ประเทศไทย:
คณะผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติประนามการใช้ กฎหมายเกีย่ วกับการหมิน่ ประมาทเพือ่ ปิ ดปากนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน
นายอานดี้ ฮอลล์
เจนีวา (17 พฤษภาคม 2561) – คณะผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสิ ทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN)*
วิจารณ์การใช้บทบัญญัติทางกฎหมายในประเทศไทยว่าด้วยการหมิ่นประมาทเพื่อปิ ดปาก อานดี้ ฮอลล์
นักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน และนักปกป้ องฯ คนอื่นๆ ที่รายงานการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนอันเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ
ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2559 นายฮอลล์
ต้องเผชิญกับคดีแพ่งและอาญาหลายคดีจากการเปิ ดเผยข้อกล่าวหาเรื่ องการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสภาพการทา
งานของแรงงานข้ามชาติในบริ ษทั ไทยหลายบริ ษทั
คณะผูเ้ ชี่ยวชาญของสหประชาชาติ กล่าวว่า
การดาเนินคดีเขาถือเป็ นคดีสญ
ั ลักษณ์ที่สะท้อนถึงการฟ้ องคดีเพื่อสกัดการมีส่วนร่ วมของสาธารณะ (strategic lawsuits
against public participation- SLAPP) อันกาลังเพิม่ จานวนสูงขึ้นในประเทศไทย
คดีเหล่านี้ดาเนินการฟ้ องร้องโดยบริ ษทั ธุรกิจหลายแห่งเพื่อกลบเสี ยงความกังวลใจอันชอบธรรมเกี่ยวกับสภาพการทางานใ
นบางอุตสาหกรรม
“เป็ นเรื่ องน่ากังวลยิง่ ที่เราเห็นการใช้คดีหมิ่นประมาทเป็ นเครื่ องมือในการลดทอนความชอบธรรมของสิ ทธิและเสรี ภาพขอ
งชุมชนและผูค้ รอบครองสิ ทธิ ซึ่งบ่อยครั้งเป็ นผูท้ ี่มาจากกลุ่มเปราะบางที่สุดของสังคม
ข้อหาหมิ่นประมาททางอาญาต่อนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนถูกใช้เพื่อตอบสนองต่อการทาให้การทางานอันชอบธรรมด้านสิ
ทธิมนุษยชนเป็ นอาชญากรรมเท่านั้นและอาจเป็ นการละเมิดต่อเสรี ภาพในการแสดงออกซึ่งความคิด ความเชื่อของพวกเขา”
คณะผูเ้ ชี่ยวชาญกล่าว
“คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติระบุชดั ว่า
รัฐทั้งหลายพึงพิจารณาว่าทั้งการลงโทษคดีหมิ่นประมาทหรื อแม้กระทัง่ ในคดีร้ายแรงที่สุด การจาคุก
เป็ นอัตราโทษที่ไม่เหมาะสมอย่างยิง่
ดังนั้นจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับรัฐบาลไทยในการปรับปรุ งกฎหมายแพ่งและอาญารวมทั้งวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญาเพื่อ
ป้ องกันการใช้บทบัญญัติวา่ ด้วยการหมิ่นประมาทในทางที่ผิดโดยบริ ษทั เอกชน” คณะผูเ้ ชี่ยวชาญกล่าวเสริ ม
คณะทางานของสหประชาชาติวา่ ด้วยสิ ทธิมนุษยชนและบรรษัทข้ามชาติและกิจการธุรกิจอื่นๆ
เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็ นทางการระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2561
“ในระหว่างการปฏิบตั ิภาระกิจครั้งนี้ ทางคณะทางานฯ ได้หยิบยกข้อกังวลเกี่ยวกับคดีหมิ่นประมาทเสนอต่อรัฐบาลไทย
และได้เน้นย้าถึงความจาเป็ นในการรับรองว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต้องประสานความร่ วมมือกับนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยช
นในการป้ องกัน ลดทอนและเยียวยาผลกระทบทางลบต่อสิ ทธิมนุษยชน” คณะผูเ้ ชี่ยวชาญกล่าว

นายฮอลล์ถูกดาเนินคดีเมื่อเดือนกันยายน 2559
