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 ทานรองนายกรัฐมนตรี  ทานรัฐมนตรี  ทานเลขาธิการ ป.ป.ส.  ทานขาราชการชั้นผูใหญ   
ทานผูวาราชการจังหวดั  ที่เคารพรักทุกทาน 
 วันนี้เปนวนัสําคัญวันหนึ่งทีพ่วกเรากําลังจะรวมพลังกนั  เพื่อสรางความอบอุนใจใหกับพี่นองคนไทย
ทั้งประเทศ  นีค่ือความรูสึกในใจของคนไทยทั้งประเทศ  ทานคงจําไดวาผมเคยบอกทานวาพีน่องคนไทยนัน้ 
พอใจรัฐบาลมากที่สุด  และกย็ังเปนการพอใจที่มากที่สุดอยางตอเนื่อง  แมกระทั้งการเลือกตั้งครั้งที่ผานมา  
ความพอใจมากที่สุดก็คือ  นโยบายการปราบปรามยาเสพติด   ทําไมถงึมีการพอใจมากขนาดนี้  คนเราทุก 
ครอบครัว เมื่อมีลูกเหนื่อยยากทํางานหนักทั้งหมดเพื่อลูก แตถาลูกติดยาเสพติดมันหมดสิ้นสําหรับความหวัง
ของพอแม.. พอแมจึงเปนหวงลูกมากที่สุด  แมกระทั่งคนที่มีลูกเล็ก ๆ 7 – 8 ขวบก็ยังกลัววาลูกโตขึน้ ถาสังคม
ยังเต็มไปดวยยาเสพติดเขาจะผวาเพราะวาลูกออกไปขางนอก  ไมรูใครจะเอายาเสพตดิมาขาย  มาลอลวงใหลูก
ตองติดยา  นี้คอืความรูสึกในใจของคนไทยทั้งประเทศ    ผมก็เลยตองมาบอกกับพวกทานวา  เร่ืองนี้เปน 
เร่ืองที่ผมจะตองติดตามอยางตอเนื่อง  ตราบใดที่ผมยังเปนนายกรัฐมนตรี  ผมจะไมยอมใหยาเสพตดิกลับมา
เหมือนอยางทีเ่ราเคยผวากนัมา  เมื่อกอนหนานั้นยาเสพตดิกระจายทัว่ไปหมด  การกวาดลางครั้งที่ 1   
ไดผลเปนอยางยิ่ง  การกวาดลางครั้งที่ 2 ก็เปนการตอกย้ําไมใหกลับมาอีก แตชวงเวลาที่เราไปเลือกตั้ง 
กันมา  ผมอยากจะเรยีนวายาเสพติดไดกลับมา.. พบเห็นไดชัดเจนอาจจะเปนเพราะวาทานทั้งหลายมีภารกิจ 
หลายอยาง  มีส่ิงที่ตองทําอยูมากมาย แตประเทศไทยไดพบกับความทาทายเยอะมาก  เพราะฉะนั้นก็ทําให 
ผูคายาเสพติด 2 ประเภท  ประเภท 1 พวกที่ติดคุกและออกมา   ประเภทที่ 2  คือผูโดนหมายจบัแลวไมม ี
การตดิตามจบัอยางจริงจัง  พวกนีไ้ดโผลออกมาก็เลยทําใหยาเสพตดิกลบัมา   ถึงตองมีคร้ังที่ 3 ถึงแมคร้ังที่ 3  
จะเปนระยะเวลา 3 เดือน คือ  เมษายน พฤษภาคม  และมถุินายน   แตผมอยากจะขอใหเปน 3 เดือนที่เขมขน 

 วันนี้ผมอยากจะเรียนวา  ลักษณะของยาเสพติดไมไดยายและกระจายมากนัก สวนหนึ่งไดยายไปบาง
จากฝงชายแดนพมา    เพราะวาพวกเรามีความชํานาญขึน้  และตรึงกําลังไดดีขึ้นในบริเวณฝงพมา  จึงไปโผล
ดานชายแดนประเทศลาวและประเทศกัมพูชา  และบางพวกก็เปนผูมอิีทธิพลในประเทศเพื่อนบาน  สังเกตจาก
การจับกุมเฮโรอีนครั้งใหญเกือบ 600 กิโลกรัม  เมื่อเดือนมีนาคมที่ผานมาโดยตํารวจน้ํา  จากการสืบสวนปรากฏ
