


 LPN ไดรั้บเรือ่งรอ้งเรยีน และขอความเหลอืจาก
กลุม่ลกูเรอืประมงทีเ่ดนิทางมาจากประเทศ
อนิโดนเีซยี โดยไดร้ะบวุา่  แรงงานไทย พมา่ 
และกมัพชูา ตดิเกาะอยูท่ีป่ระเทศอนิโดนเีซยี 
ทัง้ทีอ่ยูใ่นสว่นของอนิโดนเีซยีเหนอื (หมูเ่กาะสุ
มาตรา) และอนิโดนเีซยีใต ้(หมูเ่กาะมาลกุ)ุ 
 



 เพือ่ลงไปเยีย่มและตดิตามแรงงานทีท่ างาน
เกาะอมับน และบางสว่นทีป่ระสบปัญหาและไม่
สามารถกลับประเทศตน้ทางได ้ 

 เพือ่ทราบสถานการณ์ปัญหาและความตอ้งการ
แรงงาน ไทย พมา่ กมัพชูา ทีเ่กาะอมับน และ
การใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นมนุษยธรรมตอ่ไป 
 



 ลกูเรอือนิโดนเีซยี 128 คน  
   ไทย  16 คน  
   พมา่ 112 คน 
 เสยีชวีติ ไทย 9 คน พมา่ 30 คน  
 พกิาร พมา่ 2 คน  
 













 ลงพืน้ทีค่รัง้ที ่1 วนัที ่ 24 – 29  สงิหาคม 57 
 ลงพืน้ทีค่รัง้ที ่2 วนัที ่11- 23  กนัยายน 57 
 ลงพืน้ทีค่รัง้ที ่3 ระหวา่งวนัที ่
   วนัที ่15 พฤศจกิายน 57 – วนัที ่3 ธันวาคม 57 
 ลงพืน้ทีค่รัง้ที ่4 ระหวา่งวนัที ่11 20 มกราคม 

58 



 ชดุที ่1  จ ำนวน 6 คน กลบัประเทศไทยวนัที ่1 ตลุำคม 2557 

 ชดุที ่2  จ ำนวน 6 คน กลบัประเทศไทยวนัที ่6 พฤศจกิำยน  2557 

 ชดุที ่3  จ ำนวน 5 คน กลบัประเทศไทยวนัที ่25 พฤศจกิำยน 2557 

 ชดุที ่4 จ ำนวน 10 คน กลบัประเทศไทยวนัที ่9 ธนัวำคม 2557 

                                             รวม 27 คน  
รอกำรส่งกลบั 12 คน ท ำขอ้แลว้ มอีกี 20 คนทีร่อท ำประวตั ิและจ ำนวนมำกที่

ยงัไมท่รำบขอ้มลูว่ำกลบับำ้นได ้

 



 แรงงำนขำ้มชำตพิมำ่ 19 คน กลบัพมำ่แลว้ 11 คน คงเหลอื 8 คน 

 รอรำยงำนตวั 7 คน    















•มายาคตช่ิองว่าง

ระหว่างคนรวยและคน

จน (นายจา้งลูกจา้ง) 

•ชดุความคดิที่ต่างกนั 

การกดข่ีและการเอา

เปรยีบ 

•การขาดความรู ้

นิยามและความหมายของคนเรือระหวา่งนายจา้งและคนเรือ 



•คนทีเ่กเร/ไมม่วีนัิย 
•อาชญากร 
•คนขีเ้มา คนขีเ้กยีจ 
•คนตดิหนี ้
•คนทีต่ดิยา 
•คนทีต่ดิผูห้ญงิ 
•คนไมร่ับผดิชอบ/ขึน้เรอืไมท่นั 



 ถกูหลอกใหล้งไปท างานในเรอื เรอืหนา้บา้น/ท างาน
คดัปลา (โดนคา่หวั) 

 บางคนไมเ่คยท างานในเรอื เมือ่เห็นฝ่ังกก็ระโดนน ้า
และหนขีึน้ฝ่ัง (ลกูเรอืบางคนวา่ยน ้าไมเ่ป็น)  

 ไมไ่ดร้ับคา่แรง/คา่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรม “ผมเห็นแต่
ตวัเลข โดนหกัหมด” 

 ขอกลบับา้นไมไ่ด ้2-3 ปี/ถกูยดึเอกสาร “ท างานเงนิ
ก็ไมไ่ด ้อยูใ่นเรอืกต็าย หนบีนฝ่ังอาจจะรอด ยอม
ตายบนฝ่ังดกีวา่” 

 โดนท ารา้ยทบุตใีนเรอื “ท างานชา้/สัง่ดว้ยเหล็กแป็บ 
อยูก่็ตาย หนอีาจจะรอด” 

