คดีอุทยานเเห่งชาติไทรทอง

ข่าวเผยแพร่เพือประชาสัมพันธ์

ประเทศไทย :ยุ ติการทําให้นักปกปองสิทธิในที ดินในเขต
อุ ทยานแห่งชาติไทรทองกลายเปนอาชญากรอย่างไม่
เปนธรรม
มูลนิธม
ิ านุษยะเครือข่ายปฏิรูปทีดินภาคอีสานและพรรคอนาคตใหม่เรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที
ยุติการใช้กฎหมายและนโยบายการอนุรก
ั ษ์ปาในทางทีผิดในการทําให้ชาวบ้านผู้ยากจนกลาย
เปนอาชญากรเราขอเรียกร้องให้ยกเลิกข้อกล่าวหาทังหมดกับชาวบ้านซับหวายทัง 14 คนและ
ปกปองสิทธิทีเกียวข้องกับทีดินและวิถีชวี ิตของพวกเขา
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ข่าวเผยแพร่เพือประชาสัมพันธ์

มูลนิธม
ิ านุษยะเครือข่ายปฏิรูปทีดินภาคอีสานและพรรคอนาคตใหม่

ประเทศไทย: ยุติการทําให้นักปกปองสิทธิในทีดินในเขตอุ ทยานแห่งชาติ
ไทรทองกลายเปนอาชญากรอย่างไม่เปนธรรม
มูลนิธม
ิ านุษยะเครือข่ายปฏิรูปที ดินภาคอีสานและพรรคอนาคตใหม่เรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที ยุ ติการใช้กฎหมาย
และนโยบายการอนุรักษ์ปาในทางที ผิดในการทําให้ชาวบ้านผู้ยากจนกลายเปนอาชญากรเราขอเรียกร้องให้
ี ต
ยกเลิกข้อกล่าวหาทังหมดกับชาวบ้านซับหวายทัง 14 คนและปกปองสิทธิทีเกียวข้องกับที ดินและวิถีชว
ิ ของ
พวกเขา
วันที 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จังหวัดชัยภูมิ – เมือวานนีมูลนิธม
ิ านุษยะสมาชิกพรรคอนาคตใหม่และเครือข่ายปฏิรูป
ทีดินภาคอีสานได้รว่ มสังเกตการณ์การพิจารณาคดีของศาลจังหวัดชัยภูมิ ศาลอุ ทธรณ์ได้ตัดสินให้นางสากล ประกิจ
จําคุกเปนเวลา 4 ปและชําระค่าเสียหายเพิมขึนจาก 900,000 บาทเปน 1,587,211 บาท ศาลยังสังให้นางสากลและ
ครอบครัวออกจากทีดินทีพวกเขาใช้ชวี ิตและทําการเกษตรมาหลายชัวอายุคนก่อนทีรัฐบาลจะประกาศให้เปนส่วนหนึง
ของอุ ทยานแห่งชาติไทรทอง

