
ประวัติโดยย่อ และสรุปผลคําพิพากษาที�ศาล
มีต่อนักปกป�องสิทธทีิ�ดินทั�ง 14 คน 

ของหมู่บ้านซบัหวาย

คดีอุทยานเเหง่ชาติไทรทอง



จาํนวนเนื�อที�ที�
ถกูฟ�องรอ้ง

คดอีาญา คดแีพง่
ระยะเวลาจาํคกุ

ค่าเสยีหาย - พรอ้มดอกเบี�ย
อัตรารอ้ยละ 7.5% ต่อป�

คดีเลขที�

นกัปกป�องสทิธใินที�ดนิ 14 รายถกูดาํเนนิคดี
อยา่งไมเ่ป�นธรรมในฐานะอาชญากร

ชาวบา้น

น.ส.นติยา 
มว่งกลาง

1738/2560

1739/2560

8 ไร ่ 90 ตารางวา

1 ไร ่2 งาน 98 ตารางวา

8 เดอืน

4 เดอืน

150,000 บาท

40,000 บาท

นางสนีวล 
พาสงัข์

1736/2560 6 ไร ่ 4 ตารางวา 5 เดอืน 10 วนั 150,000 บาท

น.ส.ป�ทมา 
โกเมด็

1744/2560

1745/2560

11 ไร ่3 งาน 9 ตารางวา

15 ไร ่83 ตารางวา
8 เดอืน 200,000 บาท

นางสณีุ 
นารนิ

1735/2560 11 ไร ่3 งาน 73 ตารางวา 5 เดอืน 10 วนั 439,027 บาท

นางสากล 
ประกิจ

1732/2560 46 ไร ่3 งาน 3 ตารางวา 4 ป� 1,587,211 บาท

น.ส.นรสิรา 
มว่งกลาง

1742/2560

1743/2560

3 ไร ่1 งาน 87 ตารางวา

8 ไร ่3 งาน 51 ตารางวา
9 เดอืน 10 วนั 607,161 บาท

นางทองป�� น 
มว่งกลาง

1740/2560

1741/2560

5 ไร ่3 งาน 11 ตารางวา

2 ไร ่2 งาน 50 ตารางวา
8 เดอืน 100,000 บาท

น.ส.สวุลี 
โพธิ�งาม

1748/2560 5 ไร ่3 งาน 9 ตารางวา 5 เดอืน 10 วนั 160,000 บาท

น.ส.สภุาพร 
สสีขุ 1731/2560 6 ไร ่3 งาน 31 ตารางวา 381,010 บาท

นายสวุทิย ์
รตันะไชยศรี

1747/2560 2 ไร ่1 งาน 20 ตารางวา 17 เดอืน 110,762 บาท

นายสมร 
สมจติร 1737/2560 8 ไร ่  1 ตารางวา

รอลงอาญา 1 ป� 
คมุประพฤติ 3 ป� 360,663 บาท

นายพุธ
สขุบงกช 1734/2560 14 ไร ่3 งาน 8 ตารางวา 6 เดอืน 20 วนั 370,000 บาท

นายวนัชยั 
อาพรแก้ว

1733/2560 14 ไร ่3 งาน 73 ตารางวา 6 เดอืน 20 วนั 860,395 บาท

นายสมพติร
แท่นนอก

1746/2560

2452/2560

10 ไร ่3 งาน 49 ตารางวา

11 ไร ่1 งาน 88 ตารางวา

10 เดอืน

10 เดอืน 20 วนั

100,000 บาท

100,000 บาท

คดีอุทยานเเหง่ชาติไทรทอง

5 เดอืน 10 วนั



นางสาวนิตยา มว่งกลาง

อยูดี่ๆวนัหนึ�งก็มนีโยบายทวงคืนผนืป�าที�เขาบอกวา่
จะไมใ่หก้ระทบกับคนจนคนยากไร ้แต่สิ�งที�ถกูกระทํา

ทกุวนันี�คือมนัมแีต่คนจนที�ถกูกระทํา เรารูส้กึถึง
ความเหลื�อมลํ�าระหวา่งคนรวยกับคนจน 

นกัปกป�องสทิธใินที�ดิน 14 รายถกูดําเนนิคดี
อยา่งไมเ่ป�นธรรมในฐานะอาชญากร

ผู้คนในชุมชนไมไ่ด้เป�นคนทําลายป�า พวกเขาปกป�อง
ป�าได้ดีกวา่ใครอื�น!

