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ฉบับที่   63/2557              4  มิถุนายน  2557 

กรมศุลกากรจับกุมหญิงชาวไทย ลักลอบน าเข้าไอซ์   
น ้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมำณ 600 กรัม มูลค่ำประมำณ 2.1 ล้ำนบำท  

วันนี  (วันพุธที่ 4 มิถุนำยน 2557) เวลำ 15.00 น.  ณ อำคำรคองคอร์ด A ท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ  นำยไพศำล ชื่นจิตร  รองอธิบดีกรมศุลกำกร แถลงข่ำวกรมศุลกำกรจับกุมหญิงชำวไทย ลักลอบ
น้ำเข้ำไอซ ์ โดยซุกซ่อนภำยในร่ำงกำย น ้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมำณ 600 กรัม มูลค่ำประมำณ 2.1 ล้ำนบำท  

ตามที่ นายราฆพ  ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายด้านการควบคุมทางศุลกากรและ
ปกป้องสังคมอย่างเคร่งครัด จึงให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรส านักสืบสวนและปราบปราม ประจ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และ      ท่าอากาศยานดอนเมือง เข้มงวดเป็นพิเศษในการสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดให้โทษ
กับผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งมีแนวโน้ม
ลักลอบสูงขึ้น จึงได้สั่งการให้ นายไพศาล ชื่นจิตร รองอธิบดีฯ นายวิจักษณ์  อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้อ านวยการส านัก
สืบสวนและปราบปราม นายสุวัฒน์  ด้วงปั้น ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรกรุงเทพ นายธาดา ชุมไชโย 
ผู้อ านวยการส่วนสืบสวนปราบปราม 3 นายวิศณุ  วัชราวนิช ผู้อ านวยการศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 
นายเดชา วิชัยดิษฐ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 1 ด าเนินการวางแผนจับกุมกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติด
ข้ามชาติ    

วันที่ 4 มิถุนายน 2557 นายไพศาล ชื่นจิตร รองอธิบดีฯ ได้ท าการแถลงข่าวการจับกุมการ
ลักลอบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 1 ส่วนสืบสวน
ปราบปราม 3 ส านักสืบสวนและปราบปราม น าโดย นายพิสิษฐ์  ฉ่อนเจริญ หัวหน้าหน่วยสืบสวนปราบปรามที่ 1 
กับพวกร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ได้สืบสวนติดตามข้อมูลที่ได้สืบทราบมา ชื่อ
นางสาวนรินทร์  งอนน้อย (MS. NARIN NGONNOI) เกิดวันที่ ๒1 /0๖/๑๙๘๐ อายุ ๓๔ ปี สัญชาติไทย (THAI)   
ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย หมายเลขหนังสือเดินทาง Z379929 เดินทางมาจากเมืองเซินเจิ้น  (SHENZHEN) 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้โดยสารของสายการบินสายการบินไทย แอร์ เอเซีย (THAI AIRASIA) 
เที่ยวบินที่ FD597 ของวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ปลายทางท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 
จังหวัดกรุงเทพฯ ราชอาณาจักรไทย เครื่องลงเวลาประมาณ ๐๐.๔5 น. ของวันที่ ๔ มิถุนายน 2557 เจ้าหน้าที่ฯ 
สงสัยว่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ภายในร่างกาย เจ้าหน้าทีฯ่ ได้สอบปากค า น.ส.นรินทร์  งอนน้อย จนยอมรับว่า
ได้กลืนยาเสพติดมาจริง เจ้าหน้าที่จึงให้ขับถ่ายสิ่งแปลกปลอมดังกล่าวออกมา ได้ท าการทดสอบเบื้องต้นด้วยน้ ายา
ทดสอบสารเสพติด ผลการทดสอบปรากฏว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) จ านวน 62 ก้อน 
น้ าหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 600 กรัม ราคาประมาณ 2.1 ล้านบาท 

เจ้าหน้าที่ฯ  จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) ไว้ใน
ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย และน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจ าหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งการกระท าดังกล่าว
เป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕45 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงได้น าตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน 
กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายต่อไป    
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ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ กรมศุลกำกร ถ.สุนทรโกษำ คลองเตย 10110 โทร.0-2667-7335/โทรสำร.0-2667-7332 
 



 

สถิติในปีงบประมาณ ๒๕๕7  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕6  ถึงปัจจุบัน  กรมศุลกากรสามารถ
จับกุมผู ้ลักลอบน าเข้า-ส่งออก ยาเสพติดให้โทษรวมทั่วประเทศ ได้ทั้งสิ้น จ้ำนวน  249  คดี มูลค่ำประมำณ 
496,239,390 บำท ประกอบด้วย 

 

ประเภท 
ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 

จ านวน 
 (คดี) 

ปริมาณ 
 

มูลค่า 
(บาท) 

จ านวน 
(คดี) 

ปริมาณ 
 

มูลค่า 
(บาท) 

1. เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) 32 83,606 กรัม 292,117,025 37 80,755.58 กรัม 253,404,530 
2. เฮโรอีน 2 8,970 กรัม 26,910,000 6 23,370 กรมั 70,110,000 

3. โคคาอีน/โคเคน 13 24,370 กรัม 76,260,000 6 22,835 กรัม 91,340,000 
4. ยาบ้า 84 309,420 เม็ด 98,058,600 31 101,874 เมด็ 32,161,400 
5. ฝิ่น 1 900 กรัม 45,000 1 350 กรัม 17,500 

6. กัญชา 16 3,136,100 
กรัม 

76,927,000 19 2,092.13 กิโลกรัม 27,361,100 

7. ยางกัญชา 3 12,350 กรัม 1,235,000 2 12,600 กรัม  1,260,000 
8. ใบกระท่อม 41 1,550 

กิโลกรมั 
758,000 57 1,601.50 กิโลกรัม 664,360 

9. วัตถุออกฤทธ์ิประเภทต่อจิตและประสาท 
    (พืช KHAT) 

3 96.50 
กิโลกรมั 

193,000 1 17 กิโลกรมั 34,000 

10. วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท     
      (เคตามีน) 

1 6,680 กรัม 14,388,900 1 2,485 กรัม 7,455,000 

11. วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  
      (ไดอาซีแพม) 

125 148,347 เม็ด 1,483,470 84 68,350 เม็ด 683,500 

12. วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  
      (ซูโดอีเฟดรีน) 

1 2,780 เม็ด 27,800 1 299,850 เม็ด 2,998,500 

13. วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  
      (โลราซีแพม) 

- - - 1 130,500 เม็ด 1,305,000 

14. วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท            
      (คาลิพโซ) 

1 1,050 ขวด 2,100,000 - - - 

15. ยาอ ี 1 4 เม็ด 1,200 - - - 
16. เมลด็กัญชง - - - 1 16,500 กิโลกรมั 6,600,000 

17.  บุหรี่  - - - 1 123,600 มวน 309,000 
รวม 324  590,504,995 249  496,239,390 

 


