
ประเทศไทย: ยกฟ้อง และป้องกันการฟ้องคดีหม่ินประมาทอย่างไม่ชอบธรรมโดยบริษัทธรรมเกษตร จ ากัด   

บริษัทฟาร์มไก่ของไทยยังคงมุ่งโจมตีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง 

(กรุงเทพฯ 21 เมษายน 2563) ทางการไทยควรยกฟ้องคดีที่ฟ้องใหม่โดยบริษัทธรรมเกษตร จ ากัด บริษัทฟาร์มไก่ ซ่ึง

ฟ้อง ธนภรณ์ สาลีผล นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ท่ีเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงคนที่ 7 ที่ถูกบริษัทฟาร์มไก่ของไทย

ด าเนินคดีตัง้แต่ปี 2561 ในวนัที่ 30 มีนาคม บริษัทธรรมเกษตร จ ากัด ได้ย่ืนฟ้องคดีหม่ินประมาททางอาญาต่อ ธนภรณ์ ต่อ

ศาลอาญากรุงเทพใต้ สืบเนื่องจากการโพสต์ข้อความทางโซเชียลมีเดียห้าครัง้ เพื่อสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูก

บริษัทฟ้องด าเนินคดีทางอาญาก่อนหน้านี ้ โดยศาลก าหนดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับบริษัทในวนัที่ 5 สิงหาคม และไต่สวนมลูฟ้อง

ในวนัที่ 17 สิงหาคม หากการไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ 

“ในขณะที่โลกตกอยู่ในภาวะวิกฤติโรคโควิด-19 บริษัทแห่งนีย้งัคงมุ่งโจมตี โดยการฟ้องคดีที่ปราศจากมลูความผิด

ต่อผู้หญิง บริษัทธรรมเกษตรควรจะหยุดได้แล้ว” เอมี สมิธ (Amy Smith) ผู้อ านวยการบริหารฟอร์ตีฟ้ายไรต์กล่าว “คดีความ

เหล่านีเ้ป็นบรรทดัฐานที่อนัตรายส าหรับประเทศไทย ซ่ึงอาจหมายถึงว่า การทวีต รีทวีต หรือการโพสต์ข้อความทางโซเชียล

มีเดียอื่นๆ อย่างชอบธรรม อาจเป็นเหตุให้ต้องขึน้ศาลและได้รับโทษอาญาที่หนักได้”  

ค าฟ้องอ้างว่า ธนภรณ์ สาลีผล ได้ทวีตสองข้อความ และรีทวีตสามข้อความ ซ่ึงกลายเป็นมลูเหตแห่งการฟ้องในคดีนี ้

ระหว่างวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 มกราคม 2563 ระหว่างท างานเป็นผู้ช่วยด้านการสื่อสารให้กับฟอร์ตีฟ้ายไรต์ ซ่ึงการ

โพสต์ในโซเชียลมีเดียดงักล่าวเป็นการให้ก าลงัใจกับพุทธณี กางกัน้ ผู้ เช่ียวชาญอาวุโสด้านสิทธิมนุษยชนอาวุโส และองัคณา นี

ละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้รับรางวลัแมกไซไซประจ าปี 2562 ซ่ึงถูกด าเนินคดีในข้อหาคล้ายคลึงกัน

จากบริษัทธรรมเกษตร จ ากัด  

ตามค าฟ้องของบริษัทธรรมเกษตร จ ากัด ธนภรณ์อาจได้รับโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับ 1 ล้านบาท จากการ

โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดีย ซ่ึงเป็นความผิดตามมาตรา 326 และ 328 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  

มลูนิธิศูนย์ข้อมลูชุมชน ซ่ึงเป็นองค์กรภาคประชาสงัคมที่ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และสนับสนุนสิทธิ

มนุษยชน สิทธิชุมชน และสิ่งแวดล้อม รับเป็นทนายความให้กับธนภรณ์  โดยมลูนิธิศูนย์ข้อมลูชุมชนยงัให้ความช่วยเหลือด้าน

กฎหมาย แก่ พุทธณี กางกัน้ และ องัคณา นีละไพจิตร ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง 7 คน ที่ถูกบริษัท

ธรรมเกษตร จ ากัดด าเนินคดีด้วย 

ในวนันี ้สมาพนัธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล (International Federation for Human Rights – FIDH) ยงัเผยแพร่

แถลงการณ์ด่วนเรียกร้องให้ยกเลิกการด าเนินคดีกับธนภรณ์  

เม่ือรวมคดีที่ฟ้อง ธนภรณ์ สาลีผล บริษัทธรรมเกษตร จ ากัด ได้ฟ้องคดีกว่า 35 คดี ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นับ

