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*  ผูเ้ขยีนขอขอบคณุมลูนธิิเครอืขา่ยสง่เสรมิคณุภาพชวีติแรงงานทีอ่นเุคราะห์ข้อมลู รว่ม
แบ่งปันสถานการณ์การค้าทาสยุคใหม่ ช่วยแนะนำากรณีศึกษาให้ผู้เขียน ผู้เขียน
ขอขอบคณุกรณีศกึษาท้ังสามคนและลกูเรือประมงอีกหลายคนทีช่ว่ยอธบิายให้ผูเ้ขยีน
เข้าใจชีวิตระหว่างการเดินทางอย่างกระตือรือร้น 
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บทน�า

ช่วงต้น พ.ศ. 2558 ปรากฏข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์และส่ือโทรทัศน์

ต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตแรงงานไทยท่ีถูกหลอกไปเป็นลูกเรือประมงและกลาย

เป็นคนตกเรือที่เกาะอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย (ไทยรัฐออนไลน์, 19 

กันยายน 2557; โพสต์ทูเดย์, 2 พฤศจิกายน 2558; สำานักข่าวชายขอบ, 

18 มีนาคม 2558; ผูจ้ดัการออนไลน,์ 25 มนีาคม 2558; ไทยพีบเีอส, 10 

เมษายน 2558) รายงานข่าวเหล่านี้กล่าวถึงการกดขี่ การเอาเปรียบของ

ธุรกิจเรือประมงท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารท่ีระบุตัวตนของลูกเรือประมง 

การใชง้านเยีย่งทาสจนทำาใหล้กูเรอืประมงจำานวนมากทนไมไ่หวกลายเปน็

คนตกเรือ เมื่อข่าวนี้แพร่กระจายออกไปได้ทำาให้ภาครัฐออกมาปรามสื่อ

วา่ให้ระมดัระวงัการนำาเสนอข่าว เพราะจะทำาใหภ้าพพจนข์องประเทศไทย

กับการค้ามนุษย์มีความชัดเจนมากขึ้น และอาจจะทำาให้มีผลกระทบต่อ

อุตสา หกรรมประมงท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจราว 233 พันล้านบาทต่อปี 

(กรีนพีซ, 2560)

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากนั้น รัฐบาลไทยได้ช่วยเหลือและประสาน

งานร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN ให้

ลูกเรือประมงจำานวน 168 คน ได้เดินทางกลับมาสู่ประเทศไทย (มูลนิธิ

เครือขา่ยสง่เสรมิคุณภาพชวีติแรงงาน และศนูยป์ฏบิตักิารชว่ยเหลอืลกูเรอื

ประมง, 2558) เร่ืองเล่าของลูกเรือเกี่ยวกับการเผชิญกับความยากลำาบาก

การถกูเอารดัเอาเปรยีบและใชแ้รงงานเยีย่งทาสไดป้รากฏสูส่งัคมภายนอก

มากขึ้น จนทำาให้สหภาพยุโรปส่งใบเหลืองให้ไทยเร่งจัดการปัญหาการทำา

ประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคมุจนไมไ่ดม้าตรฐาน
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ทีก่ำาหนด (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) 

ใน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยถกูจดัลำาดบัเปน็ประเทศทีม่ปีญัหาการค้ามนุษย์

ในระดับ Tier 3 ซ่ึงเป็นระดับท่ีปัญหาการค้ามนุษย์มีความรุนแรงและรัฐบาล

ไม่ได้ใส่ใจในการแก้ไขปัญหา หากไม่เร่งรีบแก้ไขจะถูกตัดสิทธิทางการค้า 

ดงัน้ัน รฐัไทยจงึเรง่รดัปญัหาการละเมดิสทิธิและการคา้มนษุยจ์นสามารถ

เลื่อนมาอยู่ในระดับ Tier 2 ใน พ.ศ. 2559 (TIP Report, 2016)

จากสถานการณ์ดังกล่าว การวิเคราะห์การค้ามนุษย์และการละเมิด

สทิธมินุษยชนจงึเปน็ประเดน็ทีน่กัวชิาการ ผูส้ือ่ข่าว และรฐัใหค้วามสนใจ

เพราะเก่ียวข้องกับ “หน้าตา” ของประเทศ ในช่วง พ.ศ. 2558–2559 งาน

ศึกษาเก่ียวกับลูกเรือประมงจึงให้น้ำาหนักกับการเอาเปรียบ กดข่ี การทำาร้าย

แรงงานประมง และงานวเิคราะหเ์ชงินโยบาย กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง พร้อม

ทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Chantavanich et al., 2016; กรรณ ภัทร, 

2559; ทานตะวัน, 2553; สุภางค์ และคณะ, 2552; อมรวรรณ, 2550) 

ผูเ้ขยีนมขีอ้สงัเกต 2 ประการตอ่งานศกึษาเหลา่นี ้ประการทีห่นึง่ การมอง

วา่ ลกูเรอืประมงคอื เหยือ่ ผูถ้กูกระทำา ดงัจะเหน็ไดจ้ากเร่ืองเลา่ต่างๆ ที่

แสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำาบาก ถูกเอารัดเอา เปรียบ ซึ่งมัก

จะปรากฏบนรายงานของหนว่ยงานพฒันาเอกชนและสือ่สิง่พมิพ ์ประการ

ที่สอง การศึกษามักมุ่งไปท่ีการแก้ ไขปัญหาการค้ามนุษย์หรือการทำา

อยา่งไรให้ประเทศไทยไมถู่กจดัอยูใ่นกลุม่ผูล้ะเมดิสทิธมินุษยชน หรอืการ

ค้ามนุษย์ ซึ่งจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ และมีการวิเคราะห์

ลักษณะการใช้แรงงานลูกเรือประมงดังกล่าวว่า เป็นการค้าทาสยุคใหม่ 

(modern slavery)

บทความนี้ ใหค้วามสำาคญักบัการอธบิายชวีติลกูเรอืประมงแตไ่มไ่ดม้อง

ว่าพวกเขาเป็นแรงงานทาสหรือเหยื่อค้ามนุษย์ท่ียอมจำานนต่อการบังคับ

ควบคุมของไต้ก๋งเรือเท่านั้น แต่พวกเขาพยายามด้ินรนแสวงหาอิสรภาพ
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ออกจากขบวนการนี ้ เม่ือไดห้ลุดรอดไปแลว้ ยงัไดน้ำาชดุประสบการณ์เดมิ

นี้ ไปใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ท่ีประสบปัญหาเช่นเดียวกับตนเอง โดยนำามิติด้าน

เวลาและสถานท่ีมาอธิบายให้เห็นว่า การเคล่ือนย้ายของทุนในอุตสาห กรรม

ประมงน้ันใหค้วามสำาคญักบัมติด้ิานเวลาเพือ่ใหก้ารเคลือ่นยา้ยของสิง่ของ

และทุนดำาเนินไปอย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย การเคล่ือนย้ายอย่าง

รวดเร็วน้ีบีบค้ันแรงงานจากลูกเรือประมง ทำาให้ชีวิตลูกเรือประมงเสมือน

เป็นเครื่องจักรทำางานอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ลูกเรือประมงต่างก็

พยายามหนอีอกจากการควบคมุของทนุ บางคนสามารถหลบ หลกีและนำา

ประสบการณ์ตนเองไปใช้เพื่อประโยชน์คนอื่นต่อไป

การศึกษานี้ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นรายกรณีและสนทนากลุ่ม อนึ่ง 

