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ขอ้เสนอมาตรการคุม้ครองสวสัดภิาพผูต้กทกุขไ์ดย้าก คนตกเรอื 

และผูเ้ขา้ขา่ยตกเป็นผูเ้สยีหายจากการถกูคา้มนษุยใ์นรปูแบบแรงงานลกูเรอืประมง   
 ณ ประเทศอนิโดนเีซยี 

 
เมือ่วันจันทรท์ี ่ ๒๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๕๘ ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์ Anti Human 

Trafficking Network (ATN) และศนูยป์ฏบิตักิารชว่ยเหลอืลกูเรอืประมง Seafarers Action Center 
(SAC)  โดยมลูนธิเิครอืขา่ยสง่เสรมิคณุภาพชวีติแรงงาน (LPN)   ไดย้ืน่จดหมายเปิดผนกึตอ่ พล
เอก ประยทุธ ์จันทรโ์อชา  นายกรัฐมนตร ี ถงึ ขอ้เสนอมาตรการคุม้ครองสวัสดภิาพผูต้กทกุขไ์ดย้าก คน
ตกเรอื และผูเ้ขา้ขา่ยตกเป็นผูเ้สยีหายจากการถกูคา้มนุษยใ์นรปูแบบแรงงานลกูเรอืประมง  ประเทศ
อนิโดนเีซยี  
 

ภายหลังจากศนูยป์ฏบิตักิารชว่ยเหลอืลกูเรอืประมง Seafarers Action Center (SAC) ไดล้ง
พืน้ทีส่ ารวจสถานการณ์ปัญหาแรงงานประมงชาวไทย และคน้หาผู ้ “ตกเรอื ”  ณ เกาะอมับน ประเทศ
อนิโดนเีซยี ตัง้แตป่ลายเดอืนสงิหาคม พ .ศ. ๒๕๕๗ จนถงึเดอืนมกราคม ๒๕๕๘  รวมจ านวน ๕ ครัง้ 
พบวา่มแีรงงานไทยขอความชว่ยเหลอื และทางมลูนธิฯิ ไดด้ าเนนิการประสานงานการชว่ยเหลอืแรงงาน
ไปยงัหน่วยงานรัฐทีเ่กีย่วขอ้งทัง้สองประเทศคอื ประเทศไทย และประเทศอนิโดนเีซยี 

จากการลงพืน้ทีข่องทมีส ารวจชว่ยเหลอืแรงงานผูป้ระสบปัญหา ณ เกาะอมับน เกาะตวน  พบวา่
ยงัมแีรงงานชาวไทยทีย่งัรอการใหค้วามชว่ยเหลอือกีเป็นจ านวนมาก ทีย่งั ตกเรอื และตกคา้งอยูเ่กาะ
อืน่ๆ ของหมูเ่กาะโมรกุ ุของประเทศอนิโดนเีซยีเป็นจ านวนหนึง่ 

ผลการด าเนนิการดังกลา่ว มผีูป้ระสบปัญหาทีเ่ป็นลกูเรอืประมงสญัชาตไิทยไดรั้บการชว่ยเหลอื 
และไดก้ลับมาถงึประเทศไทยแลว้เป็นจ านวน ๓๐ ราย ในจ านวน ๖ ครัง้ และในจ านวนดังกลา่วพบวา่
เป็นแรงงานเด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ ๑๕ ปีจ านวน ๒ ราย  ซึง่ขณะนีผู้ท้ีเ่ขา้ขา่ยเป็นผูเ้สยีหายจากการถกูคา้
มนุษยอ์ยูร่ะหวา่งการด าเนนิการชว่ยเหลอืทางดา้นกฎหมายและคดคีวามและการคุม้ครองสวัสดภิาพของ
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยตุธิรรม (กรมสอบสวนคดพีเิศษ ) ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ (บก.ปคม กอง
บงัคับการปราบปรามความผดิเกีย่วกบัการคา้มนุษย์ ) และกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์ 

อยา่งไรก็ตาม จากการด าเนนิการเชงิรับเพือ่ชว่ยเหลอืคุม้ครอง และกระบวนการด าเนนิคดคีวาม
พบวา่ ยงัพบเห็นปัญหาและขอ้จ ากดัการจัดการคุม้ครองผูต้กทกุขไ์ดย้าก คนตกเรอื และผูต้กเป็น
ผูเ้สยีหายจากการถกูคา้มนุษยล์กูเรอืประมงไทยทีผ่า่นมาของหน่วยงานภาครัฐ   

