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บทคัดย่อ

ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกในโลกที่เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ มีประชากร 1 ใน 3 ของประเทศเป็นผู้สูงอายุ 

ส่งผลให้ประเทศญี่ปุ่นขาดแคลนประชากรในวัยแรงงาน อันเน่ืองมาจากอัตราการเกิดที่ลดลง ผนวกกับประชากร

ญี่ปุ่นมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้น ญี่ปุ่นพยายามแก้ปัญหานี้โดยการขยายอายุเกษียณ ให้สิทธิผู้หญิงในการท�างาน 

มากขึน้ การน�าเข้าแรงงานข้ามชาต ิการใช้หุน่ยนต์ และน�าเทคโนโลยมีาทดแทน เมือ่มองย้อนกลับมายงัประเทศไทย

ทีก่�าลงัเดนิตามรอยของประเทศญีปุ่น่ คาดว่าอกีประมาณ 20 ปีข้างหน้า ประชากรไทย 1 ใน 5 จะเป็นกลุม่ผูส้งูอายุ 

บทความนี้เป็นการน�าเสนอข้อมลู เพือ่แสดงเหตุปัจจัยที่ท�าใหเ้กดิสงัคมสงูอายทุั่วโลก โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น เพื่อ

น�ามาเป็นบทเรียนให้กับประเทศไทยที่ก�าลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้นโยบาย

ของประเทศไทยที่เก่ียวกับผู้สูงอายุในปัจจุบันพยายามป้องกันปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น โดยการน�าเข้าแรงงาน

ข้ามชาติ ขยายอายุเกษียณ ส่งเสริมการมีบุตร การใช้เครื่องจักร เทคโนโลยี และผู้ด้อยโอกาส มาเพื่อทดแทน 

การขาดแคลนแรงงาน แต่ประเด็นท่ีท้าทาย คือ รัฐบาลไทยจะต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นก�าลังแรงงาน

ส�าคัญให้ถูกวิธี และเหมาะสมในระยะยาว เพื่อทดแทนก�าลังแรงงานที่ขาดแคลนไป
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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.

Labor Market Preparation for the Future 

of the Ageing Society: Lessons from 
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บทนำ�
 ประชากรสูงอายุก�าลังเป็นกระแสที่เกิดขึ้นทั่วโลก 

เนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และปัจจัย

ความก้าวหน้าด้านการส่งเสรมิสขุภาพ ส่งผลให้ประชากร

อายุยืนมากขึ้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 จากการประเมินทั่ว

โลก มีประชากรในวัยสูงอายุถึง 868 ล้านคน หรือ ร้อย

ละ 12 และในปี 2030 ประชากรผู้สูงอายุจะมีจ�านวน

เพิ่มสูงขึ้นถึง 1.2 พันล้านคน หรือ ร้อยละ 16 ของ

ประชากรทั่วโลก (OECD, 2015) ดังแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 แสดงอัตราประชากรท่ีมีอายุเกิน 65 ปี 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015-2035

ที่ม�: United Nations Population Division, 2011

 จากแผนภูมิที่ 1 แสดงให้เห็นว่า นับต้ังแต่ปี 

ค.ศ. 2015 ประเทศทีม่ค่ีาเฉลีย่ผูส้งูอายทุีส่งูกว่าประเทศ

อื่น ๆ  คือประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงถึง ร้อยละ 33.62 

และจะเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 39.76 ในปี ค.ศ. 2035 ส่วน

ประเทศเกาหลีใต้ มีค่าเฉลี่ยผู ้สูงอายุเพิ่มขึ้นเร็วกว่า

ประเทศอื่น จ�านวนประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเท่าตัว

จากร้อยละ 15.53 เป็น ร้อยละ 31.14 ภายในระยะเวลา 

20 ปี และเป็นครั้งแรกที่เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุมากกว่าวัย

แรงงาน ส่วนประเทศไทยเป็นสังคมสูงอายุเร็วอันดับ 3 

ของเอเชีย คาดว่าจ�านวนประชากรกลุ่มน้ีจะเพิ่มขึ้นไป

อยู่ที่ ร้อยละ 26.9 ภายในปี พ.ศ. 2578 (ค.ศ. 2035) 

หมายความว่าประชากรไทยทุก 4 คน จะเป็นผู้สูงอาย ุ

1 คน ขณะที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ยังคงเป็นประเทศที่มีประชากรอายุน้อยสุดของเอเชีย 

มีค่าเฉลี่ยคนสูงอายุในปี ค.ศ. 2035 ร้อยละ 8.38

 จะเห็นได้ว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุแล้ว (Aging 

Society) โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุ (วัย 60 ปีขึ้นไป) เกิน

ร้อยละ 10 ของประชากร (อนันต์ อนันตกูล, , ม.ป.ป) 

อย่างไรก็ตาม การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

(Absolute Aged Society) ตามค�านิยามของ องค์การ

สหประชาชาติ (UN) ก็ต่อเมื่อมีสัดส่วนประชากรวัย 

60 ปีขึน้ไป เกิน ร้อยละ 20 ของประชากร นัน่หมายความ

ว่าในปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2522) จะเป็นปีแรกที่

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ

โดยสมบูรณ์ ถ้าแบ่งประชากร

ตามกลุ่มอายุออกเป็น 3 กลุ่ม

ใหญ่ เพือ่แสดงการเปลีย่นแปลง

โครงสร้างตามอายขุองประชากร 

จะเห็นได้ว ่าจ�านวนผู ้สูงอาย ุ

(วยั 60 ปี ขึน้ไป) ในประเทศไทย

ได้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่

ประชากรวัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) มีสัดส่วนลดลงเป็น 

ล�าดับ ส่วนประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) นั้น 

ประชากรในกลุ่มนี้ยังอยู่ในระดับสูง (เกินร้อยละ 60) 

สะท้อนว่าการขาดแคลนแรงงานจะยังไม่เกิดขึ้นในทันที

ทันใด แต่จ�านวนแรงงานจะค่อย ๆ ทยอยลดลงอย่าง 

ต่อเนื่อง (TCIJ, 2560, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) 

ประเดน็ทีส่�าคญักค็อืในอกี 2 ปีข้างหน้าหรอื พ.ศ. 2563 

(ค.ศ. 2020) จะเป็นปีแรก ที่ประเทศไทย มีจ�านวน

ประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็ก ก่อนจะเข้าสู่

ปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) ที่ไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุ

จ�านวนสูง ถึง 13.6 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.5 

หรือ 1 ใน 5 ของประชากรไทยจะเป็นผู้สูงอายุ การเพิ่ม

ขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุ เป็นผลมาจาก

สภาพสงัคม และเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป การเปลีย่น
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ประเทศจากเกษตรกรรมไปสูป่ระเทศอตุสาหกรรม ท�าให้

เกดิการไหลบ่าของค่านยิมตามอย่างตะวนัตก รวมถงึ ค่า

นยิมการแต่งงานช้า มบีตุรลดลง และการมส่ีวนร่วมของ

แรงงานหญิงในตลาดแรงงาน (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 

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 ไม่จดทะเบยีนสมรส ซ่ึงพบรูปแบบการอยูอ่าศยั

ร่วมกันเป็นครอบครัวรูปแบบใหม่ในสัดส่วนท่ีสูง โดย

เฉพาะในกรุงเทพมหานคร (อรทัย อาจอ�่า, 2552) และ

เหตผุลบางส่วนทีล่ดลง ของอตัราเจรญิพนัธุไ์ม่ได้มาจาก

ความไม่ต้องการมบีตุร หรอืต้องการมบีตุรลดลง หากแต่

เป็นอุปสรรคที่ท�าให้ไม่สามารถมีบุตรได้ตามต้องการ 

หรือตามจ�านวนทีต้่องการด้วย (มนสกิาร กาญจนะจติรา 

และนุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมณ์, 2557) จากสถานการณ์

ด้านประชากรข้างต้นล้วนส่งผลให้ จ�านวนทารก และ

ประชากร วัยแรงงานลดลง ขณะท่ีการพัฒนาทางด้าน

การแพทย์มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้นท�าให้ผู ้สูงอายุมีอายุ

ยืนยาวขึ้น ส่งผลต่อ การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง

ประชากรไทย ทั้งน้ียังไม่นับรวมการย้ายถิ่นท่ีมีมากขึ้น

อีกด้วย (ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์, 2560) 

 เมื่อกล่าวถึงประเทศญ่ีปุ่นท่ีเป็นประเทศสังคมสูง

อายุระดับสูง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 ซ่ึงในปี ค.ศ. 2005 

ประชากร 1 ใน 5 ของ ประชากรทั้งหมดมีอายุ 65 ปี 

หรืออาจจะมากกว่า (McCreedy, 2003, P.1) เมื่อย้อน

กลับมามองประเทศไทย ถึงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจาก

สังคมสูงอายุในปี ค.ศ. 2002 ไปสู่สังคมสูงอายุอย่าง

สมบรูณ์ในปี ค.ศ. 2027 (พ.ศ. 2567) ตามการคาดการณ์ 

(ปกรณ์ ศิริประกอบ, 2560 น.42) ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็น