อายุ 36 ป�

ฟ�งคําพิพากษา
คดเีลขที� 1738/2560 5 ม.ิย. 2562

คดีเลขที� 1739/2560 15 พ.ค. 2562

คําตัดสินของศาลอุทธรณ์

+ การขบัไล่ออกจากที�ดิน

คดีอาญา คดแีพง่

คดีเลขที� 1738/2560

คดีเลขที� 1739/2560

8 เดือน

4 เดอืน 

150,000 บาท

40,000 บาท

รวม 12 เดอืน 190,000 บาท

ระยะเวลาจาํคกุ ค่าเสยีหาย - พรอ้มดอกเบี�ย
อัตรารอ้ยละ 7.5% ต่อป�

จาํนวนเนื�อที�ที�
ถกูฟ�องรอ้ง

8 ไร ่ 90 ตารางวา

1 ไร ่2 งาน 
98 ตารางวา

คดอุีทยานเเหง่ชาติไทรทอง



นางสนีวล พาสงัข์

กลัวลกูไมม่ทีี�ดนิทํากิน ที�ทํากินอยูใ่นเขตอุทยาน ทางป�า
ไมไ้มใ่หทํ้า แมสู่เ้พื�อลกูหลานที�ไมม่ทีี�ทํากิน เพื�อเพื�อน

มนษุยท์กุคนที�ไมม่ทีี�ดินทํากิน  

นกัปกป�องสทิธใินที�ดิน 14 รายถกูดําเนนิคดี
อยา่งไมเ่ป�นธรรมในฐานะอาชญากร

ผู้คนในชุมชนไมไ่ด้เป�นคนทําลายป�า พวกเขาปกป�อง
ป�าได้ดีกวา่ใครอื�น!

อายุ 60 ป�

4 ม.ิย. 2562

ฟ�งคําพิพากษา
คดีเลขที� 1736/2560

หลังจากแต่งงานมาได ้33 ป� สามขีองเธอได้
ขอหยา่ด้วยเหตผุลเพราะวา่อับอายที�เธอถกู

ดําเนนิคดี

คําตัดสินของศาลอุทธรณ์

+ การขบัไล่ออกจากที�ดนิ

คดอีาญา คดแีพง่

คดีเลขที� 1736/2560 5 เดือน 10 วนั 150,000 บาท

ระยะเวลาจาํคกุ ค่าเสยีหาย - พรอ้มดอกเบี�ย
อัตรารอ้ยละ 7.5% ต่อป�

จาํนวนเนื�อที�ที�
ถกูฟ�องรอ้ง

6 ไร ่ 4 ตารางวา

คดอุีทยานเเหง่ชาติไทรทอง



นางสาวป�ทมา โกเมด็

เราก็ไมใ่ชน่ายทนุ เราเป�นคนจน ที�เราทําไรทํ่า
สวนทกุวนันี�เราก็ไมม่อีะไรทํา ถ้าเราไมทํ่าเราจะ
เอาเงินที�ไหนมาเลี�ยงครอบครวั  เราก็เป�นคน
เหมอืนกัน ถึงเราจะเป�นคนจน เราก็มสีทิธเิท่า

เทียมกับเขา เราก็เป�นคนไทยเหมอืนกัน.

ผู้คนในชุมชนไมไ่ด้เป�นคนทําลายป�า พวกเขาปกป�อง
ป�าได้ดีกวา่ใครอื�น!

