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ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ตามมติสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ ลองไปดู
ความเป็นมาของวันตอตานยาเสพติด พรอมคําขวัญวันตอตานยาเสพติดกัน 

 

          ดวยสภาพปัญหายาเสพติดที่สงผลใหมีผูไดรับความเดือดรอนทั้งทางตรง และทางออมเป็นจํานวนมาก ทําใหนานา
ประเทศพยายามรวมมือกัน เพ่ือหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด จนกระทั่งท่ีประชุมระหวางประเทศวาดวยการใชยาในทางที่ผิด 
และการลักลอบใชยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking ICDAIT) ได้มีมติให้เสนอ
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให้ก าหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี 
เป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" นั่นเอง เพ่ือใหประชาชนทั่วโลกไดตระหนักถึงความรายแรงของปัญหายาเสพติด 
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          และในประเทศไทยนั้น ก็มิไดละเลยถึงปัญหายาเสพติด เพราะรูวาเรื่องนี้สรางความเดือดรอนแกตัวประชาชนเอง และ
ครอบครัว รวมถึงประเทศชาติอีกดวย ดังจะเห็นไดจาก พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช 
รชักาลที่ 9 มีใจความวา   
 
          "....ยาเสพติดนี่มันก่อให้เกิดความเดือดร้อนหลายอย่าง โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทั้งราชการ ต ารวจ โดยโรงพยาบาล โดย
คน เอกชนต่าง ๆ เดือดร้อนหมด และสิ้นเปลือง คนทั่วประเทศก็สิ้นเปลือง แทนที่จะมีเงินทอง มีทุนมาสร้างบ้านเมืองให้
สบาย ใหเ้จริญ มัวแต่ต้องมาปราบปรามยาเสพติด มัวแต่ต้องเสียเงินค่าดูแลรักษาทั้งผู้เสพยา ผู้เป็นคนเดือดร้อนอย่างนี้ก็
เสียทั้งเงินและเสียท้ังช่ือเสียง....." พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ ศาลาดุสิตา
ลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2545 
          เมื่อไดรูถึงปัญหายาเสพติดที่กําลังเป็นปัญหาไปทั่วโลกแลว วันนี้ กระปุกดอทคอม ขอพาไปทําความรูจักกับประวัติความ
เป็นมาของ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" กันดีกวา 
ประวัติความเป็นมาวันยาเสพติด 
 
          ในการประชุมระหวางประเทศวาดวยการใชยาในทางที่ผิด และการลักลอบใชยาเสพติด (International Conference 
on Drug Abuse and licit Trafficking ICDAIT) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหวางวันที่ 17-26 มิถุนายน 
2530 ที่ประชุมไดมีมติใหเสนอสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอใหกําหนดวันที่ 26 
มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) 
          โดยที่ประชุมสมัชชาใหญองคแการสหประชาชาติไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอดังกลาวในการประชุมเม่ือเดือนธันวาคม 
2530 ซึ่งประเทศไทย หนึ่งในประเทศสมาชิกองคแการสหประชาชาติ ไดแสดงเจตนารมณแในการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติดรวมกับประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ทั่วโลก ดวยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันตอตานยาเสพติดเป็นประจําเสมอมา ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
ย้ําเตือนใหประชาชนไทยเกิดความตระหนักวายาเสพติดเป็นปัญหาของคนไทยทั้งชาติ ที่ทุกคนควรมีสวนรวมในการปูองกันและ
แกไข ส านักงาน ป.ป.ส. จึงขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกัน "สวมเสื้อสีขาว" โดยพร้อมเพรียงกันในวันต่อต้านยาเสพติด
โลก 
          ประเทศไทยไดเผชิญกับปัญหายาเสพติดมาเป็นเวลาชานาน รัฐบาลในแตละยุคไดดําเนินการแกไขปัญหายาเสพติดมา
ตลอด จนกระทั่งในปี 2501 คณะปฏิวัติภายใตการนําของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชตแ ไดออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2501 ใหเลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักรโดยมีการเผาทําลายฝิ่นและอุปกรณแการสูบฝิ่นที่ทองสนามหลวงในคืน
วันที่ 30 มิถุนายน 2502 หลงัจากนั้นปี 2504 รัฐบาลได้จัดตั้ง "คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ" ใช้ชื่อย่อว่า 
ป.ป.ส. สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยมีอธิบดีกรมต ารวจเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็น
กรรมการ  
 
