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⌫⌫  

                   สกุญัญา เอมอิม่ธรรม*

*รองศาสตราจารย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน


ประเทศญี่ปุนมีคนตางชาติลักลอบเขาเมือง

อยางผิดกฎหมายจำนวนมาก ปรากฏการณนี้อาจเปน
ผลจากโลกาภวิตัน จงึทำใหมกีารยายถิน่เขามายงัประเทศ
ทีม่พีลงัอำนาจทางเศรษฐกจิเหนอืกวา เนือ่งจากญีป่นุเปน
แหลงเงนิชวยเหลอืตางประเทศ  เปนนกัลงทนุและสงออก
สินคามากมาย ทำใหเกิดความคุนเคยของประชาชนของ
ประเทศนั้นๆ กับญี่ปุน รวมทั้งประเทศไทยดวยที่การ
พัฒนาในดานตางๆของญี่ปุนเดิมเปนตัวเชื่อมระบบ
เศรษฐกิจสากลกับการยายถิ่นเขา เพราะเปนสิ่งจูงใจให
คนไทยระดับแรงงานจำนวนมากเดินทางไปญี่ปุนดวยวีซา
นักทองเที่ยวแลวอยูเกินเวลาเปนสวนใหญ หญิงไทย
หลายคนยังเขามาแบบผิดกฎหมายดวยวิธีตางๆ อีก เชน
แตงงานแตเพียงในนาม เขามาพรอมกับครอบครัว
ชาวญีป่นุ การใชหนงัสอืเดนิทางผอูืน่ การลกัลอบเขาเมอืง
โดยไมมีเอกสาร ฯลฯ และมักมีนายหนาที่รับผิดชอบ
ทุกอยางในการนำเขารวมถึงการออกคาใชจายใหกอนเปน
เงนิจำนวนทีส่งู ทำใหตองชดใชเงนิคนืทนัทเีพือ่หกัหนีแ้ละ
สวนใหญเปนธรุกจิบรกิารทางเพศและบนัเทงิ ซึง่พบวาเปน
งานทีห่นกักวาทีค่าดคดิมากอน การอยแูบบไมถกูตองทำให

ไมไดรับสวัสดิการจากรัฐบาลญี่ปุน หรือแมแตการเขาถึง
ความชวยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยในญี่ปุน
เนื่องจากการไม ไดรับการคุมครองจากสถานภาพ
ผดิกฎหมาย ระหวางทำงานกจ็ะถกูบงัคบั ทารณุ บางคน
พยายามหลบหนจีากแกงยากซูา  ธรุกจินีม้ลีกัษณะของการ
คาทาส เพราะหญงิขายบรกิารไมมสีทิธิต์ดัสนิใจดวยตนเอง
แตถกูกำหนดโดยผซูือ้เทานัน้ ชวงหลงัขบวนการคามนษุย
นี้กาวไปถึงขั้นเขาไปซื้อหญิงสาวจากชนบทไทยโดยตรง
เนือ่งจากกระแสหวัน่กลวัโรคเอดส แมจะจายสงูแตกเ็ปนที่
นยิมเพราะปลอดภยักวา ทำใหหญงิผกูลายเปนสนิคามชีวีติ
ยากที่จะหลีกเลี่ยงอุปสงคและตอตานขบวนการนี้ สภาพ
ของแรงงานทาสจะสิน้สดุและสามารถไปประกอบอาชพีอืน่
ไดเมือ่หมดหนี ้บางคนกร็่ำรวยและตัง้ตวัไดดวยตนเองหรอื
แตงงานมีครอบครัวกับชายญี่ปุน บางคนติดการพนัน
จนหมดตวั และจำนวนไมนอยตดิเชือ้เอดสและจบชวีติลง
ในญี่ปุน ปญหาทั้งหมดจึงเปนเรื่องที่รัฐบาลไทยควร
พิจารณาอยางครอบคลุมทั้งในระดับประเทศและระหวาง
ประเทศเพื่อใหเขาใจขบวนการคามนุษยอยางแทจริงและ
นำไปสูความเขาใจที่ตรงกันระหวางผูเกี่ยวของทั้งหมด
รวมทัง้หญงิไทยผตูกเปนเหยือ่ของขบวนการขามชาตนิีด้วย
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ในชวงระหวางป พ.ศ. 2531 ถงึ 2538 มคีนไทย

