หนังสือเล่มนี้ต้องการฉายภาพให้เห็นชีวิตที่ ‘ไร้ตัวตน’ ของแรงงาน

ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ทุกคนที่ให้ข้อมูลไม่ใช่
เป็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่อาศัยความกล้าหาญหลบหนีออกมาจาก
ฝันร้ายเหล่านัน้ ด้วยตัวเอง และยังคงทำงานอยูใ่ นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
บ้างมีใบอนุญาตทำงาน บ้างยังคงเป็นแรงงานผิดกฎหมาย เพื่อหารายได้
เลีย้ งชีพส่งเสียเลีย้ งดูครอบครัวในประเทศพม่า พวกเขาไม่ได้รบั ค่าเสียหาย
ชดเชยใด ๆ จากการถูกกระทำทารุณ ทั้งไม่ต้องการเข้าสู่ระบบราชการ
และระบบให้ความช่วยเหลือจากรัฐไทยที่จำกัดสิทธิและโอกาสในชีวิต
เพราะท้ายที่สุดแล้วพวกเขาต้องเข้าสู่กระบวนการส่งตัวกลับไปยังประเทศ
บ้านเกิด เมื่อสิ้นสุดกระบวนการฟื้นฟูที่จำเป็น หรือกระบวนการศาลที่
ต้องแสดงหลักฐานสืบพยานในการดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์เสร็จ
สิ้น ผู้เสียหายที่ให้ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ก็เฉกเช่นเดียวกับเหยื่อค้ามนุษย์
ส่วนใหญ่ ทีต่ อ้ งการหางานทำเลีย้ งชีวติ พวกเขาต้องการลืมประสบการณ์เลว
ร้ายไว้ในอดีตและมีชีวิตต่อไปเพื่อวันข้างหน้า

จักสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
จักศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่น
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
[http://www.migrationcenter.mahidol.ac.th/]

ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ภายในสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับทุนสนับสนุนเริ่มต้นจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเล่อร์ เพื่อมุ่งศึกษาวิจัย
ในเชิ ง สหวิ ช าการเรื่ อ งการย้ า ยถิ่ น ในประเทศไทย ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น และในระดั บ นานาชาติ
โดยมีเป้าหมายให้เกิดการวิจัยที่แสดงความเป็นเลิศทางวิชาการ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ รวมถึง
งานวิจัยที่จะสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานย้ายถิ่นที่เป็นประชากรชายขอบในทุกหนแห่ง ศูนย์นี้
ตั้งใจจะเป็นผู้นำในการเผยแพร่ข่าวสารด้านการย้ายถิ่น โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศไทย นักวิจัย
ของสถาบันฯมีความตั้งใจให้งานวิจัยเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของศูนย์ส่งผลต่อการพัฒนานโยบายของรัฐ
และแสวงหาความร่วมมือกับภาคีทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการย้ายถิน่ อย่างรอบด้าน อย่างวิพากษ์วจิ ารณ์
และอย่างสร้างสรรค์

[http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/]
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึง่ ในมหาวิทยาลัย
มหิดล ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2514 โดยมีพันธกิจหลัก 3 ประการคือ
หนึ่ ง งานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ สู่ สั ง คมไทยทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และระดั บ ชาติ
โดยดำเนินการวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ที่ครอบคลุมประเด็นทาง
ประชากรและสังคม 6 ด้าน คือ (1) สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลงประชากรและครอบครัว
(2) ผู้สูงอายุ (3) เพศวิถี เพศภาวะ อนามัยเจริญพันธ์ุ และเอชไอวี/เอดส์ (4) ประชากร
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (5) การย้ายถิ่น ความเป็นเมือง และแรงงาน และ (6) ประเด็น
เร่งด่วน
สอง งานสอนและงานฝึกอบรม เพื่อสร้างคนให้มีความรู้และความเข้าใจ การวิเคราะห์
และการประเมินผล และการนำผลงานวิจยั ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานและสาธารณะ
ปัจจุบนั สถาบันฯ เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร คือ (1) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิจัยประชากรและสังคม (2) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและ
อนามัยเจริญพันธ์ุ (หลักสูตรนานาชาติ) (3) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยา
เชิงประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) และ (4) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาม งานบริการวิชาการ เพื่อนำความรู้และนำความคิดเชิงบูรณาการ ขยายผลออกไปสู่
การสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ผ่านรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การเผยแพร่งานวิชาการสู่ห้องสมุดทั่ว
ประเทศ และประชาชนผู้ส นใจทั่ว ไป การจั ด งานประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ป ระจำปี
‘ประชากรและสังคม’ การจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย การให้คำปรึกษาต่อองค์กร
ภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรชุมชน รวมถึงการที่บุคลากรสถาบันฯได้รับเชิญ และ
หรือสรรหาเข้าเป็นกรรมการระดับชาติที่ส่งผลต่อการมีส่วนเสนอนโยบายหรือยุทธศาสตร์
ที่สำคัญของประเทศ

กรมศิลปากร พิมพ์เผยแพร่
พุทธศักราช ๒๕๕๔
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หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
12 กรณีจากประเทศพม่า ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจาก
ความช่วยเหลือจากผู้คนมากมาย ทั้งนักวิจัย นักวิจัยภาคสนาม
นักวิชาการที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่สนับสนุน ที่สำคัญที่สุดคือ
ตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้ง 12 คนเอง
โครงการวิจัยนี้ประกอบด้วยทีมวิจัยที่หลากหลาย
ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ด้วยความกล้าหาญ
และด้วยความหวังที่จะเปิดพื้นที่ให้กับเสียงเงียบของผู้คนเหล่านี้
– เหยื่อของการค้ามนุษย์
แม้การบอกเล่าประสบการณ์ของเหยือ่ บางคนเป็นเรือ่ งแสนเจ็บปวด
และบางคนยังคงรู้สึกโกรธแค้นขณะเล่าถึงการถูกกระทำทารุณ
เป็นเวลานานว่าโหดร้ายอย่างไรบ้าง
แต่ผู้เสียหายเหล่านี้กล้าหาญอย่างยิ่งในการเปิดเผยเรื่องราวเบื้อง
ลึกที่ยังคงชัดเจนในความทรงจำของเขาเหล่านั้นแก่เรา
การเขียนเรื่องราวทั้งหมดและตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มนี้
ไม่ได้เป็นภาระมากมายนักของเรา
แต่การสรุปความจากประสบการณ์อันเลวร้ายของกรณีเหล่านี้
ให้เหลือเพียงไม่กี่หน้ากลับเป็นความยากอย่างยิ่ง
ด้วยเรื่องราวของผู้เสียหายแต่ละคนนั้น
ที่จริงแล้วสามารถเป็นหนังสือได้ในตัวมันเอง
ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่น
(Mahidol Migration Center - MMC)
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตุลาคม 2554
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การต่อสูก้ บั กระบวนการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิผลนัน้ กำลัง
เป็นประเด็นท้าทายอย่างยิ่งในทุกทวีปทั่วโลก การค้ามนุษย์
ถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่แพร่ระบาดอยู่ในสังคมไทยเช่น
เดียวกัน แม้ในบางสถานการณ์จะมีจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอยู่
นอกพรมแดน แต่ประเทศไทยเองก็เป็นทั้งประเทศต้นทาง
ทางผ่าน และปลายทางของการค้ามนุษย์   หนึ่งในประชากร
กลุ่มเสี่ยงที่สุดของการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในไทยก็คือ
แรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านนั่นเอง โดยเฉพาะ
กัมพูชาและพม่า
แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นกรอบคิดที่สำคัญในการมอง
ปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งการพัฒนาแนวคิดและนโยบาย
เรื่องการย้ายถิ่นเพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหานี้ ทุกประเทศทั่ว
โลก รวมทั้งรัฐบาลไทยควรที่จะเรียนรู้ถึงการปราบปราม
ปัญหาการค้ามนุษย์ ด้วยการให้ความเคารพและให้ความ
สำคัญกับสิทธิมนุษยชนของเหยื่อผู้ถูกค้ามนุษย์เป็นลำดับ
ต้น ๆ ทั้งนี้ การทำความเข้าใจสิทธิมนุษยชนภายใต้บริบท
ของการค้ามนุษย์นั้น  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้ยินเรื่องราว
ของผู้เสียหาย ในฐานะที่เป็นผู้เผชิญสถานการณ์เหล่านั้น
ด้วยตัวเอง ด้วยความตั้งใจเช่นว่านี้ ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่น
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จึงได้รวบรวมและจัดพิมพ์
หนังสือเล่มนี้เพื่อ ‘ฉายภาพ’ ชีวิตของผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ที่ไม่ถูกมองเห็นในสังคมไทย โดยเฉพาะแรงงานข้าม
ชาติจากประเทศพม่า
เรือ่ งราวของผูค้ นทีบ่ อกเล่าเสีย้ วหนึง่ ของชีวติ ตัวเองในหนังสือ
เล่มนี้มักไม่ค่อยเป็นที่รับรู้ แต่พวกเขาเป็นเหยื่อที่เปราะบาง
ที่สุดในการค้ามนุษย์ การรับรู้ ได้ฟัง และได้ยินเรื่องเล่าจาก
ประสบการณ์เลวร้ายจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้แน่ใจ

ว่าแรงงานที่ย้ายถิ่นเข้ามาในไทยในอนาคตจะไม่ต้องตกเป็น
เหยื่อการค้ามนุษย์ดังที่ผู้คนเหล่านี้เผชิญ เรื่องราวแต่ละชีวิต
ในหนังสือเล่มนี้ แม้จะสั้นและถ่ายทอดอย่างรวบรัดเพื่อให้
ง่ายต่อการอ่านและอ้างอิง แต่กไ็ ด้มาจากการสรุปรายละเอียด
จากการสัมภาษณ์เหยื่อผู้ให้ข้อมูลทุกคน ที่เต็มใจอย่างยิ่งที่
จะบอกเล่าเรื่องราว และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้
แต่ถึงอย่างนั้น ด้วยเหตุผลเรื่องความเป็นส่วนตัวและความ
ปลอดภัยของเหยื่อผู้เสียหายที่ให้ข้อมูลทุกคน  หนังสือเล่มนี้
จึงตั้งใจปกปิดข้อมูลที่อาจนำไปสู่การเปิดเผยตัวตนในแต่ละ
กรณี ด้วยการใช้นามแฝงและสถานที่สมมติ
แม้หลายเรื่องราวจะเศร้าและสะเทือนใจ แต่ศูนย์ศึกษาการ
ย้ายถิ่น สถาบันวิจัยประชากรและสังคมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงประสบการณ์เลวร้ายที่
เหยื่อการค้ามนุษย์ต้องเผชิญ ทั้งยังเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
สร้างความตระหนักทางสังคมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และนานาชาติ ต่อสถานการณ์การค้ามนุษย์ทย่ี งั คงแพร่ระบาด
กว้างขวางอยูใ่ นสังคมไทย ซึง่ ต้องมีการสนองตอบเชิงนโยบายที่
มีประสิทธิภาพมากกว่านีจ้ ากรัฐบาลไทย รวมทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทั้งหมด
ท้ายที่สุด ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่น สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม ขอขอบคุณผูใ้ ห้ทนุ สนับสนุนทุกองค์กรทีท่ ำให้โครงการนี้
เกิดขึ้นและสำเร็จลงด้วยดี
สุรีย์พร พันพึ่ง
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ทนำ: ประเทศไทย การค้ามนุษย์
และแรงงานข้ามชาติ
ประเทศไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในเรื่องชายหาดสวยงาม
และอาหารรสชาติร้อนแรง สิ่งเหล่านี้มิใช่ปัจจัยที่ดึงดูดให้
แรงงานไร้ฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานแต่
อย่างใด หากแต่เป็นเพราะโอกาสของงานและความมั่นคง
รายได้ทส่ี งู กว่าทีพ่ วกเขาจะหาได้จากบ้านเกิด รวมทัง้ โอกาส
ที่จะได้อยู่และพบปะผู้คนในสถานที่แปลกใหม่ต่างหาก  
ที่ เ ป็ น สิ่ ง ดึ ง ดู ด แรงงานข้ามชาติจากกัมพูชา ลาว พม่า
เวียดนาม และบางส่วนของจีนให้หลั่งไหลเข้ามาประเทศ
ไทย
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของไทยก่อให้เกิด
ความมั่งคั่งและโอกาสต่าง ๆ มากมายหลากหลาย การ
พัฒนาส่งผลให้มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น หรือที่จริง
แล้วต้องกล่าวว่า แรงงานในที่นี้หมายถึงแรงงานข้ามชาติ
ไร้ฝีมือราคาถูก เพื่อมาทำงานสกปรก เสี่ยงอันตราย และ
เหนื่ อ ยยากสุ ด สาหั ส ที่ ค นไทยไม่ ท ำ จึ ง ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า
ประเทศไทยจะยังคงพึ่งพาแรงงานข้ามชาติราคาถูกกว่า   
2 ล้านคนต่อไป เพื่อรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการส่งออกสินค้าแข่งขันในตลาดการค้าระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ดี กว่าสองทศวรรษนับแต่ต้นทศวรรษ 2530
เป็นต้นมา จนถึงเมื่อไม่นานมานี้เอง ผู้กำหนดนโยบายใน
ไทยไม่ได้ตั้งใจหรือมีศักยภาพที่จะทำให้การหลั่งไหลเข้า
ของแรงงานข้ามชาติเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ตาม

มาก็คือ เมื่อปราศจากช่องทางเข้าประเทศไทยที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ทัง้ ตัวแรงงานข้ามชาติ นายจ้าง และโรงงาน
ต่าง ๆ ทีต่ อ้ งการจ้างแรงงาน ต่างต้องหันไปอาศัยนายหน้า
จัดหาแรงงาน เพื่อนำแรงงานเข้าประเทศมาเติมเต็มช่อง
ว่างในตลาดแรงงานของไทย นายหน้าค้าแรงงานเหล่านี้
แม้จะกล่าวได้ว่าเป็น ‘นายหน้า’   โดยบางคนอาจจะเป็น
คนแปลกหน้าไม่รจู้ กั ของแรงงาน แต่บางคนก็มคี วามสัมพันธ์
ใกล้ ชิ ด กั บ เพื่ อ น หรื อ เป็ น ญาติ ๆ ของตั ว แรงงานเอง  
เรื่องจริงอีกประการหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ นายหน้าเหล่า
นี้มีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่ชายแดนทั้งสองฝั่ง
สำหรับปัจจัยผลักดันให้แรงงานข้ามชาติเหล่านี้ต้องจาก
บ้านเกิดมาทำงานในไทยนั้น ได้แก่ ความยากจน การขาด
โอกาสในการทำงานและหารายได้เลีย้ งชีพ และบรรยากาศ
ทางการเมืองที่กดดันบีบคั้น   ซึ่งบางครั้งก็คือการควบคุม
ทางกายภาพจากรัฐบาลเอง เมื่อแรงงานได้ยินเรื่องราว
จากเพื่ อ นและเครื อ ญาติ ว่ า มี ง านรายได้ ดี ใ ห้ ท ำในไทย    
จึงตัดสินใจเข้ามาทำงาน แม้จะไม่มีเอกสารถูกต้อง ไม่มี
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ระบบการจ้ า งงาน และจำนวนมากไม่
สามารถพูดไทยหรืออ่านออกเขียนไทยได้เลย แรงงาน
เหล่านั้นก็ไว้ใจนายหน้าที่ไม่เพียงพาพวกเขาเข้าประเทศ
ได้ แต่ยังมีเครือข่ายกว้างขวางอยู่ในไทยที่จะหางานให้ทำ
หาบ้านให้อยู่ และให้ชีวิตใหม่แก่พวกเขา
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สถานะเปราะบางของแรงงานจำนวนไม่นอ้ ยเหล่านีส้ ะท้อน
ให้เห็นว่า โดยไม่ทันรู้ตัว แรงงานข้ามชาติจำนวนมากก็ถูก
ค้าและขายต่อ จนตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องทำงาน
ต่อเนื่องยาวนาน โดยไม่ได้พักผ่อนหรือไม่ได้รับค่าจ้างใน
เรือประมง ในไซต์ก่อสร้างที่ถูกจำกัดสิทธิในการเดินทาง
ไปไหนมาไหน และถู ก ทำให้ ก ลายเป็ น แรงงานทาส          
ในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดก็คือการถูกบังคับให้ขายบริการทาง
เพศโดยไม่เต็มใจ

จำนวนหลายร้อยชิ้น รวมถึงรายงานการค้ามนุษย์ของ
สหรัฐอเมริกา (TIP report)1 แต่การตระหนักถึงขนาด
ของประเด็นปัญหาที่เกี่ยวพันกับเครือข่ายการค้ามนุษย์
ในไทย รวมทั้งการมองว่าเรื่องนี้ใกล้ตัวเราทุกคนเพียงใด
นั้นยังมีอยู่ไม่มากนัก การค้ามนุษย์แพร่ระบาดไปยังหลาย
ประเทศทั่วโลก แต่ไทยเป็นจุดสำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศ
ทางผ่าน และประเทศปลายทางของการค้ามนุษย์

แรงงานข้ามชาติทต่ี กอยูใ่ นสถานการณ์ทถ่ี กู แสวงประโยชน์
เหล่านี  ้ มักจะกล่าวถึงความกลัวทีจ่ ะเข้าหาความช่วยเหลือ
จากตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เนื่องจากไม่มีเอกสาร
การเข้าเมืองถูกต้องและกลัวว่าจะถูกจับ ถูกข่มขู่ ถูกทำร้าย
หรือถูกส่งกลับประเทศ ผลลัพธ์ทั้งหมดนี้ทำให้โอกาสของ
พวกเขาในการหาเงินส่งกลับไปเลีย้ งดูครอบครัวทีบ่ า้ นเกิด
ลดน้ อ ยลง มี ภ าระหนี้ เ พิ่ ม มากขึ้ น   และในบางกรณี ก็
เป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมาก
ขึ้นไปอีก แรงงานบางคนสามารถนึกภาพออกว่า การขอ
ความช่วยเหลือจากตำรวจหมายถึงการที่จะถูกส่งกลับไป
ให้นายจ้าง ต้องเผชิญกับการทำโทษที่รุนแรงและอาจถึง
ตายได้ แรงงานที่ตกเป็นเหยื่อจากการแสวงประโยชน์
หลายคนระบุ ว่ า ตำรวจเป็ น ฝ่ า ยตรงข้ า มและมองว่ า
เจ้าหน้าทีร่ ฐั มีความเกีย่ วข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ทแ่ี สวง
ประโยชน์จากพวกเขาอย่างแยกไม่ออก

กุง้ ส่งออกจากไทยไปสหรัฐฯ อาจเป็นสินค้าทีถ่ กู ปอกเปลือก
และบรรจุหีบห่อโดยแรงงานข้ามชาติ ที่ทำงานโดยไม่ได้
ค่าตอบแทนอะไรเลย นอกจากการจ่ายคืนหนี้ที่ไม่สิ้นสุด
ในสภาพทีถ่ กู บังคับใช้แรงงาน อาคารบ้านเรือนในกรุงเทพฯ
อาจถูกสร้างโดยแรงงานข้ามชาติที่ถูกจำกัดพื้นที่ให้อยู่
เพียงในห้องเล็กเท่ารูหนู มีอาหารเหลือค้างให้กินไปวัน ๆ
ปลาในเมนูอาหารร้านอาหารไทยรสดี ๆ อาจเป็นปลาที่
จับโดยแรงงานข้ามชาติที่มีเวลานอนเพียง 2-3 ชั่วโมงต่อ
วันบนเรือประมงกลางอ่าวไทย   แรงงานเหล่านี้อาจถูก
ทุบตีทำร้ายแม้ด้วยความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือถูก
ทำโทษทรมานให้เป็นตัวอย่างสำหรับคนที่คิดจะหลบหนี
แรงงานข้ามชาติทท่ี ำงานรับใช้ในบ้านหรือลูกเรือทีถ่ กู กระทำ
ทารุณอยู่ในประเทศมาเลเซียขณะนี้   อาจเป็นแรงงานที่
เดินทางผ่านไทย เปลี่ยนมือจากนายหน้าคนแล้วคนเล่าใน
กระบวนการหลอกลวงของวงจรค้ามนุษย์

แรงงานที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในเมืองไทยบางส่วนอาจ
เรียกได้ว่าถูก ‘ค้ามนุษย์’ ความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา
เรื่องการค้ามนุษย์ของประเทศไทยนั้น  เป็นที่รับรู้มากขึ้น
จากการทำงานขององค์กรต่อต้านค้ามนุษย์ในประเทศ
ไทยเองและนานาชาติ และจากรายงานวิจัยที่มีมากมาย

ประเด็ น ปั ญ หาการหลอกลวงหรื อ แสวงประโยชน์ จ าก
แรงงานข้ามชาติในไทยนี้   ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่เป็น
กรณีที่ไม่ถูกรายงานให้รับรู้   หรือหากแม้มีการรายงาน    
ก็ดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่จะเพียงถูกกระตุ้นให้รับรู้ปัญหา
การแสวงประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

1  

US Department of State. 2011. Trafficking in Persons Report 2011 (US Department of State, Washington), viewed at
http://www.state.gov/documents/organization/164458.pdf
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แต่ไม่ได้ทำให้รัฐบาลไทย คนไทย สถานทูตประเทศต่าง ๆ
ที่ประจำอยู่ในไทย และผู้บริโภคสินค้าไทยทั่วโลกให้ความ
สนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่อย่างใด
พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์     
พ.ศ.2551 กำหนดนิยามการค้ามนุษย์จากพิธีสารเพื่อ
ป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะ
สตรีและเด็ก เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ซึ่งระบุว่า
การค้ามนุษย์หมายถึง ‘การเป็นธุระจัดหา ซือ้ ขาย จำหน่าย
พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่
อาศัย หรือรับไว้ซง่ึ บุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้กำลังบังคับ ลักพา
ตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงิน
หรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคล
นัน้ เพือ่ ให้ผปู้ กครองหรือผูด้ แู ลให้ความยินยอมแก่ผกู้ ระทำ
ความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล’2
โดยก่อนหน้านี้ กฎหมายไทยที่ครอบคลุมการค้ามนุษย์มี
เพี ย ง พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรการในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 ซึ่งคุ้มครอง
เพียงผู้หญิงและเด็ก และกำหนดลักษณะความผิดของ
การค้ามนุษย์เพียงการแสวงประโยชน์ทางเพศเท่านั้น แต่

2
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ปัจจุบันมีรูปแบบและแนวโน้มใหม่ ๆ ในการค้ามนุษย์
ระหว่างประเทศ ไทยจึงได้กำหนดให้การบังคับใช้แรงงาน
และบริการ เป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงประโยชน์อัน
สัมพันธ์กับการค้ามนุษย์ด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นในนิยาม
การแสวงประโยชน์ที่ครอบคลุมมากขึ้นในพ.ร.บ.ป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 นั่นเอง
แม้ รั ฐ ไทยจะประกาศใช้ ก ฎหมายต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์
เมื่อพ.ศ. 2551 แต่การบังคับใช้กฎหมายยังมีข้ออ่อนอยู่
มาก ดังที่รายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ3 จัดอันดับให้
สถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยอยู่ในกลุ่มที่ 2 บัญชี
รายชื่อประเทศที่ต้องจับตามอง 4 เป็นปีที่สองติดต่อกัน
หลังจากอยู่ในระดับที่ 2 มา 5 ปี การอยู่ในกลุ่มที่ 2 นี้
หมายถึงเป็นประเทศที่ปฏิบัติตามกฎหมายค้ามนุษย์ยังไม่
ถึงระดับมาตรฐานสากล แต่มคี วามพยายามปรับปรุงแก้ไข
ขณะที่กลุ่มที่ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามองนั้น
หมายถึง ประเทศที่มีจำนวนเหยื่อเพิ่มขึ้น หรือไม่ปรากฏ
หลั ก ฐานชั ด เจนในการต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ หรื อ เป็ น
ประเทศที่กำลังดำเนินการอย่างมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมาตรการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนาคตอันใกล้5

