บทความ
เรื่อง รัฐบาลมุ่งมั่นดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมตามแผนยุทธศาสตร์
เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
สวั ส ดี (ครั บ /ค่ ะ ) ท่ า นผู้ฟั ง ที่ เ คารพ กลั บ มาพบกับ ทุ ก ท่ า นอี ก เช่ น เคย (ครั บ /ค่ ะ ) กั บ
รายการ........ในวันนี้ผู้จัดมีข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟัง และต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่าน
ที่ติดตามรับฟังข่าวสารจากผู้จัดด้วยดีเสมอมา (ครับ/ค่ะ) "....ยาเสพติดนี่มันก่อให้เกิดความเดือดร้อนหลาย
อย่าง โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทั้งราชการ ตํารวจ โดยโรงพยาบาล โดยคน เอกชนต่าง ๆ เดือดร้อนหมด และ
สิ้นเปลือง คนทั่วประเทศก็สิ้นเปลือง แทนที่จะมีเงินทอง มีทุนมาสร้างบ้านเมือง ให้สบาย ให้เจริญ มัวแต่
ต้องมาปราบปราม ยาเสพติด มัวแต่ต้องเสียเงินค่าดูแลรักษา ทั้งผู้เสพยา ผู้เป็นคนเดือดร้อนอย่างนี้
ก็เสียทั้งเงินและเสียทั้งชื่อเสียง....." พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ศาลาดุสิตาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อน
ความทุกข์ยากกับประชาชนและการพัฒนาประเทศ จําเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไข
ปัญหาอย่างแท้จริง นับตั้งแต่คณะรัฐบาล ภายใต้การนําของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่ง
สร้างความเข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้าง
การรับรู้และดําเนินการให้มีความเชื่อมโยงด้านการป้องกัน ปราบปราม และการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ตามแผน “ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัย
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐” มีรายงานการเก็บข้อมูลด้านยาเสพติดโดยสภาพัฒน์ว่า สถานการณ์แม้
จะยังรุนแรงอยู่แต่มีแนวโน้มดีขึ้น เป็นเพราะการปราบปรามอย่างต่อเนื่องและจริงจัง จนสามารถจับกุมผู้ค้า
ยาเสพติดรายสําคัญได้มากขึ้นจากร้อยละ ๑๙.๔๖ ในปี ๒๕๕๗ เป็นร้อยละ ๒๔.๔๕ ในปี ๒๕๕๘ และ
๒๙.๘๒ ในปี ๒๕๕๙ ส่งผลให้จํานวนการเสพยาบ้ามีค่าเฉลี่ยต่อเดือนลดลงจากจํานวน ๘ ล้านเม็ด ในปี
๒๕๕๗ เหลือ ๖.๔ ล้านเม็ด ในปี ๒๕๕๙ อันเป็นผลมาจากปฏิบัติการด้านป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของทางราชการ (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) จากข้อมูลด้านยาเสพติดที่ได้กล่าวไป ทําให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ
ที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเป็น รูป ธรรม เป็นระบบ ตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ค ณะรัฐบาลภายใต้การนํา ของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้วางเอาไว้ ตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชน
มั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หมู่ บ้า น/ชุ ม ชน โดยการสร้ า งหมู่ บ้า น/ชุ ม ชนให้ เ ข้ม แข็ง มั่น คง ผ่ า นกลไก “ประชารัฐ ”
และมี
“ชุดปฏิบัติการประจําตําบล” เป็นหน่วยขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ภายใต้การดําเนินงาน
๙ ขั้นตอนกระบวนการ ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เพื่อนําไปสู่หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) กระบวนการ ๙ ขั้นตอนสู่หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง มีดังนี้ การสืบสภาพ
ชุ ม ชน, การพบปะแกนนํ า หมู่ บ้ า นชุ ม ชน , ประกาศวาระหมู่ บ้ า นชุ ม ชนป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา

ยาเสพติด, การรณรงค์ให้ความรู้, คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด, การสร้างภูมิคุ้มกัน ทั้ง
ในมิ ติ เ ด็ ก และเยาวชนในสถานศึ ก ษา นอกสถานศึ ก ษา ประชาชนทั่ ว ไป และผู้ ใ ช้ แ รงงาน,
การรับรองครัวเรือน, การใช้มาตรการทางสังคม และ การรักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง สร้างเครือข่าย
เฝ้าระวัง และดํารงความสัม พันธ์ที่ดีกับชุมชนที
- ๒่ม-ีปัญหาน้อย กระบวนการดําเนินการมาตั้งแต่เดือน
เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ซึ่งจะเน้นพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสถานการณ์ปัญหายาเสพติดรุนแรงเป็น
