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กราบเรียน   อัยการสูงสุด 

อQางถึง    คำส่ังพนักงานอัยการพิเศษฝ.ายคดีพิเศษ ๑  สำนักงานคดีพิเศษ   คดีพิเศษท่ี ๑๓/๒๕๖๒ 

  ตามท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษไดQรับเร่ืองกรณีการหายตัวของนายพอละจี  รักจงเจริญ   หรือ

บิลล่ี เปNนคดีพิเศษ ต(อมากรมสอบสวนคดีพิเศษไดQสรุปสำนวนมีความเห็นว(าสมควรส่ังฟ\องนายชัยวัฒน̂       

ล้ิมลิขิตอักษร ท่ี ๑ กับพวกรวม ๔ คน ว(าเปNนผูQกระทำความผิดฐานร(วมกันฆ(าผูQอ่ืนโดยไตร(ตรองไวQก(อนและเพ่ือ

จะเอาหรือเอาไวQซ่ึงผลประโยชน̂อันเกิดแก(การท่ีตนไดQกระทำความผิดอ่ืนเพ่ือปกปfดความผิดอ่ืนของตน  หรือ

เพ่ือหลีกเล่ียงใหQพQนอาญาในความผิดอ่ืนท่ีตนไดQกระทำไวQ, ฐานร(วมกันหน(วงเหน่ียวหรือกักขังผูQอ่ืนหรือกระทำ

ดQวยประการใด ๆ ใหQผูQอ่ืนปราศจากเสรีภาพในร(างกายเปNนเหตุใหQผูQถูกหน(วงเหน่ียวถูกกักขังหรือตQองปราศจาก

เสรีภาพในร(างกายน้ันถึงแก(ความตาย, ฐานเปNนเจQาพนักงานใชQอำนาจในตำแหน(งโดยมิชอบข(มขืนใจเพ่ือใหQ

บุคคลใดมอบใหQหรือหามาใหQซ่ึงทรัพย̂สินประโยชน̂อ่ืนใดแก(ตนเอง, ฐานเปNนเจQาพนักงานปฏิบัติหรือละเวQนการ

ปฏิบัติหนQาท่ีโดยมิชอบเพ่ือใหQเกิดความเสียหายแก(ผูQหน่ึงผูQใดหรือปฏิบัติหรือละเวQนการปฏิบัติหนQาท่ีโดยทุจริต, 

ฐานเปNนเจQาหนQาท่ีของรัฐปฏิบัติหรือละเวQนการปฏิบัติหนQาท่ีโดยมิชอบเพ่ือใหQเกิดความเสียหายแก(ผูQหน่ึงผูQใด  

หรือละเวQนการปฏิบัติหนQาท่ีโดยทุจริต  และความผิดฐานอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง แต(กลับปรากฏว(าพนักงานอัยการ

พิเศษฝ.ายคดีพิเศษ ๑  สำนักงานคดีพิเศษ  มีคำส่ังไม(ฟ\องคดีผูQตQองหาท้ัง ๔ ตามขQอกล(าวหา โดยส่ังฟ\อง

ผูQตQองหาท่ี ๑ ถึงท่ี ๓  เฉพาะความผิดฐานเปNนเจQาพนักงานปฏิบัติหรือละเวQนการปฏิบัติหนQาท่ีโดยมิชอบเพ่ือใหQ

เกิดความเสียหายแก(ผูQหน่ึงผูQใดหรือปฏิบัติหรือละเวQนการปฏิบัติหนQาท่ีโดยทุจริต และฐานเปNนเจQาหนQาท่ีของรัฐ

ปฏิบัติหรือละเวQนการปฏิบัติหนQาท่ีโดยมิชอบเพ่ือใหQเกิดความเสียหายแก(ผูQหน่ึงผูQใด  หรือละเวQนการปฏิบัติ

หนQาท่ีโดยทุจริต และออกคำส่ังฟ\องผูQตQองหาท่ี ๔  ฐานเปNนผูQสนับสนุนฐานเปNนผูQกระทำความผิดขQอหาดังกล(าว  

ปรากฏตามหนังสือแจQงคำส่ังไม(ฟ\อง ฉบับลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ น้ัน 

  ขQาพเจQาเด็กหญิงประติภา  รักจงเจริญ เปNนผูQสืบสันดานของนายพอละจี  รักจงเจริญ ผูQตาย 

โดยนางสาวพิณนภา  พฤกษาพรรณ ผูQแทนโดยชอบธรรม ในฐานะผูQจัดการแทนผูQตาย มีความเห็นว(าขQาพเจQา

ไม(ไดQรับความเปNนธรรมจากคำส่ังไม(ฟ\องดังกล(าวของพนักงานอัยการ  ขQาพเจQาเช่ือว(าการสืบสวนสอบสวน

รวบรวมพยานหลักฐานของเจQาพนักงานตำรวจและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ท่ีไดQ

รวบรวมไวQและไดQเคยแถลงต(อสาธารณะใหQไดQรับทราบ น้ัน   มีน้ำหนักและเหตุผลเพียงพอท่ีจะเช่ือไดQว(านาย
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พอละจี  รักจงเจริญ  ไดQถูกกลุ(มผูQตQองหาท่ี ๑ ถึงท่ี ๔ ควบคุมตัวไวQโดยไม(ชอบดQวยกฎหมาย  และนายพอละจี

ไดQเสียชีวิตแลQวจากผลของการควบคุมตัวโดยไม(ชอบดQวยกฎหมายน้ัน  พยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนมี

น้ำหนักเพียงพอท่ีจะส่ังฟ\องและมีน้ำหนักม่ันคงท่ีศาลจะรับฟnงลงโทษผูQตQองหาไดQตามขQอกล(าวหา เพราะฉะน้ัน

ความเห็นท่ีส่ังฟ\องแต(เพียงขQอหาความผิดฐานเปNนเจQาพนักงานปฏิบัติหรือละเวQนการปฏิบัติหนQาท่ีโดยมิชอบ

เพ่ือใหQเกิดความเสียหายแก(ผูQหน่ึงผูQใดหรือปฏิบัติหรือละเวQนการปฏิบัติหนQาท่ีโดยทุจริต และฐานเปNนเจQาหนQาท่ี