Article 3, United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2003, Optional Protocol to Prevent,
Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, United Nations Office on Drugs and Crime,
viewed at http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
3
Ibid. n.1
4
ในรายงานการค้ามนุษย์ (TIP report) รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศต่าง ๆ กว่า 175 ประเทศ และมี
การจัดอันดับไว้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 (Tier 1) คือประเทศที่มีการคุ้มครองป้องกันเหยื่อการค้ามนุษย์ และปฏิบัติตามกฎหมายตาม
มาตรฐานสากล กลุ่มที่ 2 (Tier 2) คือประเทศที่ปฏิบัติตามกฎหมายยังไม่ถึงระดับมาตรฐานสากล แต่มีความพยายามปรับปรุงแก้ไข โดยมี  
กลุ่มที่ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกลุ่มที่ 2 แต่มีจำนวนเหยื่อเพิ่มขึ้น หรือไม่มีหลักฐาน
ชัดเจนในการต่อต้านการค้ามนุษย์ (หากประเทศใดถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามองต่อเนื่องกัน 2 ปี จะถูกลดอันดับ
เป็นกลุ่มที่ 3) และกลุ่มที่ 3 (Tier 3) คือประเทศที่ปฏิบัติตามกฎหมายการค้ามนุษย์ไม่ถึงระดับสากลและไม่มีความพยายามแก้ไข ซึ่งสหรัฐฯอาจ
ใช้รายงานการค้ามนุษย์ (TIP report) นี้พิจารณาระงับการให้ความช่วยเหลือที่มิใช่เพื่อมนุษยธรรมและการค้า เป็นการกดดันให้ประเทศเหล่านี้
แก้ไขสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศตัวเอง (เพิ่มเติมโดยผู้แปล)
5
US Department of State. 2011. Tier Placements, viewed at http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/164228.htm
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เหยื่อที่ได้รับการช่วยเหลือและระบุว่าเป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ในประเทศไทยนั้น ถือได้ว่ามีจำนวนน้อย
มากเมื่อเทียบกับขนาดประมาณการของจำนวนผู้ที่อยู่ใน
กระบวนการค้ามนุษย์   ทั้งที่เข้ามาในประเทศ ออกจาก
ประเทศไทย และเดินทางผ่านไปยังประเทศอื่น แม้ตัวเลข
การค้ามนุษย์จากเจ้าหน้าที่ไทยจะต่ำกว่าความเป็นจริง
แต่การศึกษาของโครงการความร่วมมือสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์   ที่ศึกษาเหยื่อที่ถูกส่งกลับ
ชาวกัมพูชาพบว่า กว่าครึง่ หนึง่ ของชาวกัมพูชาทีส่ มั ภาษณ์
56 คนนั้นเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ดังนั้น หากพิจารณา
ตัวเลขว่าในแต่ละปีประเทศไทยส่งชาวกัมพูชากลับประเทศ
ปีละประมาณ 130,000 คน ก็อาจจะคาดการณ์ได้ว่า
ประมาณ 65,000 คนเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์6 ทั้งนี้ โดย
สัดส่วนแล้วแรงงานข้ามชาติในไทยประกอบด้วยแรงงาน
ชาวกั ม พู ช าประมาณร้อยละ 10-15 และแรงงานจาก
ประเทศพม่าอีกกว่าร้อยละ 80 ของแรงงานข้ามชาติทง้ั หมด
รายงานการค้ามนุษย์ที่จัดทำโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ระบุวา่ ในปี 2553 ศาลไทยได้พพิ ากษาตัดสินคดีเกีย่ วข้อง
กับการค้ามนุษย์ 18 กรณี เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่มีเพียง
8 คดีเท่านั้น7 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์รายงานว่า ปี 2552 มีเหยื่อชาวต่างชาติ 530 คน
ได้รบั ความช่วยเหลือจากสถานพักพิงของรัฐ 8 ขณะทีเ่ หยือ่
การค้ามนุษย์ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสถานพักพิงในปี

6

2553 นั้นมีจำนวน 381 คน9 เมื่อคำนึงถึงสถานการณ์
การค้ามนุษย์ในไทยก็จะเห็นว่า จำนวนเหล่านี้ได้สะท้อน
อย่างชัดเจนว่าต้องดำเนินความพยายามอย่างเร่งด่วนมาก
เพียงใดเพื่อสามารถรับมือกับสถานการณ์ปัญหาที่กำลัง
เผชิญอยู่ได้
ในระหว่างการเยือนประเทศไทย 12 วันของ จอย โงซี่   
เอสเซลโล (Joy Ngozi Ezeilo) ผู้เสนอรายงานพิเศษว่า
ด้วยการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ของคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในเดือนสิงหาคม 2554
ได้แสดงความเห็นต่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายต่อต้าน
การค้ามนุษย์ในไทยที่ยังอ่อนแอ และความจำเป็นเร่งด่วน
ที่จะต้องปกป้องสิทธิของแรงงานข้ามชาติ ที่มีความเสี่ยง
มากขึ้นในการเป็นแรงงานที่ถูกบังคับและแสวงประโยชน์
ทัง้ ยังระบุอกี ว่าการทุจริตทีฝ่ งั รากลึก รวมทัง้ ความต้องการ
แรงงานราคาถูกและแรงงานถูกแสวงประโยชน์ ทำให้
นโยบายของรัฐบาลและโครงการการต่อสู้กับการค้ามนุษย์
มีประสิทธิภาพลดลง   นอกจากนี้แล้วยังเห็นว่าเหยื่อการ
ค้ามนุษย์ไม่ได้ถูกคัดแยกอย่างถูกวิธี เมื่อคัดแยกแล้วผู้ที่
ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ต้องอยู่ในสถานพักพิงเป็น
เวลานาน จนสถานพักพิงเหล่านั้นกลายเป็นศูนย์กักตัว
และเครื่องมือในการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเหยื่อค้า
มนุษย์เสียเอง10

Olivie, A. 2008. Identifying Cambodian Victims of Human Trafficking Among Deportees from Thailand (United Nations
Inter-Agency Project on Human Trafficking, Bangkok)
7
US Department of State. 2010. Trafficking in Persons Report 2010 (US Department of State, Washington), viewed at http
://www.state.gov/documents/organization/142979.pdf
8
US Department of State (2009) Trafficking in Persons Report 2009 (US Department of State, Washington), viewed at http
://www.state.gov/documents/organization/123357.pdf
9
Ibid. n.7
10
UN News Center. 2011. Thailand must fight mounting human trafficking more effectively, UN expert warns, issued on
22nd  August 2011, viewed at HYPERLINK “http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39349”http://www.un.org/
apps/news/story.asp?NewsID=39349
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หนังสือเล่มนี้ต้องการฉายภาพให้เห็นชีวิตที่ ‘ไร้ตัวตน’
ของแรงงานที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในไทย
ทุกคนที่ให้ข้อมูลไม่ใช่เป็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่
อาศัยความกล้าหาญหลบหนีออกมาจากฝันร้ายเหล่านั้น
ด้ ว ยตั ว เอง และยั ง คงทำงานอยู่ ใ นเขตกรุ ง เทพฯและ
ปริมณฑล  บ้างมีใบอนุญาตทำงาน  บ้างยังคงเป็นแรงงาน
ผิดกฎหมาย เพือ่ หารายได้เลีย้ งชีพส่งเสียเลีย้ งดูครอบครัว
ในประเทศพม่า พวกเขาไม่ได้รับค่าเสียหายชดเชยใด ๆ
จากการถูกกระทำทารุณ  ทัง้ ไม่ตอ้ งการเข้าสูร่ ะบบราชการ
และระบบให้ความช่วยเหลือจากรัฐไทยที่จำกัดสิทธิและ
โอกาสในชี วิ ต   เพราะท้ า ยที่ สุ ด แล้ ว พวกเขาต้ อ งเข้ า สู่
กระบวนการส่งตัวกลับไปยังประเทศบ้านเกิด เมื่อสิ้นสุด
กระบวนการฟื้นฟูที่จำเป็น หรือกระบวนการศาลที่ต้อง
แสดงหลักฐานสืบพยานในการดำเนินคดีความผิดฐานค้า
มนุษย์เสร็จสิ้น ผู้เสียหายที่ให้ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ก็เฉก
เช่นเดียวกับเหยื่อค้ามนุษย์ส่วนใหญ่ ที่ต้องการหางานทำ
เลี้ยงชีวิต พวกเขาต้องการลืมประสบการณ์เลวร้ายไว้ใน
อดีตและมีชีวิตต่อไปเพื่อวันข้างหน้า
ประเด็นที่ เอสเซลโล (Ezeilo) กล่าวถึงไว้ในรายงานเบือ้ งต้น
ในช่วงการเยือนประเทศไทยว่า สถานการณ์ทั่วไปที่เหยื่อ
ค้ามนุษย์ตอ้ งเผชิญ ล้วนเป็นเช่นเดียวกับทีแ่ รงงานผูเ้ สียหาย
จากการค้ า มนุ ษ ย์ ถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวไว้ ใ นหนั ง สื อ เล่ ม นี้    
นั่นคือ ทุกคนเข้าประเทศไทยโดยการติดต่อผ่านนายหน้า
ไม่มีเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย และถูกแสวงประโยชน์
จากสภาวะเสี่ ย งและทางเลื อ กในการเข้ า ประเทศของ   
เขาเอง คำถามก็คือการยินยอมที่จะถูกค้าแรงงานของ
พวกเขาเหล่านั้น น่าจะทำให้พวกเขากลายเป็นแรงงาน
ข้ามชาติที่เข้าเมืองมาทำงานผิดกฎหมาย มากกว่าที่จะ
เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ไม่ใช่หรือ? ความเป็นจริงจาก
เหยื่อการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่ที่ให้ข้อมูลก็คือ พวกเขาตกลง
เข้ามาทำงานในเมืองไทยด้วยเงื่อนไขที่ไม่ชัดเจน นอกจาก
นี้แรงงานทุกคนต่างตกอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างอย่าง
ยิ่งจากเงื่อนไขที่พวกเขารับรู้หรือตกลงกันไว้
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เรื่องราวที่ปรากฏในชีวิตแรงงานที่ถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือ
เล่มนี้ แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างนักค้ามนุษย์
และผู้ค้าแรงงานกับตำรวจท้องที่และเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมือง การขนส่งแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายจำนวน
มากมายนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครรู้เห็น แต่ด้วย
อำนาจเงินทำให้ผู้ค้ามนุษย์สามารถใช้ต่อรองหาทางผ่าน
ด่านตรวจต่าง ๆ ได้ นายจ้างเองก็สามารถเจรจาตกลงกับ
ตำรวจให้ช่วยส่งแรงงานกลับคืน หากพวกเขาหลบหนี
จากสภาวะค้ามนุษย์และถูกแสวงประโยชน์นั้นได้ เหยื่อ
ค้ามนุษย์หลายคนให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
และตำรวจมีสว่ นเกีย่ วข้องด้วยในระหว่างการข้ามพรมแดน
ทุกแห่ง รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการค้าแรงงาน
ด้วย แรงงานที่ตกเป็นเหยื่อคนหนึ่งเล่าว่าระหว่างการ
เดินทางเขาถูกรับนำตัวไปกักกันและส่งต่อโดยตำรวจที่มี
ระดับชั้นสูงพอที่จะจัดการเรื่องพวกนี้ได้
ด้วยความเข้าใจที่ว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
กลายเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการค้ามนุษย์เสียเอง จึงไม่มี
เหยื่อค้ามนุษย์คนใดเข้าไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจ
เนื่องจากกลัวว่าพวกเขาจะถูกส่งตัวกลับ หรือซ้ำร้ายไป
กว่านั้นก็คือการถูกส่งตัวกลับไปยังผู้ที่แสวงประโยชน์จาก
เขาซ้ำอีก ความไม่ไว้ใจกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของ
แรงงานเหล่านี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ ด้วยเหตุที่พวกเขาเป็น
แรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย และรู้ว่าไม่ได้รับอนุญาตให้
อาศัยหรือทำงานอยู่ในประเทศ ทั้งที่ตามกฎหมายแล้ว     
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ไม่ต้องถูกดำเนินคดีใน
ข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมาย และสามารถเข้าไปขอความ
ช่วยเหลือจากตำรวจหรือเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ได้
เสมอ อย่างไรก็ดี โดยหลักการแล้วพวกเขาก็ต้องถูกส่งตัว
กลับไปยังบ้านเกิดอยู่ดีในท้ายที่สุด
ผู้เสียหายบางคนให้ข้อมูลว่า ต้องการเรียกร้องค่าเสียหาย
ชดเชยที่ทำงานโดยไม่ได้ค่าจ้างช่วงที่ถูกบังคับทำงานหรือ
ตกอยูใ่ นสถานการณ์คา้ มนุษย์ ซึง่ ทีจ่ ริงระบุอยูใ่ นกฎหมาย
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ชีวิตจริงที่ไม่ถูกมองเห็นของเหยื่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

ต่อต้านการค้ามนุษย์ พ.ศ. 255111 แต่ด้วยเหตุที่พวกเขา
ไม่ ต้ อ งการถู ก ระบุ ชี้ ตั ว ว่ า เป็ น เหยื่ อ ของการค้ า มนุ ษ ย์
ผู้ เ สี ย หายที่ ‘ไร้ ตั ว ตน’ เหล่ า นี้ จึ ง ไม่ มี โ อกาสเรี ย กค่ า
สินไหมทดแทนจากงานที่เคยทำ และยิ่งไม่สนใจที่จะเดิน
เข้ า ไปให้ ป ากคำเป็ น หลั ก ฐานดำเนิ น คดี กั บ ผู้ ที่ แ สวง
ประโยชน์จากเขา นักค้ามนุษย์จึงสามารถทำธุรกิจบน
ชีวิตมนุษย์ต่อไปได้โดยไม่ต้องรับผลตามกฎหมายใด ๆ
ประเด็นอื่น ๆ ที่แรงงานเหล่านี้ต้องเผชิญต่อเนื่องตามมา
ก็คือ ภาระหนี้ การเผชิญความรุนแรง ทั้งความรุนแรงทาง
เพศ และการกักขังอย่างผิดกฎหมาย จากเรือ่ งเล่าทีถ่ า่ ยทอด
ลงในหนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า เหยื่อค้ามนุษย์
รู้สึกสบายใจขึ้นและรู้สึกว่ามีงานทำรออยู่แน่นอน เมื่อ
พวกเขาถู ก บอกว่ า ไม่ต้องจ่ายค่าเดินทางก่อนล่วงหน้า
ทำให้พวกเขาตัดสินใจเข้าเมืองมาทำงานง่ายขึ้น แต่ที่จริง
แล้วภาระหนี้หมายถึงการควบคุมและความรุนแรงที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น แก่ ชี วิ ต ของพวกเขา และผลั ก ให้ พ วกเขาเข้ า สู่
กระบวนการค้ามนุษย์นั่นเอง
เหยื่อคนหนึ่งเปิดเผยว่าแม้จะจ่ายค่าเดินทางก่อนล่วงหน้า
และเดินทางเข้าประเทศไทยได้สะดวกดีไม่มีอุปสรรคใดๆ
แต่เขาก็ถูกแสวงประโยชน์ในภายหลังโดยไม่เกี่ยวข้องกับ
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ค่าเดินทางแต่อย่างใด ผูเ้ สียหายอีกคนหนึง่ จัดการเดินทาง
เข้ามาด้วยตัวเอง และจ่ายเพียงค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ผ่ า นแดนเมื่ อ ข้ า มเข้ า เมื อ งไทยเท่ า นั้ น แต่ ก็ ถู ก แสวง
ประโยชน์ในเวลาต่อมาอีกเช่นกัน โดยสถานการณ์ของเขา
เลวร้ายน้อยกว่าคนที่ไม่ได้จ่ายค่าเดินทางล่วงหน้าก่อน
เข้าเมืองไทยมาก ขณะที่เหยื่อคนอื่น ๆ ก็ถูกนายจ้างหรือ
นายหน้าใช้ภาระหนี้สินเป็นเงื่อนไขในการบังคับควบคุม
หรื อ กระทำทารุ ณ ซึ่ ง ดำเนิ น ต่ อ เนื่ อ งไปแม้ ว่ า พวกเขา    
จะจ่าย ‘หนี้’ คืนเต็มจำนวนแล้ว ขณะที่บางคนก็ไม่เคย
จ่ายได้ครบเลย
การใช้กำลังบังคับเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการควบคุม
เหยื่อค้ามนุษย์ นายจ้างบางคนของแรงงานที่ให้ข้อมูลมัก
พกพาอาวุธอย่างเปิดเผย ไม่ว่าจะเป็นมีดหรือปืน เพื่อใช้
ข่มขู่และป้องกันไม่ให้แรงงานหลบหนี แรงงานหลายคนที่
หนีออกมาได้เล่าว่าพวกเขาถูกลงโทษด้วยการปล่อยให้
อดอยากและทุบตีทำร้าย ทั้งยังพบเห็นแรงงานคนอื่นถูก
ฆ่าตายเมือ่ ถูกจับได้วา่ พยายามหลบหนีไปจากภาระหนีส้ นิ
และการถูกกักขัง เหยื่อการค้ามนุษย์ให้ข้อมูลว่าพวกเขา
ต้องเผชิญกับการกระทำที่ทารุณโหดร้าย ลดทอนความ
เป็นมนุษย์และย่ำยีศักดิ์ศรี ขัดแย้งอย่างยิ่งกับหลักการ
ของสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานและกฎหมายระหว่างประเทศ

ระบุอยู่ในมาตรา 34-35 ของพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ดังนี้
มาตรา 34 เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้เสียหาย ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแจ้งให้ผู้เสียหายทราบในโอกาสแรกถึง
สิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
มาตรา 35 ในกรณีที่ผู้เสียหายมีสิทธิและประสงค์ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้
พนักงานอัยการเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนผู้เสียหายตามที่ได้รับแจ้งจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย
การเรียกค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับคดีอาญาหรือจะยื่นคำร้องในระยะใดระหว่างที่คดีอาญา
กำลังพิจารณาอยู่ในศาลชั้นต้นก็ได้
คำพิ พ ากษาในส่ ว นที่ เรี ย กค่ า สิ น ไหมทดแทน ให้ ร วมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง แห่ ง คำพิ พ ากษาในคดี อ าญาและในกรณี ที่ ศ าลสั่ ง ให้ ใช้ ค่ า
สินไหมทดแทน ให้ถือว่าผู้เสียหายเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา และให้อธิบดีกรมบังคับคดีมีหน้าที่ดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาในกรณีนี้
ด้วย
ในการดำเนินกระบวนพิจารณาเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง และการบังคับคดีตามวรรคสามมิให้เรียกค่าธรรมเนียม
และให้นำความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาบังคับใช้โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้

ชีวิตจริงที่ไม่ถูกมองเห็นของเหยื่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

ต่าง ๆ เช่น อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติ
หรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรี
ของสหประชาชาติ
เรื่ อ งราวของแรงงานที่ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ยั ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า  
พวกเขาถูกจำกัดพื้นที่ให้อยู่เพียงที่ทำงานและที่พักอาศัย
เท่านั้น เสรีภาพในการเดินทางไปไหนมาไหนถูกจำกัด
มาก ผู้หนีรอดมาได้คนหนึ่งเล่าว่าโรงงานที่ทำงานอยู่นั้น
เปิดขายอาหารและข้าวของเครื่องใช้อื่น ๆ เพื่อให้คนงาน
อยู่เฉพาะในโรงงานและห้ามไม่ให้ออกไปข้างนอก   การ
จำกัดการเดินทางเคลื่อนย้ายเป็นสิ่งที่เหยื่อค้ามนุษย์ทุก
คนเผชิญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรือประมง เนื่องจากส่วน
ใหญ่อยู่ในทะเล เหยื่อส่วนใหญ่จึงมีโอกาสน้อยมากที่จะ
สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากใคร หรือแม้กระทั่ง
จะหลบหนี เมื่อพวกเขาหลบหนี    ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เป็น
เพราะตำรวจเข้ามาช่วย   ก็มักจะถูกตำรวจจับและถูกขัง
ให้อยู่สภาพที่โหดร้ายน่ากลัว โดยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
กับชีวิตเขาและด้วยเหตุผลอะไร พฤติกรรมเหล่านี้คือการ
ละเมิดหลักการตามมาตรฐานกฎหมายว่าด้วยการจับกุม
และกักขังทั้งหมด เพราะมาตรการกักกันแรงงานข้ามชาติ
ที่เข้าเมืองโดยไม่มีเอกสารการเดินทางนี้   มีขึ้นก็เพื่อให้
เกิดการส่งกลับที่รวดเร็วติดตามมา
ไม่นานมานี้ ตำรวจและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจำนวน
มากได้เข้ารับการอบรมเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการคัด
แยกเหยื่อการค้ามนุษย์ออกจากแรงงานข้ามชาติเข้าเมือง
ผิดกฎหมายที่ถูกจับอื่น ๆ แต่การระบุตัวเหยื่อค้ามนุษย์
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ยังเป็นภาระท้าทายอย่างยิ่ง ด้วยเหตุว่าความเข้าใจในการ
ระบุตัวเหยื่อค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ
และการบังคับใช้กฎหมายยังไม่ชัดเจนและไม่เคร่งครัด
มากพอ   การทุจริตของเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายก็ยังคง
เกิดขึ้นทั่วไป นำไปสู่การไม่ใช้กฎหมายเคร่งครัดจริงจัง
และไม่ได้ทำหน้าทีป่ กป้องเหยือ่ ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
แต่อย่างใด
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เจตนาตั้งใจที่จะให้ความสำคัญกับกรณี
โหดร้ายที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อที่จะ
ทำให้รัฐบาลไทยได้รับความอับอายขายหน้า จากการที่ยัง
ไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ที่จริงแล้ว เหยื่อผู้ให้ข้อมูลกับโครงการนี้ถูก
เลือกนำเสนอด้วยเหตุผลที่ว่า ประสบการณ์ของพวกเขา
ตรงกับนิยามของการค้ามนุษย์ที่กำหนดความหมายอยู่
ภายใต้กฎหมายไทยเอง เรื่องราวของผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้ไม่
ได้เป็นกรณีไม่ธรรมดาหรือสุดโต่ง แต่สะท้อนให้เห็นถึง
สถานการณ์ปัญหาที่เหยื่อค้ามนุษย์ในไทยส่วนใหญ่ต้อง
เผชิญ
ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่น สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล คาดหวังว่าโครงการนี้จะดำเนินเสร็จ
สิ้นไปได้ด้วยดี เราหวังว่าด้วยการเปิดเผยเรื่องราวของผู้ที่
มีชีวิตอยู่ในเส้นทางการค้ามนุษย์ จะนำมาซึ่งความเห็นอก
เห็นใจ การเพิ่มความตระหนักถึงปัญหาในหมู่คนที่ได้อ่าน
และสร้างแรงกดดันเพื่อการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
แก้ไขสถานการณ์ปัญหา เพื่อลดจำนวนเหยื่อผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ในประเทศไทยได้ในที่สุด
ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่น
(Mahidol Migration Centre)
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตุลาคม 2554

ด้วยเหตุผลเรื่องความเป็นส่วนตัว
และความปลอดภัยของผู้เสียหาย
ที่ให้ข้อมูลทุกคน
ทางโครงการฯจึงขอสงวนไม่ระบุข้อมูลที่
อาจนำไปสู่การเปิดเผยตัวตนของพวกเขา
ในรายละเอียดของแต่ละกรณีของ
ผู้เสียหาย ที่จะได้อ่านต่อไปนี้
จึงใช้นามแฝงแทนในทุกกรณี
และไม่ได้ระบุชื่อสถานที่หรือพื้นที่
เฉพาะใดๆ ทั้งสิ้น
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วิตที่ถูกกักกัน
ของเนย์
เนย์ เป็นหญิงสาวจากรัฐพะโค ประเทศพม่า เติบโตใน
ครอบครัวชาวนา เมื่อเนย์อายุได้ 16 ปีก็มีเพื่อนของญาติ
คนหนึง่ จากหมูบ่ า้ นใกล้เคียงมาชักชวนไปทำงานในประเทศ
ไทย เพื่อนคนนั้นเล่าให้ฟังเพียงว่ารายได้ดี แต่ไม่รู้ว่าเป็น
งานอะไร ทั้งยังบอกอีกว่านายจ้างจะจ่ายค่าเดินทาง ค่า
อาหาร และค่าที่พักให้ก่อนล่วงหน้า และเนย์ก็จะสามารถ
จ่ายหนี้ก้อนนี้คืนได้หมดภายใน 6 เดือน เนย์จึงปรึกษา
เรื่องนี้กับแม่ ซึ่งที่จริงไม่อยากให้เนย์ไปเพราะเป็นห่วง
เรื่องความปลอดภัย แต่เนย์อธิบายแม่ว่าเป็นงานที่ได้เงิน
ดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรล่วงหน้าก่อนด้วย ส่วนเรื่อง
ความปลอดภัยนัน้ เนย์บอกกับแม่วา่ ไม่ตอ้ งเป็นห่วง เพราะ
ได้ยินจากคนที่กลับจากทำงานในไทยว่างานในไทยนั้นดี
หลังจากการพูดคุยเรื่องนี้กับแม่ได้สัก 4-5 วัน เช้าวันหนึ่ง
นายหน้าก็พาเนย์และญาติขึ้นรถไฟไปพะโค เช้าวันต่อมา
ก็ขน้ึ รถทัวร์ตอ่ ไปยังเมืองเมาะลำไย ต่อไปยังมูดน (Mudon)
และมาถึ ง ด่ า นเจดี ย์ ส ามองค์ ใกล้ สั ง ขละบุ รี ชายแดน   
ไทย-พม่าในที่สุด นายหน้าส่งเนย์และญาติไว้ที่บ้านของ
นายหน้าอีกคนหนึ่งใกล้ชายแดน ซึ่งมีหญิงสาวอีก 16 คน
กำลังรอข้ามชายแดนเข้าไทยด้วยเช่นกัน โดยนายหน้าคน
นี้ได้เรียกเงินจากเนย์ 50,000 จ๊าต (ประมาณ US$60

