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 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 
ห้วงตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 

1. สถานการณ์การลักลอบปลูกพืชเสพติด 

พืชเสพติดที่มีการลักลอบปลูกในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ในห้วงตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 
ได้แก่ กัญชา และพืชกระท่อม ทั้งนี้การลักลอบปลูกพืชเสพติดในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง จะเป็นการลักลอบปลูก
ใน 2 ลักษณะ คือ การปลูกเพ่ือจ าหน่ายแบบเป็นทางการ (เป็นการปลูกในปริมาณมาก) และการปลูกส าหรับ
การบริโภค การแบ่งจ าหน่ายแบบไม่เป็นทางการ 

การปลูกเพื่อจ าหน่ายแบบเป็นทางการ (เป็นการปลูกในปริมาณมาก) ในพ้ืนที่ภาคใต้
ตอนล่างจะมีการลักลอบปลูกในลักษณะนี้ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นการลักลอบปลูกในป่า ใกล้เชิงเขาที่ยาก
ต่อการเข้าไปด าเนินการของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้จากข้อมูลการจับกุมในพ้ืนที่ ห้วงตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 
พบว่ามีการลักลอบปลูกกัญชาในลักษณะนี้ที่ ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง เมือ่เดือนพฤศจิกายน 2559 จ านวน 
43 ต้น และพบการลักลอบปลูกพืชกระท่อมในลักษณะนี้ที่ ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 25 ต้น 

การปลูกส าหรับการบริโภค การแบ่งจ าหน่ายแบบไม่เป็นทางการ ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง
จะมีการลักลอบปลูกพืชเสพติดในลักษณะนี้สูงสุดในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง รองลงมาได้แก่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี 
ยะลา และสตูล ตามล าดับ ส าหรับจังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง ไม่พบรายงานการจับกุมการปลูกพืชเสพติด
ในลักษณะนี้ โดยจะเป็นการปลูกเพ่ือใช้ส าหรับการบริโภคเองและแบ่งบางส่วนเพ่ือจ าหน่าย เป็นการปลูกแซม
ในพ้ืนที่เพาะปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามัน และสวนผลไม้ต่างๆ  หรือเป็นการปลูกรอบๆ บริเวณบ้าน ส่วนใหญ่จะ
เป็นการลักลอบปลูกในปริมาณน้อย 1-15 ต้น ทั้งนี้จากข้อมูลการจับกุมในพ้ืนที่ห้วงตุลาคม 2559 – มีนาคม 
2560 พบว่ามจี านวนการลักลอบปลูกกัญชาและพืชกระท่อมในลักษณะนี้ดังนี้ 

จังหวัด 
กัญชา พืชกระท่อม 

จ านวนราย จ านวนต้น จ านวนราย จ านวนต้น 
พัทลุง 10 10 77 87 
นราธิวาส - - 37 57 
ปัตตานี 1 1 35 56 
ยะลา 1 1 33 51 
สตูล 1 1 17 17 

รวม 13 13 199 268 
หมายเหตุ : จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง ไม่พบรายงานการจบักุมพืชเสพติด 

แนวโน้มการปลูก 
การปลูกเพ่ือจ าหน่ายแบบเป็นทางการ (เป็นการปลูกในปริมาณมาก) มีแนวโน้มน้อยลง 

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้มีการด าเนินการปราบปราม ตัดฟันท าลายและด าเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด 
ส่วนการปลูกส าหรับการบริโภค การแบ่งจ าหน่ายแบบไม่เป็นทางการการปลูกส าหรับการบริโภค การแบ่ ง
จ าหน่ายแบบไม่เป็นทางการ (การปลูกในปริมาณน้อย 1-15 ต้น) มีแนวโน้มการลักลอบปลูกมากขึ้นในหลาย
พ้ืนที่ เนื่องจากในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเยาวชนมีการเสพน้ ากระท่อมมาก ท าให้พืชกระท่อมมีราคาสูงขึ้น  
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2. สถานการณ์ปัญหาการน าเข้า-ส่งออกยาเสพติด 

2.1 การน าเข้ายาเสพติด 
จากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าวในห้วงตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 พบว่า ยังคงมี

การน าเข้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรูปแบบการน าเข้ายังคงเป็นรูปแบบการน าเข้ามาพร้อมตัวบุคคลและการ
ซุกซ่อนในยานพาหนะ เพ่ือน ามาแบ่งจ าหน่ายให้กับลูกค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยพ้ืนที่ที่มีการลักลอบ
น าเข้ายาเสพติดและสามารถจับกุมผู้กระท าความผิดได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพ้ืนที่ชายแดนซึ่งมี
อาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ได้แก่ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา , อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล, 
อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

ยาเสพติดที่มีการลักลอบน าเข้า ได้แก่ พืชกระท่อม โดยพืชกระท่อมมีการน าเข้าจากประเทศ
มาเลเซีย โดยนักค้าชาวไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักค้าจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักค้าจากจังหวัดสงขลา 
และนักค้าจากจังหวัดสตูล ในรูปแบบการซุกซ่อนในช่องลับภายในรถยนต์และยางอะไหล่ภายในรถยนต์ที่ใช้ขับขี ่ 

ช่องทางการน าเข้า ช่องทางที่มีการลักลอบน าเข้ายาเสพติดและสามารถจับกุมผู้กระท า
ความผิดไดอ้ย่างต่อเนื่องในห้วงตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 ได้แก่  

 ด่านศุลกากรสะเดา, ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 
 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา 
 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก ,ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 
 ด่านศุลกากรเบตง, จุดตรวจพรมแดนเบตง, ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา 
 จุดตรวจพิสุทธิ์ศักดิ์ อ.ควนโดน จ.สตูล 
 ช่องทางธรรมชาติที่อ าเภอชายแดนต่าง ๆ เช่น อ.ควนโดน จ.สตูล, อ.สะเดา จ.สงขลา, 

อ.นาทวี จ.สงขลา, อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

2.2 การส่งออกยาเสพติด 
จากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าวในห้วงตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 ยังไม่พบการ

ลักลอบส่งออกยาเสพติดไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน  
 

3. การค้าและแพร่ระบาดยาเสพติด 

ในพ้ืนที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ยาเสพติดมีการค้าและการแพร่ระบาดครอบคลุมในทุก
พ้ืนที่ ซ่ึงจากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าวในห้วงตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 พบว่า ยังคงมีการน ายา
เสพติดจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ มายังภาคใต้ตอนล่าง เช่น กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต้
ตอนบน ซึ่งรูปแบบการน าเข้ามีทั้งการน าเข้ามาพร้อมตัวบุคคล  การล าเลียงขนส่งมาทางรถโดยสาร รถไฟ, 
การซุกซ่อนภายในรถยนต์ส่วนบุคคล, การลักลอบส่งยาเสพติดและยาประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีการน ามาใช้ในทางที่
ผิดมาในรูปแบบของสินค้าทางขนส่งของเอกชนทั่วไปและทางรูปแบบของพัสดุสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์
แบบปกต ิ

