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ใบแจ้งข่าว 
ศาลจังหวดัระนอง พิพากษายกฟ้องจ าเลย คดหีมายเลข คม. 2,4/2559 คดีค้ามนุษย์ในแรงงานประมงชาวกัมพูชา 

จ านวน 11 คน 
  

เมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม 2560 ศาลจงัหวดัระนองได้อ่านค าพิพากษา ในคดีท่ีพนกังานอยัการจงัหวดัระนอง เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง 
นายเรืองชยั ผิวงาม ไต๋ก๋งเรือ ก.นาวามงคลชยั 1 เป็นจ าเลยท่ี 1 และนายสมชาย เจตนาพรส าราญ เจ้าของกิจการแพปลาในพืน้ท่ี
จงัหวดัสมทุรสาคร เป็นจ าเลยท่ี 2 (หมายเลขคดีด าท่ี คม.2/2559 และคม.4/2559) ในข้อหาท่ีเกี่ยวข้องกบัการกระท าความผิดฐานค้า
มนษุย์, ร่วมกนัค้ามนษุย์ตัง้แต่สามคนขึน้ไปโดยบงัคบัใช้แรงงาน ร่วมกนัข่มขืนใจผู้อื่นให้กระท าการใด ไม่กระท าการใดหรือจ ายอมตอ่
สิ่งใดโดยท าให้กลวัว่าจะเกิดอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพของผู้ถกูข่มขืนใจเองหรือโดยใช้ก าลงัประทษุร้าย หน่วงเหน่ียวหรือกกัขัง
ผู้อื่นหรือกระท าด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย และให้ผู้อื่นกระท าการใดให้แก่ผู้กระท าหรือบคุคลอื่นต่อผู้เสียหาย
แรงงานประมงชาวกมัพชูาจ านวน 11 คน โดยผู้ เสยีหายในคดีดงักล่าว ได้แต่งตัง้ให้ทนายความโดยการสนบัสนนุของมลูนิธิเพือ่สิทธิ
มนษุยชนและการพฒันา ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลอืทางกฎหมายรวมทัง้ยื่นค าร้องต่อศาลจงัหวดัระนองเพือ่เข้าเป็นโจทก์ร่วมกบั
พนกังานอยัการ (รายละเอียดเพ่ิมเติม http://hrdfoundation.org/?p=1561) 

 

ศาลจงัหวดัระนอง ได้อ่านค าพพิากษา ใจความสรุปว่า 
 
1. จากข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ เสียหายในคดีถกูน าพามายงัประเทศไทยโดยช่องทางท่ีถกูต้องตามกฎหมายและพกัอยู่บนเรือ 

ก.นาวามงคลชยั 1 เพื่อรอท างานอยู่ประมาณคร่ึงเดอืน และรู้แล้วว่าต้องไปท างานบนเรือประมงมิใช่การคดัแยกปลา 
โจทก์ร่วมบางส่วน จงึได้หลบหนีเพื่อไปขอความช่วยเหลอืกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจเพื่อตัง้ใจให้ต ารวจจบัและส่งกลบับ้าน  แต่
เมื่อพบกบัต ารวจก็ไมได้แสดงท่าทีว่าตนถกูหลอกหรือถกูบงัคบัและยงัขึน้รถกระบะเพื่อกลบัมายงัท่ีพกั อีกทัง้ ผู้ เสียหาย
ยงัมีโอกาสในการพบเจ้าหน้าท่ีอีกหลายครัง้ เช่น วนัท่ีไปท าหนงัสือคนประจ าเรือหรือวนัท่ีออกเรือ แม้วา่ผู้ เสียหายจะ
สื่อสารภาษาไทยไม่ได้แต่หากแสดงท่าทางขดัขืนก็จะสามารถเข้าใจได้ ดงันีก้ารกระท าของผู้เสียหายจงึขดักบัวิสยัของผู้ ท่ี
อยู่ภายใต้การบงัคบัของผู้อื่น 

2. เมื่อผู้ เสียหายท่ีหลบหนีกลบัมาถงึท่ีพกัแล้ว ได้มีการเรียกประชมุชีแ้จง ท านองว่า หากใครประสงค์จะกลบับ้านให้น าเงิน
ค่าใช้จ่ายและค่าหนงัสือเดินทาง จ านวน 30,000 บาท มาจ่ายให้แก่นายหน้า โดยครัง้หนึง่ได้มีญาติของแรงงานคนหนึง่
ได้น าเงินมาจ่ายให้กบันายหน้า จึงได้กลบับ้านไปโดยไม่มีการกกักนัไว้ ส่วนกลุ่มผู้ เสียหาย นายหน้ายงัได้มีการดแูลพาไป
ซือ้ของใช้เพื่อเตรียมออกไปท างานและรอส่งผู้ เสียหายลงเรือประมง ซึง่หากนายหน้าหลอกลวงกลุ่มผู้ เสียหายมาจริงก็ไม่
จ าเป็นต้องอยู่รอ นอกจากนีช้่วงเวลาท่ีผู้ เสียหายอาศยัอยู่ในสถานท่ีพกัก่อนลงเรือ ก็ไม่ได้มีการปิดประตท่ีูอยูอ่าศยั และ
ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดถกูท าร้ายร่างกาย จงึเป็นการผิดวิสยัของผู้ ท่ีบงัคบั หลอกลวงผู้อื่นมาขาย 

