จดหมายเปิดผนึ ก
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรือ่ ง

ข้อเสนอมาตรการคุม้ ครองสวัสดิภาพผูต้ กทุกข์ได้ยาก คนตกเรือ และผูเ้ ข้าข่ายตกเป็น
ผูเ้ สียหายจากการถูกค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานลูกเรือประมง ประเทศอินโดนีเซีย

กราบเรียน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ด้วยศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการค้ามนุษย์ Anti Human Trafficking Network (ATN) และศูนย์
ปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือลูกเรือประมง Seafarers Action Center (SAC) โดยมูลนิธเิ ครือข่ายส่งเสริม
คุณภาพชีวติ แรงงาน (LPN) ได้ลงพืน้ ทีส่ ารวจสถานการณ์ปญั หาแรงงานประมงชาวไทย และค้นหา ผู้
“ตกเรือ ” ณ เกาะอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย ตัง้ แต่ปลายเดือนสิงหาคม พ .ศ. ๒๕๕๗ จนถึงเดือน
มกราคม ๒๕๕๘ รวมจานวน ๕ ครัง้ พบว่ามีแรงงานไทยขอความช่วยเหลือ และทางมูลนิธฯิ ได้
ดาเนินการประสานงานการช่วยเหลือแรงงานไปยังหน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ สองประเทศคือ ประเทศ
ไทย และประเทศอินโดนีเซีย
จากการลงพืน้ ทีข่ องทีมสารวจช่วยเหลือแรงงานผูป้ ระสบปญั หา ณ เกาะอัมบน เกาะตวน
พบว่ายังมีแรงงานชาวไทยทีย่ งั รอการให้ความช่วยเหลืออีกเป็นจานวนมาก ทีย่ งั ตกเรือ และตกค้างอยู่
เกาะอื่นๆ ของหมูเ่ กาะโมรุกุ ของประเทศอินโดนีเซียเป็นจานวนหนึ่ง
ผลการดาเนินการดังกล่าว มีผปู้ ระสบปญั หาทีเ่ ป็ นลูกเรือประมงสัญชาติไทยได้รบั การช่วยเหลือ
และได้กลับมาถึงประเทศไทยแล้วเป็นจานวน ๓๐ ราย ในจานวน ๖ ครัง้ และในจานวนดังกล่าวพบว่า
เป็นแรงงานเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า ๑๕ ปีจานวน ๒ ราย ซึง่ ขณะนี้ผทู้ เ่ี ข้าข่ายเป็นผูเ้ สียหา ยจากการถูกค้า
มนุษย์อยูร่ ะหว่างการดาเนินการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและคดีความและการคุม้ ครองสวัสดิภาพ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม (กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ) สานักงานตารวจแห่งชาติ (บก.ปคม
กองบังคับการปราบปรามความผิดเกีย่ วกับการค้ามนุษย์) และกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมันคง
่
ของมนุษย์
อย่างไรก็ตาม จากการดาเนินการเชิงรับเพื่อช่วยเหลือคุม้ ครอง และกระบวนการดาเนินคดีความ
พบว่า ยังพบเห็นปญั หาและข้อจากัดการจัดการคุม้ ครองผูต้ กทุกข์ได้ยาก คนตกเรือ และผูต้ กเป็ น
ผูเ้ สียหายจากการถูกค้ามนุษย์ลกู เรือประมงไทยทีผ่ ่านมาของหน่วยงานภาครัฐ

