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 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- 'เสรีพิศุทธ'ฟอง'สิระ'หมิ่นประมาท (มติชน 28 เมษายน 2564 หนา 5) 
- คอลัมน โทรโขงขยายขาว: สางปมพื้นท่ีทับซอน (ไทยรัฐ 28 เมษายน 2564 หนา 7) 

ขาวเว็บไซต 

'เสร'ีสงทนายฟอง'สิระ'2คดี หมิ่นสรางทาริมนํ้า-เฒาทารก  (เดลินิวส 27 เมษายน 2564) 
https://dailynews.co.th/crime/839678 
เสรีพิศุทธ สงทนายฟอง ‘สิระ’ หมิ่นประมาท รุกท่ีริมนํ้าเจาพระยา ยันไมเจรจาไกลเกล่ีย (มติชน 27 เมษายน 2564) 
https://www.matichon.co.th/politics/news_2692932 
"เสรีพิศุทธ"สงทนายย่ืนฟอง"สิระ"กับพวกกรณีกลาวหาบุกรุกสรางทาเทียบเรือริมนํ้าเจาพระยา และกลาวหาสรางขาวเท็จ
กรณีเลือกต้ังนครราชศรีธรรมราช (สยามรัฐ 27 เมษายน 2564) 
https://siamrath.co.th/n/239100 
“เสรีพิศุทธ” ฟอง “สิระ” กับพวก 2 คดี กลาวหารุกแมนํ้าเจาพระยา-เปนเฒาทารก (ผูจัดการออนไลน 27 เมษายน 2564) 
https://mgronline.com/crime/detail/9640000039932 
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เม่ือวันท่ี 27 เม.ย. ท่ีศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และ ประธาน กมธ.ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติชอบ สภาผู้แทนราษฏร มอบหมายให้ นายอนันต์ชัย ไชยเดช เป็นทนายความ นําหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอ ภาพถ่าย ข้อความใน
การสนทนา ย่ืนฟ้อง นายสิระ เจนจาคะ กับพวก จํานวน 2 คดี 

โดยคดีแรกดําเนินการ ฟ้อง 3 คน คือ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ และประธาน กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
สภาผู้แทนราษฎร, นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.พรรคเพ่ือไทย และ กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษย์ชน และ นายอดิศร นุชดํารงค์ 
อธิบดีกรมป่าไม้ ในข้อหาหม่ินประมาทโดยการโฆษณาฯ 

ซ่ึงคําฟ้องบรรยายว่า เม่ือวันท่ี 10 ก.พ. 64 นายสิระ, นายชัยยันต์ และนายอดิศร จําเลยท้ังสามได้ร่วมกันแถลงข่าวท่ีรัฐสภา โดยกล่าวหาว่า 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ โจทก์ ได้ปลูกสร้างทําเทียบเรือท่ีบ้านพักของตนรุกล้ําแม่น้ําเจ้าพระยาโดยมิได้ขออนุญาตกรมป่าไม้อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.
ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 อันเป็นความเท็จ ความจริงแล้วการก่อสร้างท่าเทียบเรือของโจทก์ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้างจากกรมเจ้าท่าและได้
มีการก่อสร้างอย่างถูกกฎหมายทุกประการ พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ โมรานนท์ เคยร้องเรียนโจทก์ ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในความผิดฐานปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ําเข้าไปเหนือน้ําในน้ําและใต้น้ําอันเป็นทาง
สัญจรของประชาชนท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 117 มาก่อน แต่
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องโจทก์ โดยไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาด้วยคดียุติแล้ว การท่ีจําเลยท้ังสามมากล่าวอ้างว่าโจทก์
กระทําความผิดฐานบุกรุกป่าไม้นั้นไม่ถูกต้องเพราะแม่น้ําเจ้าพระยาไม่ใช่ป่า ตาม พ.ร.บป่าไม้ พ.ศ. 2484 และตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 
2497 เพราะมิเช่นนั้นท่าเทียบเรือทุกท่าทุกแห่งในแม่น้ําเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีราชการโรงแรมต่างๆ ศูนย์การค้าหรือรัฐสภารวมถึงผู้ท่ีใช้เรือ
สัญจรไปมาท้ังหมดจะกระทําความผิดฐานบุกรุกป่าท้ังสิ้น ซ่ึงในอดีตท่ีผ่านมาการสร้างท่าเทียบเรือในลําน้ําเจ้าพระยาไม่เคยมีการขออนุญาตกรมป่า
ไม้และกรมป่าไม้ไม่เคยแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ใด แต่กลับมาดําเนินคดีกับโจทก์เป็นรายแรกโดยไม่มีกฎหมายรองรับอันเป็นการกล่ันแกล้งทําให้
โจทก์ได้รับความเสียหาย 

