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บทคัดย่อ
สถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทยในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561 มีลักษณะ
เด่นคือการลักลอบนายาเสพติดประเภทสังเคราะห์จ ากพื้นที่ผ ลิต ในสามเหลี่ยมทองคาเข้าสู่ประเทศไทยใน
ปริมาณสูงมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อมูลของสานักงานสหประชาชาติด้านยาเสพติดและอาชญากรรม (United
Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) ที่ชี้ว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมาการจับกุมเมทแอม
เฟตามีนในภูมิภาคนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การจับกุมเฮโรอีนมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากความต้องการ
เฮโรอีนของโลกลดลง นอกจากนี้ ความต้องการใช้ยาประเภทเมทแอทเฟตามีนกลับเพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศได้
ส่ ง ผลต่ อ ไทยในฐานะประเทศทางผ่ า นยาเสพติ ด ท าให้ มี ก ารล าเลี ย งยาเสพติ ด ผ่ า นประเทศไทย
สูงขึ้นมาก ซึ่งในปัจจุบัน ไอซ์ เฮโรอีน และกัญ ชา ส่ว นมากที่ยึดได้ในประเทศไทย จะถูก ลาเลียงต่อ ไปยัง
ประเทศที่สาม
ส่วนสถานการณ์ภายในประเทศไทย พบว่า ยาบ้า ยังเป็นตัวยาหลักที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุด
ส่วนยาเสพติดที่ต้องมีการเฝ้าระวังมากขึ้น ได้แก่ เฮโรอีนและคีตามีน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน รวมถึงอาจส่งผลให้เกิดผู้เสพรายใหม่
สถานการณ์ยาเสพติดที่เกิดขึ้นดังกล่าวเกิดจากปัจจัยหลัก 4 ประการ คือ 1) การลักลอบสารตั้งต้น
และเคมี ภั ณ ฑ์ เข้ า สู่ พื้ น ที่ ผ ลิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 2) การเข้ า ไปลงทุ น ของกลุ่ ม นายทุ น จากต่ า งชาติ ม ากขึ้ น
3) เสถียรภาพทางการเมืองภายในเมียนมา 4) กลุ่มการค้ารายสาคัญในประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับผู้ผลิต
ในพื้นที่ผลิตนอกประเทศบริเวณสามเหลี่ยมทองคาได้มากขึ้น
คาดการณ์ ได้ว่า การผลิ ตยาเสพติดประเภทสั งเคราะห์ ในพื้นที่ส ามเหลี่ยมทองคาที่เพิ่ มสู งขึ้น
จะส่งผลโดยตรงทาให้มีการลักลอบนายาเสพติดเข้าไทยมากขึ้นในอนาคต โดยพื้นที่แนวชายแดนภาคเหนือจะ
ยังเป็นพื้นที่หลักในการลักลอบนายาเสพติดเข้าประเทศ ดังนั้นการกาหนดนโยบายในภารกิจการป้องกันจึงมี
ความส าคั ญเป็ นอย่ างยิ่ งส าหรับ การควบคุม ยาเสพติ ด และควรดาเนิ น การควบคู่ ไปพร้อมกับ ภารกิจ ด้าน
ปราบปรามและภารกิจอื่น ๆ เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดได้อย่างแท้จริง
คาสาคัญ : สานักงานสหประชาชาติด้านยาเสพติดและอาชญากรรม, ยาเสพติดประเภทสังเคราะห์, ยาเสพติด
ประเภทเมทแอทเฟตามีน, สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์, พื้นที่ผลิตสามเหลี่ยมทองคา
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Abstract
Main trend of drug situation of Thailand during the past 3 quarters of 2018 fiscal
year has been sharp increase in synthetic drug trafficking from the Golden Triangle Area into
Thailand. This trend is consistent with the data of UNODC that points to the continuous
increase of Methamphetamine seizure in the East Asian region since 2009. On the contrary,
Heroin seizure is decreasing from decrease in global Heroin demand. The increase in
Methamphetamine demand in many countries also affects Thailand as Thailand is drug
transit country for drug from the Golden Triangle Area. Most of Ice, Heroin and Marihuana
seized in Thailand are mostly for further trafficking to the third countries.
