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อาเซียน-ไทย
กับมาตรการความร่วมมือ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 
จัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 37  
เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน ในการต่อต้าน 
และแก้ ไขปัญหายาเสพติด  
และยกให้เป็นวาระสำาคัญแห่งภูมิภาค

จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในประเทศไทย 
และประเทศในแถบอาเซยีนทีมี่มาอยา่งตอ่เนือ่งยาวนาน  
ตั้งแต่ปัญหาการลักลอบผลิต ลำาเลียง และแพร่ระบาด 
ของยาเสพติด โดยเฉพาะในบริเวณพ้ืนท่ีสามเหล่ียมทองคำา 
ทางตอนเหนือของประเทศไทย ไทยและประเทศในกลุ่ม 
อาเซียนจึงร่วมมือกันประกาศเจตนารมณ์และความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ เพ่ือร่วมกันดำาเนินการต่อต้านและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดดังกล่าว โดยกำาหนดความร่วมมือ 
ในการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิเปน็วาระสำาคญัแหง่ภูมภิาค 

จากนัน้ จงึกำาหนดเปา้หมายใหท้กุประเทศ ดำาเนนิการ 
ลดพื้นที่การปลูกพืชเสพติดลง ลดการลักลอบการค้า 
ยาเสพติด และการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้ง  
กำาหนดให้มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน 
ด้านยาเสพติด (ASEAN Senior Officials on Drug Matters)  
ภายในภูมิภาคข้ึนเป็นประจำาทุกปี เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ 
ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และแสวงหา 
มาตรการใหม่ ๆ สำาหรับใช้ป้องกัน ปราบปราม บำาบัด 
รักษา การทำาวิจัยและพัฒนาทางเลือก เพื่อการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดดังกล่าวอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
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พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

โดยในปีนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติ 
ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโส 
อาเซยีนดา้นยาเสพตดิ  ครัง้ที ่ 37  ขึน้  ระหวา่ง
วันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม 
รอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร

อนึง่ ในการประชุมครัง้นีม้ ีพลเอก  ไพบลูย ์
คุม้ฉายา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม 
เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย  
พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำา 
กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนจากประเทศ 
กลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศ 
คู่เจรจา เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย  
สำานกัเลขาธิการอาเซยีน สำานกังานยาเสพตดิ 
และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ  (UNODC) 
และหน่วยงานกลางด้านปราบปรามยาเสพติด 
สหรัฐอเมริกา (DEA) เข้าร่วมประชุม

สำาหรบัหวัหนา้คณะผูแ้ทนไทยทีเ่ขา้รว่ม 
ประชุมในครั้งนี้ คือ นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

วาระสำาคัญของการประชุมฯ ได้แก่ 
1) การหารือแผนปฏิบัติการอาเซียน 

ฉบับใหม่ 10 ปี “แผนปฏิบัติการอาเซียน 
เพ่ือประชาคมอาเซียนปลอดภัยจากยาเสพติด  
ป ี2559 - 2568” กอ่นนำาเสนอมตจิรงิอกีครัง้ 
ในทีป่ระชมุระดบัรัฐมนตรอีาเซยีน ท่ีจะจัดขึน้ 

ในเดือนตุลาคม 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์ 
2) แนวคิดการทำางานรูปแบบใหม่ของ 

อาเซียน เพื่อการต่อต้านปัญหายาเสพติด  
(การนำาเสนอใหม ่การพจิารณาขอ้เสนอ และ 
แนวคิดใหม่)

3) การรายงานผลการดำาเนินงาน 
ดา้นการปอ้งกนั ปราบปราม บำาบดัและฟืน้ฟู 
ผู้ติดยาเสพติด (การทำาวิจัยและการพัฒนา 
ทางเลือก)

4 )  การ เสริมสร้ า งความสามารถ 
ในการปฏิบั ติงานร่วมกันของประเทศ 
สมาชิกอาเซียนต่อการสืบสวน สอบสวน 
อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดในภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

5) การสร้างเครือข่ายเพื่อควบคุม 
สารและเคมีภัณฑ์ตั้งต้นในอาเซียน

6) การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปราบปราม 
ยาเสพติดของประเทศสมาชิกอาเซียนและ 
ประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น  
เพื่อรับมือกับการระบาดของสารกระตุ้น 
ในกลุ่มแอมเฟตามีนและสารเสพติดอื่น ๆ

7) การฝกึอบรมบรูณาการระดบัอาเซยีน 
เพือ่การปอ้งกนั ปราบปราม สกดักัน้ ตดิตาม
และประเมินผลด้านยาเสพติด