นายอนันต์ชัย ระบุว่า คดีมีหลักฐานชัดเจนและมีการขออนุญาตกรมเจ้าท่า ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ซ่ึงคดีนี้พนักงานสอบสวนและอัยการมีคําสังไม่ฟ้อง 
โดยไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใด ถือว่าคดียุติแล้ว จึงต้ังข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงยังนําเร่ืองราวดังกล่าวมาดําเนินคดีอีก ส่วนการถูกดําเนินคดีเร่ือง
ดังกล่าว พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ และตนเองในฐานะทนายความที่เคยทําคดีนี้มาก่อนไม่รู้สึกหนักใจและเชื่อว่าจะสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลได้ อีก
ท้ังยังเห็นว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง เพราะนายสิระ และ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ มีปัญหาในการทํางานทางการเมืองร่วมกันอยู่
บ่อยคร้ัง 



โดยคําฟ้องสรุปไดว่า เม่ือวันท่ี 10- 11 มี.ค.64 นายสิระ จําเลยได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยกล่าวหาว่า พล.ต.อเสรีพิศุทธ์ โจทก์ซ่ึงเป็น “เฒ่า
ทารก” กล่าวเท็จว่าการเลือกต้ังซ่อม ส.ส. เขต 3 นครศรีธรรมราชมีการซ้ือสิทธิขายเสียงเป็นการพูดเท็จ ปากพล่อยๆ ลอยๆ ไร้หลักฐานพูดไปตาม
จิตมโนของตนเองและชี้ให้ กกต. ดําเนินคดีกับโจทก์ซ่ึงเป็นความเท็จความจริงแล้วมีการซ้ือสิทธิขายเสียงกันจริง โจทก์มีพยานหลักฐานในการซ้ือ
สิทธิขายเสียงดังกล่าวและได้มีการทําหนังสือร้องเรียนการเลือกต้ังท่ีไม่สุจริตเท่ียงธรรมพร้อมแผ่นซีดีการท่ีจําเลยกล่าวหาว่าโจทก์เป็น “เฒ่าทารก” 
ซ่ึงหมายถึงคนแก่ท่ีกลับมาทําตัวเหมือนเด็กน้อยไม่รู้เร่ืองไม่รู้เดียงสาไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพท่ีจะทํางานการเมืองรับใช้ประเทศชาติ อันทําให้
โจทก์ถูกด้อยค่าในความรู้สึกของประชาชนเสียชื่อเสียงถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชัง 

ท้ังนี้ นายอนันต์ชัย ได้เปิดเผยว่า พล.ต.อ.เสรีพิสุทธ์ิ ยืนยันว่าจะไม่มีการเจรจาไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีโดยเด็ดขาด และเตรียมย่ืนฟ้องอธิบดีกรมป่าไม้ 
ต่อศาลทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในข้อหาความผิดตามมาตรา 157 การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีนี้ศาลได้รับคําฟ้องไว้ในสารบบแล้ว นัดไต่สวนมูลฟ้องท้ัง 2 คดีในวันท่ี 16 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 น. และ 
13.30 น.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
“เสรีพิศุทธ์”ส่งทนาย ย่ืนฟ้อง”สิระ”กับพวกหม่ินประมาทกรณีกล่าวหา สร้างท่าเรือรุกท่ีริมน้ําเจ้าพระยา และ สร้างข่าวเท็จกรณีเลือกต้ังนครราช
ศรีธรรมราช ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้อง 16 ส.ค. 

