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ยุทธศาสตร์
การฟ้องร้องด�าเนินคดี
กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน

วิเคราะห์รูปแบบการฟ้องคดี กฎหมายและนโยบาย 

รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรภาคธุรกิจ



 

 

ยุทธศาสตรก์ารฟ้องร้องด าเนินคดีกบันักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน  
(Strategic Lawsuits against Labour Rights Defenders): 

วิเคราะห์รปูแบบการฟ้องคดี กฎหมายและนโยบาย รวมทัง้แนวปฏิบติัท่ีดีขององคก์รภาคธุรกิจ  
 

ค าน า 
 

ปัจจุบนัมกีระแสตื่นตวัของกลุ่มธุรกจิและผูบ้รโิภคในนานาอารยประเทศใหค้วามส าคญักบัประเดน็เรื่อง ธรุกิจ
กบัสิทธิมนุษยชน และปฏิเสธการบริโภคสินค้าที่เกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
chain) เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัขนาดใหญ่ตอ้งสอบทานความเสี่ยงดา้นสทิธมินุษยชนในธุรกจิของตนอย่างรอบดา้น (Human 
rights due diligence) ตลอดจนมมีาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกนัและลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิผลกระทบไปในทางละเมดิสทิธิ
มนุษยชน ดงันัน้ นอกเหนือไปจากการด าเนินธุรกิจตามปกติแล้ว องค์กรภาคธุรกิจยงัต้องมนีโยบายและมาตรการ
ทางดา้นสทิธมินุษยชนทีช่ดัเจน เพื่อรบัประกนัว่ากจิกรรมทางธุรกจิของตนจะไม่ส่งผลกระทบดา้นลบต่อสทิธมินุษยชน 
และเมื่อปรากฏการละเมดิสทิธมินุษยชนขึน้ องค์กรภาคธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งมหีน้าทีด่ าเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน
เพื่อใหเ้กดิการชดเชยและเยยีวยาทีม่ปีระสทิธผิล รวมทัง้การออกมาตรการป้องกนัไม่ใหเ้กดิการละเมดิขึน้อกีซ ้าสอง 
  

รายงานฉบบันี้ มุ่งที่จะรวบรวมกฎหมายและหลกัการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนด้านการท างาน สิทธิ
แรงงาน และหน้าทีเ่คารพสทิธมินุษยชนขององค์กรภาคธุรกจิ ตลอดจนปฏญิญาว่าดว้ยนักปกป้องสทิธมินุษยชน เพื่อ
เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ในการท าความเขา้ใจเกีย่วกบักรณีทีอ่งคก์รภาคธุรกจิไดฟ้้องรอ้งด าเนินคดกีบับุคคลต่าง ๆ สบืเนื่อง
จากการกระท าเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน โดยมีกรณีตัวอย่างที่รวบรวมจากการที่บริษัทแห่งหนึ่งได้
ด าเนินคดกีบัอดตีลูกจา้ง นักกจิกรรมดา้นแรงงาน นักข่าว นักวชิาการ และนักสทิธมินุษยชนทีเ่คลื่อนไหวเพื่อใหม้กีาร
คุม้ครองสทิธมินุษยชนดา้นแรงงานของแรงงานขา้มชาตจิากประเทศเพื่อนบา้นของไทยอย่างน้อย 12 กรณีดว้ยกนั และ
ปัจจุบนับรษิทัยงัคงเดนิหน้าด าเนินคดอีย่างต่อเนื่องกบันักปกป้องสทิธมินุษยชนทีเ่ผยแพร่หรอืวพิากษ์วจิารณ์ปัญหา
หาการละเมดิสทิธดิา้นแรงงานของบรษิทัดงักล่าว โดยบรษิทัเหน็ว่าท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย 
 
 ผู้จดัท าขอขอบคุณ เครอืข่ายเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิส านักกฎหมายเอ็นเอสพ ีสมาคมนักกฎหมายสทิธิ
มนุษยชน [มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน] [ฟอร์ติไฟน์ไรท์] [คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล] [ส านักงานข้าหลวงใหญ่
สหประชาชาติ] [แอมเนสตี้] และ [สุธารี วรรณศิริ ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านสิทธิมนุษยชน ] ที่สนับสนุนข้อมูลและให้
ขอ้คดิเหน็เกี่ยวกบัสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการต่อสูเ้รยีกรอ้งเพื่อใหเ้กดิการคุม้ครองสทิธดิา้นแรงงานของแรงงานขา้ม
ชาต ิและสทิธมินุษยชน   
 

รายงานฉบบันี้จงึมุ่งรวบรวมและวเิคราะห์รูปแบบการฟ้องคด ีกฎหมายและนโยบาย รวมทัง้แนวปฏบิตัทิีด่ทีี่
เกิดขึ้นทัง้จากองค์กรภาคธุรกิจและหน่วยงานของรฐั เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการยุติธรรมและผู้ที่สนใจได้
รบัทราบขอ้มลูเบือ้งตน้และหาทางออกทีส่รา้งสรรคต์่อไป 
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สารบญั 
 หน้า 
บทสรปุผู้บริหาร 
Executive Summary  
บทน า 
 
ส่วนท่ี 1 กฎหมาย นโยบาย และพนัธกรณีในทางสิทธิมนุษยชน 
1. หลกักฎหมายเกีย่วกบัสทิธแิรงงาน 
2. สทิธแิละหน้าทีร่บัผดิชอบในการปกป้องสทิธมินุษยชน  
3. การก ากบัดแูลภาคธุรกจิใหเ้คารพสทิธมินุษยชน  
 
ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์รปูแบบการฟ้องคดี กฎหมายและนโยบาย 
1.  ลกัษณะการกระท าทีบ่รษิทัหยบิยกขึน้มาใชเ้ป็นมลูเหตุในการด าเนินคดกีบันักเคลื่อนไหว  
2.  ขอ้กฎหมายทีถู่กหยบิยกมาใชใ้นการฟ้องคด ี
3.  การด าเนินคดทีีเ่กดิขึน้มุ่งเน้นไปยงัปัจเจกบุคคล ท าใหต้อ้งแบกรบัภาระในการต่อสูค้ดโีดยล าพงั 
4.  ผลกระทบในแงข่องการเคลื่อนไหวในประเดน็สาธารณะ 
 
ส่วนท่ี 3 สรปุและข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะต่อรฐับาลและฝ่ายนิตบิญัญตัติ่อการปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมาย  
2. ขอ้เสนอแนะต่อรฐับาลต่อการจดัท านโยบายและแผนปฏบิตักิารเพื่อปกป้องสทิธมินุษยชน 
3. ขอ้เสนอแนะต่อภาคธุรกจิในการเคารพและปกป้องสทิธมินุษยชน 
4. ขอ้เสนอแนะต่อบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมเพื่อปกป้องสทิธมินุษยชน 
5. ขอ้เสนอแนะต่อบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา 
 
ภาคผนวก 1 สรปุกรณีศึกษา: การฟ้องคดีตอบโต้นักเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิแรงงาน 

กรณีศึกษาท่ี 1: การร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนให้ด าเนินคดีกับอดีตลูกจ้าง ในข้อหา
ความผิดฐานลกัทรพัยน์ายจ้างในเวลากลางคืน จากการน าบตัรบนัทึกเวลาท างานมาแสดงต่อพนักงานตรวจ
แรงงาน 

กรณีศึกษาท่ี 2: การฟ้องคดีอาญากบัอดีตลูกจ้าง ในข้อหาความผิดฐานแจ้งความเท็จและหม่ินประมาท 
จากการย่ืนหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

กรณีศึกษาท่ี 3: การฟ้องคดีอาญากบัท่ีปรึกษาฝ่ายกิจการต่างประเทศ เครือข่ายเพ่ือสิทธิแรงงานข้ามชาติ 
(MWRN) ในข้อหาความผิดฐานหม่ินประมาทด้วยการโฆษณา และความผิดฐานน าสู่คอมพิวเตอรซ่ึ์งข้อความ
อนัเป็นเทจ็  

กรณีศึกษาท่ี 4:  การฟ้องคดีอาญากบัอดีตลูกจ้าง และผู้ประสานงานเครือข่ายเพ่ือสิทธิแรงงานข้ามชาติ 
(MWRN) ในข้อหาความผิดฐานร่วมกนัลกัทรพัย ์จากการน าบตัรบนัทึกเวลาท างานมาแสดงต่อพนักงานตรวจ
แรงงาน 

กรณีศึกษาท่ี 5 : การฟ้องคดีอาญากบัอดีตลูกจ้าง ในข้อหาความผิดฐานหม่ินประมาทด้วยการโฆษณา 
จากการให้สมัภาษณ์เก่ียวกบัสภาพการท างาน รวมทัง้โพสต์และแชรข้์อมูลดงักล่าวผ่าน Facebook  

กรณีศึกษาท่ี 6 : การฟ้องคดีอาญากบัอดีตเจ้าหน้าท่ีด้านสิทธิมนุษยชนของโฟรติ์ฟายไรท์ (Fortify Rights) 
ในข้อหาความผิดฐานหม่ินประมาทด้วยการโฆษณา จากการโพสต์และแชรข้์อมูลผ่าน Twitter 
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กรณีศึกษาท่ี 7 : การฟ้องคดีแพ่งเรียกร้องค่าเสียหาย 5 ล้านบาท จากอดีตเจ้าหน้าท่ีด้านสิทธิมนุษยชน
ของโฟรติ์ฟายไรท์ (Fortify Rights) จากการโพสต์และแชรข้์อมูลผ่าน Twitter 

กรณีศึกษาท่ี 8 : การด าเนินคดีอาญากับอดีตนักข่าววอยส์ทีวี (Voice TV) ในข้อหาความผิดฐานหม่ิน
ประมาทด้วยการโฆษณา จากการโพสต์และแชรข้์อมูลผ่าน Twitter 

กรณีศึกษาท่ี 9 : การฟ้องคดีอาญากบัอดีตลูกจ้างสญัชาติพม่า ในข้อหาความผิดฐานหม่ินประมาทด้วย
การโฆษณา จากการเผยแพร่ข้อความผ่านส่ือออนไลน์ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นพิพาทแรงงาน ซ่ึงอาจท าให้
บริษทัต้องเสียหาย 

กรณีศึกษาท่ี 10 : การฟ้องคดีอาญากบัอดีตลูกจ้างสญัชาติพม่า ในข้อหาความผิดฐานเบิกความเท็จ จาก
การเบิกความต่อศาลในคดีแรงงานระหว่างบริษทักบัอดีตลูกจ้าง 14 คน 

กรณีศึกษาท่ี 11 : การฟ้องคดีอาญากบัอาจารยส์ถาบนัสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 
ในข้อหาความผิดฐานหม่ินประมาทด้วยการโฆษณา จากการท่ีสถาบนัสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษาโพสต์และ
แชรข้์อมูลผ่าน Facebook  

กรณีศึกษาท่ี 12 – กรณีอ่ืน ๆ : การร้องทุกกล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ด าเนินคดีอาญากบั
บุคคลท่ีเผยแพร่ข้อความผ่านส่ือออนไลน์ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นพิพาทแรงงาน ซ่ึงอาจท าให้บริษัทต้อง
เสียหาย 
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บทสรปุผู้บริหาร 
 
 ปัจจุบนักระแสตื่นตวัของกลุ่มธุรกจิและผูบ้รโิภคในนานาอารยประเทศไดใ้หค้วามส าคญักบัประเดน็เรื่องธรุกิจ
กบัสิทธิมนุษยชน ผูบ้รโิภคและสาธารณชนเริม่ตระหนักถึงความส าคญัของภาคธุรกจิในฐานะทีเ่ป็นองค์กรส าคญัใน
สงัคม เพราะกจิกรรมของภาคธุรกจิมใิช่เพยีงสามารถส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกจิเท่านัน้ แต่ยงัส่งผลกระทบต่อสงัคม 
สทิธมินุษยชนและสิง่แวดล้อมไดอ้ย่างมนีัยยะส าคญั กระแสตื่นตวัดงักล่าวไดส่้งผลใหม้กีารจดัท าหลกัการชีแ้นะว่าดว้ย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 
หรือ “UNGPs”)1 ที่เน้นย ้าหน้าที่รบัผิดชอบของรฐัสมาชกิและองค์กรธุรกิจในทางสิทธมินุษยชนขึ้น เพื่อให้เกิดการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 

สรปุหลกัการช้ีแนะว่าด้วยธรุกิจกบัสิทธิมนุษยชน (UNGPs) 

▪ หน้าท่ีของรฐัในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (The State Duty to Protect Human Rights) – เน้นย ้าหลักการ
พืน้ฐานทีร่ฐัจะตอ้งคุม้ครองมใิหเ้กดิการละเมดิสทิธมินุษยชนในเขตอ านาจรฐัของตน ไม่ว่าเป็นการกระท าของฝ่าย
ใด ซึ่งรวมทัง้ภาคธุรกจิ โดยรฐัมหีน้าที่ก ากบัดูแลใหก้ารกระท าใด ๆ ของภาคธุรกจิต้องเป็นไปโดยเคารพสิทธิ
มนุษยชน หน้าที่ดงักล่าวหมายรวมถึงการด าเนินมาตรการทางนโยบายและกฎหมายเพื่อป้องกนั สบืสวนและ
ลงโทษ รวมทัง้การชดเชยเยยีวยาเมื่อเกดิการละเมดิสทิธมินุษยชน 

▪ หน้าท่ีรบัผิดชอบขององค์กรธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน (The Corporate Responsibility to Respect 

Human Right) – เน้นย ้าหลกัการทีใ่หภ้าคธุรกจิตอ้งเคารพสทิธมินุษยชน ซึง่หมายรวมถงึการหลกีเลีย่งกจิกรรมที่
จะไปละเมิดสทิธิมนุษยชนของผู้อื่น และการด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันหรอืลดความเสี่ยงที่จะเกิด
ผลกระทบอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งหมายรวมถึงการชดเชยเยยีวยาในกรณีที่เกิดการละเมดิสทิธิ
มนุษยชน 

▪ การเข้าถึงการชดเชยเยียวยา (Access to Remedy) – เน้นย ้าใหเ้กิดการชดเชยเยยีวยาอย่างเป็นผล โดยรฐัมี
หน้าที่ด าเนินมาตรการทางบริหาร ตุลาการ และนิติบัญญัติเพื่อยืนยนัว่าผู้ซึ่งถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจะได้
สามารถเขา้ถงึการชดเชยเยยีวยาที่มปีระสทิธผิล  

 
กระแสตื่นตวัดงักล่าว ท าให้กลุ่มธุรกจิและผูบ้รโิภคบางกลุ่มในต่างประเทศปฏเิสธการบรโิภคสนิคา้ทีเ่กดิจาก

การละเมดิสทิธมินุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) รวมทัง้เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัขนาดใหญ่ตอ้งสอบทานความ
เสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในธุรกิจของตนอย่างรอบด้าน (Human rights due diligence) และมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกนัและลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิผลกระทบไปในทางละเมดิสทิธมินุษยชน  

 
หน้าที่องค์กรธุรกิจในการเคารพสทิธมินุษยชนนัน้ หมายรวมถึงสทิธแิรงงานด้วยในฐานะทีอ่งค์กรธุรกจินัน้

เป็นผู้ได้รบัประโยชน์จากการใช้แรงงานโดยตรง เมื่อปรากฏกรณีการละเมดิสิทธิมนุษยชนขึ้น องค์กรภาคธุรกิจที่
เกีย่วขอ้งจะตอ้งด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อชดเชยและเยยีวยาอย่างมปีระสทิธผิล ซึง่รวมทัง้การออกมาตรการป้องกนั
ไม่ให้เกิดการละเมิดขึ้นอีกซ ้าสอง ทัง้นี้ การปฏิบตัิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศผู้ผลิตหรือที่แรงงาน
ท างานอยู่นัน้ ถือเป็นเงื่อนไขส าคญัประการหนึ่งทีผู่้บรโิภคหรอืกลุ่มธุรกจิในต่างประเทศน ามาพจิารณาประกอบการ
น าเขา้หรอืเลอืกซื้อสนิคา้จากประเทศผูผ้ลติ 
 

 
1 Guiding Principles on Implementing the UN Protect, Respect, Remedy Framework for Business and Human Rights หรอื “UNGPs” 
ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้น https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf 

https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
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ประเทศไทยอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงานและมคีวามต้องการแรงงานจากต่างประเทศจ านวนมากเขา้มา
ท างานทัง้ในอุตสาหกรรมภาคการเกษตร ภาคบรกิารและอื่น ๆ กฎหมายของประเทศไทย โดยเฉพาะกฎหมายคุม้ครอง
แรงงานมเีจตนารมณ์ในการคุม้ครองสทิธแิรงงานโดยไม่เลอืกปฏบิตัติ่อแรงงานขา้มชาต ิหรอืแรงงานทีท่ างานโดยไม่ได้
รบัอนุญาต นายจา้งมหีน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรงในการคุม้ครองสทิธลูิกจา้ง โดยจะต้องปฏบิตัติามมาตรฐานแรงงานขัน้
ต ่าทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายคุม้ครองแรงงานต่อลูกจา้งทุกคนไม่ว่าจะมสีญัชาตหิรอืสถานะทางกฎหมาย อายุและเพศใด 
รฐัมหีน้าทีก่ ากบัดแูลนายจา้งโดยก าหนดใหม้กีลไกตรวจสอบ รอ้งเรยีนและชดเชยเยยีวยาเพื่อคุม้ครองสทิธลูิกจา้งอยา่ง
เป็นรูปธรรม แนวทางของรฐัดงักล่าวสอดรบักบัหน้าทีข่องไทยทีจ่ะต้องปฏบิตัติามพนัธกรณีระหว่างประเทศดา้นสทิธิ
มนุษยชนในด้านการท างาน2 ตลอดทัง้หน้าที่ของประเทศไทยในฐานะสมาชกิขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization หรอื “ILO”) และทีไ่ดใ้หส้ตัยาบนัในอนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ
หลายฉบบั3  

 
สรุปกฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานท่ีส าคญั (รวมทัง้ท่ีได้แก้ไข และประกาศ กฎ ระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง)   
1. มาตรฐานแรงงานขัน้ต า่ ▪ พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
2. สิทธิรกัษาพยาบาลและสวสัดิการ
สงัคม  

▪ กฎหมายเงนิทดแทน – พระราชบญัญตัเิงนิทดแทน พ.ศ. 2537 
▪ กฎหมายประกนัสงัคม – พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533 
▪ ระบบประกนัสุขภาพภาคบงัคบัส าหรบัแรงงานข้ามชาติที่ไม่อยู่ใน

ระบบประกนัสงัคม 
3. ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั
ในการท างาน 

▪ พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน พ.ศ. 2554 

4. สิทธิในการรวมกลุ่มและเจรจา
ต่อรอง 

▪ พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ. 2518 

5. สิทธิของผู้ เ สียหายจากการ ค้า
มนุษย ์ 

▪ พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 
▪ พระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดคีา้มนุษย ์พ.ศ. 2559 

6. การคุ้มครองคนหางาน 
 

▪ พระราชบญัญตัจิดัหางานและคุม้ครองคนหางาน พ.ศ. 2528  
▪ พระราชก าหนดการบรหิารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 

2560 
 

 
2 ซึ่งรวมทัง้ ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรอื “UDHR”) และกตกิาระหว่างประเทศว่า
ด้วยสทิธทิางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (International Covenant on Economic Social Cultural Rights หรอื “ICESCR”) ที่ระบุถึง
สทิธขิ ัน้พืน้ฐานของมนุษยท์ุกคนในดา้นการท างานไวอ้ย่างชดัแจง้ และยนืยนัว่าบุคคลทุกคนมสีทิธใินการท างาน (the right to work) สทิธทิี่
จะเลอืกงาน (the right to free choice of employment) และสทิธทิีจ่ะท างานภายใต้เงื่อนไขที่พงึพอใจและเป็นธรรม (the right to just and 
favourable conditions of work) โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องค่าจ้าง การมเีวลาพกัผ่อน มชีัว่โมงการท างานที่จ ากดั และมวีนัหยุดพกัโดย
ไดร้บัค่าจา้ง รวมทัง้มสีทิธทิีจ่ะก่อตัง้และเขา้ร่วมสหภาพแรงงานเพื่อส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธปิระโยชน์ดา้นต่าง ๆ  
3 ปัจจุบนัประเทศไทยไดใ้หส้ตัยาบนัในอนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) แบ่งเป็นอนุสญัญาจ านวน 18 ฉบบัและพธิสีาร 
1 ฉบบั ในส่วนที่เป็นอนุสญัญาพื้นฐาน (Fundamental Conventions) ประเทศไทยได้ใหส้ตัยาบนัแล้ว 6 ฉบบั ในสามประเดน็ ได้แก่ การ
ขจดัแรงงานบงัคบัและการเกณฑแ์รงงานในทุกรูปแบบ (อนุสญัญาฉบบัที ่29 และ 105) การยกเลกิการใชแ้รงงานเดก็ใหเ้ป็นผล (อนุสญัญา
ฉบบัที ่138 และ 182) และการขจดัการเลอืกปฏบิตัใินการจา้งงานและอาชพี (อนุสญัญาฉบบัที ่100 และ 111)  

ถงึแมป้ระเทศไทยไม่ได้ใหส้ตัยาบนัในประเดน็เรื่องเสรภีาพในการสมาคมและการยอมรบัสทิธใินการร่วมเจรจาต่อรอง (อนุสญัญา
ฉบบัที่ 87 และ 98) แต่ ILO มนีโยบายในการส่งเสรมิตดิตามผลให้ประเทศสมาชกิปฏิบตัใิหส้อดคล้องกบัหลกัการของอนุสญัญาพื้นฐาน
ดงักล่าวขา้งต้น แมป้ระเทศสมาชกิจะยงัมไิด้ใหส้ตัยาบนั ซึ่งเป็นไปตามปฏญิญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสทิธิ
ขัน้พืน้ฐานในการท างาน พ.ศ. 2541 (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) 
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นายจ้างจงึมหีน้าทีร่บัผดิชอบทีจ่ะต้องปฏบิตัติามมาตรฐานแรงงานขัน้ต ่าแก่ลูกจา้งทุกคนไม่ว่าจะมสีญัชาติ
หรอืสถานะใด ซึ่งครอบคลุมถึงค่าตอบแทนและสวสัดกิารการท างานต่าง ๆ เช่น ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาใน
วนัหยุด เวลาท างาน เวลาพกั วนัหยุดและวนัลา สุขภาวะและความปลอดภยัในการท างาน สทิธใินการรกัษาพยาบาล 
และอื่น ๆ อย่างน้อยตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยองค์กรฝ่ายนายจา้งมหีน้าทีก่ าหนดนโยบายและปฏิบตัติามมาตรฐาน
ขัน้ต ่าทีก่ฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครดั ในกรณีทีป่รากฏการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ผูบ้รหิารองคก์รตอ้งมหีน้าทีด่ าเนินการ
เพื่อชดเชยและเยยีวยาความเสยีหายทีลู่กจา้งไดร้บัอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธผิล รวมทัง้หาทางป้องกนัไม่ใหเ้กดิการ
ฝ่าฝืนต่อกฎหมายซ ้าสอง  

 
นอกจากองค์กรฝ่ายนายจา้งทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรงแล้ว กลุ่มองค์กรธุรกจิทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั

หรือองค์กรธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน ย่อมมีหน้าที่ร ับผิดชอบด้วยเช่นเดียวกัน ผู้บริหารในกลุ่มองค์กรธุรกิจที่
เกีย่วขอ้งดงักล่าวมหีน้าทีก่ าหนดนโยบายและแนวทางเพื่อป้องกนัการละเมดิสทิธแิรงงาน รวมทัง้การตดิตามตรวจสอบ
และประเมนิผล ตลอดจนใหม้มีาตรการชดเชยเยยีวยาทีม่ปีระสทิธภิาพดว้ย 

 
กรณีที่น ามาศกึษาจะพบว่า ผลจากการที่ลูกจ้างสญัชาติพม่า 14 คนได้ใช้สทิธริ้องเรยีนต่อพนักงานตรวจ

แรงงานและคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิโดยไดร้บัการสนับสนุนช่วยเหลอืในการด าเนินการ ในรปูของการให้
ค าปรึกษาแนะน า การรณรงค์ผลักดัน และแสดงออกซึ่งความคิดเห็นจากหลายฝ่าย ทัง้องค์กรภาคประชาสงัคม 
นักวชิาการ นักขา่ว กลุ่มธุรกจิ ผูบ้รโิภคในประเทศและต่างประเทศ นอกจากมผีลท าใหลู้กจา้งทัง้ 14 ไดร้บัเงนิทีส่มควร
ได้รบัตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว ยงัเป็นผลให้กระทรวงแรงงานและกลุ่มอุตสาหกรรมสตัว์ปีกตระหนักถึง
ความส าคญัทีจ่ะตอ้งมนีโยบายดา้นการคุม้ครองสทิธแิรงงานทีม่คีวามชดัเจนอกีดว้ย โดยรเิริม่จดัท า “แนวปฏบิตักิารใช้
แรงงานที่ดสี าหรบัฟาร์มและสถานทีฟั่กไข่สตัว์ปีกในประเทศไทย” (Good Labour Practices Guidelines for Poultry 
Farm and Hatchery หรือ “GLP – Poultry Thailand”) ที่มุ่งหมายให้เกิดการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการ
ท างาน เพื่อใหแ้รงงานมคีุณภาพชวีติทีด่ ีทัง้ในภาคอุตสาหกรรม การปศุสตัว ์และเกษตรกรรม รวมถงึผูป้ระกอบการที่
อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของประเภทกจิการดงักล่าว เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่เรื่องความรบัผดิชอบทางสงัคมดา้นแรงงานแก่คู่
คา้และผูบ้รโิภคทัง้ในและต่างประเทศ4 

 
ตวัอย่างดงักล่าวชี้ให้เห็นว่า การคุ้มครองสทิธแิรงงานที่เกิดผลเป็นรูปธรรมได้นัน้ จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้อง

ไดร้บัการสนับสนุนร่วมมอืจากหลายภาคส่วน ตัง้แต่องคก์รธุรกจิ แรงงานหรอืลูกจา้งในกลุ่มอุตสาหกรรมหรอืในห่วงโซ่
อุปทานนัน้เอง ตลอดจนถงึหน่วยงานของรฐั องค์กรภาคประชาสงัคมหรอืองค์กรเอกชน นักวชิาการ สื่อมวลชน และ
สาธารณชนทีต่้องมส่ีวนสรรคส์รา้งสงัคมทีม่คีวามตระหนักรูเ้กี่ยวกับการคุม้ครองสทิธแิรงงาน โดยไม่ปล่อยใหแ้รงงาน
ต้องต่อสู้เรยีกร้องโดยล าพงั หากปราศจากกลไกการเคลื่อนไหวเพื่อคุม้ครองสทิธแิรงงานดงักล่าว คงเป็นการยากที่
แรงงานจะลุกขึน้มาปกป้องเรยีกรอ้งสทิธขิองตนเองและเป็นเหตุใหก้ารละเมดิสทิธแิรงงานกลายเป็นเรื่องปกตธิรรมดา 
ซึ่งจะท าใหก้ารคุม้ครองแรงงานตามเจตนารมณ์ของกฎหมายไทยนัน้กลายเป็นเพยีงสิง่ทีป่รากฏเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
แต่ไม่อาจเป็นจรงิในทางปฏบิตัไิด ้

 
ในทางปฏบิตัยิงัคงปรากฏขอ้รอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการละเมดิสทิธแิรงงานอยู่เสมอ ๆ ขอ้มูลของกรมสวสัดกิาร

และคุ้มครองแรงงานยงัพบการละเมดิสิทธติามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแรงงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 5 จากการ
สอบถามผู้ปฏิบตัิงานของคลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอด จงัหวดัตาก ของมูลนิธิเพื่อสิทธมินุษยชนและการพฒันา 

 
4 ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้น http://tls.labour.go.th/2018/attachments/article/876/GLP%20Poultry.pdf 
5 ขอ้มลูจากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน https://www.labour.go.th/th/doc/yearbook2560.pdf   

http://tls.labour.go.th/2018/attachments/article/876/GLP%20Poultry.pdf
https://www.labour.go.th/th/doc/yearbook2560.pdf%20%20เข้าถึง
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(มสพ.) และส านักงานจงัหวดัเชยีงใหม่ ของมูลนิธฯิ ผูป้ฏบิตังิานของคลนิิกระบุว่าในบางพืน้ที ่การละเมดิสิทธแิรงงาน
ยงัถอืเป็นเรื่องปกติแพร่หลาย อนัเนื่องมาจากการทีแ่รงงานไม่ตระหนักถงึสทิธขิองตน หรอืต้องจ ายอมเพราะมภีาระ
รบัผดิชอบในครอบครวัและภาระอื่น ๆ จงึเกรงกลวัผลกระทบจากการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งหากมปัีญหากบันายจา้ง เช่น ถูก
นายจา้งเลกิจา้ง ไม่มงีานท า ขาดรายได ้ถูกขึน้บญัชดี าจากกลุ่มนายจา้งไม่สามารถหางานท าในพืน้ทีไ่ดอ้กี ถูกตอบโต้
หรอืขม่ขูคุ่กคามรปูแบบต่าง ๆ หรอืถูกกดดนัในทีท่ างานหากยงัคงตอ้งท างานอยู่กบันายจา้ง หรอืถูกนายจา้งกลัน่แกลง้
ด าเนินคดใีนขอ้หาความผดิต่าง ๆ เช่น ลกัทรพัย ์บุกรุก หมิน่ประมาท ฯลฯ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานขา้มชาต ิซึง่หาก
ถูกด าเนินคดีอาญา ก็ยากที่จะได้รบัการปล่อยตัวชัว่คราว นอกจากนี้แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มีอุปสรรคในการ
ตดิต่อสื่อสารกบัหน่วยงานราชการท าใหรู้ส้กึว่าการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งเป็นการสรา้งภาระแก่ตนเอง หากถูกนายจา้งเลกิ
จา้งจะท าใหม้คีวามเสีย่งทีจ่ะถูกผลกัดนักลบัสู่ประเทศตน้ทางในกรณีทีไ่ม่สามารถหางานใหม่ไดท้นัเวลาทีก่ าหนด 

 
การเคลื่อนไหวเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานนัน้ นอกจากการให้ค าปรึกษาแนะน าแรงงานด้านการร้องทุกข์

ร้องเรียนและการเรียกร้องเพื่อให้แรงงานได้รบัการชดเชยเยยีวยาความเสียหายแล้ว การรวบรวมขอ้มูลสถิ ติ การ
ศกึษาวจิยั การรณรงค์และเผยแพร่ขอ้มูลขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัการละเมดิสทิธแิรงงาน และการสื่อสารต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง ก็มี
ความส าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากนั เพราะเป็นการสรา้งความตระหนักรูใ้นสงัคมทีส่ามารถขยายผลไปถงึการเรยีกรอ้งให้
การคุม้ครองสทิธแิรงงานในอุตสาหกรรมนัน้ ๆ เกดิผลในทางทีเ่ป็นรปูธรรมยิง่ขึน้ 

 
ดงันัน้ การคุม้ครองสทิธแิรงงานใหส้ามารถเกดิผลเป็นรูปธรรมไดน้ัน้ รฐัจงึต้องสรา้งบรรยากาศเพื่อยนืยนัว่า 

บุคคลทุกคน สามารถใช้สทิธแิละเสรภีาพเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการปกป้องสทิธมินุษยชนได ้ซึ่งหมายรวมถึง การ
แสวงหาและเผยแพร่ขอ้มูล การแสดงออกซึ่งความคดิเหน็และการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ  การรอ้งทุกขร์อ้งเรยีน 
การสมาคมและการชุมนุมโดยสงบ การมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็และรณรงค์ผลกัดนันโยบายสาธารณะ เป็น
ต้น ซึ่งเท่ากับว่า รัฐจะต้องท าหน้าที่คุ้มครองให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อท าหน้าที่ของตนให้บรรลุ
เป้าหมายในการปกป้องสทิธมินุษยชน หน้าทีข่องรฐัดงักล่าวนัน้สอดคลอ้งกบัพนัธกรณีของรฐัทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามกตกิา
ระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International Covenant on Civil and Political Rights หรอื 
“ICCPR”)6 และหลกัการของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนัและฉบบัทีผ่่าน ๆ มา7  

 
หลกัการที่บญัญตัิไวใ้นรฐัธรรมนูญถอืเป็นหวัใจส าคญัในการคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล และมผีล

ผกูพนัรฐัทัง้ฝ่ายบรหิาร นิตบิญัญตั ิและตุลาการ การตรากฎหมายใดทีม่ผีลเป็นการลดทอนสิทธแิละเสรภีาพของบุคคล
ที่รฐัธรรมนูญบญัญตัิรบัรองต้องเป็นไปโดยมวีตัถุประสงค์ทีช่อบด้วยกฎหมาย เพยีงเท่าที่จ าเป็นและได้สดัส่วน การ
กระท าใด ๆ ของฝ่ายบรหิารไม่อาจเป็นไปโดยขดัต่อหลกัการทีร่ฐัธรรมนูญรบัรอง และศาลมหีน้าทีพ่จิารณาพพิากษา
ยนืยนัหลกัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ 

 
6 ซึง่หมายรวมถงึ เสรภีาพในความคดิเหน็ การแสดงออก การแสวงหา ไดร้บัและถ่ายทอดขอ้มลูขา่วสาร (ขอ้ 19) เสรภีาพในการชุมนุมโดย
สงบ (ขอ้ 21) เสรภีาพในการสมาคม (ขอ้ 22) สทิธทิี่จะมสี่วนร่วมในกจิการสาธารณะ (ขอ้ 25) สทิธทิี่จะไม่ถูกเลอืกปฏบิตัแิละได้รบัความ
คุม้ครองอย่างเท่าเทยีมกนัภายใต้กฎหมาย (ขอ้ 26) ของกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ประเทศไทยเขา้
เป็นภาคขีองกตกิาดงักล่าวโดยการภาคยานุวตั ิเมื่อ 29 ตุลาคม 2539 และมผีลใชบ้งัคบัเมื่อ 29 มกราคม 2540  
7 ซึ่งมีบทบัญญัติคุ้มครองศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล (มาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560) สทิธิและเสรภีาพที่ได้บญัญัตไิวโดยชดัแจ้งหมายรวมถึง เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็และ
เสรภีาพทางวชิาการ (มาตรา 34) สทิธิเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารและเสนอเรื่องราวรอ้งทุกข์กบัหน่วยงานของรฐั  (มาตรา 41) เสรภีาพในการ
สมาคม (มาตรา 42) สทิธทิี่จะมสี่วนร่วมในการด าเนินการของรฐัในเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรอืชุมชน  (มาตรา 43) และเสรภีาพ
ในการชุมนุม (มาตรา 44) เป็นตน้  
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สทิธขิองบุคคลและหน้าทีข่องรฐัดงักล่าวขา้งต้นสอดรบักบั “ปฏญิญาว่าดว้ยนักปกป้องสทิธมินุษยชน”8 ซึง่ถอื

ว่ามนุษย์ทุกคนมสีทิธแิละหน้าทีร่บัผดิชอบในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธิมนุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน รบัรองว่า
บุคคลทุกคนมสีทิธทิีจ่ะส่งเสรมิและต่อสูเ้พื่อใหเ้กดิการคุม้ครองและตระหนักถงึสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พื้นฐาน 
ทัง้ในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ  และยนืยนัว่ารฐัต้องมหีน้าที่คุม้ครองไม่ให้เกดิความรุนแรง การตอบโต้ การ
เลอืกปฏิบตัิ การกดดนั หรอืการปฏิบตัิมชิอบอนัเป็นผลจากการทีบุ่คคลนัน้ได้ใชส้ทิธอิย่างชอบธรรม รวมทัง้ด าเนิน
มาตรการต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรบัการรบัประกนัสทิธแิละความปลอดภยัของนักปกป้องสทิธมินุษยชน และสร้างพืน้ที่
ปลอดภยัส าหรบัการใชส้ทิธดิงักล่าว ซึง่รวมทัง้รบัประกนัว่าการส่งเสรมิสทิธมินุษยชนจะไม่เป็นความผดิอาญา9  
 

แมม้ตีวับทกฎหมาย แต่ในความเป็นจรงิอาจกล่าวไดว้่า การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพตามหลกัการสากลดา้น
สทิธมินุษยชนและบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญยงัคงไม่ปรากฏผลลพัธ์เป็นทีน่่าพอใจ ที่ประชุมสมชัชาใหญ่ในปี 2559 ได้
แสดงถงึขอ้กงัวลต่อสถานการณ์การทีน่ักปกป้องสทิธมินุษยชนทัว่โลกตกเป็นเป้าหมายของการถูกโจมต ีข่มขู่ คุกคาม 
และปฏิบตัิมชิอบ10 ในประเทศไทยยงัคงปรากฏกรณีที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ใช้สิทธแิละเสรีภาพเพื่อปกป้องสทิธิ
มนุษยชน กลบัต้องตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องคดี หรือถูกข่มขู่คุกคามด้วยวธิกีารมชิอบประการต่าง ๆ ทัง้ยงั
ปรากฏว่า การฟ้องคดนีัน้ยงัเกดิขึน้โดยการกระท าของเจา้หน้าทีร่ฐับางคนเสยีเอง11  

 
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตไิดเ้คยมขีอ้เสนอต่อคณะรฐัมนตรใีหเ้ร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาการใช้

กระบวนการฟ้องรอ้งด าเนินคดเีพื่อตอบโต้การท างานของนักปกป้องสทิธมินุษยชน (การด าเนินคดเีชงิยุทธศาสตรเ์พื่อ
ระงบัการมส่ีวนร่วมในกิจการสาธารณะ หรอื Strategic Lawsuits Against Public Participation หรอื “SLAPP”) และ
ด าเนินการเพื่อใหม้กีฎหมายในการป้องกนัปัญหาการฟ้องคดโีดยไม่สุจริตเพื่อกลัน่แกล้ง เพื่อป้องกนัการด าเนินคดเีชงิ
ยุทธศาสตร์เพื่อระงบัการมส่ีวนร่วมในกจิการสาธารณะของประชาชน (Anti - SLAPP Law) เพื่อใหก้ารด าเนินงานของ
รฐัสอดคล้องกบัหลกัการที่ระบุไว้ในปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสทิธมินุษยชน และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
ตัง้ใจอย่างแน่วแน่ของรฐับาลไทยในการส่งเสรมิ ปกป้อง และคุม้ครองการท าหน้าทีข่องนักปกป้องสทิธมินุษยชน12  

 
8 หรอืปฏญิญาว่าดว้ยสทิธแิละความรบัผดิชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคลและองคก์รของสงัคมในการส่งเสรมิและคุม้ครองสิทธมินุษยชน
และเสรภีาพขัน้พื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรบัอย่างสากล (Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs 
of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms) เผยแพร่ เป็นเอกสารที่  
A/RES/53/144, ลงวันที่ 8 มีนาคม 2542, ดูค าแปลภาษาไทยที่ https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/ 
Thai_Declaration.pdf  
9 ขอ้ 2 ขอ้ 6 และขอ้ 10 ของปฏญิญาว่าดว้ยนักปกป้องสทิธมินุษยชน, A/RES70/161 
10 เผยแพร่เป็นเอกสารที่  A/RES70/161, รับรองโดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่เมื่อ  17 ธันวาคม 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
https://undocs.org/en/A/RES/70/161 
11 ข้อสงัเกตของคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาตใินประเดน็เรื่องนักปกป้องสทิธิมนุษยชนที่เสนอต่อคณะรฐัมนตร ีดูรายละเอยีดที่ 
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิเรื่อง ขอ้เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน ที ่สม 0009/104 
ลงวนัที ่1 พฤษภาคม 2561  
12 แมค้ณะรฐัมนตรจีะยงัไม่มแีนวทางที่ชดัเจนเกี่ยวกบัเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาการใช้กระบวนการฟ้องรอ้งด าเนินคดเีพื่อตอบโต้การ
ท างานของนักปกป้องสทิธมินุษยชน (SLAPP) และการมกีฎหมายในเชงิป้องกนัการด าเนินคดใีนลกัษณะดงักล่าว (Anti – SLAPP Law) ก็
ตาม แต่คณะรฐัมนตรไีดเ้หน็ชอบกบัผลการทบทวนของกระทรวงยุตธิรรมทีเ่น้นย ้าว่านักปกป้องสทิธมินุษยชนตอ้งไดร้บัความคุม้ครองตาม
กฎหมายต้องเป็นไปอย่างเสมอภาคเช่นเดยีวกบับุคคลทุกคน และเน้นย ้าความส าคญัที่จะต้องย ้าเตอืนเจ้าหน้าที่รฐัใหม้คีวามเขา้ใจการใช้
สทิธเิสรภีาพในการแสดงความคดิเห็นและการแสดงออกของประชาชน ซึ่งรวมทัง้การจดัท าแนวทาง คู่มอืปฏบิตังิาน และแก้ไขปรบัปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใหค้รอบคลุมถงึกรณีการถูกข่มขู่ คุกคามพยานที่ยงัไม่ได้เขา้สู่กระบวนการยุตธิรรม เพื่อเป็นการเพิม่ช่องทางให้
ความคุม้ครองกบันักปกป้องสทิธมินุษยชน  

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/%20Thai_Declaration.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/%20Thai_Declaration.pdf
https://undocs.org/en/A/RES/70/161
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ในเวทสีทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ ประเทศไทยเปิดรบัการมาเยอืนของคณะท างานสหประชาชาติว่าดว้ย

ธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน (UN Working Group on Business and Human Rights) โดยคณะท างานฯ ไดอ้อกแถลงการณ์
ภายหลงัสิน้สุดการเยอืนประเทศไทยเมื่อ 4 เมษายน 2561 ไวใ้นหลายประเดน็ ซึง่รวมทัง้การเน้นย ้าความส าคญัของรฐั
และภาคธุรกิจในการท างานร่วมกับองค์กรภาคประชาสงัคมและนักปกป้องสิทธมินุษยชนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้
บรรลุผลในการป้องกนั บรรเทาและเยยีวยาผลกระทบไม่พงึประสงคด์า้นสทิธมินุษยชน รวมทัง้เน้นย ้าใหร้ฐับาลตดิตาม
ดูแลเพื่อรบัประกนัว่าการฟ้องคดหีมิน่ประมาทจะไม่ถูกองค์กรธุรกจิน ามาใชเ้ป็นเครื่องมอืบัน่ทอนสทิธแิละเสรภีาพอนั
ชอบธรรมของผูไ้ดร้บัผลกระทบ และหน่วยงานยุตธิรรมควรใชดุ้ลพนิิจอย่างกวดขนัระมดัระวังเพื่อกลัน่กรองคดหีมิน่
ประมาททางอาญาทีอ่าจมจีุดมุ่งหมายเพื่อกลัน่แกลง้นักปกป้องสทิธมินุษยชน13 

 
ในเดอืนพฤษภาคม 2562 ประเทศไทยไดช้ีแ้จงถงึมาตรการต่าง ๆ ของรฐัในการส่งเสรมิและคุม้ครองนักปกป้อง

สทิธมินุษยชน และนักปกป้องสทิธแิรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่มาตรการทางกฎหมาย ซึ่งรวมทัง้การปรบัปรุงแก้ไข
ประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา มาตรา 161/1 และมาตรา 165/2 โดยในส่วนแรกเป็นการปรบัปรุงแก้ไข
เพื่อใหศ้าลมอี านาจยกฟ้องเมื่อปรากฏว่ามกีารฟ้องคดโีดยไม่สุจรติหรอืโดยบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิเพื่อกลัน่แกล้งหรอืเอา
เปรยีบจ าเลย (มาตรา 161/1)14 และในส่วนทีส่องเป็นการปรบัปรุงแก้ไขในเรื่องการไต่สวนมูลฟ้อง เพื่อเปิดโอกาสให้
จ าเลยสามารถแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันส าคัญที่ศาลควรสัง่ว่าคดีไม่มีมูลกับทัง้อ้าง
พยานหลกัฐานประกอบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการกลัน่กรองคดีอาญาที่ผู้เสียหายยื่นฟ้องคดีต่ อศาลโดยตรง (มาตรา 
165/2)15 

 
มาตรการต่างๆ ของรฐัในการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (และนักปกป้องสิทธิแรงงาน) 16 
▪ รฐับาลไทยยึดถือหลักการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นส าคญั หลักการดังกล่าวได้รบัรองไว้ใน

กฎหมายรฐัธรรมนูญ รวมทัง้แผนปฏริปูประเทศและยุทธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี  
▪ การปรบัปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 161/1 และ 165/2 เป็นอกีมาตรการหนึ่ง

ของรฐัที่รบัประกนัว่านักปกป้องสทิธิมนุษยชนจะสามารถปฏิบตังิานได้อย่างเสรแีละปลอดภยั ซึ่งรวมทัง้การ
คุม้ครองเสรภีาพในการแสดงออกจากการถูกด าเนินคดตีอบโตใ้นท านอง SLAPP   

▪ ยงัมกีฎหมายฉบบัอื่น ๆ ทีร่บัประกนัการท างานของนักปกป้องสทิธมินุษยชน เช่น  
- มาตรา 21 แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์รอยัการและพนักงานอยัการ พ.ศ. 2553 – ทีใ่หอ้ านาจอยัการสงูสุดที่

จะมคี าสัง่ไม่ฟ้องคดอีาญาทีไ่ม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน  
- พระราชบญัญตักิองทุนยุตธิรรม พ.ศ. 2558 – ทีใ่หค้วามช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่บุคคล โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ในดา้นการขอปล่อยตวัชัว่คราว การมทีนายความ ค่าฤชาธรรมเนียมศาล และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ   
- พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 – เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของพยานใน

คดอีาญา  

 
13 แถลงการณ์เมื่อสิน้สุดการเยอืนประเทศไทยโดยคณะท างานสหประชาชาตวิ่าดว้ยธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน กรุงเทพฯ เมื่อวนัที ่4 เมษายน 
2561 เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ที่  
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/WG_Visits/WGBHR_EOM_Statement_ThailandApril2018_TH.docx  
14 ดูเพิม่เตมิไดท้ี ่พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา (ฉบบัที ่34) พ.ศ. 2562 มผีลใชบ้งัคบั 21 มนีาคม 
2562 
15 ดูเพิ่มเติมได้ที่ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคบั 20 
กุมภาพนัธ ์2562 
16 หนังสอืจากคณะผู้แทนถาวรไทย ประจ าสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เลขที่ 52101/221 ลงวนัที่ 23 พฤษภาคม 2562, Thailand’s 
response to the joint communication from HRC Special Procedures (No. AL THA 3/2018 ลงวนัที ่10 พฤษภาคม 2561 และ AL THA 
1/2019 ลงวนัที ่30 มกราคม 2019), เขา้ถงึไดท้ี ่https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=34700  

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/WG_Visits/WGBHR_EOM_Statement_ThailandApril2018_TH.docx
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=34700


 

โดยมลูนิธเิพื่อสทิธมินุษยชนและการพฒันา (มสพ.) (7) 

- พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 – ทีใ่หอ้ านาจ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการติดตามสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน และมี
ขอ้เสนอแนะไปยงัคณะรฐัมนตรใีนประเดน็สทิธมินุษยชนเพื่อด าเนินการต่อไปได ้ 

▪ แผนสทิธมินุษยชนแห่งชาตไิดก้ าหนดใหน้ักปกป้องสทิธมินุษยชนเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลกัทีร่ฐัตอ้งใหค้วาม
คุม้ครองจากการถูกขม่ขูคุ่กคาม การตอบโตแ้กแ้คน้ และการกระท าในรปูแบบอื่นทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย 

 
ในการน าเสนอรายงานการเยอืนประเทศไทยต่อคณะมนตรสีทิธมินุษยชน (Human Rights Concil) เมื่อเดอืน

มถิุนายน - กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะท างานสหประชาชาตวิ่าดว้ยธุรกิจกบัสทิธมินุษยชนไดห้ยบิยกคดตี่าง ๆ 
เพื่อเป็นตวัอย่างทีแ่สดงว่ามกีารใชก้ระบวนการทางกฎหมายไปในทางตอบโตน้ักปกป้องสทิธมินุษยชน (ซึง่รวมทัง้กรณี
ที่บรษิัทด าเนินคดกีบันักเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธแิรงงานตามรายงานฉบบันี้) และคณะท างานฯ ได้เรยีกร้องให้
รฐับาลไทยรบัประกนัว่า คดหีมิน่ประมาทจะไม่ถูกภาคธุรกจิใชเ้ป็นเครื่องมอืในการลดิรอนสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล 
ภาคประชาสงัคมและนักปกป้องสทิธมินุษยชน ตลอดจนเน้นย ้าใหร้ฐัใชเ้ครื่องมอืทางกฎหมายเพื่อคุม้ครองในประเดน็
ดงักล่าว ซึ่งรวมถึงมาตรา 21 แห่งพระราชบญัญตัอิงค์กรอยัการและพนักงานอยัการ พ.ศ. 2553 มาตรา 161/1 และ 
165/2 แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา และพระราชบญัญตัคิุม้ครองพยานในคดอีาญา พ.ศ. 254617 

 
กรณีการฟ้องรอ้งด าเนินคดกีบันักปกป้องสทิธมินุษยชนดา้นแรงงาน 12 กรณีทีร่วบรวมไวใ้นรายงานฉบบันี้ 

เป็นกรณีทีบ่รษิทัฟ้องรอ้งด าเนินคดตี่ออดตีลูกจา้งสญัชาตพิม่า นักสทิธมินุษยชนดา้นแรงงาน นักขา่ว นักวชิาการ และ
นักสทิธมินุษยชน ซึง่เป็นคดทีีช่ ีใ้หเ้หน็ว่า กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรมยงัคงเปิดช่องให้บรษิทัด าเนินคดตี่อบุคคล
ต่าง ๆ แมก้ารด าเนินการของบุคคลเหล่านัน้จะเป็นไปโดยมเีป้าหมายเพื่อคุม้ครองสทิธแิรงงาน สรา้งมาตรฐานแรงงาน
ในอุตสาหกรรม และปกป้องสทิธมินุษยชน  

 
กรณีศึกษาท่ี 1 การรอ้งทุกขก์ล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนใหด้ าเนินคดกีบัอดตีลูกจ้าง 2 คน  ในขอ้หาความผดิ

ฐานลกัทรพัย์นายจ้างในเวลากลางคนื เนื่องจากขณะที่ยงัท างานกับนายจ้าง ลูกจ้างได้น าบัตร
บันทึกเวลาท างานมาแสดงต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อเรยีกร้องสิทธิตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน 

กรณีศึกษาท่ี 2 การฟ้องคดอีาญากบัอดตีลูกจา้ง 14 คน ในขอ้หาความผดิฐานแจ้งความเทจ็และหมิน่ประมาท จาก
การที่ลูกจ้างยื่นหนังสอืร้องเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้ตรวจสอบการ
ละเมดิสทิธมินุษยชนดา้นแรงงาน 

กรณีศึกษาท่ี 3 การฟ้องคดอีาญากบัทีป่รกึษาฝ่ายกจิการต่างประเทศ เครอืขา่ยเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) 
ในขอ้หาความผดิฐานหมิน่ประมาทดว้ยการโฆษณา และความผดิฐานน าสู่คอมพวิเตอรซ์ึง่ขอ้ความ
อนัเป็นเทจ็ เนื่องจากเผยแพร่ขอ้ความผ่านสื่อออนไลน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธแิรงงาน 

กรณีศึกษาท่ี 4 การฟ้องคดีอาญากับอดีตลูกจ้าง 2 คน และผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ 
(MWRN) ในข้อหาความผดิฐานร่วมกนัลกัทรพัย์ในเวลากลางคนื จากกรณีลูกจ้างน าบตัรบันทกึ
เวลาท างานมาแสดงต่อพนักงานตรวจแรงงาน (กรณีศกึษาที ่1)  

กรณีศึกษาท่ี 5 การฟ้องคดอีาญากบัอดตีลูกจ้าง 1 คน ในขอ้หาความผดิฐานหมิน่ประมาทด้วยการโฆษณา จาก
การใหส้มัภาษณ์เกีย่วกบัสภาพการท างาน รวมทัง้โพสต์และแชรข์อ้มลูดงักล่าวผ่าน Facebook 

กรณีศึกษาท่ี 6 การฟ้องคดอีาญากบัอดตีเจ้าหน้าที่ด้านสทิธมินุษยชนของโฟรต์ฟิายไรท ์(Fortify Rights) ในขอ้หา
ความผดิฐานหมิน่ประมาทด้วยการโฆษณา จากการที่ขณะที่ยงัท างานอยู่กบัองค์กรดงักล่าวได้
โพสต์และแชร์คลิปรณรงค์ผ่าน Twitter เรียกร้องให้บริษัทยุติการด าเนินคดีกับแรงงาน 14 คน 
(กรณีศกึษาที ่2) 

 
17 Visit to Thailand: Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business 
enterprises, 21 May 2019, A/HRC/41/43/Add.1, เขา้ถงึไดท้ี ่https://undocs.org/A/HRC/41/43/Add.1, ย่อหน้า 44-46 

https://undocs.org/A/HRC/41/43/Add.1
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กรณีศึกษาท่ี 7 การฟ้องคดแีพ่งเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย 5 ล้านบาท จากอดตีเจ้าหน้าที่ด้านสทิธิมนุษยชนของโฟร์ติ
ฟายไรท ์(Fortify Rights) จากการโพสต์และแชรข์อ้มลูผ่าน Twitter (กรณีศกึษาที ่6)  

กรณีศึกษาท่ี 8 การด าเนินคดีอาญากบัอดตีนักข่าววอยส์ทวี ี(Voice TV) ในขอ้หาความผดิฐานหมิน่ประมาทด้วย
การโฆษณา จากการที่ขณะที่ยงัท างานอยู่กบัสื่อดงักล่าวได้โพสต์และแชร์ขอ้มูลผ่าน Twitter เพื่อ
รายงานค าพพิากษาเกีย่วกบัประเดน็พพิาทแรงงาน 

กรณีศึกษาท่ี 9 การฟ้องคดอีาญากบัอดตีลูกจ้าง 1 คน ในขอ้หาความผดิฐานหมิน่ประมาทด้วยการโฆษณา จาก
การเผยแพร่ขอ้ความผ่านสื่อออนไลน์เรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็พพิาทแรงงาน  

กรณีศึกษาท่ี  
10 

การฟ้องคดอีาญากบัอดตีลูกจ้าง 1 คน ในขอ้หาความผดิฐานเบกิความเทจ็ จากการเบกิความต่อ
ศาลในคดแีรงงานระหว่างบรษิทักบัอดตีลูกจา้ง 14 คน 

กรณีศึกษาท่ี  
11 

การฟ้องคดอีาญากบัอาจารย์สถาบนัสทิธิมนุษยชนและสนัติศกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล ในข้อหา
ความผดิฐานหมิน่ประมาทด้วยการโฆษณา จากการที่สถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษาโพสต์
และแชร์ขอ้มูลผ่าน Facebook เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัยุตกิารด าเนินคดกีบั (กรณีศกึษาที่ 5, 6 และ 7) 
โดยอา้งว่าอาจารยเ์ป็นแอดมนิเพจดงักล่าว 

กรณีศึกษาท่ี  
12 

การรอ้งทุกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อใหด้ าเนินคดอีาญากบับุคคลทีเ่ผยแพร่ขอ้ความผ่าน
สื่อออนไลน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็พพิาทแรงงาน 

 
กรณีศกึษายงัแสดงถงึขอ้จ ากดัในการต่อสูค้ดภีายใตร้ะบบของกระบวนการยุตธิรรมทีเ่ป็นอยู่ ทีเ่ป็นเรื่องยากที่

ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะน าเสนอต่อบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้เข้าใจและเห็นภาพการต่อสู้เพื่อปกป้องสทิธิ
แรงงานและสทิธมินุษยชนไดอ้ย่างเป็นองค์รวม กระบวนการยุตธิรรมทัง้ในชัน้เจา้พนักงานและในชัน้ศาลมกัรบัฟังและ
เปิดช่องให้คู่ความต้องพิสูจน์ขอ้เท็จจรงิเพยีงเท่าที่เกี่ยวขอ้งกับขอ้กฎหมายและประเด็นของคดีเท่านัน้ และถึงแม้
นโยบายของศาลจะเปิดช่องใหคู้่กรณีสามารถเขา้สู่กระบวนการไกล่เกลี่ยระงบัขอ้พพิาทเพื่อใหค้ดเีสรจ็สิน้ไปโดยเร็ว 
และปรากฏกรณีทีบ่รษิทัถอนฟ้องในคดหีมิน่ประมาทต่อศาลแพ่งซึ่งเป็นผลจากความพยายามของผูพ้พิากษาในคดใีน
การไกล่เกลี่ยระงบัขอ้พพิาท (กรณีศกึษาที ่7)18 แต่กระบวนการดงักล่าวยงัมขีอ้จ ากดัเฉพาะประเดน็พพิาทในแต่ละคดี
ซึ่งยงัไม่สามารถสะท้อนถึงสภาพปัญหาทีเ่กิดขึน้และการอ านวยความเป็นธรรมในสงัคมอย่างเป็นองค์รวม ขอ้จ า กดั
ดงักล่าวท าใหปั้จจุบนับรษิทัยงัคงด าเนินคดกีบับุคคลทีบ่รษิทัเหน็ว่าท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหายต่อไป  

 
แม้ที่ผ่านมาจะมคีวามพยายามจากหลายฝ่ายในหลายวาระด้วยกนั เรยีกร้องผลกัดนัให้เกิดการเจรจาไกล่

เกลี่ยเพื่อใหบ้รษิทัยุตกิารด าเนินคดี19 และพบกรณีทีเ่กดิขึน้ในช่วงแรก ๆ ทีบ่รษิทัใชส้ทิธถิอนค ารอ้งทุกขก์บัพนักงาน
สอบสวน20 และล่าสุดอกีหนึ่งกรณีทีบ่รษิทัยื่นถอนฟ้องต่อศาลแพ่งในคดหีมิน่ประมาท21 แต่กย็งัคงเหลอือกีหลายคดทีี่

 
18 ในคดแีพ่งดงักล่าว (กรณีศกึษาที่ 7) ระหว่างก าหนดนัดสบืพยานในศาลแพ่ง 27-30 สงิหาคม 2562 ผูพ้พิากษาในคดไีด้เปิดโอกาสให้
คู่ความแต่ละฝ่ายชีแ้จงเหตุผลและขอ้ต่อสูใ้นคดหีลายครัง้ ทัง้การพดูคุยกบัคู่ความแต่ละฝ่ายเป็นการส่วนตวั และเปิดใหคู้่ความแต่ละฝ่ายได้
เจรจาร่วมกนัต่อหน้าศาล จนในทีสุ่ด บรษิทัไดถ้อนฟ้องคดแีพ่งกบัจ าเลยในช่วงบ่ายของวนัที ่28 สงิหาคม 2562 ซึง่นับเป็นคดแีรกทีบ่รษิทั
ตดัสนิใจถอนฟ้องนับตัง้แต่เกดิขอ้พพิาทแรงงานเมื่อปี 2559, ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิที่ http://naksit.net/2019/08/1918sutharee-civilcourt/ 
และ https://freedom.ilaw.or.th/case/865#progress_of_case 
19 ผูจ้ดัท ารายงานได้รบัทราบว่า บรษิทัได้เคยพูดคุยเจรจากบัผูแ้ทนเครอืข่ายเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาตใินที่ประชุมท าเนียบรฐับาลเมื่อปี 
2559 โดยการมสี่วนร่วมผลกัดนัของกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ และล่าสุดปี 2562 บรษิัทในคราวประชุมร่วมกบัผู้แทนพเิศษของ
สหประชาชาต ิณ กรุงเจนีวา ผูแ้ทนฯ ไดม้คีวามพยายามใหม้กีารเจรจาไกล่เกลีย่เพื่อใหบ้รษิทัยุตกิารด าเนินคดทีัง้หมด แต่ไม่เป็นผลส าเรจ็ 
20 ผูจ้ดัท ารายงานได้รบัทราบว่า กรณีที่เกดิขึน้ช่วงแรก ๆ ในปี 2559 บรษิทัได้ถอนค ารอ้งทุกขก์ล่าวโทษกบัพนักงานสอบสวน โดยผูถู้ก
กล่าวหาเชื่อว่าคดอีาญาดงักล่าวยุตเิพราะเครอืขา่ยเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) ได้รอ้งเรยีนขอ้กล่าวหาดงักล่าวกบัรฐับาล สมาคม
สตัวปี์กและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งในห่วงโซ่การผลติ, ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิกรณีศกึษาที ่12   
21 เมื่อ 28 สงิหาคม 2562 บรษิทัได้ถอนฟ้องคดแีพ่งกบัจ าเลย ซึ่งเป็นผลจากความพยายามของผูพ้พิากษาในคดใีนการไกล่เกลี่ยระงบัขอ้
พพิาท กรณีดงักล่าวนับเป็นคดแีรกทีบ่รษิทัตดัสนิใจถอนฟ้องนับตัง้แต่เกดิขอ้พพิาทแรงงานเมื่อปี 2559 (กรณีศกึษาที ่7) 

http://naksit.net/2019/08/1918sutharee-civilcourt/
https://freedom.ilaw.or.th/case/865#progress_of_case
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จ าเลยยงัคงตอ้งแบกรบัภาระในการต่อสูค้ดอีาญาที่บรษิทัฟ้องรอ้ง22 แมศ้าลจะมรีะบบการไกล่เกลี่ยระงบัขอ้พพิาท แต่
ผลการเจรจาไกล่เกลี่ยส่วนใหญ่ยงัคงชีใ้หเ้หน็ถงึความล้มเหลวของกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยระงบัขอ้พพิาท ทีย่งัไม่
สามารถท าใหบ้รษิทัตระหนักถงึบทบาทส าคญัขององค์กรภาคประชาสงัคมและนักปกป้องสทิธมินุษยชนในการรณรงค์
ส่งเสรมิใหภ้าคธุรกจิเคารพสทิธมินุษยชนและประกอบธุรกจิอย่างรบัผดิชอบต่อสทิธมินุษยชนและสงัคม มใิช่เป็นการ
กระท าที่มุ่งท าลายธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรม แต่เป็นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามกฎหมายของประเทศเพื่อ
ยกระดบัมาตรฐานแรงงานใหเ้กดิผลเป็นรปูธรรม ซึง่ส่งผลต่อความยัง่ยนืของธุรกจิและอุตสาหกรรมนัน้เองในตลาดโลก 
การด าเนินคดตี่อนักปกป้องสทิธมินุษยชนจงึไม่ใช่ทางออก แต่เป็นการสรา้งปัญหาและปมขดัแยง้อนัน ามาซึง่ผลเสยีต่อ
ภาพลกัษณ์ของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลกยิง่ขึน้ 
 

กรณีศกึษาทัง้ 12 กรณียงัชีใ้หเ้หน็ว่า การกระท าทีม่คีวามมุ่งหมายเพื่อปกป้องสทิธมินุษยชนยงัมคีวามเสีย่งที่
จะกลบักลายเป็นการกระท าผดิต่อกฎหมายทัง้กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา ทีน่ักปกป้องสทิธมินุษยชนทีต่กเป็น
ผูต้้องหาหรอืจ าเลยต้องแบกรบัภาระ ค่าใชจ้่าย และความเสีย่งทีจ่ะตอ้งรบัผดิจากการถูกบรษิทัด าเนินคดี การเปิดช่อง
ให้ด าเนินคดีได้ง่ายโดยยงัไม่มนีโยบายหรือกลไกของรฐัที่เป็นรูปธรรมในการกลัน่กรอง ติดตามดูแลยงัสร้างความ
หวาดหวัน่ต่อบุคคลอื่น ๆ ทีจ่ะใชส้ิทธแิละเสรภีาพอนัชอบธรรมเพื่อเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสทิธขิองตน หรอืในประเดน็
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และยังส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและสาธารณชนที่จะรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ กล่าวโดยสรุปคอื 

 
 1. มู ล เ ห ตุ แ ห่ ง ก า ร
ด าเนินคดี 

1.1 การใช้สิทธิโดยแรงงานข้ามชาติในการร้องทุกขร้์องเรียนเพ่ือเข้าถึงความ
เป็นธรรมและการชดเชยเยียวยา  
▪ การน าบตัรบนัทกึเวลาท างานของตนมาแสดงต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อเป็น

หลกัฐานประกอบการเรยีกรอ้งค่าจ้าง ค่าล่าวงเวลาและค่าท างานในวนัหยุด ซึ่ง
เป็นสทิธติามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน (กรณีศกึษาที ่1 และที ่4)  

▪ การร้องเรียนกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้ตรวจสอบการ
ละเมดิสทิธมินุษยชนในดา้นการท างาน (กรณีศกึษาที ่2)  

▪ การเบิกความต่อศาลแรงงานเพื่อเรยีกร้องเงนิและค่าเสยีหายจากการละเมิด
สทิธแิรงงาน (กรณีศกึษาที ่10) 

1.2 การใช้เสรีภาพในการแสดงออกซ่ึงความคิดเหน็ในประเดน็ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ     
▪ การที่แรงงานข้ามชาติ นักสทิธิมนุษยชนด้านแรงงาน และนักข่าว โพสต์และ

แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสทิธิมนุษยชนด้านแรงงานเพื่อให้สาธารณชน
ตระหนักถึงความมีอยู่ของเรื่องดังกล่าวและร่วมผลักดันให้ร ัฐบาลเข้ามา
ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหา (กรณีศกึษาที ่3 ที ่8 และที ่9) และ 

▪ การโพสต์และแชร์ขอ้มูลรณรงค์เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัยุตกิารฟ้องคดกีบัอดตีลูกจ้าง
จากการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือเรียกร้องให้
บรษิทัยุตกิารฟ้องคดกีบับุคคลทีแ่ชรข์อ้มูลรณรงคด์งักล่าว (กรณีศกึษาที ่5 ที ่6 
ที ่7 และที ่ 11) 

2. ข้อกฎหมายท่ีบริษัท
ห ยิ บ ย ก ข้ึ น ม า ใ ช้
ด าเนินคดี 
 

▪ คดีอาญา ข้อหาความผิดเกี่ยวกับการลักทรพัย์ (กรณีศึกษาที่ 1 และที่ 4), 
ความผดิเกี่ยวกบัการหมิน่ประมาท (หมิน่ประมาททางอาญา) (กรณีศกึษาที่ 2, 
3, 5, 6, 8, 9 และที ่11) , ความผดิฐานแจง้ความเทจ็ต่อเจา้พนักงาน (กรณีศกึษา
ที ่2) , ความผดิฐานเบกิความเทจ็ในการพจิารณาคดตี่อศาล (กรณีศกึษาที ่10) , 