8)  การเตรียมความพร้อมในการ 
จัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด  
ครั้งที่ 5 ณ ประเทศสิงคโปร์
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พลเอก ไพบูลย์ฯ กล่าวว่าการประชุมฯ  
ในครั้ง น้ี นับเป็นการประชุมก้าวสำาคัญ  
เน่ืองจากเป็นการประชุมเพื่อจัดทำาแผน 
ปฏิบัติการระดับภูมิภาคสำาหรับ 10 ปี  
ข้างหน้า คือ ปี 2559-2568 ขณะเดียวกัน  
ในการประชุมฯ ครั้งน้ี ประชาคมอาเซียน 
ยังได้แสดงจุดยืนให้ประชาคมโลกเห็นด้วย
ว่าอาเซียนได้รับเอาผลการประชุมสมัชชา 
สหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหา 
ยาเสพติดโลก (UNGASS) 2016 เรื่องการ
ดูแลสุขภาพ สาธารณสุขอาชีพ และการใช้ 
กฎหมายอย่างเหมาะสม มาปรับใช้เป็น 
แนวคิดพื้นฐานและทิศทางในการจัดทำาแผน 
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายใน 
ภูมิภาคด้วย

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ 
ป.ป.ส. แถลงผลความคืบหน้าของการประชุมฯ  
ว่าท่ีประชุมได้รับฟังการรายงานความคืบหน้า 
กลไกย่อยต่าง ๆ ที่ดำาเนินการอยู่ และ 
เพิ่งดำาเนินการแล้วเสร็จในมาตรการต่าง ๆ 
ซ่ึงประเทศอาเซียนแต่ละประเทศได้ผลัดเปล่ียน 
หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ อาทิ โครงการ 
สกัดกั้นยาเสพติด โครงการเฝ้าระวังปัญหา 
ยาเสพติดอาเซียน ภายใต้การสนับสนุนของ 
ไทยในโครงการ ASEAN-NARCO ที่ปัจจุบัน  
มีความคืบหน้าเป็นอย่างดี

ขณะเดียวกัน ในการประชุมกลุ่มย่อย  
ตามกลุ่มมาตรการสำาคัญต่าง ๆ  ก็มีความคืบหน้า 
ด้วยดีเช่นกัน อาทิ



คุยเฟื่องเรื่องยุติธรรม

29Justice Magazine  Ministry of Justice

1) ด้านกลุ่มงานปราบปรามยาเสพติด
ประเทศไทยในฐานะประธานกลุ่ม ได้ผลักดัน 

ใหท้ีป่ระชมุเหน็ชอบเพือ่รว่มมอืกนัแกปั้ญหาดา้นอปุทาน 
ยาเสพติดในพื้นท่ีสามเหลี่ยมทองคำา ให้ความสำาคัญ 
กบัการควบคุมสารตัง้ตน้ตามนโยบาย เฝ้าระวงัและรบัมือ 
กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดชาวแอฟริกันตะวันตก รวมท้ังระดม 
ความคิดเห็นและความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
อาทิ ปัญหาวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทชนิดใหม่  
การซ้ือขายยาเสพติดทางอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบ 
และควบคุมพัสดุต้องสงสัย สนับสนุนการใช้ข้อมูลจาก 
การตรวจพิสูจน์ในการตรวจหาแหล่งที่มาของยาเสพติด  
และการนำาเสนอโครงการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ 
ปราบปรามยาเสพติดของประเทศสมาชิกอาเซียนและ 
ประเทศคู่เจรจา (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น) เป็นต้น

 

2) ด้านกลุ่มบำาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ
    ผู้ติดยาเสพติด 

มีการหารือถึงแนวทางการสนับสนุน ท้ังในส่วน 
ของงบประมาณและอุปกรณ์ช่วยเหลือตามกำาลัง 
ความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการบำาบัดและ 
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้พัฒนามาตรฐานการ 
บำาบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติดตามแนวทางของ UNODC 
และ WHO รวมทัง้ พฒันามาตรฐานศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด ด้วยการใช้แนวทางของศาสนาและ 
ความเชื่อในการบำาบัด และไม่เลือกปฏิบัติ

โดยภาพรวมของผลการประชุมฯ ในครั้ งนี้  
ประชาคมอาเซียนมีความคืบหน้าในการดำาเนินงาน 
และประสบความสำาเร็จอย่างมากในการประสาน 
ความรว่มมอืระหวา่งกัน เพือ่ตอ่สูแ้ละดำาเนนิมาตรการ 
แก้ไขปัญหายาเสพติดภายในภูมิภาค ด้วยจุดมุ่งหมาย 
และจิตวิญญาณที่เป็นหนึ่งเดียวกัน คือ ร่วมกันแก้ไข 
ปญัหายาเสพตดิอยา่งยัง่ยนื เพือ่ให้หมดไปจากภมูภิาค 
อาเซียนแห่งนี้   