ดว้ยข้อจำากดัของการเขา้ถงึผู้ใหข้อ้มูลและระยะเวลาการทำาวจิยั ผู้เขยีน จงึ

เลือกกลุ่มประชากรท่ีศึกษาจากลูกเรือประมงท่ีได้รับความช่วยเหลือจาก

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labor Rights Promotion 

Network: LPN) 3 กรณีคือ ทินกร พรชัย และเหยี่ยว

การเคลื่อนย้ายของ “ทุน” ในอุตสาหกรรมประมง

บทความนีศ้กึษาชวีติลกูเรอืประมงทีอ่ยูใ่นระหวา่งการเดนิทางจากจดุ

เร่ิมต้นไปสู่จุดหมาย โดยจุดเร่ิมต้นมาจากความต้องการสะสมทุน แต่เพราะ

การเดนิทางและประสบการณจ์ากการเปน็ลกูเรอืประมงทำาใหค้วาม คดิเดมิ

นั้นเปลี่ยนแปลงไป โดยบทความนี้จะอธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงน้ันมา

จากความพยายามตรึงเวลาและสถานที่ของลูกเรือประมงให้หยุดน่ิงโดย

กลุ่มทุนในอุตสาหกรรมประมงผ่านไต้ก๋ง ไต้ก๋งเป็นผู้ควบคุมให้เวลาและ

ระยะทางหดสั้นลงเพื่อให้อาหารทะเลต่างๆ ไปถึงตลาดด้วยความรวดเร็ว 
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แต่ท่ามกลางการเคล่ือนย้ายอย่างรวดเร็วของทุน เดวิด ฮาร์วีย์ (David 

Harvey, 1990) ได้ใชค้ำาวา่ “Time and Space Compression” เพือ่อธบิาย

ว่า “ทุน” (capital) เคล่ือนตัวอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ ทำาให้ระยะทาง

หดสั้นลง

ในยคุโลกาภวิตัน์ สิง่ของตา่งๆ ถกูทำาใหม้คีวามเหมอืนกนั คลา้ยคลงึ

กัน ไม่ว่าจะเสพจากมุมใดบนโลกใบนี้ก็ไม่แตกต่างกัน ในอุตสาหกรรม

ประมง สตัวน้์ำาทีจ่บัมาไดจ้ากทะเลจนีใตจ้ะตอ้งไปถงึมอืผูบ้รโิภคแถบยโุรป

ในสภาพที่สดเสมือนเพิ่งจับขึ้นมาจากแหล่งกำาเนิดของมัน ภายใต้การ

เคลือ่นยา้ยท่ีรวดเรว็นีจ้ำาเปน็ทีจ่ะต้องพึง่พาเทคโนโลย ีอตุสาหกรรมประมง

จึงเปล่ียนการใช้เคร่ืองมือหรือเคร่ืองทุ่นแรงท่ีสามารถจับสัตว์น้ำาได้ทีละมากๆ 

ประเทศไทยได้เข้าสู่การผลิตแบบนี้ ต้ังแต่ พ.ศ. 2503 มีการเปลี่ยนแปลง

มาใช้อวนลาก และเปล่ียนจากเรือท่ีไม่ใช้เครื่องยนต์มาเป็นเรือที่ใช้เครื่อง 

ยนต์ เพื่อยน่ระยะเวลาไปสูเ่ปา้หมาย จับสัตว์ทะเลได้เร็วและจำานวนมาก

ขึน้ ในชว่งนีเ้อง ประมงไทยไดร้บัการสนบัสนนุดา้นเทคโนโลย ีการลงทนุ 

จากประเทศที่พัฒนาแล้วและจากองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อใช้ในการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โรงงานผลิตน้ำาแข็ง โรงงานห้องเย็น และ

โรงงานแปรรปูสนิคา้สัตวน์้ำา เพือ่เปน็พืน้ทีร่องรบัอตุสาหกรรมประมงและ

แปรรูปอาหารทะเลออกสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

อยา่งไรกต็าม เมือ่ขยายพืน้ทีก่ารหาสัตวน์้ำาไปยังน่านน้ำาประเทศเพือ่น

บา้น ใน พ.ศ. 2535 ทำาให้ไดส้ตัวน์้ำามากขึน้ แตน่ัน่หมายความวา่ การเดนิ

ทางทีไ่กลขึน้เพือ่หาสตัวน์้ำาในนา่นน้ำาประเทศเพือ่นบ้าน จะใชเ้วลามากขึน้ 

มีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตให้มีความทันสมัยมากขึ้น เช่น ใช้เครื่อง

โซนาร์ (sonar) เพื่อช่วยจับตำาแหน่งปลาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำา เรือ

ประมงเองมีระบบแช่แข็งสัตว์น้ำา และเคร่ืองยนต์ท่ีมีประสิทธิภาพในการลาก

อุปกรณ์หาสัตว์น้ำาขนาดใหญ่ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการเพ่ิมต้นทุนให้แก่อุตสา หกรรม
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ประมง ซึ่งไม่สามารถหลีกเล่ียงได้หากต้องการจำานวนสัตว์น้ำาในปริมาณ

มาก และคงความสดใหมเ่มือ่ถงึปลายทาง แตต่น้ทนุอกีประเภทหนึง่ทีอ่าจ

จะสามารถจัดการให้ต่ำาลงได้ คือ ค่าตอบแทนแรงงานลูกเรือประมง จน

นำาไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน

หลากหลายชีวิต (ไร้ค่า)

ทนิกร วนัทีพ่บทนิกรเมือ่ประมาณ 2 ปทีีแ่ลว้ เปน็ชว่งทีท่นิกรเพ่ิงได้

รับความชว่ยเหลอืจากมลูนธิิเครือขา่ยสง่เสรมิคุณภาพชวีติแรงงานจากเกาะ

อมับน ประเทศอนิโดนเีซยี ทนิกรเปน็ชาวมอญ กอ่นเดนิทางมายงัประเทศ 

ไทย เขาอาศัยอยู่กับครอบครัวที่เมืองมะละแหม่ง รัฐมอญ เขาไม่เคยได้

เรยีนหนงัสอื ออกไปรบัจา้งตลอด วนัหนึง่กลบัมาบา้นและทราบวา่พ่อแม่

เลกิกนัรู้สกึเสียใจมาก จงึไปพกัอาศยักบัพีส่าว ซึง่แตง่งานมคีรอบครวัแลว้

และฐานะยากจน ทินกรจึงไม่อยากอยู่เป็นภาระของพี่สาว เขาจึงหนีออก

มาและไปพกัอาศยักบัเพือ่นตัง้แตอ่าย ุ13 ป ีตอ่มาทนิกรไดเ้ดนิทางมายงั

เมียวดทีัง้ทีไ่มรู่ว้า่อยูท่ีไ่หนและจะไปทำาอะไร แตบ่อกคนแถวนัน้วา่ “จะไป

ยูเรีย” ซึ่งหมายถึงจะไปประเทศไทย ผู้คนก็ชี้ต่อๆ กันมาว่าให้เดินทางไป

ทางนี้จนมาถึงแม่สอด เขาก็เดินทางมาเร่ือยๆ แบบไม่มีหลักฐานการเดิน

ทางเข้าประเทศไทย ข้ามชายแดนแม่สอดด้วยเงิน 500 จัต มาที่แม่สอด 

เขาพูดภาษาไทยไม่ได้เลย ไม่รู้จักใครเลย จนกระทั่งพบคนในหมู่บ้าน

เดยีวกนัมาขายดอกไมอ้ยูท่ีต่ลาดแมส่อด ตา่งคนตา่งรอ้งไห ้และตอ่มาถกู

หลอกให้มาที่มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นคนงานแกะกุ้ง ต่อมาถูก

