
สรุปข่าวประจำในวันที่ 3 ก.พ. 66 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- จ่อฟัน'อธิบดีอุทยานฯ'ผิดวินัย (ข่าวสด 4 กุมภาพันธ์ 2566 หน้า 12) 
- บทบรรณาธิการ ข่าวสด: ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ข่าวสด 4 กุมภาพันธ์ 2566 หน้า 2) 

ข่าวเว็บไซต์ 
เจ้าหน้าที่ สนธิ กำลังจับกุมเยาวชนชาย 2 ราย ขณะลักลอบตัดไม้พะยูง (สยามรัฐ 2 กุมภาพันธ์ 2566) 
https://siamrath.co.th/n/419792 
"จีรเดช"จี้ "กรมชลฯ-กรมป่าไม้" เร่งก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่งใน จ.พะเยา โวย เรียกร้องมาหลายครั้ง แต่ไร้ความคืบหน้า 
(ผู้จัดการออนไลน์ 2 กุมภาพันธ์ 2566) https://mgronline.com/politics/detail/9660000010403 
พบลักจริง! ‘นายก อบจ.ตรัง’ รับคนในดอดลักโค่นไม้ยางขายนำเงินเข้ากระเป๋า ลั่นลงโทษหนักให้หลาบจำ 
(ผู้จัดการออนไลน์ 2 กุมภาพันธ์ 2566) https://mgronline.com/south/detail/9660000010529 
 

https://siamrath.co.th/n/419792
https://mgronline.com/politics/detail/9660000010403
https://mgronline.com/south/detail/9660000010529


ปีที่: 32 ฉบับที่: 11756
วันที่: เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: จ่อฟัน'อธิบดีอุทยานฯ'ผิดวินัย

รหัสข่าว: C-230204037095(3 ก.พ. 66/08:13) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 13.40 Ad Value: 16,080 PRValue : 48,240 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11756
วันที่: เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ ข่าวสด: ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

รหัสข่าว: C-230204037000(3 ก.พ. 66/08:19) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 39.20 Ad Value: 47,040 PRValue : 141,120 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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เจ้าหน้าที่ สนธิ กำลังจับกุมเยาวชนชาย 2 ราย ขณะลักลอบตัดไม้พะยูง  
สยามรัฐออนไลน์ 2 กุมภาพันธ์ 2566 08:39 น. ภูมิภาค  

   
สุรินทร์ เจ้าหน้าที่ สนธิ กำลังจับกุมเยาวชนชาย 2 ราย ขณะลักลอบตัดไม้พะยูง ยังตรวจพบลักลอบเสพยาบ้าและเล่นพนันออนไลน์  

เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บริเวณเขตป่าไม้ถาวร "ป่าห้วยสำราญ" ทิศตะวันตกเฉียงใต้บ้านจรัสพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัด
สุรินทร์ เจ้าหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สร.2, เจ้าหน้าที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเภอบัวเชด, 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บัวเชด เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.ฉก. ร้อย ต.ช.ด. 214 และเจ้าหน้าท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับกัน - ห้วยสำราญ ได้ตรวจพบ
ไม้พะยูงถูกตัดล้มลงคาต่อ จำนวน 1 ต้น ลักษณะใหม่สด ร่องรอยถูกตัดโดยใช้เลื่อยมือ ตัด 

