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ไปได้



เรามาถึงกันแล้วค่ะแม่
เด็กๆเป็นยังไงบ้างคะ



ดีแล้วจะได้หายห่วง!เด็กๆ
นอนหลับแล้ว...แล้วเจอพี่เค้า
รึยัง


เจอแล้วค่ะพักกันอยู่ที่ห้องพี่
ลูกพี่ลูกน้องก็เจอแล้ว
พักอยู่ด้วยกัน
หนูคิดถึงลูกจัง

โลไม่เคยโทรหาแม่เลย!
แล้วหนูจะเริ่มงานเมื่อไหร่
ไม่ต้องห่วงเด็กๆนะ
แม่จะดูแลให้เองลูก

พวกหนูจะเริ่มงานพรุ่งนี้
แล้วหนูจะส่งเงินไปให้เป็น
ค่านมลูก...ตอนที่ได้
ค่าแรงแล้ว

ตอนนี้แม่ยังพอมีเงินเหลืออยู่บ้าง
รอหนูส่งมาให้ดูแลตัวเองอย่าทำเรื่อง
เดือดร้อนนะตั้งใจทำงานแล้วอยู่กับ
พี่เค้านะลูก


สถานที่ก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร

นี่เป็นไซท์ก่อสร้างใหม่ของพี่
หวังว่าเจ้านายจะดี
ที่ไซท์เก่าเจ้านายใจดีมาก

โล...แล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่า
ต้องทำอะไรบ้าง

เธอทาสีกำแพงไม่ยากหรอก
ทำไปทำตามคนงานข้างๆนั่นล่ะ



หนึ่งสัปดาห์ต่อมา

น้องๆทำงานอาทิตย์แรกเป็นไงบ้างชอบไหม

ก็ดีค่ะทำงานจน
มือพองหมดเลย
แต่เราชอบที่นี่นะ
เพราะมีน้ำและไฟ
ตลอด24ชั่วโมง


...มีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าด้วยดีกว่าบ้าน้รามากๆ
ที่บ้านเราต้องขนฟืนจุดไฟขนน้ำมาจากบ่อเพื่อจะหุงข้าว

ก็ใช่นะชีวิตที่นี่ดีแต่พี่คิดถึงหมู่บ้านเรา
...ถ้าน่ันแม่โทรมารับโทรศัพท์ให้พ่ีด้วย

แม่ค่ะ

ทำไมโลไม่รับโทรศัพท์แม่ล่ะนี่เครื่องของพี่เค้า
ไม่ใช่เหรอสเรนมผงของลูกบาบาหมดแล้วนะ
ส่งเงินมาให้แม่ได้มั้ย

หนูยังไม่ได้ค่าแรงเลยค่ะ
โลบอกว่านายจ้างคนก่อนจ่ายทุกอาทิตย์
แต่นายคนใหม่จ่ายค่าจ้างรายเดือน

แม่ยังพอมีเงินจากที่ขายของ
ในตลาดบ้าง
แต่ก็จะมีใช้ได้อีกไม่นานนะสิ

สงสัยคงต้องให้หลาน
กินน้ำข้าวไปก่อนแล้วล่ะ

มันถูกกว่ากันเยอะ

โลฉันอยากทำได้จริงๆอยากมีชีวิตดีๆ!
เฟืองกับแฟนเค้าช่วยกันทำงานแค่สองปี
เก็บตังค์ใช้หนี้ได้จนหมดแล้วก็ยังมีเงินเหลือ
ไปสร้างบ้านที่หมู่บ้านด้วย


มันก็ใช่...แต่เจ้านายของเค้าสองคนน่ะดีกว่าเจ้านายเรานะ
ดูแลลูกน้องแล้วก็ช่วยไม่ให้ถูกตำรวจจับด้วย



4สัปดาห์ต่อมา

ฉันคิดถึงลูกเธอว่าเด็กๆจะอยู่กับแม่ได้มั้ย

แม่เธอเป็นคนใจดี
เราสองคนตั้งใจทำงานหาเงินอยู่ที่นี่
ย่าคิดมากเลย

พรุ่งนี้เราจะได้เงินค่าแรงกันไม๊

น่าจะได้นะนี่อาทิตย์หน้าหัวหน้า
จะแบ่งคนงานไปที่ก่อสร้างอีกที่หนึ่ง
เค้าจะให้ญาติเธอไปน่ะ