ยาเสพติดที่มีการลักลอบล าเลียงเข้ามาในพื้นที่ ได้แก่ กัญชาแห้ง ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน 
พืชกระท่อม ยาแก้ไอ อัลปราโซแลมและยาประเภทต่างๆ ซึ่งมีการน ามาใช้ในทางที่ผิด เช่น ทรามาดอล 
โคลนาซีแพม และอิริมิน 5 
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กัญชาแห้ง  ส่วนใหญ่ยังคงมีการลักลอบน าเข้าจากประเทศลาวและล าเลียงมาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือน ามาส่งให้กับเครือข่ายยาเสพติดที่อยู่ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง เพ่ือจ าหน่ายในพ้ืนที่
และส่งออกไปประเทศมาเลเซีย ทางจังหวัดสตูลและจังหวัดชายแดนภาคใต้ วิธีการซุกซ่อนยังคงเป็นรูปแบบ
ของการซุกซ่อนภายในรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งมีการดัดแปลงเป็นช่องลับ ซุกซ่อนอยู่ในช่องลับภายในรถบรรทุก
และบางครั้งยังพบว่ามีการน ามาซุกซ่อนในโกดังหรือบ้าน เพื่อรอเวลาในการล าเลียงส่งไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ  

ยาบ้า ไอซ์และเฮโรอีน  ส่วนใหญ่ล าเลียงมาจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มาที่กรุงเทพฯ หรือจังหวัดในภาคกลางและส่งต่อมายังจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งจากข้อมูลการจับกุมและ
ข้อมูลการข่าว พบว่า รูปแบบของการซุกซ่อน ยังคงเป็นการซุกซ่อนภายในสิ่งของและล าเลียงขนส่งมาทางรถ
โดยสาร รถไฟ การซุกซ่อนในตัวบุคคล การซุกซ่อนภายในรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีการดัดแปลงเป็นช่องลับหรือ
ตามช่องว่างภายในรถยนต์ มีการใช้เส้นทางรถยนต์เป็นหลักในการล าเลียงเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง  

ยาแก้ไอ ทรามาดอล อัลปราโซแลมและยาประเภทต่างๆ ซึ่งมีการน ามาใช้ในทางที่ผิด 
ซึ่งส่วนใหญ่น ามาเป็นส่วนผสมหลักของสี่คูณร้อย ยังคงมีการล าเลียงเข้ามาในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการซุกซ่อนภายในรถยนต์ รถโดยสาร สัมภาระและการจัดส่งในรูปแบบของพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์ 

พืชกระท่อม ถ้ามีปริมาณไม่มากนักมักใช้การซุกซ่อนมากับตัวบุคคล สัมภาระที่ใช้ในการ
เดินทางมากับรถโดยสาร รถไฟ แต่ถ้ามีปริมาณมากจะใช้วิธีการซุกซ่อนภายในรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วน
บุคคล โดยใช้ช่องลับหรือช่องว่างภายในรถ เช่น ใต้เบาะนั่ง ยางอะไหล่ ฝากระโปรง ประตูรถ ฯลฯ ในปัจจุบัน
พบว่า พืชกระท่อมที่มีการลักลอบน าเข้ามาในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างมีการจับกุมได้ในพ้ืนที่ตอนในมากขึ้น เช่น 
จุดตรวจเกาะหม้อแกง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จุดตรวจควนมีด อ.จะนะ จ.สงขลา ทั้งนี้จะมีการลักลอบล าเลียง
เข้าไปในพ้ืนที่โดยใช้เส้นทางหลวงสายหลัก สายรอง เส้นทางหลวงชนบทมากขึ้น  
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จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติดทุกข้อหาทุกตัวยา ห้วงตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 มีการ
จับกุมรวม 15,013 คดี ผู้ต้องหา 17,141 คน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากห้วงตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 ที่มีการจับกุม
รวม 12,840 คดี ผู้ต้องหา 14,996 คน (คดเีพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.92) จังหวัดสงขลายังคงเป็นจังหวัดที่มีการจับกุม
มากที่สุด จ านวน 4,817 คดี ผู้ต้องหา 5,679 คน (ร้อยละ 55.03 เป็นคดีพืชกระท่อม) อันดับ 2 ได้แก่ จังหวัด
ปัตตานี มีการจับกุม 2,089 คดี ผู้ต้องหา 2,273 คน (ร้อยละ 49.35 เป็นคดียาบ้า) อันดับ 3 ได้แก่ จังหวัด
นราธิวาส มีการจับกุม 2,045 คดี ผู้ต้องหา 2,202 คน (ร้อยละ 48.38 เป็นคดียาบ้า) ส่วนจังหวัดพัทลุงมีการ
จับกุมน้อยที่สุด มีการจับกุม 1,261คดี ผู้ต้องหา 1,483 คน 

 
          

ห้วงเวลา/สถิติ
การจับกุม 

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5 อันดับ 6 อันดับ 7 

ตค.58 
– 

มีค.59 

สงขลา 
4,245 คด ี

(ร้อยละ 33.06) 

นราธวิาส 
1,850 คด ี

(ร้อยละ 14.41) 

ปัตตาน ี
1,829 คด ี

(ร้อยละ 14.24) 

สตูล 
1,440 คด ี

(ร้อยละ 11.21) 

ยะลา 
1,359 คด ี

(ร้อยละ 10.58) 

ตรัง 
1,170 คด ี

(ร้อยละ 9.11) 

พัทลุง 
947 คด ี

(ร้อยละ 7.38) 

ตค.59 
– 

มีค.60 

สงขลา 
4,817 คด ี

(ร้อยละ 32.09) 

ปัตตาน ี
2,089 คด ี

(ร้อยละ 13.91) 

นราธวิาส 
2,045 คด ี

(ร้อยละ 13.62) 

สตูล 
1,716 คด ี

(ร้อยละ 11.43) 

ตรัง 
1,625 คด ี

(ร้อยละ 10.82) 

ยะลา 
1,460 คด ี

(ร้อยละ 9.72) 

พัทลุง 
1,261 คด ี

(ร้อยละ 8.40) 
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สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

ตค.58-มีค.59 ตค.59-มีค.60 

สถิติการจับกุม : แยกรายจังหวัด 

หมายเหตุ : ข้อมูล ปส.1 ณ วันที ่12 เมษายน 2560 



สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ห้วงตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 หน้า 5 

ยาเสพติดที่มีการค้าและการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ห้วงตุลาคม 2559 
– มีนาคม 2560 ยังคงมีหลายตัวยา แต่ตัวยาหลักซึ่งมีการค้าและการแพร่ระบาดมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
พืชกระท่อม คิดเป็นร้อยละ 59.04 ยาบ้า คิดเป็นร้อยละ 26.92 และไอซ์ คิดเป็นร้อยละ 5.43 และเมื่อมีการ
พิจารณาจากสถิติการจับกุมคดียาเสพติดแยกตามชนิดยาเสพติด ระหว่างห้วงตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 
และห้วงตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 พบว่า ยาแก้ไอ เฮโรอีน อัลปราโซแลม และยาอี มีแนวโน้มการค้าและ
การแพร่ระบาดเพ่ิมข้ึน ส่วน กระท่อม ยาบ้า ไอซ์ กัญชาแห้ง กัญชาสด คีตามีน สารระเหย และฝิ่น มีแนวโน้ม
การค้าและการแพร่ระบาดลดลง 

