
ประเทศไทย:  ถอนข้อหาหมิ4 นประมาททางอาญาต่อคนงานข้ามชาติชาวเมียนมา  =>  คน    

พรุ่งนี(ศาลนัดเริ0 มพิจารณาคดีที0 กรุงเทพฯ  

(กรุงเทพฯ  +  กุมภาพันธ์  34+5)—บริษัทธรรมเกษตร  จํากัดควรถอนฟ้องข้อหาหมิG นประมาททางอาญาต่อคนงานข้าม
ชาติ  5M  คนจากเมียนมาทันที  พวกเขากล่าวหาว่าถูกละเมิดสิทธิด้านแรงงานอย่างร้ายแรง  และทางการไทยควรลดการเอาผิด
ทางอาญากับการหมิG นประมาท  ฟอร์ตีVฟายไรต์กล่าวในวันนีV  ศาลแขวงดอนเมืองทีG กรุงเทพฯ  มีกําหนดเริG มพิจารณาในคดีนีVตัVงแต่
วันพรุ่งนีV  และคาดว่าจะใช้เวลาสามวัน  หากศาลตัดสินว่ามีความผิด  คนงานเหล่านีVอาจได้รับโทษจําคุกไม่เกินหนึG งปี  

“ประเทศไทยควรคุ้มครองคนงานข้ามชาติและนักปกป้องสิทธิ  ซึG งออกมาร้องเรียนเกีG ยวกับการปฏิบัติมิชอบ  และให้
ลดการเอาผิดทางอาญากับการหมิG นประมาทโดยเร่งด่วน”  เอมี  สมิธ  (Amy  Smith)  ผู้อํานวยการบริหารฟอร์ตีVฟายไรต์กล่าว  
“คดีลักษณะนีVเกิดขึVนทัG วไปในประเทศไทย  ถือเป็นสัญญาณบ่งบอกต้นทุนราคาแพงทีG ผู้แจ้งข้อมูลและผู้บอกเล่าความจริงต้อง
จ่าย  เพียงเพราะการใช้สิทธิของตน”    

ในวันทีG   i  กรกฎาคม  344k  คนงาน  5M  คนยืG นจดหมายร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (กสม.)  
กล่าวหาว่า  บริษัทธรรมเกษตร  จํากัด  บริษัทเลีVยงไก่ของคนไทยในจังหวัดลพบุรี  ละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  โดยมี
การจ่ายค่าแรงให้คนงานตํG ากว่าทีG กฎหมายกําหนด  ไม่มีการจ่ายค่าล่วงเวลา  และมีการยึดเอกสารประจําตัวของพวกเขา  
รวมทัVงหนังสือเดินทาง  ในวันทีG   +  ตุลาคม  344k  บริษัทธรรมเกษตร  จํากัดแจ้งข้อหาหมิG นประมาททางอาญาตามมาตรา  5mi  
และ  m3+  ของประมวลกฎหมายอาญาต่อคนงาน  5M  คน  กล่าวหาว่าการร้องเรียนของพวกเขากับกสม.ทําลายชืG อเสียงของ
บริษัท  คนงานทัVง  5M  คนซึG งประกอบด้วยชาย  k  คนและหญิง  4  คน  มีภูมิลําเนาอยู่ทีG ภาคพะโค  เมียนมา    

มาตรา  5mi  ของประมวลกฎหมายอาญากําหนดเป็นความผิดอาญาฐาน  “แจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน”  
ซึG ง  “อาจทําให้ผู้อืG นหรือประชาชนเสียหาย”  และกําหนดโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  และ/หรือปรับไม่เกินหนึG งหมืG นบาท  ในทํานอง
เดียวกัน  มาตรา  m3+  กําหนดเป็นความผิดอาญาฐาน  “ใส่ความ”  ผู้อืG น  “ต่อบุคคลทีG สาม  โดยประการทีG น่าจะ  ทําให้ผู้อืG นนัVนเสีย
ชืG อเสียง  ถูกดูหมิG นหรือถูกเกลียดชัง”  และกําหนดโทษจําคุกไม่เกินหนึG งปี  และ/หรือ  ปรับไม่เกินสองหมืG นบาทหรือทัVงจําทัVงปรับ      

ในวันทีG   5k  กันยายน  34+p  ภาคประชาสังคม  กลุ่มธุรกิจ  และสมาชิกรัฐสภา  qi  คนและกลุ่ม  ได้ยืG นจดหมายร่วมถึง
นายกรัฐมนตรี  กระตุ้นให้ทางการคุ้มครองสิทธิทีG จะมีเสรีภาพในการแสดงออกของคนงานและนักเคลืG อนไหวด้านแรงงาน  และ
ประกันให้มีการคุ้มครองสิทธิด้านแรงงาน    

“รัฐบาลและภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต้องเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ทัVงนีVรวมถึงหน้าทีG ในการสอบสวนข้อ
กล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน”  เอมี  สมิธกล่าว  “ทางการควรยุติอุปสรรคขัดขวางทีG ไม่เป็นธรรมนีV  และประกันให้คนงาน
ได้รับความยุติธรรม”    

ในวันทีG   M  พฤศจิกายน  344k  บริษัทธรรมเกษตร  จํากัดยังฟ้องคดีต่ออานดีV  ฮอลล์  (Andy  Hall)  นักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนชาวอังกฤษ  โดยกล่าวหาว่าเขาได้ทําความผิดฐานหมิG นประมาททางอาญา  และละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทําความผิดเกีG ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  344p  เนืG องจากการใช้โซเชียลมีเดียเรียกร้องให้เกิดความเป็นธรรมและให้มีการ
ชดเชยอย่างเพียงพอต่อคนงานข้ามชาติ  5M  คน  โดยศาลอาญากรุงเทพใต้มีกําหนดนัดพร้อมในวันทีG   M  มิถุนายน  34+5    

