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ประวัติ และเส้นทางการต่อสู้ของสหายดาว (เด่น คำ�แหล้)
เด่น ค�าแหล้ เกิดเมือ่วนัที ่7 สงิหาคม 2494 ณ บ้านท่าส ีต.หนองแสง 

อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี (ปัจจุบันขึ้นกับอ�าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี)  

เป็นบุตรของนายที นางติ๋ม ค�าแหล้ มีพี่น้องร่วมกันทั้งสิ้น 4 คน เป็นชาย  

1 คน และหญิง 3 คน ต่อมาครอบครวัได้อพยพมาที่บ้านวังหนิซา ต.ดงมะไฟ 

อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล�าภู ในปี พ.ศ. 2509

นายเด่น ค�าแหล้ เข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียน 

บ้านวังหินซา ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.อุดรธานี (ในขณะน้ัน) จากน้ัน 

ได้อุปสมบทอยู ่ระยะหน่ึง ต้องสึกออกมาท�างานช่วยเหลือครอบครัว  

โดยไปเป็นลูกจ้างด�านาอยู่ที่ อ�าเภอสุวรรณคูหา ได้ข้าวปีละ 50 กระบุง  

เป็นค่าตอบแทน นอกจากนี้ เด่น ค�าแหล้ ยังหารายได้เสริมด้วยการชกมวย 

โดยมีสถิติชนะตลอดมา ไม่เคยได้รับความพ่ายแพ้แม้แต่ครั้งเดียว

จากลูกชาวนามาเป็นสหาย
ในปี พ.ศ. 2514 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ได้เข้ามา

เคลื่อนไหวในเขตพื้นที่ต�าบลดงมะไฟ อ�าเภอสุวรรณคูหา ในขณะที่  

เด่น ค�าแหล้ ยังคงรับจ้างด�านา และชกมวย เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว 

ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับสหายของพรรคฯ เช่น การจัดการศึกษาทาง 

การเมือง เป็นต้น กระทั่งเป็นที่เพ่งเล็งของฝ่ายรัฐ และเดินทางเข้าร่วมต่อสู้

กับ พคท. ในปี พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา โดยเคลื่อนไหวในพื้นที่เขตงานภูซาง 

ภายใต้ชื่อจัดตั้ง “สหายดาว อีปุ่ม”

ช่วงปี พ.ศ. 2518 – 2520 พรรคฯ ได้ส่งสหายดาว อีปุ่ม ไปเรียน 

ที่โรงเรียนการเมืองการทหารที่ลาว และเวียดนาม เพื่อยกระดับทั้งทาง 

ความคดิทฤษฎีทางการเมอืงและการทหาร หลงัจากน้ันได้กลบัมาเคลือ่นไหว



8    9

ในเขตงานภูซาง อีกครั้ง

หลังจากกลับจากเวียดนามและลาว ศูนย์การน�าของพรรคฯ ในเขต 

ภูซางได้ส่งสหายดาว และคณะมาบุกเบิกเคลื่อนไหวในเขต 196 แถบอ�าเภอ

คอนสาร เกษตรสมบรูณ์ ภูเขยีว หนองบวัแดง และบ้านเขว้า (โดยตัง้ชือ่เขต 

196 เพื่อเป็นการให้เกียรติกับนักศึกษาที่เข้ามาท�าการเคลื่อนไหวชาวนา 

ในพื้นที่ดังกล่าว)

ปี 2525 เด่น ค�าแหล้ ได้ออกจากป่าและเริ่มต้นชีวิตเกษตรกรอีกครั้ง 

ที่บ้านทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โดยได้แต่งงานกับนางสุภาพ ค�าแหล้ 

และปลูกข้าวโพด ถั่วแดง ในพื้นที่โคกยาว ซึ่งเป็นที่ดินของพ่อตา ซึ่งอาศัย

ท�ากินที่ดินดังกล่าวมาเป็นเวลายาวนานแล้ว 

การต่อสู้รอบใหม่ 
ภายใต้ชีวิตเกษตรกร

ชีวิตเกษตรกรของนายเด่น  

และนางสุภาพ ค�าแหล้ ได้ด�าเนิน 

มาอย่างปกติเพียง 3 ปี โดยในปี  

พ.ศ. 2528 รัฐบาลได้เข้าด�าเนิน

โครงการ “หมูบ้่านรกัษ์ป่า ประชารกัษ์

สัตว ์” ซึ่ งได ้ท�าการอพยพขับไล  ่

ชาวบ้านในพื้นที่โคกยาวออกจากที่ท�ากิน โดยอ้างว่าจะจัดสรรที่ดินรองรับ 

จากน้ันเจ้าหน้าที่ได้ท�าการปลูกสวนป่ายูคาลิปตัส ส่วนพื้นที่รองรับเป็นที่ดิน

ทีม่กีารถือครองท�าประโยชน์ของชาวบ้านทุง่ลยุลายอยูแ่ล้ว ท�าให้ไม่สามารถ

เข้าท�ากินได้ และกลับเข้าที่เดิมก็ไม่ได้ เน่ืองจากในระยะแรกมีก�าลัง 

ทหารพราน และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ควบคุมอยู่

ในช่วงน้ัน เด่น ค�าแหล้ และชาวบ้านผู้เดือดร้อน ได้เรียกร้องขอ 

ความเป็นธรรมเพื่อขอกลับเข้าท�ากินในพื้นที่ดินเดิม ซึ่งมีเพียงนายสุเทพ  

โรจนทองค�า ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น ที่สามารถเข้าท�าประโยชน์ในที่ดินเดิมได้ 

ส่วนนายเด่น ค�าแหล้ และนายสนาม จุลนันท์ ได้รบัอนุญาตให้เข้าเลีย้งสตัว์ได้

ช่วงปี พ.ศ. 2539 – 2542 นายเด่น ค�าแหล้ ได้เคลื่อนไหวเรียกร้อง

สทิธิในทีด่นิท�ากินกับชาวบ้านทุง่ลยุลาย อกีครัง้ โดยมกีารชมุนุมทีห่น้าทีว่่าการ

อ�าเภอคอนสาร กระทั่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการถือครอง

ที่ดินป่าไม้ระดับอ�าเภอ เพื่อตรวจสอบการถือครองพื้นที่ในเขตต�าบล 

ทุ่งลุยลาย 
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ปฎิรูปที่ดินเพื่อคำนจน สร้างสังคำมที่เป็นธรรม
ภายหลังการแก้ไขปัญหาไม่มีข้อยุติ ชาวบ้านยังไม่สามารถเข้าท�า

ประโยชน์ในพื้นที่โคกยาวได้ เด่น ค�าแหล้ และสมาชิกผู้เดือดร้อนได้เข้าร่วม

เคลื่อนไหวกับชาวบ้านที่มีปัญหาที่ดินและทรัพยากรในพื้นที่อ�าเภอคอนสาร 

จังหวดัชยัภูม ิในนาม“เครอืข่ำยองค์กรชำวบ้ำนอนุรักษ์ลุ่มน�ำ้เซนิ (คอซ.)” 

และเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.) ตามล�าดับ โดยมีข้อเสนอให้ 

“ยกเลิกสวนป่า แล้วน�าที่ดินมาจัดสรรให้กับประชาชนผู้เดือดร้อน” 

ในปี พ.ศ. 2552 เด่น ค�าแหล้ และชาวบ้านเครือข่ายปฎิรูปที่ดิน 

ภาคอีสาน (คปอ.) ได้เข้าร่วมเคลื่อนไหวกับผู้เดือดร้อนทั่วประเทศ ในนาม

เครือข่ายปฎิรปูทีด่นิแห่งประเทศไทย  

(คปท.) โดยไดผ้ลกัดนัข้อเสนอเชงิ

นโยบายการจัดการทีด่นิโดยชมุชน

ในรูปแบบ “โฉนดชุมชน” และ 

การแก้ไขปัญหาในระดบัพืน้ที ่กระทัง่ 

รฐับาลสมยัน้ันได้ออกระเบียบส�านัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มี

โฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2553 

ในปี พ.ศ. 2554 เครือข่ายประชาชนได้รวมตัวกัน ในนาม “ขบวนการ

ประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม” ได้ชุมนุมติดตามการแก้ปัญหาโดยร่วมกัน

ชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงม้า กระทั่งมีมติคณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทาง

การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนฯ และเป็นทีม่าของการกลบัเข้าพืน้ที่

โคกยาวในเวลาต่อมา

วันที่ 1 กรกฎำคม 2554 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ต�ารวจ ฝ่ายปกครอง  

สนธิก�าลังกันเข้าควบคุมตัวชาวบ้านโคกยาวจ�านวนทั้งสิ้น 10 คน และแจ้ง

ข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติภูซ�าผักหนาม โดยแยกฟ้องเป็น 4 คดี นายเด่น 

และนางสุภาพ ค�าแหล้ ตกเป็นจ�าเลยในคดีดังกล่าวด้วย

ในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ขบวนการประชาชนเพื่อสังคม 

ที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้ชุมนุมที่กรุงเทพมหานครอีกคร้ัง เพื่อติดตามการแก้