แต่ยังไม่ได้ทำการตัดทอนเป็นท่อน เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สร.2 จึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ข้างต้นวางแผนดักซุ่ม โดยได้ติดตั้ง
เครื่องดักฟังสัญญาน จนถึงเวลาประมาณ 01.30 น. ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เครื่องได้ส่งสัญญานมายังโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่ จึงได้
ร่วมกันเข้าไปตรวจสอบ เมื่อเข้าใกล้บริเวณ ต้นไม้ที่ถูกตัด  พบเห็นแสงไฟ จำนวน 6 ดวง และสังเกตเห็นบุคคลประมาณ 3 คน กำลังช่วยกัน
เคลื่อนย้ายไม้ข้าม ห้วยมาอีกฝั่งหนึ่งของลำห้วย คณะเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าทำการตรวจสอบ เมื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวพบเห็นเจ้าหน้าท่ีจึงได้ พา
กันวิ่งเพื่อหลบหนี เจ้าหน้าที่ได้ติดตามจนสามารถควบคุมตัวได้ 2 คน สอบถามทราบช่ือนายธีรนัย  อายุ 15 ปี  หมู่ที่ 2 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด 
จังหวัด สุรินทร์ และนายณัฐพล อายุ 15 ปี หมู่ท่ี 8 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัด 

  
ที่เกิดเหตุพบรถจักยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่นเวฟ สีน้ำเงิน – ดำ หมายเลขทะเบียนสุรินทร์ จำนวน 1 คัน, เลื่อยตัด จำนวน 1 ปิ้น,มีด จำนวน 1 
เล่ม,ไฟฉายแบบ คาดศรีษะ จำนวน  1 อัน จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ขอตรวจคันตัวของผู้ถูกจับกุมทั้งสอง ผู้ถูกจับกุมก็ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ชุด
จับกุมตรวจคันด้วยความสมัครใจ ผลการตรวจค้นทั้งสองพบโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ออปโป้ จำนวน 1 เครื่องของนายณัฐพล โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ วีโว้ 
สีม่วง จำนวน 1 เครื่อง ของนายธีรนัย พรมงาม   

 

https://siamrath.co.th/n/419792
https://siamrath.co.th/region
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20230202/2439f5ea3cbe14eec891d89c19a7b0f93225aea927d9f2eee0c5fdb69d418b45.jpg?itok=STAR9BdV
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230202/9b2f8c34e0e9c24cd013cfbfa95b91d3bd6980ceceb86bd9a90472a1460cb117.jpg?itok=JnE_6XLS
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230202/eae796ad0008eb7fb338bb85f2bba851b8da837de630eb861298ba0c426457ab.jpg?itok=9Hv1Kxcc
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230202/afaaea79d32f942fe235150706ebece4faf331a474098d8ada1753bc13b1ded2.jpg?itok=wEbd0jxR
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230202/eb0d52e54a6d97e50e9a9938a98ae8857a1997bc573a93d941a7d00078469da2.jpg?itok=PYFc5EHY
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จากการ สอบถามนายธีรนัยฯ ให้การว่าเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566  ตนเองพร้อมพวก จำนวน5 คน เป็นเพื่อนในพ้ืนท่ี ต.บัวเชด ต.อาโพน ต.จรัส 
อ.บัวเชดได้ลักลอบ เข้ามาทำการตัดไม้พะยูงต้นดังกล่าว โดยตัดทิ้งไว้ยังไม่ได้ทำการตัดทอนให้เป็นท่อน ต่อมาวันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายธีรนัย  
พรมงาม ได้ร่วมกับนายณัฐพลหรือพล  และนายกฤษณวัฒน์  คนท่ีหลบหนีไป ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เข้ามาด้วยกัน เพื่อทำการตัดทอนไม้พะยูงต้น
ดังกล่าวแล้ว ได้จำนวน 1 ท่อน แล้วร่วมกันเคลื่อนย้ายไม้พะยูงที่ตัดทอนแล้วจำนวน 1 ท่อน ข้ามลำห้วยมาอีกฝั่ง จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจะ
เข้ามาทำการจับกุมในเวลาต่อมา ตรวจสอบไม้พะยูง จำนวน 5 ท่อน ปริมาตรรวม 0.60 ลูกบาศก์เมตร มูลค่าความเสียหาย 150,000 บาท หนึ่ง
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน ได้กล่าวหาว่า กรทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่า พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 ฐานร่วมกันทำไม้หวงห้าม โดยมิได้รับ
อนุญาต" มาตรา 69 ฐาน "ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรูปรอย ด้วงตราคำภาคหลวง หรือตรารัฐบาลขาย โดย
ไม่ได้รับอนุญาต "เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ยาบ้าโดยฝ่า ต่อกฎหมาย " และแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาที่หนึ่งทราบเพิ่มเติม "ลักลอบเล่น
การพนันออนไลน์ 

เอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย" " ได้แจ้งสิทธิ์ในการจับกุมในครั้งนี้ให้ผู้ถูกจับทราบว่า ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ พร้อมแจ้งข้อ
กล่าวหาและสิทธ์ิของผู้ถูกจับกุมให้ทราบ เมื่อผู้ถูกจับกุมได้รับทราบข้อกล่าวหาและสิทธ์ิแล้ว ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จากนั้นเจ้าหน้าท่ี 
ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูง แต่เนื่องจากไม้พะยูงต้นดังกล่าวถูกตัดทอนได้เพียง 1 ท่อนยาว ยังไม่ได้ทำการตัดทอนคณะเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตัด
ทอนไม้พะยูง เพื่อสะดวกในการขนย้ายออกจากที่เกิดเหตุ สำหรับผู้ต้องหาได้ร่วมกันตัดไม้พะยูงในบริเวณที่ดังกล่าวและได้ทำมาหลายครั้งแล้ว
เจ้าหน้าที่ได้มีการติดตาม 1 สัปดาห์ ในท่ีสุดจับพูดต้องหาได้ 2 คนหลบหนีหนึ่งคน  ร.ต.อ.ปราโมทย์ เที่ยงธรรม รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว สร. ส 3 
เป็นผู้นำเรื่องราวเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษ ส่งตัวผู้ต้องหา 2 คน ให้ ร้อยตำรวจเอก ปรชาธัช สายบุตร พนักงานสอบสวนสภบัวเชดร้อยเวร ดำเนินคดี
ตามกฎหมาย ต่อไป ส่วนท่ีเหลือชุดสืบสภ.บัวเชดจะติดตามเอาตัวมา ดำเนินคดี ตามกฎหมาย ต่อไป 
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"จีรเดช"จี้ "กรมชลฯ-กรมป่าไม้" เร่งก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่งใน จ.พะเยา โวย เรียกร้องมาหลายครั้ง  
แต่ไร้ความคืบหน้า 
เผยแพร่: 2 ก.พ. 2566 12:50   ปรับปรุง: 2 ก.พ. 2566 12:50   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
วันน้ี (2 ก.พ.)นายจีรเดช ศรีวิราช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 จังหวัดพะเยา พรรคเศรษฐกิจไทย กล่าวหารือในท่ีประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรไปยงั
กรมชลประทานและกรมป่าไม้ ถึงปัญหาการก่อสร้างและปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ในเขตตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จำนวน 3 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำ
ห้วยคอกหมู หมู่ที่ 16 อ่างเก็บน้ำห้วยหนองคุ หมู่ที่ 2 และอ่างเก็บน้ำห้วยต้มหมู่ที่ 9 ซึ่งท้ัง 3 แห่งได้ร้องขอต่อกรมชลประทาน ไปนานแล้ว แต่ก็ยัง
ไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด  

นายจีรเดชฯ กล่าวต่อว่า เมื่อสอบถามไปยังกรมชลประทาน ก็ตอบมาว่า ‘อยู่ในข้ันตอนการขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ‘ เมื่อถามไปยังกรมป่าไม้ ก็ได้
คำตอบว่า ‘จะติดตาม ค้นหาหนังสือขออนุญาตให้’ 