หลอกจับขงัลอ็คกญุแจไวอ้ยูใ่นหอ้งราว 2 สปัดาหพ์รอ้มกบัชาวพมา่อกี 20 

คนแล้วถูกปล่อยลงเรือประมงพร้อมกับแรงงานชาวพม่า ไทย และเขมร
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ทินกรใช้ชีวิตเป็นลูกเรือประมงประมาณ 11 ปี เคยเป็นคนตกเรือ 2 

ครั้ง ปัจจุบันอายุ 30 ปี

พรชยั เปน็คนจงัหวดัเพชรบุร ีมพีีน่อ้ง 4 คน พีค่นโตเสยีชวีติไปแล้ว 

เหลือแต่น้องสาวและน้องชาย มีความตั้งใจไปเป็นช่างบนเรือประมง เขา

สมัครไปทำางานนี้ตอนอายุ 30 กว่าปี ช่วงก่อนท่ีจะไปลงเรือ เขาเป็นคน

คอ่นขา้งเกเร ตดิยาเสพตดิ เปน็ผูท้ีส่รา้งความเดอืดรอ้นมาใหก้บัครอบครวั 

จงึตดัสินใจลงเรอืเพือ่ปรบัเปลีย่นตนเองอยา่งนอ้ยกห่็างไกลจากยาเสพตดิ 

และเหน็ถงึรายไดจ้ำานวนมากทีอ่าจจะชว่ยจุนเจือครอบครวัไดบ้า้ง เขาบอก

วา่ การตดัสนิใจออกทะเลจะชว่ยใหเ้ขาลมืเรือ่งตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในอดตี และ

คิดว่าจะได้เห็นท้องฟ้าและทะเลตามท่ีเคยเห็นในภาพยนตร์ พรชัยมี

ชีวิตคล้ายๆ กับเหย่ียว มีประวัติชีวิตค่อนข้างโลดโผน กล้าได้กล้าเสีย คนใน

ครอบครัวมองว่า พรชัยเป็นคนท่ีสร้างปัญหาให้กับครอบครัวเสมอ พรชัย

ตัดสินใจลงเรือเพราะได้ยินมาว่าได้ค่าตอบแทนสูง และต้องการหักดิบตน เอง

จากยาเสพติด แม้ว่าเขาจะสมัครใจลงเรือ แต่เขาก็ไม่เคยเห็น Seaman 

Book1 เลย

เหย่ียว ชายรูปร่างสันทัดตัดผมเรียบร้อย มีน้ำาเสียงและการตอบโต้

บทสนทนาที่ชัดเจน หนักแน่น ทำาให้พอคาดคะเนได้ว่าชายคนนี้มีอะไรที่

แตกต่างจากคนอืน่ๆ เขาเล่าว่า เขาเคยมีปัญหาด้านคดคีวาม และถกูจบั

ขังคุกประมาณ 2 ปีกว่า พอออกจากคุกไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับ 

ก่อนลงเรือก็พอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์แต่เนื่องจากมีลูกอายุ 6 

1 คอืหนงัสอืคนประจำาเรอื เป็นเอกสารท่ีกรมการขนสง่ทางน้ำาและพาณชิยนาวหีรอืกรม
เจ้าท่าออกให้กับบุคคลผู้ประสงค์จะลงทำาการในเรือเดินทะเลสำาหรับการบันทึกประวัติการ
ทำางานในเรือและใช้ตรวจสอบระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีในเรือ เพื่อสมัครสอบขอรับ
ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถและให้ใช้เป็นเอกสารพยานการเลิกจ้าง
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ป ีและแม่ทีช่ราแลว้ จำาเปน็ตอ้งหาเงนิมาเพือ่เลีย้งครอบครวั เหยีย่วอยูบ่น

เรือประมาณ 2 ปกีวา่ สมคัรไปเปน็ชา่งเคร่ือง แตเ่มือ่ลงเรอืประมงไปแล้ว

เขากลายเป็นลูกเรือประมง คัดแยกปลา ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามท่ีตนเองคาด

หวังไว้ เขาจึงพยายามหาทางหนีจากการควบคุม

การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์

กอ่นทีลู่กเรอืประมงจะลงเรอืจะต้องทำาหนงัสอืคนประจำาเรอืทีเ่รยีกวา่ 

Seaman Book เพือ่ระบตุวัตนกอ่นเดนิทาง บางคนรูว้า่การออกเรอืประมง

นอกนา่นน้ำาในประเทศเพือ่นบา้นจะตอ้งมหีนงัสอืแสดงอตัลกัษณบ์คุคลนี ้

แต่มักจะไมเ่คยเหน็หนงัสือน้ี กรณทีนิกรนัน้ เนือ่งจากเขาลกัลอบเขา้เมอืง

โดยผิดกฎหมาย ไต้ก๋งจึงดำาเนินการออกหนังสือคนประจำาเรือให้ ซึ่งระบุ

ตัว ตนท่ีแตกต่างจากตัวตนเดิมอย่างส้ินเชิง อย่างไรก็ตาม หนังสือคนประจำา

เรอืของลกูเรอืประมงทกุคนจะถกูไตก้ง๋ยดึหรอืทำาลายหนังสือคนประจำาเรือ

นัน้ไว ้แลว้ตัง้ชือ่-นามสกลุใหมใ่หแ้กล่กูเรอืปะมง กรณทีนิกร ได้ชือ่ใหมว่า่ 

นิมติร แตไ่ตก้ง๋เรยีกเขาวา่ กะลา สว่นพรชยั ไมไ่ดช้ือ่ใหม ่ เขาสมคัรไปใน

ตำาแหน่งช่างเครื่องยนต์ เหยี่ยวก็เช่นเดียวกัน

การเปล่ียนอัตลักษณ์นี้ ไม่ได้หมายถึงแค่การเปล่ียนช่ือ นามสกุล แต่

รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงสัญชาติ ถ่ินกำาเนิดด้วย บางคนถูกเปล่ียนสัญชาติ 

เช่น ลูกเรือที่เป็นไทยถูกเปล่ียนเป็นลาว ลูกเรือพม่าถูกเปลี่ยนเป็นเขมร 

ดงันัน้คนเหล่านีจ้งึกลายเปน็ “คนนรินาม” จากสงัคมเดิม สิง่ทีบ่ง่บอกถงึ

ตวัตนเดมิไดเ้ริม่หายไป ดงันัน้หากสญูหายหรอืเสยีชวีติก็ไมส่ามารถตดิตาม

ได ้หรอือาจจะเกดิความสบัสนกรณทีีต่อ้งพสิจูน ์DNA เพือ่พสิจูนล์กัษณะ

ทางพนัธกุรรม เนือ่งจากตนเองมสีญัชาตทิีแ่ตกตา่งจากพอ่แม ่ญาตพิีน่อ้ง
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ตนเอง ก่อให้เกิดความยุ่งยากและซับซ้อน

การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์นี้ยังเกี่ยวกับโอกาสที่จะกลับสู่แผ่นดินเกิด 