อายุ 47 ป�

ฟ�งคําพิพากษา
คดีเลขที� 1744/2560

คดีเลขที� 1745/2560
12 ม.ิย. 2562

เธอต้องดแูลแมซ่ึ�งเป�นผูพ้กิาร และต้องสง่ลกูที�
ยงัเล็กไปอยูโ่รงเรยีนประจาํ ถ้าเธอต้องถกูจาํคกุ

ก็ไมรู่ว้า่ใครจะดแูลแม่

คําตัดสินของศาลอุทธรณ์

นกัปกป�องสทิธใินที�ดิน 14 รายถกูดําเนนิคดี
อยา่งไมเ่ป�นธรรมในฐานะอาชญากร

คดอุีทยานเเหง่ชาติไทรทอง

+ การขบัไล่ออกจากที�ดนิ

คดอีาญา คดแีพง่

คดีเลขที� 1744/2560

คดีเลขที� 1745/2560
8 เดือน 200,000 บาท

ระยะเวลาจาํคกุ ค่าเสยีหาย - พรอ้มดอกเบี�ย
อัตรารอ้ยละ 7.5% ต่อป�

จาํนวนเนื�อที�ที�
ถกูฟ�องรอ้ง

11 ไร ่3 งาน  
9 ตารางวา

15 ไร ่83 ตารางวา

ภายใน 15 วนัหลังจากศาลตัดสนิ



นางสณุี นารนิ

กังวลวา่จะไมม่ใีครเลี�ยงหลาน แมก็่ต้องทํางาน พอ่ก็
เสยีชวีติไปแล้ว ถ้าขาดฉันไปพวกเขาจะต้องลําบาก
มาก ในสถานการณที์�ฉันกําลังเผชญิอยูน่ี�ไมใ่ชเ่พราะ

บาปกรรม แต่มนัคือกฎหมาย กฎหมายที�ไมด่ ี

ผู้คนในชุมชนไมไ่ด้เป�นคนทําลายป�า พวกเขาปกป�อง
ป�าได้ดีกวา่ใครอื�น!

อายุ 71 ป�

ฟ�งคําพิพากษา
คดีเลขที� 1735/2560 12 ม.ิย. 2562

เธอมปี�ญหาสขุภาพมากมายและต้องดแูล
ลกูชายคนเล็กซึ�งมคีวามพกิารทางสมอง เธอ
ไมรู่ว้า่ลกูจะไปอยูที่�ไหนถ้าต้องถกูจาํคกุ

คําตัดสินของศาลอุทธรณ์

+ การขบัไล่ออกจากที�ดิน

คดอีาญา คดแีพง่

คดีเลขที� 1735/2560 5 เดือน 10 วนั 439,027 บาท

ระยะเวลาจาํคกุ ค่าเสยีหาย - พรอ้มดอกเบี�ย
อัตรารอ้ยละ 7.5% ต่อป�

จาํนวนเนื�อที�ที�
ถกูฟ�องรอ้ง

11 ไร ่3 งาน 
73 ตารางวา

นกัปกป�องสทิธใินที�ดิน 14 รายถกูดําเนนิคดี
อยา่งไมเ่ป�นธรรมในฐานะอาชญากร

คดอุีทยานเเหง่ชาติไทรทอง



นางสภุาพร สสีขุ

ผู้คนในชุมชนไมไ่ด้เป�นคนทําลายป�า พวกเขาปกป�อง
ป�าได้ดีกวา่ใครอื�น!

อายุ 38 ป�

สิ�งนี�สง่ผลต่อเศรษฐกิจ มนับั�นทอนกําลังใจของเรา
เหมอืนบางครั�งเราก็ไมอ่ยากจะทําอะไรเลย เหมอืนสู้

ไปแล้วมนัก็ไมม่อีะไรดีขึ�น

ฟ�งคําพิพากษา
คดีเลขที� 1731/2560 12 ม.ิย. 2562

เธอคือพี�นอ้งของนางสาวนติยาและนางสาวนรสิรา
เธอมภีาระหนี�สนิค่อนขา้งมากและกังวลวา่จะใชห้นี�
สนิอยา่งไร เธอยงัต้องดแูลลกูเมื�อยามสามไีป