3. การท างานบนเรือประมงนอกน่านน า้จะมีเคร่ืองมือในการช่วยทุ่นแรงของแรงงานประมง โดยมีช่วงการท างานท่ีแตกต่าง
กนัขึน้อยู่กบัจ านวนปลาท่ีจบัได้ โดยผู้ เสียหายจะมีเวลาพกัผ่อนช่วงเวลาปลอ่ยอวนจนถงึเวลากู้อวน นอกจากนีเ้วลาท่ีมี
การเปลี่ยนสถานท่ีจบัปลาก็ได้มีการพกัผ่อน การท างานดงักล่าวเป็นเร่ืองของสภาพงานท่ีต้องท าต่อเน่ืองกนัไปจนเสร็จ มิ
เช่นนัน้อาจท าให้ปลาเน่าเสียได้  

4. จากค าให้การของผู้ เสียหายท่ีว่าถกูไต้ก๋งท าร้ายร่างกายนัน้  ข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ร่วมบางคนไม่เคยท างานประมง
ทะเลมาก่อน การท างานในระยะแรก อาจยงัไม่มีความช านาญ จงึถกูไต๋กงเรือคนท่ี 1 ดดุ่าและท าร้าย และไต้ก๋งคน
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ดงักล่าว ไม่ใช่ผู้กระท าความผิดในคดีนี ้จงึเห็นได้ชดัเจนว่าวิธีการท างานนัน้ขึน้อยู่กบัการจดัการและอปุนิสยัของไต้ก๋ง
เรือแต่ละคน 

5. ส่วนค าให้การของผู้ เสียหายท่ีกล่าวว่ามีลกูเรือคนไทยท่ีกระโดดเรือเพื่อหลบหนี ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ลกูเรือคนไทยบาง
คนได้กลบัมาท างานในเรืออีกครัง้และไม่ปรากฏว่าลกูเรือไทยคนใดร้องเรียนว่าถกูบงัคบัให้ท างานและจากการสมัภาษณ์
ก็ไม่พบว่ามีลกูเรือไทยคนใดท่ีเป็นผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ 

6. เร่ืองการยดึหนงัสือเดินทางของโจทก์ร่วมไว้กบัไต๋ก๋งนัน้ ได้มีนายอภิสิทธ์ิ เตชะนิธิสวสัด์ิ นายกสมาคมประมงนอกน่าน
ไทย เบกิความเป็นพยานของจ าเลย ว่า เมือ่เรือประมงออกเดินทางแล้ว ไต๋ก๋งจะเก็บหนงัสอืเดินทางและหนงัสือคน
ประจ าเรือไว้เพื่อสะดวกในการให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหากไม่มีให้ตรวจสอบลกูเรืออาจถกูจบักมุ แต่เมือ่เดินทางกลบัแล้ว
ไต้ก๋งเรือจะคืนเอกสารให้แก่คนงาน จงึน่าเชื่อว่าการเก็บหนงัสือเดินทางของโจทก์ร่วม กระท าด้วยเหตผุลดงักล่าว
มากกว่ามิให้โจทก์ร่วมทัง้หมดหลบหนี 

7. ครอบครัวของผู้เสียหายได้มีการยนืยนัว่าได้รับเงินจากนายหน้าเป็นค่าจ้างของผู้ เสียหาย ส่วนประเด็นท่ีว่านายหน้าได้มี
การหกัเงินเท่าใดนัน้ เป็นคนละกรณี ส่วนค่าจ้างท่ีค้างจ่ายนัน้เนื่องจากสภาพการท างานประมงเป็นสภาพท่ีแตกต่างจาก
งานทัว่ไปและการจ่ายค่าจ้างนัน้แรงงานกบันายจ้างสามารถตกลงกนัเองได้ แตเ่มือ่ผู้ เสียหายกลบัขึน้ฝ่ังก็ถกูน าไปอยู่ท่ี
สถานคุ้มครองสวสัดิภาพผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ จงัหวดัระนอง จงึไม่เปิดโอกาสให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างท่ีค้างกบั
ผู้ เสียหายได้ อย่างไรก็ตามนางค านงึนวลได้น าเงินค่าจ้างของโจทก์ร่วมทัง้หมด ไปฝากไว้กบัเจ้าหน้าท่ีตรวจแรงงานให้น า
จ่ายให้แก่โจทก์ร่วมทัง้สิบเอ็ด จนครบถ้วนแล้ว 