 เรร่อ่นท างานบนฝ่ัง/เป็นคนเถือ่น 
 

 



มากลบัเรอืตอ้งกลบั

กบัเรอื ถา้ไม่กลบั

เรอืกไ็ม่ตอ้งได ้

เงนิเดือน “ไม่ตดั

บญัชี” 

 

 

“คนผ”ี “คนตกเรอื” 

หมำยถงึ คนอยู่บน

ฝัง่ มชีวีติแต่ 

“ไรต้วัตน” 
เอกสารถกูยดึ 

 
 



 เงนิเดอืนเทา่ไหรไ่มรู่ ้แลว้แต่
ไตพ๋จิารณา 

 หกัทกุอยา่ง  ไมท่ างาน หกั…
ลอยละ 50,000 รเูปีย …หนึง่
วนัม ี5 ลอย แลว้แตไ่ต ๋
200,000-500,000 รเูปีย 
(520-1,300 บาทตอ่วนั) 

 ไมข่ ึน้ปลา หกั 500,000-
1,000,000 รเูปีย (1300-
2,600 บาท) 

 หกัเบกิ ตอ่เทีย่วไมเ่กนิ 
(4เดอืนรบั 1 คร ัง้)3,000,000 
รเูปีย (7,826บาท) 
 

   
 

 ท างานแตข่อกลบับา้น
ไมไ่ด ้ 6 ปี ยงัไมไ่ด้
กลบั ถา้หนขี ึน้ฝั่ง 
กลายเป็นคนผ ี7-20 ปี 
ยงัไมไ่ดก้ลบั 

 อาวธุทีใ่ชใ้นเรอื  
 หางกระเบน,ปืน,เหล็ก
แป๊บ,เงีย่งกระเบน,
เหล็กฟตูฉาบ,มดี 
สปาตา้ (นายทา้ย ,หอ้ง
เครือ่ง ไต)๋ 



จุดอนัตราย 

1. หมอชิต 

2. หวัล าโพง  

3. วงเวยีนใหญ่ 

4. สถานีขนสง่ต่างจงัหวดั 

5. สถานรถไฟกทม. และต่างจงัหวดั 

6. วดั /ภเูขาทอง/สนามหลวง 

7. รา้นคาราโอเกะ  

พฤตกิรรมของการล่าค่าหวัไทย- อนิโดฯ 
 ค่าหวั คนละ 30,000 บาท ต่อคน 

 นายจา้ง ซื้อไว ้แต่ถกูเรยีกว่า เงนิเบกิ

ล่วงหนา้  

 เหยื่อตอ้งท างานใชห้น้ี 

 บางรายมีการบงัคบัใหเ้ซ็นสญัญากูเ้งนิ 

/ สญัญาภายใตก้ระบอกปืน 

 มอมยาสลบ/ กกัขงั/ บงัคบั 

ลงเรอื / เซ็นสญัญาทาส/สญัญากลางทะเล 



รวมคนอยู่ในที่ปลอดภยั/ประสาน

ชมุชน 

สิง่ของเครือ่งใชจ้ าเป็น/ ยารกัษา

โรค 



























1.การปลอมแปลงเอกสาร/ 
นายหนา้ ไต ๋และนายจา้ง 

2. การด าเนินการเอกสาร /

ขอ้จ ากดั ลา่ชา้  

2. แบบฟอรม์ ท าเป็นภาษาไทย 

และไม่แปลเป็นภาษาองักฤษ 

3. คนป่วยหนกั ไม่สามารถ

ด าเนินการอย่างเรง่ด่วนได ้

ไม่มียารกัษา (จติประสาท/

สุขภาพ)  

 





 









 กลุม่นีเ้ป็นกลุม่ทีพ่บแรกๆ แตเ่มือ่มกีารออกภาพ
ใบหนา้/และชือ่ สิง่ทีพ่วกเขาตอ้งเผชญิ คอื 

ความไมป่ลอดภยั 
 ผูป้ระกอบการสัง่ใหม้กีารตดิตามและน าพาลง
เรอือกีครัง้  



 เอกสารซแีมนบุค๊ (ปลอม) ถกูท าจาก
กระบวนการนายหนา้/คา่หัว  เอกสารประจ าตัว
ถกูยดึ และไมใ่ชเ่อกสารของตนเอง การกลับ
แบบเรอืแมไ่มไ่ดม้คีวามชดัเจนในการกลับแบบ
ถกูกฎหมาย / แตก่ารกลับแบบเครือ่งบนิจะมี
การท าเอกสารแสดงตัวตนทีช่ดัเจน และถกู
กฎหมาย 



