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 น้าํ โขง
หนังสืออางอิง: การศึกษาเชิงลึก: การจับกุม กักขัง และการสงกลับประเทศ
เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงไดตั้งคําถามไวในหนังสืองานวิจัยเลมที่สามอยางนาสนใจไม
ใชแคประเด็นเรื่องความชอบธรรมในกระบวนการที่ใชแตรวมถึงเหตุผลที่ใชในการจับกุม กักขัง
และการสงกลับประเทศที่ไดปฏิบัติตอแรงงานขามชาติในอนุภูมิภาคลุมน้ําลุมน้ําโขง
หนังสือเลมนี้นับเปนผลสัมฤทธิ์จากการวิจัยรวมกันจากหลายประเทศ
ซึ่งประกอบไปดวยสมาคมแรงงานขามชาติ องคกรพัฒนาเอกชน องคกรมหาชน สถาบันวิชาการ
ซึ่งตั้งอยูในประเทศพมา กัมพูชา ลาว ไทย เวียดนาม และยูนนาน ประเทศจีน
เพื่อยุติการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนที่แรงงานขามชาติตองเผชิญอยูเปนประจําในชวงของการจับ
การกักขัง และสงกลับประเทศ รายงานฉบับนี้มีขอเรียกรองตอรัฐบาลตางๆในอนุภูมิภาคนี้คือ
-

ยุติการทําใหแรงงานเปนอาชญากร

-

ยกเลิกขอกําหนดซึ่งนําไปสูการละเมิดและการแสวงหาประโยชนจากสภาวะการทํางานซึ่งทําใ
หแรงงานขามชาติมีความเปราะบางตอการถูกจับ กักขังและสงกลับประเทศ และ

-

ปฏิรูปกระบวนการจับกุม การกักขัง และการสงกลับประเทศ
เพื่อมั่นใจวากระบวนการดังกลาวจะดําเนินไปตามครรลองของมนุษยธรรม โปรงใส
และคํานึงถึงความชอบธรรมทางกฎหมาย

