คํากล่ าวมอบนโยบาย
ของ ฯพณฯ นายกรั ฐมนตรี (นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ)
ในพิธีมอบนโยบายความมันคงภายในราชอาณาจักรและนโยบายด้ านยาเสพติด
เมือวันที 18 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 น.
ณ ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทําเนียบรั ฐบาล
นมัสการพระคุณเจ้ า ท่ านรองนายกรั ฐมนตรี ท่ านรั ฐมนตรี
ปลัดกระทรวง ผู้บัญชาการเหล่ าทัพ ผู้บัญชาการตํารวจแห่ งชาติ อธิบดี แม่ ทัพภาค
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ผู้แทนองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน
และท่ านผู้มีเกียรติทีเคารพทุกท่ าน
ผมรู้ สึกยินดีเป็ นอย่างยิงที ได้ มีโอกาสมาเป็ นประธานการมอบนโยบายการรั กษาความมันคง
ภายในราชอาณาจักร และเปิ ดแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาลในวันนี
และขอขอบคุณทุกท่านทีได้ มารวมกันในวันนีอย่างพร้ อมเพรี ยงกัน เพราะท่านทังหลายคือผู้ทีมีบทบาทสําคัญ
ทีจะทําให้ งานทางด้ านความมันคงบรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย
ท่านผู้มีเกียรติทีเคารพครับ ในยุคสมัยปั จจุบนั ความมันคงภายในและความมันคงของชาติมีปัจจัย
ทีเกียวข้ องอยู่เป็ นจํานวนมาก ทังปั จจัยภายใน ปั จจัยภายนอก ทังมิติทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรื อแม้ แต่
เรื องของปั ญหาระหว่างประเทศ ซึงทํ าให้ การรักษาความมันคงจะต้ องมี การประเมิ นธรรมชาติทีเปลี ยนแปลงไป
ในลักษณะของภัยคุกคาม เราจะเห็นได้ ว่าการทํางานทางด้ านความมันคงในปั จจุบนั เป็ นเรื องทีต้ องอาศัย ทุกภาคส่วน
ทีจะเข้ ามาแก้ ไข และต้ องตระหนักถึงความหลากหลายและความเชือมโยงของภัยคุกคามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเรื องปั ญหา
การก่อการร้ าย ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาการค้ ามนุษย์ หรื ออาชญากรรมข้ ามชาติ ไปจนถึงความขัดแย้ งทีเกียวข้ องกับ
เรื องของโอกาสทางเศรษฐกิจและปั ญหาในเรื องของทรัพยากรธรรมชาติหรื อสิงแวดล้ อมและอืนๆ
ภัยคุกคามทีมาในรูปแบบทังหลายส่งผลกระทบต่อประชาชนในระดับต่างๆ โดยตรง และส่วนใหญ่ก็มี
ความสลับซับซ้ อน มีความคาบเกียวกัน แม้ ว่าระดับความรุ นแรงของปั ญหาอาจจะแตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้ วกล่าว
ได้ เลยว่าในวันนีการแก้ ปัญหาต่างๆ ทีเป็ นความมันคง หรื อภัยคุกคามนัน คงไม่สามารถทีจะแก้ ไขได้ โดยหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึง เพราะต้ องอาศัยความเข้ าใจ ความร่ วมมื อ การประสานงานกันและความมุ่งมันในการทํางานของ
ฝ่ ายต่างๆ ทีเกียวข้ อง แม้ กระทังการอาศัยความร่ วมมือระหว่างประเทศอย่างใกล้ ชิดด้ วย จะเห็นได้ ว่าประเทศของเรา
ได้ มีการดําเนินการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาด้ านความมันคงของชาติ โดยหน่วยงานกลางทีทําหน้ าทีดูแลงานด้ านนีเป็ น
การเฉพาะก็คือสภาความมันคงแห่งชาติ ซึงมีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน และมีผ้ แู ทนระดับหัวหน้ าส่วนราชการต่างๆ
ทีเกี ยวข้ องด้ านความมันคงเป็ นกรรมการ หน่วยงานนีก็มีหน้ าทีในการกํ าหนดนโยบายด้ านความมันคง และเราก็มี
กองอํ านวยการรั กษาความมันคงภายในราชอาณาจักร หรื อ กอ.รมน. ซึงทํ าหน้ าที ในการวางแผนอํ านวยการ
ประสานงาน และกํากับดูแลการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ ต่างๆ ซึงการดําเนินการ
ทังหลายนีก็เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ซึงจะเห็นได้ ว่าเป็ น
กฎหมายที เพิ งตราขึ นเพี ยง 1 ปี ที แล้ วนี เอง ซึ งการตรากฎหมายฉบับนี ก็ คื อ การยอมรั บและตระหนักถึ ง

ความเปลียนแปลงทีเกิดขึนในแง่ของธรรมชาติของภัยคุกคาม และปั ญหาความมันคง และการยอมรับถึงรู ปแบบ
แนวทางของการทํางานทีจะสอดคล้ องกับปั ญหาทีเปลียนแปลงไป
ผมจึงได้ มอบหมายให้ กองอํานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจักร และสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ ร่วมกันจัดพิธีมอบนโยบายที เกี ยวข้ องกับความมันคงและ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในวันนี ซึงวัตถุประสงค์หลักก็ คือ ให้ เกิ ดการบูรณาการเชือมโยงและ
สอดคล้ องกัน ซึงจะทําให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ ไขปั ญหา
ผมอยากจะเรี ยนว่าการทํ างานที เกี ยวข้ องกับการแก้ ไขปั ญหาของประเทศ รวมไปถึงปั ญหา
