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กรอบความร่วมมืออาเซียนในการแก้ปัญหายาเสพติด 
 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านยาเสพติดเพื่อประชาคมที่มั่นคงของอาเซียน  

ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๕ 
 

นางสาวอรพรรณ แซ่เอี้ยว๑ 

๑. บทน า 
 บทความนี้เป็นกรณีศึกษาสืบเนื่องมาจากกรณีศึกษาสถานการณ์และปัญหายาเสพติด     
ในอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐๒ ที่พบว่า แม้ประเทศสมาชิกอาเซียนจะเพ่ิมความพยายามในการลดปริมาณ
การผลิต การค้า และการใช้ยาเสพติดในประเทศและในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณยาเสพติด     
ที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจยึด และจ านวนผู้ค้าและผู้ผลิตยาเสพติด  ตลอดจน
อัตราเฉลี่ยของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาอาการติดยาเสพติดในอาเซียนยังคงมีจ านวนเพ่ิมขึ้น  ทั้งนี้ 
เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนต่างมีเส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมโยงถึงกัน ทั้งทางบก ทางน้ า        
และทางอากาศ และด้วยความพยายามของอาเซียนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมความเชื่อมโยง
อาเซียนในด้านต่าง ๆ ท าให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการเชื่อมโยงถึงกันมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการค้า 
การลงทุน การศึกษา และการท่องเที่ยว ฯลฯ ที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น  ในขณะที่ยังมีคน        
หรือกลุ่มคนจ านวนหนึ่งที่อาศัยประโยชน์จากพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของอาเซียนที่เกิดข้ึนนี้เป็นช่องทาง
ที่จะช่วยอ านวยความสะดวกในการกระท าผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการลักลอบผลิต ขนย้ายล าเลียง 
และค้ายาเสพติด ทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดน   
 ด้วยตระหนักดีว่า ปัญหายาเสพติดไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย         
ของมนุษย์เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น 
แต่จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อภูมิภาคอาเซียนเป็นวงกว้าง ผู้เขียนจึงได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอาเซียน โดยมุ่งเน้นท าการศึกษาข้อมูล
จากแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านยาเสพติดเพ่ือประชาคมที่มั่นคงของอาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๖ – 

                                                           

  บทความนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑ นักวิ เคราะห์และจัดท าข้อมูลกฎหมาย ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒ อรพรรณ แซ่เอี้ยว, “สถานการณ์และแนวทางในการแก้ปัญหายาเสพติดอาเซียน : ประเทศไทย, ”           

ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๖๑, หน้า ๒ - ๕.  
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๒๐๒๕๓ (ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025)๔ 
ประกอบกับข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังยาเสพติดของอาเซียน (ASEAN Drug Monitoring (ADM) 
Report) พ.ศ. ๒๕๖๐๕ เป็นส าคัญ 

๒. ทิศทางความร่วมมืออาเซียนด้านยาเสพติด 
 เนื่องจากภาพรวมสถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มที่จะแย่ลง       
อาเซียนจึงได้เห็นพ้องกันที่จะเผชิญหน้าเพื่อต่อสู่กับภัยยาเสพติดภายในภูมิภาค และมีเป้าหมายร่วมกัน
เพ่ือการเป็นอาเซียนปลอดยาเสพติด หรือ “Drug-Free ASEAN” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาเซียน
สามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ อันเนื่องมาจากกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับยาเสพติดภายในภูมิภาค
ได้อย่างมีนัยส าคัญและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงเพ่ือบรรเทาผกระทบเชิงลบของภัยยาเสพติดต่อสังคม
ด้วย โดยการลดการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวฝิ่นหรือพืชต้องห้ามชนิดอ่ืน ๆ  รวมทั้งลดจ านวนการผลิต 
การซื้อขายและอาชญากรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด และลดจ านวนการใช้ยาเสพติดในภูมิภาค 
 เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติดอาเซียน (ASEAN Senior Officials on Drug Matters: 
ASOD) เป็นหน่วยงานหลักของอาเซียนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับจัดการปัญหายาเสพติด  
โดยเฉพาะในการตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านยาเสพติดของอาเซียน   
ในด้านต่าง ๆ ภายใต้การสนับสนุนของคณะท างานของอาเซียน  อนึ่ง เพ่ือเดินหน้าสร้างแรงผลักดัน
ทางการเมืองและก าหนดทิศทางความพยายามและความมุ่งหมายของอาเซียนให้ดียิ่งกว่าเดิม จึงได้จัด
ให้มีการประชุมรัฐมนตรีด้านยาเสพติดอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters: 
AMMD) ขึ้น โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติดอาเซียน (ASOD) มีหน้าที่รับผิดชอบ          
ในการรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ต่อที่ประชุมรัฐมนตรี             
ด้านยาเสพติดอาเซียน  
 ส าหรับแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านยาเสพติดของอาเซียนฉบับก่อนหน้านี้ มีชื่อว่า 
“แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการผลิต การค้า และการใช้ยาเสพติดของอาเซียน ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๐๙ 
– ๒๐๑๕ ๖ (ASEAN Work Plan on Combating Illicit Drug Production, Trafficking and Use 
                                                           