วันนี้ไม่รู้ว่าอยู่ขั้นตอนใด ที่สร้างความวุ่นวาย และล่าช้าต่อการบริหารประเทศ หากไม่รวมศูนย์อำนาจพื้นที่ส่วนกลางกระจายอำนาจการตัดสินใจ 
ไปยังหน่วยงานในพ้ืนท่ี ตอนนี้ประเทศไทยคงก้าวหน้าไปไกลแล้ว 

"โครงการที่ผมได้กล่าวไป ได้ร้องขอมากว่า 20 ปี ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ที่ขอไว้ได้ตายไป 3 คนแล้ว แต่ยังไม่มีวี่แววว่า จะเริ่มต้นได้เมื่อไร ซึ่งพื้นที่
เหล่านี้มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอยู่ทุกปี หากมีการบริหารจัดการน้ำที่ดี มีการขุดขยาย ก็จะทำให้มีพื้นที่รับน้ำได้มากขึ้นสามารถช่วยเหลือพี่น้อง
เกษตรกรได้กว่า 10,000 ไร่ ผมเองได้พูดถึงอ่างเก็บน้ำท้ัง 3 แห่งมาหลายครั้ง ทุกอย่างยังเหมือนเดิม ไม่มีความก้าวหน้า แม้แต่โครงการเดียว ผมขอ
ฝากไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน พี่น้องเกษตรกรที่รอคอยกว่าหลายพันคน  จะได้มีโอกาสใช้ประโยชน์
จากอ่างเก็บน้ำท้ัง 3 แห่งอย่างเต็มที ่ไม่มีปัญหาในการผลิตพืชผลทางการเกษตรอีกต่อไป" นายจีรเดช กล่าว 
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พบลักจริง! ‘นายก อบจ.ตรัง’ รับคนในดอดลักโค่นไม้ยางขายนำเงินเข้ากระเป๋า ลั่นลงโทษหนักให้หลาบจำ 
เผยแพร่: 2 ก.พ. 2566 16:12   ปรับปรุง: 2 ก.พ. 2566 16:12   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

   
ตรัง - ‘นายก อบจ.ตรัง’ แจงแล้วกรณีคนงานลอบตัดไม้ยางขายเป็นเร่ืองจริง  ยอมรับคนในดอดลักโค่นขายไม้งุบงิบเข้ากระเป๋า ใช้ทั้ง
เคร่ืองจักร-น้ำมันหลวง ออกตัวแค่ไม้เสื่อมสภาพ ลั่นลงโทษหนักให้หลาบจำ เผยแจ้งตัด 8 ต้น ส่งเงิน อบจ.แค่ 3.7 พันบาท แต่เหี้ยนจริงถึง 
10 ไร่ 

จากกรณีที่ชาวบ้านร้องสื่อว่า สวนยางพาราขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวมกว่า 10 ไร่ ถูกลักลอบตัดต้น
ยางเพื่อนำไม้ยางไปขาย ตีมูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า 2 แสนบาท ซึ่งชาวบ้านในพ้ืนท่ีระบุว่า เป็นการกระทำของคนภายใน อบจ.ตรังเอง ตั้งแต่
เมื่อช่วงเดือน มิ.ย.2565 โดยมีการนำรถแบ็กโฮ ซึ่งเป็นเครื่องจักรกลของ อบจ. และใช้น้ำมันหลวงเข้ามาลักลอบดำเนินการตัดไม้ยางดังกล่าว ก่อน
นำไปขายนำเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง 

โดยชาวบ้านในพื้นท่ีได้นำผู้สื่อข่าวลงสำรวจสวนยางของ อบจ.ตรัง แปลงดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนช่องหาญ-เขาดิน หมู่ 3 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วัง
วิเศษ จ.ตรัง โดยจุดที่พบการตัดไม้ยางออกไปแบ่งเป็น 2 จุด จุดแรกเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ อยู่ริมถนนช่องหาญ-เขาดิน และจุดที่ 2 เนื้อท่ีประมาณ 4 
ไร่ ซึ่งอยู่ห่างจากถนนเข้าไปประมาณ 500 เมตร โดยทั้ง 2 จุดต้นยางถูกตัดโค่นออกไปหมดแล้ว เหลือแค่ที่ดินว่างเปล่า มีการปลูกพืชผักสวนครัว 
เช่น มะเขือ ตะไคร้ พริก บนท่ีดินว่างดังกล่าว ตลอดจนมีการนำวัวมาเลี้ยงกินหญ้าในพ้ืนท่ี ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น 