ความมันคง หรื อแม้ กระทังปั ญหายาเสพติดในขณะนี จะเกี ยวพันกับหลายหน่วยงานและต้ องเข้ าใจถึงหลายมิติ
ของปั ญหา ผมยกตัวอย่างง่ายๆ ว่าภารกิจของผมในวันนีก็เป็ นตัวอย่างทีดีของความหลากหลายและความเชือมโยง
ของปั ญหาต่างๆ ทีกระทบกับความมันคงและความเป็ นอยู่ของพีน้ องประชาชน ก่อนทีจะเข้ ามาในพิธีมอบนโยบายนี
เมือเช้ าผมก็ รับแขกจากต่างประเทศ 2 ท่าน ท่านหนึงเป็ นผู้นําทางศาสนาและมีฐานะที เที ยบเท่ากับรั ฐมนตรี
จากอียิปต์ ซึงเข้ ามาเป็ นแขกของกระทรวงการต่างประเทศ และภารกิจของท่านใน 2 วันนี ก็ คือการพบปะกับ
ผู้นําศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย แล้ วก็เดินทางไปที 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันนี ก็ เป็ นตัวอย่างว่าปั ญหา
ความมันคงซึงเป็ นปั ญหาทีเป็ นความทุกข์ของพีน้ องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนีรัฐบาลมองเห็นว่า
การแก้ ไขนันก็ต้องมีทงเรื
ั องการต่างประเทศ ทังเรื องการศึกษา ทังเรื องการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงปั ญหา
ในเรื องของระบบกฎหมาย ซึงเมือเช้ าก็มีการพูดคุยแลกเปลียนกันอย่างกว้ างขวาง ครอบคลุมประเด็นเหล่านี
ก่ อนที ผมเข้ ามาตรงนี ก็ พ บกั บ นั กธุ รกิ จ และเป็ นอดี ต นั กการเมื อ งสํ า คัญ ของสหรั ฐ อเมริ ก า
ก็พดู คุยกันถึงเรื องแนวโน้ มปั ญหาเศรษฐกิจทีกําลังจะเกิดขึนในช่วงปี นีบนความห่วงใยในเรื องของปั ญหาการว่างงาน
และผลกระทบทางสังคมทีเกิ ดขึน เสร็ จจากงานนี ผมประชุมในเรื องของการพัฒนาเศรษฐกิ จในส่วนทีเกี ยวข้ องกับ
ประเทศเพือนบ้ าน ซึงจะมีผลสําคัญในการทีจะช่วยดูแลรักษาความมันคงด้ วย เพราะว่าปั ญหาทีถือเป็ นภัยคุกคาม
สําคัญทีเป็ นภารกิจทีได้ มีการกํ าหนดไว้ ก็มีเรื องทีเกี ยวข้ องกับทังอาชญากรข้ ามชาติ และเรื องของแรงงานต่างด้ าว
ที เข้ ามา ซึ งก็ จะเกี ยวพันกับเรื องของแนวทางท่ าที ของเราในการพัฒนาเศรษฐกิ จร่ วมกับประเทศเพื อนบ้ าน
อย่างนีเป็ นต้ น ช่วงบ่ายในการประชุมสภา ผมยังมีแขกทีมาจากองค์กรของสหประชาชาติทีทํางาน ในเรื องของโรคเอดส์
และปั ญหาหนึงซึงต้ องหยิบยกมาพูดคุยกันก็คือ ปั ญหาการแพร่ กระจายหรื อการขยายตัวของโรคเอดส์ทีเกิดขึนจาก
ผู้ทีติดยาเสพติด นีเป็ นเพียงตัวอย่างว่า ในระยะเวลาประมาณครึ งหรื อค่อนวัน ภารกิจต่างๆ ของผมซึงดูแลในการแก้ ไข
ปั ญหาต่างๆ สะท้ อนให้ เห็นความเชือมโยงของมิติต่างๆ ที เกี ยวข้ องกับปั ญหาของประเทศ และความมันคง
เป็ นการเฉพาะ เพราะฉะนัน ในการทํางานของรัฐบาลตามนโยบายทีได้ แถลงต่อรัฐสภา เมือปลายเดือนธันวาคม
ทีผ่านมานี เราจึงมีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้ องบูรณาการและประสานงานต่างๆ เพือทีจะให้ การแก้ ไขปั ญหา
ต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะในเรื องของความมันคงนันมีความเป็ นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
ในส่วนของนโยบายด้ านความมันคงของรั ฐนัน รั ฐบาลได้ แถลงนโยบายในส่วนที เกี ยวข้ องกับ
การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ให้ มีความมันคงในการเป็ นศูนย์รวมจิตใจและความรักความสามัคคี
ของคนในชาติ การเสริ มศักยภาพ การป้องกันประเทศ การเสริ มสร้ างสันติภาพของการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพือนบ้ าน
การแก้ ไขปั ญหาผู้หลบหนีเข้ าเมืองทังระบบ และการเสริ มสร้ างศักยภาพในการจัดการกับปั ญหาภัยคุกคามข้ ามชาติ

ซึ งในการดํ าเนิ นนโยบายตามที ได้ แถลงไว้ นัน รั ฐบาลก็ ให้ ความสํ าคัญกับการพัฒนาระบบและกลไกต่ างๆ
พร้ อมที ป้องกันและแก้ ไขปั ญหา โดยกํ าหนดเป้ าหมายเชิ งนโยบาย กลยุทธ์ และที สํ าคัญที สุดก็ คือตัวชี วัดไว้
อย่างชัดเจน ในการกํ าหนดแผนบริ หารราชการแผ่นดิน ซึงแผนดังกล่าวมี ประเด็นที สํ าคัญประการหนึงก็ คือ
การสนับสนุนให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการรักษาความสงบเรี ยบร้ อย และรักษาความมันคงของประเทศด้ วย
ซึงทัง สมช. กอ.รมน. และหน่วยงานทีเกียวข้ องด้ านความมันคง ก็จะได้ นําแนวทางเหล่านีไปแปลงเป็ นแผนงาน/
โครงการ สู่การปฏิบตั ิให้ บงั เกิดผล พร้ อมทังรายงานให้ รัฐบาล ตลอดจนรัฐสภา ได้ รับทราบเป็ นระยะๆ ต่อไป
ความมันคงของชาติมีเรื องเร่ งด่ วน และจําเป็ นทีจะต้ องดําเนินการอย่ างจริ งจัง อย่างน้ อย
3 เรื อง เรื องแรก ซึงเป็ นปั ญหาทีรุ นแรงมากตลอดระยะเวลา 2-3 ปี ทีผ่านมา ก็คือ เรื องของความสมานฉันท์
