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เผยแพร่วนัที� 20 เมษายน 2557  

แถลงการณ์ 

ขอใหผู้เ้กี�ยวขอ้งชี�แจง้เรื�องการหายตัวไปของนักตอ่สูเ้พื�อสทิธมินุษยชน  
แกนนําชาวบา้นกะเหรี�ยงบา้นบางกลอย อ.แกง่กระจาน จ.เพชรบุรี 

 

  สืบเนื�องจากกรณีมีรายงานข่าวว่า เมื�อช่วงบ่ายวนัที� 18 เม.ย. 57 นายบิลลี� หรือ นายพอละจี         

รักจงเจริญ นกัตอ่สู้ เพื�อสิทธิมนษุยชน แกนนําชาวบ้านกะเหรี�ยงบ้านบางกลอย อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี 

ได้หายตวัไปขณะเดินทางจากหมู่บ้านลงมายังตวัอําเภอแก่งกระจาน  ต่อมานายชัยวฒัน์ ลิ �มลิขิตอกัษร 

หวัหน้าอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ได้ออกมายอมรับ

วา่ได้ควบคมุตวันายบิลลี�ไปเพื�อสอบสวน โดยอ้างความผิดซึ�งหน้าว่าค้นตวันายบิลลี�เจอรังผึ �งและนํ �าผึ �ง 6 

ขวด      แตไ่ด้ปลอ่ยตวันายบิลลี�ไปแล้ว โดยไมม่ีหลกัฐานพยานถึงข้อกล่าวหาและการปล่อยตวัแต่อย่างใด  

และขณะนี �ยงัไมม่ีใครทราบวา่นายบิลลี�อยู่ที�ใด ไมม่ีใครพบเห็นนายบิลลี� และไมไ่ด้รับการติดต่อกลบัผิดวิสยั

นักกิจกรรม   ขณะนี �ชาวบ้านมีความห่วงกังวลในเรื�องความปลอดภยัเป็นอย่างมากจึงได้แจ้งความต่อ

เจ้าหน้าที�ตํารวจท้องที�ไว้แล้วเมื�อวนัที� 19 เมษายน 2557 

 ปรากฎข้อเท็จจริงเพิ�มเติมวา่ เมื�อวนัที� 18 เมษายน  2557  นายบิลลี�หายตวัไปขณะเดินทางมาเพื�อ

เตรียมข้อมลูและเตรียมการนําชาวบ้านไปร่วมการพิจารณาคดีของศาลปกครองในคดีที�ชาวบ้านกะเหรี�ยง

บางกลอยฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติฯ และนายชัยวัฒน์ ลิ �มลิขิตอกัษร จากกรณีที�การเข้ารื �อทําลาย เผา

บ้านเรือนและทรัพย์สินของชาวบ้านกะเหรี�ยงกว่า 20 ครอบครัวที�บ้านบางกลอยบนเมื�อเดือนกรกฎาคม 

2554  ซึ�งปรากฎผลการศึกษายืนยันต่อมาว่าชาวบ้านกะเหรี�ยงกลุ่มดงักล่าวเป็นชนพื �นเมืองดงัเดิมที�ตั �ง

รกรากอาศยัอยู่ในพื �นที�บริเวณลําห้วยเหนือแมนํ่ �าบ้านบางกลอยบนมานบัแตค่รั �งบรรพบรุุษเป็นเวลาร่วมกวา่ 

100 ปี  ความขดัแย้งระหว่างหน่วยงานและเจ้าหน้าที�อทุยานแห่งชาติแก่งกระจานกับชาวบ้านชนเผ่า

พื �นเมืองเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที�สง่ผลให้เกิดการฟ้องร้องคดีในชั �นศาล  รวมทั �งการลอบสงัหารนายทัศน์

กมล โอบอ้อม นกัตอ่สู้ เพื�อสิทธิมนษุยชนอีกรายหนึ�งเมื�อวนัที� 10 กนัยายน 2554 และการตั �งข้อกล่าวหาจ้าง

วานฆ่าตอ่นายนายชยัวฒัน์ ลิ �มลิขิตอกัษร หวัหน้าอทุยานฯ ซึ�งขณะนี �คดีกําลงัอยู่ในขั �นตอนการพิจารณาคดี

ของศาลหากแตน่ายชยัวฒัน์ ลิ �มลิขิตอกัษรยงัคงปฏิบัติหน้าที�โดยไม่มีการสั�งพักราชการหรือสั�งให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อนตามระเบียบที�เคยปฏิบตัิในกรณีที�ข้าราชการถกูฟ้องคดีอาญาร้ายแรง1 

                                                
1 มาตรา ๑๐๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาํผิดวินัย 

อย่างร้ายแรงจนถูกตั�งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาํความผิด 

อาญา เว้นแต่เป็นความผิดที�ได้กระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้บังคับบัญชาซึ�งมีอาํนาจ 

สั�งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอาํนาจสั�งพักราชการหรือสั�งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื�อรอฟังผลการ 

สอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้ 



 เหตกุารณ์หายตวัไปของนายบิลลี� สร้างความวิตกกงัวลวา่อาจน่าจะเกี�ยวข้องกบัการทํางานด้าน

สิทธิมนษุยชนและการทําหน้าที�เป็นผู้ช่วยทนายความในคดีที�อยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครอง ซึ�ง

นายบิลลี�และชาวบ้านต้องร่วมเป็นพยานในคดีดงักลา่วด้วย การหายตวัไปของนายบิลลี�จึงอาจสง่ผลตอ่คดี

และการตอ่สู้ เรียกร้องความยตุิธรรมของกลุม่ชาวบ้านด้วย 

 การบงัคบัให้บคุคลสญูหาย หรือ การอุ้มหาย  เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั �นพื �นฐานที�ร้ายแรง

ที�สดุเป็นการละเมิดสิทธิตอ่ชีวิต ร่างกาย และศกัดิ�ศรีความเป็นมนษุย์ ที�รัฐมีหน้าที�ตามกฎหมายภายในและ

พนัธกรณีตามกฎหมายระหวา่งประเทศที�ต้องให้การเคารพและคุ้มครองสิทธิดงักลา่ว  

 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอเรียกร้องให้ผู้เกี�ยวข้องรวมทั �งผู้บังคับบัญชาชี �แจ้งเรื� องการหาย
ตัวไปของนักต่อสู้เพื�อสิทธิมนุษยชน แกนนําชาวบ้านกะเหรี� ยงบ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.
เพชรบุรี โดยทันที    รวมทั �งขอให้เจ้าหน้าที� ตํารวจในพื �นที� และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพื�อติดตามตัวนายบิลลี�  อย่างโปร่งใส เป็นอิสระและนําตัวกลับมา
โดยเร็วที�สุด   

ทั �งนี �รัฐจะต้องไม่ยินยอมต่อการกระทําอันเป็นการบังคับให้บุคคลสูญหายและต้องดําเนินการ

สืบสวนสอบสวนเพื�อให้พบและช่วยเหลือเหยื�อและนําตวัผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีโดยเร็วที�สดุ  ทั �งนี �หากมี

ข้อมลูที�เชื�อได้วา่เป็นการบงัคบัให้สญูหายจริง  บคุคลที�ถกูกล่าวหาว่าได้กระทําการบังคบัให้บุคคลสญูหาย

นั �นพึงถกูพกัจากการปฏิบตัิหน้าที�ราชการในระหวา่งเวลาที�มีการสอบสวนด้วย ตามที�ระบใุนปฏิญญาว่าด้วย

การคุ้มครองบคุคลให้พ้นจากการถกูใช้กําลงับังคบัให้หายสาบสญู ซึ�งรับรองโดยที�ประชุมสมชัชาใหญ่แห่ง

สหประชาชาติ เมื�อวนัที� 18 ธนัวาคม 2535 

  

 ข้อมลูเพิ�มเติม ติดตอ่  พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ  086-7093000 

หมายเหต:ุ ข้อมลูจากรายงานคูข่นานและข้อเสนอแนะตอ่ประเทศไทยเพื�อขจดัการเลือกปฏิบตัทิางเชื �อชาติ 

ประเทศไทย เผยแพร่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 

 

กรณี: การบงัคบัไล่รื�อชาวกะเหรี�ยงอทุยานแห่งชาติแก่งกระจานโดยรฐัไทย  

48. กว่าทศวรรษที�ผ่านมา รัฐบาลไทยและโดยเฉพาะหน่วยงานอทุยานแห่งชาติและป่าไม้พยายามบงัคบัไล่

รื�อชนเผ่าพื�นเมืองกะเหรี�ยง ใหอ้อกจากอทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน การบงัคบัไล่รื�อส่งผลให้เกิดการละเมิด

สิทธิมนษุยชนร้ายแรงและเลือกปฏิบติัหลายประการ  

49. การบงัคบัไล่รื�อยงัอาจเป็นเหตผุลเกี�ยวขอ้งกบัการสงัหารนายทศัน์กมล โอบออ้ม ผูพิ้ทกัษ์สิทธิมนุษยชน

เชื�อสายกะเหรี�ยงซึ�งถูกยิงเสียชีวิตในวนัที� 10 กันยายน 2554 หลงัจากพยายามช่วยเหยื�อคนหนึ�งให้ยื�นข้อ

ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) การบังคับไล่รื�อยังดําเนินต่อไปแม้จะมีกรอบ

กฎหมายที�ชัดเจนซึ�งคุ้มครองสิทธิของชาวกะเหรี�ยงให้อาศัยอยู่ในที�ดินของบรรพชนและดํารงชีพด้วยวิถี

เกษตรกรรมแบบดั�งเดิม  

50. ความขดัแยง้ระหว่างชาวกะเหรี�ยงกับรัฐไทยส่วนใหญ่เริ� มตั�งแต่พ.ศ. 2503 เมื�อมีการประกาศให้พื�นที�

บรรพชนของชาวกะเหรี�ยงเป็นส่วนหนึ�งของอทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยการประกาศใช้พระราชบญัญัติ

