
     
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 10/๒๕61 
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม ๒๕61  เวลา 13.3๐ น. 

ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
**************************** 

ผู้มาประชุม 

1. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกันและ
ปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่         ประธานกรรมการ 

2. พ.ท.หญิงสุกัญญา แก้วจันทร์  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท.) (แทน)  กรรมการ 
3. พ.อ. ยอดชาย พวงวรินทร์  ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
     ชายแดนภาคเหนือ (แทน)      กรรมการ 
4. นายโกศล สุริยะวิภาดา  อัยการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
5. นางสาวนุชนาฎ มุกุระ   ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ แทน)     กรรมการ 
6. พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
7. นางสาวภัครพี ดอนชัย   ผู้อ านวยการส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
8. นางจารุมา ภมรบุตร   ผู้อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
9. พ.ท.วิโรจน์ สุขเกตุ   ผู้บัญชาการกองก าลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 
10. ร.อ.อาคม สุจริต   ผู้บังคับการกองบิน 41 (แทน)     กรรมการ 
11. พ.ต.ท.ธีรัตม์ ชูดละออง  ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  (แทน)   กรรมการ 
12. ร.ต.ท.อรุณ ธรฤทธิ์   ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ (แทน)   กรรมการ 
13. ร.ต.ท.ทรัพย์, อุตมา   ผู้ก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 3 (แทน) กรรมการ 
14. พ.ต.ท.ช านาญโรจน์ สมศักดิ์หิรัญ ผู้ก ากับการกองก ากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ (แทน)   กรรมการ 
15. พ.ต.ท.ชาญวิทย์ สุริยาทิพย์เนตร ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
16. พ.ท.เชิดศักดิ์ เกตุสม   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 (แทน)    กรรมการ 
17. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
18. นางปานทิพย์ ศรีรัตน์   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
19. นางสาวณิชาภัทร ใจซื่อ   แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ
20. นางสาวสุวารินทร์ ชื่องาม  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ  
21. นางสาวนภรรสวรรณ สคุ าตัน  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
22. นายไพฑูรย์ อ่ าเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
23. ว่าที่ร.อ.พิชิตชัย เกลอดู  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
24. นายศุภชัย กัลปสันติ    ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
25. นายยุทธศาสตร์ ด่านบุญเรือง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
26. นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่     กรรมการ 
27. นางสิริพร ไชยรินทร์ ผอ.สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (แทน) กรรมการ 
28. นางอัธยา บุญช่วย   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (แทน) กรรมการ 
29. นางสุพรรณี ทองค า   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (แทน) กรรมการ 
30. นายประสิทธิ์ เมืองไสย  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 (แทน) กรรมการ 
31. นางทองสุข ปิยะวงษ ์  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 (แทน) กรรมการ 
32. นายเจดีย์ เดชพันธ์   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ 
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33. นางชฎาภรณ์ เกตุสม   ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
34. นายนางรัชนีภา ศรีสว่าง  ศึกษาธิการ ภาค 15 (แทน)     กรรมการ 
35. นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์  ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
36. นางทิวาพร ค าปุาแสง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
37. นายสยมภู อะโน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
38. นายธวัช จันต๊ะวงค์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (แทน)  กรรมการ 
39. นางสาวชวนพิศ เมืองวงค ์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
40. นายเอกชัย ชมภู   ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
41. นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่   กรรมการ 
42. นายณรงค์ ชัยวรรณา   ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
43. นายประมวล พูลสวัสดิ์  ผู้บัญชาการเรือนจ าฝาง (แทน)     กรรมการ 
44. นางลักขณา กางโหลน  ผู้อ านวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
45. นางนงนุช กุมศัสตรา   ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
46. นายยศพัทธ์ พิมพ์ชารี  ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
47. นางสุดารักษ์ กระจ่าง  ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
48. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมวัตร  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
49. นางสาวเดือน อินต๊ะ   ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
50. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ  ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ าเภอฝาง   กรรมการ 
51. นางสาวคนึงนิจ จิตร์นาน  ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ  
52. นายชลิต ทิพย์ค า   จ่าจังหวัดเชียงใหม่        กรรมการ 
53. นางสาวบุษบง จันทเลิศ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
54. นางลาวัณย์ จริยา   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
55. นางสาวณัฐิรา พุทธวงศ ์  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)   กรรมการ 
56. นายสุรพงค์ บุญตันมอย   นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา (แทน)     กรรมการ 
57. นายวีระพันธ์ ดีอ่อน   นายอ าเภอเมืองเชียงใหม ่      กรรมการ 
58. นายธนกฤต ไชยสาร   นายอ าเภอฝาง (แทน)      กรรมการ 
59. นายอภินันท์ เลาหะกุล  นายอ าเภอแม่ริม (แทน)      กรรมการ 
60. นายถนอม กุยแก้ว   นายอ าเภอสารภี (แทน)      กรรมการ 
61. นายอดุลย์ ฮวกนิล    นายอ าเภอสันทราย      กรรมการ
62. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอ าเภอดอยสะเก็ด       กรรมการ
63. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี   นายอ าเภอสันก าแพง (แทน)     กรรมการ 
64. นายโชคทวี ศรีเที่ยง   นายอ าเภอแม่แตง (แทน)      กรรมการ 
65. นายสราวุฒิ วรพงษ์   นายอ าเภอเชียงดาว       กรรมการ 
66. นายอัษฎางค์ พุทธวงศ ์  นายอ าเภอพร้าว  (แทน)      กรรมการ 
67. นายนิรันดร์ สายมัน    นายอ าเภอแม่อาย (แทน)      กรรมการ 
68. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช  นายอ าเภอหางดง      กรรมการ
69. นางสาวภัทราพร ลายจุด  นายอ าเภอสันปุาตอง       กรรมการ 
70. นายสุทิน จันทร์งาม   นายอ าเภอจอมทอง       กรรมการ 
71. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์  นายอ าเภอแม่แจ่ม      กรรมการ 
72. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์  นายอ าเภอสะเมิง       กรรมการ 
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73. นายศิวะ ธมิกานนท์   นายอ าเภออมก๋อย       กรรมการ 
74. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล  นายอ าเภอฮอด       กรรมการ 
75. ว่าที่ ร.ต.บ ารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอ าเภอดอยเต่า        กรรมการ 
76. นายมนัส สุริยสิงห์   นายอ าเภอแม่วาง      กรรมการ 
77. นายอนวัช สัตตบุศย์   นายอ าเภอไชยปราการ       กรรมการ 
78. นายชัชวาลย์ พุทธโธ   นายอ าเภอเวียงแหง      กรรมการ 
79. นายไพบูลย์ ใจตูม   นายอ าเภอแม่ออน (แทน)      กรรมการ 
80. นายอรุณ ศรีใส   นายอ าเภอดอยหล่อ      กรรมการ 
81. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล  นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา       กรรมการ 
82. นายศิริพงษ์ น าภา   ปูองกันจังหวัดเชียงใหม่      ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
82. นางสาวพัฒน์นภา พานมะ  เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ     ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
84. นายสุเมธ ทนะขว้าง   เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
85. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 
86. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
87. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
88. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
89. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน  นักวิชาการศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
90. พ.ต.ต.อรุณศักดิ์ ทารักษ์   สวป.,ปรก.ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม่ 
91. นางสาวพิชาภัศฐ์ เรือนประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ปปส. ภาค 5 
92. พ.ต.อ.บุญรักษ์ ค าประพันธ์  ผกก.(สอบสวน) จ.เชียงใหม่ 
93. นายภูวเดช มหาวันแจ่ม  เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโสผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์ 
94. นางปลิดา ร่วมค า    นักวิชาการแรงงานช านาญการส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
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เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุม เปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 10/๒๕61 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ในเรื่องของการปูองกันปราบปรามยาเสพติดถือเป็นวาระของชาติ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องรับผิดชอบ
ร่วมกันและในที่ผ่านมาถ้าติดตามข่าวสารจะเห็นว่ายาเสพติดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาเรื่อยๆ และการจบกุมก็มีเพ่ิมขึ้นมาเรื่อยๆ 
ในการนี้จึงต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา และหยุดยั้งยาเสพติดไม่ให้หลุดเข้ามายังแนวชายแดนหรือช่องทางหลบเลี่ยงเข้ามา นี่คือ
ภารกิจส าคัญที่ต้องช่วยกันดูแลแก้ไขในเชิงปูองกันปราบปรามและบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติดโดยเฉพาะการดูแลรักษาความ
มั่นคงความสงบเรียบร้อย สิ่งที่ต้องเข้มงวดมากที่สุดคือการปูองกันและการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะพ้ืนที่
ชายแดน ขอให้ทุกหน่วยงานได้ทุ่มเทร่วมมือกันในการด าเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดประเทศชาติแบบบูรราการ
ร่วมกันโดยเฉพาะการปูองกันปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 9/2561  เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2561  (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข้อ        มุมราชการ       การประชุม      ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)  มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ จ านวน  
16 หน่วยงาน ขอแก้ไข 1 หน่วยงาน  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
    รายงานผลความคืบหน้าการตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านชายแดนที่ปรากฏข่าวสารในพื้นที่ (ศอ.ปส.จ.ชม.)  

     ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ร่วมยกร่างแผนบริหารจัดการเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ 
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา  ทั้งนี้ ได้ประสานให้ ศอ.ปส.จ.ชม. 
ตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านชายแดนพ้ืนที่ภาคเหนือที่ปรากฏข่าวสารเป็นพ้ืนที่ลักลอบล าเลียงผ่านของยาเสพติด หรือเป็นพ้ืนที่
ปรากฏข่าวสารการเคลื่อนไหวของกลุ่มการค้ายาเสพติด หรือเป็นพ้ืนที่ที่มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ เพ่ือก าหนดเป็นเปูาหมาย
การด าเนินการในห้วงปี 2562 
     ศป.ปส.อ.เวียงแหง เชียงดาว ฝาง แม่อาย และไชยปราการ ได้ตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านชายแดนในพ้ืนที่ 
พร้อมจัดล าดับหมู่บ้านที่จะต้องเร่งด าเนินการ เรียบร้อยแล้ว  และในการนี้ ศอ.ปส.จ.ชม. ได้รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล
ดังกล่าวให้ ส านักงาน ปปส. ภาค 5 ทราบเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 

http://www.chiangmai.go.th/
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ที ่ อ าเภอ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล หมายเหตุ 
1 เวียงแหง 1. บ้านเปียงหลวง  

2. บ้านห้วยใคร้  
3. บ้านแปกแซม 
4. บ้านห้วยหก 
5. บ้านนามน 
6. บ้านสามปู 

1 
5 
6 
5 
7 
2 

เปียงหลวง 
เปียงหลวง 
เปียงหลวง 
เมืองแหง 
เมืองแหง 
แสนไห 

 

2 เชียงดาว 1. บ้านแกน้อย (บ้านนาศิริ) 
2. บ้านนาหวาย (บ้านรินหลวง) 
3. บ้านอรุโณทัย 
4. บ้านหนองเขียว 
5. บ้านเจียจันทร์ 

2 
3 

10 
12 
13 

เมืองนะ 
เมืองนะ 
เมืองนะ 
เมืองนะ 
เมืองนะ 

 

3 ฝาง 1. บ้านหลวง  
2. บ้านปางปอย 
3. บ้านสันปุายาง (บ้านหลัก) บ้านบริวาร – บ้านปาคี 
4. บ้านม่วงชุม (บ้านหลัก) บ้านบริวาร – บ้านหนองเต่า 
5. บ้านหนองไผ่ 

5 
9 

10 
10 
15 

แม่งอน 
แม่คะ 
เวียง 

ม่อนปิน 
ม่อนปิน 

 

 

ที ่ อ าเภอ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล หมายเหตุ 
4 แม่อาย 1. บ้านท่าตอน (บ้านหลัก) บ้านบริวาร - บ้านปุากุ๋ย  

บ้านปะสี บ้านจะลอ 
2. บ้านห้วยน้ าเย็น (บ้านหลัก) บ้านบริวาร - บ้านปะจู ๋
3. บ้านสันต้นดู่  
4. บ้านท่ามะแกง  
5. บ้านห้วยส้าน (บ้านหลัก) บ้านบริวาร  -               
บ้านลีซอหัวน้ า บ้านบาหลา 
6. บ้านสุขฤทัย 
7. บ้านร่มไทย (บ้านหลัก) 
บ้านบริวาร - บ้านแก่งตุ๋ม 
8. บ้านดอยแก้ว (บ้านหลัก) 
บ้านบริวาร - บ้านตาดหมอก 
9. บ้านจะนะ (บ้านหลัก) 
บ้านบริวาร - บ้านนามะอ้ิน 
10. บ้านดอยแหลม  
11. บ้านโปุงไฮ (บ้านหลัก) 
บ้านบริวาร – บ้านหัวแม่แฮง บ้านปูุหมื่น 

