
 
จดหมายเปิดผนึก 

วนัที ่ ๒๓  กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘ 
 
เรือ่ง ขอ้เสนอมาตรการคุม้ครองสวสัดภิาพผูต้กทุกขไ์ดย้าก คนตกเรอื และผูเ้ขา้ขา่ยตกเป็น

ผูเ้สยีหายจากการถูกคา้มนุษยใ์นรปูแบบแรงงานลกูเรอืประมง  ประเทศอนิโดนีเซยี  
 
กราบเรยีน พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ี
 

ดว้ยศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการคา้มนุษย ์ Anti Human Trafficking Network (ATN) และศูนย์
ปฏบิตักิารช่วยเหลอืลกูเรอืประมง Seafarers Action Center (SAC)  โดยมลูนิธเิครอืขา่ยส่งเสรมิ
คุณภาพชวีติแรงงาน (LPN) ไดล้งพืน้ทีส่ ารวจสถานการณ์ปญัหาแรงงานประมงชาวไทย และคน้หา ผู ้
“ตกเรอื ”  ณ เกาะอมับน ประเทศอนิโดนีเซยี ตัง้แต่ปลายเดอืนสงิหาคม พ .ศ. ๒๕๕๗ จนถงึเดอืน
มกราคม ๒๕๕๘  รวมจ านวน ๕ ครัง้ พบว่ามแีรงงานไทยขอความช่วยเหลอื และทางมลูนิธฯิ ได้
ด าเนินการประสานงานการช่วยเหลอืแรงงานไปยงัหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้สองประเทศคอื ประเทศ
ไทย และประเทศอนิโดนีเซยี 

จากการลงพืน้ทีข่องทมีส ารวจช่วยเหลอืแรงงานผูป้ระสบปญัหา ณ เกาะอมับน เกาะตวน  
พบว่ายงัมแีรงงานชาวไทยทีย่งัรอการใหค้วามช่วยเหลอือกีเป็นจ านวนมาก ทีย่งั ตกเรอื และตกคา้งอยู่
เกาะอื่นๆ ของหมูเ่กาะโมรกุุ ของประเทศอนิโดนีเซยีเป็นจ านวนหน่ึง 

ผลการด าเนินการดงักล่าว มผีูป้ระสบปญัหาทีเ่ป็นลกูเรอืประมงสญัชาตไิทยไดร้บัการช่วยเหลอื 
และไดก้ลบัมาถงึประเทศไทยแลว้เป็นจ านวน ๓๐ ราย ในจ านวน ๖ ครัง้ และในจ านวนดงักล่าวพบว่า
เป็นแรงงานเดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า ๑๕ ปีจ านวน ๒ ราย  ซึง่ขณะน้ีผูท้ีเ่ขา้ขา่ยเป็นผูเ้สยีหา ยจากการถูกคา้
มนุษยอ์ยูร่ะหว่างการด าเนินการช่วยเหลอืทางดา้นกฎหมายและคดคีวามและการคุม้ครองสวสัดภิาพ
ของหน่วยงานในสงักดักระทรวงยตุธิรรม (กรมสอบสวนคดพีเิศษ ) ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ (บก.ปคม 
กองบงัคบัการปราบปรามความผดิเกีย่วกบัการคา้มนุษย)์ และกระทรวงการพฒันาสงัคม และความมัน่คง
ของมนุษย ์ 

อยา่งไรกต็าม จากการด าเนินการเชงิรบัเพื่อช่วยเหลอืคุม้ครอง และกระบวนการด าเนินคดคีวาม
พบว่า ยงัพบเหน็ปญัหาและขอ้จ ากดัการจดัการคุม้ครองผูต้กทุกขไ์ดย้าก คนตกเรอื และผูต้กเป็น
ผูเ้สยีหายจากการถูกคา้มนุษยล์กูเรอืประมงไทยทีผ่่านมาของหน่วยงานภาครฐั   

 
 
 
 