ชัดวา BACK ใหญ  ไมเชนนั้นคาไมไดขนาดนี้  เพราะฉะนั้นผมบอกกับพี่ ๆ เพื่อน ๆ  ขาราชการทั้งหลายวา  ไม
วา BACKใหญนั้นจะอยูในประเทศหรือตางประเทศ  ไมมีใครใหญเกนิกฎหมายไทย  เพราะฉะนัน้ขอใหทานทาํ 
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หนาที่ของทานเต็มที่แลวผมจะคุมครองดูแลทาน  ใหทานเปนขาราชการที่ดีใหได  แตผมอยากจะฝากวาขณะนี้
พื้นที่ในเมือง  ไมวาจะในนครบาล  หรือในเมืองใหญที่มสีถานบริการมาก  กําลังหลวม  มียาเสพตดิเขามา 
อีกแลว  ในพืน้ที่สถานบริการที่ปลอยใหเปนศูนยกระจายยาเสพตดิเริม่กลับเขามาอีกแลว เพราะฉะนั้นผมจะ
ลําดับจับความตลอดเวลา  ขอใหเปนเรื่องที่ทานไดใชความพยายามเตม็ที่  แลวโปรง  แตถาเมื่อไรเปนการปลอย
ละเลย  หรือเปนการหลิ่วตากข็อใหผูบังคับบัญชาใชมาตรการเด็ดขาด  สํารองขาราชการ ผูเกี่ยวของทันทีที่ปลอย
ละเลย   กรุณาอยาไดใหยาเสพติดมาทําลายสังคมไทยอีกเลย   
 แตสําหรับผูที่ปราบปรามในชวงนี้  โดยเฉพาะสงกรานต   ชวงเดือนเมษายนเปนพิเศษ  ขอให      
ผูบังคับบัญชา โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงาน ป.ป.ส. เปนศูนยกลางในการรายงานเขามา  ผูที่ทําหนาที่ไดเขมแข็ง
ในชวงเดือนเมษายนเปนพิเศษ  แนนอนครับทั้ง 3 เดือนเปนชวงกวาดลางนั้นก็เปนกติกาเดิมที่เราเคยตกลงกัน 
ไว  แตเมษายนนี้เปนพิเศษ  เพราะวาพวกเรามีภารกิจเยอะ  ไมวาเรื่องของอุบัติเหตุ  เร่ืองของปญหา              
3  จังหวัดชายแดนภาคใต  เร่ืองการคาของหนีภาษี  ชวงนี้ก็ยังมีอยูตามชายแดน เชน น้ํามันเถื่อน เปนตน   
เพราะฉะนั้นพวกเรามีภารกิจเยอะแตใครจะจัดการยาเสพติดไดดีในชวงนี ้ กรุณาทํามาดวย  ยิ่งถาจับรายใหญได
ผมจะขอพิจารณาคุณความดีเปนพิเศษ  ไมวาจะเปนรางวัลหรือเปนการเติบโตทางหนาที่ราชการที่กาวหนา 
ลัดขั้นตอน  หรือเรียกวาฟาสแทรคส  (Fast  Track)  เพราะผมถือวาเรื่องยาเสพติดเปนเรื่องใหญ 

 สามจังหวัดชายแดนภาคใต  รวมทั้งสงขลา  ขณะที่เรากําลังวุนวายกับเรื่องของการกอความไมสงบ 
ก็มียาเสพตดิ  เพราะฉะนัน้เรือ่งการกวาดลางยาเสพติด  ตองทําไปควบคูกันดวยขอใหทุกจังหวัดไดกวาดลางยา
เสพติดอยางจริงจัง  แตแนนอนครับการกวาดลางก็เปนทางหนึ่งแตวาการปองกันก็ตองเปนเรื่องที่ตองทํา
ตอเนื่องดวย  ผมอยากจะขอใหชุมชน   โดยเฉพาะพลังแผนดินและโรงเรียนไดเฝามองเด็กที่ติดยาดวย  แลวรีบ