เดินทางเขาญี่ปุนเฉลี่ยปละกวา 40,000 คน ในป 2534
มมีากถงึ 105, 666 คน  ในป 2541 กรมตรวจคนเขาเมอืง
ญี่ปุนประมาณการคนไทยอยูในญี่ปุนแบบผิดกฎหมาย
37, 046 คน  กระจายอยใูนเขตโตเกยีว  ชซิโูอกะ อาอจิิ
มิเอะ ชิบะ และโอซากา ซึ่งอาจมองภาพรวมจากงานวิจัย
ของ Chiaki Ito และ Phannee Chunjitkaruna (ใน
Chantavanich et al, 2001) เรือ่ง Overview of Thai
Migrant Workers in Japan   สมัภาษณคนไทย 97 คน
เมื่อเดือนมิถุนายน- กรกฎาคม 2542  สรุปบางประเด็น
ไดวา ผูยายถิ่นใชวีซานักทองเที่ยวและอยูเกินกำหนดถึง
รอยละ 67  สวนใหญมาจากภาคกลาง ภาคเหนอื ภาคอสีาน
และภาคใตตามลำดบั รอยละ 50.5 สมรสแลว รอยละ 31
เปนโสด และรอยละ 13 หยา แยก หรอืหมาย ผทูีส่มรส
สวนใหญมีบุตรเพียงหนึ่งหรือสองคน มาสมรสในญี่ปุน
รอยละ 18.5   และรอยละ 35 ไมตอบ ซึง่แสดงถงึสถานภาพ
คลุมเครือ  รอยละ 26 พำนักอยูกับคูสมรสในญี่ปุน
ปกตแิลวโอกาสทีจ่ะนำคสูมรสคนไทยเขาไปดวยมนีอยมาก
ถงึไมม ี คสูมรสจงึหมายถงึชาวญีป่นุเปนสวนใหญ

กระบวนการเดินทางและจัดหางาน สวนใหญ
(รอยละ 27.8) เดนิทางดวยตนเอง รอยละ 20.6   ใชบรกิาร
ของบริษัทจัดหางานหรือนายหนา รอยละ 29  รับความ
ชวยเหลอืจากญาต ิเพือ่นและคสูมรส จากนัน้เปนนายจาง
หรอืบรษิทัในญีป่นุรอยละ 12.7 แตสวนใหญ (รอยละ 42)
ตองอาศัยบริษัทจัดหางานหรือนายหนาในประเทศไทย
ทำวซีาใหเพราะเปนเรือ่งยากทีจ่ะทำเอง ทำวซีาดวยตนเอง
(รอยละ 12) และนายจางทีญ่ีป่นุจดัการให (รอยละ 10) วซีา
ทองเที่ยวมีมากที่สุด (รอยละ 55.7) แตก็มีวีซานักเรียน
(รอยละ 10) และแบบพำนักชั่วคราว (Temporary
residence) รอยละ 16.5 เมือ่เดนิทางถงึญีป่นุและผานดาน

ตรวจคนเขาเมอืง มปีญหาเพยีงรอยละ 11 แสดงวารลูทูาง
ผานแดน

รอยละ 80 ไปถงึแลวไดงานเลย แสดงวาไดมกีาร
เตรียมตัวมากอนเรื่องทำงานโดยเพื่อนหรือญาติทั้งใน
ประเทศญีป่นุและในประเทศไทย เกอืบรอยละ 80 เชนกนั
มญีาตหิรอืเพือ่นเคยไปญีป่นุมาแลว แมจะเดนิทางไปญีป่นุ
ดวยตนเองหรือโดยความชวยเหลือของญาติและเพื่อน
ก็ไมไดหมายความวาไมมีค าใชจ ายในการเดินทาง
กลุมตัวอยางประมาณรอยละ 34 เสียคาใชจายไมเกิน
50,000 บาท รอยละ 21.6 เสยีระหวาง 50,000-200,000 บาท
และอีกรอยละ 16.4 เสียสูงถึง 200,000-400,000 บาท
นอกจากนั้นยังมีรอยละ 8.2 ที่เสียคาใชจายมากกวา
400,000 บาท คาใชจายจึงสูงกวาการเดินทางไปประเทศ
ปลายทางอืน่ๆมาก เฉลีย่แลวคนละประมาณ 140,000 บาท
เมื่อคำนึงถึงปที่กลุมตัวอยางสวนใหญเดินทางคือกอนป
1993 (รอยละ 73) มลูคาของเงนิจงึสงูมาก ผทูีไ่มมทีนุรอน
หรือหลักทรัพยไมสามารถจะจายเงินจำนวนมากเชนนี้ได
ผเูดนิทางถงึหนึง่ในสีเ่สยีเงนิเกนิ 200,000 บาท

