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ของรัฐแห่งหน่ึง เข้าไปมีส่วนพัวพันกับการสูญหายไปของสองสามีภรรยา โดยมีข้อสงสัย

ว่าอาจจะถูกฆาตกรรมแล้วฝังไว้ที่จังหวัดเพชรบุรี แต่เมื่อพนักงานสอบสวนมีการ 
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ชาวเมียนมาถูกบังคับใช้แรงงานในไร่ อันเป็นการค้ามนุษย์ 

จากการดำาเนินคดี ได้นำามาถอดบทเรียน โดยเน้นแนวทางในการดำาเนินคดี             
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บทบาทในการประสานความร่วมมือในรูปแบบสหวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการยกระดับ    

องค์ความรู้ รวมทั้งเป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและ    

การดำาเนินคดี

คดคีวามผดิเกีย่วกบัการคา้มนษุยเ์ปน็อาชญากรรมรา้ยแรง โดย “การบงัคบั

ใช้แรงงานหรือบริการ” เป็นการค้ามนุษย์รูปแบบที่ยากต่อการตีความและบังคับใช้

กฎหมายมากทีส่ดุ เนือ่งจากการใชแ้รงงานทีเ่ปน็การจา้งแรงงาน นายจา้งมอีำานาจออก

กฎระเบียบเพื่อควบคุมลูกจ้างในระหว่างการทำางาน ซึ่งอาจทำาให้เสรีภาพของลูกจ้าง  
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ลงโทษต่อเนื้อตัวร่างกายของลูกจ้าง หากนายจ้างควบคุมลูกจ้างถึงขนาดต้องปราศจาก

เสรีภาพ ขาดอิสระ หรือมีการลงโทษต่อเนื้อตัวร่างกายแล้ว ย่อมถือได้ว่าเป็น         
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ในภาคเกษตรกรรมอันเป็นการทำางานในลักษณะพื้นที่เปิด ไม่มีรั้วรอบขอบชิด ไม่มี   
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พฤติการณ์เกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ คือ หลักการ “ความแตกต่าง

ระหว่างการใช้แรงงานกับการบังคับใช้แรงงาน” และ “ข้อบ่งชี้แรงงานบังคับ” ซึ่ง

จะช่วยในการวิเคราะห์แบ่งแยกการใช้แรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กับ     
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ผู้เสียหายต่อไป
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สถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยช์าย จงัหวดัปทมุธาน ีกรมคุม้ครอง

สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
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การทำางานร่วมของทีมสหวิชาชีพจะต้องมีทิศทางและเป้าหมายในการ     

ทำางานอย่างเดียวกัน คณะทำางานที่มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน      

ในทีมทำางานเดียวกัน จนทำาให้กระบวนการดำาเนินคดีและกระบวนการคุ้มครองพยาน

ประสบความสำาเร็จ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไม่ง่ายนัก ทางโครงการความร่วมมือ     

เพือ่ตอ่ตา้นการคา้มนษุยแ์หง่สหประชาชาต ิ(UN–ACT) และมลูนธิเิครอืขา่ยสง่คณุภาพ

ชีวิตแรงงาน (LPN) มีความต้องการที่จะรวบรวมประสบการณ์ แนวทางในการ   

ดำาเนินคดีและการคุ้มครองผู้เสียหายในคดีที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน จึงได้เสนอ

โครงการจัดทำาหนังสือคู่มือต่อสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การ

มหาชน) หรือ TIJ จนทำาให้เกิดเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานเล่มนี้

กระบวนการจัดทำาหนังสือคู่มือเล่มนี้ มีการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ    

และความคิดเห็นจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ     

ในการดำาเนินคดีค้ามนุษย์รูปแบบบังคับใช้แรงงานหลายท่าน เพื่อให้คู่มือเล่มนี้ออกมา 

กิตติกรรมประก�ศ
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7. พ.ต.ท. คมวิชช์ พัฒนรัฐ ผู้อำานวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1    

ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

8. นายสิทธิพงษ์ จิราพร นักพัฒนาสังคม (ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย)     

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาย จังหวัดปทุมธานี

9. นางสาวพิฐชญาณ์ ปริยนิธิโรจน์ ผู้ประสานงานโครงการ United      

Nations Action for Cooperation Against Trafficking in Persons (UN – ACT)

นอกจากนี้ ขอขอบคุณนางสาวกุลนิษฐ์ รัตนคูสกุล นิติกรกลุ่มโครงการ     

ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมภายในประเทศ สถาบันเพื่อ           

การยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ ที่ช่วยเหลือในการประสาน

กระบวนการจดัทำาหนงัสอืคูม่อืทกุขัน้ตอน ตรวจรา่งเนือ้หา รปูแบบ รวมทัง้พสิจูนอ์กัษร 

และขอบคุณนางสาวศิขรินทร์ สิงห์สาคร เป็นอย่างยิ่งในการเสนอแนะเค้าโครงหนังสือ
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คู่มือ ร่วมประชุม ตรวจร่าง และรวบรวมแนวคิดของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    

 อนึ่ง ในการดำาเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับนายแพทย์ตำารวจ บุคคลสำาคัญที่   

ขาดไมไ่ด ้คอื นายอเนก สรา้งเกต ุอยัการเจา้ของสำานวนคดคีา้มนษุยแ์ละคดฆีาตกรรม   

คนงาน ซึ่งท่านได้ทำางานอย่างจริงจัง ตั้งใจ ทุ่มเท และใส่ใจรายละเอียดทุกสำานวนคดี

ที่เกี่ยวข้อง แต่ท่านได้จากไปก่อนวัยอันควร โดยขณะจัดทำาหนังสือเล่มนี้ท่านได้      

เสียชีวิตไปก่อนแล้ว คณะผู้จัดทำาขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียบุคลากรที่มี   

ความรู้ความสามารถ และทำางานที่มีคุณค่าเพื่อสังคม ทางคณะผู้จัดทำาจึงขอจารึก    

ผลงานคดีที่ประสบความสำาเร็จในหนังสือเล่มนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งในเกียรติประวัติ      

ของท่านต่อไป

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยได้ร่วมกัน  

ทำาหน้าที่ด้วยความจริงจัง ตั้งใจ จนทำาให้คดีประสบความสำาเร็จ และขอขอบคุณ    

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ร่วมเสนอแนะและสะท้อนความคิดเห็น       

ในการประชุมทั้ง 2 ครั้ง จนเกิดหนังสือคู่มือเล่มนี้ คณะผู้จัดทำาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  

หนังสือเล่มนี้จะมีคุณค่าและเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานหรือใช้เป็นแนวทาง       

การปฏิบัติงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะผู้จัดทำา
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การค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่มนุษย์แสวงหาประโยชน์จากมนุษย์ด้วยกัน ผู้ที่ได้รับ    

ความทกุขย์ากลำาบาก คอื ผูท้ีถ่กูแสวงหาประโยชน ์ถกูนำาไปคา้ประเวณ ีขอทาน บงัคบั

ใช้แรงงาน ให้ทำางานเยี่ยงทาส เพียงเพื่อผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของเจ้าของ 

กิจการที่จะมีแรงงานราคาถูกไว้ผลิตสินค้า  ทำาการงานหรือให้บริการ  ซึง่เด็ก  ผู้หญิง  

คนไร้สัญชาติ คนต่างด้าว หรือบุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย บุคคลเหล่านี้

ไม่มีอำานาจต่อรองจึงตกเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกนำาไปแสวงหาประโยชน์ได้ง่าย และหาก   

ผู้กระทำาผิดเป็นผู้ที่มีอิทธิพลหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มีตำาแหน่งระดับสูงหรือผู้รักษา

กฎหมายเป็นผู้กระทำาผิดเสียเอง ยิ่งทำาให้ปัญหาการค้ามนุษย์จัดการได้ยากขึ้น  

หากนึกถึงการกระทำาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ บุคคลทั่วไปคงนึกถึง

สภาพคนถกูกกัขงั  ทำารา้ย  ถกูเฆีย่นต ี ถกูบงัคบัใหท้ำางานอยูใ่นสถานบรกิาร โรงงาน

ขนาดเล็ก หรือในเรือประมงที่ลอยอยูก่ลางทะเล ซึ่งน้อยคนนักที่จะนึกถงึการค้ามนุษย์

ในงานภาคเกษตรกรรมที่เป็นไร่หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสภาพ      

การทำางานในภาคเกษตรจะเป็นพื้นที่เปิด แต่ใช่ว่าจะไม่มีกรณีการค้ามนุษย์ในงาน

เกษตรกรรมที่เป็นไร่ โดยคณะผู้ศึกษาวิจัยได้สืบค้นพบว่าเคยมีคดีที่เกิดขึ้นประมาณ   

ปี พ.ศ. 2518 กรณีดังกล่าวเป็นการนำาคนไปทำางานในไร่อ้อย คนงานเหล่านั้น        

เป็นคนไทยที่นายจ้างให้คนไปชักชวนมาทำางานปลูกอ้อยตัดอ้อยที่จังหวัดหนึ่ง          

ในภาคตะวนัออก ในระหวา่งทำางานนายจา้งจะคอยควบคมุบงัคบัตลอดเวลามใิหไ้ปไหน                   

อย่างอิสระ และมีคนคุมซึ่งจะถือปืนบ้าง มีดบ้าง และข่มขู่ไม่ให้หลบหนี หากทำางาน

ล่าช้าก็จะถูกตีถูกทำาร้าย เมื่อเลิกงานก็ต้องหลับนอนในเรือนนอนภายในไร่ เรือนนอน

มีการใส่กลอนจากด้านนอก เวลาไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะต้องขออนุญาต เมื่อมีคนงาน

บางคนหลบหนีออกมาได้สำาเร็จ จึงได้มีการเข้าไปช่วยเหลือคนอื่น ๆ 

บทสรุปผู้บริห�ร
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ต่อมา มีการดำาเนินคดีกับนายจ้างในข้อหาหน่วงเหนี่ยวกักขังให้ปราศจาก

เสรีภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 310 นายจ้างได้ให้การต่อสู้คดีว่าเขา     

เป็นนายจ้างย่อมมีอำานาจควบคุมคนงานให้ทำางานได้ และเขาได้ดูแลคนงานเป็นอย่างดี  

มโีทรทศันใ์หด้ ูเจบ็ปว่ยกพ็าไปรกัษา ศาลฎกีาพพิากษาวา่ การจา้งงานอาจทำาใหเ้สรภีาพ

ของลูกจ้างถูกจำากัดลงบ้าง เพราะเกิดหน้าที่ตามสัญญาจ้างขึ้นแทน ทั้งต้องปฏิบัติ    

ตามกฎระเบียบที่นายจ้างกำาหนดด้วย หากฝ่าฝืนคำาสั่งหรือกฎระเบียบนายจ้างมีสิทธิ    

ที่จะลงโทษได้ แต่การจ้างแรงงานไม่ทำาให้นายจ้างจะมีสิทธิควบคุมลูกจ้าง ถึงขนาด  

จำากัดบริเวณจนทำาให้ลูกจ้างปราศจากเสรีภาพ การมีสิทธิดูโทรทัศน์ก็ดี หรือการได้รับ

การดูแลรักษา เมื่อเจ็บป่วยก็ดีก็ไม่ทำาให้การกักขังหรือควบคุม ที่ปฏิบัติต่อผู้เสียหาย    

อันเป็นผิดอยู่แล้วกลายเป็นไม่ผิดไปได้ เพราะตราบใดที่บุคคลไปไหนมาไหนไม่ได้      

ตามชอบใจ แม้จะอยู่ดีกินดีเพียงไรก็เรียกว่าบุคคลนั้นถูกกระทำาให้ไร้อิสรภาพ หรือ

ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย 

ในการกระทำาความผดิฐานคา้มนษุยใ์นรปูแบบการบงัคบัใชแ้รงงาน ผูก้ระทำา

ต้องมีเจตนาพิเศษ “เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้แรงงาน”      

กล่าวคือ ผู้กระทำามีมูลเหตุชักจูงใจที่จะกักขัง พาไป หรือเอาตัวผู้เสียหายไปบังคับใช้

แรงงาน หรือส่งไปให้ผู้อื่นบังคับใช้แรงงานโดยหวังผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น     

ดังนั้น หากปรากฏว่ามีการกระทำาครบองค์ประกอบภายนอกแล้ว และมีเจตนาพิเศษ 

เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้แรงงาน 

คดีที่นำามาถอดบทเรียนนี้ เป็นคดีที่นายแพทย์ตำารวจประจำาโรงพยาบาล   

ของรัฐ ถูกฟ้องว่ากระทำาความผิดฐานฆาตกรรมคนงานในไร่และค้ามนุษย์ ข้อเท็จจริง 

ในคดีนี้แตกต่างจากคดีที่เกิดขึ้นในไร่อ้อย ปี พ.ศ. 2518 รูปแบบการบังคับใช้แรงงาน     

มีประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมากมาย โดยสภาพของสถานที่ทำางานนั้น  

เป็นพื้นที่ เปิด ไม่มีกำาแพง ไม่มีรั้วรอบขอบชิด ไม่มีคนควบคุมอยู่ตลอดเวลา                     

หากมองจากภายนอกจะไม่เห็นสภาพการควบคุม บังคับ หน่วงเหนี่ยว กักขัง         

อย่างชัดเจน การดำาเนินชีวิตของคนงานค่อนข้างลำาบาก นายแพทย์ตำารวจให้คนงาน       

ทำางานในไร่ โดยกำาหนดเงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างต่อเมื่อทำางานครบ 1 ปี 6 เดือน ที่เป็น  

การฝา่ฝนืตอ่กฎหมายคุม้ครองแรงงาน แตส่ดุทา้ยกไ็มเ่คยไดใ้หค้า่ตอบแทนในการทำางาน     

เลย คนงานต้องทำางานอย่างหนัก แต่สภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างเลวร้าย ไม่มีที่พัก   

หรือห้องพักไว้หลับนอน โดยคนงานต้องนอนท้ายรถบรรทุกบ้าง นอนในห้องส้วม      

เก่าบ้าง ตามโรงรถบ้าง ไม่มีห้องน้ำาห้องส้วม ต้องเข้าไปปลดทุกข์ในป่า ซึ่งการดำารง      

ชีวิตแตกต่างจากคนปกติทั่วไป 
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พฤติการณ์ที่คนงานอยู่กับนายแพทย์ตำารวจมานาน ก็มิได้เป็นข้อเท็จจริงที่

จะรับฟังได้ว่าเป็นการทำางานด้วยความสมัครใจ แต่คนงานทั้งสามต้องอยู่ในภาวะที่    

ไม่อาจต่อรองได้ แม้ในเงื่อนไขของการจ้างงานที่จะต้องทำางานครบ 1 ปี 6 เดือน       

จึงจะได้รับค่าจ้างก็เป็นข้อตกลงที่เอาเปรียบและมีลักษณะเป็นการหน่วงเหนี่ยวให้ต้อง

ทำางานและถูกกระทำาดังกล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นการทำางานโดยไม่สมัครใจ มีลักษณะ

บังคับใช้แรงงาน โดยเฉพาะเมื่อมีการหลบหนีไปก็มีการติดตามนำาตัวกลับมาทุกครั้ง  

และใช้วิธีการลงโทษต่อร่างกายและเสรีภาพ โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่คนงานหลบหนี    

ไปทำางาน แต่เมื่อนายแพทย์ตำารวจทราบที่อยู่ ก็ได้ไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ    

ว่าคนงานลักทรัพย์อันเป็นเท็จ จนกระทั่งมีการนำาหมายจับไปติดตามจับกุมและนำาตัว

กลับมาทำางานที่ไร่เช่นเดิม นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรมแยกครอบครัว แยกพ่อ แม่  ลูก 

ให้อยู่คนละแห่ง ถือได้ว่าเป็นพฤติการณ์หนึ่งของการข่มขืนใจ ทำาให้กลัวว่าจะเกิด

อันตราย ต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ หรือทำาให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถ    

ขัดขืนได้ อันเป็นรูปแบบและวิธีการในการบังคับ ใช้แรงงานที่ควรศึกษาและเป็น      

รูปแบบการค้ามนุษย์ที่น่าสนใจ เป็นทั้งความยากและท้าทายผู้บังคับใช้กฎหมาย       

โดยเฉพาะพนักงาน สอบสวนในการสืบค้นข้อเท็จจริงที่จะทำาให้เห็นสภาพของการ  

บังคับใช้แรงงานในงานเกษตรกรรม อีกทั้งรูปแบบและพฤติการณ์ในคดีนี้ก็ค่อนข้าง     

ที่จะซับซ้อน เพราะไม่ใช้วิธีกักขัง ล่ามโซ่ ทำาร้ายต่อเนื้อตัวร่างกาย แต่ใช้วิธีข่มขู่    

ทำาให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น 

หรือขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ ทำาให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถ ขัดขืนได้          

อันเป็นเจตนาพิเศษเพื่อบังคับใช้แรงงาน  

นอกจากนี้ คดีนี้เป็นคดีที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้กระทำาความผิด เจ้าหน้าที่ที่

ดำาเนินคดีจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นมืออาชีพสูง รักษากฎหมาย        

โดยไม่ประนีประนอมกับผลประโยชน์ของตัวเองหรือพวกพ้อง ไม่สอบสวนแบบรวบรัด       

ตัดความ ให้พยานบอกเล่าเรื่องราวจากเหตุการณ์ปัจจุบันย้อนไปในอดีตทุกแง่มุม     

บางเหตุการณ์เกิดขึ้นมานานแล้วเกินกว่า 10 ปี  แม้ว่าพยานจะทบทวนความทรงจำา 

อ้างอิงวัน เวลา สถานที่ บุคคล ได้เพียงส่วนหนึ่ง แต่ก็มีการสืบค้นพยานบุคคล     

พยานเอกสาร  พยานวัตถุ หรือภาพถ่ายที่มีการกล่าวอ้างถึงมาสนับสนุน ทำาให้ข้อเท็จ

จริงที่ได้มานั้น เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องสอดรับกันได้ไม่ขัดแย้งกันและเป็นความจริง      

ที่พิสูจน์ได้ อันจะทำาให้ความจริงปรากฏและสร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

โครงการศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรวบรวมประสบการณ์และ     

ถอดบทเรียนแนวทางในการดำาเนินคดีค้ามนุษย์ในรูปแบบบังคับใช้แรงงานหรือบริการ



ถอดบทเรียนความร่วมมือในการดำาเนินคดีที่ซับซ้อน
จากกรณีศึกษาคดีค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม

ในงานในภาคเกษตรกรรม มเีครือ่งมอืสำาคญัทีจ่ะชว่ยผูป้ฏบิตังิานในการคดัแยกผูเ้สยีหาย

จากการคา้มนษุย ์และเปน็แนวทางในการดำาเนนิคดคีา้มนษุยท์ีเ่ปน็การแสวงหาประโยชน์

จากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการในงานภาคเกษตรกรรม ดังนี้

1. แนวทางการพิจารณาข้อบ่งชี้แรงงานบังคับ

2. ข้อควรรู้ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

3. สิ่งที่ต้องคำานึงในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

4. ความแตกต่างระหว่างการใช้แรงงานกับการบังคับใช้แรงงาน

5. การคดัแยกผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยใ์นรปูแบบการบงัคบัใชแ้รงงานหรอื

   บริการ

จากการถอดบทเรียนทำาให้เกิดองค์ความรู้ข้างต้น ที่จะช่วยในการพิจารณา

และตีความพฤติการณ์เกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการที่เป็นการค้ามนุษย์      

อันจะทำาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจในกระบวนการทำางานและเพิ่มประสิทธิภาพ

สืบสวนสอบสวน การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงาน

หรือบริการ และก่อให้เกิดประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน ตลอดจนการทำางาน      

ร่วมกัน เป็นทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายในความผิดเกี่ยวกับ 

การค้ามนุษย์
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หนังสือเล่มนี้เป็นการถอดบทเรียนในการดำาเนินคดี ซึ่งเนื้อหามิได้กล่าวถึงเฉพาะ   

การดำาเนินคดีค้ามนุษย์เพียงอย่างเดียว แต่มีการกล่าวถึงคดีอื่น ๆ ที่เป็นที่มาและ    

เกี่ยวเนื่องก่อนจะมีการดำาเนินคดีค้ามนุษย์ ได้แก่ คดีการหายตัวไปของสองสามีภรรยา 

คดีฆาตกรรมคนงานในไร่ คดีที่คนงานถูกนายแพทย์ตำารวจฟ้องร้องคดีอาญาต่อศาล  

เพื่อทำาลายความน่าเชื่อถือของพยานบุคคล และทำาให้พยานเกิดความยุ่งยาก โดยคดี  

ที่ถูกฟ้องนั้น เป็นคดีอาญาซึ่งมีโทษจำาคุก นอกจากนี้ในกระบวนการคุ้มครองพยานเอง

ก็มีความยุ่งยากซับซ้อน มีปัญหาอุปสรรคและข้อท้าทายเป็นอย่างมาก แต่จากการ    

ทำางานร่วมกันอย่างเข้มแข็งของทีมสหวิชาชีพ ทำาให้การดำาเนินคดีที่มีความซับซ้อน

ประสบความสำาเร็จ และนำาส่งผู้เสียหายกลับคืนสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย

หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บท และภาคผนวก โดยเนื้อหาจะเรียง

ลำาดับตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการนำาเสนอข้อเท็จจริง แนวทาง     

การดำาเนินคดีกระบวนการคุ้มครองและช่วยเหลือ มีการแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมาย แต่เนื่องจากกรณีศึกษานี้เป็นคดีค้ามนุษย์ จึงจำาเป็นต้องเปลี่ยนชื่อบุคคล     

ที่เกี่ยวข้องเป็นชื่อสมมติ ผู้เขียนขอแนะนำาให้ผู้อ่านศึกษาไปทีละบท ทำาความเข้าใจ   

กับวิธีการ ขั้นตอน และแนวทางการดำาเนินคดี โดยแต่ละบทมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

บทที่ 1 บทนำา  

คณะผูเ้ขยีนขอนำาเสนอหลกัการ ทีม่า วตัถปุระสงค ์และเหตผุลในการเขยีน

หนังสือเล่มนี้

บทที่ 2 ปฐมบท  

บทนี้เป็นบทเริ่มต้นของกระบวนการทำางานสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดี  

โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

ข้อแนะนำ�สำ�หรับผู้อ่�น

19
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1. การสืบค้นหาตัวบุคคลที่สูญหายไปพร้อมยานพาหนะ 

2. การตรวจสอบยานพาหนะทีถ่กูถอดชิน้ส่วนหรอืดดัแปลงสภาพ เพือ่ทราบ

ข้อมูลและยืนยันความเกี่ยวพันระหว่างยานพาหนะกับบุคคลที่สูญหาย 

3. การพจิารณาอำานาจสอบสวนในกรณคีวามผดิเกดิหลายทอ้งทีเ่กีย่วขอ้งกนั

หรือต่อเนื่องกัน

บทที่ 3 การติดตามหาบุคคลที่สูญหาย  

เป็นการนำาเสนอกระบวนการทำางานสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีติดตาม   

หาสองสามีภรรยาที่หายตัวไป โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

1. การสืบสวนสอบสวนค้นหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสูญหายไป                   

และสืบหาพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ 

2. การขุดค้นหาตัวบุคคลที่สูญหาย

3. การตรวจพิสูจน์โครงกระดูกมนุษย์ที่ขุดค้นพบโดยวิธีทางนิติวิทยาศาสตร์

เปรียบเทียบดีเอ็นเอกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4. การดำาเนินคดีในกรณีพบยานพาหนะแต่ไม่พบบุคคลที่สูญหาย

บทที่ 4 ประตูสู่คดีฆาตกรรมคนงาน  

เป็นการนำาเสนอกระบวนการทำางานสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีฆาตกรรม

คนงานในไร่ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

1. การสอบสวนแบบไม่รวบรัดตัดความ ไม่ตัดพยานปากใดปากหนึ่งออก   

จากการสอบสวนเมื่อพบเบาะแสต่าง ๆ เชื่อมโยงข้อเท็จจริงใด พนักงานสอบสวน       

มีการตรวจสอบขยายผลต่อ  

2. การสืบสวนสอบสวนคดีที่มีการกระทำาความผิดเกิดขึ้นผ่านมาหลายปี    

จะต้องสืบค้นหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง สืบหาพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ และ

ตรวจสอบความถูกต้องความน่าเชื่อถือของพยานบุคคล พยานเอกสาร

3. แนวทางปฏิบัติในการกันผู้ร่วมกระทำาความผิดเป็นพยาน

บทที่ 5 ประตูสู่คดีค้ามนุษย์  

บทนี้จะเป็นกระบวนการทำางานสืบสวนสอบสวน เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง   

เกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ ตลอดจนการศึกษาประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่ซับซ้อน โดยมี    

ประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

1. แนวทางการพิจารณาข้อบ่งชี้แรงงานบังคับ
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2. ข้อควรรู้ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

3. สิ่งที่ต้องคำานึงในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

4. การคัดแยกผู้เสียหายฐานค้ามนุษย์ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงาน

5. ความแตกต่างระหว่างการใช้แรงงานกับการบังคับใช้แรงงาน

6. การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบ

ความผิดในคดีค้ามนุษย์

บทที่ 6 บทบาทสหวิชาชีพในการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหาย 

บทนี้เป็นการนำาเสนอ กระบวนการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายของ                            

ทีมสหวิชาชีพในคดีค้ามนุษย์ ซึ่งมีปัญหาข้อท้าทายมากมาย โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ 

ดังนี้

1. บทบาทของทีมสหวิชาชีพ ในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายในคดี     

ค้ามนุษย์

2. บทบาทสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ

3. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในคดีค้ามนุษย์

4. ข้อท้าทายหรือความยากในการคุ้มครอง

5. บทบาทของสำานักคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

6. บทบาทพนักงานตรวจแรงงานในคดีค้ามนุษย์

7. บทบาทสภาทนายความในการต่อสู้คดี

บทที่ 7 บทสรุป ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 

บทนี้เป็นการนำาเสนอกระบวนการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายของ                           

ทีมสหวิชาชีพในคดีค้ามนุษย์ ซึ่งมีประเด็นปัญหาข้อท้าทายมากมาย ตลอดจนปัจจัย   

ที่ทำาให้การทำางานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพในคดีค้ามนุษย์ประสบความสำาเร็จ

ภาคผนวก บทภาคผนวกเป็นบทที่รวบรวมข้อกฎหมาย คำาอธิบาย และ    

คำาพิพากษาศาลฎีกา เกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวเนื่องกับคดีค้ามนุษย์ ซึ่งบางเรื่องก็ไม่เคย       

มีคำาพิพากษาศาลฎีกา มาก่อนโดยเพิ่งจะมีฎีกาแรกในประเทศไทย และสำานักงาน     

ศาลยุติธรรมยังไม่มีการพิมพ์เผยแพร่คำาพิพากษาดังกล่าว คือคดีเอาคนลงเป็นทาส   

หรือกระทำาในลักษณะคล้ายทาส ซึ่งคณะผู้เขียนก็ได้รวบรวมไว้เพื่อให้ท่านที่สนใจได้

ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการทำางานต่อไป 
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1.1 หลักก�รและเหตุผล
ช่วงปี  พ.ศ.  2555 มีคดีสำาคัญที่สื่อมวลชนและ

สาธารณชนได้ให้ความสนใจอย่างยิ่ง คือ “คดีฆาตกรรมภายใน 

ไร่ของนายแพทย์ตำารวจที่จังหวัดเพชรบุรี” สาเหตุที่ทำาให้คดี    

เป็นที่สนใจ คือ คดีเริ่มต้นเป็นแค่เพียงคดีคนสูญหายเท่านั้น        

แต่การไปพบรถยนต์จอดทิ้งไว้ภายในบ้านที่ไร้ผู้คน ทำาให้มุ่ง

ประเด็นไปสู่คดีฆาตกรรม ซึ่งมีการฝังศพสองสามีภรรยาไว้  

ภายในไร่ของนายแพทย์ตำารวจที่จังหวัดเพชรบุรี 

เมื่อเจ้าหน้าที่ตำารวจมีการระดมเจ้าหน้าที่เข้าดำาเนิน

การขุดค้นนานนับเดือน แต่กลับไม่พบร่องรอยของสองสามี 

ภรรยา สิ่งที่พบกลับเป็นโครงกระดูก 3 โครง ซึ่ง โครงกระดูก 2 

โครง พบร่องรอยการถูกยิงด้วยอาวุธปืน โดยมีคนงานชาย   

พิการออกมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำารวจว่าโครงกระดูกที่พบ   

เป็นคนงานในไร่ของนายแพทย์ตำารวจและผู้ที่ฆ่าคนงาน คือ   

นายแพทย์ตำารวจกับบุตรชายอีกสองคน โดยตัวเขาเองได้เป็น    

ผู้อยู่ในเหตุการณ์และมีส่วนร่วมในการฆาตกรรม  

เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนได้เข้าตรวจค้นบ้านพัก

ของนายแพทย์ตำารวจภายในไร่ พบว่ามีอาวุธปืนและเครื่อง 

กระสุนจำานวนมากซุกซ่อนอยู่ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังพบ

บทนำ�
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ภาพถ่ายคนงาน บัตรประจำาตัวประชาชนที่ออกโดยประเทศเมียนมา เอกสารภาษา   

เมียนมาอีกหลายรายการ และเมื่อสอบถามในเชิงลึกได้พบว่าคนงานที่ทำางานภายในไร่

จะต้องทำางานให้ครบ 1 ปี 6 เดือน จึงจะได้รับค่าจ้าง แต่คนงานส่วนใหญ่จะหนี      

ออกไป ไม่มีใครอยู่จนครบกำาหนดดังกล่าว เนื่องจากไม่อาจทนสภาพการทำางานหนักได้ 

และสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้าย ไม่มีที่พักที่หลับนอน ต้องอาศัยหลับนอนบริเวณ     

โรงจอดรถบ้าง คอกสัตว์บ้าง ซึ่งมิใช่ที่พักอาศัยของคนปกติทั่วไป แต่คนงานที่ยังคง

ทำางานอยู่ในไร่เพราะเคยหลบหนีออกไปแต่ก็ถูกติดตามจับตัวกลับมาทำางานที่ไร่เช่นเดิม 

มีการลงโทษโดยข่มขู่ บังคับใส่กุญแจมือ กักขังไว้ในห้อง แยกลูกแยกครอบครัวให้อยู่  

คนละที่อันเป็นการกระทำา ในลักษณะของการบังคับใช้แรงงานอันเป็นการค้ามนุษย์

ในการค้นหาความจริง เริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่สองสามีภรรยาสูญหายไป

พร้อมรถกระบะ เมื่อมีการสืบสวนสอบสวน สืบค้นตามพยานหลักฐาน จนพบว่า        

มีการกระทำาความผิดเพิ่มเติม มีแตกแขนงออกเป็น 4 คดี โดยมีการแจ้งความ     

ดำาเนินคดีกับบุคคลในครอบครัวของนายแพทย์ตำารวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายคน ได้แก่

 คดีที่ 1 “ร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจรรถกระบะของสองสามีภรรยา”   

โดยมีการดำาเนินคดีนายแพทย์ตำารวจกับภรรยาคนที่สามเป็นจำาเลย

 คดีที่ 2 “คดีร่วมกันฆาตกรรมคนงานชาวเมียนมา” โดยมีการดำาเนินคดี

นายแพทย์ตำารวจกับบุตรชายอีกสองคนเป็นจำาเลย

 คดีที่ 3 “คดีค้ามนุษย์” บังคับใช้แรงงานหรือบริการ โดยมีการดำาเนินคดี  

นายแพทย์ตำารวจเป็นจำาเลย 

 คดีที่ 4 “คดีครอบครองอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน” โดยมีการดำาเนินคดี

นายแพทย์ตำารวจเป็นจำาเลย

จากการที่ประชาชนให้ความสนใจคดีของนายแพทย์ตำารวจจำานวนมาก      

ทำาให้สื่อมวลชนมีการติดตามนำาเสนอข่าวอย่างละเอียดและต่อเนื่อง โดยมีการนำาเสนอ                     

ทางโทรทศัน ์หนงัสอืพมิพ ์สือ่อนิเตอรเ์นต็ นายแพทยต์ำารวจจงึไดน้ำาขอ้ความ ภาพขา่ว                  

และเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ที่สื่อมวลชนนำาไปเสนอข่าวมาฟ้องร้องดำาเนินคดีอาญากับ      

คนงานที่เป็นผู้เสียหายและพยานในคดีอาญา เพื่อทำาลายความน่าเชื่อถือของบุคคล     

ดังกล่าว ทำาให้มีคดีแตกแขนงออกไปอีกจำานวน 5 คดี ได้แก่

 คดีที่ 1 นายแพทย์ตำารวจเป็นโจทก์ ฟ้องนายกานเป็นจำาเลยในข้อหา                  

หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา

26



ถอดบทเรียนความร่วมมือในการดำาเนินคดีที่ซับซ้อน
จากกรณีศึกษาคดีค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม 27

 คดทีี ่2 บตุรชายนายแพทยต์ำารวจเปน็โจทก ์ฟอ้งนายยาว นายกาน และ

นายปลาซึ่งเป็นบิดาของนายอัน รวม 3 คน เป็นจำาเลย ในข้อหาร่วมกัน

แจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน

 คดีที่ 3 นายแพทย์ตำารวจเป็นโจทก์ ฟ้องนายกานเป็นจำาเลย ในข้อหา

ร่วมกัน (กับนายนนท์) บุกรุกและลักทรัพย์ในเวลากลางคืน

 คดีที่ 4 นายแพทย์ตำารวจเป็นโจทก์ ฟ้องนายกานเป็นจำาเลย ในข้อหา  

ร่วมกัน (กับนายนนท์) ลักทรัพย์ในเคหสถานทำาอันตรายสิ่งกีดกั้นหรือ    

รับของโจร

 คดีที่ 5 นายแพทย์ตำารวจเป็นโจทก์ ฟ้องนายเต่าเป็นจำาเลย ในข้อหา 

หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา 

เมื่อคดีมีการแตกแขนงออกมาทำาให้การดำาเนินคดีมีความยุ่งยากซับซ้อน  

มากขึ้น ผู้เสียหายที่เป็นพยานถูกฟ้องร้องเป็นคดีอาญา ทำาให้การบริหารจัดการคดี      

มีความยุ่งยาก และกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายต้องเพิ่มภาระในการต้องจัดหา

ทนายความเพื่อต่อสู้คดีต่าง ๆ ที่นายแพทย์ตำารวจฟ้องร้องดำาเนินคดี การทำาหน้าที่

ทนายความแกต้า่งในคดทีีถ่กูนายแพทยต์ำารวจฟอ้งรอ้งและเปน็โจทกร์ว่มในคดคีา้มนษุย ์

ทนายความจะต้องศึกษารายละเอียดคดีที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งคดีทั้งหมดนี้                  

มีความเกี่ยวพันกับคดีความของบุคคลต่าง ๆ มากมาย บางเรื่องราวต้องสืบค้นข้อมูล    

ที่เกิดขึ้นในอดีตย้อนไปนับ 10 ปี ทั้งต้องร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางดำาเนินคดี 

กับทีมสหวิชาชีพ อัยการ พนักงานสอบสวน นักสังคมสงเคราะห์ และบุคคลอื่น       

ตลอดจนทำางานประสานความร่วมมือองค์กรพัฒนาเอกชน ในการสร้างความร่วมมือ 

ความเข้มแข็งและความเข้าใจกับผู้เสียหาย 

ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่จะกล่าวถึงในเล่มนี้ เป็นการค้ามนุษย์   

บังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม เมื่อพิจารณาถึงสภาพการทำางานในพื้นที่เปิด     

ทำาให้มองไม่เห็นสภาพการควบคุม บังคับ หน่วงเหนี่ยว หรือกักขังอย่างชัดเจน ทำาให้     

ผู้ที่ถูกบังคับใช้แรงงานไม่ได้รับช่วยเหลือ จึงเป็นทั้งความยากและท้าทายผู้บังคับใช้

กฎหมาย โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนในการสืบค้นรายละเอียดที่จะทำาให้เห็นสภาพ 

ของการบังคับใช้แรงงานในงานเกษตรกรรม

ดังนั้น การศึกษาได้เน้นในสองคดีหลักสำาคัญ คือ คดีฆาตกรรมคนงาน    

และคดคีา้มนษุย ์โดยมุง่ศกึษาบทบาทในการประสานความรว่มมอืในรปูแบบสหวชิาชพี
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และเป็นคณะทำางานช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติกรณีแรงงานในไร่

ของนายแพทย์ตำารวจ เพื่อให้เกิดการยกระดับองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและการดำาเนินคดีในคดีที่ซับซ้อนมีความเกี่ยวข้อง

กับผู้มีอิทธิพลและมีความเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ ทำาให้ผู้เสียหายสามารถเข้าถึง   

ความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง เพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายอย่างเป็นระบบ   

และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรม ได้รับ       

ความร่วมมือในการทำางานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กองบัญชาการตำารวจภูธรภาค 7 

สำานักงานกฎหมาย เอส อาร์ (Social Responsibility Law office) หรือ   SR Law 

สภาทนายความ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) และสถาน 

คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดปทุมธานี 
1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์  

กลุม่โครงการสง่เสรมิและพฒันาองคค์วามรูด้า้นหลกันติธิรรมภายในประเทศ 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) และโครงการความร่วมมือ               

เพือ่ตอ่ตา้นการคา้มนษุยแ์หง่สหประชาชาต ิประจำาประเทศไทย หรอื United Nations     

Action for Cooperation Against Trafficking in Persons (UN – ACT) ได้เล็งเห็น

ว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีที่มีความซับซ้อน มีรายละเอียดทั้งในข้อเท็จจริงและกระบวนการ

ทำางาน ตลอดจนมีบทเรียนสำาคัญที่ส่งผลให้เกิดความสำาเร็จในกระบวนการยุติธรรม    

จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำาคดีดังกล่าวมาศึกษาวิจัย เพื่อถอดบทเรียน

การทำางาน ที่สามารถเป็นแนวทางปฏิบัติงานของสหวิชาชีพ จึงได้มีโครงการศึกษาวิจัย 

เพื่อจัดทำาคู่มือ ถอดบทเรียนความร่วมมือในการดำาเนินคดีที่ซับซ้อน เพื่อเป็นแนวทาง

ปฏบิตังิานของสหวชิาชพี เพิม่ประสทิธภิาพในการสบืสวน สอบสวน และการดำาเนนิคด ี

ในคดีที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานภาคเกษตรกรรม 

 

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อรวบรวมประสบการณ์และถอดบทเรียนจากสหวิชาชีพ                

ในการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายจากคดีที่มีความซับซ้อน รวมถึงคดี      

1 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ชาย) จังหวัดปทุมธานี
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ที่มีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

1.2.2 เพื่อรวบรวมข้อมูล ขั้นตอน วิธีการดำาเนินงาน การประสาน       

ความร่วมมือและแนวทางการปฏิบัติงาน ในการช่วยเหลือและการคุ้มครองผู้เสียหาย 

จากคดีที่มีความซับซ้อนและมีความไม่เท่าเทียมของคู่กรณี และมีความเกี่ยวข้อง       

กับการค้ามนุษย์

1.2.3 เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวน 

สอบสวนและการดำาเนินคดี ในคดีที่ซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

1.2.4 เพือ่เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และความตระหนกั ถงึบทบาทและ

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย

1.2.5 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในรูปแบบ

บังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม 

1.3 สมมติฐ�นของก�รศึกษ� 
ในคดทีีม่คีวามซบัซอ้นทัง้ขอ้เทจ็จรงิ ขอ้กฎหมาย อกีทัง้กระบวนการคุม้ครอง   

และช่วยเหลือผู้เสียหายมีความยุ่งยาก ไม่สามารถทำางานให้ประสบความสำาเร็จได้     

โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง การทำางานร่วมกันในรูปแบบทีมสหวิชาชีพที่มีแนวทาง

การทำางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือของผู้เสียหาย        

อันจะทำาให้คดีประสบผลสำาเร็จ

นอกจากนี้ การศึกษานี้จะได้ความรู้ทางกฎหมาย เกร็ดความรู้ ข้อแตกต่าง

ระหว่างการใช้แรงงานกับการบังคับใช้แรงงาน ข้อบ่งชี้การบังคับใช้แรงงาน และ   

เครื่องมือในการตีความการบังคับใช้แรงงานที่เป็นการค้ามนุษย์ ซึ่งจะช่วยผู้ปฏิบัติงาน 

ในการคัดแยกผู้เสียหาย และการดำาเนินคดีค้ามนุษย์ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์     

จากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการในงานภาคเกษตรกรรม

1.4 ขอบเขตก�รศึกษ�  
1.4.1 รวบรวมประสบการณแ์ละถอดบทเรยีนจากสหวชิาชพี ในการชว่ยเหลอื                   

และคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีที่มีความซับซ้อน รวมถึงคดีที่มีความเกี่ยวข้อง                        

กับการค้ามนุษย์

1.4.2 รวบรวมข้อมูล ขั้นตอน วิธีการดำาเนินงาน การประสานความร่วมมือ
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และแนวทางการปฏิบัติงาน ในการช่วยเหลือและการคุ้มครองผู้เสียหายในคดีที่มี    

ความซับซ้อน มีความไม่เท่าเทียมของคู่กรณี และมีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

1.4.3 รวบรวมองค์ความรู้และแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวน

สอบสวนและการดำาเนินคดี ในคดีที่ซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

1.4.4 รวบรวมเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และความตระหนกั ถงึบทบาท

และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย

1.4.5 รวบรวมหลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการบังคับใช้แรงงาน ความแตกตา่ง

ระหว่างการใช้แรงงานกับการบังคับใช้แรงงาน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ                          

การค้ามนุษย์ในรูปแบบบังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม

1.5 วิธีก�รดำ�เนินก�รศึกษ�
วิธีการศึกษาจะใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลแบบวิจัยเอกสาร  

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ทำาการศึกษาเอกสารต่าง ๆ อาทิเช่น บทความทางกฎหมาย   

หนังสือ ตัวบทกฎหมาย วิทยานิพนธ์ ตลอดจนแนวคำาพิพากษาศาลฎีกา และนำามา

วิเคราะห์เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเกิดแนวทางช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย   

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.6 ระยะเวล�ในก�รศึกษ�วิจัย
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีระยะเวลาในการทำางานตลอดกระบวนการ

ศึกษาวิจัยทั้งสิ้น 7 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ถึง กุมภาพันธ์ 2559 
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2 ไทยรัฐออนไลน์ 17 กันยายน 2555, 09 : 00 น. ที่มา http://www.thairath.co.th/content/news 
paper/291616

บิดาผู้เสียหายชี้ยืนยันว่ารถกระบะที่จอดอยู่ในบ้านร้าง 

ในชุมชนศิริโชติ ถนนกรุงเทพ-นนท์ อ.เมืองนนทบุรี 

เป็นรถของนายสิน (นามสมมติ) และภรรยา (รูปเล็ก) 

ลูกชายและลูกสะใภ้ที่ถูกอุ้มหายไปเมื่อ 3 ปีก่อน
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เมื่อประมาณปี 2552 บิดามารดาของนายสิน (นามสมมติ) 

ได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจสถานีตำารวจภูธรท่าไม้รวก 

จังหวัดเพชรบุรี ว่านายสินและภรรยาหายตัวไปพร้อมกับ   

รถกระบะจากบ้านที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งการหายไปดังกล่าว

เป็นการหายตัวไปอย่างผิดปกติ อาจมีการลักพาตัวเกิดข้ึน  

ทางญาติพร้อมเจ้าหน้าที่ตำารวจจึงได้ติดตามหาบุคคล      

ทั้งสองอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่พบเบาะแสแต่อย่างใด         

เจา้หนา้ทีต่ำารวจจงึทำาไดแ้ตเ่พยีงรบัแจง้ไวเ้ปน็บคุคลสญูหาย

เท่านั้น

จนกระทั่งเดือนกันยายน 2555 เจ้าหน้าที่ตำารวจ

สถานีตำารวจภูธรเมืองนนทบุรี ทราบเบาะแสการหายตัวไป  

ของผู้สูญหายจากญาติ จึงขออำานาจศาลเพื่อเข้าตรวจค้น 

บ้านในจังหวัดนนทบุรีของนายแพทย์ตำารวจ ซึ่งเป็นแพทย์

ประจำาอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง ผลการตรวจ ค้นพบ   

รถกระบะที่เป็นของสองสามีภรรยาถูกจอดทิ้งไว้ที่บ้านหลัง 

ดังกล่าว สภาพรถถูกถอดล้อรถทั้งสี่และแผ่นป้ายทะเบียน

หน้าหลังออก ตัวรถมีคราบฝุ่นละอองจับหนา ภายในรถยัง

พบบัตรประจำาตัวประชาชนของหญิงที่สูญหายตัวไป

ปฐมบท
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เรื่องราวดังกล่าวปรากฏเป็นข่าวโด่งดังในสื่อมวลชนเกือบทุกแขนงว่า      

พบรถกระบะของสองสามีภรรยาที่หายตัวไปอยู่ในบ้านพักของนายแพทย์ตำารวจ         

ที่จังหวัดนนทบุรี ยิ่งทำาให้ตอกย้ำาความเชื่อแก่ญาติของผู้ที่หายตัวไปว่าบุคคลทั้งสอง   

อาจถูกลักพาตัวและถูกฆาตกรรมอำาพรางและซ่อนเร้นศพผู้สูญหายไว้ในที่แห่งใด     

แห่งหนึ่ง 

หลังจากที่กระแสข่าวถูกเผยแพร่และเป็นที่สนใจของสังคมอย่างมาก      

นายแพทย์ตำารวจผู้ถูกพาดพิงได้ออกมาให้ข่าวตอบโต้ว่า ตนถูกพี่ชายใส่ร้าย และอ้างว่า     

เป็นเรื่องการขัดแย้งผลประโยชน์ภายในครอบครัว 

เมื่อเกิดข้อโต้แย้งดังกล่าวขึ้น สังคมจึงตั้งคำาถามว่าข้อเท็จจริงของ      

เรื่องดังกล่าวเป็นอย่างไร มีการติดตามอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับคดีนี้ ประกอบ    

กับการพบรถของผู้สูญหายทำาให้ญาติผู้สูญหาย เจ้าหน้าที่ตำารวจ สื่อมวลชน        

รวมถึงประชาชนเกิดข้อสงสัยว่ารถกระบะของผู้สูญหายมาอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าว     

ได้อย่างไร ใครนำารถมาจอดทิ้งไว้ แล้วสองสามีภรรยาหายไปไหน เพื่อคลี่คลายคดี 

และข้อสงสัยต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ตำารวจท้องที่จังหวัดนนทบุรีได้ประสานกับพนักงาน

สอบสวนท้องที่จังหวัดเพชรบุรี ที่ญาติผู้สูญหายมีการแจ้งความร้องทุกข์ไว้ตั้งแต่ต้น    

ทั้งเป็นท้องที่ที่มีอำานาจสืบสวนสอบสวน หาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและดำาเนินคดี   

ความผิดทั้งหลาย 

การพบรถกระบะภายในบ้านของนายแพทย์ตำารวจ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ                        

การสืบย้อนเหตุการณ์และเรื่องราวต่าง ๆ จนกระทั่งพบการกระทำาผิดในหลายคดี

อำ�น�จก�รสอบสวนต�มประมวลกฎหม�ยวธิพีจิ�รณ�คว�มอ�ญ�
อำานาจสืบสวน กฎหมายไม่ได้จำากัดเขตอำานาจว่ามีเฉพาะท้องท่ีใด ซึ่งต่างกับ

ขอบเขตอำานาจการสอบสวน  อำานาจสอบสวนมีเฉพาะในเขตท้องที่ของตนเท่านั้น   

หน้าที่การสืบสวนเริ่มตั้งแต่เมื่อเจ้าพนักงานได้ทราบว่า มีการกระทำาผิดหรือบางครั้ง 

เพียงแต่ได้ข่าวว่าจะมีการกระทำาผิดก็ต้องเริ่มดำาเนินการสืบสวนได้แล้ว 

อำานาจสอบสวน มีการแยกพนักงานสอบสวนตามท้องที่ในเขตกรุงเทพ 

มหานครกับนอกเขตกรุงเทพมหานคร คือ ในเขตกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการตำารวจ 

ซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำารวจตรี หรือเทียบเท่าขึ้นมีอำานาจสอบสวนความผิดอาญา          

ในเขตอำานาจของตน สว่นจงัหวดัอืน่ใหพ้นกังานฝา่ยปกครอง ปลดัอำาเภอ หรอืขา้ราชการ
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ตำารวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำารวจตรีหรือเทียบเท่า มีอำานาจสอบสวนความผิดอาญาใน  

เขตอำานาจของตนตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง 1 
3

ก�รพิจ�รณ�อำ�น�จในก�รสอบสวน
1. เป็นพนักงานสอบสวนหรือไม่

2. เป็นพนักงานสอบสวนผู้มีอำานาจหรือไม่

3. เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือไม่

ในกรณีความผิดเกิดหลายท้องที่เกี่ยวข้องกันหรือต่อเนื่องกัน เมื่อเป็นการ 

ไม่แน่ว่าการกระทำาผิดอาญาได้กระทำาในท้องที่ใดในหลายท้องที่ พนักงานสอบสวน    

ในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องมีอำานาจสอบสวนได้ตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง 
4

กรณีถ้าจับผู้ต้องหาได้แล้ว คือพนักงานสอบสวนท้องท่ีท่ีจับได้อยู่ในเขต  

อำานาจ ตามมาตรา 19 วรรคสอง (ก) 5 ท้องที่ที่จับได้เป็นพนักงานสอบสวน         

ผู้รับผิดชอบ ในการสอบสวนอันเป็นการกำาหนดให้ต้องมีพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ  

3 มาตรา 18 วรรคหนึ่ง ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี พนักงานฝ่ายปกครอง   
หรือตำารวจชั้นผู้ใหญ่ ปลัดอำาเภอ และข้าราชการตำารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำารวจตรีหรือเทียบเท่า                 

นายร้อยตำารวจตรีขึ้นไป มีอำานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายใน       

เขตอำานาจของตน หรือผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือถูกจับภายในเขตอำานาจของตนได้
4 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง ในกรณีดังต่อไปนี้

 (1) เป็นการไม่แน่ว่าการกระทำาผิดอาญาได้กระทำาในท้องที่ใดในระหว่างหลายท้องที่ 

    (2) เมื่อความผิดส่วนหนึ่งกระทำาในท้องที่หนึ่ง แต่มีอีกส่วนหนึ่งในอีกท้องที่หนึ่ง

    (3) เมื่อความผิดนั้นเป็นความผิดต่อเนื่องและกระทำาต่อเนื่องกันในท้องที่ต่าง ๆ เกินกว่าหนึ่ง    

