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เผยแพร่ วนั ที่ 25 กันยายน 2561
ใบแจ้ งข่ าว
ศาลจังหวัดแม่ สอด พิพากษาลงโทษจาคุกจาเลย 2 รายเป็ นเวลา 12 ปี ในคดีค้ามนุษย์
และให้ ร่วมกันชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่ ผ้ เู สียหาย จานวนเงิน 1,256,240 บาท
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดแม่สอด อ่านคาพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการ
เป็ นโจทก์ยื่นฟ้ องนางซาระบี อับดุลเลาะ จาเลยที่ 1 และนายชาลี ไม่มีนามสกุล เป็ นจาเลยที่ 2 ข้ อหาตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็ก พ.ศ.2546 ในคดีหมายเลขดาที่ 1/2561
และเรี ยกค่าสินไหมทดแทนให้ กบั ผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ โดยศาลจังหวัดแม่สอด พิ พากษาว่า จาเลยทังสอง
้
มีความผิด
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ พ.ศ.2561 มาตรา 6 (1),(2) มาตรา 10 วรรคหนึ่ง และวรรค
สาม ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ให้ ลงโทษจาคุกจาเลยทังสอง
้
คนละ 12 ปี และให้ จาเลยทังสอง
้
ร่ วมกันชดชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน อาศัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 444 และมาตรา 446 ซึ่งเป็ นค่า
สินไหมทดแทนที่เป็ นไปตามการประชุมของทีมสหวิชาชีพ เป็ นจานวนเงิน 1,256,240 บาท
ที่มาของคดีสบื เนื่องจาก
 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 คลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอด มูลนิธิเพื่อมนุษยชนและการพัฒนา ร่วมกับ
สมาพันธ์แรงงานแห่งเมียนมา (CTUM) นาแรงงานข้ ามชาติ แจ้ งความร้ องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตารวจภูธรแม่
สอด กรณี ด.ช.มิน (นามสมมุติ) หลานชายอายุ 14 ปี ถูกกลุม่ นายหน้ าจากประเทศเมียนมา หลอกให้ มาทางานที่ประเทศ
ไทย โดยด.ช.มิน ถูกส่งตัวไปทางานกับนายจ้ างที่จงั หวัดนนทบุรี ตังแต่
้ ปี 2557 มีการบังคับข่มขูใ่ ห้ ทางาน เร่ขายดอกไม้ ใน
เวลากลางคืนแก่นกั ท่องเที่ยวที่ถนนข้ าวสารร่ วมกับเด็กอีกหลายราย และต่อมาได้ หนีออกมาช่วงที่ถกู ส่งมาขายดอกไม้ ที่
ถนนข้ าวสาร และขอความช่วยเหลือและให้ ข้อมูลที่ถกู นายจ้ างกระทา
 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้ าหน้ าที่ตารวจพื ้นที่จงั หวัดนนทบุรี ร่วมกับเจ้ าหน้ าที่กองบังคับการและปรามปราม
การค้ ามนุษย์ และพนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูธรแม่สอด เข้ าจับกุมนายจ้ าง (จาเลย) ที่บ้านพักจังหวัดนนทบุรี พบ
เพียงนายจ้ างหนึง่ คน แต่ไม่พบเด็กรายอื่นๆที่ถกู หลอกมาขายดอกไม้ เช่นเดียวกันกับด.ช.มิน และที่บ้านพัก เจ้ าหน้ าที่พบ
อุปกรณ์ ที่ใช้ ทาร้ ายร่ างกาย เช่น ไม้ เบสบอล ไม้ บรรทัด ตามคาบอกเล่าของ ด.ช.มิน ผู้เสียหายในคดี และเจ้ าหน้ าที่
สามารถจับกุมผู้กระทาความผิดได้ อีก 1 ราย ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีหน้ าที่ในการรั บและส่งเด็กไปทางาน ภายหลังการ
สอบสวน พนักงานอัยการจึงได้ มีความเห็นสัง่ ฟ้ องเพื่อดาเนินคดีตอ่ นายจ้ าง
คาพิพากษาคดีนี ้ได้ ชี ้ให้ เห็นถึงรูปแบบการค้ ามนุษย์ ที่ยงั คงปรากฏอยู่ในสังคมไทยซึ่งเป็ นการใช้ แรงงานเด็กใน
ลักษณะที่บงั คับให้ เด็กทางานขายดอกไม้ สามารถพบเห็นได้ ทวั่ ไปตามแหล่งสถานบันเทิงและสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ ๆ
ของกรุงเทพมหานคร โดยมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เห็นว่า รัฐบาลไทยควรให้ ความสาคัญโดยกาหนดให้ มี
นโยบายตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพตามแหล่งสถานที่ที่สมุ่ เสีย่ งเพื่อป้องกันการเกิดปั ญหาการค้ ามนุษย์เด็กทุกรู ปแบบ
นอกจากนี ้ในประเด็นการให้ ความช่วยเหลือทางกฎหมาย สิ่งที่ควรตระหนักถึง คือการดาเนินกระบวนการยุติธรรมใน
ลักษณะที่เป็ นมิตรกับผู้เสียหายเด็กให้ มากที่สดุ ตลอดทังกระบวนการ
้
ตังแต่
้ การให้ ความช่วยเหลือ การสอบสวน ตลอดจน

การส่งคืนกลับสูส่ งั คม ซึ่งหลักจากที่คดีนี ้มีคาพิพากษา เจ้ าหน้ าที่รัฐควรให้ ความสาคัญต่อ กระบวนการส่งผู้เสียหายเด็ก
คืนกลับสู่สงั คม และส่งเสริ มให้ มีการศึกษาเพื่อสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ แก่เด็กไม่ให้ กลับไปสู่การตกเป็ นผู้เสียหายจากการค้ า
มนุษย์ หรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องในขบวนการค้ ามนุษย์ โดยทางมูลนิธิฯ จะให้ ความช่วยเหลือทางกฎหมายและทางานร่ วมกับ
เจ้ าหน้ าที่รัฐโดยคานึงถึงหลักประโยชน์สงู สุดของเด็ก ตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิเด็ก
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