ของคนในสังคม เรี ยกได้ ว่าเป็ นปั ญหาความมันคงทางการเมืองก็ได้ ทางการบริ หารก็ได้ แต่ผมคิดว่าทีสําคัญ
ทีสุดเป็ นปั ญหาสังคมทีเราต้ องเร่ งแก้ ไขอย่างเร็ วทีสุด ผมได้ ยําตังแต่วนั แรกว่า ความขัดแย้ งหรื อความคิดเห็น
ทีหลากหลายในทางการเมืองไม่ใช่เป็ นเรื องแปลก และโดยเฉพาะอย่างยิงในสังคมประชาธิปไตย สิงนีต้ องถือว่า
เป็ นส่วนหนึงทีเป็ นธรรมชาติของสังคมทีมีความหลากหลาย แต่ว่าทุกฝ่ ายต้ องช่วยกัน อย่าให้ ความแตกแยกหรื อ
ความขัด แย้ ง ทางการเมื อ ง ลุก ลามบานปลายจนกระทบกับการพัฒ นาประเทศ ความคิ ดเห็ นที แตกต่า ง
การแสดงออกในเรื อง ของจุดยืนความคิดเห็นของตัวเองทํ าได้ แต่เราต้ องไม่ให้ รูปแบบของการแสดงออกนัน
ลุกลามไปจนทําให้ กระทบต่อความมันคง มีการใช้ ความรุ นแรงมีการกระทําทีผิดกฎหมาย หรื อทําให้ ประชาชน
ด้ วยกันเอง ซึงเป็ นคนไทยด้ วยกัน เกลียดชังกัน
เพราะฉะนัน ตรงนีเป็ นภารกิจเร่ งด่วนของทุกฝ่ าย ซึงแนวทางทีรั ฐบาลได้ ยํามาโดยตลอด ก็คือ
เราจํ าเป็ นจะต้ องแสดงให้ เห็นว่าบ้ านเมืองของเรานันปกครองกันด้ วยกฎหมาย รั กษาหลักของนิติธรรม นิติรัฐ
ซึงหมายถึงการบังคับใช้ กฎหมายอย่างเคร่ งครัด ต้ องยอมรับว่าความขัดแย้ งทีลุกลามรุ นแรงมา ถ้ าย้ อนกลับไป
ส่วนหนึงก็ มาจากปั ญหาที เราไม่บังคับใช้ กฎหมายอย่างเคร่ งครั ด ซึงตรงนี ต้ องแก้ ไขอย่างเร่ งด่วนครั บ ถ้ าเรา
ไม่สามารถทํ าตรงนี ได้ การแก้ ไขปั ญหาอื นๆ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาความมันคง ปั ญหาเศรษฐกิ จ ปั ญหาสังคม
จะทําไม่ได้ เลย เพราะสิงแรกทีเราต้ องแสดงให้ ทงชาวโลกและพี
ั
น้ องประชาชนคนไทยได้ มองเห็น ก็คือบ้ านเมืองของเรา
มีกฎ มีกติกา ฉะนันตรงนีต้ องทํา ขณะเดียวกันการทําสิงนีก็ต้องทําบนความตระหนักถึงการไม่เติมเชือของความ
ขัดแย้ งเข้ าไปเสียเอง เพราะฉะนันในส่วนของรัฐบาลจึงได้ วางแนวทางของการแก้ ไขปั ญหานี ในลักษณะของการ
ที ไม่เอาตัวเองเข้ าไปอยู่ในความขัดแย้ งหรื อเติมเชือความขัดแย้ งเข้ าไป และพร้ อมที จะยอมรั บในเรื องของการ
วิพากษ์ วิจารณ์ ไปจนถึงการพยายามทําความเข้ าใจ หรื อรับฟั งเสียงของผู้ทีคิดว่าตัวเองไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
ผมอยากให้ แนวทางนีเดินหน้ าต่อ เพราะฉะนันท่านที มีหน้ าทีในการรักษากฎหมาย ท่านก็ต้อง
ทําไปอย่างเคร่ งครัด ขณะเดียวกันฝ่ ายการเมืองในส่วนของผมและคณะรัฐมนตรี ตลอดจนผู้ทีเกียวข้ องก็จะต้ อง
ดูว่าเมือมีการบังคับใช้ กฎหมาย ถ้ ามีปัญหาความไม่เป็ นธรรมอย่างไรก็พร้ อมทีจะพูดคุยแลกเปลียนเพีอทีจะทําให้
เกิดความเข้ าใจทีดี และความยอมรับความจําเป็ นของการทํางานของเจ้ าหน้ าทีต่อไป ตรงนีเป็ นสิงสําคัญซึงผมถือว่า
เป็ นหน้ าที ของทุกฝ่ ายที ต้ องเข้ าใจแนวทางนี และช่วยกันสานต่อแนวทางนี ซึงผมมันใจว่าถ้ าเราทํ าได้ อย่างนี
ระยะเวลาผ่านไปอีกสักระยะหนึง ความรุ นแรงในเรื องของความขัดแย้ งก็จะลดลง และผมเชือว่าสังคมทังสังคม

ก็จะเริ มขึนมาต่อสู้อย่างสันติ เพือทีจะให้ ใครก็ตามทีหวังทีจะสร้ างความแตกแยกในชาติ เพือหวังผลทางการเมือง
หรื ออะไรก็แล้ วแต่ เป็ นกลุม่ คนซึงสังคมส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับ และทําให้ บ้านเมืองของเรากลับเข้ าสูภ่ าวะปกติได้
ปั ญหาทีสองทีเป็ นเรื องใหญ่ มากในขณะนีแน่ นอนทีสุดก็คือปั ญหาเศรษฐกิจ ซึงทุกท่านก็คงทราบดีว่าปั ญหา
เศรษฐกิ จนี ก็เป็ นปั ญหาที จะส่งผลกระทบต่อสังคมและความมันคงได้ เมือผมมี โอกาสได้ เข้ ามาเป็ นส่วนหนึงของ
ฝ่ ายบริ หาร เมือวันทีเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 เป้าหมายของรัฐบาลในขณะนันภายใต้ การนําของท่านนายกฯ
ชวน หลีกภัย ก็คือการทีจะมุ่งมันไม่ให้ ปัญหาเศรษฐกิจลุกลามไปเป็ นปั ญหาสังคม ซึงหลายท่านคงจําได้ ว่าในขณะนัน
ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยครับทีประสบกับปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจทีรุนแรง หรื อวิกฤตทางการเงินทีรุนแรง มีหลายประเทศ
ในภูมิภาคนี และการทีเราได้ ตงมั
ั นตังแต่ต้นว่าจะต้ องไม่ให้ ปัญหาเศรษฐกิจกระทบกับปั ญหาสังคม ทําให้ เราผ่านพ้ น
สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจทีรุ นแรงทีสุดครังหนึงในขณะนันมาได้ โดยไม่มีปัญหาเรื องการจลาจล เรื องความวุ่นวาย
เหมือนกับทีเกิดขึนในบางประเทศ ทังนี เช่นเดียวกันครับ สภาวะเศรษฐกิจซึงผมได้ พูดหลายต่อหลายครังว่าหนักหนา
