
สรุปขาวประจําในวันที่ 6 พ.ค. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 
- ญาติไมเผาศพ'ทนายเหวา' ป.ลุยตรังคลี่คดี-ลามือยิง (ขาวสด 7 พฤษภาคม 2564 หนา 1,2) 

ขาวเว็บไซต 
กอ.รมน .มุกดาหาร รวมกับ ปาไม ตรวจสอบการบุกรุกปาสงวนแหงชาติ ปาดงภูพาน (สยามรัฐ 5 พฤษภาคม 2564) 
https://siamrath.co.th/n/241443 
'กอ.รมน.-'ปาไมลุยตรวจ! รุกปาสงวนฯปาดงภูพาน ปลูกมันสําปะหลัง (แนวหนา 5 พฤษภาคม 2564) 
https://www.naewna.com/local/570745 
กอ.รมน. จังหวัดมุกดาหาร รวมกับเจาหนาท่ีปาไม และฝายความมานคงจับกุม ตรวจยึดไมแปรรูปในพ้ืนท่ีปาสงวน
แหงชาติปาดงบังอ่ี อําเภอหนองสูง (สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 5 พฤษภาคม 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210505172732417 
ญาติไมเผาศพ ทนายเหวา ป.ลุยตรังคลี่คดี-ลามือยิง (ขาวสด 6 พฤษภาคม 2564) 
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6380995  
“ส.ส.สาทิตย” ระบุเหตุยิงแกนนําเรียกรองท่ีดินเกิดจากความหยอนยานของหนวยงานรัฐ  
(ผูจัดการออนไลน 5 พฤษภาคม 2564) 
https://mgronline.com/south/detail/9640000043008 
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ปีที่: 31 ฉบับที่: 11118
วันที่: ศุกร์ 7 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: ญาติไม่เผาศพ'ทนายเหว่า' ป.ลุยตรังคลี่คดี-ล่ามือยิง

รหัสข่าว: C-210507037024(6 พ.ค. 64/08:21) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 66.57 Ad Value: 103,183.50 PRValue : 309,550.50 คลิป: สี่สี(x3)
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เม่ือวันท่ี 5 พ.ค. 64 พ.อ.วิระ สอนถม รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ได้ประสานบูรณาการกําลังกับสํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ,หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี มห.2 (ดงหลวง) , สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร , กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดน ท่ี 234 จ.มุกดาหาร เข้าตรวจสอบการบุกรุกและตัดไม้ภายในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าดงภูพาน ท้องท่ีบ้านหนองคอง หมู่ท่ี 8 ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ภายหลังเจ้าหน้าท่ีเดินเท้าเข้าพ้ืนท่ีทําการตรวจสอบพบมีการบุกรุก
และตัดไม้ จํานวน 4 แปลง ได้แก่ แปลงท่ี 1 พบพ้ืนท่ีบุกรุก ปลูกมันสําปะหลัง เนื้อท่ี 13-2-83 ไร่ แปลงท่ี 2 พบพ้ืนท่ีบุกรุก ปลูกมันสําปะหลัง เนื้อท่ี 
13-1-30 ไร่ แปลงท่ี 3 พบพ้ืนท่ีบกุรุก ปลูกมันสําปะหลัง เนื้อท่ี 16-3-50 ไร่ แปลงท่ี 4 พบพ้ืนท่ีบุกรุก มีการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวลักษณะ
อําพราง มีการบุกรุกเนื้อท่ี 4-0-50 ไร่ 

ซ่ึงจากการตรวจสอบ ท้ัง 4 แปลง เป็นการบุกรุกหลังปี พ.ศ. 2557 เม่ือตรวจสอบอย่างละเอียดพบมีการตัดไม้ เต็ง รัง แดง มะม่วงป่า กระจัด
กระจายอยู่ระหว่างแปลงตรวจสอบท่ี 1 และ 3 จํานวนหลายต้น บางต้นมีการแปรรูป บางต้นมีการตัดทอนเป็นท่อนไม้แปรรูป ได้มีการเคล่ือนย้าย
ออกไปแล้วบางส่วนและพบส่ิงปลูกสร้างชั่วคราวในแปลงท่ี 4 เป็นไม้แปรรูปชนิดเดียวกันท่ีตัดมาจากพ้ืนท่ีบุกรุก ท้ังนี้ หน่วยป้องกันกันรักษาป่าท่ี 
มห.2 (ดงหลวง) รับจะดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 
 

 



 

 

'กอ.รมน.-'ป่าไม้ลุยตรวจ! รุกป่าสงวนฯป่าดงภูพาน ปลูกมันสําปะหลัง 

วันพุธ ท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 14.43 น. 