ถงึความเชือ่มโยง ระหว่างการถอดบทเรียน จากประเทศ

ญี่ปุ่น กับการศึกษาสถานการณ์ในประเทศไทยที่ก�าลัง

เผชิญภาวะขาดแคลนวัยแรงงานอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้

ดังน้ันบทความน้ีจะได้น�าเสนอถึงสาเหตุ สภาพปัญหา 

และแนวทางในการแก้ปัญหาของประเทศญี่ปุ่น สู่การ 

น�ามาเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย 

ผลกระทบของสงัคมผูส้งูอ�ยขุองประเทศญีปุ่น่
 จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ

ญีปุ่น่ส่งผลกระทบต่อการจดัการด้านแรงงานในศตวรรษ

ที่ 21 เป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นสังคมที่

ต้องอาศัยอัตราแรงงานในการขับเคล่ือนประเทศ โดย

เฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่

ส�าคญัของประเทศญีปุ่น่นบัจากสงครามโลกครัง้ที ่2 และ

ยังส่งผลกระทบต่อแรงงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หลาย

ประการ ดังนี้

 ประก�รแรก ปัญหาการทดแทนประชากรวัย

แรงงานในภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ปัญหา

หลักประการหนึ่งที่เกิดขึ้นกับประชากรสูงอายุ คือ

อัตราส่วนของคนเกษียณอายุ ต่อก�าลังแรงงานที่เข้ามา

ทดแทน โดยเฉพาะในบางส่วนของภาคอุตสาหกรรม

ทัว่ไป อตุสาหกรรมยานยนต์ และอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์

ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดของญ่ีปุ ่น อาจเสียหายได้ หากไม่

สามารถรักษาระดับการผลิตไว้ (Jack, 2016 P.2) 

เนื่องจากประเทศญี่ปุ ่นเป็นประเทศอุตสาหกรรมที ่

ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของโลก และเป็นผู ้น�าใน 

ด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผล 

อย่างรุนแรงต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวมของญี่ปุ่น หาก

อัตราการเกิดยังลดลงอย่างเช่นปัจจุบันนี้ และวิธีการ

แก้ไขที่ภาครัฐด�าเนินอยู ่ ยังไม่ประสบความส�าเร็จ 

นอกจากนีใ้นอกีภาคส่วนทีน่่าวติกของประเทศญีปุ่น่กค็อื 

ภาคเกษตรกรรม จากการศึกษาของ Shimizu (2015) 

เปิดเผยว่า จ�านวนเกษตรกรในประเทศญี่ปุ ่นลดลง 

ไปกว่าครึ่งนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 โดยสัดส่วนแรงงาน

เกษตรกรร้อยละ 77 เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี 



102 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2  |  jsn Journal Vol. 9 No. 2 December 2019

จากสถิติชี้ให้เห็นถึงปัญหาในอนาคตเนื่องจากคนหนุ่ม

สาวเลือกที่จะไม่ท�างานในภาคการเกษตร ส่วนแรงงาน

ผู้สูงอายุจะมีอายุมากขึ้นจนสภาพร่างกายไม่สามารถ

ท�างานได้ 

 ประก�รที่สอง ปัญหาลูกจ้างช่ัวคราว (Non 

regular worker) ในประเทศญี่ปุ่น ปัญหาที่เกิดขึ้น 

จากระบบการจ้างงานแบบชั่วคราว คือประชากรกลุ่ม 

ดังกล่าวต้องเผชิญภาวะความไม่มั่นคงในการท�างาน 

(Takahashi, 2018, P. 11) อันเนื่องมาจากระบบการ

จ้างงานในประเทศญีปุ่น่ทีเ่ปลีย่นเป็นการจ้างโดยมรีะยะ

เวลาตามสัญญาจ้างแทนการจ้างงาน ระยะยาว สาเหตุ

จากอุตสาหกรรม และบริษัทขนาดใหญ่ลดการผลิตลง 

เพราะความต้องการสินค้าและบริการภายในประเทศ ที่

ลดลงตามจ�านวนประชากร ซ่ึงส่งผลต่อลูกจ้างช่ัวคราว 

2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก แรงงานชั่วคราวที่ได้รับการจ้าง

ใหม่หลังเกษียณพบว่ากว่าร้อยละ 90 ยังคงท�างาน 

กับบริษัทเดิม แต่ปัญหาการท�างานแบบชั่วคราวของ 

ผู้สูงอายุคือการเกิดความเหลื่อมล�้าทางด้านรายได้ กับ

กลุ่มที่ท�างานประจ�าค่อนข้างสูง รวมถึงสวัสดิการที ่

ขาดหายไปด้วย (เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์, 2560) และ

กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวอีกลุ่มหน่ึง คือ กลุ่มหนุ่มสาว ท่ีมา

จากกระแสหรือค่านิยมการท�างานอิสระ หรืองาน (Part 

time) ที่เรียกว่า ฟรีเตอร์ (Freeters) หรือ “furita” 

(Katsumata, 2000. P.8) มากขึ้น ในอนาคตหากกลุ่ม 

Freeters ท่ีอยูใ่นช่วงอาย ุ25-34 ปียงัไม่สามารถเปลีย่น

สถานภาพไปสู่การเป็น พนักงานประจ�าได้ กลุ่มคน 

เหล่านี้จะประสบกับปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมาเมื่ออายุ

มากขึ้น อาทิ ปัญหาเรื่องเงินบ�านาญ ประกันสังคม 

เป็นต้น และปัญหาดังกล่าวนี้จะกลายเป็นภาระใหญ่ ที่

ภาครัฐจะต้องเข้ามาดูแล (เสาวลักษณ์ หีบแก้ว, 2560)

 ประก�รที่ส�ม ความต้องการแรงงานข้ามชาติใน

การดูแลผู้สูงอายุ ถึงแม้อัตราการว่างงานของคนญี่ปุ่น 

จะลดลงอย่างต่อเนือ่งจากจ�านวนงานกบัจ�านวนแรงงาน

ที่เริ่มเข้าสู่ระดับเดียวกัน แต่มีงานประเภทหน่ึงท่ีก�าลัง

ขาดแคลน และจะเป็นเช่นน้ีต่อไป คือแรงงานในภาค

บริการ และการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากจ�านวนที่เพิ่มขึ้น

ของผู้สูงอายุ และอัตราความมีอายุยืนที่สูงขึ้น ท�าให้

จ�านวนผู้ที่ท�างานในภาคส่วนนี้ไม่เพียงพอต่อการรับ

บริการของผู ้ป่วยและผู ้สูงอายุ และอีกเหตุผลหนึ่ง 

เนื่องจากอาชีพนี้ค่าตอบแทนน้อย และไม่เป็นที่นิยม 

ผลการศึกษาของ Ogawa (2011) ระบุว่าจากปัญหา 

ดังกล่าวนี้ท�าให้ต้องน�าเข้าแรงงานข้ามชาติ มาท�าหน้าที่

ด้านน้ี โดยเฉพาะ จากประเทศอนิโดนเีซยี และฟิลปิปินส์ 

ทีม่กีารท�าข้อตกลงการน�าเข้าโดยถกูกฎหมายหลายฉบบั 

ภายในประเทศญี่ปุ่นต้องร่วมมือแก้ไขหลายภาคส่วน 

ทั้งส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เนื่องจาก 

ผู้สูงอายุมีจ�านวนมาก ย่อมส่งผลให้เกิดความต้องการ 

การดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นตามไปด้วย แต่ปัจจุบันสถาน

ดแูลผูสู้งอาย ุและจ�านวนผู้บรบิาลดแูลผู้สูงอายมุจี�านวน

จ�ากัดอาจไม่เพียงพอในอนาคตหากจ�านวนผู้สูงอายุเพิ่ม

จ�านวนขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ฉะนั้นสาขาวิชาชีพดังกล่าว 

จึงกลายเป็นสาขาที่ขาดแคลนในประเทศญี่ปุ ่นทั้งใน

ปัจจุบัน และอนาคต

 ประก�รที่สี่ ความไม่สมดุลของภาวะเศรษฐกิจ 

เนื่องจากประชากรในภาคแรงงานที่ลดลงซึ่งสวนทาง 

กับจ�านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรง

กับ อัตราผลผลิตมวลรวมของประเทศชาติ (GDP) นั่น

คือ รายรับของรัฐจากการเก็บภาษี หรือการหมุนเวียน

ทางเศรษฐกิจจากประชากรวัยแรงงานลดลง แต่อัตรา 

ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุสูงขึ้น ซ่ึงส่งผลกระทบ 

ต่อหนี้สาธารณะที่สูงข้ึนอย่างต่อเนื่องไปด้วย ตามการ

คาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ (Anderson, Botman, 

& Hunt, 2014) คาดว่า GDP จะลดลงจนถึงติดลบ 

สวนทางกบัหนีค้งค้างของรฐับาลทีส่งูขึน้ดงัแผนภมูทิี ่1.2 

และ 1.3 
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 ในปี ค.ศ. 1970 รัฐบาลญ่ีปุ่นได้จัดงบประมาณ 

ร้อยละ 6 ของรายได้รัฐเพื่อสวัสดิการสังคม ต่อมาในปี 

ค.ศ. 1992 งบประมาณน้ีเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 18 

และคาดว่าใน ปี ค.ศ. 2025 รฐัอาจจะต้องใช้งบประมาณ

เพื่อสวัสดิการสังคม สูงถึงร้อยละ 27 ของรายได้รัฐ 

งบประมาณเหล่าน้ีล้วนเป็นเงินภาษี ที่จัดเก็บมาจาก 

กลุ่มคนในวัยท�างาน ที่มีสัดส่วนค่อนข้างคงที่ ในขณะที่

ผู้สูงอายุมีจ�านวนเพิ่มขึ้น (พิสิษฐ์ จิรภิญโญ, 2558) 

