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จดหมายเปิดผนึก 

วนัที ่ ๑๘ มนีาคม ๒๕๕๘ 

เรือ่ง  ขอเรยีกรอ้งใหห้น่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ไปด าเนินการช่วยเหลอืแรงงานทีต่กเรอื
และผูป้ระสบความทุกขไ์ดย้าก รวมถงึคนทีถู่กหลอกลวงมาท างาประมง  ณ เกาะอมับน 
ประเทศอนิโดนีเซยี  

กราบเรยีน พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ี

ดว้ยมลูนิธเิครอืขา่ยส่งเสรมิคุณภาพชวีติแรงงาน (LPN)  ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการคา้มนุษย ์
Anti Human Trafficking Network (ATN) และศูนยป์ฏบิตักิารช่วยเหลอืลกูเรอืประมง Seafarers Action 
Center (SAC)  โดย ไดล้งพืน้ทีส่ ารวจสถานการณ์ปญัหาแรงงานประมงชาวไทย และคน้หา ผู ้“ตกเรอื”  
ณ เกาะอมับน ประเทศอนิโดนีเซยี ตัง้แต่วนัที ่๘ มนีาคม ๒๕๕๘ จนถงึปจัจบุนั พบว่ามแีรงงานไทยขอ
ความช่วยเหลอืจ านวนมาก และทางมลูนิธฯิ เหน็สถานการณ์ปญัหาดงัน้ี  

๑. สถานการณ์ ลกูเรือประมง ณ เกาะอมับน จงัหวดัมารกุ ุประเทศอินโดนีเซีย 
 ตัง้แต่เรอืประมงนอกน่านน ้าไทยมาท าการประมงทีป่ระเทศอนิโดนีเซยีตามเกาะต่าง ๆ ใน
ประเทศนี้ โดยเฉพาะดา้นทศิใตข้องประเทศอนิโดนีเซยี ไดแ้ต่ เกาะอมับล เกาะตวน และเกาะเบนจน่ิา 
พบว่า  การเดนิทางออกมาท าการประมงนอกน่านน ้านัน้ เอกสารคนประจ าเรอื  (Seaman Book)  
หนงัสอืแสดงคนของท างาน บนเรอืประมง มกีารถูกสวมและปลอมแปลงเอกสารจากกระบวนการ
นายหน้าความมนุษยแ์ละจากผูป้ระกอบการทีร่บัไวซ้ึง่คนหลบหนีเขา้เมอืง และท าการล่อลวง บงัคบั 
กกัขงั  น าส่งลงเรอืประมง ทัง้จาก เรอืประมงทีเ่ดนิทางมาท าการประมง และเรอืขนส่งสนิคา้ (เรอืแม่ ) 
น าพาคนเหล่านัน้มาส่งท างานในเรอื  โดย ลกูเรอืทัง้หมด ประกอบดว้ย  ไทย พมา่  กมั พชูา และลาว 
ถูกส่งลงเรอืประมง  ณ พืน้ทีจ่งัหวดั สมทุรสาคร สมทุรปราการ และระนอง   แรงงาน ทัง้หมด มาจาก
ประเทศไทย และโดยไต๋เรอื /ผูป้ระกอบการ เก็บเอกสาร  หนงัสอืคนประจ าเรอื หรอื ซแีมนบุ๊คไวท้ัง้หมด  
จะแสดงเอกสากต่็อเมือ่มกีารตรวจทีป่ลายทางหรอืท่าเรอืในประเทศต่าง ๆ  

