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 กรมศุลกากรจับกุมหญิงไทยลักลอบน ำเข้ำไอซ์  
น  ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมำณ 2,200 กรัม มูลค่ำประมำณ 8 ล้ำนบำท   

วันนี  (วันอำทิตย์ที่ 18 พฤษภำคม 2557) เวลำ 16.30 น. ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นายไพศาล ชื่นจิตร รองอธิบดีกรมศุลกำกร แถลงข่ำว
กรมศุลกำกรจับกุมหญิงไทย ลักลอบน ำเข้ำยำเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตำมีน (ไอซ์) น  ำหนักรวมสิ่ง
ห่อหุ้มประมำณ 2,200 กรัม มูลค่ำประมำณ 8 ล้ำนบำท 

ตามที่ นายราฆพ  ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายด้านการควบคุมทางศุลกากรและ
ปกป้องสังคมอย่างเคร่งครัด จึงให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรส านักสืบสวนและปราบปราม ประจ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และท่าอากาศยานนานาชาติ เข้มงวดเป็นพิเศษในการสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการลักลอบ ขนยาเสพติดให้โทษ    
กับผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติ ซึ่งมีแนวโน้ม
ลักลอบสูงขึ้น จึงได้สั่งการให้ นายวิจักษณ์  อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้อ านวยการส านักสืบสวนและปราบปราม นางภวรัญชน์  
ตันมีศิลป์ นายด่านศุลกากรกระบี่ นายธาดา ชุมไชโย ผู้อ านวยการ   ส่วนสืบสวนปราบปราม 3 นายเดชา วิชัยดิษฐ 
หัวหน้าฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 1 ด าเนินการวางแผนจับกุมกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติ    

วันที่ 18 พฤษภาคม 2557  เวลาประมาณ 02.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 1 
ส่วนสืบสวนปราบปราม 3 ส านักสืบสวนและปราบปราม น าโดย นายชัยวัฒน์ วรปัญญา นักวิชาการศุลกากรช านาญ
การกับพวกร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรกระบี่ ได้สืบสวนติดตามข้อมูลที่ได้สืบทราบมา ชื่อนางเนตรนภา กิบสัน  
เกิดวันที่ 23 กันยายน 2524 อายุ ๓๒ ปี สัญชาติไทย ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย หมายเลขหนังสือเดินทาง 
AA2208228 เดินทางมาจากเมืองเฉิงตู (CHENGDU) สาธารณรัฐประชาชนจีน (CHAINA) เป็นผู้โดยสารของ        
สายการบินซื่อฉวน แอร์ไลน์ (SICHUAN AIRLINES) เที่ยวบินที่ 3U 8575 ของวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 
ปลายทางท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่ ราชอาณาจักรไทย เครื่องลงเวลาประมาณ 02.15 น. ของวันที่                
18 พฤษภาคม 2557 เจ้าหน้าที่ฯ ได้ท าการเอ็กซเรย์กระเป๋าสัมภาระทรงอ่อนสีด าคาดแดง ยี่ห้อ HONG XING 
จ านวน 1 ใบ พบกระเป๋าสะพายสตรี จ านวน ๑ ใบ และกระเป๋าถือสตรี จ านวน 5 ใบ มีความหนาผิดปกติ คล้ายมี
สิ่งแปลกปลอมซุกซ่อนอยู่ภายใน จึงได้ท าการตรวจค้น โดยละเอียดพบวัตถุต้องสงสัยเป็นผลึกสีขาวใส                 
อยู่ในห่อพลาสติกสีเหลือง จ านวน 11 ห่อ น้ าหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 2,200 กรัม เมื่อท าการทดสอบเบื้องต้น
ด้วยน้ ายาทดสอบสารเสพติดปรากฏว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์)  
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เจ้าหน้าที่ฯ  จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) ไว้ใน
ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย และน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือจ าหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งการกระท าดังกล่าว    
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงได้น าตัวผู้ต้องหา
พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายต่อไป     

สถิติในปีงบประมาณ ๒๕๕7  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕6  ถึงปัจจุบัน กรมศุลกากรสามารถ
จับกุมผู้ลักลอบน าเข้า-ส่งออก ยาเสพติดให้โทษรวมทั่วประเทศ ได้ทั้งสิ้น จ ำนวน  246 คดี มูลค่ำประมำณ 
476,674,390 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 34 75,165.58 กรัม 234,375,030 
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  590,504,995 246  476,674,390 

 

 

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ กรมศุลกากร ถ.สุนทรโกษา คลองเตย 10110 โทร.0-2667-7335/โทรสาร.0-2667-7332 