ผลกระทบของสังคมสูงอ�ยุต่อแรงง�นใน
ประเทศไทย
 การลดลงของประชากรในประเทศไทย เป็นผล 

จากการที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายประชากรเมื่อปี 

พ.ศ. 2513 โดยมีเป้าหมายที่จะชะลออัตราการเพิ่มของ

ประชากร และได้ก�าหนดให้โครงการวางแผนครอบครัว 

ท�าให้เป็นผลต่อเน่ืองตลอดระยะ 4 – 5 ปีท่ีผ่านมานี้ 

อัตราการเพิ่มของประชากรไทยสูงไม่ถึงร้อยละ 1 ต่อปี 

เป็นที่น่าสังเกตว่าจ�านวนประชากรของประเทศไทยอยู่

ที่หลัก 60 ล้านต้น ๆ มานานหลายปี เมื่อปี พ.ศ. 2539 

ประชากรไทยมจี�านวน 60 ล้านคน มาถงึในปี พ.ศ. 2549 

หรือ 10 ปีผ่านมา ประชากรไทยยังคงมีจ�านวนไม่ถึง 

63 ล้านคน ถ้าไม่นับแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใน

ประเทศไทยจ�านวนมากจนยากที่จะนับจ�านวนได้ครบ

ถ้วน (ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 

ม.ปป.) จากสาเหตุการเกิดที่ลดลงส่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย ดังนี้

 ประก�รแรก เมือ่วเิคราะห์สภาพปัญหาทีก่�าลังเกดิ

ขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นในขณะน้ี แล้วน�ามาเทียบเคียงกับ

ประเทศไทย ถอืเป็นบทเรยีนส�าคัญทีป่ระเทศไทยจะต้อง 

เตรียมรับมืออยู่ 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก กรณี

ขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม การขาดแคลน

แรงงานในอุตสาหกรรมย่อมส่งผลให้ก�าลังในการผลิต

ภายในประเทศลดลง และต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นจาก

อัตราค่าแรงและค่าขนส่ง ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจ

ย้ายฐานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมได้ ส�านักข่าว 

นิกเกอิ (Nikkei Asian Review, 2018) ประเทศญี่ปุ่น 

รายงานว่าโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทของญี่ปุ่นที่

เคยขยายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น เช่น จีน และ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มมีการย้ายฐานการผลิตกลับ

ประเทศของตน เพื่อเลี่ยงค่าแรงท่ีสูงขึ้น โดยการน�า

เทคโนโลยี และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาสนับสนุนการ

ผลิตเพือ่ทดแทนการใช้แรงงานจากมนษุย์ ประเดน็ทีส่อง 

แรงงานในภาคการเกษตรปัจจุบันยังคงมีแนวโน้มลดลง

อย่างต่อเน่ือง กล่าวคือในปี พ.ศ. 2533 ประเทศไทย 

แผนภูมิที่ 1.2 อัตราผลผลิตมวลรวมของประเทศชาติ แผนภูมิที่ 1.3 หนี้คงค้างของรัฐบาล

ที่ม�: Anderson, Botman, Hunt, 2014

Population aging          Plus dissaving by the elderly         Plus rising risk premiumหม�ยเหตุ:
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มีแรงงานในภาคการเกษตรอยู่ถึงร้อยละ 63.3 แต่ใน 

ปี พ.ศ. 2555 สัดส่วนกลบัลดลงเหลอืเพยีง ร้อยละ 42.1 

นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ ่มแรงงานอายุ 40 ปีขึ้นไปมี 

แนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง แต่กลุ่มแรงงาน ท่ีมีอายุ 

15-39 ปีมีแนวโน้มลงลงอย่างรวดเร็ว (กรวิทย์ ตันศรี, 

2561) นั่นแสดงถึงสิ่งที่ตามมาคือการลดลงของผลผลิต

ทางการเกษตร หรือการต้องเตรียมรับมือกับการน�าเข้า

แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เพ่ือยังคงไว้ซึ่งการผลิต

ที่เพียงพอต่อความต้องการทั้งภายใน และต่างประเทศ 

 ประก�รที่สอง กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวที่มีภาวะความ

ไม่มั่นคงในการท�างานสูง ถึงแม้ผู้สูงอายุในญ่ีปุ่นท่ีได้รับ

การจ้างให้ท�างานต่อ หรือท�างานพาร์ตไทม์ (Part time) 

จะสามารถมีรายได้เล้ียงตนเอง แต่กลุ่มน้ีมักได้รับการ

จ้างงานตามสัญญาระยะสั้น ซ่ึงต�่ากว่าพนักงานประจ�า 

นั่นย่อมส่งผลต่อผู้ที่ยังมีหนี้สิน ภาระค่าใช้จ่ายส�าหรับ

ชีวิตประจ�าวัน หรือเลี้ยงดูบุตรที่หลาน ที่ยังศึกษาอยู่ ที่

ยังคงต้องแบกรับภาระเท่าเดิมแต่รายได้จากการท�างาน

ลดลง จากการศึกษาในประเทศไทยในกรณีท่ีผู้สูงอายุ

เป็นหวัหน้าครอบครวัของ นงนชุ สนุทรชวกานต์ (2552) 

พบว่าประมาณร้อยละ 70 ของกลุ่มผู้สูงอายุชายอายุ 

60-65  ปีที่ต้องท�างานต่อเนื่องเพราะเป็นรายได้หลัก 

ของครอบครัว ส�าหรับผู้สูงอายุเพศหญิงท่ีท�างานต่อ 

หลังอายุ 60 ปี นั้น มีความส�าคัญ ในฐานะที่เป็นรายได้

หลักของครอบครัว ประมาณร้อยละ 66 ของกลุ่มผู้สูง

อายุเพศหญิง อายุ 60-65 ปีที่ต้องท�างานต่อเนื่องเพราะ

เป็นรายได้หลักของครอบครัว 

 ซึง่ผลกระทบของความไม่มัน่คงนีร้วมถงึการด�าเนนิ

ชวีติของคนหนุม่สาวทีอ่ยูใ่นช่วงของการมคีรอบครวัด้วย 

เสาวลักษณ์ หีบแก้ว (2560) กล่าวว่าจากภาวะดังกล่าวนี ้

ส่งผลต่อการตัดสินใจแต่งงาน และมีบุตรของกลุ ่ม 

Freeters ในประเทศญี่ปุ ่นที่มีภาวการณ์แต่งงานใน 

อัตราที่ต�่ามากในวัยเจริญพันธุ์ น่ันเป็นบทเรียนให้ย้อน

กลบัมาพิจารณาถงึแรงงานนอกระบบของไทยทีม่อียูเ่ป็น

จ�านวนมาก ข้อมูลจากส�านักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า 

มแีรงงานนอกระบบจ�านวน 20.8 ล้านคน จากประชากร

วยัท�างาน 37.7 ล้านคน (ส�านักงานสถติแิห่งชาต,ิ 2560) 

ซึง่คนกลุม่นีไ้ม่ได้รับความคุม้ครองท้ัง ความมัน่คงในการ

ท�างาน ความเส่ียงจากการท�างานค่าตอบแทน และ 

อื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจมีครอบครัว 

และมีบุตรในอนาคตได้

 ประก�รที่ส�ม ความต้องการแรงงานข้ามชาติ 

เดิมทีประเทศไทยไม่มีนโยบายเปิดให้มีการน�าเข้า

แรงงานจากต่างประเทศ แต่เมื่อเศรษฐกิจของไทย 

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนแรงงานไทยเร่ิมขาดแคลน 

ท�าให้แรงงานข้ามชาต ิจากประเทศเพือ่นบ้านไหลเข้ามา

เป็นจ�านวนมากจนรัฐบาลไทยต้องหาวิธีบริหารจัดการ

แรงงานเหล่านี้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน 

(ยอดยิง่ ศุภศร,ี 2553) โดยรฐับาลไทยได้มคีวามพยายาม

ที่จะบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้เข้าสู่ระบบ มาก

ขึ้น เพื่อแก้ไขการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงาน

จากประเทศเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ ได้แก่ ลาว พม่า และ

กัมพูชา ซึ่งแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาตินี้กระจายอยู่ใน

หลายภาคส่วน และกิจการที่ใช้แรงงานสูง ได้แก่ ธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้าง การให้บริการ เกษตรและการประมง 

ซึ่งกิจการเหล่านี้มีสัดส่วนของผู้ใช้แรงงานข้ามชาติต่อ

แรงงานไทยที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นอาจประเมินได้ว่า

แรงงานข้ามชาตจิะยงัคงมคีวามส�าคญัต่อโครงสร้างการ

พฒันาประเทศต่อไปเรือ่ย ๆ  (ศูนย์วจิยักสกิรไทย, 2560) 

นอกจากนี้ จากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นที่มี

การท�าความร่วมมือ (MOU) เพื่อน�าเข้าพยาบาล และ ผู้

บริบาล จากฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เพื่อเข้ามาดูแลผู้

สงูอาย ุแสดงให้เหน็ว่าในอนาคตปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้อย่าง

