ประเทศไทย: ยกเลิกการดาเนินคดีอาญากับงามศุกร์ รัตนเสถียร อาจารย์ ท่มี หาวิทยาลัยมหิดล
บริษัทฟาร์ มไก่ ยังคงคุกคามการแสดงออกอย่ างเสรีในประเทศไทยต่ อไป
(กรุงเทพฯ 5 สิงหาคม 2562) ทางการไทยควรยกเลิกการดาเนินคดีหมิ่นประมาทที่บริ ษัทธรรมเกษตร จากัด ที่
ดาเนินธุรกิจฟาร์ มไก่ ฟ้องงามศุกร์ รัตนเสถียร ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ มนุษยชน และอาจารย์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและ
สันติศกึ ษา มหาวิทยาลัยมหิดล ฟอร์ ตี ้ฟายไรต์กล่าวในวันนี ้
วันนี ้ ศาลอาญากรุงเทพ มีกาหนดพิจารณาไต่สวนมูลฟ้องเป็ นครัง้ ที่สอง เพื่อพิจารณาว่าจะรับฟ้องคดีอาญาต่อ
งามศุกร์ เนื่องจากการโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับบริ ษัทธรรมเกษตร จากัด ซึง่ เป็ นหนึ่งในคดีหมิ่นประมาททางอาญาที่บริ ษัท
ฟ้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายคนในประเทศไทยหรื อไม่
“คดีเหล่านี ้คุกคามเสรี ภาพในการแสดงออกในประเทศไทย เป็ นที่น่าเสียใจที่ทางการไทยยังคงปล่อยให้ บริ ษัท
ธุรกิจใช้ ศาลเป็ นเครื่ องมือโจมตีนกั ปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยใช้ ข้อหาที่ขาดมูลความจริ ง” เอมี สมิธ (Amy Smith)
ผู้อานวยการบริ หารฟอร์ ตี ้ฟายไรต์กล่าว “คดีเหล่านี ้มีจดุ มุ่งหมายเพื่อสร้ างความกลัว ทาให้ สิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่ายและเวลา
ก่อให้ เกิดผลกระทบด้ านจิตใจโดยไม่จาเป็ น”
บริ ษัทธรรมเกษตรจากัดฟ้องคดีหมิ่นประมาทต่องามศุกร์ กล่าวหาว่า เป็ นผู้โพสต์เฟซบุ๊กของสถาบันฯ ด้ วยการ
แชร์ ใบแถลงข่าวของฟอร์ ตี ้ฟายไรต์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใบแถลงข่าวมีเนื ้อหาเกี่ยวกับการฟ้องคดีหมิ่นประมาททาง
อาญาของบริ ษัทธรรมเกษตร จากัดต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ทั ้งนานวินและสุธารี วรรณสิริ ซึง่ ยังคงถูกดาเนินคดีใน
ข้ อหาเดียวกัน จากการทางานส่งเสริ มสิทธิด้านแรงงานและเสรี ภาพในการแสดงออกในประเทศไทย ใบแถลงข่าวได้ แนบ
ลิงค์วดี โี อที่ผลิตโดยฟอร์ ตี ้ฟายไรต์ที่กล่าวถึงบริ ษัทธรรมเกษตรฟ้องคดีหมิ่นประมาททางอาญาต่ออดีตลูกจ้ าง 14 คน
บริ ษัทธรรมเกษตรอ้ างว่าใบแถลงข่าวมีข้อความที่นาไปสู่วดี โี อที่มีเนื ้อหาหมิ่นประมาททางอาญาต่อบริ ษัทธรรมเกษตร
ในปี 2559 อดีตลูกจ้ าง 14 คนของบริ ษัทธรรมเกษตรได้ ร้องเรี ยนข้ อมูลการปฏิบตั มิ ิชอบด้ านสิทธิแรงงานให้ กบั
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จากการร้ องเรี ยนกับกสม. บริ ษัท
ธรรมเกษตรกลับดาเนินการฟ้องอดีตลูกจ้ างทั ้ง 14 คนในข้ อหาหมิ่นประมาททางอาญา ในเดือนกรกฎาคม 2561 ศาล
แขวงดอนเมืองได้ ยกฟ้องข้ อกล่าวหานี ้ และในเดือนมกราคม 2562 ศาลฎีกาได้ พิพากษาให้ บริ ษัทธรรมเกษตร จากัด
จ่ายเงินจานวน 1.7 ล้ านบาท เป็ นค่าสินไหมทดแทนให้ กบั อดีตลูกจ้ าง 14 คน ต่อการละเมิดพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครอง
แรงงาน
บริ ษัทธรรมเกษตร จากัดฟ้องคดีต่องามศุกร์ ตามมาตรา 326 และ 328 ของประมวลกฎหมายอาญา ซึง่ มีโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท
ตามขั ้นตอนการไต่สวนมูลฟ้อง โจทก์ต้องเสนอพยานหลักฐานและคาให้ การต่อศาล เพื่อพิจารณาว่ามีมลู ความ
จริ งมากพอที่รับไว้ พิจารณาเป็ นคดีอาญาหรื อไม่ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ทนายทั ้งของฝ่ ายโจทก์และจาเลยได้ ซกั ถามและซัก
ค้ านนายชาญชัย เพิ่มผล ตัวแทนของบริ ษัทธรรมเกษตร จากัด ในบ่ายวันนี ้ มีกาหนดต้ องซักค้ านเพิ่มเติม หลังจากนั ้นศาล
จะพิจารณาว่าคดีมีมลู สมควรเข้ าสู่การพิจารณาในข้ อหาหมิ่นประมาทหรื อไม่
ในช่วงเริ่ มต้ นการไต่สวนมูลฟ้องเป็ นครัง้ แรก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ทนายความของงามศุกร์ จากมูลนิธิศนู ย์
ข้ อมูลชุมชน ได้ ขอให้ ศาลพิจารณา มาตรา 161/1 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึง่ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
เมื่อเดือนธันวาคม 2561 เพื่อป้องกันการฟ้องคดีในลักษณะที่เรี ยกว่า การฟ้องคดีปิดปาก Strategic Litigation Against
Public Participation (SLAPP) แต่ศาลยังไม่ได้ พิจารณามาตรานี ้ในระหว่างการไต่สวนคดีตอ่ งามศุกร์

“ทางการตระหนักว่าที่ผ่านมามีการฟ้องคดีปิดปากจริ ง และมีการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อป้องกันคดีเหล่านี ้”
เอมี สมิธกล่าว “เราจึงคาดหวังว่าศาลจะใช้ กฎหมาย และพิจารณายกฟ้องคดีเหล่านี ้อย่างสิ ้นเชิง”
ตั ้งแต่ปี 2559 บริ ษัทธรรมเกษตร จากัด ฟ้องคดีอาญาและแพ่งอย่างน้ อย 17 คดีตอ่ คนงาน นักเคลื่อนไหว
ผู้สื่อข่าว และนักวิชาการ ในวันที่ 18 กรกฎาคม ศาลจังหวัดลพบุรีวนิ ิจฉัยให้ รับคาฟ้องเพื่อพิจารณา โดยเป็ นการฟ้องคดี
ลักษณะเดียวกันของบริ ษัทธรรมเกษตร จากัด ที่ฟอ้ งต่อผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ และในวันที่ 30 กรกฎาคม ศาลจังหวัดลพบุรีได้
ยกฟ้องคดีที่เป็ นการอุทธรณ์ของบริ ษัทธรรมเกษตร จากัด โดยทางบริ ษัทกล่าวหาว่าคนงานขโมยบัตรลงเวลาทางานของ
ตนเอง
ประเทศไทยควรดาเนินการเพื่อประกันว่า บุคคลทุกคนสามารถใช้ สิทธิของตนได้ อย่างเสรี โดยไม่ต้องกลัวการ
ตอบโต้ รวมทั ้งการคุกคามโดยการฟ้องคดีที่ไม่มีมลู หรื อในลักษณะการฟ้องคดีปิดปาก การฟ้องคดีของบริ ษัทธรรมเกษตร
จากัดมีเป้าหมายคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ถือเป็ นการแทรกแซงที่ไม่จาเป็ นและไม่ได้ สดั ส่วนต่อสิทธิที่จะมีเสรี ภาพ
ในการแสดงออกและการเข้ าถึงข้ อมูล ประเทศไทยเป็ นรัฐภาคีตามข้ อ 19 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองที่ค้ มุ ครองสิทธิที่จะมีเสรี ภาพในการแสดงออก
“นักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างงามศุกร์ ทางานเพื่อให้ สงั คมดีขึ ้น และคุ้มครองสิทธิขั ้นพื ้นฐานของคนทุกคน แต่
ตอนนี ้สิทธิของเธอเองกลับถูกละเมิด” เอมี สมิธกล่าว “ทางการไทยควรคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและยุติการใช้
กระบวนการยุตธิ รรมเพื่อคุกคาม เพื่อให้ สงั คมไทยเข้ มแข็งขึ ้น”
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