
 
เผยแพร่วันที่ 20 มีนาคม 2560 

ใบแจ้งข่าว 
ศาลจังหวดัตรัง พพิากษาจ าคุก 14 ปี นายกสมาคมประมงจงัหวดัตรัง และพวกรวม 6 คนพร้อมให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่
ลูกเรือประมง  และสั่งปรับห้างหุ้นส่วนจ ากดับุญลาภการประมง ในข้อหาฐานร่วมกนักระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 

 
เมื่อวนัท่ี17 มีนาคม 2560 ศาลจงัหวดัตรังได้อา่นค าพิพากษา ในคดีที่พนกังานอยัการจงัหวดัตรังเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง 

นางสาวหรือนางสมจิตหรือแมซอ ศรีสวา่ง กบัพวกรวม 10 คนและห้างหุ้นสว่นจ ากดับญุลาภการประมง นิติบคุคล ตอ่ศาลจงัหวดั
ตรัง เป็นคดีด าเลขที่ คม.1/2559 ในข้อหาร่วมกนัเป็นธุระจดัหา จดัให้อยูอ่าศยั รับไว้ซึง่บคุคลใด หรือหนว่งเหน่ียวกักขงั ขม่ขูแ่ละ
ใช้ก าลงับงัคบัผู้ เสยีหายซึง่เป็นแรงงานข้ามชาติชาวพมา่ จ านวน 15 คน เกิดความกลวัวา่จะเกิดอนัตรายแก่ชีวติ ร่างกาย เสรีภาพ 
(รายละเอียดเพิ่มเติม  http://hrdfoundation.org/?p=1497 ) 

 
 ศาลจังหวดัตรัง ได้อ่านค าพิพากษา โดยมีเนือ้หาโดยสรุปว่า  

1. นางสมจิต ศรีสวา่งหรือนางแมซอ, นายไพวงค์ ไชยพลฤทธ์ิ, นายเมมวิและนางสาวกลัยาณี ชมุอิน ได้กระท าการใน
ลกัษณะของนายหน้าโดยการชกัชวน ผู้ เสยีหายมาท างานเป็นลกูเรือประมงที่แพปลาของห้างหุ้นสว่นจ ากดับญุลาภการ
ประมง ซึง่มีนายสมพล จิโรจน์มนตรี เป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ โดยให้ผู้ เสยีหายทัง้ 15 คน พกัอาศยัอยูใ่นบริเวณที่จดัไว้ให้
โดยมีผู้ควบคมุ กกัขงัเพื่อไมใ่ห้ผู้ เสยีหายหลบหนีออกไป ทัง้ยงัสร้างภาระหนีส้นิท่ีเกินความเป็นจริง เพื่อบงัคบัให้
ผู้ เสยีหายท างานเป็นลกูเรือประมงของห้างหุ้นสว่นจ ากดับญุลาภการประมง โดยมีนายประวิทย์ กิม้ซ้าย เป็นไต้ก๋งเป็นผู้
สัง่ให้ผู้ เสยีหายท างาน ซึง่เมื่อผู้ เสยีหายได้รับคา่จ้าง นางแมซอและพวกก็จะเป็นผู้ เก็บไว้ทัง้หมด 

2. กรณีนายสมพล จิโรจน์มนตรีหรือโกหนัง่ มีฐานะเป็นนายจ้างของผู้ เสยีหาย เนื่องจากเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ ของห้าง
หุ้นสว่นจ ากดัฯ และมีหน้าที่ในการจ่ายคา่จ้างให้แก่ผู้ เสยีหาย โดยนายสมพลได้ยินยอมให้นางแมซอและพวก อยูร่่วม
ด้วยทกุครัง้ในส านกังานในขณะจ่ายเงินคา่จ้าง ดงันัน้นายสมพลยอ่มรู้เห็นการกระท าซึง่กนัและกนัของผู้กระท า
ความผิดทัง้หมดจงึนบัเป็นผู้ได้ผลประโยชน์ร่วมกนั อีกทัง้การกระท าของนายสมพลนบัวา่เป็นการกระท าในหน้าที่เพื่อ
ด าเนินกิจการของห้างหุ้นสว่นฯ จึงถือได้วา่การกระท าของนายสมพล ยอ่มผกูพนัตอ่ห้างหุ้นสว่นฯ ด้วย 

3. ดงันี ้ ศาลเห็นวา่พฤตกิารณ์ของนายสมพล จิโรจน์มนตรีหรือโกหนัง่กบัพวก มีความผิดฐาน ขม่ขืนใจผู้อื่นโดยมีอาวธุ 
ฐานหนว่งเหน่ียวกกัขงัผู้อื่นหรือกระท าด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจาก เสรีภาพในร่างกาย ฐานเอาคนลงเป็นทาส  และ
ฐานร่วมกนัค้ามนษุย์โดยร่วมกนักระท าด้วยกนัตัง้แตส่ามคนขึน้ไป ตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. 2551 จึงพิพากษาลงโทษจ าคกุจ าเลย 6 คน กลา่วคือ นายสมพล จิโรจน์
มนตรี นางสมจิต ศรีสวา่ง, นายไพวงค์ ไชยพลฤทธ์ิ, นายเมมิว, นางสาวกลัยาณี ชมุอิน และนายประวิทย์ กิม้ซ้าย คน
ละ 14 ปี และให้ชดใช้คา่เสยีหายให้กบัผู้ เสยีหาย รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 1,992,000 บาท ส าหรับห้างหุ้นสว่นจ ากดั
แพปลาบญุลาภ ศาลพิพากษาปรับเป็นเงินจ านวน 600,000 บาท นอกจากนีส้ว่นนายไพวงค์ ไชยพลฤทธ์ิ ยงัต้องรับโทษ
ในข้อหาความผิดฐานมีอาวธุปืนไว้ในครอบครองโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจงึต้องรับโทษจ าคกุเพิ่มอีก 1 ปี  
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4. สว่นจ าเลยอีก 4 คนที่เหลอื กลา่วคือ ไต้กง๋ประจ าเรือและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั ของห้างหุ้นสว่นจ ากดับญุลาภ
การประมง ศาลเห็นวา่ไมม่ีพยานหลกัฐานเพียงพอท่ีท าให้เห็นได้มีสว่นร่วมในการกระท าความผดิ ตอ่ผู้ เสยีหายและ
ลกูเรือประมงคนอื่นๆ ศาลจงึมคี าพิพากษายกฟ้อง 

