
ข่าวเผยแพรเ่พื�อประชาสัมพันธ์
คดีอุทยานเเหง่ชาติไทรทอง

ประเทศไทย :ยุติการทําให้นักปกป�องสิทธใินที�ดินในเขต
อุทยานแห่งชาติไทรทองกลายเป�นอาชญากรอย่างไม่

เป�นธรรม
มูลนิธมิานุษยะเครอืข่ายปฏิรูปที�ดินภาคอีสานและพรรคอนาคตใหม่เรยีกรอ้งใหท้างเจ้าหน้าที�
ยุติการใชก้ฎหมายและนโยบายการอนุรกัษ์ป�าในทางที�ผิดในการทําใหช้าวบ้านผู้ยากจนกลาย
เป�นอาชญากรเราขอเรยีกรอ้งใหย้กเลิกข้อกล่าวหาทั�งหมดกับชาวบ้านซบัหวายทั�ง 14 คนและ

ปกป�องสิทธทีิ�เกี�ยวข้องกับที�ดินและวิถีชวีิตของพวกเขา
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ข่าวเผยแพรเ่พื�อประชาสัมพันธ์
มูลนิธมิานุษยะเครอืข่ายปฏิรูปที�ดินภาคอีสานและพรรคอนาคตใหม่

ประเทศไทย: ยุติการทําใหนั้กปกป�องสิทธใินที�ดินในเขตอุทยานแหง่ชาติ
ไทรทองกลายเป�นอาชญากรอย่างไม่เป�นธรรม

มูลนิธมิานุษยะเครือข่ายปฏิรูปที�ดินภาคอีสานและพรรคอนาคตใหม่เรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที�ยุติการใชก้ฎหมาย
และนโยบายการอนุรักษ์ป�าในทางที�ผิดในการทําให้ชาวบ้านผู้ยากจนกลายเป�นอาชญากรเราขอเรียกร้องให้
ยกเลิกข้อกล่าวหาทั�งหมดกับชาวบ้านซบัหวายทั�ง 14 คนและปกป�องสิทธทีิ�เกี�ยวข้องกับที�ดินและวถีิชวีติของ

พวกเขา
วันที� 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จังหวัดชยัภูมิ – เมื�อวานนี�มูลนิธมิานุษยะสมาชกิพรรคอนาคตใหม่และเครอืข่ายปฏิรูป
ที�ดินภาคอีสานได้รว่มสังเกตการณ์การพิจารณาคดีของศาลจังหวัดชยัภูมิ ศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินใหน้างสากล ประกิจ
จาํคุกเป�นเวลา 4 ป�และชาํระค่าเสียหายเพิ�มขึ�นจาก 900,000 บาทเป�น 1,587,211 บาท ศาลยังสั�งใหน้างสากลและ
ครอบครวัออกจากที�ดินที�พวกเขาใชช้วีิตและทําการเกษตรมาหลายชั�วอายุคนก่อนที�รฐับาลจะประกาศใหเ้ป�นส่วนหนึ�ง
ของอุทยานแหง่ชาติไทรทอง
 
นางสากล ประกิจและชาวบ้านซบัหวายอีก 13 รายเป�นหญิง 8 รายและชาย 5 รายถูกตั�งข้อหาโดยเจ้าหน้าที�ของ
อุทยานแหง่ชาติไทรทอง โดยใชน้โยบายทวงคืนผืนป�าโดยคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติของรฐับาลทหารรวมถึงแผน
แม่บทป�าไม้คําสั�ง คสช.ที� 64/2557 และคําสั�งคสช.ที� 66/2557 ในการใชก้ารพัฒนาอย่างยั�งยืนการคุ้มครองป�าไม้
และการเพิ�มความคุ้มครองของป�ามาเป�นเหตุผลนั�นรฐับาลบังคับใชน้โยบายที�มีขึ�นในป� พ.ศ. 2557 เพื�อกําหนดเป�า
หมายที�ชุมชนเกษตรกรรมในท้องถิ�นแทนที�จะเป�นนักลงทุนขนาดใหญ่ “เจ้าหน้าที�อุทยานแห่งชาติได้เข้ามาที�บ้าน
และให้ครอบครัวของเราเซน็เอกสารให้ที�ดินทั�งหมดแก่พวกเขา” กล่าวโดยนางสาวนรสิรา ม่วงกลางหนึ�งในชาว
บ้าน 14 คนที�ถูกกล่าวหา “พวกเขาบอกกับครอบครัวของเราวา่หากไม่เซน็เอกสารจะไม่สามารถใชที้�ดินเพื�อ
การเกษตรต่อไปและจะต้องชาํระค่าเสียหายให้กับศาลแต่ตอนนี�พวกเขากําลังใชเ้อกสารเหล่านี�เพื�อเป�นหลักฐาน
ให้เราทุกคนติดคุก"
 