ล่าสุด นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง ได้ให้สัมภาษณ์ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว โดยยอมรับว่ามีการลักลอบตัดไม้จริง ซ่ึงก่อนหน้านี้
ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ อบจ.ตรัง ประสานกับที่ดินอำเภอวังวิเศษ เพ่ือสำรวจแนวเขตของสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมันของ อบจ.ตรัง 
แต่เมื่อไปทำแนวเขต คนของ อบจ.ตรัง กลับนำเคร่ืองจักรกล รวมท้ังน้ำมันรถของ อบจ.ตรัง ไปตัดโค่นไม้ยางพาราโดยพลการ ทั้งนี้ เนื่องจาก
ตอนที่ตนเข้ามารับตำแหน่งนายก อบจ.ตรัง ตนอยากทราบว่าที่ดินของ อบจ.ตรัง ที่ ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ มีเนื้อที่จำนวนกี่ไร่ เพราะ
บางคนบอกว่ามีเนื้อที่ 800 ไร่ บางคนบอกว่ามีกว่า 1,000 ไร่ และเพ่ือความชัดเจนจึงได้มอบหมายเลขานุการส่วนตัว ประสานกับเจ้าหน้าที่
สำนักงานที่ดินอำเภอวังวิเศษ เข้าไปรังวัดแนวเขตเพ่ือให้สามารถทราบจำนวนเนื้อที่ และอาณาเขตที่ชัดเจน  ซ่ึงหลังจากนั้นได้ทราบเนื้อที่
ที่ดินอย่างชัดเจนว่ามีเนื้อที่ 900 กว่าไร่ ตามขั้นตอนตัดโค่นยางพารานั้น ปกติมีระเบียบที่ชัดเจน โดยมีคณะกรรมการจัดสรรผลประโยชน์เป็น
ผู้รับผิดชอบ ซ่ึงหากจะตัดโค่นต้องมีการเรียกประชุม ต้องมีมติ มีการกำหนดราคากลาง ประกาศให้หาผู้เสนอราคา โดยราคากลางได้มาจาก
การตรวจสอบคุณภาพเนื้อไม้ ขนาดของลำต้น รูปทรงของลำต้น และจำนวนต้นยางพาราท้ังหมด 