นางสากล ประกิจและชาวบ้านซับหวายอีก 13 รายเปนหญิง 8 รายและชาย 5 รายถูกตังข้อหาโดยเจ้าหน้าทีของ
อุ ทยานแห่งชาติไทรทอง โดยใช้นโยบายทวงคืนผืนปาโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติของรัฐบาลทหารรวมถึงแผน
แม่บทปาไม้คําสัง คสช.ที 64/2557 และคําสังคสช.ที 66/2557 ในการใช้การพัฒนาอย่างยังยืนการคุ้มครองปาไม้
และการเพิมความคุ้มครองของปามาเปนเหตุผลนันรัฐบาลบังคับใช้นโยบายทีมีขึนในป พ.ศ. 2557 เพือกําหนดเปา
หมายทีชุ มชนเกษตรกรรมในท้องถินแทนทีจะเปนนักลงทุนขนาดใหญ่ “เจ้าหน้าที อุ ทยานแห่งชาติได้เข้ามาที บ้าน
และให้ครอบครัวของเราเซ็นเอกสารให้ทีดินทังหมดแก่พวกเขา” กล่าวโดยนางสาวนริสรา ม่วงกลางหนึงในชาว
บ้าน 14 คนทีถูกกล่าวหา “พวกเขาบอกกับครอบครัวของเราว่าหากไม่เซ็นเอกสารจะไม่สามารถใช้ทีดินเพือ
การเกษตรต่อไปและจะต้องชําระค่าเสียหายให้กับศาลแต่ตอนนีพวกเขากําลังใช้เอกสารเหล่านีเพือเปนหลักฐาน
ให้เราทุกคนติดคุก"
นักปกปองสิทธิในทีดินจํานวน 14 รายถูกฟองร้องดําเนินคดี และนางสากล ประกิจได้มีคําพิพากษาศาลอุ ทธรณ์
ตัดสิน เมือวานนี วันที18 มิถุนายน 2562 และโดยในวันที 15 พฤษภาคมและ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ศาลจังหวัด
ชัยภูมิตัดสินอย่างไม่เปนธรรมให้นางสาวนิตยาม่วงกลางจําคุกทังสิน
12
เดือนและชําระค่าเสียหายเปนเงิน
190,000 บาทเมือวันที 4 มิถุนายน นางสีนวล พาสังข์ผู้สูงวัย อายุ 60 ปถูกตัดสินจําคุกถึง 5 เดือน 10 วันและชําระ
ค่าเสียหายเปนเงิน 150,000 บาทวันที 12 มิถุนายน นางสุณี นารินผู้สูงวัยอายุ 71 ปถูกตัดสินจําคุกอย่างไม่เปน
ธรรมเปนเวลา 5 เดือน 10 วันและชําระค่าเสียหายเปนเงิน 439,027 บาท ศาลตัดสินให้นางสาวปทมา โกเม็ดจําคุก 8
เดือนและชําระค่าเสียหายเปนเงิน 200,000 บาทและตัดสินให้นางสุภาพรสีสุขจําคุก 5 เดือน 10 วันและชําระค่าเสีย
หายเปนเงิน 381,010 บาท เพือเปนค่าเสียหายสําหรับการทําลายปาตามพระราชบัญญัติปาไม้ พ.ศ. 2484 พระราช
บัญญัติปาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ชาวบ้านอีก 8 คนจะฟงคํา
พิพากษาของศาลอุ ทธรณ์ก่อนวันที 3 กรกฎาคมและพวกเขาอาจเผชิญชะตากรรมทีคล้ายกันก็คือตกอยู่ในความ
ยากจนด้วยสิทธิทังหมดจะถูกพรากไปจากพวกเขาและต้องพลัดพรากจากครอบครัวและลูกๆ
คุณอรนุชผู้ประสาน
งานเครือข่ายปฏิรูปทีดินภาคอีสานทีทํางานร่วมกับชุ มชนเกษตรกรรมอืนๆซึงเปนเหยือของการใช้กฎหมายเหล่านี
อย่างไม่เปนธรรมเน้นยําว่า “การใช้กฎหมายและนโยบายเกียวกับการอนุรักษ์ปาไม้และอุ ทยานแห่งชาติอย่างไม่
เปนธรรมกับชาวบ้านทัง 14 คนเปนเพียงคดีแรกๆในอีกหลายคดีทัวประเทศไทยที มีการฟองร้องต่อชุมชนท้อง
ถิน”
เธอกล่าวเสริมว่า
“นีถือเปนการละเมิดสิทธิของคนจนในการใช้ประโยชน์จากที ดินและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติทีชาวบ้านต้องพึงพาเพือความเปนอยู่ของพวกเขาเอง”