ลกูเรอืประมง ออกมาหาปลาตามเกาะต่าง ๆ ทีท่างตอนใตข้องอนิโดนีเซยี  ทัง้ในเรอืทีท่ างาน ใน
เรอืทีท่ ัง้ถูกกฎหมายและผดิกฎหมาย มกีาร สวมเอกสารในการหาปลา (ตัว๋ปลอม และสวมตัว๋ )  โดยมี
การลกัลอบหาปลา และท างานอยา่งไมม่กี าหนดระยะเวลาทีแ่น่นอนในการทีจ่ะส่งคนกลบับา้น บาง คน
ตอ้งท างานอยูท่ีอ่นิโดนีเซยีนานกว่า ๗ ปี  โดยไมไ่ดก้ลบับา้น  
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ปจัจบุนัเรอืประมงถูกจบัและควบคุมไว ้มกีารตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ปรากฏว่า ลกูเรอืจ านวน
มากไมม่เีอกสารแสดงตนทีถู่กต้อง เช่น ลกูเรอืชาวพมา่ แต่ถูกสวมหนงัสอืคนประจ าเรอื ไทย ส่วนลกูเรอื
ไทยถูกสวม เอกสารเป็นหนงัสอืคนประจ าเรอืชาว กมัพชูา และมกีารปลอมแปลงเอกสารลกูเรอืกมัพชูา
และลาวเป็นคนไทย เป็นตน้ ท าใหล้กูเรอืเหล่านี้ไมส่ามารถ จดัการเรือ่งการเดนิทางกลบัยงั ประเทศของ
ตนได ้ เพราะไมม่เีอกสารใดๆ ยนืยนัชดัเจน 

๒. สภาพปัญหาของคนเคยท างานเรือประมง และคน “ตกเรือ” ท่ีตกทุกขไ์ด้ยาก  

๒.๑ แรงงานไทยไมม่เีอกสารประจ าตวับุคคลตดิตวัไว ้เพราะไต๋เรอืยดึเกบ็ไว ้ มากถงึรอ้ยละ 80   
ผูป้ระสบปญัหาจงึ ไมม่เีอกสารทีถู่กตอ้งแสดงตวัตดิต่อกบัทางการอนิโดนีเซยีเพื่อการขอกลบัมายงั
ประเทศไทย  และมผีูป้ระสบปญัหาและหลายสญัชาต ิไทย พมา่ กมัพชูา และลาว ทีเ่ดนิทางมากบัเรอื
ไทย ตกคา้ง และรอการกลบัประเทศตน้ทางจ านวนมาก  

๒.๒ การแรงงานไทยถูกยดึเอกสาร  และเจตนาไมอ่นุญาตให้เดนิทางกลบัประเทศไทย  
บางส่วนถูกทิง้ไวต้ามเกาะต่าง ๆ บางคนไมเ่คยท างานในเรอื  และเกดิอุบตัเิหตุในเรอืประมง เช่น ขา
พกิาร  นิ้วพกิาร แขนหกั บางคนเป็นโรคจติประสาท และต้องท างานในเรอืเป็นเวลายาวนานกว่า ๔-๕ ปี  
ขาดหน่วยแพทยด์อูาการทางรา่ยกายและอาการทางจติใจ  ควรการตรวจรกัษาเบือ้งตน้กรณผีูเ้จบ็ปว่ย
ในเรอืประมง และกรณผีูส้ภาพปญัหาทางจติประสาท  

๒.๓  แรงงานไทยถูกละเมดิสทิธมินุษยชน สทิธใินรา่งกาย ชวีติและทรพัยส์นิ   ไดแ้ก่ การท า
รา้ยรา่งกาย หน่วงเหนี่ยว กกัขงั  มรีอ่งรอยผูเ้สยีชวีติจ านวนมาก ไมต่ ่ากว่า ๕๐ ราย   

๒.๔ ขาดหน่วยงานของรฐัไทยเฉพาะกจิ หรอืหน่วยงานพเิศษทีจ่ะลงมาส ารวจในพืน้ทีเ่ป้าหมาย
เพื่อใหค้วามช่วยเหลอืโดยตรงกบัลกูเรอืประมง ทัง้สีส่ญัชาต ิไทย พมา่ กมัพชูา และลาว เพื่อใหค้วาม
ช่วยเหลอืในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึง่  

