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บทคัดย่อ

	 การศึกษาเรื่องปัญหาเด็กยากจนในญี่ปุ ่นนี้มีวัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและสถานการณ์ของเด็กยากจนในญี่ปุ่นปัจจุบัน	

รวมถึงวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและมาตรการการแก้ไขปัญหา	

ในส่วนของวิธีการดำาเนินการวิจัยนั้นใช้วิธีวิจัยเชิงเอกสาร	 (Docu-

mentary	research)

	 จากการศึกษาพบว่าสาเหตุหลักของความยากจนที่พบใน

เด็กสืบเน่ืองมาจากความยากจนของพ่อแม่	ชนช้ันคนจนมีเพิ่มข้ึนตาม

ความแตกต่างทางชนชั้นในสังคมที่มีมากขึ้นๆ	 ในปัจจุบัน	และชนชั้น

คนจนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่ทำางานแบบไม่ประจำา	นอกจากนี้แล้ว

ยังพบว่าครอบครัวที่มีแม่เป็นผู้เลี้ยงดูลูกคนเดียวมีอัตราความยากจน

ของเด็กที่สูงอย่างเห็นได้ชัด

	 ความยากจนในวัยเด็กยังส่งผลกระทบไปถึงตัวเด็กในอีก

หลายๆ	ด้าน	 เช่น	ความสามารถด้านการเรียน	พบว่าเด็กที่ยากจนมี

ความสามารถด้านการเรียนตำ่าลง	และความยากจนยังเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	นอกจากน้ันยังพบเด็กที่ไม่สามารถเข้า

รับการรักษาพยาบาลได้เนื่องจากพ่อแม่ค้างชำาระค่าประกันสุขภาพ	

	 ในส่วนมาตรการการแก้ไขปัญหานั้นรัฐบาลญี่ปุ่นมีมาตรการ

ให้ความช่วยเหลือในรูปของการจัดสรรเงินช่วยเหลืออยู่หลายด้าน	

เช่น	 เงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูบุตร	 เงินอุดหนุนด้านการศึกษา	แต่กลับ

พบว่า	 ญ่ีปุ่นมีการจ่ายเงินอุดหนุนอยู่ในระดับท่ีตำ่ามากเมื่อเทียบกับ

ประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆ	นอกจากนั้นยังพบว่าญี่ปุ ่นเป็นประเทศ

เดียวที่มีอัตราความยากจนเพ่ิมข้ึนหลังจากท่ีได้รับเงินจัดสรรจากทาง

รัฐบาลแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับ	11	ประเทศใน	OECD	

	 เด็กซึ่งถือเป็นอนาคตและเป็นกำาลังท่ีสำาคัญของประเทศชาต ิ

กำาลงัเผชญิกบัปัญหาความยากจนทีมี่เพิม่มากขึน้ๆ	เช่นนีถ้อืว่าเป็นปัญหา 

ใหญ่มากทีเดียวสำาหรับญี่ปุ่นซึ่งเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและเด็กเกิดน้อย
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Abstract

	 This	study	aims	to	study	the	problems	and	situ-

ation	of	child	poverty	 in	Japan	at	 the	present	time,	and	

to	analyze	their	 impact	and	to	devise	measures	to	solve	

these	problems.	Documentary	 research	was	 the	means	

employed	to	collect	the	data.

	 According	to	the	study,	 the	main	 factor	of	child	

poverty	was	 the	poverty	of	 the	parents.	At	present	 the	

number	of	poor	people	has	been	increasing	because	of	the	

increasing	differences	in	social	classes	in	Japan.	Most	of	the	

poor	people	do	not	have	permanent	jobs,	and	some	have	

only	a	part-time	job.	Additionally,	it	is	clearly	evident	that	

the	high	rate	of	child	poverty	mostly	occurs	in	the	family	

of	a	single	mother.

	 Poverty	affects	 the	children	 in	many	ways.	Most	

poor	children	have	 low	competence	 in	studying	and	al-

most	no	opportunity	to	pursue	higher	education.	Moreover,	

poor	children	do	not	 receive	medical	 services	because	

their	parents	cannot	pay	for	health	insurance.	In	order	to	

solve	these	problems,	the	Japanese	government	has	taken	

steps	to	provide	help	by	allocating	 funds	 in	many	ways,	

for	example	with	child	subsidies	and	education	subsidies.	

However,	compared	to	other	developed	countries,	 it	was	

found	 that	 Japan	has	paid	subsidies	at	very	 low	 levels.	

Moreover,	compared	to	the	eleven	other	countries	in	the	

OECD,	Japan	is	the	only	country	where	the	rate	of	poverty	

has	increased	despite	the	allocation	of	money.	

The Problems of Child Poverty in Japan

	 Japan’s	major	problem	is	

that	children,	who	are	the	future	

of	 the	country,	are	 facing	prob-

lems	of	poverty,	and	this	problem	

is	 exacerbated	by	 the	 fact	 that	

Japan	has	entered	the	era	of	the	

aged	society,	and	the	birth	rate	is	

low.
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1. บทน�ำ
	 คงยากที่จะเชื่อกันว่าญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศ

มหาอำานาจทางเศรษฐกิจอันดับ	 3	 ของโลกใน

ปัจจุบันมีอัตราความยากจนของประชากรเด็กที่สูง

มากและเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับประเทศ

ที่พัฒนาแล้วอ่ืนๆ	ยังมีคนญ่ีปุ่นอีกไม่น้อยที่คิดว่า

ประเทศของตนเองมีความเท่าเทียมกัน	มีประชากร

ที่อยู่ในชนชั้นกลางมากถึง	100	ล้านคน	และเป็น

ประเทศที่ห่างไกลจากคำาว่ายากจน	แต่จากประกาศ

ของกระทรวงสาธารณสุข	แรงงาน	และสวัสดิการ

ในปี	 2009	พบอัตราความยากจนของเด็กสูงถึง	

15.7%	ซึ่งหมายความว่ามีเด็ก	1	ใน	6	คนที่ตกอยู่

ในสภาพยากจนและคาดว่าในจำานวนนั้นอาจมีถึง	 

3	ล้าน	3	แสนคน	นอกจากนั้นแล้วจากประกาศของ

องค์กรยูนิเซฟในปี	 2012	 เร่ืองอัตราความยากจน

ของเด็กเมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศ	พบว่า

ญี่ปุ ่นมีอัตราความยากจนของเด็กสูงเป็นอันดับที่	

9	จาก	35	ประเทศใน	OECD1	อัตราความยากจน

ของเด็กญ่ีปุ่นที่มีสูงขึ้นนั้นไม่ใช่เพิ่งเริ่มเกิดขึ้นเมื่อ 

ไม่นานมาน้ี	แต่มีมาต้ังแต่ปี	 1985	ที่พบว่าอัตรา 

ความยากจนของเดก็ว่ามถีงึ	10.9%	หรือในประชากร 

เด็ก	10	คนจะมีเด็ก	1	คนที่ประสบปัญหายากจน

	 ญี่ปุ ่นเป็นมหาอำานาจทางเศรษฐกิจซ่ึงมี	

GDP	 เป็นอันดับสามของโลก	แต่กลับเป็นประเทศ

ท่ีมีอัตราของเด็กยากจนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศที่พัฒนาแล้ว	 เป็นที่ทราบกันดีว่าญ่ีปุ ่น

