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เผยแพร่ วันที่ 20 มีนาคม 2560
ใบแจ้ งข่ าว
ศาลจังหวัดตรัง พิพากษาจาคุก 14 ปี นายกสมาคมประมงจังหวัดตรัง และพวกรวม 6 คนพร้ อมให้ ชดใช้ ค่าเสียหายแก่
ลูกเรือประมง และสั่งปรับห้ างหุ้นส่ วนจากัดบุญลาภการประมง ในข้ อหาฐานร่ วมกันกระทาความผิดฐานค้ ามนุษย์
เมื่อวันที1่ 7 มีนาคม 2560 ศาลจังหวัดตรังได้ อา่ นคาพิพากษา ในคดีที่พนักงานอัยการจังหวัดตรังเป็ นโจทก์ยื่นฟ้ อง
นางสาวหรื อนางสมจิตหรื อแมซอ ศรี สว่าง กับพวกรวม 10 คนและห้ างหุ้นส่วนจากัดบุญลาภการประมง นิติบคุ คล ต่อศาลจังหวัด
ตรัง เป็ นคดีดาเลขที่ คม.1/2559 ในข้ อหาร่วมกันเป็ นธุระจัดหา จัดให้ อยูอ่ าศัย รับไว้ ซงึ่ บุคคลใด หรื อหน่วงเหนี่ยวกักขัง ข่มขูแ่ ละ
ใช้ กาลังบังคับผู้เสียหายซึง่ เป็ นแรงงานข้ ามชาติชาวพม่า จานวน 15 คน เกิดความกลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่ชีวติ ร่างกาย เสรี ภาพ
(รายละเอียดเพิ่มเติม http://hrdfoundation.org/?p=1497 )
ศาลจังหวัดตรัง ได้ อ่านคาพิพากษา โดยมีเนือ้ หาโดยสรุ ปว่ า
1. นางสมจิต ศรี สว่างหรื อนางแมซอ, นายไพวงค์ ไชยพลฤทธิ์, นายเมมิวและนางสาวกัลยาณี ชุมอิน ได้ กระทาการใน
ลักษณะของนายหน้ าโดยการชักชวน ผู้เสียหายมาทางานเป็ นลูกเรื อประมงที่แพปลาของห้ างหุ้นส่วนจากัดบุญลาภการ
ประมง ซึง่ มีนายสมพล จิโรจน์มนตรี เป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ โดยให้ ผ้ เู สียหายทัง้ 15 คน พักอาศัยอยูใ่ นบริ เวณที่จดั ไว้ ให้
โดยมีผ้ คู วบคุม กักขังเพื่อไม่ให้ ผ้ เู สียหายหลบหนีออกไป ทังยั
้ งสร้ างภาระหนี ้สินที่เกินความเป็ นจริ ง เพื่อบังคับให้
ผู้เสียหายทางานเป็ นลูกเรื อประมงของห้ างหุ้นส่วนจากัดบุญลาภการประมง โดยมีนายประวิทย์ กิ ้มซ้ าย เป็ นไต้ ก๋งเป็ นผู้
สัง่ ให้ ผ้ เู สียหายทางาน ซึง่ เมื่อผู้เสียหายได้ รับค่าจ้ าง นางแมซอและพวกก็จะเป็ นผู้เก็บไว้ ทงหมด
ั้
2. กรณีนายสมพล จิโรจน์มนตรี หรื อโกหนัง่ มีฐานะเป็ นนายจ้ างของผู้เสียหาย เนื่องจากเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ ของห้ าง
หุ้นส่วนจากัดฯ และมีหน้ าที่ในการจ่ายค่าจ้ างให้ แก่ผ้ เู สียหาย โดยนายสมพลได้ ยินยอมให้ นางแมซอและพวก อยูร่ ่วม
ด้ วยทุกครัง้ ในสานักงานในขณะจ่ายเงินค่าจ้ าง
ดังนันนายสมพลย่
้
อมรู้เห็นการกระทาซึง่ กันและกันของผู้กระทา
ความผิดทังหมดจึ
้
งนับเป็ นผู้ได้ ผลประโยชน์ร่วมกัน อีกทังการกระท
้
าของนายสมพลนับว่าเป็ นการกระทาในหน้ าที่เพื่อ
ดาเนินกิจการของห้ างหุ้นส่วนฯ จึงถือได้ วา่ การกระทาของนายสมพล ย่อมผูกพันต่อห้ างหุ้นส่วนฯ ด้ วย
3. ดังนี ้ ศาลเห็นว่าพฤติการณ์ของนายสมพล จิโรจน์มนตรี หรื อโกหนัง่ กับพวก มีความผิดฐาน ข่มขืนใจผู้อื่นโดยมีอาวุธ
ฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นหรื อกระทาด้ วยประการใดให้ ผ้ อู ื่นปราศจาก เสรี ภาพในร่างกาย ฐานเอาคนลงเป็ นทาส และ
ฐานร่วมกันค้ ามนุษย์โดยร่วมกันกระทาด้ วยกันตังแต่
้ สามคนขึ ้นไป ตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ พ.ศ. 2551 จึงพิพากษาลงโทษจาคุกจาเลย 6 คน กล่าวคือ นายสมพล จิโรจน์
มนตรี นางสมจิต ศรี สว่าง, นายไพวงค์ ไชยพลฤทธิ์, นายเมมิว, นางสาวกัลยาณี ชุมอิน และนายประวิทย์ กิ ้มซ้ าย คน
ละ 14 ปี และให้ ชดใช้ คา่ เสียหายให้ กบั ผู้เสียหาย รวมเป็ นเงินจานวนทังสิ
้ ้น 1,992,000 บาท สาหรับห้ างหุ้นส่วนจากัด
แพปลาบุญลาภ ศาลพิพากษาปรับเป็ นเงินจานวน 600,000 บาท นอกจากนี ้ส่วนนายไพวงค์ ไชยพลฤทธิ์ ยังต้ องรับโทษ
