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 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป$าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ+ 

- ปลัด ทส. สั่งเร�งการใช�ประโยชน�พ้ืนท่ีป�าไม� (ไทยรัฐ 21 พฤษภาคม 2564 หน�า 7) 
- ขึงป�ายคัดค�าน 'เขาค�อ โมเดล' ฮุบทีป่�าสงวนฯ (ไทยรัฐ 22 พฤษภาคม 2564 หน�า 1,9,12) 

ข�าวเว็บไซต+ 
- กอ.รมน.และเจ�าหน�าท่ีป�าไม�ลาดตระเวนสวนปาล�มหมดสัมปทาน หลังมีการฆ�าแกนนําชาวบ�าน 
   (ผู�จัดการออนไลน� วันท่ี 20 พฤษภาคม 2564) 
   https://mgronline.com/south/detail/9640000048700  
-  ตรัง จนท.กอ.รมน.และจนท.ป�าไม� ร�วมลาดตระเวนพ้ืนท่ีสวนปาล�มน้ํามันหมดสัมปทาน ฉนวนเหตุฆ�าแกนนํา 
   (77 ข�าวเด็ดออนไลน� วันท่ี 20 พฤษภาคม 2564) 
   https://www.77kaoded.com/news/mydear/2115918  
-  ตัวแทน 4 ตําบลเขาค�อ ให�กําลังใจผู�ว�าฯ-ยื่นจดหมายเปVดผนึก หนุนเดินหน�าแก�ท่ีดินเขาค�อ พ�อเมืองฯยันไม�มีวาระ 
   ซ�อนเร�น 
   (77 ข�าวเด็ดออนไลน� วันท่ี 20 พฤษภาคม 2564) 
   https://www.77kaoded.com/news/soontorn/2115919 
-  เพชรบูรณ�-ตัวแทน 4 ตําบลเขาค�อ ยื่นจดหมายเปVดผนึกหนุนผู�ว�าฯเดินหน�าแก�ป[ญหาท่ีดิน ยันอยู�ก�อนมีป�าสงวน 
   (โพสต�ทูเดย�ออนไลน�  วันท่ี 20 พฤษภาคม 2564) 
   https://www.posttoday.com/social/local/653453 
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กอ.รมน.และเจ�าหน�าที่ป�าไม�ลาดตระเวนสวนปาล�มหมดสมัปทาน  
หลังมกีารฆ�าแกนนําชาวบ�าน 

 

ตรัง - เจ	าหน	าท่ี กอ.รมน.และป�าไม	 ลาดตระเวนตรวจสอบสวนปาล�มหมดสัมปทานในพ้ืนท่ี อ.วังวิเศษ  
จ.ตรัง จุดท่ีมีป'ญหากลุ)มอิทธิพลจ	างวานฆ)าแกนนําชาวบ	าน เพ่ือเฝ/าระวังการบุกรุกพ้ืนท่ีป�าและลดความขัดแย	ง
   
  วันนี้ (20 พ.ค.) เจ	าหน	าท่ีกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน และหน)วยป/องกันรักษาป�าท่ี ตง.  
(ย)านตาขาว-ปะเหลียน) เจ	าหน	าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป�าไม	ตรัง นําโดย พ.อ.สุริยา ช)วยบํารุง หัวหน	ากลุ)มนโยบาย
แผนและการข)าว กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดตรัง และนายสมนึก กุนหลัด หัวหน	าชุดปฏิบัติการ
พิเศษป�าไม	ตรัง ลงพ้ืนท่ีลาดตระเวนพ้ืนท่ีสวนปาล�มน้ํามันหมดสัมปทาน ในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห)งชาติป�าสายควน 
ป�าคลองร)มเมือง และป�าเกาะอ	ายกลิ้ง หมู) 3 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ซ่ึงเดิมนั้น บริษัท ตรังค�ธารทอง จํากัด  
ได	ขออนุญาตสัมปทานใช	พ้ืนท่ีป�าสงวนแห)งชาติฯ ปลูกปาล�มน้ํามัน เนื้อท่ี 638.18 ไร) ต้ังแต) 14 ส.ค.2545 และ
สิ้นอายุการขออนุญาต เม่ือ 19 ธ.ค.2558 ต)อมา จึงเกิดป'ญหาความขัดแย	งระหว)างกลุ)มผู	มีอิทธิพลเข	ายึด
ครอบครองพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บผลอาสินปาล�มน้ํามันอย)างต)อเนื่อง กับชาวบ	านท่ีเรียกร	องให	ทางหน)วยงานของรัฐจัดสรรท่ี
ทํากินให	ผู	ยากไร	 ไม)มีท่ีดินทํากิน ซ่ึงกรมป�าไม	อยู)ระหว)างกําหนดแนวทางการปฏิบัติ เนื่องจากมีป'ญหาในลักษณะ
เดียวกันท่ัวประเทศ โดยท่ี จ.ตรัง ล)าสุดกลุ)มอิทธิพลท่ีเข	าไปครอบครองได	จ	างวานฆ)า นายสมศักด์ิ อ)อนชื่นจิตร หรือ
ทนายเหว)า แกนนําชาวบ	านจนเสียชีวิต เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคมท่ีผ)านมา โดยเจ	าหน	าท่ีสามารถจับผู	ต	องหาได	แล	ว
จํานวน 3 คน 