  ท้องที่ขึ้นไป

    (4) เมื่อเป็นความผิดซึ่งมีหลายกรรม กระทำาลงในท้องที่ต่าง ๆ กัน

     (5) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผู้ต้องหากำาลังเดินทาง
    (6) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผู้เสียหายกำาลังเดินทาง
  พนักงานสอบสวนในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอำานาจสอบสวนได้
5 มาตรา 19 วรรคสอง ในกรณีข้างต้นพนักงานสอบสวนต่อไปนี้ เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวน
 (ก) ถ้าจับผู้ต้องหาได้แล้ว คือ พนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่จับได้อยู่ในเขตอำานาจ       

 (ข) ถา้จบัผูต้อ้งหายงัไมไ่ด ้คอื พนกังานสอบสวนซึง่ทอ้งทีท่ีพ่บการกระทำาผดิกอ่นอยูใ่นเขตอำานาจ
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โดยมีอำานาจหน้าที่สรุปสำานวนและทำาความเห็นควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง ส่งไปพร้อม

สำานวนเพื่อให้พนักงานอัยการพิจารณาตามมาตรา 140 มาตรา 141 
6 

6 มาตรา 140  เมื่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวน เห็นว่าการสอบสวนเสร็จแล้ว                     

ให้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดดั่งต่อไปนี้

 (1) ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำาความผิดและความผิดนั้นมีอัตราโทษจำาคุกอย่างสูงไม่เกิน    

สามป‚ ให้พนักงานสอบสวนงดการสอบสวน และบันทึกเหตุที่งดนั้นไว้ แล้วให้ส่งบันทึกพร้อมกับ         

ÊíÒนÇนä»Âั§พนัก§ÒนÍัÂกÒÃ  

 ถ้าอัตราโทษอย่างสูงเกินกว่าสามป‚ ให้พนักงานสอบสวนส่งสำานวนไปยังพนักงานอัยการ      

พร้อมทั้งความเห็นที่ควรให้งดการสอบสวน

 ถ้าพนักงานอัยการสั่งให้งด หรือให้ทำาการสอบสวนต่อไป ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามนั้น

 (2) ถ้ารู้ตัวผู้กระทำาผิด ให้ใช้บทบัญญัติในสี่มาตราต่อไปนี้

 มาตรา 141 ถ้ารู้ตัวผู้กระทำาความผิด แต่เรียกหรือจับตัวยังไม่ได้ เมื่อได้ความตามทางสอบสวน

อย่างใด  ให้ทำาความเห็นว่าควรสั่ง¿้องหรือสั่งไม่¿้องส่งไปพร้อมกับสำานวนยังพนักงานอัยการ  
 ถ้าพนักงานอัยการเห็นชอบด้วยว่าควรสั่งไม่¿้อง ให้ยุติการสอบสวนโดยสั่งไม่¿้องและให้แจ้ง     

คำาสั่งนี้ ให้พนักงานสอบสวนทราบ
 ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าควรสอบสวนต่อไป ก็ให้สั่งพนักงานสอบสวนปฏิบัติเช่นนั้น
 ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าควรสั่ง¿้อง ก็ให้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหามา                           
ถ้าผู้ต้องหาอยู่ต่างประเทศ ให้พนักงานอัยการจัดการเพื่อขอให้ส่งตัวข้ามแดนมา

ส�ระน่�รู้ : 
การพิจารณาอำานาจในการสอบสวน 

พนักงานสอบสวนจังหวัดเพชรบุรี   

เป็นท้องที่รับแจ้งเหตุคนหายตั้งแต่แรก 

ถือว่ า เป็นท้องที่ เ กิ ด เหตุ  จึ ง เป็น         

ผู้มีอำานาจสอบสวนความผิดอาญา      

ที่เกิดเหตุขึ้น หรืออ้างว่าได้เกิดเหตุ

ภายในเขตอำานาจของตน ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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หากจับผู้ต้องหายังไม่ได้ คือ พนักงานสอบสวนท้องที่ที่พบการกระทำาผิด   

ก่อนอยู่ในเขตอำานาจ เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามมาตรา 19 วรรคสอง (ข) 

พนักงานสอบสวนท้องที่ที่พบการกระทำาผิดก่อน หมายถึงพนักงานสอบสวนท้องที่ที่มี

อำานาจการสอบสวนในเรื่องดังกล่าวและได้รับคำาร้องทุกข์ไว้ตามระเบียบก่อน กรณี   

ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจ ซึ่งมีตำาแหน่งหน้าที่รองหรือเหนือ

พนักงานสอบสวนและเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย ให้เป็น

หน้าที่เจ้าพนักงานดังกล่าวให้รีบจัดส่งไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อจัดให้มีการร้องทุกข์      

ตามระเบียบ จึงจะถือได้ว่าเป็นพนักงานสอบสวนที่ที่พบการกระทำาผิดก่อน 

อนึ่ง แม้ว่าจะยังไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนและพนักงาน     

สอบสวนยงัไมท่ราบเหตกุารณ ์เม่ือเจ้าพนักงานตำารวจพบการกระทำาความผิดในท้องท่ีใด

ก็ถือว่าพนักงานสอบสวนท้องที่นั้นเป็นพนักงานสอบสวนท้องที่ที่พบการกระทำาผิดก่อน 

จึงมีอำานาจสอบสวนและเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสรุปสำานวนและทำา     

ความเหน็ควรสัง่ฟอ้งหรอืสัง่ไมฟ่อ้ง สง่ไปยงัพนกังานอยัการเพือ่มคีำาสัง่ฟอ้งหรอืไมฟ่อ้ง

ต่อไป
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หลังจากพบรถกระบะที่บ้านของนายแพทย์ตำารวจ แต่ยังไม่พบ

บุคคลผู้สูญหาย บิดาของผู้สูญหายได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ตำารวจ

ชุดสืบสวนสอบสวนว่า “บุตรชายและสะใภ้ มีที่ดินติดกับไร่ของ

นายแพทย์ตำารวจ และเคยมีเหตุขัดแย้งกัน การหายตัวไปของ    

ทัง้สองคน อาจเกีย่วขอ้งกบันายแพทยต์ำารวจ” ญาตขิองผูส้ญูหาย

เชื่อว่าได้เกิดเหตุร้ายขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่สองสามีภรรยาคู่นี้    

หายตัวไปแล้ว 

คดีนี้เป็นข่าวครึกโครม ประชาชนรวมถึงสื่อมวลชน 

ให้ความสนใจ อีกทั้งคดีก็มีความยุ่งยากซับซ้อน และมีความ  

เกี่ยวพันหลายท้องที่ มีนายแพทย์ซึ่งเป็นข้าราชการตำารวจ   

ระดับสูงเป็นผู้ถูกกล่าวหา การสืบสวนสอบสวนและการดำาเนิน

คดีจะต้องทำาให้ความจริงปรากฏ และจะต้องตอบคำาถามของ 

สังคม ทั้งให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย ผู้บัญชาการตำารวจภูธร  

ภาค 7 จึงได้แต่งตั้งคณะทำางานคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน 

เพื่อเป็นคณะทำางานผู้เชี่ยวชาญในการดำาเนินคดี

คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนได้พิจารณาข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับการหายตัวไปของผู้สูญหายทั้งสองคน เริ่มจากการพบ

รถยนต์ของผู้สูญหายถูกจอดทิ้งไว้ในบ้านของนายแพทย์ตำารวจ   

ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  

ก�รต�มห�บุคคลผู้สูญห�ย
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การสืบสวนสอบสวนจะต้องสืบค้นหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสูญหายไป

ของสองสามีภรรยาและสืบเรื่องราวเหตุการณ์ย้อนหลังไปในปี พ.ศ. 2552 จนกระทั่ง

เรื่องราวเริ่มประติดประต่อกัน เมื่อมีบุคคลผู้หนึ่งให้ข้อเท็จจริงว่า “สองสามีภรรยามี

ปัญหาเพราะไปตัดไม้ในไร่ของนายแพทย์ตำารวจ หลังจากนั้นนายแพทย์ตำารวจคน      

ดังกล่าวได้พาตัวบุคคลทั้งสองไป จากนั้นทั้งสองคนก็หายตัวไปโดยไม่มีผู้ใดพบเห็น จึง

เชือ่ไดว้า่สองสามภีรรยา อาจจะเสยีชวีติโดยถกูฆาตกรรม และÈพถกู½ง̃อยูใ่นสถานทีใ่ด

สถานที่หนึ่งในอาณาบริเวณที่ดินของนายแพทย์ตำารวจท่านนี้ในจังหวัดเพชรบุรี”

            

ส�ระน่�รู้ : 
การแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อให้เกิดความ

โปรง่ใสในการดำาเนนิคด ีอกีทัง้ผูต้อ้งหาเปน็นายแพทยต์ำารวจ 

จึงเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจ 

 ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 7 มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะ

พนักงานสืบสวนสอบสวน ประกอบด้วยนายตำารวจระดับ    

ชั้นผู้ใหญ่จำานวนหลายนาย ซึ่งแบ่งออกเป็นชุดสืบสวนและ   

ชุดสอบสวน โดยชุดสืบสวนได้แสวงหาข้อเท็จจริงและ   

พยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด และ 

ชุดสอบสวนทำาการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและ

ดำาเนินการทั้งหลาย ได้แก่ สอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาพยานวัตถุ พยานเอกสาร 

 ทั้งนี้คณะทำางานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสืบสวน

สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เกิดให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

และสามารถตอบข้อสงสัยให้กับสังคมได้ 
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ด้วยเหตุข้างต้น พนักงานสอบสวนจึงได้ยื่นคำาร้องขออำานาจศาลออก    

หมายค้นสถานที่และเคหสถานของนายแพทย์ตำารวจ แต่เนื่องจากสถานที่ที่ตรวจค้น 

เป็นไร่ในจังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่กว้างประมาณ 40 ไร่เศษ ต้องใช้เครื่องจักรกลหนัก  

ขุดตักดินหลายจุด จนกระทั่งพบโครงกระดูกมนุษย์ 1 โครง แต่ก็ยังไม่ทราบว่า      

โครงกระดูกดังกล่าวเป็นผู้สูญหายหรือไม่

เจ้าหน้าที่ตำารวจมีการขอหมายค้นจากศาลเพื่อขุดค้นพื้นที่หลายครั้ง ด้วย

เหตุที่ไร่มีพื้นที่กว้างมาก หากไม่มีผู้ทราบจุดฝังศพที่แน่นอนอาจต้องใช้ระยะเวลาที่

ยาวนานกว่าจะขุดค้นหาศพได้ พนักงานสอบสวนจึงสืบค้นหาตัวบุคคลที่ทำางานในไร่  

จนในที่สุดก็ได้ตัวนายกาน (นามสมมติ) ซึ่งเป็นคนงานชาวเมียนมา ที่ทำางานในไร่ของ

นายแพทย์ตำารวจ นายกานให้ข้อมูลว่าในไร่ดังกล่าวมีโครงกระดูกฝังอยู่ 2 โครง     

โครงกระดูกแรกที่เจ้าหน้าที่ตำารวจได้ขุดค้นพบแล้ว เป็นโครงกระดูกของเพื่อนคนงาน

ชาวเมียนมาที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย แต่ยังมีโครงกระดูกอีก 1 โครงที่ฝังอยู่ยังไม่มี

การขุดค้นพบ โดยเป็นคนงานชาวเมียนมาเช่นกัน ชื่อนายอัน (นามสมมติ) ซึ่ง       

เสยีชวีติเพราะถกูนายแพทยต์ำารวจใชป้นืยงิทีศ่รีษะ โดยขณะทีน่ายอันถกูฆาตกรรมนัน้  

นายกานเป็นบุคคลที่ร่วมอยู่ด้วยในเหตุการณ์ดังกล่าว จากนั้นนายกานได้ชี้จุดฝังศพ  

นายอันให้กับเจ้าหน้าที่ตำารวจ เมื่อมีการขุดลงไปก็พบว่ามีโครงกระดูกอีก 1 โครงถูก  

ฝงัอยูบ่รเิวณนัน้จรงิ นอกจากนีย้งัไดข้ดุพบโครงกระดกูฝงัอยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงอกี 1 โครง   

แต่โครงกระดูกที่ 3 นี้ ยังไม่มีใครทราบว่าโครงกระดูกนี้เป็นใคร       

ตรวจสอบโครงกระดูกที่ฝังอยู่ในดิน
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จากการขุดค้นใต้ดินพบโครงกระดูกมนุษย์ทั้งหมดจำานวน 3 โครง 

โครงที่ 1 เป็นชายไม่มีร่องรอยถูกทำาร้าย  

โครงที่ 2 เป็นชายพบรอยกระสุนลักษณะถูกจ่อยิง มีรูกระสุนบริเวณ     

ท้ายทอย ลักษณะรูกระสุนกลม สันนิษฐานว่าจะเป็นการยิงระยะใกล้ ขณะเดียวกันยัง

พบหัวกระสุนอยู่ด้านในกะโหลก 

โครงที ่3 ยงัไมท่ราบเพศ เนือ่งจากสภาพโครงกระดกูไมส่มบรูณ ์ ทีก่ะโหลก

บริเวณท้ายทอยพบรูกระสุน เป็นการยิงระยะใกล้ศีรษะ

พนักงานชุดสืบสวนสอบสวนได้ส่งโครงกระดูกมนุษย์จำานวน 3 โครง       

ไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำารวจ และศูนย์อำานวยการชันสูตร

และพลกิศพ คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ผลปรากฏวา่ “โครงกระดกู

มนุษย์ จำานวน 2 โครง มีร่องรอยรูกระสุนปืนเข้าที่ศีรษะ เชื่อว่าถูกฆาตกรรม      

จากการกระทำาของบุคคล เมื่อทำาการตรวจเปรียบเทียบดีเอ็นเอโครงกระดูกมนุษย์   

ทั้ง 3 โครงกับดีเอ็นเอของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสองสามีภรรยา ปรากฏว่าดีเอ็นเอ        

ไม่ตรงกัน”         

จากการตรวจสอบพยานหลักฐาน จึงสรุปได้ว่าโครงกระดูกมนุษย์ท้ัง 3 โครง 

ไม่ใช่สองสามีภรรยาผู้สูญหายไป แต่มีข้อสงสัยว่าโครงกระดูกมนุษย์ดังกล่าว          

เปน็ใคร ชือ่อะไร มาจากไหน ใครเปน็ผูท้ำาใหต้าย และถกูฝงัในไรแ่หง่นีไ้ดอ้ยา่งไร แลว้    

ผู้สูญหายทั้งสองคนยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ถ้าเสียชีวิตแล้วศพถูกฝังอยู่ที่ใด ญาติ         

ของผู้สูญหายยังคงคับข้องใจและขอให้ทำาการค้นหาศพภายในไร่ดังกล่าวต่ออีก   

พ.ต.อ.พิชัย ปกป้อง ผู้กำากับการสถานีตำารวจภูธรท่าไม้รวก (ในขณะนั้น)

ตรวจสอบโครงกระดูกและเสื้อผ้า
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พนักงานสอบสวนจึงดำาเนินการขุดค้นหาศพสองสามีภรรยาต่ออีกมากกว่าสิบครั้ง     

แต่ในที่สุดก็ยังไม่พบศพสองสามีภรรยา การค้นหาจึงต้องยุติลง

อย่างไรก็ตาม แม้ข้อมูลการสืบสวนเชื่อว่าสองสามีภรรยาอาจเสียชีวิต     

ไปแล้ว โดยมีบุคคลที่เห็นนายแพทย์ตำารวจกับพวกนำาตัวผู้สูญหายทั้งสองคนไปจากไร่    

เมื่อไม่พบร่างหรือโครงกระดูกของบุคคลดังกล่าว คงพบเพียงรถกระบะของผู้สูญหาย  

อยู่ในบ้านพักของนายแพทย์ตำารวจกับภรรยาคนที่สามเท่านั้น โดยไม่มีพยานหลักฐาน  

ที่เกี่ยวข้องกับการถูกฆาตกรรม ท้ายที่สุดในส่วนนี้พนักงานสอบสวนจึงต้องสรุป   

สำานวนสัง่ฟอ้งนายแพทยต์ำารวจกบัภรรยาคนทีส่ามของนายแพทยต์ำารวจรว่มกนักระทำา

ความผิดในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจรรถกระบะของผู้สูญหายเท่านั้น

สำาหรับการหายตัวไปของสองสามีภรรยา เมื่อเจ้าหน้าที่ตำารวจได้มีการ     

รับแจ้งความเป็นคดีอาญาแล้ว แม้ไม่พบตัวผู้สูญหายก็ตาม คดีไม่อาจที่จะยุติได้      

หากในภายหน้ามีพยานหลักฐานเพิ่มเติมใหม่ กระบวนการสอบสวนสืบสวนอาจจะ   

ตอ้งมกีารรือ้ฟืน้ขึน้มาอกีรอบหนึง่ ในขณะทีค่วามรูส้กึของญาตผิูส้ญูหายหรอืประชาชน   

ทั่วไปยังคงเป็นปริศนาคาใจต่อไป
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คำ�พิพ�กษ�คดีลักทรัพย์หรือรับของโจร7

7 คำาพิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 4377 / 2556

คำ�พิพ�กษ�(ย่อ) คดีลักทรัพย์หรือรับของโจร

คำาเบิกความพยานโจทก์สอดคล้องเชื่อมโยงกันเป็นลำาดับขั้นตอน ตั้งแต่  

เห็นรถยนต์กระบะของกลางแล่นผ่านไปโดยมีนายสิน (นามสมมติ) เป็นคนขับ     

ส่วนจำาเลยที่ 1 (นายแพทย์ตำารวจ) นั่งข้างคนขับ และจำาเลยที่ 2 (ภรรยาคนที่ 3 

ของนายแพทย์ตำารวจ) ขับรถยนต์กระบะของจำาเลยที่ 1 ตามไป เช้าวันรุ่งขึ้น        

ไม่เห็นอีก มาพบรถยนต์กระบะของกลางอีกครั้งจอดอยู่ที่บ้านเกิดเหตุ

นอกจากนั้น บันทึกคำาให้การชั้นสอบสวนของจำาเลยที่ 2 สรุปได้ว่าเมื่อ   

วันที่ 12 มิถุนายน 2552 เมื่อจำาเลยที่ 2 ขับรถกลับไปถึงไร่ จำาเลย ที่ 1 สั่งให้ 

จำาเลยที ่2 ทำากบัขา้วและนำาไปใหจ้ำาเลยที ่1 ทีท่า้ยไร ่เมือ่ไปถงึพบนายสนิกบัภรรยา

ของนายสิน พร้อมรถยนต์กระบะของกลางจอดอยู่ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ  

จำาเลยที่ 1 พานายสินเดินออกไปประมาณ 30 นาที เห็นจำาเลยที่ 1 เดินกลับมา  

คนเดียว แล้วสั่งให้จำาเลยที่ 2 เก็บของกลับไปที่บ้านพัก สักพักใหญ่จำาเลยที่ 1 

โทรศัพท์บอกให้จำาเลยที่ 2 นำาธูปไปให้จำาเลยที่ 2 กับนางหวาน (นามสมมติ) จึง  

ช่วยกันหาธูป เมื่อนำาธูปไปให้ที่ท้ายไร่เห็นจำาเลยที่ 1 ยืนอยู่ข้างริมรั้วและกอไผ่       

มีภรรยาของนายสินร้องไห้กอดขาจำาเลยที่ 1 ไว้แน่น แล้วภรรยาของนายสินวิ่ง     

เข้ามาหาขอให้จำาเลยที่ 2 ช่วย เมื่อนำาธูปให้จำาเลยที่ 1 แล้ว จำาเลยที่ 2 ก็กลับ    

ขึ้นมาบ้านพัก เช้าวันรุ่งขึ้นจำาเลยที่ 2 เห็นรถยนต์ของบุตรคนโตของจำาเลยที่ 1    

จอดอยู่ท่ีบ้านและจำาเลยท่ี 2 ได้ขับรถดังกล่าวกลับกรุงเทพมหานคร โดยมีจำาเลยที่ 1 

และบุตรสาวเดินทางไปด้วย หลังจากนั้นจำาเลยที่ 2 ไม่พบเห็นรถยนต์กระบะของ

กลางอีก ซึ่งจำาเลยที่ 2 ให้การไว้ทันทีหลังจากถูกจับกุม โดยปรากฏข้อเท็จจริง       

อันเป็นรายละเอียดจำานวนมากและเป็นลำาดับขั้นตอน ล้วนแต่เป็นเรื่องส่วนตัวของ

จำาเลยที่ 2 หากจำาเลยที่ 2 ไม่ได้ให้ถ้อยคำาไว้จริงก็ยากที่เจ้าพนักงานตำารวจจะ      

ปรุงแต่งเรื่องขึ้นมาได้

แม้คดีนี้โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานที่รู้ เห็นขณะที่จำาเลยทั้งสองร่วมกัน       
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ลักเอารถยนต์กระบะของกลางไปซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านเกิดเหตุก็ตาม แต่ข้อเท็จจริง

จากพยานแวดลอ้มกรณทีีโ่จทกน์ำาสบืฟงัไดว้า่ จำาเลยทัง้สองอยูก่บันายสนิและภรรยา   

ของนายสินพร้อมกับรถยนต์กระบะของกลางเป็นคนสุดท้าย ก่อนที่บุคคลทั้งสอง   

และรถยนต์กระบะของกลางจะหายไป และต่อมาเจ้าพนักงานตำารวจตรวจพบและ 

ยึดรถยนต์กระบะคันดังกล่าวได้จากบ้านเกิดเหตุที่จำาเลยทั้งสองเคยพักอาศัย        

อยู่ด้วยกัน และยังคงแวะเวียนเข้าออกบ้านหลังดังกล่าวทั้งในช่วงก่อนและหลัง    

เกิดเหตุ และจำาเลยทั้งสองเท่านั้นที่มีกุญแจบ้านสามารถเข้าออกบ้านหลังดังกล่าวได้

พฤติการณ์จึงมีข้อบ่งชี้ว่าจำาเลยทั้งสองเป็นคนร้ายที่ร่วมกันเอารถยนต์

กระบะที่อยู่ในความครอบครองของภรรยาของนายสินไป ส่วนการที่จำาเลยทั้งสอง 

ร่วมกันนำารถยนต์กระบะดังกล่าวไปซุกซ่อนไว้ในบ้านเกิดเหตุ โดยถอดล้อทั้งสี่ล้อ   

และถอดแผ่นป้ายทะเบียนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อซ่อนเร้นรถยนต์กระบะ    

คันดังกล่าวไว้ มิให้เจ้าทรัพย์ติดตามเอาคืน จึงถือว่าเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไป  

โดยทุจริต พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำาหนักรับฟังได้โดยปราศจากความสงสัยว่า

จำาเลยทั้งสองได้ร่วมกันลักรถยนต์กระบะดังกล่าวจริงตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำาเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมาย  

อาญา มาตรา 335 (7) วรรคแรก จำาคุกคนละ 5 ปี คำาให้การชั้นสอบสวนของ 

จำาเลยที่ 2 เป็นประโยชน์แก่การพิจาณาอยู่บ้าง ลดโทษให้จำาเลยที่ 2 หนึ่งในสาม 

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำาคุกจำาเลยที่ 2 มีกำาหนด 3 ปี 4 เดือน 

ยกฟ้องโจทก์ข้อหาร่วมกันรับของโจร ส่วนรถยนต์กระบะของกลางคืนให้แก่เจ้าของ

จำาเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำาพิพากษายืน
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สรุปท้�ยบท
1. การแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ถือเป็นเครื่องมือสำาคัญ       

ในคดี หากคณะพนักงานสอบสวนมีการบริหารจัดการงานสอบสวนที่ดี ก็จะทำาให้เกิด    

การทำางานรวดเร็วขึ้นสามารถตอบโจทย์หรือคำาถามของสังคมและให้ความเป็นธรรม                        

กับทุกฝ่ายได้ 

2. การสืบค้นหาตัวบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อ     

คดีเป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อชี้เป้าหมายหรือสถานที่ทำาให้คณะพนักงานสืบสวน      

สอบสวนสามารถเจาะจงพื้นที่ทำางานได้อย่างตรงเป้าหมายและรวดเร็ว

3. การขุดค้นหลายครั้งเป็นการดำาเนินการเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งต่อ    

ญาติผู้สูญหายและต่อผู้ถูกกล่าวหา แต่เมื่อไม่พบศพผู้สูญหายก็ไม่มีการดำาเนินคดี      

กับนายแพทย์ตำารวจในข้อหาฆาตกรรมสองสามีภรรยา
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บทที่ 4 
»ระตูÊู่คดี

¦าตกรรมคนงาน
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จากโครงกระดูกที่ 2 ที่ขุดพบภายในไร่ของนายแพทย์ตำารวจ  

โดยบริเวณกะโหลกศีรษะมีรูและมีหัวกระสุนปืนอยู่ในกะโหลก   

ดังกล่าว พนักงานสอบสวนเชื่อว่าศพนี้ถูกฆาตกรรม แต่บุคคล  

ที่ถูกฆาตกรรมจะเป็นนายอันเพื่อนคนงานชาวเมียนมาที่ถูก    

นายแพทยต์ำารวจยงิทีศ่รีษะตามทีน่ายกานไดใ้หข้อ้มลูตอ่พนกังาน

สอบสวนไว้หรือไม่ ข้อเท็จจริงนี้มีนายกานเป็นประจักษ์พยาน 

เพียงคนเดียวที่เป็นผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์โดยตรง ทั้งเป็นผู้ที่มี    

ส่วนรว่มกบัการกระทำาความผดิ ซึง่ยงัตอ้งมกีารสบืสวนสอบสวน

และรวบรวมพยานหลักฐานต่อไป

4.1 ก�รสอบสวนและรวบรวมพย�นหลักฐ�น
4.1.1 พย�นบุคคล
การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานคดีนี้ คณะ     

ทำางานพนักงานสอบสวนได้สรุปแนวทางการทำางานโดยวาง

แนวทางการสอบปากคำาพยานทุกปาก โดยมีจุดมุ่งหมาย            

เพือ่แสวงหาความจรงิใหม้ากทีส่ดุ จากการใหพ้ยานเลา่เหตกุารณ์

ได้อย่างเต็มที่ ไม่สอบสวนแบบรวบรัดตัดความ ไม่ตัดพยาน    

ปากใดปากหนึ่งออกจากการสอบสวนเมื่อพบเบาะแสต่างๆ    

เชื่อมโยงข้อเท็จจริงใด พนักงานสอบสวนมีการตรวจสอบ    

ประตูสู่คดีฆ�ตกรรมคนง�น
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ขยายผลต่อ การสอบสวนจะต้องทำาให้ความจริงปรากฏ เนื่องจากพนักงานสอบสวน  

เป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรม หากสอบสวนแบบรวบรัดตัดความอาจทำาให้   

ความจริงปรากฏเพียงครึ่งเดียว หรือความจริงอาจไม่ปรากฏเลยก็เป็นได้ หากเป็น     

เช่นนั้นจะทำาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ได้รับความเป็นธรรม    

พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำาพยานบุคคลมากกว่า 50 ปากโดยมีพยาน

บุคคลที่สำาคัญ ได้แก่

1. นายกาน (นามสมมติ) คนงานในไร่นายแพทย์ตำารวจ

2. นายยาว (นามสมมติ) เคยเป็นคนงานในไร่นายแพทย์ตำารวจ

3. นายโทน (นามสมมติ) เพื่อนคนงานในไร่ข้างเคียง

4. นางวนิ (นามสมมต)ิ เคยเปน็คนงานในไรน่ายแพทยต์ำารวจและเปน็ภรรยา

ของนายอันผู้ตาย

จากการสอบสวนบุคคลดังกล่าวทำาให้ทราบข้อเท็จจริงของคดีฆาตกรรม     

คนงาน โดยเริ่มต้นจากนายกาน (นามสมมติ) คนงานชาวเมียนมา เคยเข้ามาทำางาน

กับนายแพทย์ตำารวจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2544 นายกานได้ทำาร้าย

หัวหน้าคนงานเสียชีวิตทำาให้ถูกดำาเนินคดีอาญาและต้องโทษจำาคุก 3 ป ี
8 หลังพ้นโทษ

ในปี พ.ศ. 2547 นายกานถูกผลักดันกลับประเทศเมียนมา นายแพทย์ตำารวจได้ไปนำา  

ตัวนายกานกลับมาทำางานในไร่อีกครั้ง ขณะนั้นที่ไร่ของนายแพทย์ตำารวจมีคนงาน    

ชาวเมียนมาทำางานอยู่หลายคนรวมทั้งนายอัน (นามสมมติ) และนายยาว (นามสมมติ) 

ในช่วงนั้นปี พ.ศ. 2547 นายแพทย์ตำารวจได้ให้ภรรยาคนที่ 3 พักอยู่ในไร่เพื่อทำาหน้าที่  

ดูแลกิจการภายในไร่และควบคุมคนงาน ส่วนตนเองโดยปกติพักอาศัยอยู่ที่คลินิกที่

กรุงเทพ 

ต่อมา ช่วงต้นปี พ.ศ. 2548 นายแพทย์ตำารวจสังเกตเห็นนายอันกับภรรยา

คนที่สามมีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษ ทำาให้นายแพทย์ตำารวจกับภรรยาทะเลาะกัน 

บ่อยครั้ง เพราะความหึงหวง หวาดระแวง จนกระทั่งภรรยาหนีออกไปจากไร่ 

ในเวลากลางดึกของคืนหนึ่ง นายแพทย์ตำารวจกับบุตรชายอีก 2 คน        

ขับรถยนต์เก๋งกลับมาที่ไร่ ทั้งที่นายแพทย์ตำารวจกับบุตรชายทั้ง 2 คน อยู่ที่ไร่ใน      

8 พนักงานสอบสวนได้สืบค้นและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำาให้การของนายกาน พบว่านายกานเคยถูก 
ดำาเนินคดีจริง เป็นคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1029/2545 ของศาลจังหวัดเพชรบุรี
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ตอนกลางวนัและกลบัไปในชว่งเยน็ ซึง่ตามปกตแิลว้เมือ่นายแพทยต์ำารวจเดนิทางกลบั

ไปที่กรุงเทพก็จะไม่ย้อนกลับมาอีก

ในคืนนั้นนายแพทย์ตำารวจได้เข้าไปยังที่นายกานนอนอยู่และปลุกให้ตื่น 

พร้อมกับบอกแผนการว่าคืนนี้จะฆ่านายอัน โดยวางแผนว่าจะไปปลุกนายอันให้ตื่น   

และหลอกว่าม้าในคอกไร่ล่างหลุดจากคอกให้ไปช่วยจับม้า เมื่อนายอันไปที่ไร่ล่างให้

จัดการฆ่าเสีย แต่นายกานบอกว่านายอันนอนอยู่กับนายยาวที่ท้ายรถบรรทุกด้วยกัน  

จะทำาอย่างไร นายแพทย์ตำารวจจึงบอกว่าให้จัดการ (หมายถึงฆ่า) ทั้งสองคน แล้วจึง

ส่งผ้าให้นายกาน 1 ผืน

พ.ต.ท.ประสงค์ กุลจิตติปราณี รอง ผกก.สส.สภ.ท่าไม้รวก (ตำาแหน่งขณะนั้น)

นำานายยาว ไปทำาแผนประกอบสำานวนการสอบสวน

จากนั้นนายแพทย์ตำารวจ นายกานพร้อมบุตรชายสองคนพากันเดินไปที่  

นายอันกับนายยาวนอนอยู่ นายแพทย์ตำารวจถือไฟฉายในมือได้ฉายไฟฉายบริเวณที่   

คนทั้งสองนอนอยู่พร้อมกับเรียกให้ตื่นขึ้นมา ขณะที่นายยาวลงจากท้ายรถบรรทุก    

นายกานได้เข้าไปทางด้านหลังแล้วใช้ผ้ารัดคอนายยาวจนสลบ ส่วนนายอันบุตรชาย    

2 คนของนายแพทย์ตำารวจช่วยกันจับตัวลากไปที่รถยนต์เก๋งซึ่งจอดอยู่ใกล้เคียง      

แล้วนำาตัวเข้าไปนั่งที่เบาะหลังของรถ 
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ส่วนนายยาวซึ่งนอนสลบอยู่ที่พื้น ไม่อาจนำาตัวใส่รถยนต์เก๋งไปพร้อมกันได้ 

นายแพทย์ตำารวจจึงส่งอาวุธปืนยาวให้บุตรชายคนโต พร้อมกับสั่งว่าให้ถืออาวุธปืน    

เฝ้าไว้ก่อน โดยให้นายกานกับบุตรชายคนที่สองนั่งคุมตัวนายอันไปในรถ โดยมี        

นายแพทยต์ำารวจเปน็คนขบัรถพานายอนัไปทีท่า้ยไร ่เมือ่ไปถงึทา้ยไรน่ายกานกบับตุรชาย  

คนทีส่องนำาตวันายอนัลงจากรถจบัตวัใหน้อนลงกบัพืน้ นายแพทยต์ำารวจใชอ้าวธุปนืยาว

ชนิดลูกกรดยิงนายอันที่ศีรษะจำานวน 1 นัด แต่นายอันยังดิ้นอยู่จึงยิงกรอกปากอีก      

1 นัด จนถึงแก่ความตาย

ระหว่างที่บุตรชายคนโตได้เฝ้านายยาวไว้นั้น นายยาวได้ฟื้นขึ้นมาแล้วรู้สึก 

ตัวกำาลังนอนในท่าคว่ำาหน้า แล้วมีอาวุธปืนมาจ่อที่ศีรษะด้านหลัง พร้อมกับได้ยินเสียง

ผิวปาก จึงเกิดความกลัวและคิดว่ามีการส่งสัญญาณเรียกใครมาเพื่อฆ่าตน นายยาว   

จึงแสร้งร้องขอน้ำาดื่มพร้อมกับแหงนหน้าตะแคงข้างขึ้นมองคนเหยียบหลัง จำาได้ว่า   

เป็นบุตรชายคนโตของนายแพทย์ตำารวจ แล้วนายยาวได้รวบรวมความกล้าในวินาที    

นั้นตัดสินใจดันตัวลุกขึ้นพร้อมวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิต ลัดเลาะไปตามป่าและแอบอยู่     

จนกระทั่งถึงเช้าจึงได้ขอความช่วยเหลือจากนายโทนเพื่อนคนงานชาวเมียนมา          

ซึ่งทำางานอยู่อีกไร่หนึ่ง

นายโทนได้ช่วยเหลือนายยาว พานายยาวหลบหนีออกจากพื้นที่จังหวัด

เพชรบุรีไปทำางานที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยก่อนเกิดเหตุเรื่องนี้ประมาณ 1 สัปดาห์   

นายโทนได้ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จากนายอำาเภอท่ายางอย่างถูกต้อง และนายโทน  

ยังคงเก็บรักษาหนังสือขออนุญาตฉบับนั้นไว้ พร้อมกับนำามาแสดงต่อพนักงานสอบสวน

ให้ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง

หลังผ่านเหตุการณ์ดังกล่าว นายยาวได้โทรศัพท์ไปเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ทั้งหมดให้นางวิน (นามสมมติ) ภรรยาของนายอันฟัง แต่ไม่รู้ว่านายอันจะเป็นตาย    

ร้ายดีอย่างไร สำาหรับนายยาวแม้จะผ่านพ้นคืนนั้นและรอดชีวิตมาได้ แต่เหตุการณ์     

ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นยังคงอยู่ในความทรงจำามาโดยตลอด

สำาหรับนางวิน ในช่วงปี พ.ศ. 2546 เคยมาทำางานอยู่ในไร่ของนายแพทย์

ตำารวจกับนายอัน โดยนางวินทำางานได้เพียงระยะหนึ่ง แต่ไม่สามารถทนสภาพ       

การทำางานที่หนักเกินไปได้ จึงอ้างกับนายแพทย์ตำารวจว่าตนตั้งครรภ์ ขอเดินทางกลับ 

ประเทศเมียนมา แต่จะให้นายอันยังคงต้องทำางานอยู่กับนายแพทย์ตำารวจต่อไป  

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2555 ขณะนั้นนางวินทำางานอยู่ในประเทศไทย มีข่าว    
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เผยแพร่ออกไปทางโทรทัศน์และสื่อมวลชนหลายแขนงว่าสองสามีภรรยาที่สูญหายไป  

เจ้าหน้าที่ตำารวจได้เข้าไปตรวจค้นในไร่ของนายแพทย์ตำารวจและมีการขุดพบ         

โครงกระดูกมนุษย์ เมื่อทราบข้อมูลจากข่าวจึงสงสัยว่าโครงกระดูกที่ขุดพบดังกล่าว   

อาจจะเป็นของสามีตนท่ีหายตัวไป ซ่ึงอาจถูกฆาตกรรมก็ได้ หากเป็นนายอันสามีของตน     

นางวินก็ต้องการที่จะได้โครงกระดูกของสามีกลับไปบ้านเกิดเพื่อทำาพิธีทางศาสนา      

จึงติดต่อมายังพนักงานสอบสวน แต่เนื่องจากเกิดความเกรงกลัวต่ออิทธิพลของ       

นายแพทย์ตำารวจ ไม่กล้าที่จะมาพบเจ้าหน้าที่ตำารวจในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี จึงได้    

นัดหมายให้เจ้าหน้าที่ตำารวจไปพบที่อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

พนักงานสอบสวนได้ขอให้นางวินพาบุตรชายที่เกิดกับนายอัน พร้อมทั้ง

ติดตามบิดานายอันมาด้วย พนักงานสอบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่วิทยาการเดินทาง        

ไปที่อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้พบนางวิน บุตรชายนางวินซึ่งเกิดกับนายอัน บิดา   

นายอัน และได้เก็บเส้นผมและเนื้อเยื่อจากบุตรชายและบิดานายอันนำาส่งตรวจพิสูจน์

ดีเอ็นเอทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อหาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับโครงกระดูก         

ที่ค้นพบด้วย 

4.1.2 พย�นเอกส�ร 
พยานเอกสารถือเป็นสิ่งสำาคัญอีกส่วนหนึ่งที่สนับสนุนคำาให้การของพยาน             

แต่ละปากให้มีความน่าเชื่อถือ อาทิ หนังสือแจ้งวันพ้นโทษของนายกาน หนังสือ       

ขออนุญาตออกนอกพื้นที่ของนายโทน เพื่อเดินทางออกนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต       

ให้ทำางาน พยานเอกสารสำาคัญเหล่านั้น พนักงานสอบสวนได้ติดตามขอสำาเนา   

เอกสารจากหน่วยงานราชการมารวมเข้าสำานวน เพื่อสนับสนุนและพิสูจน์ข้อเท็จจริง

ของเรื่องราวต่าง ๆ ตามคำาให้การพยานบุคคล 

4.1.3 พย�นวัตถุ 
การตรวจค้นบ้านและภายในไร่ของนายแพทย์ตำารวจหลายแห่ง

(1) พบอาวุธปืนจำานวนมากกว่า 40 กระบอก เครื่องกระสุนปืนจำานวน

มากกว่า 4,000 นัด ทั้งพบอุปกรณ์ผลิตเครื่องกระสุนปืนจำานวน 2 เครื่อง พนักงาน

สอบสวนได้รวบรวมตรวจยึดไว้ประกอบสำานวนการสอบสวน

(2) มีการขุดพบโครงกระดูกภายในบริเวณไร่ของนายแพทย์ตำารวจ        

โดยเฉพาะโครงที่ 2 พบว่าที่กะโหลกศีรษะมีรูกระสุนปืนจำานวน 1 แห่ง เศษชิ้นส่วน  

กระสุนขนาด .22 จำานวน 1 ชิ้น 
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4.1.4 พย�นนิติวิทย�ศ�สตร์
(1) มีการเก็บเส้นผม เนื้อเยื่อ เล็บ จากบุตรชายนางวินที่เกิดกับนายอัน  

และบิดานายอัน นำาส่งตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ (DNA) ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อหา     

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงกระดูกที่ค้นพบในไร่ และตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ (DNA) ว่าใช่

โครงกระดูกของนายอันหรือไม่ ผลตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าโครงกระดูกที่ขุดพบคือนายอัน

(2) พนักงานสอบสวนส่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนที่ยึดได้เพื่อตรวจพิสูจน์

เปรียบเทียบกับชิ้นส่วนกระสุนปืนที่พบในกะโหลกศีรษะโครงกระดูกที่ 2 ผู้ตาย         

ซึ่งมีเศษโลหะผิดรูปสีคล้ายตะกั่ว 1 ชิ้น และเศษโลหะสีคล้ายทองแดงชิ้นเล็ก ๆ        

ไปตรวจพิสูจน์ว่าเป็นเครื่องกระสุนปืนที่ใช้ยิงจากอาวุธปืนที่ตรวจยึดได้จากบ้านพักของ  

นายแพทย์ตำารวจหรือไม่

การตรวจสอบรูกระสุนที่หัวกะโหลก

4.2 ก�รชั่งน้ำ�หนักพย�นหลักฐ�น
เมื่อพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ตามขั้นตอนของ

กฎหมาย  จากนั้นพนักงานสอบสวนจะทำาการพิจารณาว่าพยานหลักฐานในสำานวน  

เพียงพอที่จะทำาความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือไม่ หากพยานหลักฐานไม่เพียงพอฟ้องก็จะ

ทำาความเห็นว่า ควรสั่งไม่ฟ้อง แต่หากพยานหลักเพียงพอฟ้องจะได้ทำาความเห็นว่า   

ควรสัง่ฟอ้งและสง่สำานวนตอ่ใหก้บัพนกังานอยัการในสว่นของการพจิารณาหลกัฐานเปน็  
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การใชด้ลุพนิจิชัง่น้ำาหนกัพยานหลกัฐาน โดยพจิารณาทัง้จากพยานบคุคล พยานเอกสาร 

พยานวัตถุและพยานหลักฐานอื่น ๆ                        

4.2.1 พย�นบุคคล
1) คำาให้การของนายกาน พยานปากนี้มีความทรงจำาที่ดีกว่าพยานคนอื่น   

แม้นายกานจะเป็นผู้ร่วมกระทำาความผิด ซึ่งอาจเป็นคำาซัดทอดของผู้ต้องหาด้วยกัน   

ทำาให้รับฟังมีน้ำาหนักน้อย แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุจูงใจว่าให้การเพื่อให้ตนพ้นความผิด 

จึงรับฟังคำาให้การประกอบพยานหลักฐานอื่นได้ อีกทั้งไม่ปรากฏสาเหตุโกรธเคืองกับ   

ผู้ต้องหา ตรงกันข้ามกลับมีความเกรงกลัวอิทธิพลของนายแพทย์ตำารวจมากกว่า     

เพราะมอีาวธุปนืจำานวนมากอยูใ่นความครอบครอง ทัง้ชอบลา่สตัว ์ยงิปนืแมน่ยำา และ

เป็นข้าราชการตำารวจชั้นผู้ใหญ่ 

เหตกุารณค์ดฆีาตกรรมคนงาน เกดิขึน้ประมาณเดอืนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2548                    

พยานต้องระลึกเหตุการณ์ย้อนหลังไป 8 ปี แต่นายกานสามารถชี้จุดฝังศพนายอัน    

ให้เจ้าหน้าที่ตำารวจเมื่อขุดลงไปใต้ดินก็พบโครงกระดูก และได้ระบุชื่อผู้ตายได้ถูกต้อง 

ผลการตรวจหาดีเอ็นเอ (DNA) ตรงกันว่าผู้ตาย คือ นายอันชาวเมียนมา 

2) คำาให้การของนายยาว  พยานปากนี้เป็นผู้ที่ถูกกระทำาโดยตรง และเป็น

ส�ระน่�รู้
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

มาตรา 131/1 ให้พนักงานสอบสวน     

มีอำ านาจทำ าการตรวจพิสู จน์บุ คคล     

วัตถุ หรือเอกสารใด ๆ โดยวิธีการทาง

นิติวิทยาศาสตร์ บทมาตราดังกล่าวนี้ 

พนกังานสอบสวนไดเ้กบ็ตวัอยา่ง เสน้ผม 

เนื้อเยื่อ ของญาติ ไปตรวจพิสูจน   

เปรียบเทียบดีเอ็นเอโครงกระดูกที่ขุด  

ค้นพบ จนทราบว่าผู้ที่ถูกฆาตกรรม   

เป็นใคร  

59



ถอดบทเรียนความร่วมมือในการดำาเนินคดีที่ซับซ้อน
จากกรณีศึกษาคดีค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม

พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ในช่วงต้นก่อนฆาตกรรมนายอัน ขณะที่ตนได้นอนหลับอยู่กับ 

นายอันที่ท้ายรถบรรทุก จนกระทั่งนายแพทย์ตำารวจพร้อมด้วยบุตรชายทั้งสองและ   

นายกานเขา้มาเรยีกและถกูทำาอนัตราย สว่นนายอนัผูต้ายถกูจบัตวัไปไหน ถกูฆาตกรรม

อยา่งไรนัน้ พยานไมเ่หน็เหตกุารณแ์ตค่ำาใหก้ารสว่นนี ้สอดรบักบัคำาใหก้ารของนายกาน

อย่างสมเหตุสมผล ในส่วนรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นมาใช้แรงงานที่ไร่ของผู้ต้องหา     

จนถึงวันเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุหนีไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนและหนีไปอยู่ที่อื่น    

จนกระทั่งทราบข่าวทางโทรทัศน์ว่ามีการขุดพบโครงกระดูกในไร่ของนายแพทย์ตำารวจ  

พยานปากนี้พนักงานสอบสวนได้ติดตามตัวมาและตัวพยานเองก็ให้การโดยสมัครใจ  

เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากคำาให้การพยานปากนี้ สามารถขยายไปยังพยาน     

ปากอื่นได้อย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน และพยานได้ให้การอย่างเป็นธรรมชาติ 

เชื่อถือได้มีเหตุผล เป็นช่วงเป็นตอน

4.2.2 พย�นเอกส�ร 
พยานเอกสารถือเป็นข้อมูลสำาคัญที่สนับสนุนคำาให้การของพยานบุคคล                 

ซึ่งพยานเอกสารในสำานวนเป็นเอกสารราชการที่พนักงานสอบสวนรวบรวมได้จากการ

อ้างอิงข้อเท็จจริงของพยานบุคคล ฉะนั้นเมื่อเป็นเอกสารราชการย่อมมีความน่าเชื่อถือ              

และเมื่อตรวจสอบกับข้อเท็จจริงก็สอดคล้องรับกับคำาให้การพยานบุคคล โดยเฉพาะได้

นำาเอกสารการขออนุญาตออกนอกพื้นที่ของนายโทน และคำาพิพากษาจำาคุกนายกาน  

เมือ่ป ีพ.ศ. 2544 มาเปน็ตวัตัง้ในการคำานวณวนัเวลา ทีเ่ปน็วนัฆาตกรรมนายอนัคนงาน  

ในไร่ได้

4.2.3 พย�นวัตถุและพย�นนิติวิทย�ศ�สตร์ 
(1) ผลตรวจดเีอน็เอ (DNA) โครงกระดกูของผูต้าย ภายหลงัจากทีพ่นกังาน

สอบสวนได้เก็บเส้นผม เนื้อเยื้อ เล็บของบุตรและบิดานายอันผู้ตายเพื่อเปรียบเทียบ

ดีเอ็นเอ (DNA) โดยการส่งตรวจให้ตรวจว่าเป็นโครงกระดูกของนายอันหรือไม่         

ซ่ึงผลการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ ยืนยันได้ว่าโครงกระดูกจำานวน 1 ใน 3 โครง คือ นายอัน

(2) ร่องรอยการยิง ส่วนในกะโหลกผู้ตายพบเศษชิ้นส่วนโลหะเมื่อตรวจ 

พิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่าเป็นหัวกระสุนปืนลูกกรดขนาด .22 มม. ที่ใช้ยิง      

จากอาวธุปนืลกูกรด แตไ่มอ่าจเปรยีบเทยีบไดว้า่ใชย้งิจากอาวธุปนืกระบอกใด เนือ่งจาก    

อ๊อกไซด์ (สนิม) ได้กินผิวส่วนนอกของลูกกระสุนปืนซึ่งเป็นตะกั่ว ทำาให้ตำาหนิ         

รอยลายเส้นที่ร่องเกลียวและสันเกลียวลูกกระสุนปืนเลอะเลือน ไม่ชัดเจนพอที่จะ  
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เปรยีบเทยีบกบัอาวธุทีใ่ชย้งิวา่เปน็กระบอกใด แตก่ารพบหวักระสนุปนืในกะโหลกศรีษะ

สอดรบักบัคำาใหก้ารของนายกานคอืคำายนืยนัวา่นายแพทยต์ำารวจใชอ้าวธุปนืยงิทีศ่รีษะ

ผู้ตาย จำานวน 2 นัด

4.3 ก�รกันผู้ร่วมกระทำ�คว�มผิดเป็นพย�น
หลังจากทีมพนักงานสอบสวนได้สอบสวนนายยาวแล้ว เห็นว่าแม้นายยาว 

จะเป็นประจักษ์พยาน แต่ก็รู้เห็นเหตุการณ์การฆาตกรรมเพียงช่วงก่อนที่นายอัน       

จะถูกนำาตัวไปเท่านั้น ส่วนเหตุการณ์หลังจากนั้นนายยาวก็ไม่ทราบ คงมีเพียงนายกาน

เท่านั้นที่รู้เห็นเหตุการณ์และยืนยันได้ว่านายแพทย์ตำารวจและบุตรทั้งสองคนเกี่ยวข้อง

กับการลงมือฆาตกรรมนายอัน ถ้าหากไม่กันนายกานเป็นพยานแล้ว น้ำาหนักของคดี 

ความน่าเชื่อถือ หรือพยานหลักฐานอาจจะไม่เพียงพอในการลงโทษผู้กระทำาความผิด  

ดังนั้น คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนจึงได้ประชุมปรึกษาหารือกันถึงจุดอ่อน จุดแข็ง 

ในการกันนายกานซึ่งเป็นผู้ร่วมกระทำาความผิดไว้เป็นพยาน  

การกันผู้ร่วมกระทำาความผิดไว้เป็นพยานถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญ                        

โดยในการอ้างผู้ร่วมกระทำาความผิดเป็นพยานนั้น พนักงานสอบสวนพึงระมัดระวัง      

ผู้ร่วมกระทำาความผิดที่จะได้กันไว้เป็นพยาน เพราะผู้ร่วมกระทำาความผิดอาจให้การ

ซัดทอด ซ้ำาเติม ผู้กระทำาความผิดด้วยกัน และอาจให้การเป็นความเท็จเพื่อให้ตน     

รอดพ้นจากความผิด นอกจากนี้พนักงานสอบสวนต้องไม่จูงใจหรือให้คำามั่นสัญญา     

เพื่อให้บุคคลดังกล่าวให้การอย่างใด ๆ อันเป็นการสอบสวนที่ขัดต่อบทบัญญัติประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 135 
9 โดยศาลจะต้องรับฟังพยานดังกล่าว 

ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ                         

ก�รกนัผูร้ว่มกระทำ�คว�มผดิเปน็พย�นในคดอี�ญ� มหีลกัเกณฑ์
ที่สำ�คัญ คือ 

10

1. คดีที่มีเหตุพิเศษ ยุ่งยากสลับซับซ้อน หรือร้ายแรงที่คนจำานวนมาก       

9 มาตรา 135 ในการถามคำาให้การผู้ต้องหา ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนทำาหรือจัดให้ทำาการใด ๆ ซึ่งเป็น 
การให้คำามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้กำาลังบังคับ หรือกระทำาโดยมิชอบประการใด ๆ เพื่อจูงใจ

ให้เขาให้การอย่างใด ๆ ในเรื่องที่ต้องหานั้น
10 ระเบียบการตำารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 5 การสอบสวน 6/50 บทที่ 6 การกันตัวผู้ต้องหาเป็นพยาน
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พากนัเกรงกลวั หรอืคดเีกดิโดยไมม่บีคุคลใดรูเ้หน็ นอกจากเปน็ผูก้ระทำาความผดิดว้ยกนั 

และผู้ร่วมกระทำาความผิดที่จะกันเป็นพยานไม่ใช่ตัวการสำาคัญ 

2. พนกังานสอบสวนอาจพจิารณากนัผูร้ว่มกระทำาความผดิ ซึง่ไดร้ว่มกระทำา

ผิดด้วยกันคนใดคนหนึ่งเป็นพยาน โดยต้องคำานึงว่าถ้าไม่ผู้นั้นไว้เป็นพยานแล้ว พยาน

หลักฐานอื่นที่มีอยู่จะไม่เพียงพอแก่การที่จะดำาเนินคดีแก่ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ อีกทั้ง      

ไมอ่าจแสวงหาพยานหลกัฐานอืน่แทน เพือ่ใหเ้พยีงพอแกก่ารทีจ่ะดำาเนนิคดกีบัผูต้อ้งหา

ทั้งหมดนั้นได้ ซึ่งจะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ

3. คาดหมายว่าพยานปากนี้จะเบิกความเป็นประโยชน์ในการพิจารณาคดี  

ในชั้นศาลนอกจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็  

ไม่มีบทบัญญัติห้ามมิให้พนักงานสอบสวนกันผู้ต้องหาหรือผู้ร่วมกระทำาความผิด       

เปน็พยาน ในกรณทีีผู่ร้ว่มกระทำาความผดิใหก้ารตอ่พนกังานสอบสวน โดยใหก้ารพาดพงิ  

ไปถึงผู้ร่วมกระทำาความผิดอื่นหรือผู้ต้องหาอื่น ว่าเป็นผู้ร่วมกระทำาความผิดในฐานะ

ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 13111 ให้อำานาจพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่  

สามารถจะทำาได้ อีกทั้งพยานให้การด้วยความเต็มใจมิได้เกิดจากการให้คำามั่นสัญญา  

ขู่เข็ญ ทรมาน บังคับ หรือล่อลวงด้วยประการใด  

ประชุมทีมคณะพนักงานสอบสวน

11 มาตรา 131 ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เท่าที่สามารถจะทำาได้ เพื่อประสงค์              

จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำาผิด               
และพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา
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แนวทางที่ 2

พนักงานสอบสวนทำาการสอบสวนพยาน

ปากนี้ในฐานะพยานตั้งแต่แรก 

พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน                 

ทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทำาได้ ดำาเนินการ                  

สรุปสำานวนมีความเห็นทางคดีเสนอต่อ       

ผู้บังคับบัญชา 

ผู้บั งคับบัญชาของพนักงานสอบสวน       

ซึ่งถือเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ 

อาจสั่งให้ดำาเนินคดีกับผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาได้  

โดยอาศัยอำานาจตามประมวลกฎหมาย   

วิ ธีพิ จารณาความอาญามาตรา 18       

วรรคท้าย12

แนวทางที่ 1

สอบสวนพยานปากนี้ในฐานะเป็นผู้ต้องหา 

โดยแจ้งสิทธิและแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบ

พนักงานสอบสวนทำาสำานวน โดยสรุป 

ความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาที่จะกัน 

เป็นพยาน 

หากพนักงานอัยการเห็นควรกันผู้ต้องหา 

คนใดคนหนึ่งเป็นพยาน พนักงานอัยการ  

จึงจะออกคำาสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหานี้

เมือ่พนกังานอยัการสัง่ไมฟ่อ้งแลว้ พนกังาน

สอบสวนจะต้องจัดการปล่อยตัวผู้ต้องหา                       

หากผู้ต้องหาถูกขังอยู่  ให้ขอต่อศาล       

ให้ปล่อยแล้วให้พนักงานสอบสวนสอบ   

ปากคำาไว้ในฐานะเป็นพยานในคดี

12 มาตรา 18 วรรคท้าย ในเขตท้องที่ใดมีพนักงานสอบสวนหลายคน การดำาเนินการสอบสวนให้อยู่ใน 

ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผู้เป็นหัวหน้าในท้องที่นั้น หรือผู้รักษาการแทน

 โดยแนวทางปฏิบัติในการกันผู้ร่วมกระทำาความผิดเป็นพยานมี 2 แนวทาง  

ซึ่งมีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

แนวท�งปฏิบัติในก�รกันผู้ร่วมกระทำ�คว�มผิดเป็นพย�น
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แนวทางที่ 2

1 .ถ้ าพนั กงานอั ยการไม่ เห็นพ้ องกับ      

พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการอาจมี 

คำาสัง่ใหพ้นกังานสอบสวน แจง้ขอ้กลา่วหา

และดำาเนินคดีกับบุคคลผู้นั้นได้ แม้ว่า

พนักงานสอบสวนจะได้สอบสวน ผู้นั้นไว้ 

ในฐานะพยานตั้งแต่ต้นแล้วก็ตาม

2. การดำาเนินการกันผู้กระทำาความผิดไว้

เป็นพยานทั้ง 2 แนวทาง พนักงาน

สอบสวนจำา เป็นต้องปฏิบัติการอย่าง    

เครง่ครดัตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา 

ความอาญามาตรา 135 โดย “จะต้องไม่

ทำาการสอบสวนผู้กระทำาความผิด โดย  

การทำาหรือจัดให้ทำาการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้

คำามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน  

ใช้กำาลังบังคับ หรือกระทำาการโดยมิชอบ

ประการใด ๆ เพื่อจูงใจให้เขาให้การอย่าง 

ใด ๆ ในเรื่องที่ต้องหานั้น” หากไม่ดำาเนิน

การตามจะถือว่าเป็นการสอบสวนไม่ชอบ 

และถือเป็นพยานหลักฐานที่ต้องห้าม                

มใิหร้บัฟงัตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญา มาตรา 226

แนวทางที่ 1

1. พนกังานสอบสวนจะตอ้งรอคำาสัง่ไมฟ่อ้ง

ของพนักงานอัยการเสียก่อน ก่อนที่จะ

ดำาเนินการสอบสวนผู้ต้องหานั้นไว้ใน  

ฐานะพยาน เนื่องจากพนักงานอัยการอาจ

มีคำาสั่งให้ฟ้องผู้ต้องหาดังกล่าวได้

2.  พนักงานสอบสวนควรจะสอบสวน      

ผู้ต้องหาที่จะกันไว้เป็นพยานให้ปรากฏ

พฤติการณ์ ไว้  โดยละเอียดและเมื่ อ 

พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหานั้น   

แล้ว ก็สอบสวนอีกครั้งในฐานะพยาน   

โดยอาจจะให้ยืนยันคำาให้การเดิมซึ่งให้การ

ไว้ในฐานะผู้ต้องหา เนื่องจากพฤติการณ์

ของคดีเป็นอย่างเดียวกัน

ข้อสังเกต
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ระเบียบก�รตำ�รวจเกี่ยวกับคดี
ลักษณะ 5 ก�รสอบสวน 6/50

บทที่ 6 ก�รกันตัวผู้ต้องห�เป็นพย�น

ข้อ 1. คดีที่มีเหตุพิเศษ ยุ่งยากสลับซับซ้อนหรือร้ายแรงที่คน

จำานวนมากพากันเกรงกลัวหรือคดีบางเรื่องเกิดในที่ลี้ลับโดยบุคคลอื่น    

ไม่สามารถรู้เห็นได้นอกจากผู้กระทำาผิดด้วยกัน หรือคดีที่มีการกระทำา   

ในรูปแบบขบวนการ (Organized Crime) ซึ่งพนักงานสอบสวนได้

พยายามแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานทุกวิถีทางแล้ว ก็ไม่ทำา     

ให้ได้พยานหลักฐานในคดีนั้นอีก พนักงานสอบสวนอาจพิจารณา        

กนัผูต้อ้งหาซึง่ไดร้ว่มกระทำาผดิดว้ยกนัคนใดคนหนึง่เปน็พยาน ซึง่จะตอ้ง

พิจารณาด้วยความรอบคอบ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) ผู้ต้องหาที่จะกันเป็นพยานนั้น ไม่ใช่ตัวการสำาคัญ

(2) ถ้าไม่กันผู้ต้องหาคนนั้นเป็นพยานแล้ว พยานหลักฐานที่มี   

อยู่ไม่เพียงพอในการดำาเนินคดี และไม่อาจแสวงพยานหลักฐานอื่นใด     

ได้อีก

(3) ผู้ที่จะถูกกันเป็นพยานนั้น ให้การเป็นประโยชน์แก่การ

สอบสวนและจะไปเบิกความในชั้นศาลได้ โดยให้ชี้แจงเหตุผล            

แหง่ความจำาเปน็ตามรปูเสนอตอ่หวัหนา้พนกังานสอบสวนแหง่ทอ้งทีห่รอื

หัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเป็นผู้สั่ง เว้นแต่คดีที่มีลักษณะ  

เป็นเหตุฉกรรจ์หรือเหตุที่ต้องรายงานด่วน ให้เสนอผู้บังคับการขึ้นไป   

เป็นผู้สั่งถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรให้เสนอ

ตามลำาดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาสั่ง

ข้อ 2 ในการสอบสวนปากคำาผู้ต้องหาที่ขอกันเป็นพยาน ให้ทำา 

การสอบสวนปากคำา ในฐานะผู้ต้องหาให้ปรากฏข้อเท็จจริงตามรูปคดี  

โดยละเอียดเท่าที่สามารถจะทำาได้ พนักงานสอบสวนพึงระมัดระวัง     
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ในการสอบสวนเพราะผู้ต้องหาอาจให้การบิดเบือนหรือซัดทอดและ        

ซ้ำาเติมพวกเดียวกันซึ่งอาจจะเป็นความเท็จได้ นอกจากนี้ สิ่งที่พนักงาน

สอบสวนต้องห้ามมิให้ดำาเนินการใด ๆ โดยใช้ถ้อยคำาอันเป็นการจูงใจมี

คำามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือกระทำาโดยมิชอบด้วยประการใด ๆ 

ซึ่งอาจทำาให้เสียหายต่อรูปคดีได้ อย่างไรก็ตามมีข้อที่พนักงานสอบสวน   

ตอ้งพงึระมดัระวงัไวอ้ยา่งยิง่คอืการกนัผูต้อ้งหาไวเ้ปน็พยานนัน้ จะตอ้งมี

พยานอื่น ๆ หรืออาศัยถ้อยคำาพยานชนิดนี้สืบสวนให้ได้พยานหลักฐาน  

อื่น ๆ มาเป็นหลักฐานแห่งคดีได้ เพราะการที่พนักงานสอบสวนกัน       

ผู้ต้องหาคนใดเป็นพยานนั้น พนักงานอัยการมีอำานาจที่จะให้พนักงาน

สอบสวนส่งตัวไปฟ้องก็ได้ จึงจำาเป็นที่พนักงานสอบสวนจะต้องไตร่ตรอง

ผลได้ผลเสียก่อนที่จะวินิจฉัยเด็ดขาด ขอกันพยานตามเหตุผลแห่งคดี

สำานักงานอัยการสูงสุดได้ออกระเบียบว่าด้วยการดำาเนินคดีอาญาของ

พนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 โดยมีแนวปฏิบัติในการกันผู้ร่วมกระทำาความผิดเป็นพยาน

ว่าให้พนักงานอัยการพิจารณาโดยรอบคอบ โดยพิจารณากันผู้กระทำาความผิดน้อยที่สุด

เป็นพยาน คำานึงถึงว่าถ้าไม่กันผู้ต้องหาคนใดคนหนึ่งเป็นพยานแล้ว พยานหลักฐานที่   

มีอยู่อาจไม่เพียงพอแก่การที่จะดำาเนินคดีกับผู้ต้องหา และถ้อยคำาของบุคคลนั้นจะ     

เชือ่ถอืและรบัฟงัไดเ้พยีงใด รวมทัง้จะตอ้งคาดหมายไดว้า่ผูน้ัน้จะเบกิความเปน็ประโยชน ์

ในการพิจารณา
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ระเบียบสำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด ว่�ด้วยก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�

ของพนักง�นอัยก�ร พ.ศ. 2547 ข้อ 79 
ก�รกันผู้ต้องห�เป็นพย�น

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนกันผู้ต้องหาซึ่งได้ร่วมกระทำาผิดด้วย 

กันคนใดคนหนึ่งเป็นพยาน ให้พนักงานอัยการพิจารณาโดยรอบคอบ   

โดยคำ านึ งถึ งว่ าถ้ าไม่กันผู้ ต้ องหาคนใดคนหนึ่ ง เป็นพยานแล้ว             

พยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอแก่การท่ีจะดำาเนินคดีกับผู้ต้องหาท้ังหมด  

หรือไม่ และอาจแสวงหาพยานหลักฐานอื่นแทนเพื่อให้เพียงพอแก่การ   

ที่จะดำาเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นได้หรือไม่ ถ้อยคำาของบุคคลนั้น      

รับฟังเป็นความสัตย์ได้เพียงใด รวมทั้งความคาดหมายในการที่ผู้นั้น     

จะเบิกความเป็นประโยชน์ในการพิจารณาหรือไม่ด้วย และพึงพิจารณา

กันผู้กระทำาความผิดน้อยที่สุดเป็นพยาน

เมื่อพนักงานอัยการได้วินิจฉัยตามนัยแห่งวรรคหนึ่งแล้ว และ

พนักงานอัยการเห็นควรกันผู้ต้องหาคนใดคนหนึ่งเป็นพยาน ให้พนักงาน

อัยการออกคำาสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหานั้น และเมื่อมีคำาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง      

ผู้ต้องหาดังกล่าวแล้ว ให้พนักงานอัยการสั่งให้พนักงานสอบสวน        

ทำาการสอบสวนถอ้ยคำาผูท้ีก่นัไวเ้ปน็พยานนัน้ เปน็พยานประกอบสำานวน  

ต่อไป 

การดำาเนินคดีกับบุคคลที่ได้กันไว้เป็นพยานในคดีความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144, 149, 167 และ 201 ถ้าปรากฏ

ว่าบุคคลใดเต็มใจให้การเป็นพยานในชั้นสอบสวนหรือเคยถูกอ้าง        

เปน็พยานพนกังานอยัการโจทกแ์ละไดเ้บกิความยนืยนัการกระทำาความผดิ 

ของเจ้าพนักงานผู้รับสินบนจนศาลพิพากษาลงโทษเจ้าพนักงานผู้นั้น   

และคดีถึงที่สุดแล้ว ให้พนักงานอัยการทำาความเห็นเสนอสำานวนตาม

ลำาดับชั้นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อสั่ง
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สรุปคว�มเห็นของคณะพนักง�นสอบสวนเกี่ยวกับแนวท�งของ
พนักง�นสอบสวน ในก�รกันผู้ร่วมกระทำ�คว�มผิดเป็นพย�น

จากการสอบปากคำาพยาน พบว่านายกานเป็นประจักษ์พยานสำาคัญ     

เพียงคนเดียวที่รู้เห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะฆาตกรรม     

นายอันคนงานในไร่ ขณะที่นายยาวได้รู้เห็นเหตุการณ์เพียงบางส่วน หรือเป็นเพียง 

พยานแวดล้อม แต่นายกานก็เป็นพยานที่มีข้อบกพร่องเพราะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ 

กระทำาความผดิฆาตกรรมนายอนัรว่มกบันายแพทยต์ำารวจกบับตุรของนายแพทยต์ำารวจ 

คณะพนักงานสอบสวนได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันแล้ว เห็นว่าการ     

ที่จะกันนายกานเป็นพยานนั้น แม้จะเป็นผู้ร่วมกระทำาความผิด แต่ก็ไม่ใช่ตัวการสำาคัญ

ในคดีดังกล่าว รวมทั้งความคาดหมายได้ว่าจะเบิกความเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

คดีในชั้นศาลด้วย ประกอบกับมีคำาพิพากษาฎีกาเป็นแนวบรรทัดฐานที่ให้ดำาเนินการ  

กันผู้กระทำาความผิดเป็นพยานได้

ในคดีนี้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนฯ ได้พิจารณาแนวปฏิบัติทั้ง         

2 แนวทางที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเลือกใช้แนวทางที่สอง คือ มิได้แจ้งข้อกล่าวหา   

ดำาเนินคดีกับนายกานฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่น แต่ให้กันไว้เป็นพยานและสอบสวนใน    

ฐานะพยาน และได้เสนอสำานวนคดีไปยังพนักงานอัยการเพื่อดำาเนินคดีต่อไป นอกจาก

ศึกษาข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในการกันผู้ร่วมกระทำา  

ความผดิเปน็พยานแลว้ คณะพนกังานสอบสวนไดศ้กึษาแนวปฏบิตัขิองสำานกังานอยัการ

สูงสุดว่าด้วยการดำาเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการและการกันผู้ต้องหาเป็นพยาน 

ตลอดจนแนวคำาพิพากษาของศาลที่วินิจฉัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของพยานที่เป็น     

ผู้ร่วมกระทำาความผิดในคดีอาญา โดยมีคดีที่วางแนวทางไว้ ได้แก่ คำาพิพากษาฎีกา   

ที่ 5244/2539 และคำาพิพากษาฎีกาที่ 7942/2551 มีรายละเอียด ดังนี้

คำาพิพากษาฎีกาที่ 5244/2539 

พิพากษาสรุปได้ว่า “มีปัญหาว่าคำาเบิกความของนาย บ. ดังกล่าวจะรับฟัง 

ได้เพียงใด เห็นว่า แม้นาย บ. เป็นผู้ร่วมกระทำาผิด แต่พนักงานสอบสวนไม่ดำาเนินคดี

กบันาย บ. และไดส้อบสวนเปน็พยานนัน้ ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  

มิได้มีบทบัญญัติใด ที่ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนกันผู้กระทำาผิดเป็นพยาน ดังนั้น    

การที่พนักงานสอบสวนกันนาย บ. เป็นพยานในคดีนี้จึงมีสิทธิทำาได้โดยชอบ อีกทั้ง     

68



ถอดบทเรียนความร่วมมือในการดำาเนินคดีที่ซับซ้อน
จากกรณีศึกษาคดีค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม 69

ไม่ปรากฏว่าการที่นาย บ. ให้การต่อพนักงานสอบสวนตามเอกสารหมาย จ.31     

ตลอดจนเบิกความต่อศาลเกิดจากการจูงใจ ให้คำามั่นสัญญาของพนักงานสอบสวนแต่     

อยา่งใด จงึไมข่ดัตอ่ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาตรา 135 และ มาตรา 

226 นาย บ. ไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำาเลยที่ 1 มาก่อน ไม่มีเหตุให้ระแวงสงสัย

ว่าจะปรักปรำาจำาเลยที่ 1 คำาเบิกความของนาย บ. เชื่อมโยงสอดคล้องสมเหตุผล      

แมจ้ะเปน็คำาซดัทอดของผูร้ว่มกระทำาผดิดว้ยกนั แตก่ม็ไิดเ้ปน็การซดัทอดเพือ่ใหต้นเอง   

พ้นผิด หรือได้รับประโยชน์จากการซัดทอดนั้นแต่อย่างใด จึงรับฟังประกอบพยาน    

หลักฐานอื่นของโจทก์และโจทก์ร่วมได้”

ในคดีดังกล่าวยังมีคำาพิพากษาของศาลอุทธรณ์สนับสนุนการดำาเนินการ

สอบสวนโดยวิธีดังกล่าวโดยพิพากษาสรุปได้ว่า  “ที่จำาเลยที่ 2 และที่ 4 อุทธรณ์ว่า 

พนักงานสอบสวนกันนาย บ. ไว้เป็นพยานโดยไม่แจ้งข้อหา โจทก์และโจทก์ร่วมจึงไม่มี

อำานาจฟ้องนั้น เห็นว่าแม้พนักงานสอบสวนไม่แจ้งข้อหาแก่นาย บ. แต่เมื่อสอบสวน

นาย บ. แล้ว เห็นว่านาย บ. เป็นพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ จึงกันนาย บ.ไว้เป็น      

พยานได้ ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายห้ามฟ้องคดีผู้ต้องหาหรือจำาเลยอื่นก่อนแจ้งข้อหา      

แก่ผู้ต้องหาที่กันเป็นพยานทั้งพนักงานสอบสวนได้สอบสวนจำาเลยคดีนี้และพยานอื่น  

ในความผิดตามฟ้องแล้ว คดีจึงมีการสอบสวนโดยชอบโจทก์จึงมีอำานาจฟ้อง การที่  

โจทก์ร่วมถือเอาคำาฟ้องของโจทก์เป็นคำาฟ้องของโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมจึงมีอำานาจฟ้อง      

เช่นกัน อีกทั้งพนักงานสอบสวนถือว่าการสอบสวนผู้กระทำาความผิดหรือผู้ต้องหา    

เป็นพยาน เป็นการดำาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะกระทำา

ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131

ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา    

ความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2551 มาตรา 12 ได้บัญญัติเพิ่มเติม มาตรา 227/1           

ในประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาโดยบัญญัติว่า “ในการวินิจฉัยชั่งน้ำาหนัก

พยานบอกเล่า พยานซัดทอด พยานที่จำาเลยไม่มีโอกาสถามค้าน หรือพยานหลักฐาน   

ที่มีข้อบกพร่องประการอื่นอันอาจกระทบถึงความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้น    

ศาลจะต้องกระทำาด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นโดยลำาพัง      

เพื่อลงโทษจำาเลย เว้นแต่จะมีเหตุผลอันหนักแน่น มีพฤติการณ์พิเศษแห่งคดี หรือ     

มีพยานหลักฐานอื่นมาสนับสนุน

พยานหลักฐานประกอบตามวรรคหน่ึง หมายถึง พยานหลักฐานอ่ืนท่ีรับฟังได้ 
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และมีแหล่งที่มาเป็นอิสระต่างหากจากพยานหลักฐานที่ต้องการพยานหลักฐาน   

ประกอบนั้น ทั้งจะต้องมีคุณค่าเชิงพิสูจน์ที่สามารถสนับสนุนให้พยานหลักฐานอื่น       

ที่ไปประกอบมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วย

โดยสังเกตว่าในการวินิจฉัยชั่งน้ำาหนักพยานของศาล พยานซัดทอดถ้ามี    

ข้อบกพร่องประการอื่นอันอาจกระทบถึงความน่าเชื่อถือของพยานซัดทอดนั้น ศาลจะ

ต้องกระทำาด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นโดยลำาพังเพื่อ       

ลงโทษจำาเลย เว้นแต่จะมีเหตุผลอันหนักแน่น มีพฤติการณ์พิเศษแห่งคดี หรือมีพยาน   

หลักฐานประกอบอื่นมาสนับสนุน

คำาพิพากษาฎีกาที่ 7942/2551 

พิพากษาสรุปได้ว่า  “คดีนี้โจทก์มิได้มีประจักษ์พยานยืนยันว่าจำาเลย       

เปน็ผูก้ระทำาความผดิ คงมแีตค่ำาใหก้ารซดัทอดของนาย ช. ในชัน้จบักมุและชัน้สอบสวน  

ซึ่งเป็นคำาซัดทอดที่มีพิรุธและน่าจะมีมูลเหตุจูงใจเพราะอาจเป็นการซัดทอดเพื่อปกปิด  

ความผิดให้บุคคลอื่นหรือให้การซัดทอดตามข้อสันนิษฐานของเจ้าพนักงานตำารวจ     

หรืออาจถูกบังคับขู่เข็ญ เห็นว่าฎีกาดังกล่าวเป็นแต่เพียงการคาดคะเนของจำาเลย       

คำาให้การในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของนาย ช. แม้จะมีลักษณะเป็นคำาซัดทอด       

ในระหว่างผู้ต้องหาด้วยกันก็ตาม แต่บทบัญญัติของกฎหมายก็มิได้ห้ามมิให้รับฟัง       

คำาให้การเช่นว่านี้เสียทีเดียว เพียงแต่ต้องรับฟังด้วยความระมัดระวัง หากการซัดทอด        

มีเหตุผลรับฟังได้ ศาลก็มีอำานาจรับฟังประกอบการพิจารณาได้ ทั้งคำาให้การดังกล่าว   

ไม่ปรากฏว่ามีเหตุจูงใจว่าให้การเพื่อให้ตนพ้นความผิดหรือได้รับประโยชน์แต่อย่างใด   

จึงรับฟังคำาให้การของนาย ช. ประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ที่นำาสืบได้ ทั้ง     

นาย ช. เปน็เพือ่นกบัจำาเลยมคีวามสนทิสนมกนั หากจำาเลยไมไ่ดร้ว่มกบันาย ช. กระทำา

ความผิดจริงก็ไม่มีเหตุที่นาย ช.จะให้การซัดทอดจำาเลยเพื่อให้จำาเลยต้องรับโทษ       

ส่วนที่นาย ช. มาเป็นพยานจำาเลยเบิกความว่า นาย ช. ร่วมกับนาย อ. ลักเครื่องยนต์

ของผู้เสียหายโดยจำาเลยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนั้น แต่ก็มิได้เบิกความถึงเรื่อง         

คำาใหก้ารชัน้สอบสวนทีเ่กีย่วกบัจำาเลย จงึนา่จะเปน็ลกัษณะทีจ่ะชว่ยเหลอืจำาเลยมากกวา่

ที่จะเบิกความไปตามความเป็นจริง ประกอบกับตัวจำาเลยเองยังให้การรับสารภาพ                

ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน และนำาพันตำารวจโทสมชื่อ พนักงานสอบสวนพยานโจทก์               

ไปชี้ที่เกิดเหตุแสดงท่าทางต่าง ๆ ให้ถ่ายรูปประกอบคำารับสารภาพ
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ที่จำาเลยนำาสืบว่า ไม่ได้ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน    

ด้วยความสมัครใจ แต่ให้การรับสารภาพเพราะถูกเจ้าพนักงานตำารวจทำาร้ายร่างกาย       

ข้อต่อสู้ของจำาเลยดังกล่าวก็เลื่อนลอยรับฟังเป็นความจริงไม่ได้ นอกจากนี้ได้ความ   

จากคำาเบิกความของจ่าสิบตำารวจสมศักดิ์พยานโจทก์ ผู้จับกุมจำาเลยประกอบสำาเนา

บันทึกการจับกุมว่า ในทันทีที่จำาเลยถูกจับกุม นอกจากจำาเลยให้การรับสารภาพว่า      

ไดร้ว่มกบันาย ช. ลกัเครือ่งยนตข์องผูเ้สยีหาย จำาเลยยงัรว่มกบันาย ช. พาจา่สบิตำารวจ

สมศักดิ์ไปยึดเครื่องยนต์ของผู้เสียหายที่ถูกลักไปได้จากทุ่งนาหลังบ้านจำาเลยมาเป็น   

ของกลางอีกด้วย ดังนี้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6 วินิจฉัยว่าพยานหลักฐานโจทก์ที่นำาสืบ

ประกอบกันมีน้ำาหนัก รับฟังได้ว่าจำาเลยเป็นคนร้ายร่วมกับ นาย ช. กระทำาความผิด

ตามฟ้องโดยยกเหตุผลการรับฟังไว้โดยละเอียดแล้วนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกา    

ของจำาเลยฟังไม่ขึ้น” 

จากคำาพิพากษาฎีกาดังกล่าวจะสังเกตเห็นได้ว่าการที่ นาย อ. ผู้ร่วมกระทำา

ความผิดหรือผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวจะให้การในชั้นสอบสวนว่าได้ร่วมกระทำาความผิด  

กับนาย ช. แล้วต่อมา นาย ช.ได้อ้าง นาย อ. เป็นพยานของจำาเลยในคดีนี้ได้ ไม่ขัด 

ต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 232 ที่บัญญัติห้ามมิให้โจทก์อ้าง

จำาเลยเป็นพยานนั้น และนาย อ.ได้เบิกความยืนยันว่า นาย ช. จำาเลยในคดีนี้มิได้มี  

ส่วนเกี่ยวข้องด้วยนั้น แต่ก็มิได้เบิกความถึงเรื่องคำาให้การชั้นสอบสวนที่เกี่ยวกับจำาเลย  

ศาลฎีกามองว่าเป็นลักษณะที่เบิกความช่วยเหลือจำาเลยมากกว่าที่จะเบิกความไปตาม

ความเป็นจริง ซึ่งเป็นข้อพึงระวังของพนักงานสอบสวนว่าการสอบสวนผู้กระทำาความผิด

หรือผู้ต้องหาเป็นพยานนั้น ผู้กระทำาความผิดหรือผู้ต้องหาอาจถูกอ้างเป็นพยานของ 

จำาเลยในคดีและอาจเบิกความกลับคำาให้การในชั้นสอบสวนเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำา  

ความผดิหรอืผูต้อ้งหาดว้ยกนัเพือ่ใหพ้น้ผดิ ถา้หากพนกังานสอบสวนไมท่ำาการสอบสวน

โดยรวบรวมพยานหลักฐานอื่นประกอบด้วยเพื่อให้พยานหลักฐานในคดีมีเหตุผล       

อันหนักแน่น มีพฤติการณ์พิเศษแห่งคดี หรือมีพยานหลักฐานประกอบอื่นมาสนับสนุน  

เพือ่ใหศ้าลเชือ่วา่จำาเลยในคดกีระทำาความผดิจรงิ กอ็าจเปน็เหตใุหศ้าลตอ้งยกประโยชน์

แหง่ความสงสยัใหจ้ำาเลยได ้ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 227

พยานซัดทอด 

พยานซัดทอด หมายถึงคำาให้การของผู้ที่ร่วมกระทำาความผิดหรือผู้ที่ก่อให้    

ผู้อื่นกระทำาความผิด ไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วาน หรือยุยงส่งเสริม หรือ
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ดว้ยวธิอีืน่ใด หรอืผูท้ีก่ระทำาดว้ยประการใด ๆ  อนัเปน็การชว่ยเหลอืหรอืใหค้วามสะดวก

ในการที่ผู้อื่นกระทำาความผิดก่อน หรือขณะกระทำาความผิด แม้ผู้กระทำาความผิด      

จะมไิดรู้ถ้งึการชว่ยเหลอื หรอืใหค้วามสะดวกนัน้กต็าม (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

83, 84, 86) โดยบุคคลดังกล่าวได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาหรือ   

ในฐานะพยาน โดยให้การพาดพิงไปถึงผู้ร่วมกระทำาความผิดอื่นหรือผู้ต้องหาอื่นว่าเป็น 

ผู้ร่วมกระทำาความผิดในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 83, 84, 86

การที่ศาลจะพิพากษาลงโทษจำาเลยโดยอาศัยพยานซัดทอดจะต้องประกอบ

ดว้ย มเีหตผุลอนัหนกัแนน่ มพีฤตกิารณพ์เิศษแหง่คด ีหรอืมพียานหลกัฐานประกอบอืน่ 

มาสนับสนุน ซึ่งหมายถึง  มีพยานหลักฐานอื่นที่รับฟังได้และมีแหล่งที่มาเป็นอิสระ    

ต่างหากจากพยานหลักฐานที่ต้องการพยานหลักฐานประกอบนั้น รวมทั้งต้องมีคุณค่า

เชิงพิสูจน์ ที่สามารถสนับสนุนให้พยานหลักฐานอื่นที่ไปประกอบมีความน่าเชื่อถือ    

มากขึ้นด้วย

ส�ระน่�รู้ : 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 227/1

 “ในการวนิจิฉยัชัง่น้ำาหนกัพยานบอกเลา่ 

พยานซดัทอด พยานทีจ่ำาเลยไมม่โีอกาสถามคา้น

หรือพยานหลักฐานที่มีข้อบกพร่องประการอื่น  

อันอาจกระทบถึงความน่าเชื่อถือของพยาน   

หลักฐานนั้น ศาลจะต้องกระทำาด้วยความ

ระมัดระวัง และไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานนั้น 

โดยลำาพังเพื่อลงโทษจำาเลย เว้นแต่จะมีเหตุผล 

อันหนักแน่น มีพฤติการณ์พิเศษแห่งคดี หรือมี

พยานหลักฐานประกอบอื่นมาสนับสนุน” 
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บทสัมภ�ษณ์ พ.ต.อ.พิชัย  ปกป้อง
อดีตผู้กำ�กับก�รสถ�นีตำ�รวจภูธรท่�ไม้รวก อำ�เภอท่�ย�ง 

จังหวัดเพชรบุรี

ในที่สุดเราก็ได้ข้อคิดว่า ถึงแม้ว่าเราจะได้พยานหลักฐานมามากมาย     

แคไ่หนหรอืเราจะทุม่เทขนาดไหน ถา้เราไมส่ามารถนำาพยานหลกัฐานเขา้สูก่ระบวน

พิจารณาของศาลให้ศาลเชื่อได้โดยปราศจากข้อสงสัย เราจะทุ่มเทขนาดไหน     

เรากจ็ะล้มเหลว เราจึงต้องหาวิธีว่าต้องทำาอย่างไร เราจะได้ทั้งพยานบคุคล พยาน   

หลักฐานที่เป็นวัตถุมาแล้วเราก็ต้องรักษาพยานพวกนี้ไว้ให้มีคุณภาพมากที่สุด    

โดยเฉพาะพยานบุคคลทำาไมต้องมีการคุ้มครองเพื่อป้องกันไม่ให้พยานเหล่านั้น    

ถกูขม่ขู ่ถูกเกบ็หรือถกูทำาลาย หากพยานสำาคญัในคดีเปน็คนต่างดา้ว การคุม้ครอง

พยานจะทำาได้ยากกว่าพยานที่เป็นคนไทยอีกหลายเท่า เพราะถ้าเป็นคนต่างด้าว 

ต้องมีหลักฐาน ถ้าเขาไม่มีหลักฐานอนุญาตให้อยู่แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร     

เราตอ้งดำาเนนิคดกีบัเขาในความผดิฐานคนหลบหนเีขา้เมอืงตาม พ.ร.บ. คนเขา้เมอืง 

ทีนี้เผอิญว่าจากการสอบสวนแล้วปรากฏว่า พยานคนต่างด้าวเขาเป็นเหยื่อจาก  

การค้ามนุษย์ เราต้องคุ้มครองโดยต้องดูแลเขาในฐานะผู้เสียหาย โดยมีทีม       

สหวิชาชีพเข้ามาคุ้มครองและดูแล อีกทั้งนายแพทย์ตำารวจได้ฟ้องร้องกลุ่ม       

คนต่างด้าวเป็นคดีอาญาในหลายคดี จึงปรึกษากันว่าพยานที่เป็นกลุ่มคนต่างด้าว 

ถ้าเจอผู้กระทำาความผิดที่มีอิทธิพลและถูกฟ้องร้องดำาเนินคดีและต้องเข้าไปอยู่    

ในเรือนจำา พยานอาจจะถูกทำาลายได้ เราก็เลยต้องหาทีมมาช่วยสนับสนุนการ

ทำางานของพนักงานสอบสวน ก็มีทีมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ สภาทนายความ NGOs หลัก ๆ เราได้มีการติดต่อประสานกันจนกระทั่ง

หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น ให้ความร่วมมือต่าง ๆ ในการคุ้มครอง

ดูแลพยาน
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คำ�พิพ�กษ�คดีฆ�ตกรรมคนง�น 
13 

 

11 คำาพิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1348 / 2558

คำ�พิพ�กษ� (ย่อ) คดีฆ�ตกรรมคนง�น

นายกาน (นามสมมติ) ได้ชี้ตำาแหน่งที่ขุดพบโครงกระดูกที่ 2 อยู่ข้าง ๆ            

แนวกอไผ่ริมแม่น้ำา ซึ่งตำาแหน่งที่ขุดค้นพบไม่มีจุดเด่นสังเกตได้ มองเห็นเป็นเพียง

สภาพไร่ทั่ว ๆ ไป อีกทั้งภาพถ่ายมุมสูงที่ดินของนายแพทย์ตำารวจมีเนื้อที่บริเวณ  

กว้างมาก แต่เจ้าหน้าที่ตำารวจขุดดินเจออย่างรวดเร็ว สนับสนุนคำาพูดของนายกาน

ที่เบิกความไปตามความเป็นจริง และเบิกความถึงเหตุการณ์คืนเกิดเหตุตั้งแต่     

นายแพทยต์ำารวจมาปลกุนายกาน คำาพดูโตต้อบระหวา่งนายกานกบันายแพทยต์ำารวจ 

ลักษณะการเข้าไปปลุก นายอัน (นามสมมติ) กับนายยาว (นามสมมติ) และเข้า 

จับตัวนายยาว การนำาตัวนายอันไปท้ายไร่ แล้วนายแพทย์ตำารวจใช้อาวุธปืนยิง   

นายอัน ตลอดจนก่อนกลับได้สั่งให้นายกานรอรับโทรศัพท์เพื่อสั่งการให้นายกาน  

กลบหลุมฝั่งนายอันให้มิดชิด มีรายละเอียดเหตุการณ์ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันสมเหตุ

สมผล คำาพูดโต้ตอบเข้ากับสภาพเหตุการณ์ทั้งเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาร่วม 9 ปี 

ยากที่จะแต่งเรื่องขึ้นได้ แม้คำาเบิกความกับคำาให้การนายกานกับนายยาวในส่วน

ของถ้อยคำาพูดโต้ตอบกันจะแตกต่างกันบ้าง แต่เหตุเกิดมานานและพบจากที่    

นายกานเบิกความว่า นายกานพูดเร็วสำาเนียงไทยไม่ชัดทำาให้การจับใจความยาก   

บันทึกคำาให้การจึงต่างกับคำาเบิกความแต่ไม่ถึงกับเป็นพิรุธ และเป็นเพียง          

รายละเอียดเหตุการณ์ที่ไปปลุกนายอันกับนายยาว ลักษณะที่นายกานเข้าจับตัว   

นายยาว และก่อนจะขับรถพานายอันไปที่ไร่ล่าง นายแพทย์ตำารวจสั่งให้บุตรชาย 

คนโตถืออาวุธยาวให้เฝ้านายยาวไว้ สอดคล้องกับคำาเบิกความของนายยาวที่ว่า  

นายแพทย์ตำารวจไปปลุกนายอันและนายยาวลงจากท้ายรถกระบะ เมื่อนายอัน  

ลงมาจากทา้ยรถกระบะ นายกานเขา้มาใชผ้า้รดัคอทางดา้นหลงัจนนายยาวหายใจ

ไม่ออกและหมดสติไป ภายหลังฟืœนรู้สึกตัวพบว่าอยู่หน้าคอกวัวแล้วมีคนมา      

จับเสื้อทางด้านหลังดึงไว้ในสภาพคว่ำาหน้าและเอาปืนจ่อศีรษะ ตนเกรงว่าจะถูก

ฆ่าตาย จึงได้ลุกวิ่งหนีไปจนสุดชีวิตและไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อน           

74 ถอดบทเรียนความร่วมมือในการดำาเนินคดีที่ซับซ้อน
จากกรณีศึกษาคดีค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม



ถอดบทเรียนความร่วมมือในการดำาเนินคดีที่ซับซ้อน
จากกรณีศึกษาคดีค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม 75

คนงานพมา่หลายคน จนไดไ้ปทำางานอยูท่ีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรา โดยมพียานคนงาน

ชาวพม่าหลายคนเบิกความรองรับสนับสนุน จึงเชื่อว่าพยานทั้ง 2 เบิกความไป

ตาม   ความจริง

นอกจากนี้ รายงานการตรวจชันสูตรพลิกศพและการตรวจโครงกระดูก   

ผู้ตรวจพิสูจน์ยังเห็นตรงกันว่า นายอันถึงแก่ความตายด้วยกระสุนปืนเข้าที่    

ศีรษะ ประกอบกับทางนำาสืบปรากฏว่า หลังเกิดเหตุนายแพทย์ตำารวจหาวิธีการ

เหนี่ยวรั้งไม่ให้นายกานหลบหนีไปทำางานที่อื่น เมื่อนายกานหลบหนีก็หาวิธีไปนำา

กลับมา กระทั่งวันที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นที่บ้านและในไร่ของนายแพทย์ตำารวจ 

แทนที่จะไปตรวจดูการค้นและดูแลทรัพย์สินของตนเอง กลับพยายามตามหา     

ตัวนายกาน ทั้งที่นายกานเป็นเพียงคนงานเก่าแก่และพิการ สัญชาติเมียนมา ที่

รับจ้างทำางานในไร่เลี้ยงวัวเท่านั้น ส่อพิรุธว่านายแพทย์ตำารวจหวั่นเกรงตั้งแต่ 

แรกว่า นายกานจะนำาความลับของตนไปเป�ดเผยที่อื่น เมื่อเจ้าพนักงานตำารวจ 

จะนำาตัวนายกานไปเป็นพยานจึงพยายามตามหาตัวนายกานเพื่อให้พ้นจาก     

เจ้าพนักงานตำารวจ พยานหลักฐานโจทก์สอดคล้องเชื่อมโยงกันมีน้ำาหนักมั่นคง       

รับฟังได้ว่า นายแพทย์ตำารวจและบุตรชายทั้งสองคนร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงนายอัน

ถึงแก่ความตาย ที่ทั้ง 3 คนเดินทางกลับแล้วพากันเดินทางย้อนกลับมาก่อเหตุ   

ดังกล่าว โดยนายแพทย์ตำารวจและบุตรชายคนโตต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำา แสดง

ว่าจำาเลยทั้งสามเตรียมตัวกลับมาก่อเหตุ จึงเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

พิพากษาว่าจำาเลยทั้งสามมีความผิดตามมาตรา 289 (4) ฐานฆ่าผู้อ่ืน 

โดยไตร่ตรองไว้ก่อนลงโทษประหารชีวิตจำาเลยที่ 1 (นายแพทย์ตำารวจ) และ

จำาเลยที่ 3 (บุตรชายคนโต) และเนื่องจากขณะกระทำาความผิดจำาเลยที่ 2    

(บุตรชายคนที่ 2) อายุ 19 ปีเศษยังไม่เกิน 20 ปี ลดโทษมาตราส่วนให้กึ่งหนึ่ง

ให้จำาคุกมีกำาหนด 25 ปี 3 เดือน
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คดีฆ�ตกรรม
คนง�นช�วเมียนม�

?
นายแพทย์ตำารวจ

คดีสองสามี
ภรรยา
สูญหาย

พบ
รถกระบะ
ที่บ้าน
นนทบุรี    

ขุดไร่ที่
เพชรบุรี
พบ

โครงกระดูก 
3 โครง

พนักงาน
สอบสวน
รวบรวม
พยาน

หลักฐาน

คดีฆาตกรรมคนงานชาวเมียนมา

นายยาว

ดำาเนินคดี

พิพากษาประหารชีวิตนายแพทย์ตำารวจ

นายกาน

พยานปากสำาคัญ 2 ปาก   

START
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สรุปท้�ยบท
1. พนักงานสอบสวนได้เก็บตัวอย่าง เส้นผม เนื้อเยื่อของบุตรและบิดา   

นายอันผู้ตาย เพื่อเปรียบเทียบดีเอ็นเอ (DNA) กับโครงกระดูกที่ถูกค้นพบภายในไร่       

ตามวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์จนพิสูจน์ได้ว่าเป็นโครงกระดูกของนายอันคนงาน    

ชาวเมียนมาจริง 

2. พยานนิติวิทยาศาสตร์ เป็นพยานที่ได้ยอมรับในสากลประเทศ เนื่องจาก

ให้ผลที่แน่นอน ชัดเจน และยืนยันว่ามีการกระทำาความผิดเกิดขึ้นได้     

3. การกนัผูร้ว่มกระทำาความผดิเปน็พยาน  เปน็วธิกีารทีมุ่ง่นำาตวัการกระทำา

ความผิดที่สำาคัญมาลงโทษตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปราบปรามอาชญากรรม

ร้ายแรงที่ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ ซึ่งคดีนี้เกิดในเวลากลางคืน    

บุคคลทั่วไปไม่สามารถรู้เห็นได้เพราะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล พยานที่รู้เห็นจึงมีเพียง       

ผูก้ระทำาความผดิดว้ยกนั ซึง่ผูร้ว่มกระทำาความผดิทีก่นัเปน็พยานนัน้ ไมใ่ชต่วัการสำาคญั

และสามารถเบิกความอันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีได้

4. ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามไิดม้บีทบญัญตัใิดหา้มพนกังาน

สอบสวนกันผู้ร่วมกระทำาความผิดเป็นพยานแต่อย่างใด ประกอบกับประมวล     

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 ให้อำานาจพนักงานสอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทำาได้ อีกทั้งพยานผู้ร่วมกระทำาความผิดให้การ

ด้วยความเต็มใจ มิได้เกิดจากการให้คำามั่นสัญญา ขู่เข็ญ ทรมาน บังคับ หรือล่อลวง

ด้วยประการใด ๆ 

5. การคุ้มครองพยานถือเป็นหัวใจสำาคัญของการดำาเนินคดีอาญา เพราะถึง

แม้จะรวบรวมพยานหลักฐานได้มากแค่ไหน แต่ไม่สามารถรักษาพยานไว้หรือนำาพยาน

มาเบิกความต่อศาล คดีจะไม่ประสบผลสำาเร็จ

77



ถอดบทเรียนความร่วมมือในการดำาเนินคดีที่ซับซ้อน
จากกรณีศึกษาคดีค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม

บทที่ 5
»ระตูÊู่คดีค้ามนุษย์
 



ถอดบทเรียนความร่วมมือในการดำาเนินคดีที่ซับซ้อน
จากกรณีศึกษาคดีค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม 79

บทที่ 5
»ระตูÊู่คดีค้ามนุษย์
 



ถอดบทเรียนความร่วมมือในการดำาเนินคดีที่ซับซ้อน
จากกรณีศึกษาคดีค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม

บทที่ 5



ถอดบทเรียนความร่วมมือในการดำาเนินคดีที่ซับซ้อน
จากกรณีศึกษาคดีค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม 81

การสบืสวนสอบสวนดำาเนนิคดกีบันายแพทยต์ำารวจ ทมีพนกังาน

สอบสวนไม่ได้มุ่งดำาเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์มาก่อน แต่  

การดำาเนนิคดมีทีีม่าจากสือ่มวลชนมกีารเสนอขา่ววา่ “นายแพทย์

ตำารวจมีความโหดร้าย บังคับใช้แรงงานสัญชาติเมียนมาอย่าง

ทารุณ หากไม่ทำางานจะจับกรอกยาพิษ จับแขนยัดเข้าเครื่องจักร

ตัดแขนขาด หรือฆ่าคนงานแล้วฝังไว้ในไร่” ประกอบกับการ

รวบรวมพยานหลักฐานในคดีฆาตกรรม และการชี้ที่เกิดเหตุ 

พนักงานสอบสวนได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่มีข้อบ่งชี้ว่าอาจ     

มีการใช้แรงงานในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาจมี    

การบังคับใช้แรงงาน ทำาให้พนักงานสอบสวนต้องตรวจสอบเพื่อ 

คน้หาความจรงิ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้เทจ็จรงิจากคนงาน ไดแ้ก ่ 

1. นายกาน (นามสมมติ) คนงานในไร่ ซึ่งอยู่กับ   

นายแพทย์ตำารวจมาประมาณ 17 ปี

2. นางพิม (นามสมมติ) คนงานในไร่และเป็นภรรยา

ของนายกาน

3. นายเต่า (นามสมมติ) คนงานในไร่ โดยเพิ่งมา

ทำางานได้ประมาณ 1 ปี 6 เดือน 

จุดเริ่มต้นของการสอบสวนเริ่มเมื่อวันที่ 22 กันยายน 

พ.ศ. 2555 หลังจากได้ตัวนางพิมกับนายกานมาเป็นพยาน       

ประตูสู่คดีค้�มนุษย์
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ทั้งสองคนได้เล่าให้ฟังว่าระหว่างที่ทำางานในไร่ของนายแพทย์ตำารวจ การดำาเนินชีวิต    

ค่อนข้างลำาบาก นายแพทย์ตำารวจให้คนงานทำางานโดยกำาหนดเงื่อนไขการจ่าย         

ค่าจ้างต่อเมื่อทำางานครบ 1 ปี 6 เดือน แต่ก็ไม่เคยได้ให้ค่าตอบแทนในการทำางานเลย  

คนงานต้องทำางานอย่างหนัก แต่สภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างเลวร้าย ไม่มีที่พัก หรือ  

ห้องพักไว้หลับนอน โดยคนงานต้องนอนท้ายรถบรรทุกบ้าง นอนในห้องส้วมเก่าบ้าง  

ตามโรงรถบ้าง ซึ่งผิดปกติจากคนทั่วไปใช้ชีวิตกัน ไม่มีห้องน้ำาห้องส้วม ต้องเข้าไป    

ปลดทกุขใ์นปา่ การใชช้วีติของคนงานไมถ่งึกบัตอ้งสขุสบายมาก แตก่ค็วรมกีารดำารงชวีติ 

เยี่ยงคนปกติทั่วไป 

สิง่ทีน่ายแพทยต์ำารวจทำาตอ่คนงานเกนิกวา่จะรบัได ้เมือ่หลบหนกีย็งัมกีารให้

คนไปตามจับตัวกลับมาซึ่งไม่ใช่เฉพาะนายกาน นางพิม หรือนายเต่าเท่านั้น คนงาน   

คนอืน่ ๆ  อกีหลายคนทีม่าทำางานในไรข่องนายแพทยต์ำารวจพอมาทำางานไมไ่ดค้า่จา้ง หรอื

ทนทำางานหนักไม่ไหวก็จะหลบหนีไป14 ทั้งนี้ในระหว่างที่มีการสืบสวนสอบสวน        

คดฆีาตกรรมคนงาน  พนกังานสอบสวนพบขอ้บง่ชีก้ารเปน็แรงงานบงัคบัหลายประการ

ข้อบ่งชี้ที่พนักง�นสอบสวนพบ ซึ่งอ�จนำ�ไปสู่พฤติก�รณ์     
ของก�รบังคับใช้แรงง�น มีดังนี้

