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บทความ เรื่ อง ชะตาชีวติ ของลูกเรื อประมง
สายลม สายน้ า เสี ยงคลื่นทีก่ ระทบกับแผ่นไม้ที่ลอยอยูท่ ่ามกลางมหาสมุทร มองไปทางไหนก็มีแต่น้ า
กับท้องฟ้า แผ่นไม้ที่ล่องลอยไปตามมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาล ต้องออกจากบ้านมาไกลแสนไกล หาค่า กิน
เช้า เพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงตัวเองและครอบครัวเพื่อความอยูร่ อดของชีวิต อาชีพของคนเรามีหลายอาชีพ มีท้ งั อาชีพ
ที่สุจริ ตและไม่สุจริ ต แต่อาชี พที่จะพูดถึงในที่น้ ี คืออาชีพที่สุจริ ตและท้าทาย เป็ นอาชี พที่ลาบากต้องออกห่างจาก
ครอบครัวทุกวัน ตากแดดตากฝน อยูท่ ่ามกลางคลื่นพายุ อาชีพที่กล่าวมานี้คืออาชีพ การทาประมง (สารี นา สะอิ
,2557)
การประมงเป็ นอาชีพที่แรงงานเพื่อนบ้านหลัง่ ไหลเข้ามาทางานที่ไทยเป็ นจานวนมาก มีท้ งั ชาวเมียนม่า
ลาว กัมพูชา ที่มาทางานที่ไทย คนที่ทาประมงนั้นจะออกเรื อในตอนเย็น ทางานตอนกลางคืนและกลับเข้าฝั่งมา
อีกทีในตอนเช้าของวันรุ่ งขึ้น ทุกครั้งที่ออกหาปลานั้น ก็จะได้ปลากลับเข้าฝั่งมาจานวนมาก ในการทาประมงนั้น
มีความเหน็ดเหนื่อยและยากลาบาก กลางทะเลก็มีอุปสรรคมากมายแต่ก็ไม่อาจขวางทางพวกเขาได้ การทา
ประมงถึงแม้มนั จะเป็ นอาชีพที่สุจริ ต แต่ก็มีความเสี่ ยงอยูม่ ากเช่นกัน คือการที่ถูกหลอกไปเป็ นเหยือ่ ของการค้า
มนุษย์ การถูกหลอกเข้ามาเป็ นแรงงานประมงนั้น ส่ วนมากจะมีหนี้สินติดตัวมาจากบ้านเกิด แล้วถูกนายจ้าง
หลอกให้มาทางาน โดยวิธีการหลอกล่อด้วยกลอุบายนั้นก็มากมายเช่นกัน บางคนก็เข้ามาแบบถูกต้องตาม
กฎหมาย บางคนเข้ามาแบบผิดกฎหมาย โดยพากันเดินลัดป่ าลัดเขาข้ามประเทศอยูห่ ลายวัน เพื่อที่จะมาทางานที่
ประเทศไทย จากนั้นก็ถูกส่ งขึ้นเรื อ แล้วเรื อลานั้น ก็จะล่องลอยไปตามคลื่นทะเล ตอนแรก ๆ การทางานก็ปกติ
มีของกิน มีของใช้ ไม่อดอยากอะไร แต่พออยูไ่ ด้สักพัก การทางานก็จะหนักขึ้น จากข่าวโดยหนังสื อพิมพ์ข่าวสด
ที่ได้สัมภาษณ์แรงงานประมง ให้ขอ้ มูลว่า เรื่ องอาหารการกิน น้ าดื่ม เสื้ อผ้าและการพักผ่อนมีขอ้ จากัด ต้อง
ทางานอย่างหนัก ลูกเรื อมีท้ งั ชาวกัมพูชา และเมียนมา บางรายก็เจ็บป่ วย เนื่ องจากอุบตั ิเหตุในขณะที่เก็บกูอ้ วน
หากทางานไม่ได้เกิน 3 วัน จะถูกถีบลงทะเลลึกหายไป จนลูกเรื อทุกคนต่างหวาดระแวง หากมีเจ้าที่ทางการของ
พม่า หรื ออินโดนิเชีย มาตรวจสอบบนเรื อ ลูกเรื อทั้งหมดจะต้องลงไปอยูใ่ ต้ทอ้ งเรื อ ปะปนกับกุง้ หอย ปู ปลา