แน่นอนคอืการขาดแคลนกลุ่มงานประเภทพยาบาล และ

บริบาลผู้สูงอายุ แต่ต่างกันท่ีประเทศไทยยังไม่สามารถ

น�าเข้า พยาบาล และผู้บริบาล จากทั้งลาว พม่า และ

กัมพูชาที่เปน็แหลง่แรงงานหลักได้ เพราะทั้ง 3 ประเทศ

ไม่ได้มีระบบผลิตพยาบาล หรือผู ้บริบาลอย่างเช่น 

ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย
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 ประก�รที่สี่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ จากค�ากล่าว

อ้างของ World Economics Forum (WEF) ท่ีว่า

ประเทศไทยจะแก่ก่อนรวย ซ่ึงอาจจะเป็นสิ่งท่ีก�าลังจะ

เกิดขึ้นจริงเมื่อพิจารณาจากกรณีของประเทศญ่ีปุ่นใน

แผนภูมิที่ 1.2 และ 1.3 ที่แสดงรายได้ และรายจ่ายของ

ประเทศญี่ปุ่นไปในทิศทางตรงข้ามกัน ซึ่งสาเหตุหลักมา

จากรายจ่ายภาครฐัในการดแูลระบบสขุภาพ สาธารณสุข 

ความปลอดภัย และอื่น ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ ดังนั้นในการ

บรหิารทศิทางของการดแูลสงัคมผูส้งูอายไุปพร้อม ๆ  กบั

ความก้าวหน้าแล้วนัน้ จงึเป็นไปค่อนข้างล�าบากหากไม่มี

การเตรียมความพร้อมที่ดี ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

(สศค.) ประเมินว่า ภาระงบประมาณเพื่อการสร้างหลัก

ประกันรายได้กรณีชราภาพของไทยในระยะ 10 ปีข้าง

หน้า (พ.ศ. 2567) จะสูงขึ้นอย่างน้อย 6.8 แสนล้านบาท 

หรือร้อยละ 3 ของผลผลิตมวลรวมในประเทศ ซึ่งจะก่อ

ให้เกิดวิกฤตการคลัง (เนตรนภาไวทย์เลิศศักดิ์, 2560) 

ดังนั้นประเทศไทยที่ยังมีความเหลื่อมล�้าทางด้านสังคม

อยูม่าก เมือ่สงัคมผูส้งูอายอุย่างสมบรูณ์มาถึง ภาครฐัอาจ

ต้องแบกรับภาระอย่างมหาศาลหากยังไม่สามารถท�าให้

ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเองได้ 

ก�รแก้ปัญห�ของประเทศญี่ปุ่น
 ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานต่อการ

ก�าหนดนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหา หรือแม้กระท่ังชะลอ

ปัญหาของประเทศญี่ ปุ ่น ซึ่งมีความใกล้เคียงกับ

ประเทศไทยในหลายกรณี ดังนี้ 

 วธิกี�รแรก ก�รนำ�เข้�แรงง�นข้�มช�ต ิประเทศ

ญี่ปุ ่นมีจ�านวนแรงงานข้ามชาติตามรายงานจากศูนย์

แรงงานข้ามชาติแห่งเอเชีย ในปี ค.ศ. 2018 มีจ�านวน

ทั้งหมด 2,043,887 คน ในจ�านวน 3 อันดับแรกนี้ แบ่ง

เป็นแรงงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมากท่ีสุดถึง

จ�านวน 552,413 คน หรือ ร้อยละ 27 รองลงมาเป็น

แรงงานจากเกาหลีจ�านวน 522,486 คน คิดเป็นร้อยละ 

25.5 และล�าดับ 3 มาจากประเทศฟิลิปปินส์จ�านวน 

210,243 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 โดยส่วนใหญ่เข้ามา

ท�างานในภาคการผลิต ธุรกิจขายส่ง และงานโรงแรม 

เป็นต้น (Asianmigrantcentre, 2019) ในอดีตญี่ปุ่น 

ค่อนข้างมีนโยบายกีดกันแรงงานจากต่างชาติ เนื่องจาก

คนญี่ปุ่นมีความเป็นอัตลักษณ์ และชาตินิยมสูงไม่นิยม

เปิดรับวัฒนธรรมอื่น จนกระทั่งมีการแก้ไขกฎหมาย

แรงงานข้ามชาติในประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1990 มีการ

อนุญาตให้แรงงานอพยพเชื้อสายญี่ปุ่นจากอเมริกาใต ้

เข้ามาท�างาน โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศบราซิลที่

เพิ่มขึ้นสูงมากในช่วงเวลานั้น (Kashiwazaki & Akaha, 

2006) และมีโครงการฝึกงานส�าหรับคนต่างชาติอีกด้วย 

(Katsumata, 2000) ภาคส่วนเกษตรเป็นส่วนที่ได้รับ

ผลกระทบหนกัทีสุ่ดจากการขาดแคลนแรงงาน กระทรวง

เกษตรของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า จ�านวนเกษตรกรในญี่ปุ่น 

ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 และสัดส่วน

แรงงานเกษตรกร 2 ใน 3 ยงัเป็นผู้สูงอายทุีม่อีายมุากกว่า 

65 ปี ด้วยเหตุนี้ญี่ปุ่นจึงมีโครงการเปิดรับอาสาสมัคร 

ต่างชาติให้เข้าไปเรียนรู้วัฒนธรรมและใช้ชีวิตภายใน 

ท้องถิ่น เพื่อมาทดแทนก�าลังแรงงานที่ขาดหายไป ทั้ง

ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ประมง และป่าไม้ แต่มี

แรงงานบางส่วนลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมาย โดยผ่าน

โครงการฝึกอบรมอาชีพนี้ ข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม

ญี่ปุ่น ระบุว่า ในปี ค.ศ. 2013 แรงงานต่างชาติประมาณ 

7,000 คน เข้ามาท�างานในภาคเกษตรกรรม เพิ่มขึ้น

เกอืบ 2 เท่าจากในปี ค.ศ. 2007 โดยแรงงานผิดกฎหมาย

ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ไทย และเวียดนาม 

 นอกจากภาคเกษตร รัฐบาลญี่ปุ่นยังเปิดโอกาสให้

แรงงานต่างชาติฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพที่ขาดแคลน

ในต�าแหน่งพยาบาลและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่เรียกว่า 

Japan’s Technical Intern Training Program ซึ่งแต่

เดิมโครงการนี้มุ่งหาแรงงาน เพื่อป้อนภาคอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรมและอื่นๆ แต่ปัจจุบันเปิดให้กับต�าแหน่ง

พยาบาลกับผู้ดูแลผู้สูงอายุด้วย ซึ่งโครงการนี้เป็นความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ รัฐบาลญี่ปุ ่นท�าข้อตกลง 
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“economic partnership agreements” (EPA 

programs) กับอนิโดนเีซีย ฟิลปิปินส์ และเวยีดนาม เพือ่

รับนักศึกษาฝึกหัด เฉพาะ 3 ประเทศนี้ ได้รับการดูแลที่

เป็นระบบมากกว่า หากสอบผ่านได้ประกาศนียบัตรจะ

สามารถท�างานในญี่ปุ่นตลอดชีพ (Bartram, 2000)

 วธิกี�รทีส่อง ก�รส่งเสรมิก�รมบีตุร เป็นนโยบาย

ที่ทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนท้ังรัฐบาลกลาง รัฐบาล

ท้องถิ่น และเอกชน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการมีบุตร เริ่ม

จากรัฐบาลกลางของญี่ปุ่น มีนโยบายสนับสนุนผู้มีบุตร

ตั้งแต่การคลอดไปจนถึง การเลี้ยงดู ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 

เป็นจ�านวนเงนิ 420,000 เยน หรอืเมือ่เทยีบเป็นจ�านวน

เงินในปัจจุบัน ประมาณ 120,000 บาท แต่ก็ยังไม่เพียง

พอส�าหรับพ่อ แม่พึ่งคลอด ที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่าย

ทั้งหมด ซ่ึงค่าใช้จ่ายค่าเฉลี่ยในขณะน้ันอยู่ท่ีประมาณ 

500,000 เยน หรือประมาณ 145,000 บาท (Helble & 

Takeda, 2017) ส่วนในปัจจบุนัประเทศญีปุ่น่มสีวสัดิการ

ในการลาไปเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดได้ จนกว่าบุตรจะมีอายุ

ครบ 1 ปี 2 เดือน และ รัฐบาลจ่ายค่าชดเชยให้ 2 ใน 3 

ของฐานรายได้ ส่วนแม่ได้รับการยกเว้นภาษีทุกชนิด ใน

ช่วงทีล่าคลอดอกีด้วย นอกจากรฐับาลกลางแล้ว รฐับาล

ท้องถิ่นในปัจจุบันยังสนับสนุน เช่น ทางการเมืองทาคา

ฮาชิ (Takahashi) จังหวัดโอกายามะ (Okayama) ของ

ญีปุ่น่ประกาศมาตรการส่งเสรมิการมบีตุร ด้วยการแจกเงนิ 

สนบัสนนุจ�านวน 1 ล้านเยน หรอืประมาณ 290,000 บาท 

ส�าหรับครอบครัวที่มีบุตรคนที่ 4 ส่วนคู่สามี ภรรยาที่มี

บุตรคนที่ 3 จะได้รับเงินสนับสนุนจ�านวน 500,000 เยน 

หรอืประมาณ 145,000 บาท (Chaiwanitphon, 2017)

