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พฤษภาคม 2562



 FIDH และ OMCT เป็นสมาชิกของ ProtectDefenders.eu ซึ่งเป็นกลไกเพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ของสหภาพยุโรป และดําเนินการโดยภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ งานศึกษาชิ้นนี้จัดทําขึ้นตามกรอบของ ProtectDe-
fenders.eu FIDH และ OMCT ขอขอบคุณ Republic and Canton of Geneva, Agence Française de Développement 
(AFD) และสหภาพยุโรปสําหรับความชว่ยเหลือ ให้สามารถจัดทํารายงานชิ้นนี้ได้เนื้อหาในรายงานเป็นความรับผิดชอบ 
ท้ังหมดของ FIDH และ OMCTและไมอ่าจตีความได้ว่าเป็นความคิด ของหนว่ยงานเหล่านี้ ไมว่่าในกรณีใด
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การตอบโต้คกุคามโดยบรษัิทธรรมเกษตรฯ : อยา่งน้อย 14 คด,ี ผูต้้องหาหรอืจําเลย 22 คน

นับแต่รัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทยเสื่อมถอยลงอยา่งชัดเจน ระบอบปกครอง
แบบทหาร สง่ผลกระทบด้านลบอยา่งกว้างขวางต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศโดยเฉพาะผลจากการบังคับ 
ใช้ประกาศและคําสั่งหลายฉบับของคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) ประกาศและคําสั่งเหล่านี้รวมท้ังกฎหมายกดขม่
อ่ืน ๆ อยา่งเชน่ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ และ 
หลายมาตราในประมวลกฎหมายอาญา อันหมายรวมถึงความผิดฐาน ‘หมิ่นประมาท’ และ ‘ยุยงปลุกปั่ น’ มักถูกนํามาใช้จัด 
การกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ท้ังนักกฎหมาย นักเคล่ือนไหวเพื่อประชาธิปไตย ผู้สื่อขา่ว และนักต่อสู้ในชุมชน

นับแต่ปี 2559 บริษัท ธรรมเกษตร จํากัด ซึ่งประกอบกิจการฟาร์มเล้ียงไก่ท่ีจังหวัดลพบุร ีประเทศไทย ¹ ได้ใชก้ฎหมายหมิน่ 
ประมาททางอาญา เพ่ือตอบโต้คกุคามและปดิปากนักปกปอ้งสทิธิมนษุยชนและคนงานท่ีเปดิโปงสภาพการทํางานท่ีเอารัด 
เอาเปรียบในฟาร์มเล้ียงไก่ บริษัทธรรมเกษตรฯ ได้แจ้งความกับตํารวจ ฟ้องคดีต่อศาลอาญาและศาลแพง่เพื่อดําเนินคดีกับ
บุคคลอยา่งน้อย 22 ราย (รวมท้ังคนงาน นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้สื่อขา่ว) จากการทําให้บริษัทได้รับความเสียหาย

แม้บริษัทหลายแหง่ในยุโรปได้รว่มรณรงค์และดําเนินการหลายด้านเพ่ือสนับสนนุ ชว่ยเหลือบรรดาจําเลยในคดีต่างๆ ท่ีบริษัท 
ธรรมเกษตรฯ ฟ้องร้อง แต่การดําเนินคดีตอบโต้คุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและคนงานยังเกิดอยา่งต่อเนื่อง ชี้ให้เห็น 
ถึงความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการอยา่งแข็งขันมากยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับการตอบโต้คุกคามดังกล่าว

เดือนตุลาคม 2559 บริษัทธรรมเกษตรฯ ฟ้องอาญากับอดตีคนงาน 14 คน สืบเนื่องจากการท่ีคนงานได้ยื่นหนังสือ 
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ (กสม.) ให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิแรงงาน คนงานท้ัง 14 ซึ่งเป็น 
แรงงานข้ามชาติจากเมียนมา ได้ร้องเรียนว่า บริษัทธรรมเกษตรฯ ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานด้วยการจ่ายเงิน 
ค่าจ้างน้อยกว่าค่าแรงขั้นต�า ไมจ่่ายค่าตอบแทนการทํางานล่วงเวลา และยึดถือเอกสารประจําตัวลูกจ้าง และเมื่อวันท่ี 1 
สิงหาคม 2559 พนักงานตรวจแรงงานในพื้นท่ีจังหวัดลพบุรีในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ได้มีคําสั่ง 
ให้บริษัทจ่ายเงินแก่ลูกจ้างท้ัง 14 คน รวม 1.7 ล้านบาท ตัวเลขดังกล่าวมาจากค่าตอบแทนการทํางานท่ีบริษัทมีหน้าท่ี 
จ่ายอันเป็นสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ต่อมาบริษัทและลูกจ้างต่างโต้แย้งคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน 
ดังกล่าวเป็นคดีอยูใ่นศาลแรงงาน จนกระท่ัง วันท่ี 12 มีนาคม 2562 ศาลฎีกาได้พิพากษายืนยันให้บริษัทจ่ายเงินตาม 
คําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานแก่คนงานท้ัง 14 คน เป็นเวลารว่มสามปีนับจากวันท่ีลาออกจากฟาร์มไก่กว่าคนงานจะได้ 
รับเงินจากบริษัท

เดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทธรรมเกษตรฯ ได้ฟ้องคดีหมิ่นประมาทต่อศาลอาญากรุงเทพใต้กล่าวหา 
นายอานดี ้ ฮอลล์ นักเคล่ือนไหวด้านสิทธิแรงงาน และเดือนตุลาคม 2560 บริษัทยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาล 
จังหวัดลพบุรี กล่าวหาอดีตคนงานสองราย (จากในกลุ่ม 14 คนงานข้ามชาติ) ในข้อหาลักทรัพย์สืบเนื่องจาก 
การนําบัตรบันทึกเวลาทํางานมาแสดงต่อพนักงานตรวจแรงงานท้ังยังฟ้องคดีในข้อหาเดียวกันกับนางสาว 
สธุาสนิ ีแก้วเหล็กไหล นกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชนหญิง และผูป้ระสานงานของเครอืขา่ยเพ่ือสทิธแิรงงานข้ามชาติ