 
22 ซึง่รวมทัง้ ปี 2561 เป็นคดอีาญา 2 คด ี(กรณีศกึษาที ่5 และที ่6) และปี 2562 เป็นคดอีาญา 4 คด ี(กรณีศกึษาที ่8 ที ่9 ที ่10 และที ่11) 
และผูจ้ดัท ารายงานไดร้บัทราบว่าบรษิทัยงัด าเนินคดตี่อบุคคลต่าง ๆ ทีเ่หน็ว่าท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหายอยู่  
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ความผิดเกี่ยวกับการน าเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ 
(กรณศีกึษาที ่3 และที ่8)   

▪ คดีแพ่ง การฟ้องคดีละเมดิเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนในความเสยีหายที่เกดิ
ขึน้กบัชื่อเสยีงของบรษิทั (หมิน่ประมาททางแพ่ง) (กรณีศกึษาที ่7)  

3. ภาระและความเส่ียงท่ี
ผู้ถกูด าเนินคดีต้องแบก
รบั 

▪ ค่าใช้จ่ายที่จะต้องเดินทางไปยงัศาลหรอืสถานีต ารวจ ต้องหยุดงาน สูญเสีย
รายได้ ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความเป็นตวัแทนทางกฎหมายในการต่อสู้
คด ีต้องแสวงหาหลกัประกนัเพื่อใชใ้นการขอปล่อยตวัชัว่คราวส าหรบัคดอีาญา 
ฯลฯ 

▪ ย่ิงกรณีคนต่างชาติ การตดิต่อสื่อสารต้องอาศยัล่าม วงเงนิที่ในการขอปล่อย
ตวัชัว่คราวยิง่เพิม่สูงมากยิง่ขึน้ ผูต้้องหาหรอืผูถู้กฟ้องคดมีกัถูกจ ากดัเสรภีาพ
ในการเดนิทางเพื่อป้องกนัการหลบหนี การเดนิทางออกนอกประเทศแต่ละครัง้
จะต้องเดินทางมายงัศาลเพื่อยื่นค ารอ้งขออนุญาต หากศาลมคี าสัง่ยดึหนังสอื
เดนิทางยิง่สรา้งความเดอืดรอ้นต่อหน้าทีค่นต่างชาตติามกฎหมายคนเขา้เมอืงที่
จะตอ้งน าหนังสอืเดนิทางมาใชป้ระกอบการรายงานตวัทุก 90 วนั ฯลฯ 

4. ผลกระทบในแง่การ
เคล่ือนไหวในประเด็น
สาธารณะ 

▪ ท าให้การกระท าที่มคีวามมุ่งหมายเพื่อปกป้องสทิธิมนุษยชน กลบักลายเป็น
ประเดน็การกระท าผดิกฎหมาย และท าใหคู้่กรณีคอืระหว่างบรษิทักบัผูต้้องหา
หรอืจ าเลยต้องมาต่อสูก้นัในทางกฎหมายที่มขีอบเขตเนื้อหาสาระในการพสิจูน์
ถกเถยีงเพยีงการพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้กฎหมายและประเด็นของ
คดใีนชัน้ศาล  

▪ สร้างความหวาดหวัน่ต่อบุคคลอื่น ๆ ที่จะใช้สทิธิและเสรภีาพอนัชอบธรรมใน
การเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองและในประเด็นที่เป็นประโยชน์
สาธารณะ และยงัส่งผลกระทบต่อผูบ้รโิภคและสาธารณชนทีจ่ะรบัรูข้อ้มูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ  

▪ ส่งผลกระทบต่อความพยายามที่จะรณรงค์ผลกัดนัใหส้งัคมเกดิความตระหนักรู้
เกี่ยวกบัสภาพปัญหาและความส าคญัในการคุม้ครองสทิธิแรงงานและปกป้อง
สทิธิมนุษยชนเพื่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงปรบัปรุงในเชงิกฎหมาย นโยบาย และ
แนวปฏบิตัติ่าง ๆ ของรฐัและองคก์รธุรกจิทีด่ยี ิง่ขึน้ 

 
แต่ทัง้นี้ กรณีศกึษายงัชีใ้หเ้หน็ถงึตวัอย่างทีด่ทีีเ่กดิขึน้ สะทอ้นว่ายงัมอีงคก์รธุรกจิอกีหลายองคก์รทีเ่ลง็เหน็ถงึ

ความส าคญัขององค์กรภาคประชาสงัคมและสามารถท างานร่วมกนัอย่างสรา้งสรรคใ์นฐานะทีเ่ป็นหุน้ส่วนส าคญัในการ
สรรค์สรา้งสงัคมทีเ่คารพสทิธมินุษยชน ตวัอย่างเช่น การเขา้มาช่วยเหลอืผูต้อ้งหาซึ่งเป็นแรงงานสญัชาตพิม่าในเรื่อง
เงนิประกนัตวัในชัน้สอบสวนทนัททีีถู่กจบักุมควบคุมตวั23 และการช่วยเหลอือดตีลูกจา้งแรงงานสญัชาตพิม่าทัง้ 14 คน
ใหไ้ดม้งีานท าอย่างต่อเนื่อง24 การช่วยเหลอือย่างเร่งด่วนดงักล่าวแสดงถงึความรบัผดิชอบขององค์กรธุรกจิทีพ่ยายาม
แก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้จากบรษิทัทีอ่ยู่ในห่วงโซ่อุปทานของตน การช่วยเหลอืดงักล่าวยงัสรา้งความมัน่ใจแก่อดตีลูกจา้ง
สญัชาตพิม่าทีจ่ะใชส้ทิธเิรยีกรอ้งความเป็นธรรมตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน  
 

ในดา้นกระบวนการยุตธิรรม ตวัอย่างทีด่ทีีป่รากฏชดัในกรณีศกึษาคอื การทีพ่นักงานสอบสวนและพนักงาน
อยัการเขา้ใจและเหน็ภาพการต่อสูเ้พื่อปกป้องสทิธแิรงงานและสทิธมินุษยชน รวมทัง้ยดึถอืหลกักฎหมายอาญา จงึยงั

 
23 โดยการประสานงานจากเครอืขา่ยเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) ท าใหผู้ต้้องหาได้มทีนายความและล่ามตัง้แต่ถูกจบักุมไปทีส่ถานี
ต ารวจ และยงัได้ประสานกบัองค์กรธุรกิจ (ซึ่งเป็นบรษิัทขนาดใหญ่ที่รบัซื้อผลิตภณัฑ์จากบรษิัท) ให้เข้ามาช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็น
แรงงานสญัชาตพิม่าในเรื่องเงนิประกนัตวัในชัน้สอบสวนทนัททีีถู่กจบักุมควบคุมตวั (จ านวน 20,000 บาท), ดูกรณีศกึษาที ่1 
24 โดยการประสานงานจากเครอืขา่ยเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) ร่วมกบักลุ่มธุรกจิในอุตสาหกรรมดา้นการผลติอาหาร 
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ไม่พบคดทีีพ่นักงานอยัการสัง่ฟ้องคดอีาญาต่อศาลแต่อย่างใด25 และในหลายกรณีพนักงานสอบสวนไม่ได้แจง้ขอ้หา
เพราะเห็นว่าพยานหลกัฐานยงัไม่เพยีงพอ26 อีกทัง้ยงัพบกรณีที่พนักงานสอบสวนปล่อยตวัชัว่คราวผู้ต้องหาที่เป็น
แรงงานขา้มชาตโิดยไม่ต้องวางหลกัประกนั27 เช่นเดยีวกบัการทีศ่าลแขวงดอนเมอืงอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวจ าเลย
อดตีแรงงานสญัชาตพิม่าทัง้ 14 คน โดยไม่ต้องใชห้ลกัประกนัจรงิ แต่ใหจ้ าเลยสาบานตวัและท าสญัญาประกนัตนเอง
กบัศาล อกีทัง้ยงัไม่ยดึหนังสอืเดนิทางของจ าเลย28 และในหลายคดทีีบ่รษิทัยื่นฟ้องตัง้แต่ปี 2559 – 2560 คดไีดถ้งึทีสุ่ด
โดยศาลมคี าสัง่ไม่รบัฟ้อง29 หรอืพพิากษายกฟ้อง30 เพราะเหน็ว่าการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผดิ และล่าสุดคอื
กรณีทีบ่รษิทัไดย้ื่นถอนฟ้องต่อศาลแพ่งในคดหีมิน่ประมาท ซึ่งเป็นผลจากความพยายามของผูพ้พิากษาในคดใีนการ
ไกล่เกลีย่ระงบัขอ้พพิาท และนับเป็นคดแีรกทีบ่รษิทัตดัสนิใจถอนฟ้องนับตัง้แต่เกดิขอ้พพิาทในปี 255931 
 

นอกจากนี้ การที่สื่อมวลชน องค์กรเอกชนทัง้ไทยและต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ สถานทูตของ
ต่างประเทศ ผู้บรโิภคและสาธารณชน ยงัคงใหค้วามส าคญักบัประเดน็เรื่องสทิธมินุษยชน และติดตามความคบืหน้า
กรณีศกึษาและเขา้ร่วมฟังการพจิารณาคดใีนศาล เป็นตวัอย่างที่ดอีีกประการหนึ่ง และเป็นปัจจยัส าคญัที่จะแสดงให้
บุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมและองคก์รธุรกจิเกดิความเขา้ใจและตระหนักถงึความจ าเป็นและความส าคญัทีจ่ะตอ้งมี
กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรมทีส่่งเสรมิและสนับสนุนการปกป้องสทิธมินุษยชน 

 
มลูนิธเิพื่อสทิธมินุษยชนและการพฒันา (มสพ.) จงึมขีอ้เสนอแนะต่อภาคส่วนต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้  

 
1. ข้อเสนอแนะต่อรฐับาลและฝ่ายนิติบญัญติัต่อการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย  

1.1 รฐับาล และฝ่ายนิตบิญัญตั ิควรร่วมมอืกบันักปกป้องสทิธมินุษยชน และภาคประชาสงัคม ในการ
ทบทวนบรรดากฎหมายที่มผีลเป็นการกดทบั ตอบโต้ คุกคามการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในประเด็นที่เป็น
ประโยชน์สาธารณะ เพื่อไม่ใหบุ้คคลใดกต็ามทีก่ระท าการเพื่อปกป้องคุม้ครองสทิธมินุษยชนต้องไดร้บัความเดอืดรอ้น
จากกฎหมายหรอืกระบวนการยุตธิรรม 

1.2 รฐับาล และฝ่ายนิตบิญัญตั ิควรร่วมมอืกบันักปกป้องสทิธมินุษยชน และภาคประชาสงัคม ในการ
ตรากฎหมายคุม้ครองบุคคลทีใ่ชส้ทิธแิละเสรภีาพในการปกป้องสทิธมินุษยชนหรอืประโยชน์สาธารณะ เพื่อไม่ใหบุ้คคล
ใดก็ตามที่กระท าการเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต้องได้รบัความเดือดร้อนจากกฎหมายหรือกระบวนกา ร
ยุตธิรรม 

ทัง้นี้ ควรน าหลกัการตามปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสทิธมินุษยชนมาเป็นแนวทางในการตราและ
แกไ้ขปรบัปรุงกฎหมายดว้ย 

 
 
 
 

 
25 พนักงานอยัการมคี าสัง่ไม่ฟ้องคดเีพราะเหน็ว่าการกระท ายงัไม่ครบองคป์ระกอบความผดิ, ดูกรณีศกึษาที ่1 และที ่8  
26 พนักงานสอบสวนยงัไม่แจง้ขอ้หาเพราะเหน็ว่าพยานหลกัฐานยงัไม่เพยีงพอ, ดูกรณีศกึษาที ่12 
27 ดูกรณีศกึษาที ่1 
28 ซึ่งเป็นไปตามขอ้ 12 ของขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื่อนไขเกีย่วกบัการเรยีกประกนัหรอืหลกัประกนั
ในการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรอืจ าเลยในคดอีาญา พ.ศ. 2548, ดูกรณีศกึษาที ่2  
29 ศาลแขวงดอนเมอืงมคี าสัง่ไม่รบัฟ้องเพราะเหน็ว่าการกระท าไม่ครบองคป์ระกอบความผดิ, ดูกรณีศกึษาที ่2  
30 ศาลจงัหวดัลพบุรพีพิากษายกฟ้องของบรษิทัเพราะเหน็ว่าการกระท าไม่ครบองคป์ระกอบความผดิ, ดูกรณีศกึษาที ่4  
31 เมื่อ 28 สงิหาคม 2562 บรษิทัไดย้ื่นถอนฟ้องต่อศาลแพ่งในคดหีมิน่ประมาท (กรณีศกึษาที ่7) 
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กฎหมายดงักล่าวหมายรวมถึง  
▪ การทบทวนแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายหม่ินประมาททางอาญาและกฎหมายหม่ินประมาททางแพ่ง ท่ีท าให้ผู้

ท่ี “โพสต์” หรือ “แชร”์ ข้อมูลหรือความคิดเห็นบนส่ือออนไลน์ในประเดน็การละเมิดสิทธิแรงงานและการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนยงัคงมีความเส่ียงท่ีจะถกูบริษทัหรือรฐัด าเนินคดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสภาวะปัจจุบนั
ท่ีกลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคในต่างประเทศเร่ิมให้ความส าคญักบัประเด็นเร่ืองธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และ
ปฏิเสธการบริโภคสินค้าท่ีเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อปุทาน (Supply chain) 

▪ กฎหมายดงักล่าวหมายรวมถึง ความคุ้มครองบุคคลท่ีใช้สิทธิร้องเรียนต่อกลไกหรือหน่วยงานของรฐัเพื่อให้
เกิดการตรวจสอบตามอ านาจหน้าท่ี (เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พนักงานตรวจแรงงาน 
ฯลฯ) คุ้มครองบุคคลท่ีใช้สิทธิทางศาลเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรม คุ้มครองบุคคลท่ีใช้เสรีภาพในการ
แสดงออกซ่ึงความคิดเห็นหรือน าเสนอข้อมูล และคุ้มครองบุคคลท่ีใช้เสรีภาพในการสมาคมหรือชุมนุม 
เพ่ือปกป้องสิทธิมนุษยชนและประโยชน์สาธารณะ โดยบญัญติัไว้ในกฎหมายให้ความคุ้มครองการกระท า
ดงักล่าวและไม่ถือว่าเป็นความผิดอาญา 

▪ รวมถึงมีกฎหมายในการป้องกนัปัญหาการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตเพ่ือกลัน่แกล้ง เพ่ือป้องกนัการด าเนินคดีเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อระงบัการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของประชาชน (Anti - SLAPP Law) ไม่ว่าคดีแพ่ง
หรือคดีอาญา เพ่ือให้การด าเนินงานของรฐัสอดคล้องกบัหลกัการท่ีระบุไว้ในปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนตามท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เคยมีข้อเสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรี   

 
2. ข้อเสนอแนะต่อรฐับาลต่อการจดัท านโยบายและแผนปฏิบติัการเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน 

2.1 รฐับาลและทุกหน่วยงานราชการควรมนีโยบายและแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจน และการติดตามเพื่อใหม้กีาร
ปฏบิตัอิย่างไดผ้ลจรงิจงั ในอนัทีจ่ะสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัการท างานของนักปกป้องสทิธมินุษยชน และก าหนดใหน้ัก
ปกป้องสทิธมินุษยชนเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลกัทีร่ฐัต้องใหค้วามคุม้ครองจากการถูกข่มขู่คุกคาม การตอบโต้แก้
แคน้ และการกระท าในรูปแบบอื่นทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย โดยระบุไวใ้นแผนปฏริูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 
ปี แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แผนปฏิบตัิการระดบัชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on 
Business and Human Rights หรอื “NAP”) และมตคิณะรฐัมนตร ี 

2.2 รฐับาล กระทรวงยุตธิรรม และกลุ่มองค์กรธุรกจิควรมองว่าองค์กรภาคประชาสงัคมและนักปกป้อง
สทิธมินุษยชนมส่ีวนส าคญัในการรณรงค์ส่งเสรมิและติดตามดูแลให้ภาคธุรกิจเคารพสทิธมินุษยชนและส่งเสรมิการ
ประกอบธุรกิจอย่างรบัผิดชอบ และควรท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุผลในการป้องกัน บรรเทาและ
เยยีวยาผลกระทบไม่พงึประสงคด์า้นสทิธมินุษยชน 

ทัง้นี้ ควรน าหลกัการตามปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมาเป็นแนวทางในการจดัท า
นโยบายและแผนปฏบิตักิารเพื่อปกป้องสทิธมินุษยชนดว้ย 

  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเข้าใจในแง่ท่ีว่า 
▪ บทบาทขององค์กรภาคประชาสงัคมและบุคคลในการปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือคุ้มครองสิทธิแรงงานนัน้ 

มิใช่การกระท าท่ีมุ่งท าลายธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรม แต่เป็นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติัตามกฎหมาย
ของประเทศเพ่ือยกระดบัมาตรฐานแรงงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซ่ึงส่งผลต่อความยัง่ยืนของธุรกิจและ
อตุสาหกรรมนัน้เองในตลาดโลก 

▪ การด าเนินคดีตอบโต้บุคคลท่ีใช้สิทธิและเสรีภาพดงักล่าวจึงไม่ใช่ทางออก แต่เป็นการสร้างปัญหาและปม
ขดัแย้งอนัน ามาซ่ึงผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของอตุสาหกรรมไทยในตลาดโลกย่ิงข้ึน  

▪ บทบาทในการปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือคุ้มครองสิทธิแรงงานนัน้ควรได้รบัการสนับสนุนเพราะเป็นเรื่องท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและอยู่ในวิสยัท่ีประชาชนพึงกระท า จึงไม่สมควรได้รบัความเดือดร้อนจากการ
ถกูด าเนินคดี  
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▪ หน่วยงานรฐัควรมีหน้าท่ีติดตามดูแล สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางพยาน ผู้ต้องหา หรือจ าเลยไปให้
การในชัน้สอบสวนและชัน้ศาล หาหนทางเพื่อเจรจาไกล่เกล่ียระงบัข้อพิพาท สนับสนุนเงินประกนัตวั ช้ีแจง
ถึงความจ าเป็นในการไม่ยึดหนังสือเดินทางหรือก าหนดเง่ือนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ หรือ
ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้ผู้ถกูด าเนินคดีได้รบัความเดือดร้อนน้อยท่ีสุด 

 
3. ข้อเสนอแนะต่อภาคธรุกิจในการเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ผู้บรหิารองค์กรธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม สมาคมนายจา้ง และตลาดหลกัทรพัย์ ควรมนีโยบายและ
แผนปฏิบตัิงานที่ชดัเจนและมีการปฏิบตัิอย่างได้ผลจริงจงั ในการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่
อุปทาน (Supply chain)  

 
ซ่ึงรวมทัง้นโยบายและแผนปฏิบติังานเพ่ือด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
▪ สอบทานความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนในธรุกิจของตนอย่างรอบด้าน (Human rights due diligence) และมี

มาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกนัและลดความเส่ียงท่ีจะเกิดผลกระทบไปในทางละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
การชดเชยและเยียวยาอย่างเร่งด่วนและมีประสิทธิผลกรณีท่ีปรากฏข้อร้องเรียนเก่ียวการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน รวมทัง้ออกมาตรการป้องกนัไม่ให้เกิดการละเมิดข้ึนอีกซ า้สอง  

▪ ด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีสอดรบักับหลกัการช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United 
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights หรือ UNGPs)  

▪ ด าเนินการเพ่ือคุ้มครองสิทธิแรงงานอย่างชดัเจน ก ากบัดูแลองค์กรธุรกิจให้ปฏิบติัตามมาตรฐานแรงงาน
และกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงาน ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล ชดเชยเยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพ 

▪ กลุ่มอตุสาหกรรมสตัวปี์ก องคก์รธรุกิจในภาคอตุสาหกรรมการปศสุตัวแ์ละเกษตรกรรม และองคก์รธรุกิจท่ี
อยู่ในห่วงโซ่อุปทานควรปฏิบติัตามแนวปฏิบติัการใช้แรงงานท่ีดีส าหรบัฟารม์และสถานท่ีฟักไข่สตัวปี์กใน
ประเทศไทย (Good Labour Practices Guidelines for Poultry Farm and Hatchery หรือ “GLP - Poultry 
Thailand”) ท่ีมุ่งหมายให้เกิดการปรบัปรุงสภาพการจ้างและสภาพการท างาน เพ่ือให้แรงงานมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี สร้างความเช่ือมัน่เร่ืองความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานแก่คู่ค้าและผู้บริโภคทัง้ในและ
ต่างประเทศ  

▪ ท างานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และนักปกป้องสิทธิแรงงานอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุผลในการป้องกนั บรรเทา และเยียวยาผลกระทบไม่พึงประสงค์ด้านสิทธิมนุษยชน 
สนับสนุนให้เกิดการเจรจาไกล่เกล่ีย โดยเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในฐานะท่ีมีส่วน
ส าคญัในการรณรงค์ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิแรงงาน และส่งเสริมการ
ประกอบธรุกิจอย่างรบัผิดชอบ ซ่ึงส่งผลต่อความยัง่ยืนของธรุกิจและอตุสาหกรรมนัน้เองในตลาดโลก  

▪ คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่ให้ถกูกดดนั ตอบโต้ หรือคุกคามไม่ว่าในรูปแบบใด ซ่ึงรวมทัง้การ
ด าเนินคดีตอบโต้บุคคลท่ีบุคคลนัน้ได้ใช้สิทธิร้องทุกขร้์องเรียนเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาและได้รบัความ
เป็นธรรม หรือจากการใช้เสรีภาพในการแสดงออกซ่ึงความคิดเหน็และข้อมูลเพ่ือรณรงค์เรียกร้องให้สงัคม
และผู้บริโภคได้รบัรู้ ทัง้น้ี การด าเนินคดีตอบโต้ดงักล่าวเป็นการกระท าท่ีตรงข้ามกบัหน้าท่ีขององคก์รธุรกิจ
ในการชดเชยเยียวยาอย่างเป็นผล และไม่ใช่ทางออกของปัญหา แต่ย่ิงกลบัการสร้างปัญหาและปมขดัแย้ง
อนัน ามาซ่ึงผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของอตุสาหกรรมไทยในตลาดโลก 

 
4. ข้อเสนอแนะต่อบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ฝ่ายบริหารในกระทรวงยุติธรรม พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และ ฝ่ายตุลาการ และ
ทนายความควรตระหนักถงึบทบาทหน้าทีส่ าคญัของบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมในการปกป้องสทิธมินุษยชน การ
คุ้มครองสิทธิแรงงาน และเข้าใจถึงสภาพปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน และความส าคญัของการ
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คุม้ครองสทิธมินุษยชนดงักล่าว และใชอ้ านาจหน้าทีต่ามกฎหมายโดยไม่สรา้งความเดอืดรอ้นแก่บุคคลทีก่ระท าการเพื่อ
ปกป้องสทิธมินุษยชน เพื่อใหค้วามเป็นธรรมในสงัคมเกดิขึน้ได้ 
 

ซ่ึงหมายรวมถึง 
▪ ความร่วมมือกบันักปกป้องสิทธิมนุษยชน ทนายความและภาคประชาสงัคม เพ่ือด าเนินการอย่างรอบด้าน

ในการคุ้มครองบุคคลท่ีใช้สิทธิและเสรีภาพในประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อไม่ให้บุคคลท่ี
กระท าการเพ่ือปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รบัความเดือดร้อนจากการถกูด าเนินคดี หรือให้ได้รบัผลกระทบ
น้อยท่ีสุด 

▪ กองทุนยุติธรรม (พระราชบญัญติักองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558) ควรช่วยเหลือสนับสนุนบุคคลท่ีถกูด าเนินคดี
สืบเน่ืองจากการใช้สิทธิและเสรีภาพในประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้บุคคลดงักล่าวได้รบัความเดือดร้อนน้อยท่ีสุด ไม่ว่าเป็นผู้ต้องหา หรือถกูฟ้องคดีอาญา 
หรือคดีแพ่ง ทัง้ในการสนับสนุนค่าวิชาชีพทนายความให้แก่ทนายความท่ีผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นคนเลือก 
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัเป็นผลจากการถกูด าเนินคดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงการติดตามช่วยเหลือใน
เรื่องการปล่อยตวัชัว่คราวอย่างเร่งด่วนเพ่ือไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาต้องสูญเสียอิสรภาพ   

▪ หน่วยงานของรฐัท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิแรงงาน 
ควรร่วมมือกบันักปกป้องสิทธิมนุษยชน ภาคประชาสงัคม นักวิชาการและส่ือมวลชน ในการติดตามคดีท่ี
เกิดข้ึนอย่างใกล้ชิด และให้การสนับสนุนช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือไม่ให้บุคคลท่ีใช้สิทธิและเสรีภาพ
ในการปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะได้รบัความเดือดร้อนจากการถกูด าเนินคดี 
หรือให้ได้รบัผลกระทบน้อยท่ีสุด 

 
5. ข้อเสนอแนะต่อบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

บุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา ควรร่วมมอืกบันักปกป้องสทิธมินุษยชน ทนายความ
และภาคประชาสังคม เพื่อด าเนินการอย่างรอบด้านในการคุ้มครองบุคคลที่ใช้สิทธิและเสรีภาพในประเด็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อไม่ใหบุ้คคลใดกต็ามทีก่ระท าการเพื่อปกป้องสทิธมินุษยชนไดร้บัความเดอืดรอ้นจากการถูก
ด าเนินคดอีาญา หรอืใหไ้ดร้บัผลกระทบน้อยทีสุ่ด โดยมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

 
1. ข้อเสนอชัน้สอบสวนและสัง่คดี 
ก า ร ส อ บ ถ า ม
ค า ใ ห้การพยาน /
ผู้ต้องหา 

▪ ในการสอบถามค าให้การ พยานหรอืผู้ต้องหาควรมสีทิธิที่จะมทีนายความและมีสิทธิ
ไดร้บัความช่วยเหลอืทางกฎหมายโดยทนายความทีต่นเลอืก 

▪ พนักงานสอบสวนและพนักงานอยัการควรอ านวยความสะดวกในการสอบถามค าให้การ
พยาน เช่น สนับสนุนค่าเดนิทาง หรอืไปสอบถามยงัสถานทีท่ีพ่ยานสะดวก  

ก า ร ค ว บ คุ ม ตั ว
ผู้ต้องหา 

▪ ไม่ควรควบคุมตวัผูต้อ้งหา ผูต้้องหาควรได้รบัการปล่อยตวัชัว่คราวโดยไม่มหีลกัประกนั 
และไม่ควรยดึหนังสอืเดินทางคนต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่มอีตัราโทษจ าคุก
อย่างสูงไม่เกิน 10 ปี โดยยดึหลกักฎหมายตามมาตรา 110 แห่งประมวลกฎหมายวธิี
พจิารณาความอาญา 

การจัดท าส านวน
และการสัง่คดี 

▪ การรวบรวมพยานหลกัฐานชัน้สอบสวนตอ้งเป็นไปเพื่อพสิจูน์ความบรสิุทธิข์องผูต้้องหา 
เจตนาอนับรสิุทธิด์งักล่าวหมายรวมถงึ เจตนาในการปกป้องคุม้ครองสทิธมินุษยชนหรอื
ประโยชน์สาธารณะ  

▪ ในการสัง่คดี พนักงานอัยการควรพิจารณาความเหมาะสมในการสัง่ไม่ฟ้องคดีที่มี
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดสีบืเนื่องจากการใช้สทิธแิละเสรภีาพเพื่อปกป้อง
สิทธิมนุษยชนหรือประโยชน์สาธารณะ โดยยึดหลักกฎหมายมาตรา 21 แห่ง
พระราชบญัญัติองค กรอยัการและพนักงานอยัการ พ.ศ. 2553 ที่ให้อ านาจอยัการ
สงูสุดทีจ่ะมคี าสัง่ไม่ฟ้องคดอีาญาทีไ่ม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน 
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การเจรจาไกล่เกล่ีย ▪ พนักงานสอบสวนและพนักงานอยัการควรส่งเสรมิให้เกิดการเจรจาไกล่เกลี่ยระงบัขอ้
พิพาทตลอดกระบวนการในชัน้สอบสวนและสัง่คดี โดยเข้าใจบทบาทหน้าที่ของนัก
ปกป้องสทิธิมนุษยชนในฐานะที่มสี่วนส าคญัในการรณรงค์ส่งเสริมใหภ้าคธุรกจิเคารพ
สทิธมินุษยชน คุม้ครองสทิธแิรงงาน และส่งเสรมิการประกอบธุรกจิอย่างรบัผดิชอบ ซึ่ง
ส่งผลต่อความยัง่ยนืของธุรกจิและอุตสาหกรรมนัน้เองในตลาดโลก  

▪ กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยไม่ควรจ ากัดเฉพาะประเด็นพิพาทในแต่ละคดี แต่ควร
สามารถสะท้อนถงึสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและการอ านวยความเป็นธรรมในสงัคมอย่าง
เป็นองคร์วม และขอ้ตกลงจากการเจรจาไกล่เกลีย่ไม่ควรขดัต่อหลกัสทิธมินุษยชน  

2. ข้อเสนอชัน้ศาล 
การไต่สวนมูลฟ้อง 
 

▪ ศาลควรใหค้วามส าคญักบัการปกป้องคุม้ครองสทิธขิองจ าเลยในชัน้ไต่สวนมูลฟ้อง และ
ประเดน็ในการไต่สวนมลูฟ้องควรพจิารณาถงึเจตนาอนับรสิุทธิข์องจ าเลยในการปกป้อง
คุม้ครองสทิธมินุษยชนหรอืประโยชน์สาธารณะเพื่อใช้พเิคราะห์ประกอบการไม่รบัฟ้อง
โจทก์ด้วย โดยยดึหลกักฎหมายมาตรา 165/1 และ 165/2 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความอาญา 

สิทธิมีทนายความ ▪ จ าเลยควรมสีทิธิที่จะมทีนายความและมสีทิธิได้รบัความช่วยเหลือทางกฎหมายโดย
ทนายความทีต่นเลอืก 

ก า ร ค ว บ คุ ม ตั ว
จ าเลย 

▪ ไม่ควรควบคุมตวัจ าเลย จ าเลยควรไดร้บัการปล่อยตวัชัว่คราวโดยไม่มหีลกัประกนั และ
ไม่ควรยดึหนังสอืเดนิทางคนต่างชาต ิโดยเฉพาะในคดทีีม่อีตัราโทษจ าคุกอย่างสงูไม่เกนิ 
10 ปี โดยยดึหลกักฎหมายมาตรา 110 แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

การเจรจาไกล่เกล่ีย ▪ ศาลควรส่งเสรมิใหเ้กดิการเจรจาไกล่เกลี่ยระงบัขอ้พพิาทตลอดกระบวนการในชัน้ศาล 
โดยเข้าใจบทบาทหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในฐานะที่มีส่วนส าคญัในการ
รณรงคส์่งเสรมิใหภ้าคธุรกจิเคารพสทิธมินุษยชน คุม้ครองสทิธแิรงงาน และส่งเสรมิการ
ประกอบธุรกจิอย่างรบัผดิชอบ ซึง่ส่งผลต่อความยัง่ยนืของธุรกจิและอุตสาหกรรมนัน้เอง
ในตลาดโลก  

▪ กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยไม่ควรจ ากัดเฉพาะประเด็นพิพาทในแต่ละคดี แต่ควร
สามารถสะท้อนถงึสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและการอ านวยความเป็นธรรมในสงัคมอย่าง
เป็นองคร์วม และขอ้ตกลงจากการเจรจาไกล่เกลีย่ไม่ควรขดัต่อหลกัสทิธมินุษยชน 

การยกฟ้องกร ณี
โจทก์ใช้สิทธิโดยไม่
สุจริต 

▪ ศาลควรใช้อ านาจตามมาตรา 161/1 แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาเพื่อ
พจิารณายกฟ้องโจทก์ เมื่อศาลเหน็ว่าการฟ้องรอ้งด าเนินคดอีาญาของโจทก์เป็นการใช้
สทิธโิดยไม่สุจรติ โดยไม่จ าเป็นต้องใหท้นายความฝ่ายจ าเลยรอ้งขอ และไม่ว่าคดอียู่ใน
ชัน้ไต่สวนมูลฟ้องหรอืรบัฟ้องแล้วก็ตาม ทัง้นี้ เพื่อให้จ าเลยได้รบัความเดือดรอ้นจาก
กระบวนการยุตธิรรมทางอาญาใหน้้อยทีสุ่ด  

▪ ในการใช้อ านาจตามมาตรา 161/1 ดังกล่าว ศาลควรชัง่น ้าหนักระหว่างการใช้สิทธิ
ปกป้องชื่อเสยีงและผลประโยชน์ขององค์กรธุรกิจ และการใช้สทิธปิกป้องผลประโยชน์
สาธารณะ คุม้ครองสทิธขิองผูบ้รโิภค อนัเป็นการใชส้ทิธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนูญ 

▪ กรณีศาลมคี าสัง่ไม่รบัฟ้อง หรอืศาลพพิากษายกฟ้อง โดยอาศยัเหตุตามมาตรา 161/1 
ควรมกีารปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายใหพ้นักงานอยัการตอ้งด าเนินการ หรอืใหศ้าลมอี านาจ
สัง่ใหโ้จทก์ชดใชค้่าเสยีหายเพื่อชดเชยความเดอืดรอ้นเสยีหายทีจ่ าเลยไดร้บัจากการถูก
ฟ้องคด ีโดยจ าเลยไม่ตอ้งฟ้องเป็นคดใีหม่ 
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An executive summary 

 Business and consumer groups in various countries are paying more attention to the 

issue of business and human rights. Consumers and members of the public are beginning 

to realize the importance of business sector as a major social organ since business sector’s 

implementations do not just contribute to economic development, but also significantly cause 

social, environmental and human right impacts. In the wake of such attention, the UN 

Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs”)32 have been developed to 

affirm the responsibilities and duties ofstate parties and business enterprises regarding 

human rights to ensure sustainable development. 

 

A brief summary of UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) 

▪ The State Duty to Protect Human Rights – It affirms a 

fundamental principle that the state is obliged to protect against 

human rights violations in its jurisdictions, notwithstanding if they 

have been committed by any party including business sector. The 

state is obliged to ensure that business sector’s implementations 

are in compliance with respect of human rights. Such duties include 

taking appropriate steps to prevent, investigate, punish and redress 

such abuse through effective policies, legislation, regulations and 

adjudication. 

▪ The Corporate Responsibility to Respect Human Right – It 

affirms the principle that business enterprises should respect 

human rights. This means that they should avoid infringing on the 

human rights of others. The state should attempt to prevent or 

mitigate the vulnerability of human rights violation and should 

address adverse human rights impacts with which they are 

involved.    

▪ Access to Remedy – It affirms the importance of effective 

remedies by which states must take appropriate steps to ensure, 

through judicial, administrative, legislative or other appropriate 

means, that when such abuses occur within their territory and/or 

jurisdiction those affected have access to effective remedies  

Such awareness spike has prompted businesses and consumers abroad to refuse to 

consume products manufactured in the supply chain tainted with human rights violation and 

a demand for large corporations to conduct human rights due diligence in their business as 

well as to come up with measures to prevent and mitigate vulnerability toward  human rights 

violation.  

The business enterprises’ obligation toward respect of human rights also include 

labor rights since business enterprises stand to directly gain from the utilization of labor. 

Where human rights violations arise, concerned business enterprises have to act promptly 

and effectively to compensate and remedy as well as to come up with measures to prevent 

 
32 Guiding Principles on Implementing the UN Protect, Respect, Remedy Framework for Business and Human 
Rights or “UNGPs” For more information, please see 
https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf 

https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
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the repetition of the violations.  Compliance with labor protection law in the countries where 

manufacturers or workers are based is an important condition to be met for consumers or 

businesses abroad to consider when deciding to import or purchase products from the 

manufacturing countries.   

Thailand has been facing labor shortage and a soaring demand for migrant labor. Its 

laws and policies aim to provide labor rights protection, indiscriminately. The state is obliged 

to ensure employers are responsible and act in compliance with the minimum labor 

standards when treating their employees regardless of their nationalitiesม legal statuses, 

ages or sexes. The state is obliged to ensure employers come up with checks and balances 

mechanisms, grievance and compensation to fairly protect the rights of employees. The 

state’s obligations comply with our international obligations on human rights concerning 

work33 and Thailand’s obligations as a member of the International Labor Organization (ILO) 

and various ILO and International Conventions which have been ratified by Thailand34  

 

Major laws and policies for labor rights protection (including its amendments and 

relevant Notifications, Rules and Regulations)   

1. Minimum wage 

standards 

▪ Labor Protection Act BE 2541 

2. Medical and social 

welfare benefits  

▪ Workmen’s Compensation Fund – 

Workmen’s Compensation Fund Act 

BE 2537 

▪ Social security law – Social Security 

Act BE 2533 

 
33 Including the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International Covenant on Economic 
Social Cultural Rights (ICESCR) which clearly provides for a fundamental right of all human beings to work 
and affirms that everyone has the right to work, the right to free choice of employment, the right to just and 
favorable conditions of work, particularly with regard to wage, rest, restricted working hours, and paid 
holidays as  well as the right to organize and be a member of labor union to promote and protect various 
rights and benefits.   
34 At present, Thailand has ratified 18 International Labour Organization (ILO) Conventions and one Protocol. 
The six Fundamental Conventions ratified on three issues include Abolition of All Forms of Forced Labour 
Convention (Conventions no. 29 and 105), Minimum Age and Worst Forms of Child Labour Conventions 
(Conventions no. 138 and 182) and Equal Remuneration and Discrimination (Employment and Occupation) 
Conventions (Conventions no. 100 and 111)    

Even though, Thailand is yet to ratify the Convention on freedom of association and the right to 
collective bargaining (Conventions no. 87 and 98), ILO has a policy to promote and monitor the 
implementation to ensure party states act in compliance with the fundamental principles of the Conventions, 
even though they had yet to ratify them in compliance with the 1998 ILO Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work. 
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▪ Compulsory health insurance for 

migrant workers outside social 

security system 

3. Occupational safety 

and health 

▪ Occupational Safety, Health and 

Environment Act BE 2554 

4. The right to 

organization and 

collective bargaining 

▪ Labor Relations Act BE 2518 

5. The rights of 

trafficking survivors  

▪ Anti-Trafficking in Persons Act BE 

2551 

▪ Human Trafficking Criminal 

Procedures Act BE 2559 

6. Job seeker protection 

 

▪ Recruitment and Job Seekers 

Protection Act BE 2528  

▪ Royal Ordinance Concerning the 

Management of Foreign Workers’ 

Employment BE 2560 

 

Employers thus have the duties to act in compliance with minimum wage which 

applies to all employees regardless of their nationalities or statuses. It goes as well with 

payment and other benefits for the workers including wage, overtime pay, holiday pay, rest, 

public holidays and leave days, occupational safety and health, medical benefits, and others 

at least as provided for by law. The employer organizations are obliged to develop policies 

and practice based on the minimum standards required by law. If there is any breach of the 

law, it is incumbent upon the executives of the enterprises to offer compensation and 

redress to the affected employees, promptly and effectively as well as to prevent the 

prepetition of the offence.   

Apart from direct responsibilities of the employer organizations, business enterprises 

in the same industrial sector or supply chain can be held liable as well.  The management of 

concerned business enterprises have to set out policies and direction to prevent the violation 

of labor rights and to monitor and evaluate as well as to offer efficient redress.   

According to the case studies, as a result of the 14 Myanmar workers’ complaint with 

the labor inspectors and the National Human Rights Commission of Thailand (NHRCT) and 

with support, counseling, advocacies and input from various civil society organizations, 

academics, reporters,  businesses and consumer groups inside and outside the country, 

they have been duly compensated according to the labor protection law. It has also 

prompted the Ministry of Labor and poultry industry to realize the importance of having 

available clear policies on labor rights protection. This has led to the development of Good 

Labor Practices Guidelines for Poultry Farm and Hatchery or (GLP – Poultry Thailand) which 

aims to enhance employment, working condition and quality of life of the workers in industrial 

sector, livestock, and agriculture as well as other producers in the same supply chain. It is 

believed to help garner trust in corporate social responsibility among trade partners and 

consumers, inside and outside the country.35 

 
35 For more information, please see http://tls.labour.go.th/2018/attachments/article/876/GLP%20Poultry.pdf 

http://tls.labour.go.th/2018/attachments/article/876/GLP%20Poultry.pdf
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The examples show that to ensure effective and concrete labor rights protection, it is 

utterly necessary to garner cooperation from various sectors from the business enterprises, 

workers or employees in concerned industrial sectors or supply chains Cooperation should  

also be acquired from public authorities, CSOs or NGOs, academics, media and members of 

the public who have to be engaged with the effort to raise the awareness on labor rights 

protection. Workers should not be left by themselves in their fight. Without advocacies for 

labor rights protection from various organizations, it would be hard for the workers 

themselves to raise up and protect their own rights. And it would have made labor rights 

violation a new normal. As a result, labor protection will only by guaranteed by written law, 

but left unfulfilled in reality.   

In reality, grievances about labor rights violation have constantly been made. 

According to  the Department of Labor Welfare and Protection, breaches of rights prescribed 

in labor protection law are common in various industries.36 From inquiring staff in the Mae 

Sot Labor Rights Clinic in Tak under the Human Rights and Development Foundation 

(HRDF) and its chapter in Chiang Mai,  labor rights violations are commonly found in the 

area as workers are not aware of their rights or they have to bear with it due to their 

obligation to provide for their families and other responsibilities. They fear that by exercising 

their rights, it would have affected their relations with the employers and could be fired, left 

jobless with no income and could even be blacklisted among the employers making it not 

possible to land any job in the area. They may also fear various forms of intimidation or 

harassment or peer pressure if they continue to work with the same employers. Otherwise, 

they could be legally harassed by their employers being sued for different offences including 

theft, trespassing, defamation, etc. Particularly among the migrant workers, if they are 

criminally charged, it would difficult for them to be granted bail. In addition, since most 

migrant workers are unable to communicate well with the authorities, they would feel difficult 

to exercise their right to complain. If they are fired by their employer, it would be likely that 

they be deported if they cannot find a new job in time.   

Advocacies for labor rights protection include offering counselling to workers about 

the grievance procedure to help them acquire their compensation. The compilation of 

statistics, research, and publication of labor rights violation as well as engaging concerned 

organizations and members of the public in an effort to carry out a law or policy reform are 

no less important. It helps to raise public awareness and ensures success of the campaign 

for labor rights protection in the industry.   

To enable effective and concrete labor rights protection, it is important that the state 

ensures the environment in which everyone is able to exercise their rights and freedoms to 

achieve human rights protection including the right to the right to seek and impart 

information, the right to express opinions and other forms of expression, the right to 

complain, the right to freedom of expression, association and peaceful assembly, the right to 

express opinions and participate in an advocacy for public policies among others. IN other 

word. In is incumbent the state to ensure an individual is able to exercise their rights and 

freedoms to carry out their duties and achieve human rights protection. The state’s duties 

are compatible with its obligations to act in compliance with the International Covenant on 

 
36 According to Department of Labor Welfare and Protection 

https://www.labour.go.th/th/doc/yearbook2560.pdf   

https://www.labour.go.th/th/doc/yearbook2560.pdf%20%20เข้าถึง
https://www.labour.go.th/th/doc/yearbook2560.pdf%20%20เข้าถึง
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Civil and Political Rights (ICCPR)37 and the fundamentals of the Thai Constitution, the 

present one and the previous ones.38  

Constitutional provisions are key to the protection of personal rights and freedoms 

and requires that when the state, the administrative, the legislative, and the judiciary 

promulgate any law that undermine rights and freedoms as provided for by the Constitution, 

such laws have to serve a lawful purpose and have to be made as necessary and 

proportionately. Any act by the administration cannot breach the principles enshrined in the 

Constitution and the Court is obliged to adjudicate to uphold the protection of rights and 

freedoms per the Constitution.  

  The rights of individuals and duties of the state aforementioned echo the “UN 

Declaration on Human Rights Defenders”39 which holds that everyone has the rights and 

duties to ensure the protection and protection of fundamental human rights and freedoms. It 

affirms that everyone has the right to promote and fight for the protection and awareness of 

fundamental human rights and freedoms, nationally and internationally. It also affirms that 

the state is obliged to protect against violence, retaliation, discrimination, pressure or abuse 

as a result of the legitimate exercise of one’s rights and the implementation of various 

measures necessary for guaranteeing the rights and safety of HRDs and creating a safe 

space for the exercise of such rights as well as ensuring that effort to promote human rights 

shall not be criminalized.40  

Despite the legal provisions, the protection of rights and freedoms per international 

human rights principles and Constitutional provisions still leaves much to be desired at the 

practical level. In 2016, the UN General Assembly has expressed its concern that Human 

Rights Defenders have become targets of attack, intimidation, harassment and abuse41 In 

Thailand, individuals and groups of individuals exercising their rights and freedoms for 

 
37 Which includes freedoms of expression and opinion, the right to seek, receive and impart information 
(Article 19) freedom of peaceful assembly (Article 21) freedom of association (Article 22), the right to 
participate ion public affairs (Article 25), the right to be free from discrimination and to have access to equal 
protection under the law (Article 26) of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) to 
which Thailand has become a state party since 29 October 1996 and it has become effective since 29 
January 1997.   
38 Including provisions that provide for protection of human dignity, rights, freedoms and equality (Section 4 Constitution of the Kingdom of 
Thailand BE 2560), rights and freedoms succinctly provided for include the right to freedom of expression and academic freedom (Section 
34), the to information and to complain with public authorities (Section 41), freedom of association (Section 42), the right to participate in the 
implementation by the state concerning welfare of the people or the community (Section 43), and freedom of assembly (Section 44), among 
others.  
39 Or the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote 
and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms), A/RES/53/144 issued on 8 
March 1999, for Thai translation, please see https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/ 
Thai_Declaration.pdf  
40 Articles 2, 6 and 10 of the UN Declaration on Human Rights Defenders, A/RES70/161 
41 Resolution no. 70/161 A/RES70/161, 10 February 2016. Thailand has endorsed the resolution on 17 
December 2015. Please see https://undocs.org/en/A/RES/70/161 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/%20Thai_Declaration.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/%20Thai_Declaration.pdf
https://undocs.org/en/A/RES/70/161
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human rights protection continue to face judicial harassment or other unlawful retaliation. 

Such judicial harassment has even ben perpetrated by some public officials.42  

NHRCT used to recommend to the Council of Ministers urging them to come up with 

measures to deal with SLAPP cases against HRDs (strategic lawsuit against public 

participation -SLAPP) and to legislate against the unfaithful lawsuits filled for harassment or 

SLAPP or the Anti - SLAPP law to ensure its implementation comply with the UN Declaration 

on Human Rights Defenders and to demonstrate a commitment  to promoting, protecting, 

and upholding the work by HRDs.43  

In international human rights forums, Thailand has welcomed the country visit by the 

UN Working Group on Business and Human Rights the Working Group. At the press 

conference to mark the end of the visit on 4 April 2018, the Working Group has raised many 

issues including the importance of creative collaboration between the state and business 

sector and CSOs and HRDs  to fulfill the aim to prevent, mitigate and remedy adverse 

human rights impacts. It has also urged the government to monitor and ensure defamation 

lawsuits are not used by business enterprises as a tool to stymie the exercise of legitimate 

rights and freedoms of those affected. Meanwhile, judicial authorities should promptly and 

cautiously use their discretion to screen out criminal defamation lawsuits with intent to 

harass Human Rights Defenders.44 

In May 2019, Thailand has justified various measures by the state for the promotion 

and protection of Human Rights Defenders and Labor Rights Defenders, particularly legal 

measures including the amendment of the Criminal Procedure Code’s Sections 161/1 and 

165/2. The first amendment effectively authorizes the Court to dismiss cases deemed to not 

have been filed in good faith or based on baseless allegations in order to harass the 

defendants (Section 161/1)45. The second amendment concerns the preliminary hearing to 

allow the defendants to give evidence to the Court regarding major facts and legal issues to 

urge the Court to dismiss the case given its not being prima facie. It helps to filter criminal 

 
42Recommendations on the HRDs to the cabinet by the National Human Rights Commission (NHRC) on 1 May 
2018. Please see National Human Rights Commission of Thailand “Recommended measures or guidelines for 
the promotion and protection of human rights” NHRC 0009/104, dated 1 May 2018.  
43 Despite no clear and concrete actions to bring SLAPP against HRDs to an end and despite a lack of Anti – 
SLAPP Law, the cabinet has endorsed the review of the Ministry of Justice which stresses the importance of 
offering protection to HRDs as provided for by law and equally to everyone and an importance to raise the 
awareness of public officials about the exercise of the right to freedoms of expression or opinion and to 
develop guidelines, manuals and to amend relevant laws to prevent witness intimidation and harassment and 
to expand more protection to HRDs.  
44 A statement to conclude the country visit by the UN Working Group on Business and Human Rights, 
Bangkok, 4 April 2018, available at 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/WG_Visits/WGBHR_EOM_Statement_ThailandApril2018_T
H.docx  
45 For more information, please see, the Act on the Amendments of the Criminal Procedure Code (no. 34) 
2019 which came into force on 21 March 2019  

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/WG_Visits/WGBHR_EOM_Statement_ThailandApril2018_TH.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/WG_Visits/WGBHR_EOM_Statement_ThailandApril2018_TH.docx
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complaints which might otherwise have been directly filed by the plaintiffs just for the sake of 

harassment (Section 165/2).46 

 

Various measures by the state for the promotion and protection of 

Human Rights Defenders and Labor Rights Defenders 47 

▪ The Thai government adheres to the promotion and protection of 
human rights attested to by the instituting of such principles in our 
domestic laws and the Constitution as well as the National Reform 
Plan and the 20-year national strategic plan.  

▪ The amendment of Criminal Procedure Code’s Sections 161/1 and 
165/2 is among measures meted out by the state to ensure HRDs 
are able to carry out their activities freely and safely and to protect 
their right to freedom of expression as a result of being sued with 
SLAPP cases   

▪ Other laws also help ensure the activism of HRDs including;  
▪ Section 21 of the Public Prosecution Organ and Public 

Prosecutors Act 2010 which authorizes the Office of Attorney 
General to not prosecute a case which does not serve public 
interest.  

▪ The Justice Fund Act 2015 which offers legal assistance to 
individuals, particularly the right to bail, the right to legal 
counsel, and other financial support for the Court fees and other 
expenses.  

▪ The Witness Protection Act 2003 which offers protection to 
witnesses in criminal proceeding  

▪ The Organic Law on the National Human Rights Commission 
2017 which empowers the NHRC to monitor the situation of 
human rights violation and to recommend to the government on 
human rights for further implementation.  

▪ National Human Rights Plan which includes Human Rights 

Defenders as one of the target group which should be protected by 

the state from intimidation, harassment, reprisal, and legal abuse. 

 

During the presentation of the Thailand country visit report to the UN Human Rights 

Council during June-July 2019, the UN Working Group on Business and Human Rights has 

invoked legal cases filed as judicial harassment and retaliation against HRDs (including the 

cases filed against labor rights activists in this report). The Working Group also urges the 

Thai government to ensure that defamation will not be used by business sector as a tool to 

undermine rights and freedoms of individuals, CSOs and HRDs. It has also urged the 

government to use legal tools to protect such rights and freedoms including Section 21 of the 

 
46 For more information, please see, the Act on the Amendments of the Criminal Procedure Code (no. 33) 
2019, which came into force on 20 February 2019  
47 A letter from the Thai Permanent Mission to the United Nations in Geneva no. 52101/221 dated 23 May 
2019, Thailand’s response to the joint communication from HRC Special Procedures (No. AL THA 3/2018 
dated 10 May 2018 and AL THA 1/2019 dated 30 January 2019), available at 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=34700  

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=34700
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Public Prosecution Organ and Public Prosecutors Act 2010, Sections 161/1 and 165/2 of the 

Criminal Procedure Code and the Witness Protection Act 2003.48 

The 12 cases of lawsuits against Labor HRDs in this report involve the legal actions 

taken by a company against its former employees from Myanmar, labor and human rights 

activists, journalists, academics and human rights activists. All of them attest to how 

loopholes exist in the current laws and judicial process which have been exploited by 

companies to hold persons liable in court even though the defendants’ actions are geared 

toward labor rights protection and enhancing labor standards in in the industry and human 

rights protection.  

 

Case 

Study 1 

Cases reported to the police accusing two former employees for 

committing nighttime theft against their own employers. It stems 

from their bringing timesheets to the labor inspector as part of the 

process to demand their rights per the labor protection law and 

while they were still employed.  

Case 

Study 2 

Criminal suit filed against 14 former employees for reporting false 

information to the police and defamation after the employees had 

complained with the National Human Rights Commission of 

Thailand urging them to investigate the alleged labor and human 

rights violation.  

Case 

Study 3 

Criminal suit filed against foreign advisor of the Migrant Workers 

Rights Network (MWRN) alleged to have committed a libel and 

inputting false information into a computer system as a result of 

the online posting about labor rights violation  

Case 

Study 4 

Criminal suit filed against two former employees and the 

Coordinator of Migrant Workers Rights Network (MWRN) for 

being complicit in nighttime theft after the employees had shown 

timesheets to the labor inspectors (Case Study 1).  

Case 

Study 5 

Criminal suit filed against one former employees for libel after he 

had given an interview describing the working condition and 

posting and sharing the information via his Facebook. 

Case 

Study 6 

Criminal suit filed against former human rights specialist of Fortify 

Rights for libel as while working at the organization, the staff 

posted and shared information about a campaign video to 

demand the company to withdraw the cases against the 14 

workers via her Twitter (Case Study 2). 

Case 

Study 7 

Civil damages claim demanding five million baht from a former 

human rights specialist of Fortify Rights who shared and posted 

information via Twitter (Case Study 6).  

Case 

Study 8 

Criminal suit filed against Voice TV reporter for libel as while she 

was working for the news outlet, she has posted and shared 

information via Twitter including her report on the verdict of the 

Court on labor dispute case  

 
48 Visit to Thailand: Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations 
and other business enterprises, 21 May 2019, A/HRC/41/43/Add.1, accessible at 
https://undocs.org/A/HRC/41/43/Add.1, paragraphs 44-46 

https://undocs.org/A/HRC/41/43/Add.1
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Case 

Study 9 

Criminal suit filed against one former employee for libel for 

sharing information online about the labor dispute case  

Case 

Study 10 

Criminal suit filed against former one employee for perjury as a 

result of the giving of evidence during the labor case between the 

company and the 14 former employees. 

Case 

Study 11 

Criminal suit filed against a lecturer of Mahidol University’s 

Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP) for libel after 

the IHRP’s facebook page shared a lnk to the campaign video to 

demand the company to withdraw legal cases against the 14 

workers (Case Studies 5, 6 and 7), and the lecturer is allegedly 

the administrator of the page.   

Case 

Study 12 

Case reported to the inquiry official to take criminal action against 

those spreading information online about the labor dispute 

 

These case studies also demonstrate constraints regarding the legal defense under 

the current judicial process. It is hard for alleged offenders or defendants to help judicial 

process officers truly and holistically understand their struggle to defend labor rights and 

human rights. Within the existing judicial process, either at the police or trial level, parties are 

only allowed to give evidence related to the laws and facts of the cases. And even though 

the Court has a policy to allow the parties to enter into a mediation process to help to end 

the cases quickly and some companies have withdrawn the civil defamation cases as a 

result of the mediation by the presiding judges (Case Study 7),49 the process only happens 

with certain cases and has yet to applied to all cases. And it does not seem to ensure 

fairness at the societal level. As a result of the constraint, companies continue to take 

individuals deemed to have caused them damage to court.   

Despite efforts at various times and by various parties to advocate for a settlement 

and to ask the company to withdraw the cases,50 the company has so far withdrawn just 

 
49 In the civil damages case (Case Study 7) during the witness examination in the Civil Court from 27-30 
August 2019, the judges allow the parties to present their reasons and defense several times and to talk with 
each other privately. Both parties are allowed to negotiate in the presence of the Court. Eventually, the 
company has decided to withdraw the civil damages case against the defendant on the afternoon of 28 
August 2019. It is the first case withdrawn by the company since the labor dispute has erupted in 2016. For 
information, please see http://naksit.net/2019/08/1918sutharee-civilcourt/ and 
https://freedom.ilaw.or.th/case/865#progress_of_case 
50 The report drafting team has found the company had sought to negotiate with representatives from the 
Migrant Workers Rights Network (MWRN) at a meeting at the Government House in 2016 as initiated and 
supported by a National Human Rights Commissioner.  Of late in 2019, during the meeting with the UN 
Special Rapporteurs in Geneva, the UN has attempted to initiate a negotiation process with the company 
hoping it would have withdrawn all cases, but the negotiation was unsuccessful.   

http://naksit.net/2019/08/1918sutharee-civilcourt/
https://freedom.ilaw.or.th/case/865#progress_of_case
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once case it had reported to the police when all the disputes were emerging.51 As of now,  

the company continues to exercise its right to take to court people whom the company think 

have caused it damages.52 And many defendants continue to shoulder burden from being 

criminally charged by the company.53 Even if the Court has developed a mediation process, 

but most mediation efforts attest to a failure and the outcome of the mediation thus far has 

not convinced the company of the important roles of  CSOs and HRDs in their campaigns to 

ensure business sector respect human rights and to promote responsible businesses, not to 

destroy businesses or industries. They have only tried to promote compliance with domestic 

laws to concretely improve labor standards. This will help to ensure sustainability of 

businesses and industries in the world market. SLAPPs are not a solution.  Rather, they can 

lead to problems and conflicts which even cause further impairment to the image of 

Thailand’s industries in the global market.   

The 12 case studies also demonstrate that an effort to defend human rights may still 

result in being held liable both in criminal and civil suits.  HRDs are vulnerable to become 

either an alleged offender or a defendant having to shoulder burden, expenses and risk to be 

punished from the cases filed by the companies. As legal actions can be conveniently filed 

without being filtered by any concrete policies or mechanisms, it will continue to cause a 

climate of fear among individuals who want to legitimately exercise their rights and freedoms 

to protect their own rights or to serve public interest. It will also affect the right to information 

related to public interest among consumers and members of the public. It can be cfoncluded 

as follows;  

 

 1. Reasons that 

prompt the 

lawsuits 

1.1 The exercise of the right to complain to have access to justice and remedy  

▪ Bringing timesheets and showing them to the labor 
inspector as part of evidence supporting the 
employees’ claim for their rights per the labor 
protection law (case studies 1 and 4)  

▪ Complaining with the NHRCT requesting human rights 
violation investigation (case study 2)  

▪ The giving of evidence at the Labor Court to demand 
compensation damages from the violation of labor 
rights (case study 10) 

 
51 The report drafting team has learned that when cases were filed initially in 2016, the company has 
withdrawn them and as suggested by MWRN, it was due to complaints filed with the poultry association and 
companies in the supply chain, for more information, please see case study 12.    
52 On 28 August 2019, the company has withdrawn the civil damages case as a result of the effort by the 
Court to have a mediation in this case. It is the first case withdrawn by the company since the labor dispute 
has erupted in 2016. (Case Study 7) 
53 Including in 2018, two criminal cases 2 (case study 5 and 6) and four criminal cases (case studies 8, 9, 10 
and 11). The report drafting team has further been informed that the company continues to press charges 
against other individuals deemed to have caused damage to them.   
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1.2 The exercise of freedom of expression and opinions on public interest issues   
▪ The posting and sharing of information 

concerning labor rights violation to raise 
public awareness and to pressure the 
government to investigate and address the 
problems (case studies 3, 8 and 9) and 

▪ The posting and sharing of information to 

campaign for the company to drop the legal 

action against the former employees after they 

had complained with the NHRCT or the 

campaign for the company to drop legal 

actions  against individuals who share such 

information (case studies 5, 6, 7 and 11) 

2. Legal 

provisions 

invoked to 

initiate legal 

actions  

▪ Criminal case Theft (Case Study 1 and 4), 

defamation (criminal defamation) (Case Study 

2, 3, 5, 6, 8, 9 and 11), reporting false 

information to the police (Case Study 2), 

perjury (Case Study 10), inputting false 

information into a computer system (Case 

Study 3 and 8)   

▪ Civil case Civil damages claim on the alleged 

impairment to the reputation of the company 

(civil defamation) (Case Study 7)   

3. Burden and 

risks shouldered 

by the accused 

▪ Expenses incurred from having to travel to 
and from the Court or police station, having 
to take days off and lose income, attorney 
fee, bail bond in criminal cases, etc.  

▪ Particularly for foreign nationals, they need 

to communicate through an interpreter and 

their bail bonds are normally set very high. 

Alleged offenders or the accused who are 

migrants are often deprived of their liberty to 

prevent flight risk. In order to travel abroad, 

they have to file an appeal with the Court to 

seek permission. If the Court has their 

passports seized, it would create even more 

problems for foreign nationals who are 

required to show their passports to the 

Immigration authorities every 90 days, etc.   

4. Impacts on the 

advocacies on 

public interest 

issues 

▪ The criminalization of an act to protect 
human rights which put the company and the 
alleged offenders or the accused parties the 
Court where they have to argue about the 
legal provisions and facts of the case.  

▪ It intimidates other individuals who want to 
exercise their legitimate rights and freedoms 
to advocate for public interest issues and 
may deprive consumers and the public the 
right to know information that serves public 
interest as well.    
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▪ It hampers an effort to raise public awareness 

about the problems and the importance of 

labor rights and human rights protection by 

reforming the laws, policies and practices of 

the state and business enterprises.   

 

The case studies also offer examples of best practice. It appears several business 

enterprises realize the importance of CSOs and are able to work on a creative partnership 

basis to nurture a society based on respect of human rights. For example, they help to bail 

out alleged offenders who are migrant workers from Myanmar right upon their arrest and 

custody54 and their help for the former employees, the 14 migrant workers from Myanmar to 

transit to another job.55 Such emergency help also demonstrates corporate responsibility to 

address the problems caused by one of the companies in the supply chain. Such assistance 

helps to give moral support to the former employees from Myanmar to exercise their right to 

demand justice per the labor protection law. 

In terms of the judicial process, positive examinations in these case studies could be 

found including how inquiry official and public prosecutor have understood and are able to 

visualize the struggle for labor rights and human rights and to adhere to criminal law 

principles. And the public prosecutor has yet to prosecute a criminal case.56 And in various 

instances, the  inquiry official has yet to press charges given a lacj of evidence.57 There are 

also instances that the inquiry official has allowed the alleged offenders who are migrant 

workers to go free on self-recognizance.58 The Don Mueang Kwaeng Court also granted bail 

on self-recognizance to the 14 defendants only requiring them to take a oath and sign a 

contract with the Court. The Court also did not seize the defendants’ passports.59 And for 

several cases filed by the company since 2016-2017, the Court has waited out their statute 

 
54 With coordination from Migrant Workers Rights Network (MWRN), the alleged offenders were offered legal 
counsel and interpreter right upon their arrest and custody at the police station. A business company (a large 
buyer of the products produced by the suing company) has been asked to help bail out the alleged offenders 
right upon their arrest and custody (20,000 baht), Please see Case Study 1. 
55 With coordination from Migrant Workers Rights Network (MWRN) and business enterprises in the food 
manufacturing sector  
56 Public prosecutor has issued a non-prosecution order given a lack of criminal elements, please see Case 
Study 1 and 8.  
57 Inquiry official did not press charges given a lack of evidence, please see Case Study 12. 
58 Please see Case Study 1 
59 Per Article 12 of the Regulation of the President of Supreme Court on the conditions, methods, and criteria 
concerning the determination of bail bond for alleged offenders or defendants in criminal cases BE 2548 
(2005), For more information, please see case study 2  
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of limitations without accepting to review them,60 or have decided to now review them61 

deeming the alleged acts are not culpable. Of late, the company has withdrawn the civil 

damages case as a result of the effort by the judges though the mediation process. It is the 

first case withdrawn by the company since the labor dispute has erupted in 2016.62 

That mass media, NGOs, inside and outside the country, international organizations, 

foreign missions in Thailand, consumers and the public still pay much attention to the issue 

of human rights and monitor the progress of the case studies and have observed the trials 

set positive precedent and could help to encourage personnel in the justice process and 

business enterprises to understand and realize the importance of laws and justice process 

that gravitate toward protecting human rights.  

Human Rights and Development Foundation (HRDF) has the recommendations 

addressed to various sector as follows;   

 

1. Recommendations to the government and the legislative regarding law reform  

1.1 The government and the legislature in collaboration with HRDs and CSOs should 
review existing laws which may impede, retaliate against or stifle the exercise of 
rights and freedoms concerning public interest. This will help to prevent the 
individuals who act to protect human rights from having to face the legal 
consequences. 

1.2 The government and the legislative in collaboration with HRDs and CSOs should 

legislate to protect individuals who exercise their rights and freedoms to protect 

human rights or public interest to prevent the individuals who act to protect human 

rights from having to face the consequences from legal actions. 

The UN Declaration on Human Rights Defenders should be taken a guiding principle 

for the legislation and amendment.   

  

The laws include;  

▪ An amendment or a repeal of criminal defamation law and civil 

defamation law which make individuals who “post” or “share” 

information or opinions online concerning the alleged violation 

of  labor rights and human rights violation vulnerable to facing 

legal actions taken by the company or the state, particularly 

given that nowadays more and more businesses and consumers 

abroad have placed an importance on business and human 

rights and refuse to buy products tainted with human rights 

violation record in the supply chain.  

▪ Such laws include the ones that protect individuals who exercise 

the right complain with mechanisms or public authorities to 

ensure checks and balances (i.e. NHRCT, labor inspector, etc.) to 

 
60 The Don Mueang Kwaeng Court has decided not to review the case given its lack of adequate elements of 
crime, please see Case Study 2  
61 The Lopburi Provincial Court has dismissed the case filed by the company given its lack of adequate 
elements of crime, please see Case Study 4  
62 On 28 August 2019, the company has withdrawn the civil damages claim from the Civil Court (Case Study 
7). 
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ensure the protection of individuals who exercise their judicial 

rights to demand justice. Such individuals should be protected in 

their exercise of the freedom of expression or opinions, the 

dissemination of information and their freedom of association 

and assembly to protect human rights and public interest. It 

should be legislated to decriminalize an act to protect human 

rights. 