5 พฤษภาคม 2564  พ.อ.วิระ สอนถม รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ได้ประสานบูรณาการกําลังกับสํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ,หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี มห.2 (ดงหลวง) , สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร , กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดน ท่ี 234 จ.มุกดาหาร เข้าตรวจสอบการบุกรุกและตัดไม้ภายในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าดงภูพาน ท้องท่ีบ้านหนองคอง หมู่ท่ี 8 ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

ภายหลังเจ้าหน้าท่ีเดินเท้าเข้าพ้ืนท่ีทําการตรวจสอบ พบมีการบุกรุกและตัดไม้ จํานวน 4 แปลง ได้แก่ แปลงที่ 1 พบพ้ืนท่ีบุกรุกปลูกมันสําปะหลัง 
เนื้อท่ี 13-2-83 ไร่ แปลงท่ี 2 พบพ้ืนท่ีบุกรุก ปลูกมันสําปะหลัง เนื้อท่ี 13-1-30 ไร่  แปลงท่ี 3 พบพ้ืนท่ีบุกรุก ปลูกมันสําปะหลัง เนื้อท่ี 16-3-50 ไร่  
แปลงท่ี 4 พบพ้ืนท่ีบุกรุก มีการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวลักษณะอําพราง มีการบุกรุกเนื้อท่ี 4-0-50 ไร่ 

จากการตรวจสอบ ท้ัง 4 แปลง เป็นการบุกรุกหลังปี พ.ศ. 2557 เม่ือตรวจสอบอย่างละเอียดพบมีการตัดไม้ เต็ง รัง แดง มะม่วงป่า กระจัดกระจาย
อยู่ระหว่างแปลงตรวจสอบท่ี 1 และ 3 จํานวนหลายต้น บางต้นมีการแปรรูป บางต้นมีการตัดทอนเป็นท่อนไม้แปรรูป ได้มีการเคลื่อนย้ายออกไป
แล้วบางส่วนและพบส่ิงปลูกสร้างชั่วคราวในแปลงท่ี 4  เป็นไม้แปรรูปชนิดเดียวกันท่ีตัดมาจากพ้ืนท่ีบุกรุก ท้ังนี้ หน่วยป้องกันกันรักษาป่าท่ี มห.2 
(ดงหลวง) รับจะดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
05 พ.ค. 2564 | เข้าชม : 95 

วันนี้ (5 พ.ค. 64 ) เวลา 10.30 น. พ.อ.วิระ สอนถม รอง ผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดมุกดาหาร สั่งการให้ เจ้าหน้าท่ี กอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร ประสาน . หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี มห.3 (คําชะอี) ชุดปฏิบัติการข่าว กอ.รมน. , ชุด
ปฏิบัติการข่าวท่ี 7 กองกําลังสุรศักด์ิมนตรี, กอ.รมน.ภาค 2 , และตํารวจภูธร สภ.หนองสูง ฝ่ายปกครอง อ.หนองสูง เข้าตรวจสอบพ้ืนท่ี ป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าดงบังอ่ี แปลงท่ี 7 พ้ืนท่ี บ้านหลุบบึ้ง ม.1 ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูงใต้ จ.มุกดาหาร หลังจากได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีขบวนการ
ลักลอบตัดไม้ ในพ้ืนท่ีดังกล่าว 

เจ้าหน้าท่ีต้องใช้เวลาในการเดินเท้ากว่า 3 ชั่วโมง จึงไปถึงพ้ืนท่ีรับแจ้ง พบกลุ่มชายจํานวนหนึ่ง กําลังแปรรูปไม้ท่ีตัดโค่น จึงได้แสดงตนเข้าจับกุม 
เม่ือกลุ่มดังกล่าวเห็นเจ้าหน้าท่ีต่างแยกย้ายว่ิงหลบหนีการจับกุม เจ้าหน้าท่ีสามารถตามจับกุมได้ 1 คนเป็นชาย อายุ 25 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 145 ม.2 
ต.สําราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธ์ุ ตรวจสอบบริเวณโดยรอบๆ พบไม้ประดู่ใหญ่ จํานวน 4 ท่อน ปริมาตร 0.18 ลบ.ม. พร้อมเลื่อยโซ่ยนต์ (ไม่มี
ทะเบียน) จํานวน 1 เคร่ือง 

จากการการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นทําให้ทราบว่ากลุ่มดังกล่าวได้มีการลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้อีก 1 จุด บริเวณป่าท้ายบ้านหลุบบึ้ง ม.1 ต.
หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เจ้าหน้าท่ีจึงได้ไปตรวจสอบเม่ือ ตรวจพบไม้แปรรูป กองรวมกันเป็นจํานวนมาก แต่ไม่พบผู้กระทําผิด จึงได้ทํา
การตรวจยึดมาตรวจสอบอย่างละเอียดท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี มห.3  (คําชะอี)  ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร จากการตรวจสอบมี ไม้แดง 
จํานวน 6 แผ่น ไม้กราด จํานวน 7 แผ่น ไม้สะแกแสง จํานวน 9 แผ่นไม้ประดู่ จํานวน   1 แผ่น รวมไม้แปรรูปท้ังหมดจํานวน 23 แผ่น ปริมาตรรวม 
0.41 ลบ.ม. 

เจ้าหน้าท่ีจึงได้นําผู้ต้องหาพร้อมของกลางท้ังหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ดําเนินการตามกฎหมาย และจะได้
มีการสอบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายดังกล่าวต่อไป 



 

ญาติไม่เผาศพ ทนายเหว่า ป.ลุยตรังคลี่คดี-ล่ามือยิง 

6 พ.ค. 2564 - 08:39 น. 

ญาติไม่เผาศพ ทนายเหว่า ป.ลุยตรังคลี่คดี-ล่ามือยิง – กองปราบฯ ร่วมตํารวจตรังเร่งคลี่คดีบุกยิงดับ ‘ทนายเหว่า’ ทนายความนักต่อสู้เรียกร้อง
ท่ีดินทํากินให้ชาวบ้านจนขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลท่ีเข้าไปยึดครอง ชาวบ้านเผยเคยมีหลายคนเคยเตือนให้เลิกยุ่งกับสวนปาล์มน้ํามันท่ีหมดสัมปทาน ท่ี
มีผู้มีอิทธิพลเข้าไปยึดครอง แต่ผู้ตายยืนยันเดินหน้าต่อสู้ให้ชาวบ้าน ส.ส.ตรังเชื่อเร่ืองไม่จบแค่นี้ จี้ป่าไม้ส่งชุดเฉพาะกิจเข้าไปดูแล 

เม่ือเวลา 11.00 น. วันท่ี 5 พ.ค. ตํารวจกองปราบปราม ร่วมกับตํารวจ กก.สส.บก.ภ.จว.ตรัง กว่า 20 นาย ลงพ้ืนท่ี ม.3 และ ม.10 บ้านห้วยคต  
ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง และภายในสวนยางพาราท่ีเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายสมศักด์ิ หรือทนายเหว่า อ่อนชื่นจิตร อายุ 54 ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี 164/6 ม.4 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ เสียชีวิตเม่ือเวลา 07.40 น. วันท่ี 4 พ.ค.ท่ีผ่านมา 

โดยผู้ตายเป็นทนายความนักเคล่ือนไหวร้องเรียนสิทธ์ิท่ีดินทํากินพ้ืนท่ีสวนปาล์มน้ํามันหมดสัมปทาน 638 ไร่ ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีฝั่งตรงข้ามท่ีเกิดเหตุ เพ่ือ
จัดสรรให้กับชาวบ้านในพ้ืนท่ีท่ีลําบากได้มีท่ีดินทํากิน จนกระทั่ง มีกลุ่มเจ้าหน้าท่ีรัฐ นักการเมือง ผู้นําชุมชนบางราย และผู้มีอิทธิพล เข้ามายึดครอง
พ้ืนท่ีสวนปาล์มน้ํามันดังกล่าว เพ่ือเข้าเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ ตลอดระยะเวลาปี 2563 ท่ีผ่านมา จนถูกยิงเสียชีวิตขณะอยู่ภายในสวนยางพาราของ
ตนเอง 

เจ้าหน้าท่ีจัดวางกําลังเดินเท้าปูพรมตรวจสอบจุดเกิดเหตุ และพ้ืนท่ีภายในสวนยางและโดยรอบ หาวัตถุพยานท่ีคาดว่าอาจจะตกอยู่ในท่ีเกิดเหตุ 
พร้อมท้ังตรวจสอบหาเส้นทางท่ีคาดว่าคนร้ายใช้เป็นเส้นทางเข้าออกในการก่อเหตุและหลบหนี พร้อมสอบถามพยานและชาวบ้าน และตรวจสอบ
กล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง เบื้องต้นพบก่อนเกิดเหตุผู้ตายขับรถยนต์เข้าสวนดังกล่าวเพียงลําพัง คาดว่าคนร้ายน่าจะทําทีเป็นชาวสวนเข้ามา
พูดคุยกันก่อน อาจจะมีการคุยกันถึงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง และอาจจะมีการต่อสู้ย้ือแย่งหรือขัดขืน ก่อนคนร้ายลงมือสังหารโหด หลังจากเกิดเหตุ
เจ้าหน้าท่ีเรียกบุคคลท่ีเกี่ยวข้องไปสอบปากคําแล้วจํานวนหลายปาก 

ด้าน พล.ต.ต.สันทัด วินสน ผบก.ภ.จว.ตรัง กล่าวว่า สําหรับคดีนี้อยู่ในระหว่างดําเนินการ หลังจากเกิดเหตุเร่งรัดดําเนินการ เพราะเป็นเร่ืองท่ี
ค่อนข้างจะอุกอาจ โดยก่อเหตุในเวลากลางวันกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่ ท่ีมาท่ีไปหรือประวัติของผู้ตายเป็นท่ีรับรู้กันดีของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี เบื้องต้นสาเหตุหลักๆ มีอยู่ แต่ยังคงไม่ตัดในประเด็นอ่ืนท้ิง ตํารวจอยู่ในระหว่างการเร่งรัดคดีให้เร็วท่ีสุด อยากฝากบอกไปทาง
ญาติผู้ตายว่าทางตํารวจทํางานเต็มท่ี และมั่นใจแน่นอนว่าคดีนี้สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีได้ 

 

 

 

 

 



 

 
ตรัง - “ส.ส.สาทิตย์” ระบุเหตุลอบยิงแกนนําเรียกร้องท่ีดินทํากินสวนปาล์มหมดสัมปทานใน อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เกิดจากความหย่อนยานของ
หน่วยงานรัฐท่ีปล่อยให้กลุ่มอิทธิพลเข้าไปครอบครองพ้ืนท่ี 

วันนี้ (5 พ.ค.) จากกรณีเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจํานวนบุกยิง นายสมศักด์ิ อ่อนชื่นจิตร หรือทนายเหว่า อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 164 หมู่ 4 ต.เขา
วิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ซ่ึงเป็นแกนนําเรียกร้องสิทธิท่ีดินทํากินสวนปาล์มน้ํามันหมดสัมปทาน เนื้อท่ี 638 ไร่ ใน อ.วังวิเศษ ให้แก่ชาวบ้านท่ียากไร้ 
โดยเสียชีวิตกลางสวนยางพารา หมู่ท่ี 10 ต.วังมะปราง ใกล้สวนปาล์มน้ํามันหมดสัมปทานดังกล่าว สภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด .357 เข้าท่ี
บริเวณหน้าท้อง 1 นัด แขนขวา 1 นัด และบริเวณเท้าท้ัง 2 ข้างรวม 4 นัด โดยเหตุเกิดเม่ือเช้าวานนี้ (4 พ.ค.) ขณะที่ผู้ตายเข้าสวนยาง พร้อมมีดพร้า  
1 เล่ม เพ่ือเข้าไปทําสวน 

