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ค�ากล่าวข้างต้นของนายศิรินทร์ยา	 สิทธิชัย	 เลขาธิการ	 ป.ป.ส. 
ถือเป็นภารกิจที่ส�าคัญยิ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ	 โดย	 เลขาธิการ	 ป.ป.ส.	 อธิบายเพิ่มเติมว่า 
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 
หรือ	ส�านักงาน	ป.ป.ส.	เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพตดิ	โดยมนีายวษิณ	ุเครอืงาม	รองนายกรฐัมนตร	ี 
เปน็ประธาน	โดยส�านกังาน	ป.ป.ส.จะรบันโยบายจากคณะกรรมการฯ 
มาเป็นแนวทางในการด�าเนินงานผ่านกลไกการขับเคลื่อนงาน 
การแกไ้ขปญัหายาเสพตดิของศนูยอ์�านวยการปอ้งกนัและปราบปราม 
ยาเสพติดแห่งชาติ	 (ศอ.ปส.)	 ซึ่งมีนายสุวพันธุ์ 	 ตันยุวรรธนะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 เป็นประธาน	 โดยกลไก 

“การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยวิธีการปราบปราม 
ด้วยความรุนแรง การลงโทษจำาคุกน้ัน เป็นท่ีทราบดีว่า 
ไม่สามารถทำาให้ยาเสพติดหมดไปได้อย่างยั่งยืน 
ดังนั้น หน่วยงานท่ีรับผิดชอบอย่างสำานักงาน 
ป.ป.ส. จึงต้องกำาหนดยุทธศาสตร์และมาตรการ
ต่างๆ ท่ีจะลดจำานวนผู้เสพลง เมื่อลดจำานวน 
ผู้เสพได้ ความต้องการยาเสพติดย่อมลดน้อย
ลงไปด้วย”

กับนโยบายและ 
ทิศทางการแก้ไข 
ปัญหายาเสพตดิ 
ของประเทศไทย

“ศิรินทร์ยา	สิทธิชัย”	
เลขาธิการ	ป.ป.ส.	
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ในการด�าเนินงานของ	 ศอ.ปส.	 จะมีศูนย์อ�านวยการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติดของแต่ละกระทรวงที่อยู่ในส่วนกลาง 
และในระดับพื้นที่จะมีศูนย์ท่ีเป็นกลไกหลักในการด�าเนินนโยบาย
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดคือศูนย์อ�านวยการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัด	 (ศอ.ปส.จ.)	 มีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นผู้อ�านวยการศูนย์ฯ	 และในแต่ละอ�าเภอจะมีศูนย์ปฏิบัติการ
ปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพตดิอ�าเภอ	(ศป.ปส.อ.)	โดยมนีายอ�าเภอ
เป็นผู้อ�านวยการศูนย์ฯ

ส�าหรับนโยบายหลักในการด�าเนินงานท่ีมอบให้ศูนย์ฯ	 ในพื้นท่ี 
คือ	 การลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน	ภายใต้ 
“แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนม่ันคง ปลอดภัยยาเสพติด” 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ด�าเนินการในปี	 พ.ศ.	 2559-2560	มุ่งเน้น 
การปฏบิตัใินพืน้ทีห่มูบ่า้นและชมุชน	จ�านวน	81,905	หมูบ่า้น/ชมุชน	 
โดยท้ังหมดจะถูกก�าหนดสถานะปัญหายาเสพติดออกเป็นระดับรุนแรง 
ปานกลาง	 เบาบาง	 หรือไม่มีปัญหา	 เพื่อจะได้ใช้มาตรการได้ตรงกับ
สถานการณ์ของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน	 ส�าหรับมาตรการการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดมี	 3	 มาตรการ	 คือ	 1.มาตรการด้านการป้องกัน 
ยาเสพตดิ	2.มาตรการดา้นการปราบปรามยาเสพตดิ	และ	3.มาตรการ
ด้านการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	