๓ ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการ 
๔ http://asean.org/storage/2016/10/ASEAN-WP-on-Securing-Communities-Against-Illicit-

Drugs-2016-2025-FINAL.pdf  
๕ ASEAN Narcotics Cooperation Center (ASEAN-NARCO), “ASEAN DRUG MONITORING 

REPORT 2 0 1 6 , ” http://asean.org/storage/2016/10/Doc6-ADM-Report-2016-as-of-15-November-
2017-FINAL.pd 

๖ ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการ 

http://asean.org/storage/2016/10/ASEAN-WP-on-Securing-Communities-Against-Illicit-Drugs-2016-2025-FINAL.pdf
http://asean.org/storage/2016/10/ASEAN-WP-on-Securing-Communities-Against-Illicit-Drugs-2016-2025-FINAL.pdf
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2009-2015) ซึ่งได้รับการรับรองในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ ๓๐         
ที่จัดขึ้น ณ กัมพูชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามวิสัยทัศน์อาเซียนเพ่ือการเป็นประชาคมที่ปลอดยาเสพติด 
ที่ให้ความส าคัญต่อผลส าเร็จและประสิทธิผลของการจัดการปัญหายาเสพติด และการลดผลกระทบเชิง
ลบต่อสังคม รวมทั้ง การด าเนินมาตรการเพ่ือลดการเพาะปลูกการผลิต และการใช้ยาเสพติดได้         
อย่างมีนัยส าคัญและยั่งยืน  
 ในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติดได้รายงานผลการด าเนินงาน          
ตามแผนปฏิบัติการฯ ค.ศ. ๒๐๐๙ – ๒๐๑๕ ประจ าปีตามมาตรฐานรายงานประเทศ (Country 
Report) โดยได้มีการทบทวนระยะกลางแผนปฏิบัติการฯ และการประเมินผลขั้นสุดท้ายเพื่อตรวจสอบ 
ทบทวน และประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  ซึ่งผลของการทบทวน     
ในระยะกลางแผนปฏิบัติการฯ สรุป ได้ว่า ในขณะที่ อาเซียนยังคงพยายามอย่างอุตสาหะ               
และเอาจริงเอาจังในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดจนสามารถบรรลุผลส าเร็จที่ส าคัญได้  คือ           
สามารถตรวจยึดของกลางและจับกุมผู้กระท าความผิดได้เป็นจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ๆ แต่ปัญหา
ความท้าทายยังไม่หมดสิ้นไปและยังคงมีภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ จากยาเสพติดเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย  
ด้วยเหตุนี้  อาเซียนจึงเห็นควรที่จะเพ่ิมความพยายาม ร่วมกันอย่างแข็งขัน และควรจัดให้ มี             
การด าเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อลดอุปสงค์และอุปทานของยาเสพติดในอาเซียน  
 ส าหรับผลการประเมินขั้นสุดท้ายเพ่ือติดตามตรวจสอบและประเมินผลความคืบหน้า                   
ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ค.ศ. ๒๐๐๙ – ๒๐๑๕ นั้น ได้ด าเนินการโดยส านักงานป้องกัน          
ยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC ) ซึ่งผลดังกล่าวถูกสะท้อน          
อยู่ใน "รายงานอาเซียนปลอดยาเสพติด ค.ศ. ๒๐๑๕ : การประเมินผล และข้อเสนอแนะหลังปี ค.ศ. 
๒๐๑๕" (Report of the Drug Free ASEAN 2015: Evaluation and Recommendations Post-
2015) ที่พบว่า สถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียนเลวร้ายลง เนื่องจากการแพร่ระบาดของยาบ้า
และสารออกฤทธิ์ต่อจิตและระบบประสาทชนิดใหม่ (New Psychoactive Substances: NPS)         
ซึ่งรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนจ าเป็นต้องมีแนวทางแบบองค์รวมที่ดียิ่งขึ้น และควรให้
ความส าคัญกับการพัฒนาหน่วยงานด้านยาเสพติดของอาเซียน เพ่ือเอาชนะปัญหาความท้าทาย          
ในมิติต่าง ๆ ที่เกิดจากภัยยาเสพติด    