 

 

ท้ังนี้ การลาดตระเวนดังกล)าวเปLนไปตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด	านการป/องกันและปราบปรามการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรป�าไม	 เพ่ือเฝ/าระวังการบุกรุกพ้ืนท่ีป�าและลดป'ญหาความขัดแย	งของนายทุนกลุ)มอิทธิพลและกลุ)ม
ชาวบ	านในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ พบว)ายังมีการลักลอบเข	าไปตัดผลปาล�มรอยใหม)ๆ บางต	นยังท้ิงทะลายปาล�มอ)อนและตัด
ทางปาล�มท้ิงไว	ท่ีโคนต	น คาดเปLนฝNมือของเยาวชนติดยาเสพติด และคงมีการลักลอบเข	ามาตัดในเวลากลางคืน จึง
อาจมองไม)เห็นผลปาล�มท่ียังอ)อน 

 นายสมนึก กุนหลัด หัวหน	าชุดปฏิบัติการพิเศษป�าไม	ตรัง กล)าวว)า ท่ีผ)านมาเจ	าหน	าท่ีจับกุมผู	บุกรุก และ
ลักลอบเก็บของป�าภายในสวนปาล�มน้ํามันหมดสัมปทานแห)งนี้ได	อย)างต)อเนื่อง รวมแล	ว 4 คดี ได	ตัวผู	ต	องหา 2 
รายและไม)ได	ผู	ต	องหาอีก 2 ราย ของกลางท่ีได	จะเปLนรถมอเตอร�ไซค�พ)วงข	าง พร	อมเครื่องจักรกล ซ่ึงกรมป�าไม	ได	
เรียกค)าเสียหายสูงถึง 45 ล	านบาท เรื่องยังอยู)ในชั้นอัยการ แต)ยอมรับดูแลยากเพราะพ้ืนท่ีกว	างใหญ) ส)วนใหญ)
ลักลอบเข	ามาตอนกลางคืน ส)วนแนวทางแก	ป'ญหาขณะนี้ต	องรอความชัดเจนจากหน)วยงานระดับสูงว)า 
จะแก	ป'ญหาเรื่องสวนปาล�มน้ํามันหมดสัมปทานท้ังระบบอย)างไร เพราะเปLนป'ญหาเหมือนกันหมดท่ัวประเทศ 
เจ	าหน	าท่ีในพ้ืนท่ีทําได	เพียงการลาดตระเวนป/องกันไม)ให	คนบุกรุกและลักลอบเข	าไปหาของป�า พร	อมเตือน
ประชาชนเนื่องจากพ้ืนท่ีสวนปาล�มน้ํามันหมดสัมปทานแล	วย)อมตกเปLนของรัฐ ใครจะเข	าบุกรุกและเก็บของป�า
เปLนการทําผิดกฎหมาย จะต	องจับกุมดําเนินคดีอย)างเด็ดขาด 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ตรั ง  จนท .กอ . รมน .และจนท .ป� า ไ ม�  ร� วมลาดตระ เ วน พ้ืน ท่ีสวนปาล� มน้ํ า มั นหมด สัมปทาน  
ฉนวนเหตุฆ�าแกนนํา 

