
จดหมายข่าวเผยแพร่
คดีอุทยานเเหง่ชาติไทรทอง

ประเทศไทย: การสร้างความเชื�อมั�นวา่ทางการไทยจะให้ความยุติธรรมและการ
เยียวยาที�มีประสิทธภิาพแก่นักปกป�องสิทธใินที�ดินตามที�ตกเป�นอาชญากรอย่าง

ไม่เป�นธรรมในกรณีของ อุทยานแห่งชาติไทรทอง
มูลนิธมิานุษยะ และเครอืข่ายธุรกิจกับสิทธมินุษยชนแหง่ประเทศไทย  เรยีกรอ้งใหท้างการไทยใหก้ารเยียวยา
กับสิ�งที�เกิดขึ�นกับชาวบ้าน 14คนในหมู่บ้านซบัหวายโดยยุติข้อกล่าวหาทั�งหมดและเรยีกรอ้งสิทธทีิ�ถูกลิดรอน
กลับคืนมาทั�งสิทธใินที�ดิน การดํารงชวีิต สิทธใินอาหาร สิทธใินที�อยู่อาศัยและสิทธใินการได้รบักระบวนการที�

เหมาะสม
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สาํหรับการเผยเเพร่ด่วน

จดหมายข่าวเผยแพร่
ประเทศไทย: การสร้างความเชื�อมั�นวา่ทางการไทยจะให้ความยุติธรรมและการเยียวยาที�มี
ประสิทธภิาพแก่นักปกป�องสิทธใินที�ดินตามที�ตกเป�นอาชญากรอย่างไม่เป�นธรรมในกรณี

ของ อุทยานแห่งชาติไทรทอง

มูลนิธมิานุษยะ และเครือข่ายธุรกิจกับสิทธมินุษยชนแห่งประเทศไทย  เรียกร้องให้ทางการไทยให้การ
เยียวยากับสิ�งที�เกิดขึ�นกับชาวบ้าน 14คนในหมู่บ้านซบัหวายโดยยุติข้อกล่าวหาทั�งหมดและเรียกร้อง
สิทธทีิ�ถูกลิดรอนกลับคืนมาทั�งสิทธใินที�ดิน การดํารงชวีติ สิทธใินอาหาร สิทธใินที�อยู่อาศัยและสิทธใิน