สาหัสเป็ นพิเศษ เพราะวิกฤตครังนีถือว่าเป็ นวิกฤตระดับโลก ในความรุนแรงซึงเราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อน ก็ย่อมส่งผล
กระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรื อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึงเราคุ้นเคยกับการเติบโตมาโดยตลอด นันหมายถึง
การหดตัว หมายถึงปั ญหาการว่างงาน ซึงจะรุ นแรงขึน รัฐบาลจึงได้ ม่งุ เน้ นมากว่าในการแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจ ในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ เราจะใช้ แนวทางของการกระตุ้นเศรษฐกิจทีช่วยดูแลคนทีประสบกับความยากลําบากมากทีสุด ไม่ว่า
จะเป็ นผู้ทีตกงาน ไม่ว่าจะเป็ นพีน้ องในภาคการเกษตร เราจึงมุ่งเสริ มในเรื องของเศรษฐกิจในชนบทผ่านโครงการ
ชุมชนพอเพียง เพือทีจะรองรับผลกระทบทีจะเกิดขึนจากวิกฤตเศรษฐกิจในครังนี
ผมเรี ยนว่าการที จะให้ เศรษฐกิจฟื นตัวมาในระยะเวลาสันๆ ในขณะนีแทบจะเป็ นสิงทีเป็ นไป
ไม่ได้ เพราะฉะนัน สิงทีรัฐบาลได้ เตรี ยมการคือ มองแผนการไม่เพียงแต่การกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง 3 - 6 เดือน
ข้ างหน้ า แต่กําลังมีการวางแผนในเรื องของการลงทุนในช่วง 2- 3 ปี ข้ างหน้ า เพือรองรับวิกฤตเศรษฐกิจและ
เตรี ยมเศรษฐกิจของเราให้ มีความพร้ อมมากยิงขึน ในการทีจะได้ ประโยชน์เมือเศรษฐกิจฟื นตัวขึนมา แล้ วก็จะ
ส่งผลให้ เกิดความมันคง ในแง่ของพีน้ องประชาชนโดยทัวๆ ไป ซึงตรงนี ทังหมดนันเป็ นเรื องที ผมคิดว่าพีน้ อง
ประชาชนและท่านทังหลายทีอยู่ทีนีก็ได้ เห็นความมุ่งมันของรัฐบาลในการเดินหน้ าแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจตรงนี
ต่อไป แต่ว่าไม่ว่าปั ญหาในเรื องของความขัดแย้ งทางการเมืองก็ดี ไม่ว่าปั ญหาทางเศรษฐกิจจะมีความรุ นแรงมากน้ อย
เพียงใดก็ ตาม สิงหนึงซึงผมได้ ยําเสมอคือ รั ฐบาลนีจะให้ ความสําคัญกับเรื องปั ญหาของสังคมและเรื องของการ
พัฒนาคน เพราะว่าทีสุดถ้ าหากว่าคนของเราไม่เข้ มแข็งวันข้ างหน้ าจะเป็ นการเมืองหรื อจะเป็ นเศรษฐกิจก็ไม่สามารถ
ทีจะพัฒนาไปได้ ในทางกลับกัน ถ้ าเราสามารถสร้ างภูมิค้ มุ กันและให้ โอกาสทีดีสําหรับพีน้ องประชาชนทีจะได้ พฒ
ั นา
ตนเอง ซึงผมเชือในความสามารถของพีน้ องประชาชนคนไทยอยู่แล้ ว ผมก็มนใจว่
ั านันคือ รากฐานสําคัญทีสุดในการ
ทีจะดูแลให้ บ้านเมือง เศรษฐกิจ การเมืองของเราสามารถทีจะพัฒนาไปยังทีทุกๆ คนอยากจะเห็นได้ ดังนัน เราก็ต้องมา
ประเมินดูในแง่ของปั ญหาสังคมหรื อปั ญหาความมันคงทีเกียวข้ องกับประชาชนโดยตรง จะเห็นได้ ว่าในการนําเสนอ
ภารกิจทีสําคัญของ กอ.รมน. และหน่วยงานทางด้ านความมันคงมีหลายเรื อง ซึงจะมีส่วนเกียวข้ องกับพีน้ องประชาชน
อย่างใกล้ ชิด เช่น ปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหาแรงงาน ซึงขณะนีเป็ นทีสนใจอยู่ แต่ ว่าปั ญหาหนึงซึงยืดเยือมานาน
คือ ปั ญหาของยาเสพติด ผมอยากเรี ยนว่า ปั ญหาในเรื องของยาเสพติดนันแน่นอนทีสุดใหญ่ทีสุดคือ ผลกระทบต่อ
ตัวประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนโดยตรง ซึงมองในแง่เศรษฐกิจเราก็พูดถึงการเสียโอกาส มองในแง่เศรษฐกิจ

เราอาจจะพูดถึงความอ่อนแอในแง่ของคนเหล่านีทีจะเป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ว่าทีสําคัญไปกว่านัน
คือ ผลกระทบที เกิ ดขึนจริ งต่อชี วิตคนและครอบครั ว ผมเชือว่าครอบครั วใดก็ ตามซึงลูกหลานเข้ าไปเกี ยวข้ องกับ
เรื องยาเสพติดแทบจะถื อได้ ว่า เหมื อนเป็ นการสูญเสี ยคนไปจากครอบครั ว ซึงเป็ นสิ งที กระทบกระเทื อนจิ ตใจ
อย่างรุนแรง และส่งผลกระทบให้ กบั คนทังครอบครัวไม่ใช่เฉพาะคนทีติดยาเสพติด ฉะนันปั ญหานีเป็ นปั ญหาใหญ่แล้ ว
เป็ นปั ญหาซึงก็ยังเชือมโยงไปถึงปั ญหาอื นๆ จะเห็นได้ ว่าระยะหลังปั ญหาอาชญากรรมที เกี ยวข้ องกับความมันคง
ก็มกั จะมีการเชือมโยงไปถึงกระบวนการทีเกียวข้ องกับการค้ ายาเสพติดด้ วย เพราะฉะนันตรงนีเป็ นหัวใจสําคัญทีวันนี
รัฐบาลจึงมีความจําเป็ นทีจะต้ องจัดทําในเรื องยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิการ แล้ วได้ มีพิธีมอบนโยบายในวันนี ทีเป็ นเรื อง
ของยาเสพติดเป็ นการเฉพาะด้ วย ผมอยากจะชีให้ เห็นถึงสถานการณ์ในปั จจุบนั แล้ วก็ตอ่ เนืองมาจากในอดีตด้ วย
ประการแรก ทีเราต้ องยอมรับคือ ปั ญหายาเสพติดเป็ นปั ญหาทีเรื อรังและมีแนวโน้ มทีจะขยายตัว
มากยิงขึนไม่ได้ ลดลง ถ้ านําข้ อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.)
