ประเทศไทย: ถอนฟ้ องคดีหมิน5 ประมาททางอาญาต่ อคนงานพม่ า
คนงานข้ ามชาติ 14 คน เสี0ยงจะติดคุกเพราะการเปิ ดปากพูด
(กรุ งเทพฯ 12 กรกฎาคม 2560)—ทางการไทยและบริ ษทั ธรรมเกษตร จํากัด
ควรถอนฟ้องคดีหมิHนประมาททางอาญาต่อคนงานข้ามชาติชาวพม่า 14 คนโดยทันที
จากกรณี ทีHคนงานกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิ ทธิดา้ นแรงงานอย่างร้ายแรง ฟอร์ตT ีฟายไรต์กล่าวในวันนีT
ศาลแขวงดอนเมืองนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันทีH 13 กรกฎาคม
เพืHอพิจารณาว่าคดีมีมูลเพียงพอหรื อไม่ทีHจะเข้าสู่ ขT นั ตอนการไต่สวนทางอาญาต่อไป
“คนงานเหล่านีTไม่ควรถูกจําคุก เพียงเพราะกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิ ทธิดา้ นแรงงาน” เอมี สมิธ (Amy Smith)
ผูอ้ าํ นวยการบริ หารฟอร์ตT ีฟายไรต์กล่าว “รัฐบาลไทยควรยกเลิกกฎหมายหมิHนประมาททางอาญาโดยทันที
ทางการไทยและภาคธุรกิจมีพนั ธกรณี ตอ้ งเคารพและคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน รวมทัTงสิ ทธิทีHจะมีเสรี ภาพในการแสดงออก”
เมืHอวันทีH 7 กรกฎาคม 2559 คนงาน 14
คนยืนH คําร้องต่อคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติกล่าวหาว่าบริ ษทั ธรรมเกษตร จํากัด
ซึHงเป็ นฟาร์มเลีTยงเป็ ดไก่ของคนไทยและตัTงอยูท่ ีHจงั หวัดลพบุรี ได้จ่ายค่าแรงให้คนงานตํHากว่าค่าแรงขัTนตํHา
ไม่ยอมจ่ายค่าทํางานล่วงเวลา มีการยึดบัตรประจําตัวของคนงาน รวมทัTงหนังสื อเดินทาง
ถือเป็ นการละเมิดพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน ในวันทีH 6 ตุลาคม 2559 บริ ษทั ธรรมเกษตร จํากัด
ยืนH ฟ้องคดีหมิHนประมาททางอาญาต่อคนงานทัTง 14
คนกล่าวหาว่าการยืนH คําร้องของพวกเขาต่อคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติทาํ ลายชืHอเสี ยงของบริ ษทั คนงานทัTง 14
คนซึHงประกอบด้วยชายเก้าคนและหญิงห้าคนมาจากเขตพะโค ประเทศพม่า
คนงานข้ามชาติ 14 คนถูกฟ้องว่าละเมิดมาตรา 137 และ 326 ของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
กําหนดเป็ นความผิดอาญา เมืHอมีการแจ้ง “ข้อความอันเป็ นเท็จแก่เจ้าพนักงาน” กรณี ทีH
“อาจทําให้ผอู ้ ืHนหรื อประชาชนเสี ยหาย” โดยมีระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึHงหมืHนบาท
หรื อทัTงจําทัTงปรับ ในทํานองเดียวกัน มาตรา 326 กําหนดเป็ นความผิดอาญา เมืHอมีการ “ใส่ ความ” ผูอ้ ืHน “ต่อบุคคลทีHสาม
โดยประการทีHน่าจะทําให้ผอู ้ ืHนนัTนเสี ยชืHอเสี ยง ถูกดูหมิHน หรื อถูกเกลียดชัง” โดยต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึHงปี
หรื อปรับไม่เกินสองหมืHนบาท หรื อทัTงจําทัTงปรับ
“แทนทีHจะหาทางแก้ปัญหา การทีHบริ ษทั ฟ้องคดีหมิHนประมาททางอาญาเมืHอถูกกล่าวหา
กลับยิงH ทําให้เกิดข้อกังวลด้านสิ ทธิมนุษยชนมากขึTน” เอมี สมิธกล่าว
“กรณี ซH ึงมีการกล่าวหาว่าเกิดการปฏิบตั ิมิชอบและเป็ นข้อกล่าวหาทีHผา่ นการตรวจสอบ
ทางบริ ษทั ควรหาทางจัดให้มีการเยียวยาและปฏิรูปการปฏิบตั ิของตนเอง ไม่ใช่มาแจ้งความดําเนินคดีกบั ผูท้ ีHกล่าวหาตน”
ในวันทีH 4 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ธรรมเกษตร จํากัด ยังฟ้องคดีต่อนายอานดีT ฮอลล์ (Andy Hall)
นักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนชาวอังกฤษ กล่าวหาว่าเขาทําความผิดทีHเป็ นการหมิHนประมาททางอาญา
และละเมิดพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําความผิดเกีHยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
จากการทีHเขาใช้โซเชียลมีเดียเพืHอเรี ยกร้องความยุติธรรมและค่าชดเชยทีHเพียงพอต่อคนงานข้ามชาติ 14 คน
ศาลอาญากรุ งเทพใต้มีกาํ หนดไต่สวนมูลฟ้องในคดีนT ี ในวันทีH 18 กรกฎาคม 2560
ในเดือนมิถุนายน 2559 คนงานทัTง 14 คนได้ยนืH คําร้องต่อสํานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดลพบุรี
เกีHยวกับสภาพการจ้างงานทีHฟาร์มของบริ ษทั ธรรมเกษตร จํากัด ซึHงพวกตนทํางานอยู่ ในวันทีH 1 สิ งหาคม 2559

กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานมีความเห็นว่า ทางบริ ษทั ละเมิดพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานของไทย
โดยไม่จ่ายค่าจ้างตามค่าแรงขัTนตํHา ไม่มีการจ่ายค่าจ้างสําหรับการทํางานล่วงเวลาอย่างเพียงพอ