ทํางาน  เธอไมรู่เ้ลยวา่ใครจะดแูลลกูของเธอหากวา่
เธอต้องถกูจาํคกุ

คําตัดสินของศาลอุทธรณ์

+ การขบัไล่ออกจากที�ดนิ

คดอีาญา คดแีพง่

คดีเลขที� 1731/2560 5 เดือน 10 วนั 381,010 บาท

ระยะเวลาจาํคกุ ค่าเสยีหาย - พรอ้มดอกเบี�ย
อัตรารอ้ยละ 7.5% ต่อป�

จาํนวนเนื�อที�ที�
ถกูฟ�องรอ้ง

6 ไร ่3 งาน 
31 ตารางวา

นกัปกป�องสทิธใินที�ดิน 14 รายถกูดําเนนิคดี
อยา่งไมเ่ป�นธรรมในฐานะอาชญากร

คดอุีทยานเเหง่ชาติไทรทอง



นางสากล ประกิจ

รูส้กึเสยีใจเพราะวา่มนัไมยุ่ติธรรมกับชาวบา้นที�มไีรม่ี
นาในอุทยาน อยากใหร้ฐับาลชว่ยใหช้าวบา้นที�มทีี�ใน

อุทยานไดทํ้ากิน

ผู้คนในชุมชนไมไ่ด้เป�นคนทําลายป�า พวกเขาปกป�อง
ป�าได้ดีกวา่ใครอื�น!

อายุ 42 ป�

ฟ�งคําพิพากษา
คดเีลขที� 1732/2560 18 ม.ิย. 2562

นกัปกป�องสทิธใินที�ดิน 14 รายถกูดําเนนิคดี
อยา่งไมเ่ป�นธรรมในฐานะอาชญากร

คดอุีทยานเเหง่ชาติไทรทอง

คําตัดสินของศาลอุทธรณ์

+ การขบัไล่ออกจากที�ดนิ

คดอีาญา คดแีพง่

คดีเลขที� 1732/2560 4 ป� 1,587,211 บาท

ระยะเวลาจาํคกุ ค่าเสยีหาย - พรอ้มดอกเบี�ย
อัตรารอ้ยละ 7.5% ต่อป�

จาํนวนเนื�อที�ที�
ถกูฟ�องรอ้ง

46 ไร ่3 งาน 
3 ตารางวา

ภายใน 15 วนัหลังจากศาลตัดสนิ



นางทองป�� น มว่งกลาง

ฉันคิดถึงลกูสาวและครอบครวั หลานๆก็ต้องไป
โรงเรยีน ลกูเขยก็ต้องทํางานแทนลกูสาว นางสาว
นติยา ซึ�งตอนนี�อยูใ่นคกุ ตัวเองก็คิดมาก ปวดหวั

สขุภาพก็ไมด่ี

ผู้คนในชุมชนไมไ่ด้เป�นคนทําลายป�า พวกเขาปกป�อง
ป�าได้ดีกวา่ใครอื�น!

อายุ 59 ป�

ฟ�งคําพิพากษา
คดีเลขที� 1740/2560

25 ม.ิย. 2562
คดีเลขที� 1741/2560

เธอคือแมข่องนางสาวนติยา
นางสาว

นรสิรา และนางสาวสภุาพร

คําตัดสินของศาลอุทธรณ์

+ การขบัไล่ออกจากที�ดนิ

คดอีาญา คดแีพง่

คดีเลขที� 1740/2560

คดีเลขที� 1741/2560
8 เดอืน 100,000 บาท

ระยะเวลาจาํคกุ ค่าเสยีหาย - พรอ้มดอกเบี�ย
อัตรารอ้ยละ 7.5% ต่อป�

จาํนวนเนื�อที�ที�
ถกูฟ�องรอ้ง

5 ไร ่3 งาน 
11 ตารางวา
2 ไร ่2 งาน 
50 ตารางวา

นกัปกป�องสทิธใินที�ดิน 14 รายถกูดําเนนิคดี
อยา่งไมเ่ป�นธรรมในฐานะอาชญากร

คดอุีทยานเเหง่ชาติไทรทอง



นายวนัชยั อาพรแก้ว

ผู้คนในชุมชนไมไ่ด้เป�นคนทําลายป�า
พวกเขาปกป�องป�าได้ดีกวา่ใครอื�น!

