
เผยแพร่วันที่ 31 มกราคม 2561 

 
ใบแจ้งข่าว 

 ศาลอุทธรณ์พิพากษาจ าคุกนายสมพล จิโรจน์มนตรี อดีตนายกสมาคมประมงจังหวัดตรังและพวก 6 คน คนละ 
10 ปี ปรับห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุญลาภการประมง 500,000 บาทและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมจ านวน 

1,992,000 บาท ข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์แรงงานประมงชาวพม่าจ านวน 15 คน ในพื้นทีอ่ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 

เมื่อวานนี้ (30 มกราคม 2561) ศาลจังหวัดตรังได้อ่านค าพิพากษาอุทธรณ์ คดีค้ามนุษย์เลขคดี คม 5-6/2560
ระหว่างพนักงานอัยการ โจทก์ และนายซอหรือเมียวซอเทียนกับพวกรวม 15 คน โจทก์ร่วม กับ นางสมจิตร ศรีสว่าง
หรือแมซอ กับพวกรวม 10 คนและห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุญลาภการประมง ในข้อหาร่วมกันเป็นธุระจัดหา จัดให้อยู่อาศัย 
รับไว้ซึ่งบุคคลใด หรือหน่วงเหนี่ยวกักขัง โดยข่มขู่ใช้ก าลังบังคับหลอกลวง ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นแรงงาน
ข้ามชาติชาวเมียนมาร์ จ านวน 15 คน ซึ่งมีท้ังเด็กท่ีมีอายุเกินกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี อันมีลักษณะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบบังคับใช้แรงงาน จนผู้เสียหายมีความกลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ จึงยินยอมอยู่
ในความควบคุมของจ าเลยท้ัง 10 คน โดยปราศจากเสรีภาพในร่างกาย และยินยอมเป็นคนท างานในเรือประมง และ
ความผิดฐานเอาคนลงมาเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส  

โดยคดีนี้ศาลช้ันต้นได้มีค าพิพากษาลงโทษจ าเลย 6 คน กล่าวคือ นายสมพล จิโรจน์มนตรี นางสมจิต ศรีสว่าง, 
นายไพวงค์ ไชยพลฤทธิ์, นายเมมิว, นางสาวกัลยาณีชุมอิน และนายประวิทย์ กิ้มซ้าย คนละ 14 ปีและให้ชดใช้
ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหาย รวมเป็นเงินจ านวนท้ังส้ิน 1,992,000 บาท ส าหรับห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุญลาภการประมง 
ศาลพิพากษาปรับเป็ นเงินจ านวน 600,000 บาท นอกจากนี้นายไพวงค์ ไชยพลฤทธิ์ยังต้องรับโทษในข้อหาความผิด
ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงต้องรับโทษจ า คุกเพิ่มอีก1 ปี (รายละเอียดเพิ่มเ ติมโปรดอ่าน 

http://hrdfoundation.org/?p=1803) 

ทั้งนี้ศาลจังหวัดตรังได้อ่านค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ มีใจความสรุปดังนี้ 
1. ค าเบิกความของผู้เสียหายเกี่ยวกับพฤติกรรมชักชวน หน่วงเหนี่ยว กักขัง สร้างหนี้ของนางสมจิตร ศรี

สว่าง จ าเลยท่ี 1 และนายไพวงศ์ ไชยพลฤทธิ์ จ าเลยท่ี 2  มีความสอดคล้องกันและตรงไปตรงมา เช่ือได้

ว่าเป็นความจริง การให้ยืมเงินและให้ท่ีพักไม่ใช่การให้ความช่วยเหลือตามท่ีอ้าง อีกท้ังฝ่ายจ าเลยเป็นผู้

เสนอใหผู้้เสียหายอาศัย ใช้บริการต่างๆ และยืมเงินเพื่อให้ผู้เสียหายตกเป็นหนี้ ท้ังยังไม่เคยแสดงบัญชีหนี้

ค้างช าระให้ดู จึงมิใช่เรื่องทางการค้าท่ัวไประหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ และเป็นการสร้างภาระหนี้เกินจริง

เพื่อเอือ้ประโยชน์ต่อการจัดหาแรงงาน อีกท้ังจ าเลยท่ี 1,2 ก็ได้รับประโยชน์จากค่าแรงของผู้เสียหาย จึง
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เป็นการร่วมกันกระท าความผิดตามท่ีศาลช้ันต้นวินิจฉัย ส่วนนางสาวกัลยาณี ชุมอิน จ าเลยท่ี 9 และนาย

แมมิว จ าเลยท่ี 10 ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้มีความผิดฐานร่วมกันค้ามนุษย์ตามค าพิพากษาศาลช้ันต้น 

2. ค าเบิกความของผู้เสียหายแสดงให้เห็นว่านายสมพล จิโรจน์มนตรี จ าเลยท่ี 3  และห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุญ

ลาภการประมง จ าเลยท่ี 10 ว่าได้รับประโยชน์จากนางสมจิตร ในการจัดหาแรงงาน และนางสมจิตรกับ

สามีก็ได้รับเงินค่าจ้างท่ีจ าเลยท่ี3 และ 10 จากการจ่ายให้กับผู้เสียหาย ท้ังนี้จ าเลยท่ี 3 และ 10 ประกอบ