 ค่ำใชจ้่ำย 30,000 เป็นค่ำเดนิทำง/ แบบเครื่องบนิ (มกีำรตดิต่อบำ้นเพือ่ให ้
เตรยีมเงนิเพือ่ช ำระหนี้ส  ำหรบักำรกลบัมำประเทศไทย) 

 เอกสำรในกำรท ำเรื่องขอกลบั / ไมม่ลีำ่มแปล / ไมม่กีำรแปลเอกสำร 2 ภำษำ(ไทย
และองักฤษ) 

 รฐับอกวำ่จะใหง้บกองทนุช่วยเหลอืคนทีท่ีต่กทุกขไ์ดย้ำก (แต่ในควำมเป็นจรงิคือ 

กำรเซน็ตร์บัสภำพหนี้)  

 กองทนุคำ้มนุษย ์ซึง่มกีำรตอบสนองต่อกำรช่วยเหลอืเหยือ่ยงัไมเ่พยีงพอเพรำะมกีำร

พจิำรณำในดูแลกลุม่เสีย่งนอ้ยมำก (กำรท ำงำนในลกัษณะกำรตัง้รบั/มำกกำรท ำงำน

เชงิรุก) 

 กลุม่ทีไ่มเ่ขำ้องคป์ระกอบกำรคำ้มนุษย ์ยงัมกีำรพจิำรณำเรื่อง กำรคุม้ครองสทิธิ กำร

ถกูลอ่ลว่ง และน ำพำ ถกูกระท ำใหเ้สยีโอกำสในชวีติ / ป่วยโรคจติประสำท /พกิำร 

บำดเจบ็  



 กระบวนกำรฟ้ืนฟูเยยีวยำ ขำดกำรมสี่วนร่วมจำกญำต ิและชมุชน  

 กลไกในกำรใหค้วำมช่วยเหลอืยงัขำดควำมชดัเจน / เช่น กำรตดิตำมคด ีกำร

ใหบ้รกิำรเพือ่ใหผู้ป้ระสบปญัหำสำมำรถตัง้หลกัได ้ (บำงคนพลดัพรำกจำกญำติ

นำนเกนิกว่ำ 5-20 ปี )  
 กำรพำกลบั / ปจัจยั 4 / ไมม่คีวำมชดัเจนในกำรใหค้วำมช่วยเหลอื 
 ไมม่กีำรตดิตำมเชื่อมโยงเพือ่จบักมุผูก้ระท ำควำมผดิ นำยหนำ้ และนำยจำ้ง 

ผูป้ระกอบกำร เจำ้ของเรอื (ไมม่กีำรตรวจสอบเรอื)  

 

 



 ควรเร่งรดัใหม้กีำรตัง้กลุม่เฉพำะกจิ เพือ่ด ำเนินกำรใหค้วำมช่วยเหลอื ในเกำะ

ต่ำง ๆ  

 ควรมกีำรเร่งด ำเนินกำรและจดัสวสัดิกำรเพือ่เยยีวยำผูป้ระสบปญัหำโดยไม่ตอ้ง

ค ำนึงว่ำเป็นเหยือ่จำกกำรคำ้มนุษยห์รอืไม ่(ถอืเป็นกลุม่ผูป้ระสบปญัหำ) 

 ควรมกีระบวนกำรฟ้ืนฟูและเยยีวยำทีช่ดัเจน กรณีทีไ่ดร้บัผลกระทบทำงจติ

ประสำท/ กระทบกระเทอืนจิตใจและร่ำงกำยอย่ำงรุนแรง และตอ้งมแีพทยอ์ยู่

ในกลุม่เฉพำะกจิเพือ่เยยีวยำในสถำนกำรฉุกเฉิน 



แนวนโยบายในการน าผูต้อ้งขังไปท างานเรอื 
โปรดฟังเสยีงของคนเรอืทีเ่คยตอ้งโทษ 
“ผมขอตดิคกุในเมอืงไทย 3 ปี ดกีวา่มาลงเรอื

เพยีงปีเดยีว เพราะนีม่ันคอืนรก” 
นโยบายทีล่ะเมดิสทิธมินุษยชนอยา่งรนุแรงทีส่ดุ 
นโยบายทีป่ระเทศเพือ่นบา้นสงสยั งง และอยาก
ทราบวา่มแีบบนีจ้รงิ ๆ หรอืในประเทศไทย ??? 



1. ปลอมพม่า เป็นไทย 

2. ปลอมกมัพชูาเป็นไทย 

3. ปลอมเด็กไทยเป็นกมัพชูา  

 ท าไมไม่มีการตรวจสอบ : พวกเราตอ้งการใหร้ฐับาลของคุณ
แสดงความรบัผิดชอบ 



มนุษยธรรม 



ขอบพระคณุ 


