
 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)  
ประจ าปี ๒๕๕๘ 

๑. หลักการและเหตุผล 
มติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๓๐ ได้ก าหนดให้วันที่ ๒๖ 

มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่าง  
แน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน  
 รัฐบาลมีเจตนารมณ์และความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะลดระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง 
ให้ได้มากที่สุด เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ความสงบของ
ประชาชนและสังคมโดยรวม  
          และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ครบ ๕ 
รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ รัฐบาลได้ก าหนดให้หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิม       
พระเกียรติฯ ตลอดปี ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี ที่พระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณนานัปการต่อ
ประชาชนและประเทศชาติ  ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) จึงให้มีการ
จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจ าปี ๒๕๕๘ เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ 
เมษายน ๒๕๕๘  

๒. กรอบแนวความคิด  
ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญ และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมีความรุนแรงมากขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดได้ง่าย ยุทธศาสตร์ 
การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ จึงมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติด ดังนั้น การที่จะให้เยาวชนไม่หันไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด จึงต้องสร้างภูมิคุ้มกันโดยการปลูกฝัง
เยาวชนให้เกิดการคิดดี ท าความดี และในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระชนมายุ ครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประกอบกับในวันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
ส านักงาน ป.ป.ส. จึงก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรม ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า “คิดดี ท าดี ต่อต้านยาเสพติด” 
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ค าขวัญ                  :   “คิดดี ท าดี ต่อต้านยาเสพติด” 

             

 

สัญลักษณ์/โลโก้       : 
 

การแสดงสัญลักษณ์   :  ร่วมสวมเสื้อสีม่วงพร้อมกันในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
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๓. กลุม่เป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมายหลัก : เยาวชน (สถานศึกษา/ลูกเสือ)  
กลุ่มเป้าหมายรอง  : ประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน 

๔. วัตถุประสงค์  
 ๑) เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเยาวชนและประชาชน ได้รับรู้และส านึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยในด้านต่างๆ นานัปการ และน้อมน ามาเป็น
แนวทางและแบบอย่างในการปฏิบัติตนต่อไป  

๒) เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเยาวชนและประชาชน ได้ร่วมกันแสดงพลังความสามัคคี ด้วยการ “คิดดี ท าดี 
ต่อต้านยาเสพติด” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
 ๓) เพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคม ได้รับรู้และเห็นถึงความส าคัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
โลก (๒๖ มิถุนายน) และรวมพลังของคนในชาติเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป   
 ๔) เพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคม เกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด และ
เข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือให้ยาเสพติดหมดสิ้นไปจากประเทศไทย 

๕. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ด าเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจ าปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่ ๒ เมษายน - 
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และเน้นให้ตลอดเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเดือนแห่งการรณรงคต์่อต้านยาเสพติด 

๖. แนวทางการด าเนินงาน 
 ๑) เพ่ือให้เกิดการรณรงค์สร้างกระแสการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดภาพรวมของประเทศ 
ประกอบกับในโอกาสฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน 
๒๕๕๘ ส านักงาน ป.ป.ส. ได้จัดท าโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี จ านวน ๔ กิจกรรม คือ  

กิจกรรมที่ ๑ โครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วใน 
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  โดยน านักเรียน ชั้น ป. ๕ - ป. ๖ ใน ๗๗ จังหวดั ๆ ละ ๑ ค่าย 
ค่ายละ ๑๐๐ คน รวม ๗,๗๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ) 

กิจกรรมที่ ๒ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (ด าเนินการเสร็จ 
                 เรียบร้อยแล้วในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยน าเยาวชนนักเรียนในสถานศึกษาหรอื          

นอกสถานศึกษา มาบรรพชาเปน็สามเณรภาคฤดูร้อน จ านวน ๖๐ รูป/จังหวัด รวมทั้งหมด 
ประมาณ ๖๐๐ รูป) 

กิจกรรมที่ ๓  การประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด  ด าเนินการระหว่างเดือน 
พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยระดับจังหวัด  
จัดให้มีการประกวดภาพถ่ายฯ และตัดสินภาพฯ ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 
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และมอบรางวัลในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ น าผลงานที่ได้รับการตัดสินรางวัล 
ชนะเลิศแต่ละจังหวัด มาตัดสินในระดับประเทศ ช่วงต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘  
และมอบรางวัลในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ส านักงาน ป.ป.ส. ดินแดง 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมต้นไม้แห่งความดีและใบปณิธานต่อต้านยาเสพติด ด าเนินการในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยเยาวชน ศอ.ปส.ย. ทุกจังหวัด เขียนปณิธานต่อต้านยาเสพติด
ลงบนใบไม้ และติดใบไม้ปณิธานที่ต้นไม้แห่งความดี จ านวน ๑๐ ต้นๆ ละ ๒,๔๙๙ ใบ 
รวมใบปณิธานทั้งสิ้น ๒๔,๙๙๐ ใบ 

