นโยบายประกันตัวแรงงานต่างชาติ :
สร้างแรงงานทาส และช่องทางทุจริ ต
สุ นี ไชยรส
กรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
มติคณะรัฐมนตรี วนั ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ มีการเปลี่ยนนโยบายต่อแรงงานต่างชาติอีกครั้งหนึ่ ง
แต่ครั้งนี้กลับถอยหลังไปสู่ การละเมิดสิ ทธิ แรงงาน และสิ ทธิ ความเป็ นมนุ ษย์หนักขึ้นไปอีก จากที่แรงงาน
ต่างชาติอยูใ่ นสถานการณ์ที่ถูกเอาเปรี ยบย่าแย่อยูแ่ ล้ว
วันที่ ๑-๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙นี้ กาหนดเตือนให้นายจ้างพาแรงงานที่ยงั ไม่จดทะเบียนตามทร.๓๘/๑
และกลุ่มที่แม้จดทะเบียน ทร.๓๘/๑ แต่ยงั ไม่จดทะเบียนมีนายจ้าง เร่ งมารายงานตัว โดยที่บงั คับให้นายจ้าง
ต้องประกันตัวประเภทแรกคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ส่ วนประเภทที่สองค่าประกันตัวคนละ ๕๐,๐๐๐ บาท
นายจ้างคัดค้านว่าเป็ นการใช้เงินจานวนมาก น่าแปลกไหมที่แรงงานต่างชาติไม่มีเสี ยงค้านสักนิ ด
ทั้งที่ ตนเองจะกลายไปเป็ นทาสของนายประกัน นี่ สะท้อนถึ งภาวะไร้ อานาจต่อรองใดๆ จะอดทน
ยอมรับสภาพทุกอย่าง ขอแต่เพียงมี งานทาไม่ตอ้ งกลับประเทศของตน ที่ ผ่านมามีการจดทะเบียนคนละ
๓,๘๐๐ บาท และได้รับ ประกันสุ ข ภาพด้วย แม้ส่วนใหญ่นายจ้างออกให้ก่อน และไปตามหักเงิ นจาก
คนงานอยู่นนั่ เอง แต่ก็ยงั เป็ นนโยบายที่ดี ตอนนี้ มีค่าประกันตัวรายละ ๑๐,๐๐๐ หรื อ ๕๐,๐๐๐ บาท
บวกกับ ๓,๘๐๐ บาทเดิมทุกคน คิดดูแล้วกันว่า แรงงานแต่ละคนกว่าจะปลดหนี้ได้จะเป็ นอย่างไร
ที่ หนัก กว่า นั้น คื อ ปั ญหากฎหมายแต่ เดิ ม ที่ เ ป็ นช่ องโหว่ใ ห้ก ดขี่ แ รงงานต่ า งชาติ ม าได้อ ย่า ง
ต่อเนื่ อง เมื่ อแรงงานบางกลุ่ ม ซึ่ งมี น้อยมากลุ ก ขึ้ นมาพิ ท กั ษ์สิ ทธิ ข องตนตามกฎหมายแรงงานไทย ที่
คุม้ ครองค่าจ้างและสวัสดิการเท่าเทียมกับแรงงานไทย ซึ่ งส่ วนใหญ่ไม่ได้รับ แต่จะไม่มีปากเสี ยง กลุ่ม
ที่หวั แข็งจะถูกเลิกจ้าง แล้วกลายเป็ นแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย ตารวจตรวจคนเข้าเมืองจะต้องจับตัวไป
ส่ งกลับประเทศทันที กลายเป็ นเครื่ องมืออย่างสาคัญให้นายจ้าง ยิ่งตอนนี้ มีการประกันตัวโดยนายจ้าง
ถ้าหัวแข็ง นายจ้างถอนประกันตัว ก็จะถูกจับตัวส่ งกลับทันที
นโยบายประกันตัวจึงเป็ นช่องทางสร้างแรงงานทาสในยุคโลกาภิวฒั น์โดยแท้...
