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จดหมายเปิ ดผนึ ก
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
เรือ่ ง

ขอเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องเข้าไปดาเนินการช่วยเหลือแรงงานทีต่ กเรือ
และผูป้ ระสบความทุกข์ได้ยาก รวมถึงคนทีถ่ ูกหลอกลวงมาทางาประมง ณ เกาะอัมบน
ประเทศอินโดนีเซีย

กราบเรียน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ด้วยมูลนิธเิ ครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวติ แรงงาน (LPN) ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการค้ามนุษย์
Anti Human Trafficking Network (ATN) และศูนย์ปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือลูกเรือประมง Seafarers Action
Center (SAC) โดย ได้ลงพืน้ ทีส่ ารวจสถานการณ์ปญั หาแรงงานประมงชาวไทย และค้นหา ผู้ “ตกเรือ ”
ณ เกาะอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย ตัง้ แต่วนั ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ จนถึงปจั จุบนั พบว่ามีแรงงานไทยขอ
ความช่วยเหลือจานวนมาก และทางมูลนิธฯิ เห็นสถานการณ์ปญั หาดังนี้
๑. สถานการณ์ ลูกเรือประมง ณ เกาะอัมบน จังหวัดมารุก ุ ประเทศอิ นโดนี เซีย
ตัง้ แต่เรือประมงนอกน่านน้าไทยมาทาการประมงทีป่ ระเทศอินโดนีเซียตามเกาะต่าง ๆ ใน
ประเทศนี้ โดยเฉพาะด้านทิศใต้ของประเทศอินโดนีเซีย ได้แต่ เกาะอัมบล เกาะตวน และเกาะเบนจิน่า
พบว่า การเดินทางออกมาทาการประมงนอกน่านน้านัน้ เอกสารคนประจาเรือ (Seaman Book)
หนังสือแสดงคนของทางาน บนเรือประมง มีการถูกสวมและปลอมแปลงเอกสารจากกระบวนการ
นายหน้าความมนุษย์และจากผูป้ ระกอบการทีร่ บั ไว้ซง่ึ คนหลบหนีเข้าเมือง และทาการล่อลวง บังคับ
กักขัง นาส่งลงเรือประมง ทัง้ จาก เรือประมงทีเ่ ดินทางมาทาการประมง และเรือขนส่งสินค้า (เรือแม่ )
นาพาคนเหล่านัน้ มาส่งทางานในเรือ โดย ลูกเรือทัง้ หมด ประกอบด้วย ไทย พม่า กัม พูชา และลาว
ถูกส่งลงเรือประมง ณ พืน้ ทีจ่ งั หวัด สมุทรสาคร สมุทรปราการ และระนอง แรงงาน ทัง้ หมด มาจาก
ประเทศไทย และโดยไต๋เรือ /ผูป้ ระกอบการ เก็บเอกสาร หนังสือคนประจาเรือ หรือ ซีแมนบุ๊คไว้ทงั ้ หมด
จะแสดงเอกสาก็ต่อเมือ่ มีการตรวจทีป่ ลายทางหรือท่าเรือในประเทศต่าง ๆ
ลูกเรือประมง ออกมาหาปลาตามเกาะต่าง ๆ ทีท่ างตอนใต้ของอินโดนีเซีย ทัง้ ในเรือทีท่ างาน ใน
เรือทีท่ งั ้ ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย มีการ สวมเอกสารในการหาปลา (ตั ๋วปลอม และสวมตั ๋ว ) โดยมี
การลักลอบหาปลา และทางานอย่างไม่มกี าหนดระยะเวลาทีแ่ น่นอนในการทีจ่ ะส่งคนกลับบ้าน บาง คน
ต้องทางานอยูท่ อ่ี นิ โดนีเซียนานกว่า ๗ ปี โดยไม่ได้กลับบ้าน
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ปจั จุบนั เรือประมงถูกจับและควบคุมไว้ มีการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ปรากฏว่า ลูกเรือจานวน
มากไม่มเี อกสารแสดงตนทีถ่ ูกต้อง เช่น ลูกเรือชาวพม่า แต่ถูกสวมหนังสือคนประจาเรือ ไทย ส่วนลูกเรือ
ไทยถูกสวม เอกสารเป็นหนังสือคนประจาเรือชาว กัมพูชา และมีการปลอมแปลงเอกสารลูกเรือกัมพูชา
และลาวเป็นคนไทย เป็นต้น ทาให้ลกู เรือเหล่านี้ไม่สามารถ จัดการเรือ่ งการเดินทางกลับยัง ประเทศของ
ตนได้ เพราะไม่มเี อกสารใดๆ ยืนยันชัดเจน
๒. สภาพปัญหาของคนเคยทางานเรือประมง และคน “ตกเรือ” ที่ตกทุกข์ได้ยาก
๒.๑ แรงงานไทยไม่มเี อกสารประจาตัวบุคคลติดตัวไว้ เพราะไต๋เรือยึดเก็บไว้ มากถึงร้อยละ 80
ผูป้ ระสบปญั หาจึง ไม่มเี อกสารทีถ่ ูกต้องแสดงตัว ติดต่อกับทางการอินโดนีเซียเพื่อ การขอกลับมายัง