อายุ 28 ป�

ฟ�งคําพิพากษา
คดเีลขที� 1733/2560 25 ม.ิย. 2562

คําตัดสินของศาลอุทธรณ์

+ การขบัไล่ออกจากที�ดิน

คดอีาญา คดแีพง่

คดีเลขที� 1733/2560 6 เดอืน 20 วนั 860,395 บาท

ระยะเวลาจาํคกุ ค่าเสยีหาย - พรอ้มดอกเบี�ย
อัตรารอ้ยละ 7.5% ต่อป�

จาํนวนเนื�อที�ที�
ถกูฟ�องรอ้ง

14 ไร ่3 งาน 
73 ตารางวา

คดอุีทยานเเหง่ชาติไทรทอง
นกัปกป�องสทิธใินที�ดิน 14 รายถกูดําเนินคดี

อยา่งไมเ่ป�นธรรมในฐานะอาชญากร



นายสมร สมจติร

ผู้คนในชุมชนไมไ่ด้เป�นคนทําลายป�า
พวกเขาปกป�องป�าได้ดีกวา่ใครอื�น!

อายุ 63 ป�

ฟ�งคําพิพากษา
คดีเลขที� 1737/2560 25 ม.ิย. 2562

+ การขบัไล่ออกจากที�ดนิ

คดีเลขที� 
1737/2560

รอลงอาญา 1 ป� 
  คมุประพฤติ 3 ป�

และต้องรายงานตัวต่อ
เจา้หน้าที�ป�ละ 4 ครั�ง 

360,663 บาท

คําตัดสินของศาล

คดอีาญา คดแีพง่

ระยะเวลาจาํคกุ ค่าเสยีหาย - พรอ้มดอกเบี�ย
อัตรารอ้ยละ 7.5% ต่อป�

จาํนวนเนื�อที�ที�
ถกูฟ�องรอ้ง

8 ไร ่
1 ตาราวา

คดอุีทยานเเหง่ชาติไทรทอง
นกัปกป�องสทิธใินที�ดนิ 14 รายถกูดําเนนิคดี

อยา่งไมเ่ป�นธรรมในฐานะอาชญากร

ภายใน 30 วนัหลังจากศาลตัดสนิ



นายพุธ สขุบงกช

ผู้คนในชุมชนไมไ่ด้เป�นคนทําลายป�า
พวกเขาปกป�องป�าได้ดีกวา่ใครอื�น!

อายุ 47 ป�

ฟ�งคําพิพากษา
คดเีลขที� 1734/2560 2 ก.ค. 2562

คําตัดสินของศาลอุทธรณ์

+ การขบัไล่ออกจากที�ดนิ

คดอีาญา คดแีพง่

คดีเลขที� 1734/2560 6 เดือน 20 วนั 370,000 บาท

ระยะเวลาจาํคกุ ค่าเสยีหาย - พรอ้มดอกเบี�ย
อัตรารอ้ยละ 7.5% ต่อป�

จาํนวนเนื�อที�ที�
ถกูฟ�องรอ้ง

14 ไร ่3 งาน 8 ตารางวา

คดอุีทยานเเหง่ชาติไทรทอง
นกัปกป�องสทิธใินที�ดนิ 14 รายถกูดําเนนิคดี

อยา่งไมเ่ป�นธรรมในฐานะอาชญากร



นายสมพติร แท่นนอก

ผู้คนในชุมชนไมไ่ด้เป�นคนทําลายป�า
พวกเขาปกป�องป�าได้ดีกวา่ใครอื�น!