สภาพการทำงาน รอยละ 56.7 เปนผทูีพ่ำนกัอยู
ในญี่ปุนมาแลว 7 ป (ออกเดินทางในป 1992 และให
สมัภาษณในป 1999) ในจำนวนนีม้รีอยละ 10.3 ทีอ่ยมูาแลว
9-11 ป แสดงใหเหน็แนวโนมการพำนกัอยเูปนเวลายาวนาน
และไมกลับเมืองไทย สวนที่เหลือรอยละ 16.5 อยู 6 ป
รอยละ 4.12 อย ู5 ป และรอยละ 14.4 อย ู4 ป สาเหตทุี่
ไมตองการกลับเปนเพราะคิดวาจะหางานไมได มีปญหา
เพราะสถานภาพผดิกฎหมายในญีป่นุ และสวนหนึง่ (โดย
เฉพาะผูยายถิ่นหญิง) แตงงานหรือมีคูเปนชายญี่ปุนหรือ
ชายไทยในญีป่นุแลว จงึเลอืกตัง้ถิน่ฐานในญีป่นุ ในแงอาชพี
กลมุตวัอยางถงึรอยละ 36 มีอาชพีบรกิารตางๆ เชน เปน
ผูปรุงอาหาร ผูสอนภาษาและมวยไทย ขายอาหารไทย
งานโรงแรมและรานอาหาร ฯลฯ อีกรอยละ 22.6
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ทำงานบรกิารทีเ่กีย่วกบัธรุกจิบนัเทงิ (รองเพลง เตนระบำ)
มรีอยละ 28.9 ทีท่ำงานโรงงาน เชน โรงงานแปรรปูอาหาร
พลาสตกิ ปลา เบเกอรี ่ฯลฯ และอกีรอยละ 8.2 งานกอสราง
จากการสมัภาษณเจาะลกึพบวาผทูีม่าทำงานบรกิารทางเพศ
สวนหนึ่งไดพยายามเปลี่ยนอาชีพเปนงานโรงงาน เพราะ
ขาดแคลนคนงานในโรงงานขนาดกลางและเล็ก อยางไร
กต็าม คนเหลานีเ้ปนแรงงานผดิกฎหมายทัง้สิน้ เนือ่งจาก
ไมไดมสีญัญาจางงาน รอยละ 74 สภาพการทำงานจงึไมเปน
ไปตามมาตรฐาน สวนใหญทำงานเกนิวนัละ 8 ชัว่โมง แต
จำนวนวนัทีท่ำงานแตละเดอืนไมแนนอน และไมมสีวสัดกิาร
มากนกั มเีพยีงรอยละ 26.8 ทีไ่ดโบนสัจากนายจาง สวนใหญ
ไมไดสวัสดิการใดๆ  รายไดจากการทำงานเมื่อคิดเปน
เงนิบาทแลวรอยละ 33 ไดเดอืนละ 50,000 - 75,000 บาท
ซึง่เปนอตัราคาจาง มอีกีรอยละ 28.7 ทีไ่ดต่ำกวา 50,000
บาท และอีกรอยละ 28.9 ที่ไดมากกวา 75,000 บาท
แตไมเกนิ 100,000 บาท มสีวนนอย (รอยละ 4) ทีไ่ดเกนิ
100,000 บาทตอเดือน ซึ่งสูงกวาในประเทศไทยแนนอน
บางครั้งสูงกวาที่คนญี่ปุนที่ทำงานแบบเดียวกันเพราะ
คนไทยจะทำงานลวงเวลามากเพราะมีรายได เพิ่ม
คนทำงานสวนใหญ (รอยละ 79) จึงพอใจในรายได
ครึง่หนึง่บนคดิถงึบาน (รอยละ 53.6) ปญหาอืน่ๆ คอืกลวั
ตำรวจจบั  ไมมัน่ใจคงเพราะเปนคนตางชาต ิคาจางยงัต่ำ
ทีพ่กัอาศยัไมด ีมปีญหากบัผคูมุงานหรอืเพือ่นรวมงาน ขาด
เพือ่นในการทำงาน รอยละ 35 คดิวาไมไดรบัการปฏบิตัโิดย
เทาเทียมกับคนงานญี่ปุนและไมไดรับการเลื่อนตำแหนง
(รอยละ 79) แตสวนใหญ (รอยละ 87.9)  เรยีนรทูกัษะใหมๆ
ในการทำงาน แรงงานไทยใชเงินอยางประหยัด รายจาย
ตอเดือนไมเกิน 40,000 บาท (รอยละ 73) สวนที่เหลือ
ใชเกนิแตกไ็มมากกวา 60,000 บาท เมือ่เทยีบกบัรายไดซึง่
สวนใหญไมต่ำกวา 50,000 บาท ถงึ 75,000บาทตอเดอืน
จึงมีเงินเก็บแมคาครองชีพจะสูง

