ประจํ าวันจันทร์ท่ ี ๒ พฤศจิ กายน ๒๕๕๒
• ศุลกากร จับกุมชาวปากีสถาน ๑ คน กลืนเฮโรอีน ๔๒ ก้อน และซ่ อนในทวาร ๑ ก้อน เดินทางจาก

เมืองละฮอร์ ประเทศปากีสถาน
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ศุลกากรประจําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จับกุม MR.MUHUMMUD AFZAN
อายุ ๒๒ ปี สัญชาติปากีสถาน หนังสือเดินทางเลขที่ BW ๑๕๑๐๖๔๑ พร้ อมของกลางเฮโรอีน ๔๒ ก้ อน
ซุกซ่อนโดยการกลืน และอีก ๑ ก้ อน ซุกซ่อนไว้ ในทวารหนัก รวม ๔๓ ก้ อน รวมนํา้ หนักประมาณ ๕๐๐ กรัม
เหตุเกิดที่ บริเวณช่องตรวจไฟเขียวหมายเลข ๔ อาคารผู้โดยสารขาเข้ า ต่อเนื่ อง ที่ ทาํ การศุลกากร ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้ โทษประเภท ๑
(เฮโรอีน) ไว้ ในครอบครองเพื่ อจําหน่าย และนําเข้ ามาในราชอาณาจักรเพื่ อจําหน่ายโดยไม่ได้ รับอนุญาต
ชุดจับกุม สืบทราบว่าจะมีชาวปากีสถานลักลอบลําเลียงยาเสพติดเข้ าประเทศผ่านทางท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จึงได้ เฝ้ าตรวจบุคคลต้ องสงสัยชาวปากีสถาน ต่อมาพบ MR.MUHUMMUD AFZAN เดินทางโดย
สายการบินไทยเที่ ยวบินที่ TG๓๔๖ มาจากเมืองละฮอร์ ประเทศปากีสถาน ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
เมื่ อเวลา ๐๖.๒๐ น. ของวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ เดินผ่านช่องตรวจหมายเลข ๔ ชุดจับกุมจึงแสดงตัวขอ
ตรวจค้ น ในเบื้องต้ นไม่พบสิ่ งผิดกฎหมาย แต่จากการพูดคุย MR.MUHUMMUD AFZAN แสดงท่าทางพิรธุ
จึงได้ นาํ ตัวไปเอ็กซเรย์ ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ถ.กิ่ งแก้ ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พบวัตถุ
แปลกปลอมมีลักษณะเป็ นก้ อนอยู่ในช่องท้ อง และบริเวณทวารหนัก ต่อมา MR.MUHUMMUD AFZAN
ได้ ขบั ถ่ายวัตถุดงั กล่าวออกมา พบว่าเป็ นเฮโรอีนชนิดผง บรรจุในถุงพลาสติก จํานวน ๔๓ ก้ อน (ขนาดเส้ น
รอบวง ๑๑.๕ ซม. ยาวประมาณ ๙.๕ ซม. จํานวน ๑ ก้ อน และขนาดเส้ นรอบวง ๖.๕ ซม. ยาวประมาณ ๔.๕
ซม. จํานวน ๔๒ ก้ อน) รวมนํา้ หนักประมาณ ๕๐๐ กรัม
สํานักงาน ป.ป.ส. ได้ ประสานงานแจ้ งรายละเอียดการจับกุมให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ ปราบปรามยาเสพติด
ปากีสถานแล้ ว
• ศุลกากร จับกุมชาวอิหร่าน ๑ คน กลืนไอซ์ ๑๙ ก้อน นํ้าหนัก ๑๖๕.๔ กรัม จากอิหร่าน เข้าไทย
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ศุลกากรประจําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จับกุม MR.ALI
NOURMOHAMMADI อายุ ๒๐ ปี สัญชาติอห
ิ ร่าน หนังสือเดินทางเลขที่ L๑๖๘๗๒๓๐๗ พร้ อม
ของกลางไอซ์ ๑๙ ก้ อน นํา้ หนักประมาณ ๑๖๕.๔ กรัม ซุกซ่อนโดยการกลืน เหตุเกิดที่ บริเวณช่องตรวจ
ไฟเขียวหมายเลข ๔ อาคารผู้โดยสารขาเข้ า ต่อเนื่ อง ที่ ทาํ การศุลกากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้ โทษประเภท ๑ (ไอซ์) ไว้ ใน
ครอบครองเพื่ อจําหน่าย และนําเข้ ามาในราชอาณาจักรเพื่ อจําหน่ายโดยไม่ได้ รับอนุญาต
ชุดจับกุมสืบทราบว่าจะมีชาวอิหร่านลักลอบลําเลียงยาเสพติดเข้ าประเทศผ่านทางท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จึงได้ เฝ้ าตรวจบุคคลต้ องสงสัยชาวอิหร่าน ต่อมาพบนาย MR.ALI NOURMOHAMMADI
เดินทางโดยสายการบิน MAHAN AIR เที่ ยวบิน W๕ ๕๐๔๕ จากกรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิหร่าน
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่ อเวลา ๐๘.๑๐ น. วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เดินผ่านช่องตรวจศุลกากร
ไฟเขียว ชุดจับกุมจึงแสดงตัวของตรวจค้ น ในเบื้องต้ นไม่พบสิ่ งผิดกฎหมายใน แต่จากการพูดคุย MR.ALI