อายุ 54 ป�

ฟ�งคําพิพากษา
คดีเลขที� 1746/2560 2 ก.ค. 2562

คดีเลขที� 2452/2560

คําตัดสินของศาลอุทธรณ์

+ การขบัไล่ออกจากที�ดนิ

คดอีาญา คดแีพง่

คดเีลขที� 1746/2560 10 เดือน 100,000 บาท

ระยะเวลาจาํคกุ ค่าเสยีหาย - พรอ้มดอกเบี�ย
อัตรารอ้ยละ 7.5% ต่อป�

จาํนวนเนื�อที�ที�
ถกูฟ�องรอ้ง

10 ไร ่3 งาน 
49 ตารางวา

200,000 บาท

คดเีลขที� 2452/2560 10 เดือน 20 วนั

20 เดือน 20 วนั

11 ไร ่1 งาน 
88 ตารางวา 100,000 บาท

รวม

คดอุีทยานเเหง่ชาติไทรทอง
นกัปกป�องสทิธใินที�ดนิ 14 รายถกูดําเนนิคดี

อยา่งไมเ่ป�นธรรมในฐานะอาชญากร

สาํหรบัคดีเลขที� 1746 - ภายใน 30 วนัหลัง
จากศาลตัดสนิ

3 ก.ค. 2562



นางสาวนรสิรา มว่งกลาง

ผู้คนในชุมชนไมไ่ด้เป�นคนทําลายป�า พวกเขาปกป�อง
ป�าได้ดีกวา่ใครอื�น!

อายุ 33 ป�

เครยีดเรื�องภาระหนี�สนิ และถ้าต้องไปอยูใ่น
นั�นจรงิ ๆ พอ่จะอยูย่งัไง เพราะทางบา้นผู้
หญิงถกูดาํเนนิคดหีมดเลย เหลือแค่พอ่
ลกูเขย จะเป�นผูช้ายหมด ทําใหเ้ราเครยีด

กังวล รอ้งไห ้ทําใหจ้ติใจไมด่ ีกระทบสขุภาพ
จติใจ

3 ก.ค. 2562

ฟ�งคําพิพากษา
คดีเลขที� 1742/2560

คดีเลขที� 1743/2560

เธอเป�นนอ้งสาวของนางสาวนติยาและนางสภุา
พร เธอเป�นหว่งสขุภาพของพอ่ซึ�งป�วยหนกัและ

ต้องการคนดแูล 

คําตัดสินของศาลอุทธรณ์

+ การขบัไล่ออกจากที�ดนิ

คดอีาญา คดแีพง่

คดีเลขที� 1742/2560

คดีเลขที� 1743/2560
9 เดอืน 10 วนั 607,161 วนั

ระยะเวลาจาํคกุ ค่าเสยีหาย - พรอ้มดอกเบี�ย
อัตรารอ้ยละ 7.5% ต่อป�

จาํนวนเนื�อที�ที�
ถกูฟ�องรอ้ง

3 ไร ่1 งาน
87 ตารางวา
8 ไร ่3 งาน 
51 ตารางวา

คดอุีทยานเเหง่ชาติไทรทอง
นกัปกป�องสทิธใินที�ดนิ 14 รายถกูดาํเนนิคดี

อยา่งไมเ่ป�นธรรมในฐานะอาชญากร



นางสาวสวุลี โพธิ�งาม

กังวลหลายอยา่ง ลกู ภาระหนี�สนิ ครอบครวัมี
พอ่กับแม ่เราก็เป�นคนที�ดแูลอาหารการกิน

ค่านํ�าค่าไฟ ค่ากับขา้ว ดแูลลกูไปโรงเรยีน มหีนี�
สนิที�เลิกกับสามแีล้วต้องรบัผดิชอบ ปกติต้อง

ดแูลทั�งลกูและต้องทํางานหาเงินด้วย.

ผู้คนในชุมชนไมไ่ด้เป�นคนทําลายป�า พวกเขาปกป�อง
ป�าได้ดีกวา่ใครอื�น!

