IOM X
แนวดรามา
15 SEPTEMBER 2015,

IOM X ตีแผการคามนุษยในอุตสาหกรรมประมงดวยหน
ั งสัน
้ แนวดรามา
- IOM

:

IOM X

เพื่อถายทอดเรื่อง ราวสุดดรามา ณ ใจกลางกรุงเทพ
- ปริศนา เป
็ นการถายทอดเรื่องราวการหาผลประโยชน
 จากอุตสาหกรรมประมงในยานเอเชียแปซิฟ
ิ กผาน
เรื่องราว ความรักของตัวละคร มาริโอ เมาเรอ และใหม ดาวิกา ฮอรนเน
 ซึ่งเป
็ นการพบกันอีกครัง้ ของคู
ขวัญ จากภาพยนตรเรื่อง พี่มาก พระโขนง

- กํากับการแสดงโดยน
ั กแสดงระดับตํานาน อน
ั นดา เอเวอรริ่งแฮม รวมดวยศิลป
ิ นมากความสามารถ
Slot Machine
ความรักของน
ั กแสดงน
ํ า

กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2558 - ผูคนจํานวนมากมารวมตัวกันในยานช็อปป
ิ้ งที่ใหญที่สุดใน

ประเทศเพื่อชมรอบปฐมทัศน
 ของ ปริศนา: ภาพยนตรสน
ั้ แนวดรามา โดย IOM X เป
็ นเรื่องราวของ

ความรักและความขัดแยงเมื่อคนรักลุกขึ้นมาหยุดขบวน การคามนุษยในอุตสาหกรรม ประมงในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟ
ิ ก

“ปริศนา จะชวยดึงดูดความสนใจวัยรุนหน
 ุมสาวได เพราะเป
็ นการน
ํ าเสนอเรื่องราวความรักผานตัวละคร
ที่มีช่อ
ื เสียงและเพลง ประกอบภาพยนตรที่สุดแสน ประทับใจ เราหวังวาเรื่องราวที่เราน
ํ าเสนอน
ี้ จะสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับการคามนุษย ไดมากขึ้น และแสดงใหถึงผลกระทบตัง้ แตระดับครอบครัวไปจนถึง

ระดับภูมิภาค ถึงที่สุดแลว เราอยากใหเรื่องราวน
ี้ เป
็ นแรง บันดาลใจแก วัยรุนที่จะแชรสิ่งที่ไดเรียนรูน
ี้ แก
บุคคลอื่นถึงหนทางการป
 องกันการแสวงหาประโยชน
 และคามนุษยในชุมชนที่พวกเขาเหลา น
ั้ นอาศัย
อยู” ทารา เดอรมอรท หัวหน
 าโครงการ IOMX
IOM X
องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (IOM) โดยรวมมือกับองคการเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID)
IOM X
เป
็ นโปรดิวเซอร แสดงน
ํ า โดยมาริโอ เมาเรอ ใหม ดาวิกา ฮอรนเน
 คูขวัญจากภาพยนตร “พี่มาก

พระโขนง”ภาพยนตรที่ทํารายไดมากที่สุดเรื่องหน
่ึ งเพลง ประกอบมิวสิควิดีโอจาก Slot Machine และมี
น
ั กแสดงสมทบ อาทิเชน วิทยา ปานศรีงาม ถายทําโดยผูกํากับชื่อดัง สุทธิสิทธิ์ ดีชัยธรานารักษ
 และน
ั ก

แตงเพลงมืออาชีพเจาของรางวัลมากมาย เจษฎา สุขทรามร
"บทบาทของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน
่ คงของมนุษย (พม.) คือ การขับเคลื่อนงานรณรงค
เพื่อยุติป
ั ญหาการคามนุษย ซึ่งเป
็ นอาชญากรรมขามชาติ โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ทุก

ระดับ หวังวา “ ปริศนา” จะเขาถึงผูชมไดงายและอยากเชิญชวนทุกทาน โดยเฉพาะกลุมเยาวชนที่เป
็ น
คนรุนใหม มารวมพลังรวมกันขับเคลื่อนการยุติป
ั ญหาการคามนุษยรวมกัน" สุวรีย ใจหาญ ผูอํานวย
การกองตอตานการคามนุษย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน
่ คงของมนุษย กลาว

ภาพยนตรสน
ั้ เรื่องปริศนาได มาริโอ เมาเรอ มารับบทชางภาพที่ใหความชวยเหลือแรงงานหญิงคนหน
่ึ ง
ในการตามหาสามี ที่ตกเป
็ นเหยื่อของกระบวนการ คามนุษยในอุตสาหกรรมประมง งานถายภาพทําให
มาริโอตองหางจากคนรัก ใหม ดาวิกา ฮอรนเน
 บอยๆ เป
็ นเหตุใหกระทบความสัมพันธของทัง้ คู มาริโอ