 
 
 

 
 

ตารางแสดงยาเสพติดหลัก 5 อันดับแรก  
ที่มีการค้าและแพร่ระบาดในพ้ืนที ่7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 

ห้วงเวลา/ยาเสพติดท่ีมีการค้าและ
การแพร่ระบาด 

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5 

ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559   
พืชกระทอ่ม 
7,885 คด ี

(ร้อยละ 52.51) 

ยาบ้า 
5,125 คด ี

(ร้อยละ 34.13) 

ไอซ์ 
1,119 คด ี

(ร้อยละ 7.45) 

กัญชาแห้ง 
415 คด ี

(ร้อยละ 2.76) 

ยาแก้ไอ 
195 คด ี

(ร้อยละ 1.30) 

ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560   
พืชกระทอ่ม 
7,607 คด ี

(ร้อยละ 59.04) 

ยาบ้า 
3,468 คด ี

(ร้อยละ 26.92) 

ไอซ์ 
700 คด ี

(ร้อยละ 5.43) 

กัญชาแห้ง 
439 คด ี

(ร้อยละ 3.41) 

ยาแก้ไอ 
224 คด ี

(ร้อยละ 1.74) 

 
ตารางแสดงยาเสพติดหลัก 5 อันดับแรก 

ที่มีการค้าและแพร่ระบาดในแต่ละจังหวัด ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 
พ้ืนที/่ตัวยา อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5 
จ.สงขลา กระท่อม (ร้อยละ 55.03) ยาบ้า (ร้อยละ 23.70) ไอซ์ (ร้อยละ 16.38) กัญชาแห้ง (ร้อยละ 2.61) ยาแก้ไอ (ร้อยละ 0.83) 
จ.สตูล กระท่อม (ร้อยละ 57.30) ยาบ้า (ร้อยละ 32.83) กัญชาแห้ง (ร้อยละ 4.15) ยาแก้ไอ (ร้อยละ 2.51) ไอซ์ (ร้อยละ 2.34) 
จ.ตรัง กระท่อม (ร้อยละ 68.25) ยาบ้า (ร้อยละ 26.03) กัญชาแห้ง (ร้อยละ 3.20) ไอซ์ (ร้อยละ 2.22) ยาแก้ไอ (ร้อยละ 0.18) 
จ.พัทลุง กระท่อม (ร้อยละ 53.01) ยาบ้า (ร้อยละ 38.51) กัญชาแห้ง (ร้อยละ 3.96) ไอซ์ (ร้อยละ 3.80) ยาแก้ไอ (ร้อยละ 0.55) 
จ.ปัตตาน ี ยาบ้า (ร้อยละ 49.35) กระท่อม (ร้อยละ 44.83) เฮโรอีน (รอ้ยละ 1.83) ยาแก้ไอ (ร้อยละ 1.15) ไอซ์ (ร้อยละ 1.11) 
จ.ยะลา กระท่อม (ร้อยละ 52.04) ยาบ้า (ร้อยละ 33.79) ไอซ์ (ร้อยละ 5.38) กัญชาแห้ง (ร้อยละ 3.75) ยาแก้ไอ (ร้อยละ 3.47) 
จ.นราธิวาส ยาบ้า (ร้อยละ 48.38) กระท่อม (ร้อยละ 37.86) ไอซ์ (ร้อยละ 5.00) เฮโรอีน (รอ้ยละ 4.55) กัญชาแห้ง (ร้อยละ 1.91) 

 

เฮโรอีน 
1.11% ฝิ่น 

0.01% 

กัญชาแห้ง 
2.76% 

กัญชาสด 
0.04% ยาบ้า 

34.13% 

ยาอ ี
0.10% 

สารระเหย 
0.03% 

กระท่อม 
52.51% 

ยาแก้ไอ 
1.30% 

คีตามีน 
0.05% 

ไอซ์ 
7.45% 

อัลปราโซแลม 
0.19% 

อื่น ๆ 
0.32% 

เฮโรอีน 
1.45% 

ฝ่ิน 
0.00% กญัชาแห้ง 

3.41% 
กญัชาสด 
0.16% ยาบ้า 

26.92% 

ยาอี 
0.16% 

สารระเหย 
0.02% 

กระท่อม 
59.04% 

ยาแก้ไอ 
1.74% 

คีตามีน 
0.02% 

ไอซ์ 
5.43% 

อลัปราโซแลม 
0.95% 

อ่ืน ๆ 
0.71% 

ยาเสพตดิที่มีการค้าและการแพร่ระบาด ห้วง ตค.58-มีค.59 ยาเสพตดิที่มีการค้าและการแพร่ระบาด ห้วง ตค.59-มีค.60 

หมายเหตุ : ข้อมูล ปส.1 ณ วันที่ 12 เมษายน 
2560 

หมายเหตุ : ข้อมูล ปส.1 ณ วันที่ 12 เมษายน 
2560 

หมายเหตุ : ข้อมูล ปส.1 ณ วันที่ 12 เมษายน 
2560 



สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ห้วงตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 หน้า 6 

ในห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 ในพ้ืนที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีการยึดของ
กลางยาบ้า ได้จ านวนทั้งสิ้น 2,211,007 เม็ด โดยจังหวัดสงขลา มีการยึดยาบ้าได้มากที่สุด จ านวน 926,050 เม็ด 
คิดเป็นร้อยละ 41.88 ของจ านวนยาบ้าที่ยึดได้ทั้งหมด รองลงมาได้แก่ จังหวัดปัตตานี จ านวน 487,453 เม็ด 
คิดเป็นร้อยละ 22.05 ตรัง จ านวน 294,067 เม็ด คิดเป็นร้อยละ 13.30 จังหวัดนราธิวาส 293,604 เม็ด 
คิดเป็นร้อยละ 13.28 พัทลุง จ านวน 116,021 เม็ด คิดเป็นร้อยละ 5.25 สตูล จ านวน 50,305 เม็ด คิดเป็น
ร้อยละ 2.28 และจังหวัดยะลา 43,507 เม็ด คิดเป็นร้อยละ 1.97 และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับห้วงเดือน
ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 พบว่าจังหวัดสงขลา ปัตตานี ตรัง สตูล และจังหวัดพัทลุง มีสถิติการยึดยาบ้า
เพ่ิมข้ึน ส่วนจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา มีสถิติการยึดยาบ้าลดลง 

 

 
 

 
ในห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 ในพ้ืนที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีการยึดของ

กลางพืชกระท่อม ได้จ านวนทั้งสิ้น 36,516 กิโลกรัม โดยจังหวัดสงขลา มีการยึดพืชกระท่อมได้มากที่สุด 
จ านวน 16,073 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 44.02 ของจ านวนพืชกระท่อมที่ยึดได้ทั้งหมด รองลงมาได้แก่ จังหวัด
ยะลา จ านวน 6,944 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 19.02 พัทลุง จ านวน 4,492 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 12.30 ตรัง 
จ านวน 4,457 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 12.21 นราธิวาส จ านวน 2,194 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 6.01 ปัตตานี 
จ านวน 1,504 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 4.12 และจังหวัดสตูล 852 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 2.33 และเมื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลกับห้วงเดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 พบว่าทุกจังหวัดมีสถิติการยึดของกลางพืช
กระท่อมเพ่ิมข้ึน ยกเว้นจังหวัดสงขลามีสถิติการยึดพืชกระท่อมได้ลดลง  
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สงขลา ปัตตาน ี ตรัง นราธิวาส พัทลุง สตูล ยะลา 

ตค.58-มีค.59 ตค.59-มีค.60 

กราฟเปรียบเทียบแสดงการยึดของกลางยาบ้า 

หมายเหตุ : ข้อมูล ปส.1 ณ วันที ่12 เมษายน 2560 



สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ห้วงตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 หน้า 7 

 

กลุ่มการค้า/ผู้เกี่ยวข้อง 

พืชกระท่อม :  เป็นตัวยาเสพติดหลักที่มีการค้าและการแพร่ระบาดทุกจังหวัดในภาคใต้
ตอนล่าง โดยเป็นยาเสพติดที่มีการค้าและแพร่ระบาดมากเป็นอันดับ 1-2 ส่วนใหญ่จะเป็นการแพร่ระบาดใน
กลุ่มเด็ก วัยรุ่นและเยาวชนในรูปแบบของสี่คูณร้อย กลุ่มการค้าพืชกระท่อมในภาคใต้ตอนล่าง มีทั้งกลุ่มการค้า
ในพ้ืนที่และต่างพ้ืนที่ ซึ่งได้แก่ กลุ่มการค้าจากภาคใต้ตอนบนและกลุ่มการค้าจากประเทศมาเลเซีย   

ยาบ้าและไอซ์ :  ยาบ้า ยังคงเป็นตัวยาหลักที่มีการค้าและการแพร่ระบาดทุกจังหวัดในพ้ืนที่
ภาคใต้ตอนล่าง โดยยังคงเป็นยาเสพติดที่มีการค้าและแพร่ระบาดเป็นอันดับ 1-2 ส่วนไอซ์ยังคงมีการแพร่
ระบาดสูงในจังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส จากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าวในห้วง
ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 ยังพบว่า กลุ่มผู้ค้ายาบ้า และไอซ์ มักจะมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนักค้าภาค
อ่ืน ๆ เช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงนักค้าจากพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนและนักค้าจาก
ประเทศมาเลเซีย 

กัญชาแห้ง : เป็นตัวยาที่ยังคงมีการระบาดมากในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ตรังและพัทลุง ซึ่งจาก
ข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าวในห้วงตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 พบว่า กลุ่มการค้ากัญชาแห้งในพ้ืนที่
ภาคใต้ตอนล่าง บางส่วนมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนักค้าในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
เครือข่ายนักค้าจากมาเลเซีย  โดยเฉพาะในพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล จะมีการติดต่อให้เครือข่าย
นักค้าในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางล าเลียงกัญชาแห้งมาส่งให้เครือข่ายในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง
เพ่ือจ าหน่ายในพื้นท่ีหรือส่งออกไปจ าหน่ายในประเทศมาเลเซีย  
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สงขลา ยะลา พัทลุง ตรัง นราธิวาส ปัตตาน ี สตูล 

ตค.58-มีค.59 ตค.59-มีค.60 กราฟเปรียบเทียบแสดงการยึดของกลางพืชกระท่อม 

หมายเหตุ : ข้อมูล ปส.1 ณ วันที ่12 เมษายน 2560 



สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ห้วงตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 หน้า 8 

เฮโรอีน : เป็นตัวยาที่มีการค้าและการแพร่ระบาดมากในจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ อ.นาทวี อ.
เทพาและอ.สะบ้าย้อย) จังหวัดปัตตานี (อ.ปะนาเระ) และจังหวัดนราธิวาส (อ.สุไหงโก-ลก อ.ตากใบและอ.แว้ง) 
จากข้อมูลการข่าว พบว่าในปัจจุบันเฮโรอีนในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีการแพร่ระบาด โดยมีผู้เสพมาก นัก
ค้ารายย่อยมาก และยังมีเครือข่ายนักค้ารายใหญ่ที่ยังมีการเคลื่อนไหวในพ้ืนที่  โดยเฮโรอีนที่มีการค้าและแพร่
ระบาดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจะถูกล าเลียงมาจากภาคเหนือลงสู่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส หลังจากนั้นจะถูก
ล าเลียงไปพักในฝั่งประเทศมาเลเซีย หลังจากนั้นเมื่อผู้ค้ารายย่อยต้องการน าไปจ าหน่ายให้กับผู้เสพ จะมีการ
น ามาแบ่งใส่หลอดพลาสติกใสเบอร์ 5 (หลอดบิ๊ก) และทยอยน าเข้ามาแบ่งขายในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 

ราคายาเสพติด 
จากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าว พบว่า ราคายาเสพติดแต่ละประเภทที่แพร่ระบาด  

ในพ้ืนที ่7 ภาคใต้ตอนล่าง ห้วงเดือนมีนาคม 2560 เป็นดังนี้ 
ราคายาเสพติดใน 4 จังหวัด (ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล) 

ตัวยา ขายปลีก ขายส่ง 

ยาบ้า  150-280 บาท/เม็ด 
1500-2000 บาท/แถว 

120-200 บาท/เม็ด 
1100-1500 บาท/แถว 

กัญชาแห้ง  100-120 บาท/ห่อ 
10,000-20,000 บาท/กก. 

50-80 บาท/ห่อ 
6,000-10,000 บาท/กก. 

พืชกระท่อมสด  5-10 บาท/ใบ 
700-1,100 บาท/กก. 

3-4 บาท/ใบ 
500-700 บาท/กก. 

สี่คูณร้อย  80-100 บาท/ลิตร 50-80 บาท/ลิตร 
ยาแก้ไอน้ าเชื่อม  80-200 บาท/ขวด 50-80 บาท/ขวด 
เฮโรอีน 5000-6000 บาท/บ๊ิก 

300-500 บาท/หลอด 
3000-4000 บาท/บ๊ิก 
100-300 บาท/หลอด 

ไอซ ์ 500-1,000 บาท/ตัก 
2,000-3,000 บาท/จี 

300-500 บาท/ตัก 
1,800-2,000 บาท/จี 

อัลปราโซแลม  20-30 บาท/เม็ด 10-20 บาท/เม็ด 
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ราคายาเสพติดใน 3 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) 
ตัวยา ขายปลีก ขายส่ง 

ยาบ้า 150-250 บาท/เม็ด 
1,500 – 2,000 บาท/แถว 

150,000-200,000 บาท/มัด 

100-150 บาท/เม็ด 
1,000 – 1,500 บาท/แถว 

100,000-150,000 บาท/มัด 
กัญชาแห้ง 100-120 บาท/ห่อ 

16,000-18,000 บาท/กก. 
50-100 บาท/ห่อ 

13,000 – 15,000 บาท/กก. 
เฮโรอีน 100-200 บาท/หลอด 

3,500-5,000 บาท/บ๊ิก 
50-80 บาท/หลอด 

3,000 – 3,000 บาท/บ๊ิก 
พืชกระท่อม 5-7 บาท/ใบ 

100 บาท/มัด 
800-1,200 บาท/กก. 

