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14 กุมภาพนัธ์ 2562  
 
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา   
ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   
ท าเนียบรัฐบาล  
เลขที่ 1 ถนนพิษณโุลก  
ดสุิต กรุงเทพ ฯ 10300 
ประเทศไทย  
 
เร่ือง คดีใหม่ที่บริษัทธรรมเกษตรจ ำกัด ฟ้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  
 
เรียน  นายกรัฐมนตรี  
 

องค์กรที่มีช่ือแนบท้ายลงนามในจดหมายฉบบันีเ้พื่อแสดงข้อกงัวลอย่างลึกซึง้ เก่ียวกบัข้อกล่าวหาที่บริษัทธรรม
เกษตร จ ากดั กล่าวโทษเพื่อเอาผิดแรงงานชาวเมียนมาร์และนกัปกป้องสิทธิมนษุยชนในประเทศไทยหลายคนในข้อหา
หม่ินประมาทและข้อหาอาญาอื่น ๆ  

ด้วยความเคารพ เราขอเรียกร้องรัฐบาลไทยให้ด าเนินการโดยทนัที เพื่อคดัค้านและหาแนวทางยตุกิารด าเนินคดี
ของบริษัทธรรมเกษตร จ ากัด ตอ่แรงงานชาวเมียนมาร์และนกัปกปอ้งสิทธิมนษุยชน ซึง่มีเจตนารมณ์ตรงข้ามกบันโยบายที่
รัฐบาลของท่านประกาศไว้ ที่จะสนบัสนนุการปฏิบตัติามหลกัการชีแ้นะวา่ด้วยธุรกิจและสิทธิมนษุยชน รวมทัง้
ผลประโยชน์ของประเทศ พนัธกรณีทางกฎหมาย และพนัธกิจที่มีตอ่กฎหมายสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศ  

จนถึงปัจจบุนั บริษัทธรรมเกษตร จ ากดัของไทย ซึง่มีกิจการฟาร์มไก่ในจงัหวดัลพบรีุ ได้ฟอ้งคดีไม่ต า่กวา่ 13 คดี
ทัง้แพ่งและอาญาเพื่อเอาผิดกบันักปกปอ้งสิทธิมนษุยชนจ านวนหนึ่ง รวมทัง้อดตีลกูจ้าง ที่ผ่านมาทางพนกังานอยัการและ
ศาลได้ยกฟอ้งคดสี่วนใหญ่ไปแล้ว แตย่งัหลงเหลืออยู่บางคด ีในเดอืนพฤศจิกายน 2561 ตวัแทนของบริษัทยงัประกาศจะ
ฟอ้งคดเีพิ่มเติม  

ในเดอืนธันวาคม 2561 พนกังานสอบสวน สถานีต ารวจภธูรเมืองลพบรีุได้เรียกตวัอดตีลกูจ้าง 14 คนของบริษัท
ธรรมเกษตร จ ากดั ซึง่เป็นแรงงานข้ามชาตทิัง้หมด ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา โดยทางบริษัทกล่าวหาว่าคนงานเหล่านี ้
“แจ้งความเท็จตอ่เจ้าพนกังาน และก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ [บคุคลหรือหน่วยงานอื่น]” พนักงานสอบสวน สถานีต ารวจ
อ าเภอโคกตมู จงัหวดัลพบรีุยงัเรียกตวัสธุาสินี แก้วเหล็กไหล ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) 
กลุ่มที่ท างานสนบัสนนุสิทธิคนข้ามชาตใินไทย ไปสอบถามในฐานะพยานเม่ือวนัที่ 28 มกราคม 2562 กรณีที่บริษัทธรรม
เกษตร จ ากดั แจ้งข้อกล่าวหากบัเธอ ในวนัเดยีวกนันัน้ พนักงานสอบสวน สถานีต ารวจอ าเภอโคกตมู จงัหวดัลพบรีุ ขอ
ข้อมลูจากพยานบคุคลเพื่อสืบสวนค าร้องของบริษัทธรรมเกษตร จ ากัด ซึง่แจ้งความกบับุคคล 6 รายจากกิจกรรมบน
โซเชียลมีเดยีก่อนหน้านี ้