เลือกไมถูกระหวางคนรักกับงานที่รักมาก แตมาริโอเชื่อวาเขาควร ตอสูเพื่อคนที่ไมมีทางเลือก ใหมเองก็
พยายามทําความเขาใจในเน
้ื องานของมาริโอ ที่เป
็ นสาเหตุที่ทําใหเขาตองหายไปบอยๆ ซึ่งทําใหใหมได
เรียนรูเกี่ยวกับป
ั ญหาน
ี้ และคนพบวาทําไมมาริโอตองตอสูกับการคามนุษยในอุตสาหกรรมประมง

“การหยุดยัง้ การคามนุษยเป
็ นสิ่งที่เราใหความสําคัญในลําดับตน ๆ ” ดับเบิลยู. แพทริค เมอรฟ
ี อุปทูต
รักษาการแทน สถานทูตสหรัฐ อเมริกาประจําประเทศไทย กลาว “เราทํางาน รวมกันหลายฝ
 ายใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟ
ิ กเพื่อขจัดป
ั ญหาน
ี้ โดยการพยายามจัดการ แกไขป
ั ญหาจากหลากหลายดาน

ภาพยนตรสน
ั้ เรื่องปริศนาโดย IOM X น
ี้ จะเป
็ นหน
่ึ งในตัวอยางที่มีพลังดานการสื่อสารรณรงค กับคนหมู
มากเพื่อเผยแพรความเขาใจในเรื่องราวการคามนุษยและสรางพลังขับเคลื่อน โดยเริ่มจาก ระดับชุมชน
เพื่อตอตานการคา มนุษยในทองถิ่นใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น”

"ปริศนาเป
็ นผลงานที่ผลิตโดยความรักของทุกคนที่เกี่ยวของในกระบวนการการสราง เราเติบโตขึ้นมาใน
ภูมิภาคน
ี้ ครอบครัวของเรา อยูที่น เพื่อนของเราอยูที่ น
ี่ ชีวิตของเราอยูที่น การแกไขป
ั ญหาการ

แสวงหาผลประโยชน
 อยางไมเป
็ นธรรมในอุตสาหกรรมประมง น
ั้ นเป
็ นความรับผิดชอบ ของเราทุกคนใน
ภูมิภาค เอเชียแปซิฟ
ิ ก ในฐานะที่เป
็ นน
ั กแสดง ผมไดรับโอกาสดีๆที่ไดใชเสียงของผมใน การบอกใหคน
หมูมากไดฟ
ั งเรื่องน
ี้ วันน
ี้ จะขอใหแฟน ๆ ดูเรื่องปริศนาแลวพูด คุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่ไดเรียนรูกับ
ครอบครัวและเพื่อนๆ

การแกป
ั ญหาน
ี้ เป
็ นความรับผิดชอบของทุกคน ซึ่งหมายถึงการที่ทุกคนสามารถเป
็ นสวนหน
่ึ งของการแก
ป
ั ญหา" อน
ั นดา เอเวอรริ่งแฮม น
ั กแสดงและ โปรดิวเซอร “ปริศนา: ภาพยนตรสน
ั้ แนวดรามา โดย
IOM X"
การประมงเป
็ นหน
่ึ งในอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและสภาพการทํางานบนเรือประมงมัก

จะยากลําบากมาก ผลสํารวจลาสุดจาก IOM และ London School of Hygiene and Tropical Medicine
พบวาชาวประมงการที่ตกอยูในสภาพ เหยื่อการคามนุษยถูกกักขังเป
็ นเวลาเฉลี่ย 1.5 ป
ี มากกวาผูที่

เป
็ นเหยื่อคามนุษยในรูปแบบอื่น ๆ [1] ในกรณ
ี ที่เลวรายที่สุดพบ วาชาวประมงตองเผชิญกับงานหน
ั ก
เป
็ นเวลา 18-20 ชัว
่ โมงตอวัน อาศัยอยูในหองที่คับแคบ และตองเผชิญกับป
ั ญหาน
้ํ าดื่ม และอาหารที่

ขาดแคลน และจะตองทํางานแมในขณะที่เหน
่ื อยหรือเจ็บป
 วยอยูก็ตาม เจาของเรือประมงบางครัง้ จะ

ป
 องกันไมให เหยื่อเหลาน
ี้ หน
ี โดยการทํารายรางกาย การลงโทษและการขมขูเรื่องเงิน ชาวประมงหลาย