เมือ่ลูกเรอืประมงหนจีากเรอืประมงมาอยูบ่นบก หรอืทีเ่รยีกวา่ คนตกเรอื 

และกลายเป็นคนผีไปในที่สุดหากเขาไม่กลับขึ้นเรือประมงลำาต่อไป กรณี

ทินกร เขากลายเป็นคนผีอยู่ท่ีเกาะอัมบน คนผีคือ คนที่ไม่มีหลักฐาน

แสดงว่าตนเองเป็นใคร ไม่มีญาติพี่น้อง หรือคนที่รู้จัก เป็นคนท่ีล่องลอย

ไร้จุดหมาย ไร้จุดเกาะเกี่ยวกับพื้นที่

ชีวิตระหว่างการเดินทาง: การเคลื่อนย้ายที่หยุดนิ่ง

เหตุผลของลูกเรือประมงส่วนใหญ่ท่ีเลือกลงเรือน้ัน คือรายได้จำานวน

มาก บางคนได้ยินมาว่า จะได้ส่วนแบ่งร้อยละ 2 ของจำานวนปลาที่หามา

ได ้บางคนมีขอ้ตกลงเปน็จำานวนเงนิ เชน่เหยีย่ว ไดเ้งนิมาจำานวน 25,000 

บาทก่อนออกเดินทาง ทำาให้เขาเช่ือมั่นว่า หากได้ทำางานในตำาแหน่งช่าง 

เขาจะได้รับค่าตอบแทนจำานวนมากภายในเวลา 1–2 ปี ทว่าในสถานการณ์

จริง ทนัททีีล่งเรอืไป บางคนเริม่มอีาการเมาเรอื อาเจยีน กลวัทะเล เนือ่ง 

จากว่ายน้ำาไม่เป็น มีความคิดท่ีอยากจะถอยหลัง แต่ก็ไม่สามารถทำาได้

เน่ือง จากมองไปทางไหนก็มีน้ำาทะเล ไม่มีแผ่นดินให้เท้าได้ก้าวไปเหยียบเลย

โดยทั่วไปเรือประมงหาปลาจะมีขนาดที่แตกต่างกันดังนี้ บางลำาจะมี

ลูกเรือตั้งแต่จำานวน 15 คนขึ้นไป บางลำาจะมีลูกเรือประมาณ 25 คน 

ลูกเรือมักจะเป็นคนไทย พม่า เขมร และลาว รวมไปถึงคนพิการและคน

ขอทานทีถ่กูลักพาตวัข้ึนเรอื โดยทัว่ไป เรอืประมง 1 ลำา จะประกอบดว้ย 

ไต้ก๋ง หัวหน้าอวน นายท้ายเรือ ช่าง พ่อครัว คนที่มีตำาแหน่งเหล่านี้มัก

จะเป็นคนไทย นายท้ายเรือจะทำางานใกล้ชิดกับไต้ก๋ง ส่วนลูกเรือประมง
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จะมีหลากหลายชาติพันธ์ุ หลายสัญชาติอยู่ปนเปกันเพ่ือไม่ให้พวกเขาส่ือสาร

พูดคุยกันรู้เรื่อง ลูกเรือคนหนึ่งบอกว่า ที่ทำาแบบนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่

จะเกดิขึน้ตอ่ไตก้ง๋ ในสภาวะความเปน็อยูท่ีไ่ตก้ง๋บบีบงัคบั กดดนั และใช้

งานลกู เรอืประมงเยีย่งทาสอาจจะทำาใหพ้วกเขารวมตวักนัทำารา้ยหรอือาจ

จะฆ่าไต้ก๋งได้

ลักษณะนี้ทำาให้ทุกคนที่อยู่บนเรือต่างเป็นคนแปลกหน้าซึ่งกันและกัน 

ความแปลกหน้านี้ยิ่งมีมากขึ้นเม่ือต้องอยู่ในสภาวะกดดันจากการทำางาน 

ต่างคนต่างเอาตัวรอด บนเรือหน่ึงลำาท่ีบรรจุชีวิตคนประมาณ 20–30 คน 

พร้อมกบัสนิคา้ ข้าวของเครือ่งใช ้จงึทำาใหแ้ทบจะไมม่พ้ืีนทีส่่วนตวั ยิง่เมือ่

เรือแล่นออกไปไกลมากข้ึนๆ ลูกเรือประมงกลับย่ิงรู้สึกห่างไกลจากจุดหมาย

ทีค่าดหวงัไว ้ เริม่มคีวามหวาดกลวักบัสภาพชวีติทีพ่บเจอ การพบเหน็คน

พิการขาขาด หรือเด็กออทิสติกที่พวกเขาทราบภายหลังว่าถูกลักตัวมา 

กลายเปน็ลกูเรือประมง การทำางานทีเ่ปน็ไปตามรอบของอวนทีว่างลง บาง

ครัง้ตอ้งวา่ยน้ำาลงไปเพือ่วางอวนภายใตก้ระแสน้ำาทีเ่ชีย่วกราก เมือ่อวนถกู

ลากขึ้นมาพวกเขาจะกลายเป็นคนคัดปลา และรอคอยจนอวนอีกลำาหน่ึง

ถูกลากขึ้นมา บางครั้งการทำางานเป็นวงจรต่อเนื่องไปอย่างนี้ตลอดทั้งวัน 

อาจจะมีเวลาพักบ้างในช่วงกลางคืนเพียง 2–3 ช่ัวโมง เรือบางลำากว่าจะได้

จอดเทยีบทา่กล็ว่งผา่นไปเปน็เดอืน บางลำาเปน็ปกีวา่จะไดข้ึน้ฝัง่ โดยส่วน

ใหญ่เป็นเรือประมงผิดกฎหมาย การไม่เทียบฝั่งก็เพื่อหลบเล่ียงค่าธรรม-

เนยีม ลกัษณะดงักลา่วนีเ้ปน็การลกัลอบขนถา่ยสนิค้า ทำาใหล้กูเรือประมง

ย่ิงเครียดท่ีชีวิตทุกวันพบแต่ท้องฟ้าและน้ำาทะเล ขาดอิสรภาพในการเคล่ือน 

ไหว แม้จะมีอาหารการกินครบ 3 มื้อ แต่อาหารก็อยู่ในลักษณะการปรุง

ด้วยการต้มเท่าน้ัน ขาดรสชาติ สถานท่ีอาบน้ำา และขับถ่ายล้วนต้องรอ

คอยและแย่งชิง

เหยี่ยวเล่าว่า
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“บนเรอืคอืนัง่ไดแ้ตย่นืไมไ่ด ้สว่นเรือ่งอาหารจะมตีำาแหน่งพ่อครัว

ทำาให ้การกนิอยูค่รบ 3 มือ้ แต่บางลำาอาจจะ 4 มือ้ คอืเวลาพกั

จะนอ้ย การจับปลาจะจบัตลอดเวลา เชน่ตอนนีจ้บัปลาพอขึน้มา

ก็จะจับกุ้งต่อก็จะเป็นแบบลูกโซ่ไปเรื่อยๆ ทำาให้มีเวลาพักน้อย 

เรือแต่ละลำาจะลากปลาไม่เหมือนกัน บางลำา 3 ช่ัวโมง บางลำา 

4 ชั่วโมง กุ้งข้ึนมาคือปล่อยอวนอันอื่นต่อ ก็จะมีตีห้า จะกู้อีกที 

หลงัสองชัว่โมงเชา้นีคื่อรอบแรกเลยของวนั ตอนทีป่ลอ่ยอวนนีค้อื

เวลาพกัแลว้จะทำาอะไรแลว้แตส่องชัว่โมงกูข้ึน้มากต็อ้งทำางานตอ่ 

แยกปลาคัดปลาเอาปลาไปใส่ในห้องเย็น ระหว่างน้ันกุ้งข้ึนมาก็จะ

เอาอวนปลาลงไปกจ็ะเปน็อวนอนัที ่2 แลว้กจ็ะมาแยกปลาอกีท ี

2–3 ชั่วโมงหลังจากนี้ต้องทำางานให้เสร็จเพื่อที่จะได้เอาอวนอัน

ต่อไปข้ึนมาแยกปลา พอเสร็จแล้วก็จะเอาอวนอันใหม่ข้ึนมาทำาต่อ 

หมนุเวยีนกนัแบบนีจ้นกวา่จะ 3 ทุม่ กก็ูอ้วนขึน้มาจะคัดแยกปลา

เสร็จเท่ียงคืน ตี 1 ตี 2 บางทีก็ได้นอนเกือบตี 5 ก็มี แต่ก็ต้องต่ืน

มาปล่อยอวนอีกทีบางทีก็ตี 4 ตี 3 ก็มี บางลำาก็ไม่ได้พักปล่อยท้ัง

วันทั้งคืนไม่ได้หยุดนั่งคัดปลาอยู่ก็หลับโยกไปโยกมาแบบนั้นล่ะ”