และทางมลูนิธฯิ จงึมขีอ้ห่วงใยและกงัวลและอยากใหห้น่วยงานภาครฐัด าเนินการจดัการปญัหา 
คุม้ครองเยยีวยา โดยค านึงถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์และครอบครวัผูป้ระสบปญัหาเป็นส าคญั  จงึขอ
ยืน่จดหมายเปิดผนึกเสนอต่อรฐั  ดงันี้   

  
๑) ในกรณผีูป้ระสบปญัหาทีเ่ดนิทางก ลบัมาทีป่ระเทศไทยนัน้กระบวนการฟ้ืนฟูสภาพรา่งกาย 

จติใจเพื่อใหผู้ป้ระสบปญัหามคีวามพรอ้มในกระบวนการสอบสวนนัน้มปีญัหาในการให้
ขอ้มลูเกีย่วกบัเรือ่งราวทีป่ระสบปญัหาเพราะยงัมคีวามกงัวล ทีจ่ะใหข้อ้มลูและสภาพ
รา่งกายทีอ่่อนลา้ เพลยี การดแูลระบบดา้นสุขภาพของผูป้ระสบป ั ญหาควรมรีปูแบบที่
ชดัเจน 

๒) เมือ่ผูป้ระสบปญัหาเดนิทางระหว่างประเทศอนิโดนีเซยีนัน้ในการเดนิทางจะมเีพยีงผูป้ระสบ
ปญัหาเดนิทางมาตามล าพงั พรอ้มกบัเอกสารทีท่างหน่วยงานภาครฐัด าเนินการช่วยเหลอื
นัน้ เมือ่แรงงานเดนิทางเขา้มาแลว้มกีระบวนการด าเนินการสอบสวนเบือ้งตน้ ทัง้ห น่วยงาน
ตรวจคนเขา้เมอืง กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์และหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง มรีปูแบบทีป่ฏบิตัทิีแ่ตกต่างกนัเกีย่วกบัสถานะของผูป้ระสบปญัหาว่า “ผูป้ระสบ
ปญัหาทีก่ลบัมาตอ้งพสิจูน์สญัชาต”ิ มเีพยีงบางกลุ่มจงึเป็นทีส่งัเกตว่า การพสิจูน์สญัชาตนิัน้
ส่งผลต่อการตดัสนิใจทีม่คีวามล าบากเพราะทีอ่ยูป่จัจบุนัของแรงงานมกีารเคลื่อนยา้ย ส่วน
หน่วยงานทีป่ฏบิตักิารในพสิจูน์สญัชาตขิาดการประสานขอ้มลูระหว่างกนั  

๓) กรณแีรงงานผูป้ระสบปญัหาเดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย ผูป้ระสบปญัหาตอ้งการก าลงัใจ
จากญาตคิรอบครวัทีพ่ลดัพรากจากกนัพร้ อมทัง้การหารอืกบัญาตเิกีย่วกบัการใหค้วาม
รว่มมอืกบัหน่วยงานภาครฐัดา้นคดคีวามแรงงานจ าเป็นทีจ่ะตอ้งการขวญัก าลงัใจจากญาตพิี่
น้องของตน 

๔) การส่งกลบัอยา่งปลอดภยัและการตดิตาม ในกระบวนการหลงัจากการสอบสวนเมือ่
ผูเ้สยีหายทีไ่มเ่ขา้ขา่ยจากการตกเป็นเหยือ่ของการคา้มนุษย ์ ประสบปญัหาการเดนิทาง
กลบัภมูลิ าเนาและการตดิต่อญาตใินแต่ละคน เพราะผูป้ระสบปญัหาไดร้บัผลกระทบทาง
รา่งกายและจติใจ เมือ่กลบัมาทีป่ระเทศไทยทีม่กีารคมนาคมทีก่า้วหน้าแต่แรงงานไม่
สามารถเดนิทางกลบัไดเ้อง อกีทัง้กองทุนช่วยเหลอืประเมนิจากฐานทะเบยีนทีอ่ยูท่ีแ่รงงาน
มสีถานะในทอ้งถิน่แต่ครอบครวัผูป้ระสบปญัหาอยูค่นละทีท่ีท่างหน่วยงานจดัการใหแ้ละ
ปล่อยใหผู้เ้สยีหายหรอืประสบปญัหาเดนิทางเองตามรถโดยสารประจ าทางตามล าพงั  เสีย่ง
ต่อการประสบปญัหาซ ้าซอ้น 