▪ Inclusive of laws for the prevention of judicial harassment and 

Anti-SLAPP law, criminal or civil suit, to ensure the 

implementation of the state comply with the UN Declaration on 

Human Rights Defenders and the National Human Rights 

Commission of Thailand’s recommendations to the Council of 

Ministers    

 

2. Recommendations to the government concerning the development of policies and 

action plans to protect human rights   

2.1The government and all public agencies should try to understand and develop 

clear policies and practice about the work of HRDs and ensure that HRDs are among 

the priority groups warranting protection from the state to be free from intimidation, 

reprisal, and other unlawful retaliations. They should be included in the national 

reform and 20-year strategy and the National Action Plan on Business and Human 

Rights (NAP) as well as the cabinet resolution.   

2.2The government, the Ministry of Justice and business enterprises should recognize 

the important role of CSOs and HRDs which endeavor to encourage business sector 

to respect human rights and to promote responsible business practice. Creative 

collaboration should be forged to ensure the achievement of the prevention, mitigation 

and remedy of the undesirable impacts on human rights.   

The UN Declaration on Human Rights Defenders should be taken as the guiding 

principles for the development of the policy and action plan for human rights protection. 

  

In particular, it should be reckoned that;  

▪ The roles of CSOs and individuals to protect human rights or 

labor rights, which are by no means an attempt to undermine 

business or industrial sector. Rather, it is an effort to promote 

compliance with domestic laws to concretely improve labor 

standard which will eventually help to make the business or 

industrial sector sustainable in the global market.  

▪ The lawsuits to retaliate individuals who exercise their rights and 

freedoms including the right to complain are not a solution. 

Rather they contribute to more problems and conflicts which 

would even shine more negative light on Thailand’s industry in 

the global market.    

▪ Roles in human rights protection or labor rights protection 

should garner support since they aim to protect public interest 

and involve ordinary people. They should not lead to 

prosecution.   
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▪ Public authorities should look after and help to subsidize travel 

expenses incurred among witnesses, alleged offenders or 

defendants to have to give their evidence to either the police or 

the Court. An effort should be made to promote mediation, to 

subsidize bail bond, and to explain the reasons why passports 

should not be seized, or ones should not be barred from 

traveling abroad. The accused should be bound only by the most 

necessary restrictions to minimize their trouble.   

 

3. Recommendations to business sector for respect and protection of human rights   

Executives of business enterprises, industrial sectors, employer organizations and 

securities authority should develop clear policies and action plans and ensure their concrete 

implementation based on the respect and the protection of human rights throughout the 

supply chain.   

 

Which include the following policies and action plans;   

▪ Human rights due diligence should be conducted coupled with 

other measures to prevent and mitigate human rights violation. 

Also, policies and action plans should be set out to offer prompt 

and effective compensation and remedy when there arises a 

complaint about human rights violation and measures should be 

adopted to prevent the repeat of the offence.   

▪ Implement other policies compatible with the United Nations 

Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).   

▪ Clearly implement for labor rights protection including an 

oversight to ensure business enterprises act in compliance with 

labor standards and labor rights protection laws throughout the 

supply chain. This will help to prevent labor rights violation and 

promote the monitoring and evaluation as well as effective 

remedy   

▪ The poultry industry, businesses concerning livestock and 

agriculture and other business enterprises being a part of the 

supply chain should act according to the Good Labour Practices 

(GLP–Poultry Thailand) which aims to improve employment and 

working condition to help workers to attain a better quality of life 

and bolster confidence in corporate social responsibility among 

partners and consumers, inside and outside the country.   

▪ Collaborate with CSOs, HRDs and labor rights defenders 

creatively to ensure the achievement of the prevention, 

mitigation and remedy of the undesirable impacts on human 

rights. They should attempt to understand the role of HRDs as an 

impetus to promote business sector’s respect in human rights 

and labor rights protection and corporate social responsibility 

which will in turn help to ensure sustainable businesses and 

industries in the global market.   

▪ Protect HRDs from any form of retaliation or intimidation 

including lawsuits filed to retaliate individuals who have 
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exercised their right to complain to address the problems and to 

attain justice or the exercise of the freedom of expression or 

opinions, the dissemination of information and their freedom of 

association and assembly to protect human rights and public 

interest among consumers and the public. Such SLAPP lawsuits 

stand contrary to the duties of the businesses to offer effective 

remedy and offers no solutions to the problem. Rather they 

contribute to more problems and conflicts which would even 

shine more negative light on Thailand’s industry in the global 

market.   

 

4. Recommendations to personnel in criminal justice process to uphold human rights   

The administrative office of Ministry of Justice, inquiry officials, public prosecutors 

and the judiciary and attorneys should realize their important duties in the judicial process as 

far as human rights protection is concerned. Ab effort should be made to come to terms with 

human rights and labor rights violations and the importance of the protection of such human 

rights and the exercise of legal powers without causing trouble to the individuals who work to 

protect human rights protection to achieve social justice.   

 

This shall include;   

▪ Collaboration with HRDs, attorneys and CSOs to undertake a 

comprehensive initiative to protect those exercising their rights 

and freedoms to advocate for public interest. It should prevent 

those defending human rights from having to face criminal 

prosecution or to face the minimal impact.   

▪ The Justice Fund (The Justice Fund Act 2005) should be made 

available to individuals who exercise their rights and freedoms to 

serve public interest, promptly and effectively in order to mitigate 

impact on the individuals. Alleged offenders in a criminal or civil 

case should be entitled to professional attorney and an attorney 

of their choice. The Justice Fund should cover expenses 

incurred from being taken to court, particularly to get them bailed 

out so as to prevent the deprivation of liberty of the alleged 

offenders or the defendants in criminal cases.  

▪ Public authorities concerned with the judicial process and 

human rights protection should collaborate with academics, 

mass media, HRDs and CSOs to monitor the cases closely and to 

offer assistance to prevent the individuals who exercise their 

rights and freedoms to protect human rights or public interest 

from having to face legal consequences or to face the minimal 

impact.     

 

5. Recommendations to personnel in the criminal justice process   

Personnel in the criminal justice process should collaborate with HRDs, attorneys 

and CSOs to undertake a comprehensive initiative to protect those exercising their rights 

and freedoms to advocate for public interest. It should prevent those defending human rights 
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from having to face criminal prosecution or to face the minimal impact. And the following 

recommendations;  

 

1. During the investigation and before indictment  

The taking of 

evidence from 

witnesses/alleged 

offenders  

▪ During the inquiry, the witnesses or alleged 

offenders should have the right to attorney and the 

right to legal assistance by the legal counsel of 

their choice   

▪ Facilitate the taking of evidence from witnesses, 
i.e. by supporting their travel expense, or 
conducting the inquiry in a place convenient to 
them.   

Holding alleged 

offenders in 

custody  

▪ Alleged offenders should not be held in custody. 
They should be entitled to a bail on self-
recognizance and their passports should not be 
seized, if they are foreign nationals, particularly for 
an offence punishable by up to ten years of 
imprisonment. (Section 110 of the Criminal 
Procedure Code) 

The investigation 

and prosecution  

▪ The corroboration of evidence should aim at 
proving the innocence of the alleged offenders. 
Their innocent intention encompasses their 
attempt to protect human rights or public interest.  

▪ The public prosecutor should consider issue a 
non-prosecution order should it be established 
that the aim of such legal action is to retaliate the 
exercise of rights and freedoms to protect human 
rights or public interest (Section 21 of the Public 
Prosecution Organ and Public Prosecutors Act 
2010 which allows the Attorney General to issue a 
non-prosecution order on criminal cases deemed 
not to serve public interest.) 

Mediation and 

settlement 

▪ The inquiry official and public prosecutor should 

encourage a mediation to settle the dispute 

throughout the investigation and indictment 

process.  The roles and duties of HRDs to 

promote respect in human rights and labor rights 

protection and corporate social responsibility in 

the business sector should be appreciated since it 

helps to ensure sustainability of the business and 

industry in the global market.   

▪ The mediation should not be confined to just 

disputing issues in each case.  Rather, it should 

help to reflect an overall picture of the problems 

and facilitate a holistic social justice. An 

agreement made from the mediation should not be 

incompatible with human rights. 
 

2. The trial level 

Preliminary 

hearing 

▪ The Court should place an importance on 

protecting the rights of a defendant during the 
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 preliminary hearing and the issues pondered 

during the preliminary hearing should concern the 

innocent intent of the defendants to protect human 

rights or public interest, which can justify the 

dismissal of such cases (Section 165/1 and 165/2 

of the Criminal Procedure Code). 

The right to 

counsel 

▪ The defendants should be entitled to the right to 

attorney and the right to legal assistance by the 

legal counsel of their choice.  

Holding 

defendants in 

custody 

▪ Defendants should not be subject to a remand in 

custody. They should be granted bail on self-

recognizance and their passports should not be 

seized if they are foreign nationals, particularly for 

an offence punishable by up to ten years of 

imprisonment. (Section 110 of the Criminal 

Procedure Code)  

Mediation and 

settlement  

▪ The Court should encourage a mediation to settle 
the dispute throughout the investigation and 
indictment process.  The roles and duties of HRDs 
to promote respect in human rights and labor 
rights protection and corporate social 
responsibility in the business sector should be 
appreciated since it helps to ensure sustainability 
of the business and industry in the global market.   

▪ The mediation should not be confined to just 
disputing issues in each case.  Rather, it should 
help to reflect an overall picture of the problems 
and facilitate a holistic social justice. An 
agreement made from the mediation should not be 
incompatible with human rights. 

Dismissal if 

cases filed not in 

good faith  

▪ A legal case filed as a retaliation to the act of 

defendants to protect human rights or public 

interest should be deemed the exercise of rights in 

bad faith which can be cited as a reason to 

dismiss the case per Section 161/1 of the Criminal 

Procedure Code. The Court can unilaterally 

dismiss the case without having to wait for a 

request to do so from the defendant attorney, 

whether the case is still pending in the preliminary 

hearing or even after its indictment.  This is to 

ensure that the defendants be subject to the 

minimal trouble from the judicial process.   

▪ By invoking Section 161/1, the Court should weigh 

between the exercise of the right to protect one’s 

reputation and the company’s interest vs. the 

exercise of the right to protect public interest and 

to protect consumers rights, which is an exercise 

of rights and freedoms per the Constitution.  
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▪ If the Court refuses to review a case or dismisses 

a case invoking Section 161/1, the law should be 

subject to revision in order that the public 

prosecutor or the Court is obliged to order the 

plaintiffs to offer damages to the defendants who 

could have been affected by such legal actions 

without waiting for a counterclaim from the 

defendants.  
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ยุทธศาสตรก์ารฟ้องร้องด าเนินคดีกบันักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน  
(Strategic Lawsuits against Labour Rights Defenders): 

วิเคราะห์รปูแบบการฟ้องคดี กฎหมายและนโยบาย รวมทัง้แนวปฏิบติัท่ีดีขององคก์รภาคธุรกิจ  
 
บทน า 

กฎหมายแรงงานของไทยมีวตัถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิแรงงานทุกคน ทัง้คนไทยและต่างชาติ เมื่อ
แรงงานถูกละเมดิสทิธทิีก่ฎหมายคุม้ครอง การทีแ่รงงานจะต่อสูเ้รยีกรอ้งปกป้องสทิธขิองตนเองนัน้ อาจเกดิขึน้ไดจ้าก
การเจรจากบัตวัแทนนายจา้ง การรอ้งเรยีนกบัพนักงานตรวจแรงงาน (ส านักงานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานในสงักดั
กระทรวงแรงงาน) และการใชส้ทิธริอ้งเรยีนต่อหน่วยงานของรฐัหรอืองค์กรอสิระซึ่งเป็นกลไกของรฐัทีม่วีตัถุประสงค์
เพื่อใหแ้รงงานไดร้บัการชดเชยเยยีวยาในความเสยีหาย  

แต่กบัแรงงานบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มทีเ่ป็นแรงงานต่างชาต ิแรงงานทีเ่ป็นชนกลุ่มน้อย และแรงงานที่ไม่มี
ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบักฎหมายหรอืกระบวนการทางกฎหมายของไทย แรงงานทีถู่กละเมดิสทิธดิงักล่าวกจ็ะยิง่มี
ความตอ้งการทีจ่ะไดร้บัการช่วยเหลอืสนับสนุนดา้นต่าง ๆ ทัง้การช่วยเหลอืสนับสนุนทีเ่ป็นรปูธรรมและความมัน่ใจทีจ่ะ
ใชส้ทิธติ่อสูเ้รยีกรอ้งความเป็นธรรม ซึง่หมายรวมถงึการช่วยเหลอืสนับสนุนขอ้มลูความรูใ้นขอ้กฎหมาย ขอ้มลูเกีย่วกบั
กลไกกระบวนการร้องทุกข์ร้องเรียน การมีล่ามช่วยเหลือในการติดต่อสื่อสาร การสามารถลางานเพื่อไปให้ข้อมูล
ขอ้เทจ็จรงิต่อพนักงานเจา้หน้าทีห่รอืไปใหก้ารในศาลโดยไม่ถูกกดดนัจากทีท่ างาน การสามารถแบกรบัภาระต่าง ๆ ที่
เกดิขึน้ในระหว่างต่อสูเ้รยีกรอ้งสทิธ ิเช่น ค่าใชจ้่ายในเดนิทาง ค่าทีพ่กั ค่าจา้งทีส่ญูเสยีไปจากการขาดงาน ความมัน่ใจ
ว่าจะยงัคงมงีานท าหรอืยงัคงสามารถหางานใหม่ต่อไปได ้การทีย่งัคงสามารถอยู่อาศยัและท างานต่อไปในประเทศไทย
กรณีแรงงานต่างชาต ิการไม่ถูกกลัน่แกล้งหรอืถูกตอบโตส้บืเนื่องจากการใชส้ทิธเิรยีกรอ้ง และการช่วยเหลอืสนับสนุน
ดา้นอื่น ๆ ทีจ่ะท าใหแ้รงงานเกดิความมัน่ใจและสามารถทีจ่ะต่อสูเ้รยีกรอ้งความเป็นธรรมและยงัส่งผลต่อการสรา้งและ
พฒันามาตรฐานแรงงานในอุตสาหกรรมนัน้ ๆ ต่อไปได ้หากปราศจากกลไกการช่วยเหลอืสนับสนุนดงักล่าวขา้งตน้ คง
เป็นการยากทีแ่รงงานจะลุกขึน้มาปกป้องเรยีกรอ้งสทิธขิองตนเองและเป็นเหตุใหก้ารละเมดิสทิธแิรงงานกลายเป็นเรื่อง
ปกตธิรรมดา ซึ่งจะท าใหก้ารคุม้ครองแรงงานตามวตัถุประสงคข์องกฎหมายไทยนัน้กลายเป็นเพยีงแค่สิง่ทีป่รากฏเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร แต่ไม่อาจเป็นจรงิได ้

กรณีศกึษาทีห่ยบิยกขึน้มาวเิคราะหใ์นรายงานฉบบันี้เป็นกรณีทีแ่รงงานต่างชาตสิญัชาตพิม่าเขา้มาท างานใน
อุตสาหกรรมการเกษตรเกี่ยวกบัฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อในประเทศไทย นายจ้างได้ติดต่อประสานงานให้ลูกจ้างต่างชาติ
ดงักล่าวไดร้บัเอกสารรบัรองสถานะทางกฎหมายอย่างถูกตอ้ง บางรายไดร้บัหนังสอืเดนิทางและใบอนุญาตท างาน บาง
รายไดร้บับตัรสชีมพซูึง่เปรยีบเสมอืนใบอนุญาตการท างานและการเขา้เมอืงอย่างถูกต้อง63 ทัง้นี้ เพื่อใหลู้กจา้งสามารถ
ท างานอยู่กบัฟารม์ของนายจา้งอย่างถูกกฎหมายคนเขา้เมอืงและกฎหมายการท างานของแรงงานต่างชาต ิการเดนิทาง
เขา้มาในประเทศไทยเพื่อแสวงหาโอกาสในการท างานทีด่กีว่าในประเทศของตนนัน้ท าใหลู้กจา้งไดท้ างานอยู่กบัฟารม์
ของนายจ้างเป็นเวลาหลายปี และสามารถเดินทางกลบัไปยงัพม่าได้อยู่บ้างรวมทัง้ยงัได้ชกัชวนเพื่อน ๆ ให้มาเป็น
แรงงานดว้ยกนั  

 
63 “บตัรสชีมพู” เป็นค าเรยีกอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งหมายถึงเอกสารแสดงการผ่อนผนัให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชัว่คราวตามมติ
คณะรฐัมนตร ีโดยแรงงานข้ามชาติกลุ่มที่ได้รบัการผ่อนผนัดงักล่าวจะสามารถอยู่อาศัยและท างานในประเทศไทยในเขตพื้นที่ที่ได้รบั
อนุญาตภายในเวลาทีก่ าหนด 
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จนกระทัง่ในปี 2559 มแีรงงานสญัชาตพิม่าคนหนึ่งเริม่ตระหนักถงึสทิธขิองตนทีม่อียู่ภายใตก้ฎหมายคุม้ครอง
แรงงานของประเทศไทย ภายหลงัจากการท างานมาร่วมสีปี่ โดยการรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัสทิธติามกฎหมายผ่านช่องทาง
เฟสบุ๊ก (Facebook) ของเครอืข่ายเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(Migrant Worker Rights Network หรอื “MWRN”) ซึ่งได้
เผยแพร่เป็นภาษาไทยและภาษาพม่า ท าให้ได้มกีารติดต่อขอค าปรึกษาทางกฎหมาย เบื้องต้นพบว่าค่าจ้างที่เป็น
ค่าตอบแทนจากการท างานทีผ่่านมานัน้ยงัไม่ไดร้บัเตม็จ านวนตามอตัราค่าจา้งขัน้ต ่าทีก่ฎหมายก าหนด และแรงงานได้
มกีารเจรจากบัฝ่ายนายจา้งแต่ไม่เป็นผล64   

เครอืข่ายเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) จงึไดช้่วยเหลอืแรงงานดงักล่าวโดยตดิต่อประสานกบัพนักงาน
ตรวจแรงงานของส านักงานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานในพืน้ที่ จากการเขา้ตรวจแรงงานเบื้องตน้ในเดอืนมถิุนายน 
2559 พนักงานตรวจแรงงานพบว่าลูกจา้งไม่ไดย้ดึถอืเอกสารรบัรองสถานะไวก้บัตวัจงึไดแ้นะน าใหน้ายจา้งส่งมอบบตัร
ใหลู้กจา้งยดึถอื นายจา้งไดป้ฏบิตัคิ าแนะน าของพนักงานตรวจแรงงานจงึคนืบตัรดงักล่าวแก่ลูกจา้งและใหล้งลายมอืชื่อ
ไวเ้ป็นหลกัฐาน   แต่ขอ้พพิาทเกีย่วกบัค่าจา้งทีลู่กจ้างยงัไม่ไดร้บัเตม็จ านวนตามอตัราค่าจา้งขัน้ต ่าทีก่ฎหมายก าหนด
ยงัคงมีอยู่ ต่อมาพนักงานตรวจแรงงานจึงได้เข้าร่วมการเจรจาข้อพิพาทแรงงานระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง โดย
เครอืขา่ยเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) ไดใ้หก้ารสนับสนุนดา้นล่ามและส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมการเจรจา เพื่อช่วยเหลอื
แรงงานลูกจา้งสญัชาตพิม่าในการสื่อสารและใหค้ าปรกึษาเกี่ยวกบัสทิธติามกฎหมายแรงงาน จากการเจรจาขอ้พพิาท
แรงงานไดข้ยายไปถงึประเดน็เรื่องเวลาท างาน การท างานล่วงเวลา การท างานในวนัหยุด และการท างานในวนัหยุด
พกัผ่อนประจ าปี เพราะเป็นสาระส าคญัในการคดิค านวณค่าจา้งทีแ่รงงานลูกจา้งสญัชาตพิม่าควรจะไดร้บัตามมาตรฐาน
กฎหมายคุม้ครองแรงงานของประเทศไทย แต่การเจรจาดงักล่าวยงัคงไม่เป็นผล65  

เครอืขา่ยเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) จงึไดช้่วยเหลอืแรงงานในการยื่นค ารอ้งเป็นหนังสอืต่อพนักงาน
ตรวจแรงงานเมื่อเดอืนกรกฎาคม 2559 และพนักงานตรวจแรงงานไดอ้อกค าสัง่เป็นหนังสอืลงวนัที ่1 สงิหาคม 2559 
ให้นายจ้างจ่ายเงนิบางส่วนใหแ้รงงานลูกจา้งสญัชาตพิม่า แต่ทัง้ฝ่ายนายจา้งและฝ่ายลูกจ้างยงัไม่เห็นด้วยกบัค าสัง่
ดงักล่าวของพนักงานตรวจแรงงาน จงึปรากฏเป็นคดตี่อเนื่องในศาลแรงงาน ฝ่ายแรงงานลูกจา้งสญัชาตพิม่าไดแ้ต่งตัง้
ทนายความเป็นตวัแทนทางกฎหมายในชัน้ศาล โดยการสนับสนุนจากเครอืขา่ยเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) ขอ้
พพิาทแรงงานในชัน้ศาลเกี่ยวกบัจ านวนเงนิทีลู่กจา้งควรไดร้บัจากนายจา้งเพิง่สิ้นสุดเมื่อ 12 มนีาคม 2562 โดยศาล
แรงงานยนืยนัใหน้ายจา้งจ่ายเงนิแก่อดตีลูกจา้งสญัชาตพิม่ารวม 14 คนตามค าสัง่เดมิของพนักงานตรวจแรงงาน เป็น
จ านวนเงินร่วม 1.7 ล้านบาท66 กรณีศึกษานี้กินเวลาเกือบสามปี กว่าที่อดีตลูกจ้างจะได้รบัเงนิที่สมควรได้รบัตาม
กฎหมายคุม้ครองแรงงานนับแต่วนัทีอ่อกจากงานในเดอืนมถิุนายน 2559  

ควบคู่ไปกับการเรียกร้องเงนิค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานดงักล่าวข้างต้นนัน้ เครือข่ายเพื่อสทิธิ
แรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) และแรงงานไดพ้ยายามทีจ่ะใชก้ลไกรอ้งเรยีนของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ โดย
ยื่นขอ้รอ้งเรยีนเป็นหนังสอืในเดอืนกรกฎาคม 2559 เพื่อใหม้กีารตรวจสอบประเดน็การละเมดิสทิธมินุษยชนในอกีทาง

 
64 ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์นางสาวสุทธาสนิี แก้วเหลก็ไหล ผูป้ระสานงานเครอืข่ายเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) เมื่อเดอืนมนีาคม 
2562 
65 ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์สุทธาสนิี, อา้งแลว้ 
66 ซึ่งประกอบด้วยค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาในการท างาน และค่าท างานในวนัหยุด โดยค านวณยอ้นหลงั 2 ปี เนื่องจากอายุความเรยีกรอ้งเงนิ
ค่าจา้งมกี าหนดเวลาเพยีง 2 ปี ตามมาตรา 193/34 (9) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
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หนึ่งด้วย เนื่องจากสทิธใินการท างานถือเป็นสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของมนุษย์ทุกคนที่พงึได้รบัความคุ้มครองตามหลกัสทิธิ
มนุษยชน67  

ผลจากการรอ้งเรยีนดงักล่าวคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตไิด้มขีอ้เสนอแนะเมื่อเดอืนสงิหาคม 255968 
ต่อกระทรวงแรงงานและคณะรฐัมนตรีเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนเร่งน าหลกัการชี้แนะของสหประชาชาติเรื่องธุรกิจกบัสทิธมินุษยชน 69 มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม
การเกษตร และเร่งรดัจดัท าแผนปฏบิตักิารระดบัชาตดิา้นธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน (National Action Plan on Business 
and Human Rights หรอื “NAP”) ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตยิงัน าไปสู่ความร่วมมอืระหวา่ง
ภาครฐัและกลุ่มอุตสาหกรรมสตัว์ปีกในการพฒันาและบงัคบัใชแ้นวปฏบิตักิารใชแ้รงงานที่ดสี าหรบัฟาร์มและสถานที่
ฟักไข่สัตว์ปีกในประเทศไทย (Good Labour Practices Guidelines for Poultry Farm and Hatchery หรือ “GLP - 
Poultry Thailand”)70 เพื่อปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการท างาน ทัง้ในภาคอุตสาหกรรม การปศุสัตว์ และ
เกษตรกรรม รวมถงึผูป้ระกอบการทีอ่ยู่ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ของประเภทกจิการดงักล่าว เพื่อใหแ้รงงานมี
คุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเชื่อมัน่เรื่ องความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานแก่คู่ค้าและผู้บริโภคทัง้ในและ
ต่างประเทศ  

แต่หนทางในการต่อสูร้อ้งเรยีนเพื่อปกป้องสทิธขิองแรงงานและความพยายามทีจ่ะยกระดบัมาตรฐานแรงงาน
นัน้กลบัไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ นับตัง้แต่เกิดข้อพิพาทแรงงานจนถึงปัจจุบนั อดีตลูกจ้างแรงงานสญัชาติพม่า 
ผูป้ฏบิตังิานในองค์กรดา้นการปกป้องคุม้ครองสทิธแิรงงาน นักวชิาการและผูส้ื่อข่าว ต้องตกเป็นผูต้้องหาในคดอีาญา 
ถูกฟ้องศาลเป็นจ าเลยในคดอีาญา และเป็นจ าเลยในคดแีพ่ง  

ลกัษณะการกระท าทีบ่รษิทัหยบิยกขึน้มาเป็นมลูเหตุแห่งการด าเนินคดมีกัสบืเน่ืองมาจากการใชส้ทิธริอ้งทุกข์
ร้องเรยีนเพื่อเขา้ถึงความเป็นธรรมและการชดเชยเยยีวยา หรอืการใช้เสรภีาพในการแสดงออกซึ่งความคดิเห็นใน
ประเดน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ขอ้กฎหมายทีม่กัถูกหยบิยกขึน้มาอ้างเพื่อใหเ้กดิความชอบธรรมในการฟ้องคดี
ไดแ้ก่ ขอ้หาความผดิฐานหมิน่ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา (หรอื “หมิน่ประมาททางอาญา”) และความรบัผดิ
ทางละเมดิเป็นทีเ่สยีหายแก่ชื่อเสยีงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(หรอื “หมิน่ประมาททางแพ่ง”) กฎหมายทัง้
สองฉบบัมวีตัถุประสงค์ในการคุม้ครองชื่อเสยีงของบุคคลซึ่งหมายรวมถงึชื่อเสยีงของบรษิทัในฐานะนิตบิุคคล ในส่วน
กฎหมายอาญาจะมีบทลงโทษผู้กระท าความผิดทัง้โทษปรับและ/หรือโทษจ าคุกตามความรุนแรงของการกระท า
ความผดิตามที่ศาลเห็นสมควร และในส่วนของกฎหมายแพ่งจะเป็นการให้จ าเลยจ่ายเงินหรอืกระท าการใด ๆ เพื่อ
ชดเชยความเสยีหายทีเ่กดิต่อชื่อเสยีงของบรษิทัตามทีศ่าลเหน็สมควร อย่างไรกด็ ีกฎหมายอาญาถอืว่าความผดิฐาน

 
67 ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรอื “UDHR”)  ไดร้ะบุถงึสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของมนุษย์ทุก
คนในด้านการท างานไวอ้ย่างชดัแจ้ง ปฏญิญาดงักล่าวได้ยนืยนัว่าบุคคลทุกคนมสีทิธใินการท างาน ( the right to work) สทิธทิี่จะเลอืกงาน 
(the right to free choice of employment) สิทธิที่จะท างานภายใต้เงื่อนไขที่พึงพอใจและเป็นธรรม (the right to just and favourable 
conditions of work) โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องค่าจ้าง การมเีวลาพกัผ่อน มชีัว่โมงการท างานที่จ ากดั และมวีนัหยุดพกัโดยได้รบัค่าจ้าง 
รวมทัง้สทิธทิีจ่ะก่อตัง้และเขา้ร่วมสหภาพแรงงานเพื่อส่งเสรมิและคุม้ครองสิทธปิระโยชน์ด้านต่าง ๆ เป็นตน้ หลกัการของปฏญิญาดงักล่าว
ไดก้ าหนดไวอ้ย่างแจง้ชดัในกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (International Covenant on Economic 
Social Cultural Rights หรอื ICESCR) 
68 รายงานผลการตรวจสอบคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิที ่114/2559 ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2559 
69 Guiding Principles on Implementing the UN Protect, Respect, Remedy Framework for Business and Human Rights หรือ 
“UNGPs” ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้น https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf 
70 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน http://tls.labour.go.th/2018/attachments/article/876/GLP%20Poultry.pdf เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2562 

https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
http://tls.labour.go.th/2018/attachments/article/876/GLP%20Poultry.pdf
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หมิน่ประมาทเป็นความผดิอนัยอมความได ้กล่าวคอื หากผูเ้สยีหายไม่เอาเรื่อง รฐักไ็ม่มหีน้าทีจ่ะตอ้งด าเนินคดเีพื่อน า
ตวัผูก้ระท าความผดิมาลงโทษ  

ทีผ่่านมามคีวามพยายามจากหลายฝ่ายในหลายช่วงเวลาใหม้กีารเจรจาไกล่เกลีย่เพื่อระงบัขอ้พิพาท และการ
เรยีกรอ้งต่อหน่วยงานของรฐัใหเ้ขา้มาตดิตามตรวจสอบและผลกัดนัใหบ้รษิทัยุตกิารด าเนินคด ีและล่าสุดเมื่อวนัที ่28 
สิงหาคม 2562 บริษัทได้ยื่นถอนฟ้องต่อศาลแพ่งในคดีหมิ่นประมาทซึ่งนับเป็นคดีแรกที่บริษัทตัดสินใจถอนฟ้อง
นับตัง้แต่เกิดขอ้พพิาทในปี 2559 การถอนฟ้องของบรษิัทเป็นผลจากความพยายามของผูพ้พิากษาในคดใีนการไกล่
เกลี่ยระงบัขอ้พพิาทระหว่างคู่กรณี71 แต่ยงัคงเหลอืคดอีาญาอกีหลายคดซีึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการในชัน้สอบสวนและ
ชัน้ศาล โดยบรษิัทอ้างว่าจ าเป็นต้องใช้สทิธฟ้ิองร้องด าเนินคดีเพื่อพสิูจน์ความจรงิและเรยีกร้องความเป็นธรรมจาก
ความสูญเสยีทางเศรษฐกิจทีเ่กิดขึน้กบับรษิทัและอุตสาหกรรมของไทยอนัเป็นผลจากการด าเนินการของนักปกป้อง
สทิธมินุษยชน72  

ผูต้้องหาหรอืจ าเลยจงึยงัคงต้องแบกรบัภาระและความเสีย่งอนัเป็นผลจากการด าเนินการทางกฎหมายของ
บรษิทั ซึง่รวมทัง้การทีผู่ต้อ้งหาหรอืจ าเลยบางรายถูกจบักุมหรอืควบคุมตวัและตอ้งแสวงหาหลกัทรพัยเ์พื่อขอปล่อยตวั
ชัว่คราว (ยื่นขอประกนัตวัในคดอีาญา) การต้องแบกรบัภาระและค่าใชจ้่ายทีจ่ะตอ้งเดนิทางไปยงัศาลหรอืสถานีต ารวจ 
ต้องหยุดงาน สูญเสยีรายได ้ต้องว่าจา้งทนายความเพื่อเป็นตวัแทนทางกฎหมายในการต่อสูค้ด ียิ่ งกรณีผูถู้กฟ้องคดี
เป็นคนต่างชาตดิว้ยแลว้ การถูกด าเนินคดอีาจท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไทยไดอ้ย่างเสร ีตอ้งมล่ีามใน
การติดต่อสื่อสาร การลาออกงานเพื่อลดแรงกดดนัจากนายจ้างอาจท าให้ลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างชาติไม่ได้รบัการ
ปล่อยตวัชัว่คราวเนื่องจากไม่มทีี่อยู่อาศยัเป็นหลกัแหล่ง หรอืต้องยื่นหลกัทรพัย์ประกอบการขอปล่อยตวัชัว่คราวเป็น
วงเงนิที่สูงมากเมื่อเทยีบกับกรณีทัว่ไป รวมทัง้อาจถูกยดึหนังสอืเดนิทางเพื่อป้องกนัการหลบหนี การถูกฟ้องเรยีก
ค่าเสยีหายในคดแีพ่งยงัหมายถงึความเสีย่งทีจ่ะต้องรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายทีบ่ริษทัอ้างว่าไดร้บัในสดัส่วนทีสู่งมากเมื่อ
เทยีบกบัรายไดข้องจ าเลย ด้วยภาระทีต่้องแบกรบัดงักล่าวขา้งต้น หากผู้ถูกฟ้องคดตี้องต่อสู้โดยล าพงัแล้ว การต่อสู้
เรยีกรอ้งความเป็นธรรมใหถ้งึทีสุ่ดอาจเป็นเรื่องยาก คดอีาจจะจบลงทีก่ารเจรจายอมความและท าใหผู้ถ้กูฟ้องคดตีอ้งถกู
ท าใหย้อมรบัขอ้ตกลงทีต่นเองเสยีเปรยีบ 

กรณีการด าเนินคดกีบัอดตีลูกจา้งแรงงานสญัชาติพม่า ผู้ปฏิบตัิงานในองค์กรด้านการปกป้องคุม้ครองสทิธิ
แรงงาน นักวิชาการ และผู้สื่อข่าว ซึ่งเป็นกรณีศกึษาในรายงานฉบบันี้ มีผลกระทบอนัเป็นการลดทอนการรณรงค์
เรยีกรอ้งเพื่อใหม้กีารปกป้องสทิธแิรงงานในภาพกวา้งดว้ย เพราะท าใหก้ารน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกบัการละเมดิสทิธิ
แรงงานต่อประชาชนซึ่งเป็นประเด็นสาธารณะ ต้องถูกจ ากดัใหแ้คบลงกลายเป็นเพยีงการต่อสู้กนัระหว่างลูกจา้งกบั
นายจา้ง หรอืระหว่างนักเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสทิธแิรงงาน นักวชิาการ หรอืสื่อมวลชนกบับรษิทั จงึเท่ากบัเป็นการ
เปลีย่นแปลงประเดน็ทีก่ลุ่มต่าง ๆ พยายามเคลื่อนไหวเพื่อรณรงคใ์หม้กีารยกระดบัมาตรฐานการคุม้ครองแรงงานทีเ่ป็น
ประเดน็สทิธมินุษยชนในเวทสีาธารณะ ใหก้ลบักลายมาเป็นประเดน็พพิาทระหว่างปัจเจกบคุคลระหวา่งบรษิทักบัคู่กรณี

 
71 เมื่อ 28 สงิหาคม 2562 บรษิทัได้ยื่นถอนฟ้องต่อศาลแพ่งในคดหีมิน่ประมาท (กรณีศกึษาที่ 7) ในคดแีพ่งดงักล่าว ระหว่างก าหนดนัด
สบืพยานในศาลแพ่ง 27-30 สงิหาคม 2562 ผูพ้พิากษาในคดไีดเ้ปิดโอกาสใหคู้่ความแต่ละฝ่ายชี้แจงเหตุผลและขอ้ต่อสูใ้นคดหีลายครัง้ ทัง้
การพูดคุยกบัคู่ความแต่ละฝ่ายเป็นการส่วนตวั และเปิดใหคู้่ความแต่ละฝ่ายได้เจรจาร่วมกนัต่อหน้าศาล จนในที่สุด บรษิทัได้ถอนฟ้องคดี
แพ่งกบัจ าเลยในช่วงบ่ายของวนัที่ 28 สงิหาคม 2562 ซึ่งนับเป็นคดีแรกที่บรษิทัตดัสนิใจถอนฟ้องนับตัง้แต่เกิดข้อพพิาทแรงงานเมื่อปี 
2559,  ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ที่  http://naksit.net/2019/08/1918sutharee-civilcourt/ แ ล ะ 
https://freedom.ilaw.or.th/case/865#progress_of_case 
72 ซึง่รวมทัง้ ปี 2561 เป็นคดอีาญา 2 คด ี(กรณีศกึษาที ่5 และที ่6) และปี 2562 เป็นคดอีาญา 4 คด ี(กรณีศกึษาที ่8 ที ่9 ที ่10 และที ่11) 
และผูจ้ดัท ารายงานไดร้บัทราบว่าบรษิทัยงัด าเนินคดตี่อบุคคลต่าง ๆ ทีเ่หน็ว่าท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหายอยู่ 

http://naksit.net/2019/08/1918sutharee-civilcourt/
https://freedom.ilaw.or.th/case/865#progress_of_case
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ในเวทีของศาลยุติธรรม และยังจ ากัดขอบเขตเนื้อหาสาระในการถกเถียงให้แคบลงเพียงการพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่
เกีย่วขอ้งกบัขอ้กฎหมายและประเดน็ของคด ี 

ในทางสทิธมินุษยชน การฟ้องคดขีองบรษิทัทีม่ลีกัษณะเป็นยุทธศาสตร์ฟ้องรอ้งด าเนินคดตี่อบุคคลทีใ่ชส้ทิธิ
ร้องเรียนหรือแสดงออกเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนัน้ ถือว่าขดัต่อหน้าที่ของบุคคลทุกคนในการปกป้อง
คุม้ครองสทิธมินุษยชน เพราะการใชส้ทิธริอ้งเรยีนหรอืแสดงออกเพื่อปกป้องคุม้ครองสทิธมินุษยชนนัน้ถอืเป็นเครื่องมอื
ส าคญัในการตรวจสอบและผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไปในทางคุม้ครองสทิธมินุษยชนยิง่ขึน้ รฐัจงึมหีน้าทีคุ่ม้ครอง
ในเรื่องดงักล่าว รวมทัง้มหีน้าทีก่ ากบัดูแลใหภ้าคธุรกจิในเขตอ านาจรฐัของตนตอ้งเคารพสทิธมินุษยชน ยิง่ไปกว่านัน้ 
รฐัยงัต้องรบัประกนัใหม้กีลไกการชดเชยเยยีวยาผูถู้กละเมดิสทิธมินุษยชนทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นผล เอกสารฉบบันี้
จงึมุ่งทีจ่ะรวบรวม เรยีบเรยีง และวเิคราะห์ขอ้มูล ขอ้เทจ็จรงิ กฎหมายและนโยบายทีเ่กี่ยวเนื่องกบักรณีศกึษาว่าดว้ย
ยุทธศาสตรก์ารฟ้องรอ้งด าเนินคดกีบันักปกป้องสทิธมินุษยชนดา้นแรงงาน และน าเสนอเป็นสามส่วน อนัไดแ้ก่ ส่วนที ่
1 กฎหมาย นโยบาย และพนัธกรณีในทางสทิธมินุษยชน ส่วนที ่2  วเิคราะหร์ปูแบบการฟ้องคด ีกฎหมายและนโยบาย 
และส่วนที ่3 สรุปและขอ้เสนอแนะ ดงัทีจ่ะน าเสนอในบทต่อ ๆ ไป 
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ส่วนท่ี 1   
กฎหมาย นโยบาย และพนัธกรณีในทางสิทธิมนุษยชน 

 
 ประเทศไทยมีกฎหมาย นโยบาย และพนัธกรณีระหว่างประเทศที่มุ่งให้ความส าคญักับการคุ้มครองสทิธิ
แรงงาน ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ และได้ให้สตัยาบนัในอนุสญัญาขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศหลายฉบบั กฎหมายและนโยบายของรฐัก าหนดใหน้ายจา้งมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบโดยตรง
ในการคุม้ครองสทิธลูิกจา้ง และก าหนดใหม้กีลไกตรวจสอบ รอ้งเรยีน และชดเชยเยยีวยา เพื่อคุม้ครองลูกจา้งจากการ
ถูกละเมดิสทิธ ิซึง่สอดรบักบั หลกัการชีแ้นะว่าดว้ยธุรกจิกบัสทิธมินุษยชนของสหประชาชาต ิ(United Nations Guiding 
Principles on Business and Human Rights หรอื “UNGPs”)  

หลกัการดงักล่าวเน้นย ้าหน้าทีร่บัผดิชอบเพื่อรบัมอืกบัปัญหาการละเมดิสทิธมินุษยชนอนัเกดิจากกจิกรรมทาง
ธุรกิจ ในสามส่วนส าคญัคอื (1) พนัธกรณีของรฐัที่จะต้องเคารพ คุ้มครองและส่งเสรมิสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้
พื้นฐาน (2) บทบาทหน้าทีข่องภาคธุรกจิในฐานะที่เป็นองค์กรพเิศษในสงัคมทีจ่ะต้องปฏิบตัติามกฎหมายและเคารพ
สิทธิมนุษยชน และ (3) ความจ าเป็นที่จะต้องมีการชดเชยและเยียวยาอย่างมีประสิทธิผลเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน  

แต่ทัง้นี้ การคุม้ครองสทิธแิรงงานใหส้ามารถเกดิผลเป็นรปูธรรมไดน้ัน้ รฐัจะตอ้งสรา้งบรรยากาศเพื่อยนืยนัว่า 
บุคคลทุกคนสามารถใชส้ทิธแิละเสรภีาพเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการปกป้องสทิธิมนุษยชนได้ ซึ่งหมายรวมถงึ การ
สนับสนุนช่วยเหลอืในการด าเนินการ ในรปูแบบของการใหค้ าปรกึษาแนะน า การรอ้งทุกขร์อ้งเรยีน การรณรงคผ์ลกัดนั 
การแสวงหาและเผยแพร่ขอ้มลู การแสดงออกซึ่งความคดิเหน็และการแสดงออกในรปูแบบต่าง ๆ  การสมาคมและการ
ชุมนุมโดยสงบ การมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็และรณรงคผ์ลกัดนันโยบายสาธารณะ เป็นตน้  

ภาคส่วนต่าง ๆ (ทัง้ฝ่ายนายจา้ง ฝ่ายลูกจ้าง หน่วยงานของรฐั องค์กรภาคประชาสงัคมหรอืองค์กรเอกชน 
นักวชิาการ สื่อมวลชน และสาธารณชน) ต้องสามารถใชส้ทิธแิละเสรภีาพทีเ่ป็นไปในทางปกป้องสทิธมินุษยชนได ้การ
ด าเนินการดงักล่าวถอืว่าเป็นสทิธแิละหน้าทีร่บัผดิชอบในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน 
ซึ่งระบุไวใ้นปฏญิญาว่าดว้ยสทิธแิละความรบัผดิชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคลและองค์กรของสงัคมในการส่งเสรมิ
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้พื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล (Declaration on the Right and 
Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized 
Human Rights and Fundamental Freedoms) หรือเรียกว่า “ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ซึ่งมี
สาระส าคญัสรุปไดด้งันี้   

1. หลกักฎหมายเก่ียวกบัสิทธิแรงงาน 

 ประเทศไทยมีกฎหมาย นโยบาย และพนัธกรณีระหว่างประเทศที่มุ่งให้ความส าคญักับการคุ้มครองสทิธิ
แรงงาน ในทางสิทธมินุษยชน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรอื 
“UDHR”) ระบุถงึสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของมนุษยท์ุกคนในดา้นการท างานไวอ้ย่างชดัแจง้ ปฏญิญาดงักล่าวยนืยนัว่าบุคคลทุก
คนมสีทิธใินการท างาน (the right to work) สทิธทิีจ่ะเลอืกงาน (the right to free choice of employment) และสทิธทิีจ่ะ
ท างานภายใตเ้งือ่นไขทีพ่งึพอใจและเป็นธรรม (the right to just and favourable conditions of work) โดยเฉพาะอย่าง
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ยิง่ในเรื่องค่าจา้ง การมเีวลาพกัผ่อน มชีัว่โมงการท างานทีจ่ ากดั และมวีนัหยุดพกัโดยไดร้บัค่าจา้ง รวมทัง้มสีทิธทิีจ่ะ
ก่อตัง้และเขา้ร่วมสหภาพแรงงานเพื่อส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธปิระโยชน์ดา้นต่าง ๆ73  

กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (International Covenant on Economic 
Social Cultural Rights หรือ “ICESCR”) ได้ยืนยนัหลกัสิทธมินุษยชนในด้านการท างานอย่างแจ้งชดัอีกครัง้ซึ่งมผีล
ผูกพนัประเทศไทยตัง้แต่ปี 254274 ประเทศไทยยงัเป็นสมาชกิขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International 
Labour Organization หรือ “ILO”) และได้ให้สัตยาบนัในสนธิสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศอีกหลาย
ฉบบั75  

 
สนธิสญัญาในกรอบองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 

ปัจจุบนัประเทศไทยได้ใหส้ตัยาบนัในอนุสญัญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO) แบ่งเป็นอนุสญัญา
จ านวน 18 ฉบบัและพธิสีาร 1 ฉบบั ในส่วนทีเ่ป็นอนุสญัญาพืน้ฐาน (Fundamental Conventions) ประเทศไทยได้ให้
สตัยาบนัแลว้ 6 ฉบบั ในสามประเดน็ ไดแ้ก่  

▪ การขจดัแรงงานบงัคบัและการเกณฑแ์รงงานในทุกรปูแบบ (อนุสญัญาฉบบัที ่29 และ 105)  
▪ การยกเลกิการใชแ้รงงานเดก็ใหเ้ป็นผล (อนุสญัญาฉบบัที ่138 และ 182) และ 
▪ การขจดัการเลอืกปฏบิตัใินการจา้งงานและอาชพี (อนุสญัญาฉบบัที ่100 และ 111)  
แต่ทัง้นี้ ประเทศไทยยงัมไิด้ใหส้ตัยาบนัในประเดน็เรื่องเสรภีาพในการสมาคมและการยอมรบัสทิธใินการร่วม

เจรจาต่อรอง (อนุสญัญาฉบบัที ่87 และ 98)  
อย่างไรก็ดี ILO มนีโยบายในการส่งเสรมิติดตามผลให้ประเทศสมาชิกปฏิบตัิให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

อนุสญัญาพื้นฐานดงักล่าวขา้งต้น แมป้ระเทศสมาชกิจะยงัมไิด้ใหส้ตัยาบนั ซึ่งเป็นไปตามปฏิญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศว่าด้วยหลกัการและสทิธิขัน้พื้นฐานในการท างาน พ.ศ. 2541 (ILO Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work) 

 
 ประเทศไทยอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงานและมคีวามต้องการแรงงานจากต่างประเทศจ านวนมากเขา้มา
ท างานในอุตสาหกรรมไทย กฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองแรงงานมี
เจตนารมณ์ในการคุม้ครองสทิธแิรงงานโดยไม่เลอืกปฏบิตัติ่อแรงงานขา้มชาต ิหรอืแรงงานทีเ่ขา้มาท างานโดยไม่ไดร้บั
อนุญาต รฐัมหีน้าทีก่ ากบัดแูลใหน้ายจา้งมหีน้าทีร่บัผดิชอบทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานแรงงานขัน้ต ่าแก่ลูกจา้งทุกคน
ไม่ว่าจะมสีญัชาตหิรอืสถานะทางกฎหมาย อายุและเพศใด  

 
สทิธแิรงงานทีก่ฎหมายคุม้ครองครอบคลุมหลากหลายมติิตัง้แต่การจดัหางาน มาตรฐานการท างาน สุขภาวะ

และความปลอดภยัในการท างาน สทิธแิละสวสัดกิารท างานต่าง ๆ เช่น สทิธใินการรกัษาพยาบาล สทิธขิองลูกจา้งใน
การรวมตวัเป็นสหภาพแรงงาน สทิธใินการรวมตวัเพื่อเจรจาต่อรองเกี่ยวกบัสภาพการจา้ง ตลอดจนการช่วยเหลอืและ
คุ้มครองผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ เป็นต้น โดยรฐัมีการก าหนดกลไกหรือมาตรการในการ
ควบคุมดูแล ติดตามตรวจสอบ การร้องเรียน และการชดเชยและเยียวยาผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น พนักงานตรวจ

 
73 ขอ้ 23 และขอ้ 24 ของปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน 
74 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีของกติกาดงักล่าวโดยการภาคยานุวตัิ เมื่อ 5 กันยายน 2542 และมีผลใช้บังคบัเมื่อ 5 ธันวาคม 2542 ดู
ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่  http://humanrights.mfa.go.th/th/humanrights/obligation/international-human-rights-
mechanism/ICESCR.php 
75 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102843 
เขา้ถงึเมื่อวนัที ่31 พฤษภาคม 2562 

http://humanrights.mfa.go.th/th/humanrights/obligation/international-human-rights-mechanism/ICESCR.php
http://humanrights.mfa.go.th/th/humanrights/obligation/international-human-rights-mechanism/ICESCR.php
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102843
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แรงงาน ส านักงานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ส านักงานความความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้ม ศาล
แรงงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ซึง่มรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้   

 
สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน –  
▪ พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บญัญตัหิน้าที่และความรบัผดิชอบของนายจ้างที่จะต้องปฏบิตัติามมาตรฐาน

แรงงานขัน้ต ่าแก่ลูกจ้างทุกคนไม่ว่ามสีญัชาตหิรอืสถานะใด โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่ว่าผูเ้สยีหายดงักล่าวจะเป็นคนไทยหรอื
คนต่างชาต ิไม่ว่าจะมสีถานะเขา้เมอืงโดยถูกกฎหมายหรอืไม่ก็ตาม ความคุม้ครองตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน หมาย
รวมถงึประเดน็เกีย่วกบัอายุขัน้ต ่าของลูกจา้ง เวลาท างานและเวลาพกั วนัหยุดและหยุดพกัผ่อนประจ าปี วนัลา ค่าจ้างขัน้
ต ่า ค่าจ้างและค่าล่วงเวลาในการท างาน การเรียกรบัหลักประกันการท างานและการหกัค่าจ้าง สวสัดิการและความ
ปลอดภยัในการท างาน ค่าชดเชย เป็นต้น หากมกีารฝ่าฝืนลูกจ้างสามารถยื่นค าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อให้
ตรวจสอบ และมสีทิธิได้รบัเงนิช่วยเหลือเยยีวยาเบื้องต้นจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง รวมทัง้สามารถยื่นฟ้องต่อศาล
แรงงานเพื่อบงัคบัตามสทิธไิดโ้ดยตรง  

สิทธิในการรกัษาพยาบาลและสวสัดิการสงัคม –  
▪ กฎหมายเงนิทดแทน – พระราชบญัญตัเิงนิทดแทน พ.ศ. 2537 มวีตัถุประสงค์ในการคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอนัตราย 

เจบ็ป่วย สูญหายหรอืถงึแก่ความตายอนัเนื่องมาจากการท างาน นายจ้างมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจ่ายค่ารกัษาพยาบาล 
ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ค่าทดแทนกรณีสูญเสยีอวยัวะหรอืทุพพลภาพและค่าท าศพ กฎหมายยงัก าหนดให้นายจ้างต้อง
จ่ายเงนิสมทบเข้ากองทุนเงนิทดแทน เพื่อรบัประกนัว่า เมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยหรอืประสบอนัตรายจากการท างาน ลูกจ้าง
ดงักล่าวจะมสีทิธไิดร้บัการชดเชยเยยีวยาเบือ้งตน้จากกองทุนเงนิทดแทน  

▪ กฎหมายประกนัสงัคม – พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533 จดัตัง้กองทุนประกนัสงัคมและก าหนดใหลู้กจา้งส่งเงนิ
ประกนัตนและให้นายจ้างส่งเงนิสมทบเข้ากองทุนประกนัสงัคม เพื่อสร้างหลักประกนัให้ลูกจ้างมสีทิธิได้รบัประโยชน์
ทดแทนจากกองทุนในกรณีต่าง ๆ อาท ิประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วย การป้องกนัโรค การคลอดบุตร และการสงเคราะห์
บุตร เป็นตน้  

▪ ระบบประกนัสุขภาพภาคบงัคบัส าหรบัแรงงานขา้มชาตทิีไ่ม่อยู่ในระบบประกนัสงัคม – นโยบายของรฐับาลไดก้ าหนดใหแ้ร
งงงานต่างชาติและผู้ติดตามที่อยู่ในประเทศไทยทุกคนต้องมีหลักประกันสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีกระทรวง
สาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลกัที่จะใหก้ารดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างชาติทัง้หมดที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ประกนัสงัคม กระทรวงสาธารณสุขจงึไดอ้อกประกาศใหแ้รงงานต่างชาตแิละผูต้ดิตามทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยต้องผ่าน
การตรวจสุขภาพและท าประกันสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด กล่าวอีกนัยหนึ่งคอื กฎหมายได้ก าหนด
แรงงานขา้มชาตแิละผูต้ดิตามต้องตรวจสุขภาพประจ าปีและซื้อประกนัสุขภาพตามระยะเวลาที่ได้รบัการผ่อนผนัใหอ้ยู่ใน
ประเทศไทย (ส าหรบับตัรชมพ)ู หรอืไดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ในประเทศไทย (ผ่านการพสิจูน์สญัชาต ิหรอืเขา้มาตาม MOU)  

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท างาน –  
▪ พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 โดยก าหนดกลไกและมาตรการ

ควบคุม ก ากบัดูแล และบรหิารจดัการงานด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ใหน้ายจ้างมี
หน้าที่จดัและดูแลสถานประกอบกจิการและลูกจ้างใหม้สีภาพการท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภยัและ
ถูกสุขลกัษณะ เพื่อมใิหลู้กจา้งไดร้บัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย จติใจ และสุขภาพอนามยั   

สิทธิในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง –  
▪ พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518 ก าหนดรายละเอยีดเกี่ยวกบัการรวมตวัเป็นสหภาพแรงงานและการรวมกลุ่ม

เพื่อเจรจาต่อรองเกีย่วกบัสภาพการจา้ง 

สิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย ์–   
▪ พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์ พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดคีา้มนุษย ์พ.ศ. 2559 

ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกบัการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมทัง้การใช้แรงงานบังคบั และ
ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกบัการช่วยเหลือและคุ้มครองสวสัดิภาพ การชดเชยและเยยีวยา ผู้เสียหายจากการกระท า
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ความผดิฐานคา้มนุษยโ์ดยไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่ว่าผูเ้สยีหายดงักล่าวจะเป็นคนไทยหรอืคนต่างชาต ิไม่ว่าจะมสีถานะเขา้เมอืง
โดยถูกกฎหมายหรอืไม่กต็าม  

การคุ้มครองคนหางาน –   
▪ พระราชบญัญตัจิดัหางานและคุม้ครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และพระราชก าหนดการบรหิารจดัการการท างานของคนต่าง

ดา้ว พ.ศ. 2560 ก าหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการก ากบัดูแลหน่วยบรกิารจดัหางานทัง้ของคนงานไทยและคนงานต่างชาติ 

 
แต่ในทางปฏบิตัยิงัคงปรากฏขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการละเมดิสทิธแิรงงานอยู่เสมอ ๆ ขอ้มลูของกรมสวสัดกิาร

และคุ้มครองแรงงานยงัพบการละเมดิสทิธติามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแรงงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ76 จากการ
สอบถามผู้ปฏิบตัิงานของคลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอด จงัหวดัตาก ของมูลนิธิเพื่อสิทธมินุษยชนและการพฒันา 
(มสพ.) และส านักงานจงัหวดัเชยีงใหม่ของมลูนิธฯิ ผูป้ฏบิตังิานของคลนิิกระบุว่าในบางพืน้ที ่การละเมดิสทิธแิรงงานยงั
ถือเป็นเรื่องปกติแพร่หลาย อนัเนื่องมาจากการที่แรงงานไม่ตระหนักถึงสทิธิของตน หรอืต้องจ ายอมเพราะมภีาระ
รบัผดิชอบในครอบครวัและภาระอื่น ๆ จงึเกรงกลวัผลกระทบจากการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งหากมปัีญหากบันายจา้ง เช่น ถูก
นายจา้งเลกิจา้ง ไม่มงีานท า ขาดรายได ้ถูกขึน้บญัชดี าจากกลุ่มนายจา้งไม่สามารถหางานท าในพืน้ทีไ่ดอ้กี ถูกตอบโต้
หรอืข่มขู่คุกคามในรูปแบบต่าง ๆ หรอืถูกกดดนัในทีท่ างานหากยงัคงต้องท างานอยู่กบันายจา้ง หรอืถูกนายจา้งกลัน่
แกล้งด าเนินคดใีนขอ้หาความผดิต่าง ๆ เช่น ลกัทรพัย์ บุกรุก หมิ่นประมาท ฯลฯ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานขา้มชาต ิ
ซึง่หากถูกด าเนินคดอีาญา กย็ากทีจ่ะไดร้บัการปล่อยตวัชัว่คราว นอกจากนี้ แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่มอีุปสรรคในการ
ตดิต่อสื่อสารกบัหน่วยงานราชการท าใหรู้ส้กึว่าการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งเป็นการสรา้งภาระแก่ตนเอง หากถูกนายจา้งเลกิ
จา้งจะท าใหไ้ม่มถีิน่ทีอ่ยู่ทีช่ดัเจนซึง่มคีวามเสีย่งทีจ่ะถูกผลกัดนักลบัสู่ประเทศตน้ทางในกรณีทีไ่ม่สามารถหางานใหมไ่ด้
ทนัเวลาทีก่ าหนด 

ด้วยเหตุผลดงักล่าว การคุ้มครองสทิธแิรงงานตามกฎหมายที่เกิดผลที่เป็นรูปธรรมได้นัน้ จ าเป็นอย่างยิง่ที่
จะตอ้งไดร้บัการสนับสนุนช่วยเหลอืจากหลายส่วน ตัง้แต่การเขา้สอบขอ้เทจ็จรงิเบือ้งตน้ การสนับสนุนช่วยเหลอืในการ
ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการ การมทีีป่รกึษากฎหมายและทนายความ การสนับสนุนค่าเดนิทางทีพ่กั การ
ช่วยเหลอืเยยีวยาเบือ้งตน้ในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ การรับประกนัว่ายงัคงมงีานท าและสามารถรบัผดิชอบภาระทีม่อียู่ 
และไม่ถูกคุกคามในรปูแบบต่าง ๆ เป็นตน้ 

แมจ้ะถอืไดว้่ามกีฎหมาย นโยบาย กลไกและมาตรการต่าง ๆ ในการคุม้ครองสทิธแิรงงาน แต่ในความเป็นจรงิ 
การคุม้ครองสทิธแิรงงานจะสามารถเกดิผลเป็นรูปธรรมสมดงัเจตนารมณ์ของกฎหมายไดน้ัน้ ภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ฝ่าย
นายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง หน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน และ
สาธารณชนต้องมส่ีวนสรรค์สร้างสงัคมทีม่คีวามตระหนักรู้เกี่ยวกบัการคุม้ครองสทิธแิรงงาน แรงงานทีถู่กละเมดิสทิธิ
ตอ้งสามารถเขา้ถงึความยุตธิรรมและไดร้บัการชดเชยเยยีวยา  

การสนับสนุนช่วยเหลอืทีจ่ าเป็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ในดา้นการรอ้งเรยีนต่อกลไกต่าง ๆ ของรฐัและการ
เรยีกรอ้งใหม้กีารชดเชยเยยีวยาความเสยีหาย การรวบรวมขอ้มูลสถติ ิการศกึษาวจิยั การรณรงค์และเผยแพร่ขอ้มูล
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการละเมดิสทิธ ิและการสื่อสารต่อสาธารณชน เพื่อใหเ้กดิการมส่ีวนร่วมปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายหรอื
นโยบายของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ย่อมเป็นผลใหแ้รงงานทีถู่กละเมดิสทิธมิศีกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะต่อสูเ้รยีกรอ้งความเป็นธรรม
ในการคุม้ครองสทิธแิรงงานในกรณีของตน และยงัสามารถขยายผลไปถงึการเรยีกรอ้งใหม้กีารคุม้ครองสทิธแิรงงานใน
อุตสาหกรรมนัน้ ๆ เกิดผลในทางทีเ่ป็นรูปธรรมยิง่ขึน้ การที่รฐัมกีฎหมายและนโยบายทีเ่ป็นหลกัประกนัว่าภาคส่วน
ต่าง ๆ จะสามารถท างานเพื่อคุม้ครองสทิธแิรงงานในรปูแบบต่าง ๆ ไดอ้ย่างเสรนีัน้ เป็นวธิกีารส าคญัในการขบัเคลื่อน

 
76 ขอ้มลูจากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน https://www.labour.go.th/th/doc/yearbook2560.pdf เขา้ถงึเมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2562   

https://www.labour.go.th/th/doc/yearbook2560.pdf%20เข้าถึง
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ใหก้ารคุม้ครองสทิธแิรงงานปรากฏผลเป็นรูปธรรม ส่งผลดตี่อแรงงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครอง
สทิธแิรงงานตามกฎหมาย และช่วยยกระดบัมาตรฐานแรงงานของประเทศไทย ให้สอดคล้องกบักฎหมาย และสร้าง
ภาพลกัษณ์ทีด่ตี่อระบบเศรษฐกจิในเวทโีลก  
 
2. สิทธิและหน้าท่ีรบัผิดชอบในการปกป้องสิทธิมนุษยชน  

ดงัที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การคุ้มครองสิทธิแรงงานที่จะสามารถเกิดผลเป็นรูปธรรมสมดงัเจตนารมณ์ของ
กฎหมายไดน้ัน้ต้องอาศยัการมส่ีวนร่วมจากหลายฝ่าย ซึ่งหมายความว่า ภาคส่วนต่าง ๆ (ทัง้ฝ่ายนายจา้ง ฝ่ายลูกจา้ง 
หน่วยงานของรฐั องค์กรภาคประชาสงัคมหรอืองค์กรเอกชน นักวชิาการ สื่อมวลชน และสาธารณชน) ต้องสามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องตน สามารถใชส้ทิธแิละเสรภีาพทีเ่ป็นไปในทางปกป้องสทิธมินุษยชนไดอ้ยา่งเสร ีซึง่หมายรวมถงึ การ
ใหค้ าปรกึษาแนะน าดา้นการรอ้งทุกขร์อ้งเรยีนและการเรยีกรอ้งใหไ้ดร้บัการชดเชยเยยีวยาความเสยีหาย การรวบรวม
ขอ้มูลสถติ ิการศกึษาวจิยั การณรงคแ์ละเผยแพร่ขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิ การแสดงความคดิเหน็และการแสดงออกในรปูแบบ
ต่าง ๆ  การสมาคมและการชุมนุมโดยสงบ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและรณรงค์ผลักดัน
นโยบายสาธารณะ จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีร่ฐัจะตอ้งท าหน้าทีคุ่ม้ครองใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถใชส้ทิธแิละเสรภีาพ
เพื่อท าหน้าทีข่องตนใหบ้รรลุเป้าหมายในการปกป้องสทิธมินุษยชน หน้าทีข่องรฐัดงักล่าวนัน้สอดคล้องกบัพนัธกรณี
ของรฐัที่จะต้องปฏิบตัติามกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International Covenant 
on Civil and Political Rights หรอื “ICCPR”)77  

ในทางสิทธิมนุษยชนนัน้ถือว่า มนุษย์ทุกคนมีสิทธิและหน้าที่รบัผิดชอบในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขัน้พื้นฐาน “ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” หรือปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความ
รบัผดิชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคลและองคก์รของสังคมในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้
พื้นฐานซึ่ง เป็นที่ยอมรับอย่างสากล (Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and 
Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental 
Freedoms)78 รบัรองว่าบุคคลทุกคนมสีทิธทิีจ่ะส่งเสรมิและต่อสู้เพื่อใหเ้กดิการคุม้ครองและตระหนักถงึสทิธมินุษยชน
และเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน ทัง้ในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ79  

สิทธิที่จะส่งเสริมและต่อสู้เพื่อให้เกิดการคุ้มครองและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้พื้นฐาน
ดงักล่าว หมายรวมถงึ สทิธใินการมส่ีวนร่วมในการด าเนินงานของรฐับาลและการด าเนินงานสาธารณะ การวจิารณ์หรอื
แสดงออกเพื่อปรบัปรุงการด าเนินงานสาธารณะ หรือชี้ให้เห็นถึงเรื่องที่อาจขดัขวางหรือหยุดยัง้การคุ้มครองสทิธิ
มนุษยชนและเสรภีาพขัน้พื้นฐาน80 รวมทัง้มสีทิธทิี่จะค้นหาและเข้าถึงขอ้มูลเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้

 
77 ซึ่งหมายรวมถงึ เสรภีาพในความคดิเหน็ การแสดงออก การแสวงหา ได้รบัและถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร (ขอ้ 19) เสรภีาพในการชุมนุม
โดยสงบ (ขอ้ 21) เสรภีาพในการสมาคม (ขอ้ 22) สทิธทิี่จะมสี่วนร่วมในกจิการสาธารณะ (ขอ้ 25) สทิธทิี่จะไม่ถูกเลอืกปฏิบตัแิละได้รบั
ความคุม้ครองอย่างเท่าเทยีมกนัภายใต้กฎหมาย (ขอ้ 26) ของกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ประเทศ
ไทยเข้าเป็นภาคขีองกติกาดงักล่าวโดยการภาคยานุวตัิ เมื่อ 29 ตุลาคม 2539 และมผีลใช้บงัคบัเมื่อ 29 มกราคม 2540 ดูรายละเอียด
เพิม่เตมิไดท้ี ่http://humanrights.mfa.go.th/th/humanrights/obligation/international-human-rights-mechanism/ICCPR.php 
78 A/RES/53/144, ลงวันที่ 8 มีนาคม 2542 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf ดูค า
แปลภาษาไทยที ่https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/Thai_Declaration.pdf 
79 ขอ้ 1 “บุคคลทุกคนมสีทิธโิดยล าพงัหรอืร่วมมอืกบัผูอ้ื่น ที่จะส่งเสรมิและต่อสูเ้พื่อใหเ้กดิการคุม้ครองและตระหนักถงึสทิธมินุษยชนและ
เสรภีาพขัน้พืน้ฐาน ในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ” 
80 ขอ้ 8 “(1) บุคคลทุกคนมสีทิธโิดยล าพงัหรอืโดยร่วมมอืกบัผู้อื่นในการเข้าถึงอย่างมปีระสทิธผิลโดยปราศจากการเลอืกปฏบิตัิในการมี
ส่วนร่วมกบัรฐับาลของตน และการด าเนินงานสาธารณะ  

http://humanrights.mfa.go.th/th/humanrights/obligation/international-human-rights-mechanism/ICCPR.php
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/Thai_Declaration.pdf
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พื้นฐาน  และแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สาธารณชนเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องราวนัน้ 81 ปฏิญญา
ดงักล่าวยนืยนัว่ารฐัตอ้งมหีน้าทีคุ่ม้ครองไม่ใหเ้กดิความรุนแรง การตอบโต ้การเลอืกปฏบิตั ิการกดดนั หรอืการปฏบิตัิ
มชิอบอนัเป็นผลจากการทีบุ่คคลนัน้ไดใ้ชส้ทิธอิย่างชอบธรรม82  