ของรัฐปฏิบัติหรือละเวQนการปฏิบัติหนQาท่ีโดยมิชอบเพ่ือใหQเกิดความเสียหายแก(ผูQหน่ึงผูQใด  หรือละเวQนการ

ปฏิบัติหนQาท่ีโดยทุจริต ท่ี เกิดจากการไม(นำตัวนายพอละจีส(งพนักงานสอบสวนเพ่ือดำเนินคดีตาม

พระราชบัญญัติอุทยานแห(งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติป.าไมQ พ.ศ.๒๔๘๔   แต(มีความเห็นไม(ส่ังฟ\อง

ในขQอหาอ่ืนท่ีเปNนการกระทำผิดอันรQายแรงย่ิงกล(าวคือ ความผิดต(อเสรีภาพและความผิดต(อชีวิตและร(างกาย  

โดยอQางว(าพยานหลักฐานท่ีช้ีใหQเห็นว(ามีการควบคุมตัวนายพอละจีไวQและยังไม(มีการปล(อยตัวออกไปตาม

ขQออQางของผูQตQองหาท้ัง ๔ ยังมีความแตกต(างกัน และพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร̂ยังไม(สามารถสรุปไดQ

ว(ากระดูกช้ินส(วนมนุษย̂ท่ีพบในคดีน้ีเปNนของนายพอละจี  จึงถือว(าความผิดในฐานร(วมกันฆ(าผูQอ่ืนโดยไตร(ตรอง

ไวQก(อนและความผิดฐานร(วมกันหน(วงเหน่ียวกักขังผูQอ่ืนใหQเส่ือมเสียต(อเสรีภาพในร(างกายจนเปNนเหตุใหQผูQอ่ืนถึง

แก(ความตาย  ไม(มีประจักษ̂พยานท่ีจะยืนยันการกระทำความผิดดังกล(าว  ขQาพเจQาเห็นว(าการใชQดุลพินิจส่ังไม(

ฟ\องในขQอหาดังกล(าวของพนักงานอัยการเปNนการใชQดุลพินิจส่ังคดีท่ียังไม(มีความละเอียดรอบคอบเพียงพอ  คดี

อาชญากรรมน้ีรูปแบบการกระทำความผิดเกิดจากการใชQอำนาจหนQาท่ีเกินขอบเขตของเจQาหนQาท่ีรัฐโดยใชQ

อำนาจรัฐและกฎหมายเปNนเคร่ืองมือ   การใชQอำนาจดังกล(าวมีลักษณะของการปกปfดซ(อนเรQนการกระทำของ

ตนเน่ืองจากผูQร(วมกระทำความผิดท้ังหลายและผูQรูQเห็นเปNนพยานท่ีเก่ียวขQองลQวนแต(เปNนผูQใตQบังคับบัญชาของผูQมี

อำนาจส่ังการ  การกระทำความผิดเช(นน้ีตามธรรมชาติแลQวย(อมตQองมีการกลบเกล่ือนร(องรอยทำลาย

พยานหลักฐานท่ีจะบ(งช้ีถึงการกระทำความผิด  ตลอดจนพยายามใชQอิทธิพลและชักจูงใหQผูQเปNนพยานใหQการต(อ

เจQาพนักงานสอบสวนในทางท่ีจะเปNนประโยชน̂แก(ตน  โดยสภาพแลQวจึงเปNนไปไม(ไดQท่ีจะมีประจักษ̂พยาน

ยืนยันการรูQเห็นการกระทำความผิดโดยชัดแจQง   ในการรับฟnงว(าผูQตQองหาในคดีความผิดลักษณะเช(นน้ีกระทำ

ความผิดหรือไม(  จึงตQองอาศัยการรับฟnงพยานแวดลQอมกรณีท่ีใกลQชิดหรือเก่ียวพันกับการกระทำความผิดและ

พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร̂เปNนสำคัญ ขQาพเจQาเห็นว(าการมีคำส่ังไม(ฟ\องคดีของพนักงานอัยการขQางตQน

ยังมิไดQใคร(ครวญช่ังน้ำหนักของพยานแวดลQอมกรณีและพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร̂อย(างถูกตQอง

ครบถQวนเพียงพอ  อีกท้ังในส(วนท่ีเปNนขQอวินิจฉัยส่ังไม(ฟ\องของพนักงานอัยการผูQส่ังคดีว(าพยานหลักฐานตาม

สำนวนการสอบสวนยังรับฟnงไม(ไดQว(าผูQตQองหาท้ัง ๔ กระทำความผิดตามขQอกล(าวหา  ขQาพเจQาเห็นว(าขQออQาง

ดังกล(าวยังมีน้ำหนักนQอยไม(ทำใหQความน(าเช่ือถือของการรับฟnงพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนตQอง

เปล่ียนแปลงไป  โดยจะขอกล(าวถึงประเด็นสำคัญท่ีพนักงานอัยการน(าจะไดQทบทวนและวินิจฉัยใหม( ดังต(อไปน้ี 
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   ๑.พยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนรับฟ5งได8หรือไม;ว;ามีการควบคุมตัวนายพอละจี

และยังไม;มีการปล;อยตัวไปตามท่ีผู8ต8องหากล;าวอ8าง 

  พยานหลักฐานท่ีปรากฏในสำนวนการสอบสวนท้ังพยานบุคคลและพยานเอกสารรวมท้ังวัตถุ

พยาน ต(างรับฟnงไดQว(ามีการจับกุมและควบคุมตัวนายพอละจีไปท่ีทำการอุทยานแห(งชาติแก(งกระจานจริง  โดย

ผูQตQองหาก็ไดQโตQแยQงในประเด็นน้ี ปnญหามีว(าการควบคุมตัวดังกล(าวไดQส้ินสุดลงอย(างไร ผูQตQองหาอQางว(า  ไดQมี

การว(ากล(าวตักเตือน แลQวปล(อยตัวนายพอละจีไปแลQวต้ังแต(วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗  โดยมีประจักษ̂พยาน

อQางว(ารูQเห็นการปล(อยตัว สามารถยืนยันไดQว(าผูQตQองหาไดQปล(อยตัวนายพอละจีไปแลQว ในขQอน้ีพนักงานอัยการ

ใชQดุลพินิจรับฟnงว(าขQอเท็จจริงเช่ือไดQว(าไดQมีการปล(อยตัวนายพอละจีแลQว โดยอQางเหตุผล ๒ ประการ คือ คำ