โดยทั้ง ๔ กิจกรรมฯ จะน าผลการด าเนินงานฯ ขึ้นทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสต่อไป 

 ๒) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจ าปี ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นการร่วมกันแสดงความ
จงรักภักดีของคนในชาติ และเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลฯ จึงก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัด
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตามกรอบแนวทางการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

ส่วนกลาง   
 มอบหมายให้ ศอ.ปส.กระทรวง/หน่วยงาน ศอ.ปส.กทม. และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง บูรณาการจัด
กิจกรรมฯ เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ภายใต้กรอบแนวความคิดที่ก าหนด คือ “คิดดี ท าดี ต่อต้านยาเสพติด”  

ส่วนภูมิภาค 
 ๑) ศอ.ปส.จ. ร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง 
จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดฯ โดยแสดงออกถึง การรวมพลังท าความดี 
ภายใต้กรอบแนวความคิด/ค าขวัญ/โลโก้ และร่วมแสดงสัญลักษณ์ โดยการสวมเสื้อสีม่วงในวันต่อต้านยาเสพติด
โลก (๒๖ มิถุนายน) ตามท่ีก าหนด โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ  

 ๒) ศอ.ปส.จ. มุ่งเน้นด าเนินงานด้านยาเสพติดในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการจัดระเบียบสังคม การปิด 
ล้อมตรวจค้น การกวาดล้างแหล่งมั่วสุมยาเสพติด การด าเนินการปราบปรามและขยายผลยาเสพติด         
การด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของประชาชน และการบ าบัดรักษา ตามนโยบายและยุทธศาสตร์งานยาเสพติด 
อย่างเข้มข้นตลอดเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 

๗. การจัดกิจกรรม 
ส่วนกลาง 

 กิจกรรมที่ส ำคัญ 

               วันที ่๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๘  
  พิธีแถลงข่าวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจ าปี ๒๕๕๘ และเปิดตัว     
     ต้นแบบเยาวชนรว่มรณรงคป์ระชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี ๒๕๕๘ (พรีเซ็นเตอร์)  
     เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ อาคาร ๒ ชั้น ๓ ส านักงาน  
     ป.ป.ส. (ดินแดง)  
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     วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๘ 
  นายกรฐัมนตร ีอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจ าปี ๒๕๕๘  

      ทางสถานโีทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (หลังข่าวภาคค่ า)                 

  การเผาท าลายยาเสพติดของกลางที่คดีถึงที่สุด ณ นิคมอุสาหกรรมบางปะอิน จังหวัด 
 พระนครศรีอยุธยา โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีฯ (ยังไม่ระบุเวลา) 

 พิธีมอบโล่การประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกัน 
 และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี   
 ท าเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ 

  แถลงข่าวเปิดตัว World drug report ๒๐๑๕ ณ ส านักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) โดย ส านักงาน  
 ป.ป.ส. และผู้แทนจาก UNODC เป็นประธานร่วมในพิธีฯ (ยังไม่ระบุเวลาแถลงข่าวฯ) 

     วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๘  
  พิธีเปิดนิทรรศการ การแสดง “สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด” ระดับประเทศ   
   และกิจกรรม “ต้นไม้แห่งความดี” เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ส านักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)             
   (ก าหนดจัดแสดงนิทรรศการฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิ.ย.- ๓ ก.ค. ๒๕๕๘)          

วันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๕๘  
  พิธีมอบรางวัล การประกวด “สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด” ระดับประเทศ   

      เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชิดชยั วรรณสถิตย์  อาคาร ๒ ชั้น ๓ ส านักงาน ป.ป.ส.  
      (ดินแดง) โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีฯ 

กิจกรรมอ่ืนๆ ในห้วงเดือนมิถุนำยน 

 วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๘    
  การเผาท าลายสารตั้งต้น ซาฟรอล ยาเสพติดให้โทษประเภท ๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. 
     ณ บริษัทอัคคีปราการ จ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม      
     เป็นประธานในพิธีฯ 

 วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๘    
  จัดแถลงข่าวโครงการรณรงค์เพ่ือการป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิด เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.       

ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ อาคาร ๒ ชั้น ๓ ส านักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)  

 วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๘  
  จัดกิจกรรม “ท าความดี บริจาคโลหิต ต่อต้านยาเสพติด” เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 
     รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.       
     ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ อาคาร ๒ ชั้น ๓ ส านักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)  
 
                                                                                               /วันที่ ๒๒... 
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วันที่ ๒๒ - ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๘  

  การประชุมเพ่ือพัฒนาเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน โดยมีผู้แทนชาติ
ต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมประชุมฯ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี ่กรุงเทพมหานคร    
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

 วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๘                
  เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด โดยผู้แทนอาเซียนร่วมเข้า 

 ศึกษาดูงานฯ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (ทุ่งสองห้อง)    
 (ยังไม่ระบุเวลาเปิดศูนย์ฯ) 

* หมายเหตุ  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จะจัดในช่วงเดือน 
             กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีการจัดกิจกรรม/นิทรรศการ/คอนเสิร์ต และอ่ืนๆ ทั้งในส่วนกลางและ 
             ภูมิภาค 

ส่วนภูมิภาค 
 จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ โดยการรวมพลังของกลุ่มเยาวชน ประชาชน หน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐและเอกชน ในวันที ่๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดังนี้  

  กิจกรรมระดับจังหวัด 
๑) ให้จังหวัดจัดกิจกรรมการรวมพลังมวลชน เดินรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติดอย่าง

พร้อมเพรียงกัน ณ ศาลากลางจังหวัด สนามกีฬาจังหวัด ห้างสรรพสินค้า หรือสถานทีท่ีเ่ห็นสมควร  
 ๒) ร้องเพลงชาติ/ เปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี/ ผู้ว่าอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และพลังมวลชนกล่าวค าประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านยาเสพติด 

๓) จัดพิธีมอบโล่รางวัล การประกวด “สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด” ระดับจังหวัด 
และจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายฯ ภายในงาน    

๔) จัดนิทรรศการเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด/ แสดงผลการด าเนินงานด้านยาเสพติดแก่
ประชาชนทั่วไป และประชาชนที่ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

๕) กิจกรรมอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร 

 กิจกรรมในสถานศึกษา/โรงเรียน   
๑) สถานศึกษา/ โรงเรียน จัดเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของลูกเสือต้านยาเสพติดใน

โรงเรียน หรือบริเวณโรงเรียน 
๒) รอ้งเพลงชาติ/ ผอ. โรงเรียนอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และลูกเสือต้านยาเสพติด 

หรือแกนน าเยาวชน กล่าวน าค าปฏิญาณตน   
๓) จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด/ กิจกรรมท าความดีในโรงเรียน หรืออ่ืนๆ ตามที่

เห็นสมควร ทั้งนี้กิจกรรมฯ ดังกล่าว ให้ด าเนินการตามความเหมาะสม 
                                                                                         /๗. การประชาสัมพันธ์...  
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๗. การประชาสัมพันธ์ 
 ๑) เผยแพร่เทปบันทึกภาพ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อ่านสารเนื่องในวันต่อต้าน 
ยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจ าปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๘ ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทย (หลังข่าวภาคค่ า) 

   ๒) เผยแพร่การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ในพ้ืนที่ภูมิภาคต่างๆ การรณรงค์ของกลุ่มเยาวชน ประชาชน และหน่วยงานภาคี ตลอดเดือน
มิถุนายน ผ่านช่องทางสื่อทุกประเภท อาทิ โทรทัศน์/ วิทยุ/ หนังสือพิมพ์/ นิตยสาร/ วารสาร/ เว็ปไซต์/Social 
Media และอ่ืนๆ 

            ๓) เผยแพร่โฆษณาสั้นทางโทรทัศน์และวิทยุ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าปี ๒๕๕๘ โดย 
“ต้นแบบเยาวชนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี ๒๕๕๘” (พรีเซ็นเตอร์) จ านวน ๖ คน 
ความยาว ๓๐ วินาที ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
  สื่อโฆษณาสั้นทางโทรทัศน์ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีและเคเบิ้ลทีวี/ เว็บไซต์ส านักงาน 
ป.ป.ส. / Social Media เป็นต้น 
  สื่อโฆษณาสั้นทางวิทยุ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์/ สถานีวิทยุ
ชุมชน/ เว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ส. / ให้ ส านักงาน ปปส.กทม. และส านักงาน ปปส.ภ. ๑ - ๙ น าไปเผยแพร่
ให้กับเครือข่ายสื่อมวลชนในภูมิภาค เป็นต้น 

๔) เผยแพร่สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ “คิดดี ท าดี ต่อต้านยาเสพติด” ได้แก่ 
ชุดนิทรรศการ (๑ ชุด มี ๖ แผ่น)/ ป้ายไวนิล “คิดดี ท าดี ต่อต้านยาเสพติด” / Standy หุ่นจ าลองศิลปิน (๑ ชุด 
มี ๖ ชิ้น) เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ ดังนี้ 

สื่อชุดนิทรรศการ และป้ายไวนิล สนับสนุนให้กับ ศอ.ปส.จ. ๗๖ จังหวัด/ ศอ.ปส.กทม. (ศป.ปส.ข. 
๕๐ เขต) และส านักงาน ปปส.ภ. ๑ - ๙/ ปปส.กทม.  