“ดังนั้น เพ่ือป้องกันการบุกรุก จึงสั่งการให้นำเคร่ืองจักรเข้าขุดแนวเขตล้อมรอบทั้ง 4 ทิศ เพ่ือป้องกันปัญหาการบุกรุกของชาวบ้าน และเป็น
แนวป้องกันไฟป่าด้วย หลังจากนั้นทราบเร่ืองการตัดไม้ยางพาราตามที่เป็นข่าว และผมได้ต้ังกรรมการสอบสวน ตอนนี้กำลังดำเนินสอบสวน
อยู่ ยังไม่ทราบผล เพราะมีความเกี่ยวพันกับลูกน้องภายในด้วย ส่วนการตัดโค่นไม้ยางยางเพ่ือนำไปขายแล้วนำเงินเข้ากระเป๋านั้น ผมมองว่า
ไม่น่าจะใช่วัตถุประสงค์หลัก เขาคงมองว่าไหนๆ รถเคร่ืองจักรเข้าไปแล้ว น่าจะใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ จึงให้รถจักรกลถางโค่นปา่รกร้างออก แต่
หากนำต้นยางไปขายได้เงินมาคงจะมีการมุบมิบเข้ากระเป๋าบ้าง จึงเป็นที่มาของการต้ังกรรมการสอบสวน ซ่ึงจากการสอบสวนทั้ง 2 แปลง 
พบว่าไม่มีการตัดกรีดแล้ว โดยที่ดินแปลงที่อยู่ติดถนน คือเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ มีจำนวนต้นยางจำนวนน้อยมาก ส่วนอีกแปลงที่อยู่ถัดไปด้าน
ในมีต้นยางจำนวนมากกว่า แต่เป็นต้นยางที่หมดสภาพ ต้นยางที่ไม่สามารถให้น้ำยางได้แล้ว หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าต้นยางตายนึ่ง ยืนยัน
อย่างลูกผู้ชายจะดำเนินการทุกอย่างตรงไปตรงมา คนที่ทำผิดจะต้องรับโทษตามที่เห็นสมควร จะไม่ช่วยเหลือใคร เหมือนที่สังคมอาจ
หวาดระแวงว่าจะช่วยเหลือกัน ยืนยันจะไม่ช่วยเหลือใครอย่างเด็ดขาด ขอให้ประชาชนสบายใจได้” นายบุ่นเล้ง กล่าว 
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นายบุ่นเล้ง กล่าวอีกว่า แต่อย่างไรเสียถือว่าเป็นการกระทำเกินอำนาจ ทำนอกเหนือคำสั่ง ซึ่งการกระทำในเหตุการณ์นี้มีผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้จัดการ
สวนยาง และคนงาน 4 คน โดยมีนายช่าง อบจ.ตรัง ขณะนั้นเข้าไปดู และเป็นผู้นำรถไปขนไม้ยางพาราออกจากสวน ทั้งนี้ มีการทำเงินท่ีได้จากการ
ขายไม้ยางมาส่งให้ อบจ.ตรัง จำนวน 8 ต้น เป็นเงินรวมจำนวน 3,700 บาท แต่จะเป็นเงินท่ีตรงกับข้อเท็จจริง หรือตามที่ได้ตัดโค่นจริงหรือไม่ก็ไม่
ทราบได้ เพราะทุกคนไม่ได้อยู่ในเหตกุารณ์ ซึ่งการตรวจสอบนั้นคงจะทราบข้อเท็จจริงเรื่องจำนวนไม้ที่นำไปขาย และจำนวนเงินท่ีได้จากการขายไม้
ยางพารา โดยคณะกรรมการสอบสวนท่ี อบจ.ตรังแต่งตั้งขึ้น มีผู้สันทัดเกี่ยวกับเรื่องการซือ้ขายไมย้างพารารวมอยู่ด้วย นำโดย นายโชคดี คีรีกิ้น รอง
นายก อบจ. เป็นผู้รับผิดชอบ ท้ังนี้ โทษมีตั้งแต่การไล่ออก ปรับ หรือเรียกเงินคืน ก็แล้วแต่ ซึ่งตนจะลงโทษอย่างแน่นอนเพื่อให้หลาบจำ 