ในข้ อหาความผิดฐานมีอาวุธปื นไว้ ในครอบครองโดยไม่ได้ รับอนุญาตจึงต้ องรับโทษจาคุกเพิ่มอีก 1 ปี

4. ส่วนจาเลยอีก 4 คนที่เหลือ กล่าวคือ ไต้ ก๋งประจาเรื อและเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย ของห้ างหุ้นส่วนจากัดบุญลาภ
การประมง ศาลเห็นว่าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่ทาให้ เห็นได้ มีสว่ นร่วมในการกระทาความผิด ต่อผู้เสียหายและ
ลูกเรื อประมงคนอื่นๆ ศาลจึงมีคาพิพากษายกฟ้ อง
ทังนี
้ ้ นางสาวกาญจนา อัครชาติ ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการต่อต้ านการค้ ามนุษย์ด้านแรงงาน มูลนิธิเพื่อสิทธิ
มนุษยชนและการพัฒนา เห็นว่า คาพิพากษานี ้มีความสาคัญต่อการให้ ความช่วยเหลือแรงงานประมง ซึง่ ตกเป็ นผู้เสียหายจาก
การค้ ามนุษย์ ในรูปแบบ การใช้ บงั คับใช้ แรงงาน ในลักษณะแรงงานขัดหนี ้ เนื่องจากในอดีตทีผ่ า่ นมายังไม่คอ่ ยมีคาพิพากษาที่
วินิจฉัยลักษณะการใช้ แรงงานขัดหนี ้ของผู้เสียหายที่เป็ นแรงงานประมงที่ชดั เจนมากนัก
ซึง่ คาพิพากษาคดีนี ้สามารถเป็ น
กรณีศกึ ษาให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐในการช่วยเหลือผู้เสียหายและดาเนินคดีกบั ผู้กระทาความผิดในลัก ษณะเดียวกัน ในข้ อหาค้ า
มนุษย์ อีกทังค
้ าพิพากษาคดีนี ้ยังสอดคล้ องกับการปรับแก้ ไข พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ ซึง่ ได้ มกี าร
แก้ ไขในปี พ.ศ. 2560 โดยการเพิ่มรูปแบบแรงงานขัดหนี ้เป็ นหนึง่ ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้
แรงงาน และการส่งเสริ มให้ เกิดการนา อนุสญ
ั ญาอาเซียนว่าด้ วยการต่อต้ านการค้ ามนุษย์ที่ประเทศไทยให้ สตั ยาบัน เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2559 มาบังคับใช้ ซึง่ ประเทศไทยได้ แสดงความมุง่ มัน่ ในการต่อต้ านการค้ ามนุษย์และประกาศให้ การป้องกันและ
ปราบปรามการค้ ามนุษย์เป็ นวาระแห่งชาติ รวมทังเร่
้ งส่งเสริ มความร่วมมือระดับภูมิภาคอาเซียนในการป้องกันและปราบปราม
ปั ญหาดังกล่าว
ที่มาของคดี
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ตอ่ ต้ านการค้ ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับเจ้ าหน้ าที่ตารวจท้ องถิ่น และ
องค์กรภาคประชาสังคม ได้ ร่วมกันเข้ าช่วยเหลือแรงงานประมงชาวเมียนมาร์ จานวน 15 คน ที่ร้องขอความช่วยเหลือผ่านองค์กร
ภาคประชาสังคม โดยให้ ข้อมูลเบื ้องต้ นว่าถูกกักขัง หน่วงเหนีย่ ว ถูกทาร้ ายร่างกาย และถูกหักค่าแรง และจากการสืบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้ าหน้ าที่ทาให้ เจ้ าหน้ าทีต่ ารวจท้ องถิ่น เจ้ าหน้ าทีก่ รมสอบสวนคดีพเิ ศษ และเจ้ าหน้ าที่จากสานัก
ปราบปรามการฟอกเงิน สามารถจับกุมนายสมพล จิโรจน์มนตรี หรื อ โกหนัง่ หุ้นส่วนผู้จดั การห้ างหุ้นส่วนจากัดบุญลาภการ
ประมงพร้ อมพวก เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ในข้ อหาร่วมกันค้ ามนุษย์และสมคบกันตัง้ แต่ 3 คนขึ ้นไปเพื่อกระทาความผิด
ฐานค้ ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้ องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ พ.ศ. 2551 โดยผู้เสียหายทัง้ 15 คน ได้ แต่งตัง้
ทนายความโดยการสนับสนุนของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ในการให้ คาปรึกษาทางกฎหมายรวมทังยื
้ ่นเข้ าเป็ น
โจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการในคดี
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