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เมทแอมเฟตามีนยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษที่เสพกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย 

และการจับกุมยังมีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมทแอมเฟตามีนพบอยู่ในรูปเม็ดยาที่รู้กันทั่วไปว่าคือ 
“ยาบ้า” และอยู่ในรูปผลึกของแข็งที่เรียกว่า “ไอซ์” งานวิจัยนี้ได้ตรวจวิเคราะห์เม็ดยาเมทแอมเฟตา
มีนในตัวอย่างที่สุ่มมาจากยาเสพติดที่ตรวจจับได้ทั้งหมด 4,306 คดี เพ่ือตรวจลักษณะเฉพาะทาง
กายภาพของเม็ดยาและลักษณะเฉพาะทางเคมีของตัวยา เพ่ือรวบรวมข้อมูลของลักษณะเฉพาะของ
ยาเสพติด ตัวอย่างเหล่านี้มาจากการจับกุมได้ในท้องที่กองบัญชาการต ารวจนครบาล  1 2 และ 3 
(สถานีต ารวจ 23 แห่ง) ในระหว่างปีพ.ศ. 2557 ถึง 2560 โดยในการวิเคราะห์หาปริมาณเมทแอมเฟ
ตามีน ใช้เครื่อง gas chromatography ที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดชนิด flame ionization detector 
(GC-FID) และมีการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์ กราฟมาตรฐานของการวิเคราะห์เมท
แอมเฟตามีนเป็นเส้นตรง (r2 > 0.995) ในช่วงการวิเคราะห์ระหว่าง 0.05 mg/ml ถึง 0.60 mg/ml 
มีค่าจ ากัดของการตรวจวัดและค่าจ ากัดของการวิเคราะห์ปริมาณคือ  0.001 mg/ml และ 0.01 
mg/ml ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์พบว่าปริมาณเมทแอมเฟตามีนในตัวอย่างทั้งหมดอยู่ในช่วง 
0.01% w/w และ 30.43% w/w และปริมาณเฉลี่ยคือ 17.93% w/w จากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วย
วิธี two-factor ANOVA แสดงให้เห็นว่าที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ปริมาณเมทแอมเฟตามีนในตัวอย่างที่
ตรวจจับได้ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจากท้องที่ที่จับกุมคือกองบัญชาการต ารวจนครบาล 1 
2 และ 3 และจากตัวอย่างที่ตรวจจับได้ในปีที่ต่างกัน 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

57312327 : Major (FORENSIC SCIENCE) 
Keyword : Methamphetamine, Methamphetamine contents, GC-FID analysis 

MISS SARARAT KAMONYABOD : METHAMPHETAMINE CONTENTS IN SEIZED 
DRUGS IN SOME AREAS OF METROPOLITAN POLICE THESIS ADVISOR :  SIRIRAT 
CHOOSAKOONKRIANG, Ph.D. 

Methamphetamine remains the major illicit drug widely used in Thailand 
and the number of its seizures continues to be increasing.  The drug appears in the 
tablet form commonly known as “ya-ba” and in crystalline solid called “ice”.  In this 
work, methamphetamine tablets sampled from the total of 4,306 seizures were 
analyzed to determine their physical and chemical characteristics for drug profiling. 
The samples were the drugs seized in the regions of Metropolitan Police: Division 1, 
Division 2 and Division 3 (23 police stations) during the years of 2014 and 2017.  The 
methamphetamine contents in the samples were determined by gas chromatography 
equipped with a flame ionization detector (GC-FID). The validation of the GC-FID 
method was performed. A linearity of the calibration curve (r2 > 0.995) for 
methamphetamine was obtained within the working range of 0.05 mg/ml to 0.60 
mg/ml.  The limit of detection and the limit of quantification were 0.001 mg/ml and 
0.01 mg/ml respectively.  It was found that the methamphetamine contents in all 
samples were in the range of 0.01% w/w and 30.43% w/w and the average content 
was 17.93% w/w.  Statistical analysis using the two-factor ANOVA indicated that at 
significant level of 0.05, there was no significant difference in the methamphetamine 
contents in samples seized from the regions of the three divisions and in the samples 
seized in different years. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
ยาเสพติดเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนาน ในอดีตตัวยาเสพติดหลายชนิดถูกใช้ประโยชน์

ในทางการแพทย์เพ่ือรักษาอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ แต่ต่อมายาเสพติดบางชนิดที่ถูกใช้ประโยชน์เหล่านี้  
มีการน าใช้อย่างไม่เหมาะสม ใช้ในปริมาณที่มากเกินไป หรือมีการผสมปรุงแต่งเพ่ิมเติมสารอื่น ๆ เข้าไป 
ท าให้มีฤทธิ์เสพติดอย่างมาก จนท าให้ผู้คนในหลายประเทศทั่วโลกกลายเป็นผู้เสพ และพัฒนา
กลายเป็นผู้ค้า จนเป็นปัญหาทั่วโลกในปัจจุบัน [1] 

จากรายงาน World Drug Report 2018 ของส านักงานป้องกันยาเสพติดและ
ปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime : 
UNODC) ได้รายงาน สถานการณ์ยาเสพติดโลกว่า ยาเสพติดมีการแพร่กระจายไปทั่วโลก พ้ืนที่ที่พบ
การแพร่ระบาดมากที่สุดเป็นประเทศที่อยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกกเฉียงใต้ 
และทวีปยุโรป นอกจากนี้ ยังพบการแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศออสเตรเลียด้วย [2]  

โดยในปี ค.ศ. 2016 พบว่า มีผู้ใช้ยาเสพติดทั่วโลก จ านวน 275 ล้านคน คิดเป็น 5.6%    
ของประชากรโลก เมื่อจ าแนกตามชนิดยาเสพติด พบว่า กัญชามีผู้ใช้มากที่สุด จ านวน 192 ล้านคน 
รองลงมาคือ กลุ่มฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น จ านวน 53 ล้านคน กลุ่มยาเสพติดสังเคราะห์ที่มีส่วนผสม  
ของแอมเฟตามีน จ านวน 34 ล้านคน เอ็กซ์ตาซี จ านวน 21 ล้านคน และโคเคน จ านวน 18 ล้านคน 
[3] 

สถานการณ์ยาเสพติดในขณะนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ไทยยังเป็นพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องใน  
การผลิต และล าเลียงยาเสพติดไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ ทั่วโลก โดยสามเหลี่ยมทองค ายังคงเป็นแหล่งผลิต  
ยาเสพติดอันดับ 2 ของโลก [4]  ในอดีต ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภูมิภาคที่เป็นแหล่งผลิต
เฮโรอีนที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยโรงงานผลิตเฮโรอีนจะตั้งอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทองค า   
ซึ่งเป็นพ้ืนที่รอยต่อของ 3 ประเทศ คือ ไทย ลาว และพม่า โดยพื้นที่ปลูกฝิ่นส่วนใหญ่จะอยู่ในดินแดน
ของประเทศเมียนมา ที่ถูกปกครองโดยชนกลุ่มน้อย และโรงงานผลิตเฮโรอีนส่ วนใหญ่จะเป็นของ    
ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ เมื่อสถานการณ์ยาเสพติดเปลี่ยนไป ยาเสพติดที่ได้รับความนิยมกลายเป็นยาบ้า 
หรือเมทแอมเฟตามีน โรงงานเหล่านี้ก็หันไปผลิตเมทแอมเฟตามีนออกมาจ าหน่ายมากข้ึน [5] 
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ยาเสพติดที่ลักลอบน าเข้ามาในประเทศไทย ประเภทยาบ้า เฮโรอีน และไอซ์ ส่วนใหญ่   
มาจากแหล่งผลิตในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า กัญชาลักลอบน าเข้ามาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ส่วนโคเคน มาจากทวีปอเมริกาใต้ โดยยาบ้าเป็นตัวยาที่แพร่ระบาดมากท่ีสุดในประเทศ
ไทย ซึ่งยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีน ยังคงลักลอบน าเข้ามาทางด้านพ้ืนที่ภาคเหนือเป็นหลัก โดยเฉพาะ           
ด้านจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ รองลงมาเป็นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คือ    
ด้านจังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม [6] 

จากรายงานผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ประจ าปี 2560 ของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กล่าวโดยภาพรวมพบว่า ยาเสพติดที่ส าคัญ  
เช่น ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน คีตามีน และพืชกระท่อม มีการตรวจยึดของกลางเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะยาบ้า
เพ่ิมสูงขึ้นมากทั้งจ านวนคดีและปริมาณของกลาง โดยพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ปริมณฑล และพ้ืนที่ 
ภาคกลาง มักเป็นแหล่งที่เก็บพักยาเสพติดระหว่างรอการส่งจ าหน่ายในพ้ืนที่ [7] 

 
ตารางที่ 1 สถิติการจับกุมคดียาเสพติดทั่วประเทศ เปรียบเทียบปี 2559 – 2560 

 

ยาเสพติด 
จ านวนคด ี จ านวนของกลาง 

ปี 2559 ปี 2560 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ปี 2559 ปี 2560 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ยาบ้า (ล้านเม็ด) 120,816 132,410 9.60 124.75 248.16 98.93 
ไอซ ์(กิโลกรัม) 18,050 15,532 -16.47 2,351.37 6,184.84 163.03 

เฮโรอีน (กิโลกรัม) 857 772 -9.92 334.30 646.30 93.33 

โคเคน (กิโลกรัม) 68 58 -14.71 54.97 41.52 -24.47 
กัญชาแห้ง 
(กิโลกรัม) 

11,313 8,629 -23.72 31,878.05 31,701.70 -0.55 

พืชกระท่อม 
(กิโลกรัม) 

23,597 20,560 -12.87 89,931.49 94,425.37 4.99 

คีตามีน (กิโลกรัม) 413 295 -28.57 142.96 549.90 286.58 
 
สังเกตได้ว่าข้อมูลสถิติดังกล่าวพบ จ านวนคดีของยาบ้าเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 9.60  

แต่จ านวนของกลางยาบ้าเพ่ิมขึ้นมากถึงร้อยละ 98.93 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ควรให้ความสนใจและ 
เฝ้าระวัง ทั้งปัญหาการแพร่ระบาด การค้า และการเสพ หากไม่มีการปราบปรามอย่างจริงจังแล้ว 
ปัญหายาบ้าจะกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้
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แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยง
ต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ ซึ่งประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นประเด็นส าคัญเร่งด่วนที่ต้อง
ด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

  ในปี 2561 ปริมาณการผลิตยาเสพติดในสามเหลี่ยมทองค ามีปริมาณสูง ไม่ต่างจากปี 
ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากกลุ่มผู้ผลิตในสามเหลี่ยมทองค าได้เพ่ิมปริมาณการผลิตมากขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งยาเสพติดสังเคราะห์ ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ เนื่องจากยังมีการล าเลียงเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นเข้าสู่แหล่ง
ผลิตยาเสพติด นอกจากกลุ่มการผลิตหลักเดิมที่เป็นผู้มีพฤติการณ์ในกลุ่มเดิมแล้ว ยังมีกลุ่มการผลิต
ใหม่ที่เกิดขึ้นโดยผลิตเฉพาะในขั้นอัดเม็ดยาบ้า ท าให้ชายแดนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถูกใช้เป็นพ้ืนที่หลักในการลักลอบน าเข้ายาเสพติด [8] 

การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ส าคัญมากในกระบวนการ
ยุติธรรม เมื่อมีการจับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การด าเนินคดีมีขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดถือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ต้อง
ด าเนินการ เนื่องจากการลงโทษผู้กระท าความผิด ศาลต้องพิจารณาพยานหลักฐานในคดี  
จนปราศจากข้อสงสัยว่าจ าเลยเป็นผู้กระท าความผิด  

นอกจากนี้ การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดยังเป็นการวิเคราะห์เอกลักษณ์ และองค์ประกอบ
เฉพาะของตัวยาเสพติดแต่ละชนิด เพ่ือพิสูจน์ทราบชนิดของสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในการผลิต 
ยาเสพติด ซึ่งน าไปสู่การสร้างมาตรการในการควบคุม ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับสารเคมีที่อาจมีการลักลอบ
น าไปใช้ในทางที่ผิด รวมทั้งข้อมูลทางวิชาการด้านการตรวจพิสูจน์ จะใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
สถานการณ์ยาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติด น าไปสู่การบังคับใช้กฎหมาย การเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลการข่าว เพ่ือใช้ประโยชน์ในการสืบสวนกลุ่มค้ายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยเหตุนี้ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปริมาณเมทแอมเฟตามีนในยาบ้าที่จับกุมได้ในบางเขต
พ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในการก ากับดูแลของต ารวจนครบาล โดยศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณ       
เมทแอมเฟตามีนและกาเฟอีนในยาบ้า จากข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์ในคดีที่จับกุมได้ในบางเขตพ้ืนที่
ของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง 2560 น ามาวิเคราะห์ในเชิงสถิติ เปรียบเทียบ
องค์ประกอบทางเคมีของยาบ้า เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ของยาบ้าในแต่ละพ้ืนที่ น าไปสู่การ
วิเคราะห์แหล่งที่มา และแหล่งแพร่ระบาดของยาบ้า ตลอดจนน าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในประเทศได้ในอนาคต  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือหาความสัมพันธ์ของปริมาณเมทแอมเฟตามีนในยาบ้าที่จับกุมได้ในบางเขตพ้ืนที่ของ

กรุงเทพมหานคร  
 

สมมติฐานของการวิจัย 
ปริมาณเมทแอมเฟตามีนที่ เป็นสารส าคัญในยาบ้ าที่ จับกุม ได้ ในแต่ละ พ้ืนที่

กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กัน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณเมทแอมเฟตามีนในยาบ้า จากข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์

ในคดีท่ีจับกุมได้ในบางเขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง 2560 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ยาบ้า หมายถึง ยาเสพติดสังเคราะห์ในกลุ่มแอมเฟตามีน ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท 

