
คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 18 สิงหาคม 2538

โรงงาน `นรก' แหง El Monte

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           การกวาดลางโรงงานทอผาของคนไทย ณ เมือง El Monte มลรัฐแคลิฟอรเนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อตนเดือนสิงหาคม 2538 ปรากฏเปนขาวฉาวโฉทั่วโลก ดวยการแพรขาว
ของสํ านักขาวระหวางประเทศ  และสถานีโทรทัศน CNN
           เจาหนาที่กระทรวงแรงงานอเมริกันระแคะระคายเรื่องการตั้งโรงงานทอผา
ที่ผิดกฎหมายแหงนี้มาเปนเวลา 3 ปแลว แตไมมีหลักฐานเพียงพอที่จะขอหมายคน เพราะการ 
คนบานโดยปราศจากเหตุผลเพียงพอถือเปนการละเมิดเสรีภาพสวนบุคคลอยางรายแรง และอาจ
ถูกฟองฐานละเมิดได จวบจนกระทั่งเมื่อไมนานมานี้ คนงานไทยคนหนึ่งหลบหนีออกจากโรงงาน
ทอผาดังกลาว ทางการอเมริกันจึงมีหลักฐานขอเท็จจริงในการขอหมายคน และนี่เองที่เปนที่มา 
ของการบุกทลายโรงงานทอผาที่ผิดกฎหมาย ซึ่งยายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปสูสหรัฐ
อเมริกา
           โรงงานทอผาที่ผิดกฎหมายแหงนี้มิไดมีลักษณะเปนโรงงานตามความหมายของ
สังคมตะวันตก หากแตมีสภาพเปนบานพักอาศัย เจาหนาที่รัฐบาลอเมริกันยังไดตรวจคนสถานที่
อีก 2 แหง พบคนงานไทยรวมทั้งสิ้น 63 คน แตรายงานขาวในเวลาตอมาเพิ่มเปน 72 คน คนงาน
เหลานี้เขาเมืองในฐานะนักทองเที่ยว เมื่อมาลักลอบทํ างาน จึงถือเปนการเขาเมืองที่ผิดกฎหมาย 
เนื่องจากไมมีใบอนุญาตการทํ างาน (work permit)
           ตัวโรงงานและสถานที่พักอาศัยขึงกํ าแพงดวยลวดหนาม คนงานหามออกนอก
สถานที่ ซึ่งเปนการลิดรอนสิทธิข้ันพื้นฐาน และมีสภาพไมแตกตางจากแรงงานทาส เจาของ 
โรงงานเปนผูออกคาใชจายนํ าคนงานเหลานี้จากเมืองไทยไปยังสหรัฐอเมริกา คนงานจะตอง
ทํ างานจนมีรายไดมากพอที่จะคืนคาเดินทางแกเจาของโรงงานจนหมดสิ้น จึงจะเดินทางกลับ 
เมืองไทยได  บางคนแมจะชํ าระหนี้สินจนหมดแลว  ยังถูกบังคับใหอยูทํ างานตอไป
           คนงานไดรับคาจางเพียงชั่วโมงละ 1.60 ดอลลาร ซึ่งตํ่ ากวาอัตราคาจางขั้นตํ่ าใน
สหรัฐอเมริกามาก  นับเปนการลิดรอนสิทธิแรงงานประเภทหนึ่ง
           ทางการอเมริกันจับผูบริหารโรงงานไว 8 คน เปนชาย 5 คน และหญิง 3 คน 
โดยที่มีรายงานขาววา กํ าลังติดตามจับผูบริหารคนที่ 9 ระวางโทษสํ าหรับผูบริหารโรงงาน 
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ดังกลาว นี้คือ จํ าคุก 5 ป และปรับ 250,000 ดอลลาร อยางไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมอเมริกัน
กํ าลังพิจารณาเพิ่มขอหา ซึ่งทํ าใหระวางโทษรุนแรงขึ้น อาทิเชน การละเมิดกฎหมายวีซา การ 
ลักพาตัว  และการบังคับใชแรงงาน
           สวนคนงานไทยทั้ง 72 คน โดนขอหาการลักลอบทํ างานโดยมิไดรับใบอนุญาต 
และถูกควบคุม ณ Federal Detention Centre เจาหนาที่รัฐบาลอเมริกันปฏิบัติตอคนงานไทย 
เหลานี้ดุจเดียวกับแรงงานที่ลักลอบเขาเมือง และมีสภาพไมแตกตางจากนักโทษ องคกรเรียกรอง