นักปกป�องสิทธใินที�ดินจาํนวน 14 รายถูกฟ�องรอ้งดาํเนินคดี และนางสากล ประกิจได้มีคําพิพากษาศาลอุทธรณ์
ตัดสิน เมื�อวานนี� วันที�18 มิถุนายน 2562 และโดยในวันที� 15 พฤษภาคมและ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ศาลจังหวัด
ชยัภูมิตัดสินอย่างไม่เป�นธรรมใหน้างสาวนิตยาม่วงกลางจาํคุกทั�งสิ�น 12 เดือนและชาํระค่าเสียหายเป�นเงิน
190,000 บาทเมื�อวันที� 4 มิถุนายน นางสีนวล พาสังข์ผู้สูงวัย อายุ 60 ป�ถูกตัดสินจาํคุกถึง 5 เดือน 10 วันและชาํระ
ค่าเสียหายเป�นเงิน 150,000 บาทวันที� 12 มิถุนายน นางสุณี นารนิผู้สูงวัยอายุ 71 ป�ถูกตัดสินจาํคุกอย่างไม่เป�น
ธรรมเป�นเวลา 5 เดือน 10 วันและชาํระค่าเสียหายเป�นเงิน 439,027 บาท ศาลตัดสินใหน้างสาวป�ทมา โกเม็ดจาํคุก 8
เดือนและชาํระค่าเสียหายเป�นเงิน 200,000 บาทและตัดสินใหน้างสุภาพรสีสุขจาํคุก 5 เดือน 10 วันและชาํระค่าเสีย
หายเป�นเงิน 381,010 บาท เพื�อเป�นค่าเสียหายสาํหรบัการทําลายป�าตามพระราชบัญญัติป�าไม้ พ.ศ. 2484 พระราช
บัญญัติป�าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติอุทยานแหง่ชาติ พ.ศ. 2504 ชาวบ้านอีก 8 คนจะฟ�งคํา
พิพากษาของศาลอุทธรณ์ก่อนวันที� 3 กรกฎาคมและพวกเขาอาจเผชญิชะตากรรมที�คล้ายกันก็คือตกอยู่ในความ
ยากจนด้วยสิทธทัิ�งหมดจะถูกพรากไปจากพวกเขาและต้องพลัดพรากจากครอบครวัและลูกๆ คุณอรนุชผู้ประสาน
งานเครอืข่ายปฏิรูปที�ดินภาคอีสานที�ทํางานรว่มกับชุมชนเกษตรกรรมอื�นๆซึ�งเป�นเหยื�อของการใชก้ฎหมายเหล่านี�
อย่างไม่เป�นธรรมเน้นยํ�าว่า “การใชก้ฎหมายและนโยบายเกี�ยวกับการอนุรักษ์ป�าไม้และอุทยานแห่งชาติอย่างไม่
เป�นธรรมกับชาวบ้านทั�ง 14 คนเป�นเพียงคดีแรกๆในอีกหลายคดีทั�วประเทศไทยที�มีการฟ�องร้องต่อชุมชนท้อง
ถิ�น” เธอกล่าวเสรมิว่า “นี�ถือเป�นการละเมิดสิทธขิองคนจนในการใชป้ระโยชน์จากที�ดินและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที�ชาวบ้านต้องพึ�งพาเพื�อความเป�นอยู่ของพวกเขาเอง”
 