และทางมลูนธิฯิ จงึมขีอ้หว่งใยและกงัวลและอยากใหห้น่วยงานภาครัฐด าเนนิการจัดการปัญหา 
คุม้ครองเยยีวยา โดยค านงึถงึศักดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์และครอบครัวผูป้ระสบปัญหาเป็นส าคัญ  จงึขอยืน่
จดหมายเปิดผนกึเสนอตอ่รัฐ  ดังนี ้  

  
๑) ในกรณีผูป้ระสบปัญหาทีเ่ดนิทางกลับมาทีป่ระเทศไทยนัน้ก ระบวนการฟ้ืนฟสูภาพรา่งกาย 

จติใจเพือ่ใหผู้ป้ระสบปัญหามคีวามพรอ้มในกระบวนการสอบสวนนัน้มปัีญหาในการใหข้อ้มลู
เกีย่วกบัเรือ่งราวทีป่ระสบปัญหาเพราะยงัมคีวามกงัวล ทีจ่ะใหข้อ้มลูและสภาพรา่งกายที่
ออ่นลา้ เพลยี การดแูลระบบดา้นสขุภาพของผูป้ระสบปัญหาควรมรีปูแบบทีช่ดัเจน 

๒) เมือ่ผูป้ระสบปัญหาเดนิทางระหวา่งประเทศอนิโดนเีซยีนัน้ในการเดนิทางจะมเีพยีงผูป้ระสบ
ปัญหาเดนิทางมาตามล าพัง พรอ้มกบัเอกสารทีท่างหน่วยงานภาครัฐด าเนนิการชว่ยเหลอื
นัน้ เมือ่แรงงานเดนิทางเขา้มาแลว้มกีระบวนการด าเนนิการสอบสวนเบือ้งตน้ ทัง้หน่วยงาน
ตรวจคนเขา้เมอืง  กระทรวงพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์และหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง มรีปูแบบทีป่ฏบิตัทิีแ่ตกตา่งกนัเกีย่วกบัสถานะของผูป้ระสบปัญหาวา่ “ผูป้ระสบ
ปัญหาทีก่ลับมาตอ้งพสิจูนส์ญัชาต”ิ มเีพยีงบางกลุม่จงึเป็นทีส่งัเกตวา่ การพสิจูนส์ญัชาตนัิน้
สง่ผลตอ่การตัดสนิใจทีม่คีวามล าบากเพราะทีอ่ยูปั่จจบุนัของแรงงานมกีารเคลือ่นยา้ย สว่น
หน่วยงานทีป่ฏบิตักิารในพสิจูนส์ญัชาตขิาดการประสานขอ้มลูระหวา่งกนั  

๓) กรณีแรงงานผูป้ระสบปัญหาเดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย ผูป้ระสบปัญหาตอ้งการก าลังใจ
จากญาตคิรอบครัวทีพ่ลัดพรากจากกนัพรอ้มทัง้การหารอืกบัญาติ เกีย่วกบัการใหค้วาม
รว่มมอืกบัหน่วยงานภาครัฐดา้นคดคีวามแรงงานจ าเป็นทีจ่ะตอ้งการขวัญก าลังใจจากญาตพิี่
นอ้งของตน 
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๔) การสง่กลับอยา่งปลอดภยัและการตดิตาม ในกระบวนการหลังจากการสอบสวนเมือ่

ผูเ้สยีหายทีไ่มเ่ขา้ขา่ยจากการตกเป็นเหยือ่ของการคา้มนุษย ์ประสบปัญหาการเดนิทางกลบั
ภมูลิ าเนาและการตดิตอ่ญาตใินแตล่ะคน เพราะผูป้ระสบปัญหาไดรั้บผลกระทบทางรา่งกาย
และจติใจ เมือ่กลับมาทีป่ระเทศไทยทีม่กีารคมนาคมทีก่า้วหนา้แตแ่รงงานไมส่ามารถ
เดนิทางกลับไดเ้อง อกีทัง้กองทนุชว่ยเหลอืประเมนิจากฐานทะเบยีนทีอ่ยูท่ีแ่รงงานมสีถานะ
ในทอ้งถิน่แตค่รอบครั วผูป้ระสบปัญหาอยูค่นละทีท่ีท่างหน่วยงานจัดการใหแ้ละปลอ่ยให ้
ผูเ้สยีหายหรอืประสบปัญหาเดนิทางเองตามรถโดยสารประจ าทางตามล าพัง  เสีย่งตอ่การ
ประสบปัญหาซ ้าซอ้น 

