รายงานการประชุม
คณะทางานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/๒๕60
วัน อังคารที่ 17 กรกฏาคม ๒๕60
ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
*********************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายมนตรี
วรรณวิจิตร
ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเชียงราย/ประธานการประชุม
2.พ.ต.ท.ประจวบ
แก้วโก
ผู้แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
3.ร.อ.เปรมชัย
เปรมกมล
ผู้แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3
4.นายอุทัย
ไชยลังกา
ผู้แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางเชียงราย
5.นายธิติพงศ์
ชาวลี้แสน
ผู้แทน ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอเทิง
6.นายณัฐภูมิ
อยู่ชัง
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
7.นายณัฐพงษ์
สอนมา
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานคุมประพฤติอาเภอเทิง
8.นายภัทรพงศ์
จินะโกฏิ
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานไปรษณีย์
9.พ.ท.สาทิพย์
กันธหล้า
ผู้แทนกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
10.นายปริญญา
ปัญญานาม
ผู้แทน ผอ.สนง.ปปส. ภาค 5
11.นายวัชรพงษ์
ใจสุยะ
ผู้แทน ศป.ปส.อ.เมืองเชียงราย
12.นายอุดม
จันกิติ
ผู้แทน ศป.ปส.อ.แม่สาย
13.นายศิริวุฒิ
สงวนศักดิ์
ผู้แทน ศป.ปส.อ.เชียงแสน
14.นายฤทธิ์เดช
จรรยาพงษ์
ผู้แทน ศป.ปส.อ.เชียงของ
15.นายอเนก
ปันทะยม
ผู้แทน ศป.ปส.อ.เทิง
16.นายเขมพัฒน์
เหรัญญะ
ผู้แทน ศป.ปส.อ.พาน
17.นายอดิเรก
ไลไธสง
ผู้แทน ศป.ปส.อ.เวียงชัย
18.นายธินวัฒน์
สมควร
ผู้แทน ศป.ปส.อ.พญาเม็งราย
19.นายสมนึก
ศรีสอาด
ผู้แทน ศป.ปส.อ.ขุนตาล
20.นายสมชาย
เชื้อเมืองพาน
ผู้แทน ศป.ปส.อ.เวียงแก่น
21.นายปณิธาน
แก้วติ๊บ
ผู้แทน ศป.ปส.อ.แม่ฟ้าหลวง
22.นายสัณห์พัฒน์
ชิษณุธัญโชติ
ผู้แทน ศป.ปส.อ.แม่ลาว
23.นาย รามสูตร
อินทรศร
ผู้แทน ศป.ปส.อ.แม่สรวย
24.นาย ธีรัตน์
อิทธิพลาลักษณ์
ผู้แทน ศป.ปส.อ.เวียงป่าเป้า
25.นายพัฒนเศรษฐ์ เหมืองหม้อ
ผู้แทน ศป.ปส.อ.เวียงเชียงรุ้ง
26.นายมนตรี
วรรณวิจิตร
ผช.หน.สนง.ศอ.ปส.จ.ชร.
27.นางพจนารถ
กรึงไกร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ชรก.ศอ.ปส.จ.ชร.
28.นายสุรชิต
สนองญาติ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาวุโส ชรก. ศอ.ปส.จ.ชร.
ผู้ติดภารกิจ/ราชการ ไม่สามารถประชุมได้
1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
2. ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
3. สนง.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชนจังหวัดเชียงราย
4. พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงราย
5. นายอาเภอแม่จัน
6. นายอาเภอป่าแดด
7. นายอาเภอดอยหลวง
/เริ่มประชุม...

-2เริ่มประชุมเวลา 09.30น. โดยนายจรัญ ยะม่อนแก้ว ป้องกันจังหวัดเชียงราย เลขานุการ ศอ.ปส.จ.ชร.