ปัญหา กระทัง่มข้ีอตกลงผ่อนผันการท�าประโยชน์ทีด่นิทีอ่ยูร่ะหว่างแก้ไขปัญหา 

ร่วมกัน ประกอบกับช่วงดังกล่าว ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น 

ในคดีนายเด่น ค�าแหล้ และพวกรวม 5 คน โดยจ�าเลยที่ 1 และที่ 4  

(นายเด่น นางสุภาพ) พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น จ�าคุก 6 เดือน และศาล 

ไม่อนุญาตฎีกา จ�าเลยทั้งสองต้องถูกคุมขังจ�านวนทั้งสิ้น 12 วัน
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ทนายความได้ยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งศาล ซึ่งศาลอนุญาตในเวลาต่อมา  

และสามารถประกันตัวผู้ต้องหาได้ในที่สุด

ปี พ.ศ. 2557 รัฐบาลได้ด�าเนินแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท�าลาย

ทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในประเทศให้ได้ร้อยละ 40  

โดยมีมาตรการส�าคัญ คือ “ทวงคืนผืนป่า” จากนั้น วันที่ 25 สิงหาคม 2557 

เจ้าหน้าทีไ่ด้น�าป้ายประกาศจังหวดัชยัภูม ิมาปิดทีช่มุชนโคกยาวและบ้านเรอืน

ทุกหลังคาเรือนให้ออกจากพื้นที่ภายใน 15 วัน

หากพ้นก�าหนดจะด�าเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ต่อมา 

ชาวบ้านผู้เดือดร้อนได้เคลื่อนไหวเรียกร้อง กระทั่งมีการชะลอด�าเนินการ

วันที่ 26 มกรำคม 2558 มีหนังสือส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 

(นครราชสีมา) เร่ือง สั่งให้ นายเด่น  

นางสุภาพ ค�าแหล้ พร้อมด้วยบริวาร 

ออกจากป่าสงวนแห่งชาติภูซ�าผักหนาม 

โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 2 5(1) (2) 

(3) แห่งพระราชบญัญตัป่ิาสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2507 ซึง่นายเด่น ค�าแหล้ ได้อทุธรณ์ 

ค�าสัง่ดงักล่าวถึงรัฐมนตรว่ีาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ซึ่งต่อมามีหนังสือถึงนายเด่น ค�าแหล้ 

เรื่อง ไม่เห็นด้วยกับค�าอุทธรณ์ค�าสั่ง

บังคับดังกล่าว

ตลอดช่วงปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา  

ชีวิตพ่อเด่นมีภาระหน้าที่หลักเพียง  

2 อย่างคอื การผลกัดนัแก้ไขปัญหากรณี

สวนป่าโคกยาว ร่วมกับเครอืข่ายประชาชน  
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ทัง้น้ี เพือ่ให้ชาวบ้านผู้เดอืดร้อนสามารถอาศยั ท�ากินในพืน้ทีไ่ด้อย่างปกตสิขุ 

ไม่มีการรบกวนสิทธ์ิใดๆ จากเจ้าหน้าที่ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีการกดดัน 

ให้ออกจากพื้นที่อย่างเข้มข้น และการดิ้นรนท�ามาหากิน กับภรรยาคู่ทุกข์

คู่ยาก เพื่อเลี้ยงปากท้องทั้ง 2 ชีวิต ให้สามารถด�ารงอยู่ได้ตามอัตภาพ  

ทัง้การปลกูพชือายสุัน้ในแปลงเกษตรบรเิวณโคกยาว จ�าพวกฟักทอง ผัก พรกิ 

ฯลฯ และเก็บหาของป่าตามฤดกูาล เพือ่น�ามาจ�าหน่ายทีต่ลาดบ้านทุง่ลยุลาย 

กิจวตัรเช่นน้ี จะเห็นหญงิชายสงูอาย ุ2 คน ขบัมอเตอร์ไซด์ ออกจากโคกยาว

ในช่วงบ่ายของทุกวัน เพื่อน�าผลผลิตต่างๆ ที่เก็บหาได้ มาจ�าหน่ายที่ตลาด

ประจ�าหมู่บ้านเกือบทุกวัน

คำืนวันที่หายไป
ภายใต้บรรยากาศที่สุ ่มเสี่ยง  

ไร ้หลักประกันของชุมชนโคกยาว  

ความพยายามในการผลักดันชาวบ้าน

ออกจากพืน้ทีท่�ากินเดิม ด้วยสารพดัวธีิ 

ในช่วง 30 ปี ที่ผ่านมา ทั้งการใช้ก�าลัง

ผลกัดนัให้ออกจากพืน้ทีใ่นช่วงแรก โดยอ้างว่าจะจัดสรรทีด่นิรองรบั สดุท้าย

ชาวบ้านต้องถูกลอยแพ ไม่สามารถเข้าพืน้ทีไ่ด้ เน่ืองจากเป็นพืน้ทีท่ีม่ชีาวบ้าน

อื่นครอบครองอยู่แล้ว การจับกุมด�าเนินคดี เมื่อกลับเข้ามาพื้นที่เดิมในปี  

พ.ศ. 2554 ทัง้ๆ ทีเ่ป็นไปโดยเง่ือนไขตามมตคิณะรฐัมนตร ีการใช้อ�านาจทาง

ปกครองบงัคบั การข่มขู ่คกุคาม การโน้มน้าวจงูใจให้ออกจากพืน้ทีไ่ปรวมอยู่

กับชุมชนอื่นที่ห่างไกลจากถ่ินฐานเดิม และการให้ร้ายป้ายสีต่างๆ นานา  

เหล่าน้ีคือรูปการณ์ที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานบางแห่งได้กระท�า โดยมีเป้าหมาย

ส�าคัญคือท�าให้ประชาชนต้องออกจากพื้นที่โคกยาวให้ได้ 

ในอีกด้านหน่ึง การยืนหยัดต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยว กล้าหาญของชุมชน 

โดยการน�าของเด่น ค�าแหล้ ท�าให้ชุมชนสามารถปักหลักอยู่ได้อย่างมั่นคง 

กระทั่งวาระสุดท้ายที่เด่น ค�าแหล้ ได้หายตัวไป ภายหลังเดินทางเข้าป่า  

เพื่อเก็บหาอาหารตามปกติในเช้าวันที่ 16 เมษายน 2559 หลังเทศกาล

สงกรานต์เพยีงวนัเดยีว วนัทีผู้่คนทัว่ไปต่างพกัผ่อน หรือเดนิทางคนืสูเ่มอืงกรุง 

อีกครั้ง หลังกลับมาเยี่ยมญาติพี่น้องต่างจังหวัด เป็นวันที่เด่น ค�าแหล้  

ได้หายไปกระทั่งวันนี้

บันทึกคำวามทรงจ�การคำ้นหาพ่อเด่น คำ�แหล้
นับตั้งแต่การหายตัวไปของพ่อเด่น ค�าแหล้ ในเช้าวันที่ 16 เมษายน 

2559 จนกระทั่งวันนี้ เป็นเวลากว่า 1 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ชาวบ้าน

ในนามเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน ชาวบ้านทุ่งลุยลาย เจ้าหน้าที่บางคน

จากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ได้ร่วมกันติดตามค้นหาอย่างต่อเน่ือง  

นับตัง้แต่วนัแรกทีพ่วกเราได้ทราบข่าว กระทัง่วนัที ่24 มนีาคม 2560 ทีค่ณะ

ติดตาม ค้นหาได้พบวัตถุพยาน จ�านวนทั้งสิ้น 6 รายการ และอยู่ระหว่าง 

การตรวจพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน และน่ีคือบทบันทึกเรื่องราว 

การค้นหาในช่วงที่ผ่านมา 

วันที่ 15 เมษำยน 2559 เวลาประมาณ 09.00 น. นายห�า ชาวบ้าน

ทุง่ลยุลายได้น�าเหล้าขาว และเหล้าส ีมากินทีบ้่านพ่อเด่น เน่ืองในวนัสงกรานต์ 

ต่อมาเวลาประมาณ 12.00 น. นายเด่นได้เข้าเก็บหาของป่า และกลับมา 

ช่วงประมาณบ่าย 3 โมงเย็น หลังจากนั้นนายห�ากลับออกจากบ้านนายเด่น

ไปประมาณ 16.00 น. 

เวลาประมาณ 18.00 น. นายเด่นได้โทรศัพท์หานายแหล่ ชาวบ้าน

หมู่บ้านใกล้เคียง และถามว่าพรุ่งนี้ (16 เมษายน 2559) จะขึ้นมาที่โคกยาว
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หรือไม่ นายแหล่บอกว่าไม่เข้าไป เพราะจะไปท�าบุญ แต่จะเข้าไปในวันที่  

17 เมษายน 2559 (ภายหลังจากที่นายแหล่ปฏิเสธนายเด่นว่าจะไม่เข้าไป 

ในวนัที ่16 เมษายน 2559 โดยอ้างว่าตดิธุระไปท�าบญุ แต่ประมาณ 15.00 น.  

