
                     
 

23 เมษายน 2562 
ใบแจ้งข่าว 

ศาลอาญาแผนกคดีค้ามนุษย์มีค าพพิากษาจ าคุก 18 ปีจ าเลยชาวเมียนมา 2 ราย และให้ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนจ านวนรวม 1,948,075 บาท แก่ผู้เสียหายและครอบครัว 12 ราย ในพืน้ท่ีต าบล

อ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

วนันี ้(23 เมษายน 2562) ศาลอาญาแผนกคดีค้ามนษุย์ กรุงเทพมหานคร ได้อ่านค าพิพากาษา คดี
หมายเลขด าท่ี คม. 69/2561 คดีสามีภรรยาชาวเมียนมากระท าผิดฐานค้ามนษุย์แรงงานประมงชาวเมียน
มาและครอบครัว จ านวน 12 ราย ในพืน้ท่ีต าบลอ่าวน้อย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยศาลได้ขึน้อ่านค า
พิพากษาเวลา 10:15 น. ความโดยสรุปวา่ 

จ าเลยทัง้สองได้กระท าความผิดตามพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 
2551 ฐานสมคบกันโดยการตกลงกันตัง้แต่สองคนขึน้ไปเพ่ือกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ จากการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยบงัคบัใช้แรงงานบคุคลท่ีอายมุากกว่า 18 ปี บคุคลอายเุกิน 15 ปี แตไ่ม่
เกิน 18 ปี และ บคุคลอายไุม่เกิน 15 ปี ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานหน่วงเหน่ียวหรือกกัขงั
ผู้ อ่ืน หรือกระท าด้วยประการใดให้ผู้ อ่ืนปราศจากเสรีภาพในร่างกาย  และความผิดตามพระราชบญัญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ฐานกระท าด้วยประการใดอนัเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก ทัง้นี ้
ศาลพิจารณาว่าพฤติการณ์ในคดีนีเ้ป็นการกระท ากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษบทหนกัสุด
คือความผิดตามพระราชป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 โดยให้ลงโทษจ าคกุจ าเลยทัง้
สอง ตามความผิดตอ่ไปนี ้

1. ฐานสมคบโดยการตกลงกันตัง้แต่สองคนขึน้ไปเพ่ือกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้มีโทษ

จ าคกุ 2 ปี 

2. ฐานค้ามนุษย์จากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบงัคบัใช้แรงงานแก่บุคคลท่ีอายุ

มากกวา่ 18 ปี แก่ผู้ เสียหายจ านวน 5 คน ให้ลงโทษ 5 กระทง กระทงละ 4 ปี รวม 20 ปี 

3. ฐานค้ามนษุย์จากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบงัคบัใช้แรงงานแก่บคุคลอายเุกิน 

15 ปี แตไ่มเ่กิน 18 ปี แก่ผู้ เสียหาย 1 คน มีโทษจ าคกุ 6 ปี 

4. ฐานค้ามนุษย์จากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบงัคบัใช้แรงงานแก่บคุคลอายุไม่

เกิน 15 ปี แก่ผู้ เสียหาย 1 คน มีโทษจ าคกุ 8 ปี 

รวมโทษจ าคกุทัง้หมด 36 ปี อยา่งไรก็ตามคดีนีจ้ าเลยทัง้สองให้การรับสารภาพในชัน้ศาล ศาลจึงพิจารณา
ลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือโทษจ าคกุคนละ 18 ปี นอกจากนีศ้าลยงัได้มีค าพิพากษาให้จ าเลยทัง้สองร่วมกัน



ชดใช้คา่สินไหมทดแทนแก่ผู้ เสียหายเป็นเงินจ านวน 1,948,075 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินท่ีได้รับการประเมิน
จากเจ้าหน้าท่ีจากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ หลงัจากนีม้ลูนิธิเพ่ือสิทธิมนษุยชน
และการพฒันา เครือข่ายเพ่ือสิทธิแรงงานข้ามชาติ และองค์กรภาคีเครือข่ายจะร่วมท างานกับหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อด าเนินการบงัคบัคดีแก่จ าเลยเพ่ือน าเงินมาชดใช้โจทก์ตอ่ไป 
 