คุณเอมิลี� ประดิจิต ผู้ก่อตั�งและผู้อํานวยการมูลนิธมิานุษยะได้เน้นยํ�าว่า “ชุมชนท้องถิ�นจะต้องไม่ถูกมองวา่เป�น
อาชญากรและต้องไม่ถูกขับไล่ออกจากที�ดินของตนเองพวกเขาเป�นผู้ดูแลป�าไม่ได้ทําลายป�าเราจะร่วมกับพรรค
อนาคตใหม่เครือข่ายปฏิรูปที�ดินภาคอีสานและชาวบ้านอย่างต่อเนื�องโดยการติดตามสังเกตการณ์การพิจารณา
คดีและร่วมหาวธิแีก้ไขป�ญหาอย่างยั�งยืนเพื�อรับประกันสิทธขิั�นพื�นฐานของชุมชนท้องถิ�นวา่จะได้รับการ
คุ้มครองรวมถึงสิทธใินการดํารงชวีติการและหลักกระบวนการอันควรแห่งกฎหมาย”
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ตั�งแต่ป� พ.ศ. 2559 ได้มีการพยายามของชาวบ้านในการมีส่วนรว่มกับเจ้าหน้าที�จังหวัดชยัภูมิเพื�อแก้ไขป�ญหานี�
อย่างไรก็ตามจนกระทั�งวันนี�ก็ยังไม่มีวิธแีก้ไขใดๆซึ�งในสถานการณ์ เชน่นี� นายอภิชาติ ศิรสิุนทรสมาชกิสภาผู้แทน
ราษฏร พรรคอนาคตใหม่ใหก้ารสนับสนุนจากพรรคโดยการจัดตั�งคณะกรรมการเพื�อทํางานด้านสิทธใินที�ดินโดยระบุ
ว่า “การหาวธิกีารแก้ป�ญหาในกรณีนี�อย่างเร็วที�สุดถือเป�นสิ�งสาํคัญและคณะกรรมการสิทธใินที�ดินจะทํางาน
ตรงนี�เราจะร่วมกับชุมชนท้องถิ�นและเหล่าผู้สนับสนุนในการพยายามที�จะนาํความเปลี�ยนแปลงมาสู่นโยบายที�
ไม่เป�นธรรมนี�ซึ�งได้ส่งผลกระทบต่อที�ดินและชวีติของชาวบ้าน”
 
ในการพิจารณาถึงความพยายามเหล่านี�ที�จาํเป�นต่อการแก้ไขผลกระทบของการออกกฎหมายที�เป�นอันตรายต่อชุมชน
ท้องถิ�นในประเทศไทยและนักปกป�องสิทธใินที�ดินในหมู่บ้านซบัหวายมูลนิธมิานุษยะเครอืข่ายปฏิรูปที�ดินภาคอีสานและ
พรรคอนาคตใหม่ขอเรยีกรอ้งกับทางรฐับาลไทยและเจ้าหน้าที�อุทยานแหง่ชาติในการรบัประกันความยุติธรรมแก่ชาว
บ้านทั�ง 14 รายและ

ยกฟ�องคดีอาญาและคดีแพ่งทั�งหมดต่อชาวบ้าน 14 คนทันทีเพื�อให้พวกเขาได้ใชป้ระโยชน์ที�ดินอย่างถูก
กฎหมาย
ยุติการใชก้ฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์ป�าคําสั�ง คสช. เพื�อขับไล่ชุมชนท้องถิ�นและบุคคลจากที�ดินที�
พวกเขาอาศัยอยู่มาหลายชั�วอายุคน
ยกเลิกคําสั�ง คสช. ที�64/2557 และ 66/2557 ซึ�งส่งผลกระทบต่อชุมชนชายขอบและคนจนในชุมชนและ
สิทธใินที�ดินสิทธใินการทํางานและการดํารงชวีติอย่างยั�งยืนแทนที�จะมุ่งเป�าไปที�นักลงทุนและธุรกิจขนาด
ใหญ่
หาวธิกีารเยียวยาที�เป�นธรรมแก่ผู้ที�ได้รับผลกระทบจากการใชก้ฎหมายอย่างไม่ยุติธรรมและปกป�องสิทธิ
ของพวกเขา
ให้รับรองการดําเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรที�ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั�งยืนรวมถึง
การมีส่วนร่วมของชุมชนซึ�งได้รับมติเห็นชอบจากคณะทํางานระดับจังหวดั (สร้างขึ�นเพื�อแก้ไขป�ญหา
ที�ดินในอุทยานแห่งชาติไทรทอง) เมื�อวนัที� 19 มีนาคม 2561

1.

2.

3.

4.