กำาลังเผชิญปัญหาสังคมผู ้สูงอายุมากและมีอัตรา

เด็กเกิดน้อยในปัจจุบัน	จำานวนผู้สูงอายุมีแนวโน้ม 

เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	 เมื่อนั้นแล ้วรัฐบาลจึงมีค ่า 

ใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบประกันสังคมเพิ่มมากขึ้นตาม

ไปด้วย	และแหล่งท่ีมาของงบประมาณนั้นส่วนใหญ่

แล้วมาจากการเก็บภาษีจากคนหนุ่มสาววัยทำางาน	

แต่คนหนุ่มสาวท่ีจะเป็นกำาลังสำาคัญของประเทศ

นั้น	หากว่าในวัยเด็กไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก

ประเทศเท่าท่ีควร	 	คงไม่อาจเติบโตข้ึนเป็นกำาลัง

สำาคัญที่จะช่วยแบกรับอนาคตของประเทศได้	การ

ไม่ให้ความสำาคัญกับเด็กเหล่านั้นเท่ากับเป็นการ

ทำาร้ายประเทศ	ซึ่งในความเป็นจริงรัฐบาลญี่ปุ ่น

ก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยกับปัญหานี้	 	 แต่อัตรา

ความยากจนในเด็กกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	การ

ศึกษาเรื่องปัญหาเด็กยากจนในญี่ปุ่นนี้มุ่งศึกษาถึง

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาและผลกระทบด้านลบที่

เกิดขึ้น	 รวมทั้งมาตรการของรัฐบาลญี่ปุ ่นในการ

รับมือกับปัญหา

2. ค�ำจ�ำกัดควำมของค�ำว่ำ “ควำมยำกจน”
	 กล ่าวกันว ่าคำาจำากัดความของคำาว ่า	

“ความยากจน”	 คือ	 “มาตรฐานการดำารงชีพท่ี 

ไม่อาจยอมรับได้”	 สำาหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการวัด

อัตราความยากจนนั้นในส่วนของ	OECD	ใช้เกณฑ ์

รายได้ขั้นตำ่าต่อปีของครัวเรือน	 (หักภาษีและเงิน

ประกันสังคม	รวมบวกเงินบำานาญยังชีพหลังเกษียณ 

และเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ	 เป็นต้น)	 ซึ่งเกณฑ์

รายได้ข้ันตำ่าต่อปีของปี	2004	 ท่ีใช้วัดระดับความ

ยากจน	คือ	1,270,000	เยนต่อ	1	คน	ในครัวเรือน	

1,800,000	 เยนต่อ	2	คน	ในครัวเรือน	2,540,000	

เยนต่อ	 4	คน	 ในครัวเรือน	หากตำ่ากว่านั้นถือว่า 

เข้าข่ายชนชั้นยากจน	(Abe,	2008,	p.	48)

1	 OECD	(Organization	for	Economic	Co-operation	and	Development)	องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
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3. สำเหตุของควำมยำกจน
	 สาเหตุใหญ่ของเด็กที่ยากจนนั้นมาจาก

ความยากจนของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง	แน่นอนว่า

ในส่วนของเด็กที่ไม่มีผู ้ปกครองซึ่งเติบโตในสถาน

รับเล้ียงเด็กนั้นถือว่าเป็นเด็กกลุ ่มที่ยากจนมาก

ที่สุด	แต่สำาหรับในบทความนี้ขอศึกษาเกี่ยวกับเด็ก

ยากจนที่เกิดและเติบโตในครอบครัวที่มีพ่อแม่หรือ

ผู้ปกครองให้การดูแล	

	 ความยากจนเกิดจากสาเหตุปัจจัยหลาย

อย่าง	 แต่ที่เห็นได้อย่างเด่นชัดคือ	 เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ	 เช่น	 การ 

สูญเสียงานอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจตกตำ่าหรือ

โดนเลิกจ้าง	 เง่ือนไขในการจ้างงานแย่ลง	รายได้ที ่

ลดลง	 เป ็นต ้น	 นอกจากนั้นยังพบสาเหตุอื่นๆ	 

อย่างเช่น	การเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพ	ค่าใช้จ่ายใน

การเลี้ยงดูบุตร	 การที่ต้องออกจากงานเนื่องจาก

เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุแล้วต้องแบกรับค่า

รักษาพยาบาลจำานวนมาก	หรือมีสาเหตุมาจาก

เหตุจำาเป็นส่วนบุคคล	 เช่น	ติดสุราหรือการพนัน	 

โดนหลอกลวงทำาให้ต้องเสียทรัพย์	 ไปคำ้าประกันให้

กับบุคคลอื่น	หรือเป็นหนี้บัตรเครดิตจำานวนมาก	

เป็นต้น	 ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่

เชื่อมโยงให้เกิดความยากจน	ความยากลำาบากใน

การดำาเนินชีวิต	(Iwata,	2007,	pp.	138-139)	