  
 เจ	าหน	าท่ีกอ.รมน.และป�าไม	 ลาดตระเวนตรวจสอบพ้ืนท่ีสวนปาล�มน้ํามันหมดสัมปทานจุดมีป'ญหา 
กลุ)มอิทธิพลจ	างวานฆ)าแกนนํา เพ่ือเฝ/าระวังการบุกรุกพ้ืนท่ีป�า และลดป'ญหาความขัดแย	งของนายทุน  
กลุ)มอิทธิพล และกลุ)มชาวบ	านในพ้ืนท่ี พบยังมีการเข	าลักลอบตัดผลปาล�มรอยใหม)ๆ  ด	านเจ	าหน	าท่ีระบุท่ีผ)านมา
เจ	าหน	าท่ีจับกุมผู	บุกรุก และลักลอบเก็บของป�าได	อย)างต)อเนื่อง ท้ังตัวนายทุนกลุ)มผู	มีอิทธิพลในพ้ืนท่ี ซ่ึงเรียก
ค)าเสียหายสูงถึง 45 ล	านบาท เรื่องยังอยู)ในชั้นอัยการ และชาวบ	านท่ีลักลอบเข	ามาหาของป�า แต)ยอมรับดูแลยาก 
เพราะพ้ืนกว	างใหญ) ส)วนใหญ)ลักลอบเข	ามากลางคืน ขณะนี้รอความชัดเจนจากหน)วยงานระดับสูงจะแก	ป'ญหา
เรื่องสวนปาล�มน้ํามันหมดสัมปทานท้ังระบบอย)างไร เพราะเปLนป'ญหาเหมือนกันหมดท่ัวประเทศ 

 วันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 กําลังเจ	าหน	าท่ีกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน และหน)วยป/องกัน
รักษาป�าท่ี ตง.(ย)านตาขาว-ปะเหลียน) เจ	าหน	าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป�าไม	ตรัง นําโดย พ.อ.สุริยา ช)วยบํารุง 
หัวหน	ากลุ)มนโยบายแผนและการข)าว กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดตรัง  และนายสมนึก กุน
หลัด หัวหน	าชุดปฏิบัติการพิเศษป�าไม	ตรัง ลงพ้ืนท่ีลาดตระเวนพ้ืนท่ีสวนปาล�มน้ํามันหมดสัมปทาน ในพ้ืนท่ีป�า
สงวนแห)งชาติป�าสายควน  – ป�าคลองร)มเมือง และป�าเกาะอ	ายกลิ้ง หมู) 3 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง  ซ่ึงเดิม
นั้น บริษัท ตรังค�ธารทอง จํากัด ได	ขออนุญาตสัมปทานใช	พ้ืนท่ีป�าสงวนแห)งชาติฯ ปลูกปาล�มน้ํามัน เนื้อท่ี 
638.18 ไร) ต้ังแต) 14 ส.ค. 2545 และสิ้นอายุการขออนุญาต เม่ือ 19  ธ.ค.2558  จึงเกิดป'ญหาความขัดแย	ง
ระหว)างนายทุน ,ผู	มีอิทธิพลในพ้ืนท่ีท่ีเข	ายึดครอบครองพ้ืนท่ี เพ่ือเก็บผลอาสินปาล�มน้ํามันอย)างต)อเนื่อง กับ
ชาวบ	านท่ีเรียกร	องให	ทางหน)วยงานของรัฐจัดสรรท่ีทํากินให	กับผู	ยากไร	 ไม)มีท่ีดินทํากิน ซ่ึงกรมป�าไม	อยู)ระหว)าง
กําหนดแนวทางการปฎิบัติ เนื่องจากมีป'ญหาในลักษณะเดียวกันท่ัวประเทศ โดยท่ีจ.ตรัง ล)าสุด กลุ)มอิทธิพลท่ีเข	า
ไปครอบครองได	จ	างวานฆ)านายสมศักด์ิ  อ)อนชื่นจิตร หรือทนายเหว)า แกนนําชาวบ	านจนเสียชีวิต เม่ือวันท่ี 4 
พฤษภาคมท่ีผ)านมา โดยเจ	าหน	าท่ีสามารถจับผู	ต	องหาได	แล	วจํานวน 3 คนตามข)าวท่ีนําเสนอไป  ท้ังนี้ การ
ลาดตระเวนดังกล)าว ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด	านการป/องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป�า
ไม	  เพ่ือเฝ/าระวังการบุกรุกพ้ืนท่ีป�า และลดป'ญหาความขัดแย	งของนายทุนกลุ)มอิทธิพล และกลุ)มชาวบ	านในพ้ืนท่ี 
ท้ังนี้ พบว)ายังมีการลักลอบเข	าไปตัดผลปาล�มรอยใหม)ๆ บางต	นยังท้ิงทลายปาล�มอ)อนและตัดทางปาล�มท้ิงไว	ท่ีโคน
ต	น  คาดเปLนฝNมือของเยาวชนติดยาเสพติด และคงมีการลักลอบเข	ามาตัดในเวลากลางคืน อาจมองไม)เห็นผลปาล�ม
ท่ียังอ)อน 



