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การเตรียมพร้อมตลาดแรงงานในสังคมสูงอายุ:
บทเรียนจากประเทศญี่ปุ่นสู่ประเทศไทย
บทคัดย่อ
ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกในโลกที่เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ มีประชากร 1 ใน 3 ของประเทศเป็นผู้สูงอายุ
ส่งผลให้ประเทศญี่ปุ่นขาดแคลนประชากรในวัยแรงงาน อันเนื่องมาจากอัตราการเกิดที่ลดลง ผนวกกับประชากร
ญี่ปุ่นมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้น ญี่ปุ่นพยายามแก้ปัญหานี้โดยการขยายอายุเกษียณ ให้สิทธิผู้หญิงในการท�ำงาน
มากขึน้ การน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติ การใช้หนุ่ ยนต์ และน�ำเทคโนโลยีมาทดแทน เมือ่ มองย้อนกลับมายังประเทศไทย
ทีก่ ำ� ลังเดินตามรอยของประเทศญีป่ นุ่ คาดว่าอีกประมาณ 20 ปีขา้ งหน้า ประชากรไทย 1 ใน 5 จะเป็นกลุม่ ผูส้ งู อายุ
บทความนี้เป็นการน�ำเสนอข้อมูล เพือ่ แสดงเหตุปัจจัยที่ทำ� ให้เกิดสังคมสูงอายุทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศญี่ป่นุ เพื่อ
น�ำมาเป็นบทเรียนให้กับประเทศไทยที่ก�ำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้นโยบาย
ของประเทศไทยที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุในปัจจุบันพยายามป้องกันปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น โดยการน�ำเข้าแรงงาน
ข้ามชาติ ขยายอายุเกษียณ ส่งเสริมการมีบุตร การใช้เครื่องจักร เทคโนโลยี และผู้ด้อยโอกาส มาเพื่อทดแทน
การขาดแคลนแรงงาน แต่ประเด็นที่ท้าทาย คือ รัฐบาลไทยจะต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นก�ำลังแรงงาน
ส�ำคัญให้ถูกวิธี และเหมาะสมในระยะยาว เพื่อทดแทนก�ำลังแรงงานที่ขาดแคลนไป
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Labor Market Preparation for the Future
of the Ageing Society: Lessons from
Japan and Thailand
Abstract
Japan is the first aging society in the world with one third of its citizens considered as an ageing
population, resulting in the country having a insufficient working population due to the drastic
decrease in population growth and the longevity of its citizens. In order to solve the labor
shortage problem, the retirement age has been extended, women have been given the rights to
work, foreign labor has been “imported” and robots as well as technology have been used to
replace human labor. As for Thailand, the country will face similar problems to those of Japan
in the future. It is projected that, in the next two decades, one fifth of its citizens will become
an ageing population. This article presents data that indicate the causes of and factors involved
in the global ageing society, particularly in Japan, in order to use them as lessons for Thailand,
which will inevitably be encountering a labor shortage problem. Although current Thailand state
policies on the ageing population have attempted to prevent the future problems by importing
more foreign labor, extending the retirement age, promoting population growth, and using robots
for labor and the underprivileged, but the challenge in the future for the government of Thailand
to accelerate proper and correct long-term human resource development to replace the shrinking
working population.
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บทน�ำ

1 คน ขณะที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประชากรสูงอายุก�ำลังเป็นกระแสที่เกิดขึ้นทั่วโลก ยังคงเป็นประเทศที่มีประชากรอายุน้อยสุดของเอเชีย
เนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และปัจจัย มีค่าเฉลี่ยคนสูงอายุในปี ค.ศ. 2035 ร้อยละ 8.38
ความก้าวหน้าด้านการส่งเสริมสุขภาพ ส่งผลให้ประชากร
จะเห็นได้ว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)
อายุยืนมากขึ้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 จากการประเมินทั่ว ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุแล้ว (Aging
โลก มีประชากรในวัยสูงอายุถึง 868 ล้านคน หรือ ร้อย Society) โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุ (วัย 60 ปีขึ้นไป) เกิน
ละ 12 และในปี 2030 ประชากรผู้สูงอายุจะมีจ�ำนวน ร้อยละ 10 ของประชากร (อนันต์ อนันตกูล, , ม.ป.ป)
เพิ่มสูงขึ้นถึง 1.2 พันล้านคน หรือ ร้อยละ 16 ของ อย่ า งไรก็ ต าม การเป็ น สั ง คมผู ้ สู ง อายุ โ ดยสมบู ร ณ์
ประชากรทั่วโลก (OECD, 2015) ดังแผนภูมิที่ 1
(Absolute Aged Society) ตามค�ำนิยามของ องค์การ
สหประชาชาติ (UN) ก็ต่อเมื่อมีสัดส่วนประชากรวัย
แผนภูมิที่ 1 แสดงอัตราประชากรที่มีอายุเกิน 65 ปี 60 ปีขน้ึ ไป เกิน ร้อยละ 20 ของประชากร นัน่ หมายความ
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015-2035
ว่ า ในปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2522) จะเป็ น ปี แ รกที่
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ
โดยสมบูรณ์ ถ้าแบ่งประชากร
ตามกลุ่มอายุออกเป็น 3 กลุ่ม
ใหญ่ เพือ่ แสดงการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างตามอายุของประชากร
จะเห็ น ได้ ว ่ า จ� ำ นวนผู ้ สู ง อายุ
(วัย 60 ปี ขึน้ ไป) ในประเทศไทย
ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่
ที่มา: United Nations Population Division, 2011 ประชากรวัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) มีสัดส่วนลดลงเป็น
ล�ำดับ ส่วนประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) นั้น
จากแผนภู มิ ที่ 1 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า นั บ ตั้ ง แต่ ป ี ประชากรในกลุ่มนี้ยังอยู่ในระดับสูง (เกินร้อยละ 60)
ค.ศ. 2015 ประเทศทีม่ คี า่ เฉลีย่ ผูส้ งู อายุทสี่ งู กว่าประเทศ สะท้อนว่าการขาดแคลนแรงงานจะยังไม่เกิดขึ้นในทันที
อื่น ๆ คือประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงถึง ร้อยละ 33.62 ทันใด แต่จ�ำนวนแรงงานจะค่อย ๆ ทยอยลดลงอย่าง
และจะเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 39.76 ในปี ค.ศ. 2035 ส่วน ต่อเนื่อง (TCIJ, 2560, ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)
ประเทศเกาหลีใต้ มีค่าเฉลี่ยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเร็วกว่า ประเด็นทีส่ ำ� คัญก็คอื ในอีก 2 ปีขา้ งหน้าหรือ พ.ศ. 2563
ประเทศอื่น จ�ำนวนประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเท่าตัว (ค.ศ. 2020) จะเป็นปีแรก ที่ประเทศไทย มีจ�ำนวน
จากร้อยละ 15.53 เป็น ร้อยละ 31.14 ภายในระยะเวลา ประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็ก ก่อนจะเข้าสู่
20 ปี และเป็นครั้งแรกที่เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุมากกว่าวัย ปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) ที่ไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุ
แรงงาน ส่วนประเทศไทยเป็นสังคมสูงอายุเร็วอันดับ 3 จ�ำนวนสูง ถึง 13.6 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.5
ของเอเชีย คาดว่าจ�ำนวนประชากรกลุ่มนี้จะเพิ่มขึ้นไป หรือ 1 ใน 5 ของประชากรไทยจะเป็นผู้สูงอายุ การเพิ่ม
อยู่ที่ ร้อยละ 26.9 ภายในปี พ.ศ. 2578 (ค.ศ. 2035) ขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุ เป็นผลมาจาก
หมายความว่าประชากรไทยทุก 4 คน จะเป็นผู้สูงอายุ สภาพสังคม และเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป การเปลีย่ น
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ประเทศจากเกษตรกรรมไปสูป่ ระเทศอุตสาหกรรม ท�ำให้
เกิดการไหลบ่าของค่านิยมตามอย่างตะวันตก รวมถึง ค่า
นิยมการแต่งงานช้า มีบตุ รลดลง และการมีสว่ นร่วมของ
แรงงานหญิงในตลาดแรงงาน (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ,
ม.ป.ป) จากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันสังคมไทยมี
ครอบครัวเดี่ยว ถึงร้อยละ 54-55 และครอบครัวขยาย
ลดลงเหลือร้อยละ 32.5 ขณะที่ครอบครัว ที่อยู่คนเดียว
มีสูงถึงร้อยละ 11.3 อีกทั้งยังมีความหลากหลายของ
รูปแบบครอบครัวประเภทต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะ
รูปแบบความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการผูกมัด ไม่ว่าจะ
เป็นการอยู่อาศัยก่อนแต่งงาน การอยู่ร่วมกันโดยไม่
แต่งงาน ไม่จดทะเบียนสมรส ซึง่ พบรูปแบบการอยูอ่ าศัย
ร่วมกันเป็นครอบครัวรูปแบบใหม่ในสัดส่วนที่สูง โดย
เฉพาะในกรุงเทพมหานคร (อรทัย อาจอ�่ำ, 2552) และ
เหตุผลบางส่วนทีล่ ดลง ของอัตราเจริญพันธุไ์ ม่ได้มาจาก
ความไม่ตอ้ งการมีบตุ ร หรือต้องการมีบตุ รลดลง หากแต่
เป็นอุปสรรคที่ท�ำให้ไม่สามารถมีบุตรได้ตามต้องการ
หรือตามจ�ำนวนทีต่ อ้ งการด้วย (มนสิการ กาญจนะจิตรา
และนุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมณ์, 2557) จากสถานการณ์
ด้านประชากรข้างต้นล้วนส่งผลให้ จ�ำนวนทารก และ
ประชากร วัยแรงงานลดลง ขณะที่การพัฒนาทางด้าน
การแพทย์ มี คุ ณ ภาพเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ท� ำ ให้ ผู ้ สู ง อายุ มี อ ายุ
ยืนยาวขึ้น ส่งผลต่อ การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง
ประชากรไทย ทั้งนี้ยังไม่นับรวมการย้ายถิ่นที่มีมากขึ้น
อีกด้วย (ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์, 2560)
เมื่อกล่าวถึงประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเทศสังคมสูง
อายุระดับสูง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 ซึ่งในปี ค.ศ. 2005
ประชากร 1 ใน 5 ของ ประชากรทั้งหมดมีอายุ 65 ปี
หรืออาจจะมากกว่า (McCreedy, 2003, P.1) เมื่อย้อน
กลับมามองประเทศไทย ถึงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจาก
สังคมสูงอายุในปี ค.ศ. 2002 ไปสู่สังคมสูงอายุอย่าง
สมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2027 (พ.ศ. 2567) ตามการคาดการณ์
(ปกรณ์ ศิริประกอบ, 2560 น.42) ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็น
ถึงความเชือ่ มโยง ระหว่างการถอดบทเรียน จากประเทศ