ยุติกระบวนการทําใหแรงงานเปนเสมือนหนึ่งอาชญากร
งานศึกษาไดแสดงใหเห็นวาการขาดชองทางทางกฎหมายในการยายถิ่นที่แรงงานจะเขาถึงไดในอนุภูมิภ
าคนี้สงผลใหเกิดภาวะจํายอมที่แรงงานตองหลบหนีเขาเมืองผานชองทางชายแดน
และสงผลตอความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง
ชีวิตของแรงงานจึงถูกวางบนสถานการณที่สุมเสี่ยงเมื่อแรงงานตองหลบซอนในการระหวางที่พวกเขายาย
ถิ่น อาทิ การหลบซอนตัวในรถตูคอนเทนเนอร เสี่ยงภัยมาทางเรือ
การเดินทางขามชายแดนฝาทุงกับระเบิด
ยิ่งไปกวานั้นการทําใหแรงงานเปนเสมือนหนึ่งอาชญากรกลายเปนการเปดชองทางที่นายหนาสามารถฉอ
โกงและขูดรีด อีกทั้งเปนการเปดโอกาสใหเจาหนาที่ของรัฐที่ทุจริตทําการรีดไถหาผลประโยชน
เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงเสนอใหรัฐบาลจัดหาชองทางที่เหมาะสมสําหรับทุกคน
เพื่อวัตถุประสงคในการการยายถิ่นทํางานที่ถูกตองตามกฎหมาย
และเสนอวาหากรัฐมีความหวงใยในเรื่องที่วาแรงงานขามชาติจะมาถึงประเทศปลายทางโดยที่ไมมีเอกสาร
การเยียวยาปญหาโดยงายคือจัดใหมีเอกสารรับรองสถานะ ณ ชายแดนรัฐนั้นๆ
หากแรงงานสามารถเขาถึงชองทางดานกฎหมาย ณ จัดหางานบริเวณชายแดน
แรงงานขามชาติจะสามารถเดินทางไดถูกกฎหมายและเปดเผยไปยังสถานที่ทํางาน
และไมตองอาศัยการเดินทางที่ตองหลบซอนตัว
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นอกจากนี้ในหนังสือยังชี้ใหเห็นวา หลังจากที่แรงงานขามชาติไดเขามายังประเทศปลายทางแลว
ความขัดแยงของการบังคับใชกฎหมาย กอใหเพิ่มบรรยากาศที่หวาดระแวง การแบงแยกแตกตาง
ความแคนเคือง ขณะที่มีการทําใหแรงงานขามชาติเปนอาชญากร
ดวยเหตุผลของการไมจดทะเบียนขออนุญาตทํางาน หรือไมสามารถแสดงใบอนุญาตทํางาน
มูลเหตุดังกลาวควรจะมุงไปที่ความลมเหลวของนายจางที่ไมประสงคจะจดทะเบียนแรงงาน
หรือยึดถือครอบครองใบอนุญาตทํางานของแรงงานขามชาติเหลานั้นไว
ซึ่งนายจางไมเคยเปนเปาในดําเนินการดานกฎหมายเลย ดังนั้น
แรงงานขามชาติผูซึ่งเขาใจเปนอยางดีวาพวกเขาจําตองเคารพในกฎหมายของประเทศเจาบาน
จึงยากสําหรับพวกเขาในการปฏิบัติตามกฎหมายในขณะที่นายจางมิไดปฏิบัติตามกฎหมายในครรลองเดีย
วกัน
ยกเลิกขอกําหนดซึ่งนําไปสูการละเมิดและการแสวงหาประโยชนจากสภาวะการทํางานซึ่งทําใหแรงงานข
ามชาติมีความเปราะบางตอการถูกจับ กักขังและสงกลับประเทศ
ระบบขั้นตอนการขอใบอนุญาตทํางานนั้นสรางและกอใหเกิดระดับของภาวะพึ่งพิงที่ไมเปนธรรมชาติของ
แรงงานขามชาติใหตองขึ้นอยูกับนายจาง ไมเฉพาะแตการพึ่งพิงอันเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขของงาน
แตยังนําไปสูการพึ่งพิงดานที่อยูอาศัย อาหาร รวมถึงสถานภาพการเขาเมือง
ขอกําหนดที่ถูกสรางขึ้นนั้นบีบบังคับใหแรงงานจําตองยอบรับอยางไรเงื่อนไข
ยิ่งสรางตัวเลขการละเมิดที่เกิดขึ้นกับแรงงานมากขึ้นเปนทวีคูณ ทั้งการถูกจับกุม การกักขัง
รวมถึงการสงแรงงงานขามชาติกลับประเทศ
ในขณะเดียวกันกฎเกณฑเหลานั้นยังกอทําใหเกิดการเสียดุลยของความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางนายจา
งและลูกจางมากขึ้นซึ่งนายจางสามารถหาประโยชนไดจากการขูดขีดและกดขี่แรงงานขามชาติ
เงื่อนไขการทํางานที่ขูดรีดและละเมิดนั้นผลักดันใหแรงงานเขาสูสถานภาพที่ผิดกฎหมาย
และสุมเสี่ยงตอการเขาสูวังวนของการถูกจับ ถูกกักขัง และการถูกผลักดันกลับประเทศในที่สุด ฉะนั้น
หากแรงงานขามชาติตองการออกจากวงจรการขูดรีด
แสวงหาประโยชนทั้งในแงของการทํางานและการเปลี่ยนนายจาง
พวกเขาจึงไมมีหนทางใดนอกเสียจากการตองยอมทิ้งสถานภาพทางกฎหมาย
ซึ่งจะทําใหแรงงานมีความเสี่ยงในการถูกจับ
และเมื่อแรงงานขามชาติพยายามที่จะลุกขึ้นมาตอรองเพื่อสภาพงานที่เปนธรรม
แรงงานก็ถูกนายจางลอยแพหรือเพิกถอนในอนุญาตทํางาน
หรือในกรณีที่แรงงานขามชาติจดทะเบียนตามกฎหมาย
และมีใบอนุญาตทํางานพวกเขายังสามารถถูกจับกุมเนื่องจากนายจางไดยึดใบอนุญาตทํางานนั้นไว
กฎเกณฑอื่นที่ถูกบังคับใชและรายงานไดทําการไฮไลทไว อาทิ การจํากัดการเดินทาง
กําหนดระยะเวลาการจดทะเบียน และขอจํากัดวาใครสามารถจดทะเบียนหรือรวมกลุมได
หากแรงงานขามชาติไมสามารถแสดงออกถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเหลานี้ได
และนั้นก็ยิ่งตอกย้ําวัฎจักรของแรงงานตอความเสี่ยงตอการถูกจับ ถูกกักขัง
และการถูกผลักดันกลับประเทศ
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รายงานฉบับนี้ไดเสนอความเปนไปไดในการสรางจุดบริการครบวงจรในขั้นตอนเดียว
เพื่อใหแรงงานที่ไมไดจดทะเบียนสามารถเขาถึงการจดทะเบียนไดในสถานที่ทํางาน
หรือสถานประกอบการของนายจาง ซึ่งทางเลือกที่นําเสนอนี้นับเปนมาตรการการบังคับใชที่นาจะใชได
ปฏิรูปกระบวนการจับกุม การกักขัง และการสงกลับประเทศ
เพื่อมั่นใจวากระบวนการดังกลาวจะดําเนินไปตามครรลองของมนุษยธรรม โปรงใส
และคํานึงถึงความชอบธรรมทางกฎหมาย
แรงงานขามชาติไดกลาววาพวกเขาเปนเปาในการถูกจับกุมในทุกที่ ทุกสถานการณ
ซึ่งพวกเขามีโอกาสในการปกปองตนเองจากการถูกจับกุมนอยมาก การสุมจับ ความไมไววางใจ
สงผลใหชีวต
ิ ของแรงงานขามชาติไมสามารถเปนอิสระจากความกลัวหรือภาวะไรความมั่นคงในชีวิต
การเพิกเฉยตอการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ไดคุกคามความมั่นใจใดๆที่แรงงานขามชาติมีในระบอ
บกฎหมาย ไมรวมถึงความไมพอใจและความตึงเครียด ในหลายกรณี
กระบวนการการจับละเลยการเคารพในศักดิ์ศรีขั้นพื้นฐานหรือความปลอดภัยของแรงงานขามชาติ

