
เมื่อวันที่	20	ตุลาคม	2559	พลเอก	ไพบูลย์	คุ้มฉายา	รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงยุติธรรม	 ได้มอบหมายให้พลเอก	นิวัตร	 มีนะโยธิน 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงยุติธรรม	 เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด	 ครั้งที่ 	 5	 
ณ	สาธารณรัฐสิงคโปร์	

โดยในพิธี เปิดการประชุม	 นายจันมุกัม	 กาศิวิสวันนาธัน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกฎหมายแห่งสาธารณรัฐ 
สิ งคโปร์ 	 ประธานการประชุม  ได้กล่ าวแสดงความเ สียใจ 
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ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน 
ด้านยาเสพติด	ครั้งที่	5	ณ	ประเทศสิงคโปร์	 
เพื่อหารือ	“แผนปฏิบัติการอาเซียนปลอดภัย 
จากยาเสพติด	ปี	2559-2568”

สร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงยั่งยืน

ไทยจับมือกลุ่มสมาชิกอาเซียน
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ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 พร้อมทั้งกล่าวว่าไม่ใช่เป็นเพียง 
การสูญเสียของประเทศไทยเท่ า น้ัน	 แต่ยั ง เป็น 
การสูญเสียของประเทศสมาชิกอาเซียน	 พระองค์ 
ทรง เป็ นต้ นแบบในการแ ก้ ไขปัญหายา เสพติ ด	 
โ ด ย เ ฉพ า ะอย่ า ง ยิ่ ง ด้ า น ก า รพัฒน าท า ง เ ลื อ ก	 
เพื่อลดความยากจนของประชาชน	 และแก้ไขปัญหา 
การปลูกฝิ่น	 ขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนยึดถือ 
เป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป	 
ซึ่งหัวหน้าคณะผู้แทนทุกประเทศได้แสดงความเสียใจ 
กับประเทศไทยด้วยเช่นกัน

ในค�ากล่าวของประธานการประชุมฯ	และหัวหน้าคณะ 
ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ได้กล่าวถึง 
กลไกความร่วมมือด้านยาเสพติดท่ีส�าคัญของอาเซียน 
เช่น	 โครงการสกัดก้ันยาเสพติด	 ณ	 ท่าอากาศยาน 
สากลในอาเซียน	 (AAITF)	 ท่ีริเริ่มโดยประเทศไทย	 
โครงการสกัดก้ันยาเสพติด	ณ	 ท่าเรือสากลในอาเซียน 
(SITF)	 ท่ีริ เริ่มโดยประเทศอินโดนีเซีย	 โครงการ 
ส�านักงาน	 ป.ป.ส.	 อาเซียน	 (ASEAN-NARCO)	 
และโครงการเครือข่ายอาเซียนเฝ้าระวังยาเสพติด	 
ที่ริเริ่มโดยประเทศไทย	

โดยที่ประชุมฯ	ได้มีมติ	ดังนี้	
1.	 ท่ีประชุมได้ร่วมกันรับรองแผนปฏิบัติการ 

อาเซียนเพื่อสร้างความมั่นคงให้อาเซียนปลอดภัย 
จากยาเสพติด	 ปี	 2016-2025	 ซ่ึงมีแผนงานย่อย 
ที่ส�าคัญ	 คือ	 การแก้ปัญหายาเสพติดในสามเหล่ียม 
ทองค�า	 ซึ่งเป็นแนวทางที่พลเอก	 ไพบูลย์	 คุ้มฉายา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 ได้กล่าวเรียกร้อง 
ใน พิธี เปิ ดการประชุม เจ้ าหน้ าที่ อ าวุ โสอา เซียน 

ด้านยาเสพติด	 (ASOD)	ครั้งที่	 37	ณ	กรุงเทพมหานคร	 
เม่ือเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา	 คือ	 ให้ประเทศในอาเซียน 
ให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาในสามเหล่ียมทองค�า 
และบรรจุลงในแผนปฏิบัติการอาเซียนฯ	ระยะ	10	ปี	

