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                                                                           วันท่ี 7 เมษายน 2559 
 
เรื่อง ขอความเปนธรรมกรณีนายพอละจี  รักจงเจริญ ถูกนายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหนา  
          อุทยานแหงชาติแกงกระจาน และเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจานอีก 3 นายไดควบคุมตัว  
          ในเขตอุทยานแหงชาติกระจาน ตั้งแตวันท่ี 17 เมษายน 2557 
 
เรียน อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
 
           สืบเนื่องจากกรณีเกิดเหตุการณเผาทําลายบานท่ีพักอาศัย  ยุงฉาง และขาวของชาวไทยเชื้อสาย
กะเหรี่ยงดั้งเดิม จนนํามาสูกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีรายแรงท่ีสุดคือกรณี นายพอละจี      รักจงเจริญ  
ถูกนายชัยวัฒน  ลิ้มลิขิตอักษร  อดีตหัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน และเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติแกง
กระจานอีก 3 นายไดควบคุมตัวในเขตอุทยานแหงชาติกระจาน ตั้งแตวันท่ี 17 เมษายน 2557 และหลังจากวัน
ดังกลาวไมมีผูใดพบเห็นอีกเลยจนถึงปจจุบัน  
 
          โดยหนังสือฉบับนี้  ขอนําเสนอขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาขอใหพักราชการ หรือคําสั่งใหออกจาก
ราชการนายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร ไวกอน เพ่ือรอฟงผลการสอบสวนเพ่ือพิจารณาหรือผลแหงคดีท่ีถูกฟอง
คดีอาญาตองหาวากระทําความผิดอาญา ตลอดจน ไดถูกกรรมการ จากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสอบสวน ดังนี้ 
 
1. นายชัยวัฒน  ลิ้มลิขิตอักษร  เปนผูถูกฟองคดีปกครอง ในการปฏิบัติการเผาบาน ยุงฉาง ขาวเปลือก 
ขาวสาร และทรัพยากรอ่ืนๆของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ท่ีอาศัยอยูบนชุมชนดั้งเดิมบานบางกลอยบนหรือ ใจ
แผนดิน จนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงนําโดย นายโคอิ มีมิ และพวกไดยื่นฟองตอศาลปกครองกลาง เม่ือวันท่ี 4 
พฤษภาคม 2555 เปนคดีหมายเลข ส.58/2555  และนายนอแอะ มีมิ ยื่นฟองตอศาลปกครองเปนคดีหมายเลข
ดําท่ี 1694 / 2555 ปจจุบันท้ังสองคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด 
เพ่ือเยียวยาความเสียหายและรับรองสิทธิชุมชนดั้งเดิมตามรัฐธรรมนูญ 
 
2. นายชัยวัฒน  ลิ้มลิขิตอักษร  เปนผูกระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามรายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  เม่ือวันท่ี 19กันยายน 2557 ในการเขาผลักดัน 
รื้อถอน และเผาทําลายทรัพยสินของชาวกะเหรี่ยงท่ีอาศัยอยูบริเวณบานบางกลอยบน และบานใจแผนดินใน
เขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน เปนการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 4 มาตรา 41 และมาตรา 66 และไดกําหนดมาตรการการ
แกไขปญหาและปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีนี้ ไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
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2.1 ใหกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงในประเด็นการเขา
ผลักดัน รื้อถอน และเผาทําลานทรัพยสินของชาวกะเหรี่ยง ท่ีอาศัยอยูบริเวณบานบางกลอยบนและบานใจ
แผนดินและสมควรยุติการจับกุม ขมขู  คุกคามตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 3 สิงหาคม 2553 ในเรื่อง
แนวนโยบายในการฟนฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง และผอนผันใหชาวกะเหรี่ยงกลุมดังกลาวกลับเขาไปทํากินในท่ีดินเดิม
ทันที จนกวาจะมีการแกไขปญหาจะไดขอยุติ 
 
2.2 ใหกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช สํารวจการถือครองท่ีดินทํากินของกลุมชาวกะเหรี่ยงบาน
บางกลอยบน และบานใจแผนดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 เรื่องการแกไขปญหาท่ีดินใน
พ้ืนท่ีปาไมใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน 
 