พิพากษาของศาลฎีกาว(า ศาลมีคำส่ังถึงท่ีสุดว(า ไดQปล(อยตัวนายพอละจีไปแลQว ส(วนประจักษ̂พยานท่ีเปNน

นักศึกษาแมQจะมีการมาใหQการกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษว(า ไม(เห็นการปล(อยตัวนายพอละจีของเจQาหนQาท่ี

อุทยานแห(งชาติแก(งกระจาน แต(พนักงานอัยการเห็นว(า เปNนการใหQการกลับไปกลับมา  โดยในช้ันศาลเคยไปใหQ

การว(า เห็นนายพอละจีถูกปล(อยตัวไปแลQว การใหQการกลับไปกลับมาเช(นน้ีทำใหQพยานสองปากน้ีไม(น(าเช่ือถือ

รับฟnงไม(ไดQ ขQอวินิจฉัยท้ังสองประการเปNนมูลเหตุท่ีพนักงานอัยการส่ังไม(ฟ\องในขQอหาเก่ียวกับชีวิต ร(างกาย 

เสรีภาพ และทรัพย̂ น้ัน  

  ขQาพเจQาเห็นว(า ขQอสรุปของพนักงานอัยการขQางตQนน(าจะคลาดเคล่ือนจากขQอเท็จจริงและ

เหตุผล  ตามคำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๗๒๓๗/๒๕๕๘ ท่ีนางสาวพิณนภา  พฤกษาพรรณ ไดQย่ืนคำรQองขอใหQศาล

ไต(สวนการควบคุมตัวโดยไม(ชอบดQวยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๐ น้ัน  

ศาลฎีกาวินิจฉัยเพียงว(า การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลช้ันตQนไม(ชอบดQวยกฎหมาย โดยเม่ือศาลช้ันตQน

รับคำรQองของนางสาวพิณนภา ผูQรQอง ท่ีย่ืนขอใหQปล(อยตัวนายพอละจี ศาลช้ันตQนตQองดำเนินการไต(สวนฝ.าย

เดียวแลQวพิจารณาคำรQองของผูQรQอง และพยานท่ีผูQรQองนำเขQาไต(สวนก(อนว(าคดีของผูQรQองมีมูลหรือไม(  หากเห็น

ว(าคำรQองของผูQรQองมีมูลจึงมีหมายเรียกนายชัยวัฒน̂ ล้ิมลิขิตอักษร หัวหนQาอุทยานแห(งชาติแก(งกระจาน และ

เจQาหนQาท่ีอุทยานแห(งชาติแก(งกระจานกับบุคคลท่ีเก่ียวขQอง ซ่ึงตามคำรQองและทางไต(สวนของผูQรQองอQางว(าเปNนผูQ

คุมขังนายพอละจีและใหQนำตัวผูQถูกคุมขังมาศาล และใหQนายชัยวัฒน̂กับพวกดังกล(าวแสดงใหQเปNนท่ีพอใจแก(

ศาลว(าการคุมขังเปNนไปโดยชอบดQวยกฎหมาย  แต(ศาลช้ันตQนกลับหมายเรียกนายชัยวัฒน̂และเจQาหนQาท่ีซ่ึงลQวน

อยู(ภายใตQบังคับบัญชาของนายชัยวัฒน̂ มีส(วนเก่ียวขQองและร(วมอยู(ในเหตุการณ̂เดียวกันมาไต(สวนโดยไม(ไดQมี

คำส่ังก(อนว(าคดีของผูQรQองมีมูลหรือไม( การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลช้ันตQนดังกล(าวจึงเปNนการดำเนิน

กระบวนพิจารณาท่ีไม(ชอบดQวยกฎหมาย  จากคำวินิจฉัยของศาลฎีกาดังกล(าว เม่ือกระบวนพิจารณาไม(ชอบ

ดQวยกฎหมายแลQว จึงไม(อาจนำคำเบิกความของนายชัยวัฒน̂  ล้ิมลิขิตอักษร เจQาหนQาท่ีท่ีเก่ียวขQอง และ

บุคคลภายนอกคือ นายอิศรา  พฤกษาเหตุ กับ นางสาวสุวรรณา รามัญ  นักศึกษาฝqกงาน รวมท้ัง

พยานหลักฐานท้ังหมดในคดีดังกล(าวมารับฟnงเปNนพยานหลักฐานในคดีน้ีไดQ ย(อมหมายถึงว(าศาลฎีกามิไดQรับฟnง
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หรือถือเอาว(าคำเบิกความของพยานท่ีนายชัยวัฒน̂นำเขQาใหQการต(อศาลมีน้ำหนักน(าเช่ือถือรับฟnงไดQ และถือว(า

ไม(สามารถนำมาอQางอิงไดQ 

 สำหรับคำใหQการของพยานบุคคลท่ีพนักงานอัยการอQางว(า ใหQการกลับไปมาไม(น(าเช่ือถือน้ัน  ตาม

ขQอเท็จจริงในส(วนของพยานบุคคลคือ นายอิศรา  พฤกษาเหตุ กับ นางสาวสุวรรณา รามัญ  การเขQาใหQการต(อ

เจQาหนQาท่ีตำรวจสถานีตำรวจภูธรแก(งกระจานและการข้ึนเบิกความต(อศาลในขณะท่ียังเปNนนักศึกษาฝqกงานอยู(

กับผูQตQองหาท่ี ๑ กับพวก ในทำนองว(าเห็นนายพอละจีขับรถจักรยานยนต̂บริเวณเสQนทางท่ีผูQตQองหาท่ี ๑ กับ

พวกอQางว(าไดQปล(อยตัวนายพอละจีน้ัน พยานท้ังสองอยู(ภายใตQอำนาจบังคับบัญชาและภายใตQอำนาจครอบงำ

ของผูQตQองหาท่ี ๑ กับพวก พยานท้ังสองย(อมมีความยำเกรงต(อผูQตQองหาท่ี ๑ กับพวก ซ่ึงอาจใหQคุณและโทษต(อ

ตนเอง  และทำใหQถูกชักจูงใหQตQองใหQการไปในทางท่ีเปNนประโยชน̂ต(อผูQตQองหาท่ี ๑ กับพวก  แต(ขณะท่ีพยานท้ัง