นําเด็กเหลานัน้ออกมาบําบดัโดยดวน  ผมย้ําหลายรอบวา  ไมเชนนั้นเด็กเหลานั้นจะถูกโดนใชเปนเครื่องมือใน
การคายาเสพตดิ  บางจังหวัดไดใชเด็กหนุมไปลอลวงเด็กสาวไปเสพยาแลวกใ็หเปนคนขายดวย  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูที่ออกจากคุกซึ่งยังไมเลิก  แตผูทีอ่อกจากคุกแลว  ขอใหพี่นองเพื่อนขาราชการทั้งหลายตดิตามอยาง
ละเอียดใกลชิดวา คนที่ออกจากคุกแลวมาอยูในพืน้ที่ของทานไดตองตดิตามพฤติกรรม  ระบบ 
กระทรวงยุติธรรม   ระบบคุมประพฤติใหมีการรายงานดวน  คงจะตองขอใหเขมขน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูคา 
ยาเสพติด  เพือ่ที่จะใหมั่นใจวาพฤติกรรมของเขานั้นเปลี่ยนไปแลว  ไมงาย  แตขอใหทํา ขอฝากดวย  
ไมเชนนัน้อาจตอบไมได  ความจริงสูตรเดิม ๆ คือส่ิงที่ใชได ขอใหอยาปลอยละเลย เนื่องจากภารกจิ 
มีเยอะ เขาใจและเห็นใจ เพราะฉะนัน้ยาเสพติดถือวาเปนงานพิเศษที่ผมตองคอยดู และก็พรอมที่จะ 
ตอบแทนคุณงามความดีที่ทานไดทํานะครบั 
  ทานผูวาราชการภารกิจเยอะหลายดาน ไหนจะตองมยีุทธศาสตรจังหวดัที่ตองปฏิบัติ อยางไร 
ก็แลวแต ขอใหใชภาวะผูนํา ใชหลักการบริหารจัดการเพื่อมอบหมายอํานาจหนาที่ และติดตามงาน 
เนื่องจากวายาเสพติดนั้นเผลอไมได เร่ืองประเทศเพื่อนบานอยางในวดีทีัศนก็บอกชัดเจนวา ขณะนีแ้นวโนมการ
ปลูกฝนลดลงอยู แตวาไมตองไปปลูกฝนแลว ใชปมยา… เร่ืองสารตั้งตนจึงเปนเรื่องสําคัญ ทางดาน 
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วาแดง โกกั้งกย็ังมีอยู ไมวาจะเปนเรื่องของยาบาหรือยาไอซก็ยังมีอยู กข็อให ป.ป.ส.ไดประสานกบัประเทศ
เพื่อนบาน ซ่ึงทางการเมืองเขาใหความรวมมือเราเปนอยางดีเปนสวนใหญ ก็ขอใหตดิตามอยางใกลชิด เพื่อ
ประสานงานวาการขาวของเราอยางนี้ ของเขาวายังไง ถาเปนไปไดเดินไปเยี่ยม แวะไปเยี่ยม ไปตรวจ เพราะเขา
ยินดใีหเราไป ไปเลยครับ ไปเยี่ยมบอย ๆ ขยันไปบอยๆ ที่เราสงสัยตรงไหน ถาเขาบอกวามาดเูลย ไปด ูไม
เปนไร ไปดแูลวถึงแมจะอพยพไปชัว่คราว ก็ขยันไปดูไว 
  ก็อยากจะฝากใหทุกฝายวา ขอใหทําเต็มที ่ทางทหารโดยเฉพาะทางภาคเหนือ รูสึกเขมแข็ง 
ก็อยากจะใหเขมแข็งในดานอื่น ๆ ดวย ไดทําไดเสนอแนวทาง ไดเรียนรู ได Train เพราะวารูงาน  
ทางกัมพูชา ดานชายแดนลาว ก็อยากใหไดมีการถายทอดความรูประสบการณที่ไดเจอทางดานชายแดนพมาให
รับรูดวย เพื่อจะไดทํางานใหเขมแข็ง ผมยอมรับวาวันนี้รายใหญลดลงมาก แตรายยอยยังมีอยู  
ก็อยากใหปรับแผนไปในตัวดวย 