หรือ 1,800 บาท) เป็นค่าอาหารและค่าเดินทางจากบ้าน
หลังนี้ไปชายแดน
เช้าวันรุ่งขึ้น นายหน้าอีกคนจากมูดนก็พาผู้หญิงทั้งหมด
ขึ้นรถบรรทุกข้ามพรมแดนไทย-พม่า เนย์เล่าว่าเขาพา
ข้ามชายแดนโดยไม่ผ่านด่านตรวจ แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหน
แน่ รถบรรทุกคันนั้นขับพาทุกคนไปยังบ้านของนายหน้า
ชาวไทยในเย็นวันเดียวกัน ระหว่างทางไม่ได้ผา่ นด่านตรวจ
ของตำรวจหรือทหารเลย ซึ่งเธอก็ไม่รู้เรื่องว่าใช้เส้นทาง
ไหน เพราะเบียดอัดกันอยู่ภายในรถ ประมาณ 5 โมงเย็น
วันนั้นก็มีมอเตอร์ไซค์มารับเนย์และญาติที่บ้านหลังนั้น
เนย์เล่าว่า “หนูก็ไม่รู้เรื่องว่าอยู่ที่ไหน แต่ตอนซ้อนท้าย
มอเตอร์ไซค์ก็เห็นป้าย เห็นสัญญาณจราจรข้างทางว่าเป็น
ภาษาไทย” นั่งมาสักพักหนึ่ง รถคันนั้นก็พาทั้งคู่มาหยุด
อยู่ใกล้ ๆ ป่าสัก พร้อมทั้งบอกว่าข้างหน้ามีด่านตำรวจ
นายหน้าคนนั้นจึงพาเนย์และญาติเดินทะลุเข้าไปในป่าทั้ง
คืน เนย์บอกว่า “ตอนนั้นหนูกลัว และก็เหนื่อยมากเลย”
หลั ง จากเดิ น อยู่ ทั้ ง คื น เนย์ ก็ ม าถึ ง แม่ น้ ำ สายหนึ่ ง เมื่ อ     
รุ่งสาง เธอต้องขึ้นเรือข้ามแม่น้ำไปยังรถที่จอดรออยู่ เนย์
ขึ้นรถไปได้สักพักใหญ่ก็มาถึงโรงงานกุ้ง ก็เลยรู้ว่าตอนนี้
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เธออยู่ที่มหาชัย สมุทรสาคร “ตอนที่มาถึงโรงงานกุ้งก็
เย็นแล้ว สัก 5 โมงได้” เนย์เข้าไปข้างในโรงงานและถูก
พาไปห้องพัก มีเสือ่ หมอน เตารีด และตูเ้ สือ้ ผ้าให้ นายจ้าง
ที่นั่นบอกเนย์ว่า เธอต้องจ่ายหนี้จำนวน 25,000 บาท
ซึ่งถูกจ่ายไปล่วงหน้าเป็นค่าเดินทางเข้ามา โดยจะทยอย
หักเอาจากเงินเดือนของเธอ
หน้าที่ในโรงงานของเนย์ก็คือ ต้องเทกุ้งในตะกร้าเรียงไว้
บนโต๊ะทำงานและปอกเปลือกออก คนงานทุกคนต้องยืน
ทำงาน โดยงานแต่ละวันเริ่มตอน 8 โมงเช้าจนถึง 6 โมง
เย็น ได้ค่าแรงวันละ 150 บาท ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของ
จังหวัดสมุทรสาครที่กำหนดไว้วันละ 215 บาท เดือนแรก
ทีเ่ นย์ทำงาน เธอได้คา่ จ้างทัง้ สิน้ 4,500 บาท โดยนายหน้า
หักไป 2,500 บาทสำหรับหนี้ค่าเดินทางเข้ามาทำงาน  
ไม่กี่เดือนต่อมาเนย์มีบัตร ATM แต่ก็ถูกนายหน้ายึดไป
เธอจึงไม่เหลือเงินไว้ใช้จ่ายเลย เพราะนายหน้าจะไป ๆ
มา ๆ วนเวียนอยู่แถวโรงงานตลอดเวลา
ชีวิตความเป็นอยู่ในห้องพักก็มีข้อจำกัดมาก เพราะทุก
คนถูกห้ามออกไปนอกโรงงาน นายจ้างยังบอกคนงานอีก
ว่าถ้าใครพยายามหนีออกไปก็อาจถูกตำรวจจับได้ เนย์
เคยเห็นเพื่อนบางคนถูกทุบตีทำร้ายด้วยไม้บ้าง เข็มขัด
บ้าง โทษฐานที่ขัดคำสั่งนายจ้างออกไปนอกโรงงานโดย
ไม่ได้รับอนุญาต อาหารที่ให้คนงานกินก็ดูไม่น่ากินเอา
เสียเลย “พวกเขา (นายจ้าง) กินแต่อาหารดี ๆ เราได้กิน
แต่ของที่ใกล้จะเสีย เช่น ปลาที่กำลังจะเน่า หรือไม่ก็เป็น
ของเหลือในตู้เย็น”
เนย์ได้รบั อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มอื ถือได้หลังเลิกงานเท่านัน้
เธอเล่าว่า “บางทีหนูก็ถูกด่าบ้าง เขาเอาไม้ตีเอาบ้างตอน
ทำงาน” หากวันไหนเธอไม่สบายก็ยงั ถูกบังคับให้ไปทำงาน
อยู่ดี และแม้ว่าจะมีถุงมือให้ใส่ มีมีดสำหรับปอกเปลือก
กุ้ง แต่ของพวกนี้ก็กลายเป็นค่าอุปกรณ์ที่ต้องหักคืนจาก

ค่าจ้างที่ได้ นายจ้างยังบอกอีกว่าเธอต้องทำงานไปอย่าง
น้อย 2 ปีถึงจะจ่ายหนี้หมด
หลังจากทำงานในโรงงานนี้ได้ปีหนึ่ง “ไม่รู้เป็นโชคชะตา
หรือฟ้าลิขิต” เนย์เล่าให้ฟังว่า เช้าวันหนึ่งขณะที่เธอและ
คนอื่น ๆ กำลังทำงานอยู่นั้น กำลังตำรวจ 20 นายก็เข้า
มาตรวจโรงงาน เนย์ถกู จับในข้อหาไม่มเี อกสารการเดินทาง
และใบอนุญาตทำงาน แม้เธอจะพ้นจาก “โรงงานนรก”
แต่ก็ต้องเข้าคุกแทน เนย์และคนงานอีกจำนวนหนึ่งถูกมัด
ด้วยสายรัดพลาสติกที่ข้อมือ แต่ก็สังเกตเห็นว่านายจ้างไม่
ถูกจับแบบเธอ เนย์คิดในใจว่า “นายจ้างคงไม่ถูกจับอยู่
แล้วล่ะ เพราะเขาจ่ายเงินให้ตำรวจแล้วนี่”
คนงานที่ถูกจับทั้งหมดถูกส่งไปไว้ที่วัดแห่งหนึ่งเพื่อถ่ายรูป
และพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนจะแยกส่งเข้าห้องขัง บางคนอายุ
ไม่ถึง 15 ปี มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ดี ๆ ก็เสียชีวิตในคุกโดย
เนย์ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรเหมือนกัน เขาบอกว่าคนงานที่ไม่
มีใครมาประกันตัวออกไปจะต้องถูกส่งตัวกลับบ้าน แฟน
ของเนย์พยายามคิดหาทางช่วย แต่นายหน้าทีพ่ ามาทำงาน
โรงงานปอกกุ้งขู่ว่าจะฆ่าให้ตายถ้าแฟนไปหาทางช่วยออก
มา นายหน้าไม่มีเงินประกันเนย์ออกมา ขณะเดียวกันเขา
ก็ไม่พอใจถ้าเนย์ถูกปล่อยออกมาแล้วเรียกร้องอะไรจาก
เธอไม่ได้อีก ในที่สุดแฟนของเนย์ก็แอบไปว่าจ้างนายหน้า
อี ก คนหนึ่ ง ให้ ม าช่ ว ยประกั น เธอออกไป ใช้ เ งิ น อี ก       
8,000 บาท เนย์ถูกขังอยู่ 33 วันก่อนจะออกมาได้
ตอนนี้เนย์ทำงานในโรงงานกุ้งอีกแห่งหนึ่งที่มหาชัย เป็น
แรงงานจดทะเบียนโดยใช้เอกสารการเดินทาง มีใบอนุญาต
ทำงาน และมีประกันสุขภาพด้วย เนย์หวังว่าสักวันหนึ่ง
ถ้าเก็บเงินได้มากพอก็จะกลับบ้านไปหาครอบครัวและใช้
ชีวิตอยู่ที่พม่า ตอนนี้เนย์ส่งเงินกลับบ้านเป็นครั้งคราว    
ทีละ 7,000-10,000 บาท เธอกล่าวว่า “เข้ามาทำงานใน
เมื อ งไทยก็ ดี น ะ แต่ ถ้ า มี ง านที่ ใ ห้ ค่ า จ้ า งดี ๆ แถวบ้ า น

ชีวิตจริงที่ไม่ถูกมองเห็นของเหยื่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

หนูก็จะกลับบ้านทันทีเลย ทำงานอยู่ที่นั่นแหละ อย่าง
น้อย ๆ ก็ยังไปมาหาสู่ครอบครัวและญาติ ๆ ได้”
เนย์ตัดสินใจเข้ามาทำงานเมืองไทยด้วยความหวังว่าจะ
หาเงินได้มากกว่า แล้วจะส่งเงินไปช่วยเหลือครอบครัวที่
พม่า เธอรู้ว่ามีหนี้ค่าเดินทางแต่คิดว่าคงเป็นหนี้ในระยะ
สัน้ ๆ เท่านัน้ กลับกลายเป็นว่าเนย์ถกู ค้ามนุษย์ เป็นแรงงาน
ที่ถูกแสวงประโยชน์ ต้องทำงานหนักในโรงงานนรกโดย
ไม่ได้อะไรตอบแทนเลยเป็นปี ก่อนจะถูกช่วยออกมาได้
โดยตำรวจในที่สุด แต่เธอก็รู้สึกเหมือนหนีเสือปะจระเข้
เพราะเนย์รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งที่จริงแล้วมีหน้าที่ปกป้อง
ดูแลสวัสดิภาพนั้นมีนอกมีในกับนายจ้าง เธอเล่าว่าจะไม่
มีวันลืมเลยว่าตำรวจปล่อยนายจ้างที่เอาเปรียบเธอเป็น
อิสระ ขณะที่จับเหยื่อของการค้ามนุษย์อย่างเธอไว้ในการ
ควบคุม เอาไปขังไว้ในคุก เรือ่ งนีท้ ำให้เธอไม่ไว้ใจเจ้าหน้าที่
ผู้รักษากฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครอง
สวัสดิภาพอีกเลย เนย์สรุปประสบการณ์ทำงานในเมือง
ไทยว่าเป็นอะไรที่ท้าทายและเป็นอันตรายต่อชีวิตเช่นกัน
นอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นโอกาสหารายได้เลี้ยงครอบครัวซึ่ง
ไม่สามารถทำได้ในบ้านเกิด
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วิตที่ทุกข์ยากและท้าทาย
ของเหมา
เหมา เป็นชายหนุ่มอายุ 22 ปี อาศัยอยู่กับย่าในรัฐมอญ
ประเทศพม่า เหมาทำงานเป็นคนงานก่อสร้างและรับจ้าง
ทำนาเป็นบางครั้งด้วย พ่อแม่ของเหมาไปทำงานในเมือง
ไทยทิ้งเขาไว้ให้ย่าเลี้ยงตั้งแต่อายุ 13 ปี ชีวิตในพม่านั้น
ยากลำบาก หาเงินและอาหารได้ไม่พอเลีย้ งชีพ เขาพยายาม
หาทางติดต่อพ่อแม่แต่ก็ไม่สำเร็จ มีญาติคนหนึ่งทำงานอยู่
ในเมืองไทยเหมือนกัน ย่าจึงติดต่อญาติคนนี้ให้ช่วยหา
งานให้เหมาทำ และยังติดต่อคนในหมู่บ้านที่เคยเดินทาง
ข้ามไปไทยให้ชว่ ยพาเหมาไปด้วย ผูห้ ญิงคนนีไ้ ม่ใช่นายหน้า
เหมารูแ้ ค่วา่ ญาติคนนีท้ ำงานในโรงงานสิง่ ทอในสมุทรสาคร
แต่ไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ทำงานอะไรเมื่อมาถึงเมืองไทย
หลังจากติดต่อกับญาติในเมืองไทยไม่กี่วัน ก็มีผู้หญิงคน
หนึ่งมารับเหมาที่บ้าน พาขึ้นรถบัสโดยสารไปทวาย แล้ว
เดินทางต่อไปเกาะสอง เหมาขึน้ เรือข้ามไปฝัง่ ระนอง ผูห้ ญิง
คนนั้นทิ้งเขาไว้ที่ท่าเรือโดยมีนายหน้าคนไทยมารับแล้ว
พาเหมากับผู้ชาย 6 คน และผู้หญิงอีก 8 คนขึ้นรถไปส่งที่
สุสานชาวจีนแห่งหนึ่ง เหมาเล่าว่า “แล้วผมก็ถูกปล่อยไว้
ที่ฮวงซุ้ยนั่น 4 วัน ไม่มีอะไรเลย กลางวันแดดร้อนมากก็
ต้องทน กลางคืนก็นอนบนพื้นโล่ง ๆ ไม่มีแสงไฟ หลุมศพ
รอบตัวทั้งนั้นเลย” นายหน้ามาส่งข้าวส่งน้ำให้ทุกวัน จน
วันที่ 5 ราว 6 โมงเย็นก็มีชาย 5 คนกลุ่มหนึ่งเข้ามาจับคน

งานทั้ ง หมด มี ค นบอกว่ า เป็ น ทหาร คนกลุ่ ม นี้ ไ ม่ ไ ด้ ใ ส่
เครื่องแบบทหารแต่มีอาวุธ เหมาจำได้ว่า “เขาไม่ได้พูด
อะไรเลย มาถึงก็จับมัดมือ” พวกผู้หญิงไม่ได้ถูกมัดมือแต่
ถูกแยกไว้ต่างหากจากกลุ่มผู้ชาย
ทั้งหมดถูกส่งไปค่ายทหาร เพราะเหมาเห็นว่ามีรถถังด้วย
ค่ายนี้อยู่ในเมืองมีกำแพงสูงล้อมรอบ คนที่พกปืนเหล่านี้
ถามชื่อเหมา บ้านเกิด และพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ด้วย เหมาได้
โทรหาญาติที่สมุทรสาครให้ช่วยโอนเงินให้นายหน้ามา
ประกันตัวออกไป 2,000 บาท เขาถูกขังอยู่ราว 10 วัน
จนกระทั่งเย็นวันหนึ่งประมาณ 5 โมงเขาก็ถูกส่งตัวกลับ
ทางเรือจากฝั่งไทยที่เป็นแม่น้ำสายเล็ก ๆ เหมือนลำคลอง
ที่คนสามารถเดินข้ามไปมาได้มากกว่า ราวสี่ทุ่มหลังจาก
เพิ่งข้ามมาถึงอีกฝั่งแม่น้ำได้ไม่นานนัก เขากับนายหน้าอีก
คนก็ข้ามแม่น้ำสายเดิมกลับไปใหม่ แล้วไปรอขึ้นรถตู้ของ
นายหน้าที่ญาติติดต่อไว้ให้ เหมาไม่รู้ว่าญาติของเขาจ่าย
เงินให้นายหน้าคนนี้เท่าไหร่ และไม่รู้ว่าตกลงอะไรกัน      
ไปบ้าง
คนราว 50 คนแออั ด กั น อยู่ ใ นรถตู้ ข องนายหน้ า คนนี้  
เบาะที่ นั่ ง ในรถถู ก รื้ อ ออกเพื่ อ ให้ มี ร ถพื้ น ที่ ว่ า งมากขึ้ น
เหมาเล่าว่า “ผมก็กลัวว่าจะถูกจับอีกรอบ รถหยุดเป็น
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ช่วง ๆ ได้ยินเป็นเสียงคนคุยกัน แต่ฟังไม่รู้เรื่องว่าเขาพูด
อะไร รู้สึกจะผ่านด่านตรวจหลายแห่ง แต่รถก็ผ่านมาได้
ทุ ก จุ ด ไม่ มี ปั ญ หา” การเดิ น ทางไปยั ง โรงงานสิ่ ง ทอใน
สมุทรสาครเพือ่ พบญาติใช้เวลาทัง้ สิน้ 11 ชัว่ โมง เมือ่ เหมา
มาถึ ง ก็ มี ญ าติ ม ารั บ แล้ ว พาไปอยู่ ห้ อ งเช่ า ข้ า งโรงงาน      
ไม่กี่วันต่อมา ญาติคนนี้ก็พาเหมาไปตรวจร่างกายเพื่อขอ
ใบอนุญาตทำงานสำหรับทำงานในโรงงานสิ่งทอด้วยกัน
งานของเหมาเริ่มตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 2 ทุ่ม ได้ค่าแรงวัน
ละ 199 บาท มีค่าล่วงเวลาให้ชั่วโมงละ 35 บาท เหมา
บอกว่า “ทำงานโรงงานสิ่งทอนี้ก็ดีนะ บางทีผมก็ช่วยออก
ค่าใช้จา่ ยในบ้านให้เขาได้บา้ ง ตอนนีก้ เ็ ริม่ มีเพือ่ น กินเหล้า
กันบ้าง ชีวิตผมก็เริ่มเปลี่ยนไปนะ ทีนี้ผมไปค้ำประกัน
เพื่อนที่ไปยืมเงินจากเพื่อนคนอื่น แล้วเขาหนีหนี้ไป ไม่ใช้
เงินคืนผม เจ้าหนี้ที่มาจากพม่าด้วยกันก็เลยมาเอาเงินจาก
ผมสิทีนี้ ตั้ง 30,000 บาท ผมก็ไม่รู้จะทำไง ไม่รู้จะหาเงิน
เยอะแยะนี้มาจ่ายให้เขายังไง”
เมื่อเหมาตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก ก็มีเพื่อนคนหนึ่ง
แนะนำให้ไปทำงานบนเรือประมงที่อาจจะได้ค่าจ้างสูง
กว่าเพื่อจะมีเงินมาคืนหนี้ที่มีอยู่ เขาจึงติดต่อและขึ้นรถ
บัสโดยสารไปหานายหน้าชาวพม่าคนหนึ่ง แล้วก็พักอยู่
นายหน้าคนนั้นที่โกรกกราก 2-3 วัน นายหน้าไม่ได้บอก
เขาว่าเรือจะออกไปหาปลาที่ไหน ก่อนจะลงเรือ นายหน้า
ได้ให้เงินเขาไว้ 1,000 บาท เพื่อซื้อของใช้ประจำวัน เช่น
สบู่ ยาสีฟัน
เมื่อเหมามาที่เรือลำที่ว่าก็มีคน 20 คนอยู่ที่นั่นด้วย หน้าที่
ของเขาคือวางอวนและคอยดูแลอวนระหว่างออกเรือ บน
เรือมีอาหารให้กินแต่นายจ้างจะหักเงินค่าอาหารจากค่า
จ้างคนงาน ซึ่งกำหนดให้คนงานที่ขยันขันแข็งได้เดือนละ
8,000 บาท คนงานทั่วไปเดือนละ 6,000 บาท “งานหนัก
มาก ทั้งวางอวน แกะปลา แดดก็ร้อน บางทีฝนก็ตก ผม
ต้องนอนบนพื้นเรือนั่นแหละ ทำงานไปหลับไปด้วยกัน
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เลย ที่เดียวกัน มีลูกเรือป่วยตายไป 3 คน เพราะบนเรือ
ไม่มียาอะไรเลย ยาแก้ปวดก็ไม่มี ยาหม่องก็ไม่มี ผมเห็น
พวกลูกเรือ 3 คนทำท่ากำลังจะตาย แล้วนายจ้างเขาก็
โยนทิ้งทะเล ลูกเรืออีก 2 คนตายตอนเรือขึ้นท่า เพราะ
เขาไม่สบายมากแล้วตอนอยู่บนเรือ” เหมาเล่าให้ฟังว่า
นายจ้างและหัวหน้าลูกเรือบังคับให้คนงานทำงานแม้จะ
ไม่สบาย ทั้งยังถูกดุด่าว่ากล่าวและถูกทุบตีทำร้าย จนเขา
รู้สึกเสมือนถูกควบคุมตัว ส่วนใหญ่เรือไปหาปลาในเขต
น่านน้ำอินโดนีเซียและขึ้นเทียบท่าที่นั่น
วันหนึ่งขณะเรือเทียบท่าบนเกาะแห่งหนึ่งในอินโดนีเซีย
เหมาก็ได้ข่าวพ่อแม่ที่พยายามติดต่อมานานแต่ไม่สำเร็จ
นั้นว่าทั้งสองเสียชีวิตไปแล้ว “ผมอยากกลับบ้านมาก แต่
ว่านายจ้างเขาไม่ให้ไป” เหมาเสียใจมาก เขาบอกหญิง
ชาวอินโดนีเซียที่ทำงานในท่าเรือคนหนึ่งว่าพ่อแม่ตาย
แล้ว ผู้หญิงคนนั้นจึงช่วยพาเขาออกมาแล้วส่งไปอยู่ใน
ค่ายแห่งหนึ่งที่เธอรู้จักคนดูแล คล้ายว่าจะเป็นค่ายผู้ลี้ภัย
เท่าที่เหมารู้ก็คือถ้าใครอยากจะออกไปจากที่นี่ ก็ต้องหา
คนมาประกันตัวออกไป เขาอยู่ในค่ายนี้ 3 เดือนจนไปขอ
ให้คนดูแลค่ายช่วยหาทางให้เขากลับเมืองไทย คนดูแล
ค่ายคนนี้เป็นคนกว้างขวางรู้จักกับพวกเรือหาปลาส่วน
ใหญ่ และช่วยจ่ายเงินให้เขาติดไปกับเรือไทยทีไ่ ปส่งอาหาร
ให้กับเรือประมงลำใหญ่อีกที
เมื่อเหมาขึ้นฝั่งไทยที่สมุทรปราการ ไต้ก๋งให้เงินเขาไว้
700 บาทเป็นค่าเดินทางไปหาญาติที่สมุทรสาคร เหมา
บอกว่า “เป็นลูกเรือมา 3 ปีกว่า ผมมีเงิน 20,000 บาท
นายจ้ า งบนเรื อ เขาบอกว่ า เขาจะเก็ บ ค่ า แรงไว้ ใ ห้
ทุกเดือน ๆ แต่จริง ๆ แล้วเขาเอาเปรียบผม ไม่ได้จ่ายผม
สักบาท แต่ผมก็ไม่คิดจะไปแจ้งตำรวจหรอกนะ เพราะผม
ไม่รู้ว่าใครจะช่วยอะไรผมได้”
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ตอนนี้เหมาทำงานในโรงงานสิ่งทอที่มหาชัย สมุทรสาคร
ได้ค่าจ้างและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน เมื่อหาเงิน
ได้มากขึ้นเขาก็ส่งเงินกลับบ้านไปให้ย่าในพม่า และใช้เงิน
จำนวนหนึ่งทำบุญให้พ่อแม่ เหมายังไม่คิดกลับไปพม่า
เพราะต้องการทำงานหาเงินให้ได้มาก ๆ เสียก่อน
เหมาย้ายเข้ามาทำงานในไทยด้วยความหวังที่จะค้นหาพ่อ
แม่ที่ทิ้งเขาไปทำงานในประเทศไทยตั้งแต่เขายังเด็ก เขา
หวังจะหาเงินเพื่อส่งเสียเลี้ยงดูย่าในพม่า ชีวิตการทำงาน
ของลูกเรือประมงนั้นยากลำบากกว่าที่เขาคิดไว้มาก กล่าว
ได้ว่าเหมาเป็นเหยื่อของการแสวงประโยชน์จากการค้า
มนุษย์และโชคดีอย่างยิ่งที่รอดชีวิตมาได้ เงื่อนไขการจ้าง
ลูกเรือไม่มอี ะไรเป็นทางการ ทัง้ หมดล้วนขึน้ อยูก่ บั นายจ้างที่
จะควบคุ ม และตั ด สิ น ความเป็ น ไปในชี วิ ต ของลู ก เรื อ    
เหล่านั้น
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วิตที่ถูกขายต่อของมอว์

มอว์ เป็นเด็กหนุ่มวัย 19 ปีจากมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
พ่อแม่รับราชการ พ่อตายตั้งแต่เขายังเล็ก แม่จึงออกจาก
งานเข้ามาทำงานที่แม่สอด ชายแดนไทย-พม่า หาเงินส่ง
กลับไปพม่าเพื่อเลี้ยงดูมอว์ จนในที่สุดแม่ก็ชวนให้มอว์ไป
ทำงานในโรงงานสิ่งทอซึ่งให้ค่าแรงดีที่แม่สอดด้วยกัน เขา
คิ ด ถึ ง แม่ แ ละต้ อ งการช่ ว ยทำงานหาเงิ น จึ ง ตกลงไป     
เมืองไทย

ในเมียวดี โดยมีมอว์ช่วยแม่อยู่ด้วยอีก 3 ปีแล้วจึงแต่งงาน
และย้ายมาอยู่กับแฟนที่เมาะลำไยในรัฐมอญ ช่วยกันทำ
นาหาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งหาเงินได้น้อยมาก ทั้งคู่จึงเปลี่ยน
ไปขายของเล่ น ในงานวั ด แต่ ก็ ห าเงิ น ได้ ไ ม่ เ พี ย งพออี ก
มอว์จึงติดต่อพี่ชายที่ทำงานในกรุงเทพฯขอให้ช่วยหางาน
ให้ทำ มอว์ในวัย 25 ปีจึงทิ้งภรรยาและลูกอ่อนไว้ที่บ้าน
และเดินทางเข้ามาเมืองไทยเป็นครั้งที่สอง

มอว์เริ่มเดินทางเข้าเมืองไทยโดยการขึ้นรถบัสโดยสารไป
พักค้างคืนที่เมืองหนึ่ง รุ่งขึ้นเขาต่อรถโดยสารอีกคันไปยัง
ชายแดนของเมี ย วดี ไปพั ก อยู่ กั บ เจ้ า อาวาสในวั ด ใกล้
ชายแดนอยูห่ นึง่ สัปดาห์เนือ่ งจากด่านปิด แล้วจึงทำหนังสือ
ผ่ า นแดนข้ า มเข้ า ประเทศไทย เสี ย ค่ า ทำ 500 จ๊ า ต            
(ประมาณ US$0.7) หลังจากนั้นก็เรียกรถโดยสารไปหา
แม่ที่แม่สอด สองวันต่อมาเขาก็เริ่มทำงานเป็นคนตรวจ
สินค้าเข้าออกในโรงงานเดียวกันกับแม่โดยไม่มีเอกสาร   
ใด ๆ