กิจการประมงมานานย่อมทราบถึงปัญหาเรื่องการบังคับใช้แรงงาน และต้องใช้ความระมัดระวัง การท่ี

จ าเลยท่ี 3 และ 10 รับแรงงานมาจากนางสมจิตร ก็เพื่ออาศัยประโยชน์ในการควบคุมแรงงาน หากไม่มี

ผลประโยชน์ร่วมคงไม่ยอมให้นางสมจิตรและนายไพวงศ์ เข้ามาอยู่ในบริเวณพื้นท่ีของตน ฟังได้ว่าจ าเลยท่ี 

3 และ 10 ร่วมกับจ าเลยอื่น ๆ กระท าความผิด  

3. ค าเบิกความผู้เสียหายมีน้ าหนักฟังได้ว่านายวิชัย เรียบร้อย จ าเลยท่ี 4 มีพฤติการณ์ท าร้ายผู้เสียหาย ให้

เกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตหากหลบหนี อีกท้ังยังมีหลักฐานการติดต่อกับนางสมจิตร จึงเห็นได้ว่า

การกระท าของจ าเลยท่ี 4 ไม่ใช่การท าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยโดยท่ัวไป เนื่องจากจ าเลยท่ี 4 ไม่มี

อ านาจใดๆ จะหน่วงเหนี่ยว กักขัง ใช้ก าลังประทุษร้ายโจทก์ร่วม พฤติการณ์เหล่านี้จึงแสดงให้เห็นว่า

จ าเลยท่ี 4 ร่วมกระท าความผิดค้ามนุษย์ จากเดิมท่ีศาลช้ันต้นพิพากษายกฟ้อง 

4. ค าเบิกความของโจทก์ร่วมว่าพฤติการณ์ของนายประวิทย์ กิ้มซ้าย จ าเลยท่ี 8 ท่ีใช้ปืนขู่แรงงานบนเรือนั้น

เกิดจากมีแรงงานท่ีเมาสุรา จ าเลยท่ี 8 จึงต้องใช้ปืนขู่ระงับเหตุ และฟังได้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งเดียว ฟัง

ไม่ได้ว่าเป็นการบังคับใช้แรงงาน ให้พิพากษายกฟ้อง  

5. จ าเลยอีก 4 คนท่ีเหลือศาลอุทธรณ์พิพากษาตามศาลช้ันต้นกล่าวคือ ไต๋ก๊งท่ีท าหน้าท่ีอยู่บนเรือนั้นไม่มี

หลักฐานยืนยันว่ามีส่วนร่วมกระท าความผิดให้พิพากษายกฟ้อง 

ดังนี้ศาลอุทธรณ์จึงได้พิพากษาลงโทษจ าเลยท่ี 6 คนได้แก่ นางสมจิตร ศรีสว่าง, นายไพวงค์ ไชยพลฤทธิ์  นาย
สมพล จิโรจน์มนตรี, นายเมมิว, นางสาวกัลยาณี ชุมอิน และนายวิชัย เรียบร้อย มีความผิดอาญา ข่มขืนใจผู้อื่นโดยมี
อาวุธ ฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นหรือกระท าด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ฐานเอาคนลงเป็นทาส 
และฐานร่วมกันค้ามนุษย์โดยร่วมกันกระท าด้วยกันต้ังแต่สามคนขึ้นไป จ าคุกคนละ 10 ปี และให้ร่วมกันชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนกับผู้เสียหายเป็นเงิน 1,992,000 บาท และปรับห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุญลาภการประมง 500,000 บาท 
นอกจากนี้นายไพวงค์ ไชยพลฤทธิ์ยังต้องรับโทษตามความผิดฐานครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก 1 ปี รวม
จ าคุก 11 ปี  

นางสาวณิชกานต์ อุสายพันธ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แสดงความเห็น
ว่า “ค าพิพากษาอุทธรณ์นี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการในการจัดหางานประมงในอุตสาหกรรมประมงไทย ซึ่งมักกระท าโดย
ผ่านกระบวนการนายหน้าและมีค่าใช้จ่ายในอัตราสูงส าหรับแรงงาน ท าให้แรงงานตกเป็นกลุ่มเส่ียงในการถูกแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของการสร้างภาระหนี้ท่ีมากกว่าความเป็นจริงเพื่อบังคับขู่เข็ญให้



แรงงานต้องท างานช าระหนี้ต่อไป รูปแบบการจัดหางานและสร้างภาระหนี้ลักษณะหนี้มีอยู่แพร่หลายในอุตสาหกรรม
ประมง แต่มักถูกมองว่าเป็นวิธีปฏิบัติท่ัวไปเพื่ออ านายความสะดวกในจัดหาแรงงานของนายหน้าและนายจ้าง มากกว่า
จะเป็นการใช้ช่องทางเพื่อเอารัดเอาเปรียบและบังคับใช้แรงงาน ค าพิพากษาอุทธรณ์นี้เป็นเครื่องยืนยันและช้ีเตือนให้ผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้ท่ีตกอยู่ในสภาวะดังกล่าว” 
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