3 
 

4 
6 
7 

10 
 

11 
14 

 
3 
 

12 
 

13 
15 

 
 

ท่าตอน 
 

ท่าตอน 
ท่าตอน 
ท่าตอน 
ท่าตอน 

 
ท่าตอน 
ท่าตอน 

 
แม่อาย 

 
แม่อาย 

 
แม่อาย 
แม่สาว 

 

5 ไชยปราการ ไม่ปรากฏข้อมูลการแพร่ระบาด/ลักลอบล าเลียงยาเสพติด/ผู้มีอิทธิพล 
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ประธาน   กรณ ีอ.ไชยปราการ ไม่มีหมู่บ้านพื้นที่เปูาหมายเลยเหรอ 

ฝ่ายเลขาฯ  ในส่วนของ ปปส. ได้สอบถามเรื่องของพ้ืนที่ที่น าเข้ายาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้านฝุายเลขา           
ขอแก้ไขของ อ.ไชยปราการ ในข้อความที่ว่า ไม่ปรากฏข้อมูลการแพร่ระบาด/ลักลอบล าเลียงยาเสพติด/ผู้มีอิทธิพล ขอแก้ไข
เป็น ไม่ปรากฏข่าวสาร/การลักลอบน าเข้ายาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประธาน   แสดงว่าพ้ืนที่ อ.ไชยปราการ เป็นพื้นที่สีขาวใช่ไหม 

ฝ่ายเลขาฯ  ไม่ใช่กรณีนั้น คือไม่ปรากฏข่าวสารว่ามีการลักลอบล าเลียงยาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามา
ในพ้ืนที่ของ อ.ไชยปราการ เนื่องจาก อ.ไชยปราการ มีแนวเขตติดชายแดน 5 กิโลเมตร และบริเวณแนวเขตมีลักษณะเป็น
ภูเขาสูงชัน 

ประธาน   ทาง ปปส.ภาค 5 ข้อมูลนี้เห็นเป็นประการใด  

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5  รับทราบค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส. ภาค 5) 
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 UNODC รายงานยาเสพติดก าลังล้นตลาด เสี่ยงเยาวชนเข้าถึงยาง่ายขึ้น ส านักงานปูองกัน          
ยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ระบุว่า แม้ว่าทางการนานาประเทศจะสามารถตรวจยึด       
ยาเสพติดได้มากขึ้น แต่องค์กรอาชญากรรมก็เพ่ิมก าลังการผลิตจนล้นตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้ราคาตกลง 
อย่างยาบ้า หรือเมทแอมเฟตามีน UNODC  
 ยกตัวอย่างราคายาบ้าในประเทศไทย ที่อยู่ระหว่าง 50 บาทถึง 150 บาท ลดลงจากเมื่อปี 2014 ที่อยู่ที่ราคา               
130 บาท ถึง 230 บาท ซึ่งปริมาณยาบ้าที่ล้นตลาดท าให้ราคายาตกลงทั่วทั้งภูมิภาค จนกลายเป็นราคาที่เยาวชนสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทางการไทยก็สามารถสกัดจับยาบ้าได้ครั้งใหญ่ 14 ล้านเม็ดมูลค่า 1,460 ล้านบาท  
 ขณะที่ทางการมาเลเซียสามารถตรวจยึดยาไอซ์ได้  1.2 ตัน ระหว่างการพยายามลักลอบส่งมาจากเมียนม                   
าในเดือนพฤษภาคม ซึ่งรายงานของUNODCในปี 2017 ระบุว่า ยาบ้าส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาจากเมียนมา 
โดยเฉพาะจากรัฐฉานซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่ส าคัญ 
 วันที่ 25 ต.ค.2561 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝุายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือขับเคลื่อนแก้ปัญหายาเสพติดทั้งระบบ ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาล  
ณ ศาลาว่าการกลาโหม  ที่ประชุมก าหนดแผนบูรณาการขับเคลื่อนแก้ปัญหาร่วมกันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน 3 เดือน โดยจะเร่งความ
ร่วมมือกับเพ่ือนบ้าน กวาดล้างแหล่งผลิต แหล่งพักยา และขบวนการค้ายาเสพติดนอกประเทศ และปฏิบัติการกดดันทุกรูปแบบ
มุ่งต่อชุมชนชายแดนที่เป็นแหล่งน าเข้า/พักยา ในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งพ้ืนที่หมู่บ้านชุมชน             
แพร่ระบาดรุนแรง 2,038 หมู่บ้าน และชุมชนเมืองใหญ่ พร้อมทั้งบูรณาการแผนลดระดับปัญหายาเสพติด จ านวน 1,000 ต าบล 
ควบคู่กับการลดผลกระทบที่เกิดจากอาชญากรรมยาเสพติดโดยมีการน าผู้เสพที่มีอาการทางจิตเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู 
 แนวทางการบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขยาเสพติดตามแนวทาง รมต.ฝ่ายความม่ันคง 