ไม่ได้นะ!
ให้ไปไม่ได้นะเพราะเค้ายังเป็นเด็กสาว
เรายังต้องดูแลอยู่
พี่บอกหัวหน้าหรือเปล่า

บอกแล้วแต่ก็บอกโลว่า
ให้คุยกับนายจ้างอีกที

พี่พี่ยืมเงินจากหัวหน้า
มารึยังเอามาจ่าย
ค่ากับข้าว

ยืม
มาแล้ว



สเรกับสามีทำงานที่เมืองไทย
เป็นไงบ้าง

6สัปดาห์ต่อมาที่ตลาดหมู่บ้านกัมพูชา

ก็ดีนะแต่ยังไม่ส่งเงิน
กลับมาให้เลยพวกเค้ายัง
ไม่ได้ค่าจ้างกันเลย
6อาทิตย์แล้ว

แล้วลูกชายเธอล่ะฉันได้ยินมาว่า
มีคนงานถูกยิงตายตอนตำรวจ
เข้าบุกจับในพื้นที่ก่อสร้าง

คืนนั้นฉันห่วงจนนอนไม่หลับ
นึกถึงแล้วน่ากลัวเหมือนตอนที่
พลพตเข้ายึดประเทศ
ฉันกลัวเหลือเกินกลัวจะเป็น
เหมือนแบบนั้น

ลูกชายฉันเองไปทำงานยังไม่เคยได้
ค่าจ้างเลยฉันเข้าใจเธอนะสองปีแล้ว
เงินสักบาทฉันยังไม่เคยเห็นจากเขาเลย

อ่า...ลูกชายเธอเป็นคนดีเรื่องนั้น
มันไม่จริงหรอกเดี๋ยวเขากลับมา
เขาก็เอาเงินมาให้เธอเอง

ฉันอยากให้ลูกแต่งงานเค้าเคยบอก
ให้หาเมียให้พอเจอผู้หญิงที่น่ารัก
นิสัยดีเค้าก็ไม่อยู่บ้านไปทำงาน
พอกลับมาบ้านก็บอกว่า
ไม่อยากแต่งงานแล้ว

ทุกวันนี้เวลากลับบ้านมา
เค้าแต่งหน้าด้วยแล้วก็ไม่สนใจ
เรื่องแต่งงานอีกเลย

เอ...รู้สึกว่าเจ้าตัวเล็กจะมีไข้ หลานตัวร้อนมาก
ต้องหายาให้กินแล้ว



ฉันไม่มีเงิน...ให้หลานกินยาสมุนไพร
ไปแล้วแต่อาการก็ไม่ดีขึ้น

เธอต้องไปกู้เงินแล้ว!เด็กต้องไปหาหมอสมัยใหม่นะ

ทำไมเธอไม่ขอกู้เงินจากโครงการเงินกู้
ทำธุรกิจย่อยล่ะบอกเจ้าหน้าที่ไปว่า
จะเอาเงินไปซ้ือไก่เล้ียงไก่เพ่ิม...ต้องขยายธุรกิจ
แล้วเธอก็เอาเงินไปใช้หนี้แบบนี้ง่ายที่สุดแล้ว

แล้วถ้าเจ้าหน้าที่โครงการมาตรวจล่ะ

ให้พวกเค้าไปดูไก่ที่เธอ
เคยเลี้ยงก่อนกู้เงินบอกเค้าว่า
จะเลี้ยงเพิ่มแล้วจะเอาไปขาย
ในตลาด...
ไป...ไปเอาเงินมาซื้อยา!


แบบนี้มันไม่ดีเลย
แม้แต่หลานสาวคนเดียว
ของฉันยังต้องออกไป
ทำงานคิดไม่ถึงเลย
สิบปีมาแล้ว

