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วันที่ 7 เมษายน 2559
เรื่อง

ขอความเปนธรรมกรณีนายพอละจี รักจงเจริญ ถูกนายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหนา
อุทยานแหงชาติแกงกระจาน และเจาหนาที่อุทยานแหงชาติแกงกระจานอีก 3 นายไดควบคุม
ตัวในเขตอุทยานแหงชาติกระจาน ตั้งแตวันที่ 17 เมษายน 2557
เรียน อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
สืบ เนื่ องจากกรณีเ กิ ดเหตุ การณ เผาทําลายบานที่พักอาศัย ยุงฉาง และขาวของชาวไทยเชื้อสาย
กะเหรี่ยงดั้งเดิม จนนํามาสูกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รายแรงที่สุดคือกรณี นายพอละจี รักจงเจริญ
ถูกนายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน และเจาหนาที่อุทยานแหงชาติแกง
กระจานอีก 3 นายไดควบคุมตัวในเขตอุทยานแหงชาติกระจาน ตั้งแตวันที่ 17 เมษายน 2557 และหลังจากวัน
ดังกลาวไมมีผูใดพบเห็นอีกเลยจนถึงปจจุบัน
โดยหนังสือฉบับนี้ ขอนําเสนอขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาขอใหพักราชการ หรือคําสั่งใหออกจาก
ราชการนายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร ไวกอน เพื่อรอฟงผลการสอบสวนเพื่อพิจารณาหรือผลแหงคดีที่ถูกฟอง
คดีอาญาตองหาวากระทําความผิดอาญา ตลอดจน ไดถูกกรรมการ จากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสอบสวน ดังนี้
1.
นายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร เปนผูถูกฟองคดีปกครอง ในการปฏิบัติการเผาบาน ยุงฉาง ขาวเปลือก
ขาวสาร และทรัพยากรอื่นๆของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ที่อาศัยอยูบนชุมชนดั้งเดิมบานบางกลอยบนหรือ ใจ
แผนดิน จนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงนําโดย นายโคอิ มีมิ และพวกไดยื่นฟองตอศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 4
พฤษภาคม 2555 เปนคดีหมายเลข ส.58/2555 และนายนอแอะ มีมิ ยื่นฟองตอศาลปกครองเปนคดีหมายเลข
ดําที่ 1694 / 2555 ปจจุบันทั้งสองคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด
เพื่อเยียวยาความเสียหายและรับรองสิทธิชุมชนดั้งเดิมตามรัฐธรรมนูญ
2.
นายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร เปนผูกระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามรายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เมื่อวันที่ 19กันยายน 2557 ในการเขาผลักดัน
รื้อถอน และเผาทําลายทรัพยสินของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูบริเวณบานบางกลอยบน และบานใจแผนดินใน
เขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน เปนการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 4 มาตรา 41 และมาตรา 66 และไดกําหนดมาตรการการ
แกไขปญหาและปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีนี้ ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
2.1

ใหกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงในประเด็นการเขา

1

ผลักดัน รื้อถอน และเผาทําลานทรัพยสินของชาวกะเหรี่ยง ที่อาศัยอยูบริเวณบานบางกลอยบนและบานใจ
แผ น ดิ น และสมควรยุ ติ ก ารจั บ กุ ม ข ม ขู คุ ก คามตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ 3 สิ ง หาคม 2553 ในเรื่ อ ง
แนวนโยบายในการฟนฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง และผอนผันใหชาวกะเหรี่ยงกลุมดังกลาวกลับเขาไปทํากินในที่ดินเดิม
ทันที จนกวาจะมีการแกไขปญหาจะไดขอยุติ
2.2 ใหกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช สํารวจการถือครองที่ดินทํากินของกลุมชาวกะเหรี่ยงบาน
บางกลอยบน และบานใจแผนดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่องการแกไขปญหาที่ดินใน
พื้นที่ปาไมใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน
2.3 ใหกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช รวมกับจังหวัดเพชรบุรีแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อเยียวยา
ชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นแกชาวกะเหรี่ยงที่ไดรับความเสียหายจากการเขารื้อถอน เผาทําลายทรัพยสินใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน
3.