๓. แผนปฏิบัติการด้านการตอ่ต้านยาเสพติดเพื่อประชาคมที่ม่ันคงของอาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๖ – 
๒๐๒๕ 
 ปัจจุบัน อาเซียนอยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ ซึ่งได้น ารายงาน        
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนแผนงานประชาคมอาเซียน       
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ด้านการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ (ASEAN Political-Security Community 
Blueprint 2025) และรายงานอาเซียนปลอดยาเสพติด ค.ศ. ๒๐๑๕ : การประเมินผล และ
ข้อเสนอแนะหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ มาเป็นแนวทางในการพัฒนามาตรการในจัดการกับปัญหายาเสพติด
อาเซียน จนกลายเป็นแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านยาเสพติดเพ่ือประชาคมที่มั่นคงของอาเซียน ค.ศ. 
๒๐๑๖ – ๒๐๒๕ (ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-
2025๗) ที่ได้รับการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีด้านยาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ ๕ (5th AMMD) ที่จัดขึ้น 
ณ สิงคโปร์ ระหว่างวันที่  ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งในการพัฒนาแผนปฏิบัติการฯ           
ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๕ ได้ค านึงถึงข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ 
 (๑) สถานการณ์และความแปรผันของตลาดยาเสพติดในภูมิภาค 
 (๒) บทเรียนที่ได้จากแผนปฏิบัติการฯ ฉบับก่อน 
 (๓) ความร่วมมือแบบพหุภาคีที่ปราศจากการบ่อนท าลายความพยายามของเอกชน       
ในการจัดการปัญหายาเสพติดในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนในเชิงรุก 
 (๔) การผนวกคณะกรรมการและการปรับวิธีการเพ่ือลดอุปสงค์และอุปทานของยาเสพติด       
 (๕) การเสริมสร้างความพยายามแบบพหุภาคี และสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีอยู่  
 (๖) การก าหนดเป้าหมายและมาตรการเพ่ือพัฒนาแผนปฏิบัติการฯ ที่มีประสิทธิผล                  
และสามารถคาดการณ์ได้ 
 อนึ่ง แผนปฏิบัติการฯ ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๕ ประกอบด้วย กิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่        
ในระดับชาติและระดับภูมิภาค ส าหรับจัดการปัญหายาเสพติดและบรรเทาผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 
โดยแบ่งออกเป็น ๗ หมวดหมู่ ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ บททั่วไป (General) 
  ๓.๓.๑ เสริมสร้างบทบาทของรัฐมนตรีด้านยาเสพติดอาเซียน  (AMMD)                    
ในการประสานงานยุทธศาสตร์อาเซียนที่มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึง               
ความมุ่งมาดปรารถนาที่จะให้อาเซียนปลอดยาเสพติด ผ่านกิจกรรมที่ส าคัญ คือ  
   (ก) การประชุมรัฐมนตรีด้านยาเสพติดอาเซียนในทุก ๆ สองปี          
โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

                                                           
๗ http://asean.org/storage/2016/10/ASEAN-WP-on-Securing-Communities-Against-Illicit-