ไม่ต้องห่วงหรอกหลานเธอ
มีลูกชายเธอดูแลอยู่

อีกอย่าง...ฉันกังวลเรื่องเงินกู้จากเจ้าหนี้
ถึงเวลาต้องใช้คืนมันก็เยอะอยู่

ถ้าพวกลูกๆหลานๆไม่ส่งเงินมาให้
แค่ขายผักอย่างเดียว
ยังไงก็ไม่พอใช้หนี้

ถ้าเจ้าหนี้เขามายึดที่ดินไป
เราก็คงจะไม่เหลืออะไรแล้ว

เธอควรคิดเรื่องไปกู้เงินจาก
โครงการเงินกู้ทำธุรกิจย่อยนะ



วันต่อมา

แม่คะแม่
เกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรคะ


หลานบาบาไม่สบายแม่ขอโทษ
แม่ให้กินยาแล้วแม่ขอโทษด้วย



บาบาเป็นอะไรแม่

หลานมีไข้...หมอบอกว่า
ติดเชื้อไวรัสหมอบอกว่าจะหาย

แต่แม่กลัว

วันต่อมา

โล...พรุ่งนี้เราจะส่งเงินไปให้แม่บ้างได้ไม๊แต่จริงๆเงินเราก็มีไม่เยอะเลย
โดนเจ้านายหักค่าเช่าห้องไปอีกทั้งๆที่ทีแรกก็บอกว่าจะไม่หัก

นั่นล่ะนายเค้าเปลี่ยนใจตอนที่
เราบอกว่าไม่ให้ญาติเราแยก
ไปทำงานที่ก่อสร้างที่อื่น

ถ้าส่งเงินไปให้แม่ได้อย่างน้อย
แม่ก็จะได้เอาไปซื้อยาและใช้หนี้ได้บ้าง
แม่จะได้หมดหนี้เร็วๆ

เจ้านายคนนี้ก็ดูโอเคอยู่นะเห็นเค้า
บอกว่าจะช่วยดูญาติเราให้
ถ้าตำรวจเข้ามาตรวจที่ไซท์งาน

แต่ว่า...โลมันเสี่ยงเกินไปนะ

ใช่มันเสี่ยงแต่ก็ไม่มีอะไรเหมือน
ตอนเขมรแดงพลพตแม่เองก็รู้ดี
เราถึงเลือกที่จะออกมาทำงานเสี่ยง
แบบนี้เพื่อจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไงล่ะ



เราได้ยินมาว่าตำรวจไทยจะเข้าค้นสถานที่
เจ้านายบอกให้พวกเราหนี

พวกเราซ่อนตัวอยู่จนค่ำ พวกเราไม่คิดจะหนีกลับบ้าน
กันบ้างเหรอ...ฉันกลัว

แต่นายยังไม่ได้จ่ายค่าจ้างเราเลย
ไม่ได้จ่ายมาสามอาทิตย์แล้วนะ



แปลว่านายจะเอาเงินไปให้ตำรวจไม่ให้
มายุ่งกับเราอีกหรือเปล่า

นายบอกว่ามืดๆค่อยกลับ
เข้ามานายจะคุยกับ

ตำรวจเอง

เออ...ถ้าเป็นอย่างนั้น
ก็คงหักจากเงินค่าจ้าง
ของเราอีกน่ะแหละฉันว่า

พวกเรากลับเข้าไปที่ที่พักคนงานได้อีกครั้งในตอนกลางคืน

แต่ฉันได้ยินมาว่านายเป็นคน
โทรบอกตำรวจให้มาจับพวกเรา
จะได้ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างเรา

หนูกลัวจริงๆแม่เราได้ยินข่าวลือ
ที่น่ากลัวกันมาเยอะเรื่องคนที่ถูกจับ
แล้วต้องไปเจอกับอะไรบ้าง

ดูแลตัวเองดีๆนะลูก!อย่าออกไปไหนคนเดียว
ยังไงลูกต้องกลับมาบ้านนะ
แม่กลัวเด็กๆรอลูกอยู่



อย่าทำอะไรฉันเลยฉันไม่เคย
ทำร้ายคิดร้ายกับใคร
ปล่อยฉันไปเถอะ!

เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น

แม่เกิดอะไรขึ้นคะ
ยังเช้ามืดอยู่เลย

แม่กลัวลูกกลับบ้านเราเถอะ!
มันอันตรายเกินไปกลับบ้านเราเถอะนะ
แม่อยากเจอลูก!เด็กๆก็อยากให้ลูก
กลับมา!ที่นั่นมันไม่ปลอดภัย!