สำหรับภาวะการเจ็บปวยพบวา หญิงไทย
สวนหนึง่เปนโรคเอดส บางคนเปนโรคจติเภท อตัราการตาย
ของทารกแรกเกดิจากมารดาคนไทยสงู รอยละ 10  และ
ถงึแมคนงานไทยจะมปีญหาเหลานี ้ แตขอความชวยเหลอื
จากสถานเอกอคัรราชทตูไทยนอยมาก รอยละ 67 ไมเคย
ไปตดิตอ รอยละ 23 ระบวุาไปตดิตอเพือ่ขอเอกสารทีจ่ำเปน
เทานัน้  พวกเขาตองการใหสถานทตูชวย  โดยแจงใหทราบ
สิทธิที่ตนพึงมี แกปญหา โตแยงเจาหนาที่ญี่ปุนที่เขามา
คกุคาม ใหมสีถานภาพทางกฎหมายทีด่ข้ึีน และชวยจดังาน
พบปะในหมูคนไทยดวยกัน

อนึ่งสำนักบริหารแรงงานไทยในญี่ปุนถือวา
คนไทยที่เขาเมืองผิดกฎหมายจะไมไดรับการคุมครอง
(Chantavanich et al. 2001)

นอกจากนี ้โกสมุภ สายจนัทร (2538) ชีว้าสิง่ที่
หญงิไทยตองเผชญิคอื (1) ถกูบงัคบัใหคาประเวณโีดยตอง
ทำงานชดใชหนีถ้งึ 1 ลานบาทเปนระยะเวลา 9-18 เดอืน
(2) หากขดัขนืหรอืพยายามหนจีะถกูลงโทษโดยการเฆีย่น
ตดีวยแส ใหกนิยากลอมประสาท เพิม่หนี ้ทรมานจนถงึขัน้
ทำรายรางกายจนเสียชีวิต บังคับใหทำแทงหากตั้งครรภ
(3) ถูกยึดหนังสือเดินทางและควบคุมตัวไว (4) ไมไดรับ
คาจางจนกวาจะชดใชหนีไ้ดหมด (5) มอีาการเครยีดทำให
กอคดอีาชญากรรม ฆาตวัตายและเปนโรคประสาท

แตถึงแมจะประสบปญหาตางๆ  คนงานไทย
ยังคงมองเห็นวาญี่ปุนเปนสวรรค เงินมหาศาลทำให
"คมุคา" ทีจ่ะเสีย่งชวีติ บทความใน Bangkok Post เดอืน
สงิหาคม 1996 สรปุวา "หญงิไทยจำนวนมากลกัลอบเขาไป
ทำงานในญีป่นุ ความตองการเงนิมมีากเกนิกวาทีจ่ะมองเหน็
ภัยอันตรายทั้งปวง การกระทำทารุณโหดรายของพวก
แมงดา มามาซงั นายหนา และความเสีย่งทีเ่กดิจากเชือ้เอดส
ไมมีความหมายแตอยางใด เมื่อเปรียบเทียบกับโอกาสที่
จะร่ำรวย" สถิติการเนรเทศคนงานไทยของกระทรวง
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ยตุธิรรมญีป่นุกเ็พิม่ขึน้อยางรวดเรว็ กลาวคอื ในป 2532
คนงานไทยที่ถูกจับไดและเนรเทศมีเพียง 1,144 คน แต
เพิม่ขึน้เปน 7,519 และ 12,654 คนในป พ.ศ. 2535 และ
2536 ตามลำดบั  และ Chitraporn Vanaspong (Bangkok
Post สิงหาคม 1996) ระบุวาคนงานที่ถูกสงกลับโดย
สถานเอกอคัรราชทตูไทยในกรงุโตเกยีวกเ็พ่ิมขึน้ เชนเดยีวกนั
จาก 631 คนในป พ.ศ. 2533 เปน 4,089 และ 3,763 คน
ในป พ.ศ. 2536 และ 2537 ตามลำดบั

