
ประเทศไทย: ยุตกิารคุกคามด้วยกระบวนการยุตธิรรมของบริษัทฟาร์มไก่ต่อผู้หญิงนักปกป้องสทิธิมนุษยชน 
ศาลรวมคดีหมิ,นประมาทสองคดีที,ฟอ้งโดยบริษัทธรรมเกษตร จํากดั 
 

(กรุงเทพฯ,+, สงิหาคม 4567) – ทางการไทยควรยตุิการคกุคามด้วยกระบวนการยตุธิรรม ตอ่ผู้หญิงนกัปกปอ้ง
สทิธิมนษุยชน ซึOงเป็นการฟอ้งคดีของบริษัทธรรมเกษตร จํากดั ทีOทํากิจการฟาร์มไก่ในประเทศไทย ฟอร์ตี Yฟายไรท์กลา่วใน
วนันี Y ในวนัทีO +[ สงิหาคม ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้สัOงให้รวมคดีหมิOนประมาททางอาญาสองจากสีOคดีทีOทางบริษัทฟอ้งตอ่
ผู้หญิงนกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชนสามคน โดยศาลนดัฟังคําพิจารณาวา่ จะรวมกบัอีกสองคดีหรือไมใ่นวนัทีO +_ กนัยายน 
4567 หลงักําหนดนดัไตส่วนในวนัทีO 4_ และ 7+ สงิหาคมสาํหรับคดีทีOสองทีOเหลอื   

 
"การไมรั่บฟอ้งคดีตอ่ผู้หญิงนกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชนทั Yงสามคนนี Y จะยิOงชว่ยตอกยํ YาพนัธกิจของประเทศไทยทีOมี

ตอ่หลกัการด้านธรุกิจและสทิธิมนษุยชน" เอมี สมิธ (Amy Smith) ผู้ อํานวยการบริหารฟอร์ตี Yฟายไรต์กลา่ว "ทางการควรใช้
กลไกทีOมีอยูเ่พืOอปอ้งกนัไมใ่ห้คดีเหลา่นี Yเดนิหน้าตอ่ไป”   

 
ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 4564 ถงึมีนาคม 4567 บริษัทธรรมเกษตร จํากดั ฟอ้งหมิOนประมาททางอาญาห้าคดี

ตอ่องัคณา นีละไพจิตร ผู้ รับรางวลัรามอน แมกไซไซปี 4564 และอดีตกรรมการสทิธิมนษุยชน พทุธณี กางกั Yน ผู้ เชีOยวชาญ
ด้านสทิธิมนษุยชนประจําประเทศไทย ฟอร์ตี Yฟายไรต์ และธนภรณ์ สาลผีล อดีตผู้ชว่ยฝ่ายสืOอสาร ฟอร์ตี Yฟายไรท์ โดยคดี
ทั Yงหมดเป็นผลมาจากการโพสต์ข้อความทางโซเชียลมีเดียของผู้หญิงนกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชนทั Yงสามคน เพืOอให้กําลงัใจ
กบันกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชนทีOต้องเผชิญกบัการคกุคามโดยกระบวนการยตุธิรรมด้วยการฟอ้งคดีของบริษัทธรรมเกษตร 
จํากดั 

 
องัคณา นีละไพจิตร และ พทุธณี กางกั Yน ได้เคยไปตามนดัหมายเรียกไกลเ่กลีOยทีOศาลกําหนด ก่อนการไตส่วนมลู

ฟอ้งคดีของตนเอง แตธ่รรมเกษตรปฏิเสธกระบวนการไกลเ่กลีOยของศาลดงักลา่ว 
 
ในวนัทีO _ สงิหาคม ทีOผา่นมา ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ไตส่วนมลูฟอ้งตอ่ สาํหรับคดีแรกทีOธรรมเกษตรฟอ้ง

องัคณา แตย่งัไมแ่ล้วเสร็จ โดยกําหนดนดัไตส่วนครั Yงตอ่ไป ในวนัทีO 7 และ o พฤศจิกายน 4567  
 