2.3 ใหกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช รวมกับจังหวัดเพชรบุรีแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือเยียวยา 
ชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกชาวกะเหรี่ยงท่ีไดรับความเสียหายจากการเขารื้อถอน เผาทําลายทรัพยสินใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน 
 
3. นายชัยวัฒน  ลิ้มลิขิตอักษร  ไดถูกแจงความกลาวโทษในความผิดกฎหมายอาญาโดยกลุมอนุรักษ 
จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ นําโดยนางจินตนา แกวขาว ยื่นหนังสือตอสํานักงานตํารวจภูธร
ภาค 7 ใหดําเนินคดีกรณีนายชัยวัฒน  ลิ้มลิขิตอักษร  หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน กับพวกรื้อ ทําลาย 
บานเรือนของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงท่ีตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกงกระจาน   จังหวัดเพชรบุรี ตามหนังสือ
ฉบับลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2555 ในฐานความผิด ดังนี้ 
 
3.1 นายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร ไดบังอาจกระทําการหรือรวมกับผูใตบังคับบัญชาตั้งแตหาคนข้ึนไปและมี
อาวุธปนบังคับใหชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงออกไปจากท่ีอยูอาศัยบริเวณ ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรีและ ตําบลสองพ่ีนอง อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี อันเปนการขมขืนใจ
ผูอ่ืนใหกระทําการใด ไมกระทําการใด หรือจํายอมตอสิ่งใด ถาชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงไมกระทําตาม จะรื้อ
ทําลาย เผาบานเรือนท่ีอยูอาศัย อันเปนการทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอทรัพยสิน  
 
3.2 นายชัยวัฒน  ลิ้มลิขิตอักษร  ไดบังอาจเขาไปหรือสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาโดยมีอาวุธปนเขาไปใน
บานเรือนของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงซ่ึงตั้งอยูบริเวณ ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกงกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี และตําบลสองพ่ีนอง อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี  และขูวาถาไมยายออกไปจะรื้อทําลาย
และเผาบานเรือน ซ่ึงการเขาไปดังกลาวโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ อันถือไดวาเปนการบุกรุกเขาไปใน
อสังหาริมทรัพยของผูอ่ืนเพ่ือกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพยของเขาโดยปกติ
สุข 
 
3.3 นายชัยวัฒน  ลิ้มลิขิตอักษร ไดบังอาจกระทําการหรือรวมกันกับผูใตบังคับบัญชาซ่ึงยังไมทราบชื่อและ
จํานวน ไดรื้อทําลายบานเรือนของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงท่ีอาศัยอยูบริเวณ ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี และตําบลสองพ่ีนอง อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี จนไดรับความเสียหาย 
ซ่ึงถือไดวาเปนการทําใหเสียหาย ทําลาย    ทําใหเสื่อมคาหรือทําใหไรประโยชนซ่ึงทรัพยของผูอ่ืนหรือผูอ่ืนเปน
เจาของรวมอยูดวย  
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3.4 นายชัยวัฒน  ลิ้มลิขิตอักษร  ไดบังอาจกระทําการหรือรวมกันกับผูใตบังคับบัญชาซ่ึงยังไมทราบชื่อและ
จํานวน ไดจุดไฟเผาหรือรวมกันใชไฟจุดเผาบานเรือนซ่ึงเปนทรัพยและท่ีอยูอาศัยของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง
ท่ีอาศัยอยูบริเวณ ตําบลหวยแมเพรียงอําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไฟท่ีจุดเผาไดลุกไหมเผาบานเรือนจน
เสียหายสมเจตนา 
 