ส�าหรับการด�าเนินการด้านการป้องกันยาเสพติด	 มีนโยบาย 
เน้น	 3	 กลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 1.กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา	 
และนอกสถานศึกษา	 2.กลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ 
และ	 3.กลุ่มประชาชนหมู่บ้าน	 ซ่ึงมีกิจกรรมเสริมสร้างการป้องกัน 
ยาเสพตดิ	เชน่	หมูบ่า้นกองทนุแมข่องแผ่นดนิ	โครงการทบูนีมัเบอรว์นั
ในทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา	สริวิฒันาพรรณวด	ีโครงการ
ก�าลังใจในพระด�าริพระเจา้หลานเธอ	พระองคเ์จา้พชัรกติิยาภา	เปน็ตน้	 
ซึ่งการป้องกันเป็นแนวทางหลักในการท่ีจะท�าให้การแพร่ระบาด 
ของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนลดน้อยลง	

ทีผ่า่นมาการปราบปรามเพยีงอยา่งเดยีว	ไมส่ามารถแกไ้ขปญัหา
ได้อย่างยั่งยืน	 หมู่บ้าน/ชุมชนยังมีการซ้ือขายยาเสพติด	 จากการที่
ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ
ว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก	(United	Nations	General	Assembly 
Special	 Session	 2016	 –	 UNGASS	 2016)	 ณ	 นครนิวยอร์ก	
สหรัฐอเมริกา	 โดยประเทศสมาชิกสหประชาชาติส่วนใหญ่มองว่า 
การแก้ปัญหายาเสพติดโดยการปราบปรามด้วยความรุนแรง 
การลงโทษจ�าคุก	หรือประหารชีวิต	 เป็นวิธีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได ้
ฉะนั้นจึงต้องตระหนักถึงการท�าให้จ�านวนผู้เสพลดลงด้วยวิธีการ
สาธารณสขุ	โดยดแูลเรือ่งสขุภาพอนามยัของผูเ้สพ	มองผูเ้สพเปน็ผูป้ว่ย 
ที่จะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์	 และเม่ือลดจ�านวนผู้เสพลงได้ 
ความต้องการยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนย่อมน้อยลง	

ขณะนี้ได้จัดท�าร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด	ซึ่งคณะรัฐมนตรี 
ได้เห็นชอบให้รวมกฎหมายยาเสพติดที่มีจ�านวน	 7	 ฉบับ	 เป็น 
ประมวลกฎหมายฉบับ เดียวโดยอยู่ ระหว่ างการพิจารณา 

ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแนวทางของกฎหมายฉบับนี ้
คือ	 ปรับการลงโทษผู้กระท�าความผิดให้เหมาะสมกับพฤติการณ์	 
โดยแบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดออกเป็น	3	กลุ่ม	คือ

1. กลุ่มเหยื่อ	หมายถึง	ผู้เสพและผู้ค้ารายย่อย	กลุ่มนี้ถูกจับกุม 
จ�านวนมาก	 ท�าให้เกิดปัญหานักโทษล้นคุก	 ซึ่งจะเน้นให้กลุ่มนี้เข้าสู ่
กระบวนการบ�าบัดในระบบสมัครใจ	 ถึงแม้มีโทษทางอาญา 
แตจ่ะไมใ่ชโ้ทษจ�าคกุแตห่ากไมเ่ขา้สูก่ระบวนการบ�าบดัจะมมีาตรการ 
การบังคับอื่นๆ	ทดแทน	เช่น	มาตรการทางสังคมหรือทางปกครอง

2. กลุม่แรงงาน	คอื	กลุม่รบัจา้งขนยาเสพตดิ	โดยกลุม่นีบ้างสว่น 
ใช้ยาเองด้วย	 จึงจัดเป็นเอเย่นต์ขนาดกลาง	 อาจต้องก�าหนดโทษ 
ทางอาญา	 แต่เปิดช่องให้อัยการมีอ�านาจชะลอการฟ้องคดีต่อศาล 
แลกกับค�ารับสารภาพที่ซัดทอดหรือน�าไปสู่การจับกุมผู้ค้ารายใหญ่ 
เม่ือกลุ่มน้ีเข้าสู่กระบวนการชะลอฟ้องจะน�าตัวเข้ารับการบ�าบัด 
และฝึกอาชีพเหมือนกลุ่มแรก