คุณเอมิลี ประดิจิต ผู้ก่อตังและผู้อํานวยการมูลนิธม
ิ านุษยะได้เน้นยําว่า “ชุมชนท้องถินจะต้องไม่ถูกมองว่าเปน
อาชญากรและต้องไม่ถูกขับไล่ออกจากที ดินของตนเองพวกเขาเปนผู้ดูแลปาไม่ได้ทําลายปาเราจะร่วมกับพรรค
อนาคตใหม่เครือข่ายปฏิรูปที ดินภาคอีสานและชาวบ้านอย่างต่อเนืองโดยการติดตามสังเกตการณ์การพิจารณา
ี ก้ไขปญหาอย่างยังยืนเพือรับประกันสิทธิขันพืนฐานของชุมชนท้องถินว่าจะได้รับการ
คดีและร่วมหาวิธแ
คุ้มครองรวมถึงสิทธิในการดํารงชีวต
ิ การและหลักกระบวนการอันควรแห่งกฎหมาย”
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ตังแต่ป พ.ศ. 2559 ได้มีการพยายามของชาวบ้านในการมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าทีจังหวัดชัยภูมิเพือแก้ไขปญหานี
อย่างไรก็ตามจนกระทังวันนีก็ยังไม่มีวิธแ
ี ก้ไขใดๆซึงในสถานการณ์ เช่นนี นายอภิชาติ ศิรส
ิ ุนทรสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฏร พรรคอนาคตใหม่ให้การสนับสนุนจากพรรคโดยการจัดตังคณะกรรมการเพือทํางานด้านสิทธิในทีดินโดยระบุ
ี ารแก้ปญหาในกรณีนีอย่างเร็วที สุดถือเปนสิงสําคัญและคณะกรรมการสิทธิในที ดินจะทํางาน
ว่า
“การหาวิธก
ตรงนีเราจะร่วมกับชุมชนท้องถินและเหล่าผู้สนับสนุนในการพยายามที จะนําความเปลียนแปลงมาสู่นโยบายที
ไม่เปนธรรมนีซึงได้ส่งผลกระทบต่อที ดินและชีวต
ิ ของชาวบ้าน”
ในการพิจารณาถึงความพยายามเหล่านีทีจําเปนต่อการแก้ไขผลกระทบของการออกกฎหมายทีเปนอันตรายต่อชุ มชน
ท้องถินในประเทศไทยและนักปกปองสิทธิในทีดินในหมู่บ้านซับหวายมูลนิธม
ิ านุษยะเครือข่ายปฏิรูปทีดินภาคอีสานและ
พรรคอนาคตใหม่ขอเรียกร้องกับทางรัฐบาลไทยและเจ้าหน้าทีอุ ทยานแห่งชาติในการรับประกันความยุติธรรมแก่ชาว
บ้านทัง 14 รายและ
1. ยกฟองคดีอาญาและคดีแพ่งทังหมดต่อชาวบ้าน 14 คนทันที เพือให้พวกเขาได้ใช้ประโยชน์ทีดินอย่างถูก
กฎหมาย
2. ยุ ติการใช้กฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์ปาคําสัง คสช. เพือขับไล่ชุมชนท้องถินและบุ คคลจากที ดินที
พวกเขาอาศั ยอยู่มาหลายชัวอายุ คน
3. ยกเลิกคําสัง คสช. ที 64/2557 และ 66/2557 ซึงส่งผลกระทบต่อชุมชนชายขอบและคนจนในชุมชนและ
สิทธิในที ดินสิทธิในการทํางานและการดํารงชีวต
ิ อย่างยังยืนแทนที จะมุ่งเปาไปที นักลงทุนและธุ รกิจขนาด
ใหญ่
ี ารเยียวยาที เปนธรรมแก่ผู้ทีได้รับผลกระทบจากการใช้กฎหมายอย่างไม่ยุติธรรมและปกปองสิทธิ
4. หาวิธก
ของพวกเขา
5. ให้รับรองการดําเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรที ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยืนรวมถึง
การมีส่วนร่วมของชุมชนซึงได้รับมติเห็นชอบจากคณะทํางานระดับจังหวัด
(สร้างขึนเพือแก้ไขปญหา
ที ดินในอุ ทยานแห่งชาติไทรทอง) เมือวันที 19 มีนาคม 2561
สอบถามข้อมูลเพิมเติม ได้ที https://www.manushyafoundation.org/sai-thong-np-case-news-release