๕) การตดิตามและประเมนิครอบครัวผูป้ระสบปัญหาในการฟ้ืนฟ ูการเตรยีมความพรอ้มดา้นการ
ประกอบอาชพี ทางญาตคิรอบครัวผู ้ ประสบปัญหาควรมสีว่นรว่มในการปรับตัวเพือ่ทีจ่ะ
ด าเนนิการฟ้ืนฟไูปพรอ้มๆกนั เพือ่เป็นการตดิตามระยะยาว 

๖) ผูป้ระสบปัญหาทีเ่ดนิทางกลับมาทีป่ระเทศไทยทีไ่มใ่ชผู่เ้สยีหายจากการคา้มนุษยไ์มม่ี
หน่วยงานภาครัฐทีจ่ะรับชว่งตอ่ในการคุม้ครองดแูละกระบวนการเรยีกรอ้งทีเ่ป็นธรรม ตอ่การ
ตกทกุขไ์ดย้ากในระหวา่งทีใ่ชช้วีติในตา่งแดน ทีจ่ะสอบขอ้เท็จจรงิและด าเนนิการชว่ยเหลอื
ตอ่โดยหน่วยงานของรัฐ  

๗) เนือ่งจากผูป้ระสบปัญหาในกรณีแรงงานลกูเรอืประมงอนิโดนเีซยี มหีลายจังหวัดทีป่ระสบ
ปัญหาและไดรั้บการชว่ยเหลอืกลับมาหลายครัง้แตก่ารตดิตอ่ประสานงานระหว่ างหน่วยงาน
ภาครัฐ กบัครอบครัวผูป้ระสบปัญหามคีวามลา่ชา้ ครอบครัวและญาตไิมเ่ขา้ใจกระบวนการใน
การชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ การคุม้ครองเบือ้งตน้ รวมทัง้การด าเนนิการสอบสวนเพิม่เตมิวา่มี
กระบวนการอยา่งไร 

๘) กรณีทีผู่ป้ระสบปัญหาเดนิทางกลับมาทีป่ระเทศไทยนัน้ ควรมรีะบบการสอบสว นขอ้เท็จจรงิ 
การน าเสนอขอ้เท็จจรงิเพือ่ใหญ้าตไิดรั้บรูปั้ญหาเพือ่ทีจ่ะใหญ้าตไิดป้ฏบิตัติอ่ผูป้ระสบ
ปัญหาในการใหก้ าลังใจ การพรอ้มกบัมาเริม่ตน้ในการใชช้วีตินัน้ หน่วยงานภาครัฐควรมี
ระบบทีจ่ะใหผู้ป้ระสบปัญหาพรอ้มทีจ่ะใชช้วีติกบัญาตแิละครอบค รัวอกีครัง้ เพราะผูป้ระสบ
ปัญหาบางครอบครัวมคีวามยากล าบาก ปัญหาครอบครัว และฐานะครอบครัวทีส่ง่ผลตอ่การ
กลับมาใชช้วีติทางสงัคมตอ่ 

๙) กรณีผูป้ระสบปัญหาเดนิทางกลับมาทีป่ระเทศไทยหลายคนทีเ่ป็นแรงงานลกูเรอืผูป้ระสบ
ปัญหานัน้ แตก่ารด าเนนิการเชงิการตดิตามหรอืสบืหาผูเ้สยีห ายทีย่งัประสบปัญหาอยูท่ี่
อนิโดนเีซยีนัน้ หน่วยงานภาครัฐไมม่แีผนการในการตดิตามญาตหิรอืด าเนนิการทีจ่ะเป็นไป
ตามกระบวนการชว่ยเหลอืทีส่ามารถชว่ยเหลอืไดใ้นปัจจบุนั ซึง่อ านาจหนา้ทีข่องหน่วยงาน
ภาครัฐมหีลายหน่วยงานทีส่ามารถด าเนนิการไดนั้น้ แรงงานผูป้ระสบปัญหาทีเ่ดิ นทางกลับ
และยงัรอความชว่ยเหลอืไมม่ชีอ่งทางในการขอความชว่ยเหลอืไดจ้ากหน่วยงานทีภ่ารกจิที่
เกีย่วขอ้ง ทัง้ทีม่ตีัวอยา่งการเดนิทางกลับมาหลายครัง้แลว้ 