๒.๕ หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งดา้นแรงงานไทยทีป่ระสบปญัหา รบัรูส้ถานการณ์ปญัหาคนตก
เรอื และส่วนหน่ึงตกเป็นผูเ้สยีหายจากการถูกคา้มนุษยม์าตลอดระยะเวลากว่า ๖ เดอืน  ยงัท างานใน
ลกัษณะตัง้รบัมากกว่าการท างาเชงิรกุเพื่อเขา้ถงึผูป้ระสบปญัหาที่คงคา้ง ณ เกาะอมับน และเกาะต่างๆ 
อาท ิเกาะตวน เกาะเบจน่ิา ประเทศอนิโดนีเซยี     
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ข้อเรียกร้อง และข้อเสนอต่อท่านนายกรฐัมนตรี  

๑. ขอเรยีกรอ้งใหห้น่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ไปด าเนินการช่วยเหลอืแรงงานทีต่กเรอืและผู้
ประสบความทุกขไ์ดย้าก รวมถงึคนทีถู่กหลอกลวงมาท างานประมง ณ เกาะอมับน  เกาะตวน 
เกาะเจน่ิาประเทศอนิโดนีเซยี ใหเ้ป็นการเรง่ด่วน 

๒. ขอเรยีกรอ้งใหห้น่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง และหรอืองคก์รภาคธุรกจิ ผูป้ระกอบการเรอืประมง
เขา้ไปด าเนินการช่วยเหลอืแรงงานไทยทีต่กคา้งจ านวนมากไมส่ามารถเดนิทางกลบัมายงั
ประเทศไทย สบืเนื่องจาก ทางการอนิโดนีเซยียดึเรอื จบักุมเรอืทีท่ าการประมงอยา่งผดิ
กฎหมาย และแรงงานไมม่เีอกสารประจ าตวัทีเ่ขา้เมอืงอยา่งถูกกฎหมายของประเทศอนิโดนีเซยี  

๓. เรยีกรอ้งใหห้น่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งมกีารประสานและสนบัสนุนกระบวนการช่วยเหลอืคน
ตกเรอื ถูกหลอกลงเรอื และหรอืถูกบงัคบัใชแ้รงงานเยีย่งทาส หรอืคา้มนุษย ์กบัองคก์รพฒันา
เอกชนอยา่งเป็นทางการ และรวมถงึการสนบัสนุนดา้นงบประมาณเป็นการพเิศษ 

๔. ในกรณขีอ้เรยีกรอ้งสามขอ้ขา้งตน้ เรยีกรอ้งให้หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งมกีารลงปฏบิตักิาร 
ด าเนินการช่วยเหลอืแรงงานไทย และหรอืแรงงานขา้มชาติสญัชาตพิมา่ สญัชาตกิมัพชูาที่
เดนิทางไปกบัเรอืประมงของไทย เป็นการเรง่ด่วนไมเ่กนิหน่ึงสปัดาห์ 

ขอ้เรยีกรอ้งทัง้หมด หากสามารถด าเนินการจดัการแกไ้ขปญัหาไดจ้ะยงัประโยชน์สงูสุดต่อประชากร
คนไทย แรงงานขา้มชาตทิีม่าจากประเทศเพื่อนบา้นทีป่ระสบปญัหา และเกดิภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอประเทศ
ไทย หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าจะไดร้บักรณุาจากท่านเป็นอยา่งด ีจกัขอขอบพระคุณยิง่มา ณ โอกาสน้ี  

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

(นายสมพงค ์ สระแกว้) 
ผูอ้ านวยการมลูนิธฯิ 

March 18, 2015 2015 

Labour Rights Promotion Network Foundation (LPN) 

Sompong  Srakaew 

Address:  25/17-18 Mahachai Muangthong Village, Sahakorn Road, Bang Yah Praek Sub- 

District, Samutsakhon Province 74000  Thailand   

Te/Fax: 034 434726   Mobile : 086 1631390    

Email: somponglpn@gmail.com      http://lpn-foundation.org/ 
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