ประเทศไทย: ปกป้ องสิทธิแรงงานข้ ามชาติชาวเมียนมา ;< คน ยุติการดําเนินคดีหมิBนประมาททางอาญา
ศาลมี กําหนดอ่านคําพิพากษาในคดีเกี3ยวกับเสรี ภาพในการแสดงออกในวันพรุ่งนี>
(กรุงเทพฯ +, กรกฎาคม 123+)—ทางการไทยและบริษัทธรรมเกษตร จํากัด ควรยกเลิกการดําเนินคดีหมิHน
ประมาททางอาญาโดยทันที ต่อแรงงานข้ ามชาติชาวเมียนมา +Q คน ซึHงถูกดําเนินคดีเนืHองจากกล่าวหาว่าบริษัทละเมิด
สิทธิแรงงานอย่างร้ ายแรง ฟอร์ ตี Zฟายไรต์กล่าวในวันนี Z ศาลแขวงดอนเมืองทีHกรุงเทพฯ มีกําหนดอ่านคําพิพากษาคดีนี Zในวัน
พรุ่งนี Z ++ กรกฎาคม หากศาลเห็นว่าคนงานมีความผิด พวกเขาอาจได้ รับโทษจําคุกไม่เกินหนึHงปี
“คําพิพากษาในคดีนี Zเป็ นบททดสอบสําคัญของประเทศไทย ทีHจะแสดงให้ เห็นความจริงจังในการปกป้องสิทธิทีHจะ
มีเสรี ภาพในการแสดงออกและสิทธิของแรงงานข้ ามชาติ” เอมี สมิธ (Amy Smith) ผู้อํานวยการบริหารฟอร์ ตี Zฟายไรต์กล่าว
“แทนทีHจะดําเนินคดีกับผู้เปิ ดโปงข้ อมูลและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ทางการไทยควรสอบสวนการละเมิดสิทธิแรงงานทีH
เกิดขึ Zน”
ในวันทีH 7 กรกฎาคม 2559 คนงาน 14 คนยืHนจดหมายร้ องเรี ยนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
กล่าวหาว่า บริษัทธรรมเกษตร จํากัด บริษัทเลี Zยงไก่ของคนไทยในจังหวัดลพบุรี ละเมิดพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน
โดยมีการจ่ายค่าแรงให้ คนงานตํHากว่าทีHกฎหมายกําหนด ไม่มีการจ่ายค่าล่วงเวลา และมีการยึดเอกสารประจําตัวของพวก
เขา รวมทังหนั
Z งสือเดินทาง ในวันทีH 6 ตุลาคม 2559 บริษัทธรรมเกษตร จํากัดแจ้ งข้ อหาหมิHนประมาททางอาญาตาม
มาตรา 137 และ 326 ของประมวลกฎหมายอาญาต่อคนงาน 14 คน กล่าวหาว่าการร้ องเรี ยนของพวกเขากับกสม.ทําลาย
ชืHอเสียงของบริษัท คนงานทังZ 14 คนซึHงประกอบด้ วยชาย 9 คนและหญิง 5 คน ต่างเดินทางมาจากภาคพะโค เมียนมา
มาตรา +st ของประมวลกฎหมายอาญากําหนดเป็ นความผิดอาญาฐาน “แจ้ งข้ อความอันเป็ นเท็จแก่เจ้ า
พนักงาน” ซึHง “อาจทําให้ ผ้ อู ืHนหรื อประชาชนเสียหาย” และกําหนดโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน และ/หรื อปรับไม่เกินหนึHงหมืHน
บาท ในทํานองเดียวกัน มาตรา s13 กําหนดเป็ นความผิดอาญาฐาน “ใส่ความ” ผู้อืHน “ต่อบุคคลทีHสาม โดยประการทีH
น่าจะ ทําให้ ผ้ อู นืH นันเสี
Z ยชืHอเสียง ถูกดูหมิHนหรื อถูกเกลียดชัง” และกําหนดโทษจําคุกไม่เกินหนึHงปี และ/หรื อ ปรับไม่เกินสอง
หมืHนบาทหรื อทังจํ
Z าทังปรั
Z บ
ในเดือนมิถุนายน 122w คนงานทังZ +Q คนได้ ร้องเรี ยนต่อสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดลพบุรี
เกีHยวกับสภาพการจ้ างงานทีบH ริษัทธรรมเกษตร จํากัด ซึHงเป็ นฟาร์ มเลี Zยงไก่ทีHพวกเขาทํางาน ในวันทีH + สิงหาคม 122w
สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานวินิจฉัยว่า ทางบริษัทละเมิดพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน เนืHองจากไม่ได้ จ่าย
ค่าแรงตามอัตราค่าจ้ างขันตํ
Z Hา จ่ายค่าล่วงเวลาตํHากว่าทีHควรจะเป็ น และไม่อนุญาตให้ คนงานลาหยุดได้ ตามกฎหมาย
สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสังH ให้ บริษัทธรรมเกษตร จํากัด ให้ จ่ายเงินจํานวน +.t ล้ านบาทให้ กับคนงาน +Q