  
 ทัง้นี ้ นางสาวกาญจนา อคัรชาติ ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการตอ่ต้านการค้ามนษุย์ด้านแรงงาน มลูนิธิเพื่อสทิธิ
มนษุยชนและการพฒันา เห็นวา่ ค าพิพากษานีม้ีความส าคญัตอ่การให้ความชว่ยเหลอืแรงงานประมง ซึง่ตกเป็นผู้ เสยีหายจาก
การค้ามนษุย์ ในรูปแบบ การใช้บงัคบัใช้แรงงาน ในลกัษณะแรงงานขดัหนี ้ เนื่องจากในอดีตทีผ่า่นมายงัไมค่อ่ยมีค าพิพากษาที่
วินิจฉยัลกัษณะการใช้แรงงานขดัหนีข้องผู้ เสยีหายที่เป็นแรงงานประมงที่ชดัเจนมากนกั ซึง่ค าพิพากษาคดีนีส้ามารถเป็น
กรณีศกึษาให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการช่วยเหลอืผู้ เสยีหายและด าเนินคดีกบัผู้กระท าความผิดในลกัษณะเดียวกนั ในข้อหาค้า
มนษุย์ อีกทัง้ค าพิพากษาคดีนีย้งัสอดคล้องกบัการปรับแก้ไข พระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ ซึง่ได้มกีาร
แก้ไขในปีพ.ศ. 2560 โดยการเพิ่มรูปแบบแรงงานขดัหนีเ้ป็นหนึง่ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบจากการบงัคบัใช้
แรงงาน และการสง่เสริมให้เกิดการน า อนสุญัญาอาเซียนวา่ด้วยการตอ่ต้านการค้ามนษุย์ที่ประเทศไทยให้สตัยาบนั เมื่อวนัท่ี 24 
กรกฎาคม 2559 มาบงัคบัใช้ ซึง่ประเทศไทยได้แสดงความมุง่มัน่ในการตอ่ต้านการค้ามนษุย์และประกาศให้การป้องกนัและ
ปราบปรามการค้ามนษุย์เป็นวาระแหง่ชาติ รวมทัง้เร่งสง่เสริมความร่วมมือระดบัภมูิภาคอาเซียนในการป้องกนัและปราบปราม
ปัญหาดงักลา่ว 
 
ที่มาของคดี  
 
เมื่อวนัท่ี 21 ตลุาคม 2558 เจ้าหน้าที่ศนูย์ตอ่ต้านการค้ามนษุย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกบัเจ้าหน้าที่ต ารวจท้องถ่ิน และ
องค์กรภาคประชาสงัคม ได้ร่วมกนัเข้าช่วยเหลอืแรงงานประมงชาวเมียนมาร์จ านวน 15 คน ที่ร้องขอความช่วยเหลอืผา่นองค์กร
ภาคประชาสงัคม โดยให้ข้อมลูเบือ้งต้นวา่ถกูกกัขงั หนว่งเหน่ียว ถกูท าร้ายร่างกาย และถกูหกัคา่แรง และจากการสบืสวน 
รวบรวมพยานหลกัฐานของเจ้าหน้าที่ท าให้เจ้าหน้าทีต่ ารวจท้องถ่ิน เจ้าหน้าทีก่รมสอบสวนคดีพเิศษ และเจ้าหน้าที่จากส านกั
ปราบปรามการฟอกเงิน สามารถจบักมุนายสมพล จิโรจน์มนตรี หรือ โกหนัง่ หุ้นสว่นผู้จดัการห้างหุ้นสว่นจ ากดับญุลาภการ
ประมงพร้อมพวก เมื่อวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2558 ในข้อหาร่วมกนัค้ามนษุย์และสมคบกนัตัง้แต ่ 3 คนขึน้ไปเพื่อกระท าความผิด
ฐานค้ามนษุย์ ตามพระราชบญัญตัิป้ องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. 2551 โดยผู้ เสยีหายทัง้ 15 คน ได้แตง่ตัง้
ทนายความโดยการสนบัสนนุของมลูนิธิเพื่อสทิธิมนษุยชนและการพฒันา ในการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายรวมทัง้ยื่นเข้าเป็น
โจทก์ร่วมกบัพนกังานอยัการในคดี 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
รายละเอียดเพิม่เตมิติดตอ่ นายปภพ เสยีมหาญ ผู้ประสานงานโครงการตอ่ต้านการค้ามนษุย์ มลูนิธิเพื่อสทิธิมนษุยชนและการ
พฒันา เบอร์โทรศพัท์ 094-5485306 E-mail: mthaim420@gmail.com 

 
  