สองเขQาใหQการต(อคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๗ และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงท้ังสอง

ใหQการว(า ไม(เห็นว(านายพอละจีไดQรับการปล(อยตัวน้ัน พยานท้ังสองมิไดQอยู(ในฐานะนักศึกษาฝqกงานภายใตQการ

บังคับบัญชาของผูQตQองหาท่ี ๑ กับพวกแลQว และพยานท้ังสองไดQเขQารับการคุQมครองพยานตามกระบวนการแลQว 

จึงมีความเช่ือม่ันว(าเม่ือไดQใหQการตามความเปNนจริงต(อคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๗ และ

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษแลQวจะไดQรับความปลอดภัยในชีวิตและร(างกาย โดยพยานท้ังสองยืนยันว(าเหตุท่ีตQอง

ใหQการต(อเจQาหนQาท่ีตำรวจสถานีตำรวจภูธรแก(งกระจานและเบิกความต(อศาลว(าเห็นนายพอละจีขับ

รถจักรยานยนต̂บริเวณเสQนทางท่ีผูQตQองหาท่ี ๑ กับพวกอQางว(าไดQปล(อยตัวนายพอละจีน้ัน เน่ืองจากเจQาหนQาท่ีใตQ

บังคับบัญชาของผูQตQองหาท่ี ๑ พูดชักจูงใหQตQองใหQการเช(นน้ันเพ่ือเร่ืองจะไดQจบไป  ดังน้ัน คำใหQการของพยาน

ท้ังสองปากท่ีไดQใหQการต(อคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๗ และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษท่ี

ปราศจากอำนาจครอบงำใด ๆ จึงมีน้ำหนักมากกว(าการเขQาใหQการต(อเจQาหนQาท่ีตำรวจสถานีตำรวจภูธรแก(ง

กระจานและการข้ึนเบิกความต(อศาลในขณะท่ียังเปNนนักศึกษาซ่ึงอยู(ภายใตQอำนาจการครอบงำของผูQตQองหาท่ี 

๑ กับพวก  

 ขณะเดียวกันตามคำวินิจฉัยของพนักงานอัยการท่ีกลับเช่ือว(าผูQตQองหาท้ังหมดไดQปล(อยตัวนาย

พอละจีไปแลQวหลังจับกุม ขQาพเจQาเห็นว(าคำวินิจฉัยส(วนน้ีเปNนการใชQเหตุผลในทางท่ียQอนแยQงกันเอง โดยหาก

พนักงานอัยการไม(เช่ือถือคำใหQการของพยานบุคคลคือ นายอิศรา  พฤกษาเหตุ กับ นางสาวสุวรรณา รามัญ  

นักศึกษาฝqกงานแลQว คำใหQการในส(วนท่ีอQางว(าไดQพบเห็นนายพอละจีถูกปล(อยตัวก็ย(อมรับฟnงไม(ไดQเช(นกัน ท้ังใน

สำนวนการสอบสวนก็ไม(ปรากฏพยานหลักฐานหรือขQอเท็จจริงอ่ืนใดท่ียืนยันถึงการปล(อยตัวมาประกอบ

ดุลพินิจในการวินิจฉัยว(ามีการปล(อยตัวแลQวไดQ  ประกอบกับผูQตQองหาเองก็ไม(ไดQนำเสนอพยานหลักฐานท่ีกล(าว

อQางว(าไดQปล(อยตัวแลQวมาแสดงต(อพนักงานสอบสวน คงมีเพียงคำกล(าวอQางลอย ๆ เท(าน้ัน ซ่ึงง(ายต(อการกล(าว

อQางแต(การยากต(อการพิสูจน̂ ขQอเท็จจริงในคดีจึงตQองรับฟnงเพียงว(า ไม(มีขQอเท็จจริงใดในสำนวนการสอบสวนท่ี

พิสูจน̂ไดQว(าหลังจากผูQตQองหาจับกุมนายพอละจีไปแลQวผูQตQองหามีการปล(อยตัวตามท่ีกล(าวอQาง  ขQาพเจQาเห็นว(า



 
 

5 

การจะช่ังน้ำหนักรับฟnงพยานท้ังสามปากท่ีใหQการขัดแยQงกันว(าจะรับฟnงใหQลงโทษผูQตQองหาไดQหรือไม(เพียงใด 

หรือรับฟnงใหQเปNนคุณกับผูQตQองหาเพียงใด น(าจะตQองเปNนการช่ังน้ำหนักโดยเปรียบเทียบกับพยานหลักฐานอ่ืนซ่ึง

ฝ.ายผูQตQองหามีภาระตQองอQางอิงมาพิสูจน̂ความบริสุทธ์ิของตน  ซ่ึงในช้ันน้ีขQาพเจQาเห็นว(าขQอมูลดังกล(าวไม(ไดQมีอยู(

ในสำนวนแต(อย(างใด  

  ขQาพเจQาเห็นว(า เม่ือเจQาหนQาท่ีควบคุมตัวบุคคลใดแลQว  เจQาหนQาท่ีมีหนQาท่ีตQองดูแลสวัสดิภาพ

ความปลอดภัยในชีวิตและร(างกายของผูQถูกควบคุมตัว  โดยตQองมีการทำบันทึกการจับกุมและบันทึกการปล(อย

ตัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพ่ือเปNนหลักฐานและหลักประกันไม(ใหQมีการกระทำอันตราย

ต(อชีวิตและร(างกายหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเน่ืองมาจากการควบคุมตัว แต(ผูQตQองหาท่ี ๑ กับพวกกลับมิไดQ

ดำเนินการตามกฎหมายดังกล(าว ดังน้ัน  เม่ือคร้ังสุดทQายท่ียืนยันไดQคือมีการควบคุมตัวนายพอละจีโดยผูQตQองหา

ท่ี ๑ กับพวก และภายหลังจากน้ันไม(มีผูQใดพบเห็นนายพอละจีอีกเลย  จึงถือไดQว(านายพอละจียังอยู(ในการ

ควบคุมของผูQตQองหาท่ี ๑ กับพวกโดยมิชอบ อย(างนQอยในระยะหน่ึง ซ่ึงเปNนควบคุมตัวโดยมิชอบดQวยกฎหมาย 