3. ผู้ค้ารายใหญ่	 เป็นกลุ่มผู้ค้าระดับจังหวัด	 ระดับภาค	 
และระดับชาติ	 กลุ่มน้ีจะใช้มาตรการเข้มทางกฎหมาย	 และมีโทษ 
อาญาสูง	

ประโยชนข์องการปรบักฎหมายฉบบันีคื้อ	จะท�าใหผู้ท้ีต่อ้งเขา้ไป 
อยู่ในเรือนจ�าลดลงเพราะการน�าผู้เสพยาเสพติดส่งเข้าเรือนจ�าไม่ใช่ 
การแก้ปัญหาที่ถูกต้องทั้งนี้	 กระทรวงสาธารณสุขจะเข้ามาดูแล 
การบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด	 โดยเน้นการพัฒนา 
คุณภาพของศนูยคั์ดกรองยาเสพตดิซ่ึงจะแบง่ผู้เสพหรอืผูใ้ชย้าเสพตดิ 
ออกเป็น	 3	 กลุ่ม	 คือ	 1.	 กลุ่มผู้ ใช้หมายถึง	 ผู้ ใช้ยาเสพติด 
แบบครั้ งคราว	 จึ ง ไม่จ� า เป็นที่ จะต้องไปอยู่ ในโรงพยาบาล 
หรือในค่ายบ�าบัด	 แต่อาจจะให้ความรู้และติดตามดูพฤติกรรม 
เพื่อไม่ให้กลับไปใช้ยาเสพติดอีก	 2.	 กลุ่มผู้เสพแต่ไม่ถึงขั้นติดยา	 
มีการใช้ยาเสพติดแต่ไม่ถึงขั้นที่ร่างกายถูกท�าลาย	 ซ่ึงจะถูกส่งตัวไป 
ยังศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 โดยมีหลักสูตรในการบ�าบัด	 12	 วัน	 
และ	3.	กลุ่มผู้ติด	คือ	ผู้ที่ต้องใช้ยาเสพติดตลอดเวลาซึ่งจะถูกส่งตัว 
เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล	โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาศูนย์คัดกรองให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	

ส�าหรับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	(ฉบับที่	6)	พ.ศ.	2560 