ลําดับแรก และจะขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๘๑,๙๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย ทั่วประเทศในปี
๒๕๖๐ (ครับ/ค่ะ)
ท่ า นผู้ ฟั ง (ครั บ /ค่ ะ ) ในปี ๒๕๕๙ คณะรั ฐ บาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้ กํ า หนด
แนวทางการดํ า เนิ น งานแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ดั ง นี้ ประการแรกคื อ ด้ า นการป้ อ งกั น เน้ น การสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มเสี่ยงและสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการ
แพร่ระบาดยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงาน
และประชาชนทั่วไป ผ่านโครงการสําคัญ เช่น การจัดอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด
การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ โดยใช้แนวทางการประสานและบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ทหาร
ตํารวจ ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่จัดระเบียบสังคมมุ่งเน้นพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ สถานบริการ หอพัก ร้านเกมส์ พื้นที่
รอบสถานศึกษา โรงงาน เพื่อมิให้มีการกระทําผิดกฎหมาย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ “ชุดปฏิบัติการประจํา
ตําบล” และการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ตลอดจนการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหา
ยาเสพติด ได้แก่ การติดตั้งกล้อง CCTV สร้างพื้นที่เชิงบวก ลานกีฬา เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
(ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ซึ่งในปีที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้มีการ
ติดตามสถานการณ์และประเมินสภาพปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน จํานวน ๘๑,๙๕๐ แห่ง
พบว่ า มี ห มู่ บ้ า นที่ มี ปั ญ หามาก ๗,๕๕๘ แห่ ง และที่ ไ ม่ มี ปั ญ หา ๓๘,๑๔๒ แห่ ง ซึ่ ง กลไกของ
กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ได้เข้าสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน/ชุมชนแล้ว ๖๔,๔๓๑ แห่ง และในปีนี้ยังคงมี
การติ ด ตามสถานการณ์ แ ละการประเมิ น สถานะหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยจะจั ด
ชุดปฏิบัติการลงเกาะติดพื้นที่เพื่อนําข้อมูลมาขยายผลและกําหนดแนวทางเพื่อให้กลไกที่จะเข้าไปแก้ไข
ปั ญ หาตามสภาพความรุ น แรงของแต่ ล ะพื้ น ที่ หากพบว่ า พื้ น ที่ ใ ดมี ปั ญ หายาเสพติ ด ระบาดก็ จ ะมี
ชุดปฏิบัติการต่างๆ ร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และหน่วยงาน
ภาคีออกปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมปิด ล้อม ตรวจค้น กดดัน และดําเนินทุกมาตรการเพื่อจัดการกับ
ผู้กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทุกกรณี สําหรับหมู่บ้านที่ไม่มีปัญหายาเสพติดก็จะเน้นการรักษาไว้ให้ยั่งยืน
โดยใช้แนวทางรณรงค์ให้ความรู้ด้านยาเสพติด และใช้กลไกกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และภาคประชาชน
เฝ้าระวัง สอดส่องดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถป้องกันปัญหายาเสพติด
ให้หมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองให้ได้ผลอย่างยั่งยืนต่อไป (ครับ/ค่ะ)
ท่ า นผู้ ฟั ง (ครั บ /ค่ ะ ) ปี นี้ เ ป็ น ปี ที่ “กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ”ดํ า เนิ น งานมาครบ ๑๒ ปี
นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
ให้นําไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ต่อปวงชนชาวไทยที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทย เป็นจุดกําเนิดของโครงการ
“กองทุนแม่ของแผ่นดิน” และได้มีการดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน จํานวน ๑๘,๔๙๗ หมู่บ้าน/ชุมชน และในปีนี้กําหนดเป้าหมายขยายเพิ่มใหม่อีก จํานวน ๘๗๘ แห่ง
โดยจะเน้นเรื่องของคุณภาพและการขับเคลื่อนงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดย
กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดําเนินงาน ประสาน
กับศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคี
ต่างๆ (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ /ค่ะ) แนวทางการดําเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ประการที่สองคือ
