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ความเป็นมา   

สถานการณ์ภาพรวมแรงงานประมงท่ีเกาะอัมบล และเกาะเบนจน่ิา ประเทศอนิโดนีเซีย  

 ประเทศไทยท าการประมงนอกน่านน า้ในประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ อินโดนีเซียตอนเหนือ และอินโดนีเซียตอนใต้ 

เรือประมงนอกน่านน า้ไปท าการประมงตัง้แต่ปี 1965 และ เพิ่มจ านวนมากขึน้ 2006  มีจ านวนเรือเพิ่มถึง 1,000 -1,500 ล า 

ดงันัน้ การท าประมงนอกน่านน า้มีการท ามากว่า 50 ปี จ านวนแรงงานประมงที่ตกค้าง ถูกใช้งานเย่ียงทาส ไม่ได้กลบับ้าน ถูก

ท าร้ายร่างกายอย่างรุนแรง โดยเฉพาะกลุ่มที่ตกเป็นเหย่ือของกระบวนการค้ามนุษย์มีจ านวนมากที่ติดอยู่ตามเกาะต่าง ๆ 

ปัญหาโดยภาพรวมคือ การล่อลวงแรงงานไปท างานและไม่พาแรงงานเหล่านัน้กลบั การออกเรือหาปลาระยะเวลา 6 ปี เป็น

อย่างน้อย และมีการหมนุเวียนคนให้ท างานในเรือต่อแต่ให้เรือกลบัประเทศมาซ่อมแซม และไม่มีการอนุญาตให้แรงงานกลบั

ประเทศ การท าเอกสารปลอมบคุคล (seaman Book ปลอม เช่น ไทยเป็น กมัพชูา / กมัพชูาเป็นไทย /พม่าเป็นไทย เป็นต้น) ท า

ให้ไม่มีหลกัฐานที่แน่ชดัของตวับคุคลเหลา่นัน้ 

 การลงพืน้ที่เพื่อด าเนินการในการสบืค้นและช่วยเหลอืแรงงานประมงนอกน่านน า้เร่ิมขึน้เมื่อเดือนสิงหาคม 2014 และ

มีการเสนอข้อเท็จจริงและผลกัดนัให้เกิดการช่วยเหลือแรงงานประมงในเกาะ ได้แก่ เกาะเบนจิน่า เกาะอัมบล  และเกาะตวน 

ท าให้เกิดการช่วยเหลือและเปิดเผยข้อมูลครัง้ส าคัญร่วมกับส านักข่าว AP และข่าวในประเทศไทยทางช่อง 3 ทัง้นี ้LPN ได้

ด าเนินการให้ความช่วยเหลอืแรงงานประมงในทุกสญัชาติ ไม่ว่าจะเป็น ไทย พม่า ลาว และกัมพูชา เพื่อให้พวกเขาได้รับการ

ช่วยเหลอืและสง่กลบัประเทศต้นทางเป็นล าดบั 
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 มลูนิธิเครือข่ายสง่เสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ก่อตัง้เพื่อช่วยเหลอืและสง่เสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ทัง้ที่เป็น 

แรงงานไทย พม่า ลาว และกมัพูชา ตัง้แต่ปี 2004  ประเด็นที่ท าคือ ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการค้ามนษุย์ ใน

รูปแบบแรงงานบงัคบั  

 ปี 2006 มลูนิธิ LPN ได้รับการร้องเรียนขอความช่วยเหลอืกรณีลกูเรือประมง จ านวน 66 คน จากเรือประภาสนาวี มี

ผู้ เสยีชีวิตระหว่างการเดินทางกลบั 39 ราย ทัง้ที่เป็นคนไทยและคนพม่า อีกทัง้ยงัมีผู้ ป่วย และต้องการการรักษา และทัง้หมด

ไม่ได้รับค่าแรง และเงินชดเชย  ท าการประมงที่น่านน า้ในประเทศอินโดนีเซีย  

 ปี 2007 มลูนิธิ LPN ได้รับเร่ืองร้องเรียนให้ช่วยเหลอืลกูเรือประมงไทยและพม่า จากเรือที่ไปท างานประมงประเทศ

โซมาเลีย ลกูเรือเสยีชีวิต 1 รายและ แรงงานเด็กที่อาย ุ14 ปีถกูขงัในเรือนจ าเมื่อเดินทางกลบัถงึประเทศไทย  

 ปี 2006-2014  ระยะเวลา 9 ปี ในการท างานของ LPN พืน้ที่สมทุรสาคร ประเทศไทย LPNได้รับเร่ือง ร้องเรียน

แรงงานประมงที่ออกจากประเทศไทย เพื่อไปหาปลาน่านน า้อินโดนีเซีย  สรุปยอดผู้มาร้องเรียนจ านวน   128 คน (ผู้รอดชีวิต

กลบัมาที่ประเทศไทย) ในจ านวนนีม้ียอดผู้ เสยีชีวิต 39 คน และผู้พิการ 2 คน  ซึง่ผู้รอดชีวิตทัง้หมดไม่สามารถเรียกร้องค่าแรง

ได้และไม่ได้รับการดแูลผู้ประกอบการได้แม้แต่รายเดียว   นี่คือที่มาของปฏิบติัการช่วยเหลอืลกูเรือประมงไทยในประเทศ

อินโดนีเซีย 

ข้อเทจ็จริงท่ี LPN พบในการลงพืน้ท่ีในประเทศอนิโดนีเซีย  

1. เราพบว่ามีกระบวนการลกัลอบขนคนและแรงงานข้ามชาติโดยที่เก็บคนและการขงัคนบนฝ่ังเพื่อสง่ขายลงเรือประมง 

พบว่ากลุ่มนายหน้าร่วมกบับคุคลที่อ้างตนว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่จบักมุแรงงานข้ามชาติ พม่า กัมพชูา และน าสง่ขายต่อ

ให้กบันายหน้าเพื่อขายไปในเรือประมงไทย โดยมีที่เก็บซ่อนและกักขงัเหย่ือดงันี ้ บ้านสฟ้ีา และบ่อกุ้ ง  ห้องเช่าสวนมะพร้าว 

สวนผลไม้  ในละแวกใกล้เคียง  สมทุรสาคร สมทุรปราการ และ สมทุรสงคราม  

2. เราพบว่ามีเด็กชาย(อายเุฉลีย่ 12 ปี) ทัง้ เด็กไทย  พม่า กมัพชูา และลาว จ านวนไม่น้อยถูกขายลงเรือประมง  และ

ไม่ได้กลบัมาอีกเลย  บางคนถกูผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐสง่ตวัให้กบันายหน้าเพื่อน าไปเร่ขายในเรือประมง  

3. เราพบว่า มีแรงงานพม่าจ านวนมากไม่น้อยกว่า 2,000 คน ถกูขายลงเรือประมงอย่างผิดกฎหมาย และให้สวม

เอกสารเป็นชื่อคนไทย  ซึง่พบว่าบางคนไม่ได้กลบับ้านนานถึง 22 ปี   

4. เราพบว่า  มีคนไทยเร่ร่อนจ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน ที่ถกูมอมเหล้า และมอมยาสลบ  บงัคบัลงเรือ  และบางคน

กลบัมาเสยีสติ และอยู่กบัครอบครัวไม่ได้  มีอาการประสาทหลอน และหแูว่ว อยากจะฆ่าตวัตาย  และยงัพบว่า มีผู้พิการ

จ านวนไม่น้อย จากการท างานในเรือประมง ไม่ต ่ากว่า100 คน  เชน่ มือขา นิว้กดุ ขาขาด  ตาบอด และขาดอาหารขัน้รุนแรง 

มือเกร็ง เท้าเกร็ง และความจ าเสือ่ม  
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5. เราพบว่า มีคนจ านวนกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของลกูเรือประมงที่ไปประเทศอินโดนีเซีย ไม่ได้รับค่าแรงที่เป็นธรรม ถกูใช้

งานเย่ียงทาส ท างานมากว่าวนัละ 20 ชัว่โมง 

6. เราพบว่ามีคนจ านวนมากไม่สามารถกลบับ้านได้เนื่องจาก ไม่มีเอกสารแสดงตวัตน เพราะนายจ้าง ให้ บริษัทคู่ค้า

และไต๋เรือเก็บไว้  ซึง่หมายรวมถงึการปลอมแปลงเอกสารโดยนายหน้าซึง่เป็นนกัค้ามนษุย์(หมายถงึ นายจ้าง ร่วมกนันายหน้า 

ไต๋เรือ และบริษัทเรือไทยและอินโดฯร่วมมือกนัท าสิง่ต่าง ๆ ภายใต้ระบบการคอรัปชัน่ และผู้มีส่วนได้เสยี  ได้เปลีย่นสญัชาติ

ของแรงงาน เช่น ไทย เปลี่ยนเป็น กมัพชูา   / กมัพชูาเปลีย่นเป็นไทย / พม่าเปลีย่นเป็นไทย เพื่อให้เกิดความสบัสน และหา

ตวัตนของแรงงานไม่ได้ และเพื่อปฏิเสธความสมัพนัธ์ระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง   

7. เราพบว่า มีการท าร้ายทุบตีเกิดขึน้ในเรือ เช่น  ตบหน้า ถีบ  ใช้น า้ร้อนสาด   ใช้เหลก็แป๊บตี   ใช้หางปลากระเบนตี  

บงัคบัให้กระโดดน า้ว่ายจนหมดแรงเสยีชีวิต  มีค าสัง่ฆ่า เมื่อไม่เชื่อฟังหรือคิดที่จะขดัขืน    

8. เราพบว่า มีแรงงานประมงจ านวนหนึง่ทนสภาพการท างานไม่ได้  กระโดดน า้เพื่อฆ่าตวัตาย และกระโดดเพื่อหนีเอา

ชีวิตรอด  บางคนติดเกาะอยู่ในหมู่บ้านต่าง ๆ ที่ประเทศ อินโดนีเซีย ได้แก่ เกาะเบนจิน่า เกาะอมับล  เกาะ ตวน  เกาะมารูเก้ ฯ  

จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน  บางคน เสยีชีวิตเพราะเป็นไข้มาลาเลยี งกูดั  และเสียชีวิตกลางป่า   บางคนอดอาหารตาย    ถกู

ท าร้ายจากผู้มีอิทธิพล และการไลล่่าเพื่อให้กลบัลงไปท างานในเรืออีกครัง้  

9. เราพบว่าแรงงานทัง้หมดตกอยู่ในสภาพของแรงงานขัดหนี ้และไม่ได้รับค่าแรงจนกว่าเรือจะกลบัประเทศไทย ซึง่ใช้

เวลาถงึ 6 ปี และแรงงานเหลา่นัน้ไม่ได้กลบับ้านตามที่นายจ้างหรือไต๋สญัญา แต่จะถกูขายไปในเรือล าอื่น ๆ นานกว่า 10 ปี -

25 ปี    

10. เราพบว่า  เมื่อลงไปในพืน้ที่ เกาะอมับล  เกาะตวน และเกาะเบนจิน่า  ขมุนรกของลกูเรือประมง เป็นเร่ืองจริง ! ที่ต้อง

เปิดเผย และต้องช่วยเหลอืแรงงานประมงเหล่านีอ้ย่างเร่งด่วน 

ตารางแสดง :สรุปจ านวนลูกเรือที่ได้รับประสานงานและสามารถเดินทางกลับประเทศช่วยเหลือจาก LPN โดยตรง  

ระหว่างเดือนส.ค. 2557-ส.ค. 2558 

ล าดับ สัญชาติ เกาะ/อินโดนีเซีย จ านวน  (คน) 
1 ลาว อมับล 4 
2 กมัพชูา อมับล  4 
3 พม่า อมับล 34 
4 ไทย อมับล /เบนจิน่า 189 
 รวมทัง้สิน้  231 

ทัง้นีม้ีแรงงานประมงติดต่อของความช่วยเหลอืในเกาะต่าง ๆ  อีกจ านวนไม่ต ่ากว่า  200 คน ที่ยงัไม่สามารถเข้าถงึ

การช่วยเหลอืได้แก่ เกาะเบนจิน่า 100 คน เกาะอมับล 100 คน เกาะตวน 50 คน และเกาะโปไซนสั กาลิมนัตนั จ านวน 30 คน 

เกาะซมัลกักี ้30 คน ทัง้นีต้้องลงพืน้ที่และส ารวจเพิ่มเติม 
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ประเด็นผู้ เสยีชีวิตและต้องการน าศพมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจ านวน 3 ศพ ที่เกาะเบนจิน่า  ต้องด าเนินการ

เร่ืองการพิสจูน์  DNA และประสานระหว่างกรมการกงสลุ เพื่อด าเนินการช่วยเหลอืต่อไป  ญาติประสานเพื่อขอความช่วยเหลอื 

เป็นแรงงานประมงชาวไทย  และศพนิรนามอีกจ านวน 111 หลมุ  

ตารางสรุปผลการด าเนินการ LPN ในการช่วยเหลือลูกเรือประมงประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างส.ค. 2014 ส.ค. 2015 

ครัง้ที่ วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผลการด าเนินงาน 
1 24 – 29  ส.ค. 57 การส ารวจครัง้ที่ 1 พบคนไทยขอความช่วยเหลอื 6 คน สร้างที่

พกัชัว่คราว จดัหาอาหารและที่พักประสานงานภาครัฐ พม. DSI 
กรมการกงสลุ สวสัดิการ  IOM  ILO UNACT 

มีการช่วยคนไทยชุดแรกกลบั 
1 ต. ค.  57 

2 11- 23  ก.ย. 57 คนไทยและพม่าขอความช่วยเหลอื 19 คน และ แสดงตัวกบัตม. 
อมับล เพื่อขอความช่วยเหลอื ช่วยแรงงานพม่าได้จากห้องขัง/
หน้าห้องน า้ จ านวน 10 คน   ประสาน ตม. อมับล /และ
สถานทูตไทยในจากาต้า   หน่วย NGO และชมุชนในพืน้ที่
อินโดนีเซีย 

คนได้รับความช่วยเหลอืกลบั 
15 คน 

3 15พ.ย. 57 – 
3 ธ.ค. 57 

การส ารวจจากอมับล ถงึเบนจิน่า พบหลมุศพ คนไทยจ านวน
มาก คนติดเกาะนานกว่า 18 ปี 

ได้รับการสง่กลบั 10 คน 

4 11  -20 ม.ค. 58 เด็กถกูลอ่งลวงลงเรือประมง ได้รับการประสานจากตม. เกาะ
อมับล จ านวน 2 คน และช่วยเหลอืคนที่ป่วยจิตประสาท ขอ
กลบัประเทศรวมทัง้เหย่ือการค้ามนษุย์ที่ออกสือ่ไทยในประเทศ
ไทย 10 คน 

เด็กได้รับการช่วยเหลอื 6 คน    
แรงงานไทย 12 คน 

5 12 มี.ค. 58 –  
6 เม.ย. 58 

พบคนตกเรือจ านวนมาก และแรงงานประมงที่ติดอยู่ที่เกาะ
อมับลจ านวนมากกว่า 60 คน แต่ช่วยได้ครัง้ละ 10 คน 

มีแรงงานได้กลบั 21 คน 
เกาะอมับล กลบัเคร่ืองบิน 
C130  จ านวน 68 คน  
แรงงานถกูขงัได้กลบั 5 คน 

6 15-23 พ.ค. 15 ลงพืน้ที่ช่วยเหลอืแรงงานตกค้าง / คนงานไทยได้กลบัเพิ่ม  700 
คน ที่เกาะเบนจิน่า  เร่ิมทยอยกลบัทกุวนั 

แรงงานเร่ิมทยอยกลบัแต่
ไม่ได้รับการคุ้มครองสทิธิ
เท่าที่ควรจากรัฐบาล 

7 20 -31 ส.ค. 15 ขดุศพและตรวจ DNA  มีคนพม่าติดค้างที่เกาะอมับล 500 คน 
อบุติัเหตกุารท างานเสยีมือ และเสยีตา แต่ยงัไม่ได้รับการ
เยียวยาจ านวน 3 คน และทัง้หมดยงัไม่ได้รับค่าจ้างค่าแรงค้าง
จ่าย  1ปี - 7 ปี   มีแรงงานติดค้าง 500  คน ที่เกาะอมับล  / 
เกาะเบนจิน่า  และ เกาะตวน บางรายป่วย และต้องการกลบัมา
รักษาตวัที่ประเทศต้นทาง แต่ไม่ได้รับการช่วยเหลอืจากนายจ้าง 
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ตัวเลขของผู้ได้รับความช่วยเหลือส่งกลับประเทศทัง้หมดจากหน่วยงานต่าง ๆ   ตัง้แต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 

ลูกเรือ 
สัญชาติ 

จ านวน  
(คน) 

หน่วยงาน หมายเหตุ 

ไทย 1,613 
 
 

กระทรวงการต่างประเทศและ
ผู้ประกอบการ  /มลูนิธิประวีณา  

เกาะเบนจิน่า  /เกาะอมับล /เกาะตวน  /เกาะโพ
เตียนสั /กะลิมนัตนั 

พม่า 628*  รัฐบาลอินโดนีเซีย และ  IOM 
เกาะเบนจิน่า 326 คน 
เกาะอมับล 300* คน 

รอการพิสจูน์สญัชาติที่อมับล 300 คนLPN 
ประสานงานและให้ความช่วยเหลอืค่าจ้างค่าแรง   

กมัพชูา 65 
 

รัฐบาลอินโดนีเซีย และ  IOM  
เบนจิน่า 58 คน   /อมับล 7 คน  

LPN ประสานงานและช่วยเหลอืการเรียกร้องค่าจ้าง
ค่าแรง 

ลาว 14 รัฐบาลอินโดนีเซีย และ IOM 
เบนจิน่า 8 คน /อมับล 6 คน  

LPN ประสานงานสถานทตูและให้การช่วยเหลอืการ
เรียกร้องค่าจ้างค่าแรง ติดต่อครอบครัว 

รวมทัง้สิน้ 2,250   
*จ ำนวนประมำณกำร  