NOURMOHAMMADI

แสดงท่าทางพิรธุ จึงได้ นาํ ตัวไปเอ็กซเรย์ ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ๙ ถ.กิ่ งแก้ ว
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พบวัตถุแปลกปลอมมีลักษณะเป็ นก้ อนอยู่ในช่องท้ อง ต่อมา
MR.ALI NOURMOHAMMADI ได้ ขบ
ั ถ่ายออกมา พบว่าเป็ นไอซ์ บรรจุในถุงพลาสติก จํานวน ๑๙ ก้ อน
นํา้ หนักประมาณ ๑๖๕.๔ กรัม
สํานักงาน ป.ป.ส. ได้ ประสานงานแจ้ งรายละเอียดการจับกุมให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ ปราบปรามยาเสพติด
อิหร่านแล้ ว

Mr.ALI NOURMOHAMMADI
• สภ.เมืองพะเยา ร่วมกับ ตชด.๓๒ และสํานักงาน ป.ป.ส.ภาค ๕ จับกุม ๒ คน ยาบ้า ๑๐,๒๐๐ เม็ด
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ สภ.เมืองพะเยา ร่วมกับ ตชด.๓๒ และสํานักงาน ป.ป.ส.ภาค ๕ จับกุม
นายบรรทม ธรรมทันตา อายุ ๔๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๔ ม.๑ ต.เชียงรากน้ อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี และ
นายแปร พรหมมา อายุ ๓๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๓ ม.๒ ต.บ้ านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี พร้ อมของกลาง
ยาบ้ า ๑๐,๒๐๐ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ภายในกรองอากาศรถยนต์กระบะ ยี่ ห้ อนิสสัน สีบรอนซ์ทอง หมายเลข
ทะเบียน บธ ๘๘๙๖ อุดรธานี โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้ โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้ า) ไว้ ใน
ครอบครองเพื่ อจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่ ด่านตรวจยานพาหนะแม่ตาํ๋ อ.เมือง จ.พะเยา
เจ้ าหน้ าที่ ชุดจับกุม ได้ รับแจ้ งจากสายลับว่า จะมีการลักลอบลําเลียงยาเสพติดจากชายแดนด้ าน จ.
เชียงใหม่ ไปยัง กทม. จึงตั้งจุดตรวจจุดสกัด ที่ บริเวณด่านตรวจยานพาหนะแม่ตาํ๋ ฯ พบรถยนต์กระบะ
ยี่ ห้ อนิสสัน หมายเลขทะเบียน บธ ๘๘๙๖ อุดรธานี ขับผ่านมา จึงให้ สญ
ั ญาณให้ หยุดรถ พบนายบรรทมฯ
เป็ นผู้ขบั และนายแปรฯ นั่งมาด้ วย จากการตรวจค้ นพบยาบ้ าจํานวน ๕ มัด รวมประมาณ ๑๐,๒๐๐ เม็ด
ซุกซ่อนอยู่ภายในกรองอากาศรถยนต์
จากการสอบสวนเบื้องต้ นผู้ต้องหาให้ การรับสารภาพว่า ลําเลียงยาบ้ าดังกล่าวมาจากชายแดนด้ าน
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จะนําไปส่งที่ จ.อุดรธานี