1. คนงานที่ทำางานในไร่ไม่ได้รับค่าจ้าง

2. นายจ้างมีพฤติกรรมแสดงออกในเชิงความรุนแรง มีการสะสมอาวุธปืน 

เครื่องกระสุนปืนจำานวนมาก มีการยิงปืนให้คนงานและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง     

ได้เห็นเป็นประจำา

3. คนงานมีลักษณะหวาดกลัวนายจ้างอย่างชัดเจน

4. การดำาเนินชีวิตค่อนข้างลำาบาก คนงานพักอาศัยในสถานที่ซึ่งผิดปกติ   

จากคนทั่วไปใช้ชีวิตกัน

5. ใช้คนไปติดตามจับกุมและควบคุมตัวคนงานที่หลบหนีไปกลับมา มี      

การลงโทษจับใส่กุญแจมือและนำามาขังไว้เพื่อให้ทำางานในไร่

เมือ่คณะพนกังานสอบสวนเกดิขอ้สงสยัวา่จะมกีารบงัคบัใชแ้รงงาน ประกอบ

กับคนงานซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวมีความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ได้ง่าย     

14 จากบทสัมภาษณ์ พ.ต.อ.สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล รองผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
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คณะพนักงานสอบสวนได้มีการหารือกับทีมสหวิชาชีพที่ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงาน        

ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการดำาเนินคดีค้ามนุษย์แรงงาน จนกระทั่ง   

มีความเห็นร่วมกันว่าอาจจะมีการค้ามนุษย์ในลักษณะการบังคับใช้แรงงาน จึงได้

ประสานให้สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีทำาการ   

คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

แนวท�งก�รพิจ�รณ�ข้อบ่งชี้แรงง�นบังคับ
ในการพิจารณาว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อาจจะต้อง

สังเกตและพิจารณาข้อบ่งชี้สภาพบังคับการแสวงหาประโยชน์ บางกรณีมีลักษณะ      

ที่เข้าข่ายข้อบ่งชี้เพียงประการเดียว ก็อาจถือว่าเป็นพฤติการณ์ของการค้ามนุษย์ได้    

แต่บางกรณีอาจจะต้องพิจารณาข้อบ่งชี้หลายข้อประกอบกัน เพื่อที่จะตัดสินได้ว่า       

มีการแสวงหาประโยชน์ในลักษณะการค้ามนุษย์ โดยสัญญาณบอกเหตุที่อาจการบังคับ 

ใช้แรงงานแยกออกเป็น 6 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 15

    

15 องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) หลักสูตรฝƒกอบรมพนักงานตรวจแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถ

การตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการประเภทกลุ่มเสี่ยง

1. ความรุนแรงทางกาย จิตใจ

 เป็นเด็กอายุต่ำากว่า 18 ปี

 พบร่องรอยถูกทำาร้ายตามเนื้อตัวร่างกาย

 มอีาการวติก หวาดกลวัถกูขูเ่ขญ็วา่จะทำาอนัตราย 

  ต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ

2. การจำากัดเสรีภาพทางกาย

 ถูกกักขังหรือจำากัดเสรีภาพให้อยู่ในที่ทำางาน

 ถูกจำากัดให้ต้องพักอาศัยในสถานที่ทำางานหรือใน

  สถานที่ที่นายจ้างจัดไว้ให้

 ไม่มีอิสรภาพในการออกนอกสถานที่ทำางาน   

  หรือที่พัก
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4. แรงงานขัดหนี้

 ต้องจ่ายเงินค่าเดินทาง ค่านายหน้า ค่าจัดทำา

  เอกสารเป็นจำานวนที่สูงเกินจริง 

 ต้องจ่ายค่าที่พักอาศัย อาหาร หรือเครื่องมือ    

  ในการทำางานที่สูงเกินสมควร 

 มีการกู้ยืมเงินจากนายจ้างหรือผู้ดูแล

 มกีารใหเ้บกิเงนิคา่ตอบแทนลว่งหนา้ ทำาใหม้ภีาระ

  หนี้สินต้องทำางานใช้หนี้   

 มีการหักค่าตอบแทนในการทำางานเพื่อชำาระหนี้

  เกินกว่าที่ตกลงไว้

 มภีาระหนีส้นิจำานวนมากจนไมส่ามารถหลดุพน้ได้

3. การจำากัดเสรีภาพในการตัดสินใจ

 มีอาการวิตกกังวล

 ถกูบงัคบัขม่ขูใ่หต้อ้งทำางาน หรอืตอ้งฝนืทนทำางาน 

  ที่ไม่ต้องการ

 ถูกหลอกลวงเกี่ยวกับจำานวนค่าตอบแทนใน   

  การทำางาน

 เจ้าของหรือผู้ดูแลมีบุคลิกลักษณะรุนแรง

 นายจ้างหรือผู้ดูแลข่มขู่เหยื่อหรือบุคคลใน

  ครอบครัว

 บุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองถูกข่มขู่ว่าหากหลบหนี

  หรือไม่ทำางานจะถูกส่งให้แก่ตำารวจหรือพนักงาน

  เจ้าหน้าที่

 พบสภาพความรุนแรงในสถานที่ทำางานหรือ

  บริเวณใกล้เคียง

 ถูกจำากัดไม่ให้ลาออกจากงาน
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5. ยึดค่าตอบแทนหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนในการทำางาน

 ไม่เคยได้รับค่าตอบแทนในการทำางาน

 ไม่ได้รับการจ่ายค่าตอบแทนเป็นประจำา หรือ  

  โดยปกติ

 ได้รับค่าตอบแทนเป็นสิ่งของ

 ไม่มีหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทน 

6. การยึดเอกสารประจำาตัว

 นายจ้างหรือผู้ดูแลเป็นผู้เก็บรักษาเอกสารประจำาตัว

 ไม่สามารถเรียกคืนหรือเข้าถึงเอกสารดังกล่าวได้ 

5.1 ก�รคัดแยกผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์
หลังจากช่วยเหลือผู้เสียหายหรืออาจจะเป็นผู้เสียหายออกมาจากสถานที่

ทำางานแล้ว ทีมสหวิชาชีพจะทำาการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เบื้องต้นพร้อม

บันทึกความเห็นหรือข้อสังเกตเพื่อประสานส่งต่อข้อมูลให้พนักงานสอบสวน ใน   

ระหว่างการคัดแยกผู้เสียหายหรืออาจจะเป็นผู้เสียหาย ให้จัดหาสถานที่ที่เหมาะสม   

และปลอดภัย ซึ่งการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะต้องสัมภาษณ์เพื่อให้ได้  

ข้อมูล ข้อเท็จจริง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ควรจะต้องสังเกตเพื่อหาข้อบ่งชี้ที่อาจเป็น      

การแสวงหาประโยชน์ที่เป็นการค้ามนุษย์ด้วย

การคดัแยกผูเ้สยีหายเปน็ขัน้ตอนสำาคญั ถอืเปน็ประตทูีจ่ะนำาไปสูก่ารคุม้ครอง 

และช่วยเหลือผู้เสียหาย เพราะหากเป็นผู้เสียหายแต่ถูกคัดแยกว่าไม่ใช่ผู้เสียหาย      

โดยเฉพาะผูเ้สยีหายทีเ่ปน็แรงงานตา่งดา้ว หลบหนเีขา้เมอืง และทำางานไมไ่ดร้บัอนญุาต

อาจจะถกูดำาเนนิคดไีด ้จงึถอืวา่ผูเ้สยีหายตอ้งถกูกระทำาละเมดิซ้ำาได ้ดงันัน้ในการคดัแยก

ผู้เสียหายจึงมีสิ่งที่ต้องคำานึง คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้ว่ากลุ่มใดคือกลุ่มเสี่ยงที่  

ถูกแสวงหาประโยชน์ได้ง่าย ต้องมีความรู้ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ความรู้     

พื้นฐานในเรื่องกฎหมายแรงงาน กฎเกณฑ์การลงโทษในการทำางาน ถ้าปรากฏว่ามีการ

ลงโทษต่อชีวิต เนื้อตัวร่างกาย อาจเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์ได้ ต้องรู้ข้อเท็จจริง 
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รู้จักสังเกตพฤติกรรม ความหวาดกลัว หรือสภาพบาดแผลทางร่างกายต่าง  ๆ      

ประกอบด้วย พร้อมทั้งพยานหลักฐานสนับสนุนที่น่าเชื่อถือได้ว่า ข้อมูลของผู้เสียหาย  

มีมูลความจริง เพื่อนำามาวิเคราะห์ว่าบุคคลใดเป็นผู้เสียหายหรือไม่ 

ข้อควรรู้ : ก�รคัดแยกผู้เสียห�ย
จ�กก�รค้�มนุษย ์

 กรณีผู้เสียหายเป็นกลุ่ม ต้องแยกเด็กออกจาก

ผู้ใหญ่ก่อนเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเพื่อให้     

การสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว

 ถ้าผู้เสียหายเป็นต่างด้าวต้องมีล่าม เพื่อสื่อสาร

ความเข้าใจให้ตรงกันและสร้างความไว้วางใจต่อกัน

 ต้องแยกนายจ้างหรือคนควบคุมออกจาก        

ผู้เสียหายเพราะผู้เสียหายจะเกิดความหวาดกลัวและไม่ให้ 

ข้อเท็จจริงได้

 ต้องจัดสถานที่คัดแยกผู้เสียหายเป็นสัดส่วน    

ไม่ให้นายจ้าง หรือคนควบคุม มาแทรกแซง

 พนักงานสอบสวนเป็นผู้พิจารณาว่าบุคคลใด  

เป็นผู้เสียหาย โดยคำานึงถึงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 

เป็นสำาคัญ ตลอดจนความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ในกรณีมีความเห็นต่าง หรือแย้งกันระหว่าง

พนักงานสอบสวนกับหน่วยงานที่ร่วมคัดแยก ให้ผู้กำากับการ

สถานตีำารวจนัน้บนัทกึความเหน็พรอ้มแนบความเหน็ของตน

ไปยังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

จังหวัดโดยเร็ว เพื่อขอความเห็นและส่งไปยังผู้บังคับการ

จังหวัดเพื่อพิจารณาชี้ขาด 
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1. รู้จักกลุ่มเสี่ยง

2. รู้ข้อกฎหมาย

3. รู้ข้อเท็จจริง

และพยานหลักฐาน

ผู้ทำาการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะต้องมีความรู้

ความเข้าใจ เกี่ยวกับกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มเปราะบางว่าใคร คือ

บุคคลกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ทั้งนี้  

กลุ่มเสี่ยงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 เสี่ยงโดยตัวบุคคล เช่น เด็ก แรงงานข้ามชาติ 

บุคคลหลบหนีเข้าเมือง คนไร้สัญชาติ ชนกลุ่มน้อย เป็นต้น 

 เสี่ยงโดยกิจการหรืองานที่ทำา เช่น กิจการประมง

ทะเล เกษตรกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรือโรงงาน    

ห้องแถว ก่อสร้าง เป็นต้น  

การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และต้องมีความเข้าใจ

กฎหมาย รูปแบบ ลักษณะการกระทำาอันจะเป็นความผิด 

การนำาคนไปบังคับใช้แรงงานหรือบริการ อันเป็นรูปแบบหนึ่ง

ของการค้ามนุษย์ ซึ่งจะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย 

อาทิเช่น 

 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 309 มาตรา 310 

มาตรา 310 ทวิ มาตรา 312 และมาตรา 312 ทวิ  

 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์   

พ.ศ. 2551

 พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

 พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

 พ.ร.บ. การทำางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

นอกจากนี้ ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจความ      

แตกต่างระหว่างการใช้แรงงานกับการบังคับใช้แรงงาน

การสัมภาษณ์และการสอบถามพูดคุยเป็นวิธีการที่จะให้ได้

ข้อมูลข้อเท็จจริงจากผู้ถูกสัมภาษณ์ ได้แก่ ภูมิหลัง ของผู้ตอบ 

เพศ อายุ การศึกษา ผู้ติดต่อชักชวน เส้นทางการเดินทาง 

ลักษณะการทำางาน การถูกแสวงหาประโยชน์ ค่าตอบแทน   

ที่ ได้รับ สภาพบังคับ การกระทำาอันตรายต่อร่างกาย          
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ก�รคัดแยกผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ในรูปแบบก�รบังคับใช้
แรงง�น

สำาหรบัในการกระทำาความผดิจากการคา้มนษุยใ์นรปูแบบการบงัคบัใชแ้รงงาน  

ผูก้ระทำาตอ้งมเีจตนาพเิศษ “เพือ่แสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบจากการบงัคบัใชแ้รงงาน” 

กลา่วคอื ผูก้ระทำามมีลูเหตจุงูใจทีจ่ะหนว่งเหนีย่ว หรอืกกัขงั พาไป หรอืเอาตวัผูเ้สยีหาย

ไปบงัคบัใชแ้รงงาน หรอืสง่ไปใหผู้อ้ืน่บงัคบัใชแ้รงงานโดยหวงัผลประโยชนต์อ่ตนเองหรอื

ผู้อื่น ดังนั้น หากปรากฏว่ามีการกระทำาครบองค์ประกอบภายนอกแล้ว และมีเจตนา

พิเศษเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้แรงงานแล้ว  

การถูกจำากัดสิทธิเสรีภาพ เพื่อนำาข้อมูลนั้นมาประเมินว่า 

บุคคลนั้นเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ นอกจากนี้ 

อาจจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานอย่างอื่นด้วย ไม่ว่า    

พยานบคุคล พยานเอกสาร และพยานวตัถอุืน่ ๆ  เพือ่จะทราบ

ความจริงในเรื่องนั้นและพิสูจน์ความจริงจากข้อมูลที่ได้รับ

กรณีที่ผู้เสียหายสมัครใจในเบื้องต้น หรือการเข้า

เมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือการได้รับอนุญาตให้     

ทำางานตามกฎหมายการทำางานของคนต่างด้าว ไม่ได้

หมายความว่าบุคคลนั้นจะไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

จึงควรสอบถามข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำาที่เป็นการค้ามนุษย์

ในภายหลังหรือไม่

การพิจารณาว่าผู้นั้นเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ 

ควรพิจารณาตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่รวบรวมได้   

ตลอดจนการสังเกตสัญญาณบอกเหตุ หรือข้อบ่งชี้ที่อาจเป็น

สภาพบังคับท่ีอาจเป็นการค้ามนุษย์ เช่น ความรุนแรงทางกาย 

จำากัดเสรีภาพทางกาย การจำากัดเสรีภาพในการตัดสินใจ    

การถูกข่มขู่หลอกลวงไม่จ่ายค่าตอบแทนในการทำางาน       

ยึดเอกสารประจำาตัว สภาพบังคับจากการตกเป็นแรงงาน    

ขัดหนี้ และบังคับในรูปแบบอื่น เพื่อประกอบในประเมิน  

ความเห็นเบื้องต้นต่อไป 

4. รู้จักสังเกต
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ข้อสังเกต จะเป็นการบังคับใช้แรงงานได้ต้องปรากฏว่ามี “การบังคับ” ให้

ทำางาน กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ ผู้เสียหายไม่ได้ยินยอมทำางานโดยสมัครใจ แต่การทำางานนั้น

เกิดขึ้นจากการถูกบังคับข่มขืนใจ เช่น การข่มขู่ลูกจ้างหรือคนงานว่าถ้าไม่ทำางานจะ   

ถูกฆ่า ถูกทำาร้ายร่างกาย หรือเมื่อคนงานหลบหนีออกแล้วถูกตามจับได้ หลังจากนั้นมี

การนำาคนงานที่หนีมาลงโทษต่อหน้าคนงานอื่น ๆ ทำาให้คนงานหรือลูกจ้างคนอื่น ๆ    

เกิดความกลัวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดกับตนเองจึงไม่กล้าหนี หรือการขู่ว่าจะทำา  

ร้ายลูก หรือพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้าน หรือทำาร้ายสามี ภรรยา หรือญาติของคนงาน          

หากคนงานนั้นไม่ทำางาน เป็นต้น ดังนั้น แม้ผู้เสียหายจะยินยอมทำางานให้ ถ้าความ

ยินยอมนั้นไม่ได้เกิดจากความสมัครใจ แต่เป็นการจำายอมเพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ต้อง

ถือเป็นการบังคับใช้แรงงาน 

การบังคับให้ทำางานโดยส่วนใหญ่มักมีพฤติการณ์กักขังผู้เสียหาย การจำากัด

เสรีภาพในการเดินทางและจำากัดการเคลื่อนไหวรวมอยู่ด้วย อย่างไรก็ตามแม้ไม่มี     

การกักขัง ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้เสียหายไม่ได้ถูกบังคับให้ทำางานเสมอไป เนื่องจาก    

ผู้เสียหายอาจถูกบังคับโดยวิธีการอื่น ซึ่งผู้กระทำาไม่จำาเป็นต้องกักขังผู้เสียหายก็ได้    

เช่น ใช้วิธีการข่มขู่ว่าจะทำาอันตรายพ่อ แม่ หรือญาติ การทำาให้ติดหนี้แล้วข่มขู่ว่าจะ

ต้องใช้หนี้ (Debt bondage) หรือการทำาให้ติดยาเสพติด เป็นต้น

กล่าวโดยสรุปได้ว่าการค้ามนุษย์ หมายความถึง การกระทำาอันเป็นการ

แสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบจากมนุษย์ด้วยกัน หากการกระทำานั้นเพื่อให้ได้มาซึ่ง     

ผลประโยชน ์โดยมมีนษุยเ์ปน็วตัถทุีเ่ปน็องคป์ระกอบหนึง่ของการกระทำา การแสวงหา

ประโยชน์นั้นก็ย่อมเป็นการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะเกิดจากการบังคับ ข่มขู่ ใช้กำาลังบังคับ  

หรือการให้เงินหรือทรัพย์สินเพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมก็ตาม แต่หากเป็นการกระทำา

ต่อเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี แม้เด็กจะยินยอมก็ยังถือว่าเป็นความผิดเพราะเด็กเป็นผู้ที่มี

ความอ่อนด้อย กฎหมายจึงต้องให้ความคุ้มครองจากการล่อลวง หลอกลวง บังคับ แต่

การกระทำาต่อมนุษย์ดังกล่าวข้างต้นนั้น จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาประโยชน์ 

ไดแ้ก ่การแสวงหาประโยชนจ์ากการ คา้ประเวณ ี หรอืการแสวงหาประโยชนท์างเพศ

ของบุคคลในรูปอื่น การทำาคนมาขอทาน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเอาคน 

ลงเป็นทาส หรือการตัดอวัยวะเพื่อการค้า
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เปรียบเทียบก�รจ้�งแรงง�น 16

 หากนำาหลักกฎหมายในเรื่อง “จ้างแรงงาน” มาพิจารณาเปรียบเทียบ

จะเห็นได้ว่า เมื่อมีการจ้างแรงงานย่อมทำาให้นายจ้างมีสิทธิในการใช้แรงงาน

ลูกจ้างได้ เนื่องจากการจ้างแรงงานมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ทั้ง    

สองฝา่ยจะตอ้งปฏบิตัติอ่กนั ซึง่ฝา่ยนายจา้งมหีนีท้ีจ่ะตอ้งจา่ยคา่สนิจา้งแกล่กูจา้ง

ตลอดเวลาที่ทำางานให้ ส่วนฝ่ายลูกจ้างมีหน้าที่ต้องทำางานให้นายจ้างทั้งลูกจ้าง

ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำาสั่งของนายจ้าง  

 การจา้งแรงงานอาจทำาใหเ้สรภีาพของลกูจา้งถกูจำากดัลงบา้ง เพราะเกดิ

หน้าที่ตามสัญญาจ้างขึ้นแทน เช่น มีการกำาหนดให้ลูกจ้างต้องเข้าทำางานและ 

เลิกงานตามเวลาที่นายจ้างกำาหนด ทั้งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่นายจ้าง 

กำาหนดด้วย หากฝ่าฝืนคำาสั่งหรือกฎระเบียบนายจ้างมีสิทธิที่จะลงโทษได้ แต่  

การจ้างแรงงานไม่ทำาให้นายจ้างจะมีสิทธิควบคุมลูกจ้าง ถึงขนาดจำากัดบริเวณ 

จนทำาให้ลูกจ้างปราศจากเสรีภาพหรือกักขัง หรือมีคนควบคุม และนายจ้างไม่มี

สิทธิลงโทษต่อเนื้อตัวร่างกายของลูกจ้าง หากนายจ้างทำาการควบคุมถึงขนาด

ลูกจ้างต้องปราศจากเสรีภาพขาดอิสระ หรือมีการลงโทษต่อเนื้อตัวร่างกายแล้ว 

ย่อมถือได้ว่าเป็นการใช้แรงงานที่เกินกว่ากรอบที่กฎหมายให้สิทธิไว้ แม้ว่า   

ลูกจ้างจะมีสิทธิดูโทรทัศน์หรือได้รับการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วย หรือการเลือก   

ซื้ออาหารมาปรุงรับประทานเอง หรือการได้รับค่าตอบแทนในการทำางาน ก็ไม่

ทำาให้การกักขังหรือควบคุมที่ปฏิบัติต่อผู้เสียหายอันเป็นผิดอยู่แล้วกลายเป็นไม่  

ผิดได้ เพราะตราบใดที่บุคคลไปไหนมาไหนไม่ได้ตามชอบใจ แม้จะอยู่ดีกินดี   

เพียงใด ก็ถือว่าบุคคลนั้นถูกกระทำาให้ไร้อิสรภาพหรือปราศจากเสรีภาพใน 

ร่างกายและเสรีภาพในการตัดสินใจแล้ว หากการกระทำาดังกล่าวข้างต้น        

มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการผลประโยชน์จากการได้ใช้แรงงานหรือบริการ             

การกระทำานั้นก็เป็น “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” อันเป็นการค้ามนุษย์

16 คู่มือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน, มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก, พิมพ์ครั้งแรก   
พ.ศ. 2555 หน้า 54 - 55
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การใช้แรงงาน

 ลูกจ้างมีเสรีภาพตัดสินใจด้วยตนเอง   
ที่จะเลือกงาน โดยปราศจากการล่อลวง 
ขู่เข็ญ หรือบังคับ 

 นายจ้างมีอำานาจควบคุมบังคับบัญชา
ลูกจ้าง โดยมีขอบเขตและระยะเวลา 
จำากัดเพียงเท่าที่ลูกจ้างอยู่ในช่วงระยะ
เวลาการทำางาน

 กฎระเบียบในการทำางานต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมาย

 การลงโทษมีข้ันตอนและระดับการลงโทษ
ทีเ่ปน็ธรรม และไมเ่ปน็การลงโทษตอ่ชวีติ 
รา่งกาย และเสรภีาพ การลงโทษไมฝ่่าฝืน 
ต่อสัญญาจ้างและไม่ขัดต่อกฎหมาย
 
 ลูกจ้างมีสิทธิที่จะเลือกยุติการทำางาน  

หรือลาออกได้อย่างเสรี

การบังคับใช้แรงงาน

 ลูกจ้างไม่มีเสรีภาพที่จะเลือกงาน หรือ
อาจจะถูกหลอกหลวง หรือปกปิดข้อเท็จ
จริงเกี่ยวกับการทำางาน หรืออยู่ในสภาพ
บังคับที่ต้องทำางานโดยไม่สมัครใจ

 ลูกจ้างถูกบังคับให้ทำางานด้วยวิธีการ            
และความรุนแรง ถูกลิดรอนสิทธิและ
เสรีภาพ โดยปราศจากเหตุอันสมควร   
ไม่สามารถที่จะเลือกกำาหนด การดำาเนิน
ชีวิตของตนเองได้ และต้องดำารงชีวิต   
อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อื่น

 กฎระเบียบขัดต่อกฎหมาย อาจมีตั้งแต่
การยึดหนังสือเดินทาง ยึดค่าจ้าง กักขัง 
หน่วงเหน่ียว ห้ามติดต่อกับบุคคลภายนอก
ให้ทำางานเป็นเวลาหลายช่ัวโมง หรอืทำางาน
โดยไม่มีวันหยุด ไม่จ่ายค่าจ้างหรือค่า       
ตอบแทน หรอืจา่ยคา่จา้งหรอืคา่ตอบแทน
ที่ไม่เหมาะสม หรือจ่ายเพียงเล็กน้อย

 การลงโทษขดัตอ่กฎหมาย มกีารควบคมุ
และลงโทษด้วยการข่มขู่ ประทุษร้าย   
ต่อร่างกาย จิตใจ หรือถูกควบคุมจำากัด
เสรีภาพ

 การยุติการทำางานขึ้นอยู่ที่ความพอใจ         
ของนายจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียว

17 อ้างแล้ว หน้า 59 - 60
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5.2 ก�รสอบสวนและรวบรวมพย�นหลักฐ�น 

ตำารวจชุดสืบสวนสอบสวน ได้เข้าตรวจค้นบ้านของนายแพทย์ตำารวจ ทำา  

ให้ได้ข้อมูลพยานเอกสาร พยานวัตถุที่สำาคัญ จำานวนมากที่เป็นประโยชน์ ทำาให้ทราบ 

ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทำาผิด 

5.2.1 พย�นบุคคล
พนักงานชุดสืบสวนสอบสวนได้มีการสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสียหาย     

ทัง้ 3 คน ไดแ้ก ่นายกาน นางพมิ และนายเตา่ โดยคนงานไดใ้หก้ารเกีย่วกบัพฤตกิารณ์

ในระหว่างทำางานในไร่ของนายแพทย์ตำารวจ ดังนี้

การนำาพาคนงานมาทำางาน

พฤติการณ์ที่เป็นการหลอกลวง ชักชวน นำาพาคนงานโดยนายแพทย์ตำารวจ

จะเป็นผู้ขับรถตู้ไปรับคนงานสัญชาติเมียนมาจากอำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยนำาพา

เข้าเมืองผิดกฎหมาย ด้วยวิธีการให้คนงานหลบซ่อนใต้เบาะรถและนำาสิ่งของปิดบังไว้  

ทั้งยังมีภรรยาและบุตรของนายแพทย์ตำารวจนั่งโดยสารอยู่ในรถด้วย โดยทำาทีเป็น  

การพาครอบครัวไปท่องเที่ยว ประกอบกับเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จึงทำาให้ไม่ถูก    

ตรวจค้นหรือจับกุม ทั้งนี้ เมื่อนำาพาคนงานเข้ามาแล้วได้นำามาใช้แรงงานในไร่ของตนที่

จังหวัดเพชรบุรี โดยเมื่อคนงานไปถึงไร่แล้ว จะตรวจยึดเอกสารประจำาตัวและสิ่งของ   

ที่คนงานนำาติดตัวมาทั้งเอกสารบัตรผ่านแดน เอกสารประจำาตัวบุคคลของประเทศ    

เมียนมา เงินสกุลเมียนมา กระดาษจดบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ภาษาเมียนมา 

 สภาพความเป็นอยู่ของคนงาน

ขณะใช้แรงงานอยู่ในไร่ ไม่มีการจัดที่พักให้เป็นสัดส่วน คนงานต้องหา    

ท่ีพักตามยถากรรม บางคนนอนในห้องน้ำาเก่า ห้องเก็บของ ท้ายรถบรรทุก ไม่มีห้องสุขา 

อาหารก็ไม่เพียงพอ เมื่อมีสัตว์เลี้ยงป่วยตายคนงานจะนำาเนื้อสัตว์ที่ตายมาปรุงอาหาร 

ผักก็จะเป็นเศษผัก อาหารแต่ละมื้อไม่เป็นเวลา ทำางานไม่มีวันหยุด ในแต่ละวันต้อง

ทำางานอย่างหนัก ไม่มีสวัสดิการใด ๆ ระหว่างทำางานไม่เคยได้รับเงินเดือน ซึ่งผิดปกติ

จากคนทั่วไปใช้ชีวิตกัน

การมาทำางานครั้งแรกคนงานอาจสมัครใจ แต่เมื่อทำางานไประยะหนึ่ง      

คนงานไม่ได้รับค่าจ้าง ความเป็นอยู่ยากลำาบาก อีกทั้งนายแพทย์ตำารวจไม่เคยไปขอ

หนงัสอือนญุาตทำางานใหก้บัแรงงานคนใด อกีทัง้สภาพงานทีห่นกัมากเกนิไปทำาใหค้นงาน

หลบหนีไปหลายคน แต่นายแพทย์ตำารวจก็จะมีการไปนำาคนงานชุดใหม่มาแทน หรือ   
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  ภาพโรงรถของนายแพทย์ตำารวจที่คนงานใช้เป็นที่นอน

มีการติดตามจับเอาตัวคนงานที่หลบหนีเพื่อนำากลับมาบังคับให้ทำางาน

สภาพการทำางาน 

นายแพทยต์ำารวจใหส้ญัญาวา่จะใหค้า่จา้งเดอืนละ 5,000 - 7,000 บาท แต่

จะจ่ายค่าจ้างเพียงครั้งเดียวเมื่อทำางานครบ 1 ปี 6 เดือน แล้วจะส่งกลับประเทศ   

เมียนมาที่ชายแดนอำาเภอแม่สอด แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีคนงานที่อยู่ครบเนื่องจากทน  

สภาพความยากลำาบากไม่ไหวก็จะหลบหนีไป หรือคนงานที่อยู่ครบกำาหนดก็ไม่ได้       

ค่าจ้างแต่อย่างใด 

นายแพทย์ตำารวจได้นำาพาคนงานมาใช้แรงงานในไร่ของตน โดยมีไร่ 2 แห่ง 

ซึ่งอยู่คนละเขตหมู่บ้านห่างกันประมาณ 25 กิโลเมตร ไม่มีรถโดยสารผ่านไปมา  

ระหว่างสองไร่ คนงานเรียกกันว่า “ไร่ล่าง” กับ “ไร่บน” 

ไร่ล่างมีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ เป็นที่ตั้งบ้านพักของนายแพทย์ตำารวจ      

โรงจอดรถ ห้องเก็บของ ห้องน้ำาเก่า คอกสัตว์ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ใช้ทำาฟาร์ม  

เลี้ยงสัตว์และทำาเกษตรกรรม ได้แก่ ฟาร์มเลี้ยงวัวนม วัวเนื้อ ม้า แพะ หมูป่า และ

ใช้เพาะปลูกต้นปาล์ม ต้นไผ่ ปลูกหญ้าสำาหรับเลี้ยงสัตว์ 
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ส่วนไร่บนมีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน การเดินทางไป

มาไมส่ะดวก ไมม่ไีฟฟา้ ไมม่นี้ำาประปาเขา้ถงึ มเีพยีงกระทอ่มเลก็ ๆ  ทีส่รา้งไวแ้ละบอ่น้ำา

บาดาลเท่านั้น ใช้เลี้ยงวัวประมาณ 100 กว่าตัว และใช้เพาะปลูกต้นยูคาลิปตัส 

นายแพทย์ตำารวจอาศัยอยู่และทำางานที่กรุงเทพ จะมาพักไร่ล่างสัปดาห์ละ  

2 - 3 วัน ในการดูแลคนงานในไร่จะให้นางหวาน (นามสมมติ) ซึ่งเป็นญาติของตนเป็น

หัวหน้าควบคุมคนงาน หรือบางครั้งก็ให้ภรรยาคนที่สามไปพักและทำาหน้าที่ควบคุม    

คนงานในไร่ 

คนงานต้องตื่นมาทำางานตั้งแต่เวลาประมาณ 05.00 น. ต้องให้อาหารสัตว์  

รีดนมวัว ล้างคอกวัว เลี้ยงวัว ประมาณ 10.00 น. หัวหน้าคนงานจะพาไปตัดต้น 

ข้าวโพดตามที่ต่าง ๆ จนถึงเวลาประมาณ 15.00 - 16.00 น. จะกลับมาให้อาหารสัตว์  

ล้างคอกสัตว์ และบดต้นข้าวโพดเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ กว่าจะเสร็จงานเป็นเวลามืดค่ำา 

รวมเวลาการทำางานต่อวันประมาณ 10 - 15 ชั่วโมงต่อวัน โดยทำางานไม่มีวันหยุด  

ส่วนนางพิม ช่วงแรกทำางานเป็นแม่บ้านในคลินิกอาคาร 5 ชั้น  โดยทำางาน

ตั้งแต่ 05.00 - 23.00 น. ซึ่งอาคาร แบ่งพื้นที่เป็นส่วน ๆ ดังนี้

 ชั้นที่ 1 ใช้เป็นพื้นที่ตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไป 

 ชั้นที่ 2 เป็นพื้นที่พักรักษาของผู้ป่วยในขนาดประมาณ 10 เตียง 

 ชั้นที่ 3 เป็นพื้นที่เก็บของและอุปกรณ์แพทย์ และเป็นที่นอนของนางพิม

 ชัน้ที ่4 - 5 เปน็พืน้ทีส่ำาหรบัพกัอาศยัของนายแพทยต์ำารวจและครอบครวั

นางพิมมีหน้าท่ีทำาความสะอาดภายในอาคาร 5 ช้ัน ซักรีดชุดผู้ป่วย ผ้าปูเตียง 

ซักเสื้อผ้าของบุคคลในครอบครัวนายแพทย์ตำารวจ และเป็นผู้ช่วยทำาอาหารด้วย        

ในการทำางานจะถูกลงโทษบ่อย นางพิมจะถูกสั่งห้ามออกไปข้างนอกและข่มขู่ว่าออกไป

จะถกูตำารวจจบั ทำาใหเ้กดิความหวาดกลวั อกีทัง้ นางพมิพดูภาษาไทยแทบไมไ่ด ้เมือ่ถกู

ข่มขู่ก็เพิ่มความหวาดกลัวมากยิ่งขึ้น

ระหวา่งทีน่างพมิทำางานทีค่ลนิกิ นายแพทยต์ำารวจไดพ้านายกานไปซอ่มแซม

อาคารคลินิก ทำาให้นายกานกับนางพิมรู้จักและตกลงที่จะอยู่กินเป็นสามีภรรยากัน แต่

ทั้งสองจะได้พบกันเฉพาะช่วงที่นายแพทย์ตำารวจพานายกานมาที่คลินิก หรือพานางพิม

ไปช่วยทำางานที่ไร่เท่านั้น ต่อมาทั้งสองคนมีบุตรด้วยกัน คือ ด.ญ.น้ำา (นามสมมติ)     

นางพิมกับบุตรอยู่ที่คลินิกของนายแพทย์ตำารวจ โดยภายหลังจากที่นายกานและ       

คนงานอื่นหลบหนีไป นายแพทย์ตำารวจจึงให้นางพิมกับลูกมาทำางานอยู่ในไร่        
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คนงานสว่นหนึง่อยูก่บันายแพทยต์ำารวจ ซึง่เปน็นายจา้งมานาน  

คนงานจะถูกบังคับใช้แรงงาน หรือว่าเป็นความสมัครใจของ 

คนงานเอง จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างลึกซึ้งพอสมควร 

เมือ่สภาพพืน้ทีไ่มม่รีัว้รอบขอบชดิ หากจะหลบหนกีอ็าจกระทำา

ได ้แตเ่หตใุดจงึไมห่ลบหน ีขอ้เทจ็จรงิเหลา่นีพ้นกังานสอบสวน  

ได้นำามาพิเคราะห์อย่างรอบคอบ

วิธีการบังคับ ควบคุม

แม้ว่าสภาพไร่ของนายแพทย์ตำารวจจะไม่มีรั้วล้อมรอบ หากมองสภาพ

ภายนอกที่สายตามองเห็นก็คงจะไม่พบพฤติการณ์ใด ๆ ที่เป็นการค้ามนุษย์ เนื่องจาก

ไม่มียามเฝ้า ไม่มีการกักขัง คนงานที่ทำางานอยู่กับนายแพทย์ตำารวจก็ทำางานกันมา   

นาน คนงานจะถูกบังคับใช้แรงงานหรือว่าเป็นความสมัครใจเอง จึงเป็นเรื่องที่ต้อง

พิจารณาอย่างลึกซึ้งพอสมควร แต่เมื่อสอบถามข้อเท็จจริงในเชิงลึกแล้วกลับพบว่า  

ไม่ใช่ว่าคนงานทั้ง 3 คนนี้จะไม่เคยหลบหนีมาก่อน ทุกคนล้วนแต่เคยหลบหนีออก    

ทัง้สิน้ แตท่กุครัง้ทีห่ลบหนอีอกไปนายแพทยต์ำารวจกจ็ะใชบ้คุคลไปตดิตามนำาตวักลบัมา 

ประมาณปี พ.ศ. 2548 นายกานได้หลบหนีไปทำางานที่มหาชัย นายแพทย์

ตำารวจทราบที่อยู่จึงได้ใช้อำานาจของตนบีบบังคับนายจ้างคนใหม่ให้ส่งตัวกลับคืนมา     

อยู่มาไม่นาน นายกานก็หลบหนีไปอีก นายแพทย์ตำารวจให้ลูกน้องคนสนิทไปติดตามจับตัว

กลับมา เมื่อจับตัวมาแล้ว ใช้วิธีการลงโทษด้วยการให้ยืนกางแขนใส่กุญแจมือสองข้าง

ไว้กับลูกกรง และให้ลูกชายนอนเฝ้าท้ังคืน รุ่งเช้าก็บังคับให้ไปทำางานตามเดิมโดยให้      

ขบัรถไถ ขณะทีม่อืขา้งหนึง่ถกูคลอ้งกญุแจมอืไวก้บัพวงมาลยัรถไถในระหวา่งการทำางาน        

ป ีพ.ศ. 2551 นายกานไดห้ลบหนอีอกจากไรข่องนายแพทยต์ำารวจไปทำางาน

อยู่ที่โรงอิฐแห่งหนึ่ง ในเขตอำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งนายจ้างคนใหม่  

เป็นผู้ใหญ่บ้าน เมื่อนายกานไปทำางานได้ประมาณหนึ่งปี นายเล็ก (นามสมมติ) กับ    

นางน้อย (นามสมมติ) เป็นสามีภรรยาที่เคยทำางานในไร่ของนายแพทย์ตำารวจได้     

หลบหนีออกมาและได้พบกับนายกาน จึงได้พามาทำางานที่โรงอิฐทำาให้ทราบว่านางพิม
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และลูกทำางานอยู่ที่ไร่นายแพทย์ตำารวจ นายกานได้ขอร้องให้นายจ้างใหม่ไปรับนางพิม

และ ด.ญ.น้ำา (นามสมมต)ิ ลกูสาว เมือ่รบันางพมิและลกูสาวมาอยูด่ว้ยกนัแลว้ นายจา้ง   

คนใหม่ได้พา ด.ญ.น้ำา ไปเข้าเรียนที่ศูนย์เด็กเล็ก 

ป ีพ.ศ. 2553 มเีจา้หนา้ทีต่ำารวจไปตดิตามหาตวันายเลก็กบันายกานทีโ่รงอฐิ 

โดยบอกกับนายจ้างว่า “นายจ้างคนก่อนเป็นตำารวจได้มีการแจ้งความว่าทั้งสองคนลัก

อาวุธปืน” ซึ่งวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำารวจได้จับตัวนายเล็กกับนางน้อยไป ทั้งสองคน    

ก็ร้องขอความช่วยเหลือ นายจ้างคนใหม่ขอร้องต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจไม่ให้จับนางน้อย    

ไปเพราะไม่ได้กระทำาความผิด แต่เจ้าหน้าที่ตำารวจบอกว่านายจ้างเขาต้องการคนของ 

เขาคืนและพาทั้งสองคนไปด้วยกัน นายจ้างคนใหม่ทำาได้แต่เพียงแจ้งให้เจ้าหน้าที่  

ตำารวจลงบนัทกึประจำาวนัไวเ้ปน็หลกัฐาน หลงัจากถกูจบัตวัไปไมน่าน นายแพทยต์ำารวจ

ขับรถพานายเล็กกับนางน้อยเข้ามาที่โรงอิฐและแสดงท่าทีเยาะเย้ยก่อนขับออกไป 

ตอ่มา เจา้หนา้ทีต่ำารวจไดม้าตามหานายกานอกี โดยมหีมายจบัและภาพถา่ย

มาด้วย ในครั้งนี้ก็ได้มีการนำาตัวนายกาน นางพิม และ ด.ญ.น้ำา ไปด้วยในลักษณะเดิม 

นายจ้างคนใหม่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือทั้งสามคนได้ เมื่อนายกานถูกนำาตัวส่งพนักงาน

สอบสวนท้องที่รับแจ้งเหตุ นายแพทย์ตำารวจให้การว่านายกานไม่ใช่คนร้าย เจ้าหน้าที่

ตำารวจจึงดำาเนินคดีเพียงข้อหาคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง ส่งตัวไปยังสำานักงานตรวจ

คนเข้าเมือง เพื่อผลักดันกลับประเทศเมียนมา แต่ก่อนส่งกลับนายแพทย์ตำารวจให้      

พี่ชายไปรับตัวนายกานนำามาใช้แรงงานอยู่ที่ไร่ตามเดิม   

สว่นนางพมิและ ด.ญ.น้ำา กลบัมาอยูท่ีไ่รก่อ่นแลว้ ในครัง้นีน้ายกาน นางพมิ 

ถูกนำากลับไปใช้แรงงานอยู่ที่ไร่ตามเดิม แต่ถูกแยกให้ทำางานอยู่คนละแห่งห่างกัน 

ประมาณ 25 กิโลเมตร ไม่สามารถไปหากันเองได้โดยอิสระ 

ส่วน ด.ญ.น้ำา นายแพทย์ตำารวจได้แยกนำาไปอยู่ที่คลินิกที่กรุงเทพ และยัง  

คิดค่าเลี้ยงดูจากนายกานและนางพิม เดือนละ 2,000 – 3,000 บาท ทั้งข่มขู่ว่าหาก

หลบหนีจะปาดบุตร (หั่นแบ่ง) ออกเป็นสองส่วน นอกจากนี้ได้แยกบุตรเพื่อที่จะให้     

ทั้งสองคนทำางานและไม่สามารถหลบหนีไปด้วยกันได้    

ปี พ.ศ. 2554 นายกานตกจากรถกระเช้า ขณะที่ขึ้นไปตัดกิ่งไม้ทำาให้หลัง  

และแขนหกั กระดกูทิม่ทวาร แตไ่มไ่ดถ้กูนำาตวัไปโรงพยาบาล นายกานตกรถกระเชา้ใน  

ช่วงบ่าย แต่นายแพทย์ตำารวจส่ังไม่ให้หัวหน้าคนงานพาไปโรงพยาบาลให้รอตนก่อน    

และเมื่อไปถึงก็ไม่ได้นำาส่งไปรักษาในทันที โดยให้นอนรอด้วยความเจ็บปวด                  
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จนกระทั่ง 2 ทุ่ม นายกานรู้สึกทนไม่ไหว หายใจไม่ออก มีเลือดออกทางปาก จึงได้    

ขอร้องกับนายแพทย์ตำารวจให้ช่วยชีวิตด้วย จึงสั่งให้หัวหน้าคนงานพามาที่กรุงเทพ      

แล้วให้พาไปรักษาที่โรงพยาบาลตำารวจ แต่ก็ถูกนำาตัวออกมาจากโรงพยาบาลทั้งที่ยัง 

รักษาไม่หายและยังเดินไม่ได้ นายแพทย์ตำารวจให้นายกานไปอยู่ที่ไร่บนเพียงลำาพัง     

อยู่ห่างไกลชุมชน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง ทั้งการกินอยู่และขับถ่ายเรี่ยราด แต่  

ต้องพยายามเอาชีวิตรอด ด้วยการถัดตัวไปตักน้ำา ทำาอาหาร หุงข้าวเอง ต้องทนต่อ 

สภาพความทุกข์ทรมาน ส่วนนางพิมให้ไปทำางานคนละแห่ง ไม่ให้ดูแลนายกาน ทั้งที่ 

รู้ดีว่านายกานไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ 

ในขณะที่นายกานยังไม่หายบาดเจ็บ การเคลื่อนไหวร่างกายก็ไม่ปกติ ต้อง 

ใช้ไม้ค้ำาพยุง นายแพทย์ตำารวจสั่งให้นายกานมาบดต้นข้าวโพดที่ไร่ล่าง โดยต้อง       

ยัดต้นข้าวโพด ใส่เข้าไปในเครื่องบด ระหว่างนั้นต้นข้าวโพดติดคาเครื่อง นายกาน     

จึงเข้าไปดึงต้นข้าวโพดที่ติดออก แต่เครื่องบดข้าวโพดได้ดึงมือนายกานเข้าไปใน    

เครื่องจนแขนขาด เนื่องจากร่างกายไม่ปกตินายกานไม่สามารถสู้แรงเครื่องบดได้      

ซึ่งนายแพทย์ตำารวจได้รักษาโดยการทำาความสะอาดแผลและใช้ผ้าพันบาดแผลไว้    

จากนั้นก็นำาตัวกลับมาที่ไร่

ช่วงที่นางพิมถูกจับกลับมานั้น เริ่มตั้งครรภ์บุตรคนที่สองแล้ว ขณะท้องแก่                   

ใกลค้ลอดกต็อ้งทนทำางานอยา่งลำาบาก และไมไ่ดไ้ปฝากครรภท์ีส่ถานอีนามยัใด เมือ่เจบ็   

ท้องจะคลอด นางหวาน (นามสมมติ) หัวหน้าคนงานได้ขับรถจะพานางพิมไปคลอด

บุตรที่สถานีอนามัย แต่นางพิมคลอดระหว่างทาง นายแพทย์ตำารวจกลับสั่งให้หัวหน้า

คนงานพานางพิมกลับมารอที่ไร่ และนอนรออยู่หลายชั่วโมง กว่าที่นายแพทย์ตำารวจ   

จะมาถึง จากนั้นถึงให้ภรรยาคนที่สามของนายแพทย์ตำารวจมาตัดสายสะดือให้

หลังจากที่คลอดบุตร นางพิมก็ต้องทำางานตามปกติ ไม่ได้พักฟื้นหลัง    

คลอดบุตร  และต้องทำางานหนักจนมีเลือดออกทางช่องคลอด หลังจากคลอดบุตร     

คนที่สองได้ประมาณ 3 เดือน นายแพทย์ตำารวจก็แยกบุตรไปอยู่ที่กรุงเทพ เพื่อที่       

จะป้องกันไม่ให้หลบหนีอีกเช่นกัน    

ส่วนนายเต่าเพิ่งนำาพามาทำางานเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 โดย       

นายแพทย์ตำารวจไปรับมาจากชายแดนอำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทำางานมาแล้ว

ประมาณ 1 ปี 6 เดือน แต่ก็ไม่เคยได้รับค่าจ้างและไม่ได้ขออนุญาตทำางานตาม  

กฎหมาย นายเต่าทำางานอยู่ที่ไร่ล่าง มีหน้าที่เลี้ยงวัว เลี้ยงม้า ต้องตื่นประมาณตี 5 
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ทำาความสะอาดคอกสัตว์ทุกเช้าเย็น ให้อาหารสัตว์ ไปตัดหญ้า ต้นกระถิน ต้นข้าวโพด 

มาบดผสมอาหารสัตว์ กว่าจะเสร็จงานในแต่ละวันประมาณ 20.00 น. - 21.00 น.  