33Justice Magazine  Ministry of Justice



คนยุติธรรม

ซึง่มผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที	่16	มกราคม	2560	เปน็การแก้ไขกฎหมาย 
โดยปรับแก้ในเรื่องของโทษฐานผลิต	น�าเข้า	หรือส่งออกซึ่งยาเสพติด 
ให้โทษประเภท	1	เดิมการผลิต	น�าเข้าหรือส่งออกที่ไม่ใช่การกระท�า 
เพือ่จ�าหนา่ย	มโีทษจ�าคกุตลอดชวีติ	แตห่ากกระท�าเพือ่จ�าหนา่ยมโีทษ 
ประหารชวีติสถานเดยีว	ซึง่ท�าใหศ้าลไมส่ามารถใชบ้ทสนันษิฐานใดได	้ 
ต้องพิพากษาตามตัวบทกฎหมายท้ังๆ	 ท่ีผู้ท่ีน�ายาเสพติดเข้ามา 
เพียง	 3	 เม็ด	 ตั้งใจจะเอาเข้ามาเสพ	 ซ่ึงการครอบครองไว้เพื่อเสพ 
การลงโทษจะไม่มาก	แต่เมื่อเป็นการน�าเข้ามาจากต่างประเทศจะถูก 
พิจารณาลงโทษด้วยการจ�าคุกตลอดชีวิตซึ่งเป็นการลงโทษที่ร้ายแรง 
กวา่พฤตกิารณจ์รงิ	ดงันัน้	กฎหมายฉบบันีจ้งึปรบับทลงโทษฐานผลติ	 
น�าเข้า	 หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท	 1	 เป็นจ�าคุกต้ังแต่	 
10	ปี	 -	จ�าคุกตลอดชีวิต	และปรับ	1	ล้านบาท	-	5	ล้านบาท	และ 
ในกรณีกระท�าเพื่อจ�าหน่ายจะมีโทษจ�าคุกตลอดชีวิต	 และปรับ	 
1	ลา้นบาท	-	5	ลา้นบาท	หรอืประหารชวีติและเพิม่การพสิจูนพ์ฤตกิารณ์
หรือเจตนาที่แท้จริงของผู้กระท�าความผิด	 ซ่ึงจะช่วยลดจ�านวน 
ผู้ที่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	และให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ด้านนโยบายของนายสุวพันธุ์	 ตันยุวรรธนะ	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม	 ได้มอบหมายให้ส�านักงาน	 ป.ป.ส.	 ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติด 
รายส�าคัญ	 เนื่องจากการจับกุมยาเสพติดที่ผ่านมาส่วนใหญ่ 
เป็นการจับกุมผู้ล�าเลียง	 ผู้รับจ้างขนยาเสพติด	 ส�านักงาน	 ป.ป.ส.	
จึงร่วมมือกับกองบัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด	 ซ่ึงเป็น
หน่วยงานกลางของต�ารวจด�าเนินการสืบสวนขยายผลจับกุม
เครือข่ายยาเสพติดรายส�าคัญ	 เช่น	 คดีนายไซซะนะ	 แก้วพิมพา 
ท่ีขยายผลถึงแหล่งท่ีมาของยาเสพติดว่าได้รับมาจากท่ีไหน	 มีการติดต่อ 
จากใคร	 ส่งเงินให้ใคร	 ฯลฯ	 ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเก่ียวกับการสืบสวน 
จะน�ามาใช้ในการขยายผลท้ังหมด	 โดยด�าเนินมาตรการสมคบและ
มาตรการยึดทรัพย์	 ซึ่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม 

ผูก้ระท�าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด	พ.ศ.	2534	ใหอ้�านาจกับส�านกังาน	
ป.ป.ส.	 พิจารณาอนุมัติจับกุมและแจ้งข้อหาสมคบและสนับสนุน
หรือช่วยเหลือการกระท�าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	 ซึ่งทั้งสองกรณี 
ถา้เลขาธกิาร	ป.ป.ส.	พจิารณาจากหลักฐานแล้วพบวา่เปน็ข้อเทจ็จริง	
กส็ามารถอนมุตัใิหจ้บักมุได	้อกีทัง้ยงัใชม้าตรการรบิทรพัยซ์ึง่สามารถ
ริบทรัพย์สินของเครือข่ายที่ถูกข้อหาสมคบนี้	 หรือแม้แต่ผู้เกี่ยวข้อง	
มาตรการดังกล่าวจึงท�าให้นักค้ายาเสพติดเกรงกลัว	 และท�าให้ 
เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ลดลง	

ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด	 ได้ด�าเนินโครงการส�าคัญ	 อาทิ	 การสกัดก้ันการลักลอบ
ล�าเลียงยาเสพตดิ	ณ	ทา่อากาศยานสากล	ซึง่ประเทศไทยเปน็ผูร้เิริม่ขึน้ 
โดยร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง	10	ประเทศ	เพ่ือสกัดก้ันยาเสพติด 
ณ	ท่าอากาศยานต่างๆ	 ซึ่งขณะนี้ทุกประเทศได้เข้ามาร่วมมือและ 
แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารระหวา่งกนั	ยงัมโีครงการสกัดกัน้ยาเสพตดิ	 
ณ	ท่าเรือสากล	ซ่ึงประเทศอินโดนีเซียเป็นผู้ริเร่ิมข้ึน	โดยได้ด�าเนินการมา  
1-2	ปีแล้ว	และจะมีการพัฒนาต่อไป	