3-4 บาท/ใบ 
80 บาท/มัด 

600-700 บาท/กก. 
สี่คูณร้อย 100-180 บาท/ลิตร 50-80 บาท/ลิตร 

ยาแก้ไอน้ าเชื่อม  120-180 บาท/ขวด 80-120 บาท/ขวด 
ไอซ ์ 3,000 – 4,500 บาท/จี 

400-500 บาท/ตัก 
2,500-3,000 บาท/จี 
300-400 บาท/ตัก 

อัลปราโซแลม  20-25 บาท/เม็ด 15-20 บาท/เม็ด 

ยาอ ี 300-400 บาท/เม็ด 250-300 บาท/เม็ด 

คีตามีน 2,500 บาท/ขวด 2,000 บาท/ขวด 

อิริมิน 5 120-180 บาท/เม็ด 100-120 บาท/เม็ด 
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ข้อมูลการบ าบัดรักษายาเสพติด 
จากข้อมูลการบ าบัดรักษายาเสพติด ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 ในพ้ืนที่ 7 

จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีผู้เข้ารับการบ าบัดยาเสพติด จ านวน 3,227 คน โดยส่วนใหญ่เข้ารับการบ าบัดยาบ้า 
ร้อยละ 40.19 รองลงมา 3 อันดับแรกได้แก่ กระท่อม ร้อยละ 31.76 ไอซ์ ร้อยละ 9.27 และกัญชา ร้อยละ 
9.05 เมื่อพิจารณาพ้ืนที่ที่เข้ารับการบ าบัด พบว่า จังหวัดสงขลามีผู้เข้ารับการบ าบัดสูงสุด (ร้อยละ 38.36) 
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดตรัง (ร้อยละ 15.71) จังหวัดนราธิวาส (ร้อยละ 15.37) จังหวัดปัตตานี (ร้อยละ 
11.19) จังหวัดพัทลุง (ร้อยละ 7.96) จังหวัดสตูล (ร้อยละ 6.10) และจังหวัดยะลา (ร้อยละ 5.30) ตามล าดับ 
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หมายเหตุ : ข้อมูล จากระบบ บสต. ณ วันที่ 19 เมษายน 2560 
2562560 

ตัวยาที่เข้ารับการบ าบัด อาชีพผู้เข้ารับการบ าบัด 

หมายเหตุ : ข้อมูล จากระบบ บสต. ณ วันที่ 19 เมษายน 2560 
2562560 
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ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 ในพ้ืนที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เมื่อพิจารณา     
ผู้เข้ารับการบ าบัดทั้งหมดพบว่า เพศชาย ร้อยละ 96.27 และเพศหญิง ร้อยละ 3.73 โดยส่วนใหญ่เข้ารับการ
บ าบัดระบบสมัครใจ ร้อยละ 90.68 รองลงมา ได้แก่ ระบบบังคับบ าบัด ร้อยละ 7.05 และระบบต้องโทษ ร้อย
ละ 2.27 

 
  

 
 
 
 

4. การจับกุมที่น่าสนใจ 
การจับกุมคดียาเสพติดรายส าคัญในห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 พบว่า มีทั้งคดี

ที่เกี่ยวกับการน าเข้ายาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้านมายังพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการค้ายาเสพติด
จากนอกพ้ืนที่มายังภาคใต้ตอนล่าง โดยในช่วงเดือนมีนาคม 2560  มีการจับกุมที่น่าสนใจ ดังนี้ 
คดีท่ี 3 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 สภ.ย่านตาขาว จับกุมผู้ต้องหาชายไทย 1 คน พร้อมของกลาง พืชกระท่อม 
115 กิโลกรัม โดยจับกุมได้ บริเวณถนนบ้านใสกล้วย ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

คดีที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 สภ.เมืองปัตตานี จับกุมชายไทย อายุ 30 ปี พร้อมของ
กลางยาบ้า 1,200 เม็ด ภายในซอย 15 ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ข้อหาครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 

คดีที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 สภ.รัตภูมิ จ.สงขลา จับกุมผู้ต้องหาชายไทย 1 คน พร้อม
ของกลางไอซ์ จ านวน 3,081 กรัม บริเวณขน าใกล้บ่อดิน หลัง รร.รัตภูมิวิทยา หมู่ที่ 11 อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
ข้อหาครอบครองยาเสพติดเพ่ือจ าหน่าย 

คดีที่ 3 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สภ.รามัน จ.ยะลา จับกุมผู้ต้องหาชายไทย 1 คน อายุ 
45 ปี  ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ 137/1 ม.4 ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา พร้อมของกลางยาบ้า 
22,220 เม็ด บริเวณสวนยางพารา หลังกุโบร์ ม.6 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา บ.บูเก๊ะลาโม๊ะ 

คดีที่ 4 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ท าการตรวจค้น
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ SUSUKI รุ่น ERTIGA GL1.4L หมายเลขทะเบียน 5กถ 1132 กรุงเทพมหานคร 
บริเวณช่องตรวจรถยนต์ขาเข้า พบใบกระท่อมสด 540 มัด น้ าหนัก 54 กิโลกรัม บรรจุใส่กล่องกระดาษลัง 
จ านวน 4 ลัง บริเวณเบาะที่นั่งด้านหลังคนขับ  

 

 

ชาย 
96.27% 

หญิง 
3.73% 

สมัครใจ 
90.68% 

บังคับ
บ าบัด 
7.05% 

ต้องโทษ 
2.27% 

จ าแนกเพศผู้เข้ารับการบ าบัด จ าแนกระบบผู้เข้ารับการบ าบัด 

หมายเหตุ : ข้อมูล จากระบบ บสต. ณ วันที่ 19 เมษายน 2560 
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คดีที่ 5 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 สภ.เมืองสงขลา จ.สงขลา จับกุมผู้ต้องหาชายไทย 1 คน 
พร้อมของกลางยาบ้า 3,010 เม็ด ณ บ้านเลขที่ 101 ม.2 บ้านพลีเหนือ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ข้อหา
ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 

คดีที่ 6 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 สภ.เมืองสงขลา จ.สงขลา จับกุมผู้ต้องหาชายไทย 2 คน 
พร้อมของกลางพืชกระท่อม 195 กิโลกรัม บริเวณถนนสายกาญจนวนิช ข้อหาครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 

คดีที่ 7 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 สภ.บางกล่ า จ.สงขลา จับกุมผู้ต้องหาชายไทย 1 คน 
พร้อมของกลางพืชกระท่อม 100 กิโลกรัม บริเวณบ้านเช่าเลขที่ 326/6  ม.11 อ.บางกล่ า จ.สงขลา 

