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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ตั้งแตไตรมาสสุดทายของป 2549 เริ่มมีปรากฏการณคนไทยถูกจับกุมในขอหาลักลอบ
ลําเลียงยาเสพติดประเภทเฮโรอีนเขาสาธารณรัฐประชาชนจีน ผานชองทางดานเขาเมืองตางๆ ทั้ง
ทางบกและทางอากาศ โดยเฉพาะมณฑลกวางตุงซึ่งเปนเขตอาณาพื้นทีค่ วามรับผิดชอบของสถาน
กงสุลใหญ ณ นครกวางโจว มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วเปนที่ผิดสังเกต
ขอมูลสถิติในป 2547 และ 2548 แสดงวามีผูถูกจับเพียงปละ 1 ราย ในขณะที่ป 2549 เดือน
พ.ย.-ธ.ค. มี จํานวน 8 ราย ป 2550 เดือน ม.ค.-พ.ค. มีจาํ นวนถึง 11 ราย หรือในระยะเวลาเพียง 6
เดือน พ.ย. 49 – พ.ค. 50 มีจํานวนมากถึง 19 ราย และหากดูขอมูลถึงสิ้นป 2551 จะมีจํานวนรวม
ทั้งสิ้น 26 ราย จากสถิติดังกลาวเปนสัญญาณบงบอกถึงความรุนแรงของปญหา
ปญหาดังกลาวจึงมีความสําคัญยิ่ง เพราะเปนภารกิจของสถานกงสุลใหญฯ ที่จะตองเขาไป
เกี่ยวของโดยตรงทั้งในฐานะที่จะตองดําเนินการภายใตบริบทในการใหความคุมครองคนชาติ และ
ในมิติที่จะตองใหความรวมมือกับทางการทองถิ่นภายใตกรอบความรวมมือตางๆและหนวยงานที่
เกี่ยวของของไทยในการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลปราบปรามขบวนการอาชญากรรมอีกดวย
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอเท็จจริงสภาพปญหาที่
เกิดขึ้นใหมีความสมบูรณรอบดานมากที่สดุ ตามหลักวิชาการ นําเสนอแนวคิดวิธีการ ขบวนการ
แกไข การบริหารจัดการ การตัดสินใจ โดยใชกรอบการประเมินผลการดําเนินการแบบ CIPP
Model มาศึกษาวิเคราะห เพือ่ หาขอสรุปกําหนดเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการดําเนินการ
ตอไป
ผลการศึกษาดานบริบทและสภาพแวดลอม พบวาปจจัยที่สงผลใหมณฑลกวางตุงเปน
มณฑลที่มีการลักลอบลําเลียงยาเสพติดมากขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 4 ปจจัยหลัก คือ เปน
ศูนยกลางการคมนาคมดวยสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร เปนฐานการผลิตยาเสพติดสําคัญของจีน
เปนตลาดใหญของผูบริโภคยาเสพติดของจีน และเปนที่ที่อยูอาศัยแหลงใหญของชุมชนชาว
แอฟริกันในจีน
ลักษณะสําคัญของการคายาเสพติดในมณฑลกวางตุงนั้น ยาเสพติดที่ลักลอบลําเลียงจะ
เปนเฮโรอีนซึ่งมีที่มาจากพื้นที่ “พระจันทรเสี้ยวทองคํา” (Golden Crescent) การลําเลียงสวน
ใหญใชวิธีการซุกซอนในรางกาย โดยมีการกําหนดเสนทางการลําเลียง ตัวบุคคลและปลายทาง
ที่แนนอน จํานวนยาเสพติดที่ลักลอบลําเลียงมีปริมาณคอนขางมาก และการติดตอสื่อสารของ
ขบวนการลําเลียงจะใชภาษาแอฟริกัน
เสนทางลําเลียงที่สําคัญ ประกอบดวยเสนทางหลัก 2 เสนทาง คือ เสนทางแรกเริ่มตนที่

จ
ปากีสถานผานนครอุรุมชิในมณฑลซินเจียง ตอมายังนครเฉินตูในมณฑลเสฉวนหรือมหานคร
เซี่ยงไฮ แลวจึงเขามาที่นครกวางโจว สวนเสนทางที่สอง เริ่มตนที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
แวะผานทาอากาศยานสุวรรณภูมิในประเทศไทย แลวเขาประเทศจีนโดยตรง ผานทางทา
อากาศยานของเมืองตางๆ อาทิ นครกวางโจว เมืองซันโถว เมืองเซินเจิ้น หรือเขาที่เมือง
ฮองกง/มาเกากอนแลวเขาจีนผานดานตรวจคนเขาเมืองทางบกที่ดานหวงกั่งหรือดานกงเปยใน
มณฑลกวางตุง
ในสวนของคนไทยที่เขามาเกี่ยวของกับการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขามณฑล
กวางตุงของจีนและถูกจับกุมนั้น เริ่มตนตอนปลายป 2549 จํานวน 8 ราย ป 2550 จํานวน 11
ราย และป 2551 จํานวน 3 ราย วิธีลักลอบลําเลียงสวนใหญจะใชวิธีซุกซอนในรางกาย ซุกซอน
ในกระเปาเดินทาง/รองเทา และการกลืนเขาทองเพื่อขับถายภายหลัง จากการสอบผูถูกจับกุม
สวนมากใหขอมูลวา เปนเหยื่อถูกหลอกใหขนยาเสพติดโดยขบวนการกลุมคายาเสพติดแอฟริ
กันตะวันตก โดยไมทราบบทลงโทษตอการกระทําผิดดังกลาว
บทลงโทษของจีนเกีย่ วกับ การลักลอบ การขาย การขนสง การผลิตยาเสพติด ไมวา จํานวน
เทาใดก็ตาม ถือวาตองความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและตองไดรับโทษทางอาญา ซึ่งมี
บทลงโทษขั้นต่ําที่สุด คือ จําคุกตั้งแต 12 ป ไปจนถึงขั้นสูงสุด คือ ประหารชีวิต ผลของการกระทํา
ผิดขางตนไดสง ผลกระทบในดานตางๆตามมา คือ ผลกระทบที่เกิดขึน้ โดยตรงตอผูท ี่ถกจับกุม
ผลกระทบตอคนไทยสวนรวม และผลกระทบตอความรวมมือระหวางประเทศ
ปญหาในเรื่องนี้จึงตองอาศัยการดําเนินการรวมกันโดยภาครัฐทั้งของไทยและจีน รวมทั้ง
นานาชาติ ในการแกไขปญหาการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาจีน โดยการดําเนินการระหวาง
หนวยงานของไทยที่เกีย่ วของประกอบดวย การเพิ่มความเขมงวดที่ดา นตรวจคนเขาเมือง การ
ประชาสัมพันธคําเตือนและโทษของการลักลอบลําเลียงยาเสพติด การแลกเปลี่ยนขอมูลอยางใกลชิด
ยิ่งขึ้น การเดินทางมาสอบสวนหาขอมูล และการจัดทําโครงการอบรมการปองกันและแกไขปญหา
การคามนุษย
ขณะเดียวกันในสวนของรัฐบาลจีนและรัฐบาลทองถิ่นของมณฑลกวางตุง ไดมีการ
ดําเนินการในสวนที่เกีย่ วของ คือไดพิจารณารับรองกฏหมายยาเสพติดฉบับแรกของจีน มีผลบังคับ
ใช 1 มิถุนายน 2551 ไดเพิ่มความเขมงวดในการตรวจคนไทยที่ทาอากาศยานในมณฑลกวางตุง กรุง
ปกกิ่ง ซินเจียงและนครเซี่ยงไฮ โดยเฉพาะรายที่เดินทางมาจากกรุงนิวเดลี ไดมีมาตรการเรงรัดการ
ดําเนินการสงครามประชาชนตอตานยาเสพติดโดยปฏิบตั ิการพิเศษ 5 โครงการ
การดําเนินการรวมกันของหนวยราชการของไทยกับหนวยราชการของจีนที่เกีย่ วของ
ไดแก การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดของไทยกับคณะกรรมาธิการควบคุมยาเสพติดแหงชาติจนี การจัดโครงการนําศุลกากรจีน

ฉ
ศึกษาดูงานการสกัดกั้นยาเสพติดในประเทศไทย ขณะทีก่ ารดําเนินการขององคกร/หนวยงาน
ระหวางประเทศ (INTERPOL) ไดชวยในการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการ
ลักลอบขนยาเสพติดในประเทศตางๆ ประสานแจงแนวโนม/วิธีการใหมๆ ในการลักลอบ
ลําเลียงยาเสพติดขามชาติ โดยชองทาง I-24/7 ซึ่งเปนระบบการสงขอมูลระหวางประเทศ
สมาชิก INTERPOL) และจัดการประชุมประจําปเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนขอมูลดานการ
สืบสวนคดีที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
สําหรับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการนั้น ไดมีการประเมินและสรุปไดดังนี้ คน
ไทยที่ถูกจักกุมสวนใหญไมทราบถึงบทลงโทษของการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาจีน การที่คน
ไทยสามารถลักลอบลําเลียงยาเสพติดผานประเทศไทยมาถึงประเทศจีนแสดงใหเห็นถึง
กระบวนการและอุปกรณการตรวจสอบที่ทาอากาศยานนานาชาติของไทยที่อาจมีประสิทธิภาพยัง
ไมดีเพียงพอ มาตรการปจจุบันของหนวยงานดานปองกันและปราบปรามยาเสพติด เชน การ
แลกเปลี่ยนขอมูลบัญชีรายชื่อบุคคลผูอยูในขายตองสงสัย (Watch list) รวมกับการกวดขันและ
ตรวจตราอยางเขมงวดของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรไทยและจีน ถือวามี
ประสิทธิภาพและสามารถลดจํานวนของคนไทยที่ถูกลอลวงใชเปนเครือ่ งมือลักลอบขนยาเสพติด
เขาจีนไดในระดับหนึ่ง
ในเรื่องบทลงโทษ ถึงแมวา จะมีกฏหมายและบทลงโทษที่คอนขางรุนแรงสําหรับผูกระทํา
ความผิดที่เกีย่ วของกับยาเสพติด ไมวาจะเปนชาวตางชาติหรือคนชาติจีนเอง แตกฏหมายอาญาของ
จีน (Criminal Law of the People’s Republic of China) มาตราที่ 49 ไดกลาวไววา บุคคลที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ป หรือหญิงที่กําลังตั้งครรคจะไดรับการยกเวนโทษประหารชีวิต นอกจากนี้ ในกรณีที่หญิง
ตั้งครรคเปนชาวตางชาติ หรือติดเชื้อ HIV ก็จะถูกสงตัวกลับไปประเทศตนทางของหญิงผูนั้น จึง
เปนโอกาสใหหญิงที่เขาขายขางตนยังคงเปนกลุมที่ถูกใชในการลักลอบขนยาเสพติดเขาจีน และ
ปญหาอื่นๆ เชน ปญหาในการสืบสวนปราบปราม ไมวาจะเปนเรื่องขอจํากัดดานภาษา ความ
ยากลําบากในดานการหาขาว เปนตน
ผลการดําเนินการของไทยโดยมาตรการเชิงรุกทั้งการรวมมือปราบปรามและการปองกัน
ปญหาดวยวิธกี ารตางๆตามที่กลาวมาขางตน ไดผลเปนที่นาพอใจอยางยิ่ง จํานวนคนไทยซึ่งถูก
จับกุมในขอหาลักลอบลําเลียงยาเสพติดเฮโรอีนเขามณฑลกวางตุงมีจาํ นวนลดลงอยางเห็นไดชัด
การศึกษาครั้งนี้ไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ การดําเนินการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดควรมองในสองประเด็นหลักคือ การดําเนินการเพื่อมิใหบุคคลสัญชาติไทยถูกใชเปน
เครื่องมือในการลําเลียงยาเสพติดสูประเทศที่สาม และการดําเนินการมิใหประเทศไทยถูกใชเปน
ฐานการสั่งการหรือฐานการดําเนินการลักลอบขนยาเสพติดขามชาติ ในระดับปจเจกบุคคล จะตอง

