สรุปขาวประจําในวันที่ 20-22 ก.พ. 64

ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ
-

ภาพขาว: สภากาแฟ (เดลินิวส 22 กุมภาพันธ 2564 หนา 10)
ทส.อบรมเครือขายปองกันไฟปา(ขาวสด 22 กุมภาพันธ 2564 หนา 2)
คอลัมน ยําใหญการเมือง (ไทยรัฐ 20 กุมภาพันธ 2564 หนา 3)
คอลัมน เดลินิวสกอนขึ้นแทน: จับตัดไมคาหนังคาเขา(เดลินิวส 20 กุมภาพันธ 2564 หนา 8)
จับลักลอบตัดไมตะเคียนปานราฯ(มติชน 20 กุมภาพันธ 2564 หนา 5)
ภาพขาว: ลอบตัด (มติชน 21 กุมภาพันธ 2564 หนา 5)

ขาวเว็บไซต
"อดีตรอง ผบก.สิงหบุรี" ชงปาไม ฟนรีสอรท "เสรีพิศุทธ" รุกลําน้ําแควนอย (สยามรัฐ 20 กุมภาพันธ 2564)
https://siamrath.co.th/n/221587
“อดีตรอง ผบก.สิงหบุรี” ยื่น“ปาไม” ฟนรีสอรท “เสรีพิศุทธ” รุกลําน้ําแควนอย (ฐานเศรษฐกิจ 20 กุมภาพันธ 2564)
https://www.thansettakij.com/content/normal_news/469427
อดีตรองผูการฯสิงหบุรี ยื่น กรมปาไม ฟนรีสอรท “เสรีพิศุทธ” รุกลําน้ําแควนอย (PPTV36 19 กุมภาพันธ 2564)
https://www.pptvhd36.com/newsการเมือง/142446
“อดีตรอง ผบก.สิงหบุรี” ชง “ปาไม” ฟนรีสอรท “เสรีพิศุทธ” รุกลําน้ําแควนอย เขาขายผิด พ.ร.บ.ปาไม
(ผูจัดการออนไลน 19 กุมภาพันธ 2564)
https://mgronline.com/politics/detail/9640000016772
'ศิริวัฒน'ยื่น'ปาไม'ดําเนินคดี'เสรีพิศุทธ'สรางรีสอรทรุกแมน้ําแควนอย (กรุงเทพธุรกิจ 19 กุมภาพันธ 2564)
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/923536
เปด น.ส.3 ก. 38 ไร ‘สมพร’ คดีรุกปา 2,154 ไร จ.ราชบุรี ซื้อจากคนใกลชิด 9 แปลงป 2557
(สํานักขาวอิศรา 21 กุมภาพันธื 2564)
https://www.isranews.org/article/isranews/96217-investigative-31.html
เปดภาพวินาทีเจาหนาที่บุกจับกุม ผูลักลอบตัดไม คาเครื่องเลื่อย ในพื้นที่ปาตนน้ํา แมน้ําสายบุรี จ.นราธิวาส
(สยามรัฐ 19 กุมภาพันธ 2564)
https://siamrath.co.th/n/221355
วินาทีบุกจับกุมลักลอบตัดไมคาเครื่องเลื่อย (Nation22 19 กุมภาพันธ 2564)
https://www.nationtv.tv/main/content/378816357
จนท.บุกจับกุมผูลักลอบตัดไม (77 ขาวเด็ด 19 กุมภาพันธ 2564)
https://www.77kaoded.com/news/suntitikojitmate/2074443
พบบุกรุกเพิ่ม ปาบางกลอย แกงกระจาน คนเพชรฯฮือ รองจัดการเด็ดขาด (ไทยรัฐ 21 กุมภาพันธ 2564)
https://www.thairath.co.th/news/local/central/2036701
ชะตากรรม มอดไมพะยูง ถูกตนไมทับดับ เพื่อนยอมโดนจับนั่งเฝาศพ (ขาวสด 21 กุมภาพันธ 2564)
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5999078
กรรมทันตา! ตนพะยูงลมทับขบวนการลอบตัดไมใน อ.วังน้ําเขียว ดับอนาถ 1 ศพ (สยามรัฐ 21 กุมภาพันธ 2564)
https://siamrath.co.th/n/221888

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/ภูมิภาค
วันที่: จันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26065
Col.Inch: 11.88 Ad Value: 24,948
ภาพข่าว: สภากาแฟ

รหัสข่าว: C-210222035018(21 ก.พ. 64/04:17)

หน้า: 10(ล่างขวา)
PRValue (x3): 74,844

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์
วันที่: จันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 30
ฉบับที่: 11044
Col.Inch: 20.24 Ad Value: 22,264
หัวข้อข่าว: ทส.อบรมเครือข่ายป้องกันไฟป่า

รหัสข่าว: C-210222012035(22 ก.พ. 64/04:47)

หน้า: 2(ล่างซ้าย)
PRValue (x3): 66,792

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: เสาร์ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23041
Col.Inch: 13.24 Ad Value: 14,564
คอลัมน์: ยำใหญ่การเมือง

รหัสข่าว: C-210220009078(20 ก.พ. 64/03:26)

หน้า: 3(ล่าง)
PRValue (x3): 43,692

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: อาทิตย์ 21 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26064
หน้า: 8(ขวา)
Col.Inch: 10.01 Ad Value: 11,011
PRValue (x3): 33,033
คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: จับตัดไม้คาหนังคาเขา

รหัสข่าว: C-210221035010(20 ก.พ. 64/05:11)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: อาทิตย์ 21 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15687
Col.Inch: 12.50 Ad Value: 13,750
หัวข้อข่าว: จับลักลอบตัดไม้ตะเคียนป่านราฯ

รหัสข่าว: C-210221038037(20 ก.พ. 64/06:36)

หน้า: 5(ล่างซ้าย)
PRValue (x3): 41,250

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/วันที่: อาทิตย์ 21 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15687
Col.Inch: 14.74 Ad Value: 22,847
ภาพข่าว: ลอบตัด

รหัสข่าว: C-210221038033(20 ก.พ. 64/06:37)

