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สถานการณ์และการด าเนนิการชว่ยเหลอืแรงงานประมงทีป่ระเทศอนิโดนเีซยี 

ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม ถงึเดอืน มถินุายน 2558 

โดย   ศูนยป์ฏบิตักิารชว่ยเหลอืลูกเรอืประมง (SAC) 

มูลนธิเิครอืขา่ยสง่เสรมิคุณภาพชวีติแรงงาน (LPN) 

สถานการณ์ภาพรวมแรงงานประมงทีเ่กาะอมับน และเบนจนิา่ ประเทศอนิโดนเีซยี  

 ประเทศไทยท ำกำรประมงนอกน่ำนน ้ำในประเทศอนิโดนีเซยี ไดแ้ก ่อนิโดนีเซยีตอนเหนือ และ

อนิโดนีเซยีตอนใต ้เรอืประมงนอกน่ำนน ้ำไปท ำกำรประมงตัง้แตปี่ 1965 และ เพิม่จ ำนวนมำกขึน้ 2006  มี

จ ำนวนเรอืเพิม่ถงึ 1,000-1,500 ล ำ ดงันัน้ กำรท ำประมงนอกน่ำนน ้ำมกีำรท ำมำกวำ่ 50 ปี จ ำนวนแรงงำน

ประมงทีต่กคำ้ง ถูกใชง้ำนเยีย่งทำส ไม่ไดก้ลบับำ้น ถูกท ำรำ้ยร่ำงกำยอย่ำงรุนแรง โดยเฉพำะกลุม่ทีต่กเป็น

เหยือ่ของกระบวนกำรคำ้มนุษยม์จี ำนวนมำกทีต่ดิอยู่ตำมเกำะตำ่ง ๆ ปัญหำโดยภำพรวมคอื กำรลอ่ลวง

แรงงำนไปท ำงำนและไม่พำแรงงำนเหลำ่นัน้กลบั กำรออกเรอืหำปลำระยะเวลำ 6 ปี เป็นอย่ำงนอ้ย และมี

กำรหมุนเวยีนคนใหท้ ำงำนในเรอืตอ่แตใ่หเ้รอืกลบัประเทศมำซอ่มแซม และไม่มกีำรอนุญำตใหแ้รงงำนกลบั

ประเทศ กำรท ำเอกสำรปลอมบุคคล (seaman Book ปลอม เชน่ ไทยเป็น กมัพชูำ / กมัพูชำเป็นไทย /พม่ำ

เป็นไทย เป็นตน้) ท ำใหไ้ม่มหีลกัฐำนทีแ่น่ชดัของตวับุคคลเหลำ่นัน้ 

 กำรลงพืน้ทีเ่พือ่ด ำเนนิกำรในกำรสบืคน้และชว่ยเหลอืแรงงำนประมงนอกน่ำนน ้ำเริม่ขึน้เมือ่เดอืน

สงิหำคม 2014 และมกีำรเสนอขอ้เท็จจรงิและผลกัดนัใหเ้กดิกำรชว่ยเหลอืแรงงำนประมงในเกำะ ไดแ้ก ่

เกำะเบนจน่ิำ เกำะอมับน  และเกำะตวน ท ำใหเ้กดิกำรชว่ยเหลอืและเปิดเผยขอ้มูลครัง้ส ำคญัร่วมกบัส ำนัก

ขำ่ว AP และขำ่วนประเทศไทยทำงชอ่ง 3 ทัง้น้ี LPN ไดด้ ำเนนิกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืแรงงำนประมงในทุก

สญัชำต ิไม่วำ่จะเป็น ไทย พม่ำ ลำว และกมัพูชำ เพือ่ใหพ้วกเขำไดร้ับกำรชว่ยเหลอืและสง่กลบัประเทศตน้

ทำงเป็นล ำดบั  

ภารกจิกรรท างานใหค้วามชว่ยเหลอืในชว่งเดอืน เดอืนพฤษภาคม – เดอืนมถินุายน 2015 

 แรงงานประมงทีต่กคา้ง (คนตกเรอื หมำยถงึคนทีถู่กทิง้ไวต้ำมเกำะตำ่ง ๆ) จ ำนวนประมำณ 100-

300 คนในแตล่ะเกำะ ซึง่เป็นกลุม่ทีเ่ขำ้ถงึยำกเพรำะตอ้งแอบซอ่นตวัอยู่ และเขำ้ป่ำเพือ่ไปหำอำหำรประทัง

ชวีติ  ทัง้น้ี LPN ไดด้ ำเนนิกำรท ำประวตัแิละขอ้มูลประสำนงำนกบัสถำนทูตไทย สถำนทูตลำว สถำนทูตพม่ำ 

และสถำนทูตกมัพูชำ ในประเทศอนิโดนีเซยีเพือ่ประสำนงำนและน ำกลบัประเทศ จ ำนวนทีส่ำมำรถ

ประสำนงำนและน ำกลบัไดท้ัง้ส ิน้  

ตารางแสดงกลุม่ทีป่ระสานงานและสามารถเดนิทางกลบัมาในเดอืนพฤษภาคม – เดอืนมถินุายน 

2558 

ล าดบั สญัชาต ิ เกาะ/อนิโดนเีซยี จ านวน  (คน) 

1 ลำว อมับน 4 

2 กมัพูชำ อมับน  4  

3 พม่ำ อมับน 21 

4 ไทย อมับน /เบนจน่ิำ 40 

 รวมท ัง้ส ิน้  69 

 

ทัง้น้ีมแีรงงำนประมงตดิตอ่ของควำมชว่ยเหลอืในเกำะต่ำง ๆ  อกีจ ำนวนไม่ต ำ่กวำ่  500 คน ทีย่ังไม่

สำมำรถเขำ้ถงึกำรชว่ยเหลอืไดแ้ก ่เกำะเบนจน่ิำ 200 คน เกำะอมับน150 คน เกำะตวน 50 คน และเกำะโป

ไซนัส กำลมิันตนั จ ำนวน 100 คน เกำะซมัลกักี ้30 คน ทัง้น้ีตอ้งลงพืน้ทีแ่ละส ำรวจเพิม่เตมิ 



2 

 

ประเด็นผูเ้สยีชวีติและตอ้งกำรน ำศพมำประกอบพธิกีรรมทำงศำสนำจ ำนวน 3 ศพ ทีเ่กำะเบนจน่ิำ  

ตอ้งด ำเนนิกำรเรือ่งกำรพสิจูน ์ DNA และประสำนระหวำ่งกรมกำรกงสลุ เพือ่ด ำเนนิกำรชว่ยเหลอืตอ่ไป  

ญำตปิระสำนเพือ่ขอควำมชว่ยเหลอื เป็นแรงงำนประมงชำวไทย  

สรปุข ัน้ตอนในการด าเนนิการสง่กลบัที ่LPN ด าเนนิการ  

1. คน้หำแรงงำนประมงทีป่ระสบปัญหำ เชน่ถูกทิง้ไวต้ำมเกำะตำ่ง ๆ  และแรงงำนทีห่ลบหนี เสยีสต ิ

เร่ร่อน และท ำงำนอยู่ในป่ำตำมหมู่บำ้น อกีทัง้แรงงำนประมงทีต่กเป็นเหยือ่กำรคำ้มนุษย ์

2. สมัภำษณ ์และกำรกรอกประวตัขิอ้มูลลกูเรอืประมงตำมแบบฟอรม์กงสลุ ถ่ำยภำพ 

3. ประสำนงำนกบัสถำนทูตไทย สถำนทูตลำว สถำนทูตกมัพูชำ และสถำนทูตพม่ำ   กรุงจำกำรต์ำ  

4. ประสำนกบัทำงต ำรวจตรวจคนเขำ้เมอืง และน ำสง่ เพือ่รอกำรสง่กลบั  (ระหวำ่งรอกำรประสำนเพือ่

นัดหมำยสง่กลบัทำงมูลนธิฯิ ตอ้งดแูลเรือ่งควำมปลอดภัย ปัจจยัสี ่และควำมจ ำเป็นเบือ้งตน้ เชน่

อำหำร ยำรักษำโรคใหก้บัลกูเรอืผูป้ระสบปัญหำ) ทำงต ำรวจตรวจคนเขำ้เมอืงในเกำะอมับล 

ด ำเนนิกำรตำมหลกัสทิธมินุษยชนไดเ้ป็นอย่ำงด ี 

5. ทำงสถำนทูตด ำเนนิกำรออกหนังสอืเดนิทำงชัว่ครำว และซือ้ตัว๋เครือ่งบนิ  

6. นัดหมำยวนัเดนิทำงกลบั กบัทำงครอบครัว  

7. ประสำนงำนครอบครัวใหท้ ำขอ้มูลกบัศนูยด์ ำรงธรรมเรือ่งกำรตดิตำมหำคนหำย (ในบำงกรณีทีญ่ำติ

แจง้ใหด้ ำเนนิกำรชว่ยเหลอืจำกประเทศตน้ทำงและน ำหนังสอืแจง้เอกสำรประจ ำตวัของลกูเรอืเพือ่

ยืน่ยันวำ่ตกเป็นเหยือ่ของกระบวนกำรคำ้มนุษย)์ 

ปญัหาอปุสรรคในการด าเนนิการชว่ยเหลอืเพือ่ใหก้ลบัประเทศตน้ทาง 

1. ควำมไม่ปลอดภัยของลกูเรอืประมง กำรถูกตำมตวัจำกผูป้ระกอบกำรและบังคบัใหล้งเรอืประมงอกี

ครัง้ กำรถูกท ำรำ้ยจำกคนทอ้งถิน่ ปัญหำและอปุสรรค เรือ่งภำษำสือ่สำรไมไ่ด ้ถูกทุบต ีและอดยำก

ขำดแคลนอำหำร ถูกสตัวร์ำ้ยกดัเสยีชวีติกลำงป่ำ เป็นโรคมำลำเรยี ไขป่้ำ และภำวะเครยีดเสยีสต ิ

ท ำใหต้อ้งเร่งในกำรด ำเนนิกำรขอควำมชว่ยเหลอื เพือ่ใหเ้ขำกลบับำ้นอย่ำงปลอดภัย ทัง้น้ีบำงกรณี

พบวำ่บำงรำยด ำเนนิกำรลำ่ชำ้ และเสยีชวีติในทีส่ดุ กลุม่ 3 คนทีเ่สยีชวีติ  

2. ควำมลำ่ชำ้ดำ้นเอกสำรและกำรประสำนงำนท ำใหแ้รงงำนประมงทีป่ระสบปัญหำเกีย่วกบักำรตกเป็น

เหยือ่ของกระบวนกำรคำ้มนุษยแ์ละเป็นแรงงำนทำส  บำงรำยไมม่ีบัตรประจ ำตวัประชำชน ถูกน ำมำ

ตัง้แตย่ังเด็กอำยุ 12-14 ปี  เจำ้หนำ้ทีด่ ำเนนิกำรลำ่ชำ้ ระหวำ่งทีร่อและประสำนงำนเพือ่ด ำเนนิกำร

กลบัประเทศมขีัน้ตอนยุ่งยำกและตอ้งรอกำรพสิจูนส์ญัชำต ิ

3. แรงงำนประมงสว่นใหญ่ถูกท ำเอกสำรปลอม และไม่สำมำรถแสดงตวัตนเพือ่ขอควำมชว่ยเหลอืได ้ 

บำงรำยไมไ่ดต้ดิตอ่ญำตเิป็นเวลำนำนกวำ่ 10 ปี และครอบครัวยำ้ยถิน่ ไมส่ำมำรถตดิตำมครอบครัว

ได ้ 

4. แรงงำนประมงบำงรำยไม่สำมำรถบอกทีอ่ยู่ทีช่ดัเจนเพรำะถูกท ำรำ้ยจนกระทัง้เสยีสต ิ 

5. ไมม่หีน่วยงำนเฉพำะกจิทีจ่ะลงไปคน้หำและด ำเนนิกำรประสำนงำนใหค้วำมชว่ยเหลอืโดยตรงใน

พืน้ที ่ 

6. ไมม่ลีำ่มทีจ่ะสือ่สำรในกรณีลกูเรอืประมงเหลำ่นัน้ตกเป็นเหยือ่และตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืในกำร

ขอกลบัประเทศตน้ทำง 

7. เกำะตำ่ง ๆ อยู่ห่ำงไกล และไม่สำมำรถขอควำมชว่ยเหลอืจำกหน่วยงำนรัฐบำลของประเทศ

อนิโดนีเซยีไดโ้ดยตรงบำงรำ้ยถูกท ำรำ้ยทุบตแีละสง่ขำยในเรอือกีครัง้ 

8. แรงงำนประมงบำงรำยถูกกกัขงัและหน่วยเหน่ียวไม่ใหก้ลบัประเทศเป็นระยะเวลำยำวนำนและ

ผูป้ระกอบกำรเลกิกจิกำรไปแลว้ ปฏเิสธควำมรับผดิชอบวำ่งลกูเรอืประมงเหลำ่นัน้ไม่ใชค่นงำนของ

ตนเอง  
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ด าเนนิการใหก้ารใหค้วามชว่ยเหลอืเมือ่ลุกเรอืประมงกลบัประเทศตน้ทาง (กรณีลูกเรอืไทย) 

1. ประสำนงำนกบัครอบครัว เพือ่ใหม้ำรับตวัทีส่นำมบนิ กรณีบุคคลทีป่่วยเป็นโรคจติประสำทและ

กรณีทีต่กเป็นเหยือ่ตัง้แตเ่ด็ก อกีทัง้ประสำนงำนกบัครอบครัวทีใ่หท้ำงมูลนธิฯิตดิตำมและ

ชว่ยเหลอื 

2. กำรท ำควำมเขำ้ใจกบัครอบครัว เกีย่วกบัสภำพปัญหำทีเ่กดิขึน้กบัลกูเรอืภำวะปัญหำในระยะแรก

เรือ่งกำรปรับตวั เชน่ ไม่นอน และผวำ กลวั หูแวว่ และดืม่สรุำอย่ำงหนัก กำรประสำนงำนกบั

แพทยท์ำงจติเวชในกรรเยยีวยำรักษำ ในบำงกรณียำกจนมำกไม่สำมำรถดแูลลกูเรอืเหลำ่นัน้ได ้

ทำงมูลนธิฯิรับมำดแูลชัว่ครำว 

3. กำรลงพืน้ทีป่ระเมนิครอบครัว และกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืเรือ่งคดคีวำม  ส ำนักงำนทนำยควำม 

SR LAW เพือ่ชว่ยเหลอืแรงงำนประมงทีถู่กขงัโดยมชิอบทีเ่กำะเบนจน่ิำ จ ำนวน 3 คน และ

แรงงำนทีถู่กทิง้ตัง้แต ่5-10 ปีขึน้ไป ฟ้องรอ้งด ำเนนิคดทีำงแพ่งและอำญำ  

4. กำรประสำนงำนเรยีกรอ้งคำ่จำ้งคำ่แรง สวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน  และด ำเนนิคดทีำงอำญำ 

ร่วมกบัทำง กรมสบืสวนคดพีเิศษ  DSI  และศนูยป์ฏบิัตกิำรและป้องกนักำรคำ้มนุษย ์(ปคม. ) 

กระทรวงพัฒนำสงัคมและควำมมั่นคงของมนุษย ์ในกำรด ำเนนิกำรชว่ยเหลอืผูป้ระสบปัญหำให ้

ไดร้ับกำรคุม้ครองทำงกฎหมำย  

5. กำรตัง้เครอืขำ่ยแรงงำนประมง เพือ่ใหข้อ้มูลสภำพกำรท ำงำนในเรอืประมง และระดมทุนในกำร

ชว่ยเหลอืเพือ่นแรงงำนประมงทีย่ังไม่สำมำรถกลบัประเทศตน้ทำงได ้กองทุนจำกแรงงำน

ประมงร่วมบรจิำค 30,000 บำท เพือ่เป็นคำ่เดนิทำงในกำรด ำเนนิคด ี คำ่รักษำพยำบำลเพือ่น

ป่วยเป็นโรคจติประสำท เป็นตน้  

6. กำรสง่กลบับำ้นแบบปลอดภัย และกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนในพืน้ที ่เชน่ อ ำเภอ และ 

หมู่บำ้น โดยเฉพำะศนูยด์ ำรงธรรม เพือ่ด ำเนนิกำรเรือ่งท ำบัตรประชำชนใหก้บัแรงงำนประมง 

7. กำรจัดเวทเีพือ่สรำ้งควำมเขำ้ใจร่วมกบัสงัคมร่วมกบัศนูยส์นัตแิละควำมขดัแยง้ จุฬำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั 3 ครัง้ เกีย่วกบัสถำนกำรณแ์รงงำนประมงในประเทศอนิโดนีเซยี  

8. กำรยืน่หนังสอืเพือ่ขอใหท้ำงรฐับำลเร่งด ำเนนิกำรใหก้ำรใหค้วำมชว่ยเหลอืแรงงำนประมงใน

เกำะตำ่งๆ  3 ครัง้  

9. กำรประสำนงำนกบัประเทศปลำยทำงในกำรใหข้อ้มูลและนัดหมำยกำรสง่กลบั และเตรยีม

ครอบครัวผูป้ระสบปัญหำ  

ด าเนนิการใหก้ารใหค้วามชว่ยเหลอืเมือ่ลุกเรอืประมงกลบัประเทศตน้ทาง 

(กรณีแรงงานประมงลาว และกมัพูชา) 

1. กำรประสำนงำนกบัครอบครัว และประสำนขอ้มูลกบัสถำนทูต 

2. ประสำนงำนกบัสือ่ตำ่งประเทศในกำรผลกัดนัใหเ้กดิควำมชว่ยเหลอืกบัแรงงำนเพือ่นบำ้น  

3. ประสำนงำนเครอืขำ่ย NGO ไทย ลำว และไทย กมัพชูำในกำรตดิตำมบำ้น  

4. สนับสนุนสิง่ของจ ำเป็น ปัจจัยสี ่และทีพ่ักชัว่ครำวทีป่ระเทศอนิโดนีเซยี กอ่นน ำเขำ้รำยงำนตวัที่

ต ำรวจตรวจคนเขำ้เมอืง  

5. ประสำนงำนเพือ่เรยีกรอ้งคำ่จำ้งคำ่แรงตอ่ไป  

 

มูลนธิเิครอืขำ่ยสง่เสรมิคณุภำพชวีติแรงงำน (LPN) 

เลขที ่ 25/17-18 หมู่บำ้นมหำชยัเมอืงทอง ถ. สหกรณ ์ อ. เมอืง   จ. สมุทรสำคร  74000 
โทรศพัท ์  034-434726, 086-1631390   Email:   somponglpn@gmail.com 
 