ลักษณะเป็นเม็ดยากลมแบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 – 8 มิลลิเมตร หนาประมาณ 2 – 3 
มิลลิเมตร น้ าหนักต่อเม็ดประมาณ 80 – 100 มิลลิกรัม จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1                 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

เมทแอมเฟตามีน หมายถึง สารสังเคราะห์ในกลุ่มอนุพันธ์ของแอมเฟตามีน เป็นสาร
กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ส่วนมากถูกน ามาใช้เป็นสารเสพติด จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 
1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ หมายถึง วิธีการหนึ่งที่ใช้ยืนยันและหาปริมาณเมทแอม 
เฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ในตัวอย่างยาเสพติด โดยวิธีแก๊สโครมาโตกราฟี (Gas Chromatography, GC) 
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดียาเสพติดในกระบวนการยุติธรรม 

แก๊สโครมาโทกราฟี หมายถึง เทคนิคที่ใช้ในการแยกองค์ประกอบของสารผสมออกจากกัน  
โดยอาศัยความแตกต่างของอัตราการเคลื่อนที่ของแต่ละองค์ประกอบของสารผสมบนเฟสอยู่กับที่ 
(stationary phase) ภายใต้การพาของเฟสเคลื่อนที่ (mobile phase) ซึ่งองค์ประกอบของสารแต่ละ
ชนิดมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่ต่างกัน การแยกองค์ประกอบจะเกิดขึ้นโดยสารตัวอย่าง            
จะเคลื่อนที่ผ่านเฟสทั้งสอง ด้วยอัตราเร็วที่แตกต่างกัน เครื่องตรวจวัดจะแปรผลออกมาในรูปแบบ
ของโครมาโตแกรม   
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
ท าให้ทราบความสัมพันธ์ของปริมาณเมทแอมเฟตามีนในยาบ้าที่จับกุมได้ในบางเขตพ้ืนที่

ของกรุงเทพมหานคร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
1. ความหมายของยาเสพติดให้โทษ 

ยาเสพติดให้โทษ คือ  สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดย
การรับประทาน  ดม  ฉีด  หรือด้วยประการใด ๆ แล้ว ท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะ
ส าคัญ เช่น ต้องเพ่ิมขนาดการเสพขึ้นเป็นล าดับ  มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพ 
ทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพท่ัวไปจะทรุดโทรมลง รวมถึงพืชหรือส่วน
ของพืชที่เป็น หรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ และสารเคมี  
ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย แต่ไม่หมายความถึงยาสามัญประจ าบ้านบางต ารับตามกฎหมาย
ว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่ 

2. ประเภทของยาเสพติดให้โทษ 
การแบ่งประเภทของยาเสพติดแบ่งได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 
2.1 ตามยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522           

แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
2.1.1 ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน ยาบ้า ยาอี 
2.1.2 ประเภท 2  ยาเสพติดให้โทษทั่วไป  เช่น มอร์ฟีน โคคาอีน โคเคอีน ฝิ่นยา 
2.1.3 ประเภท 3  ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นต ารับยา และมียาเสพติด  

ให้โทษประเภท  2 ผสมอยู่ด้วย ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้ตามกฎหมาย  เช่น  
ยาแก้ไอผสมโคเดอีน 

2.1.4 ประเภท 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือ
ประเภท 2 เช่น  อาเซติดแอนด์ไฮไดรด์ อาเซติลคลอไรด์ 

2.1.5 ประเภท 5  ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 
เช่น กัญชา พืชกระท่อม 

2.2 ตามการออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
2.2.1 ประเภทกดประสาท คือ สิ่งเสพติดเสพติดที่เมื่อเสพเข้าไปแล้วจะไป    

กดประสาทส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ท าให้เกิดอาการมึนงงชาต่อสมอง ท าให้ประสาทที่ควบคุมส่วนต่าง ๆ 
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ของร่างกายบางส่วนหยุดท างาน หมดความเป็นตัวของตัวเองไปชั่วขณะ ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน    
ยานอนหลับ ยากล่อมประสาทต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 

2.2.2 ประเภทกระตุ้นประสาท คือ สิ่งเสพติดที่ เมื่อเสพเข้าไปแล้วจะไป  
ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้ท างานตามฤทธิ์ของยา ซึ่งอาจจะเกินขีด
ความสามารถของร่างกายดังนั้น เมื่อหมดฤทธิ์ยาจะท าให้ส่วนต่าง ๆ เหล่านั้นทรุดโทรมเสื่อม
สมรรถภาพได้ หากใช้เป็นระยะเวลานาน อาจจะกลายเป็นคนวิกลจริต ประสาทหลอน หรือหัวใจวาย 
และเสียชีวิต ได้แก่ ยาเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน (ยาบ้า ไอซ์) กระท่อม โคคาอีน เป็นต้น 

2.2.3 ประเภทหลอนประสาท คือ สิ่งเสพติดที่เมื่อเสพเข้าไปแล้วท าให้ผู้เสพ 
มีอาการฝันเฟ่ือง จิตหลอน เห็นภาพลวงตา ควบคุมตัวเองไม่ได้ มึนเมาอยู่ในความฝันทั้งร้ายและดี  
ประสาทรับความรู้สึกต่าง ๆ จะแปรปรวน บางครั้งผู้เสพอาจจะท าอันตรายแก่ชีวิตตนเองและผู้อื่นได้ 
ได้แก่  แอลเอสดี เมสคาลิน เห็ดขี้ควาย เป็นต้น 

2.2.4 ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน คือ สิ่งเสพติดท่ีใช้แล้วจะออกฤทธิ์          ต่อ
ร่างกายหลายอย่างคือ ออกฤทธิ์ทั้งกดประสาท กระตุ้น และหลอนประสาท ท าให้มีอาการหลงผิด 
เกิดความเสื่อมโทรม ทั้งสุขภาพทางกายและทางจิต หากใช้เป็นระยะเวลานานจะท าลายประสาท       
เกิดอาการประสาทหลอน และมีอาการของโรคจิต ได้แก่ กัญชา 

2.3 ตามลักษณะการเกิด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
2.3.1 ยาเสพติดธรรมชาติ คือ ยาเสพติดที่ได้จากพืช หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช 

ได้แก่ ฝิ่น กัญชา กระท่อม เป็นต้น 
2.3.2 ยาเสพติดสังเคราะห์ คือ ยาเสพติดได้จากการสังเคราะห์ขึ้นด้วยกรรมวิธี

ทางเคมี ได้แก่ เฮโรอีน เมทแอมเฟตามีน เป็นต้น 
 

ความรู้ทั่วไปของยาบ้า 
ยาบ้าเป็นสารกระตุ้นประสาทในกลุ่มแอมเฟตามีน พบการแพร่ระบาด 3 รูปแบบ คือ  

แอมเฟตามีนซัลเฟต (Amphetamine Sulfate) เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) และ 
เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ (Methamphetamine Hydrochloride) ซึ่งจากการตรวจพิสูจน์
ยาบ้าปัจจุบันที่พบในประเทศไทยเกือบทั้งหมดมีเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ผสมอยู่ จัดอยู่ในกลุ่ม
ยาเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทออกฤทธิ์ ท าให้ร่างกายตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และลดความอยาก
อาหาร มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดคือเพ่ิมความดันโลหิตและท าให้หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ [9]  
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ลักษณะเป็นเม็ดยากลมแบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 – 8  มิลลิเมตร            
หนาประมาณ 2 – 3 มิลลิเมตร น้ าหนักเม็ดยาประมาณ 80 – 100  มิลลิกรัม มีสีต่าง ๆ เช่น สีส้ม  
สีน้ าตาล สีม่วง สีชมพู สีเทา สีเหลือง และสีเขียว เป็นต้น มีตราประทับบนเม็ดยาหลายแบบ เช่น  
รูปหัวม้า และอักษร LONDON ฬ ฬ99 M PG WY รูปดาว รูปพระจันทร์เสี้ยว 99 หรืออาจเป็น
ลักษณะของเส้นแบ่งครึ่งเม็ด ซึ่งตราประทับเหล่านี้อาจปรากฏบนเม็ดยาด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้งสอง
ด้าน หรืออาจเป็นเม็ดเรียบทั้งสองด้าน รูปร่างของยาบ้าอาจพบในลักษณะเป็นเม็ดเล็ก ๆ กลมแบน 
รูปเหลี่ยม รูปหัวใจ หรือผงสีขาวบรรจุแคปซูล [10] 

ยาบ้าเรียกกันแต่เดิมว่า ยาม้า ในอดีตยานี้เคยใช้เป็นยารักษาโรคส าหรับผู้ป่วยที่เป็น       
โรคผลอยหลับโดยไม่รู้ตัว เด็กท่ีไม่ชอบอยู่นิ่งขาดความตั้งใจและสมาธิในการเรียน และผู้ที่ต้องการลด
น้ าหนัก ยาม้าชนิดที่แพร่หลายที่สุดเป็นยาที่มีสัญลักษณ์รูปหัวม้า และมี อักษรค าว่า LONDON 
ประทับอยู่บนเม็ดยาเป็นเครื่องหมายการค้า คงเป็นเพราะสัญลักษณ์ดังกล่าวที่เป็นต้นก าเนิดของค าว่า 
“ยาม้า” ปัจจุบันสีของเม็ดยาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ สีส้ม และ สีเขียว ปั๊มตรา WY [11] 

อาการเมื่อเสพยาบ้าเข้าสู่ร่างกาย ในระยะแรกจะออกฤทธิ์ท าให้ร่างกายตื่นตัว หัวใจ 
เต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง ใจสั่น ประสาทตึงเครียด แต่เมื่อหมดฤทธิ์ยา จะรู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าปกติ   
ประสาทล้า  ท าให้การตัดสินใจช้า และผิดพลาด เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ ถ้าใช้ติดต่อกัน
เป็นเวลานาน จะท าให้สมองเสื่อม เกิดอาการประสาทหลอน เห็นภาพลวงตา หวาดระแวง คลุ้มคลั่ง 
เสียสติ เป็นบ้าอาจท าร้ายตนเองและผู้อ่ืนได้ หรือในกรณีที่ได้รับยาในปริมาณมาก (Overdose) จะไป             
กดประสาท และระบบการหายใจท าให้หมดสติ และถึงแก่ความตายได้ 

การเสพยาบ้าก่อให้เกิดผลร้ายหลายประการ ดังนี้  
ผลต่อจิตใจ เมื่อเสพยาบ้าเป็นระยะเวลานานหรือใช้เป็นจ านวนมาก จะท าให้ผู้เสพ 

มีความผิดปกติทางด้านจิตใจ กลายเป็นโรคจิต ชนิดหวาดระแวง ส่งผลให้มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป 
เช่น เกิดอาการหวาดหวั่น หวาดกลัว ประสาทหลอน ซึ่งโรคนี้หากเกิดขึ้นแล้ว อาการจะคงอยู่ตลอดไป 
แม้ในช่วงเวลาที่ไม่ได้เสพยาก็ตาม  

ผลต่อระบบประสาท ในระยะแรกจะออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท ท าให้ประสาทตึงเครียด 
แต่เมื่อหมดฤทธิ์ยาจะมีอาการประสาทล้า ท าให้การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ช้า และผิดพลาด และ     
หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะท าให้สมองเสื่อม หรือกรณีที่ใช้ยาในปริมาณมาก (Overdose) จะไป
กดประสาทและระบบการหายใจ ท าให้หมดสติ และถึงแก่ความตายได้  

ผลต่อพฤติกรรม ฤทธิ์ของยาจะกระตุ้นสมองส่วนที่ควบคุมความก้าวร้าว และความ
กระวนกระวายใจ  ดังนั้น เมื่อเสพยาบ้าไปนาน ๆ จะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป คือ ผู้เสพ
จะมีความก้าวร้าวเพ่ิมขึ้น และหากยังใช้ต่อไปจะมีโอกาสเป็นโรคจิตชนิดหวาดระแวง เกรงว่าจะมีคน
มาท าร้ายตนเอง จึงต้องท าร้ายผู้อื่นก่อน 
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โทษตามกฎหมาย ยาบ้าจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยมีข้อหาและบทลงโทษ ดังนี้ 

ข้อหาผลิต น าเข้า หรือ ส่งออก ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หากเป็นการกระท า        
เพ่ือจ าหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต (กรณีค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่ 20 กรัม ขึ้นไปถือว่า
เป็นการกระท าเพ่ือจ าหน่าย) 

ข้อหาจ าหน่าย หรือครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึงจ าคุก   
ตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 5 หมื่นบาทถึง 5 แสนบาทหากมีสารบริสุทธิ์ไม่เกิน 100 กรัม แต่ถ้าเกิน      
100 กรัมข้ึนไป ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต 

ข้อหาครอบครอง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี 1 หมื่นบาทถึง 1 แสนบาท 
(หากเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 20 กรัม ขึ้นไปถือว่าเป็นการครอบครองเพ่ือจ าหน่าย) 

ข้อหาเสพ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5 พันบาท ถึง 1 แสนบาท 
 

องค์ประกอบทางเคมีของยาบ้า 
ปัจจุบันยาบ้าส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารส าคัญ ได้แก่ เมทแอมเฟตามีนประมาณ  

10-30 % และกาเฟอีนประมาณ 60-80 % ที่เหลือเป็นส่วนประกอบอ่ืน ๆ ได้แก่ สี กลิ่นต่าง ๆ และ
ตัวยึดเกาะ 

เมทแอมเฟตามีน ถือก าเนิดเมื่อปี ค.ศ. 1888 โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นสามารถ
สังเคราะห์อนุพันธ์ของแอมเฟตามีนได้ และมีผลออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางได้รุนแรงกว่า
แอมเฟตามีน สูตรโมเลกุล C10H15N น้ าหนักโมเลกุล 149.23 จุดเดือด 172-174 องศาเซลเซียส [12] 

 

 

 
ภาพที่ 1 สูตรโครงสร้างโมเลกุลของเมทแอมเฟตามีน 
ที่มา : Methamphetamine, เข้าถึงเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก
https://en.wikipedia.org/wiki/Methamphetamine 
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กาเฟอีน สามารถพบได้ในอาหารหลายชนิด ได้แก่ เมล็ดกาแฟ ชา มีฤทธิ์กระตุ้นระบบ