“เราถูกจับในบานพักคนงาน...โดยตํารวจชาย 12 คน และตํารวจหญิง 2 คน
ตํารวจตะโกนขึ้นวาถาใครพยายามวิง่ หนีจะยิงทิ้ง ตอนนี้มแ
ี รงงานพยายามวิง่ หนี
บางก็กระโดดหนีลงคลอง แตสด
ุ ทายแรงงานก็ถก
ู จับขณะขึ้นฝง แรงงานชายถูกตํารวจลากคอกลับมา”
(แรงงานพมาในแมสอด)
แรงงานประมงชาวกัมพูชาที่จังหวัดระยองไดใหสัมภาษณวาการจับกุมแรงงานประมงสวนใหญจะกระทําใ
นชวงเวลาเที่ยงคืน สวนแรงงานกัมพูชาที่ขอทานในกรุโฮจิมินห
ประเทศเวียดนามกลาววาการจับกุมมักทําในชวงเวลากลางคืน
ซึ่งนับวาเพิ่มความเสี่ยงตอชีวิตของแรงงานขามชาติ
เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงมีขอเสนอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในอนุภูมิภาคนี้ยุติการจับกุ
มในเวลากลางคืนจนถึงรุงสาง
หลายกรณีการจับกุมแรงงานขามขามชาติที่เขาเมืองอยางผิดกฎหมายถูกใชเปนเหตุผลในการเขาคนหาย
าเสพติด แรงงานหญิงชาวไทใหญกลาววา
เมื่อเธอถูกตรวจคนโดยทหารขณะขามชายแดนดานหนองอุกที่ไมเปนทางการระหวางรัฐฉานกับประเทศไ
ทย “ที่ดานมีกระทอมเล็กๆ เราถูกนําตัวไปที่หองทีละคน ผูหญิงบางคนไมตองการถูกเปลื้องเสื้อผา
โดยเฉพาะชุดชั้นใน แตพวกเขาก็ถูกบังคับใหทํา”
การตรวจคนนั้นกระทําทัว
่ รางกายของแรงงานหญิงในพื้นทีล
่ บ
ั ตาโดยเจาหนาทีช
่ าย
นับวาเปนการลวงละเมิดตอสิทธิในเนือ
้ ตัวรางกายของแรงงานหญิง
ซึ่งนําไปสูก
 ารฉกฉวยโอกาสในการกระทําทีล
่ ะเมิดทางเพศที่มากกวานัน
้
ประเด็นเรือ
่ งสภาวะและระยะเวลาที่แรงงานขามชาติถูกกักขัง
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ซึ่งแรงงานถูกสงตอจากทีห
่ นึง่ ไปยังอีกทีห
่ นึง่ อยางปราศจากคําอธิบายใดๆ
แรงงานขามชาติจากหลายประเทศกลาวเปนเสียงเดียวกันวา
พวกเขามิไดรบ
ั การอธิบายถึงกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงระยะเวลาทีจ
่ ะตองถูกคุมขัง
แรงงานจํานวนหนึ่งกลาวถึงประสบการณอน
ั เลวรายของชวงเวลาถูกกักขังวา