สิทธิแรงงานอพยพในสหรัฐอเมริกา (Immigration-Rights Organization) พากันโจมตีเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ในชั้นแรกผูพิพากษากํ าหนดคาประกันตัวคนละ 5,000 ดอลลาร 
แตดวยการผลักดันของขบวนการสิทธิมนุษยชน คาประกันตัวลดลงเหลือคนละ 500 ดอลลาร  
ชุมชนชาวไทยในแคลิฟอรเนียไดรวบรวมเงินคาประกันตัว ดํ าเนินการประกันตัว จัดหาที่พัก 
ชั่วคราว  และจัดสงคนงานเหลานี้กลับเมืองไทย  โดยที่ราชการไทยมีสวนชวยเหลือเพียงเล็กนอย
           คนงานบางคนจะถูกกันไวเปนพยานในการดํ าเนินคดีเจาของโรงงาน ทั้งทาง
อาญาและทางแพง คนงานเหลานี้จะไดรับใบอนุญาตการทํ างานเปนเวลา 6 เดือนจาก 
Immigration and Naturalization Service ซึ่งยาวนานพอสํ าหรับการหาเลี้ยงชีพระหวาง 
การดํ าเนินคดี องคกรสิทธิมนุษยชนบางแหง ดังเชน Asian-Pacific American Legal Center รับ
อาสาในการฟองรองเจาของโรงงานในฐานที่จายคาจางตํ่ ากวาอัตราคาจางขั้นตํ่ า เงินชดเชย 
ความเสียหายดังกลาวนี้ตกประมาณ 5 ลานดอลลาร
           ขาวการทลายโรงงาน `นรก' ไทยในสหรัฐอเมริกามีประเด็นที่พึงพิจารณา 
อยางนอย 2 ประเด็น ประเด็นแรกวาดวยการยายฐานการผลิตสิ่งทอ และประเด็นที่สองวาดวย 
สิทธิแรงงาน
           เหตุใดอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยจึงตองยายฐานการผลิตไปสูสหรัฐอเมริกา? การ 
กีดกันการคาและการกํ าหนดโควตาการสงออกภายใตขอตกลงสิ่งทอระหวางประเทศ (Multi - 
Fibre Arrangement = MFA)  นับเปนคํ าตอบที่ตรงประเด็น การคาสิ่งทอระหวางประเทศมิได 
เปนไปโดยเสรี เพราะประเทศมหาอํ านาจโดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก 
ตองการปกปองอุตสาหกรรมสิ่งทอของตนเอง แตการปกปองดวยการหามนํ าเขานั้นขัดตอกฎ 
ขอบังคับของ GATT คร้ันจะกํ าหนดโควตาการนํ าเขา ซึ่งพอจะกลอมแกลมอางอิงกฎขอบังคับ 
ของ GATT ได แตเปนเรื่องเสียเหลี่ยมผูนํ าสังคมทุนนิยมโลก ที่ตองมากีดกันการคาเสียเอง 
ประเทศมหาอํ านาจจึงกดดันใหประเทศผูสงออกจํ ากัดการสงออกโดยสมัครใจ (Voluntary Export 
Restraint) และนี่เองที่นํ ามาสูขอตกลงสิ่งทอระหวางประเทศ (MFA)
           สหรัฐอเมริกาเปนตลาดสิ่งทอสํ าคัญของไทย เมื่อการสงออกถูกจํ ากัดโดย MFA 
ประกอบกับการกีดกันการคาในรูปใหม (New Protectionism) ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทํ าให 
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ตลาดการสงออกเกิดสภาวะความไมแนนอน และเกิดสภาวะความเสี่ยงที่จะสูญเสียตลาด  
ผู ประกอบการสิ่งทอรายใหญของไทยจึงตัดสินใจขยายฐานการผลิตเขาไปสู สหรัฐอเมริกา  
ดังกรณี กลุมสหยูเนียนเขาไปตั้งโรงงานปนดายในมลรัฐจอรเจีย ต้ังแตป 2533 การเขาไปตั้ง 
โรงงานในสหรัฐอเมริกาทํ าใหปลอดพนจากขอจํ ากัดดานโควตาการสงออก เนื่องจากมิตอง 
สงออก และปลอดพนจากการกีดกันการคา เพราะบัดนี้โรงงานเหลานี้แมจะมี `เชื้อชาติ' ไทย  
แตก็มี `สัญชาติ' อเมริกัน
           สหยูเนียนเขาไปตั้งโรงงานในสหรัฐอเมริกาอยางถูกตองตามกฎหมาย และ 