Methamphetamine tablet (Yaba) is still the number one drug of abuse in
Thailand. However, Heroin and Ketamine are needed to be monitored as there has been
increase in abuse in Thailand during the past 2 years especially among the youth group.
There is also possibility of new users of these 2 kinds of drug.
The aforementioned situation are result of 4 main factors as follow: 1)
Continuous trafficking of precursors and essential chemicals into the Golden Triangle Area. 2)
Increasein drug production investment by foreign syndicates. 3) Unstable political situation in
Myanamr. 4) More commection between the traffickers in Thaialnd and drug producers in
the Golden Triangle Area.
There is expected that future increase in synthetic drug production in the Golden
Triangle Area will directly lead to increase in drugs being trafficked into Thailand. The
northern border is Thailand will still be the main area for drug trafficking. Therefore, practical
policy in drug interdiction in northern border areas is vital for the success in drug control.
The interdiction policy has to be implemented in accordance with other law Enforcement
measures and other drug control activities in order to make Thai society safe from drugs.
Key words : United Nations Office on Drugs and Crime, Synthetic Drugs, Methamphetamine,
Precursor and essential chemical, The Golden Triangle Area

บทนา
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยยั งคงเผชิ ญ กั บ ปั ญ หายาเสพติด ต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากประเทศไทยอยู่ ใกล้
แหล่งผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคา โดยในห้วง 10 เดือนที่ผ่านมาของปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 –
31 กรกฎาคม 2561) คดียาเสพติดภาพรวม 268,597 คดี ผู้ต้องหา 289,602 คน ของกลางยาบ้า 234,486,414
เม็ด ไอซ์ 13,723.95 กิโลกรัม เฮโรอีน 807.35 กิโลกรัม กัญชา 12,809.27 กิโลกรัม โคเคน 33.89 กิโลกรัม
คีตามีน 318.62 กิโลกรัม ซึ่งเป็นสถิติการจับกุมที่สูงขึ้นจากปี 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
คดียาเสพติดภาพรวม 261,112 คดี ผู้ต้องหา 287,238 คน ของกลางยาบ้า 214,929486 เม็ด ไอซ์ 5,200.75
กิ โลกรัม เฮโรอีน 376.57 กิโลกรั ม กัญ ชา 13,797.46 กิโลกรัม โคเคน 45.45 กิโลกรัม คี ตามี น 658.39
กิโลกรัม โดยเฉพาะการจั บกุมของกลางยาบ้าและไอซ์ ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสอดคล้องกับสิ่งที่ได้
กล่าวไว้ข้างต้นของ UNODC ที่กล่าวว่า สถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศ

-3จี น มี แนวโน้ มของการจั บ กุ มเมทแอมเฟตามีนเพิ่ มสู งขึ้ นอย่ างต่อเนื่ องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 เป็ นต้ น มา ซึ่ งมี
ทิศทางตรงข้ามกับการจับกุมเฮโรอีนทีม่ ีแนวโน้มลดลง และสอดคล้องกับข้อมูลด้านความต้องการใช้ (Demand)
ที่พบว่าความต้องการใช้ยาเสพติดประเภทเฮโรอีนมีแนวโน้มลดลง แต่ในขณะที่ความต้องการใช้ (Demand)
เมทแอทเฟตามีนกลับเพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศ

ส่วนด้านข้อมูลการจับกุมยาบ้าในภูมิภาคนี้เฉลี่ยแล้วเพิ่มสูงขึ้น 15 เท่า จากปี พ.ศ. 2552 - 2560 ซึ่ง
แยกเป็นรายประเทศที่น่าสนใจ พบว่า ประเทศไทยเพิ่มขึ้น 12 เท่า จีน 20 เท่า และเมียนมา 67 เท่า ส่วนการ
จับกุมไอซ์ในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้น 5 เท่า ของไทยเพิ่มขึ้น 112 เท่า จีน 3 เท่า ขณะที่เวียดนามเพิ่มสูงขึ้นทั้ง 1,224