แล้ วมีการสํารวจจํานวนผู้เสพยาเสพติดในปี ต่างๆ จะพบว่า ปี 2546 มีผ้ เู สพยาเสพติดมีการประเมินว่า อยู่ทีประมาณ
460,000 คน ทัวประเทศ ปี 2550 เพิมเป็ นประมาณ 570,000 คน และปี 2551 ปี ทีแล้ วเพิมขึนอีก 605,000 คน
ซึงหมายถึงว่ามีผ้ เู สพยาเสพติดรายใหม่เพิมขึนประมาณ 150,000 คน ในช่วง 5 ปี ทีผ่านมา ทังๆ ทีเรามีมาตรการหรื อ
มีนโยบายในการแก้ ไขมาโดยตลอด ท่านก็ คงจะทราบนะครั บโดยเฉพาะคนทีเป็ นผู้ปฏิบตั ิงานคนทีทํ างาน เรามี
ทังการปรับปรุงแก้ ไขกฎหมาย เรามีการตังหน่วยงานไม่ว่าจะเป็ น ป.ป.ส./ปปง. เราเคยประกาศสงครามกับยาเสพติด แต่ว่า
ตัวเลขในเรื องของผู้ติดยาเสพติดมันฟ้องว่าทังๆ ทีเรามีเครื องมือ มีกลไก มีนโยบายมากมาย แต่สภาพปั ญหาไม่ได้ ดีขนึ
ประการทีสอง ในอดีตที ผ่านมานโยบายที เกี ยวข้ องกับยาเสพติดจะเน้ นในเรื องของการ
ปราบปรามเป็ นหลัก อันนีไม่แปลกเพราะเป็ นธรรมชาติของสังคมว่า เวลาเกิดปั ญหาอะไรขึนมานัน การแก้ ไข
ปั ญหาทีมองเป็ นรูปธรรมชัดเจนทีสุดคือ การปราบปราม แล้ วก็หลายคนมีความคิดว่า การปราบปรามหรื อการขจัด
ปั ญหาต่างๆ ถ้ าเพิมโทษหรื อถ้ าใช้ ความรุ นแรงในการปราบปรามก็จะทําให้ ปัญหาหมดไป แนวความคิดอย่างนี
ไม่ได้ เกิ ดขึนเฉพาะในประเทศไทยหรื อว่าในยุคนี เกื อบจะทุกยุคทุกสมัยเกื อบในทุกสังคมจะมีแนวความคิด
ในลักษณะอย่างนี แต่ว่าสิงหนึงซึงประสบการณ์และประวัติศาสตร์ ได้ บง่ ชีเช่นเดียวกันคือ ถ้ าคิดอยู่เพียงเท่านี
ไม่สามารถแก้ ปัญหาได้ และตรงกันข้ ามหลายครังปั ญหากลับรุ นแรงขึนหรื อปรับเปลียนรู ปแบบไป ซึงทําให้ เรา
มีบทเรี ยนเหมือนกันว่า ในช่วงทีผ่านมาว่า การใช้ ความรุ นแรงเข้ าปราบปรามปั ญหาใดปั ญหาหนึงนัน อาจจะ
ดูเหมือนจะได้ ผลในระยะเวลาอันสันๆ แต่สุดท้ ายทําให้ ปัญหาเกิดความซับซ้ อนมากขึน ยากต่อการแก้ ไขมาก
ยิงขึน เพราะฉะนัน ผมอยากเรี ยนว่า ในเรื องของการปราบปรามนันเป็ นสิงทีต้ องทําและต้ องทําอย่างเด็ดขาด
แต่การทํานันจะต้ องทําโดยคํานึงถึงหลักของกฎหมาย พูดอย่างนีเพือทีจะไม่ให้ การนํานโยบายในการปราบปราม
บนความรุ นแรงไปเป็ นเงือนไขไปเป็ นเหยือของปั ญหาอืนๆ ทีตามมา ฉะนันผมยํานะครับว่าความเด็ดขาดต้ องมี
การปราบปรามต้ องทํา แต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎมาย ซึงในระยะเวลาอันสันๆ เพียง 2 เดือนทีผ่านมา ผมคิดว่า
การปฏิ บัติง านของเจ้ า หน้ าที ที เข้ าไปจับกุม ไปทลายเครื อ ข่ ายที เกิ ดขึ นในเรื อนจํ านันก็ เ ป็ นตัวชี ให้ เ ห็นว่ า
การปราบปรามภายใต้ กรอบของกฎหมายทําได้ และทําได้ อย่างมีประสิทธิภาพด้ วย
ประการทีสาม การปราบปรามอย่างเดียวไม่พอ นันหมายถึงว่า นโยบายในด้ านต่างๆ ทีจะมา
ส่งเสริ มสนับสนุนปั จจัยทีจะทําให้ เราสามารถลดปั ญหายาเสพติดลงได้ นนั ต้ องคิดให้ กว้ างมากขึนและต้ องดึง

ทุกภาคส่วนมาเกียวข้ องมากขึน ซึงตรงนีคือ สิงทีเป็ นหัวใจสําคัญของการทีจะมีการประกาศนโยบายหรื อแนวทาง
ในวันนี ฉะนันสิงทีผมอยากจะขอมอบในเชิงแนวความคิดนโยบายในวันนีก็จะมีสิงต่อไปนี ข้ อแรก เมือปั ญหายา
เสพติดจะเกียวข้ องกับทุกหน่วยงาน ผมขอให้ ทกุ ท่านทีอยู่ใน ณ ทีนี ถือว่าภารกิจในเรื องของการแก้ ปัญหายาเสพ
ติดเป็ นภารกิจหลักของท่านไม่ใช่งานฝาก อย่าไปคิดว่าเรื องยาเสพติดเป็ นเรื องของ ป.ป.ส. อย่าไปคิดว่ายาเสพติด
เป็ นเรื องของตํารวจ อย่าไปคิดว่ายาเสพติดเป็ นเรื องของคนนันคนนี แต่ถือเป็ นเรื องทีเป็ นงานของท่านด้ วยที
จะต้ องช่วยกันดูแลในส่วนทีท่านเข้ ามาเกียวข้ องและสามารถทีจะช่วยแก้ ไขปั ญหานีได้ ประการทีสอง เมือยา