ประสาทส่วนกลาง ท าให้ร่างกายเกิดความตื่นตัวและลดความง่วงได้ จึงท าให้กาเฟอีนเป็นสารกระตุ้น
ประสาทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก เป็นสารอัลคาลอยด์ซึ่งจัดอยู่ในตระกูลเมทิลแซนทีน ซึ่งอยู่
ในตระกูลเดียวกันกับสารประกอบธีโอฟิลลีน และ ธีโอโบรมีน ลักษณะทางกายภาพเป็นผง สีขาว และ
มีรสขม สูตรโมเลกุล C8H10N4O2 น้ าหนักโมเลกุล 194.19 จุดเดือด 178 องศาเซลเซียส [13] 

 

 
 

ภาพที่ 2 สูตรโครงสร้างของกาเฟอีน 
ที่มา : Caffeine, เข้าถึงเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก
https://en.wikipedia.org/wiki/Caffeine 
 

การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด 
หลังจากที่มีการจับกุมยาเสพติดได้ เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องน าส่งยาเสพติดของกลาง            

ในคดีอาญา มาส่งยังสถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดเพ่ือตรวจพิสูจน์ โดยเป็นสถานตรวจพิสูจน์ตามที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม         
ยาเสพติดก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งการตรวจพิสูจน์เป็นการตรวจเพ่ือบ่งชี้ว่าเป็น   
ยาเสพติดหรือไม่ ชนิด ประเภทใด ตลอดจนการตรวจหาความบริสุทธิ์ และปริมาณของสารเสพติด  
กระท าโดยผู้ตรวจพิสูจน์ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานตรวจพิสูจน์ ผู้มีความรู้  ความสามารถในการ
ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด และสามารถรายงานผลการตรวจพิสูจน์ได้ การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดตามหลัก
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามวิธีการทดสอบยาเสพติดของ UNODC [14] แบ่งได้เป็น 2 วิธี ดังนี้ 

1. การตรวจพิสูจน์ทางกายภาพ 
เป็นการตรวจพิสูจน์เพ่ือแยกแยะ จัดกลุ่มของยาเสพติดตามลักษณะภายนอกว่าเป็น

อย่างไร เช่น เม็ดยา ผลึก ผง พืช ยางเหนียว หรือของเหลว มีขนาด สี ตราประทับ จ านวน หรือ
น้ าหนักเท่าใด รวมถึงจัดกลุ่มลักษณะการบรรจุ หรือสิ่งห่อหุ้มภายนอกที่ใช้เป็นแบบใด 
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2. การตรวจพิสูจน์ทางเคมี แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 การตรวจพิสูจน์เบื้องต้น ด้วยวิธีการทดสอบปฏิกิริยาการเกิดสีของยาเสพติด 
(Color Test) เป็นวิธีที่ง่าย และต้นทุนต่ า สามารถจ าแนกประเภทของยาเสพติดว่าเป็นยาเสพติด
ประเภทใดได้ การทดสอบปฏิกิริยาการเกิดสีของเมทแอมเฟตามีน จะใช้น้ ายามาร์ควิสในการทดสอบ 
โดยน้ ายามาร์ควิสจะเกิดเป็นสีส้มแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลกับเมทแอมเฟตามีน จากนั้นน าไปทดสอบซ้ า
ด้วยน้ ายาไซมอน จะเกิดสีน้ าเงินกับเมทแอมเฟตามีน 

2.2 การตรวจพิสูจน์ยืนยัน แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้ 
2.2.1 การตรวจเชิงคุณภาพวิเคราะห์ เพ่ือให้ทราบว่าเป็นยาเสพติดหรือไม่     

ถ้าใช่เป็นยาเสพติดชนิด หรือประเภทใด โดยตรวจพิสูจน์ด้วยวิธีทินเลเยอร์โครมาโตกราฟี  
(Thin Layer Chromatography, TLC) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบสารที่รวดเร็ว สะดวก 
และราคาไม่แพง นิยมใช้ตรวจการด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมี ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสาร ใช้ใน
การยืนยันชนิดของสาร และสามารถตรวจหาจ านวนองค์ประกอบในของผสม เป็นเทคนิคเก่ียวกับการ
กระจายของสารระหว่างวัฏภาคนิ่งซึ่งเป็นตัวดูดซับ และตัวท าละลายซึ่งเป็นวัฏภาคเคลื่อนที่ที่เคลื่อน
ผ่านตัวดูดซับ ตรวจพิสูจน์สารโดยเปรียบเทียบค่า Rf ระหว่างสารตัวอย่างกับสารมาตรฐาน วัฏภาคนิ่ง
จะถูกเคลือบติดไว้ที่แผ่นกระจก แผ่นอลูมิเนียม หรือแผ่นพลาสติกบาง ๆ สารจะถูกแต้มไว้ที่ใกล้ ๆ 
ปลายด้านหนึ่งของแผ่นโดยใช้หลอดแคปิลลารี จากนั้นน าแผ่นดังกล่าวไปวางลงในภาชนะที่ใส่วัฏภาค
เคลื่อนที่ไว้ เมื่อตัวท าละลายถูกดูดซึมขึ้นไปตามตัวดูดซับ ก็จะพาสารตัวอย่างขึ้นไปด้วย จึงเกิดการ
แยกของสารขึ้น สารที่มีขั้วน้อยจะละลายได้ดีในวัฏภาคเคลื่อนที่แต่ถูกดูดซับด้วยวัฏภาคนิ่งได้น้อย  
จึงเคลื่อนที่ไปได้ดี ด้วยระยะที่มากกว่าสารที่มีขั้วสูงซึ่งละลายในวัฏภาคเคลื่อนที่ได้น้อยแต่ดูดซับ
บนวัฏภาคนิ่งได้ดี 

2.2.2 การตรวจเชิงปริมาณวิเคราะห์ เพ่ือให้ทราบว่ายาเสพติดนั้นมีปริมาณ  
สารบริสุทธิ์เท่าใด โดยตรวจพิสูจน์ด้วยวิธีแก๊สโครมาโตกราฟี (Gas Chromatography, GC) ชนิดของ 
ตัวตรวจวัดเป็นแบบเฟลมไอออไนเซชั่น (Flame ionization Detector, FID) เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน 
ในการพิจารณาคดียาเสพติดในกระบวนการยุติธรรม เป็นเทคนิคหนึ่งในการแยกองค์ประกอบของสารผสม 
โดยอาศัยความแตกต่างของอัตราการเคลื่อนที่ของแต่ละองค์ประกอบของสารผสมบนเฟสอยู่กับที่ 
(stationary phase) ภายใต้การพาของเฟสเคลื่อนที่ (mobile phase) ซึ่งองค์ประกอบของสาร
ตัวอย่างแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่ต่างกัน การแยกจะเกิดขึ้นโดยตัวอย่างจะ
เคลื่อนที่ผ่านเฟสทั้งสองด้วยอัตราเร็วที่แตกต่างกัน เครื่องตรวจวัดจะแปรผลออกมาในรูปแบบของ 
โครมาโตแกรมเพ่ือน าไปวิเคราะห์ต่อไป  
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
Palanuvej et al. (1997) วิเคราะห์ส่วนประกอบของยาบ้าในตลาดมืดด้วยเทคนิค 

แก๊สโครมาโตกราฟี (GC-FID) ท าการทดลองตัวอย่างยาบ้า จ านวน 335 ตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง
ยาบ้าที่มีเมทแอมเฟตามีนอย่างเดียว จ านวน 28 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.4) ตัวอย่างยาบ้าที่มีเมทแอม 
เฟตามีนกับกาเฟอีน จ านวน 247 ตัวอย่าง (ร้อยละ 73.7) ตัวอย่างยาบ้าที่มีเมทแอมเฟตามีน กาเฟอีน 
และอีเฟรดรีน จ านวน 45 ตัวอย่าง (ร้อยละ 13.4) ตัวอย่างยาบ้าที่มีแอมเฟตามีน จ านวน  
1 ตัวอย่าง และตัวอย่างยาบ้าที่ไม่ใช่แอมเฟตามีน หรือเมทแอมเฟตามีน จ านวน 14 ตัวอย่าง  
(ร้อยละ 4.2) [15] 

Adam et al. (2005) วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพกับทางเคมีของยาบ้า
ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟี (GC-FID) วิเคราะห์ตัวอย่างยาบ้า จ านวน 298 ตัวอย่าง ที่จับกุมได้
ระหว่างเดือนตุลาคม 2003 ถึงเดือนพฤษภาคม 2004 พบว่า ตัวอย่างยาบ้า จ านวน 298 ตัวอย่าง  
มีสัญลักษณ์ wY จ านวน 209 ตัวอย่าง สัญลักษณ์ wy จ านวน 47 ตัวอย่าง สัญลักษณ์ WY จ านวน 
15 ตัวอย่าง สัญลักษณ์ R จ านวน 13 ตัวอย่าง สัญลักษณ์ Wy จ านวน 12 ตัวอย่าง สัญลักษณ์ OK 
จ านวน 1 ตัวอย่าง สัญลักษณ์ 888 จ านวน 1 ตัวอย่าง น้ าหนักเฉลี่ยของตัวอย่างทั้งหมด เท่ากับ 
0.0914±0.007 กรัม เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของตัวอย่างทั้งหมด  เท่ากับ 6.019±0.004 มิลลิเมตร 
ความหนาเฉลี่ยของตัวอย่างทั้งหมด เท่ากับ 3.027±0.136 มิลลิเมตร ปริมาณเมทแอมเฟตามีน และ
กาเฟอีน เท่ากับ 21.76±6.39 mg% และ 62.43±9.15 mg% ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบลักษณะ
ทางกายภาพกับทางเคมีของยาบ้าด้วย ANOVA พบว่า เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวอย่างยาบ้ามีความ
แตกต่างตามสัญลักษณ์ (p<0.05) [16] 

จันนิดา ปารานุเวช (2540) ศึกษาส่วนประกอบทางเคมีและทางกายภาพของยาบ้าใน   
ตลาดมืดของประเทศไทย จ านวน 360 ตัวอย่าง ใช้เทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟี (GC-FID) พบตัวอย่าง
ยาบ้าที่มีเมทแอมเฟตามีนอย่างเดียว 29 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.1) ในปริมาณ 21.4±3.5 มก.%  
พบตัวอย่างยาบ้าที่มีเมทแอมเฟตามีนผสมกับคาเฟอีน 266 ตัวอย่าง (ร้อยละ 73.9) ในปริมาณ 
20.5±4.4 และ 51.0±9.8 มก.% ตามล าดับ พบตัวอย่างยาบ้าที่มีเมทแอมเฟตามีนผสมกับคาเฟอีน
และเอฟรีดรีน 47 ตัวอย่าง (ร้อยละ 13.1) ในปริมาณ 14.6±4.4, 53.1±13.8 และ 8.0±10.2 มก.% 
ตามล าดับ พบตัวอย่างยาบ้าที่มีแอมเฟตามีน 1 ตัวอย่าง ในปริมาณ 19.9 มก.% และยาบ้าที่ไม่ใช่
แอมเฟตามีน หรือเมทแอมเฟตามีน 17 ตัวอย่าง (ร้อยละ 4.7) และผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพ
ของเม็ดยา พบว่า น้ าหนักอยู่ในช่วง 43.2-138.2 มก.เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ในช่วง 5.5-7.4 มม. และ
ความหนาอยู่ ในช่วง 1.8-3.5 มม. สัญลักษณ์ที่พบมากที่สุดคือ 99/M สีที่พบมากที่สุดคือ  
สีส้มและสีน้ าตาล [17] 
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สุรธันย์ วีรพัฒน์ปวัน (2551) ศึกษาลักษณะทางกายภาพของยาบ้าและองค์ประกอบ 
ทางเคมีของยาบ้าที่พบในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนมิถุนายน 
2550 พบว่า ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของยาบ้าร 5 ล าดับแรก ได้แก่ อ.เกาะสมุย 241 คดี  
อ.เมือง 204 คดี อ.เกาะพงัน 140 คดี อ.บ้านนาสาร 82 คดี และอ.กาญจนดิษฐ์ 63 คดี ยาบ้า  
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นยาเม็ดกลม แบน ขนาดเล็ก มีสัญลักษณ์ WY สีที่พบมากคือสีส้ม น้ าหนักของ
เม็ดยาอยู่ในช่วง 90-100 มิลลิกรัม มีปริมาณของเมทแอมเฟตามีน อยู่ในช่วงร้อยละ 15-30% ซึ่งเชื่อ
ได้ว่าผลิตโดยกลุ่มว้าที่เมืองปางซาง แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มน าเข้ามาทางภาถเหนือ และกลุ่ม
น าเข้ามาทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือโดยทั้ง 2 กลุ่มขนส่งเข้ามาในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และน ามาค้าใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี [18] 

 อาทิตยา หอมละม้าย (2554) ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการวิเคราะห์
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม โดยเก็บข้อมูลจากสถานที่เกิดเหตุ  
ข้อมูลรูปแบบของการกระท าความผิด และข้อมูลชนิดของยาเสพติด ระหว่างปี พ.ศ. 2553 -2554  
ซึ่งเครื่องมือภาษาและเทคโนโลยีที่ใช้ในการวิจัยคือ ภาษา HTML4.1 ภาษา javascript ภาษา css 
(Cascading Style Sheets) และภาษา PHP ร่วมกับเทคโนโลยีที่ในการพัฒนาคือ เทคนิค AJAX  
ชุดฐานข้อมูล Appser ฐานข้อมูล MySQL พบว่า สามารถจับกุมผู้กระท าความผิดในประเภทการเสพ
ยาเสพติดได้เป็นจ านวนมากที่สุด เขตพ้ืนที่ที่ท าการจับกุมได้มากที่สุด 5 ล าดับแรก คือ สภ.เมือง
นครปฐม สภ.โพธิ์แก้ว สภ.ก าแพงแสน สภ.สามพราน และสภ.นครชัยศรี ประเภทของกลางที่จับกุม
ได้มากที่สุดคือ ยาบ้า กัญชา กระท่อม ไอซ์ และยาอี [19] 