การประชุมในครั้งนี้	 ประเทศไทยได้เสนอเอกสาร 
แนวคิดความร่วมมืออาเซียนในการแก้ ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสามเหลี่ยมทองค�า	 ซึ่งได้รับการชื่นชม 
จากที่ประชุมและได้รับความเห็นชอบและสนับสนุน 
จากประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศเป็นอย่างดี	

ทั้งน้ี	 ที่ประชุมได้มอบให้ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส 
อาเซียนด้านยาเสพติด	 (ASOD)	 ไปจัดการประชุม 
กลุ่มย่อยเพื่อหารือในรายละเอียดของการด�าเนินงาน 
ที่ประเทศอาเซียนจะมีความร่วมมือในการแก้ปัญหา 
ยาเสพติดในสามเหล่ียมทองค�าตามแนวคิดท่ีเสนอโดย 
ประเทศไทยดังกล่าวเป็นการเฉพาะ	 เพื่อด�าเนินการ 
ต่อไป	 และการเข้ามาให้ความช่วยเหลือของประเทศ 
อาเซียนที่มี ศักยภาพ	 ซึ่ งจะท�าให้แต่ละประเทศ 
สามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้อย่างชัดเจน	 
ประเทศไทย	 โดยส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด	 (ป.ป.ส.)	 จึงรับเป็นเจ้าภาพ 
จัดการประชุมเพื่อจัดท�าแผนปฏิบัติการด้านความ 
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสามเหลี่ยม 
ทองค�า	 ซึ่งจะเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส 
คื อ 	 หั วหน้ าหน่ ว ย ง านยา เสพติ ดของอา เซี ยน 
ประมาณต้นเดือนมกราคม	2560

2.	 ที่ประชุมฯ	 รับทราบความคืบหน้าการพิจารณา 
บทบาทและอ�านาจหน้าที่ 	 (TOR)	 ของโครงการ 
ความร่วมมืออาเซียน-จีน	 (ACCORD)	 ซึ่งที่ประชุม	 
ASOD	 ครั้งที่	 37	 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม	 2559	 
ณ	กรุงเทพฯ	ได้ให้การรับรองแล้ว
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3.	 ที่ประชุมฯ	 ได้ เ ห็นชอบที่จะยืนยันจุดยืน 
ของอาเซียน	 คือ	 ยังคงยึดม่ันในการเป็นเขตปลอด 
ยาเสพติด	 และใช้มาตรการไม่อดกลั้นต่อยาเสพติด 
( ze ro - to le rance ) 	 และความสมดุ ลระห ว่าง 
ด้านลดอุปสงค์และลดอุปทานยาเสพติด	 แต่จะเคารพ 
ในอ�านาจอธิปไตยของแต่ละประเทศในการก�าหนด 
นโยบายที่เหมาะสมกับประเทศของตนในการแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด	 ตามที่ได้ประกาศแสดงจุดยืนไว้ใน 
เวทีคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ 
(CND)	 สมัยที่	 59	 และที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 
สมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก	 ค.ศ.	 2016 
(UNGASS	2016)	ที่ผ่านมา

4.	 ที่ประชุมฯ	 ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโส 
อาเซียนด้านยาเสพติด	 (ASOD)	 เตรียมการส�าหรับ 
การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนแก้ ไขปัญหา 
ยาเสพติดของสหประชาชาติ	ระยะ	10	ปี	ซึ่งจะสิ้นสุดลง 
ในปี	 ค.ศ.	 2019	 และให้เตรียมจัดท�าท่าทีของอาเซียน 
ร่วมกันส�าหรับการประชุมระดับสูงของการประชุม 
คณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ	 (CND) 
ที่จะจัดขึ้นในปี	 ค.ศ.	 2019	 (พ.ศ.	 2562)	 เหมือนเช่น 
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ท่ีอาเซียนมีท่าทีร่วมกันในการประชุมคณะกรรมาธิการ 
ย า เ ส พ ติ ด แ ห่ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ 	 ส มั ย ที่ 	 5 9	 
และการประชุม	UNGASS	 2016	 และให้มีการรายงาน 
ความคืบหน้าผลการเตรียมการส�าหรับการจัดท�าท่าที 
ดังกล่าวในการประชุม	 AMMD	 ครั้งที่	 6	 ซึ่งประเทศ 
เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพในปี	ค.ศ.	2018