การฟอ้งร้องคดอีาญาของบริษัทธรรมเกษตร จ ากัด เกิดขึน้เนื่องจากอดตีลกูจ้าง 14 คนได้ให้ข้อมลูกบั
คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาต ิ(กสม.) เก่ียวกบัการปฏิบตัมิิชอบด้านสิทธิแรงงานในปี 2559 ซึง่จากการสอบสวน
ข้อร้องเรียนแยกกนัของทัง้กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน และกสม. พบวา่มีหลักฐานบ่งชีถึ้งการปฏิบตัมิิชอบด้าน
แรงงาน โดยบริษัทธรรมเกษตร จ ากัด ไม่ได้จ่ายค่าแรงตามอัตราค่าจ้างขัน้ต า่ ไม่ได้จ่ายค่าท างานล่วงเวลา และไม่
อนญุาตให้คนงานลาหยุดงานได้มากเท่าที่กฎหมายก าหนด ในวนัที่ 15 มกราคม 2562 ศาลฎีกายงัพิพากษายืนตามค าสัง่
ของศาลชัน้ต้น สัง่ให้บริษัทธรรมเกษตร จ ากัด จ่ายเงินประมาณ 1.7 ล้านบาท เป็นค่าจ้าง คา่ท างานในวนัหยดุ คา่
ล่วงเวลา และดอกเบีย้ให้กบัอดีตลกูจ้าง 14 คน จากการละเมิดพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน  

เม่ือเร็ว ๆ นี ้บริษัทธรรมเกษตร จ ากัด ยงัร้องทกุข์กล่าวโทษตอ่นกัปกปอ้งสิทธิมนษุยชนที่ออกมาเปิดเผยการ
ปฏิบตัมิิชอบด้านสิทธิแรงงาน และการตอบโต้คนงาน จนถึงเดอืนตลุาคม 2561 นาน วนิ อดตีลกูจ้างชาวเมียนมาของ
บริษัทธรรมเกษตร จ ากดั ถูกด าเนินคดหีม่ินประมาททางอาญาอีกครัง้ จากการกล่าวหาว่ามีการปฏิบตัมิิชอบด้านแรงงาน
และการตอบโต้อดีตลกูจ้าง 14 คน ในสารคด ีที่จดัท าโดยฟอร์ตีฟ้ายไรต์ หน่วยงานด้านสิทธิมนษุยชน และในระหวา่งการ
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แถลงข่าวซึง่จดัโดยฟอร์ตีฟ้ายไรต์ ที่มีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก สธุารี วรรณศริิ อดีตผู้ เช่ียวชาญด้านสิทธิมนษุยชนของ
ฟอร์ตีฟ้ายไรต์ ยงัถูกด าเนินคดหีม่ินประมาททัง้ทางอาญาและแพ่ง จากการเผยแพร่สารคดขีองฟอร์ตีฟ้ายไรต์ทางโซเชียล
มีเดยี ศาลอาญากรุงเทพ ฯ มีก าหนดพิจารณาค าฟอ้งตอ่นาน วนิ และสธุารี วรรณศริิ ในวนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ และ 11 
มีนาคม 2562 ตามล าดบั และศาลแพ่งมีก าหนดฟังการพิจารณาคดใีนเดอืนสิงหาคม 2562 ในคดทีี่สธุารี วรรณศริิถกูฟอ้ง
ทางแพ่ง  