จนกระท่ังคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพบช้ินส(วนกระดูกท่ียืนยันว(านายพอละจีเสียชีวิตแลQว  

   ดังน้ัน  พยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนจึงรับฟnงไดQว(ามีการควบคุมตัวนายพอละจีจริง

และยังไม(มีการปล(อยตัวไปตามท่ีผูQตQองหากล(าวอQาง   

  ๒. ประเด็นท่ีว;าหลังจากนายพอละจีถูกควบคุมตัวจนกระท่ังมีการค8นพบช้ินส;วนกะโหลก

ของนายพอละจีภายในบริเวณอุทยานแห;งชาติแก;งกระจาน    ไม;มีข8อเท็จจริงใด ๆ ท่ีจะช้ีให8เห็นว;านาย

พอละจีน;าจะยังมีชีวิตอยู; 

  คดีน้ีผูQตQองหาท่ี ๑ มีการพยายามใหQข(าวทางส่ือมวลชนว(านายพอละจีปรากฏตัวในท่ีต(าง ๆ 

แต(ไม(ปรากฏว(าผูQตQองหามีการนำพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานอ่ืนใดมานำเสนอต(อพนักงานสอบสวนถึง

ขQอเท็จจริงท่ีมีการอQางว(าพบนายพอละจีหลังเกิดเหตุ  ท้ังในสำนวนการสอบสวนก็ปรากฏว(าพนักงานสอบสวน

ไดQมีการสอบสวนและสอบทานพยานบุคคลหลายปากเก่ียวกับประเด็นน้ี  ซ่ึงผลการสอบสวนก็ไม(ปรากฏว(ามี

ใครพบเห็นนายพอละจีหลังเกิดเหตุตามท่ีกล(าวอQาง  ในประเด็นการลอยอังคาร (พิธีลอยกระดูก) ของชาว

กะเหร่ียง  ท่ีผูQตQองหาท่ี ๑ ไดQใหQสัมภาษณ̂กับส่ือมวลชนว(าชาวกะเหร่ียงมีการลอยอังคารในแม(น้ำเพชรบุรีและ

บริเวณท่ีพบช้ินส(วนกระดูกของนายพอละจีเพ่ือเบ่ียงเบนประเด็นความน(าเช่ือถือของการพิสูจน̂ทางนิติ

วิทยาศาสตร̂น้ัน  ตามขQอเท็จจริงก็ปรากฏว(าพิธีลอยอังคารไม(มีในกาปฏิบัติของชาวกะเหร่ียงแก(งกระจาน  

ส(วนประเด็นท่ีผูQตQองหาอQางว(ามีเด็กหญิงคนหน่ึงเห็นนายพอละจีหนQาวัดแก(งกระจานช(วงหลังเกิดเหตุน้ัน 

ปรากฏว(ามีการสอบสวนและสอบทานแลQวก็ไม(ปรากฏขQอเท็จจริงดังกลท่ีผูQตQองหากล(าวอQาง  สำหรับการปล(อย

ข(าวว(านายพอละจีไปอาศัยอยู(ท่ีพม(าทางสอบสวนก็ไม(ปรากฏขQอเท็จจริงดังกล(าว  และในขQอน้ีก็ไม(อาจเกิดข้ึน

ไดQเพราะนายพอละจีมีภรรยาและบุตรอีก ๕ คน ท่ีจะตQองดูแล ไม(น(าจะท้ิงภรรยาและบุตรไปไดQ  เร่ืองทรัพย̂สิน
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สูญหายไปไม(พบร(องรอยใด ๆ ท้ังท่ี สถานีตำรวจภูธรแก(งกระจาน และกองบังคับการสืบสวน ตำรวจภูธรภาค 

๗ ขQาพเจQาเห็นว(าขQอกล(าวอQางของผูQตQองหาในประเด็นน้ีเปNนการยกขQอเท็จจริงใหม(  ผูQตQองหาจึงควรแสดง

หลักฐานเหล(าน้ีต(อพนักงานสอบสวนเพ่ือพิสูจน̂ความบริสุทธ์ิไดQ  แต(ในสำนวนการสอบสวนไม(ปรากฏ

พยานหลักฐานใด ๆ ตามท่ีผูQตQองหากกล(าวอQาง 

  ๓. การตรวจพิสูจนUทางวิทยาศาสตรUด8วยวิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมแบบไมโตคอน   

เดรียท่ีผู8เช่ียวชาญทางนิติวิทยาศาสตรU สถาบันนิติวิทยาศาสตรU กระทรวงยุติธรรม ได8จัดทำข้ึนน้ันมีความ

น;าเช่ือถือเพียงพอท่ีจะสรุปว;าช้ินส;วนกะโหลกมนุษยUท่ีตรวจพบเป\นของนายพอละจี และพิสูจนUได8ว;านาย

พอละจีได8เสียชีวิตแล8ว  ส;วนข8อโต8แย8งของพนักงานอัยการเป\นเพียงความเห็นส;วนตัว  โดยไม;มีรายงาน

การตรวจพิสูจนUพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรUท่ีให8ความเห็นเป\นอย;างอ่ืนนอกเหนือจากรายงานใน

สำนวนการสอบสวน 

  ตามสำนวนสอบสวนในคดีน้ีมีเพียงรายงานการตรวจหาสารพันธุกรรมของนายแพทย̂วรวีร̂ 

ไวยวุฒิ ผูQเช่ียวชาญดQานนิติวิทยาศาสตร̂ ท่ีตรวจสอบและจัดทำรายงานยืนยันว(าช้ินส(วนกะโหลกมนุษย̂ท่ีพบมี

ความสัมพันธ̂สืบทอดมาจากมารดาหรือยายคนเดียวกัน น่ันคือเปNนบุตรของนางโพเราะจี รักจงเจริญ (มารดา

ของนายพอละจี)  หรือเปNนหลานของมารดาของนางโพเราะจี  โดยเหตุท่ีสามารถยืนยันไดQเน่ืองจากไมโตคอน

เดรียจะมีการเปล่ียนแปลงเม่ือมีการถ(ายทอด ๒ รุ(นข้ึนไป ดังน้ัน เม่ือไมโตคอนเดรียท่ีตรวจพบจากช้ินส(วน

กะโหลกเปรียบเทียบตรงกันกับไมโตคอนเดรียของนางโพเราะจี  จึงยืนยันไดQว(าช้ินส(วนกะโหลกเปNนบุตรของ

