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แบบจําลอง El Monte
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมฟงรายงานขาวของสถานีวิทยุ Voice of America (= VOA) ซึ่งสัมภาษณ
คนงานไทยแหงโรงงานนรก El Monte ดวยความหดหูใจ คนงานเหลานี้ใหสัมภาษณปนเสียง
สะอื้น บางคนมาจากภาคอีสาน บางคนมาจากภาคกลางของประเทศไทย ทุกคนใหสัมภาษณ
เหมือนกันวา คิดผิดที่เดินทางไกลไปทํ างานถึงสหรัฐอเมริกา โดยหวังวาจะไดคาจางสูง ซึ่ง
จะชวยบรรเทาทุกขเข็ญของครอบครัว แตความเปนจริงแหงชีวิตหาไดเปนเชนนั้นไม ทุกคน
กลาวเตือนเพื่อนรวมชาติและเพื่อนรวมเพศเปนเสียงเดียวกันวา อยาไดเชื่อคําชักชวนใหไปทํางาน
ตางประเทศ โดยมีคาจางระดับสูงเปนเครื่องลอเปนอันขาด หากมิใชเปนเพราะหลงเชื่อคําลอลวง
เชนวานี้ คงมิตองทนทุกขอยูในโรงงานนรกอยางแสนสาหัส
คนงานไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานสตรีที่เดินทางไปทํางานในโรงงานผลิต
เครื่องแตงกายในมลรัฐแคลิฟอรเนียมีเปนเรือนพันเปนอยางนอย ไมนาเชื่อวาเจาหนาที่สถาน
เอกอัครราชทูตอเมริกันประจําประเทศไทยจะไมระแคะระคายเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในเมื่อขาวการแสวง
หาคนงานไป `ขุดทอง' ในแคลิฟอรเนียปรากฏอยางหนาหู คนงานเหลานี้จะเดินทางไปในฐานะ
นักทองเที่ยวในเบื้องตน บางก็ไปทํางานในโรงงานที่ถูกกฎหมาย โดยที่บางคนก็ขอใบอนุญาต
ในการทํางาน (work permit) โดยถูกตองในภายหลัง แตคนงานจํานวนมากลักลอบเขาไปทํางาน
ในโรงงานที่ผิดกฎหมาย ในกรณีที่เปนการลอลวงดังเชนโรงงานนรกแหง El Monte คนงานจะถูก
ริบหนังสือเดินทาง และตองทํางานใชคืนคาเดินทางแกเจาของโรงงาน
ในทันทีที่คนงานกาวสูโรงงานนรกแหง El Monte สิทธิและเสรีภาพก็หมดสิ้นไป
นิตยสาร The Economist (August 12, 1995) เสนอรายงานวา ตัวโรงงานขึงดวยลวดหนาม
เพื่อปองกันมิใหคนงานออกนอกโรงงาน คนงานที่ถูกจับไดขณะพยายามหนีจะถูกทํารายทุบตี
บทสัมภาษณทางสถานีวิทยุ VOA ชวยใหทราบวา เจาของโรงงานเคยจัดงานเลี้ยงวันขึ้นปใหม
นอกโรงงานบางเหมือนกัน แตคนงานจะถูกกวาดตอนขึ้นรถที่ติดฟลมกรองแสงหนาทึบ และทุกคน
ตองผูกผาปดตา เพื่อมิใหจําถนนหนทางได เมื่องานเลี้ยงสิ้นสุด ก็จะถูกกวาดตอนขึ้นรถเชนเดียว
กับขาไป
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ในดานความเปนอยู คนงานตองนอนกับพื้นภายในโรงงานนั้นเอง อาหารการกิน
ตองซื้อจากเจาของโรงงาน และตองจายคาซักรีดแกเจาของโรงงานดวย ในดานสภาพการทํางาน
คนงานถูกบังคับใหทํางานสัปดาหละ 7 วัน และอาจตองทํางานถึงวันละ 17 ชั่วโมง โดยไดรับ
คาจางชั่วโมงละ 1.60 ดอลลาร ในขณะที่อัตราคาจางขั้นตํ่าตกชั่วโมงละ 4.25 ดอลลาร สภาพ
ความเปนอยูและสภาพการทํางานดังกลาวนี้ ทําให The Economist ไมลังเลที่จะตีตราวาเปน
แรงงานทาส
เจาหนาที่กระทรวงแรงงานอเมริกันทลายโรงงานนรกแหง El Monte เมื่อวันที่ 2
สิงหาคม 2538 ในอีกสองสัปดาหตอมา ก็สามารถทลายโรงงานลักษณะเดียวกันอีก 3 โรง ซึ่งพบ
