ประเทศไทย:  ถอนข้ อหาหมิ4 นประมาททางอาญาต่ อคนงานข้ ามชาติ ชาวเมี ยนมา  =>  คน    
พรุ่ งนี( ศาลนั ดเริ0 มพิ จารณาคดี ที0 กรุ งเทพฯ  
(กรุ งเทพฯ  +  กุมภาพั นธ์   34+5)—บริ ษัทธรรมเกษตร  จํากั ดควรถอนฟ้ องข้ อหาหมิG นประมาททางอาญาต่ อคนงานข้ าม
ชาติ   5M  คนจากเมี ยนมาทั นที   พวกเขากล่ าวหาว่ าถู กละเมิ ดสิ ทธิ ด้านแรงงานอย่ างร้ ายแรง  และทางการไทยควรลดการเอาผิ ด
ทางอาญากั บการหมิG นประมาท  ฟอร์ ตี Vฟายไรต์ กล่ าวในวั นนี V  ศาลแขวงดอนเมื องทีG กรุ งเทพฯ  มีกํ าหนดเริG มพิ จารณาในคดี นี VตัVงแต่
วั นพรุ่ งนี V  และคาดว่ าจะใช้ เวลาสามวั น  หากศาลตั ดสิ นว่ ามี ความผิ ด  คนงานเหล่ านี Vอาจได้ รั บโทษจํ าคุ กไม่ เกิ นหนึG งปี   
“ประเทศไทยควรคุ้ มครองคนงานข้ ามชาติ และนั กปกป้ องสิ ทธิ   ซึGงออกมาร้ องเรี ยนเกีG ยวกั บการปฏิ บั ติมิชอบ  และให้
ลดการเอาผิ ดทางอาญากั บการหมิG นประมาทโดยเร่ งด่ วน”  เอมี   สมิ ธ  (Amy  Smith)  ผ้ ู อํ านวยการบริ หารฟอร์ ตี Vฟายไรต์ กล่ าว  
“คดี ลั กษณะนี Vเกิ ดขึ VนทัG วไปในประเทศไทย  ถือเป็ นสั ญญาณบ่ งบอกต้ นทุ นราคาแพงทีG ผู้ แจ้ งข้ อมู ลและผู้ บอกเล่ าความจริ งต้ อง
จ่ าย  เพี ยงเพราะการใช้ สิ ทธิ ของตน”    
ในวั นทีG   i  กรกฎาคม  344k  คนงาน  5M  คนยืG นจดหมายร้ องเรี ยนต่ อคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ   (กสม.)  
กล่ าวหาว่ า  บริ ษัทธรรมเกษตร  จํากั ด  บริ ษัทเลี Vยงไก่ ของคนไทยในจั งหวั ดลพบุ รี  ละเมิ ดพระราชบั ญญั ติ ค้ ุ มครองแรงงาน  โดยมี
การจ่ ายค่ าแรงให้ คนงานตํG ากว่ าทีG กฎหมายกํ าหนด  ไม่ มี การจ่ ายค่ าล่ วงเวลา  และมี การยึ ดเอกสารประจํ าตั วของพวกเขา  
รวมทั Vงหนั งสื อเดิ นทาง  ในวั นทีG   +  ตุลาคม  344k  บริ ษัทธรรมเกษตร  จํากั ดแจ้ งข้ อหาหมิG นประมาททางอาญาตามมาตรา  5mi  
และ  m3+  ของประมวลกฎหมายอาญาต่ อคนงาน  5M  คน  กล่ าวหาว่ าการร้ องเรี ยนของพวกเขากั บกสม.ทํ าลายชืG อเสี ยงของ
บริ ษัท  คนงานทั Vง  5M  คนซึG งประกอบด้ วยชาย  k  คนและหญิ ง  4  คน  มีภู มิลํ าเนาอยู่ ทีGภาคพะโค  เมี ยนมา    
มาตรา  5mi  ของประมวลกฎหมายอาญากํ าหนดเป็ นความผิ ดอาญาฐาน  “แจ้ งข้ อความอั นเป็ นเท็ จแก่ เจ้ าพนั กงาน”  
ซึG ง  “อาจทํ าให้ ผู้ อืG นหรื อประชาชนเสี ยหาย”  และกํ าหนดโทษจํ าคุ กไม่ เกิ นหกเดื อน  และ/หรื อปรั บไม่ เกิ นหนึG งหมืG นบาท  ในทํ านอง
เดี ยวกั น  มาตรา  m3+  กําหนดเป็ นความผิ ดอาญาฐาน  “ใส่ ความ”  ผ้ ู อืG น  “ต่ อบุ คคลทีG สาม  โดยประการทีG น่ าจะ  ทําให้ ผู้ อืG นนั Vนเสี ย