สภาพที่เหยี่ยวเล่าให้ฟังก็เหมือนกับเรื่องเล่าที่ลูกเรือประมงเล่าให้กับ

ผู้สื่อข่าว และหน่วยงานต่างๆ ชีวิตลูกเรือประมงถูกทำาให้เป็นเครื่องจักรที่

เดนิเครือ่งไดต้ลอดเวลา เปน็ชวีติทีป่ราศจากอารมณค์วามรูส้กึ ตา่งคนตา่ง

เอาตวัรอด ผูค้นทีอ่ยูร่ว่มกนัแตไ่มส่ามารถไวว้างใจกนัและกันได ้แตล่ะคน

ตอ้งปอ้งกนัตนเองหากมคีวามไมพ่อใจระหวา่งกนัอาจจะถกูทำาร้ายทัง้จาก

ลูก เรือประมงด้วยกันเองหรือไต้ก๋ง ชีวิตจึงอยู่บนความเสี่ยง จากคำาบอก

เล่าของลูกเรือว่า ในช่วงที่คัดปลา หากใครหลับ หรือทำางานชักช้า ไต้ก๋ง

จะเอาไฟชอ็ต หรอื เตะ ถบี เอาน้ำาราดตวัลกูเรอืเพือ่ใหส้ะดุง้ตืน่ สามารถ
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ทำางานตอ่ได ้หากใครขดัขนืหรอืตอ่สู ้ ไตก้ง๋จะจดัการโดยถบีลงน้ำา บางคน

ว่ายน้ำาไม่เป็นก็กลายเป็นศพนิรนาม

ชีวิตการเดินทางของลูกเรือประมงจึงเป็นเหมือนเรือที่ล่องลอยกลาง

ทะเลอยา่งไรจ้ดุหมาย ขณะทีเ่รือประมงแตล่ะลำาน้ันมีจดุหมายเพือ่ลำาเลียง

ปลาไปยงัพืน้ทีเ่ปา้หมายในสภาพทีส่ตัวน์้ำายงัมคีวามใหมแ่ละสดอยู ่แมว้า่

ลูกเรือประมงจะเคลื่อนย้ายไปตามเรือที่ทำาหน้าที่ขนย้ายสิ่งของจากท้อง

ทะเลไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมนั้น ลูกเรือประมงกลับพบว่า ชีวิตของพวก

เขาไมไ่ด้เคลือ่นยา้ยไปพรอ้มกบัเรือ จากชวิีตทีม่คีวามหวงักลายเปน็ชีวติที่

ไม่รูว้า่จดุหมายปลายทางจะเปน็อย่างไร จะไดก้ลบัไปพบกบัครอบครวั คน

รักที่จากมาหรือไม่

เม่ือพรชัยเริ่มรู้สึกเหนื่อยกับงาน เขาได้ไปคุยกับไต้ก๋งเรือ แต่คำาตอบ

ที่ได้รับกลับทำาให้เขาหมดหวังมากขึ้นไปอีก

“ตอนทีข่ึน้เรอืใหม่ๆ  ผมกย็งัไมรู่ว้า่โดนหลอก เพราะตอนนัน้ผม

เข้าใจว่าผมไปทำางานในตำาแหน่งงานช่าง ก็ทำาอยู่แบบน้ัน 3–4 วัน 

ผมก็ไปคุยกับไต้เรือว่าผมไปทำางานในตำาแหน่งช่างนะ ตอนน้ันท่ี

ผมถามเพราะผมเหนื่อยกับงานมากแล้วผมไม่ไหวแล้ว เพราะ

เวลาหลบัเวลานอนมนัไม่มทีำาตลอด 24 ชัว่โมง กไ็ปคยุกับไต ้ไต้

บอกวา่ตอนนีต้ำาแหนง่ชา่งเตม็ถา้อยากจะทำางานตำาแหนง่งานนีก้็

ตอ้งฆา่คนเกา่ทิง้ (เนน้โดยผูเ้ขยีน) ถงึจะทำางานตำาแหนง่งานชา่ง

ได้ ตอนน้ีก็รู้แล้วว่าโดนหลอกมา จิตใจก็เร่ิมห่อเหี่ยวเริ่มท้อแท้

มาก” (พรชัย, สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2560)

เมื่อรู้ว่าถูกหลอกให้มาเป็นลูกเรือประมง พรชัยจะหนีออกมาก็ไม่ได้ 

จงึต้องจำายอมเปน็ลกูเรอืประมงคดัแยกปลา ลงอวน พรชยัยงัเลา่ถงึสภาพ
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การทำางานบนเรือที่ตนเองทำางานว่า

“มีบางคนท่ีเรอืทีผ่มอยู ่คนมนัทรมานมนัอยูย่าก อยูไ่มไ่ดเ้หมอืน

สตกิเ็ริม่จะเบลอไปแลว้โดดเลย อยูด่ีๆ  โดดลงไปเลย คอืคนทีไ่ป

แล้วมันเจอสภาพปัญหาตรงนั้นมันอยู่ไม่ได้ มันเครียด มันไม่มี

ทางออก กค็อืเหน็ทะเลเปน็ผนืดินไปเลยกค็อืโดด กะวา่จะใหร้อด

แตม่นักไ็มร่อดกลางทะเล มนักม็เีหน็ภาพ ภาพทีเ่ราเหน็ทกุวันๆ 

มันก็ทำาให้เราคิดว่าถ้าเกิดวันหน่ึงเราเกิดมีอาการเหมือนคนพวกน้ี

เราก็ลำาบากแน่นอน เราก็จะตายอยู่ที่นู้นหรือเปล่า” (พรชัย, 

สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2560)

ตัง้แตเ่รอืประมงไดเ้คลือ่นยา้ยออกจากตน้ทางคอืนา่นน้ำาประเทศไทย

ไปยงัทีใ่ดทีห่น่ึงนัน้ ลกูเรอืประมงอาจจะพอทราบวา่เรือประมงน้ีมจีดุหมาย

ปลายทางคอืทีใ่ด แตข่อ้มลูทีไ่ดร้บัอาจจะไม่ครบถว้นหรอืไมเ่ปน็ไปตามนัน้ 

ลูกเรือประมงบางคนว่ายน้ำาไม่เป็น เมาคล่ืน เมื่อต้องมาอยู่กับทะเลและ

ทำางานหนักเป็นเดือนเป็นปี จึงเป็นภาวะที่ทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง

กรณีของพรชัย กว่าที่จะรู้ว่าตนเองไม่ได้ทำาหน้าท่ีช่างตามท่ีได้ตกลง

กันไว้ก่อนลงเรือประมงก็สายเกินไปเสียแล้ว เขาพยายามไปเจรจากับไต้ก๋ง

เพื่อขอเปลี่ยนหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ แต่ไต้ก๋งบอกเขาว่า “ถ้า

อยากจะทำางานตำาแหน่งงานนี้ก็ต้องฆ่าคนเก่าท้ิง ถึงจะทำางานตำาแหน่ง

งานช่างได้” ทำาให้พรชัยรู้สึกหมดหวัง เขาไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร
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ความอดทนและความหวัง