“ตอนที่ฉน
ั โดนขังอยูท
 ค
ี่ ก
ุ ในสถานีตาํ รวจแมสอด ฉันเห็นตํารวจ และ ‘สุนข
ั ตํารวจ’
(แสลงภาษาพมาหมายถึงลามตํารวจ) ซื้อเหลาดวยเงินทีไ่ ถจากคนทีถ
่ ก
ู คุมขัง
และเมือ
่ ตํารวจเมาเขาก็กน
 ดาผูห
 ญิงทีอ
่ ยูใ นคุกดวยถอยคําทีห
่ ยาบคาย
บางครัง้ ก็นาํ ตัวผูห
 ญิงเหลานั้นไปตรวจคนตัว โดยอางวาตองการคนหายาบา
หากผูต
 อ
 งขังชายรองเรียนตํารวจก็จะเตะและแยกผูค
 ุมขังชายไปยังอีกหองหนึ่ง
และถูกขังลืมไวอยางนัน
้ สองถึงสามเดือนโดยไมมก
ี ารลงบันทึกใดๆ”
แรงงานขามชาติเลาถึงประสบการณขณะที่ถูกสงกลับประเทศวา มีการลําเลียงแรงงานดวยพาหนะเกาๆ
อาหารและน้ําไมเพียงพอกับจํานวนคน ไมมีการหยุดพักใหเขาหองน้ําตลอดการเดินทางที่ยาวนาน
และถูกกระทําอยางไรซึ่งศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ในประเทศกัมพูชาและลาวแรงงานขามชาติที่กลับประเทศตนถูกปรับหรือถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองท
องถิ่นบังคับใหทํางานเพื่อถือเปนคาปรับในการเดินทางออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมายกอนที่แรงงานเห
ลานั้นจะสามารถกลับบานได
แรงงานขามชาติจากพมาอธิบายวาทันทีที่พวกเขาถูกสงกลับหลังจากนั้นพวกเขาก็หันกลับมาเพื่อกลับสูปร
ะเทศไทย
รายงานฉบับนี้พบวาการขาดมาตรฐานของกระบวนการสงผลใหแรงงานขามชาติรูสึกวาพวกเขาถูกลดทอ
นพลังในการที่จะรองทุกขเกี่ยวกับการที่พวกเขาถูกกระทําแรงงานมีความยากลําบากที่จะรูวาสิทธิของพว
กเขาถูกละเมิดอยางไรในเมื่อไมมีมาตรฐานใดๆที่จะใชได
เนื่องจากสิทธิแรงงานขามชาติมิไดปรากฏและถือปฏิบัติในฐานของสิทธิที่มนุษยพึงมี ทวา การปฏิบัติตางๆ
ที่เกิดขึ้นกับแรงงานขามชาติกลับเปนไปตามนโยบายและความอําเภอใจของเจาหนาที่
สงผลใหนายจางและปจเจกบุคคลใชชองวางของกฎหมายหาผลประโยชนดานการเงินจากสิ่งที่แรงงานข
ามชาติตองจายจากศักดิ์ศรีและความเปนมนุษยของพวกเขา

This executive summary is available in the following languages:
Burmese;
Cambodian (Khmer);
Chinese;
Laotian;
Thai; and
Vietnamese.
In case of any inconsistencies, please refer to the English text.
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