เป็ นต้น ( ข่าวสด, 2561) จากการสัมภาษณ์ นายทินกร หนูนนั ท์ ณ มูลนิธิส่งเสริ มคุณภาพชีวติ แรงงาน (LPN)
ส่ วนในเรื่ องอาหารการกินการอยูก่ ็ขาดแคลน ชาวประมงจึงต้องตกปลากินเองเพื่อประทังชีวติ ตน เป็ นแบบนี้ทุก
วัน คนไหนที่โชคร้ายก็จะโดนไต๋ ก๋งเรื อ ลูกเรื อด้วยกันเองลงมือทาร้ายร่ างกาย บางรายก็เกิดอุบตั ิเหตุจากการ
ทางานแต่ก็ไม่ได้รักษาแต่อย่างได จะป่ วย จะหนื่อยยังไงก็ตอ้ งทางาน เพราะถ้าหยุดก็ไม่ได้กินข้าว เวลาเจ็บป่ วย
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ก็ไม่มีการขึ้นมาบนฝั่งเพื่อรักษา หากคนไหนไม่ทางาน หรื อทางานไม่ไหวก็จะถูกทาร้าย ส่ วนคนที่บ่นอยาก
กลับบ้าน หรื อเกิดอาการป่ วยจนไม่สามารถทางานได้ เช้าวันรุ่ งขึ้นก็จะหายสาบสู ญโดยไม่ทราบสาเหตุ เขาต้อง
ทนทุกทรมานกับบาดแผลทั้งร่ างกาย ทั้งภายในจิตใจ ในเรื่ องของค่าแรงค่าจ้างนั้น คนที่ไปแบบถูกกฎหมาย
ส่ วนมากก็จะได้รับเป็ นรายวัน แต่คนที่เป็ นเหยือ่ ของการค้ามนุษย์น้ นั อาจจะไม่มีเงินเดือนเลย ชีวติ ของพวกเขา
ไม่มีทางที่จะรู ้ได้เลยว่าจะได้กลับบ้านหรื อไม่ จะมีโอกาศเจอลูก ๆ ครอบครัว พ่อแม่ หรื อคนที่เรารักหรื อเปล่า
หรื อว่าจะต้องเอาชีวติ ของตนนั้นไปทิ้งที่กลางทะเล จะตายวันตายพรุ่ งก็ไม่มีใครรู ้ได้ บางคนถึงขั้นท้อจนคิดที่จะ
ฆ่าตัวตาย เขาจึงต้องกัดฟันสู ้กบั ความยากลาบากตรงนั้นจนหลุดพ้นมาได้
ข้อเสนอแนะ
อยากให้รัฐบาล และหน่วยงาน NGO ร่ วมมือกันตรวจสอบแรงงานประมงให้ละเอียดขึ้น ไม่ใช่ตรวจแต่
แรงงานประมงที่ข้ ึนฝั่งเท่านั้น แต่ควรตรวจแรงงานประมงที่อยูใ่ นเรื อด้วย เพราะคนที่ข้ ึนฝั่ง ต้องเป็ นคนที่ถูก
กฏหมายอยูแ่ ล้ว แต่คนที่อยูใ่ นเรื อหล่ะ เขาจะถูกกฎหมายไหม ดังนั้นจึงอยากให้หน่วยงานของรัฐ ควบคุมการ
ตรวจสอบแรงงานหรื อลูกเรื ออย่าเคร่ งรัด เวลามาถึงฝั่ง หรื อเข้าฝั่งนั้น ก็อยากจะให้เข้าไปตรวจเลย
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อ้างอิง
แฉเรื่ องสุ ดโหดในเรื อ ลุงถูกหลอกไปทาประมง 15 ปี แถมใครทางานไม่ได้จะถูกถีบลงทะเล.ข่าวสด.วันที่ 27
มีนาคม 2561.
สารี นา สะอิ . ชีวติ ชาวประมงของ3จังหวัดชายแดนใต้ .จากเว็บบล็อก...ครู สารี นา.2557: แหล่งที่มา
http://krusareena.blogspot.com/2014/03/3_2.html . สื บค้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561.
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