ประเทศไทย: ยุติการฟ้ องคดีหมิ่นประมาทต่ อสุธารี วรรณศิริและแนน วิน นักปกป้ องสิทธิมนุษยชน
คุม้ ครองนักปกป้องสิ ทธิ มนุษยชนจากการคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรม
(กรุงเทพฯ 28 พฤศจิกายน 2561) ฟอร์ ตี ้ฟายไรต์กล่าวในวันนี ้ว่า ทางการไทยและบริ ษัทธรรมเกษตร จากัด ควรยุติ
การดาเนินคดีหมิ่นประมาททั ้งทางแพ่งและอาญากับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน จากการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับภาพยนตร์ ของฟอร์ ตี ้
ฟายไรต์ทนั ที ศาลอาญากรุงเทพ มีกาหนดไต่สวนมูลฟ้องคดีหมิ่นประมาททางอาญาในวันที่ 3 ธันวาคม
“การฟ้องคดีเหล่านี ้เป็ นการคุกคามด้ วยกระบวนการยุตธิ รรมรูปแบบหนึ่ง และต้ องยุตลิ งทันที” เอมี สมิธ (Amy
Smith) ผู้อานวยการบริ หารฟอร์ ตี ้ฟายไรต์กล่าว “แทนที่จะปล่อยให้ มีการฟ้องคดี เพื่อโจมตีนกั ปกป้องสิทธิมนุษยชน ทางการ
ไทยควรคุ้มครองและสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”
การฟ้องคดีโดยบริ ษัทธรรมเกษตร จากัดเมื่อเดือนตุลาคม 2561 เป็ นผลเนื่องมาจากภาพยนตร์ ความยาว 107 วินาที
ของฟอร์ ตี ้ฟายไรต์ ที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ซึง่ เรี ยกร้ องให้ ทางการไทยยุติการดาเนินคดีหมิ่นประมาททางอาญากับ
คนงานข้ ามชาติ 14 คนโดยบริ ษัทธรรมเกษตร จากัด ซึง่ ดาเนินกิจการฟาร์ มไก่ในจังหวัดลพบุรี และเรี ยกร้ องให้ ยกเลิกการเอา
ผิดทางอาญาในคดีหมิ่นประมาทในประเทศไทย โดยในภาพยนตร์ ดงั กล่าว อดีตคนงานสามคนให้ ข้อมูล ว่า ทางบริ ษัทฟ้องคดี
หมิ่นประมาททางอาญากับตน หลังจากคนงานได้ ร้องเรี ยนกับหน่วยงานไทยว่ามีการละเมิดสิทธิแรงงาน ทั ้งการให้ คา่ จ้ างตา่
กว่าค่าแรงขั ้นตา่ ตามกฎหมาย การไม่จ่ายค่าทางานล่วงเวลา และการยึดเอกสารประจาตัว รวมทั ้งหนังสือเดินทางเอาไว้
สุธารี วรรณศิริ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้ านสิทธิมนุษยชนของฟอร์ ตี ้ฟายไรต์ ถูกฟ้องหมิ่นประมาททางอาญาตามมาตรา
326 และ 328 ประมวลกฎหมายอาญา จากการโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับภาพยนตร์ ของฟอร์ ตี ้ฟายไรต์ ส่วนแนน
วิน นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและอดีตคนงานของบริ ษัทธรรมเกษตร จากัด ซึง่ ปรากฏตัวในภาพยนตร์ ถูกฟ้องหมิ่นประมาททาง
อาญาตามมาตรา 326 และ 328 ประมวลกฎหมายอาญาเช่นกัน หากศาลตัดสินว่ามีความผิดในข้ อหาหมิ่นประมาททางอาญา
ในคดีนี ้ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั ้งสองคนอาจได้ รับโทษจาคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท บริ ษัทธรรมเกษตร
จากัดยังฟ้องคดีหมิ่นประมาททางแพ่งเฉพาะกับสุธารี วรรณศิริ โดยเรี ยกค่าเสียหายเป็ นเงินจานวน 5 ล้ านบาท เนื่องจากทาให้
เสื่อมเสียเกียรติยศของทางบริ ษัท เนื่องจากการโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียของเธอ
ก่อนหน้ านี ้ บริ ษัทธรรมเกษตร จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทฟาร์ มเลี ้ยงไก่ของไทยในจังหวัดลพบุรี ได้ ฟอ้ งคดีหมิ่นประมาททาง
อาญากับคนงานข้ ามชาติ 14 คน ที่เคยเป็ นลูกจ้ างของตนเองเมื่อเดือนตุลาคม 2559 ทั ้งยังได้ ฟอ้ งคดีหมิ่นประมาททางอาญา
กับอานดี ้ ฮอลล์ นักรณรงค์ด้านสิทธิแรงงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ต่อมายัง ได้ ฟอ้ งคดีตอ่ คนงานข้ ามชาติสองคนเมื่อ
เดือนสิงหาคม 2560 ในข้ อหาลักทรัพย์ ทั ้งยังได้ ฟอ้ งข้ อหาลักทรัพย์กับสุธาสินี แก้ วเหล็กไหล ผู้ประสานงานเครื อข่ายแรงงาน
ข้ ามชาติ (MWRN) และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง ศาลไทยได้ ยกฟ้องคดีอาญาเหล่านี ้ทั ้งหมด
นอกจากควรยกฟ้องคดีใหม่ของบริ ษัทธรรมเกษตร จากัดแล้ ว รัฐบาลไทยยังควรยกเลิกการเอาผิดทางอาญาในข้ อหา
หมิ่นประมาท ฟอร์ ตี ้ฟายไรต์กล่าว
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ถือว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้ โทษจาคุกสาหรับความผิดฐานหมิ่นประมาท รั ฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 คุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรี ภาพในการแสดงออก เช่นเดียวกับข้ อ19 ของกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ซึง่ ประเทศไทย
เป็ นรัฐภาคี

การคุกคามด้ วยกระบวนการยุตธิ รรมในรูปของการฟ้องคดีปิดปาก หรื อ SLAPP (Strategic Litigation Against
Public Participation) เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นทั่วไปในประเทศไทย
“ไม่ควรมีพื ้นที่ให้ กบั การฟ้องคดีเหล่านี ้ในระบบยุตธิ รรมของไทย ถ้ าทางการไทยยึดมัน่ ต่อพันธกิจตามกฎหมาย
ภายในประเทศและระหว่างประเทศอย่างแท้ จริ ง ก็ควรหาทางป้องกันทางกฎหมายไม่ให้ มีการฟ้องคดีที่ไม่เป็ นธรรมเหล่านี ้” เอ
มี สมิธกล่าว “กฎหมายต่อต้ านการฟ้องคดีปิดปาก จะช่วยคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และส่งเสริ มการดาเนินธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิในประเทศ”
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