การได้รับกระบวนการที�เหมาะสม

8 กรกฎาคม 2562 – ณ จังหวัดชยัภูมิ - เมื�อวันที� 2 และ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 มูลนิธมิานุษยะ ได้ติดตามการดาํเนินคดีของ
ศาลจังหวัดชยัภูมิในการฟ�งคําพิพากษาตัดสินในชั�นอุทธรณ์ โดยได้มีการฟ�งคําพิพากษา ใน 5คดีสุดท้าย   คดีของชาวบ้าน
หมู่บ้านซบัหวายทั�ง14 คน ในการตัดสินชั�นอุทธรณ์ศาลพิพากษาใหน้ายพุธ สุขบงกช จาํคุกเป�นเวลา 6 เดือนและ 20 วัน ทั�ง
ชดใชค่้าเสียหาย เป�นจาํนวนเงิน 370,000 บาท นายสมพิตร แท่นนอก จาํคุกเป�นเวลาทั�งสิ�น 20 เดือน 20 วัน และชดใชค่้าเสีย
หาย เป�นจาํนวนเงิน 200,000บาท นางสาวนรสิรา ม่วงกลาง จาํคุกเป�นเวลา9 เดือนและ 10 วัน และเพิ�มค่าชดใชค่้าเสียหาย
จาก130,000 บาทเป�น 607,161 บาท นางสาวสุวลี โพธิ�งาม จาํคุกเป�นเวลา 5 เดือน 10 วัน ชดใชค่้าเสียหาย เป�นจาํนวนเงิน
160,000 บาท และ นายสุวิทย์ รตันะไชยศร ีจาํคุกเป�นเวลา17 เดือน และค่าเสียหาย เพิ�มจาก 40,000 บาท เป�น 110,762 บาท
อีกทั�งศาลยังสั�งขับไล่พวกเขาใหอ้อกจากที�ดินที�พวกเขาอยู่อาศัย และทําไรน่า มากว่าชั�วอายุคน ก่อนที�รฐัจะกําหนดพื�นที�ใหเ้ป�น
อุทยานแหง่ชาติ
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ชาวบ้านทั�ง 14 คน หญิง 9 คนและชาย 5 คนได้รบัการปฏิบัติอย่างไม่เป�นธรรมในฐานะอาชญากรเนื�องจากถูกตั�งข้อหาโดยเจ้า
หน้าที�ของอุทยานแหง่ชาติไทรทองที�ใชน้โยบายทวงคืนผืนป�าป�พ.ศ. 2557ที�ออกโดยคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติภายใต้
รฐับาลทหาร  รวมถึงแผนแม่บทป�าไม้คําสั�ง คสช.ที� 64/2557 และคําสั�ง คสช. ที� 66/2557โดย นโยบายการอนุรกัษ์ป�าไม้นี�มีไว้
เพื�อหยุดยั�งนักลงทุนภายใต้ระบบทุนนิยมในการทําลายป�าไม้ แต่หากคําสั�งเหล่านั�นกลับกลายเป�นการทํารา้ยชุมชนที�ยากจน
แทน  คําสั�งเหล่านี�ส่งผลกระทบที�เหน็ได้ชดั ในคดีของการตัดสินของศาลจังหวัดชยัภูมิ ของชาวบ้านทั�ง 14 คนที�ถูกตัดสิน
ลงโทษในคดีอาญา อย่างไม่เป�นสัดส่วนโดยมีระยะเวลาสูงสุดถึง 4 ป� และ ชาํระค่าเสียหายเป�นเงินสูงสุดกว่า 1.5 ล้านบาท
เนื�องจากความเสียหายจากการทําลายป�า ภายใต้พระราชบัญญัติป�าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติป�าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ.
2507 และพระราชบัญญัติอุทยานแหง่ชาติ พ.ศ. 2504 ทําใหม้ีชาวบ้าน 13 คนที�ถูกตัดสินใหจ้าํคุกอยู่ในขณะนี�และอีก 1 คนถูก
ควบคุมความประพฤติ ชาวบ้านทั�ง 14 คนกําลังสูญเสียอิสรภาพและชวีิตความเป�นอยู่ที�อยู่อาศัยและความมั�นคงด้านอาหาร
ทําใหเ้กิดความเสียหายอย่างรา้ยแรงต่อชวีิตและครอบครวัของพวกเขาและเด็กๆถูกทิ�งอยู่ในภาวะที�ไม่สามารถเลี�ยงดูและหาชพี
ได้ “ตอนนี�เหลือแค่ฉันคนเดียวที�ต้องดูแลลูกๆทั�งหมดของน้องสาวและพ่อที�ป�วยเป�นโรคเรื�อรัง” นางสุรนิทร ม่วงกลาง
กล่าว  มารดาของเธอคือ (นางทองป�� น ม่วงกลาง และน้องสาวทั�งสามคน คือ(นิตยา ม่วงกลาง สุภาพร ศรสีุข และนรสิรา ม่วง
กลาง) ทั�งหมดถูกตัดสินใหจ้าํคุก  “ฉันไม่รู้วา่ความยุติธรรมหมายถึงอะไรอีกต่อไปเมื�อคนจนเท่านั�นที�ถูกขังอยู่ในคุก” เธอ
กล่าวเสรมิด้วยความโศกเศรา้

