กุมภาพันธ์ 2553

ฮิวแมนไรท์ วอท์ ช

“หนีเสือปะจระเข้ ”
การละเมิดสิทธิคนงานด่ างด้ าวในประเทศไทย

บทสรุ ป
ฉันเป็ นคนพม่าและเป็ นคนงานต่างด้าว ดังนั้นตํารวจจึงไม่สนใจกับคดีน้ ีเลย สามีและตัวฉันเองนั้นเป็ นเพียงคนงานต่างด้าว
เราทั้งสองไม่มีสิทธิ์อะไรที่นี่เลย
- อยีอยีมา จากพม่า ผูถ้ ูกชายไทยสองคนรุ มข่มขืนหลังจากใช้อาวุธปื นสังหารสามีของเธอ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 ที่พงั งา
ในเมื่อ “ประเทศไทย” หมายถึง “ดินแดนแห่งความเสรี ” รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้คนต่างด้าวมีเสรี ภาพ
และได้รับสวัสดิการสังคมในประเทศไทย ตลอดจนความเคารพในสิ ทธิมนุษยชน
คนงานต่างด้าวไม่วา่ จะมีสถานภาพทางกฎหมายเช่นไร ย่อมสามารถแสวงความยุติธรรมจากระบบศาลของไทยในกรณี ที่ถูกปฏิบตั ิมิชอบ
และล่วงละเมิดด้วยความรุ นแรงภายใต้กฎหมาย
- นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ วันที่ 5 ตุลาคม 2552 กรุ งเทพ
คนงานต่างด้าวนับหมื่นนับพันที่ขา้ มพรมแดนจากพม่า กัมพูชา และลาวมายังประเทศไทยในแต่ละปี นั้น
ล้วนยอมแลกการใช้ชีวติ ที่ใกล้ขีดความยากจนที่บา้ นเกิด กับการแสวงหาโอกาสเพื่อความก้าวหน้ากว่าในต่างประเทศ
แม้วา่ ส่ วนใหญ่ของผูย้ อมเสี่ ยงเพื่อชีวติ ที่ดีกว่ามิได้ลงจบด้วยโศกนาฏกรรมดังเช่นกรณี ของอยีอยีมา
แต่ส่วนใหญ่แล้วทุกคนล้วนต้องเผชิญกับบรรยากาศแห่งความหวาดกลัว ความรุ นแรง การกระทํามิชอบ การคดโกง การข่มขู่คุกคาม
ตลอดจนการที่จะต้องคอยระแวดระวังอันตรายนานัปการ อันเนื่องมาจากการที่มิได้เป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมไทย
ทันทีที่เดินทางมาถึงประเทศไทย คนต่างด้าวจํานวนมากได้เผชิญกับภาวการณ์ตามคําพังเพยของไทยที่วา่ หนีเสื อปะจระเข้
ซึ่งหมายถึงการตกอยูใ่ นภาวะเข้าตาจน หรื อเผชิญอันตรายร้ายแรงโดยไม่มีทางรอด
แรงงานต่างด้าวถูกผูกมัดโดยนายจ้างอย่างไม่มีทางเลี่ยง และยังเสี่ ยงต่อการถูกละเมิดสิ ทธิโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหลายกรณี น้ นั
ทั้งฝ่ ายตํารวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ ต่างข่มขู่ทาํ ร้ายร่ างกาย
และคุกคามคนงานต่างด้าวได้โดยที่ไม่ตอ้ งงรับผิด ส่ วนคนที่ถูกกักขังล้วนต้องเผชิญกับการถูกทุบตี และการล่วงละเมิดอื่นๆ
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ทั้งในการสัมภาษณ์ต้งั แต่เดือนสิ งหาคม 2551 ถึงพฤษภาคม 2552 และการวิจยั ติดตามผลจนกระทัง่ ถึงเดือนมกราคม 2553
เราได้พบหลักฐานในการละเมิดสิ ทธิของคนงานต่างด้าวอย่างกว้างขวางในประเทศไทย ที่เกิดขึ้นกับคนงานจากพม่า กัมพูชา และลาว
โดยการละเมิดดังกล่าวมิได้จาํ กัดอยูเ่ ฉพาะในที่ใดที่เดียว หรื อสองสามบริ เวณเท่านั้น
แต่ทว่ากระจายครอบคลุมไปทัว่ ทั้งประเทศจากชายแดนไทย-ลาว โดยเริ่ มต้นที่ประตูสู่ ประเทศ คือ อุบลราชธานีไปจนถึงบริ เวณอ่าวไทย
และพาดผ่านไปจนจดชายแดนไทย-พม่า การล่วงละเมิดสิ ทธิในหลายกรณี ฝังรากลึกอยูใ่ นตัวบทกฎหมาย