การด าเนินคดตีอ่แรงงานและนกัปกปอ้งสิทธิมนษุยชนของบริษัทธรรมเกษตร จ ากัด โดยเฉพาะหลงัจากศาล
แขวงดอนเมืองได้ยกฟอ้งคดหีม่ินประมาททางอาญาที่คล้ายคลึงกนัไปแล้วเม่ือเดือนกรกฎาคม 2561 เป็นคดทีี่ทางบริษัท 
ฯ ฟอ้งอดตีคนงานทัง้ 14 คน ข้อกล่าวหาใหม่ของบริษัทธรรมเกษตร จ ากัด มีลกัษณะเป็นการใช้กระบวนการยตุธิรรมเพื่อ
คกุคาม ย่อมท าให้เกิดความสญูเปล่าด้านทรัพยากรและเวลาของต ารวจ พนกังานอัยการ และเจ้าหน้าที่ศาล  

เราเห็นว่าการฟอ้งคดขีองบริษัทธรรมเกษตร จ ากดั มีลกัษณะเป็นการตอบโต้และคกุคามนกัปกปอ้งสิทธิ
มนษุยชน ที่เปิดโปงการปฏิบตัมิิชอบ การตอบโต้เช่นนีถื้อเป็นการแทรกแซงการท างานของนกัปกปอ้งสิทธิมนษุยชน และ
ขดัขวางการด าเนินงานเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงาน การฟอ้งคดขีองบริษัทธรรมเกษตร จ ากดั เป็นกรณีตวัอย่างของคดเีชิง
ยทุธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Strategic Litigation Against Public Participation -SLAPP) คดี
เหล่านีส้ะท้อนให้เห็นอนัตรายของคดฟีอ้งปิดปากที่มีตอ่คนงานและนกัปกปอ้งสิทธิมนษุยชนในไทย และสะท้อนให้เห็น
ความจ าเป็นที่รัฐบาลของท่านต้องมีนโยบายที่ชดัเจนและมีบทบญัญัตทิางกฎหมายและข้อบงัคบัเพื่อปอ้งกนัไม่ให้คดี
เหล่านีเ้ดนิหน้าตอ่ไป ตัง้แตปี่ 2549 จนถึงปัจจบุนั บริษัทธรรมเกษตร จ ากัด ด าเนินคดอีย่างน้อย 13 คด ีที่มุ่งฟอ้งร้องอดตี
ลกูจ้างที่เรียกร้องสิทธิของตนเอง รวมถึงนกัปกปอ้งสิทธิมนษุยชนที่เปิดเผยการละเมิดสิทธิมนษุยชนในการด าเนินธุรกิจ  

ในเดอืนสิงหาคมและตลุาคม 2560 บริษัทธรรมเกษตร จ ากัด ได้ฟอ้งคดอีาญาตอ่แรงงานข้ามชาตสิองคนและ
สธุาสินี แก้วเหล็กไหล ในข้อหาลกัทรัพย์รวมถึงบตัรลงเวลาท างาน โดยในความเป็นจริง พวกเขาได้ใช้บตัรลงเวลาเหล่านี ้
เป็นหลกัฐานที่มอบให้กบัเจ้าพนกังานตรวจแรงงาน เพื่อพิสจูน์ว่ามีการละเมิดด้านแรงงานเกิดขึน้จริง เป็นการช่วยเหลือ
เจ้าพนกังานในการปฏิบตัหิน้าที่ตามกฎหมาย แม้ว่าตอ่มาศาลไทยได้ยกฟอ้งค าร้องของบริษัทธรรมเกษตร จ ากดั แตอ่นัที่
จริงแล้ว ไม่ควรมีการรับฟอ้งคดนีีต้ ัง้แตต้่น เนื่องจากส่งผลให้เกิดแรงกดดนัที่ไม่จ าเป็น คา่ใช้จ่ายทางคดทีี่ไม่จ าเป็น ท าให้
เสียเวลาและเสียรายได้จากการท างานส าหรับผู้ถูกด าเนินคด ี 