เสพติดเป็ นทังปั ญหาความมันคงและปั ญหาทางสังคม การแก้ ไขปั ญหาจึงต้ องเน้ นการให้ ความสําคัญ ในทุก
มาตรการไปพร้ อมๆ กัน อย่าไปเน้ นเพียงด้ านหนึงด้ านใด อย่าไปแก้ ปัญหาหนึงเพือให้ เกิดปั ญหาหนึงตามมา ซึง
หมายถึงการแก้ ปัญหาทีเป็ นการทํางานทังระบบครบวงจรนันมีส่วนสําคัญ และการดึงให้ ภาคประชาชนและภาค
ประชาสังคมเข้ ามามีส่วนร่วมทังในระดับชุมชน ทังในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิน จะเป็ นหัวใจสําคัญที
จะทําให้ เกิดความสําเร็ จ ประการทีสาม ทีผมอยากจะยําอีกครังหนึงว่า การบังคับใช้ กฎหมายนันจะต้ องเป็ นไป
โดยบริ สุทธิ ยุติธรรมมีประสิทธิ ภาพควบคู่ไปกับการยึดหลักนิติธรรม เพือที จะให้ การแก้ ไ ขปั ญหายาเสพติด
สัมฤทธิ ผลและเป็ นไปตามแนวทางนโยบาย ซึงหน่วยงานทีเกี ยวข้ อง เช่น ป.ป.ส. สํานักงานสภาความมันคง
แห่งชาติ กอ.รมน. เป็ นไปตามเป้าหมายทีกําหนดไว้ ผมจึงขอมอบมาตรการและแนวทางทีเป็ นรูปธรรมดังนี
ความมุ่ ง หมายรั ฐ บาลมี ค วามมุ่ ง มั นชั ด เจนที จะลดปั ญหายาเสพติ ด และขจั ด ความ
เดือดร้ อนของประชาชน และจะตังเป้าไว้ ว่า แผนทีจะดําเนินการและทีจะปฏิบัติจากนี ไปเราจะตัง
กรอบเวลาเอาไว้ ที 6 เดือนก่ อน แล้ วถ้ าทําไปครึงทาง 3 เดือน ก็จะไปตรงกับวันต่ อต้ านยาเสพติดสากล
พอดี ตรงนีเป็ นกรอบเวลาทีเราต้ องการให้ เห็นผลเป็ นรู ปธรรมว่ า ยาเสพติดจะต้ องลดลง ประการทีสอง
เราได้ มองเห็นทุกมิติปัญหายาเสพติดและต้ องการทีจะดึงพลังของทุกภาคส่วนเข้ ามาร่วม เพราะฉะนันยุทธศาสตร์
ทีสําคัญวันนีทีท่านได้ รับทราบไปจากวิดีทศั น์ก่อนหน้ านีคือ “ยุทธศาสตร์ 5 รั วป้องกัน” คือ ยุทธศาสตร์ หลัก
ของรั ฐบาลในการแก้ ไขปั ญหายาเสพติดทีใช้ คําว่ า “รั วป้องกัน” เพราะว่า สิงทีเรากําลังต้ องการ คือ เกราะ
และภูมิค้ มุ กันทีจะต้ านทานไม่ให้ ศตั รู ทีสําคัญคือ ยาเสพติดรุ กลําเข้ ามา เหตุผลทีเป็ น 5 รัวป้ องกัน เพราะว่าเรา
จะต้ องดูแลแก้ ไขปั ญหายาเสพติด ซึงเป็ นปั ญหาทังความมันคงและสังคมครอบคลุมในพืนทีหรื อมิตติ ่างๆ ดังนี
รั วแรก คือ รั วชายแดน เพราะว่าปั ญหายาเสพติดทีเกิดขึนในขณะนีไม่ได้ เกิดขึนจากการผลิต
ภายในประเทศ แต่เกิดขึนจากการผลิตในประเทศใกล้ เคียงหรื อประเทศเพือนบ้ าน ซึงจําเป็ นจะต้ องมีรัวป้ องกัน
ไม่ให้ เข้ ามา ภารกิจนี กองบัญชาการกองทัพไทย กอ.รมน. กระทรวงมหาดไทย และสํานั กงานตํารวจ
แห่ งชาติ เป็ นหน่วยงานทีมีบทบาทหลักหรื อบทบาทสําคัญในการสกัดกัน และก็จะต้ องปลูกพลังของชุมชน
ตามแนวชายแดนให้ เป็ นแนวร่วมทีสําคัญในการสกัดกันยาเสพติดไม่ให้ ทะลักเข้ ามา
รั วทีสอง คือ รั วชุมชน เพราะว่าปั ญหาทีเกิดขึนในขณะนีก็เกิดจากความอ่อนแอของหมู่บ้าน
และชุมชน ถ้ าหากว่าหมู่บ้านและชุมชนเข้ มแข็งการแก้ ไขปั ญหานีก็จะสามารถทําได้ ง่าย ภารกิจนีก็จะขอให้
กระทรวงมหาดไทย กอ.รมน. ซึงจะมีทงระดั
ั
บภาค ระดับจังหวัด สํานักงาน ป.ป.ส. ร่ วมกันทําให้ เกิดผล
สําเร็จ ซึงต้ องดึงทังส่วนของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ซึงรัฐบาลนีได้ ให้ ความสําคัญเป็ นอย่างมากเข้ ามามีส่วนร่ วม
และทีสําคัญทีสุดคือ ระบบอาสาสมัคร การอาศัยภาคประชาสังคมและองค์กรภาคเอกชนจะมีบทบาทสําคัญ

ถ้ าเราสามารถทีจะปลุกจิตสาธารณะของคนกลุ่มเหล่านี ก็จะเป็ นกลุ่มทีจะมีส่วนช่วยอย่างสําคัญที จะสร้ างรั ว
ให้ กบั ชุมชนในการป้องกันในเรื องของยาเสพติด
รั วทีสาม คือ รั วสังคม โดยเฉพาะอย่างยิงตรงนีก็คงจะมุ่งไปทีในส่วนของเด็กและเยาวชน