          ตอมา ในสมัยนายธานินทรแ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลไดเล็งเห็นวา การปราบปรามยาเสพติดไมสามารถ
แกไขไดโดยการดําเนินการเฉพาะกรมตํารวจฝุายเดียว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2519 
ต่อสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 
          ตั้งแตนั้นเป็นตนมา การแกไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยก็ไดดําเนินไปอยางมีแบบแผนและเป็นระบบที่ดีขึ้น 
พระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหมีคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเรียกชื่อยอวา ป.ป.ส. โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และจัดตั้งสํานักงาน ป.ป.ส. ขึ้นเป็นหนวยงานกลางรับผิดชอบโดยตรง มีฐานะเป็นกรมกรมหนึ่งใน
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สํานักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันสํานักกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี มีหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของกับ
การปูองกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งในประเทศและตางประเทศ 
          ประเทศไทย ส านักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหนวยงานกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดใน
ประเทศมาโดยตลอด ไดนํามติเรื่องวันตอตานยาเสพติดขององคแการสหประชาชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 
14 มิถุนายน 2531 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหกําหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด โดยเริ่ม
ตั้งแตปี 2531 เป็นตนมา 
วันต่อต้านยาเสพติดในประเทศไทย 
วันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2561 

 

          สําหรับปี 2561 สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ไดจัดกิจกรรมเนื่องในวันตอตานยา
เสพติดโลก ภายใตกรอบแนวคิด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" ที่มุงเนนการมีสวนรวมในการแกปัญหายาเสพ
ติดของทุกภาคสวน อีกท้ังยังมุงเนนการปลูกฝังใหเด็กและเยาวชน มีความคิดที่ดี ไมไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด รวมที้งใหภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน มีสวนรวมในการแกปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเอง 
          นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2561 จ านวน 5 คน ประกอบด้วย  
          1. นายทชภณ พลกองเส็ง (พลพล) ศิลปิน สังกัด GMM Grammy 
          2. นางสาวณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชยแ (ณิชา) นักแสดง สังกัด ชอง 3 
          3. นางสาวพิมประภา ตั้งประภาพร (พิม) นักแสดง สังกัด ชอง 7 
          4. นายเจษฎแพิพัฒ ติละพรพัฒนแ (เจษ) นักแสดง ชอง ONE  
          5. นางสาวพาณิภัค วงศแพัฒนกิจ (เทนนิส) นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย  
วันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2560 
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          สําหรับปี 2560 เพ่ือใหประชาชนไดรวมแสดงความอาลัยถวายแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัฐบาลไดขอความรวมมือใหงดงานมหรสพ การจัดงานรื่นเริงตาง ๆ และกําหนดใหจัดกิจกรรมเป็นการแสดงความอาลัยเพ่ือให
คนในชาติไดแสดงความจงรักภักดีแด รัชกาลที่ 9 และรวมถวายพระพรสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันตอตานยาเสพติดโลก สํานักงาน ป.ป.ส. จึงกําหนดแนว
ทางการจัดกิจกรรมรณรงคแภายใตกรอบแนวคิด "ท าดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันตอตานยาเสพติด
โลก โดยรวมสวมเสื้อสีขาว ในวันตอตานยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจําปี 2560 

 
 
          นอกจากนี้ยังได้คัดเลือกนักกีฬา พิธีกร ศิลปิน ดารา นักร้อง เป็นต้นแบบเยาวชนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้าน
ยาเสพติด ประจ าปี 2560 (พรีเซ็นเตอร์) จ านวน 6 คน ดังนี้ 
 