 ด	านนายสมนึก กุนหลัด หัวหน	าชุดปฏิบัติการพิเศษป�าไม	ตรัง  กล)าวว)า ท่ีผ)านมาเจ	าหน	าท่ีจับกุมผู	บุกรุก 
และลักลอบเก็บของป�าได	อย)างต)อเนื่อง รวมแล	ว 4 คดี ได	ตัวผู	ต	องหา 2 ราย และไม)ได	ผู	ต	องหาอีก 2 ราย ของ
กลางท่ีได	จะเปLนรถมอเตอร�ไซพ)วงข	าง  และผู	ต	องหารายท่ีเปLนนายทุนกลุ)มผู	มีอิทธิพลและมีตําแหน)งเปLนกํานันดัง
คนหนึ่งในอ.ห	วยยอด พร	อมเครื่องจักรกลซ่ึงเรียกค)าเสียหายสูงถึง 45 ล	านบาท เรื่องยังอยู)ในชั้นอัยการ แต)
ยอมรับดูแลยาก เพราะพ้ืนกว	างใหญ) ส)วนใหญ)ลักลอบเข	ามาตอนกลางคืน  ส)วนแนวทางแก	ป'ญหาขณะนี้ ต	องรอ
ความชัดเจนจากหน)วยงานระดับสูงจะแก	ป'ญหาเรื่องสวนปาล�มน้ํามันหมดสัมปทานท้ังระบบอย)างไร เพราะเปLน
ป'ญหาเหมือนกันหมดท่ัวประเทศ  เจ	าหน	าท่ีในพ้ืนท่ีทําได	เพียงการลาดตระเวนป/องกันไม)ให	คนบุกรุกและลักลอบ
เข	าไปหาของป�า พร	อมเตือนประชาชนเนื่องจากพ้ืนท่ีสวนปาล�มน้ํามันหมดสัมปทานแล	ว ย)อมตกเปLนของรัฐใครจะ
เข	าบุกรุกและเก็บของป�าเปLนการทําผิดกฎหมาย จะจับกุมดําเนินคดีอย)างเด็ดขาด 

 

 

 

 



 

ตัวแทน 4 ตําบลเขาค�อ ให�กําลังใจผู�ว�าฯ-ยื่นจดหมายเป0ดผนึก หนุนเดินหน�าแก�ท่ีดินเขาค�อ  
พ�อเมืองฯยันไม�มีวาระซ�อนเร�น 

