
ประเทศไทย: ยุติการคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมต่อผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  
บริษัทฟาร์มไก่ของไทยฟ้องคดีอาญาใหม่ต่อผู้หญิงนกัปกป้องสิทธิมนษุยชนท่ีส าคญัของไทย 

 
(กรุงเทพฯ 3 มิถุนายน 2563) – ทางการไทยควรขดัขวางไม่ให้บริษัทธรรมเกษตร จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทฟาร์มไก่ 

ฟ้องคดีที่ไม่มีมลูต่อผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ฟอร์ตีฟ้ายไรต์กล่าวในวนันี ้บริษัทธรรมเกษตร จ ากัด ได้ฟ้องคดีหม่ิน
ประมาททางอาญาเพิ่มเติมต่อองัคณา นีละไพจิตร ผู้รับรางวลัแมกไซไซประจ าปี 2562 และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติอีกหนึ่งคดี สองข้อกล่าวหา และฟ้องเพิ่มเติมต่อพุทธณ ีกางกัน้ ผู้เช่ียวชาญอาวุโสด้านสิทธิมนุษยชน ฟอร์ตีฟ้าย
ไรต์อีกหนึ่งคดี เจ็ดข้อกล่าวหา โดยเป็นผลมาจากการใช้โซเชียลมีเดียอย่างชอบด้วยกฎหมาย  

 
จากคดีใหม่ที่ถูกฟ้องนี ้ส่งผลให้องัคณา นีละไพจิตรถูกฟ้องคดีหม่ินประมาททางอาญารวมกันแล้วสองคดี รวม 

สี่ข้อกล่าวหา หากศาลลงโทษเรียงกระทงความผิดแล้ว จะมีโทษจ าคุกสงูสดุถึงแปดปี และ/หรือปรับสงูสดุถึง 8 แสนบาท 
ในขณะที่พุทธณ ีกางกัน้ ถูกฟ้องคดีหม่ินประมาททางอาญาแล้วสองคดี รวม 21 ข้อกล่าวหา หากศาลลงโทษเรียงกระทง
ความผิดแล้ว จะมีโทษจ าคุกสงูสดุ 42 ปี และ/หรือปรับสงูสดุถึง 4.2 ล้านบาท  

 
“ย่ิงปล่อยให้คดีเหล่านีเ้กิดขึน้นานเพียงไร ก็ย่ิงท าให้ดูเหมือนว่ารัฐบาลไทย ยินยอมให้มีการคุกคามด้วย

กระบวนการยุติธรรมต่อผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยต้องแก้ไขกฎหมายและระบบยุติธรรม เพื่อป้องกัน
ไม่ให้หน่วยงานธุรกิจแทรกแซงท าลายสิทธิได้” เอมี สมิธ (Amy Smith) ผู้อ านวยการบริหารฟอร์ตีฟ้ายไรต์กล่าว “ไม่ควรมี
ใครถูกลงโทษทางอาญาเพียงเพราะการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” 

 
การฟ้องคดีใหม่เหล่านีเ้ป็นผลจาก บริษัทอ้างว่า ได้มีการทวีตหนึ่งข้อความ และการรีทวีตอีกหนึ่งข้อความโดย

องัคณา นีละไพจิตร และการทวีตหนึ่งข้อความและการรีทวีตหกข้อความโดยพุทธณ ีกางกัน้ ระหว่างวนัที่ 29 พฤศจิกายน 
2562 ถึง 30 มกราคม 2563 โดยเนือ้หาที่โพสต์เป็นการแสดงความสนับสนุนต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกฟ้องคดีโดย
บริษัทธรรมเกษตร จ ากัด ที่อ้างว่าเป็นการน าไปสู่การเผยแพร่ลิงก์ไปยงัใบแถลงข่าวที่เผยแพร่โดยฟอร์ตีฟ้ายไรต์เก่ียวกับ
คดีเหล่านี ้ 

 
ธนภรณ์ สาลีผล ผู้หญงินักปกป้องสิทธิมนุษยชนอีกคนหนึ่ง อดีตเจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชน ฟอร์ตีฟ้ายไรต์ ถูก