หน้า: 5(บน)
PRValue (x3): 68,541

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

"อดีตรอง ผบก.สิงห์บุรี" ชงป่าไม้ฟันรีสอร์ท "เสรีพิศุทธ์" รุกลําน้ําแควน้อย เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ ซ้ํารอยบ้านพักริมเเจ้าพระยา เซ็งคดีค้าง
"ศาลปกครองสูงสุด" กว่า 6 ปี ยื่น ป.ป.ช.สอบ จนท.ศาลสูง ละเว้นขัด ม.157 จ่อร้อง กมธ.ป.ป.ช.ที่ "เสรีพิศุทธ์" เป็นประธานสอบด้วย
เมื่อวันที่ 20 ก.พ. พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ โมรานนท์ อดีตรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี (รอง ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 ก.พ.ที่
ผ่านมา ตนได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อให้ตรวจสอบกรณีรีสอร์ทภูไพรธารน้ํา หรือไร่จิตตรี โฉนดที่ดินเลขที่ 7783
ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ของ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ว่าได้ล่วงล้ําลําน้ําที่ได้ถมหิน ดิน และทรายลงใน
แม่น้ําแควน้อย รุกล้ําลําธารสาธารณประโยชน์ เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ เปรียบเทียบกับกรณีที่ กรมป่าไม้
แจ้งความกล่าวโทษที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) กรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์
ก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ติดกับโฉนดที่ดินเลขที่ 4295 ต.บางกระบือ บางซื่อ กทม. บุกรุกป่าตามมาตรา 54 แห่ง
พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ 2484 ฐานก่อสร้าง หรือยึดถือ หรือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ เปิดเผยว่า กรณีนี้ กรมเจ้าท่า เคยมีคําสั่งให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ รื้อถอนส่วนที่ล่วงล้ําลําน้ําสาธารณะภายใน 30 วัน แต่ พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ ได้ฟ้องต่อศาลปกครองว่า คําสั่งกรมเจ้าท่าออกโดยมิชอบ อย่างไรก็ตามในชั้นอุทธรณ์ ศาลปกครองกลาง มีการสั่งให้สํารวจรังวัดที่ดิน
เพิ่มเติมพบว่า มีการล่วงล้ําลําน้ําสาธารณะไปกว่า 3 ไร่ โดยมีตัวแทนที่รับมอบอํานาจจาก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ร่วมชี้ที่ดินในระหว่างการเดินสํารวจ
รังวัดด้วย ศาลปกครองกลาง จึงพิพากษาว่าคําสั่ง กรมเจ้าท่า ที่ให้รื้อถอนภายใน 30 วันนั้นชอบด้วยกฎหมาย แต่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ก็ได้ยื่น
อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2557 แต่คดีอยู่ในระหว่างการไต่สวนและแสวงหาข้อเท็จจริงในชั้นศาลปกครองสูงสุด มากว่า
6 ปี ซึ่งตนก็ได้ติดตามทวงถามมาตลอด แต่ก็ไม่มีความคืบหน้า เมื่อทราบข่าวว่า กรมป่าไม้ แจ้งความกล่าวโทษ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กรณีท่าเทียบเรือ

ข้างวัดจันทรสโมสร กทม.จึงอยากขอให้ กรมป่าไม้ พิจารณาว่ากรณีรีสอร์ทภูไพรธารน้ํา อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ของ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เข้า
ข่ายผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเช่นเดียวกันหรือไม่
พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ กล่าวด้วยว่า สําหรับกรณีความล่าช้าของคดีในชั้นศาลปกครองสูงสุดมากว่า 6 ปีนั้น เมื่อวันที่ 17 ก.พ.64 ที่ผ่าน ตนได้นําเรื่องไปร้อง
ต่อสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาว่า นิติกร หรือเจ้าหน้าที่ในสํานักงานศาลปกครอง เข้าข่าย
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 หรือไม่ ตชอดจนจะนําเรื่องนี้ไปยื่นร้องต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์
ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ตรวจสอบด้วยอีก
ทางหนึ่ง

“อดีตรอง ผบก.สิงห์บุรี” ยื่น“ป่าไม้” ฟันรีสอร์ท “เสรีพิศุทธ์” รุกลําน้ําแควน้อย
20 Feb 2021 09:37 น.

“อดีตรอง ผบก.สิงห์บุรี” ยื่น“กรมป่าไม้” ฟันรีสอร์ท “เสรีพิศุทธ์” รุกลําน้ําแควน้อย หลังคดีค้าง “ศาลปกครองสูงสุด” กว่า 6 ปี ยื่น
วันนี้ (20 ก.พ.64) พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ โมรานนท์ อดีตรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี (รอง ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 ก.พ.ที่
ผ่านมา ตนได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อให้ตรวจสอบกรณีรีสอร์ทภูไพรธารน้ํา หรือไร่จิตตรี โฉนดที่ดินเลขที่ 7783
ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ของ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ว่าได้ล่วงล้ําลําน้ําที่ได้ถมหิน ดิน และทรายลงใน
แม่น้ําแควน้อย รุกล้ําลําธาร
สาธารณประโยชน์ เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ เปรียบเทียบกับกรณีที่ กรมป่าไม้ แจ้งความกล่าวโทษที่กอง
บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) กรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ก่อสร้างท่าเทียบเรือริม
ฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ติดกับโฉนดที่ดินเลขที่ 4295 ต.บางกระบือ บางซื่อ กทม. บุกรุกป่าตามมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ 2484
ฐานก่อสร้าง หรือยึดถือ หรือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ เปิดเผยว่า กรณีนี้ กรมเจ้าท่า เคยมีคําสั่งให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ รื้อถอนส่วนที่ล่วงล้ําลําน้ําสาธารณะภายใน 30 วัน แต่ พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ ได้ฟ้องต่อศาลปกครองว่า คําสั่งกรมเจ้าท่าออกโดยมิชอบ อย่างไรก็ตามในชั้นอุทธรณ์ ศาลปกครองกลาง มีการสั่งให้สํารวจรังวัดที่ดิน
เพิ่มเติมพบว่า มีการล่วงล้ําลําน้ําสาธารณะไปกว่า 3 ไร่ โดยมีตัวแทนที่รับมอบอํานาจจาก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ร่วมชี้ที่ดินในระหว่างการเดินสํารวจ
รังวัดด้วย ศาลปกครองกลาง จึงพิพากษาว่าคําสั่ง กรมเจ้าท่า ที่ให้รื้อถอนภายใน 30 วันนั้นชอบด้วยกฎหมาย แต่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ก็ได้ยื่น
อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2557 แต่คดีอยู่ในระหว่างการไต่สวนและแสวงหาข้อเท็จจริงในชั้นศาลปกครองสูงสุด มากว่า
6 ปี ซึ่งตนก็ได้ติดตามทวงถามมาตลอด แต่ก็ไม่มีความคืบหน้า เมื่อทราบข่าวว่า กรมป่าไม้ แจ้งความกล่าวโทษ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กรณีท่าเทียบเรือ
ข้างวัดจันทรสโมสร กทม.จึงอยากขอให้ กรมป่าไม้ พิจารณาว่ากรณีรีสอร์ทภูไพรธารน้ํา อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ของ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เข้า
ข่ายผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเช่นเดียวกันหรือไม่
พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ กล่าวด้วยว่า สําหรับกรณีความล่าช้าของคดีในชั้นศาลปกครองสูงสุดมากว่า 6 ปีนั้น เมื่อวันที่ 17 ก.พ.64 ที่ผา่ น ตนได้นําเรื่องไปร้อง
ต่อสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาว่า นิติกร หรือเจ้าหน้าที่ในสํานักงานศาลปกครอง เข้าข่าย
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 หรือไม่ ตชอดจนจะนําเรื่องนี้ไปยื่นร้องต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์
ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ตรวจสอบด้วยอีก
ทางหนึ่ง