ของวันที่ 16 นายแหล่ได้เข้าไปที่โคกยาว พร้อมกับถามหานายเด่น พอนาง

สภุาพบอกว่า ตาเด่นเข้าป่าไปแต่เช้าแล้ว จากน้ันนายแหล่ กับนายล้าน ทีม่า

ด้วยกัน ได้ตามเข้าไปในป่า) 

วันที่ 16 เมษำยน 2559 ในช่วงเช้าวันที่ 16 เมษายน 2559  

นางสุภาพและนายเด่น ได้เข้าไปซื้อกับข้าวในตลาดบ้านทุ่งลุยลาย และ 

กลับมายังชุมชนโคกยาว เวลาประมาณ 08.00 น. จากนั้นนายเด่น บอกนาง

สภุาพว่าจะเข้าไปหาของป่า ให้เตรยีมถางหญ้าปรบัดนิไว้ เพือ่เตรยีมปลกูผัก 

จากน้ันประมาณ 09.00 น. นายเด่น ได้เดินเข้าป่า โดยได้ห่อข้าวเหนียว  

น�้า มีดเหน็บ เสียม และเป้ พร้อมกับสุนัข 2 ตัว ชื่อ เติ่งกับหมี โดยเดินทาง

เข้าป่าบริเวณสวนป่าโคกยาวรอยต่อระหว่างป่าสงวนแห่งชาติภูซ�าผักหนาม 

และเขตรักษาพนัธ์ุสตัว์ป่าภูเขยีว หลงัจากน้ัน นายเด่นไม่ได้เดนิทางกลบับ้าน

อีกเลย นอกจากเจ้าสุนัขสองตัวที่ตามไปด้วย โดยกลับเข้ามาในช่วงเวลา 

ที่ไม่ตรงกัน คือตัวเมีย (ชื่อหมี) กลับเข้ามาประมาณ 15.00 น. ส่วนอีกตัว 

(ตัวผู้ชื่อเติ่ง) กลับเข้ามาถึงประมาณ 21.00 น. 

สุนัขที่กลับเข้ามาในช่วงดึกมีอาการหวาดกลัว คล้ายตื่นตกใจ ล�าตัวมี

บาดแผล คือใบหูข้างขวามีรอยฉีกขาด และขามีอาการเดินเป๋ๆ หลังจากนั้น 

เวลาประมาณ 22.00 น. ชาวบ้านชุมชนโคกยาว ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด 

ทิศทางมาจากบริเวณล�าน�้าพรมจุดที่เรียกว่าวังมน 

วันที่ 17 เมษำยน 2559 ช่วงเช้า นางสุภาพ พร้อมกับสมาชิกชุมชน

โคกยาว และนายแหล่ นายล้าน ได้ช่วยกันออกตามหาพ่อเด่นตามแนวล�าน�า้

พรม และจุดต่างๆ ทีค่าดว่าเคยไปเก็บหาของป่า แต่ไม่พบร่องรอยแต่อย่างใด  

จากน้ัน จึงเข้าแจ้งผู้ใหญ่บ้านประกาศให้ชาวบ้านทุ่งลุยลาย และเจ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้องร่วมกันตามหาต่อไป 

วันที่ 18 เมษำยน 2559 นางสุภาพ ค�าแหล้ เดินทางไปแจ้งความที่

ป้อมต�ารวจชุมชนทุ่งลุยลาย แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ต�ารวจอยู่ จากน้ันจึงเดินทาง

ไปยัง สภ.ห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ต�ารวจบอกว่า

เป็นหน้าทีค่วามรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีป่่าไม้ในพืน้ที ่และเจ้าหน้าทีป่่าไม้จะ

รายงานมายังสถานีต�ารวจเอง กระทั่งต้องเข้าไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ชย.

4 (คอนสาร) เพือ่ขอความร่วมมอืในการค้นหา แต่ถูกปฏิเสธ โดยอ้างว่าไม่ได้

อยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่เป็นเขตรับผิดชอบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

ขณะเดียวกัน สมาชิกชุมชนโคกยาว พร้อมเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าภูเขียว ชาวบ้านทุ่งลุยลาย ฝ่ายปกครอง ได้ออกค้นหาพ่อเด่น  

โดยแบ่งก�าลังเป็น 6 ชุด บริเวณห้วยว่านน�้า และจุดต่างๆ ที่คาดว่านายเด่น

จะไปเก็บหาของป่า 

วนัที ่19 เมษำยน 2559 นางสภุาพ ค�าแหล้ ชาวบ้านทุง่ลยุลาย พร้อม

สมาชกิเครือข่ายปฏิรูปทีดิ่นภาคอสีาน รวมทัง้เจ้าหน้าทีป่่าไม้ ช่วยกันตดิตาม

หาพ่อเด่น โดยแยกกันไปตามหายังบริเวณจุดต่างๆ ช่วงบ่ายทีมชาวบ้านที่

ร่วมไปกับเจ้าหน้าทีป่่าไม้ ได้กลบัมาแจ้งว่าได้พบถุงเป้ บริเวณจุดเหนือแค้มป์

สองคอน แต่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่ได้สนใจเก็บมาดู หรือถ่ายรูปบันทึกไว้  
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ทีมชาวบ้านกลับขึ้นไปค้นหาอีกครั้ง เพราะสงสัยว่าถุงย่ามใบน้ันจะเป็นของ

นายเด่นหรือไม่ แต่ไม่พบถุงเป้แต่อย่างใด

วันที่ 20 เมษำยน 2559 สมาชิกชุมชนโคกยาว และเครือข่ายปฏิรูป

ที่ดินภาคอีสาน ออกติดตามหาตลอดแนวล�าน�้าพรม และพื้นที่ 2 ฝั่งล�าน�้า  

แต่ยังไม่พบร่องรอย

วันที่ 21 เมษำยน 2559  

ทีมเครือข่ายฯ และชาวบ้านยังคง

ลงพื้นที่ออกตามหาอย่างต่อเน่ือง 

กระทัง่ได้ยนิเสยีงไอ้เติง่ ซึง่เป็นหมา

ของพ่อเด่นเห่าพร้อมกับวิ่งไปหยุด

ที่บริเวณล�าน�้า จึงได้พากันลงงม 

ในน�้าจนกะทั่งได้เจอด้ามเสียม ซึ่งยังดูใหม่ สภาพการใช้งานน่าจะไม่เกิน  

1 อาทิตย์ ส่วนเครือข่ายชาวบ้านอีกทีมหน่ึง แยกกันออกตามหาบริเวณ 

จุดพรมสองคอน ห่างจากหน่วยพิทักษ์ป่าหนองไร่ไก่ ประมาณ 500 เมตร  

แต่ยังไม่เจอหลักฐานอะไร 

ขณะเดียวกัน นักข่าวไทยพีบีเอส ศูนย์ขอนแก่น เนชั่น ศูนย์ขอนแก่น 

และทีวีช่อง 7 ลงพื้นที่ชุมชนโคกยาวเพื่อสัมภาษณ์แม่ภาพ และสมาชิก 

ในชุมชน กรณีการหายตัวไปของนายเด่น

วันที่ 22 เมษำยน 2559 

ตัวแทนเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาค

อีสาน เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ

เจ้าหน้าทีต่�ารวจให้ลงมาตรวจสอบ

พื้นที่บริเวณที่นาย เด่น ค�าแหล้ 

หายตวัไปในป่า เพราะนับแต่หายตวั 

ผู้เป็นญาตไิด้เดนิทางไปแจ้งความไว้แล้ว แต่เจ้าหน้าทีต่�ารวจยงัไม่ลงมาด�าเนิน

การใดๆ จากนั้นประมาณ 13.00 น เจ้าหน้าที่ต�ารวจโทรมาแจ้ง นางสุภาพ 

ค�าแหล้ ให้เดนิทางมาพบพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร  

จ.ชัยภูมิ เพื่อสอบสวนกรณีการหายตัวของนายเด่น 

ขณะเดยีวกันในช่วงเช้า ทมีตดิตามค้นหาได้พบรอยลากบนผืนดนิ เข้าใจ

ว่าเป็นการลากของหนัก และมีรอยคล้ายน้ิวมอื เป็นทางลากลงมาจากเขงิเขา  

มายังริมฝั่งล�าน�้าพรม จุดวังมน ยาวประมาณ 5 เมตร และพบปลอกกระสุน

ปืนลูกซอง ซองยาทัมใจ เทียนไข 2 เล่ม วางทิ้งไว้ ดูจากสภาพซองน่าจะ 
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ถูกใช้งานมาประมาณ 1 อาทิตย์ ซึ่งพบในลักษณะวางอยู่บนพื้นไม่ห่างจาก

รอยลากมากนัก ต่อมาช่วงบ่ายได้เเจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และต�ารวจลงพื้นที่ 

เพื่อตรวจสอบหลักฐาน

ซึ่งเจ ้าหน้าที่แจ ้งว ่ารอยลากดังกล่าวเป็นเพียงรอยคนลื่นไถล  

แต่ทมีชาวบ้าน ยงัคงสงสยัและเชือ่ว่า รอยลากทีเ่จอเป็นรอยลากสิง่ของหนัก  

และมีทิศทางไปยังจุดวังมน จึงประสานนักประดาน�้าจากมูลนิธิกู้ภัยชุมแพ  

(จีแชเกาะ) และมูลนิธิกู้ภัยดอนสาร เพื่อลงส�ารวจในพื้นที่ล�าน�้าพรม จ�านวน 

2 จุด ได้แก่ จุดห้วยว่านน�้า และวังตะเคียน

วันที่ 23 เมษำยน 2559 หน่วยกู้ภัยชุมแพ (ชีแชเกาะ) และหน่วย

กู้ภัยคอนสาร จัดทีมนักประดาน�้า ร่วมกันงมหา บริเวณ 2 จุด คือ ช่วงเช้า

ตรงบริเวณที่พบรอยลาก ที่จุดห้วยว่านน�้า และช่วงบ่ายที่จุดวังตะเคียน 

(บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าหนองไรไก่) เพราะทีมชาวบ้านสงสัยว่าอาจจมอยู ่

ใต้น�้า แต่ไม่พบ เจ้าหน้าที่จึงยุติการค้นหาในช่วงประมาณ 16.30 น.