คนไมเคยไดรับคาตอบแทนเลย ปริศนา เป
็ นการจําลองเหตุการณ
 ในรูปแบบที่เลวรายที่สุดใน
อุตสาหกรรมการประมง

"ปริศนา: ภาพยนตรสน
ั้ แนวดรามาโดย IOM X" ผลิตขึ้นดวยความสน
ั บสนุนจากรัฐบาลไทย IOM ยินดี
เป
็ นอยางยิ่งที่ไดรวมงานกับ TQPR

7

สกายเน
็ ตประเทศพมา ซีทีเอ็นประเทศกัมพูชา สโปคดารค อมรินทรทีวี เอ็มทีวีประเทศฟ
ิ ลิปป
ิ นส เอ็ม
ทีวีประเทศไทย ทีวีพูล ไบรททีวี และเลิฟแฟรงคกี้ ที่เป
็ นผูสน
ั บสนุนงาน แถลงขาวและออกอากาศ
“ปริศนา”

"ปริศนา: ภาพยนตรสน
ั้ แนวดรามาโดย IOM X" เวอรชน
ั่ 12 นาทีสามารถดูไดที่ IOMX.org/FISH
บุคคลทัว
่ ไปสามารถสน
ั บสนุนแคมเปญ IOM X เพื่อการตอตานการแสวงหาผลประโยชน
 อยางไมเป
็ น

ธรรมในอุตสาหกรรมประมง โดยใชแฮชแท็ก #ICAREDOYOU ใน โพสตตาง ๆ ตามสื่อสังคมออนไลน

ทุกรายการของ IOM X ไมมีลิขสิทธิ์ รายการวิทยุโทรทัศน
 หน
 วยงานและบุคคลตางๆ สามารถกระจาย
เสียงหรือแพรภาพ เพื่อการศึกษาไดโดยไมมีคาใช จายใดๆ

ทานสามารถเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับป
ั ญหาการคามนุษยในอุตสาหกรรมประมงและสายดวนตางๆ เพื่อ
การชวยเหลือในเอเชีย แปซิฟ
ิ กไดที่ IOMX.org/FISH

ขอมูลเพิ่มเติม
น
่ี คือขัน
้ ตอนการจัดหาเหยื่อที่จะถูกคามนุษยมนุษยในอุตสาหกรรมการประมง
นายหน
 าจะติดตอคนหน
 ุมในหมูบานเพื่อเสนองานใหทํา เชน งานกอสราง งานโรงงาน หรืองานภาค

เกษตร โดยอางวาจะไดคา จางประมาณ 3,500 – 8,750 บาทตอเดือน หากแรงงาน ตกลงใจแตมีเงินไม
เพียงพอที่จะจายคาเดินทางในการไปทํางานก็จะทํา สัญญากับนายหน
 าวาจะจายคาธรรมเน
ี ยมจัดหางาน
ดวยเงินคาจางงวดแรกเมื่อเริ่มทํางาน นายหน
 าจะเป
็ นธุระ เรื่องการเดินทาง ถาหากวาตองมีการขาม
พรมแดนระหวางประเทศ นายหน
 าจะเป
็ นคนน
ํ าแรงงานขามฝ
ั่ งไปเอง หรืออาจสงตอ แรงงานใหนาย

หน
 า รายใหมที่จุดขามแดน เมื่อแรงงานมาถึง สถานที่น
ั ดพบซึ่งก็คือทาเรือ นายหน
 าเจาใหมจะเป
็ นผูรับ

แรงงาน ทัง้ หมดไปขายใหกับ เจาของเรือประมงหรือไตกงเรือ โดยทัว
่ ไปแลว แรงงานที่ตกเป
็ นเหยื่อจะ
ไมรูตัววาเกิดอะไรขึ้นหรือไมรูวาตัวเองอยูที่ไหนจนกวาจะ ถูกขายไป โดยผูที่รับซื้อจะใหแรงงานทัง

หมดขึ้นเรือเพื่อทํางานทันที แรงงานหลายคนอาจ ตองเปลี่ยนไปทํางานบนเรือลําอื่นหรือ ถูกขายตอไป
ยังเรืออีกลําหน
่ึ ง ในระหวางที่เรือออกทะเล

IOM X
IOM X
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการโยกยายถิ่นฐานอยางปลอดภัยตลอดจนรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมใน

การหยุดยัง้ การเอารัดเอาเปรียบและคามนุษย โดยแคมเปญน
ี้ อาศัยพลังและความน
ิ ยมของสื่อสาร

มวลชนและเทคโนโลยี เพื่อสรางแรงบันดาลใจแกคนรุนใหมและชุมชนในการตอตานการคามนุษย ซึ่ง