มอว์ใช้หนังสือผ่านแดนข้ามเข้าเมืองไทยที่ชายแดนเมียวดี
-แม่สอดเช่นครัง้ ทีแ่ ล้ว จากนัน้ ก็ขน้ึ รถโดยสารเข้ากรุงเทพฯ
ไปกับนายจ้างของญาติคนหนึ่ง โดยจ่ายเงินให้นายจ้าง
5,000 บาท เพื่ อ รั บ สมอ้ า งให้ ม อว์ เ ป็ น คนงานในบ้ า น   
ของเขา เมื่อถูกตรวจ หน้าตาของมอว์กับรูปในเอกสาร
ของญาติเขาดูคล้าย ๆ กัน จึงไม่มีปัญหาที่ด่าน มอว์พัก
อยู่กับพี่ชายเมื่อมาถึงกรุงเทพฯในช่วง 3 เดือนแรก และ
ช่วยพี่ชายทำงานเย็บผ้าอยู่ที่บ้าน จากนั้นก็ย้ายไปทำงาน
ในร้านขายข้าวสารใกล้บ้าน ต้องแบกกระสอบข้าวสาร
ซึ่งหนักมากจนเขาลาออกในที่สุด จนถึงตอนนี้มอว์ก็ยังไม่
มีเอกสารแสดงตัวใด ๆ

งานในแต่ละวันเริ่มตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น ที่จริง
เรียกได้ว่าเงื่อนไขการทำงานและผลตอบแทนดี โรงงานมี
ข้าวให้โดยคนงานจัดการหากับข้าวทำกินเอง มอว์ทำงาน
อยูท่ น่ี ห่ี นึง่ ปีกอ่ นจะออกพร้อมแม่ ซึง่ ไปเปิดแผงขายเสือ้ ผ้า

เมื่อมอว์อายุได้ 27 ปี มีคนรู้จักของพี่ชายมาติดต่อให้ไป
รู้จักกับนายหน้าหางานคนหนึ่ง เธอบอกว่าสามารถหา

22

ชีวิตจริงที่ไม่ถูกมองเห็นของเหยื่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

งานดี ๆ มั่นคงให้ทำได้ เป็นงานในโรงงานทำเสื่อพลาสติก
ที่นครปฐม และไปนัดพบกันแถวอ้อมน้อย มอว์ไว้ใจคน
เหล่านี้เพราะเห็นว่าเป็นคนรู้จักต่อ ๆ กันมา เมื่อเขาไปถึง
อ้อมน้อย นายหน้าหางานโทรหาเขาบอกว่างานที่โรงงาน
เสือ่ พลาสติกเต็มแล้วไม่มตี ำแหน่งว่าง แต่มงี านทีก่ าญจนบุรี
ซึ่งเธอเตรียมเรื่องการเดินทางให้แล้ว มอว์ขึ้นรถไปพัก
ใหญ่ถึงท่าเรือแห่งหนึ่งและถูกขังไว้ในโกดังร้าง “ผมก็เลย
รู้ว่าผมถูกเขาขายมาแน่แล้ว”
เช้าวันต่อมา ซึ่งเขารู้ภายหลังว่าท่าเรือนั้นอยู่ที่หาดใหญ่
ภาคใต้ของไทย มีคนบอกว่าเขาต้องทำงานคัดปลา “คน
งานคนหนึ่งเตือนผมว่าอย่าพยายามหนีนะ ไม่งั้นจะโดน
ยิงตาย” เย็นวันนั้นเขาก็กลับไปนอนในโกดังแต่เห็นว่า
ประตูทางออกเปิดอยู่ มอว์เล่าว่า “ผมหันไปมองรอบ ๆ
เห็นคนอื่นเขากำลังทำงานยุ่งกันอยู่ แล้วไฟมันก็มืด ๆ ผม
ก็เลยค่อย ๆ ย่องไปตรงที่มืด ๆ นั่นล่ะ แล้วก็วิ่งสุดชีวิต”
เขาวิ่งหนีไปกว่าครึ่งชั่วโมงจนหมดแรง ไปหลบพักอยู่ใน
สวนยาง เขาบอกว่า “วิ่งฝ่าเข้าไปในป่ารกมืด ๆ ผมกลัว
จะตาย แต่ภาพโกดังที่เขาขังผมไว้ ถูกบังคับให้ทำงานใน
เรื อ มั น หลอกหลอนอยู่ ใ นหั ว ก็ เ ลยยิ่ ง ทำให้ ต้ อ งวิ่ ง ไป
เรื่อย ๆ ทั้งวันทั้งคืนก็ต้องวิ่ง” ขณะที่นั่งพักในสวนยาง
เขาก็ได้ยินเสียงคนพูดภาษาพม่าก็เลยตามเสียงไปดู พบ
ว่าเป็นคนงาน 2 คนจากพม่าคอยดูแลสวนยางให้นายจ้าง
มอว์จึงขอความช่วยเหลือ ทั้งสองก็ช่วยโทรหาเพื่อนให้มา
รั บ เขากลั บ และยั ง ช่ ว ยออกค่ า เดิ น ทางให้ ค รึ่ ง หนึ่ ง คื อ
8,000 บาทอีกด้วย เขานั่งรถครึ่งวันจนมาถึงบ้านเพื่อน
ของเขาในกรุงเทพฯ
ตอนนี้มอว์ทำงานในโรงงานผลิตแป้งแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ
และบอกว่าเป็นงานที่ดี นายจ้างไม่ได้เอารัดเอาเปรียบ
หรือบังคับให้ทำงาน ทั้งยังมีประกันสุขภาพด้วย มอว์เป็น

แรงงานจดทะเบียน มีเอกสารการเดินทางและใบอนุญาต
ทำงาน เขาไม่ได้ติดต่อกับภรรยาและลูกกว่า 2 ปี และ
ไม่รู้ข่าวว่าเป็นอย่างไรบ้าง เพราะมอว์อายหากต้องเล่าให้
ฟังถ้าเมียเขาถามว่าทำไมถึงไม่ส่งข่าว ไม่ส่งเงินไปส่งเสีย
เลี้ยงดูลูกเป็นปี ๆ เขาอยากกลับบ้านไปหาเมียและลูกสัก
วันหนึ่ง แต่ต้องการหาเงินให้ได้มาก ๆ ก่อน
มอว์ คิ ด ว่ า การทำงานในเมื อ งไทยนั้ น แล้ ว แต่ โชคชะตา
และเป็นไปได้มากที่จะตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ แต่
ก็เป็นความเสี่ยงที่แรงงานจากพม่าต้องเผชิญเนื่องจากไม่
มีโอกาสหางานทำในประเทศของตัวเอง ทางการไทยควร
จะให้ความช่วยเหลือผูเ้ สียหายทีถ่ กู ค้ามนุษย์ แต่โดยส่วนตัว
แล้วเขาไม่เข้าแจ้งความ เพราะเชื่อว่ามีตำรวจอยู่เบื้องหลัง
วงจรการค้ามนุษย์เป็นส่วนใหญ่ เขาพบเห็นญาติหลายคน
ที่ ต ำรวจช่ ว ยให้ ข้ า มเข้ า มาทำงานอย่ า งผิ ด กฎหมาย     
เขาทิ้งท้ายว่า “คิดดูสิว่า ทำไมคนที่รอดจากการค้ามนุษย์
ถึงไม่โทรเข้าสายด่วน 191 มันเห็นกันชัด ๆ อยู่แล้ว”
แรงงานข้ามชาติที่กลับไปพม่ามักเข้ากลับมาทำงานใน
ไทยเสมอ การข้ามชายแดนระหว่างไทย-พม่าสามารถ
ทำได้หลายทาง และคนส่วนใหญ่เลือกวิธีลักลอบเดินทาง
เข้าประเทศไทย   เนื่องจากช่องทางปกตินั้นส่วนใหญ่เป็น
ไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ ผู้ที่รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์เช่น
มอว์ จึ ง มั ก จะลั ง เลในการเข้ า ขอความช่ ว ยเหลื อ จาก
เจ้าหน้าที่ทางการ โดยเฉพาะตำรวจ ซึ่งยิ่งทำให้เกิดภาวะ
เปราะบางแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่จะถูกค้ามนุษย์
ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เนือ่ งจากตำรวจมองไม่เห็นปัญหา คำบอกเล่า
ของเหยื่อเหล่านี้สามารถเป็นแหล่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่
ในการทำลายวงจรการค้ามนุษย์ได้ แต่การสร้างความ
ไว้ใจระหว่างตำรวจและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นั้น
เป็นภารกิจที่ยากมากขณะนี้
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วิตที่ผันผวนของเก่ง

เก่งเป็นเด็กสาววัย 14 จากเมียวดี ชายแดนไทย-พม่า
อาศัยอยู่กับพ่อแม่และยาย แม่ของเก่งถูกจับในข้อหาค้า
ยาเสพติดตั้งแต่เก่งยังเล็กอยู่ ช่วงนั้นป้าของเก่งทำงานอยู่
ในโรงงานลูกชิ้นที่มหาชัย สมุทรสาคร ได้ชักชวนเก่งให้มา
ทำงานที่เดียวกันถ้าหากอยากทำ เพราะว่าเป็นงานง่าย
หลังจากนั้นไม่กี่วัน เก่งก็ตัดสินใจเข้ามาทำงานในเมือง
ไทย โดยยายก็ไม่ขัดข้อง ด้วยเห็นว่าการเข้ามาทำงาน
เมืองไทยเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรจะเสีย เนื่องจากพ่อก็มีปัญหา
ที่ทำงานกลับบ้านไม่ได้ ส่วนแม่ก็อยู่ในคุก
เก่งขึ้นรถบัสจากบ้านไปยังเมียวดี ค้างคืนอยู่กับป้าอีกคน
หนึ่ง เช้าวันรุ่งขึ้นป้าก็พาไปส่งที่ชายแดนเมียวดี-แม่สอด
และให้ยมื เงิน 500 บาทไว้เป็นค่าเดินทาง ซึง่ ต้องจ่ายคืนให้
เขาที ห ลั ง จากชายแดนเก่ ง ต้ อ งขึ้ น เรื อ ข้ า มแม่ น้ ำ สาย   
เล็ก ๆ มายังแม่สอด เสียเงินเพียง 20 บาท ไม่ได้ผ่านด่าน
ตรวจใด ๆ เนื่องจากเป็นการข้ามแดนแบบไม่เป็นทางการ
นายหน้าชาวพม่าที่ป้าในเมืองไทยติดต่อให้มารับเก่งไป
พักทีบ่ า้ นคืนหนึง่ ก่อนจะขับรถพาเธอไปส่งทีบ่ า้ นนายหน้า
ชาวไทยอีกคนหนึ่ง เก่งรอขึ้นรถตู้มารับที่หน้าโรงงานซึ่ง
ไม่ไกลจากบ้านของนายหน้าคนนี้นัก บนรถตู้คันนั้นยังมี
คนจากพม่าทั้งชายและหญิงอีก 8 คน คนขับสั่งให้ทุกคน
เอาเสื้อคลุมหัว หน้าต่างรถก็ติดฟิล์มดำมืดทึบ เก่งเล่าว่า

“หนูกลัวมาก และอยากกลับบ้าน” หลังจากนั้นอีกราว
ครึ่งชั่วโมง รถตู้ก็พาทุกคนมาส่งค้างคืนไว้ที่บ้านหลังหนึ่ง
ในแม่สอด
ตอนที่มาถึงบ้านของนายหน้าคนนี้ เก่งบอกนายหน้าว่าไม่
อยากไปแล้ว แต่นายหน้าไม่ให้เธอกลับ ทั้งยังให้คนเฝ้าไว้
อีก วันต่อมาก็มีรถกระบะคันหนึ่งมารับทุกคนที่บ้านแล้ว
ให้อัดเบียดกันอยู่บนหลังคารถ ซึ่งทำเป็นโครงปิดหุ้มไว้
เหมือนร่มหุบ  มีช่องเล็ก ๆ ให้คนเข้าออกได้เวลารถจอด
เก่งจำความรู้สึกได้ว่า “หนูรู้สึกเหมือนกับว่าต้องตายแน่
เลย เพราะหายใจไม่ออก ขยับก็ไม่ได้เพราะถูกอัดเข้าไป
เหมือนปลากระป๋อง” ส่วนท้ายรถด้านหลังก็ปล่อยว่างไว้
ไม่ให้ตำรวจสงสัยและขอตรวจ “ระหว่างทางมีดา่ นตำรวจ
เวลารถหยุ ด ก็ ไ ด้ ยิ น เสี ย งคนพู ด คุ ย กั น แป๊ บ นึ ง แล้ ว ก็
ไปต่อ” รถกระบะคันนั้นมาแวะจอดที่บ้านหลังหนึ่งให้ทุก
คนได้กินข้าวเที่ยง คนขับบอกให้ทุกคนรู้ว่ากำลังจะไป
ไหนกัน เย็นวันเดียวกันนั้นเอง เก่งก็มาถึงโรงงานลูกชิ้นที่
มหาชัย ใครบางคนในโรงงานจ่ายเงินค่าเดินทางให้เก่ง
16,500 บาทเมื่อมาถึง เธอพักอยู่กับป้าในโรงงานเดียวกัน
นั้น แล้วเริ่มทำงานเป็นคนชั่งน้ำหนักลูกชิ้นก่อนเอาใส่ห่อ
ในเช้าวันต่อมา เก่งกลายเป็นแรงงานที่ไม่ได้จดทะเบียน
ตั้งแต่วันนั้น

24

ชีวิตจริงที่ไม่ถูกมองเห็นของเหยื่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

การทำงานวั น แรกค่ อนข้างยาวมาก เพราะเริ่มทำงาน  
ตัง้ แต่ 7 โมงเช้าจนถึงตีสามของเช้าวันรุง่ ขึน้ ทุกเช้านายจ้าง
จะมาส่งเสียงโวยวายและเคาะประตูห้องปลุกให้ทุกคนตื่น
ไปทำงาน ถ้าคนงานคนไหนคุยกับเพื่อนในเวลาทำงาน
หรือทำลูกชิ้นตกพื้น ก็จะถูกนายจ้างดุด่าว่ากล่าวหรือใช้
ไม้ตีเอาบ้าง เก่งได้ค่าจ้างวันละ 135 บาท มีค่าล่วงเวลา
อีกชั่วโมงละ 10 บาท สภาพการทำงานไม่ดีนักเพราะไม่มี
พัดลมระบายอากาศ นายจ้างยังหักเงินไว้เป็นค่าอุปกรณ์
ป้องกันในการทำงาน เช่น หมวก หน้ากาก หรือเสื้ออีก
ต่างหาก ใครจะใช้โทรศัพท์ก็ต้องขออนุญาตจากนายจ้าง
ก่อน ค่าจ้างคนงานนั้นจ่ายให้ทุก 50 วัน อาหารและ
ข้าวของเครื่องใช้ล้วนมีขายอยู่ในโรงงานเพราะทุกคนถูก
ห้ามออกไปนอกโรงงาน มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ทั่ว
โรงงานเพื่อเฝ้าดูคนงาน มีประตูเล็ก ๆ ที่บางครั้งคนงานก็
ลอดออกไปซื้ออาหารแถว ๆ นั้น คนงานที่จดทะเบียนก็
จะถูกยึดบัตรอนุญาตทำงานไว้กับนายจ้าง เวลาตำรวจ
เข้ามาตรวจใบอนุญาตทำงานที่โรงงาน นายจ้างก็จะเอา
คนงานที่ไม่มีเอกสารไปซ่อน และกำชับคนงานไว้ล่วงหน้า
เวลาตำรวจถามเรื่องอัตราค่าจ้าง โดยให้ตอบว่าได้ค่าจ้าง
วันละ 225 บาท ค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 40 บาท และได้
ค่าจ้างเป็นสองเท่าถ้าทำงานในวันอาทิตย์
หลังจากทำงานในโรงงานนีม้ า 3 ปี เช้าวันหนึง่ เก่งก็วางแผน
หลบหนีในที่สุด โดยไปด้านหลังโรงงานที่ไม่มีรั้ว มีแต่
หญ้ารกทึบและสกปรก เก่งใส่เสื้อซ้อนกันไว้ 4 ตัว โดยใส่  
เครื่องแบบโรงงานไว้ช้นั นอกสุดเพื่อให้ดูกลมกลืนเป็นปกติ
หลังจากพ้นเขตโรงงาน เก่งก็วิ่งไปเรียกมอเตอร์ไซค์แล้ว
เปลี่ยนไปเรียกรถอีกคันหนึ่งเพื่อความปลอดภัย ด้วยเธอ
กลัวว่าคนขับมอเตอร์ไซค์คันแรกอาจจะไปบอกเจ้าของ
โรงงานว่ามีคนงานหนีไป ก่อนหน้านี้นายจ้างได้ถ่ายรูปคน
งานและขู่ไว้ว่าถ้ามีใครหนีจะไปแจ้งตำรวจให้เอาตัวกลับ
มา เก่งเคยได้ยินว่ามีบางคนหนีไป ถูกจับได้และถูกทุบตี
ทำร้าย

พอหนีพน้ เก่งก็ไปอาศัยอยูก่ บั เพือ่ นซึง่ พาไปทำงานทีโ่ รงงาน
ทำลู ก ชิ้ น อี ก แห่ ง หนึ่ ง ได้ ค่ า จ้ า ง 4,000 บาทต่ อ เดื อ น   
ต่อมาเก่งเข้าไปจดทะเบียนแรงงาน ได้ใบอนุญาตทำงาน
แล้วก็ย้ายไปทำงานในโรงงานทำอุปกรณ์อิเล็คโทรนิกส์
แห่งหนึ่งในมหาชัย เก่งบอกว่า “หนูไม่ได้ไปแจ้งความกับ
ตำรวจ เพราะรู้ว่ายังไง ๆ นายจ้างเขาก็มีความสัมพันธ์อัน
ดีกับตำรวจอยู่ดีแหละ”
เก่งติดต่อส่งข่าวถึงพ่อแม่ที่พม่าบ้างเป็นบางครั้ง เธอบอก
ว่าไม่เคยตั้งความหวังอะไรในชีวิต และไม่ได้คาดหวังว่าจะ
ได้อะไรในชีวิตในช่วงที่อยู่เมืองไทย “หนูชอบทำงานใน
เมืองไทยนะ แต่แรงงานอย่างเราบางทีก็ต้องระวังตัว แล้ว
หนูบอกเพือ่ น ๆ ว่าอย่ามาเลย ถ้าจะมาก็มาแบบมีหนังสือ
เดินทาง วางแผนมาให้ดี ๆ”
เก่งข้ามพรมแดนมาในรูปแบบเดียวกับเหยื่อการค้ามนุษย์
อีกมากมาย แม่น้ำสายเล็กที่กั้นขวางระหว่างไทย-พม่านั้น
เล็กแคบจนสามารถข้ามไปมาได้โดยง่าย เจ้าหน้าที่เองก็รู้
ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในบ้านของตัวเอง แต่ทำเอาหูไปนาตา
ไปไร่ด้วยเหตุผลร้อยแปด การค้าแรงงานจึงนำไปสู่การค้า
มนุ ษ ย์ ใ นหลายกรณี   เก่ ง เป็ น อี ก คนหนึ่ ง ที่ ต กอยู่ ใ น
สถานการณ์ที่เอาชีวิตตัวเองเป็นเดิมพัน ด้วยการเดินทาง
ที่ทารุณโหดร้าย จากการที่ผู้ค้าแรงงานได้ใช้รูปแบบการ
เดินทางที่ซับซ้อน เก่งจึงเกิดข้อสงสัยซ้ำซากในการต่อรอง
ระหว่างผู้ค้าแรงงาน นายหน้า และตำรวจที่ด่านระหว่าง
ทางไปมหาชัย รวมทั้งระหว่างนายจ้างและตำรวจ เธอ
ยืนยันว่าตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนในการค้า
แรงงานและการค้ามนุษย์ในเมืองไทย
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ารเดินทางที่ซับซ้อน
ของนาย

นาย เป็ น เด็ ก หนุ่ ม วั ย 19 ปี จ ากทวาย ประเทศพม่ า
ครอบครัวมีด้วยกัน 6 คน ก่อนจะเข้ามาทำงานในเมือง
ชีวติ ของนายถือว่า “ค่อนข้างดี” ทีเดียว เพราะเขามีกจิ การ
เล็ก ๆ รับซือ้ กุง้ ในพม่ามาขายต่อทีร่ ะนอง ตอนแรกกิจการก็
ไปได้ดี แต่ต่อมามีหนี้สินพอกพูนถึง 200,000 บาท นาย
ไม่มีทางหาเงินมาใช้หนี้ได้ และรู้สึกอับอายขายหน้ามากที่
เพื่อนบ้านและชุมชนมองเขาด้วยสายตาดูแคลนว่าเป็นคน
ทำกิจการล้มเหลว เขาจึงตัดสินใจเข้ามาทำงานในเมือง
ไทย โดยไม่รู้ว่าเป็นงานอะไร ขอแค่ไปให้พ้นจากหนี้สิน
และความอับอายขายหน้าในพม่าก็พอ
นายขึ้นเรือส่งกุ้งไประนองไปลงที่เกาะสองก่อนเรือจะเข้า
เขตไทย ระหว่างทีพ่ กั อยูก่ บั คนรูจ้ กั ในเกาะสอง 2 สัปดาห์
ก็ได้ยนิ ว่ามีงานได้คา่ แรงดีทโ่ี รงงานทำขนมในชุมพร ประเทศ
ไทย นายจึงขึ้นเรือจากเกาะสองที่จะพาเขาเข้าเมืองไทย
แต่โดนเรือของตำรวจน้ำไทยตรวจค้นเสียก่อน ก็เลยถูก
จับในข้อหาครอบครองเอกสารการเดินทางผิดกฎหมาย
ที่นายหน้าทำไว้ให้เสียเงินไป 2,000 บาท ตำรวจควบคุม
ตัวเขาไว้เพื่อจะส่งตัวกลับพม่าในเย็นวันเดียวกัน แต่เมื่อ
ไปได้ครึ่งทางเรือลำนั้นก็หันหัวเรือกลับเข้าระนองในอีก
เส้นทางหนึ่งแทนที่จะมุ่งหน้าไปพม่า เมื่อเรือขึ้นฝั่งเขาก็
ถูกตำรวจที่ตรวจเอกสารการเดินทางจับอีก ถ่ายรูปและ

พิมพ์ลายนิ้วมือ เตรียมส่งเขากลับอีกครั้ง แต่คราวนี้คน
ขับเรือเข้าไปพูดกับตำรวจและเขาก็ถูกปล่อยตัวในที่สุด
มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมารับนายที่ท่าเรือทันทีแล้วพา
เขาไปที่บ้านของตำรวจคนหนึ่ง มีคนจากพม่าอีก 50 คน
อยู่ที่บ้านหลังนั้น นายพักรออยู่ที่บ้านราว 5 วัน ช่วยเขา
ทำงานนู่นนี่ในบ้านไปพลาง จากนั้นเช้าวันหนึ่งนายและ
คนอี ก 20 คนก็ ไ ด้ อ อกจากบ้ า นโดยขึ้ น รถกระบะที่ มี
พลาสติกผืนใหญ่คลุมท้ายรถไว้ มีรถมอเตอร์ไซค์ขับนำ
หน้าอีกหนึ่งคัน เพื่อคอยส่งสัญญาณให้คนขับรถกระบะ
ถ้ามีด่านตรวจข้างหน้า พอค่ำลงตำรวจคนนั้นก็จอดรถ
แล้วสั่งให้ทุกคนลงจากรถ แล้วก็ถูกส่งตัวไปสถานีตำรวจ
ถูกขังอยู่ 7 วันก่อนจะถูกย้ายไปขังที่อื่น
หลังจากเข้าคุกอยู่ 10 วัน นายก็ถูกส่งตัวกลับไประนอง
อีกครั้ง ตำรวจจัดเรือพาเขาและคนอื่น ๆ ที่ถูกจับทั้งหมด
ไปไว้ที่เกาะแห่งหนึ่งอยู่กลางทะเล ไกลจากฝั่งพอสมควร
ไม่มีทางหนีไปไหนได้ นายเล่าว่า “เกาะนั้นดูแล้วเหมือน
จะเป็นทีพ่ กั ตากอากาศเลย เพราะผมเคยเห็นนักท่องเทีย่ ว
ต่ า งชาติ มี บ้ า นสวย ๆ ด้ ว ย แต่ ก็ ไ ม่ รู้ เ ลยว่ า มั น อยู่
ตรงไหน” แล้วก็มีคนจากพม่าคนหนึ่งมาบอกให้เขาขึ้น
เรือลำใหญ่อีกลำหนึ่งที่ท่าเรือ เขาไม่มีทางเลือกก็ต้องขึ้น
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ไปแต่โดยดี เรือลำนัน้ ออกจากท่าและไปหยุดอยูก่ ลางทะเล
อีกครั้งหนึ่ง ไม่นานนักก็มีเรือลำเล็ก ๆ หลายลำแล่นมาที่
เรือใหญ่ พร้อมกับมีคนถือใบรายชื่อมาด้วย “มีคนบอกให้
ผมไปขึ้นเรือลำหนึ่ง พาผมไปขึ้นท่าเรือเดิมที่ผมเคยขึ้นไป
เหยียบเมืองไทยครั้งแรกนั่นแหละ แล้วก็มีรถมารับพาไป
ส่งบ้านตำรวจหลังที่เคยไปอยู่” คราวนี้ นายพักอยู่ที่บ้าน
หลังนั้น 2 วัน
จากนั้นก็มีรถมารับนายและคนอื่นอีก 20 คนไป ขับไปได้
ครึ่งวันนายก็นึกว่าคงถึงโรงงานทำขนมที่มีคนบอกไว้ แต่
กลับกลายเป็นสวนปาล์มในชุมพรแทน นายถูกหลอกและ
บังคับให้ทำงานในสวนปาล์มแห่งนี้เอง ต้องคอยตัดปาล์ม
และเก็บผลผลิต งานหนักมากเพราะต้องใช้เลียมแทงปาล์มที่
เป็นมีดเล่มใหญ่ไว้ฟันทะลายปาล์มแล้วขนไปขึ้นรถ นาย
เล่าว่า “เดือนนั้นก็ร้อนมาก ผมก็รู้สึกแย่มาก มันทรมาน
รู้สึกเหมือนจะตายเอา คิดถึงพ่อแม่ที่บ้านทุกวัน คิดว่า
ทำไมชีวิตเราต้องมาอยู่ลำบากแบบนี้ ไม่เอาแล้ว อยากไป
ให้พ้น เลยฆ่าตัวตาย แต่โชคดีว่าเพื่อนมาเห็นแล้วช่วยไว้
ได้ก่อน” นายจ้างมีข้าวให้คนงานกินแต่ต้องหาผักอะไร
แถวนั้นมาทำกับข้าวเอง หัวหน้าคนงานที่เป็นคนไทยก็
คอยบังคับให้เขาทำงาน ทั้งยังขู่ว่าถ้าไม่ทำจะยิงให้ตาย
นายทำงานในสวนแห่งนีเ้ ดือนกว่าโดยไม่ได้คา่ จ้าง นายจ้าง
บอกว่ า “กู จ่ า ยเงิ น ให้ มึ ง ไปแล้ ว ตั้ ง หลายหนเป็ น ค่ า
พามึงมาเนี่ย ให้มันรู้บ้าง” ในสวนนั้นมีคนที่เรียกว่าเป็น     
“คนควบคุม” มาจากรัฐมอญในพม่าคนหนึ่ง อีกคนก็เป็น
คนไทย คนมอญก็ถือว่าค่อนข้างใจดี แต่คนไทยเป็นคนขี้
โมโห คอยสั่งให้คนงานทำงานตั้งแต่เช้ามืดจนถึงสองทุ่ม
ทุกวัน ทั้งยังขู่ว่าจะฆ่าให้ตายอีก นายกล่าวว่า “ผมเคย
คิดว่าจะหนียังไงดี แต่สวนก็กว้างเหลือเกิน ผมก็ไม่รู้ว่าจะ
หนีไปทางไหน”