ช
ใหความสําคัญมากขึ้นในเรื่องการประชาสัมพันธใหคนทั่วไปโดยเฉพาะคนกลุมเสี่ยงที่มีฐานะ
ยากจนรับทราบถึงสถานการณ วิธีการโนมนาวและลอลวงของผูวาจาง รวมถึงโทษของการ
ลําเลียงยาเสพติดไปประเทศที่สาม เชน จีน อินเดีย เปนตน ในระดับประเทศ โดยที่ประเทศ
ไทยมีหลายปจจัยที่เอื้อตอการเปนฐานการบัญชาการของขบวนการคายาเสพติดขามชาติ ไมวา
จะเปนที่ตั้งทางภูมิศาสตรซึ่งสะดวกตอการเดินทาง การเปนศูนยกลางคมนาคมทางอากาศ มี
สายการบินนับรอยสายใหบริการหลากหลายเสนทางทําใหสามารถตอเครื่องไปประเทศตางๆ
ทั่วโลกไดอยางสะดวกสบายยิ่งและมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆครบครัน ดังนั้น หนวยงาน
ของประเทศไทยจึงจําเปนตองเพิ่มความเขมงวดมากขึ้น ทั้งในดานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งใน
ดานการตรวจคนหายาเสพติด การเพิ่มเติมเครื่องมืออุปกรณในการตรวจสอบ การเฝาระวัง
บุคคลที่อยูในขายสุมเสี่ยง และการพิจารณาใหการตรวจลงตรา(วีซา)
สําหรับขอเสนอแนะในการดําเนินการ ทางการไทยควรเพิ่มความเขมงวดเปนพิเศษในการ
ตรวจลงตราแกบุคคลสัญชาติแอฟริกัน ควรติดตั้งอุปกรณหรือเพิ่มเติมเครื่องมือและสุนัขดมกลิ่นใน
การตรวจคนหายาเสพติดที่ทา อากาศยานทีม่ ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการตรวจสอบ
บุคคลที่เดินทางผานประเทศไทยเพื่อตอเครื่องไปประเทศที่สาม(ผูโดยสารทรานสิท) โดยรัฐบาล
ควรจะจัดสรรงบประมาณเพือ่ จัดซื้ออุปกรณดังกลาว นอกจากนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของ
จําเปนตองปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ควรเฝาระวังใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ และ
เวียนแจงแกทุกสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ เพื่อปองกันมิใหบุคคลเหลานี้เดิน
ทางเขาประเทศไทย และใชประเทศไทยเปนฐานในการดําเนินการ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ อาทิ กรมการกงสุลควรเพิ่มการประชาสัมพันธเชิงรุกและคําเตือน
แกบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณการที่คนไทยถูกหลอกลวงหรือวาจางใหเปนผูลําเลียงยาเสพติด
เขาประเทศทีส่ ามและบทลงโทษเพื่อใหประชาชนเกิดการตื่นตัวมากยิง่ ขึ้น หนวยงานดานการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดควรเพิ่มความเขมงวดในการตรวจตราและเฝาระวังพฤติกรรมของ
บุคคลสัญชาติแอฟริกันและบุคคลจากอัฟกานิสถานตามสถานบริการกลางคืน รวมทั้งจัดใหมีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร/เสริมสรางความรวมมือในการตรวจสอบเบาะแส/ประวัติ
อาชญากรรมระหวางประเทศที่เกี่ยวของระหวางเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ และสุดทาย
ตองจัดหาหรือจัดการเรียนการอบรมขึ้น เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรูและความสามารถในการ
สื่อสารในภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาแอฟริกนั เพือ่ เขาไปชวยดําเนินการสืบสวน การหา
ขาวสารขอมูลในแหลง/ชุมชนชาวแอฟริกนั ทั้งในประเทศไทยและมณฑลกวางตุงใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ เปนความพยายามที่จะศึกษารวบรวมขอเท็จจริง
การแกไข แนวโนมและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับปญหาคนไทยถูกจับกุมขอหาลักลอบลําเลียง
ยาเสพติดเขามณฑลกวางตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหวังวาจะเปนเอกสารชิ้นหนึ่งที่อาจ
มีประโยชนตอการปฏิบัติงานของเพื่อนขาราชการในกระทรวงการตางประเทศตอไป เพราะ
ปญหาทํานองดังกลาวคงจะไมหายหมดสิ้นไปในเร็ววัน แตหากดําเนินการถูกแนวทางก็จะ
สามารถชวยบรรเทาความรุนแรงของปญหาไปไดระดับหนึ่ง
ผูเขียนขอขอบคุณหนวยงานและบุคคลตางๆที่ไดมีสวนชวยใหการศึกษาฉบับนี้บรรลุ
วัตถุประสงค โดยมีหนวยงานและบุคคลที่ควรกลาวถึง ไดแก สํานักงานปปส.ประจําสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง น.ส.เขมาวดี โอสถาพันธ กงสุล สถานกงสุลใหญ ณ นครกวาง
โจว ตลอดจนเจาหนาที่สถานทูตสถานกงสุลอื่นๆของไทยและมิตรประเทศที่เกี่ยวของ ที่ได
สนับสนุนใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้
ในสวนของคณะกรรมการวิชาการ และอาจารยที่ปรึกษาของผูเขียนซึ่งประกอบดวย
ดร.สมเกียรติ อริยปรัชญา อดีตเอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศ ศาสตราจารย ดร.อนุสรณ
ลิ่มมณี และ รองศาสตราจารย ดร.พลภัทร บุราคม นั้น ผูเขียนใครขอขอบคุณทานทั้งสามเปน
อยางสูงที่ไดใหคําแนะนําและแนวทางอันมีคาดุจเสมือนเข็มทิศชี้ทางที่ทําใหผูเขียนไดนํามาใช
ในการทํารายงานการศึกษาฉบับนี้จนสามารถเสร็จสิ้นลงได
สุดทาย การจัดทํารายงานฉบับนี้คงจะไมสําเร็จลุลวงไปดวยความเรียบรอย หากผูเขียน
ไมไดรับการสนับสนุนจากผูใตบังคับบัญชาสองทาน คือ คุณจิดาภา ลํายอง กงสุล และคุณ
เจตนา เหลารักวงศ หัวหนาศูนยขอมูลธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ ณ นครกวางโจว ซึ่ง
ไดชวยเหลือในการคนหาขอมูล แปลและเรียบเรียงขอมูลจากแหลงขอมูลจีน ใหขอแนะนําที่
เปนประโยชนตางๆในการเขียนรายงาน ตลอดจนสนับสนุนความรูดานเทคนิคการพิมพและ
การจัดทํา Power Point Presentation เปนอยางดีและดวยความเต็มใจ จึงขอขอบคุณในไมตรีจิต
ดังกลาวไว ณ ที่นี้
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บทที่ ๑
บทนํา

๑.๑

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ตั้งแตไตรมาสสุดทายของป ๒๕๔๙ เริ่มมีปรากฏการณคนไทยถูกจับกุมในขอหาลักลอบ
ลําเลียงยาเสพติดประเภทเฮโรอีนเขาสาธารณรัฐประชาชนจีน(จีน) ผานชองทางดานเขาเมืองตางๆ
ทั้งทางบกและทางอากาศ โดยเฉพาะมณฑลกวางตุงซึ่งเปนเขตอาณาพืน้ ที่ความรับผิดชอบของ
สถานกงสุลใหญ ณ นครกวางโจว มีจํานวนเพิ่มมากขึน้ อยางรวดเร็วเปนที่ผิดสังเกต สวนใหญของผู
ถูกจับกุมจะมีจุดเริ่มตนการเดินทางที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดีย บินตรงเขาจีน หรือแวะผานไทย
หรือมาเลเซียกอนตอเครื่องบินเขาจีน โดยจะลําเลียงยาเสพติดดวยวิธีการตางๆ อาทิ การกลืนเขา
ทองเพื่อขับถายภายหลัง การซุกซอนในรางกาย การซุกซอนในทวารหนัก การซุกซอนในรองเทา
และกระเปาเดินทาง เปนตน
เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติคดีการกระทําผิดกฎหมายของคนไทยในมณฑลกวางตุงกอนหนา
นั้น จากเดิมซึง่ ไมเคยมีหรือมีนอยมาก กลาวคือ ป ๒๕๔๗ มีคนไทยถูกจับกุมและตัดสินลงโทษ
จําคุกตลอดชีวติ ในขอหาลักลอบขนกัญชาและอาวุธปนเขาจีนจํานวนเพียง ๑ ราย และป ๒๕๔๘ มี
คนไทยถูกจับกุมและถูกตัดสินประหารชีวิตในความผิดฐานผลิตยาเสพติดเฮโรอีน จํานวนอีกเพียง
๑ ราย ขณะที่ในป ๒๕๔๙ มีผูถูกจับกุมถึงจํานวน ๘ ราย ป ๒๕๕๐ มีจํานวน ๑๑ ราย และหากนับ
รวมถึงสิ้นป ๒๕๕๑ จะมีจาํ นวนรวม ๒๖ ราย และเมื่อรวมกับคนไทยซึ่งถูกจับกุมในขอหาความผิด
เดียวกันในมณฑลอื่นๆทั่วทั้งประเทศจีนก็จะมีจํานวนมากถึง ๗๐ กวาราย 1 ดังรายละเอียดปรากฎ
ในตารางแสดงจํานวนคนไทยที่ถูกจับกุมนี้

1

สถานกงสุลใหญ ณ นครกวางโจว (๒๕๕๑).ขอมูลจากงานคุมครองชวยเหลือคนไทยตกทุกข.

2

ป
จํานวนคนไทยที่ถูกจับ (คน)
ชาย (คน)
หญิง (คน)
๒๕๔๗
๑
๑
๒๕๔๘
๑
๑
๒๕๔๙
๘
๒
๖
๒๕๕๐
๑๕
๑๕
๒๕๕๑
๓
๓
รวม
๒๘
๒
๒๖
ตารางแสดงจํานวนคนไทยถูกจับกุมขอหาลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขามณฑลกวางตุง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหวางป ๒๕๔๗-๒๕๕๑
สถิติดังกลาวนับเปนสัญญาณบงบอกถึงความรุนแรงของปญหา เนื่องจากเชื่อไดวา ผูที่ถูก
จับกุมได เปนเพียงสวนหนึ่งของผูลักลอบกระทําผิดเทานั้น นาจะยังคงมีผูลักลอบลําเลียงขน
ยาเสพติดอีกจํานวนไมนอยที่หลุดรอดการจับกุมไปได การกระทําผิดนี้เปนรูปขบวนการขามชาติ
โดยมีเครือขายคายาเสพติดกลุมคนดําแอฟริกันตะวันตกทั้งในประเทศไทย จีน และอินเดีย อยู
เบื้องหลัง หันมาลอลวงวาจางใชคนไทยและคนในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตบาง
ประเทศ เชน ฟลิปปนส มาเลเซีย และเวียดนาม เปนผูดาํ เนินการลักลอบลําเลียงแทน หลังจากที่
กลุมนี้ถูกเพงเล็ง ปราบปรามและกวาดลางจับกุมอยางหนักจากทางการของประเทศตางๆ
ผูที่ถูกจับกุมสวนใหญมักจะถูกตัดสินลงโทษอยางหนักตามกฎหมายโดยเฉพาะบทลงโทษ
ของมณฑลกวางตุงถือวาคอนขางรุนแรงทีส่ ุดในจีน จากสถิติการพิจารณาคดีคนไทยที่ถูกจับกุมใน
มณฑลกวางตุง พบวาความผิดลักลอบขนยาเสพติดในปริมาณต่ํากวา ๑๐๐๐ กรัม การลงโทษสูงสุด
คือการจําคุกตลอดชีวิต หากปริมาณระหวาง ๑๐๐๐ - ๒๐๐๐ กรัม ลงโทษประหารชีวติ โดยรอลง
อาญา ๒ ป และปริมาณเกิน ๒๐๐๐ กรัม ลงโทษประหารชีวิต โดยไมรอลงอาญา 2
ในจํานวนคนไทยที่ถูกจับกุมนั้น สวนใหญจะเปนสตรี โดยในจํานวน ๒๖ คนที่ถูกจับกุม
เปนสตรีถึง ๒๓ คน และไดถูกตัดสินลงโทษต่ําที่สุดตั้งแตจําคุก ๑๒ ถึง ๑๕ ป จําคุกตลอดชีวิต ไป
จนสูงสุดถึงประหารชีวิตโดยรอลงอาญา ๒ ป หญิงไทยที่ถูกจับสวนใหญใหการวา เปนเหยื่อถูก
หลอกใหขนยาเสพติดโดยขบวนการหลอกลวงที่จะเขามาในรูปแบบและวิธีการตางๆ เชน หลอกวา
จะใหไปทํางานถือกระเปาเปลาไปซื้อเสื้อผา หรือเตรียมขนของที่ช็อปปงในตางประเทศกลับมา แต
2
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ภายในมียาเสพติดซุกซอนอยู หรือหลอกใหกลืนกอนยาเสพติดโดยหลอกวา สิ่งที่กินไปคือ เงินทอง
หนีภาษี อยางไรก็ตามมีบางคนทั้งที่รูวาสิ่งที่ขนลําเลียงเปนยาเสพติด แตดวยเงินคาจางจํานวนมาก
จึงทํา 3
ปญหาดังกลาวจึงมีความสําคัญยิ่ง เพราะเปนภารกิจของสถานกงสุลใหญฯ ที่จะตองเขาไป
เกี่ยวของโดยตรง กลาวคือในฐานะที่จะตองดําเนินการภายใตบริบทในการใหความคุมครองคนชาติ
ตามพันธะอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางกงสุล ค.ศ. ๑๙๖๓ นอกจากนั้น ยังเปน
ภารกิจหลักทีก่ ําหนดไวในมิติการดําเนินงานดานการกงสุล ในการใหความคุมครองและดูแล
ผลประโยชนคนไทยของสถานกงสุลใหญ ณ นครกวางโจว รวมทั้งเปนหนึ่งในยุทธศาสตรของ
กระทรวงการตางประเทศ และเปนหนึ่งในนโยบายดานการตางประเทศของรัฐบาลแทบทุกชุดที่ได
แถลงไวตอรัฐสภา โดยสรุปแลว สถานกงสุลใหญฯ มีหนาที่ที่จะตองเขาไปดูแลใหความชวยเหลือ
แกคนไทยที่ถกู จับกุมเหลานีใ้ หไดรับการปฏิบัติตามขบวนการยุติธรรมของทองถิ่น กับตองดูแล
ทุกขสุขเบื้องตนในฐานะทีเ่ ปนคนชาติไทย อาทิ การเขาเยีย่ มปลอบขวัญ สอบถามสภาพความ
เปนอยู ใหคําแนะนําดานสิทธิตามกฎหมาย และการเปนคนกลางติดตอแจงญาติใหทราบ เปนตน
นอกจากนี้ ปญหาจากการที่คนไทยถูกจับกุมในขอหาลักลอบลําเลียงขนยาเสพติดเขาจีน
มากขึ้นอยางตอเนื่อง ไดสงผลกระทบอยางมากตอภาพลักษณของคนไทยซึ่งเดินทางไปมาระหวาง
จีนและไทย รวมถึงนักธุรกิจ นักทองเที่ยวไทย นักเรียนนักศึกษาที่จะเดินทางมาจีน โดยเฉพาะสตรี
ซึ่งประสงคจะเดินทางเขามาประเทศจีนเพือ่ วัตถุประสงคเขามาทําการคา มาทองเที่ยว หรือมาศึกษา
จะถูกตรวจตราอยางเขมงวดมากขึ้น ณ ทาอากาศยานและดานตรวจคนเขาเมืองตางๆ เปนผลทําให
เสียเวลามากยิง่ ขึ้นและกอใหเกิดความไมสะดวกแกผูเดินทางชาวไทยโดยรวม และเปนเหตุใหเกิด
การกระทบกระทั่งระหวางเจาหนาที่ทองถิน่ จีนกับคนไทยที่ไมพอใจกับมาตรการเขมงวดของ
ทางการจีนอยูเ นืองๆ
ขณะเดียวกันปญหาดังกลาว ยังเกี่ยวของกับสถานกงสุลใหญฯในมิตทิ ี่จะตองใหความ
รวมมือกับทางการทองถิ่นภายใตกรอบความรวมมือตางๆในการสืบสวนสอบสวนเพือ่ ขยายผล
ปราบปรามขบวนการอาชญากรรมอีกดวย เชน ขอมูลประวัติผูถูกจับกุม การสอบปากคํา การ
ตรวจสอบเสนทางการเดินทาง การแลกเปลีย่ นขอมูลของขบวนการเครือขาย เปนตน
ปญหานี้จึงเปนประเด็นที่ทาทายในฐานะทีป่ ญหามีความซับซอนครอบคลุมหลายมิติ และ
ภารกิจหนาทีท่ ี่มีความทับซอนระหวางกันซึ่งตองอาศัยองคความรูเพื่อการตัดสินใจและการบริหาร
จัดการ การประสานงานเพื่อแกปญหาเขามาเกี่ยวของ โดยจะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆที่อาจมี
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ผลกระทบตามมาทั้งทางดานมหภาคและจุลภาค อาทิ ความสัมพันธระหวางประเทศอันเนื่องมาจาก
บทลงโทษที่รุนแรง ความมัน่ คงในภูมิภาคที่มีผลตอทั้งอินเดีย ไทยและจีน อาชญากรรมขามชาติที่มี
เครือขายเติบใหญขึ้นเรื่อยๆยากแกการกําจัดปราบปราม การเมืองภายในและกระแสสังคมของ
ประเทศที่มีคนชาติถูกจับกุมตัดสินลงโทษ เปนตน
ดังนั้น การลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาจีนของคนไทยจึงมีแนวโนมที่อาจจะกลายเปน
ปญหาที่ยุงยากและบานปลายได หากไมรบี หาทางแกไขอยางเปนระบบและรวดเร็วตอเนื่อง ดังนัน้
จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการวางแผนแกไขปญหาอยางเปนระบบและวางแนวทางปองกัน
ครอบคลุมทุกดานทั้งทางรุกและรับ บูรณาการรวมกันระหวางประเทศและหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของ โดยไมอาจปดความรับผิดชอบใหเปนปญหาของประเทศใดเพียงประเทศหนึ่ง หรือ
หนวยงานใดหนวยงานหนึง่
๑.๒