นายชัย วัฒน ลิ้มลิขิตอักษร ไดถูกแจงความกลาวโทษในความผิดกฎหมายอาญาโดยกลุมอนุรักษ
จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ นําโดยนางจินตนา แกวขาว ยื่นหนังสือตอสํานักงานตํารวจภูธร
ภาค 7 ใหดําเนินคดีกรณีนายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร หัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน กับพวกรื้อ ทําลาย
บานเรือนของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ตามหนังสือ
ฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ในฐานความผิด ดังนี้
3.1 นายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร ไดบังอาจกระทําการหรือรวมกับผูใตบังคับบัญชาตั้งแตหาคนขึ้นไปและมี
อาวุ ธป น บังคั บให ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ย งออกไปจากที่อยูอาศัยบริเวณ ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรีและ ตําบลสองพี่นอง อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี อันเปนการขมขืนใจ
ผูอื่นใหกระทําการใด ไมกระทําการใด หรือจํายอมตอสิ่งใด ถาชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงไมกระทําตาม จะรื้อ
ทําลาย เผาบานเรือนที่อยูอาศัย อันเปนการทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอทรัพยสิน
3.2 นายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร ไดบังอาจเขาไปหรือสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาโดยมีอาวุธปนเขาไปใน
บานเรื อนของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ ย งซึ่ งตั้งอยูบ ริเวณ ตําบลหวยแมเพรีย ง อําเภอแกงกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี และตําบลสองพี่นอง อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี และขูวาถาไมยายออกไปจะรื้อทําลาย
และเผาบานเรือน ซึ่งการเขาไปดังกลาวโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ อันถือไดวาเปนการบุกรุกเขาไปใน
อสังหาริมทรัพยของผูอื่นเพื่อกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพยของเขาโดยปกติ
สุข
3.3 นายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร ไดบังอาจกระทําการหรือรวมกันกับผูใตบังคับบัญชาซึ่งยังไมทราบชื่อและ
จํานวน ไดรื้อทําลายบานเรือนของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูบริเวณ ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี และตําบลสองพี่นอง อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี จนไดรับความเสียหาย
ซึ่งถือไดวาเปนการทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคาหรือทําใหไรประโยชนซึ่งทรัพยของผูอื่นหรือผูอื่นเปน
เจาของรวมอยูดวย
3.4

นายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร ไดบังอาจกระทําการหรือรวมกันกับผูใตบังคับบัญชาซึ่งยังไมทราบชื่อและ
2

จํานวน ไดจุดไฟเผาหรือรวมกันใชไฟจุดเผาบานเรือนซึ่งเปนทรัพยและที่อยูอาศัยของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง
ที่อาศัยอยูบริเวณ ตําบลหวยแมเพรียงอําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไฟที่จุดเผาไดลุกไหมเผาบานเรือนจน
เสียหายสมเจตนา
3.5 นายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร ไดบังอาจกระทําการหรือรวมกับผูใตบังคับบัญชาเผาบานเรือนของชาวไทย
เชื้ อสายกะเหรี่ ย งที่ อาศั ย อยู บ ริเ วณ ตํ าบลหว ยแมเพรีย ง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จนไดความ
เสียหายและไดรับความเดือดรอน ครอบครัวตองพลัดพรากจากกัน นายชัยวัฒน ยังไดบังอาจใหขาวกับนักขาว
สถานี โ ทรทั ศน ช อง 3 และสื่ อมวลชนอื่ น ๆ ซึ่งเปน บุคคลที่ส าม โดยประการที่นาจะทําใหช าวไทยเชื้อสาย
กะเหรี่ยงซึ่งเปนบุคคลอื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังวา ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงดังกลาวเปนกลุม
กองกําลังผูกอการราย เปนกะเหรี่ยง KNU เปนชนกลุมนอยของประเทศเพื่อนบาน เปนผูบุกรุกตัดไมทําลายปา
และเกี่ยวของกับยาเสพติด ซึ่งไมเปนความจริง ทําใหผูที่ไดชมขาว หรือชาวบานที่อยูบริเวณใกลเคียง หรือผูอื่น
ซึ่งไมทราบขอเท็จจริงเกลียดชังชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงดังกลาว อันเปนการใสความผูอื่นตอบุคคลที่สามโดย
ประการที่นาจะทําใหผูอื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง
3.6 นายชั ย วั ฒ น ลิ้ ม ลิ ขิ ต อั ก ษร ซึ่ ง เป น เจ า พนั ก งานและเป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาได ป ล อ ยปละละเลยไม
ควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชา ทั้งๆที่ตนมีหนาที่ ปลอยใหผูใตบังคับบัญชาซึ่งยังไมทราบชื่อจํานวนหลายนายกระ
ทําผิดกฎหมาย ปลนทรัพยเอาขาวเปลือก เสื้อผา เงินทองของชาวไทยเชื้อสาย กะเหรี่ยงไป นอกจากนี้ ยังได
กระทําการหรือรวมกันกับผูใตบังคับบัญชาเขาไปในบานเรือนที่อยูอาศัยของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง รื้อทําลาย
เผาทรัพยและใสความชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงวาเปนกลุมกองกําลังผูกอการราย เปนกะเหรี่ยง KNU เปนชน
กลุมนอยของประเทศเพื่อนบาน และเกี่ยวของกับ ยาเสพติด ซึ่งไมเปนความจริงแตอยางใด และไมมีกฎหมายให
อํานาจกระทําได อั นเปนการปฏิบัติหนาที่โดยไมช อบ กอใหเกิดความเสียหายแกชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ย ง
ดังกลาว
4.
นายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร เปนผูถูกสอบสวนคดีอาญาโดยสํานักงานคณะกรรมการปองการทุจริตใน
ภาครัฐ (ป.ป.ท) ซึ่งสถานีตํารวจภูธรแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไดสงสํานวนการสอบสวนเห็นวามีความผิด
ตามมาตรา 157 ในประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบ กรณีจับกุมนายพอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ แลวปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติตามกฎหมายโดยมิชอบ
ปจจุบันอยูระหวางการสอบสวนของคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
5.
นายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร เปนผูถูกสอบสวน โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันการทุจริตในภาครัฐ
(ป.ป.ท.) ซึ่ งเมื่ อวั น ที่ 19 ตุ ล าคม 2558 นายโคอิ หรือคออี้ มีมิ เขาแจงความตอพนักงานสอบสวนสถานี
ตํารวจภู ธ รแก งกระจาน จั งหวั ดเพชรบุ รี ใหดําเนิน คดีกับ นายชัย วัฒ น ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัว หนาอุทยาน
แหงชาติแกงกระจานฐานความผิดวางเพลิงเผาทรัพยโดยเหตุฉกรรจ ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการตอ
สอบสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.เขต7)
6.
นายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร ขณะดํารงตําแหนงหัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน มีภาพและคลิป
วีดีโอการแปรรูปไมในพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน ซึ่งผลการสอบสวนของคณะกรรมการจากกรมอุทยาน
สัต ว ป า และพั น ธุ พืช พบว า เป นการกระทําโดยเจาหนาที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน และไดสงผลการ
สอบสวนไปยังกรมอุทยานฯ และตอมากองกํากับการภูธรจังหวัดเพชรบุรี โดย พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สุขแสวง รองผู
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บังคับการภูธรจังหวัดเพชรบุรี ไดตั้งคณะทํางานสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงลงพื้นที่ บานโปงลึกบางกลอย
พรอมเจาหนาที่วิทยาการจังหวัดเพชรบุรี พบวาบริเวณโดยรอบหนวยแมสะเรียง (กจ.10) มีการโคนลมไม และ
แปรรูปไม โดยใชเลื่อยยนต
7.
นายชัย วัฒ น ลิ้มลิขิตอักษร เปน จําเลยในคดีอาญามีอาวุธปน และเครื่องกระสุน ปน (สงคราม) ใน
ครอบครองโดยผิดกฎหมาย ปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลจังหวัดเพชรบุรี เปนคดีอาญาหมายเลข
ดําที่ 288/2559
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบขาราชการพลเรือนในการกํากับและบริหารราชการแผนดิน จึงใคร
ขอใหทานพิจารณาดําเนินการตามมาตรา 101 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ที่ให
อํานาจผูบังคับบัญชาในการสั่งพักราชการ หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวน หรือ
พิจ ารณาหรือผลแห งคดีในกรณี ที่ขาราชการพลเรือนสามัญ นายชัย วัฒน ลิ้มลิขิตอักษร ถูกฟองคดีอาญา
รายแรงตองหาวากระทําความผิดอาญาและถูกสอบสวน
นอกจากนี้ขอใหตั้งคณะกรรมการสอบสวน เรื่องการเผาบานที่อยูอาศัย ยุงฉาง ของชาวไทยเชื้อสาย
กะเหรี่ยง ที่ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ โดยไมไดดําเนินการตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชอํานาจ
ของพนักงานเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 22 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ตามขอ (3) แหง
หลักเกณฑการปฏิบัติและแนวปฏิบัติ ฯ ใหพนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาอุทยานแหงชาติหรือผูทําหนาที่