ญี่ปุ่น กับการศึกษาสถานการณ์ในประเทศไทยที่ก�ำลัง
เผชิญภาวะขาดแคลนวัยแรงงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดังนั้นบทความนี้จะได้น�ำเสนอถึงสาเหตุ สภาพปัญหา
และแนวทางในการแก้ปัญหาของประเทศญี่ปุ่น สู่การ
น�ำมาเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย

ผลกระทบของสังคมผูส้ งู อายุของประเทศญีป่ นุ่

จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ
ญีป่ นุ่ ส่งผลกระทบต่อการจัดการด้านแรงงานในศตวรรษ
ที่ 21 เป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นสังคมที่
ต้องอาศัยอัตราแรงงานในการขับเคลื่อนประเทศ โดย
เฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่
ส�ำคัญของประเทศญีป่ นุ่ นับจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และ
ยังส่งผลกระทบต่อแรงงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หลาย
ประการ ดังนี้
ประการแรก ปั ญ หาการทดแทนประชากรวั ย
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ปัญหา
หลั ก ประการหนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ประชากรสู ง อายุ คื อ
อัตราส่วนของคนเกษียณอายุ ต่อก�ำลังแรงงานที่เข้ามา
ทดแทน โดยเฉพาะในบางส่วนของภาคอุตสาหกรรม
ทัว่ ไป อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ที่ ถื อ ว่ า ใหญ่ ที่ สุ ด ของญี่ ปุ ่ น อาจเสี ย หายได้ หากไม่
สามารถรักษาระดับการผลิตไว้ (Jack, 2016 P.2)
เนื่ อ งจากประเทศญี่ ปุ ่ น เป็ น ประเทศอุ ต สาหกรรมที่
ใหญ่ ที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ สามของโลก และเป็ น ผู ้ น� ำ ใน
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผล
อย่างรุนแรงต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวมของญี่ปุ่น หาก
อัตราการเกิดยังลดลงอย่างเช่นปัจจุบันนี้ และวิธีการ
แก้ ไ ขที่ ภ าครั ฐ ด� ำ เนิ น อยู ่ ยั ง ไม่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ
นอกจากนีใ้ นอีกภาคส่วนทีน่ า่ วิตกของประเทศญีป่ นุ่ ก็คอื
ภาคเกษตรกรรม จากการศึกษาของ Shimizu (2015)
เปิ ด เผยว่ า จ� ำ นวนเกษตรกรในประเทศญี่ ปุ ่ น ลดลง
ไปกว่าครึ่งนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 โดยสัดส่วนแรงงาน
เกษตรกรร้อยละ 77 เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี
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จากสถิติชี้ให้เห็นถึงปัญหาในอนาคตเนื่องจากคนหนุ่ม
สาวเลือกที่จะไม่ท�ำงานในภาคการเกษตร ส่วนแรงงาน
ผู้สูงอายุจะมีอายุมากขึ้นจนสภาพร่างกายไม่สามารถ
ท�ำงานได้
ประการที่ ส อง ปั ญ หาลู ก จ้ า งชั่ ว คราว (Non
regular worker) ในประเทศญี่ปุ่น ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากระบบการจ้างงานแบบชั่วคราว คือประชากรกลุ่ม
ดังกล่าวต้องเผชิญภาวะความไม่มั่นคงในการท�ำงาน
(Takahashi, 2018, P. 11) อันเนื่องมาจากระบบการ
จ้างงานในประเทศญีป่ นุ่ ทีเ่ ปลีย่ นเป็นการจ้างโดยมีระยะ
เวลาตามสัญญาจ้างแทนการจ้างงาน ระยะยาว สาเหตุ
จากอุตสาหกรรม และบริษัทขนาดใหญ่ลดการผลิตลง
เพราะความต้องการสินค้าและบริการภายในประเทศ ที่
ลดลงตามจ�ำนวนประชากร ซึ่งส่งผลต่อลูกจ้างชั่วคราว
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก แรงงานชั่วคราวที่ได้รับการจ้าง
ใหม่หลังเกษียณพบว่ากว่าร้อยละ 90 ยังคงท�ำงาน
กับบริษัทเดิม แต่ปัญหาการท�ำงานแบบชั่วคราวของ
ผู้สูงอายุคือการเกิดความเหลื่อมล�้ำทางด้านรายได้ กับ
กลุ่มที่ท�ำงานประจ�ำค่อนข้างสูง รวมถึงสวัสดิการที่
ขาดหายไปด้วย (เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์, 2560) และ
กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวอีกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มหนุ่มสาว ที่มา
จากกระแสหรือค่านิยมการท�ำงานอิสระ หรืองาน (Part
time) ที่เรียกว่า ฟรีเตอร์ (Freeters) หรือ “furita”
(Katsumata, 2000. P.8) มากขึ้น ในอนาคตหากกลุ่ม
Freeters ทีอ่ ยูใ่ นช่วงอายุ 25-34 ปียงั ไม่สามารถเปลีย่ น
สถานภาพไปสู่การเป็น พนักงานประจ�ำได้ กลุ่มคน
เหล่านี้จะประสบกับปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมาเมื่ออายุ
มากขึ้น อาทิ ปัญหาเรื่องเงินบ�ำนาญ ประกันสังคม
เป็นต้น และปัญหาดังกล่าวนี้จะกลายเป็นภาระใหญ่ ที่
ภาครัฐจะต้องเข้ามาดูแล (เสาวลักษณ์ หีบแก้ว, 2560)
ประการที่สาม ความต้องการแรงงานข้ามชาติใน
การดูแลผู้สูงอายุ ถึงแม้อัตราการว่างงานของคนญี่ปุ่น
จะลดลงอย่างต่อเนือ่ งจากจ�ำนวนงานกับจ�ำนวนแรงงาน
ที่เริ่มเข้าสู่ระดับเดียวกัน แต่มีงานประเภทหนึ่งที่ก�ำลัง
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ขาดแคลน และจะเป็นเช่นนี้ต่อไป คือแรงงานในภาค
บริการ และการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้น
ของผู้สูงอายุ และอัตราความมีอายุยืนที่สูงขึ้น ท�ำให้
จ�ำนวนผู้ที่ท�ำงานในภาคส่วนนี้ไม่เพียงพอต่อการรับ
บริ ก ารของผู ้ ป ่ ว ยและผู ้ สู ง อายุ และอี ก เหตุ ผ ลหนึ่ ง
เนื่องจากอาชีพนี้ค่าตอบแทนน้อย และไม่เป็นที่นิยม
ผลการศึกษาของ Ogawa (2011) ระบุว่าจากปัญหา
ดังกล่าวนี้ท�ำให้ต้องน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติ มาท�ำหน้าที่
ด้านนี้ โดยเฉพาะ จากประเทศอินโดนีเซีย และฟิลปิ ปินส์
ทีม่ กี ารท�ำข้อตกลงการน�ำเข้าโดยถูกกฎหมายหลายฉบับ
ภายในประเทศญี่ปุ่นต้องร่วมมือแก้ไขหลายภาคส่วน
ทั้งส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เนื่องจาก
ผู้สูงอายุมีจ�ำนวนมาก ย่อมส่งผลให้เกิดความต้องการ
การดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นตามไปด้วย แต่ปัจจุบันสถาน
ดูแลผูส้ งู อายุ และจ�ำนวนผูบ้ ริบาลดูแลผูส้ งู อายุมจี ำ� นวน
จ�ำกัดอาจไม่เพียงพอในอนาคตหากจ�ำนวนผู้สูงอายุเพิ่ม
จ�ำนวนขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ฉะนั้นสาขาวิชาชีพดังกล่าว
จึงกลายเป็นสาขาที่ขาดแคลนในประเทศญี่ปุ่นทั้งใน
ปัจจุบัน และอนาคต
ประการที่ส่ี ความไม่สมดุลของภาวะเศรษฐกิจ
เนื่องจากประชากรในภาคแรงงานที่ลดลงซึ่งสวนทาง
กับจ�ำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรง
กับ อัตราผลผลิตมวลรวมของประเทศชาติ (GDP) นั่น
คือ รายรับของรัฐจากการเก็บภาษี หรือการหมุนเวียน
ทางเศรษฐกิจจากประชากรวัยแรงงานลดลง แต่อัตรา
ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไปด้วย ตามการ
คาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ (Anderson, Botman,
& Hunt, 2014) คาดว่า GDP จะลดลงจนถึงติดลบ
สวนทางกับหนีค้ งค้างของรัฐบาลทีส่ งู ขึน้ ดังแผนภูมทิ ี่ 1.2
และ 1.3
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แผนภูมิที่ 1.2 อัตราผลผลิตมวลรวมของประเทศชาติ