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน หมายถึง บุคคลซึ่งโดยลําพังหรือรว่มมือกับบุคคลอ่ืน ดําเนินการอยา่งสงบในนามของ 
บุคคลหรือกลุ่ม เพื่อสง่เสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ท่ีได้รับการรับรองตาม 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกฎบัตรระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ผลจากการทํางานเชิงรุกเชน่นี้ ทําให้นัก 
ปกปอ้งสทิธิมนุษยชนมักตกอยูใ่นความเสีย่ง หรือมักตกเปน็เหย่ือของการตอบโต้แก้แค้น ขม่ขูค่กุคาม และถกูละเมิด
สิทธิประการต่าง ๆ
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¹ บริษัทธรรมเกษตร จํากัด จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน
80 ล้านบาท มีสํานักงานใหญท่ี่จังหวัดลพบุรี ในแถลงการณ์ท่ีเผยแพรเ่มื่อเดือนสิงหาคม 2559 เบทาโกร หนึ่งในบริษัทอุตสาหกรรม 
เกษตร และอาหารใหญสุ่ดของประเทศไทยยืนยันว่า บริษัท ธรรมเกษตร จํากัดเป็นผู้จัดสง่วัตถุดิบให้ตน และระบุว่า “ต่อมาได้ยุติการ 
ประกอบธุรกิจ กับฟาร์มแหง่นี้ จนกว่าจะมีการหาทางออกต่อข้อพิพาทด้านแรงงาน”
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เดือนตุลาคม 2561 บริษัทธรรมเกษตรฯ ได้ยื่นฟ้องคดีในข้อหาหมิ่นประมาทอีกจํานวนมาก ซึ่งรวมท้ัง นายนานวิน (หนึ่งใน
คนงานข้ามชาติ 14 คน) และนางสาวสธุาร ี วรรณศริ ิ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน 
ประจําประเทศไทยของฟอร์ต้ีฟายไรต์ ซึ่งเป็นเอ็นจีโอด้านสิทธิมนุษยชน ² เมื่อเดือนมีนาคม 2562 บริษัทได้ยื่นฟ้องคดี 
ข้อหาหมิ่นประมาท ต่อนักข่าวหญิงจากวอยซ์ทีวี และยังได้ยื่นฟ้องนายโทน โทน วิน (หนึ่งในของคนงานข้ามชาติ 14 คน)

การฟ้องคดีของบริษัทธรรมเกษตร จํากัด [โปรดดูด้านล่าง, คดีท่ีฟ้องโดยบริษัท ธรรมเกษตร จํากัด] เท่ากับเป็นการคุกคาม 
โดยใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือ เสมือนเป็นการตอบโต้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและคนงานท่ีมีสว่นเปิดโปงการ 
ละเมิดสทิธิแรงงาน การตอบโต้คุกคามเหล่าน้ีเป็นการแทรกแซงการทํางานท่ีชอบธรรมของนักปกปอ้งสทิธิมนุษยชน อีกท้ัง 
เป็นการขัดขวางการคุ้มครองสิทธิแรงงานให้เป็นผลตามท่ีกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศรับรอง

การใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อปิดก้ันการแสดงออกในประเด็นสาธารณะ
(STRATEGIC LITIGATION AGAINST PUBLIC PARTICIPATION - SLAPP)

การฟอ้งคดีของบริษัทธรรมเกษตรฯ เป็นตัวอยา่งสาํคัญของการใชก้ระบวนการยุติธรรมเพ่ือปดิก้ันการแสดงออก 
ในประเด็นสาธารณะ การดําเนินคดีอาจเป็นคดีอาญาหรือแพง่ท่ีสืบเนื่องมาจากการกระทําของจําเลย อันเป็นการ 
ใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับประโยชน์สาธารณะ การดําเนินคดีมักพุง่เป้าไปท่ี 
ปัจเจกบุคคลมากกว่ากลุ่มองค์กร สง่ผลให้ผู้ท่ีถูกดําเนินคดีต้องแบกรับภาระท้ังปวงจากกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง 
รวมท้ังเสีย่งจะถกูจําคกุ หรอืต้องจ่ายค่าชดเชยจํานวนมากให้กับโจทก์ ยุทธศาสตรก์ารดําเนินคดีดังกล่าว สร้างภาวะ 
หวาดหว่ันแก่บุคคลท่ีประสงค์จะถกเถียงหรือเรียกร้องความเป็นธรรมในประเด็นท่ีเป็นประโยชน์สาธารณะ 
เนื่องจากหวาดกลัวท่ีจะถูกตอบโต้ คดีท่ีบริษัทฟ้องสรุปได้ดังนี้

คดีท่ีบริษัทธรรมเกษตรฯ ฟอ้งสว่นใหญเ่ป็นคดีหมิน่ประมาท ท้ังหมิน่ประมาททางอาญา และหม่ินประมาททางแพง่
ประมวลกฎหมายอาญาของไทยบัญญัติความผิดเก่ียวกับการหมิ่นประมาทไว้เพ่ือคุ้มครองชื่อเสียงของบุคคล 
ส่วนหมิ่นประมาททางแพ่งจะบัญญัติอยู่ในกฎหมายลักษณะละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ท่ีผ่านมามีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหลายครั้ง บทบัญญัติท่ีมีผลบังคับใช้ เมื่อ 
เดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2562 อาจถือได้ว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการฟ้องคดี 
ปิดปาก:

• ในสว่นแรกเป็นเร่ือง การไต่สวนมูลฟ้อง (ศาลจะพจิารณาฟอ้งและพยานหลักฐานว่าเพยีงพอท่ีจะรบัฟังได้ว่าคดี 
ท่ีมีมูลหรือไม่) เพื่อคุ้มครองสิทธิของจําเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ซึ่งรวมถึงสิทธิท่ีจะมีทนายความและการเข้าถึง 
ความชว่ยเหลือทางกฎหมาย (มาตรา 165/1 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) และสิทธิท่ีจะ 
แสดงถึงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อให้เห็นว่าคดีไมม่ีมูล (มาตรา 165/2 ของประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)

• ในสว่นท่ีสองเป็นเรื่องการ ให้อํานาจศาลในการยกฟ้องคดี (คดีท่ีเอกชนฟ้อง/ราษฎรเป็นโจทก์) โดยศาลสามารถ 
ใช้ดุลพินิจและมีอํานาจยกฟ้อง กรณีท่ีเป็นการฟ้องคดีโดย (ก) ไมสุ่จริต (ข) บิดเบือนข้อเท็จจริง (ค) กล่ันแกล้ง 
หรือเอาเปรียบจําเลยหรือ (ง) โดยมุง่หวังผลอยา่งอ่ืนยิ่งกว่าผลประโยชน์ท่ีพึงได้โดยปกติธรรมดา (มาตรา 161/1 
ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)
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² โปรดดู Observatory, Urgent Appeal THA 005 / 1118 / OBS 137, 27 พฤศจิกายน 2561;
จาก: https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/thailand-judicial-harassment-of-ms- Sutharee-wannasi 
ri-and-mr-nan-win
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คดทีีฟ่้องโดยบรษัิท ธรรมเกษตร จํากัด
1. การดําเนินคดอีาญากับอดตีคนงาน 14 คน จากการรอ้งเรยีนกสม.ใหต้รวจสอบ
     เกีย่วกับการละเมิดสทิธิแรงงาน

เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2559 บริษัทธรรมเกษตรฯ ฟอ้งคดีต่อศาลแขวงดอนเมืองท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือดําเนินคดีกับคนงานข้ามชาติ 
14 คนจากเมียนมา ในความผิดฐาน “ใหข้้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงาน” (มาตรา 137 ของประมวลกฎหมายอาญา) และ 
“หมิน่ประมาท” (มาตรา 326) ซึ่งเป็นผลจากการท่ีคนงานร้องเรียนต่อคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหง่ชาติ (กสม.) 
เก่ียวกับการละเมดิสทิธิแรงงาน ³ บริษัทธรรมเกษตรฯ กล่าวหาว่า การร้องเรียนกับกสม.สร้างความเสยีหายต่อชื่อเสยีง 
ของบริษัท ภายหลังการพจิารณาคดี ศาลพิพากษายกฟอ้ง เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 ศาลเห็นว่าการร้องเรียนต่อกสม. 
เก่ียวกับการละเมดิสทิธิแรงงานขณะทํางานในฟาร์มไก่เปน็การกระทําโดยสจุริตเพื่อปกปอ้งสิทธิของตนเอง แม้หนังสอื 
ร้องเรียนไมไ่ด้ระบุข้อมูลข้อเท็จจริงท้ังหมดไว้อยา่งละเอียดและมีสว่นท่ีลกูจ้างเข้าใจคลาดเคล่ือนอยูบ่า้ง แต่ไมอ่าจรับฟัง 
ได้ว่าเปน็การแจ้งข้อความอันเปน็เท็จหรือจงใจปกปดิข้อเท็จจริง บริษัทธรรมเกษตรฯ ได้ย่ืนอุทธรณคํ์าพิพากษาดังกล่าว 
คดีอยูร่ะหว่างการพจิารณาชั้นอุทธรณ์

2. การดําเนินคดอีาญากับอดตีคนงานสองคนและผูป้ระสานงานเครอืข่ายเพื่อสทิธิแรงงาน
ข้ามชาติ จากการนําบตัรบนัทึกเวลาการทํางานมาแสดงเป็นหลักฐานต่อพนักงานตรวจแรงงาน
ว่ามกีารทํางานเกินเวลาโดยไม่ได้รบัค่าตอบแทน

2.1 การดําเนินคดอีาญาโดยรฐักับอดตีคนงาน

เม่ือวันท่ี 24 มิถนุายน 2559 นางสาวเยเยและนายซูยงั คนงานข้ามชาติสองใน 14 คน ถกูดําเนินคดีจากพนักงานสอบสวน
ในข้อหาความผิดฐานลักทรัพย์นายจ้างในเวลากลางคืน (มาตรา 334 และ มาตรา 335 (1) และ (11) แหง่ประมวลกฎหมาย
อาญา) ซึ่งเปน็ผลจากการร้องทุกข์กล่าวโทษโดยบริษัทธรรมเกษตรฯ มูลเหตุของคดีเกิดจากการท่ีคนงาน ได้นําบตัรบนัทึก 
เวลาการทํางานไปแสดงต่อพนักงานตรวจแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เพ่ือเป็นหลักฐานว่ามีการ 
ฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองแรงงานเปน็เหตุใหท้ั้งคู่ถูกดําเนินคดี อยา่งไรก็ดี คดีน้ีอัยการมีคําส่ังไมฟ้่องคดี โดยเหน็ว่าคนงาน 
ท้ังสองไมไ่ด้กระทําความผิดเพราะไมมี่เจตนาทุจริต

2.2 การฟอ้งคดอีาญาต่ออดตีคนงานและผูป้ระสานงานเครอืขา่ยเพื่อสทิธิแรงงานขา้มชาติ

เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2560 บริษัทธรรมเกษตรฯ ฟอ้งคดีอาญาต่อศาลจังหวัดลพบุรี ในข้อหาความผิดฐาน “รว่มกันลักทรัพย์
ในเวลากลางคืน” (มาตรา 334 และ 335(1) ของประมวลกฎหมายอาญา) หรือ “รับของโจร” (มาตรา 357) และ “เอาไปเสีย
หรือทําใหส้ญูหาย หรือไร้ประโยชน์ ซึ่งเอกสารใดของผู้อ่ืนในประการท่ีนา่จะเกิดความเสยีหายแก่ผูอ่ื้น” (มาตรา 188) โดย
เป็นการดําเนินคดีต่อเยเยและซูยัง อดีตคนงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงการฟ้องนางสาวสธุาสนิ ีแก้วเหล็กไหล นักปกปอ้งสทิธิ
แรงงาน และผูป้ระสานงานเครือขา่ยเพ่ือสทิธิแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเปน็องค์กรภาคประชาสงัคมทําหน้าท่ีสง่เสริมและ 
คุ้มครองสทิธิของคนงานข้ามชาติใหเ้ป็นจําเลยรว่มในคดี ในฐานะตัวการรว่ม ผู้ใชห้รือผู้สนับสนุนการกระทําความผิด 4 ใน 
การไต่สว่นมูลฟ้อง ศาลจังหวัดลพบุรีได้มีคําสั่งไมรั่บฟอ้งบริษัท เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2561 เพราะเหน็ว่าการนําบตัรบนัทึก 
เวลาทํางานเพ่ือแสดงต่อพนกังานตรวจแรงงานจังหวัดลพบุรไีมไ่ด้มเีจตนาทุจริต อีกท้ังจําเลยไมไ่ด้แก้ไขเปล่ียนแปลงขอ้ความ 
ในเอกสาร และบริษัทเองมีหน้าท่ีต้องสง่เอกสารดังกล่าวใหพ้นักงานตรวจแรงงานอยูแ่ล้วจึงไมไ่ด้ทําใหบ้ริษัทเสยีหาย บริษัท 
ธรรมเกษตรฯ ได้อุทธรณ์คําสั่งไมรั่บฟอ้งดังกล่าวและศาลจังหวัดลพบุรีมีกําหนดอ่านคําส่ังศาลอุทธรณ์ในวันท่ี 11 มิถุนายน 
2562

³

⁴

ในวันท่ี 6 กรกฎาคม 2559 คนงาน 14 คน ร้องเรียนกสม. กล่าวหาว่าบริษัทธรรมเกษตร จํากัดได้ละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครอง  
แรงงาน โดยจ่ายค่าแรงต�ากว่าค่าแรงขั้นต�า ไมจ่่ายค่าทํางานล่วงเวลา และมีการยึดถือเอกสารสําคัญประจําตัวท้ังกสร.และกสม.ทํา 
การสอบสวน และพบหลักฐานว่ามีการละเมิดสิทธิแรงงาน รวมท้ังการท่ีบริษัทธรรมเกษตรฯ ไมจ่่ายค่าแรงตามอัตราค่าจ้างขั้นต�า 
และไมจ่่ายค่า ล่วงเวลา และไมอ่นุญาตให้คนงานลาหยุดได้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
มาตรา 83 (ตัวการ), 84 (ผู้ใช้) และ 86 (ผู้สนับสนุน) ตามประมวลกฎหมายอาญา
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3. การดําเนินคดอีาญากับนักปกป้องสทิธิแรงงานจากการโพสต์และแชรข์้อมูลเกีย่วกับการ
ละเมิดสทิธิแรงงาน

เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 บริษัทธรรมเกษตรฯ ฟอ้งคดีอาญาต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ กล่าวหานายอานดี ้ ฮอลล์ 
นักปกปอ้งสทิธิแรงงานสญัชาติอังกฤษ ในข้อหาหมิน่ประมาท (มาตรา 326 ของประมวลกฎหมายอาญา) และหม่ินประมาท
โดยการโฆษณา (มาตรา 328) และอีกข้อหาหน่ึงตามมาตรา 14(1) ของพระราชบัญญติัว่าด้วยการกระทําความผิดทาง 
คอมพวิเตอร์ ⁵ สบืเน่ืองจากการใชส้ื่อโซเชยีลมีเดียใหข้้อมูลการดําเนินคดีอาญาต่อคนงานข้ามชาติ 14 คน คดีดังกล่าวยังอยู ่
ระหว่างการพจิารณาของศาลอาญากรุงเทพใต้

4. การดําเนินคดอีาญากับอดตีคนงานจากการใหข้้อมูลเกีย่วกับสภาพการทํางานในระหว่างการ
แถลงข่าว และในหนังสั้น และจากการโพสต์ข้อมูลในเฟซบุก๊

เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2561 บริษัทธรรมเกษตรฯ ยื่นฟ้องคดีต่อศาลอาญาท่ีกรุงเทพฯ ในข้อหา “หมิ่นประมาท” (มาตรา 326 
ของประมวลกฎหมายอาญา) และ “หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา” (มาตรา 328) โดยเป็นการฟ้องคดีต่อนายนานวิน 
หนึ่งในคนงานข้ามชาติ 14 คนจากเมียนมา จากการท่ีเขาให้สัมภาษณ์กับฟอร์ต้ีฟายไรต์ เอ็นจีโอด้านสิทธิมนุษยชนใน 
ระหว่างการแถลงขา่ว ซึ่งมีการเผยแพรท่างเฟซบุ๊กไลฟ์ ⁶ และในหนังสั้นท่ีจัดทําโดยฟอร์ต้ีฟายไรต์และนําขึ้นไปไว้ท่ียูทูป ⁷ 
บริษัทธรรมเกษตรฯ กล่าวหาว่าคําพูดของนานวิน ซึ่งให้ข้อมูลเก่ียวกับสภาพการทํางานในฟาร์มเล้ียงไก่ของบริษัทสร้าง
ความเสียหายให้กับชื่อเสียงของบริษัท ศาลได้ทําการไต่สวนมูลฟ้องเมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันท่ี 8 มีนาคม 2562 
ศาลอาญาเห็นว่าคดีมีมูล จึงรับฟ้องและดําเนินคดีกับนานวิน ⁸ โดยการไต่สวนครั้งแรกจะมีขึ้นในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562
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⁶

⁷

⁸

มาตรา 14 (1) ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เคยระบุว่าเป็นความผิดกรณีท่ีนําเข้าสู ่
ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม ไมว่่าท้ังหมดหรือบางสว่น หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการท่ีนา่จะเกิด 
ความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน แต่ต่อมามีการแก้ไขมาตรานี้เพื่อตัดความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา 
ออกไป (แก้ไขตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560)
ในวันท่ี 6 ตุลาคม 2560 นานวินกล่าวในการแถลงขา่วของฟอร์ต้ีฟายไรต์ในหัวข้อ “ทําลายความเงียบ”: นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ท่ีสมาคมผู้สื่อขา่วต่างประเทศ (FCCT) ท่ีกรุงเทพฯ
ในวันท่ี 4 ตุลาคม 2560, ฟอร์ต้ีฟายไรต์ได้นําวีดิโอความยาว 107 วินาทีไปไว้ในยูทูบ ซึ่งนานวินให้ข้อมูลว่า บริษัทธรรมเกษตร 
จํากัดฟ้องคดีหมิ่นประมาททางอาญากับคนงานข้ามชาติ 14 คน หลังจากพวกเขาร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิแรงงานกับคณะ 
กรรมการ สิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ในวีดิโอยังมีการเรียกร้องให้บริษัทธรรมเกษตร จํากัดถอนฟ้องคดีต่อคนงานข้ามชาติท้ัง 14 คน
ในฐานะจําเลยในคดีอาญา นานวินต้องเดินทางมาศาลอาญาทุกนัด ท้ังยังต้องหาหลักทรัพย์มาประกันตัวต่อศาล
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นานวิน (ท่ีสองจากด้านซา้ย) รายงานตัวต่อ
สถานีตํารวจโคกตูม ลพบุรี
ในเดือนมกราคม 2561 © เครอืขา่ยเพื่อสทิธิ
แรงงานข้ามชาติ

5. การดําเนินคดอีาญาและคดแีพ่งกับอดตีผูเ้ชีย่วชาญด้านสทิธิมนุษยชน
จากการนําหนังสั้นไปโพสต์ในทวิตเตอร์

5.1 หมิ่นประมาททางอาญา

เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2561 บริษัทธรรมเกษตรฯ ฟ้องคดีต่อศาลอาญาท่ีกรุงเทพฯ ในข้อหาความผิดฐาน “หมิ่นประมาท”
(มาตรา 326 ของประมวลกฎหมายอาญา) และ “หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา” (มาตรา 328) ⁹ กล่าวหานางสาว สธุาร ี
วรรณศริ ิ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนประจําประเทศไทยของฟอร์ต้ีฟายไรต์ สืบเนื่องจากสุธารีได้โพสต์ทวิตเตอร์ 
สามครั้งเก่ียวกับหนังสั้นของฟอร์ต้ีฟายไรต์ ¹⁰ บริษัทธรรมเกษตรฯ กล่าวหาว่าการโพสต์ของสุธารีสร้างความเสียหายให้ 
กับชื่อเสียงของบริษัท หลังการไต่สวนมูลฟ้องในวันท่ี 25 มีนาคม 2562 ศาลอาญาท่ีกรุงเทพฯได้รับฟ้องคดีหมิ่นประมาท 
ต่อสุธารี และให้รวมคดีของสุธารีกับคดีของนานวินเข้าด้วยกัน [โปรดดู#4] การพิจารณาคดีครั้งแรก จะมีขึ้นในวันท่ี 24 
พฤษภาคม 2562