๑๐)  กรณีลกูเรอืทีป่ระสบปัญหาในตา่งแดนนัน้เมือ่เดนิทางกลับมาทีป่ระเทศไทย ผูป้ระสบ
ปัญหาขาดทีป่รกึษาและหน่วยงานภาครัฐ  คณะด าเนนิการดา้นตดิตามชว่ยเหลอืดา้นคดี
ความ ทีเ่ป็นคณะดแูลเฉพาะเรือ่งลกูเรอืประมงโดยตรง การรอ้งทกุข ์การสอบสวน การ
ตดิตามญาต ิเป็นตน้ แรงงานและญาตไิมม่ทีีป่รกึษาทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ยของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 
ขอ้เสนอเชงิโยบายขอ้เสนอตอ่รฐับาลไทย สภานติบิญัญตั ิสภาปฏริปูแหง่ชาต ิและหนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้งในเชงิปฏบิตักิาร 

 
๑)จากการลงพืน้ทีส่ ารวจเกาะอมับน และเกาะตา่งๆ ในประเทศอนิโดนเีซยี และใหก้ารชว่ยเหลอื

แรงงานประมงในเบือ้งตน้ ของศนูยป์ฏบิตักิารชว่ยเหลอืลกูเรอืประมง มลูนธิเิครอืขา่ยสง่เสรมิคณุภาพ
ชวีติแรงงาน และเครอืขา่ ยปฏบิตักิารตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์เป็นจ านวนทัง้สิน้ ๕ ครัง้ ตัง้แตช่ว่งปลาย
เดอืนสงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ พบวา่มแีรงงานประมงชาวไทย และแรงงานประมงชาวเมยีนมา่ร ์ชาวกมัพชูา 
ชาวลาว ทีไ่ปกบัเรอืประมงสญัชาตไิทย และตกเรอื ทีร่อคอยความชว่ยเหลอืเป็นจ านวนมาก ดังนัน้จงึขอ
เรยีกรอ้งและเสนอใหรั้ฐบาลไทยมกีารประสานขอ้มลูการชว่ยเหลอืกบัรัฐบาลประเทศอนิโดนเีซยี และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในเกาะทีม่แีรงงานประมงตกคา้งอยู ่และจัดใหม้กีารลงพืน้ที ่จัดเวทแีลกเปลีย่น
สถานการณ์ปัญหาในพืน้ที ่พรอ้มทัง้จัดตัง้ศนูยรั์บเรือ่งปัญหาแรงงานประมงเพือ่คัดกรอ งผูเ้สยีหายจาก
การคา้มนุษย ์เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืแรงงานประมงผูป้ระสบปัญหา 
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๒) การแตง่ตัง้คณะอนุกรรมการ 5 คณะ ประกอบดว้ย ดา้นการปราบปราม , ดา้นสตร ีในการ

ป้องกนัและปราบปราม , ดา้นแรงงานเด็ก แรงงานบงัคับ และแรงงานขา้มชาติ , ดา้นประมงผดิกฎหมาย 
และดา้นประชาสมัพันธ ์เนน้การแกปั้ญหาของกลุม่เปราะบาง แตไ่มไ่ดเ้นน้กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา
ในการด าเนนิคดคีา้มนุษยท์ีม่ปัีญหา และถกูกลา่วถงึใน TIP Report รัฐบาลควรตัง้อนุกรรมการเพิม่อกี 1 
ชดุ เพือ่แกปั้ญหาดา้นกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา โดยมกีระทรวงยตุธิรรม ส านักงานอยัการสงูสดุ 
และ สตช. และ DSI. รว่มกนัรับผดิชอบ และควรมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการดา้นการประชาสมัพันธ์
ดแูลเรือ่งการรวบรวมและเผยแพรส่ถติเิกีย่วกบัการจับกมุ ด าเนนิคด ีและผลการพจิารณาคด ี (พรอ้ม
บทลงโทษ ) ดังตัวอยา่งของฟิลปิปินส ์ทีม่กีารตัง้ Inter-Agency Council Against Trafficking 
(IACAT) ภายใตก้ระทรวงยตุธิรรม โดยใชม้าตรการเชงิรกุในการประชาสมัพันธผ์า่นสือ่ตา่ง ๆ ทัง้ใน
ประเทศไทยและตา่งประเทศ 