หัวหน้าคนงานบอกว่าจะมีทหารมาบุกค้นพรุ่งนี้
จะมาค้นจับคนที่ไม่มีพาสพอร์ต



ฉันว่าเราหนีไปกันก่อนเถอะ

แล้วนี่นายจ้างเธอไม่ช่วย
อะไรบ้างเลยเหรอ

อาทิตย์ที่แล้วนายบอกฉันว่าถ้ามีทางการ
มาค้นเค้าจะช่วยไม่ให้ถูกจับ

ก็ดีแต่เธอต้องไปกับคนที่ฉันแนะนำนะ

แล้วก็เก็บเงินไว้กับตัวตลอดเวลา

แย่ล่ะทหารมา

ถ้าทหารไปกันหมดแล้วพวกเราไป
ขึ้นรถไฟอย่างที่โลบอกกันเถอะ

หนีเร็ว

แล้วโลอยู่ไหนล่ะ

ฉันเห็นเค้าถูกจับไปแล้ว จริงเหรอ
แล้วจะเป็นอะไรมั้ย

ไม่เป็นอะไรหรอก
โลมีเงินติดตัวอยู่แล้วก็
พูดภาษาไทยได้ด้วย

เรากลับไปเก็บของ
กันก่อนได้มั้ย

อย่าเลยมันเสี่ยงเกินไป



พวกเธอต้องซ่อนเงินไว้ดีๆนะ
เก็บไว้ในเสื้อชั้นในหรือกระเป๋า
เล็กๆซ่อนไว้ในกระเป๋าตังค์
ใส่เงินไว้นิดหน่อยพอ

ถ้าขึ้นบนรถไฟแล้วจะมีคนขอ
เก็บเงิน...ท่าทางเหมือนตำรวจ
แต่ไม่ใช่นะพวกนี้เป็นคนร้าย

เธอไหว้เค้าแบบนี้...
เหมือนคนไทยทำ

แล้วก็บอกว่าเธอไม่มีเงิน
จ่ายเงินให้เฉพาะคนเฝ้าประตูนะ...
เท่านั้นแหละ

ฉันเตรียมรถไว้ให้เรียบร้อย
ที่จะข้ามชายแดนพวกเธอต้องไป
เดี๋ยวนี้เลยมันนั่งไม่สบายนะ
แต่ปลอดภัยฉันรับรอง

วันนี้คนแน่นจริงๆ...
ว่าไม๊

ใช่...รถแน่นมาก
เพราะมีตลาดนัดที่คนชอบไป
ทุกวันอังคาร


ดีจัง
น่าจะได้รูปสวยๆ

จ่ายค่าโดยสารด้วยครับ

พวกเราไม่มีเงินเลยค่ะ



พวกเราขึ้นรถปิ๊คอัพเพื่อเดินทางข้ามชายแดนกลับบ้านโดยไปตามถนนสายที่ไม่มีใครรู้จัก

รกมันนั่งไม่สบายแต่เราก็มาถึงกัมพูชาอย่างปลอดภัย
แล้วก็ใกล้จะถึงหมู่บ้านแล้ว

แม่สบายใจจริงๆเห็นทุกคนอยู่ด้วยกัน



ฉันได้ยินมาว่านายจ้างทำใบอนุญาต
ทำงานให้เธอด้วยเหรอ

ใช่ค่ะแต่มันแพงมากนะ
เขาหักเงินค่าจ้างฉัน
นายบอกว่าถ้าพวกเราสามคน
กลับไปทำงานเค้าจะหาทางทำ
พาสพอร์ตและใบอนุญาตทำงานให้เรา

เพื่อนข้างบ้านบอกฉันว่าให้ทำเรื่อง
กู้เงินจากโครงการเงินกู้ทำ
ธุรกิจย่อยจะได้เอาเงินมา
จ่ายเจ้าหนี้

แล้วเราก็ใช้เงินบางส่วนเป็นค่าเดินทางกลับไป
ทำงานก็ได้นะ

ที่เหลือเอาไปจ่ายค่าทำพาสพอร์ต
ทำเอกสารต่างๆให้ถูกกฎหมายน่ะ

เพื่อนฉันขายที่หมดเลยเอาเงินไปทำ
พาสพอร์ตแล้วทำเรื่องเข้าเมือง
ถูกกฎหมายจะได้ไม่ต้องถูกจับ