4. เด็กยำกจนในญี่ปุ่น
	 4.1)	อัตราส่วนของเด็กที่ยากจนในญี่ปุ่น

	 กลุ ่ มประชากรที่ มีสัดส ่วนของความ

ยากจนมากในญี่ปุ ่น	 ได้แก่	 กลุ ่มผู ้ สูงอายุ	 ซึ่งมี

สัดส่วน	 20	 -	 21%	หรือกล่าวได้ว่า	 ในผู้สูงอายุ	 

5	 คน	 จะมีคนที่ยากจน	 1	 คน	 ส ่วนกลุ ่มวัย 

กลางคนถือว ่ ามีอัตราความยากจนตำ่ าสุดคือ

ประมาณ	11	 -	 13%	 ในส่วนอัตราความยากจน 

ของกลุ่มประชากรที่เป็นเด็กนั้นพบว่า	 ในปี	2003	

มีถึง	13.7%	ต่อมาในปี	2006	เพิ่มข้ึนเป็น	14.2%	

และ	15.7%	ในปี	2009	ตามลำาดับ	ซึ่งในระยะเวลา

เพียง	3	ปี	จากปี	2006	ถึงปี	2009	มีเด็กที่ยากจน

เพิ่มขึ้นถึง	230,000	คน	หรือประมาณ	1	ใน	6	ของ

เด็กทั้งประเทศที่ตกอยู่ในสภาพยากจน

ปี ค.ศ. ที่ท�ำกำรส�ำรวจ 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009

อัตรำส่วนควำมยำกจน

ในประเทศ

12.0% 13.2% 13.5% 13.7% 14.6% 15.3% 14.9% 15.7% 16.0%

อัตรำส่วนเด็กที่ยำกจน

ในประเทศ

10.9% 12.9% 12.8% 12.1% 13.4% 14.5% 13.7% 14.2% 15.7%

ตำรำงที่ 1	อัตราส่วนความยากจนในประเทศกับอัตราส่วนเด็กที่ยากจนในญี่ปุ่น	(ปี	1985	–	2009)

ที่มา:	กระทรวงสาธารณสุข	แรงงาน	และสวัสดิการ	ปี	2009
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	 นอกจากน้ันแล้วจากประกาศขององค์กร

ยูนิเซฟในปี	2012	 เรื่องอัตราส่วนของเด็กที่ยากจน

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอ่ืนๆ 

พบว่า	ญี่ปุ ่นมีอัตราความยากจนของเด็กสูงเป็น

อันดับที่	9	จาก	35	ประเทศที่พัฒนาแล้วใน	OECD	

ดังจะเห็นได้จากในตารางที่	 2	 ในบรรดาประเทศ

ที่พัฒนาแล้ว	35	ประเทศ	โรมาเนียเป็นประเทศที่

มีอัตราส่วนของเด็กยากจนมากท่ีสุดอยู่ท่ี	 25.5%	

รองลงมาคือ	สหรัฐอเมริกา	23.1%	ส่วนญี่ปุ่นนั้น

มีอัตราส่วนของเด็กที่ยากจนประมาณ	15%	อยู่

เป็นอันดับท่ี	9	หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ	ในจำานวน

เด็กประมาณ	20	ล้านคนทั่วประเทศญี่ปุ่น	มีเด็ก

ประมาณ	3,050,000	คน	ที่เติบโตอยู่ในครอบครัว

ที่ยากจน

อันดับที่ ประเทศ อันดับที่ ประเทศ

1 โรมาเนีย 25.5% 19 ฮังการี 10.3%

2 สหรัฐอเมริกา 23.1% 20 เบลเยี่ยม 10.2%

3 ลัตเวีย 18.8% 21 มอลตา 8.9%

4 บัลแกเลีย 17.8% 22 ฝรั่งเศส 8.8%

5 สเปน 17.1% 23 เยอรมัน 8.5%

6 กรีก 16.0% 24 ไอร์แลนด์ 8.4%

7 อิตาลี 15.9% 25 สวิสเซอร์แลนด์ 8.1%

8 ลิธัวเนีย 15.4% 26 เชก 7.4%

9 ญี่ปุ่น 14.9% 27 ออสเตรีย 7.3%

10 โปรตุเกส 14.7% 28 สวีเดน 7.3%

11 โปแลนด์ 14.5% 29 เดนมาร์ก 6.5%

12 แคนาดา 13.3% 30 สโลวีเนีย 6.3%

13 ลักเซมเบิร์ก 12.3% 31 นอร์เวย์ 6.1%

14 อังกฤษ 12.1% 32 เนเธอร์แลนด์ 6.1%

15 เอสโตเนีย 11.9% 33 ไซปรัส 6.1%

16 นิวซีแลนด์ 11.7% 34 ฟินแลนด์ 5.3%

17 สโลวาเกีย 11.2% 35 ไอซ์แลนด์ 4.7%

18 ออสเตรเลีย 10.9%

ตำรำงที่ 2	อัตราส่วนของเด็กที่ยากจน	(เปรียบเทียบ	35	ประเทศใน	OECD)	(ปี	2012)

ที่มา:	Report	Card	10,	Measuring	child	poverty
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	 4.2)	ลักษณะโครงสร้างของครอบครัว	และ 

อาชีพการงานของพ่อแม่ของเด็กที่ยากจน

		 จากการศึกษาพบว่ากลุ ่มเด็กที่มีความ

เสี่ยงที่จะเกิดปัญหายากจนได้ง่ายน้ันเป็นเด็กที่อยู่

ในครอบครัวท่ีมีแม่เป็นผู ้เลี้ยงดูลูกเพียงคนเดียว	

ดังจะเห็นได้จากผลสำารวจเร่ืองพ้ืนฐานการดำาเนิน

ชีวิตของประชาชนในปี	2004	(ตารางท่ี	3)	 ในเรื่อง

โครงสร้างของครอบครัวญี่ปุ่นที่มีเด็กอายุตำ่ากว่า	20	

ปี	พบว่าประมาณ	63%	มีลักษณะเป็นครอบครัว

เดี่ยวที่ประกอบด้วย	พ่อ	แม่	และลูก	รองลงมาคือ

ครอบครัวที่มีคน	3	รุ่นอาศัยอยู่ด้วยกัน	มีประมาณ	

29%	หรือคิดเป็นประมาณ	1	ใน	3	ของครอบครัว

ทั้งหมด	ส่วนอีกประมาณ	4%	 เป็นครอบครัวที่มี

แม่เป็นผู้เลี้ยงลูกคนเดียว	และเป็นครอบครัวที่มีพ่อ

เป็นผู้เล้ียงลูกคนเดียวอยู่	 0.6%	ส่วนอีกประมาณ	

3%	กว่าที่เหลือมีลักษณะเป็นครอบครัวแบบอื่นๆ	

และเม่ือพิจารณาอัตราส่วนความยากจนโดยแยก

ตามประเภทของครอบครัวแล้ว	พบว่าครอบครัว

เดี่ยวท่ีมีเฉพาะพ่อ	แม่	และลูกกับครอบครัวท่ีมีคน	

3	รุ่นอาศัยอยู่ด้วยกันมีอัตราส่วนของเด็กที่ยากจน

จำานวนเท่ากันคือ	11%	ส่วนครอบครัวท่ีมีแม่เป็น 

ผู้เลี้ยงดูลูกเพียงคนเดียวนั้นมีเพียงแค่ประมาณ	4%	

ซึ่งถือว่าตำ่ามากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว 

อื่นๆ2	แต่กลับมีอัตราส่วนของเด็กท่ียากจนสูงมาก

อย่างเห็นได้ชัดเจนถึง	 66%	แสดงให้เห็นว่าเด็กที่

อาศัยอยู่ในครอบครัวที่แม่เป็นผู้เลี้ยงลูกคนเดียว

เกินกว่าครึ่งตกอยู่ในสภาพยากจน	นอกจากนั้นยัง

พบว่าแม่ที่เลี้ยงลูกคนเดียวกว่า	 85%	ทำางานหา

เลี้ยงชีพด้วยตัวเอง	และมี	1	ใน	5	คนที่อยู่ในสภาพ

ทำางาน	2	แห่งควบคูก่นัไป	(Abe,	2008,	pp.	55-56)