การจัดทํานโยบายการทวงคืนผืนป�าบนพื�นฐานของการเพิ�มการครอบคลุมของพื�นที�ป�าเพื�อลดการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ  รฐับาลมีเป�าหมายกับชุมชนเกษตรกรรมในท้องถิ�นแต่ไม่ใชมุ่่งเป�าหมายกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และนักลงทุน นาย
อภิรกัษ์ นันทเสร ีนักวิจัยของ iLaw กล่าวว่า“กรณีอุทยานแห่งชาติไทรทองแสดงภาพผลกระทบที�ชดัเจนที�สุดของคําสั�ง
คสช. 64/2557 และ คําสั�ง คสช. ที� 66/2557  สิ�งเหล่านี�ถูกใชเ้พื�อส่งผู้คนเข้าคุกโดยอ้างวา่เป�นนโยบายของรัฐบาล”  เขา
กล่าวเสรมิว่า “เราต้องการชว่ยสื�อสารในประเด็นที�ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากกฎหมายให้เป�นที�รู้จักอย่างกวา้งขวางและ
หวงัวา่ประชาชนทั�วไปจะสนใจในเนื�อหาในประเด็นที�ดินไม่น้อยไปกวา่เรื�องทางการเมืองหรืออื�นๆที�ได้รับผลกระทบจากคํา
สั�ง คสช.”

นอกเหนือจากผลกระทบที�เป�นอันตรายในการประยุกต์ใชน้โยบายทวงคืนผืนป�าในชุมชนชนบททั�วประเทศไทย อาจารย์ไชย
ณรงค์ เศรษฐเชื�อ อาจารย์ประจาํมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เน้นยํ�าว่า“การจัดการป�าของประเทศไทยในอดีตยึดหลัก
อรรถประโยชน์นิยม โดยการนาํไปให้ภาคเอกชนผ่านข้อตกลงสัมปทาน แต่เมื�อรัฐบาลไทยรับแนวคิดการอนุรักษ์ป�ามาใช้
มันถูกใชโ้ดยการแยกผู้คนออกจากธรรมชาติ  นโยบายการอนุรักษ์เชน่นี�จะไม่ประสบความสาํเร็จ  ถึงเวลาแล้วที�สังคมไทย
ต้องตั�งคําถามกลับสิ�งที�พวกเขาได้รับจากนโยบายการอนุรักษ์ป�าไม้ซึ�งนาํไปสู่การที�คนจนเท่านั�นที�จะถูกจับกุมและคุมขัง”

หมู่บ้านซบัหวายทั�ง14 คน
คดีของชาวบ้าน

https://www.manushyafoundation.org/sai-thong-np-case
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ด้วยกระบวนการอุทธรณ์ก่อนที�ศาลจังหวัดชยัภูมินั�นแล้วเสรจ็ คดีเหล่านี�มีการยื�นอุทธรณ์ในระหว่างการยื�นต่อศาลฎีกาเพื�อ
พิจารณา “กระบวนการในขณะนี�ภายหลังจากฟ�งคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ฯ เราต้องขอให้รับรองฎีกา เพราะเราเห็นวา่คําสั�ง
คสช.ที� 64/2557 และคําสั�ง คสช. ที� 66/2557 ดังกล่าว ซึ�งยังไม่มีระเบียบให้ต้องนาํแนวทางหรือมาตรการการดําเนินทาง
นโยบาย ตาม มติ ครม. 30 มิ.ย.2541 มาใช ้  การพิจาณาจึงมิอาจวางแนวนโยบายแทนฝ�ายบริหารได้”  นายสมนึก ตุ้ม
สุภาพ ทนายความในการยื�นฎีกา  เน้นยํ�าว่า “ความหวงัของผมยังคงอยู่ที�ศาลฎีกาจะตีความคําสั�ง คสช.ไปในทางที�เป�นคุณ
ต่อชาวบ้าน”
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ชาวบ้าน14รายและครอบครวัได้มีการต่อสู้ผ่านกระบวนการพิจารณาคดี นอกเหนือจากความพยายามหลายครั�งที�จะแก้ป�ญหา
กรณีโดยทํางานรว่มกับรฐับาลเพื�อหาทางออกรว่มกัน คุณอรนุช กรรมการบรหิาร เครอืข่ายปฏิรูปที�ดินภาคอีสาน (ILRN) กล่าว
ว่า “ความพยายามอย่างต่อเนื�องที�จะทํางานร่วมกับหน่วยงานของจังหวดัที�จะไปถึงวธิกีารแก้ป�ญหาโดยการจัดสรรที�ดินที�
ยั�งยืนและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลจากการเจรจาครั�งนี�รองผู้วา่ราชการ จังหวดัชยัภูมิ ซึ�งทําหน้าที�เป�น
ประธานคณะทํางานในการแก้ไขป�ญหากรณีที�อุทยานแห่งชาติไทรทองมีเพียงกล่าววา่จะจัดทําหนังสือเจรจากับหน่วยงาน
ที�เกี�ยวข้อง แต่ จนถึงตอนนี�เรายังไม่เห็นการกระทําใด ๆ ที�เป�นรูปธรรมใน แม้แต่การสนับสนุนเบื�องต้นสาํหรับการชว่ย
เยียวยาสมาชกิในครอบครัวที�ได้รับผลกระทบ”