และทางมูลนิธฯิ จึงมีขอ้ ห่วงใยและกังวลและอยากให้หน่ วยงานภาครัฐดาเนินการจัดการปญั หา
คุม้ ครองเยียวยา โดยคานึงถึงศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ และครอบครัวผูป้ ระสบปญั หาเป็ นสาคัญ จึงขอ
ยืน่ จดหมายเปิดผนึกเสนอต่อรัฐ ดังนี้
๑) ในกรณีผปู้ ระสบปญั หาทีเ่ ดินทางก ลับมาทีป่ ระเทศไทยนัน้ กระบวนการฟื้นฟูสภาพร่างกาย
จิตใจเพื่อให้ผปู้ ระสบปญั หามีความพร้อมในกระบวนการสอบสวนนัน้ มีปญั หาในการให้
ข้อมูลเกีย่ วกับเรือ่ งราวทีป่ ระสบปญั หาเพราะยังมีความกังวล ทีจ่ ะให้ขอ้ มูลและสภาพ
ร่างกายทีอ่ ่อนล้า เพลีย การดูแลระบบด้านสุขภาพของผูป้ ระสบป ั ญหาควรมีรปู แบบที่
ชัดเจน
๒) เมือ่ ผูป้ ระสบปญั หาเดินทางระหว่างประเทศอินโดนีเซียนัน้ ในการเดินทางจะมีเพียงผูป้ ระสบ
ปญั หาเดินทางมาตามลาพัง พร้อมกับเอกสารทีท่ างหน่ วยงานภาครัฐดาเนินการช่วยเหลือ
นัน้ เมือ่ แรงงานเดินทางเข้ามาแล้วมีกระบวนการดาเนินการสอบสวนเบือ้ งต้น ทัง้ ห น่วยงาน
ตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง มีรปู แบบทีป่ ฏิบตั ทิ แ่ี ตกต่างกันเกีย่ วกับสถานะของผูป้ ระสบปญั หาว่า “ผูป้ ระสบ
ปญั หาทีก่ ลับมาต้องพิสจู น์สญ
ั ชาติ” มีเพียงบางกลุ่มจึงเป็นทีส่ งั เกตว่า การพิสจู น์สญ
ั ชาตินนั ้
ส่งผลต่อการตัดสินใจทีม่ คี วามลาบากเพราะทีอ่ ยูป่ จั จุบนั ของแรงงานมีการเคลื่อนย้าย ส่วน
หน่วยงานทีป่ ฏิบตั กิ ารในพิสจู น์สญ
ั ชาติขาดการประสานข้อมูลระหว่างกัน
๓) กรณีแรงงานผูป้ ระสบปญั หาเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ผูป้ ระสบปญั หาต้องการกาลังใจ
จากญาติครอบครัวทีพ่ ลัดพรากจากกันพร้ อมทัง้ การหารือกับญาติเกีย่ วกับการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐด้านคดีความแรงงานจาเป็นทีจ่ ะต้องการขวัญกาลังใจจากญาติพ่ี
น้องของตน
๔) การส่งกลับอย่างปลอดภัยและการติดตาม ในกระบวนการหลังจากการสอบสวนเมือ่
ผูเ้ สียหายทีไ่ ม่เข้าข่ายจากการตกเป็นเหยือ่ ของการค้ามนุษย์ ประสบปญั หาการเดินทาง
กลับภูมลิ าเนาและการติดต่อญาติในแต่ละคน เพราะผูป้ ระสบปญั หาได้รบั ผลกระทบทาง
ร่างกายและจิตใจ เมือ่ กลับมาทีป่ ระเทศไทยทีม่ กี ารคมนาคมทีก่ า้ วหน้าแต่แรงงานไม่
สามารถเดินทางกลับได้เอง อีกทัง้ กองทุนช่วยเหลือประเมินจากฐานทะเบียนทีอ่ ยูท่ แ่ี รงงาน
มีสถานะในท้องถิน่ แต่ครอบครัวผูป้ ระสบปญั หาอยูค่ นละทีท่ ท่ี างหน่ วยงานจัดการให้และ
ปล่อยให้ผเู้ สียหายหรือประสบปญั หาเดินทางเองตามรถโดยสารประจาทางตามลาพัง เสีย่ ง
ต่อการประสบปญั หาซ้าซ้อน
๕) การติดตามและประเมินครอบครัวผูป้ ระสบปญั หาในการฟื้นฟู การเตรียมความพร้อมด้าน
การประกอบอาชีพ ทางญาติครอบครัวผูป้ ระสบปญั หาควรมีส่วนร่วมในการปรับตัวเพื่อทีจ่ ะ
ดาเนินการฟื้นฟูไปพร้อมๆกัน เพื่อเป็นการติดตามระยะยาว
๖) ผูป้ ระสบปญั หาทีเ่ ดินทางกลับมาทีป่ ระเทศไทยทีไ่ ม่ใช่ผเู้ สียหายจากการค้ามนุ ษย์ไม่ม ี
หน่วยงานภาครัฐทีจ่ ะรับช่วงต่อในการคุม้ ครองดูและกระบวนก ารเรียกร้องทีเ่ ป็นธรรมต่อ