ทั้งนี้ ทีมข่าว 3 มิติ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการหายตัวไปของนายเด่น 

ค�าแหล้ และสัมภาษณ์นักประดาน�้าในช่วงหลังจากปฏิบัติภารกิจ

วนัที ่24 เมษำยน 2559 ทมีเครอืข่ายชาวบ้านลงพืน้ทีจุ่ดบรเิวณเหนือ

ห้วยน้อย (จุดทีม่คีลืน่โทรศพัท์) พบเปลผ้าร่มสเีขยีว พร้อมเชอืกผูกเปลสแีดง 

ผูกเชือกอีกด้านหน่ึงไว้ที่ยอดไม้สูงจากพื้นประมาณ 6 เมตร ห้อยลงมาแต่

ม้วนเปลเก็บอย่างดีโดยยัดไว้ที่ง่ามไม้ บริเวณนั้นมีต้นไม้สูง 3 ต้น 

นอกจากน้ี ผู้ค้นหาหลายคนได้กลิน่เหมน็เน่า ลอยมาวบูหน่ึง กลิน่ค่อน

ข้างแรง และพบแมลงวนัหัวเขยีว แต่ไม่พบแหล่งทีม่าของกลิน่ ข้อสงัเกตคอื 

การผูกเปลไม่สามารถจะผูกแขวนได้ เพราะไม่มีก่ิงไม้ให้ผูกนอนส่องสัตว ์

ได้ เข้าใจว่าลกัษณะทีพ่บเปลผูกไว้อาจเป็นการแสดงสญัลกัษณ์บางอย่าง และ

จุดเปลกับจุดกลิ่นเหม็นอยู่ห่างกันประมาณ 100 เมตร และเป็นจุดเดียวที่มี

คลื่นโทรศัพท์ ซึ่งในวันที่ 16 เมษายน 2559 เวลา 22.15 น. นายแหล่ ได้โทร

หายายภาพ (เป็นเบอร์โทรศัพท์พ่อเด่น ที่ยายภาพเก็บไว้) 

เมื่อชาวบ้านกลับขึ้นมา และบอกว่าพบเปล นายแหล่ได้แสดงตนว่า

เป็นเปลของตนเอง และมีอาการไม่พอใจที่เก็บเปลมา นอกจากน้ี ต้นไม้สูง
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สามต้นน้ี อยู่ห่างจากจุดที่พบรอย

ลากและรอยน้ิวมือประมาณ 500 

เมตร ในรศัมีบรเิวณดงักล่าวยงัพบ

ปลอกกระสุนปืนสีแดง คาดว่าเป็น 

กระสุนปืนลูกซอง อยู่ในหลุมเล็กๆ 

เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15 ซม. และซองยาทันใจอยู่ใกล้เคียงกัน  

สภาพซองน่าจะถูกทิ้งมาประมาณ 1 อาทิตย์

วนัที ่25 เมษำยน 2559 ทมีเครอืข่ายชาวบ้านลงพืน้ทีจ่ดุวงัมน ค้นหา

บริเวณต้นไม้ใหญ่และป่าทึบ (จุดพบเปลและได้กลิ่นเหม็นเน่าในวันที่ผ่านมา) 

การค้นหาในป่าทบึ กลุม่ผู้ค้นหาได้กลิน่อกี แต่ยงัไม่แน่ใจว่าเป็นกลิน่ทีม่าจาก

แหล่งเดียวกับเมื่อวานนี้หรือไม่ เมื่อค้นหาลงไปในป่าทึบ ปรากฎว่าเป็นกลิ่น

ซากแลนเน่า มหีนอน และห่างจากซากแลนเน่าขึ้นไปตามทางลาดชันขึ้นเขา 

ยังพบกองขนเม่น และด้ามเสียมขุด ใกล้ขอนไม้ล้มขนาดใหญ่

ห่างไปอกีไม่ก่ีเมตรพบตาข่ายดกัสตัว์วางทิง้บนพืน้ดนิ ขณะทีใ่นจุดอืน่ๆ 

พบปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์ 12 เพิ่มอีก 2 ปลอก สีแดง 1 สีเขียว 1 

เศษเปลขาดพันปลายไม้สูงจากพื้นดินประมาณ 1 ฟุต ลักษณะคล้ายพันไว้

เป็นสัญลักษณ์ และย่ามที่ท�าจากกระสอบพลาสติกสีฟ้า (ไม่รู้จุดที่พบ) และ

อีกกลุ่มไปจุดห้วยว่านน�้า ไปเจอกระดูกยังระบุไม่ได้ 

ขณะเดียวกัน นายวิชานนท์ แสนผาลา ผู้ช่วยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าภูเขียว พร้อมเจ้าหน้าที่จ�านวนประมาณ 20 คน เข้ามาตรวจเยี่ยม 

สอบถามความคืบหน้าและยืนยันว่าจะช่วยด�าเนินการติดตามค้นหาต่อไป 

วันที่ 26 เมษำยน 2559 การระดมค้นหายังเป็นไปอย่างต่อเนื่องมา

เป็นเวลา 10 วนัแล้วน้ัน ปรากฏว่าทมีเครอืข่ายชาวบ้านได้พบท่อนไม้ขีเ้หลก็

ป่า ยาวประมาณ 2 เมตร เป็นรอยลักษณะแบกหามสิ่งของมาวางทิ้งไว้  

ตกอยู่บริเวณฝั่งล�าน�้าพรม ตรงข้ามกับหน่วยพิทักษ์ป่าหนองไร่ไก่ ท่อนไม้ที่

พบ มร่ีองรอยการผูกผ้าคล้ายกับว่าได้มีการแบกสิง่ของอย่างใดอย่างหน่ึงมา

จากทีอ่ืน่ แล้วมาวางทิง้ไว้ในบรเิวณดงักล่าว เพราะจากการตวีงค้นหาในรศัมี

รอบจุดที่พบท่อนไม้ออกไปรอบด้านน้ัน ไม่พบร่อยรอยของต้นไม้ที่ถูกตัดไม้ 

จึงสันนิษฐานว่า ท่อนไม้ดังกล่าวถูกหามมาจากที่อื่น 

ขณะเดียวกัน ทีมค้นหาของเครือข่ายชาวบ้าน ได้พบกับเจ้าหน้าที ่

ชุดลาดตระเวนของป่าไม้ประมาณ 10 นาย คุมตัวนายแหล่และนายล้าน  

จากการสอบถามเจ้าหน้าทีแ่จ้งว่าจะน�าตวัทัง้สองคนไปชีจุ้ดเกิดเหตแุต่ไม่บอก
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ว่าต�าแหน่งใด เมื่อทีมชาวบ้านขอ

ตดิตามไปด้วย ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่

ไม่ให้ไป

วันที่ 27 เมษำยน 2559 

ทีมชาวบ้านลงไปตรวจดูร่องรอย

บริเวณที่พบท่อนไม้อีกครั้ง พบเพียงกองดินอยู่หลังบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่า

หนองไร่ไก่ ช่วงแรกสนันิษฐานว่าอาจเป็นกองดนิทีฝั่งกลบอะไรบางอย่าง เมือ่

ตรวจสอบจึงพบว่าเป็นเพียงรอยท�าแนวกันไฟเมื่อปีที่แล้ว

ในวนัเดยีวกัน คณุสวุรรณา บญุกล�า่ (รองผู้อ�านวยการสถานีโทรทศัน์ 

TNN 24) มอบเงินจ�านวน 2,500 บาท ให้กับนางสภุาพ ค�าแหล้ เพือ่ร่วมเป็น

ขวัญก�าลังใจ โดยมีทีมนักข่าว TNN ที่ลงมาเกาะติดพื้นที่ เป็นตัวแทนมอบ

วันที่ 28 เมษำยน 2559  

ทีมงานค้นหาพร้อมภรรยานายเด่น 

ค�าแหล่ และเจ้าหน้าทีห่น่วยพทิกัษ์ป่า

หนองไร่ไก่ รวมประมาณ 10 กว่าคน 

ร่วมเดินส�ารวจบริเวณป่าช้าเก ่า  

บ้านหนองไร่ไก่ เดนิหาร่อยรอยสงสยั 

แต่ไม่พบเบาะแสเพิ่มเติมแต่อย่างใด

วันที่ 2 พฤษภำคม 2559 นางสุภาพ ค�าแหล้ พร้อมกับสมาชิก 

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน กว่า 10 ราย เดินทางไปยังสถานีต�ารวจภูธร

