดร้อยละ ๔๕ เป็นเด็กและเยาวชน (อายุต่ากว่า ๒๔ ปี)
ยาเสพติดที่เป็นปัญหาแพร่ระบาดหลัก คือ ยาบ้า รองลงมาคือกัญชา พืชกระท่อม ไอซ์ และเฮโรอีน
โดยเฮโรอีน ยาเค กัญชา มีแนวโน้มแพร่ระบาดมากขึ้น จากสถิติการจับกุมคดียาบ้ามากกว่า ๑๐,๐๐๐ เม็ด
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๗๕๑ คดี ยาบ้า รวมจานวน ๙๓,๗๓๕,๖๓๔ เม็ด ปี ๒๕๖๐ จานวน ๖๔๐ คดี ยาบ้า
รวมจ านวน ๑๖๓,๖๒๐,๘๘๘ เม็ดปริมาณยาบ้าของกลางเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ ๗๔.๕๖ ปัจจุบันมี
ผู้ต้องขังคดียาเสพติดจานวนสูงถึง ๒๐๒,๖๖๐ คน จากจานวนผู้ต้องขังทั้งหมด ๒๘๑,๘๗๒ คนหรือ
ร้อยละ ๗๑.๙๐ ของผู้ต้องขังทั้งหมด4
๒. แนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติด5
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของไทยในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เมื่อพิจารณาจากข้อมูล
การจับกุมคดียาเสพติดและผู้เข้ารับการบาบัดรักษาพบว่า มีผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสูงที่สุด และ
เริ่ ม ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ แต่ ใ นช่ ว งปลายปี ๒๕๕๙ ต่ อ เนื่ อ งถึ ง ปี ๒๕๖๐
สถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น มียาเสพติดจานวนมากถูกลักลอบนาเข้าประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งยาบ้าและไอซ์ จนเกิดภาวการณ์ผลิตมากกว่าความต้องการใช้ภายในประเทศ (Over supply)
ส่งผลให้นักค้ายาเสพติดพยายามกระตุ้นความต้องการใช้ยาเสพติด ในห้วงที่ผ่านมามีการตรวจยึดและ
จับกุมยาเสพติด ทั้งในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ตอนในที่มีปริมาณมากขึ้น คาดว่าเป็นผลมาจากปัจจัยด้าน
การขยายตัวของการผลิตยาเสพติดและการนาเข้ายาเสพติดเพื่อทดแทนส่วนที่ถูกจับกุม ประกอบกั บ
สถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลเมียนมามุ่งเจรจาต่อรองเพื่อสร้างสันติภาพในชนกลุ่ มน้อยกลุ่มต่าง ๆ และ
กดดันให้ชนกลุ่มน้อยวางอาวุธและเข้าสู่ การปรองดองใน ๔-๕ ปีข้างหน้า โดยทหารเมียนมาจะทาการ
โจมตีชนกลุ่มน้อยที่ยังไม่ยอมวางอาวุธ ซึ่งเป็นกลุ่มว้าหรือชนกลุ่มน้อยอื่นที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมี
กลุ่มว้าเป็นผู้นา จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ต้องเร่งผลิตและจาหน่ายยาเสพติดให้มากที่สุด
เพื่อเพิ่มกาลังอานาจทางการเงินสาหรับ จัดหาอาวุธ/ยุทโธปกรณ์ไว้ต่อสู้กับทหารของรัฐบาลเมียนมา
และนอกจากประเทศไทยจะเป็นตลาดของการค้ายาเสพติดแล้ว ยังเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่สามอีก
ด้วย ดังนั้น จึงมีแนวโน้มว่าสถานการณ์ยาเสพติดจะยังคงมีความรุนแรงและขยายตัวสูงขึ้น

ปัญหาในการบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติด
จากผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ พ บว่ า ในการบู ร ณาการการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีปัญหาอุปสรรคที่สาคัญ ดังนี้
๑. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
1.๑ ไม่มีห น่ว ยงานเจ้าภาพในระดับจังหวัด ส านักงาน ป.ป.ส.ได้ จัดตั้งสานักงาน
ป.ป.ส.ภาค ๑ – ๙ ในส่วนภูมิภาค และสานักงาน ป.ป.ส.กทม. แต่ไม่มีสานักงาน ป.ป.ส.จังหวัด ทาให้
การดาเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
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๑.๒ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน การดาเนินการที่ผ่านมายังเป็นเรื่องของทาง
ราชการเป็นส่วนใหญ่ การมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนใหญ่เป็นแต่เพียงการมีส่วนร่วมในเชิงรูปแบบ
๑.๓ การจัดสรรงบประมาณเป็นการจัดผ่านกระทรวงที่รับผิดชอบตามยุทธศาสตร์
แล้วลงพื้นที่ภูมิภาค (Function) โดยไม่ผ่าน ศอ.ปส.จ.ทาให้เกิดช่องว่างในการจัดทาแผนฯประจาปี
ไม่สามารถบูรณาการด้านแผนงานและงบประมาณได้ และการจัดสรรงบประมาณล่าช้า
๑.๔ ระบบการรายงานสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) พบว่า หน่วยปฏิบัติใน
พื้นที่รายงานผลการดาเนินงานล่าช้า และเป้าหมายเป็นเชิงปริมาณไม่สะท้อนผลการดาเนินงานที่แท้จริง
๒. ปัญหาด้านการปราบปรามยาเสพติด
๒.1 มาตรการสกัดกั้นยังไม่มีประสิทธิภาพ ยาเสพติดที่เข้ามาในเขตไทยส่วนใหญ่ผลิต