พรชัยบอกตนเองว่า จะต้องกลับบ้านให้ได้ ทินกรเล่าว่า เมื่ออยู่บน

เรือเขาคิดถึงแม่อย่างมาก และทุกคร้ังจะน้ำาตาไหล นอนร้องไห้ ส่วนพรชัย 

ซึ่งอ่านออกเขียนได้ ใช้วิธีการเขียน ทั้งสามคนบอกเหมือนกันว่า บนผนัง

เรือจะมีภาพสญัลกัษณห์รอืขอ้ความหลากหลายภาษาทีล่กูเรอืระบายความ

อดึอดั คบัแคน้ใจ บางคนใชว้ธิกีารตะโกนทีท่า้ยเรอืวา่ “จะไดก้ลบับา้นเมือ่

ไหร่” บางคนกระโดดลงทะเลอยา่งไมรู่ต้วั ไมม่ตีวัเลขยนืยนัวา่ ลกูเรอืทีไ่ม่

สามารถควบคุมตนเองได้และฆ่าตัวตายมีจำานวนเท่าไหร่ แต่จากการสนทนา

กลุ่ม ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจะมีประสบการณ์เห็นลูกเรือกระโดดน้ำา หรือ

ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต นอกจากน้ี ยังมีการทะเลาะกัน ฆ่ากันเองระหว่าง

ลกูเรอือกี และจากขอ้มลูของมลูนธิฯิ พบวา่ มศีพนรินามทีเ่กาะอมับนและ

เบนจีน่าอีกจำานวน 100 กว่าศพ และยังมีลูกเรือท่ีรอคอยความช่วยเหลือท่ี

เกาะอัมบน เบนจีน่า และตรวน จำานวน 3,000 กว่าคน ซ่ึงคาดว่าน่าจะมา

จากการถูกซ้อมทรมาน

สภาพการดำาเนินชีวิตที่ไม่มีทางออก ไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่ 

การอยู่รอดท่ามกลางสิ่งที่คาดคะเนไม่ได้เลยจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเพิ่ม

ความระมัดระวังตัวและการผูกมิตรกับคนรอบข้างให้มากที่สุด เพราะการ

ฆ่าหรือทำาร้ายกันทำาได้ง่าย และไม่มีใครช่วยเหลือ ชีวิตบนเรือต้องพึ่งพา

ตนเอง ไม่สามารถไว้วางใจใครได้ ตนเองต้องเป็นผู้ท่ีควบคุมตนเอง ลูกเรือ

ทุกคนตกอยู่ในภาวะเครียดจากการทำางานหนักและมองไม่เห็นอนาคต หรือ

แม้แต่วันพรุ่งนี้ว่าชีวิตจะรอดหรือไม่ ความกดดันอีกอย่างหน่ึงคือ การ

ทะเลาะ การฆา่กนั หรอืการฆา่ตนเอง ทีเ่หน็อยา่งซึง่หนา้ ทำาใหล้กูเรอืยิง่

เพิม่ความเครยีดและกดดนั ขณะเดยีวกนัตอ้งไมแ่สดงออกถงึความออ่นแอ 

ความกังวล ยิ่งอ่อนแอ ก็จะยิ่งถูกทำาร้าย
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พรชัย เล่าให้ฟังเกี่ยวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดระหว่างการขนถ่ายปลา จน

ทำาใหน้ิ้วหายไปสีน่ิว้เหลอืแตน่ิว้หวัแมโ่ปง้ว่า หลงัจากเจออบุตัเิหต ุ เขาตอ้ง

รอคอยเป็นเดือนกว่าจะมีเรือแม่มารับไปรักษา แม้ว่าเรือมาจอดเทียบท่า

กัน เขาก็ต้องว่ายน้ำาจากเรือหาปลาไปยังเรือแม่ทั้งที่เจ็บปวดที่บาดแผล 

เขายงัเล่าอกีวา่ บนเรอืมแีตย่าพาราเซตามอล ยาสามญัทัว่ไป ดงัน้ัน หาก

ใครเจบ็ ปว่ยจงึไมม่ทีางเลอืก ถา้อดทนไมไ่หว ไต้กง๋กไ็มไ่ดส้นใจและปลอ่ย

ให้เสียชีวิต นอกจากนี้แล้ว ลูกเรือประมงยังต้องเผชิญกับธรรมชาติท่ี

แปรปรวน เชน่ พาย ุซึง่เปน็สถานการณท์ีย่ากลำาบากสำาหรับลกูเรือใหมท่ี่

ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน หากพลัดตกลงไปในทะเลหรือเจออุบัติเหตุ

ก็เป็นเรื่องสุดวิสัย

ชวีติการเดนิทางของลูกเรอืประมง จึงเหมอืนการฝกึรา่งกายและจิตใจ

ให้แบกรับกับการทำางานหนัก ความหดหู่ การเผชิญกับความตายทุกนาที 

ทกุคนอยากหนอีอกจากชวีติแบบนี ้แตห่นไีมไ่ดเ้พราะกา้วออกจากเรอืคอื

ทะเล และเม่ือขึ้นเกาะ หากจะหลบหนีอยู่ท่ีเกาะ ไม่ลงเรือกลายเป็นคน

ตกเรอื และคนผี กเ็ปน็การเผชญิสถานการณ์ใหมท่ีไ่มแ่ตกตา่งจากเดมินัก

คือ การเผชิญกับความตายในทุกขณะ

หนี และหนี

ชีวิตลูกเรือประมงต้องเผชิญกับ 2 สถานการณ์คือ การปล่อยให้ชีวิต

อยู่ภายใต้การควบคุมของไต้ก๋ง และการหลุดรอดจากเรือประมงไปมีชีวิต

ใหม่ กรณีศึกษาท้ังสามคน ต่างหนีออกมามีชีวิตใหม่ โดยเหยี่ยวซ่ึงมี

ประสบการณช์วีติทีโ่ชกโชนกอ่นลงเรอืประมง เปน็ผูท้ีม่ไีหวพรบิทา่มกลาง

การถูกควบคุมบังคับ เล่าประสบการณ์การเอาตัวรอดว่า
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“หนไีปทางไหนกเ็ปน็เกาะไปทางไหนกไ็มไ่ด ้ถา้หนีก็ไปหา ตม. ก็

จะจบัเราไปกอ่สรา้ง ปลกูผัก รดน้ำาผกั ทำาอะไรก็ไดเ้พ่ือหาเงนิ 7 

พันบาท เป็นค่าทำาเรื่องกลับบ้าน แต่พอทำาได้ 7 พันบาท แล้ว

บอกจะส่งกลับแต่ก็ไม่ได้ส่งกลับ ก็รอ ... รอแล้วสุดท้ายก็ทนไม่ไหว 

บางทีก็ไปนอนอยู่ท่าประมง ตม. ก็จะให้เขียนชื่อ ผมก็ดีใจคิดว่า

จะได้กลับแล้วแต่ก็ไม่ได้กลับ … ตอนท่ีผมถูกกักขังอยู่ ผมพยายาม

ออกมาส่ือสารหรือว่าโทรมาทางประเทศไทย เพ่ือขอกลับบ้าน และ

ผมอยู่ที่น่ันมา 2 ปีกว่า ผมใช้ความสามารถพิเศษ ผมโดนจับ 2 

คร้ัง ครั้งแรกผมติดคุกอยู่ 3 เดือน และผมก็ได้กลับไปทำางานท่ี

เดมิ โดยให้ไตเ้รอืเซน็อนญุาตให้กลบับา้น โดยผมได้ทำาสัญญากบั

เขาเลยว่าผมขอทำางานให้เลยฟรีๆ 2 เที่ยวก็คือ 3 เดือน แต่ 3 

เดือนแล้วผมก็ยังไม่ได้กลับ ไต้บอกว่าเถ้าแก่ไม่ให้กลับ ผมก็เลย

หนีขึน้เขาไปอยู่กบัพวกแขกกบัคนไทย ผมกไ็ปหาขอ้มลูหาวธิกีาร

วา่จะกลบัยงัไง ทำายงัไงใหต้วัเราปลอดภยั กไ็ดข้อ้มลูวา่เขาให้ไป

คุยกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่คนนี้เขาช่วยได้ในการกลับประเทศไทย 