 คดีที่ 8 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ฝ่ายศุลกากรปาดังเบซาร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารองร้อย
ทหารราบที่ 5021 ท าการลาดตระเวนแนวรั้วพรมแดนปาดังเบซาร์ จนถึงบริเวณบ้านละโล๊ะ ต.ปาดังเบซาร์ 
อ.สะเดา จ.สงขลา พบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น HI-Lander สีขาว หมายเลขทะเบียน ฎน 8132 กทม. 
บรรทุกกระสอบสีขาวในกระบะท้าย จึงเข้าขอตรวจค้น แต่คนขับรถยนต์คันดังกล่าวได้เร่งความเร็วเพ่ือหลบหนี 
เจ้าหน้าที่ได้ติดตามและสกัดจับได้ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ โดยผู้ขับกับพวกได้ทิ้งรถและวิ่ง
หลบหนี ผลการตรวจค้นพบใบกระท่อมสดบรรจุในกระสอบ 25 กระสอบ 4,560 มัด น้ าหนัก 570 กิโลกรัม  

 

 

 

 

 

 

 

คดีที่ 9 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ตชด.ร้อย 436 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดกัญชาอัด
แท่งข้ามชาติกว่า 200 กิโลกรัม รวบ 3 ผู้ต้องหา สารภาพเตรียมน าส่งตลาดในประเทศมาเลเซียเป็นเป้าหมาย
หลัก เนื่องจากราคาจะพุ่งขึ้นอีกหลายเท่าตัว โดยสามารถจับกุมได้ผู้ต้องหาจากการล่อซื้อกัญชาแห้งอัดแท่ งได้
จาก นายวินัย เหล็มเพ็ชร อายุ 22 ปี ชาวบ้านหมู่ที่ 6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล และนายวิรชัย หาดเนิน 
อายุ 36 ปี ชาวบ้านหมู่ที่ 4 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล พร้อมของกลางกัญชาแห้งอัดแท่ง จ านวน 5 กิโลกรัม/
แท่ง รถยนต์กระบะ เลขทะเบียน กค 9801 สตูล ได้ที่บริเวณเพิงพักริมทาง ถนนยนตรการก าธร หมู่ที่ 1 ต.
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บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล ก่อนท าการขยายผลจนสามารถเข้ายึดกัญชาแห้งอัดแท่งได้เพ่ิม ซึ่งถูกซุกซ่อนใต้ท้อง
เรือยนต์หางยาวใช้ไม้กระดานปกปิดไว้ ในล าคลองหลังสวนยางพารา หมู่ที่ 7 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล คาดว่า
เตรียมเคลื่อนย้ายไปยังเกาะเพ่ือน าหลบซ่อนพร้อมจับ นายมารอกาด หาดเนิน อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 50 หมู่
ที่ 6 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล และของกลางกัญชาแห่งอัดแท่งในถุงพลาสติกสีขาวใส อีกจ านวน 200 แท่ง/
กิโลกรัม พร้อมให้การรับสารภาพว่า ของกลางเป็นของตน จึงถูกด าเนินคดีในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 
5 (กัญชา) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

คดีที่ 10 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.รัษฎา จ.ตรัง สนธิก าลังต ารวจ 
ทหาร เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 166 หมู่ที่ 1 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง เนื่องจากมีการสืบทราบว่า บ้านหลัง
ดังกล่าวเป็นเครือข่ายยาเสพติด อย่างไรก็ตาม ขณะเข้าตรวจค้นไม่พบตัวผู้ต้องหา และพบยาบ้า 16,000 เม็ด 
มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ถูกห่อหุ้มด้วยพลาสติกสีเหลืองซุกซ่อนอยู่ โดยจุดแรกพบในลิ้นชักภายในห้องพระ 
จ านวน 8 มัด ส่วนอีกจุดพบภายในห้องครัว จ านวน 1 มัด  

 

 

 

 

  

 

 

คดีที่ 11 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 สภ.เมืองสงขลา จ.สงขลา จับกุมผู้ต้องหาหญิงไทย 1 คน 
พร้อมของกลางยาบ้า 4,018 เม็ด ณ สงขลาคีรีรีสอร์ท ม.4 อ.เมือง จ.สงขลา ข้อหาครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 

คดีที่ 12 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ตชด.437 จับกุมกลุ่มผู้ค้าใบพืชกระท่อมรายใหญ่ 
ในพ้ืนที่บ้านตะโล๊ะ ม.๘ ต.ปาดังเซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ตรวจยึดของกลางใบพืชกระท่อมสด ๒๐ กระสอบ 
น้ าหนักรวม ๕๗๔ กิโลกรัม รถจักรยานยนต์ ๘ คัน พฤติการณ์ขนถ่ายพืชใบกระท่อมกันในบริเวณสวน
ยางพารา ทางไปหลักเขตแดนที่ 8D/34 บ้านควนข้าวแห้ง บ้านย่อยบ้านตะโล๊ะ ม.๘ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา 
จ.สงขลา พบกลุ่มวัยรุ่นก าลังช่วยกันขนใบกระท่อม จึงแสดงตัวเข้าจับกุม แต่กลุ่มวัยรุ่นเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่จึงทิ้ง
รถจักรยานยนต์ และอาศัยความช านาญพื้นที่วิ่งหลบหนีไปได้  
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คดีที่ 13 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ภ.จว.พัทลุง จับกุมชายไทย 2 คน พร้อมของกลาง
ยาบ้า 4,892 เม็ด ณ หมู่ที่ 9 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง ข้อหาครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 

คดีที่ 14 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 สภ.ตากใบ จับกุมผู้ต้องหาชายไทย 1 คน ซึ่งมีภูมิล าเนา
อยู่ที่บ้านเลขท่ี 38 ม.1 ต.ยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี พร้อมของกลาง ยาบ้า 2,000 เม็ด โดยจับกุมได้ บริเวณ
ถนนสายตากใบ - สุไหงโกลก ม.2 ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

คดีที ่ 15 เมื ่อวันที ่ 27 มีนาคม 2560 สภ.เมือง จ.ยะลา จับกุมยาบ้า 5,964 เม็ด      
ณ บ้านเลขท่ี 73/2 ถ.สิโรรส1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 

คดีที่ 16 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 สภ.วังวิเศษ จับกุมผู้ต้องหาชายไทย 1 คน พร้อม
ของกลาง พืชกระท่อม 180 กิโลกรัม โดยจับกุมได้ บริเวณถนนเพชรเกษม ม.3 อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

คดีที่ 17 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 สภ.สะเดา จ.สงขลา จับกุมผู้ต้องหาชายไทย 1 คน 
พร้อมของกลางพืชกระท่อม 150 กิโลกรัม บริเวณถนนปาดังเบซาร์ อ.บางกล่ า จ.สงขลา ข้อหาครอบครอง
เพ่ือจ าหน่าย 

คดีที่ 18 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 สภ.เมืองสงขลา จ.สงขลา จับกุมผู้ต้องหา 2 คน พร้อม
ของกลางยาบ้า 2,000 เม็ด ณ ห้องพักหมายเลข ๕๑๓ AAA อพาร์ทเม้นต์ ซอย ทวีรัตน์ อ.เมือง จ.สงขลา 
ข้อหาครอบครองยาเสพติดเพ่ือจ าหน่าย 