การตกทุกข์ได้ยากในระหว่างทีใ่ ช้ชวี ติ ในต่างแดน ทีจ่ ะสอบข้อเท็จจริงและดาเนินการ
ช่วยเหลือต่อโดยหน่วยงานของรัฐ
๗) เนื่องจากผูป้ ระสบปญั หาในกรณีแรงงานลูกเรือประมงอินโดนีเซีย มีหลายจังหวัดทีป่ ระสบ
ปญั หาและได้รบั การช่วยเหลือกลับมาหลายครัง้ แต่การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ กับครอบครัวผูป้ ระสบปญั หามีความล่าช้า ครอบครัวและญาติไม่เข้าใจกระบวนการ
ในการช่วยเหลือเบือ้ งต้น การคุม้ ครองเบือ้ งต้น รวมทัง้ การดาเนินการสอบสวนเพิม่ เติมว่ามี
กระบวนการอย่างไร
๘) กรณีทผ่ี ปู้ ระสบปญั หาเดินทางกลับมาทีป่ ระเทศไทยนัน้ ควรมีระบบการสอบสวนข้อเท็จจริง
การนาเสนอข้อเท็จจริงเพื่อให้ญาติได้รบั รูป้ ญั หาเพื่อทีจ่ ะให้ญาติได้ปฏิบตั ติ ่อผูป้ ระสบปญั หา
ในการให้กาลังใจ การพร้อมกับมาเริม่ ต้นในการใช้ชวี ติ นัน้ หน่วยงานภาครัฐควรมีระบบทีจ่ ะ
ให้ผปู้ ระสบปญั หาพร้อมทีจ่ ะใช้ชวี ติ กับญาติและครอบครัวอีกครัง้ เพราะผูป้ ระสบปญั หาบาง
ครอบครัวมีความยากลาบาก ปญั หาครอบครัว และฐานะครอบครัวทีส่ ่งผลต่อการกลับมาใช้
ชีวติ ทางสังคมต่อ
๙) กรณีผปู้ ระสบปญั หาเดินทางกลับมาทีป่ ระเทศไทยหลายคนทีเ่ ป็ นแรงงาน ลูกเรือผูป้ ระสบ
ปญั หานัน้ แต่การดาเนินการเชิงการติดตามหรือสืบหาผูเ้ สียหายทีย่ งั ประสบปญั หาอยูท่ ่ี
อินโดนีเซียนัน้ หน่วยงานภาครัฐไม่มแี ผนการในการติดตามญาติหรือดาเนินการทีจ่ ะเป็นไป
ตามกระบวนการช่วยเหลือทีส่ ามารถช่วยเหลือได้ในปจั จุบนั ซึง่ อานาจหน้าทีข่ องหน่ วยงาน
ภาครัฐมีหลายหน่ วยงานทีส่ ามารถดาเนินการได้นนั ้ แรงงานผูป้ ระสบปญั หาทีเ่ ดินทางกลับ
และยังรอความช่วยเหลือไม่มชี ่องทางในการขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานทีภ่ ารกิจที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ ทีม่ ตี วั อย่างการเดินทางกลับมาหลายครัง้ แล้ว
๑๐) กรณีลกู เรือทีป่ ระสบปญั หาในต่างแดนนัน้ เมื่ อเดินทางกลับมาทีป่ ระเทศไทย ผูป้ ระสบ
ปญั หาขาดทีป่ รึกษาและหน่ วยงานภาครัฐ คณะดาเนินการด้านติดตามช่วยเหลือด้านคดี
ความ ทีเ่ ป็นคณะดูแลเฉพาะเรือ่ งลูกเรือประมงโดยตรง การร้องทุกข์ การสอบสวน การ
ติดตามญาติ เป็นต้น แรงงานและญาติไม่มที ป่ี รึกษาทีส่ ามารถเข้าถึงได้งา่ ยของ หน่วยงาน
ภาครัฐ
ข้อเสนอเชิ งโยบาย ข้อเสนอต่อรัฐบาลไทย สภานิ ติบญ
ั ญัติ สภาปฏิ รปู แห่งชาติ และหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องในเชิ งปฏิ บตั ิ การ
๑)
จากการลงพืน้ ทีส่ ารวจเกาะอัมบน และเกาะต่างๆ ในประเทศอินโดนีเซีย และให้การ
ช่วยเหลือแรงงานประมงในเบือ้ งต้น ของศูนย์ปฏิบตั กิ ารช่วยเหลื อลูกเรือประมง
มูลนิธเิ ครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวติ แรงงาน และเครือข่ายปฏิบตั กิ ารต่อต้านการค้า
มนุษย์ เป็นจานวนทัง้ สิน้ ๕ ครัง้ ตัง้ แต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ พบว่ามี
แรงงานประมงชาวไทย และแรงงานประมงชาวเมียนม่าร์ ชาวกัมพูชา ชาวลาว ทีไ่ ป
กับเรือประมงสัญชาติ ไทย และตกเรือ ทีร่ อคอยความ ช่วยเหลือเป็นจานวนมาก

๒)

๓)

๔)

๕)