เบญจมาศ เดชศิริ (2560) ศึกษาการคาดการณ์การลักลอบล าเลียงยาเสพติดด้วยสถิติ
ภูมิศาสตร์ จากรูปแบบการจับกุมด้วยสถิติแบบครอบคลุมและแบบเจาะจง โดยฐานข้อมูล                   
ภูมิสารสนเทศสร้างขึ้นจากการรวบรวมข่าวการจับกุมคดียาเสพติดจากแหล่งข่าวสาธารณะ ในปี       
พ.ศ.2554-2559 พบว่า รูปแบบการจับกุมด้วยสถิติแบบครอบคลุม มี 2 รูปแบบ คือ แบบสุ่มและ 
แบบเกาะกลุ่ม พบว่า สถานการณ์การลักลอบล าเลียงยาเสพติดของประเทศไทย มากกว่าร้อยละ 80  
เป็นพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่ ตามล าดับ การคาดการณ์
ลักลอบล าเลียงยาเสพติดด้วยการวิเคราะห์ทิศทางการกระจายตัวเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงต าบลเกาะช้าง 
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย [20] 

 
 
 



 

 
บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 

การวิจัยนี้ได้ศึกษาปริมาณเมทแอมเฟตามีนในยาบ้าที่จับกุมได้ในบางเขตพ้ืนที่ของ
กรุงเทพมหานครที่อยู่ในความดูแลของต ารวจนครบาล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการตรวจพิสูจน์
ในคดีที่จับกุมได้ และส่งมาตรวจพิสูจน์ยังสถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง 2560 โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. รูปแบบการวิจัย 
2. แหล่งข้อมูล และลักษณะของข้อมูล  
3. พ้ืนที่ในการศึกษาข้อมูล 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

รูปแบบการวิจัย 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณจากผลตรวจพิสูจน์ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี เพ่ือหาปริมาณ

เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ในตัวอย่างยาบ้า โดยวิธีแก๊สโครมาโตกราฟี (Gas Chromatography, 
GC) ชนิดของตัวตรวจวัดเป็นแบบเฟลมไอออไนเซชั่น (Flame ionization Detector, FID) 

1. เครื่องมือ อุปกรณ ์และสารเคม ี
1.1 GC-FID บริษัท Perkin Elmer รุ่น Clarus 680  

1.2 ช้อนตักสาร 

1.3 กระบอกตวง ขนาด 100 มิลลิลิตร 

1.4 กระบอกตวง ขนาด 1000 มิลลิลิตร 

1.5 ขวดวัดปริมาตร ขนาด 10 มิลลิลิตร 

1.6 ขวดวัดปริมาตร ขนาด 25 มิลลิลิตร 

1.7 ขวดวัดปริมาตร ขนาด 1000 มิลลิลิตร 

1.8 บีกเกอร์ ขนาด 100 มิลลิลิตร  

1.9 หลอดหยดพร้อมจุกยาง 

1.10 เครื่อง Ultrasonics บริษัท Elma รุ่น E100H  
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1.11 ขวด Vail ขนาด 2 มิลลิลิตร 

1.12 ฝา Crimp Seal 

1.13 กระดาษกรอง บริษัท Whatman ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มิลลิเมตร 

เบอร์ 1 Qualitative  

1.14 เครื่องชั่ง 5 ต าแหน่ง บริษัท Mettler Toledo รุ่น XS105 

1.15 คลอโรฟอร์ม, Analytical grade บริษัท Labscan 

1.16 เมทานอล, Analytical grade บริษัท Merck 

1.17 สารมาตรฐานกาเฟอีน บริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 98% บริษัท Lipomed 

1.18 สารมาตรฐานออกตะโคแซน (C28) บริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 98% บริษัท Sigma - 

Aldrich 

1.19 สารมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ บริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99% บริษัท 

Lipomed 

2. วิธีการทดสอบ 
2.1 การเตรียมสารละลายผสมที่ใช้ในการวิเคราะห์ (อัตราส่วน 9:1) 

ตวงคลอโรฟอร์ม ปริมาตร 900 มิลลิลิตร และตวงเมทานอล ปริมาตร 100 
มิลลิลิตร โดยใช้กระบอกตวง เทสารละลายทั้งสองชนิดรวมกันในขวดเก็บสารละลายผสม และเขย่าให้
เข้ากัน 

2.2 การเตรียมสารละลายมาตรฐานภายใน (Internal Standard) ความเข้มข้น 0.5 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร  

2.2.1 ชั่งสารมาตรฐานออกตะโคแซน (C28) ประมาณ 500 มิลลิกรัม ใส่ในขวด
วัดปริมาตรขนาด 1,000  มิลลิลิตร 

2.2.2 ละลาย C28 ด้วยสารละลายผสมปรับปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร น าไป 
sonicate ประมาณ 2- 5 นาท ี  

2.3 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 
2.3.1 ชั่งสารมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ ประมาณ 0.0150 กรัม 

ใส่ในขวดวัดปริมาตรขนาด 25 มิลลิลิตร (stock solution) 
2.3.2 ละลายและปรับปริมาตรด้วยสารละลายมาตรฐานภายใน  แล้วน า

สารละลายที่ได้ไป sonicate ประมาณ 2 – 5 นาที จะได้สารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนไฮโดร
คลอไรด์ ความเข้มข้น 0.6 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และค านวณหาความเข้มข้นแท้จริงที่เตรียมได้ จากสูตร 
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      A      x C/100  =  D   มิลลิกรัม/มิลลิตร 
                                B        

 
เมื่อ   A = ปริมาณเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ (Methamphetamine Hydrochloride)            
              ที่ชั่งได้จริง (มิลลิกรัม)   
        B = ปริมาตรที่เตรียม (มิลลิลิตร) 
        C = ความบริสุทธิ์ (purity) ของสารมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ 
        D = ความเข้มข้นแท้จริงที่เตรียมได้ของสารมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์  

2.4 การสร้างกราฟสารละลายมาตรฐาน (Calibration Curve)  
2.4.1 น าสารละลายมาตรฐาน (stock solution) มาเจือจางให้ได้ความเข้มข้น 

0.05, 0.1, 0.2, และ 0.4 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรด้วยสารละลายมาตรฐานภายใน  
 

ตารางที่ 2 แสดงการเจือจางสารละลายมาตรฐานที่ใช้ในการสร้างกราฟมาตรฐาน 
 

ความเข้มข้น 
(มิลลิกรัม/มิลลิตร) 

ปิเปตจากสารละลายมาตรฐาน 
เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์
ที่ความเข้มข้น 0.6 มิลลิกรัม/

มิลลิลิตร (มิลลิลิตร) 

ปริมาตรสุดท้าย 
(มิลลิลิตร) 

ความเข้มข้นที่ได้จริง 
(มิลลิกรัม/มิลลิตร) 

0.05 ประมาณ 0.9 10 ประมาณ 0.05 

0.1 ประมาณ 2.0 10 ประมาณ 0.1 
0.2 ประมาณ 3.5 10 ประมาณ 0.2 

0.4 ประมาณ 6.5 10 ประมาณ 0.4 

0.6 - - ประมาณ 0.6 
 

2.4.2 เทสารละลายมาตรฐานแต่ละความเข้มข้นลงใน Vial น าไปฉีดด้วยเครื่อง 
GC ความเข้มข้นละ 3 ครั้ง ค านวณหาความเข้มข้นแท้จริงที่ของสารละลายมาตรฐานที่เตรียมได้  
จากสูตร 

C1V1 = C2V2 
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เมื่อ  C1 = ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ที่ความเข้มข้น 0.6   
              มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
       V1 = ปริมาตรของสารสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ที่ความเข้มข้น 0.6 
              มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
       C2 = ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ที่ต้องการ  
       V2 = ปริมาตรสุดท้ายของความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์  
              ที่ต้องการ                                

2.5 การเตรียมตัวอย่างส าหรับทดสอบ 
2.5.1 ชั่งตัวอย่างยาบ้าที่บดละเอียดประมาณ 2 – 200 มิลลิกรัม ลงในขวด 

วัดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร จ านวน 2 ซ้ า  
2.5.2 ละลายและปรับปริมาตรด้วยสารละลายมาตรฐานภายในให้เป็น 10 มิลลิลิตร 

แล้วน าไป sonicate ประมาณ 2-5 นาที 
2.5.3 กรองสารละลายด้วยกระดาษกรอง ใส่ขวด vial  
2.5.4 น าไปฉีดโดยเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี (Gas Chromatography, GC) ที่สภาวะ 

ดังนี้  
 

ตารางที่ 3 แสดงสภาวะของเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี (Gas Chromatography, GC) 
 

Column DB-5 ยี่ห้อ J & W 0.25 mm x 3200 um x 30 m 

Carrier gas Helium gas ชนิด high purity Flow rate 3.0 ml/min 
Detector gas Air ชนิด high purity Flow rate 450 ml/min  

Hydrogen ชนิด high purity Flow rate 45 ml/min 
Injection mode Split mode 

Injection port temperature 320 C 
Detector type Flame ionization Detector (FID) 

Detector temperature 320 C 
Injection Volume 0.5 l 
Temperature programming 
(Oven)  

Programing  130C  for  0.5 mins  

Rate  80 C/min to 300C  for  1.75 mins 
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2.6 การวิเคราะห์ผลการทดสอบเชิงปริมาณท าโดยการเปรียบเทียบอัตราส่วนของ
พ้ืนที่ใต้กราฟระหว่างตัวอย่างกับสารมาตรฐานภายใน โดยอัตราส่วนการเปรียบเทียบนี้ต้องอยู่ภายใน
ขอบเขตของช่วงความเป็นเส้นตรง (linearity range) ของเครื่อง GC การค านวณความเข้มข้นของ
เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ในตัวอย่างยาบ้า ค านวณจากสูตรสมการเส้นตรง  

 
y = mx+c 

 
โดยที่ y = พ้ืนที่ใต้กราฟของสารมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ / พื้นที่ใต้กราฟของ 
              สารมาตรฐานภายใน (Peakareastd / PeakareaIS) 
        x = ความเข้มข้น (Concentration (mg/ml)) 
        m = ความชัน (Slope) 
        C = จุดตัดแกน Y (Intercep)  
 
และค านวณเปอร์เซ็นเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ในตัวอย่างยาบ้าได้จากสูตร 
 

 
 

 
โดยที่  x  = ความเข้มข้นของตัวอย่างที่อ่านได้จากกราฟ (mg/mL) 
          V  = ปริมาตรสุดท้ายของตัวอย่าง (mL) 
          Wt = น้ าหนักของตัวอย่าง (mg) 
          100 = convert factor  
 

3 .  การตรวจสอบความใช้ ได้ ของวิ ธี ก าร วิ เคราะห์ เชิ ง ปริ มาณของ เมทแอม 
เฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ในตัวอย่างยาบ้าโดยวิธีแก๊สโครมาโตกราฟี ได้จากการพิจารณาความใช้ได้ของ
วิธีการตรวจพิสูจน์ทั้งหมด 6 ปัจจัย ซึ่งแต่ละปัจจัยมีเกณฑ์การยอมรับตามอ้างอิงของ UNODC  
ดังตาราง 

 
 
 
 

เปอร์เซ็นเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ =  
wt

X*V*100
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ตารางที่ 4 แสดงปัจจัยและเกณฑ์การพิจารณาในการท าการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจพิสูจน์ 
 

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การยอมรับ 

1. ความจ าเพาะเจาะจง (Selectivity) 
ต้องไม่มีพีคอ่ืนที่ขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน กับสารที่
ต้องการตรวจวัด 

2. ความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถตรวจวัด
ได ้(Limit Of Detection) 

ความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถตรวจวัดได้และต้องมีค่า
สัญญาณ S/N มากกว่าหรือเท่ากับ 3 

3. ความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถตรวจวัด
ในเชิงปริมาณได้(Limit Of 
Quantification) 

ความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถตรวจวัดในเชิงปริมาณได้ 
และต้องมี ความเที่ยง (Precision) ที่ให้ค่า %RSD 
ต่ ากว่า 20% และมีความแม่น (Accuracy) ที่ให้ค่า 
Bias ต่ ากว่า 20 % 

4. ความสัมพันธ์เชิงเส้น/ช่วงความเป็น
เส้นตรง (Linearity) 

ความเข้มข้นทั้ง 6 ความเข้มข้น เมื่อน าข้อมูลมาสร้าง
กราฟเส้นตรงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นและ
อัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ใต้กราฟของสารที่ต้องการ
วิเคราะห์และพ้ืนที่ใต้กราฟของสารมาตรฐานภายใน 
จากนั้นค านวณค่า Correlation coefficient (r) ต้อง
ได้ค่า r ไม่น้อยกว่า 0.990 

5. ความเที่ยง (Precision) 

- พิจารณาด้วยค่า %RSD 
- ความเข้มข้นในระดับ LOQ ต้องให้ค่า %RSD ต่ า
กว่า 20 % 
- ความเข้มข้นที่ระดับสูงขึ้น ต้องให้ค่า %RSD ต่ ากว่า 
15% 
- ท าการทดสอบทั้งในวันเดียวกัน (Intra-day) และ
ระหว่างวัน (Inter-day) จ านวน 3 วัน 

6. ความแม่น (Accuracy) 

- พิจารณาด้วยค่า %Bias 
- ความเข้มข้นในระดับ LOQ ต้องให้ค่า % Bias ต่ า
กว่า 20% 
- ความเข้มข้นที่ระดับสูงขึ้น ต้องให้ค่า % Bias  ต่ า
กว่า 15% 
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3.1 การวิเคราะห์ความจ าเพาะเจาะจง (Selectivity) ของวิธีตรวจพิสูจน์ 
3.1.1 วิเคราะห์ตัวอย่างของยาบ้าที่เป็น Negative sample ดังนี้ 

3.1.1.1 ชั่งตัวอย่างยาบ้าที่เป็น Negative sample ประมาณ 10 มิลลิลิกรัม 
ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร จ านวน 10 ขวด 