  
  วันท่ี 20 พฤษภาคม ผู	สื่อข)าวรายงานว)า หลังจากเจ	าของรีสอร�ทชื่อดังท่ีต.แคมปRสน อ.เขาค	อ ข้ึนป/าย
ต)อต	านการแปลงป�าสงวนเปLนท่ีราชพัสดุ ล)าสุดเวลา 09.00 น. ท่ีบริเวณหน	าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ�  
กลุ)มประชาชนชาวเขาค	อซ่ึงอ	างเปLนตําแทน 4 ตําบลได	แก) ต.เขาค	อ ต.สะเดาะพง ต.ริมสีม)วงและต.หนองแม)นา 
จํานวนราว 30 คน นําโดยนางบุปผา จันทร�เพ็ง ประธานชมรมคนรักเขาค	อ ได	เดินทางมามอบดอกไม	ให	กําลังใจกับ
นายกฤษณ� คงเมือง ผู	ราชการจังหวัดเพชรบูรณ� และประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก	ไขป'ญหาพ้ืนท่ีปา
สงวนแห)งชาติ ท่ีกองทัพภาคท่ี 3 ส)งคืนกรมป�าไม	 พร	อมยื่นหนังสือเปSดผนึกสนับสนุนการแก	ไขป'ญหาท่ีดิน อ.เขาค	อ  
จ.เพชรบูรณ� โดยนางจันทร�เพ็ญ ระบุว)า ชาวเขาค	อใน 4 ตําบลอยู)ในพ้ืนท่ีป�าสงวน ซ่ึงข	อเท็จจริงประชาชนบนเขาค	อ
ข้ึนไปอยู)บนเขาค	อต้ังแต)ปN 2520 ป�าสงวนเพ่ิงประกาศเม่ือปN 2529 ทับท่ีดินชาวบ	านอีกทีหนึ่ง จึงยืนยันว)าชาวเขาค	อ
ท้ัง 4 ตําบลไม)ใช)ผู	บุกรุกป�า ตลอดเวลาเปLนความทุกข�ของชาวเขาค	อ ผู	ว)าฯต้ังแต)นายสืบศักด์ิ เอ่ียมวิจารณ� มาถึงนายก
ฤษณ� คงเมือง พยายามจะแก	ไขป'ญหา โดยร)วมกับหัวหน	าส)วนเพชรบูรณ� ท้ังป�าไม	 ทสจ.,ทหาร, ตํารวจ ฯลฯ ในขณะท่ี
ภาคประชาชนมีส)วนร)วมในการรับฟ'งการแก	ไขป'ญหา 

 

 
 



ในขณะท่ีนายกฤษณ�ได	กล)าวแสดงความขอบคุณพร	อมชี้แจงว)า ผู	ว)าฯท่ีผ)านมาทุกท)านมองป'ญหาและจัดป'ญหาเขาค	อ
เปLนอันดับ 1 ของ จ.เพชรบูรณ� ยืนยีนว)าแม	ช)องทางท่ีนําเสนอไปแล	วจะติดขัด ถ	ามีช)องทางอ่ืนหรือช)องทางท่ีไปพบ
หลักฐานใหม)ข้ึนมาให	รีบนําเสนอ เพ่ือจะนําไปสนับสนุนแนวคิดในการแก	ป'ญหา ป'จจุบันมีการดันเรื่องไปถึง คทช.  
โดยคณะทํางานแก	ไขป'ญหากําลังจะออกมาดูพ้ืนท่ี เพ่ือหาทางสนับสนุนแนวทางของจังหวัดในราวเดือนนี้ เม่ืออีกด	าน
ทราบข	อมูลเลยมีการข้ึนป/ายดิสเครดิสจังหวัดและพวกเราด	วย ก็ขอให	สบายใจทางจังหวัดไม)ท	อถอยและไม)หวั่นไหวต)อ
สิ่งท่ีเกิดข้ึน แต)เม่ือไปพาดพิงถึงผู	ใหญ) ก็ไม)รู	ว)าเขาจะดําเนินการอย)างไร 

“ด	วยความบริสุทธิ์ใจขอยืนยันตรงนี้ว)าผมและอดีตผู	ว)าฯหลายท)าน ไม)มีวาระแอบแฝงใดๆ ท้ังสิ้นเจตนาคือให	เพชรบูรณ�
เดินไปข	างหน	าให	ได	 ท้ัง ด	านความเดือดร	อนของประชาชนป'ญหาเศรษฐกิจด	านการท)องเท่ียว” นายกฤษณ�กล)าว 

ท้ังนี้สําหรับเนื้อหาในจดหมายเปSดผนึกจากชาวเขาค	อ โดยสรุปนอกจากให	กําลังผู	ว)าฯ ในการแก	ไขป'ญหาท่ีดินเขาค	อท่ี
สั่งสมมานานเกือบ 40 ปNแล	ว ยังอ	างมติ ครม.วันท่ี 25 มกราคม 2518 ให	จัดท่ีดินแปลงใหญ)สองข	างทางให	แก)
ชาวบ	าน แต)หน)วยงานท่ีเก่ียวข	องยังมิได	ดําเนินการ ให	แล	วเสร็จตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ก)อนท่ีจะประกาศเปLนเขต
ป�า สงวนเขาปางก)อ-วังชมภูทับท่ีทํากินเดิมของชาวบ	าน และหน)วยงานราชการท้ังหมดในพ้ืนท่ี วันท่ี 10 พฤศจิกายน 
2529 กรมป�าไม	มิได	กันพ้ืนท่ีออกก)อนประกาศ ทําให	ชาวบ	านและหน)วยราชการอยู)แบบผิดกฎหมาย ทําให	สังคมเข	าใจ
ผิดว)าคนเขาค	อบุกรุกป�าสงวน และถูกดําเนินคดีตามท่ีมีผู	ไม)หวังดีแจ	งร	องทุกข�กล)าวโทษมาตลอด ชาวเขาค	อจึงขอให	
ผู	ว)าฯแก	ไขแก	ป'ญหาป�าสงวน ท่ีกองทัพภาค 3 ส)งกลับคืนกรมป�าไม	 นําเสนอความต	องการของคนเขาค	อในประเด็นนี้ 
และช)วยผลักดันการแก	ไขท่ีดินในพ้ืนท่ีตามมติครม. 18 มกราคม 2518 ตามสิทธิของคนในชุมชนนี้ด	วย 