เราตระหนกัวา่ทางสภานิตบิญัญัตแิห่งชาติ (สนช.) ได้พยายามแก้ไขเพิ่มเตมิมาตรา 161/1 ของประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาเม่ือเดอืนธันวาคม มาตรา 161/1 ให้อ านาจศาลในการใช้วิจารณญาณเพื่อยกฟอ้งค าร้อง
ของราษฎร และห้ามไม่ให้มีการฟอ้งซ า้โดยราษฎร กรณีที่เป็นการ “ฟ้องคดโีดยไม่สจุริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อ
กลัน่แกล้งหรือเอาเปรียบจ าเลย” จึงควรน ามาตรา 161/1 มาใช้กบัการฟอ้งคดลี่าสดุของบริษัทธรรมเกษตร จ ากัด 

มาตรา 161/1 นีย้งัไม่เพียงพอที่จะพดูถึงกรณีการฟอ้งแกล้งทัว่ไปในประเทศไทยได้ นอกจากการคาดหวงัให้ศาล
ใช้มาตรา 161/1 ในการพิจารณาคดแีล้ว เรายงัเรียกร้องรัฐบาลของท่านให้ก าหนดมาตรการอย่างชดัเจนเพื่อคดัค้านการ
ฟอ้งแกล้ง ดงักรณีของการฟอ้งของบริษัทธรรมเกษตร จ ากดั การที่พนกังานอยัการมีค าสัง่ไม่ฟอ้งและศาลมีค าพิพากษาที่
จะไม่รับฟอ้งคดขีองบริษัทธรรมเกษตร จ ากดั โดยเร็ว ย่อมเป็นการส่งสญัญาณตอ่หน่วยงานธุรกิจทัง้ของตา่งชาตแิละไทย
ที่ด าเนินงานในประเทศไทย และสะท้อนให้เห็นพนัธกิจของรัฐบาลของท่านที่จะบงัคบัใช้กฎหมายและปฏิบตัติามหลกัการ
ธุรกิจและสิทธิมนษุยชน  

เพื่อปอ้งกนัไม่ให้มีการฟอ้งคดปิีดปากแบบของบริษัทธรรมเกษตร จ ากดั อีก เราเสนอแนะให้มีการจัดท า
กฎหมายตอ่ต้านการฟอ้งคดปิีดปากอย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้การคุ้มครองอย่างเตม็ที่กบัคนงาน นักปกปอ้งสิทธิมนษุยชน 
และบคุคลอื่น ๆ ไม่ให้ถกูคกุคามด้วยกระบวนการยตุธิรรม ทัง้ยงัจ าเป็นที่พนกังานอยัการและส านกังานอยัการสงูสดุ
จะต้องมีทรัพยากรและความสนบัสนนุมากเพียงพอ เพื่อให้สามารถใช้อ านาจของตนตามมาตรา 21 ของพระราชบญัญัติ
องค์กรอยัการและพนักงานอยัการ พ.ศ.2553 เพื่อคดักรองการฟอ้งคดทีี่ไม่พึงประสงค์ออกไป รวมทัง้คดทีี่มุ่งคกุคาม ข่มขู่ 
หรือตอบโต้นกัปกปอ้งสิทธิมนษุยชนหรือบคุคลอื่น ๆ ประเทศไทยยงัควรยกเลิกการเอาผิดทางอาญาฐานหม่ินประมาท
และยกเลิกบทลงโทษจ าคกุหรือโทษปรับในคดหีม่ินประมาทด้วย  

เราเรียกร้องรัฐบาลไทยให้ปฏิบตัติามข้อเสนอแนะ จากคณะผู้ช านาญการด้านสิทธิมนษุยชนหกคนของ
สหประชาชาต ิเม่ือเดอืนพฤษภาคม 2561 ที่เสนอให้ “ทบทวนกฎหมายแพ่งและอาญา รวมทัง้กระบวนการฟอ้งคด ีเพื่อ
ปอ้งกนัไม่ให้มีการใช้กฎหมายหม่ินประมาทอย่างมิชอบโดยบริษัท” ในระหวา่งการเดนิทางมาเยือนประเทศไทยเม่ือเดอืน