แต่สุดท้ายก็โดนหลอกแล้วก็ต้อง
หนีเข้าเมืองผิดกฎหมายเหมือน
คนอื่นๆอยู่ดี

ถ้ามันเป็นแบบนั้นพวกเราต้องถูกส่งตัวกลับ
แล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายให้เจ้าหนี้

ฉันจะไปก็ต่อเมื่อได้ใบอนุญาตทำงาน
แต่ถ้าทำเรื่องจากเขมรคงใช้เวลาอีกนานกว่าจะได้


...ถ้าทำเรื่องเอกสารในเมืองไทยนายจ้างจ่ายให้ก่อน
แล้วหักเงินจากค่าแรงของเรามันน่าจะง่ายกว่า

แต่..ผมว่าเงินที่เรามีเอาไปใช้ลงทุนทำกิน
บนดินเราเองพวกเราก็มีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะ

เราว่ารัฐบาลกัมพูชาน่าจะดูแลพวกเราและช่วยใน
แต่ละขั้นตอนเรื่องการย้ายถิ่นแรงงานนะ



รายละเอียดโครงการ

ในเดือนพฤษภาคมปี	 2557	 กองทัพไทยได้การทำรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองประเทศ	 เดือนมิถุนายน					

ปีเดียวกันรัฐบาลใหม่ออกแถลงการณ์เตือนแรงงานข้ามชาติทุกคนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ออกจากประเทศไทย

หรือไม่เช่นนั้นจะถูกจับกุมและถูกส่งกลับ	 การประกาศครั้งนี้ส่งผลให้ในช่วงสองสัปดาห์ของเดือนมิถุนายน	

2557	 จำนวนแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกือบ	 220,000	 คนต้องอพยพออกจาก

ประเทศไทย 
  

เราทำงานในหมู่บ้านกัมพูชาใกล้กับชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่เดือนกันยายนป	ี 2556	 และที่นั่นเรารู้สึก

ตกใจเมื่อได้ทราบจำนวนครอบครัวที่ส่งสมาชิกในครอบครัวหนึ่งคนหรือมากกว่าไปทำงานเป็นแรงงาน				

ข้ามชาติเพื่อเลี้ยงครอบครัวพวกเขา	 เราได้นำเอาเหตุการณ์ท่ีเราพบกลับไปคุยกับเพ่ือนร่วมงานในประเทศ

กัมพูชาและที่มหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์	 เพื่อที่จะร่วมกันเขียนโครงการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสำรวจ

การเปลี่ยนแปลงเรื่องการย้ายถิ่นและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวรวมถึงผลที่ได้จากการทำงานย้ายถ่ิน

เพ่ือการดำรงชีวิต	 นอกจากน้ีเราสนใจประเด็นเร่ืองผลกระทบท่ีมีต่อแรงงานข้ามชาติและครอบครัว									

ในกรณีที่แรงงานข้ามชาติต้องกลับประเทศตนเองโดยไม่สมัครใจ 
  

การ์ตูนฉบับนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งในการแบ่งปันเรื่องราวของแรงงานข้ามชาติและครอบครัวของพวกเขา						

ซึ่งสามารถสื่อให้กับคนในวงกว้างนอกเหนือจากคนในแวดวงวิชาการ	 เราหวังว่าการ์ตูนนี้จะช่วยให้ผู้อ่านมี

ความเข้าใจความท้าทายและประเด็นต่างๆ	 ที่แรงงานข้ามชาติต้องเผชิญ	 และหวังว่าจะกระตุ้นให้เกิดการ

อภิปรายและการสร้างความตระหนักของปัญหานี้กับรัฐบาล	 องค์กรต่างๆ	 ที่ทำงานร่วมกับแรงงาน				

ข้ามชาติและประชาชนในวงกว้าง 
  

การวิจัยได้รับการสนับสนุนโดย	
  

Migrating	out	of	Poverty	Research	Programme	Consortium	มหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์	ประเทศอังกฤษ	
  

ศูนย์การวิเคราะห์ปัญหาการพัฒนา	(Analyzing	Development	Issues	Centre,	ADIC)	พนมเปญ	

  

Robert	Nurick		

Migrating	out	of	Poverty	Research	Programme	Consortium	มหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์	ประเทศอังกฤษ 

และภาควิชาวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น	ประเทศออสเตรเลีย	

 