เม่ือวันท่ี 27 เมษายน ท่ีศาลอาญา นายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายความ ได้รับมอบหมายอํานาจจาก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวช หัวหน้าพรรคเสรี
รวมไทย และ ประธาน กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติชอบ สภาผู้แทนราษฏร นําหลักฐานเป็นคลิปวีดีโอ ภาพถ่าย ข้อความในการ
สนทนา ย่ืนฟ้อง นายสิระ เจนจาคะ สส.พรรคพลังประชารัฐกับพวก 2 สํานวน 

โดยคดีแรกดําเนินการ ฟ้อง 3 คน คือ นายสิระ เจนจาคะ สส.พรรคพลังประชารัฐ และประธาน กมธ.กฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภา
ผู้แทนราษฏร, นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย และ กมธ.กฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และ นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรม
ป่าไม้ ในข้อหาหม่ินประมาทโดยการโฆษณาฯ กรณีกล่าวหาว่าพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ สร้างท่าเทียบเรือริมน้ําเจ้าพระยา เป็นการบุกรุกป่าไม้ 

คดีนี้ นายอนันต์ชัย ระบุว่า มีหลักฐานชัดเจนและมีการขออนุญาตกรมเจ้าท่า ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ซ่ึงคดีนี้เคยถูกร้องเรียนมาแล้วแต่พนักงาน
สอบสวนและอัยการมีคําสังไม่ฟ้อง โดยไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใด ถือว่าคดียุติแล้ว จึงต้ังข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงยังนําเร่ืองราวดังกล่าวมา
ดําเนินคดีอีก ส่วนการถูกดําเนินคดีเร่ืองดังกล่าว พล.ต.อ.เสรีพิสุทธ์ิ และ ตนเองในฐานะทนายความท่ีเคยทําคดีนี้มาก่อนไม่รู้สึกหนักใจและเข่ือว่า
จะสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลได้ อีกท้ังยังเห็นว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง เพราะนายสิระ และ พล.ต.อ.เสรีพิสุทธ์ิมีปัญหา
ในการทํางานทางการเมืองร่วมกันอยู่บ่อยคร้ัง 

นอกจากนี้ยัง ยังได้ย่ืนฟ้องนายสิระ อีกหนึ่งสํานวนในข้อหาหม่ินประมาทโดยการโฆษณาฯ กรณีท่ีนายสิระ กล่าวหา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ว่าสร้างข่าว
เท็จว่ามีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงท่ี จ.นครศรีธรรมราช ซ่ึงคดีนี้มีหลักฐานยืนยันท้ังคลิปเสียง และ แชทการสนทนา รวมถึงพยานหลักฐานอ่ืน ๆ ว่ามีการ
ซ้ือเสียงจริง ซ่ึงนอกจากการฟ้องวันนี้แล้วจะส่งหลักฐานดังกล่าวไปยังคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือ กกต. เพ่ือให้ดําเนินการตรวจสอบการทุจริต
ดังกล่าว 

ท้ังนี้ นายอนันต์ชัย ยังบอกว่า พล.ต.อ. เสรีพิสุทธ์ิ ยืนยันว่าจะไม่มีการเจรจาไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีโดยเด็ดขาด และ เตรียมย่ืนฟ้องอธิบดีกรมป่าไม้ต่อ
ศาลทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในข้อหาความผิดตามมาตรา 157 การปฎิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวมีรายงานว่า คดีนี้ศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องท้ัง 2 สํานวนแล้วในวันท่ี 16 ส.ค. ในเวลา 09.00 น. และ 13.30 น. 

 

 



 

 

 
วันนี้ (27 เม.ย.) ท่ีศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายความ ได้รับมอบหมายพลตํารวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวช หัวหน้าพรรค
เสรีรวมไทย และ ประธาน กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติชอบ สภาผู้แทนราษฏร นําหลักฐานเป็นคลิปวีดีโอ ภาพถ่าย ข้อความใน
การสนทนา ย่ืนฟ้อง นายสิระ เจนจาคะ กับ พวก จํานวน 2 คดี ท่ีศาลอาญา ถนนรัชดา 

โดยคดีแรกจะฟ้อง 3 คน คือ นายสิระ เจนจาคะ สส.พรรคพลังประชารัฐ,และประธาน กมธ.กฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทน 
ราษฏร//นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ สส.พรรคเพื่อไทย และ กมธ.กฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษย์ชน //และ นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ใน
ข้อหาหม่ินประมาทโดยการโฆษณาฯ กรณีกล่าวหาว่าพลตํารวจเอกเสรีพิศุทธ์ฯ สร้างท่าเทียบเรือริมน้ําเจ้าพระยา เป็นการบุกรุกป่าไม้ 