 นอกจากนี้ภาคเอกชนญ่ีปุ่นเองยังพยายามสร้าง

แรงจูงใจเพื่อกระตุ้นการเพิ่มจ�านวนประชากร เช่น ในปี 

พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) บริษทัรถยนต์ไดฮทัส ุ(Daihatsu) 

ร่วมกับเมืองอิเคดะ (Ikeda) ให้เงินรางวัลแก่ครอบครัว 

ที่มีลูกคนที่ 4 เป็นจ�านวนเงินสูงถึง 200,000 เยน หรือ 

ประมาณ 58,000 บาท (Bell, 2004). สิง่เหล่านีเ้ป็นการ

แสดงให้เห็นว่าประเทศญ่ีปุ่นพยายามสนับสนุน และ 

ส่งเสริมการมีบุตรทุกวิถีทางโดยเหตุผลหลักคือไม่ให้

จ�านวนประชากรลดลงกว่าเท่าที่เป็นอยู่

 ผลจากการส่งเสริมการมีบุตรจากรายงานของ 

World Economics Forum (2015) อัตราการเกิดของ

ทารกในประเทศญีปุ่น่ได้เพิม่สงูขึน้ทีส่ดุในรอบ 21 ปี จาก

ระดับต�่ากว่า 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 มีช่ัวโมงการท�างานที่ลดลงเพื่อให้เวลา 

ในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าท�าให้อัตราการเกิด 

เพิ่มขึ้นเป็น 1.80 คนได้จากนโยบายนี้ 

 วิธีก�รที่ส�ม ก�รขย�ยอ�ยุเกษียณ วิธีการแก้ไข

ปัญหาระยะสัน้ แต่หวังผลระยะยาวของประเทศญีปุ่น่และ 

ด�าเนินมาอย่างต่อเน่ืองคือ การขยายอายุเกษียณที่มีผล 

มาจากมาตรฐานการจดัการด้านแรงงาน the Employment 

Promotion Measures Act in 1966 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 

จนกระท้ังมีการเร่ิมบังคับใช้การก�าหนดอายุเกษียณใน 

ปี ค.ศ. 1971 และก�าหนดเป็นกฎหมายออกบังคับใช้ใน

ปี ค.ศ. 2004 ที่มีกฎหมายขยายอายุเกษียณเป็น 65 ปี 

(Williamson & Higo, 2007) ส่วนระบบราชการในปี 

ค.ศ. 2005 ในสมัย นายจนูชิิโร โคอิซมิู เป็นนายกรฐัมนตรี 

มีการปรบัโครงสร้างแรงงานใหม่ด้วยการปรบัอายุเกษยีณ

ราชการจาก 60 ปี เป็น 65 ปี ด้วยเช่นกนั จากการส�ารวจ

บริษัทเอกชนมีการก�าหนดข้อบังคับ การเกษียณอายุของ

ตนเองเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  จากร้อยละ 69 ในปี ค.ศ. 1968 เป็น

ร้อยละ 91 ในปี ค.ศ. 1991 (Clark & Robert. et al., 

2010) ในปี ค.ศ. 2008 อตัราแรงงานในกลุม่ผูส้งูอายผุูช้าย

ชาวญีปุ่น่มสีดัส่วนการท�างานอยูท่ี ่ร้อยละ 30 ซึง่สงูทีส่ดุ

ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วในขณะที่ยุโรปมีจ�านวน

ร้อยละ 10 (International Labour Organization, 2009) 
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 วิธีก�รที่ส่ี ก�รใช้นโยบ�ยท�งเศรษฐกิจ ตั้งแต่

ช่วงปลายปี ค.ศ. 1989 ประเทศญ่ีปุ่นประสบปัญหา

เศรษฐกิจครั้งใหญ่ ราคาหุ้น และราคาอสังหาริมทรัพย์

ร่วงลงอย่างมาก ธนาคารแห่งชาติพยายามลดอัตรา

ดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ผลกลับไม่เป็นอย่าง 

ที่คาดไว้ ประชาชนในประเทศยังไม่ออกมาใช้จ่ายเงิน

มากนัก เนื่องจากความกลัวความไม่มีเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจ ส่งผลให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นซบเซาเป็นอย่าง

มาก คาดการณ์ว่าเงินในภาคธุรกิจหายไปกว่าครึ่ง จาก

นั้นเงินทุนภายในประเทศเริ่มมีการโยกย้ายออกไป 

ต่างประเทศ ท�าให้การจ้างงานลดลง คนตกงานเป็น

จ�านวนมาก รัฐบาลญี่ปุ่นใช้เวลา ในการแก้ปัญหาถึง 

12 ปี ที่ท�าให้ระบบเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว จนกระทั่ง นาย 

ชินโซะ อาเบะ (Shinzo Abe) ได้รับการเลือกตั้งเป็น

นายกรัฐมนตรี ในปี ค.ศ. 2012 โดยนาย ชินโซะ อาเบะ

เอง พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง จากแนวทาง

เศรษฐกจิทีเ่รยีกว่า “อาเบะโนมิค” (abenomics) ในการ 

ใช้นโยบาย ธนู 3 ดอก (Hoshi, Yamaguchi & Takada, 

2017 p.2) ดอกท่ี 1 ก�รใช้นโยบ�ยท�งเศรษฐกิจ 

เพื่อผ่อนคล�ยพิเศษ โดยอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบ

เศรษฐกิจ ดอกที่ 2 นโยบ�ยก�รคลังโดยใช้ก�รใช้จ่�ย

ภ�ครัฐ โดยรัฐบาลตั้งงบประมาณให้ภาครัฐเพิ่มการ

ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจจ�านวน 10.3 

ล้านล้านเยน ดอกท่ี 3 ปฏิรูปโครงสร้�งเศรษฐกิจ 

ระยะย�ว นโยบายที่ส�าคัญคือ การเพิ่มอัตราก�าลัง

แรงงาน และการจ้างแรงงานหญิง สิ่งที่ Abe ใช้เป็น

นโยบายในการกระตุ้น โดยการเพิ่มบทบาทของผู้หญิง 

ในที่ท�างานมากขึ้น รวมถึงการพยายามทลายก�าแพง

วัฒนธรรมผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังท่ีเรียกว่าวีเมโนมิคส์ 

(Womenomics) เพื่อให้เกิดผู้บริหารท่ีเป็นผู้หญิงมาก

ขึน้ การสนบัสนนุผูห้ญงิให้กลบัมาอยู่ในระบบอกีคร้ังหลงั

จากคลอดบุตร รวมถึงการสนับสนุนการดูแลบุตรของ

ภาครัฐในระดับต่าง ๆ

บทเรียนสำ�หรับประเทศไทย
 บทเรียนแรก บทเรียนจากประเทศญ่ีปุ ่น ที่มี

การน�าเข้าแรงงานข้ามชาติ เห็นได้ว่าแบ่งออกเป็นสอง

ส่วน ส่วนแรกเป็นการน�าเข้าแรงงานทักษะสูง (Highly 

Skilled) และถกูต้องตามกฎหมาย หรอืเป็นลักษณะการ

ท�าข้อตกลง ซึ่งการน�าเข้าแรงงานทักษะสูงของประเทศ

ญี่ปุ่นส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ และได้แรงงาน

ระดับทักษะสูงของประเทศต่าง ๆ เข้ามาร่วมพัฒนาทั้ง

ในลักษณะ งานวิจัย งานพัฒนา และการแลกเปลี่ยน ให้

นกัศกึษาต่างชาติท่ีเข้ามาศกึษาอยูท่�างานต่อ (สกักรนิทร์ 

นิยมศิลป์, 2559) หรือการท�าข้อตกลง ที่มุ่งเน้นไปที่

แรงงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมชั้นสูง การศึกษา สุขภาพ 

และการดูแลผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถใช้หุ ่นยนต์ หรือ

เครื่องจักรท�าได้ ส่วนที่สองการน�าเข้าแรงงานทักษะต�่า 

ส่วนนี้เป็นการน�าเข้ากลุ่มแรงงานเพื่อมาใช้แรงงาน

ประเภท 3D ได้แก่ งานอันตราย (dangerous) งาน

สกปรก (dirty) และงานยากล�าบาก (difficult) ซึ่งคน

ญี่ปุ ่นหลีกเล่ียงที่จะท�าเช่นเดียวกับแรงงานไทยใน

ปัจจุบันท่ีน�าเข้าแรงงานจากเพื่อนบ้านเช่นกัน ซึ่งมีทั้ง

แรงงานที่ถูกกฎหมาย และที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะ

แรงงานผิดกฎหมายเป็นกลุ่มที่ทางการญ่ีปุ่นพยายาม

กวดขันแต่ยังไม่สามารถจ�ากัดผู้ที่ลักลอบเข้าไปได้ แต่

นโยบายที่ประเทศญี่ปุ่นได้น�ามาใช้ตั้งแต่อดีตคือ การ 

น�าเข้าแรงงานโดยผ่านการฝึกทักษะทั้งผ่านทาง JICA 

(Japan International Cooperation Agency), JITCO 

(Japan International Training Cooperation 

Organization) และอื่น ๆ (กานต์ธิดา มหาวงศ์ทอง, 

2558) 

 ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงประเทศไทย ในกรณีการน�า

เข้าแรงงานข้ามชาตเิป็นหนทางหนึง่ท่ีจะสามารถทดแทน

แรงงานได้ในบางประเภท แต่จะก่อให้เกดิภาวะพึง่พงิใน

ระยะยาว อีกทั้งต้องค�านึงถึงทายาท และการตั้งถิ่นฐาน

ของแรงงานข้ามชาติ เหล่านี้ (Padthaisong, C. L., 

2013) ที่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลไทยจะต้องดูแลตามหลัก
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สิทธิมนุษยชนอีกด้วย สิ่งที่รัฐบาลไทยควรท�านอกจาก

จ�ากัดโควตา และลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติให้ถูก

กฎหมายแล้ว ควรจะค�านึงถงึการพฒันาทรพัยากรบคุคล

เหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิต และคุณภาพในการท�างานท่ี

เหมาะสมกับงานด้วย หรืออนาคตในกรณีที่ขาดแคลน 

ผู้ดูแลผู้สูงอายุอาจเปิดโอกาสให้แรงงานเพื่อนบ้านท่ี

สนใจ สามารถศึกษาทางด้านพยาบาล หรือบริบาลเพื่อ

ดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์ท้ัง 

2 ฝ่าย หากมีการท�าความร่วมมืออย่างจริงจัง

 บทเรียนที่สอง การขยายอายุเกษียณ ในปี พ.ศ. 