นายเต่าไม่มีที่หลับนอนต้องอาศัยนอนที่โรงรถ จากสภาพการทำางานหนัก  

แต่ไม่ได้เงินค่าจ้าง และสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้าย นายเต่าจึงหนีจากไร่ 3 ครั้ง แต่

นายแพทย์ตำารวจให้คนไปตามจับเอาตัวกลับมาทุกครั้ง เคยถูกจับใส่กุญแจมือ ถูกขังไว้

ในห้องน้ำา ถึงเช้าจึงปล่อยตัวออกมาทำางานต่อ เมื่อนายเต่าหนีก็จะถูกจับตัวกลับมา    

ทุกครั้ง จึงไม่กล้าจะหลบหนีอีก จนกระทั่งได้รับการช่วยเหลือออกมา 

พยานบุคคลอื่น ๆ

พนักงานสอบสวนได้สอบสวนพยานบุคคลมากกว่า 50 ปาก มีพยานบุคคล

ที่เป็นบุคคลสัญชาติเมียนมา และเคยทำางานในไร่ของนายแพทย์ตำารวจมาก่อน โดย  

ต่างให้การถึงพฤติการณ์ขณะที่ทำางานในไร่ ซึ่งมีสภาพไม่ต่างกัน ต้องทำางานหนัก ไม่มี 

วันหยุด ไม่มีสวัสดิการ ไม่มีที่พัก และจะจ่ายเงินเมื่อทำางานครบ 1 ปี 6 เดือน ทำาให้

ทนไม่ไหว แต่ก็ไม่สามารถที่จะลาออกได้ จึงได้หลบหนีออกไป บางรายหลบหนีไม่ได้   

ถูกจับกลับมาก็จะถูกลงโทษและบังคับให้ทำางานต่อไป   

ส่วนพยานบุคคลแวดล้อมที่เป็นชาวบ้านข้างเคียง ต่างให้การว่าได้ทราบ   

และเห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนงานดังกล่าวเช่นเดียวกัน เคยได้รับผลกระทบจาก 

สัตว์เลี้ยงของนายแพทย์ตำารวจที่ออกไปจากไร่แล้วทำาความเสียหายให้กับพืชไร่ แต่ไม่

อาจเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยจะปฏิเสธความรับผิดชอบอ้างว่าสัตว์เลี้ยงไม่ใช่       

ของตนแต่เป็นของคนอื่น ซึ่งตนได้ให้เช่าที่ดินไปแล้ว หรือบางรายได้รับการชดเชย      

ความเสียหายเพียงเล็กน้อย 

นอกจากนี้ ชาวบ้านข้างเคียงไร่ของนายแพทย์ตำารวจมักได้ยินเสียงซ้อม     

ยิงปืนบ่อยครั้งออกมาจากไร่ ต่างหวาดกลัวไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยง   

อย่างเช่น สุนัขที่หลุดเข้าไปในไร่ นายแพทย์ตำารวจจะเอาปืนยิงและนำามาต้มให้        

คนงานกิน นายแพทย์ตำารวจมักจะพกปืนไว้ที่เอวเสมอ ทำาให้คนงานต่างก็หวาดกลัว  

นายแพทย์ตำารวจ

5.2.2 พย�นเอกส�ร
พนักงานสอบสวนได้มีการขอหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพักอาศัยนายแพทย์

ตำารวจ เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมพยานเอกสารได้หลาย

รายการ เช่น พบภาพถ่ายคนงานต่างด้าวในบ้านพักอาศัย โดยเป็นภาพถ่ายคู่กับบุคคล
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ในครอบครวัของนายแพทยต์ำารวจ พบบตัรประจำาตวัประชาชนของคนสญัชาตเิมยีนมา

ที่ออกให้จากทางราชการประเทศเมียนมา สอดคล้องกับถ้อยคำาคนงานที่ให้การว่า    

เมื่อเข้ามาทำางานครั้งแรก จะถูกตรวจค้นตัวและยึดเอกสารทุกชนิดไว้  

พนักงานสืบสวนสอบสวนได้มีการตรวจสอบสำานวนคดีอื่น ๆ ที่นายแพทย์

ตำารวจเคยมีการแจ้งความร้องทุกข์เข้าไปเกี่ยวข้อง เช่น คดีจับกุมใช้แรงงานต่างด้าว 

โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยนายแพทย์ตำารวจปฏิเสธว่าคนงานต่างด้าวเป็นลูกจ้างของ    

คนอื่น นอกจากนี้ ยังปฏิเสธว่าที่ดินเป็นของบุคคลอื่น หรือให้ผู้อื่นเช่า 

นอกจากนี้ มีการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวข้องกับผู้เสียหายทั้งสาม เช่น     

เวชระเบยีนหรอืประวตักิารรกัษาผูป้ว่ยจากโรงพยาบาล หลกัฐานการขออนญุาตทำางาน

ของคนตา่งดา้ว หลกัฐานการศกึษาของบตุรผูเ้ยาวข์องนายกานทีเ่คยเขา้เรยีนทีโ่รงเรยีน

อนุบาลเด็กเล็กในอำาเภอหัวหิน ตรวจสอบสำานวนการสอบสวนคดีที่นายแพทย์ตำารวจ

แจ้งความกล่าวหาว่านายกานกับนายเล็กลักทรัพย์ในคลินิกกรุงเทพ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่

ตำารวจได้ขอหมายจับติดตามไปจับกุมนายกาน ที่อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

นายแพทย์ตำารวจกลับยืนยันว่าไม่ใช่ผู้กระทำาความผิด ซึ่งน่าจะเป็นการสร้างอุบาย   

แจ้งความเท็จเพื่อติดตามจับกุมนำาตัวนายกานและครอบครัวกลับมาใช้แรงงานที่ไร่  

5.2.3 พย�นวัตถุ
พนกังานสอบสวนไดข้อหมายศาลเขา้ตรวจคน้บา้นพกัของนายแพทยต์ำารวจ              

ที่อยู่ภายในไร่ ผลการตรวจค้นพบว่าในบ้านพักดังกล่าวมีการเก็บอาวุธปืนยาว ปืนสั้น 

และเครื่องกระสุนปืนจำานวนมาก สอดคล้องกับพยานหลายปากที่ให้การว่าผู้ต้องหามัก

จะพกปืนและยิงปืนในไร่ ทำาให้คนงานมีความเกรงกลัวและหวาดกลัว 

นอกจากนี้ มีการตรวจสอบสภาพพื้นที่ ที่พักอาศัย ที่นอนของคนงานและ

บริเวณรอบ ๆ อาณาบริเวณที่ดิน ซึ่งบางส่วนติดถนน บางส่วนติดแม่น้ำา บางส่วนไม่มี

รั้วรอบขอบชิด ตลอดจนถ่ายภาพสัตว์เลี้ยง และให้พยานที่เกี่ยวข้องนำาชี้สถานที่     

ตามที่ให้การไว้เพื่อนำามาประกอบการพิจารณา 

5.3 ก�รชั่งน้ำ�หนักพย�นหลักฐ�น
การชัง่น้ำาหนกัพจิารณาพยานหลกัฐานในคดนีี ้มพียานบคุคลทีเ่ปน็ผูเ้สยีหาย

จากการคา้มนษุย ์จำานวน 3 คน ถอืไดว้า่เปน็ประจกัษพ์ยาน ผูท้ีรู่เ้หน็เหตกุารณโ์ดยตรง 

ได้รับผลกระทบจากการเป็นผู้ถูกกระทำา การชั่งน้ำาหนักพยานหลักฐานจึงต้องอาศัยจาก      
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ข้อเท็จจริง พฤติการณ์ และองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและ   

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 

องค์ประกอบคว�มผิดก�รค้�มนุษย์  
สำาหรับคดีนี้ เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่ผู้เสียหายทำางานใช้แรงงานที่ไร่ของ  

นายแพทย์ตำารวจ โดยเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจากพยานบุคคล พยานเอกสาร และ 

พยานวัตถุต่าง ๆ แล้ว สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบความผิดตาม พระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 การกระทำา คือการเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำาหน่าย พา

มาจาก ส่งไปยัง ที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด

ข้อเท็จจริงในคดีนี้นายแพทย์ตำารวจได้ขับรถยนต์ตู้ไปรับคนงานสัญชาติ    

เมียนมา จากอำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก แล้วนำาพาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อมา  

ใช้แรงงานอยู่ที่ไร่ของตนและคลินิกที่กรุงเทพ ในระหว่างเดินทางได้ให้หลบซ่อนใต้   

เบาะรถและหาสิ่งของปิดบังไว้ อันเป็นพฤติการณ์การพาบุคคลเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไป

อีกที่หนึ่ง เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ   

องค์ประกอบที่ 2 วิธีการ ได้แก่ การข่มขู่ ใช้กำาลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล 

หลอกลวง ใช้อำานาจมิชอบ ให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล 

บุคคลนั้น เพื่อให้ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระทำาความผิดใน         

การแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล

ขอ้เทจ็จรงิจากพยานบคุคลทีเ่ปน็คนงานในไรจ่ะเปน็ในลกัษณะเดยีวกนั กลา่ว

คอื เมือ่มาถงึไรค่นงานจะถกูตรวจยดึเอกสารประจำาตวั และนายแพทยต์ำารวจใหส้ญัญา

ฝ่ายเดียวว่าจะให้เงินเดือน 5,000 - 7,000 บาท แต่ต้องทำางานให้ครบ 1 ปี 6 เดือน 

จึงจะจ่ายเงินครั้งเดียว แล้วพาตัวกลับไปส่งที่ชายแดน แต่คนงานส่วนใหญ่ จะหลบหนี

ออกไปกอ่นไมม่ใีครอยูจ่นครบ เนือ่งจากทนสภาพการทำางานหนกัไมไ่หว และสภาพความ

เป็นอยู่ที่เลวร้ายไม่มีที่พักที่นอน 

อย่างไรก็ตาม แม้คนงานจะทำางานอยู่ครบกำาหนด เช่น ผู้เสียหายทั้งสาม

คนในคดีนี้นายแพทย์ตำารวจก็ไม่ได้จ่ายค่าจ้างและไม่ส่งกลับบ้าน อันแสดงให้เห็นว่า    

ข้อสัญญาที่จะให้เงินเดือน 5,000 - 7,000 บาท และจะจ่ายเมื่อทำางานครบ 1 ปี       

6 เดอืน แลว้จะไปสง่กลบับา้น ลว้นแตเ่ปน็กลอบุายทีฉ่อ้ฉล หลอกลวง อกีทัง้พฤตกิารณ์

การจ่ายค่าจ้างล่าช้าเกินสมควรยังเป็นข้อบ่งชี้ว่ามีจุดมุ่งหมายในการหน่วงเหนี่ยว หรือ
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ให้คนงานต้องจำายอมทำางานให้แก่ตนเองอย่างเต็มที่ ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างหรือจ่ายให้น้อย

ที่สุด ทั้งที่ผู้เสียหายไม่ได้สมัครใจหรือยินยอมด้วย แต่ใช้อำานาจของตนที่เป็นนายจ้าง

และเป็นตำารวจบังคับให้คนงานต้องจำายอมโดยมิชอบ อีกทั้งยังมีการใช้ปืนยิงอยู่เป็น

ประจำาอันเป็นการข่มขู่ทำาให้คนงานเกิดความกลัว

องค์ประกอบที่ 3 วัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ        

องค์ประกอบความผิดประการสุดท้าย คือ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งมี   

หลายรูปแบบ โดยในคดีนี้เป็นการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงาน  

หรือบริการ ซึ่งมีนิยามความหมายว่า  

“การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” หมายความว่า การข่มขืนใจให้ทำางาน

หรือให้บริการโดยทำาให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือ

ทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำาลัง

ประทุษร้าย หรือโดยทำาให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้

จากนยิามความหมาย  การจะเปน็ความผดินัน้ตอ้งปรากฏวา่ผูเ้สยีหายไมไ่ด้

สมัครใจหรือไม่ยินยอมกระทำาการดังกล่าว หากแต่การกระทำานั้นเกิดขึ้นจากการถูก  

บังคับข่มขืนใจ เช่น การข่มขู่ว่าถ้าไม่ทำางานจะทำาร้ายร่างกายของผู้นั้น หรือข่มขู่       

ว่าจะทำาร้ายครอบครัวหรือญาติ ดังนั้น แม้ผู้เสียหายจะทำางาน หากไม่ได้เกิดจาก   

ความสมัครใจ แต่เป็นการทำางานโดยจำายอม ก็ถือว่าเป็นการบังคับใช้แรงงาน 

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่านายกาน นางพิม นายเต่า เป็นคนงานที่นายแพทย์

ตำารวจนำาพาจากชายแดนอำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อมาทำางานในไร่ของตนใน 

จังหวัดเพชรบุรี โดยอาศัยโอกาสที่เป็นนายจ้างมีอำานาจต่อรองมากกว่าลูกจ้างที่       

เป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง กำาหนดเงื่อนไขข้อตกลงฝ่ายเดียวต้องทำางาน   

ครบ 1 ปี 6 เดือน จึงจะได้รับค่าจ้าง ทั้งที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้าง            

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง อันเป็นข้อตกลงที่เอาเปรียบจนเกินสมควร อีกทั้งการจ่าย 

ค่าจ้างล่าช้า ถือว่าเป็นข้อบ่งชี้หนึ่งของแรงงานบังคับ 

คนงานสว่นใหญจ่ะหนอีอกไป ไมม่ใีครอยูจ่นครบ เนือ่งจากไมอ่าจทนสภาพ

การทำางานหนกัไมไ่หว และสภาพความเปน็อยูท่ีเ่ลวรา้ย ไมม่ทีีพ่กัทีน่อน ตอ้งหลบันอน

บริเวณโรงจอดรถบ้าง คอกสัตว์บ้าง ซึ่งมิใช่ที่พักอาศัยของคนทั่วไป แต่ที่ผู้เสียหาย   

ทัง้สามคนยงัคงทำางานอยูใ่นไรเ่พราะทัง้สามคนเคยหลบหนอีอกไปแตก่ถ็กูตดิตามจบัตวั

กลับมาทำางานที่ไร่เช่นเดิม มีการลงโทษโดยข่มขู่ บังคับ ใส่กุญแจมือ กักขังไว้ในห้อง 
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ในปี พ.ศ.2551 นายกานหลบหนีไปทำางานที่อำาเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ แล้วได้กลับมาพานางพิมกับ ด.ญ.น้ำา บุตรสาวหนีออกไปอยู่ด้วยกัน  

เมื่อนายแพทย์ ตำารวจทราบว่าอยู่ที่ใด ก็ใช้กลไกกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรม   

แจ้งความร้องทุกข์ด้วยข้อความอันเท็จต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่กรุงเทพมหานคร  

ว่านายกานขโมยทรัพย์สิน จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำารวจมีการขอหมายจับและติดตาม 

จับกุมควบคุมตัวนายกานมาดำาเนินคดี แต่ภายหลังนายแพทย์ตำารวจกลับคำาไม่      

ยืนยันว่านายกานเป็นผู้ขโมยทรัพย์สินไป ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวมีบันทึกไว้ในสำานวน   

การสอบสวนและบันทึกคำาให้การพยาน ต่อมานายแพทย์ตำารวจได้รับตัวนายกานกลับ 

มาทำางานที่ไร่เช่นเดิม โดยที่นางพิมกับ ด.ญ.น้ำา ถูกนำาตัวกลับมาก่อนแล้ว 

แม้นายกานกับนางพิมจะถูกนำากลับมาใช้แรงงานอยู่ที่ไร่ตามเดิม แต่      

นายแพทยต์ำารวจไดแ้ยกใหท้ำางานอยูท่ีไ่รค่นละแหง่ซึง่อยูห่า่งกนัประมาณ 25 กโิลเมตร     

ไม่สามารถไปหากันเองได้โดยอิสระ ส่วนบุตรทั้งสองคนได้ถูกนำาไปอยู่ที่คลินิกใน   

กรุงเทพมิได้อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา และมีการคิดค่าเลี้ยงดูหักจากค่าจ้าง  

อันเป็นการทำาให้นายกานกับนางพิมอยู่ในภาวะจำายอมอันไม่อาจขัดขืนได้ และข่มขู่ว่า

หากหลบหนีจะปาดบุตร(หั่นแบ่ง)ออกเป็นสองส่วน อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการบังคับใช้

แรงงานของทั้งสองคน

จากพฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้น เชื่อว่าการที่ผู้เสียหายทั้งสามคนทำางานอยู่  

ในไร ่มไิดเ้กดิจากความสมคัรใจ แตจ่ากการถกูขม่ขู ่บงัคบั หรอืทำาใหก้ลวัวา่ถา้ไมท่ำางาน

จะทำาใหเ้กดิอนัตรายตอ่ชวีติ รา่งกาย ของผูเ้สยีหายเอง หรอือาจทำาใหบ้ตุรไดร้บัอนัตราย 

ดังนั้นจึงเป็นการบังคับใช้แรงงาน  

สรุปคว�มเห็นของพนักง�นสอบสวน
ในการกระทำาความผดิฐานคา้มนษุยใ์นรปูแบบการบงัคบัใชแ้รงงาน ผูก้ระทำา

ต้องมีเจตนาพิเศษ “เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้แรงงาน” กล่าว

คือ ผู้กระทำามีมูลเหตุชักจูงใจที่จะกักขัง พาไป หรือเอาตัวผู้เสียหายไปบังคับใช้แรงงาน 

หรือส่งไปให้ผู้อื่นบังคับใช้แรงงานโดยหวังผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ดังนั้น หาก

ปรากฏว่ามีการกระทำาครบองค์ประกอบภายนอกแล้ว และมีเจตนาพิเศษเพื่อแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้แรงงาน

พฤติการณ์ที่ทั้งสามอยู่กับนายแพทย์ตำารวจนายจ้างมานาน ก็มิได้เป็น      

ขอ้เทจ็จรงิทีจ่ะรบัฟงัไดว้า่เปน็การทำางานดว้ยความสมคัรใจ แตค่นงานทัง้สามตอ้งอยูใ่น
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บทสัมภ�ษณ์ พ.ต.อ. สมเดช ฐิตวั²นะสกุล
รองผู้บังคับก�รตำ�รวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี

“คดีค้ามนุษย์เป็นความผิดกฎหมายใหม่ อาจมีปัญหาการตีความว่า  

เป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่ โดยเฉพาะการบังคับใช้แรงงาน เมื่อมีการ   

ตั้งข้อหาและดำาเนินคดีค้ามนุษย์กับนายแพทย์ตำารวจ ทีมพนักงานสอบสวนก็  

ถูกตั้งคำาถามว่า “สภาพไร่ของนายแพทย์ตำารวจไม่มีรั้ว ไม่มียามเฝ้า คนงาน    

ไม่ได้ถูกกักถูกขัง ไม่ได้ถูกล่ามโซ่ เป็นเพียงการใช้แรงงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง 

เท่านั้น เป็นความผิดค้ามนุษย์ตรงไหน”   

การดำาเนินคดีของพนักงานสอบสวนได้ดำาเนินการอย่างตรงไปตรงมา

ตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ แม้ว่าสภาพไร่ของนายแพทย์ตำารวจจะไม่มีรั้ว     

ไม่มีที่กักขัง ไม่มีการต้อนเข้าคอก คนงานส่วนหนึ่งอยู่กับนายแพทย์ตำารวจ

นายจ้างมานาน คนงานจะถูกบังคับใช้แรงงานหรือว่าเป็นความสมัครใจของ   

คนงานเอง จึงเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งพอสมควร เมื่อสภาพพื้นที่ไม่มีรั้วรอบขอบชิด 

หากจะหลบหนีก็อาจกระทำาได้ แต่เหตุใดจึงไม่หลบหนี ข้อเท็จจริงเหล่านี้ 

พนักงานสอบสวนได้นำามาพิเคราะห์อย่างรอบคอบ และต้องมองข้อเท็จจริง  

และพฤติการณ์โดย รวมจึงจะพบเห็นว่ามีสภาพบังคับ”

ภาวะทีไ่มอ่าจตอ่รองได ้แมใ้นเงือ่นไขของการจา้งงานทีจ่ะตอ้งทำางานครบ 1 ป ี6 เดอืน 

จึงจะได้รับค่าจ้าง ก็เป็นข้อตกลงท่ีเอาเปรียบและมีลักษณะเป็นการหน่วงเหนี่ยวให้ต้อง

ทำางานและถูกกระทำาดังกล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นการทำางานโดยไม่สมัครใจ บงัคบัใชแ้รงงาน 

โดยเฉพาะเมือ่มกีารหลบหนไีปกม็กีารตดิตามนำาตวักลบัมาทกุครัง้ และใชว้ธิกีารลงโทษ

ต่อร่างกายและเสรีภาพ โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่นายกานกบันางพิมหลบหนีไปทำางานใน

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์เมือ่นายแพทยต์ำารวจทราบทีอ่ยู ่ไดไ้ปแจง้ความเทจ็ตอ่เจา้หนา้ที่

ตำารวจ จนกระทัง่มกีารนำาหมายจบัไปตดิตามจบักมุและนำาตวักลบัมาทำางานทีไ่รเ่ชน่เดมิ  

นอกจากนี้ พฤติกรรมการแยกครอบครัว แยกพ่อ แม่ ลูก ให้อยู่คนละแห่ง 

ถือได้ว่าเป็นการข่มขืนใจ ทำาให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ หรือ

ทำาให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้  

พยานหลักฐานที่สอบสวนมารับฟังได้ว่า นายแพทย์ตำารวจได้ “บังคับใช้

แรงงานหรือบริการ” อันเป็นการค้ามนุษย์
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?
นายแพทย์ตำารวจ

คดีสองสามี
ภรรยา
สูญหาย

พบ
รถกระบะ
ที่บ้าน
นนทบุรี    

ขุดไร่ที่
เพชรบุรี
พบ

โครงกระดูก 
3 โครง

พนักงาน
สอบสวน
รวบรวม
พยาน

หลักฐาน

คดีฆาตกรรมคนงานชาวเมียนมา

นายยาว

ดำาเนินคดี

พิพากษาประหารชีวิต
นายแพทย์ตำารวจ

นายกาน

พยานปากสำาคัญ 2 ปาก   

คดีค้�มนุษย์

START

คดี
ค้ามนุษย์

พนักงาน
สอบสวนพบ
ว่า เป็นผู้ 
เสียหาย 3 

คน

ดำาเนินคดี
อาญา/เรียก
ค่าสินไหม
ทดแทน

ศาลพิจารณาจำาคุก
นายแพทย์ตำารวจ  
8 ปี 33 เดือนและ
ให้ชดใช้ค่าเสียหาย 
จำานวน 1 ล้านบาท

เข้ารับการ
คุ้มครองที่
สถาน

คุ้มครอง
คุ้มครอง
พยาน
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คำ�พิพ�กษ� (ย่อ) คดีค้�มนุษย์

ศาลพิจารณาได้ความว่า “นายแพทย์ตำารวจ (จำาเลย) เป็นเจ้าของไร่และ

เป็นผู้มีอำานาจสั่งให้คนงานทั้งสาม (โจทก์ร่วมทั้งสาม) และคนอื่น ๆ ปฏิบัติตาม    

คนงานทั้งสามเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำางานโดยผิดกฎหมาย ต่างทราบดี     

ว่านายแพทย์ตำารวจเป็นแพทย์และเป็นข้าราชการตำารวจ อีกทั้งต่างเคยเห็น         

นายแพทย์ตำารวจมีอาวุธปืนเป็นจำานวนมาก ทั้งฝึกซ้อมยิงปืนในบริเวณไร่บ่อยครั้ง 

แม้ไร่ของนายแพทย์ตำารวจจะไม่ล้อมรั้วและไม่มียามคอยเฝ้ารักษาความปลอดภัย 

แต่ก็ไม่มีผู้ใดกล้ายุ่งเกี่ยวกับพื้นที่     

การทีน่ายแพทยต์ำารวจรบัเอาคนงานท้ังสามจากอำาเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

แล้วพาไปทำางานที่ไร่โดยมีข้อตกลงให้ทำางานจนครบ 1 ปี 6 เดือน ก่อน          

แล้วจำาเลยจะชำาระค่าจ้างให้พร้อมส่งตัวกลับประเทศเมียนม่านั้น เป็นข้อตกลงที่      

เอารัดเอาเปรียบ คนงานทั้งสามอยู่ในภาวะจำายอมและไม่มีอำานาจต่อรองกับ     

นายแพทย์ตำารวจ คนงานทำางานตั้งแต่เช้าจรดค่ำาเกินกว่าการทำางานตามปกติ    

ของวิญ�ูชน อีกทั้งต้องทำางานไม่มีวันหยุด ไม่มีที่หลับนอน เป็นกิจจะลักษณะ    

โดยคนงานทั้งสามเบิกความตรงกันว่าต้องพักอาศัยหลับนอนบริเวณ โรงจอดรถ  

บ้าง คอกสัตว์บ้าง ซึ่งมิใช่ที่พักอาศัยของคนทั่วไป และไม่มีห้องสุขา ยามเจ็บป่วย

ไมม่คีนดแูล ลกัษณะความเปน็อยู ่เปน็อยา่งลำาบาก ยิง่ไปกวา่นัน้ ไดค้วามวา่ในสว่น

ของนายกาน (นามสมมติ) และนางพิม (นามสมมติ) ซึ่งขณะนั้นอยู่กินฉันสามี 

ภรรยามีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ แต่มิได้อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา        

โดยนายแพทย์ตำารวจจัดให้นายกานและนางพิม พักอาศัยและทำางานที่ไร่ของ    

นายแพทย์ตำารวจคนละแห่งซึ่งอยู่ห่างกันไม่ต่ำากว่า 25 กิโลเมตร และแยกเอา    

บุตรของนายกานและนางพิมไปไว้ที่คลินิกของนายแพทย์ตำารวจที่กรุงเทพฯ        

อันเป็นการทำาให้นายกานและนางพิมไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนอกจากจำาต้องทำางาน

ให้แก่นายแพทย์ตำารวจ ตามพฤติการณ์เชื่อว่านายแพทย์ตำารวจกระทำาการดังกล่าว

18 คำาพิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 4330 / 2557

คำ�พิพ�กษ�(ย่อ)คดีค้�มนุษย์ 18
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สรุปท้�ยบท
1. การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการบังคับ    

ใช้แรงงาน ควรคำานึงถึงข้อบ่งชี้แรงงานบังคับ ซึ่งสภาพบังคับอาจเป็นเพียงการ          

เอารัดเอาเปรียบแรงงานซึ่งเป็นความผิดต่อกฎหมายแรงงาน ส่วนการบังคับใช้แรงงาน

เป็นความผิดต่อกฎหมายค้ามนุษย์ 

2. ผู้คัดแยกจะต้องมีความรู้ และช่างสังเกตสัญญาณบอกเหตุที่อาจมี     

แรงงานบังคับ เช่น มีอาการวิตก หวาดกลัว ไม่มีอิสรภาพในการออกนอกสถานที่     

ทำางานหรือที่พัก ถูกหลอกลวงเกี่ยวกับจำานวนค่าตอบแทนในการทำางาน ถูกจำากัดไม่ให้  

ลาออกจากงาน เป็นต้น

3. เมื่อเกิดข้อสงสัยต่อว่าจะเป็นการบังคับใช้แรงงานหรือไม่ ควรได้ดำาเนิน

การสอบสวนโดยละเอยีดเพือ่คน้หาขอ้เทจ็จรงิ เพือ่พสิจูนต์ามขอ้สงสยั และมคีวามเหน็

ร่วมกัน  

โดยมุ่งหมายให้คนงานทั้งสามทำางานให้แก่ตนอย่างเต็มที่ โดยนายแพทย์ตำารวจไม่ 

จำาต้องชำาระค่าจ้าง หรือชำาระค่าจ้างเป็นจำานวนน้อยที่สุดถือเป็นการแสวงหา

ประโยชนโ์ดยมชิอบและการบงัคบัใชแ้รงงานหรอืบรกิาร ตามนยัแหง่มาตรา 4 แหง่

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 การกระทำาของ

จำาเลยจึงเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ตามมาตรา 6 แห่งบทบัญญัติดังกล่าว การที่

จำาเลยใหโ้จทกร์ว่มทัง้สาม (ผูเ้สยีหายทัง้สาม) พกัอาศยัและทำางานตา่ง ๆ  ตามสภาพ

ที่วินิจฉัยไปแล้วนั้น ส่อแสดงว่าเกิดขึ้นจากแพทย์ตำารวจเจตนาที่ต้องใช้แรงงานของ

คนงานทั้งสามเป็นสำาคัญ

พิพากษาว่าจำาเลยมีความผิดฐานค้ามนุษย์จำาคุก 8 ปี รวมจำาคุก 8 ปี    

42 เดือน จำาเลยให้การรับสารภาพฐานให้ที่พักพิง ซ่อนเร้น และช่วยเหลือด้วย

ประการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวพ้นการจับกุม เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุ

บรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78    

คงจำาคุก 8 ปี 33 เดือน
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4. คดีค้ามนุษย์รูปแบบบังคับใช้แรงงาน จำาเป็นต้องมีการรวบรวมพยาน   

หลักฐานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำางาน

5. การหนว่งเหนีย่วบคุคล หรอืทำาใหบ้คุคลตกอยูใ่นภาวะไมอ่าจขดัขนืได ้เพือ่

บังคับให้บุคคลนั้นทำางาน ไม่จำาต้องมีการกักขังหรือถูกควบคุมอยู่ในสถานที่ปิดเท่านั้น             

แต่ผู้ปฏิบัติงานต้องพยายามหากลวิธีใด ๆ ที่นายจ้างใช้เป็นเครื่องมือควบคุมบุคคลให้

ทำางาน ซึ่งกลวิธีตัวอย่างในคดีนี้ แม้มีพื้นที่เป็นไร่เปิด ไม่มีรั้ว ไม่มีการกักขัง                

ทางกายภาพให้เห็นอย่างชัดแจ้ง แต่ใช้วิธีแยกบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การใช้ความปลอดภัยของบุตรเป็นเครื่องต่อรองบังคับให้พ่อแม่ทำางานหรือแม้กระทั่ง   

คนงานจะหลบหนีไปได้ ก็มีกลวิธีการในการนำาตัวกลับมา เช่น การแจ้งความเท็จว่า   

คนงานลักทรัพย์ เป็นต้น พฤติการณ์เหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นสภาพบังคับที่เป็นการกระทำา     

อื่นใดที่ทำาให้อยู่ในภาวะจำายอม อันเป็นการบังคับใช้แรงงาน

6. การทำางานคดีค้ามนุษย์ มีการทำางานในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ ที่ประกอบ

ด้วยบุคลากรจากหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ อันสามารถเป็นกลไกสนับสนุน

ด้านการดำาเนินคดีค้ามนุษย์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพิจารณาข้อเท็จจริงว่า                  

เป็นการค้ามนุษย์หรือไม่

7. ในการดำาเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ในลักษณะ “การบังคับใช้แรงงาน

หรือบริการ” ต้องพิจารณา “องค์ประกอบความผิด” ตามพระราชบัญญัติป้องกัน     

และปราบปรามการคา้มนษุย ์พ.ศ. 2551 นอกจากนี ้ควรพจิารณาความผดิตามประมวล

กฎหมายอาญาประกอบด้วย เพราะอาจจะเป็นการกระทำากรรมเดียวแต่ผิดกฎหมาย  

หลายบท

8. การแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์มีหลายรูปแบบ แต่ในรูปแบบบังคับ

ใช้แรงงานหรือบริการถือว่าเป็นรูปแบบที่ยากที่สุด เนื่องจากการทำางานในสภาวะปกติ

นายจ้างมีอำานาจออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมลูกจ้างในระหว่างการทำางาน โดยเฉพาะ

สภาพการทำางานในภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นงานที่ต้องทำาในพื้นเปิด ไม่มีรั้ว ไม่มีสภาพ

ควบคุมบังคับ หน่วงเหนี่ยว หรือกักขัง ทำาหรือให้บุคคลตกอยู่ในภาวะไม่อาจขัดขืนได้ 

อาจมหีลากหลายรปูแบบการแยกบคุคลในครอบครวัโดยไมส่มคัรใจ และใชค้วามปลอดภยั

ของบุตรเป็นเครื่องต่อรองเพื่อบังคับให้พ่อแม่ทำางาน จึงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงในเชิง

ลึกจึงจะพบสภาพบังคับที่เป็นการกระทำาอื่นใดที่ทำาให้อยู่ในภาวะจำายอม 

9. การพิจารณาความผิดที่เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์ใน    
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บทที่ 6
บทบาทÊวิชาชี¾
ในการคุ้มครอง

แÅะช่วยเËÅือผู้เÊียËาย

รปูแบบ “การบงัคบัใชแ้รงงานหรอืบรกิาร” จะตอ้งพจิารณาและแบง่แยกความแตกตา่ง

ระหวา่งลกัษณะการใชแ้รงงานในรปูแบบปกตกิบัการบงัคบัใชแ้รงงานทีเ่ปน็การคา้มนษุย ์

จึงจะวิเคราะห์และแบ่งแยกได้อย่างถูกต้อง กฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่สามารถ   

ลงโทษต่อชีวิต เนื้อตัว ร่างกาย เสรีภาพได้ และเมื่อลูกจ้างไม่ประสงค์ทำางานแล้ว    

ย่อมมีสิทธิที่จะลาออกได้ 

10. ข้อบ่งชี้ว่าด้วยแรงงานบังคับ เป็นเครื่องมือสำาคัญที่จะช่วยในการ

พิจารณาข้อเท็จจริงและตีความพฤติการณ์เกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

11. วิธีการแจ้งความดำาเนินคดีทางอาญาต่อคนงานที่หลบหนีไปเพื่อนำาตัว 

คนงานกลับมาเป็นวิธีการที่แยบยล หากไม่มีการตรวจสอบพยานหลักฐานในคดีอาญา  

ก็จะไม่สามารถพบการกระทำาความผิดได้

108



ถอดบทเรียนความร่วมมือในการดำาเนินคดีที่ซับซ้อน
จากกรณีศึกษาคดีค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม 109

บทที่ 6
บทบาทÊวิชาชี¾
ในการคุ้มครอง

แÅะช่วยเËÅือผู้เÊียËาย



ถอดบทเรียนความร่วมมือในการดำาเนินคดีที่ซับซ้อน
จากกรณีศึกษาคดีค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม

      

บทที่ 6



ถอดบทเรียนความร่วมมือในการดำาเนินคดีที่ซับซ้อน
จากกรณีศึกษาคดีค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม 111

กระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ เสียหายและพยาน       

คนอื่น ๆ ในคดีที่เกี่ยวข้องกับนายแพทย์ตำารวจทั้งหมด มีขั้นตอน

ทีค่อ่นขา้งทีจ่ะยุง่ยากเพราะผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยเ์ปน็พยาน 

ในคดีฆาตกรรมจึงต้องคุ้มครองความปลอดภัยตามกฎหมาย

คุ้มครองพยานและคุ้มครองสวัสดิภาพในฐานะผู้เสียหายจาก   

การค้ามนุษย์ ซึ่งต้องดูแลเป็นพิเศษกว่าผู้เสียหายในคดีอาญา   

อื่น ๆ อีกทั้งเมื่อนายแพทย์ตำารวจมีการฟ้องบุคคลเหล่านี้เป็น    

คดีอาญา สถานะที่เคยเป็นพยานหรือเป็นผู้เสียหายในคดี

ฆาตกรรม คนงานและคดีค้ามนุษย์ จึงเพิ่มสถานะของการเป็น

จำาเลยในคดอีาญาเขา้มาอกี ทำาใหม้ภีาระตอ้งจดัหาทนายความใน

การตอ่สูค้ด ีซึง่คดทีีถ่กูฟอ้งกล็ว้นแตม่คีวามยุง่ยากซบัซอ้นเพราะ     

นายแพทย์ตำารวจมีการวางแผนและแนวทางในการดำาเนินคดี

คดีที่นายแพทย์ตำารวจฟ้องร้องดำาเนินคดีกับกลุ่ม    

คนงาน จำานวน 5 คดี ได้แก่

คดีที่ 1 นายแพทย์ตำารวจเป็นโจทก์ ฟ้องนายกาน  

เปน็จำาเลย ในขอ้หาหม่ินประมาทและหม่ินประมาทดว้ยการโฆษณา 

คดีที่ 2 บุตรชายนายแพทย์ตำารวจท้ังสองคนเป็นโจทก์ 

ฟ้องนายยาว นายกาน และนายปลาบิดาของนายอันรวม          

3 คน เป็นจำาเลย ในข้อหาร่วมกันแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน

บทบ�ทสหวิช�ชีพ
ในก�รคุ้มครองและช่วยเหลือ
ผู้เสียห�ย
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คดีที่ 3 นายแพทย์ตำารวจเป็นโจทก์ ฟ้องนายกานเป็นจำาเลย ในข้อหา      

ร่วมกัน (กับนายนนท์) บุกรุกและลักทรัพย์ ในเวลากลางคืน

คดีที่ 4 นายแพทย์ตำารวจเป็นโจทก์ ฟ้องนายกานเป็นจำาเลย ในข้อหา       

ร่วมกัน (กับนายนนท์) ลักทรัพย์ในเคหสถานทำาอันตรายสิ่งกีดกั้นหรือรับของโจร

คดีที่ 5 นายแพทย์ตำารวจเป็นโจทก์ ฟ้องนายเต่า เป็นจำาเลยในข้อหา     

หมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา 

ในคดทีีน่ายแพทยต์ำารวจถกูดำาเนนิคดนีัน้ เปน็บทบาทของพนกังานสอบสวน

และพนักงานอัยการที่จะดำาเนินคดี ส่วนคดีที่นายแพทย์ตำารวจดำาเนินคดีกับคนงาน    

ซึ่งมีทั้งที่ฟ้องเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ       

ไม่สามารถที่จะเข้ามาต่อสู้คดีให้กับคนงานได้ เพราะไม่มีกฎหมายให้อำานาจกระทำาได้ 

และอาจเสียความเป็นธรรมในคดีหลักได้ ในกรณีที่ถูกฟ้องโดยปกติจะต้องจัดหา

ทนายความต่อสู้คดีเอง แต่เมื่อพยานได้รับความช่วยเหลือจากสภาทนายความมา      

แกต้า่งคดใีห ้ถอืวา่เหมาะสมและมคีวามพอด ีหากใหพ้ยานเขา้ไปอยูใ่นเรอืนจำายอ่มเกดิ  

ผลร้าย เพราะนายแพทย์ตำารวจยังอยู่ในเรือนจำา การที่จะให้นายแพทย์ตำารวจเผชิญ 

หน้ากับพยานที่ด้อยกว่าเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยและมีผลการพิสูจน์ความจริง 

ในคดีหลักได้

เมื่อศาลประทับรับฟ้อง ก็มีความจำาเป็นที่ต้องขอประกันตัวพยานอันเป็น  

สิทธิขั้นพื้นฐาน ในการประกันตัวได้รับความอนุเคราะห์จากทีมทนายความกับพนักงาน

สอบสวนที่ได้ดำาเนินการขอใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัว จากกรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมจัดหาหลักทรัพย์ประกัน  

ก�รเข้�ม�ของทีมสหวิช�ชีพ 

การดำาเนินคดีอาญาทั่วไปจะมีเพียงพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ  

ก็สามารถที่จะทำาให้การดำาเนินคดีต่อไปได้จนถึงการพิจารณาของศาล แต่หากเป็น     

การดำาเนินคดีค้ามนุษย์ ก็มีช่องทางของกฎหมายที่จะมีทีมสหวิชาชีพเข้าคุ้มครอง

สวัสดิภาพ ชดเชยเยียวยาความเสียหายให้กับผู้เสียหาย เนื่องจากผู้เสียหายจาก      

การค้ามนุษย์อาจถูกกระทำารุนแรงต่อร่างกายและจิตใจมากกว่าผู้เสียหายในคดีอาญา

ทั่วไป 

บทบาทของทีมสหวิชาชีพ ในการคุ้มครองช่วยเหลือและดำาเนินคดี       
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หน่วยงานต่าง ๆ มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละคณะทำางานจะต้องเชื่อมโยง

ข้อมูลและทำางานเป็นทีมสนับสนุน การทำางานร่วมกันและต้องมีทิศทางการทำางาน  

อย่างเดียวกันและไม่ทำาให้เกิดความเสียหายในคดีหลัก ทีมสหวิชาชีพก็จะต้องให้    

ความดูแลเรื่องความเป็นอยู่ความปลอดภัยและไม่ให้ผู้เสียหายกังวลใจ หรือหวาดกลัว 

ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินคดี โดยคณะทำางานทีมสหวิชาชีพประกอบไปด้วย 

 คณะทำางานของทีมสืบสวนสอบสวน มีบทบาทในการรวบรวมพยาน   

  หลักฐานและคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่พยาน 

 พนักงานอัยการ มีบทบาทในการเป็นโจทก์ดำาเนินคดีกับนายแพทย์ตำารวจ  

 คณะทำางานของสภาทนายความ มีบทบาทในการช่วยเหลือต่อสู้คดีในคดี   

  ที่นายแพทย์ตำารวจยื่นฟ้องคดีอาญา และเป็นโจทก์ร่วมในคดีค้ามนุษย์

 คณะทำางานทีมสหวิชาชีพ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง               

   ของมนษุย ์มีบทบาทในการทำางานให้ความช่วยเหลือและคุม้ครองสวสัดภิาพ

  ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

                               

6.1 บทบ�ทสถ�นคุ้มครองสวัสดิภ�พ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานของ  

รัฐที่มีบทบาทในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกัน                   

และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย 

จากการกระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์อย่างเหมาะสมในเรื่องอาหาร ที่พัก การรักษา

พยาบาล การบำาบดัฟืน้ฟทูางรา่งกายจติใจ ใหก้ารศกึษา การฝกึอบรมใหค้วามชว่ยเหลอื

ทางกฎหมายการส่งกลับไปยังประเทศภูมิลำาเนาเดิม ตลอดจนการดำาเนินคดีเพื่อเรียก
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ร้องค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหาย19 

ในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สถานคุ้มครองฯ มีบทบาทให้ 

ความดูแลและคุ้มครองผู้เสียหาย โดยช่วยเหลือ บำาบัด ฟื้นฟู คุ้มครอง และพัฒนา

อาชีพ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งเด็ก สตรี ผู้ชาย ที่เป็นคนไทยและต่างชาติใน  

หน่วยงานหลัก 9 แห่ง ได้แก่ 

1. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี 

2. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก 

3. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา 

4. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัด

   สุราษฎร์ธานี     

5. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ชาย) จังหวัด

  ปทุมธานี  

6. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ชาย) จังหวัด

  เชียงราย

7. สถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย ์(ชาย) จงัหวดัสงขลา

8. สถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย ์(ชาย) จงัหวดัระนอง

9. สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) จังหวัดนนทบุรี   

6.1.1 ก�รบริก�รของสถ�นคุ้มครองฯ 20

เมื่อนายกาน นางพิม และครอบครัว ผู้เสียหายเข้ารับการช่วยเหลือใน   

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ชาย) จังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่

จัดให้มีบริการดังนี้

-  อาหาร ที่พัก เครื่องนุ่งหม่ เครื่องใช้ส่วนตัว การศึกษา และการฝึกอบรม                            

โดยคำานงึถงึความแตกตา่งทางเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา และประเพณวีฒันธรรมผูเ้สยีหาย              

-  ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งตัวผู้เสียหายเข้ารับการตรวจ

19 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 35 
20 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคล             

ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์ พ.ศ. 2552
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สุขภาพ รักษาพยาบาล บำาบัดฟื้นฟูดูแลตามความเหมาะสม

-   การจัดอาหาร และที่พักเป็นสัดส่วนตามความเหมาะสม

- เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองที่ดูแลผู้เสียหายจัดให้คำาปรึกษา หรือให้ความ  

ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้เสียหาย หรือประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ  

ดำาเนินการให้คำาปรึกษา หรือให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้เสียหาย

- กรณีที่ผู้ เสียหายเป็นคนต่างด้าวและมีความจำาเป็นที่จะต้องอยู่ใน       

ราชอาณาจักร ดำาเนินการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมาย

ว่าด้วยคนเข้าเมือง หากเจ้าหน้าที่เห็นสมควรให้ผู้เสียหายได้ทำางานเป็นการชั่วคราว   

ให้ดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการทำางานของคนต่างด้าว

- หากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เสียหายซึ่งเป็นพยานหรือบุคคลใน

ครอบครัวของผู้เสียหายอาจไม่ได้รับความปลอดภัยให้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

หรอืพนกังานเจ้าหนา้ที่ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองพยาน เพื่อดำาเนินการคุ้มครอง

พยาน

- การดำาเนินการเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหาย ในกรณี       

ที่ผู้เสียหายมีสิทธิและประสงค์จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการ   

กระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์ 

- การส่งผู้เสียหายกลับภูมิลำาเนา ให้เจ้าหน้าที่คำานึงถึงความปลอดภัยของ 

ผู้เสียหายและมีหน่วยงานรองรับในภูมิลำาเนาหรือถิ่นที่อยู่ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เสียหาย

กลับเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์อีก 

6.1.2 ก�รประชุมทีมสหวิช�ชีพกำ�หนดค่�สินไหมทดแทน
พระราชบญัญตัปิอ้งกนัและปราบปรามการคา้มนษุย ์พ.ศ. 2551 กำาหนดให้

พนักงานอัยการมีหน้าที่เรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย21 ในกรณีที่ผู้เสียหาย  

มีสิทธิและประสงค์ที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อันเนื่องมาจากการกระทำาความ  

ผิดฐานค้ามนุษย์

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง   

ของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

21 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคล              

ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์ พ.ศ. 2552  ข้อ 15
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ให้แก่ผู้เสียหายทั้งสามราย ณ ตำารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายอเนก สร้างเกตุ 

อัยการจังหวัดประจำาสำานักงานอัยการสูงสุด เป็นประธานในที่ประชุมร่วมด้วย          

ทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ พนักงานสอบสวน ทนายความ นักสังคมสงเคราะห์ และ        

เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน  

ในการประชุมเพื่อกำาหนดค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายทั้งสามคน ได้มี

การพิจารณาถึงเหตุที่ได้รับอันตรายแก่กาย จิตใจ เสรีภาพ ชื่อเสียงและทรัพย์สิน โดย 

ที่ประชุมมีมติให้กำาหนดเรียกค่าสินไหมทดแทนสำาหรับผู้เสียหายทั้งสามคน ดังนี้ 

บัญชีค่�สินไหมทดแทนน�ยก�น

รายการ

1. ค่าสินไหมทดแทนจากการได้รับความทุกข์ทรมานทั้ง  

ร่างกายและจิตใจที่ต้องถูกบังคับใช้แรงงานและได้รับอันตราย 

บาดเจ็บจากการทำางาน หลังหัก กระดูกทิ่มทวาร และข้อมือ 

ข้างขวาขาด แต่ถูกบังคับให้ต้องทำางานและใช้ชีวิต แยกจาก

ภรรยาและบุตรผู้เยาว์ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทำาให้ได้

รับความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ 

2. ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อเสรีภาพ ถูกจำากัด 

เสรีภาพ โดยข่มขู่ บังคับ ไม่สามารถไปไหนได้อย่างอิสระ     

ไม่สามารถไปประกอบอาชีพการงานอื่นได้ และถูกบังคับใช้

แรงงาน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553  ถึงวันที่ 20 กันยายน 

2555  เปน็เวลา 2 ป ี 1 เดอืน  20 วนั คดิคา่สนิไหมทดแทน

วันละ 200 บาท

รวมเป็นค่าสินไหมทดแทน

จำานวน /บาท

1,200,000

156,200 

1,356,200
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รายการ

1.  คา่สนิไหมทดแทนจากการไดร้บัความทกุขท์รมานทัง้รา่งกาย

และจิตใจที่ต้องถูกบังคับใช้แรงงาน และได้รับอันตรายแก่

รา่งกาย ทัง้ตอ้งทำางานและใชช้วีติแยกจากบตุรผูเ้ยาวแ์ละสามี

ที่เจ็บป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่สามารถไป 

ดูแลสามีได้ ทำาให้ได้รับความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ

2. ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อเสรีภาพ ถูกจำากัด

เสรีภาพ โดยข่มขู่ บังคับ ไม่สามารถไปไหนได้อย่าง อิสระ   

ไม่สามารถไปประกอบอาชีพการงานอื่นได้ และถูกบังคับใช้

แรงงานตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2553  ถึงวันที่ 20 กันยายน 

2555 เป็นเวลา 2 ปี 1 เดือน 20 วัน คิดค่าสินไหมทดแทน

วันละ 200 บาท 

รวมเป็นค่าสินไหมทดแทน

 

จำานวน /บาท

600,000

156,200

756,200

บัญชีค่�สินไหมทดแทนน�งพิม

รายการ

1. ค่าสินไหมทดแทนจากการได้รับความทุกข์ทรมานทั้ง      

ร่างกายและจิตใจ ที่ต้องถูกบังคับใช้แรงงาน ทำาให้ได้รับความ

ทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ

2. ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อเสรีภาพ ที่ถูกจำากัด

เสรีภาพโดยข่มขู่บังคับ ไม่สามารถไปไหนได้อย่างอิสระ       

ไม่สามารถไปประกอบอาชีพการงานอื่นได้ และถูกบังคับใช้

แรงงาน  ตัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2555  ถงึวนัที ่20 กนัยายน 

จำานวน /บาท

200,000

34,000

บัญชีค่�สินไหมทดแทนน�ยเต่�
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6.1.3 ข้อท้�ท�ยหรือคว�มย�กในก�รคุ้มครอง22

1. ปัจจัยจากตัวผู้เสียหาย

1.1 สุขภาพของผู้เสียหาย

เนื่องจากนายกานได้รับบาดเจ็บจากการตกจากรถกระเช้าและมือเข้า    

เครื่องบดข้าวโพด เป็นเหตุให้แขนพิการรวมทั้งร่างกายส่วนอื่นไม่สมบูรณ์ ต้องมีการ

รักษาเยียวยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดเอาเหล็กที่หลังออก  

จะต้องได้รับยาปฏิชีวนะตามกำาหนด จึงต้องมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบและเข้มงวด    

ในการรักษาบาดแผล แม้ว่านายกานจะต่อต้านในบางครั้ง แต่การสร้างความเข้าใจ      

ภายใต้การรับรู้ข้อจำากัดของแต่ละฝ่ายก็ทำาให้การดูแลเป็นไปตามที่กำาหนด

1.2 ความเครียดผู้เสียหายที่แยกไม่ออกระหว่างผู้กระทำาความผิดกับ                 

ผู้มีบุญคุณ

นายกานทำางานอยู่กับนายแพทย์ตำารวจเป็นระยะเวลาเกือบ 17 ปี                         

เกิดเหตุการณ์สำาคัญที่ส่งผลต่อชีวิตหลายครั้ง ทั้งเหตุการณ์ที่ตกต้นไม้ลงมาหลังหัก     

จนต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิตที่โรงพยาบาล เหตุการณ์ที่มือขวาเข้าเครื่องบด

ข้าวโพดจนขาด แต่ละครั้งล้วนมีนายแพทย์ตำารวจเข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นผู้สั่งการให้ 

พาไปรักษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนทำาให้นายกานมองว่านายแพทย์ตำารวจคือผู้มีพระคุณกับ  

ตน แต่ก็เนื่องจากการมองข้อเท็จจริงไม่รอบด้าน เพราะช่วงระยะเวลาที่นายกานตก   

รถกระเช้าตัดต้นไม้ตั้งแต่ช่วงบ่ายแต่ต้องรอนายแพทย์ตำารวจสั่งคนงานที่ไร่เสร็จก่อน  

จนค่ำากว่าจะพานายกานไปโรงพยาบาล ทั้งที่นายกานมีความจำาเป็นต้องไปโรงพยาบาล

22 จากบทสัมภาษณ์นายวิเชฎฐ์ ทวีสุข และนายสุวรรณ์ พรมผล อดีตผู้อำานวยการสถานคุ้มครอง                  
และพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดปทุมธานี (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย                
จากการค้ามนุษย์ (ชาย) จังหวัดปทุมธานี) 

2555 เป็นเวลา 170 วัน คิดค่าสินไหมทดแทนวันละ 200 

บาท

รวมเป็นค่าสินไหมทดแทน

    

234,000
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ที่ใกล้ที่สุดและเร็วที่สุด แต่นายแพทย์ตำารวจก็พานายกานไปรักษาโรงพยาบาลที่

กรุงเทพฯ ที่เป็นสถานที่ทำางานของตน เพื่อให้ง่ายและสะดวกกับตนเองมากที่สุด และ

ขณะที่นายกานยังรักษาตัวไม่หายดี ก็ใช้ให้ภริยาคนที่สี่ไปรับออกมาจากโรงพยาบาล   

และนำามาใช้แรงงานที่ไร่ตามเดิม 

เมื่อนายกานถูกพากลับมาที่ไร่แล้ว ถูกนำาไปไว้ที่ไร่บนซึ่งห่างไกลและ                 

ทุรกันดาร ไม่เหมาะสำาหรับคนป่วยพักฟื้น ก็เพราะว่านายกานหมดประโยชน์ที่จะใช้                     

แรงงานแล้ว จึงถูกทิ้งไว้อย่างไร้ค่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการกระทำาที่ไร้มนุษยธรรม ทำา   

ให้ผู้เสียหายได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส โดยคณะทำางานต้องชี้ให้แจ้ง    

เหตุผล และข้อเท็จจริงให้ นายกานทราบว่านายแพทย์ตำารวจคือผู้กระทำาความผิด

1.3 ทัศนคติหรืออุปนิสัยของผู้เสียหาย

ในระหว่างที่นายกานทำางานอยู่กับนายแพทย์ตำารวจต้องถูกกระทำารุนแรง 

และเผชิญภาวะกดดันทางจิตใจ จึงเกิดความเครียดอย่างมากและแสดงออกในทาง

พฤติกรรม ดังนั้น ในการคุ้มครองดูแลผู้เสียหายลักษณะอย่างนี้ จะมีความยากมาก  

กวา่ผูเ้สยีหายทัว่ไป คณะเจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งใชค้วามพยายามและมกีารวางแผนอยา่งเปน็ 

ระบบ ทั้งการวางระบบภายในสถานคุ้มครองฯ และการประสานกับบุคลากรผู้มีความรู้

ความเชี่ยวชาญนอกองค์กรเพื่อให้การทำางานมีความราบรื่น

2. ปัจจัยจากภายนอก

2.1 นอกจากกระบวนการพิจารณาคดีค้ามนุษย์จะใช้เวลาแล้ว ในคดีนี้ยัง  

มีการต่อสู้คดีของคู่กรณีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นายกานและครอบครัวต้องอยู่ใน

กระบวนการของคดียาวนานยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อตัวนายกานทั้งด้านเศรษฐกิจแล้ว 

ยังสร้างความเครียด เพราะมีความต้องการจะกลับประเทศเมียนมาโดยเร็ว

2.2 นายกานและครอบครัวอยู่ในกระบวนการคุ้มครองพยาน ซึ่งต้อง  

ดำาเนินการให้มีความปลอดภัย โดยให้มีการคุ้มครองดูแลอย่างระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง

2.3 สถานคุ้มครองฯ ได้จัดให้มีการทำางานทั้งในสถานคุ้มครอง และ                   

ในพื้นที่ใกล้เคียง แต่เนื่องจากนายกานมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่บุคคลใดพบเห็นก็จำาได้  

จึงต้องคำานึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้วย 

2.4 เนื่องจากสถานคุ้มครองฯ มีลักษณะเปิด แม้จะมีการจัดการดูแลรักษา

ความปลอดภัยแก่ผู้เสียหายฯ แต่เมื่อผู้เสียหายในคดีนี้ต้องคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษ      

จึงต้องมีการกำาหนดมาตรการเฉพาะและมอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษด้วย
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3. การบริหารจัดการข้อท้าทายและความยาก

3.1 เมื่อนายกานแยกไม่ออกว่าใครคือผู้มีบุญคุณใครคือผู้กระทำาความผิด  

ตรงนีเ้จา้หนา้ทีต่อ้งประชมุปรกึษาหารอืรว่มกบัทมีสหวชิาชพีจากภายนอกดว้ย เพือ่ชีใ้ห้

เห็นความแตกต่างระหว่างผู้กระทำาความผิดกับผู้มีบุญคุณให้นายกานเข้าใจและสร้าง                        

ความร่วมมือในการเบิกความเป็นพยานที่ศาล

3.2 การสร้างความร่วมมือกับนายกานและครอบครัวนั้น นอกจากการให้

ความสำาคัญกับการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน การสร้างความสัมพันธ์ที่ทำาให้  

นายกานและครอบครวัไวว้างใจเจา้หนา้ทีต่ำารวจ พนกังานสอบสวน และทมีทนายความ

ซึง่มคีวามมุง่มัน่ตอ่การชว่ยเหลอืดา้นคดเีปน็อยา่งดไีดส้ง่ผลใหก้ารบรหิารจดัการคุม้ครอง

นายกานและครอบครวัมคีวามงา่ยขึน้ และเมือ่เกดิปญัหาอปุสรรคกย็งัสามารถประสาน

ให้บุคคลที่นายกานให้ความไว้วางใจดังกล่าวเข้ามาช่วยคลี่คลายได้ด้วย

3.3 ในการคุ้มครองนายกานและครอบครัว สถานคุ้มครองฯ ให้ความสำาคัญ

ตอ่การสรา้งหรอืมอบบทบาทใหน้ายกานในระดบัทีเ่หมาะสม เนือ่งจากนายกานสามารถ

สือ่สารภาษาไทยไดแ้ละในการจดักจิกรรมตา่ง ๆ  รว่มกบัผูเ้สยีหายอืน่ ๆ  รวมทัง้ผูเ้สยีหาย   

ในคดีนี้ได้รับความผ่อนคลายและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

3.4 การจัดให้นายกานได้ทำางานบางอย่างภายใต้เงื่อนไขการรักษาความ             

ปลอดภัย อาจจะเป็นงานเกษตรหรืองานทำาครัวในสถานคุ้มครองฯ เป็นต้น รวมทั้ง   

การให้นางพิมมีโอกาสในการทำางานเป็นการลดความกดดันทางด้านเศรษฐกิจ 

3.5 กรณีที่นักสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของสถานคุ้มครองฯ                     

มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เสียหายฯ ทำาให้ช่วยขจัดข้อจำากัดอื่น ๆ ลงได้เป็นอย่างดี และ

ทำาการบริหารจัดการและการดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายคดีนี้และผู้เสียหาย

รายอื่นเป็นไปอย่างเหมาะสม

3.6 กรณทีีน่ายกานและครอบครวัอยากกลบับา้น แตย่งักลบัไมไ่ดต้อ้งรอการ

ดำาเนินคดีสิ้นสุด สถานคุ้มครองฯ จึงต้องใช้วิธีการให้หน่วยงานราชการทางประเทศ  

เมียนมาถ่ายรูปครอบครัวของนายกานให้นายกานดูเพื่อให้รู้ว่าครอบครัวยังมีความสุข 

3.7 เนื่องจากนางพิมเป็นชนเผ่ากระเหรี่ยงสื่อสารภาษาเมียนมาได้บ้าง                

แทบจะสื่อสารภาษาไทยไม่ได้เลย อีกทั้งล่ามของสถานคุ้มครองฯ มีอย่างจำากัดเพราะ 

ไม่มีล่ามสื่อสารภาษากะเหรี่ยงได้ จึงต้องมีการขอประสานล่ามจากมูลนิธิเครือข่าย     

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ (LPN)
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6.2 บทบ�ทของสำ�นักคุ้มครองพย�น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ
เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นนายแพทย์ตำารวจที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่    

เป็นผู้มีอิทธิพล และคดีของนายแพทย์ตำารวจท่านนี้ได้ถูกกล่าวขานไปต่าง ๆ นานา    

บ้างว่าเป็นฆาตกรรมซ่อนเงื่อน มีพฤติการณ์โหดร้าย มีการฆาตกรรมคนงานในไร่และ

บังคับใช้แรงงานอย่างทารุณ  

ชว่งทีม่กีารขดุคน้โครงกระดกูในไรข่องนายแพทยต์ำารวจ นายกานไดโ้ทรศพัท์

ไปเล่าเหตุการณ์การขุดไร่ให้นายแพทย์ตำารวจทราบ นายแพทย์ตำารวจจึงบอกให้     

นายกานรออยู่ที่ไร่อย่าไปไหนจะไปรับ นายกานจึงเกิดความหวาดกลัวและโทรศัพท์มา

ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำารวจ และขณะที่เจ้าหน้าที่ตำารวจกำาลังจะไปรับ    

นายกานกับนางพิม เจ้าหน้าที่ตำารวจก็พบนายแพทย์ตำารวจขับรถเวียนหานายกานอยู่

แถวนั้นเช่นกัน ซึ่งพฤติการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่านายกานจะไม่ได้รับความ

ปลอดภัย
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อกีทัง้ คนงานทีเ่คยทำางานในไรแ่ละมาใหก้ารกบัพนกังานสอบสวนตา่งกแ็สดง

อาการหวาดกลวันายแพทยต์ำารวจอยา่งเหน็ไดช้ดั และตลอดระยะเวลาทีค่นงานทำางาน

ในไร่ นายแพทย์ตำารวจได้แสดงพฤติกรรรมไปในทางข่มขู่คนงานและเพื่อให้คนงาน  

หวาดกลัว คือ จะพกปืนติดกับตัวตลอดเวลา มีการซ้อมยิงปืนภายในไร่เป็นประจำา     

โดยใช้ให้คนงานเป็นผู้ช่วยในการหาเป้า ยิงปืน ทำาความสะอาดอาวุธปืนพร้อมกับพูดจา    

ในเชิงข่มขู่ และใช้อาวุธปืนยิงสัตว์เลี้ยงที่เล็ดรอดเข้ามาในไร่ให้คนงานเห็น รวมทั้ง    

การใชอ้าวธุปนืเขา้ปา่ลา่สตัว ์ซึง่ทำาใหค้นงานเกดิความหวาดกลวั และเมือ่คนงานทีรู่เ้หน็

เหตุการณ์และมาให้การกับเจ้าหน้าที่ตำารวจต่างก็ถูกบุคคลลึกลับติดตาม ทำาให้พยาน  

เกิดความกลัวและไม่มั่นใจว่าจะมีความปลอดภัย

เมื่อได้พิจารณาเหตุและพฤติการณ์ขณะนั้น เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็น

ข้าราชการตำารวจชั้นผู้ใหญ่ มีตำาแหน่งหน้าที่การงานสูง มีบริวาร สามารถใช้อิทธิพล

และฐานะทางการเงิน ไปในทางคุกคามพยานในรูปแบบต่าง ๆ พยานแต่ละคนที่เข้าให้

ถ้อยคำาส่วนใหญ่ เป็นคนงานของผู้ถูกกล่าวหา ต่างทราบถึงอิทธิพลและภัยที่ตนเอง    

เคยถูกคุกคามมาก่อน ต่างหวาดระแวงความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและ 

ครอบครัว อีกทั้งพยานเหล่านี้เป็นบุคคลสำาคัญยิ่งที่จะเป็นผู้พิสูจน์ความผิดหรือความ

บริสุทธิ์ของผู้ต้องหาหรือจำาเลย หากพยานเหล่านี้หลบหนีไม่ไปเบิกความในชั้นศาล    

หรือจงใจเบิกความเข้าข้างจำาเลยหรือถูกประทุษร้ายถึงแก่ความตาย ผลกระทบต่อ

กระบวนการยุติธรรมย่อมเกิดขึ้น ผู้กระทำาผิดที่แท้จริงจะไม่ได้รับการลงโทษ  

พนักงานสืบสวนสอบสวนได้ตระหนักถึงความจำาเป็น และความสำาคัญของ

รูปคดี ที่จะส่งผลกระทบและคำานึงถึงความไม่ปลอดภัยกับตัวพยานและบุคคลใน

ครอบครัว จึงจำาเป็นต้องจัดให้มีการคุ้มครองความปลอดภัยแก่พยานทั้งสามคน ได้แก่ 

นายกาน นางพิม และนายเต่า 

พระราชบัญญัติการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 เป็นกฎหมายที่

บัญญัติออกมาใช้รองรับสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นพยานในคดีอาญาให้ได้รับความคุ้มครอง

การปฏิบัติที่เหมาะสมและค่าตอบแทนที่จำาเป็นและสมควรจากรัฐ เนื่องจากปัจจุบัน 

พยานยังไม่ได้รับการคุ้มครองเท่าที่ควร ทั้งที่พยานมีความสำาคัญยิ่งต่อการพิสูจน์    

ความจริงในอรรถคดี จึงจำาเป็นต้องให้ความคุ้มครองพยานไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อ

กระบวนการยุติธรรม

พนักงานสอบสวนจัดให้พยานคดีค้ามนุษย์ทั้งสามคน ยื่นคำาร้องขอต่อ
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กระทรวงยุติธรรม ผ่านสำานักงานยุติธรรมจังหวัด ตามแบบคำาร้องขอใช้มาตรการ   

ทั่วไปในการคุ้มครองพยาน แจ้งข้อมูลส่วนบุคคล พฤติการณ์แห่งคดีที่เป็นพยานและ

ความไม่ปลอดภัยที่พยานได้รับ พร้อมทั้งให้พนักงานสอบสวนลงนามรับรองคำาร้อง     

ดังกล่าว จากนั้นสำานักงานยุติธรรมจังหวัดจึงยื่นเรื่องเสนอต่อไปยังสำานักคุ้มครอง  

พยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมพิจารณา 

ตอ่มา สำานกัคุม้ครองพยาน กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ มคีำาสัง่ใหด้ำาเนนิ

การคุ้มครองพยานทั้งสามคน โดยให้อยู่ในความคุ้มครองของเจ้าพนักงานตำารวจตาม

มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน ณ สถานที่ที่ปกปิดเป็นความลับ มีความสะดวก 

และปลอดภยัในการใหค้วามคุม้ครองพยาน เมือ่พยานมัน่ใจวา่ไดร้บัความปลอดภยัแลว้ 

พยานก็คลายความกังวลและให้ความร่วมมือที่จะให้การเป็นพยานเป็นอย่างดี

พยานทั้งสามคนได้ไปเบิกความต่อศาลในฐานะพยานโจทก์ ในคดีฆาตกรรม

คนงานชาวเมียนมาและคดีค้ามนุษย์ คดีที่นายแพทย์ตำารวจเป็นโจทก์ยื่นฟ้องพยานใน 

คดีอาญาเป็นจำาเลยจำานวน 5 คดีได้เสร็จสิ้นลง เจ้าพนักงานตำารวจผู้คุ้มครองเห็นว่า 

คดทีีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในฐานะพยานโจทกแ์ละจำาเลยผูถ้กูฟอ้งไดเ้สรจ็สิน้ลงแลว้ จงึแจง้ยกเลกิ

การคุ้มครองพยาน แต่พยานยังคงอยู่ในความคุ้มครองสวัสดิภาพภายในสถานคุ้มครอง

และพัฒนาอาชีพ(ชาย) จังหวัดปทุมธานีจนกระทั่งได้รับการส่งกลับประเทศภูมิลำาเนา                             

6.3 บทบ�ทพนักง�นตรวจแรงง�น
เมื่อประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานจงัหวดัเพชรบรุ ีไดป้ระสานกบัคณะพนกังานสอบสวนเพือ่ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ  

กรณีมีการนำาเสนอข่าวว่านายกาน นางพิม นายเต่า และนายยาว (นามสมมติ)       

คนงานในไร่นายแพทย์ตำารวจทำางานแต่ไม่ได้รับค่าจ้าง 

คนทั้ง 4 คนต่างให้การไปในทิศทางเดียวกันว่านายแพทย์ตำารวจเป็น     

นายจ้างของตนเอง โดยนายแพทย์ตำารวจเป็นผู้ไปรับตนมาจากอำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

และให้มาทำางานท่ีไร่จังหวัดเพชรบุรี ท้ัง 2 แห่ง เรียกว่าไร่บนและไร่ล่าง โดยคนงานจะต้อง

ตื่นมาทำางานตั้งแต่เวลา 05.00 น. งานที่ต้องทำา ได้แก่ เช่น ล้างคอกม้าเลี้ยงสัตว์     

ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ ขนก้อนหิน ฯลฯ และงานทุกอย่างตามที่นายแพทย์ตำารวจสั่ง      

นายแพทย์ตำารวจกำาหนดจะจ่ายค่าจ้างเมื่อทำางานครบ 1 ปี 6 เดือน ระหว่างทำางาน

ไม่ได้รับค่าจ้าง หากคนงานต้องการใช้จ่ายเงินจะเบิกได้ครั้งละ 100 - 200 บาท   
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ระหว่างที่นายแพทย์ตำารวจไม่อยู่จะให้นางหวานซึ่งเป็นญาติ หรือภริยาคนที่สามเป็น    

ผู้ควบคุมคนงาน และนายแพทย์ตำารวจนำาบุตรทั้ง 2 คนของนายกานกับนางพิมไป   

เลี้ยงและบอกว่าค่าจ้างที่จะจ่ายให้กับนายกานและนางพิมจะถูกหักค่าเลี้ยงดูบุตร แต่

ทั้งนี้ทั้งสองคนก็ไม่เคยได้รับค่าจ้างเลย

เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบข้อเท็จจริงจากคนงานทั้งสี่แล้ว ได้สอบ      

ข้อเท็จจริงทางฝ่ายนายแพทย์ตำารวจให้การปฏิเสธว่าตนเองไม่ใช่นายจ้าง

พนักงานตรวจแรงงานจึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน โดยเห็นว่านายแพทย์

ตำารวจเป็นผู้มีอำานาจในการสั่งงานมอบหมายงาน รวมถึงจ่ายค่าจ้าง ความสัมพันธ์จึงมี

ลักษณะเป็นนายจ้าง ประกอบกับสถานที่ที่คนงานทำางานเป็นกรรมสิทธิ์ของนายแพทย์

ตำารวจ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการทำางานของคนงานเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์    

การปลกูปา่ และประโยชน์อ่ืน ๆ  ท่ีได้จากการทำางานคนงาน ดังน้ัน จงึถอืวา่นายแพทยต์ำารวจ

เป็นนายจ้างคนงานทั้ง 4 คน ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และออกคำาสั่งพนักงาน

ตรวจแรงงานให้นายแพทย์ตำารวจจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายให้กับคนงานทั้ง 4 คน ดังนี้
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ฟ้องเพิกถอนคำ�สั่ง
เมือ่พนกังานตรวจแรงงาน สำานกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั

เพชรบุรีมีคำาสั่งให้จ่ายค่าจ้างให้กับคนงานทั้ง 4 คน  แต่นายแพทย์ไม่ยอมจ่ายและได้

ฟ้องเพิกถอนคำาสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ศาลแรงงานภาค 7 โดยให้การต่อสู้ว่าตน

ไม่ใช่นายจ้าง

ศาลนัดไกล่เกลี่ยในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 นายแพทย์ตำารวจได้ให้  

นายหมู (นามสมมติ) ซึ่งเป็นคนสนิทของตนไปศาลเพื่อรับสมอ้างว่าเป็นนายจ้างและ

จ่ายเงินค่าจ้างให้กับคนงานทั้ง 4 คน เมื่อไปถึงศาลนายหมูได้จ่ายค่าจ้างให้กับคนงาน

ทั้ง 4 คน จึงมีการถอนคำาฟ้อง สาเหตุที่คนงานรับเงินค่าจ้างเพราะเข้าใจว่านายหมูมา

จ่ายค่าจ้างแทนนายแพทย์ตำารวจ หลังจากนั้นคดีแรงงานจึงเสร็จสิ้นการพิจารณา

ต่อมา นายแพทย์ตำารวจได้นำาผลการดำาเนินคดีแรงงานไปอ้างเป็นพยาน

เอกสารในคดีที่นายแพทย์ตำารวจฟ้องนายกานในข้อหาหมิ่นประมาทและในคดีค้า   

มนษุยว์า่ตนไมใ่ชน่ายจา้ง สว่นนายจา้งของคนงานทัง้หมดคอืนายหม ู แตค่นงานทัง้หมด

ก็ได้เบิกความต่อศาลยืนยันตรงกันว่านายแพทย์ตำารวจเป็นนายจ้างของพวกตนและถูก

ควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำา ทำาให้ไม่สามารถมาจ่ายค่าแรงให้กับพวกตนได้ จึงให้นายหมู  

มาจา่ยคา่แรงงานแทน ศาลจงึไดพ้พิากษาโดยเชือ่วา่นายแพทยต์ำารวจเปน็นายจา้งของ

คนงานทั้งหมด

                                 

6.4 บทบ�ทสภ�ทน�ยคว�มในก�รต่อสู้คดี
เนื่องจากนายแพทย์ตำารวจได้มีการฟ้องนายกานกับพยานคนอื่น ๆ เป็นคดี

อาญาโดยเริ่มฟ้องคดีแรก คือคดีหมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา        
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อีกทั้งมีการทยอยฟ้องคดีต่าง ๆ ตามมาอีกหลายคดี วัตถุประสงค์ในการฟ้องคดี      

เหล่านี้ ก็เพื่อให้พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ในคดี เกิดความกลัวที่จะให้ข้อมูลข้อเท็จจริง   

แก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งหากมีการดำาเนินคดีนี้ต่อไปจนกระทั่งศาลมีคำาสั่งประทับรับฟ้อง  

เพือ่สรา้งความยุง่ยากใหก้บัพยานในการหาหลกัทรพัยม์าประกนัตวั หรอืหลบหนไีปไมม่า

ต่อสู้คดีก็ได้ อันทำาให้คดีที่พนักงานสอบสวนดำาเนินการอยู่นั้นไม่มีพยานบุคคลรู้เห็น  

การกระทำาความผิดมาเบิกความต่อศาล ซึ่งทำาให้ไม่สามารถนำาตัวผู้กระทำาความผิดมา

ลงโทษได้ จึงจำาเป็นที่จะต้องจัดหาทนายความเพื่อต่อสู้คดีดังกล่าว

การเขา้มาชว่ยเหลอืคดขีองทมีทนายความ เกดิขึน้หลงัจากพนกังานสอบสวน

ประสานขอความชว่ยเหลอืลา่มจากมลูนธิเิครอืขา่ยสง่เสรมิคณุภาพชวีติแรงงาน (LPN) 

และมูลนิธิพิทักษ์สตรี (AAT) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย

จากการค้ามนุษย์ เห็นว่าคดีนี้น่าจะเป็นคดีค้ามนุษย์ที่สำาคัญเพราะเป็นคดีที่มีความ     

ซับซ้อนจำาเป็นที่จะต้องมีทนายความเข้ามาช่วยเหลือต่อสู้คดี จึงประสานงานมายัง

สำานักงานกฎหมายเอส อาร์ (Social Responsibility Law office) ซึ่งเป็นสำานักงาน

ที่มีความเชี่ยวชาญคดีค้ามนุษย์ และนำาผู้เสียหายมาร้องต่อสภาทนายความเพื่อแต่งตั้ง

คณะทำางานช่วยเหลือทางคดี

สภาทนายความ เป็นองค์กรวิชาชีพทางกฎหมายหน่วยงานหนึ่งใน

กระบวนการยุติธรรม โดยมีภาระหน้าที่สำาคัญประการหนึ่งตามพระราชบัญญัติ     

ทนายความ พ.ศ. 2558 มาตรา 7 (5) ว่าด้วยการส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำา เผยแพร่

และให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย  ในกรณีที่บุคคลที่ถูกฟ้อง    

หรือจะฟ้องเป็นบุคคลที่มีฐานะยากจนไม่มีเงินจ้างทนายความ บุคคลนั้นสามารถขอ 

ความช่วยเหลือจากทนายความอาสาที่สภาทนายความจัดไว้บริการได้ ตามหลักเกณฑ์  

ที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 78 กล่าวคือจะต้อง

พจิารณาตามหลกัเกณฑว์า่ “ประชาชนผูม้สีทิธไิดร้บัความชว่ยเหลอืทางกฎหมายจะตอ้ง

เป็นผู้ยากไร้ และไม่ได้รับความเป็นธรรม” ซึ่งทางสภาทนายความจะพิจารณาว่า ผู้มา

ร้องขอความช่วยเหลือจะมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ โดยจะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง     

2 ประการ ได้แก่

1. จะต้องเป็นผู้ยากไร้ และ 

2. ไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงจะรับให้ความช่วยเหลือ

ในชั้นดำาเนินคดี หากเป็นคดีทางแพ่งก็จะขอดำาเนินคดีอย่างคนอนาถาให้  
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โดยเปน็ไปตามขัน้ตอนการพจิารณาคดขีองศาล ซึง่หากตอ้งการรบัความชว่ยเหลอืจาก

สำานักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  สภาทนายความสามารถ 

ติดต่อร้องขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายได้จากสภาทนายความหรือ ณ ที่ทำาการ 

สภาทนายความประจำาจังหวัดนั้น ๆ

ก�รช่วยเหลือต่อสู้คดีให้กับกลุ่มคนง�นช�วเมียนม�
คดีที่นายแพทย์ตำารวจตกเป็นจำาเลยในข้อหาฆาตกรรมคนงานชาวเมียนมา

และมีนายกานคนงานเก่าแก่เป็นพยานรู้เห็นการกระทำาความผิด ประชาชนทั่วไปและ

สื่อมวลชนจึงให้ความสนใจ ทำาให้สื่อมวลชนมีการติดตามนำาเสนอข่าวอย่างละเอียด   

และต่อเนื่อง มีการนำาเสนอทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่ออินเตอร์เน็ต นายแพทย์

ตำารวจจึงได้นำาข้อความที่สื่อมวลชนนำาเสนอข่าวทางช่องทางต่าง ๆ มาฟ้องนายกาน 

และคนงานอื่น ๆ เป็นหลายคดี นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือใน      

การทำาลายความน่าเชื่อถือและใช้ข้อมูลเป็นพยานหลักฐานในการดำาเนินคดีอีกด้วย 

ความจำาเปน็ทีต่อ้งเขา้ไปชว่ยเหลอืตอ่สูค้ด ีเนือ่งจากคดแีตล่ะคดทีีน่ายแพทย์

ตำารวจฟ้องพยานแต่ละคนนั้น เป็นการฟ้องคดีเพื่อทำาลายความน่าเชื่อถือของพยาน    

ไม่ว่าจะเป็นคดีหมิ่นประมาท คดีแจ้งความเท็จ คดีลักอาวุธปืน แต่ละคดีล้วนมีความ

เชื่อมโยงกันกับคดีฆาตกรรมคนงานและคดีค้ามนุษย์ที่นายแพทย์ตำารวจถูกฟ้องเป็น 

จำาเลย ยกตัวอย่างเช่น

นายนนท์กับพวกอีก 3 คน ร่วมกันลักปืนของนายแพทย์ตำารวจ และ       

ถูกควบคุมตัวในเรือนจำา ต่อมานายแพทย์ตำารวจถูกจับกุมควบคุมตัว จงึไดพ้บกบันายนนท์

ในเรือนจำา จากนั้นก็มีจดหมายของนายนนท์ถูกส่งออกมาจากเรือนจำาให้กับสื่อมวลชน 

โดยกลา่วอา้งวา่ “นายกานชอบกนิเหลา้เมาไปรบัจา้งนางหวานบดขา้วโพดแลว้ ทำาให้

แขนขาด และเคยฆ่าคนงานเมียนมาตายเพราะข่มขืนภรรยาของตน นายกานเป็น

ลูกจ้างของพี่ชายนายแพทย์ตำารวจ” ซึ่งจดหมายของนายนนท์มีนัยแอบแฝงหลาย

ประเดน็ มขีอ้ความวา่นายกานเกีย่วขอ้งกบัการลกัอาวธุปนืทีต่นตกเปน็จำาเลยดว้ย โดย

มุ่งจะใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำาเนินคดีและทำาลายความน่าเชื่อถือในตัวพยาน

นอกจากนี ้นายนนทย์งัมาเปน็พยานคดหีมิน่ประมาทและหมิน่ประมาทดว้ย                      

การโฆษณาทีน่ายกานเปน็จำาเลย โดยกลา่วอา้งวา่นายกานมากนิเหลา้กบัตนจนเมาแลว้                  

ไปรับจ้างนางหวานบดข้าวโพดจนมือขาด อีกทั้งมีนิสัยลักขโมย เคยถูกไล่ออกจาก    

งาน จึงเป็นคนที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ แต่จากการซักค้านทำาให้ปรากฏความจริงว่า        
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มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่อกัน คือนายนนท์เขียนจดหมายทำาลายความน่าเชื่อถือ 

นายกาน ส่วนนายแพทย์ตำารวจเขียนคำาแถลงด้วยลายมือของตนเองขอให้ศาลลดโทษ

นายนนท์ กับพวกในคดีร่วมกันลักปืนของตน    

ดงันัน้ ในการทำาหนา้ทีท่นายความแกต้า่งในคดทีีถ่กูนายแพทยต์ำารวจฟอ้งรอ้ง 

และเป็นโจทก์ร่วมในคดีค้ามนุษย์ ทนายความจะต้องศึกษารายละเอียดคดีที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดต้องทำางานหนัก ทุ่มเท ตั้งใจ ในการทำางาน บางเรื่องราวต้องสืบค้นข้อมูล       

ที่เกิดขึ้นในอดีตย้อนไปนับ 10 ปี มีการลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่จริง ทั้งต้องร่วมประชุม 

ปรึกษาหารือแนวทางดำาเนินคดีกับทีมสหวิชาชีพ พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน          

นักสังคมสงเคราะห์และองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อวางแผนการทำางานให้เป็นไป         

ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากแต่ละคดีมีความเชื่อมโยงกัน พยานหลักฐานชุดเดียวกัน    

หากพยานเบิกความพลาดพลั้งหรือเสียหายในคดีหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออีกคดีหนึ่ง    

ได้ การทำางานของทนายความจะต้องรู้และเข้าใจถึงความเชื่อมโยงแต่ละคดี ต้องทำาให้

พยานเกิดความเข้าใจ มีความเข้มแข็งและให้ความร่วมมือในการดำาเนินคดี จะทำาให้คดี

ประสบความสำาเร็จ

บทสัมภ�ษณ์ทีมทน�ยคว�ม

การฟอ้งคดหีมิน่ประมาท คดลีกัอาวธุปนื และคดแีจง้ความเทจ็คนงานทีเ่ปน็

พยานหรือเป็นผู้เสียหายในคดีฆาตกรรมคนงานและคดีค้ามนุษย์ เป็นเทคนิคการฟ้อง

เพื่อแก้เกี้ยว เป็นการฟ้องเพื่อให้พยานมีความยุ่งยาก ทำาลายความน่าเชื่อถือพยาน 

และสร้างพยานหลักฐานเพื่อนำาไปใช้ต่อสู้ในคดีหลัก หากไต่สวนศาลแล้วประทับ     

รบัฟอ้ง หรอืศาลพพิากษาลงโทษ นายแพทยต์ำารวจกอ็าจใชเ้ปน็หลกัฐานอา้งองิทำาลาย

ความน่าเชื่อถือของพยาน หรืออาจนำาไปเป็นหลักฐานว่าตนไม่ได้เกี่ยวข้อง ไม่ได้เป็น 

ผู้กระทำาความผิด หรือพยานอาจเป็นผู้ลงมือกระทำาความผิดเสียเองได้  

ถ้าทีมทนายความไม่เข้าใจว่าในแต่ละแต่เรื่องแต่ละคดีว่ามีเป้าประสงค์หรือ 

มีจุดหมายยังไง ไม่ใช่เรื่องของการดำาเนินคดีโดยประสงค์ให้ศาลลงโทษผู้กระทำา    

ความผิดเท่านั้น หากทีมไม่มีการทำางานแบบบูรนาการ หรือร่วมกันเป็นทีมที่ดีจะเกิด

การทำาคดีหนึ่ง แต่เกิดความเสียหายอีกคดีหนึ่ง สร้างความยุ่งยากให้กับบุคคลผู้ถูก

ดำาเนินคดีในการต่อสู้คดี หากไม่สามารถหาทีมต่อสู้คดีได้อย่างดี หรือทีมทนายที่ไม่

เข้าใจในเรื่องคดีที่กำาลังต่อสู้และความเกี่ยวพันกัน ก็อาจจะเสียหายต่อรูปคดีได้ 
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สรุปผลก�รดำ�เนินคดี
สำาหรับคดีที่สภาทนายความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีให้กับกลุ่มคนงานที่ถูก

นายแพทย์ตำารวจฟ้องคดีอาญามีทั้งสิ้นจำานวน 5 คดี ดังนี้

คดีที่ 1 คดีอาญาหมายเลขดำาที่ 4375/2555 นายแพทย์ตำารวจเป็นโจทก์ 

ฟ้องนายกานเป็นจำาเลย ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา 

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555 นายแพทย์ตำารวจได้เป็นโจทก์ฟ้องนายกาน 

เป็นคดีอาญาหมายเลขดำาที่ 4375/2555 ในข้อหาฐานความผิดหมิ่นประมาทและ    

หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา โจทก์ฟ้องว่าจำาเลยกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าโจทก์ใช้ให้จำาเลย

ปีนต้นมะพร้าว ตกลงมาขาหักและหลังหัก ไม่ดูแลไม่พาไปรักษา ให้จำาเลยทำางานหนัก

ไม่จ่ายค่าจ้างให้โจทก์ ใช้กำาลังจับมือจำาเลยยัดเข้าไปในเครื่องบดข้าวโพด จนถูกตัด    

แขนขาดเกือบถึงข้อศอกก่อนเดินหนีไป ไม่พาไปโรงพยาบาล อันเป็นความเท็จเป็น   

การใส่ความทำาให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ความจริงโจทก์ไม่ใช่นายจ้างและเหตุ       

ดังกล่าวเกิดจากอุบัติเหตุ

ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง

ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ศาลยกฟ้องในข้อหาฐานความผิดหมิ่นประมาทด้วย                         

การโฆษณาเพราะสื่อมวลชนเป็นผู้นำาเสนอข่าวดังกล่าวเอง แต่ประทับรับฟ้องสำาหรับ

ข้อหาหมิ่นประมาท

สืบพยานในชั้นพิจารณา  

ในชั้นพิจารณานายแพทย์ตำารวจอ้างตนเองเป็นพยานแล้ว ยังมีการอ้าง 

พยานบุคคลอื่นมาสืบเพื่อทำาลายความน่าเชื่อถือของนายกาน ได้แก่ 

- นายนนท ์(นามสมมต)ิ ผูต้อ้งโทษทีถ่กูดำาเนนิคดลีกัอาวธุปนืของนายแพทย์

ตำารวจ โดยมาเบิกความถึงนายกานเมาเหล้าทำาให้มือเข้าเครื่องบดและตกต้นไม้ แต่ 

เมื่อตอบทนายจำาเลยถามค้าน กลับยอมรับว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุไปเป็นทหารเกณฑ์ 

และนายแพทย์ตำารวจได้เขียนยื่นอุทธรณ์ขอลดโทษในคดีที่นายนนท์ลักปืนของ       

นายแพทย์ตำารวจ  

- นายหมู (นามสมมติ) มาเบิกความรับสมอ้างว่าเป็นนายจ้างและผู้นำาเงิน

ไปจ่ายให้นายกานกับคนงานอื่น ๆ ที่ศาลแรงงานภาค 7 แต่ตอบทนายจำาเลยถามค้าน

ว่าตนไม่มีส่วนในการจัดการดูแลคนงานที่ไร่
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- นักข่าวผู้ที่สัมภาษณ์นายกาน และมีการนำาภาพและข้อความการให้

สัมภาษณ์ของนายกานไปเผยแพร่ ทั้งนี้นักข่าวคนนี้ถูกนายแพทย์ตำารวจฟ้องเป็นคดี  

หมิ่นประมาทเช่นกัน และมีการต่อรองให้ทำาบันทึกว่าข้อความที่เผยแพร่ข่าวเป็นข้อมูล 

ที่นายกานพูดจริง นักข่าวนำาเสนอข่าวตามคำาพูดของนายกานและจะถอนฟ้อง แต่เมื่อ

ทนายจำาเลยถามค้านและนำาเทปบันทึกภาพและเสียงที่พยานสัมภาษณ์ก็ยอมรับว่าไม่มี

คำาพูดตามข้อความท่ีนำาไปลงข่าวเผยแพร่ และลกัษณะการพดูของนายกานเปน็คนพดูเรว็    

ฟังยาก และบางคำาก็ฟังไม่เข้าใจ คดีจึงไม่มีพยานยืนยันรู้เห็นการกระทำาความผิด

การสืบพยานฝ่ายจำาเลย 

ในส่วนของการสืบพยานฝ่ายจำาเลย มีจำาเลยเบิกความยืนยันว่าในวันที่

สื่อมวลชนมีการสัมภาษณ์นั้น มิได้กล่าวว่าโจทก์ใช้ให้จำาเลยปีนต้นมะพร้าวตกลงมา    

ขาหักและหลังหักแล้วไม่ดูแลไม่พาไปรักษา และไม่มีการกล่าวว่าโจทก์ใช้กำาลังจับ      

มือจำาเลยยัดเข้าไปในเครื่องบดข้าวโพดจนถูกตัดแขนขาดก่อนเดินหนีไปไม่พาไป       

โรงพยาบาล โดยมีการหมายเรียกข้อมูลการบันทึกภาพก่อนส่งไปตัดต่อที่สถานีโทรทัศน์    

ซึ่งตามภาพที่บันทึกไว้ก็ไม่มีคำาพูดที่กล่าวเช่นนั้น มีเพียงการแสดงท่าทางมือเข้าไปใน

เครือ่ง สว่นคำาพดูของจำาเลยนัน้เปน็การพดูภาษาไทยสำาเนยีงพมา่ซึง่ฟงัยาก พดูเรว็ คน

ทีถ่อดขอ้ความส่งตอ่ใหผู้้สื่อขา่วอาจจะฟงัไม่เขา้ใจจึงสรปุคำาพดูหรอืขอ้ความผดิเพี้ยนไป  

นอกจากนี้ ได้นำาพนักงานสอบสวนมาเบิกความเกี่ยวกับการดำาเนินคดีกับ 

โจทก์ โดยไม่มีการดำาเนินคดีในข้อหาทำาร้ายร่างกายจำาเลย และจำาเลยให้การกล่าวถึง

สภาพร่างกายที่พิการนั้นเกิดจากอุบัติเหตุระหว่างการทำางาน 

สำาหรับประเด็นใครคือนายจ้าง มีการหมายเรียกเอกสารจากพนักงานตรวจ

แรงงาน ที่มีคำาสั่งให้นายแพทย์ตำารวจซึ่งเป็นนายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่คนงาน ตลอดจน   

มีการตรวจสอบและคัดถ่ายเอกสารจากสำานวนที่นายแพทย์ตำารวจฟ้องผู้สื่อข่าว       

โดยกล่าวในคำาฟ้องว่าตนเองเป็นเจ้าของไร่ที่จำาเลยทำางานอยู่   

คำาพิพากษา 

ศาลพพิากษาวา่ ขณะจำาเลยใหข้า่วนัน้ โจทกไ์มไ่ดรู้เ้หน็เหตกุารณด์ว้ยตนเอง              

เพียงทราบจากสื่อมวลชนโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นักข่าวที่ลงข้อความไม่ได้ 

เป็นคนสัมภาษณ์ และใครเขียนไม่ก็รู้ โดยนักข่าวที่พบและสัมภาษณ์จำาเลยเบิกความ

ยืนยันว่าคำาพูดจำาเลยฟังยาก ในการสัมภาษณ์จำาเลยทำาท่าทาง และมิได้มีข้อความว่า

โจทก์เป็นผู้จับมือจำาเลยยัดใส่เคร่ืองบดข้าวโพด ประกอบกบัพนกังานสอบสวนไดเ้บกิความ
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ว่าจำาเลยไม่เคยให้ข้อมูลว่าโจทก์จับมือยัดใส่เครื่องบดข้าวโพด จึงไม่ได้ดำาเนินคดี       

กับโจทก์ในข้อหาทำาร้ายร่างกายจำาเลย แม้นายหมู (นามสมมติ) จะมายืนยันว่าเป็น

นายจ้างและเป็นผู้นำาเงินไปจ่ายให้คนงานที่ศาลแรงงานภาค 7 นั้น แต่พนักงานตรวจ

แรงงานมีคำาสั่งว่านายแพทย์ตำารวจเป็นนายจ้างและมิได้จ่ายค่าจ้าง จึงไม่ใช่การใส่  

ความโจทก์  

พิพากษายกฟ้อง  

คดีที่ 2 คดีอาญาหมายเลขดำาที่ 4516/2555 บุตรชายนายแพทย์ตำารวจ

ทั้งสองคนเป็นโจทก์ ฟ้องนายยาว นายกาน และนายปลาบิดานายอัน รวม 3 คน 

เป็นจำาเลยในข้อหาร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน

คดีนี้บุตรชายของนายแพทย์ตำารวจได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำาเลย 3 คน คือ 

นายปลา (นามสมมติ) บิดาของนายอัน เป็นจำาเลยที่ 1 นายยาว (นามสมมติ) เป็น

จำาเลยที่ 2 และนายกาน (นามสมมติ) เป็นจำาเลยที่ 3 เป็นคดีอาญาหมายเลขดำาที่ 

4516/2555 ข้อหาฐานความผิดร่วมกันแจ้งความเท็จต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญา 

อ้างว่าร่วมกันแจ้งความเท็จว่านายแพทย์ตำารวจกับโจทก์ได้ร่วมกันฆ่าผู้อื่น  

ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง 

คดีนี้ยังไม่ได้มีการสืบพยานในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง เนื่องจากคดีนี้เกี่ยวพัน                       

คดีที่พนักงานอัยการฟ้องนายแพทย์ตำารวจกับบุตรรวม 3 คน ในคดีอาญาหมายเลขดำา

ที่ 474/2556 ข้อหาฐานความผิดเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 

ศาลได้สอบถามคู่ความแล้ว ได้ความว่ามีคดีหลักที่โจทก์กับพวกถูกฟ้องว่า

ร่วมกันฆ่าผู้อื่น หากจะพิจารณาคดีนี้จะต้องรอฟังข้อเท็จจริงในคดีหลักเสียก่อน และ

ควรจะรอผลจากการพิจารณาคดีหลัก โจทก์ยอมที่จะจำาหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อรอฟัง    

ผลคดีหลัก 

ศาลจึงให้จำาหน่ายคดีออกจากสารบบความชั่วคราว

คดีที่ 3 คดีอาญาหมายเลขดำาที่ 4945/2555 นายแพทย์ตำารวจเป็นโจทก์ 

ฟ้องนายกานเป็นจำาเลยในข้อหาร่วมกัน (กับนายนนท์) บุกรุก ลักทรัพย์ในเวลา    

กลางคืน

คดีนี้นายแพทย์ตำารวจได้ฟ้องเป็นคดีอาญาหมายเลขดำาที่ 4945/2555    
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รว่มกนับกุรกุ รว่มกนัลกัทรพัยใ์นเวลากลางคนื โดยกลา่วหาวา่นายกานกบันายนนทแ์ละ

พวกที่จับตัวยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ได้ร่วมกันลักปืนลูกซองจำานวน 1 กระบอกไปจากบ้าน

ของนายแพทย์ตำารวจที่บ้านพักในไร่ 

คำาพิพากษา 

คดีนี้มีการเลื่อนนัด เนื่องจากนายนนท์พยานสำาคัญมิได้มาศาล แต่ในวัน   

นัดไต่สวนมูลฟ้อง นายแพทย์ตำารวจได้ยื่นคำาร้องขอถอนฟ้องอ้างว่าบรรยายคำาฟ้องไม่

ครบถ้วนจะยื่นฟ้องจำาเลยเข้ามาเป็นคดีใหม่ในภายหลัง 

ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง จำาหน่ายคดีออกจากสารบบความ

คดีที่ 4 คดีอาญาหมายเลขดำาที่ 4161/2556 นายแพทย์ตำารวจฟ้อง     

นายกานเป็นจำาเลยในข้อหาร่วมกัน (กับนายนนท์) ลักทรัพย์ในเคหสถานทำาอันตราย      

สิ่งกีดกั้นหรือรับของโจร

หลงัจากถอนฟอ้งคดอีาญาหมายเลขดำาที ่4945/2555 ขา้งตน้แลว้นายแพทย์

ตำารวจไดม้าฟอ้งนายกานเปน็คดอีาญาหมายเลขดำาที ่4161/2556 ขอ้หารว่มกนัลกัทรพัย์

ในเคหสถานโดยทำาอันตรายสิ่งกีดกั้น หรือรับของโจร ซึ่งกล่าวหาว่านายกานร่วมกับ  

นายนนท์ลักปืนของนายแพทย์ตำารวจจำานวน 7 กระบอก กระสุนปืน 30 นัด และ   

ร่วมกันนำาไปจำาหน่ายแก่บุคคลอื่นอีก 3 คน โดยสำาหรับบุคคลอื่นๆ คดีได้ถึงที่สุดแล้ว 

และขอให้ลงโทษนายกานในคดีนี้

นัดไต่สวนมูลฟ้อง

คดีนี้ในวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง ศาลชั้นต้นมีคำาสั่งให้งดไต่สวนมูลฟ้องแล้ว                       

มีคำาพิพากษาว่า การที่โจทก์ถอนฟ้องในคดีเดิมโดยอ้างว่าบรรยายฟ้องผิด แม้จะระบุว่า

โจทก์ติดใจดำาเนินคดีอยู่ก็ตาม ย่อมต้องห้ามนำาคดีมาฟ้องอีกตามประมวลกฎหมาย      

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36 การดำาเนินคดีอาญาจึงระงับ

พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ยื่นอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า ศาลชั้นต้นได้รับฟ้องไว้ไต่สวนมูลฟ้องแล้วจึงถือว่า                

มีฟ้องในคดีอาญาต่อศาลโดยถูกต้องแล้ว แต่เมื่อศาลชั้นต้นอนุญาตให้ถอนฟ้องต้อง    

ถือว่าการถอนฟ้องคดีอาญาเสร็จไปทั้งเรื่อง โจทก์ย่อมต้องห้ามนำาคดีมาฟ้องอีกตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36 จึงพิพากษายืน ให้ยกฟ้อง
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คดีที่ 5 คดีอาญาหมายเลขดำาที่ 2155/2556 นายแพทย์ตำารวจเป็นโจทก์ 

ฟ้องนายเต่า เป็นจำาเลยในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา 

คดีนี้ นายแพทย์ตำารวจได้เป็นโจทก์ฟ้องนายเต่า (นามสมมติ) คนงาน    

ชาวเมียนมา เนื่องจากได้กล่าวหาว่านายเต่าให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวและให้ปากคำา    

กับพนักงานสอบสวนว่า นายแพทย์ตำารวจให้เอาปืนยาวไปฆ่านายกาน แต่ตอนหลัง   

ใหก้ารใหมว่า่เอาปนืสัน้ไปยงินายกาน และมกีารเผยแพรถ่อ้ยคำาดงักลา่วในหนงัสอืพมิพ ์ 

ซึ่งเป็นความเท็จ เพราะนายเต่าไม่ใช่ลูกจ้างและไม่รู้จักกันมาก่อน ให้ลงโทษในข้อหา 

หมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา 

ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง

การพิจารณาคดีชั้นไต่สวนมูลฟ้อง นายแพทย์ตำารวจอ้างตนเองเป็นพยาน

เบกิความประกอบภาพขา่วหนงัสอืพมิพว์า่ ขอ้ความในขา่วไดร้ะบวุา่เปน็การใหส้มัภาษณ์

ของนายเต่าคนงานพม่า และตนเชื่อโดยสุจริตว่าสื่อมวลชนรายงานข่าวไปตามจริง   

ศาลชั้นต้นมีคำาสั่งให้รับฟ้องเฉพาะข้อหาหมิ่นประมาท ส่วนหมิ่นประมาทด้วยการ 

โฆษณาไม่รับฟ้อง

สืบพยานในชั้นพิจารณา 

นายแพทย์ตำารวจทราบเหตุการณ์ที่นายเต่า(นามสมติ)ไปให้การต่อพนักงาน

สอบสวนตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 เจือสมกับพยานจำาเลย ปากพนักงานสอบสวน                    

เบิกความตอบทนายจำาเลยว่านายเต่าให้การพาดพิงถึงนายแพทย์ตำารวจตั้งแต่เดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2555

ศาลพิพากษา

นายแพทย์ตำารวจได้ทราบเหตุการณ์การกระทำาความผิดและรู้ตัวผู้กระทำา

ความผิดตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 แต่เพิ่งนำาคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2556 เกินกำาหนดเวลา 3 เดือน คดีของโจทก์จึงขาดอายุความพิพากษายกฟ้อง 

ต่อมานายแพทย์ตำารวจได้ยื่นอุทธรณ์คำาพิพากษา ซึ่งศาลอุทธรณ์มีคำาพิพากษายืน

บทบ�ททน�ยคว�มในก�รทำ�ง�นร่วมกับพนักง�นอัยก�ร 
ปกติคดีค้ามนุษย์ที่เราเข้าไปเป็นโจทก์ร่วมพนักงานอัยการจะเป็นหลักอยู่  

ประเด็นของการทำางานที่จะเป็นโจทก์ร่วมก็ต้องดำาเนินคดีในลักษณะสนับสนุนใน   

ทิศทางเดียวกันกับการทำางานของพนักงานอัยการ ในการทำางานเป็นทีมต้องปรึกษา 
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หารอืกนั วางแนวทางการตอ่สูค้ดใีหไ้ปทศิทางเดยีวกนั ทางโจทกร์ว่มกม็กีารอา้งองิพยาน

เพิม่เตมิในบางปากทีพ่นกังานสอบสวนไดส้อบไว ้การทำางานเปน็ทมีไมว่า่จะเปน็ทมีเรือ่ง

ของสหวิชาชีพ มีหลักการทำางานคือ ต้องมีหลักการเรื่องของการไว้วางใจ การทำางาน

เป็นทีมต้องเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวไปในทิศทางเดียวกัน ข้อมูลหลักฐานก็ต้องจำาเป็นต้อง 

หารือ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกัน การทำางานถ้าไม่เกิดความไว้วางใจ ทีมทำางานที่จะ

ประสบผลสำาเรจ็จะเปน็ไปไดย้าก ทศิทางมนัจะแตกกระจาย ดงันัน้เวลาการทำางานเปน็

ทีมเรื่องความสำาคัญการปรึกษา หารือกับการไว้ใจในการพูดคุยในประเด็นของคดี ถือว่า

เป็นหัวใจสำาคัญ

สิ่งสำ�คัญที่ทำ�ให้คดีประสบคว�มสำ�เร็จ

“ทีมสหวิชาชีพมีส่วนรวมที่สำาคัญอย่างยิ่งที่ทำาให้คดีประสบความสำาเร็จ   

เพราะคดีนี้ไม่ใช่คดีสามัญทั่วไป แต่คดีนี้เป็นคดีที่เกิดมานานผู้เสียหายเป็นแรงงาน

ต่างด้าวที่ด้อยโอกาสและผู้ต้องหาเป็นหมอเป็นนายตำารวจชั้นผู้ใหญ่ มีอิทธิพล         

มีความรู้ และใช้ช่องทางทางกฎหมายฟ้องร้องผู้เสียหาย และพยานเป็นจำาเลยใน      

คดอีาญา อกีทัง้ผูเ้สยีหายพกิารแขนขาดและมอีาการเจบ็ปว่ยจากอบุตัเิหตตุกรถกระเชา้ 

มีเหล็กดามหลัง และทะลุก้นเป็นแผลที่ต้องรักษาต่อเนื่อง นอกจากนี้ผู้เสียหายยังมีลูก

เล็กถึง 3 คนที่ต้องดูแล ดังนั้น การที่จะให้ความคุ้มครอง การรักษาพยาบาล             

การตอ่สูท้างกฎหมาย การดแูลความเปน็อยูเ่ปน็งานทีต่ำารวจฝา่ยเดยีวทำาไมไ่ด ้จำาเปน็

ที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากสถานคุ้มครองฯ NGOs สภาทนายความ ซึ่งแต่ละ

หน่วยก็ได้ให้ความจริงใจร่วมมือกันในการช่วยเหลือผู้เสียหาย ทำาให้ผู้เสียหายได้รับ

ประโยชน์ในเรื่องความยุติธรรมและสิทธิอันพึงมีพึงได้ อย่างเต็มที่ถือเป็นแบบอย่าง  

ในการดำาเนินคดีลักษณะนี้ต่อไป”

พ.ต.อ.สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล

รองผู้บังคับการ ตำารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
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?