เท่ า โดยยาเสพติดจากแหล่ งผลิ ตในพื้ น ที่ ส ามเหลี ่ย มทองคามีเส้น ทางกระจายยาไปหลายเส้น ทาง เช่น
ไปบังคลาเทศ จีน สปป.ลาว กัมพูช า เวียดนาม ไทย และประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่าน
ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย เป็นต้น
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ตัวอย่างคดีการจับกุมที่น่าสนใจ
- เดือนมกราคม 2560 มีการจับ กุมสารเคมีที่ นาไปใช้ในการผลิ ตยาเสพติด จานวน 4.9 ตั น
ณ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน คาดว่าจะลักลอบไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดพื้นที่สามเหลี่ยมทองคา ณ เมืองเลาไก
ประเทศเมียนมา
- เดือนธันวาคม 2560 มีการจับกุมไอซ์จานวน 1.2 ตัน ณ เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งถือ
ว่าเป็นคดีใหญ่ของประเทศ โดยมีต้นทางจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคา
- เดือนกรกฎาคม 2560 มีการจับกุมยาบ้า 2.2 ล้านเม็ด บริเวณหลวงน้าทา ประเทศลาว โดยมี
ปลายทางประเทศจีน
- ปี 2560 มี การจับ กุมยาบ้ า 4.1 ล้านเม็ด บริเวณรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา โดยมีปลายทาง
ประเทศบังคลาเทศ
- เดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีการจับกุมไอซ์ จานวน 1.6 ตัน บริเวณนอกชายฝั่งเกาะเรียว (Riau)
ประเทศฟิลิปปินส์ โดยยาเสพติดดังกล่าวคาดว่ามีต้นทางจากแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคามีปลายทาง
ประเทศฟิลิปปินส์และออสเตรเลีย

สถานการณ์การยาเสพติดในประเทศไทย
จากสถานการณ์ข้างต้น ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยแบบมีนัยสาคัญ
เป็ น อย่างมาก ดังนั้ น จึงมีการตั้งข้อสมมุ ติฐานเกี่ยวกับสาเหตุดังกล่ าวว่ามีปัจจัยใดที่ทาให้เกิดสถานการณ์
ดังกล่าว ดังนี้
1. ปัจจัยภายนอกประเทศ
การที่ยาบ้าและไอซ์ที่ถูกลักลอบนาเข้ามาในประเทศไทยเกือบทั้งหมดมาจากแหล่งผลิตที่อยู่
ในประเทศเมียนมา ดังนั้นความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาจึงมี
ผลตรงต่อสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทย ซึ่งความเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่มีผลคือ
1) กระบวนการสรรค์สร้างสันติภาพ
2) การทาสงครามระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับรัฐบาลเมียนมา หรือกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างกลุ่มกัน
3) ศักยภาพในการผลิตยาเสพติดของผู้มีพฤติการณ์ เกี่ยวกับยาเสพติดในกลุ่มชาติพันธุ์ ๒
กลุ่มคือ “ว้า” และ “โกกั้ง” ในประเทศเมียนมายังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ แม้จะมีการสกัดกั้นเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น
(Precursor) ไม่ให้เข้าไปยังแหล่งผลิต และกลุ่มผู้ผลิตมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีในการผลิต
ยาเสพติด เนื่องจากสารเคมีที่จะนามาใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดหาได้ยากขึ้น จึงมีการนาสารเคมีชนิดอื่น ๆ
มาทดแทนสารเคมีที่ถูกควบคุม
4) การเกิดกลุ่มผู้ผลิตรายใหม่ในระดับการผลิตขนาดเล็ก (Kitchen Lab) ตามแนวชายแดนไทย เมียนมา โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เพิ่มมากขึ้น
2. ปัจจัยภายในประเทศ
จากปั จ จั ย การดาเนิ น มาตรการสกัดกั้นอย่างเข้มงวด/ต่อเนื่ อง และการดาเนินการต่าง ๆ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศ โดยเฉพาะที่เป็นการลดความต้องการยาเสพติด จึงคาดว่า
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งต่อสถานการณ์ดังกล่าวเช่นกัน ดังนี้
1) การดาเนินมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวนตาม
แนวชายแดนภาคเหนื อ และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ การตั้ งจุ ด ตรวจ/จุ ด สกั ด บนเส้ น ทาง และการใช้
เทคโนโลยีในการเฝ้าติดตาม ส่งผลให้สามารถจับกุมผู้ทาหน้าที่ลาเลียงยาเสพติดได้จานวนมาก ในหลายกรณี

-5ที่มีการปะทะทาให้กลุ่มผู้ลักลอบลาเลียงต้องสูญเสียชีวิต ผลคือการจัดหาผู้ทาหน้าที่ลักลอบลาเลียงทาได้ยากขึ้ น
จึงเป็นเหตุที่ทาให้กลุ่มการค้าต้องปรับวิธีการโดยการให้ผู้ทาหน้าที่ลักลอบลาเลียงทาการลาเลียงยาเสพติดต่อ
ครั้งในจานวนที่มากขึ้น
2) การดาเนิ น มาตรการป้ องกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557
มีผลให้ความต้องการยาเสพติดลดลง เห็นได้จากในปี 2559 จานวนผู้เสพในระบบบาบัดรักษาและผู้ถูกจับใน
ความผิดฐานเสพลดลงถึงร้อยละ 50 ผลคือเกิดภาวการณ์ผลิตเกินความต้องการ (Over supply) หรือจานวน
ยาเสพติดมีมากกว่าความต้องการเสพ ขบวนการค้ายาเสพติดจึงต้องทาให้ความต้องการยาเสพติดกลับไปเป็น
เช่นเดิม จึงเป็นเหตุทาให้มีการลั กลอบลาเลียงยาเสพติดจานวนมากเข้ามาเพื่อทาให้การเข้าถึงยาเสพติดได้
ง่ายขึ้น ประกอบกับนักค้ามีการลดราคาให้ถูกลงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ (ราคาขายปลีกให้ผู้เสพจากเดิมเม็ดละ
200 บาท ปัจจุบันเหลือเม็ดละไม่เกิน 100 บาท เป็นต้น)
3) การกาหนดกลวิธีในการค้า เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าในขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่
ที่มีการค้ายาเสพติดจานวนมากต่อครั้ง เงื่อนไขหนึ่งในการทาการค้าคือหากความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การขนส่งยาเสพติดจากต้นทางไปยังปลายทางหรือจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ เช่น ยาเสพติดจานวนดังกล่าวถูกจับกุม
ได้ก่อนถึงมือผู้ซื้อ ผู้ขายจะจัดส่งยาเสพติดตามจานวนที่เสียหายทดแทน/ชดเชยให้กับผู้ซื้อ จึงเป็นเหตุที่ทาให้มี
การลักลอบลาเลียงยาเสพติดเข้ามาจานวนมากเพื่อทดแทน/ชดเชยส่วนที่สูญเสียไป
4) เครือข่ายนักค้ายาเสพติดที่เป็นอาชญากรข้ามชาติได้ใช้ประเทศไทยเป็นช่องทางในการ
ลักลอบลาเลียงยาเสพติด เพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่สาม ซึ่งจะเห็นได้จากกรณีที่การจับกุมไอซ์ได้ปริมาณมาก
ในการสืบสวนขยายผล ทราบว่า กลุ่มเครือข่ายมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มนักค้าชาวมาเลเซีย และออสเตรเลีย
อย่างไรก็ตาม เมื่อกระบวนการผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคามีการเร่งผลิตยาเสพติด
ออกมาปริมาณมาก กลุ่มนักค้าจึงมีความพยายามจะลักลอบไปจาหน่ายยังกลุ่มเป้าหมายในประเทศต่าง ๆ
โดยในส่วนของประเทศไทยพบว่า กลุ่มนักค้า จะจ้างวานกลุ่มผู้ลักลอบลาเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยผ่าน
ช่องทางธรรมชาติ ตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ ภ าคเหนือ ตอนบน ด้า นจัง หวัด เชีย งรายและจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นหลัก รองลงมาคือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ พบการลักลอบนาเข้า
ยาเสพติดเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม ด้าน
พื้น ที่ภ าคตะวัน ตก พบที่จังหวัด กาญจนบุ รี และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนใหญ่ การลักลอบนาเข้า
ใบกระท่อม จากรัฐเคดาห์ และรัฐเปอร์ลิส ของประเทศมาเลเซีย ปีละหลายตัน โดยเฉพาะด้าน จังหวัดสตูล
ด้านการค้ าภายในประเทศ พบว่า กลุ่ ม นั ก ค้ ามี การน าเทคโนโลยีก ารสื่ อ สารที่ มี ก ารพั ฒ นา
มาอย่างต่อเนื่อง นามาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการแสวงประโยชน์ โดยใช้เป็นช่องทางในการติดต่อซื้อขาย