และไม่จดั ให้พนักงานมีวนั หยุดอย่างเพียงพอ กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานได้สงัH การให้บริ ษทั ธรรมเกษตร จํากัด
จ่ายเงินรวมกันทัTงหมดประมาณ 1,700,000 บาทให้กบั คนงานทัTง 14 คน
บริ ษทั ธรรมเกษตร จํากัด ได้ยนืH อุทธรณ์คาํ ร้องต่อมติของกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานในเดือนสิ งหาคม
2559 ในวันทีH 18 ธันวาคม 2559 ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี) พิพากษายืนตามมติของกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
ในเดือนมกราคม 2560 ทางบริ ษทั ได้อุทธรณ์คาํ พิพากษาของศาลแรงงานภาค 1 โดยคดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานของไทย มีเนืTอหาครอบคลุมสิ ทธิและมาตรฐานประการต่าง ๆ ของคนงาน
ประกันให้คนงานมีสิทธิได้รับค่าแรงขัTนตํHา มีการจํากัดจํานวนชัวH โมงการทํางาน
และกําหนดมาตรฐานขัTนตํHาเพืHอประกันความปลอดภัยและสุ ขภาพในทีHทาํ งาน
กฎหมายแรงงานของไทยยังมีผลบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกับคนงานข้ามชาติ
โดยในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับพม่า เพืHอการจัดหาและบริ หารคนงานข้ามชาติจากพม่าอย่างเป็ นทางการ
กําหนดอย่างชัดเจนว่า คนงานข้ามชาติจากพม่าต้องได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมายของไทย
ประเทศไทยยังเป็ นภาคีของกฎบัตรระหว่างประเทศหลายฉบับ
รวมทัTงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights-ICESCR) และอนุสญ
ั ญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ซึHงคุม้ ครองคนงานและและผูย้ า้ นถิHน
“คนงานข้ามชาติมีสิทธิทีHจะได้รับการคุม้ ครองในทีHทาํ งาน
และควรสามารถเปิ ดปากพูดความจริ งได้เมืHอสิ ทธิเหล่านีTไม่ได้รับการคุม้ ครอง” เอมี สมิธกล่าว
“ไม่ควรกําหนดให้การหมิHนประมาทเป็ นความผิดทางอาญา ประเทศไทยควรดําเนินการแก้ไขกฎหมายโดยทันที
เพืHอให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศด้านสิ ทธิทีHจะมีเสรี ภาพในการแสดงออก”
สิ ทธิทีHจะมีเสรี ภาพในการแสดงออกยังได้รับการคุม้ ครองตามข้อ 19
ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political RightsICCPR) ซึHงไทยเป็ นรัฐภาคี ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
การจํากัดเสรี ภาพในการแสดงออกอาจกระทําได้เฉพาะเมืHอมีกฎหมายบัญญัติไว้เท่านัTน
และให้กระทําอย่างมีสดั ส่ วนและเท่าทีHจาํ เป็ นเพืHอบรรลุวตั ถุประสงค์ทีHชอบธรรม
รัฐบาลไทยควรยกเลิกกฎหมายหมิHนประมาททางอาญาโดยทันที
เพืHอให้เนืTอหาของกฎหมายไทยสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ ฟอร์ตT ีฟายไรต์กล่าว
โทษทางอาญาเนืHองจากการหมิHนประมาท รวมทัTงโทษจําคุก ถือเป็ นบทลงโทษทีHไม่ได้สดั ส่ วน
และเป็ นการละเมิดสิ ทธิทีHจะมีเสรี ภาพในการแสดงออก
เมืHอวันทีH 31 พฤษภาคม 2560
ทางการไทยและภาคธุรกิจได้แสดงพันธกิจทีHจะดําเนินการตามหลักการชีTนาํ แห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจและสิ ทธิมนุษย
ชน (U.N. Guiding Principles on Business and Human Rights)
หลักการชีTนาํ ดังกล่าวซึHงทีHประชุมคณะมนตรี สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้การรับรองในปี 2554
ประกอบด้วยหลักการขัTนพืTนฐานและเพืHอการดําเนินงาน 31 ข้อ
โดยได้แยกแยะหน้าทีHและความรับผิดชอบของรัฐและวิสาหกิจต่าง ๆ ทีHจะต้องเคารพและคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน

และเยียวยาเมืHอเกิดการละเมิดและการปฏิบตั ิมิชอบด้านสิ ทธิมนุษยชนขึTนในบริ บทการดําเนินงานทางธุรกิจ
โดยในบรรดาพันธกรณี ต่าง ๆ หลักการชีTนาํ กําหนดให้รัฐควร
“คุม้ ครองให้ปลอดพ้นจากการปฏิบตั ิมิชอบด้านสิ ทธิมนุษยชนภายในอาณาบริ เวณและเขตอํานาจศาล
รวมทัTงการละเมิดของบุคคลทีHสามอย่างเช่น หน่วยงานธุรกิจ” และประกันว่า
“จะต้องไม่มีการขัดขวางการดําเนินงานทีHชอบธรรมและสงบของนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน”
“ถึงเวลาทีHทางการไทยและภาคธุรกิจในไทยต้องลงมือทําตามทีHสญ
ั ญา
และต้องคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชนในประเทศไทย” เอมี สมิธกล่าว “การถอนฟ้องคดีอาญาต่อคนงานเหล่านีTและนายอานดีT
ฮอลล์ ถือเป็ นก้าวย่างในทิศทางทีHถูกต้อง”