“พ.ต.อ.ศิริวัฒน์” ยื่น กรมป่าไม้ ฟันรีสอร์ท “พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์” เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ ซ้ํารอยบ้านพักริมเเจ้าพระยา ชี้ คดีค้าง ศาลปกครอง
สูงสุด กว่า 6 ปี

วันนี้ (19 ก.พ.64) เมื่อเวลา 15.00 น. ที่กรมป่าไม้ พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ โมรานนท์ อดีตรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี (รอง ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี)
เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อให้ตรวจสอบกรณีรีสอร์ทภูไพรธารน้ํา หรือไร่จิตตรี โฉนดที่ดินเลขที่ 7783
ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ว่าได้ล่วงล้ําลําน้ําที่ได้ถมหิน ดิน และทรายลงในแม่นํ้า
แควน้อย รุกล้ําลําธารสาธารณประโยชน์ เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ เปรียบเทียบกับกรณีที่ กรมป่าไม้แจ้งความ
กล่าวโทษที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) กรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ติดกับโฉนดที่ดินเลขที่ 4295 ต.บางกระบือ บางซื่อ กทม. บุกรุกป่าตามมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้
พ.ศ 2484 ฐานก่อสร้าง หรือยึดถือ หรือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ เปิดเผยว่า กรณีนี้ กรมเจ้าท่า เคยมีคําสั่งให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ รื้อถอนส่วนที่ล่วงล้ําลําน้ําสาธารณะภายใน 30 วัน แต่ พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ ได้ฟ้องต่อศาลปกครองว่า คําสั่งกรมเจ้าท่าออกโดยมิชอบ อย่างไรก็ตามในชั้นอุทธรณ์ ศาลปกครองกลาง มีการสั่งให้สํารวจรังวัดที่ดิน
เพิ่มเติมพบว่า มีการล่วงล้ําลําน้ําสาธารณะไปกว่า 3 ไร่ โดยมีตัวแทนที่รับมอบอํานาจจาก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ร่วมชี้ที่ดินในระหว่างการเดินสํารวจ
รังวัดด้วย ศาลปกครองกลาง จึงพิพากษาว่าคําสั่ง กรมเจ้าท่า ที่ให้รื้อถอนภายใน 30 วันนั้นชอบด้วยกฎหมาย แต่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ก็ได้ยื่น
อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2557 แต่คดีอยู่ในระหว่างการไต่สวนและแสวงหาข้อเท็จจริงในชั้นศาลปกครองสูงสุด มากว่า
6 ปี ซึ่งตนก็ได้ติดตามทวงถามมาตลอด แต่ก็ไม่มีความคืบหน้า เมื่อทราบข่าวว่า กรมป่าไม้ แจ้งความกล่าวโทษ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กรณีท่าเทียบเรือ
ข้างวัดจันทรสโมสร กทม.จึงอยากขอให้ กรมป่าไม้ พิจารณาว่ากรณีรีสอร์ทภูไพรธารน้ํา อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ของ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์
เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเช่นเดียวกันหรือไม่
สําหรับกรณีความล่าช้าของคดีในชั้นศาลปกครองสูงสุดมากว่า 6 ปีนั้น เมื่อวันที่ 17 ก.พ.64 ที่ผ่าน ตนได้นําเรื่องไปร้องต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาว่า นิติกร หรือเจ้าหน้าที่ในสํานักงานศาลปกครอง เข้าข่ายปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 หรือไม่ ตลอดจนจะนําเรื่องนี้ไปยื่นร้องต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ตรวจสอบด้วยอีกทางหนึ่ง

“อดีตรอง ผบก.สิงห์บุรี” ชง “ป่าไม้” ฟันรีสอร์ท “เสรีพิศุทธ์” รุกลําน้ําแควน้อย เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ ซ้ํารอยบ้านพักริมเจ้าพระยา เซ็งคดีค้าง
“ศาลปกครองสูงสุด” กว่า 6 ปี ยื่น ป.ป.ช.สอบ จนท.ศาลสูง ละเว้นขัด ม.157 จ่อร้อง กมธ.ป.ป.ช.ที่ “เสรีพิศุทธ์” เป็นประธานสอบด้วย
วั น นี้ (19 ก.พ.64)
เมื่ อ เวลา 15.00 น. ที่ ก รมป่ า ไม้ พ.ต.อ.ศิ ริ วั ฒ น์ โมรานนท์ อดี ต รองผู้ บั ง คั บ การตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี
(รอง ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี) เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อให้ตรวจสอบกรณีรีสอร์ทภูไพรธารน้ํา หรือไร่จิตตรี โฉนด
ที่ดินเลขที่ 7783 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ของ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ว่าได้ล่วงล้ําลําน้ําที่ได้ถมหิน
ดิน และทรายลงในแม่น้ําแควน้อย รุกล้ําลําธารสาธารณประโยชน์ เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ เปรียบเทียบกับ
กรณีที่ กรมป่าไม้แจ้งความกล่าวโทษที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) กรณี
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ติดกับโฉนดที่ดินเลขที่ 4295 ต.บางกระบือ บางซื่อ กทม. บุกรุกป่าตาม
มาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ 2484 ฐานก่อสร้าง หรือยึดถือ หรือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ เปิดเผยว่า กรณีนี้ กรมเจ้าท่า เคยมีคําสั่งให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ รื้อถอนส่วนที่ล่วงล้ําลําน้ําสาธารณะภายใน 30 วัน แต่ พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ ได้ฟ้องต่อศาลปกครองว่า คําสั่งกรมเจ้าท่าออกโดยมิชอบ อย่างไรก็ตามในชั้นอุทธรณ์ ศาลปกครองกลาง มีการสั่งให้สํารวจรังวัดที่ดิน
เพิ่มเติมพบว่า มีการล่วงล้ําลําน้ําสาธารณะไปกว่า 3 ไร่ โดยมีตัวแทนที่รับมอบอํานาจจาก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ร่วมชี้ที่ดินในระหว่างการเดินสํารวจ
รังวัดด้วย ศาลปกครองกลาง จึงพิพากษาว่าคําสั่ง กรมเจ้าท่า ที่ให้รื้อถอนภายใน 30 วันนั้นชอบด้วยกฎหมาย แต่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ก็ได้ยื่น
อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2557 แต่คดีอยู่ในระหว่างการไต่สวนและแสวงหาข้อเท็จจริงในชั้นศาลปกครองสูงสุด มากว่า
6 ปี ซึ่งตนก็ได้ติดตามทวงถามมาตลอด แต่ก็ไม่มีความคืบหน้า เมื่อทราบข่าวว่า กรมป่าไม้ แจ้งความกล่าวโทษ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กรณีท่าเทียบเรือ
ข้างวัดจันทรสโมสร กทม.จึงอยากขอให้ กรมป่าไม้ พิจารณาว่ากรณีรีสอร์ทภูไพรธารน้ํา อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ของ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เข้า
ข่ายผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเช่นเดียวกันหรือไม่
พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ กล่าวด้วยว่า สําหรับกรณีความล่าช้าของคดีในชั้นศาลปกครองสูงสุดมากว่า 6 ปีนั้น เมื่อวันที่ 17 ก.พ.64 ที่ผ่าน ตนได้นําเรื่องไปร้อง
ต่อสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาว่า นิติกร หรือเจ้าหน้าที่ในสํานักงานศาลปกครอง เข้าข่าย
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 หรือไม่ ตชอดจนจะนําเรื่องนี้ไปยื่นร้องต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์
ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ตรวจสอบด้วยอีก
ทางหนึ่ง