Drugs-2016-2025-FINAL.pdf  

http://asean.org/storage/2016/10/ASEAN-WP-on-Securing-Communities-Against-Illicit-Drugs-2016-2025-FINAL.pdf
http://asean.org/storage/2016/10/ASEAN-WP-on-Securing-Communities-Against-Illicit-Drugs-2016-2025-FINAL.pdf
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   (ข) ร่วมมือกับหน่วยงานรายสาขาอ่ืน ๆ ของอาเซียน รวมถึงแบ่งปัน
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด อาทิ การค้ายาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ และปัญหาสุขภาพ     
อันเนื่องมาจากยาเสพติด 
  ๓.๓.๒ ตระหนักถึงความส าคัญของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิต        
และการค้ายาเสพติด  ทั้งในและจากพ้ืนที่บริ เวณสามเหลี่ยมทองค า  ผ่านการท างานร่วมกัน             
ด้านการรวบรวมข้อมูล และเพ่ิมความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
  ๓.๓.๓ ประสานการจัดการความเสี่ยงและมาตรฐานแห่งชาติด้านการควบคุม    
ยาเสพติด เพ่ือลดปัญหาภัยคุกคามจากยาเสพติด ผ่านกิจกรรมที่ส าคัญ คือ  
   (ก) ทบทวนแผนควบคุมยาเสพติดแห่งชาติ ก าหนดปัญหาความท้าทาย               
ในการควบคุมยาเสพติด และพัฒนามาตรการตอบโต้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละประเทศ 
   (ข) เพ่ิมทรัพยากรเพ่ือรองรับการจัดการปัญหาความท้าทายที่ระบุไว้      
ใน (ก) 
   (ค) เพ่ิมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร        
ภาคประชาสังคม ในการตอบโต้กับปัญหาภัยคุกคามจากยาเสพติด 
  ๓.๓ .๔  ประสานความเข้าใจระหว่างหน่วยงานด้านยาเสพติดแห่ งชาติ         
เกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการเชื่อมโยงของอุปสงค์และอุปทานของยาเสพติดในระดับ
ภูมิภาค ผ่านกิจกรรมที่ส าคัญ คือ  
   (ก) รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนต้องอ านวยความสะดวก            
ในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับชาติและเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจเกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้น 
โดยด าเนินการและเข้าร่วมการฝึกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้ามกระทรวง ข้ามหน่วยงาน 
หรือข้ามรายสาขา  
   (ข) แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านการประชุมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติดอาเซียน (ASOD)  
   (ค) ส ารวจแนวโน้มของยาเสพติด ทั้งในแง่ของอุปสงค์และอุปทาน       
ผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน  
  ๓.๓.๕ เพ่ิมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานระดับชาติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านสังคมและกิจการภายในประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหา          
ด้านการควบคุมยาเสพติดและความท้าทายต่าง ๆ ผ่ านการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ             
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือต่อต้านยาเสพติด ซึ่งอาจรวมถึงการใช้บังคับกฎหมาย สาธารณสุข การควบคุมยาและ
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อาหาร และผ่านหน่วยงานภาคสังคม และครอบครัว เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
ยาเสพติดแบบองค์รวม  ตลอดจนผ่านการฝึกอบรมหรือสัมมนาข้ามกระทรวงหรือหน่วยงาน 
  ๓.๒ การศึกษาเชิงป้องกัน (Preventive Education)  
  ๓.๒.๑ เสริมสร้างความตระหนักรู้ ผ่านโครงการรณรงค์ด้านการศึกษาทั่วภูมิภาค      
เพ่ือสนับสนุนให้เยาวชนต่อต้านยาเสพติด และเพ่ือให้ความรู้แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบ        
ของยาเสพติด ผ่านกิจกรรมที่ส าคัญ คือ  
   (ก) ใช้ริบบิ้นสีเขียวและสีขาวที่พัฒนาขึ้นโดยสิงคโปร์เป็นสัญลักษณ์
ร่วมกันของอาเซียน ส าหรับกิจกรรมการศึกษาด้าน การป้องกัน และการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
   (ข) พัฒนาโครงการต่าง ๆ ของอาเซียนในการป้องกันการใช้ยาเสพติด
   (ค ) รณรงค์ โครงการด้านการศึกษาเชิ งป้องกัน  ทั้ งในระดับชาติ          
และระดับภูมิภาค 
   (ง) พัฒนาโครงการด้านการป้องกันการค้ายาเสพติด โดยบุคคล           
หรือกลุ่มเปราะบางในระดับชาติตามความเหมาะสม 
   (จ) ประกาศข้อห้ามและบทลงโทษที่ร้ายแรงต่อการลักลอบขนย้าย      
หรือล าเลียงยาเสพติดในเที่ยวบินระหว่างประเทศ และประกาศค าเตือนดังกล่าว ณ จุดตรวจชายแดน
ทางบก และทางทะเล  
   (ฉ ) ผสมผสานแผนหลักสูตรเชิ งป้องกัน เข้ ากับระบบการศึกษา           
หรือกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ แห่งชาติ 
  ๓.๒.๒ พัฒนาและด าเนินโครงการในระดับภูมิภาคเกี่ยวกับเยาวชนกลุ่มที่มี   
ความเสี่ยงสูง  โดยการแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน และร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติและองค์กรทางสังคมที่ เกี่ยวข้องในการจัดอบรม          
หรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับกลุ่มเยาวชนที่มีความเสี่ยงสูง  
  ๓.๒.๓ ก าหนดเกณฑ์และด าเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือใช้ครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน สถานที่ท างาน  สภาพแวดล้อม นโยบาย และพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน   
การเรียนรู้ โดยการปรับใช้นโยบายการป้องกันตามมาตรฐานสากล  
  ๓.๓ การบ าบัดรักษาและการฟื้นฟู เพื่ อกลับคืนสู่สังคม (Treatment and 
Rehabilitation) 
  ๓.๓.๑ เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านการบ าบัดรักษา และการดูแลผู้เสพ          
หลังการฟื้นฟู  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์ยาเสพติดของแต่ละประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์       
เพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่าผู้เสพจะสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผ่านกิจกรรมที่ส าคัญ คือ 
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   (ก) ขยายขอบเขตของการบ าบัดรักษา และเพ่ิมเครือข่ายทางสังคม              
เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการบ าบัดรักษาให้แก่ผู้ใช้ยาเสพติด 
  (ข ) พัฒ นาโครงการด้ านการบ าบั ด รักษ าและการ ฟ้ื น ฟู สภ าพ          
ส าหรับผู้กระท าความผิดที่ติดยาเสพติดในเรือนจ าหรือสถานคุ้มครองส าหรับผู้เยาว์   รวมถึงการดูแล
หลังการบ าบัดรักษา (After Care) โดยเฉพาะประชากรกลุ่มเปราะบาง และยอมรับพิธีสาร            
ด้านการบ าบัดรักษาตามมาตรฐานสากล  ทั้ งนี้  ในกรณีที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ เฉพาะ               
ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน 
   (ค) ขยายขอบเขตการเฝ้าระวังชุมชนและโครงการเพ่ือการดูแลผู้กระท า
ผิดภายหลังปล่อยตัว โดยเพ่ิมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้ยา
เสพติดสามารถการกลับเข้าสู่สังคมได้อีกครั้ง 
   (ง) เสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาทักษะของผู้ให้บริการ               
ด้วยความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาภายนอกอาเซียน โดยให้การสนับสนุนและให้ความรู้ทางเทคนิค             
ในการจัดตั้งและการบ ารุงรักษาศูนย์บ าบัด จัดให้มีการฝึกทักษะการประกอบอาชีพแก่ผู้ใช้ยาเสพติด    
ที่อยู่ระหว่างการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง อาทิ           
ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือติดตามความคืบหน้า
และผลการด าเนินงาน อันจะเป็นกลไกส าคัญในปรับปรุงการด าเนินโครงการและประสิ ทธิภาพ        
ของการให้บริการดังกล่าวต่อไป 
  ๓.๔ การใช้บังคับกฎหมาย (Law Enforcement) 
  ๓.๔.๑ ปฏิบัติการเพ่ือลดการผลิตและการค้ายาเสพติด และอาชญากรรม        
ที่ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ของแต่ละประเทศ ซึ่ งรวมถึง               
เพ่ิมการสืบสวนคดียาเสพติด ลดจ านวนโรงงานหรือสถานที่ส าหรับผลิตสารตั้งต้นและยาเสพติด        
และลดพ้ืนที่ส าหรับการเพาะปลูกพืชผิดกฎหมาย  ตลอดจนค่อย ๆ ลดอัตราการน าเข้าสารตั้งต้น      
ในระดับชาติหรือระดับภูมิภาค ผ่านกิจกรรมที่ส าคัญ คือ 
    (ก) ยกระดับความพยายามของประเทศสมาชิกอาเซียนในการขจัด             
การเพาะปลูกพืชผิดกฎหมาย การผลิตยาเสพติด และการค้ายาเสพติด 
    (ข) เสริมสร้างขีดความสามารถในการใช้บังคับกฎหมายของประเทศ       
และขีดความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานด้านการก ากับดูแลและควบคุมสารเคมีอันตราย         
ที่ เป็นสารตั้งต้น ซึ่งอาจรวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ           
ของประเทศสมาชิกด้วย 
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    (ค) เสริมสร้างความร่วมมือด้านการใช้บังคับกฎหมายระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนและนอกอาเซียน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการควบคุมดูแลยาเสพติด 
ทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางแม่น้ า เช่น แม่น้ าโขง  ทั้งนี้ โดยไม่กระทบกระเทือนต่อเสรีภาพ       
ในการเดินเรือและการขนส่ง 
    (ง) แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมยาเสพติด ตลอดจน
กิจกรรมด้านยาเสพติดขององค์กรอาชญากรรมดังกล่าว ผ่านกลไกที่มีอยู่ในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเสพติดอาเซียน และก าหนดกลุ่มเป้าหมาย    
    (จ ) แบ่ งปั นข้อมู ลและแนวปฏิบั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด ในการรับมือกับ            
สารออกฤทธิ์ต่อจิตและระบบประสาทชนิดใหม่ (NPS) ผ่านกลไกที่มีอยู่ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
ด้านเสพติดอาเซียน 
    (ฉ) เพ่ิมขีดความสามารถในการใช้ศูนย์ความร่วมมือด้านยาเสพติด
อ า เซี ย น ๘ (ASEAN Narcotics Cooperation Center: ASEAN-NARCO) โด ย เฉ พ าะ อ ย่ า งยิ่ ง            
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการจัดการคดีร่วมกัน 
    (ช) ด าเนินหรือเสริมสร้างมาตรการควบคุมการใช้บังคับและการออก
กฎหมาย รวมถึง มาตรการในการริบสินทรัพย์และการปราบปรามการฟอกเงินเพ่ือต่อต้าน
อาชญากรรมที่เก่ียวกับยาเสพติด  
  ๓.๔.๒ เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในภูมิภาค
อาเซียน โดยการทบทวนนโยบายด้านทรัพยากรและเสริมสร้างขีดความสามารถของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ ใช้บังคับกฎหมายควบคุมยาเสพติดในระดับประเทศ            
แต่ต้องเคารพในอธิปไตย กฎหมาย และนโยบายของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย 
  ๓.๔.๓ ยกระดับการก ากับดูแล โดยการก าหนดแนวทางในการใช้บังคับกฎหมาย        
ด้านยาเสพติดที่มีความโปร่งใส ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติ เกี่ยวการใช้บั งคับกฎหมาย               
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่อต้านยาเสพติดแห่งชาติและการให้         
ความช่วยเหลือแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาธารณชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูล
เหล่านี้ได้ ทั้งทางเว็บไซต์ที่เป็นทางการ หรือพ้ืนที่ส าหรับเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะอ่ืน ๆ 
  ๓.๔.๔ แก้ไขปัญหาและผลกระทบโดยตรงจากการทุจริตที่มีความเชื่อมโยง      
กับการผลิตและการค้ายาเสพติด โดยการก าหนดกลยุทธ์ส าหรับต่อต้านการทุจริต โดยเฉพาะ           
ในหน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมายด้านยาเสพติด  