วัตถุประสงคของการศึกษา
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค เพื่อรวบรวมขอเท็จจริงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นใหมีความสมบูรณ
รอบดานมากที่สุดตามหลักวิชาการ นําเสนอแนวคิดวิธีการ ขบวนการแกไข การบริหารจัดการ
ประสบการณและการตัดสินใจ โดยใชหลักแนวความคิดและทฤษฎีศกึ ษาวิเคราะห แสดงทิศทาง
แนวโนมของปญหาและกําหนดขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อประโยชนกับหนวยงานที่เกีย่ วของ
โดยเฉพาะในสังกัดกระทรวงการตางประเทศที่มีปญหาคลายคลึงหรือลักษณะเดียวกันและสวนที่
รับผิดชอบดานยาเสพติด โดยแบงเปนหัวขอตางๆ ดังนี้
๑.๒.๑ การประมวลขอเท็จจริงสภาพปญหาทั้งหมด
ความเปนมา เหตุและแนวโนมที่คนไทยถูกจับกุมขอหาลักลอบลําเลียงยาเสพติด
เฮโรอีนเขาจีนที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางมาก พรอมทั้งเสนทางการเดินทางลําเลียงยาเสพติด วิธีการ
ลําเลียง ขบวนการและเครือขาย ความรุนแรงของปญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นในดานตางๆ สาเหตุ
ของปญหาที่คนไทยถูกจับกุมมากขึ้น การดําเนินการที่ผานๆ มาและความจําเปนที่จะตองปรับ
ยุทธวิธีแกปญหา
๑.๒.๒ การดําเนินการและวิธีปฏิบัตทิ างกงสุล ในการแกไขปญหา
เนื้อหาจะครอบคลุมการดําเนินการแกไขปญหา โดยคํานึงทั้งทางดานปจจัยการให
การคุมครองตามสิทธิแหงกฏหมาย และปจจัยการที่ตองใหความรวมมือในการปองกันปราบปราม
การคายาเสพติดตามพันธกรณีระหวางรัฐและระหวางประเทศ โดยกรณีที่ยกมานี้จะเปนเหตุการณที่
เกิดขึ้นจริง และไดประสบกับตนเอง และไดมีกําหนดการแกไข จนเกิดผลเปนรูปธรรมมีตัวชี้วดั
เปนจํานวนผูถกู จับกุมลดลงอยางมีนัยยะ
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๑.๒.๓ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เปนบทสรุปขอเสนอแนะทีจ่ ะเปนประโยชนกับสถานกงสุลใหญ ณ นครกวางโจว
และผูเขารับการฝกอบรมจากสถานทูต สถานกงสุลอื่น ๆ ที่อาจจะประสบปญหาในลักษณะเดียวกัน
และ / หรือเปนแนวทางในการปรับใชปญหาลักษณะอืน่ ๆ ตอไป
๑.๓

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษานี้ จะจํากัดชวงเวลาการศึกษาขอมูลระหวางปลายป ๒๕๔๙ ซึ่งเปนระยะเวลาที่
เริ่มมีคนไทยถูกจับกุมขอหาลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาจีน จนถึงสิ้นป ๒๕๕๑ ซึ่งจํานวนคนไทย
ถูกจับในขอหาดังกลาวมีจาํ นวนลดลง ภายหลังการดําเนินการอยางจริงจังของสถานกงสุลใหญฯ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑.๔

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
ขอมูลจากการประมวลขอเท็จจริงทั้งหมดจะไดรับการจัดเก็บตามหลักวิชาการ ซึ่งจะเปน
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการใชอางอิงของหนวยงานตางๆ ตอไป สวนแนวคิด วิธีการ รูปแบบ การ
บริหารจัดการเพื่อแกปญหา นาจะสามารถใชเปนตัวอยางอางอิงตอการแกปญหาของหนวยงานอืน่ ๆ
ที่ประสบปญหาแบบเดียวกันหรือคลายคลึงกัน และสุดทายขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/ ยุทธศาสตร/
แนวทางการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ สําหรับการแกไขปญหาแบบบูรณา
การและยั่งยืนตอไป

บทที่ ๒
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
๒.๑

นิยามของ “ยาเสพติด”
๒.๑.๑ นิยามยาเสพติดของไทย
ยาเสพติดใหโทษ หมายความวา สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเขาสู
รางกาย ไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใดๆ แลว ทําใหเกิดผลตอรางกายและ
จิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพิ่มขนาดการเสพเรื่อยๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความตองการ
เสพทั้งรางกายและจิตใจอยางรุนแรงอยูตลอดเวลา และสุขภาพโดยทัว่ ไปจะทรุดโทรมลง กับให
รวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชที่เปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษหรืออาจใชผลิตเปน
ยาเสพติดใหโทษ และสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษ ดังกลาวดวย 1
๒.๑.๒ นิยามยาเสพติดของจีน
ยาเสพติดคือ คือ ฝน เฮโรอีน ยาไอซ (Methamphetamine) มอรฟน กัญชา โคเคน
และยาหรือสารอื่นๆ ที่สามารถทําใหคนใชมีอาการเสพติดได รวมถึงยาที่ทางการจีนไดควบคุม
ไดแก ยาสลบ ยานอนหลับจํานวน 121 ชนิด และยาที่มีผลตอระบบประสาทจํานวน 130 ชนิด 2
๒.๒ นโยบายดานยาเสพติดของไทย
๒.๒.๑ ความรวมมือระหวางประเทศ
นานาประเทศยอมรับวา จากบทเรียนที่ผานมาการรวมมือกันระหวางนานา
ประเทศเปนเสมือนเกราะกําบังมหันตภัยจากยาเสพติด เนื่องจากปญหายาเสพติดซึ่งเกิดขึ้นใน
อีกซีกโลกหนึ่งสามารถสงผลกระทบอยางรุนแรงตอหลายประเทศในโลก หรือประเทศในอนุ
ภูมิภาคเดียวกันสามารถไดรับผลกระทบจากปญหายาเสพติดของประเทศเพื่อนบาน ไมวาจะ
เปนการไหลทะลักของตัวยาหรือการสงผานสารเคมีเพื่อนําไปผลิตยาเสพติด ที่ผานมาประเทศ
“พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตราที่ ๔.” สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด. <http://www1.oncb.go.th/raw/low1.html>.
2
“ประมวลกฎหมายอาญาจีน (中华人民共和国刑法) ภาค ๒ กฎหมายยอย ลักษณะ ๖ บทลงโทษตาม
อาชญากรรม หมวดที่ ๗ โทษการลักลอบ จําหนาย ขนสง ผลิตยาเสพติด มาตราที่ ๓๕๗.” 深圳刑事法律网
< http://www.szxingshi.com/95w9.html >.
1
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ไทยไดจัดใหปญหายาเสพติดเปนปญหาที่มีความสําคัญยิ่ง เนื่องจากสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
สังคม และความมั่นคงของประเทศโดยตรง และไดดําเนินการในทุกรูปแบบเพื่อแกไขทั้ง
ปญหายาเสพติด และบริบทที่เกี่ยวของ การระดมทรัพยากรในระดับทองถิ่น-ชาติ-นานาชาติ
เปนอีกวิธีการหนึ่งในการเรงแกไขปญหา สําหรับในระดับนานาชาติ ประเทศไทยในฐานะ
สมาชิกของประชาคมโลก ไดรวมมือและสานสัมพันธกับประเทศตางๆ ทั้งในอนุภูมิภาค
เดียวกันและตางภูมิภาคเพื่อแสวงหามาตรการ/แนวทาง/นวัตกรรมที่เหมาะสมในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดรวมกัน
ก. กลไกหลักดานความรวมมือระหวางประเทศ
ประเทศไทยยึดถืออนุสัญญาระหวางประเทศดานยาเสพติดรวม ๓ ฉบับ 3 คือ
1)
อนุสัญญาเดี่ยววาดวยยาเสพติดใหโทษ ค.ศ. ๑๙๖๑ แกไขโดย
พิธีสาร ป ๑๙๗๒
2)
อนุสัญญาวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ.
๑๙๗๑
3)
อนุสัญญาตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๘๘
ข. กรอบทวิภาคี (ไทย-จีน)
เปนกรอบความรวมมือระดับประเทศตอประเทศ โดยจะเปนการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร รวมกันสืบสวน ปราบปรามพัฒนาบุคลากร ตลอดจนแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
ดานยาเสพติดและเพื่อใหมีการติดตามสถานการณอยางใกลชิดและประสานงานกันอยางมี
ประสิทธิภาพ ประเทศตางๆไดสงเจาหนาที่ประสานงานดานยาเสพติดมาประจํายังสถาน
เอกอัครราชทูตในประเทศไทย ไทยเองก็ไดสงเจาหนาที่ฯไปประจําในประเทศตางๆเชนกัน
รวมถึงจีน รวมทั้งไดมีการลงนามขยายความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาคเดียวกัน เชน
- บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด (Memorandum of Understanding on Cooperation in Narcotic Drugs, Psychotropic
Substances and Precursor Chemical Control) ระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ ไดรว มลงนามในบันทึกความเขาใจเพือ่ ความรวมมือ
การควบคุมยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์จตอจิตและประสาท และสารตั้งตน ระดับทวิภาคี พรอมทั้งใหมี
การประชุมวาดวยการแกไขปญหายาเสพติด ปละ ๑ ครั้ง ซึ่งเริ่มเมื่อ มกราคม ๒๕๔๕ โดย
“กรอบความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ.” สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด.
<http://www.oncb.go.th/PortalWeb/urlName.jsp?linkName=document/p1-solution.htm>.
3
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สาระสําคัญ ของบันทึกความเขาใจ คือ การสงเสริมความรวมมือระหวางไทยกับจีน ในการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด สารที่มีฤทธิ์ตอจิตประสาท สารตั้งตนที่ใชในการผลิตยาเสพติด รวมทั้ง
การพัฒนาและปลูกพืชทดแทน การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ความรวมมือทางเทคนิคและการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร โดยมีสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดของไทยและ Office of
National Narcotics Control Commission ของจีนเปนหนวยปฏิบัติ ซึ่งทั้งสองฝายจะดําเนินการขยาย
เครือขายความรวมมือดังกลาวใหกวางขวางออกไป รวมถึงความรวมมือในระดับจังหวัดดวย 4
ค. กรอบพหุภาคี (อาเซียน)
จุดเนนของกรอบความรวมมือนี้ จะอยูในแถบอนุภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะความ
รวมมือกับประเทศเพื่อนบานในทุกๆดาน ตั้งแตการแกปญหาการลักลอบผลิตและคายาเสพติด
การเปนเสนทางลําเลียงของเคมีภัณฑและสารตั้งตน ตลอดจนประสานการปราบปรามและ
สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน เพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม โดยมีการปฏิสัมพันธกัน
เปน ๔ กลุม คือ
- ความรวมมือ ๗ ฝาย คือ จีน เมียนมาร ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทยและ
UNDCP
- ความรวมมือ ๓ ฝาย คือ ลาว เมียนมาร และไทย
- ความรวมมือ ๓ ฝาย คือ เมียนมาร ไทย และ UNDCP
- ความรวมมือใตแผนปฏิบตั ิการวาดวยความรวมมือระหวางอาเซียนและจีนเพื่อ
ตอตานยาเสพติด (ASEAN and China Cooperative Operations in Response to the Dangerous
Drugs’ Plan of Action: ACCORD Plan of Action) แผนปฏิบัติการฯ ดังกลาวเปนผลจากมติที่
ประชุมระหวางประเทศวาดวยยาเสพติด ( International Congress: In Persuit of a Drug Free
ASEAN 2015 ) ณ กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ ๑๑-๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ ซึ่งประกอบดวยกรอบการ
ดําเนินความรวมมือ ๔ ดาน ไดแก การลดอุปสงคของยาเสพติด การเสริมสรางมาตรการทาง
กฎหมาย การลดอุปทานของยาเสพติด และการสรางความตื่นตัวในหมูส าธารณชน โดยเปนการ
ระดมความรวมมือทั้งในภูมภิ าคและนอกภูมิภาคเพื่อไปสูเปาหมายของการสรางใหอาเซียนเปนเขต
ปลอดยาเสพติดภายใน ค.ศ. ๒๐๑๕ หรือป พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๓

พันธกิจของกระทรวงการตางประเทศในการปฏิบัติตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางกงสุล ค.ศ. ๑๙๖๓ ขอ ๕ วาดวยหนาที่

“ความรวมมือระหวางประเทศในการปราบปรามยาเสพติด.” สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด. <http://www.oncb.go.th/PortalWeb/urlName.jsp?linkName=document/p1-solution.htm>.
4
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ทางกงสุล ระบุไวสวนหนึ่งดังนี้
(1) คุมครองผลประโยชนของรัฐผูสงและของคนชาติของรัฐผูสงทั้งบุคคล
ธรรมดาและองคกรที่จัดตั้งขึ้นในรัฐผูรับภายในขอบเขตที่กฎหมายระหวางประเทศอนุญาต
(2) ชวยเหลือคนชาติของรัฐผูสง ทั้งบุคคลธรรมดาและองคกรที่จัดตั้งขึ้น
๒.๔

หนวยงานของไทยที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลักของไทยที่รับผิดชอบนโยบายดานยาเสพติด คือ คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ตาม พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 เปน
องคกรสูงสุดในการกําหนดนโยบาย และมาตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเปนองคกรในรูปคณะกรรมการทําหนาที่
กําหนดและประสาน นโยบาย มาตรการระหวาง กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานที่เกีย่ วของ
ใหประสานสอดคลอง และเปนทิศทางเดียวกัน
หนวยงานหลักของไทยที่รับผิดชอบการดําเนินงานงานดานยาเสพติด ไดแก ศูนย
ปฏิบัติการยาเสพติดแหงชาติ (ศ.ปส.ช.) เปนองคกรอํานวยการดําเนินงานในระดับชาติ ทําหนาทีร่ ับ
นโยบายปองกันและปราบปรามยาเสพติด จากคณะกรรมการ ป.ป.ส. มาสูการปฏิบัติ อํานวยการ
โดยกําหนดทิศทางและเปาหมายการดําเนินงานอยางมีระบบ รวมทั้งกํากับ และติดตามการ
ดําเนินงานของหนวยปฏิบัติ
ศูนยอํานวยการ (ศอ.) ทําหนาที่อํานวยการ มาตรการ การดําเนินงานเฉพาะดาน เฉพาะ
พื้นที่ รองรับภารกิจของ ศ.ปส.ช. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ ศ.ปส.จ./ก. ใหสามารถ
ดําเนินงานเขาถึงกลุมเปาหมายทุกพืน้ ที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ศูนยปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัด (ศ.ปส.จ.) และศูนยปองกันและปรามปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศ.ปส.ก.)
เปนหนวยดําเนินงานในระดับพื้นที่
๒.๕

นโยบายดานยาเสพติดของจีน
จีนเปนภาคีในในสนธิสัญญาในกรอบสหประชาชาติ ดังนี้
• UN Drug Convention
• 1961 UN Single Convention on Narcotic Drugs
• 1971 UN Convention on Psychotropic Substances