'ศิริวัฒน์'ยื่น'ป่าไม้'ดําเนินคดี'เสรีพิศุทธ์'สร้างรีสอร์ทรุกแม่น้ําแควน้อย

19 กุมภาพันธ์ 2564

"อดีตรองผู้การฯสิงห์บุรี" ยื่น "กรมป่าไม้ " ดําเนินคดี "ภูไพรธารน้ํา" ของ "เสรีพิศุทธ์" รุกลําน้ําแควน้อย เข่าข่ายผิด "พ.ร.บ.ป่าไม้"
ที่กรมป่าไม้ พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ โมรานนท์ อดีตรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี (รองผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี) เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง นายอดิศร
นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อให้ตรวจสอบกรณีรีสอร์ทภูไพรธารน้ํา หรือไร่จิตตรี โฉนดที่ดินเลขที่ 7783 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ของ พล.ต.อ. เสรีพิศุ ทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ว่าได้ ล่ วงล้ําลํา น้ํา ที่ ได้ ถมหิ น ดิ น และทรายลงในแม่น้ําแควน้อย รุกล้ํา ลํา ธาร
สาธารณประโยชน์ เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ เปรียบเทียบกับกรณีที่ กรมป่าไม้แจ้งความกล่าวโทษที่กองบังคับ
การปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(บก.ปทส.) กรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่น้ํา
เจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ติดกับโฉนดที่ดินเลขที่ 4295 ต.บางกระบือ บางซื่อ กทม. บุกรุกป่าตามมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้พ.ศ 2484 ฐาน
ก่อสร้าง หรือยึดถือ หรือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ กล่าวว่า กรณีนี้กรมเจ้าท่าเคยมีคําสั่งให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ รื้อถอนส่วนที่ล่วงล้ําลําน้ําสาธารณะภายใน 30 วัน แต่ พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ ได้ฟ้องต่อศาลปกครองว่า คําสั่งกรมเจ้าท่าออกโดยมิชอบ อย่างไรก็ตาม ในชั้นอุทธรณ์ ศาลปกครองกลาง มีการสั่งให้สํารวจรังวัดที่ดิน
เพิ่มเติมพบว่า มีการล่วงล้ําลําน้ําสาธารณะไปกว่า 3 ไร่ โดยมีตัวแทนที่รับมอบอํานาจจากพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ร่วมชี้ที่ดินในระหว่างการเดินสํารวจ
รังวัดด้วย ศาลปกครองกลาง จึงพิพากษาว่าคําสั่ง กรมเจ้าท่า ที่ให้รื้อถอนภายใน 30 วันนั้นชอบด้วยกฎหมาย แต่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ก็ได้ยื่น
อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2557 แต่คดีอยู่ในระหว่างการไต่สวนและแสวงหาข้อเท็จจริงในชั้นศาลปกครองสูงสุด มากว่า
6 ปี ซึ่งตนก็ได้ติดตามทวงถามมาตลอด แต่ก็ไม่มีความคืบหน้า เมื่อทราบข่าวว่า กรมป่าไม้ แจ้งความกล่าวโทษพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กรณีท่าเทียบเรือ
ข้างวัดจันทรสโมสร กทม.จึงอยากขอให้ กรมป่าไม้พิจารณาว่ากรณีรีสอร์ทภูไพรธารน้ํา อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ของ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เข้าข่ายผิด
พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเช่นเดียวกันหรือไม่
พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ กล่าวว่า สําหรับกรณีความล่าช้าของคดีในชั้นศาลปกครองสูงสุดมากว่า 6 ปีนั้นเมื่อวันที่ 17 ก.พ.64 ที่ผ่าน ตนได้นําเรื่องไปร้องต่อ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาว่า นิติกร หรือเจ้าหน้าที่ในสํานักงานศาลปกครองเข้าข่าย
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 หรือไม่ ตลอดจนจะนําเรื่องนี้ไปยื่นร้องต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์
ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ตรวจสอบด้วยอีก
ทางหนึ่ง