จนวันหนึ่ง นายเห็นว่ามีสวนผลไม้อยู่ใกล้ ๆ เห็นผู้หญิง
คนหนึ่งทำงานอยู่ในสวน ก็เลยไปขอความช่วยเหลือจาก
เขา พูดภาษาไทยไม่ได้ก็พยายามใช้มือไม้สื่อสาร บอกให้
อี ก ฝ่ า ยเข้ า ใจว่ า ทำงานลำบาก ให้ ดู แ ผลที่ ไ ด้ ม าทั้ ง ตั ว    
โชคดีที่ผู้หญิงคนนี้เข้าใจก็เลยให้เขายืมโทรศัพท์หาเพื่อน
และบอกให้ลูกชายช่วยหารถไปส่งนาย นายพักค้างอยู่ใน
สวนนั้นไม่กี่วันถัดมาก็มีรถมารับเขาไปส่งที่บ้านเพื่อนใน
ชุมพร มีเพื่อนคนงานหนีไปพร้อมกับเขาด้วยอีก 2 คน
โดยผูห้ ญิงคนนัน้ ช่วยจ่ายค่าเดินทางให้ครึง่ หนึง่ และเพือ่ น
เขาออกครึ่งหนึ่งที่เหลือให้
นายเริ่มงานใหม่ที่สวนยางอีกแห่งหนึ่งในชุมพร แต่ทำอยู่
ได้เพียงเดือนเดียวก็ออกเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัย เขาเล่าว่า
“มีอยูค่ นื หนึง่ ผมกำลังนัง่ กินข้าวเย็นอยูก่ บั เพือ่ นในกระท่อม
แล้วก็มีใครไม่รู้ยิงทะลุเข้ามาในบ้าน โชคดีที่ไม่มีใครเป็น
อะไร” จากนัน้ เพือ่ นของนายก็ชว่ ยจัดการให้ทำงานทีโ่ รงงาน
ยางในชุมพร ต้องใช้นำ้ ยาเคมีในการผลิต นายจ้างก็พอใช้ได้
แต่สภาพการทำงานไม่ค่อยดี เพราะว่าไม่จัดหาอุปกรณ์
ป้องกันอะไรให้คนงาน เขาทำงานอยู่ที่นี่ราวปีหนึ่งก่อนที่
ญาติจะชวนไปทำงานห้องเย็นที่หาดใหญ่ นายตัดสินใจไป
ทำงานโดยเดินทางไปกับนายหน้า แต่ทำงานนี้ได้ 10 วัน
ก็ออกเพราะว่าได้ค่าแรงน้อย โดยช่วงนี้มีลุงกับป้ามาอยู่ที่
หาดใหญ่ด้วยกันแล้ว
วันหนึง่ มีญาติทท่ี ำงานมหาชัยมาเยีย่ มเขาทีห่ าดใหญ่ ขณะ
นั้นนายพักอยู่กับญาติอีก 8 คน ญาติคนนี้พูดคุยชักชวน
เขาและญาติคนอื่น ๆ ให้ย้ายไปทำงานที่มหาชัย เพราะว่า
รายได้ดีกว่า ทั้งหมดจึงตัดสินใจไป โดยมีนายหน้าคนหนึ่ง
จัดการเอารถมารับพาไปส่งมหาชัย ส่วนค่าเดินทางจะว่า
กันอีกทีเมื่อไปถึง คนทั้งหมด 11 คนโดยสารอยู่ในรถคัน
เดียวกันนั้น เมื่อมาถึงมหาชัย คนขับซึ่งเป็นนายหน้าด้วย
ก็บอกว่าค่าเดินทางคนละ 3,000 บาท เป็นราคาที่ไม่แพง
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เพราะเป็นเพื่อนรู้จักกัน แต่เมื่อรวบรวมเงินจากทุกคน
แล้วก็ได้เพียง 30,000 บาท ขาดไปอีก 3,000 บาท ดังนัน้
ใครคนหนึ่งใน 11 คนที่มาด้วยกันต้องไปอยู่บ้านคนขับ
ก่อนเป็นตัวประกัน นายรู้สึกแย่ที่ต้องทิ้งให้ญาติไปอยู่
บ้านเขาก็เลยรับจะไปอยู่เอง เขาอยู่บ้านหลังนั้นหลายวัน
กว่าญาติในมหาชัยจะหาเงินมาจ่ายเอาเขาออกไปได้
นายถูกผลักดันให้เข้ามาทำงานในเมืองไทยเช่นเดียวกับ
แรงงานข้ามชาติอีกมากมาย การข้ามแดนผ่านแม่น้ำสาย
เล็ก ๆ เป็นเพียงหนึ่งช่องทางที่ยากต่อการตรวจสอบและ
ควบคุม แรงงานจำนวนมากเดินทางเข้าประเทศไทยโดย
เรือนานาชนิด   นายกล่าวว่า สถานการณ์ดังกล่าวนี้ไม่
สามารถควบคุมได้แม้กองบังคับการตำรวจน้ำตรวจคนเข้า
เมืองจะทำงานอย่างเต็มที่ก็ตาม เพราะคนสามารถเข้ามา
ได้ ง่ า ยผ่ า นเครื อ ข่ า ยของนายหน้าและตำรวจที่มีความ
สัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของวงจรการค้า
มนุษย์เช่นเดียวกัน
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วิตที่ผ่านนายหน้าฉ้อโกง
ของมี
มีเป็นเด็กสาวอายุ 19 จากโนดงในรัฐมอญ ประเทศพม่า
ไม่มพี น่ี อ้ ง อยูก่ บั ยายเพราะพ่อแม่ไปทำงานเมืองไทยตัง้ แต่
เธอยังเด็ก อยู่มาวันหนึ่งพ่อกับแม่โทรมาบอกให้เธอไป
ทำงานที่มหาชัย สมุทรสาคร ถ้าอยากหาได้เงินมาก ๆ แต่
ไม่ได้บอกว่าเป็นงานประเภทไหน มีจึงตัดสินใจออกจาก
บ้านตอน 6 โมงเช้า มีลงุ ไปด้วยเป็นเพือ่ น นัง่ รถบัสโดยสาร
ไปแถวชายแดนของเมียวดี ถึงราว 4 โมงเย็น ลุงไปส่งเธอ
ขึ้นเรือข้ามแม่น้ำสายเล็ก ๆ เหมือนคลองที่กั้นเขตแดน
หลังจากนี้เธอต้องไปเองคนเดียว และเข้าเขตประเทศไทย
โดยไม่ต้องผ่านด่านตรวจใด ๆ
แม่ของมีได้จัดการติดต่อนายหน้าให้ไปรับมีที่ฝั่งไทยเมื่อ
มาถึง แล้วก็ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงไม่รู้จักอีกคน
หนึง่ ไปทีบ่ า้ นของนายหน้า ระหว่างทางเมือ่ ผ่านด่านตรวจ
ตำรวจก็ตรวจดูกระเป๋าถือของผู้หญิงที่ขี่รถคนนั้นแต่ไม่ได้
ตรวจอะไรเธอ ซึง่ มีกร็ สู้ กึ แปลกใจทีต่ ำรวจไม่ได้ตรวจอะไร
ทั้ง ๆ ที่เธอไม่มีเอกสารการเดินทางอะไรเลย เมื่อมาถึง
บ้านของนายหน้า มีก็เห็นคนอื่น ๆ อีกกว่า 20 คนอยู่ที่
นั่นแล้ว ไม่นานนักก็มีรถมารับทุกคนขึ้นไป คนกว่า 20
คนต้องเบียดอัดกันอยู่ในรถและคลุมด้วยผ้าดำผืนใหญ่   
มีเล่าว่า “หนูรู้สึกเพลียมากเลย ไม่ได้หิวข้าว ไม่ได้หิวน้ำ
แต่เพราะมันหายใจไม่ออก” มีไม่รู้ว่าผ่านด่านตรวจอะไร

หรือไม่ระหว่างทางเพราะว่ามองอะไรไม่เห็น ขับไปได้สัก
30 นาทีรถก็มาส่งทุกคนที่บ้านของนายหน้าอีกคนหนึ่ง
ซึ่งมีคนรออยู่ที่นั่นแล้วอีกหลายคนมาก
เช้าวันต่อมา มีและคนอื่น ๆ ต้องขึ้นรถอีกคัน บางคนต้อง
นั่งซ้อนทับอีกคนที่นั่งตอนหลังของรถกระบะ ส่วนผู้ชาย
คนอื่น ๆ ก็อยู่ท้ายรถ เอาผ้าคลุมไว้หมด ระหว่างทางรถ
หยุดที่ด่านตรวจอย่างน้อย 3 จุด ทุกครั้งทุกคนจะต้องอยู่
เงียบ ๆ ไม่ส่งเสียง มีคนที่ไปด้วยคนหนึ่งเข้าใจภาษาไทย
ได้ ยิ น เสี ย งคนขั บ พู ด คุ ย กั บ ตำรวจแล้ ว ก็ ผ่ า นด่ า นไปได้   
ทุกครั้ง สองชั่วโมงกว่าต่อมารถก็มาส่งทุกคนที่บ้านหลัง
หนึ่ง พักรออยู่ที่นี่จนเกือบเที่ยงคืน อยู่ดี ๆ ก็มีตำรวจบุก
เข้ามาจับคนงานทั้งหมดในบ้าน ส่วนใหญ่ก็หนีไปไหนไม่
ได้ คนที่ถูกจับจะถูกถ่ายรูป พิมพ์ลายนิ้วมือ และนำตัวขึ้น
รถพาไปที่สถานีตำรวจ มีอาหารให้กิน และแยกขังผู้หญิง
ผู้ชาย มีถูกขังอยู่หนึ่งคืน รุ่งขึ้นตำรวจก็พิมพ์ลายนิ้วมือ
เธออีกรอบหนึ่งแล้วส่งเธอกับคนอื่น ๆ ไปชายแดนเพื่อ
ขึ้นเรือที่เตรียมไว้ข้ามแม่น้ำกลับไปพม่า ซึ่งไม่เห็นมีด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองใด ๆ เลย
เมื่อมาถึงฝั่งพม่า มีก็เดินไปขอความช่วยเหลือจากคนขี่
มอเตอร์ไซค์รับจ้างคนหนึ่ง ซึ่งเขาให้เธอยืมโทรศัพท์เพื่อ
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โทรหาแม่ในเมืองไทย แม่ก็ขอให้เขาช่วยหานายหน้าเพื่อ
ส่งเธอเข้าเมืองไทย คนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างคนนั้นจึงพามี
ไปร้านขายข้าวของน้องสาว ซึ่งเป็นนายหน้าในพม่าและ
รู้จักคนกว้างขวางทางเมืองไทย ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าแม่
เธอต้องจ่าย 500,000 จ๊าต (ประมาณ US$720 หรือ
21,600 บาท) เป็นค่าเดินทางทั้งหมดของมีไปมหาชัย แม่
ของมีตกลงโอนเงินให้ผู้หญิงคนนั้น ขณะที่รอข้ามแดน มี
ต้องพักอยูท่ ร่ี า้ นขายข้าวนัน้ หนึง่ คืน วันต่อมาเมือ่ นายหน้าได้
รับเงินทีโ่ อนมาแล้วก็สง่ มีขน้ึ เรือข้ามไปแม่สอดอีกครัง้ หนึง่
เมื่อมาถึงแม่สอดก็มีรถมารอรับอยู่แล้ว พร้อมกับคนอื่น ๆ
จากพม่าอยู่ในรถอีก 20 คน จากนั้นรถก็ขับไปตามภูเขา
สักพักหนึ่งก็มาถึงด่านตรวจ ตำรวจให้ผ่านไปได้ด้วยดี พอ
รถข้ามภูเขามาถึงพื้นราบ ทุกคนก็ต้องเปลี่ยนไปขึ้นรถอีก
คัน ขับพาไปส่งไว้ทบ่ี า้ นร้าง ทุกคนต้องนอนบนพืน้ ในบ้าน
หลังนั้น รุ่งขึ้นหลังจากกินข้าวเรียบร้อย รถบรรทุกอีกคัน
ที่เหมือนรถขนผู้ต้องหาก็เข้ามารับคนงานทั้งหมดไป ใช้
เวลาขับทั้งวันจนมาถึงโกดังแห่งหนึ่ง จากนั้นก็มีรถอีกคัน
มารับมีและคนงานอีก 3 คนไปส่งที่บ้านใกล้ทุ่งนาของ
นายหน้าคนหนึง่ มีพกั อยูท่ บ่ี า้ นหลังนี้ 10 วัน โดยนายหน้า
หาข้าวให้กินแต่ไม่ได้บอกว่าทำไมถึงรอหลายวันนัก
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จนเข้าวันที่ 11 มีรถคันหนึ่งมารับมีไป แต่ไม่ได้ไปส่งให้แม่
ตอนนั้นเธอเริ่มกังวลและถามนายหน้าว่าทำไมไม่ไปส่งให้
แม่ นายหน้าคนนั้นบอกว่าแม่เธอยังไม่ได้จ่ายค่าเดินทาง
ให้ มีติดต่อแม่ซึ่งโทรให้นายหน้าที่มหาชัยยืนยันว่าโอน
เงินให้นายหน้าผู้หญิงในพม่าไปล่วงหน้าแล้ว แม่ยังโทรหา
ผู้หญิงคนนั้นในพม่าด้วย แต่เขากลับไม่ช่วยอะไรและยัง
บอกแม่อีกว่าต้องจ่ายเงินอีก 50,000 บาทไม่งั้นมีจะถูก
เอาไปขาย เธอต้องพักรออยู่กับนายหน้าในมหาชัยด้วย
ความกลัวอีก 2 วันจนแม่มาจ่ายเงินเอาตัวเธอออกไปใน
ที่สุด
ตอนนี้มีเข้ามาอยู่ในเมืองไทยได้ 2 เดือนแล้ว และทำงาน
ในโรงงานอาหารทะเลที่มหาชัย ส่วนแม่ของมีทำงานใน
โรงงานน้ำปลา แต่ทั้งสองพักอยู่ด้วยกัน กรณีของมีเกิด
ขึ้นจากการฉ้อโกงของเครือข่ายค้าแรงงานและค้ามนุษย์
แม้ว่าเธอจะไม่ถูกทำร้ายร่างกายแต่ก็ถูกกักตัวและถูกโกง
หากแม่ของมีไม่ทำงานหนักเพื่อหาเงินให้ได้พอมาจ่ายเขา
เธอก็อาจจะถูกขาย เข้าสู่การถูกแสวงประโยชน์อย่างอื่น
ต่อไปอีก ซึ่งคงไม่มีใครคาดคิดได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอ
บ้าง
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วิตที่ถูกขูดรีดของออง:
จากพ่อค้าโรตีสู่ช่างทาสี
อองเป็นชนชาติพันธ์ุชินจากพม่า มีพี่น้องหญิงชายทั้งหมด
8 คน พ่อของอองไม่ได้มงี านประจำ หาเช้ากินค่ำไม่แน่นอน
เพือ่ เลีย้ งดูครอบครัว ตอนอองยังเด็กทีบ่ า้ นมีอาหารไม่คอ่ ย
พอเลี้ยงทุกคนในครอบครัว เมื่อโตพอทุกคนก็พยายาม
ออกไปหางานทำเพื่อมาช่วยเหลือเจือจุนครอบครัว แต่ใน
พม่าไม่ค่อยมีงานรายได้ดี ๆ ให้ทำ อองเรียนหนังสือจนถึง  
ม.4 พ่อแม่ไม่มีเงินส่งให้เรียนต่อในโรงเรียนพิเศษเพื่อเข้า
ระดับอุดมศึกษา เมื่อจบม.4 อองจึงเริ่มทำนาทำไร่ แต่
การปลูกพืชบนดินภูเขาที่แห้งแล้งของรัฐชินนั้นเป็นเรื่อง
ยากมาก อองแทบจะไม่ได้เงินจากการลงแรงของเขาเพื่อ
เลี้ยงปากท้องตัวเองเลย แต่ก็ยังปันส่วนเงินเล็กน้อยให้
ครอบครัวเพื่อซื้อหาอาหารให้พอกิน
อองไม่เคยได้ยินเรื่องเข้าไปทำงานในเมืองไทยมาก่อน จน
วันหนึ่งเมื่อเขาอายุได้ 19 ปี ป้าเขาถามว่าอยากหาเงิน
แบบไม่ลำบากในเมืองไทยแล้วก็ยังสามารถส่งเงินกลับมา
เลี้ยงดูครอบครัวได้ด้วยหรือไม่ ในไทยมีหลายแห่งมีงาน
ให้ทำ ญาติหลายคนก็ทำงานอยู่ดีมีสุขในเมืองไทย ออง  
อยากทำงานหาเงินมาก และไว้ใจให้ป้าหางานให้ เขาจึง
ตัดสินใจเข้ามาทำงานในเมืองไทย
ป้าสะใภ้ของอองที่ชื่อจี เป็นหญิงเชื้อสายอินเดีย-พม่า
อาศัยอยู่ที่เมาะลำไยในรัฐมอญ ป้าจีและญาติ ๆ ทำงาน
เป็นนายหน้าคอยจัดการเรื่องเดินทางให้กับแรงงานจาก

พม่าเข้าไทย โดยส่งแรงงานไปกรุงเทพฯให้ญาติมารับและ
หางานให้ทำ หลังจากการเจรจาต่อรอง อองตกลงจ่ายเงิน
20,000 จ๊าต (ประมาณ US$29 หรือเกือบ 900 บาท) ให้
ป้าจีช่วยพาเขาจากรัฐชินไปกรุงเทพฯ แต่อองไม่มีเงินพอ
จ่าย ลุงของเขาจึงบอกว่าให้เข้าไปก่อน แล้วค่อยมาจ่าย
คืนทีหลังภายในหนึ่งปีระหว่างที่ทำงานอยู่ก็ได้ ทั้งยังบอก
อีกว่าอาจจะมีการหักค่าใช้จ่ายอื่นจากค่าจ้างเขาอีกด้วย
อองรู้ แ ต่ ว่ า งานที่ เขาจะได้ ท ำเป็ น ร้ า นขายของแต่ ไ ม่ รู้    
รายละเอียดว่าอยู่ที่ไหน ทำงานกี่โมง ได้ค่าจ้างเท่าไร ซึ่งออง
ก็ไม่ได้ติดใจอะไร ด้วยเห็นว่านายหน้าเป็นป้าสะใภ้ตัวเอง
และเชื่อว่าตัวเองคงจะได้ทำงานดี ๆ ในเมืองไทย
ป้าจัดการพาเขามาที่แม่สอด ชายแดนไทย-พม่า อองพก
บัตรนักศึกษาและบัตรประชาชนพม่ามาด้วยแต่ป้ายึดเอา
ไปเมื่ อ ข้ า มชายแดนเมี ย วดี - แม่ ส อดไปได้ ตอนนั้ น ออง
เดินทางไปพร้อมกับแรงงานจากพม่าอีก 24 คน ซึ่งเขาคิด
ว่าทั้งหมดคงจะเข้าไปทำงานในเมืองไทยเหมือนกัน การ
เดินทางค่อนข้างลำบาก แต่ก็ไม่มีใครเจอตำรวจหรือตรวจ
คนเข้าเมืองระหว่างทางแต่อย่างใด ทุกคนต้องเดินในป่า
ทึบ หลีกเลี่ยงเส้นทางที่เป็นถนน บางช่วงบางตอนต้อง
ปีนป่ายเพราะชันมาก ขณะที่บางช่วงก็ต้องเบียดยัดกัน
ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ไปให้ได้มากทีส่ ดุ ไม่มใี ครมีอาหาร
ตกถึงท้อง ต้องนอนกันอยู่ในไร่ข้าวโพด และกินข้าวโพด
ดิบประทังความหิวไปพลาง ๆ ช่วงที่เดินทางข้ามชายแดน
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มานี้อองกลัวมาก เพราะเขาไม่รู้ภาษาไทยและไม่อยาก
เจออุปสรรคอะไร
ในที่สุดอองก็มาถึงกรุงเทพฯ มีคนที่ป้าจีจัดหาไว้มารับไป
ส่งเขาไว้ที่บ้านญาติให้ทำงานขายโรตี ซึ่งมีกระบวนการ
เตรียมที่เขาต้องทำให้ชำนาญระดับหนึ่ง อองจึงถูกทุบตี
ถูกชกอยู่บ่อย ๆ เวลาทำพลาด ทำแป้งหล่น หรือไม่ก็ทำ
ช้าเกินไป ตอนมากรุงเทพฯใหม่ ๆ เขาพยายามจะหนีไป
ตอนกลางคืน แต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนดี ไม่รู้ภาษาไทย และ
ไม่รู้จักใคร ก็เลยกลับไปอยู่บ้านญาติหลังนั้นอีก อองถูก
ลูกชายคนโตของบ้านทุบตีด้วยโซ่รถมอเตอร์ไซค์โทษฐาน
ที่หนีไป
อองทำงานขายโรตีตั้งแต่บ่าย 3 โมงเย็นจนถึงห้าทุ่มทุก
วัน ทำงาน 8 ชั่วโมงได้เงินเพียง 30 บาทต่อวัน และต้อง
ขายโรตีให้หมดทุกวัน ไม่เช่นนั้นจะถูกเจ้าของรถเข็นโรตี
ซึง่ “ให้ยมื ” มาขายทุบตีดว้ ยไม้แขวนเสือ้ บ้านนีม้ แี รงงาน
ทำงานให้ 5 คน ทุกคนนอนในห้องนั่งเล่นบนชั้นสองของ
ห้องแถว ครอบครัวเจ้าของบ้านก็อยู่ในบ้านหลังนี้เหมือน
กัน ของเหลือในแต่ละมือ้ อาหารก็ให้คนงานกิน อองทำงาน
อย่างนี้อยู่ปีกว่า ได้หยุด 3 วัน เพราะว่าไม่สบายมากจน
ทำงานไม่ไหว นายจ้างไป ‘ขึ้นทะเบียน’ แรงงานให้เขาแต่
‘การขึ้นทะเบียน’ นี้มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 500 บาท เพื่อ  
‘ป้องกัน’ ไม่ให้ถูกตำรวจจับ ไม่ใช่การจ่ายเพื่อให้แรงงาน
ข้ามชาติได้ใบอนุญาตทำงาน แต่เป็นการจ่ายให้ตำรวจ
เพื่อให้เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่มายุ่งกับเขามากกว่า
อองพยายามปีนรั้วหนีจากชีวิตแบบนี้อีกครั้ง แต่หนีไม่พ้น
ต้องถูกขังไว้ในห้องถึง 5 วัน ห้ามออกไปข้างนอก ไม่ให้ไป
ไกลกว่าที่ที่เคยขายโรตีประจำ เขาอยากติดต่อครอบครัว
และลุง แต่ก็ถูกห้ามใช้โทรศัพท์ พอทำงานไปได้ 6 เดือน
อองก็บอกกับครอบครัวนี้ว่าอยากจะส่งเงินที่หาได้กลับไป
บ้านที่พม่า แต่เขาบอกว่าจัดการส่งไปให้แล้ว อองไม่มี
ทางรู้ได้ว่าจริงหรือไม่ แต่เขาก็ไม่คิดว่าครอบครัวนี้จะเคย
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ส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวหรือว่าลุงของเขา เวลาออง
ถามถึงค่าจ้างก็มักจะถูกทุบตีและข่มขู่ว่าจะเรียกตำรวจ
มาจั บ ช่ ว งนั้ น อองเป็ น ห่ ว งครอบครั ว เพราะได้ ยิ น ว่ า มี   
หนูระบาดในฤดูเก็บหน่อไม้ออกที่รัฐชิน
เรื่องของอองเป็นที่รับรู้กันดีในหมู่คนแถบย่านที่เขาขาย
โรตี บางคนก็แสดงความสงสารด้วยการช่วยเหมาโรตีถ้า
เขาขายไม่หมดในแต่ละวัน อองมีเพื่อนคนไทยที่ใจดี และ
เริ่มเรียนรู้ภาษาไทย หลังจากอดทนทำอยู่อีกปีกว่า เขาก็
ตัดสินใจหนีอีกครั้ง วันหนึ่งอองขายโรตีได้ 1,200 บาท
เข็นรถกลับบ้าน เมื่อมาถึงบ้านห้องแถวหลังนั้นก็หยิบเงิน
600 บาทแล้ววิ่งหนีสุดชีวิตไปหาเพื่อนคนไทย พักอยู่กับ
เพื่อนคนนี้ 5 วัน พี่สาวเพื่อนยังให้เงินออง 2,000 บาท
เป็นค่าเดินทาง ก่อนอองจะได้งานใหม่
ตอนนี้อองทำงานเป็นช่างทาสีได้ 3 ปีแล้ว ได้ค่าแรงวันละ
230 บาท ถ้าทำงานล่วงเวลาก็ได้พเิ ศษอีก 100 บาท ค่าแรง
จ่ายทุก 2 เดือน ทำงานทุกวันไม่มีวันหยุด เว้นแต่วันไหน
ไม่สบายหรือเพลียมากก็ขอหยุดได้  แม้นายจ้างจะเป็นคน
เข้มงวดมากก็ตาม เขาพยายามติดต่อครอบครัว แต่ด้วย
ความที่บ้านอยู่ห่างไกล ข่าวคราวต่าง ๆ จึงใช้เวลาถึง 3
วันกว่าจะไปถึง อองอยากส่งเงินทีห่ าได้กลับไปให้ครอบครัว
แต่ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร เมื่ออองได้คุยกับพ่อและรู้ว่าแม่
ไม่สบายมาก เขาก็เป็นห่วง แม่คิดถึงเขามากอยากให้กลับ
ไปเยี่ยมบ้าน ทั้งบ้านตอนนี้มีน้องสาวอยู่ 2 คน พี่ชายคน
หนึ่งแต่งงานออกเรือนไปแล้วต้องหาเลี้ยงครอบครัวใหม่
อองเป็นลูกชายคนเล็กของบ้านจึงรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของ
เขาที่ต้องดูแลครอบครัว
อองกลับไปพม่าไม่ได้เพราะมีเงินไม่มากพอและไม่อยาก
กลับไปลำบากหางานทำที่บ้าน และยังคิดว่าชีวิตในเมือง
ไทยแม้จะยากลำบากแต่ก็ดีกว่าอยู่ในพม่า แม้จะอยู่อย่าง
กระเบียดกระเสียร อองยังพยายามช่วยซื้อเสื้อผ้าให้คน
งานอื่น ๆ ด้วยเงินเล็กน้อยที่เขาหามาได้ เขาทำทุกอย่าง
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เท่าที่ทำได้เพื่อบรรเทาทุกข์ ที่เขาเคยประสบมาก่อน และ
ไม่อยากให้แรงงานข้ามชาติคนไหนต้องเผชิญความทุกข์
ยากแบบเดียวกันนั้นอีก
เวลาที่อองคิดถึงช่วงที่ทำงานกับญาติของป้าจี เขาอยาก
ไปแจ้งความว่าเขาต้องเจอกับอะไรบ้าง แต่ด้วยความที่ไม่
มีเอกสารถูกต้องทำให้เขาไม่กล้าทำอย่างที่คิด เพราะเขา
อาจจะถูกตำรวจจับแทนที่จะได้รับความช่วยเหลือ ตอนนี้
อองเป็นแรงงานข้ามชาติจดทะเบียนแล้ว และถ้ามีโอกาส
ก็ อ ยากจะไปแจ้ ง ความกั บ ตำรวจว่ า เกิ ด อะไรขึ้ น บ้ า ง     
เขาอยากให้ตำรวจไปจับครอบครัวนั้นรวมทั้งป้าจีฐานที่
ทำไม่ดีกับเขา
อองถูกป้าของตัวเองหลอกให้เข้ามาทำงานในเมืองไทย
แม้ว่าเขาจะยินยอมพร้อมใจแต่ก็ด้วยความเข้าใจว่าจะได้
ทำงานหาเงินเป็นธรรมตามสมควร เขาไม่ได้ยินยอมให้
กักขังเขาไว้ในบ้าน ไม่มอี สิ ระในชีวติ ต้องทำงานนานหลาย
ชั่ ว โมง ได้ ค่ า จ้ า งน้ อ ยมาก ทั้งยังถูกทำโทษถ้าขายโรตี    
ไม่หมด อองถูกเอารัดเอาเปรียบแม้จะมีกฎหมายกำหนด
ห้ามไว้ แต่กไ็ ม่ได้ชว่ ยอะไร ตำรวจเองก็กลายเป็นภัยคุกคาม
เขามากกว่าที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือพึ่งพาได้ เขาเข้าใจดีกว่า
สิ่งที่เขาประสบมานั้นเป็นเรื่องเลวร้ายขาดมนุษยธรรม
เขาหวังว่าจะไม่มีแรงงานคนไหนต้องพบทุกข์อย่างที่เขา
เคยเจออีก อองจะไม่ชักชวนเพื่อนหรือคนในครอบครัวให้
เข้ามาทำงานเมืองไทย เพราะจริง ๆ แล้วไม่ได้คุ้มกันเลย
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รื่องของเย:
แรงงานทาสในเรือนรก
เยแต่งงานแล้วมีลูก 2 คน อยู่ในรัฐกะเรน ประเทศพม่า
ห่ า งจากชายแดนไทย-พม่ า เพี ย ง 9 กิ โ ลเมตรเท่ า นั้ น     
แม่เสียชีวิตไปตั้งแต่เขายังเล็ก ส่วนพ่อทำงานให้กับกอง
กำลังทหารพม่า หลังจากเกษียณ พ่อไม่ได้อะไรจากรัฐบาล
มาเลีย้ งดูครอบครัวอีกเลย เยผิดหวังมาก เพราะพ่อสุขภาพ
ไม่ดีทั้งยังเป็นอัมพาตอีกด้วย เขาจึงอยากออกจากพม่าไป
หางานทำ เพราะต้องหาเลี้ยงครอบครัวด้วยตัวเอง และ
เชื่อว่ารัฐบาลก็ไม่เคยช่วยเหลืออะไรได้
เยตัดสินใจเข้ามาทำงานเมืองไทยเมือ่ อายุ 31 ปี ด้วยความที่
บ้านอยู่ไม่ไกลชายแดน จึงคิดว่าการเข้ามาทำงานเมือง
ไทยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องเงินให้เขาได้
ทั้ ง ยั ง ได้ ยิ น ว่ า มี แรงงานหลายคนทำงานบนเรื อ ประมง
และแม้จะได้ยนิ อีกเช่นกันว่าคนในหมูบ่ า้ นบางคนทีท่ ำงาน
บนเรือเสียชีวิต แต่เขาก็อยากจะลองเสี่ยงดู เพราะขณะ
นัน้ เขาหาเงินได้ไม่เพียงพอทีจ่ ะซือ้ อาหารเลีย้ งดูครอบครัว
แต่ละวันด้วยซ้ำ เยจึงไม่มีทางเลือกอื่น
เยติดต่อเพื่อนที่รู้จักนายหน้าในพม่า นายหน้าคนนั้นโทร
หาเยและบอกว่าต้องจ่ายค่าเดินทางสำหรับข้ามไปไทย
12,000 บาท เมื่อเขาไม่มีเงินไม่พอจ่าย นายหน้าก็บอกว่า
จะหักเอาจากค่าจ้างในเมืองไทยแทน จากนั้นนายหน้าก็