แผนภูมิที่ 1.3 หนี้คงค้างของรัฐบาล

ที่มา: Anderson, Botman, Hunt, 2014
หมายเหตุ:

Population aging

Plus dissaving by the elderly

ในปี ค.ศ. 1970 รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดงบประมาณ
ร้อยละ 6 ของรายได้รัฐเพื่อสวัสดิการสังคม ต่อมาในปี
ค.ศ. 1992 งบประมาณนี้เพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 18
และคาดว่าใน ปี ค.ศ. 2025 รัฐอาจจะต้องใช้งบประมาณ
เพื่อสวัสดิการสังคม สูงถึงร้อยละ 27 ของรายได้รัฐ
งบประมาณเหล่านี้ล้วนเป็นเงินภาษี ที่จัดเก็บมาจาก
กลุ่มคนในวัยท�ำงาน ที่มีสัดส่วนค่อนข้างคงที่ ในขณะที่
ผู้สูงอายุมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น (พิสิษฐ์ จิรภิญโญ, 2558)

ผลกระทบของสังคมสูงอายุต่อแรงงานใน
ประเทศไทย

การลดลงของประชากรในประเทศไทย เป็นผล
จากการที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายประชากรเมื่อปี
พ.ศ. 2513 โดยมีเป้าหมายที่จะชะลออัตราการเพิ่มของ
ประชากร และได้ก�ำหนดให้โครงการวางแผนครอบครัว
ท�ำให้เป็นผลต่อเนื่องตลอดระยะ 4 – 5 ปีที่ผ่านมานี้
อัตราการเพิ่มของประชากรไทยสูงไม่ถึงร้อยละ 1 ต่อปี
เป็นที่น่าสังเกตว่าจ�ำนวนประชากรของประเทศไทยอยู่
ที่หลัก 60 ล้านต้น ๆ มานานหลายปี เมื่อปี พ.ศ. 2539
ประชากรไทยมีจำ� นวน 60 ล้านคน มาถึงในปี พ.ศ. 2549
หรือ 10 ปีผ่านมา ประชากรไทยยังคงมีจ�ำนวนไม่ถึง
63 ล้านคน ถ้าไม่นับแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใน

Plus rising risk premium

ประเทศไทยจ�ำนวนมากจนยากที่จะนับจ�ำนวนได้ครบ
ถ้วน (ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์,
ม.ปป.) จากสาเหตุ ก ารเกิ ด ที่ ล ดลงส่ ง ผลกระทบต่ อ
ประเทศไทย ดังนี้
ประการแรก เมือ่ วิเคราะห์สภาพปัญหาทีก่ ำ� ลังเกิด
ขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นในขณะนี้ แล้วน�ำมาเทียบเคียงกับ
ประเทศไทย ถือเป็นบทเรียนส�ำคัญทีป่ ระเทศไทยจะต้อง
เตรียมรับมืออยู่ 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก กรณี
ขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม การขาดแคลน
แรงงานในอุตสาหกรรมย่อมส่งผลให้ก�ำลังในการผลิต
ภายในประเทศลดลง และต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นจาก
อัตราค่าแรงและค่าขนส่ง ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจ
ย้ายฐานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมได้ ส�ำนักข่าว
นิกเกอิ (Nikkei Asian Review, 2018) ประเทศญี่ปุ่น
รายงานว่าโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทของญี่ปุ่นที่
เคยขยายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น เช่น จีน และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มมีการย้ายฐานการผลิตกลับ
ประเทศของตน เพื่อเลี่ยงค่าแรงที่สูงขึ้น โดยการน�ำ
เทคโนโลยี และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาสนับสนุนการ
ผลิตเพือ่ ทดแทนการใช้แรงงานจากมนุษย์ ประเด็นทีส่ อง
แรงงานในภาคการเกษตรปัจจุบันยังคงมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือในปี พ.ศ. 2533 ประเทศไทย
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มีแรงงานในภาคการเกษตรอยู่ถึงร้อยละ 63.3 แต่ใน
ปี พ.ศ. 2555 สัดส่วนกลับลดลงเหลือเพียง ร้อยละ 42.1
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า กลุ ่ ม แรงงานอายุ 40 ปี ขึ้ น ไปมี
แนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่กลุ่มแรงงาน ที่มีอายุ
15-39 ปีมีแนวโน้มลงลงอย่างรวดเร็ว (กรวิทย์ ตันศรี,
2561) นั่นแสดงถึงสิ่งที่ตามมาคือการลดลงของผลผลิต
ทางการเกษตร หรือการต้องเตรียมรับมือกับการน�ำเข้า
แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อยังคงไว้ซึ่งการผลิต
ที่เพียงพอต่อความต้องการทั้งภายใน และต่างประเทศ
ประการที่สอง กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวที่มีภาวะความ
ไม่มั่นคงในการท�ำงานสูง ถึงแม้ผู้สูงอายุในญี่ปุ่นที่ได้รับ
การจ้างให้ท�ำงานต่อ หรือท�ำงานพาร์ตไทม์ (Part time)
จะสามารถมีรายได้เลี้ยงตนเอง แต่กลุ่มนี้มักได้รับการ
จ้างงานตามสัญญาระยะสั้น ซึ่งต�่ำกว่าพนักงานประจ�ำ
นั่นย่อมส่งผลต่อผู้ที่ยังมีหนี้สิน ภาระค่าใช้จ่ายส�ำหรับ
ชีวิตประจ�ำวัน หรือเลี้ยงดูบุตรที่หลาน ที่ยังศึกษาอยู่ ที่
ยังคงต้องแบกรับภาระเท่าเดิมแต่รายได้จากการท�ำงาน
ลดลง จากการศึกษาในประเทศไทยในกรณีที่ผู้สูงอายุ
เป็นหัวหน้าครอบครัวของ นงนุช สุนทรชวกานต์ (2552)
พบว่าประมาณร้อยละ 70 ของกลุ่มผู้สูงอายุชายอายุ
60-65 ปีที่ต้องท�ำงานต่อเนื่องเพราะเป็นรายได้หลัก
ของครอบครัว ส�ำหรับผู้สูงอายุเพศหญิงที่ท�ำงานต่อ
หลังอายุ 60 ปี นั้น มีความส�ำคัญ ในฐานะที่เป็นรายได้
หลักของครอบครัว ประมาณร้อยละ 66 ของกลุ่มผู้สูง
อายุเพศหญิง อายุ 60-65 ปีที่ต้องท�ำงานต่อเนื่องเพราะ
เป็นรายได้หลักของครอบครัว
ซึง่ ผลกระทบของความไม่มนั่ คงนีร้ วมถึงการด�ำเนิน
ชีวติ ของคนหนุม่ สาวทีอ่ ยูใ่ นช่วงของการมีครอบครัวด้วย
เสาวลักษณ์ หีบแก้ว (2560) กล่าวว่าจากภาวะดังกล่าวนี้
ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจแต่ ง งาน และมี บุ ต รของกลุ ่ ม
Freeters ในประเทศญี่ปุ่นที่มีภาวการณ์แต่งงานใน
อัตราที่ต�่ำมากในวัยเจริญพันธุ์ นั่นเป็นบทเรียนให้ย้อน
กลับมาพิจารณาถึงแรงงานนอกระบบของไทยทีม่ อี ยูเ่ ป็น
จ�ำนวนมาก ข้อมูลจากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า
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มีแรงงานนอกระบบจ�ำนวน 20.8 ล้านคน จากประชากร
วัยท�ำงาน 37.7 ล้านคน (ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2560)
ซึง่ คนกลุม่ นีไ้ ม่ได้รบั ความคุม้ ครองทัง้ ความมัน่ คงในการ
ท�ำงาน ความเสี่ยงจากการท�ำงานค่าตอบแทน และ
อื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจมีครอบครัว
และมีบุตรในอนาคตได้
ประการที่สาม ความต้องการแรงงานข้ามชาติ
เดิ ม ที ป ระเทศไทยไม่ มี น โยบายเปิ ด ให้ มี ก ารน� ำ เข้ า
แรงงานจากต่ า งประเทศ แต่ เ มื่ อ เศรษฐกิ จ ของไทย
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนแรงงานไทยเริ่มขาดแคลน
ท�ำให้แรงงานข้ามชาติ จากประเทศเพือ่ นบ้านไหลเข้ามา
เป็นจ�ำนวนมากจนรัฐบาลไทยต้องหาวิธีบริหารจัดการ
แรงงานเหล่านี้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน
(ยอดยิง่ ศุภศรี, 2553) โดยรัฐบาลไทยได้มคี วามพยายาม
ที่จะบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้เข้าสู่ระบบ มาก
ขึ้น เพื่อแก้ไขการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงาน
จากประเทศเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ ได้แก่ ลาว พม่า และ
กัมพูชา ซึ่งแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาตินี้กระจายอยู่ใน
หลายภาคส่วน และกิจการที่ใช้แรงงานสูง ได้แก่ ธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง การให้บริการ เกษตรและการประมง
ซึ่งกิจการเหล่านี้มีสัดส่วนของผู้ใช้แรงงานข้ามชาติต่อ
แรงงานไทยที่ ค ่ อ นข้ า งสู ง ดั ง นั้ น อาจประเมิ น ได้ ว ่ า
แรงงานข้ามชาติจะยังคงมีความส�ำคัญต่อโครงสร้างการ
พัฒนาประเทศต่อไปเรือ่ ย ๆ (ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย, 2560)
นอกจากนี้ จากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นที่มี
การท�ำความร่วมมือ (MOU) เพื่อน�ำเข้าพยาบาล และ ผู้
บริบาล จากฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เพื่อเข้ามาดูแลผู้
สูงอายุ แสดงให้เห็นว่าในอนาคตปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่าง
แน่นอนคือการขาดแคลนกลุม่ งานประเภทพยาบาล และ
บริบาลผู้สูงอายุ แต่ต่างกันที่ประเทศไทยยังไม่สามารถ
น�ำเข้า พยาบาล และผู้บริบาล จากทั้งลาว พม่า และ
กัมพูชาที่เป็นแหล่งแรงงานหลักได้ เพราะทั้ง 3 ประเทศ
ไม่ ไ ด้ มี ร ะบบผลิ ต พยาบาล หรื อ ผู ้ บ ริ บ าลอย่ า งเช่ น
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย
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ประการที่สี่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ จากค�ำกล่าว
อ้างของ World Economics Forum (WEF) ที่ว่า
ประเทศไทยจะแก่ก่อนรวย ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ก�ำลังจะ
เกิดขึ้นจริงเมื่อพิจารณาจากกรณีของประเทศญี่ปุ่นใน
แผนภูมิที่ 1.2 และ 1.3 ที่แสดงรายได้ และรายจ่ายของ
ประเทศญี่ปุ่นไปในทิศทางตรงข้ามกัน ซึ่งสาเหตุหลักมา
จากรายจ่ายภาครัฐในการดูแลระบบสุขภาพ สาธารณสุข
ความปลอดภัย และอื่น ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ ดังนั้นในการ
บริหารทิศทางของการดูแลสังคมผูส้ งู อายุไปพร้อม ๆ กับ
ความก้าวหน้าแล้วนัน้ จึงเป็นไปค่อนข้างล�ำบากหากไม่มี
การเตรียมความพร้อมที่ดี ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(สศค.) ประเมินว่า ภาระงบประมาณเพื่อการสร้างหลัก
ประกันรายได้กรณีชราภาพของไทยในระยะ 10 ปีข้าง
หน้า (พ.ศ. 2567) จะสูงขึ้นอย่างน้อย 6.8 แสนล้านบาท
หรือร้อยละ 3 ของผลผลิตมวลรวมในประเทศ ซึ่งจะก่อ
ให้เกิดวิกฤตการคลัง (เนตรนภาไวทย์เลิศศักดิ์, 2560)
ดังนั้นประเทศไทยที่ยังมีความเหลื่อมล�้ำทางด้านสังคม
อยูม่ าก เมือ่ สังคมผูส้ งู อายุอย่างสมบูรณ์มาถึง ภาครัฐอาจ
ต้องแบกรับภาระอย่างมหาศาลหากยังไม่สามารถท�ำให้
ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเองได้