และกฎข้อบังคับระดับท้องถิ่น เช่น การจํากัดเขตในการเคลื่อนย้าย หรื อการละเมิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ เช่น
การกระทําทารุ ณกรรมโดยตํารวจ
บรรยากาศของการไม่ตอ้ งรับผิดที่มีอยูอ่ ย่างแพร่ หลายในประเทศไทยเอื้ออํานวยให้เกิดการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนต่อคนต่างด้าวโดยเจ้าหน้า
ที่ตาํ รวจ และเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น คนต่างด้าว ยอมทนทุกข์ โดยปิ ดปากเงียบ และไม่กล้าร้องเรี ยนเนื่องจากกลัวว่าจะถูกล้างแค้น
หรื อมิฉะนั้นก็เป็ นเพราะไม่รู้ภาษาไทยดีพอที่จะคัดค้าน รวมทั้งขาดความศรัทธาในสถาบันต่างๆ ของประเทศไทย
ที่มกั จะมองไม่เห็นความทุกข์ยากของแรงงานย้ายถิ่น
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับสายของตํารวจคนหนึ่งที่ทาํ งานมายาวนาน คนต่างด้าวชาวพม่า ชื่อ ซอตู
ให้ขอ้ มูลที่น่าตกใจอย่างยิง่ ถึงการทํางานของตํารวจไทย ซอตูบรรยายถึงการเฆี่ยนตีคนงานต่างด้าวในที่กกั ขัง การล่วงละเมิดทางเพศ
และการกระทําทารุ ณกรรม ซอตูบอกเล่าต่อฮิวแมนไรท์วอท์ชว่า “เวลาที่ตาํ รวจทุบตีพวกเรา ตํารวจชอบตบหน้า
ส่ วนใหญ่เขาจะใช้มือตี และเตะต่อย แต่ไม่ใช้อาวุธ เวลาที่คนต่างด้าวที่ถูกจับกุมพูดกับตํารวจ เขาต้องก้มหน้าพูด
เพราะหากคนย้ายถิ่นมองหน้าตํารวจจะถูกตบทันที”
นอกเหนือจากการข่มขู่วา่ จะถูกกระทํามิชอบ การเพิ่มวันกักขัง และการเนรเทศแล้ว
คนต่างด้าวยังหวาดกลัวการถูกกรรโชกทรัพย์โดยตํารวจอีกด้วย คนต่างด้าวที่ถูกตํารวจกักขัง และให้สมั ภาษณ์กบั เราเกือบทุกคนกล่าวว่า
็ าติพี่นอ้ งเพือ่ แลกกับการปล่อยตัว
ตํารวจเรี ยกร้องเงินหรื อของมีค่าจากตัวผูถ้ ูกจับกุมเอง หรื อไม่กญ
คนต่างด้าวรายงานถึงการติดสิ นบนจํานวนไม่นอ้ ยซึ่งขึ้นอยูก่ บั แต่ละท้องที่ และสถานการณ์แวดล้อมในการจับกุม
ตลอดจนทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น
จึงมิใช่เรื่ องผิดปกติแต่อย่างใดหากคนต่างด้าวจะต้องสู ญเสี ยเงินเท่ากับค่าจ้างหลายเดือนในกรณี มิชอบทั้งหลายนี้
และหากใครไม่มีเงินมากพอเพื่อนํามาแลกกับการปลดปล่อยจากการกักขัง เจ้าหน้าที่ผจู ้ บั กุมตัวมาก็จะถามว่ามีเพื่อน
หรื อญาติพี่นอ้ งที่ยนิ ดีมาจ่ายเงินแทนบ้างไหม การใช้ชีวติ ประจําวันของคนต่างด้าวถูกจํากัดในหลายด้านด้วยเช่นกัน
คนงานต่างด้าวถูกห้ามมิให้จดั ตั้งสมาคม และสหภาพแรงงาน ห้ามมิให้เข้าร่ วมชุมนุมโดยสงบ ตลอดจนถูกจํากัดการเคลื่อนย้ายโดยเสรี
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ผลของการกําหนดนโยบายดังกล่าวข้างต้นทําให้คนต่างด้าวถูกตํารวจสัง่ หยุดรถโดยใช้อาํ นาจบังคับตามใจชอบเพื่อค้น
และยึดรถมอเตอร์ไซค์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนของมีค่าอื่นๆ ดังที่ ส่ ายีซอน ซึ่ งเป็ นคนงานชาวพม่า กล่าวว่า
“ผมรู ้สึกเหมือนถูกจับใส่ กรงขัง ผมเดินทางมากรุ งเทพฯ สองสามครั้ง แต่รู้สึกกังวลว่าถ้าถูกสัง่ ให้หยุดที่จุดตรวจของตํารวจ