2561 ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การประกาศแผนการ

ปฏิรูปประเทศ ลงประกาศ ณ วันท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 

2561 ในเนื้อหามีนโยบายท่ีจะขยายอายุเกษียณของ 

ผู้สูงอายุจาก 60 ปี เป็น 63 ปี โดยใช้เวลาเปลี่ยนผ่าน 

6 ปี ขยบัเพ่ิมคร้ังละ1 ปี 3 ครัง้ จากบทเรยีนของประเทศ

ญี่ปุ ่น การขยายอายุเกษียณสามารถทดแทนก�าลัง

แรงงานที่เห็นผลได้ในระยะสั้น ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมกับ

บางสายอาชพี โดยเฉพาะแรงงาน ทกัษะสงู งานราชการ 

และงานในภาคเอกชนประเภทการขายส่ง-ขายปลีกฯ 

และโรงแรม-ภัตตาคาร (นงนุช สุนทรชวกานต์ และ

พิสุทธิ์  กุลธนวิทย์, 2016) จากงานวิจัยหลายช้ิน 

ชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุยังมีศักยภาพในการท�างานต่อไปอีก

หลายปี หากมีสุขภาพแข็งแรง และเป็นงานที่เหมาะสม

กับลักษณะบุคคล นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยบางชิ้นพิสูจน์

ว่า การจ้างแรงงานผู้สูงอายุ มีผลกระทบต่อขวัญ และ

ก�าลังใจในการปฏิบัติงานของคนหนุ่มสาวที่กลัวว่าผู้สูง

อายุจะมาแย่งงานเพียงร้อยละ 18.4 (Kondo & 

Shigeoka, 2013) การศึกษาในประเทศไทยพบว่าอาจมี

ผูส้งูอายทุีต้่องการท�างานแต่ไม่เข้าส่กู�าลงัแรงงาน เพราะ

ตระหนัก ว่าโอกาสที่จะได้งานที่เหมาะสมท�านั้นยาก 

หรือได้ผลตอบแทนต�่า และเมื่อพิจารณาชั่วโมงการ

ท�างานของผูส้งูอาย ุ60-64 ปี แล้วยงัมช่ัีวโมงการท�างาน

สูงถึง สัปดาห์ละ 44 ชั่วโมง (นงนุช สุนทรชวกานต์, 

2559) ดังนั้นหากประเทศไทยสามารถจูงใจ จัดงานท่ี

เหมาะสมหรือผลักดันให้แรงงานผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องการ

ท�างานในระบบต่อไป อาจสามารถทดแทนภาวะ

ขาดแคลนแรงงานได้ในบางประเภท และอาจสามารถ

รักษาเสถียรภาพทางการคลังได้บางส่วนเนื่องจากการที่

ผู้สูงอายุยังมีรายได้ และภาษีบางส่วนของผู้ท�างานหลัง

เกษียณเหล่านี้ แต่กระนั้นการจ้างแรงงานผู้สูงอายุต้อง

ศึกษาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดตามมาด้วย ในประเทศ

ญีปุ่น่การจ้างแรงงานผู้สูงอายสุ่วนใหญ่นัน้มลัีกษณะการ

จ้างงานเป็นสัญญาจ้างในระยะส้ัน ซ่ึงแรงงานร้อยละ 

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�านาญออกไป

ท�าให้มกีฎหมายหลายฉบบัทีจ่ะต้องทบทวนซึง่สอดคล้อง

กับการศึกษา นงนุช สุนทรชวกานต์ (2556) ที่ว่าแม้

ปัจจุบันนี้มีกฎหมายไทยหลายฉบับที่มีบทบัญญัติเกี่ยว

กับผู้สูงอายุ แต่ไม่มีฉบับใดที่มีการส่งเสริมคุ้มครองการ

ท�างานของผู้สูงอายุ อีกทั้งยังมีกฎหมายบางฉบับที่เป็น

อปุสรรคโดยตรงและโดยอ้อมต่อการเข้าสูต่ลาดแรงงาน 

หากจะให้ผู ้สูงอายุมีโอกาสท�างานอยู ่ต่อไปในตลาด

แรงงานได้ยาวนานขึ้นแล้วบทบัญญัติกฎหมายเหล่านี้

ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข

 บทเรียนที่ส�ม การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 

นอกจากนโยบายต่าง ๆ  ทีภ่าครฐัพยายามก�าหนดเพือ่ส่ง

เสรมิการมบีตุรในประเทศไทย อาท ิโครงการเงนิอดุหนนุ

เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ความส�าคัญของมหัศจรรย์ 

1,000 วันแรกของชีวิต ของกระทรวงสาธารณสุข หรือ

การลดภาษนีติบิคุคลให้แก่สถานประกอบการทีม่กีารจ้าง

งานผู ้สูงอายุ การให้สินเชื่อที่อยู ่อาศัยแก่ผู ้สูงอายุ 

(Reverse mortgage) และการให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 

โครงการโรงงานในเรือนจ�า เป็นต้น นอกจากน้ี ยังได้

บรรจุประเด็นความท้าทายของภาวะสังคมสูงอายุของ

ไทยในร่างยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (2560-2579) (ธนาคาร
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แห่งประเทศไทย, 2561) อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณา

โครงการทีก่ล่าวมา ล้วนแต่เป็นโครงการทีส่นบัสนนุจาก

รฐับาลทัง้สิน้ เมือ่พจิารณาปัจจบุนัมเีพยีง นโยบายความ

ส�าคัญของมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เท่านั้นที่

พยายาม เน้นการส่งเสริมสขุภาพและป้องกนัโรค เพือ่ให้

เกิดผลลัพธ์ ที่พึงประสงค์ ของเด็กอายุ 0-2 ปี ให้เด็ก

สุขภาพดีอันเป็นพ้ืนฐานตั้งแต่เด็ก โดยพยายามบูรณา

การหน่วยงานทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาชนในรูปของประชารัฐให้ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วม 

พัฒนา และร่วมลงทุน ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นพยายาม

เน้นให้เกดิการมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้เกิดความ

เหมาะสม และลดภาระของรัฐบาลกลางท่ีเป็นผู้รับผิด

ชอบเพียงผู้เดียว ดังนั้นรัฐบาลไทยควรน�าบทเรียนน้ี 

มาพิจารณาถึงการให้ภาคส่วนอื่น ๆ ท้ังในส่วนท้องถิ่น 

และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน มีการกระจาย 

อ�านาจทัง้ด้านอ�านาจหน้าที ่และงบประมาณการคลงัให้

เป็นอสิระมากขึน้ โดยให้ท้องถิน่สามารถก�าหนด และน�า

นโยบายไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับท้องที่ของตน รวมถึง

สนับสนุนภาคเอกชนทางด้านมาตรการภาษีเพื่อน�าเงิน

เหล่านีไ้ปใช้สนบัสนนุบคุลากรในองค์กรทีต้่องการมบีตุร 

หรือจ้างผู้เกษียณอายุท�างานต่อ รัฐบาลควรสนับสนุน

โดยมกีารให้รางวลัองค์กรทีม่กีารจดัการดงักล่าวทีด่เีพือ่

เป็นการเชิดชู และสร้างขวัญก�าลังใจแก่องค์กรนั้น ๆ 

 อกีประเดน็ทีน่่าสนใจคอื จ�านวนอตัราการเกดิทีล่ด

ลงของประเทศญี่ปุ่น หน่ึงในนโยบายที่ญี่ปุ่นพยายาม

กระตุ้นคือ การให้คู่รักหนุ่มสาวมีบุตรเร็วขึ้นเพื่อเพ่ิม

จ�านวนประชากรในระยะยาว แต่ส�าหรับประเทศไทย

แล้ว นโยบายนีก้ลบัเป็นนโยบายทีต้่องมกีารควบคมุแทน 

จากอัตราจ�านวน “คุณแม่วัยใส” ที่เพิ่มจ�านวนขึ้นอย่าง

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�าเนิดบุตรในวัยรุ่นของไทยไม่ได้ลดลง แต่กลับมี