นายแปร พรหมมา และนายบรรทม ธรรมทันตา พร้อมของกลางยาบ้า รถยนต์กระบะ นิสสัน ทะเบียน
บธ ๘๘๙๖ อุดรธานี และของกลางอื่น
• ตร.ภ.เชียงราย วิสามัญ ๒ ศพ ยึดยาบ้า ๔๘,๐๐๐ เม็ด ไอซ์ ๗.๑๔๐ กิโลกรัม ที่ จ.เชียงราย
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตร.ภ.เชียงราย วิสามัญนายพิชิต โตชูเวท อายุ ๔๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๔
หมู่ ๒ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง และนายสมศักดิ์ บัวละวงค์ อายุ ๕๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗๘/๗๓ หมู่ ๔
ต.บางกระดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ยึดยาบ้ า ๔๘,๐๐๐ เม็ด ไอซ์ ๗ ถุง นํา้ หนักประมาณ ๗.๑๔๐ กิโลกรัม
รถยนต์กระบะยี่ ห้ อโตโยต้ า สีเงินบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน บร-๖๖๑ เชียงราย เหตุเกิดที่ สามแยกหมู่บ้าน
แม่ตาํ๋ ใต้ หมู่ ๔ ต.แม่ตาํ๋ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้ โทษประเภท ๑
(ยาบ้ า และ ไอซ์) ไว้ ในครอบครองเพื่ อจําหน่าย ต่อสู้ขดั ขวางการจับกุมของเจ้ าพนักงานซึ่ งปฏิบัติตาม
หน้ าที่ มีอาวุธปื นและเครื่ องกระสุนปื นไว้ ในความครอบครองโดยไม่ได้ รับอนุญาต และพกพาอาวุธปื นไปใน
เมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มเี หตุอนั ควร
ชุดจับกุม ได้ รับแจ้ งว่าจะมีการลักลอบลําเลียงยาเสพติดจากชายแดนไทย-พม่า ด้ าน อ.แม่จัน จ.
เชียงราย เข้ าไปยังพื้นที่ ตอนใน โดยใช้ รถยนต์กระบะยี่ ห้ อโตโยต้ า สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน
บร-๖๖๑ เชียงราย เป็ นพาหนะในการลําเลียง โดยในเบื้องต้ นสืบสวนทราบว่ารถยนต์คันดังกล่าว เป็ นของ
ร้ านให้ เช่ารถแห่งหนึ่ ง จากการสืบสวนทราบว่าในคืนวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ รถคันดังกล่าวอยู่ในพื้นที่
อ.แม่จัน จ.เชียงราย จึงได้ เฝ้ าสังเกตการณ์ พบรถยนต์เป้ าหมายวิ่ งผ่านพื้นที่ อ.ดอยหลวง - อ.เวียงเชียงรุ้ง
- อ.เวียงชัย ต่อมาพบรถคันดังกล่าววิ่ งผ่านตลาดสดบ้ านสบเปา ต.สบเปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
จึงได้ เรียกให้ หยุดเพื่ อตรวจค้ น แต่รถคันดังกล่าวได้ ขบั หนีไปจนถึงสามแยกหมู่บ้านแม่ตาํ๋ ใต้ ฯ ซึ่ งเป็ นทาง
แยกไปยัง อ.เชียงของ และ อ.เทิง รถคันดังกล่าวเสียหลักตกลงข้ างทาง คนขับรถพยายามวิ่ งหลบหนี
ขณะเดียวกันได้ ใช้ อาวุธปื นยิงใส่เจ้ าหน้ าที่ เจ้ าหน้ าที่ จึงยิงตอบโต้ จึงทําให้ ชายคนหนึ่ งเสียชีวิตในที่ เกิดเหตุ
ทราบชื่ อภายหลัง คือ นายพิชิต โตชูเวช ส่วนชายอีกคนหนึ่ งทราบชื่ อภายหลัง คือ นายสมศักดิ์ บัวละวงศ์
ถูกยิงได้ รับบาดเจ็บ และไปเสียชีวิตที่ โรงพยาบาลขุนตาล จากการตรวจค้ นในที่ เกิดเหตุพบยาบ้ า ๔๘,๐๐๐
เม็ด และไอซ์ ๗.๑๔๐ กิโลกรัม อาวุธปื นคาร์บินไม่มีเลขทะเบียน ๑ กระบอก พร้ อมกระสุน