ห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เพื่อติดตามความคืบหน้าของ 

เจ้าพนักงานสอบสวน และติดตามการหายตัว นอกจากน้ี ได้น�าท่อนไม้  

พร้อมกับเปลสนามส่งมอบให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจ เพือ่เป็นหลกัฐานในการตดิตาม 

ค้นหา ซึง่เจ้าหน้าทีต่�ารวจจะน�าท่อนไม้ดงักล่าว ส่งมอบให้สถาบันนิตวิทิยาศาสตร์ 

ตรวจพิสูจน์ โดยต้องใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์

วันที่ 5 พฤษภำคม 2559 นางสุภาพ ค�าแหล้ พร้อมทีมชาวบ้าน 

เครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน กว่า 10 คน เดินทางไปยังสถานีต�ารวจภูธร

ห้วยยาง เพื่อขอเข้าพบผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรห้วยยาง ให้ท�าหนังสือ

ขอความร่วมมือส่งถึงผู้อ�านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่พิสูจน ์

ร่องรอย ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ทั้งวัตถุพยานและหลักฐานอื่นๆ อาทิ  
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ท่อนไม้ เปลสนาม หลักฐานทางโทรศัพท์ เพื่อใช้ประกอบหลักฐานในการ 

ตามหาร่องรอยการหายตัวไปของนายเด่น ค�าแหล้ โดยเจ้าหน้าที่พนักงาน

สอบสวน แจ้งว่า เน่ืองจากเป็นวันหยุด ผกก.สภ.ห้วยยาง ติดธุระไม่ได้เข้า

มายังสถานีต�ารวจ อย่างไรก็ตามในวันรุ่งขึ้นจะแจ้งให้ทราบ เพื่อท�าหนังสือ

ถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ต่อไป

ในวันเดียวกัน นักข่าวจากศูนย์ข่าวภาคอีสานเนชั่นทีวี และทีมข่าว

สปริงนิวส์ ร่วมลงพื้นที่แกะรอยการตามหาตัวนายเด่น 

นอกจากน้ี องค์กรระหว่างประเทศชือ่ Front line Defenders ได้ออก

แถลงการณ์กรณีการหายตัวไปของนายเด่น ค�าแหล้ แสดงความห่วงใย 

อย่างสุดซึ้งว่าการหายตัวไปของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน นายเด่น ค�าแหล้ 

ระบุเชื่อว่าการหายตัวไปนั้นมีแรงจูงใจมาจากการท�างานที่มีความชอบธรรม

และสนัตวิธีิของนายเด่น ในเรือ่งการเรยีกร้องสทิธิในทีด่นิในพืน้ทีจั่งหวดัชยัภูมิ 

โดยมีข้อร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ของประเทศไทย ดังนี้

1. ต้องสบืสวนสอบสวนโดยพลนั ให้ถ้วนถ่ีและเป็นกลาง ว่าการกล่าว

อ้างว่ามีการบังคับให้สูญหายขององค์กรระหว่างประเทศชื่อ Front line 

Defenders ที่ท�างานเรื่องปกป้องคุ ้มครองนักต่อสู ้เพื่อสิทธิมนุษยชน  

ออกแถลงการณ์กรณีการหายตัวไปของนายเด่น ค�าแหล้ และขอให้มี 

การเผยแพร่ผลของการสืบสวนสอบสวนและน�าผู้กระท�าความผิดเข้าสู ่

กระบวนการยุติธรรมตามมาตรฐานสากล

2. ขอให้หยุดการด�าเนินคดีนายเด่นและภรรยา ซึ่ง Front line  

Defenders เชื่อว่าการฟ้องคดีอาญาต่อนายเด่นและภรรยาน้ันเกิดจาก 

การที่ทั้งสองท�างานในฐานะนักต่อสู ้ เพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งพวกเขาม ี

ความชอบธรรมในการท�างานอย่างสันติสงบที่จะปกป้องสิทธิในที่ดินของเขา

3. จะต้องใช้มาตรการที่จ�าเป็นทุกรูปแบบเพื่อรับรองว่าครอบครัว 

ของนายเด่น จะได้รับการฟื้นฟูเยียวยาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

4. ขอให้รับรองว ่าทุกสถานการณ์นักต่อสู ้ เพื่อสิทธิมนุษยชน 

ในประเทศไทย สามารถท�างานที่มีความชอบธรรมของเขาได้อย่างเสร ี

โดยปราศจากการกีดกันด้วยข้อจ�ากัด ความหวาดกลัว หรือการโต้ตอบกลับ

วนัที ่6 พฤกษภำคม 2559 ทมีเครือข่ายชาวบ้าน ได้ลงพืน้ทีซ่�า้บรเิวณ

ทีพ่บท่อนไม้ดังกล่าวอกีคร้ัง ปรากฏ

ว่าสงัเกตเห็นกองดนิบนกอไผ่มร่ีอง

รอยไฟไหม้ผิดปกต ิจึงร่วมกันใช้ไม้

เขีย่พบร่องรอยวตัถุถูกเผามจี�านวน 

4 จุด ในรอบรัศมีบริเวณที่ได้เคย

พบท่อนไม้ดังกล่าวน้ัน จึงแจ้ง 
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เจ้าหน้าที่สถานีต�ารวจภูธรห้วยยาง ลงพื้นที่เพื่อน�าไปเก็บไว้เพื่อพิสูจน์ว่า 

ร่องรอยที่ถูกเผาทิ้งไว้นั้นเป็นกระดูกคนหรือกระดูกสัตว์

ทั้งนี้ ทีมชาวบ้านเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน คาดว่าจากร่องรอย

การเผาไหม้น่าจะเป็นกระดกูคนทีถู่กเผาซ�า้แล้วซ�า้อกีหลายครัง้ แต่เผาไม่หมด 

ซึ่งอาจเป็นหลักฐานที่ส�าคัญเชื่อมโยงกับการหายตัวไปของนายเด่น จึงส่งให้

เจ้าหน้าที่ต�ารวจห้วยยาง เพื่อตรวจสอบพิสูจน์หลักฐาน

พบร่อยรอยกอไผ่ถูกไฟไหม้ จ�านวน 3 จุด ซึ่งอยู ่ห่างจากหลัง 

หน่วยพิทักษ์ป่าหนองไรไก่ ประมาณ 50 เมตร และพบรอยเผาไหม้บริเวณ 

ลุ่มน�้าพรมอีก 1 จุด ห่างจากจุดกอไผ่ไปประมาณ 200 เมตร

ชาวบ้านโคกยาวบอกว่า มเีสยีงไฟใหม้ดงัมาทางหลงัแค๊มป์หนองไร่ไก่ 

เสียงดังมากเสียงไม้แตกเป็นระยะทั้งคืน เม่ือช่วงเช้าไปลงพื้นที่ พบกองไฟ

แต่ละจุดที่ถูกไฟไหม้ ไม่ห่างกันมากและการจุดไฟเน้นเผาแต่จุดนั้นด้วย

ในวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ป่าไม้จัดชุดลงส�ารวจพื้นที่สวนป่าโคกยาว  

รอยต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวและป่าสงวนแห่งชาติภูซ�า 

ผักหนาม เพื่อค้นหาร่องรอยการหายตัวไปของนายเด่น โดยเจ้าหน้าที่ป่า 

ไม่ระดมก�าลังค้นหา แยกชุดลาดตระเวนทั้งหมด 11 จุด ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่

ไม่พบร่องรอยแต่อย่างใด นอกจากทีมเครือข่ายชาวบ้านที่พบร่องรอย 

การเผากระดูก ที่คาดว่าอาจจะเป็นกระดูกคนที่เชื่อมโยงการหายตัวไป 

ของนายเด่น ค�าแหล้

วันที่ 7 พฤษภำคม 2559 ทีมชาวบ้านเครือข่ายฯ และแม่สุภาพ  

ค�าแหล้ ไปท�าพิธีทางศาสนาจุดหน้าถ�้าวังยาว ใต้วังมน เจอกับเจ้าหน้าที่ 

ป่าไม้ ซึ่งนอนค้างคืนในบริเวณน้ี ทางเจ้าหน้าที่บอกให้สังเกตุน�้ามีลักษณะ 

ขุ่นข้นเป็นจุดเดียว โดยปกติปลาฝาอาจจะกินของเน่าอยู่ใต้ท�าให้น�้าขุ ่น  

จึงถือได้ว่าเป็นบริเวณที่เป็นที่น่าสงสัย

วันที่ 8 พฤษภำคม 2559 ทีมเครือข่ายชาวบ้าน พร้อมนักข่าว 3 มิติ 

และสปริงนิวส์ ลงพื้นที่จุดเดิมหลังหน่วยพิทักษ์ป่าหนองไรไก่ หลังจากมีชาว

บ้านบอกว่าพบขวดน�้ามัน แต่ไม่เจอ พบเพียงร่องรอยเผาไหม้ที่มีลักษณะ

คล้ายชิ้นส่วนกระดูกเพิ่มเติม



30    31

วนัที ่10 พฤษภำคม 2559 นางสภุาพ ค�าแหล้ พร้อมตวัแทนเครอืข่าย 

ปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน เข้าร่วมงานเวทีเสวนาวิชาการ 2 ปีบิลลี่ : อุ้มหายคน 

