ความรวมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนในการแกไขปญหายาเสพติด
ภูมิหลัง
๑. เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๑ รัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน ไดรวมกันลงนามใน
ปฏิญญารวมสําหรับการเปนเขตปลอดยาเสพติดอาเซียน ภายในป ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) เพื่อเปน
การยืนยันพันธะผูกพันของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะขจัดการผลิต กระบวนการแปรรูป การ
ลักลอบคา และการใชยาเสพติดที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน ภายในป ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐)
ตอ มาในการประชุ ม รั ฐ มนตรี ต า งประเทศอาเซี ย น ครั้ ง ที่ ๓๓ เมื่อ ป ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐) ได
เห็นชอบที่จะรนระยะเวลาของปเปาหมายของการเปนเขตปลอดยาเสพติดเร็วขึ้น จากป ๒๕๖๓
(ค.ศ. ๒๐๒๐) เปน ป ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) เพื่อใหเปาหมายของการเปนเขตปลอดยาเสพติด
สอดคลองกับปเปาหมายของการเปนประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ เรื่องอาเซียนปลอดยาเสพติด ไดถูก
บรรจุอยูในแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนดวย
๒. เลขาธิ ก ารอาเซี ย นไดมี ห นั ง สือ ถึง รั ฐ มนตรี ตา งประเทศอาเซี ย นเสนอให บรรจุ เรื่ อ ง
“Realizing Drug-Free ASEAN ๒๐๑๕” เปนหัวขอการหารือของผูนําอาเซียนในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ ๒๐ ระหวางวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๕ เนื่องจากเห็นวา ผูนําอาเซียนจําเปนตองให
แรงกระตุนทางการเมือง (political impetus) แกองคกรเฉพาะสาขา (Sectoral Bodies) ที่เกี่ยวของ
เพื่อดําเนินการใหอาเซียนเปนประชาคมที่ปลอดจากยาเสพติดภายในป ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ตาม
เปาหมายที่กําหนดไว
๓. ในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ ๒๐ เมื่อวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๕๕ ที่กรุง
พนมเปญ ทุกประเทศไดใหการสนับสนุนปฏิญญาอาเซียนดังกลาว และเห็นวา ยาเสพติดเปนความ
ทาทายรวมของภูมิภาค ทั้งนี้ เมียนมารแจงวา จะเรงดําเนินการใหเมียนมารปลอดยาเสพติดในป
๒๕๕๗ (ค.ศ. ๒๐๑๔) ในสว นของไทย ไดขอใหทุกประเทศใหความสํา คัญกับการแกไขป ญหา
ยาเสพติดเปนวาระสําคัญของอาเซียน และไดเสนอเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนวาระ
พิเศษวาดวยเรื่องยาเสพติดภายในป ๒๕๕๕
๔. ประเทศไทย โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)
กํ า หนดจะจั ด การประชุ ม รั ฐ มนตรี อ าเซี ย นวาระพิ เ ศษว า ด ว ยเรื่ อ งยาเสพติ ด ระหว า งวั น ที่ ๓๐
สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๕๕ ที่โรงแรมแชกรีลา กรุงเทพ ฯ
กรอบความรวมมือของอาเซียนในดานยาเสพติด
กลไกของอาเซียนที่เกี่ยวของกับการตอตานยาเสพติด ซึ่งอยูภายใตที่ประชุมระดับรัฐมนตรี
ดานอาชญากรรมขามชาติ (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime – AMMTC) มี
ดังนี้

๑. การประชุมประจําปของเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานยาเสพติด (ASEAN Senior
Officials on Drug Matters – ASOD) โดยเริ่มมีการประชุมเปนครั้งแรกเมื่อป ๒๕๑๙ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือดานการตอตานยาเสพติด และแสวงหามาตรการตางๆ ทั้งใน
ดานการปราบปราม การปองกัน และการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ โดยประเทศสมาชิกจะ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปนเจาภาพเรียงตามลําดับตัวอักษร ทั้งนี้ การประชุมในกรอบนี้ จัดมาแลว
๓๒ ครั้ง และประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุม ครั้งที่ ๒๗ ระหวางวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๔๙
๒. การประชุมประจําปของเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนวาดวยอาชญากรรมขามชาติ (ASEAN
Senior Officials on Transnational Crime – SOMTC) ซึ่งจะดูแลภาพรวมดานอาชญากรรม
ขามชาติทั้งหมด ทั้งนี้ ที่ประชุม AMMTC ครั้งที่ ๑ เมื่อป ๒๕๔๐ ไดรวมลงนามในปฏิญญาอาเซียน
วาดวยอาชญากรรมขามชาติ (ASEAN Declaration on Transnational Crime) และตอมาในการ
ประชุม AMMTC ครั้งที่ ๓ เมื่อป ๒๕๔๔ ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อตอตานอาชญากรรม
ขามชาติ (Work Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat
Transnational Crime) โดยกําหนดความรวมมือในดานการตอตานอาชญากรรมขามชาติทั้งหมด
๘ ดาน โดยเรื่องการลักลอบคายาเสพติดเปน ๑ ใน ๘ ความรวมมือ นั้น และไทยไดรับมอบหมายให
เปนผูรับผิดชอบหลัก (Lead Shepherd) ดานการปราบปรามยาเสพติด โดยมีสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเปนหนวยงานหลัก และสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนหนวยงานสนับสนุน
๓. การประชุมผูอํานวยการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง หัวหนากรมการกงสุลของกระทรวง
การตางประเทศ (ASEAN Directors of Immigration Departments and Heads of Consular
Affairs Divisions on the Ministries of Foreign Affairs – DGCIM) ซึ่งเปนการประชุมประสานงาน
หนวยปฎิบัติในดานการตอตานยาเสพติด
๔. การประชุมประจําปในกรอบ ARF Inter-Sessional Meeting on Counter Terrorism
and Transnational Crime (ARF on ISM-CTTC) เปนการหารือและติดตามผลการดําเนินการ
ภายใต ARF CTTC Work Plan โดยไทยไดรับมอบหมายใหเปน Lead Country ดานการตอตาน
ยาเสพติด
กองอาเซียน ๑
กรมอาเซียน
สิงหาคม ๒๕๕๕