1. สขช. ปปส. และ ปปง. เชื่อมโยงข้อมูลด้านการข่าว เครือข่ายขบวนการทั้งระบบ โดยพ้ืนที่ชายแดนได้มอบให้กองก าลัง
ปูองกันชายแดนทั้งทางบกและทางน้ า สกัดกั้นเข้มข้น หยุดการล าเลียงสารเคมีภัณฑ์และยาเสพติดให้ได้   
 2. มหาดไทย ขับเคลื่อนกลไก ฝุายปกครองระดับจังหวัด อ าเภอ รวมทั้งก านันและผู้ใหญ่บ้าน ต้องเข้ามามีส่วนร่วม
เสริมสร้างความเข้มแข็งและเปิดพ้ืนที่ชุมชนสีขาวให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
 3. ต ารวจ ทุกกองก ากับการ ต้องส ารวจ และเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้เสพในพ้ืนที่ ที่ตามมา
ด้วยอาวุธสงครามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแหล่งชุมชนและสถานบันเทิง  และให้ประสาน ปปง. ถึงความเชื่อมโยงและบังคับใช้
กฎหมายท าลายเครือข่ายทั้งหมด 
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 4. ศึกษาธิการ ให้ความส าคัญในการดูแลโรงเรียนและสถาบันการศึกษาให้ปลอดยาเสพติดให้ได้ หากไม่สามารถ              
ให้ขอการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่   
 5. แรงงาน  ให้ความส าคัญในการจัดให้มีระบบตรวจสอบเฝูาระวัง ปูองกัน การใช้ยาเสพติดในกลุ่มแรงงานให้ครอบคลุม
และเป็นผล  โดย ขอให้ สธ. ร่วมดูแลขับเคลื่อนประสิทธิภาพกระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟู ผู้เสพ ผู้ปุวย เพ่ือมิให้กลับไปเป็นปัญหาอีก 
 แถลงผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการ  "พิทักษ์ภัยให้ประชาชน ต ารวจภูธรภาค 5 ที่ 2/2562" ณ ต ารวจภูธรภาค 5 
ผลการปฏิบัติงานการจับกุมคดียาเสพติดรายส าคัญจ านวน 2 ราย ผู้ต้องหา 6 คน ยึดของกลางยาบ้า 15 ล้านเม็ด และเฮโรอีน
น้ าหนัก 21 กิโลกรัม  
 - คดีที่ 1  วันที่ 22 ตุลาคม 2561 จับกุมยาบ้าของกลาง จ านวน 15 ล้านเม็ด ซึ่งซุกซ่อนมากับผ้าห่มและผ้าปูที่นอน 
ผู้ต้องหารวม 6 คน ยึดรถยนต์กระบะบรรทุก ดัดแปลงกระบะหลังโดยติดตั้งตู้เหล็กทุบส าหรับบรรทุกสินค้า จ านวน 4 คัน          
และโทรศัพท์มือถือ จ านวน 8 เครื่อง  
 - คดีที่ 2 วันที่ 22 ตุลาคม 2561  จับกุมของกลางเฮโรอีน รวม 30 ถุง น้ าหนักรวมประมาณ 21 กิโลกรัม ณ บริษัท
ไปรษณีย์ไทย สาขาเทอดไทย  โดยแบ่งบรรจุเป็น  1.เฮโรอีน ชนิดผงสีขาว บรรจุในถุงเครื่องปรุงรสอาหาร รสหมู สีเขียว จ านวน 
13 ถุง น้ าหนักถุงละประมาณ 700 กรัม รวมน้ าหนัก 9,100 กรัม 2.เฮโรอีน ชนิดผงสีขาว บรรจุในถุงเครื่องปรุงรสอาหาร รสไก่ 
สีส้ม จ านวน 17 ถุง น้ าหนักถุงละประมาณ 700 กรัม รวมน้ าหนัก 11,900 กรัม 
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แนวโน้มสถานการณ์ 
- ปัญหาที่ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญ คือการเป็นตลาดยาบ้าแหล่งใหญ่ของภูมิภาค และเป็นทางล าเลียงผ่านไอซ์ ออกไป

ยังต่างประเทศ ซึ่งมีปัจจัยมาจาก 
- ความต้องการขยายตลาดยาเสพติดสังเคราะห์ กลุ่มการผลิตได้พัฒนาศักยภาพการผลิตตามนวัตกรรมของเทคโนโลยี           

ที่ทันสมัยขึ้น ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงสารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ชนิดใหม่จ านวนมากที่กลุ่มนักเคมีน ามาปรับโครงสร้าง
ผลิตยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง  

- ปัจจัยภายในประเทศ เนื่องจากกลุ่มการค้าขยายตัวและมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น ทั้งกลุ่มการค้านอกประเทศ 
กลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวชายแดน ตอนใน หมู่บ้าน/ชุมชน และในเรือนจ า รวมไปถึงเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบันยังได้
เอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มการค้าอย่างมาก 

- สถานการณ์ยาบ้า และไอซ์ จะยังคงรุนแรง แต่หลายมาตรการที่ลงไป น่าจะมีผลให้ปัญหาเบาบางลงบ้าง   

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ปี 2562 

 
จุดเน้นการด าเนินงานปี 2562 
1. ลดทอนศักยภาพ/ความสามารถ/พ้ืนที่การผลิตยาเสพติดในประเทศเพ่ือนบ้าน 
2. ลด/ตัดโอกาสในการลักลอบล าเลียงยาเสพติดทั้งที่เพ่ือการแพร่กระจายและส่งออก 
3. ลดขนาดการค้ายาเสพติดทุกระดับในประเทศ 
4. ลดพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดในประเทศ 
5. ลดความต้องการยาเสพติดในประเทศ  (การเกิดรายใหม่และการกลับไปเสพซ้ า) 
6. ลดการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของกลุ่มเด็กและเยาวชน 
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ผู้แทน ศป.ปส.ชน.  สรุปสถานการณ์ห้วงเดือน ต.ค.61  ข่าวการลักลอบล าเลียงยาเสพติดมาพักคอยตามแนวชายแดน         
( ห้วงวันที่ 1 – 30 ต.ค.61 ) 

สถิติปริมาณยาเสพติดที่ได้รับรายงาน (ยาเสพติดหลัก ยาบ้า,ไอซ ์และ เฮโรอีน) : จ านวน 19 ข่าว 
- พ้ืนที่เพ่งเล็งล าดับ 1 ได้แก่ จ.เชียงใหม่ ด้านตรงข้ามสหภาพเมียนมา ยาบ้า จ านวน 56,700,000 เม็ด ,               

ไอซ์ 1,025 กก.และคงค้างไม่ทราบจ านวน, เฮโรอีน 40 กก.  
- พ้ืนที่เพ่งเล็งล าดับ 2 ได้แก่ จ.เชียงราย ด้านตรงข้ามสปป.ลาว ยาบ้า จ านวน 35,000,000 เม็ด, ไอซ ์1,500 กก. 
- พ้ืนที่เพ่งเล็งล าดับ 3 ได้แก่ จ.เชียงราย ด้านตรงข้ามสหภาพเมียนมา ยาบ้า จ านวน 7,100,000 เม็ด, ไอซ์50 กก., 

เฮโรอีน 2 กก. 
- พ้ืนที่เพ่งเล็งล าดับ 3 ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน ด้านตรงข้ามสหภาพเมียนมายังไม่ปรากฏข่าวสารที่ส าคัญ 
รวมข่าวสารยาบ้าพักคอยทั้งสิ้น 19 ข่าวสาร ยาบ้า 98,800,000 เม็ด, ไอซ ์2,575 กก. ฯลฯ 
ผลการจับกุมรายส าคัญห้วงที่ผ่านมา 

