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ป.ป.ส. จับเครือข่ายค้ายาบ้า ใน “ชุมชนวัดมะกอก” ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ผู้ต้องหา 6 คน ยาบ้า 100,000 เม็ด
วันที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 15.00 น. พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริ ญ เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้ว ย
นายสิทธิศักดิ์ กัลยาณประดิษฐ์ ผู้อานวยการสานักปราบปรามยาเสพติด นายจักรี เปรมสมิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อานวยการ ปปส.
กทม. และนางนิด แสงคาทอง ประธานชุมชนวัดมะกอก ได้ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายใหญ่
ที่ร่ วมกันจั ดหายาเสพติดจากพื้นที่ภาคเหนื อมาจาหน่ายในชุมชนวัดมะกอก ย่านอนุสาวรีย์ชัยและพื้นที่ ใกล้ เคียง
ได้ผู้ต้องหา จานวน 6 คน พร้อมของกลางยาบ้า 100,000 เม็ด
ในเรื่องนี้ สานักงาน ป.ป.ส. ได้สืบสวนโครงข่ายการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน กทม. พบว่ามีกลุ่ม
เครื่อข่ายนักค้ายาเสพติดจัดหายาบ้าจากพื้นที่ภาคเหนือมาจาหน่ายในชุมชนวัดมะกอกอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เด็กและ
เยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นเครื่องมือในการขายยา โดยจากการสืบสวนทราบว่า นางสาวโชติกา หรือ แพน หรือ
เจ๊ปิ๊ก โลกคาลือ อายุ 27 ปี เป็นผู้ทาหน้าที่จัดหายาบ้าจากพื้นที่ภาคเหนือมาส่งให้กับนักค้าในชุมชนดังกล่าว จึงได้เฝ้า
ติดตามพฤติการเรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อในวันที่ 3 มีนาคม 2557 ทราบว่านางสาวโชติกาฯ ได้ร่วมกับนายทวีป หรือป๊อบ
บัวสระเกตุ ลาเลียงยาบ้า ประมาณ 100,000 เม็ด เพื่อมาส่งให้กับกลุ่มนักค้ารายย่อยในชุมชนวัดมะกอก จึงได้จัดชุด
ปฏิบัติการเพื่อติดตามจับกุม จนกระทั่งพบรถยนต์แท็กซี่ หมายเลขทะเบียน มฎ 962 นายาบ้าจานวนดังกล่าวมาส่ง
ให้ กั บ กลุ่ มพ่ อค้ า รายย่ อ ยที่ บ ริ เ วณลานจอดรถห้ างสรรพสิ น ค้ า โฮมโปร สาขาฟิ ว เจอร์ พาร์ ค รั งสิ ต ถ.พหลโยธิ น
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวจับกุม ได้ผู้ต้องหา 4 คน คือ นางสาวโชติกา หรือ แพน
หรือ เจ๊ปิ๊ก โลกคาลือ อายุ 27 ปี ที่อยู่ 126 ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ (ผู้จัดหายาเสพติดจากภาคเหนือ)
นายทวีป หรือ ป๊อบ บัวสระเกตุ อายุ 29 ปี ที่อยู่ 39/871 หมู่ที่ 1 ต.บึงน้ารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (ผู้จัดหายาเสพติด
จากภาคเหนื อ) / นางสาวขนิ ษฐา หรื อ จอย ไผเพชร อายุ 28 ปี ที่อยู่ 41/12 หมู่ที่ 3 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ ด
จ.นนทบุรี (นักค้ายาเสพติดพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล) / นายวินัย หรือ นัย ขจรสมบัติ อายุ 31 ปี ที่อยู่ 65/3 หมู่ที่ 2
ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกา จ.พิษณุโลก (นักค้ายาเสพติดพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล) พร้อมของกลางยาบ้าที่บรรจุอยู่ใน
ลังกระดาษ 3 ลัง รวม จานวน 100,000 เม็ด
จากนั้นได้ขยายผลจับกุมนายสาราญ หรือ บอส อายุ 18 ปี และ นายชาญชัย หรือ ชัย อายุ 16 ปี ซึง่
อาศัยอยู่ในชุมชนวัดมะกอก และทาหน้าที่รับยาเสพติดไปขายให้กับกลุ่มลูกค้าในชุมชน
รวมจั บกุมผู้ ต้ องหาได้ ทั้งหมด 6 คน ให้ การรับสารภาพ จึงได้แจ้ งข้อหาร่วมกันมี ยาเสพติดให้ โทษ
ประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายโดยผิดกฎหมาย พร้อมของกลางยาบ้า 100,000 เม็ด
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พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า สานักงาน ป.ป.ส. ได้ขยายผลยึดทรัพย์ใน
เบื้องต้นจากกลุ่มผู้ต้องหา สามารถยึดทรัพย์สิน ได้แล้วในเบื้องต้น จานวน 50 ล้านบาท ประกอบด้วย บ้านและที่ดิน
จานวน 2 หลัง ที่จังหวัดแพร่ และเชียงใหม่ พร้อมด้วยรถกระบะยี่ห้อโตโยต้า 4 ประตู 1 คัน รถยนต์เก๋งส่วนบุคคล
ยี่ห้อเชฟโรเล็ท ครูซ 1 คัน ยี่ห้อฟอร์ด เฟียสต้า 1 คัน ทองรูปพรรณ และทรัพย์สินอื่นอีกหลายรายการ โดยผลการ
จับกุมครั้งนี้สามารถทาลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสาคัญที่เครื่อนไหวอยู่ในชุมชนวัดมะกอก และชุมชนอื่นๆที่อยู่
ใกล้เคียงมาโดยตลอด โดยลักลอบซื้อยาเสพติดจากขบวนการค้ายาเสพติดทางภาคเหนื่อเพื่อมาจาหน่ายต่อในพื้นที่
กทม. โดยนาเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งสานักงาน สานักงาน ป.ป.ส.จะขยายผลเพื่อจับกุมเครือข่ายที่ยังเหลือนี้
ต่อไป
สาหรับชุมชนวัดมะกอก เป็นชุมชนแออัดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่สานักงาน ป.ป.ส. กาหนดให้
เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง และจับตาดูอยู่อย่างใกล้ ชิด มีบ้านพักอาศัย ประมาณ 170 หลัง มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 1,700 คน
ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ในจานวนนี้เป็นเด็กและเยาวชนประมาณ 300 คน โดยจานวนหนึ่งอยู่นอกสถานศึกษา และเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด สาหรับเด็กและเยาวชนที่ใช้ยาเสพติดนั้น สานักงาน ป.ป.ส. ได้ นาเข้ารับการ
บาบัดแล้วเป็นส่วนใหญ่ สาหรับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนขณะนี้ได้หลบหนีออกจากชุมชนไปมากแล้ว โดยเฉพาะการ
จับกุมเครือข่ายรายย่อยในครั้งนี้ จะมีผลทาให้ สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน ตามเป้าหมายที่ได้ตั้ง
ไว้ สาหรับการดาเนินการโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน”

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
แจ้งเบาะแสยาเสพติด โทร. 1386
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