ผมคงต้องถูกจับเพราะผมไม่ใช่คนไทย ”
ตํารวจไทยมักไม่สอบสวนคดีอาญาทัว่ ไปที่กระทําต่อคนต่างด้าวอย่างจริ งจัง รวมทั้งการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนโดยฝ่ ายเจ้าหน้าที่ดว้ ย
การที่คนต่างด้าวขาดความไว้วางใจในตํารวจนั้นมีหลักฐานสนับสนุนด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําหลายครั้ง ทั้งนี้
เอกสารหลายชิ้นในรายงานนี้แสดงให้เห็นว่า คนไทยที่ลงมือทุบตี
หรื อทําร้ายร่ างกายผูย้ า้ ยถิ่นเป็ นฝ่ ายที่เรี ยกตํารวจให้มาจับคนต่างด้าวไปคุมขัง
แรงงานย้ายถิ่นจากพม่า กัมพูชา และลาวเป็ นองค์ประกอบที่มีสดั ส่ วนสําคัญในกําลังแรงงานของประเทศไทย โดยมีจาํ นวนประมาณ
1.8 ล้านถึง 3 ล้านคน รวมทั้งผูต้ ิดตามที่เป็ นสมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้คิดโดยคร่ าวๆเท่ากับร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 15

ของกําลังแรงงาน อนึ่ง เนื่องจากความไม่แน่นอนของระบบลงทะเบียน
ดังนั้นจึงมีคนงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายมากกว่าผูท้ ี่เข้าเมืองถูกกฎหมาย ถึงกระนั้น คนงานที่ถูกกฎหมายก็ยงั รายงานว่า
ตนเองก็เสี่ ยงต่อการถูกจับตามใจชอบของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งถูกเรี ยกเงินเพือ่ การปล่อยตัว และถูกกระทํามิชอบทางกาย
ฝ่ ายนายจ้างนั้นมักเก็บเอกสารแสดงตัวของคนงานต่างด้าวไว้ ทั้งที่เป็ นเอกสารแสดงสถานภาพตามกฎหมาย
อีกทั้งยังมีอาํ นาจที่จะลงนาม หรื อไม่ลงนามในเอกสารสําคัญ เพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวเปลี่ยนงาน และดํารงสถานภาพตามกฎหมาย
ฮิวแมนไรท์วอท์ชพบว่า มีการละเมิดสิ ทธิของคนงานต่างด้าวอย่างร้ายแรงในสถานประกอบการ คนงานที่พยายามจัดตั้งองค์กร
และรวมตัวกันเรี ยกร้องสิ ทธิจะถูกนายจ้างข่มขู่ และคุกคาม ตลอดจนต่อต้านในกรณี ที่คนงานดังกล่าวยืน่ ข้อร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คนงานต่างด้าวทั้งที่จดทะเบียน และไม่จดทะเบียนร้องเรี ยนว่า ถูกทําร้ายร่ างกาย และล่วงเกินด้วยวาจา
อีกทั้งยังต้องทํางานล่วงเวลาโดยไม่มีวนั หยุด ค่าจ้างตํ่า และสภาพการทํางานที่เป็ นอันตราย อีกทั้งยังถูกหักค่าจ้างโดยไม่มีคาํ อธิบาย
และผิดกฎหมาย หากคนงานต่างด้าวขาดงานหนึ่งวัน หรื อมากกว่า ก็มกั จะถูกยึดเงินที่นายจ้างยังติดค้างอยูท่ ้ งั หมด