หญิงไทยเขาประเทศญี่ปุนสวนมากจึงใชวีซา
ทองเทีย่วแลวเขาอยเูกนิเวลา (Overstay)  ขณะนีม้ปีระมาณ
200,000 คน ในขบวนการนีต้องจายเงนิสงูถงึ 300,000 -
500,000 เยน หรอืประมาณ 120,000 - 200,000 บาท และ
ชดใชดวยการทำงานจนหมดหนี้สิน กงสุลใหญประจำ
นครโอซากา (สัมภาษณ-วีดิโอเทป) บอกวามีการเดินทาง
ดวยเครือ่งบนิจากกรงุเทพฯ ถงึกรงุโซล เกาหลใีต ลงเรอื
สนิคาไปญีป่นุ และซอนตวัอยใูนตเูกบ็สนิคา (Container)
พอเรือเทียบทาญี่ปุน ก็จะปดไฟใหมืด กินอยูในนั้นใชถัง
เมลแทนหองสขุา รอจนกวาจะขึน้ฝงไดโดยไมถกูตรวจคน
จากนัน้กจ็ะพกั อกี 2-3 วนั กจ็ะเริม่ทำงาน บางรายมกีาร
แตงงานแบบหลอกๆ เพื่อใหไดอยูอยางถูกตองตาม
กฎหมายดวย เมื่อเดินทางไปถึงสิ่งแรกตองทำคือตรวจ
รางกายกอนแลวนายหนาจะนำสงสถานบรกิารทีม่อียทูัว่ไป
บางรายทราบวาถกูหลอกจะพยายามหน ีมทีัง้ประสบความ
สำเร็จและลมเหลว บางครั้งถูกทารุณเพราะไมทำตามที่
นายจางตองการ ตองรบัแขกมากกวาทีค่าดไว ฆาตวัตายกม็ี
เชนกนั บางคนไปตดิหนมุคนไทยทำงานขายบรกิารทีเ่รยีก
วา host และจายเงนิเลีย้งดดูวย

ทีผ่านมามอีตัราการถกูหลอกหลวงสงูมากรวมทัง้
คาใชจายในญีป่นุกส็งูเชนเดยีวกนั เชน คารกัษาพยาบาล
บางครัง้สงูถงึ 100, 000 เยน มกีรณหีนอีอกจากโรงพยาบาล
เพราะไมมเีงนิจายดวย หญงิไทยเหลานีไ้มมสีทิธิร์บัคารกัษา

พยาบาลจากการทำประกนัชวีติเพราะเขาเมอืงผดิกฎหมาย
หญิงไทยที่เขาไปคาบริการยังคงมีใหเห็นอยูอยางตอเนื่อง
เมือ่มปีญหาจะเกดิความเครยีด ดืม่เหลา บางครัง้ตองรบั
แขกทีใ่ชความรนุแรง ซอมจนสลบกม็ ีเพราะเมือ่การเขามา
อยางไมถูกตองแลว จะมีความกดดันสูง บางคนทำอาชีพ
อื่นดวย สวนใหญเมื่อมาถึงญี่ปุนตองทำงานชดใชหนี้
จนหมด จงึเปนอสิระ

หญิงเหลานี้มักทราบมากอนวาจะทำงานอะไร
แตรายไดทีด่จูะสงูในความรสูกึของพวกเธอทำใหยอมเสีย่ง
ชวีติ หลายครัง้พบวางานหนกัเกนิกวาทีค่าดไว  ไดรายได
ประมาณ 20,000 เยน (คนไทยที่ญี่ปุนเรียกวา 20 ใบ)
ตอวนั แตคาใชจายกส็งูมากเชนกนั นอกจากเปนบารสแนค็
แลว ยงัมวีธิกีารหนึง่คอื เดนิซอย บรกิารลกูคาตามทีช่มุชน
ตองมโีทรศพัทมอืถอืทีแ่กงยากซูาตดิตอไดตลอดเพือ่ทราบ
ความเคลือ่นไหวและควบคมุ  หญงิบรกิารตองจายเงนิให
แกงนี ้ประมาณ 5,000 เยนตอวนั