3.5 นายชัยวัฒน  ลิ้มลิขิตอักษร ไดบังอาจกระทําการหรือรวมกับผูใตบังคับบัญชาเผาบานเรือนของชาวไทย
เชื้อสายกะเหรี่ยงท่ีอาศัยอยูบริเวณ ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จนไดความ
เสียหายและไดรับความเดือดรอน ครอบครัวตองพลัดพรากจากกัน นายชัยวัฒน ยังไดบังอาจใหขาวกับนักขาว
สถานีโทรทัศนชอง 3 และสื่อมวลชนอ่ืนๆ ซ่ึงเปนบุคคลท่ีสาม โดยประการท่ีนาจะทําใหชาวไทยเชื้อสาย
กะเหรี่ยงซ่ึงเปนบุคคลอ่ืนเสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชังวา ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงดังกลาวเปนกลุม
กองกําลังผูกอการราย เปนกะเหรี่ยง KNU เปนชนกลุมนอยของประเทศเพ่ือนบาน เปนผูบุกรุกตัดไมทําลายปา
และเก่ียวของกับยาเสพติด ซ่ึงไมเปนความจริง ทําใหผูท่ีไดชมขาว หรือชาวบานท่ีอยูบริเวณใกลเคียง หรือผูอ่ืน
ซ่ึงไมทราบขอเท็จจริงเกลียดชังชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงดังกลาว อันเปนการใสความผูอ่ืนตอบุคคลท่ีสามโดย
ประการท่ีนาจะทําใหผูอ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชัง  
 
3.6 นายชัยวัฒน  ลิ้มลิขิตอักษร ซ่ึงเปนเจาพนักงานและเปนผูบังคับบัญชาไดปลอยปละละเลยไม
ควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชา ท้ังๆท่ีตนมีหนาท่ี ปลอยใหผูใตบังคับบัญชาซ่ึงยังไมทราบชื่อจํานวนหลายนายกระ
ทําผิดกฎหมาย ปลนทรัพยเอาขาวเปลือก เสื้อผา เงินทองของชาวไทยเชื้อสาย กะเหรี่ยงไป นอกจากนี้ ยังได
กระทําการหรือรวมกันกับผูใตบังคับบัญชาเขาไปในบานเรือนท่ีอยูอาศัยของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง รื้อทําลาย 
เผาทรัพยและใสความชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงวาเปนกลุมกองกําลังผูกอการราย เปนกะเหรี่ยง KNU เปนชน
กลุมนอยของประเทศเพ่ือนบาน และเก่ียวของกับ ยาเสพติด ซ่ึงไมเปนความจริงแตอยางใด และไมมีกฎหมายให
อํานาจกระทําได อันเปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยไมชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง
ดังกลาว 
 
4. นายชัยวัฒน  ลิ้มลิขิตอักษร  เปนผูถูกสอบสวนคดีอาญาโดยสํานักงานคณะกรรมการปองการทุจริตใน
ภาครัฐ (ป.ป.ท) ซ่ึงสถานีตํารวจภูธรแกงกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี ไดสงสํานวนการสอบสวนเห็นวามีความผิด
ตามมาตรา 157 ในประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ
ชอบ กรณีจับกุมนายพอละจี หรือบิลลี่  รักจงเจริญ แลวปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติตามกฎหมายโดยมิชอบ 
ปจจุบันอยูระหวางการสอบสวนของคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 
5. นายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร เปนผูถูกสอบสวน โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) ซ่ึงเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2558 นายโคอิ หรือคออ้ี  มีมิ เขาแจงความตอพนักงานสอบสวนสถานี
ตํารวจภูธรแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ใหดําเนินคดีกับนายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหนาอุทยาน
แหงชาติแกงกระจานฐานความผิดวางเพลิงเผาทรัพยโดยเหตุฉกรรจ ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการตอ
สอบสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.เขต7) 
 
6. นายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร  ขณะดํารงตําแหนงหัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน มีภาพและคลิป
วีดีโอการแปรรูปไมในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจาน  ซ่ึงผลการสอบสวนของคณะกรรมการจากกรมอุทยาน  
สัตวปา  และพันธุพืช  พบวาเปนการกระทําโดยเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจาน และไดสงผลการ
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สอบสวนไปยังกรมอุทยานฯ และตอมากองกํากับการภูธรจังหวัดเพชรบุรี โดย พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สุขแสวง รองผู
บังคับการภูธรจังหวัดเพชรบุรี  ไดตั้งคณะทํางานสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงลงพ้ืนท่ี บานโปงลึกบางกลอย  
พรอมเจาหนาท่ีวิทยาการจังหวัดเพชรบุรี  พบวาบริเวณโดยรอบหนวยแมสะเรียง (กจ.10) มีการโคนลมไม  และ
แปรรูปไม  โดยใชเลื่อยยนต 
 
