ประเทศไทย: ยกฟ้ อง และป้ องกันการฟ้ องคดีหมิ่นประมาทอย่ างไม่ ชอบธรรมโดยบริษัทธรรมเกษตร จากัด
บริษัทฟาร์ มไก่ ของไทยยังคงมุ่งโจมตีนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนหญิง
(กรุงเทพฯ 21 เมษายน 2563) ทางการไทยควรยกฟ้องคดีที่ฟ้องใหม่โดยบริษัทธรรมเกษตร จากัด บริษัทฟาร์ มไก่ ซึ่ง
ฟ้อง ธนภรณ์ สาลีผล นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่เป็ นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงคนที่ 7 ที่ถูกบริษัทฟาร์ มไก่ของไทย
ดาเนินคดีตงแต่
ั ้ ปี 2561 ในวันที่ 30 มีนาคม บริษัทธรรมเกษตร จากัด ได้ ยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาททางอาญาต่อ ธนภรณ์ ต่อ
ศาลอาญากรุงเทพใต้ สืบเนื่องจากการโพสต์ข้อความทางโซเชียลมีเดียห้ าครัง้ เพื่อสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูก
บริษัทฟ้องดาเนินคดีทางอาญาก่อนหน้ านี ้ โดยศาลกาหนดไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทกับบริษัทในวันที่ 5 สิงหาคม และไต่สวนมูลฟ้อง
ในวันที่ 17 สิงหาคม หากการไกล่เกลี่ยไม่สาเร็จ
“ในขณะที่โลกตกอยู่ในภาวะวิกฤติโรคโควิด-19 บริษัทแห่งนี ้ยังคงมุ่งโจมตี โดยการฟ้องคดีที่ปราศจากมูลความผิด
ต่อผู้หญิง บริษัทธรรมเกษตรควรจะหยุดได้ แล้ ว” เอมี สมิธ (Amy Smith) ผู้อานวยการบริหารฟอร์ ตี ้ฟายไรต์กล่าว “คดีความ
เหล่านี ้เป็ นบรรทัดฐานที่อนั ตรายสาหรับประเทศไทย ซึ่งอาจหมายถึงว่า การทวีต รีทวีต หรือการโพสต์ข้อความทางโซเชียล
มีเดียอื่นๆ อย่างชอบธรรม อาจเป็ นเหตุให้ ต้องขึ ้นศาลและได้ รับโทษอาญาที่หนักได้ ”
คาฟ้องอ้ างว่า ธนภรณ์ สาลีผล ได้ ทวีตสองข้ อความ และรีทวีตสามข้ อความ ซึ่งกลายเป็ นมูลเหตแห่งการฟ้องในคดีนี ้
ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 มกราคม 2563 ระหว่างทางานเป็ นผู้ช่วยด้ านการสื่อสารให้ กับฟอร์ ตี ้ฟายไรต์ ซึ่งการ
โพสต์ในโซเชียลมีเดียดังกล่าวเป็ นการให้ กาลังใจกับพุทธณี กางกั ้น ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้ านสิทธิมนุษยชนอาวุโส และอังคณา นี
ละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้รับรางวัลแมกไซไซประจาปี 2562 ซึ่งถูกดาเนินคดีในข้ อหาคล้ ายคลึงกัน
จากบริษัทธรรมเกษตร จากัด
ตามคาฟ้องของบริษัทธรรมเกษตร จากัด ธนภรณ์อาจได้ รับโทษจาคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับ 1 ล้ านบาท จากการ
โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็ นความผิดตามมาตรา 326 และ 328 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน ซึ่งเป็ นองค์กรภาคประชาสังคมที่ให้ ความช่วยเหลือด้ านกฎหมาย และสนับสนุนสิทธิ
มนุษยชน สิทธิชุมชน และสิ่งแวดล้ อม รับเป็ นทนายความให้ กับธนภรณ์ โดยมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนยังให้ ความช่วยเหลือด้ าน
กฎหมาย แก่ พุทธณี กางกั ้น และ อังคณา นีละไพจิตร ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง 7 คน ที่ถูกบริษัท
ธรรมเกษตร จากัดดาเนินคดีด้วย
ในวันนี ้ สมาพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล (International Federation for Human Rights – FIDH) ยังเผยแพร่
แถลงการณ์ด่วนเรี ยกร้ องให้ ยกเลิกการดาเนินคดีกับธนภรณ์
เมื่อรวมคดีที่ฟ้อง ธนภรณ์ สาลีผล บริษัทธรรมเกษตร จากัด ได้ ฟ้องคดีกว่า 35 คดี ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นับ
แต่ปี 2559 เมื่อบริษัทเริ่มฟ้องคดีแรกต่ออดีตลูกจ้ าง 14 คน ซึ่งเป็ นแรงงานข้ ามชาติจากเมียนมา หลังจากลูกจ้ างร้ องเรียนกับ
หน่วยงานไทยว่ามีการละเมิดสิทธิด้านแรงงาน

บริษัทธรรมเกษตร จากัดได้ ฟ้องคดีห้าคดี นับแต่เดือนตุลาคม 2561 โดยเป็ นคดีเกี่ยวกับวีดิโอความยาว 107 วินาทีที่