คิวเปิด น.ส.3 ก. 38 ไร่ จาก 53 ฉบับ 1,940 ไร่ ‘สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ’ คดีรุกป่า 2,154 ไร่ จ.ราชบุรี จดทะเบียนซื้อจาก ‘วราภรณ์ พวงเรืองศรี’
คนใกล้ชิดช่วง เดือน ม.ค. 2557 ลอตเดียว 9 แปลง หลังซื้อ บ.ไร่อ้อยมิตรผลอีกทอด ปี 2534
กรณีเมื่อวันที่ 4 ก.พ.2564 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) นายอดิศร นุช
ดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ปรึกษาหน่วยเฉพาะกิจ
ปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ ร่วมกันแถลงข่าว แจ้งความเพิ่มเติมเอาผิดนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ และ นาย
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ใช้เอกสาร หนังสือรับรองการทําประโยชน์ ( น.ส.3 ก.) ออกโดยมิชอบ มาครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ํา
ภาชี จ.ราชบุรี จํานวน 2,154-3-82 ไร่ โดยเป็น น.ส.3 ก. รวม 60 ฉบับ ในพื้นที่ ต.รางบัว ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี แบ่งเป็น
1.น.ส.3 ก. ในชื่อ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ จํานวน 53 ฉบับ เนื้อที่ 1,940-3-93 ไร่
2.น.ส.3 ก.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ พี่สาวนายธนาธร จํานวน 5 ฉบับ เนื้อที่ 132-0-22 ไร่
3.น.ส.3 ก. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จํานวน 2 ฉบับ เนื้อที่ 81-3-67 ไร่
กรณีการถือครอง น.ส.3 ก. จํานวน 2 ฉบับ ของนายธนาธร สํานักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานแล้วว่า 1 ใน 2 ฉบับ คือ น.ส.3 ก.
เลขที่ 158 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เนื้อที่ 43 ไร่ 3 งาน ออกเมื่อวันที่ 3 ต.ค.2521 ในชื่อนายอุดม กิตติอุดมพานิช อยู่บ้านเลขที่ 35
หมู่ที่ 4 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดย นายโกศล ลักษิตานนท์ เป็นผู้ลงนามเห็นควรออก น.ส. 3 ก. และ นายเฉลิมวงศ์ สรรพศิริ
ปลัดอําเภอ ทําการแทนนายอําเภอจอมบึง เป็นผู้ลงนามใน น.ส. 3 ก. จากนั้นวันที่ 12 ก.ย. 2528 จดทะเบียนขายให้แก่ บริษัท ไร่อ้อยมิตรผล
จํากัด ต่อมา 13 ธ.ค.2528 บริษัท ไร่อ้อยมิตรผล จํากัด จดทะเบียนขายให้แก่ นายสาโรจน์ วสุวานิช รวม 2 แปลง (รวมกับแปลงอื่นอีก 1 แปลง
เป็น 2 แปลง) กระทั่ง 23 พ.ค.2543 นายสาโรจน์ จดทะเบียนขาย ให้แก่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (อ่านประกอบ : เผยโฉม น.ส.3 ก. ‘ธนาธร’ 43 ไร่
ฉบับคดีรุกป่า จ.ราชบุรี ซื้อจาก กก.เครือไทยซัมมิท)
คราวนี้มาดูที่ดิน น.ส.3 ก.ของ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ

1 ใน น.ส.3 ก.จํานวน 53 ฉบับ รวมเนื้อที่ 1,940-3-93 ไร่ คือ น.ส.3 ก. ทะเบียนเลขที่ 159 เลขที่ดิน 7 ตําแหน่งที่ดิน ต.ด่านทับตะโด อ.จอมบึง
จ.ราชบุรี ออกในชื่อ นายชัยณรงค์ บู่ศรี อยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 1 ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เนื้อที่ 38 ไร่-0-67 ตารางวา เมื่อวันที่
3 ต.ค.2521 (ดูเอกสาร)

ทั้งนี้ นางวราภรณ์ พวงเรืองศรี เป็นบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจ เป็นกรรมการ บริษัท เคมาร์ท ซุปเปอร์มาร์เก็ต จํากัด บริษัทฉัตรากรณ์
การก่อสร้าง จํากัด บริษัท ซัมมิท เรียลพรอพเพอร์ตี จํากัด บริษัทไทยซัมมิทพีเค จํากัด บริษัท เปี่ยมพรฤดี จํากัด บริษัท ฟ้าหลวงลิสซิ่ง จํากัด
และ บริ ษั ท วิ ท อลเฮ้ า ส์ จํ า กั ด ทั้ ง หมดเลิ ก กิ จ การแล้ ว เคยถือ หุ้ น บมจ.มติ ช น ในช่ ว งปี 2562 จํ า นวน 2.80% ปั จ จุ บั น มี ชื่ อ นายเอกชั ย
พวงเรืองศรี 4,885,000 หุ้น (2.64%) และเคยมีชื่อถือหุ้น บมจ.นําสินประกันภัย
สําหรับ กรณีการถือครอง น.ส.3 ก. จํานวน 2 ฉบับ ของนายธนาธร สํานักข่าวอิศรารายงานแล้วว่า
ฉบับแรก น.ส.3 ก. เลขที่ 158 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เนื้อที่ 43 ไร่ 3 งาน มูลค่า 2,800,000 บาท ฉบับที่สอง น.ส. 3 ก. เลขที่ 159
ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เนื้อที่ 38 ไร่ 67 ตารางวา 2,800,000 บาท รวมเนื้อที่ เนื้อที่ 81-3-67 ไร่ ได้มาเมื่อ 23/5/2543 (23 พ.ค.
2543 )
ทั้งสองแปลงรวมมูลค่า 5,700,000 บาท ซึ่งนายธนาธรแจ้งไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายธนาธรที่ยื่นต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) กรณีเข้ารับตําแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2562
(ต่อมาถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขาดคุณสมบัติ กรณีถือหุ้นสื่อ บริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2562 )