โดยคดีนี้นายอนันต์ชัย ระบุว่า มีหลักฐานชัดเจนและมีการขออนุญาตกรมเจ้าท่าถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ซ่ึงคดีนี้เคยถูกร้องเรียนมาแล้วแต่
พนักงานสอบสวนและอัยการมีคําสังไม่ฟ้อง โดยไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใดซ่ึงถือว่าคดีสิ้นสุดแล้ว จึงต้ังข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงยังนําเร่ืองราว
ดังกล่าวมาดําเนินคดีอีก ส่วนการถูกดําเนินคดีเร่ืองดังกล่าว พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธ์ิ และ ตนเองในฐานะทนายความท่ีเคยทําคดีดังกล่าวมาก่อนไม่
หนักใจและสามารถช้ีแจงข้อเท็จจริงต่อศาลได้ และเห็นว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นการกล่ันแกล้งทางการเมือง เพราะนายสิระ และ พลตํารวจเอกเสรี
พิสุทธ์ิมีปัญหาในการทํางานทางการเมืองกันอยู่บ่อยคร้ัง/ 

 
นอกจากนี้ยังได้ย่ืนฟ้องนายสิระ เจนจาคะ อีกหน่ึงคดี ในข้อหาหม่ินประมาทโดยการโฆษณาฯ ในกรณีท่ีนายสิระกล่าวหาพลตํารวจเอกเสรีพิศุทธ์ฯ 
ว่าสร้างข่าวเท็จว่ามีการซ้ือสิทธิขายเสียงท่ี จ.นครศรีธรรมราช ซ่ึงคดีนี้มีหลักฐานยืนยันท้ังคลิปเสียง และ แชทการสนทนา รวมถึงพยานหลักฐาน



อ่ืนๆ ว่ามีการซ้ือเสียงจริง นอกจากการฟ้องวันนี้แล้วจะส่งหลักฐานดังกล่าวไปยังคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือ กกต. เพ่ือให้ดําเนินการตรวจสอบ
การทุจริตดังกล่าว 

ท้ังนี้นายอนันต์ชัย ยังบอกว่า พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธ์ิยังยืนยันว่าจะไม่มีการเจรจาไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีโดยเด็ดขาด และ เตรียมย่ืนฟ้องอธิบดีกรมป่า
ไม้ต่อศาลทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในข้อหาความผิดตามมาตรา 157การปฎิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 

เบื้องต้นคดีนี้ศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องท้ัง 2 คดีแล้วในวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. และ 13.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
“พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์” ย่ืนฟ้อง “สิระ เจนจาคะ” กับพวก 2 สํานวน คดีแรกกล่าวหาบุกรุกแม่น้ําเจ้าพระยา กับให้สัมภาษณ์เป็นเฒ่าทารกทําให้รู้สึก
ด้อยค่าในสายตาชาวบ้าน 

ท่ีศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก เม่ือเวลา 09.30 น. วันน้ี (27 เม.ย.) พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และประธานกรรมาธิการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎร ได้เป็นโจทก์ย่ืนฟ้องนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กับพวก
รวม 2 สํานวน โดยคดีแรกเป็นคดีท่ี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์เป็นโจทก์ฟ้องนายสิระ เจนจาคะ กับนายชัยอนันต์ ผลสุวรรณ ส.ส.พรรคเพื่อไทย และนาย
อดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกันเป็นจําเลยท่ี 1-3 ตามลําดับ ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา 