  วันนี้เปนวนัสําคัญที่พวกเราไดมารวมตวักนัที่นี่ เพื่อจะเปดปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่ง ผมขอใหกําลังใจ 
ทุกทาน ขอใหทานทั้งหลายที่เปนคนดี  มคีวามตั้งใจอยูแลว อยาไดหมดกําลังใจ ถึงแมวาจะมีการเล็ดลอดมา ก็
ขอใหเขมขน เขมแข็งตอไป   สวนคนที่หยอนยานออนแอไมพรอมที่จะทําหนาที่ชวงนี้   ผูบังคับบัญชา 
ก็ใหดูดวยเพราะวาเราพรอมจะผลัดกําลัง ส่ิงที่เปนปญหาของประเทศไทยวนันีย้ังมอียู แนวทางซึง่ตอง 
คอยดู   เมื่อกอนบูรณาการไมมีพอ ขณะนีบู้รณาการเยอะ ๆ แตบางที sense ของความเปนเจาภาพหายไป  
หัวหนาสวน    ขาราชการทุกระดับทุกสวนตองมี sense   ของความเปนเจาภาพคืออะไร คือตองรับผิดชอบ 
ตอความสําเร็จของงาน ตองมียุทธศาสตรในการแกปญหานั้น ๆ เร่ืองนัน้ ๆ ไมตองรอรับคําสั่ง จุดออนของ
ระบบราชการคือรอรับคําสั่ง ในเมื่อทานเปนหัวหนาสวนราชการทานใชภาวะผูนําของทานวางยุทธศาสตร
รับผิดชอบพื้นที่   และสาขาที่ทานรับผิดชอบอยางเต็มที่ มียุทธศาสตรกําหนดดําเนนิการไปแลว  ถามีอะไรที่
อยากจะซักซอมกับรัฐมนตรทีี่เกี่ยวของ ซักซอมกับรองนายกที่เกี่ยวของ ซักซอมกับผมก็ได แตถาทานไม
ซักซอมแสดงวาทานเขาใจแลว ขอใหทานทําตามยุทธศาสตร ทานตองมียุทธศาสตรและทําตามอํานาจหนาที่
ของทานเต็มที่   ถึงแมวาจะตองมีการบูรณาการหลายเรื่องแตความรับผิดชอบนั้น ถือวาหัวหนาสวนราชการตอง
รับผิดชอบ  เพราะฉะนั้น ทานไมตองรอ  นี่คือจุดออนจริง ๆ  พอบูรณาการแลวเลยตกลงวาตางกระจาย 
ความรับผิดชอบ ความจริงหัวหนาทีมหรือผูรับผิดชอบ เชน ผูวาราชการจังหวดั คือผูรับผิดชอบทุกเรื่องราว 
ที่เกิดขึ้นในจังหวัด   จะขอพลังจากใครก็ขอที่อยูภายใตการดูแลของทาน ถานอกเหนอืจะขอปรึกษา 
ผูบังคับบัญชาช้ันสูงกวากจ็ัดการเลย หรือตดิตอกันที่ไมเปนทางการไดเลย เชน ผูวาราชการจังหวัดตองการกําลัง
จากกองบัญชาการซึ่งคาบกับกองบังคับการ ทานโทรศัพทหาผูบัญชาการ โทรหาผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ
ก็ได   เพื่อจะทาํใหมันคลองตัวและรวดเรว็   ผมอยากใหเสนแบงเขตของหนวยราชการทั้งหลาย ใหมันเบลอ 
หนอย   อยาใหเสนแบงเขตมันเขมจนบางทีเราประสานงานกันอืดอาด เพราะฉะนั้นความรับผิดชอบเกิดขึ้นแลว
จังหวดัก็เปนหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด ในดานสาขายกตัวอยางในเรื่องการบังคับใชกฎหมายก็เปนเรื่องของ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนผูรับผิดชอบ เพราะฉะนัน้ทานตองดูทัง้ประเทศไทย แตทานจะแบงงานอยางไร 