นางโพเราะจี หรือหลานของมารดานางโพเราะจีเท(าน้ัน ไม(รวมถึงญาติในลำดับท่ีเกินกว(าน้ี หรือไม(รวมถึงแม(

ของยายและยายของยายท่ีเลยไปกว(าช้ันมารดาของนายพอละจีข้ึนไป นอกจากน้ีจากการสอบสวนปรากฏว(า 

บุตรคนอ่ืน ๆ ของนางโพเราะจีซ่ึงเปNนบุตรร(วมบิดามารดาเดียวกันกับนายพอละจียังมีชีวิตอยู(ทุกคน  ซ่ึง

ประเด็นน้ีเปNนเร่ืองใหม(ในวงการสืบสวนสอบสวนและงานดQานนิติวิทยาศาสตร̂ท่ีจะตQองใหQความรูQความ

เช่ียวชาญดQานนิติวิทยาศาสตร̂  ความเห็นท่ีพนักงานอัยการหยิบยกข้ึนมาวินิจฉัยหักลQางผลการตรวจของพยาน

ผูQเช่ียวชาญดังกล(าวน้ัน จึงเปNนความเห็นท่ีไม(สอดคลQองกับหลักเกณฑ̂ทางวิทยาศาสตร̂ของกระบวนการ

ตรวจสอบแบบไมโตคอนเดรีย ท้ังปรากฏว(าความเห็นดังกล(าวก็ไม(มีขQอเท็จจริงท่ีจะอQางอิงไดQในสำนวนการ

สอบสวนแต(อย(างใด แต(กลับเปNนความเห็นท่ีสอดคลQองกับคำใหQสัมภาษณ̂ต(อส่ือมวลชนของผูQตQองหาท่ี ๑ ซ่ึงไดQ

ใหQสัมภาษณ̂ยืนยันขQอมูลโตQแยQงขQอสรุปของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในประเด็นดังกล(าว 

  ดังน้ัน  ขQอวินิจฉัยของพนักงานอัยการในประเด็นน้ีจึงเปNนไปโดยไม(ชอบดQวยกฎหมายและ

ขัดแยQงกับพยานหลักฐานท่ีปรากฏในสำนวนการสอบสวน ซ่ึงขQอวินิจฉัยดังกล(าวไม(เปNนธรรมกับขQาพเจQาอย(าง

ย่ิงในฐานะผูQเสียหาย   ขQอเท็จจริงตามสำนวนสอบสวนท่ีพบเจอช้ินส(วนกะโหลกซ่ึงพิสูจน̂ทางนิติวิทยาศาสตร̂

แลQวสอดคลQองตรงกันกับสารพันธุกรรมของนางโพเราะจี  รักจงเจริญ มารดาของนายพอละจี จึงตQองรับฟnงไดQ
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ว(าช้ินส(วนกะโหลกเปNนของนายพอละจีและนายพอละจีถึงแก(ความตายแลQว  เพ่ือจะไดQวินิจฉัยส่ังคดีต(อไปว(า

นายพอละจีถึงแก(ความตายดQวยสาเหตุใดและใครทำใหQตาย 

  ๔. พยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนเพียงพอท่ีจะรับฟ5งได8ว;าผู8ต8องหาท้ัง ๔ มีเหตุผล

และสาเหตุจูงใจน;าเช่ือได8ว;าได8กักขังหน;วงเหน่ียวและร;วมกันทำให8นายพอละจีเสียชีวิต  เน่ืองจากเคยมี

สาเหตุโกรธเคืองกันมาก;อนและนายพอละจียังเป\นผู8รวบบรวมพยานหลักฐานในส;วนของการกระทำ

ความผิดอ่ืนท่ีอาจทำให8กลุ;มผู8ต8องหาได8รับโทษทางอาญา  เป\นมูลเหตุให8ผู8ต8องหาท้ัง ๔ กระทำความผิดใน

คดีน้ี 

  ดังขQอเท็จจริงท่ีรับฟnงเปNนท่ียุติขQางตQนว(า  ผูQตQองหามีการจับกุมและควบคุมตัวนายพอละจีไป 

ณ ท่ีทำการอุทยานแห(งชาติแก(งกระจาน และไม(ปรากฏพยานหลักฐานใดในสำนวนการสอบสวนว(าผูQตQองหาไดQ

ปล(อยตัวนายพอละจี  จนมีการสืบสวนสอบสวนและพบเจอช้ินส(วนกะโหลกมนุษย̂ซ่ึงมีสารพันธุกรรมท่ี

สอดคลQองตรงกับนางโพเราะจี มารดาของนายพอละจี และรับฟnงไดQว(านายพอละจีเสียชีวิตแลQว  ท้ังขQอเท็จจริง

ท่ีปรากฏตามสำนวนสอบสวนก็พบว(าผูQตQองหาเปNนกลุ(มบุคคลสุดทQายท่ีอยู(กับนายพอละจีในวันท่ี ๑๗ เมษายน 

๒๕๕๗ หลังจากน้ันไม(มีบุคคลใดพบเห็นนายพอละจีอีกเลยจนกระท่ังมีการพบช้ินกะโหลกมนุษย̂ท่ียืนยันว(าเปNน

ของนายพอละจีในบริเวณอุทยานแห(งชาติแก(งกระจาน 

  คดีน้ีพนักงานอัยการควรพิจารณาถึงมูลเหตุจูงใจและพฤติการณ̂แวดลQอมเก่ียวกับการกระทำ

ต(าง ๆ ของผูQตQองหาท่ี ๑ กับพวกท่ีนายพอละจีมีขQอขัดแยQง เช(น ปnญหาสิทธิทำกินของชาติพันธุ̂กะเหร่ียงใน

อุทยานแห(งชาติแก(งกระจานในขณะท่ีผูQตQองหาท่ี ๑ เปNนหัวหนQาอุทยาน จนนำไปสู(การฟ\องรQองต(อศาล โดยมี

ชาวกะเหร่ียงฟ\องรQองหน(วยงานของรัฐจากการปฏิบัติหนQาท่ีโดยมิชอบของผูQตQองหาท่ี ๑ กับพวก รวมท้ัง