เป็นประธาน
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ
- ท่านสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย/เลขานุการ ศอ.ปส.จ.ชร.ประธานในที่ประชุมติด
ภารกิ จ มอบ นายจรั ญ ยะม่ อ นแก้ ว ป้ อ งกั น จั ง หวั ด เชี ย งราย เลขานุ ก าร ศอ.ปส.จ.ชร. ติ ด ภารกิ จ
จึงมอบนายมนตรี วรรณวิจิตร ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเชียงราย เลขานุการ ศอ.ปส.จ.ชร. เป็นประธานในการ
ประชุม
ระเบี ย บวาระที่ ๒ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/๒๕60 เมื่ อ วั น ที่ 17 กรกฏาคม ๒๕60
เวลา 09.30.น. ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/๒๕60
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.๑ รายงานสถานการณ์ยาเสพติดแนวโน้มสภาพปัญหา โดย สนง.ปปส. ภาค 5
สถานการณ์ภายนอกประเทศ
1. สถานการณ์โดยรวมมีความรุนแรง/และเปลี่ยนไปจากเดิม เนื่องจากยาเสพติด มีการลาเลียงเข้า
มาครั้งละปริมาณมากจน OVER SUPPLY พื้นที่ตอนใน โดยส่วนหนึ่งลงใต้ เพื่อออกไปประเทศที่ 3 นโยบาย
จะต้องหยุดสถานการณ์ดังกล่าวให้ได้ภายใน 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย.60) การดาเนินการแบบตั้งรับ น่าจะไม่
ได้ผล ควรมีแผน เฉพาะเชิงรุกภายนอกประเทศ คือ ตัดการลาเลียงจากเขตรัฐฉานตอนเหนือ ที่จะมา และสกัด
ในพื้นที่รัฐฉานตอนใต้ในพื้นที่มุ่งเน้นควบคู่ทั้งสองฝั่ง (สมม. – ไทย)
กลุ่มผู้ผลิตยาเสพติด
- กลุ่มผลิตหลัก คือ กลุ่มว้า โกกั้ง และ มูเซอ ยาเสพติดที่สาคัญ คือ ยาบ้า , ไอซ์ และเฮโรอีน พื้นที่ที่มี
การจับกุมยาเสพติดจานวนมาก ห้วงตั้งแต่ มิ.ย.๖๐ ปรากฏพื้นที่ที่มีการจับกุมยาเสพติดได้เป็นจานวนมาก
อย่างชัดเจน ได้แก่ รัฐฉาน, ภาคย่างกุ้ง และ รัฐยะไข่ ตามลาดับ ยาเสพติดที่แพร่ระบาดเข้าสู่เขตไทย มาจาก
แหล่งผลิตบริเวณเขตพื้นที่ของรัฐฉานเหนือ ซึ่งมีการลักลอบนาเข้าประเทศไทยและยังเป็นทางผ่านไปยังตลาด
ยาเสพติดประเทศที่สาม
สาเหตุการลักลอบลาเลียงยาเสพติดเข้าไทยในปริมาณมาก
1.ปัจ จั ย ด้านการเมือง การทหาร การเจรจาในสั นติภ าพ ยังไม่บรรลุ เป้าหมาย ทาให้ กกล. ชกน.
เร่งผลิต ส่งออก ยาเสพติด เพื่อสร้างฐานกาลังในการเจรจาต่อรอง
2. เครือข่ายการค้ารายใหญ่นิยมนารถยนต์ไปแลกยาเสพติด
3. มีการสั่งยาเสพติดไปประเทศที่สามจานวนมาก ค่าจ้าง ค่าลาเลียงปริมาณสูง
4.ต้นทุนการผลิตลดลง เนื่องจากสารตั้งต้นที่นามาผลิตยาบ้า คือไอซ์มีราคาถูกลง (ไอซ์นาเข้ามาจาก
จีน จีนผลิตมากขึ้น ทาให้ต้นทุนลดลง) สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย นอกจากนักค้าชาวไทยยังมีกลุ่ม
นักค้าชาวต่างประเทศที่ถือเป็นตัวจักรสาคัญที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ข้อมูลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มชาวแอฟ
ริกันตะวันตก เป็นกลุ่มที่มีบทบาทสาคัญมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในช่วง 2 - 3 ปีหลังปรากฏชาวอิหร่านถูก
จับด้วยคดียาเสพติดที่มีแนวโน้มสูงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ปัจจุบันพบว่าเครือข่ายชาวแอฟริกันตะวันตก มี
เครือข่ายการค้าอยู่ในทุกทวีปทั่วโลก ซึ่งจากการข่าวระบุว่าประเทศไทยเป็นเป้าหมายหนึ่ง ของเครือข่ายนี้ใน
การที่จะใช้เป็นฐานทางการค้า เนื่องจากประเทศไทยมีปัจจัยที่เอื้อในหลายๆ ด้านได้แก่สามารถหายาเสพติดได้
ง่าย เป็นศูนย์กลางคมนาคม หาคนลาเลียงได้ง่ายรวมทั้งค่าครองชีพไม่แพง
/3.3.1 สถานการณ์...