3.1.1.2 ปรับปริมาตรให้ครบ 10 มิลลิลิตร ด้วยสารละลายมาตรฐานภายใน 
แล้วน าไป Sonicate ประมาณ 2-5 นาที 

3.1.1.3 กรองด้วยกระดาษกรอง ลงในขวด Vial ขนาด 2 มิลลิลิตร 
3.1.1.4 น าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC ที่สภาวะตามตารางท่ี 3  

3.1.2 วิเคราะห์สารละลายผสมว่ามีพีคอ่ืนปนมาหรือไม่ ที่ซ้อนทับกับพีคของ 
เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ โดยการน าสารละลายผสม ไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC ที่สภาวะตาม
ตารางที่ 3 

3.1.3 วิเคราะห์สารละลายมาตรฐานภายในว่ามีพีคปนมาหรือไม่ ที่ซ้อนทับกับพีค
ของเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ โดยการน าสารละลายผสม ไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC ที่สภาวะ
ตามตารางท่ี 3 จ านวน 10 ซ้ า 

3.1.4 วิเคราะห์ตัวอย่างยาบ้าที่เป็น Positive sample ดังนี้ 
3.1.4.1 ชั่งตัวอย่างยาบ้า Positive sample ประมาณ 10 มิลลิกรัม ลงใน

ขวดวัดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร จ านวน 10 ขวด และตัวอย่างไอซ์ ประมาณ 2 มิลลิกรัม ลงในขวด
วัดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร จ านวน 10 ขวด 

3.1.4.2 ปรับปริมาตรแต่ละขวดให้ครบ 10 มิลลิลิตร ด้วยสารละลาย
มาตรฐานภายใน แล้วน าไป Sonicate ประมาณ 2-5 นาท ี

3.1.4.3 กรองด้วยกระดาษกรอง ลงในขวด Vial ขนาด 2 มิลลิลิตร 
3.1.4.4 น าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC ที่สภาวะตามตารางท่ี 3 

3.2 การหาขีดจ ากัดของการตรวจพบ (Limit of Detection, LOD) 
3.2.1 ชั่งตัวอย่างยาบ้าที่เป็น Negative sample ประมาณ 10 มิลลิกรัม ลงใน

ขวดวัดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร จ านวน 20 ขวด 
3.2.2 เติมสารละลายมาตรฐาน ให้ได้ความเข้มข้นที่ 0.001 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 

จ านวน 10 ขวด และ 0.005 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จ านวน 10 ขวด 
3.2.3 ปรับปริมาตรให้ครบ 10 มิลลิลิตร ด้วยสารละลายมาตรฐานภายใน แล้ว

น าไป Sonicate ประมาณ 2-5 นาท ี
3.2.4 กรองด้วยกระดาษกรอง ลงในขวด Vial ขนาด 2 มิลลิลิตร 
3.2.5 น าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC ที่สภาวะตามตารางท่ี 3 
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3.2.6 อ่านค่าสัญญาณ S/N ที่ความเข้มข้น 0.001 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และ 0.005 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จากเครื่องและถ้าหากค่าสัญญาณ S/N ที่ความเข้มข้นใด ให้ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 
3 แสดงว่า ที่ความเข้มข้นนั้น เป็นจุด LOD แต่ถ้าที่ความเข้มข้นทั้ง 2 ความเข้มข้น มีค่า S/N เฉลี่ย 
น้อยกว่า 3 ให้เตรียมตัวอย่างใหม่ที่มีความเข้มข้นสูงขึ้น 

3.3 การหาขีดจ ากัดของการวัดเชิงปริมาณ (Limit of Quantification, LOQ) 
3.3.1 ชั่งตัวอย่างยาบ้าที่เป็น Negative sample ประมาณ 10 มิลลิกรัม ลงใน

ขวดวัดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร จ านวน 20 ขวด 
3.3.2 เติมสารละลายมาตรฐาน ให้ได้ความเข้มข้นที่ 0.01 มิลลิกรัม/ มิลลิลิตร 

จ านวน 10 ขวด และ 0.05 มิลลิกรัม/ มิลลิลิตร จ านวน 10 ขวด 
3.3.3 ปรับปริมาตรให้ครบ 10 มิลลิลิตร ด้วยสารละลายมาตรฐานภายใน แล้ว

น าไป Sonicate  ประมาณ 2-5 นาที 
3.3.4 กรองด้วยกระดาษกรอง ลงในขวด Vial ขนาด 2 มิลลิลิตร 
3.3.5 น าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC ที่สภาวะตามตารางท่ี 3 
3.3.6 น าค่าที่ได้มาพิจารณาความเที่ยง (Precision) และความแม่น (Accuracy) 

โดยที่ความเข้มข้นที่จุด LOQ  นั้น ต้องให้ค่า % RSD และ %Bias ไม่เกิน 20 % 
3.4 ความเที่ยง (Precision) 

3.4.1 เตรียมตัวอย่างที่มีเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ที่ทราบเปอร์เซนต์
แน่นอน (เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ 20%) และชั่งตัวอย่างให้ได้ความเข้มข้นทั้งหมด 6  
ความเข้มข้น 0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4 และ 0.6 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ความเข้มข้นละ 10 ขวด ตัวอย่าง
การเตรียม ดังตารางที่ 5 

3.4.2 ปรับปริมาตรให้ครบ 10 มิลลิลิตร ด้วยสารละลายมาตรฐานภายใน แล้ว
น าไป Sonicate ประมาณ 2-5 นาท ี

3.4.3 กรองด้วยกระดาษกรอง ใส่ในขวด vial ขนาด 2 มิลลิลิตร  
3.4.4 น าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC ที่สภาวะตามตารางท่ี 3 
3.4.5 น าผลที่ ได้จากการวิ เคราะห์  ทั้ งภายในวันเดียวกันและระหว่างวัน  

รวมทั้งหมด 3 วัน มาค านวณหาค่า %RSD โดยที่ความเข้มข้นที่ระดับ LOQ ต้องได้ ค่า %RSD  
น้อยกว่า 20 % และที่ความเข้มข้นที่ระดับสูงขึ้น ต้องได้ค่า %RSD น้อยกว่า 15 %  
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ตารางที่ 5 แสดงการเตรียมตัวอย่างเพ่ือใช้ในการทดสอบหาความเที่ยงของวิธีวิเคราะห์  
 

ความเข้มข้น 
(มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 

ปริมาณตัวอย่างที่ใช้ 
(มิลลิกรัม) 

ปริมาตรสุดท้าย 
(มิลลิลิตร) 

จ านวนตัวอย่าง 
(ขวด) 

0.01 0.5 10 10 
0.05 2.5 10 10 

0.1 5.0 10 10 

0.2 10.0 10 10 
0.4 20.0 10 10 

0.6 30.0 10 10 
 

3.5 ความแม่น (Accuracy) 
    3.5.1 ชั่งตัวอย่างยาบ้าที่ เป็น Negative sample ประมาณ 10 มิลลิกรัม  

ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร จ านวน 30 ขวด ดังตารางที่ 6 
    3.5.2 เติมสารละลายมาตรฐานให้ได้ความเข้มข้นที่ 0.05, 0.2, 0.6 มิลลิกรัม/

มิลลิลิตร ความเข้มข้นละ 10 ขวด 
    3.5.3 ปรับปริมาตรให้ครบ 10 มิลลิลิตร ด้วยสารละลายมาตรฐานภายใน แล้ว

น าไป Sonicate ประมาณ 2-5 นาท ี
    3.5.4 กรองด้วยกระดาษกรอง ใส่ในขวด vial ขนาด 2 มิลลิลิตร 
    3.5.5 น าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC ที่สภาวะตามตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 6 แสดงการเตรียมตัวอย่างเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ความแม่น (Accuracy) 

 
ความเข้มข้น 

(มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 
ปริมาตร Stock 

solution (มิลลิลิตร) 
ปริมาตรสุดท้าย 

(มิลลิลิตร) 
ความเข้มข้นที่ได้จริง 
(มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 

0.05 ประมาณ 0.5 10 ประมาณ 0.05 
0.2 ประมาณ 2.0 10 ประมาณ 0.2 
0.6 ประมาณ 6.0 10 ประมาณ 0.6 
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    3.5.7 น าผลที่ได้มาค านวณหาค่าความเอนเอียง (%Bias) จากสูตร  
(X- ค่าจริง )/ค่าจริง x 100 

เมื่อ X  คือ ค่าเฉลี่ยของ ratio ของตัวอย่าง  
โดยค่า %Bias ที่ได้ต้องอยู่ในช่วงการยอมรับของ UNODC คือ ที่ความเข้มข้น

ที่ระดับ LOQ ต้องได้ค่า %Bias น้อยกว่า 20 % และที่ความเข้มข้นที่ระดับสูงขึ้น ต้องได้ค่า %Bias 
น้อยกว่า 15 % 
 

แหล่งข้อมูล และลักษณะของข้อมูล 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ ได้จากข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์ของสถาบันวิชาการ

และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ซึ่งเป็นสถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ส าหรับลักษณะของข้อมูลนั้น ประกอบด้วยหน่วยงานน าส่ง จังหวั ด 
ที่เกิดเหตุ ลักษณะของกลาง ประเภทยาเสพติด สารบริสุทธิ์ที่เป็นสารเสพติด  (เมทแอมเฟตามีน)  
จ านวนของกลาง (เม็ด) และน้ าหนักสุทธิของกลาง (กรัม) โดยน าข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง 2560 
เฉพาะตัวอย่างยาบ้าที่จับกุมได้ในบางสถานีต ารวจนครบาลที่อยู่ในสังกัดกองบังคับการต ารวจนคร
บาล 1-3 มาใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณเมทแอมเฟตามีนในยาบ้าที่จับกุมได้ โดยการแบ่งประเภทหรือ
การจ าแนกตัวอย่างในแต่ละคดีที่ส่งมาตรวจพิสูจน์นั้น สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

1. แบ่งตามพฤติการณ์ที่เจ้าหน้าที่ต ารวจจับยึดมาได้ เช่น การล่อซื้อ การตรวจค้น 
ตรวจค้นที่ตัวผู้ต้องหา ตรวจค้นที่รถ ตรวจค้นที่บ้าน เป็นต้น 

 

  

 
ภาพที่ 3 แสดงพฤติการณ์การจับยึดของกลางยาเสพติด 
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2. แบ่งตามลักษณะทางกายภาพของตัวอย่าง เช่น สี ตราประทับ ลักษณะเม็ดยา 
รูปร่างเม็ดยา เป็นต้น  

   

 

    

 
 

ภาพที่ 4 แสดงลักษณะทางกายภาพของตัวอย่าง 
 

พื้นที่ในการศึกษาข้อมูล 
การศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เลือกบางพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในความดูแลของสถานี

ต ารวจนครบาลในสังกัดกองบังคับการต ารวจนครบาล 1-3 เป็นพ้ืนที่ในการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงาน 
ที่น าส่งยาเสพติดของกลางในคดีอาญามาตรวจพิสูจน์ยังสถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมข้อมูลสถานีต ารวจนครบาลทั้งหมด 23 แห่งดังนี้ 

3.1 กองบังคับการต ารวจนครบาล 1 ได้แก่ สถานีต ารวจนครบาลดุสิต สถานีต ารวจ 
นครบาลสามเสน สถานีต ารวจนครบาลนางเลิ้ง สถานีต ารวจนครบาลพญาไท สถานีต ารวจนครบาล
ดินแดง สถานีต ารวจนครบาลมักกะสัน สถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม สถานีต ารวจนครบาล 
ห้วยขวาง และสถานีต ารวจนครบาลบางโพ รวม 9 แห่ง 

3.2 กองบังคับการต ารวจนครบาล 2 ได้แก่ สถานีต ารวจนครบาลดอนเมือง สถานีต ารวจ 
นครบาลโคกคราม สถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น สถานีต ารวจนครบาลบางเขน สถานีต ารวจนครบาล
สายไหม สถานีต ารวจนครบาลพหลโยธิน สถานีต ารวจนครบาลทุ่งสองห้อง และสถานีต ารวจนครบาล
สุทธิสาร รวม 8 แห่ง 

3.3 กองบังคับการต ารวจนครบาล 3 ได้แก่ สถานีต ารวจนครบาลมีนบุรี สถานีต ารวจ 
นครบาลฉลองกรุง สถานีต ารวจนครบาลลาดกระบัง สถานีต ารวจนครบาลล าผักชี สถานีต ารวจนครบาล
ประชาส าราญ และสถานีต ารวจนครบาลล าหิน รวม 6 แห่ง 
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เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่น าส่งยาเสพติดของกลางที่สถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นประจ า และมีข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง 2560 อีกท้ังยังเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเขตพ้ืนที่ที่ถูกระบุเป็นแหล่งจ าหน่าย
ยาเสพติดต่อเนื่องถึง 6 ปี (พ.ศ. 2555 - 2560) เช่น เขตดอนเมือง เขตดินแดง เขตพญาไท เขตดุสิต 
เป็นต้น รวมถึงกรณีการจับกุมรายส าคัญ พบว่ากลุ่มผู้ล าเลียงน ายาเสพติดมาพักเก็บในบ้านพัก ซึ่งมัก
พบการจั บกุ ม ใน พ้ื นที่ ก รุ ง เ ทพมหานคร  ชั้ นนอก เขตที่ ติ ดต่ อ กั บ เ ขตปริ มณฑล  เ ช่ น  
เขตดอนเมือง เขตบางเขน เขตสายไหม เขตลาดกระบัง เป็นต้น 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1 .  รวบรวมข้อมูลผลตรวจพิสู จน์คดี ยา เสพติดประเภทยาบ้าที่ ตรวจพิสูจน์ 

เชิงปริมาณวิเคราะห์ เพ่ือศึกษาปริมาณเมทแอมเฟตามีนในตัวอย่างยาบ้า 
 

ตารางที่ 7 แสดงสถิติจ านวนคดียาเสพติดประเภทยาบ้าที่ตรวจพิสูจน์เชิงปริมาณวิเคราะห์ของ 
สถานีต ารวจนครบาล (สน.) ในสังกัดกองบังคับการต ารวจนครบาล 1 (บก.น.1) 