8. ดงันัน้จากข้อเท็จจริง พยานหลกัฐานท่ีกล่าวมาไม่สามารถพิสจูน์ให้เห็นได้ว่า มีการกระท าความผิดจริง ผู้ เสียหายไม่เต็ม
ใจท างานเพราะรู้สกึเหน็ดเหน่ือยจากการท างานหนกัและถกูไต้ก๋งเรือคนท่ี 1 ดดุ่าท าร้ายเนือ่งจากท างานล่าช้ามากกว่า
เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการบงัคบัใช้แรงงาน จงึพิพากษายกฟ้อง 
 

 ทัง้นี ้ นางสาวกาญจนา อคัรชาต ิ ผู้ช่วยประสานงานโครงการต่อต้านการค้ามนษุย์ด้านแรงงาน มลูนิธิเพื่อสิทธิมนษุยชนและ
การพฒันาเห็นว่า ค าพิพากษาดงักล่าวอาจเป็นการก้าวเดินท่ีสวนทางกบัความพยายามของรัฐบาลไทยท่ีมีความต้องการจะยกระดบั
การจ้างงานแรงงานประมงให้ได้มาตรฐานให้ได้ตามหลกัสากล แตท่ัง้นีค้วามเข้าใจในกระบวนการจ้างงานแรงงานข้ามชาต ิ สภาพการ
ท างาน รวมถงึกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกบัประมงของผู้ใช้กฎหมายยงัมีความคลาดเคลื่อนกบัสถานการณ์ปัจจบุนัท่ีมีการพฒันาในเชิงบวก
เพื่อพยายามป้องกนัไม่ให้แรงงานถกูบงัคบัใช้แรงงาน หรือถกูเอารัดเอาเปรียบ ซึง่ตอ่ไปสิ่งท่ีน่าจบัตามองคือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
กระบวนการพิจารณาคดีค้ามนษุย์ จากระบบกล่าวหาเป็นระบบไต่สวน โดยผู้ใช้กฎหมายจ าเป็นต้องอาศยัความเข้าใจบริบทต่างๆของ
การค้ามนษุย์ รวมถงึสถานการณ์ปัจจบุนั เพื่อให้การด าเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกอ่ให้เกิดความยตุิธรรมมากท่ีสดุ  
 
ที่มาของคด ี
 เมื่อวนัท่ี 21  มกราคม 2559  ผู้บงัคบัการต ารวจภธูรจงัหวดัระนอง ผู้บงัคบัการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบท่ี 25 กองก าลงั
เทพสตรีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกนัเข้าตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่บนเรือประมงของลกูเรือทัง้ 3 ล าท่ีได้ออกไปท าประมงนอก
น่านน า้ท่ีประเทศอินโดนีเซยีและประเทศปาปัวนิวกินี   กล่าวคอื เรือ ก.นาวามงคลชยั 1 มลีกูเรือทัง้หมด 21 คน ประกอบด้วยคนไทย 3  
คน กมัพชูา 18 คน เรือ ก.นาวามงคลชยั 5 (ไม่ทราบจ านวนลกูเรือ) และเรือ ก.นาวามงคลชยั 8 มีลกูเรือทัง้หมด 24 คน ประกอบด้วยคน
ไทย 8 คน กมัพชูา 16 คน โดยสาเหตท่ีุมีการเรียกตรวจสอบเรือดงักล่าวสืบเน่ืองจากการประสานของเจ้าหน้าท่ีจากจงัหวดั
สมทุรสงครามว่า มเีหตลุกูเรือชาวไทยจ านวน 5 คน ได้กระโดดออกจากเรือดงักล่าวกอ่นท่ีจะออกจากน่านน า้ประเทศไทย ซึง่ได้มีการตัง้
ข้อหาค้ามนษุย์เป็นคดีในขณะนีอ้ยู่ท่ีศาลจงัหวดัสมทุรปราการ  โดยจากผลจากการตรวจสภาพความเป็นอยู่บนเรือ และการน าลกูเรือ
ทัง้หมดเข้าสู่กระบวนการคดัแยกเหย่ือจากการค้ามนษุย์  พบว่ามีการกระท าความผิดฐานค้ามนษุย์บนเรือประมงจ านวน 2 ใน 3 ล า คอื 
เรือนาวามงคลชยั 1 พบว่ามีผู้ เสียหายชาวกมัพชูาจ านวน 11 คน และเรือนาวามงคลชยั 8 พบผู้ เสียหายชาวกมัพชูา 4 คน รวมผู้ เสียหาย
ทัง้หมด 15 คน  
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