และลักลอบลาเลียงมาจากชายแดนประเทศเมียนมาทางภาคเหนือเป็นหลัก แต่การสกัดกั้น ซึ่งต้องอาศัย
การบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ด่านตรวจสกัดตามเส้นทาง
ภาคเหนือ ส่ ว นใหญ่จ ะเป็ นการตั้งด่านเฉพาะขาลงเท่านั้น ไม่ได้ให้ความส าคัญกับขาขึ้น ทาให้ไม่มี
ประสิทธิภาพในการสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ เงิน รถยนต์ และอาวุธสงครามทีก่ ลุ่มผู้ค้าขนออกไป
2.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอานาจบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ตารวจ ในบรรดาเจ้าหน้าที่
ของรัฐตารวจมีปัญหาถูกร้องเรียนและถูกดาเนินคดียาเสพติดมากที่สุด แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีหน้าที่
ในการบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดกลับไม่มอี านาจในการพิจารณาโยกย้ายหรือลงโทษเจ้าหน้าที่
ตารวจในพื้นทีท่ ี่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทาให้ขาดความเชื่อมั่นจากประชาชน
๒.๓ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด6 จากข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกร้องเรียน
ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ จานวนทั้งสิ้น 1,1๒๙ ราย เป็นการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตารวจมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ
3๙.๖๘ รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ปกครองท้องทีค่ ิดเป็นร้อยละ 24.๐๙ และจากข้อมูลการจับกุมเจ้าหน้าที่
ของรัฐคดียาเสพติด ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ พบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกจับกุมคดียาเสพติด จานวนทั้งสิ้น
๓๒๕ คน เป็ น เจ้ าหน้ าที่ ตารวจมากที่สุ ด คือร้อยละ 3๓.๕๔ รองลงมาเป็น ข้าราชการทหารร้อยละ
๒๖.๔๖ กรณีที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ของรั ฐ โดยเฉพาะผู้ มี ห น้ าที่ ป ฏิ บั ติง านเกี่ ย วกับ ยาเสพติ ด ยัง มี พ ฤติ ก ารณ์
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเสียเอง ถือเป็นประเด็นสาคัญที่เป็นปัญหาอุปสรรคด้านการปราบปราม เพราะทา
ให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขาดความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
๒.๔ ความเชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวนของบุคลากร พบว่า ยังมีปัญหาในด้าน
การสืบสวนหาข่าว เพื่อนาไปสู่การจับกุมนายทุน และผู้ค้ายาเสพติดรายสาคัญและเครือข่าย รวมทั้งการ
สืบสวนขยายผลนาไปสู่การยึดทรัพย์สินยังไม่สามารถเข้าถึงนายทุนหรือตัวการสาคัญในขบวนการได้
มากนัก และด้านการสอบสวนเพื่อดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดยาเสพติด ที่เป็นผู้ค้ารายสาคัญซึ่ง มีอิทธิพล
ทางการเงิน มักมีทนายความให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีจนหลุดในชั้นอัยการหรือในชั้นศาล
๒.๕ ขาดแคลนงบประมาณและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้
ที่ทันสมัยและจาเป็นในการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติด
๒.๖ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานยังไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสืบสวนและ
ดาเนินมาตรการทางการเงินกับขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งที่มีหน่วยงานที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการขยายผลหลายหน่วยงาน
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๒.๗ ช่องว่างของกฎหมายเอื้อต่อการกระทาความผิดยาเสพติด ซึ่งมีอยู่หลายกรณี เช่น
ปัญหาการจับกุมเด็กหรือเยาวชนที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ปัญหาการตั้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ในกรณีมีไว้ซึ่งยาเสพติดในครอบครอง โดยถือจานวนยาบ้าเป็นเกณฑ์ เป็นช่องว่างให้ผู้ ค้ายาเสพติด
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการค้าตามช่องทางของกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงโทษจาคุก
๒.๘ ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายปกครองกับตารวจในระดับผู้ปฏิบัติ โดยปกติ ศอ.ปส.จ.