๒.๖

หนวยงานของจีนที่เกี่ยวของ
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หนวยงานหลักของจีนที่รับผิดชอบนโยบายและดําเนินการดานยาเสพติด คือ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดแหงชาติ (China National Narcotics Control Commission) ซึ่งเปน
องคกรสูงสุดในการกําหนดนโยบาย และมาตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปนองคการ
ความรวมมือระหวางประเทศภายใตการกํากับของคณะรัฐมนตรี โดยใหกระทรวงพิทักษสันติ
ราษฎร (Ministry of Public Security) เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการและรัฐมนตรีวา การ
กระทรวงพิทกั ษสันติราษฎรเปนผูอํานวยการคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดแหงชาติโดยตําแหนง
ที่ทําการคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดแหงชาติตั้งอยูทกี่ รมควบคุมยาเสพติด กระทรวง
พิทักษสันติราษฎร (Narcotics Control Bureau of the Ministry of Public Security) 5
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดแหงชาติ เปนองคกรในรูปคณะกรรมการซึ่งประกอบดวย
ความรวมมือจากกระทรวงและหนวยงานตางๆ ของจีน โดยมีรองเลขานุการคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ชวยกระทรวงพิทักษสันติราษฎร รองผูอํานวยการฝายโฆษณาการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน
รัฐมนตรีชวยกระทรวงสาธารณสุข และรองผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรแหงชาติ เปนรอง
ผูอํานวยการคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดแหงชาติโดยตําแหนง และมีหนวยงานตางๆรวม ๓๑
หนวยงานของจีนเปนคณะกรรมการในการรวมดําเนินการ โดยมีหนาที่สําคัญ คือ ศึกษาวิจัยเพื่อ
ออกมาตรการและนโยบายในการกําหนดปองกันยาเสพติดในดานตางๆ ศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของกับยาเสพติดรวมกัน ตลอดจนการประสานและดําเนินการในการปองกันและ
ปรามปรามยาเสพติดใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน6
๒.๗

หนวยงาน/องคกรระหวางประเทศที่มีบทบาทในการแกไขปญหา
• INTERPOL (International Criminal Police Organization)

๒.๘

กรอบการประเมินผลการดําเนินการในปจจุบัน

“国 家 禁 毒委员会 (คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด).” 百度百科.
< http://baike.baidu.com/view/1500457.htm >. และ “国务院议事协调机构(องคการความรวมมือระหวาง
ประเทศภายใตการกํากับของคณะรัฐมนตรี).” The Central People’s Government of the People’s Republic of
China (24 เมษายน2551). < http://www.gov.cn/gjjg/2008-04/25/content_14612.htm>.
6
“2009 年中国禁毒报告 (รายงานควบคุมยาเสพติดประจําป 2009).” Narcotics Control Bureau of the
Ministry of Public Security (๒๓ เมษายน ๒๕๕๒).
< http://www.mps.gov.cn/n16/n80209/n80481/n804535/1919823.html >.
5
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การประเมินโดยใชกรอบ Context-Input-Process-Product (CIPP Model)
• การประเมินดานบริบทหรือสภาพแวดลอม – ความรายแรงของปญหา
ตั้งแตป ๒๕๔๙ จนถึงปจจุบัน
• การประเมินปจจัยเบื้องตน –ความพรอมของบุคคลากร และงบประมาณ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหา
• การประเมินกระบวนการ – ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินการใน
ปจจุบันในการแกไขปญหาเรื่องการลักลอบขนยาเสพติดเขาจีนโดยผาน
ทางดานมณฑลกวางตุง
• การประเมินผลผลิต – ผลลัพธจากการดําเนินการของไทยและจีน โดย
ประเมินจากตัวเลขของคนไทยที่ถูกจับกุมในขอหาลักลอบขนยาเสพติด
เขาจีนโดยผานทางดานมณฑลกวางตุงกอนและหลังการดําเนินการ
ตลอดจนตัวเลขของการจับกุมผูที่เกี่ยวของในประเทศไทยมาดําเนิ

บทที่ ๓
วิธีการศึกษา
๓.๑

วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้ สวนที่หนึ่งจะใชวิธีการอาน การคนควาจากเอกสารตางๆเปนหลักทั้ง
ที่เปนเอกสารของทางราชการและเอกสารของหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ รวมทั้งขาวสารจาก
สื่อสารมวลชนแขนงตางๆ สวนที่สอง คือ ศึกษาจากขอมูลที่ไดรับการบอกเลาหรือแลกเปลี่ยน
หรือการสอบถามจากผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของโดยตรง ไมวาจะเปนหนวยงานของราชการ
ไทยในตางประเทศและในประเทศ อาทิ สถานเอกอัครราชทูตไทยในจีน อินเดีย มาเลเซีย
สถานกงสุลใหญไทยในจีน ฮองกงและมาเกา อินเดีย สํานักงานปราบปรามยาเสพติด(ปปส.)
สํานักงานตํารวจแหงชาติ(สตช.) กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ หรือจากหนวยงาน
ของตางประเทศ อาทิ กรมปราบปรามยาเสพติดมณฑลกวางตุง กรมศุลกากรมณฑลกวางตุง
กรมตรวจคนเขาเมืองมณฑลกวางตุง สถานกงสุลใหญของประเทศตางๆประจํามณฑลกวางตุง
สวนที่สาม คือ ศึกษาจากขอมูลและขอสังเกตุที่ผูเขียนไดรับรูและเปนประสบการณโดยตรงใน
ระหวางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว ซึ่งไมมีการบันทึกไวเปนทางราชการ โดย
สรุปการศึกษานี้จะเปนลักษณะที่มีแนวโนมไปทางการวิจัยวิเคราะหเชิงคุณภาพ มากกวาเชิง
ปริมาณ

๓.๒

แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
กลุมตัวอยางที่จะศึกษา จะใชขอมูลจากคดีกรณีคนไทยซึ่งถูกจับกุมขอหาลักลอบ
ลําเลียงยาเสพติดเขามณฑลกวางตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามเมืองหนาดานตางๆ เชน
นครกวางโจว นครเซินเจิ้น เมืองจูไห เปนตน เปนหลักในการศึกษา รวมทั้งศึกษาจากขอมูล
กลุมตัวอยางใกลเคียงอื่นๆ เชน คนไทยซึ่งถูกจับกุมในคดีประเภทเดียวกันในมหานครหรือ
เมืองหรือมณฑลอื่นๆของจีน อาทิ กรุงปกกิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ เมืองเซี่ยเหมินในมณฑลฝูเจี้ยน
นครคุนหมิงในมณฑลยูนนาน เขตบริหารและปกครองพิเศษเมืองฮองกง และเมืองมาเกา เปน
ตน รวมทั้งในประเทศอื่นๆ ที่อยูในเสนทางลําเลียงยาเสพติดดวย อาทิ ประเทศอินเดีย ประเทศ
ไทย และประเทศปากีสถาน นอกจากนั้น ยังศึกษาเปรียบเทียบคูขนานกับขอมูลกลุมตัวอยาง
คนชาติอื่นๆที่ถูกจับกุมในคดีเชนเดียวกัน ที่ไดรับทราบจากแหลงขาวเพื่อนผูปฏิบัติงานจาก
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หนวยงานทางการกงสุลของประเทศอื่นๆ คือ ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนิเซีย ประเทศ
เวียดนาม ประเทศสิงคโปร และประเทศฟลิปปนส เปนตน
ขอมูลการศึกษาจะนํามาจากสามสวนหลัก กลาวคือ
สวนที่หนึ่งจากเอกสาร แบงออกเปน
ก)
เอกสารทางราชการไทย ไดแก สถานกงสุลใหญ ณ นครกวางโจว
กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สํานักงานที่ปรึกษาดานการปราบปรามยาเสพติดประจําสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง สถานกงสุลใหญไทยประจําเมืองตางๆของจีน ประกอบดวย
มหานครเซี่ยงไฮ เมืองเซี่ยเหมิน นครซีอาน นครเฉินตู นครคุนหมิง นครหนานหนิง เมือง
ฮองกงและมาเกา สํานักงานปราบปราบยาเสพติด (ป.ป.ส.) กองบัญชาการตํารวจปราบปราม
ยาเสพติด (บช.ปส.)
ข)
เอกสารของราชการตางประเทศ ไดแก กรมศุลกากรมณฑลกวางตุง
กรมตรวจคนเขาเมืองมณฑลกวางตุง สํานักงานการตางประเทศมณฑลกวางตุง
ค)
เอกสารของหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ ไดแก INTERPOL, United
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United Nations (Vienna Convention on
Consular Relations) สํานักงานปราบปรามยาเสพติดจีนและไทย รวมทั้งขาวสารจาก
สื่อสารมวลชนแขนงตางๆทั้งของไทย จีน และนานาชาติ
สวนที่สอง แหลงขอมูลที่ไดรับการบอกเลาหรือแลกเปลี่ยนหรือการสอบถามจาก
ผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของโดยตรง ไมวาจะเปนเจาหนาที่หนวยงานของราชการไทยใน
ตางประเทศและในประเทศ อาทิ ขาราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยในจีน อินเดีย มาเลเซีย
ขาราชการและเจาหนาที่ทองถิ่นสถานกงสุลใหญไทยในจีน ฮองกงและมาเกา อินเดีย
เจาหนาที่สํานักงานปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) เจาหนาที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.)
ขาราชการกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ หรือจากหนวยงานของตางประเทศ อาทิ
เจาหนาที่กรมปราบปรามยาเสพติดมณฑลกวางตุง เจาหนาที่กรมศุลกากรมณฑลกวางตุง
เจาหนาที่กรมตรวจคนเขาเมืองมณฑลกวางตุง เจาหนาที่สถานกงสุลใหญของประเทศตางๆ
ประจํามณฑลกวางตุง
สวนที่สาม คือ เปนแหลงขอมูลและขอสังเกตจากการที่ผูเขียนไดรับรูและเปน
ประสบการณโดยตรงในระหวางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว ซึ่งไมมีการบันทึก
ไวเปนทางราชการ
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๓.๓

วิธีและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีในการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยการอานคนควาจากเอกสารตางๆดังกลาว แลวคัด
สําเนา ใชวิธีการบันทึกหากเปนขอมูลที่ไดรับการบอกเลา หรือการแลกเปลี่ยนขาวสาร รวมทั้ง
โนตจากการปฏิบัติงาน การคนควาจากสื่อตางๆดวย Search engines แบบตางๆในรูปอิเลคโทร
นิคส สวนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนการสอบถามแบบเชิงลึกกับผูที่เกี่ยวของ
โดยไมเนนการใชแบบสอบถาม ควบคูกับการอานเอกสารที่เกี่ยวของ

๓.๔

วิธีการวิเคราะหและประมวลผล
จากการที่ขอมูลสวนใหญมาจากการแหลงขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลของสถานกงสุล
ใหญ ณ นครกวางโจว ซึ่งรวบรวมจากการสอบถามพูดคุยกับผูถูกจับกุมคดียาเสพติดในมณฑล
กวางตุง การสอบถามจากเจาหนาที่และผูปฏิบัติงานทั้งจากไทยและจีน รวมถึงการศึกษาจาก
เอกสารรายงานตางๆ การวิเคราะหและประมวลผลขอมูลจึงเลือกใชแนวสถิติพรรณา โดยมี
การนําเสนอสถิติในรูปของตัวเลขและรอยละ มีการเปรียบเทียบขอมูลทั้งจากฝายไทยและจีน
เปนตน
การศึกษาครั้งนี้ จะใชวิธีการวิเคราะหจากเนื้อหาเอกสาร (Content analysis) เพื่อศึกษา
วิเคราะหสภาพปญหา ปจจัยที่เกี่ยวของในดานการเมืองการทูต เศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย
ทั้งในแงภายในประเทศของประเทศไทยและประเทศที่เกี่ยวของและระหวางประเทศ เพื่อ
กําหนดกรอบสาเหตุที่มาของปญหาการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขามณฑลกวางตุง
ประมวลผลความพยายามในการแกไขปญหาทั้งในมิติของไทยเองและความรวมมือระหวาง
ประเทศ ปญหาขอจํากัดที่เกิดขึ้นและวิธีการแกไขเพื่อยุติหรือทุเลาปญหาดังกลาว ภายใต
นโยบายของไทย จีน ประเทศที่เกี่ยวของและนานาชาติ ตลอดจนวิธีปฏิบัติของมิตรประเทศที่มี
ปญหาแบบเดียวกัน เพื่อนํามาซึ่งการแสวงหาแนวทางที่อาจใชเปนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่
อาจนํามาปรับใชกับการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรวิธีการจัดการกับปญหาเรื่องนี้ในสวน
ของไทย ซึ่งคนชาติถูกชักนําเขาไปเกี่ยวของกับขบวนการคายาเสพติดขามชาติ