คนงานไทยในโรงงานเหลานี้ดวย
ขบวนการสิ ท ธิมนุษยชนและชมรมคนไทยในสหรัฐอเมริกาเขาไปชวยโอบอุม
คนงานไทยเหลานี้ คนงานบางคนแสดงความซาบซึ้งผานสถานีวิทยุ VOA ที่ไดรับความอบอุนแหง
ชีวิตชนิดที่ไมเคยไดรับมากอนเลยเมื่อยางกาวสูสหรัฐอเมริกา และแลวการดํ าเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรมก็เริ่มตนขึ้นเมื่อตนเดือนกันยายน 2538 เมื่อคนงานไทยเหลานี้ฟองเจาของ
โรงงานในขอหากักขังและหนวงเหนี่ยวจองจํา บังคับใชแรงงาน ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ และ
ละเมิดสิทธิแรงงาน โดยเรียกรองคาเสียหายวันละ 10,000 ดอลลารตอคน
การฟ อ งร อ งจะขยายต อ ไปยั ง ผู  รั บ ซื้ อ สิ น ค า ที่ ผ ลิ ต โดยผิ ด กฎหมายเหล า นี้
เจาหนาที่กระทรวงแรงงานและกระทรวงยุติธรรมอเมริกันกําลังสะสางเอกสารที่ยึดไดจากโรงงาน
นรกเหลานี้ และพบโยงใยวา เสื้อผาที่ผลิตไดถูกสงไปยังหางสรรพสินคาขนาดใหญ ดังเชน
Mervyn's, Montgomery Ward, Disney, J.C. Penney และ Bloomingdale หากมีหลักฐาน
ชัดเจนวา หางสรรพสินคาเหลานี้รับซื้อสินคาที่ผลิตโดยผิดกฎหมายก็ตองถูกดําเนินคดีทั้งทางแพง
และอาญาดวย
แบบจําลอง El Monte เปนแบบจําลองการผลิตที่ปรากฏโดยทั่วไปในโลกที่สาม
ในประเทศดอยพัฒนาที่ไมมีการคุมครองสิทธิแรงงาน แรงงานที่ไมมีทางเลือกมักจะถูกปฏิบัติ
ไมแตกตางจากทาส ไมเพียงแตจะมีการจายคาจางในระดับพอประทังชีวิต ชั่วโมงการทํางาน
ยาวนานจนทําลายสุขภาพรางกาย และสภาพความเปนอยูในโรงงานอันตํ่าทรามเทานั้น หากทวา
ยังมีการกักขังหนวงเหนี่ยวแรงงานอีกดวย
ในกรณีของประเทศไทย การใชแรงงานเยี่ยงทาสปรากฏในภาคเกษตรกรรมกอน
ที่จะเคลื่อนยายสูภาคหัตถอุตสาหกรรม เมื่อการเพาะปลูกพืชไรขยายตัวเมื่อกวาสามทศวรรษ
ที่แลว แรงงานทาสปรากฏในไรขนาดใหญนานาชนิด ไมวาจะเปนไรยาสูบ ไรขาวโพด ไรมัน
สําปะหลัง และไรออย แรงงานที่พยายามหลบหนีออกจาไรนาเหลานี้มักจะพบจุดจบถึงแกชีวิต
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ความปาเถื่อนเปนหลักการพื้นฐานในการจัดระเบียบสังคม ทั้งไมมีขอสงสัยใดๆวา เจาของไรนา
เหลานี้คือเจาพอภูธรในความหมายดั้งเดิม
รายงานข า วเกี่ ย วกั บ การใช แ รงงานทาสในภาคเกษตรกรรมปรากฏอย า ง
แพรหลายในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต แตไมเปนที่แนชัดวา การเปลี่ยนแปลงสภาพการจางงาน
ในภาคเกษตรกรรมในเวลาตอมาเกิดจากการรายงานขาวดังกลาวนี้หรือไม ขอที่ประจักษแจงก็คือ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมตามหลังการเถลิงอํานาจของจอมพลสฤษดิ์ ซึ่งขยายโอกาส
ในการเลือกใหแกประชาชน รวมทั้งเจาพอดวย ขาวคราวเกี่ยวกับการใชแรงานทาสในการ
เพาะปลูกพืชไรขนาดใหญคอยๆจางหายไป โดยที่แบบจําลอง El Monte เคลื่อนยายไปสูภาค
หัตถอุตสาหกรรม การใชแรงงานทาสในภาคหัตถอุตสาหกรรมปรากฏเปนขาวแทน
การเติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น มีสวนเขยิบมาตรฐาน