อายุ 36 ป�

ฟ�งคําพิพากษา
คดเีลขที� 1748/2560 3 ก.ค. 2562

เธอเป�นหว่งลกูที�ยงัเล็กของเธอมาก

คําตัดสินของศาลอุทธรณ์

+ การขบัไล่ออกจากที�ดนิ

คดอีาญา คดแีพง่

คดีเลขที� 1748/2560 5 เดือน 10 วนั 160,000 วนั

ระยะเวลาจาํคกุ ค่าเสยีหาย - พรอ้มดอกเบี�ย
อัตรารอ้ยละ 7.5% ต่อป�

จาํนวนเนื�อที�ที�
ถกูฟ�องรอ้ง

5 ไร ่3 งาน 
9 ตารางวา

นกัปกป�องสทิธใินที�ดนิ 14 รายถกูดาํเนนิคดี
อยา่งไมเ่ป�นธรรมในฐานะอาชญากร

คดอุีทยานเเหง่ชาติไทรทอง



นายสวุทิย ์รตันะไชยศรี

นกัปกป�องสทิธใินที�ดนิ 14 รายถกูดําเนนิคดี
อยา่งไมเ่ป�นธรรมในฐานะอาชญากร

ผู้คนในชุมชนไมไ่ด้เป�นคนทําลายป�า
พวกเขาปกป�องป�าได้ดีกวา่ใครอื�น!

อายุ 62 ป�

ฟ�งคําพิพากษา
คดเีลขที� 1747/2560 3 ก.ค. 2562

คําตัดสินของศาลอุทธรณ์

+ การขบัไล่ออกจากที�ดนิ

คดอีาญา คดแีพง่

คดีเลขที� 1747/2560 17 เดือน 110,762 บาท

ระยะเวลาจาํคกุ ค่าเสยีหาย - พรอ้มดอกเบี�ย
อัตรารอ้ยละ 7.5% ต่อป�

จาํนวนเนื�อที�ที�
ถกูฟ�องรอ้ง

2 ไร ่1 งาน
20 ตารางวา

คดอุีทยานเเหง่ชาติไทรทอง
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เกี�ยวกับมูลนิธมิานุษยะ
มูลนิธมิานุษยะมูลนิธเิป�นองค์กรระดับภูมิภาคของเอเชยีที�มีเป�าหมายในการเสรมิสรา้ง

ชุมชนท้องถิ�นใหเ้ป�นหวัใจของกระบวนการตัดสินใจที�เกี�ยวข้องกับพวกเขาเพื�อส่งเสรมิสิทธิ
มนุษยชนความยุติธรรมทางสังคมและสันติภาพ มูลนิธมิานุษยะทําหน้าที�เป�นสะพานเชื�อมขับ

เคลื�อนและเสรมิสรา้งตัวแทนการเปลี�ยนแปลงโดยการเชื�อมต่อมนุษย์ผ่านการสรา้ง
พันธมิตรรว่มและการพัฒนากลยุทธที์�มุ่งเน้นที�การสรา้งเสียงของชุมชนท้องถิ�นใน

ศูนย์กลางของการสนับสนุนสิทธมินุษยชนและการปฏิบัติตามพันธกรณีและมาตรฐานด้าน
สิทธมินุษยชนระหว่างประเทศมูลนิธมิานุษยะเสรมิสรา้งความเข้มแข็งและความเป�นนํ�าหนึ�ง
ใจเดียวกันของชุมชนและประชาชนในระดับรากหญ้าเพื�อใหแ้น่ใจว่าพวกเขาสามารถสรา้งข้อ
กังวลของตนเองและจัดหาวิธกีารเพื�อปรบัปรุงการดาํรงชวีิตและสถานการณ์สิทธมินุษยชน
ในพื�นที�สาํหรบัข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับงานของมูลนิธมิานุษยะสามารถเยี�ยมชมเว็บไซต์ได้ที� :

https://www.manushyafoundation.org

https://www.manushyafoundation.org/