 1. การจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาเสพติด พ้ืนที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
     - เมื่อ 22 ต.ค.61, 0820 สภ.แม่อาย จับกุม ผตห. 1 คน บริเวณด่านตรวจ บ.แม่สาว ต.แม่สาว อ.แม่อายฯ          
ของกลาง ยาบ้า 4.8 ล้านเม็ด เวลา 0900 ร่วมกับ ฉก.ทพ.ส่วนแยก ทภ.๓ ขยายผลตรวจค้นพ้ืนที่หลังหมู่บ้านโอโก่  ต.ท่าตอน           
อ.แม่อายฯ (บ้านบริวาร บ.สันต้นดู่ ต.ท่าตอน อ.แม่อายฯ) ตรวจยึดยาบ้าเพ่ิมเติม จ านวน 10.2 ล้านเม็ด รวมของกลางยาบ้า           
15 ล้านเม็ด จากนั้นขยายผลร่วมกับ สภ.แม่จัน จับกุม ผตห.เพ่ิมจ านวน 5 คนบริเวณด่านตรวจกิ่วสะไต และห้องพักเฮือนเหนือ         
รีสอร์ท อ.แม่จัน จว.ช.ร. ต่อเนื่องด่านตรวจสบปราบ จว.ล าปาง  

ผลการจับกุมนอกพื้นที่ ที่น่าจะมีความเกี่ยวโยงในพื้นที่ ห้วงที่ผ่านมา 
1. การจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาเสพติด พ้ืนที่ อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย 

     - เมื่อ 16 ต.ค.61,0530บก.สกส.บช.ปส.,ภ.จว.ตาก จับกุม ผู้ต้องหาจ านวน 1 ราย คือ นายยสินทร มานิตเกรียงไกร 
45/1 ม.9 ต.น้ ารึม อ.เมือง จว.ตาก ของกลาง ยาบ้า 10 ล้านเม็ดรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ สีเทา หมายเลขทะเบียน ฒศ1219 
กรุงเทพมหานคร บริเวณสี่แยกท่าช้าง    ถนนหมายเลข 125 ต.ทับผึ้ง อ.ศรีส าโรง จว.สุโขทัย (ยาเสพติดน าเข้าชายแดนด้าน            
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่) 

2. การจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาเสพติด พ้ืนที่ อ.เถิน จ.ล าปาง 
     - เมื่อ 23 ต.ค. 61,0600 บก.ปส.3 ,บก.ข่าวกรองฯ , ภ.5 จับกุมผู้ต้องหาจ านวน 3 ราย (นายวีรภัทร  กันธะวงค์, 
น.ส.ทิราวรรณ์กันธะวัง และนายพีรพัฒน์จันทรา)  ทั้ง 3 ราย  อาศัยอยู่ บ.ห้วยไคร้ ม.5 ต.แม่คะ อ.ฝาง จว.เชียงใหม่ ของกลาง          
รถกระบะโตโยต้า สีขาว ทะเบียน ปูายแดง ก 5418 เชียงใหม่ และยาบ้าจ านวน 10 ล้านเม็ด จับกุมบริเวณบริเวณปั้มน้ ามันเชลล์ 
ม.7 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จว.ล าปาง ขยายผลต่อเนื่องตลาดรังสิต จ.ปทุมธานี(ยาเสพติดน าเข้าชายแดนด้าน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่) 

สถิติการจับกุมยาเสพติด (ยาบ้า,ไอซ์) เปรียบเทียบข่าวการลักลอบล าเลียง 
- ผลการจับกุมยาบ้า ร้อยละ 104.91 ของปริมาณข่าวสารที่ได้รับรายงาน  
- ผลการจับกุมไอซ์ ร้อยละ 40.12 ของปริมาณข่าวสารที่ได้รับรายงาน 

* ผลการจับกุมในพ้ืนที่ ยาบ้า คิดเป็นร้อยละ 52.39 ของผลการจับกุมทั้งหมด, ไอซ์ คิดเป็นร้อยละ11.81 
* ผลการจับกุมนอกพ้ืนที่ ยาบ้า คิดเป็นร้อยละ 47.61 ของผลการจับกุมทั้งหมด, ไอซ์ คิดเป็นร้อยละ 88.19 

ข้อพิจารณาแนวโน้มสถานการณ์ 
คาดว่าสถานการณ์จะยังคงรุนแรงต่อไป เนื่องจากปัจจัย ดังนี้ 
- แหล่งผลิตสามารถผลิตได้ต่อเนื่องไม่จ ากัด  
- การล าเลียงยาเสพติดมาพักคอยเตรียมน าเข้าเขตไทยกระท าได้ตลอดแนวชายแดน  
- เครือข่ายเขตไทยมีศักยภาพในการควบคุม/ส่งผ่าน  
- ความต้องการและการขยายตัวของตลาดสูงขึ้น 
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ประธาน   ในพ้ืนที่ชายแดนทั้ง 5 อ าเภอ ของเชียงใหม่ โดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอแม่อาย คงจะต้องจัดตั้งกลุ่มเล็กๆ
โดยให้ทาง ปปส.ภาค 5 เป็นแกนน าเพ่ือที่ร่วมกันหารือกับฝุายทหาร ต ารวจ และปกครอง เพ่ือที่วางมาตรการทางด้านกฎหมาย 
และการจับกุม สกัดกั้นการล าเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนให้เข้มงวด ซึ่งต้องออกมาเป็นแผนงานให้ได้ซึ่งแผนงานคือต้องรู้
ช่วงเวลาปฏิบัติ รู้งานที่ต้องท า พ้ืนที่ด าเนินการ และงบประมาณ ที่ต้องมีความเชื่อมโยงกัน ทาง ปปส.ภาค 5 มีความเห็นอย่างไร 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 ทาง ปปส.ภาค 5 จะน าข้อสั่งการของท่านประธานไปหารือกับทาง ผอ.ส่วน เพ่ือที่จะหารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพิเศษเฉพาะนี้ 

ประธาน   นอกจากหารือ ผอ.ส่วนแล้ว ให้น าไปเสนอ ผอ.ภาค 5 ด้วย เพ่ือให้รับทราบถึงมาตรการความเข้มที่จะ
ดูแลตามแนวชายแดนให้ได้ 

ผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  ทางผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พ่ึงได้สั่งการมาให้จัดก าลังขึ้นมาเป็นชุด
สกัดกั้นตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอแม่อาย ซึ่งขณะนี้ก าลังอยู่ระหว่างคัดเลือกบุคคล และออกค าสั่งให้ปฏิบัติการ           
ในเมื่อท่านประธานได้มีแนวทางดังนี้ ฝากทาง ปปส. จะสนับสนุนกับทางภูธรได้ในเรื่องของงบประมาณ หรือด้านอ่ืนๆ จะเป็นการดี
เพราะในส่วนนี้ทางภูธรได้ปฏิบัติอยู่แล้ว 

ประธาน   ฝากให้ทาง ปปส.ภาค 5 ช่วยประสานเรื่องการปฏิบัติเพ่ือที่จะออกมาเป็นมาตรการแผนงาน และเมื่อ
ออกเป็นแผนแล้ว ก่อนที่จ าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป เพ่ือให้การด าเนินการเร็วขึ้นก็ให้หน่วยงาน 4 หน่วยมาคุยกันก่อน             
ทั้ง ปปส.ภาค 5 พลเรือน ต ารวจ และทหาร เพ่ือคุยเรื่องแผนที่บูรณาการกัน และให้หัวหน้าหน่วยแต่หน่วยรับทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    

ผู้แทน ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด    สถานการณ์การปลูกฝิ่นเชียงใหม่ พบการเตรียมแปลง
ปลูกฝิ่นในห้วงเดือนตุลาคม 2561 จ านวนทั้งสิ้น 72 แปลง  ขนาดพ้ืนที่ 59.79 ไร่  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.อมก๋อย  67 แปลง 56.79 ไร่ 

    ต.ยางเปียง 35 แปลง 32.12 ไร่ 

    ต.แม่ตื่น 20 แปลง 15.60 ไร่ 

    ต.สบโขง 12 แปลง 9.07 ไร่ 

อ.แม่แตง  5 แปลง 3.00 ไร่ 

    ต.กึ้ดช้าง 5 แปลง 3.00 ไร่ 
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สรุปผลการส ารวจพ้ืนที่ปลูกฝิ่น จ.เชียงใหม่ ปี 2561/62 ( ห้วงเดือนกันยายน 2561 ถึงปัจจุบัน ) 
 - อ าเภออมก๋อย 75 แปลง 57.99 ไร่ 
 - อ าเภอแม่แตง 20 แปลง 17.65 ไร่ 

 
 

ประธาน   เมื่อรู้แล้วจะท ายังไงต่อไป 
ผู้แทน ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ในส่วนของสถาบันจะมีการติดต่อกับทางกองทัพและตชด. ที่จะ
ด าเนินการเข้าไปยับยั้ง เมื่อเห็นว่ามีการเตรียมแปลงแล้วมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าไปกดดันจะสามารถยับยั้งผู้ปลูกได้ และคาดหวังว่า
ทางจังหวัด อ าเภอจะเข้าไปก าชับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่ให้ช่วยกันดูแลในพ้ืนที่ 
ประธาน   ทางหน่วยทหาร ต ารวจ หรือตชด. ทราบข้อมูลนี้หรือยัง 
ผู้แทน ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ทางพ้ืนที ่อ.อมก๋อย ได้ประสานไปทางศูนย์ความมั่นคงพ้ืนที่พิเศษ 
อ.อมก๋อย ที่ตั้งอยู่ ป.พัน7 โดยการประสานโดยตรง ในส่วนของ ตชด. จะส่งให้ทาง ตชด. ภาค 3 
ประธาน   เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วนอกจากจะแจ้งหน่วยงานหลักแล้วควรจะแจ้งไปยังอ าเภอในพ้ืนที่ด้วย และควรจะ
Coppy ข้อมูล แจ้งให้ทางพ้ืนที่เพราะจะได้เตรียมการได้ทันเวลา 
ผู้แทน ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด      พ้ืนที่ปลูกเฮมพ์  จ.เชียงใหม่ มีพ้ืนที่ปลูกท่ี ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม       
จ.เชียงใหม่ จ านวน 1 แปลง ขนาดพ้ืนที่ 2 ไร่ ภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง จะเก็บเกี่ยวผลผลิต (เมล็ด) 
ประมาณเดือนมกราคม 2562 
 ข่าวสารแจ้งเตือน ส านักงาน อย. ได้รับการร้องเรียน  ว่ามีบริษัทแอบอ้างกับชาวบ้านพื้นที่ทางภาคเหนือว่าสามารถ
ประสานงานกับภาครัฐในการปลูก HEMP ได้ 
ประธาน   นโยบายเรื่องเฮมพ์ล่าสุดเป็นยังไง 
ผู้แทน ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด  ช่วงนี้เป็นช่วงทดลองส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ในระยะเวลา 3 ปี 
ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 ซึ่งการปลูกจะอนุญาตให้หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นที่สามารถขออนุญาตปลูกได้ 
ประธาน   ใครเป็นคนอนุญาต 
ผู้แทน ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนตุลาคม 2561 
ระเบียบวาระที่ 4.3.1   ด้านการป้องกัน (Potential Demand) 
 

 
 

รายงานการด าเนินการสั่งปิดสถานบริการ/สถานประกอบการ 
ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 - 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ปี 2562 

ไตรมาส 1 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1 หมายเหตุ 
เป้าหมาย ร้อยละ เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1.ด้านการปูองกัน        
1.3 กลุ่มแรงงาน        
กิจกรรม        
1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จ านวน
ลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป 

350 140 40 45 45 12.86  

2. สถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว 40 8 20 ด าเนินการในไตรมาสที่ 2  
3. สถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
(มยส.)  

12 ด าเนินการในไตรมาสที่ 3  

ฝ่าฝืน
กฏหมาย 

ฝ่าฝืนค าสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558                            
ลงวันที่ 22 ก.ค. 2558 รวม 

ปว. 
50 

รวม คสช. 
และ ปว.
50 (แห่ง) 

หมายเหตุ 
ข้อ 4 
(1) 

ข้อ 4 
(2) 

ข้อ 4 
(3) 

ข้อ 4 
(4) 

ข้อ 4 
(5) 

ข้อ 4 
(6) 

ข้อ 4 
(7) 

ข้อ 6 
รวม 

(คสช.) 