7. นายชัยวัฒน  ลิ้มลิขิตอักษร  เปนจําเลยในคดีอาญามีอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน(สงคราม) ใน
ครอบครองโดยผิดกฎหมาย ปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลจังหวัดเพชรบุรี เปนคดีอาญาหมายเลข
ดําท่ี 288/2559 
 
          ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบขาราชการพลเรือนในการกํากับและบริหารราชการแผนดิน จึงใคร
ขอใหทานพิจารณาดําเนินการตามมาตรา 101 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ท่ีให
อํานาจผูบังคับบัญชาในการสั่งพักราชการ หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนเพ่ือรอฟงผลการสอบสวน หรือ
พิจารณาหรือผลแหงคดีในกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญ นายชัยวัฒน  ลิ้มลิขิตอักษร ถูกฟองคดีอาญา
รายแรงตองหาวากระทําความผิดอาญาและถูกสอบสวน 
 
          นอกจากนี้ขอใหตั้งคณะกรรมการสอบสวน เรื่องการเผาบานท่ีอยูอาศัย ยุงฉาง ของชาวไทยเชื้อสาย
กะเหรี่ยง ท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ โดยไมไดดําเนินการตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชอํานาจ
ของพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐ  ตามมาตรา 22 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504  ตามขอ (3) แหง
หลักเกณฑการปฏิบัติและแนวปฏิบัติ ฯ ใหพนักงานเจาหนาท่ีผูเปนหัวหนาอุทยานแหงชาติหรือผูทําหนาท่ี
หัวหนาอุทยานแหงชาติของอุทยานนั้น ๆ ดําเนินการออกคําสั่งทางปกครองใหผูกระทําความผิดทําลายหรือรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสราง หรือพืชผลอาสิน หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีผิดไปจากสภาพเดิมออกไปใหพนอุทยานแหงชาติ หรือทําสิ่ง
นั้นใหกลับสูสภาพเดิม โดยทําตามแบบ อช.มาตรา 22(ก) จะตองแจงแกผูนั้น หรือสงไปยังภูมิลําเนา หรือปด
หนังสือไวท่ีซ่ึงเห็นไดงาย ณ สถานท่ีนั้นตอเจาพนักงานหนาท่ี ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีไปเปนพยาน 
(มาตรา 70 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบกฎกระทรวงฉบับท่ี 11(2542) ตามขอ 4 
แหงหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ) อีกท้ังพนักงานเจาหนาท่ีตองแจงคําสั่งโดยการดําเนินการปดประกาศคําสั่ง
ดังกลาว ณ ท่ีวาการอําเภอ ท่ีวาการกํานัน ผูใหญบาน องคการสวนบริหารสวนตําบล สถานีตํารวจทองท่ี และ
สถานท่ีเกิดเหตุนั้น แหงละ 1 จุด ตามขอ 5 และกําหนดเวลาใหผูท่ีอยูในบังคับของคําสั่งปฏิบัติตามคําสั่งตามขอ 
6  จากหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ ฯ ดังกลาว ไมปรากฏวานายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ตามขอ 5 และขอ 6 แตอยางใด  กลับดําเนินการเผาบานเรือนและยุงฉางของชาวบาน ซ่ึงกฎหมายมิไดให
อํานาจไว อันเปนการวางเพลิงเผาทรัพย  
 