                                                                                                                                                     
 



อทุยานแห่งชาติ นบัแต่นั�นมารัฐไดใ้ช้เหตผุลหลายประการเพื�อสร้างความชอบธรรมใหก้บัการบงัคบัไล่รื�อชาว

กะเหรี�ยง โดยอา้งว่าวิธีการเพาะปลูกของพวกเขาทําลายสิ�งแวดลอ้ม หรืออา้งว่าตอ้งบงัคบัไล่รื�อเพราะความ

จําเป็นดา้นความมั�นคง รวมทั�งยงัอ้างว่าผู้ถูกไล่รื�อเกี�ยวข้องกับการค้ายาเสพติด หรืออ้างว่าชาวกะเหรี�ยง

ไม่ไดเ้ป็นคนไทยเหมือนคนอื�น ซึ�งเป็นขอ้อา้งที�ไม่อาจตรวจสอบได ้ 

51. การบงัคบัไล่รื�อครั�งล่าสดุเกิดขึ�นในเดือนกรกฎาคม 2554 โดยในระหว่างการบกุจู่โจม เจ้าหน้าที�อุทยาน

แห่งชาติไดเ้ผาทําลายบา้นเรือนและอาหารของชาวกะเหรี�ยง มีการขโมยสมบติัของพวกเขา ฆ่าสตัว์เลี�ยงและ

บงัคับให้ชาวบ้านต้องหลบหนี นายชัยวัฒน์ ลิ�มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอ้างว่า 

ปฏิบัติการบังคบัไล่รื�อครั�งล่าสุดมุ่งจับกุมคนเข้าเมืองที�ไม่มีเอกสารจากพม่า ไม่ได้มีเป้าหมายเป็นชาว

กะเหรี�ยงพื�นเมือง ทั�งยงัอา้งต่อไปว่าแมว้่าผูที้�ถูกไล่รื�อจะเป็นชนเผ่าพื�นเมือง แต่การบงัคบัไล่รื�อก็ยงัชอบด้วย

กฎหมาย เนื�องจากกฎหมายป่าไมห้า้มไม่ใหบ้คุคลใดเขา้ไปยึดครองพื�นที�อทุยาน 

52. หลกัฐานจากกรณีนี�ชี�ให้เห็นว่าผู้ถูกไล่รื�ออนัที�จริงแล้วเป็นคนไทย ทั�งโดยการเกิดและการสืบเชื�อสาย 

นอกจากนั�น มาตรา 66 และ 67 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 คุม้ครองสิทธิของคนไทย

ที�อาศยัอยู่ในพื�นที�อนรุักษ์ อย่างเช่น อทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน หากมีการพิสูจน์ไดว้่าบคุคลเหล่านี�เข้ามา

ครอบครองพื�นที�ก่อนการประกาศอุทยานและการกําหนดเส้นเขตแดน นอกจากนั�น มติคณะรัฐมนตรีเมื�อ

วนัที� 3 สิงหาคม 2553 รับรองโดยเฉพาะสิทธิของชาวกะเหรี�ยงที�จะอยู่ในพื�นที�ของตนต่อไป และทํา

การเกษตรแบบไร่หมนุเวียน 

 53. ข้อ 10 ของปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื�นเมืองประณามการบังคับไล่รื�อและ

กําหนดใหมี้การขอความยินยอมที�เกิดจากความเข้าใจและสมคัรใจของชนเผ่าพื�นเมืองก่อนจะถูกโยกย้าย 

ประเทศไทยแสดงความเห็นชอบต่อปฏิญญาฉบบันี� ในขณะที�หน่วยงานชนเผ่าพื�นเมืองและสิทธิมนุษยชน 

ภาคประชาสงัคมและเอ็นจีโอ ได้ยื�นเรื�องเกี�ยวกับสถานการณ์นี�เมื�อเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 โดยมีการรับ

พิจารณาของชาวกะเหรี�ยงในฐานะเป็นปฏิบติัการเร่งด่วนซึ�งเป็นสญัญาณเตือนล่วงหน้า (early warning 

urgent action - EW/UA) ของสมัยประชุมที� 80 ของคณะกรรมการปฏิญญา ภายหลังการประชุม 

คณะกรรมการแสดงความกังวลในจดหมายลงวนัที� 9 มีนาคม 2555 ต่อรัฐบาลไทย แจ้งความประสงค์ที�

ตอ้งการทราบขั�นตอนที�ดําเนินการเพื�อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของชาวกะเหรี�ยง  

 54. ในปัจจุบนั ยงัคงมีชาวกะเหรี�ยงพลดัถิ�นจํานวนมาก ภายหลงัการบงัคบัไล่รื�อ พวกเขาตอ้งไปอาศยัอยู่

ในพื�นที�ซึ�งไม่คุน้เคย และมีสภาพความเป็นอยูที่�ไม่เหมาะสม คณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติั

ทางเชื�อชาติในทกุรูปแบบควรที�จะพิจารณากรณีนี�อีกครั�ง  

 