ในวนัทีO +[ สงิหาคม ศาลอาญากรุงเทพใต้ยกคําร้องของทนายความในคดี ธนภรณ์ สาลผีล ทีOขอให้ศาลยกฟอ้ง

ตามมาตรา +6+/+ อยา่งไรก็ตาม ศาลเหน็ชอบให้รวมคดีนี Yของธนภรณ์เข้ากบัคดีทีOฟอ้ง พทุธณี  กางกั Yน คดีแรก เข้า
ด้วยกนั โดยเรียกพทุธณี เป็นจําเลยทีO 1 และธนภรณ์ เป็นจําเลยทีO 2 โดยศาลมีกําหนดพิจารณาวา่ จะอนญุาตให้นําเอาคดี
ทีOสองทีOมีการฟอ้งตอ่ องัคณา นีละไพจิตร และ พทุธณี กางกั Yน เข้ามารวมกบัคดีแรกของพทุธณี หรือไม ่ในวนัทีO 4_ และ 
7+ สงิหาคมตามลาํดบั และศาลกําหนดนดัคดีแรกของพทุธณี ในวนัทีO +_ กนัยายน เพืOอรับทราบผลของคดีทั Yงสองวา่จะ
อนญุาตให้นําคดีทั Yงสองคดีดงักลา่วให้รวมกบัคดีเมืOอวานนี Yหรือไม ่  

 
ทางบริษัทกลา่วหาวา่ ข้อความทีOโพสต์เหลา่นี Y ละเมิด มาตรา 746 และ 74, ประมวลกฎหมายอาญา ซึOงมีโทษ

จําคกุไมเ่กินสองปี และปรับไมเ่กิน 4tt,ttt บาท ตอ่หนึOงกรรม องัคณาถกูฟอ้งทั YงหมดสีOกรรม พทุธณีถกูฟอ้งทั Yงหมด 4+ 
กรรม และธนภรณ์ถกูฟอ้งทั Yงหมด 5 กรรม  

 
มลูนิธิศนูย์ข้อมลูชมุชน รับเป็นผู้วา่ความให้กบัผู้หญิงนกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชนทั YงสามคนทีOถกูบริษัทธรรมเกษตร 

จํากดัดําเนินคดี 
 

นบัแตเ่ดือนมกราคม 4567 ศาลได้พิจารณาคดี รวมทั Yงให้ยกฟอ้งหรือตดัสนิในลกัษณะทีOเป็นประโยชน์ตอ่จําเลย 
ไปอยา่งน้อยเจ็ดคดีทีOฟอ้งโดยบริษัทธรรมเกษตร จํากดั โดยลา่สดุเมืOอวนัทีO 7t กรกฎาคม ศาลแพง่กรุงเทพใต้พิจารณาให้
ยกฟอ้งคดีตอ่บริษัทวอยซ์ทีวี โดยก่อนหน้านี Yบริษัทธรรมเกษตร จํากดัฟอ้งคดีตอ่สาํนกัขา่วดงักลา่ว เนืOองจากรายงานขา่ว