คําฟ้องคดีแรกระบุพฤติการณ์ว่า เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 จําเลยท้ังสามได้ร่วมกันแถลงข่าวท่ีรัฐสภาด้วยข้อความอันเป็นเท็จว่าโจทก์ได้ปลูก
สร้างท่าเทียบเรือท่ีบ้านพักของโจทก์รุกล้ําแม่น้ําเจ้าพระยาอันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ซ่ึงความจริงการสร้างท่าเทียบเรือได้รับอนุญาตจาก
กรมเจ้าท่าอย่างถูกกฎหมาย โดยก่อนหน้านี้เคยมีบุคคลเข้าร้องเรียนโจทก์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาอัยการสั่งไม่ฟ้องไปแล้ว แต่จําเลยท้ังสามกลับนําเอาเรื้องราวนี้มากล่าวอ้างว่าโจทก์กระทําความผิดอีกนั้นไม่
ถูกต้องเพราะแม่นํ้าเจ้าพระยาไม่ใช่ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ และตามประมวลกฎหมายท่ีดินเป็นการกล่าวหาโดยมีเจตนากลั่นแกล้งโจทก์ให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียง ถูกดูหม่ินเกลียดชัง จึงขอให้ดําเนินคดีและลงโทษตามฟ้องด้วย 

ส่วนคดีท่ี 2 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ได้เป็นโจทก์ฟ้องนายสิระ เจนจาคะ เป็นจําเลยฐานหม่ินประมาทโดยการโฆษณา กรณีเม่ือวันท่ี 10-11 
มีนาคม 2564 ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าโจทก์เป็น “เฒ่าทารก” หรือคนท่ีเป็นผู้ใหญ่แต่ทําตัวเหมือนเด็ก โจทก์กล่าวเท็จเกี่ยวกับการทุจริต
เลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช พูดไปตามจิตมโนของตนเอง ท้ังท่ีความจริงแล้วโจทก์มีพยานหลักฐานในการซื้อขายเสียงดังกล่าวและ
ยังได้มีการทําหนังสือร้องเรียนการเลือกต้ังท่ีไม่สุจริตไปยัง กกต.แล้วด้วย การให้สัมภาษณ์ดังกล่าวทําให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ินเกลียดชัง
ขอให้ศาลลงโทษตามกฎหมายและรับคําฟ้องไว้เพ่ือไต่สวนมูลฟ้องต่อไป 

ด้านนายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายความ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวว่า นายสิระไม่ได้มีหน้าท่ีอะไรโดยตรงและไม่ใช่โฆษก กลับมาพูดจากล่าวเท็จให้ 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์เสียหาย โดยเฉพาะประเด็นกล่าวหาว่ารุกล้ําแม่น้ําเจ้าพระยานั้นไม่ถูกต้องเพราะแม่น้ําเจ้าพระยาไม่ใช่ป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 
2484 และกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มิฉะนั้นท่าเทียบเรือทุกท่าทุกแห่งในกรุงเทพฯ ท่ีริมแม่น้ําเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีราชการ โรงแรมต่างๆ 
ศูนย์การค้า รวมท้ังผู้ท่ีใช้เรือสัญจรไปมาท้ังหมดก็จะผิดฐานบุกรุกป่าท้ังสิ้น จําเลยมีเจตนากลั่นแกล้งซ่ึงจะพิจารณาดําเนินคดีฐานเป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบต่อไปในอนาคต ส่วนคดีแพ่งกําลังจะพิจารณาดูว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือไม่ 

ส่วนคดีท่ี 2 นายสิระกล่าวหาว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์เป็นเฒ่าทารก ซ่ึงคําว่าเฒ่าทารก หมายถึงคนแก่ท่ีทําตัวเหมือนเด็กน้อยไม่รู้เร่ือง ไม่รู้เดียงสา ไม่
มีความสามารถ ไม่มีศักยภาพพอที่จะทํางานรับใช้บ้านเมืองประเทศชาติ ทําให้ด้อยค่าในความรู้สึกของประชาชน เร่ืองนี้ตนมีหลักฐานเป็นแผ่นซีดี
และภาพถ่ายท่ีแถลงข่าวพร้อมถอดเทปคําพูดท้ังหมดเสนอเป็นเอกสารท้ายคําฟ้องแนบมาพร้อมกับคําฟ้องนี้ด้วย 

พล.ต.อ.เสรีพิสุทธ์ิยืนยันว่าจะไม่มีการเจรจาไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีโดยเด็ดขาด และเตรียมย่ืนฟ้องอธิบดีกรมป่าไม้ต่อศาลทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ใน
ข้อหาความผิดตามมาตรา 157 การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีนี้ศาลได้รับคําฟ้องไว้ในสารบบแล้ว นัดไต่สวนมูลฟ้องท้ัง 2 คดีในวันท่ี 16 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 น. และ 
13.30 น. 