พาเขาไปเมียวดีไปหานายหน้าผู้หญิงอีกคนหนึ่ง นายหน้า
ผู้หญิงคนนี้พาเขาไปที่ด่านแห่งหนึ่งของฐานปฏิบัติการ
ของกองกำลังกะเหรี่ยงประชาธิปไตยฝ่ายพุทธ (DKBA)
ทหาร DKBA ได้สั่งให้แบกซุงจากแม่น้ำ แต่เขาไม่อยากทำ
เพราะคิดว่าจะเข้าไปทำงานเมืองไทย ทหารพวกนั้นจึง
ทั้งชก ทั้งเตะเขา และใช้ปืนขู่ว่าให้แบกซุงไปไม่งั้นจะฆ่า
ให้ตาย วันแรกเขากับคนอื่น ๆ อีก 5-6 คนทำงานจนถึง
เที่ยงแล้ว กลับไปที่ค่ายเนื่องจากหิวมาก แต่พวกทหาร
ทั้งชกทั้งเตะเขาอีกหาว่าไม่ทำงาน และยังเอาปืนจ่อหัว
แล้วเหนี่ยวไก แต่ปืนไม่ได้ใส่ลูกกระสุน เยกลัวมากและ
อยากจะหนีไปให้พ้น
เยจำเบอร์โทรศัพท์ของนายหน้าผู้หญิงคนนั้นได้จึงโทรไป
บอกว่าอยากจะไปกรุงเทพฯเลย นายหน้าคนนั้นบอกว่า
เขาต้องจ่ายอีก 2,000 บาทเป็นค่าอาหารและค่าที่พัก
ก่อนจะข้ามไปฝั่งไทยได้ เยตกลงจะไปที่เรือประมงแต่ไม่มี
การพูดคุยกันในรายละเอียด เช้าวันรุ่งขึ้นมีคนมารับเย
ออกจากด่าน แล้วพาไปที่หมู่บ้านชายแดนพม่าแห่งหนึ่ง
มีแรงงานคนอืน่ อีก 38 คนอยูท่ บ่ี า้ นนายหน้าด้วย ประมาณ
หนึ่งสัปดาห์ทั้งหมดก็ข้ามแม่น้ำไปยังฝั่งไทยตอนกลางคืน
กับคนนำทาง แล้วก็เดินเท้าเข้าป่าไปทัง้ คืนจนมาถึงหมูบ่ า้ น
แห่งหนึ่งเมื่อตอนรุ่งสาง
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คนนำทางได้ พ าคนงานทั้ ง หมดเดิ น เท้ า เข้ า ไปในป่ า อี ก    
ทั้งวัน ไม่มีใครได้กินอะไรเป็นเรื่องเป็นราว แม้จะมีอาหาร
ให้บ้างแต่ก็น้อยมาก ต้องหาผลไม้หาผักในป่ากินประทัง
ชีวิต แม้ในตอนแรกนายหน้าจะเรียกเก็บเงินค่าอาหารไป
แล้วก็ตาม ระหว่างทางพวกเขาข้ามถนนไปเจอรถตำรวจ
คนนำทางก็เข้าไปพูดคุยกับตำรวจ เยเห็นว่าตำรวจจ่าย
เงินให้คนนำทาง 2,000 บาท แรงงานหญิงคนหนึ่งเจ็บ
เท้าขณะเดินในป่า แต่ก็ไม่มียาอะไรให้ คนนำทางบอก
ผู้หญิงคนนี้ว่าไม่ต้องตามไปอีกแล้ว เพราะการเดินทาง
ช่วงหลังนี้จะยิ่งลำบากสำหรับเธอที่เจ็บเท้าเดินไม่ไหว
แล้วเธอก็เลยถูกทิ้งไว้
เวลาที่แรงงานเดินจนเหนื่อยแล้ว คนนำทางก็จะผสมยา
บ้ากำมือหนึ่งกับน้ำให้ทุกคนกิน และยังบอกให้ฟังว่ามี
แรงงานข้ามชาติ 2 กลุ่มถูกตำรวจจับขณะเดินทาง เยจึง
เริ่ ม กั ง วล ส่ ว นคนอื่ น ๆ ก็ เ พิ่ ม ความระมั ด ระวั ง ขึ้ น     
กลุ่มของเยถูกคนมอญจี้ปล้นระหว่างทาง แรงงานบางคน
ก็หายไป แต่ก็ไม่มีใครหาเรื่องออกไปตามหาขณะรีบเร่ง
เดินทาง
หลังจากเดินเท้าต่อเนื่องอยู่หลายวัน เยก็มาถึงถ้ำใหญ่
แห่งหนึ่ง กะด้วยสายตาได้ว่ามีแรงงานข้ามชาติอย่างน้อย
400-500 คนซ่อนตัวอยู่ในถ้ำนั้น มีรถบรรทุกมารับคนงาน
ขึ้นไปคันละ 40 คน 20 คนอยู่ข้างหน้าและอีก 20 คนอยู่
ข้างหลัง ทุกคนถูกพาไปส่งยังจุดหมายปลายทางตามที่
ต้องการ จนถึงตอนนี้ทั้งกลุ่มก็ไม่ได้กินอะไรมาหลายวัน
ไม่มีน้ำดื่ม รถคันหนึ่งพาเยและแรงงานอีก 10 คนไปส่ง  
ที่ท่าเรือ เขาถูกผลักลงไปในเรือประมงลำหนึ่ง ด้วยความ
ที่ไม่เคยอยู่บนเรือก็เลยเมาเรือในคืนแรก มีคนบอกให้เย
คอยคัดปลา บนเรือมีไต้ก๋งชาวมอญ ที่คอยกำกับควบคุม
ทุกคนบนเรือ ลูกเรือคนอื่นเล่าให้ฟังว่าไต้ก๋งคนนี้เคยฆ่า
ลูกเรือบางคนมาแล้วด้วย ลูกเรือที่เป็นหัวหน้ามี 2 คน
คนหนึ่งพกปืนส่วนอีกคนพกมีด

เยทำงานในเรือประมงได้เกือบเดือน ได้ค่าจ้างเดือนละ
4,200 บาท และไต้ก๋งจะหักไว้ 1,000 บาท แต่ก็ไม่เคย  
ได้เงิน งานของเยคือลากอวนวันละ 4 ครั้ง เริ่มตอนตีสี่
10 โมงเช้า บ่ายสาม และสองทุ่ม จึงไม่ค่อยมีเวลานอน
เยทนทำงานไม่ได้นานและคิดจะหนี เขากระโดดจากเรือ
ว่ายน้ำหนีขึ้นฝั่งไปกับลูกเรืออีกคนหนึ่ง แล้วไปหลับอยู่ใน
วัด ก่อนจะมีคนพม่ามาบอกว่าไม่ควรอยู่ที่นี่นานเกินไป
เพราะตำรวจและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจจะมา
เจอแล้วเอาตัวกลับไปส่งที่เรืออีก ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริง
พวกเขาคงจะถูกฆ่าเป็นแน่
เยจึ ง เริ่ ม เดิ น ไปเรื่ อ ย ๆ สั ก พั ก ก็ รู้ ว่ า อยู่ ใ นพั ท ยา ทาง
ตะวันออกของกรุงเทพฯ เขากำลังจะหิวตายจนไปขโมย
กิ น ของเซ่ น ตามศาลพระภู มิ ที่ แ ม้ ส่ ว นใหญ่ จ ะบู ด เสี ย
เพราะว่าทิ้งไว้นานแล้วแต่ก็ไม่มีทางเลือก เขาเจอเงินตก
พืน้ 5 บาทและพยายามไปโทรหาเพือ่ น ตอนนัน้ เองมีผชู้ าย
ชาวมอญมาคว้าเสื้อเขาไว้แล้วตะโกนว่า “ขโมย ๆ” คน
มอญทั้งสองโทรไปเรียกไต้ก๋งให้มาเอาตัวเขากลับไป ไต้ก๋ง
พู ด กั บ เยว่ า “กู บ อกแล้ ว ไม่ ใช่ เ หรอ ว่ า มึ ง ไม่ มี ท างหนี
กูพ้น” เขาถูกทำโทษด้วยการทุบตีและขังไว้ในห้อง 2 วัน
แล้วก็เอาตัวกลับไปที่เรือ
ช่วงที่อยู่บนเรือ เยรู้มาว่าแรงงานหลายคนอยากจะฆ่า
ไต้ก๋งคนนี้ ลูกเรือบางคนจ่ายหนี้คืนให้หมดแล้วแต่ก็ยังถูก
บังคับให้ทำงานต่อ พ่อครัวชาวอินเดียที่อยู่บนเรือเคยยื่น
มีดให้เยไปฆ่าไต้กง๋ แต่เขาไม่ได้ทำ ลูกเรือคนอืน่ ทีพ่ ยายาม
หนีก็มักจะถูกตำรวจจับได้แล้วพามาส่งให้ไต้ก๋ง ต้องจ่าย
ค่าปล่อยตัว โดยไต้ก๋งจะมาเก็บเอาจากค่าจ้างทบทวีหนี้
ก้อนเดิมมากขึ้นไปอีก ลูกเรือบางคนที่ทำงานไม่ได้แล้ว
หรือทำไม่ไหวก็จะถูกโยนลงทะเล เยรู้สึกหมดหวังและ
เกลียดไต้ก๋งคนนี้มาก
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เยถูกย้ายไปทำงานที่เรืออีกลำหนึ่งชื่อ “แม่มาว” เป็นเรือ
ใหญ่ที่ไปได้ไกลถึงอินโดนีเซีย มีลูกเรือราว 60 คน ซึ่งเขา
ต้องเผชิญปัญหาคล้าย ๆ กันบนเรือลำใหญ่นี้ด้วย ไต้ก๋ง
คนใหม่อายุเพียง 22 ปี เป็นชาวมอญ ซึ่งมักจะกระทำ
ทารุณกับลูกเรือไม่เลือกหน้าเป็นประจำ ไม่เว้นแม้แต่คน
เก่าคนแก่ เยถูกเตะ ถูกตีหัว ทั้งยังบอกอีกว่าต้องทำงาน
ไปอีก 3 ปีถึงจะใช้หนี้หมด คนงานคนหนึ่งบอกเยว่าเขา
ทำงานใช้ ห นี้ ห มดแล้ ว แต่ ก็ ยั ง ถู ก บั ง คั บ ให้ ท ำงานอยู่ ดี     
ทำมา 10 ปีแล้ว ทุกครัง้ ทีพ่ ยายามหนี ตำรวจก็จบั ได้ทกุ ที
แล้วก็พามาส่งทีเ่ รือ และเขาก็ตอ้ งทำงานใช้หนีค้ า่ ปล่อยตัว
ใหม่อีกทุกที
เยทำงานบนเรือลำนี้ 8 เดือน ไม่เคยได้ค่าจ้าง และไม่ให้
พกเงิน เมื่อเทียบกับชีวิตในพม่าแล้ว เขาคิดว่าที่นี่เหมือน
อยู่ในคุกมากกว่า เพราะเมื่อลงเรือประมงไปแล้วก็ไม่มี
ทางหนีไปไหนได้ เขาไม่ต้องการมีชีวิตแบบติดคุกอย่างนี้
ไปตลอด แม้จะมีมือถือแต่ก็ไม่มีสัญญาณเมื่อออกทะเลอยู่
ดี คืนหนึ่ง เขารู้ว่าเรือเข้าใกล้กรุงเทพฯ โทรศัพท์เริ่มมี
สัญญาณติดต่อได้ จึงโทรไปหาเพือ่ น เขาดีใจมากเมือ่ เพือ่ น
รับโทรศัพท์ พูดคุยนัดแนะให้เพื่อนช่วยมารับทันทีที่เขา
หนีไปจากเรือได้ ตอนแรกที่เยหนีไปขึ้นเรือลำอื่นแต่ไต้ก๋ง
จับได้ ถูกพาตัวไปขังไว้ในห้อง มีลูกเรืออีกคนอยู่ในนั้น
ด้ ว ย ลู ก เรื อ คนนี้ บ อกเขาว่ า จะช่ ว ยพาเยหนี เมื่ อ ตก     
กลางคืน ตอนที่หัวหน้าลูกเรือและไต้ก๋งนั่งกินเหล้าเสพยา
บ้ากันอยู่บนเรือ ลูกเรือคนนี้ก็ขยิบตาให้เยหนี ทั้งยังให้
เงินติดตัวไว้ 100 บาทเพื่อเป็นข้ออ้างว่าเยกำลังจะไปซื้อ
เหล้าให้ เมื่อเยมาถึงฝั่ง แม่ของไต้ก๋งที่เป็นคนขายยาบ้า
ด้วยก็ถามเขาว่ากำลังจะไปไหน บอกเท่าไรก็ไม่เชื่อว่าเย
กำลังออกไปซื้อเหล้าเพิ่ม ก็เลยให้ลูกเรืออีกคนที่เธอไว้ใจ
ตามไปด้วย เยต้องทำงานบนเรือลำนั้นอีกพักหนึ่ง ก่อน
เขาและลูกเรือคนนั้นจะหนีไปได้

35

ในที่ สุ ด เยก็ ม าถึ ง กรุ ง เทพฯ มี โ บสถ์ แ ห่ ง หนึ่ ง รั บ ตั ว ไว้     
ตอนนีเ้ ขามีความสุขดีเพราะไม่มคี นข่มขูเ่ อาชีวติ และบังคับ
ให้ทำงานอีกต่อไป เขาไม่มีวันให้อภัยไต้ก๋งคนนั้น และ
อยากจะเล่าเรื่องของเขาให้ชาวบ้านในพม่าทุกคนที่คิด
อยากจะเข้ามาทำงานในเมืองไทยฟังเป็นอุทาหรณ์ก่อน
ตัดสินใจ เขาอยากจะช่วยชีวิตผู้คนเหล่านั้นก่อนจะเผชิญ
ชะตากรรมเช่นเดียวกับที่เขาประสบ ตอนนี้เยเป็นแรงงาน
ข้ามชาติจดทะเบียนถูกต้อง แม้หัวหน้างานจะเข้มงวดแต่
เขาก็มีความสุขในชีวิต มีภรรยาใหม่ และวางแผนจะย้าย
ไปอยู่ที่อื่น เมื่อมีเงินเก็บและมีรายได้มั่นคงเพียงพอ
เรื่องราวของเยเป็นอีกหนึ่งกรณีของชีวิตแรงงานข้ามชาติ
ที่เข้ามาทำงานหาเงินในเมืองไทยแล้วตกเป็นแรงงานทาส
ด้วยเหตุที่ไม่มีช่องทางปฏิบัติตามกฎหมายเปิดให้พวกเขา
เข้ามาเมืองไทย ทางเดียวทีจ่ ะทำได้กค็ อื การอาศัยนายหน้าที่
พร้อมจะแสวงประโยชน์จากภาวะเปราะบางและต้องการ
ทำงานอย่างสิ้นหวังของแรงงานเหล่านี้ เยไม่กล้าแม้แต่จะ
ขอความช่วยเหลือจากตำรวจขณะที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
เพราะรู้ว่าจะถูกส่งกลับไปให้นายจ้างในที่สุด แม้ไทยจะมี
กฎหมายปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ แต่ ต ำรวจผู้ รั ก ษา
กฎหมายก็ยังไม่บังคับใช้อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการให้
ความรู้แก่แรงงานข้ามชาติ คนงานอย่างเยจึงจะยังคงเข้า
มาเมืองไทย รอคอยความเมตตาจากนายหน้าและนายจ้างที่
ปฏิบัติต่อเขาเยี่ยงสินค้าใช้แล้วมากกว่าในฐานะมนุษย์
ด้วยกัน
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วิตของมินกับการเดินทาง
ที่โหดร้ายและเกือบตาย
ในเรือประมง
มินเป็นชาวกะเหรี่ยง-พม่าจากรัฐฉาน ประเทศพม่า อาศัย
อยู่กับพ่อแม่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้ชายแดนเมียวดี-แม่
สอด พ่อขาไม่คอ่ ยดี เคยทำงานเป็นข้าราชการ เมือ่ เกษียณ
ก็ได้เงินสงเคราะห์จำนวนหนึ่งแต่ไม่พอเลี้ยงครอบครัว
ส่วนแม่ก็ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงครอบครัวแทน จากการที่เขา
อยูใ่ กล้ชายแดนแม่สอด จึงเห็นว่าบางคนในหมูบ่ า้ นหาเงินได้
มากจากเมืองไทย มินนึกถึงครอบครัวตัวเองและคิดว่าจะ
ช่วยหาเงินมาก ๆ มาส่งเสียเลี้ยงดูทุกคนอย่างไรดี
เมื่ อ อายุ ย่ า งเข้ า 20 มิ น ไปขี่ ม อเตอร์ ไซค์ รั บ จ้ า งอยู่ ใ น   
เมียวดี เคยมีรถ 2 คันแต่ไม่มีทะเบียนทั้งสองคัน เพราะ
การจดทะเบียนรถตามกฎหมายค่อนข้างยาก ในทีส่ ดุ ตำรวจ
และทหารพม่าก็ยึดรถมอเตอร์ไซค์เขาไปหมดทั้งสองคัน
ตอนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่นั้นก็ไปรู้จักกับคนมอญ
คนหนึ่ง เคยพูดคุยกันเรื่องไปทำงานที่เมืองไทย ตอนนั้น
มินไม่ได้สนใจมาก แต่เมื่อรถถูกยึดหมดเขาก็รู้สึกไม่มีทาง
เลือก ตัดสินใจเข้าไปทำงานเมืองไทยดีกว่า คนมอญคน
นั้นบอกว่ามินจะได้ค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท ไม่ว่าจะ
ทำงานในร้านอาหารหรือโรงงาน ซึ่งเป็นงานสบายไม่หนัก
ค่าใช้จา่ ยให้นายหน้า ทัง้ ค่าหางานและค่าเดินทางไปทัง้ หมด
รวมแล้ว 12,000 บาท มินไม่มีเงินพอจ่ายให้ก่อนเดินทาง