สอบถามข้อมูลเพิมเติม ด้านสือกรุณาติดต่อ
มูลนิธม
ิ านุษยะ:
(อังกฤษ) คุณเอมิลี ประดิจิต ผู้ก่อตังและผู้อํานวยการ emilie@manushyafoundation.org
โทร - +66 (0) 92 901 5345
(ไทย) คุณศุภมาศ ผลพระ เจ้าหน้าทีโครงการ suphamat@manushyafoundation.org
โทร - +66 (0) 83 578 9879
เครือข่ายปฏิรูปที ดินภาคอีสาน:
คุณอรนุช ผลภิญโญ ผู้ประสานงานเครือข่ายปฏิรูปทีดินภาคอีสาน lumnampasak5748@gmail.com
โทร +66 (0) 98 105 6932
พรรคอนาคตใหม่:
กองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ โทร - +66 (0) 28 215 688
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SAI THONG NATIONAL PARK CASE
14 land rights defenders
unfairly treated as criminals

VILLAGERS

CASE

ALLEGED
CRIMINAL CIVIL CHARGES
ENCROACHED CHARGES
Fine - each one with
7.5% interest per year
Jail time
SURFACE

MS. NITTAYA 1738/2017
MUANGKLANG 1739/2017

8 rais and 90
square wah

8 months

150,000 THB

1 rai, 2 ngan and
98 square wah

4 months

40,000 THB

MRS. SEENUAN
1736/2017
PHASANG

6 rais and
4 square wah

5 months
and 10 days

150,000 THB

8 months

200,000 THB

MS. PATTAMA 1744/2017
KOMET
1745/2017
MS. SUNEE
NALIN

11 rais, 3 ngan and
9 square wah
15 rais and
83 square wah

1735/2017

11 rais, 3 ngan and
73 square wah

5 months
and 10 days

439,027 THB

MRS.
SUPHAPHORN 1731/2017
SEESUK

6 rais, 3 ngan and
31 square wah

5 months
and 10 days

381,010 THB

1732/2017

46 rais, 3 ngan and
3 square wah

4 years

1,587,211 THB

1740/2017

5 rais, 3 ngan and
11 square wah

1741/2017

2 rais, 2 ngan and
50 square wah

9 months
and 10 days

100,000 THB

MR. WANCHAI
1733/2017
ARPHONKAEO

14 rais, 3 ngan and
73 square wah

6 months
and 20 days

300,000 THB

MS. NARISARA 1742/2017
MUANGKLANG 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

MS. SUWALEE
1748/2017
PHONGAM

5 rais, 3 ngan and
9 square wah

5 months
and 10 days

160,000 THB

MR. SUWIT
1747/2017
RATTANACHAISI

2 rais, 1 ngan and
20 square wah

17 months

40,000 THB

8 rais and
1 square wah

Will be
monitored for 1
year and on
parole for 3 years

80,000 THB

14 rais, 3 ngan and
8 square wah

6 months
and 20 days

370,000 THB

10 rais, 3 ngan and
49 square wah

10 months

100,000 THB

11 rais, 1 ngan and
88 square wah

10 months
and 20 days

100,000 THB

MRS. SAKL
PRAKIT
MRS.
THONGPAN
MONGGANG

MR. SAMON
SOMCHITR

1737/2017

MR. PUT
1734/2017
SUKBONGKOT
MR. SOMPITR 1746/2017
TAENNOK
2452/2017
*1 rai = 0.16 hectare
*1 ngan = 400 square meters
*1 square wah = 4 square meters
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เกียวกับมูลนิธม
ิ านุษยะ