ด าเนินคดีในข้อหาท านองเดียวกันกับคดีใหม่ขององัคณาและพุทธณี เนื่องจากการทวีตสองข้อความและรีทวีตสาม
ข้อความ ระหว่างวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 มกราคม 2563 เธออาจได้รับโทษรวมห้าข้อกล่าวหา ซ่ึงหากลงโทษ
เรียงกระทงความผิด อาจจะถูกจ าคุกสงูสดุถึง 10 ปี และ/หรือปรับสงูสดุ 1,000,000 บาท หากศาลตดัสินว่ามีความผิด  

 
ส าหรับคดีใหม่ทัง้สามคดีนี ้ศาลอาญากรุงเทพใต้ก าหนดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างบริษัทธรรมเกษตร 

จ ากัด กับ ผู้หญิงทัง้สามคน ในวนัที่ 5 สิงหาคม 2563 ส่วนการไต่สวนมลูฟ้องคดีที่ฟ้องคดีของ ธนภรณ์ สาลีผล จะมีขึน้ใน
วนัที่ 17 สิงหาคม และการไต่สวนมลูฟ้องคดีที่ฟ้องคดีต่อองัคณา นีละไพจิตร และพุทธณ ีกางกัน้จะมีขึน้ในวนัที่ 31 
สิงหาคม หากการไกล่เกลี่ยไม่เป็นผล  

 

https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2019-11-26/
https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2020-01-29/
https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2020-04-21/


เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้เลื่อนนัดส าหรับคดีก่อนหน้านีข้อง
องัคณาและพุทธณี และนัดฟังก าหนดวนัไต่สวนใหม่ในวนัที่ 8 มิถุนายน เนื่องจาก โดยทนายความจากมลูนิธิศูนย์ข้อมลู
ชุมชน ซ่ึงเป็นองค์กรทางกฎหมายที่ไม่แสวงหาผลก าไรของไทยที่ว่าความให้กับผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทัง้สามคน 
จะเดินทางไปก าหนดวนันัดต่อศาลในวนัดงักล่าว  

 
ทนายความของมลูนิธิศูนย์ข้อมลูชุมชนยงัจะได้ย่ืนค าร้องต่อศาลให้ยกฟ้องคดีใหม่ขององัคณา นีละไพจิตรและ

พุทธณี กางกัน้ ตามมาตรา 161/1 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงอนุญาตให้ศาลใช้ดุลพินิจยกค าร้อง
กรณีที่เห็นว่าเป็นการ “ฟ้องคดีโดยไม่สจุริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อกลัน่แกล้งหรือเอาเปรียบจ าเลย” ก่อนหน้านี ้
ศาลได้ยกค าร้องของศูนย์ข้อมลูชุมชนที่ให้ยกฟ้องคดีต่อพุทธณ ีกางกัน้ ตามมาตรา 161/1 มาแล้ว ส่วนขององัคณา ศูนย์
ข้อมลูชุมชนได้ย่ืนค าร้องตามมาตรา 161/1 เช่นเดียวกัน และศาลมีค าสัง่ให้ไต่สวนมลูฟ้องไปก่อนจึงค่อยมีค าสัง่ตามค า
ร้อง ทนายความศูนย์ข้อมลูชุมชนยงัได้ย่ืนค าร้องตามมาตรา 161/1 ส าหรับคดีของธนภรณ์ สาลีผลต่อศาลด้วย 

 
 
นอกจากนี ้ศาลอาญากรุงเทพก็จะมีค าพิพากษา ในวนัที่ 8 มิถุนายน ในคดีที่ฟ้องเอาผิด นาน วิน นักปกป้อง

สิทธิมนุษยชน และอดีตลกูจ้างของบริษัทธรรมเกษตร จ ากัด และ สธุารี วรรณศิริ อดีตผู้เช่ียวชาญด้านสิทธิมนุษยชน ฟอร์
ตีฟ้ายไรต์ ด้วย โดยคดีนี ้เป็นกรณีที่บริษัทธรรมเกษตร จ ากัด ฟ้องคดีต่อ นาน วิน และ สธุารี วรรณศิริ เม่ือเดือนตุลาคม 
2561 อนัเป็นผลมาจากการด าเนินงานเพื่อเรียกร้องให้ยุติการใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ที่มีบทบาทในการเรียกร้องสิทธิแรงงานแก่แรงงานที่ท างานในบริษัทธรรมเกษตร จ ากัด  