            ตอกรณีการหายตัวไปของบิลลี่ องคกรรวมลงนามในหนังสือนี้ ขอใหตั้งคณะกรรมการสอบสวน เรื่อง
การหายตัวไปของนายพอละจีหรือบิลลี่  รักจงเจริญ เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2557 โดยนายชัยวัฒน ลิ้มลิขิต
อักษร ไดควบคุมตัวไวในวันเกิดเหตุ  และไดยอมรับวาเปนผูกระทําการควบคุมตัวนายพอละจีหรือบิลลี่ ไวจริง 
ซ่ึงสอดคลองกับ คณะทํางานของตํารวจสืบสวนสอบสวนคดีการหายตัวไปของนายพอละจีหรือบิลลี่  ซ่ึง
พนักงานสืบสวนสอบสวนมีความเห็นวา นายชัยวัฒน ยังไมไดปลอยตัวนายบิลลี่ จนกระท่ังบัดนี้ยังไมทราบชะตา
กรรมของนายบิลลี่ 
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           นอกจากนี้ องคกรสิทธิมนุษยชนท้ังในและตางประเทศใหความสําคัญเปนอยางยิ่งกับการหายตัวของ
ตัวแทนชุมชนและการเรียกรองสิทธิใหกับนายพอละจี รักจงเจริญ นักตอสูเพ่ือสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยง อีกท้ัง
การใหความสําคัญกับสิทธิของชนเผากลุมชาติพันธุ ท่ีอยูอาศัยในปาก็เปนหลักการสําคัญขององคการ
สหประชาชาติและองคการยูเนสโกดวย ดังขอเท็จจริงดังตอไปนี้ 
 
1. คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติตอเชื้อชาติแหงองคการสหประชาชาติท่ีประเทศไทยเปนรัฐภาคีได
ระบุวาในเดือนกุมภาพันธ ป 2555 ใหรับพิจารณาเรื่องรองเรียนกรณีชาวกระเหรี่ยงในอุทยานแหงชาติแกง
กระจานถูกบังคับไลรื้อ  เผาทําลายบานและยุงขาวไวเปนเรื่องเรงดวนและไดจัดใหมีจดหมายแสดงความหวงใย
ตอสถานการณดังกลาวลงวันท่ี 9 มีนาคม 2555 สงถึงรัฐบาลไทยเพ่ือตองการทราบรายละเอียดข้ันตอนการ
ดําเนินการเพ่ือปรับปรุงสภาพความเปนอยูของชาวกะเหรี่ยงในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 
 
2. คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติตอเชื้อชาติแหงองคการสหประชาชาติไดเผยแพรขอสังเกตเชิงสรุป
ในเอกสาร CERD/C/THA/Q /1-3 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2555 ในยอหนาท่ี 16 มีความวา “ในประเทศไทย
กฎหมายอนุรักษปาไมและสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูหลายฉบับสงผลกระทบเชิงการเลือกปฏิบัติตอกลุมชาติพันธุท่ีอาศัย
อยูในปา คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติตอเชื้อชาติยังกังวลวาประเทศไทยไมขอรับฟงคํายินยอมโดยสมัคร
ใจและลวงหนากอนท่ีจะมีการตัดสินใจใดใดวาจะมีผลกระทบตอกลุมชาติพันธุหรือไม” 
 
3. คณะกรรมการตอตานการทรมานแหงองคการสหประชาชาติท่ีประเทศไทยเปนรัฐภาคีไดเผยแพร
ขอสังเกตเชิงสรุปในเอกสารลงวันท่ี  23 พฤษภาคม 2557 ในยอหนาท่ี 14 วา “มีกรณีท่ีกลาวหาวานักตอสูเพ่ือ
สิทธิมนุษยชนดานตอตานการทุจริตและดานสิ่งแวดลอม และผูท่ีเปนพยานการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีลาสุด
นายพอละจี รักจงเจริญ ... คณะกรรมการ ฯ เสนอใหประเทศไทยควรใชมาตรการท่ีจําเปนท้ังหมดเพ่ือปองกัน
การบังคับใหสูญหายและเพ่ือการตอสูกับการลอยนวลพนผิด”  
 