๕) การตดิตามและประเมนิครอบครวัผูป้ระสบปญัหาในการฟ้ืนฟู การเตรยีมความพรอ้มดา้น
การประกอบอาชพี ทางญาตคิรอบครวัผูป้ระสบปญัหาควรมสี่วนรว่มในการปรบัตวัเพื่อทีจ่ะ
ด าเนินการฟ้ืนฟูไปพรอ้มๆกนั เพื่อเป็นการตดิตามระยะยาว 

๖) ผูป้ระสบปญัหาทีเ่ดนิทางกลบัมาทีป่ระเทศไทยทีไ่มใ่ช่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยไ์มม่ี
หน่วยงานภาครฐัทีจ่ะรบัช่วงต่อในการคุม้ครองดแูละกระบวนก ารเรยีกรอ้งทีเ่ป็นธรรมต่อ



การตกทุกขไ์ดย้ากในระหว่างทีใ่ชช้วีติในต่างแดน ทีจ่ะสอบขอ้เทจ็จรงิและด าเนินการ
ช่วยเหลอืต่อโดยหน่วยงานของรฐั  

๗) เน่ืองจากผูป้ระสบปญัหาในกรณแีรงงานลกูเรอืประมงอนิโดนีเซยี มหีลายจงัหวดัทีป่ระสบ
ปญัหาและไดร้บัการช่วยเหลอืกลบัมาหลายครัง้แต่การตดิต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภาครฐั กบัครอบครวัผูป้ระสบปญัหามคีวามล่าชา้ ครอบครวัและญาตไิมเ่ขา้ใจกระบวนการ
ในการช่วยเหลอืเบือ้งตน้ การคุม้ครองเบือ้งตน้ รวมทัง้การด าเนินการสอบสวนเพิม่เตมิว่ามี
กระบวนการอยา่งไร 

๘) กรณทีีผู่ป้ระสบปญัหาเดนิทางกลบัมาทีป่ระเทศไทยนัน้ ควรมรีะบบการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 
การน าเสนอขอ้เทจ็จรงิเพื่อใหญ้าตไิดร้บัรูป้ญัหาเพื่อทีจ่ะใหญ้าตไิดป้ฏบิตัต่ิอผูป้ระสบปญัหา
ในการใหก้ าลงัใจ การพรอ้มกบัมาเริม่ตน้ในการใชช้วีตินัน้ หน่วยงานภาครฐัควรมรีะบบทีจ่ะ
ใหผู้ป้ระสบปญัหาพรอ้มทีจ่ะใชช้วีติกบัญาตแิละครอบครวัอกีครัง้ เพราะผูป้ระสบปญัหาบาง
ครอบครวัมคีวามยากล าบาก ปญัหาครอบครวั และฐานะครอบครวัทีส่่งผลต่อการกลบัมาใช้
ชวีติทางสงัคมต่อ 

๙) กรณผีูป้ระสบปญัหาเดนิทางกลบัมาทีป่ระเทศไทยหลายคนทีเ่ป็นแรงงาน ลกูเรอืผูป้ระสบ
ปญัหานัน้ แต่การด าเนินการเชงิการตดิตามหรอืสบืหาผูเ้สยีหายทีย่งัประสบปญัหาอยูท่ี่
อนิโดนีเซยีนัน้ หน่วยงานภาครฐัไมม่แีผนการในการตดิตามญาตหิรอืด าเนินการทีจ่ะเป็นไป
ตามกระบวนการช่วยเหลอืทีส่ามารถช่วยเหลอืไดใ้นปจัจบุนั ซึง่อ านาจหน้าทีข่องหน่วยงาน
ภาครฐัมหีลายหน่วยงานทีส่ามารถด าเนินการไดน้ัน้ แรงงานผูป้ระสบปญัหาทีเ่ดนิทางกลบั
และยงัรอความช่วยเหลอืไมม่ชี่องทางในการขอความช่วยเหลอืไดจ้ากหน่วยงานทีภ่ารกจิที่
เกีย่วขอ้ง ทัง้ทีม่ตีวัอยา่งการเดนิทางกลบัมาหลายครัง้แลว้ 