          1. พิจักขณา วงศารัตนศิลป (น้ําตาล) อายุ 25 ปี ศิลปิน/นักแสดง 
          2. ทิสานาฏ ศรศึก (นาว) อายุ 23 ปี ศิลปิน/นักแสดง 
          3. ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร (โตเ) อายุ 33 ปี นักรอง/นักแสดง 
          4. ปลื้มจิตรแ ถินขาว (หนอง) อายุ 33 ปี นักกีฬาวอลเลยแบอล 
          5. จุฑาวุฒิ ภัทรกําพล (มารแช) อายุ 24 ปี นักแสดง/พิธีกร 
          6. ระดับดาว ศรีระวงศแ (มาตัง) อายุ 17 ปี นักรอง/นักแสดง 

วันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2559 
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          เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 
70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) จึงกําหนดใหมีการ
จัดกิจกรรมรณรงคแประชาสัมพันธแเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจําปี 2559 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ โดย
การทําความดี ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล 70 ปี ทรงครองราชยแ ภายใตกรอบแนวคิด "ประชารัฐร่วมใจ 
ปลอดภัย ยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์"(Civil-State Unity for our Society Free from Drugs In 
Attribute to the Seventieth Anniversary Celebrations of His Majesty’ s Accession to the throne) โดยเชิญชวน
ใหประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองในวันที่ 26 มิถุนายน 
           ส าหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าปี 2559 ส านักงาน ป.ป.ส. ได้พิจารณาบุคคลที่มีความประพฤติดีและมี
ชื่อเสียง อาทิ นักกีฬา พิธีกร ศิลปิน/ดารา เพื่อคัดเลือกให้เป็น "ต้นแบบเยาวชนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพ
ติด ประจ าปี 2559" (พรีเซ็นเตอร์) จ านวน 6 คน ดังนี้  
 
          1. เด็กหญิงณัชชาวีณแ โกศลพิศิษฐแ (นองณัชชา) นักแสดงสังกัดอิสระ  
          2. นายชนาธิป สรงกระสินธแ (เจ)  นักกีฬาทีมชาติไทย 
          3. นายณัฐวุฒิ สกิดใจ (ปอ) ศิลปินจากสถานีโทรทัศนแไทยทีวีสีชอง 3 
          4. นางสาวฝนทิพยแ วัชรตระกูล (ปฺุกลุก) ศิลปินจากสถานีโทรทัศนแสีกองทัพบกชอง 7 
          5. นายนภัทร อินทรแใจเอื้อ (กัน) ศิลปินสังกัดคาย จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี  
          6. นางสาวพรพิมล เฟ่ืองฟูุง (เปาวลี) ศิลปินสังกัดคายแกรมม่ี โกลดแ ในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี  
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วันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2558 

 
 
          สําหรับปี 2558 สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ไดใหคําขวัญเนื่องในวันตอตานยา
เสพติด 2558 วา "คิดดี ท าดี ต่อต้านยาเสพติด" 
 
          ทั้งนี้ สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ไดเปิดตัวพรีเซ็นเตอรแรณรงคแตอตานยาเสพติด ประจําปี 2558 ซึ่งไดคัดเลือก
บุคคลที่มีชื่อเสียง อาทิ นักกีฬา พิธีกร ศิลปิน นักแสดง จากสังกัดตาง ๆ โดยพิจารณาคุณสมบัติในหลายดาน ไมวาจะเป็นความ
ประพฤติ ผลงานที่อยูในความสนใจ การศึกษา ซึ่งสามารถเป็นแบบอยางที่ดีแกเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอยางยิ่งตองไมมี
ประวัติยุงเกี่ยวกับยาเสพติด จํานวน 6 คน คือ  
   
             1. ร.ต.ท. เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง (ซิโก) หัวหนาผูฝึกสอนนักฟุตบอลชายทีมชาติไทย 
 