หนังสือเตรียมถวายฎีกา ซ่ึงนายพอละจีเปNนผูQประสานงานใหQกับชาวกะเหร่ียงและทนายความ นายพอละจีมี

บทบาทสำคัญในการรวบรวมพยานหลักฐานในการย่ืนต(อศาลในคดีดังกล(าว ตลอดจนการรวบรวมหลักฐานย่ืน

ต(อหน(วยงานต(าง ๆ  นอกจากน้ีนายพอละจียังรูQเห็นปnญหาการตัดไมQทำลายป.าของเจQาหนQาท่ีอุทยานแห(งชาติ

แก(งกระจาน โดยไดQมีการบันทึกภาพเคล่ือนไหวและภาพน่ิงเก็บไวQในกลQองถ(ายรูปและคอมพิวเตอร̂ส(วนตัว ซ่ึง

ต(อมาเจQาพนักงานตำรวจไดQมีการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบภาพถ(ายการตัดโค(นตQนไมQทำไมQแปรรูป เพ่ือพิสูจน̂

ขQอเท็จจริงตามพยานหลักฐานท่ีนายพอละจีเก็บรวบรวมไวQ พบว(ามีการลักลอบตัดไมQโค(นไมQ แปรรูปไมQเกิดข้ึน

จริงตามท่ีนายพอละจีเก็บรวบรวมหลักฐานไวQ โดยเฉพาะพบร(องรอยการตัดโค(นไมQสด หรือไมQยืนตQนรอบ ๆ 

บริเวณหน(วยพิทักษ̂ป.า กจ.๑๐ บQานโป.งลึก เปNนจำนวนมาก ซ่ึงปnญหาท้ังหมดขQางตQนน้ีลQวนอยู(ในความ

รับผิดชอบของผูQตQองหาท่ี ๑ และมีผลกระทบโดยตรงต(อตำแหน(งหนQาท่ีของผูQตQองหาท่ี ๑ กับพวกท้ังส้ิน  

 ขณะเกิดเหตุนายพอละจียังเปNนพยานปากสำคัญในคดีการเสียชีวิตของนายทัศน̂กมล      

โอบอQอม ซ่ึงเปNนบุคคลท่ีใหQความช(วยเหลือชาวกะเหร่ียงแก(งกระจานในการรQองเรียนกับหน(วยงานต(าง ๆ จาก
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กรณีท่ีผูQตQองหาท่ี ๑ และเจQาหนQาท่ีอุทยานแห(งชาติแก(งกระจานเผาทำลายบQานและทรัพย̂สินของชาวกะเหร่ียง

แก(งกระจาน    โดยนายทัศน̂กมลถูกยิงเสียชีวิตเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔   เหตุเกิดภายหลังจาก

คณะทำงานของสภาทนายความลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขQอเท็จจริงจากชาวกะเหร่ียงท่ีถูกเผาทำลายบQานและ

ทรัพย̂สินเพียง ๑ สัปดาห̂  ในคดีการเสียชีวิตของนายทัศน̂กมลน้ัน ผูQตQองหาท่ี ๑ ตกเปNนจำเลยดQวย โดยนาย

พอละจีไดQเขQาใหQการต(อพนักงานสอบสวนเม่ือวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในฐานะพยาน และขณะท่ีนาย     

พอละจีถูกผูQตQองท่ี ๑ กับพวกจับกุมควบคุมตัวน้ัน คดีก็อยู(ระหว(างการพิจารณาของศาลจังหวัดเพชรบุรี   

 ดังน้ัน เม่ือพิจารณามูลเหตุแวดลQอมดังกล(าวแลQว หากนายพอละจีไม(อยู(หรือเสียชีวิตย(อมเปNน

ประโยชน̂ต(อผูQตQองหาท่ี ๑ กับพวก 

  ๕. พฤติการณUและพยานหลักฐานเบ้ืองต8นท่ีพนักงานสอบสวนได8รวบรวมไว8 พอท่ีจะสรุป

ยืนยันได8ว;า นายพอละจีถูกควบคุมตัวไว8โดยผู8ต8องหาท่ี ๑ กับพวก อย;างต;อเน่ืองเร่ือยมาจนกระท่ังพบว;า

นายพอละจีเสียชีวิต เม่ือรับฟ5งประกอบกับพฤติการณUแวดล8อมและมูลเหตุจูงใจเก่ียวกับกรณีพิพาทท่ี

ผู8ต8องหาท่ี ๑ มีเหตุโกรธแค8นกับนายพอละจี เช่ือได8ว;าการเสียชีวิตของนายพอละจีเกิดจากการกระทำโดย

จงใจของผู8ต8องหาท่ี ๑ กับพวก ซ่ึงเป\นผู8ใต8บังคับบัญชาของผู8ต8องหาท่ี ๑ 

   ภายหลังจากท่ีผูQตQองหาท่ี ๑ กับพวก ควบคุมตัวนายพอละจีไวQ ต้ังแต(วันท่ี ๑๗ เมษายน 

๒๕๕๗ ตามสำนวนการสอบสวนไม(มีพยานหลักฐานใดยืนยันไดQว(าผูQตQองหาท่ี ๑ กับพวกไดQปล(อยตัวนายพอละจี

ไปแลQว เน่ืองจากผูQตQองหาท่ี ๑ กับพวก ไม(ไดQเขQาใหQการใด ๆ ต(อพนักงานสอบสวน มีเพียงคำกล(าวอQางลอย ๆ 

ท่ีใหQสัมภาษณ̂ต(อส่ือมวลชนเท(าน้ัน ซ่ึงทางเจQาพนักงานตำรวจไดQมีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือพิสูจน̂ทราบว(าขQออQางของ

ผูQตQองหาว(าไดQปล(อยตัวนายพอละจีไปน้ันรับฟnงไดQหรือไม( การสอบสวนพบว(าพยานท่ีรูQเห็นเหตุการณ̂ในบริเวณ

ใกลQเคียงจุดท่ีอQางว(าไดQปล(อยตัว ซ่ึงเปNนรQานคQาริมทาง หากมีการปล(อยตัวนายพอละจีตามท่ีผูQตQองหาท่ี ๑ กล(าว

อQาง   นายพอละจีจะตQองข่ีรถจักรยานยนต̂ผ(านรQานคQาของพยาน  แต(พยานเจQาของรQานคQากลับไม(พบเห็นนาย