รายหนึง่เจอแขกตางชาตทิีไ่มใชคนญีป่นุพาออก
ไปจากบารสแนค็ ขายบรกิารตัง้แตเวลาเทีย่งคนื จนถงึเวลา
ประมาณต ี5 จนทนไมไหวตองหลบหนอีอกมา มกีรณหีลบ
หนมีาจากเมอืงๆ หนึง่เพราะถกูหลอก ไมทราบวาเปนงาน
ขายบรกิาร แตเรยีกรองอะไรไมไดเพราะตวัเองเขามาแบบ
ผิดกฎหมายทุกประการ ถูกบังคับใหขายบริการ 10 ครั้ง
ตอคืน ไมมีวันหยุด ทำใหปวยและเกิดความกดดัน
บางคนหาทางออกไมไดเมื่อปวยเขารักษาพยาบาลแลว
พยายามกระโดดตกึเพือ่ฆาตวัตาย แตไมสำเรจ็จงึถกูสงตวั
ใหทางการญีป่นุ เมือ่พบวาเขามาผดิกฎหมาย กจ็ะถกูจำคกุ
5-10 ป และถูกปรับดวย รายที่พยายามฆาตัวตายนั้นได
ลักลอบเขาญี่ปุนมา 5-6 ครั้ง ที่ผานมาจะถูกสงตัวกลับ
ยกเวนครัง้หลงัสดุ การลงโทษจะดำเนนิการตามกระบวนการ
ยุติธรรม คือ ถูกจับและขึ้นศาล หากจับไดที่ดานตรวจ
คนเขาเมืองก็จะรอการสงตัวกลับ
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บางรายมีสามีเปนชาวญี่ปุน แตยังเลี้ยงดู host ชายไทย
อกีดวย นัน่คอื มคีวามเครยีดตางๆ ทำใหตองหาคนเอาใจ
เปนเพื่อนปรับทุกข  host จะทำงานบริการหลังตี 2
เมือ่งานเลกิหญงิเหลานีจ้ะไปเทีย่วและหาคนทีพ่งึใจ  บางคน
มลีกูกบัคนญีป่นุ แตไมสามารถเลีย้งดไูดตลอด เพราะตวัเอง
ตองออกไปทำงานขายบรกิาร จงึไปฝากเลีย้งทีศ่นูยเลีย้งเดก็
บอยครัง้ทีห่ายตวัไปเลย ตดิตอไมได หรอืนานๆจะกลบัมา
เยี่ยมที ทำใหเกิดปญหาอยางมากแกเด็กและผูรับเลี้ยง
เดก็บางคนแมกลบัเมอืงไทยแลวทางมลูนธิชิวยเหลอืสตรทีี่
ดูแลอยูจะสงกลับมาหาแมดวย แตตัวแมก็ยังไมสามารถ
เลี้ยงดูไดตองสงเขาสถานรับเลี้ยงเด็กที่ เมืองไทยอีก
อยางไรกต็าม ในกรณทีีย่งัอยญูีป่นุ หากหญงิไทยผเูปนแม
แสดงสิทธิในการเลี้ยงดูเด็กแลว เด็กก็จะมีสิทธิไดรับ
สวสัดกิารจากรฐับาล หมายความวาตองไปแจงเกดิแลวเดก็
จะไดสญัชาตญิีป่นุ เพราะหากไรสญัชาต ิกจ็ะไมมสีทิธใิดๆ
การเลี้ยงดูเด็กนั้นแมอาจจะเลี้ยงเองตามลำพังเพราะ
ตัวเองอยูแบบผิดกฎหมายไมกลาเปดเผยหรือจางคนไทย
ดวยกนัเลีย้ง 2,500 เยนตอวนัรายไดกจ็ะเหลอืนอยลง

จะเห็นวาปญหาเรื่องขบวนการคามนุษยดังที่
กลาวมาขางตนนี ้เปนเรือ่งใหญและทาทายการเขาไปจดัการ
ชวยเหลือผูตกเปนเหยื่อจึงสำคัญเปนอันมาก ดังนั้นเพื่อ
นำไปสูการแกไขปญหาที่ไดผล จึงควรเพิ่มการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับประเด็นนี้ใหมากขึ้นเพื่อใหเขาใจถึงสถานการณ
การลอลวงขามชาตทิีเ่กดิขึน้ทัว่ไปในโลก คณะกรรมาธกิาร
วาดวยสทิธมินษุยชนควรแตงตัง้ผปูระสานงานพเิศษทีด่แูล
ปญหาดานนี้โดยเฉพาะ เนื่องจากผูประสานงานพิเศษ
ทางดานการกอความรุนแรงตอผูหญิงซึ่งไดรับการแตงตั้ง
ขึ้น มีภารกิจที่กวางมากและงบประมาณยังจำกัด ควรมี
การทบทวนกฎหมายและอนุสัญญานานาชาติฉบับใหม
ในฐานะที่สนธิสัญญาการลอลวงบุคคลและการแสวงหา
ผลประโยชนในการคาประเวณีของบุคคลอื่น เพราะยังไม
เพียงพอที่จะตอกรกับขบวนการนี้

หนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของควรรวมมือกันให
มากยิ่งขึ้นในกรอบกฎหมายทั้งระดับชาติและนานาชาติ
โครงการที่มุงเนนใหคนรูจักหนังสือควรจะถูกยกใหเปน
ประเดน็สำคญัสเูวทสีทิธมินษุยชนระดบัโลก และมกีารจดั
เกบ็เอกสารอยางเปนระบบเกีย่วกบักรณหีญงิทีถ่กูหลอกลวง
ทัง้ในประเทศผสูงและประเทศผรูบั เพือ่นำไปสกูารกำหนด
นโยบายและยุทธวิธีที่เหมาะสมตอไป

⌫
⌫
1. เกมบะ (Gen-ba)  กรรมกรกอสราง

จากศพัทภาษาญีป่นุวา Gen-ba แปลวา ลานกลางแจง ที่
แจง หรือการทำงานใดๆในที่แจง

2. ไกจนิ (Gai-jin) คนตางชาตหิรอืคนตางดาว
ทีไ่มใชคนญีป่นุ ศพัทคำนีม้คีวามหมายอยางลกึซึง้ในสงัคม
วัฒนธรรมญี่ปุน เปนคำที่คนญี่ปุนใชแยก "พวกเขา"
ออกจาก "พวกเรา" อยางชดัเจนและคนตางดาวไมควรจะมี
สิทธิ์ใดๆในประเทศญี่ปุน

3. ไกชา (Kai-sha) บริษัทหรือสถานที่คนงาน
ไทยทำงานอยู ในญี่ปุนที่ทำงานเปนเสมือน "โลก" ของ
คนในวยัทำงานของญีป่นุ เพราะบรษิทัใหเงนิเดอืน สวสัดกิาร
ใหสิ่งที่คนญี่ปุนเรียกวา "การจางงานตลอดชีวิต" รวมทั้ง
ใหกลุมทางสังคม เชน เพื่อนรวมงาน หัวหนา ลูกนอง
คนสนทิ  คนวยันีจ้งึจงรกัภกัดแีละทมุเทใหกบับรษิทั และ
มุงแขงกันทำงานหารายได เรียกกันวา "ซาลารี่แมน"
(salary man) แปลวา "คนทำเงนิ" หรอื "คนหารายไดหลกั"
ของครอบครัว

4. โชว/โชวไก (Chuo-kai-hi) คานายหนา
คนไทยเรยีกสัน้ๆวา "คาโชว" คนไทยทีม่ปีระสบการณและ
รจูกัแหลงงานในญีป่นุ กห็า "คาโชว" เปนรายไดพเิศษโดย
แนะนำงานใหกบัคนงานไทย  คาโชวนยิมเหมาจายประมาณ
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100,000-150,000 เยนตองาน คนงานไทยทีเ่ปนผแูนะนำ
งานมกัจะรวมกบั "หวัหนางาน" หรอื "ซาโจว"ชาวญีป่นุโดย
คิดคานายหนาในการจัดหางานและแบงเงินกัน คาโชว
ยังเกิดขึ้นในกรณีที่คนงานไดงานใหมตองการทิ้งงานเดิม
หรอืจะกลบับาน จงึแนะนำงานดงักลาวใหผทูีส่นใจและตอง
จายคานายหนา อยางไรก็ตามชุมชนของคนงานไทย
บางแหงกไ็มมกีารเกบ็คาหวั แตใหความชวยเหลอืกนั

5. นวิกงั เจาหนาทีจ่ากสำนกังานตรวจคนเขาเมอืง
ญี่ปุน กระทรวงยุติธรรม ทำหนาที่จับกุมคนตางดาวที่
ผดิกฎหมาย คนงานไทยในญีป่นุทีล่กัลอบเขาเมอืงจะกลวั
และใหความสำคัญกับเจาหนาที่จากสำนักงานนี้มาก