ส่วนโครงการที่เห็นผลมากในขณะนี้	 คือ	 โครงการแม่น�้าโขง 
ปลอดภัย 	 ซึ่ งประเทศจีน เป็นผู้ ริ เริ่ ม โครงการนี้ ขึ้ น 	 เ ม่ือปี 	 
พ.ศ.	2556	จนกระทัง่ป	ีพ.ศ.	2558	ประเทศไทยไดข้ออนมุติัด�าเนนิการ 
โครงการแมน่�า้โขงปลอดภัย	4	ประเทศ	ไดแ้ก	่ไทย	เมยีนมา	ลาว		และจนี 
ซึง่ปรากฏวา่	สามารถจับกมุยาเสพตดิไดม้ากขึน้	และสามารถสกดักัน้ 
สารเคมีที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดไม่ให้น�าไปสู่การผลิตได ้
ต่อมาจึงขยายผลโครงการแม่น�้าโขงปลอดภัย	 โดยเชิญเวียดนาม 
และกัมพูชาเข้ามาร่วมเป็นสมาชิก	ซึ่งผลจากการด�าเนินการดังกล่าว 
เมือ่วเิคราะห์แล้วมแีนวโนม้วา่	หากทกุประเทศรว่มมอืกันจะสามารถ 
ลดการผลิตยาเสพติดที่จะกระจายไปสู่ประเทศต่างๆ	ทั่วโลกได้	

ทั้งนี้	 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนปฏิบัติการแม่น�้าโขงปลอดภัย	 
6	 ประเทศ	 ระยะเวลา	 3	 ปี	 (2559	 -	 2561)	 โดยในปี	 2560		 
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ส�านักงาน	 ป.ป.ส.	 ได้ เสนอแผนปิดล้อมสามเหลี่ยมทองค�า 
หรือแผนปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองค�า	 ท่ีครอบคลุมพื้นที่ของ 
สามประเทศ	 ได้แก่	 เมียนมา	 ประเทศลาว	 และตอนบนของ
ประเทศไทย	 บริเวณอ�าเภอเชียงแสน	 ซ่ึงเป็นจุดรอยต่อของทั้ง 
สามประเทศที่เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดใหญ่	1	ใน	3	ของโลก	ดังนั้น	 
แผนปฏิบัติการปิดล้อมสามเหล่ียมทองค�าน่าจะท�าให้การผลิตยาเสพติด 
ลดลง	ซึ่งแผนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก	คือ	สกัดสารเคมีที่จะน�าไป 
ใชเ้ปน็สารตัง้ตน้ในการผลติยาเสพติด	รวมทัง้สกดักัน้ยาเสพตดิทีจ่ะถกู 
ส่งออกจากสามเหลี่ยมทองค�าไม่ให้แพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆ	
ตลอดจนความร่วมมือการขยายผลเพื่อจับกุมเครือข่ายข้ามชาติ	 
และการติดตามผู้หลบหนีหมายจับ	

อย่างไรก็ตาม	แผนปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองค�าภายใต้โครงการ
แม่น�า้โขงปลอดภยั	ขณะนีด้�าเนนิการอยู	่6	ประเทศ	ไดแ้ก	่ไทย	เมยีนมา 
ลาว	 เวียดนาม	 กัมพูชา	 และจีน	 เท่าน้ัน	 จากการประชุมรัฐมนตรี
อาเซยีนดา้นยาเสพตดิ	คร้ังที	่5	ณ	สาธารณรฐัสิงคโปร	์พลเอก	ไพบลูย ์
คุ้มฉายา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของไทยในสมัยนั้น 
ได้เรียกร้องให้ประเทศอาเซียน	 5	 ประเทศท่ีเหลือ	 ได้แก่	 มาเลเซีย
สิงคโปร์	 บรูไน	 ฟิลิปปินส์	 และอินโดนีเซีย	 เข้าร่วมสนับสนุนด้วย 
แม้ประเทศเหล่าน้ีจะไม่ได้อยู่บริเวณแม่น�า้โขง	แต่ต้องบรรจุแผนปิดล้อม 
สามเหลี่ยมทองค�าไว้ในแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยช้ีใหเ้หน็วา่ยาเสพตดิทีอ่อกจากสามเหลีย่มทองค�าสามารถเข้าไปสู่ 
ทกุประเทศได	้ซึง่ขณะนีท้กุประเทศไดบ้รรจแุผนดงักลา่วเรยีบรอ้ยแลว้ 
และเมื่อวันที่	1-	2	มีนาคม	2560	นายสุวพันธุ์	ตันยุวรรธนะ	รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม	 ได้เป็นประธานการประชุมระดับรัฐมนตรี
ว่าด้วยแผนความช่วยเหลือส�าหรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�า	 ซึ่งได้เชิญประเทศและองค์กร
ผู้ให้	 11	ประเทศ/องค์กร	ประกอบด้วย	ออสเตรเลีย	 แคนาดา	จีน	
เยอรมน	ีเกาหลใีต	้มาเลเซยี	สงิคโปร	์สหราชอาณาจกัร	สหรฐัอเมรกิา	