และอาเภอจะจัดตั้งชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติดฝ่ายปกครองรับผิดชอบปราบปรามยาเสพติดใน
พื้นที่คู่ขนานกับการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตารวจด้วย โดยเน้นการสืบสวนหาข่าวและปราบปรามในระดับ
ตาบล/หมู่บ้านตามข่าวสารที่ได้รับเบาะแสจากผู้นาชุมชนและประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก มักเป็นเหตุให้
เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายปกครองกับตารวจระดับผู้ปฏิบัติเป็นภายใน
๒.๙ การค้ า ยาเสพติ ด ที่ เ ชื่ อ มโยงมาจากเครื อ ข่ า ยในเรื อ นจ าที่ ยั ง คงปรากฏอยู่
โดยเฉพาะจากผลการสืบสวนสอบสวนการจับยาเสพติดล็อตใหญ่แต่ละครั้งมักเป็นการสั่งซื้อผ่านเรือนจา
๒.๑๐ ทนายความให้ความช่วยเหลือผู้กระทาผิด พบว่า ทนายความส่วนหนึ่งที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกั บคดียาเสพติดขาดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รับว่าความให้กับ
ผู้กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ในด้านรายได้ทั้งที่รู้ข้อเท็จจริงอยู่แก่ใจว่ากาลัง
ช่วยเหลือผู้กระทาผิด และไม่มีกฎหมายเอาผิดกับทนายทีม่ ีพฤติกรรมเช่นนี้
๒.๑๑ กลุ่มการค้า มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะกลุ่ มที่ห ลบหนีหมายจับหรือเป็นอดีต
ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงแหล่งผลิตได้โตยตรงและสามารถจัดหายาเสพติดได้ในปริมาณมากต่อครั้ง และ
ขบวนการค้ายาเสพติด มีกลยุทธ์ที่ซับซ้อน พบว่า ปัจจุบันนายทุนหรือกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้พัฒนา
รูปแบบการติดต่อการค้ากับลูกค้าและเครือข่าย การเพิม่ ชนิดการค้ายาเสพติดที่หลากหลาย การปรับลด
ราคา การลักลอบลาเลียง/ส่งของ การรับเงิน/ส่งเงินหรือโอนเงิน การส่งมอบรถยนต์หรือสิ่งของ ซึ่งมี
มูลค่ารวมปีละหลายพันล้านบาท แต่หน่ วยงานที่มีหน้าที่สืบสวนหาข่าว ปราบปราม และขยายผลยังไม่
สามารถดาเนินการเข้าถึงกลยุทธ์ของขบวนการค้ายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ขบวนการค้า
ยาเสพติดยังคงสามารถทาธุรกิจการค้ายาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง
๒.๑๒ สื่อสังคมออนไลน์ถูกนามาใช้ในการค้ายาเสพติดในทุกระดับและใช้กันอย่าง
แพร่หลาย รวมทั้งรูปแบบการชาระเงินผ่านระบบออนไลน์และระบบ E-Bangking ซึ่งติดตามร่องรอยได้
ยากกว่าเดิมที่ใช้โทรศัพท์ติดต่อเป็นหลัก
๓. ปัญหาด้านการป้องกัน
๓.๑ การสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนไม่บรรลุผล เนื่องจากผู้นาชุมชนขาด
ความมุ่งมั่น เอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด และประชาชนขาดความเชื่อมั่นศรัทธาไม่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน
๓.๒ ขาดความร่วมมือในการดาเนินงานในชุมชนเมืองในเขตเทศบาล ทั้งที่เป็นพื้นที่ที่มี
ปัญหารุ นแรงกว่าพื้นที่ทั่วไป และผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีกลไกนายอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าไป
ช่วยเหลือในการบูรณาการ
๓.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษายังมีข้อจากัด พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่วนหนึ่ง มีทัศนคติปกป้องชื่อเสียงของโรงเรียนมากกว่าเปิดใจที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างจริงจัง ไม่เอื้ออานวยต่อการทางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
๓.๔ ข้อจากัดด้านบุคลากร ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด
ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากชุดปฏิบัติการยาเสพติดระดับตาบลมี ภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัด
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ที่ต้องปฏิบัติ ช่วงเวลาใดที่รัฐบาล/กระทรวงต้นสังกัดมีงานนโยบายสาคัญลงสู่พื้นที่ บุคลากรที่ เป็นชุด
ปฏิบัติการฯ ก็ต้องหยุดชะงักไปขับเคลื่อนงานที่ได้รับมอบหมายใหม่แทน เป็นลักษณะเช่นนี้ทุกปี
๔. ปัญหาด้านการบาบัดรักษาผูเ้ สพ/ผูต้ ิดยาเสพติด
๔.๑ การค้นหาผู้เสพ ผู้ติด และการนาเข้ารับการบาบัดยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
กระบวนการค้นหา สถานที่คัดกรอง ศูนย์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และบุคลากรไม่สามารถรองรับการ
ทางานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นเหตุให้ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่สามารถคัดแยกเป้าหมายเพื่อดาเนิน
ตามมาตรการได้อย่างตรงจุด เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเร่งรัดให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดด้านการบาบัดก็จะ
เร่ ง รั ดให้ จั ด ตั้งจุ ดตรวจจุ ดสกั ด เพื่ อตรวจปั ส สาวะหาสารเสพติด และนาตัว ส่ ง เข้ า ค่า ยปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรมให้ทันตามกาหนด ซึ่งไม่เป็นไปตามกระบวนการทางานแบบประชารัฐ ผู้เข้ารับการบาบัด
ระบบสมัครใจจึงมิใช่ผู้เสพ/ผู้ติดที่มีความสมัครใจอย่างแท้จริง แต่เป็นระบบสมัครใจกึ่งบังคับ นั่นเอง
๔.๒ การบริหารจั ดการศูนย์ ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมขาดเอกภาพและมาตรฐานตาม
หลักสูตร ส่วนใหญ่ฝ่ายสาธารณสุขดูแลบริหารหลักสูตร ส่วนฝ่ายปกครองดูแลบริหารงบประมาณ
ในทางปฏิบัติฝ่ายสาธารณสุขเป็น เพียงเครื่องมือทางเทคนิค มิใช่เจ้าภาพที่แท้จริงตามนโยบายของ
รัฐบาล และในส่วนของการคัดกรองมักมีข้อบกพร่องไม่สามารถแยกสถานะว่าเป็น ผู้เสพหรือผู้ติดและ
อยู่ในระดับใด ทาให้การบาบัดรักษาขาดคุณภาพ และที่สาคัญบางกรณีทาให้ผู้เสพ ผู้ติด และผู้ค้ายาเสพ
ติดรายย่อยที่เป็นผู้เสพเข้ามาอยู่ร่วมกันในศูนย์ฯ เป็นช่องทางให้การค้ายาเสพติดในพื้น ที่ขยายตัวเป็น
เครือข่ายค้ายาเสพติดในเวลาต่อมาได้
๔.๓ งบประมาณไม่สอดคล้องกับนโยบายผู้เสพคือผู้ป่วย ในแต่ละปีเฉพาะจานวนผู้ที่
ศาลสั่งให้เข้ารับการบาบัดที่ต้องมีการควบคุมตัวอย่างเข้มงวดเป็นจานวนมากไม่น้อยกว่า 30,000 คน
ต่อปี ในขณะที่จ านวนผู้ เสพ/ผู้ ติดยาเสพติดที่ตกค้างยังไม่ได้รับการบาบัดรักษามี จานวนมาก แต่มี
ข้อจ ากัดทั้งด้านงบประมาณและบุ คลากรด้านการบาบัดรัก ษามีอยู่ไม่เพียงพอ จึงส่ งผลกระทบต่ อ
คุณภาพของการบาบัดรักษาเป็นอย่างมาก
๔.๔ การติ ด ตามและการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ หลั ง การบ าบัด พบว่ า เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ า ย
สาธารณสุขเป็นหลักในการนัดหมายติดตาม โดยใช้โรงพยาบาลในพื้นที่เป็นสถานที่ติดตาม ผู้ผ่านการ
บาบัดส่วนหนึ่งจะหายไปจากการติดตามหรือติดตามได้ไม่ครบ โดยเฉพาะบางรายเปลี่ยนที่อยู่ออกนอก
พื้นที่ ซึ่งในส่วนนี้มีโ อกาสสูงที่จะกลับมาเป็นผู้เสพซ้า และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีจานวนจากัด
มีภารกิจในหน้าที่ทั้งงานปกติควบคู่กับงานยาเสพติด ทาให้การติดตามและช่วยเหลือขาดคุณภาพ
๔.๖ สภาพแวดล้อมในชุมชนไม่เอื้ออานวย สภาพครอบครัว และสภาพแวดล้อมใน
ชุมชนเป็นเงื่อนไขสาคัญที่จะทาให้ผู้ผ่านการบาบัดรักษาสามารถเลิกยาเสพติดได้หรือหันกลับไปใช้ยา
เสพติดอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุ บันสังคมไทยกาลังประสบปัญหาศีลธรรมเสื่อมถอย ทาให้สิ่งที่
เป็นอบายมุขแพร่กระจายอยู่ในครอบครัวและชุมชนมากมาย เช่น การดื่มสุรา การติดเล่นหวย การเล่น