-33.3.1 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดและการข่าวชายแดน (ฉก.ม.3)
ข่าวสารการลักลอบลาเลียงยาเสพติด
- เมื่ อ ๑ ก.ค. ๖๐ ได้ รั บ แจ้ ง จากแหล่ ง ข่ า วว่ า กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยค้ า ยาเสพติ ด ใ นพื้ น ที่ ม.พง
จ.ท่าขี้เหล็ก สมม. จานวนหลายกลุ่ม ได้ให้ตัวแทนกลุ่มเครือข่าย เดินทางเข้าไปชื้อถุงบรรจุชาเขียว ตามร้าน
จาหน่ายชาเขียวในพื้นที่ตลาดดอยเวา หมู่ ๑ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จว.ชร. ซึ่งในแต่ละกลุ่มมีความต้องการชื้อถุง
บรรจุชาเขียวเป็นจานวนมาก เพื่อนาไปบรรจุยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ (ไอช์) จากนั้นจะลักลอบลาเลียงเข้า
สู่เขต สปป.ลาว พร้ อมกับยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จานวนประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ในห้วง
เทศกาลวั น เข้ า พรรษา และยาเสพติ ด บางส่ ว น จะลั ก ลอบล าเลี ย งเข้ า สู่ เ ขตไทย บริ เ วณทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
- เมื่อ ๒ ก.ค. ๖๐ ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่า ได้มีบุคคลเพศชายสัญชาติไทย (ไม่ทราบชื่อนามสกุล)
อายุ ๔๗ ปี ได้เดินทางจากพื้นที่ ต.เกาะช้าง อ.แม่สายฯ ไปยัง บ.ป่ากุ๊ก
ม.พง จว.ท่าขี้เหล็กฯ และได้ติดต่อกับ นายยี่ / จายยี่ อายุ ๔๗ ปี ราษฎร บ.ห้วยดินดา
ม.พง จว.ท่าขี้เหล็กฯ เพื่อติดต่อซื้อ - ขาย ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ไอซ์) จานวน
๑๐ กก. เพื่อเตรียมนาไปส่งให้กลุ่มขบวนการฯ ในเขตไทย
๑.๓ เมื่อ ๘ – ๙ ก.ค.๖๐ กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเชื้อ สายอาข่า/จีนในพื้นที่จ.ท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน
สมม. ได้ลักลอบลาเลียงยาบ้า ประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ – ๑,๕๐๐,๐๐๐ เม็ด และไอซ์ ประมาณ ๕๐ กก. จาก
จุดพักคอยในพื้นที่ บ.ผาแดง เข้ามายัง บ.มะก่าหัวคา จ.ท่าขี้เหล็ก ด้านตรงข้าม บ.เกาะทราย หมู่ ๗ ต.แม่สาย
อ.แม่สาย จว.ช.ร. เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดในเขตไทย
การจับกุมที่สาคัญในพื้นที่รับผิดชอบ
- เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๖๐ มว.ลว.ฉก.ม.๓ ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลาเลียงยาเสพติด
มาตามเส้ น ทาง บ.ผาหมี ต.เวีย งพางคา - บ.น้าจ าเหนือ ต.โป่งผา อ.แม่ ส าย จว.ช.ร. จึงได้จัด กาลั งจาก