อย่างทีเราทราบกันดีอยูว่ ่า ขณะนีเด็กและเยาวชนทีเข้ าไปเกียวข้ องกับยาเสพติดนันก็เกิดจากหลายพืนทีในสังคม
ซึงดึงให้ คนเหล่านีเข้ าไปพัวพันกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็ นสถานบันเทิง สถานบริ การทีผิดกฎหมาย หอพักทีถูกใช้
เป็ นแหล่ง มัวสุม ร้ านเกมส์ ร้ านอินเตอร์ เ น็ต โต๊ ะ สนุ้กเกอร์ โต๊ ะ พนันบอล หรื อการมัวสุม ในเรื องของแก๊ ง ค์
มอเตอร์ ไซค์ ไปจนถึงเรื องของการเทียวเตร็ ดเตร่ เวลากลางคืน ซึงเป็ นปั จจัยสําคัญทีบ่อนทําลายเยาวชนและ
ดึงเข้ าไปสู่ในเรื องของยาเสพติด การแก้ ปัญหานีสิงสําคัญทีสุดคือ ในเรื องของการสร้ างพืนทีในเชิงสร้ างสรรค์
ให้ เยาวชน ซึงเป็ นนโยบายสําคัญทีผมได้ ประกาศเอาไว้ โดยเฉพาะในโอกาสต่างๆ ทีเกี ยวข้ องกับการทํางานกับ
เด็กและเยาวชน รวมทังกลไกทางสังคมต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามต้ องอาศัยหลายต่อหลายหน่วยงานทีจะเพิมพืนทีบวก
จะเป็ นลานกีฬา ลานดนตรี ลานกิจกรรม ห้ องสมุด ศูนย์เยาวชน ศูนย์วฒ
ั นธรรมต่างๆ ซึงหมายถึงว่า ภารกิจนี
แทบจะกล่าวได้ ว่า ทุกกระทรวง ทบวง กรม ต้ องทํา อย่างไรก็ตาม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที ยวและกี ฬา
กระทรวงศึกษาธิการ จะต้ องมีบทบาทสําคัญในการสร้ างรัวสังคม
รั วทีสี คือ รั วโรงเรี ยน ซึงเป็ นหัวใจสําคัญในส่วนทีเกี ยวข้ องกับการปลูกฝั งและการสอดส่อง
ดูแลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน รัฐบาลนีได้ ให้ ความสําคัญอย่างมากกับเรื องของการศึกษา เรากําลังผลักดัน
นโยบายเรื องของการเรี ยนฟรี และกระทรวงศึกษาธิ การกํ าลังสะสางปั ญหาต่างๆ ที เกี ยวข้ องกับคุณภาพ
การศึกษาไม่ว่าจะเป็ นเรื องหลักสูตร เรื องคุณภาพของครู เพือทีจะให้ โรงเรี ยนนันเป็ นสถานศึกษาทีมีความพร้ อม
ในการสร้ างคนอย่างแท้ จริ ง เพราะฉะนันในส่วนของรัวทีเกียวข้ องของโรงเรี ยน กระทรวงศึกษาธิการจะมีบทบาท
สําคัญอย่างมาก แต่ว่าก็ต้องได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
รั วทีห้ า คือ รั วครอบครั ว ซึงเป็ นหน่วยพืนฐานทีสุด ซึงถ้ าหากว่าเราสามารถทําให้ ครอบครัว
มีความเข้ มแข็งกลับมาเป็ นหน่วยทางสังคมทีมีความพร้ อมในการดูแลคนหรื อสมาชิกในครอบครัวอย่างแท้ จริ ง
ปั ญหาต่างๆ ก็ จะเบาบางลงไป เพราะฉะนัน ในยุทธศาสตร์ 5 รัว ป้องกันที ได้ มอบให้ เป็ นนโยบายในวันนี
ถ้ าทุกส่วนร่ วมกันทําให้ เกิดผลเป็ นรู ปธรรม ผมมันใจว่ายาเสพติดจะลดลงและกรอบเวลา 6 เดือนไม่นานเกิน
ไปเลยทีเราจะทําให้ ตรงนีเห็นผลอย่างชัดเจน
ผมอยากจะเรี ยนว่า นอกจาก 5 รั วป้องกันในภาพรวมแล้ วนัน เราก็คงจะให้ ความสําคัญ
กับบางพืนทีเป็ นพิเศษ พืนทีแรก คือ พืนทีกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพราะว่าพืนทีเหล่านีเป็ นพืนที
ซึงมีปัญหายาเสพติดในเกณฑ์สงู ซึงอาจจะเกียวพันกับเรื องของการเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ลักษณะของ
การเป็ นชุมชนเมือง พืนทีสอง คือ พืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึงผมได้ กล่าวไปแล้ วว่า เราเผชิญกับปั ญหา
ความมันคงตรงนันต่อเนืองหลายปี แล้ วขณะนีความเชือมโยงกันของผู้ทีเกียวข้ อง ในกระบวนการทังยาเสพติด
และความไม่สงบนันมีความชัดเจนมากยิงขึน พืนทีหนึงทีเราต้ องให้ ความสําคัญเป็ นพิเศษ คือ ในหมู่ของ
ผู้เสพเอง ซึงตรงนีนโยบายทีสําคัญคือ การนําเข้ าสู่ระบบบําบัดรักษาให้ มากทีสุด ซึงการทําตรงนีก็คงจะต้ องใช้