รายงานข่าวจาก อบจ.ตรัง แจ้งว่า จากเอกสารหลักฐานการนำเงินที่ได้จากการขายไม้ยางส่งคืนให้ อบจ.ตรัง เอกสารใบเสร็จรับเงิน อบจ.ตรัง 
ลงวันที่ 9 ก.ย.2565 เป็นไม้ยางพาราท่ีได้จากแปลงที่ 29 (เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่) รวมจำนวนเพียง 8 ต้นเท่านั้น เป็นเงินรวม 3,700 บาท ส่วน
อีกแปลงเนื้อที่กว่า 3 ไร่นั้น ไม่มีการนำเงินส่ง อบจ.ตรัง ที่สำคัญเมื่อตรวจสอบเอกสารที่ผู้จัดการสวนปาล์ม และสวนยางพารา รายงานต่อ
นายก อบจ.ตรัง ได้ระบุว่าต้นยางพาราล้ม อันเนื่องมาจากการทำแนวเขต รวมทั้งหนังสือการขออนุมัติดำเนินการจำหน่ายไม้ยางพารา โดยวิธี
จำเพาะเจาะจง ที่สำนักปลัด อบจ.ตรัง เสนอต่อนายก อบจ.ตรัง  มีเพียงจำนวน 8 ต้น จากแปลงที่ 29 เนื้อที่ 5 ไร่เศษดังกล่าว แต่มีการ
ลักลอบตัดโค่นจริงไปถึง 10 ไร่ โดยไม่นำผ่านการนำเสนอและรับการอนุมัติตามระเบียบราชการ และไม่มีการนำส่งรายได้ในส่วนดังกล่าว เข้า
ข่ายการลักทรัพย์ของทางราชการ ถือเป็นความผิดทั้งทางวินัยและอาญา 

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า นอกจากนี้ยังพบข้อสังเกตในหนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติตัดโค่นต้นยาง  จำนวน 8 ต้น ที่ ตง.51001/519 ลงวันที่ 21 
มิ.ย.2565 ลงนามเสนอโดย นายฤทธิไกร ทองกูล ผู้จัดการสวนปาล์มน้ำมัน และสวนยางพารา ที่เสนอต่อ อบจ.ตรัง มีนายโชคดี คีรีกิ้น รองนายก 
อบจ. ซึ่งเป็นหัวหน้ากรรมการสอบเหตุลักตัดไม้ยางครั้งนี้ เป็นคนลงนามเห็นชอบเสนอเพื่อดำเนินการด้วย ระบุว่าระหว่างวันที่ 9-10 มิ.ย.2565 
อบจ.ตรัง นำรถแบ็กโฮเข้าไปในสวนปาล์มน้ำมัน และสวนยางพาราของ อบจ.ตรัง แปลง ต.วังมะปราง เพื่อปรับสภาพแนวรอยต่อระหว่างสวน
ปาล์มน้ำมัน และสวนยางพารา ให้เห็นเป็นแนวเขตที่ชัดเจน โดยในขณะที่ได้มีการทำแนวเขตดังกล่าวนั้น ทำให้ต้นยางพาราแปลงที่ 29 จำนวน 8 
ต้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เซนติเมตรล้มลง จึงประสงค์จะจำหน่ายนำเงินเป็นรายได้ของ อบจ.ตรัง ซึ่งอาจเป็นการรายงานไม่ตรงข้อเท็จจริง 
เนื่องจากต้นยางพาราที่ถูกตัดโค่นท้ังแปลงในแปลงที่ 29 บนเนื้อที่ 5 ไร่ดังกล่าว ไม่ได้อยู่บริเวณรอยต่อแนวเขตสวนยางพารากับสวนปาล์มน้ำมัน 
และไม่ได้อยู่ติดแนวเขตโดยรอบสวนปาลม์น้ำมัน และยางพาราของ อบจ. ตามที่นายก อบจ.สั่งการให้มีการทำแนวเขต แต่เป็นการตัดโค่นจากแปลง
ยางพาราที่อยู่พื้นท่ีช้ันใน และอยู่ติดถนนใหญ่ และถนนภายในแปลง 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ ทางตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ซ่ึงไม่มั่นใจในการตรวจสอบของ อบจ.ตรัง ว่าจะดำเนินการตรงไปตรงมาจริงหรือไม่ จึง
ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดตรัง (ป.ป.ช.ตรัง) ให้ดำเนินการ
ตรวจสอบในเร่ืองนี้อีกทางหนึ่งด้วย เพราะต้ังแต่เกิดเหตุการณ์ลักลอบตัดไม้ยางดังกล่าวเมื่อช่วงเดือน มิ.ย.2565 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 
7 เดือนแล้ว ผลการสอบสวนโดย อบจ.ตรังยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ 

   

 