210,243 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 โดยส่วนใหญ่เข้ามา
ท�ำงานในภาคการผลิต ธุรกิจขายส่ง และงานโรงแรม
เป็นต้น (Asianmigrantcentre, 2019) ในอดีตญี่ปุ่น
ค่อนข้างมีนโยบายกีดกันแรงงานจากต่างชาติ เนื่องจาก
คนญี่ปุ่นมีความเป็นอัตลักษณ์ และชาตินิยมสูงไม่นิยม
เปิดรับวัฒนธรรมอื่น จนกระทั่งมีการแก้ไขกฎหมาย
แรงงานข้ามชาติในประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1990 มีการ
อนุญาตให้แรงงานอพยพเชื้อสายญี่ปุ่นจากอเมริกาใต้
เข้ามาท�ำงาน โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศบราซิลที่
เพิ่มขึ้นสูงมากในช่วงเวลานั้น (Kashiwazaki & Akaha,
2006) และมีโครงการฝึกงานส�ำหรับคนต่างชาติอีกด้วย
(Katsumata, 2000) ภาคส่วนเกษตรเป็นส่วนที่ได้รับ
ผลกระทบหนักทีส่ ดุ จากการขาดแคลนแรงงาน กระทรวง
เกษตรของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า จ�ำนวนเกษตรกรในญี่ปุ่น
ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 และสัดส่วน
แรงงานเกษตรกร 2 ใน 3 ยังเป็นผูส้ งู อายุทมี่ อี ายุมากกว่า
65 ปี ด้วยเหตุนี้ญี่ปุ่นจึงมีโครงการเปิดรับอาสาสมัคร
ต่างชาติให้เข้าไปเรียนรู้วัฒนธรรมและใช้ชีวิตภายใน
ท้องถิ่น เพื่อมาทดแทนก�ำลังแรงงานที่ขาดหายไป ทั้ง
ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ประมง และป่าไม้ แต่มี
แรงงานบางส่วนลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมาย โดยผ่าน
การแก้ปัญหาของประเทศญี่ปุ่น
โครงการฝึกอบรมอาชีพนี้ ข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม
ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานต่ อ การ ญี่ปุ่น ระบุว่า ในปี ค.ศ. 2013 แรงงานต่างชาติประมาณ
ก�ำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา หรือแม้กระทั่งชะลอ 7,000 คน เข้ามาท�ำงานในภาคเกษตรกรรม เพิ่มขึ้น
ปั ญ หาของประเทศญี่ ปุ ่ น ซึ่ ง มี ค วามใกล้ เ คี ย งกั บ เกือบ 2 เท่าจากในปี ค.ศ. 2007 โดยแรงงานผิดกฎหมาย
ประเทศไทยในหลายกรณี ดังนี้
ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ไทย และเวียดนาม
วิธกี ารแรก การน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติ ประเทศ
นอกจากภาคเกษตร รัฐบาลญี่ปุ่นยังเปิดโอกาสให้
ญี่ปุ่นมีจ�ำนวนแรงงานข้ามชาติตามรายงานจากศูนย์ แรงงานต่างชาติฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพที่ขาดแคลน
แรงงานข้ามชาติแห่งเอเชีย ในปี ค.ศ. 2018 มีจ�ำนวน ในต� ำ แหน่ ง พยาบาลและผู ้ ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ เ รี ย กว่ า
ทั้งหมด 2,043,887 คน ในจ�ำนวน 3 อันดับแรกนี้ แบ่ง Japan’s Technical Intern Training Program ซึ่งแต่
เป็นแรงงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมากที่สุดถึง เดิมโครงการนี้มุ่งหาแรงงาน เพื่อป้อนภาคอุตสาหกรรม
จ�ำนวน 552,413 คน หรือ ร้อยละ 27 รองลงมาเป็น เกษตรกรรมและอื่นๆ แต่ปัจจุบันเปิดให้กับต�ำแหน่ง
แรงงานจากเกาหลีจ�ำนวน 522,486 คน คิดเป็นร้อยละ พยาบาลกับผู้ดูแลผู้สูงอายุด้วย ซึ่งโครงการนี้เป็นความ
25.5 และล�ำดับ 3 มาจากประเทศฟิลิปปินส์จ�ำนวน ร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ รั ฐ บาลญี่ ปุ ่ น ท� ำ ข้ อ ตกลง
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“economic partnership agreements” (EPA
programs) กับอินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ และเวียดนาม เพือ่
รับนักศึกษาฝึกหัด เฉพาะ 3 ประเทศนี้ ได้รับการดูแลที่
เป็นระบบมากกว่า หากสอบผ่านได้ประกาศนียบัตรจะ
สามารถท�ำงานในญี่ปุ่นตลอดชีพ (Bartram, 2000)
วิธกี ารทีส่ อง การส่งเสริมการมีบตุ ร เป็นนโยบาย
ที่ทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนทั้งรัฐบาลกลาง รัฐบาล
ท้องถิ่น และเอกชน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการมีบุตร เริ่ม
จากรัฐบาลกลางของญี่ปุ่น มีนโยบายสนับสนุนผู้มีบุตร
ตั้งแต่การคลอดไปจนถึง การเลี้ยงดู ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994
เป็นจ�ำนวนเงิน 420,000 เยน หรือเมือ่ เทียบเป็นจ�ำนวน
เงินในปัจจุบัน ประมาณ 120,000 บาท แต่ก็ยังไม่เพียง
พอส�ำหรับพ่อ แม่พึ่งคลอด ที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด ซึ่งค่าใช้จ่ายค่าเฉลี่ยในขณะนั้นอยู่ที่ประมาณ
500,000 เยน หรือประมาณ 145,000 บาท (Helble &
Takeda, 2017) ส่วนในปัจจุบนั ประเทศญีป่ นุ่ มีสวัสดิการ
ในการลาไปเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดได้ จนกว่าบุตรจะมีอายุ
ครบ 1 ปี 2 เดือน และ รัฐบาลจ่ายค่าชดเชยให้ 2 ใน 3
ของฐานรายได้ ส่วนแม่ได้รับการยกเว้นภาษีทุกชนิด ใน
ช่วงทีล่ าคลอดอีกด้วย นอกจากรัฐบาลกลางแล้ว รัฐบาล
ท้องถิ่นในปัจจุบันยังสนับสนุน เช่น ทางการเมืองทาคา
ฮาชิ (Takahashi) จังหวัดโอกายามะ (Okayama) ของ
ญีป่ นุ่ ประกาศมาตรการส่งเสริมการมีบตุ ร ด้วยการแจกเงิน
สนับสนุนจ�ำนวน 1 ล้านเยน หรือประมาณ 290,000 บาท
ส�ำหรับครอบครัวที่มีบุตรคนที่ 4 ส่วนคู่สามี ภรรยาที่มี
บุตรคนที่ 3 จะได้รับเงินสนับสนุนจ�ำนวน 500,000 เยน