มีหลายกรณี ที่คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติตรวจสอบ แม้วา่ เจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการ
และคุ ม้ ครองแรงงานจะไปรั บเรื่ องร้ องเรี ยนและพบว่ามีการทาผิดกฎหมายแรงงานจริ ง และมี คาสั่งให้
นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงและสวัสดิการตามกฎหมายย้อนหลังให้พวกเขา แต่กฎหมายแรงงานเองก็มีช่องโหว่
บางประการ โดยที่มีเส้นทางยาวไกลและเอื้อประโยชน์ต่อนายจ้าง ที่จะอุทธรณ์ และฟ้ องศาลแรงงานเพื่อ
เพิกถอนคาสัง่ ของเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานที่สงั่ ให้จ่ายเงิน กระบวนการเหล่านี้ใช้เวลาหลายปี แม้แต่แรงงาน
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ไทยที่มีสหภาพแรงงานก็ยงั สู ้เรื่ องนี้ ไม่ค่อยจะไหว เพราะแรงงานไม่มีสายป่ านยาวในการต่อสู ้คดี และจะ
ถูกเลิกจ้างไปด้วย ในสถานะของแรงงานต่างชาติ ยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึง เพราะต้องถูกจับตัวส่ งกลับ
กระทรวงแรงงานวางเฉยต่อการถูกเอาเปรี ยบนี้ มาตลอด แม้จะเห็ นอยูต่ าตาว่า พวกเขาเป็ น
ผูเ้ สี ยหาย เป็ นเหยื่อ ต้องมีโอกาสจะอยู่ในประเทศไทย ต้องมีล่าม มีทนายความ มีเจ้าหน้าที่ยืนข้างพวก
เขาเพื่อให้กฎหมายแรงงานศักดิ์ สิ ทธิ์ จริ ง กระทัง่ ต้องมี การลงโทษนายจ้างที่ทาผิดกฎหมายแรงงานด้วย
คณะอนุ กรรมการศึ กษาปั ญหาแรงงาน ในคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ เรี ยกตรวจสอบหลาย
กรณี หารื อกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องทุ ก ฝ่ าย จนถึ ง ระดับรั ฐมนตรี หลายคน เพื่อเสนอให้แก้ไขปั ญหา
กฎหมายดังกล่ าวและมีนโยบายที่ชดั เจนต่อการคุ ม้ ครองแรงงานต่างชาติ จนผลักดันให้มีคณะทางาน
ระดับกระทรวง ที่มีตารวจ และตารวจตรวจคนเข้าเมืองร่ วมด้วย แต่ผลที่สุด คณะทางานดังกล่าวก็ไม่ได้ทา
อะไรเลย
นโยบายของประเทศไทยเรื่ องการค้า มนุ ษ ย์ย อมรั บ ว่า ผูห้ ญิ ง และเด็ ก ที่ เ ป็ นเหยื่ อมาจาก
ต่ า งประเทศเป็ นผูเ้ สี ย หาย เป็ นเหยื่ อที่ ต้องได้รับ การคุ ้ม ครอง ดัง นั้นแม้จะเป็ นผูเ้ ข้า เมื อ งผิด กฎหมาย
ภาครั ฐก็ตอ้ งหาบ้านพักให้อยู่ และเป็ นธุ ระเพื่อร่ วมกันเอาผิดต่อผูก้ ระทาการค้ามนุ ษย์ โดยจะมีองค์กร
พัฒนาเอกชนและองค์การระหว่างประเทศสนับสนุนเรื่ องนี้กนั อย่างกว้างขวาง
ในมุมของแรงงานต่างชาติ ก็ตอ้ งใช้หลักเช่ นเดี ยวกัน แต่มีหลายกรณี ที่คณะกรรมการสิ ทธิ
มนุ ษยชนแห่ งชาติหารื อว่ามีบา้ นพักเอกชนยินดี รองรับให้อยู่ระหว่างต่อสู ้คดี ในศาลแรงงานและพร้ อมให้
ตรวจสอบอย่างเปิ ดเผย แต่นโยบายและกฎหมายที่ไม่เคยเปลี่ ยนแปลงนี้ ก็ทาให้วงจรอุบาทว์ดาเนิ นไป
ซ้ าซาก
ยิง่ กว่านั้น ยังสร้างช่องทางทุจริ ตของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน เพราะจะมีแรงงานจานวนมาก
ที่ไม่มีนายจ้างนามาประกันตัว และเมษายนเป็ นต้นไปจะมีการปราบปรามอย่างเข้มงวด ก็ลองนึ กภาพว่าจะ
มีการจ่ายใต้โต๊ะกันมากเพียงใด แม้นายจ้างรายย่อยหรื อขนาดกลางที่ไม่ได้คิดจะเอาเปรี ยบแรงงาน ก็จะมี
ปั ญหาหนักเรื่ องเงินประกันตัวเช่นกัน
รัฐธรรมนูญปั จจุบนั คุม้ ครองแรงงานต่างชาติในประเด็นสาคัญคือ ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ และ
สิ ทธิ ในชีวติ ร่ างกายอันรวมถึงสิ ทธิ ในกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกับคนไทย และยังผูกพันกับอนุ
สัญญาระหว่างประเทศที่ไทยรับรองด้วย
ขอให้คณะรัฐมนตรี รักษาการขณะนี้ ช่วยสร้างผลงานด้วยการทบทวนมติครม.๒๐ ธันวาคม๔๘
ยกเลิกการประกันตัวและมีนโยบายต่อแรงงานต่างชาติที่เคารพความเป็ นคนมากกว่านี้
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ถ้าจะให้ดีควรกาหนดว่า อุตสาหกรรมใดที่ได้รับสิ ทธิ พิเศษในการส่ งเสริ มการลงทุน ที่คุยกัน
นักหนาว่าเป็ นหนทางพัฒนาประเทศอย่างดียิ่งนั้น ต่อไปนี้ ถา้ มีการละเมิดสิ ทธิ แรงงานทั้งไทยและต่างชาติ
ต้องถูกตัดสิ ทธิพิเศษทั้งหมด น่าจะเป็ นการพัฒนาประเทศที่คิดถึง “คน” มากกว่าเดิม
ดีกว่าให้คนไทยขาดรายได้จากการให้สิทธิ พิเศษ แล้วยังต้องเอาเงินภาษีประชาชนเองมาแก้
ปั ญหาให้แรงงานและคนจนที่หนักขึ้นทุกวันอีก
๓ มีนาคม ๒๕๔๙