เป
็ นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นทุกวันในทุกประเทศทัว
่ โลก โดยดําเน
ิ นงานรวมกับองคการเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ IOMX.org
องคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID)

องคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) เป
็ นหน
 วยงานหลักของรัฐบาล

สหรัฐอเมริกาในการใหความชวยเหลือแกประเทศทัว
่ โลกในการฟ
้ื นฟูหลังภัยพิบัติและการตอสูกับความ
ยากจน โดยมีคณะผูแทนระดับภูมิภาคขององคการเพื่อการพัฒนาระหวาง ประเทศของสหรัฐอเมริกา
ประจําภูมิภาคเอเชีย (USAID’s Regional Development Mission for Asia) ซึ่งตัง้ อยู ณ

กรุงเทพมหานคร คอยกํากับดูแลโครงการความชวยเหลือทัง้ ในระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ ตลอด
จนใหการสน
ั บสนุนแกคณะผูแทนทวิภาคีตางๆในเอเชียของ USAID รวมถึงบริหาร โครงการในประเทศ
ที่ยังไมมีคณะทํางานประจําอยู โดย USAIDมีแนวทางระดับภูมิภาคเพื่อรับมือกับป
ั ญหาขามชาติ เชน

การคามนุษยและสัตวป
 า เอชไอวี/เอดส การอนุรักษ
 ทรัพยากรธรรมชาติ และการคา สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ www.usaid.gov

  

RELEVANT LINKS

IOM X
http://IOMX.org/FISH

QUOTES

"การแกป
ั ญหาน
ี้ เป
็ นความรับผิดชอบของทุกคน ซึ่งหมายถึงการที่ทุกคนสามารถเป
็ นสวนหน
่ึ งของการ
แกป
ั ญหา "

— อน
ั นดา เอเวอรริ่งแฮม น
ั กแสดงและโปรดิวเซอร ปริศนา: ภาพยนตรสน
ั้ แนวดรามา โดย IOM X

"การหยุดยัง้ การคามนุษยเป
็ นสิ่งที่เราใหความสําคัญในลําดับตน ๆ เราทํางาน รวมกันหลายฝ
 ายใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟ
ิ กเพื่อขจัดป
ั ญหาน
ี้ โดยการพยายามจัดการ แกไขป
ั ญหาจากหลากหลายดาน

ภาพยนตรสน
ั้ เรื่องปริศนาโดย IOM X น
ี้ จะเป
็ นหน
่ึ งในตัวอยางที่มีพลังดานการสื่อสารรณรงค กับคน
หมูมากเพื่อเผยแพรความเขาใจในเรื่องราวการคามนุษยและสรางพลังขับเคลื่อน โดยเริ่มจาก ระดับ
ชุมชนเพื่อตอตานการคา มนุษยในทองถิ่นใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น"

— ดับเบิลยู. แพทริค เมอรฟ
ี อุปทูตรักษาการแทน สถานทูตสหรัฐ อเมริกาประจําประเทศไทย

"ปริศนา จะชวยดึงดูดความสนใจวัยรุนหน
 ุมสาวได เพราะเป
็ นการน
ํ าเสนอเรื่องราวความรักผานตัวละคร

ที่มีช่อ
ื เสียงและเพลง ประกอบภาพยนตรท่ส
ี ุดแสน ประทับใจ เราหวังวาเรื่องราวที่เราน
ํ าเสนอน
ี้ จะสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับการคามนุษย ไดมากขึ้น และแสดงใหถึงผลกระทบตัง้ แตระดับครอบครัวไปจนถึง

ระดับภูมิภาค ถึงที่สุดแลว เราอยากใหเรื่องราวน
ี้ เป
็ นแรง บันดาลใจแก วัยรุนที่จะแชรส่งิ ที่ไดเรียนรูน
ี้

แกบุคคลอื่นถึงหนทางการป
 องกันการแสวงหาประโยชน
 และคามนุษยในชุมชนที่พวกเขาเหลา น
ั้ นอาศัย
อยู"

— ทารา เดอรมอรท หัวหน
 าโครงการ IOMX
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ABOUT IOM X

IOM X is the International Organization for Migration’s (IOM) innovative campaign to encourage safe migration and
public action to stop exploitation and human trafficking.
The campaign leverages the power and popularity of media and technology to inspire young people and their
communities to act against human trafficking – the buying and selling of people for the purpose of exploitation –
which is happening in every country in the world today.
IOM X is produced in partnership with the United States Agency for International Development (USAID), and works

closely with celebrities, private sector partners, government agencies, NGOs and youth groups across Asia Pacific.
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