ต่อมาในปี 2559 ทีป่ระชุมสมชัชาใหญ่ไดม้มีตยินืยนัหลกัการของปฏญิญาว่าดว้ยนักปกป้องสทิธมินุษยชนอกี
ครัง้83 โดยแสดงถึงข้อกังวลต่อสถานการณ์การที่นักปกป้องสิทธมินุษยชนตกเป็นเป้าหมายของการถูกโจมตี ข่มขู่ 
คุกคาม และปฏิบตัิมิชอบ และเน้นย ้าถึงความจ าเป็นที่จะต้องท าให้เกิดการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ
เสรภีาพขัน้พืน้ฐานของบุคคล ซึง่หมายรวมถงึนักปกป้องสทิธมินุษยชน มตดิงักล่าวยนืยนัว่า รฐัตอ้งด าเนินมาตรการที่
จ าเป็นเพื่อประกันสิทธิและความปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น การ
แสดงออก การชุมนุมและการสมาคม84 รฐัต้องสรา้งพืน้ทีป่ลอดภยัส าหรบัการใชส้ทิธดิงักล่าว ซึ่งรวมทัง้การประกนัว่า
การส่งเสรมิสทิธมินุษยชนจะไม่เป็นความผดิอาญา85 
 

สรปุหลกัการส าคญัของปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
 
บุคคลทุกคนมีสิทธิ –   
▪ สทิธทิี่จะส่งเสรมิและต่อสูเ้พื่อใหเ้กดิการคุม้ครองและตระหนักถงึสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน ทัง้ในระดบัประเทศ

และระหว่างประเทศ 
▪ สทิธใินการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานของรฐับาลและการด าเนินงานสาธารณะ การวจิารณ์หรอืแสดงออกเพื่อปรบัปรุงการ

ด าเนินงานสาธารณะ หรอืชี้ให้เห็นถึงเรื่องที่อาจขดัขวางหรอืหยุดยัง้การคุ้มครองสทิธิมนุษยชนและเสรภีาพขัน้พื้นฐาน 
ตลอดจนการมสี่วนร่วมในกจิกรรมทีเ่ป็นไปเพื่อต่อตา้นการละเมดิสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานโดยสนัต ิ 

 
(2) ทัง้นี้ รวมถงึสทิธ ิโดยล าพงัหรอืโดยร่วมกบัผูอ้ื่นในการยื่นขอค าวจิารณ์ต่อองคก์รหรอืหน่วยงานของรฐับาล เพื่อปรบัปรุงการ

ด าเนินงานสาธารณะ รวมทัง้การชีใ้หเ้หน็ถงึเรื่องใดกต็ามของการด าเนินการทีอ่าจขดัขวางหรอืหยุดยัง้การส่งเสรมิคุม้ครอง และการบรรลุ
ถงึสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน”  
81 ขอ้ 6 “บุคคลทุกคนมสีทิธ ิโดยล าพงัหรอืโดยร่วมกบัผูอ้ื่นทีจ่ะ (ก) รู ้คน้หา ครอบครอง ไดร้บั และยดึถอืขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนและ
เสรภีาพขัน้พื้นฐาน ซึ่งหมายรวมถงึการเขา้ถงึขอ้มูลว่าสทิธแิละเสรภีาพนัน้มผีลต่อระบบกฎหมาย ตุลาการ และการปกครองอย่างไร (ข) 
สามารถทีจ่ะตพีมิพ ์impart แจกจ่ายแก่ผูอ้ื่น เกีย่วกบัมุมมองความเหน็ ขอ้มลู ความรู ้ดา้นสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน (ค) ศกึษา 
อภปิราย มคีวามเหน็ต่อกฎหมายและการปฏบิตัทิี่เกีย่วกบัสทิธมินุษยชนและเสรภีาพพืน้ฐาน ด้วยวธิกีารใด ๆ เพื่อใหส้าธารณชนสนใจใน
เรื่องราวนัน้ ๆ    
82 ขอ้ 12 “(1) บุคคลทุกคนมสีทิธโิดยล าพงัหรอืโดยร่วมกบัผูอ้ื่น ที่จะมสี่วนร่วมในกจิกรรมโดยสนัตเิพื่อต่อต้านการละเมดิสทิธมินุษยชน
และเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน  

(2) รฐัต้องด าเนินมาตรการที่จ าเป็นเพื่อประกนัให้มกีารคุ้มครองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลทุกคน โดยล าพังหรอืโดย
ร่วมกบัผูอ้ื่น จากความรุนแรง การขม่ขู ่การตอบโต้ การเลอืกปฏบิตัทิีเ่ป็นการปฏบิตัโิดยพฤตนิัยหรอืนิตนิัย การกดดนั หรอืการปฏบิตัโิดย
พลการอื่นใด ทีเ่ป็นผลจากการทีบุ่คคลนัน้ไดใ้ชส้ทิธอิย่างชอบธรรมตามทีอ่า้งถงึในปฏญิญานี้  

(3) เกี่ยวกบัเรื่องนี้ บุคคลทุกคนมสีทิธ ิโดยล าพงัหรอืโดยร่วมกบัผูอ้ื่น ในการได้รบัการคุม้ครองอย่างมปีระสทิธผิลตามกฎหมาย
ภายในประเทศ ในการที่จะโตต้อบหรอืคดัคา้นอย่างสนัตติ่อกจิกรรมและการกระท าใด รวมถงึการละเลย ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัรฐั ซึ่งส่งผล
ให้เกิดการละเมดิสิทธิมนุษยชนและเสรภีาพขัน้พื้นฐาน เช่นเดียวกบัการใช้ความรุนแรงที่เกิดจากกลุ่มบุคคลหรอืปัจเจกบุคคลอื่น ที่มี
ผลกระทบต่อการอุปโภคสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน” 
83 A/RES70/161, รบัรองโดยทีป่ระชุมสมชัชาใหญ่เมื่อ 17 ธนัวาคม 2558 ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่https://undocs.org/en/A/RES/70/161 
84 2. “รฐัต้องด าเนินมาตรการทีจ่ าเป็นเพื่อประกนัสทิธแิละความปลอดภยัของนักปกป้องสทิธมินุษยชนที่ใชส้ทิธใินการแสดงความคดิเหน็ 
ในการแสดงออก ในการชุมนุมและการคบคา้สมาคม ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน”  
85 10. “รฐัต้องสรา้งและรกัษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัและเอื้อต่อการบรรลุซึ่งสทิธมินุษยชน และ (ก) ประกนัว่าการส่งเสรมิและคุม้ครอง
สทิธมินุษยชนจะไม่เป็นความผดิอาญา หรอืไม่ถูกจ ากดัโดยขอ้จ ากดัใดที่ขดัแยง้กบัพนัธกรณีตามกฎหมายสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ 
...”  

https://undocs.org/en/A/RES/70/161
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▪ บุคคลทุกคนมสีทิธทิีจ่ะคน้หาและเขา้ถงึขอ้มลูเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน และแสดงออกในรปูแบบต่าง ๆ 
เพื่อใหส้าธารณชนเกดิความตระหนักรูเ้กีย่วกบัเรื่องราวนัน้ ๆ  

 
รฐัมีหน้าท่ี 
▪ รฐัต้องมหีน้าที่คุม้ครองไม่ใหเ้กดิความรุนแรง การตอบโต้ การเลอืกปฏบิตั ิการกดดนั หรอืการปฏบิตัมิชิอบอนัเป็นผลจาก

การทีบุ่คคลนัน้ไดใ้ชส้ทิธอิย่างชอบธรรม 
▪ รฐัตอ้งด าเนินมาตรการที่จ าเป็นเพื่อประกนัสทิธแิละความปลอดภยัของนักปกป้องสทิธมินุษยชนที่ใชส้ทิธใินการแสดงความ

คดิเหน็ การแสดงออก การชุมนุมและการสมาคม  
▪ รฐัตอ้งสรา้งพืน้ทีป่ลอดภยัส าหรบัการใชส้ทิธดิงักล่าว ดว้ยการประกนัว่าการส่งเสรมิสทิธมินุษยชนจะไม่เป็นความผดิอาญา 

 
ในกฎหมายรฐัธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั

และฉบบัทีผ่่าน ๆ มาต่างมบีทบญัญตัคิุม้ครองศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ สทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาคของบุคคล86 
สทิธแิละเสรภีาพทีไ่ดบ้ญัญตัิไวโดยชดัแจง้หมายรวมถงึ เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็และเสรภีาพทางวชิาการ87 
สทิธเิขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารและเสนอเรื่องราวรอ้งทุกขก์บัหน่วยงานของรฐั88 เสรภีาพในการสมาคม89 สทิธทิีจ่ะมส่ีวนร่วม
ในการด าเนินการของรฐัในเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรอืชุมชน90 และเสรภีาพในการชุมนุม91  

หลกัการของรฐัธรรมนูญดงักล่าวเป็นหวัใจส าคญัในการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลและมผีลผกูพนัรฐั
ทัง้ฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ การตรากฎหมายใดที่มีผลเป็นการลดทอนสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่
รฐัธรรมนูญบญัญัติรบัรองต้องเป็นไปโดยมวีตัถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เพียงเท่าที่จ าเป็นและได้สดัส่วน การ
กระท าใด ๆ ของฝ่ายบรหิารไม่อาจเป็นไปโดยขดัต่อหลกัการทีร่ฐัธรรมนูญรบัรอง และศาลมหีน้าทีพ่จิารณาพพิากษา
ยนืยนัหลกัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ 

แมม้ตีวับทกฎหมาย แต่ในความเป็นจรงิอาจกล่าวไดว้่า การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพตามหลกัการสากลดา้น
สทิธมินุษยชนและบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญยงัคงไม่ปรากฏผลลพัธ์เป็นทีน่่าพอใจ ยิง่ไปกว่านัน้บุคคลหรอืกลุ่มบุคคล
ทีใ่ชส้ทิธแิละเสรภีาพเพื่อปกป้องสทิธมินุษยชน เช่น การรวบรวมและน าเสนอขอ้มลูเกี่ยวกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 
การแสดงออกซึง่ความคดิเหน็ หรอืการชุมนุมโดยสงบต่อการก าหนดนโยบายหรอืแผนงานของรฐัทีก่ระทบต่อประชาชน 
กลบัท าใหบุ้คคลหรอืกลุ่มบุคคลดงักล่าวนัน้ต้องตกอยู่ในความเสี่ยงทีจ่ะถูกฟ้องคด ีหรอืถูกข่มขู่คุกคามดว้ยวธิกีารมิ
ชอบประการต่าง ๆ ทัง้ยงัปรากฏว่า การฟ้องคดนีัน้ยงัเกดิขึน้โดยการกระท าของเจา้หน้าทีร่ฐับางคนเสยีเอง 

 
การกระท ามิชอบต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้เข้ามาอยู่ในความรบัรู้ของคณะรัฐมนตรีและเป็นปัญหา

ประการหนึ่งที่ร ัฐบาลต้องปรับปรุงแก้ไข ตัวอย่างหนึ่งซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอไปยัง
คณะรฐัมนตร ีเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561 ไดแ้ก่  

 

 
86 มาตรา 4 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560  
87 มาตรา 34 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560  
88 มาตรา 41 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 
89 มาตรา 42 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 
90 มาตรา 43 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 
91 มาตรา 44 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 
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ข้อสงัเกตของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเดน็เร่ืองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน92 
“ปัจจุบนัเจา้หน้าทีข่องรฐับางคนไม่เขา้ใจการท าหน้าทีข่องนักปกป้องสทิธมินุษยชน (Human Rights Defenders) ใน

การปกป้องสทิธชิุมชนและปกป้องประโยชน์สาธารณะ จงึมักใช้ช่องทางตามกฎหมาย โดยการฟ้องรอ้งด าเนินคดทีางแพ่งและ
ทางอาญา โดยมุ่งหวงัว่าการฟ้องรอ้งด าเนินคดจีะท าใหน้ักปกป้องสทิธมินุษยชนยุตกิารเคลือ่นไหวคดัคา้นหรอืการแสดงความ
คดิเหน็โดยสุจรติเพือ่วจิารณ์นโยบายบางประการของรฐั หรอืธุรกจิทีอ่าจส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยการฟ้องรอ้งด าเนินคด ี
ซึง่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในท้องถิน่และครอบครวัซึง่ส่วนมากมีฐานะยากจน ทัง้การต้องหา
หลกัทรพัยเ์พือ่ใชส้ทิธใินการขอปล่อยตวัชัว่คราว ค่าใชจ้่ายในการจ้างทนายความ ท าใหน้ักปกป้องสทิธมินุษยชนซึง่ถูกฟ้องรอ้ง
หลายคดไีด้รบัผลกระทบมากขึ้นไปอกี และการถูกฟ้องรอ้งด าเนินคดยีงัส่งผลกระทบต่อสภาพจติใจ ความรูส้กึหวาดกลวัและมี
ความยากล าบากในการใชช้วีติด้านอืน่ ๆ ดงันัน้ เพือ่ใหเ้กดิการด าเนินงานทีส่อดคลอ้งกบัหน้าทีข่องรฐัดงัทีร่ะบุไวใ้นปฏญิญาว่า
ด้วยนักปกป้องสทิธมินุษยชน และเพือ่เป็นการแสดงให้เหน็ถงึความตัง้ใจอย่างแน่วแน่ของรฐับาลไทยในการส่งเสรมิ ปกป้อง 
และคุม้ครองการท าหน้าทีข่องนักปกป้องสทิธมินุษยชน หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการยุตธิรรม ทัง้ในระดบันโยบายและ
ระดบัปฏบิตัจิงึควรร่วมมอืกนัในการแสวงหามาตรการช่วยเหลอืนักปกป้องสทิธมินุษยชนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว”  
 
กรณีดงักล่าว คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตไิดม้ขีอ้เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตร ีดงันี้ 
▪ ใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัใชค้วามระมดัระวงัในการด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้สรภีาพในการแสดงความ

คิดเห็นหรือการแสดงออกของประชาชนต่อการก าหนดนโยบายหรือแผนงานของรัฐที่กระทบต่อ
ประชาชน  

▪ เร่งหามาตรการแกไ้ขปัญหาการใชก้ระบวนการฟ้องรอ้งด าเนินคดเีพื่อตอบโต้การท างานของนักปกป้อง
สทิธมินุษยชน (การด าเนินคดเีชงิยุทธศาสตร์เพื่อระงบัการมส่ีวนร่วมในกจิการสาธารณะ หรอื Strategic 
Lawsuits Against Public Participation หรอื “SLAPP”)  

▪ ด าเนินการเพื่อใหม้กีฎหมายในการป้องกนัปัญหาการฟ้องคดโีดยไม่สุจรติเพื่อกลัน่แกลง้ เพื่อป้องกนัการ
ด าเนินคดเีชงิยุทธศาสตรเ์พื่อระงบัการมส่ีวนร่วมในกจิการสาธารณะของประชาชน (Anti - SLAPP Law) 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของรฐัสอดคล้องกบัหลกัการทีร่ะบุไวใ้นปฏญิญาว่าดว้ยนักปกป้องสทิธมินุษยชน 
และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตัง้ใจอย่างแน่วแน่ของรฐับาลไทยในการส่งเสริม ปกป้อง และ
คุม้ครองการท าหน้าทีข่องนักปกป้องสทิธมินุษยชน 
 

ทัง้นี้ แม้คณะรฐัมนตรีจะยงัไม่มแีนวทางที่ชดัเจนเกี่ยวกบัเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาการใช้กระบวนการ
ฟ้องรอ้งด าเนินคดเีพื่อตอบโต้การท างานของนักปกป้องสทิธมินุษยชน (SLAPP) และการมกีฎหมายในเชงิป้องกนัการ
ด าเนินคดใีนลกัษณะดงักล่าว (Anti – SLAPP Law) กต็าม แต่คณะรฐัมนตรไีดเ้หน็ชอบกบัผลการทบทวนของกระทรวง
ยุติธรรมที่เน้นย ้าว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายต้องเป็นไปอย่างเสมอภาค
เช่นเดยีวกบับุคคลทุกคน และเน้นย ้าความส าคญัทีจ่ะต้องย ้าเตอืนเจา้หน้าที่รฐัใหม้คีวามเขา้ใจการใช้สทิธเิสรภีาพใน
การแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของประชาชน ซึ่งรวมทัง้การจดัท าแนวทาง คู่มือปฏิบตัิงาน และแก้ไข
ปรบัปรุงกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อใหค้รอบคลุมถงึกรณีการถูกข่มขู่ คุกคามพยานทีย่ ังไม่ไดเ้ขา้สู่กระบวนการยุตธิรรม 
เพื่อเป็นการเพิม่ช่องทางใหค้วามคุม้ครองกบันักปกป้องสทิธมินุษยชน  
 

 
92 ข้อเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธิมนุษยชน โดยคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวนัที่ 1 
พฤษภาคม 2561 (ที ่สม 0009/104)  
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มติคณะรฐัมนตรีรบัทราบสรปุผลการพิจารณาข้อเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม

เสนอ93 
▪ นักต่อสูเ้พื่อสทิธมินุษยชนหรอืนักปกป้องสทิธมินุษยชนได้รบัความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายอย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนั

เช่นเดยีวกบัประชาชนทุกคนในประเทศไทย 
▪ กรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ควรมีการจัดสมดุลระหว่างการเรียกร้องสิทธิและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ

สาธารณะ เนื่องจากเป็นเรื่องละเอยีดอ่อนโดยจะตอ้งมกีารย ้าเตอืนเจ้าหน้าทีร่ฐัใหม้คีวามเขา้ใจการใชส้ทิธเิสรภีาพในการ
แสดงความคดิเหน็และการแสดงออกของประชาชน ซึง่ทีผ่่านมา 

      -  กระทรวงมหาดไทยไดม้หีนังสอืไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดัเพื่อแจง้แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความไม่
สงบเรยีบรอ้ยจากการคดัคา้นการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนในพืน้ที ่ 

      -  กระทรวงกลาโหมไดจ้ดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานในส่วนของเจา้หน้าทีฝ่่ายทหารและฝ่ายพลเรอืนในการดูแลผูชุ้มนุม  
      -  กระทรวงยุตธิรรมอยู่ระหว่างเสนอต่อคณะรฐัมนตรีเพื่อพจิารณาเห็นชอบการเสนอแก้ไขเพิม่เตมิร่างพระราชบัญญตัิ

คุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เพื่อให้ครอบคลุมถึงกรณีการถูกข่มขู่ คุกคามพยานที่ยงัไม่ได้เข้าสู่
กระบวนการยุตธิรรม เพื่อเป็นการเพิม่ช่องทางใหค้วามคุม้ครองกบันักปกป้องสทิธมินุษยชน เป็นต้น 

▪ กรณีที่มกีารแจ้งความเท็จหรอืฟ้องรอ้งซึ่งปรากฏว่าเป็นการใช้สทิธิโดยไม่สุจรติหรอืบดิเบือนข้อเท็จจรงิ กระบวนการ
ยุติธรรมมมีาตรการการควบคุมการใช้สทิธิดงักล่าว โดยการลงโทษบุคคลที่แจ้งความอนัเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 172 เป็นตน้ รวมทัง้กรณีทีม่กีารใชส้ทิธแิสดงความคดิเหน็โดยสุจรติ บุคคลนัน้ย่อม
ไดร้บัการคุม้ครอง โดยเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32994 เป็นตน้ 

 
ในช่วงทีผ่่านมา ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาไดร้บัการทบทวนและปรบัปรุงแก้ไข ซึ่งรวมถงึการ

ปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายเพื่อคุม้ครองสทิธผิูถู้กฟ้องคดอีาญาดว้ย อนัไดแ้ก่  

(1) การปรบัปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเร่ืองการไต่สวนมูลฟ้องเพื่อเพ่ิม
โอกาสในการกลัน่กรองคดีในอาญาท่ีผู้เสียหายยื่นฟ้องคดีต่อศาลโดยตรง โดยเพิม่มาตรา 165/1 เพื่อรบัรอง
สทิธขิองจ าเลยทีจ่ะมทีนายความช่วยเหลอืในชัน้ไต่สวนมลูฟ้อง95 และมาตรา 165/2 เพื่อใหจ้ าเลยสามารถแถลงใหศ้าล
ทราบถงึขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมายอนัส าคญัทีศ่าลควรสัง่ว่าคดไีม่มมีลูกบัทัง้อ้างพยานหลกัฐานประกอบ และเน้นย ้า

 
93 มตคิณะรฐัมนตร ีเรื่อง รายงานสรุปผลการพจิารณาขอ้เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน (กร ณี
กล่าวอ้างว่านักต่อสูเ้พื่อสทิธมินุษยชนถูกเจ้าหน้าที่ของรฐัคุกคาม ท าใหไ้ด้รบัความหวาดกลวัและเกรงว่าจะไม่ได้รบัความปลอดภยั) ลง
วนัที ่2 ตุลาคม 2561 
94 มาตรา 329 “ผูใ้ดแสดงความคดิเหน็หรอืขอ้ความใดโดยสุจรติ 

(1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกนัตนหรอืป้องกนัส่วนไดเ้สยีเกีย่วกบัตนตามคลองธรรม 
(2) ในฐานะเป็นเจา้พนักงานปฏบิตักิารตามหน้าที่ 
(3) ตชิมดว้ยความเป็นธรรม ซึง่บุคคลหรอืสิง่ใดอนัเป็นวสิยัของประชาชนย่อมกระท า หรอื 
(4) ในการแจง้ขา่วดว้ยความเป็นธรรมเรื่องการด าเนินการอนัเปิดเผยในศาลหรอืในการประชุม 
ผูน้ัน้ไม่มคีวามผดิฐานหมิน่ประมาท” 

95 มาตรา 165/1 “ในคดทีี่มอีตัราโทษประหารชวีติ หรอืในคดทีี่จ าเลยมอีายุไม่เกนิสบิแปดปีในวนัที่ถูกฟ้องต่อศาล ในการไต่สวนมูลฟ้อง
ตามมาตรา 165 ถา้จ าเลยมาศาลเมื่อใด และจ าเลยไม่มทีนายความ กใ็หศ้าลตัง้ทนายความให้ 

ในคดทีี่มอีตัราโทษจ าคุก ในการไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา 165 ถ้าจ าเลยมาศาลเมื่อใด ใหศ้าลถามจ าเลยว่ามทีนายความหรอืไม่ 
ถา้ไม่มแีละจ าเลยตอ้งการทนายความ กใ็หศ้าลตัง้ทนายความให ้

ใหศ้าลจ่ายเงนิรางวลัและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความทีศ่าลตัง้ตามมาตรานี้ โดยค านึงถงึสภาพแห่งคดแีละสภาวะทางเศรษฐกจิ  ทัง้นี้ 
ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการบรหิารศาลยุตธิรรมก าหนดโดยความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลงั” 
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อ านาจไต่สวนของศาลในการเรยีกพยานหลกัฐานมาประกอบการวนิิจฉัยสัง่คดี96 ทัง้สองมาตรดงักล่าวมผีลบงัคบัใช้
ตัง้แต่ 20 กุมภาพนัธ ์2562 โดยมเีจตนารมณ์ในการคุม้ครองสทิธขิองจ าเลยในชัน้ไต่สวนมลูฟ้อง97 

(2) การปรบัปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเร่ืองการปล่อยตวัชัว่คราวโดยไม่
ต้องมีประกนัในคดีท่ีมีอตัราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินสิบปี โดยแก้ไขมาตรา 110 ปรบัเปลี่ยนเพดานโทษขัน้สูง
จากเดมิหา้ปีเป็นสบิปี ใหส้ามารถปล่อยตวัชัว่คราวโดยไม่มปีระกนัได้98 เพื่อใหส้อดคล้องกบัหลกัสนันิษฐานไวก้่อนว่า
ผู้ต้องหาหรอืจ าเลยไม่มคีวามผดิ และการควบคุมหรอืคุมขงัผู้ต้องหาหรอืจ าเลยให้กระท าได้เพยีงเท่าที่จ าเป็นเพื่อ
ป้องกันมิให้มีการหลบหนี โดยค าขอประกันผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาต้องได้รบัการพิจารณา และจะเรียก
หลกัประกนัจนเกนิควรแก่กรณีมไิด ้มาตราดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่ 21 มนีาคม 256299  

(3) การปรบัปรงุแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยให้อ านาจศาลในการยกฟ้อง หาก
ปรากฏว่ามีการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อกลัน่แกล้งหรือเอาเปรียบจ าเลย โดยเพิม่
มาตรา 161/1 ให้อ านาจศาลยกฟ้องคดอีาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์ หากปรากฏว่ามกีารฟ้องคดโีดยไม่สุจรติหรือโดย
บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ เพื่อกลัน่แกล้งหรอืเอาเปรยีบจ าเลย หรอืฟ้องคดโีดยมุ่งหวงัผลอย่างอื่นยิง่กว่าประโยชน์ที่พึงได้
ตามปกตธิรรมดา อนัเป็นการสร้างความเดอืดร้อนแก่ผูท้ี่ถูกฟ้องรอ้งและบุคคลอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 100 เพื่อใหก้ารพจิารณา

 
96 มาตรา 165/2 "ในการไต่สวนมลูฟ้อง จ าเลยอาจแถลงใหศ้าลทราบถงึขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมายอนัส าคญัทีศ่าลควรสัง่ว่าคดไีม่มมีลู และ
จะระบุในค าแถลงถงึตวับุคคล เอกสาร หรอืวตัถุทีจ่ะสนับสนุนขอ้เทจ็จรงิตามค าแถลงของจ าเลยดว้ยกไ็ด ้กรณีเช่นว่านี้ ศาลอาจเรยีกบุคคล 
เอกสาร หรอืวตัถุดงักล่าวมาเป็นพยานศาลเพื่อประกอบการวนิิจฉัยสัง่คดไีด้ตามที่จ าเป็นและสมควร โดยโจทก์และจ าเลยอาจถามพยาน
ศาลไดเ้มื่อไดร้บัอนุญาตจากศาล” 
97 พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา (ฉบบัที ่33) พ.ศ. 2562 มผีลใชบ้งัคบั 20 กุมภาพนัธ ์2562 โดย
มเีหตุผลประกอบการแก้ไขปรบัปรุงกฎหมายดงักล่าวคอื “บทบญัญตัขิองกฎหมายเกี่ยวกบัการไต่สวนมูลฟ้องในปัจจุบนัยงัไม่เอื้อต่อการ
คุม้ครองสทิธขิองจ าเลย เนื่องจากจ าเลยอาจไม่มทีนายความคอยช่วยเหลอืและไม่สามารถแถลงใหศ้าลทราบถงึขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมาย
อนัส าคญัทีศ่าลควรสัง่ว่าคดไีม่มมีลู จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้”  
98 มาตรา 110 “ในคดมีอีตัราโทษจ าคุกอย่างสงูเกนิสบิปีขึน้ไป ผูท้ีถู่กปล่อยชัว่คราวตอ้งมปีระกนัและจะมหีลกัประกนัดว้ยหรอืไม่กไ็ด้” 
99 พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา (ฉบบัที่ 34) พ.ศ. 2562 มผีลใช้บงัคบั 21 มนีาคม 2562 โดยมี
เหตุผลประกอบการแกไ้ขปรบัปรุงกฎหมายดงักล่าวคอื “บทบญัญตัเิกีย่วกบัการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรอืจ าเลยตามประมวลกฎหมายวธิี
พจิารณาความอาญาก าหนดใหก้ารปล่อยชัว่คราวในคดทีีม่อีตัราโทษจ าคุกอย่างสงูเกนิหา้ปีขึน้ไปตอ้งมปีระกนั อาจจะเป็นภาระแก่ผูต้อ้งหา
หรอืจ าเลย ทัง้ทีผู่ต้อ้งหาหรอืจ าเลยไม่มพีฤตกิรรมจะหลบหนี หรอืไปยุ่งเหยงิกบัพยานหลกัฐาน หรอืไปก่อเหตุอนัตรายประการอื่น สมควร
ขยายอตัราโทษจ าคุกอย่างสงูเป็นสบิปีขึน้ไปเพื่อใหโ้อกาสผูต้อ้งหาหรอืจ าเลยได้รบัการปล่อยชัว่คราวมากขึน้ อนัจะเป็นการคุม้ครองสทิธิ
และเสรภีาพของประชาชน ซึง่สอดคลอ้งกบัมาตรา 29 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ทีบ่ญัญตัวิ่าในคดอีาญา ใหส้นันิษฐานไวก้อ่น
ว่าผู้ต้องหาหรอืจ าเลยไม่มคีวามผดิและการควบคุมหรอืคุมขงัผู้ต้องหาหรอืจ าเลยให้กระท าได้เพยีงเท่าที่จ าเป็นเพื่อป้องกนัมใิห้มกีาร
หลบหนี โดยค าขอประกนัผูต้้องหาหรอืจ าเลยในคดอีาญาต้องได้รบัการพจิารณา และจะเรยีกหลกัประกนัจนเกนิควรแก่กรณีมไิด้ ดงันัน้ 
เพื่อให้ระบบการปล่อยชัว่คราวมคีวามเหมาะสมกับสภาพสงัคมในปัจจุบนัและสามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและเป็นธรรม  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้”  
100 มาตรา 161/1 “ในคดรีาษฎรเป็นโจทก์ หากความปรากฏต่อศาลเองหรอืมพียานหลกัฐานทีศ่าลเรยีกมาว่าโจทก์ฟ้องคดโีดยไม่สุจรติหรอื
โดยบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ เพื่อกลัน่แกล้งหรอืเอาเปรยีบจ าเลยหรอืโดยมุ่งหวงัผลอย่างอื่นยิง่กว่าประโยชน์ที่พงึได้โดยชอบ ใหศ้าลยกฟ้อง 
และหา้มมใิหโ้จทก์ยื่นฟ้องในเรื่องเดยีวกนันัน้อกี 

การฟ้องคดโีดยไม่สุจรติตามวรรคหนึ่งใหห้มายความรวมถงึการทีโ่จทก์จงใจฝ่าฝืนค าสัง่หรอืค าพพิากษาของศาลในคดอีาญาอื่นซึ่ง
ถงึทีสุ่ดแลว้โดยปราศจากเหตุผลอนัสมควรดว้ย” 
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พพิากษาคดอีาญามคีวามเหมาะสมกบัสภาพสงัคมในปัจจุบนัและสามารถคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชนไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพและเป็นธรรม101 

ในเวทรีะหว่างประเทศด้านสทิธมินุษยชน ประเทศไทยได้ชี้แจงถงึมาตรการต่างๆ ของรฐัในการส่งเสรมิและ
คุม้ครองนักปกป้องสทิธมินุษยชน และนักปกป้องสทิธแิรงงาน ซึง่มรีายละเอยีดโดยสรุปดงันี้102  

มาตรการต่างๆ ของรฐัในการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (และนักปกป้องสิทธิแรงงาน) 
▪ รฐับาลไทยยึดถือหลักการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นส าคญั หลักการดังกล่าวได้รบัรองไว้ในกฎหมาย

รฐัธรรมนูญ รวมทัง้แผนปฏริปูประเทศและยุทธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี  
▪ การปรบัปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา มาตรา 161/1 และ 165/2 เป็นอีกมาตรการหนึ่งของรฐัที่

รบัประกนัว่านักปกป้องสทิธมินุษยชนจะสามารถปฏิบตังิานได้อย่างเสรแีละปลอดภยั ซึ่งรวมทัง้การคุม้ครองเสรภีาพใน
การแสดงออกจากการถูกด าเนินคดตีอบโต้ในท านอง SLAPP103  

▪ อกีทัง้ยงัมกีฎหมายฉบบัอื่น ๆ ทีร่บัประกนัการท างานของนักปกป้องสทิธมินุษยชน เช่น  
- มาตรา 21 แห่งพระราชบญัญตัอิงค กรอยัการและพนักงานอยัการ พ.ศ. 2553 – ที่ใหอ้ านาจอยัการสูงสุดที่จะมคี าสัง่ไม่

ฟ้องคดอีาญาทีไ่ม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน  
- พระราชบญัญตักิองทุนยุตธิรรม พ.ศ. 2558 – ทีใ่หค้วามช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่บุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ในดา้นการขอ

ปลอ่ยตวัชัว่คราว การมทีนายความ ค่าฤชาธรรมเนียมศาล และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ   
- พระราชบญัญตัคิุม้ครองพยานในคดอีาญา พ.ศ. 2546 – เพื่อคุม้ครองความปลอดภยัของพยานในคดอีาญา  
- พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – ที่ใหอ้ านาจคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการติดตามสถานการณ์การละเมิดสทิธิมนุษยชน และมีข้อเสนอแนะไปยงัคณะรฐัมนตรีใน
ประเดน็สทิธมินุษยชนเพื่อด าเนินการต่อไปได ้ 

▪ แผนสทิธิมนุษยชนแห่งชาติยงัได้ก าหนดให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักที่รฐัต้องให้ความ
คุม้ครองจากการถูกขม่ขูคุ่กคาม การตอบโตแ้กแ้คน้ และการกระท าในรปูแบบอื่นทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย 

 
3. การก ากบัดแูลภาคธรุกิจให้เคารพสิทธิมนุษยชน  

 
101 พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา (ฉบบัที่ 34) พ.ศ. 2562 มผีลใช้บงัคบั 21 มนีาคม 2562 โดยมี
เหตุผลประกอบการแก้ไขปรบัปรุงกฎหมายดงักล่าวคอื “บทบญัญตัใิหศ้าลมอี านาจยกฟ้อง หากปรากฏว่ามกีารฟ้องคดีโดยไม่สุจรติหรอื
โดยบิดเบือนข้อเท็จจรงิเพื่อกลัน่แกล้งหรอืเอาเปรยีบจ าเลยในหลายกรณี หรอืฟ้องคดีโดยมุ่งหวงัผลอย่างอื่นยิง่กว่าประโยชน์ที่พงึไ ด้
ตามปกตธิรรมดา อนัเป็นการสรา้งความเดอืดรอ้นแก่ผูท้ีถู่กฟ้องรอ้งและบุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันัน้ เพื่อใหก้ารพจิารณาพิพากษาคดอีาญา
มคีวามเหมาะสมกบัสภาพสงัคมในปัจจุบนัและสามารถคุ้มครองสทิธิเสรภีาพของประชาชนได้อย่างมีประสทิธิภาพและเป็นธรรม   จึง
จ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้”  
102 หนังสอืจากคณะผู้แทนถาวรไทย ประจ าสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เลขที่ 52101/221 ลงวนัที่ 23 พฤษภาคม 2562, Thailand’s 
response to the joint communication from HRC Special Procedures (No. AL THA 3/2018 ลงวนัที ่10 พฤษภาคม 2561 และ AL THA 
1/2019 ลงวนัที ่30 มกราคม 2019), เขา้ถงึไดท้ี ่https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=34700  
103 “ . . .  In addition, as an effort of the Court of Justice to establish an overarching tool to protect the right to freedom of 
expression against Strategic Litigation against Public Participation (SLAPP), a new Section 161/1 of the Criminal Procedure 
Code has taken effect on 20 March 2019 to strengthen the court’s power to dismiss any criminal case at the filling stage of the 
lawsuit if it appears to the court that the cause of action stems from ill intention (1) to harass (2) to take advebtage over a person 
(3) to gain any unlawful benefits or (4) to achive any corrupt underlying objectives. In parallel, the Court of Justice has also 
proposed a new Section 165/2 of the Criminal Procedure Code, which came into effect on 20 Februray 2019, to allow the 
accused to present legal and evidentiary arguments during a preliminary examination of the Court where they previously could 
not do so. Section 165/2 also enables the Court to play a more active role by having the power to summon witnesses and 
evidence proposed by the accused as the Court’s witnesses.”  

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=34700
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ปัจจุบนัผูบ้รโิภคและสาธารณชนต่างตระหนักถงึความส าคญัของภาคธุรกจิในฐานะทีเ่ป็นองค์กรพเิศษในสงัคม  
กจิกรรมของภาคธุรกจิสามารถส่งผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างมนีัยยะส าคญั หลกัการชีแ้นะว่าดว้ยธุรกจิ
กับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights หรือ 
“UNGPs”)104 เน้นย ้าหน้าทีร่บัผดิชอบของรฐัและองค์กรธุรกจิในทางสทิธมินุษยชน เพื่อรบัมอืกบัปัญหาการละเมดิสทิธิ
มนุษยชนอนัเกดิจากกจิกรรมทางธุรกจิ หลกัการดงักล่าวเน้นย ้าถงึ (1) พนัธกรณีของรฐัทีจ่ะต้องเคารพ คุม้ครองและ
ส่งเสรมิสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน (2) บทบาทหน้าทีข่องภาคธุรกจิในฐานะที่เป็นองค์กรพเิศษในสงัคมที่
จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและเคารพสทิธมินุษยชน และ (3) ความจ าเป็นที่จะต้องมกีารชดเชยและเยยีวยาอย่างมี
ประสทิธผิลเมื่อเกดิการละเมดิสทิธมินุษยชน105 สรุปดงันี้ 

สรุปหลักการช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human 
Rights – UNGPs) 
▪ หน้าท่ีของรฐัในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (The State Duty to Protect Human Rights) – เน้นย ้าหลกัการพื้นฐาน

ที่รฐัจะต้องคุม้ครองมใิหเ้กดิการละเมดิสทิธมินุษยชนในเขตอ านาจรฐัของตน ไม่ว่าเป็นการกระท าของฝ่ายใด ซึ่งรวมทัง้
ภาคธุรกจิ โดยรฐัมหีน้าทีก่ ากบัดูแลใหก้ารกระท าใด ๆ ของภาคธุรกจิตอ้งเป็นไปโดยเคารพสทิธมินุษยชน หน้าทีด่งักล่าว
หมายรวมถงึการด าเนินมาตรการทางนโยบายและกฎหมายเพื่อป้องกนั สบืสวนและลงโทษ รวมทัง้การชดเชยเยยีวยาเมื่อ
เกดิการละเมดิสทิธมินุษยชน106 

▪ หน้าท่ีรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน (The Corporate Responsibility to Respect 
Human Right) – เน้นย ้าหลกัการที่ใหภ้าคธุรกจิต้องเคารพสทิธมินุษยชน ซึ่งหมายรวมถงึการหลกีเลี่ยงกจิกรรมที่จะไป
ละเมดิสทิธมินุษยชนของผูอ้ื่น และการด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิผลกระทบอนัเป็นการ
ละเมดิสทิธมินุษยชน ซึง่หมายรวมถงึการชดเชยเยยีวยาในกรณีทีเ่กดิการละเมดิสทิธมินุษยชน107 

▪ การเข้าถึงการชดเชยเยียวยา (Access to Remedy) – เน้นย ้าให้เกิดการชดเชยเยยีวยาอย่างเป็นผล โดยรฐัมหีน้าที่
ด าเนินมาตรการทางบรหิาร ตุลาการ และนิตบิญัญัตเิพื่อยนืยนัว่าผู้ซึ่งถูกละเมดิสทิธิมนุษยชนจะได้สามารถเข้าถงึการ
ชดเชยเยยีวยาทีม่ปีระสทิธผิล108  

 
104 The Human Rights Council endorsed the Guiding Principles in its resolution 17/4 of 16 June 2011 เผยแพร่เป็นเอกสารเลขที่ 
A/HRC/17/31 เมื่อวนัที ่21 มนีาคม 2554 
105 “These Guiding Principles are grounded in recognition of: 

(a) State’s existing obligations to respect, protect and fulfil human rights and fundamental freedoms; 
(b) The role of business enterprises as specialized organs of society performing specialized functions, required to 

comply with all applicable laws and to respect human rights; 
(c) The need for rights and obligations to be matched to appropriate and effected remedies when breached. 
These Guiding Principles apply to all States and to all business enterprises, both transnational and others, regardless 

of their size, sector, location, ownership and structure.” 
106 “The State Duty to Protect Human Rights – Foundation Principles 

1. States must protect against human right abuse within their territory and/or jurisdiction by third parties, including 
business enterprises. This requires taking appropriate steps to prevent, investigate, punish and redress such 
abuse through effective policies, legislation, regulation and adjudication. (Preventive Measures) 

2. States should set out clearly the expectation that all business enterprises domiciled in their territory and/or 
jurisdiction respect human rights throughout their operations.” 

107 “The Corporate Responsibility to Respect Human Right – Foundation Principles 
11.   Business enterprises should respect human rights. This means that they should avoid infringing on the human 

rights of others and should address adverse human rights impacts with which they are involved. Addressing adverse human rights 
impacts requires taking adequate measures for their prevention, mitigation and, where appropriate, remediation.”  

Operational Principles – Policy Commitment, Human Rights Due Diligence, Remediation, Issues of Context  
108 “Access to Remedy – Foundational Principles 
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ในประเด็นเรื่องธุรกิจกบัสทิธมินุษยชน รฐับาลได้แสดงความมุ่งมัน่ทีจ่ะจดัท า “แผนปฏิบตักิารระดบัชาตวิ่า

ด้วยธุรกิจกับสิทธมินุษยชน” (National Action Plan on Business and Human Rights หรือ “NAP”) โดยมีกระทรวง
ยุติธรรมเป็นเจ้าภาพหลกั และมติคณะรฐัมนตรียงัได้เห็นชอบกบัขอ้เสนอแนะ 12 ประเด็นของคณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแห่งชาติต่อการจดัท าแผน109 โดยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตมิคีวามเหน็ว่าประเทศไทยมคีวาม
จ าเป็นตอ้งปรบัปรุง กฎหมายภายใน ระเบยีบ ใหส้อดคลอ้งกบัประเดน็สทิธมินุษยชนยิง่ขึน้ ขอ้เสนอแนะดงักล่าวหมาย
รวมถงึการมุ่งคุม้ครองผูถู้กละเมดิสทิธจิากการถูกคุกคาม และการเร่งรดัแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกนัการใชส้ทิธฟ้ิองรอ้ง
ด าเนินคดโีดยไม่สุจรติหรอืเบยีดเบยีนขอ้เทจ็จรงิเพื่อกลัน่แกล้งหรอืเอาเปรยีบหรอืฟ้องคดโีดยมุ่งหวงัผลอย่างอื่นยิง่
กว่าประโยชน์ทีพ่งึไดต้ามปกตธิรรมดา  

 
ข้อเสนอแนะ 12 ประเดน็ต่อการจดัท าแผนปฏิบติัการระดบัชาติว่าด้วยธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน (National Action Plan 
on Business and Human Rights – NAP)110 
1. ควรระบุการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาและมาตรการแกไ้ขปัญหาดา้นธุรกจิกบัสทิธมินุษยชนของประเทศไทย รวมถงึ

มาตรการป้องกนัและเยยีวยาทีม่ปีระสทิธภิาพกรณีเกดิผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทางธุรกจิ  
2. ควรก าหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่องค์กรธุรกิจต้องปฏิบัติตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสทิธิ

มนุษยชน  
3. ควรมกีารจดัท ารายงานการประเมนิสภาพแวดล้อม สถานการณ์ส าคญัด้านธุรกิจและกรณีการละเมดิสทิธิมนุษยชนที่

เกิดขึ้น รวมทัง้การประเมนิปัญหาและช่องว่างที่ส่งผลกระทบต่อการละเมดิสทิธิมนุษยชนตามความเป็นจรงิ (National 
Baseline Assessment – NBA) 

4. ควรระบุถงึการน านโยบายมาใช้ในส่วนของการปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจระบุมาตรการส่งเสรมิสนับสนุนให้ภาค
ธุรกจิจดัท ารายงานการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนอย่างรอบดา้น (Human Rights Due Diligence) และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน รวมถงึความเสีย่งและผลกระทบด้านสทิธมินุษยชน (Human Rights Risk and Impact Assessment) เพื่อให้
มกีารส่งเสรมิความโปร่งใสและความรบัผดิชอบของบรษิทัในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธมินุษยชนอนัเกดิขึน้จากการด าเนิน
กจิกรรมทางธุรกจิ 

5. ควรระบุหลกัประกนัทีจ่ะท าใหร้ฐัวสิาหกจิเป็นผูน้ าในการเคารพและส่งเสรมิการท าธุรกจิทีเ่คารพสทิธมินุษยชน 
6. ควรระบุถงึการรบัประกนัใหม้กีารเคารพสทิธมินุษยชนในกจิกรรมทางธุรกจิซึ่งอาจได้รบัการสนับสนุนและใหป้ระกนัการ

ลงทุน เช่น โครงการทีภ่าครฐัมอบหมายใหเ้อกชนด าเนินโครงการผ่านสญัญาร่วมลงทุน 
7. ควรระบุหลกัประกนัในการเคารพสทิธมินุษยชนในกระบวนการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั 
8. ควรระบุถึงแผนการบูรณาการและประกนัความสอดประสานด้านแนวนโยบายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกับสิทธิ

มนุษยชน และเชื่อมโยงกบัแผนยุทธศาสตรฉ์บบัต่างๆ เช่น แผนสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิแผนการขบัเคลื่อนวาระแห่งชาต ิ: 
สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ย ัง่ยืน (National agenda : Integrated human rights for 
mobilizing “Thailand 4.0” policy towards sustainable development) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน
ยุทธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี 

9. ควรระบุหลกัการส าคญัทีว่่าการลงนามในสนธสิญัญาดา้นการคา้ระหว่างประเทศของประเทศไทยต่าง ๆ จะไม่ส่งผลกระทบ
ดา้นลบต่อสทิธมินุษยชน  

 
25. As part of their duty to protect against business-related human rights abuse, States must take appropriate steps to 

ensure, through judicial, administrative, legislative or other appropriate means, that when such abuses occur within their territory 
and/or jurisdiction those affected have access to effective remedy.”   
109 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตเิสนอเสนอต่อนายกรฐัมนตร ีเรื่อง ขอ้เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุ้มครอง
สทิธมินุษยชน ทีส่ม 0009/93 ลงวนัที ่25 เมษายน 2561 เขา้ถงึไดท้ี ่http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2561/9932945211.pdf 
110 มตคิณะรฐัมนตร ีเรื่องรายงานสรุปผลการพจิารณาขอ้เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน กรณี
การจดัท าแผนปฏิบตักิารระดับชาตวิ่าด้วยธุรกจิกบัสทิธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights – NAP) ลง
วนัที ่28 สงิหาคม 2561 

http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2561/9932945211.pdf
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10. ควรระบุถงึแผนงานและรายละเอยีดในการเพิม่ศกัยภาพ ความรู ้การแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทยีมกนั รวมถงึการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการเขา้ถงึกระบวนการเยยีวยาที่มปีระสทิธภิาพแก่ผูท้ี่ได้รบัผลกระทบจากกจิกรรมทางธุรกจิ เพื่อเป็น
การแก้ไขอุปสรรคที่ขดัขวางการเข้าถงึกระบวนการยุตธิรรมที่มปีระสทิธผิล และคุ้มครองผู้ถกูละเมิดสิทธิจากการถกู
คุกคาม รวมถึงการเร่งรดัแก้ไขกฎหมายเพ่ือป้องกนัการใช้สิทธิฟ้องร้องด าเนินคดีโดยไม่สุจริตหรือเบียดเบียน
ข้อเท็จจริงเพ่ือกลัน่แกล้งหรือเอาเปรียบหรือฟ้องคดีโดยมุ่งหวงัผลอย่างอ่ืนย่ิงกว่าประโยชน์ท่ีพึงได้ตามปกติ
ธรรมดา เช่น การฟ้องศาลในทีห่่างไกล การฟ้องในขอ้หาทีห่นักกว่าความเป็นจรงิ การฟ้องเพื่อคุกคามการใช้เสรภีาพขัน้
พืน้ฐานของจ าเลยในการป้องกนัตนเองหรอืปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ  

11. ควรระบุถงึแผนการ มาตรการ แนวทาง และวธิกีารแก้ไขปัญหาช่องว่างทางกฎหมายและกระบวนการทางปกครองที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรคในการเขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรม  

12. ควรระบุถึงกลไกการเยียวยานอกกระบวนการยุติธรรมของรัฐ กลไกการร้องทุกข์นอกกระบวนการยุติธรรมที่มี
ประสทิธภิาพและเหมาะสม เพื่อจะไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกลไกการแกไ้ขปัญหาการละเมดิสทิธไิดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพ 

 
ในเวทรีะหว่างประเทศดา้นสทิธมินุษยชน ประเทศไทยมคีวามรบัรูแ้ละพยายามทีจ่ะส่งเสรมิวาระเรื่องธุรกจิกบั

สทิธมินุษยชน โดยเปิดรบัการมาเยือนของคณะท างานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกบัสทิธมินุษยชน (UN Working 
Group on Business and Human Rights) ในระหว่างมนีาคม – เมษายน 2561 คณะท างานฯ ได้พบปะกบัภาคส่วน
ต่าง ๆ ทัง้หน่วยงานของรฐั องคก์รภาคธุรกจิ องคก์รภาคประชาสงัคมและนักปกป้องสทิธมินุษยชน และเมื่อสิน้สุดการ
มาเยอืนประเทศไทย คณะท างานฯ ไดม้ขีอ้แนะน าเบือ้งตน้ในประเดน็ว่าดว้ยนักปกป้องสทิธมินุษยชน ดงันี้111  

▪ องคก์รภาคธุรกจิ ควรใหค้วามส าคญัมากขึน้กบัความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทัตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
chain) เพราะบรษิทัยงัคงต้องรบัผดิชอบต่อผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนทีเ่กดิขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ของตน และยงัแนะน าอีกว่าการสอบทานความเสี่ยงด้านสทิธมินุษยชนในธุรกิจของตนอย่างรอบด้าน 
(หรอื Human rights due diligence) เป็นมาตรการหนึ่งทีจ่ะช่วยลดผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนได ้ 

▪ รัฐและภาคธุรกิจ ควรท างานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่าง
สรา้งสรรคเ์พื่อใหบ้รรลุผลในการป้องกนั บรรเทาและเยยีวยาผลกระทบไม่พงึประสงคด์า้นสทิธมินุษยชน  

▪ รฐับาล ควรติดตามดูแลเพื่อรบัประกนัว่าการฟ้องคดหีมิ่นประมาทจะไม่ถูกองค์กรธุรกิจน ามาใช้เป็น
เครื่องมอืบัน่ทอนสิทธแิละเสรีภาพอนัชอบธรรมของผู้ได้รบัผลกระทบ และหน่วยงานยุติธรรมควรใช้
ดุลพนิิจอย่างกวดขนัระมดัระวงัเพื่อกลัน่กรองคดหีมิน่ประมาททางอาญาที่อาจมจีุดมุ่งหมายเพื่อกลัน่
แกลง้นักปกป้องสทิธมินุษยชน  

▪ เน้นย ้าถงึความส าคญัในการรบัประกนัสทิธิเขา้ถงึการชดเชยเยยีวยาทีม่ปีระสทิธผิล ทัง้กลไกภายในของ
ภาคธุรกิจ และกลไกของรฐั และจะต้องค านึงถึงปัญหาอุปสรรคของผู้ถูกละเมดิสิทธมินุษยชนในการ
เขา้ถงึกลไกชดเชยเยยีวยา โดยเฉพาะในกลุ่มผูท้ีต่กอยู่ในสภาพเปราะบาง ผูท้ีไ่ม่ตระหนักถงึสทิธทิีต่นมี
อยู่ ผูท้ีม่อีุปสรรคทางภาษา การตอ้งแบกรบัภาระค่าใชจ้่าย การมพีืน้ทีภ่าคพลเมอืงทีจ่ ากดัทัง้ในดา้นการ
ชุมนุมและการแสดงออกร่วมกนั และความกลวัการถูกคุกคามจากการถูกด าเนินคด ี
 

ต่อมาคณะท างานฯ ได้น าเสนอรายงานการเยอืนประเทศไทยต่อคณะมนตรสีทิธมินุษยชน (Human Rights 
Concil) ในคราวประชุมที ่41 (24 มถิุนายน – 12 กรกฎาคม 2562) โดยคณะท างานฯ เหน็ถงึความพยายามของรฐับาล
ไทยต่อการจดัท าแผนปฏิบตัิการระดบัชาติว่าด้วยธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน รวมทัง้การมกีฎหมายและนโยบายต่าง ๆ 
เพื่อส่งเสรมิให้ภาคธุรกิจเคารพสทิธมินุษยชนในแนวทางเดยีวกบัหลกัการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกบัสทิธมินุษยชนของ

 
111 แถลงการณ์เมื่อสิ้นสุดการเยือนประเทศไทยโดยคณะท างานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  กรุงเทพฯ เมื่อวนัที่ 4 
เ ม ษ า ย น  2561 เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ที่  
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/WG_Visits/WGBHR_EOM_Statement_ThailandApril2018_TH.docx  

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/WG_Visits/WGBHR_EOM_Statement_ThailandApril2018_TH.docx
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สหประชาชาติ (UNGPs) แต่คณะท างานฯ ยังคงเห็นข้อท้าทายส าคัญ ๆ อีกหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผลกระทบทีเ่กดิจากการใชอ้ านาจคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ในรปูแบบต่าง ๆ ทีเ่ป็นไปในทางจ ากดัสทิธแิละ
เสรภีาพบุคคลโดยมชิอบ และประเดน็ดา้นการท างานของนักปกป้องสทิธมินุษยชน112  

▪ คณะท างานฯ ไดเ้น้นย ้าอกีครัง้ถงึบทบาทขององค์กรภาคประชาสงัคมและนักปกป้องสทิธมินุษยชน ซึ่ง
เป็นส่วนส าคญัในการรณรงค์ส่งเสรมิให้ภาคธุรกิจเคารพสทิธมินุษยชนและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิ
อย่างรบัผดิชอบ รฐัและภาคธุรกจิควรมองว่าองค์กรภาคประชาสงัคมและนักปกป้องสทิธมินุษยชนเป็น
หุน้ส่วนส าคญั และควรท างานร่วมกนัอย่างสรา้งสรรค์เพื่อใหบ้รรลุผลในการป้องกนั บรรเทาและเยยีวยา
ผลกระทบไม่พงึประสงคด์า้นสทิธมินุษยชน113   

▪ คณะท างานฯ ได้หยิบยกคดีต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างที่แสดงว่ามีการใช้กระบวนการทางกฎหมายไป
ในทางตอบโต้นักปกป้องสทิธมินุษยชน (ตวัอย่างคดดีงักล่าวหมายรวมถงึกรณีศกึษาในรายงานฉบบันี้) 
และเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลไทยรบัประกนัว่าคดหีมิน่ประมาทจะไม่ถูกภาคธุรกจิใชเ้ป็นเครื่องมอืในการลดิรอน
สทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ภาคประชาสงัคม และนักปกป้องสทิธมินุษยชน ตลอดทัง้เน้นย ้าใหร้ฐัใชเ้ครื่อ
มือทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองในประเด็นดงักล่าว ซึ่งรวมถึงมาตรา 21 แห่งพระราชบญัญตัิองค กร
อยัการและพนักงานอยัการ พ.ศ. 2553 มาตรา 161/1 และ 165/2 แห่งประมวลกฎหมายวิธพีจิารณา
ความอาญา และพระราชบญัญตัคิุม้ครองพยานในคดอีาญา พ.ศ. 2546114  

▪ คณะท างานฯ เน้นย ้าความส าคญัของการเข้าถึงการชดเชยเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหน้าที่
โดยตรงของรฐัและภาคธุรกจิ คณะท างานฯ รบัรูถ้งึความพยายามของรฐัในการด าเนินมาตรการต่าง ๆ 
ผ่านกลไกทางศาลและกลไกอื่นของรฐั เช่น ศูนย์ด ารงธรรม คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิการ
ช่วยเหลอืทางกฎหมายผ่านกองทุนยุตธิรรม การเปิดใหม้กีารฟ้องคดกีลุ่ม เป็นตน้ แต่คณะท างานฯ ยงัคง
พบอุปสรรคขดัขวางการเขา้ถงึการชดเชยเยยีวยาในหลายกรณี ซึง่รวมทัง้การไม่ตระหนักรูถ้งึสทิธทิีต่นมี
อยู่ อุปสรรคในการตดิต่อสื่อสาร ต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการฟ้องคดี การจ ากดัอ านาจของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชนแห่งชาตทิีจ่ะมคี าสัง่เพื่อชดเชยเยยีวยา การจ ากดัเสรภีาพในการรวมกลุ่มและการชุมนุม
โดยสงบ ตลอดจนความหวัน่เกรงต่อการถูกด าเนินคดตีอบโตส้บืเนื่องจากการใชส้ทิธแิละเสรภีาพ115 

▪ สุดท้ายคณะท างานฯ มีข้อเสนอแนะต่อรฐับาล ภาคธุรกิจ ภาคประชาสงัคม และคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาต ิซึง่รวมทัง้ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้116 
 

สรปุข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ  
▪ ขอ้เสนอแนะต่อรฐับาล – ใหย้งัคงพฒันานโยบายและมาตรการเพื่อคุม้ครองนักปกป้องสทิธมินุษยชนทีห่ยบิยกประเดน็การ

ละเมดิสทิธมินุษยชนอนัเกดิจากการกระท าของภาคธุรกจิ  

 
112 Visit to Thailand: Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational cprporations and other business 
enterproses, 21 May 2019, A/HRC/41/43/Add.1, เขา้ถงึไดท้ี ่https://undocs.org/A/HRC/41/43/Add.1 
113 A/HRC/41/43/Add.1, อา้งแลว้, ย่อหน้า 32   
114 A/HRC/41/43/Add.1, อา้งแลว้, ย่อหน้า 44-46  

“The Working Group views these examples as part of the wider systematic use if strategic lawsuits against public 
participation brought against human rights defenders, communities and individuals involved in highlighting human right violatios 
with theaim of silencing critical voices through direct abuse of the legal and judicial system. The Working Groups calls upon the 
Government of Thailand to ensure that defamation cases are not used by businesses as a tool to undermine the legitimate rights 
and freedoms of the rights holders, civil society organizations and human rights defenderd who are affected.”     
115 A/HRC/41/43/Add.1, อา้งแลว้, XIII. Access to effective remedies, ย่อหน้า 76-85 
116 A/HRC/41/43/Add.1, อา้งแลว้, B. Recommendations, ย่อหน้า 95-105 

https://undocs.org/A/HRC/41/43/Add.1


 

โดยมลูนิธเิพื่อสทิธมินุษยชนและการพฒันา (มสพ.) 21 

▪ ขอ้เสนอแนะต่อภาคธุรกจิ (ซึง่รวมทัง้สมาคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ  (industry associations) กลุ่ม Global Compact Network 
Thailand ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบรษิทัขนาดใหญ่อืน่ ๆ) – ใหม้กีารสอบทานความเสีย่งด้านสทิธมินุษยชน
ในธุรกจิของตนอย่างรอบด้าน (human rights due diligence) ตดิตามผลกระทบด้านสทิธมินุษยชนทีเ่กดิขึน้ตลอดห่วงโซ่
อุปทานของตน และมมีาตรการชดเชยเยยีวยาทีม่ปีระสทิธภิาพแก่ผูไ้ดร้บัผลกระทบตัง้แต่เริม่ตน้ ตลอดจนด าเนินการอื่น ๆ 
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการชีแ้นะว่าดว้ยธุรกจิกบัสทิธมินุษยชนของสหประชาชาต ิ(UNGPs) 

▪ ขอ้เสนอแนะต่อภาคประชาสงัคม – ใหย้งัคงสรา้งความตระหนักรูต้่อสาธารณชนเกีย่วกบัหลกัการ UNGPs รวมทัง้ตดิตาม
บนัทกึและเผยแพร่ขอ้มลูการละเมดิสทิธมินุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิง่นักต่อสูเ้พื่อสิง่แวดลอ้มและนักปกป้องสทิธมินุษยชน 
ตลอดจนสรา้งเครอืขา่ยภาคธุรกจิและนักปกป้องสทิธมินุษยชนเพื่อแลกเปลีย่นขอ้มูลและชี้ใหเ้หน็ถงึประเดน็ขอ้ห่วงกงัวล
ต่อการละเมดิสทิธมินุษยชน 

▪ ขอ้เสนอต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ – ใหม้บีทบาทเชงิรุกในการสรา้งความตระหนักรูต้่อสาธารณชนเกี่ยวกบั
หลกัการ UNGPs ใหค้วามคุม้ครองนักปกป้องสทิธมินุษยชน ใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง ซึง่รวมทัง้อ านาจ
หน้าทีค่ณะกรรมการสทิธมินุษยชนทีจ่ะมคี าสัง่เพื่อชดเชยเยยีวยาผูถู้กละเมดิสทิธมินุษยชนที่เกดิจากกจิกรรมทางธุรกจิได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ  

 
กล่าวโดยสรุป ประเทศไทยมกีฎหมาย นโยบาย และพนัธกรณีระหว่างประเทศทีมุ่่งคุม้ครองสทิธแิรงงานและ

สทิธมินุษยชน ซึ่งรวมทัง้ การรบัรองปฏญิญาว่าดว้ยสทิธมินุษยชน และหลกัการชี้แนะว่าดว้ยธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน
ของสหประชาชาต ิรฐัจงึมหีน้าทีด่ าเนินมาตรการต่าง ๆ ทางบรหิาร ตุลาการ และนิตบิญัญตั ิเพื่อประกนัสทิธแิละความ
ปลอดภยัของนักปกป้องสทิธมินุษยชน ทีใ่ชส้ทิธใินการแสดงความคดิเหน็ แสดงออก ชุมนุมและสมาคม และสรา้งพืน้ที่
ปลอดภยัส าหรบัการใชส้ทิธดิงักล่าว ดว้ยการประกนัว่าการส่งเสรมิสทิธมินุษยชนจะไม่เป็นความผดิอาญา รฐับาลควร
ตดิตามดูแลเพื่อรบัประกนัว่าการฟ้องคดหีมิน่ประมาทจะไม่ถูกองค์กรธุรกจิหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัน ามาใชเ้ป็นเครื่องมอื
บัน่ทอนสทิธแิละเสรภีาพอนัชอบธรรม และหน่วยงานยุติธรรมควรใชดุ้ลพนิิจอย่างกวดขนัระมดัระวงัเพื่อกลัน่กรองคดี
หมิน่ประมาททางอาญาทีม่จีุดมุ่งหมายเพื่อกลัน่แกลง้นักปกป้องสทิธมินุษยชน ภาครฐัและภาคธุรกจิควรท างานร่วมกบั
องค์กรภาคประชาสงัคมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุผลในการป้องกัน บรรเทาและ
เยยีวยาผลกระทบไม่พงึประสงคด์า้นสทิธมินุษยชน 
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ส่วนท่ี 2 
วิเคราะห์รปูแบบการฟ้องคดี กฎหมายและนโยบาย 

 
 ตัง้แต่เดอืนมถิุนายน 2559 บรษิัทได้ด าเนินคดกีบัอดตีลูกจ้าง 14 คน เจ้าหน้าที่องค์กรด้านสทิธมินุษยชน
อย่างน้อย 3 คน นักวชิาการ และผูส้ื่อขา่วอกีอย่างน้อย 2 คน เป็นคดอีาญาและคดแีพ่ง ทัง้การยื่นฟ้องศาลโดยตรง และ
การรอ้งทุกขก์ล่าวโทษกบัพนักงานสอบสวน ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินคดใีนขอ้หาความผดิฐานหมิน่ประมาท (คดหีมิน่
ประมาททางอาญา) และคดหีมิน่ประมาททางแพ่ง ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
 
1.  ลกัษณะการกระท าท่ีบริษทัหยิบยกขึ้นมาใช้เป็นมูลเหตุในการด าเนินคดีกบันักเคลื่อนไหว  
 

บรษิทัไดด้ าเนินคดตี่อบุคคลทีบ่รษิทัเหน็ว่าท าใหไ้ดร้บัความเสยีหาย ทัง้ต่ออดตีลูกจา้ง เจา้หน้าทีอ่งค์กรดา้น
สทิธมินุษยชน นักวชิาการ และผู้สื่อข่าว มูลเหตุทีบ่รษิทัหยบิยกขึน้มาใช้ด าเนินคดกีบับุคคลต่าง ๆ นัน้ล้วนสบืเนื่อง
จากการใช้สิทธิและเสรีภาพที่มเีป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงาน สร้างมาตรฐานในการคุ้มครองสิทธแิรงงานใน
อุตสาหกรรมเลี้ยงไก่ และปกป้องสทิธมินุษยชน ซึ่งอาจแบ่งไดเ้ป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการตอบโต้จากการใชส้ทิธใิน
การร้องทุกข์ร้องเรียนเพื่อเข้าถึงความเป็นธรรมและการชดเชยเยียวยา และส่วนที่สองเป็นการตอบโต้จากการใช้
เสรภีาพในการแสดงออกซึง่ความคดิเหน็ในประเดน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่มรีายละเอยีดโดยสรุปดงันี้ 
 

ส่วนท่ี 1 การใช้สิทธิโดยแรงงานข้ามชาติในการร้องทุกข์ร้องเรียนเพื่อเข้าถึงความเป็นธรรมและการชดเชย
เยียวยา  

▪ การน าบตัรบนัทึกเวลาท างานของตนมาแสดงต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการเรยีกรอ้ง
ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลาและค่าท างานในวนัหยุด ซึง่เป็นสทิธติามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน (กรณีศกึษาที ่1 และที ่4)  

▪ การรอ้งเรยีนกบัคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตเิพื่อใหต้รวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนในด้านการท างาน 
(กรณีศกึษาที ่2)  

▪ การเบกิความต่อศาลแรงงานเพื่อเรยีกรอ้งเงนิและค่าเสยีหายจากการละเมดิสทิธแิรงงาน (กรณีศกึษาที ่10) 
 
ส่วนท่ี 2 การใช้เสรีภาพในการแสดงออกซ่ึงความคิดเหน็ในประเดน็ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ     

▪ การที่แรงงานขา้มชาต ินักสทิธมินุษยชน และนักข่าว โพสต์และแชร์ขอ้มูลเกี่ยวกบัการละเมดิสทิธิมนุษยชนดา้น
แรงงานเพื่อใหส้าธารณชนตระหนักถงึความมอียู่ของเรื่องดงักล่าวและร่วมผลกัดนัใหร้ฐับาลเขา้มาตรวจสอบและ
แกไ้ขปัญหา (กรณีศกึษาที ่3 ที ่8 และที ่9) และ 