5.2 หมิ่นประมาททางแพง่

เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2561 บริษัทธรรมเกษตรฯ ฟ้องคดีหมิ่นประมาททางแพง่ต่อศาลแพง่ท่ีกรุงเทพฯ เรียกร้องให้นางสาว 
สุธารี วรรณศิริ ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจํานวนห้าล้านบาท ¹¹ สืบเนื่องจากท่ีสุธารีโพสต์ทวิตเตอร์สามครั้งเก่ียวกับหนังสั้น 
ของฟอร์ติฟายไรต์ โดยบริษัทกล่าวหาว่าทําให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของตน บริษัทธรรมเกษตรฯ ยังขอให้สุธารี 
ตีพิมพ์คําขอโทษต่อบริษัทในหนังสือพิมพ์ในประเทศและในทวิตเตอร์ของเธอทุกวันเป็นเวลาอยา่งน้อย 30 วันให้ทําลาย 
ข้อมูลท่ีเป็นการหมิ่นประมาทในคอมพิวเตอร์หรือระบบอินเตอร์เน็ต และให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายท้ังหมดของ 
บริษัท ศาลแพง่ได้กําหนดนัดชี้สองสถานเมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 และกําหนดให้มีการสืบพยานระหว่างวันท่ี 27-30 
สิงหาคม 2562 และจะมีคําพิพากษาในวันท่ี 31 ตุลาคม 2562
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⁹

¹⁰

¹¹

ทางบริษัทยังขอให้มีการเยียวยาเพิ่มเติมจากความผิดฐานหมิ่นประมาท (มาตรา 332) โดยให้ตีพิมพ์เผยแพรคํ่าพิพากษาของศาล 
ในหนังสือพิมพ์และให้ทําลายข้อมูลอันเป็นการหมิ่นประมาทในระบบคอมพิวเตอร์
ในวันท่ี 4 ตุลาคม 2560 สุธารีโพสต์ความเห็นในทวิตเตอร์สามครั้งเก่ียวกับหนังสั้นของฟอร์ต้ีฟายไรต์ โดยอ้างอิงข้อมูลจากเนื้อหา 
ของวีดิโอเป็นหนังสั้นเพื่อการรณรงค์ซึ่งเผยให้เห็นว่า บริษัทธรรมเกษตร จํากัดฟ้องคดีหมิ่นประมาททางอาญาต่อคนงานข้ามชาติ 14 
คน หลังจากพวกเขาร้องเรียนกับกสม.เก่ียวกับการละเมิดสิทธิแรงงาน ในวีดิโอยังมีการเรียกร้องให้บริษัทธรรมเกษตรจํากัดถอนฟ้อง 
คดี ต่อ คนงานข้ามชาติท้ัง 14 คน
ห้าล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยนับจากวันท่ี 26 ตุลาคม 2561 (วันท่ีบริษัทยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพง่)
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สุธาร ีวรรณศิร ิ© สุธาร ีวรรณศิริ

6. การดําเนินคดอีาญากับนักข่าวหญิงจากการโพสต์ทวิตเตอรเ์พื่อใหข้้อมูลเกีย่วกับการละเมิด
สทิธิแรงงาน

6.1 การดําเนินคดอีาญาโดยรฐั

บริษัทธรรมเกษตรฯ ได้แจ้งความกับพนักงานสอบสวนในพื้นท่ีจังหวัดลพบุร ี ให้ดําเนินคดีกับนักขา่วหญิง (สงวนชื่อเพื่อ 
รักษาความเป็นสว่นตัว) จากวอยซ์ทีวีในข้อหาความผิดฐานหมิ่นประมาท (มาตรา 326 และ 328 ของประมวลกฎหมาย 
อาญา) จากการท่ีนักขา่วโพสต์ทวิตเตอร์ในวันท่ี 14 กันยายน 2560 เก่ียวกับการละเมิดสิทธิแรงงานโดยบริษัท               

นักข่าวหญิงได้ไปใหก้ารกับตํารวจเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 และในวันท่ี 16 ตุลาคม 2561 อัยการมีความเหน็สั่งไมฟ่อ้งคดี

6.2 การฟอ้งคดอีาญา

เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2562 บริษัทธรรมเกษตรฯ ฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดลพบุรี ในข้อหาความผิดฐานหมิ่นประมาท (มาตรา 
326 และ 328 ของประมวลกฎหมายอาญา) เพื่อดําเนินคดีกับนักขา่วหญิงคนเดียวกันจากวอยซ์ทีวี การไต่สวนมูลฟ้องจะมี 
ขึ้นในวันท่ี 3 มิถุนายน 2562

7.การดําเนินคดอีาญากับอดตีคนงานจากการโพสต์และแชรข้์อมูลอันอาจทําให้เสยีช่ือเสยีงของ
บรษัิท

บริษัทธรรมเกษตรฯ ได้ยื่นฟ้องคดีอาญากับศาลอาญากรุงเทพใต้ กล่าวหานายโทน โทน วิน หนึ่งในคนงานข้ามชาติ 14 
คนจากเมียนมา ในข้อหา “หมิ่นประมาท” (มาตรา 326 ของประมวลกฎหมายอาญา) และ “หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา”
(มาตรา 328) โดยท่ีโทนโทนวินไมไ่ด้คาดคิดว่าตนถูกฟ้องคดี จนกระท่ังวันท่ี 18 พฤษภาคม 2562 โทนโทนวิน 
ได้รับหมายเรียกจากศาลเพื่อไปให้การต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ท่ีจะมีขึ้นในวันท่ี 4 มิถุนายน 2562 คดีนี้ได้ผา่นชั้น 
ไต่สวนมูลฟ้องแล้วโดยศาลอาญากรุงเทพใต้มีคําสั่งรับฟ้องคดีโดยเชื่อว่าคดีมีมูลตามคําฟ้องของบริษัท

8. การดําเนินคดอีาญากับบุคคลอยา่งน้อย 19 คน ซึง่รวมท้ังอดตีคนงานขา้มชาติ เจ้าหน้าทีข่องเครอืขา่ย 
เพื่อสทิธิแรงงานขา้มชาติ และผูส้ื่อขา่ว ในขอ้หา “หมิ่นประมาท” จากการโพสต์และแชรข์อ้มูลอันอาจ 
ทําใหเ้สยีชื่อเสยีงของบรษัิท