5.	 ท่ีประชุมฯ	 เห็นชอบกับถ้อยแถลงสรุปผล 
การประชุม	 AMMD	 ครั้งท่ี	 5	 ของประธานที่ประชุม	 
ซึ่ งได้กล่าวถึงกลไกความร่วมมือที่ มีอยู่ 	 ข้อเสนอ 
แนวคิดความร่วมมืออาเซียนในการแก้ ไขปัญหา 
ยาเสพติดของประเทศไทย	 และข้อห่วงกังวลของ 
ประเทศอาเซียนต่อปัญหายาเสพติดในภูมิภาค 
และในสามเหลี่ยมทองค�า	 รวมท้ังจุดยืนของอาเซียนต่อ
ปัญหายาเสพติด 

6.	 ประเทศเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม 
ครั้งที่	6	ในปี	พ.ศ.	2561	

ในการกล่ า วถ้ อยแถลงก่ อนปิ ดการประ ชุม	 
พลเอก	 นิวัตร	 มีนะโยธิน	 ผู้ ช่วยรัฐมนตรีประจ�า 
กระทรวงยุติธรรม	 ได้ขอบคุณทุกประเทศที่สนับสนุน 
ให้มี แผนการแก้ ไขปัญหาในสามเห ล่ียมทองค� า	 
และเชิญให้รัฐมนตรีประเทศอาเซียนมาเ ย่ียมชม 

ศูนย์ ประสานงานแ ม่น�้ า โข งปลอดภั ยที่ จั งหวั ด 
เชียงใหม่	 นอกจากนี้ 	 ประเทศไทยน�าโดยผู้ ช่วย 
รั ฐมนตรีประจ� ากระทรวงยุติ ธรรม	 ยั ง ได้หา รือ 
นอกรอบกับรัฐมนตรี หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศ 
ลาว	 เมียนมา	 มาเลเซีย	 และสิงคโปร์	 โดยเรียกร้องให้ 
ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ให้ความช่วยเหลือ 
การแก้ ปัญหายา เสพติ ด ในสาม เหลี่ ย มทองค� า	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือประเทศเมียนมา 
และลาว	ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี	

ข้ อสั ง เกตจากการประชุมฯ	 ครั้ งนี้ 	 มี ว าระ 
ข้ อ เ สนอขอ งประ เทศ ไทย ในกา รแก้ ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสามเหล่ียมทองค�าเป็นวาระเดียวที่เป็น 
ข้อเสนอใหม่	 ( initiative)	 ซึ่งสร้างความโดดเด่น 
ใ นก า ร เ ป็ น ผู้ น� า ใ นก า รแ ก้ ไขปัญหาย า เ สพติ ด 
ในอาเซียนของประเทศไทย	 ในเวทีประชุมระดับ 
รัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด	

แต่อย่างไรก็ตาม	 ส่ิงส�าคัญท่ีสุดน้ัน	 คือ	 การจับมือกัน 
ของกลุ่มสมาชิกอาเซียนในการสร้างกลไกเพ่ือขับเคล่ือน 
ความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดบนเวทีการประชุม 
ครั้งนี้ 	 ซึ่งนับเป็นอีกครั้งที่ประสบความส�าเร็จและ 
จะต้องด�าเนินต่อไปอย่างยั่งยืน	
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