แต่ปี 2559 เม่ือบริษัทเร่ิมฟ้องคดีแรกต่ออดีตลกูจ้าง 14 คน ซ่ึงเป็นแรงงานข้ามชาติจากเมียนมา หลงัจากลกูจ้างร้องเรียนกับ

หน่วยงานไทยว่ามีการละเมิดสิทธิด้านแรงงาน  



บริษัทธรรมเกษตร จ ากัดได้ฟ้องคดีห้าคดี นับแต่เดือนตุลาคม 2561 โดยเป็นคดีเก่ียวกับวีดิโอความยาว 107 วินาทีที่

ผลิตโดยฟอร์ตีฟ้ายไรต์ เม่ือเดือนตุลาคม 2560 ซ่ึงเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิกการด าเนินคดีหม่ินประมาททางอาญากับอดีต

ลกูจ้าง 14 คนของบริษัทธรรมเกษตร จ ากัด  

ในเดือนมกราคม 2562 ศาลฎีกาพิพากษายืนตามค าสัง่ของศาลชัน้ต้นให้ บริษัทธรรมเกษตร จ ากัด จ่ายเงินจ านวน 

1.7 ล้านบาท เป็นค่าสินไหมทดแทนให้กับอดีตลกูจ้าง 14 คน จากการละเมิดพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน  

“การรายงานเม่ือเกิดการปฏิบติัมิชอบ และการแสดงข้อกังวล ถือเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานเพื่อประกันว่าจะมีการแก้ปัญหา 

และปฏิบติัตามหลกัการคุ้มครองขัน้พืน้ฐาน” เอมี สมิธกล่าว “การปล่อยให้หน่วยงานธุรกิจคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรม 

เพื่อข่มขู่ผู้วิจารณ์ และปิดปากพวกเขา ไม่เพียงเป็นอนัตรายต่อผู้ที่เก่ียวข้องทุกคนในสงัคม ผู้ที่เก่ียวข้องทัง้หมดในประชาคม

ธุรกิจของไทยควรกังวลถึงผลกระทบด้านลบของเร่ืองนีต่้อช่ือเสียงของตน”  

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 คุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก เช่นเดียวกับข้อ 19 ของกติการะหว่างประเทศ

ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ซ่ึงไทยเป็นรัฐ

ภาคี ภายหลงัการเข้าเย่ียมประเทศไทยอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2561 คณะท างานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจ

และสิทธิมนุษยชน ได้เรียกร้องในท านองเดียวกันให้รัฐบาลไทย “ประกันว่าภาคธุรกิจจะไม่ใช้คดีหม่ินประมาทเป็นเคร่ืองมือเพื่อ

ขดัขวางการใช้สิทธิและเสรีภาพโดยชอบของผู้ทรงสิทธิที่ได้รับผลกระทบ หน่วยงานภาคประชาสงัคม และนักปกป้องสิทธิ

มนุษยชน” ในวนัที่ 17 พฤษภาคม 2561 ผู้ช านาญการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ยงัเผยแพร่แถลงการณ์ร่วม 

เรียกร้องให้รัฐบาลไทย “แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา รวมทัง้กระบวนการฟ้องคดี เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทน ากฎหมาย

หม่ินประมาทมาใช้อย่างมิชอบ”  

ในเดือนธันวาคม 2561 สภานิติบญัญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 161/1 ของประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา ซ่ึงอนุญาตให้ศาลสามารถยกฟ้องคดีและห้ามการฟ้องซ า้ กรณีที่การฟ้องคดีของเอกชนนัน้เป็นการ “ฟ้อง

คดีโดยไม่สจุริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อกลัน่แกล้งหรือเอาเปรียบจ าเลย” อย่างไรก็ดี ศาลยงัคงเดินหน้าด าเนินคดีจาก

การฟ้องของบริษัทธรรมเกษตรต่อไป   

ในวนัที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรีไทย รับรองร่างแผนปฏิบติัการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) 

ซ่ึงรวมถึงแผนปฏิบติัการเพื่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แผนปฏิบติัการนีค้รอบคลมุข้อบทเพื่อให้แก้ไขโครงสร้างกฎหมาย เพื่อ

ป้องกันนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากการคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรม  

เม่ือเร็ว ๆ นี ้ในวนัที่ 12 มีนาคม 2563 คณะผู้ช านาญการแห่งสหประชาชาติเผยแพร่แถลงการณ์ร่วม วิจารณ์การที่

ธุรกิจยงัคงใช้ระบบยุติธรรมอย่างมิชอบต่อไปเพื่อปิดปากนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  

ประเทศไทยควรปฏิบติัตามพนัธกิจของตนที่จะคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการ

แสดงออก รวมทัง้หลกัการด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ฟอร์ตีฟ้ายไรต์กล่าว 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22915&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23095&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25714&LangID=E
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