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ทนายความ มสพ. ยื่นอุทธรณ์ ต่อศาล
ขอลดโทษให้ จาเลยชาวกัมพูชา เหยื่อขบวนการนายหน้ าปลอมแปลงเอกสาร
[24 พ.ย. 60, สุรินทร์ ] เมื่อวานนี ้ ทนายความอาสามูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) ได้
อุทธรณ์คาพิพากษาศาลชันต้
้ นต่อศาลอุทธรณ์ ภาค 3 โดยยื่นต่อศาลจังหวัดสุรินทร์ เพื่อขอให้ ลดโทษแก่จาเลย
ชาวกัมพูชา 9 คน ซึ่งถูกพิพากษาให้ จาคุกหกปี ในข้ อหาปลอม และใช้ หนังสือเดินทางปลอม และปลอมและ
ใช้ ตราประทับคนเข้ าเมืองปลอม ทังนี
้ ้ทนายความ มสพ. เห็นว่า เนื่องจากจาเลยทัง้ 9 คนมีการศึกษาน้ อย ตก
เป็ นเหยื่อขบวนการนายหน้ าค้ าแรงงานและปลอมแปลงเอกสาร และไม่มีทนายความให้ การช่วยเหลือ แนะนา
ให้ คาปรึกษาตังแต่
้ ต้น จึงรับสารภาพต่อข้ อหาดังกล่าวโดยขาดความเข้ าใจอย่างถ่องแท้
สืบเนื่องจาก เมื่ อ วันที่ 28 เมษายน 2560 แรงงานชาวกัมพูช า จานวน 10 คน เป็ นชาย 5 คน
หญิ ง 5 คน ถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองจังหวัดสุรินทร์ จับกุม เนื่องจากได้ นาหนังสือเดินทางและวีซ่าปลอม
มาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ ที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ตาบลด่าน อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เบื ้องต้ นพนักงาน
สอบสวนได้ แจ้ งข้ อหาต่อแรงงานทังหมดว่
้
า ปลอมและใช้ หนังสือเดินทางปลอม และปลอมและใช้ ตราประทับ
คนเข้ าเมืองปลอม อันเป็ นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 269/8, 269/9, 269/12 และ 269/13
ต่อ มาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ศาลจังหวัดสุรินทร์ ตัด สินจาคุกแรงงานทัง้ หมดโดยเรี ยงกระทงลงโทษ
กระทงละ 4 ปี รวมจ าคุก 12 ปี แต่จากการที่แรงงานให้ การรับสารภาพ ศาลจึงลดโทษให้ กึ่งหนึ่ง คงลงโทษ
จาคุกแรงงานทัง้ 10 คน คนละ 6 ปี
หลังคาพิพากษาศาลชัน้ ต้ น ญาติจาเลยในกัมพูชาได้ ติดต่อสมาคมสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่ง
กัมพูช า หรื อ ชื่อย่อว่า ADHOC เพื่อขอความช่วยเหลือ โดยญาติยืนยันว่าจาเลยทุกคนเป็ นเหยื่อ ของขบวน
การค้ าแรงงานและปลอมแปลงเอกสาร หลังถูกจับกุมได้ รับการแจ้ งและเข้ าใจว่าหากรับสารภาพแล้ วจะได้ รับ
การปล่อยตัวให้ กลับประเทศกัมพูชา แต่กลับปรากฎว่าต้ องรับโทษจาคุกถึง 6 ปี ADHOC จึงได้ ติดต่อมายัง
มสพ. เพื่อขอความช่วยเหลือด้ านกฎหมาย โดยจาเลย 9 คน ได้ ขอให้ ทนายความอาสาจาก มสพ. ช่วยเหลือใน
คดี

ทนายความอาสาจาก มสพ. ได้ ประสานความช่วยเหลือจากประธานสภาทนายความจังหวัดสุรินทร์
และได้ ทราบข้ อเท็จจริ งจากจาเลยทังหมดว่
้
าพวกตนได้ ติดต่อนายหน้ าที่คนรู้ จักแนะนากันมาเพื่อ เดินทางมา
ทางานในประเทศไทย โดยนายหน้ าได้ จดั ทาเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเดินทางให้ เสียค่าใช้ จ่ายคนละ 2,500