                                                           
๘ ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการ 



   
 

๙ 

 

  ๓.๔.๕ เสริมสร้างและขยายขอบเขตข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน     
ที่มีอยู่ เช่น ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือระหว่างกันในเรื่องทางอาญา (MLA)      
ศูนย์ประสานงานข้ามพรมแดน หน่วยข่าวกรองและหน่วยงานควบคุมดูแลสนามบิน ท่าเทียบเรือ      
และเขตแดนทางบก และเพ่ิมกลไกในการรวบรวมข้อมูลในระดับภูมิภาค ผ่านการจัดประชุมประจ าปี
ของคณะท างานต่าง ๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียนและในระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ    
ที่ดีที่สุด ตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูลหรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผู้หลบหนีและกลุ่มเป้าหมาย          
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
  ๓.๔.๖ พัฒนาหน่วยข่าวกรองหรือหน่วยสืบราชการลับด้านการต่อต้านยาเสพติด       
สารตั้งต้นที่ใช้ผลิตยาเสพติด โดยการเพ่ิมกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถ และเพ่ิมระบบเก็บ
รวบรวมและแบ่งปันข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น เพ่ือแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการควบคุมและก าจัดยาเสพติด 
  ๓.๕ การค้นคว้าวิจัย (Research) 
  ๓.๕.๑ ก่อตั้งระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (clearing house) ในภูมิภาค       
เพ่ือแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด เผยแพร่ผลการวิจัย (รวมถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์) และรวบรวม
ความรู้ โดยการสร้างพ้ืนที่ส าหรับเก็บรวบรวมผลงานวิจัยและความรู้ระหว่างประเทศเกี่ยวกับ         
การลดอุปสงค์และอุปทานของยาเสพติด 
  ๓.๕.๒ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในประเทศสมาชิก
อาเซียน มีวิธีการส าหรับลดอุปสงค์และอุปทานของยาเสพติด  โดยการพัฒนาเว็บไซต์ที่จะรวบรวม     
และเผยแพร่ผลงานการวิจัยและความรู้ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และท าการเผยแพร่ผลการวิจัย     
และความรู้นั้นผ่านเว็บไซต์ 
  ๓.๖ การพัฒนาทางเลือก (Alternative Development)  
  ๓.๖.๑ ลดการเพาะปลูกพืชผิดกฎหมายได้อย่างมีนัยส าคัญและอย่างยั่งยืน            
โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพัฒนาทางเลือกของสหประชาชาติเป็นแนวทาง ผ่านกิจกรรมที่ส าคัญ คือ  
   (ก) การจัดสรรเงินทุนจากภาครัฐและเอกชน เพ่ือใช้สนับสนุนเกษตรกร       
และชุมชนในการยับยั้งการปลูกฝิ่นและกัญชาผิดกฎหมาย  
   (ข) บูรณาการนโยบายที่เกี่ยวข้องในแผนพัฒนาแห่งชาติ 
   (ค) สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ กล่าวคือ รัฐบาลกลาง 
หน่วยงานท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น และผู้น าชุมชน มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทางเลือก  
   (ง) ส ารวจข้อมูลการใช้ฝิ่นและกัญชาประจ าปี  และประเมินผล          
การเพาะปลูกพืชผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการจัดการ      
ข้อมูลดังกล่าว  



