
 

ทนายความ มสพ. ย่ืนอุทธรณ์ต่อศาล 

ขอลดโทษให้จ าเลยชาวกัมพูชา เหย่ือขบวนการนายหน้าปลอมแปลงเอกสาร  

[24 พ.ย. 60, สริุนทร์] เม่ือวานนี ้ทนายความอาสามลูนิธิเพื่อสทิธิมนษุยชนและการพฒันา (มสพ.) ได้

อุทธรณ์ค าพิพากษาศาลชัน้ต้นตอ่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 โดยยื่นตอ่ศาลจงัหวดัสริุนทร์ เพื่อขอให้ลดโทษแก่จ าเลย

ชาวกัมพชูา 9 คน ซึ่งถูกพิพากษาให้จ าคุกหกปี ในข้อหาปลอม และใช้หนงัสือเดินทางปลอม  และปลอมและ

ใช้ตราประทบัคนเข้าเมืองปลอม ทัง้นีท้นายความ มสพ. เห็นว่า เน่ืองจากจ าเลยทัง้ 9 คนมีการศึกษาน้อย ตก

เป็นเหยื่อขบวนการนายหน้าค้าแรงงานและปลอมแปลงเอกสาร และไม่มีทนายความให้การช่วยเหลอืแนะน า

ให้ค าปรึกษาตัง้แตต้่น จึงรับสารภาพตอ่ข้อหาดงักลา่วโดยขาดความเข้าใจอยา่งถ่องแท้  

สืบเน่ืองจาก เม่ือวันท่ี 28 เมษายน  2560      แรงงานชาวกัมพูชา จ านวน 10 คน เป็นชาย 5 คน         

หญิง 5 คน ถูกเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองจังหวดัสริุนทร์จับกุม เน่ืองจากได้น าหนงัสือเดินทางและวีซ่าปลอม

มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี ท่ีจุดผา่นแดนถาวรช่องจอม ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชิง จังหวดัสริุนทร์ เบือ้งต้นพนกังาน

สอบสวนได้แจ้งข้อหาต่อแรงงานทัง้หมดวา่ ปลอมและใช้หนงัสอืเดินทางปลอม และปลอมและใช้ตราประทบั

คนเข้าเมืองปลอม อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 269/8, 269/9, 269/12 และ 269/13 

ต่อมาในวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 ศาลจังหวัดสุรินทร์ ตัดสินจ าคุกแรงงานทัง้หมดโดยเรียงกระทงลงโทษ 

กระทงละ 4 ปี รวมจ าคุก 12 ปี แต่จากการท่ีแรงงานให้การรับสารภาพ ศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงลงโทษ

จ าคกุแรงงานทัง้ 10 คน คนละ 6 ปี  

หลงัค าพิพากษาศาลชัน้ต้น ญาติจ าเลยในกมัพชูาได้ติดต่อสมาคมสิทธิมนุษยชนและการพฒันาแห่ง

กัมพูชา หรือช่ือย่อว่า ADHOC เพื่อขอความช่วยเหลือ โดยญาติยืนยันว่าจ าเลยทุกคนเป็นเหยื่อของขบวน

การค้าแรงงานและปลอมแปลงเอกสาร หลงัถูกจับกมุได้รับการแจ้งและเข้าใจว่าหากรับสารภาพแล้วจะได้รับ

การปลอ่ยตวัให้กลบัประเทศกัมพชูา แต่กลบัปรากฎว่าต้องรับโทษจ าคุกถึง 6 ปี  ADHOC จึงได้ติดต่อมายงั 

มสพ. เพื่อขอความช่วยเหลอืด้านกฎหมาย โดยจ าเลย 9 คน ได้ขอให้ทนายความอาสาจาก มสพ. ช่วยเหลอืใน
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 ทนายความอาสาจาก มสพ. ได้ประสานความช่วยเหลือจากประธานสภาทนายความจังหวดัสริุนทร์ 

และได้ทราบข้อเท็จจริงจากจ าเลยทัง้หมดว่าพวกตนได้ติดต่อนายหน้าท่ีคนรู้จักแนะน ากันมาเพื่อเดินทางมา

ท างานในประเทศไทย โดยนายหน้าได้จดัท าเอกสารตา่งๆ เก่ียวกบัการเดินทางให้ เสียค่าใช้จ่ายคนละ 2,500 

บาท โดยเข้าใจวา่เป็นเอกสารท่ีถกูต้อง  

 “ในกัมพูชา เป็นเร่ืองธรรมดามากที่ชาวบ้านในชนบทจะจ่ายเงินให้นายหน้าช่วยท าพาสปอร์ตให้ 

ชาวบ้านทัว่ไป โดยเฉพาะคนที่มีการศึกษานอ้ยไม่เข้าใจด้วยซ ้าว่าพาสปอร์ตคืออะไร อย่าว่าตต่ตยกตยะได้