คดีที่สภ�ทน�ยคว�มช่วยเหลือต่อสู้คดีให้กับกลุ่มคนง�นช�วเมียนม�

135

คดีที่น�ยแพทย์ตำ�รวจเป็นโจทก์
ฟ้องคนง�นเป็นจำ�เลย จำ�นวน 5 คดี

นายแพทย์ตำารวจ

ถูกส่งไปควบคุมตัวที่เรือนจำาจังหวัดเพชรบุรี

สภา
ทนายความ
ช่วยเหลือ
ต่อสู้คดี

พบนายนนท์ผู้ต้องขัง
คดีลักปืนนายแพทย์

ตำารวจ

เป็นพยานให้
นายแพทย์
ตำารวจ

ฟ้องพยานคดีฆาตกรรมชาวเมียนมา
และคดีค้ามนุษย์

ฟ้องดำาเนินคดีอาญา
กับคนงาน 5 คดี

นายยาว

ลักทรัพย์ 2 คดีแจ้งความเท็จ

จำาหน่ายชั่วคราว ยกฟ้อง ยกฟ้อง ยกฟ้อง

หมิ่นประมาท หมิ่นประมาท

นายกาน นายเต่า



ถอดบทเรียนความร่วมมือในการดำาเนินคดีที่ซับซ้อน
จากกรณีศึกษาคดีค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม

แผนผังก�รดำ�เนินคดีที่เกี่ยวข้องกับน�ยแพทย์ตำ�รวจ

คดีค้ามนุษย์คดีฆาตกรรม
ชาวเมียนมา

คดีลักทรัพย์/
รับของโจร

พบรถกระบะ
ที่บ้านนนทบุรี

คดีสองสามีภรรยาสูญหาย
คดีที่นายแพทย์ตำารวจเป็นจำาเลย

ขุดไร่จังหวัดเพชรบุรี 
พบโครงกระดูก 3 โครง

พนักงานสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐาน

ศาลพิพากษา
จำาคุกนายแพทย์
ตำารวจ 5 ปี

พยานสำาคัญ
2 ปาก

พนักงานสอบสวน
พบว่าเป็นผู้เสียหาย 

3 คน

ดำาเนินคดีอาญา/
เรียกค่าสินไหมทดแทน

ศาลพิพากษาจำาคุก
นายแพทย์ตำารวจ
8 ปี 33 เดือน

และให้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจำานวน 
1 ล้านบาท

นายยาว

ดำาเนินคดี

ศาลพิพากษา
ประหารชีวิต
นายแพทย์
ตำารวจ

คดีแรงงาน

จ่ายค่าแรง

นายกาน

ผู้เ
สีย

หา
ย

แผนผังก�รดำ�เนินคดีที่เกี่ยวข้องกับน�ยแพทย์ตำ�รวจ

START
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?
นายแพทย์ตำารวจ ถูกส่งไปควบคุมตัวที่เรือนจำาจังหวัดเพชรบุรี สภา

ทนายความ
ช่วยเหลือ
ต่อสู้คดี

พบนายนนท์ผู้ต้องขัง
คดีลักปืนนายแพทย์

ตำารวจ

เป็นพยานให้
นายแพทย์
ตำารวจ

ฟ้องพยานคดีฆาตกรรมชาวเมียนมา
และคดีค้ามนุษย์

ฟ้องดำาเนินคดีอาญา
กับคนงาน 5 คดี

นายยาว

ลักทรัพย์ 2 คดีแจ้งความเท็จ

จำาหน่ายชั่วคราว ยกฟ้อง ยกฟ้อง ยกฟ้อง

หมิ่นประมาท หมิ่นประมาท

นายกาน นายเต่า

คดีอาวุธปืน

ระหว่างดำาเนินคดี

- เข้ารับการ
คุ้มครองที่สถาน

คุ้มครองฯ
- คุ้มครองพยาน

คดีที่นายแพทย์ตำารวจเป็นโจทก์ฟ้องคน
งานเป็นจำาเลยจำานวน 5 คดี
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7.1 ปัญห�อุปสรรคในก�รสืบสวนสอบสวน
งานสืบสวนกับงานสอบสวน ถือเป็นภารกิจหลักหนึ่ง

ที่สำาคัญของเจ้าพนักงานตำารวจ ปัจจุบันในสถานีตำารวจต่าง ๆ    

มีการแบ่งหน้าที่ระหว่างฝ่ายสืบสวนกับฝ่ายสอบสวนออกจากกัน

ชัดเจน แต่ลักษณะเนื้อหาของงานแล้วไม่อาจแบ่งฝ่ายแยกจาก 

กันได้ การรวบรวมพยานหลักฐานจะต้องมีการสืบสวนและ

สอบสวนควบคู่กันไปตลอดเวลา ดังเช่นเมื่อคดีอาญาเกิดขึ้น

พนักงานสอบสวนจะต้องสืบสวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและ  

หลักฐาน สอบสวนพยานบุคคล รวบรวมพยานเอกสาร พยานวตัถ ุ

ดังนั้น หากจะกล่าวว่าการสืบสวนและสอบสวนเป็นจุดเริ่มต้น 

ของกระบวนการยตุธิรรมแหง่การดำาเนนิคดอีาญา จงึเปน็คำาพดูที่

ไม่ผิดไปจากความเป็นจริง การสืบสวนและการสอบสวนเป็นงาน

ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ มีองค์ความรู้ทั้งทางด้านศาสตร์และ

ศิลป์ผสมผสานกับความรู้ทางวิทยาการสมัยใหม่ เทคโนโลยีที่  

ก้าวล้ำา ไม่หยุดหย่อน ประกอบกับต้องมีการประสานงานที่ดี มี

การบริหารจัดการที่ดี เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง 

อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค งานจึงจะประสบความสำาเร็จ การ

สบืสวนและการสอบสวนคดอีาญาจะมคีวามยุง่ยาก ความซบัซอ้น              

มีเงื่อนปมให้ขบคิดตลอดเวลา โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับ       

บทสรุป  
ปัญห�อุปสรรค
และปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
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ผู้มีอิทธิพล มีฐานะ ตำาแหน่ง ทางการเมือง หรือเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กระบวนการ

ที่จะนำาตัวผู้กระทำาผิดมาลงโทษ จึงไม่ใช่เรื่องที่จะทำาได้โดยง่ายเสมอไป ดังนั้นหากจะ  

กล่าวถึงปัญหาอุปสรรค รวมทั้งปัจจัยแห่งความสำาเร็จ จากการดำาเนินคดีที่ผ่านมา      

จึงมีคุณค่าที่ควรจะนำามาบอกกล่าวไว้สำาหรับการศึกษาเป็นบทเรียนได้ ดังที่จะกล่าวไว้

ในพอสังเขปดังนี้  

(1) เรื่องร�วเกิดขึ้นม�น�น          

ปกติคดีอาญาทั่วไปจะเริ่มต้นทำาการสืบสวนสอบสวนทันทีหลังเกิดเหตุ     

การค้นหาพยานหลักฐานจึงทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักฐานยังไม่ถูกทำาลาย      

พยานบุคคลก็ยังสามารถจดจำาเรื่องราวได้ดี แต่การสืบสวนสอบสวนในเรื่องที่         

นายแพทย์ตำารวจท่านนี้ถูกกล่าวหา มีคดีแตกแขนงไปถึง 4 คดี ทุกคดีล้วนเกิดขึ้น      

มานาน มีระยะเวลาที่แตกต่างกันบางคดีและมีระยะเวลาที่ซ้อนทับกัน  

ทันทีที่เรื่องราวถูกเปิดเผย เจ้าหน้าที่ตำารวจได้เริ่มการสืบสวนสอบสวนใน             

เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 พนักงานสืบสวนสอบสวนได้ระดมสรรพกำาลังทั้งหมด                                                    

ในการหาพยานบุคคลและพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง สาเหตุร่องรอย 

ที่เหลืออยู่ แต่เนื่องจากพยานหลักฐานและเหตุการณ์ต่าง ๆ ถูกปกปิดซ่อนเร้นมานาน 

ทำาให้สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นบางส่วนสูญหาย ถูกทำาลาย จึงยุ่งยากในการสืบสวนสอบสวน

(2) ก�รติดต�มห�ตัวพย�น     

ด้วยเวลาอันเร่งรีบ การแสวงหาพยานบุคคลมากกว่า 100 ปาก เพื่อนำามา 

สอบสวนพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงเป็นอุปสรรค มีกลุ่มพยานผู้ใช้แรงงานจากประเทศ       

เมียนมา อดีตเคยใช้แรงงานกับนายแพทย์ตำารวจแล้วหลบหนีกลับประเทศ บางส่วน  

อยู่ในประเทศแต่ไม่ยอมเปิดเผยตัวตน ต้องใช้ความพยายามในการติดตามตัว และ

ประสานขอความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน ได้แก่มูลนิธิเครือข่าย    

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)

(3) คว�มทรงจำ�ของพย�น     

เหตุเกิดมานานหลายช่วงเวลา หากย้อนหลังเหตุการณ์ไปสู่อดีต ความทรงจำา

ของพยานบางคนมีข้อจำากัด ต้องพยายามให้พยานทบทวนอดีต โดยอ้างอิงเหตุการณ์

สำาคัญในแต่ละช่วง พยานแต่ละคนมีความทรงจำาไม่เสมอกัน อาจจำาได้เพียงช่วงหนึ่ง 

แต่เมื่อได้บันทึกถ้อยคำาแล้วนำามาประมวลเข้าด้วยกัน จะเป็นข้อมูลและพยานหลักฐาน

ยืนยันข้อเท็จจริงที่ศาลรับฟังได้ เนื่องจากมีเหตุผลที่สอดรับกันเป็นช่วงเป็นตอน      
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เพียงแต่พนักงานสอบสวนต้องรอบคอบ อดทน และแสวงหาพยานหลักฐานอื่นมา 

สนับสนุนได้ด้วย 

(4) คว�มมีอิทธิพล
คดีนี้ ผู้ต้องหาเป็นข้าราชการตำารวจชั้นผู้ใหญ่ ประกอบอาชีพแพทย์ มี

ภูมิลำาเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่มาซื้อที่ดินหลายแปลงทำาเกษตรกรรม       

เลี้ยงสัตว์ อยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี รู้จักและมีความสัมพันธ์กับบุคคลหลากหลาย 

อาชีพ มีอาวุธปืนครอบครองจำานวนมาก ถูกกล่าวขวัญว่ามีอิทธิพล ทำาให้พยานรู้สึกไม่

มั่นใจความปลอดภัย เกรงกลัว หวาดระแวง ไม่อยากเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดี พยาน    

บางส่วนเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเป็นฝ่ายเดียวกับผู้ต้องหาหรือไม่ พยานจึง

สมัครใจและขอเข้ารับการคุ้มครองความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำารวจ  

(5) ก�รสง่หม�ยเรยีกและก�รตดิต�มตวัพย�นไปเบกิคว�มตอ่ศ�ล  
เมื่อการสอบสวนพยานบุคคลเสร็จสิ้น พยานส่วนหนึ่งกลับไปประกอบ  

อาชีพตามฐานะความรับผิดชอบต่อครอบครัวตามภูมิลำาเนาหรือถิ่นที่อยู่ ไม่อาจอยู่     

ในความคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ได้ทุกราย พยานบางคนกลับประเทศเมียนมา เมื่อ      

ถึงคราวส่งหมายเรียกและติดตามตัวพยานไปเบิกความในชั้นศาล จึงพบกับปัญหา    

การติดตามตัว ต้องการประสานนัดหมายล่วงหน้า เพื่อพาตัวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

เขา้มาในประเทศและจดัทีพ่กัอาศยัให ้ประสานพนกังานอยัการเตรยีมความพรอ้มพยาน 

ตรวจสอบความมั่นคงของพยาน เมื่อต้องเผชิญหน้ากับจำาเลยขณะเบิกความในศาล

(6) คว�มสลับซับซ้อนของคดี
กล่าวถึงการค้นหาร่างของสองสามีภรรยาผู้สูญหาย ต้องพบอุปสรรค                          

หลายประการ การขอหมายค้นจากศาลหลายครั้งส่งผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล      

จึงต้องนำาข้อเท็จจริงและเหตุผลความจำาเป็นแถลงข้อเท็จจริงต่อศาล สถานที่มี     

ความกวา้งขวาง ตอ้งใชเ้ครือ่งจกัรกลรถตกัดนิเขา้ไปขดุคน้หาในจดุตอ้งสงสยัหลายแหง่    

จากการขดุพบโครงกระดกูจำานวน 3 โครง ทำาใหญ้าตเิชือ่มัน่วา่รา่งของสองสามภีรรยา 

ถูกฝังอยู่ในอาณาบริเวณที่ดินดังกล่าว แต่สุดท้ายก็ไม่พบร่างของผู้สูญหาย ทำาให้  

ปริศนาของเรื่องนี้รอการคลี่คลายอยู่ต่อไป ญาติของผู้สูญหายยังรอความหวังว่าจะ     

ได้นำาร่างไร้วิญญาณมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป     

ในคดีฆ่าแรงงานชาวเมียนมาชื่อนายอัน เหตุเกิดนานเกือบสิบปี การค้นหา

พยานหลักฐานเหมือนเดินย้อนอดีตไปหาร่องรอยขณะเกิดเหตุ นับเป็นความยุ่งยาก   
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ซับซ้อนทั้งการแสวงหาพยานบุคคล พยานวัตถุ และพยานเอกสาร        

คดคีา้มนษุย ์เปน็การสอบสวนเพือ่คน้หาเจตนาพเิศษของการบงัคบัใชแ้รงงาน 

ในภาคเกษตรกรรม สถานที่เกิดเหตุไม่มีรั้วรอบขอบชิดสำาหรับกักกันหรือกักขัง จึงมอง

ไม่เห็นภาพของการไม่สมัครใจว่าจะปรากฏได้อย่างไร  

แม้ว่าคนงานจะถูกบังคับใช้แรงงานอย่างหนัก แต่แรงงานซึ่งเป็นผู้เสียหาย            

บางคนอยู่กับนายแพทย์ตำารวจมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นความรู้สึกผูกพันที่มีต่อ   

กัน และเกิดความสงสารที่นายแพทย์ตำารวจจะต้องถูกดำาเนินคดี เป็นความท้าทาย    

ของพนักงานสอบสวนกับทีมสหวิชาชีพที่จะค้นหาความจริงและนำาพยานหลักฐานไป

พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าจำาเลยกระทำาผิดจริง         

(7) ก�รปฏิบัติง�นเจ้�หน้�ท่ีถูกร้องเรียนหรือถูกฟอ้งรอ้งดำ�เนนิคดี
คู่กรณีมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่าตนเองถูก  

เจา้หนา้ทีต่ำารวจผูป้ฏบิตังิานกลัน่แกลง้ ไมใ่หค้วามเปน็ธรรม แตจ่ากการปฏบิตัทิำาหนา้ที ่

ร่วมกันหลายฝ่าย ยึดหลักกฎหมายและความเที่ยงธรรมอย่างเคร่งครัด จึงสามารถ   

ตอบคำาถาม ตอบข้อสงสัยต่อทุกฝ่ายได้       

(8) ฝ่�ยคู่กรณีมีก�รว�งแนวท�งต่อสู้คดี   

นายแพทย์ตำารวจใช้วิธีการทำาลายน้ำาหนักความน่าเชื่อถือของพยาน เขียน

จดหมายให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่าพยานบุคคลชื่อนายกานเคยฆ่าคนตาย ชอบลักขโมย 

เวลาต่อมาขณะนายแพทย์ตำารวจถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำา ได้ตั้งทนายเป็นโจทก์     

ยื่นฟ้องพยานหลายคนในความผิดอาญาต่าง ๆ จำานวน 5 คดี 

การฟ้องคดีมีเป้าหมายให้ส่งผลกระทบกับตัวพยานโดยตรง พยานผู้ถูกฟ้อง                  

เป็นแรงงานเมียนมา เล็งเห็นว่าโอกาสต่อสู้คดีทำาได้ยากหรือพยานอาจหนีไป อาจถูก

ควบคุมตัวโดยไม่มีหลักประกัน หรือหากถูกศาลพิพากษาลงโทษย่อมส่งผลดีกับ         

คดีหลักที่ตนเองถูกกล่าวหา   

  

7.2 ปัญห�อุปสรรคในก�รคุ้มครองผู้เสียห�ยหรือพย�น 

พยานบุคคลเป็นผู้ที่มีความสำาคัญยิ่งที่จะเพิ่มความมีประสิทธิภาพของ

กระบวนการยุติธรรม แต่พบว่าส่วนใหญ่เมื่อพยานยังมีความกลัวและรู้สึกไม่ปลอดภัย  

รวมถึงยังวิตกกังวลต่อการถูกคุกคาม หรือถูกอิทธิพลคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ เป็น      

ผลให้พยานบุคคลไม่กล้าไปให้การต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาล ผลที่   
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ตามมาคอืกระบวนการในการนำาตวัผูก้ระทำาผดิมาลงโทษตามกฎหมายขาดประสทิธภิาพ 

ดังนั้น การได้มาซ่ึงพยานบุคคลควรจะต้องคำานึงถึงความต้องการของพยาน 

และหาทางขจัดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับพยาน ซึ่งส่วนใหญ่พยานจะมี       

ความรู้สึกว่าหากมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นจะไม่ได้รับการคุ้มครองได้ทันกับเหตุการณ์ 

หรอืพยานรูส้กึไมว่างใจตอ่ตวัเจา้หนา้ทีผู่คุ้ม้ครอง การขาดประสทิธภิาพในการคุม้ครอง 

หรือเรื่องการรักษาความลับ หรือเกรงว่าจะเป็นฝ่ายเดียวกับผู้กระทำาความผิด ดังนั้น 

การจัดให้มีการคุ้มครองความปลอดภัยแก่พยานในคดีอาญา จึงเป็นสิ่งจำาเป็น   

ปัญหาและอุปสรรคในการคุ้มครองพยานจะกล่าวถึงผู้เสียหายจำานวน 3 

คนในคดีค้ามนุษย์ ฝ่ายคู่กรณีหรือผู้ต้องหาหรือจำาเลยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คนมี

ตำาแหน่ง หน้าที่การงาน มีฐานะทางการเงิน คบหากับบุคคลระดับสูง มีพฤติการณ์

เกี่ยวข้องกับความผิดหลายคดีเป็นที่กล่าวขานของบุคคลและสื่อมวลชนทั่วไป นับ      

ว่าเป็นผู้อิทธิพลคนหนึ่ง ระหว่างการดำาเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาล     

ผู้เสียหายได้เข้ามาอยู่ในความคุ้มครองความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำารวจ ระยะเวลา

ที่อยู่ในการดูแลความปลอดภัยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 สิ้นสุดการ  

คุ้มครองเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 รวมใช้เวลายาวนานถึง 2 ปีเศษ จึงขอหยิบยก  

และสรุปสภาพปัญหาที่ปรากฏดังนี้   

(1) ปัญห�ด้�นสภ�พจิตใจ 
ปัญหาด้านจิตใจเป็นสิ่งแรกที่พบเห็นจากตัวผู้เสียหาย ครั้งแรกที่เข้ามาอยู่

ในการคุม้ครองดแูลของเจา้หนา้ที ่ พบวา่นายกานผูเ้สยีหายที ่1  ใชไ้มเ้ทา้พยงุรา่งกาย 

เดินไม่ปกติ เกิดจากตกต้นไม้หลังหัก แขนขาดถึงข้อมือข้างหนึ่ง นางพิมผู้เสียหาย      

ที่ 2 เป็นภรรยานายกาน มีบุตรยังเล็กอีก 2 คน และกำาลังตั้งครรภ์ใกล้คลอดอีก       

1 คน ทั้งนายกานและนางพิมมีสภาพจิตใจที่หมดหวัง ท้อแท้ ร่างกายอ่อนแอ มีสภาพ

เจ็บป่วยที่เรื้อรังจากการเกิดอุบัติเหตุ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านที่พักและอาหาร        

จัดที่อยู่ในสถานที่ปลอดภัย ระหว่าง 2 ปีเศษ ขณะอยู่ในความคุ้มครองอยาก        

กลับประเทศภูมิลำาเนา และมีอาการเจ็บป่วยที่เรื้อรัง ทางสถานคุ้มครองและ      

พัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดปทุมธาน ี
23 ได้ส่งตัวให้แพทย์ทำาการรักษาตัว ผ่าตัดเหล็ก

23 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ชาย) จังหวัดปทุมธานี   

จากการค้ามนุษย์ (ชาย) จังหวัดปทุมธานี 
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ที่ดามไว้ที่กระดูกสันหลังจนอาการทุเลาดีขึ้น 

สำาหรับนายเต่า ผู้เสียหายที่สามเข้ามาอยู่ในความคุ้มครองความปลอดภัยใน

เวลาใกลเ้คยีงกนั เปน็แรงงานสญัชาตเิมยีนมาทำางานใชแ้รงงานอยูก่บันายแพทยต์ำารวจ

มาใกลค้รบ 2 ป ีมปีญัหาทางดา้นจติใจจากสภาพความเปน็อยูข่าดแคลน ยากไร ้ ทำางาน

ไม่ได้รับค่าจ้างและอยากเดินทางกลับประเทศภูมิลำาเนา หลังจากอยู่ในความคุ้มครอง 

ของเจา้หนา้ทีต่ำารวจระยะหนึง่ สถานคุม้ครองและพฒันาอาชพี (ชาย) จงัหวดัปทมุธาน ี 

ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายท้ัง 3 คน รวมทั้งบุตรของนายกานกับนางพิม      

อีก 3 คน (บุตรคนที่สามของนายกานเพิ่งคลอดขณะเข้ารับการคุ้มครองในสถาน       

คุ้มครองฯ) ท้ังการรักษา พยาบาล การบำาบัดฟ้ืนฟูทางร่างกายและจิตใจ การให้ความ  

ช่วยเหลือทางกฎหมาย การส่งกลับไปยังประเทศภูมิลำาเนา การเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทน

(2) ปัญห�ท�งด้�นอิทธิพลของฝ่�ยคู่กรณี
การคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้เสียหายหรือพยานเกิดจากพยานหรือ 

บุคคลในครอบครัวกลัวอิทธิพลของฝ่ายคู่กรณีที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ มีฐานะทาง 

สังคมและฐานะการเงิน ผู้เสียหายพบเห็นอำานาจบารมีมานาน เมื่อต้องมาเป็นปฏิปักษ์

ความรู้สึกเกรงกลัวจึงเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้องชี้แจง     

สร้างความเข้าใจว่าการดำาเนินคดีจะเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ระหว่างอยู่ใน     

ความคุ้มครองจะต้องได้รับความปลอดภัย หลังเสร็จสิ้นคดีจะได้รับการส่งกลับประเทศ

ภูมิลำาเนาโดยเร็ว การรักษาความลับสถานที่คุ้มครอง มีความจำาเป็นที่เจ้าหน้าที่พึง

ระมัดระวังอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้เสียหายกลัวจะถูกเปิดเผยสถานะหรือคู่กรณีทราบ   

สถานที่พักอาศัยขณะอยู่ในความคุ้มครอง  

(3) ปัญห�ตัวเจ้�หน้�ที่ผู้คุ้มครองคว�มปลอดภัย 
 ผู้คุ้มครองความปลอดภัยเป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจต่างหน่วยงาน อาจยังไม่ 

เข้าใจถึงสภาพจิตใจ ความรู้สึกของผู้เสียหาย ผู้ปฏิบัติจึงมุ่งเน้นถึงการคุ้มครอง      

ความปลอดภัยเป็นด้านหลัก

 เจ้าหน้าที่มีภารกิจด้านอื่น ต้องแบ่งกำาลังมาสนับสนุนงานที่ไม่ใช่      

ภารกิจหลักไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง    

 การเบกิจา่ยงบประมาณมคีวามลา่ชา้ เนือ่งจากตอ้งเบกิจา่ยขา้มหนว่ยงาน  

การประสานงานระหว่างหน่วยงานอาจมีขั้นตอนมาก
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 หน่วยงานที่มีหน้าที่คุ้มครองพยานควรเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่คุ้มครอง

พยานเพียงด้านเดียว จะเป็นผลดีกับการปฏิบัติต่อตัวพยานหรือผู้เสียหาย  

 เจา้หนา้ทีบ่างสว่นยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตังิานดา้นคุม้ครอง

พยาน ควรมีการอบรมหลักสูตรด้านการคุ้มครองพยาน

 ระยะเวลาการคุ้มครองยาวนาน 

ผู้เสียหายอยู่ในการคุ้มครองพยานเป็นเวลาประมาณ 2 ปีเศษ เป็นระยะเวลา

ที่ยาวนาน เนื่องจากกระบวนการพิจารณาคดีล่าช้า อาจเกิดจากความต้องการถ่วงคดี

ให้ล่าช้าจากฝ่ายคู่กรณี สร้างผลกระทบทางด้านจิตใจ ทำาให้พยานเกิดความเบื่อหน่าย

(4) ปัญห�เรื่องสถ�นที่คุ้มครองคว�มปลอดภัย  
สถานทีคุ่ม้ครองผูเ้สยีหายอยูน่อกพืน้ทีเ่กดิเหต ุและอยูค่นละพื้นทีก่บัคูก่รณี                

โดยคำานึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัย แต่เป็นอุปสรรคกับการคุ้มครองความ

ปลอดภัยระหว่างเดินทาง ใช้เวลาเดินทางนาน สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

(5) ผู้เสียห�ยไม่ทร�บสิทธิต�มกฎหม�ย     

ผู้เสียหายมีความกังวลเรื่องสิทธิตามกฎหมายที่ตนเองจะได้รับ เช่น       

การชว่ยเหลอืเยยีวยาในขณะเจบ็ปว่ย สทิธใินการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน ระยะแรก  

ไม่ทราบว่าตนเองจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไร จึงมีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ

และรักษาสิทธิที่ผู้เสียหายพึงได้รับ     

(6) ปัญห�เรื่องพย�นถูกเปิดเผยตัวตน
ปัญหาในชั้นสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน การปกปิดตัวตนให้ผู้เสียหาย

หรือพยานเป็นเรื่องสำาคัญ แต่เนื่องจากคดีได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน จึงมีนักข่าว

เฝ้าติดตามทำาข่าวตลอดเวลา ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะไม่ให้ผู้เสียหายหรือพยาน 

ปรากฏภาพข่าว ทั้งการนำาตัวพยานไปชี้สถานที่เกิดเหตุ การนำาตัวไปสอบสวนจนมี    

นักข่าวเข้าถึงตัวผู้เสียหายและพยานได้ ในบางครั้งผู้สื่อข่าวได้นำาภาพข่าวไปเผยแพร่ 

จนเป็นที่มาของการถูกฟ้องร้องจากฝ่ายคู่กรณีและทำาให้ตัวพยานถูกเปิดเผยสถานะ  

7.3 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ  

(1) ก�รบริห�รง�นสอบสวน  
เนื่องจากผู้ต้องหาเป็นข้าราชการตำารวจชั้นผู้ใหญ่ การจะทำาอะไรต้อง

ระมัดระวังทั้งผู้บังคับบัญชาและนายแพทย์ตำารวจเอง รวมทั้งประชาชนที่สนับสนุน  
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นายแพทย์ตำารวจ พนักงานสอบสวนต้องระมัดระวังอย่างรอบคอบ เกี่ยวกับเรื่อง

กระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะกับทางศาลพนักงานสอบสวนจะต้องชี้แจงต่อศาล      

ให้เข้าใจ มีการนำาเสนอข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ ในการที่จะไปขอหมายค้นอย่างละเอียด    

รอบคอบ ต้องกระทำาอย่างต่อเนื่อง ให้รวดเร็ว ทันเวลา จะไปทำาเหมือนคดีทั่วไปไม่ได้ 

รวมทั้งหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เข้ามาทำางานค่อนข้างมากในระยะเวลาอันจำากัด    

จะต้องทำาให้สังคมและประชาชนเข้าใจการทำางานของตำารวจ โดยเฉพาะทีมสืบสวน

สอบสวนของภาค 7 ต้องทำางานให้ประชาชนสังคมยอมรับให้ได้ว่าไม่เป็นการดำาเนินคดี

เพื่อช่วยตำารวจด้วยกันเอง

ในคดีสำาคัญที่มีการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนเป็นทีมใหญ่ เมื่อคดีแตกแขนง             

และต้องแบ่งพนักงานสอบสวนไปดูรายละเอียดแต่ละคดี การทำางานต้องวางทิศทางให้

สอดคล้องกัน ไม่ทำาให้คดีหนึ่งเกิดปัญหากับอีกคดีหนึ่ง เมื่อการสอบสวนรวบรวมพยาน

หลักฐานมีข้อมูลที่ครบถ้วน ผลสำาเร็จของงานก็มาระดับหนึ่งแล้ว24

(2) ว�งหลักก�รสอบสวน
ทีมงานทำาอย่างตรงไปตรงมาในการท่ีจะค้นหาความจริง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมีข้อเท็จจริง

เป็นอย่างไร มีการกระทำาผิดเกิดขึ้นบ้างหรือไม่ ถึงแม้มีกระแสสังคมเข้ามากดดัน     

มากเพียงใด ต้องไม่หวั่นไหวโอนเอียงไปตามกระแส ต้องสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น 

การสอบสวนจึงดำาเนินการไปตามกฎหมาย ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเป็นนายแพทย์   

มีคนในสังคมนับหน้าถือตา เคยรักษาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ประเด็นมีข้อสงสัยว่ามี

การกลั่นแกล้งหรือไม่ พี่น้องทะเลาะกันเองหรือไม่ ผู้ถูกกล่าวหาจะโหดร้ายทารุณจริง

หรอืไม ่อกีสว่นหนึง่ยงัเปน็ตำารวจชัน้ผูใ้หญ ่จงึยดึโยงองคก์รตำารวจไปดว้ย การสอบสวน

เมื่อผู้ถูกกล่าวหาเป็นทั้งนายแพทย์เป็นทั้งตำารวจยิ่งต้องดูรายละเอียด รอบคอบ       

ครบถ้วน มุ่งแสวงหาความจริงมากที่สุด การสอบสวนปล่อยให้พยานเล่าเรื่องอย่าง    

เต็มที่ ไม่สอบตัดพยาน พยานเล่าเรื่องใดมาจะบันทึกไว้ในสำานวนทุกเรื่อง มีการขยาย

ต่อว่าเป็นความจริงหรือไม่ มีการไปหาพยานปากอื่นและพยานอย่างอื่นมาสนับสนุน   

การสอบสวนลักษณะขยายผลมุ่งหาความจริง ไม่ชี้นำา ไม่ตัดประเด็นทิ้งโดยเด็ดขาด 

(3) พย�นส่วนใหญ่เป็นแรงง�นต่�งด้�ว
แม้ผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์หรือพยานในคดีฆาตกรรมคนงานชาวเมียนมา 

24 จากบทสัมภาษณ์ พ.ต.อ.พิชัย ปกป้อง อดีตผู้กำากับการสถานีตำารวจภูธรท่าไม้รวก 
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หรือพยานที่เกี่ยวข้องจะเป็นแรงงานต่างด้าว ทีมพนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพ 

มองว่าเขาเป็นคนเท่ากัน มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ควรจะได้รับการคุ้มครองในทาง

กฎหมายเท่ากัน มองค่าความเป็นคนเท่ากันและยิ่งเป็นคนด้อยโอกาสเหมือนกับ  

พลเมืองชั้นสองของสังคม ตัวเจ้าหน้าที่รัฐต้องหยิบยื่นความเป็นธรรม บอกเขาให้     

เชื่อมั่นในการทำางานของพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่าย จึงทำาให้เขาเหล่านั้น  

เห็นว่าเรามุ่งหาความจริง รับฟังสิ่งที่เขาพูด รวมทั้งสร้างความปลอดภัยให้เขาเหล่านั้น  

ในส่วนของผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์ กฎหมายที่บัญญัติไว้ยังเอื้อต่อการ       

ทำางานของพนักงานสอบสวนโดยไม่ต้องดำาเนินคดีฐานหลบหนีเข้าเมืองหรือ            

ความผิดเกี่ยวกับการทำางานของคนต่างด้าว ทำาให้พนักงานสอบสวนมีความสะดวก    

ในการรักษาพยานไว้อันจะทำาให้เกิดความเป็นธรรมต่อรูปคดี    

(4) ก�รทำ�ง�นร่วมกันของทีมสหวิช�ชีพ 
ทีมสหวิชาชีพมีส่วนสำาคัญในการช่วยเหลือทีมพนักงานสอบสวน พยาน  

หลายคนที่ถูกฟ้องทนายความก็ช่วยแก้ต่างให้ ช่วยในการที่จะประกันตัวให้ จนกระทั่ง

พยานไม่ตกเป็นเป้าหมายหรือไม่ตกเป็นเบี้ยล่าง ทำาให้แผนการที่จะทำาลายพยานความ

น่าเชื่อถือพยานของนายแพทย์ตำารวจไม่ประสบผลความสำาเร็จ ซึ่งทีมสหวิชาชีพถือ   

ว่ามีบทบาทสำาคัญ สถานคุ้มครองฯ ช่วยเหลือดูแลพยานโดยเฉพาะครอบครัวของ    

นายกาน ทำาให้พยานมีความตั้งใจและเต็มใจที่จะเบิกความ ถ้าไม่มีการคุ้มครองและ 

ช่วยเหลือจะส่งผลต่อคดีหลักหรือพยานอาจถูกฆ่าหรือถูกทำาร้ายได้ ไม่มีพยานมา     

เบิกความยืนยันการกระทำาความผิด คดีก็ไม่ประสบความสำาเร็จ คนกระทำาความผิดไม่

ได้ถูกลงโทษ สังคมก็จะมองว่ากระบวนการยุติธรรมพึ่งไม่ได้ ผลเสียหายที่จะตามมา  

คือสังคมไม่เกิดความสงบสุข ประชาชนเสื่อมความศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรม    

คนกระทำาผิดไปก่อกรรมทำาเข็ญได้อีก

ในการทำางานนอกจากีหน้าที่แล้ว ให้ใช้จิตวิญญาณของอาชีพ ทุ่มเท ใส่ใจ

โดยยึดสำานึกความรับผิดชอบเป็นมโนสำานึก ก็เชื่อว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้สำาเร็จ แต่        

ถ้าขาดความสำานึกรับผิดชอบต่อจิตวิญญาณแล้ว ต่อให้ไม่มีสิ่งล่อตาล่อใจเราก็ไปไม่ถึง 

เป้าหมาย25       

25 จากบทสัมภาษณ์ พ.ต.อ.พิชัย ปกป้อง อดีตผู้กำากับสถานีตำารวจภูธรท่าไม้รวก
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(5) ก�รเสียสละทุ่มเทใส่ใจ 
การทำางานทุกเรื่องต้องใส่ใจให้กับการทำางานจริงจัง ศึกษาคดีที่จะทำาอย่าง

ละเอยีด วางรปูคด ีตัง้แตช่ัน้สอบสวนพนกังานสอบสวนใส่ใจในรายละเอียด ชัน้อยัการ

ก็ต้องใส่ใจรายละเอียดเนื้อหาจากที่มีการสอบสวน  

ส่วนของทนายความที่เป็นโจทก์ร่วมและช่วยแก้ต่างก็ต้องมาศึกษาเนื้อหา  

รายละเอียดที่จะไปสนับสนุนสอดคล้องกับอัยการโจทก์ การทำางานหนัก ทุ่มเท         

การใส่ใจเป็นเรื่องที่จะทำาให้คดีใหญ ่ๆ ในหลายคดีประสบความสำาเร็จ  

ดังนั้น การทำางานรับลูกกันในแต่ละช่วงมีความจำาเป็น พนักงานสอบสวน

สอบสวนมาดี ถ้าพนักงานอัยการไม่ยื่นให้ศาลความจริงก็ไม่ปรากฏ หรือแม้แต่      

ทนายความที่เข้ามาเป็นทีม ถ้าหากทำางานแล้วไปขัดทีมทำางานก็อาจจะเกิดปัญหา       

ดังนั้นในแต่ละช่วง มีความสำาคัญเท่า ๆ  กัน การทำาความจริงเรื่องหนึ่งให้ปรากฏสำาหรับ

เรื่องใหญ่และทีมใหญ่ ควรที่จะต้องปรึกษาหารือกัน แล้ววางทีมที่ต้องทำางานอย่าง    

เข้มแข็ง เนื้อหาไปในทิศทางเดียวกัน

การไว้วางใจของทีมงาน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้มีการแสดง              

ความคดิเหน็โดยอิสระ ไมว่า่จะเปน็ระหวา่งหวัหน้าทมีกบัลูกทมี หรอืพนกังานสอบสวน

ด้วยกัน นอกจากทีมทำางานแล้วยังมีผู้เสียหายและพยานในคดีต้องให้ความร่วมมือ      

ไม่เช่นนั้น โอกาสจะประสบความสำาเร็จก็ยาก ทุกส่วนจึงมีความสำาคัญอย่าง          

เท่าเทียมกัน             

ภาคผนวก
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ก. พระร�ชบญัญตัปิอ้งกนัและปร�บปร�มก�รค�้มนษุย ์พ.ศ. 2551

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

“แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์จาก   

การคา้ประเวณ ีการผลติ หรอืเผยแพรว่ตัถหุรอืสือ่ลามก การแสวงหาประโยชนท์างเพศ  

ในรูปแบบอื่น การเอาคนลงเป็นทาส การนำาคนมาขอทาน การบังคับใช้แรงงาน       

หรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า หรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็น      

การขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม

“การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” หมายความว่า การข่มขืนใจให้ทำางานหรือ

ให้บริการ โดยทำาให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือ

ทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำาลัง

ประทุษร้าย หรือโดยทำาให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้

“เด็ก” หมายความว่า บุคคลผู้มีอายุต่ำากว่าสิบแปดปี

มาตรา 6 ผู้ใดเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระทำาการอย่างหนึ่งอย่างใด            

ดังต่อไปนี้

(1) เปน็ธรุะจดัหา ซือ้ ขาย จำาหนา่ย พามาจากหรอืสง่ไปยงัทีใ่ด หนว่งเหนีย่ว

กักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้กำาลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล 

หลอกลวง ใช้อำานาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครอง

หรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระทำาความผิด     

ในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ

(2) เปน็ธรุะจดัหา ซือ้ ขาย จำาหนา่ย พามาจากหรอืสง่ไปยงัทีใ่ด หนว่งเหนีย่ว

กักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็กผู้นั้นกระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์
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การพิจารณาว่ามีพฤติกรรมหรือการกระทำาอันเป็นการบังคับใช้แรงงาน   

หรือบริการที่เป็นการค้ามนุษย์อย่างไร จะต้องพิจารณาตามนิยามความหมายและ     

องค์ประกอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.  2551           

ซึ่งสามารถแยกองค์ประกอบความผิดเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 การกระทำา ได้แก่ เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำาหน่าย พามาจาก 

ส่งไปยัง ที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด

ส่วนที่ 2 วิธีการ ได้แก่ ข่มขู่ ใช้กำาลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง  

ใช้อำานาจ มิชอบ ให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้น   

เพือ่ใหผู้ป้กครองหรอืผูด้แูลใหค้วามยนิยอมแกผู่ก้ระทำาความผดิในการแสวงหาประโยชน์

จากบุคคลที่ตนดูแล

ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์ คือ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จากการ      

ค้าประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงประโยชน์ทางเพศใน       

รูปแบบอื่น การเอาคนลงเป็นทาส การนำาคนมาขอทาน การบังคับใช้แรงงานหรือ  

บริการ การบังคับ ตัดอวัยวะเพื่อการค้า หรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน อันเป็น        

การขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
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องค์ประกอบภายนอก

ความผิดตามกฎหมาย

(1) การกระทำา

 เป็นธุระจัดหา 

 ซื้อ

 ขาย

 จำาหน่าย 

 พามาจาก

 ส่งไปยังที่ใด

 หน่วงเหนี่ยว

 กักขัง

 จัดให้อยู่อาศัย

 รับไว้ซึ่งบุคคลใด

(2) วิธีการ

 ข่มขู่ 

 ใช้กำาลังบังคับ

 ลักพาตัว 

 ฉ้อฉล 

 หลอกลวง

 ใช้อำานาจโดยมิชอบ

 ให้เงิน ผลประโยชน์ 

อย่างอื่นแก่ผู้ปกครอง 

หรือผู้ดูแลบุคคลนั้น

เพื่อให้ความยินยอม            

แก่ผู้กระทำาความผิด

ในการแสวงหา

ประโยชน์จากบุคคลที่

ตนดูแล

(3) วัตถุประสงค์

เพื่อแสวงหาประโยชน์

โดยมิชอบจากการ....

 การค้าประเวณี

 การผลิตหรือเผยแพร่

วัตถุหรือสื่อลามก หรือ  

หาประโยชน์ทางเพศใน

รูปแบบอื่น 

 เอาคนลงเป็นทาส

 นำาคนมาบังคับขอทาน

 บังคับใช้แรงงานหรือ

บริการ 

 บังคับตัดอวัยวะเพื่อ

การค้า  

 การอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

อันเป็นการขูดรีดบุคคล

องค์ประกอบภายใน

(เจตนา)
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เจตน�ในก�รกระทำ�คว�มผิดฐ�นค้�มนุษย์ 26

ความผิดฐานค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ      

ค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาที่ผู้กระทำาต้องมีเจตนาพิเศษ     

“เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” หากไม่มีเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวก็ไม่

เป็นความผิด การกระทำาโดยเจตนากฎหมายอาญาแบ่งออกเป็นเจตนาธรรมดากับ   

เจตนาพิเศษ  ซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้

“เจตนาธรรมดา” ได้แก่ การกระทำาโดยเจตนา27 ซึ่งเป็นการกระทำาที่

ประสงค์ต่อผล หรือเล็งเห็นผลของการกระทำานั้น

เจตนาประสงค์ต่อผล หมายความว่า มุ่งหมายหรือประสงค์ต่อผลโดยตรง                

การวินิจฉัยต้องใช้หลัก “กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา” เป็นแนวทางในการพิจารณา เช่น               

ใช้ปืนยิงไปที่อวัยวะสำาคัญต้องถือว่าประสงค์หรือมุ่งหมายให้ผู้เสียหายตาย แต่ถ้า       

ใช้มีดเล็ก ๆ แทงเพียงครั้งเดียวในเวลามืดขณะที่มองเห็นหรือไม่ถนัดอาจถือว่าเป็น   

การกระทำาที่ประสงค์หรือมุ่งหมายให้เกิดอันตรายแก่กายของผู้เสียหายเท่านั้น

เจตนาเล็งเห็นผล หมายความว่า ผู้กระทำาไม่ประสงค์ต่อผล แต่เล็งเห็นได้

ว่าจะเกิดผลอย่างแน่นอน เท่าที่จิตใจของบุคคลในฐานะเช่นเดียวกับผู้กระทำาโดยปกติ                     

เล็งเห็นได้  

“เจตนาพิเศษ” หมายถึง มูลเหตุชักจูงใจในการกระทำาความผิด กล่าวคือ

นอกจากผู้กระทำาจะมีเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลแล้ว ผู้กระทำาต้องมีมูลเหตุ

จูงใจอันเป็นเจตนาพิเศษที่จะให้เกิดผลนั้นโดยตรง การกระทำาความผิดใดที่กฎหมาย

ต้องการเจตนาพิเศษ ก็จะบัญญัติถ้อยคำาว่า “เพื่อ” ที่แสดงว่าเป็นเจตนาพิเศษไว้       

ในองค์ประกอบของความผิดนั้น ๆ สำาหรับเจตนาพิเศษในการกระทำาความผิด         

ฐานค้ามนุษย์ ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงาน ก็คือ การที่ผู้กระทำามีความมุ่งหมายที่จะ

แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้แรงงาน

26 คู่มือค้ามนุษย์ บังคับใช้แรงงาน, สรไกร ศรศรี และคณะ,สำานักงานกฎหมาย เอส อาร์, บจก.วี.พริ้น 1991 
27 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59
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ก�รแสวงห�ประโยชน์จ�กก�รบังคับใช้แรงง�นหรือบริก�ร 
28

การบังคับใช้แรงงานหรือบริการที่จะเป็นความผิดนั้น จะต้องปรากฏว่า      

ผู้เสียหายไม่ได้สมัครใจหรือยินยอมกระทำาการดังกล่าว หากแต่การกระทำานั้นเกิดขึ้น 

จากการถูกบังคับข่มขืนใจ เช่น การข่มขู่ว่าถ้าไม่ทำางานจะทำาร้ายร่างกายของผู้นั้น    

หรือขู่ว่าจะทำาร้ายครอบครัวหรือญาติ เป็นต้น ดังนั้น แม้ผู้เสียหายจะทำางาน หาก    

ไมไ่ดเ้กดิจากความสมคัรใจ แตเ่ปน็การทำางานโดยจำายอมถกูบงัคบัหรอือยูใ่นสภาพบงัคบั

ที่ไม่อาจขัดขืนได้ ก็ถือว่าเป็นการบังคับใช้แรงงาน 

อย่างไรก็ตาม การเอารัดเอาเปรียบค่าจ้างค่าแรง การใช้แรงงานเด็ก      

การทำาร้ายร่างกาย การบังคับใช้งานอย่างหนัก เป็นต้น พฤติการณ์เหล่านี้ใช่ว่าจะเป็น     

การค้ามนุษย์เสมอไป เนื่องจากจะเป็นการค้ามนุษย์หรือไม่ ต้องมีข้อเท็จจริง          

ครบองค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์

ในทางปฏบิตัมิกัจะเกดิปญัหาการตคีวามเรือ่งคา้มนษุยท์ัง้ในระดบัหนว่ยงาน             

ที่รับเรื่องร้องเรียน หน่วยงานที่ดำาเนินการคัดแยกเหยื่อเบื้องต้น และชั้นพนักงาน

สอบสวน ความเห็นที่ไม่ตรงกันว่าบุคคลที่ได้รับความช่วยเหลือเป็นผู้เสียหายจาก      

การค้ามนุษย์หรือไม่ มีผลอย่างมากต่อการคุ้มครองบุคคลเหล่านั้น เนื่องจากหาก       

ไม่ได้เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พวกเขาอาจกลายเป็นผู้ต้องหาในการกระทำา   

ความผิดฐานอื่น เช่น ความผิดตามกฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายการทำางานของ     

คนต่างด้าว เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความเข้าใจ

องค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์เพื่อที่จะสามารถปรับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง

28 ค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเล, สรไกร ศรศรี และคณะ สำานักงานกฎหมายเอส อาร์, บจก.วี.พริ้น 1991
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ข. ประมวลกฎหม�ยอ�ญ� 
กฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานมีบัญญัติในมาตรา 309, 310, 

310 ทวิ และมาตรา 312 และ 312 ทวิ ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยว  

หรือกักขังผู้อื่นและบังคับให้กระทำาการ และมาตรา 312 เป็นความผิดเกี่ยวกับการ    

เอาคนลงเป็นทาสหรือกระทำาในลักษณะคล้ายทาส โดยมีรายละเอียดดังนี้  

มาตรา 309 ความผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่น

ความผิดที่เป็นการข่มขืนใจผู้อื่นนั้น เป็นการบังคับให้ผู้อื่นต้องกระทำาหรือ    

ไม่กระทำา หรือต้องยอมในสิ่งที่เขาไม่ต้องการ อันเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น                   

ต้องกระทำาในสิ่งที่เขาไม่อยากจะทำา หรือต้องยอมในสิ่งที่ไม่อยากจะยอมเป็นการ    

ขม่ขนืใจโดยทำาใหก้ลวัวา่จะเกดิอันตรายตอ่ชวีติรา่งกาย เสรภีาพ ชือ่เสียงหรอืทรพัยส์ิน

ของผู้ถูกข่มขืนใจ หรือของผู้อื่นการข่มขืนใจผู้อื่นนั้น ผู้กระทำาอาจจะกระทำาโดยวิธี    

ทำาให้กลัว หรือเป็นการข่มขืนใจโดยใช้กำาลังประทุษร้าย 

การข่มขืนใจให้กลัวนั้นไม่จำากัดวิธีจะทำาโดยวิธีการใด เช่น วาจา หนังสือ  

หรือกริยาท่าทาง ทำาให้ผู้ถูกข่มขืนใจเกิดความกลัวว่าจะทำาอันตรายในขณะนั้น หรือ   

ข่มขู่ว่าจะทำาอันตรายในอนาคต ส่วนการข่มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำาลังประทุษร้ายเป็น      

การใช้กำาลังบังคับให้ต้องทำาโดยไม่เต็มใจ 

ความผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่น ตามมาตรา 309 เป็นความผิดที่ต้องการผล 

หมายความว่า ถ้าผู้นั้นยอมกระทำาตาม หรือยอมตามที่ถูกข่มขู่ย่อมเป็นความผิดสำาเร็จ  

หากมีการข่มขืนใจแล้วแต่ผู้ถูกข่มขืนใจไม่กระทำาตาม หรือไม่หยุดการกระทำา หรือ      

ไม่ยอมตามที่ข่มขู่ผู้กระทำา มีความผิดเพียงแค่พยายามกระทำาความผิด เช่น ใช้ปืนขู่   

ให้หยุดรถแต่ผู้นั้นไม่ยอมหยุดรถ เมื่อไม่ยอมกระทำาตามที่ข่มขู่กรณีเช่นนี้เป็นความผิด   

เพียงแค่พยายามข่มขืนใจผู้อื่น  

มาตรา 309 ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำาการใด ไม่กระทำาการใด หรือจำายอม ต่อสิ่งใด 

โดยทำาให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของ     

ผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเอง หรือของผู้อื่น หรือโดยใช้กำาลังประทุษร้าย จนผู้ถูกข่มขืนใจ       

ต้องกระทำาการนั้น ไม่กระทำาการนั้น หรือจำายอมต่อสิ่งนั้นต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน    

สามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
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คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 4904/2548 ผู้ตายและผู้เสียหายทั้งสามถูกกักขัง  

และถูกทำาร้ายร่างกายในลักษณะการทรมานอยู่ในห้องพักที่เกิดเหตุเป็นระยะเวลา

ประมาณ 3 เดือน โดยไม่มีหนทางหลบเลี่ยงให้พ้นจากการถูกทรมานหรือขอ         

ความช่วยเหลือจากผู้ใดได้เห็นได้ว่าผู้เสียหายทั้งสามและผู้ตายต้องตกอยู่ในสภาพถูก   

บีบคั้นทารุณทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงติดต่อกันเป็นเวลานาน การที่ผู้ตาย

ตัดสินใจกระโดดจากห้องพักเพื่อฆ่าตัวตายนั้น อาจเป็นเพราะผู้ตายมีสภาพจิตใจที่  

เปราะบางกว่าผู้เสียหายอื่น และไม่อาจทนทุกข์ทรมานได้เท่ากับผู้เสียหายอื่นจึงได้  

ตัดสินใจกระทำาเช่นนั้น เพื่อให้พ้นจากการต้องทนทุกข์ทรมาน พฤติการณ์ฟังได้ว่า     

การตายของผู้ตายมีสาเหตุโดยตรงมาจากการถูกทรมานโดยทารุณโหดร้าย และเป็น 

ความผิดมาตรา 309 วรรคหนึ่ง มาตรา 310 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง 

มาตรา 310 ความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขัง 

 