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23095&LangID=E
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เมษายน 2561 คณะท างานแห่งสหประชาชาติวา่ด้วยธุรกิจและสิทธิมนษุยชน ได้เรียกร้องในท านองเดยีวกนัให้รัฐบาลไทย 
“ประกนัวา่ภาคธุรกิจจะไม่ใช้คดหีม่ินประมาทเป็นเคร่ืองมือเพื่อขดัขวางการใช้สิทธิและเสรีภาพโดยชอบของผู้ทรงสิทธิที่
ได้รับผลกระทบ หน่วยงานภาคประชาสงัคม และนกัปกปอ้งสิทธิมนุษยชน” คณะท างานยงัเสนอแนะตอ่ไปว่า ควร “ตรา
กฎหมายตอ่ต้านคดปิีดปากเพื่อประกนัว่านกัปกปอ้งสิทธิมนษุยชนจะไม่ถกูฟอ้งในทางแพ่งจากการด าเนินงานของตน” 
เราจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยน าข้อเสนอแนะเหล่านีไ้ปผนวกเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบตักิารแห่งชาตวิ่าด้วยธุรกิจและ
สิทธิมนษุยชน และด าเนินการให้มีการปรึกษาหารืออย่างจริงจงักบัหน่วยงานภาคประชาสงัคม เพื่อจดัท าและด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบตักิารแห่งชาตนิี ้

เราขอขอบคณุที่ท่านให้ความใส่ใจตอ่ปัญหาและข้อเสนอแนะตามจดหมายนี ้เรายินดทีี่มีโอกาสช่วยเหลือและ
สนบัสนนุรัฐบาลไทย เพื่อให้ปฏิบตัติามพนัธกิจของหลกัการธุรกิจและสิทธิมนษุยชนได้ รวมทัง้การคุ้มครองสิทธิของ
คนงาน นกัปกปอ้งสิทธิมนษุยชน และเสรีภาพขัน้พืน้ฐานในประเทศไทย  
 
ขอแสดงความนบัถือ  
 
กลุ่มการเมืองหลงับ้าน 
กลุ่มคนงานหญิงเพื่อความยตุธิรรม จงัหวดัเชียงใหม่ 
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จงัหวดัเลย 
กลุ่มด้วยใจ 
กลุ่มนิเวศวฒันธรรมศกึษา 
กลุ่มโรงน า้ชา Togetherness for Equality in Action Group 
เครือข่ายกะเหร่ียงเพื่อวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม เขตงานตะนาวศรี 
เครือข่ายชีวิตสาธารณะ จงัหวดัพทัลงุ 
เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ 
โครงการขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ 
มลูนิธินิตธิรรมสิ่งแวดล้อม 
มลูนิธิผสานวฒันธรรม 
มลูนิธิเพื่อสิทธิมนษุยชนและการพฒันา 
มลูนิธิศกัยภาพชมุชน 
มลูนิธิศนูย์ข้อมลูชุมชน 
มลูนิธิไอจีเอ็ม IJM Foundation 
สมาคมนกักฎหมายสิทธิมนษุยชน 
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
สหพนัธ์เกษตรกรภาคใต้ 
สหพนัธ์คนงานข้ามชาติ 
ศนูย์ทนายความเพื่อสิทธิมนษุยชน 
ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนษุยชน ร้านหนงัสือบคู ู
 

 
ส าเนา: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
อยัการสงูสดุ  
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ผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติ  
 ประธานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ   
 
 เอกอคัรราชทตูสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย 
 เอกอคัรราชทตูสหภาพยโุรปประจ าประเทศไทย 
 ผู้แทนภมิูภาคประจ าส านกังานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ 
 ผู้แทนภมิูภาคประจ าองค์การแรงงานระหวา่งประเทศ 
 ผู้ประสานงานสหประชาชาตปิระจ าประเทศไทย 