รถยนต์กระบะยี่หอ้ โตโยต้า
ทะเบียน บร-๖๖๑ เชียงราย

ของกลางยาบ้า ๔๘,๐๐๐ เม็ด และไอซ์ ๗ ก.ก.
บรรจุในห่อพลาสติกวางอยู่ท่ ีเบาะด้านหลังรถ

• บก.น. ๑ ล่อซื้ อและยิงต่อสูน้ กั ค้ายาบ้า วิสามัญ ๑ ศพ จับกุม ๑ คน เจ้าหน้าที่เสียชีวิต ๑ นาย
ภายหลังตรวจสอบของกลางพบเป็ นถัว่ เขียว
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ บก.น.๑ วิสามัญนายณรงค์ชัย อุ้มอยู่ อายุ ๑๙ ปี และจับกุม นายวัชรชัย
ขําวงษ์ษา อายุ ๒๕ ปี ของกลางเมล็ดถั่วเขียว บรรจุในถุงพลาสติกใสห่อหุ้มด้ วยกระดาษหนังสือพิมพ์
พันด้ วยเทปกาวสีนาํ้ ตาลลักษณะเป็ นก้ อน จํานวน ๖ ก้ อน ซึ่ งผู้ต้องหาเจตนานํามาใช้ แทนยาบ้ า ๖ มัด
จํานวน ๑๔,๐๐๐ เม็ด ในการเจรจาล่อซื้อของเจ้ าหน้ าที่ อาวุธปื นรีวอลเวอร์ ยี่ ห้ อ สมิธแอนด์เวสสัน ขนาด
.๓๕๗ ๑ กระบอก กระสุนปื น ๔ นัด ปลอกระสุนปื น ๒ นัด รถยนต์ โตโยต้ า โคโรลล่า สีดาํ ทะเบียน กพ
๓๑๔๓ นนทบุรี โทรศัพท์มอื ถือ ๓ เครื่ อง ขณะจับกุม ด.ต.วุฒิพงศ์ กลั้งกระโทก อายุ ๔๐ ปี ผบ.หมู่ (ป.)
สน.ดุสติ ช่วยราชการ กก.สส.บก.น.๑ ถูกยิงได้ รับบาดเจ็บ ต่อมาได้ เสียชีวิตที่ โรงพยาบาล เหตุเกิดที่ สถานี
บริการนํา้ มัน ปตท.ปทุมธานี-ไพน์เฮิร์สท ถนนพหลโยธิน หมู่ ๖ ต.คลองหนึ่ ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้ าพนักงานซึ่ งกระทําการตามหน้ าที่ หรือเพราะได้ กระทําการตามหน้ าที่
ร่วมกันต่อสู้หรือขัดขวางเจ้ าพนักงานในการปฏิบัตติ ามหน้ าที่ ร่วมกันมีอาวุธปื นและเครื่ องกระสุนโดยไม่ได้
รับอนุญาต ร่วมกันพาอาวุธปื นไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้ รับอนุญาตให้ มอี าวุธปื นติด
ตัว โดยไม่มเี หตุจาํ เป็ นเร่งด่วน ตามสมควรแก่พฤติการณ์ และโดยไม่มเี หตุสมควร
เจ้ าหน้ าที่ ชุดจับกุมได้ รับแจ้ งว่า นายณรงค์ชัย อุ้มอยู่ มียาบ้ า ๖ มัด (๑๒,๐๐๐ เม็ด) จะจําหน่าย
จึงติดต่อล่อซื้อ โดยนัดหมายส่งมอบกันที่ สถานีบริการนํา้ มัน ปตท. ถนนพหลโยธิน หมู่ ๕ ต.คลองหนึ่ ง อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ต่อมาเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. นายณรงค์ชัยฯ ได้
ขับรถยนต์ โตโยต้ า โคโรลล่า สีดาํ ทะเบียน กพ ๓๑๔๓ นนทบุรี มาจอดบริเวณริมถนนพหลโยธิน หน้ า
สถานีบริการนํา้ มันที่ เกิดเหตุ จากนั้นนายวัชรชัย ขําวงษ์ษา ซึ่ งนั่งมาในรถคันดังกล่าวได้ เดินลงจากรถพร้ อม
ถือถุงพลาสติกบรรจุยาบ้ า (ภายหลังปรากฏว่าเป็ นถั่วเขียว) มาส่งมอบให้ กบั ด.ต.วุฒิพงศ์ฯ และนายวัชร
ชัยฯ ได้ เดินกลับไปในรถ ด.ต.วุฒิพงศ์ฯ จึงให้ สญ
ั ญาณเจ้ าหน้ าที่ ตาํ รวจเข้ าจับกุม และได้ เข้ าไปแสดงตัว
เพื่ อตรวจค้ นจับกุม นายณรงค์ชัยฯ ได้ ขบั รถถอยหลังออกจากที่ เกิดเหตุ ชุดจับกุมได้ ขบั รถเข้ าขัดขวาง