นายหน้าจึงบอกว่าจะหักเอาจากค่าจ้างทีหลัง โดยมินจะ
ได้ ค่ า จ้ า งเพี ย งหนึ่ ง ในสาม อี ก หนึ่ ง ในสามส่ ง ให้ พ่ อ แม่
ส่วนที่เหลือเป็นเงินใช้หนี้คืนนายหน้า แม้จะไม่ได้พูดว่า
หักกลบลบหนี้กันหมดเมื่อไร แต่เขาก็คำนวณได้ว่าหนี้
12,000 บาทจะใช้คนื ได้หมดภายใน 3 เดือนของการทำงาน
นายหน้าพามินมารวมกลุ่มกับแรงงานข้ามชาติคนอื่น ๆ
เพื่อลักลอบขนเข้าสู่ประเทศไทย นั่งรถเป็นเวลา 3 วัน
กว่าจะมาถึงด่านเจดีย์สามองค์ ชายแดนไทย-พม่าใกล้
สังขละบุรี ในจังหวัดกาญจนบุรี ตอนแรกของการเดินทาง
เข้าสู่ไทยนั้นจำนวนแรงงานค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจนในที่สุดมีถึง
15 คันรถ กับคนประมาณ 700 คน แรงงานต้องนอนสุม
รวมกันเป็นสามชั้นเหมือนเวลาขนสัตว์ แล้วคลุมทับด้วย
ผ้าใบอีกชั้นหนึ่ง เจาะรูไว้ตามมุมให้อากาศเข้า
เมื่อรถกระบะจอดให้ลงกลางดึก พวกเขาก็เริ่มเดินเท้ากัน
ต่อ เดินตัง้ แต่มดื จนสว่าง เหนือ่ ยสายตัวแทบขาด คนนำทาง
ซึ่ ง พกห่ อ ยาบ้ า มาด้ ว ยก็ ผ สมยาบ้ า ในน้ ำ ให้ แรงงานกิ น
ตอนนั้นมินกลัวอยู่อย่างเดียวคือกลัวว่าจะถูกทิ้ง ช่วงที่
เดินเข้าไทยนี้ทุกคนได้กินอาหารและน้ำน้อยมาก มินจำได้
ว่าได้กินข้าวบูดกับหมูครึ่งสุกครึ่งดิบก้อนหนึ่ง ไม่น่าจะ
เป็นอาหารที่คนกินได้ พวกแรงงานจึงเที่ยวหาผลไม้ในป่า
กินประทังความหิว เวลาหิวน้ำมาก ๆ ก็ดื่มน้ำจากลำธาร
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สกปรกแทน บางคนก็เดินหลงหายไประหว่างทางเพราะ
ทางในป่าทั้งเดินยาก ชัน และรกทึบไปหมด บางคนก็มอง
ไม่เห็นทาง ส่วนคนนำทางก็ไม่สนใจว่าจะมีใครยังหลง   
อยู่บ้างและไม่ออกตามหาใคร
ทุกคนเดินเท้าต่อเนื่องอยู่ 3 วันจนมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
มินกะประมาณว่าอย่างน้อยคงจะมีคนงานอยู่ตรงนั้นสัก
300 คนได้ มีผู้ชาย 3 คนท่าทางเป็นหัวหน้า คนหนึ่งพก
มีดอีกสองคนพกปืน แต่ละคนมีมือถือหลายเครื่องเหน็บ
เข็มขัดไว้ด้วย ผู้หญิงกะเหรี่ยงในกลุ่มที่พูดภาษาไทยได้
แปลให้ฟังว่า คนที่เป็นหัวหน้าสั่งให้ทุกคนอยู่กันเงียบ ๆ
ไม่งั้นจะถูกตีหรือไม่ก็ฆ่าให้ตาย
พวกเขายังต้องเดินเท้าอีก 4 วันกว่าจะมาถึงจุดที่มีรถรับ
ส่ง แล้วก็แยกคนเป็นกลุ่ม ๆ มินและแรงงานอีก 4 คนถูก
พาไปขึ้นเรือ ระหว่างทางผ่านด่านตรวจแต่พอคนขับลงไป
คุยกับตำรวจก็ปล่อยให้ผ่านไปได้ มินไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนแต่
มีเรือลำหนึ่งทอดสมออยู่ไม่ไกลจากฝั่งนัก เมื่อขึ้นเรือ เขา
ก็ได้กางเกง รองเท้าบู้ท ยาสีฟัน และยาแก้ปวด มินเท้า
บวมจากที่เดินมาตลอดหลายวันจนใส่รองเท้าไม่ได้ เขา
ต้องคอยเก็บอวน มีคนมอญและคนไทยอีกคนหนึ่งคอยดู
พวกลูกเรือ คนไทยพกปืนและมักจะใช้ปืนขู่คนอื่น มิน
ต้องทำงานหนักมาก ถ้าไม่ทำก็จะถูกกระทืบทีท่ อ้ ง นอกจาก
นี้ลูกเรือก็ต้องนอนกันอยู่บนเรือ มีกระดิ่งเสียงแสบแก้วหู
ปลุกให้ลุกมาทำงานเมื่อถึงกะเข้างาน มินหัวโขกเพดาน
ทุกครั้งเวลาลุกตื่นเพราะว่าเพดานห้องในเรืออยู่ต่ำมาก
เกลียดเสียงกระดิ่ง ทั้งยังมีเวลานอนไม่กี่ชั่วโมง เพราะ
ต้องทำงานทั้งวันทั้งคืน เขาเพลียมากจึงหลับไปทันทีที่หัว
ถึงหมอน นอกจากนี้แล้วมินไม่เคยได้ค่าจ้างเลย
ส่วนใหญ่แล้วอาหารทีใ่ ห้ลกู เรือกินคือผักเหีย่ ว ๆ นิดหน่อย
วันละ 4 มือ้ ตอนทีม่ นิ และลูกเรือคนอืน่ ขโมยปลามาทำให้
สุกโดยเอาไปนาบไว้กับท่อไอเสียเรือ พวกเขาถูกจับได้
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และถูกทุบตี เมื่อมินทำงานบนเรือได้ 3 เดือนก็มีคนงาน
อีกคนมาชวนหนีไปด้วยกัน มินไม่รู้ว่าจะหนีอย่างไร แล้ว
จะหนีไปทางไหน เพราะทุกครั้งที่เรือขึ้นท่าลูกเรือทุกคน
จะถูกพาไปขังไว้ในห้องเล็ก ๆ ที่บ้านหลังหนึ่ง ปล่อยตัว
อีกทีก็เมื่อเรือพร้อมจะออกทะเลอีกครั้ง
เคยมีลูกเรือสองคนพยายามหนีแต่คนหนึ่งถูกจับได้เสีย
ก่อน ก็เลยถูกพาขึ้นเรือไปมัดไว้กับเสาให้เท้าแช่น้ำ แล้ว
ใช้ไฟฟ้าช็อตจนตาย ทั้งยังถูกจี้ด้วยบุหรี่ แล้วก็ถูกเอาตัว
ไปท้ายเรือก่อนจะยิงซ้ำที่หัว มินรู้สึกโกรธมากแต่ก็พูด
อะไรไม่ได้ เขารู้สึกทนกับการทารุณโหดร้ายเช่นนี้ไม่ได้อีก
ต่อไปแล้วจึงตัดสินใจหนีในที่สุด กลางดึกคืนนั้นเขาผูกตัว
เองไว้กับทุ่นชูชีพแล้วกระโดดว่ายน้ำหนีไปจากเรือราวตี
สอง และถึงฝั่งประมาณ 8 โมงเช้า มินจำได้ว่าดื่มน้ำทะเล
ไปหลายอึกก่อนจะมาถึงฝั่งได้ในที่สุด
เมือ่ มินขึน้ ฝัง่ ได้กไ็ ม่รวู้ า่ จะติดต่อใคร ไม่รวู้ า่ ตัวเองอยูท่ ไ่ี หน
จนไปเจอชายพม่าคนหนึ่งช่วยไว้และหางานให้ทำแถว
ท่าเรือ คอยเรียงและขนกระบะเข็นอาหารทะเล มินต้อง
พรางตัวไม่ให้ใครเห็นหน้า เพราะเขายังทำงานอยู่ใกล้ ๆ
จุดที่เรือเก่าของเขามาขึ้นท่า และกลัวว่าจะมีใครจับได้
ลูกเรืออีกคนที่หนีจากเรือลำนี้มาได้เหมือนกันบอกเขาว่า
ถ้ามีใครพบลูกเรือที่หนีมาแล้วพาไปคืนให้จะได้เงินรางวัล
ถึง 5,000 บาททีเดียว
มีเรือประมงหลายลำไป ๆ มา ๆ อยู่แถวท่าเรือที่มินทำ
งานอยู่ พบเจอลูกเรือหลายคนจากพม่า ครั้งหนึ่งมีลูกเรือ
พม่าเข้ามาขอความช่วยเหลือ เข้าใจว่าเขาคงเผชิญการ  
กระทำทารุณโหดร้ายเหมือนที่มินเคยเจอมาก่อน มินจึง
ช่วยชายคนนี้และหนีออกไปอยู่ที่อื่นด้วยกัน เพราะว่าที่
ทำงานอยู่ใกล้ท่าเรือและเรือประมงมากเกินไป มินติดต่อ
ไปที่โบสถ์แห่งหนึ่ง และมีคนจากโบสถ์นั้นในพัทยามาช่วย
รับตัวไป
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มินไม่เคยกล้าเข้าไปหาตำรวจในระหว่างที่ถูกเอาเปรียบ
เพราะกลัว หลังจากหนีออกมาจากเรือได้เขาถูกตำรวจจับ
อีกสองครัง้ ครัง้ แรกถูกส่งตัวกลับไปแม่สอด แฟนทีแ่ ต่งงาน
กันในเมืองไทยต้องหาเงินไปจ่ายนายหน้า 15,000 บาท
เพื่อพาเขากลับมากรุงเทพฯ ส่วนอีกครั้งหนึ่งมินถูกจับ
พร้อมกับแรงงานข้ามชาติอกี 21 คนในไซต์กอ่ สร้างทีท่ ำงาน
อยู่ ทัง้ หมดถูกพาไปกักไว้ทส่ี ำนักตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพฯ
มีอาหารให้กินแต่ไม่ดีนัก เจ้าหน้าที่เฝ้าบอกว่าเป็นอาหาร
บริจาคมา มีอะไรก็ต้องกินไป มินถูกส่งตัวกลับไปแม่สอด
ระหว่างทางถูกตำรวจตบหน้าและชกเข้าที่ตาโดยไม่รู้ว่า
ทำไม เขาต้องจ่ายเงินให้นายหน้าพาตัวกลับเข้าเมืองไทย
อีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้มินทำงานในโรงงานผสมสี ได้ค่าจ้าง
5,500 บาทต่อเดือน แม้งานจะน่าเบื่อแต่อย่างน้อยเขา
ก็ได้เงินค่าแรงมีชีวิตอยู่ได้ไม่ลำบากนัก
ชีวิตของมินในเมืองไทยไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคาดไว้เลย
จนรู้สึกว่าการเข้ามาทำงานในเมืองไทยไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบ
กับสิ่งที่ประสบพบเจอมา เขาต้องการบอกให้เพื่อน ๆ รู้ว่า
ไม่ควรมาเมืองไทย แต่ก่อนหน้านี้เขาไม่มีทางเลือกเพราะ
ความยากจน มินรู้ว่าในพม่ามีผู้คนมากมายกำลังจะอด
ตาย แต่ถ้าใครอยากเข้ามาทำงานเมืองไทยจริง ๆ ก็ควร
จะหาเงินจ่ายให้นายหน้าก่อนมา อย่ายอมให้หักเงินจาก
ค่าจ้างทีหลัง มินรู้สึกเสียใจและโกรธมากเมื่อคิดถึงสิ่งที่
เกิดขึ้นกับตัวเอง และอยากจะตอบโต้คนที่บังคับให้เขา
ทำงาน นายหน้าไม่ได้พูดความจริงและดูน่าเชื่อถือมาก
ตอนที่บอกเขาว่าสามารถหาเงินได้เยอะในไทย มินคิดว่า
ไม่ มี ใ ครสมควรถู ก ทุ บ ตี แ ละเตะต่ อ ยทั้ ง นั้ น เพราะว่ า         
“แรงงานก็เป็นคนเหมือนกัน และเขาก็ควรจะได้รับความ
ยุติธรรมด้วย”
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วิตที่ถูกขายและ
กลายเป็นทาสบำเรอกาม
ของสันดา
สันดาอายุ 39 ปีเมื่อมาถึงเมืองไทย เป็นชาวชินที่นับถือ
ศาสนาคริสต์ และเป็นลูกคนรองในจำนวนพี่น้อง 5 คน
เธอแต่งงานแล้วอาศัยอยู่กับลูก 3 คนในรัฐชิน ประเทศ
พม่า พ่อแม่ของเธอมีบ้านตึกหลังหนึ่ง ซึ่งในพม่าถือว่ามี
ฐานะดีทีเดียว ตอนที่พ่อเสียชีวิตไปเมื่อปีพ.ศ. 2540 น้อง
ชายคนสุดท้องคิดว่าจะได้บ้านหลังนั้นเป็นมรดกตกทอด
แต่ สั น ดาอยากจะขายแล้ ว เอาเงิ น มาเลี้ ย งดู ค รอบครั ว    
ลุ ง ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย ต่ อ มาแฟนของสั น ดาเสี ย ชี วิ ต ไปเมื่ อ ปี      
พ.ศ. 2543 น้องชายของเธอก็ล้มป่วยลง เธอจึงต้องการ
เงินมารักษาน้องชายและเลี้ยงดูครอบครัว ก็เลยขายบ้าน
หลังนั้นแล้วไปซื้อบ้านไม้หลังเล็กอยู่ สองปีต่อมาน้องชาย
เธอก็เสียชีวิต

และต้องการเงินมาจุนเจือครอบครัวทำให้เธอตัดสินใจไป
ทำงานแถวชายแดนไทย-พม่า

สันดาแบ่งเงินที่ได้จากการขายบ้านให้กับน้องสาวไว้เป็น
ค่าเรียนครู พอน้องชายตายลุงก็บอกให้เธอแต่งงานใหม่
แต่เธอไม่เอาด้วย สันดาดิ้นรนหาเลี้ยงครอบครัวทุกทาง
ด้ ว ยว่ า มี ห นี้ ก้ อ นโตและต้ อ งเลี้ ย งดู ตั ว เองรวมทั้ ง ลู ก ๆ    
อีก 3 ชีวติ ลุงจึงแนะนำให้สง่ ลูกไปอยูส่ ถานเลีย้ งเด็กกำพร้า
ในย่างกุ้งแล้วไปทำงานที่มาเลเซีย เพราะลุงมีญาติอยู่ที่
นั่น เธอหักใจยอมทำตามคำแนะนำ แต่ลุงก็ไม่เคยพูดถึง
เรื่องไปทำงานมาเลเซียอีกเลย ทำให้เธอเสียใจ ผิดหวัง
และรู้สึกสิ้นไร้ไม้ตอก การเป็นแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียว

ระหว่างขึ้นรถโดยสารไปเมียวดี เมืองชายแดนตรงข้ามแม่
สอดนั้น สันดาได้พบกับแรงงานผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังกลับ
ไปทำงานโรงงานเสื้อขนสัตว์ในเมืองไทย ผู้หญิงคนนั้น
ชวนให้เธอไปทำงานที่โรงงานนั้นด้วยกัน สันดาตอบตกลง
แต่เมื่อมาถึงเมียวดีผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าโรงงานถูกตรวจ
ค้น คงจะเข้าไปทำงานที่นั่นไม่ได้แล้ว จากนั้นสันดาก็พบ
กับหญิงชาวอินเดีย-พม่าอีกคนหนึ่งบนรถบัส จึงถามเขา
เกี่ยวกับการหางานทำในกรุงเทพฯ ผู้หญิงคนนี้บอกว่า
ต้องเสียเงิน 8,500 บาทเป็นค่าพาไปทำงานโรงงานกุ้งที่

เพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันคนหนึ่งแนะนำให้สันดาไปแม่
สอด เมืองชายแดนไทย-พม่า สันดาขอให้น้องสาวช่วย    
กู้เงินให้ 300,000 จ๊าต (ประมาณ US$430 หรือเกือบ
13,000 บาท) ก่อนเดินทาง ตอนนัน้ น้องสาวได้ใบประกอบ
วิชาชีพครูแล้วจึงกู้เงินให้ได้ โดยสันดาต้องจ่ายคืนเงินต้น
และดอกเบี้ย 10% ทีหลัง เมื่อเป็นหนี้ก้อนโตเธอจึงต้อง
ขายบ้านอีก ก่อนเดินทางไปแม่สอด สันดาไปเยี่ยมลูก ๆ
ที่ร่างกุ้งในเดือนพฤษภาคม 2551 บอกลูกว่าจะไปหาเงิน
มาก ๆ สักวันจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง
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มหาชัย สมุทรสาคร สันดาตกลงไปแต่ไม่มีเงินพอจ่าย
ผู้หญิงคนนี้จึงบอกว่าค่อยหักค่าแรงจ่ายคืนเมื่อมาถึงเมือง
ไทยก็ได้ เมือ่ มาถึงเมียวดีผหู้ ญิงคนนีก้ พ็ าเธอไปหาคนมอญ  
คู่หนึ่ง
จากนั้นคนมอญคู่นี้ก็พาสันดาข้ามชายแดนไทย-พม่าเข้า
มาทางป่ า ดงดิ บ เธอจำได้ ชั ด เจนถึ ง วั น ที่ เ ดิ น ทางข้ า ม
ชายแดน สันดาและแรงงานคนอื่น ๆ เริ่มเดินเท้าเข้าป่า
ไปในความมืดตอนตีสอง ไม่ให้ใช้ไฟฉายหรือจุดไฟส่อง
ทางเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตเห็น เส้นทางเดินก็ทั้งชันและ
เดินลำบาก ช่วงหนึ่งของการเดินทางมีคนช่วยฉุดสันดา
ขึ้นเขาไปเพราะว่าปีนไม่ไหว ล้มลุกคลุกคลานหลายครั้ง
หลายหน ทั้งเหนื่อยทั้งเพลียและหวาดกลัว ทั้งหมดเดิน
อยู่ในป่าราว 5 วันจนมีรถมารับที่กำแพงเพชรพาไปส่งที่
ระยอง ตอนนั้นเธอไม่รู้เรื่องว่าคนมอญคู่นั้นไปซื้อตัวเธอ
มาในราคา 20,000 บาท
ตอนแรกสันดาทำงานที่ไซต์ก่อสร้างแห่งหนึ่ง มีหัวหน้า
คอยควบคุมคนงานและทุกคนต้องเชื่อฟังคำสั่งเขา สันดา
ทำหน้าที่เทปูนและขุดหลุมอยู่ 15 วัน ไม่กล้าหนีออกไป
ไหนเพราะได้ยินมาว่ามีแรงงานคนหนึ่งหนีไปแล้วถูกฆ่า
ทิง้ ภาษาไทยก็ฟงั ไม่รเู้ รือ่ ง และไม่รจู้ ะหนีไปไหน หลังจาก
นั้น คนมอญคู่นั้นก็มารับตัวไปขังไว้ในห้อง ไกลจากไซต์
ก่อสร้างแห่งนั้นมาก ทั้งคู่บอกว่าเธอต้องแต่งงานกับผู้ชาย
พม่าคนหนึ่งชื่อ เต-อู แต่เธอไม่ต้องการ เพราะเขาอายุ
เกือบ 40 และมีเมียคนหนึ่งอยู่แล้ว สันดามีเวลาตัดสินใจ
หนึ่งสัปดาห์โดยคนมอญที่อยู่ในบ้านเดียวกันคู่นั้นข่มขู่ว่า  
ถ้าไม่แต่งงานกับผู้ชายคนนี้ก็จะถูกส่งไปขายตัวในซ่อง
สันดาพยายามคิดหนีแต่หน้าต่างติดเหล็กดัดประตูก็ถูก
ปิดล็อคไว้ตลอดเวลา
สองสัปดาห์ผ่านไป เต-อู ชายพม่าคนนั้นก็เข้ามาในห้องที่
ขังสันดาไว้ เธอหมดเรี่ยวแรงเพราะแทบจะไม่มีอาหารตก

ถึงท้องเลย เต-อูพยายามข่มขืนแต่เธอก็ขัดขืนด้วยกำลัง
เรีย่ วแรงเท่าทีจ่ ะมีเหลืออยู่ หลังจากนัน้ 3 วันสันดาก็หมด
เรี่ยวแรงต่อสู้ ทั้งเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยแผลฟกช้ำดำเขียว
จากการดิ้นรนขัดขืนกับเต-อู เมื่อเธอหมดแรงสู้ไหวก็ถูก
เต-อูข่มขืน แล้วก็ได้กินข้าวเป็นการตอบแทน
ช่วงกลางวันสันดาต้องช่วยคนมอญคู่นั้นทำงานอยู่ในห้อง
คือการควักไส้ปลาให้ได้ประมาณ 50 กิโลกรัมต่อวัน โดย
ไม่ได้รับค่าจ้าง เพราะคู่นั้นบอกว่าค่าจ้างเธอถือเป็นค่าใช้
จ่ายที่เขาจ่ายไปล่วงหน้าเพื่อซื้อตัวเธอมา บวกกับค่าเช่า
ห้องอีกเดือนละ 600 บาทอีก ส่วนตอนกลางคืนเมื่อกลับ
ไปถึงห้อง เธอก็ต้องสู้กับเต-อูที่พยายามจะมีอะไรกับเธอ
ทุกคืน แม้จะใส่กางเกงยีนส์เพราะคิดว่าถอดยากแต่เต-อู
ก็ฉีกขาดหมด เต-อูข่มขืนสันดาซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่ได้ใส่
ถุงยางอนามัย บางครั้งเมามาแล้วก็ทุบตีเธอด้วยซ้ำไป  
สันดาขัดขืนตอบโต้จนมีเสียงดังวุน่ วายตลอด จนเพือ่ นบ้าน
ต่างได้ยินและรู้ว่าเธอไม่เคยยินยอมพร้อมใจเลย หากสบ
โอกาสก็ จ ะเข้ า มาพู ด ด้ ว ยบ้ า งแต่ ก็ ก ลั ว คนมอญคู่ นั้ น   
ขณะเดียวกันก็ไม่มีใครอยากหาเหาใส่หัว
เต-อูไม่เคยให้เงินสันดาไว้ซื้ออาหารหรือข้าวของเครื่องใช้
เลย เธอทำหน้าที่รองรับอารมณ์ทางเพศให้เขาเท่านั้น คน
มอญคู่นั้นให้กินข้าวราดแกงวันละมื้อแล้วก็ไม่ได้กินอะไร
อีก สิ่งที่เกิดขึ้นคือสันดากลายเป็นทาสบำเรอกามให้เต-อู
ส่วนคนมอญคู่นั้นก็เป็นแมงดา เป็นเช่นนี้อยู่ราวเดือนหนึ่ง
จากนั้นเต-อูก็บอกว่าจะออกทะเลไปทำงาน มีผู้ชายมอญ
คนหนึ่งมาชอบพอสันดาก็เลยช่วยพาเธอหนีไปในช่วงที่
เต-อูไม่อยู่นั้นเอง เขายืมเงิน 20,000 บาทมาไถ่ตัวเธอ
จากคนมอญคู่นั้น ทั้งคู่เห็นว่าเต-อูไม่อยู่ก็เลยชายสันดาให้
ชายคนอื่ น ไป คราวนี้ สั น ดาจึ ง แต่ ง งานอยู่ กิ น กั บ ผู้ ช าย   
คนนี้
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ตอนนี้สันดาและแฟนทำงานที่ไซต์ก่อสร้างคนละที่กัน ได้
ค่าแรงวันละ 200 บาท สันดาทำงานเดือนละ 20-25 วัน
คนงานก่อสร้างไม่เคยได้รับอุปกรณ์ป้องกันเวลาทำงาน
เลย เวลาขึ้นไปทำงานสูง ๆ ก็บอกให้ระวังตัวเท่านั้นเอง
คนมอญคู่นั้นยังคงทำหน้าที่ควบคุมคนงานเหมือนเดิม แต่
สันดาไม่ต้องมีเซ็กส์กับใครอีกต่อไปแล้ว นอกจากนี้คน
มอญคู่ นั้ น ยั ง ไปจดทะเบี ย นแรงงานให้ ค นงานก่ อ สร้ า ง  
ทุกคนยกเว้นเธอ โดยที่เธอก็ไม่รู้ว่าทำไม
แม้ชีวิตของสันดาจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าในพม่า แต่สิ่งที่
เธอประสบก็ได้ทิ้งร่องรอยไว้อย่างไม่มีทางลบเลือนได้ เธอ
ถูกข่มขืนและอาจจะติดเชือ้ เอชไอวีมาก็ได้ จะไปจดทะเบียน
แรงงานเหมือนคนอื่นก็กลัวแม้ว่าจะมีโอกาสทำได้ เพราะ
กลัวว่าเขาจะตรวจเลือดเธอแล้วพบว่าผลเลือดเป็นบวก
นอกจากนี้ก็ไม่ค่อยกล้าหลับนอนกับแฟนบ่อย ๆ เพราะ
ไม่อยากเอาเชื้อไปติดเขา เธอไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเอชไอวี
มากนัก จึงไม่รู้ว่าเชื้อไวรัสนี้สามารถติดต่อกันได้จากเพศ
สัมพันธ์แม้เพียงครั้งเดียว เธอไม่ได้บอกสามีว่ากังวลเรื่อง
นี้ ได้ยินจากคนงานบางคนว่าถ้าใครมีเชื้อเอชไอวีจะปวด
ตามเนื้อตัวร่างกาย ทุกครั้งที่เธอรู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวก็
จะกลัวว่าเป็นเชื้อเอชไอวีทุกทีไป ตอนนี้เงินที่เธอทำงาน
หาได้ในเมืองไทยไม่พอส่งกลับบ้านไปให้ครอบครัว เพราะ
แทบจะไม่พอใช้เลี้ยงตัวเอง รวมทั้งคนงานแม่ลูกอ่อนที่
เธอช่วยไว้ สันดายังเป็นหนี้น้องสาวในพม่า อยากกลับ
บ้านไปหาลูกที่พม่าแต่ค่าเดินทางก็แพงมาก
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สันดาสะท้อนว่าการมาเมืองไทยทำลายชีวิตเธอ นายหน้า
หาประโยชน์เอาจากความทุกข์ยากของเธอ เต-อูก็ใช้เธอ
รองรับความใคร่ ถูกดูหมิน่ เหยียบย่ำจนเธอรูส้ กึ เหมือนกับ
ไม่ใช่คน สันดาต้องการความยุติธรรมและการชดเชยให้
กับประสบการณ์เลวร้ายในชีวิต แต่ก็ยังกลัวแม้แต่จะไป
ขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพราะเธอเป็นแรงงานเข้า
เมืองผิดกฎหมายไม่ได้จดทะเบียน คนงานคนอื่นเล่าว่า
กฎหมายไม่คุ้มครองคนอย่างเธออยู่ดี เธอว่า “ที่นี่ไม่มี
หรอกกฎหมายน่ะ” และเธอก็ไม่ต้องการให้ใครก็ตามจาก
พม่าเข้ามาทำงานในไทยแล้วต้องเจอประสบการณ์เดียวกัน
กับเธออีก
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ชีวิตที่ถูกค้า
ตั้งแต่อายุ 12
ขิ่นเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงคริสต์จากภาคใต้ของพม่า อาศัย
อยู่กับพี่สาวและพ่อแม่ ไม่เคยไปโรงเรียน ถูกค้ามนุษย์เข้า
เมืองไทยตั้งแต่อายุเพียง 12 ปี จำเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้มาก
เพราะยังเล็กอยู่ ตอนที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาก็จำไม่
ได้แม้กระทั่งวันเกิดของตัวเอง จำไม่ได้ทั้งหมดว่าเกิดอะไร
ขึ้นบ้าง ระหว่างที่คุยเรื่องของตัวเองฟัง ขิ่นมักจะหยุดนิ่ง
นั่งนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตก่อนจะเล่าให้ฟังเป็นระยะ