             2. นายวรินทร ปัญหกาญจนแ (เกรท) นักแสดง สังกัดสถานีวิทยุโทรทัศนแไทยทีวีสีชอง 3 
 
             3. นายมิกคแ ทองระยา (มิกคแ) นักแสดง สังกัดสถานีโทรทัศนแสีกองทัพบกชอง 7 
 
             4. นางสาวปรีชญา พงษแธนานิกร (ไอซแ) นักแสดง สังกัด GTH (บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด) 
 
             5. นางสาวฉัตรปวีณแ ตรีชัชวาลวงศแ (ซี) ผูประกาศขาวและพิธีกรรายการไอที 
 
             6. เด็กหญิงกุลฑีรา ยอดชาง (นองอันดา) นักแสดงเด็กมากความสามารถ 

 
วันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2557 
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          ในปี 2557 เนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ซึ่งเป็นวันตอตานยาเสพติดโลก สํานักงาน ป.ป.ส. ไดจัด
กิจกรรม "มหกรรมหนังสั้นตอตานยาเสพติด" ภายใต Concept วา "Action Against Drugs Yes I do" เพ่ือใหเยาวชนทั่ว
ประเทศสงผลงานหนังสั้นเป็นสื่อตานยาเสพติดระดับประเทศเขาประกวด 
 
          ขณะที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ไดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธแรณรงคแ
ตอตานยาเสพติด ในโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย โดยมีการมอบโลเชิดชูเกียรติในแกบุคคลและเยาวชนที่ประพฤติตนเป็น
แบบอยางที่ดี ไมมีพฤติกรรมที่เก่ียวของกับยาเสพติด และเขารวมกิจกรรมตอตานยาเสพติดมาอยางตอเนื่อง         
 
          สําหรับศิลปินนักรองนักแสดงที่ไดรางวัลเชิดชูเกียรติจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประกอบดวย 
 
             - อาทิวราหแ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) 
             - แพนเคก เขมนิจ จามิกรณแ  
             - พันโท วันชนะ สวัสดี (ผูพันเบิรแด)  
           
ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2557 
 
          คําขวัญวันตอตานยาเสพติด ประจําปี 2557 แนวคิด : "สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน" 
 
วันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2556 
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วันต่อต้านยาเสพติด 2556 

 

 
วันต่อต้านยาเสพติด 2556 

 

 
วันต่อต้านยาเสพติด 2556 



9 
 

ในปี 2556 คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ก็ยังไดมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันตอตานยาเสพติด 
ประจําปี 2556 เพ่ือใหประชาชนรับรู รับทราบ และเห็นถึงความสําคัญของโทษ และพิษภัยยาเสพติด  

          สําหรับศิลปินนักรองนักแสดงที่สํานักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกใหมาเป็นตัวแทนศิลปินตานยาเสพติดปี 2556 ไดแก 
             - โปฺป ธนวรรธนแ วรรธนะภูติ 

             - กรีน อัษฎาพร สิริวัฒนแธนกุล 
             - พิกเล็ท ชาราฎา อิมราพร 

             - โฟกัส โฟกัส จีระกุล 
             - โตโน ภาคิน คําวลิัยศักดิ์ 

 
ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2556 

 
          คําขวัญวันตอตานยาเสพติด ประจําปี 2556 แนวคิด : "คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด" ภายใต้ค าขวัญ "ยา

เสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน" 
วันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2555 

 
วันต่อต้านยาเสพติด 2555 

 