ส�านักงานเลขาธิการแผนโคลัมโบ	(Columbo	Plan)	และส�านักงาน
ป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ	
(UNODC)	 เข้าร่วมประชุม	 โดยทุกประเทศจะสนับสนุนอุปกรณ์	 
งบประมาณ	เพือ่ใหแ้ผนปฏบัิตกิารสามเหลีย่มทองค�ามปีระสทิธภิาพ 
ส�าหรับแผนปฏิบัติการสามเหล่ียมทองค�าได้ก�าหนดพ้ืนท่ีในการปฏิบัติการ 
ทั้งในและนอกประเทศรวม	 11	 พื้นที่	 โดยจะด�าเนินมาตรการ 
ในการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

ส�าหรับความร่วมมือกับภาคประชาชน	 ส�านักงาน	 ป.ป.ส.	 
ไดข้บัเคลือ่นนโยบายตามแผนยทุธศาสตรก์ารปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด	 พ.ศ.	 2558	 –	 2562	 ซึ่งประกอบด้วย	 ยุทธศาสตร์หลัก	 
8	 ยุทธศาสตร์	 คือ	 1.	 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพตดิ	2.	การควบคมุตวัยาและผูค้า้ยาเสพตดิ	3.	การแกไ้ขปญัหา
ผูเ้สพผู้ตดิยาเสพตดิ	4.	ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ	5.	การสรา้งและ
พัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม	6.	การสร้างสภาพแวดล้อม
เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด	 7.	 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	 
8.	การบรหิารจดัการอยา่งบรูณาการ	ซึง่ถอืวา่ครอบคลุมทัง้มาตรการ
บ�าบัดรักษา	 ป้องกัน	 ปราบปราม	 การอ�านวยการต่างประเทศ	 
และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	 โดยให้ภาคประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการช่วยกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน	 
เพราะเชื่อว่าไม่มี ใครที่จะรู้ปัญหาได้ดี เท่ากับคนในหมู่บ้าน	 
ซึ่งส�านักงาน	 ป.ป.ส.	 ได้จัดตั้งอาสาประชารัฐประจ�าทุกหมู่บ้าน	 
โดยร่วมกบัสภาเกษตรกรแหง่ชาต	ิดงึตวัแทนของเกษตรกรเขา้มาเปน็
เครือข่ายของ	ป.ป.ส.	คอยช่วยเฝ้าระวังยาเสพติดในหมู่บ้าน	ส�าหรับ
ในพื้นที่ภาคเหนือที่มีพื้นที่ปลูกฝิ่นได้ให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามา 
รว่มมอืในการลดหรือเลกิการปลกูฝิน่โดยเฉพาะในพืน้ทีอ่�าเภออมกอ๋ย	
จังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อขยายผลการด�าเนินงานตามแนวทางประชารัฐ
ของรฐับาลในการแก้ไขปญัหาฝ่ิน	โดยน�ามวลชนรว่มกบัหนว่ยราชการ
ในพ้ืนที่ตัดท�าลายและยึดคืนพื้นที่ปลูกฝิ่น	 พร้อมทั้งปลูกป่าทดแทน 
ในพื้นที่ที่เคยมีการปลูกฝิ่น	 เพื่อเป็นสัญลักษณ์การทวงคืนผืนป่า 
และน�าไปสู่การแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 
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