2558 9       9 14 23 

ฉลุยคาเฟุ 
22/58 ข้อ 4 

(1),(2) และ ปว.
50 ขายสุราต่ า

กว่า 20 ปี 
บริบูรณ์ -1 

2559 13  5     18 10 28  

2560 23 1 
21          
(-3) 

   1 43 5 (-1) 47 

After 22/58 
ข้อ 4 (4) และ 
ปว.50 ตั้งสถาน
บริการ โดยไม่ได้
รับอนุญาต -1 

2561 23  7 2    32 2 34  

รวม 68 1 30 2   1 102 30 132 ปิดซ้ าร้านเดิม 2 
แห่ง -2 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.2   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. –              
26 ต.ค. 2561) จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดแยกตามระบบ  

 
 

แผนงาน เป้าหมาย ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ 4,841 170 3.52 
     - สถานบ าบัด 4,241 170 4.01 
     - ค่ายปรับเปลี่ยนฯ 600 0 0 
2.บังคับบ าบัด 1,061 35 3.30 
3.ต้องโทษ 850 0 0 
     - กรมราชทัณฑ์ 650 0 0 
     - กรมพินิจฯ 200 0 0 

รวม 6,752 205 3.04 
 

การลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm Reduction) 
 
 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 4,074 50 11.23 

 

ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา (1 ต.ค. – 12 ต.ค. 61) 
 
 
 

ดัชนีความส าเร็จการบ าบัด/ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ร้อยละ 
- ระบบสมัครใจ 
- ระบบบังคับบ าบัด 
- ระบบต้องโทษ 

98.76 
100 
100 

รวม 3 ระบบ 99.38 

 

ประธาน  การลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm Reduction) หมายความว่าอะไร  

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ การลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm Reduction) เป็นกลุ่มของผู้เสพ           
ยาเสพติดที่เลิกเสพยาก ถึงแม้ว่าจะเข้าสู่กระบวนการบ าบัดแล้วก็ยังมีการกลับมาเสพซ้ าอีก ซึ่งในส่วนนี้จะให้ผู้เสพเข้าอยู่ใน
ระบบ เพ่ือปูองกันอันตรายกับคนอ่ืนและตัวผู้เสพเอง จึงมีการจัดการลดอันตรายจากการใช้ยาขึ้น ซึ่งการคัดกรองนี้จะเป็นการ 
ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ เช่น การให้ความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ ตับอักเสบ คัดกรองจิตเวช และให้สารทดแทน 
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มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ห้วง 1 – 25 ต.ค. 2561   
 
 

 
 
 

ของกลาง 
ยาบ้า เฮโรอีน ฝิ่นดิบ มูลฝิ่น กัญชาสด กัญชาแห้ง สารระเหย ไอซ์ 
เม็ด กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กระป๋อง กรัม 

15,210,025 34.58 327.70 35.17 13.53 1,058.16 1 32.53 
 

ผลการจับกุมคดีที่น่าสนใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 

หน่วยงาน 
จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปี 2560  ปี 2561   ผลต่าง  ร้อยละ ปี 2560   ปี 2561  ผลต่าง ร้อยละ 
คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี 

ผลการจับกุมรวมทุก สภ 599 609 645  668 48 59 8.01 145 154 161 176 25 22 17 
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 1. วันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 22.00น. พบยาบ้าวางอยู่ในพงหญ้าข้างทางเส้นทางระหว่าง            
บ้านห้วยปุาซาง-บ้านโปุงไฮ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 1 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ผู้ต้องหาหลบหนี คดีข้อหา           
“มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมายของกลาง  - ยาบ้า 160,000 เม็ด              
ซ่ึงอยู่ระหว่างขยายผล 
 2. วันที่ 22 ตุลาคม  2561 เวลาประมาณ 08.00 น.ที่บริเวณด่านตรวจแม่สาว และ ต่อเนื่องถึงเวลา 18.00 น.
ของวันที่ 24 ตุลาคม 2561 จากการจับผู้ต้องหา ที่ 1 ได้ขยายผลไปตรวจยึดยาบ้าที่เตรียมรอรถเข้าไปขนล าเลียงที่หมู่บ้าน
สันต้นดู่ได้อีก 10,200,000 เม็ด และสามมารถขยายผลไปท าท าการจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้ในท้องที่ สภ.แม่จัน          
และท้องที่ สภ.สบปราบได้อีก 5 คน รวมผู้ต้องเป็น 6 คน และจากการซักถามผู้ต้องหาทั้ง 6 ไดใ้ห้การในทิศทางเดียวกันว่ามี
นายช้าง หรือนายวัลลพ สระน้อย ชาวจังหวัดนครสวรรค์และภรรยา เป็นผู้สั่งการให้มาขนล าเลียงยาเสพติดและ                  
ช่วยตรวจสอบน าทางควบคุมการล าเลียงให้กับกลุ่มผู้ต้องหา พบของกลาง ยาบ้ารวม 15,000,000 เม็ด ซึ่งผู้ถูกจับกุม 
หลบหนี “รว่มกันกับพวกท่ีหลบหนีมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย” 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  “โครงการร้อยใจรักษ์ เชียงใหม่โมเดล” สู่สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ (สนง.ศธ.จ.ชม.) 

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดท าโครงการ“ร้อยใจรักษ์ เชียงใหม่โมเดล”           
สู่สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เชียงใหม่ พิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่           
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีขั้นตอนในการขับเคลื่อน ดังนี้  
 ขั้นตอนแรก การสร้างการรับรู้ ตระหนักร่วมกัน ก าหนดประชุมสร้างการรับรู้ผู้บริ หารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๐ คน วิทยากรโดย มรว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานโครงการร้อยใจรักษ์   

ขั้นตอนที่สอง การบูรณาการขับเคลื่อนโครงการของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และ
คณะท างานยุทธศาสตร์การศึกษาระดับอ าเภอ 