 
วันต่อต้านยาเสพติด 2555 
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           เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 
สิงหาคม 2555 รัฐบาลกําหนดใหหนวยงานราชการ และภาคเอกชน รวมจัดกิจกรรมเพ่ือเทิดพระเกียรติ ตลอดปี 2555 เพ่ือเป็น
การแสดงความจงรักภักดีแดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงหวงใยตอปัญหายาเสพติด  ศูนยแอํานวยการพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ หรือ ศพส. จึงใหมีการจัดกิจกรรมรณรงคแประชาสัมพันธแ เนื่องในวันตอตานยาเสพติด 26 
มิถุนายน ประจําปี 2555 เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 
80 พรรษา  
          สําหรับศิลปินนักรองนักแสดงที่สํานักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกใหมาเป็นตัวแทนศิลปินตานยาเสพติดปี 2555 ไดแก 
             - แกมบุเม พิมพแนิภา จิตตธีรโรจนแ 
             - เตเอ ฉันทวิชชแ ธนะเสวี 
             - พรีม รณิดา เตชสิทธิ์ 
             - เกา จิรายุ ละอองมณี 
             - ฉัตร ปริยฉัตร ลิ้มธรรมมหิศร 
 

ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2555 
 
          คําขวัญวันตอตานยาเสพติด ประจําปี 2555 คือ "พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี" 
วันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2554 
          คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ไดมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันตอตานยาเสพติด ประจําปี 
2554 เพ่ือใหประชาชนรับรู รับทราบ และเห็นถึงความสําคัญของโทษ และพิษภัยยาเสพติด เนื่องจากปัญหายาเสพติด 
จําเป็นตองไดรับความรวมมือจากทุกฝุายที่เก่ียวของ รวมมือกัน ดําเนินงานดานการปูองกัน และปราบปรามยาเสพติด ไม
เพียงแตจะทําใหปัญหาเบาบางลง ยังเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอ
ดุลยเเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และทรงเป็นตนแบบในการ
แกไขปัญหายาเสพติดดวยแนวทางการพัฒนาทางเลือกอีกดวย 
          สําหรับศิลปินนักรองนักแสดงที่สํานักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกใหมาเป็นตัวแทนศิลปินตานยาเสพติดปี 2554 ไดแก 
             - น้ําฝน พัชรินทรแ จัดกระบวนพล 
             - มิน พีชญา วัฒนามนตรี  
             - หนูนา หนึ่งธิดา โสภณ   
             - รถเมลแ คะนึงนิจ จักรสมิทธานนทแ 
             - อ๋ัน วิทยา วสุไกรไพศาล    
 
ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2554 
 
          คําขวัญวันตอตานยาเสพติด ประจําปี 2554 คือ "สานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน"  
 
วันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2553 
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          รัฐบาลไดประกาศนโยบายแกไขปัญหายาเสพติดภายใตยุทธศาสตรแ 5 รั้วปูองกัน เป็นยุทธศาสตรแหลักในการดําเนินงาน 
และเพ่ือเรงรัดใหการดําเนินงานปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามนโยบายอยางจริงจังและตอเนื่อง สามารถลดระดับ
ปัญหายาเสพติดและขจัดปัญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดใหมีแผนปฏิบัติการแกไขปัญหา
ยาเสพติดระดับชาติเป็นแผนงานหลัก เรียกวา "ปฏิบัติการประเทศไทยเขมแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใตยุทธศาสตรแ 5 รั้ว
ปูองกัน ระยะที่ 2" 
          ทั้งนี้ มีเปูาหมายในการลดระดับปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ลดปัญหาการแพรระบาดยาเสพติดที่เป็นความเดือดรอนของประชาชน เสริมสรางความเขมแข็งของกลไกชุมชน-ประชา
สังคม และเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการแกไขปัญหายาเสพติดในภาวะวิกฤต 
          สําหรับศิลปินนักรองนักแสดงที่สํานักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกใหมาเป็นตัวแทนศิลปินตานยาเสพติดปี 2553 ไดแก 
             - น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนทแ 
             - ฟิลแม รัฐภูมิ โตคงทรัพยแ  
             - อเอม อรรคพันธแ นะมาตรแ 
             - มารแกี้ ราศรี บาเล็นซิเอกา 
             - โจ AF2 ภาณุพล เอกเพชร 
 
ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2553 
 
          คําขวัญวันตอตานยาเสพติด ประจําปี 2553 คือ "ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติด" 
วันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2552 
          สําหรับวันตอตานยาเสพติดปี 2552 รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรแ 5 รั้วปูองกัน เพ่ือเป็นเกราะปูองกันยาเสพติดทุก
ระดับ ภายใตแนวคิด "5 รั้วลอมไทย พนภัยยาเสพติด" โดยตั้งทีมทํางานแบบบูรณาการกับหนวยงานภาคีดานยาเสพติด ทั้งใน
ไทยและตางประเทศ ซึ่งผลปฏิบัติการพบวา สถิติการจับกุมยาเสพติดมีมากข้ึน แตละเดือนสามารถสกัดยาเสพติดไดเป็นแสน
เม็ด โดยเฉพาะรั้วชายแดนที่สําคัญท่ีสุด เพราะยาเสพติดที่ใชในไทย ไมไดผลิตในไทย แตลักลอบนําเขาจากตางประเทศ การ
สกัดกั้นไมใหยาเสพติดเขามาทางแนวชายแดนจึงเป็นการปูองกันที่สําคัญมาก  
          ทั้งนี้ ไดมีการจัดงานมหกรรม "5 รั้วลอมไทย พนภัยยาเสพติด" ที่เมืองทองธานี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2552 เพ่ือ
เสริมสรางความรู ความเขาใจเรื่องยาเสพติดใหกับประชาชน ชุมชน และเยาวชน  
          สําหรับศิลปินนักรองนักแสดงที่สํานักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกใหมาเป็นตัวแทนศิลปินตานยาเสพติดปี 2552 ไดแก 
             - คูณ คณิน บัดติยา เป็นตัวแทนรั้วชายแดน  
             - รุจ ศุภรุจ เตชะตานนทแ (รุจ เดอะสตารแ) เป็นตัวแทนรั้วชุมชน  
             - กอย รัชวิน วงศแวิริยะ เป็นตัวแทนรั้วสังคม  
             - พลอย ชิดจันทรแ รุจิพรรณ ตัวแทนรั้วโรงเรียน  
             - แพนเคก เขมนิจ จามิกรณแ ตัวแทนรั้วครอบครัว 
 
ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2552 
          คําขวัญวันตอตานยาเสพติด ประจําปี 2552 แนวคิด : "ท าความดี ตามค าพ่อ" ภายใต้ค าขวัญ "รวมพลังประชาไทย 
พ้นภัยยาเสพติด" 
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รวมค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติดในประเทศไทย 

          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2561 : "ไทยนิยมยั่งยืน รวมแกไขปัญหายาเสพติด" 