พอละจีข่ีรถจักรยานยนต̂ผ(านหนQารQานคQาในช(วงระหว(างเวลาเกิดเหตุ   และขณะน้ันมีฝนตกหนัก    หากนาย

พอละจีไดQรับการปล(อยตัวก็น(าจะตQองจอดรถหลบฝนท่ีรQานคQาก(อน ดังน้ัน เม่ือไม(มีพยานหลักฐานใดท่ียืนยันว(า

ผูQตQองหาท่ี ๑ กับพวกไดQปล(อยตัวนายพอละจีไปแลQวตามขQอกล(าวอQาง ย(อมเช่ือไดQว(านายพอละจียังคงอยู(ในการ

ควบคุมตัวของผูQตQองหาท่ี ๑ กับพวกอย(างต(อเน่ืองเร่ือยมาจนกระท่ังพบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร̂ว(า นาย

พอละจีไดQเสียชีวิตแลQวเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๑  

  นอกจากน้ัน พยานหลักฐานท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไดQเก็บหลักฐานช้ินส(วนกระดูกของ

นายพอละจีจากถังน้ำมันขนาด ๒๐๐ ลิตร ท่ีมีร(องรอยการเผาดQวยอุณหภูมิสูง ถูกท้ิงอยู(ใตQอ(างเก็บน้ำในบริเวณ

ใกลQเคียงกับท่ีทำการอุทยานแห(งชาติแก(งกระจาน ซ่ึงบริเวณน้ันไม(ใช(พ้ืนท่ีท่ีเปfดใหQนักท(องเท่ียวหรือบุคคล

ท่ัวไปเขQาไปในบริเวณใกลQเคียง     พฤติการณ̂ของการพบช้ินส(วนกระดูกดังกล(าวน(าเช่ือถือไดQว(าเปNนการจงใจ
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อำพรางซากศพของนายพอละจีเพ่ือซ(อนเรQนมิใหQผูQใดหาพบ   เม่ือรับฟnงเช่ือมโยงกับการมีหลักฐานว(ายังไม(มี

การปล(อยตัวนายพอละจี  และสาเหตุโกรธแคQนจากการท่ีตนอาจจะตQองถูกกล(าวหาดำเนินคดีอาญาในความผิด

รQายแรงอ่ืน ๆ ท่ีนายพอละจีไดQรูQเห็นเปNนพยาน ย(อมน(าเช่ือว(าการเสียชีวิตของนายพอละจีเกิดจากการร(วมกัน

กระทำของผูQตQองหาท่ี ๑ กับพวก แมQจะยังไม(ปรากฏขQอเท็จจริงว(า ผูQใดเปNนผูQทำรQายนายพอละจีจนถึงแก(ความ

ตายดQวยวิธีการใดในช(วงเวลาใดก็ตาม ในเบ้ืองตQนพยานหลักฐานดังกล(าวโดยสามัญสำนึกแลQวย(อมพิจารณาไดQ

ว(า การตายของนายพอละจีตQองเกิดจากการกระทำของผูQตQองหาท่ี ๑ กับพวก ขQาพเจQาจึงเห็นว(า การท่ีพนักงาน

อัยการมีคำส่ังไม(ฟ\องในขQอหาเก่ียวกับชีวิต ร(างกาย และเสรีภาพ จึงเปNนการใชQดุลพินิจท่ีไม(ถูกตQอง การใชQ

ดุลพินิจอQางเหตุผลเช(นน้ีว(าไม(มีประจักษ̂พยานยืนยันว(าผูQใดกระทำใหQผูQตายเสียชีวิตดQวยวิธีการอย(างใดมาใชQ

เปNนหลักในการพิจารณามีคำส่ังไม(ฟ\องคดีจะย่ิงเปNนการเปfดช(องทางใหQเจQาหนQาท่ีของรัฐท่ีใชQอำนาจอิทธิพล

กระทำการโดยไม(ชอบดQวยกฎหมาย หากสามารถทำลายพยานหลักฐานท่ีจะบ(งช้ีถึงตัวบุคคลผูQกระทำความผิด

ก็จะกลายเปNนการรอดพQนการถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม 

  ดQวยเหตุผลและขQอเท็จจริงขQางตQนขQาพเจQาจึงกราบเรียนมายังท(าน  เพ่ือขอใหQพิจารณามีคำส่ัง

ช้ีขาดใหQฟ\องคดีผูQตQองหาทุกคน ทุกขQอกล(าวหา  และคดีน้ีเปNนคดีท่ีอยู(ในความสนใจของประชาชนและเช่ือมโยง

กับคดีอ่ืน ๆ หลายคดี  ผูQตQองหาก็มีตำแหน(งหนQาท่ีราชการระดับสูง  การพิจารณาส่ังคดีควรกระทำดQวยตัวท(าน

เองโดยไม(มอบหมายใหQอัยการท(านอ่ืนดำเนินการแทน หรือหากมีประเด็นใดขQอเท็จจริงยังไม(ยุติก็ขอใหQใชQ

อำนาจตามกฎหมายส่ังใหQพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือมีคำส่ังฟ\องผูQตQองหาต(อไป 

  ขQาพเจQาขอเรียนอัยการสูงสุดว(า คดีน้ีมิใช(เปNนแต(เพียงการใหQความเปNนธรรมแก(ครอบครัวของ

นายพอละจีเท(าน้ัน แต(ยังมีความหมายถึงความรูQสึกของพ่ีนQองชาติพันธุ̂ชาวกะเหร่ียงท้ังในพ้ืนท่ีแก(งกระจาน

และพ้ืนท่ีในจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศไทย ท่ีต(างเฝ\ารอผลของคดีน้ีว(า รัฐเห็นคุณค(าของการคืนความเปNนธรรม

ใหQแก(ชาติพันธุ̂กะเหร่ียงผูQต(อสูQเพ่ือรักษาสิทธิของชาติพันธุ̂ในการดำรงอยู(กับป.าอย(างย่ังยืนหรือไม( เพียงใด  

 

ขอแสดงความนับถืออย(างย่ิง 

 

 

(เด็กหญิงประติภา  รักจงเจริญ โดย นางสาวพิณนภา  พฤกษาพรรณ  ผูQแทนโดยชอบธรรม) 

ผูQขอความเปNนธรรม 