บทที่ ๔
ผลการศึกษาวิจัย
๔.๑

การประเมินบริบทและสภาพแวดลอม
การประมวลขอเท็จจริงสภาพปญหาทั้งหมด
ความเปนมา เหตุและแนวโนมที่คนไทยถูกจับกุมขอหาลักลอบลําเลียงยาเสพติดเฮโรอีน
เขาจีนที่มีจํานวนเพิ่มขึน้ อยางมาก พรอมทั้งเสนทางการเดินทางลําเลียงยาเสพติด วิธีการลําเลียง
ขบวนการและเครือขาย ความรุนแรงของปญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นในดานตางๆ สาเหตุของปญหา
ที่คนไทยถูกจับกุมมากขึ้น การดําเนินการที่ผานๆมาและความจําเปนที่จะตองปรับยุทธวิธีแกปญหา
๔.๑.๑ ปจจัยที่สงผลใหมณฑลกวางตุงเปนมณฑลที่มีการลักลอบขนยาเสพติดมากขึ้น
อยางตอเนื่อง
ก. สถานที่ตั้ง -- มณฑลกวางตุงมีทําเลที่ตั้งใกลฮองกงและมาเกา มีชายแดนทั้ง
ทางน้ํา ทางบก สะดวกตอการเดินทางและการขนสง จึงเปนชองทางนําเขายาเสพติดเขาสูจีนที่
สําคัญ นอกจากนี้ ยาเสพติดที่นําเขามาทางมณฑลกวางตุงไมเพียงจําหนายใหผูเสพในพื้นที่
เทานั้น ยังมีการลําเลียงสงตอออกไปยังตางประเทศ เชน ยุโรป อีกดวย โดยที่มณฑลกวางตุงได
พัฒนาระบบการขนสง อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ โดยเฉพาะทางทาเรือมากขึ้น
จึงทําใหการขนสงยาเสพติดไปประเทศตางๆ สะดวกสบายยิ่งขึ้น
ข. ฐานการผลิต -- มณฑลกวางตุงเปนหนึ่งในพื้นที่ของจีนที่สามารถผลิต
สารเคมี (precursor chemical) สําหรับการผลิต methamphetamines ephedrine และ
pseudoephedrine ดังนั้นการนําเขายาเสพติดจึงจะนํามาเพื่อตอยอดการผลิตยาเสพติดในมณฑล
กวางตุงและสงออกไปยังประเทศที่สามตอไปอีกดวย
ค. ตลาดใหญของผูบริโภคยาเสพติด-- จากขอมูลของ National Narcotics
Control Commission (NNCC) ของจีน มีจํานวนผูติดยาเสพติดสูงถึง ๙๕๕,๐๐๐ รายทั่วจีน
อยางไรก็ดี เจาหนาที่บางรายกลาววาตัวเลขที่แทจริงอาจจะสูงถึง ๑๕ ลานราย ทั้งนี้ รอยละ
๗๘ เปนผูติดเฮโรอีน และรอยละ ๖๒.๐๘ เปนผูที่มีอายุต่ํากวา ๓๕ ป มณฑลกวางตุงเปนพื้นที่
ที่มีผูเสพยาเสพติดมากที่สุดในประเทศจีนเนื่องจากมีรายไดสูง และมีอิสระในการจับจายใช
สอย แบงเปนผูเสพเฮโรอีนกวา ๑๑๓,๐๐๐ คน เปนผูเสพเอ็กซตาซี่ เคตามีน ประมาณกวา
๑๐๐,๐๐๐ คน และมีแหลงผลิตยาเสพติดชนิดใหมหลายแหง มีการทําลายแหลงผลิตไดทุกป
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ฆ. ที่อยูอาศัยของชาวแอฟริกัน -- ปญหาชาวแอฟริกันตะวันตก นับเปนปญหา
สําคัญของนครกวางโจว ชาวแอฟริกันในประเทศจีนกวารอยละ ๙๐ อาศัยอยูในนครกวางโจว
หรือคิดเปนจํานวนคนประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน โดยรวมถึงผูที่มีเอกสารสําคัญประจําตัวและ
เอกสารการเดินทางทั้งที่ถูกกฎหมายและไมถูกกฎหมาย สวนใหญเปนชาวไนจีเรีย มาลี กานา
กาบอน คาเมรูน อีกสวนหนึ่งกระจายตัวอยูในมหานครเซี่ยงไฮ กรุงปกกิ่ง มณฑลซินเจียง
มณฑลเจอเจียง รวมทั้งเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งมีชาวแอฟริกันอยูประมาณ ๑๐,๐๐๐
คน โดยคนเหลานี้ไปทําธุรกิจการคาและบางสวนเกี่ยวของกับยาเสพติด เมื่อป ๒๕๔๙ มีคดี
ยาเสพติดที่เมืองหางโจว มณฑลเจอเจียง ซึ่งผูตองหาก็เปนชาวแอฟริกันที่ไปจากกวางโจว
สําหรับผูที่อยูในนครกวางโจวก็เริ่มกระจายตัวออกไปทางชานเมืองมากขึ้น 1
บางสวนของชาวแอฟริกันเหลานี้ทําธุรกิจการคาเสื้อผา ของใช สินคาปลีกยอย
โดยซื้อสินคาราคาถูกสงกลับไปขายในประเทศตน ในนครกวางโจวมีบริษัทการคาของคน
เหลานี้กวา ๔๐๐ บริษัท แตมีเพียง ๘๐ บริษัทเทานั้นที่มีใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย
บางสวนเขาไปมีสวนรวมในการกออาชญากรรมตางๆ เชน การทําหนังสือเดินทางปลอม การ
ฟอกเงิน การฉอโกง การคายาเสพติด โดยเฉพาะอยางยิ่งคือกลุมแอฟริกันตะวันตกชาวไนจีเรีย
ซึ่งสวนหนึ่งจะเขาเมืองโดยมีเอกสารที่ถูกตอง แตหลังจากนั้นจะขายหนังสือเดินทาง ทําใหมี
การนําไปปลอมแปลงเพื่อใหผูอื่นใชเดินทางเขาประเทศจีนอีก ทําใหยากที่จะทราบจํานวนที่
แทจริงของชาวแอฟริกันในประเทศจีน และเนื่องจากการที่ชาวแอฟริกันมีหนาตาที่ดูคลายกัน
มาก ทําใหยากแกการตรวจสอบของเจาหนาที่
จากการประสานงานระหวางหนวยงานดานการปราบปรามยาเสพติดของ
ประเทศจีนและประเทศปากีสถาน ทราบวาในประเทศปากีสถาน มีชาวแอฟริกันอยูในพื้นที่ซึ่ง
ติดกับชายแดนประเทศจีนประมาณกวา ๓๐,๐๐๐ คน
๔.๑.๒ ลักษณะสําคัญของการคายาเสพติดในมณฑลกวางตุง
ก. ยาเสพติดสวนใหญเปนเฮโรอีน ซึ่งมีที่มาจากพื้นที่ “พระจันทรเสี้ยว
ทองคํา” (Golden Crescent) อันเปนรอยตอของ ๓ ประเทศ คือ อัฟกานิสถาน ปากีสถาน และ
อินเดีย และจากทวีปแอฟริกา
ข. วิธีการลําเลียงซุกซอนสวนใหญเปนการซุกซอนในรางกาย ซุกซอนใน
สัมภาระหรือในพัสดุไปรษณียดวน โดยจะหอหุมดวยกระดาษที่สามารถปองกันการตรวจสอบ
ของเครื่องเอ็กซเรย
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ค. มีการกําหนดเสนทางการลําเลียง ตัวบุคคลและปลายทางที่แนนอน
ฆ. ปริมาณยาเสพติดคอนขางมาก และชําระการซื้อขายยาเสพติดเปนเงิน
สด
ง. สื่อสารกันโดยใชภาษาแอฟริกัน ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญตอการ
สืบสวนของเจาหนาที่
จ. มีการรวมงานกับคนที่อยูในประเทศอื่นๆ มีเครือขายที่มั่นคง
๔.๑.๓ เสนทางลําเลียงที่สําคัญ
จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดพบวา
เสนทางลําเลียงที่สําคัญของผูที่ลักลอบนําเขายาเสพติดมายัง สปจ. มีสองเสนทางหลัก ไดแก
เสนทางที่หนึ่ง : ปากีสถาน – นครอุรุมชิ (มณฑลซินเจียง) – นครเฉินตู
(มณฑลเสฉวน)/มหานครเซี่ยงไฮ – นครกวางโจว
เสนทางที่สอง: อินเดีย (กรุงนิวเดลี) – ไทย (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) – จีน
(ผานทาอากาศยานของเมืองตางๆ อาทิ นครกวางโจว เมืองซันโถว เมืองเซินเจิ้น หรือดาน
ตรวจคนเขาเมืองทางบกจุดตางๆ อาทิ ดานหวงกั่งระหวางเขตปกครองพิเศษเมืองฮองกงและ
เมืองเซินเจิ้น ดานกงเปยระหวางเขตปกครองพิเศษเมืองมาเกากับเมืองจูไห แลวตอมายังนคร
กวางโจว)
สถานการณปจจุบัน
ก. พบแนวโนมใหมวากลุมผูคายาเสพติดเริ่มหันมาลําเลียงยาเสพติดจากแหลง
ผลิตพระจันทรเสี้ยวทองคําบางสวนโดยใชนครกวางโจวเปนเสนทางผานพักสินคากอนสง
ตอไปยังประเทศในทวีปยุโรป
ข. มีการยายแหลงเก็บซุกซอนยาเสพติดจากนครกวางโจวไปยังเมืองหนานไห
และเมืองฝอซาน อันเปนเมืองชานเมืองซึ่งอยูทางตะวันตกของนครกวางโจว
ค. พบวามีหญิงชาวจีนเขาไปพัวพันรวมงานกับนักคายาเสพติดกลุม
แอฟริกันตะวันตก
ฆ. มีการใชผูลําเลียงและปรับเปลี่ยนวิธีการลําเลียงที่มีรูปแบบหลากหลาย
ง. ผูลําเลียงนํายาเสพติดเขาชองทางอื่นๆมากขึ้น เชน เมืองซานโถว(ซัวเถา)
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุง และดานกงเปย ซึ่งเปนดานตรวจคนเขาเมือง
สากลระหวางเขตปกครองพิเศษเมืองมาเกากับเมืองจูไหของมณฑลกวางตุง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
จ. การลําเลียงยาเสพติดของกลุมแอฟริกันตะวันตก ในชวงกอนสวนใหญจะ
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ใชผูลําเลียงชาวแอฟริกัน แตเมื่อถูกจับกุมบอยครั้ง ก็หันมาใชผูหญิงชาวเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต รวมทั้งหญิงไทยเปนผูลําเลียงโดยนิยมใชวิธีซุกซอนในรางกาย
๔.๑.๔ สถานการณยาเสพติดของประเทศไทย
ประเทศไทยมีผูเสพยาเสพติดจํานวนประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ คน ซึ่งเปนจํานวนที่
ลดลงมากเมื่อเทียบกับจํานวนผูเสพ ๑ ลานกวาคนในอดีต ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยสามารถ
แกปญหายาเสพติดในประเทศไดดี ปจจุบันไมมีแหลงผลิตยาเสพติดในประเทศไทย ใน
ขณะเดียวกันการควบคุมการปลูกฝนในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา(รอยตอของ ๓ ประเทศ คือ
สหภาพเมียนมาร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรไทย) ก็ประสบ
ผลสําเร็จอยางสูง ปริมาณเฮโรอีนในพื้นที่นี้จึงลดลง 2
ในขณะที่การปลูกฝนและปริมาณเฮโรอีนในพื้นที่พระจันทรเสี้ยวทองคํา
เพิ่มขึ้น ศูนยกลางการคาและตลาดเฮโรอีนจึงเปลี่ยนจากประเทศไทยไปเปนประเทศปากีสถาน
และอินเดีย แตยังมีความเกี่ยวของกับประเทศไทย คือ กลุมนักคายาเสพติดแอฟริกันตะวันตก
ใชหญิงไทยเปนผูลําเลียงยาเสพติดจากพื้นที่พระจันทรเสี้ยวทองคํามายังประเทศจีน
ผูลําเลียงเหลานี้สวนใหญมีฐานะยากจน ถูกชักจูงไดงาย สวนหนึ่งเปนเพราะ
ไมทราบวาในประเทศจีนมีอัตราการลงโทษความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสูงกวาในประเทศ
ปากีสถานและอินเดียซึ่งจะถูกลงโทษจําคุกเพียงไมกี่ป นอกจากนี้ยังมีการใชหญิงไทยลําเลียง
โคเคนจากอเมริกาใตเขามายังประเทศไทยดวย
๔.๑.๕ สถานการณคนไทยถูกจับกุมขอหาลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขามณฑลกวางตุง
จากขอมูลสถิติของสถานกงสุลใหญ ณ นครกวางโจว พบวาในกลางเดือน
พฤศจิกายน ป ๒๕๔๙ คนไทยรายแรกถูกจับกุม ณ ทาอากาศยานนานาชาติไปหยุน (Baiyun
International Airport) ในขอหาลักลอบลําเลียงยาเสพติดเฮโรอีนโดยใชวิธีซุกซอนในรางกาย
น้ําหนักจํานวน ๖๑๑ กรัม เขามณฑลกวางตุง ผูลําเลียงเดินทางมาจากประเทศอินเดียผานทาอากาศ
ยานเมืองฮองกงเปลี่ยนเทีย่ วบินมานครกวางโจว กอนหนานัน้ ไมปรากฎการบันทึกการจับกุมคน
ไทยในคดีประเภทนี้มากอน
ถัดมาในเดือนธันวาคม ๒๕๔๙ คนไทยถูกจับกุมขอหาลักลอบลําเลียงยาเสพติด
เฮโรอีนเขามณฑลกวางตุงอีก ๗ ราย เปนชาย ๒ ราย หญิง ๕ รายโดยแบงการจับกุมออกเปน ๔
ครั้ง ดังนี้
ครั้งแรกถูกจับกุมพรอมกันสามราย ซุกซอนเฮโรอีนในรางกายน้ําหนักรวมกัน
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๑,๖๙๒ กรัม ใชเสนทาง กรุงนิวเดลี-ทาอากาศยานสุวรรณภูม-ิ ทาอากาศยานไปหยุนนครกวางโจว
ครั้งที่สองถูกจับอีก ๑ ราย ซุกซอนเฮโรอีนในรางกายน้ําหนัก ๔๘๐ กรัม ใชเสนทาง เมืองดูไบ-ทา
อากาศยานสุวรรณภูม-ิ ทาอากาศยานไปหยุนนครกวางโจว
ครั้งที่สามถูกจับพรอมกัน ๒ ราย ซุกซอนเฮโรอีนในรางกายน้ําหนักรวมกัน
๑,๐๑๕ กรัม ใชเสนทางเดียวกันกับครั้งที่สอง สวนครั้งที่สี่ ถูกจับกุม ๑ ราย ซุกซอนเฮโรอีนใน
กระเปาเดินทางน้ําหนัก ๑,๑๑๕ กรัม ใชเสนทาง กรุงนิวเดลี-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ-ทาอากาศ
ยานไปหยุนนครกวางโจว
ในป ๒๕๕๐ คนไทยยังถูกจับกุมในเขตของมณฑลกวางตุงในความผิดดังกลาว
อยางตอเนื่อง รวมตลอดป เปนจํานวน ๑๕ ราย โดยเปนหญิงทั้งหมด แบงเปนชวงครึ่งปแรก
ระหวางเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม ถูกจับกุมจํานวน ๑๑ ราย และครึ่งปหลังในเดือน
พฤศจิกายนและธันวาคมจํานวน ๔ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฎในภาคผนวก (ก)
สําหรับในป ๒๕๕๑ นัน้ หลังจากที่สถานกงสุลใหญ ณ นครกวางโจว และ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของของไทยและจีน ไดดาํ เนินมาตรการแกไขปญหาตางๆรวมกันอยางตอเนื่อง
ตลอดทั้งป ๒๕๕๐ เปนผลใหจํานวนคนไทยที่ถูกจับกุมขอหาลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขามณฑล
กวางตุงไดลดลงอยางเห็นไดชัด โดยมีจํานวนเพียง ๓ ราย มีรายละเอียดดังตารางปรากฎใน
ภาคผนวก (ข)
จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา การจับกุมคนไทยที่ลักลอบลําเลียงเฮโรอีนผาน
ชองทางดานเขาเมืองตางๆ ทั้งทางบกและทางอากาศ ของจีนเขามณฑลกวางตุง ซึ่งมีจุดเริ่มตน
ในชวงปลายป ๒๕๔๙ เปนตนมา จนถึง กลางป ๒๕๕๐ มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วใน
ชวงเวลาสั้นๆ ปรากฎการณนี้สถานกงสุลใหญเห็นวาเปนเรื่องที่นาวิตกอยางยิ่งและจําเปนที่จะตอง
เขาไปดูแลแกไขโดยรีบดวน
เมื่อไดทําการสอบปากคําและศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผูที่ถูกจับกุมโดยละเอียดจะเห็น
เปนแนวโนมวา สวนใหญของผูที่ถูกจางวานหรือหลอกใชใหเปนผูลําเลียงจะออกเดินทางจาก
ประเทศไทยไปยังกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยมีผูวาจางเปนคนจัดการพาไปทําหนังสือเดินทาง
และวีซา และเมื่อเดินทางถึงก็จะมีผูมารับซึ่งสวนมากเปนชาวแอฟริกนั นําไปพักในโรงแรมตางๆ
เพื่อรอรับยาเสพติด ดังนัน้ กรุงนิวเดลีจึงถือเปนจุดเริ่มตนของการลําลียง เมื่อไดเวลาที่เหมาะสม
หลังจากนัน้ ประมาณ ๑ ถึง ๒ สัปดาห ผูวา จางจึงจัดใหผลู ําเลียงออกเดินทางตอไปยังเมืองเปาหมาย
โดยสายการบินดวยการบินตรงเขาจีน หรือโดยสารเครื่องบินมาแวะผานที่ทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิของไทย หรือ บางกรณีที่ทาอากาศยานนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอรของมาเลเซีย กอนตอ
เครื่องบินเขาจีน
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สําหรับวิธีการซุกซอนยาเสพติดในการลําเลียง มีหลายวิธดี วยกัน วิธีการหลักๆ คือ
การซุกซอนในรางกายดวยการกลืนกอนยาเสพติดทีห่ อหุมดวยถุงยางอนามัยเขาทองเพื่อขับถาย
ภายหลัง หรือดวยการสอดเขาไปในทวารหนักและ/หรืออวัยวะเพศ หญิง และการซุกซอนใน
รองเทาซึ่งสวนใหญผูถูกวาจางจะทราบวาเปนยาเสพติด แตไดรับแจงวาถาถูกจับไดบทลงโทษ
เกี่ยวกับยาเสพติดของจีนไมรนุ แรง สวนวิธกี ารอื่นที่นิยม คือ ผูวาจางจะซุกซอนในกระเปาเดินทาง
แลวนํามามอบใหผูถูกวาจางใหลําเลียงโดยบอกวาเปนเสื้อผาหรือสินคาตางๆที่จะตองนําไปสงที่
ประเทศจีน กรณีหลังนี้ผูถูกวาจางมักจะไมทราบวามียาเสพติดซุกซอนมาดวย
การกระทําผิดเกี่ยวกับเรื่องนีจ้ ีนมีบทลงโทษคอนขางรุนแรง กฎหมายอาญาของ
จีนกําหนดวาการลักลอบ การขาย การขนสง การผลิต การครอบครองยาเสพติดโดยผิดกฎหมาย
การปกปดคนผิด ใหสถานทีซ่ อนตัว ยักยายยาเสพติด ซอนยาเสพติด ลักลอบของที่ใชในการผลิต
ยาเสพติด ซื้อขายอุปกรณทาํ ยาเสพติดโดยผิดกฎหมาย ปลูกพืชที่ทํายาเสพติดโดยผิดกฎหมาย การ
ซื้อขาย ขนสง พกพาและครอบครองเมล็ดพันธฺพืชที่ทํายาเสพติด การเสพยา ชักชวน หลอกลวงคน
ใหเสพยา และอํานวยสถานที่ใหผูเสพยา การใหยานอนหลับ ยาสลบ ยาที่มีผลตอระบบประสาท
โดยผิดกฎหมาย ตางเขาขายการกระทําอาชญากรรมทางดานยาเสพติด
๔.๑.๖ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในดานตางๆ
ก. ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงตอผูที่ถูกจับกุม
ในจํานวนคนไทยที่ถูกจับกุมนั้น สวนใหญจะเปนสตรี มีจํานวนถึง ๒๓ ราย จากผู
ถูกจับกุมทั้งหมด ๒๖ ราย ในจํานวนนีไ้ ดถูกตัดสินลงโทษต่ําที่สุด คือจําคุก ๑๒ ป และสูงสุดคือ
ประหารชีวิตโดยรอลงอาญา ๒ ป หญิงไทยที่ถูกจับสวนใหญใหการวา เปนเหยื่อถูกหลอกใหขน
ยาเสพติดจากขบวนการหลอกลวงกลุมแอฟริกันตะวันตกที่จะเขามาตีสนิท หญิงไทยที่ถูกจับกุม
เหลานี้สวนมากเปนผูมีการศึกษาต่ํา รูไมเทาทัน ขาดความรูและขอมูลขาวสาร มักจะมีปญหาทาง
ครอบครัว ปญหาชีวิตสมรส ปญหาการเงิน เมื่อถูกจับกุมก็ยิ่งกอใหเกิดปญหามากยิ่งขึ้น ครอบครัว
ขาดผูนํา เปนปญหาสังคมตามมา ดังสะทอนจากเนื้อหาในจดหมายทีบ่ งบอกถึงปญหาดังกลาวใน
การติดตอระหวางผูถูกจับกุมกับญาติหรือสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนฝูง ซึ่งสถานกงสุลใหญฯ
ไดเขาไปใหความชวยเหลือเปนสื่อกลางระหวางกลุมบุคคลดังกลาว นอกเหนือจากการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมายใหไดรับการปฏิบัติตามขบวนการยุติธรรมของทองถิ่น
ข. ผลกระทบตอคนไทยสวนรวม
ดังที่ไดกลาวมาแลววา การทีค่ นไทยถูกจับกุมในขอหาลักลอบลําเลียงขนยาเสพติด
เขาจีนมากขึน้ อยางตอเนื่อง ยอมสงผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมไดตอภาพลักษณของคนไทย
โดยรวม ในฐานะที่เปนกลุมตองสงสัยอันดับแรกๆ เปนผลให นักธุรกิจ นักทองเทีย่ ว นักศึกษาไทย
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ที่จะเดินทางมาจีน ประสบกับปญหาความไมสะดวกในการเขาเมือง เพราะทางการจีนไมวาจะเปน
เจาหนาทีต่ รวจคนเขาเมืองหรือเจาหนาที่ศลุ กากรจะเพงเล็งคนสัญชาติไทยเปนพิเศษโดยเฉพาะสตรี
เจาหนาทีจ่ ีนจะตรวจตราคนไทยมากกวาชาติอื่นๆ ทําใหเสียเวลามากยิ่งขึ้นและกอใหเกิดความไม
พอใจตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาทีจ่ ีนกระทบกระทัง่ กันบอยๆ ทําใหมีการรองเรียนซึ่งอาจ
กระทบตอความสัมพันธระหวางกันได
ค. ผลกระทบตอความรวมมือระหวางประเทศ
ปญหาดังกลาว ยังเกี่ยวของกับสถานกงสุลใหญฯในมิตทิ ี่จะตองใหความรวมมือ
กับทางการทองถิ่นจีนภายใตกรอบความรวมมือตางๆที่มีระหวางกัน โดยเฉพาะความรวมมือในการ
สืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลปราบปรามขบวนการอาชญากรรม เชน การแลกเลี่ยนขอมูลและ
ประวัติผูถูกจับกุม การขอความรวมมือในการสอบปากคําผุถูกจับกุม การประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของของไทยในการตรวจสอบเสนทางการเดินทาง การสนับสนุนการแลกเปลีย่ นขอมูลของ
ขบวนการเครือขาย เปนตน
๔.๑.๗ โทษการลักลอบ การขาย การขนสง การผลิต การครอบครองยาเสพติดโดยผิด
กฎหมาย ของจีนสรุปไดดังนี้ 3
ก. การลักลอบ การขาย การขนสง การผลิตยาเสพติด ไมวาจํานวนเทาใดก็ตาม ถือ
วาตองความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและตองไดรับโทษทางอาญา
ข. ระวางโทษ
ระวางโทษ
ความผิดที่กอ
จําคุก ๑๕ ป หรือ จําคุกตลอดชีวิต หรือประหาร กระทําความผิดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
ชีวิต พรอมกับถูกยึดทรัพย
๑. การลักลอบ การขาย การขนสง การผลิตฝน
๑,๐๐๐ ก. ขึ้นไป หรือ เฮโรอีน/ยาไอซ ๕๐ ก.
ขึ้นไป หรือยาเสพติดอยางอืน่ จํานวนมาก
๒. เปนหัวหนากลุมหรือตัวการสําคัญในการ
ลักลอบ การขาย ขนสง ผลิตยาเสพติด
๓. พกพาอาวุธหรือมีอาวุธในชวงการลักลอบ
การขาย การขนสง การผลิตยาเสพติด
๔. ใชกําลังในการตอตานการตรวจ จับกุมอยาง
รุนแรงตอเจาหนาที่
๕. เขารวมในเครือขายจําหนายยาเสพติดขาม
“ประมวลกฎหมายอาญาจีน (中华人民共和国刑法) ภาค ๒ กฎหมายยอย ลักษณะ ๖ บทลงโทษตามอาชญากรรม
หมวดที่ ๗ โทษการลักลอบ จําหนาย ขนสง ผลิตยาเสพติด” 深圳刑事法律网.
< http://www.szxingshi.com/95w9.html >.
3
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ระวางโทษ
จําคุก ๗ ป ขึ้นไป หรือ จําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับเงิน

ความผิดที่กอ
ชาติ
ครอบครองฝนตั้งแต ๑,๐๐๐ ก. ขึ้นไปหรือ
เฮโรอีน/ยาไอซ ๕๐ ก. ขึ้นไป หรือยาเสพติด
อยางอื่นจํานวนมาก

จําคุก ๗-๑๕ ป และปรับเงิน

การลักลอบ การขาย การขนสง การผลิตฝน
ตั้งแต ๒๐๐ ก. แตไมถึง ๑,๐๐๐ ก. หรือเฮโรอีน/
ยาไอซตั้งแต ๑๐ ก. แตไมถงึ ๕๐ ก. หรือ
ยาเสพติดอยางอื่นจํานวนมาก

จําคุก ๓-๗ ป และปรับเงิน

กระทําความผิดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. การลักลอบ การขาย การขนสง การผลิตฝน
นอยกวา ๒๐๐ ก. หรือเฮโรอีน/ยาไอซนอย
กวา ๑๐ ก. หรือยาเสพติดอยางอื่นจํานวนไม
มาก และเปนกรณีที่รุนแรง
๒. ครอบครองฝนตั้งแต ๒๐๐ ก. แตไมถึง
๑,๐๐๐ ก. หรือเฮโรอีน/ยาไอซตั้งแต ๑๐ ก.
แตไมถึง ๕๐ ก. หรือยาเสพติดอยางอื่น
จํานวนมาก และเปนกรณีทรี่ ุนแรง
กระทําความผิดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. การลักลอบ การขาย การขนสง การผลิตฝน
นอยกวา ๒๐๐ ก. หรือเฮโรอีน/ยาไอซนอย
กวา ๑๐ ก. หรือยาเสพติดอยางอื่นจํานวนไม
มาก
๒. ครอบครองฝนตั้งแต ๒๐๐ ก. แตไมถึง
๑,๐๐๐ ก. หรือเฮโรอีน/ยาไอซตั้งแต ๑๐ ก.
แตไมถึง ๕๐ ก. หรือยาเสพติดอยางอื่น
จํานวนมาก

จําคุกนอยกวา ๓ ป

ถาทําผิดในนามของหนวยงาน หนวยงานนัน้ จะตองถูกปรับเงินและคนที่
รับผิดชอบโดยตรงของบริษทั และผูรับผิดชอบคนอื่นๆ ก็จะถูกลงโทษตามกฎหมายขางตน
การใช ชักชวนหรือหลอกใชเด็กที่อายุต่ํากวา ๑๘ ป ในการชวยลักลอบ การขาย
การขนสง การผลิต หรือการขายยาเสพติดใหเด็กที่อายุต่ํากวา ๑๘ ป จะถือเปนโทษที่รุนแรง
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สําหรับผูทําผิดที่สามารถหลุดรอดการจับกุมหลายครั้ง เมื่อถูกจับก็จะถูกดําเนินคดี
ยอนหลังดวย
๔.๒ ปจจัยเบื้องตน (การดําเนินการโดยภาครัฐของไทยและจีน ตลอดจนนานาชาติในการ
รวมกันแกไขปญหาการลักลอบคาลําเลียงยาเสพติดเขาจีน)
การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาไดเนนการปองกันและปราบปรามมิใหขบวนการดังกลาว
ใชประโยชนจากชาวไทย โดยสามารถแบงออกเปนความรวมมือระหวางหนวยราชการของไทยที่
เกี่ยวของ และความรวมมือระหวางหนวยราชการของไทยกับหนวยงานของตางประเทศที่เกี่ยวของ
๔.๒.๑ การดําเนินการระหวางหนวยงานของไทยทีเ่ กี่ยวของ
ก. การเพิ่มความเขมงวดทีด่ านตรวจคนเขาเมือง
กรมการกงสุลและสํานักงานตรวจคนเขาเมืองไดเพิ่มความเขมงวดใน
การตรวจสอบการขอหนังสือเดินทาง วีซา และการตรวจสอบที่ทาอากาศยาน โดยเฝาระวัง
บุคคลที่มีประวัติการเดินทางในเสนทางซึ่งเปนเสนทางในการลําเลียงยาเสพติดมากยิ่งขึ้น
ข. การประชาสัมพันธคําเตือนและโทษของการลักลอบลําเลียงยาเสพติด
กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ รวมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดจัดทําประกาศคําเตือนทั้งเปนลักษณะแผน
พับและในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสซึ่งเผยแพรทางเว็บไซตประชาสัมพันธเพื่อแจงเตือนคน
ไทยไมใหถูกลอลวงชักจูงมาลําเลียงยาเสพติด รวมทั้งประชาสัมพันธผานทางสื่อวิทยุโทรทัศน
ในรายการตางๆรวมกันอยางตอเนื่อง
ค. การแลกเปลี่ยนขอมูลอยางใกลชิดยิ่งขึน้
หลังจากที่ไดมกี ารจับกุมชาวไทยที่ลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาสาธารณ
ประชาชนจีนเพิ่มมากขึ้น หนวยงานที่เกี่ยวของของไทย เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ ซึ่งมีสํานักงานอยูที่กรุงปกกิ่ง ไดประสานงานอยางใกลชิดกับสถาน
กงสุลใหญฯ เพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการจับกุมคนไทย และไดรวมเดินทางไปสัมภาษณคนไทย
ที่ถูกจับกุมที่สถานที่คุมขังเกี่ยวกับเสนทางการลําเลียง วิธกี ารลําเลียง ตลอดจนผูวาจางหรือผูบงการ
เพื่อนําขอมูลดังกลาวไปขยายผล และติดตามและเฝาระวังและนําไปสูการจับกุมผูวาจางซึ่งสวนมาก
พํานักอยูทปี่ ระเทศไทย นอกจากนี้ สํานักงาน ป.ป.ส. ไดตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อคนไทย
และชาวแอฟริกันตะวันตก ที่มีการเดินทางในเสนทางตองสงสัย นําขอมูลเขาในระบบ Watch
list ที่ทาอากาศยานและรวบรวมขอมูลจากการซักถามผูตองหา ตรวจสอบการใชโทรศัพท การ
เดินทาง วิเคราะหเครือขายการคายาเสพติด จัดทําแผนผังเครือขาย และบัญชีรายชื่อผูตองสงสัย
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ฆ. การเดินทางมาหาขอมูล
หนวยงานซึ่งดูแลดานการปราบปรามยาเสพติดของไทย คือ สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปราม ยาเสพติด (ป.ป.ส.) ซึ่งอยูภายใตกระทรวงยุติธรรม และ
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ซึ่งอยูภายใตสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดสง
เจาหนาทีเ่ ดินทางมามณฑลกวางตุงเพื่อเก็บรวบรวมหาขอมูลและเขาพบกับคนไทยที่ถูกจับกุม โดย
สถานกงสุลใหญฯ ไดชว ยนัดหมายใหหนวยงานดังกลาวเขาพบหนวยงานทองถิ่นที่เกี่ยวของ
ง. โครงการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
กระทรวงการตางประเทศไดเปนเจาภาพจัดโครงการเพิม่ พูนทักษะและ
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานดานการคามนุษย เมื่อป ๒๕๕๑ เพื่อเพิ่มทักษะและความรู
ใหกับเจาหนาที่ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญตางๆ ซึ่งมีภารกิจตองชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกข
ไดยากในตางประเทศ รวมถึงคนไทยที่เปนเหยื่อของขบวนการคามนุษยในตางประเทศ (ซึ่งรวมถึง
กรณีถูกวาจางหรือลอลวงใหเปนผูลําเลียงยาเสพติดเขาประเทศ) การจัดโครงการดังกลาวยังเปนการ
สรางชองทางติดตอกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ดําเนินการปองกันและปราบปรามการคา
มนุษย
๔.๒.๒ การดําเนินการของรัฐบาลจีนและรัฐบาลทองถิ่นของมณฑลกวางตุง
ก. รัฐบาลจีนไดเรงรัดนโยบายตอตานยาเสพติดโดยระดมความรวมมือจาก
หนวยงานตางๆ ของรัฐ และทุกภาคสวนของสังคมเพื่อตอสูกับยาเสพติด ในการนี้ จีนไดพิจารณา
รับรองกฏหมายยาเสพติดฉบับแรก ซึ่งไดมผี ลบังคับใชในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยมี
จุดมุงหมายที่จะควบคุมอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดและลดการเพิ่มปริมาณผูใชยาเสพติด4
ข. จีนไดเพิ่มความเขมงวดในการตรวจคนไทยที่ทาอากาศยานในมณฑลกวางตุง
กรุงปกกิ่ง ซินเจียงและนครเซี่ยงไฮ โดยเฉพาะรายที่เดินทางมาจากกรุงนิวเดลี โดยหากพบวามีพิรุธ
จะสงตัวไปเอ็กซเรยที่โรงพยาบาลเนื่องจากผูกระทําผิดหลายรายใชวธิ ีกลืนเฮโรอีนลงในทอง
ค. จีนไดมีมาตรการเรงรัดการดําเนินการสงครามประชาชนตอตานยาเสพติดโดย
ปฏิบัติการพิเศษ ๕ โครงการ ไดแก (๑) การวางระบบสกัดกั้นยาเสพติดอยางเขมงวดทุกชองทางทั้ง
ทางบก ทางน้าํ ทางอากาศและทางไปรษณีย ทําใหสามารถปองปรามการลักลอบยาเสพติดทั้งใน
ประเทศและจากนอกประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ (๒) ปฏิบัติการ “ถอนตะปู” เพือ่ โคนลมนักคา
ยาเสพติดรายสําคัญที่อยูนอกประเทศ (๓) ปฏิบัติการ “รางแหสวรรค” เพื่อสกัดกั้นการลักลอบ
นําเขายาเสพติด สงผลใหการลักลอบลําเลียงยาเสพติดลดลง (๔) ปฏิบัติการหยุดยั้งขบวนการใช