มว.ลว.ฉก.ม.๓ ร่วมกับ บก.ควบคุม ฉก.ม.๓ และ จนท.ตร.จุดตรวจ บ.ผาหมี ลาดตระเวนตามเส้นทางดังกล่าว
จนกระทั่งเวลา ๒๒๓๐ ได้ตรวจพบรถกระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า วีโก้ สีขาว หมายเลขทะเบียน บบ ๔๐๙๙ พะเยา
ขับผ่านมา (บริเวณพิกัด NC ๙๐๙๕๔๘ ) จึงแจ้งให้หยุดเพื่อขอทาการตรวจค้น แต่รถคันดังกล่าวได้ทาการถอย
รถเพื่อจะหลบหนีและมีบุคคลภายในรถใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงมาทาง จนท. พร้อมกับมีบุคคล
จ านวน ๒ คน (จากภายในรถด้ า นคนขั บ ๑ คน และจากท้ า ยกระบะ ๑ คน)หลบหนี ล งจากรถ
จนท.จึ งยิ งตอบโต้ จ านวน ๔ นั ด เมื่อเสี ยงปืนสงบ จนท. ได้ทาการตรวจสอบภายในรถยนต์คันดังกล่ า ว
พบผู้เสียชีวิต จานวน ๑ คน (บริเวณที่นั่งข้างคนขับ) ทราบชื่อภายหลัง นาย รันณพล แซ่ฟ่า อยู่บ้านเลขที่ ๒๑
หมู่ ๑๓ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จว.ช.ร. (จากการตรวจพบบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมใบอนุญาตขับรถจานวน
๒ ใบ) ตรวจสอบหลังกระบะรถ พบยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จานวน ๑๒ เป้ จานวนประมาณ
๑,๓๗๖,๐๐๐ เม็ด และบริเวณร่องนาใกล้เคียงกับรถคันดังกล่าวอีกจานวน ๖ เป้ จานวนประมาณ ๗๖๒,๐๐๐
เม็ด รวมยาบ้าประมาณ ๒,๑๓๘,๐๐๐ เม็ด
- เมื่ อ ๓๐ มิ . ย.๖๐, ๐๓๐๐ ร้ อ ย.ม.๓ ฉก.ม.๓ จั ด ก าลั ง พล จ านวน ๑ ชป. จั ด ตั้ ง
จุ ด สกั ด บริ เ วณด้ า นหลั ง ห้ า งสรรพสิ น ค้ า เทสโก้ โ ลตั ส บ.ป่ า เหมื อ ด ต.เวี ย งพางค า อ.แม่ ส าย จว.ช.ร
ได้ทาการตรวจค้น รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า สีดา หมายเลขทะเบียน บห ๑๗๓๒ เชียงราย โดยมี นาย
อนุชา พากิจอุดม อายุ ๒๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๔/๒ หมู่ ๖ ต.ริมโขง อ.เชียงของ ฯ เป็นคนขับ และนายเอกพงษ์
พากิจอุดม อายุ ๓๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๔/๒ หมู่ ๖ ต.ริมโขง อ.เชียงของ ฯ (พี่ชาย นายอนุชา ฯ) เป็นผู้โดยสาร
ผลการตรวจค้น ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย จากการซักถามในขั้นต้ นบุคคลทั้งสองมีลักษณะท่าทางมีพิรุธ จึงได้
ควบคุมตัวมาทาการซักถามเพิ่มเติมร่ว มกับ จนท.ตร.สภ.แม่สาย ผลการซักถามบุคคลทั้งสองให้การวกวน
ต่อมาเมื่อเวลา ๑๖๐๐ จึงได้จัดกาลังพล จานวน ๑ ชป. ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.แม่สาย ทาการ ลว.พิสูจน์ทราบ
บริเวณ บ.ป่าเหมือด ต.เวียงพางคา อ.แม่สาย ฯ ขณะลาดตระเวนมาถึง พิกัด NC ๙๐๒๕๖๕
/ห่างจาก...