สภาพการใช้แรงงานในฟาร์มของบริษัท ในวนัทีO +6 กรกฎาคม ศาลอทุธรณ์พิพากษายืนให้ยกฟอ้งในชั Yนไตส่วนมลูฟอ้งคดี
หมิOนประมาททางอาญาตอ่งามศกุร์ รัตนเสถียร อาจารย์ด้านสทิธิมนษุยชนและสนัตศิกึษา ซึOงถกูฟอ้งเนืOองจากสถาบนั
สนัตศิกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล โพสต์โซเชียลมีเดีย ในวนัทีO , มิถนุายน ศาลอาญากรุงเทพยกฟอ้งคดีตอ่นาน วิน และสธุา
รี วรรณศริิ นกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชนในคดีหมิOนประมาททางอาญา เนืOองจากการทํากิจกรรมร่วมกบัฟอร์ตี Yฟายไรท์ ในวนัทีO 
4_ มีนาคม ศาลจงัหวดัสระบรีุยกฟอ้งคดีอาญาอีกหนึOงคดีตอ่นานวิน ซึOงทางบริษัทกลา่วหาวา่นานวินให้การเทจ็ตอ่ศาลใน
คดีพิพาทด้านแรงงานก่อนหน้านั Yน ระหวา่งบริษัทธรรมเกษตร จํากดั กบัคนงานของตน ในวนัทีO +, มีนาคม ศาลแขวง
จงัหวดัลพบรีุยกฟอ้งในชั Yนไตส่วนมลูฟอ้งคดีอาญาในลกัษณะเดียวกนัทีOทางบริษัทธรรมเกษตร จํากดัฟอ้งอดีตคนงานสาม
คน และสธุาสนีิ แก้วเหลก็ไหล ผู้ประสานงานเครือขา่ยแรงงานข้ามชาต ิซึOงถกูกลา่วหาวา่ให้การเทจ็เกีOยวกบัสภาพการ
ทํางานในฟาร์มของบริษัทธรรมเกษตร จํากดั 

 
นบัแตปี่ 455o บริษัทได้ฟอ้งอยา่งน้อย 7[ คดีตอ่นกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชน 22 คน  
 
ในวนัทีO +t มีนาคม 4567 คณะผู้ เชีOยวชาญขององค์การสหประชาชาตไิด้มีจดหมาย ถงึรัฐบาลไทย แสดงข้อ

กงัวลตอ่กรณีทีO “บริษัทธรรมเกษตร จํากดัยงัคงคกุคามด้วยกระบวนการยตุธิรรมตอ่นกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชน แรงงานข้าม
ชาต ิผู้สืOอขา่ว และนกัวิชาการ ทีOออกมาประณามสภาพการทํางานทีOเอาเปรียบตอ่แรงงานข้ามชาตใินฟาร์มไก่ของบริษัท
ไทยแหง่นี Y”   

 
รายงานการค้ามนษุย์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ปี 4567 ทีOตีพิมพ์เผยแพร่เมืOอเดือนกรกฎาคม 4567 เน้นยํ Yาข้อ

กงัวลเกีOยวกบัการใช้กฎหมายหมิOนประมาททางอาญาของไทยวา่ “กฎหมายหมิOนประมาททางอาญาของรัฐบาล ยงัคงถกู
ใช้เพืOอเปิดโอกาสให้บริษัทฟอ้งคดีอาญาตอ่ผู้ตกเป็นเหยืOอและผู้ ทํางานสนบัสนนุพวกเขา”  

 
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 456t คุ้มครองสทิธิทีOจะมีเสรีภาพในการแสดงออก เชน่เดียวกบัข้อ +o 

แหง่กตกิาระหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political 
Rights - ICCPR) ซึOงไทยเป็นรัฐภาคี แผนปฏิบตักิารแหง่ชาตวิา่ด้วยธรุกิจกบัสทิธิมนษุยชน มีเนื Yอหาครอบคลมุการ
คุ้มครองนกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชน จากการฟอ้งคดียทุธศาสตร์เพืOอตอ่ต้านการมีสว่นร่วมสาธารณะ (SLAPP) โดยถือเป็น
ประเดน็สาํคญั  

 
ในปี 2561 สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ(สนช.) ได้แก้ไขเพิOมเตมิมาตรา 161/1 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา ซึOงอนญุาตให้ศาลสามารถยกฟอ้งคดีและห้ามการฟอ้งซํ Yา กรณีทีOการฟอ้งคดีของเอกชนนั Yนเป็นการ “ฟอ้งคดี
โดยไมส่จุริตหรือโดยบดิเบือนข้อเทจ็จริง เพืOอกลัOนแกล้งหรือเอาเปรียบจําเลย” อยา่งไรก็ดี ศาลยงัคงเดนิหน้ารับฟอ้งคดีทีO
บริษัทธรรมเกษตรฟอ้งนกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชน โดยเฉพาะผู้หญิงนกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชนตอ่ไป    
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