ผลิตโดยฟอร์ ตี ้ฟายไรต์ เมื่อเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งเรียกร้ องให้ รัฐบาลไทยยกเลิกการดาเนินคดีหมิ่นประมาททางอาญากับอดีต
ลูกจ้ าง 14 คนของบริษัทธรรมเกษตร จากัด
ในเดือนมกราคม 2562 ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคาสัง่ ของศาลชันต้
้ นให้ บริษัทธรรมเกษตร จากัด จ่ายเงินจานวน
1.7 ล้ านบาท เป็ นค่าสินไหมทดแทนให้ กับอดีตลูกจ้ าง 14 คน จากการละเมิดพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน
“การรายงานเมื่อเกิดการปฏิบตั ิมิชอบ และการแสดงข้ อกังวล ถือเป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานเพื่อประกันว่าจะมีการแก้ ปัญหา
และปฏิบตั ิตามหลักการคุ้มครองขันพื
้ ้นฐาน” เอมี สมิธกล่าว “การปล่อยให้ หน่วยงานธุรกิจคุกคามด้ วยกระบวนการยุติธรรม
เพื่อข่มขู่ผ้ วู ิจารณ์ และปิ ดปากพวกเขา ไม่เพียงเป็ นอันตรายต่อผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกคนในสังคม ผู้ที่เกี่ยวข้ องทังหมดในประชาคม
้
ธุรกิจของไทยควรกังวลถึงผลกระทบด้ านลบของเรื่องนี ้ต่อชื่อเสียงของตน”
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 คุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก เช่นเดียวกับข้ อ 19 ของกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ซึ่งไทยเป็ นรัฐ
ภาคี ภายหลังการเข้ าเยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็ นทางการในเดือนเมษายน 2561 คณะทางานแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน ได้ เรียกร้ องในทานองเดียวกันให้ รัฐบาลไทย “ประกันว่าภาคธุรกิจจะไม่ใช้ คดีหมิ่นประมาทเป็ นเครื่องมือเพื่อ
ขัดขวางการใช้ สิทธิและเสรีภาพโดยชอบของผู้ทรงสิทธิที่ได้ รับผลกระทบ หน่วยงานภาคประชาสังคม และนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน” ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ผู้ชานาญการด้ านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ยังเผยแพร่ แถลงการณ์ร่วม
เรียกร้ องให้ รัฐบาลไทย “แก้ ไขประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา รวมทัง้ กระบวนการฟ้องคดี เพื่อป้องกันไม่ให้ บริษัทนากฎหมาย
หมิ่นประมาทมาใช้ อย่างมิชอบ”
ในเดือนธันวาคม 2561 สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมมาตรา 161/1 ของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ซึ่งอนุญาตให้ ศาลสามารถยกฟ้องคดีและห้ ามการฟ้องซ ้า กรณีที่การฟ้องคดีของเอกชนนั ้นเป็ นการ “ฟ้อง
คดีโดยไม่สจุ ริตหรือโดยบิดเบือนข้ อเท็จจริง เพื่อกลัน่ แกล้ งหรือเอาเปรียบจาเลย” อย่างไรก็ดี ศาลยังคงเดินหน้ า ดาเนินคดีจาก
การฟ้องของบริษัทธรรมเกษตรต่อไป
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรีไทย รับรองร่างแผนปฏิบตั ิการแห่งชาติว่าด้ วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP)
ซึ่งรวมถึงแผนปฏิบตั ิการเพื่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แผนปฏิบตั ิการนี ้ครอบคลุมข้ อบทเพื่อให้ แก้ ไขโครงสร้ างกฎหมาย เพื่อ
ป้องกันนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากการคุกคามด้ วยกระบวนการยุติธรรม
เมื่อเร็ว ๆ นี ้ ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 คณะผู้ชานาญการแห่งสหประชาชาติเผยแพร่ แถลงการณ์ร่วม วิจารณ์การที่
ธุรกิจยังคงใช้ ระบบยุติธรรมอย่างมิชอบต่อไปเพื่อปิ ดปากนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ประเทศไทยควรปฏิบตั ิตามพันธกิจของตนที่จะคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการ
แสดงออก รวมทังหลั
้ กการด้ านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ฟอร์ ตี ้ฟายไรต์กล่าว
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