(วันที่ 19 ก.พ.64 ) กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า บูรณาการกําลังร่วม 3 ฝ่าย ทหาร ตํารวจ และ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งน้ําตกซีโป หน่วยป้องกันรักษา
ป่าที่ นธ.1 (กาหลง), หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.3 (ระแงะ-จะแนะ), หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม จ.นราธิวาส เข้าตรวจสอบพื้นที่ลักลอบตัดไม้แปร
รูปไม้ หลังได้รับแจ้งจาก ประชาชนว่า มีกลุ่มบุคคล ขึ้นไปลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและแปรรูปไม้ จํานวนมากในหลายพื้นที่ของ จ.นราธิวาส
โดยเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ เ ข้ า ตรวจสอบ พื้ น ที่ บริ เ วณเขาเมาะแต บ้ า นลู โ บ๊ ะ ยื อ ริ ง หมู่ บ้ า นไอร์ กื อ เน๊ า ะ ต.ศรี บ รรพต อ.ศรี ส าคร จ.นราธิ ว าส
พบไม้ตะเคียนชันตาแมวถูกตัดโค่นใหม่ล้มคาตอ พบชาย 1 คน ทราบชื่อ คือ นายอาวีกี (ขอสงวนนามสกุล) กําลังเลื่อยแปรรูปไม้อยู่ จึงเข้าแสดงตัว
จับกุมตัว และตรวจยึดไม้แปรรูป จํานวน 11 แผ่น ปริมาตร 0.18 ลูกบาศก์เมตร และตรวจยึดเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เครื่อง พร้อมแผ่นเหล็ก
บังคับโซ่และโซ่เลื่อย และอุปกรณ์อื่นอีกจํานวน 6 รายการ จึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน
เจ้าหน้าที่ได้สอบสวน นายอาวีกี เพื่อขยายผลเพิ่มเติม พบกองไม้ตะเคียนชันตาแมวแปรรูปซุกซ่อนอีก จํานวน 242 แผ่น/ชิ้น ปริมาตร 4.84
ลูกบาศก์เมตร จึงทําการตรวจยึด
พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา ลักลอบตัดไม้แปรรูปไม้ กระทําความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 โดยนายอาวีกี รับว่า
รับจ้างตัดไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงนําตัว พร้อมของกลาง แจ้งความร้องทุกข์ส่งต่อ เจ้าหน้าที่สถานีตํารวจภูธรศรีสาคร อ.ศรีสาคร
จว.นราธิวาส เพื่อดําเนินการกฎหมายต่อไป ทั้งยังขยายผลเข้าจับกุม
การลักลอบแปรรูปไม้ จํานวน 2 จุด ได้ทําการจับกุมชาย จํานวน 2 ราย คือ นายสุหดี (นามสมมุติ)อายุ 42 ปี อยู่ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และ
นายหนิอาซือรี อายุ 37 ปี อยู่ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
โดย ทั้ง 2 ให้การยอมรับสารภาพว่าซื้อไม้ต่อมาจากนายอาวีกี เพื่อนํามาทําเฟอร์นิเจอร์ วงกบประตูหน้าต่าง ออกขายชาวบ้านตามที่ต่างๆ โดย
เจ้าหน้าที่ขยายผลตรวจยึดของกลางจากทะง 2 รายได้จํานวนหลายรายการ ดังนี้
ไม้ตะเคียนชันตาแมว (เป็นชนิดไม้หวงห้ามประเภท ก. ลําดับที่ 63) แปรรูป จํานวน 120 แผ่นชิ้น และตรวจยึด เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์จํานวน 3 เครื่อง
พร้อมแผ่นเหล็กบังคับโซ่และโซ่ เครื่องมือในการแปรรูปไม้พร้อมอุปกรณ์จํานวน 12 รายการ ตรวจยึด ตะเคียนชันตาแมวไม้แปรรูป จํานวน 10

รายการ และเครื่องมือในการแปรรูปไม้ ใสไม้ เจาะไม้ อีกจํานวน 14 รายการ ไว้เป็นของกลาง ก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหา ทั้ง 2 ราย ฐานกระทํา
ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 พร้อมส่งต่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป

สําหรับการเข้าตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ เป็นไปตามการสั่งการของพลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 โดยเข้าตรวจสอบในพื้นที่บริเวณเขต
อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี บริเวณ บ้านบน ม.8 ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส พบพื้นที่ป่าไม้ถูกแผ้วถางทําลายเพื่อใช้ทําการเกษตรจํานวน
2 แปลง เสียหายกว่า 8 ไร่ 72 ตารางวา และตรวจพบลักลอบตัดไม้ตะเคียนชันตาแมว ไม้จําปา แล้วลักลอบแปรรูปจํานวน 6 จุด โดยไม้แปรรูปถูก
ขนย้ายไปแล้ว ตรวจยึดไม้ท่อน ได้จํานวน 3 ท่อน ไม้แปรรูป 2 ชิ้น/แผ่น
นอกจากนี้ ยังเข้าตรวจสอบพื้นที่เขาตะเว เขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี บ้านกูยิ ม.4 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ตรวจพบจุดตัดไม้และ
ลักลอบแปรรูปไม้ จํานวน 2 ต้น ขนาดโคนต้นโต 670 ซม.ขนาดต้นโต 400 ซม.ยาว 1,500 ซม.จํานวน 1 ต้น/ท่อน ยังไม่ได้แปรรูป ถูกตัดล้มมาแล้ว
ประมาณ 6 เดือน
ทั้งนี้ ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่ายังคงมีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าเป็นจํานวนมาก และมีการเคลื่อนย้ายไม้หวงห้าม ไม้ท่อน, ไม้ซุง
และไม้แปรรูป ส่งออกจําหน่า ทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่ มาอย่างต่อเนื่อง กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงขอ
ความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชน หากพบเห็นการกระทําผิด พรบ.ป่าไม้ มีการแผ้วถางป่าสงวนเพื่อการเกษตร หรือนําไม้ออกจากเขตป่าสงวนโดย
ผิดกฎหมาย สามารถแจ้งไปได้ที่ ศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า หมายเลขโทรศัพท์ 1362 หรือ สายด่วน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4
ส่วนหน้า หมายเลข 1341 เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบต่อไป

นราธิวาส - วินาทีบุกจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้คาเครื่องเลื่อย ยึดของกลางไม้ตะเคียนชันตาแมวแปรรูป จํานวน 120 แผ่นชิ้น และเครื่องเลื่อยโซ่
ยนต์ จํานวน 3 เครื่อง
19 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่กรมทหารพรานที่ 49 อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.1
เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.3, เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม จ.นราธิวาส ได้ร่วมเข้าตรวจสอบบริเวณเทือกเขาเมาะแต ซึ่งอยู่
ด้านหลังหมู่บ้านไอร์กือเน๊าะ ม.5 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร พบนายอาวีกี บือซา อายุ 30 ปี กําลังใช้เครื่องเลื่อยโซ่เลื่อยยนต์แปรรูปไม้อยู่ เจ้าหน้าที่
จึงเข้าแสดงตัวเพื่อจับกุม และตรวจยึดไม้แปรรูป จํานวน 11 แผ่น พร้อมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์ต่างๆอีกจํานวนหนึ่ง
และได้แจ้งดําเนินคดีในข้อหา ลักลอบตัดไม้แปรรูปไม้
ซึ่ ง ต่ อ มาเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ข ยายผลการลั ก ลอบแปรรู ป ไม้ อี ก จํ า นวน 2 จุ ด พร้ อ มทั้ ง ได้ ทํ า การจั บ กุ ม ตั ว นายสุ ห ดี สนิ อายุ 42 ปี
ที่บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 8 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และ นายหนิอาซือรี หนิแมน อายุ 37 ปี ที่บ้านเลขที่ 31/1 ม.6 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.
นราธิวาส โดยทั้ง 2 คน ให้การรับสารภาพว่า ซื้อไม้ต่อมาจากนายอาวีกี เพื่อนํามาทําเฟอร์นิเจอร์ วงกบประตูหน้าต่างออกขายชาวบ้านตามที่ต่างๆ
โดยเจ้าหน้าที่ขยายผลตรวจยึดของกลางจากทั้ง 2 ราย ได้จํานวนหลายรายการดังนี้
โดยตรวจยึดของกลางจากนายสุหดี ได้ไม้ตะเคียนชันตาแมวแปรรูป จํานวน 120 แผ่นชิ้น และตรวจยึดเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 3 เครื่อง พร้อม
แผ่นเหล็กบังคับโซ่และโซ่ เครื่องมือในการแปรรูปไม้พร้อมอุปกรณ์จํานวน 12 รายการ ตรวจยึดของกลางจากนายหนิอาซือรี เป็นไม้ตะเคียนชันตา
แมวไม้แปรรูป จํานวน 10 รายการ และเครื่องมือในการแปรรูปไม้ ใสไม้ เจาะไม้ อีกจํานวน 14 รายการ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อกล่าวหา บุคคล
ทั้ง 2 ราย ดําเนินคดีในข้อหา ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