6. บาค จากศัพทภาษาญี่ปุนวา (Bak-kin)
การปรบัไหมเมือ่กระทำผดิอยางใดอยางหนึง่ แตในหมขูอง
หญงิไทยทีท่ำงานในสถานบรกิารทางเพศหมายถงึ การถกู
มามาซงัลงโทษเมือ่กระทำผดิโดยการเพิม่หนี ้เปนผลใหตอง
แบกรับภาระหนี้สินสูงขึ้นไปอีก

7. ใบ  ธนบตัรใบละ 10,000 เยน คนไทยทีไ่ม
คุนกับภาษาญี่ปุนและไมคุนกับการนับจำนวนมากๆ ก็จะ
เรยีกเปน "ใบ" แทน เชน เงนิ 200,000 เยน กเ็รยีกวา 20
ใบ เปนตน

8. ปาชงิโกะ (Pachinko) หมายถงึสถานทีเ่ลน
สลอทแมชีนของญี่ปุน คลายการพนันชนิดหนึ่ง

9. “พารทจรงิ” หนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิออกให
โดยกระทรวงการตางประเทศอยางถูกตอง

"พารทปลอม" หนงัสอืเดนิของคนอืน่ ซึง่ถกูตอง
ตามกฎหมาย แตไมใชเจาของจริง

"ไมมีพารท"  การเดินทางโดยไมมีหนังสือ
เดนิทาง เชน การลกัลอบขนคนเขาเมอืงทางเรอื

"การผาเลม" การปลอมแปลงหนังสือเดินทาง
โดยกรีดรูปเดิมออกแลวใสรูปคนใหมแทน

10.มามาซงั  เจาของกจิการ หรอืผดูแูลผหูญงิ
บริการในบารสแน็คหรือรานคาราโอเกะ

11.มา คนทีท่ำหนาทีน่ำคนงานเขาประเทศญีป่นุ
รูจักเสนทาง ดานตรวจคนเขาเมือง ภาษาญี่ปุนและ
กระบวนการตรวจคนเขาเมอืงพอสมควร สวนใหญ "มา"
จะไดรับคาจางเมื่อนำคนไปสงถึงจุดหมายเรียบรอยแลว

12.สัญญานรก สัญญาผูกมัดใหคนงานทำงาน
ใชหนีท้ีผ่ซูือ้ ผขูายและนายหนากำหนดขึน้ สญัญานีท้ำขึน้
โดยทีค่นงานไทยโดยเฉพาะผหูญงิทีเ่ปนโฮสเตสไมไดรบัรู
หรือยินยอม  มักใชอำนาจกำลังหรือเงื่อนไขผูกมัดให
คนงานไทยปฏบิตัติามสญัญา  ความอยตุธิรรมและความ
โหดรายทีเ่กดิจากสญัญานี ้คนไทยจงึเรยีก "สญัญานรก"

13.อพารต อพารตเมนท ซึง่เปนทีอ่ยอูาศยัของ
คนงานไทยในญี่ปุน จะคับแคบและคาเชาแพง

14.อาลไูบ  จากภาษาญีป่นุวา อาลไูบโตะ (Aru-
bai-to) มรีากศพัทภาษาเยอรมนัวา Arbeit แปลวางานหรอื
แรงงาน เปนงานพิเศษนอกจากงานประจำ คนที่ทำงาน
พิเศษตองการหารายไดเพิ่มเติมจากรายไดประจำในกรณี
คนงานมีความจำเปนตองใชเงินเพิ่ม

15.ไอกอ สมาชิกแกงยาคูซาผูทรงอิทธิพลใน
ธรุกจิใตดนิของญีป่นุ ทีค่นงานไทยชายหญงิตองเกีย่วของ
ดวยเสมอ

16.โฮสเตส พนักงานหญิงทำงานตอนรับและ
บรกิารลกูคาในบารสแนค็ หรอืสถานบนัเทงิตางๆ ในกลมุ
คนไทย เปนทีเ่ขาใจวาโฮสเตสขายบรกิารทางเพศดวย

17.โฮส หรอืโฮสโุตะ พนกังานชายทีต่อนรบัและ
ดูแลลูกคา โฮสออกไปเที่ยวตอหลังเลิกงาน และโฮสเตส
จำนวนมากก็เลี้ยงดูโฮสไวเปนเพื่อนใหคอยปรนนิบัติและ
อยกูนิดวยกนั
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