หัวหนาอุทยานแหงชาติของอุทยานนั้น ๆ ดําเนินการออกคําสั่งทางปกครองใหผูกระทําความผิดทําลายหรือรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสราง หรือพืชผลอาสิน หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปใหพนอุทยานแหงชาติ หรือทําสิ่ง
นั้นใหกลับสูสภาพเดิม โดยทําตามแบบ อช.มาตรา 22(ก) จะตองแจงแกผูนั้น หรือสงไปยังภูมิลําเนา หรือปด
หนังสือไวที่ซึ่งเห็น ไดงาย ณ สถานที่นั้นตอเจาพนักงานหนาที่ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเปนพยาน
(มาตรา 70 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ 11(2542) ตามขอ 4
แหงหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ) อีกทั้งพนักงานเจาหนาที่ตองแจงคําสั่งโดยการดําเนินการปดประกาศคําสั่ง
ดังกลาว ณ ที่วาการอําเภอ ที่วาการกํานัน ผูใหญบาน องคการสวนบริหารสวนตําบล สถานีตํารวจทองที่ และ
สถานที่เกิดเหตุนั้น แหงละ 1 จุด ตามขอ 5 และกําหนดเวลาใหผูที่อยูในบังคับของคําสั่งปฏิบัติตามคําสั่งตามขอ
6 จากหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ ฯ ดังกลาว ไมปรากฏวานายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ตามขอ 5 และขอ 6 แตอยางใด กลับดําเนิน การเผาบานเรือนและยุงฉางของชาวบาน ซึ่งกฎหมายมิไดให
อํานาจไว อันเปนการวางเพลิงเผาทรัพย
ตอกรณีการหายตัวไปของบิลลี่ องคกรรวมลงนามในหนังสือนี้ ขอใหตั้งคณะกรรมการสอบสวน เรื่อง
การหายตัวไปของนายพอละจีหรือบิลลี่ รักจงเจริญ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 โดยนายชัยวัฒน ลิ้มลิขิต
อักษร ไดควบคุมตัวไวในวันเกิดเหตุ และไดยอมรับวาเปนผูกระทําการควบคุมตัวนายพอละจีหรือบิลลี่ ไวจริง
ซึ่ งสอดคล องกั บ คณะทํ า งานของตํ า รวจสื บ สวนสอบสวนคดี การหายตัว ไปของนายพอละจี ห รือ บิล ลี่ ซึ่ ง
พนักงานสืบสวนสอบสวนมีความเห็นวา นายชัยวัฒน ยังไมไดปลอยตัวนายบิลลี่ จนกระทั่งบัดนี้ยังไมทราบชะตา
กรรมของนายบิลลี่
นอกจากนี้ องคกรสิทธิมนุษยชนทั้งในและตางประเทศใหความสําคัญเปนอยางยิ่งกับการหายตัวของ
ตัวแทนชุมชนและการเรียกรองสิทธิใหกับนายพอละจี รักจงเจริญ นักตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยง อีกทั้ง
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การให ค วามสํ า คั ญ กั บ สิ ท ธิ ข องชนเผ า กลุ ม ชาติ พั น ธุ ที่ อ ยู อ าศั ย ในป า ก็ เ ป น หลั ก การสํ า คั ญ ขององค ก าร
สหประชาชาติและองคการยูเนสโกดวย ดังขอเท็จจริงดังตอไปนี้
1.
คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติตอเชื้อชาติแหงองคการสหประชาชาติที่ประเทศไทยเปนรัฐภาคีได
ระบุวาในเดือนกุมภาพันธ ป 2555 ใหรับพิจารณาเรื่องรองเรียนกรณีชาวกระเหรี่ยงในอุทยานแหงชาติแกง
กระจานถูกบังคับไลรื้อ เผาทําลายบานและยุงขาวไวเปนเรื่องเรงดวนและไดจัดใหมีจดหมายแสดงความหวงใย
ตอสถานการณดังกลาวลงวันที่ 9 มีนาคม 2555 สงถึงรัฐบาลไทยเพื่อตองการทราบรายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินการเพื่อปรับปรุงสภาพความเปนอยูของชาวกะเหรี่ยงในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
2.
คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติตอเชื้อชาติแหงองคการสหประชาชาติไดเผยแพรขอสังเกตเชิงสรุป
ในเอกสาร CERD/C/THA/Q /1-3 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ในยอหนาที่ 16 มีความวา “ในประเทศไทย
กฎหมายอนุรักษปาไมและสิ่งแวดลอมที่มีอยูหลายฉบับสงผลกระทบเชิงการเลือกปฏิบัติตอกลุมชาติพันธุที่อาศัย
อยูในปา คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติตอเชื้อชาติยังกังวลวาประเทศไทยไมขอรับฟงคํายินยอมโดยสมัคร
ใจและลวงหนากอนที่จะมีการตัดสินใจใดใดวาจะมีผลกระทบตอกลุมชาติพันธุหรือไม”
3.