พนันจนเป็นหนี้สิน การเที่ยวกลางคืน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบ่อเกิดแห่งอาชญากรรมและยาเสพติด
ทั้งสิ้น
๔.๗ สถานบ าบั ด รั ก ษา ทั้ ง ระบบบั ง คั บ บ าบั ด และระบบสมั ค รใจแบบควบคุ ม ตั ว
(เข้มงวด) ไม่เพียงพอ ทาให้การบาบัดผู้ติดยาเสพติดที่มีระดับการติดมากหรือมีอาการทางจิตไม่ได้รับ
การบาบัดรั กษา และเป็นภาระกับเจ้าหน้าที่กรณีที่ครอบครัวไม่พร้อมที่จะคอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่ว ย
หรือไม่ต้องการเลี้ยงดูผู้ป่วยอีกต่อไป
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แนวทางแก้ไขปัญหา
๑. แนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
๑.๑ ควรผลักดันให้สานักงาน ป.ป.ส.จัดตั้งสานักงาน ป.ป.ส.จังหวัด โดยปรับเกลี่ย
อัตรากาลังจากสานักงาน ป.ป.ส.ภาคมาปฏิบัติงานประจาจังหวัดตามความเหมาะสม
๑.๒ ควรมอบอานาจการบังคับบัญชาตารวจในเขตจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
๑.๓ ควรใช้นโยบายเข้มกับผู้บริหารระดับจังหวัดและอาเภอ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
กับผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด และนายอาเภอกับผู้กากับการสถานีตารวจภูธร หากพื้นที่ในความ
รับผิดชอบมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ควรลงโทษทางปกครองทั้งสองตาแหน่งดังกล่าวทันที
๒. แนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงปฏิบัติ
๒.๑ ด้านการบริหารจัดการ
1) ควรมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงานที่สาคัญ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการ“ประชารัฐ”
๒) ควรกาหนดแนวทางดาเนินงานเฉพาะสาหรับชุมชนเมืองในเขตเทศบาล
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงกว่าพื้นที่ทั่วไป โดยมอบหมายให้เทศบาลเป็นเจ้าภาพเชิงพื้นที่
๓) ควรเพิ่ มความเข้ ม งวดและลงโทษอย่ า งเด็ ด ขาดกั บ เจ้ า หน้า ที่ ข องรั ฐ ที่ มี
พฤติการณ์กระทาผิดหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมถึงผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง
๔) ควรปรั บ ปรุงระบบการจั ดท าแผนแก้ไขปัญ หายาเสพติดและการจัด สรร
งบประมาณ โดยใช้ ศอ.ปส.จ.เป็นหน่วยงานบูรณาการระดับจังหวัด
๒.๒ ด้านการปราบปรามยาเสพติด
๑) ควรเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้น ในบริเวณพื้นที่ชายแดน โดยให้
ครอบคลุมเส้นทางและพื้นที่เป้าหมายการนาเข้ายาเสพติด การนาออกสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ เงินที่ได้
จากการค้ายาเสพติด รถยนต์ อาวุธสงคราม และยาเสพติดที่ส่งไปประเทศที่สาม ฯลฯ
๒) ควรสนั บ สนุ น งบประมาณและอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ที่ จ าเป็ น และ
ทันสมัยสาหรับการดาเนินการด้านการปราบปรามอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
๓) ควรเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี เพิ่มมาตรการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังปัญหา
การกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่เชื่อมโยงมาจากเครือข่ายในเรือนจาทีย่ ังคงมีอยู่
๔) ควรประสานความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รควบคุ ม วิ ช าชี พ ทนายความในการ
ควบคุมดูแลพฤติการณ์ของทนายความที่ช่วยเหลือการดาเนินการทางคดีแก่ผู้ค้ายาเสพติด
๒.๓ ด้านการป้องกันยาเสพติด
๑) ควรรณรงค์สร้างจิตสานึกต่อต้านยาเสพติดและปลุกพลังประชารัฐ ร่วมกัน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒) ควรเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน ทั้งในและนอก