 

สถานีต ารวจนครบาล 
จ านวนคดยีาเสพติดประเภทยาบ้าที่ตรวจพิสูจน์เชิงปริมาณวิเคราะห์ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

สน.ดุสิต 12 9 5 7 
สน.สามเสน 19 12 17 21 

สน.นางเลิ้ง 13 12 9 12 
สน.พญาไท 57 19 27 29 

สน.ดินแดง 21 16 18 26 

สน.มักกะสัน 11 7 12 11 
สน.ชนะสงคราม 11 11 14 11 

สน.ห้วยขวาง 23 13 15 21 

สน.บางโพ 5 7 8 4 
รวม 172 106 125 142 
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ตารางที่ 8 แสดงสถิติจ านวนคดียาเสพติดประเภทยาบ้าที่ตรวจพิสูจน์เชิงปริมาณวิเคราะห์ของ 
สถานีต ารวจนครบาล (สน.) ในสังกัดกองบังคับการต ารวจนครบาล 2 (บก.น.2) 

 

สถานีต ารวจนครบาล 
จ านวนคดยีาเสพติดประเภทยาบ้าที่ตรวจพิสูจน์เชิงปริมาณวิเคราะห์ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
สน.ดอนเมือง 53 51 80 83 

สน.โคกคราม 50 25 59 67 

สน.ประชาชื่น 48 43 60 44 
สน.บางเขน 126 102 121 115 

สน.สายไหม 83 52 81 80 
สน.พหลโยธิน 73 49 51 66 

สน.ทุ่งสองห้อง 56 35 47 81 

สน.สุทธิสาร 40 23 30 34 
รวม 529 380 529 570 

 
ตารางที่ 9 แสดงสถิติจ านวนคดียาเสพติดประเภทยาบ้าที่ตรวจพิสูจน์เชิงปริมาณวิเคราะห์ของ 
สถานีต ารวจนครบาล (สน.) ในสังกัดกองบังคับการต ารวจนครบาล 3 (บก.น.3) 
 

สถานีต ารวจนครบาล 
จ านวนคดยีาเสพติดประเภทยาบ้าที่ตรวจพิสูจน์เชิงปริมาณวิเคราะห์ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
สน.มีนบุรี 20 19 16 20 

สน.ฉลองกรุง 4 0 2 6 

สน.ลาดกระบัง 7 14 7 23 
สน.ล าผักช ี 63 47 111 118 

สน.ประชาส าราญ 6 2 1 6 
สน.ล าหิน 19 17 14 37 

รวม 119 99 151 210 

 
2. รวบรวมจ านวนตัวอย่างและจ านวนเม็ดของข้อมูลผลตรวจพิสูจน์คดียาเสพติด

ประเภทยาบ้าที่ตรวจพิสูจน์เชิงปริมาณวิเคราะห์ของแต่ละสถานีต ารวจ 
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ตารางที่ 10 แสดงสถิติจ านวนตัวอย่างและจ านวนเม็ดของยาเสพติดประเภทยาบ้าที่ตรวจพิสูจน์ 
เชิงปริมาณวิเคราะห์ของสถานีต ารวจนครบาล (สน.) ในสังกัดกองบังคับการต ารวจนครบาล 1 (บก.น.1) 

สถานีต ารวจ 
นครบาล 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

จ านวน
ตัวอย่าง 

จ านวน
เม็ด 

จ านวน
ตัวอย่าง 

จ านวน
เม็ด 

จ านวน
ตัวอย่าง 

จ านวน
เม็ด 

จ านวน
ตัวอย่าง 

จ านวน
เม็ด 

สน.ดสุิต 17 577 10 232 9 5,314 10 405 

สน.สามเสน 25 856 12 771 24 943 23 2,036 
สน.นางเลิ้ง 18 712 17 869 11 3,921 18 5,330 

สน.พญาไท 57 5,239 23 28,577 37 1,686 43 11,426 
สน.ดินแดง 22 1,375 20 32,354 23 1,536 41 104,080 

สน.มักกะสัน 9 125 9 182 17 2,489 27 20,047 
สน.ชนะสงคราม 11 332 13 366 19 613 20 1,346 
สน.ห้วยขวาง 27 3,265 18 1,119 21 4,845 46 7,783 

สน.บางโพ 6 332 8 113 9 318 5 153 
รวม 192 12,813 130 64,583 170 21,665 233 152,606 

รวมทั้งสิ้น 725 ตัวอย่าง 
รวมทั้งสิ้น 251,657 เม็ด 

 

ตารางที่ 11 แสดงสถิติจ านวนตัวอย่างและจ านวนเม็ดของยาเสพติดประเภทยาบ้าที่ตรวจพิสูจน์ 
เชิงปริมาณวิเคราะห์ของสถานีต ารวจนครบาล (สน.) ในสังกัดกองบังคับการต ารวจนครบาล 2 (บก.น.2) 

สถานีต ารวจ 
นครบาล 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

จ านวน
ตัวอย่าง 

จ านวน
เม็ด 

จ านวน
ตัวอย่าง 

จ านวน
เม็ด 

จ านวน
ตัวอย่าง 

จ านวน
เม็ด 

จ านวน
ตัวอย่าง 

จ านวน
เม็ด 

สน.ดอนเมือง 54 8,279 58 7,118 101 9,590 118 106,950 
สน.โคกคราม 81 10,723 40 44,256 83 170,718 129 189,303 
สน.ประชาช่ืน 47 2,153 56 3,416 85 7,548 63 14,442 
สน.บางเขน 137 144,616 127 24,560 168 191,740 168 124,594 
สน.สายไหม 114 6,304 69 7,696 108 5,877 127 58,675 

สน.พหลโยธิน 77 58,859 71 62,634 81 171,130 102 20,885 
สน.ทุ่งสองห้อง 70 5,547 55 54,618 70 34,000 119 25,082 

สน.สุทธิสาร 42 4,623 29 19,803 40 23,008 50 50,137 
รวม 622 241,104 505 224,101 736 613,611 876 590,068 

รวมทั้งสิ้น 2,739 ตัวอย่าง 
รวมทั้งสิ้น 1,668,884 เม็ด 
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ตารางที่ 12 แสดงสถิติจ านวนตัวอย่างและจ านวนเม็ดของยาเสพติดประเภทยาบ้าที่ตรวจพิสูจน์ 
เชิงปริมาณวิเคราะห์ของสถานีต ารวจนครบาล (สน.) ในสังกัดกองบังคับการต ารวจนครบาล 3 (บก.น.3) 

สถานีต ารวจ 
นครบาล 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

จ านวน
ตัวอย่าง 

จ านวน
เม็ด 

จ านวน
ตัวอย่าง 

จ านวน
เม็ด 

จ านวน
ตัวอย่าง 

จ านวน
เม็ด 

จ านวน
ตัวอย่าง 

จ านวน
เม็ด 

สน.มีนบุร ี 32 17,206 29 17,983 36 347,714 38 14,919 

สน.ฉลองกรุง 2 209 0 0 11 41,159 14 49,421 
สน.ลาดกระบัง 11 1,217 21 12,587 13 1,082 49 17,062 

สน.ล าผักชี 70 10,174 51 2,713 162 52,091 172 20,907 
สน.ประชาส าราญ 5 66 2 49 2 16 9 778 

สน.ล าหิน 20 689 24 8,631 20 3,009 49 3,851 
รวม 140 29,561 127 41,963 244 445,071 331 106,938 

รวมทั้งสิ้น 842 ตัวอย่าง 

รวมทั้งสิ้น 623,533 เม็ด 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. น าข้อมูลยาเสพติดประเภทยาบ้าที่ตรวจพิสูจน์เชิงปริมาณมาวิเคราะห์ เพ่ือหาปริมาณ

เมทแอมเฟตามีนในยาบ้าที่ตรวจพบในบางเขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือน ามาหาค่าเฉลี่ย 
ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุดของปริมาณเมทแอมเฟตามีนในยาบ้าที่จับกุมได้ ดังนี้ 

ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากผลตรวจพิสูจน์ตัวอย่างยาบ้าในปี พ.ศ. 2557 

บก.น. สถานีต ารวจนครบาล ปริมาณ Meth (%w/w) 

  ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 
1 ดุสิต 16.12 22.20 1.28 

 สามเสน 16.85 22.57 0.19 
 นางเลิ้ง 17.05 21.43 0.2 

 พญาไท 17.28 24.86 0.31 

 ดินแดง 15.13 23.16 0.07 
 มักกะสัน 19.13 21.84 16.83 

 ชนะสงคราม 20.01 22.03 17.09 

 ห้วยขวาง 17.53 23.51 0.41 
 บางโพ 19.58 21.57 18.50 
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บก.น. สถานีต ารวจนครบาล ปริมาณ Meth (%w/w) 

  ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 
2 ดอนเมือง 17.11 22.58 0.12 

 โคกคราม 16.88 26.02 0.02 

 ประชาชื่น 17.17 22.71 0.14 
 บางเขน 15.98 26.07 0.06 

 สายไหม 16.38 23.26 0.13 

 พหลโยธิน 16.29 23.45 0.03 
 ทุ่งสองห้อง 17.15 22.77 0.10 

 สุทธิสาร 17.05 24.29 0.19 
3 มีนบุรี 13.96 21.13 0.19 

 ฉลองกรุง 17.26 18.91 15.61 

 ลาดกระบัง 16.43 22.73 0.21 
 ล าผักชี 17.92 24.79 0.38 

 ประชาส าราญ 18.26 19.53 17.27 

 ล าหิน 19.01 23.44 13.96 
 
ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากผลตรวจพิสูจน์ตัวอย่างยาบ้าในปี พ.ศ. 2558 

 

บก.น. สถานีต ารวจนครบาล ปริมาณ Meth (%w/w) 

  ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 

1 ดุสิต 20.09 28.87 7.64 
 สามเสน 18.44 22.37 1.12 

 นางเลิ้ง 18.11 22.67 0.03 
 พญาไท 18.75 28.87 4.74 

 ดินแดง 19.12 23.99 9.93 

 มักกะสัน 21.30 24.35 18.08 
 ชนะสงคราม 20.45 24.49 17.19 

 ห้วยขวาง 17.94 23.35 2.15 

 บางโพ 22.40 27.21 17.84 
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บก.น. สถานีต ารวจนครบาล ปริมาณ Meth (%w/w) 

  ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 
2 ดอนเมือง 18.05 26.46 0.13 

 โคกคราม 18.03 30.36 0.03 

 ประชาชื่น 17.84 24.90 0.20 
 บางเขน 18.49 25.50 0.03 

 สายไหม 17.19 24.90 0.13 

 พหลโยธิน 15.95 25.70 0.01 
 ทุ่งสองห้อง 19.75 24.27 6.92 

 สุทธิสาร 16.11 25.04 0.12 
3 มีนบุรี 16.68 23.46 0.27 

 ฉลองกรุง - - - 

 ลาดกระบัง 17.86 24.96 0.82 
 ล าผักชี 18.61 23.35 0.22 

 ประชาส าราญ 19.86 19.91 19.81 

 ล าหิน 18.19 24.16 0.49 
 

ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากผลตรวจพิสูจน์ตัวอย่างยาบ้าในปี พ.ศ. 2559 
 

บก.น. สถานีต ารวจนครบาล ปริมาณ Meth (%w/w) 
  ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 

1 ดุสิต 20.20 30.05 7.31 

 สามเสน 18.16 24.36 0.51 
 นางเลิ้ง 17.11 24.57 2.59 

 พญาไท 17.85 23.62 0.78 

 ดินแดง 18.78 23.12 0.40 
 มักกะสัน 17.24 23.70 1.00 

 ชนะสงคราม 20.81 23.76 17.8 

 ห้วยขวาง 19.60 23.80 4.86 
 บางโพ 20.95 25.07 16.32 
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บก.น. สถานีต ารวจนครบาล ปริมาณ Meth (%w/w) 

  ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 
2 ดอนเมือง 18.90 25.59 0.15 

 โคกคราม 17.20 24.26 0.02 

 ประชาชื่น 19.40 25.54 0.19 
 บางเขน 18.24 28.23 0.32 

 สายไหม 17.53 26.72 0.20 

 พหลโยธิน 18.31 28.73 0.28 
 ทุ่งสองห้อง 19.11 25.20 0.55 

 สุทธิสาร 19.45 26.93 2.07 
3 มีนบุรี 15.06 23.53 0.17 

 ฉลองกรุง 12.83 23.71 0.44 

 ลาดกระบัง 15.94 22.95 0.70 
 ล าผักชี 18.23 25.09 0.07 

 ประชาส าราญ 18.69 22.31 15.06 

 ล าหิน 17.22 25.11 0.23 
 

ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากผลตรวจพิสูจน์ตัวอย่างยาบ้าในปี พ.ศ. 2560 
 

บก.น. สถานีต ารวจนครบาล ปริมาณ Meth (%w/w) 

  ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 

1 ดุสิต 20.13 23.44 4.41 
 สามเสน 19.03 22.76 12.02 

 นางเลิ้ง 17.53 22.63 0.25 
 พญาไท 17.59 26.70 0.26 

 ดินแดง 17.69 23.39 0.13 

 มักกะสัน 15.62 21.88 0.29 
 ชนะสงคราม 18.44 22.92 3.45 

 ห้วยขวาง 17.94 23.61 3.41 

 บางโพ 20.92 22.19 19.55 
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บก.น. สถานีต ารวจนครบาล ปริมาณ Meth (%w/w) 

  ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 
2 ดอนเมือง 18.55 25.48 0.03 

 โคกคราม 16.96 24.53 0.06 

 ประชาชื่น 18.88 29.20 2.3 
 บางเขน 17.75 25.79 0.05 

 สายไหม 17.33 24.82 0.05 

 พหลโยธิน 17.11 27.34 0.03 
 ทุ่งสองห้อง 19.32 30.43 0.07 

 สุทธิสาร 16.50 24.71 0.29 
3 มีนบุรี 16.61 23.30 0.20 

 ฉลองกรุง 16.54 23.83 0.04 

 ลาดกระบัง 14.61 24.80 0.10 
 ล าผักชี 18.18 25.87 0.05 

 ประชาส าราญ 16.32 24.63 0.09 

 ล าหิน 20.25 24.12 3.73 

2. สรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรวบรวมในเชิงสถิติ



 