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โดยทัว่ ไปตํารวจจะหาทางรี ดไถเงิน และของมีค่าจากคนต่างด้าวโดยมิชอบ ไม่วา่ จะโดยการเรี ยกให้หยุดรถ หรื อเมื่อถูกนําไปจําขัง
คนต่างด้าวรายงานว่า ต้องจ่ายสิ นบนให้ตาํ รวจตั้งแต่ 200 บาทจนถึง 8,000 บาท หรื อมากกว่านั้น แล้วแต่ทอ้ งที่
และสถานการณ์ในการตรวจจับ รวมทั้งทัศนคติของตํารวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
สําหรับคนต่างด้าวที่ไม่มีเงินพอที่จะจ่ายเพื่อให้ตาํ รวจปล่อยตัว เจ้าหน้าที่ผจู ้ บั ตัวไปก็จะถามว่า มีญาติพี่นอ้ ง
หรื อเพื่อนฝูงที่ยนิ ดีจะมาช่วยจ่ายเงินให้หรื อไม่
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ให้หลักประกันเรื่ องสิ ทธิมนุษยชน
อีกทั้งประเทศไทยยังเข้าร่ วมเป็ นภาคีของข้อตกลงว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนฉบับหลักด้วย
ข้อตกลงนี้กาํ หนดให้ผทู ้ ี่มิใช่พลเมืองของประเทศมีสิทธิเท่าเทียมกับผูเ้ ป็ นพลเมืองทุกประการ
ยกเว้นสิ ทธิทางการเมืองเช่นการออกเสี ยงเลือกตั้งหรื อการลงสมัครรับเลือกตั้ง
ทว่ารัฐบาลไทยไม่ใส่ ใจต่อการสร้างหลักประกันเพื่อให้คนงานต่างด้าว และครอบครัวได้รับสิ ทธิ์ข้ นั พื้นฐานดังกล่าว
นโยบายของรัฐบาลไทยว่าด้วยการจดทะเบียนของคนงานต่างด้าว และการพํานักอาศัยเป็ นเรื่ องซับซ้อน
และยุง่ ยากสําหรับคนงานย้ายถิ่นจํานวนมากรวมทั้งผูท้ ี่เป็ นปากเสี ยง ข้อกําหนดเงื่อนไข
และค่าใช้จ่ายสําหรับต่างด้าวที่ตอ้ งการพํานักอยูใ่ นประเทศไทยตามกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนับแต่ปี 2539 เป็ นต้นมา
ปรากฏว่าปัจจุบนั นี้ ช่องทางการย้ายถิ่นตามกฎหมายมีผมู ้ าขอรับอนุญาตน้อยกว่าที่ควร เนื่องจากความยุง่ ยากซับซ้อน
และความล่าช้าของระเบียบปฏิบตั ิ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสู งขึ้น
ในปี 2551 มีการประกาศนโยบายที่กาํ หนดให้คนงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนเพื่อการยืนยันสัญชาติกบั เจ้าหน้าที่รัฐบาลของตนเอง
ตามข้อกําหนดนี้คนงานต่างด้าวชาวพม่ามากกว่าหนึ่งล้านคนต้องมายืน่ ใบสมัครก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553
เพื่อเดินทางกลับไปขอใบรับรองจากรัฐบาลทหารของพม่าเพื่อขอรับหนังสื อเดินทางชัว่ คราว และต้องดําเนินการให้เสร็ จสิ้ นภายในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2555 ขณะนี้ปรากฏว่ามีชาวพม่ามายืน่ ขอใบรับรองดังกล่าวน้อยมาก