ความผิดตามมาตรานี้ มุ่งให้ความคุ้มครองเสรีภาพของบุคคลในการ    

เคลื่อนไหวร่างกาย 

การหน่วงเหนี่ยว คือ การไม่ให้เข้าไปในที่ใดที่หนึ่ง รั้งไว้ หรือขวางไว้ ทำาให้          

เสียเสรีภาพในการเคลื่อนไหวร่างกาย 

การกักขัง คือ การจำากัดเสรีภาพ หรือให้อยู่ในที่กำาหนดโดยที่เขาไม่สมัครใจ 

เช่น ขังไว้ในห้องโดยปิดประตูใส่กุญแจหรือให้คนเฝ้า 

กระทำาด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย คือ การทำาให้   

ไม่สามารถเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างตามใจชอบ เช่น การใส่       

กุญแจมือ การล่ามโซ่ไว้

ความผดิฐานนีเ้ปน็ความผดิตอ่เนือ่งจนกวา่การกระทำาหนว่งเหนีย่วหรอืกกัขงั              

จะสิ้นสุดลง และความผิดตามมาตรา 310 วรรคแรกนี้เป็นความผิดยอมความได้

เหตุเพิ่มโทษ 

ถ้าการกระทำาความผิดตามวรรคแรก เป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว ถูกกักขัง  
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หรอืตอ้งปราศจากเสรภีาพในรา่งกายนัน้ถงึแกค่วามตายหรอืรบัอนัตรายสาหสั ผูก้ระทำา

ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 290 มาตรา 297 หรือ มาตรา 298 นั้น

จำาเลยกับพวกร่วมกันใช้อาวุธปืนขู่เข็ญและใช้กำาลังฉุดผู้เสียหายจากในซอย

ให้ขึ้นรถยนต์แล้วพาไปถึงโรงแรม  แต่ผู้เสียหายหนีออกมาได้ การกระทำาของจำาเลย    

มีเจตนาเพียงอย่างเดียวคือ การพาผู้เสียหายไปเพื่อการอนาจารเท่านั้น แต่โดยลักษณะ

ของการกระทำา คือ การบังคับพาเอาตัวผู้เสียหายจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่ง    

เช่นนี้ย่อมเป็นความผิดตามมาตรา 309 และมาตรา 310 อยู่ในตัวการกระทำาผิดของ

จำาเลยในส่วนนี้ จึงเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ต้องใช้กฎหมายบทที่มีโทษ    

หนักที่สุดลงโทษแก่จำาเลย

มาตรา 310 ทวิ ความผิดฐานหน่วงเหนี่ยว กักขังผู้อื่น และบังคับให้  

กระทำาการ

 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 310 ทวิ มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2537                              

โดยพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที ่13) เพิม่เตมิความผดิ 

กำาหนดให้การกระทำาในลักษณะนำาบุคคลอื่นมาหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังไว้ เพื่อให้กระทำา

การอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นความผิดเพื่อดำาเนินคดีกับผู้หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น และ

บังคับให้กระทำาการ เหตุผลในการประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล 

กฎหมายอาญา (ฉบบัที ่13) พ.ศ.2537 เนือ่งดว้ยปรากฏวา่ไดม้กีารลอ่ลวง เดก็ไปทำางาน

ในโรงงาน และเจ้าของโรงงานได้หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังเด็กเหล่านั้น โดยให้ทำางาน  

อย่างไร้มนุษยธรรม และฝ่าฝืนมาตรฐานขั้นต่ำาในการใช้แรงงานตามกฎหมายว่าด้วย          

การคุ้มครองแรงงาน อีกทั้งเป็นการกระทำาที่กระทบกระเทือนความสงบสุขในสังคม 

สมควรกำาหนดให้การกระทำาดังกล่าวเป็นความผิดฐานใหม่ขึ้นเป็นพิเศษ   

ความผิดฐานนี้ คือ การที่ผู้กระทำาความผิดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือ

กระทำาด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย เพื่อบีบบังคับให้ผู้อื่นนั้น 

กระทำาการใดแก่ผู้กระทำาหรือบุคคลอื่น เช่น นำาผู้หญิงมากักขังเพื่อให้ค้าประเวณี        

มาตรา 310 ทวิ ผู้ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำาด้วยประการใด                

ให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายและให้ผู้อื่นกระทำาการใดให้แก่ผู้กระทำาหรือ     

บุคคลอื่นต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท”  
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ฎีก�ที่ 887/2518 29  

โจทก์ฟ้องว่าจำาเลยกับพวกได้ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้เสียหาย

รวม 35 คน  ให้ทำางานในไร่ตลอดเวลาไม่ให้ไปไหนมาไหนโดยเสรี เวลากลางคืน

ก็กักขังไว้ในเรือนพักโดยลงกลอนภายนอกกักขังไว้ ทำาให้ปราศจากเสรีภาพ          

ในร่างกาย  และจำาเลยบางคนกับพวกยังได้เตะตีทำาร้ายพวกผู้เสียหายหลายคน     

จนบางคนเกิดอันตรายแก่กาย และบางคนไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย      

ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา310, 295, 391, 83 จำาเลยทุกคน

ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำาเลยทุกคนมีความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 310 ใหจ้ำาคกุคนละ 2 ป ีสำาหรบัจำาเลยที ่4 มคีวามผดิตามาตรา 295 

และมาตรา 391 ด้วย แต่ให้ลงโทษตามมาตรา 310 กระทงหนักแต่กระทงเดียว

29 คำาพิพากษาฎีกาที่ 887/2518 ระหว่างพนักงานอัยการศาลจังหวัดระยอง โจทก์ นางพิมล หรือทุเรียน 

ไทยเจริญที่ 1 กับพวกรวม 6 คน จำาเลย

นำาคนมาหน่วงเหนี่ยวกักขังไว้เพื่อทำางาน ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น

อันถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการบังคับใช้แรงงาน 

กรณีศึกษ�แรงง�นในไร่อ้อย 
กรณนีีน้ายจา้งไดไ้ปชกัชวน หลอกลวง และนำาแรงงานคนไทยจากภาคอสีาน                

มาทำางานในไร่อ้อย ปลูกอ้อย ตัดอ้อย ในพื้นที่กลางป่าทุรกันดาร มีคนควบคุมบังคับ               

ตลอดเวลามใิหไ้ปไหนมาไหนโดยอสิระ ขูเ่ขญ็มใิหห้ลบหน ีมฉิะนัน้จะถกูยงิ หากทำางาน

ล่าช้าก็จะถูกตี  เตะ ทำาร้าย ควบคุมให้หลับนอนในเรือนคนงานภายในไร่ แต่มีสิทธิ                    

ดูโทรทัศน์และเมื่อเจ็บป่วยก็ได้รับการรักษา คดีนี้จึงมีประเด็นที่ควรแก่การศึกษา

วิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ข้อหาอื่นให้ยกฟ้อง

อธิบดีผู้พิพากษาภาค  2  มีความเห็นแย้งว่า  พยานโจทก์แตกต่างกัน 

ควรยกฟ้อง และมีคำาสั่งอนุญาตล่วงหน้าให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้

จำาเลย 1, 2, 4 และ 5 อุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า  ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาฐาน          

หน่วงเหน่ียวกักขัง แต่ให้ลงโทษจำาเลยท่ี 4 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295, 

83 จำาคุก 6 เดือน และลงโทษปรับ  300  บาท ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 391

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำาเลยทุกคน

ศาลฎีการับฟังข้อเท็จจริงว่า จำาเลยที่ 1 ที่ 2 ได้จ้างพวกผู้เสียหายซึ่ง

เป็นชาวอีสานให้เป็นคนงานทำาหน้าที่ปลูกมันสำาปะหลัง  ปลูกอ้อย ตัดอ้อยและ    

ดายหญ้าในไร่ของจำาเลย แล้วพวกจำาเลยคอยควบคุมบังคับพวกผู้เสียหาย        

ตลอดเวลามิให้ไปไหนมาไหนโดยอิสระ  กักขังให้หลับนอนในเรือนคนงานภายในไร่     

เรือนคนงานไม่มีหน้าต่าง มีแต่ประตูใส่กลอนภายนอก บางคราวล่ามโซ่ใส่กุญแจ

ภายนอกด้วย เวลาจะไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ต้องขออนุญาต  และมีคนคุมเวลา

ทำางานก็มีพวกจำาเลยถืออาวุธปืนบ้าง มีดบ้าง  คอยบังคับข่มขู่ให้ทำางาน ขู่เข็ญ       

มิให้หลบหนี มิฉะนั้นจะถูกยิง หากทำางานล่าช้าก็จะถูกตี  เตะทำาร้าย เห็นว่า     

การกระทำาของจำาเลย เป็นความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น ให้ปราศจาก  

เสรีภาพในร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  310 และสำาหรับจำาเลย   

ที่ทำาร้ายร่างกายพวกผู้เสียหาย ย่อมต้องมีความผิดฐานทำาร้ายร่างกายด้วย

การที่จำาเลยนำาสืบว่า ผู้เสียหายหรือคนงานมีสิทธิดูโทรทัศน์ หรือตาม

ที่มีความเห็นแย้งของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ว่า เมื่อมีการทำาสัญญาตกลงทำางาน

ให้ผู้อื่น โดยได้รับสินจ้างเช่นคดีนี้เสรีภาพต้องถูกจำากัดลง  คือต้องอยู่ในระเบียบ    

ขอ้บงัคบัของนายจา้ง ขอ้นีศ้าลฎกีา กเ็หน็วา่ ไมเ่ปน็การถกูตอ้งทัง้หมด คอืเสรภีาพ

อาจต้องถูกจำากัดลงบ้าง เพราะเกิดมีหน้าที่ตามสัญญาจ้างขึ้นแทน  แต่ก็หาใช่ว่า  

ตอ้งถงึกบัถกูควบคมุตวัหอ้งทีพ่กันอน ตอ้งถกูใสก่ลอนภายนอกหรอืลา่มโซ ่ใสก่ญุแจ 

จะไปถา่ยอจุจาระปสัสาวะตอ้งมคีนควบคมุเชน่คดนีีไ้ม ่การมสีทิธดิโูทรทศันก์ด็ ีหรอื

การได้รับการดูแลรักษา เมื่อเจ็บป่วยก็ดีก็ไม่ทำาให้การกักขังหรือควบคุมที่ปฏิบัติต่อ   

ผู้เสียหายอันเป็นผิดอยู่แล้วกลายเป็นไม่ผิดไปได้ เพราะตราบใดที่บุคคลไปไหนมา  
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จากคำาพิพากษาดังกล่าว เห็นได้ว่าศาลฎีกาได้วางหลักเกี่ยวกับการใช้

แรงงานไว้ 2 ประการ คือ  

1. สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้าง แม้ลูกจ้างจะมีหน้าที่ตามสัญญาจ้าง    

อันทำาให้เสรีภาพอาจต้องถูกจำากัดลงบ้าง เพราะเกิดมีหน้าที่ตามสัญญาจ้างขึ้นแทน   

แต่ก็หาใช่ว่าลูกจ้างต้องถูกควบคุมตัวถึงขนาดห้องที่พักถูกใส่กลอนจากภายนอก หรือ

ล่ามโซ่ใส่กุญแจ เวลาจะไปถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะต้องมีคนควบคุม แต่หลังจากเลิกงาน

ลูกจ้างก็ต้องมีสิทธิไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ 

2. การหนว่งเหนีย่วกกัขงัเพือ่ใหก้ระทำาการ ในคำาพพิากษาขา้งตน้ นายจา้ง                

มีการควบคุมการทำางานโดยใช้อาวุธ บังคับข่มขู่ รวมทั้งมีการทำาร้ายทุบตี การกระทำา 

ดังกล่าวมีเจตนาที่บังคับให้ทำางาน อันเป็นการบังคับให้กระทำาการ การนำาแรงงาน      

มาควบคุมกักขัง แม้จะมีการกินดี อยู่ดี มิใช่ข้อบ่งชี้ว่าไม่มีการควบคุมกักขัง การมีสิทธิ 

ดูโทรทัศน์ หรือการได้รับการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วย ก็ไม่ทำาให้การกักขังหรือควบคุม    

ที่ปฏิบัติต่อแรงงานที่เป็นความผิดอยู่แล้วกลายเป็นไม่ผิด   

เหตุที่คำาพิพากษาดังกล่าวมิได้พิพากษาว่าเป็นความผิดตามมาตรา 310 ทวิ               

ในประมวลกฎหมายอาญานั้น เนื่องจากคดีนี้เกิดขึ้นและศาลพิพากษาคดีนี้ก่อนปี     

พ.ศ. 2537 ซึ่งขณะนั้นมีเพียงความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 310 เท่านั้น
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ไหนไม่ได้ตามชอบใจ แม้จะอยู่ดีกินดีเพียงไร ก็เรียกว่าบุคคลนั้นถูกกระทำาให้ไร้

อิสรภาพ หรือปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ตามความหมายของประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 310 อยู่นั่นเอง

พิพากษาแก้เป็นให้บังคับคดีลงโทษจำาเลยทุกคนไปตามคำาพิพากษาศาล

ชั้นต้น

(ยิ่งศักดิ์ กฤษณจินดา - วิกรม เมาลานนท์ - สุธี ชอบธรรม)
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มาตรา 312 มาตรา 312 ทวิ ความผิดฐานเอาคนลงเป็นทาสหรือ        

ให้มีลักษณะคล้ายทาส 

บทบัญญัติกฎหมายอาญามาตรา 312 อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการเอาคน

ลงเป็นทาส หรือให้มีฐานะคล้ายทาส ประเทศไทยมีกฎหมายห้ามการบังคับใช้แรงงาน

ในลักษณะทาสมาตั้งแต่ พ.ศ. 2452 ซึ่งประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127  

กำาหนดให้การซื้อขายทาสเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาโดยกำาหนดว่าผู้ใดจะเอาคน  

เปน็ทาส นอกจากทีไ่ดร้บัการยกเวน้อกีไมไ่ด ้ฝา่ฝนืมโีทษจำาคกุตัง้แต ่1-7 ป ีปรบัตัง้แต ่

100 - 1,000 บาท อันเป็นการปลดปล่อยทาสอย่างเด็ดขาด 

ต่อมา เมื่อมีการใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ก็ยังคงกำาหนดให้ 

การนำาคนมาทำางานเป็นทาสหรือทำาให้มีฐานะคล้ายทาสมีความผิด โดยบัญญัติไว้ใน

ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง มาตรา 312 เป็นการลงโทษแก่   

ผู้ที่นำาบุคคลอื่นมาใช้งานในลักษณะการบังคับใช้แรงงานที่เป็นการเอาคนลงเป็นทาส 

หรือมีลักษณะคล้ายทาส  

มาตรา 312 ทวิ “ถ้าการกระทำาความผิดตามมาตรา 310 ทวิ หรือมาตรา 312    

เป็นการกระทำาต่อเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่       

สามปีถึงสิบปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ถ้าการกระทำาความผิดตามวรรคแรก หรือ  

มาตรา 310 ทวิ หรือ มาตรา 312 เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำา

(1)  รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่                

ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับไม่เกินสามหมื่นบาท

(2) รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกตลอดชีวิต หรือจำาคุกตั้งแต่

สิบเจ็ดปีถึงยี่สิบปี

(3) ถึงแก่ความตาย ผู้กระทำาต้องระวางโทษประหารชีวิต จำาคุกตลอดชีวิต หรือ

จำาคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี
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มาตรา 312 “ผู้ใดเพื่อจะเอาคนลงเป็นทาส หรือให้มีลักษณะคล้ายทาส นำาเข้าใน     

หรอืสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร พามาจากทีใ่ด ซือ้ ขาย จำาหนา่ย  รบัหรอืหนว่งเหนีย่ว

ซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใด ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินเจ็ดปีและปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น                  

สี่พันบาท”    
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การใช้แรงงานของบุคคลอื่นเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ เริ่มตั้งแต่การใช้

แรงงานทาส ไม่ว่าจะเป็นทาสที่ขายตนเองมาเป็นทาส หรือคนอื่นนำามาขาย หรือยกให้ 

หรือทาสเชลย การใช้แรงงานทาสจะเป็นในลักษณะผู้มีอำานาจเหนือกว่าบังคับให้        

ผู้ที่อ่อนแอกว่าทำางานตามคำาสั่ง โดยทาสจะได้รับค่าตอบแทนเป็นอาหาร ที่พัก หรือ 

สิ่ง ของตามความพอใจของนายทาส 
30

อำานาจนายทาสในการลงโทษ ทาสในสมยักอ่นนัน้อาจเกดิจากการขายตนเอง

หรือขายลูกเมียเพื่อไปเป็นทาสที่เรียกว่า ทาสสินไถ่ นอกจากนี้ยังมีทาสเชลย ซึ่งตาม

กฎหมายลักษณะทาสเดิม คือ พระไอยการทาสบทที่  5, 8 และ 9  ในกฎหมาย      

ตราสามดวงประมวลกฎหมายสมัยรัชกาลที่ 1 ให้เจ้าเงินหรือนายทาสค่อยใช้ค่อยสอน    

มิใช่ให้ใช้งานตามอำาเภอใจ  ผิดพลั้งสิ่งใดก็ให้ทำาโทษแต่พอควร ตีแต่พอให้หลาบ     

ปราบแต่พอให้กลัว มิให้ทำาโทษถึงล้มตาย ถ้าตีตายเจ้าเงินก็มีโทษ ทำาโทษทางเกินไปก็

มีโทษ  

อาจารย์หยุด  แสงอุทัย กล่าวว่า “ทาส  หมายถึงบุคคลซึ่งตกอยู่ภายใต้ 

อำานาจของบุคคลอื่นโดยสิ้นเชิง  แม้ต้องทำางานให้บุคคลอื่นนั้น” แล้วขยายความ

ต่อว่า การเอามาเป็นทาส คือการให้ทำางาน การถือเอาบุคคลเป็นทาส หมายถึงการที่

ผู้หนึ่งผู้ใดอ้างสิทธิเหนือบุคคลหนึ่งโดยเด็ดขาด  ในการจำากัดเสรีภาพในร่างกายผู้นั้น 

และในการบังคับใช้แรงงาน โดยฝ่าฝืนความสมัครใจของผู้นั้น

อาจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ กล่าวว่า  “ทาส  หมายถึง บุคคลซึ่งตกอยู่ภายใต้

อำานาจของบุคคลอื่นในการใช้แรงงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนที่สมควรจากแรงงาน   

ของตนและถูกทำาโทษได้ตามสมควร  หาได้หมายความถึงขนาดที่บุคคลนั้นต้องตกอยู่  

ภายใต้อำานาจของผู้อื่นโดยเด็ดขาดในชีวิตร่างกายไม่” 
31 

นอกจากนี้ อาจารย์หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ 32 ได้อธิบายเกี่ยวกับ
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30 พงษร์ตัน ์เครอืกลิน่ คำาอธบิายกฎหมายแรงงานเพือ่การบรหิารทรพัยากรมนษุย,์ พมิพค์รัง้ที ่2, กรงุเทพ 

: สำานักพิมพ์นิติธรรม, 2545 หน้า 1 
31 อาจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3, สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง                      

เนติบัณฑิตยสภา, พิมพ์ครั้งที่ 5  หน้า 2114
32 บรรยายกฎหมายอาญา อาจารย์หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์, สำานักอบรมศึกษากฎหมาย                         

แห่งเนติบัณฑิตยสภา ประจำาวันที่ 13 กรกฎาคม 2548  
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ความผดิดงักลา่วเพิม่เตมิวา่ การเอาคนมากักขังไว้ในโรงงานกระดาษ หรือนำาแรงงานเด็ก

มาใช้โดยไม่ให้เด็กหลับนอน ให้กินแต่น้อย ให้ค่าแรงน้อย หรือไม่ให้เลย การกระทำา   

ดังกล่าว ก็เป็นการกระทำาที่เอาคนลงเป็นทาสหรือลักษณะคล้ายทาสแล้ว  

จากความเหน็ของอาจารยก์ฎหมายดงักลา่วขา้งตน้ หากมกีารนำาคนมากกัขงั

ไว้ในโรงงาน หรือใช้แรงงานเด็กโดยไม่ให้กินอิ่ม ไม่ให้หลับให้นอน ถ้างานไม่เสร็จหรือ               

ใหค้า่แรงนอ้ย หรอืไมใ่หเ้ลย (โรงงานนรก) การกระทำาดงักลา่วเปน็การกระทำาทีเ่อาคน 

ลงเป็นทาสหรือลักษณะคล้ายทาสแล้ว ซึ่งก็จะนำากฎหมายอาญามาตรา 312 มาปรับ

ใช้แก่กรณีนี้ได้ 

ดังนั้น  ฐานะของทาสตามกฎหมายไทย จึงได้แก่การนำาคนเพื่อนำาไปใช้

แรงงาน หาได้หมายถึงเจ้าเงินหรือนายทาสจะมีอำานาจเหนือชีวิตและร่างกายของทาส

โดยเด็ดขาดไม่เพียงแต่ทำาโทษได้ตามสมควรเท่านั้น หากทำาโทษเกินสมควรเจ้าเงินหรือ

นายทาสก็มีความผิด 

ต่อมาได้มีคำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 15189/2556  โดยเป็นคำาพิพากษาฎีกา   

คดแีรกทีล่งโทษนายจา้งในความผดิเอาคนลงเปน็ทาสหรอืใหม้ลีกัษณะคลา้ยทาส นายจา้ง

ได้กระทำาทารุณกรรมต่อลูกจ้าง ใช้วิธีการลงโทษต่อเนื้อตัวร่างกายโดยไม่มีสิทธิตาม

กฎหมายที่จะกระทำาได้ เพราะเป็นการลงโทษที่เกินกว่ากรอบของกฎหมายคุ้มครอง

แรงงานที่ให้อำานาจนายจ้างลงโทษแก่ลูกจ้างได้ 
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คำาพพิากษาฎกีาที ่15189/2556 จำาเลยใชง้านโจทกร์ว่มซึง่เปน็เดก็หญงิ

อายุ 14 ปีเศษ ทำางานเป็นคนรับใช้ภายในบ้านของจำาเลยเกินกว่าความสามารถ  

และสภาพรา่งกายในวยัของโจทกร์ว่ม  อกีทัง้ไมไ่ดจ้ดัอาหารใหโ้จทกร์ว่มรบัประทาน

อยา่งเพยีงพอ ไมจ่า่ยคา่ตอบแทนใหอ้ยา่งเหมาะสมแกส่ภาพการจา้งงาน จนกระทัง่

พนกังานตรวจแรงงานตอ้งมคีำาสัง่ใหจ้ำาเลยจา่ยคา่จา้งแรงงานเพิม่ อกีทัง้ไมม่กีำาหนด

เวลาในการจ่ายค่าตอบแทนเป็นที่แน่นอน รวมทั้งจำากัดสิทธิเสรีภาพและความเป็น

อยู่ของโจทก์ร่วม เพื่อให้ทำางานอย่างหนักตามความพอใจของจำาเลย ประการสำาคัญ

คอืจำาเลยทำารา้ยรา่งกายโจทกร์ว่มดว้ยวธิกีารทารณุโหดรา้ย โดยอา้งวา่เปน็การลงโทษ

เพื่อให้โจทก์ร่วมทำางานเร็วขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจำาเลยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย      
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ค. พระร�ชบญัญตัคิุม้ครองแรงง�น พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวง
ว่�ด้วยก�รคุ้มครองแรงง�นในง�นเกษตรกรรม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หลักการสำาคัญของกฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน คือ เป็นกฎหมายที่กำาหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

มาตรฐานขั้นต่ำา ที่นายจ้างพึงปฏิบัติต่อลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นค่าจ้าง ชั่วโมงการทำางาน  

เวลาพัก วันหยุด การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานหญิง สวัสดิการ ความปลอดภัย   

ในการทำางานคณะกรรมการค่าจ้าง ค่าชดเชย ความปลอดภัยในการทำางาน พนักงาน

ตรวจแรงงาน การยื่นคำาร้อง และการพิจารณาคำาร้องเป็นต้น 

ลักษณะของจ้างแรงงาน33 คือ การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่าลูกจ้าง ตกลงจะ

ทำางานใหแ้กบ่คุคลอกีคนหนึง่เรยีกวา่นายจา้ง และนายจา้งตกลงจะใหส้นิจา้งตลอดเวลา 

ที่ทำางานให้

ลักษณะที่สำ�คัญของสัญญ�จ้�งแรงง�น 
1. เป็นเอกเทศสัญญาอย่างหนึ่ง กล่าวคือเป็นนิติกรรมสองฝ่ายระหว่าง    

คู่สัญญา ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง            
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ทีจ่ะกระทำาเชน่นัน้ได ้เมือ่เกดิบาดแผลจำาเลยกม็ไิดใ้หก้ารรกัษาพยาบาลแกโ่จทกร์ว่ม  

ตามสมควร การกระทำาของจำาเลยจึงมีลักษณะเป็นการกระทำาเพื่อจะเอาคนลง    

เป็นทาส หรือให้มีลักษณะคล้ายทาส จึงเป็นความผิดฐานรับบุคคลหนึ่งบุคคลใด        

เพื่อจะเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส ตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 312 และเป็นการกระทำาต่อโจทก์ร่วม ซึ่งเป็นเด็กอายุ ไม่เกิน 15 ปี       

เป็นเหตุให้โจทก์ร่วมได้รับอันตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา       

312 ทวิ วรรคสอง (2) ด้วย

33 ป.พ.พ. มาตรา 575 อันว่าจ้างแรงงานนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงจะทำางาน
ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่านายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำางานให้
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2. เปน็สญัญาตา่งตอบแทน ทีก่อ่หนีใ้หแ้กคู่ก่รณทีัง้สองฝา่ย โดยฝา่ยลกูจา้ง               

มีหน้าที่ที่จะต้องทำางานให้แก่นายจ้าง และนายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายสินจ้างให้แก่

ลูกจ้างตลอดเวลาที่ทำางาน ซึ่งผลตามกฎหมายหากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ชำาระหนี้       

อีกฝ่ายย่อมมีสิทธิที่จะไม่ชำาระหนี้ได้เช่นกัน                      

3. ไม่ต้องมีแบบหรือหลักฐานเป็นหนังสือ กฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้อง     

ทำาตามแบบ หากนายจ้างลูกจ้างตกลงกันก็ถือว่าเป็นการจ้างแรงงานแล้ว การจ้าง

แรงงานจงึอาจทำาสญัญาจา้งเปน็หนงัสอืหรอืตกลงดว้ยวาจาหรอืโดยปรยิายกไ็ด ้แตก่าร

ตกลง นั้นจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจระหว่างนายจ้างลูกจ้างและต้องไม่ฝ่าฝืนต่อ  

กฎหมาย

4. สาระสำาคัญอยู่ที่ตัวของคู่สัญญา กล่าวคือ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะโอน 

สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานให้ผู้อื่นไม่ได้ นอกจากอีกฝ่ายหนึ่งจะยินยอม34 

ในกรณีเมื่อลูกจ้างตายลง สัญญาจ้างแรงงานย่อมระงับ ทายาทจะสวมสิทธิและหน้าที่

ตามสัญญาไม่ได้ แต่สำาหรับกรณีนายจ้างนั้น หากสัญญาจ้างแรงงานมีสาระสำาคัญ    

อยู่ที่ตัวบุคคลผู้เป็นนายจ้าง สัญญาจ้างย่อมระงับไปเช่นกัน 

5. ลูกจ้างยังมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติต่อนายจ้าง กล่าวคือ ลูกจ้างต้องทำางาน

นั้นด้วยตนเอง ไม่ขาดงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร35 ลูกจ้างต้องไม่ขัดคำาสั่งอันชอบด้วย

กฎหมายของนายจ้าง ไม่ละเลยคำาสั่งของนายจ้างเป็นอาจิณ ไม่ละทิ้งงาน ไม่กระทำา

ความผิดอย่างร้ายแรง และต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต36 

หากลูกจ้าง ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว นายจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
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34 ป.พ.พ. มาตรา 577 นายจ้างจะโอนสิทธิของตนให้แก่บุคคลภายนอกก็ได้ เมื่อลูกจ้างยินยอมพร้อมใจ 
ด้วยลูกจ้างจะให้บุคคลภายนอกทำางานแทนตนก็ได้ เมื่อนายจ้างยินยอมพร้อมใจด้วยถ้าคู่สัญญาฝ่ายใด     

ทำาการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ 
35 ป.พ.พ. มาตรา 579 การทีล่กูจา้งขาดงานไปโดยเหตอุนัสมควรและชัว่ระยะเวลานอ้ยพอสมควรนัน้  ทา่น

ว่าไม่ทำาให้นายจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
36 ป.พ.พ. มาตรา 583 ถ้าลูกจ้างจงใจขัดคำาสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายก็ดี  หรือละเลยไม่นำาพา

ต่อคำาสั่งเช่นว่านั้น เป็นอาจิณก็ดี ละทิ้งการงานไปเสียก็ดี กระทำาความผิดอย่างร้ายแรงก็ดี หรือทำา    
ประการอื่นอันไมส่มแก่การปฏบิตัหิน้าทีข่องตนให้ลลุ่วงไปโดยถูกตอ้งและสุจริตก็ดี ท่านวา่นายจ้างจะไล่ออก
โดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือให้สินไหมทดแทนก็ได้
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สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง

 มีสิทธิให้ลูกจ้างทำางานตามที่ตกลง   

กันไว้

 มีสิทธิออกกฎระเบียบในการทำางาน 

ออกคำาสั่งและใช้อำานาจบังคับบัญชา                

โดยชอบด้วยกฎหมาย

 มีหน้าที่จ่ายสินจ้างแก่ลูกจ้างตลอด 

เวลาที่ลูกจ้างทำางานให้ 

 มีสิทธิโอนสิทธิของตนให้แก่บุคคล 

ภายนอกเมื่อลูกจ้างยินยอม

 มีหน้าที่ออกใบสำาคัญแสดงการทำางาน

ใหแ้กล่กูจา้งเมือ่การจา้งแรงงานสิน้สดุลง

 ในกรณีนายจ้างได้ไปนำามาจากต่างถิ่น 

ต้องออกค่าเดินทางขากลับให้แก่ลูกจ้าง

    

สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง

 ทำางานให้นายจ้างตามที่ตกลงกันไว้ 

 มีหน้าที่ทำางานตามคำาสั่งของนายจ้าง 

แต่คำาสั่งนั้นจะต้องชอบด้วยกฎหมาย

 มีสิทธิได้รับสินจ้างตลอดเวลาทีท่ำางาน

ให้นายจ้าง

 มสีทิธใิหบ้คุคลภายนอกทำางานแทนตน

ได้หากนายจ้างยินยอม

 มีสิทธิได้รับใบสำาคัญแสดงการทำางาน

จากนายจ้าง  เมื่อการจ้างสิ้นสุดลง

 มีสิทธิได้รับค่าเดินทางขากลับจาก

นายจา้ง (สำาหรบัลกูจา้งซึง่นายจา้งนำามา

จากต่างถิ่น) เมื่อการจ้างได้สิ้นสุดลง

สิทธิหน้�ที่ของน�ยจ้�งและลูกจ้�ง
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ก�รคุ้มครองต�มกฎหม�ยคุ้มครองแรงง�น      
การจ้างแรงงานอาจทำาเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาหรือโดยปริยายก็ได้      

ส่วนค่าจ้าง กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำาหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง เพื่อตอบแทน          

การทำางาน นายจ้างจะจ่ายต่ำากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำาที่รัฐกำาหนดไว้ไม่ได3้7 อัตราค่าจ้าง 

ขั้นต่ำา เป็นมาตรฐานขั้นต่ำาที่ใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคนไม่ว่านายจ้างและ

ลูกจ้างนั้นจะมีสัญชาติศาสนาหรือเพศใด38 แม้ลูกจ้างนั้นจะเป็นคนต่างด้าวที่ลักลอบ 

เข้าเมืองโดยไม่ถูกต้องกฎหมาย หรือเป็นผู้ท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้ทำางานตามกฎหมายก็ตาม 

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.  2541 ให้งาน

เกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล งานที่รับไป

ทำาที่บ้านหรืองานอื่น กำาหนดให้แตกต่างไปจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ได3้9 โดย

กำาหนดในพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะ กฎกระทรวงว่า

ด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม

กฎกระทรวงว่�ด้วยก�รคุ้มครองแรงง�นในง�นเกษตรกรรม 
ในปี พ.ศ. 2547 มีการออกกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงาน

เกษตรกรรม ต่อมามีการยกเลิกและออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงาน        

เกษตรกรรม พ.ศ. 2557 ได้กำาหนดนิยามความหมาย “งานเกษตรกรรม” หมายความ

วา่ งานทีเ่กีย่วกบัการเพาะปลกู การเลีย้งสตัว ์การปา่ไม ้การทำานาเกลอืสมทุร และการ

ประมงทีม่ใิชก่ารประมงทะเล และกำาหนดการคุม้ครองแรงงานในงานเกษตรกรรม ดงันี้

ขอบเขตคว�มคุ้มครอง
1. กำาหนดให้ลูกจ้างซึ่งทำางานเกษตรกรรมตลอดปี อยู่ภายใต้บังคับ พระราช

บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

2. ลูกจ้างซึ่งไม่ได้ทำางานให้ตลอดปี และมิได้ให้ลูกจ้างทำางานในลักษณะ     

ที่เป็นงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากงานดังกล่าว กฎกระทรวงฉบับนี้มีการคุ้มครอง

แรงงานให้แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บางมาตรา     

37 พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน  (ฉบับ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 90 เมื่อประกาศกำาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำามี
ผลใช้บังคับแล้ว  ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำา
38 พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน  (ฉบับ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 89 ประกาศกำาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำาตาม
มาตรา 88 ให้ใช้บังคับ แก่นายจ้างและลูกจ้าง ไม่ว่านายจ้างและลูกจ้างนั้นจะมีสัญชาติ ศาสนา หรือเพศใด
39 พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 22

170



ถอดบทเรียนความร่วมมือในการดำาเนินคดีที่ซับซ้อน
จากกรณีศึกษาคดีค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม 171171

เช่น การลาหยุดพักผ่อน การลาป่วย ให้จัดท่ีพักท่ีสะอาด น้ำาสะอาด สำาหรบัดืม่แกล่กูจา้ง

ม�ตรก�รคุ้มครองพิเศษ
ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำากว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง

ง. คว�มเหน็ท�งกฎหม�ยคณะกรรมก�รกฤษฎกี� เรือ่งอำ�น�จสัง่ให้
สอบสวนเพิ่มเติมของพนักง�นอัยก�ร 

เรื่องเสร็จที่ 402/2546

บันทึกสำานักงานคณะกรรมการกÄษฎีกา

เรื่อง อำานาจสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานอัยการ
.............................................................

 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือที่ ตช. 0004.6/1744 ลงวันที่ 19 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ถึงสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า 

สำานักงานอัยการจังหวัดปัตตานี มีหนังสือที่ อส.(ปน) 0031/4353 ลงวันที่          

16 ตุลาคม พ.ศ. 2544 แจ้งให้พนักงานสอบสวนจัดการให้ได้ตัวนายเพ็ญพงศ์      

ตันวิมลรัตน์ พยานในคดีอาญาที่ 188/2540 แล้วส่งตัวมายังพนักงานอัยการภายใน

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เนื่องจากกรณีดังกล่าวพนักงานอัยการมีคำาสั่งฟ้อง  

นายเพญ็พงศฯ์ จงึแจง้ใหพ้นกังานสอบสวน แจง้ขอ้กลา่วหาแกน่ายเพญ็พงศฯ์ และ

ให้ส่งตัวมาเพื่อฟ้อง นอกจากนี้ ตามหนังสือดังกล่าว ยังได้ระบุให้พนักงานสอบสวน

จักต้องดำาเนินการและปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่

กำาหนดไวใ้นประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 143 อนึง่ แมพ้นกังาน

สอบสวนจะไม่ได้สอบปากคำาของนายเพ็ญพงศ์ฯ ในฐานะของผู้ต้องหาแต่ชั้นแรก  

แต่เมื่อได้ส่งสำานวนการสอบสวนคดีมาให้พนักงานอัยการพิจารณาแล้ว พนักงาน

สอบสวนไม่อาจมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ในสำานวนคดีดังกล่าวได้อีก และการที่

พนักงานอัยการจะพิจารณาเหน็วา่ผู้ใดกระทำาความผิดหรือร่วมกระทำาผิดอย่างใดอีก

หรอืไมน่ัน้ เปน็อำานาจตามกฎหมายของพนกังานอยัการ เมือ่แจง้ใหพ้นกังานสอบสวน

ปฏิบัติตามคำาสั่งแล้ว พนักงานสอบสวนจำาต้องถือปฏิบัติและดำาเนินการตามคำาสั่ง

ของพนักงานอัยการเท่านั้น จักมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหาได้ไม่ การที่พนักงาน

สอบสวนหรอืสถานตีำารวจภธูรอำาเภอเมอืงปตัตานมีคีวามเหน็เปน็อยา่งอืน่ ในสำานวน
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คดีดังกล่าวอีก จึงไม่ถูกต้องและเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำาหนดไว้

 สำานักงานตำารวจแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า กรมอัยการได้เคยตอบ

ข้อหารืออัยการจังหวัดพิษณุโลก ความว่า “ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา  

ความอาญา มาตรา 143 (1) ซึ่งระบุว่า “ในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง”   

นั้น หมายถึง ในกรณีที่พนักงานสอบสวนเห็นว่าควรสั่งไม่ฟ้อง 

 การทีพ่นกังานสอบสวนไมด่ำาเนนิการสอบสวนผูต้อ้งหาคนใดเปน็ผูต้อ้งหา 

จะถอืวา่พนกังานสอบสวนมคีวามเหน็ควรสัง่ไมฟ่อ้งนัน้หาไดไ้ม ่ ในกรณทีีพ่นกังาน

สอบสวนส่งสำานวนมายังพนักงานอัยการ พนักงานอัยการเห็นว่ามีบุคคลบางคนได้

กระทำาความผิดในคดีนั้น แต่พนักงานสอบสวนมิได้ทำาการสอบสวนเป็นผู้ต้องหา 

ดังนี้ หากว่าพนักงานอัยการเห็นว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ควรต้องถูกฟ้องด้วย       

ก็เป็นเรื่องที่พนักงานอัยการเห็นว่าพนักงานสอบสวนปฏิบัติบกพร่อง พนักงาน

อัยการควรเสนอข้อบกพร่องต่อพนักงานสอบสวนต่อนั้นไป เป็นหน้าที่ของหัวหน้า

พนกังานสอบสวนจะสัง่เอง หาใชเ่ปน็หนา้ทีข่องพนกังานอยัการจะสัง่ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 (1) ประกอบกับระเบียบกรมอัยการ

ว่าด้วยการดำาเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2548 ข้อ 38 กำาหนดว่า   

“เมื่อพิจารณาสำานวนการสอบสวนแล้ว เห็นว่าควรจะได้ดำาเนินคดีกับพยานใน    

คดีนั้น บางคนหรือบุคคลภายนอกอื่นที่พาดพิงถึง ให้พนักงานอัยการแนะนำา

พนักงานสอบสวนให้ดำาเนินคดีกับบุคคลดังกล่าว…”

 ดังนั้น ในกรณีที่พนักงานสอบสวนส่งสำานวนให้พนักงานอัยการ โดยมี

ความเห็นทางคดีสั่งฟ้องผู้ต้องหาไปแล้ว พนักงานอัยการไม่มีอำานาจให้พนักงาน

สอบสวนแจ้งข้อหาพยานเพื่อเป็นผู้ต้องหาเพิ่มเติมแล้วให้ส่งตัวพยานดังกล่าวไป  

ยังพนักงานอัยการ โดยไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องหรือ    

สัง่ไมฟ่อ้งแตอ่ยา่งใด พนกังานอยัการมอีำานาจเพยีงแนะนำาใหพ้นกังานสอบสวน มี

ความเห็นควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง และพนักงานสอบสวนมีอำานาจหน้าที่ตาม

กฎหมายทีจ่ะพจิารณาวา่จะดำาเนนิการกบัพยานดงักลา่วตามคำาแนะนำาของพนกังาน

อัยการหรือไม่ก็ได้ ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือ

บทบญัญตัขิองกฎหมายมไิดบ้ญัญตัใิหพ้นกังานสอบสวนตอ้งเรยีกตวัผูต้อ้งหามาพบ

__________________
 ส่งพร้อมหนังสือที่ นร 0901/0506 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ซึ่งสำานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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เพื่อแจ้งข้อหาทุกกรณี 

 ดังนั้น ในกรณีที่พนักงานสอบสวนเห็นว่าผู้ต้องหาใดมิได้กระทำาผิด 

พนักงานสอบสวนก็สามารถสั่งไม่ฟ้องและส่งสำานวนให้พนักงานอัยการได้ ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 142 วรรคหนึ่งและวรรคสอง 

สำานกังานตำารวจแหง่ชาต ิจงึมหีนงัสอืที ่ ตช 0004.6/10237 ลงวนัที ่ 20 สงิหาคม 

พ.ศ. 2545 หารือสำานักงานอัยการสูงสุดในประเด็นดังนี้

 1. ในกรณีพนักงานสอบสวนส่งสำานวนให้พนักงานอัยการมีความเห็น    

ทางคดีสั่งฟ้องผู้ต้องหาไปแล้ว พนักงานอัยการมีอำานาจให้พนักงานสอบสวน      

แจ้งข้อหาพยานเพื่อเป็นผู้ต้องหาเพิ่มเติมแล้ว ให้ส่งตัวพยานดังกล่าวไปยังพนักงาน

อัยการ โดยไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องได้หรือไม่

 2. ในกรณีที่พนักงานสอบสวนได้รับคำาสั่งจากพนักงานอัยการตามข้อ 1 

แล้ว พนักงานสอบสวนไม่ปฏิบัติตามแต่กลับทำาความเห็นสั่งไม่ฟ้องส่งสำานวนไปยัง

พนักงานอัยการพนักงานสอบสวนสามารถกระทำาได้โดยชอบหรือไม่ สำานักงาน 

อยัการสงูสดุ มหีนงัสอื ที ่อส (สฝปผ.) 0018/458 ลงวนัที ่17 มกราคม พ.ศ. 2546 

ตอบข้อหารือ ดังนี้ 

 ประเด็นข้อ 1 หากพนักงานอัยการพิจารณาเห็นควรดำาเนินคดีกับบุคคลที่

เกี่ยวข้องในคดีไม่ว่าจะเป็นพยานหรือบุคคลภายนอกที่พาดพิงถึง พนักงานอัยการ   

มีอำานาจสั่งให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ต้องหาเพิ่มเติม     

แล้วให้ส่งตัวไปยังพนักงานอัยการเพื่อดำาเนินคดีได้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวยังไม่  

เคยถูกดำาเนินคดีมาก่อนและพนักงานสอบสวนยังมิได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องหรือ  

ควรสัง่ไมฟ่อ้ง ทัง้นีพ้นกังานสอบสวนตอ้งทำาความเหน็ควรสัง่ฟอ้งหรอืควรสัง่ไมฟ่อ้ง 

แล้วส่งการสอบสวนเพิ่มเติมดังกล่าวไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป

 ประเด็นข้อ 2 พนักงานสอบสวนสามารถทำาความเห็นได้ แต่เมื่อพนักงาน

อยัการมคีำาสัง่ประการใด ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 141 

กำาหนดใหพ้นกังานสอบสวนปฏบิตัไิปตามนัน้ หากพนกังานอยัการเหน็วา่ควรสัง่ฟอ้ง

และให้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหามาก็ให้พนักงานสอบสวน      

ส่งตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการเพื่อดำาเนินการต่อไปสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

พิจารณาตามประเด็นตอบข้อหารือของสำานักงานอัยการสูงสุดข้อ 1 แล้ว ยังไม่   

เห็นพ้องด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 143 

ได้บัญญัติให้พนักงานอัยการมีอำานาจสั่งให้พนักงานสอบสวนทำาการสอบสวน       



ถอดบทเรียนความร่วมมือในการดำาเนินคดีที่ซับซ้อน
จากกรณีศึกษาคดีค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม

เพิ่มเติมได้ แต่ปัญหามีว่าการสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมนั้นจะหมายความรวมถึง      

การสั่งให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับพยานหรือบุคคลอื่นอีกได้หรือไม่    

 ซึ่งเห็นว่าควรจะหมายถึงการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อดำาเนินคดีกับผู้ต้องหา  

ที่ถูกกล่าวหาไว้แล้วเท่านั้น ไม่ควรจะหมายรวมถึงการสั่งให้พนักงานสอบสวน     

แจ้งข้อหากับพยานหรือบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ต้องหาแต่อย่างใด เพราะการ       

ที่จะพิจารณาแจ้งข้อหาแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นอำานาจหน้าที่และดุลยพินิจ      

ของพนักงานสอบสวนเท่านั้น

 สำานักงานตำารวจแห่งชาติจึงขอหารือว่า อำานาจการสั่งให้สอบสวนพิ่มเติม

ของพนักงานอัยการในกรณีที่พนักงานสอบสวนส่งสำานวนให้พนักงานอัยการไปแล้ว 

หากพนักงานอัยการเห็นควรดำาเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีไม่ว่าจะเป็น    

พยานหรือบุคคลภายนอกที่พาดพิงถึง พนักงานอัยการมีอำานาจสั่งให้พนักงาน

สอบสวนแจ้งข้อหาบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้หรือไม่อย่างไร เนื่องจาก

แนวระเบียบปฏิบัติเดิมเพียงแต่ให้พนักงานอัยการแนะนำาไปยังพนักงานสอบสวน  

ว่าควรจะสอบสวนบุคคลนั้น ในฐานะผู้ต้องหาและส่งสำานวนไปยังพนักงานอัยการ

ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 141 และมาตรา 142 เทา่นัน้

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวโดยมี      

ผู้แทนสำานักงานตำารวจแห่งชาติและผู้แทนสำานักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้ชี้แจง      

รายละเอียดข้อเท็จจริงแล้วมีความเห็นว่าพนักงานอัยการจะมีอำานาจสั่งให้พนักงาน

สอบสวนดำาเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามมาตรา 143 วรรคสอง (ก) แห่งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยสั่งให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาบุคคลใดได้

_________
มาตรา 143 เมือ่ไดร้บัความเหน็และสำานวนจากพนกังานสอบสวนดงักลา่วในมาตรากอ่นใหพ้นกังาน

อัยการปฏิบัติดังต่อไปนี้

 (1) ในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้ออกคำาสั่งไม่ฟ้อง แต่ถ้าไม่เห็นชอบด้วย      

ก็ให้สั่งฟ้องและแจ้งให้พนักงานสอบสวนส่งผู้ต้องหามาเพื่อฟ้องต่อไป

 (2) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้ออกคำาสั่งฟ้องและฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ถ้าไม่

เห็นชอบด้วย ก็ให้สั่งไม่ฟ้องในกรณีหนึ่งกรณีใดข้างต้น พนักงานอัยการมีอำานาจ

 (ก) สั่งตามที่เห็นควร ให้พนักงานสอบสวนดำาเนินการสอบสวนเพิ่มเติมหรือส่งพยาน

คนใดมาให้ซักถามเพื่อสั่งต่อไป

 (ข) วินิจฉัยว่าควรปล่อยผู้ต้องหา ปล่อยชั่วคราว ควบคุมไว้ หรือขอให้ศาลขัง แล้วแต่

กรณีและจัดการหรือสั่งการให้เป็นไปตามนั้นฯลฯ ฯลฯ

      

174 ถอดบทเรียนความร่วมมือในการดำาเนินคดีที่ซับซ้อน
จากกรณีศึกษาคดีค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม



ถอดบทเรียนความร่วมมือในการดำาเนินคดีที่ซับซ้อน
จากกรณีศึกษาคดีค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม 175175ถอดบทเรียนความร่วมมือในการดำาเนินคดีที่ซับซ้อน
จากกรณีศึกษาคดีค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม

 (1) บุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้ต้องหาและพนักงานสอบสวนมีความเห็น     

ควรสั่งไม่ฟ้องบุคคลนั้นไปยังพนักงานอัยการตามมาตรา 143 (1) แห่งประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาแลว้ ดงัเชน่กรณทีีค่ณะกรรมการกฤษฎกีา (ทีป่ระชมุ

ใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย 

 (2) ได้เคยวินิจฉัยไว้ว่าเมื่อพนักงานสอบสวนได้กระทำาการสอบสวนแล้ว

เห็นว่าพยานหลักฐานทางคดียังฟังไม่ได้ว่าผู้ต้องหาได้กระทำาผิดตามที่ถูกกล่าวหา 

พนักงานสอบสวนจึงไม่ได้แจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหา และได้มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง   

ผูต้อ้งหานัน้ใหพ้นกังานอยัการพจิารณา ดงันีพ้นกังานอยัการมอีำานาจสัง่ใหพ้นกังาน

สอบสวนดำาเนินการสอบสวนเพิ่มเติม ตามมาตรา 143 วรรคสอง (ก) 

 (3) แหง่ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา โดยใหท้ำาการแจง้ขอ้หา

แก่ผู้ต้องหาตามมาตรา 134 

 (4) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้แต่ในกรณีที่หารือ   

มานี้บุคคลที่พนักงานอัยการสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมและแจ้งข้อหาเป็นเพียงพยาน  

ในคดีมิใช่ผู้ต้องหา

 ดงันัน้ คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่11) จงึเหน็วา่พนกังานอยัการไมม่ี

อำานาจตามมาตรา 143 วรรคสอง (ก) แหง่ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา      

ที่จะสั่งให้พนักงานสอบสวน ทำาการสอบสวนเพิ่มเติมโดยแจ้งข้อหาแก่พยาน       

ดังกล่าวได้
ลงชื่อ พรทิพย์ จาละ

(นางสาวพรทิพย์ จาละ)

รองเลขาธิการฯ
_________
1 บันทึกเรื่องอำานาจของพนักงานอัยการในการสั่งให้พนักงานสอบสวนดำาเนินการสอบสวน     

เพิ่มเติมตามมาตรา 143 วรรคสอง (ก) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา         

(เรื่องเสร็จที่ 720/2534)

2 โปรดดูเชิงอรรถที่ 1, ข้างต้น

3 มาตรา 134 เมื่อผู้ต้องหาถูกเรียก หรือส่งตัวมา หรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเอง หรือปรากฏ

วา่ผูใ้ด ซึง่มาอยูต่อ่หนา้เจ้าพนกังานเปน็ผูต้อ้งหา ใหถ้ามชือ่ตวั นามสกลุ ชาต ิบงัคบั บดิามารดา 

อายุอาชีพ ที่อยู่ ที่เกิด และแจ้งข้อหาให้ทราบ และต้องบอกให้ทราบก่อนว่าถ้อยคำาที่ผู้ต้องหา 

กล่าวนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานยันเขาในการพิจารณาได้ เมื่อผู้ต้องหาเต็มใจให้การอย่างใด     

ก็ให้จดจำาคำาให้การไว้ ถ้าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การเลยก็ให้บันทึกไว้



ถอดบทเรียนความร่วมมือในการดำาเนินคดีที่ซับซ้อน
จากกรณีศึกษาคดีค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม


