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STATISTICS

Beneficiaries who were serviced by LPN (2015-2018)

สถิติการให้ความช่วยเหลือศนูยใ์ห้ค าปรึกษา
ด้านกฎหมาย



Problems Number 

(people)

a. Human trafficking victims / เหย่ือการค้ามนุษย์ 326

b. Labours with wage problems / ค่าจ้างค่าแรง 738

c. Labours with working accident

/ อุบัติเหตุจากการท างาน
112

d. Labours who were sexually abused

/ การละเมิดทางเพศ
27

e. Health problems / ปัญหาสุขภาพ 51

f. Migrant children who have been  

subjected to violent and have no access 

to education / เด็กและผู้ติดตาม 

420

g. Others /อ่ืน ๆ เช่นเร่ืองเอกสาร / นายหน้าล่อลวงเป็นต้น 880

Total 2,554



Fishermen who were serviced by LPN (2014 - 2018)

ลูกเรือประมงที่ได้รับความช่วยเหลือ ในศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย LPN 

Year Amount

2014-2015 273

2016 137

2017 108

2018 145

Total 663



Thai and Mirgant fisher union group (TMFG) /

Fisher labour group  (FLG)

กลุ่มลกูเรือประมงไทยและข้ามชาติ หรือ
กลุ่มลกูเรือประมง



การให้ความช่วยเหลือ : ร่วมกบัส านักงานต ารวจแห่งชาติ



บาดเจบ็ในเรอื



การร่วมตรวจเรือประมงร่วมกบัหน่วยงานรฐั



ความร่วมมือในการท างานร่วมกบัภาครฐั



สมัภาษณ์ชวีติลกูเรอืพมา่หลงัจากไดร้บัการชว่ยเหลอืส่งกลบัประเทศ
ณ เมอืงเมาะล าไย



สมัภาษณ์ลกูเรอืพมา่ใหข้อ้มลู / ยงัไมไ่ดร้บัคา่แรงทีเ่ป็นธรรมจากนายจา้ง



สง่ลกูเรอืพมา่กลบับา้น / และตดิตามลกูเรอืทีย่งัไมไ่ดก้ลบับา้น 24 ปี
ตดิอยูท่ีเ่กาะฟักฟัก ประเทศอนิโดนีเซยี



ประชุมกบัลกูเรอืไทยพึง่ไดร้บัการสง่กลบัเดอืนมนีาคม 2017 หลงัจากตดิทีเ่กาะอนิโดนีเซยีกวา่ 20 ปี



ตดิตามลกูเรอืพมา่และกมัพชูาอยูใ่นประเทศไทย: เหยือ่แรงงานบงัคบัและคา้มนุษย์

ภรรยาลูกเรือพม่าร้องขอให้ช่วยสามีและลูกเรืออีกจ านวน 9 คน
จงัหวดัสตูล ประเทศไทย

ลูกเรือประมงกมัพชูาจ านวน 15 คน เหยื่อการค้ามนุษยแ์ต่ศาลไทย
ยกฟ้อง ไม่ด าเนินคดีเพราะไม่เช่ือในพยานว่าท างานหนักมากกว่า
20 ชัว่โมง และถกูท าร้ายทุบตีอย่างหนัก มีกระบวนการคอรบัชัน่
อย่างกว้างขวางในกระบวนการศาลยติุธรรม



ลกูเรอืประมงไทยกลบัจากเบนจน่ิา ไมไ่ดร้บัการเยยีวยาจากรฐั ไปท างานในเรอืประมงไทย ในน่านน ้าไทย

ลูกเรือไทยลงเรอืตัง้แต่อายุ 9 ปี ล่องรอยแผลการถกูท าร้ายทุบตี
แต่ไม่ถกูช่วยเหลือในฐานะเหย่ือ ตอนน้ีเข้ามาให้ LPN

ช่วยด าเนินการเรื่องอบุติัเหตคุรัง้น้ี

เม่ือแขนขาดจากออกเรอืครัง้น้ี นายจ้างไม่รบัผิดชอบ ให้เงิน 100 บาท
ข้าว 2 กล่องและน ้า 2 ขวด คณุไม่มีทางสู้เขาได้หรอกเพราะเขามีเงินเยอะ
ไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรเจ้าของเรอืหรอกนะ



สง่ลกูเรอืประมงไทยกลบับา้น



ลกูเรอืกมัพชูา 19 ชวีติทีเ่ป็นแรงงานทาสในเรอืน ้ามนัไทย
รอความชว่ยเหลอืทางคดคีวาม LPN น าขา้วสารอาหารแหง้ไปมอบให้ ระหวา่งรอด าเนินคดี
ทีจ่งัหวดันราธวิาส



เยีย่มบา้นลกูเรอืและมอบอาหารใหร้ะหวา่งรองานและรอการเรยีกรอ้งคา่จา้งค่าแรง



การสง่กลบับา้น และสภาพแรงงานทีถ่กูทิง้ตามเกาะในอนิโดนีเซยี



CHALLENGES
of the victims rescue work by LPN



แผนงานภาคประชาสงัคม (NGO)

● ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ลกูเรือประมง (TMFG หรือ FLG) ทัง้ในน่านน ้า
และนอกน่านน ้า

● ศนูยร์บัเรื่องร้องทกุขแ์รงงานแรงงานประมง ทัง้ไทยและนอกประเทศ
การช่วยเหลือแรงงานท่ีติดค้างอยู่ตามเกาะต่าง ๆ

● การพฒันาคณุภาพชีวิต และ คณุภาพการจ้างการงาน พฒันาลกูเรือประมง
เครือข่ายการท างาน โดยการท างานร่วมกบัผูป้ระกอบการ และภาครฐั



ข้อท้าทาย
● การส่งต่อข้อมลูและการให้ความช่วยเหลือ ระหว่างรฐัต่อรฐั
การมีส่วนร่วมภาคประชาสงัคม และกลุ่มเครือข่ายลกูเรือประมง

● การให้แรงงานประมงเข้าถึงระบบกลไกการคุ้มครองสิทธิ และพฒันาคณุภาพชีวิต
ในการท างาน

● หากหลกัฐานทางเอกสารคือสาระส าคญั : แต่ถ้าลกูเรือไม่ได้รบัความเป็นธรรม
และข้อมลูท่ีย้อนแย้งกนัท าอย่างไร / เช่น การได้ค่างแรงไม่คบ ตามสญัญาจ้าง



การยกระดบัการใหค้วาม

ชว่ยเหลอื :  ระดบัอาเซยีน

การท าเชือ่มโยงกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
ไทย - พมา่
ไทย – กมัพชูา
ไทย – ลาว
ไทย – มาเลย์
เป็นต้น



THANK YOU
Labour Rights Promotion Network Foundation (LPN) 

is an organization that aims to promote quality of life for workers.
This includes rights- protection, equality promotion, self-reliance, 

and peaceful  living together in society.