ยาเสพติด เช่น การติด ต่อ ซื้อ ขายยาเสพติดผ่านทาง Social Media การทาธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
Mobile Application , Internet Banking ของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ในการโอนเงินค่ายาเสพติด ส่งผลให้
การค้ารายย่ อยขยายวงกว้างและรวดเร็วมากขึ้น ส าหรับการส่ งมอบยาเสพติด กลุ่ มนั กค้ายาเสพติดจะใช้
ระบบโลจิ สติกส์ ของบริษัทรับ ส่ งพั สดุไปรษณี ย์ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีหลากหลายบริษัทในการ
ลักลอบส่งยาเสพติด
ด้านการแพร่ร ะบาดยาเสพติด พบว่า ยาเสพติดที่ มี การแพร่ระบาดมากที่ สุดยังคงเป็นยาบ้ า
มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 75 รองลงมาคือกัญชา ร้อยละ 6 และไอซ์ ร้อยละ 5 สาหรับยาเสพติดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาด ได้แก่ เฮโรอีน และคีตามีน เนื่องจากพบการแพร่ระบาดสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบปัญหาการ
ลักลอบจาหน่ายและการนายารักษาโรค ยาอันตรายภายใต้ความควบคุมมาใช้ในทางที่ผิด โดยร้านขายยา หรือ
สั่งซื้อผ่านทาง Social Media พร้อมจัดส่งผ่านพัสดุไปรษณีย์ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
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ตัวอย่างคดีการจับกุมที่น่าสนใจ
- วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 บช.น. ร่วมกับ บก.น.8 จับกุมผู้ต้องหา 6 คน พร้อมของกลางยาบ้า
10,000,000 เม็ด ไอซ์ 398 กิโลกรัม ที่ แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ
- วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 บช.ปส. วิสามัญผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางยาบ้า
5,000,000 เม็ด เฮโรอีน 199 แท่ง ที่ ตาบลเวียง อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ยาเสพติดถูกลาเลียงเข้า
บริเวณ ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
- วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 บก.ควบคุมพื้นที่พิเศษ รอยต่อ 4 อาเภอ ตรวจยึดของกลางยาบ้า
7,800,000 เม็ด ไอซ์ 50 กิโลกรัม ที่ ตาบลดงมหาวัน อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
- วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สภ.เวียงชัย สภ.เมืองเชียงราย มทบ.37 ตรวจยึดของกลางยาบ้า
11,996,000 เม็ด ที่ ตาบล/อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เชื่อว่าเป็นการลาเลียงของกลุ่มเดิมเกี่ยวข้องกับคดี
ยาบ้าที่ถูกจับกุมเมื่อ 2 เมษายน 2561 ที่ อ.เวียงแก่น 9,400,000 เม็ด และ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
ยาบ้า 7,800,000 เม็ด ไอซ์ 50 กิโลกรัม ยาบ้าที่ยึดได้ 11.9 ล้ านเม็ด คาดว่าเป็นการทดแทนส่วนที่ถูกจับกุม
ไปก่อนหน้านี้
- วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สภ.พาน จังหวัดเชียงราย จับกุมผู้ต้องหา 2 คน พร้อมของกลางยาบ้า
14,966,000 เม็ด ที่ ด่านตรวจปูแกง หมู่ 4 ตาบลแม่เย็น อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
- วัน ที่ 5 มิถุนายน 2561 สภ.แม่ พริก จังหวัดลาปาง จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมของกลาง
ยาบ้ า 13,000,000 เม็ ด ซุ กซ่ อนในตู้ เอกสาร ที่ ด่ านตรวจแม่ พ ริ ก ต าบลพระบาทวั งตวง อ าเภอแม่ พริ ก
จังหวัดลาปาง
- วันที่ 6 มิถุนายน 2561 สน.โชคชัย ร่วมกับ บก.น.3 จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมของกลาง
ยาบ้า 8,675,600 เม็ด ไอซ์ 7 กิโลกรัม คีตามีนผง 38 กิโลกรัม คีตามีนน้า 569 ขวด และเอ็กซ์ตาซี่ 2,822
เม็ด ที่ลานจอดรถจักรยานยนต์บ้านนพคุณอพาร์ทเม้น ปากซอยลาดปลาเค้า 37 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจระเข้
บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