จ�านวนเพิ่มขึ้น กลุ่มที่ให้ก�าเนิดบุตรลดลงคือกลุ่มที่เป็น

วัยท�างาน ซึ่งมาจากเหตุผลทั้งทางเศรษฐกิจ และ

ครอบครัวที่ท�าให้คิดมากเร่ืองการมีบุตร ดังนั้นภาครัฐ

ควรส่งเสริมให้สตรีที่สมรสและพร้อมมีบุตรในช่วงอายุ 

25–29 ปี เนือ่งจากเป็นช่วงวยัทีพ่ร้อมด้วยวฒุภิาวะและ

พบว่า เป็นช่วงวัยที่มีความต้องการมีบุตรคนแรกและ 

คนทีส่องมากทีสุ่ด ทีส่�าคัญควรเฝ้าระวงัปัญหาคุณแม่วยั

ใสในสตรีที่มีอายุต�่ากว่า 20 ปี ด้วยการให้ความรู้ความ

เข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น 

การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย (กนกวรา พวงประยงค์, 

2561) เน่ืองจากเป็นวัยที่มีความเส่ียงและไม่มีความ

พร้อมมากที่สุด

 บทเรียนที่สี่ ก�รพัฒน�เทคโนโลยีของตนเอง 

และคุ้มครองแรงง�นอสิระ ภาครฐัพยายามสนบัสนนุให้

เกิดอุตสาหกรรมรายย่อยในประเทศ รวมถึงธุรกิจเกิด

ใหม่โดยใช้เทคโนโลย ี(Start up) สร้างนวตักรรมการผลติ

เพือ่ต่อยอดตามยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรมไทย 

4.0 (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) แทนการผลิต 

แบบดั้งเดิม สนับสนุนการใช้เครื่องจักร การท�าเกษตร

แปลงใหญ่ ใช้ดาวเทียมเพื่อก�าหนดเขตพื้นที่การปลูก 

ทีเ่หมาะสม และคดิค้นนวตักรรมใหม่ เพือ่แก้ปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงานในอนาคต เพราะหากหวังพึ่งแรงงาน

ราคาถกูจากประเทศเพือ่นบ้านเพยีงอย่างเดยีว จะท�าให้

ขาดการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ไป

 รวมถึงประเด็นสิทธิแรงงานเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศญี่ปุ่นแล้ว สังคมไทยยังมองการท�างานของคน

หนุ่มสาวในแง่การหารายได้เท่านั้น ยังขาดการตระหนัก

ถึงปัญหาที่คนหนุ่มสาวขาดโอกาสพัฒนาความรู้ความ

สามารถที่จะส่งผลต่อโอกาส ในการท�างานที่สูงข้ึนยาก

ขึน้ในอนาคต การผลกัภาระให้คนหนุม่สาวเป็นผู้แบกรบั

ความเสี่ยงและความไม่มั่นคงจากภาวะเศรษฐกิจที่

ผันผวนแทนบริษัทหรือนายจ้าง ดังนั้น หากยิ่งส่งเสริม

ให้นิยมมีอาชีพอิสระมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งท�าให้คนหนุ่มสาว

ขาดโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ ยิ่งในยุคใหม่ที่
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ไทยต้องการคนที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงท�างานที่ยากขึ้นกว่า

เดิมได้ ความสูญเสียก็ยิ่งเพิ่มขึ้น และท�าให้ขาดความ

มั่นคงในการท�างาน และเสี่ยงต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ี

ด้อยกว่าในบั้นปลายชีวิต ซ่ึงท�าให้ความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศลดลง (เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์, 

2560) ข้อสรุปของ เสาวลักษณ์ หีบแก้ว (2560) พบว่า 

รัฐบาลญี่ปุ ่นเองได้พยายามแก้ปัญหาน้ีโดยการออก

มาตรการ โครงข่ายคุ้มกันทางสังคม โดยการคุ้มครอง 

การจ้างงานด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น คุ้มครองการจ่ายเงิน

ประกันการว่างงานให้ส�าหรับคนท่ีไม่ได้ท�างานประจ�า

เพื่อคุ้มครองคนตกงาน ช่วยเหลือฝึกอบรมและพัฒนา

ทรพัยากรมนุษย์ โดยการจดัตัง้ส�านกังานเพือ่ความมัน่คง

ทางอาชีพ มาตรการสนับสนุนมารดาที่ต้องการท�างาน 

สนับสนุนผู้ที่ต้องการท�างานที่บ้านเกิด เป็นต้น ซึ่งส่งผล

ให้จ�านวน Freeters ลดจ�านวนลง ท่ีจากเดิมจ�านวน 

Freeters มีมากกว่า 2 ล้านคนในปี ค.ศ. 2003 ลดลง

เหลือประมาณ 1.55 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2016 

 บทเรยีนส�าหรบัประเทศไทยทีต้่องพิจารณาในการ

ให้ความคุ้มครองแรงงานกลุ่มนี้เช่นเดียวกัน เพื่อเพิ่ม

ความมั่นคงในการท�างาน ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงระบบ

ประกันสังคมที่ให้ความคุ้มครองกับแรงงานนอกระบบ 

แต่นั่นยังไม่เพียงพอต่อความม่ันคงในการท�างาน และ

ความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ท่ีท�างานโดยมีนายจ้าง กับ

ไม่มีนายจ้าง ดังนั้นถึงแม้อนาคตจะมีแรงงานที่เป็น

แรงงานอิสระมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็ตาม ภาครัฐควรจะให้

ความส�าคัญกับสิทธิที่กลุ่มนี้พึงมี และพยายามน�าเข้าสู่

ระบบสวัสดิการภาครัฐที่มีความเหมาะสมสามารถ 

เป็นหลักประกันไปจนเกษียณอายุมากกว่าหวังพึ่งแต่ 

เงินเบี้ยยังชีพผู ้สูงอายุจากรัฐบาล หรือบ�านาญจาก

สวัสดิการสังคมเท่านั้น

 บทเรียนที่ห้� ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การ

เข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุก่อให้เกิดภาระรายจ่ายที่ไม่อาจ 

หลกีเลีย่งได้คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 20 ของราย

จ่ายทั้งหมด ได้แก่ สวัสดิการที่พึ่งพารายได้จากเงิน 

งบประมาณ เช่น รายจ่ายสวัสดิการสังคมด้านรักษา

พยาบาล ด้านการศึกษา และสวัสดิการส�าหรับผู้ด้อย

โอกาส รวมถึงสวัสดิการสังคมที่รัฐต้องจ่าย สมทบร่วม

กับภาคส่วนอื่น เช่น สวัสดิการด้านชราภาพ เบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ เป็นต้น (ฐิติมา ชูเชิด, ศราวัลย์ อังกลมเกลียว 

และปัณฑา อภัยทาน, 2557) ในส่วนของรัฐบาลไทยเอง

กพ็ยายามกระตุน้เชงินโยบายดังท่ีกล่าวไปข้างต้น ทีผ่่าน

มาให้ความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนโดยวิธีการให้เงิน

อุดหนุนและกระตุ ้นให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราใน 

ระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน แต่ยัง 

ไม่ช่วยพัฒนาให้เกิดการเปล่ียนแปลงผลิตภาพในสังคม

ไทย 

 วิรไท สันติประภพ (2562) กล่าวว่า ปัจจุบัน

แรงงานจ�านวนมากมีผลิตภาพต�่า ขาดการพัฒนา และ

ไม่สามารถเคล่ือนย้ายไปสู่ภาคการผลิตที่มีผลิตภาพที ่

สูงขึ้น (Labour allocation) แรงงานถึง 1 ใน 3 ของ

แรงงานทั้งประเทศอยู่ในภาคเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นภาค

เศรษฐกจิทีม่ผีลิตภาพต�า่ทีสุ่ด การผลิตภาคเกษตรกรรม

ยังขาดการพัฒนาผลิตภาพให้เกิดผลเป็นรูปธรรมใน 

วงกว้าง และปัญหาแรงงานไทยมีทักษะไม่ตรงกับความ

ต้องการของตลาด (Labour mismatch) สาเหตุหนึ่ง

ของปัญหานี้ เกิดจากระบบการศึกษาไทยที่ไม่สามารถ

ผลิตแรงงานออกมาตอบโจทย์ความต้องการของภาค

ธรุกจิได้ สอดคล้องกบังานศกึษาของ สราวธุ ไพฑรูย์พงษ์ 

(2554) ทีว่่าอตุสาหกรรมในประเทศเรายงัเน้นการใช้คน

หรือเรียกว่า Intensive labour ไม่ใช่เพียงภาค

อุตสาหกรรมการผลิต แม้แต่ภาคอุตสาหกรรมบริการ ก็

ยงัใช้แรงงานเป็นจ�านวนมากเช่นกนักล่าวคอื การบรหิาร

การจดัการการใช้แรงงานประเทศไทยยงัมปัีญหา สาเหตุ

เกิดจาก คุณสมบัติคุณวุฒิเนื่องจากเรียนไม่ตรง และ 

สอนไม่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

 ความสามารถในการผลิตของประเทศนั้น ขึ้นอยู่

กบัปัจจยัส�าคญัสองประการคอื ปรมิาณแรงงาน (Labor) 

และ ผลติภาพขอ งแรงงาน (Productivity) ซึง่ผลติภาพ
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ของแรงงานนี้จะสะท้อนถึงคุณภาพ และขีดความ

สามารถของแรงงาน ประเทศท่ีมีจ�านวนประชากรมาก 

ไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย หรืออินโดนีเซีย มีความสามารถ