ดังนัน้ จึงขอเรียกร้องและเสนอให้รฐั บาลไทยมีการประสานข้อมูลการช่วยเหลือกับ
รัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในเกาะทีม่ แี รงงานประมง
ตกค้างอยู่ และจัดให้มกี ารลงพืน้ ที่ จัดเวทีแลกเปลีย่ นสถานการณ์ปญั หา ในพืน้ ที่
พร้อมทัง้ จัดตัง้ ศูนย์รบั เรือ่ งปญั หาแรงงานประมงเพื่อคัดกรองผูเ้ สียหายจากการค้า
มนุ ษย์ เพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานประมงผูป้ ระสบปญั หา
การแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ 5 คณะ ประกอบด้วย ด้านการปราบปราม , ด้านสตรี ใน
การป้องกันและปราบปราม , ด้านแรงงานเด็ก แรงงานบั งคับ และแรงงานข้ามชาติ ,
ด้านประมงผิดกฎหมาย และด้านประชาสัมพันธ์ เน้นการแก้ปญั หาของกลุ่ม
เปราะบาง แต่ไม่ได้เน้นกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาในการดาเนินคดีคา้ มนุษย์ทม่ี ี
ปญั หา และถูกกล่าวถึงใน TIP Report รัฐบาลควรตัง้ อนุกรรมการเพิม่ อีก 1 ชุด เพื่อ
แก้ปญั หาด้านกระบวน การยุตธิ รรมทางอาญา โดยมีกระทรวงยุตธิ รรม สานักงาน
อัยการสูงสุด และ สตช . และ DSI. ร่วมกันรับผิดชอบ และควรมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ดแู ลเรือ่ งการรวบรวมและเผยแพร่สถิติ
เกีย่ วกับการจับกุม ดาเนินคดี และผลการพิจารณาคดี
(พร้อมบทลงโทษ ) ดัง
ตัวอย่างของ ฟิลปิ ปินส์ ทีม่ กี ารตัง้ Inter-Agency Council Against Trafficking
(IACAT) ภายใต้กระทรวงยุตธิ รรม โดยใช้มาตรการเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่าง ๆ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
หน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงควรมีการแลกเปลีย่ นข้อมูลการช่วยเหลืออย่างทัวถึ
่ ง
และมีการประสานงานการช่วยเหลือแรงงานผูป้ ระสบปญั หาอย่างชัดเจน ซึง่ จะส่งผล
ให้เกิดประสิทธิภาพในการช่วยเหลือแรงงานผูป้ ระสบปญั หาได้อย่างเป็ นรูปธรรม
มากขึน้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ จะต้องมีการทางานเชิงรุกมากขึน้
และวิเคราะห์สถานการณ์ปญั หาจากแรงง านประมงทีก่ ลับมา เพื่อเป็นแนวทางใน
การให้ความช่วยเหลือแรงงานประมงทีย่ งั ตกค้างอยู่ พร้อมทัง้ มีการประสานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชน มีแนวทางและรูปแบบการ
ทางานเชิงรุกกับครอบครับแรงงานประมงผูป้ ระสบปญั หาทัง้ ก่อนและหลัง พร้อมทัง้
มีการติ ดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดสวัสดิการ และติดตามดูแลแรงงาน
ประมงทีเ่ ป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ และบุคคลทีม่ ใิ ช่ผเู้ สียหายตามกระบวน
เพราะแรงงานเหล่านี้คอื “คนตกเรือ ” ถือเป็นผูถ้ ูกกระทาด้านร่างกายและจิตใจที่
สมควรจะต้องได้รบั การดูแลและฟื้นฟู
แต่งตัง้ คณะทา งานเชิงปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือแรงงานประมงผูป้ ระสบปญั หาในน่ านน้ า
อินโดนีเซีย โดยให้มผี แู้ ทนทุกภาคส่วนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจากภาครัฐ และ
ภาคเอกชน

๖)
๗)

จัดตัง้ หน่ วยงานลักษณะพิเศษ ทีบ่ รู ณาการการทางานเพื่อแก้ไขปญั หาให้เป็ นรูปธรรม
อย่างชัดเจน และองค์กรภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ
ให้มกี ารจัดตัง้ “กองทุนค้ามนุษย์ภาคประชาสังคม ” ทีใ่ ห้ประชาชน องค์กรภาคประชา
สังคม องค์กรพัฒนาเอกชนทีท่ างานด้านป้องกันและปราบปรามค้ามนุ ษย์ ทีส่ ามารถ
เข้าถึงงบประมาณ และใช้จา่ ยงบประมาณในการจัดการแก้ไขปญั หาค้ามนุ ษย์อย่างมี
ส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อนึ่ง ในเย็นวันจันทร์ท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จะมีลกู เรือประมงชาวไทยอีก ๑๐ ราย ทีท่ าง
มูลนิ ธฯิ ได้ไปดาเนินการประสานช่วยเหลือ ณ เกาะอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย จะเดินทางมาถึง
ประเทศไทยด้วยสายการบินแอร์เอเชีย QZ252 เวลา ๒๐.๑๕ น. สนามบินดอนเมือง
ขอให้ภาครัฐมีมาตรการตามข้อเสนอและใคร่ครวญการจัดการปญั หาทีค่ านึงถึงประโยชน์สงู สุด
ของผูป้ ระสบปญั หาและครอบครัว เป็ นสาคัญ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นายสมพงค์ สระแก้ว)
ผูอ้ านวยการมูลนิธฯิ
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