-4ห่างจากแนวชายแดน ประมาณ ๑.๕ กม. ได้ตรวจพบเป้ส ะพายสีเขียว จานวน ๓๙ เป้
ภายในบรรจุยาบ้า รวมทั้งสิ้นประมาณ ๓,๙๐๐,๐๐๐ เม็ด ซุกซ่อนอยู่บริเวณ หุบเขา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ขยายผลการจับกุม
- เมื่อ ๗ ก.ค.๖๐, ๒๒๐๐ ร้อย.ม.๑ ฉก.ม.๓ จัดกาลังพล จานวน ๑ ชป. จัดตั้งจุดสกัด บริเวณ
บ.เมืองสอง (บ้านบริวาร บ.เทอดไทย) ( NC ๖๖๐๔๑๑ ) หมู่ ๑๓ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร. ต่อมา
เมื่อเวลา ๒๒๓๐ ได้ตรวจค้นบุคคลต้องสงสัย จานวน ๒ คน ขับขี่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่นเวฟ สีแดง
หมายเลขทะเบียน คงน ๔๐๓ ชร. ผ่านมายังจุดสกัด เจ้าหน้าที่จึงได้ขอทาการตรวจค้น แต่บุคคลดังกล่าวเมื่อ
ได้เห็นเจ้าหน้าที่ จึงได้ทิ้งรถจักรยานยนต์พร้อมกระสอบปุ๋ยแล้ววิ่งหลบหนี เจ้าหน้าที่ จึงได้ทาการไล่ติดตาม
โดยสามารถจับกุมได้ จานวน ๑ คน ทราบชื่อ นายฉิซือ ไม่มีนามสกุล อายุ ๑๗ ปี สัญชาติเมียนมา สาหรับอีก
๑ คน สามารถหลบหนีไปได้ จากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ พบยาบ้า ชนิดเม็ด สีส้ม ประทับอักษร WY
ประทับตราหีบห่อ Y 1 จานวน ๕๐ มัด ๆ ละ ๒,๐๐๐ เม็ด รวมยาบ้าประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ เม็ด ซุกซ่อนอยู่
ภายในกระสอบปุ๋ย ปัจจุบันอยู่ระหว่างขยายผลการจับกุม รายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป
- เมื่อ ๑๑ ก.ค.๖๐, ๑๙๓๐ บก.ควบคุม ฉก.ม.๓ จัดกาลังพล ๑ ชป. ร่วมกับ จนท.ตร.
สภ.แม่ฟ้าหลวงฯ ประจาด่านตรวจ บ.อีก้อสามแยก (NC๗๔๖๒๙๗) ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร.
ได้ ตรวจค้ น รถยนต์ ก ระบะ สี ด า ยี่ ห้ อ โตโยต้ า รุ่ น รีโ ว่ หมายเลขทะเบี ย น ผค ๒๑๑๗ เชี ย งราย โดยมี
นายบุญ จ๋อมคา อายุ ๓๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๙ บ.ม้งเก้าหลัง ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวงฯ เป็นผู้ขับขี่
และ น.ส.พู ตาล อายุ ๒๘ ปี อยู่ บ้ า นเลขที่ ๒๐ หมู่ ที่ ๙ บ.ม้ ง เก้ า หลั ง ต.เทอดไทย อ.แม่ ฟ้ า หลวงฯ
เป็นผู้โดยสาร ผลการตรวจค้น พบ ยาบ้า ชนิดเม็ด สีส้ม ประทับตราอักษร WY ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ เม็ด
ซุกซ่อนอยู่ บริเวณใต้ที่นั่งภายในแคปด้านหลังคนขับ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขยายผลการจับกุม รายละเอียด
จะรายงานให้ทราบต่อไป
3.2.2 รายงานผลการดาเนินงาน (ศป.ปส.อ.)
- ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย(ศอ.ปส.จ.ชร.) เฝ้าระวังแรงงาน
ต่างด้าวซึ่งของทางจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ตามตะเข็บชายแดน ซึ่งกลุ่ม
แรงงานเหล่านี้ทางรัฐบาลให้เดินทางกลับไปภูมิลาเนาเพื่อพิสูจน์สัญชาติซึ่งกลุ่มแรงงานชาวต่างด้าวบางคน
กลับไปและกลับมาเพื่อทางานต่อแต่ในการกลับมานั้ นจะแฝงไปด้วยการลักลอบลาแอบเอายาเสพติดติดมือเข้า
มาจาหน่ายในประเทศไทยด้วยเพื่อหาผลกาไรจากการนายาเสพติดเข้ามาขายแบบรายย่อย ไม่ต่ากว่า 10,000
เม็ด ซึ่งอยากจะฝากทางอาเภอชายแดนและอาเภอที่มีชาวต่างด้าวเข้ามาใช้แรงงานอยู่มากและเมื่อชาวต่างด้าว
เหล่านี้ขออนุญาตกลับภู มิลาเนาให้ช่วยเน้นย้าเรื่องการนายาเสพติดเข้ามาสู่ประเทศไทยด้วยว่าจะมีความผิด
และจะมีการติดตามจับกุม
สถานการณ์การลักลอบลาเลียง
- สาหรับสถานการณ์การลักลอบลาเลียงยาเสพติดแบบใช้ความรวดเร็วและลาเลียงในระยะสั้นโดยการ
ลาเลียงแบบไม่ปกปิดซุกซ่อนง่ายต่อการหลบหนีลักลอบลาเลียงยาบ้า และไอซ์ เริ่มมีการใช้สัตว์ในการลักลอบ
ลาเลียงซึ่งมีการจับกุมได้ลักษณะการซุกซ่อนจะใช้ไก่ชน ยัดยาบ้าไว้ในบริเวณคอไก่ชน ซึ่ง ผู้ที่ทาการยัดยาบ้าไว้
ในคอไก่จะต้องมีความชานาญเป็นอย่างมาก โดยจะมีการลักลอบลาเลียงผ่านสัตว์ต่างๆ เช่ย วัว ควาย หมู จาก
ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางแนวชายแดนเพิ่มขึ้น
แนวโน้มสถานการณ์
- กลุ่มขบวนการฯ ในพื้นที่ จว.ท่าขี้เหล็กฯ ยังคงลักลอบลาเลียงยาบ้า และไอซ์ มายังแหล่งพัก
คอยในพื้นที่หมู่บ้านของกลุ่มเครือข่าย ด้านตรงข้าม อ.แม่สายฯ และ อ.แม่ฟ้าหลวงฯ เพื่อเตรียมนาไปส่งให้กับ
กลุ่มขบวนการฯ ในพื้นที่ตอนใน และพื้นที่ภาคใต้ของไทย
/3.2.3 สถิติ...

-53.2.3 สถิ ติ ก ารบ าบั ด รั ก ษาผู้ เ สพ/ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด และการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาผู้ เ สพ/ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด
ที่สาคัญ โดย สสจ.ชร.
- ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุม
3.2.4 ผลการปฏิบัติการจับกุมยาเสพติดรายสาคัญ/ทิศทางและแนวโน้มเส้นทางการลักลอบ
ลาเลียงยาเสพติดในพื้นที่ จ.เชียงราย โดย ตารวจภูธร จ.ชร.
สถิติการจับกุมยาเสพติด
การจับกุมยาเสพติดรายสาคัญห้วง 16 มิ.ย.60 - 15 ก.ค.60 จานวน 10 คดี ผู้ต้องหา 14 คน
- วันที่ 16 มิถุนายน 2560 วิสามัญ นายรันณพล แซ่ฟ่า และ จับกุมนายอาทู่ สัญชาติเมียนมา
พร้อมของกลางยาบ้า 2,138,000 เม็ด, ไอซ์ 1 กิโลกรัม บริเวณสามแยกถ้าหลวง ถนนผาหมี - ถ้าหลวง
หมู่ที่ 11 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จว.เชียงราย
- วันที่ 17 มิถุนายน 2560 จับกุม นายหล่อลี่ ค่ะหล่า พร้อมของกลางยาบ้า 130,000 เม็ด
บริเวณเนินเขาด้านทิศเหนือสามแยกถ้าหลวง หมู่ที่ 11 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จว.เชียงราย
- วันที่ 26 มิถุนายน 2560 จับกุม นางนาหย่อ จะตี กับพวกรวม 3 คน พร้อมของกลางยาบ้า
17,800 เม็ด บ้านเลขที่ 164 หมู่ 10 บ.ห้วยอื้น ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
- วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ตรวจยึดยาบ้า 2,630,000 เม็ด , เคตามีน 81 กิโลกรัม บริเวณ
เทือกเขาดอยนางนอน บ้านผาหมี หมู่ที่ ๖ ต.เวียงพางคา อ.แม่สาย จว.เชียงราย
- วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ตรวจยึดยาบ้า 1,690,000 เม็ด บริเวณเทือกเขาดอยนางนอน
บ้านผาหมี หมู่ที่ ๖ ต.เวียงพางคา อ.แม่สาย จว.เชียงราย
- วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 จับกุม นายประดิษฐ์ คาครณ์ พร้อมของกลางยาบ้า 92,200 เม็ด
ด่านตรวจยาเสพติดป่าตึง ม.1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
- วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 จับกุม นายฉิซือ ไม่ทราบนามสกุล พร้อมของกลางยาบ้า 100,000
เม็ดถนนสาธารณะหมายเลข 1338 ระหว่างบ้านสี่หลัง หมู่ที่ 4 ต.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
- วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 จับกุม ด.ต.จิรัฏฐ์ เจริญแสงภักดี รวม 3 คน พร้อมของกลางยาบ้า
164,000 เม็ด ห้องพักเลขที่ 4 โรงแรมทิพย์ล้านนา ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จว.เชียงราย
- วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 จับกุม นายบุญ จ๋อมคา กับพวกรวม 3 คน พร้อมของกลางยาบ้า
92,200 เม็ด จุดตรวจบ้านสามแยกอีก้อ ม.24 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ต่อเนื่อง บ้านเลขที่
101 หมู่ 14 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
- วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ตรวจยึดยาบ้า 110,000 เม็ด (ไม่ทราบตัว ) บ้านม้งเก้าหลัง หมู่ที่
9 ตาบลเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
3.2.5 แนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา สพป.ชร.เขต 1
- ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุม
3.2.6 รายงานผลการดาเนินงาน (ศป.ปส.อ.)