ทางผู้ใหญ่คนนี้พาผมไปคุยกับตำารวจอินโดนีเซีย โดยผมต้องให้

ค่าตอบแทนเขาเป็นเงิน 2 หมื่นบาท เงินจำานวนนี้เป็นเงินที่ผม

โอนมาจากประเทศไทย โดยโอนเข้าบัญชีของผู้จัดการเรือบริษัท

หนึง่ และทางผู้ใหญก่ต็กลงใหผ้มกลับแตต่อ้งรอรอบเรือประ มาณ

เดอืนหน่ึงถงึไดก้ลับ ผมกไ็ดก้ลบัมาเมือ่วนัที ่22 มถินุายน 2557 

คือพูดง่ายๆ คือถ้าจะกลับต้องมีเงิน”

ขา้งตน้เปน็ความพยายามหลบหนีจากอำานาจของไตก้ง๋และทนุ เหยีย่ว

ต้องใช้ความพยายามติดต่อกับบุคคลที่หลากหลายโดยการให้เงินสินบน 

การหาเครอืขา่ยทีจ่ะนำาพาใหเ้ขากลบับา้นได ้การใชโ้ทรศพัทบ์นเกาะไมใ่ช่
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เรือ่งง่าย เหยีย่วตอ้งหาขอ้มลูวา่บรษัิทเรอืจะเปดิสญัญาณโทรศพัทช์ว่งไหน 

แล้วรอเวลาใหพ้นกังานรกัษาความปลอดภยัไมอ่ยูบ่รเิวณนัน้แลว้เพือ่แอบ

ใช้โทรศัพท์ หลังจากที่เขากลับมาเมืองไทยไม่นาน เขาตัดสินใจไปทำางาน

เรือกบับริษทัเรือประมงอิหรา่น โดยใหเ้หตผุลวา่ “ความกลวัของผมนัน้มนั

ผ่านไปแล้ว แต่ความหิวและอดของแม่กับลูกนั้นน่ากลัวกว่า”

กรณีทินกรและพรชัยได้กลายเป็นคนตกเรือ มีความพยายามหาหนทาง

กลับบ้านแต่ไม่สามารถกลับได้จนกระท่ัง LPN ไปช่วยเหลือ พรชัยถูกจับ

ขังคุกที่เกาะอัมบน ที่นี่เขาต้องทำางานหนักกว่าการเป็นลูกเรือประมง เขา

ถกูขงั 3 เดอืน ตอ้งทำางานทกุวนั เชน่ ขดุปะการงั แบกทอ่นซงุจากเรอืไป

ไว้บนเขา เมื่อมีคนตาย ต้องนำาศพไปเผาไปฝัง ในช่วงท่ีติดคุกอยู่น้ีเขาฝัง

ศพไปประมาณ 4 ศพ

การหนีรอดจากการถกูใชแ้รงงานเย่ียงทาสมาสูบ่า้นเกดิไดน้ัน้ ทัง้สาม

คนมีสิ่งที่เหมือนกันคือ ความอดทน

“ความอดทน อยู่ใหอ้ดทน อยูใ่ห้ไดถ้า้อยูไ่มไ่ดก้ต็อ้งตายจากโลก

น้ี พวกเราไปไหนไมไ่ดจ้ะไปเกาะนูน้เกาะนัน้ กต็อ้งนัง่เรอืขา้มไป

จะเดินไปก็ไม่ได้เพราะมันมีแต่ทะเล ท่ีนี้เรือมันไม่ได้มีให้ข้าม 

ถามว่าความเป็นจริงเราจะต้องทำายังไง เราก็ต้องทนแล้วก็ทนให้

มีชีวิตรอด ทนให้มีชีวิตกลับประเทศไทย ทนทำายังไงก็ได้ให้มัน

ผ่านไป คือทนทำาทุกสิ่งทุกอย่างให้กลับประเทศไทยให้ได้”

ความอดทน คอืการฝกึทัง้รา่งกายและจติใจใหท้นทานตอ่อปุสรรค ให้

มีสติในการระงับอารมณ์โกรธและการแสดงสิ่งที่ไม่พอใจอันจะเป็นผลให้

ตนเองมคีวามยากลำาบากมากขึน้ในการเดนิทางกลบับา้น หากไมส่ามารถ

ผ่านช่วงความยากลำาบากนี้ ไปได้ เขาทั้งสามคนก็จะเหมือนกับลูกเรือ
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ประมงคนอืน่ๆ ทีจ่ะตอ้งเสยีชวีติและไมม่วีนัได้กลับบา้น การดำาเนนิชวีติที่

ยากลำาบากน้ี การควบคุมจิตใจให้ทนทานต่อความทุกข์ทรมานไม่โต้ตอบต่อ

สิ่งที่ไม่พอใจ แต่หาทางหลีกเลี่ยง จึงมีความสำาคัญต่อการเปลี่ยนผ่านไป

สู่สภาวะใหม่

การเริ่มต้นชีวิตใหม่

หลงัจากทีล่กูเรอืทัง้สามไดก้ลับสูเ่มอืงไทย เหยีย่วไดก้ลบัไปทำางานกบั

เรือประมงอิหร่านต่อ ส่วนพรชัยและทินกรได้กลับไปเย่ียมบ้านตนเอง ทินกร

กลับไปเมียวดี หลังจากที่หายไปนาน 14 ปี พ่อแม่ พี่น้องและญาติต่าง

คิดว่าเขาเสียชีวิตแล้ว ดังนั้น เมื่อไปถึงบ้าน พ่อจึงได้แต่น่ังมองหน้าเขา

และค่อยๆ สัมผัสเนื้อตัวเขาเพื่อให้แน่ใจว่า นี่คือลูกชายท่ีห่างหายไปนาน 

ส่วนพรชัยได้กลับไปเยี่ยมแม่ท่ีชรามากแล้ว แต่เขาไปอยู่บ้านได้ไม่นานก็

กลับมาอยู่ที่มูลนิธิฯ โดยทั้งสองได้นำาประสบการณ์ตนเองมาช่วยเหลือ

แรงงานที่ตกค้างอยู่ที่เกาะอัมบน เบนจีน่า และร่วมเรียกร้องสิทธิแรงงาน

โดยทำางานเปน็อาสาสมคัร สว่นทนิกร เนือ่งจากตดิคา้งเปน็คนผอียูท่ีเ่กาะ

อัมบนเป็นเวลานานทำาให้เขาสามารถส่ือสารกับคนท้องถ่ินที่เกาะอัมบน 

และเขาสามารถพดูภาษาพมา่และไทยได ้ เขาจึงเปน็ลา่มใหก้บัแรงงานพมา่

และไทยด้วย

พรชัยได้กล่าวถึงตนเองว่า

“ในชวีติผมเองคอืตัง้แตเ่ปน็วยัรุน่มาผมคอ่นขา้งทีจ่ะดือ้ ไมฟ่งัใคร 

พอมองตัวเราเองกลับไป ย้อนกลับไปตอนเป็นวัยรุ่นเห็นว่าเป็น

คนทีเ่หมอืนกบัว่าเอาทกุอยา่ง ทัง้เลวทัง้อะไรมนัผสมอยูใ่นตวัเรา
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อยู่แล้ว แล้วเราก็ไปอยู่ตรงนู้น (ลงเรือ) ไปเจอปัญหาเก่ียวกับชีวิต