มาตรการในลักษณะของชุมชนและประชาสังคมชักชวน โน้ มน้ าวให้ ผ้ เู สพมาเข้ ารับการบําบัดโดยความสมัครใจ

ซึงจะเป็ นวิธีทีดีทีสุด นะครั บ สํานักงาน ป.ป.ส. ประมาณว่า หากสามารถนํ าผู้เ สพได้ เข้ าสู่การบําบัดด้ วย
กระบวนการนีได้ ถึง 120,000 คน ใน 6 เดือน สภาพปั ญหายาเสพติดก็คงจะลดลงอย่างชัดเจน
สุดท้ ายแผนปฏิบตั ิการทังหมดนี ผลสําเร็ จก็ คงไม่ได้ อยู่ทีการประกาศหรื อการมอบนโยบาย
แต่ว่าจะอยู่ทีการไปปฏิบตั ิให้ เกิดผลอย่างเป็ นรู ปธรรม เพราะฉะนันผมจึงขอทีจะมอบความรั บผิดชอบในเรื อง
ยุทธศาสตร์ 5 รั วป้องกันให้ เกิดความชัดเจน โดยจะขอให้ ท่านผู้ บัญชาการทหารสูงสุด รั บผิดชอบ
รั วชายแดน ปลัดกระทรวงมหาดไทย รั บผิดชอบรั วชุมชนและสังคม ท่ านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รั บผิดชอบรั วโรงเรี ยน และท่ านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ รั บผิดชอบ
รั วครอบครั ว ส่ วนทางด้ านการปราบปราบแน่ นอนทีสุดครั บ ผู้ รับผิดชอบเบืองต้ น คือ ผู้ บัญชาการ
ตํา รวจแห่ ง ชาติ ส่ ว นทางด้ า นการบํา บั ด รั ก ษา เป็ นท่ า นปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ทั งนี โดยมี
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็ นองค์ กรกําหนดนโยบายและกองอํานวยการ
รั กษาความมันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็ นกลไกอํานวยการโดยมีศูนย์ ประสานการปฏิบัติที 1
เป็ นหน่ วยงานทีรั บผิดชอบ ผมจึงขอให้ ท่านผู้รับผิดชอบหลักทุกท่านได้ ให้ ความสําคัญและนําแนวทางต่างๆ
ไปสู่การปฏิบตั ิให้ เห็นผลอย่างเป็ นรู ปธรรมชัดเจนในระยะ 6 เดือนของแผนนี และขอให้ มีการตังคณะร่ วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้ อง มีการประชุม ปรึกษาหารื อ ติดตาม สอดส่อง มีการกําหนดเป้าหมาย และมีการวัดผลได้
นอกจากนี ในระดับจังหวัด ท่ านผู้ ว่าราชการจังหวัด ผู้ บังคับการตํา รวจภูธรจังหวั ด
รวมทัง สาธารณสุ ข จั งหวั ด ก็ จ ะต้ อ งมี บ ทบาทสําคั ญในการบู รณาการร่ ว มกั นกั บ ทุก หน่ ว ย และ
นํายุทธศาสตร์ 5 รั วป้องกัน ให้ มีผลปฏิบัติในทุกจังหวัดด้ วย สิงสําคัญทีสุดคือ นอกเหนือจากหน่วยงาน
ภาครัฐที ได้ กําหนด และท่านทังหลายทีได้ มาประชุมตรงนี วันนีผมอยากจะเรี ยนไปยังพีน้ องประชาชนทุกคน
ซึงชมรายการนี อยู่ว่าท่านทังหลายสามารถที จะมีบทบาทสําคัญในการแก้ ไขปั ญหานี เราคงไม่ต้องการเห็น
ประเทศไทยอ่อนแอ เราคงไม่ต้องการทีจะเห็นลูกหลานของเราตกเป็ นทาสของยาเสพติด วันนีเราต้ องช่วยกัน
อย่าถื อว่าเป็ นภาระหน้ าทีของภาครัฐ หรื อผู้รับผิดชอบหลักประการเดียว แต่ท่านทังหลายสามารถทีจะร่ วมกัน
สร้ างรัวทัง 5 รัวได้ ไม่มากก็น้อย แต่ผมเชือว่า ถ้ าคนส่วนใหญ่ในสังคมให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงานและร่ วมกัน
ปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง สิงทีทุกคนคาดหวังทีจะเห็นในการแก้ ปัญหานี คือการลดลง หรื อแม้ แต่การขจัดปั ญหายาเสพ
ติดให้ หมดไป เพือให้ เกิดความสงบสุข เพือเกิดคุณภาพชีวิตทีดีและความปลอดภัยของลูกหลานครอบครัวของเรา
นันเป็ นสิงทีเราสามารถทําร่ วมกันได้ วันนีผมจึงขอมอบนโยบายและขอเรี ยกร้ องให้ ทุกฝ่ ายในสังคมมาร่ วมกัน
สนองนโยบายและนํานโยบายเหล่านีไปสู่การปฏิบตั ิเพือผลสําเร็ จอย่างแท้ จริ ง และขอเปิ ดปฏิบตั ิการแก้ ไขปั ญหา
ยาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รัวป้องกัน ณ บัดนี
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