บาท โดยเข้ าใจว่าเป็ นเอกสารที่ถกู ต้ อง
“ในกัมพูช า เป็ นเรื ่ อ งธรรมดามากที ่ช าวบ้านในชนบทจะจ่ า ยเงิ นให้นายหน้าช่ วยทาพาสปอร์ ตให้
ชาวบ้านทัว่ ไป โดยเฉพาะคนที ่มีการศึกษาน้อยไม่เข้าใจด้วยซ้ า ว่าพาสปอร์ ตคื ออะไร อย่าว่าตต่ตยกตยะได้
หรื อไม่ระหว่างพาสปอร์ ตจริ งกับพาสปอร์ ตปลอม หน่วยงานรัฐยังสร้างความตระหนักในเรื ่องนีใ้ ห้กบั ผูค้ นไม่พอ
ถ้าเปรี ยบเที ยบกับนายหน้าผิ ดกฎหมายที ่อ ยู่บ้านใกล้เรื อ นเคี ยง โฆษณาเสนอบริ การตัวเอง ตละใช้ภาษาที ่
ง่ายๆ” ชาน โสกุนเทีย เจ้ าหน้ าที่สมาคม ADHOC สนับสนุนคากล่าวของจาเลย
ทังนี
้ ้ในชัน้ สืบสวน จาเลยเข้ าใจว่าตนได้ ให้ การสารภาพในข้ อหาใช้ เอกสารปลอม แต่ไม่ใช่ รับสารภาพ
ในข้ อหาปลอมแปลงเอกสาร แต่ที่ปรากฏว่าจาเลยให้ การรับสารภาพในข้ อหาปลอมแปลงเอกสารด้ วยนันอาจ
้
เป็ นเพราะความไม่เข้ าใจอย่างถ่องแท้ เนื่องจากไม่มีทนายความให้ คาปรึกษาอย่างแท้ จริ ง ไม่เข้ าใจภาษาไทย
และมีปัญหาในการแปล นอกจากนี ้ ทนายความ มสพ. ยังพบข้ อเท็จจริ งที่น่าเชื่อได้ อีกว่ามีจาเลย 3 คน เป็ น
เด็ ก มี อ ายุต่า กว่า 18 ปี ใ นวัน ที่ถูกจับ ซึ่ง ควรจะต้ อ งถูกด าเนิน คดี ตามกระบวนการของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมสาหรับผู้ใหญ่ จึงไม่สอดคล้ องกับทังกฎหมายไทย
้
และพันธกรณีที่ประเทศ
ไทยมีอยู่ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิ พลเมืองและสิทธิ ทางการเมืองและอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิ เด็ก
ของสหประชาชาติ
สาหรับขบวนการนายหน้ าที่จาเลยทังหมดตกเป็
้
นเหยื่อนัน้ ญาติของจาเลยยืนยันว่ายังคงลอยนวลพ้ น
ผิด และหลอกลวงชาวกัมพูชาต่อ ไป โดยทังเจ้
้ าหน้ า ที่ไ ทยและกัมพูช าไม่ ได้ จับ กุม กลุ่มบุ คคลดังกล่า วมา
ดาเนินคดีแต่อย่างใด
“คดี นี้เป็ นตัวอย่ างที ่ตสดงให้เ ห็ นว่ า ทัง้ รัฐ บาลประเทศต้นทางอย่า งกัมพูช า ตละรัฐ บาลประเทศ
ปลายทางอย่างไทยยังคงต้องทางานหนักเพือ่ ให้วาระ ‘การเคลือ่ นย้ายถิ่ นอย่างปลอดภัย’ (safe migration) ซึ่ ง
เป็ นวาระภายใต้ปฎิ ญญาร่ วมของประเทศในภูมิภาคลุ่มน้าโขง ตละในระดับอาเซี ยนนัน้ มี ความหมายอย่าง
ตท้จริ งกับชาวบ้านทีอ่ ยู่ห่างไกลข่าวสารข้อมูลเชิ งนโยบาย สาหรับชาวบ้านทัว่ ไป นายหน้าคือตหล่งข้อมูลหลัก

ที ่เข้าถึ งได้ ตละเข้าใจได้ หากต้องการย้ายถิ่ นไปทางานประเทศอื ่น ” ชลธิ ช า ตังวรมงคล
้
ผู้อานวยการฝ่ าย
กิจกรรมของ มสพ. กล่าว
สาหรับกรณี เด็กสามคนที่ตกเป็ นจาเลย และขณะนี ้ถูกคุมขังอยู่ที่เรื อนจาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับผู้ใหญ่
อันเกิดจากการสอบสวนและดาเนินคดีที่ผิดพลาดของทางราชการนัน้ มสพ. จะขอให้ ทางราชการปฏิบัติใ ห้
ถูกต้ องเพื่อประโยชน์สงู สุดของเด็กต่อไป
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ชลธิชา ตังวรมงคล
้
เบอร์ ติดต่อ 087 5539689 (ติดต่อได้ ในวันที่ 26 พ.ย. เป็ นต้ นไป)