ปฏิบัติตามกฎหมายอเมริกันทุกประการ แตบรรดา `โรงงานนรก' ที่ยายฐานการผลิตไปจาก
ประเทศไทยประกอบการอยางผิดกฎหมาย ไมเพียงแตมิไดจดทะเบียนตามกฎหมาย หากยัง 
ลักลอบนํ าเขาคนงาน ปฏิบัติตอคนงานไทยดวยมาตรฐานตํ่ ากวาที่คนงานอเมริกันไดรับ 
ตามกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการลิดรอนสิทธิคนงาน การยายฐานการผลิตสิ่งทอจึงมิได 
มีเฉพาะแตกลุมทุนขนาดใหญดังเชน สหยูเนียน หากยังมีผูประกอบการรายยอยจํ านวนมาก 
อีกดวย ผูประกอบการรายยอยเหลานี้ยายฐานการผลิตดวยเหตุผลเดียวกับกลุมทุนขนาดใหญ  
คือ ตองการหลีกเลี่ยงขอจํ ากัดดานโควตาการสงออก และการกีดกันการคา ขอแตกตางมีอยู 
แตเพียงวา ผูประกอบการรายยอยเหลานี้มีจิตวิญญาณของสัตวเศรษฐกิจอันเขมขน เพราะ 
สวนเกินทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการยายฐานการผลิตไมเพียงแกความตองการ คนเหลานี้ 
ตองการสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการขูดรีดแรงงานอีกดวย
           คนไทยจํ านวนมากรูสึกอับอายขายหนาที่นายทุนไทยยาย `โรงงานนรก' ไปสู
สหรัฐอเมริกา  จนเปนขาวกระฉอนไปทั่วโลก  แตคนไทยเหลานี้กลับรูสึกเฉยเมยที่มี `โรงงานนรก' 
ลักษณะเดียวกันนี้ในประเทศไทย หากพิจารณาสภาพโรงงานจากรายงานขาว CNN ตองยอมรับ
วา โรงงานดังกลาวมิไดมีสภาพเลวรายนัก แทที่จริงแลว โรงงานทอผาในเมืองไทยจํ านวนมาก 
เสียอีกที่มีสภาพเลวรายกวา `โรงงานนรกแหง El Monte'
           อุตสาหกรรมสิ่งทอเปนอุตสาหกรรมที่มีการลิดรอนสิทธิแรงงาน และการขูดรีด 
แรงงานอยางรุนแรง อัตราคาจางขั้นตํ่ าไมเคยบังคับใชได โรงงานสิ่งทอบางแหงมีสภาพการ 
ทํ างานอันตํ่ าทราม แตราชการไทยก็ไมเคยดํ าเนินการอยางจริงจังในการบังคับใหนายทุน 
เคารพสิทธิของแรงงาน มิพักตองกลาวถึงการเขยิบมาตรฐานแรงงาน (labour standard) ดวยเหตุ
ดังนี้ `โรงงานนรกแหง El Monte' หากตั้งอยูในเมืองไทยอาจกลายเปน `โรงงานสวรรค' ชนิดที่ 
เขาใจไดไมยากนัก  ในเมื่อมาตรฐานแรงงานในประเทศทั้งสองแตกตางกันอยางลิบลับ
           ตามปกติ โรงงานมักจะยายจากประเทศที่มีมาตรฐานแรงงานสูงไปสูประเทศ 
ที่มีมาตรฐานแรงงานตํ่ า เพื่อหาประโยชนจากการผลิตที่เสียตนทุนแรงงานตํ่ า แตในกรณี  
`โรงงานนรกแหง El Monte' การณกลับตรงกันขาม  เพราะเปนการยายโรงงานจากประเทศที่มี
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มาตรฐานแรงงานตํ่ าไปสูประเทศที่มีมาตรฐานแรงงานสูง ซึ่งหากปฏิบัติตามกฎหมายจักตองเสีย
ตนทุนการผลิตสูงขึ้น ขอเท็จจริงปรากฏวา `โรงงานนรกแหง El Monte' ตองการผลิตในสหรัฐ
อเมริกาดวยมาตรฐานแรงงานแบบไทยๆ การลักลอบผลิต การลักลอบนํ าเขาคนงาน และ 
การละเมิดสิทธิแรงงาน สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา ตองการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ 
จากการขูดรีดแรงงาน
           โรงงานผลิตเสื้อผาในลักษณะเดียวกับ `โรงงานนรกแหง El Monte' ยังมีอีกมาก