๑๐)  กรณลีกูเรอืทีป่ระสบปญัหาในต่างแดนนัน้เมื่ อเดนิทางกลบัมาทีป่ระเทศไทย ผูป้ระสบ
ปญัหาขาดทีป่รกึษาและหน่วยงานภาครฐั คณะด าเนินการดา้นตดิตามช่วยเหลอืดา้นคดี
ความ ทีเ่ป็นคณะดแูลเฉพาะเรือ่งลกูเรอืประมงโดยตรง การรอ้งทุกข ์การสอบสวน การ
ตดิตามญาต ิเป็นตน้ แรงงานและญาตไิมม่ทีีป่รกึษาทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ยของ หน่วยงาน
ภาครฐั 

 
ข้อเสนอเชิงโยบาย ข้อเสนอต่อรฐับาลไทย สภานิติบญัญติั สภาปฏิรปูแห่งชาติ  และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในเชิงปฏิบติัการ 

๑) จากการลงพืน้ทีส่ ารวจเกาะอมับน และเกาะต่างๆ ในประเทศอนิโดนีเซยี และใหก้าร
ช่วยเหลอืแรงงานประมงในเบือ้งตน้ ของศูนยป์ฏบิตักิารช่วยเหลื อลกูเรอืประมง 
มลูนิธเิครอืขา่ยส่งเสรมิคุณภาพชวีติแรงงาน และเครอืขา่ยปฏบิตักิารต่อตา้นการคา้
มนุษย ์เป็นจ านวนทัง้สิน้ ๕ ครัง้ ตัง้แต่ช่วงปลายเดอืนสงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ พบว่ามี
แรงงานประมงชาวไทย และแรงงานประมงชาวเมยีนมา่ร ์ชาวกมัพชูา ชาวลาว ทีไ่ป
กบัเรอืประมงสญัชาติ ไทย และตกเรอื ทีร่อคอยความ ช่วยเหลอืเป็นจ านวนมาก 



ดงันัน้จงึขอเรยีกรอ้งและเสนอใหร้ฐับาลไทยมกีารประสานขอ้มลูการช่วยเหลอืกบั
รฐับาลประเทศอนิโดนีเซยี และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในเกาะทีม่แีรงงานประมง
ตกคา้งอยู ่และจดัใหม้กีารลงพืน้ที ่จดัเวทแีลกเปลีย่นสถานการณ์ปญัหา ในพืน้ที ่
พรอ้มทัง้จดัตัง้ศูนยร์บัเรือ่งปญัหาแรงงานประมงเพื่อคดักรองผูเ้สยีหายจากการคา้
มนุษย ์เพื่อใหค้วามช่วยเหลอืแรงงานประมงผูป้ระสบปญัหา 

๒) การแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ 5 คณะ ประกอบดว้ย ดา้นการปราบปราม , ดา้นสตร ีใน
การป้องกนัและปราบปราม , ดา้นแรงงานเดก็ แรงงานบั งคบั และแรงงานขา้มชาติ , 
ดา้นประมงผดิกฎหมาย และดา้นประชาสมัพนัธ ์เน้นการแกป้ญัหาของกลุ่ม
เปราะบาง แต่ไมไ่ดเ้น้นกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาในการด าเนินคดคีา้มนุษยท์ีม่ ี
ปญัหา และถูกกล่าวถงึใน TIP Report รฐับาลควรตัง้อนุกรรมการเพิม่อกี 1 ชุด เพื่อ
แกป้ญัหาดา้นกระบวน การยตุธิรรมทางอาญา โดยมกีระทรวงยตุธิรรม ส านกังาน
อยัการสงูสุด และ สตช . และ DSI. รว่มกนัรบัผดิชอบ และควรมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการดา้นการประชาสมัพนัธด์แูลเรือ่งการรวบรวมและเผยแพรส่ถติิ
เกีย่วกบัการจบักุม ด าเนินคด ีและผลการพจิารณาคด ี (พรอ้มบทลงโทษ ) ดงั
ตวัอยา่งของ ฟิลปิปินส ์ทีม่กีารตัง้ Inter-Agency Council Against Trafficking 
(IACAT) ภายใตก้ระทรวงยตุธิรรม โดยใชม้าตรการเชงิรกุในการประชาสมัพนัธผ์่าน
สื่อต่าง ๆ ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

๓) หน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงควรมกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูการช่วยเหลอือยา่งทัว่ถงึ 
และมกีารประสานงานการช่วยเหลอืแรงงานผูป้ระสบปญัหาอยา่งชดัเจน ซึง่จะส่งผล
ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการช่วยเหลอืแรงงานผูป้ระสบปญัหาไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม
มากขึน้ 

๔) กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์จะตอ้งมกีารท างานเชงิรกุมากขึน้ 
และวเิคราะหส์ถานการณ์ปญัหาจากแรงง านประมงทีก่ลบัมา เพื่อเป็นแนวทางใน
การใหค้วามช่วยเหลอืแรงงานประมงทีย่งัตกคา้งอยู ่พรอ้มทัง้มกีารประสานขอ้มลู
ระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐั และภาคเอกชน มแีนวทางและรปูแบบการ
ท างานเชงิรกุกบัครอบครบัแรงงานประมงผูป้ระสบปญัหาทัง้ก่อนและหลงั พรอ้มทัง้
มกีารติ ดตามผลอยา่งเป็นรปูธรรม มกีารจดัสวสัดกิาร และตดิตามดแูลแรงงาน
ประมงทีเ่ป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์และบุคคลทีม่ใิช่ผูเ้สยีหายตามกระบวน 
เพราะแรงงานเหล่านี้คอื “คนตกเรอื ” ถอืเป็นผูถู้กกระท าดา้นรา่งกายและจติใจที่
สมควรจะตอ้งไดร้บัการดแูลและฟ้ืนฟู 

๕) แต่งตัง้คณะท า งานเชงิปฏบิตักิารช่วยเหลอืแรงงานประมงผูป้ระสบปญัหาในน่านน ้า
อนิโดนีเซยี  โดยใหม้ผีูแ้ทนทุกภาคส่วนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจากภาครฐั และ
ภาคเอกชน 



๖) จดัตัง้หน่วยงานลกัษณะพเิศษ ทีบ่รูณาการการท างานเพื่อแกไ้ขปญัหาใหเ้ป็นรปูธรรม
อยา่งชดัเจน และองคก์รภาคประชาสงัคมมสี่วนรว่มในทุกกระบวนการ 

๗) ใหม้กีารจดัตัง้ “กองทุนคา้มนุษยภ์าคประชาสงัคม ” ทีใ่หป้ระชาชน องคก์รภาคประชา
สงัคม องคก์รพฒันาเอกชนทีท่ างานดา้นป้องกนัและปราบปรามคา้มนุษย์  ทีส่ามารถ
เขา้ถงึงบประมาณ และใชจ้า่ยงบประมาณในการจดัการแกไ้ขปญัหาคา้มนุษยอ์ยา่งมี
ส่วนรว่มและมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 
อนึ่ง ในเยน็วนัจนัทรท์ี ่ ๒๓ กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๘  จะมลีกูเรอืประมงชาวไทยอกี ๑๐ ราย ทีท่าง

มลูนิ ธฯิ ไดไ้ปด าเนินการประสานช่วยเหลอื  ณ เกาะอมับน  ประเทศอนิโดนีเซยี จะเดนิทางมาถงึ
ประเทศไทยดว้ยสายการบนิแอรเ์อเชยี QZ252 เวลา ๒๐.๑๕ น. สนามบนิดอนเมอืง 

ขอใหภ้าครฐัมมีาตรการตามขอ้เสนอและใครค่รวญการจดัการปญัหาทีค่ านึงถงึประโยชน์สงูสุด
ของผูป้ระสบปญัหาและครอบครวั เป็นส าคญั 
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

ขอแสดงความนบัถอื 

 
(นายสมพงค ์ สระแกว้) 
ผูอ้ านวยการมลูนิธฯิ 
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