 

 

 

 



ชาวบ�าน 4 ตําบลเขาค�อยันอยู�ก�อนมีป�าสงวนขอผู�ว�าฯเพชรบูรณ�ช�วยแก�ป5ญหาท่ีดิน 

 

เพชรบูรณ�-ตัวแทน 4 ตําบลเขาค	อ ยื่นจดหมายเปSดผนึกหนุนผู	ว)าฯเดินหน	าแก	ป'ญหาท่ีดิน ยันอยู)ก)อนมีป�าสงวน
ผู	สื่อข)าวรายงานว)ากรณีเจ	าของรีสอร�ทดังท่ีต.แคมปRสน อ.เขาคีอ ข้ึนป/ายต)อต	านการแปลงป�าสงวนเปLนท่ีราชพัสดุ
ท่ีหน	าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ� กลุ)มประชาชนชาวเขาค	อ 4 ตําบลได	แก) ต.เขาค	อ ต.สะเดาะพง ต.ริมสีม)วง
และต.หนองแม)นา จํานวนราว 30 คน นําโดยนางบุปผา จันทร�เพ็ง ประธานชมรมคนรักเขาค	อ เดินทางมามอบ
ดอกไม	ให	กําลังใจกับนายกฤษณ� คงเมือง ผู	ราชการจังหวัดเพชรบูรณ� และประธานคณะกรรมการศึกษาแนว
ทางการแก	ไขป'ญหาพ้ืนท่ีปาสงวนแห)งชาติ ท่ีกองทัพภาคท่ี 3 ส)งคืนกรมป�าไม	 พร	อมยื่นหนังสือเปSดผนึกสนับสนุน
การแก	ไขป'ญหาท่ีดิน อ.เขาค	อ จ.เพชรบูรณ� 

 นางจันทร�เพ็ญ ระบุว)า ชาวเขาค	อใน 4 ตําบลอยู)ในพ้ืนท่ีป�าสงวน ซ่ึงข	อเท็จจริงประชาชนบนเขาค	อข้ึนไป
อยู)บนเขาค	อต้ังแต)ปN 2520 ป�าสงวนเพ่ิงประกาศเม่ือปN 2529 ทับท่ีดินชาวบ	านอีกทีหนึ่ง จึงยืนยันว)าชาวเขาต	อ
ท้ัง 4 ตําบลไม)ใช)ผู	บุกรุกป�า ตลอดเวลาเปLนความทุกข�ของชาวเขาค	อ ผู	ว)าฯต้ังแต)นายสืบศักด์ิ เอ่ียมวิจารณ� มาถึง
นายกฤษณ� คงเมือง พยายามจะแก	ไขป'ญหา โดยร)วมกับหัวหน	าส)วนเพชรบูรณ� ท้ังป�าไม	 ทสจ.,ทหาร, ตํารวจ ฯลฯ 
ในขณะท่ีภาคประชาชนมีส)วนร)วมในการรับฟ'งการแก	ไขป'ญหา 3 แนวทางท่ีนําเสนอไปแล	วท้ัง คทช. การขอใช	
ตามมาตรา 16 และการเปLนท่ีราชพัสดุ ขอให	ดําเนินการต)อไป แต)หากข	อใดเดินไปไม)ได	ก็หาช)องทางใหม) ตอนนี้
ประชาชนมีข	อมูลมีมติ ครม.วันท่ี 25 มกราคม 2528 ท่ีให	เปSดป�าผืนใหญ)ต้ังแต)ทุ)งสมอ สะเดาะพง หนองแม)นา 
ให	จัดท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินและได	รับอนุญาตให	จัดท่ีดินมาแล	ว ฉะนั้นหากคทช.ไปไม)ได	 การขอใช	ท่ีดิน
ตามมาตรา 16 มีป'ญหา ท่ีราชพัสดุไปไม)ได	 ให	หยิบมติครม.มาแก	ไขต)อ หากยังไปไม)ได	ขอหาช)องทางอ่ืนไปเรื่อยๆ
ขอเพียงผู	ว)าฯ คณะกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัดอย)าได	ท	อแท	 อย)าหวั่นไหว ขอให	เอาวิกฤติมาเปLนโอกาสเปLน
พลังเพ่ือสู	ต)อไป นางบุปผากล)าว 