หรือประมาณ 145,000 บาท (Chaiwanitphon, 2017)
นอกจากนี้ภาคเอกชนญี่ปุ่นเองยังพยายามสร้าง
แรงจูงใจเพื่อกระตุ้นการเพิ่มจ�ำนวนประชากร เช่น ในปี
พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) บริษทั รถยนต์ไดฮัทสุ (Daihatsu)
ร่วมกับเมืองอิเคดะ (Ikeda) ให้เงินรางวัลแก่ครอบครัว
ที่มีลูกคนที่ 4 เป็นจ�ำนวนเงินสูงถึง 200,000 เยน หรือ
ประมาณ 58,000 บาท (Bell, 2004). สิง่ เหล่านีเ้ ป็นการ
แสดงให้เห็นว่าประเทศญี่ปุ่นพยายามสนับสนุน และ
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ส่งเสริมการมีบุตรทุกวิถีทางโดยเหตุผลหลักคือไม่ให้
จ�ำนวนประชากรลดลงกว่าเท่าที่เป็นอยู่
ผลจากการส่ ง เสริ มการมี บุต รจากรายงานของ
World Economics Forum (2015) อัตราการเกิดของ
ทารกในประเทศญีป่ นุ่ ได้เพิม่ สูงขึน้ ทีส่ ดุ ในรอบ 21 ปี จาก
ระดับต�่ำกว่า ร้อยละ 1.40 ในปี ค.ศ 2005 จนค่อย ๆ
เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 1.42 ในปี 2014 และ ร้อยละ 1.46
ในปี ค.ศ 2015 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการจูงใจทางการ
เงินของรัฐบาลญี่ปุ่นที่พยายามแก้ไขปัญหาประชากร
และในปี ค.ศ. 2016-2017 ตามรายงานของ The
Economist (2018) ประเทศญี่ปุ่นออกนโยบาย ให้คู่
ครองมีบุตรในวัยหนุ่มสาวโดยการช่วยเหลือดูแลบุตร
ตั้งแต่แรกเกิด มีชั่วโมงการท�ำงานที่ลดลงเพื่อให้เวลา
ในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าท�ำให้อัตราการเกิด
เพิ่มขึ้นเป็น 1.80 คนได้จากนโยบายนี้
วิธีการที่สาม การขยายอายุเกษียณ วิธีการแก้ไข
ปัญหาระยะสัน้ แต่หวังผลระยะยาวของประเทศญีป่ นุ่ และ
ด�ำเนินมาอย่างต่อเนื่องคือ การขยายอายุเกษียณที่มีผล
มาจากมาตรฐานการจัดการด้านแรงงาน the Employment
Promotion Measures Act in 1966 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966
จนกระทั้งมีการเริ่มบังคับใช้การก�ำหนดอายุเกษียณใน
ปี ค.ศ. 1971 และก�ำหนดเป็นกฎหมายออกบังคับใช้ใน
ปี ค.ศ. 2004 ที่มีกฎหมายขยายอายุเกษียณเป็น 65 ปี
(Williamson & Higo, 2007) ส่วนระบบราชการในปี
ค.ศ. 2005 ในสมัย นายจูนชิ โิ ร โคอิซมู ิ เป็นนายกรัฐมนตรี
มีการปรับโครงสร้างแรงงานใหม่ดว้ ยการปรับอายุเกษียณ
ราชการจาก 60 ปี เป็น 65 ปี ด้วยเช่นกัน จากการส�ำรวจ
บริษัทเอกชนมีการก�ำหนดข้อบังคับ การเกษียณอายุของ
ตนเองเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ จากร้อยละ 69 ในปี ค.ศ. 1968 เป็น
ร้อยละ 91 ในปี ค.ศ. 1991 (Clark & Robert. et al.,
2010) ในปี ค.ศ. 2008 อัตราแรงงานในกลุม่ ผูส้ งู อายุผชู้ าย
ชาวญีป่ นุ่ มีสดั ส่วนการท�ำงานอยูท่ ี่ ร้อยละ 30 ซึง่ สูงทีส่ ดุ
ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วในขณะที่ยุโรปมีจ�ำนวน
ร้อยละ 10 (International Labour Organization, 2009)
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วิธีการที่สี่ การใช้นโยบายทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่
ช่วงปลายปี ค.ศ. 1989 ประเทศญี่ปุ่นประสบปัญหา
เศรษฐกิจครั้งใหญ่ ราคาหุ้น และราคาอสังหาริมทรัพย์
ร่วงลงอย่างมาก ธนาคารแห่งชาติพยายามลดอัตรา
ดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ผลกลับไม่เป็นอย่าง
ที่คาดไว้ ประชาชนในประเทศยังไม่ออกมาใช้จ่ายเงิน
มากนัก เนื่องจากความกลัวความไม่มีเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ ส่งผลให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นซบเซาเป็นอย่าง
มาก คาดการณ์ว่าเงินในภาคธุรกิจหายไปกว่าครึ่ง จาก
นั้ น เงิ น ทุ น ภายในประเทศเริ่ ม มี ก ารโยกย้ า ยออกไป
ต่างประเทศ ท�ำให้การจ้างงานลดลง คนตกงานเป็น
จ�ำนวนมาก รัฐบาลญี่ปุ่นใช้เวลา ในการแก้ปัญหาถึง
12 ปี ที่ท�ำให้ระบบเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว จนกระทั่ง นาย
ชินโซะ อาเบะ (Shinzo Abe) ได้รับการเลือกตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรี ในปี ค.ศ. 2012 โดยนาย ชินโซะ อาเบะ
เอง พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง จากแนวทาง
เศรษฐกิจทีเ่ รียกว่า “อาเบะโนมิค” (abenomics) ในการ
ใช้นโยบาย ธนู 3 ดอก (Hoshi, Yamaguchi & Takada,
2017 p.2) ดอกที่ 1 การใช้นโยบายทางเศรษฐกิจ
เพื่ อ ผ่ อ นคลายพิ เ ศษ โดยอัดฉีด เงินเข้าไปในระบบ
เศรษฐกิจ ดอกที่ 2 นโยบายการคลังโดยใช้การใช้จ่าย
ภาครัฐ โดยรัฐบาลตั้งงบประมาณให้ภาครัฐเพิ่มการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจจ�ำนวน 10.3
ล้านล้านเยน ดอกที่ 3 ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
ระยะยาว นโยบายที่ ส� ำ คั ญ คื อ การเพิ่ ม อั ต ราก� ำ ลั ง
แรงงาน และการจ้างแรงงานหญิง สิ่งที่ Abe ใช้เป็น
นโยบายในการกระตุ้น โดยการเพิ่มบทบาทของผู้หญิง
ในที่ท�ำงานมากขึ้น รวมถึงการพยายามทลายก�ำแพง
วัฒนธรรมผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังที่เรียกว่าวีเมโนมิคส์
(Womenomics) เพื่อให้เกิดผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงมาก
ขึน้ การสนับสนุนผูห้ ญิงให้กลับมาอยูใ่ นระบบอีกครัง้ หลัง
จากคลอดบุตร รวมถึงการสนับสนุนการดูแลบุตรของ
ภาครัฐในระดับต่าง ๆ