2	 สหรัฐอเมริกามีอัตราส่วนของครอบครัวที่มีแม่เป็นผู้เลี้ยงลูกคนเดียว	15%	อังกฤษ	19%	เยอรมัน	9%

อัตรำส่วนโครงสร้ำง

ของครอบครัวญี่ปุ่น

อัตรำส่วน

เด็กที่ยำกจน

ครอบครัวเดี่ยวที่มีเฉพาะพ่อ	แม่	และลูก	 63.2% 11%

ครอบครัวที่มีคน	3	รุ่นอาศัยอยู่ด้วยกัน	 28.5% 11%

ครอบครัวที่มีแม่เป็นผู้เลี้ยงลูกคนเดียว 4.1% 66%

ครอบครัวที่มีพ่อเป็นผู้เลี้ยงลูกคนเดียว 0.6% 19%

ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเป็นผู้เลี้ยงดู 0.1% ---

ครอบครัวแบบอื่นๆ 3.4% 29%

ตำรำงที่ 3	อัตราส่วนโครงสร้างของครอบครัวญี่ปุ่นและอัตราส่วนเด็กที่ยากจน	(ปี	2004)

ที่มา:	Abe,	2008,	p.	56
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	 ต่อไปเมื่อพิจารณาถึงอาชีพการงานของ

พ่อแม่ของเด็กที่อยู่ในฐานะยากจนแล้วพบว่า	 เด็ก

ท่ีอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ทำางานเป็นแรงงานแบบ

ประจำาในธุรกิจขนาดใหญ่มีอัตราความยากจนของ

เด็กอยู่ที่	 6%	ในขณะที่เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่พ่อ

แม่ทำางานเป็นแรงงานแบบประจำาในธุรกิจขนาด

กลางหรือขนาดย่อย	 (ธุรกิจที่มีจำานวนพนักงาน 

ไม่เกิน	30	คน)	นั้นมีอัตราความยากจนเพิ่มขึ้นไป

ถึง	3	เท่าคือ	19%	ยิ่งไปกว่านั้นในส่วนของเด็กที่อยู่

ในครอบครัวที่พ่อแม่ทำางานเป็นแรงงานแบบสัญญา	

หรือแรงงานแบบไม่ประจำามีอัตราความยากจนสูง

ถึง	29%	(Abe,	2008,	p.	68)	

	 จากที่กล่าวมาข้างต้นทำาให้เข้าใจได้ว่า

เด็กที่ตกอยู ่ในสภาพยากจนส่วนใหญ่แล้วเติบโต

อยู่ในครอบครัวที่มีแม่เป็นผู้เลี้ยงดูคนเดียว	รวมถึง

ครอบครัวที่พ่อแม่ประกอบอาชีพและมีรายได้ที่ไม่

มั่นคง

5. ผลกระทบที่มีต่อเด็ก
	 จากการศึกษาพบว่าความยากจนในวัย

เด็กยังส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมไปถึง

ตัวเด็กในหลายๆ	ด้านด้วยเช่นกัน	ยกตัวอย่างเช่น

	 5.1)	ผลกระทบทางด้านการศึกษา

	 ในด ้านการศึกษาพบป ัญหาที่ เกิดขึ้น

กับเด็กยากจนหลายอย่าง	 โดยเห็นได้จากผลการ 

สำารวจที่กระทรวงศึกษาธิการเร่ืองการยื่นเรื่องขอ 

ลดหรือยกเว้นค่าเล่าเรียนของเด็กชั้นมัธยมปลาย 

ในโรงเรียนรัฐบาลในปี	2008	พบว่า	มีนักเรียนชั้น 

มัธยมปลายของโรงเรียนรัฐบาลที่ยื่นเรื่องขอลดหรือ 

ยกเว้นค่าเล่าเรียนด้วยเหตุจำาเป็นทางเศรษฐกิจของ

พ่อแม่เพิ่มขึ้นไปถึง	230,620	คน	ซึ่งถือว่าเป็นการ

เพิ่มขึ้นถึงประมาณ	3	เท่าของปี	1996	ซึ่งเป็นปีที่ได้

เริม่ทำาการสำารวจ	( ,	2010,	p.	95)	นอกจากนัน้ 

ยังพบว ่า	 ผู ้ขอความช ่วยเหลือด ้านการศึกษา	 

อย่างเช่น	อุปกรณ์การเรียนหรือค่าอาหารกลางวัน	

ซ่ึงองค์กรบริหารส่วนท้องถ่ินต่างๆ	 จัดต้ังข้ึนเพื่อให้

ความช่วยเหลือครอบครัวของเด็กชั้นประถมและ

มัธยมต้นที่ประสบความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจมี

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี	 โดยที่ในปี	 2007	มีถึง	

1,420,000	คน	และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือก็

เพิ่มขึ้นจากปี	1998	เป็น	13.7%	หรือเกือบ	2	เท่า	

(Utsunomiya	&	Yuasa,	2009,	p.	26)

	 นอกจากนั้นแล้วยังพบว่าพ่อแม่ที่มีรายได ้

สำาหรับใช้จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรได้น้อย	จะส่งผลต่อ

โอกาสทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของตัวเด็ก 

เช ่น	 การเรียนพิ เศษหรือการเรียนเพิ่มเติม ท่ี 

นอกเหนือจากด้านวิชาการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ

ให้กับเด็ก	 เช่น	การเรียนกีฬาหรือดนตรี	 เป็นต้น	

รวมถึงโอกาสในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนของ

เด็กด้วย	

	 นอกจากนั้ นจากผลการสำ ารวจเรื่ อง

อัตราส่วนระดับการศึกษาของบิดาที่เชื่อมโยงกับ

ระดับการศึกษาของเด็กในปี	 2006	พบว่าระดับ 

การศึกษาของบิดามารดาที่มีรายได้ตำ่ามีเกณฑ์ตำ่า

เม่ือเปรียบเทียบกับบิดามารดาที่มีรายได้สูง	 และ

ยังส่งผลกระทบไปถึงระดับการศึกษาของบุตรด้วย	

ดังจะเห็นได้จากในตารางท่ี	4	จะเห็นได้ว่าบุตรของ

บิดาที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจะสามารถ

ศึกษาจนจบระดับมหาวิทยาลัยได้ถึง	66%	ในขณะ

ท่ีบุตรของบิดาท่ีจบการศึกษาเพียงระดับมัธยมต้น 

จะจบการศึกษาระดับมัธยมต้นเช่นเดียวกับบิดา	

31%	 จบการศึกษาระดับมัธยมปลายถึง	 55%	

และมีเพียงแค่	 14%	ที่สามารถศึกษาจนจบระดับ

มหาวิทยาลัย		
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									 ในส่วนของเรื่องผลการเรียนนั้น	อาจจะ