อุม้หายความยตุธิรรม อุม้หายสทิธิเสรีภาพ ณ สถาบนัวจัิยสงัคม จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

วนัที ่11 พฤษภำคม 2559 เข้าพบนางองัคณา นีละไพจิตร กรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้ช่วยติดตามความคืบหน้าคดี โดยคุณอังคณา

รับเรื่องไว้ พร้อมระบุว่าจะเรียกหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าไปให้ข้อมูล  

เพราะเชือ่ว่าการหายตวัของนายเด่น ค�าแหล้ น่าจะเป็นการบงัคบัให้สญูหาย 

โดยไม่สมัครใจ

ต่อจากน้ัน ได้น�ากองขีเ้ถ้าเศษกระดกูทีเ่ก็บจากกองไฟบนกอไผ่ ทีส่งสยั

ว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับการหายตัวไปของนายเด่น มาส่งให้สถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์ เพื่อท�าการตรวจดีเอ็นเอเปรียบเทียบกับหวี และใบมีดโกน

หนวดของนายเด่นที่ได้น�ามาพร้อมด้วย โดยมี พ.ต.ท.สุพจน์ นาคเงินทอง  

ผู ้อ�านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์  

โรจนสุนันทร์ ที่ปรึกษาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับมอบวัตถุพยาน  

โดยระบุว่า ชิ้นส่วนกระดูกที่พบน้ันสามารถตรวจพิสูจน์ได้ว่าเป็นกระดูกคน

หรือสัตว์ แต่เชื่อว่าดีเอ็นเอจะถูกความร้อนเผาไหม้หมดแล้ว จึงจ�าเป็นต้อง

แสวงหาวัตถุพยานอื่นๆ ในพื้นที่ประกอบด้วย

ในช่วงบ่าย เข้ายื่นหนังสือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยขอให้

ทางดีเอสไอ รับเป็นคดีพิเศษ ยื่นหนังสือกองก�ากับการต�ารวจปราบปราม 

เพื่อให้เร่งคลี่คลายคดี ซึ่งผู้ร้องคือนางสุภาพ เชื่อว่าเป็นการอุ้มหาย และยื่น

หนังสอืกับส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพือ่สทิธิมนุษยชน แห่งองค์การสหประชาชาติ 

ที่ส�านักงานสหประชาชาติ (UN) กรุงเทพฯ และในช่วงเย็น นางสุภาพ  

ค�าแหล้ และตัวแทนเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน โดยนายไสว มาลัย  

เดินทางไปบันทึกรายการสด “ขยายข่าว” ร่วมกับ นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 

กรณีการหายตัวของนายเด่น ค�าแหล้ ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 24

วันที่ 12 พฤษภำคม 2559 พ.ต.อ. ชวน กิ่งแก้ว เจ้าหน้าที่พนักงาน

สอบสวนสถานีต�ารวจภูธรห้วยยาง โทรศพัท์แจ้งนางสภุาพ ค�าแหล้ ว่าผู้ก�ากับ

การสถานีต�ารวจภูธรห้วยยาง จะลงพืน้ทีช่มุชนโคกยาว เพือ่สอบสวนเพิม่เตมิ 
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แต่ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานต�ารวจชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และ

พนักงานสอบสวนสถานีต�ารวจภูธรห้วยยาง ลงพืน้ทีบ่รเิวณจดุทีพ่บกองกระดกู 

บริเวณหลังหน่วยพิทักษ์ป่าหนองไรไก่ และบริเวณล�าน�้าพรม โดยเจ้าหน้าที่

พิสูจน์หลักฐานแจ้งว่า ได้รับการประสานจากผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธร

ห้วยยาง ขอความร่วมมือลงมาตรวจสอบพืน้ทีบ่รเิวณทีพ่บกองกระดกูดงักล่าว

วนัที ่13 พฤษภำคม 2559 ผู้ใหญ่บ้านต�าบลดงมะไฟ อ�าเภอสวุรรณคหูา 

จังหวัดหนองบัวล�าภู ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจห้วยยาง  

เพื่อสอบถามหาน้องสาวนายเด่น และได้โทรศัพท์พูดคุยกับน้องสาวของนาย

เด่นในเยน็วนัเดียวกัน โดยได้สอบถามข้อมลูส่วนตวั พร้อมกับสอบถามประวตัิ

ส่วนตัวของนายเด่น ถึงบุคลิกนิสัย และมาอยู่ที่บ้านทุ่งลุยลายได้อย่างไร 

นอกจากน้ี ยังแจ้งอีกว่า นายเด่นปีนขึ้นไปเอาแลน (ตะกวด) แล้วตกต้นไม้

เสียชีวิต จึงถูกสัตว์ป่าคาบเอาไปกิน จนไม่เหลือร่องรอยแต่อย่างใด

วันที่ 15 พฤษภำคม 

2559 ประมาณ 12.00 น.  

ชาวบ้านลงไปดูพื้นที่ บริเวณ

หลังหน่วยพิทักษ์ป่าหนองไร่ไก่ 

และลุ่มน�้าพรม (จุดที่พบกอง 

ขี้เถ้า) พบว่า ถูกน�้าที่ปล่อย 

ลงมาจากเขือ่นกลางดกึเมือ่คนื 

ท่วมเต็มบริเวณพื้นที่ ซ่ึงชาวบ้านกังวลว่า จะท�าให้หลักฐานต่างๆ ที่พบ  

จะถูกกระแสน�้าพัดหายไป

วันที่ 16 พฤษภำคม 2559 นางสุภาพ ค�าแหล้ พร้อมตัวแทน 

เครอืข่ายปฎิรปูทีด่นิภาคอสีาน เข้าพบ พ.ต.อ.สรุยิา จักรโนวรรณ (ผู้ก�ากับการ 

สถานีต�ารวจภูธรห้วยยาง) เพือ่ขอให้เร่งท�าหนังสอืถึงสถาบันนิตวิทิยาศาสตร์ 

ขอความร่วมมือให้ลงเก็บข้อมูล ตรวจสอบพื้นที่โดยด่วน และขอให้  

ผกก.สภ.ห้วยยาง ประสานไปยังเขื่อนจุฬาภรณ์ หยุดการปล่อยน�้าชั่วคราว 

เพราะเกรงว่าจะท�าให้พยานหลักฐาน จะถูกน�้าท่วม

วันที่ 20 พฤษภำคม 2559 เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  

จ�านวน 10 คน ลงตรวจสอบพื้นที่จุดไฟไหม้ ทั้งสิ้น 4 จุด โดย นพ.สุรณรงค์ 

ศรสีวุรรณ ผอ.ส�านักนิตวิทิยาศาสตร์ กระทรวงยตุธิรรม เปิดเผยถึงการลงพืน้

ที่ครั้งน้ีว่า จากการตรวจสอบร่องรอยกอไผ่ไฟไหม้ทั้ง 3 จุดน้ัน ไม่พบวัตถุ 

ที่ต้องสงสัยใดเพิ่มเติม นอกจากชิ้นส่วนของไม้ไผ่ และเศษหินที่ถูกไฟไหม้  

ซึ่งจากการสัมผัส ไม่ใช่เป็นเถ้ากระดูกของมนุษย์ ส่วนจุดที่ 4 บริเวณล�าน�้า

พรม แม้ปัจจุบนัจะถูกน�า้ท่วมไปแล้ว แต่ทางเจ้าหน้าทีไ่ด้ถ่ายภาพร่องรอยไฟ

ไหม้ที่น�้าท่วมไม่ถึง เช่น กิ่งไม้ โคนต้นไม้ เพื่อน�าไปพิสูจน์ร่องรอยของเขม่า

ควันไฟ เช่นเดียวกับอีก 3 จุด ที่ทางทีมงานได้บันทึกภาพ ท�าแผนที่แต่ละจุด

ไว้แล้ว เพื่อจะน�าไปประกอบการท�ารายงานการตรวจพิสูจน์อีกครั้ง

วันที่ 23 พฤษภำคม 2559 นางสุภาพ ค�าแหล้ พร้อมตัวแทน 

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน และ

ขบวนการประชาชนเพือ่สงัคมทีเ่ป็นธรรม 

เดินทางไปยังท�าเนียบรัฐบาล เพื่อยื่น

หนังสือถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม 

กรณีการข่มขู่คุกคาม การลอบสังหาร 
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และการอุ้มหาย นกัปกป้องสิทธมินษุยชนระดับชุมชน พร้อมทั้งให้เร่งรัดการ