บทเรียนส�ำหรับประเทศไทย

บทเรี ย นแรก บทเรี ย นจากประเทศญี่ ปุ ่ น ที่ มี
การน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติ เห็นได้ว่าแบ่งออกเป็นสอง
ส่วน ส่วนแรกเป็นการน�ำเข้าแรงงานทักษะสูง (Highly
Skilled) และถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นลักษณะการ
ท�ำข้อตกลง ซึ่งการน�ำเข้าแรงงานทักษะสูงของประเทศ
ญี่ปุ่นส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ และได้แรงงาน
ระดับทักษะสูงของประเทศต่าง ๆ เข้ามาร่วมพัฒนาทั้ง
ในลักษณะ งานวิจัย งานพัฒนา และการแลกเปลี่ยน ให้
นักศึกษาต่างชาติทเี่ ข้ามาศึกษาอยูท่ ำ� งานต่อ (สักกรินทร์
นิยมศิลป์, 2559) หรือการท�ำข้อตกลง ที่มุ่งเน้นไปที่
แรงงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมชั้นสูง การศึกษา สุขภาพ
และการดูแลผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถใช้หุ่นยนต์ หรือ
เครื่องจักรท�ำได้ ส่วนที่สองการน�ำเข้าแรงงานทักษะต�่ำ
ส่ ว นนี้ เ ป็ น การน� ำ เข้ า กลุ ่ มแรงงานเพื่ อ มาใช้ แรงงาน
ประเภท 3D ไดแก งานอันตราย (dangerous) งาน
สกปรก (dirty) และงานยากลําบาก (difficult) ซึ่งคน
ญี่ ปุ ่ น หลี ก เลี่ ย งที่ จ ะท� ำ เช่ น เดี ย วกั บ แรงงานไทยใน
ปัจจุบันที่น�ำเข้าแรงงานจากเพื่อนบ้านเช่นกัน ซึ่งมีทั้ง
แรงงานที่ถูกกฎหมาย และที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะ
แรงงานผิดกฎหมายเป็นกลุ่มที่ทางการญี่ปุ่นพยายาม
กวดขันแต่ยังไม่สามารถจ�ำกัดผู้ที่ลักลอบเข้าไปได้ แต่
นโยบายที่ประเทศญี่ปุ่นได้น�ำมาใช้ตั้งแต่อดีตคือ การ
น�ำเข้าแรงงานโดยผ่านการฝึกทักษะทั้งผ่านทาง JICA
(Japan International Cooperation Agency), JITCO
(Japan International Training Cooperation
Organization) และอื่น ๆ (กานต์ธิดา มหาวงศ์ทอง,
2558)
ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงประเทศไทย ในกรณีการน�ำ
เข้าแรงงานข้ามชาติเป็นหนทางหนึง่ ทีจ่ ะสามารถทดแทน
แรงงานได้ในบางประเภท แต่จะก่อให้เกิดภาวะพึง่ พิงใน
ระยะยาว อีกทั้งต้องค�ำนึงถึงทายาท และการตั้งถิ่นฐาน
ของแรงงานข้ามชาติ เหล่านี้ (Padthaisong, C. L.,
2013) ที่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลไทยจะต้องดูแลตามหลัก
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สิทธิมนุษยชนอีกด้วย สิ่งที่รัฐบาลไทยควรท�ำนอกจาก
จ�ำกัดโควตา และลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติให้ถูก
กฎหมายแล้ว ควรจะค�ำนึงถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิต และคุณภาพในการท�ำงานที่
เหมาะสมกับงานด้วย หรืออนาคตในกรณีที่ขาดแคลน
ผู้ดูแลผู้สูงอายุอาจเปิดโอกาสให้แรงงานเพื่อนบ้านที่
สนใจ สามารถศึกษาทางด้านพยาบาล หรือบริบาลเพื่อ
ดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง
2 ฝ่าย หากมีการท�ำความร่วมมืออย่างจริงจัง
บทเรียนที่สอง การขยายอายุเกษียณ ในปี พ.ศ.
2561 ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การประกาศแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ลงประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.
2561 ในเนื้อหามีนโยบายที่จะขยายอายุเกษียณของ
ผู้สูงอายุจาก 60 ปี เป็น 63 ปี โดยใช้เวลาเปลี่ยนผ่าน
6 ปี ขยับเพิม่ ครัง้ ละ1 ปี 3 ครัง้ จากบทเรียนของประเทศ
ญี่ ปุ ่ น การขยายอายุ เ กษี ย ณสามารถทดแทนก� ำ ลั ง
แรงงานที่เห็นผลได้ในระยะสั้น ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมกับ
บางสายอาชีพ โดยเฉพาะแรงงาน ทักษะสูง งานราชการ
และงานในภาคเอกชนประเภทการขายส่ง-ขายปลีกฯ
และโรงแรม-ภัตตาคาร (นงนุช สุนทรชวกานต์ และ
พิ สุ ท ธิ์ กุ ล ธนวิ ท ย์ , 2016) จากงานวิ จั ย หลายชิ้ น
ชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุยังมีศักยภาพในการท�ำงานต่อไปอีก
หลายปี หากมีสุขภาพแข็งแรง และเป็นงานที่เหมาะสม
กับลักษณะบุคคล นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยบางชิ้นพิสูจน์
ว่า การจ้างแรงงานผู้สูงอายุ มีผลกระทบต่อขวัญ และ
ก�ำลังใจในการปฏิบัติงานของคนหนุ่มสาวที่กลัวว่าผู้สูง
อายุ จ ะมาแย่ ง งานเพี ย งร้ อ ยละ 18.4 (Kondo &
Shigeoka, 2013) การศึกษาในประเทศไทยพบว่าอาจมี
ผูส้ งู อายุทตี่ อ งการท�ำงานแต่ไมเขาส ูก�ำลังแรงงาน เพราะ
ตระหนัก วาโอกาสที่จะไดงานที่เหมาะสมท�ำนั้นยาก
หรือไดผลตอบแทนต�่ำ และเมื่อพิจารณาชั่วโมงการ
ท�ำงานของผูส้ งู อายุ 60-64 ปี แล้วยังมีชวั่ โมงการท�ำงาน
สูงถึง สัปดาห์ละ 44 ชั่วโมง (นงนุช สุนทรชวกานต์,
2559) ดังนั้นหากประเทศไทยสามารถจูงใจ จัดงานที่
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เหมาะสมหรือผลักดันให้แรงงานผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องการ
ท� ำ งานในระบบต่ อ ไป อาจสามารถทดแทนภาวะ
ขาดแคลนแรงงานได้ในบางประเภท และอาจสามารถ
รักษาเสถียรภาพทางการคลังได้บางส่วนเนื่องจากการที่
ผู้สูงอายุยังมีรายได้ และภาษีบางส่วนของผู้ท�ำงานหลัง
เกษียณเหล่านี้ แต่กระนั้นการจ้างแรงงานผู้สูงอายุต้อง
ศึกษาถึงผลกระทบที่อาจเกิดตามมาด้วย ในประเทศ
ญีป่ นุ่ การจ้างแรงงานผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่นนั้ มีลกั ษณะการ
จ้างงานเป็นสัญญาจ้างในระยะสั้น ซึ่งแรงงานร้อยละ
23.3 ได้รับค่าจ้างเพียงร้อยละ 50-60 ของค่าจ้างเดิม
ก่อนเกษียณ ร้อยละ 22.6 ได้รับค่าจ้างร้อยละ 60-70
ของค่าจ้างเดิมก่อนเกษียณ และร้อยละ 15.8 ได้รับค่า
จ้างร้อยละ 70-80 ของค่าจ้างเดิมก่อนเกษียณเท่านั้น
(Kodama, 2015 p.9) อีกทั้งการขยายบ�ำนาญออกไป
ท�ำให้มกี ฎหมายหลายฉบับทีจ่ ะต้องทบทวนซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษา นงนุช สุนทรชวกานต์ (2556) ที่ว่าแม้
ปัจจุบันนี้มีกฎหมายไทยหลายฉบับที่มีบทบัญญัติเกี่ยว
กับผู้สูงอายุ แต่ไม่มีฉบับใดที่มีการส่งเสริมคุ้มครองการ
ท�ำงานของผู้สูงอายุ อีกทั้งยังมีกฎหมายบางฉบับที่เป็น
อุปสรรคโดยตรงและโดยอ้อมต่อการเข้าสูต่ ลาดแรงงาน
หากจะให้ ผู ้ สู ง อายุ มีโ อกาสท� ำ งานอยู ่ ต ่ อ ไปในตลาด
แรงงานได้ยาวนานขึ้นแล้วบทบัญญัติกฎหมายเหล่านี้
ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข
บทเรียนที่สาม การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
นอกจากนโยบายต่าง ๆ ทีภ่ าครัฐพยายามก�ำหนดเพือ่ ส่ง
เสริมการมีบตุ รในประเทศไทย อาทิ โครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ความสําคัญของมหัศจรรย์
1,000 วันแรกของชีวิต ของกระทรวงสาธารณสุข หรือ
การลดภาษีนติ บิ คุ คลให้แก่สถานประกอบการทีม่ กี ารจ้าง
งานผู ้ สู ง อายุ การให้ สิ น เชื่ อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย แก่ ผู ้ สู ง อายุ
(Reverse mortgage) และการให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
โครงการโรงงานในเรือนจ�ำ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้
บรรจุประเด็นความท้าทายของภาวะสังคมสูงอายุของ
ไทยในร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) (ธนาคาร
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แห่งประเทศไทย, 2561) อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณา
โครงการทีก่ ล่าวมา ล้วนแต่เป็นโครงการทีส่ นับสนุนจาก
รัฐบาลทัง้ สิน้ เมือ่ พิจารณาปัจจุบนั มีเพียง นโยบายความ
สําคัญของมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เท่านั้นที่
พยายาม เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพือ่ ให้
เกิดผลลัพธ์ ที่พึงประสงค์ ของเด็กอายุ 0-2 ปี ให้เด็ก
สุขภาพดีอันเป็นพื้นฐานตั้งแต่เด็ก โดยพยายามบูรณา
การหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในรูปของประชารัฐให้ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วม
พัฒนา และร่วมลงทุน ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นพยายาม
เน้นให้เกิดการมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาให้เกิดความ
เหมาะสม และลดภาระของรัฐบาลกลางที่เป็นผู้รับผิด
ชอบเพียงผู้เดียว ดังนั้นรัฐบาลไทยควรน�ำบทเรียนนี้
มาพิจารณาถึงการให้ภาคส่วนอื่น ๆ ทั้งในส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น มีการกระจาย
อ�ำนาจทัง้ ด้านอ�ำนาจหน้าที่ และงบประมาณการคลังให้
เป็นอิสระมากขึน้ โดยให้ทอ้ งถิน่ สามารถก�ำหนด และน�ำ
นโยบายไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับท้องที่ของตน รวมถึง
สนับสนุนภาคเอกชนทางด้านมาตรการภาษีเพื่อน�ำเงิน
เหล่านีไ้ ปใช้สนับสนุนบุคลากรในองค์กรทีต่ อ้ งการมีบตุ ร
หรือจ้างผู้เกษียณอายุท�ำงานต่อ รัฐบาลควรสนับสนุน
โดยมีการให้รางวัลองค์กรทีม่ กี ารจัดการดังกล่าวทีด่ เี พือ่
เป็นการเชิดชู และสร้างขวัญก�ำลังใจแก่องค์กรนั้น ๆ
อีกประเด็นทีน่ า่ สนใจคือ จ�ำนวนอัตราการเกิดทีล่ ด
ลงของประเทศญี่ปุ่น หนึ่งในนโยบายที่ญี่ปุ่นพยายาม
กระตุ้นคือ การให้คู่รักหนุ่มสาวมีบุตรเร็วขึ้นเพื่อเพิ่ม
จ�ำนวนประชากรในระยะยาว แต่ส�ำหรับประเทศไทย
แล้ว นโยบายนีก้ ลับเป็นนโยบายทีต่ อ้ งมีการควบคุมแทน
จากอัตราจ�ำนวน “คุณแม่วัยใส” ที่เพิ่มจ�ำนวนขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง สถิติสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุข
(2556) รายงานว่าในระยะ 10 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มสูง
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 13.9 ใน พ.ศ. 2547 เป็น
ร้อยละ 16.8 ใน พ.ศ. 2556 ข้อมูลนี้เป็นการยืนยันว่า
การให้ก�ำเนิดบุตรในวัยรุ่นของไทยไม่ได้ลดลง แต่กลับมี