 
ในวนัที่ 16 กรกฎาคม ศาลอาญาจะอ่านค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ จากการที่บริษัทธรรมเกษตร จ ากัด ได้ย่ืน

อุทธรณ์ภายหลงัจากที่ศาลอาญากรุงเทพมีค าพิพากษา เม่ือวนัที่ 18 กันยายน 2562 ให้ยกฟ้องคดีหม่ินประมาททาง
อาญาต่อ งามศุกร์ รัตนเสถียร อาจารย์มหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงถูกบริษัทธรรมเกษตร จ ากัดกล่าวหาว่า ได้เผยแพร่ ใบแถลง
ข่าว ของฟอร์ตีฟ้ายไรต์ในหน้าเฟซบุ๊กของสถาบนัสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล  

 
 
บริษัทธรรมเกษตร จ ากัดได้ฟ้องคดีทัง้หมดอย่างน้อย 37 คดีต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 22 คน 
 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 คุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก เช่นเดียวกับข้อ 19 ของกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ซ่ึง
ไทยเป็นรัฐภาคี การฟ้องคดีหม่ินประมาททางอาญาในไทยท าให้เกิดบรรยากาศของความหวาดกลัว ท าให้ไม่ใช้เสรีภาพใน
การแสดงออกในประเทศ  

 
ในเดือนมีนาคม 2563 คณะผู้ช านาญการแห่งสหประชาชาติ ส่งจดหมายถึงรัฐบาลไทยแสดงความกังวลต่อ 

“การคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่องของบริษัทธรรมเกษตร จ ากัดต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แรงงานข้าม

https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2019-05-23/
https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2019-08-05/
https://341675-1054212-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/tha-inv-2019-03-12/
https://341675-1054212-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/tha-inv-2019-03-12/
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25085


ชาติ ผู้สื่อข่าว และนักวิชาการ ซ่ึงออกมาวิจารณ์สภาพการท างานในลกัษณะท่ีแสวงหาประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติที่
ฟาร์มไก่ของบริษัทไทยแห่งนี”้  

 
ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ให้ความเห็นชอบต่อแผนปฏิบติัการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และ

แผนปฏิบติัการเพื่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในสี่องค์ประกอบหลกัของแผนปฏิบติัการนี ้อย่างไรก็ดี ประเทศไทย
ไม่ได้ก าหนดกลไกอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากการถูกข่มขู่และคุกคาม  

 
ระหว่างวนัที่ 9 – 11 มิถุนายน หน่วยงานของสหประชาชาติได้ร่วมกันจดั United Nations Virtual Forum on 

Responsible Business and Human Rights: Asia and the Pacific และการฟ้องคดีปิดปาก (SLAPP) เป็นหนึ่งใน
ประเด็นส าคญัของการอภิปรายในเวทีนี ้  

 
“รัฐบาลไทยไม่ได้ด าเนินการใด ๆ เพื่อหยุดยัง้บริษัทธรรมเกษตร จ ากัดจากการฟ้องคดีที่เป็นอนัตรายและ

ปราศจากมลูความจริง” เอมีกล่าว “เวทีธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่ก าลงัจะมีขึน้ จึงเป็นโอกาสที่รัฐบาลและหน่วยงานธุรกิจ
ที่เคารพสิทธิ จะแสดงจุดยืนเพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความเห็นและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” 
 
ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติมโปรดติดต่อ  
 
Amy Smith, Executive Director, Fortify Rights 
+66 87 795 5454 (WhatsApp, Thailand) 
+1 207 322 2939 (U.S.) 
Email: amy.smith@fortifyrights.org 
Twitter: @AmyAlexSmith, @FortifyRights 
  

Matthew Smith, Chief Executive Officer, Fortify Rights 
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Email: Matthew.Smith@FortifyRights.org 
Twitter: @matthewfsmith, @FortifyRights 
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