4

หนังสือพิมพ China Police Daily วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑.
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บุคคลกลุมพิเศษ เชน หญิงมีครรภ หญิงแมลูกออน เปนผูลําเลียงยาเสพติด และ (๕) การเรงรัด
เสริมสรางประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนนักคายาเสพติดขามชาติ ขามพื้นที่5
๔.๒.๓ การดําเนินการของหนวยราชการของไทยกับหนวยราชงานของจีนที่เกี่ยวของ
ก. การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดของไทยกับคณะกรรมาธิการควบคุมยาเสพติดแหงชาติจีน
ไทยและจีนไดใหความสําคัญแกเจาหนาทีป่ ระสานงานดานยาเสพติดโดยไดมีการ
แลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลและความรวมมือ โดยไดมกี ารแลกเปลี่ยน Watch list และแผนผัง
เครือขายชาวแอฟริกันตะวันตกจากการวิเคราะหการใชโทรศัพท บัญชีรายชื่อชาวแอฟริกัน
ตะวันตกใน Watch list และบัญชีรายชื่อผูตองสงสัยใหกับฝายจีน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะชวย
ปราบปรามกลุมนักคารายใหญเปนผลสําเร็จและเปนการขยายผลการสืบสวนปราบปรามในภูมภิ าค
ข. โครงการนําศุลกากรจีนศึกษาดูงานการสกัดกั้นยาเสพติดในประเทศไทย
สํานักงาน ปปส. ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง รวมกับสถานกงสุล
ใหญในจีน ไดเชิญเจาหนาทีท่ ี่ปฏิบัติงานดานสกัดกัน้ ยาเสพติดจากเมืองตางๆ เชน ปกกิ่ง กวางโจว
เซินเจิ้น จูไห เซี่ยงไฮ คุนหมิง ฯลฯ เยือนประเทศไทยเพือ่ ศึกษาดูงานทีเ่ กี่ยวของกับการปราบปราม
ยาเสพติด โดยมีผลลัพธที่เปนรูปธรรม ดังนี้
(๑) เปนการสรางความคุนเคยและสรางเครือขายระหวางเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ
(๒) เปนการกระชับความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ ปปส. และเจาหนาที่
ศุลกากรของไทย กับเจาหนาที่ศุลกากรของจีน เพื่อประโยชนในการรวมมือกันปราบปรามการ
ลักลอบลําเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฏหมายอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศจีนใหมีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(๓) เปนการใหความรูเจาหนาที่ของจีนเกีย่ วกับการทํางานของหนวยงาน
ไทย
๔.๒.๔ การดําเนินการขององคกร/หนวยงานระหวางประเทศ
บทบาทของ INTERPOL ในเรื่องยาเสพติด: INTERPOL มีหนาที่หลักในการ
สอดสองและตรวจสอบแนวโนมของการลักลอบลําเลียงยาเสพติดขามชาติ ตลอดจนแจงให
ประเทศสมาชิก 187 ประเทศทราบ (ไทยและจีนเปนสมาชิก) หลังจากนั้น หนวยงานที่
รับผิดชอบในแตละประเทศมีภาระหนาที่ในการสืบสวนในพื้นที่ตอไป 6
หนังสือพิมพ China Police Daily วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐.
6
Factsheet เรื่อง Drug trafficking (มิถุนายน ๒๕๕๑) <http://www.interpol.int/ICPO/Factsheets/DCOO1.pdf>
5
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INTERPOL ไดดําเนินการ ดังนี้
ก. จัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการลักลอบลําเลียงยาเสพติดใน
ประเทศตางๆ
ข. แจงแนวโนม/วิธีการใหมๆ ในการลักลอบลําเลียงยาเสพติดขามชาติ โดย
ชองทาง I-24/7 (ระบบการสงขอมูลระหวางประเทศสมาชิก INTERPOL)
ค. จัดการประชุมประจําปเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนขอมูลดานการสืบสวนคดี
ที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
๔.๓

การประเมินการดําเนินการ (ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ)
๔.๓.๑ จากการใหการของผูที่ถูกจับกุมสวนใหญพบวา คนเหลานี้ไมทราบถึงบทลงโทษ
ของการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาจีน โดยเพียงแตทราบวา หากถูกจับกุมก็จะถูกจําคุกเพียงไมกี่ป
ก็สามารถออกมาใชชีวิตตามปกติ และไมมหี ลักฐานเกี่ยวกับการถูกจําคุกในตางประเทศ นอกจากนี้
โดยที่บุคคลเหลานี้มีปญหาทางการเงิน คาจางที่ผูวาจางเสนอใหก็ถือวาคุมคากับความเสี่ยง ทั้งนี้
บทลงโทษของจีนเกี่ยวกับยาเสพติดถือวารุนแรงมาก โดยโทษสูงสุดคือการประหารชีวิต ดังนัน้
จะเห็นไดวาการประชาสัมพันธเกี่ยวกับโทษของการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาจีนยังคงไม
เพียงพอ การสรางความรูความเขาใจและการใหชาวไทยตระหนักถึงความรุนแรงของบทลงโทษ
เรื่องยาเสพติดของประเทศอื่นๆ เชน จีน จึงเปนสิ่งที่จําเปน
๔.๓.๒ การที่ชาวไทยสามารถลักลอบขนยาเสพติดออกจากประเทศไทยมาถึงประเทศจีน
แสดงใหเห็นถึงกระบวนการและอุปกรณการตรวจสอบที่ทาอากาศยานนานาชาติของไทยที่มี
ประสิทธิภาพไมดีเพียงพอ ดังนั้น จึงจําเปนตองเรงแกไข
๔.๓.๓ มาตรการปจจุบันของหนวยงานดานปองกันและปราบปรามยาเสพติด เชน การ
แลกเปลี่ยนขอมูล Watch list และการกวดขันและตรวจตราอยางเขมงวดของสํานักงานตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร ไทยและจีน ถือวามีประสิทธิภาพและสามารถลดจํานวนของชาวไทยที่ถูกใชเปน
เครื่องมือลักลอบขนยาเสพติดเขาจีน อยางไรก็ดี สถานการณการใชคนไทยลักลอบขนยาเสพติดเขา
ประเทศอื่นเชน บราซิล หรือ อารเจนตินากลับมีจํานวนมากขึ้น ดังนัน้ หนวยราชการไทยจึงนาจะ
ใชประโยชนจากแนวทางการดําเนินการที่ใชกับประเทศจีน เพื่อปองกันมิใหสถานการณในทวีป
อื่นๆ ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
๔.๓.๔ ในเรื่องบทลงโทษ ถึงแมวา จะมีกฏหมายและบทลงโทษที่คอนขางรุนแรง
สําหรับผูกระทําความผิดที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ไมวาจะเปนชาวตางชาติหรือคนชาติจีนเอง
แตกฏหมายอาญาของจีน (Criminal Law of the People’s Republic of China) มาตราที่ ๔๙ ได
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กลาวไววา บุคคลที่มีอายุต่ํากวา ๑๘ ป หรือหญิงที่กําลังตั้งครรคจะไดรับการยกเวนโทษ
ประหารชีวิต นอกจากนี้ ในกรณีที่หญิงตั้งครรคเปนชาวตางชาติ หรือติดเชื้อ HIV ก็จะถูกสง
ตัวกลับไปประเทศตนทางของหญิงผูนั้น ดังนั้น จึงเปนโอกาสใหหญิงที่เขาขายขางตนยังคง
เปนกลุมที่ถูกใชในการลักลอบขนยาเสพติดเขาจีน
๔.๓.๕ ปญหาในการสืบสวนปราบปราม
ก. ปญหาเรื่องภาษา หนวยงานที่เกี่ยวของขาดแคลนเจาหนาที่ที่มีความรูใน
ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาแอฟริกัน ซึ่งกลุมผูคาใชในการติดตอสื่อสาร
ข. ขาดขาวสาร งานการขาวเปนไปอยางยากลําบาก เพราะคนแอฟริกันจะมี
ลักษณะเฉพาะ คือ ชอบรวมกลุมกันเองมากกวารวมกลุมกับคนชาติอื่นๆ ทําใหมีความ
ยากลําบากในการเขาไปแทรกซึมหาขาวสาร
ค. ขาดมาตรการในการตรวจสอบขอมูลยอนหลังและการบริหารจัดการกับ
ชาวตางประเทศเนื่องจากปญหาระบบการจัดเก็บขอมูลและกฎระเบียบที่ลาสมัยของจีน
๔.๔

ผลการดําเนินการ
การดําเนินการของไทยโดยมาตรการเชิงรุกทั้งการรวมมือปราบปรามและการปองกัน
ปญหาดวยวิธกี ารตางๆตามที่กลาวมาขางตน ไดผลเปนที่นาพอใจอยางยิ่ง จํานวนคนไทยซึ่งถูก
จับกุมในขอหาลักลอบลําเลียงยาเสพติดเฮโรอีนเขามณฑลกวางตุงมีจาํ นวนลดลงอยางเห็นไดชัด
โดยเปรียบเทียบสถิติตัวเลขการจับกุมระหวางป ๒๕๔๙ (สองเดือน)จํานวน ๘ ราย ป ๒๕๕๐
จํานวน ๑๕ ราย และป ๒๕๕๑ เหลือเพียงจํานวน ๓ ราย ถือเปนตัวชี้วดั (KPI) สําคัญที่สนับสนุน
ความสําเร็จและประสิทธิผลของการดําเนินการตามมาตรการตางๆของสถานกงสุลใหญ และสวน
ราชการที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถนํามาประมวลเปนขอเสนอแนะและบทสรุปสําหรับการกําหนด
นโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของในการจัดการกับปญหาในรูปแบบดังกลาวตอไป โดยหนวยงาน
ที่เกี่ยวของหรือประสบปญหาในทํานองเดียวกันอาจพิจารณาใชเปนรูปแบบตัวอยาง (Model) ใน
การแกปญหาไดเชนเดียวกัน อาจเพียงปรับรายละเอียดบางประการใหเขากับสถานการณที่อาจ
แตกตางกันไปบางในแตละพืน้ ที่หรือทองถิ่น
การดําเนินมาตรการควบคุมยาเสพติดของจีนก็มีสวนชวยในการสกัดกัน้ การคายาเสพติด
ขามชาติ ตลอดจนความพยายามที่จะใชประเทศจีนเปนทางผานและเปนแหลงแพรระบาดของ
ยาเสพติด จํานวนคดียาเสพติดและผูตองกาที่ถูกจับกุมเพิม่ ขึ้น และมีการทําลายเครือขายการคา
ยาเสพติดไดกวา ๘๐๐ เครือขาย มาตรการดังกลาวสงผลใหความพยามยามนําเขายาเสพติดเขาจีน
ลดลงอยางมาก