ออก พรบ. ป้องกันการบงัคบัให้สญูหาย โดยม ีพล.ต.ท. ธรรมศกัดิ ์วชิชารยะ 

ผู้ช่วย ผบ.ตร. เดินทางมารับเรื่องร้องเรียน และรับฟังปัญหาของชาวบ้าน 

และรบัจะน�าเสนอต่อรองนายกฯ ให้รับทราบ และเสนอต่อผู้บัญชาการต�ารวจ

แห่งชาติ (สตช.) เพื่อให้พิจารณาเร่งรัดติดตาม

วันที่ 11 มิถุนำยน 2559 นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ลงพื้นที่ชุมชนโคกยาว ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร 

จ.ชยัภูม ิเพือ่ตรวจสอบ และตดิตามความคบืหน้าการหายตวัไปของนายเด่น 

ค�าแหล้ พร้อมระบุว่าจะเชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าประชุมอย่างเร่งด่วน 

เพือ่ให้เร่งรดัสืบสวนสอบสวนการหายไปของนายเด่น และจะเชิญนางสุภาพ 

พร้อมตัวแทนเครือข่ายปฎิรูปที่ดิน ภาคอีสานเข้าร่วมประชุมด้วย

โดยมทีมีข่าวสปริงนิวส์ และทมีข่าวจากสถานีโทรทศัน์ NHK WORLD 

ของประเทศญี่ปุ่น ร่วมท�าข่าวช่วงดังกล่าวด้วย

วันที่ 16 มิถุนำยน 2559 ชาวบ้านสมาชิกเครือข่ายปฎิรูปที่ดิน  

ภาคอีสาน ชาวบ้านทุ่งลุยลาย และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน อาทิ มูลนิธิ

ผสานวฒันธรรม คณะกรรมการนิตศิาสตร์สากล (icj) ส�านักงานข้าหลวงใหญ่

เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (UN) เป็นต้น ร่วมจัดงาน 

ครบรอบ 2 เดือน การหายตัวไปของนายเด่น ค�าแหล้
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โดยกิจกรรมช่วงเช้าท�าบุญตักบาตร ถวายภัตราหารแด่พระภิกษุ  

ต่อด้วยพธีิบายศรีสูข่วญั ผูกข้อต่อแขนแม่ภาพ และผู้เข้าร่วม จากน้ันเริม่เวที

เสวนาการถูกบังคับให้สูญหายและกระบวนการยุติธรรม ช่วงบ่าย ตัวแทน

สหายจากเขตงานภูซาง ได้กล่าวถึงประวตักิารต่อสูข้องพ่อเด่น และยนืไว้อาลยั 

ร่วมร้องเพลงความรกัแห่งอดุมการณ์ จากน้ันร่วมกันปลกูป่า โดยมต้ีนไม้แจก

ให้กับผู้ร่วมงาน ชื่อต้น “แสงดาวแห่งศรัทธา” แทนสัญลักษณ์ของพ่อเด่น

วันที่ 29 มิถุนำยน 2559 เจ้าหน้าที่ต�ารวจ สภ.ห้วยยาง เข้ามาที่

ชุมชนโคกยาว เพื่อน�าตัวสุนัข (ไอ้เติ่ง) ไปตรวจพิสูจน์บาดแผล ทั้งน้ี  

จากการน�าเสนอข่าวของสปริงนิวส์ ที่เผยแพร่อาการผิดปกติของไอ้เติ่ง  

สุนัขที่เข้าป่าไปพร้อมกับนายเด่น แต่กลับออกมาเพียงล�าพัง แต่ไม่สามารถ

น�าตัวไปได้ เนื่องจากสุนัขมีอาการหวาดกลัว

วนัที ่14 กรกฎำคม 2559 นางสภุาพ ค�าแหล้ ชาวบ้านชมุชนโคกยาว 

พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน และศูนย์ศึกษาและพัฒนา

นักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน เดินทางเข้าพบ พล.ต.ท.ทวิชชาติ พละศักดิ์  

ผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค 3 (ผบช.ภ.3) เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม 

และเร่งรัดการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการหายตัวไปของนายเด่น ค�าแหล้  

โดย ผบช.ภ.3 แจ้งว่า จะด�าเนินการทุกอย่างตามที่ผู้ร้องได้เข้ามายื่นหนังสือ 

และให้แต่งต้ังพนักงานสอบสวนขึน้มาใหม่อกีชดุ เพือ่ด�าเนินการสบืสวนกรณี

นายเด่นเป็นการเฉพาะ

วันที่ 25 กรกฎำคม 2559 ตัวแทนเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน 

และนางสุภาพ ค�าแหล้ น�าสุนัขเพศผู้ (ไอ้เติ่ง) เดินทางเข้าพบแพทย์  

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อตรวจร่องรอยใบหู และ

อาการบาดเจ็บฟกซ�า้ตามล�าตวั โดยน�าตวัสนัุขเข้าห้องเอ๊กซ์เรย์ จากน้ันแพทย์

แจ้งว่า ผลการเอ๊กซ์เรย์ไม่มีลักษณะรอยกระสุนปืน อีกทั้ง รอยบาดแผล 

ที่เกิดขึ้นมีระยะเวลานานแล้ว จึงไม่สามารถยืนยัน หรือประเมินออกมาได้

แน่ชัด อย่างไรก็ตาม จะน�าผลการตรวจพิสูจน์ รวมทั้งผลการตรวจเลือด  

น�าเสนอต่อที่ประชุม เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ จากหลายฝ่ายร่วมกันประเมิน  

ได้ข้อสรุปอย่างไร จะแจ้งผลอีกครั้ง

วันที่ 25 กรกฏำคม 2559 นางอังคณา นีละไพจิตร ประธาน

อนุกรรมการด้านสทิธิพลเมอืง คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาต ิประชมุ

กรณีการหายตัวของนายเด่น ค�าแหล้ โดยเชิญตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย พ.ต.ท.พรเทพ เพ็ชรรักษ์ รอง ผกก.สภ.ห้วยยาง ต.ห้วยยาง 

อ.คอนสาร จ ชัยภูมิ และนายวิชานนท์ แสนผาลา ผู้ช่วยหัวหน้าเขตรักษา

พันธ์สัตว์ป่าภูเขียว และตัวแทนภาคประชาชน ได้แก่ นางอรนุช ผลภิญโญ 

ตัวแทนเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน นายสมนึก ตุ้มสุภาพ ผู้อ�านวยการ

ศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน และนางสุภาพ ค�าแหล้ 
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(ภรรยานายเด่น ค�าแหล้) เพื่อร่วมรับฟัง ให้ข้อมูล และติดตามความคืบหน้า 

ประธานอนุกรรมการด้านสทิธิพลเมอืง เผยว่า กรณกีารหายตวัของนายเด่น 

เป็นเรือ่งทีห่ลายฝ่ายให้ความส�าคญั และถือเป็นหน้าทีข่องหน่วยงานรฐัทีต้่อง

เร่งด�าเนินการ ส�าหรับความคืบหน้า ขณะนี้ทาง ต�ารวจภูธรภาค 3 ได้เร่งให้

มกีารสบืสวนสอบสวนเพิม่เตมิ โดยมกีารแต่งตัง้คณะท�างานระดบัภาคชดุใหม่

ขึ้นมาเพื่อเร่งคลี่คลายคดี

วนัที ่1 สิงหำคม 2559 ชาวบ้านเครือข่าย และหน่วยงานรัฐทีเ่ก่ียวข้อง 

ประกอบด้วย กองก�าลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ ต�ารวจภูธร

ภาค 3 ต�ารวจภูธรห้วยยาง พิสูจน์หลักฐานต�ารวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตรักษา

พนัธ์ุสตัว์ป่าภูเขยีว เจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครองอ�าเภอคอนสาร เจ้าหน้าทีเ่ทศบาล

ต�าบลทุ่งลุยลาย ผู้น�าท้องถิ่น และหน่วยกู้ภัยคุณธรรมเต๊กก่าคอนสาร กู้ภัย

ชมุแพจีแชเกาะ รวมประมาณ 300 คน ได้สนธิก�าลงัตดิตาม ค้นหาการหายตวั

ของนายเด่น ค�าแหล้ โดยวางพื้นที่เป้าหมาย จ�านวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณ

เหนือล�าห้วยน้อย (พบเปลแขวนบนต้นไม้) จุดวังมนและใกล้เคียง และพื้นที่

บริเวณต้นไฮตาก 

ผลการค้นหา พบวัตถุพยานทั้งสิ้น 6 รายการ ประกอบด้วย เศษผ้า

ขาวม้า ชิ้นส่วนกระดูก ปลอกกระสุนปืน ซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานต�ารวจ