5.
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สอบถามข้อมูลเพิ�มเติม ด้านสื�อกรุณาติดต่อ
 

มูลนิธมิานุษยะ:
(อังกฤษ) คุณเอมิลี� ประดิจิต ผู้ก่อตั�งและผู้อํานวยการ emilie@manushyafoundation.org
โทร - +66 (0) 92 901 5345
(ไทย) คุณศุภมาศ ผลพระ เจ้าหน้าที�โครงการ suphamat@manushyafoundation.org
โทร - +66 (0) 83 578 9879
 
เครือข่ายปฏิรูปที�ดินภาคอีสาน:
คุณอรนุช ผลภิญโญ ผู้ประสานงานเครอืข่ายปฏิรูปที�ดินภาคอีสาน lumnampasak5748@gmail.com
โทร +66 (0) 98 105 6932
 
พรรคอนาคตใหม่:
กองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ โทร - +66 (0) 28 215 688

https://www.manushyafoundation.org/sai-thong-np-case-news-releaseสอบถามข้อมูลเพิ�มเติม ได้ที�

https://www.manushyafoundation.org/sai-thong-np-case-news-release


ALLEGED
ENCROACHED

SURFACE

CRIMINAL
CHARGES

CIVIL CHARGES

Jail time
Fine - each one with
7.5% interest per year

CASE

14 land rights defenders 
unfairly treated as criminals

VILLAGERS

MS. NITTAYA
MUANGKLANG

1738/2017

1739/2017

8 rais and 90 
square wah

1 rai, 2 ngan and 
98 square wah

8 months

4 months

150,000 THB

40,000 THB

MRS. SEENUAN
PHASANG

1736/2017 6 rais and 
4 square wah

5 months 
and 10 days 150,000 THB

MS. PATTAMA
KOMET

1744/2017

1745/2017

11 rais, 3 ngan and 
9 square wah

15 rais and 
83 square wah

8 months 200,000 THB

MS. SUNEE
NALIN

1735/2017 11 rais, 3 ngan and 
73 square wah

5 months 
and 10 days 439,027 THB

MRS. SAKL
PRAKIT

1732/2017 46 rais, 3 ngan and 
3 square wah

4 years 1,587,211 THB

MS. NARISARA
MUANGKLANG

1742/2017

1743/2017

3 rais, 1 ngan and
87 square wah

8 rais, 3 ngan and 51
square wah

9 months 
and 10 days

130,000 THB

MRS.
THONGPAN
MONGGANG

1740/2017

1741/2017

5 rais, 3 ngan and
11 square wah

2 rais, 2 ngan and
50 square wah

9 months 
and 10 days 100,000 THB

MS. SUWALEE
PHONGAM

1748/2017 5 rais, 3 ngan and
9 square wah

5 months 
and 10 days

160,000 THB

MRS.
SUPHAPHORN

SEESUK
1731/2017 6 rais, 3 ngan and 

31 square wah
5 months 

and 10 days
381,010 THB

MR. SUWIT
RATTANACHAISI 1747/2017 2 rais, 1 ngan and

20 square wah
17 months 40,000 THB

MR. SAMON
SOMCHITR

1737/2017
8 rais and

1 square wah

Will be
monitored for 1

year and on
parole for 3 years

80,000 THB

MR. PUT
 SUKBONGKOT

1734/2017 14 rais, 3 ngan and
8 square wah

6 months 
and 20 days

370,000 THB

MR. WANCHAI
 ARPHONKAEO

1733/2017
14 rais, 3 ngan and

73 square wah
6 months 

and 20 days
300,000 THB

MR. SOMPITR
TAENNOK

1746/2017

2452/2017

10 rais, 3 ngan and
49 square wah

11 rais, 1 ngan and
88 square wah

10 months

10 months  
and 20 days

100,000 THB

100,000 THB

*1 rai = 0.16 hectare

*1 ngan = 400 square meters

*1 square wah = 4 square meters

SAI THONG NATIONAL PARK CASE
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สาํหรับการเผยเเพร่ด่วน

เกี�ยวกับมูลนิธมิานุษยะ
มูลนิธมิานุษยะมูลนิธเิป�นองค์กรระดับภูมิภาคของเอเชยีที�มีเป�าหมายในการเสรมิสรา้งชุมชนท้องถิ�นใหเ้ป�นหวัใจ

ของกระบวนการตัดสินใจที�เกี�ยวข้องกับพวกเขาเพื�อส่งเสรมิสิทธมินุษยชนความยุติธรรมทางสังคมและ
สันติภาพ มูลนิธมิานุษยะทําหน้าที�เป�นสะพานเชื�อมขับเคลื�อนและเสรมิสรา้งตัวแทนการเปลี�ยนแปลงโดยการ