กล่าวได้ยากว่าความยากจนส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อผลการเรียนของเด็ก	 แต่จากผลสำารวจของ

มหาวิทยาลัยโอชะโนมิสึ	 ในปี	2003	 (ตารางที่	 5)	

เปรียบเทียบเรื่องรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกับค่า

เฉลี่ยคะแนนวิชาเลขคณิตของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีท่ี	6	 ท่ีอาศัยอยู่ในเมืองหลวง	แสดงให้เห็น

ว่า	 เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า	

3,000,000	 เยนต่อปี	 ได้คะแนนวิชาเลขคณิตเฉลี่ย

ตำ่ากว่าเกณฑ์มากเพียงแค่	31.6%	และจากตาราง

ยังเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน

ตามรายได้ที่มากขึ้นของครอบครัวด้วย	

บุตรส�ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับมัธยมต้น

บุตรส�ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับมัธยมปลำย

บุตรส�ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับมหำวิทยำลัย

บิดาสำาเร็จการศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัย

4% 30% 66%

บิดาสำาเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมปลาย

8% 53% 39%

บิดำส�ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับมัธยมต้น

31% 55% 14%

รำยได้เฉลี่ยต่อปีของครัวเรือน (เยน) ค่ำเฉลี่ยคะแนนวิชำคณิตศำสตร์ชั้น ป.6

ตั้งแต่ 2,000,000 ขึ้นไป 31.6%

ตั้งแต่	3,000,000	ขึ้นไป 42.1%

ตั้งแต่	4,000,000	ขึ้นไป 45.5%

ตั้งแต่	5,000,000	ขึ้นไป 43.9%

ตั้งแต่	7,000,000	ขึ้นไป 47.2%

ตั้งแต่	9,000,000	ขึ้นไป 59.4%

ตั้งแต่	10,000,000	ขึ้นไป 65.0%

ตั้งแต่	12,000,000	ขึ้นไป 68.4%

ตำรำงที่ 4	อัตราส่วนระดับการศึกษาของบิดาที่เชื่อมโยงกับระดับการศึกษาของเด็ก

ตำรำงที่ 5	ค่าเฉลี่ยคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ชั้น	ป.6	แบ่งตามรายได้เฉลี่ยต่อปีของครัวเรือน	(ปี	2003)

ที่มา:	Abe,	2008,	p.	56

ที่มา:	Yamano,	2008,	p.	96
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	 นอกจากนั้นแล้วจากการสำารวจผลการ

สอบวัดผลการศึกษาระดับทั่วประเทศที่จัดขึ้นในปี	

2008	เรื่องอัตราส่วนการตอบคำาถามถูกของเด็กชั้น

ประถมปีที่	6	กับรายได้ของผู้ปกครอง	พบว่าเด็กชั้น

ประถมปีที่	6	มีอัตราการตอบคำาถามถูกเพิ่มมากขึ้น

ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้ปกครอง	นอกจากนั้นแล้ว

ความยากจนยังส่งผลให้ความต้ังใจและมุ่งม่ันในการ

เรียนของเด็กลดลงอีกด้วย	(Aoto,	n.d.,	p.	6)										

	 5.2)	ผลกระทบทางด้านสุขภาพ

	 ในเรื่องของสุขภาพพบว่ามีเด็กยากจน

จำานวนไม่น้อยที่ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลเม่ือ

เจ็บป่วย	 จากการสำารวจในเรื่องสุขภาพของเด็ก

ในปี	 2008	 ของกระทรวงสาธารณสุข	 แรงงาน	

และสวัสดิการพบว่าเด็กตั้งแต่ช้ันมัธยมต้นลงไป

ทั่วประเทศซึ่งอยู ่ ในสภาพไม่มีประกันสุขภาพ	

เนื่องจากพ่อแม่ค้างชำาระค่าประกันสุขภาพให้กับ

รัฐมีถึงประมาณ	33,000	คน	ส่งผลให้เด็กในกลุ่มนี้ 

ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้	 ( ,	

2010,	p.	95)	

	 นอกจากน้ียังพบปัญหาด้านโภชนาการใน

เด็กกลุ่มที่อยู่ในครอบครัวท่ีมีรายได้น้อย	 เนื่องจาก

พ่อแม่หรือผู ้ปกครองจำาเป็นต้องทำางานล่วงเวลา

ในตอนเย็น	หรือทำางานในวันเสาร์อาทิตย์เพื่อหา

รายได้เสริมมาจุนเจือครอบครัวทำาให้กลับบ้านดึก

ไม่มีเวลาในการเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ทาง

โภชนาการเท่าที่ควร	 และพบว่ามีเด็กในกลุ่มน้ี 

ไม่น้อยที่มาโรงเรียนโดยไม่ได้รับประทานอาหารเช้า 

หรือมีเด็กที่นำาอาหารกลางวันของโรงเรียนกลับ

ไปเป็นอาหารมื้อเย็น	 ส่งผลให้มีเด็กที่ได้รับสาร

อาหารไม่เพียงพอและมีปัญหาด้านสุขภาพมากเมื่อ

เทียบกับเด็กปกติทั่วไปในวัยเดียวกัน	 (Kobayashi,	

2009,	p.	91)

	 5.3)	ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในโรงเรียน

	 สภาพความไม ่ เท ่ า เทียมกันของเด็ก	

เช่น	 เสื้อผ้าท่ีเก่า	ขาด	สกปรก	อุปกรณ์การเรียน 

ไม่ครบ	หรือการไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของทาง

โรงเรียนร่วมกับเด็กคนอื่นๆ	ได้	 เป็นต้น	 เป็นสาเหตุ

หนึ่งท่ีทำาให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในโรงเรียน

ของเด็ก	 และส่งผลให้เด็กกลุ ่มนี้ไม่มีเพื่อน	 ถูก 

ล้อเลียนหรือกลั่นแกล้ง	นอกจากนั้นจากการศึกษา

ยังพบว่ามีเด็กเก็บตัวไม่ไปโรงเรียน	หรือต้องออก

จากโรงเรียนกลางคันในกลุ่มเด็กยากจนเพิ่มมากขึ้น	

(Kobayashi,	2009,	p.	90)