ในข้อหาหมิ่นประมาททางอาญาและฐานความผิดตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อนั เนื่องมา
จากการทางานของเขาในตาแหน่งนักวิจยั ชั้นต้นของรายงานชื่อ “Cheap has a high price” ที่ตีพิมพ์โดย ฟิ นน์วอท์ช
ซึ่งเป็ นองค์กรเอกชนไม่แสวงหากาไรจากประเทศฟิ นแลนด์ ทั้งนี้
รายงานฉบับดังกล่าวบันทึกข้อกล่าวหาร้ายแรงเกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน ประกอบด้วย
การค้ามนุษย์แรงงานข้ามชาติโดยบริ ษทั ผลิตอาหารแห่งหนึ่งของไทย คดีดงั กล่าว เขาถูดตัดสิ นจาคุก 4 ปี
รวมทั้งถูกสัง่ ปรับเป็ นเงิน 200,000 บาท (5,200 ยูโร) ต่อมามีการลดโทษลงเหลือโทษจาคุก 1 ปี แต่ให้รอลงอาญาเป็ นเวลา 2
ปี และปรับ 150,000 บาท
วันที่ 26 มีนาคม 2561 ศาลฎีกา สั่งให้นายฮอลล์จ่ายค่าเสี ยหายจานวน 10 ล้านบาท (ราว 320,000 ดอลลาร์สหรัฐ)
ให้แก่บริ ษทั เนเชอรัล ฟรุ๊ ต จากัด ในคดีหมิ่นประมาททางแพ่ง รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางคดีและค่าธรรมเนียมศาลด้วย
ก่อนหน้านี้ เขาเพิ่งถูกกล่าวหาในคดีหมิ่นประมาทอีกคดีใหม่โดยบริ ษทั ธรรมเกษตร จากัด โดยทั้งที่คดีกบั บริ ษทั เนเชอรัล
ฟรุ๊ ต ยังอยูร่ ะหว่างการอุทธรณ์ นายฮอลล์เดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559
โดยอ้างว่าเขาไม่สามารถทนทานการคุกคามโดยใช้กระบวนการทางศาลได้
ข้อกล่าวหาใหม่ของนายฮอลล์เกี่ยวข้องกับการทางานช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ 14 ราย
ที่รายงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์แรงงานจากสภาพการทางานที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ธรรมเกษตร
แรงงานข้ามชาติยนื่ คาร้องอุทธรณ์ขอความเป็ นธรรมในในคดีดงั กล่าวซึ่งยังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
บริ ษทั กลับดาเนินการแจ้งข้อกล่าวหาหมิ่นประมาททางอาญากับแรงงานข้ามชาติท้ งั 14 ราย
รวมทั้งข้อหาให้การอันเป็ นเท็จแก่เจ้าพนักงานด้วย

“เราขอแสดงความกังวลอย่างจริ งจังกับผลกระทบจากการใช้กฎหมายหมิ่นประมาทที่เป็ นไปได้วา่ จะเกิดขึ้นกับนักปกป้ องสิ
ทธิมนุษยชนผูซ้ ่ ึงพยายามเปิ ดเผยและบันทึกการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและในต่างประเทศ”
คณะผูเ้ ชี่ยวชาญกล่าว
“ธุรกิจวิสาหกิจ มีหน้าที่หลีกเลี่ยงการเป็ นตัวการ หรื อ
มีส่วนร่ วมในการก่อให้เกิดผลกระทบเสี ยหายในมิติดา้ นสิ ทธิมนุษยชน ดังนั้น
จึงเป็ นแนวโน้มที่น่ากังวลอย่างยิง่ ที่ยงั พบเห็นบริ ษทั ธุรกิจแจ้งความดาเนินคดีกบั นักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนจากการประสาน
งานในกิจกรรมที่มีความชอบธรรม” คณะผูเ้ ชี่ยวชาญกล่าว
“คดีต่างๆ ที่ดาเนินอยูก่ บั นายฮอลล์
และกับแรงงานผูซ้ ่ ึงยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับการละเมิดจากสภาพการทางานอาจยิง่ ส่งเสริ มให้บริ ษทั อื่นๆ
กล้าฟ้ องร้องคดีหมิ่นประมาททางแพ่งและอาญาคล้ายๆ กันนี้กบั นักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนและแรงงาน

ซึ่งจะสร้างผลกระทบและความเสี ยหายต่อการทางานอันสาคัญและมีความชอบธรรมในการยืนหยัดเพื่อสิ ทธิมนุษยชน”
คณะผูเ้ ชี่ยวชาญกล่าวสรุ ป
จบ
*คณะผู้เชี่ยวชาญ: Mr. Michel Forst, ผูร้ ายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน; Mr.