- วั น ที่ 27 กรกฎาคม 2561 บช.ภ.1 ภ.จว.สิ ง ห์ บุ รี จั บ กุ ม ผู้ ต้ อ งหา 3 คน ของกลางยาบ้ า
11,600,000 เม็ด เหตุเกิดบริเวณการ์เด้นอินรีสอร์ท ตาบลท่างาม อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
- วันที่ 16 ตุลาคม 2560 สภ.บัวใหญ่ ร่วมกับ ร้อย.รส.ร.23 พัน.1 จับกุมผู้ต้องหาชาวนครพนม
พร้อมของกลางไอซ์ 508 กิโลกรัม และรถยนต์กระบะโตโยต้า วีโก้ สีเทา เหตุเกิดที่ที่วัดหนองโข่ ต่อเนื่องสถานี
รถไฟบัวใหญ่ ตาบลกุดจอก อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
- วัน ที่ 22 มกราคม 2561 สภ.ปาดังเบซาร์ ตรวจยึด ไอซ์ 346 กิโลกรัม และรถยนต์กระบะ
อีซูซุ สีน้าตาล เหตุเกิดที่บริเวณบ่อลูกรัง หลังโรงเรียนปาดังติ ณสูลานนท์ ม.9 บ้านควนขัน ตาบลปาดังเบซาร์
อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
- วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 บช.ก. ร่วมกับ สภ.บ้านโป่ง จับกุมผู้ต้องหา 3 คน ชาวนครพนมพร้อม
ไอซ์ 250 กิโลกรัม เหตุเกิดที่บริเวณห้องพักเลขที่ 105 บ้านโป่งแมนชั่น ตาบลบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี
- วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 กก.2 บก.ทล. ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 2 คน ได้ที่บริเวณริมถนนเพชร
เกษม (ขาล่องใต้) ตาบลไร่ส้ม อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พร้อมของกลางกัญ ชาอัดแท่ง 1,540 กิโลกรัม
ผู้ต้องหาลาเลียงกัญชาจาก จังหวัดสกลนคร ไปส่งมอบที่ จังหวัดนราธิวาส
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สรุป
จากสถานการณ์ที่กล่าวข้างต้น คาดว่าจะส่งผลให้แนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดไทย ดังนี้
1. หากการผลิตยาเสพติดประเภทสังเคราะห์ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคายังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และแหล่งผลิตยาเสพติดไม่ถูกทาลาย ส่งผลให้อนาคตกลุ่มนักค้ามีความพยายามลักลอบนายาเสพติดเข้า สู่
ประเทศไทยเพื่อแสวงหารายได้มากขึ้น
2. พื้ น ที่ แนวชายแดนภาคเหนือ จะยังเป็ น พื้ นที่ ห ลั ก ในการลั กลอบน ายาเสพติดเข้ าประเทศ
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ติดกับแหล่งผลิตและแหล่งพัก รวมทั้งมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการนาเข้ายาเสพติด เช่น สาร
ตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ยังสามารถเข้าสู่แหล่งผลิตได้อย่างต่อเนื่อง โครงสร้างการค้า/ความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกับกลุ่มการค้ายาเสพติดในประเทศยังไม่ถูกตัดวงจร เป็นต้น
3. อนาคตอาจเกิดสภาวะการใช้ยาเสพติดชนิดอื่นมากขึ้น เช่น เฮโรอีน คีตามีน เป็นต้น ดังนั้น
ควรมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเป็นพิเศษ เนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
4. ยาเสพติดที่อยู่ในประเทศปริมาณมากและมีราคาถูก อาจส่งผลให้ เกิดผู้เสพรายใหม่ และใน
ขณะเดียวกันผู้ใช้ยาเสพติดเดิมจะสามารถใช้ได้ในปริมาณที่มากขึ้น ส่งผลให้ผู้เสพมีการเสพติดที่รุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น
ดังนั้น การกาหนดทิศทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาจต้องปรับให้เหมาะสมกับบริบท
และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งด้านการทางานเชิงรุกกับนานาประเทศ การขับเคลื่อนภารกิจสกัดกั้นตามแนว
ชายแดนและตอนใน การปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายสาคัญ และการขับเคลื่อนงานในหมู่บ้านชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ยาเสพติดขยายตัวต่อไป
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