โปร่งใส !! ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด กว่า 16.4 ตัน ก่อนจ่อเตาเผา 26 มิ.ย. และ 5 ก.ค. นี้
ตรวจพิ สูจน์ ยาเสพติด ให้โทษของกลาง 25 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณคลังยาเสพติด ให้ โทษของกลาง
(ใหม่) อาคาร 6 ชั้น 1 ตึก อย. และ 4 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณคลังยาเสพติดให้โทษของกลาง (เก่า) อาคาร 2
ชั้น 1 ตึก อย. อย่างโปร่งใส กว่า 16,467 กิโลกรัม ก่อนจะนาไปเข้าเตาเผาด้วยความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงมาก ไม่ต่า
กว่า 850 องศาเซลเซียส โดยจะไม่มียาเสพติดหวนกลับมาใช้ได้อีก เผยของกลางที่คดียังไม่สิ้นสุดอีกกว่า 147,602
กิโลกรัม จะเก็บรักษาไว้ในคลังยาด้วยระบบป้องกันนิรภัยอย่างรัดกุม เพื่อรอการนาไปทาลายต่อไป
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา เปิ ด เผยต่ อ สื่ อ มวลชนว่ า กระทรวงสาธารณสุ ข โดย
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ทาการตรวจรับยาเสพ
ติดให้โทษของกลางที่ศาลชั้นต้นมีคาสั่งหรือพิพากษาให้ริบของกลางก่อน
ส่งเข้าเตาเผา จานวนรวมกว่า 16,467 กิโลกรัม จาก 6,910 คดี มูลค่า
รวมกว่า 20,047 ล้านบาท โดยคณะทางานตรวจรับยาเสพติดให้โทษของ
กลาง ซึ่ ง ป ระกอบ ไป ด้ ว ยหน่ วยงาน ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ส านั กงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยสถานีตารวจภูธรเมืองนนทบุรี
กรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์ สานั กงานพิ สูจน์หลักฐานตารวจศูนย์อานวยการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติ ด
กองทัพบก และสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกันตรวจพิสูจน์ยาเสพติด โดยในปีนี้จะแบ่งการ
ตรวจรับออกเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 น้าหนักกว่า 7 ตัน ณ บริเวณคลังยาเสพติดให้โทษ
ของกลาง (ใหม่) อาคาร 6 ชั้น 1 ตึก อย. ซึ่งจะนาไปเผาทาลาย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 4
กรกฎาคม 2562 น้าหนักกว่า 9 ตัน ณ บริเวณคลังยาเสพติดให้โทษของกลาง (เก่า) อาคาร 2 ชั้น 1 ตึก อย. ซึ่งจะ
นาไปเผาทาลายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า มีน้าหนักมากที่สุดถึง 12,369 กิโลกรัม และเผาทาลาย
ด้วยวิธีไพโรไลติก อินซิเนอะเรชั่น (Pyrolytic Incineration) ซึ่งเป็นการเผาที่อุณหภูมิ สูงมากไม่ต่ากว่า 850 องศา
เซลเซียส ส่วนยาเสพติดที่คงเหลือไว้ในคลังอีกรวมกว่า 147,602 กิโลกรัม นั้น จะเก็บรักษาไว้ในคลังยาด้วยระบบ
ป้องกันนิรภัยอย่างรัดกุม เข้มงวด รอให้คดีสิ้นสุดและมีคาพิพากษาแล้ว ก็จะนาไปเผาทาลายต่อไป
นายแพทย์ สุ รโชค ต่ า งวิ วั ฒ น์ รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
อาหารและยา กล่าวเพิ่มเติมว่า การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดดังกล่าวนี้ เพื่อจะ
ทาให้ทราบน้าหนัก ลักษณะและประเภทของยาเสพติด พร้อมทั้งสุ่มตัวอย่าง
เพื่ อตรวจเบื้ องต้ น ว่ าเป็น ยาเสพติด จริง จากนั้ น จะส่งตรวจวิเคราะห์ ท าง
วิชาการให้ทราบชนิด ปริมาณ แล้วห่อหุ้มยาเสพติดให้โทษของกลางที่ผ่าน
การตรวจสอบแล้วบรรจุลงหีบห่อ ติดหมายเลข โดยจะมีคณะทางานตรวจ
รับยาเสพติดลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกหีบห่อ จากนั้นจะเก็บไว้เป็นสัดส่วน
โดยติดเทปกระดาษที่ลงลายมือชื่อของคณะทางานตรวจรับฯ กากับไว้ที่ประตูคลัง เมื่อเสร็จแล้วคณะกรรมการเก็บ
รักษาจะถือกุญ แจคลั งยาเสพติ ด ซึ่ ง จะมอบให้ ป ระธานคณะท างานตรวจรับ ฯ คื อ นายวิชั ย ไชยมงคล รอง
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) เป็นผู้ถือกุญแจเอาไว้ และในวันที่ 26 มิถุนายน
2562 เวลา 05.00 น. ประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ จะเป็นผู้มาเปิดประตูคลัง ด้วยการตัดเทปกระดาษที่ปิดไว้
ออก เพื่อนายาเสพติดของกลางที่ตรวจรับไว้แล้ว ส่งมอบให้คณะทางานขนย้ายยาเสพติด ให้โทษของกลาง ที่มี พ.ต.อ.
สุรพงษ์ ชาติสุทธิ์ รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปราม สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมทั้งร่วมกันลง
ลายมือชื่อในหนังสือตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลาง และนายาเสพติดไปเผาทาลายต่อไป
วันที่เผยแพร่ข่าว 25 มิถุนายน 2562 ข่าวแจก 105 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