           ดวยเหตุผลท้ังความจําเปนท่ีจะคงไวซ่ึงหลักการดานการอํานวยความเปนธรรมตอประชาชนท่ีไดรับ
ผลกระทบตอนโยบายและการบริหารจัดการบุคคลกรของรัฐโดยเฉพาะตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชาติใหเปนสมบัติของชาติและของโลก  และในขณะเดียวกันเปนตองเปนการคุมครองสิทธิของประชาชนท่ี
อยูอาศัยเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมในพ้ืนท่ีอนุรักษภายใตหลักการสากลดานสิทธิมนุษยชน  ซ่ึงขณะนี้อยูใน
ข้ันตอนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจานกําลังถูกเสนอชื่อเปนพ้ืนท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติภายใตกรอบของ
ยูเนสโกเปนอันเปนความภาคภูมิใจของประเทศไทยอยางสมภาคภูมิ องคกรรวมลงนามในหนังสือฉบับนี้ ขอให
ทานในฐานะอธิบดีกรมอุทยาน สัตวปา และพันธุพืช พิจารณาขอเสนอ 3 ประการอยางเรงดวน  
 

1. สั่งพักราชการ หรือคําสั่งใหออกจากราชการไวกอน เพ่ือรอฟงผลการสอบสวนเพ่ือพิจารณาหรือผลแหง
คดีท่ีถูกฟองคดีอาญาตองหาวากระทําความผิดอาญา  
 

2. ขอใหตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร เรื่องการเผาบานท่ีอยูอาศัย ยุงฉาง  ของ
ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ โดยไมไดดําเนินการตามหลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการใช อํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 22 พระราชบัญญัติอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. 2504  
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 3. ขอใหตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร เรื่องการหายตัวไปของนายพอละจีหรือ   
บิลลี่ รักจงเจริญ ในระหวางการควบคุมตัวของนายชัยวัฒน เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2557 และเผยแพร
ผลการสอบสวนตอครอบครัวและสาธารณะชนโดยไมชักชา 

 
         โดยขอใหทานพิจารณาอยางรอบคอบในการกําหนดบุคคลากรใหเขามารับผิดชอบงานและกํากับดูแล
งานในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจาน โดยพิจารณาแนวทางการในการทํางานท่ีเคารพตอหลักการดานสิทธิ
มนุษยชน มีแนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี มีการอํานวยความเปนธรรม ตอประชาชนและ
เอ้ือประโยชนตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชาติท่ียั่งยืน  
 
      ขอแสดงความนับถือ 
        
 
        (นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ) 
       ผูอํานวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม   
                                                         ผูแทนองคกรรวมลงนาม 
องคกรรวมลงนาม 
1. เครือขายชนเผาพ้ืนเมืองแหงประเทศไทย 
2. เครือขายการจัดการสิ่งแวดลอมบนพ้ืนท่ีสูง 
3. เครือขายการศึกษาชนเผาพ้ืนเมือง 
4. เครือขายเยาวชนตนกลาชนเผาพ้ืนเมือง 
5. เครือขายสื่อชนเผาพ้ืนเมือง 
6. เครือขายกะเหรี่ยงเพ่ือวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมเขตงานตะนาวศรี 
7. ศูนยศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา   
8. สมาคมนักกฎหมายเพ่ือสิทธิมนุษยชน 
9. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 
10. มูลนิธิไทยเพ่ือคนมีปญหาสิทธิและสถานะบุคคล 
11. มูลนิธิศูนยขอมูลชุมชน  
12. เครือขายกะเหรี่ยงเพ่ือวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
13. มูลินิธิรักษไทย(ภาคเหนือ) 
14. มูลนิธิภูมิปญญาชาติพันธุ 
15. มูลนิธิภูมิปญญาชนเผาพ้ืนเมืองบนพ้ืนท่ีสูง 
16. มูลนิธิชนเผาพ้ืนเมืองเพ่ือการศึกษาและสิ่งแวดลอม 
17. มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา 
18. ศูนยสังคมพัฒนา สังฆมณฑลเชียงใหม 
19. สมาคมปกาเกอะญอเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
20. หนวยงานพัฒนาและบริการสังคม สภาคริสตจักรแหงประเทศไทย 
21. สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย 
22. ศูนยพิทักษและฟนฟูสิทธิชุมชนทองถ่ิน            

 