ในการผลิตสูง แม้แรงงานอาจจะไม่มีคุณภาพเท่าไรนัก 

เนื่องจากประเทศเหล่าน้ีมีแรงงานปริมาณมาก และใน

กรณีประเทศที่มีประชากรไม่มาก เช่น ประเทศพัฒนา

แล้วในแถบสแกนดิเนเวีย ไม่ว่าจะเป็น สวิสเซอร์แลนด์ 

หรือ ฟินแลนด์ แต่กลับมีความสามารถในการผลิตสูง 

เนื่องจากแรงงานของประเทศนั้นมีคุณภาพ หรือไม่ก็มี

ผลิตภาพสูงนั่นเอง (ภูเบศร์ สมุทรจักร, 2559)

 ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพประชากรไทยท่ีส�าคัญ

ทีส่ดุประการหนึง่ คือ การให้ความรูท้ีถ่กูต้องและเหมาะ

สมอย่างถกูวธิแีก่เยาวชนทีเ่ป็นอนาคตของชาต ิเพือ่การ

ปรับตัวที่ถูกต้อง อ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการ 

(2559) พบว่าเดก็ไทยทีอ่ยูใ่นระดบัการศกึษาภาคบงัคบั

โดยแบ่งตามช่วงอายุตั้งแต่ 6-17 ปี ที่มีอยู่ 12.7 ล้านคน 

แต่ปรากฏว่าได้รับการศึกษาเพียง 11.5 ล้านคน หลุด

จากระบบการศึกษาถึง 1.2 ล้านคน ดังนั้นเมื่อพิจารณา

โอกาสทางการศกึษา และโอกาสในการพฒันาตนเองเพือ่

เป็นแรงงานทีม่ทีกัษะสงูในอนาคต มเียาวชนจ�านวนมาก

ที่ก�าลังกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีทักษะในการท�างานต�่า ท�าให้

ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง และประเทศจะขาด

บคุลากรแรงงานอกีเป็นจ�านวนมากทีอ่าจทดแทนในภาค

ส่วนทีเ่หมาะสมในภาวะสงัคมผูส้งูอาย ุซึง่เป็นหน้าทีข่อง

ผูป้กครอง สถานศกึษา ภาครฐั และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

จะต้องสร้างความร่วมมอื และบรูณาการอย่างเป็นระบบ

เพื่อลดอัตราการขาดแคลนประชากร ที่มีคุณภาพเพ่ือ

เป็นแรงงานที่จะพัฒนาประเทศในอนาคต

  

สรุปบทเรียนบทเรียนจ�กประเทศญี่ปุ ่นสู ่
ประเทศไทย กบัก�รเตรยีมพร้อมตล�ดแรงง�น
ในอน�คต  

 ก.ปัญห�ก�รข�ดแคลนแรงง�น

 ปัญหาขาดแคลนแรงงานส่งผลกระทบอย่างมาก

กับประเทศญี่ปุ่นอันเนื่องมาจากอัตราการเกิดที่ลดลง

อย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจ

ที่ซบเซา ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนใน

ประเทศญี่ปุ่นเอง ท�าให้การมีบุตรเป็นเรื่องยากขึ้น เช่น

เดียวกับสังคมไทย บทเรียนปัญหาขาดแคลนแรงงาน 

มีมูลเหตุที่คล้ายคลึงกันจากสาเหตุการเกิดของทารกที่

ลดลง ซ่ึงส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาหลายประการตาม

มาอาท ิปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคส่วนทีเ่ป็นปัจจยั

หล่อเล้ียงเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ ทั้งในส่วน

อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ที่เป็นแหล่งรายได้อันดับ 

1 และ 2 ของประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่เป็น

ประเทศอุตสาหกรรมอันดับ 3 ของโลก ปัญหานี้อาจ 

ส่งผลกระทบให้เกิดผลิตภาพที่ลดลงของผลิตภัณฑ์

ภายในประเทศ รวมถึงแรงงานภาคเกษตรท่ีส่วนใหญ่

เป็นผู้สูงอายุซึ่งขาดผู้รับช่วงต่อ ในส่วนของประเทศไทย

เองหากแรงงานขาดแคลนจนถึงระดับที่ไม่สามารถป้อน

เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมได้เพียงพอกับความต้องการ 

อาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของต่างชาติ และอาจ

กระทบต่อภาคธุรกิจอื่น ๆ  ไปด้วย อีกทั้งแรงงานในภาค

การเกษตรหากลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นน้ี ย่อมส่งผลต่อ

ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นปัญหาการขาดแคลน

แรงงานจงึส่งผลกระทบในอนาคตอนัใกล้อย่างหลกีเล่ียง

ไม่ได้ที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันท�าให้ปัญหาทุเลาลง

 ข. นโยบ�ยเตรียมคว�มพร้อมก�รรองรับสังคม

สูงอ�ยุสำ�หรับตล�ดแรงง�น

 นโยบายที่ประเทศญี่ปุ่นพยายามกระตุ้นให้มีทั้ง 

ในระยะสั้นและระยะยาว ระยะสั้นได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น

ทดแทนก�าลงัแรงงานโดยการน�าเข้าแรงงานข้ามชาต ิการ

ขยายอายุเกษียณและการสนับสนุนการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจโดยผู้หญิง ส่วนระยะยาว ได้แก่ มาตรการ 

ส่งเสรมิการมบีตุร การใช้แรงงานหุน่ยนต์และเครือ่งจกัร

แทนแรงงานจากมนุษย์ จากบทเรียนดังกล่าวเมื่อย้อน
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กลับมาดูประเทศไทยมีนโยบายที่พยายามเตรียมพร้อม

ส�าหรับการรองรับสังคมสูงอายุส�าหรับตลาดแรงงาน 

ได้แก่ การใช้มาตรการข้ึนทะเบียนแรงงานข้ามชาต ิและ

จ้างแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย การให้เงินสนับสนุน

ผูม้บีตุร นโยบายเรยีนฟรเีพือ่เพิม่คณุภาพประชากร การ

ขยายอายุเกษียณ การจ้างงานผู้พิการ สนับสนุนการมี

บุตร แต่ปัญหาสังคมสูงอายุที่เกิดขึ้นนั้นจะยังคงเป็น

ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป หากยังไม่สามารถแก้ที่สาเหตุของ

ปัญหาที่แท้จริง ทั้งปัญหาคุณภาพของการศึกษา และ

คณุภาพของประชากรทีภ่าครฐัต้องให้ความส�าคญัในการ

ผลิตทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพตั้งแต่คุณพ่อ คุณแม่ 

ทารกในครรภ์ ตลอดจนสุขภาพของประชากร และ

คุณภาพของการจัดการศึกษา ซึ่งเห็นตัวอย่างจาก

ประเทศญี่ปุ่นมีจ�านวนแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องแต่

คณุภาพการศกึษา และคณุภาพบคุลากรไม่ลดลงตามไป

ด้วยกลับได้รับการยอมรับไปท่ัวโลก ดังน้ันการพัฒนา

คุณภาพของประชากรจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�าคัญ

เป็นอันดับแรก

 ค. คว�มท้�ท�ยในก�รดูแลประช�กรในอน�คต 

 จากรายงานของ World Economics Forum 

(WEF) ระบทุกัษะของแรงงานในอนาคตทีส่�าคญัใน ค.ศ. 

2020 (Top 10 skills you will need) และ ลักษณะ

งานในอนาคต (The Future of Work) จากรายงานของ 

International Labour Office (ILO) (Balliester & 

Elsheikhi, 2018). ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้น�าองค์กร

จากองค์กรชั้นน�าทั่วโลก ทักษะที่เป็นที่ต้องการในป ี

ค.ศ. 2020 พบว่ามีอยู่ 10 ทักษะซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ใหญ่ ๆ  ได้แก่ ทกัษะด้านการคดิวเิคราะห์อย่างสร้างสรรค์ 

และทักษะการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น จากทักษะ 

ดงักล่าวข้างต้นเป็นทักษะทีเ่ครือ่งจักร หรือคอมพวิเตอร์ 

ไม่สามารถท�าได้ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะงานใหม่ ๆ ที่

จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามรายงานของ International 

Labour Office ที่มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมี

ระบบการศึกษาที่หลากหลายเกิดขึ้นมากมายซึ่งไม่

จ�าเป็นต้องมกีารเรยีนการสอนในมหาวทิยาลยัเท่านัน้ ผู้

เรียนจะเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู ้ และ

สามารถน�าไปใช้หรือประกอบอาชีพได้ในอนาคตนั่นจะ

ท�าให้เกิดนวัตกรรมที่สร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้นมา

เป็นจ�านวนมาก ประเด็นที่จะก่อให้เกิดความท้าทายใน

การดูแลประชากรของไทย คือการจัดสวัสดิการให้

สอดคล้องกับประชากร การจัดเก็บภาษีจากการใช้

แรงงานจากหุน่ยนต์ และการเคลือ่นย้ายแรงงานข้ามชาติ 

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อนโยบายด้านแรงงานของทุกรัฐใน

โลกนีต่้อไปในอนาคต และเป็นประเดน็ท้าทายทีเ่ยาวชน

ไทยจะต้องปรับตัว เรียนรู้การใช้ชีวิต และการท�างานใน

อนาคตที่จะต้องเรียนรู้ตลอดเวลา มิฉะน้ันเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมจะเดินไปข้างหน้า เร็วกว่าระบบการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่อาจรอเพียงการจัดสรรของ

ภาครัฐเท่านั้น
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