สํ า หรั บ การเข้ า ตรวจสอบการลั ก ลอบตั ด ไม้ เป็ น ไปตามการสั่ ง การของ พลโทเกรี ย งไกร ศรี รั ก ษ์ แม่ ทั พ ภาคที่ 4 พบว่ า ปั จ จุ บั น
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าเป็นจํานวนมาก และมีการเคลื่อนย้ายไม้หวงห้าม ไม้ท่อน ไม้ซุงและไม้แปรรูป ส่งออก
จําหน่ายทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงขอความร่วมมือไปยังพี่น้อง
ประชาชน หากพบเห็นการกระทําผิด พรบ.ป่าไม้ มีการแผ้วถางป่าสงวนเพื่อการเกษตร หรือนําไม้ออกจากเขตป่าสงวนโดยผิดกฎหมาย สามารถ
แจ้งไปได้ที่ ศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า หมายเลขโทรศัพท์ 1362 หรือ สายด่วน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หมายเลข
1341 เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบต่อไป

19 กุมภาพันธ์ 2564

จนท.บุกจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้
นราธิวาส-จนท.บุกจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้คาเครื่องเลื่อยบนเขาที่ศรีสาคร
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 19 ก.พ.2564 เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกัน
รักษาป่าที่ นธ.1 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.3, เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม จ.นราธิวาส ได้ร่วมเดินทางขึ้นตรวจสอบบริเวณ
เทือกเขาเมาะแต ซึ่งอยู่ด้านหลังหมู่บ้านไอร์กือเน๊าะ ม.5 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร โดยพบนายอาวีกี บือซา อายุ 30 ปี กําลังใช้เครื่องเลื่อยโซ่เลื่อยยนต์
แปรรูปไม้อยู่ เจ้าหน้าที่จึงเข้าแสดงตัวเพื่อจับกุม และตรวจยึดไม้แปรรูป จํานวน 11 แผ่น พร้อมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เครื่อง รวมทั้ง
อุปกรณ์ต่างๆอีกจํานวนหนึ่ง โดยได้แจ้งดําเนินคดีในข้อหาลักลอบตัดไม้แปรรูปไม้

ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลการลักลอบแปรรูปไม้อีกจํานวน 2 จุด พร้อมทั้งได้ทําการจับกุมตัว นายสุหดี สนิ อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 8
ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และนายหนิอาซือรี หนิแมน อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 31/1 ม.6 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โดยทั้ง 2 คน ให้การ

รับสารภาพว่า ซื้อไม้ต่อมาจากนายอาวีกี เพื่อนํามาทําเฟอร์นิเจอร์ วงกบประตูหน้าต่างออกขายชาวบ้านตามที่ต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ขยายผลตรวจยึด
ของกลางจากทั้ง 2 ราย ได้จํานวนหลายรายการดังนี้
ตรวจยึดของกลางจากนายสุหดี ได้ไม้ตะเคียนชันตาแมวแปรรูป จํานวน 120 แผ่นชิ้น และตรวจยึดเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 3 เครื่อง พร้อมแผ่นเหล็ก
บังคับโซ่และโซ่ เครื่องมือในการแปรรูปไม้พร้อมอุปกรณ์จํานวน 12 รายการ ตรวจยึดของกลางจากนายหนิอาซือรี เป็นไม้ตะเคียนชันตาแมวไม้แปรรูป
จํานวน 10 รายการ และเครื่องมือในการแปรรูปไม้ ใสไม้ เจาะไม้ อีกจํานวน 14 รายการ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลทั้ง 2 ราย
ดําเนินคดีในข้อหาความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

สําหรับการเข้าตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของพลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.รมน.ภาค 4 ซึ่งพบว่า
ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าเป็นจํานวนมาก และมีการเคลื่อนย้ายไม้หวงห้าม ไม้ท่อน ไม้ซุงและไม้แปรรูป
ส่งออกจําหน่ายทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงขอความร่วมมือไปยัง
พี่น้องประชาชน หากพบเห็นการกระทําผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ มีการแผ้วถางป่าสงวนเพื่อการเกษตร หรือนําไม้ออกจากเขตป่าสงวนโดยผิดกฎหมาย
สามารถแจ้งไปได้ที่ศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า หมายเลขโทรศัพท์ 1362 หรือสายด่วน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
หมายเลข 1341 เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบต่อไป

พบบุกรุกเพิ่ม ป่าบางกลอย แก่งกระจาน คนเพชรฯฮือ ร้องจัดการเด็ดขาด

พบกลุ่มคนรุกป่าบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน อช.แก่งกระจานเพิ่มเป็นวงกว้าง หัวหน้าคณะทํางานแก้ไขปัญหาฯ ขึ้นฮ.บินดูเห็นด้วยตาตัวเอง คนเมือง
เพชรเตรียมเข้าพบผู้ว่าฯ สั่งจัดการเด็ดขาด เพราะถือเป็นกองกําลังที่บุกรุกแผ่นดินไทย
ความคืบหน้ากรณี ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ภาคี #SAVEบางกลอย และชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
ไปเรียกร้องที่หน้าทําเนียบรัฐบาลเมื่อ 15 ก.พ. และวันที่ 17 ก.พ. ได้มีการร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงในแนวทางแก้ไขปัญหากรณีบางกลอยใจแผ่นดิน ตามมา
ต่อมา วันที่ 19 ก.พ. คณะทํางานแก้ไขปัญหาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามคําสั่งของนายวราวุธ ศิลปะอาชา รมว.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริง กรณีความเดือดร้อนของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยที่
อช.แก่งกระจาน และเดินทางเข้าไปในพื้นที่ หมู่บ้านโป่งลึก-บางกลอย ตั้งแต่เมื่อวานนี้