คดีที่ 19 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 สภ.หนองจิก จ.ปัตตานี จับกุมชายไทยอายุ 24 ปี พร้อม
ของกลางยาบ้า 1,020 เม็ด บริเวณหน้าเซเว่นอีเลฟเว่น ม.1 ต.ตุยง อ.หนองจิก จว.ปัตตานี ข้อหาครอบครอง
เพ่ือจ าหน่าย 

คดีที่ 20 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 สภ.สะเดา จ.สงขลา จับกุมผู้ต้องหาชายไทย 4 คน 
พร้อมของกลางพืชกระท่อม 360 กิโลกรัม บริเวณบ้านไม่มีเลขที่ ม.9 บ้านควนขัน อ.สะเดา จ.สงขลา ข้อหา
ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 

คดีที่ 21 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 สภ.สะเดา จ.สงขลา จับกุมผู้ต้องหาชายไทย 1 คน 
พร้อมของกลางพืชกระท่อม 570 กิโลกรัม บริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลปาดังฯ อ.สะเดา จ.สงขลา ข้อหา
ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 

คดีที่ 22 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 สภ.สะเดา จ.สงขลา จับกุมผู้ต้องหาชายไทย 1 คน 
พร้อมของกลางพืชกระท่อม 750 กิโลกรัม บริเวณถนนลูกรัง เชื่อมต่อถนนเลียบชายแดน อ.สะเดา จ.สงขลา 
ข้อหาครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 
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คดีที่ 23 เมื่อวันนี้ 29 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ และฝ่าย
ปกครอง ตั้งด่านตรวจความมั่นคงที่ด่านตรวจความมั่นคงป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง จับกุม 2 ผู้ต้องหา 
พร้อมยาบ้า จ านวน 80,000 เม็ด หลังสืบทราบว่า จะมีการล าเลียงยาบ้าจ านวนมากผ่านด่านดังกล่าว ต่อมา
เวลา 22.00 น. ได้มีรถยนต์เก๋งสีด า ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กธ 5189 นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นรถ
ต้องสงสัย เจ้าหน้าที่ได้เรียกตรวจทันที พร้อมตรวจค้นภายในรถยนต์คันดังกล่าว  พบกระเป๋าเป้แบบสะพาย
วางอยู่ภายในรถยนต์ และจากการตรวจค้นภายในกระเป๋า พบยาบ้าซึ่งห่อด้วยกระดาษมันหุ้มด้วยถุงพลาสติก 
จ านวน 8 ห่อ รวมยาบ้า จ านวน 80,000 เม็ด ซึ่งเป็นยาบ้าที่มีตัวอักษร WY อยู่ด้านบน เจ้าหน้าที่จึงจับกุม 2 
ผู้ต้องหาทันที ทราบชื่อคือ นายหัสชัย หรือด า พรหมเดช อายุ 32 ปี บ้านเลขที่ 14/1 หมู่ที่ 2 ต.ทอนหงส์ 
อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นคนขับ และนายวัชระ หรือผึ่ง เขียนขาบ อายุ 23 ปี บ้านเลขที่ 17 ม. 3 
ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งนั่งมาด้วยภายในรถยนต์ พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้น มียาเสพติด
ประเภทที่ 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย จากการสอบสวนทราบว่า 2 ผู้ต้องหาได้ขับ
รถยนต์แวะปั๊มน้ ามันแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างจากด่านตรวจความมั่งคงเพียง 1 กิโลเมตร เพ่ือเข้าห้องน้ า เมื่อออก
จากห้องน้ าเปิดประตูจะขึ้นรถยนต์เก๋งพบกระเป๋าเป้แบบสะพายซึ่งมีสิ่งของเป็นยาบ้าภายในกระเป๋าวางอยู่ที่
บริเวณท่ีพักเท้าด้านหน้าทางซ้ายมือ ต่อมา มีบุคคลไม่ทราบชื่อโทรศัพท์เข้ามาให้น ากระเป๋าเป้แบบสะพายซึ่งมี
สิ่งของเป็นยาบ้า น าส่งพ้ืนที่อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และเมื่อถึงพ้ืนที่ดังกล่าวจะมีโทรศัพท์ให้
น าไปวางไว้ที่ปั๊มแห่งหนึ่ง และจะได้รับค่าจ้าง จ านวน 20,000 บาท  

คดีที่ 24 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ชปข.ร้อย ตชด.434 ตรวจค้น/จับกุมคดียาเสพติด ได้
ผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมด้วยของกลาง พืชกระท่อมสด จ านวน 40 กิโลกรัม รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า 
รุ่นวีออส สีด า 1 คัน เหตุเกิดบริเวณริมถนน ภายในหมู่บ้าน บ.ศาลาต าเสา ม.3 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ห้วงตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 หน้า 16 

คดีที่ 25 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ 19.15 น.หน่วย PGA มาเลเซีย (ต ารวจ
ปฏิบัติการทั่วไป คล้ายๆ ตชด.ไทย) ที่ท าหน้าที่เฝ้าชายแดนมาเลเซียริมฝั่งแม่น้ าสุไหงโกลก บริเวณ PAHON 
JAMU รันตูปันยัง รัฐกลันตัน ตรงข้ามกับท่าข้ามจุดผ่อนปรน อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส สังเกตเห็นชายมาเลย์ 
อาชีพขับเรือข้ามฝาก ไปรับกระสอบ 3 ใบ จากฝั่งไทย ข้ามมาฝั่งมาเลเซีย และทยอยขนเข้าไปเก็บในบ้านไม่มี
เลขที่ จึงเข้าตรวจค้น พบว่า เป็นกระสอบบรรจุยาบ้าจ านวนมาก จึงควบคุมตัวมาด าเนินคดี  ผู้ต้องหาชื่อ นาย 
Wan azhar Bin Wan ahmad อายุ 51 ปี KP 651030 03 5669 ที่อยู่ 21 H Jalan Pekan lama 17200 
lantau Panjang Kelantan ของกลาง ยาบ้า wy น้ าหนัก 55.3 kg. จ านวน 474,000 เม็ด มูลค่าประมาณ 
4.7 ล้านริงกิต น าตัวส่ง สถานีต ารวจปาเสมัส กลันตัน สอบปากค าด าเนินคดีตรวจสอบเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้
การว่า ร่วมกับชายไทยมุสลิม ชื่อ อีวัน อายุ 42 กับไซนุเด็น อายุ 38 ปี บ้านอยู่ฝั่งโกลก ลักลอบล าเลียงยาบ้า
จากฝั่งไทยข้ามไปฝั่งมาเลเซีย เพื่อเก็บซุกซ่อนก่อนกระจายจ าหน่ายให้ลูกค้าท้ังฝั่งไทยและมาเลเซีย  

 

 

 

 

 

 