คน ในวันทีH +w ธันวาคม 122w ศาลแรงงานภาค + จังหวัดสระบุรี มีคําพิพากษาเห็นพ้ องกับมติของสํานักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน และศาลอุทธรณ์ได้ ยกฟ้องคําอุทธรณ์ของบริ ษัทธรรมเกษตร จํากัด คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลฎีกา นับเป็ นเวลากว่าสองปี แล้ วทีHคนงานข้ ามชาติยงั ไม่ได้ รับค่าชดเชยทีHทางการไทยมีคําสังH ต่อบริษัท
เมืHอเร็ว ๆ นี Z ศาลอุทธรณ์มีคําพิพากษาทีHสําคัญเพืHอปกป้องสิทธิทีHจะมีเสรี ภาพในการแสดงออก ในคดีทีHมีการฟ้อง
ต่ออานดี Z ฮอลล์ นักเคลืHอนไหวด้ านสิทธิแรงงาน โดยในวันทีH s+ พฤษภาคม 123+ ศาลกลับคําพิพากษาของศาลอาญา
กรุงเทพ ซึHงเคยวินิจฉัยเมืHอวันทีH 1, กันยายน 122w ว่านายอานดี Z ฮอลล์มีความผิดฐานหมิHนประมาททางอาญา และ
ละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.122, ทางบริษัทเนเชอรัล ฟรุ ต จํากัด ซึHงประกอบ
กิจการแปรรูปสับปะรด เป็ นผู้ฟ้องคดีนีตZ ่ออานดี Z ฮอลล์ เมืHอปี 1223 หลังจากหน่วยงาน Finnwatch ตีพิมพ์รายงาน
“Cheap Has A High Price” ซึHงอานดี Z ฮอลล์มีส่วนร่วมในการเขียน และกล่าวหาว่าได้ เกิดการละเมิดสิทธิแรงงานอย่าง
ร้ ายแรงในโรงงานของบริษัททีHจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

ในการยกฟ้องคดีต่ออานดี Z ฮอลล์ ศาลอุทธรณ์เห็นว่ารายงานของ Finnwatch และการแถลงข่าวทีHเกีHยวข้ อง
“เป็ นไปเพืHอประโยชน์สาธารณะ”
บริษัทธรรมเกษตร จํากัดยังได้ ฟ้องคดีต่ออานดี Z ฮอลล์เมืHอวันทีH Q พฤศจิกายน 122w เป็ นคดีหมิHนประมาททาง
อาญาและละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ เนืHองจากการโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดีย
ในคดีทีHทางบริษัทฟ้องแรงงานข้ ามชาติ +Q คน มีกําหนดการไต่สวนเพืHอชี Zมูลฟ้องในคดีนี ZทีHศาลอาญากรุงเทพใต้ ในวันทีH 1Q
กันยายน 123+
“การดําเนินการเช่นนี Z ย่อมทําให้ เห็นไปได้ ว่านายจ้ างกระทําการในลักษณะของการฟ้องปิ ดปาก อันจะทําให้
ลูกจ้ างอืHนทีHถูกละเมิด ย่อมจะไม่กล้ าไปร้ องเรี ยนกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีHเกีHยวข้ องอีก” นายนคร ชมพูชาติ หัวหน้ าสํานัก
กฎหมาย เอ็น เอส พี ซึHงว่าความให้ แก่ลกู จ้ างทังZ 14 คน กล่าว “คําพิพากษาของศาลในคดีนี Z ไม่ว่าผลจะออกมาเป็ น
อย่างไร ก็ย่อมจะส่งผลต่อการเคลืHอนไหวของแรงงานในเรืH องสิทธิมนุษยชน และการทํางานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติอย่างแน่นอน”
สิทธิทีHจะมีเสรี ภาพในการแสดงออกได้ รับการคุ้มครองตามข้ อ +w ของกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ซึHงประเทศไทยเป็ นรัฐภาคี ตาม
หลักกฎหมายระหว่างประเทศ การจํากัดเสรี ภาพในการแสดงออกอาจกระทําได้ เฉพาะเมืHอมีกฎหมายบัญญัติไว้ เป็ นการ
ห้ ามอย่างมีสัดส่วน และจําเป็ น เพืHอบรรลุเป้าหมายทีHชอบด้ วยกฎหมาย การกําหนดโทษอาญาต่อความผิดฐานหมิHน
ประมาทรวมทังการใช้
Z
โทษจําคุก ถือเป็ นการลงโทษทีHไม่ได้ สัดส่วนและละเมิดต่อสิทธิทีHจะมีเสรี ภาพในการแสดงออก
คณะทํางานแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยประเด็นสิทธิมนุษยชนและบรรษัทข้ ามชาติ และหน่วยงานธุรกิจอืHน ๆ