ได้น�าไปตรวจพิสูจน์เป็นการต่อไป

วันที่ 23 มีนำคม 2560 นางสุภาพ ค�าแหล้ ได้รับการแจ้งข่าว 

จากชาวบ้านว่าพบเศษชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ คล้ายของนายเด่น ค�าแหล้  

จึงแจ้งข่าวสมาชิกชุมชนโคกยาว และเครือข่ายฯ จากน้ันช่วงบ่ายชาวบ้าน 

ได้เดนิทางไปตรวจสอบบรเิวณดงักล่าว ปรากฏว่า พบวตัถุพยานหลายรายการ 

เช่น เป้ กระสอบปุ๋ย ถุงด�า ขวดน�้า กระปุกปลาร้า กางเกง มีด รองเท้ายาง 

เป็นต้น 

วันที่ 24 มีนำคม 2560 ชาวบ้านและเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน 

ได้เดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่ เพื่อบันทึกหลักฐาน และกันบริเวณที่พบวัตถุ

พยาน ต่อมาช่วงบ่าย เจ้าหน้าทีต่�ารวจ สภ.ห้วยยาง เจ้าหน้าทีป่่าไม้เขตรกัษา

พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว และผู้แทนชาวบ้านได้เดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่ พร้อม

บันทึกหลักฐานร่วมกัน

วันที่ 25 มีนำคม 2560 เจ้าหน้าที่ต�ารวจ สภ.ห้วยยาง เจ้าหน้าที่ป่า

ไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานต�ารวจ และผู้แทน

ชาวบ้านได้เดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่และเก็บวัตถุพยาน เพื่อน�าไปตรวจ

พสิจูน์ ผลการตรวจพืน้ที ่พบวตัถุพยานเพิม่เตมิคอื เศษชิน้ส่วนกะโหลก รวม

วัตถุพยานที่พบ จ�านวนทั้งสิ้น 6 รายการ ประกอบด้วย ถุงกระสอบบรรจุ 

พร้อมวัตถุพยานภายใน 8 ชิ้น รองเท้ายางสีด�าด้านขวา 1 ชิ้น ขวดพลาสติก

ใสบรรจุของเหลวใส 1 ขวด รองเท้ายางสีด�าข้างซ้าย 1 ชิ้น กางเกงขายาว
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สีน�้าตาล 1 ตัว ชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะ 1 ชิ้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

ต�ารวจจะน�าไปตรวจพิสูจน์ต่อไป 

ประมวลข้อสังเกตในการหายตัวของเด่น คำ�แหล้
1.) รองเท้ายางด้านซ้าย มีลักษณะหดตัว ท�าให้มีขนาดเล็กกว่า 

ด้านขวา ซึง่อยูห่่างกันประมาณ 4 – 5 เมตร และมรีอยช�ารดุ ขาด ข้อสงัเกตุ

คอืการช�ารดุเสยีหายของรองเท้าทัง้สองข้างไม่เท่ากัน และอยูใ่นระยะห่างกัน 

ไม่มากนัก 

2.) เป้หลงัทีใ่ช้กระสอบปุย๋ยเูรียสนี�า้เงินเป็นวสัด ุสภาพไม่มีการยบุตวั 

และเสื่อมสภาพตามระยะเวลา และฤดูกาลของช่วงปีที่ผ่านมา ที่มีทั้งฝนตก

ชุก และแสงแดดที่ส่องลงมายังผิวดินในบริเวณนั้น ประกอบกับบริเวณที่พบ

มคีวามลาดชนัสงู ซึง่ในช่วงฤดฝูนจะมกีารไหลเทของน�า้ฝนและเศษวสัดอุืน่ๆ 

ซึง่จะต้องมคีราบดนิโคลนและเศษวชัพชืปรากฏอยูท่ีเ่ป้มากกว่าสภาพทีป่รากฏ

ในปัจจุบัน ซึ่งถ้าวัตถุพยานทิ้งไว้เป็นเวลาเกือบปี ต้องผุสลายมากว่านี้ และ

มใีบไม้ปกคลมุมากกว่าน้ี ทัง้น้ี รวมถึงวตัถุพยานอืน่ๆ ทีมี่ลกัษณะแบบเดยีวกัน 

ได้แก่ รองเท้า มีด กระปุกปลาร้า ขวดน�้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งถุงด�า ซึ่งอยู่ใต้

เป้สนี�า้เงินยิง่ต้องมกีารทบัถมของเศษดนิและวชัพชืมากกว่าเป้ แต่กลบัปรากฏ

ว่าถุงด�ามีสภาพสมบูรณ์ ไม่เปรอะเปื้อนมากนัก เฉพาะวัตถุพยาน จ�านวน  

3 รายการคือ รองเท้าด้านขวา กระสอบปุ๋ยสีขาว และมีด มีใบไม้ปกคลุม

อย่างละ 1- 3 ใบ และเป็นใบไม้แห้งทีห่ล่นลงมาใหม่ ไม่ใช่ใบไม้เก่าเม่ือปีทีแ่ล้ว 

3.) ขวดน�้าที่มีน�้าบรรจุอยู่ มีลักษณะวางนอนขนานกับพื้นดิน ซึ่งใน

ระยะเวลา 1 ปี ไม่ปรากฏคราบตะไคร้น�้าในขวดแต่อย่างใด ซึ่งโดยทั่วไปน�้า

ทีอ่ยูใ่นภาชนะ ตัง้อยูกั่บที ่เป็นเวลา 1 ปี ตามสภาพอากาศต้องปรากฏตะไคร้น�า้ 

4.) ลักษณะการวางตัวของวัตถุพยานมีการกระจุกตัว และมีระยะ 

ที่ไม่ห่างกันมากนัก กล่าวคือ บริเวณที่พบวัตถุพยาน เป็นทางผ่านของ 

สัตว์ป่า เช่น ช้าง กระทิง เป็นต้น โดยเฉพาะช้างต้องมีการท�าให้วัตถุพยาน
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กระจัดกระจาย แต่ปรากฏว่าลักษณะการวางตัวของวัตถุพยานกระจุกตัวอยู่

เป็นกลุ่ม ไม่มีการรบกวนใดๆ 

5.) วัตถุพยานจ�านวน 3 รายการที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านขวา 

ประกอบด้วย หินลับมีด เชือกเขียว และโหวตส�าหรับเรียกสุนัข มีข้อสังเกต

คือ มีสภาพใหม่ ไม่ปรากฏสิ่งปนเปื้อนหรือคราบสกปรก และในกรณีหินลับ

มีด ซึ่งเป็นวัสดุของแข็ง ไม่มีความจ�าเป็นในการใช้งานตลอดเวลา ซึ่งโดย

ทั่วไปควรเกบ็ไวใ้นเป้ และวตัถพุยานทั้งสามรายการ ถกูเกบ็ไวท้ี่กระเปา๋ดา้น

ขวาทั้งหมด ประกอบกับโหวตเรียกสุนัข ซ่ึงเป็นวัตถุของแข็งเช่นกัน หากมี

การเสียดสี กดทับกัน อาจท�าให้ช�ารุดเสียหายได้ 

6.) กางเกง ซิปเปิด และถูกรูดลงมาจนสุด และขากางเกงด้านซ้าย

ฉีกขาดเป็นเส้นตรงรอยใหม่ ส่วนด้านขวาฉีกขาด แต่มีลักษณะยับ ไม่เป็น 

เส้นตรง 

7.) ความชันของพื้นที่ มีความลาดชันสูงประมาณ 60 องศา ซึ่งไม่น่า

จะเป็นจุดทีพ่กัได้ หากวตัถุพยานถูกเคลือ่นย้ายมา ควรมีคราบเปรอะเป้ือนมาก 

โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา

8.) กลิ่น จากการค้นหาในช่วงเดือนเมษายน – สิงหาคม ของป ี

ที่ผ่านมา ทีมค้นหาได้เข้าไปในบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่พบวัตถุพยาน  

ซึ่งน่าจะส่งกลิ่นเหม็น และแมลงวันเขียวปรากฏอยู่โดยรอบ แต่ไม่ปรากฏ 

กลิ่นดังกล่าวแต่อย่างใด

9.) ชิ้นส่วนกะโหลก มีลักษณะการวางตัวอยู่บนเครือไม้ ไม่มีเถาวัลย์ 

วัชพืช และคราบปนเปื้อนของดินและวัสดุอื่น อีกทั้ง ชิ้นส่วนด้านหน้าตั้งแต่

หน้าผากถึงขากรรไกหายไป เป็นโพรงกลวงทั้งหมด และไม่มีเศษดินหรือ 

คราบสกปรกอื่นๆ เปรอะเปื้อนภายในแต่อย่างใด 

10.) ในบริเวณที่พบวัตถุพยาน ไม่ปรากฏเสื้อ หมวก และเสียมของ

นายเด่นแต่อย่างใด เด่น คำ�แหล้
ความทรงจำ�การสูญหายและเสียงร�่าไห้ของล�น�้าพรม

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.)
501 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180

โทรศัพท์: (+66) 6978- 5629
www.esaanlandreformnews.com
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