เชื�อมต่อมนุษย์ผ่านการสรา้งพันธมิตรรว่มและการพัฒนากลยุทธที์�มุ่งเน้นที�การสรา้งเสียงของชุมชนท้องถิ�นใน
ศูนย์กลางของการสนับสนุนสิทธมินุษยชนและการปฏิบัติตามพันธกรณีและมาตรฐานด้านสิทธมินุษยชนระหว่าง
ประเทศมูลนิธมิานุษยะเสรมิสรา้งความเข้มแข็งและความเป�นนํ�าหนึ�งใจเดียวกันของชุมชนและประชาชนในระดับ
รากหญ้าเพื�อใหแ้น่ใจว่าพวกเขาสามารถสรา้งข้อกังวลของตนเองและจัดหาวิธกีารเพื�อปรบัปรุงการดาํรงชวีิตและ
สถานการณ์สิทธมินุษยชนในพื�นที�สาํหรบัข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับงานของมูลนิธมิานุษยะสามารถเยี�ยมชมเว็บไซต์

ได้ที� :
 
 

เกี�ยวกับเครือข่ายปฏิรูปที�ดินภาคอีสาน
เครอืข่ายปฏิรูปที�ดินภาคอีสานเป�นเครอืข่ายชุมชนและการเคลื�อนไหวที�จัดตั�งขึ�นเพื�อชว่ยใหส้มาชกิชุมชนเข้าถึง
สิทธใินที�ดินของตนเครอืข่ายปฏิรูปที�ดินภาคอีสานประสบความสาํเรจ็โดยการสรา้งความตระหนักรูข้องชุมชน

เกี�ยวกับผลกระทบด้านลบของกฎหมายภายในประเทศและวิธทีี�พวกเขาสามารถส่งผลกระทบต่อสิทธใินที�ดินชวีิต
และการดาํรงชวีิตของชุมชนทางเครอืข่ายและชุมชนทํางานรว่มกันเพื�อรเิริ�มแผนการจัดการที�ดินและ

ทรพัยากรธรรมชาติอย่างยั�งยืนผ่านการมีส่วนรว่มของชุมชนเพื�อเน้นหลักการอยู่รว่มกันระหว่างบุคคลและป�าไม้
เครอืข่ายปฏิรูปที�ดินภาคอีสานส่งเสรมิสิทธชุิมชนในการจัดการทรพัยากรแบบมีส่วนรว่มการทําการเกษตรที�เป�น
มิตรกับสิ�งแวดล้อมการทําฟารม์แบบผสมผสานและความหลากหลายทางชวีภาพและการขยายผืนป�าทางเครอื
ข่ายยังชว่ยเหลือชุมชนในการรบัประกันความมั�นคงด้านอาหารของพวกเขาด้วยการจัดกิจกรรมการเกษตรต่างๆ

 
เกี�ยวกับพรรคอนาคตใหม่

พรรคอนาคตใหม่ก่อตั�งขึ�นโดย นายธนาธร จึงรุง่เรอืงกิจ อดีตรองประธานกลุ่มไทยซมัมิท และนายป�ยบุตรแสง
กนกกุล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ที�คณะนิติศาสตรม์หาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์นายธนาธร นายป�ยบุตรและสมาชกิผู้ก่อ
ตั�งอีก 24 คนได้ยื�นคํารอ้งต่อการจัดตั�งพรรคอนาคตใหม่ต่อคณะกรรมการการเลือกตั�งแหง่ประเทศไทยเมื�อวัน
ที� 15 มีนาคม 2561 พรรคอนาคตใหม่เป�นพรรคการเมืองที�ใหญ่เป�นอันดับสามของประเทศไทยและสรา้งความ
มั�นใจใหกั้บคนไทยว่าเป�นไปได้ที�ประเทศจะกลับสู่ระบอบประชาธปิไตยหลังจากเกิดวิกฤตการณ์มานานหลาย

ทศวรรษด้วยการสรา้งพรรคการเมืองใหม่ที�สมบูรณ์ตามรูปแบบของการเมืองใหม่พรรคมีจุดมุ่งหมายที�จะสรา้ง
แรงบันดาลใจใหค้นไทยว่าประชาธปิไตยเป�นทางออกที�ถูกต้องความขัดแย้งทางการเมืองเป�นเหตุการณ์ที�เกิดขึ�น
ทั�วไปของสังคมประชาธปิไตยซึ�งกระตุ้นใหป้ระชาชนเรยีนรูแ้ละหาทางแก้ไขรว่มกันพรรคอนาคตใหม่เสนอทาง
เลือกที�มีความหวังเพื�อชวีิตทางการเมืองที�โปรง่ใสมากขึ�นการกลับคืนสู่ประชาธปิไตยและความมุ่งมั�นในการสรา้ง

ฉันทามติทางการเมือง
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https://www.manushyafoundation.org

https://www.manushyafoundation.org/