	 5.4)	ผลกระทบทางด้านครอบครัว

	 พบกรณท่ีีเด็กถกูทำาร้ายหรอืโดนทารณุกรรม 

เพิ่มมากขึ้น	 เนื่องจากพ่อแม่มีความเครียดจากเรื่อง

งานและสภาพเศรษฐกิจ	จากผลการสำารวจสถาน

รับให้คำาปรึกษาปัญหาเด็ก	11	แห่งในเขตโตเกียว

ของกรมสุขภาพ	และสวัสดิการของกรุงโตเกียวใน

ปี	 2003	พบว่าเด็กที่เติบโตในครอบครัวที่พ่อแม่

มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีมีความเสี่ยงสูงที่จะถูก

ทารุณกรรมจากพ่อแม่หรือผู ้ปกครองสูงกว่าเด็ก

ทั่วไป	 โดยเมื่อพิจารณาจากสภาพทางครอบครัว

ของเด็กที่ถูกทารุณกรรมในตารางที่	 6	พบว่าเด็ก

ท่ีถูกทารุณกรรมอยู่ในครอบครัวท่ีพ่อหรือแม่เป็น

ผู้เลี้ยงดูลูกคนเดียวและครอบครัวท่ีมีความลำาบาก 

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจสูงถึง	 31.8%	 และ	 

30.8%	ตามลำาดับ	และเมื่อพิจารณาถึงเหตุปัจจัย

ท่ีรองลงมาของสภาพครอบครัวของเด็ก ท่ี ถูก

ทารุณกรรมพบว่าต่างมีสาเหตุมาจากความลำาบาก

เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
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	 นอกจากน้ียังพบปัญหาที่เชื่อมโยงมาจาก

สาเหตุของความยากจน	 เช่น	ปัญหาการกระทำาผิด

กฎหมายจากการสำารวจเยาวชนผู้ถูกต้องขังใหม่

จำานวน	5,248	คน	ในสถานต้องขังเด็กและเยาวชน

ของกระทรวงยุติธรรมในปี	 2004	พบว่าเป็นเด็ก

หรือเยาวชนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนถึง	27.4% 

และยังพบว่ายิ่งเป็นความผิดร้ายแรงมากเท่าไหร่	

ส ่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับเยาวชนที่มาจาก

ครอบครัวที่มีฐานะยากจน	(Abe,	2008,	p.	14)

 

6. มำตรกำรกำรแก้ไขปัญหำของรัฐบำล
	 ในขณะที่ อั ตราความยากจนของทั้ ง

ประเทศ	รวมถึงอัตราส่วนของเด็กยากจนในญ่ีปุ่น

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น	รัฐบาลมีมาตรการอย่างไร

ต่อปัญหานี้

	 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในยุโรปหรือ

อเมริกาแล้ว	ญี่ปุ่นนั้นถือได้ว่าเป็นประเทศท่ีมีอัตรา

การตกงานตำ่า	 รวมถึงคำากล่าวท่ีว่า	“ประชากรใน

ประเทศส่วนใหญ่อยู่ในชนชั้นกลาง”	 ได้ฝังลึกอยู่

ในสังคมญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน	ด้วยเหตุนี้เองทำาให้

ท้ังรัฐบาลและผู ้คนในสังคมต่างไม่ให้ความสนใจ

ต่อปัญหาความยากจน	แต่พบความจริงที่ว่าอัตรา

ความยากจนของญี่ปุ่นสูงเมื่อเทียบกับประเทศใน	

OECD	อื่นๆ	ตั้งแต่ช่วงปีทศวรรษ	1980	เป็นต้นมา	

แต่กลับไม่มีมาตรการใดๆ	ออกมารองรับ		

	 หากจะพิจารณาจากการจัดสรรเงินของ

ภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชนนั้นแต่ละประเทศ

จะมีมาตรการช่วยเหลือในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน

ออกไป	โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการนำาเอาเงินภาษี

ท่ีรัฐเก็บได้จากรายได้ของประชาชน	การจ่ายเงิน

ค่าประกันสังคมต่างๆ	มาจัดสรรเป็นเงินช่วยเหลือ

คืนกลับไปสู่ประชาชนในรูปของเงินอุดหนุนต่างๆ	

เช่น	 เงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูบุตร	 เงินบำานาญผู้สูงอายุ	

เป็นต้น	แต่จากการศึกษาเรื่องอัตราความยากจน

สภำพทำงครอบครัว
เหตุปัจจัยที่รองลงมำ 3 ปัจจัย

① ② ③
1.	ครอบครัวที่มีพ่อหรือ

แม่เลี้ยงลูกคนเดียว

460	เรื่อง

(31.8%)

ล�ำบำกเนื่องจำก

สภำวะเศรษฐกิจ

โดดเดี่ยว การงานอาชีพ

ไม่มั่นคง

2. ล�ำบำกเนื่องจำก

สภำวะเศรษฐกิจ

446	เรื่อง

(30.8%)

ครอบครัวที่มีพ่อ

หรือแม่คนเดียว

โดดเดี่ยว การงานอาชีพ

ไม่มั่นคง

3.	โดดเดี่ยว 341	เรื่อง

(23.6%)

ล�ำบำกเนื่องจำก

สภำวะเศรษฐกิจ

ครอบครัวที่มีพ่อ

หรือแม่เลี้ยงลูก

คนเดียว

การงานอาชีพ

ไม่มั่นคง

4.	ความสัมพันธ์ระหว่าง

สามีภรรยาไม่ราบรื่น

295	เรื่อง

(20.4%)

ล�ำบำกเนื่องจำก

สภำวะเศรษฐกิจ

โดดเดี่ยว เหนื่อยล้าจาก

การเลี้ยงบุตร

5.	เหนื่อยล้าจากการ

เลี้ยงบุตร

261	เรื่อง

(18.0%)

ล�ำบำกเนื่องจำก

สภำวะเศรษฐกิจ

ครอบครัวที่มีพ่อ

หรือแม่คนเดียว

โดดเดี่ยว

ตำรำงที่ 6	สภาพทางครอบครัวของเด็กที่ถูกทารุณกรรม

ที่มา:	Yamano,	2008,	p.	107
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เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนได้รับเงินจัดสรรกับ