สถานศึกษา และเปิดพื้นที่กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นความสนใจให้แก่เด็กและเยาวชนย่างต่อเนื่อง
๓) ควรดาเนินมาตรการจัดระเบียบสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนมีส่วนร่วม
ควบคู่กับการส่งเสริมโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า เพื่อลดเงื่อนไขด้านอบายมุขในชุมชน
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๒.๔ ด้านการบาบัดรักษาผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ ยาเสพติด
๑) ปรับปรุงกระบวนการค้ นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้
หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก
๒) ปรั บ ปรุ ง กระบวนการคั ด กรองผู้ เ สพ/ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด เพื่ อ เข้ า สู่ ร ะบบ
บาบัดรักษาให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้ารับการบาบัดระบบสมัครใจต้องเป็นผู้สมัครใจจริง
๓) การบ าบั ด รั ก ษาผู้ เ สพระบบสมั ค รใจ (ศู น ย์ ป รั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม)
ควรมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานสาธารณสุ ข เป็ น เจ้ า ภาพในการบริ ห ารจั ด การทั้ ง เรื่ อ งหลั ก สู ต รและ
งบประมาณ โดยมุ่งเน้นการจัดระบบบาบัดในชุมชนภายในอาเภอ (ชุมชนบาบัด) เพื่อการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชนอย่างใกล้ชิด ภายใต้การสนับสนุนของกระบวนการประชารัฐ
๔) การบ าบั ด รั ก ษาผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ระบบสมั ค รใจแบบผู้ ป่ ว ยนอก (Matrix
Program) ควรพัฒนารูปแบบการบาบัดและติดตามโดยให้ภาคประชารัฐรวมทั้งชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
๕) ควรเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้ง สถานบาบัดรักษา ทั้งระบบบังคับ
บาบัดและระบบสมัครใจแบบควบคุมตัว (เข้มงวด) เพิ่มขึ้น ให้ครบทุกจังหวัดเพื่อรองรับผู้ติดยาระดับ
มากหรือมีอาการทางจิตประสาทอย่างเพียงพอ

สรุป
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาสาคัญของประเทศ เพราะส่งผลกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อยของสัง คม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของประชาชน และความมั่นคง
ของชาติ แม้ว่ารัฐบาลที่ผ่านมามีนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง รวมทั้งได้ปรับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหามาอย่างต่อเนื่องก็ตาม ปัญหายาเสพติดได้
บรรเทาลงเพียงบางห้วงเวลาเท่านั้นไม่เกิดผลอย่างยั่งยืน ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหายาเสพติดกลับมี
แนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุผลสาเร็จตามนโยบายของรัฐบาลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องอาศัยการดาเนินงานทุกมิติไปพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทั้งด้าน
การป้องกัน ด้านการปราบปราม ด้านการบาบัดรักษา และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งการดาเนินงาน
ดังกล่าวในระดับพื้นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีบทบาทหลักในการบูรณาการการแก้ไขปัญหาภายใน
จั ง หวั ด ดั ง นั้ น จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคดั ง กล่ า วมา โดยพิ จ ารณาน าแนวทางตาม
ข้อเสนอแนะทั้งเชิง นโยบายและเชิงปฏิบัติไปดาเนินการ ซึ่งจะทาให้การบูรณาการการแก้ไขปัญหายา
เสพติดของผู้ว่าราชการจังหวัดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยภาพรวม
ของประเทศต่อไป
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