(คณะทํางาน) ซึHงเป็ นกลุ่มของผู้เชีHยวชาญอิสระซึHงได้ รับมอบหมายอํานาจหน้ าทีHจากองค์การสหประชาชาติ ให้ ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลและการปฏิบตั ิตามหลักการชี Zนําแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนอย่างเป็ นผลและอย่าง
รอบด้ าน ได้ เข้ าเยีHยมประเทศไทยอย่างเป็ นทางการเป็ นครังZ แรกในเดือนเมษายน 123+ เพืHอประเมินการปฏิบตั ิตาม
หลักการชี Zนําของประเทศไทย คณะทํางานได้ เผยแพร่ถ้อยแถลงในช่วงท้ ายของการเข้ าเยีHยมประเทศ โดยระบุว่า “รัฐบาล
ควรประกันว่า ภาคธุรกิจจะไม่ใช้ คดีหมิHนประมาทเป็ นเครืH องมือเพืHอทําลายสิทธิอนั ชอบด้ วยกฎหมาย และเสรี ภาพของผู้
ทรงสิทธิทีHได้ รับผลกระทบ องค์กรภาคประชาสังคม และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” คณะทํางานจะเสนอข้ อค้ นพบเพืHอการ
พิจารณาของคณะมนตรี สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยประชุมทีH Q+ ในเดือนมิถุนายน 1231
ในวันทีH +t พฤษภาคม 123+ ผู้ชํานาญการด้ านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหกคน ได้ เผยแพร่แถลงการณ์
ร่วม เรี ยกร้ องให้ รัฐบาลไทย “แก้ ไขกฎหมายแพ่งและอาญา รวมทังกระบวนการฟ้
Z
องคดี เพืHอป้องกันไม่ให้ บริษัทใช้
กฎหมายหมิHนประมาทโดยมิชอบ” คณะผู้ชํานาญการซึHงประกอบด้ วยผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้ วย
สถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน Michel Forst, ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยสิทธิทีHจะมีเสรี ภาพใน
การชุมนุมอย่างสงบและการสมาคม Clément Nyaletsossi Voulé, ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยสิทธิ
มนุษยชนของผู้เข้ าเมือง Felipe González Morales, ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยรูปแบบการเอาคนลงเป็ น
ทาสร่ วมสมัย, Urmila Bhoola ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยการค้ ามนุษย์ Maria Grazia Giammarinaro,
และประธานคณะทํางานแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนและบรรษัทข้ ามชาติ รวมทังZ หน่วยงานธุรกิจอืHน ๆ Anita
Ramasastry
ทางการไทยควรยกเลิกการดําเนินคดีโดยทันทีต่อแรงงานข้ ามชาติทงั Z +Q คน และอานดี Z ฮอลล์ และควรปกป้อง
สิทธิในการแสดงออกอย่างเสรี และสิทธิของแรงงานข้ ามชาติ ฟอร์ ตี Zฟายไรต์กล่าว รัฐบาลไทยควรดําเนินการทันทีเพืHอลด
การเอาผิดทางอาญาต่อความผิดฐานหมิHนประมาท และป้องกันไม่ให้ มีการกําหนดโทษจําคุกสําหรับความผิดฐานหมิHน
ประมาท

“การดําเนินคดีอาญาเหล่านี ZมีจุดหมายเพืHอปิ ดปากบุคคลทีHเปิ ดโปงการปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชน ส่งผลให้
เกิดบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวในบรรดานักเคลืHอนไหวด้ านสิทธิมนุษยชนและชุมชนทีHได้ รับผลกระทบในประเทศไทย”
เอมี สมิธกล่าว “ทางการไทยและหน่วยงานธุรกิจควรยุติการดําเนินคดีอาญาใด ๆ ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้เปิ ด
โปงข้ อมูล โดยทันทีและอย่างไม่มีเงืHอนไข”
สําหรับรายละเอียดเพิBมเติม กรุ ณาติดต่ อ
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