ชืG อเสี ยง  ถูกดู หมิG นหรื อถู กเกลี ยดชั ง”  และกํ าหนดโทษจํ าคุ กไม่ เกิ นหนึG งปี   และ/หรื อ  ปรั บไม่ เกิ นสองหมืG นบาทหรื อทั Vงจํ าทั Vงปรั บ      
ในวั นทีG   5k  กันยายน  34+p  ภาคประชาสั งคม  กลุ่ มธุ รกิ จ  และสมาชิ กรั ฐสภา  qi  คนและกลุ่ ม  ได้ ยืG นจดหมายร่ วมถึ ง
นายกรั ฐมนตรี   กระตุ้ นให้ ทางการคุ้ มครองสิ ทธิ ทีGจะมี เสรี ภาพในการแสดงออกของคนงานและนั กเคลืG อนไหวด้ านแรงงาน  และ
ประกั นให้ มี การคุ้ มครองสิ ทธิ ด้านแรงงาน    
“รั ฐบาลและภาคธุ รกิ จมี ความรั บผิ ดชอบต้ องเคารพและคุ้ มครองสิ ทธิ มนุ ษยชน  ทัVงนี Vรวมถึ งหน้ าทีG ในการสอบสวนข้ อ
กล่ าวหาว่ ามี การละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชน”  เอมี   สมิ ธกล่ าว  “ทางการควรยุ ติอุปสรรคขั ดขวางทีG ไม่ เป็ นธรรมนี V  และประกั นให้ คนงาน
ได้ รั บความยุ ติธรรม”    
ในวั นทีG   M  พฤศจิ กายน  344k  บริ ษัทธรรมเกษตร  จํากั ดยั งฟ้ องคดี ต่ ออานดี V  ฮอลล์   (Andy  Hall)  นักปกป้ องสิ ทธิ
มนุ ษยชนชาวอั งกฤษ  โดยกล่ าวหาว่ าเขาได้ ทํ าความผิ ดฐานหมิG นประมาททางอาญา  และละเมิ ดพระราชบั ญญั ติ ว่าด้ วยการ
กระทํ าความผิ ดเกีG ยวกั บคอมพิ วเตอร์   พ.ศ.  344p  เนืG องจากการใช้ โซเชี ยลมี เดี ยเรี ยกร้ องให้ เกิ ดความเป็ นธรรมและให้ มี การ
ชดเชยอย่ างเพี ยงพอต่ อคนงานข้ ามชาติ   5M  คน  โดยศาลอาญากรุ งเทพใต้ มี กํ าหนดนั ดพร้ อมในวั นทีG   M  มิถุ นายน  34+5    
ในวั นทีG   3M  ตุลาคม  34+p  บริ ษัทธรรมเกษตร  จํากั ด  ยังได้ แจ้ งข้ อหาลั กทรั พย์ ต่ อคนงานสองคนคื อ  ยินยิ นและโซยาง  
และสุ ธาสิ นี  แก้ วเหล็ กไหล  ผ้ ู ประสานงานโครงการของเครื อข่ ายเพืG อสิ ทธิ แรงงานข้ ามชาติ   (MWRN)  ซึGงเป็ นหน่ วยงานทีG มี ฐาน
สมาชิ กและทํ างานกั บคนงานข้ ามชาติ จากเมี ยนมาทีG อาศั ยและทํ างานในประเทศไทย  โดยบริ ษัทธรรมเกษตร  จํากั ดฟ้ องคดี กั บ
ศาลจั งหวั ดลพบุ รี  กล่ าวหาว่ าคนงานข้ ามชาติ และเจ้ าหน้ าทีG   MWRN  “ลั กทรั พย์ ”  โดยเป็ นบั ตรตอกลงเวลาของคนงาน  หลั งจาก
คนงานได้ แสดงบั ตรดั งกล่ าวให้ กั บเจ้ าพนั กงานตรวจแรงงานจากสํ านั กงานสวั สดิ การและคุ้ มครองแรงงาน  จังหวั ดลพบุ รีดู   เพืG อ

เป็ นหลั กฐานสนั บสนุ นข้ อร้ องเรี ยนว่ าต้ องทํ างานติ ดต่ อกั นเป็ นเวลานาน  ศาลจั งหวั ดลพบุ รีจะเริG มไต่ สวนมู ลฟ้ องในวั นทีG   5k  
กุ มภาพั นธ์   35+5  เพืG อพิ จารณาว่ าจะรั บฟ้ องคดี หรื อไม่     
สิ ทธิ ทีGจะมี เสรี ภาพในการแสดงออกได้ รั บการคุ้ มครองตามข้ อ  5k  ของกติ การะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ พลเมื องและ