ด้านการบําบัดและติดตามช่วยเหลือ โดยกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบการบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดใน
ระบบสมัครใจ “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน” ในปีที่ผ่านมามีผู้ผ่านการบําบัดแล้วจํานวน ๕๖,๗๐๗ คน สําหรับ
แนวทางเร่งค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบําบัดโดยเน้นเรื่องของคุณภาพและมาตรฐาน
-๓ในการรักษา และคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติดตามความรุนแรงของการใช้สารเสพติด เพื่อเข้ารับการบําบัด
อย่างเหมาะสมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด รวมทั้งเน้นการปรับทัศนคติและสร้างความ
เข้มแข็งทางจิตใจ รวมไปจนถึงการเพิ่มหลักสูตรการฝึกทักษะอาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย
และจิตใจให้แก่ผู้บําบัดยาเสพติดก่อนกลับสู่สังคม ด้านการติดตามดูแลช่วยเหลือในทุกระบบ เน้นการ
ทํางานเชิงรุกของ “ทีมสหวิชาชีพ” (ผู้นําชุมชน สาธารณสุข) และกลไกของมหาดไทยกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครต่างๆ ให้เข้าไปดูแลช่วยเหลือ
ให้คําปรึกษา ให้กําลังใจอย่างเอื้ออาธรต่อผู้ผ่านการบําบัด
โดยจะเข้าไปช่วยเหลือทั้งด้านอาชีพ การศึกษา สุขภาพ และอื่น ๆ ตลอดจนประสานการช่วยเหลือไปยัง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ ประชาสังคมเข้าร่วมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
ด้วย (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) แนวทางการดําเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ประการที่สาม คือ
ด้านการปราบปราม ดําเนินการอย่างเข้มข้น โดยบูรณาการร่วมกับทหาร ตํารวจ ตั้งแต่ในระดับนโยบาย
จนถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อปราบปรามผู้ค้าและเครือข่ายยาเสพติดทุกราย ขจัดผู้มีอิทธิพล ตัดวงจร
การค้ายาเสพติดและพัฒนาระบบการสกัดกั้นลําเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน – พื้นที่ตอนใน ทั้งทางบก
ทางน้ํา และทางอากาศ และสร้างกลไกในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนชายแดนให้เข้มแข็ง พัฒนา งานข่าวในพื้นที่
โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายที่มีการแพร่ระบาด และบูรณาการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนผ่าน
สายด่วน“ศูนย์ดํารงธรรม” ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนแจ้งเบาะแสเข้ามาจํานวนมาก การดําเนินโครงการ
“กวาดบ้านให้เป็นสีขาว” เพื่อป้องปรามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
รวมไปถึงการดําเนินโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน โดยใช้แนวทาง
ของโครงการหลวงและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปสร้างอาชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย
เพื่อทดแทนการลักลอบปลูกฝิ่น รวมทั้งสร้างกลไกเฝ้าระวังมิให้มีการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ที่ยากต่อการ
เข้าถึงของเจ้าหน้าที่รัฐ (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็น

ทรัพยากรที่สาํ คัญต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยตลอดจนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน โดยดําเนินทุกมาตรการเพื่อ
ปราบปรามผูก้ ระทําผิด ควบคู่ไปกับการป้องกันสร้างภูมิกันให้กับประชาชนและสังคมไทย และเร่งช่วยเหลือ
ให้โอกาสผู้ที่หลงผิดนําเข้าสูก่ ระบวนการบําบัดรักษาและพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีคุณค่า มีกําลังใจ พร้อมกลับคืนเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมด้วยสภาพร่างกายและจิตใจที่
เข้มแข็งไม่หวนกลับไปใช้สารเสพติดอีกต่อไป (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ผู้จัดอยากให้เราพี่น้องประชาชนชาวไทยมาร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมแรง
ร่วมใจเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล เพื่อทําให้ประเทศของเรา
มุ่งไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง เป็นประเทศที่พัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างแท้จริง (ครับ/ค่ะ)
สวัสดี (ครับ/ค่ะ)
***************************************************