   
 

๑๐ 

 

   (จ ) ส่ งเสริม ให้มี การเข้ าถึ งสิทธิ ในที่ ดิ น เพ่ือสร้างความเป็ นอยู่           
อย่างพอเพียง และการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรที่เคยกระท าผิดกฎหมาย 
   (ฉ) เสริมสร้างหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล และความมั่นคง อันก่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยแก่การสร้างสันติภาพ ความมั่นคง และความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้        
ส่วนเสียในทุกระดับ 
   (ช) จัดการกับต้นตอสาเหตุของการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีส่วนกระตุ้นให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชผิดกฎหมาย 
  ๓.๖.๒ ส่งเสริมการพัฒนาทางเลือก โดยสอดคล้องกับพันธกรณีระดับชาติ              
และระดับสากล รวมถึงกฎเกณฑ์ทางการค้าแบบพหุภาคีที่มีผลใช้บังคับอยู่ 
  ๓.๖.๓ พัฒนาความช่วยเหลือทางเทคนิคซึ่งซึ่งกันและกัน ในการหาพืชทดแทน
ชนิดใหม่เพ่ือน าไปเพาะปลูกแทนพืชต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย รวมทั้งท าการปฏิรูปนโยบายที่ยั่งยืน  
  ๓.๗ ความร่วมมือนอกภูมิภาค (Extra-regional Cooperation)  
   ๓.๗.๑ เพ่ิมความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ภายนอกภูมิภาค รวมถึงประเทศ     
คู่เจรจาของอาเซียนและองค์กรระหว่างประเทศ ในการต่อต้านการค้ายาเสพติดและอาชญากรรม
เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด โดยการร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ค าประกาศ 
หรือข้อตกลง เพ่ือการขจัดการลักลอบค้ายาเสพติดและการพัฒนาทางเลือก  รวมทั้งยกระดับ         
ความร่วมมือในโครงการและข้อริเริ่มที่เป็นประโยชน์ระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติดอาเซียนกับ
พันธมิตรอ่ืน ๆ ผ่านการจัดการฝึกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือการประชุมทางไกล      
ผ่านวิดีโอ เป็นต้น 
  ๓.๗.๒ ร่วมมือกับประเทศคู่ค้าภายนอกอาเซียน เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง        
ความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาความท้าทายข้ามชาติ โดยมุ่งเน้นไปที่ความแปรผันของสารเคมี      
ที่เป็นสารตั้งต้น การจัดการกับกลุ่มอาชญากร และการยกระดับความพยายามในการใช้บังคับกฎหมาย 
ผ่านเวทีการเจรจาความร่วมมือกับประเทศจีนในการประชุม ASOD-China และก่อตั้งเวทีการเจรจา
ความร่วมมือกับอินเดีย 
  ๓.๗.๓ ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลไกการระดมทุนที่มีอยู่     
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่การด าเนินโครงการที่ เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค และเพ่ือสนับสนุน
หน่วยงานด้านยาเสพติดระดับชาติ โดยเพ่ิมขีดความสามารถในการใช้กลไกการระดมทุนอ่ืน ๆ           
ในอาเซียน อาทิ การด าเนินงานของกองทุนอาเซียน - จีน กองทุนรวมญี่ปุ่น - อาเซียน กองทุน      
ความร่วมมืออาเซียนบวกสาม (APTCF) กองทุนความร่วมมือพิเศษเกาหลีใต้ - อาเซียน (SCF) เป็นต้น 