ใหม่ ๆ ที่ทำงานสวนยางด้วยกันและเริ่มปรับตัวให้เข้ากับ
ชีวิตใหม่ ๆ ขิ่นได้ค่าจ้างเป็นประจำ พักอยู่กับคนงานอีก
คนใกล้ ๆ สวนยางนั้นเอง เพื่อนคนหนึ่งชื่องาบุ บอกว่า
ถ้าไปทำงานในกรุงเทพฯจะหาเงินได้มากกว่านี้อีก เขาก็
เลยตัดสินใจตามงาบุไปทำงานในกรุงเทพฯหลังจากทำงาน
ตั ด ยางอยู่ ไ ด้ 2 เดื อ น ขิ่ น จำไม่ ไ ด้ ว่ า ไปส่ ว นไหนของ
กรุงเทพฯ แต่มีคนมารับและพาทั้งคู่ไปลงเรือประมง

ขิ่นเล่าว่าตอนที่อยู่ในพม่า พ่อชอบตีหัวเขาแรง ๆ บ่อย ๆ
ไม่เคยรู้ว่าทำไม แต่เขารู้สึกเจ็บและเสียใจที่ถูกพ่อทำแบบนี้
เมื่อทนไม่ไหวจึงหนีออกจากบ้านไปกับเพื่อนที่ชื่อกอเกวอ
ระหว่างทางเจอเพื่อนร่วมทางอีก 2 คน ทั้งหมดเดินเท้า
กัน 4 วันจากหมู่บ้านไปถึงเขตป่าละอู ประจวบคีรีขันธ์
ขิ่นพักอยู่ที่บ้านของครูกะเหรี่ยงคนหนึ่งเป็นเวลา 3 เดือน
แล้วครูคนนั้นก็ส่งเขาไปทำงานที่สวนยางแห่งหนึ่ง

เมื่อเรือประมงออกจากท่า ขิ่นก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหน
และเรือลำนี้จะไปไหน มีคนบอกให้เขาคอยยกลังปลาและ
ช่วยลากอวนตั้งแต่มืดจนสว่าง บนเรือมีอาหารให้กินแต่
ขิ่นไม่ได้ค่าจ้างสักบาท คนที่คุมลูกเรือไม่ค่อยสนใจเขา
เพราะว่ายังเด็กมาก จริง ๆ แล้วเด็กเกินไปที่จะทำงาน
ด้วยซ้ำ ขิ่นทำงานบนเรือทุกวัน เมื่อเรือเทียบท่าเขากับ
เพื่อนก็ถูกทิ้งไว้ที่ท่าเรือ ต่อมาทั้งคู่ก็ถูกผู้หญิงไทยคนหนึ่ง
จับไว้ได้แล้วพาตัวไปไว้ในห้อง 3 วันก่อนจะพาไปส่งขึ้น
เรือประมงอีกลำหนึ่ง ตอนที่เจ้าของเรือคนใหม่เห็นขิ่นกับ
เพื่อนนั้น เขารับไว้เพียงงาบุเท่านั้นเพราะอายุ 19 ปีแล้ว
ส่วนขิ่นยังเด็กเกินไปที่จะทำงานก็เลยถูกทิ้งไว้ข้างถนน

คนงานในสวนยางนั้นเป็นคนกะเหรี่ยงทั้งหมด ขิ่นได้ถุง
มือและมีดตัดยางเป็นอุปกรณ์สำหรับทำงาน ได้ค่าจ้างวัน
ละ 100 บาท ทำงานตั้งแต่ 7 โมงเช้าจนถึง 5 โมงเย็น วัน
อาทิตย์หยุดไม่ตอ้ งทำงาน ซึง่ เขามักจะไปโบสถ์ เขามีเพือ่ น
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ขิ่นพูดภาษาไทยไม่ได้เลย ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหน และไม่รู้
จะไปขอความช่วยเหลือจากใครได้ ก็เลยเริ่มออกเดินไป
เรื่อย ๆ สามวันต่อมาเขาเดินอยู่บนสะพานลอยรถข้าม มี
รถคันหนึ่งจอดแล้วพาเขาไปส่งสถานีตำรวจแถวคลองเตย
กรุงเทพฯ เขาไม่มีอะไรตกถึงท้องมา 3 วัน จากนั้นก็ถูก
ส่งตัวไปสถานกักกันคนต่างด้าว สำนักงานตรวจคนเข้า
เมืองสวนพลู กรุงเทพฯ เขาถูกกักอยู่ที่นี่ 3 เดือน ห้องขัง
อยู่รวมกับคนจากพม่าและไทย หลังจากนั้นขิ่นถูกพาไป
ส่งกลับที่แม่สอด เมื่อไปถึงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็เอา
เขาไปส่งให้ทหารกะเหรี่ยงพุทธ DKBA ในเมียวดี ต่อมามี
คนซื้อตัวขิ่นจาก DKBA พาตัวกลับไปแม่สอดอีก เขาพัก
อยู่ในบ้านพักขององค์กรพม่าแห่งหนึ่ง แล้วก็ย้ายไปอยู่
โรงงานประจำ ได้เรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา
พม่าด้วย มีเพือ่ นหลายคนและมีความสุขดี ตอนนีข้ น่ิ กำลัง
มองหาโรงเรียน แต่ไม่มีเอกสารอะไรที่จะช่วยให้อยู่ในไทย
ได้ ทัง้ ยังเสีย่ งต่อการถูกจับและส่งตัวกลับ หรือถูกค้ามนุษย์
อีกครั้ง
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วิตคนรับใช้ของมีมี่

และการถูกบังคับแต่งงาน
กับชายชรา
มีมี่เป็นลูกคนรองสุดท้องในพี่น้องทั้งหมด 11 คน เป็น
มุสลิมจากตอนใต้ของรัฐฉาน ประเทศพม่า พ่อขายเสื้อผ้า
อยู่ในตลาด เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการหารายได้มา
เลี้ ย งครอบครั ว และไม่ ย อมให้ แ ม่ ไ ปช่ ว ยทำงานด้ ว ย     
ต่อมาเมื่อพ่อเริ่มสุขภาพไม่ค่อยดี กิจการของครอบครัวก็
ย่ ำ แย่ ต ามไปด้ ว ย มี มี่ เรี ย นจบม.3 แล้ ว ก็ ต้ อ งออกจาก
โรงเรียนมาช่วยทำงาน เธอต้องทำงานหลายอย่างเพื่อ
ช่วยหาเงินมาลดภาระของครอบครัว งานอย่างหนึ่งที่ทำก็
คือสกัดพลอยออกจากหิน ได้เงินประมาณวันละ 50 บาท
ต่อมาพี่ชายไม่สบายก็ต้องหาเงินมารักษาอีก มีมี่ต้องดูแล
หลานหลายคนรวมทั้งปู่ย่าด้วย พี่สาวคนหนึ่งเป็นคนช่วย
หุงหาอาหารให้ทุกคนในบ้าน แต่ก็ไม่ค่อยพอยังชีพ
มีมี่ไม่รู้จะทำอย่างไรดีเพราะอยากหาเงินให้ได้มากพอมา
จุนเจือครอบครัว ได้ยนิ จากเพือ่ นคนหนึง่ ว่าถ้าเข้าไปทำงาน
เป็นคนใช้ในเมืองไทยจะได้ค่าจ้างราว ๆ 10,000-15,000
จ๊าตต่อวัน (ประมาณ US$14-21 หรือ 420-630 บาทต่อ
วัน) ก็เลยคิดว่าทำงานบ้านก็ไม่ได้ยากเย็นอะไร หนำซ้ำยัง
หาเงินได้มากกว่าที่ทำอยู่ในพม่า จึงตัดสินใจเดินทางเข้า
เมืองไทย ตอนนั้นเธออายุได้ 23 ปี มีมี่ขอให้เพื่อนช่วย
ติดต่อนายหน้าให้ ตกลงค่าเดินทางกันที่ 10,000 บาท    

มีมี่ต้องขายแผงลอยเล็ก ๆ ไปเพื่อให้ได้เงินมาพอจ่ายค่า
เดินทางทัง้ หมด เธอถูกส่งขึน้ รถแล้วเข้าเมืองไทยทีช่ ายแดน
ท่าขี้เหล็ก-แม่สายในรัฐฉานนั้นเอง ระหว่างทางก็ค่อนข้าง
สะดวกไม่มีปัญหาอะไร เมื่อข้ามเข้าเมืองไทยเธอก็โทรไป
ตามชุมชนมุสลิมเพื่อหางานทำ
งานแรกของมีมี่คือเป็นคนรับใช้ในบ้านให้ครอบครัวชาว
อินเดียที่ประตูน้ำในกรุงเทพฯ ได้ค่าจ้าง 3,500 บาทต่อ
เดือน มีที่พักให้ด้วย ครอบครัวนี้ดีกับเธอ ให้ค่าจ้างตลอด
ทำงานที่นี่ได้ 2 เดือน เมื่อเศรษฐกิจไม่ดีกิจการครอบครัว
เขาก็ยำ่ แย่กเ็ ลยย้ายกลับไปอินเดีย มีมก่ี เ็ ลยติดต่อนายหน้า
ให้ช่วยหางานใหม่ให้ คราวนี้ได้งานรับใช้ในบ้านให้กับคน
จากรัฐปัญจาบของอินเดีย อยู่ที่จันทบุรี ตกลงกันว่าจะได้
ค่าจ้างเดือนละ 4,500 บาท ทำงานตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึง 3
ทุ่ม พักอยู่ที่บ้านนายจ้างเลย และมีอาหารให้กินทุกมื้อ มี
มี่ทำงานที่นี่ได้เดือนหนึ่งแต่ได้ค่าจ้างเพียง 2,000 บาท
น้อยกว่าที่ตกลงกันไว้มากก็เลยจะออก นายจ้างเองก็ไม่ได้
ว่าอะไรปล่อยให้เธอออกไปแต่โดยดี
มีมก่ี ลับไปกรุงเทพฯ มีเพือ่ นหางานให้ทำในร้านชาทีบ่ างรัก
ตกลงว่าจะได้ค่าจ้าง 3,000 บาทต่อเดือน ทำงานตั้งแต่    
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8 โมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มครึ่งทุกวัน ต้องยืนตลอดวันจนขาบวม
ทั้งยังต้องเก็บล้างทำความสะอาดกว่าจะเสร็จก็เที่ยงคืน   
มีเวลานอนไม่มากนัก ทีพ่ กั ก็อยูด่ ว้ ยกันกับนายจ้าง มีอาหาร
ให้กินทุกมื้อเช่นกัน แต่พอทำงานไปได้ครึ่งเดือน นายจ้าง
กลับไปปากีสถานก็เลยไม่ได้เงิน
จากนั้นมีมี่ก็พบว่านายหน้าที่เธอติดต่อนั้นขายเธอให้กับ
นายจ้างคนใหม่ในราคา 30,000 บาท เป็นผู้หญิงไทยที่
แต่งงานอยู่กินกับชายปากีสถาน พอเลิกกันก็อยู่กับลูก    
3 คนและพ่อที่อายุ 70 ปีแล้ว ตอนแรกมีมี่ไม่รู้ว่าถูกขาย
ให้กับบ้านนี้ เพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น คิดว่าแค่เปลี่ยนไป
ทำงานที่ใหม่เท่านั้นเอง จนสักพักหนึ่งเธอก็เข้าใจว่าเธอ
กลายเป็นสินค้าที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ ผู้หญิงไทย
คนนี้ขายเนื้ออยู่ในตลาด ต้องออกไปทำงานตั้งแต่เช้ามืด
ปล่อยลูก 3 คนไว้ให้มีมี่ดูแล บอกว่าจะได้ค่าจ้างเดือนละ
4,500 บาทสำหรับทำงานบ้าน และจะได้เพิ่มอีกวันละ
100 บาทสำหรับงานดูแลเด็กอีกสามคน
ทำงานไปได้เดือนหนึ่ง มีมี่ก็ไปทวงถามค่าจ้างแต่พ่อเขาไม่
ยอมจ่ายให้ ทั้งยังขู่ว่าจะเรียกตำรวจมาจับถ้าไม่ทำงานให้
บ้านนี้ ต่อมาเธอก็ถูกขังไว้ในห้องเวลาไม่ได้ทำงาน ออก
ไปข้างนอกก็ไม่ได้เพราะพ่อเขาเฝ้าดูไว้ สองเดือนต่อมา
พ่ อ เขาก็ บ อกให้ ผู้ ห ญิงคนนั้นกับลูก ๆ ออกไปอยู่ที่อื่น
ทะเลาะกันเสียงดัง แล้วพ่อเขาก็ไล่ให้พวกนั้นออกจาก
บ้าน มีมี่อยากจะออกไปด้วย เพราะไม่อยากทำงานให้ตา
แก่ ค นนี้ ทั้ ง ยั ง กลั ว ไม่ ก ล้ า อยู่ ต ามลำพั ง กั บ เขาด้ ว ย      
พอเธอบอกว่าจะไม่อยู่ด้วย ตาแก่คนนั้นก็เรียกตำรวจซึ่ง
เป็นหลานเขาเองมาที่บ้าน ตำรวจคนนั้นขู่ว่าจะจับข้อหา
ลักขโมยของ มีมี่กลัวมาก เพราะไม่รู้จักใคร โทรศัพท์ก็ไม่
มี ติดต่อใครก็ไม่ได้ เธออยู่บ้านนี้อย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้
ราวหนึง่ สัปดาห์ แต่แล้วตาแก่คนนัน้ ก็บกุ เข้าห้องมาข่มขืน
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เธอกลางดึกคืนหนึ่ง พยายามหนีหลายครั้งหลายหนก็ไม่
สำเร็จ เธอถูกขังไว้ในห้อง ออกไปไหนก็ไม่ได้ เวลาที่ตาแก่
คนนั้ น ไม่ ไ ด้ ข่ ม ขื น ก็ มั ก จะทุ บ ตี แ ละด่ า ทอ มื อ ขวาก็ ไ ด้
แผลเป็นรอยไหม้จากการทีเ่ ขาโยนน้ำมันเดือด ๆ ใส่ เพราะ
โมโหที่เธอไม่ยอมนอนด้วย เวลาหนีไปทีไรนายหน้าที่พา
เธอมาขายก็มักจะหาตัวพบแล้วพากลับมาส่งที่บ้านทุกที
ไป มีมี่รู้สึกทุกข์ทรมานมาก พูดภาษาไทยก็ไม่ได้ ไม่มี
โทรศัพท์ ไม่มีเงิน จะไปแจ้งตำรวจก็กลัว
จริง ๆ แล้วชายแก่ทก่ี ระทำทารุณต่อมีมม่ี ภี รรยาแล้วหลาย
คน เขายังรบเร้าให้มีมี่แต่งงานด้วยแต่เธอไม่ยอม ก็เลย
เรียกตำรวจคนนั้นมาที่บ้านอีก จับไปขังไว้ 3 วัน ไม่มี
เอกสารอะไรเลย และไม่มีใครมาเยี่ยมหรือมาช่วยออกไป
ด้วย ตำรวจคนนั้นบอกว่าเธอต้องแต่งงานกับชายแก่คน
นั้น ไม่งั้นก็ไม่ได้ออกไป มีมี่ไม่อยากอยู่ในคุก ก็เลยจำใจ
แต่งงานอย่างไม่มที างเลือก ตามประเพณีมสุ ลิม ฝ่ายเจ้าบ่าว
จะมอบสินสมรสแก่ฝ่ายเจ้าสาว ซึ่งมีมี่ได้เงินเพียง 125
บาทเท่ า นั้ น ไม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นสมรส มี เ พี ย งงานเลี้ ย ง   
เล็ก ๆ ที่มีผู้นำมุสลิมไทยมาร่วมด้วยไม่กี่คน ระหว่างงาน
แต่งงานเธอจะไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่ได้ เพราะ
พูดภาษาไทยไม่ได้ และเป็นธรรมเนียมว่าผู้หญิงมุสลิม
ต้องปิดปากเงียบเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้นำ
มีมี่แต่งงานกับชายคนนี้ได้ 8 เดือน ถูกทุบตีทำร้ายทุกวัน
เวลาเขาออกไปข้างนอกก็จะขังเธอไว้ในห้องและปิดบ้าน
ไว้ด้วย มีมี่จึงเหมือนอยู่ในคุก จนทนไม่ได้ วันหนึ่งก็เลย
ทุบกระจกหน้าต่างในห้องแล้วหนีไป เธอวิ่งสุดชีวิต ไม่รู้
ว่าจะไปไหน และก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอยู่ที่ไหน เธอรู้สึก
หมดหวังและสับสนมาก เมื่อมาถึงสถานีขนส่งสายใต้ก็ซื้อ
ตั๋วขึ้นรถที่จะออกในเที่ยวต่อไป เป็นรถไปภูเก็ต แล้วไป
เจอผู้หญิงไทยคนหนึ่งเห็นว่ามีมี่ท่าทางลำบากจึงช่วยไว้
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ชีวิตจริงที่ไม่ถูกมองเห็นของเหยื่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

ให้พักอยู่ในบ้าน หาอะไรให้กิน บ้านของผู้หญิงคนนี้อยู่ใน
กรุงเทพฯ
วันหนึ่งขณะที่มีมี่อยู่ในตลาด ผู้ชายที่เคยขังเธอก็มาชี้ตัว
และคว้าแขนเธอไว้ และเรียกตำรวจมาจับ เพราะตั้งแต่
เธอหนีไป เขาก็ไปแจ้งความว่าเธอขโมยของไป ตำรวจ
ถามให้เธอเอาของของเขามาคืน แต่ตอนนั้นมีมี่ไม่เข้าใจ
ว่าที่เขาพูดหมายถึงอะไร ทำไมมาถามเอากับเธอแบบนั้น
ตอนที่หนีไปเธอก็มีแต่ถุงใส่ของของตัวเองใบเดียวเท่านั้น
เธอยังคิดว่าเขาคงจะหมายถึงถุงใบนั้น ตำรวจก็ไม่ได้ถาม
ว่าเธอหยิบถุงมาหรือเปล่า แต่เธอก็คนื ถุงใบนัน้ ให้ไป ตำรวจ
พิมพ์ลายนิ้วมือเธอและเห็นว่าชายคนนั้นจ่ายเงินให้ตำรวจ   
มีมี่ถูกขังอยู่ที่สถานีตำรวจบางรักต่อมาก็ขึ้นศาล พี่สาวได้
ข่าวมีมี่ก็ไปขอความช่วยเหลือด้านกฎหมาย พี่เขยก็ช่วย
ให้คำแนะนำเธอให้ไปหาคนช่วยในกรุงเทพฯ ในที่สุดศาล
ตัดสินให้เธอชนะคดีได้รับการปล่อยตัว หลังจากนั้นไม่
นานก็ได้งานทำ มีทพ่ี กั ทัง้ ยังมีเอกสารจดทะเบียนให้ทำงาน
และอยู่ในเมืองไทยได้
หลังคดีความเสร็จสิ้น มีมี่กลับไปเยี่ยมบ้านที่พม่าครั้งหนึ่ง
เอาเงินที่เก็บสะสมได้ระหว่างทำงานในเมืองไทยไปให้
ครอบครัว จากนั้นก็กลับมาทำงานในเมืองไทย แต่งงาน
กับชายพม่ามุสลิมในกรุงเทพฯและเพิ่งคลอดลูกชายคน
หนึ่ง มีมี่ต้องการลืมอดีตที่เกิดขึ้นทั้งหมด เมื่อย้อนคิดไป
แล้วเธอรู้สึกว่าการมาเมืองไทยการตัดสินใจที่ผิดมาก แม้
ตอนนี้เธอจะมีครอบครัวมีงานทำก็ตาม มีมี่รู้สึกว่าเธอต้อง
สร้างชีวิตใหม่ในเมืองไทย และหวังว่าจะมีความสุขในชีวิต
ที่เรียบง่ายอีกครั้ง

จักสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
จักศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่น
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

[http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/]

[http://www.migrationcenter.mahidol.ac.th/]

สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึง่ ในมหาวิทยาลัย
มหิดล ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2514 โดยมีพันธกิจหลัก 3 ประการคือ

ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ภายในสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับทุนสนับสนุนเริ่มต้นจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเล่อร์ เพื่อมุ่งศึกษาวิจัย
ในเชิ ง สหวิ ช าการเรื่ อ งการย้ า ยถิ่ น ในประเทศไทย ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น และในระดั บ นานาชาติ
โดยมีเป้าหมายให้เกิดการวิจัยที่แสดงความเป็นเลิศทางวิชาการ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ รวมถึง
งานวิจัยที่จะสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานย้ายถิ่นที่เป็นประชากรชายขอบในทุกหนแห่ง ศูนย์นี้
ตั้งใจจะเป็นผู้นำในการเผยแพร่ข่าวสารด้านการย้ายถิ่น โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศไทย นักวิจัย
ของสถาบันฯมีความตั้งใจให้งานวิจัยเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของศูนย์ส่งผลต่อการพัฒนานโยบายของรัฐ
และแสวงหาความร่วมมือกับภาคีทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการย้ายถิน่ อย่างรอบด้าน อย่างวิพากษ์วจิ ารณ์
และอย่างสร้างสรรค์

หนึ่ ง งานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ สู่ สั ง คมไทยทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และระดั บ ชาติ
โดยดำเนินการวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ที่ครอบคลุมประเด็นทาง
ประชากรและสังคม 6 ด้าน คือ (1) สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลงประชากรและครอบครัว
(2) ผู้สูงอายุ (3) เพศวิถี เพศภาวะ อนามัยเจริญพันธ์ุ และเอชไอวี/เอดส์ (4) ประชากร
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (5) การย้ายถิ่น ความเป็นเมือง และแรงงาน และ (6) ประเด็น
เร่งด่วน
สอง งานสอนและงานฝึกอบรม เพื่อสร้างคนให้มีความรู้และความเข้าใจ การวิเคราะห์
และการประเมินผล และการนำผลงานวิจยั ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานและสาธารณะ
ปัจจุบนั สถาบันฯ เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร คือ (1) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิจัยประชากรและสังคม (2) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและ
อนามัยเจริญพันธ์ุ (หลักสูตรนานาชาติ) (3) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยา
เชิงประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) และ (4) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาม งานบริการวิชาการ เพื่อนำความรู้และนำความคิดเชิงบูรณาการ ขยายผลออกไปสู่
การสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ผ่านรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การเผยแพร่งานวิชาการสู่ห้องสมุดทั่ว
ประเทศ และประชาชนผู้ส นใจทั่ว ไป การจั ด งานประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ป ระจำปี
‘ประชากรและสังคม’ การจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย การให้คำปรึกษาต่อองค์กร
ภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรชุมชน รวมถึงการที่บุคลากรสถาบันฯได้รับเชิญ และ
หรือสรรหาเข้าเป็นกรรมการระดับชาติที่ส่งผลต่อการมีส่วนเสนอนโยบายหรือยุทธศาสตร์
ที่สำคัญของประเทศ
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หนังสือเล่มนี้ต้องการฉายภาพให้เห็นชีวิตที่ ‘ไร้ตัวตน’ ของแรงงาน

ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ทุกคนที่ให้ข้อมูลไม่ใช่
เป็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่อาศัยความกล้าหาญหลบหนีออกมาจาก
ฝันร้ายเหล่านัน้ ด้วยตัวเอง และยังคงทำงานอยูใ่ นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
บ้างมีใบอนุญาตทำงาน บ้างยังคงเป็นแรงงานผิดกฎหมาย เพื่อหารายได้
เลีย้ งชีพส่งเสียเลีย้ งดูครอบครัวในประเทศพม่า พวกเขาไม่ได้รบั ค่าเสียหาย
ชดเชยใด ๆ จากการถูกกระทำทารุณ ทั้งไม่ต้องการเข้าสู่ระบบราชการ
และระบบให้ความช่วยเหลือจากรัฐไทยที่จำกัดสิทธิและโอกาสในชีวิต
เพราะท้ายที่สุดแล้วพวกเขาต้องเข้าสู่กระบวนการส่งตัวกลับไปยังประเทศ
บ้านเกิด เมื่อสิ้นสุดกระบวนการฟื้นฟูที่จำเป็น หรือกระบวนการศาลที่
ต้องแสดงหลักฐานสืบพยานในการดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์เสร็จ
สิ้น ผู้เสียหายที่ให้ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ก็เฉกเช่นเดียวกับเหยื่อค้ามนุษย์
ส่วนใหญ่ ทีต่ อ้ งการหางานทำเลีย้ งชีวติ พวกเขาต้องการลืมประสบการณ์เลว
ร้ายไว้ในอดีตและมีชีวิตต่อไปเพื่อวันข้างหน้า
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