หลังจากที่ได้รับเงินจัดสรรเเล้วของ	 11	ประเทศ

ใน	OECD	ในปี	2007	 (แผนภูมิท่ี	1)	พบว่ามีเพียง

ญี่ปุ ่นประเทศเดียวที่มีอัตราส ่วนความยากจน 

เพิ่มขึ้นหลังจากท่ีได้รับการจัดสรรเงินช่วยเหลือจาก 

รัฐบาลแล้วคือจาก	12.9%	 เพิ่มขึ้นเป็น	 14.3%	

และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในยุโรปเหนืออย่าง

ฟินแลนด์	พบว่ามีอัตราความยากจนก่อนที่จะได้

รับเงินจัดสรรจากภาครัฐอยู่ที่	 18.1%	ซึ่งสูงกว่า

ญี่ปุ่น	แต่หลังจากท่ีได้รับเงินจัดสรรแล้วอัตราความ

ยากจนก็ลดลงอย่างมากเหลือเพียงแค่	2.8%	หรือ

อย่างท่ีฝรั่งเศสพบว่ามีอัตราความยากจนก่อนการ

ได้รับเงินจัดสรรสูงกว่าญ่ีปุ่นมากถึง	 27.7%	แต่

พอได้รับเงินจัดสรรต่างๆ	จากรัฐแล้ว	อัตราความ

ยากจนกลับลดลงมากจนตำ่ากว่าญี่ปุ่น	และจากผล

การสำารวจนี้แสดงให้เห็นว่าระบบการจัดสรรเงิน

ภาษีของญี่ปุ่นไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน

ภายในประเทศแต่กลับยิ่งทำาให้สถานการณ์ความ

ยากจนในประเทศรวมถึงสถานการณ์ความยากจน

ของเด็กเลวร้ายลง

ที่มา:	Yamano,	2008,	p.	45

แผนภูมิที่ 1	อัตราส่วนความยากจนก่อนได้รับการจัดสรรจากรัฐและหลังจากท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐ	

(เปรียบเทียบระหว่าง	11	ประเทศหลักใน	OECD	รวมกับค่าเฉลี่ยของ	OECD)	(ปี	2007)

	 เมื่อพิจารณาถึงอัตราส่วนของรายจ่ายทาง

สังคมที่เกี่ยวกับครอบครัวของภาครัฐ3	ต่อ	GDP	ซึ่ง	

OECD	ได้ทำาการสำารวจในปี	2004	 (แผนภูมิที่	 2)	

แล้วพบว่าญี่ปุ่นมีอัตราส่วนของรายจ่ายทางสังคม

ที่เกี่ยวกับครอบครัวซึ่งรัฐบาลช่วยอุดหนุนตำ่ามาก

เพียง	0.6%	รองจากเม็กซิโก	สหรัฐอเมริกา	และ

สเปน	 เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลญี่ปุ ่นจ่ายเงิน

เพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นอัตราส่วนท่ีน้อยมาก

เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วใน	OECD	อื่นๆ		

3	 รายจ่ายทางสังคมที่เกี่ยวกับครอบครัว	คือ	เงินที่รัฐบาลจ่ายให้ประชาชนเพื่อใช้ในครอบครัว	เช่น	เงินอุดหนุนในการเลี้ยงดูเด็ก	เงินช่วยเหลือเมื่อ
ตอนคลอดบุตร	และเมื่อตอนลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร	เป็นต้น	
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	 สำาหรับในด้านการศึกษานั้น	 เมื่อพิจารณา

จากข้อมูลของ	OECD	ในปี	2008	เรื่องเงินอุดหนุน

ด้านการศึกษาของภาครัฐ	 (แผนภูมิท่ี	 3)	 พบว่า

ญี่ปุ่นมีอัตราส่วนของการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการ

ศึกษาอยู่ที่เพียงแค่	3.4%	ต่อ	GDP	ซึ่งเมื่อเทียบ

กับประเทศในยุโรปเหนืออย่างฟินแลนด์หรือสวีเดน

พบว่ารัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาสูงถึง	

5-7%	หรือแม้แต่ประเทศท่ีมีอัตราความยากจน

แผนภูมิที่ 2	อัตราส่วนของรายจ่ายทางสังคมที่เกี่ยวกับครอบครัวของภาครัฐต่อ	GDP	 (เปรียบเทียบ	26	

ประเทศใน	OECD)	(ปี	2004)
ที่มา:	Yamano,	2008,	p.	49
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ในเด็กสูงกว่าญ่ีปุ่นอย่างสหรัฐอเมริกากลับให้เงิน

ช่วยเหลือในด้านการศึกษาสูงกว่าญี่ปุ่น	ซึ่งถือว่าใน

เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาของญี่ปุ ่น

นั้นอยู่ในระดับตำ่าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ

ที่พัฒนาแล้วอ่ืนๆ	และหากดูลงไปในรายละเอียด

จะเห็นว่า	 การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาทั้ง

ในระดับประถม	 มัธยมต้น	 (2.6%)	 และระดับ 

มัธยมปลาย	 (0.5%)	 ก็อยู ่ในระดับตำ่าที่สุดด้วย 

เช่นกัน	นอกจากน้ันแล้วการจ่ายเงินอุดหนุนด้าน

การศึกษาในกรณีของญี่ปุ ่นนั้น	 โดยมากมักจะ

อุดหนุนไปที่หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา	มีน้อย

มากที่จะช่วยเหลือไปที่เด็กโดยตรง	และส่วนใหญ่

แล้วจะเป็นระบบการให้กู้ยืมเงิน	ซึ่งหลังจากที่จบ

การศึกษาแล้ว	นักเรียนจะต้องเป็นผู้ใช้เงินคืนให้กับ

รัฐบาลโดยตรง	สำาหรับนักเรียนที่ประสงค์จะศึกษา

ต่อในระดับมัธยมปลายนั้นส่วนใหญ่แล้วครอบครัว

จะต้องเป็นผู้แบกรับภาระทั้งหมดไว้เอง

แผนภูมิที่ 3	อัตราส่วนของการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาของภาครัฐต่อ	GDP	(ปี	2008)

ที่มา:	Yamano,	2008,	p.	78

	 และหากพิจารณาจากเร่ืองการจ่ายเงิน

ค่าเบี้ยยังชีพ（生活保護）ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความ 

ช่วยเหลืออย่างเป็นทางการของภาครัฐก็พบข้อมูลที่

น่าสนใจว่า	ญี่ปุ่นมีอัตราการจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพใน

ปีงบประมาณ	2012	เพียง	1.6%	ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ตำ่า

มากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ	เช่น	อังกฤษ	9.27% 

(ปี	2010)	เยอรมัน	8.2%	(ปี	2009)	ฝรั่งเศส	5.7%	

(ปี	2010)	สวีเดน	4.5%	(ปี	2009)	(NHK,	2012)

	 จากมาตรการด้านการให้ความช่วยเหลือ

ในด้านต่างๆ	ของรฐับาลญีปุ่น่ทีไ่ด้กล่าวไว้ในข้างต้น

นี้	 ไม่ได้ทำาให้ความยากจนในประเทศลดน้อยลง	 

แต่กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 

ซ่ึงเรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ท่ีรัฐบาลต้องหันกลับ

มาทบทวนมาตรการในการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง

ต่อไป	
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7. บทสรุป
	 ประเทศอังกฤษมีอัตราส ่วนของเด็ก

ยากจนสูงขึ้นถึงประมาณ	 8%	 ต้ังแต่ช่วงปลาย

ทศวรรษที่	1980	จนมาถึงปี	2000	มีตัวเลขของเด็ก

ยากจนสูงถึง	15.4%	แต่หลังจากที่นายกรัฐมนตรี

โทนี่	 แบลร์	 ได้ออกประกาศกำาจัดความยากจนใน

เด็กให้หมดสิ้นไป	หน่วยงานต่างๆ	ของรัฐต่างหัน

มาให้ความสนใจและร่วมกันหามาตรการการแก้ไข 

ปัญหาความยากจนในเด็กอย่างเอาจริงเอาจัง 

ส่งผลให้สามารถช่วยเหลือเด็กกว่า	7	แสนคนให้พ้น 

จากสภาพยากจนได้ในระยะเวลาเพียง	 5	ปี	 เด็ก

ยากจนในอังกฤษส่วนมากจะใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่

ที่ไม่ได้ทำางาน	ดังน้ัน	มาตรการในการแก้ปัญหา

จึงเน้นที่การหางานให้กับพ่อแม่ของเด็กเป็นหลัก	

ร่วมด้วยกับการแก้ไขปัญหาเรื่องค่าแรงขั้นตำ่า	 เพิ่ม

บริการสถานรับดูแลเด็ก	สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ

กับการเล้ียงดูบุตรควบคู ่ไปกับการทำางานให้พ่อ

แม่	 นอกจากน้ันยังมีนโยบายลดหย่อนภาษี	 และ

ให้เงินอุดหนุนแก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจน	ด้วย

มาตรการท้ังหลายเหล่านี้ส่งผลให้เด็กที่อาศัยอยู่กับ

พ่อแม่ที่ไม่ได้ทำางานมีอัตราส่วนลดลงจาก	18.4%	

ในปี	1997	ลงมาอยู่ที่	15.3%	ในปี	2006	(Yamano, 

2008,	pp.	251-252)		

	 ในกรณีของประเทศเดนมาร์กสามารถเลิก

จ้างแรงงานที่เกินความจำาเป็นได้ทุกเมื่อ	แต่แรงงาน

ที่โดนให้ออกจากงานจะได้รับเงินค่าประกันการ

ตกงานจำานวนมาก	นอกจากนั้นที่เดนมาร์กยังมี

ระบบที่ว่าหากทำางานในประเภทเดียวกันจะได้รับ

เงินเดือนเท่ากัน	และเงินเดือนจะไม่ขึ้นแม้จะทำางาน

ที่เดียวติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน	สิ่งที่สำาคัญคือ

การฝึกฝนทักษะในการทำางาน	ดังนั้น	การตกงานจึง 

ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มทักษะให้กับตัวเอง	อีก

ทั้งในประเทศยังมีสถานที่ฝึกอาชีพที่สามารถเข้า

รับการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยู่หลายแห่ง	

นอกจากนั้นในกรณีท่ีคลอดบุตรจะมีระบบพี่เลี้ยง

มาเยี่ยมที่บ้านเป็นประจำา	เมื่อเด็กอายุ	6	เดือนถึง	3 

ขวบจะได้รับสิทธิเข้าเนอร์สเซอรี่ฟรี	 ซ่ึงท่ีเดนมาร์ก

ประชาชนรับภาระเสียภาษีและเงินค่าประกันสังคม

ให้กับรัฐถึงกว่า	 70%	ของเงินเดือน	 จึงมีระบบ 

สวัสดิการที่สูงมากเช่นนี้	 (Nakatani,	 2008,	pp.	

341-342)

	 ในส่วนของญ่ีปุ่นนั้น	ความยากจนในเด็กมี

สาเหตุใหญ่มาจากความยากจนของพ่อแม่	วิธีแก้ไข

ที่ดีที่สุดคือแก้ไขที่สาเหตุนั้น	แต่ที่ญี่ปุ่นมีสภาพการ

จ้างงานต่างจากอังกฤษ	คือ	1	 ใน	3	ของจำานวน

แรงงานในญี่ปุ่นปัจจุบันเป็นแรงงานแบบไม่ประจำา	

ซ่ึงเรื่องน้ีเป็นผลมาจากนโยบายในการท่ีจะช่วยลด

ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานให้กับภาคธุรกิจของ

รัฐบาลญี่ปุ่น	 และที่ญ่ีปุ่นก็ไม่เหมือนกับเดนมาร์ก	

ถึงแม้ทำางานประเภทเดียวกัน	แต่ถ้าเปรียบเทียบ

กับแรงงานแบบประจำาแล้วแรงงานแบบไม่ประจำา

ถือว่ามีรายได้และสวัสดิการที่ตำ่ากว่ามาก	 	 ส่วน

แรงงานแบบไม่ประจำาในภาคอุตสาหกรรมยิ่งไม่มี

ความมั่นคงเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงท่ีจะโดนเลิก

จ้างตามสภาพเศรษฐกิจ	ถ้าหากนโยบายด้านการ

จ้างงานของประเทศยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป	ปัญหา

ความยากจนของเด็กก็คงไม่มีวันแก้ไขได้	 รัฐบาล

ต้องหันมาเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหาความ

ยากจนในประเทศ	 ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ให้เงินช่วยเหลือ	

แต่ต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุทั้งในเรื่องการจ้างงาน

ท่ีมั่นคง	และการให้ความช่วยเหลือในทางท่ีเอื้อต่อ

แม่ท่ีเลี้ยงลูกคนเดียว	 เพื่อให้เด็กท่ีตกอยู่ในสภาพ

ยากจนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้เท่าเทียมกับเด็ก

ทั่วๆ	 ไป	 เพื่อที่เด็กเหล่าน้ีจะเป็นกำาลังสำาคัญของ

ประเทศต่อไปในอนาคต
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