สื่อStandy หุ่นจ าลองศิลปิน จัดส่งให้ ส านักงาน ปปส.ภ. ๑ - ๙/ ปปส.กทม. เพ่ือให้หน่วยงาน/   
องค์กรภาคยีืมใช้ในการจัดกิจกรรมฯ   

            ๕) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) โดยจัดท าต้นแบบป้าย
ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก จ านวน ๒ แบบ เพ่ือให้ ศอ.ปส.กทม./ ศป.ปส.ข. (เขต ๕๐ เขต) และ 
ศอ.ปส.จ./ ศป.ปส.อ. จัดท าป้ายฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงความส าคัญของวันต่อต้าน    
ยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ตามความเหมาะสม 

     ๖) ส าหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจ าปี ๒๕๕๘ ส านักงาน ป.ป.ส. ได้พิจารณา
บุคคลที่มีความประพฤติดีและมีชื่อเสียง อาทิ นักกีฬา พิธีกร ศิลปิน/ดารา เพ่ือคัดเลือกให้เป็น “ต้นแบบ
เยาวชนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี ๒๕๕๘” (พรีเซ็นเตอรฺ) จ านวน ๖ คน ดังนี้  

  ๑. เด็กหญิงกุลฑีรา ยอดช่าง (น้องอันดา)  นักแสดงสังกัดอิสระ   
  ๒. นายเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง (ซิโก้)        สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  ๓. นางสาวฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ (ซี)    พิธีกรจาก บริษัท เซิร์ช  เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 

                                                                                                             /๔. นายวรินทร... 
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  ๔. นายวรินทร ปัญหกาญจน์  (เกรท)       ศิลปินจาก สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓   
  ๕. นางสาวปรีชญา พงษ์ธนานิกร (ไอซ์)    ศิลปินจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด (GTH)  
  ๖. นายมิกค์ ทองระย้า (มิกค์)                ศิลปินจาก สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง  ๗ 

ทั้งนี้ ได้น า “ต้นแบบเยาวชนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี ๒๕๕๘” ทั้ง ๖ คน มาร่วม 
เชิญชวนเยาวชนและประชาชนให้รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรู้จักโทษและพิษภัยจากยาเสพติด ในรูปแบบ
ของโฆษณาสั้นทางโทรทัศน์และวิทยุ/ การให้สัมภาษณ์/ จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ชุดนิทรรศการ, ป้ายไวนิล, 
Standy หุ่นจ าลองศิลปิน/ จัดท าต้นแบบป้ายประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด/ Ad โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร วารสาร และเว็บไซต์ต่างๆ เป็นต้น  

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑) กลุ่มเป้าหมายเยาวชนและประชาชน รับรู้และส านึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยในด้านต่างๆ นานัปการ และน้อมน ามาเป็น
แนวทางและแบบอย่างในการปฏิบัติตนต่อไป  

๒) กลุ่มเป้าหมายเยาวชนและประชาชน ได้ร่วมกันแสดงพลังความสามัคคี ด้วยการคิดดี ท าดี      
เพ่ือต่อต้านยาเสพติด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
 ๓) ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคม ได้รับรู้และเห็นถึงความส าคัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก   
(๒๖ มิถุนายน) และรวมพลังเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป   
 ๔) ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคม เกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด และเข้าร่วม
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
 

……………………………………………… 
 
 

*หมายเหตุ   ทัง้นี้สามารถดาวน์โหลด ข้อมูลต่างๆ อาท ิสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด/ ค าประกาศเจตนารมณ์/   
                  ค าปฏิญาณตน (ลูกเสือ)/  ต้นแบบสื่อรณรงค์ฯ/ ต้นแบบป้ายประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด  
                  และอ่ืนๆ ได้ที่เว็บไซต์ : ส านักงาน ป.ป.ส. ww.oncb.go.th : ประชาสัมพันธ/์ วันต่อต้านยาเสพติด      
                   ป ี๒๕๕๘ 