๓) หน่วยงานรัฐทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงควรมกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูการชว่ยเหลอือยา่งทั่วถงึ และมี
การประสานงานการชว่ยเหลอืแรงงานผูป้ระสบปัญหาอยา่งชดัเจน ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิประสทิธภิาพในการ
ชว่ยเหลอืแรงงานผูป้ระสบปัญหาไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมมากขึน้ 

๔) กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์จะตอ้งมกีารท างานเชงิรกุมากขึน้ และ
วเิคราะหส์ถานการณ์ปัญหาจากแรงงานประมงทีก่ลับมา เพือ่เป็นแนวทางในการใหค้วามชว่ยเหลอื
แรงงานประมงทีย่งัตกคา้งอยู ่พรอ้มทัง้มกีารประสานขอ้มลูระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน มแีนวทางและรปูแบบการท างานเชงิรกุกบัครอบครับแรงงานประมงผูป้ระสบปัญหาทัง้กอ่น
และหลัง พรอ้มทัง้มกีารตดิตามผลอยา่งเป็นรปูธรรม มกีารจัดสวัสดกิาร และตดิตามดแูลแรงงานประมงที่
เป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์และบคุคลทีม่ใิชผู่เ้สยีหายตามกระบวน เพราะแรงงานเหลา่นีค้อื “คนตก
เรอื” ถอืเป็นผูถ้กูกระท าดา้นรา่งกายและจติใจทีส่มควรจะตอ้งไดรั้บการดแูลและฟ้ืนฟแูตง่ตัง้คณะท างาน
เชงิปฏบิตักิารชว่ยเหลอืแรงงานประมงผูป้ระสบปัญหาในน่านน ้า อนิโดนเีซยี โดยใหม้ผีูแ้ทนทกุภาคสว่น
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน 

๕) จัดตัง้หน่วยงานลักษณะพเิศษ ทีบ่รูณาการการท างานเพือ่แกไ้ขปัญหาใหเ้ป็นรปูธรรมอยา่ง
ชดัเจน และองคก์รภาคประชาสงัคมมสีว่นรว่มในทกุกระบวนการ 

๖) ใหม้กีารจัดตัง้ “กองทนุคา้มนุษยภ์าคประชาสงัคม” ทีใ่หป้ระชาชน องคก์รภาคประชาสงัคม 
องคก์รพัฒนาเอกชนทีท่ างานดา้นป้องกนัและปราบปรามคา้มนุษย์  ทีส่ามารถเขา้ถงึงบประมาณ และใช ้

จา่ยงบประมาณในการจัดการแกไ้ขปัญหาคา้มนุษยอ์ยา่งมสีว่นรว่มและมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 
อนึง่ ในเย็นวันจันทรท์ี ่ ๒๓ กมุภาพันธ ์๒๕๕๘  จะมลีกูเรอืประมงชาวไทยอกี ๑๐ ราย ทีท่าง

มลูนธิฯิ ไดไ้ปด าเนนิการประสานชว่ยเหลอื ณ เกาะอมับน  ประเทศอนิโดนเีซยี จะเดนิทางมาถงึประเทศ
ไทยดว้ยสายการบนิแอรเ์อเชยี QZ252 เวลา ๒๐.๑๕ น. สนามบนิดอนเมอืง 

ขอใหภ้าครัฐมมีาตรการตามขอ้เสนอและใครค่รวญการจัดการปัญ หาทีค่ านงึถงึประโยชนส์งูสดุ
ของผูป้ระสบปัญหาและครอบครัว เป็นส าคัญ 
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