นับแต่ปี 2559 บริษัทธรรมเกษตรฯ ได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนให้ดําเนินคดี “หมิ่นประมาท” กับ 
อดีตคนงานข้ามชาติ เจ้าหน้าท่ีของเครือขา่ยเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ และผู้สื่อขา่ว สว่นใหญเ่ป็นผลจากการโพสต์และ 
แชร์ข้อมูลอันอาจทําให้บริษัทเสียชื่อเสียง สามในสี่คดียังคงอยูใ่นชั้นของพนักงานสอบสวน
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(1) คดีหม่ินประมาททางอาญาต่อนางสาวสธุาสนิ ีแก้วเหล็กไหล นักปกป้องสิทธิแรงงานและ ผู้ประสานงานเครือขา่ย
 เพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ บริษัทร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2559 แต่ต่อมาบริษัทได้ยื่น  
 ขอถอนคําร้องทุกข์หลังมีการเจรจา
(2) คดีหมิ่นประมาททางอาญาต่อนางสาวสธุาสนิ ีแก้วเหล็กไหล คดียังอยูใ่นชั้นพนักงานสอบสวน
(3) คดีหมิ่นประมาททางอาญาต่ออดีตคนงานสองคน เจ้าหน้าท่ีสองคนของเครือขา่ยเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ และ
 นักกิจกรรมชาวไทยสองคน คดียังอยูใ่นชั้นพนักงานสอบสวน
(4) คดีหมิ่นประมาททางอาญาต่ออดีตคนงาน 14 คน ในข้อหาหมิ่นประมาทและให้ข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานจาก    
 การร้องเรียนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) คดียังอยูใ่นชั้นพนักงานสอบสวน
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กําหนดการพิจารณาคดี
คดอีาญา

24 พฤษภาคม 2562 (หมิ่นประมาททางอาญา; นานวิน [โปรดดู#4] และสุธารี วรรณศิริ [โปรดดู#5.1]): 
การพิจารณาคดีในข้อหาหมิ่นประมาททางอาญาครั้งแรกจะมีขึ้นท่ีศาลอาญากรุงเทพฯ โดยก่อนหน้านี้ศาลสั่ง 
รวมคดีของสุธารีและนานวินเข้าด้วยกัน

3 มิถนุายน 2562 (หมิ่นประมาททางอาญา; นักขา่วหญิง [โปรดดู#6]): จะมีการไต่สวนมูลฟ้องของศาล 
จังหวัดลพบุรี

4 มิถนุายน 2562 (หมิ่นประมาททางอาญา; โทนโทนวิน [โปรดดู#7]): การพิจารณาคดีในข้อหาหมิ่น 
ประมาททางอาญาครั้งแรกจะมีขึ้นท่ีศาลอาญากรุงเทพใต้

11 มิถนุายน 2562 (ลักทรัพย์; เยเย, ซูยังและสุธาสินี แก้วเหล็กไหล [โปรดดู#2.2]): ศาลจังหวัด 
ลพบุรีจะอ่านคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อกรณีท่ีบริษัทอุทธรณ์คําสั่งไมร่ับฟ้องของ ศาลชั้นต้น

คดแีพ่ง

27-30 สงิหาคม 2562 (หมิ่นประมาททางแพง่; สุธารี วรรณศิริ [โปรดดู#5.2]): การสืบพยานจะมีขึ้นท่ีศาลแพง่ 
ท่ีกรุงเทพฯ

31 ตลุาคม 2562 (หมิ่นประมาททางแพง่; สุธารี วรรณศิริ [โปรดดู#5.2]): ศาลแพง่ท่ีกรุงเทพฯจะอ่าน 
คําพิพากษา
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กฎหมายอาญามาตราทีเ่กีย่วข้อง

พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทําความผดิเกีย่วกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ.2550

ประมวลกฎหมายอาญา
‘แจ้งความเท็จ’ มาตรา 137: ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน  ซ่ึงอาจทําให้ผู้อ่ืนหรือ 

ประชาชนเสยีหาย ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหกเดือน หรอืปรับไมเ่กินหนึ่งหม่ืนบาทหรือ 
ท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา 188: ผู้ใดทําให้เสียหาย ทําลาย ซอ่นเร้น เอาไปเสียหรือทําให้สูญหายหรือไร้ 
ประโยชน์ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อ่ืนในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ 
ผู้อ่ืนหรือประชาชนต้องระวางโทษจําคุกไมเ่กินห้าปี และปรับไมเ่กินหนึ่งแสนบาท

‘เอาไปเสียหรือทําให้สูญ
หายหรือไร้ประโยชน์ 
ซึ่งเอกสารใดของผู้อ่ืน 
ในประการท่ีน่าจะเกิด 
ความเสียหายแก่ผู้อ่ืน’

มาตรา 326: ผู้ใดใสค่วามผู้อ่ืนต่อบุคคลท่ีสามโดยประการท่ีนา่จะทําให้ผู้อ่ืนนั้นเสียชื่อ 
เสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวาง โทษ 
จําคุกไมเ่กินหนึ่งปีหรือปรับไมเ่กินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

‘หมิ่นประมาท’

มาตรา 328: ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทําโดยการโฆษณาด้วย เอกสารภาพ 
วาดภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรท่ีทําให้ปรากฏไมว่่าด้วยวิธีใด ๆ แผน่เสียง 
หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทําโดยการกระจายเสียงหรือการ 
กระจายภาพ หรือโดยกระทําการป่าวประกาศด้วยวิธีอ่ืนผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุก 
ไมเ่กินสองปีและปรับไมเ่กินสองแสนบาท

‘หมิ่นประมาทโดย
การโฆษณา’

มาตรา 335(1) และ (11): ผู้ใดลักทรัพย์ (1) ในเวลากลางคืน (11) ท่ีเป็นของนายจ้างหรือ
ท่ีอยู่ในความครอบครองของนายจ้างต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงห้าปีและปรับต้ัง
แต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท ถ้าความผิดตามวรรคแรกเปน็การกระทําท่ีประกอบด้วย
ลักษณะดังท่ีบัญญัติไว้ในอนุมาตราดังกล่าวแล้วต้ังแต่สองอนุมาตราขึ้นไป ผู้กระทําต้อง 
ระวางโทษจําคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปีและปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท

‘ลักทรัพย์ตอนกลางคืน’
และ ‘ลักทรัพย์นายจ้าง’

มาตรา 357, วรรค 1: ผู้ใดชว่ยซอ่นเร้น ชว่ยจําหนา่ย ชว่ยพาเอาไปเสีย ซื้อรับจํานําหรือ 
รับไว้โดยประการใดซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระทําความผิด ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะ 
ลักทรัพย์ว่ิงราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก 
หรือเจ้าพนักงาน ยักยอกทรัพย์ ผู้นั้นกระทําความผิดฐานรับของโจรต้องระวางโทษจําคุก 
ไมเ่กินห้าปีหรือปรับไมเ่กินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

‘รับของโจร’

มาตรา 14(1) ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 (ยกเลิกแล้ว): ผู้ใดกระทําความผิดท่ีระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไมเ่กิน 
ห้าปีหรือปรับไมเ่กินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ
  (1) นําเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไมว่่าท้ังหมดหรือ 
บางสว่น หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการท่ีนา่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน
หรือประชาชน