 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 

ข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์ตัวอย่างยาบ้าในบางเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่ใช้ในการศึกษา
วิจัยนี้ ได้จากการเก็บรวมรวมข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดจากสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน ์
ยาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยเป็นตัวอย่างยาบ้าที่ส่งตรวจ
พิสูจน์ในช่วงปี  พ.ศ. 2557 ถึง 2560 จากหน่วยงานน าส่ง จ านวน 23 แห่ง ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ กองบังคับการต ารวจนครบาล 1 จ านวน 9 แห่ง รวมจ านวน 725 ตัวอย่าง  
คิดเป็นจ านวน 251,667 เม็ด  กองบังคับการต ารวจนครบาล 2 จ านวน 8 แห่ง รวมจ านวน 2,739 
ตัวอย่าง คิดเป็นจ านวน 1,668,884 เม็ด และกองบังคับการต ารวจนครบาล 3 จ านวน 6 แห่ง  
รวมจ านวน 842 ตัวอย่าง คิดเป็นจ านวน 623,533 เม็ด รวมทั้งสิ้นจ านวน 4,306 ตัวอย่าง รวมเป็น
จ านวน 2,544,084 เม็ด ซึ่งเป็นตัวอย่างยาบ้าที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์เชิงปริมาณ เพ่ือหาปริมาณ  
เมทแอมเฟตามีนในตัวอย่างยาบ้า 

จากการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณของเมทแอมเฟตามีนไฮโดร
คลอไรด์ในตัวอย่างยาบ้าโดยวิธีแก๊สโครมาโตกราฟีชนิดของตัวตรวจวัดเป็นแบบเฟลมไอออไนเซชั่น 
(GC-FID) ได้ผลดังนี้ 

1. ความจ าเพาะเจาะจง (Specificity/Selectivity) 
   ผลจากการวิเคราะห์ตัวอย่าง sample blank  ทั้งหมด 10 ซ้ า นั้น พบว่าไม่มีสารอ่ืนที่

มีพีคขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับ ช่วงเวลาที่เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ขึ้น โดยพีคของเมทแอมเฟตา
มีนไฮโดรคลอไรด์ ขึ้นในช่วงเวลาที่ ประมาณ 1.53 นาที  

 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงโครมาโทแกรมของ sample blank 
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ภาพที่ 6 แสดงโครมาโทแกรมของเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ 
 

2. ความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถตรวจวัดได้ (Limit Of Detection) 
จากการวิเคราะห์สารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ที่ความเข้มข้น  

0.001 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จ านวน 10 ตัวอย่าง และ 0.005 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จ านวน 10 ตัวอย่าง 
พบว่า ค่าเฉลี่ยสัญญาณ S/N ของสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ที่ความเข้มข้น  
0.001 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และ 0.005 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เท่ากับ 6.572 และ 34.170 ตามล าดับ 
รายละเอียด ดังตารางที่ 17 
 
ตารางที่ 17 แสดงค่าสัญญาณ S/N ของสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ที่ความ
เข้มข้น  0.001 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และ 0.005 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
 

ซ้ า 
ค่า S/N 

0.001 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 0.005 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
1 7.017 37.544 

2 6.516 34.417 

3 6.32 34.417 
4 7.192 31.236 

5 7.389 34.49 

6 6.845 37.692 
7 5.348 33.123 

8 6.482 33.034 
9 6.911 32.773 

10 5.703 32.971 
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เฉลี่ย 6.572 34.170 

SD 0.6470 2.0656 
%RSD 9.84 6.04 

 
จากตารางที่ 17 สรุปได้ว่าที่ความเข้มข้น 0.001 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เป็นความเข้มข้น

ต่ าสุดที่สามารถตรวจวัดได้ (Limit Of Detection) เนื่องจากว่าค่าฉลี่ยสัญญาณ S/N ได้ 6.572 ซึ่งมี
ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 3 

3. ความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถตรวจวัดในเชิงปริมาณได้ (Limit Of Quanlification) 
   จากการวิเคราะห์สารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ที่ความเข้มข้น  

0.01 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จ านวน 10 ตัวอย่าง และ 0.05 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จ านวน 10 ตัวอย่าง 
พบว่า ค่าเฉลี่ยสัญญาณ S/N ของสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ที่ความเข้มข้น  
0.01 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และ 0.05 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เท่ากับ 82.3197 และ296.9738 ตามล าดับ 
รายละเอียด ดังตารางที่ 18 
ตารางที่ 18 แสดงค่าสัญญาณ S/N ของสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ที่ความ
เข้มข้น  0.01 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และ 0.05 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 

ซ้ า 
ค่า S/N 

0.01 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 0.05 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 

1 81.798 312.88 

2 108.752 304.317 
3 78.983 313.388 

4 76.187 302.124 

5 85.824 286.812 
6 73.515 309.659 

7 75.92 247.612 

8 78.983 322.781 
9 83.787 276.732 

10 79.448 293.433 
เฉลี่ย 82.3197 296.9738 

SD 9.9998 22.0905 

%RSD 12.15 7.44 
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จากตารางที่ 18 สรุปได้ว่าที่ความเข้มข้น 0.01 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เป็นความเข้มข้น
ต่ าสุดที่สามารถตรวจวัดในเชิงปริมาณได้ (Limit Of Quanlification) เนื่องจากว่าค่าเฉลี่ยสัญญาณ 
S/N ได้  78.3197 ซึ่งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10 และ %RSD ต้องไม่เกิน 20 % 

 
4. ความสัมพันธ์เชิงเส้น/ช่วงความเป็นเส้นตรง (Linearity /working range) 
    จากการวิเคราะห์ สารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีน ไฮโดรคลอไรด์ทั้ง 6  

ความเข้มข้น คือ 0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4 และ 0.6 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ความเข้มข้นละ 10 ซ้ า 
จากนั้นน าข้อมูลมาสร้างกราฟเส้นตรงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นและอัตราส่วนระหว่าง
พ้ืนที่ใต้กราฟของสารที่ต้องการวิเคราะห์และพ้ืนที่ใต้กราฟของสารมาตรฐานภายใน แล้วค านวณ 
ค่า Correlation coefficient (r) ได้มากกว่า 0.990 ตามเกณฑ์การยอมรับของ UNODC รายละเอียด
ดังตารางที่ 19 

 
ตารางที่ 19 แสดงสมการเส้นตรงและ ค่า Correlation coefficient (r) ของเมทแอมเฟตามีนไฮโดร
คลอไดร์ทั้ง 10 ซ้ า 

 

ซ้ า สมการเส้นตรง R2 r 

1 Y = 1.402x-0.0170 0.9993 0.9996 
2 Y = 1.3937x-0.0157 0.9994 0.9997 

3 Y = 1.4081x-0.0175 0.9993 0.9996 
4 Y = 1.4022x - 0.0168 0.9993 0.9996 

5 Y = 1.4058x - 0.0172 0.9993 0.9996 

6 Y = 1.3998x - 0.0165 0.9993 0.9996 
7 Y = 1.4079x - 0.0171 0.9993 0.9996 

8 Y = 1.4073x - 0.017 0.9992 0.9996 

9 Y = 1.4073x - 0.0172 0.9993 0.9996 
10 Y = 1.3946x - 0.017 0.9993 0.9996 

เฉลี่ย 0.9996 
SD 0.00002 

%RSD 0.00224 
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ภาพที่ 7 แสดงกราฟมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ 

 
5. ความเที่ยง (Precision) 

จากการวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ ทั้ง 6 ความเข้มข้น คือ 
0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4 และ 0.6 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร  ผลการประเมินโดยพิจารณาค่า %RSD ที่
ความเข้มข้นต่างๆ พบว่าค่า %RSD ของตัวอย่างที่วิเคราะห์ในวันเดียวกันและระหว่างวัน จ านวน 3 
วัน มีค่า %RSD  น้อยกว่า 20 % (ความเข้มข้นที่จุด LOQ) และ %RSD น้อยกว่า 15% (ความเข้มข้น
ที่จุดอ่ืน) 

6. ความแม่น (Accuracy) 
จากการวิเคราะห์ตัวอย่างที่เป็น Negative  แล้วเติมสารละลายมาตรฐานเมทแอม 

เฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ ที่ระดับความเข้มข้น 0.05, 0.2, และ 0.6 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ความเข้มข้นละ 
10 ตัวอย่าง แล้วค านวณหาค่า %Bias ผลการประเมินโดยพิจารณาค่า %Bias ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ 
พบว่าค่า %Bias ของตัวอย่างน้อยกว่า 20 % (ความเข้มข้นที่จุด LOQ) และ %Bias น้อยกว่า 15% 
(ความเข้มข้นที่จุดอื่น) รายละเอียดตามตารางที ่20 – 22 
 
ตารางที่ 20 แสดงค่า %Bias ของความเข้มข้นที่ 0.05 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 

 

ซ้ า 
Area 

Methamphetamine 
HCl 

Area Internal Ratio %recovery %bias 

1 11252.77 255508.96 0.0440 105.87 0.24 

2 11778.68 265307.51 0.0444 106.72 0.28 

3 11835.44 270595.29 0.0437 105.14 0.21 
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4 11622.13 266974.60 0.0435 104.65 0.19 

5 11853.01 269216.50 0.0440 105.84 0.24 
6 11177.76 266563.25 0.0419 100.80 0.03 

7 11859.52 270764.97 0.0438 105.29 0.22 

8 11761.45 269907.61 0.0436 104.75 0.20 
9 11240.11 258827.86 0.0434 104.39 0.18 

10 11780.94 269222.12 0.0438 105.19 0.22 

Average 0.0436 104.8632 0.2023 
SD 0.0007 1.5834  

%RSD 1.51 1.51  
  
ตารางที่ 21 แสดงค่า %Bias ของความเข้มข้นที่ 0.2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 

 

ซ้ า 
Area 

Methamphetamine 
HCl 

Area Internal Ratio %recovery %bias 

1 68225.46 263953.88 0.2585 99.45 -0.14 

2 67511.60 261995.48 0.2577 99.15 -0.22 
3 68129.25 266729.35 0.2554 98.28 -0.45 

4 68683.83 267223.77 0.2570 98.89 -0.29 

5 67053.39 260880.22 0.2570 98.89 -0.29 
6 69470.06 270567.15 0.2568 98.79 -0.31 

7 70174.17 274049.85 0.2561 98.52 -0.38 
8 72803.12 281681.25 0.2585 99.45 -0.14 

9 69895.15 272163.28 0.2568 98.81 -0.31 

10 68079.08 264834.48 0.2571 98.91 -0.28 
Average 0.2571 98.9147 -0.2821 

SD 0.0010 0.3665  

%RSD 0.37 0.37  
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ตารางที่ 22 แสดงค่า %Bias ของความเข้มข้นที่ 0.2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
 

ซ้ า 
Area 

Methamphetamine 
HCl 

Area Internal Ratio %recovery %bias 

1 198921.01 237652.21 0.8370 102.06 1.69 
2 219708.20 266061.13 0.8258 100.69 0.57 

3 213617.51 254467.66 0.8395 102.36 1.94 

4 212691.89 254146.94 0.8369 102.05 1.68 
5 210759.65 253415.12 0.8317 101.41 1.16 

6 208322.92 251481.86 0.8284 101.01 0.83 
7 211620.43 253997.35 0.8332 101.59 1.31 

8 200943.17 240098.55 0.8369 102.05 1.68 

9 212615.37 255391.72 0.8325 101.51 1.24 
10 217711.03 261180.44 0.8336 101.64 1.35 

Average 0.8335 101.6385 1.3437 

SD 0.0042 0.5164  
%RSD 0.51 0.51  

 
สรุปผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจปริมาณวิเคราะห์ของเมทแอมเฟตามีน

ไฮโดรคลอไรด์ ดังตารางที่ 23 
 
ตารางที่ 23 แสดงผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจปริมาณวิเคราะห์ของเมทแอมเฟตามีน
ไฮโดรคลอไรด์ ในตัวอย่างยาบ้า 

 

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การยอมรับ ผลการวิเคราะห์ 
ผลการ

พิจารณา 
1. ความจ าเพาะเจาะจง 
(Specificity/Selectivity) 

ต้องไม่มีพีคอ่ืนที่ขึ้นใน
ช่วงเวลาเดียวกันกับสารที่
ต้องการวิเคราะห์ 

ไม่มีพีคอ่ืนที่ขึ้นในช่วงเวลา
เดียวกันกับเมทแอมเฟตา
มีนไฮโดรคลอไรด์ 

ผ่าน 
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ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การยอมรับ ผลการวิเคราะห์ 
ผลการ

พิจารณา 
2. ความเข้มข้นต่ าสุดที่
สามารถตรวจวัดได้  
(Limit Of Detection) 

ความเข้มข้นที่ต้องให้ค่า
สัญญาณ S/N มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3 

ที่ความเข้มข้น 0.001 
mg/ml ค่าสัญญาณ S/N 
เฉลี่ย = 6.572 

ผ่าน 

3. ความเข้มข้นต่ าสุดที่
สามารถตรวจวัดในเชิง
ปริมาณได้  
(Limit Of Quanlification) 

ความเข้มข้นที่ต้องให้ค่า
สัญญาณ S/N มากกว่าหรือ
เท่ากับ 10 และ %RSD 
ต้องไม่เกิน 20 % 

ที่ความเข้มข้น 0.01 
mg/ml ค่าสัญญาณ S/N 
เฉลี่ย = 79.448 
%RSD = 12.15 

ผ่าน 

4. ความสัมพันธ์เชิงเส้น/
ช่วงความเป็นเส้นตรง 
(Linearity/working 
range) 