จ�ำนวนเพิ่มขึ้น กลุ่มที่ให้ก�ำเนิดบุตรลดลงคือกลุ่มที่เป็น
วั ย ท� ำ งาน ซึ่ ง มาจากเหตุ ผ ลทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ และ
ครอบครัวที่ท�ำให้คิดมากเรื่องการมีบุตร ดังนั้นภาครัฐ
ควรส่งเสริมให้สตรีที่สมรสและพร้อมมีบุตรในช่วงอายุ
25–29 ปี เนือ่ งจากเป็นช่วงวัยทีพ่ ร้อมด้วยวุฒภิ าวะและ
พบว่า เป็นช่วงวัยที่มีความต้องการมีบุตรคนแรกและ
คนทีส่ องมากทีส่ ดุ ทีส่ ำ� คัญควรเฝ้าระวังปัญหาคุณแม่วยั
ใสในสตรีที่มีอายุต�่ำกว่า 20 ปี ด้วยการให้ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย (กนกวรา พวงประยงค์,
2561) เนื่องจากเป็นวัยที่มีความเสี่ยงและไม่มีความ
พร้อมมากที่สุด
บทเรียนที่สี่ การพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง
และคุม้ ครองแรงงานอิสระ ภาครัฐพยายามสนับสนุนให้
เกิดอุตสาหกรรมรายย่อยในประเทศ รวมถึงธุรกิจเกิด
ใหม่โดยใช้เทคโนโลยี (Start up) สร้างนวัตกรรมการผลิต
เพือ่ ต่อยอดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
4.0 (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) แทนการผลิต
แบบดั้งเดิม สนับสนุนการใช้เครื่องจักร การท�ำเกษตร
แปลงใหญ่ ใช้ดาวเทียมเพื่อก�ำหนดเขตพื้นที่การปลูก
ทีเ่ หมาะสม และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพือ่ แก้ปญ
ั หาการ
ขาดแคลนแรงงานในอนาคต เพราะหากหวังพึ่งแรงงาน
ราคาถูกจากประเทศเพือ่ นบ้านเพียงอย่างเดียว จะท�ำให้
ขาดการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ไป
รวมถึงประเด็นสิทธิแรงงานเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศญี่ปุ่นแล้ว สังคมไทยยังมองการท�ำงานของคน
หนุ่มสาวในแง่การหารายได้เท่านั้น ยังขาดการตระหนัก
ถึงปัญหาที่คนหนุ่มสาวขาดโอกาสพัฒนาความรู้ความ
สามารถที่จะส่งผลต่อโอกาส ในการท�ำงานที่สูงขึ้นยาก
ขึน้ ในอนาคต การผลักภาระให้คนหนุม่ สาวเป็นผูแ้ บกรับ
ความเสี่ ย งและความไม่ มั่ น คงจากภาวะเศรษฐกิ จ ที่
ผันผวนแทนบริษัทหรือนายจ้าง ดังนั้น หากยิ่งส่งเสริม
ให้นิยมมีอาชีพอิสระมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งท�ำให้คนหนุ่มสาว
ขาดโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ ยิ่งในยุคใหม่ที่
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ไทยต้องการคนที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงท�ำงานที่ยากขึ้นกว่า
เดิมได้ ความสูญเสียก็ยิ่งเพิ่มขึ้น และท�ำให้ขาดความ
มั่นคงในการท�ำงาน และเสี่ยงต่อการมีคุณภาพชีวิตที่
ด้อยกว่าในบั้นปลายชีวิต ซึ่งท�ำให้ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศลดลง (เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์,
2560) ข้อสรุปของ เสาวลักษณ์ หีบแก้ว (2560) พบว่า
รัฐบาลญี่ปุ่นเองได้พยายามแก้ปัญหานี้โดยการออก
มาตรการ โครงข่ายคุ้มกันทางสังคม โดยการคุ้มครอง
การจ้างงานด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น คุ้มครองการจ่ายเงิน
ประกันการว่างงานให้ส�ำหรับคนที่ไม่ได้ท�ำงานประจ�ำ
เพื่อคุ้มครองคนตกงาน ช่วยเหลือฝึกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการจัดตัง้ ส�ำนักงานเพือ่ ความมัน่ คง
ทางอาชีพ มาตรการสนับสนุนมารดาที่ต้องการท�ำงาน
สนับสนุนผู้ที่ต้องการท�ำงานที่บ้านเกิด เป็นต้น ซึ่งส่งผล
ให้จ�ำนวน Freeters ลดจ�ำนวนลง ที่จากเดิมจ�ำนวน
Freeters มีมากกว่า 2 ล้านคนในปี ค.ศ. 2003 ลดลง
เหลือประมาณ 1.55 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2016
บทเรียนส�ำหรับประเทศไทยทีต่ อ้ งพิจารณาในการ
ให้ความคุ้มครองแรงงานกลุ่มนี้เช่นเดียวกัน เพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงในการท�ำงาน ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงระบบ
ประกันสังคมที่ให้ความคุ้มครองกับแรงงานนอกระบบ
แต่นั่นยังไม่เพียงพอต่อความมั่นคงในการท�ำงาน และ
ความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ที่ท�ำงานโดยมีนายจ้าง กับ
ไม่มีนายจ้าง ดังนั้นถึงแม้อนาคตจะมีแรงงานที่เป็น
แรงงานอิสระมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็ตาม ภาครัฐควรจะให้
ความส�ำคัญกับสิทธิที่กลุ่มนี้พึงมี และพยายามน�ำเข้าสู่
ระบบสวั ส ดิ ก ารภาครั ฐ ที่ มี ค วามเหมาะสมสามารถ
เป็นหลักประกันไปจนเกษียณอายุมากกว่าหวังพึ่งแต่
เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู ้ สู ง อายุ จ ากรั ฐ บาล หรื อ บ� ำ นาญจาก
สวัสดิการสังคมเท่านั้น
บทเรียนที่ห้า ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก่อให้เกิดภาระรายจ่ายที่ไม่อาจ
หลีกเลีย่ งได้คดิ เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของราย
จ่ายทั้งหมด ได้แก่ สวัสดิการที่พึ่งพารายได้จากเงิน
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งบประมาณ เช่น รายจ่ายสวัสดิการสังคมด้านรักษา
พยาบาล ด้านการศึกษา และสวัสดิการส�ำหรับผู้ด้อย
โอกาส รวมถึงสวัสดิการสังคมที่รัฐต้องจ่าย สมทบร่วม
กับภาคส่วนอื่น เช่น สวัสดิการด้านชราภาพ เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เป็นต้น (ฐิติมา ชูเชิด, ศราวัลย์ อังกลมเกลียว
และปัณฑา อภัยทาน, 2557) ในส่วนของรัฐบาลไทยเอง
ก็พยายามกระตุน้ เชิงนโยบายดังทีก่ ล่าวไปข้างต้น ทีผ่ า่ น
มาให้ความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนโดยวิธีการให้เงิน
อุ ด หนุ น และกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การหมุ น เวี ย นเงิ น ตราใน
ระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน แต่ยัง
ไม่ช่วยพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพในสังคม
ไทย
วิรไท สันติประภพ (2562) กล่าวว่า ปัจจุบัน
แรงงานจ�ำนวนมากมีผลิตภาพต�่ำ ขาดการพัฒนา และ
ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปสู่ภาคการผลิตที่มีผลิตภาพที่
สูงขึ้น (Labour allocation) แรงงานถึง 1 ใน 3 ของ
แรงงานทั้งประเทศอยู่ในภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นภาค
เศรษฐกิจทีม่ ผี ลิตภาพต�ำ่ ทีส่ ดุ การผลิตภาคเกษตรกรรม
ยังขาดการพัฒนาผลิตภาพให้เกิดผลเป็นรูปธรรมใน
วงกว้าง และปัญหาแรงงานไทยมีทักษะไม่ตรงกับความ
ต้องการของตลาด (Labour mismatch) สาเหตุหนึ่ง
ของปัญหานี้ เกิดจากระบบการศึกษาไทยที่ไม่สามารถ
ผลิตแรงงานออกมาตอบโจทย์ความต้องการของภาค
ธุรกิจได้ สอดคล้องกับงานศึกษาของ สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์
(2554) ทีว่ า่ อุตสาหกรรมในประเทศเรายังเน้นการใช้คน
หรื อ เรี ย กว่ า Intensive labour ไม่ ใ ช่ เ พี ย งภาค
อุตสาหกรรมการผลิต แม้แต่ภาคอุตสาหกรรมบริการ ก็
ยังใช้แรงงานเป็นจาํ นวนมากเช่นกันกล่าวคือ การบริหาร
การจัดการการใช้แรงงานประเทศไทยยังมีปญ
ั หา สาเหตุ
เกิดจาก คุณสมบัติคุณวุฒิเนื่องจากเรียนไม่ตรง และ
สอนไม่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ความสามารถในการผลิตของประเทศนั้น ขึ้นอยู่
กับปัจจัยส�ำคัญสองประการคือ ปริมาณแรงงาน (Labor)
และ ผลิตภาพขอ งแรงงาน (Productivity) ซึง่ ผลิตภาพ
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ของแรงงานนี้ จ ะสะท้ อ นถึ ง คุ ณ ภาพ และขี ด ความ
สามารถของแรงงาน ประเทศที่มีจ�ำนวนประชากรมาก
ไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย หรืออินโดนีเซีย มีความสามารถ
ในการผลิตสูง แม้แรงงานอาจจะไม่มีคุณภาพเท่าไรนัก
เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีแรงงานปริมาณมาก และใน
กรณีประเทศที่มีประชากรไม่มาก เช่น ประเทศพัฒนา
แล้วในแถบสแกนดิเนเวีย ไม่ว่าจะเป็น สวิสเซอร์แลนด์
หรือ ฟินแลนด์ แต่กลับมีความสามารถในการผลิตสูง
เนื่องจากแรงงานของประเทศนั้นมีคุณภาพ หรือไม่ก็มี
ผลิตภาพสูงนั่นเอง (ภูเบศร์ สมุทรจักร, 2559)
ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพประชากรไทยที่ส�ำคัญ
ทีส่ ดุ ประการหนึง่ คือ การให้ความรูท้ ถี่ กู ต้องและเหมาะ
สมอย่างถูกวิธแี ก่เยาวชนทีเ่ ป็นอนาคตของชาติ เพือ่ การ
ปรับตัวที่ถูกต้อง อ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการ
(2559) พบว่าเด็กไทยทีอ่ ยูใ่ นระดับการศึกษาภาคบังคับ
โดยแบ่งตามช่วงอายุตั้งแต่ 6-17 ปี ที่มีอยู่ 12.7 ล้านคน
แต่ปรากฏว่าได้รับการศึกษาเพียง 11.5 ล้านคน หลุด
จากระบบการศึกษาถึง 1.2 ล้านคน ดังนั้นเมื่อพิจารณา
โอกาสทางการศึกษา และโอกาสในการพัฒนาตนเองเพือ่
เป็นแรงงานทีม่ ที กั ษะสูงในอนาคต มีเยาวชนจ�ำนวนมาก
ที่ก�ำลังกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีทักษะในการท�ำงานต�่ำ ท�ำให้
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง และประเทศจะขาด
บุคลากรแรงงานอีกเป็นจ�ำนวนมากทีอ่ าจทดแทนในภาค
ส่วนทีเ่ หมาะสมในภาวะสังคมผูส้ งู อายุ ซึง่ เป็นหน้าทีข่ อง
ผูป้ กครอง สถานศึกษา ภาครัฐ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
จะต้องสร้างความร่วมมือ และบูรณาการอย่างเป็นระบบ
เพื่อลดอัตราการขาดแคลนประชากร ที่มีคุณภาพเพื่อ
เป็นแรงงานที่จะพัฒนาประเทศในอนาคต