Clement Nyaletsossi Voule, ผูร้ ายงานพิเศษว่าด้วยสิ ทธิเสรี ภาพในการชุมนุมอย่างสันติและการสมาคม; Mr. Felipe
Gonzalez Morales, ผูร้ ายงานพิเศษว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติ; Mr. Urmila Bhoola,
ผูร้ ายงานพิเศษว่าด้วยรู ปแบบร่ วมสมัยของการใช้แรงงานทาส รวมทั้งสาเหตุและผลต่อเนื่อง; Ms. Maria Grazia
Giammarinaro, ผูร้ ายงานพิเศษว่าด้วยการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผูห้ ญิงและเด็ก; Mr. Dante Pesce,
รองประธานคณะทางานของสหประชาชาติวา่ ด้วยสิ ทธิมนุษยชนและบรรษัทข้ามชาติและกิจการธุรกิจอื่นๆ
ผูร้ ายงานพิเศษและคณะทางาน เป็ นส่วนหนึ่งของ กลไกพิเศษ ของคณะมนตรี สิทธิมนุษยชน กลไกพิเศษนี้
เป็ นหน่วยงานขนาดใหญ่ที่สุดที่ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระในระบบสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ นอกจากนี้
ยังเป็ นชื่อเรี ยกโดยทัว่ ไปของกลไกของคณะมนตรี ฯ
ในการแสวงหาข้อเท็จจริ งและการติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนซึ่งทาหน้าที่รายงานสถานการณ์ในประเทศใดประเทศ
หนึ่งโดยเฉพาะ หรื อทาหน้าที่รายงานสถานการณ์ตามกลุ่มประเด็นจากสถานการณ์ทุกส่วนของโลก
คณะผูเ้ ชี่ยวชาญของกลไกพิเศษเหล่านี้ทางานบนพื้นฐานอาสาสมัคร กล่าวคือ พวกเขามิใช่เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติ
และมิได้รับเงินเดือนจากการทางาน พวกเขาเป็ นอิสระจากรัฐใดๆ หรื อองค์กรใดที่พวกเขาเป็ นส่วนหนึ่งในฐานะปัจเจก
(ส่วนตัว)
สานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิ ทธิมนุษยชน สหประชาชาติ หน้าประเทศ –
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม และคาถามโปรดติดต่อ: defenders@ohchr.org
สาหรับ สื่ อมวลชน หากมีคาถามที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษของสหประชาชาติดา้ นอื่นๆ โปรดติดต่อ
Jeremy Laurence, UN Human Rights – Media Unit (+41 22 917 9383/ jlaurence@ohchr.org)
ปี นี้เป็ นปี ครบรอบ 70 ปี ของปฏิญญาสากลว่ าด้ วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้รับการรับรองโดยสหประชาชาติเมื่อวันที่ 10
ธันวาคม ปี 2491 ปฏิญญาสากลฯ – แปลไว้กว่า 500 ภาษา – คือรากฐานของหลักการที่วา่ “มนุษย์ทุกคนเกิดมาเสรี
และเท่าเทียมกันในด้านศักดิ์ศรี และสิ ทธิ” ซึ่งยังคงใช้ได้กบั ทุกคนและทุกๆ วัน ในปี แห่งความภาคภูมิแห่งวาระครบ 70 ปี
ของเอกสารทรงอิทธิพลอย่างพิเศษฉบับนี้ และเพื่อเป็ นการป้ องกันการละเลยหลักการสาคัญของมัน
เราขอเรี ยกร้องให้ทุกคน ไม่วา่ จะอยูแ่ ห่งหนใด ยืนหยัดเพือ่ สิทธิมนุษยชน: www.standup4humanrights.org