ในสหรัฐอเมริกา คนงานไทยที่ถูกชักชวนใหไปทํ างานในโรงงานลักษณะนี้มีเปนเรือนพันเปน 
อยางนอย เจาหนาที่ประจํ าสถานเอกอักครราชทูตอเมริกันประจํ าประเทศไทยรูเห็นเปนใจกับ 
การสงคนงานไทยเหลานี้หรือไม เปนเรื่องที่รัฐบาลอเมริกันตองไตสวน แตการที่มีนายทุนไทย 
เขาไปตั้งโรงงานผลิตเสื้อผาและประกอบการอยางผิดกฎหมายในสหรัฐเมริกาไดนั้น แสดงวา 
ตองมีตลาดหรือผูรับซื้อเสื้อผาที่ผลิตได สามัญสํ านึกบอกแกเราวา ผูรับซื้อไปจัดจํ าหนายอาจ 
เปนคนไทย แตรายงานขาวเปดเผยตอมาวา พอคาอเมริกันเปนคนกลางในกระบวนการผลิตที่ผิด
กฎหมายนี้
           เจาหนาที่รัฐบาลอเมริกันกํ าลังสอบสวนบริษัทอยางนอย 20 บริษัท ซึ่งเขาใจวา 
รับซื้อเสื้อผาจาก S.K. Fashions โรงงานที่ถูกทลายครั้งนี้ ในจํ านวนนี้ประกอบดวย Mervyn's 
Department Store และ Miller's Outpost ในการตรวจคน S.K. Fashions เจาหนาที่คนพบ
เอกสารการซื้อขายสินคาของ New Boys Inc. ซึ่งเปนบริษัทยี่ปว ทันทีที่ขาวนี้ปรากฏสู 
สาธารณชน  Montgomery Ward and Co. แหงนครชิคาโก ซึ่งประกอบธุรกิจเครือขายรานคา 
ปลีกขนาดใหญยื่นฟอง New Boys Inc. ในฐานที่ทํ าใหเสื่อมเสียชื่อเสียง  เนื่องจาก New  Boys 
Inc. นํ าเสื้อเชิรตยี่หอ Airtime จาก S.K. Fashions ไปให Montgomery Ward จัดจํ าหนาย 
Montgomery Ward จํ าเปนตองยื่นฟองเพื่อปกปองตนเอง การจํ าหนายสินคาที่ผลิตอยาง 
ผิดกฎหมายนั้นมีความผิดดวย และตามกฎหมายอเมริกันก็ตองมีสวนรับผิดชอบในการจายเงิน 
ชดเชยคาเสียหายจากการที่ S.K. Fashions ลิดรอนสิทธิแรงงาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจาย 
คาจางตํ่ ากวาอัตราคาจางขั้นตํ่ า
           กรณี `โรงงานนรกแหง El Monte' ไมเพียงแตสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบของ
ระเบียบการคาระหวางประเทศ ดังเชน MFA และสิทธิแรงงานที่แตกตางกันระหวางประเทศ 
เทานั้น หากยังสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยอีกดวย  
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจในแนวทางทุนนิยมไดหลอหลอมสัญชาตญาณแหงสัตว 
เศรษฐกิจในหมูนายทุนไทย และดวยพลังขับเคลื่อนของสัญชาตญาณแหงสัตวเศรษฐกิจนี้เอง 
ระบบเศรษฐกิจไทยจึงเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว สมใจธนาคารโลก แตการเติบโตดังกลาวนี้เปน 
การเติบโตอยางไรวัฒนธรรม ตราบเทาที่ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไรวัฒนธรรมยังคงครอบงํ า
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ระบบเศรษฐกิจไทย การลิดรอนสิทธิแรงงานจะยังคงมีตอไป การทํ างานในสภาพอันตํ่ าทรามจะ 
ยังคงปรากฏอีกนานแสนนาน

           คนงานไทยคุนเคยกับการไป `ขุดทองในซาอุฯ' บัดนี้บางสวนหันไป `ขุดทองใน 
แคลิฟอรเนีย' นาอนาถที่แผนดินไทยมิใชแผนดินทองของคนไทยเหลานี้ และนาอนาถยิ่งขึ้นที่
ความหวังในการ `ขุดทอง' กลับกลายเปนการ `ขุดโคลน' ในความเปนจริง
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