▪ การโพสต์และแชรข์อ้มลูรณรงคเ์รยีกรอ้งใหบ้รษิทัยุตกิารฟ้องคดกีบัอดตีลูกจา้งจากการรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชนแห่งชาต ิหรอืเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัยุตกิารฟ้องคดกีบับุคคลทีแ่ชรข์อ้มลูรณรงคด์งักล่าว (กรณีศกึษาที ่5 
ที ่6 ที ่7 และที ่11) 

 
1.1  การน าบตัรบนัทึกเวลาท างานมาแสดงต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการ

เรียกร้องสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
 
บรษิัทได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในพื้นที่ให้ด าเนินคดีกบันางสาวเยเย และนายซูยงั อดตี

ลูกจา้ง ในขอ้หาความผดิฐานลกัทรพัย์นายจา้งในเวลากลางคนื (กรณีศกึษาที ่1) สบืเนื่องจากการน าบตัรบนัทกึเวลา
ท างานมาแสดงต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการเรยีกรอ้งสทิธติามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน ใน
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คดนีี้ อยัการมคี าสัง่ไม่ฟ้องคดเีพราะเหน็ว่าเป็นการเอาไปโดยไม่มเีจตนาทุจรติ การกระท าดงักล่าวจงึขาดองคป์ระกอบ
ความผดิตามกฎหมายอาญาในเรื่องเจตนา  

 
หลงัจากพนักงานอยัการมคี าสัง่ไม่ฟ้องคด ีบรษิทัไดย้ื่นฟ้องศาลเพื่อด าเนินคดกีบัเยเยและซูยงัอดตี

ลูกจ้างด้วยตนเอง และได้ฟ้องนางสาวสุธาสินี แก้วเหล็กไหล ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ 

(MWRN) เป็นจ าเลยร่วมด้วย ในขอ้หาความผดิฐานร่วมกนัลกัทรพัย์ในเวลากลางคนื หรอืรบัของโจร หรอืเอาไปซึ่ง

เอกสารของผู้อื่นในประการทีน่่าจะก่อใหเ้กดิความเสยีหาย (กรณีศกึษาที ่4) ในคดนีี้ ศาลชัน้ต้นมคี าสัง่ไม่รบัฟ้องของ

บรษิทั เพราะเหน็ว่าอดตีลูกจา้งไม่มเีจตนาทีจ่ะครอบครองบตัรบนัทกึเวลาดงักล่าวไวเ้ป็นของตน แต่ต้องการน าบตัร

บนัทกึเวลาดงักล่าวมาแสดงต่อพนักงานตรวจแรงงานประกอบขอ้รอ้งเรยีนของตนเท่านัน้ และยงัไม่ปรากฏว่ามกีารแก้

ขอ้ความในเอกสารทีจ่ะท าใหบ้รษิทัตอ้งเสยีหาย อกีทัง้บรษิทัมหีน้าทีต่อ้งส่งเอกสารใหแ้ก่พนักงานตรวจแรงงานอยู่แลว้ 

จึงไม่เป็นความผิดตามที่บริษัทฟ้อง คดีนี้ถึงที่สุดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โดยศาลจังหวัดลพบุรีได้อ่านค า

พพิากษาศาลอุทธรณ์ซึง่มคี าสัง่ยนืตามค าสัง่ศาลชัน้ตน้ไม่รบัฟ้องของบรษิทั 
 

1.2  การยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในด้านการท างาน 

 
บรษิทัไดย้ื่นฟ้องศาลเพื่อด าเนินคดกีบัอดตีลูกจา้งสญัชาตพิม่าทีย่ื่นค าร้องทัง้ 14 คน ในขอ้หาความผดิฐาน

แจง้ความเทจ็แก่เจา้พนักงานและความผดิฐานหมิน่ประมาท (กรณีศกึษาที ่2) สบืเนื่องจากการยื่นหนังสอืรอ้งเรยีนต่อ
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิในคดนีี้ ศาลชัน้ต้นพพิากษายกฟ้องโจทก์ เพราะเหน็ว่าอดตีลูกจา้งทัง้ 14 ยื่น
หนังสอืรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตโิดยสุจรติ ไม่ใช่การกระท าโดยมเีจตนาเพื่อกลัน่แกล้งหรือใส่
ความบรษิทั แต่เป็นการแสดงขอ้ความโดยสุจรติเพื่อความชอบธรรมในการป้องกนัตนหรอืป้องกนัส่วนไดเ้สยีเกี่ยวกบั
ตนตามคลองธรรม แม้หนังสอืร้องเรยีนไม่ได้ระบุขอ้มูลขอ้เท็จจรงิทัง้หมดไว้อย่างละเอียดและมส่ีวนที่ลูกจ้างเข้าใจ
คลาดเคลื่อนอยู่บ้าง แต่ไม่อาจรบัฟังไดว้่าเป็นการแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรอืจงใจปกปิดขอ้เทจ็จรงิ คดนีี้โจทก์ไดย้ื่น
อุทธรณ์ แต่ศาลชัน้ต้นมคี าสัง่ไม่รบัอุทธรณ์เนื่องจากเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาขอ้เทจ็จรงิ โจทก์ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าสัง่ไม่
รบัอุทธณ์ของศาลชัน้ต้นดงักล่าว และสุดทา้ยคดนีี้ถงึทีสุ่ดเมื่อวนัที ่30 พฤษภาคม 2562 โดยศาลอุทธรณ์เหน็ชอบกบั
ค าสัง่ของศาลแขวงดอนเมอืงทีไ่ม่รบัอุทธรณ์ของโจทก ์ 

 
ถึงแม้อดีตลูกจ้างทัง้ 14 จะต้องตกเป็นจ าเลยในคดีอาญาดงักล่าว แต่ผลจากการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินัน้ ท าให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับรู้สภาพปัญหาและมี
ขอ้เสนอแนะ ต่อคณะรฐัมนตร ีกระทรวงแรงงานและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีเ่ป็นไปเพื่อยกระดบัมาตรฐานแรงงานใน
อุตสาหกรรมสตัว์ปีกและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง117 นอกจากนี้ ขอ้เสนอแนะดงักล่าวได้น าไปสู่ความร่วมมอืระหว่าง
ภาครฐัและกลุ่มอุตสาหกรรมสตัว์ปีกในการพัฒนาและบงัคบัใชแ้นวปฏบิตัิการใชแ้รงงานที่ดสี าหรบัฟาร์มและสถานที่
ฟักไข่สัตว์ปีกในประเทศไทย (Good Labour Practices Guidelines for Poultry Farm and Hatchery หรือ “GLP - 

 
117 ขอ้เสนอแนะคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิหนังสอืเลขที ่114/2559 ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2559 และโดยมตใินคราวประชุมด้าน
การคุม้ครองและมาตรฐานการคุม้ครองสทิธมินุษยชน ครัง้ที ่27/2559 ลงวนัที ่22 สงิหาคม 2559 ใหม้มีาตรการแกไ้ขปัญหาไปยงักระทรวง
แรงงาน เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาภายใน 90 วนั นับแต่ไดร้บัรายงานผลการตรวจสอบฉบบันี้ และเสนอแนะนโยบายและขอ้เสนอในการ
ปรบัปรุงกฎหมาย และกฎ ไปยงัคณะรฐัมนตรแีละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
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Poultry Thailand”)118 เพื่อปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการท างาน ทัง้ในภาคอุตสาหกรรม การปศุสัตว์  และ
เกษตรกรรม รวมถงึผูป้ระกอบการทีอ่ยู่ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ของประเภทกจิการดงักล่าว เพื่อใหแ้รงงานมี
คุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเชื่อมัน่เรื่องความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานแก่คู่ค้าและผู้บริโภคทัง้ในและ
ต่างประเทศ  

 
สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อกระทรวงแรงงานและคณะรฐัมนตรีในอนัท่ีจะพฒันา
มาตรฐานแรงงานไทย ซ่ึงเป็นผลจากการร้องเรียนของอดีตลูกจ้างทัง้ 14 

ข้อเสนอต่อกระทรวงแรงงานและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  
▪ เร่งจดัท าแนวปฏบิตัเิพื่อใหผู้ป้ระกอบการในอุตสาหกรรมสตัวปี์กได้ปฏบิตัติ่อแรงงานต่างด้าวเขา้เมอืงโดยถูกกฎหมายตาม

หลกัการสทิธมินุษยชน และใหแ้รงงานดงักล่าวได้รบัความคุ้มครองไม่แตกต่างจากแรงงานไทย โดยเฉพาะในเรื่องการจ่าย
ค่าจา้งและการจดัวนัหยุดทีถู่กตอ้งตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน รวมทัง้ใหค้วามรูก้บัผูป้ระกอบการและแรงงานอย่างรวดเรว็
และสม ่าเสมอ  

▪ เร่งก าหนดมาตรการไม่ใหผู้ป้ระกอบการยดึหรอืเก็บบตัรประจ าตวัและเอกสารส าคญัของแรงงานไว ้หากจ าเป็นจะต้องเก็บ
เอกสารดงักล่าวใหจ้ดัเก็บไดแ้ต่ส าเนาเอกสารเท่านัน้ ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิ
แรงงานขา้มชาตอินัเป็นการป้องกนัมใิหเ้กดิปัญหาเกีย่วกบัการบงัคบัใชแ้รงงานหรอืการคา้มนุษย์  

▪ พิจารณาจัดท าแนวทางปฏิบัติส าหรบัการจ้างแรงงานและการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายใน
ภาคอุตสาหกรรมสตัว์ปีก และให้การแก้ไขมาตรการทางกฎหมาย เช่น กฎกระทรวง ประกาศ หรอืระเบยีบที่เกี่ยวกบัการ
คุม้ครองแรงงานในปัจจุบนัใหม้คีวามชดัเจนและสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ โดยการมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย  

ข้อเสนอต่อคณะรฐัมนตรี 
▪ ควรเร่งน าหลกัการชี้แนะเรื่องสทิธมินุษยชนส าหรบัธุรกจิตามกรอบขององค์การสหประชาชาตใินการคุม้ครอง เคารพ และ

เยยีวยา (Guiding Principles on Implementing the UN Protect, Respect, Remedy Framework for Business and Human 
Rights หรอื UNGPs) มาใชใ้นภาคอุตสาหกรรมการเกษตร  

▪ เร่งรดัจดัท าแผนปฏบิตักิารระดบัชาตดิ้านธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights 
หรอื NAP) ตามที่คณะรฐัมนตรรีบัทราบเมื่อ 16  พฤษภาคม 2559 โดยน าประเด็นปัญหาการใช้แรงงานในอุตสาหกรรม
การเกษตรตามค ารอ้งนี้ไปเป็นขอ้มลูการจดัท าแผนเพื่อเป็นการแกไ้ขอย่างยัง่ยนื  

▪ พจิารณาจดัท าหรอืแก้ไขปรบัปรุงกฎหมายเกี่ยวกบัการจ้างงานและคุ้มครองแรงงานให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับงาน
เกษตรกรรมและงานอุตสาหกรรมการเกษตรทัง้ระบบ โดยให้เป็นไปตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิทางเศรษฐกจิ 
สงัคมและวฒันธรรม รวมถงึมาตรฐานสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งในเรื่องนี้ ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิแรงงานข้ามชาต ิอนัเป็นการป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหาเกี่ยวกบัการใช้แรงงานบงัคบัและ
การคา้มนุษย ์

 
1.3  การเบิกความต่อศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องเงินและค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิแรงงาน 
 
บรษิทัไดย้ื่นฟ้องศาลจงัหวดัสระบุร ีเพื่อด าเนินคดกีบันายนานวนิ อดตีลูกจา้งสญัชาตพิม่า ในขอ้หาความผดิ

ฐานเบกิความเทจ็ในการพจิารณาคดตี่อศาล (กรณีศกึษาที ่10) มูลเหตุแห่งการฟ้องสบืเนื่องจากการเบกิความต่อศาล
แรงงานภาค 1 ในคดขีอ้พพิาทดา้นแรงงานเกีย่วกบัจ านวนเงนิทีอ่ดตีลูกจา้งทัง้ 14 ควรไดร้บัจากนายจา้ง คดนีี้ไดม้กีาร
ไต่สวนมลูฟ้องทีศ่าลจงัหวดัสระบุรเีมื่อ 24 มถิุนายน 2562 โดยศาลมคี าสัง่ประทบัรบัฟ้องเน่ืองจากเหน็ว่าคดมีมีลูเมือ่ 6 
สงิหาคม 2562 ทัง้นี้ ในส่วนคดแีรงงานเพิง่สิน้สุดเมื่อ 12 มนีาคม 2562 โดยศาลแรงงานภาค 1 จงัหวดัสระบุร ียนืยนั
ให้นายจ้างจ่ายเงนิแก่อดตีลูกจา้งสญัชาติพม่ารวม 14 คนตามค าสัง่เดมิของพนักงานตรวจแรงงาน ซึ่งประกอบดว้ย
ค่าจา้ง ค่าท างานในวนัหยุด ค่าล่วงเวลา และดอกเบีย้ เป็นจ านวนเงนิร่วม 1.7 ลา้นบาท 

 
118 ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้น http://tls.labour.go.th/2018/attachments/article/876/GLP%20Poultry.pdf 

http://tls.labour.go.th/2018/attachments/article/876/GLP%20Poultry.pdf


 

โดยมลูนิธเิพื่อสทิธมินุษยชนและการพฒันา (มสพ.) 25 

 
1.4  การโพสต์และแชรข์้อมูลเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิแรงงานเพื่อให้สาธารณชนตระหนักถึงความมี

อยู่ของเร่ืองดงักล่าวและร่วมผลกัดนัให้รฐับาลเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหา   
 
ตัง้แต่เดอืนมถิุนายน 2559 จนถงึปัจจุบนั บรษิทัไดย้ื่นรอ้งทุกขก์ล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในพืน้ที่  และ

ยื่นฟ้องศาล เพื่อด าเนินคดกีบับุคคลทีโ่พสตห์รอืแชรข์อ้ความผ่านสื่อออนไลน์เกีย่วกบัการละเมดิสทิธแิรงงาน ซึง่บรษิทั
เหน็ว่าเป็นขอ้ความทีอ่าจท าใหบ้รษิทัตอ้งเสยีหาย ซึง่รวมทัง้กรณีดงัต่อไปนี้ 

 
(1)  บริษัทได้ยื่นฟ้องศาลเพื่อด าเนินคดีกับนายอนัดี้ ฮอล์ (Andy Hall) ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการต่างประเทศ 

เครอืขา่ยเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) ในขอ้หาความผดิฐานหมิน่ประมาทดว้ยการโฆษณา และน าสู่คอมพวิเตอร์
ซึ่งข้อความอนัเป็นเท็จอนัเป็นความผิดตามพระราชบญัญตัิว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 
2550119 ต่อศาลอาญากรุงเทพใต ้(กรณีศกึษาที ่3) แต่อนัดี้ไดเ้ดนิทางออกนอกประเทศ ปัจจุบนัคดนีี้จงึอยู่ระหว่างการ
ตดิตามตวัจ าเลยมาด าเนินคด ี

 
(2)  บรษิทัไดย้ื่นฟ้องศาลเพื่อด าเนินคดกีบันางสาวสุชาณี รุ่งเหมอืนพร หรอืนางสุชาณี คลวัเทอ อดตีนักขา่ว

วอยสท์วี ีเป็นคดอีาญาต่อศาลจงัหวดัลพบุรี ในขอ้หาความผดิฐานหมิน่ประมาทโดยการโฆษณา สบืเนื่องมาจากการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่าน Twitter เมื่อ 14 กันยายน 2560 (กรณีศึกษาที่ 8) คดีนี้ศาลจังหวัดลพบุรีได้มีค าสัง่เมื่อ 18 
กรกฎาคม 2562 ใหป้ระทบัรบัฟ้องโจทก์ไวพ้จิารณา เนื่องจากเหน็ว่าคดมีมีูลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 
และ 328 และมหีมายเรยีกจ าเลยมาใหก้ารแก้ขอ้หาแห่งคดี นัดพรอ้มเพื่อสอบค าใหก้ารตรวจพยานหลกัฐานวนัที่ 14 
สงิหาคม 2562 โดยมกี าหนดสบืพยานระหว่าง 5-8 พฤศจกิายน 2562120 

 
(3)  บรษิทัไดย้ื่นฟ้องศาลเพื่อด าเนินคดกีบันายโทน โทน วนิ อดตีลูกจา้ง เป็นคดอีาญาต่อศาลอาญากรุงเทพ

ใต้ ในข้อหาความผดิฐานหมิน่ประมาทโดยการโฆษณา สืบเนื่องมาจากการเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับการละเมดิสทิธิ
แรงงานผ่านสื่อออนไลน์ อนัส่งผลกระทบต่อชื่อเสยีงของบรษิัท (กรณีศกึษาที่ 9) คดนีี้ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ออก
หมายเรยีกคดอีาญา ลงวนัที ่24 เมษายน 2562 นัดจ าเลยใหก้ารแก้ขอ้กล่าวหาแห่งคด ีพรอ้มกบันัดแถลงเปิดคด ีและ
ตรวจพยานหลกัฐานในวนัที ่4 มถิุนายน 2562 โดยจ าเลยไม่ทราบถงึการไต่สวนมูลฟ้องแต่อย่างใด ทัง้นี้ ก่อนวนันัด
พจิารณา โทนโทนวนิไดย้ื่นค ารอ้งขอปล่อยตวัชัว่คราวและศาลมคี าสัง่อนุญาต แต่ต่อมาในวนันัดพจิารณา โทนโทนวนิ
ไม่มาปรากฏต่อศาล ศาลจงึมคี าสัง่ยดึหลกัทรพัย์ในการปล่อยตวัชัว่คราว คดจีงึอยู่ระหว่างการติดตามตวัจ าเลยมา
ด าเนินคด ี

 

 
119 ปัจจุบนัการโพสต์หรอืแชร์ขอ้มูลที่มลีกัษณะเป็นการหมิน่ประมาทตามกฎหมายอาญาผ่านสื่อออนไลน์ไม่ถอืว่าเป็นความผดิฐานน าสู่
คอมพวิเตอร์ซึ่งขอ้ความอนัเป็นเทจ็ เพราะฐานความผดิดงักล่าวได้ถูกยกเลกิเมื่อปี 2560 โดยพระราชบญัญตัวิ่าด้วยการกระท าความผดิ
เกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2560  
120 ทัง้นี้ บรษิทัได้เคยรอ้งทุกขก์ล่าวโทษกบัพนักงานสอบสวนเมื่อปี 2561 ใหด้ าเนินคดกีบันางสาวสุชาณีในขอ้หาหมิน่ประมาทโดยการ
โฆษณาและน าเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอร์ซึง่ขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ แต่พนักงานสอบสวนและพนักงานอยัการมคีวามเหน็สัง่ไม่ฟ้อง เนื่อง จากเหน็
ว่าเป็นการแจ้งข่าวรายงานตามเนื้อหาของค าพพิากษา ประกอบกบัเป็นการแสดงความคดิเหน็ หรือขอ้ความโดยสุจรติในการแจ้งข่าวอนั
เป็นธรรมเรื่องการด าเนินการอนัเปิดเผยโดยศาลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 329 (4) และไม่ปรากฏเจตนาทุจรติหรอืโดยหลอกลวง
น าเขา้ขอ้มูลคอมพวิเตอร์อนัเป็นเทจ็ ซึ่งมลีกัษณะท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่ประชาชน จงึท าใหค้ดดีงักล่าวยุตติามค าสัง่ไม่ฟ้องเลขที่ อส.
0 0 42 ( ลบ ) / 3 7 2 7  ( ข้ อ มู ล จ ากสมาคมนั กกฎหม ายสิท ธิ ม นุ ษยชน  ล ง วันที่  18 กรกฎาคม  2562)  แ ล ะ ดู เพิ่ ม เ ติ ม ที่  
https://freedom.ilaw.or.th/case/869#progress_of_case  

https://freedom.ilaw.or.th/case/869#progress_of_case
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(4)  บริษัทได้ยื่นร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในพื้นที่ให้ด าเนินคดีกับนางสาวสุธาสีนี แก้ว
เหลก็ไหล ผูป้ระสานงานเครอืข่ายเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) ในความผดิฐานหมิน่ประมาทดว้ยการโฆษณา 
จากการโพสตข์อ้ความบรรยายถงึสภาพการท างานทีย่ากล าบากของแรงงานในฟารม์โดยไม่ระบุชื่อบรษิทั (กรณีศกึษา
ที่ 12) แต่คดีอาญาดังกล่าวยุติแล้ว เนื่องจากคุณสุธาสินีเชื่อว่า บริษัทได้ถอนค าร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงาน
สอบสวน ดว้ยความช่วยเหลอืจากสมาคมสตัวปี์กและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งในห่วงโซ่การผลติ121 

 
(5)  บรษิทัไดย้ื่นรอ้งทุกขก์ล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในพืน้ทีใ่หด้ าเนินคดกีบัอดตีลูกจา้ง เจา้หน้าทีอ่งคก์ร

สทิธมินุษยชน และบุคคลอื่นทีโ่พสตห์รอืแชรข์อ้ความทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัและสภาพการท างานซึง่อาจท าใหบ้รษิทัต้อง
เสยีหายในสื่อออนไลน์เป็นจ านวนถงึ 6 คด ี(กรณีศกึษาที ่12) แต่คดยีงัอยู่ระหว่างการสบืสวนและยงัไม่มกีารแจง้ขอ้หา
กบัผูถู้กกล่าวหาแต่อย่างใด122  

 
  1.5  การโพสต์และแชร์ข้อมูลรณรงค์เรียกร้องให้บริษัทยุติการฟ้องคดีกับอดีตลูกจ้างจากการ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือเรียกร้องให้บริษัทยุติการฟ้องคดีกบับุคคลท่ีแชร์
ข้อมูลรณรงคด์งักล่าว 

 
บรษิัทได้ยื่นฟ้องศาลเพื่อด าเนินคดกีบับุคคลที่โพสต์หรือแชร์วดีีโอคลปิรณรงค์ซึ่งจดัท าโดยโฟร์ติฟายไรท์ 

(Fortify Rights) เพื่อเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัยุตกิารฟ้องคดอีาญาในขอ้หาความผดิฐานแจง้ความเท็จและหมิน่ประมาทกบั
อดตีลูกจา้งทัง้ 14 คนทีไ่ดร้อ้งเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิดงันี้ 

 
(1)  บรษิทัไดย้ื่นฟ้องศาลอาญาเพื่อด าเนินคดกีบันายนานวนิ อดตีลูกจา้ง ในขอ้หาความผดิฐานหมิน่ประมาท

โดยการโฆษณา จากการใหส้มัภาษณ์ในวดีโีอคลปิรณรงค์ และการบอกเล่าเกี่ยวกบัสภาพการท างานในเวทอีภิปราย
หวัขอ้ “Breaking the Silence: Human Rights Defenders in Southeast Asia” และการโพสต์และแชร์ข้อมูลดงักล่าว
ผ่าน Facebook (กรณีศกึษาที ่5) โดยศาลไดม้คี าสัง่ประทบัรบัฟ้อง และปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพจิารณาคด ี 

 
(2)  บรษิัทได้ยื่นฟ้องศาลอาญาเพื่อด าเนินคดกีบันางสาวสุธาร ีวรรณศริ ิอดตีเจ้าหน้าทีด่้านสทิธมินุษยชน

ของโฟร์ตฟิายไรท์ (Fortify Rights) ในขอ้หาความผดิฐานหมิน่ประมาทโดยการโฆษณา จากการโพสต์และแชร์วดีโีอ
คลปิรณรงคด์งักล่าว (กรณีศกึษาที ่6) โดยศาลไดม้คี าสัง่ประทบัรบัฟ้อง และปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพจิารณาคด ี

 
(3)  บรษิทัไดย้ื่นฟ้องศาลแพ่งเรยีกรอ้งใหสุ้ธารชีดใชค้่าสนิไหมทดแทนในความเสยีหายทีบ่รษิทัอ้างว่าไดร้บั

จากการโพสต์และแชร์วดีโีอคลปิรณรงค์ดงักล่าว เป็นค่าเสยีหายจ านวนถงึ 5 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี้ยรอ้ยละ 7.5 นับ
แต่วนัฟ้อง และใหท้ าลายขอ้ความทีท่ าใหบ้รษิทัเสยีชื่อเสยีงซึง่เผยแพร่ในระบบคอมพวิเตอรห์รอือนิเตอรเ์น็ต รวมทัง้ให้
ประกาศค าขอโทษลงในหนังสอืพมิพร์ายวนัและ Twitter ตดิต่อกนัอย่างน้อย 30 วนั ตลอดจนใหใ้ชค้่าธรรมเนียมศาล
และค่าทนายความแก่บรษิทั (กรณีศกึษาที ่7) ในคดนีี้ บรษิทัไดย้ื่นถอนฟ้องต่อศาลแพ่งในระหว่างการสบืพยานโจทก์
เมื่อวนัที ่28 สงิหาคม 2562 ซึง่นับเป็นคดแีรกทีบ่รษิทัตดัสนิใจถอนฟ้องนับตัง้แต่เกดิขอ้พพิาทในปี 2559 การถอนฟ้อง
ดงักล่าวเป็นผลจากความพยายามของผูพ้พิากษาในคดใีนการไกล่เกลีย่ระงบัขอ้พพิาทระหว่างคู่กรณี123  

 
121 ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์นางสาวสุทธาสนิี, อา้งแลว้ 
122 ขอ้มลูจากส านักกฎหมาย เอน็ เอส พ ีลงวนัที ่28 มกราคม 2562 
123 ในระหว่างก าหนดนัดสบืพยานในศาลแพ่ง 27-30 สงิหาคม 2562 ผูพ้พิากษาในคดไีดเ้ปิดโอกาสใหคู้่ความแต่ละฝ่ายชีแ้จงเหตุผลและขอ้
ต่อสูใ้นคดหีลายครัง้ ทัง้การพดูคุยกบัคู่ความแต่ละฝ่ายเป็นการส่วนตวั และเปิดใหคู้่ความแต่ละฝ่ายไดเ้จรจาร่วมกนัต่อหน้าศาล จนในทีสุ่ด 



 

โดยมลูนิธเิพื่อสทิธมินุษยชนและการพฒันา (มสพ.) 27 

 
(4)  บรษิทัไดย้ื่นฟ้องศาลอาญาเพื่อด าเนินคดกีบันางสาวงามศุกร์ รตันเสถยีร อาจารย์สถาบนัสทิธมินุษยชน

และสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในข้อหาความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา จากการที่สถาบนัสิทธิ
มนุษยชนและสนัตศิกึษาโพสตแ์ละแชร์ขอ้เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัยุตกิารฟ้องคดกีบันานวนิและสุธารซีึง่โพสตห์รอืแชรว์ดีโีอ
คลปิรณรงค์ดงักล่าว (กรณีศกึษาที ่11) คดนีี้ไดม้กีารไต่สวนมูลฟ้องเมื่อ 1 กรกฎาคม และ 5 สงิหาคม 2562 โดยศาล
อาญานัดฟังค าสัง่ว่าจะรบัฟ้องหรอืไม่ในวนัที ่18 กนัยายน 2562124   
 
2.  ข้อกฎหมายท่ีถกูหยิบยกมาใช้ในการฟ้องคดี 
 

การด าเนินคดโีดยบรษิทัต่ออดตีลูกจา้ง เจา้หน้าทีอ่งค์กรสทิธมินุษยชน นักวชิาการ และผูส้ื่อข่าวนัน้ ในส่วน
คดอีาญา มทีัง้ขอ้หาความผดิเกี่ยวกบัการลกัทรพัย์ ขอ้หาความผดิเกี่ยวกบัการหมิน่ประมาท ซึ่งรวมทัง้ความผดิฐาน
หมิน่ประมาทดว้ยการโฆษณา ขอ้หาความผดิฐานแจง้ความเทจ็ต่อเจา้พนักงาน ขอ้หาความผดิฐานเบกิความเทจ็ในการ
พจิารณาคดตี่อศาล ขอ้หาความผดิเกี่ยวกบัการน าเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอร์ซึ่งขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ในส่วนคดแีพ่ง บรษิทั
ไดฟ้้องคดหีมิน่ประมาททางแพ่งเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัชือ่เสยีงของบรษิทั สรุปไดด้งันี้  

 
กรณีศึกษาท่ี 1 ประเภทคดี: อาญา  

ข้อหาความผิด: ลกัทรพัยน์ายจา้งในเวลากลางคนื 
(มาตรา 334, 335 (1), (11) ประมวลกฎหมายอาญา) 

อตัราโทษ: จ าคุกตัง้แต่ 1-7 ปี และปรบัตัง้แต่ 2,000 – 
14,000 บาท125 

กรณีศึกษาท่ี 2 ประเภทคดี: อาญา  
ข้อหาความผิด: แจง้ความเทจ็แก่เจ้าพนักงาน และ
หมิน่ประมาท (มาตรา 137, 326 ประมวลกฎหมาย
อาญา) 

อัตราโทษ: จ าคุกไม่เกิน 1 ปี และ/หรือ ปรับไม่เกิน 
20,000 บาท 

กรณีศึกษาท่ี 3 ประเภทคดี: อาญา  
ข้อหาความผิด: หมิน่ประมาทดว้ยการโฆษณา 
(มาตรา 326, 328 ประมวลกฎหมายอาญา) และน าสู่
คอมพวิเตอรซ์ึง่ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ (มาตรา 14 (1) 
พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วกบั
คอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550)126 

อตัราโทษ: จ าคุกไม่เกิน 2 ปี และปรบัไม่เกิน 200,000 
บาท (หมิน่ประมาทด้วยการโฆษณา), จ าคุกไม่เกนิ 5 ปี 
และ/หรอื ปรบัไม่เกิน 100,000 บาท (น าสู่คอมพวิเตอร์
ซึง่ขอ้ความอนัเป็นเทจ็) 

กรณีศึกษาท่ี 4 ประเภทคดี: อาญา  
ข้อหาความผิด: ร่วมกนัลกัทรพัยใ์นเวลากลางคนื และ
ร่วมกนัเอาไปเสยีซึง่เอกสารของผูอ้ืน่ในประการทีผู่อ้ ื่น
อาจจะไดร้บัความเสยีหาย (มาตรา 334, 335 (1), 188 
ประมวลกฎหมายอาญา) 

อตัราโทษ: จ าคุกตัง้แต่ 1-5 ปี และปรบัตัง้แต่ 20,000 – 
200,000 บาท 

 
บ ริ ษั ท ไ ด้ ถ อ น ฟ้ อ ง ค ดี แ พ่ ง กั บ จ า เ ล ย ใ น ช่ ว ง บ่ า ย ข อ ง วั น ที่  28 สิ ง ห า ค ม  2562,  ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ที่  
http://naksit.net/2019/08/1918sutharee-civilcourt/ และ https://freedom.ilaw.or.th/case/865#progress_of_case 
124 ดูเพิม่เตมิที ่https://prachatai.com/journal/2019/08/83769 และ https://freedom.ilaw.or.th/case/867#progress_of_case  
125 ปัจจุบนัได้มกีารปรบัปรุงอตัราโทษดงักล่าวเป็นจ าคุกตัง้แต่ 1-7 ปี และปรบัตัง้แต่ 20,000 – 140,000 บาท โดยพระราชบญัญตัแิก้ไข
เพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที ่26) พ.ศ. 2560 
126 ปัจจุบนัการโพสต์หรอืแชร์ขอ้มูลที่มลีกัษณะเป็นการหมิน่ประมาทตามกฎหมายอาญาผ่านสื่อออนไลน์ไม่ถอืว่าเป็นความผดิฐานน าสู่
คอมพวิเตอร์ซึ่งขอ้ความอนัเป็นเทจ็ เพราะฐานความผดิดงักล่าวได้ถูกยกเลกิเมื่อปี 2560 โดยพระราชบญัญตัิว่าด้วยการกระท าความผดิ
เกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2560  

http://naksit.net/2019/08/1918sutharee-civilcourt/
https://freedom.ilaw.or.th/case/865#progress_of_case
https://prachatai.com/journal/2019/08/83769
https://freedom.ilaw.or.th/case/867#progress_of_case
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กรณีศึกษาท่ี 5 ประเภทคดี: อาญา  
ข้อหาความผิด: หมิน่ประมาทดว้ยการโฆษณา 
(มาตรา 326, 328 ประมวลกฎหมายอาญา) 

อตัราโทษ: จ าคุกไม่เกิน 2 ปี และปรบัไม่เกิน 200,000 
บาท 

กรณีศึกษาท่ี 6 ประเภทคดี: อาญา  
ข้อหาความผิด: หมิน่ประมาทดว้ยการโฆษณา 
(มาตรา 326, 328 ประมวลกฎหมายอาญา) 

อตัราโทษ: จ าคุกไม่เกิน 2 ปี และปรบัไม่เกิน 200,000 
บาท 

กรณีศึกษาท่ี 7 ประเภทคดี: แพ่ง  
ข้อกฎหมาย: ละเมดิ (มาตรา 423 ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย)์ 
 

ค่าสินไหมทดแทน: เรียกร้องค่าเสียหายรวม 5 ล้าน
บาทพร้อมดอกเบี้ย, ให้ท าลายข้อความที่เผยแพร่ใน
ระบบคอมพวิเตอร์หรอือินเตอร์เน็ต, ให้ประกาศค าขอ
โทษลงในหนังสอืพมิพร์ายวนัและ twitter ตดิต่อกนัอย่าง
น้อย 30 วนั, ใช้ค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความ
ใหแ้ก่โจทก์ 

กรณีศึกษาท่ี 8 ประเภทคดี: อาญา  
ข้อหาความผิด: หมิน่ประมาทดว้ยการโฆษณา 
(มาตรา 326, 328 ประมวลกฎหมายอาญา) 

อตัราโทษ: จ าคุกไม่เกิน 2 ปี และปรบัไม่เกิน 200,000 
บาท 

กรณีศึกษาท่ี 9 ประเภทคดี: อาญา  
ข้อหาความผิด: หมิน่ประมาทดว้ยการโฆษณา 
(มาตรา 326, 328 ประมวลกฎหมายอาญา) 

อตัราโทษ: จ าคุกไม่เกิน 2 ปี และปรบัไม่เกิน 200,000 
บาท 

กรณีศึกษา ท่ี  
10 

ประเภทคดี: อาญา  
ข้อหาความผิด: เบกิความเทจ็ (มาตรา 177 ประมวล
กฎหมายอาญา) 

อตัราโทษ: จ าคุกไม่เกิน 5 ปี และปรบัไม่เกิน 100,000 
บาท 

กรณีศึกษา ท่ี  
11 

ประเภทคดี: อาญา  
ข้อหาความผิด: หมิน่ประมาทดว้ยการโฆษณา 
(มาตรา 326, 328 ประมวลกฎหมายอาญา) 

อตัราโทษ: จ าคุกไม่เกิน 2 ปี และปรบัไม่เกิน 200,000 
บาท 

 
จากกรณีศกึษาดงักล่าวจะเห็นได้ว่า ความผดิอาญาเกี่ยวกบัการหมิน่ประมาท (“หมิน่ประมาททางอาญา”) 

และกฎหมายละเมดิเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัชื่อเสยีง (“หมิน่ประมาททางแพ่ง”) เป็นขอ้
กฎหมายที่บรษิัทมกัหยบิยกมาใชด้ าเนินคด ีโดยอย่างยิง่กบัผู้ที่ “โพสต์” หรอื “แชร์” ขอ้มูลหรอืความคดิเห็นบนสื่อ
ออนไลน์ในประเด็นการละเมดิสทิธแิรงงานและการละเมดิสทิธมินุษยชนอื่น ซึ่งอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายกบับรษิัท 
ความเสยีหายทีบ่รษิัทไดร้บัอาจเกิดจากการถูกบรษิัทคู่คา้ยกเลกิสญัญา อนัเนื่องมาจากความตื่นตวัของผูบ้รโิภคใน
ต่างประเทศทีใ่หค้วามส าคญักบัประเดน็เรื่องธุรกจิกบัสทิธมินุษยชนมากยิง่ขึน้    
 

สรปุกฎหมาย “หม่ินประมาททางอาญา” และ “หม่ินประมาททางแพ่ง”  
 
1.  กฎหมายหม่ินประมาททางอาญา 

ประมวลกฎหมายอาญาไดบ้ญัญตัคิวามผดิเกีย่วกบัการหมิน่ประมาท โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองชื่อเสยีง
ของบุคคล องคป์ระกอบส าคญัของการกระท า “ความผดิฐานหมิน่ประมาท” ไดแ้ก่การใส่ความผูอ้ื่นต่อบุคคลทีส่าม ใน
ประการทีน่่าจะท าใหผู้อ้ื่นนัน้เสยีชื่อเสยีง ถูกดูหมิน่ หรอืถูกเกลยีดชงั โดยมอีตัราโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปีและ/หรอืปรบั
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ไม่เกนิ 20,000 บาท127 และหากความผดิฐานหมิน่ประมาทได้กระท าด้วยการโฆษณา อตัราโทษจะยิง่สงูขึน้เป็นโทษ
จ าคุกไม่เกนิสองปีและ/หรอืปรบัไม่เกนิ 200,000 บาท128  

บทยกเว้นความรบัผิด – กฎหมายหมิ่นประมาททางอาญามีบทบัญญัติคุ้มครองบุคคลที่ใช้สิทธิในการ
แสดงออกซึง่ความคดิเหน็โดยสุจรติ เพื่อความชอบธรรม ป้องกนัตนหรอืป้องกนัส่วนไดเ้สยีเกีย่วกบัตนตามคลองธรรม 
หรอืเป็นการตชิมดว้ยความเป็นธรรม ซึง่บุคคลหรอืสิง่ใดอนัเป็นวสิยัของประชาชนย่อมกระท า โดยกฎหมายถอืว่าการ
กระท าดงักล่าวไม่ถอืเป็นความผดิ129  

บทยกเวน้โทษ – ในกรณีที่เป็นการแสดงถงึขอ้ความจรงิที่จะเกดิประโยชน์ต่อประชาชน กฎหมายได้บญัญตัิ
ใหผู้น้ัน้ไม่ตอ้งรบัโทษ130  

ความผดิทีส่ามารถยอมความได้ – กฎหมายได้บญัญตัใิหค้วามผดิเกี่ยวกบัการหมิน่ประมาทเป็นความผดิที่
สามารถยอมความได1้31   

 
2.  กฎหมายหม่ินประมาททางแพ่ง 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ด้บญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิ โดยก าหนดใหผู้น้ัน้ตอ้งชดใชค้่าสนิไหม
ทดแทนในความเสยีหายที่เกิดขึ้นแก่ชื่อเสยีง หากข้อความที่แสดงออกนัน้ฝ่าฝืนต่อความจรงิ (หรอืเรยีกว่า “หมิ่น
ประมาททางแพ่ง”)132  

บทยกเวน้ความรบัผดิ – กฎหมายหมิน่ประมาททางแพ่งมบีทบญัญตัยิกเวน้ความรบัผดิ ให้ผูท้ี่แสดงออกซึง่
ขา่วสารนัน้ไม่ตอ้งรบัผดิในค่าสนิไหมทดแทน หากผูส้่งขา่วสารนัน้มไิดรู้ว้่าเป็นความไม่จรงิ และเป็นเรื่องทีต่นเองหรอื
ผูร้บัขา่วสารมทีางไดเ้สยีโดยชอบในการนัน้133  

ค่าสนิไหมทดแทน – ในการใช้ค่าสนิไหมทดแทน กฎหมายบญัญตัใิหศ้าลตอ้งวนิิจฉัยค่าสนิไหมทดแทนตาม
พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด134 และในกรณีความเสยีหายที่เกิดขึ้นแก่ชื่อเสียง ศาลจะสัง่ให้บุคคลนัน้
จดัการตามควรเพื่อท าใหช้ื่อเสยีงของผูน้ัน้กลบัคนืดแีทนใหใ้ชค้่าเสยีหาย หรอืทัง้ใหใ้ชค้่าเสยีหายดว้ยกไ็ด้135 

 
127 มาตรา 326 “ผูใ้ดใส่ความผูอ้ื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะท าใหผู้อ้ื่นนัน้เสยีชื่อเสยีง ถูกดูหมิน่ หรอืถูกเกลยีดชงั ผูน้ัน้กระท า
ความผดิฐานหมิน่ประมาท ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั” 
128 มาตรา 328 “ถา้ความผดิฐานหมิน่ประมาทไดก้ระท าโดยการโฆษณา ดว้ยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายส ีภาพยนตร ์ภาพหรอืตวัอกัษร
ทีท่ าใหป้รากฏไม่ว่าดว้ยวธิใีด ๆ แผ่นเสยีง หรอืสิง่บนัทกึเสยีง บนัทกึภาพ หรอืบนัทกึอกัษร กระท าโดยการกระจายเสยีง หรอืการกระจาย
ภาพ หรอืโดยกระท าการป่าวประกาศดว้ยวธิอีื่น ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี และปรบัไม่เกนิสองแสนบาท” 
129 มาตรา 329 “ผูใ้ดแสดงความคดิเหน็หรอืขอ้ความใดโดยสุจรติ 

(1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกนัตนหรอืป้องกนัส่วนไดเ้สยีเกีย่วกบัตนตามคลองธรรม 
(2) ในฐานะเป็นเจา้พนักงานปฏบิตักิารตามหน้าที่ 
(3) ตชิมดว้ยความเป็นธรรม ซึง่บุคคลหรอืสิง่ใดอนัเป็นวสิยัของประชาชนย่อมกระท า หรอื 
(4) ในการแจง้ขา่วดว้ยความเป็นธรรมเรื่องการด าเนินการอนัเปิดเผยในศาลหรอืในการประชุม 
ผูน้ัน้ไม่มคีวามผดิฐานหมิน่ประมาท” 

130 มาตรา 330 “ในกรณีหมิน่ประมาท ถา้ผูถู้กหาว่ากระท าความผดิ พสิจูน์ไดว้่าขอ้ทีห่าว่าเป็นหมิน่ประมาทนัน้เป็นความจรงิ ผูน้ัน้ไม่ตอ้ง
รบัโทษ 

แต่ห้ามไม่ให้พสิูจน์ ถ้าข้อที่หาว่าเป็นหมิน่ประมาทนัน้เป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตวั และการพสิูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่
ประชาชน” 
131 มาตรา 333 วรรคหนึ่ง “ความผดิในหมวดนี้เป็นความผดิอนัยอมความได”้ 
132 มาตรา 423 วรรคหนึ่ง "ผูใ้ดกล่าวหรอืไขขา่วแพร่หลายซึง่ขอ้ความอนัฝ่าฝืนต่อความจรงิ เป็นที่เสยีหายแก่ชื่อเสยีงหรอืเกยีรตคิุณของ
บุคคลอื่นก็ด ีหรอืเป็นที่เสยีหายแก่ทางท ามาหาได้หรอืทางเจรญิของเขาโดยประการอื่นก็ด ีท่านว่าผูน้ัน้จะต้องใชค้่าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่
เขาเพื่อความเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิแต่การนัน้ แมท้ัง้เมื่อตนมไิดรู้ว้่าขอ้ความนัน้ไม่จรงิ แต่หากควรจะรูไ้ด้” 
133 มาตรา 423 วรรคสอง "ผูใ้ดส่งขา่วสารอนัตนมไิดรู้ว้่าเป็นความไม่จรงิ หากว่าตนเองหรอืผูร้บัขา่วสารนัน้มทีางไดเ้สยีโดยชอบในการนัน้
ดว้ยแลว้ ท่านว่าเพยีงทีส่่งขา่วสารเช่นนัน้หาท าใหผู้น้ัน้ตอ้งรบัผดิใชค้่าสนิไหมทดแทนไม่” 
134 มาตรา 438 "ค่าสนิไหมทดแทนจะพงึใชโ้ดยสถานใดเพยีงใดนัน้ ใหศ้าลวนิิจฉยัตามควรแก่พฤตกิารณ์และความรา้ยแรงแห่งละเมดิ” 
135 มาตรา 447 "บุคคลใดท าให้เขาต้องเสยีหายแก่ชื่อเสยีง เมื่อผู้ต้องเสยีหายร้องขอ ศาลจะสัง่ให้บุคคลนัน้จดัการตามควรเพื่อท าให้
ชื่อเสยีงของผูน้ัน้กลบัคนืดแีทนใหใ้ชค้่าเสยีหาย หรอืทัง้ใหใ้ชค้่าเสยีหายดว้ยกไ็ด้” 



 

โดยมลูนิธเิพื่อสทิธมินุษยชนและการพฒันา (มสพ.) 30 

 
ในคดหีมิน่ประมาททางอาญา คณะกรรมการนักนิตศิาสตรส์ากล (International Commission of Jurists) และ 

Lawyers’ Rights Watch Canada (LRWC) ได้ยื่นหนังสือต่อศาลอาญา (Amicus Curiae Brief) เพื่อเรียกร้องให้ศาล
ตีความกฎหมายไทยในทางทีส่อดคล้องกบัพนัธกรณีกฎหมายสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ (กรณีศกึษาที่ 5 และที่ 
6)136  

 
กฎหมายสทิธมินุษยชนใหค้วามส าคญักบัการคุ้มครองเสรภีาพในการแสดงออกซึ่งความคดิเหน็ ขอ้ 19 (1) 

และ (2) ของกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (ICCPR) รบัรองสทิธทิีจ่ะมคีวามคดิเหน็
โดยปราศจากการแทรกแซง และเสรภีาพแห่งการแสดงออก และในขอ้ 19 (3) ก าหนดใหก้ารจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพ
ดงักล่าว ตอ้งเป็นไปโดยบทบญัญตัขิองกฎหมาย เพยีงเท่าทีจ่ าเป็นและไดส้ดัส่วนกบัการคุม้ครองสทิธหิรอืชื่อเสยีงของ
บุคคลอื่น การรกัษาความมัน่คงของชาติ หรอืความสงบเรยีบร้อย หรอืการสาธารณสุข หรอืศีลธรรมของประชาชน 
ขอ้ยกเวน้ดงักล่าวต้องเป็นการตีความโดยเคร่งครดั และความเหน็ทัว่ไปของคณะกรรมการสทิธมินุษยชน ฉบบัที ่34 
เน้นย ้าว่า กฎหมายเกี่ยวกบัการหมิน่ประมาทต่าง ๆ นัน้จะต้องไม่ถูกใชเ้ป็นเครื่องมอืยบัยัง้เสรภีาพในการแสดงออก 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัประโยชน์สาธารณะ และการลงโทษดว้ยการจ าคุกจากการใชเ้สรภีาพใน
การแสดงออกซึง่ความคดิเหน็นัน้ไม่อาจถอืไดว้่าเป็นการลงโทษทีส่มเหตุผล137 

 
 ทัง้นี้ ในคดล่ีาสุดทีศ่าลมคี าสัง่รบัฟ้องโจทก ์(กรณีศกึษาที่ 6) ศาลไดใ้หค้วามเหน็ในประเดน็เกีย่วกบักฎหมาย
หมิน่ประมาททางอาญา ทีม่าของความเหน็นี้สบืเนื่องจากศาลได้รบัฟังแถลงการณ์ทีค่ณะกรรมการนักนิตศิาสตร์สากล 
และ Lawyers’ Rights Watch Canada ไดย้ื่นต่อศาลอาญาเป็นหนังสอื  
 

ศาลไดใ้หค้วามเหน็ว่า ความผดิเกีย่วกบัการหมิน่ประมาทยงัไมน่่าจะขดัตอ่หลกัการของกตกิาระหวา่งประเทศ
ว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ศาลเห็นว่าบทบญัญตัิความผดิฐานหมิน่ประมาทยงัไม่ก ากวมถึงขนาดที่
วญิญูชนจะไม่เขา้ใจ และยงัถอืไม่ไดว้่าโทษอาญาทีก่ าหนดไม่ไดส้ดัส่วนกบัความรุนแรงของความผดิ เพราะผลกระทบ
จากการหมิน่ประมาทอาจสร้างความเสยีหายที่รุนแรงได้ เช่น อาจถูกประชาทณัฑ์ หรอืต้องตกงานหรอืหมดอนาคต 
นอกจากนี้ บทบญัญตัดิงักล่าวไมม่โีทษขัน้ต ่า ในสถานการณ์ทีไ่ม่รุนแรง ศาลอาจสัง่เพยีงโทษปรบัและใหร้อลงอาญาได ้ 

 
ส่วนในเรื่องภาระการพสิูจน์ โจทก์ยงัคงมภีาระหน้าทีจ่ะต้องพสิูจน์ถงึองคป์ระกอบความผดิฐานหมิน่ประมาท 

และยงัต้องพิสูจน์ด้วยว่าการกระท าของจ าเลยไม่เข้าองค์ประกอบให้ยกเว้นความผิดหรือยกเว้นโทษ และในการ
พจิารณาศาลจะตอ้งค านึงถงึหลกัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนูญประกอบดว้ย  

 
และสุดทา้ยศาลยงัเหน็ว่า กฎหมายหมิน่ประมาททางแพ่งยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะคุม้ครองสุจรติชนได ้จงึยงัสมควร

ทีจ่ะยงัคงบทบญัญตัคิวามผดิฐานหมิน่ประมาทไวอ้ยู่เพื่อคุม้ครองชื่อเสยีงของสุจรติชน ศาลยงัไดม้คีวามเหน็ต่อไปถงึ
บทบาทหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเห็นว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนพึงได้รับความคุ้มครองภายใต้
กฎหมายไม่แตกต่างจากบุคคลทัว่ไป นักปกป้องสทิธมินุษยชนควรมคีวามรู้และความระมดัระวงัในการท างานและ
รบัผดิชอบในผลของการกระท าของตน  

 
136 ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ใ น  https://www.icj.org/wp-content/uploads/2 0 1 9 / 0 1 / Thailand-Nan-Win-Kratik_Amicus-Advocacy-legal-
submission-2019-THA.pdf  เขา้ถงึเมื่อ 19 มนีาคม 2562 
137 ความเหน็ทัว่ไป ฉบบัที ่34 ย่อหน้า 47 (Human Rights Committee, ICCPR, General Comment No.34, 12 September 2011, para 
47) 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/01/Thailand-Nan-Win-Kratik_Amicus-Advocacy-legal-submission-2019-THA.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/01/Thailand-Nan-Win-Kratik_Amicus-Advocacy-legal-submission-2019-THA.pdf
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 ศาลยงัไดใ้หค้วามเหน็เกี่ยวกบัการฟ้องคดปิีดปาก หรอืคดยีุทธศาสตร์เพื่อระงบัการมส่ีวนร่วมของประชาชน
ในประเด็นสาธารณะ (Strategic Litigation Against Public Participation หรอื “SLAPP”) ที่ทนายความฝ่ายจ าเลยได้
ยื่นแถลงต่อศาล โดยศาลเหน็ว่าแมไ้ม่มคี านิยามชดัเจน แต่อาจเทยีบเคยีงไดก้บัความเป็นผูเ้สยีหายตามหลกักฎหมาย
วธิพีจิารณาความอาญา กล่าวคอื หากเป็นการฟ้องคดโีดยไม่สุจรติกเ็ท่ากบัว่า ไม่ เป็นผูเ้สยีหายโดยนิตนิัย แต่ในคดนีี้ 
ศาลยงัเหน็ว่าโจทกม์อี านาจฟ้อง เพราะโจทกไ์ดใ้ชส้ทิธฟ้ิองหลงัคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตไิดม้คีวามเหน็ไป
แล้ว การฟ้องคดจีงึไม่ไดม้ผีลเป็นการกลัน่แกลง้หรอืเอาเปรยีบจ าเลยเพื่อประวงิคด ีหรอืโดยฟ้องในพืน้ทีห่่างไกล หรอื
โดยเรยีกค่าเสยีหายจ านวนทีส่งูมากเกนิสมควร138  
 

กล่าวโดยสรุป บุคคลทีแ่สดงออกซึง่ความคดิเหน็ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ี่โพสตห์รอืแชรข์อ้มลูหรอืความคดิเหน็
บนสื่อออนไลน์ในประเดน็การละเมดิสทิธแิรงงานหรอืการละเมดิสทิธมินุษยชนซึง่อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายกบับรษิทั 
และการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อปกป้องสทิธมินุษยชนนัน้ ยงัคงมคีวามเสีย่งทีจ่ะถูกบรษิทัด าเนินคดไีด ้ทัง้คดี
หมิน่ประมาททางอาญาและหมิน่ประมาททางแพ่ง เพราะการโพสต์หรอืแชร์ขอ้มูลในประเด็นการละเมดิสทิธแิรงงาน 
ย่อมอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อบรษิทั อนัเนื่องมาจากความตื่นตวัของกลุ่มธุรกจิและผูบ้รโิภคในต่างประเทศ
ที่เริม่ให้ความส าคญักบัประเด็นเรื่องธุรกิจกบัสทิธมินุษยชน และปฏิเสธการบรโิภคสินค้าที่เกิดจากการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนตลอดห่วงโซ่การผลติ 

 
แต่ในทางหลกักฎหมายสทิธมินุษยชนและเจตนารมณ์ของกฎหมายคุม้ครองสทิธแิรงงาน การน าเสนอขอ้มูลที่

มวีตัถุประสงค์เพื่อคุม้ครองสทิธแิรงงานหรอืเพื่อยกระดบัมาตรฐานแรงงานไทยซึ่งย่อมเป็นประเดน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ควรท าได้โดยไม่มคีวามเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องด าเนินคด ีการโพสต์หรอืแชร์ขอ้มูลเกี่ยวกบัการละเมดิสทิธิ
แรงงานไม่ควรถือว่าเป็นการกลัน่แกล้งหรอืเพื่อท าลายบรษิัท เพราะการน าเสนอขอ้มูลหรอืขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัการ
ละเมดิสทิธแิรงงาน เป็นวธิกีารเปิดเผยใหส้าธารณชนและผูบ้รโิภคไดม้โีอกาสรบัรู ้และสามารถมส่ีวนร่วมแสดงออกซึง่
ความคดิเหน็และตดิตามตรวจสอบ เพื่อใหก้ารคุม้ครองสทิธแิรงงานปรากฏผลเป็นรปูธรรม 
 
3.  การด าเนินคดีท่ีเกิดขึ้นมุ่งเน้นไปยงัปัจเจกบุคคล ท าให้ต้องแบกรบัภาระในการต่อสู้คดีโดยล าพงั 
 

ตัง้แต่มถิุนายน 2559 บรษิทัไดด้ าเนินคดกีบัอดตีลูกจา้ง 14 คน เจา้หน้าทีอ่งค์กรสทิธมินุษยชนอย่างน้อย 3 
คน นักวชิาการ และผูส้ื่อขา่วอย่างน้อย 2 คน ส่วนใหญ่เป็นคดอีาญา มหีนึ่งคดเีป็นคดแีพ่งเรยีกรอ้งใหเ้จา้หน้าทีอ่งค์กร
สทิธมินุษยชนชดใชค้่าสนิไหมทดแทน จนถงึปัจจุบนั การด าเนินคดขีองบรษิทัมุ่งไปทีค่วามรบัผดิชอบของปัจเจกบุคคล
ซึง่ท าใหปั้จเจกบุคคลทีถู่กด าเนินคดตีอ้งแบกรบัภาระทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้  
 

3.1 ความเส่ียงและภาระท่ีต้องแบกรบัเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา 
 

 
138 พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา (ฉบบัที่ 34) พ.ศ. 2562 ซึ่งมผีลบงัคบัตัง้แต่ 21 มนีาคม 2562 
ไดบ้ญัญตัใิหศ้าลมอี านาจยกฟ้อง หากปรากฏว่ามกีารฟ้องคดโีดยไม่สุจรติหรอืโดยบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิเพื่อกลัน่แกล้งหรอืเอาเปรยีบจ าเลย
ในหลายกรณี หรอืฟ้องคดโีดยมุ่งหวงัผลประโยชน์อื่นยิง่กว่าประโยชน์ทีพ่งึไดต้ามปกตธิรรมดา อนัเป็นการสรา้งความเดอืดรอ้นแก่บุคคลที่
ถูกฟ้องรอ้งและบุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง (มาตรา 166/1)  
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นับตัง้แต่บรษิทัรอ้งทุกขก์ล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนใหด้ าเนินคดอีาญา ผูถู้กด าเนินคดตี้องแบกรบัความ
เสี่ยงที่จะถูกจบักุมควบคุมตวั ต้องแสวงหาหลกัประกนัส าหรบัการขอปล่อยตวัชัว่คราวในชัน้สอบสวน ต้องรวบรวม
พยานหลกัฐานเพื่อใช้ต่อสู้คด ีต้องมทีนายความเพื่อเป็นตวัแทนทางกฎหมาย ต้องมล่ีามในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นคน
ต่างชาต ิรวมทัง้ตอ้งขาดงาน ไม่ไดร้บัค่าจา้ง ตอ้งรบัผดิชอบค่าเดนิทาง และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ เพื่อไปใหก้ารกบัพนักงาน
สอบสวน ตลอดจนได้รบัผลกระทบต่อสภาพทางจติใจจากความไม่แน่นอนจากผลของคดี กรณีแรงงานขา้มชาตทิีม่ ี
ปัญหากบันายจา้งเดมิ ยิง่มคีวามยากล าบากยิง่ขึน้ในการขอปล่อยตวัชัว่คราว เพราะจะถอืไดว้่าแรงงานขา้มชาตนิัน้ไม่
มถีิน่ทีอ่ยู่เป็นหลกัแหล่ง      
 

3.2 ความเส่ียงและภาระท่ีต้องแบกรบัเมื่อตกเป็นจ าเลยในคดีอาญา 
 
นับแต่บรษิัทยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อด าเนินคดอีาญา เมื่อมกีารไต่สวนมูลฟ้อง ผู้ถูกฟ้องคดตี้องแบกรบัภาระที่

จะต้องน าเสนอใหศ้าลเหน็และมคี าสัง่ไม่รบัฟ้อง ต้องมทีนายความเป็นตวัแทนทางกฎหมายในชัน้ศาล หากศาลมคี าสัง่
รบัฟ้อง ผูถู้กฟ้องยงัต้องแบกรบัความเสี่ยงทีจ่ะถูกจบักุมควบคุมตวั ต้องแสวงหาหลกัประกนัส าหรบัการขอปล่อยตวั
ชัว่คราวในชัน้ศาล ตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อใชต้่อสูค้ด ีรวมทัง้ตอ้งขาดงาน รบัผดิชอบค่าเดนิทาง และค่าใชจ้่าย
ต่าง ๆ ทีจ่ะตอ้งมาปรากฏตวัต่อศาลทุกนัด ภาระทีผู่ถู้กฟ้องคดไีดร้บัยิง่เพิม่พูนขึน้กรณีทีจ่ าเลยเป็นคนต่างชาต ิจ าเลย
ตอ้งมล่ีามเพื่อช่วยเหลอืในการตดิต่อสื่อสาร ตอ้งใชห้ลกัประกนัทีส่งูยิง่ขึน้ในการขอปล่อยตวัชัว่คราว และมคีวามเสีย่งที่
จะถูกจ ากดัเสรภีาพในการเดนิทางออกนอกประเทศ ถูกยดึหนังสอืเดนิทาง การฟ้องคดยีงัส่งผลกระทบต่อสภาพทาง
จติใจจากความไม่แน่นอนในผลของคด ีทีอ่าจตอ้งถูกจองจ าหากศาลพพิากษาว่ามคีวามผดิ 
 

3.3 ความเส่ียงและภาระท่ีต้องแบกรบัเมื่อตกเป็นจ าเลยในคดีแพ่ง 
 
นับแต่บริษัทยื่นฟ้องต่อศาลเป็นคดีแพ่งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จ าเลยต้องแบกรับภาระที่จ ะต้องมี

ทนายความเป็นตวัแทนทางกฎหมายในชัน้ศาล ต้องรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อพสิูจน์ใหศ้าลเหน็ถงึเจตนาอนับรสุิทธิ ์
และความชอบธรรมของการกระท าทีเ่ป็นไปเพื่อปกป้องสทิธมินุษยชน ซึง่เป็นประเดน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและ
บุคคลย่อมมคีวามชอบธรรมทีจ่ะแสดงออกซึ่งความคดิเหน็ในเรื่องดงักล่าว รวมทัง้ต้องขาดงาน รบัผดิชอบค่าเดนิทาง 
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการต่อสู้คดีชัน้ศาล และต้องมีล่ามเพื่อช่วยเหลือในการติดต่อสื่อสารกรณีที่จ าเลยเป็นคน
ต่างชาต ิการฟ้องคดยีงัส่งผลกระทบต่อสภาพทางจติใจจากความไม่แน่นอนในผลของคด ีตอ้งแบกรบัความเสีย่งในการ
ชดใช้ค่าเสยีหายจ านวนมากด้วยตนเอง หากศาลพพิากษาว่าจ าเลยกระท าละเมดิและก าหนดค่าสนิไหมทดแทนเตม็
อตัราทีโ่จทกร์อ้งขอ 

 
สรุปรายละเอยีดดงันี้ 

กรณีศึกษาท่ี 1 ช่วงเวลา: 24 ม.ิย. 59 – 31 ต.ค. 59  
ผู้ถกูฟ้อง: นางสาวเยเย นายซูยงัอดตีลูกจา้งสญัชาติ
พม่า 
ประเภทคดี/ข้อหา: อาญา, ลกัทรพัยน์ายจา้งในเวลา
กลางคนื  
อตัราโทษ: จ าคุกตัง้แต่ 1-7 ปี และปรบัตัง้แต่ 2,000 
– 14,000 บาท 
คดีอยู่ในชัน้: สอบสวน/อยัการ 

ภาระและความเส่ียงท่ีต้องแบกรบั: ถูกจบักุมควบคุม
ตวัทีส่ถานีต ารวจ, ตอ้งแสวงหาหลกัประกนัส าหรบัการขอ
ปล่อยตวัชัว่คราวในชัน้สอบสวน ผู้ต้องหา (เยเย) ได้รบั
การปล่อยตวัชัว่คราวในชัน้สอบสวน โดยใช้เงนิประกนั 
20,000 บาท (เยเยได้รบัความช่วยเหลือด้านเงนิประกนั
ตัวจากบริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิต) , ต้องรวบรวม
พยานหลกัฐานเพื่อใช้ต่อสูค้ดี, ต้องมทีนายความ, ต้องมี
ล่าม, ต้องขาดงาน, รบัผดิชอบค่าเดินทางและค่าใช้จ่าย
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สถานะปัจจบุนัของคดี: การด าเนินคดอีาญาโดยรฐั
เป็นทียุ่ตเินื่องจากอยัการมคี าสัง่ไม่ฟ้องคด ี

ต่าง ๆ เพื่อไปใหก้ารกบัพนักงานสอบสวน, ผลกระทบต่อ
สภาพทางจติใจจากความไม่แน่นอนจากผลของคด ี 

กรณีศึกษาท่ี 2 ช่วงเวลา: 6 ต.ค. 59 – 30 พ.ค. 62 
ผู้ถกูฟ้อง: อดตีลูกจา้งสญัชาตพิม่ารวม 14 คน 
ประเภทคดี/ข้อหา: อาญา, แจ้งความเทจ็แก่เจ้า
พนักงานและหมิน่ประมาท  
อตัราโทษ: จ าคุกไม่เกนิ 1 ปี และ/หรอื ปรบัไม่เกนิ 
20,000 บาท 
คดีอยู่ในชัน้: ศาล (ศาลแขวงดอนเมอืง) 
สถานะปัจจบุนัของคดี: คดถีงึทีสุ่ดโดยศาลพพิากษา
ยกฟ้อง 

ภาระและความเส่ียงท่ีต้องแบกรบั: ต้องมทีนายความ
เป็นตวัแทนทางกฎหมายในชัน้ศาล, ต้องน าเสนอใหศ้าล
เห็นและมคี าสัง่ไม่ร ับฟ้อง, เมื่อศาลมคี าสัง่รบัฟ้อง ต้อง
แสวงหาหลกัประกนัส าหรบัการขอปล่อยตวัชัว่คราวในชัน้
ศาล (คดีนี้ศาลให้ท าสัญญาประกันตัวในกรอบวงเงิน 
20,000 บาท โดยไม่ต้องยื่นหลักประกันจริง), ต้องขอ
อนุญาตศาลเมื่อประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศ, 
ต้องรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อใช้ต่อสู้คด,ี ต้องขาดงาน 
รบัผดิชอบค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะต้องมา
ปรากฏตัวต่อศาลทุกนัด (หากไม่สามารถมาปรากฏตวั
ต้องขออนุญาตเป็นครัง้ ๆ ไป เช่น ลาคลอดบุตร), ต้องมี
ล่ามเพื่อช่วยเหลือในการติดต่อสื่อสาร, ผลกระทบต่อ
สภาพทางจติใจจากความไม่แน่นอนในผลของคด ี 

กรณีศึกษาท่ี 3 ช่วงเวลา: 4 พ.ย. 59 – ปัจจุบนั  
ผู้ถกูฟ้อง: นายอนัดี ้ฮอล ์(Mr. Andy Hall) ทีป่รกึษา
ฝ่ายกจิการต่างประเทศ เครอืขา่ยเพื่อสทิธแิรงงานขา้ม
ชาต ิ(MWRN) 
ประเภทคดี/ข้อหา: อาญา, หมิน่ประมาทดว้ยการ
โฆษณา และน าสู่คอมพวิเตอรซ์ึง่ขอ้ความอนัเป็นเทจ็   
อตัราโทษ: จ าคุกไม่เกนิ 2 ปี และปรบัไม่เกนิ 
200,000 บาท (หมิน่ประมาทดว้ยการโฆษณา), จ าคุก
ไม่เกนิ 5 ปี และ/หรอื ปรบัไม่เกนิ 100,000 บาท (น าสู่
คอมพวิเตอรซ์ึง่ขอ้ความอนัเป็นเทจ็) 
คดีอยู่ในชัน้: ศาล (ศาลอาญากรุงเทพใต)้ 
สถานะปัจจบุนัของคดี: อยู่ระหว่างการตดิตามตวั
จ าเลย 

ภาระและความเส่ียงท่ีต้องแบกรบั: ต้องมทีนายความ
เป็นตัวแทนทางกฎหมายในชัน้ศาล, ต้องมีล่ามเพื่อ
ช่วยเหลือในการติดต่อสื่อสาร, ต้องน าเสนอให้ศาลเห็น
และมีค าสัง่ไม่ร ับฟ้อง, ผลกระทบต่อสภาพจิตใจ รู้สึก
หวาดหวัน่ ถูกคุกคามความปลอดภยัของตนเองและผูท้ี่
เกี่ยวขอ้งอนัเป็นผลจากการด าเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิ
แรงานในกรณีนี้และกรณีอื่น ๆ จงึเลอืกเดนิทางออกนอก
ประเทศ139 