กระทั่งวันที่ 20 ก.พ. มีรายงานว่า นักบินได้พานายจงคล้าย วรพงศธร ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะทํางาน
บินสํารวจพื้นที่ที่กําลังถูกบุกรุก และพบว่า กําลังมีการบุกรุกโค่นไม้เผาป่าเพื่อเปิดพื้นที่เพิ่มเติมนับร้อยไร่ ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นไปป้องกันรักษาป่า
หลายหน่วย กําลังงุนงงกับท่าทีของรัฐบาลและบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว ซึ่งมีแกนนําพีมูฟ โทรรายงานต่อนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า เจ้าหน้าที่กระทําเกินกว่าเหตุ จนไม่กล้าทําอะไรกับกลุ่มบุกรุกเหล่านี้
นอกจากนี้ น.ส.สุ ม ล สุ ต ะวิ ริ ย ะวั ฒ น์ ประธานชมรมอนุ รัก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเพชรบุ รี แ ละภาคี เ ครื อ ข่ า ย มี กํ า หนดเดิน ทางไปพบ
นายภัครพงษ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี ในฐานะผอ.กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง ทหาร ตชด.และฝ่ายปกครอง
ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ และกรมป่าไม้ สนธิกําลังเข้าดําเนินการกับกลุ่มผู้ที่เข้ายึดครองผืนป่าต้นน้ําอย่างเร่งด่วน เพราะไม่เชื่อว่ากลุ่ม
นี้เป็นคนไทย เพราะถ้าเป็นคนไทยต้องรู้กฎหมายไทย และหากล่าช้า ผืนป่าแห่งนี้ซึ่งเป็นป่าของโลก จะถูกทําลายจนวิบัติเสียหายอย่างใหญ่หลวง
แน่นอน

ชะตากรรม มอดไม้พะยูง ถูกต้นไม้ทับดับ เพื่อนยอมโดนจับนั่งเฝ้าศพ

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ แก๊งมอดไม้พะยูง ถึงกับผงะพบเป็นศพ 1 ราย เพื่อนที่นั่งเฝ้าเผย โดนไม้ต้นไม้ทับขณะลักลอบตัด เร่งไล่จับคนที่เหลือ
เมื่อวันที่ วันที่ 21 ก.พ. 2564 นายอร่าม มั่นชาวนา หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.3 (วังน้ําเขียว) อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา รับแจ้งมีกลุ่ม
คนลักลอบตัดไม้พะยูง ภายในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง บ้านห้วยน้ําเค็ม ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา
จึงประสานสนธิกําลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.อุดมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช รุดไป
ตรวจสอบที่เกิดเหตุ จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยคือนายจักรพงศ์ มั่งญวน ส่วนนายสุทิน เลากลาง นอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้น
พร้อมตรวจยึดของกลางเลื่อยโซ่ยนต์ 1 เครื่อง และต้นไม้พะยูง 10 ต้น
จากการสอบสวนนายจักรพงศ์ ให้การว่า ขณะกําลังช่วยกันตัดไม้พะยูง ต้นไม้เกิดหักล้มลงมาทับร่างของนายสุทิน เสียชีวิต จากนั้นคนอื่น ๆ จึงแยก
ย้ายกันหลบหนี คงเหลือเพียงนายจักรพงศ์ อยู่เฝ้าศพเพื่อนจึงถูกจับกุมดังกล่าว
การก่อเหตุลักลอบตัดไม้หวงห้ามครั้งนี้ ร่วมกันทั้งหมด 7 คน คือนายจักรพงศ์ นายสุทิน ผู้เสียชีวิต นายเบี่ยง และผู้ต้องหาอีก 4 คน ทราบว่าเป็น
กลุ่มคนมาจาก จ.สระแก้ว ทั้งหมดเข้ามาลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่รับผิดชอบ ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุที่หลบหนีอยู่ระหว่างสืบสวนเพื่อนํามาดําเนินคดี
ต่อไป

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 04.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายอร่าม มั่นชาวนา หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.3 ( วังน้ําเขียว) อ.วังน้ําเขียว
นครราชสี ม า รั บ แจ้ ง มี ก ลุ่ ม คนลั ก ลอบตั ด ไม้ พ ะยู ง ภายในป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป่ า เขาภู ห ลวง บ้ า นห้ ว ยน้ํ า เค็ ม ต.อุ ด มทรั พ ย์ อ.วั ง น้ํ า เขี ย ว
จ.นครราชสีมา จึงประสานสนธิกําลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.อุดมทรัพย์ ,เจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม
สะแกราช รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุเป็นป่าทึบ โดยทางเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 2 คน ทราบชื่อภายหลังคือ นายจักรพงศ์ หรือเอ็ม มั่งญวน อีกคนคือ
นายสุทิน หรือทิน เลากลาง นอนแน่นิ่งอยู่กับพื้น เมื่อตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตแล้ว ทั้งนี้ได้ตรวจยึดของกลางเลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เครื่อง ต้นไม้
พะยูงจํานวน 10 ต้น

จากการสอบสวนนายจักรพงศ์ หรือเอ็ม ให้การว่า ขณะกําลังช่วยกันตัดไม้พะยูง ต้นไม้พะยูงได้หักล้มลงมาทับร่างของนายสุทิน ทําให้นายสุทินได้รับ
บาดเจ็บ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา หลังจากนั้นจึงแยกย้ายกันหลบหนี คงเหลือเพียงนายจักรพงศ์อยู่เฝ้าศพของนายสุทิน
สําหรับการก่อเหตุลักลอบตัดไม้หวงห้ามครั้งนี้ ร่วมกันทั้งหมด 7 คน ได้แก่ 1.นายจักรพงศ์ หรือเอ็ม 2.นายสุทิน หรือทิน ผู้เสียชีวิต 3.นายเบี่ยง
(ไม่ทราบชื่อ-สกุลจริง) ส่วนผู้ต้องหาอีก 4 คน ทราบว่าเป็นกลุ่มคนมาจากจังหวัดสระแก้ว ทั้งหมดเข้ามาลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่รับผิดชอบ ส่วน
กลุ่มผู้ก่อเหตุที่หลบหนีอยู่ระหว่างสืบสวนเพื่อนํามาดําเนินคดีต่อไป