ในวันทีG   3M  ตุลาคม  34+p  บริษัทธรรมเกษตร  จํากัด  ยังได้แจ้งข้อหาลักทรัพย์ต่อคนงานสองคนคือ  ยินยินและโซยาง  
และสุธาสินี  แก้วเหล็กไหล  ผู้ประสานงานโครงการของเครือข่ายเพืG อสิทธิแรงงานข้ามชาติ  (MWRN)  ซึG งเป็นหน่วยงานทีG มีฐาน
สมาชิกและทํางานกับคนงานข้ามชาติจากเมียนมาทีG อาศัยและทํางานในประเทศไทย  โดยบริษัทธรรมเกษตร  จํากัดฟ้องคดีกับ
ศาลจังหวัดลพบุรี  กล่าวหาว่าคนงานข้ามชาติและเจ้าหน้าทีG   MWRN  “ลักทรัพย์”  โดยเป็นบัตรตอกลงเวลาของคนงาน  หลังจาก
คนงานได้แสดงบัตรดังกล่าวให้กับเจ้าพนักงานตรวจแรงงานจากสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จังหวัดลพบุรีดู  เพืG อ



เป็นหลักฐานสนับสนุนข้อร้องเรียนว่าต้องทํางานติดต่อกันเป็นเวลานาน  ศาลจังหวัดลพบุรีจะเริG มไต่สวนมูลฟ้องในวันทีG   5k  
กุมภาพันธ์  35+5  เพืG อพิจารณาว่าจะรับฟ้องคดีหรือไม่    

สิทธิทีG จะมีเสรีภาพในการแสดงออกได้รับการคุ้มครองตามข้อ  5k  ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง  (International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights-ICCPR)  ซึG งไทยเป็นรัฐภาคี  ตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ  การจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกอาจกระทําได้เมืG อมีการกําหนดเป็นการเฉพาะในกฎหมาย  เมืG อได้สัดส่วน  และเมืG อ
จําเป็นเพืG อบรรลุเป้าประสงค์ทีG ชอบธรรม  โทษอาญาสําหรับการหมิG นประมาทซึG งรวมถึงโทษจําคุก  ถือเป็นการลงโทษทีG ไม่ได้
สัดส่วน  ซึG งละเมิดสิทธิทีG จะมีเสรีภาพในการแสดงออก  

ในวันทีG   m5  พฤษภาคม  34+p  ทางการไทยและภาคธุรกิจ  แสดงพันธกิจทีG จะดําเนินการตามหลักการชีVนําแห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  หรือ  หลักการชีVนํา  (U.N.  Guiding  Principles  on  Business  and  Human  
Rights)  โดยในบรรดาพันธกรณีข้อต่าง  ๆ  หลักการชีVนํากําหนดให้รัฐควร  “คุ้มครองไม่ให้เกิดการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน
ในเขตแดนและ/หรือเขตอํานาจศาลของบุคคลทีG สาม  รวมทัVงในหน่วยงานธุรกิจ”  และประกันว่า  “จะไม่มีการขัดขวางการปฏิบัติ
หน้าทีG ทีG ชอบธรรมด้วยความสงบของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”    

คณะทํางานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นสิทธิมนุษยชนและบรรษัทข้ามชาติ  และหน่วยงานธุรกิจอืG น  ๆ  (คณะ
ทํางานฯ)  ซึG งเป็นกลุ่มของผู้เชีG ยวชาญอิสระ  จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างเดือนมีนาคมและ
เมษายน  34+5  เพืG อประเมินการดําเนินงานของประเทศไทยตามหลักการชีVนํา  คณะทํางานฯ  จะนําเสนอข้อสรุปของ
คณะทํางานฯในทีG ประชุมของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนหลังจากเสร็จภารกิจการเยือน  

บริษัทธรรมเกษตร  จํากัด  ควรถอนฟ้องข้อหาหมิG นประมาททางอาญาต่อคนงานข้ามชาติ  5M  คน  และอานดีV  ฮอลล์  
และข้อหาลักทรัพย์ต่อยินยิน  โซยาง  และสุธาสินี  แก้วเหล็กไหล  โดยทันที    ฟอร์ตีVฟายไรต์กล่าว  รัฐบาลไทยยังควรลดการเอาผิด
ทางอาญากับการหมิG นประมาทโดยทันที  เพืG อแก้ไขให้กฎหมายไทยสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ    

“ในฐานะผู้หญิงและนักเคลืG อนไหวด้านสิทธิแรงงาน  ดิฉันคิดว่าถ้ารัฐบาลไทยยังคงปล่อยให้ภาคธุรกิจฟ้องคดีอาญา
กับคนงาน  จะทําให้แรงงานจะไม่กล้าพูดถึงความจริงในการถูกละเมิดสิทธิแรงงาน”  สุธาสินี  แก้วเหล็กไหล  ผู้ประสานงาน
เครือข่ายเพืG อสิทธิแรงงานข้ามชาติ  (MWRN)  กล่าว  “ถ้าแรงงานไม่สามารถพูดความจริงได้  จะไม่สามารถปกป้องสิทธิของ
ตนเองได้”    

  


