
ประเทศไทย: ปกป้องสิทธิแรงงานข้ามชาตชิาวเมียนมา ;< คน ยุติการดําเนินคดีหมิBนประมาททางอาญา 

ศาลมีกําหนดอ่านคําพิพากษาในคดีเกี3ยวกบัเสรีภาพในการแสดงออกในวนัพรุ่งนี>  

(กรุงเทพฯ +, กรกฎาคม 123+)—ทางการไทยและบริษัทธรรมเกษตร จํากัด ควรยกเลิกการดําเนินคดีหมิHน

ประมาททางอาญาโดยทนัที ต่อแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา +Q คน ซึHงถูกดําเนินคดีเนืHองจากกล่าวหาว่าบริษัทละเมิด

สิทธิแรงงานอย่างร้ายแรง ฟอร์ตี Zฟายไรต์กล่าวในวนันี Z ศาลแขวงดอนเมืองทีHกรุงเทพฯ มีกําหนดอ่านคําพิพากษาคดีนี Zในวัน

พรุ่งนี Z ++ กรกฎาคม หากศาลเห็นว่าคนงานมีความผิด พวกเขาอาจได้รับโทษจําคุกไม่เกินหนึHงปี  

  “คําพิพากษาในคดีนี Zเป็นบททดสอบสําคญัของประเทศไทย ทีHจะแสดงให้เห็นความจริงจงัในการปกป้องสิทธิทีHจะ

มีเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิของแรงงานข้ามชาติ” เอมี สมิธ (Amy Smith) ผู้อํานวยการบริหารฟอร์ตี Zฟายไรต์กล่าว 

“แทนทีHจะดําเนินคดีกับผู้เปิดโปงข้อมลูและนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน ทางการไทยควรสอบสวนการละเมิดสิทธิแรงงานทีH

เกิดขึ Zน”  

ในวนัทีH 7 กรกฎาคม 2559 คนงาน 14 คนยืHนจดหมายร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

กล่าวหาว่า บริษัทธรรมเกษตร จํากัด บริษัทเลี Zยงไก่ของคนไทยในจงัหวดัลพบุรี ละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

โดยมีการจ่ายค่าแรงให้คนงานตํHากว่าทีHกฎหมายกําหนด ไม่มีการจ่ายค่าล่วงเวลา และมีการยึดเอกสารประจําตัวของพวก

เขา รวมทั Zงหนงัสือเดินทาง ในวนัทีH 6 ตุลาคม 2559 บริษัทธรรมเกษตร จํากัดแจ้งข้อหาหมิHนประมาททางอาญาตาม

มาตรา 137 และ 326 ของประมวลกฎหมายอาญาต่อคนงาน 14 คน กล่าวหาว่าการร้องเรียนของพวกเขากับกสม.ทําลาย

ชืHอเสียงของบริษัท คนงานทั Zง 14 คนซึHงประกอบด้วยชาย 9 คนและหญิง 5 คน ต่างเดินทางมาจากภาคพะโค เมียนมา  

 มาตรา +st ของประมวลกฎหมายอาญากําหนดเป็นความผิดอาญาฐาน “แจ้งข้อความอนัเป็นเท็จแก่เจ้า

พนกังาน” ซึHง “อาจทําให้ผู้อืHนหรือประชาชนเสียหาย” และกําหนดโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน และ/หรือปรับไม่เกินหนึHงหมืHน

บาท ในทํานองเดียวกัน มาตรา s13 กําหนดเป็นความผิดอาญาฐาน “ใส่ความ” ผู้อืHน “ต่อบุคคลทีHสาม โดยประการทีH

น่าจะ ทําให้ผู้อืHนนั ZนเสียชืHอเสียง ถูกดูหมิHนหรือถูกเกลียดชงั” และกําหนดโทษจําคุกไม่เกินหนึHงปี และ/หรือ ปรับไม่เกินสอง

หมืHนบาทหรือทั Zงจําทั Zงปรับ  

ในเดือนมิถุนายน 122w คนงานทั Zง +Q คนได้ร้องเรียนต่อสํานักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวดัลพบุรี

เกีHยวกับสภาพการจ้างงานทีHบริษัทธรรมเกษตร จํากัด ซึHงเป็นฟาร์มเลี Zยงไก่ทีHพวกเขาทํางาน ในวนัทีH + สิงหาคม 122w 

สํานกังานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานวินิจฉัยว่า ทางบริษัทละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เนืHองจากไม่ได้จ่าย

ค่าแรงตามอตัราค่าจ้างขั ZนตํHา จ่ายค่าล่วงเวลาตํHากว่าทีHควรจะเป็น และไม่อนุญาตให้คนงานลาหยุดได้ตามกฎหมาย 

สํานกังานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานสัHงให้บริษัทธรรมเกษตร จํากัด ให้จ่ายเงินจํานวน +.t ล้านบาทให้กับคนงาน +Q 

คน ในวนัทีH +w ธันวาคม 122w ศาลแรงงานภาค + จงัหวดัสระบุรี มีคําพิพากษาเห็นพ้องกับมติของสํานักงานสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน และศาลอุทธรณ์ได้ยกฟ้องคําอุทธรณ์ของบริษัทธรรมเกษตร จํากัด คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

ศาลฎีกา นบัเป็นเวลากว่าสองปีแล้วทีHคนงานข้ามชาติยงัไม่ได้รับค่าชดเชยทีHทางการไทยมีคําสัHงต่อบริษัท 

เมืHอเร็ว ๆ นี Z ศาลอุทธรณ์มีคําพิพากษาทีHสําคัญเพืHอปกป้องสิทธิทีHจะมีเสรีภาพในการแสดงออก ในคดีทีHมีการฟ้อง

ต่ออานดี Z ฮอลล์ นกัเคลืHอนไหวด้านสิทธิแรงงาน โดยในวนัทีH s+ พฤษภาคม 123+ ศาลกลบัคําพิพากษาของศาลอาญา

กรุงเทพ ซึHงเคยวินิจฉัยเมืHอวนัทีH 1, กันยายน 122w ว่านายอานดี Z ฮอลล์มีความผิดฐานหมิHนประมาททางอาญา และ

ละเมิดพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.122, ทางบริษัทเนเชอรัล ฟรุต จํากัด ซึHงประกอบ

กิจการแปรรูปสบัปะรด เป็นผู้ฟ้องคดีนี Zต่ออานดี Z ฮอลล์ เมืHอปี 1223 หลงัจากหน่วยงาน Finnwatch ตีพิมพ์รายงาน 

“Cheap Has A High Price” ซึHงอานดี Z ฮอลล์มีส่วนร่วมในการเขียน และกล่าวหาว่าได้เกิดการละเมิดสิทธิแรงงานอย่าง

ร้ายแรงในโรงงานของบริษัททีHจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์  



 ในการยกฟ้องคดีต่ออานดี Z ฮอลล์ ศาลอุทธรณ์เห็นว่ารายงานของ Finnwatch และการแถลงข่าวทีHเกีHยวข้อง 

“เป็นไปเพืHอประโยชน์สาธารณะ”   

บริษัทธรรมเกษตร จํากัดยังได้ฟ้องคดีต่ออานดี Z ฮอลล์เมืHอวนัทีH Q พฤศจิกายน 122w เป็นคดีหมิHนประมาททาง

อาญาและละเมิดพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ เนืHองจากการโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดีย

ในคดีทีHทางบริษัทฟ้องแรงงานข้ามชาติ +Q คน มีกําหนดการไต่สวนเพืHอชี Zมลูฟ้องในคดีนี ZทีHศาลอาญากรุงเทพใต้ในวนัทีH 1Q 

กันยายน 123+   

“การดําเนินการเช่นนี Z ย่อมทําให้เห็นไปได้ว่านายจ้างกระทําการในลกัษณะของการฟ้องปิดปาก อนัจะทําให้
ลกูจ้างอืHนทีHถูกละเมิด ย่อมจะไม่กล้าไปร้องเรียนกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีHเกีHยวข้องอีก” นายนคร ชมพูชาติ หวัหน้าสํานัก
กฎหมาย เอ็น เอส พ ีซึHงว่าความให้แก่ลกูจ้างทั Zง 14 คน กล่าว “คําพิพากษาของศาลในคดีนี Z ไม่ว่าผลจะออกมาเป็น
อย่างไร ก็ย่อมจะส่งผลต่อการเคลืHอนไหวของแรงงานในเรืHองสิทธิมนุษยชน และการทํางานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติอย่างแน่นอน”  
  

สิทธิทีHจะมีเสรีภาพในการแสดงออกได้รับการคุ้มครองตามข้อ +w ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ซึHงประเทศไทยเป็นรัฐภาคี ตาม

หลกักฎหมายระหว่างประเทศ การจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกอาจกระทําได้ เฉพาะเมืHอมีกฎหมายบญัญัติไว้ เป็นการ

ห้ามอย่างมีสัดส่วน และจําเป็น เพืHอบรรลเุป้าหมายทีHชอบด้วยกฎหมาย การกําหนดโทษอาญาต่อความผิดฐานหมิHน

ประมาทรวมทั Zงการใช้โทษจําคุก ถือเป็นการลงโทษทีHไม่ได้สัดส่วนและละเมิดต่อสิทธิทีHจะมีเสรีภาพในการแสดงออก  

  คณะทํางานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นสิทธิมนุษยชนและบรรษัทข้ามชาติ และหน่วยงานธุรกิจอืHน ๆ 

(คณะทํางาน) ซึHงเป็นกลุ่มของผู้เชีHยวชาญอิสระซึHงได้รับมอบหมายอํานาจหน้าทีHจากองค์การสหประชาชาติ ให้ส่งเสริมการ

เผยแพร่ข้อมูลและการปฏิบติัตามหลักการชี Zนําแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นผลและอย่าง

รอบด้าน ได้เข้าเยีHยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั Zงแรกในเดือนเมษายน 123+ เพืHอประเมินการปฏิบติัตาม

หลกัการชี Zนําของประเทศไทย คณะทํางานได้เผยแพร่ถ้อยแถลงในช่วงท้ายของการเข้าเยีHยมประเทศ โดยระบุว่า “รัฐบาล

ควรประกันว่า ภาคธุรกิจจะไม่ใช้คดีหมิHนประมาทเป็นเครืHองมือเพืHอทําลายสิทธิอนัชอบด้วยกฎหมาย และเสรีภาพของผู้

ทรงสิทธิทีHได้รับผลกระทบ องค์กรภาคประชาสังคม และนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน” คณะทํางานจะเสนอข้อค้นพบเพืHอการ

พิจารณาของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยประชุมทีH Q+ ในเดือนมิถุนายน 1231  

ในวนัทีH +t พฤษภาคม 123+ ผู้ชํานาญการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหกคน ได้เผยแพร่แถลงการณ์

ร่วม เรียกร้องให้รัฐบาลไทย “แก้ไขกฎหมายแพ่งและอาญา รวมทั Zงกระบวนการฟ้องคดี เพืHอป้องกันไม่ให้บริษัทใช้

กฎหมายหมิHนประมาทโดยมิชอบ” คณะผู้ชํานาญการซึHงประกอบด้วยผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วย

สถานการณ์ของนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน Michel Forst, ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทีHจะมีเสรีภาพใน

การชุมนุมอย่างสงบและการสมาคม Clément Nyaletsossi Voulé, ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชนของผู้เข้าเมือง Felipe González Morales, ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยรูปแบบการเอาคนลงเป็น

ทาสร่วมสมยั, Urmila Bhoola ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการค้ามนุษย์ Maria Grazia Giammarinaro, 

และประธานคณะทํางานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและบรรษัทข้ามชาติ รวมทั Zงหน่วยงานธุรกิจอืHน ๆ Anita 

Ramasastry  

ทางการไทยควรยกเลิกการดําเนินคดีโดยทนัทีต่อแรงงานข้ามชาติทั Zง +Q คน และอานดี Z ฮอลล์ และควรปกป้อง

สิทธิในการแสดงออกอย่างเสรีและสิทธิของแรงงานข้ามชาติ ฟอร์ตี Zฟายไรต์กล่าว รัฐบาลไทยควรดําเนินการทนัทีเพืHอลด

การเอาผิดทางอาญาต่อความผิดฐานหมิHนประมาท และป้องกันไม่ให้มีการกําหนดโทษจําคุกสําหรับความผิดฐานหมิHน

ประมาท   



“การดําเนินคดีอาญาเหล่านี ZมีจุดหมายเพืHอปิดปากบุคคลทีHเปิดโปงการปฏิบติัมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน ส่งผลให้

เกิดบรรยากาศแห่งความหวาดกลวัในบรรดานักเคลืHอนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและชุมชนทีHได้รับผลกระทบในประเทศไทย” 

เอมี สมิธกล่าว “ทางการไทยและหน่วยงานธุรกิจควรยุติการดําเนินคดีอาญาใด ๆ ต่อนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้เปิด

โปงข้อมลู โดยทนัทีและอย่างไม่มีเงืHอนไข” 

 

สําหรับรายละเอียดเพิBมเติม กรุณาติดต่อ   

นคร ชมพูชาติ, ทนายความ, สํานกักฎหมายเอ็น เอส พ ี(ในประเทศไทย) +66.81.847.3086 (ไทย/องักฤษ); 

nakhonct@gmail.com  

สธุารี วรรณศิริ ผู้เชีHยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน ฟอร์ตี Zฟายไรต์ (ประเทศฝรัHงเศส) +66.61.505.0211 (ไทย/องักฤษ) 

Sutharee.wannasiri@fortifyrights.org; Twitter: @SuthareeW, @FortifyRights  

เอมี สมิธ (Amy Smith) ผู้อํานวยการบริหารฟอร์ตี Zฟายไรต์ +66.87.795.5454 (องักฤษ) 

amy.smith@fortifyrights.org; Twitter: @AmyAlexSmith, @fortifyrights    


