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DSI สนธิกำลังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงโม่หินในจังหวัดยะลำ
พร้อมตรวจพื้นที่ภำพเขียนสีโบรำณเขำยะลำ
เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ สนธิกาลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดยะลา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา สานักงาน
ที่ดินจังหวัดยะลา ปกครองอาเภอเมืองยะลา ทหาร กอ.รมน.
ภาค 4 ส่วนหน้า สถานีตารวจภูธรลาใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการ
นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าตรวจสอบพื้นที่
ประกอบกิจการโรงโม่หิน จานวน 6 แห่ง ประกอบด้วย
(1) ศิล าอุ ตสาหกรรม (2) ธนบดี ศิล า (3) ศิล าเขาแดง
2563 (4) เจริญทิพย์ (5) สามแยกโรงโม่ (6) อับดุลลาเต๊ะ ยากัส เพื่อตรวจสอบการประกอบกิจการเหมืองแร่
บริ เวณเทือกเขายะลาในพื้น ที่ตาบลลิ ดล อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมิช อบด้ว ยกฎหมาย รุกล้ า
เขตพื้นที่โบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กร ณี ดั งก ล่ า ว พั น ต า ร ว จโ ท กร วั ช ร์
ปานประภากร อธิ บดี กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ ได้ มี ค าสั่ ง
อนุมัติให้ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้
ดาเนินการสืบสวนตามมาตรา 23/1 วรรคหนึ่ง โดยกรม
สอบสวนคดี พิ เ ศษได้ รั บ เป็ น เรื่ อ งสื บ สวนที่ 142/2563
ต่ อ มา เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 4 สิ ง หาคม 2563 อธิ บ ดี ก รม
สอบสวนคดีพิเศษจึงได้มอบหมายให้ นายพิเชฎฐ์ ทองศรีนุ่น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ และกองปฏิบัติการคดี
พิเศษภาค โดย นายชยพล สายทวี ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนธิกาลังกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่ประกอบกิจการโรงโม่หิน จานวน 6 แห่ง
ดังกล่าว พร้อมกับสอบปากคา สอบถามข้อมูลการประกอบกิจการเบื้องต้นจากผู้ประกอบการ และได้ทาการ
ตรวจวัดพิกัดพื้นที่ พร้อมทั้งเปรียบเทียบหลักฐานจากภาพถ่ายทางอากาศ ณ ปัจจุบัน และภาพถ่ายทางอากาศ
ในห้วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อนามาประกอบสานวนคดี โดยคณะพนักงานสอบสวนได้ดาเนินการสอบสวนตาม
แนวทางและประเด็น ที่ ก าหนด ได้ แ ก่ ประเด็น ความผิ ด ตามพระราชบั ญญั ติ แ ร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 52
ประกอบด้วยประเด็นมีการทาเหมือง หลังจากประทานบัตรหมดอายุ หรือไม่ มีการทาเหมืองนอกเขตพื้นที่
เหมืองที่ได้รับอนุญาตหรือที่กาหนดไว้ตามแผนผังท้ายประทานบัตรหรือไม่ ขั้นตอนในการออกประทานบัตร
ชอบหรือไม่ มีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ส าหรั บ โครงการหรื อ กิ จ การที่ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรง
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) หรือไม่ การครอบครองแร่ การแต่งแร่
การขนแร่ มีการขออนุ ญาตถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนดไว้ หรือไม่ มีการชาระค่าภาคหลวงถูกต้องหรือไม่
และประเด็นความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
/นอกจากนี้...

-2นอกจากนี้ ยั ง ได้ เ ข้ า สอบถามประชาชน
ในพื้นที่ หมู่ 3 ตาบลลิดล อาเภอเมืองยะลา ซึ่งมีชุมชน
อยู่ใกล้กับบริเวณประกอบการเหมืองหิน พบว่าเทือกเขา
ยะลาตั้งอยู่ในพื้นที่ ตาบลลิ ดล ตาบลยะลา มีราษฎรตั้ ง
บ้านเรือนอาศัยอยู่โดยรอบ ภูเขาดังกล่าวเป็นภูเขาหินปูน
มี ร่ อ งร่ อ ยของการระเบิ ด หิ น ภู เ ขาเป็ น บริ เ วณกว้ า ง
ซึ่งก่อให้ เกิดความเสี ยหายและผลกระทบต่อประชาชน
ในพื้นที่ ทั้งในด้านทรัพย์สิน สุขภาพอนามัย รวมถึงการ
ดาเนินชีวิต ประกอบกับพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขายะลาได้ถูกกาหนดเป็นพื้นที่โบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา
อันเป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าของจังหวัดยะลาด้วย โดยที่ผ่านมา ผลจากการระเบิดหินทาให้บางส่วนของ
ภาพเขียนสี เขายะลาได้รับความเสียหาย พฤติการณ์ของผู้ประกอบการเหมืองหินดังกล่าวเข้า ข่ายประกอบ
กิจ การเหมืองหิน โดยมิช อบด้ว ยกฎหมาย รุกล้ าเขตพื้นที่โบราณสถานภาพเขียนสี เขายะลา ทาประโยชน์
ในพื้นที่ป่าไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต บุกรุกแผ้วถางป่า ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทาให้
ระบบเศรษฐกิจของประเทศเสียหาย รวมถึงเป็นการทาลายโบราณสถาน โบราณวัตถุ อันเป็นสมบัติของชาติ
ซึ่งควรหวงแหน อันเป็นความผิดต่อหลายบทกฎหมาย และมีลักษณะเป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1)
(ก) - (จ) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบร่องรอยภาพเขียนสี บริเวณจุดที่เป็นภาพเขียนสี
โบราณฝั่งทางทิศตะวันตกของเขายะลา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตาบลยะลา อาเภอเมืองยะลา พร้อมกับถ่ายภาพ
เป็นหลักฐาน และตรวจวัดพิกัดของพื้นที่ เพื่อนาข้อมูลที่ได้ ไปประกอบเป็นพยานหลักฐานอีกครั้ ง โดยคณะ
พนักงานสืบสวนจะได้สรุปพยานหลักฐานทั้งหมดนาเข้าที่ประชุมคณะพนักงานสืบสวน เพื่อพิจารณาเสนอเป็น
คดีพิเศษ ทาการสอบสวนหาตัวผู้กระทาความผิดมาดาเนินคดีตามอานาจหน้าที่ต่อไป
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดาเนินการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษที่ส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และประชาชน โดยใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อมูลหรือเบาะแส สามารถแจ้งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ที่
สายด่วน DSI Call Center 1202 (โทรฟรีทั่วประเทศ) โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้ง
เบาะแสไว้เป็นความลับ
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