 ขณะท่ีนายกฤษณ�กล)าวว)าท่ีผ)านมาผู	ว)าฯราชการทุกท)านมองป'ญหาและจัดป'ญหาเขาค	อเปLนอันดับ 1 
ของจ.เพชรบูรณ� ยืนยีนว)าแม	ช)องทางท่ีนําเสนอไปแล	วจะติดขัด ถ	ามีช)องทางอ่ืนหรือช)องทางท่ีไปพบหลักฐานใหม)
ข้ึนมาให	รีบนําเสนอ เพ่ือจะนําไปสนับสนุนแนวคิดในการแก	ป'ญหา ป'จจุบันมีการดันเรื่องไปถึง คทช. โดย
คณะทํางานแก	ไขป'ญหากําลังจะออกมาดูพ้ืนท่ี เพ่ือหาทางสนับสนุนแนวทางของจังหวัดในราวเดือนนี้ เม่ืออีกด	าน



ทราบข	อมูลเลยมีการข้ึนป/ายดิสเครดิสจังหวัดและพวกเราด	วย ก็ขอให	สบายใจทางจังหวัดไม)ท	อถอยและไม)
หวั่นไหวต)อสิ่งท่ีเกิดข้ึน แต)เม่ือไปพาดพิงถึงผู	ใหญ) ก็ไม)รู	ว)าเขาจะดําเนินการอย)างไร 

“แต)ด	วยความบริสุทธิ์ใจขอยืนยันตรงนี้ว)าผมและอดีตผู	ว)าฯหลายท)าน ไม)มีวาระแอบแฝงใดๆท้ังสิ้นเจตนาคือให	
เพชรบูรณ�เดินไปข	างหน	าให	ได	 ท้ัง ด	านความเดือดร	อนของประชาชนป'ญหาเศรษฐกิจด	านการท)องเท่ียว” 
นายกฤษณ� กล)าว 

 ท้ังนี้เนื้อหาในจดหมายเปSดผนึกจากชาวเขาค	อ โดยสรุปนอกจากให	กําลังผู	ว)าฯ ยังอ	างมติ ครม.วันท่ี 25 
มกราคม 2518 ให	จัดท่ีดินแปลงใหญ)สองข	างทางให	แก)ชาวบ	าน แต)หน)วยงานท่ีเก่ียวข	องยังมิได	ดําเนินการ ให	
แล	วเสร็จตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ก)อนท่ีจะประกาศเปLนเขตป�า สงวนเขาปางก)อ-วังชมภูทับท่ีทํากินเดิมของ
ชาวบ	าน และหน)วยงานราชการท้ังหมดในพ้ืนท่ี วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2529 กรมป�าไม	มิได	กันพ้ืนท่ีออกก)อน
ประกาศ ทําให	ชาวบ	านและหน)วยราชการอยู)แบบผอดกฎหมาย ทําให	สังคมเข	าใจผิดว)าคนเขาค	อบุกรุกป�าสงวน 
และถูกดําเนินคดีตามท่ีมีผู	ไม)หวังดีแจ	งร	องทุกข�กล)าวโทษมาตลอด ชาวเขาค	อจึงขอให	ผู	ว)าฯแก	ไขแก	ป'ญหาป�า
สงวน ท่ีกองทัพภาค 3 ส)งกลับคืนกรมป�าไม	 นําเสนอความต	องการของคนเขาค	อในประเด็นนี้ และช)วยผลักดัน
การแก	ไขท่ีดินในพ้ืนท่ีตามมติครม. 18 มกราคม 2518 ตามสิทธิของคนในชุมชนนี้ด	วย 

 

 