กรณีศึกษาท่ี 4 ช่วงเวลา: 24 ต.ค. 60 – 30 ก.ค. 62 
ผู้ถกูฟ้อง: นางสาวเยเย (จ าเลยที ่1) นายซูยงั (จ าเลย
ที ่2) อดตีลูกจา้งสญัชาตพิม่า และนางสาวสุธาสนิี 
แกว้เหลก็ไหล (จ าเลยที ่3) ผูป้ระสานงานเครอืขา่ย
เพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) 
ประเภทคดี/ข้อหา: อาญา, ร่วมกนัลกัทรพัยใ์นเวลา
กลางคนื และร่วมกนัเอาไปเสยีซึง่เอกสารของผูอ้ืน่ใน
ประการทีผู่อ้ ืน่อาจจะไดร้บัความเสยีหาย  
อตัราโทษ: จ าคุกตัง้แต่ 1-5 ปี และปรบัตัง้แต่ 20,000 
– 200,000 บาท 
คดีอยู่ในชัน้: ศาล (ศาลจงัหวดัลพบุร)ี 
สถานะปัจจบุนัของคดี: คดถีงึทีสุ่ดโดยศาลมคี าสัง่ไม่
รบัฟ้องโจทก ์

ภาระและความเส่ียงท่ีต้องแบกรบั: ต้องมทีนายความ
เป็นตวัแทนทางกฎหมายในชัน้ศาล, ต้องน าเสนอใหศ้าล
เห็นและมีค าสัง่ไม่รบัฟ้อง, ต้องขาดงาน รบัผิดชอบค่า
เดนิทาง และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ เพื่อเดนิทางมายงัศาล, ตอ้ง
มีล่ามเพื่อช่วยเหลือในการติดต่อสื่อสาร, ผลกระทบต่อ
สภาพทางจติใจ 

 
139 My statement and reflections: one year on after leaving from Thailand ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่  
https://andyjhall.wordpress.com/2017/11/06/my-statement-and-reflections-one-year-on-after-leaving-from-thailand/  

https://andyjhall.wordpress.com/2017/11/06/my-statement-and-reflections-one-year-on-after-leaving-from-thailand/
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กรณีศึกษาท่ี 5 ช่วงเวลา: 8 ต.ค. 61 – ปัจจุบนั  
ผู้ถกูฟ้อง: นายนานวนิ อดตีลูกจา้งสญัชาตพิม่า  
ประเภทคดี/ข้อหา: อาญา, หมิน่ประมาทดว้ยการ
โฆษณา  
อตัราโทษ: จ าคุกไม่เกนิ 2 ปี และปรบัไม่เกนิ 
200,000 บาท 
คดีอยู่ในชัน้: ศาล (ศาลอาญา) 
สถานะปัจจบุนัของคดี: ศาลรบัฟ้องโจทก์และอยู่
ระหว่างการพจิารณา (พจิารณารวมกบักรณีศกึษาที ่
6) 

ภาระและความเส่ียงท่ีต้องแบกรบั: ตอ้งเดนิทางมาจาก
พม่าในช่วงลาบวชเพื่อแต่งตัง้ทนายความเข้าร่วมการไต่
สวนมูลฟ้อง, ต้องมทีนายความเป็นตวัแทนทางกฎหมาย
ในชัน้ศาล, ต้องน าเสนอใหศ้าลเหน็และมคี าสัง่ไม่รบัฟ้อง, 
เมื่อศาลมคี าสัง่รบัฟ้อง ต้องแสวงหาหลกัประกนัส าหรบั
การขอปล่อยตวัชัว่คราวในชัน้ศาล ในคดนีี้ ศาลมคี าสัง่ให้
ปล่อยตวัชัว่คราวนานวนิ โดยมหีลกัประกนั 100,000 บาท 
และใหย้ดึหนังสอืเดนิทางไวก้บัศาลอาญา (หากยมืหนังสอื
เดนิทางชัว่คราวต้องใช้หลกัทรพัย์เพิม่อกี 10,000 บาท), 
ถูกจ ากัดเสรีภาพไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศ, 
ต้องรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อใช้ต่อสูค้ด,ี ต้องขาดงาน 
ไม่ได้รบัค่าจ้าง ต้องรบัผดิชอบค่าเดนิทาง และค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่จะต้องมาปรากฏตวัต่อศาลทุกนัด รวมทัง้ในการ
ยื่นค ารอ้งต่อศาลภายใตเ้งื่อนไขการประกนัตวั, ตอ้งมลี่าม
เพื่อช่วยเหลือในการติดต่อสื่อสาร, ผลกระทบต่อสภาพ
ทางจติใจจากความไม่แน่นอนในผลของคด ี

กรณีศึกษาท่ี 6 ช่วงเวลา: 12 ต.ค. 61 – ปัจจุบนั 
ผู้ถกูฟ้อง: นางสาวสุธาร ีวรรณศริ ิผูเ้ชีย่วชาญดา้น
สทิธมินุษยชน อดตีเจา้หน้าทีด่า้นสทิธมินุษยชนของ
โฟรต์ฟิายไรท ์(Fortify Rights)  
ประเภทคดี/ข้อหา: อาญา, หมิน่ประมาทดว้ยการ
โฆษณา  
อตัราโทษ: จ าคุกไม่เกนิ 2 ปี และปรบัไม่เกนิ 
200,000 บาท 
คดีอยู่ในชัน้: ศาล (ศาลอาญา) 
สถานะปัจจบุนัของคดี: ศาลรบัฟ้องโจทก์และอยู่
ระหว่างการพจิารณา (พจิารณารวมกบักรณีศกึษาที ่
5) 

ภาระและความเส่ียงท่ีต้องแบกรบั: ต้องมทีนายความ
เป็นตวัแทนทางกฎหมายในชัน้ศาล, ต้องน าเสนอใหศ้าล
เห็นและมคี าสัง่ไม่รบัฟ้อง, ต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อใช้ต่อสูค้ดี, ต้องแสวงหาหลกัทรพัย์เพื่อใช้ในการขอ
ปล่อยตวัชัว่คราว ในคดนีี้ ศาลมคี าสัง่ใหป้ล่อยตวัชัว่คราว
โดยมหีลกัประกนั 50,000 บาท, ต้องขาดงาน รบัผดิชอบ
ค่าเดนิทาง และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่จะต้องมาปรากฏตวัต่อ
ศาลทุกนัด, ผลกระทบต่อสภาพทางจิตใจจากความไม่
แน่นอนในผลของคด ี

กรณีศึกษาท่ี 7 ช่วงเวลา: 26 ต.ค. 61 – ปัจจุบนั 
ผู้ถกูฟ้อง: นางสาวสุธาร ีวรรณศริ ิผูเ้ชีย่วชาญดา้น
สทิธมินุษยชน อดตีเจา้หน้าทีด่า้นสทิธมินุษยชนของ
โฟรต์ฟิายไรท ์(Fortify Rights)  
ประเภทคดี/ความรบัผิด: แพ่ง, ละเมดิ  
ค่าสินไหมทดแทน: เรยีกรอ้งค่าเสยีหายรวม 5 ล้าน
บาทพร้อมดอกเบี้ย, ให้ท าลายข้อความที่เผยแพร่ใน
ระบบคอมพวิเตอร์หรอือนิเตอรเ์น็ต, ใหป้ระกาศค าขอ
โทษลงในหนังสือพิมพ์รายวนัและ twitter ติดต่อกัน
อย่างน้อย 30 วัน, ใช้ค่าธรรมเนียมศาลและค่ า
ทนายความใหแ้ก่โจทก์ 
คดีอยู่ในชัน้: ศาล (ศาลแพ่ง) 
สถานะปัจจบุนัของคดี: บรษิทัยื่นถอนฟ้องจ าเลย
เมื่อ 28 ส.ค. 62 ซึง่เป็นผลจากความพยายามของผู้
พพิากษาในคดใีนการไกล่เกลีย่ระงบัขอ้พพิาท 

ภาระและความเส่ียงท่ีต้องแบกรบั: ต้องมทีนายความ
เป็นตัวแทนทางกฎหมายในชัน้ศาล, ต้องรวบรวม
พยานหลกัฐานเพื่อใชต้่อสูค้ด,ี ตอ้งขาดงาน รบัผดิชอบค่า
เดินทาง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการต่อสู้คดีชัน้ศาล, 
ผลกระทบต่อสภาพทางจิตใจจากความไม่แน่นอนในผล
ของคดี ต้องแบกรบัความเสี่ยงในการชดใช้ค่าเสียหาย
จ านวนมากดว้ยตนเอง หากศาลพพิากษาว่าจ าเลยกระท า
ละเมดิและก าหนดค่าสนิไหมทดแทนเต็มอตัราทีโ่จทก์รอ้ง
ขอ 

กรณีศึกษาท่ี 8 ช่วงเวลา: 12 ม.ีค. 62 – ปัจจุบนั  
ผู้ถกูฟ้อง: นางสาวสุชาณี รุ่งเหมอืนพร ผูส้ ือ่ขา่ว 

ภาระและความเส่ียงท่ีต้องแบกรบั: ต้องมทีนายความ
เป็นตวัแทนทางกฎหมายในชัน้ศาล, ต้องน าเสนอใหศ้าล
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ประเภทคดี/ข้อหา: อาญา, หมิน่ประมาทดว้ยการ
โฆษณา  
อตัราโทษ: จ าคุกไม่เกนิ 2 ปี และปรบัไม่เกนิ 
200,000 บาท 
คดีอยู่ในชัน้: ศาล (ศาลจงัหวดัลพบุร)ี 
สถานะปัจจบุนัของคดี: ศาลมคี าสัง่รบัฟ้องโจทก์ 
ก าหนดนัดพจิารณาวนัที ่14 ส.ค. 62 และสบืพยาน 5-
8 พ.ย. 62 

เห็นและมีค าสัง่ไม่รบัฟ้อง, ต้องขาดงาน รบัผิดชอบค่า
เดนิทาง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการต่อสูค้ดี, ผลกระทบ
ต่อสภาพทางจิตใจจากการถูกฟ้องคดี ทัง้ที่จ าเลยเพิ่ง
คลอดบุตร, ผลกระทบต่อสภาพทางจิตใจจากความไม่
แน่นอนในผลของคด ี 

กรณีศึกษาท่ี 9 ช่วงเวลา: ตน้ปี 62 – ปัจจุบนั  
ผู้ถกูฟ้อง: นายโทน โทน วนิ อดตีลูกจา้ง 
ประเภทคดี/ข้อหา: อาญา, หมิน่ประมาทดว้ยการ
โฆษณา  
อตัราโทษ: จ าคุกไม่เกนิ 2 ปี และปรบัไม่เกนิ 
200,000 บาท 
คดีอยู่ในชัน้: ศาล (ศาลแพ่งกรุงเทพใต)้ 
สถานะปัจจบุนัของคดี: ศาลยดึเงนิประกนัตวั และ
อยู่ระหว่างการตดิตามตวัจ าเลยเพื่อด าเนินคด ี 

ภาระและความเส่ียงท่ีต้องแบกรบั: ต้องมทีนายความ
เป็นตวัแทนทางกฎหมายในชัน้ศาล, ต้องน าเสนอใหศ้าล
เห็นและมคี าสัง่ไม่รบัฟ้อง, ต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อใช้ต่อสูค้ดี, ต้องแสวงหาหลกัทรพัย์เพื่อใช้ในการขอ
ปล่อยตวัชัว่คราว ในคดนีี้ ศาลมคี าสัง่ใหป้ล่อยตวัชัว่คราว 
โดยมหีลกัประกนั 50,000 บาท, ต้องขาดงาน รบัผดิชอบ
ค่าเดนิทาง และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่จะต้องมาปรากฏตวัต่อ
ศาลทุกนัด, ผลกระทบต่อสภาพทางจติใจจากการถูกฟ้อง
คดแีละจากความไม่แน่นอนในผลของคด ี

กรณีศึกษา ท่ี  
10 

ช่วงเวลา: 1 พ.ค. 62 – ปัจจุบนั  
ผู้ถกูฟ้อง: นายนานวนิ อดตีลูกจา้ง 
ประเภทคดี/ข้อหา: อาญา, เบกิความเทจ็ 
อตัราโทษ: จ าคุกไม่เกนิ 5 ปี และปรบัไม่เกนิ 
100,000 บาท 
คดีอยู่ในชัน้: ศาล (ศาลจงัหวดัสระบรุ)ี 
สถานะปัจจบุนัของคดี: ศาลไต่สวนมลูฟ้องเมื่อ 24 
ม.ิย. 62 และมคี าสัง่ประทบัฟ้องวนัที ่6 ส.ค. 62 

ภาระและความเส่ียงท่ีต้องแบกรบั: ต้องมทีนายความ
เป็นตวัแทนทางกฎหมายในชัน้ศาล, ต้องน าเสนอใหศ้าล
เห็นและมีค าสัง่ไม่รบัฟ้อง, ต้องขาดงาน รบัผิดชอบค่า
เดินทางจากพื้นที่มหาชยัไปสระบุรี และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ในการต่อสู้คดี, ต้องแสวงหาหลกัทรพัย์เพื่อใช้ในการขอ
ปล่อยตัวชัว่คราว,  ผลกระทบต่อสภาพทางจิตใจจาก
ความไม่แน่นอนในผลของคด ี
หมายเหตุ: นานวนิถูกบรษิทัฟ้องคดอีาญาคดนีี้เป็นคดทีี่
สาม (ดูคดกี่อนหน้าทีก่รณีศกึษาที่ 2 และกรณีศกึษาที ่5)  

กรณีศึกษา ท่ี  
11 

ช่วงเวลา: 1 พ.ค. 62 – ปัจจุบนั  
ผู้ถกูฟ้อง: นางสาวงามศุกร ์รตันเสถยีร อาจารย์
สถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา 
มหาวทิยาลยัมหดิล  
ประเภทคดี/ข้อหา: อาญา, หมิน่ประมาทดว้ยการ
โฆษณา  
อตัราโทษ: จ าคุกไม่เกนิ 2 ปี และปรบัไม่เกนิ 
200,000 บาท 
คดีอยู่ในชัน้: ศาล (ศาลอาญา) 
สถานะปัจจบุนัของคดี: ศาลนัดฟังผลการไต่สวนมลู
ฟ้องในวนัที ่18 ก.ย. 62  

ภาระและความเส่ียงท่ีต้องแบกรบั: ต้องมทีนายความ
เป็นตวัแทนทางกฎหมายในชัน้ศาล, ต้องน าเสนอใหศ้าล
เห็นและมคี าสัง่ไม่รบัฟ้อง, ต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อใช้ต่อสู้คดี, ต้องขาดงาน รบัผดิชอบค่าเดินทาง และ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ, ผลกระทบต่อสภาพทางจติใจจากความ
ไม่แน่นอนในผลของคด ี

 
กล่าวโดยสรุป จากความพยายามในการปกป้องสทิธแิรงงาน แต่อดตีลูกจา้งแรงงานสญัชาตพิม่า ผูป้ฏบิตังิาน

ในองค์กรสทิธมินุษยชน ผู้สื่อข่าว อาจารย์ในมหาวทิยาลยั และบุคคลอื่น กลบัต้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดอีาญา ถูก
จบักุมคุมขงั ต้องเดนิทางไปใหก้ารกบัพนักงานสอบสวนทีส่ถานีต ารวจในต่างพืน้ที ่ถูกฟ้องศาลเป็นจ าเลยในคดอีาญา 
และเป็นจ าเลยในคดแีพ่งเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีอ่า้งว่าเกดิขึน้กบับรษิทัในจ านวนทีส่งูมากเมื่อเทยีบกบัรายไดข้องจ าเลย  
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ภาระหน้าที่ที่ผู้ต้องหาหรอืผู้ถูกฟ้องคดตี้องแบกรบั รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะต้องเดนิทางไปยงัศาลหรอืสถานี
ต ารวจ การตอ้งหยุดงาน สญูเสยีรายได ้ค่าใชจ้่ายในการว่าจา้งทนายความเพื่อเป็นตวัแทนทางกฎหมายในการต่อสู้คดี 
ต้องแสวงหาหลกัประกนัเพื่อใชใ้นการขอปล่อยตวัชัว่คราว ยิง่กรณีเป็นคนต่างชาต ิวงเงนิทีใ่นการขอปล่อยตวัชัว่คราว
ยิง่เพิม่สงูมากยิง่ขึน้ ผูต้อ้งหาหรอืผูถู้กฟ้องคดมีกัถูกจ ากดัเสรภีาพในการเดนิทางเพื่อป้องกนัการหลบหนี การเดนิทาง
ออกนอกประเทศแต่ละครัง้จะต้องเดนิทางมายงัศาลเพื่อยื่นค ารอ้งขออนุญาต ถูกยดึหนังสอืเดนิทาง การตดิต่อสื่อสาร
ตอ้งอาศยัล่าม  

 
ดว้ยภาระทีต่้องแบกรบัดงักล่าวขา้งต้น หากปัจเจกบุคคลดงักล่าวต้องต่อสูโ้ดยล าพงัโดยไม่ไดร้บัความสนใจ 

ความเขา้ใจ และการสนับสนุนจากสาธารณชนและกลุ่มต่าง ๆ และรฐัไม่ไดใ้หค้วามส าคญัในการคุม้ครองดแูลนักปกป้อง
สทิธมินุษยชนดว้ยแล้ว การต่อสูเ้รยีกรอ้งความเป็นธรรมใหถ้งึทีสุ่ดอาจเป็นเรื่องยาก คดอีาจจะจบลงทีก่ารเจรจายอม
ความและท าใหผู้ถู้กฟ้องคดตี้องถูกท าใหย้อมรบัขอ้ตกลงทีต่นเองเสยีเปรยีบ และทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ดคอืผูน้ัน้ต้องถูกจองจ า
หรอืถูกบงัคบัคดยีดึทรพัย์สนิมาชดเชยให้แก่บรษิัท อนัสบืเนื่องจากการต่อสู้เรยีกร้องเพื่อคุ้มครองสทิธแิรงงานเพื่อ
ยกระดบัมาตรฐานแรงงานในอุตสาหกรรมของไทย  
 
4.  ผลกระทบในแง่ของการเคลื่อนไหวในประเดน็สาธารณะ 
 

ยุทธศาสตรก์ารฟ้องรอ้งด าเนินคดกีบัอดตีลูกจา้ง เจา้หน้าทีด่า้นสทิธมินุษยชน นักวชิาการ และผูส้ื่อขา่ว ดงัที่
ปรากฏในกรณีศกึษา ไดส่้งผลกระทบในแง่การเคลื่อนไหวในประเดน็สาธารณะอกีดว้ย เพราะความเสีย่งและความไม่
แน่นอนทีอ่ยู่ ๆ บุคคลกต็้องตกเป็นผูต้้องหาหรอืจ าเลยในศาล จากการกระท าทีเ่ป็นการใช้สทิธแิละเสรภีาพในเรื่องที่
ตนเองเชื่อมนัว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ผูบ้ริโภคสมควรทีจ่ะไดร้บัรู ้เป็นการคุม้ครองสทิธแิรงงานใหเ้ขา้ถงึความ
ยุตธิรรมและเขา้ถงึการชดเชยเยยีวยา และเป็นการปกป้องสทิธมินุษยชน ความเสีย่งและความไม่แน่นอนดงักล่าวย่อม
เป็นผลใหบุ้คคลทัว่ไปเกดิความเกรงกลวัทีจ่ะใชส้ทิธแิละเสรภีาพทีช่อบธรรมเพื่อเคลื่อนไหวในประเด็นทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ประโยชน์สาธารณะ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

4.1  การด าเนินคดีตอบโต้อดีตลูกจ้างท่ีน าบตัรบนัทึกเวลาท างานมาแสดงต่อพนักงานตรวจแรงงาน 
(กรณีศึกษาท่ี 1)  

 
การที่บรษิทัร้องทุกขก์ล่าวโทษให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดกีบันางสาวเยเยและนายซูยงั อดตีลูกจ้าง ใน

ขอ้หาความผดิฐานลกัทรพัย์นายจา้งในเวลากลางคนืนัน้ ท าใหเ้ยเยต้องถูกควบคุมตัวไปทีส่ถานีต ารวจ ถูกแจง้ขอ้หา 
และตอ้งหาหลกัทรพัยเ์พื่อใหไ้ดร้บัการปล่อยตวัชัว่คราว การกระท าดงักล่าวนอกจากสรา้งภาระใหก้บัเยเยแลว้ ยงัท าให้
ประเดน็ขอ้ต่อสูร้ะหว่างแรงงานกบับรษิทัในเรื่องหน้าที่ของนายจา้งตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานและการชดเชยและ
เยยีวลูกจา้งทัง้ 14 คนนัน้ ถูกลดทอนความส าคญัลงเพราะหนึ่งในกลุ่มลูกจา้ง ถูกควบคุมตวัไปทีส่ถานีต ารวจและอาจ
ต้องถูกคุมขงัหากไม่ได้รบัการประกันตวั แต่ในคดีนี้ ผู้ต้องหาได้รบัการสนับสนุนช่วยเหลือจากเครือข่ายเพื่อสิทธิ
แรงงานข้ามชาติ (MWRN) ในเรื่องทนายความและล่ามในการติดต่อสื่อสารกับพนักงานสอบสวน และได้รบัความ
ช่วยเหลอืในเรื่องหลกัทรพัย์ในการประกนัตวัจากบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งในห่วงโซ่การผลติ (Supply chain)140 ท าใหสุ้ดทา้ย
อยัการมคี าสัง่ไม่ฟ้องคดเีพราะเหน็ว่าเป็นการเอาไปโดยไม่มเีจตนาทุจรติ  

 
140 ทนายความในคดนีี้ได้แสดงความชื่นชมต่อการปฏบิตัหิน้าที่ของพนักงานสอบสวน ที่เคารพหลกักฎหมายว่าด้วยการปล่อยตวัชัว่คราว 
ที่ค านึงถงึการคุม้ครองเสรภีาพของบุคคลเป็นหลกั ถงึแมเ้ยเยจะไม่ไดเ้ป็นลูกจา้งของบรษิทัแล้ว อกีทัง้เป็นแรงงานสญัชาตพิม่า และอตัรา
โทษในขอ้หาดงักล่าวมโีทษสงู แต่พนักงานสอบสวนเขา้ใจและอนุญาตใหป้ล่อยตวัชัว่คราวเยเยโดยวางหลกัประกนัจ านวน 20,000 บาทซึง่
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ทัง้นี้ หากเยเยไม่ไดร้บัการสนับสนุนช่วยเหลอืจากเครอืข่ายเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาติ กม็คีวามเป็นไปไดว้่า

อดีตลูกจ้างทัง้สองรายนัน้ อาจต้องตกเป็นผู้ต้องหา และการปล่อยตวัชัว่คราวอาจเกิดขึ้นได้ยากด้วยมสีถานะเป็น
แรงงานขา้มชาติ เมื่อไม่ได้ท างานกบันายจา้งแล้วก็ถอืได้ว่าไม่มทีี่อยู่เป็นหลกัแหล่ง แม้สุดท้ายอยัการอาจมคี าสัง่ไม่
ฟ้องคด ีแต่กระบวนการต่อสูข้องลูกจา้งทัง้ 14 ทีเ่รยีกรอ้งใหน้ายจา้งปฏบิตัติามกฎหมายคุม้ครองแรงงานอาจหยุดชะงกั 
การต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้ถึงที่สุดอาจเป็นเรื่องยาก คดีอาจจะจบลงที่การเจรจายอมความและท าให้อดตี
ลูกจา้งตอ้งถูกท าใหย้อมรบัขอ้ตกลงทีต่นเองเสยีเปรยีบ 

 
4.2  การฟ้องคดีตอบโต้จากการท่ีอดีตลูกจ้างน าบตัรบนัทึกเวลาท างานมาแสดงต่อพนักงานตรวจ

แรงงาน (กรณีศึกษาท่ี 4)  
 
แม้ในที่สุดอยัการมคี าสัง่ไม่ด าเนินคดกีบัอดตีลูกจา้งทีน่ าบตัรบนัทกึเวลาท างานมาแสดงต่อพนักงานตรวจ

แรงงาน แต่บรษิัทยงัคงเลอืกทีจ่ะฟ้องคดตีอบโต้การกระท าของอดตีลูกจา้ง รวมถึงนางสาวสุธาสนิี แก้วเหล็กไหล ผู้
ประสานงานเครอืข่ายเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) ใหเ้ป็นจ าเลยร่วม ในขอ้หาความผดิฐานร่วมกนัลกัทรพัยใ์น
เวลากลางคนื หรอืรบัของโจร หรอืเอาไปซึง่เอกสารของผูอ้ื่นในประการทีน่่าจะก่อใหเ้กดิความเสยีหาย  

 
เช่นเดยีวกบักรณีขา้งตน้ การฟ้องคดนีอกจากส่งผลต่อจ าเลยทีจ่ะตอ้งแบกรบัภาระและความเสีย่งต่าง ๆ แลว้ 

ยงัส่งผลโดยอ้อมต่อการต่อสูเ้รยีกรอ้งสทิธติามกฎหมายคุม้ครองแรงงานระหว่างอดตีลูกจา้งกบับรษิทัซึ่งยงัอยู่ในการ
พจิารณาในศาลแรงงานดว้ย หากอดตีลูกจา้งและสุธาสนิีไม่ไดร้บัการสนับสนุนช่วยเหลอืในเรื่องทนายความ ล่ามในการ
ตดิต่อสื่อสาร และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็น สาธารณชนไม่ใหค้วามส าคญัและความสนใจกบัการฟ้องรอ้งอนัไม่สรา้งสรรค ์และ
จ าเลยต้องแบกรบัภาระและต่อสูค้ดกีนัโดยล าพงัแล้ว กม็คีวามเป็นไปไดว้่า คดอีาจจะจบลงทีก่ารเจรจายอมความและ
ท าใหจ้ าเลยต้องถูกท าใหย้อมรบัขอ้ตกลงทีต่นเองเสยีเปรยีบ การต่อสูเ้รยีกรอ้งความเป็นธรรมใหถ้งึทีสุ่ดอาจเป็นเรื่อง
ยากทัง้ในคดนีี้และคดแีรงงาน  

 
แต่คดนีี้ไดร้บัความสนใจจากองคก์รสทิธมินุษยชน ทัง้ในและต่างประเทศ นักการทตู และสื่อมวลชน เน่ืองจาก

ผูบ้รโิภคในต่างประเทศและสาธารณชนไดใ้หค้วามส าคญัในประเดน็เรื่องธุรกจิกบัสทิธมินุษยชนยิง่ขึน้ และจ าเลยยงัมี
ทนายความเป็นตวัแทนทางกฎหมายท าหน้าทีคุ่ม้ครองสทิธขิองจ าเลยตัง้แต่ชัน้ไต่สวนมลูฟ้อง ท าให้ศาลชัน้ตน้มคี าสัง่
ไม่รบัฟ้องของบรษิัท ศาลเห็นว่าอดีตลูกจ้างไม่มเีจตนาที่จะครอบครองบตัรบนัทกึเวลาดงักล่าวไว้เป็นของตน แต่
ต้องการน าบตัรบนัทกึเวลาดงักล่าวมาแสดงต่อพนักงานตรวจแรงงานประกอบขอ้ร้องเรยีนของตนเท่านัน้ แล ะยงัไม่
ปรากฏว่ามกีารแก้ขอ้ความในเอกสารทีจ่ะท าใหบ้รษิทัต้องเสยีหาย อกีทัง้บรษิทัมหีน้าทีต่้องส่งเอกสารใหแ้ก่พนักงาน
ตรวจแรงงานอยู่แลว้ จ าเลยจงึไม่มคีวามผดิตามทีบ่รษิทัฟ้อง  

 
4.3  การฟ้องคดีตอบโต้อดีตลูกจ้างท่ีร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติน ามาซ่ึง

ความเสียหายแก่บริษทั (กรณีศึกษาท่ี 2)  
 

 
ไดร้บัการสนับสนุนจากบรษิทัทีอ่ยู่ในห่วงโซ่การผลติ อกีทัง้ต่อมาแมพ้นักงานสอบสวนไดแ้จง้ขอ้หาความผดิดงักล่าวกบัซูยงั อดตีลูกจา้งอกี
คนหนึ่ง แต่พนักงานสอบสวนได้อนุญาตใหป้ล่อยตวัชัว่คราวโดยไม่ตอ้งวางหลกัประกนัแต่อย่างใด, ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์นางสาวคอรี
เยาะ มานุแช ทนายความ จากส านักกฎหมาย เอน็ เอส พ ีเมื่อเดอืนมนีาคม 2562   
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การฟ้องคดีตอบโต้อดีตลูกจ้างสญัชาติพม่าจากการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิในขอ้หาความผดิฐานแจง้ความเทจ็แก่เจา้พนักงานและความผดิฐานหมิน่ประมาท การฟ้องคดดีงักล่าวส่งผล
กระทบอย่างรา้ยแรงต่อความเชื่อมัน่ของผูถู้กละเมดิสทิธมินุษยชนทีจ่ะกลา้รอ้งเรยีนเมื่อถูกละเมดิสทิธ ิและลดทอนการ
เคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการคุ้มครองสทิธแิรงงาน การยกระดบัมาตรฐานแรงงาน และการคุ้มครองสทิธมินุษยชน แม้
สุดท้ายในคดีนี้ ศาลชัน้ต้นได้พิพากษายกฟ้องของบริษัท เพราะเห็นว่าอดีตลูกจ้างทัง้ 14 ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตโิดยสุจรติ (ไม่ใช่การกระท าโดยมเีจตนาเพื่อกลัน่แกลง้หรอืใส่ความบรษิทั แต่เป็น
การแสดงขอ้ความโดยสุจรติเพื่อความชอบธรรมในการป้องกนัตนหรอืป้องกนัส่วนไดเ้สยีเกีย่วกบัตนตามคลองธรรม แม้
หนังสอืรอ้งเรยีนไม่ไดร้ะบุขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิทัง้หมดไวอ้ย่างละเอยีดและมส่ีวนทีลู่กจา้งเขา้ใจคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง แต่ไม่
อาจรบัฟังได้ว่าเป็นการแจ้งข้อความอนัเป็นเท็จหรือจงใจปกปิดข้อเท็จจรงิ ) แต่อดตีลูกจ้างทัง้ 14 คนนัน้ ต้องแบก
รบัภาระและความเสีย่งจากการตอ้งตกเป็นจ าเลยในคดอีาญาร่วมปีกว่าที ่ศาลชัน้ตน้จะมคี าพพิากษา  

 
ยิ่งในคดีนี้ หลกัฐานส าคญัที่บริษัทน ามาอ้างเพื่อฟ้องตอบโต้อดีตลูกจ้างนัน้ เป็นข้อความที่ปรากฏอยู่ใน

รายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตเิสยีเอง สิง่ทีเ่กดิขึน้ท าให้
หลายคนเกดิความหวัน่ใจทีจ่ะใชก้ลไกรอ้งเรยีนดงักล่าว และกฎหมายว่าดว้ยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติเอง
กย็งัไม่มบีทบญัญตัคิุม้ครองสทิธผิูร้อ้งเรยีนโดยสุจรติไวอ้ย่างชดัแจง้    
 

สรปุความเหน็ในรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน141 
พยานหลกัฐานส าคญัชิ้นหนึ่งที่ศาลรบัฟังประกอบการพจิารณาว่าคดมีมีูล เป็นเหตุใหร้บัฟ้องคดอีาญาคอื 

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในส่วนความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เกี่ยวกบัการละเมดิสทิธิแรงงานในสองประเดน็คอื (1) ประเดน็เรื่องค่าจ้างตามอตัราค่าจ้างขัน้ต ่า ค่าล่วงเวลา การ
ท างานในวนัหยุด ค่าท างานในวนัหยุด และค่าล่วงเวลาในวนัหยุด และประเดน็ที่สอง (2) เรื่องการหน่วงเหนี่ยวกกัขงั
ใหส้ญูเสยีเสรภีาพในการเดนิทาง  

ในประเดน็แรกนัน้คณะกรรมการฯ เหน็ว่ามกีารกระท าที่ขดัต่อกฎหมายคุม้ครองแรงงานจรงิ ในเรื่องการ
จ่ายค่าจา้งซึง่น้อยกว่าอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าและการหกัค่าจา้งนอกเหนือจากทีก่ฎหมายอนุญาต การก าหนดวนัหยุดที่ขดั
ต่อกฎหมาย และการท างานทีเ่กนิกว่าเวลาท างานปกต ิแต่ระยะเวลาการท างานล่วงเวลานัน้ยงัไม่ยาวนานถงึขนาดที่
อดตีลูกจา้งรอ้งเรยีน    

ส่วนประเด็นที่สองคณะกรรมการฯ เห็นว่า ไม่ปรากฏว่ามกีารกระท าที่ละเมดิสทิธิมนุษยชนในประเด็น
ดงักล่าว หรอืเป็นการกระท าที่มลีกัษณะเป็นการบงัคบัใช้แรงงานตามความในพระราชบญัญตัวิ่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551  

 
4.4  การฟ้องคดีตอบโต้อดีตลูกจ้างท่ีเบิกความต่อศาลแรงงานในข้อหาความผิดฐานเบิกความเท็จ 

(กรณีศึกษาท่ี 10) 
 
เมื่อเดอืนพฤษภาคม 2562 ทีผ่่านมา ภายหลงัคดแีรงงานถงึทีสุ่ดโดยศาลแรงงานยนืยนัใหน้ายจา้งจ่ายเงนิแก่

อดตีลูกจา้งสญัชาตพิม่ารวม 14 คนตามค าสัง่เดมิของพนักงานตรวจแรงงาน เป็นจ านวนเงนิร่วม 1.7 ล้านบาทนัน้142 
บรษิทัไดฟ้้องคดตีอบโตน้ายนานวนิ อดตีลูกจา้งสญัชาตพิม่า ในขอ้หาความผดิฐานเบกิความเทจ็ต่อศาลแรงงาน ตัง้แต่
มขีอ้พพิาทแรงงานระหว่างบรษิทักบัอดตีลูกจา้งเมื่อมถิุนายน 2559 จนถงึปัจจุบนั นานวนิถูกบรษิทัฟ้องคดอีาญาแลว้
สามคด ีและในคดล่ีาสุด ศาลจงัหวดัสระบุรไีดม้คี าสัง่ประทบัรบัฟ้องโจทกแ์ลว้เมื่อ 6 สงิหาคม 2562 ทีผ่่านมา  

 
141 ดูรายละเอยีดไดใ้นรายงานผลการตรวจสอบคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิที่ 114/2559 ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2559 
142 ซึ่งประกอบด้วยค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาในการท างาน และค่าท างานในวนัหยุด โดยค านวณยอ้นหลงั 2 ปี เนื่องจากอายุความเรยีกรอ้งเงนิ
ค่าจา้งมกี าหนดเวลาเพยีง 2 ปีตามมาตรา 193/34 (9) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 



 

โดยมลูนิธเิพื่อสทิธมินุษยชนและการพฒันา (มสพ.) 39 

 
การที่แรงงานขา้มชาติต้องตกเป็นจ าเลยในคดอีาญาหลายคดีย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อตวัจ าเลยนัน้เอง 

และยงัส่งผลกระทบโดยอ้อมต่อแรงงานขา้มชาติคนอื่น ๆ ในพื้นที่อื่น ๆ และในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่จะต้องเอาชนะ
ความกลวัและยอมทีจ่ะต้องแบกรบัความเสีย่งและผลกระทบต่าง ๆ เพื่อทีจ่ะต่อสูเ้รยีกรอ้งสทิธแิรงงานทีก่ฎหมายไทย
ให้ความคุ้มครอง ดงันัน้ หากรฐัไม่มกีลไกให้ความส าคญัและใส่ใจกับการใช้สิทธฟ้ิองร้องอนัไม่สร้างสรรค์ด้วยการ
สนับสนุนช่วยเหลอื ตดิตามตรวจสอบ หาทางเจรจาเพื่อยุตกิารด าเนินคด ีการต่อสูเ้รยีกรอ้งความเป็นธรรมใหถ้งึทีสุ่ด
ของแรงงานขา้มชาตคิงไม่ใช่เรื่องงา่ย  

 
4.5  การด าเนินคดีตอบโต้อดีตลูกจ้าง  เจ้าหน้าท่ีองค์กรสิทธิมนุษยชน ส่ือมวลชน อาจารย์

มหาวิทยาลยั และบุคคลอ่ืนท่ีโพสต์และแชรข์้อมูลเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิแรงงานหรือสิทธิมนุษยชนท่ีน ามา
ซ่ึงความเสียหายแก่บริษทั (กรณีศึกษาท่ี 3 ท่ี 5 ท่ี 6 ท่ี 7 ท่ี 8 ท่ี 9 และท่ี 11) 

 
การด าเนินคดกีบับุคคลที่โพสต์หรอืแชร์ขอ้ความผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกบัการละเมดิสทิธแิรงงานหรอืสทิธิ

มนุษยชน ซึ่งบริษัทเห็นว่าเป็นขอ้ความที่อาจท าให้บริษัทต้องเสียหาย ด้วยการยื่ นร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงาน
สอบสวนในพืน้ที ่และยื่นฟ้องศาลในขอ้หาความผดิฐานหมิน่ประมาทดว้ยการโฆษณา หรอืเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน
ทางแพ่งเป็นเงินจ านวนมากนัน้ นอกจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีแล้ว ยังสร้างความ
หวาดหวัน่ต่อบุคคลทัว่ไปทีจ่ะใชส้ทิธแิละเสรภีาพอนัชอบธรรมเพื่อเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสทิธขิองตนหรอืในประเดน็ที่
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และยงัส่งผลกระทบต่อผูบ้รโิภคและสาธารณชนทีจ่ะรบัรูข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
อกีดว้ย  

 
บุคคลทีแ่สดงออกซึง่ความคดิเหน็ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีโ่พสตห์รอืแชรข์อ้มลูหรอืความคดิเหน็บนสื่อออนไลน์

ในประเด็นการละเมดิสทิธมินุษยชนด้านแรงงาน และการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อปกป้องสทิธมินุษยชนนัน้ 
ยงัคงตกอยู่ในความเสีย่งทีจ่ะถูกฟ้องรอ้งด าเนินคด ีแมก้ารโพสตห์รอืแชรข์อ้มลูในประเดน็การละเมดิสทิธมินุษยชนดา้น
แรงงานจะเป็นการเปิดเผยขอ้มูลเพื่อใหเ้กดิการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเพื่อปกป้องสทิธมินุษยชน ไม่มเีจตนากลัน่
แกล้งบริษัทก็ตาม แต่การแสดงออกดงักล่าวก็ยงัคงสามารถเป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องร้องด าเนินคดีได้ ทัง้คดีหมิน่
ประมาททางอาญาและหมิน่ประมาททางแพ่ง   

  
ทัง้นี้ การน าเสนอขอ้มูลทีม่ีวตัถุประสงค์เพื่อคุม้ครองสทิธแิรงงานหรอืเพื่อยกระดบัมาตรฐานแรงงานไทยซึ่ง

เป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ควรไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องด าเนินคดี การโพสต์หรือแชร์ขอ้มูล
เกี่ยวกบัการละเมดิสทิธแิรงงานไม่ควรถอืว่าเป็นการกลัน่แกล้งหรอืเพื่อท าลายบรษิัท เพราะการน าเสนอขอ้มูลหรอื
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการละเมดิสทิธแิรงงาน เป็นวธิกีารเปิดเผยใหส้าธารณชนและผูบ้รโิภคไดม้โีอกาสรบัรู ้และสามารถมี
ส่วนร่วมแสดงออกซึง่ความคดิเหน็และตดิตามตรวจสอบ เพื่อใหก้ารคุม้ครองสทิธแิรงงานปรากฏผลเป็นรปูธรรม 

กล่าวโดยสรุป กรณีศึกษาทัง้ 12 กรณีชี้ให้เห็นว่า กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมยงัคงเปิดให้บรษิัท
ด าเนินคดตี่อบุคคลต่าง ๆ แมจ้ะเป็นไปโดยมเีป้าหมายเพื่อคุม้ครองสทิธแิรงงาน สรา้งมาตรฐานแรงงานในอุตสาหกรรม
เกษตร และปกป้องสทิธมินุษยชน เท่ากบัว่า การกระท าทีม่คีวามมุ่งหมายเพื่อปกป้องสทิธมินุษยชนมคีวามเสีย่งทีจ่ะ
กลบักลายเป็นการกระท าผิดต่อกฎหมายทัง้กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา ที่นักปกป้องสทิธมินุษยชนที่ตกเป็น
ผูต้้องหาหรอืจ าเลยต้องแบกรบัภาระ ค่าใชจ้่าย และความเสีย่งทีจ่ะตอ้งรบัผดิจากการถูกบรษิทัด าเนินคด ีการเปิดช่อง
ให้ด าเนินคดไีดง้่ายโดยยงัไม่มนีโยบายหรอืกลไกของรฐัที่เป็นรูปธรรมในการกลัน่กรองติดตามดูแล ย่อมสร้างความ
หวาดหวัน่ต่อบุคคลอื่น ๆ ทีจ่ะใชส้ทิธแิละเสรภีาพอนัชอบธรรมเพื่อเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสทิธขิองตน หรอืในประเดน็
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ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และยังส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและสาธารณชนที่จะรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ซึง่อาจสรุปไดด้งันี้ 

 
1. มู ล เ ห ตุ แ ห่ ง ก า ร
ด าเนินคดี 

1.1 การใช้สิทธิโดยแรงงานข้ามชาติในการร้องทุกขร้์องเรียนเพ่ือเข้าถึงความเป็นธรรมและ
การชดเชยเยียวยา  
▪ การน าบัตรบันทึกเวลาท างานของตนมาแสดงต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อเป็นหลักฐาน

ประกอบการเรยีกรอ้งค่าจ้าง ค่าล่าวงเวลาและค่าท างานในวนัหยุด ซึ่งเป็นสทิธติามกฎหมาย
คุม้ครองแรงงาน (กรณีศกึษาที ่1 และที ่4)  

▪ การร้องเรียนกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในดา้นการท างาน (กรณีศกึษาที ่2)  

▪ การเบิกความต่อศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องเงินและค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิแรงงาน 
(กรณีศกึษาที ่10) 

1.2 การใช้เสรีภาพในการแสดงออกซ่ึงความคิดเหน็ในประเดน็ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ     
▪ การทีแ่รงงานขา้มชาต ินักสทิธมินุษยชนดา้นแรงงาน และนักขา่ว โพสต์และแชรข์อ้มลูเกีย่วกบั

การละเมดิสทิธมินุษยชนดา้นแรงงานเพื่อใหส้าธารณชนตระหนักถงึความมอียู่ของเรื่องดงักล่าว
และร่วมผลกัดนัใหร้ฐับาลเขา้มาตรวจสอบและแกไ้ขปัญหา (กรณีศกึษาที ่3 ที ่8 และที ่9) และ 

▪ การโพสต์และแชร์ข้อมูลรณรงค์เรียกร้องให้บริษัทยุติการฟ้องคดีกับอดีตลูกจ้างจากการ
ร้องเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ หรอืเรยีกร้องให้บรษิัทยุติการฟ้องคดีกบั
บุคคลทีแ่ชรข์อ้มลูรณรงคด์งักล่าว (กรณีศกึษาที ่5 ที ่6 ที ่7 และที ่ 11) 

2. ข้อกฎหมายท่ีบ ริษัท
ห ยิ บ ย ก ข้ึ น ม า ใ ช้
ด าเนินคดี 
 

▪ คดีอาญา ขอ้หาความผดิเกี่ยวกบัการลกัทรพัย์ (กรณีศกึษาที่ 1 และที่ 4), ความผดิเกี่ยวกบั
การหมิ่นประมาท (หมิ่นประมาททางอาญา) (กรณีศึกษาที่ 2, 3, 5, 6, 8, 9 และที่ 11) , 
ความผดิฐานแจง้ความเทจ็ต่อเจา้พนักงาน (กรณีศกึษาที ่2) , ความผดิฐานเบกิความเทจ็ในการ
พจิารณาคดีต่อศาล (กรณีศึกษาที่ 10) , ความผดิเกี่ยวกบัการน าเข้าสู่ระบบคอมพวิเตอร์ซึ่ง
ขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ (กรณีศกึษาที ่3 และที ่8)   

▪ คดีแพ่ง การฟ้องคดลีะเมดิเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัชื่อเสยีงของ
บรษิทั (หมิน่ประมาททางแพ่ง) (กรณีศกึษาที ่7)  

3. ภาระและความเส่ียงท่ีผู้
ถกูด าเนินคดีต้องแบกรบั 

▪ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะตอ้งเดนิทางไปยงัศาลหรอืสถานีต ารวจ ตอ้งหยุดงาน สญูเสยีรายได ้ค่าใชจ้่ายใน
การว่าจ้างทนายความเป็นตวัแทนทางกฎหมายในการต่อสูค้ด ีต้องแสวงหาหลกัประกนัเพื่อใช้
ในการขอปล่อยตวัชัว่คราวส าหรบัคดอีาญา ฯลฯ 

▪ ย่ิงกรณีคนต่างชาติ การติดต่อสื่อสารต้องอาศยัล่าม วงเงนิที่ในการขอปล่อยตวัชัว่คราวยิง่
เพิม่สงูมากยิง่ขึน้ ผูต้อ้งหาหรอืผูถู้กฟ้องคดมีกัถูกจ ากดัเสรภีาพในการเดนิทางเพื่อป้องกนัการ
หลบหนี การเดินทางออกนอกประเทศแต่ละครัง้จะต้องเดินทางมายงัศาลเพื่อยื่นค าร้องขอ
อนุญาต หากศาลมคี าสัง่ยดึหนังสอืเดนิทางยิง่สร้างความเดอืดรอ้นต่อหน้าที่คนต่างชาติตาม
กฎหมายคนเขา้เมอืงทีจ่ะตอ้งน าหนังสอืเดนิทางมาใชป้ระกอบการรายงานตวัทุก 90 วนั ฯลฯ 

4. ผลกระทบในแง่การ
เค ล่ือนไหวในประเด็น
สาธารณะ 

▪ ท าใหก้ารกระท าทีม่คีวามมุ่งหมายเพื่อปกป้องสทิธมินุษยชน กลบักลายเป็นประเดน็การกระท า
ผดิกฎหมาย และท าให้คู่กรณีคอืระหว่างบรษิทักบัผู้ต้องหาหรอืจ าเลยต้องมาต่อสูก้นัในทาง
กฎหมายทีม่ขีอบเขตเนื้อหาสาระในการพสิจูน์ถกเถยีงเพยีงการพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ขอ้กฎหมายและประเดน็ของคดใีนชัน้ศาล  

▪ สร้างความหวาดหวัน่ต่อบุคคลอื่น ๆ ที่จะใช้สทิธิและเสรภีาพอนัชอบธรรมในการเคลื่อนไหว
เพื่อปกป้องสทิธิของตนเองและในประเด็นที่เป็นประโยชน์สาธารณะ และยงัส่งผลกระทบต่อ
ผูบ้รโิภคและสาธารณชนทีจ่ะรบัรูข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  

▪ ส่งผลกระทบต่อความพยายามที่จะรณรงค์ผลกัดนัใหส้งัคมเกดิความตระหนักรูเ้กี่ยวกบัสภาพ
ปัญหาและความส าคญัในการคุ้มครองสิทธิแรงงานและปกป้องสิทธิมนุษยชนเพื่อให้เกิด
เปลีย่นแปลงปรบัปรุงในเชงิกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏบิตัติ่าง ๆ ของรฐัและองคก์รธุรกจิที่
ดยีิง่ขึน้ 
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ดงัที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การคุ้มครองสิทธิแรงงานที่จะสามารถเกิดผลเป็นรูปธรรมสมดงัเจตนารมณ์ของ

กฎหมายได้นัน้จะต้องได้รบัการสนับสนุนร่วมมอืจากหลายภาคส่วน ตัง้แต่องค์กรธุรกิจ แรงงานหรอืลูกจ้างในกลุ่ม
อุตสาหกรรมหรอืในห่วงโซ่อุปทานนัน้เอง ตลอดจนถึงหน่วยงานของรฐั องค์กรภาคประชาสงัคมหรอืองค์กรเอกชน 
นักวิชาการ สื่อมวลชน และสาธารณชนที่ต้องมส่ีวนสรรค์สร้างสงัคมที่มคีวามตระหนักรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสทิธิ
แรงงาน โดยไม่ปล่อยให้แรงงานต้องต่อสู้เรียกร้องโดยล าพงั หากปราศจากกลไกการเคลื่อนไหวเพื่อคุ้มครองสิทธิ
แรงงานดงักล่าว คงเป็นการยากทีแ่รงงานจะลุกขึน้มาปกป้องเรยีกรอ้งสทิธขิองตนเองและเป็นเหตุใหก้ารละเมดิสิทธิ
แรงงานกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา ซึ่งจะท าใหก้ารคุ้มครองแรงงานตามเจตนารมณ์ของกฎหมายไทยนัน้กลายเป็น
เพยีงสิง่ทีป่รากฏเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ไม่อาจเป็นจรงิในทางปฏบิตัไิด ้   

 
รฐัจงึมหีน้าทีคุ่ม้ครองใหบุ้คคลในภาคส่วนต่าง ๆ นัน้สามารถใชส้ทิธแิละเสรภีาพเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการ

ปกป้องสทิธมินุษยชนอนัเป็นหลกัการส าคญัทีร่ฐัธรรมนูญบญัญตัริบัรอง หน้าทีด่งักล่าวยงัสอดคล้องกบัพนัธกรณีของ
รฐัทีจ่ะต้องปฏบิตัติามกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (ICCPR) และปฏญิญาว่าดว้ย
นักปกป้องสทิธมินุษยชน ซึ่งต่างยนืยนัสทิธขิองบุคคลทุกคนที่จะค้นหาและเขา้ถึงขอ้มูลเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชนและ
เสรภีาพขัน้พืน้ฐาน และแสดงออกในรปูแบบต่าง ๆ เพื่อใหส้าธารณชนเกดิความตระหนักรูเ้กีย่วกบัเรื่องราวนัน้ ๆ ทัง้นี้ 
รฐัมหีน้าที่ด าเนินมาตรการที่จ าเป็นเพื่อประกนัสทิธแิละความปลอดภยัของนักปกป้องสทิธมินุษยชนทีใ่ชส้ทิ ธใินการ
แสดงความคดิเหน็ การแสดงออก การชุมนุมและการสมาคม และสรา้งพืน้ทีป่ลอดภยัส าหรบัการใชส้ทิธดิงักล่าว ดว้ย
การประกนัว่าการส่งเสรมิสทิธมินุษยชนจะไม่เป็นความผดิอาญา และรบัมอืกบัปัญหาการละเมดิสทิธมินุษยชนอนัเกดิ
จากการกระท าของภาคธุรกจิ   
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ส่วนท่ี 3 
 สรปุและข้อเสนอแนะ 

 
 ปัจจุบนัผู้บรโิภคและสาธารณชนต่างตระหนักถึงความส าคญัของภาคธุรกิจในฐานะที่เป็นองค์กรส าคญัใน
สงัคม กจิกรรมของภาคธุรกจิมใิช่เพยีงสามารถส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกจิเท่านัน้ แต่ยงัส่งผลกระทบต่อสงัคม สทิธิ
มนุษยชนและสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างมนีัยยะส าคญั กระแสตื่นตวัดงักล่าวไดส่้งผลใหม้กีารจดัท าหลกัการชีแ้นะว่าดว้ยธุรกจิ
กับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights หรือ 
“UNGPs”) ทีเ่น้นย ้าหน้าทีร่บัผดิชอบของรฐัสมาชกิและองคก์รธุรกจิในทางสทิธมินุษยชน เพื่อใหเ้กดิการพฒันาทีย่งัยนื 
 

หลักการดังกล่าวสอดรบักับกระแสการตื่นตัวของกลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคในนานาอารยประเทศที่เริ่มให้
ความส าคญักบัประเด็นเรื่องธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน และปฏิเสธการบรโิภคสนิค้าทีเ่กิดจากการละเมดิสทิธมินุษยชน
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) รวมทัง้เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัขนาดใหญ่ตอ้งสอบทานความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชนใน
ธุรกจิของตนอย่างรอบดา้น (Human rights due diligence) และมมีาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกนัและลดความเสีย่งที่จะ
เกดิผลกระทบไปในทางละเมดิสทิธมินุษยชน และเมื่อปรากฏว่ามีการละเมดิสทิธมินุษยชนเกดิขึน้ องค์กรภาคธุรกจิที่
เกีย่วขอ้งจะตอ้งด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อชดเชยและเยยีวยาอย่างมปีระสทิธผิล ซึง่รวมทัง้การออกมาตรการป้องกนั
ไม่ใหเ้กดิการละเมดิขึน้อกีซ ้าสอง 
 
 การเคารพและคุม้ครองสทิธแิรงงานเป็นประเดน็สทิธมินุษยชนเรื่องหนึ่งทีอ่งค์กรธุรกจิต้องใหค้วามส าคญัใน
ฐานะทีไ่ดร้บัประโยชน์โดยตรงจากการใชแ้รงงาน การเคารพต่อกฎหมายคุม้ครองสทิธแิรงงานภายในประเทศผู้ผลติ
และส่งออกเป็นเงือ่นไขส าคญัขอ้หนึ่งทีผู่บ้รโิภคหรอืกลุ่มธุรกจิในต่างประเทศใชป้ระกอบการน าเขา้หรอืเลอืกซื้อสนิคา้  
 

กฎหมายและนโยบายของประเทศไทยต่างมเีจตนารมณ์ในการคุ้มครองสทิธแิรงงานโดยไม่เลอืกปฏิบตัติ่อ
แรงงานขา้มชาติ หรอืแรงงานที่ท างานโดยไม่ได้รบัอนุญาต นายจ้างมหีน้าที่รบัผดิชอบโดยตรงที่จะต้องปฏิบตัติาม
มาตรฐานแรงงานขัน้ต ่าแก่ลูกจา้งทุกคนไม่ว่าจะมสีญัชาติหรอืสถานะทางกฎหมาย อายุและเพศใด ซึ่งครอบคลุมถงึ
ค่าตอบแทนและสวสัดกิารการท างานต่าง ๆ เช่น ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด เวลาท างาน เวลาพกั 
วนัหยุดและวนัลา สุขภาวะและความปลอดภยัในการท างาน สทิธใินการรกัษาพยาบาล และอื่น ๆ อย่างน้อยตามที่
กฎหมายก าหนด โดยองค์กรฝ่ายนายจา้งมหีน้าทีก่ าหนดนโยบายและปฏิบตัิตามมาตรฐานขัน้ต ่าทีก่ฎหมายก าหนด
อย่างเคร่งครดั ในกรณีทีป่รากฏการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ผูบ้รหิารองค์กรต้องมหีน้าทีด่ าเนินการเพื่อชดเชยและเยยีวยา
ความเสยีหายที่ลูกจา้งได้รบัอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธผิล รวมทัง้หาทางป้องกนัไม่ใหเ้กดิการฝ่าฝืนต่อกฎหมายซ ้า
สอง  

 
นอกจากองค์กรฝ่ายนายจา้งทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรงแล้ว กลุ่มองค์กรธุรกจิทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั

หรือองค์กรธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน ย่อมมีหน้าที่ร ับผิดชอบด้วยเช่นเดียวกัน ผู้บริหารในกลุ่มองค์กรธุรกิจที่
เกีย่วขอ้งดงักล่าวมหีน้าทีก่ าหนดนโยบายและแนวทางเพื่อป้องกนัการละเมดิสทิธแิรงงาน รวมทัง้การตดิตามตรวจสอบ
และประเมนิผล ตลอดจนมมีาตรการชดเชยเยยีวยาทีม่ปีระสทิธภิาพดว้ย  
 
 จากขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ ผลจากการทีอ่ดตีลูกจา้งสญัชาตพิม่าทัง้ 14 คนไดใ้ชส้ทิธริอ้งเรยีนต่อพนักงานตรวจ
แรงงานและคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิโดยไดร้บัการสนับสนุนช่วยเหลอืในการด าเนินการ ในรูปแบบของ
การใหค้ าปรกึษาแนะน า การรณรงค์ผลกัดนั และแสดงออกซึ่งความคดิเหน็จากหลายฝ่าย ทัง้องค์กรภาคประชาสงัคม 
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นักวชิาการ นักข่าว กลุ่มธุรกจิ และผูบ้รโิภคในต่างประเทศ นอกจากมผีลท าใหลู้กจา้งทัง้ 14 ไดร้บัเงนิทีส่มควรไดร้บั
ตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานแลว้ ยงัเป็นผลใหก้ระทรวงแรงงานและกลุ่มอุตสาหกรรมสตัวปี์กตระหนักถงึความส าคญั
ทีจ่ะต้องมนีโยบายดา้นการคุม้ครองสทิธแิรงงานทีม่คีวามชดัเจน และรเิริม่จดัท า “แนวปฏบิตักิารใชแ้รงงานทีด่สี าหรบั
ฟารม์และสถานทีฟั่กไขส่ตัวปี์กในประเทศไทย” (Good Labour Practices Guidelines for Poultry Farm and Hatchery 
หรอื “GLP - Poultry Thailand”) ที่มุ่งหมายใหเ้กิดการปรบัปรุงสภาพการจา้งและสภาพการท างาน เพื่อให้แรงงานมี
คุณภาพชวีติทีด่ ีทัง้ในภาคอุตสาหกรรม การปศุสตัว ์และเกษตรกรรม รวมถงึผูป้ระกอบการทีอ่ยู่ในห่วงโซ่อุปทานของ
ประเภทกจิการดงักล่าว สรา้งความเชื่อมัน่เรื่องความรบัผดิชอบทางสงัคมดา้นแรงงานแก่คู่คา้และผูบ้รโิภคทัง้ในและ
ต่างประเทศ 
 

ตวัอย่างขา้งตน้ชีใ้หเ้หน็ว่า การคุม้ครองสทิธแิรงงานทีจ่ะสามารถเกดิผลเป็นรูปธรรมไดน้ัน้ จ าเป็นอย่างยิง่ที่
จะตอ้งไดร้บัการสนับสนุนร่วมมอืจากหลายภาคส่วน ตัง้แต่องคก์รธุรกจิ แรงงานหรอืลูกจา้งในกลุ่มอุตสาหกรรมหรอืใน
ห่วงโซ่อุปทานนัน้เอง ตลอดจนถงึหน่วยงานของรฐั องค์กรภาคประชาสงัคมหรอืองค์กรเอกชน นักวชิาการ สื่อมวลชน 
และสาธารณชนที่ต้องมส่ีวนสรรค์สร้างสงัคมที่มคีวามตระหนักรู้เกี่ยวกบัการคุ้มครองสทิธแิรงงาน โดยไม่ปล่อยให้
แรงงานต้องต่อสูเ้รยีกรอ้งโดยล าพงั หากปราศจากกลไกการเคลื่อนไหวเพื่อคุม้ครองสทิธแิรงงานดงักล่าว คงเป็นการ
ยากที่แรงงานจะลุกขึ้นมาปกป้องเรยีกรอ้งสทิธขิองตนเองและเป็นเหตุใหก้ารละเมดิสทิธแิรงงานกลายเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา ซึ่งจะท าให้การคุ้มครองแรงงานตามเจตนารมณ์ของกฎหมายไทยนัน้กลายเป็นเพยีงสิ่งที่ปรากฏเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร แต่ไม่อาจเป็นจรงิในทางปฏบิตัไิด ้   
 

การใช้สทิธแิละเสรภีาพทีเ่ป็นไปในทางปกป้องสทิธมินุษยชน หมายรวมถงึ การแสวงหาและเผยแพร่ขอ้มูล
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้พื้นฐาน การแสดงความคิดเห็นและแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้
สาธารณชนเกดิความตระหนักรูเ้กีย่วกบัเรื่องราวนัน้ ๆ การมส่ีวนร่วมและแสดงออกซึง่ความคดิเหน็เพื่อรณรงคผ์ลกัดนั
นโยบายสาธารณะ หรอืชี้ใหเ้หน็ถงึเรื่องทีอ่าจขดัขวางหรอืหยุดยัง้การคุม้ครองสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พื้นฐาน 
การรอ้งทุกขร์อ้งเรยีนเพื่อยุตกิารละเมดิสทิธมินุษยชน ใหก้ารชดเชยเยยีวยาและป้องกนัไม่ใหเ้กดิขึน้ซ ้าสอง ตลอดจน
การสมาคม การชุมนุมและการมส่ีวนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรภีาพขัน้
พืน้ฐานโดยสนัต ิ 

 
รฐัจงึมหีน้าทีโ่ดยตรงทีจ่ะตอ้งคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลทุกคน รฐัตอ้งคุม้ครองไม่ใหเ้กดิความรนุแรง 

การตอบโต้ การเลอืกปฏบิตั ิการกดดนั หรอืการปฏบิตัมิชิอบอนัเป็นผลจากการทีบุ่คคลนัน้ไดใ้ชส้ทิธอิย่างชอบธรรม 
และด าเนินมาตรการต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัการรบัประกนัสทิธแิละความปลอดภยัของนักปกป้องสทิธมินุษยชน และ
สร้างพื้นที่ปลอดภยัส าหรบัการใช้สทิธดิงักล่าว ซึ่งรวมทัง้รบัประกนัว่าการส่งเสรมิสทิธมินุษยชนจะไม่เป็นความผดิ
อาญา143 หน้าทีข่องรฐัดงักล่าวยงัหมายรวมถงึการก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานของภาคธรุกจิตอ้งเป็นไปโดยเคารพสทิธิ
มนุษยชน ผ่านการด าเนินมาตรการทางนโยบายและกฎหมายเพื่อป้องกนั สบืสวนและลงโทษ รวมทัง้ชดเชยเยยีวยา
เมื่อเกดิการละเมดิสทิธมินุษยชน144 
 

กรณีศกึษาทัง้ 12 กรณีชี้ใหเ้หน็ว่า กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรมยงัคงเปิดให้บรษิทัด าเนินคดตี่อบุคคล
ต่าง ๆ แมจ้ะเป็นไปโดยมเีป้าหมายเพื่อคุม้ครองสทิธแิรงงาน สรา้งมาตรฐานแรงงานในอุตสาหกรรมเกษตร และปกป้อง
สทิธมินุษยชน เท่ากบัว่า การกระท าที่มคีวามมุ่งหมายเพื่อปกป้องสทิธมินุษยชนมีความเสีย่งทีจ่ะกลบักลายเป็นการ

 
143 ขอ้ 2 ขอ้ 6 และขอ้ 10 ของปฏญิญาว่าดว้ยนักปกป้องสทิธมินุษยชน, A/RES70/161 
144 UNGPs, The State Duty to Protect Human Rights – Foundation Principles 
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กระท าผดิต่อกฎหมายทัง้กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา ทีน่ักปกป้องสทิธมินุษยชนทีต่กเป็นผูต้อ้งหาหรอืจ าเลยตอ้ง
แบกรบัภาระ ค่าใชจ้่าย และความเสีย่งทีจ่ะตอ้งรบัผดิจากการถูกบรษิทัด าเนินคด ี 
 

ขอ้จ ากดัในการต่อสู้คดภีายใต้กระบวนการยุติธรรมท าให้เป็นเรื่องยากที่ผู้ต้องหาหรอืจ าเลยจะน าเสนอต่อ
บุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมใหเ้ขา้ใจและเหน็ภาพการต่อสูเ้พื่อปกป้องสทิธแิรงงานและสทิธมินุษยชนอย่างเป็นองค์
รวม  กระบวนการยุตธิรรมโดยเฉพาะในชัน้ศาลมกัเปิดช่องใหคู้่ความต้องพสิูจน์ขอ้เทจ็จรงิเพยีงเท่าทีเ่กี่ยวขอ้งกับขอ้
กฎหมายและประเดน็ของคด ีและถงึแมน้โยบายของศาลจะเปิดช่องใหคู้่กรณีสามารถเขา้สู่กระบวนการไกล่เกลี่ยระงบั
ขอ้พพิาทเพื่อใหค้ดเีสรจ็สิน้ไปโดยเรว็ แต่กระบวนการดงักล่าวยงัมขีอ้จ ากดัเฉพาะประเดน็พพิาทในแต่ละคดซีึ่ง ยงัไม่
สามารถสะทอ้นถงึสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้และการอ านวยความเป็นธรรมในสงัคมอย่างเป็นองคร์วม 

 
แม้ที่ผ่านมาจะมคีวามพยายามจากหลายฝ่ายในหลายวาระด้วยกนั เรยีกร้องผลกัดนัให้เกิดการเจรจาไกล่

เกลีย่เพื่อใหบ้รษิทัยุตกิารด าเนินคด1ี45 และพบกรณีทีเ่กดิขึน้ในช่วงแรก ๆ ทีบ่รษิทัใชส้ทิธถิอนค ารอ้งทุกขก์บัพนักงาน
สอบสวน146 และล่าสุดอกีหนึ่งกรณีทีบ่รษิทัยื่นถอนฟ้องต่อศาลแพ่งในคดหีมิน่ประมาท147 แต่กย็งัคงเหลอือกีหลายคดทีี่
จ าเลยยงัคงตอ้งแบกรบัภาระในการต่อสูค้ดอีาญาทีบ่รษิทัฟ้องรอ้ง148 แมศ้าลจะมรีะบบการไกล่เกลีย่ระงบัขอ้พพิาท แต่
ผลการเจรจาไกล่เกลี่ยส่วนใหญ่ยงัคงชีใ้หเ้หน็ถงึความล้มเหลวของกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยระงบัขอ้พพิาท ทีย่งัไม่
สามารถท าใหบ้รษิทัตระหนักถงึบทบาทส าคญัขององค์กรภาคประชาสงัคมและนักปกป้องสทิธมินุษยชนในการรณรงค์
ส่งเสรมิใหภ้าคธุรกจิเคารพสทิธมินุษยชนและประกอบธุรกจิอย่างรบัผดิชอบต่อสทิธมินุษยชนและสงัคม มใิช่เป็นการ
กระท าที่มุ่งท าลายธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรม แต่เป็นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามกฎหมายของประเทศเพื่อ
ยกระดบัมาตรฐานแรงงานใหเ้กดิผลเป็นรปูธรรม ซึง่ส่งผลต่อความยัง่ยนืของธุรกจิและอุตสาหกรรมนัน้เองในตลาดโลก 
การด าเนินคดตี่อนักปกป้องสทิธมินุษยชนจงึไม่ใช่ทางออก แต่เป็นการสรา้งปัญหาและปมขดัแยง้อนัน ามาซึง่ผลเสยีต่อ
ภาพลกัษณ์ของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลกยิง่ขึน้ 
 