สรุ ป บทเรี ย นบทเรี ย นจากประเทศญี่ ปุ ่ น สู ่
ประเทศไทย กับการเตรียมพร้อมตลาดแรงงาน
ในอนาคต		

ก.ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ปัญหาขาดแคลนแรงงานส่งผลกระทบอย่างมาก

กับประเทศญี่ปุ่นอันเนื่องมาจากอัตราการเกิดที่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ที่ซบเซา ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนใน
ประเทศญี่ปุ่นเอง ท�ำให้การมีบุตรเป็นเรื่องยากขึ้น เช่น
เดียวกับสังคมไทย บทเรียนปัญหาขาดแคลนแรงงาน
มีมูลเหตุที่คล้ายคลึงกันจากสาเหตุการเกิดของทารกที่
ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาหลายประการตาม
มาอาทิ ปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคส่วนทีเ่ ป็นปัจจัย
หล่ อ เลี้ ย งเศรษฐกิ จ ของทั้ ง 2 ประเทศ ทั้ ง ในส่ ว น
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ที่เป็นแหล่งรายได้อันดับ
1 และ 2 ของประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่เป็น
ประเทศอุตสาหกรรมอันดับ 3 ของโลก ปัญหานี้อาจ
ส่ ง ผลกระทบให้ เ กิ ด ผลิ ต ภาพที่ ล ดลงของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ภายในประเทศ รวมถึงแรงงานภาคเกษตรที่ส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุซึ่งขาดผู้รับช่วงต่อ ในส่วนของประเทศไทย
เองหากแรงงานขาดแคลนจนถึงระดับที่ไม่สามารถป้อน
เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมได้เพียงพอกับความต้องการ
อาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของต่างชาติ และอาจ
กระทบต่อภาคธุรกิจอื่น ๆ ไปด้วย อีกทั้งแรงงานในภาค
การเกษตรหากลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ย่อมส่งผลต่อ
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นปัญหาการขาดแคลน
แรงงานจึงส่งผลกระทบในอนาคตอันใกล้อย่างหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันท�ำให้ปัญหาทุเลาลง
ข. นโยบายเตรียมความพร้อมการรองรับสังคม
สูงอายุส�ำหรับตลาดแรงงาน
นโยบายที่ประเทศญี่ปุ่นพยายามกระตุ้นให้มีทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว ระยะสั้นได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น
ทดแทนก�ำลังแรงงานโดยการน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติ การ
ขยายอายุ เ กษี ย ณและการสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจโดยผู้หญิง ส่วนระยะยาว ได้แก่ มาตรการ
ส่งเสริมการมีบตุ ร การใช้แรงงานหุน่ ยนต์และเครือ่ งจักร
แทนแรงงานจากมนุษย์ จากบทเรียนดังกล่าวเมื่อย้อน
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กลับมาดูประเทศไทยมีนโยบายที่พยายามเตรียมพร้อม
ส�ำหรับการรองรับสังคมสูงอายุส�ำหรับตลาดแรงงาน
ได้แก่ การใช้มาตรการขึน้ ทะเบียนแรงงานข้ามชาติ และ
จ้างแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย การให้เงินสนับสนุน
ผูม้ บี ตุ ร นโยบายเรียนฟรีเพือ่ เพิม่ คุณภาพประชากร การ
ขยายอายุเกษียณ การจ้างงานผู้พิการ สนับสนุนการมี
บุตร แต่ปัญหาสังคมสูงอายุที่เกิดขึ้นนั้นจะยังคงเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป หากยังไม่สามารถแก้ที่สาเหตุของ
ปัญหาที่แท้จริง ทั้งปัญหาคุณภาพของการศึกษา และ
คุณภาพของประชากรทีภ่ าครัฐต้องให้ความส�ำคัญในการ
ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตั้งแต่คุณพ่อ คุณแม่
ทารกในครรภ์ ตลอดจนสุขภาพของประชากร และ
คุ ณ ภาพของการจั ด การศึ ก ษา ซึ่ ง เห็ น ตั ว อย่ า งจาก
ประเทศญี่ปุ่นมีจ�ำนวนแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องแต่
คุณภาพการศึกษา และคุณภาพบุคลากรไม่ลดลงตามไป
ด้วยกลับได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ดังนั้นการพัฒนา
คุณภาพของประชากรจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�ำคัญ
เป็นอันดับแรก
ค. ความท้าทายในการดูแลประชากรในอนาคต
จากรายงานของ World Economics Forum
(WEF) ระบุทกั ษะของแรงงานในอนาคตทีส่ ำ� คัญใน ค.ศ.
2020 (Top 10 skills you will need) และ ลักษณะ
งานในอนาคต (The Future of Work) จากรายงานของ
International Labour Office (ILO) (Balliester &
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Elsheikhi, 2018). ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้น�ำองค์กร
จากองค์กรชั้นน�ำทั่วโลก ทักษะที่เป็นที่ต้องการในปี
ค.ศ. 2020 พบว่ามีอยู่ 10 ทักษะซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ใหญ่ ๆ ได้แก่ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์
และทั ก ษะการปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลอื่ น จากทั ก ษะ
ดังกล่าวข้างต้นเป็นทักษะทีเ่ ครือ่ งจักร หรือคอมพิวเตอร์
ไม่สามารถท�ำได้ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะงานใหม่ ๆ ที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามรายงานของ International
Labour Office ที่มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมี
ระบบการศึ ก ษาที่ ห ลากหลายเกิ ด ขึ้ น มากมายซึ่ ง ไม่
จ�ำเป็นต้องมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเท่านัน้ ผู้
เรี ย นจะเลื อ กเรี ย นในสิ่ ง ที่ ต นเองอยากเรี ย นรู ้ และ
สามารถน�ำไปใช้หรือประกอบอาชีพได้ในอนาคตนั่นจะ
ท�ำให้เกิดนวัตกรรมที่สร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้นมา
เป็นจ�ำนวนมาก ประเด็นที่จะก่อให้เกิดความท้าทายใน
การดู แ ลประชากรของไทย คื อ การจั ด สวั ส ดิ ก ารให้
สอดคล้ อ งกั บประชากร การจั ด เก็ บภาษี จ ากการใช้
แรงงานจากหุน่ ยนต์ และการเคลือ่ นย้ายแรงงานข้ามชาติ
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อนโยบายด้านแรงงานของทุกรัฐใน
โลกนีต้ อ่ ไปในอนาคต และเป็นประเด็นท้าทายทีเ่ ยาวชน
ไทยจะต้องปรับตัว เรียนรู้การใช้ชีวิต และการท�ำงานใน
อนาคตที่จะต้องเรียนรู้ตลอดเวลา มิฉะนั้นเทคโนโลยี
และนวัตกรรมจะเดินไปข้างหน้า เร็วกว่าระบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่อาจรอเพียงการจัดสรรของ
ภาครัฐเท่านั้น
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