โดยสาเหตุเบื้องต้นเชื่อว่าเกิดจากปัญหาการขัดขวางกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพ้ืนท่ีเข้าไปครอบครองสวนปาล์มน้ํามัน เพราะท่ีผ่านมา ผู้ตายเป็นแกนนําคน
สําคัญร้องเรียนหน่วยงานต่างๆ ท้ังระดับอําเภอ จังหวัด กองทัพภาคท่ี 4 กอ.รมน.ในพ้ืนท่ี และส่วนกลาง รวมท้ังร้องเรียนคณะกรรมาธิการท่ีดินฯ 
สภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้าไปครอบครองเก็บผลประโยชน์ในสวนปาล์มน้ํามันดังกล่าว และความรุนแรงในพ้ืนท่ีเกิดข้ึนมา
ยาวนานตลอด 1 ปีท่ีมีการร้องเรียน เช่น ชาวบ้านท่ีเข้าไปขโมยเก็บผลปาล์มถูกกลุ่มอิทธิพลลอบยิง ถูกตัดฟันต้น ซ่ึงทุกฝ่ายในจังหวัดรู้ปัญหาความ
ขัดแย้งท่ีรุนแรงในพ้ืนท่ีมาโดยตลอดนั้น 

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการท่ีดินฯ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ตนเองเห็นว่ากรณีนี้
อุกอาจมาก โดยในส่วนของผู้ตายกับตนเองได้รู้จักกันมา 2-3 ปีแล้ว เพราะว่าเขาได้มาร้องเรียน ท่ีสําคัญคือ ตนเองกับคณะกรรมาธิการได้เคยลง
พ้ืนท่ีนี้ไปแล้ว และชาวบ้านก็ได้เล่าให้ฟังถึงความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนท่ีนั่น เพราะในเม่ือสวนป่าหมดสัญญาการเช่ากับกรมป่าไม้ โดยหลักแล้วกรมป่าไม้
จะต้องประกาศให้ผู้ท่ีครอบครองอยู่ด้วยวิธีใดก็ตามออกไปก่อน และค่อยเข้ามาจัดการพ้ืนท่ี แต่ปรากฏว่ายังมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้าไปทําประโยชน์ ซ่ึง
ในวันท่ีกรรมาธิการไปก็ได้ขอให้ทางกรมป่าไม้เข้มงวดกับเรื่องนี้และดําเนินการ 

ท่ีผ่านมา ทราบว่ามีการดําเนินการบางส่วนเท่านั้น แต่ก็ยังปล่อยให้มีกลุ่มผลประโยชน์เข้าไปครอบครองพ้ืนท่ีอยู่ ซ่ึงคาดหมายอยู่แล้วว่าจะเกิดความ
ขัดแย้งกัน เพราะกลุ่มชาวบ้านท่ีเข้าไปเก็บลูกปาล์มน้ํามันก็เคยถูกยิงข่มขู่กันมาแล้ว หลังจากนั้น ได้มีความพยายามท่ีจะขอท่ีดินท่ีเป็นท่ีหมดสัญญา
ไปจัดสรรให้ชาวบ้านท่ียากจนได้ทํากินในรูปแบบ คทช. (คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) ซ่ึงทนายเหว่า เป็นแกนนําคนหนึ่งร่วมกับชาวบ้าน 
ซ่ึงตนเองไปรับทราบเร่ืองนี้ แล้วเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยประสานงานให้ทราบว่าทางเขตป่าไม้ได้รับทราบเร่ืองนี้แล้ว และเตรียมการท่ีจะลงรังวัดท่ีดิน 
เพราะมีการประชุมร่วมกับชาวบ้านไปแล้ว 

“เพราะฉะนั้นตนเองคิดว่า เป็นเร่ืองท่ีน่าเสียใจท่ีเกิดเหตุการณ์นี้ข้ึนมา จากการไม่เด็ดขาด ไม่เอาจริงเอาจังของท้ังกรมป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน 
จ.ตรัง จึงได้โทรศัพท์ไปประสานงานยังคณะทํางานผู้ใกล้ชิดของรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้คุยโทรศัพท์กับผู้ใหญ่
ภายในจังหวัด โดยจะต้องดําเนินการจับกุมคนร้ายรายนี้ ซ่ึงตนเองเชื่อในฝีมือตํารวจว่า ถ้าทําจริงจะทําได้ แล้วเร่ืองนี้อย่าปล่อยปละละเลย เพราะ
การทําแบบน้ีเหมือนกับหยามกฎหมายของบ้านเมือง ส่วนกรมป่าไม้ก็ต้องส่งชุดเฉพาะกิจจะต้องเข้าไปควบคุมพ้ืนท่ี และผลักดันกลุ่มผลประโยชน์
ออกไป เพราะตนเองเชื่อว่าเร่ืองนี้ไม่จบง่ายๆ แน่" นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าว 