   
 

๑๑ 

 

  ๓.๗.๔ เสริมสร้างความแข็งแกร่ง และขยายขอบเขตความร่วมมือทวิภาคี       
และกลไกการรวบรวมข้อมูลยาเสพติดในระดับภูมิภาค ผ่านการด าเนินการโครงการวิจัย การประชุม
เชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างและขยายขอบเขตของความร่วมมือที่มีอยู่ 
  ๓.๗.๕ ยอมรับและสนับสนุนกรอบความร่วมมือจากรัฐบาลของประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้งหมด และการสนับสนุนจากองค์กรระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ส าหรับติดตาม  ความคืบหน้า รวมทั้งเพ่ิมความร่วมมือในระดับภูมิภาคและการเชื่อมโยงกับรัฐบาล
ประเทศอ่ืน ๆ ที่ ไม่ใช่ประเทศสมาชิกของอาเซียนเพ่ือการระดมทรัพยากร โด ยต้องค านึงถึง          
ความพยายามที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ด้วย 
  ๓.๗ .๖  ส่ งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ าร่วมใน เวทีขององค์การ
สหประชาชาติ และคณะกรรมาธิการด้านยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งการประชุมผู้น า        
ของหน่ วยงาน ใช้บั งคับกฎหมาย ด้ านยาเสพติ ดแห่ งชาติ  (Heads of National Drug Law 
Enforcement Agencies: HONLEA)  ทั้ งนี้  เ พ่ื อแสดงออกถึ งความ เป็ น อันหนึ่ ง อัน เดี ยวกัน           
และความพร้อมใจกันแก้ปัญหายาเสพติดของอาเซียน  

๔. บทสรุป 
  จากการศึกษาผลการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ        
ด้านการต่อต้าน การผลิต การค้า และการใช้ยาเสพติดของอาเซียน ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๐๙ – ๒๐๑๕       
ที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่า สถานการณ์ยาเสพติดในอาเซียนมีแนวโน้มที่เลวร้ายลง ถึงแม้ว่าประเทศ
สมาชิกอาเซียนจะพยายามแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเอาจริงเอาจังและต่อเนื่อง โดยอาศัยทั้ง       
ความร่วมมือในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ผ่านกลไกต่าง ๆ ทั้งการประชุม การฝึกอบรม        
หรือสัมมนา การสร้างโครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชากรและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเพ่ือต่อต้าน          
ยาเสพติด แต่ปัญหายาเสพติดในภูมิภาคยังไม่หมดสิ้นไป  
 แผนปฏิบัติการฉบับใหม่ คือ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านยาเสพติดเพ่ือประชาคม     
ที่มั่นคงของอาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๕ จึงได้น ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนแผนงานประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
ค.ศ. ๒๐๒๕ และรายงานอาเซียนปลอดยาเสพติด ค.ศ. ๒๐๑๕ : การประเมินผล และข้อเสนอแนะหลัง
ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ มาเป็นแนวทางในการพัฒนามาตรการในจัดการกับปัญหายาเสพติดในอาเซียน         
อันประกอบด้วยกิจกรรมเพ่ือจัดการปัญหายาเสพติดและบรรเทาผลกระทบเชิงลบต่อสังคม            
โดยแผนปฏิบัติการฉบับนี้ยังคงมีจุดมุ่งหมายส าคัญที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฉบับก่อน กล่าวคือ 
การลดการผลิต การใช้ และการค้ายาเสพติด พืชผิดกฎหมาย และสารเคมีที่ ใช้ เป็นสารตั้งต้น       



   
 

๑๒ 

 

ส าหรับผลิตยาเสพติดได้อย่างมีนัยส าคัญและอย่างยั่งยืน แต่ได้มีการเพ่ิมบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน   
ที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและประชาชนในทุกระดับ           
และก าหนดให้มีการพัฒนาระบบให้บริการบ าบัดรักษาและการดูแลหลังการบ าบัดรักษาแก่ผู้ใช้          
ยาเสพติด รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยข่าวกรองและระบบการเก็บรวมรวบข้อมูลเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ตลอดจนพัฒนาและเพ่ิมความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ภายนอกภูมิภาค และองค์การ
ระหว่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น  ทั้ งนี้  เพ่ือแสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกันของอาเซียน             
ในการแก้ปัญหายาเสพติด และเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพความร่วมมือเพ่ือการจัดการกับปัญหา            
ยาเสพติดอันจะช่วยผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ปลอดยาเสพติด (Drug-Free ASEAN) ได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น  
 