มูลนิธม
ิ านุษยะมูลนิธเิ ปนองค์กรระดับภูมิภาคของเอเชียทีมีเปาหมายในการเสริมสร้างชุ มชนท้องถินให้เปนหัวใจ
ของกระบวนการตัดสินใจทีเกียวข้องกับพวกเขาเพือส่งเสริมสิทธิมนุษยชนความยุติธรรมทางสังคมและ
สันติภาพ มูลนิธม
ิ านุษยะทําหน้าทีเปนสะพานเชือมขับเคลือนและเสริมสร้างตัวแทนการเปลียนแปลงโดยการ
เชือมต่อมนุษย์ผ่านการสร้างพันธมิตรร่วมและการพัฒนากลยุทธ์ทีมุ่งเน้นทีการสร้างเสียงของชุ มชนท้องถินใน
ศู นย์กลางของการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามพันธกรณีและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศมูลนิธม
ิ านุษยะเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเปนนําหนึงใจเดียวกันของชุ มชนและประชาชนในระดับ
รากหญ้าเพือให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถสร้างข้อกังวลของตนเองและจัดหาวิธก
ี ารเพือปรับปรุงการดํารงชีวิตและ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพืนทีสําหรับข้อมูลเพิมเติมเกียวกับงานของมูลนิธม
ิ านุษยะสามารถเยียมชมเว็บไซต์
ได้ที :
https://www.manushyafoundation.org

เกียวกับเครือข่ายปฏิรูปที ดินภาคอีสาน

เครือข่ายปฏิรูปทีดินภาคอีสานเปนเครือข่ายชุ มชนและการเคลือนไหวทีจัดตังขึนเพือช่วยให้สมาชิกชุ มชนเข้าถึง
สิทธิในทีดินของตนเครือข่ายปฏิรูปทีดินภาคอีสานประสบความสําเร็จโดยการสร้างความตระหนักรูข
้ องชุ มชน
เกียวกับผลกระทบด้านลบของกฎหมายภายในประเทศและวิธท
ี ีพวกเขาสามารถส่งผลกระทบต่อสิทธิในทีดินชีวิต
และการดํารงชีวิตของชุ มชนทางเครือข่ายและชุ มชนทํางานร่วมกันเพือริเริมแผนการจัดการทีดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยืนผ่านการมีส่วนร่วมของชุ มชนเพือเน้นหลักการอยู่รว่ มกันระหว่างบุคคลและปาไม้
เครือข่ายปฏิรูปทีดินภาคอีสานส่งเสริมสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมการทําการเกษตรทีเปน
มิตรกับสิงแวดล้อมการทําฟาร์มแบบผสมผสานและความหลากหลายทางชีวภาพและการขยายผืนปาทางเครือ
ข่ายยังช่วยเหลือชุ มชนในการรับประกันความมันคงด้านอาหารของพวกเขาด้วยการจัดกิจกรรมการเกษตรต่างๆ

เกียวกับพรรคอนาคตใหม่

พรรคอนาคตใหม่ก่อตังขึนโดย นายธนาธร จึงรุง
่ เรืองกิจ อดีตรองประธานกลุ่มไทยซัมมิท และนายปยบุตรแสง
กนกกุล ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ทีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายธนาธร นายปยบุตรและสมาชิกผู้ก่อ
ตังอีก 24 คนได้ยืนคําร้องต่อการจัดตังพรรคอนาคตใหม่ต่อคณะกรรมการการเลือกตังแห่งประเทศไทยเมือวัน
ที 15 มีนาคม 2561 พรรคอนาคตใหม่เปนพรรคการเมืองทีใหญ่เปนอันดับสามของประเทศไทยและสร้างความ
มันใจให้กับคนไทยว่าเปนไปได้ทีประเทศจะกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยหลังจากเกิดวิกฤตการณ์มานานหลาย
ทศวรรษด้วยการสร้างพรรคการเมืองใหม่ทีสมบูรณ์ตามรูปแบบของการเมืองใหม่พรรคมีจุดมุ่งหมายทีจะสร้าง
แรงบันดาลใจให้คนไทยว่าประชาธิปไตยเปนทางออกทีถูกต้องความขัดแย้งทางการเมืองเปนเหตุการณ์ทีเกิดขึน
ทัวไปของสังคมประชาธิปไตยซึงกระตุ้นให้ประชาชนเรียนรูแ
้ ละหาทางแก้ไขร่วมกันพรรคอนาคตใหม่เสนอทาง
เลือกทีมีความหวังเพือชีวิตทางการเมืองทีโปร่งใสมากขึนการกลับคืนสู่ประชาธิปไตยและความมุ่งมันในการสร้าง
ฉันทามติทางการเมือง
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