          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2560 : "ทําดีเพ่ือพอ สานตอแกปัญหายาเสพติด" (Do Good Deeds for Dad against 
Drugs" 26 June, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2559 : "ประชารัฐรวมใจ ปลอดภัย ยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชยแ" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2558 : "คิดดี ทําดี ตอตานยาเสพติด" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2557 : "สังคมปลอดภัย ชุมชนอุนใจ ไดลูกหลานกลับคืน" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2556 : "คนไทยหัวใจสีขาว รวมตานยาเสพติด" ภายใตคําขวัญ "ยาเสพติดจะพินาศ คน
ไทยทั้งชาติตองรวมมือกัน"  
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2555 : "พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท 80 พรรษา มหาราชินี" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2554 : "สานตอพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผนดิน"  
 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2553 : "ไทยเขมแข็ง ชนะยาเสพติด" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2552 : "ทําความดี ตามคําพอ" ภายใตคําขวัญ "รวมพลังประชาไทย พนภัยยาเสพติด" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2551 : "รวมพลังประชาไทย พนภัยยาเสพติด" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2550 : "รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด รวมเทิดไทองคแราชัน" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2549 : "60 ปี ทรงครองราชยแ รวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดยาเสพติด" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2548 : "พลังไทย ตานภัยยาเสพติด" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2546 : "พลังไทย ตานภัยยาเสพติด" 
 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2545 : "พลังมวลชน พลังแผนดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด : The Power of people can 
conquer illicit drugs" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2544 : "รวมพลังแผนดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2543 : "รักในหลวง หวงลูกหลาน รวมกันตานยาเสพติด" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2542 : "รักในหลวง หวงลูกหลาน รวมกันตานยาเสพติด" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2541 : "รวมใจเลนกีฬา ใชชีวิตอยางรูคา ไมพ่ึงพายาเสพติด" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2540 : "เลนกีฬา ใฝุศึกษา ไมพ่ึงพายาเสพติด" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2539 : "มุงทําความดี มีวินัย หลีกไกลยาเสพติด" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2538 : "ลอมรักใหครอบครัว เหมือนลอมรั้วปูองกันยาเสพติด" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2537 : "ยาเสพติดปูองกันได ดวยความเขาใจจากครอบครัว" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2536 : "ผิดกฎหมาย ทําลายชีวิต หากติดสารระเหย" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2535 : "สมองฝุอ รักษาไมหาย คือพิษรายจากยาเสพติด" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2534 : "ประสาทหลอน เป็นโรคจิตวิกลจริต เพราะกินยาบา" 
วันต่อต้านยาเสพติด 
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ธีมรณรงค์ และค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561 : "Listen First - Listening to children and youth is the first step to 
help them grow healthy and safe." เหมือนกับเม่ือปี 2560    

          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560 : "Listen First - Listening to children and youth is the first step to 
help them grow healthy and safe."    
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2559 : "A message of hope: Drug use disorders are preventable and 
treatable." 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2558 : "Think Health, Not Drugs" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2557 : "Drug use disorders are preventable and treatable" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2556 : "Make health your "new high" in life, not drugs." 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2555 : "Do drugs control your life ? Your life. Your community. No place 
for drugs" ซึ่งแปลเป็นไทยไดวา "ยาเสพติดครอบงําชีวิตของคุณอยูหรือเปลา ชีวิตของคุณ สังคมของคุณ ตองไมมีที่สําหรับยา
เสพติด" 
 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2554 : "Global Action for Healthy Communities Without Drugs"  
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2553 : "Health is the ongoing theme of the world drug campaign." 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2550-2552 : "Do drugs control your life? Your life. Your community. No 
place for drugs." ซึ่งแปลเป็นไทยไดวา "ยาเสพติดครอบงําชีวิตของคุณอยูหรือเปลา ชีวิตของคุณ สังคมของคุณ ตองไมมีที่
สําหรับยาเสพติด" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2549 : "Value yourself...make healthy choices" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2548 : "Drugs is not child's play" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2547 : "Drugs : treatment works" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2546 : "Let's talk about drugs" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2545 : "Substance abuse and HIV/AIDS" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2544 : "Sports against drugs" 
          ค าขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2543 : "Facing reality: denial, corruption and violence" 
          เห็นผูใหญในบานเมืองเรารวมมือรวมใจกันคว่ําบาตรยาเสพติดดวยโครงการตาง ๆ กันขนาดนี้ เยาวชนคนรุนใหมที่เป็น
อนาคตประเทศท้ังหลายก็ตองชวยกันอีกแรงดวยนะจ฿ะ เพราะหากทุกฝุายในสังคมรวมกัน อนาคตลูกหลานเหลนโหลนของเรา
คงจะไมตองเผชิญหนากับปัญหายาเสพติดอีก  
ขอขอบคุณภาพและขอมูลจาก  
- สํานักเลขาธิการ สํานักงาน ป.ป.ส.  
- unodc.org 
- un.org 
  

https://www.oncb.go.th/Pages/main.aspx
http://www.unodc.org/
http://www.un.org/en/events/drugabuseday/
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“สุขภาพดีของท่าน คือบริการของเรา” 

รอบรู้เรื่องสุขภาพง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว...คลิ๊กมา... 

www.thatoomhsp.com 
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม 

โทร.044-591126 ต่อ 116 