ขั้นตอนที่สาม การน าเสนอและคัดเลือกโมเดลสถานศึกษายอดเยี่ยม (Forum Model) 
ขั้นตอนที่สี่ การติดตาม ประเมินผลโครงการฯ โดยคณะท างานระดับจังหวัด 
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ประธาน   1. สิ่งที่ต้องไปท าเพ่ิมเติมในการชี้แจ้งในการประชุมโครงการร้อยใจรักษ์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 
นั้นอยากให้ไปเจาะลึกในเรื่องของ How (อย่างไร) ไม่งั้นการชี้แจงอะไรไปเหมือนไม่ได้คัดกรองก่อน ซึ่งควรจะเตรียมตัวและ
ท าการบ้านมาก่อนก็จะดี 2. วิทยากรหรือครูผู้ที่ให้ความรู้มีการเตรียมการอย่างไร 3. เมื่อให้ความรู้กับนักเรียนแล้วควร
จะต้องมีกิจกรรมเสริม เช่น ดนตรี กีฬา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในสถานศึกษาเพ่ือไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และควรจะหาเวที
และกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนกล้าแสดงออก  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
     ข้อเสนอแนะในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่  
     ความมุ่งหมาย   เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ข้อสังเกต แนะน าเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
     จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจั งหวัด
เชียงใหม่ โดยใช้กลไกประชารัฐ พ.ศ. 2561 ของส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  ประชาชนให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ 5 ล าดับแรก พบว่า  

   1. ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมหรือเวทีเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ  
ร้อยละ 55.9   

   2. ต้องการให้มีประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ร้อยละ 29.4 
   3. ต้องการให้มีการเฝูาระวังชุมชน/หมู่บ้าน ร้อยละ 25.4 
   4. ต้องการให้มีการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในชุมชน/หมู่บ้าน ร้อยละ 20.1 
   5. ต้องการให้มีการปิดล้อม ตรวจค้น จับกุมผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชน ร้อยละ 19.7 
   ข้อเสนอแนะ   

       1. ประเด็นการจัดกิจกรรม/เวทีเพ่ือปูองกันและเฝูาระวังปัญหายาเสพติด รวมทั้ง การประชาสัมพันธ์ 
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  ในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งมีเปูาหมายคือ 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน  โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามยุทธศาสตร์การปูองกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในชุมชนและประชาชนทั่วไป  
ได้แก่ ศป.ปส.อ./ศป.ปส.ทน.ชม./ศป.ปส.ทม. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
ส านักงานแรงงานจังหวัด ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ส านักงาน ปปส. ภาค 5 ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด  พิจารณาด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ โดยขอให้หน่วยงานข้างต้น ได้เสนอแนวทาง/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ประเด็นดังกล่าว  

       2. ประเด็นการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด  รวมถึงการปิดล้อม/ตรวจค้น จับกุมผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด แผนงานสกัดกั้นยาเสพติด  
สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และแผนงานปราบปรามยาเสพติด ได้แก่ ศป.ปส.ชน. กกล.ผาเมือง ภ.จว. ตชด.33  รวมทั้ง 
ศป.ปส.อ./ศป.ปส.ทน.ชม./ศป.ปส.ทม.  พิจารณาด าเนินตามอ านาจหน้าที่ 

ประธาน   ในการน าเสนอนี้ควรจะต้องบอกว่าใครจะเป็นหน่วยงานหลักที่จะน าข้อคิดนี้ไปท างานและภายใต้
กิจกรรมหลักจะมีกิจกรรมอะไรรองรับ และควรจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมพูดคุยกันว่าประเด็นที่ให้ความเห็นมา
และประเด็นที่ไม่มีความเห็นมาแต่ควรจะพูดถึงว่ามีอะไรในการ ปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดฟ้ืนฟู โดยใช้ฐานความคิด           
5 ข้อ นี้เป็นพื้นฐานแล้วเติมในสิ่งที่ขาดว่าในการบ าบัดฟ้ืนฟูจะเอายังไงจะบ าบัดฟ้ืนฟูในชุมชนได้หรือไม่ถ้าบ าบัดในชุมชนจะ
ท าที่ไหน น าโรงเรียนเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วมาท าเป็นศูนย์บ าบัดประจ าต าบลปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องนอนห้องพักมีกิจกรรม
ลานกีฬา มีการท าการเกษตร อบรมทั้งจิตบ าบัด กายบ าบัด อาชีวบ าบัด และระเบียบวินัยไปพร้อมๆกัน  
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ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการบ าบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วมก็เป็นนโยบายหลักของทางสาธารณสุข
ในปีนี้ซึ่งก็มีเรื่องของการน าผู้ปุวยที่ระดับคะแนนผู้ใช้ผู้เสพที่มีคะแนนไม่สูงมาก มาบ าบัดโดยชุมชนโดยให้คนในชุมชนเป็น          
ผู้บ าบัดเอง ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่อบต. โรงพยาบาล และศป.ปส.อ. มาเป็นพ่ีเลี้ยง ถ้ามีแนวทางที่ชัดเจนจะเสนอรายละเอียด
ในครั้งต่อไป 

ประธาน   ได้เคยร่วมกิจกรรมนี้เวลาผู้ปกครองมาเยี่ยมในศูนย์อบรมผู้ปกครองจะไม่มีความคิดว่าศูนย์อบรม
ในเชิงลบแต่ผู้ปกครองจะคิดไปในทางบวกคือลูกหลานได้การอบรม ได้ฝึกอาชีพ มีร่างกายแข็งแรง มีระเบียบวินัย สุขภาพจิต
และกายมีในทางที่ดีข้ึน ฝากให้ทาง ศอ.ปส.จ. ประสานงานอีกที แล้วน าเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6  นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  

ประธาน   1. ขอให้มีมีมาตรการที่ชัดเจนจากภารกิจที่มอบไปแล้วคือมาตรการในการที่จะควบคุมปูองกันและ
ด าเนินการทางกฎหมาย การลักลอบล าเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนขอให้ด าเนินการให้เข้มงวดโดยใช้ความร่วมมือของ
ภาคสังคมด้วย  

2. การดูแลปัญหายาเสพติด ซึ่งหน่วยงานต่างๆที่จะท าได้ง่ายและมีส่วนร่วมได้มากคือการสร้าง
การรับรู้ท ายังไงให้คนในชุมชน สังคม และเด็กได้รับการรับรู้ ซึ่งต้องมีกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ และทีมงานประชาสัมพันธ์
ด้านการรณรงค์ยาเสพติดจะต้องเช็ตใหม่ ซึ่งจะต้องผลิตสื่อตามกลุ่มเปูาหมายให้ตรงประเด็น 

ปิดประชุม    เวลา 16.00 น. 

 

 

 

                นพรัตน์  จันทร์แต้                ศิริพร ใจสุข 
          (นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้)                    (นางสาวศิริพร  ใจสุข) 
     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.ชม.                    เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