คณะกรรมการตอตา นการทรมานแหงองคการสหประชาชาติที่ประเทศไทยเปนรัฐภาคีไดเผยแพร
ขอสังเกตเชิงสรุปในเอกสารลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ในยอหนาที่ 14 วา “มีกรณีที่กลาวหาวานักตอสูเพื่อ
สิทธิมนุษยชนดานตอตานการทุจริตและดานสิ่งแวดลอม และผูที่เปนพยานการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีลาสุด
นายพอละจี รักจงเจริญ ... คณะกรรมการ ฯ เสนอใหประเทศไทยควรใชมาตรการที่จําเปนทั้งหมดเพื่อปองกัน
การบังคับใหสูญหายและเพื่อการตอสูกับการลอยนวลพนผิด”
ดวยเหตุผลทั้งความจําเปนที่จะคงไวซึ่งหลักการดานการอํานวยความเปนธรรมตอประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบตอนโยบายและการบริหารจัดการบุคคลกรของรัฐโดยเฉพาะตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชาติใหเปนสมบัติของชาติและของโลก และในขณะเดียวกันเปนตองเปนการคุมครองสิทธิของประชาชนที่
อยู อาศัย เปน ชุมชนท องถิ่น ดั้งเดิมในพื้ นที่ อนุรักษภายใตห ลักการสากลดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งขณะนี้อยูใน
ขั้น ตอนที่ อุทยานแหงชาติแกงกระจานกําลังถูกเสนอชื่อเปน พื้น ที่มรดกโลกทางธรรมชาติภายใตกรอบของ
ยูเนสโกเปนอันเปนความภาคภูมิใจของประเทศไทยอยางสมภาคภูมิ
องค ก รร ว มลงนามในหนั ง สื อ ฉบั บ นี้ ขอให ทา นในฐานะอธิ บ ดี กรมอุท ยาน สั ต วป า และพั น ธุ พื ช
พิจารณาขอเสนอ 3 ประการอยางเรงดวน
1. สั่งพักราชการ หรือคําสั่งใหออกจากราชการไวกอน เพื่อรอฟงผลการสอบสวนเพื่อพิจารณาหรือผลแหง
คดีที่ถูกฟองคดีอาญาตองหาวากระทําความผิดอาญา
2. ขอใหตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร เรื่องการเผาบานที่อยูอาศัย ยุงฉาง ของ
ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ที่ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ โดยไมไดดําเนินการตามหลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช อํานาจของพนักงานเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 22 พระราชบัญญัติอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. 2504
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3. ขอใหตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร เรื่องการหายตัวไปของนายพอละจีหรือ
บิลลี่ รักจงเจริญ ในระหวางการควบคุมตัวของนายชัยวัฒน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 และ
เผยแพรผลการสอบสวนตอครอบครัวและสาธารณะชนโดยไมชักชา
โดยขอใหทานพิจารณาอยางรอบคอบในการกําหนดบุคคลากรใหเขามารับผิดชอบงานและ กํากับดูแล
งานในพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน โดยพิจารณาแนวทางการในการทํางานที่เคารพตอหลักการดานสิทธิ
มนุษยชน มีแนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี มีการอํานวย ความเปนธรรม ตอประชาชนและ
เอื้อประโยชนตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชาติที่ ยั่งยืน
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ)
ผูอํานวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
ผูแทนองคกรรวมลงนาม

องคกรรวมลงนาม
1. เครือขายชนเผาพื้นเมืองแหงประเทศไทย
2. เครือขายการจัดการสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง
3. เครือขายการศึกษาชนเผาพื้นเมือง
4. เครือขายเยาวชนตนกลาชนเผาพื้นเมือง
5. เครือขายสื่อชนเผาพื้นเมือง
6. เครือขายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมเขตงานตะนาวศรี
7. ศูนยศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา
8. สมาคมนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน
9. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
10. มูลนิธิไทยเพื่อคนมีปญหาสิทธิและสถานะบุคคล
11. มูลนิธิศูนยขอมูลชุมชน
12. เครือขายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
13. มูลินิธิรักษไทย(ภาคเหนือ)
14. มูลนิธิภูมิปญญาชาติพันธุ
15. มูลนิธิภูมิปญญาชนเผาพื้นเมืองบนพื้นที่สูง
16. มูลนิธิชนเผาพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดลอม
17. มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
18. ศูนยสังคมพัฒนา สังฆมณฑลเชียงใหม
19. สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
20. หนวยงานพัฒนาและบริการสังคม สภาคริสตจักรแหงประเทศไทย
21. สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย
22. ศูนยพิทักษและฟนฟูสิทธิชุมชนทองถิ่น
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