สิ ทธิ ทางการเมื อง  (International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights-ICCPR)  ซึGงไทยเป็ นรั ฐภาคี   ตามกฎหมายระหว่ าง
ประเทศ  การจํ ากั ดเสรี ภาพในการแสดงออกอาจกระทํ าได้ เมืG อมี การกํ าหนดเป็ นการเฉพาะในกฎหมาย  เมืG อได้ สั ดส่ วน  และเมืG อ
จํ าเป็ นเพืG อบรรลุ เป้ าประสงค์ ทีG ชอบธรรม  โทษอาญาสํ าหรั บการหมิG นประมาทซึG งรวมถึ งโทษจํ าคุ ก  ถือเป็ นการลงโทษทีG ไม่ ได้
สั ดส่ วน  ซึGงละเมิ ดสิ ทธิ ทีGจะมี เสรี ภาพในการแสดงออก  
ในวั นทีG   m5  พฤษภาคม  34+p  ทางการไทยและภาคธุ รกิ จ  แสดงพั นธกิ จทีG จะดํ าเนิ นการตามหลั กการชี Vนําแห่ ง
สหประชาชาติ ว่ าด้ วยธุ รกิ จและสิ ทธิ มนุ ษยชน  หรื อ  หลั กการชี Vนํา  (U.N.  Guiding  Principles  on  Business  and  Human  
Rights)  โดยในบรรดาพั นธกรณี ข้ อต่ าง  ๆ  หลั กการชี Vนํากํ าหนดให้ รั ฐควร  “คุ้ มครองไม่ ให้ เกิ ดการปฏิ บั ติมิชอบด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชน
ในเขตแดนและ/หรื อเขตอํ านาจศาลของบุ คคลทีG สาม  รวมทั Vงในหน่ วยงานธุ รกิ จ”  และประกั นว่ า  “จะไม่ มี การขั ดขวางการปฏิ บั ติ
หน้ าทีG ทีG ชอบธรรมด้ วยความสงบของนั กปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน”    
คณะทํ างานแห่ งสหประชาชาติ ว่ าด้ วยประเด็ นสิ ทธิ มนุ ษยชนและบรรษั ทข้ ามชาติ   และหน่ วยงานธุ รกิ จอืG น  ๆ  (คณะ
ทํ างานฯ)  ซึGงเป็ นกลุ่ มของผู้ เชีG ยวชาญอิ สระ  จะเดิ นทางมาเยื อนประเทศไทยอย่ างเป็ นทางการระหว่ างเดื อนมี นาคมและ
เมษายน  34+5  เพืG อประเมิ นการดํ าเนิ นงานของประเทศไทยตามหลั กการชี Vนํา  คณะทํ างานฯ  จะนํ าเสนอข้ อสรุ ปของ
คณะทํ างานฯในทีG ประชุ มของคณะมนตรี สิทธิ มนุ ษยชนหลั งจากเสร็ จภารกิ จการเยื อน  
บริ ษัทธรรมเกษตร  จํากั ด  ควรถอนฟ้ องข้ อหาหมิG นประมาททางอาญาต่ อคนงานข้ ามชาติ   5M  คน  และอานดี V  ฮอลล์   
และข้ อหาลั กทรั พย์ ต่ อยิ นยิ น  โซยาง  และสุ ธาสิ นี  แก้ วเหล็ กไหล  โดยทั นที     ฟอร์ ตี Vฟายไรต์ กล่ าว  รัฐบาลไทยยั งควรลดการเอาผิ ด
ทางอาญากั บการหมิG นประมาทโดยทั นที   เพืG อแก้ ไขให้ กฎหมายไทยสอดคล้ องกั บกฎหมายและมาตรฐานระหว่ างประเทศ    
“ในฐานะผู้ หญิ งและนั กเคลืG อนไหวด้ านสิ ทธิ แรงงาน  ดิฉั นคิ ดว่ าถ้ ารั ฐบาลไทยยั งคงปล่ อยให้ ภาคธุ รกิ จฟ้ องคดี อาญา
กั บคนงาน  จะทํ าให้ แรงงานจะไม่ กล้ าพู ดถึ งความจริ งในการถู กละเมิ ดสิ ทธิ แรงงาน”  สุธาสิ นี  แก้ วเหล็ กไหล  ผ้ ู ประสานงาน
เครื อข่ ายเพืG อสิ ทธิ แรงงานข้ ามชาติ   (MWRN)  กล่ าว  “ถ้ าแรงงานไม่ สามารถพู ดความจริ งได้   จะไม่ สามารถปกป้ องสิ ทธิ ของ
ตนเองได้ ”    
  