การเปิดช่องให้ด าเนินคดไีด้ง่ายโดยยงัไม่มนีโยบายหรอืกลไกของรฐัทีเ่ป็นรูปธรรมในการติดตามดูแลย่อม
สรา้งความหวาดหวัน่ต่อบุคคลอื่น ๆ ทีจ่ะใชส้ทิธแิละเสรภีาพอนัชอบธรรมเพื่อเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสทิธขิองตน หรอื
ในประเดน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และยงัส่งผลกระทบต่อผูบ้รโิภคและสาธารณชนทีจ่ะรบัรูข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะอกีดว้ย 
 

แต่ทัง้นี้ กรณีศกึษายงัชีใ้หเ้หน็ถงึตวัอย่างทีด่ทีีเ่กดิขึน้ สะทอ้นว่ายงัมอีงคก์รธุรกจิอกีหลายองคก์รทีเ่ล็งเหน็ถงึ
ความส าคญัขององค์กรภาคประชาสงัคมและสามารถท างานร่วมกนัอย่างสรา้งสรรคใ์นฐานะทีเ่ป็นหุน้ส่วนส าคญัในการ
สรรค์สรา้งสงัคมทีเ่คารพสทิธมินุษยชน ตวัอย่างเช่น การเข้ามาช่วยเหลอืผูต้อ้งหาซึ่งเป็นแรงงานสญัชาตพิม่าในเรื่อง

 
145 ผูจ้ดัท ารายงานได้รบัทราบว่า บรษิทัได้เคยพูดคุยเจรจากบัผูแ้ทนเครอืขา่ยเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาตใินที่ประชุมท าเนียบรฐับาลเมื่อปี 
2559 โดยการมสี่วนร่วมผลกัดนัของกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ และล่าสุดปี 2562 บรษิัทในคราวประชุมร่วมกบัผู้แทนพเิศษของ
สหประชาชาต ิณ กรุงเจนีวา ผูแ้ทนฯ ไดม้คีวามพยายามใหม้กีารเจรจาไกล่เกลีย่เพื่อใหบ้รษิทัยุตกิารด าเนินคดทีัง้หมด แต่ไม่เป็นผลส าเรจ็ 
146 ผูจ้ดัท ารายงานได้รบัทราบว่า กรณีที่เกดิขึน้ช่วงแรก ๆ ในปี 2559 บรษิทัได้ถอนค ารอ้งทุกขก์ล่าวโทษกบัพนักงานสอบสวน โดยผูถู้ก
กล่าวหาเชื่อว่าคดอีาญาดงักล่าวยุตเิพราะเครอืขา่ยเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) ได้รอ้งเรยีนขอ้กล่าวหาดงักล่าวกบัรฐับาล สมาคม
สตัวปี์กและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งในห่วงโซ่การผลติ, ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิกรณีศกึษาที ่12   
147 เมื่อ 28 สงิหาคม 2562 บรษิทัไดถ้อนฟ้องคดแีพ่งกบัจ าเลย ซึง่เป็นผลจากความพยายามของผูพ้พิากษาในคดใีนการไกล่เกลีย่ระงบัขอ้
พพิาท กรณีดงักล่าวนับเป็นคดแีรกทีบ่รษิทัตดัสนิใจถอนฟ้องนับตัง้แต่เกดิขอ้พพิาทแรงงานเมื่อปี 2559 (กรณีศกึษาที ่7) 
148 ซึง่รวมทัง้ ปี 2561 เป็นคดอีาญา 2 คด ี(กรณีศกึษาที ่5 และที ่6) และปี 2562 เป็นคดอีาญา 4 คด ี(กรณีศกึษาที ่8 ที ่9 ที ่10 และที ่11) 
และผูจ้ดัท ารายงานไดร้บัทราบว่าบรษิทัยงัด าเนินคดตี่อบุคคลต่าง ๆ ทีเ่หน็ว่าท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหายอยู่  
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เงนิประกนัตวัในชัน้สอบสวนทนัททีีถู่กจบักุมควบคุมตวั149 และการช่วยเหลอือดตีลูกจา้งแรงงานสญัชาตพิม่าทัง้ 14 คน
ใหไ้ดม้งีานท าอย่างต่อเนื่อง150 การช่วยเหลอือย่างเร่งด่วนดงักล่าวแสดงถงึความรบัผดิชอบขององค์กรธุรกจิทีพ่ยายาม
แก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้จากบรษิทัทีอ่ยู่ในห่วงโซ่อุปทานของตน การช่วยเหลอืดงักล่าวยงัสรา้งความมัน่ใจแก่อดตีลูกจา้ง
สญัชาตพิม่าทีจ่ะใชส้ทิธเิรยีกรอ้งความเป็นธรรมตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน  
 

ในดา้นกระบวนการยุตธิรรม ตวัอย่างทีด่ทีีป่รากฏชดัในกรณีศกึษาคอื การทีพ่นักงานสอบสวนและพนักงาน
อยัการเขา้ใจและเหน็ภาพการต่อสูเ้พื่อปกป้องสทิธแิรงงานและสทิธมินุษยชน รวมทัง้ยดึถอืหลกักฎหมายอาญา จงึยงั
ไม่พบคดทีีพ่นักงานอยัการสัง่ฟ้องคดอีาญาต่อศาลแต่อย่างใด151 และในหลายกรณีพนักงานสอบสวนไม่ไดแ้จง้ขอ้หา
เพราะเห็นว่าพยานหลกัฐานยังไม่เพยีงพอ152 อีกทัง้ยงัพบกรณีที่พนักงานสอบสวนปล่อยตวัชัว่คราวผู้ต้องหาทีเ่ป็น
แรงงานขา้มชาตโิดยไม่ต้องวางหลกัประกนั153 เช่นเดยีวกบัการทีศ่าลแขวงดอนเมอืงอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวจ าเลย
อดตีแรงงานสญัชาตพิม่าทัง้ 14 คน โดยไม่ต้องใชห้ลกัประกนัจรงิ แต่ใหจ้ าเลยสาบานตัวและท าสญัญาประกนัตนเอง
กบัศาล อีกทัง้ยงัไม่ยดึหนังสอืเดนิทางของจ าเลย154 และในหลายคดทีี่บรษิัทยื่นฟ้องตัง้แต่ปี 2559 – 2560 คดไีด้ถึง
ทีสุ่ดโดยศาลมคี าสัง่ไม่รบัฟ้อง155 หรอืพพิากษายกฟ้อง156 เพราะเหน็ว่าการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผดิ และล่าสุด
คอืกรณีทีบ่รษิทัไดย้ื่นถอนฟ้องต่อศาลแพ่งในคดหีมิน่ประมาท ซึง่เป็นผลจากความพยายามของผูพ้พิากษาในคดใีนการ
ไกล่เกลีย่ระงบัขอ้พพิาท และนับเป็นคดแีรกทีบ่รษิทัตดัสนิใจถอนฟ้องนับตัง้แต่เกดิขอ้พพิาทในปี 2559157 
 

นอกจากนี้ การที่สื่อมวลชน องค์กรเอกชนทัง้ไทยและต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ สถานทูตของ
ต่างประเทศ ผู้บรโิภคและสาธารณชน ยงัคงใหค้วามส าคญักบัประเดน็เรื่องสทิธมินุษยชน และติดตามความคบืหน้า
กรณีศกึษาและเขา้ร่วมฟังการพจิารณาคดใีนศาล เป็นตวัอย่างทีด่อีีกประการหนึ่ ง และเป็นปัจจยัส าคญัที่จะแสดงให้
บุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมและองคก์รธุรกจิเกดิความเขา้ใจและตระหนักถงึความจ าเป็นและความส าคญัทีจ่ะตอ้งมี
กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรมทีส่่งเสรมิและสนับสนุนการปกป้องสทิธมินุษยชน 

 
มลูนิธเิพื่อสทิธมินุษยชนและการพฒันา (มสพ.) จงึมขีอ้เสนอแนะต่อภาคส่วนต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้  

 
1. ข้อเสนอแนะต่อรฐับาลและฝ่ายนิติบญัญติัต่อการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย  

1.1  รฐับาล และฝ่ายนิตบิญัญตั ิควรร่วมมอืกบันักปกป้องสทิธมินุษยชน และภาคประชาสงัคม ในการ
ทบทวนบรรดากฎหมายที่มผีลเป็นการกดทบั ตอบโต้ คุกคามการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในประเด็นที่เป็น

 
149 โดยการประสานงานจากเครอืขา่ยเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) ท าใหผู้ต้อ้งหาไดม้ทีนายความและล่ามตัง้แต่ถูกจบักุมไปที่สถานี
ต ารวจ และยงัได้ประสานกบัองค์กรธุรกิจ (ซึ่งเป็นบรษิัทขนาดใหญ่ที่รบัซื้อผลิตภณัฑ์จากบรษิัท) ให้เข้ามาช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็น
แรงงานสญัชาตพิม่าในเรื่องเงนิประกนัตวัในชัน้สอบสวนทนัททีีถู่กจบักุมควบคุมตวั (จ านวน 20,000 บาท), ดูกรณีศกึษาที ่1 
150 โดยการประสานงานจากเครอืขา่ยเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) ร่วมกบักลุ่มธุรกจิในอุตสาหกรรมดา้นการผลติอาหาร 
151 พนักงานอยัการมคี าสัง่ไม่ฟ้องคดเีพราะเหน็ว่าการกระท ายงัไม่ครบองคป์ระกอบความผดิ, ดูกรณีศกึษาที ่1 และที ่8  
152 พนักงานสอบสวนยงัไม่แจง้ขอ้หาเพราะเหน็ว่าพยานหลกัฐานยงัไม่เพยีงพอ, ดูกรณีศกึษาที ่12 
153 ดูกรณีศกึษาที ่1 
154 ซึง่เป็นไปตามขอ้ 12 ของขอ้บงัคบัของประธานศาลฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื่อนไขเกีย่วกบัการเรยีกประกนัหรอืหลกัประกนั
ในการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรอืจ าเลยในคดอีาญา พ.ศ. 2548, ดูกรณีศกึษาที ่2  
155 ศาลแขวงดอนเมอืงมคี าสัง่ไม่รบัฟ้องเพราะเหน็ว่าการกระท าไม่ครบองคป์ระกอบความผดิ, ดูกรณีศกึษาที ่2  
156 ศาลจงัหวดัลพบุรพีพิากษายกฟ้องของบรษิทัเพราะเหน็ว่าการกระท าไม่ครบองคป์ระกอบความผดิ, ดูกรณีศกึษาที ่4  
157 เมื่อ 28 สงิหาคม 2562 บรษิทัไดย้ื่นถอนฟ้องต่อศาลแพ่งในคดหีมิน่ประมาท (กรณีศกึษาที ่7) 
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ประโยชน์สาธารณะ เพื่อไม่ใหบุ้คคลใดกต็ามทีก่ระท าการเพื่อปกป้องคุม้ครองสทิธมินุษยชนต้องไดร้บัความเดอืดรอ้น
จากกฎหมายหรอืกระบวนการยุตธิรรม 

1.2 รฐับาล และฝ่ายนิตบิญัญตั ิควรร่วมมอืกบันักปกป้องสทิธมินุษยชน และภาคประชาสงัคม ในการ
ตรากฎหมายคุม้ครองบุคคลทีใ่ชส้ทิธแิละเสรภีาพในการปกป้องสทิธมินุษยชนหรอืประโยชน์สาธารณะ เพื่อไม่ใหบุ้คคล
ใดก็ตามที่กระท าการเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต้องได้รบัความเดือดร้อนจากกฎหมายหรือกระบวนการ
ยุตธิรรม 

ทัง้นี้ ควรน าหลกัการตามปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสทิธมินุษยชนมาเป็นแนวทางในการตราและ
แกไ้ขปรบัปรุงกฎหมายดว้ย 

 
กฎหมายดงักล่าวหมายรวมถึง  

▪ การทบทวนแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายหม่ินประมาททางอาญาและกฎหมายหม่ินประมาททางแพ่ง ท่ีท าให้ผู้
ท่ี “โพสต์” หรือ “แชร”์ ข้อมูลหรือความคิดเห็นบนส่ือออนไลน์ในประเดน็การละเมิดสิทธิแรงงานและการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนยงัคงมีความเส่ียงท่ีจะถกูบริษทัหรือรฐัด าเนินคดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสภาวะปัจจุบนั
ท่ีกลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคในต่างประเทศเร่ิมให้ความส าคญักบัประเด็นเร่ืองธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และ
ปฏิเสธการบริโภคสินค้าท่ีเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อปุทาน (Supply chain) 

 
▪ กฎหมายดงักล่าวหมายรวมถึง ความคุ้มครองบุคคลท่ีใช้สิทธิร้องเรียนต่อกลไกหรือหน่วยงานของรฐัเพื่อให้

เกิดการตรวจสอบตามอ านาจหน้าท่ี (เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พนักงานตรวจแรงงาน 
ฯลฯ) คุ้มครองบุคคลท่ีใช้สิทธิทางศาลเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรม คุ้มครองบุคคลท่ีใช้เสรีภาพในการ
แสดงออกซ่ึงความคิดเห็นหรือน าเสนอข้อมูล และคุ้มครองบุคคลท่ีใช้เสรีภาพในการสมาคมหรือชุมนุม 
เพ่ือปกป้องสิทธิมนุษยชนและประโยชน์สาธารณะ โดยบญัญติัไว้ในกฎหมายให้ความคุ้มครองการกระท า
ดงักล่าวและไม่ถือว่าเป็นความผิดอาญา 

 
▪ รวมถึงมีกฎหมายในการป้องกนัปัญหาการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตเพ่ือกลัน่แกล้ง เพ่ือป้องกนัการด าเนินคดีเชิง

ยุทธศาสตร์เพ่ือระงบัการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของประชาชน (Anti - SLAPP Law) ไม่ว่าคดีแพ่ง
หรือคดีอาญา เพ่ือให้การด าเนินงานของรฐัสอดคล้องกบัหลกัการท่ีระบุไว้ในปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนตามท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เคยมีข้อเสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรี   

2. ข้อเสนอแนะต่อรฐับาลต่อการจดัท านโยบายและแผนปฏิบติัการเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน 
2.1  รฐับาลและทุกหน่วยงานราชการควรมนีโยบายและแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจน และการตดิตามเพื่อใหม้กีาร

ปฏบิตัอิย่างไดผ้ลจรงิจงั ในอนัทีจ่ะสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัการท างานของนักปกป้องสทิธมินุษยชน และก าหนดใหน้ัก
ปกป้องสทิธมินุษยชนเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลกัทีร่ฐัต้องใหค้วามคุม้ครองจากการถูกข่มขู่คุกคาม การตอบโต้แก้
แคน้ และการกระท าในรูปแบบอื่นทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย โดยระบุไวใ้นแผนปฏริูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 
ปี แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แผนปฏิบตัิการระดบัชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on 
Business and Human Rights หรอื “NAP”) และมตคิณะรฐัมนตร ี 

2.2  รฐับาล กระทรวงยุตธิรรม และกลุ่มองค์กรธุรกจิควรมองว่าองค์กรภาคประชาสงัคมและนักปกป้อง
สทิธมินุษยชนมส่ีวนส าคญัในการรณรงค์ส่งเสรมิและติดตามดูแลให้ภาคธุรกิจเคารพสทิธมินุษยชนและส่งเสรมิการ
ประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ และควรท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุผลในการป้องกัน บรรเทาและ
เยยีวยาผลกระทบไม่พงึประสงคด์า้นสทิธมินุษยชน 

ทัง้นี้ ควรน าหลกัการตามปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมาเป็นแนวทางในการจดัท า
นโยบายและแผนปฏบิตักิารเพื่อปกป้องสทิธมินุษยชนดว้ย 



 

โดยมลูนิธเิพื่อสทิธมินุษยชนและการพฒันา (มสพ.) 47 

  
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงความเข้าใจในแง่ท่ีว่า 
 
▪ บทบาทขององค์กรภาคประชาสงัคมและบุคคลในการปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือคุ้มครองสิทธิแรงงานนัน้ 

มิใช่การกระท าท่ีมุ่งท าลายธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรม แต่เป็นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติัตามกฎหมาย
ของประเทศเพ่ือยกระดบัมาตรฐานแรงงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซ่ึงส่งผลต่อความยัง่ยืนของธุรกิจและ
อตุสาหกรรมนัน้เองในตลาดโลก 

 
▪ การด าเนินคดีตอบโต้บุคคลท่ีใช้สิทธิและเสรีภาพดงักล่าวจึงไม่ใช่ทางออก แต่เป็นการสร้างปัญหาและปม

ขดัแย้งอนัน ามาซ่ึงผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของอตุสาหกรรมไทยในตลาดโลกย่ิงข้ึน  
 
▪ บทบาทในการปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือคุ้มครองสิทธิแรงงานนัน้ควรได้รบัการสนับสนุนเพราะเป็นเร่ืองท่ี

เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและอยู่ในวิสยัท่ีประชาชนพึงกระท า จึงไม่สมควรได้รบัความเดือดร้อนจากการ
ถกูด าเนินคดี  

 
▪ หน่วยงานรฐัควรมีหน้าท่ีติดตามดูแล สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางพยาน ผู้ต้องหา หรือจ าเลยไปให้

การในชัน้สอบสวนและชัน้ศาล หาหนทางเพ่ือเจรจาไกล่เกล่ียระงบัข้อพิพาท สนับสนุนเงินประกนัตวั ช้ีแจง
ถึงความจ าเป็นในการไม่ยึดหนังสือเดินทางหรือก าหนดเง่ือนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ หรือ
ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้ผู้ถกูด าเนินคดีได้รบัความเดือดร้อนน้อยท่ีสุด 

 
3. ข้อเสนอแนะต่อภาคธรุกิจในการเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ผู้บรหิารองค์กรธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม สมาคมนายจา้ง และตลาดหลกัทรพัย์ ควรมนีโยบายและ
แผนปฏิบตัิงานที่ชดัเจนและมีการปฏิบตัิอย่างได้ผลจริงจงั ในการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่
อุปทาน (Supply chain)  

 
ซ่ึงรวมทัง้นโยบายและแผนปฏิบติังานเพ่ือด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 
▪ สอบทานความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนในธรุกิจของตนอย่างรอบด้าน (Human rights due diligence) และมี

มาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกนัและลดความเส่ียงท่ีจะเกิดผลกระทบไปในทางละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
การชดเชยและเยียวยาอย่างเร่งด่วนและมีประสิทธิผลกรณีท่ีปรากฏข้อร้องเรียนเก่ียวการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน รวมทัง้ออกมาตรการป้องกนัไม่ให้เกิดการละเมิดข้ึนอีกซ า้สอง  

 
▪ ด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีสอดรบักับหลกัการช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United 

Nations Guiding Principles on Business and Human Rights หรือ UNGPs)  
 
▪ ด าเนินการเพ่ือคุ้มครองสิทธิแรงงานอย่างชดัเจน ก ากบัดูแลองค์กรธุรกิจให้ปฏิบติัตามมาตรฐานแรงงาน

และกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงาน ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล ชดเชยเยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
▪ กลุ่มอตุสาหกรรมสตัวปี์ก องคก์รธรุกิจในภาคอตุสาหกรรมการปศสุตัวแ์ละเกษตรกรรม และองคก์รธรุกิจท่ี

อยู่ในห่วงโซ่อุปทานควรปฏิบติัตามแนวปฏิบติัการใช้แรงงานท่ีดีส าหรบัฟารม์และสถานท่ีฟักไข่สตัวปี์กใน
ประเทศไทย (Good Labour Practices Guidelines for Poultry Farm and Hatchery หรือ “GLP - Poultry 
Thailand”) ท่ีมุ่งหมายให้เกิดการปรบัปรุงสภาพการจ้างและสภาพการท างาน เพ่ือให้แรงงานมีคุณภาพชีวิต
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ท่ีดี สร้างความเช่ือมัน่เร่ืองความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานแก่คู่ค้าและผู้บริโภคทัง้ในและ
ต่างประเทศ  

 
▪ ท างานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และนักปกป้องสิทธิแรงงานอย่าง

สร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุผลในการป้องกนั บรรเทา และเยียวยาผลกระทบไม่พึงประสงค์ด้านสิทธิมนุษยชน 
สนับสนุนให้เกิดการเจรจาไกล่เกล่ีย โดยเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในฐานะท่ีมีส่วน
ส าคญัในการรณรงค์ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิแรงงาน และส่งเสริมการ
ประกอบธรุกิจอย่างรบัผิดชอบ ซ่ึงส่งผลต่อความยัง่ยืนของธรุกิจและอตุสาหกรรมนัน้เองในตลาดโลก  

 
▪ คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่ให้ถกูกดดนั ตอบโต้ หรือคุกคามไม่ว่าในรูปแบบใด ซ่ึงรวมทัง้การ

ด าเนินคดีตอบโต้บุคคลท่ีบุคคลนัน้ได้ใช้สิทธิร้องทุกขร้์องเรียนเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาและได้รบัความ
เป็นธรรม หรือจากการใช้เสรีภาพในการแสดงออกซ่ึงความคิดเหน็และข้อมูลเพ่ือรณรงค์เรียกร้องให้สงัคม
และผู้บริโภคได้รบัรู้ ทัง้น้ี การด าเนินคดีตอบโต้ดงักล่าวเป็นการกระท าท่ีตรงข้ามกบัหน้าท่ีขององคก์รธุรกิจ
ในการชดเชยเยียวยาอย่างเป็นผล และไม่ใช่ทางออกของปัญหา แต่ย่ิงกลบัการสร้างปัญหาและปมขดัแย้ง
อนัน ามาซ่ึงผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของอตุสาหกรรมไทยในตลาดโลก 

 
4. ข้อเสนอแนะต่อบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ฝ่ายบริหารในกระทรวงยุติธรรม พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และฝ่ายตุลาการ และ
ทนายความควรตระหนักถงึบทบาทหน้าทีส่ าคญัของบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมในการปกป้องสทิธมินุษยชน การ
คุ้มครองสิทธิแรงงาน และเข้าใจถึงสภาพปัญหาการละเมิดสิทธิม นุษยชน สิทธิแรงงาน และความส าคญัของการ
คุม้ครองสทิธมินุษยชนดงักล่าว และใชอ้ านาจหน้าทีต่ามกฎหมายโดยไม่สรา้งความเดอืดรอ้นแก่บุคคลทีก่ระท าการเพื่อ
ปกป้องสทิธมินุษยชน เพื่อใหค้วามเป็นธรรมในสงัคมเกดิขึน้ได้ 
 

ซ่ึงหมายรวมถึง 
 
▪ ความร่วมมือกบันักปกป้องสิทธิมนุษยชน ทนายความและภาคประชาสงัคม เพ่ือด าเนินการอย่างรอบด้าน

ในการคุ้มครองบุคคลท่ีใช้สิทธิและเสรีภาพในประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพ่ือไม่ให้บุคคลท่ี
กระท าการเพ่ือปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รบัความเดือดร้อนจากการถกูด าเนินคดี หรือให้ได้รบัผลกระทบ
น้อยท่ีสุด 

 
▪ กองทุนยุติธรรม (พระราชบญัญติักองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558) ควรช่วยเหลือสนับสนุนบุคคลท่ีถกูด าเนินคดี

สืบเน่ืองจากการใช้สิทธิและเสรีภาพในประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้บุคคลดงักล่าวได้รบัความเดือดร้อนน้อยท่ีสุด ไม่ว่าเป็นผู้ต้องหา หรือถกูฟ้องคดีอาญา 
หรือคดีแพ่ง ทัง้ในการสนับสนุนค่าวิชาชีพทนายความให้แก่ทนายความท่ีผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นคนเลือก 
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัเป็นผลจากการถกูด าเนินคดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงการติดตามช่วยเหลือใน
เรื่องการปล่อยตวัชัว่คราวอย่างเร่งด่วนเพ่ือไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาต้องสูญเสียอิสรภาพ   

 
▪ หน่วยงานของรฐัท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิแรงงาน 

ควรร่วมมือกบันักปกป้องสิทธิมนุษยชน ภาคประชาสงัคม นักวิชาการและส่ือมวลชน ในการติดตามคดีท่ี
เกิดข้ึนอย่างใกล้ชิด และให้การสนับสนุนช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือไม่ให้บุคคลท่ีใช้สิทธิและเสรีภาพ
ในการปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะได้รบัความเดือดร้อนจากการถกูด าเนินคดี 
หรือให้ได้รบัผลกระทบน้อยท่ีสุด 
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5. ข้อเสนอแนะต่อบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
บุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา ควรร่วมมอืกบันักปกป้องสทิธมินุษยชน ทนายความ

และภาคประชาสังคม เพื่อด าเนินการอย่างรอบด้านในการคุ้มครองบุคคลที่ใช้สิทธิและเสรีภาพในประเด็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อไม่ใหบุ้คคลใดกต็ามทีก่ระท าการเพื่อปกป้องสทิธมินุษยชนไดร้บัความเดอืดรอ้นจากการถูก
ด าเนินคดอีาญา หรอืใหไ้ดร้บัผลกระทบน้อยทีสุ่ด โดยมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

5.1   ขอ้เสนอชัน้สอบสวนและสัง่คด ี

ข้อเสนอชัน้สอบสวนและสัง่คดี 
1. ก า ร ส อ บ ถ า ม
ค า ใ ห้การพยาน /
ผู้ต้องหา 

▪ ในการสอบถามค าให้การ พยานหรอืผู้ต้องหาควรมสีทิธิที่จะมทีนายความและมีสิทธิ
ไดร้บัความช่วยเหลอืทางกฎหมายโดยทนายความทีต่นเลอืก 

▪ พนักงานสอบสวนและพนักงานอยัการควรอ านวยความสะดวกในการสอบถามค าให้การ
พยาน เช่น สนับสนุนค่าเดนิทาง หรอืไปสอบถามยงัสถานทีท่ีพ่ยานสะดวก  

2. การควบคุมตัว
ผู้ต้องหา 

▪ ไม่ควรควบคุมตวัผูต้อ้งหา ผูต้้องหาควรได้รบัการปล่อยตวัชัว่คราวโดยไม่มหีลกัประกนั 
และไม่ควรยดึหนังสอืเดินทางคนต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่มอีตัราโทษจ าคุก
อย่างสูงไม่เกิน 10 ปี โดยยดึหลกักฎหมายตามมาตรา 110 แห่งประมวลกฎหมายวธิี
พจิารณาความอาญา 

3. การจดัท าส านวน
และการสัง่คดี 

▪ การรวบรวมพยานหลกัฐานชัน้สอบสวนตอ้งเป็นไปเพื่อพสิจูน์ความบรสิุทธิข์องผูต้้องหา 
เจตนาอนับรสิุทธิด์งักล่าวหมายรวมถงึ เจตนาในการปกป้องคุม้ครองสทิธมินุษยชนหรอื
ประโยชน์สาธารณะ  

▪ ในการสัง่คดี พนักงานอัยการควรพิจารณาความเหมาะสมในการสัง่ไม่ฟ้องคดีที่มี
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดสีบืเนื่องจากการใช้สทิธิและเสรภีาพเพื่อปกป้อง
สิทธิมนุษยชนหรือประโยชน์สาธารณะ โดยยึดหลักกฎหมายมาตรา 21 แห่ง
พระราชบญัญัติองค กรอยัการและพนักงานอยัการ พ.ศ. 2553 ที่ให้อ านาจอยัการ
สงูสุดทีจ่ะมคี าสัง่ไม่ฟ้องคดอีาญาทีไ่ม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน 

4. การเจรจาไก ล่
เกล่ีย 

▪ พนักงานสอบสวนและพนักงานอยัการควรส่งเสรมิให้เกิดการเจรจาไกล่เกลี่ยระงบัขอ้
พิพาทตลอดกระบวนการในชัน้สอบสวนและสัง่คดี โดยเข้าใจบทบาทหน้าที่ของนัก
ปกป้องสทิธิมนุษยชนในฐานะที่มสี่วนส าคญัในการรณรงค์ส่งเสรมิใหภ้าคธุรกจิเคารพ
สทิธมินุษยชน คุม้ครองสทิธแิรงงาน และส่งเสรมิการประกอบธุรกจิอย่างรบัผดิชอบ ซึ่ง
ส่งผลต่อความยัง่ยนืของธุรกจิและอุตสาหกรรมนัน้เองในตลาดโลก  

▪ กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยไม่ควรจ ากัดเฉพาะประเด็นพิพาทในแต่ละคดี แต่ควร
สามารถสะท้อนถงึสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและการอ านวยความเป็นธรรมในสงัคมอย่าง
เป็นองคร์วม และขอ้ตกลงจากการเจรจาไกล่เกลี่ยไม่ควรขดัต่อหลกัสทิธมินุษยชน  

 
5.2   ขอ้เสนอชัน้ศาล 

ข้อเสนอชัน้ศาล 
1. การไ ต่สวนมูล
ฟ้อง 
 

▪ ศาลควรใหค้วามส าคญักบัการปกป้องคุม้ครองสทิธขิองจ าเลยในชัน้ไต่สวนมูลฟ้อง และ
ประเดน็ในการไต่สวนมลูฟ้องควรพจิารณาถงึเจตนาอนับรสิุทธิข์องจ าเลยในการปกป้อง
คุม้ครองสทิธมินุษยชนหรอืประโยชน์สาธารณะเพื่อใช้พเิคราะห์ประกอบการไม่รบัฟ้อง
โจทก์ด้วย โดยยดึหลกักฎหมายมาตรา 165/1 และ 165/2 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความอาญา 

2. สิ ท ธิ มี
ทนายความ 

▪ จ าเลยควรมสีทิธิที่จะมทีนายความและมสีทิธิได้รบัความช่วยเหลือทางกฎหมายโดย
ทนายความทีต่นเลอืก 
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3. การควบคุมตัว
จ าเลย 

▪ ไม่ควรควบคุมตวัจ าเลย จ าเลยควรไดร้บัการปล่อยตวัชัว่คราวโดยไม่มหีลกัประกนั และ
ไม่ควรยดึหนังสอืเดนิทางคนต่างชาต ิโดยเฉพาะในคดทีีม่อีตัราโทษจ าคุกอย่างสงูไม่เกนิ 
10 ปี โดยยดึหลกักฎหมายมาตรา 110 แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

4. การเจรจาไก ล่
เกล่ีย 

▪ ศาลควรส่งเสรมิใหเ้กดิการเจรจาไกล่เกลี่ยระงบัขอ้พพิาทตลอดกระบวนการในชัน้ศาล 
โดยเข้าใจบทบาทหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในฐานะที่มีส่วนส าคญัในการ
รณรงคส์่งเสรมิใหภ้าคธุรกจิเคารพสทิธมินุษยชน คุม้ครองสทิธแิรงงาน และส่งเสรมิการ
ประกอบธุรกจิอย่างรบัผดิชอบ ซึง่ส่งผลต่อความยัง่ยนืของธุรกจิและอุตสาหกรรมนัน้เอง
ในตลาดโลก  

▪ กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยไม่ควรจ ากัดเฉพาะประเด็นพิพาทในแต่ละคดี แต่ควร
สามารถสะท้อนถงึสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและการอ านวยความเป็นธรรมในสงัคมอย่าง
เป็นองคร์วม และขอ้ตกลงจากการเจรจาไกล่เกลีย่ไม่ควรขดัต่อหลกัสทิธมินุษยชน 

5. การยกฟ้องกรณี
โจทก์ใช้สิทธิโดยไม่
สุจริต 

▪ ศาลควรใช้อ านาจตามมาตรา 161/1 แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาเพื่อ
พจิารณายกฟ้องโจทก์ เมื่อศาลเหน็ว่าการฟ้องรอ้งด าเนินคดอีาญาของโจทก์เป็นการใช้
สทิธโิดยไม่สุจรติ โดยไม่จ าเป็นต้องใหท้นายความฝ่ายจ าเลยรอ้งขอ และไม่ว่าคดอียู่ใน
ชัน้ไต่สวนมูลฟ้องหรอืรบัฟ้องแล้วก็ตาม ทัง้นี้ เพื่อให้จ าเลยได้รบัความเดือดรอ้นจาก
กระบวนการยุตธิรรมทางอาญาใหน้้อยทีสุ่ด  

▪ ในการใช้อ านาจตามมาตรา 161/1 ดังกล่าว ศาลควรชัง่น ้าหนักระหว่างการใช้สิทธิ
ปกป้องชื่อเสยีงและผลประโยชน์ขององค์กรธุรกิจ และการใช้สทิธปิกป้องผลประโยชน์
สาธารณะ คุม้ครองสทิธขิองผูบ้รโิภค อนัเป็นการใชส้ทิธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนูญ 

▪ กรณีศาลมคี าสัง่ไม่รบัฟ้อง หรอืศาลพิพากษายกฟ้อง โดยอาศยัเหตุตามมาตรา 161/1 
ควรมกีารปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายใหพ้นักงานอยัการตอ้งด าเนินการ หรอืใหศ้าลมอี านาจ
สัง่ใหโ้จทก์ชดใชค้่าเสยีหายเพื่อชดเชยความเดอืดรอ้นเสยีหายทีจ่ าเลยไดร้บัจากการถูก
ฟ้องคด ีโดยจ าเลยไม่ตอ้งฟ้องเป็นคดใีหม่ 
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ภาคผนวก 1 

สรปุกรณีศึกษา: การฟ้องคดีตอบโต้นักเคล่ือนไหวเพื่อปกป้องสิทธิแรงงาน 
 

กรณีศึกษาท่ี 1: การร้องทุกขก์ล่าวโทษกบัพนักงานสอบสวนให้ด าเนินคดีกบัอดีตลูกจ้าง ในข้อหาความผิด
ฐานลกัทรพัยน์ายจ้างในเวลากลางคืน จากการน าบตัรบนัทึกเวลาท างานมาแสดงต่อพนักงานตรวจแรงงาน 

ช่วงเวลา: 24 
ม.ิย. 59 – 31 
ต.ค. 59 

ผู้ถกูกล่าวหา: นางสาวเยเย และนายซูยงั 
อดตีลูกจา้งสญัชาตพิม่า 
 

ประเภทคดี: อาญา  
ข้อหาความผิด: ลกัทรพัยน์ายจา้งในเวลากลางคนื (มาตรา 
334, 335 (1), (11) ประมวลกฎหมายอาญา) 
อตัราโทษ: จ าคุกตัง้แต่ 1-7 ปี และปรบัตัง้แต่ 2,000 – 14,000 
บาท 

ข้อเท็จจริงโดยย่อ:  เมื่อวนัที่ 13 มถิุนายน 2559 ในระหว่างการเจรจาขอ้พพิาทเกี่ยวกบัค่าจ้างระหว่างลูกจ้างสญัชาตพิม่าทัง้ 14 คน
กบับรษิทั ลูกจ้างสญัชาตพิม่าได้น าบตัรบนัทกึเวลาท างานมาแสดงต่อที่ประชุม ซึ่งมพีนักงานตรวจแรงงาน ล่ามแปลภาษาพม่า และ
นางสาวสุธาสนีี แกว้เหลก็ไหล ตวัแทนจากเครอืขา่ยเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) เขา้ร่วมการเจรจา 

ต่อมาบรษิทัไดร้อ้งทุกขก์ล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวนในพืน้ที่เมื่อ 21 มถิุนายน 2559 และต่อมาพนักงานสอบสวน
ไดค้วบคุมตวัเยเยไปทีส่ถานีต ารวจในพืน้ทีแ่ละแจง้ขอ้หาความผดิฐานลกัทรพัยน์ายจา้งในเวลากลางคนืในวนัที ่24 มถิุนายน 2559 

เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) ได้จัดหาทนายความจากส านักกฎหมาย เอ็น เอส พี และล่าม
แปลภาษาพม่า เขา้ช่วยเหลอืเยเยที่สถานีต ารวจ รวมทัง้ประสานกบับรษิทัที่เกี่ยวขอ้งในห่วงโซ่การผลติใหช้่วยเหลอืดูแลผูต้้องหาใน
เรื่องเงนิค่าประกนัตวั ซึง่ไดร้บัการตอบรบัจากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งอย่างด ี

ทนายความในคดนีี้ได้แสดงความชื่นชมต่อการปฏบิตัหิน้าที่ของพนักงานสอบสวน ที่เคารพหลกักฎหมายว่าด้วย
การปล่อยตวัชัว่คราวทีค่ านึงถงึการคุม้ครองเสรภีาพของบุคคลเป็นหลกั ถงึแมเ้ยเยจะไม่ไดเ้ป็นลูกจา้งของบรษิทัแลว้ อกีทัง้เป็นแรงงาน
สญัชาติพม่า และอัตราโทษในข้อหาดังกล่าวมีโทษสูง แต่พนักงานสอบสวนเข้าใจและอนุญาตให้ปล่อยตัวชัว่คราวเยเยโดยวาง
หลกัประกนัจ านวน 20,000 บาทซึง่ไดร้บัการสนับสนุนจากบรษิทัทีอ่ยู่ในห่วงโซ่การผลติ อกีทัง้ต่อมาแมพ้นักงานสอบสวนไดแ้จ้งขอ้หา
ความผดิดงักล่าวกบัซูยงั อดตีลูกจา้งอกีคนหนึ่ง แต่พนักงานสอบสวนไดอ้นุญาตใหป้ล่อยตวัชัว่คราวโดยไม่ตอ้งวางหลกัประกนัแต่อย่าง
ใด158   

ต่อมาพนักงานสอบสวนได้เสนอความเห็นไปยงัอยัการจงัหวดัในวนัที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยเห็นควรสัง่ไม่ฟ้อง
ผูต้อ้งหาทัง้สอง เนื่องจากเหน็ว่าเป็นการเอาไปโดยไม่มเีจตนาทุจรติ การกระท าดงักล่าวขาดองค์ประกอบความผดิตามกฎหมายอาญา
ในเรื่องเจตนา การทีอ่ดตีลูกจา้งน าบตัรดงักล่าวมาแสดงต่อพนักงานตรวจแรงงานนัน้มใิช่กระท าโดยแสวงหาประโยชน์มชิอบ 
หมายเหตุ:           ปัจจยัส าคญัที่ท าให้อดตีลูกจ้างของบรษิทัได้รบัความคุ้มครองสทิธใินการต่อสูค้ดไีด้อย่างเป็นธรรม คอื การมลี่าม
ภาษาพม่าและมทีนายความเป็นตวัแทนทางกฎหมายตัง้แต่ในชัน้สอบสวน และการที่สามารถเตรยีมหาหลกัประกนัได้อย่างทนัท่วงที 
ปัจจยัทัง้สามประการดงักล่าวนับว่าเป็นหลกัประกนัทีส่ าคญัในการเขา้ถงึความเป็นธรรม ถา้หากแรงงานไม่ไดร้บัการสนับสนุนช่วยเหลอื
จากเครอืขา่ยเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) และตอ้งต่อสูเ้รยีกรอ้งสทิธทิี่สมควรไดร้บัตามกฎหมายเพยีงล าพงัในกลุ่มของตนแล้ว 
รูปคดอีาจเป็นเพยีงการที่ลูกจ้างสญัชาตพิม่าลกัทรพัย์นายจ้างซึ่งมโีทษรา้ยแรง และต้องถูกคุมขงัในสถานีต ารวจ ถูกด าเนินคด ีถูกส่ง
ตวักลบัไปยงัประเทศ และเสยีประวตัไิม่สามารถหางานท าในประเทศไทยได้อกี สรา้งความหวาดหวัน่แก่ลูกจ้างคนอื่น ๆ ท าให้ไม่กลา้
เรยีกรอ้งสทิธทิีส่มควรไดร้บัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานกอ็าจเป็นได ้
สถานะปัจจุบนัของคดี:  การด าเนินคดอีาญาโดยรฐัเป็นที่ยุต ิเนื่องจากส านักงานอยัการมคี าสัง่ถงึที่สุดมคีวามเหน็สัง่ไม่ฟ้องคดี แต่
บรษิทัยงัคงยื่นฟ้องคดอีาญาต่อศาลสบืเนื่องจากการกระท าดงักล่าวต่อไป (กรณีศกึษาที ่4) 

 

กรณีศึกษาท่ี 2: การฟ้องคดีอาญากบัอดีตลูกจ้าง ในข้อหาความผิดฐานแจ้งความเทจ็และหม่ินประมาท จาก
การยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
158 ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์นางสาวคอรเียาะ มานุแช ทนายความ จากส านักกฎหมาย เอน็ เอส พ ีเมื่อเดอืนมนีาคม 2562   
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ช่วงเวลา: 6 
ต.ค. 59 – 30 
พ.ค. 62 

ผู้ถกูกล่าวหา: อดตีลูกจา้งสญัชาตพิม่ารวม 14 
คน 
หมายเลขคดี: ศาลแขวงดอนเมอืง คดี
หมายเลขคดดี าที ่อ. 2769/2559, คดหีมายเลข
แดงที ่อ. 1353/2561 

ประเภทคดี: อาญา  
ข้อหาความผิด: แจง้ความเทจ็แก่เจ้าพนักงาน และหมิน่
ประมาท (มาตรา 137, 326 ประมวลกฎหมายอาญา) 
อตัราโทษ: จ าคุกไม่เกนิ 1 ปี และ/หรอื ปรบัไม่เกนิ 20,000 
บาท 

ข้อเทจ็จริงโดยย่อ:  เมื่อวนัที ่6 ตุลาคม 2559 บรษิทัไดย้ื่นฟ้องต่อศาลแขวงดอนเมอืง ใหด้ าเนินคดกีบัอดตีลูกจา้งสญัชาตพิม่ารวม 14 
คน ในขอ้หาความผดิฐานแจ้งความเทจ็แก่เจ้าพนักงานและความผดิฐานหมิน่ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา สบืเนื่องจากการยื่น
หนังสอืรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติเมื่อ 7 กรกฎาคม 2559 

อดตีลูกจา้งสญัชาตพิม่า 14 คนดงักล่าว ไดแ้ต่งตัง้ทนายความจากส านักกฎหมาย เอน็ เอส พ ีเพื่อเป็นตวัแทนทาง
กฎหมายในการต่อสูค้ดใีนชัน้ศาล โดยมเีครอืขา่ยเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) ใหก้ารช่วยเหลอืแรงงานในด้านต่าง ๆ ซึง่รวมทัง้ 
การจดัหาล่าม ค่าทนายความ ค่าเดนิทางมายงัศาล  

หลงัจากการไต่สวนมลูฟ้องเดอืนธนัวาคม 2559 ศาลแขวงดอนเมอืงมคี าสัง่ประทบัฟ้องและนัดสอบค าใหก้ารจ าเลย
ทัง้ 14 คน ในวนัที ่4 ตุลาคม 2560  

ในการขออนุญาตประกนัตวั ศาลไดม้คี าสัง่อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวจ าเลยทัง้ 14 คน โดยไม่ตอ้งใชห้ลกัประกนัจรงิ 
แต่ใหจ้ าเลยสาบานตวัและท าสญัญาประกนัตนเองกบัศาล159 และก าหนดเงื่อนไขในสญัญาประกนัให้จ าเลยตอ้งมาศาลตามก าหนดนัด 
กรณีผดิสญัญามคี่าปรบัคนละ 20,000 บาท และหากจ าเลยยา้ยที่อยู่หรอืเปลีย่นแปลงสถานทีท่ างานจะต้องแจ้งใหศ้าลทราบทนัท ีหาก
เดนิทางออกนอกประเทศตอ้งไดร้บัอนุญาตจากศาลแต่ไม่มกีารยดึหนังสอืเดนิทางของจ าเลย160     

คดนีี้ไดม้กีารสบืพยานระหว่างเดอืนกุมภาพนัธถ์งึเมษายน 2561 (สบืพยานโจทก์ 7 กุมภาพนัธ ์2561 และสบืพยาน
จ าเลย 8 กุมภาพนัธ,์ 4, 5 และ 11 เมษายน 2561) ในระหว่างการสบืพยานมผีูแ้ทนจากสถานทูต องคก์ารระหว่างประเทศ องคก์รสทิธิ
มนุษยชน และสื่อมวลชน มาร่วมสงัเกตการณ์การพจิารณาคดชีัน้ศาล 

เมื่อ 11 กรกฎาคม 2561 ศาลแขวงดอนเมอืงมคี าพพิากษา “ยกฟ้อง” เนื่องจากเหน็ว่า การกระท าของจ าเลยทัง้ 14 
ไม่เป็นความผดิฐานแจ้งความเทจ็ต่อเจ้าหนักงานหรอืความผดิฐานหมิน่ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา โดยศาลใหเ้หตุผลว่า การ
ยื่นหนังสอืรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติของจ าเลยทัง้ 14 (ในเรื่องเวลาท างาน การท างานล่วงเวลา การไม่จดัใหม้ี
วนัหยุดประจ าสปัดาหแ์ละวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี ในเรื่องการจ่ายค่าแรงรายวนัต ่ากว่าอตัราที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ในเรื่องการถูก
จ ากดัสทิธเิสรภีาพในการเดนิทางและการยดึเอกสารประจ าตวั) เป็นการกระท าโดยสุจรติ ไม่ใช่การกระท าโดยมเีจตนาเพื่อกลัน่แกล้ง
หรอืใส่ความโจทก์ แต่เป็นการแสดงขอ้ความโดยสุจรติเพื่อความชอบธรรมในการป้องกนัตนหรอืป้องกนัส่วนได้เสยีเกี่ยวกบัตนตาม
คลองธรรม แมห้นังสอืรอ้งเรยีนไม่ได้ระบุขอ้มูลขอ้เทจ็จรงิทัง้หมดไวอ้ย่างละเอยีดและมสี่วนที่ลูกจ้างเขา้ใจคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง แต่ ไม่
อาจรบัฟังไดว้่าเป็นการแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรอืจงใจปกปิดขอ้เทจ็จรงิ  

คดนีี้โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ แต่ศาลชัน้ตน้มคี าสัง่ไม่รบัอุทธรณ์เนื่องจากเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาขอ้เทจ็จรงิ โจทก์ได้
ยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ไม่รบัอุทธณ์ของศาลชัน้ต้นดงักล่าว และสุดท้ายคดนีี้ถงึที่สุดเมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยศาลอุทธรณ์เหน็ชอบ
กบัค าสัง่ของศาลแขวงดอนเมอืงทีไ่ม่รบัอุทธรณ์ของโจทก์  
หมายเหตุ:            เอกสารส าคญัที่บริษัทได้น ามาใช้อ้างอิงประกอบการฟ้องคดีอาญาต่ออดีตลูกจ้างทัง้ 14 นัน้ มาจาก
ข้อความที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธิมนุษยชนของคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งสะท้อนความ
หวาดหวัน่ในการใชก้ลไกรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตใิหต้รวจสอบการละเมดิสทิธิ กฎหมายว่าดว้ยคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชนแห่งชาตยิงัไม่มบีทบญัญตัคิุม้ครองผูร้อ้งเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตโิดยสุจรติ   

ในคดีนี้ อดีตลูกจ้างทัง้ 14 คนได้รบัอนุญาตให้ปล่อยตวัชัว่คราว แต่ต้องลางานและเดินทางมาจากพื้นที่อ าเภอ
มหาชยั จงัหวดัสมุทรสาคร มายงัศาลแขวงดอนเมอืงทุกนัด อดตีลูกจ้างบางรายหมดวยัท างานแล้วยงัไม่สามารถเดนิทางกลบัประเทศ
ได้เพราะตดิเป็นจ าเลยในคดนีี้ และมกีรณีที่อดตีลูกจ้างต้องขออนุญาตศาลไม่สามารถมาปรากฏตวัในวนันัดเนื่องจากต้องคลอดบุตร 
หรอืตอ้งเดนิทางกลบัประเทศเพื่อไปร่วมงานศพมารดา161     

คดนีี้ได้รบัความสนใจจากสื่อมวลชน องค์กรเอกชนทัง้ไทยและต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และสถานทูต
ต่าง ๆ ทีใ่หค้วามส าคญักบัประเดน็เรื่องสทิธมินุษยชน โดยการตดิตามความคบืหน้าของคด ีการเขา้ร่วมฟังการพจิารณาคดใีนศาล และ

 
159 ซึง่เป็นไปตามขอ้ 12 ของขอ้บงัคบัของประธานศาลฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื่อนไขเกีย่วกบัการเรยีกประกนัหรอืหลกัประกนั
ในการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรอืจ าเลยในคดอีาญา พ.ศ. 2548 
160 ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ทนายความจากส านักกฎหมาย เอน็ เอส พ ีเมื่อเดอืนมนีาคม 2562   
161 ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เจา้หน้าทีข่องเครอืขา่ยเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) เมื่อเดอืนมนีาคม 2562   
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การยื่นหนังสอืต่อรฐับาลเรยีกรอ้งใหด้ าเนินการทีจ่ าเป็นเพื่อยุตกิารด าเนินคดกีับนักปกป้องสทิธมินุษยชนและด าเนินมาตรการต่าง ๆ ที่
จ าเป็นต่อการเคารพสทิธมินุษยชน 
สถานะปัจจบุนัของคดี:  คดถีงึทีสุ่ดโดยศาลยกฟ้องจ าเลยโดยเหน็ว่าการกระท าของจ าเลยทัง้ 14 ไม่เป็นความผดิฐานแจง้ความเทจ็ต่อ
เจา้หนักงานหรอืความผดิฐานหมิน่ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
กรณีศึกษาท่ี 3: การฟ้องคดีอาญากบัท่ีปรึกษาฝ่ายกิจการต่างประเทศ เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ 
(MWRN) ในข้อหาความผิดฐานหม่ินประมาทด้วยการโฆษณา และความผิดฐานน าสู่คอมพิวเตอรซ่ึ์งข้อความ
อนัเป็นเทจ็  

ช่วงเวลา:  4 
พ.ย. 59 – 
ปัจจุบนั 

ผู้ถกูกล่าวหา: นายอนัดี ้ฮอล ์(Mr. Andy 
Hall) ทีป่รกึษาฝ่ายกจิการต่างประเทศ 
เครอืขา่ยเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) 
หมายเลขคดี: ศาลอาญากรุงเทพใต ้
หมายเลขคดดี า อ. 3644/2559 

ประเภทคดี: อาญา  
ข้อหาความผิด: หมิน่ประมาทดว้ยการโฆษณา (มาตรา 326, 
328 ประมวลกฎหมายอาญา) และน าสู่คอมพวิเตอรซ์ึง่ขอ้ความ
อนัเป็นเทจ็ (มาตรา 14 (1) พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระท า
ความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550) 
อตัราโทษ: จ าคุกไม่เกนิ 2 ปี และปรบัไม่เกนิ 200,000 บาท 
(หมิน่ประมาทดว้ยการโฆษณา), จ าคุกไม่เกนิ 5 ปี และ/หรอื 
ปรบัไม่เกนิ 100,000 บาท (น าสู่คอมพวิเตอรซ์ึง่ขอ้ความอนั
เป็นเทจ็) 

ข้อเท็จจริงโดยย่อ:  เมื่อวนัที่ 4 พฤศจกิายน 2559 บรษิทัได้ยื่นฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ ใหด้ าเนินคดกีบันายอนัดี้ ฮอล์ (Andy 
Hall) ที่ปรกึษาฝ่ายกิจการต่างประเทศ เครอืข่ายเพื่อสทิธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) ในข้อหาความผดิฐานหมิน่ประมาทด้วยการ
โฆษณา และน าสู่คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อความอันเป็นเท็จอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าคว ามผิดเกี่ยวกับ
คอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550  

เหตุแห่งการฟ้องคดีดงักล่าวสบืเนื่องมาจากการที่อนัดี้ได้โพสต์ข้อความอย่างน้อย 20 ครัง้ช่วงเดือนมถิุนายน – 
ตุลาคม 2559 ผ่านโปรแกรม Facebook และ Twitter ของตวัเอง เพื่อเผยแพร่รายงานขา่วและบทความทีพ่ดูถงึสภาพปัญหาการท างาน
ของแรงงานในอุตสาหกรรมการเลีย้งไก่  

ศาลไม่สามารถพจิารณาคดไีด ้เนื่องจากอนัดีเ้ดนิทางออกนอกประเทศเมื่อ 7 พฤศจกิายน 2559  
หมายเหตุ:            พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้มกีารแก้ไขปรบัปรุง162 
โดยยกเลกิฐานความผดิเดมิซึง่มกัใชน้ ามาด าเนินคดอีาญากบัผูต้อ้งหาหรอืจ าเลยในความผดิฐานหมิน่ประมาทดว้ยวธิกีารน าเขา้สู่ระบบ
คอมพวิเตอร์หรอืเผยแพร่หรอืส่งต่อขอ้มูลดงักล่าว163 และก าหนดขึน้ใหม่ให้การกระท าความผดิตามพระราชบญัญัตนิี้ไม่รวมถงึการ
กระท าความผดิฐานหมิน่ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา164 

 
162 โดยพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2560 
163 มาตรา 14 (เดมิ) “ผูใ้ดกระท าความผดิที่ระบุไวด้งัต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้
ปรบั 

(1) น าเข้าสู่ระบบคอมพวิเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพวิเตอร์ปลอมไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน หรอืข้อมูลคอมพวิเตอร์อนัเป็นเท็จ โดย
ประการทีน่่าจะเกดิความเสยีหายแก่ผูอ้ื่นหรอืประชาชน 

... 
(5) เผยแพร่หรอืส่งต่อซึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรโ์ดยรูอ้ยู่แลว้ว่าเป็นขอ้มลูคอมพวิเตอรต์าม (1) (2) (3) หรอื (4)” 

164 มาตรา 14 (ใหม่) “ผูใ้ดกระท าความผดิที่ระบุไวด้งัต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหา้ปีหรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้
ปรบั 

(1) โดยทุจรติ หรอืโดยหลอกลวง น าเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรซ์ึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรท์ีบ่ดิเบอืนหรอืปลอมไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน 
หรอืขอ้มูลคอมพวิเตอร์อนัเป็นเทจ็ โดยประการที่น่าจะเกดิความเสยีหายแก่ประชาชน อนัมใิช่การกระท าความผดิฐานหมิน่ประมาทตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

... 
(5) เผยแพร่หรอืส่งต่อซึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรโ์ดยรูอ้ยู่แลว้ว่าเป็นขอ้มลูคอมพวิเตอรต์าม (1) (2) (3) หรอื (4) 
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สถานะปัจจบุนัของคดี:  อยู่ระหว่างรอการพจิารณาจนกว่าจะสามารถตดิตามตวัจ าเลยมาด าเนินคด ี

 
กรณีศึกษาท่ี 4:  การฟ้องคดีอาญากบัอดีตลูกจ้าง และผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ 
(MWRN) ในข้อหาความผิดฐานร่วมกนัลกัทรพัย ์จากการน าบตัรบนัทึกเวลาท างานมาแสดงต่อพนักงานตรวจ
แรงงาน 

ช่วงเวลา: 24 
ต.ค. 60 – 30 
ก.ค. 62 

ผู้ถกูกล่าวหา: นางสาวเยเย (จ าเลยที ่1) นาย
ซูยงั (จ าเลยที ่2) อดตีลูกจา้งสญัชาตพิม่า 
และนางสาวสุธาสนิี แกว้เหลก็ไหล (จ าเลยที ่
3) ผูป้ระสานงานเครอืขา่ยเพือ่สทิธแิรงงาน
ขา้มชาต ิ(MWRN) 
หมายเลขคดี: ศาลจงัหวดัลพบุร ีคดี
หมายเลขด าที ่อ. 2045/2560 

ประเภทคดี: อาญา  
ข้อหาความผิด: ร่วมกนัลกัทรพัย์ในเวลากลางคนื และร่วมกนั
เอาไปเสยีซึง่เอกสารของผูอ้ืน่ในประการทีผู่อ้ ื่นอาจจะไดร้บั
ความเสยีหาย (มาตรา 334, 335 (1), 188 ประมวลกฎหมาย
อาญา) 
อตัราโทษ: จ าคุกตัง้แต่ 1-5 ปี และปรบัตัง้แต่ 20,000 – 
200,000 บาท 

ข้อเท็จจริงโดยย่อ:  เมื่อวนัที่ 24 ตุลาคม 2560 บรษิทัได้ฟ้องอาญาต่อศาลจงัหวดัลพบุร ีใหด้ าเนินคดกีบันางสาวเยเย (จ าเลยที่ 1) 
นายซูยงั (จ าเลยที่ 2) อดีตลูกจ้างสญัชาติพม่า และนางสาวสุธาสนิี แก้วเหล็กไหล (จ าเลยที่ 3) ผู้ประสานงานประจ าประเทศไทย 
เครอืข่ายเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) ในขอ้หาความผดิฐานร่วมกนัลกัทรพัย์ในเวลากลางคนืและร่วมกนัเอาไปเสยีซึ่งเอกสาร
ของผูอ้ื่นในประการทีผู่อ้ ื่นอาจจะไดร้บัความเสยีหาย  

“ทรพัยท์ีโ่จทก์อา้งว่าถูกลกัเอาไปนัน้ คอื บตัรลงเวลาการท างานจ านวน 28 ใบของเดอืนพฤศจกิายน 2557 จ านวน 
14 ใบและกุมภาพนัธ ์2559 อกี 14 ใบ ราคาใบละ 5 บาท และอา้งว่าจ าเลยทัง้สามมลีกัษณะร่วมกนัวางแผนลกัเอาทรพัยด์งักล่าวไป ซึง่
เอกสารดงักล่าวเป็นเอกสารส าคญัท าใหโ้จทก์ไดร้บัความเสยีหาย”  

เครอืข่ายเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) ได้จดัหาทนายความจากส านักกฎหมาย เอน็ เอส พี จ าเลยทัง้สาม
แต่งตัง้ทนายความเขา้ร่วมในชัน้ไต่สวนมลูฟ้อง ศาลนัดไต่สวนมลูฟ้องรวม 4 นัด (9 เมษายน, 2 พฤษภาคม, 5 มถิุนายน, 6 กรกฎาคม 
2561)  

ต่อมาวนัที ่3 กนัยายน 2561 ศาลจงัหวดัลพบุร ีมคี าสัง่ “ยกฟ้องโจทก์” เนื่องจากเหน็ว่าจ าเลยที ่1 และที ่2 ไม่ไดม้ี
เจตนาที่จะครอบครองบตัรบนัทกึเวลาดงักล่าวไวเ้ป็นของตน แต่ต้องการน าบตัรบนัทกึเวลาดงักล่าวมาแสดงต่อพนักงานตรวจแรงงาน
จงัหวดัประกอบขอ้รอ้งเรยีนของตนเท่านัน้ โดยมไิดแ้สวงหาประโยชน์ที่มคิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น และการ
แสดงบตัรบนัทกึเวลาต่อพนักงานตรวจแรงงานจงัหวดัดงักล่าว ไม่ปรากฏว่ามกีารแก้ขอ้ความในเอกสารดงักล่าวแต่อย่างใด โจทก์จงึ
ไม่ไดเ้สยีหาย อกีทัง้โจทก์มหีน้าทีต่อ้งส่งเอกสารใหแ้ก่พนักงานตรวจแรงงานจงัหวดัอยู่แลว้ จงึไม่เป็นความผดิฐานลกัทรพัยห์รอืรบัของ
โจร หรอืเอาไปเสยีซึง่เอกสารของผูอ้ื่นในประการทีผู่อ้ ื่นอาจจะไดร้บัความเสยีหาย  

ปัจจุบนัคดถีงึทีสุ่ดภายหลงัศาลจงัหวดัลพบุรอี่านค าพพิากษาศาลอุทธรณ์เมื่อ 30 กรกฎาคม 2562 โดยศาลอุทธรณ์
มคี าสัง่ยนืตามค าสัง่ศาลชัน้ตน้ไม่รบัฟ้องของโจทก์ 
หมายเหตุ:            การที่ศาลชัน้ต้นมคี าสัง่ไม่รบัฟ้องโจทก์ สบืเนื่องมาจากเหตุปัจจยัส าคญัประการหนึ่งคอื การที่ผู้ถูก
กล่าวหามทีนายความเขา้ร่วมในชัน้ไต่สวนมูลฟ้อง การมทีนายความที่มคีวามเชีย่วชาญด้านกฎหมาย รวมทัง้มคีวามเขา้ใจในประเดน็
ทางสงัคมและสทิธมินุษยชน ร่วมถามคา้นพยานที่โจทก์และน าเสนอพยานหลกัฐานเพื่อพสิูจน์ถงึเจตนาอนับรสิุทธิข์องผู้ถูกกล่าวหา 
ดงันัน้ การทีม่ทีนายความเขา้ร่วมตัง้แต่แรกมคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ เพราะหากปล่อยให้ศาลไต่สวนฝ่ายโจทก์เพยีงอย่างเดยีวอาจท า
ใหพ้ยานหลกัฐานที่น าเสนอต่อศาลเป็นไปได้อย่างไม่ครบถว้น และสรา้งภาระแก่ฝ่ายจ าเลยยาวนานขึน้หากศาลประทบัฟ้อง อาท ิต้อง
สญูเสยีอสิรภาพ มภีาระค่าใชจ้่าย ค่าทนายความ ตอ้งหยุดงานเดนิทางมาศาลทุกนัด เสยีเวลาท ามาหาได ้เป็นตน้  

คดนีี้ได้รบัความสนใจจากสื่อมวลชน องค์กรเอกชนทัง้ไทยและต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และสถานทูต
ต่าง ๆ ทีใ่หค้วามส าคญักบัประเดน็เรื่องสทิธมินุษยชน โดยการตดิตามความคบืหน้าของคด ีการเขา้ร่วมฟังการพจิารณาคดใีนศาล และ
การยื่นหนังสอืต่อรฐับาลเรยีกรอ้งใหด้ าเนินการทีจ่ าเป็นเพื่อยุตกิารด าเนินคดกีบันักปกป้องสทิธมินุษยชนและด าเนินมาตรการต่าง ๆ ที่
จ าเป็นต่อการเคารพสทิธมินุษยชน 

 
ถ้าการกระท าความผดิตามวรรคหนึ่ง (1) มไิด้กระท าต่อประชาชน แต่เป็นการกระท าต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผูก้ระท า ผูเ้ผยแพร่

หรอืส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพวิเตอร์ดงักล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรอืปรบัไม่เกินหกหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั และให้เป็น
ความผดิอนัยอมความได”้ 
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สถานะปัจจบุนัของคดี:  คดถีงึทีสุ่ดโดยศาลไม่รบัฟ้องโจทก์  

 
กรณีศึกษาท่ี 5 : การฟ้องคดีอาญากบัอดีตลูกจ้าง ในข้อหาความผิดฐานหม่ินประมาทด้วยการโฆษณา จาก
การให้สมัภาษณ์เก่ียวกบัสภาพการท างาน รวมทัง้โพสต์และแชรข์้อมูลดงักล่าวผ่าน Facebook  

ช่วงเวลา: 8 
ต.ค. 61 – 
ปัจจุบนั 

ผู้ถกูกล่าวหา: นายนานวนิ อดตีลูกจา้งสญัชาติ
พม่า 
หมายเลขคดี: ศาลอาญา คดหีมายเลขด าที ่อ. 
3011/2561 

ประเภทคดี: อาญา  
ข้อหาความผิด: หมิน่ประมาทดว้ยการโฆษณา ประมวล
กฎหมายอาญา 
อตัราโทษ: จ าคุกไม่เกนิ 2 ปี และปรบัไม่เกนิ 200,000 บาท 

ข้อเทจ็จริงโดยย่อ:  เมื่อวนัที ่8 ตุลาคม 2561 บรษิทัไดย้ื่นฟ้องต่อศาลอาญา ใหด้ าเนินคดกีบันายนานวนิ อดตีลูกจา้งสญัชาตพิม่า ใน
ขอ้หาความผดิฐานหมิน่ประมาทโดยการโฆษณา อนัสบืเนื่องมาจากการใหส้มัภาษณ์เกี่ยวกบัสภาพการท างาน รวมทัง้โพสต์และแชร์
ขอ้มลูดงักล่าวผ่าน Facebook 

บทสมัภาษณ์อนัเป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดี ได้แก่ บทสมัภาษณ์ของนานวนิที่บนัทึกลงในวดีีโอคลิปและมกีาร
เผยแพร่ผ่าน Youtube ตัง้แต่ 4 ตุลาคม 2560 ซึง่จดัท าโดยโฟรต์ฟิายไรท ์(Fortify Rights) วตัถุประสงคข์องวดีโีอคลปิดงักล่าวคอื การ
เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัยุตกิารฟ้องคดอีาญากบัอดตีลูกจ้างทัง้ 14 คนในขอ้หาความผดิฐานแจง้ความเทจ็และหมิน่ประมาท (กรณีศกึษาที่ 2) 
มูลเหตุอีกประการหนึ่งคอืข้อมูลที่นานวนิให้สมัภาษณ์ในเวทีอภิปรายหวัข้อ “Breaking the Silence: Human Rights Defenders in 
Southeast Asia” ซึ่งจดัขึน้ที่สมาคมผูส้ ื่อข่าวต่างประเทศ (FCCT) เมื่อ 6 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกบั การถูก
บรษิัทฟ้องคดีและตกเป็นจ าเลยในคดีอาญา สภาพการท างานในอดีต การติดต่อและความช่วยเหลือที่ได้รบัจากเครอืข่ายเพื่อสทิธิ
แรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) การถูกตกัเตอืนถงึผลกระทบจากการกดไลคห์รอืแชรข์อ้มูลการใชแ้รงงานที่ไม่เป็นความจรงิและใหแ้รงงาน
ใหค้ ามัน่กบับรษิทัว่าจะไม่กระท าการดงักล่าว รวมทัง้ผลกระทบและภาระต่าง ๆ ทีแ่รงงานไดร้บัจากการถูกฟ้องคดอีาญา  

ในคดนีี้ นานวนิได้แต่งตัง้ทนายความจากส านักกฎหมาย เอน็ เอส พ ีเพื่อเป็นตวัแทนเขา้ร่วมการไต่สวนมูลฟ้อง 
เพื่อร่วมถามค้านพยานที่โจทก์และน าเสนอพยานหลกัฐานเพื่อพสิูจน์ถึงเจตนาอนับริสุทธิข์องผู้ถูกกล่าวหา โดยการสนับสนุนจาก 
MWRN นานวนิต้องเดินทางกลบัจากพม่าในระหว่างการลาบวชเพื่อแต่งตัง้ทนายความเข้าร่วมการไต่สวนมูลฟ้องเมื่อ 3 ธนัวาคม 
2561165     