ชาวพม่าจํานวนมากอ้างถึงความหวาดกลัวที่จะถูกลงโทษทางอาญาเมื่อกลับไปยังประเทศพม่า
อันเนื่องมาจากการเดินทางออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมายตั้งแต่ตน้ การพยายามกวาดล้างคนงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
และคนงานที่มาขึ้นทะเบียนแต่มิได้มาขอรับการยืนยันสัญชาติอาจเริ่ มดําเนินการในเดือนมีนาคม 2553 นี้ ทั้งนี้
เพื่อการเตรี ยมการดังกล่าว รองนายกรัฐมนตรี พลตรี สนัน่ ขจรประศาสน์ ได้ออกคําสัง่ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552
ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับสู งระหว่างหน่วยงานต่างๆ นําโดยฝ่ ายตํารวจ เพื่อดําเนินการจับกุม และดําเนินคดีกบั คนต่างด้าว
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นโยบายด้านคนงานต่างด้าวของรัฐบาลไทยโดยทัว่ ไปมีการกําหนดโดยคํานึงถึงความมัน่ คงของประเทศเป็ นสําคัญ
ดังสะท้อนให้เห็นในภาษาที่ใช้ในกฤษฎีกาที่ประกาศในห้าจังหวัดตามการวิเคราะห์ในรายงานนี้
และตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการจ้างงานของชาวต่างชาติ พ.ศ. 2551
เจ้าหน้าที่รัฐบาลมักมองคนงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านว่าเป็ นบุคคลที่อาจก่ออันตรายต่อชุมชนชาวไทย
ต่อผลประโยชน์ของคนงานไทย และต่ออธิปไตยของชาติ ถ้อยแถลงต่อสาธารณชนของเจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งกองทัพไทย
และเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ ตลอดจนกฤษฎีการะดับจังหวัดล้วนจํากัดสิ ทธิของคนต่างด้าว
อีกทั้งบทบัญญัติในกฎหมายล้วนสะท้อนแนวนโยบายนี้ท้งั สิ้ น
อีกทั้งยังเป็ นการพิสูจน์อย่างเป็ นรู ปธรรมถึงการควบคุมเกือบจะโดยเด็ดขาดของนายจ้างเหนือคนงานต่างด้าวภายใต้ระบบการจดทะเบียน
คนต่างด้าว
การทุจริ ต และพฤติกรรมอันเป็ นอาชญากรของตํารวจท้องที่และเจ้าหน้าที่อื่นๆ เป็ นการเพิ่มความรุ นแรงให้กบั ปั ญหาการไม่ตอ้ งรับผิด
ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้วไม่มีการไต่สวน หรื อการติดตามผลอย่างที่ควรจะเป็ น ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องละเมิดสิ ทธิ
และก่ออาชญากรรมสามัญต่อคนต่างด้าว
กรณี ของอยีอยีมา สตรี ที่เราเอ่ยถึงในตอนต้นรายงาน ผูถ้ ูกข่มขืน และสามีถูกฆ่าตายนั้น
เป็ นตัวอย่างที่แสดงถึงการเริ่ มต้นสอบสวนของตํารวจที่ลงจบด้วยความเงียบหาย ทั้งที่มีการพบนํ้าอสุ จิที่จุดก่ออาชญากรรม
ซึ่งสามารถนํามาพิสูจน์ดีเอ็นเอได้ อีกทั้งยังมีรายงานของตํารวจที่มีการบ่งบอกถึงชายผูห้ นึ่งในท้องที่น้ นั ว่า เป็ นผูต้ อ้ งสงสัย
แต่คดีน้ ีกย็ งั ไม่มีความคืบหน้าจากจุดเริ่ มต้นแต่อย่างใด ผูท้ าํ หน้าที่เป็ นปากเสี ยงนําเรื่ องของอยีอยีมา มาส่ งฟ้ อง
และนายจ้างชาวไทยของเธอล้วนบอกกับฮิวแมนไรท์วอท์ชเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า สาเหตุหลักที่ทาํ ให้ตาํ รวจไม่สนใจติดตามดําเนินคดีเรื่ องนี้
น่าเชื่อว่าเป็ นเพราะสถานภาพคนต่างด้าวของเธอ
ประสบการณ์ของ อยีอยีมา ในเรื่ องการบังคับใช้กฎหมายนั้นมิได้เป็ นเรื่ องผิดปกติแต่อย่างใด ในคดีที่สาํ คัญ
และเป็ นเรื่ องใหญ่มากนั้นอาจเป็ นไปได้ที่คนงานต่างด้าวจะสามารถเข้าถึงความยุติธรรม ทว่าแนวโน้มโดยทัว่ ไปคือ
ตํารวจมีอิสระเสรี ในการใช้วจิ ารณญาณอย่างมาก และยังมีปัญหาการไม่ตอ้ งรับผิดอย่างแพร่ หลายในกรณี การกระทํามิชอบต่อคนต่างด้าว
คําปราศรัยของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 บ่งชี้โดยชัดเจนว่ารัฐบาลไทยในระดับสู งสุ ดได้แสดงเจตนารมณ์ในการถือว่า
การเคารพสิ ทธิมนุษยชนของคนงานต่างด้าวเป็ นพันธกิจสําคัญ
ดังที่รัฐบาลไทยได้ประกาศสนับสนุนสิ ทธิของคนงานต่างด้าวไว้ในที่ประชุมคณะมนตรี สิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ ณ
นครเจนีวาเมื่อเดือนมิถุนายน 2552 อันเป็ นการสนองตอบต่อการแทรกแซงของฮิวแมนไรท์วอท์ช ทั้งนี้ รัฐบาลไทยแถลงว่า
“รัฐบาลไทยมีความพร้อม...ที่จะร่ วมมือกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายในการสร้างหลักประกันสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของคนงานต่างด้าว