ทีแ่บบวา่ มนัจะไมร่อดแลว้มนักค็ดิกลบัมายอ้นถงึตวัเองวา่ เมือ่

กอ่นเราเปน็คนไมด่ ีแล้วพอถงึวนัทีชี่วติเราไมร่อดแลว้ แลว้ อยู่ๆ  

มนัมคีนโผล ่มคีนไปช่วยเรา ก็เหมอืนกบัวา่เรามีประสบการณ์ใน

ตัวเอง แล้วเราก็เห็นภาพคนอื่นด้วย เราก็มองดูว่า คนนี้ดีไม่ดี

อะไรยังไง พอกลับมามันเหมือนกับชีวิตเราได้เปลี่ยนไปเป็นอีก

ชีวิต เปลี่ยนไปเป็นอีกมุมมอง เมื่อก่อนผมก็ไม่ชอบพม่าตอนที่

ผมทำางานอยู่ฝั่งอยู่ที่ประเทศพม่าเอาเปรียบเราทุกอย่างเลย 

ทัศนคติมันมองอยู่ตรงนั้น แต่พอเราได้ไปสัมผัสกับเขาจริงๆ ได้

ก็ทำางานร่วมกัน คนพม่า คนกัมพูชาจริงๆ ล้วนมีความเอื้อเฟื้อ 

เผื่อแผ่กันอยู่ในตัว ก็กลับมามองว่าคนที่ช่วยเราก็คือคนพวกน้ี 

ชีวิตผมก็พลิกไปพลิกมา ผมมาอยู่ท่ีนี่เราเห็นมุมมองขององค์กร

แอลพีเอ็นท่ีเขาทำางานมันสามารถทำาให้ความคิดเราเปล่ียนๆๆ 

เปลี่ยนจนแบบเราคิดว่าในชีวิต สิ่งที่เราจะทำาดีต่อไปได้คือการ

ช่วยเหลือคน”

พรชัยได้เปลี่ยนตนเองจากคนท่ีเกเร ติดยาเสพติด มาเป็นคนที่รู้คิด 

เพราะเขาไดเ้หน็และเผชญิกบัความยากลำาบากจนไมค่ดิวา่ตนเองจะไดก้ลบั

มาพบหนา้แม่และนอ้ง ในภาวะทีย่ากลำาบากเขาไดพ้บความชว่ยเหลอืจาก

คนที่ไม่รู้จักกันมาก่อน ช่วยให้เขามีชีวิตรอดกลับมาได้ ประสบการณ์ดัง

กล่าวทำาใหเ้ขากลบักลายเปน็คนละคนกบัช่วงกอ่นทีจ่ะลงเรอื เขาไมใ่ชค่น

ติดยา ไม่ใช่คนเกเร แต่เป็นคนที่ทำาประโยชน์ให้กับคนอื่น ช่วยเหลือ

เพื่อนๆ ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในอุตสาหกรรมประมง

ทนิกรกเ็ช่นเดยีวกนั จากวยัรุน่ชาวมอญทีเ่อาความพอใจตนเองเป็นที่

ตั้ง ออกแสวงหาโอกาสในชีวิต เขาอยู่ในชนบทที่ห่างไกล ซึ่งครอบครัวยัง
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มคีวามคดิวา่ การออกเดินทางคอืการนำามาซึง่ความม่ังค่ัง เขาไดต้อบสนอง

ครอบครวัเขาดว้ยการนำาเงนิทีไ่ดจ้ากการออกเรอืประมงไปสรา้งบา้นใหพ้อ่ 

แต่หลังจากน้ัน เขาก็กลับมาทำางานเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนๆ ท่ีถูกหลอกลวงไป

ทินกรเล่าว่า

“ไม่คดิแล้ว ผมมาอยูท่ีน่ี ่ เปน็อาสาสมคัรแอลพเีอน็ ไมไ่ด้คดิเรือ่ง

เงินเลย เพราะเขามีข้าวให้กินมีอะไร ก็อยู่ได้ พวกผมคิดว่าพวก

ผมไม่มเีงินเดอืน แมโ่ทรมา พีส่าวโทรมา ผมบอกแมว่า่ผมทำางาน

ไม่ได้เงินเดือนนะแม่ ผมมาช่วยเหลือคน มาช่วยแรงงานท่ีมีปัญหา

เหมือนผม แม่มาขอตังค์ [เงิน] ผมทำาไม ผมไม่มีตังค์ ผมบอก

กับแม่แบบน้ี ผมให้ไปแล้วแม่ใช้หมดแล้วหรอ แม่ผมถามไม่ได้

ทำางานหรอื ผมบอกแมไ่มต่อ้งมองทีง่าน ผมทำางานกบัประชาชน

ทัว่ไปกด็แีลว้ ทำาบญุไดก้ป็ลอ่ย ผมทำาไดก้พ็อแลว้ แกสอนเราวา่

ทำาเหอะ อยากทำาอะไรก็ทำาไปเหอะ อยากทำาอะไรก็ทำาเลยอย่า

ไปหวงัผลตอบแทนอะไรเดีย๋วมนักม็าเอง แลว้มนักม็าจรงิๆ มนัก็

เริ่มมีคนสนับสนุนให้เรา เรื่องความเป็นอยู่เขาก็มีเหมือนกับเป็น

ค่าตอบแทนที่ได้มาโดยที่เราไม่ได้หวังมันก็สบายใจทำาแล้วมัน

สบายใจมากเลย”

ชีวิตของกรณีศึกษาท้ังสาม มีความน่าสนใจท่ีว่า พวกเขามีจุดเร่ิมต้นคือ

ความหวงัทีจ่ะไดค้า่ตอบแทนจำานวนมากพอทีจ่ะทำาใหต้นเองและครอบครัว

มีชวีติทีส่ขุสบาย จงึออกเดนิทางไปกบัเรอืประมงทีเ่คลือ่นทีไ่ปตามนา่นน้ำา

ที่พวกเขาก็ไม่รู้จัก ไม่คุ้นเคย จำาแนกไม่ได้ว่าที่นี่คือที่ไหนเพราะทุกที่ที่

เรอืประมงแลน่ผา่นไปมสีภาพทีค่ลา้ยคลงึกนัคอื แผน่น้ำาและแผน่ฟา้ ไมม่ี

แผน่ดนิใหก้า้วเหยยีบ สภาพการทำางานทีซ่้ำาซากเสมอืนหน่ึงเปน็เคร่ืองจกัร
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ทีเ่ปดิ-ปดิเคร่ืองตามกลไกการสัง่งานของไตก้ง๋ ชวีติจงึเหมอืนถกูทำาใหห้ยดุ

นิ่ง ปราศจากอิสรภาพตั้งแต่ถูกยึดหนังสือคนประจำาเรือและปรับเปลี่ยน

อัต ลักษณ์ไปเป็น “ผู้อื่น” ซึ่งเป็นวิธีการหยุดการเคลื่อนไหวไม่ให้ลูกเรือ

ประมงมีอสิรภาพจนกวา่ไตก๋้งจะอนญุาต อย่างไรกต็าม กรณศีกึษาทัง้สาม 

ไดก้า้วพน้การถกูตรงึเปน็ลกูเรอืประมงไปสูก่ารมชีวีติใหม ่ไดก้ลบัมาสูบ่า้น

เกิดเมืองนอนด้วยความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ ทำาให้พวกเขาได้ทบทวน

ชีวิตที่ผ่านมา จากจุดนี้เอง ทำาให้ท้ังสามได้พบศักยภาพในตัวเอง และ

เปลี่ยน แปลงตัวเองไปเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหามากกว่าผู้สร้าง

ปัญหา
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