สิ�งสาํคัญคือต้องระลึกถึง นั�นคือชุมชนและป�าไม้เป�นศูนย์กลางของการปกป�องป�าเสมอ ชาวบ้านไม่ได้เป�นอันตรายต่อสิ�ง
แวดล้อม แต่พวกเขาอาศัยอยู่กับธรรมชาติด้วยความสงบสุขกลมกลืน คุณเอมิลี� ประดิจิต ผู้ก่อตั�งและผู้อํานวยการมูลนิธิ
มานุษยะ อธบิายว่า“นโยบายการอนุรักษ์ป�าไม้ที�ดีนั�นต้องได้รับการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายจากชุมชนที�เกี�ยวข้อง ทาง
เราจะต่อสู้กับการเอาข้ออ้างการลดภาวะโลกร้อนที�ไม่เป�นธรรมนี�และยังคงยืนหยัดต่อสู้คู่กับชาวบ้านบ้านซบัหวาย และ
ครอบครัวที�ต่อสู้อย่างกล้าหาญเพื�อความยุติธรรมโดยตรวจสอบกระบวนการอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา”คุณเอมิลี�กล่าวสรุป“นี�
เป�นกรณีที�เป�นจุดประกายสาํคัญสาํหรับเราทุกคน เป�นครั�งแรกในประวติัศาสตร์ที�ชุมชนที�ได้รับผลกระทบกําลังเผชญิกับ
ความท้าทายที�ไม่เป�นธรรมและผลกระทบที�ไม่พึงประสงค์จากนโยบายการฟ�� นฟูป�าและคําสั�ง คสช.64/2557 และ
 66/2557 ต่อชาวบ้านที�ยากจน หากนักปกป�องสิทธมินุษยชนทั�ง 14รายแห่งหมู่บ้านซบัหวายชนะคดีในชั�นศาลฎีกา กรณี
การต่อสู้ทางศาลครั�งนี�จะถูกนาํไปใชแ้ละคุ้มครองชุมชนหลายพันในประเทศไทยที�กําลังเผชญิกับความผิดทางอาญาและ
ทางแพ่งในลักษณะเดียวกันเนื�องจากนโยบายการอนุรักษ์ป�าดังกล่าว”

ด้วยการรว่มมือของพันธมิตรขององค์กรสิทธมินุษยชนและนักวิชาการที�สนับสนุนชาวบ้านหมู่บ้านซบัหวายทั�ง 14 คน พวกเรา
จะหา วิธกีารแก้ป�ญหาที�มีประสิทธภิาพเพื�อใหม้ั �นใจว่าสิทธพิื�นฐานของชุมชนที�ได้รบัผลกระทบรวมทั�งสิทธขิองพวกเขาในการ
ดาํรงชวีิต สิทธกิารประกอบอาชพี สิทธใินการอยู่อาศัยอาหารและสิทธกิารใชพ้ื�นที�อีกทั�ง มีชาวบ้านหลายรายที�ได้รบัผลกระทบ
เพราะกฎหมายที�ไม่เป�นธรรมนี� ไม่ใชแ่ค่ชาวบ้านหมู่บ้านซบัหวายเท่านั�น แต่ยังรวมถึงหลายชุมชนทั�วประเทศไทย พวกเขายืนยัน
เรยีกรอ้งใหร้ฐับาลไทยและเจ้าหน้าที�อุทยานแหง่ชาติเพื�อปกป�องสิทธขิั �นพื�นฐานของชาวบ้าน 14ราย:

ยกฟ�องคดีอาญาและคดีแพ่งทั�งหมดต่อชาวบ้าน 14 คนทันที เนื�องจากพวกเขาได้ใชป้ระโยชน์ที�ดินอย่างถูก
กฎหมาย
ยุติการใชก้ฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์ป�าคําสั�ง คสช. เพื�อขับไล่ชุมชนท้องถิ�นและบุคคลจากที�ดินที�พวกเขา
อาศัยอยู่มาหลายชั�วอายุคนโดยทันที
ยกเลิกคําสั�ง คสช. ที�64/2557 และ 66/2557 ซึ�งส่งผลกระทบเกินส่วนต่อชุมชนชายขอบและคนจนในชุมชนและ
ปฏิเสธสิทธใินที�ดินสิทธใินการประกอบอาชพีและการดํารงชวีติอย่างยั�งยืนของพวกเขา แทนที�จะมุ่งเป�าไปที�นัก
ลงทุนและธุรกิจขนาดใหญ่
หาวธิกีารเยียวยาที�เป�นธรรมแก่ผู้ที�ได้รับผลกระทบจากการใชก้ฎหมายอย่างไม่ยุติธรรมและทั�งปกป�องสิทธพิื�น
ฐานของพวกเขา
ให้ยืนยันการดําเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรที�ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั�งยืนอย่างมี
ประสิทธภิาพ รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ�งได้รับมติเห็นชอบจากคณะทํางานระดับจังหวดั (สร้างขึ�นเพื�อ
แก้ไขป�ญหาที�ดินในอุทยานแห่งชาติไทรทอง) เมื�อวนัที� 19 มีนาคม 2561
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https://www.manushyafoundation.org/sai-thong-np-case
สอบถามข้อมูลเพิ�มเติม ได้ที�

https://www.manushyafoundation.org/sai-thong-np-case
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#เครือข่ายธุรกิจกับสิทธ-ิ
มนุษยชนแห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ�มเติม ด้านสื�อกรุณาติดต่อ
 

(อังกฤษ) คุณเอมิลี� ประดิจิต ผู้ก่อตั�งและผู้อํานวยการ
โทร - +66 (0) 92 901 5345, emilie@manushyafoundation.org
 
(ไทย) คุณศุภมาศ ผลพระ เจ้าหน้าที�โครงการ
โทร - +66 (0) 83 578 9879, suphamat@manushyafoundation.org

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�ยวกับเครือข่ายธุรกิจกับสิทธมินุษยชนเเห่งประเทศไทย
เครอืข่ายธุรกิจกับสิทธมินุษยชนแหง่ประเทศไทย(TBHRN)  คือ เครอืข่ายที�จัดตั�งขึ�นอย่างไม่เป�นทางการซึ�ง
ประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลที�มีความหลายและนักนักปกป�องสิทธมินุษยชนที�มีอัตลักษณ์ที�ทับซอ้นกัน ผู้นาํชุมชน
นักวิจัย นักวิชาการ และองค์กรพัฒนาเอกชน ตั�งแต่ในระดับท้องถิ�นไปจนถึง ระดับชาติและระดับภูมิภาคซึ�งรว่ม
มือกันเพื�อใหชุ้มชนท้องถิ�นนั�นเป�นศูนย์กลางของธุรกิจกับสิทธมินุษยชนในประเทศไทย รว่มกับมูลนิธมิานุษยะ
และเครอืข่ายซึ�งมีส่วนรว่มในการสนับสนุนการเจรจาและการติดตามข้อผูกพันทางธุรกิจกับสิทธมินุษยชนที�ทํา
โดยรฐับาลไทยโดยเฉพาะอย่างยิ�งในการมีส่วนรว่มในการพัฒนาและติดตามแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านธุรกิจ

กับสิทธมินุษยชน ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับบทบาทของ เครอืข่ายธุรกิจกับสิทธมินุษยชนแหง่ประเทศไทย
(TBHRN)สามารถเยี�ยมชมได้ที�
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