คดีที่ 26 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 22.30 น. กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 
43 ค่ายรามค าแหง ถนนไทรบุรี อ.เมอืง จ.สงขลา จับกุมยาบ้า 20,000 เม็ด พร้อมผู้ต้องหา 2 คน คือนายวินัย 
มุยะลา อายุ 30 ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ 72 ถนนสิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา และนางสาวน้ าฝน ขุนด า อายุ 31 
ปี อยู่บ้านเลขท่ี 26/4 ซอย 1 ถนนผังเมือง 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา หลังขยายผลการจับกุมนักค้ายาเสพติด 
2 ราย พร้อมยาบ้าและยาไอซ์ ในพ้ืนที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 จากการสอบสวน
ขยายผลผู้ต้องหา 2 ราย ยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุม โดยได้ติดต่อสั่งซื้อยาบ้า จาก นาย
วินัย มุยะลา ซึ่งอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ อ.เมือง จ.ยะลา จ านวน 10 มัด ยาบ้า 20,000 เม็ด นัดส่งยาบ้าที่บริเวณ
ปั๊มน้ ามัน ปตท.ถนนสาย ดอนยาง-ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ในวันนี้ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลาประมาณ 
18.30 น. โดย นายวินัยฯ จะน ายาบ้ามาส่งให้เอง ต่อมา เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้น าก าลังเข้าไปซุ่มสังเกตการณ์ที่
บริเวณปั๊มน้ ามัน ปตท. ถนนสาย ดอนยาง-ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา
ประมาณ 18.25 น. เมื่อถึงเวลานัดหมายได้มีผู้ชายลักษณะตรงกับที่ได้รับแจ้ง ขับขี่รถ จยย.มาจอดภายใน
ปั๊มน้ ามัน ปตท. ถนนสาย ดอนยาง-ยะลา พร้อมด้วยผู้หญิงอีก 1 คน เจ้าหน้าที่ต ารวจ ที่ซุ่มสังเกตการณ์อยู่ ได้
แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือขอตรวจค้น จากการตรวจค้น พบ ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) 
จ านวน 10 มัด รวมยาบ้า 20,000 เม็ด บรรจุอยู่ในกระเป๋าผ้า วางอยู่ในตะกร้า หน้ารถ จยย.ยี่ห้อฮอนด้า 
ทะเบียน ขจธ 258 ยะลา เจ้าหน้าที่จึงได้ท าการตรวจยึดของกลางดังกล่าว โดยแจ้งข้อกล่าวหานายวินัย มุ
ยะลา และนางสาวน้ าฝน ขุนด า ว่ากระท าความผิดฐาน มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครอง 
เพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมายหลังจากนั้นได้ควบคุมตัวนายวินัย มุยะลา และนางสาวน้ าฝน ขุนด า พร้อมของ
กลางยาบ้า 20,000 เม็ด (สองหมื่นเม็ด) เดินทางมาที่กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 43 ค่าย
รามค าแหง เพ่ือท าการสอบสวนขยายผลเชิงลึกถึงที่มาของยาบ้าทั้ง 2 หมื่นเม็ดว่า มาจากที่ใดเพ่ือจะได้
ด าเนินการติดตามจับกุมผู้ค้ายาเสพติดต่อไป 
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5. แนวโน้ม ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ 

1. สถานการณ์น าเขา้พืชกระท่อมเข้ามาในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จะมีทั้ง
การน าเข้าผ่านทางด่านศุลกากร และตามช่องทางธรรมชาติในพ้ืนที่ชายแดนที่มีอาณาเขตติดกับประเทศ
มาเลเซียทั้งทางบก ทางน้ า ทางทะเล ส่วนใหญ่เป็นการน ามาจ าหน่ายในพ้ืนที่เพ่ือน ามาเป็นส่วนผสมของสี่คูณ
ร้อยซึ่งมีการแพร่ระบาดมากในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งปัจจุบันได้มีการกระจายไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ทั่วทั้งภาคใต้
ตอนล่าง 

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของสี่คูณร้อยในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ยังคงมีการแพร่ระบาดมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ในทุกพ้ืนที ่โดยกลุ่มเป้าหมายหลักยังคงเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชนและมีการกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมาย
อ่ืนๆ มากขึ้น เช่น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มผู้ท างานรับจ้าง หรือกลุ่มว่างงาน ส่งผลให้การค้าและการแพร่
ระบาดพืชกระท่อมในพ้ืนที่มีการแพร่ระบาดเพ่ิมสูงขึ้นด้วย 

3. ยาบ้า ยังคงเป็นยาเสพติดที่ยังคงมีการค้าและการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ของภาคใต้ตอนล่าง 
โดยเป็นยาเสพติดที่มีการค้าและการแพร่ระบาดมากเป็นอับดับ 1และ 2 และยังคงเป็นยาเสพติดประเภทที่มีผู้
เข้ารับการบ าบัดรักษามากที่สุด ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะมีการค้าและแพร่ระบาดที่ลดลง แต่ยังต้องมีการเฝ้าระวัง
อย่างต่อเนื่อง  

4. สถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดเฮโรอีนในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส (อ.สุไหงโก-ลก อ.ตากใบ และอ.แว้ง) พื้นที่จังหวัดปัตตานี (อ.ปะนาเระ อ.หนองจิก 
อ.สายบุรี) และจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ อ.นาทวี อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย) ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากราคา
เฮโรอีนที่ถูกลง สามารถหาได้ง่ายขึ้น และยังคงมีเครือข่ายการค้ารายใหญ่ที่ยังคงมีพฤติการณ์อยู่ในปัจจุบัน อีก
ทั้ง จากข้อมูลการเข้ารับบ าบัดยาเสพติด พบว่า ยังพบการเข้ารับการบ าบัดยาเสพติดประเภทเฮโรอีนอยู่ และ
ในพ้ืนที ่อ.สุไหงโกลก, อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ยังคงเป็นแหล่งจัดหา การค้า และแพร่ระบาดของเฮโรอีนในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

5. สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาที่น ามาใช้ในทางที่ผิดในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง  ยังคงพบการ
แพร่ระบาดของหลายตัวยาด้วยกัน เช่น อัลปราโซแลม ทรามาดอล ไดอาซีแพม โคลนาซีแพมและอิริมิน 5 ซ่ึงมี
ทั้งในรูปแบบของการน ามาเป็นส่วนผสมของน้ าต้มพืชกระท่อม , บางส่วนอาจจะใช้แบบผสมในเครื่องดื่มที่มี
รูปแบบคล้ายสี่คูณร้อยแต่ไม่ใส่น้ ากระท่อม และมีบางส่วนที่กินตามหลังจากที่มีการเสพน้ ากระท่อมแล้ว  
โดยอิริมิน 5 มีการแพร่ระบาดมากในพ้ืนที่ที่มีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย เช่น นราธิวาส ทรามาดอล 
ยังคงมีการแพร่ระบาดมากในพื้นที่จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลาและ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไดอาซีแพม 
โคลนาซีแพม พบการแพร่ระบาดในพ้ืนที่จังหวัดสตูลและจังหวัดปัตตานี ส่วนอัลปราโซแลม มีการแพร่ระบาด
มากในพ้ืนที่จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลาและ 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
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