ความเข้มข้นทั้ง 6 ความ
เข้มข้น เมื่อน าข้อมูลมาสร้าง
กราฟเส้นตรงความสัมพันธ์
ระหว่างความเข้มข้นและ
อัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ใต้
กราฟของสารที่ต้องการ
วิเคราะห์และพ้ืนที่ใต้กราฟ
ของสารมาตรฐานภายใน 
แล้วค านวณค่า Correlation 
coefficient (r) ต้องได้ค่า r 
ไม่น้อยกว่า 0.990 

ความเข้มข้นทั้ง 6 ความ
เข้มข้น 0.01, 0.05, 0.1, 
0.2, 0.4 และ 0.6
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 
Y    = 1.4029x-0.0169 
R2 =  0.9993 
r    = 0.9996 
 

ผ่าน 

5. ความเที่ยง (Precision) - พิจารณาด้วยค่า %RSD 
- ความเข้มข้นในระดับ 
LOQ ต้องให้ค่า %RSD ต่ า
กว่า 20% 
- ความเข้มข้นอ่ืนๆ ต้องให้
ค่า %RSD ต่ ากว่า 15% 
- ท าการทดสอบทั้งในวัน
เดียวกัน (Intra-day) และ
ระหว่างวัน (Inter-day) 
จ านวน 3 วัน 

วันที่ 1- วันที่ 3 
- ความเข้มข้น 0.01 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร %RSD 
อยู่ในช่วง 6.15-7.55 % 
- ความเข้มข้น 0.05 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร %RSD 
อยู่ในช่วง 1.43-1.97 % 
- ความเข้มข้น 0.1 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร %RSD 
อยู่ในช่วง 1.96-2.62 % 

ผ่าน 
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ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การยอมรับ ผลการวิเคราะห์ 
ผลการ

พิจารณา 
- ความเข้มข้น 0.2 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร %RSD 
อยู่ในช่วง 0.81-1.39 % 
- ความเข้มข้น 0.4 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร %RSD 
อยู่ในช่วง 0.76-0.80 % 
- ความเข้มข้น 0.6
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร %RSD 
อยู่ในช่วง 0.83-0.98 % 

6. ความแม่น (Accuracy) - พิจารณาด้วยค่า %Bias 
- ความเข้มข้นในระดับ 
LOQ ต้องให้ค่า % Bias ต่ า
กว่า20% 
- ความเข้มข้นในระดับอ่ืนๆ 
ต้องให้ค่า % Bias  ต่ ากว่า 
15% 

- ความเข้มข้น 0.05 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร %Bias 
เฉลี่ย 0.20% 
- ความเข้มข้น 0.2 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร %Bias 
เฉลี่ย -0.28 % 
- ความเข้มข้น 0.6
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร %Bias 
เฉลี่ย 1.34 % 

ผ่าน 

 
ในการวิจัยนี้ คิดตามจ านวนคดียาเสพติดที่รับตรวจพิสูจน์พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึง

2560 กองบังคับการต ารวจนครบาล 2 ส่งยาเสพติดของกลางมาตรวจพิสูจน์คิดเป็นจ านวนคดียาเสพติด
ที่ส่งตรวจพิสูจน์มากที่สุด คือทั้งหมด จ านวน 10,727 คดี รองลงมาคือ กองบังคับการต ารวจนครบาล 1 
จ านวน 5,671 คดี และกองบังคับการต ารวจนครบาล 3 จ านวน 1,390 คดี ตามล าดับ ดังภาพที่ 8  

โดยสถานีต ารวจนครบาลบางเขน ในส่วนของกองบังคับการต ารวจนครบาล 2  
ส่งตัวอย่างยาเสพติดของกลางประเภทยาบ้ามาตรวจพิสูจน์เชิงปริมาณวิเคราะห์มากที่สุดคือ จ านวน 
600 ตัวอย่าง รองลงมาคือ สถานีต ารวจนครบาลล าผักชี ในส่วนของกองบังคับการต ารวจนครบาล 3 
จ านวน 455 ตัวอย่าง และสถานีต ารวจนครบาลสายไหม ในส่วนของกองบังคับการต ารวจนครบาล 2 
จ านวน 418 ตัวอย่าง ตามล าดับ  
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หากคิดเป็นจ านวนเม็ดยาฯ พบว่า สถานีต ารวจนครบาลบางเขน ในส่วนของกองบังคับ
การต ารวจนครบาล 2  ส่งตัวอย่างยาบ้ามากที่สุด คือจ านวน 485,510 เม็ด รองลงมาคือ สถานีต ารวจ
นครบาลโคกคราม ในส่วนของกองบังคับการต ารวจนครบาล 2 จ านวน 415 ,000 เม็ด  และสถานี
ต ารวจนครบาลพหลโยธิน ในส่วนของกองบังคับการต ารวจนครบาล 2  จ านวน 313 ,508 เม็ด 
ตามล าดับ ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นสถานีต ารวจในสังกัดกองบังคับการต ารวจนครบาล 2 ทั้ง 3 สถานีต ารวจ 
ดังภาพที่ 9 และภาพท่ี 10 

 
ภาพที่ 8 จ านวนคดียาเสพติดที่ส่งตรวจพิสูจน์ทั้งหมดจากกองบังคับการต ารวจนครบาล 1-3 
 

 
 

ภาพที่ 9 จ านวนตัวอย่างของยาเสพติดของกลางประเภทยาบ้าที่ตรวจพิสูจน์เชิงปริมาณวิเคราะห์ของ
สถานีต ารวจนครบาล (สน.) ในสังกัดกองบังคับการต ารวจนครบาล 1-3 
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ภาพที่ 10 จ านวนเม็ดของยาเสพติดของกลางประเภทยาบ้าที่ตรวจพิสูจน์เชิงปริมาณวิเคราะห์ ของ
สถานีต ารวจนครบาล (สน.) ในสังกัดกองบังคับการต ารวจนครบาล 1-3 
 

ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากผลตรวจพิสูจน์ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี เพ่ือหา
ปริมาณเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ในตัวอย่างยาบ้า โดยวิธีแก๊สโครมาโตกราฟี  (Gas 
Chromatography, GC) ชนิดของตัวตรวจวัดเป็นแบบเฟลมไอออไนเซชั่น (Flame ionization 
Detector, FID) เมื่อวิเคราะห์ทดสอบทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% (p<0.05) พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณเมทแอมเฟตามีนเพียงอย่างเดียว ของตัวอย่าง
ยาบ้าที่ส่งมาตรวจพิสูจน์ในช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึง 2560 ของกองบังคับการต ารวจนครบาล 1  
กองบังคับการต ารวจนครบาล 2 และกองบังคับการต ารวจนครบาล 3 มีปริมาณเมทแอมเฟตามีน
เฉลี่ยอยู่ในช่วงความบริสุทธิ์ 15.01-20 % ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ได้มีความสัมพันธ์กันทั้ง 4 ปี  

แสดงตัวอย่างค่าเฉลี่ยเมทแอมเฟตามีน ค่าสูงสุด และต่ าสุด พบว่าค่าสูงสุดเป็นของ 
สถานีต ารวจนครบาลบางโพ พบค่าเฉลี่ยปริมาณเมทแอมเฟตามีนสูงสุดที่ 22.4% ในปี พ.ศ. 2558 
รองลงมาเป็นสถานีต ารวจนครบาลมักกะสัน 21.3% ในปีเดียวกัน กองบังคับการต ารวจนครบาล 1 
และค่าต่ าสุดพบว่าเป็นของสถานีต ารวจนครบาลฉลองกรุง พบค่าเฉลี่ยปริมาณเมทแอมเฟตามีนต่ าสุด
ที่ 12.83% ในปี พ.ศ. 2559 รองลงมาเป็นสถานีต ารวจนครบาลลาดกระบัง 14.61% ในปี พ.ศ. 2560
กองบังคับการต ารวจนครบาล 3  ดังภาพที่ 11 – 13 
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ภาพที่ 11 ค่าเฉลี่ยปริมาณเมทแอมเฟตามีนของตัวอย่างยาบ้าที่ส่งมาตรวจพิสูจน์ของกองบังคับการ
ต ารวจนครบาล 1 ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2560 
 

 
 

ภาพที่ 12 ค่าเฉลี่ยปริมาณเมทแอมเฟตามีนของตัวอย่างยาบ้าที่ส่งมาตรวจพิสูจน์ของกองบังคับการ
ต ารวจนครบาล 2 ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2560 
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ภาพที่ 13 ค่าเฉลี่ยปริมาณเมทแอมเฟตามีนของตัวอย่างยาบ้าที่ส่งมาตรวจพิสูจน์ของกองบังคับการ
ต ารวจนครบาล 3 ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2560



 

 
บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาปริมาณเมทแอมเฟตามีนในยาบ้าที่จับกุมได้
ในบางเขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในความดูแลของต ารวจนครบาล จ านวน 23 สถานีต ารวจ  
ในสังกัดกองบังคับการต ารวจนครบาล 1 2 และ 3 และส่งยาเสพติดของกลางมาตรวจพิสูจน์ยัง
สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ซึ่งเป็นสถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในช่วงปี พ.ศ. 2557  ถึง 2560 โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการตรวจพิสู จน์ ในคดีย า เสพติดประเภทยาบ้ าที่ ตรวจ พิสู จน์ โดย เครื่ อง  Gas 
Chromatography ที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดชนิด flame ionization detector (GC-FID) และมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์ กราฟมาตรฐานของการวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีนเป็น
เส้นตรง (r2 > 0.995) ในช่วงการวิเคราะห์ระหว่าง 0.05 mg/ml ถึง 0.60 mg/ml มีค่าจ ากัดของการ
ตรวจวัดและค่าจ ากัดของการวิเคราะห์ปริมาณคือ 0.001 mg/ml และ 0.01 mg/ml ตามล าดับ  
 

สรุป และอภิปรายผล 
1. การวิจัยนี้น าข้อมูลผลตรวจพิสูจน์ยาเสพติดประเภทยาบ้าด้วยการตรวจวิเคราะห์ 

เชิงปริมาณ ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลของลักษณะเฉพาะของยาเสพติด วิเคราะห์หาปริมาณเมท
แอมเฟตามีน ด้วยเครื่อง Gas Chromatography จ านวน 4,306 ตัวอย่าง รวม 2,544,084 เม็ด  
ซึ่งเป็นยาเสพติดของกลางที่จับกุมได้ในบางเขตพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร กองบังคับการต ารวจนคร
บาล 1 2 และ 3 (สถานีต ารวจ 23 แห่ง) และมีการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์  
พบว่าผลการวิเคราะห์พบว่าปริมาณเมทแอมเฟตามีนในตัวอย่างทั้งหมดอยู่ในช่วง 0.01% w/w และ 
30.43% w/w และปริมาณเฉลี่ยคือ 17.93% w/w จากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี two-factor 
ANOVA แสดงให้เห็นว่าที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ปริมาณเมทแอมเฟตามีนในตัวอย่างที่ตรวจจับได้ไม่มี
ความแตกต่างกัน 

ค่าเฉลี่ยความบริสุทธิ์ปริมาณเมทแอมเฟตามีนมีดังกล่าว เมื่อเทียบกับจ านวนคดีที่ท าการ
ตรวจเพื่อเก็บตัวอย่างในการศึกษา การศึกษาเชิงปริมาณดังกล่าวนี้จึงช่วยยืนยันแนวทางการศึกษาเชิง
ปริมาณเมทแอมเฟตามีน เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มพ้ืนที่แพร่ระบาดของเมทแอมเฟตามีนได้ ใน
พ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป 
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2. การวิจัยนี้ได้ใช้ข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์ของบางพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครที่อยู่ในความ
ดูแลของสถานีต ารวจนครบาลในสังกัดกองบังคับการต ารวจนครบาล 1 2 และ 3 เป็นพ้ืนที่ใน
การศึกษา โดยข้อมูลการส่งยาเสพติดของกลางเพ่ือตรวจพิสูจน์ ที่ได้สอดคล้องกับเขตพ้ืนที่ที่ถูกระบุ
เป็นแหล่งจ าหน่ายยาเสพติดต่อเนื่องถึง 6 ปี (พ.ศ. 2555-2560) รวมถึงพบการจับกุมนักค้ายาเสพติด
รายส าคัญ โดยพบว่ากลุ่มผู้ล าเลียงน ายาเสพติดมาพักเก็บในบ้านพัก ซึ่งมักพบการจับกุมในพ้ืนที่
กรุงเทพพมหานครชั้นนอก เขตที่ติดต่อกับเขตปริมณฑล ได้แก่ เขตดอนเมือง เขตบางเขน เขตสาย
ไหม เขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นพ้ืนที่กองบังคับการต ารวจนครบาล 2 และ 3  

3. การศึกษาพ้ืนที่และปริมาณเมทแอมเฟตามีนที่เป็นสารส าคัญในยาบ้าที่จับกุมได้ใน  
แต่ละพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ผลมีความสัมพันธ์กัน แสดงเปรียบเทียบในภาพของปริมาณคดีทั้งหมด 
ซึ่งอิงข้อมูลด้านพื้นที่ เปรียบเทียบกับปริมาณเมทแอมเฟตามีน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงของยาบ้าที่จับกุมได้ในเขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร

ทั้งหมด กับยาบ้าที่จับกุมในพ้ืนที่ต้นทางแหล่งผลิต หรือต้นทางล าเลียงยาเสพติด เพ่ือจ าแนก
แหล่งที่มาของยาบ้าที่จับกุมได้ น าไปสู่การเฝ้าระวังปัญหา และวิเคราะห์แนวโน้มการแพร่ระบาดของ
ยาบ้าในพื้นท่ีตอนใน หรือกรุงเทพมหานคร ต่อไปได้ 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยตรวจลักษณะเฉพาะทางกายภาพของเม็ดยาบ้าที่จับกุมได้ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ในเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาดปรียบเทียบเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับข้อมูลยาบ้าในพ้ืนที่
แหล่งผลิต ต่อไป 

3.ควรขยายขอบเขตการศึกษาเชิงปริมาณในมิติที่กว้างขึ้นเพ่ือได้ข้อมูลภาพรวมเมทแอม
เฟตามีนที่ต ารวจนครบาลสามารถจับกุมได้ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือวิเคราะห์ยืนยันผลอย่างเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น 
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