การไต่สวนมูลฟ้องเริม่ขึ้นวนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยมกีารสบืพยานหนึ่งปากอนัได้แก่ผู้แทนของบรษิัท และ
ต่อมาศาลมคี าสัง่ประทบัฟ้องเมื่อ 8 มนีาคม 2562 เนื่องจากศาลเหน็ว่าคดขีองโจทก์มมีูล โดยอาศยัพยานหลกัฐานที่โจทก์น าเสนอต่อ
ศาล ซึ่งหมายรวมถงึ เอกสารค าเบกิความของพนักงานสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงานในคดอีื่น ค าสมัภาษณ์ของอธบิดกีรมคุ้มครอง
แรงงานต่อส านักข่าวมติชนออนไลน์ ประกอบกับความเห็นที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิและค าวนิิจฉยัของศาลแรงงานภาค 1 ในคดอีื่นทีเ่กีย่วเนื่องกนั สรุปไดว้่าค าสมัภาษณ์ของจ าเลย
ขดัต่อความจรงิ และการกระท าของจ าเลยดงักล่าวท าใหโ้จทก์ไดร้บัความเสยีหายถูกดูหมิน่ถูกเกลยีดชงั จงึมคี าสัง่ประทบัฟ้อง และได้
ศาลก าหนดนัดพจิารณารอบต่อไปวนัที ่24 พฤษภาคม 2562  

ในวนันัดพร้อมเพื่อก าหนดวนันัดและสอบค าให้การจ าเลย วนัที่ 24 พฤษภาคม 2562 ศาลมีค าสัง่ให้รวมการ
พจิารณาคดไีปพรอ้มกบักบัคดหีมายเลขด าที ่อ. 3054/2561 (กรณีศกึษาที ่6) และก าหนดวนันัดสบืพยานโจทก์และจ าเลยระหว่างวนัที่ 
18-21 กุมภาพนัธ์ 2563 ทัง้นี้ นานวินได้ยื่นค าร้องขอปล่อยตัวชัว่คราวและศาลมีค าสัง่อนุญาตโดยใช้หลักทรพัย์เป็นจ านวนเงนิ 
100,000 บาท และใหย้ดึหนังสอืเดนิทาง แต่นานวนิต้องใชห้นังสอืเดนิทางเพื่อด าเนินเรื่องตามกฎหมายคนเขา้เมอืงและกฎหมายการ
ท างานของแรงงานต่างชาต ิศาลจงึมคี าสัง่ใหย้มืหนังสอืเดนิทางไดช้ัว่คราวแต่เรยีกหลกัประกนัเพิม่ 10,000 บาท  
หมายเหตุ:            นานวนิถูกบรษิทัฟ้องคดอีาญาแลว้สองครัง้ในขอ้หาความผดิฐานหมิน่ประมาท โดยคดแีรกสบืเนื่องจาก
การรอ้งเรยีนและใหข้อ้มูลต่อคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาตชิ่วงกรกฎาคม 2559 (กรณีศกึษาที่ 2) และในคดทีี่สองสบืเนื่องจาก
การใหส้มัภาษณ์ช่วงตุลาคม 2560 ร่วมกบัองคก์รสทิธมินุษยชน เพื่อเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัยุตกิารฟ้องคดอีาญาแรงงานทัง้ 14 คนซึง่มทีีม่า
จากการรอ้งเรยีนและใหข้อ้มลูต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ 

เป็นที่น่าสงัเกตว่าพยานหลกัฐานส าคญัชิ้นหนึ่งที่ศาลรบัฟังประกอบการพจิารณาว่าคดีมมีูล เป็นเหตุให้รบัฟ้อง
คดอีาญาคอื รายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน ในส่วนความเหน็ของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติเกีย่วกบัการ

 
165 ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เจา้หน้าทีข่องเครอืขา่ยเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) เมื่อเดอืนมนีาคม 2562   
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ละเมดิสทิธแิรงงานในสองประเดน็คอื (1) ประเดน็เรื่องค่าจ้างตามอตัราค่าจ้างขัน้ต ่า ค่าล่วงเวลา การท างานในวนัหยุด ค่าท างานใน
วนัหยุด และค่าล่วงเวลาในวนัหยุด และประเดน็ทีส่อง (2) เรื่องการหน่วงเหนี่ยวกกัขงัใหส้ญูเสยีเสรภีาพในการเดนิทาง  

ในประเดน็แรกนัน้คณะกรรมการเหน็ว่ามกีารกระท าทีข่ดัต่อกฎหมายคุม้ครองแรงงานจรงิ ในเรื่องการจ่ายค่าจา้งซึ่ง
น้อยกว่าอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าและการหกัค่าจ้างนอกเหนือจากที่กฎหมายอนุญาต การก าหนดวนัหยุดที่ขดัต่อกฎหมาย และการท างานที่
เกินกว่าเวลาท างานปกติ แต่ระยะเวลาการท างานล่วงเวลานัน้ยงัไม่ยาวนานถึงขนาดที่อดีตลูกจ้างร้องเรียน ส่วนประเด็นที่สอง
คณะกรรมการเหน็ว่า ไม่ปรากฏว่ามกีารกระท าทีล่ะเมดิสทิธมินุษยชนในประเดน็ดงักล่าว หรอืเป็นการกระท าทีม่ลีกัษณะเป็นการบงัคบั
ใชแ้รงงานตามความในพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551166  

อย่างไรกด็ ีในคดอีาญาที่นานวนิถูกฟ้องเป็นคดแีรก ศาลชัน้ตน้ไดม้คี าพพิากษาแลว้เมื่อ 11 กรกฎาคม 2561 ใหย้ก
ฟ้องโจทก์ โดยเหน็ว่าการยื่นหนังสอืรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตเิป็นการกระท าโดยสุจรติ ไม่ใช่การกระท าโดยมี
เจตนาเพื่อกลัน่แกลง้หรอืใส่ความโจทก์ แต่เป็นการแสดงขอ้ความโดยสุจรติเพื่อความชอบธรรมในการป้องกนัตนหรอืป้องกนัส่วนไดเ้สยี
เกีย่วกบัตนตามคลองธรรม แมห้นังสอืรอ้งเรยีนไม่ไดร้ะบุขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิทัง้หมดไวอ้ย่างละเอยีดและมสี่วนทีลู่กจ้างเขา้ใจคลาดเคลื่อน
อยู่บา้ง แต่ไม่อาจรบัฟังไดว้่าเป็นการแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรอืจงใจปกปิดขอ้เทจ็จรงิ167 

คดนีี้ได้รบัความสนใจจากสื่อมวลชน องค์กรเอกชนทัง้ไทยและต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และสถานทูต
ต่าง ๆ ทีใ่หค้วามส าคญักบัประเดน็เรื่องสทิธมินุษยชน โดยการตดิตามความคบืหน้าของคด ีการเขา้ร่วมฟังการพจิารณาคดใีนศาล และ
การยื่นหนังสอืต่อรฐับาลเรยีกรอ้งใหด้ าเนินการทีจ่ าเป็นเพื่อยุตกิารด าเนินคดกีบันักปกป้องสทิธมินุษยชนและด าเนินมาตรการต่าง ๆ ที่
จ าเป็นต่อการเคารพสทิธมินุษยชน 

คณะกรรมการนักนิตศิาสตร์สากล (International Commission of Jurists) และ Lawyers’ Rights Watch Canada 
(LRWC) ได้ยื่นหนังสอื (Amicus Curiae Brief) ต่อศาลอาญาเพื่อเรยีกรอ้งใหศ้าลยดึแนวทางการตคีวามกฎหมายประเทศไทยในทางที่
สอดคลอ้งกบัพนัธกรณีกฎหมายสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทีไ่ม่ควรมบีุคคลใดตอ้งรบัผดิทางอาญาในข้อหา
ความผดิฐานหมิน่ประมาท และบุคคลต่าง ๆ ควรได้รบัการคุม้ครองจากการด าเนินคดทีี่มชิอบ ที่มเีป้าหมายเพื่อจ ากดัสทิธใินเสรภีาพ
การแสดงออก การเขา้ถงึขอ้มลู และกจิกรรมต่าง ๆ ของนักปกป้องสทิธมินุษยชน168 
สถานะปัจจบุนัของคดี:  ศาลอาญาประทบัฟ้องเมื่อ 8 มนีาคม 2562 และในวนัที ่24 พฤษภาคม 2562 ศาลได้มคี าสัง่รวมการพจิารณา
คดไีปพรอ้มกบักบัคดหีมายเลขด าที ่อ. 3054/2561 (กรณีศกึษาที ่6) โดยมกี าหนดนัดสบืพยานโจทก์และจ าเลยระหว่าง 18-21 
กุมภาพนัธ ์2563  

 
กรณีศึกษาท่ี 6 : การฟ้องคดีอาญากบัอดีตเจ้าหน้าท่ีด้านสิทธิมนุษยชนของโฟรติ์ฟายไรท์ (Fortify Rights) ใน
ข้อหาความผิดฐานหม่ินประมาทด้วยการโฆษณา จากการโพสต์และแชรข์้อมูลผา่น Twitter 

ช่วงเวลา: 12 
ต.ค. 61 – ปัจจุบนั 

ผู้ถกูกล่าวหา: นางสาวสุธาร ีวรรณศริ ิ
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสทิธมินุษยชน อดตีเจา้หน้าที่
ดา้นสทิธมินุษยชนของโฟรต์ฟิายไรท ์(Fortify 
Rights)  
หมายเลขคดี: ศาลอาญา คดหีมายเลขด าที ่
อ.3054/2561 

ประเภทคดี: อาญา  
ข้อหาความผิด: หมิน่ประมาทดว้ยการโฆษณา (มาตรา 326, 
328 ประมวลกฎหมายอาญา) 
อตัราโทษ: จ าคุกไม่เกนิ 2 ปี และปรบัไม่เกนิ 200,000 บาท 

ข้อเทจ็จริงโดยย่อ:  เมื่อวนัที ่12 ตุลาคม 2561 บรษิทัไดย้ื่นฟ้องคดตี่อศาลอาญา เพื่อด าเนินคดกีบัสุธาร ีวรรณศริ ิอดตีเจา้หน้าที่ด้าน
สทิธมินุษยชนของโฟรต์ฟิายไรท ์(Fortify Rights) ในขอ้หาความผดิฐานหมิน่ประมาทโดยการโฆษณา  

เหตุแห่งการฟ้องคดนีี้สบืเนื่องมาจาก การเผยแพร่ขอ้มลูผ่าน Twitter สามครัง้เมื่อเดอืนตุลาคม 2560 โดยเผยแพร่ 
(Retweet) ลงิคเ์ชื่อมโยงวดีโีอคลปิทีม่บีทสมัภาษณ์อดตีลูกจา้งของบรษิทั วดีโีอคลปิดงักล่าวจดัท าขึน้โดยองคก์รโฟร์ตฟิายไรท ์(Fortify 
Rights) มวีตัถุประสงคใ์นการรณรงค์เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัยุตกิารด าเนินคดอีาญาในขอ้หาความผดิฐานแจ้งความเทจ็และหมิน่ประมาทกบั

 
166 ดูรายละเอยีดไดใ้นรายงานผลการตรวจสอบคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิที ่114/2559 ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2559 
167 ดูรายละเอยีดไดใ้น ค าพพิากษาศาลแขวงดอนเมอืง คดหีมายเลขแดงที ่1359/2561 ลงวนัที ่11 กรกฎาคม 2561 
168 ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ใ น  https://www.icj.org/wp-content/uploads/2 0 1 9 / 0 1 / Thailand-Nan-Win-Kratik_Amicus-Advocacy-legal-
submission-2019-THA.pdf  เขา้ถงึเมื่อ 19 มนีาคม 2562 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/01/Thailand-Nan-Win-Kratik_Amicus-Advocacy-legal-submission-2019-THA.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/01/Thailand-Nan-Win-Kratik_Amicus-Advocacy-legal-submission-2019-THA.pdf
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อดตีลูกจ้างทัง้ 14 คนจากการรอ้งเรยีนคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิวดีโีอคลปิดงักล่าวได้เริม่เผยแพร่ผ่านช่องทาง Youtube 
มาตัง้แต่ 4 ตุลาคม 2560 (ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการด าเนินคดอีาญากบัอดตีลูกจา้งไดใ้นกรณีศกึษาที ่2) 

ในคดนีี้ สุธารไีดแ้ต่งตัง้ทนายความจากส านักกฎหมาย เอน็ เอส พ ีเพื่อเป็นตวัแทนทางกฎหมายในการต่อสูค้ด ี 
ศาลอาญาไดไ้ต่สวนมลูฟ้องในวนัที ่11 มนีาคม 2562 โดยเริม่ใชก้ระบวนการไต่สวนมลูฟ้องตามกฎหมายทีไ่ดแ้กไ้ข

ใหม ่ซึง่มวีตัถุประสงคใ์นการคุม้ครองสทิธขิองจ าเลยทีจ่ะแถลงขอ้เทจ็จรงิ ขอ้กฎหมายและพยานหลกัฐานเพื่อใหศ้าลสัง่ว่าคดไีม่มมีูลได้
ชดัเจนยิง่ขึน้169 ในวนัไต่สวนมูลฟ้อง ศาลได้ก าหนดประเดน็พจิารณาไวส้องประการ กล่าวคอื หนึ่งขอ้ความที่เผยแพร่เป็นความจรงิ
หรอืไม่ และสองหากไม่เป็นความจรงิขอ้ความดงักล่าวเป็นการแสดงความคดิเหน็หรอืการตชิมโดยสุจรติหรอืไม่ โดยมกีารสบืพยานหนึ่ง
ปากอนัไดแ้ก่ผูแ้ทนของบรษิทั และเปิดโอกาสใหท้นายความฝ่ายจ าเลยไดถ้ามคา้นพยานโจกท์ และน าเสนอพยานหลกัฐานที่เกีย่วขอ้ง
กบัประเดน็พจิารณาทีศ่าลก าหนด ทีส่ าคญัไดแ้ก่ บตัรบนัทกึเวลาการท างานของอดตีลูกจา้ง ค าพพิากษาของศาลแรงงานภาค 1 และค า
พพิากษาของศาลแขวงดอนเมอืงในคดอีื่นทีเ่กีย่วเนื่องกนั  

ต่อมาในวนันัดฟังค าสัง่ไต่สวนมูลฟ้อง เมื่อ 25 มนีาคม 2562 ศาลมคี าสัง่ประทบัรบัฟ้องเนื่องจากเหน็ว่าคดีมีมูล 
โดยเหน็ว่าขอ้มูลที่เผยแพร่มีชื่อจ าเลยอยู่จรงิและเมื่อพจิารณาขอ้ความที่ปรากฏในวดีโีอคลปิอาจท าใหว้ญิญูชนเขา้ใจได้ว่าเป็นการใช้
แรงงานทาส ยิง่องคก์รเป็นผูเ้ชีย่วชาญยิง่ควรตอ้งมกีารตรวจสอบ สมควรตอ้งมกีารพจิารณาต่อไปในชัน้พจิารณา  

ในวนันัดพร้อมเพื่อก าหนดวนันัดและสอบค าให้การจ าเลย วนัที่ 24 พฤษภาคม 2562 ศาลมีค าสัง่ให้รวมการ
พจิารณาคดไีปพรอ้มกบักบัคดหีมายเลขด าที ่อ. 3011/2561 (กรณีศกึษาที ่5) และก าหนดวนันัดสบืพยานโจทก์และจ าเลยระหว่างวนัที่ 
18-21 กุมภาพนัธ์ 2563 ทัง้นี้ ศาลได้ออกหมายขงัท าใหสุ้ธารตีอ้งแสวงหาหลกัทรพัยเ์พื่อใช้ในการขอปล่อยตวัชัว่คราวจ านวน 50,000 
บาท 

คดนีี้ได้รบัความสนใจจากสื่อมวลชน องค์กรเอกชนทัง้ไทยและต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และสถานทูต
ต่าง ๆ ทีใ่หค้วามส าคญักบัประเดน็เรื่องสทิธมินุษยชน โดยการตดิตามความคบืหน้าของคด ีการเขา้ร่วมฟังการพจิารณาคดใีนศาล และ
การยื่นหนังสอืต่อรฐับาลเรยีกรอ้งใหด้ าเนินการทีจ่ าเป็นเพื่อยุตกิารด าเนินคดกีบันักปกป้องสทิธมินุษยชนและด าเนินมาตรการต่าง ๆ ที่
จ าเป็นต่อการเคารพสทิธมินุษยชน 
หมายเหตุ:            คดีนี้ คณะกรรมการนักนิตศิาสตร์สากล (International Commission of Jurists) และ Lawyers’ Rights 
Watch Canada (LRWC) ได้ยื่นหนังสอื (Amicus Curiae Brief) ต่อศาลอาญาเพื่อเรียกร้องให้ศาลยึดแนวทางการตีความกฎหมาย
ประเทศไทยในทางทีส่อดคลอ้งกบัพนัธกรณีกฎหมายสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทีไ่ม่ควรมบีุคคลใดต้องรบั
ผดิทางอาญาในขอ้หาความผดิฐานหมิน่ประมาท และบุคคลต่าง ๆ ควรได้รบัการคุม้ครองจากการด าเนินคดทีีม่ชิอบ ที่มเีป้าหมายเพื่อ
จ ากดัสทิธใินเสรภีาพการแสดงออก การเขา้ถงึขอ้มลู และกจิกรรมต่าง ๆ ของนักปกป้องสทิธมินุษยชน170  

ในค าสัง่ไต่สวนมูลฟ้อง ศาลได้พจิารณาแถลงการณ์ของทัง้สององค์กรดงักล่าว และค าแถลงของทนายความฝ่าย
จ าเลยเกี่ยวกบัการฟ้องคดขีองโจทก์ว่ามลีกัษณะเป็นการฟ้องคดีปิดปากหรอืคดียุทธศาสตร์เพื่อระงบัการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
ประเดน็สาธารณะ (Strategic Litigation Against Public Participation หรอื SLAPP) และมคีวามเหน็ในประเดน็ดงัต่อไปนี้ 

(1) ความผดิเกี่ยวกบัการหมิน่ประมาทไม่ขดัต่อหลกัการของกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธิ
ทางการเมอืงเพราะ  

- บทบญัญตัคิวามผดิฐานหมิน่ประมาทไม่ก ากวมถงึขนาดทีว่ญิญชูนจะไม่เขา้ใจ และยงัถอืไม่ไดว้่า โทษ
อาญาทีก่ าหนดไม่ไดส้ดัส่วนกบัความรุนแรงของความผดิ เพราะผลกระทบจากการหมิน่ประมาทอาจสรา้งความเสยีหายทีรุ่นแรงได ้เช่น 
อาจถูกประชาทณัฑ ์หรอืตอ้งตกงานหรอืหมดอนาคต  

- บทบญัญัติดงักล่าวไม่มโีทษขัน้ต ่า ในสถานการณ์ที่ไม่รุนแรงศาลอาจสัง่เพยีงโทษปรบัและใหร้อลง
อาญาได ้อกีทัง้ยงัเหน็ว่า กฎหมายหมิน่ประมาททางแพ่งยงัไม่เพยีงพอที่จะคุม้ครองสุจรติชน  

- ในเรื่องภาระการพิสูจน์ ศาลยงัเห็นว่า เป็นภาระหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องพิสูจน์ถึงองค์ประกอบ
ความผดิฐานหมิน่ประมาท และยงัตอ้งพสิจูน์ดว้ยว่าการกระท าของจ าเลยไม่เขา้องคป์ระกอบให้ยกเวน้ความผดิหรอืยกเวน้โทษ  

 
169 มาตรา 165/2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติว่า “ในการไต่สวนมูลฟ้อง จ าเลยอาจแถลงให้ศาลทราบถึง
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันส าคญัที่ศาลควรสัง่ว่าคดีไม่มีมูล และจะระบุในค าแถลงถึงตัวบุคคล เอกสาร หรือวตัถุที่จะสนับสนุ น
ขอ้เทจ็จรงิตามค าแถลงของจ าเลยดว้ยกไ็ด ้กรณีเช่นว่านี้ ศาลอาจเรยีกบุคคล เอกสาร หรอืวตัถุดงักล่าวมาเป็นพยานศาลเพื่อประกอบการ
วินิจฉัยสัง่คดีได้ตามที่จ าเป็นและสมควร โดยโจทก์และจ าเลยอาจถามพยานศาลได้เมื่อได้รบัอนุญาตจากศาล” ดูรายละเอียดได้ใน
พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา (ฉบบัที่ 33) พ.ศ. 2562 ซึง่มผีลบงัคบัตัง้แต่ 20 กุมภาพนัธ ์2562 
170 ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ใ น  https://www.icj.org/wp-content/uploads/2 0 1 9 / 0 1 /Thailand-Nan-Win-Kratik_Amicus-Advocacy-legal-
submission-2019-THA.pdf  เขา้ถงึเมื่อ 19 มนีาคม 2562 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/01/Thailand-Nan-Win-Kratik_Amicus-Advocacy-legal-submission-2019-THA.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/01/Thailand-Nan-Win-Kratik_Amicus-Advocacy-legal-submission-2019-THA.pdf
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- ศาลพจิารณาเกีย่วกบัเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ตามรฐัธรรมนูญประกอบดว้ย (มาตรา 34) โดย
การจ ากดัเสรภีาพดงักล่าวสามารถกระท าไดห้ากเป็นไปเพื่อคุม้ครองสทิธหิรอืเสรภีาพของบุคคลอื่น  

(2) นักปกป้องสทิธิมนุษยชนได้รบัความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไม่แตกต่างจากบุคคลทัว่ไป นักปกป้องสทิธิ
มนุษยชนควรมคีวามรูแ้ละความระมดัระวงัในการท างานและรบัผดิชอบในผลการกระท าของตน 

(3) การฟ้องคดปิีดปาก หรอืคดยีุทธศาสตรเ์พื่อระงบัการมสี่วนร่วมของประชาชนในประเดน็สาธารณะ (Strategic 
Litigation Against Public Participation หรอื SLAPP) แม้ไม่มคี านิยามชดัเจน แต่อาจเทียบเคยีงได้กบัความเป็นผูเ้สยีหายตามหลกั
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา กล่าวคอื หากเป็นการฟ้องคดโีดยไม่สุจรติกเ็ท่ากบัว่า ไม่เป็นผูเ้สยีหายโดยนิตนิัย  

- คดนีี้ศาลเหน็ว่าโจทก์ใชส้ทิธฟ้ิองหลงัคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตไิดม้ีความเหน็ไปแล้ว การ
ฟ้องคดจีงึไม่ได้มผีลเป็นการกลัน่แกลง้171 เพื่อประวงิคด ีกลัน่แกล้งโดยฟ้องในพืน้ที่ห่างไกล ฟ้องเพื่อเรยีกค่าเสยีหายจ านวนที่สงูมาก 
จงึเหน็ว่าโจทก์มอี านาจฟ้อง    
สถานะปัจจบุนัของคดี:  ศาลอาญามคี าสัง่ประทบัฟ้องเมื่อ 25 มนีาคม 2562 และในวนัที ่24 พฤษภาคม 2562 ศาลไดม้คี าสัง่รวมการ
พจิารณาคดไีปพรอ้มกบักบัคดหีมายเลขด าที ่อ. 3011/2561 (กรณีศกึษาที ่5) โดยสุธารเีป็นจ าเลยที ่2 มกี าหนดนัดสบืพยานโจทก์และ
จ าเลยระหว่าง 18-21 กุมภาพนัธ ์2563 

 
กรณีศึกษาท่ี 7 : การฟ้องคดีแพ่งเรียกร้องค่าเสียหาย 5 ล้านบาท จากอดีตเจา้หน้าท่ีด้านสิทธิมนุษยชนของ
โฟรติ์ฟายไรท์ (Fortify Rights) จากการโพสต์และแชรข์้อมลูผ่าน Twitter 

ช่วงเวลา: 26 
ต.ค. 61 – ปัจจุบนั 

ผู้ถกูกล่าวหา: นางสาวสุธาร ีวรรณศริ ิ
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสทิธมินุษยชน อดตีเจา้หน้าที่
ดา้นสทิธมินุษยชนของโฟรต์ฟิายไรท ์(Fortify 
Rights) 
หมายเลขคดี: ศาลแพ่ง คดหีมายเลขด าที ่พ 
6237/2561 

ประเภทคดี: แพ่ง  
ข้อกฎหมาย: ละเมดิ (มาตรา 423 ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย)์ 
ค่าสินไหมทดแทน: เรยีกรอ้งค่าเสยีหายรวม 5 ลา้นบาท
พรอ้มดอกเบีย้, ใหท้ าลายขอ้ความทีเ่ผยแพร่ในระบบ
คอมพวิเตอรห์รอือนิเตอรเ์นต็, ใหป้ระกาศค าขอโทษลงใน
หนังสอืพมิพร์ายวนัและ twitter ตดิตอ่กนัอย่างน้อย 30 วนั, ใช้
ค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความใหแ้ก่โจทก์ 

ข้อเทจ็จริงโดยย่อ:  เมื่อวนัที ่26 ตุลาคม 2561 บรษิทัไดย้ื่นฟ้องคดตี่อศาลแพ่ง เรยีกรอ้งใหน้างสาวสุธาร ีวรรณศริ ิอดตีเจา้หน้าทีด่า้น
สทิธิมนุษยชนของโฟร์ตฟิายไรท์ (Fortify Rights) ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนแก่บรษิทั 5 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยรอ้ยละ 7.5 นับแต่วนั
ฟ้อง และใหท้ าลายขอ้ความทีท่ าใหบ้รษิทัเสยีชื่อเสยีงซึ่งเผยแพร่ในระบบคอมพวิเตอรห์รอือนิเตอร์เน็ต รวมทัง้ใหป้ระกาศค าขอโทษลง
ในหนังสอืพมิพร์ายวนัและ twitter ตดิต่อกนัอย่างน้อย 30 วนั ตลอดจนใหใ้ชค้่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความแก่บรษิทั  

เหตุแห่งการฟ้องคดนีี้สบืเนื่องมาจาก การเผยแพร่ขอ้มลูผ่าน Twitter สามครัง้เมื่อเดอืนตุลาคม 2560 โดยเผยแพร่ 
(Retweet) ลงิคเ์ชื่อมโยงวดีโีอคลปิทีม่บีทสมัภาษณ์อดตีลูกจา้งของบรษิทั วดีโีอคลปิดงักล่าวจดัท าขึน้โดยองคก์รโฟรต์ฟิายไรท ์(Fortify 
Rights) มวีตัถุประสงคใ์นการรณรงค์เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัยุตกิารด าเนินคดอีาญาในขอ้หาความผดิฐานแจ้งความเทจ็และหมิน่ประมาทกบั
อดตีลูกจ้างทัง้ 14 คนจากการรอ้งเรยีนคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ (กรณีศกึษาที่ 2) วดีโีอคลปิดงักล่าวได้เริม่เผยแพร่ผ่าน
ช่องทาง Youtube มาตัง้แต่ 4 ตุลาคม 2560   

ในคดนีี้ สุธารไีดแ้ต่งตัง้ทนายความจากส านักกฎหมาย เอน็ เอส พ ีเป็นตวัแทนทางกฎหมายในการต่อสูค้ดชีัน้ศาล 
ในวนันัดชี้สองสถานเมื่อ 24 ธันวาคม 2561 ทนายจ าเลยยื่นค าให้การต่อสู้คดีและยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสัง่

จ าหน่ายคดชีัว่คราวเพื่อรอฟังผลคดอีาญา แต่ศาลไม่อนุญาตเนื่องจากกฎหมายบญัญตัใิหก้ารพจิารณาพพิากษาคดคีวามรบัผดิละเมดิ

 
171 พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา (ฉบบัที่ 34) พ.ศ. 2562 ซึ่งมผีลบงัคบัตัง้แต่ 21 มนีาคม 2562 
ไดบ้ญัญตัใิหศ้าลมอี านาจยกฟ้อง หากปรากฏว่ามกีารฟ้องคดโีดยไม่สุจรติหรอืโดยบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิเพื่อกลัน่แกล้งหรอืเอาเปรยีบจ าเลย
ในหลายกรณี หรอืฟ้องคดโีดยมุ่งหวงัผลประโยชน์อื่นยิง่กว่าประโยชน์ทีพ่งึไดต้ามปกตธิรรมดา อนัเป็นการสรา้งความเดอืดรอ้นแก่บุคคลที่
ถูกฟ้องรอ้งและบุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง (มาตรา 166/1)  
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เพื่อเรยีกค่าสนิไหมทดแทนนัน้ไม่จ าต้องพเิคราะห์ถงึผลของคดอีาญา (ตามมาตรา 424 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) โดย
ก าหนดวนันัดสบืพยานโจทก์และจ าเลยวนัที ่27, 28 และ 30 สงิหาคม 2562 และนัดฟังค าพพิากษาวนัที ่30 ตุลาคม 2562172 

ในระหว่างก าหนดนัดสบืพยานในศาลแพ่ง 27-30 สงิหาคม 2562 ผูพ้พิากษาในคดไีดเ้ปิดโอกาสใหคู้่ความแต่ละฝ่าย
ชีแ้จงเหตุผลและขอ้ต่อสูใ้นคดหีลายครัง้ ทัง้การพดูคุยกบัคู่ความแต่ละฝ่ายเป็นการส่วนตวั และเปิดใหคู้่ความแต่ละฝ่ายไดเ้จรจาร่วมกนั
ต่อหน้าศาล จนในที่สุด บรษิทัได้ถอนฟ้องคดแีพ่งกบัจ าเลยในช่วงบ่ายของวนัที่ 28 สงิหาคม 2562 ซึ่งนับเป็นคดแีรกที่บรษิทัตดัสนิใจ
ถอนฟ้องนับตัง้แต่เกดิขอ้พพิาทในปี 2559 การถอนฟ้องดงักล่าวเป็นผลจากความพยายามของผูพ้พิากษาในคดใีนการไกล่เกลี่ยระงบั
ขอ้พพิาทระหว่างคู่กรณี173  

คดนีี้ได้รบัความสนใจจากสื่อมวลชน องค์กรเอกชนทัง้ไทยและต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และสถานทูต
ต่าง ๆ ทีใ่หค้วามส าคญักบัประเดน็เรื่องสทิธมินุษยชน โดยการตดิตามความคบืหน้าของคด ีการเขา้ร่วมฟังการพจิารณาคดใีนศาล และ
การยื่นหนังสอืต่อรฐับาลเรยีกรอ้งใหด้ าเนินการทีจ่ าเป็นเพื่อยุตกิารด าเนินคดกีบันักปกป้องสทิธมินุษยชนและด าเนินมาตรการต่าง ๆ ที่
จ าเป็นต่อการเคารพสทิธมินุษยชน 
หมายเหตุ:            วดีโีอคลปิรณรงค์ทีจ่ดัท าโดยฟอรต์ฟิายไรท์ (Fortify Rights) จดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงค์ทีจ่ะเรยีกรอ้งให้
บรษิทัยุตกิารด าเนินคดอีาญากบัอดตีลูกจ้างจากการใชส้ทิธริอ้งทุกขร์อ้งเรยีน แต่กลบักลายเป็นว่าผูท้ีแ่ชรว์ดีโีอคลปิรณรงค์ดงักล่าวนัน้ 
อาจตอ้งถูกฟ้องรอ้งเสยีเอง โดยบรษิทัเลอืกฟ้องสุธารทีัง้คดแีพ่งและคดอีาญา (ดูกรณีศกึษาที ่6) 

เป็นทีน่่าสงัเกตว่า แมว้ดีโีอคลปิดงักล่าวไดจ้ดัท าขึน้โดยองคก์รฟอรต์ฟิายไรท ์(Fortify Rights) แต่บรษิทัเลอืกที่จะ
ฟ้องรอ้งอดตีเจา้หน้าทีจ่ากการเผยแพร่ขอ้มลูผ่าน Twitter ส่วนตวั และปัจจุบนัไม่ไดท้ างานอยู่ทีอ่งคก์รดงักล่าวแลว้ดว้ย  
สถานะปัจจบุนัของคดี:  คดถีงึทีสุ่ดโดยบรษิทัถอนฟ้องคดแีพ่งกบัจ าเลยในช่วงบ่ายของวนัที ่28 สงิหาคม 2562 

 
กรณีศึกษาท่ี 8 : การด าเนินคดีอาญากบัอดีตนักข่าววอยสที์วี (Voice TV) ในข้อหาความผิดฐานหม่ินประมาท
ด้วยการโฆษณา จากการโพสต์และแชรข์้อมูลผ่าน Twitter 

ช่วงเวลา: 1 
ม.ีค. 62 – 
ปัจจุบนั 

ผู้ถกูกล่าวหา: นางสาวสุชาณี รุ่งเหมอืนพร 
หรอืนางสชุาณี คลวัเทอ 
หมายเลขคดี: ศาลจงัหวดัลพบุร ีคดหีมายเลข
ด าที ่อ.118/2562 

ประเภทคดี: อาญา  
ข้อหาความผิด: หมิน่ประมาทดว้ยการโฆษณา (มาตรา 326, 
328 ประมวลกฎหมายอาญา) 
อตัราโทษ: จ าคุกไม่เกนิ 2 ปี และปรบัไม่เกนิ 200,000 บาท 

ข้อเท็จจริงโดยย่อ:  เมื่อวนัที่ 1 มนีาคม 2562 บรษิทัได้ฟ้องนางสาวสุชาณี รุ่งเหมอืนพร หรอืนางสุชาณี คลวัเทอ อดตีนักข่าววอยส์
ทีว ีเป็นคดีอาญาต่อศาลจงัหวดัลพบุรี ในข้อหาความผดิฐานหมิน่ประมาทโดยการโฆษณา สบืเนื่องมาจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน 
Twitter เมื่อ 14 กนัยายน 2560 ในประเดน็ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการละเมดิสทิธแิรงงาน ซึง่อาจท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย  

บริษัทได้เคยร้องทุกข์กล่าวโทษกบัพนักงานสอบสวนเมื่อปี 2561 ให้ด าเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการ
โฆษณาและน าเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอร์ซึง่ขอ้มูลอันเป็นเทจ็ แต่พนักงานสอบสวนและพนักงานอยัการมคีวามเหน็สัง่ไม่ฟ้อง เนื่องจาก
เหน็ว่าเป็นการแจ้งข่าวรายงานตามเนื้อหาของค าพพิากษา ประกอบกบัเป็นการแสดงความคดิเหน็ หรอืขอ้ความโดยสุจรติ ในการแจง้
ขา่วอนัเป็นธรรมเรื่องการด าเนินการอนัเปิดเผยโดยศาลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 329 (4) และไม่ปรากฏเจตนาทุจรติหรอืโดย
หลอกลวงน าเขา้ขอ้มูลคอมพวิเตอร์อนัเป็นเทจ็ ซึ่งมลีกัษณะท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่ประชาชน จงึท าใหค้ดดีงักล่าวยุตติามค าสัง่ไม่
ฟ้องเลขที ่อส.0042 (ลบ)/3727174 

ศาลจงัหวดัลพบุรไีดก้ าหนดวนันัดไต่สวนมลูฟ้องวนัที ่3 มถิุนายน 2562 โดยอดตีนักขา่วไดแ้ต่งตัง้ทนายความจาก
สมาคมนักกฎหมายเพื่อสทิธมินุษยชน (Human Rights Lawyers Association หรอื “HRLA”) เป็นตวัแทนทางกฎหมายเพื่อต่อสูค้ดใีน
ชัน้ศาล เพื่อพสิจูน์ถงึเจตนาอนับรสิุทธิข์องผูถู้กกล่าวหาต่อไป 

เมื่อวนัที ่18 กรกฎาคม 2562 ศาลจงัหวดัลพบุรมีคี าสัง่ใหป้ระทบัรบัฟ้องโจทก์ไวพ้จิารณา เนื่องจากเหน็ว่าคดมีมีูล
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 และ 328 และมหีมายเรยีกจ าเลยมาใหก้ารแก้ขอ้หาแห่งคด ีนัดพรอ้มเพื่อสอบค าใหก้ารตรวจ
พยานหลกัฐาน และก าหนดวนันัดพจิารณาวนัที ่14 สงิหาคม 2562 และก าหนดวนันัดสบืพยานระหว่างวนัที ่5-8 พฤศจกิายน 2562 

 
172 ขอ้มลูจากส านักกฎหมาย เอน็ เอส พ ี   
173  ดูเพิม่เตมิที ่http://naksit.net/2019/08/1918sutharee-civilcourt/ และ https://freedom.ilaw.or.th/case/865#progress_of_case 
174 ขอ้มลูจากสมาคมนักกฎหมายสทิธมินุษยชน ลงวนัที ่18 กรกฎาคม 2562 

http://naksit.net/2019/08/1918sutharee-civilcourt/
https://freedom.ilaw.or.th/case/865#progress_of_case
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ในการขออนุญาตประกนัตวั ศาลได้มคี าสัง่อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวจ าเลยโดยไม่ต้องใช้หลกัประกนัจรงิ แต่ให้
จ าเลยสาบานตวัและท าสญัญาประกนัตนเองกบัศาล และก าหนดเงื่อนไขในสญัญาประกนัใหจ้ าเลยตอ้งมาศาลตามก าหนดนัด กรณีผดิ
สญัญามคี่าปรบัคนละ 30,000 บาท175 
สถานะปัจจบุนัของคดี:  ศาลจงัหวดัลพบุรมีคี าสัง่รบัฟ้องโจทก์ ก าหนดวนันัดสบืพยานระหว่างวนัที ่5-8 พฤศจกิายน 2562 

 
กรณีศึกษาท่ี 9 : การฟ้องคดีอาญากบัอดีตลูกจ้างสญัชาติพม่า ในขอ้หาความผิดฐานหม่ินประมาทด้วยการ
โฆษณา จากการเผยแพร่ขอ้ความผ่านส่ือออนไลน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็พิพาทแรงงาน ซ่ึงอาจท าให้บริษทั
ต้องเสียหาย 

ช่วงเวลา: ตน้
ปี 2562 – 
ปัจจุบนั 

ผู้ถกูกล่าวหา: นายโทน โทน วนิ อดตีลูกจา้ง  
หมายเลขคดี: ศาลอาญากรุงเทพใต ้คดี
หมายเลขด าที ่อ.153/2562 

ประเภทคดี: อาญา  
ข้อหาความผิด: หมิน่ประมาทดว้ยการโฆษณา (มาตรา 326, 
328 ประมวลกฎหมายอาญา) 
อตัราโทษ: จ าคุกไม่เกนิ 2 ปี และปรบัไม่เกนิ 200,000 บาท 

ข้อเท็จจริงโดยย่อ:  เมื่อต้นปี 2562 บรษิัทได้ฟ้องนายโทน โทน วนิ อดีตลูกจ้าง เป็นคดีอาญาต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ ในข้อหา
ความผดิฐานหมิน่ประมาทโดยการโฆษณา  

ศาลอาญากรุงเทพใตไ้ดอ้อกหมายเรยีกคดอีาญา ลงวนัที ่24 เมษายน 2562 นัดจ าเลยใหก้ารแกข้อ้กล่าวหาแห่งคด ี
พรอ้มกบันัดแถลงเปิดคด ีและตรวจพยานหลกัฐานในวนัที ่4 มถิุนายน 2562 

โทนโทนวนิได้แต่งตัง้ทนายความจากส านักกฎหมาย เอน็ เอส พ ีเป็นตวัแทนทางกฎหมายเพื่อต่อสูค้ดใีนชัน้ศาล 
เพื่อพสิจูน์ถงึเจตนาอนับรสิุทธิข์องผูถู้กกล่าวหา  

ก่อนวนันัดพจิารณา โทนโทนวนิได้ยื่นค าร้องขอปล่อยตวัชัว่คราวและศาลมคี าสัง่อนุญาตโดยใช้หลกัทรพัย์เป็น
จ านวนเงนิ 50,000 บาท ต่อมาโทนโทนวนิไม่มาปรากฏต่อศาลในวนันัดพจิารณา ศาลจงึมคี าสัง่ยดึหลกัประกนั คดจีงึอยู่ระหว่างการ
ตดิตามตวัจ าเลยมาด าเนินคด ี
หมายเหตุ:            คดีนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีค าสัง่ประทบัฟ้องแล้ว โดยที่จ าเลยมไิด้ตระหนักถึงความมอียู่ของคดี
ดงักล่าว จงึมไิดแ้ต่งตัง้ทนายความเขา้ร่วมในกระบวนการไต่สวนมลูฟ้องแต่อย่างใด  
สถานะปัจจบุนัของคดี:  ศาลมคี าสัง่ยดึเงนิประกนัตวั อยู่ระหว่างตดิตามตวัจ าเลยมาด าเนินคด ี

 
กรณีศึกษาท่ี 10 : การฟ้องคดีอาญากบัอดีตลูกจา้งสญัชาติพม่า ในข้อหาความผิดฐานเบิกความเทจ็ จากการ
เบิกความต่อศาลในคดีแรงงานระหว่างบริษทักบัอดีตลูกจ้าง 14 คน 

ช่วงเวลา: 1 
พ.ค. 62 – 
ปัจจุบนั 

ผู้ถกูกล่าวหา: นายนานวนิ อดตีลูกจา้ง  
หมายเลขคดี: ศาลจงัหวดัสระบุร ีคดหีมายเลข
ด าที ่อ.352/2562 

ประเภทคดี: อาญา  
ข้อหาความผิด: เบกิความเทจ็ (มาตรา 177 ประมวลกฎหมาย
อาญา) 
อตัราโทษ: จ าคุกไม่เกนิ 5 ปี และปรบัไม่เกนิ 100,000 บาท 

ข้อเทจ็จริงโดยย่อ:  เมื่อวนัที ่1 พฤษภาคม 2562 บรษิทัไดฟ้้องนายนานวนิ อดตีลูกจา้ง เป็นคดอีาญาต่อศาลจงัหวดัสระบุร ีในขอ้หา
ความผดิฐานเบกิความเทจ็ จากการเบกิความต่อศาลแรงงาน ในขอ้พพิาทแรงงานระหว่างบรษิทักบัอดตีลูกจา้งรวม 14 คน  

ศาลจงัหวดัสระบุรไีด้ออกหมายเรยีกคดอีาญา ลงวนัที่ 1 พฤษภาคม 2562 นัดไต่สวนมลูฟ้องในวนัที ่24 มถิุนายน 
2562 

นานวนิไดแ้ต่งตัง้ทนายความจากส านักกฎหมาย เอน็ เอส พ ีเป็นตวัแทนทางกฎหมายเพื่อต่อสูค้ดใีนชัน้ศาล เพื่อ
พสิจูน์ถงึเจตนาอนับรสิุทธิข์องผูถู้กกล่าวหา  

ศาลจงัหวดัสระบุรมีคี าสัง่ประทบัรบัฟ้องเนื่องจากเหน็ว่าคดมีมีลูเมื่อ 6 สงิหาคม 2562 

 
175 ซึง่เป็นไปตามขอ้ 12 ของขอ้บงัคบัของประธานศาลฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการเรยีกประกนัหรอืหลกัประกนั
ในการปล่อยชัว่คราวผูต้้องหาหรอืจ าเลยในคดอีาญา พ.ศ. 2548, ข้อมูลจากสมาคมนักกฎหมายสทิธิมนุษยชน และไอลอว์ดูเพิม่เตมิที่ 
https://freedom.ilaw.or.th/case/869#progress_of_case 

https://freedom.ilaw.or.th/case/869#progress_of_case
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หมายเหตุ:             นานวนิถูกบรษิทัฟ้องคดอีาญาคดนีี้เป็นคดทีี่สาม (ดูคดกี่อนหน้าทีก่รณีศกึษาที ่2 และ กรณีศกึษาที่ 5) 
หากศาลรบัฟ้องคดนีี้ นานวนิจะตอ้งแสวงหาหลกัประกนัมาใช้ในการขอปล่อยตวัชัว่คราว จากเดมิทีไ่ดย้ื่นต่อศาลอาญาไวแ้ลว้ 100,000 
บาท พรอ้มกบัยดึหนังสอืเดนิทาง การขอศาลเพื่อยมืหนังสอืเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งเสยีหลกัประกนัเพิม่เตมิ 10,000 บาท (กรณีศกึษาที่ 
5) และตอ้งหยุดงานเพื่อมาศาลทุกนัด ฯลฯ 
สถานะปัจจบุนัของคดี:  ศาลจงัหวดัสระบุรมีคี าสัง่รบัฟ้องโจทก์ 

 
กรณีศึกษาท่ี 11 : การฟ้องคดีอาญากบัอาจารยส์ถาบนัสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล ใน
ข้อหาความผิดฐานหม่ินประมาทด้วยการโฆษณา จากการท่ีสถาบนัสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษาโพสต์และ
แชรข์้อมูลผ่าน Facebook 

ช่วงเวลา: 1 
พ.ค. 62 – 
ปัจจุบนั 

ผู้ถกูกล่าวหา: นางสาวงามศุกร ์รตันเสถยีร 
อาจารยส์ถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
หมายเลขคดี: ศาลอาญา คดหีมายเลขด าที ่อ.
1133/2562 

ประเภทคดี: อาญา  
ข้อหาความผิด: หมิน่ประมาทดว้ยการโฆษณา (มาตรา 326, 
328 ประมวลกฎหมายอาญา) 
อตัราโทษ: จ าคุกไม่เกนิ 2 ปี และปรบัไม่เกนิ 200,000 บาท 

ข้อเท็จจริงโดยย่อ:  เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2562 บรษิทัได้ยื่นฟ้องคดตี่อศาลอาญา เพื่อด าเนินคดกีบันางสาวงามศุกร์ รตันเสถยีร 
อาจารยส์ถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล ในขอ้หาความผดิฐานหมิน่ประมาทโดยการโฆษณา  

เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจาก การเผยแพร่ลิงค์เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Facebook Page ของสถาบันสทิธิ
มนุษยชนและสนัตศิกึษาที่มเีนื้อหาเป็นการรณรงคเ์รยีกรอ้งใหบ้รษิทัยุตกิารด าเนินคดกีบันานวนิและสุธาร ี(กรณีศกึษาที ่5 ที่ 6 และที่ 
7) แต่เนื้อหาดงักล่าวนัน้สามารถลงิคเ์ชื่อมโยงไปยงัวดีโีอคลปิทีม่บีทสมัภาษณ์อดตีลูกจ้างซึ่งเป็นตน้เหตุเดมิทีท่ าใหบ้รษิทัด าเนินคดกีบั
นานวนิและสุธาร ีบรษิทัจงึฟ้องคดนีี้โดยอา้งว่างามศุกรเ์ป็นแอดมนิเพจสถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา 

ในคดีนี้ นางสาวงามศุกร์ได้แต่งตัง้ทนายความจากมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน (Comminity Resources Center หรอื 
“CRC”) เพื่อเป็นตวัแทนเขา้ร่วมการไต่สวนมูลฟ้อง เพื่อร่วมถามคา้นพยานทีโ่จทก์และน าเสนอพยานหลกัฐานเพื่อพสิจูน์ถงึเจตนาอนั
บรสิุทธิข์องผูถู้กกล่าวหา 

คดนีี้มเีริม่มกีารไต่สวนมลูฟ้องตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยทมีทนายความฝ่ายจ าเลยไดย้ื่นค ารอ้งขอใหศ้าลอาญา
พจิารณาประเดน็เกีย่วกบัการฟ้องคดโีดยไม่สุจรติหรอืโดยบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิเพื่อกลัน่แกลง้หรอืเอาเปรยีบจ าเลย เพื่อใหม้คี าสัง่ยกฟ้อง 
ตามมาตรา 161/1 แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา176 เพื่อป้องกนัการฟ้องคดใีนลกัษณะที่เรยีกว่า การฟ้องคดปิีดปาก 
Strategic Litigation Against Public Participation (SLAPP) โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากเป็นประโยชน์สาธารณะ ไม่ควรฟ้องเป็น
คดอีาญา ศาลพจิารณาแลว้เหน็ว่า ขอ้เทจ็จรงิในคดยีงัไม่ยุต ิคู่ความตอ้งน าสบืพยานหลกัฐานในขอ้เทจ็จรงิใหเ้หน็ก่อน ศาลตอ้งการฟัง
พยานฝ่ายโจทก์ จะขอรอไวส้ ัง่เรื่องนี้ในภายหลงั และใหฝ่้ายโจทก์ท าพยานเขา้สบื177 และมกีารไต่สวนพยานหลกัฐานครัง้ทีส่องในวนัที่ 
5 สงิหาคม 2559 

หลงัการไต่สวนพยานหลกัฐานดงักล่าว ศาลอาญาไดม้คี าสัง่ใหท้นายความทัง้ 2 ฝ่ายส่งค าแถลงปิดคดใีหศ้าลอาญา
ภายในวนัที ่5 กนัยายน 2562 และก าหนดนัดฟังค าสัง่วนัที ่18 กนัยายน 2562178 
หมายเหตุ:            บรษิัทได้ฟ้องคดีอาญากับผู้ที่เผยแพร่ลิงค์เชื่อมโยงวีดีโอคลิปซึ่งจัดท าขึ้นโดยองค์กรโฟร์ติฟายไรท์ 
(Fortify Rights) ดังกล่าวแล้วถึงสามคนด้วยกัน ได้แก่ นายนานวิน อดีตลูกจ้าง (กรณีศึกษาที่ 5) และนางสาวสุธารี วรรณศิริ 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสทิธมินุษยชน (กรณีศกึษาที ่6 และที ่7) และนางสาวงามศุกร ์รตันเสถยีร อาจารยส์ถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา 
มหาวทิยาลยัมหดิล (กรณีศกึษาที่ 11) โดยในกรณีที่สามนี้ ไม่ใช่การเผยแพร่ลงิค์เชื่อมโยงขอ้มูลดงักล่าวโดยตรง แต่เป็นการเผยแพร่

 
176 มาตรา 161/1 “ในคดรีาษฎรเป็นโจทก์ หากความปรากฏต่อศาลเองหรอืมพียานหลกัฐานทีศ่าลเรยีกมาว่าโจทก์ฟ้องคดโีดยไม่สุจรติหรอื
โดยบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ เพื่อกลัน่แกล้งหรอืเอาเปรยีบจ าเลยหรอืโดยมุ่งหวงัผลอย่างอื่นยิง่กว่าประโยชน์ที่พงึได้โดยชอบ ให้ศาลยกฟ้อง 
และหา้มมใิหโ้จทก์ยื่นฟ้องในเรื่องเดยีวกนันัน้อกี 

การฟ้องคดโีดยไม่สุจรติตามวรรคหนึ่งใหห้มายความรวมถงึการทีโ่จทก์จงใจฝ่าฝืนค าสัง่หรอืค าพพิากษาของศาลในคดอีาญาอื่นซึ่ง
ถงึทีสุ่ดแลว้โดยปราศจากเหตุผลอนัสมควรดว้ย” 
177 ขอ้มลูจากประชาไท https://prachatai.com/journal/2019/08/83769 และ https://freedom.ilaw.or.th/case/867#progress_of_case 
178 ขอ้มลูจากประชาไทและไอลอว,์ อา้งแลว้  

https://prachatai.com/journal/2019/08/83769
https://freedom.ilaw.or.th/case/867#progress_of_case


 

โดยมลูนิธเิพื่อสทิธมินุษยชนและการพฒันา (มสพ.) 62 

ลงิคเ์ชื่อมโยงขอ้มลูทีม่เีนื้อหาเป็นการรณรงคเ์รยีกรอ้งใหบ้รษิทัยุตกิารด าเนินคดกีบันานวนิและสุธาร ีแต่เนื้อหาดงักล่าวนัน้สามารถลงิค์
เชื่อมโยงไปยงัวดีโีอคลปิซึง่เป็นตน้เหตุเดมิทีท่ าใหบ้รษิทัด าเนินคดกีบันานวนิและสุธาร ี 
สถานะปัจจบุนัของคดี:  ศาลอาญาก าหนดนัดฟังค าสัง่ไต่สวนมลูฟ้องวนัที ่18 กนัยายน 2562  

 
กรณีศึกษาท่ี 12 – กรณีอ่ืน ๆ : การร้องทุกกล่าวโทษกบัพนักงานสอบสวนเพื่อให้ด าเนินคดีอาญากบับุคคลท่ี
เผยแพร่ข้อความผ่านส่ือออนไลน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็พิพาทแรงงาน ซ่ึงอาจท าให้บริษทัต้องเสียหาย 

ช่วงเวลา: ช่วงปี 
2559 – ปัจจุบนั 

ผู้ถกูกล่าวหา: อดตีแรงงาน, พนักงานของ
เครอืขา่ยเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN), 
ผูส้ ื่อขา่ว และนักปกป้องสทิธมินุษยชน 

ประเภทคดี: อาญา  
ข้อหาความผิด: หมิน่ประมาทดว้ยการโฆษณา (มาตรา 326, 
328 ประมวลกฎหมายอาญา) 
อตัราโทษ: จ าคุกไม่เกนิ 2 ปี และปรบัไม่เกนิ 200,000 บาท 

ข้อเทจ็จริงโดยย่อ:  ตัง้แต่เดอืนมถิุนายน 2559 จนถงึปัจจุบนั บรษิทัยงัคงรอ้งทุกขก์ล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวนในพืน้ทีใ่หด้ าเนินคดี
กบับุคคลทีไ่ดโ้พสต์หรอืแชรข์อ้ความผ่านสื่อออนไลน์ ซึง่เป็นขอ้ความที่เกีย่วเนื่องกบัขอ้พพิาทแรงงานอนัอาจท าใหบ้รษิทัตอ้งเสยีหาย 
ตวัอย่างเช่น  

เดือนมถิุนายน 2559 นางสาวสุธาสนีี แก้วเหล็กไหล ผู้ประสานงานประจ าประเทศไทย จากเครอืข่ายเพื่อสิทธิ
แรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) เคยถูกตัง้ขอ้หาในความผดิฐานหมิน่ประมาทดว้ยการโฆษณา จากการโพสต์ขอ้ความบรรยายถงึสภาพการ
ท างานทีย่ากล าบากของแรงงานในฟารม์โดยไม่ระบุชื่อบรษิทั แต่คดอีาญาดงักล่าวยุตแิลว้ เนื่องจากสุธาสนิีเชื่อว่า บรษิทัไดถ้อนค ารอ้ง
ทุกข์กล่าวโทษกบัพนักงานสอบสวน เพราะเครอืข่ายเพื่อสทิธิแรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) ได้ร้องเรยีนข้อกล่าวหาดงักล่าวกบัรฐับาล 
สมาคมสตัวปี์กและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งในห่วงโซ่การผลติ  

ต่อมาในปี 2561 – 2562 ปรากฏว่า บรษิัทได้แจ้งความกบัต ารวจในพื้นที่ให้ด าเนินคดีกบัอดีตลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ 
และบุคคลอื่นที่โพสต์หรอืแชร์ข้อความที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัและสภาพการท างานซึ่งอาจท าให้บรษิทัต้องเสยีหายในสื่อออนไลน์เป็น
จ านวนถงึ 6 คด ีโดยอดตีลูกจ้างและพนักงานของเครอืขา่ยเพื่อสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(MWRN) พรอ้มทนายความจากส านักกฎหมาย 
เอ็น เอส พ ีได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สถานีต ารวจในพื้นที่ เพื่อให้การในฐานะพยานเมื่อเดือนมกราคมและพฤษภาคม 
2562 ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการสอบสวน โดยยงัไม่มกีารแจง้ขอ้หากบัผูถู้กกล่าวหาแต่อย่างใด 
หมายเหต:ุ             บุคคลดงักล่าวตอ้งเดนิทางขา้มจงัหวดัเพื่อไปใหก้ารกบัพนักงานสอบสวน 
สถานะปัจจบุนัของคดี: คดอียู่ระหวา่งการสอบสวนของเจา้พนักงานต ารวจ  
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ภาคผนวก 2 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. ประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดฐานแจ้งความ
เทจ็ 

มาตรา 137  ผูใ้ดแจ้งขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่เจา้พนักงาน ซึง่อาจท าใหผู้้อื่นหรอืประชาชน
เสยีหาย ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ความผิดฐานเบิกความ
เทจ็ 

มาตรา 177  ผูใ้ดเบกิความอนัเป็นเทจ็ในการพจิารณาคดตี่อศาล ถา้ความเทจ็นัน้เป็นขอ้ส าคญัใน
คด ีตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
          ถา้ความผดิดงักล่าวในวรรคแรก ไดก้ระท าในการพจิารณาคดอีาญา ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกนิเจด็ปี และปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนสีห่มื่นบาท 

ความผิดฐานเอาไปซ่ึง
เอกสารของผู้อ่ืน 

มาตรา 188  ผูใ้ดท าใหเ้สยีหาย ท าลาย ซ่อนเรน้ เอาไปเสยี หรอืท าใหส้ญูหายหรอืไรป้ระโยชน์ ซึง่
พนิัยกรรมหรอืเอกสารใดของผูอ้ื่น ในประการทีน่่าจะเกดิความเสยีหายแก่ผูอ้ื่นหรอืประชาชน ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหา้ปี และปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบาท 

ความผิดฐานหม่ินประมาท มาตรา 326 ผูใ้ดใส่ความผูอ้ื่นต่อบุคคลทีส่าม โดยประการทีน่่าจะท าใหผู้อ้ืน่นัน้เสยีชื่อเสยีง ถูกดูหมิน่ 
หรอืถูกเกลยีดชงั ผูน้ัน้กระท าความผดิฐานหมิน่ประมาท ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบั
ไม่เกนิสองหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ความผิดฐานหม่ินประมาท
ด้วยการโฆษณา 

มาตรา 328 ถา้ความผดิฐานหมิน่ประมาทได้กระท าโดยการโฆษณาดว้ยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบาย
ส ีภาพยนตร ์ภาพหรอืตวัอกัษรทีท่ าใหป้รากฏไม่ว่าดว้ยวธิใีด ๆ แผ่นเสยีง หรอืสิง่บนัทกึเสยีง 
บนัทกึภาพ หรอืบนัทกึอกัษร กระท าโดยการกระจายเสยีง หรอืการกระจายภาพ หรอืโดยกระท าการ
ป่าวประกาศดว้ยวธิอีืน่ ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี และปรบัไม่เกนิสองแสนบาท 

บทยกเว้นความผิดฐาน
หม่ินประมาท 

มาตรา 329 ผูใ้ดแสดงความคดิเหน็หรอืขอ้ความใดโดยสุจรติ 
(1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกนัตนหรอืป้องกนัสว่นไดเ้สยีเกีย่วกบัตนตามคลองธรรม 
(2) ในฐานะเป็นเจา้พนักงานปฏบิตักิารตามหน้าที่ 
(3) ตชิมดว้ยความเป็นธรรม ซึง่บุคคลหรอืสิง่ใดอนัเป็นวสิยัของประชาชนย่อมกระท า หรอื 
(4) ในการแจง้ขา่วดว้ยความเป็นธรรมเรื่องการด าเนินการอนัเปิดเผยในศาลหรอืในการประชุม 
        ผูน้ัน้ไม่มคีวามผดิฐานหมิน่ประมาท 

บทยกเว้นโทษในความผิด
ฐานหม่ินประมาท 

มาตรา 330  ในกรณีหมิน่ประมาท ถา้ผูถู้กหาว่ากระท าความผดิ พสิจูน์ไดว้่าขอ้ทีห่าว่าเป็นหมิน่
ประมาทนัน้เป็นความจรงิ ผูน้ัน้ไม่ตอ้งรบัโทษ 
        แต่หา้มไม่ใหพ้สิจูน์ ถา้ขอ้ที่หาว่าเป็นหมิน่ประมาทนัน้เป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตวั และการ
พสิจูน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 

ความผิดอนัยอมความได้ มาตรา 333 วรรค 1 ความผดิในหมวดนี้เป็นความผดิอนัยอมความได ้
ความผิดฐานลกัทรพัย ์ มาตรา 334  ผูใ้ดเอาทรพัยข์องผูอ้ื่น หรอืทีผู่อ้ ื่นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทุจรติ ผูน้ัน้กระท า

ความผดิฐานลกัทรพัย ์ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปี และปรบัไม่เกนิหกหมื่นบาท 
ความผิดฐานลกัทรพัย ์
(เหตุฉกรรจ)์ 

มาตรา 335  ผูใ้ดลกัทรพัย ์
(1) ในเวลากลางคนื 
… 
(11) ทีเ่ป็นของนายจา้งหรอืทีอ่ยู่ในความครอบครองของนายจา้ง 
… 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึหา้ปี และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบาทถงึหนึ่งแสนบาท 
         ถา้ความผดิตามวรรคแรกเป็นการกระท าทีป่ระกอบดว้ยลกัษณะดงัทีบ่ญัญตัไิวใ้นอนุมาตรา
ดงักล่าวแลว้ตัง้แต่สองอนุมาตราขึน้ไป ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกตัง้แตห่นึ่งปีถงึเจด็ปี และปรบัตัง้
แต่สองหมื่นบาทถงึหนึ่งแสนสีห่มื่นบาท 
… 
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ความผิดฐานรบัของโจร มาตรา 357 วรรค 1 ผูใ้ดช่วยซ่อนเรน้ ช่วยจ าหน่าย ชว่ยพาเอาไปเสยี ซือ้ รบัจ าน าหรอืรบัไวโ้ดย
ประการใดซึง่ทรพัยอ์นัไดม้าโดยการกระท าความผดิ ถา้ความผดินัน้เขา้ลกัษณะลกัทรพัย ์วิง่ราวทรพัย ์
กรรโชก รดีเอาทรพัย ์ชงิทรพัย ์ปลน้ทรพัย ์ฉ้อโกง ยกัยอก หรอืเจา้พนักงานยกัยอกทรพัย ์ผูน้ัน้
กระท าความผดิฐานรบัของโจร ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้
จ าทัง้ปรบั 

2. พระราชบญัญติัว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550 
ความผิดฐานน าเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอรซ่ึ์ง
ข้อมูลอนัเป็นเทจ็ (ยกเลิก) 

มาตรา 14  ผูใ้ดกระท าความผดิทีร่ะบุไวด้งัต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิ
หนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
(1) น าเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรซ์ึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรป์ลอมไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน หรอื
ขอ้มลูคอมพวิเตอรอ์นัเป็นเทจ็ โดยประการทีน่่าจะเกดิความเสยีหายแก่ผูอ้ืน่หรอืประชาชน 
… 
(5) เผยแพร่หรอืส่งตอ่ซึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรโ์ดยรูอ้ยู่แลว้ว่าเป็นขอ้มลูคอมพวิเตอรต์าม (1) (2) (3) หรอื 
(4) 

ความผิดฐานน าเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอรซ่ึ์ง
ข้อมูลคอมพิวเตอรท่ี์
บิดเบือนหรือปลอม หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอรอ์นัเป็น
เทจ็ (มีผลบงัคบั) 

มาตรา 14  ผูใ้ดกระท าความผดิทีร่ะบุไวด้งัต่อไปนี้ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหา้ปีหรอืปรบัไม่เกนิ
หนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  
(1) โดยทุจรติ หรอืโดยหลอกลวง น าเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรซ์ึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรท์ีบ่ดิเบอืนหรอื
ปลอมไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน หรอืขอ้มลูคอมพวิเตอรอ์นัเป็นเทจ็ โดยประการทีน่่าจะเกดิความ
เสยีหายแก่ประชาชน อนัมใิช่การกระท าความผดิฐานหมิน่ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 
… 
(5) เผยแพร่หรอืส่งตอ่ซึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรโ์ดยรูอ้ยู่แลว้ว่าเป็นขอ้มลูคอมพวิเตอรต์าม (1) (2) (3) หรอื 
(4) 
        ถา้การกระท าความผดิตามวรรคหนึ่ง (1) มไิดก้ระท าตอ่ประชาชน แต่เป็นการกระท าตอ่บุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ผูก้ระท า ผูเ้ผยแพร่หรอืสง่ต่อซึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรด์งักล่าวตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสาม
ปีหรอืปรบัไม่เกนิหกหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั และใหเ้ป็นความผดิอนัยอมความได้ 
*แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 
2560 

3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
ละเมิดเป็นท่ีเสียหายแก่
ช่ือเสียง 

มาตรา 423  ผูใ้ดกล่าวหรอืไขขา่วแพร่หลายซึง่ขอ้ความอนัฝ่าฝืนตอ่ความจรงิ เป็นทีเ่สยีหายแก่
ชื่อเสยีงหรอืเกยีรตคิุณของบุคคลอืน่กด็ ีหรอืเป็นทีเ่สยีหายแก่ทางท ามาหาได้หรอืทางเจรญิของเขา
โดยประการอืน่กด็ ีท่านว่าผูน้ัน้จะตอ้งใชค้่าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่เขาเพื่อความเสยีหายอย่างใด ๆ อนั
เกดิแต่การนัน้ แมท้ัง้เมื่อตนมไิดรู้ว้่าขอ้ความนัน้ไม่จรงิ แตห่ากควรจะรูไ้ด้ 
           ผูใ้ดส่งข่าวสารอนัตนมไิดรู้ว้า่เป็นความไม่จรงิ หากว่าตนเองหรอืผูร้บัขา่วสารนัน้มทีางไดเ้สยี
โดยชอบในการนัน้ดว้ยแลว้ ท่านว่าเพยีงทีส่่งขา่วสารเช่นนัน้หาท าใหผู้น้ัน้ตอ้งรบัผดิใชค้่าสนิไหม
ทดแทนไม่ 

ค่าสินไหมทดแทน มาตรา 438  ค่าสนิไหมทดแทนจะพงึใชโ้ดยสถานใดเพยีงใดนัน้ ใหศ้าลวนิจิฉยัตามควรแก่พฤตกิารณ์
และความรา้ยแรงแห่งละเมดิ 
          อนึ่ง ค่าสนิไหมทดแทนนัน้ ไดแ้ก่การคนืทรพัยส์นิอนัผูเ้สยีหายตอ้งเสยีไปเพราะละเมดิ หรอืใช้
ราคาทรพัยส์นินัน้ รวมทัง้ค่าเสยีหายอนัจะพงึบงัคบัใหใ้ชเ้พื่อความเสยีหายอย่างใด ๆ อนัไดก้่อขึน้นัน้
ดว้ย 

ค่าสินไหมทดแทนใน
ความเสียหายแก่ช่ือเสียง 

มาตรา 447  บุคคลใดท าใหเ้ขาตอ้งเสยีหายแก่ชื่อเสยีง เมื่อผูต้อ้งเสยีหายรอ้งขอ ศาลจะสัง่ใหบุ้คคล
นัน้จดัการตามควรเพือ่ท าใหช้ื่อเสยีงของผูน้ัน้กลบัคนืดแีทนใหใ้ชค้่าเสยีหาย หรอืทัง้ใหใ้ชค้่าเสยีหาย
ดว้ยกไ็ด ้

 
 