ประเทศไทย และมีผปู้ ระสบปญั หาและหลายสัญชาติ ไทย พม่า กัมพูชา และลาว ทีเ่ ดินทางมากับเรือ
ไทย ตกค้าง และรอการกลับประเทศต้นทางจานวนมาก
๒.๒ การแรงงานไทยถูกยึดเอกสาร และเจตนาไม่อนุญาตให้เดินทางกลับประเทศไทย
บางส่วนถูกทิง้ ไว้ตามเกาะต่าง ๆ บางคนไม่เคยทางานในเรือ และเกิดอุบตั เิ หตุในเรือประมง เช่น ขา
พิการ นิ้วพิการ แขนหัก บางคนเป็นโรคจิตประสาท และต้ องทางานในเรือเป็นเวลายาวนานกว่ า ๔-๕ ปี
ขาดหน่ วยแพทย์ดอู าการทางร่ายกายและอาการทางจิตใจ ควรการตรวจรักษาเบือ้ งต้นกรณีผเู้ จ็บปว่ ย
ในเรือประมง และกรณีผสู้ ภาพปญั หาทางจิตประสาท
๒.๓ แรงงานไทยถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิในร่างกาย ชีวติ และทรัพย์สนิ ได้แก่ การทา
ร้ายร่างกาย หน่วงเหนี่ยว กักขัง มีรอ่ งรอยผูเ้ สียชีวติ จานวนมาก ไม่ต่ากว่า ๕๐ ราย
๒.๔ ขาดหน่วยงานของรัฐไทยเฉพาะกิจ หรือหน่วยงานพิเศษทีจ่ ะลงมาสารวจในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
เพื่อให้ความช่วยเหลือโดยตรงกับลูกเรือประมง ทัง้ สีส่ ญ
ั ชาติ ไทย พม่า กัมพูชา และลาว เพื่อให้ค วาม
ช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึง่
๒.๕ หน่ วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องด้านแรงงานไทยทีป่ ระสบปญั หา รับรูส้ ถานการณ์ปญั หาคนตก
เรือ และส่วนหนึ่งตกเป็นผูเ้ สียหายจากการถูกค้ามนุษย์มาตลอดระยะเวลากว่า ๖ เดือน ยังทางานใน
ลักษณะตัง้ รับมากกว่าการทางาเชิงรุกเพื่อเข้าถึงผูป้ ระสบปญั หาที่คงค้าง ณ เกาะอัมบน และเกาะต่างๆ
อาทิ เกาะตวน เกาะเบจิน่า ประเทศอินโดนีเซีย
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ข้อเรียกร้อง และข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรี
๑. ขอเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องเข้าไปดาเนินการช่วยเหลือแรงงานทีต่ กเรือและผู้
ประสบความทุกข์ได้ยาก รวมถึงคนทีถ่ ูกหลอกลวงมาทางานประมง ณ เกาะอัมบน เกาะตวน
เกาะเจิน่าประเทศอินโดนีเซีย ให้เป็นการเร่งด่วน
๒. ขอเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง และหรือองค์กรภาคธุรกิจ ผูป้ ระกอบการเรือประมง
เข้าไปดาเนินการช่วยเหลือแรงงานไทยทีต่ กค้างจานวนมากไม่สามารถเดินทางกลับมายัง
ประเทศไทย สืบเนื่องจาก ทางการอินโดนีเซียยึดเรือ จับกุมเรือทีท่ าการประมงอย่างผิด
กฎหมาย และแรงงานไม่มเี อกสารประจาตัวทีเ่ ข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย
๓. เรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องมีการประสานและสนับสนุน กระบวนการช่วยเหลือคน
ตกเรือ ถูกหลอกลงเรือ และหรือถูกบังคับใช้แรงงานเยีย่ งทาส หรือค้ามนุษย์ กับองค์กรพัฒนา
เอกชนอย่างเป็นทางการ และรวมถึงการสนับสนุนด้านงบประมาณเป็นการพิเศษ
๔. ในกรณีขอ้ เรียกร้องสามข้อข้างต้น เรียกร้องให้ หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องมีการลงปฏิบตั กิ าร
ดาเนินการช่วยเหลือแรงงานไทย และหรือแรงงานข้ามชาติ สญ
ั ชาติพม่า สัญชาติกมั พูชาที่
เดินทางไปกับเรือประมงของไทย เป็นการเร่งด่วนไม่เกินหนึ่งสัปดาห์
ข้อเรียกร้องทัง้ หมด หากสามารถดาเนินการจัดการแก้ไขปญั หาได้จะยังประโยชน์สงู สุดต่อประชากร
คนไทย แรงงานข้ามชาติทม่ี าจากประเทศเพื่อนบ้านทีป่ ระสบปญั หา และเกิดภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อประเทศ
ไทย หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั กรุณาจากท่านเป็นอย่างดี จักขอขอบพระคุณยิง่ มา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
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