แรงงาน (labour standards) อยูบาง แตเปนไปอยางเชื่องชายิ่ง สวนสําคัญเปนเพราะแรงตาน
ทานจากกลุมทุนและความไรประสิทธิภาพของระบบราชการ แมวาการกระทําทารุณกรรมตอแรง
งานจะลดทอนลงไปมาก แตการใชแรงงานเยี่ยงทาสยังคงดํารงอยู ชั่วโมงการทํางานอันยาวนาน
โดยปราศจากการพักผอนเทาที่ควรก็ดี ความไมสามารถในการคุมครองแรงงานทั้งในดานความ
ปลอดภั ย และสุ ข ภาพอนามั ย ก็ ดี การไมใสใจในการบัง คับใหน ายจา งจั ดสวั ส ดิ ก ารพื้ น ฐาน
แกลูกจางก็ดี และความไมสามารถที่จะบังคับใชกฎหมายคาจางขั้นตํ่าอยางมีประสิทธิภาพก็ดี
เหลานี้ลวนแลวแตเปนประจักษพยานของการขุดรีดแรงงานทั้งสิ้น
นายทุนไทยจํานวนไมนอยเติบใหญจาการขูดรีดแรงงานและคุนเคยกับการแสวง
หาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการขูดรีดแรงงาน บางคนลดทอนการขูดรีดแรงงานลงเมื่อฐานะดีขึ้น
แตหลายคนยังคงเอาเปรียบเพื่อนมนุษย กระบวนการโลกานุวัตรเปดชองใหการขูดรีดแรงงาน
ขยายไปสูแรงงานตางชาติ เพราะบัดนี้มีแรงงานตางชาติที่ไรทางเลือกอพยพเขามาใหขูดรีด ไมวา
จะเปนแรงงานพมา บังคลาเทศ กะเหรี่ยง จีนฮอ ลาว และกัมพูชา
ผูคนจํ านวนไมนอยวาดฝนวา การขูดรีดแรงงานจะผันแปรผกผันกับลํ าดับขั้น
การพัฒนาเศรษฐกิจ กลาวคือ เมื่อฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น การขูดรีดแรงงานจะลดลง แตพลัง
การแขงขันในระบบทุนนิยมกลับทําใหการขูดรีดแรงงานยังคงดํารงอยูตอไป ผูผลิตจํานวนไมนอย
ธํารงความไดเปรียบเชิงแขงขัน (Competitive advantage) ในตลาดดวยการขูดรีดแรงงาน ซึ่งเปน
การเอาเปรียบผูอื่น เพราะผูผลิตที่ปฏิบัติตอแรงงานตามมาตรฐานที่กําหนดโดยกฎหมายยอม
เสียเปรียบผูผลิตที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
แบบจําลอง El Monte ชวยตอกยํ้าวา การขูดรีดแรงงานมิไดมีเฉพาะแตประเทศ
ในโลกที่สามเทานั้น แมประเทศที่พลังเศรษฐกิจทุนนิยมรุดหนาดังเชนสหรัฐอเมริกา ก็ยังคงมี
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นายทุนที่ตองการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการขูดรีดแรงงาน มิฉะนั้นโรงงานนรกแหง
El Monte จะไมสามารถผุดขึ้นในสหรัฐอเมริกาได
ในชวงเวลาทศวรรษเศษที่ผานมานี้เอง โรงงานผลิตเครื่องแตงกายผุดขึ้นในมลรัฐ
แคลิฟอรเนียตอนใตเปนจํานวนมาก จนแคลิฟอรเนียกลายเปนแหลงผลิตเสื้อผาใหญยิ่งกวามลรัฐ
นิวยอรคเสียอีก สํานักขาว Agence France - Presse (AFP) รายงานวา ในอาณาบริเวณรอบๆ
นครลอสแองเจลีสมีโรงงานเสื้อผาไมนอยกวา 4,000 โรง ซึ่งวาจางคนงานประมาณ 100,000 คน
เกือบทั้งหมดเปนแรงงานอพยพจากอาเซียและละตินอเมริกา โรงงานขนาดเล็กเหลานี้ทําสัญญา
รับชวง (subcontracting) จากโรงงานขนาดใหญอีกทอดหนึ่ง บางก็รับจางสอยกระดุม บางก็
รับจางตัดคอปก และบางก็รับจางตัดเย็บ แรงงานอพยพเหลานี้ไดรับการปฏิบัติตํ่ากวามาตรฐาน
แรงงานตามกฎหมายอเมริกัน โดยที่จํานวนไมนอยเขาเมืองอยางผิดกฎหมาย