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ติดตามอยางไรก็เปนเรื่องของทานเหมือนกนั รับหนาที่บําบัดทุกขบํารุงสุขเปนหนาทีข่องกระทรวงมหาดไทย 
เปนหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   เปนหนาที่ของปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนหนาที่ของ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  จะแบงกันอยางไรก็เปนเรื่องของทาน เพราะฉะนั้นในเมื่อความรับผิดชอบเหลานี้ 
มันอยู ๆ แลว ก็ขอใหทานรบัผิดชอบตัวนีไ้ป และกใ็ชภาวะความเปนผูนําของทาน และขอใหเสนแบงเขต 
ทั้งหลาย  อยาเปนอุปสรรคในการทํางานรวมกัน 
  เร่ืองการปราบปรามยาเสพตดิเราทําไดดใีนอดีต โดยเฉพาะครั้งแรก คร้ังที่สองก็ดี แตวาครั้งแรก 
เนื่องจากวาของเต็มไปหมด  เพราะฉะนั้นปาไปเทาไรก็ถูกหมด  ปาขวางไปตรงไหนกโ็ดนพอคายา 
วันนี้ลดลง ตองใชความละเอยีดออนมากขึ้น แตผมขอรองวาเขตในเมืองทุกจังหวัด เขตที่มีสถานบริการ 
ทุกจังหวัด โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนั้น ขอใหกลับไปเขมขนเหมือนเดิมดวย ในนครบาล เพราะวาผมทราบ
วามีสถานบริการบางแหงไมคอยดี สถานบริการบางแหงในพื้นที่ ขอใหตํารวจไดดูเปนพิเศษ   วันกอนผมก็ดูมี
คาราโอเกะเปายิงฉุบ  เลียนแบบชินจกูุ เพราะฉะนั้นอยาใหส่ิงเหลานี้มมีากมายขนาดนี้ ขอใหดดูวย อยางนี้ไม
ไหว หัวทายตามมาครับ  ยาเสพติดกับสิ่งที่มันเปนอบายมุข  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ดานเพศกับยาเสพติดจะมา
ดวยกัน เพราะฉะนั้นถาหากวาเราจัดระเบียบใหมันเรียบรอยยาเสพติดก็จะ 
หายไป ก็อยากใหดูทั้งสองอยางไปกอนดวย เร่ืองการคามนุษย เร่ืองยาเสพติดไปดวยกัน 
  ก็ขอขอบคุณอีกครั้งในความพยายามของทกุฝาย ที่ไดมองเห็นปญหาเรื่องของลูกหลานที่ตองถูกเปน 
ผูบริสุทธิ์ ที่ตองเติบโตมาตองถูกพอคายาเสพติด ที่หวังกําไรจากการทํารายเยาวชนของชาติ  ทานตองชวยกัน
ขจัดมันใหได ผมพรอมที่จะดูแลพวกทานอีกครั้งหนึ่ง อีกชั้นหนึ่ง แตขอใหทานชวยดวย เพราะเรือ่งมีเยอะ 
เพราะฉะนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังแผนดนิครับ ทานอาสาทานมาชวยบานเมือง เพราะทานเห็นวาสิ่งเหลานี้
เปนพิษภัยตอสังคม ทานยังอุตสาหเสียสละมาชวย และสําคัญคือเจาหนาที่จะตองดูแลคนที่มีจิตใจที่ดีตอ
บานเมือง ไมใหถูกรังแกดวย ขอฝากอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