‘นําเข้าสูร่ะบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์ปลอม’

มาตรา 334: ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือท่ีผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยูด้่วยไปโดยทุจริตผู้นั้น
กระทําความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินสามปี และปรับไมเ่กินหกหม่ืนบาท

‘ลักทรัพย์’
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หมายเหต:ุ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2560, มาตรา 14 ได้รับการแก้ไขเพื่อยกเว้นความผิดฐานหมิ่นประมาทตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา มีการแก้ไขดังนี้

มาตรา 14(1)ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550 (ใหม)่: ผู้ใดกระทําความผิดท่ีระบุไว้ดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจําคุกไมเ่กินห้าปี 
หรือปรับไมเ่กินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ
 

 (1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนําเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอร์ซึง่ขอ้มูลคอมพวิเตอร์
ท่ีบิดเบือนหรือปลอมไมว่่าท้ังหมดหรือบางสว่นหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดย
ประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันมิใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่น 
ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา

กฎหมายแพ่งมาตราทีเ่กีย่วข้อง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
‘หมิ่นประมาททางแพง่’ มาตรา 423: ผู้ใดกล่าวหรือไขขา่วแพรห่ลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นท่ี 

เสียหายแก่ช่ือเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอ่ืนก็ดีหรือเป็นท่ีเสียหายแก่ทางทํามาหาได้ 
หรือทางเจริญของเขาโดยประการอ่ืนก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ 
เขาเพื่อความเสียหายอยา่งใด ๆ อันเกิดแต่การนั้น แม้ท้ังเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้น 
ไมจ่ริง แต่หากควรจะรู้ได้ผู้ใดสง่ขา่วสารอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไมจ่ริงหากว่าตนเองหรือ 
ผู้รับข่าวสารน้ันมีทางได้เสียโดยชอบในการนั้นด้วยแล้วท่านว่าเพียงท่ีส่งข่าวสารเช่นนั้น 
หาทําให้ผู้นั้นต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่
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FIDH พิสจูน์ทราบความจรงิ
ภารกิจการสอบสวนและสังเกตการณ์คดี

FIDH ดําเนินงานด้านต่าง ๆ รวมท้ังการสง่ผู้สังเกตการณ์คดีไปรว่มฟังการพิจารณาจนถึงภารกิจการสอบสวนโดยทีมงานระหว่าง 
ประเทศเป็นการทํางานบนพ้ืนฐานขั้นตอนปฏิบัติท่ีเข้มแข็งและไม่ลําเอียงท้ังนี้เพ่ือพิสูจน์ทราบความจริงและความรับผิดชอบ 
โดยผู้ชํานาญการท่ี FIDH สง่ไปทํางานภาคสนาม ทํางานให้เราแบบอาสาสมัคร
ในชว่ง 25 ปีท่ีผา่นมาFIDH ได้ปฏิบัติภารกิจเชน่นี้กว่า 1,500 ครั้งในกว่า100 ประเทศ ซึ่งชว่ยหนุนเสริมการรณรงค์เพื่อสร้าง 
ความต่ืนตัวและกดดันของFIDH

สนับสนุนภาคประชาสงัคม
การอบรมและการแลกเปล่ียน

FIDH จัดกิจกรรมหลายประการโดยความรว่มมือกับองค์กรสมาชิกซึ่งต้ังอยูใ่นประเทศต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับการดําเนินงานและศักยภาพของนักเคล่ือนไหวด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อนําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงในระดับท้องถ่ิน

จัดต้ังประชาคมระหว่างประเทศ
ทําหน้าท่ีล็อบบี้ถาวรในหนว่ยงานระหว่างรัฐบาล

FIDHสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรสมาชิกและองค์กรภาคีในประเทศโดยการรณรงค์ผ่านหน่วยงานระหว่างรัฐบาลโดยเรา 
แจ้งเตือนให้หนว่ยงานเหล่านี้ทราบ เมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมีการสง่ข้อมูลแต่ละกรณีให้กับหนว่ยงานเหล่านี้
FIDH ยังมีสว่นรว่มในการจัดทํากฎบัตรระหว่างประเทศ

แจ้งและรายงานข้อมูล
การรณรงค์ความเห็นของสาธารณะ

FIDH แจ้งข้อมูลและมีสว่นขับเคล่ือนความเห็นสาธารณะผา่นการเผยแพรใ่บแถลงขา่ว การจัดแถลงขา่วการเขียนจดหมายเปิด 
ผนึกถึงหนว่ยงานต่าง ๆ รายงานจากการปฏิบัติภารกิจการเผยแพรข่้อเรียกร้องฉุกเฉิน ข้อร้องเรียน การรณรงค์ และเว็บไซต์ FIDH
ใช้ประโยชน์อยา่งเต็มท่ีจากชอ่งทางสื่อสารท่ีมีอยูเ่พื่อให้สังคมตระหนักถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน

17 passage de la Main-d’Or - 75011 Paris - France
Tel: + 33 1 43 55 25 18 /Fax: + 33 1 43 55 18 80 / www.fidh.org

องค์การต่อต้านการทรมานโลก (World Organisation Against Torture - OMCT) ก่อต้ังขึน้เมื่อปี 2528 มกีารดําเนินงาน 
รว่มกับ และโดยผา่นพันธมติรระหว่างประเทศขององค์กรพัฒนาเอกชนกว่า  200  องค์กรในนามเครอืข่าย SOS-Torture Network
เพื่อต่อต้าน การทรมาน การสงัหารแบบรวบรดั การบงัคับบุคคลใหส้ญูหาย การควบคมุตัวโดยพลการ และการปฏิบติัหรอืการ 
ลงโทษทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม และย�ายศีกัดิศ์รขีองมนุษยท์กุประการในโลก และต่อสูเ้พื่อคุ้มครอง นักปกป้องสทิธิมนุษยชน

ช่วยเหลือและสนับสนุนผูเ้สยีหาย
OMCT สนับสนุนเหยื่อจากการทรมานให้ได้รับความยุติธรรมและการเยียวยารวมท้ังการฟื้ นฟูบําบัด เป็นความชว่ยเหลือท้ังในรูป 
ของกฎหมายการรักษาพยาบาล และความชว่ยเหลือฉุกเฉินด้านสังคมอ่ืน ๆ เราชว่ยเหลือในการยื่นข้อร้องเรียนต่อกลไกสิทธิ 
มนุษยชนระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ และสามารถแทรกแซงชว่ยเหลืออยา่งเรง่ด่วน OMCTให้ความใสใ่จเป็นพิเศษกับ 
ผู้เสียหายบางประเภท โดยเฉพาะท่ีเป็นผู้หญิงและเด็ก