 คดีนีม้ลูนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพฒันาร่วมกบัเครือข่ายเพ่ือสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) 
และองค์กรภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกนัให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ทัง้ใน
คดีอาญาและคดีแรงงานซึ่งเป็นกรณีท่ีผู้ เสียหายและครอบครัวไม่ได้รับค่าจ้างจากการท างาน โดยในคดี
แรงงาน ศาลแรงงานภาค 7 จังหวัดกาญจนบุรี ได้ไกล่เกล่ีย นายจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่ายแก่
ลูกจ้างผู้ เสียหายและครอบครัวรวมเป็นจ านวนเงิน 65,000 บาท ซึ่งลูกจ้างผู้ เสียหายได้รับไว้แล้ว โดย
หลงัจากนีท้างราชการจะสง่สง่กลบัผู้ เสียหายกลบัสู่ประเทศเมียนมาอย่างปลอดภยัตามความต้องการของ
ผู้ เสียหายตอ่ไป 
 

ที่มาของคด ี
เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 เครือข่ายเพ่ือสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากชุมชน

เครือข่ายแรงงาน ว่ามีแรงงานเมียนมาและครอบครัว จ านวน 12 ราย ถูกหลอกลวงมาจากเมืองเย จงัหวดัเมาะ
ล าไยหรือมะละแหมง่ ประเทศเมียนมาเพ่ือเข้ามาท างานในประเทศไทย เมื่อมาถึงจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ก็ได้รับ
แจ้งจาก นายหน้าซึง่เป็นจ าเลยในคดีนีว้า่พวกตนตกเป็นหนีจ้ านวนมาก ประกอบด้วยคา่เดินทาง คา่จดัท าเอกสาร 
และคา่อาหารระหวา่งเดินทางและในขณะท่ีอาศยัอยู่กบันายหน้าท่ีประเทศไทย และหากไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้จะ
มีดอกเบีย้รายวนัเพ่ิมเติม ดงันัน้จงึจ าต้องท างานตามท่ีจ าเลยก าหนดเพ่ือชดใช้หนีใ้ห้แก่จ าเลย เครือข่ายเพ่ือสิทธิ
แรงงานข้ามชาติจึงประสานงานกบัมลูนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพฒันา (มสพ.)  เข้าให้ความช่วยเหลือด้าน
กฎหมายและแจ้งความกล่าวโทษต่อ กรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือสอบสวนกรณีดงักล่าว และน าไปสู่การจับกุม
จ าเลยทัง้ 2 รายในคดีนีใ้นวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 โดยทัง้สองถูกตัง้ข้อหาน าพาแรงงานและสมาชิกในครอบครัว
ชาวเมียนมาจ านวน 12 ราย มายังบริเวณต าบลอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือบังคับใช้แรงงานบน
เรือประมงและอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองโดยใช้ภาระแห่งหนีม้าเป็นเง่ือนไขในการบงัคบัให้ท างาน (แรงงานขดัหนี)้   

ทัง้นีส้มาชิกในครอบครัวชาวเมียนมาทัง้หมดได้เข้าสูก่ระบวนการคดัแยกผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ โดย
ทีมสหวิชาชีพมีความเห็นประเมินให้สมาชิกในครอบครัวจ านวน 7 คน ในจ านวนนัน้เป็นเด็ก 2 คน ว่าเป็น
ผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการบังคับใช้แรงงาน ส่วนสมาชิกท่ีเหลือ 5 คนไม่เป็นผู้ เสียหาย จึงได้รับการ
คุ้มครองในฐานะพยานในคดี 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายละเอียดเพ่ิมเติมติดตอ่  
1. นายปภพ เสียมหาญ ผู้ อ านวยการฝ่ายคดี มูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เบอร์โทรศัพท์ 094-
5485306 email: mthaim420@gmail.com 
2. นางสาวกาญจนา อัครชาติ ผู้ จัดการฝ่ายคดี โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน มูลนิธิเพ่ือสิทธิ
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