ซึ่งมิได้จาํ กัดเฉพาะองค์กรพัฒนาเอกชน และกลไกระหว่างประเทศ เช่น
ผูร้ ายงานพิเศษขององค์การสหประชาชาติวา่ ด้วยสิ ทธิมนุษยชนของคนต่างด้าว”
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ฮิวแมนไรท์วอท์ชขอต้อนรับพันธกิจนี้ และรอคอยโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับรัฐบาลไทยในการปฏิบตั ิต่อประชากรต่างด้าว
แต่ผลการวิจยั ของเราแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลไทยกําลังละเมิดสิ ทธิพลเมือง
และเศรษฐกิจของคนงานต่างด้าวตามที่กาํ หนดไว้ในสนธิสญ
ั ญาหลักด้านสิ ทธิมนุษยชนต่างๆ ที่ประเทศไทยเป็ นภาคี
รัฐบาลไทยกําลังปฏิรูปนโยบายด้านคนต่างด้าวด้วยการกําหนดระเบียบการยืนยันสัญชาติ
และปรับปรุ งโครงการจัดหาคนงานโดยความร่ วมมือระหว่างรัฐบาล
แต่จนถึงบัดนี้กย็ งั มีเพียงคนงานต่างด้าวจํานวนน้อยที่ข้ ึนทะเบียนแล้วเท่านั้น ที่เข้าร่ วมในกระบวนการยืนยันสัญชาติ
และยังมีนอ้ ยกว่านั้นที่เข้ามายังประเทศไทยโดยผ่านกระบวนการจัดหาคนงานอย่างเป็ นทางการตามข้อตกลงทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกั
บประเทศเพื่อนบ้านสามประเทศ คือ พม่า กัมพูชา และลาว
ความยุง่ ยากอย่างยิง่ ในนโยบายการยืนยันสัญชาติอาจสร้างความยากลําบากให้กบั นายจ้างที่ตอ้ งการจะทําให้การจ้างงานคนงานต่างด้าวใน
กิจการของตนถูกต้องตามกฎหมายในอนาคตอันใกล้น้ ี
การวิจยั ของเราได้พบว่าการลงโทษด้วยการเลือกปฏิบตั ิ และปฏิเสธสถานภาพของคนต่างด้าวดังกล่าวโดยรัฐบาล
ทําให้เกิดเงื่อนไขอันนําไปสู่ การเพิ่มทวีของการทุจริ ต และการรี ดไถโดยตํารวจ และเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นอื่นๆ
ซึ่งยังคงลับหูลบั ตาสําหรับผูท้ ีอาํ นาจหน้าที่ระดับชาติ นายจ้าง และคนงานต่างด้าวไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ
จากสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ผทู ้ ุจริ ตมีช่องทางรี ดไถเงินทองของคนงานผูไ้ ม่มีเอกสาร ด้วยการทําเป็ นไม่รู้ไม่เห็นคนงานเหล่านั้น
อย่างไรก็ตาม นโยบายด้านการเข้าเมืองยังคงอยูภ่ ายใต้อิทธิพลอันใหญ่หลวงของหน่วยงานรักษาความมัน่ คงแห่งชาติ
ซึ่งยังคงรักษาโครงสร้าง และกฎระเบียบในการควบคุมคนต่างด้าวอย่างเคร่ งครัด
อันนําไปสู่การบัน่ ทอนเสรี ภาพของคนต่างด้าวในการร่ วมชุมนุม จัดตั้งสมาคม แสดงความคิดเห็น และเคลื่อนไหว ทั้งนี้
ทางออกของรัฐบาลไทยในการสร้างความสมดุลย์ระหว่างสิ ทธิมนุษยชนของคนต่างด้าวกับความห่วงใยด้านความมัน่ คงของชาติ
ย่อมเป็ นตัวกําหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
ข้ อเสนอแนะสํ าคัญ
เพื่อแก้ปัญหาการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนที่กระทําต่อคนต่างด้าว รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยควรดําเนินการดังต่อไปนี้
•

จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษที่มีอิสระ
และความเป็ นกลางในการสอบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของคนงานต่างงด้าวโดยตํารวจ
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยอื่นๆ ทัว่ ประเทศ คณะกรรมการพิเศษนี้ควรมีอาํ นาจในการส่ งหมายศาลเรี ยกพยาน
และบังคับให้มีการส่ งมอบเอกสารที่เป็ นหลักฐาน ตลอดจนจัดทํารายงานเสนอต่อสาธารณชน
รวมทั้งยังควรมีอาํ นาจหน้าที่ในการเสนอแนะเพื่อให้มีการไต่สวนคดีอาชญากรรมพิเศษ และการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
และกฎระเบียบ ตลอดจนแนวนโยบายที่มีผลเสี ยต่อสิ ทธิมนุษยชนของคนต่างด้าว
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•

ยกเลิกกฤษฎีกาจังหวัดที่จาํ กัดสิ ทธิของคนงานต่างด้าวในจังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนอง ระยอง และสุ ราษฎร์ธานี
โดยกําหนดให้มีมาตรการที่จาํ เป็ นต่างๆเพื่อให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัดเคารพต่อสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของคนต่างด้าวที่มี
และไม่มีเอกสารอย่างเท่าเทียมกัน

•

ดําเนินมาตรการทั้งมวลตามความจําเป็ นเพื่อยุติการกระทําทารุ ณกรรม และการปฏิบตั ิที่เลวร้ายต่อคนต่างด้าวในที่คุมขัง
โดยจะต้องทําการสอบสวนข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยทันที และถี่ถว้ น เพื่อให้มีการดําเนินคดี
และลงโทษต่อผูก้ ระทําผิดตามสมควร

•

แก้ไขมาตรา 88 และมาตรา 100 ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
เพื่ออนุญาตให้บุคคลทุกสัญชาติยนื่ ขออนุญาตจัดตั้งสหภาพแรงงาน
และปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงาน
ตลอดจนสร้างหลักประกันให้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ที่มีการแก้ไขดังกล่าวมีความสอดคล้องกับมาตรฐานที่กาํ หนดโด
ยอนุสญ
ั ญาฉบับที่ 87 (เสรี ภาพในการสมาคม) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศโดยสมบูรณ์
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