ป้องกันการทรมานและแก้ปัญหาการลอยนวลพ้นผดิ
OMCT ทํางานรว่มกับภาคีในประเทศ เพื่อรณรงค์กดดันให้เกิดการบังคับใช้มาตรฐานต่อต้านการทรมานระหว่างประเทศ OMCT ยัง 
ดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์สูงสุดจากกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศโดยเฉพาะคณะกรรมการต่อต้าน 
การทรมานแหง่สหประชาชาติเพื่อให้การรณรงค์เป็นผลสําเร็จ

คุ้มครองนักปกป้องสทิธิมนุษยชน
ผู้ท่ีทํางานปกป้องสิทธิมนุษยชนและต่อต้านการทรมานมักถูกคุกคาม สง่ผลให้ OMCT ให้ความสําคัญเป็นพิเศษต่อการคุ้มครอง 
บุคคลเหล่านี้ ท้ังโดยผา่นการแจ้งเตือนเมื่อเกิดภัยคุกคาม การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการรณรงค์กดดัน และการสร้างจิตสํานึก 
รวมท้ังการให้ความสนับสนุนโดยตรง

การประกบตัวนักกิจกรรมและการสรา้งความเข้มแข็งขององค์กรในพื้นที่
OMCT สนับสนุนองค์กรสมาชิกให้มีเครื่องมือและบริการ ท่ีชว่ยให้สามารถดําเนินงาน และสร้างศักยภาพของตน เพื่อให้เกิดผล 
สําเร็จในการต่อสู้กับการทรมาน การดําเนินงานของ OMCT ในตูนีเซียเป็นสว่นหนึ่งของเจตจํานงในการสนับสนุนภาคประชาสังคม
ในชว่งท่ีมีการเปล่ียนผา่นไปสูก่ารปกครองอยา่งมีนิติธรรม และการเคารพข้อห้ามเด็ดขาดต่อการทรมาน

8 rue du Vieux-Billard - PO Box 21 - CH-1211 Geneva 8 - Switzerland
Tel: +41 22 809 49 39 / Fax: +41 22 809 49 29 / www.omct.org
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กิจกรรมของ The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

The Observatory เป็นโครงการปฏิบัติงานท่ีมีความเชื่อมั่นในความรว่มมือและการแสดงเอกภาพท่ีเข้มแข็งขึ้นกับนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชนและหน่วยงานซึ่งช่วยเหลือไม่ให้พวกเขาต้องต่อสู้อย่างโดดเด่ียวท้ังยังเล็งเห็นความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้อง 
พัฒนาการรับมืออย่างเป็นระบบจากเอ็นจีโอและประชาคมระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาการกดขี่ปราบปรามนักปกป้องซึ่ง 
ตกเป็นเหยื่อ ด้วยเป้าหมายดังกล่าว The Observatory จึงมุง่ท่ีจะสร้าง

กิจกรรมของ The Observatory มีพื้นฐานจากการปรึกษาหารือและความรว่มมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนระดับชาติ ภูมิภาค 
และนานาชาติ เรามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดการดําเนินงานท่ีเป็นผล จึงเป็นเหตุให้เราใช้หลักเกณฑ์ท่ียึดหยุน่ในการรับ 
พิจารณาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ท่ีได้รับมา โดยยึดตาม “นิยามด้านการปฏิบัติการ” ของคําว่า นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่ง FIDH
และ OMCT ได้นํามาใช้ว่า “บุคคลซึ่งมักเสี่ยงหรือตกเป็นเหยื่อของการตอบโต้ การคุกคาม และการละเมิดสิทธิเนื่องจาก 
พันธกิจของตน และการดําเนินงานโดยลําพังหรือรว่มมือกับบุคคลอ่ืนอยา่งสอดคล้องกับกฎบัตรระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน ท้ังนี้เพื่อสง่เสริมและให้บรรลุสิทธิท่ีได้รับการรับรองตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกฎบัตร 
ระหว่างประเทศอ่ืน ๆ”

เพื่อใหเ้กิดการดําเนินงานเฝ้าระวังและรณรงค์ The Observatory ได้จัดทําระบบการสื่อสารสาํหรบันักปกป้องทีเ่สีย่งภัย 
เป็นระบบทีช่่วยใหส้ามารถสื่อสารในยามฉุกเฉินได้ โดยผา่นช่องทางดังนี้

อีเมล์: Appeals@fidh-omct.org
FIDH โทร: + 33 1 43 55 25 18 โทรสาร: + 33 1 43 55 18 80
OMCT โทร: + 41 22 809 49 39 โทรสาร: + 41 22 809 49 29

กลไกเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบของประชาคมระหว่างประเทศต่อกรณีของการคุกคามและปราบปรามนักปกป้องสิทธิ      
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง หากต้องมีการแทรกแซงชว่ยเหลืออยา่งเรง่ด่วน
การสังเกตการณ์กระบวนการยุติธรรมและหากจําเป็นอาจรวมถึงความชว่ยเหลือทางกฎหมายโดยตรง
คณะทํางานระหว่างประเทศเพื่อสอบสวนและให้กําลังใจผู้ต่อสู้
ความชว่ยเหลือระดับบุคคลอยา่งเป็นรูปธรรมมากสุดรวมท้ังความชว่ยเหลือทางวัตถุซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือประกันให้เกิดความ
มั่นคงปลอดภัยของนักปกป้องท่ีตกเป็นเหยื่อการละเมิดอยา่งร้ายแรง
การจัดเตรียม ตีพิมพ์ และเผยแพรร่ายงานการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือองค์กร ซึ่งทํางานด้านสิทธิมนุษยชน 
อยูท่ั่วโลก ไปยังประเทศต่าง ๆ
สนับสนุนความรว่มมือกับองค์การสหประชาชาติ และโดยเฉพาะผู้รายงานพิเศษแหง่สหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิ 
มนุษยชนและหากจําเป็นรวมถึงความร่วมมือกับผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติและคณะทํางานสหประชาชาติใน 
ประเด็นหรือพื้นท่ีอ่ืน ๆ
การล็อบบี้อยา่งต่อเนื่องกับหนว่ยงานระดับภูมิภาคและหนว่ยงานระหว่างรัฐบาล โดยเฉพาะองค์การนานารัฐอเมริกัน 
(Organisation of American States - OAS), สหภาพแอฟริกา (African Union - AU), สหภาพยุโรป (EU), 
องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความรว่มมือในยุโรป (Organisation for Security and Co-operation in Europe- OSCE), 
คณะมนตรียุโรป (Council of Europe), International Organisation of the Francophonie (OIF),  Commonwealth, 
สันนิบาตรัฐอาหรับ (League of Arab States), สมาคมประชาชาติเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และองค์การ 
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
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