หรือไม่ระหว่างพาสปอร์ตจริงกบัพาสปอร์ตปลอม หนว่ยงานรฐัยงัสร้างความตระหนกัในเร่ืองนีใ้หก้บัผูค้นไม่พอ  

ถ้าเปรียบเทียบกบันายหนา้ผิดกฎหมายที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียง โฆษณาเสนอบริการตวัเอง ตละใช้ภาษาที่

ง่ายๆ” ชาน โสกนุเทีย เจ้าหน้าท่ีสมาคม ADHOC สนบัสนนุค ากลา่วของจ าเลย 

 ทัง้นีใ้นชัน้สืบสวน จ าเลยเข้าใจว่าตนได้ให้การสารภาพในข้อหาใช้เอกสารปลอม แต่ไม่ใช่รับสารภาพ

ในข้อหาปลอมแปลงเอกสาร แตท่ี่ปรากฏว่าจ าเลยให้การรับสารภาพในข้อหาปลอมแปลงเอกสารด้วยนัน้อาจ

เป็นเพราะความไม่เข้าใจอยา่งถ่องแท้ เน่ืองจากไม่มีทนายความให้ค าปรึกษาอย่างแท้จริง ไม่เข้าใจภาษาไทย 

และมีปัญหาในการแปล นอกจากนี ้ทนายความ มสพ. ยงัพบข้อเท็จจริงท่ีน่าเช่ือได้อีกว่ามีจ าเลย 3 คน เป็น

เด็ก มีอายุต ่ากว่า 18 ปีในวันท่ีถูกจับ ซึ่งควรจะต้องถูกด าเนินคดีตามกระบวนการของศาลเยาวชนและ

ครอบครัว ไม่ใช่กระบวนการยติุธรรมส าหรับผู้ใหญ่ จึงไม่สอดคล้องกบัทัง้กฎหมายไทย และพนัธกรณีท่ีประเทศ

ไทยมีอยู่ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสทิธิทางการเมืองและอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

ของสหประชาชาติ  

 ส าหรับขบวนการนายหน้าท่ีจ าเลยทัง้หมดตกเป็นเหยื่อนัน้ ญาติของจ าเลยยืนยนัว่ายงัคงลอยนวลพ้น

ผิดและหลอกลวงชาวกัมพูชาต่อไป โดยทัง้เจ้าหน้าท่ีไทยและกัมพูชาไม่ได้จับกุมกลุ่มบุคคลดังกล่าวมา

ด าเนินคดีแตอ่ยา่งใด   

 “คดีนี้เป็นตัวอย่างที่ตสดงให้เห็นว่า ทัง้รัฐบาลประเทศต้นทางอย่างกัมพูชา ตละรัฐบาลประเทศ

ปลายทางอย่างไทยยงัคงต้องท างานหนกัเพือ่ใหว้าระ ‘การเคลือ่นย้ายถ่ินอย่างปลอดภยั’ (safe migration) ซ่ึง

เป็นวาระภายใต้ปฎิญญาร่วมของประเทศในภูมิภาคลุ่มน ้าโขง ตละในระดบัอาเซียนนัน้ มีความหมายอย่าง

ตทจ้ริงกบัชาวบ้านทีอ่ยู่ห่างไกลข่าวสารข้อมูลเชิงนโยบาย ส าหรบัชาวบ้านทัว่ไป นายหนา้คือตหล่งขอ้มูลหลกั



ที่เข้าถึงได้ ตละเข้าใจได้ หากต้องการย้ายถ่ินไปท างานประเทศอื่น” ชลธิชา ตัง้วรมงคล  ผู้อ านวยการฝ่าย

กิจกรรมของ มสพ. กลา่ว 

ส าหรับกรณีเด็กสามคนท่ีตกเป็นจ าเลย และขณะนีถู้กคมุขงัอยู่ท่ีเรือนจ าจังหวดัสริุนทร์ร่วมกบัผู้ ใหญ่ 

อันเกิดจากการสอบสวนและด าเนินคดีท่ีผิดพลาดของทางราชการนัน้ มสพ. จะขอให้ทางราชการปฏิบัติให้

ถกูต้องเพื่อประโยชน์สงูสดุของเด็กตอ่ไป  

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิติดต่อ  

พงศ์สทิธ์ิ เทพไกรวลั ทนายความอาสา เบอร์ติดตอ่ 085 850-7288 

กาญจนา อคัรชาติ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกฎหมาย มสพ. เบอร์ติดตอ่ 090  916-0011 

ชลธิชา ตัง้วรมงคล เบอร์ติดตอ่ 087 5539689 (ติดตอ่ได้ในวนัท่ี 26 พ.ย. เป็นต้นไป)  

 

 

 

 

 

 

 

 