บทที่ ๕
สรุปและขอเสนอแนะ
๕.๑

ขอเสนอแนะ
๕.๑.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ก. การดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดควรมองในสองประเด็น
หลักคือ การดําเนินการเพื่อมิใหบุคคลสัญชาติไทยถูกใชเปนเครื่องมือในการลําเลียง
ยาเสพติดสูประเทศที่สาม และการดําเนินการมิใหประเทศไทยถูกใชเปนฐานการสั่งการหรือ
ฐานการดําเนินการลักลอบขนยาเสพติดขามชาติ
ข. ในระดับตัวบุคคล จะตองใหความสําคัญมากขึ้นในเรื่องการประชาสัมพันธ
ใหคนทั่วไปโดยเฉพาะประชาชนในเขตยากจนรับทราบถึงสถานการณ วิธีการโนมนาวและ
ลอลวงของผูวาจาง รวมถึงโทษของการลําเลียงยาเสพติดไปประเทศที่สาม เชน จีน อินเดีย เปน
ตน
ค. ในระดับประเทศ โดยที่ประเทศไทยมีหลายปจจัยที่เอื้อตอการเปนฐานการ
บัญชาการของขบวนการคายาเสพติดขามชาติ ไมวาจะเปน
(๑) ที่ตั้งทางภูมิศาสตรซึ่งสะดวกตอการเดินทาง
(๒) การเปนศูนยกลางทางคมนามคมทางอากาศ ใหบริการสายการบินหลาย
สายทําใหสามารถตอเครื่องไปไดประเทศตางๆ ทั่วโลกไดอยางไมยากลําบากและมีสิ่งอํานวย
ความสะดวก ดังนั้น หนวยงานของประเทศไทยจึงจําเปนตองเพิ่มความเขมงวดในดานการ
ตรวจคนเขาเมือง ทั้งในดานอุปกรณการตรวจสอบคนหายาเสพติด การเฝาระวังบุคคลที่อยูใน
ขายสุมเสี่ยง และการพิจารณาใหการตรวจลงตรา
๕.๑.๒ ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
ในมิติของการปองกัน
ก. เพิ่มความเขมงวดในการตรวจลงตราแกบุคคลที่มาจากทวีปแอฟริกา
โดยเฉพาะประเทศที่ไดชื่อวาเปนแหลงผลิต หรือแหลงคายาเสพติด เชน ไนจีเรีย ทั้งนี้ ใน
ปจจุบัน มีบุคคลที่มาจากประเทศในทวีปแอฟริกามาทําการคาและอาศัยอยูที่ประเทศไทย
จํานวนมาก โดยเฉพาะแถวสุขุมวิทซอย 3 และยานประตูน้ํา และจากขอมูลที่ไดรับจากผูที่ถูก
จับกุมก็ไดรับทราบวา ผูวาจางสวนมากเปนชาวแอฟริกาที่อาศัยอยูที่ซอยนานา
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ข. จากการที่มีคนไทยสามารถลําเลียงยาเสพติดมาถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน
และถูกจับกุมโดยหนวยงานทองถิ่น แสดงใหเห็นวา กลไกการตรวจสอบหรือคนหายาเสพติด
ที่ทาอากาศยานที่ประเทศไทยอาจจะยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้น จึงควรติดตั้งอุปกรณ
การตรวจสอบหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสําหรับการตรวจสอบบุคคลที่เดินทางมา
ประเทศไทยเพื่อตอเครื่องไปประเทศที่สาม โดยรัฐบาลควรจะจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อ
อุปกรณดังกลาว
ค. ปจจุบัน การเดินทางมาตอเครื่องที่ประเทศไทยไมจําเปนตองผาน
กระบวนการหรือพิธีการตรวจลงตรา สามารถมารอที่หองพักรอตอเครื่องไปอีกประเทศได ซึ่ง
ทําใหเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไมสามารถมีขอมูลของบุคคลดังกลาวและไมทราบวาบุคคล
ดังกลาวเดินทางมาจากประเทศใด จึงเปนชองโหวใหผูที่คิดจะกระทําผิดกฏหมายใชประโยชน
ได
ฆ. หนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนตองอัพเดทขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ควรเฝาระวัง
อยางสม่ําเสมอใหแกทุกสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ เพื่อปองกันมิใหบุคคล
เหลานี้เดินทางเขามาที่ประเทศไทยได และใชประเทศไทยเปนฐานในการดําเนินการ
ง. เพิ่มการประชาสัมพันธเชิงรุกและคําเตือนแกบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ
สถานการณการที่คนไทยถูกหลอกลวงหรือวาจางใหเปนผูลําเลียงยาเสพติดเขาประเทศที่สาม
และบทลงโทษเพื่อใหประชาชนเกิดการตื่นตัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสถานบริการกลางคืน
ซึ่งบางแหงเปนสถานที่พบปะของกลุมชาวแอฟริกันตะวันตก เปดใหบริการเฉพาะกลุมชาว
แอฟริกัน แตมีหญิงไทยทํางานบริการอยูและจะเปนกลุมคนที่อาจเปนเปาหมายของผูวาจางให
ลําเลียงยาเสพติดระหวางประเทศ และควรใหมีการประชาสัมพันธตามสถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลใหญ และกรมการกงสุล ทั้งนี้ อาจเนนการประชาสัมพันธในสื่อโทรทัศนหรือ
รายการวิทยุ ซึ่งคนไทยระดับชาวบานสนใจติดตามชมหรือรับฟงเพื่อใหเขาถึงประชาชนมาก
ที่สุด โดยรัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้และมอบหมายหนวยงานหลักดูแลเรื่องการ
ประชาสัมพันธ
มิติของการปราบปราม
ก. หนวยงานดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดควรเพิ่มความเขมงวด
ในการตรวจตราและเฝาระวังพฤติการของบุคคลสัญชาติแอฟริกันและบุคคลจากอัฟกานิสถาน
ตามสถานที่บริการกลางคืน ตลอดจนคนใกลชิดของผูที่ถูกจับกุมในขอหาลักลอบลําเลียง
ยาเสพติดเขาประเทศ
ข. ใหมีการประชุมแลกเปลีย่ นขอมูลขาวสาร/เสริมสรางความรวมมือในการ
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ตรวจสอบเบาะแส/ประวัติอาชญากรรม ระหวางประเทศที่เกี่ยวของระหวางเจาหนาที่ที่เกีย่ วของ
อยางสม่ําเสมอ
ค. จัดหาบุคลากรที่มีความรูและความสามารถในการสื่อสารในภาษาตางประเทศ
โดยเฉพาะภาษาแอฟริกนั เพือ่ เขาไปดําเนินการสืบสวนปราบปรามในแหลง/ชุมชนชาวแอฟริกนั ทั้ง
ในประเทศไทยและในประเทศจีนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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“ความรวมมือระหวางประเทศในการปราบปรามยาเสพติด.” คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด
สืบคนเมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ จาก http://baike.baidu.com/view/1500457.htm
“ประมวลกฎหมายอาญาจีน (中华人民共和国刑法) ภาค ๒ กฎหมายยอย ลักษณะ ๖
บทลงโทษตามอาชญากรรม หมวดที่ ๗ โทษการลักลอบ จําหนาย ขนสง ผลิตยาเสพติด.”
แผนกกฏหมายของกรมตํารวจเมืองเซินเจิน้ (๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐). สืบคนเมื่อ ๒๐
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Daily. วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐.

“国务院议事协调机构 (องคการความรวมมือระหวางประเทศภายใตการกํากับของ
คณะรัฐมนตรี).” ๒๕๕๑. The Central People’s Government of the People’s Republic of
China (๒๔ เมษายน ๒๕๕๑). สืบคนเมื่อ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ จาก
http://www.gov.cn/gjjg/2008-04/25/content_14612.htm
“2009年中国禁毒报告 (รายงานควบคุมยาเสพติดประจําป 2009).” ๒๕๕๒. Narcotics
Control Bureau of the Ministry of Public Security (๒๓ เมษายน ๒๕๕๒). สืบคนเมื่อ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๒ จาก
http://www.mps.gov.cn/n16/n80209/n80481/n804535/1919823.html
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http://www.interpol.int/ICPO/Factsheets/DCOO1.pdf

ภาคผนวก (ก)
ตารางขอมูลรายละเอียดคนไทยซึ่งถูกจับกุมในเขตมณฑลกวางตุง เกี่ยวกับการกระทําความผิดดานยาเสพติดระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๐
ลําดับ/เพศ ว/ด/ป ที่ถูกจับกุม
สถานที่ถูกจับกุม
ประเภท/จํานวนยาเสพติด
วิธีลักลอบ/เสนทางลักลอบ
๑/ญ
๒ ก.พ. ๕๐
ดานกงเปย/จูไห
เฮโรอีน/๒,๙๐๐.๓๑ กรัม ซุกซอนในกระเปาเดินทาง/กทม.-นิวเดลี-มา
เกา-กงเปย-กวางโจว
๒/ญ
๒๐ ก.พ. ๕๐ คุนหมิง/จูไห
เฮโรอีน/๑,๖๖๕.๒๙ กรัม ซุกซอนในกระเปาเดินทาง/กทม.-คุนหมิง-จู
ไห-กวางโจว
๓/ญ
๑๕ มี.ค. ๕๐ ซันโถว
เฮโรอีน/๑,๗๙๑.๐๐ กรัม ซุกซอนในกระเปาเดินทาง/กทม.-ซันโถวกวางโจว
๔/ญ
๑๗ มี.ค. ๕๐ สถานีรถไฟตะวันออก/กวางโจว เฮโรอีน/๗๓๓.๐๐ กรัม
ซุกซอนในรางกาย/นิวเดลี-ฮองกง-กวางโจว
๕/ญ
๑๙ มี.ค. ๕๐
สถานีรถไฟตะวันออก/กวางโจว เฮโรอีน/๙๑๕.๐๐ กรัม
ซุกซอนในรางกาย/นิวเดลี-ฮองกง-กวางโจว
๖/ญ
๒๐ มี.ค. ๕๐ สถานีรถไฟตะวันออก/กวางโจว เฮโรอีน/๑,๑๔๑.๐๐ กรัม ซุกซอนในรางกายและสนรองเทา/นิวเดลีฮองกง-กวางโจว
๗/ญ
๒๖ มี.ค. ๕๐ สถานีรถไฟตะวันออก/กวางโจว เฮโรอีน/๔๔๑.๐๐ กรัม
ซุกซอนในรางกายและเสื้อชั้นใน/นิวเดลีฮองกง-กวางโจว
๘/ญ
๒๙ เม.ย. ๕๐ ดานเสอโขว/เซินเจิ้น
เฮโรอีน/๗๕๘.๐๐ กรัม
ซุกซอนในรางกาย/นิวเดลี-ฮองกง-เซินเจิ้น
๙/ญ
๓๐ เม.ย. ๕๐ ดานกงเปย/จูไห
เฮโรอีน/๘๑๕.๕๓ กรัม
ซุกซอนในรางกาย สนรองเทาและในปกหนา

ลําดับ/เพศ

ว/ด/ป ที่ถูกจับกุม

สถานที่ถูกจับกุม

ประเภท/จํานวนยาเสพติด

๑๐/ญ

๒ พ.ค. ๕๐

ดานกงเปย/จูไห

เฮโรอีน/๑,๐๕๗.๗๙ กรัม

๑๑/ญ

๒๘ พ.ค. ๕๐

ดานกงเปย/จูไห

เฮโรอีน/๔๙๕.๕๔ กรัม

๑๒/ญ
๑๓/ญ

๓ พ.ย. ๕๐
๒๔ ธ.ค. ๕๐

ทาอากาศยานไปหยุน/กวางโจว
ดานกงเปย/จูไห

เฮโรอีน/๓๗๒ กรัม
เฮโรอีน/ไมทราบจํานวน

๑๔/ญ

๒๔ ธ.ค. ๕๐

ดานกงเปย/จูไห

เฮโรอีน/ไมทราบจํานวน

๑๕/ญ

๒๔ ธ.ค. ๕๐

ดานกงเปย/จูไห

เฮโรอีน/ไมทราบจํานวน

วิธีลักลอบ/เสนทางลักลอบ
ของนิตยสาร/นิวเดลี-กัวลาลัมเปอร-มาเกา-กง
เปย-กวางโจว
ซุกซอนในขวดแชมพู ๓ ขวดและแปงทาตัว ๑
ขวด/นิวเดลี-ไทเป-มาเกา-กงเปย-กวางโจว
ซุกซอนในราง กาย สนรองเทาและผาอนามัย/
นิวเดลี-กัวลาลัมเปอร-มาเกา-กงเปย-กวางโจว
ซุกซอนในรางกาย / นิวเดลี-เนปาล-กวางโจว
ซุกซอนในรางกาย / กทม.-หาดใหญกัวลาลัมเปอร-มาเกา-กงเปย-กวางโจว
ซุกซอนในรางกาย / กทม.-หาดใหญกัวลาลัมเปอร-มาเกา-กงเปย-กวางโจว
ซุกซอนในรางกาย / กทม.-หาดใหญกัวลาลัมเปอร-มาเกา-กงเปย-กวางโจว
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ภาคผนวก (ข)
ตารางขอมูลรายละเอียดคนไทยซึ่งถูกจับกุมในเขตมณฑลกวางตุง เกี่ยวกับการกระทําความผิดดานยาเสพติดระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๑
ลําดับ/เพศ
๑/ญ
๒/ญ
๓/ญ

ว/ด/ป ที่ถูกจับกุม
สถานที่ถูกจับกุม
๑ มิ.ย. ๕๑
ทาอากาศยานเซินเจิ้น
๑๓ มิ.ย. ๕๑
ทาอากาศยานไปหยุน/
กวางโจว
๔ ก.ค. ๕๑
ดานกงเปย/จูไห

ประเภท/จํานวนยาเสพติด
วิธีลักลอบ/เสนทางลักลอบ
เฮโรอีน/๒,๑๕๐.๐๐ กรัม ซุกซอนในกระเปาเดินทาง/นิวเดลี-กัวลาลัมเปอร-เซินเจิน้
เฮโรอีน/๒.๑๐๖.๐๐ กรัม ซุกซอนในกระเปาเดินทาง/กทม.-กวางโจว
เฮโรอีน/๒.๐๗๐.๐๐ กรัม

ซุกซอนในกระเปาเดินทาง/กัวลาลัมเปอร-มาเกา-กงเปยกวางโจว
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ประวัติผูเขียน
ณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร
เกิดเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๐๐ เปนบุตรของนายจํานงค และนางนวลนารถ โพธิสาโร
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายจากวชิราวุธวิทยาลัย ระดับอุดมศึกษา ไดรับปริญญาตรี
รัฐศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ (Master of
Business Administration) จาก University of Dallas มลรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา
เริ่มรับราชการในกระทรวงการตางประเทศเมื่อป ๒๕๒๘ ตําแหนงเจาหนาที่การทูต ๓
กรมเศรษฐกิจ กระทรวงการตางประเทศ ตอมาในป ๒๕๓๐ กระทรวงการตางประเทศได
หมุนเวียนใหไปปฏิบัติงานที่กรมสารนิเทศ และไดปรับใหเปนเจาหนาที่การทูต ๔ และ ๕
ตามลําดับ จนกระทั่งป ๒๕๓๔ ไดกลับมาปฏิบัติงานที่กรมเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง เปนเจาหนาที่
การทูต ๖ ในเดือนพฤศจิกายนปเดียวกันไดออกไปประจําการในตางประเทศเปนครั้งแรก ที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในตําแหนงเลขานุการเอก จนถึง
ปลายป ๒๕๓๘
ป ๒๕๓๙ กลับมาประจําการในกระทรวงการตางประเทศ ตําแหนงหัวหนาฝาย
คุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง (เจาหนาที่การ
ทูต ๗) และเมื่อกระทรวงการตางประเทศจัดตั้งกรมการกงสุลขึ้น จึงไดรับมอบหมายใหทํา
หนาที่เลขานุการกรมของกรมการกงสุล กอนไดเลื่อนระดับเปนผูอํานวยการกองคุมครองและ
ดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ (เจาหนาที่การทูต ๘) และทําหนาที่เปนผูอํานวยการ
ศูนยประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรดวยอีกตําแหนงหนึ่ง ตามลําดับในเวลาตอมา
ป ๒๕๔๓ ออกประจําการที่สถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ใน
ตําแหนงรองกงสุลใหญ ตอมาป ๒๕๔๖ จึงไดรับการแตงตั้งใหยายไปประจําการที่สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในตําแหนงอัครราชทูต (เจาหนาที่การ
ทูต ๙) ตนป ๒๕๕๐ ไดรับการแตงตั้งใหเปนกงสุลใหญ ณ นครกวางโจว มณฑลกวางตุง
สาธารณรัฐประชาชนจีน และดํารงตําแหนงนี้จนถึงปจจุบัน
สมรสแลว มีบุตรสาว ๓ คน