- ไม่มีเรื่องนาเรียน

/ส่วนงานอื่นๆ...

-63.2.7 ส่วนงานอื่นๆ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
รูปแบบการฟื้นฟูฯ
ควบคุมตัวไม่เข้มงวด
จานวน 7 คน
ไม่ควบคุมตัว (สาธารณสุข)
จานวน 57 คน
ปัญหาของการฟื้นฟูฯ : สถานที่บาบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวมีไม่เพียงพอ
- ทางคุมประพฤติจังหวัดเชีย งรายได้ ดาเนินการโครงการการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ ที่ถูกคุม
ประพฤติและไม่มีงานทาได้ประสานหาเครือข่ายภาคีในภาคธุรกิจเอกชนและขณะนี้ได้มีภาคเอกชนให้ความ
สนใจยอมรั บ แล้ วจ านวนสองแห่ ง เป็น โรงพยาบาลสัตว์ สหมิตร และ บริษัท อีสุสุ เชียงราย ซึ่งทาง อีซุซุ
เชียงรายไม่ติดเรื่องประวัติที่เคยกระทาผิดมาก่อน และยินดีให้กับผู้ที่ถูกคุมประพฤติเข้ามาทางานในบริษัทฯ
แบบฝึกงาน 3-5 เดือนและประเมินความสามารถ
เรือนจากลางเชียงราย
- ได้ ท าการตรวจปั ส สาวะผู้ ต้ อ งขั ง ตรวจหาสารเสพติ ด ในน้ าปั ส สาวะผู้ ต้ อ งขั ง กลั บ จากศาล
ก่ อ นส่ ง กลั บ แดน ในทุ ก วั น และผู้ ต้ อ งขั ง รั บ ย้ า ย มาจากเรื อ นจ าอื่ น ในเดื อ น กรกฏาคม 2560
จานวน 431 คน การตรวจค้นจู่โจมอาคารเรือนนอนก่อนเปิดขังช่วงเช้าในทุกแดน ของทุกๆ วันในห้วงวันที่ ใน
ห้วงวันที่ 19 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2560จานวน 210 ครั้ง
เรือนจาอาเภอเทิง
รายงานการตรวจค้นจู่โจมเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๐
- เรือนจาอาเภอเทิงได้สนธิกาลังจากส่วนราชการและหน่วยงานภายนอก ร่วมเข้าจู่โจมตรวจค้นกรณี
พิเศษ ตามคาสั่งของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมกันทั่วประเทศ ผลการตรวจค้น ไม่พบ สิ่งของต้องห้ามประเภท
ยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือภายในเรือนจาแต่อย่างไดระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
พิสจู น์หลักฐานจังหวัดเชียงราย
- ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
- ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย จากการประเมินหมู่บ้านครั้งที่ผ่าน
มาทางจังหวัดเชียงรายมี หมู่บ้าน ประเภท รุนแรงปานกลางเพิ่มมากขึ้น ทาง กรมการปกครองจึงสั่งการลงมา
ว่า ในการประเมินครั้งหน้าถ้าสถานการณ์หมู่บ้านยังไม่ลดลงจะถือว่าเป็น ความผิดพลาดของทาง ปลัดจังหวัด
และ นายอาเภอ จึงขอให้ทางอาเภอวางแผนแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

( นายอัครวุธ สังข์ทอง )
ผู้บนั ทึกการประชุม
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล

(นายมนตรี วรรณวิจิตร)
ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเชียงราย/ผช.เลขา ศอ.ปส.จ.ชร.
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