และมีเสียงปื นดังขึ้นจากรถยนต์ของนายณรงค์ชัยฯ ๒ นัด กระสุนปื นถูก ต.ต.วุฒิพงศ์ฯ ได้ รับบาดเจ็บ แต่
ด.ต.วุฒิพงศ์ฯ ได้ ใช้ อาวุธปื นยิงตอบโต้ กระสุนปื นถูกนายณรงค์ชัยฯ เสียชีวิตในที่ เกิดเหตุ ส่วนนายวัชรชัย
ฯ ถูกจับกุมได้ พร้ อมอาวุธปื นและของกลางตามที่ กล่าวมา ในขณะที่ ด.ต.วุฒิพงศ์ฯ ได้ เสียชีวิตภายหลังจาก
นําส่งโรงพยาบาล
• กกล.ผาเมือง วิสามัญฯ ๒ ศพ ยึดยาบ้า ๕๐,๐๐๐ เม็ด ฝิ่ น ๑๐๐ กรัม ที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ทหารพรานที่ ๓๒๐๓ กองกําลังผาเมือง ปะทะกับกลุ่มนักค้ ายาเสพติด
บริเวณทางทิศเหนือบ้ านห้ วยส้ าน หมู่ ๑๐ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ในที่ เกิดเหตุพบชายไม่ทราบ
ชื่ อเสียชีวิต ๒ ศพ ยาบ้ า ๕๐,๐๐๐ เม็ด ฝิ่ น ๑๐๐ กรัม อาวุธปื น ขนาด ๙ มม. ไม่มเี ลขทะเบียน ๑
กระบอก พร้ อมกระสุน ๑๑ นัด ปลอกกระสุนปื น เอเค ๔๗ จํานวน ๕ นัด และ อุปการณ์เสพฝิ่ น ๑ ชุด
ชุดจับกุม ลาดตระเวนสกัดกั้นและซุ่มโจมตีกลุ่มขบวนการค้ ายาเสพติด ตามแนวชายแดนบริเวณ
ทิศเหนือของบ้ านห้ วยส้ าน หมู่ ๑๐ ต.ท่าตอนฯ พบกลุ่มบุคคลต้ องสงสัย ๒-๓ คน เดินมุ่งหน้ าเข้ ามาในเขต
ไทย จึงสั่งให้ หยุดเพื่ อทําการตรวจค้ น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้ อาวุธปื นยิงใส่เจ้ าหน้ าที่ จนเกิดการปะทะ
กันนานประมาณ ๕ นาที จากนั้น เจ้ าหน้ าที่ ได้ เข้ าตรวจสอบพบฝ่ ายตรงข้ ามเสียชีวิต ๒ ศพ ส่วนที่ เหลือ
สามารถหลบหนีไปได้ และยึดได้ ยาบ้ า ๕๐,๐๐๐ เม็ด และของกลางอื่ นดังกล่าว
---------------------

