รายงานการศึกษาดูงาน
ดานการบริหารจัดการแรงงานผูสูงอายุของประเทศญี่ปุน
โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุนที่ ๗ ชวงที่ ๒
ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ประเทศญี่ปุน

ข

คํานํา
กระทรวงแรงงาน ไดจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุนที่ 7
ชวงที่ 2 โดยไดเดินทางไปศึกษาดูงานดานการวางแผนและบริหารจัดการผูสูงอายุ เพื่อเตรียมความพรอม
ของบุคลากรในกระทรวงแรงงาน เพื่อรองรับสถานการณในการกาวสูสังคมผูสูงอายุของแรงงานในประเทศไทย
ในป 2568
ในการศึกษาดูงานดังกลาว คณะผูศึกษาดูงานไดศึกษาดูงานดานการวางแผนและบริหารจัดการ
ผูสูงอายุของประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 10 - 15 กันยายน 2560 ณ ประเทศญี่ปุน จึงไดจัดทําสรุปเปน
รูปเล ม เพื่อนําองคความรูและประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาดูงานมาประยุกตใชเพื่อการวางแผน
พัฒนาหรือปรับปรุงงานที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดเปนอยางดี
นบรส. รุนที่ 7
กันยายน 2560

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
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จากการที่กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไดจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร
นักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุนที่ 7 ชวงที่ 2 ใหกับนักบริหารแรงงานระดับสูง โดยไดจัดใหมีการ
เดินทางไปศึกษาดูงานดานการวางแผนและบริหารจัดการผูสูงอายุ เพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากรใน
กระทรวงแรงงาน เพื่อรองรับสถานการณในการกาวสูสังคมผูสูงอายุของแรงงานในประเทศไทย ในป 2568
โดยจัด ให ดูงานดานการวางแผนและบริ ห ารจัดการผูสูงอายุ ณ ประเทศญี่ปุน ในระหวางวันที่ 10 - 15
กันยายน 2560 โดยเปนการดูที่มหานครโตเกียว นิกโก และโยโกฮามา โดยเขาศึกษาดูงานหนวยงานของ
ประเทศญี่ปุน จํานวน 5 แหง คือ
1. ASAHI BEER IBARAKI FACTORY
2. FURONG (NURING HOME)
3. SUZURAN (NURING HOME)
4. สถานทูตไทยประจํากรุงโตเกียว
5. SHISEI SENIOR SERVICE
ผลการศึกษาดูงานสรุปได ดังนี้
สถานการณข องผูสูงวัย ในญี่ปุน ปจ จุบัน ประเทศญี่ปุน มีป ระชากร จํานวน 126.93 ลา นคน
เปนผูสูงอายุ จํานวน 34.61 ลานคน คิดเปนรอยละ 27.3 ของประชากรทั้งหมด สาเหตุที่ผูสูงอายุมีสัดสวน
ที่สูง เนื่องจากในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุนแพสงคราม ตองกอสรางบานเมืองและชดใชหนี้จึงไดมีการ
เพิ่มประชากร ทําใหปจ จุบัน ประชากรดังกลาวเปน ผูสูงวัย ที่มีจํานวนมาก เรีย กวาเปน ยุค Baby boom
ซึ่ง ปจ จุบัน ประชากรเหลา นั้น อยูใ นชว งอายุป ระมาณ 70 ป และจากจํา นวนผูมีง านทํา 63.7 ลา นคน
เปน ผูสูงอายุจํานวน 7.3 ลานคน คิดเปนรอยละ 11.4 ของผูมีงานทํา และคาดวาในอีก 50 ปขางหนา
ประชากรของญี่ปุนจะลดลง เหลือประมาณ 90 ลานคน เนื่องจากอัตราการเกิดลดลง โดยประชากรวัยแรงงาน
จะมีสัดสวนที่ลดลง คาดวาในชวงป ค.ศ. 2065 ผูสูงวัยจะมีสัดสวนที่มากขึ้นเรื่อยๆ ผูสูงอายุสวนใหญทํางาน
แบบ partime จากการสํ า รวจพบวา สถานประกอบการพบวามีการจางงานผูสูงอายุตามกฎหมาย ใน 3
ลักษณะ คือ
1) การจางงานผูสูงอายุแบบตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 81.3
2) การขยายอายุเกษียณ คิดเปนรอยละรอยละ 16.1 และ
3) ยกเลิกการกําหนดอายุเกษียณ คิดเปนรอยละ 2.7
ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุนใหคําจํากัดความผูสูงอายุ คือ ผูมีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป
กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับการจางงานของญี่ปุน
พระราชบัญญัติการจา งงานผูสูงอายุ พระราชบัญญัติการจางงานผูสูงอายุ (the Act on
Stabilization of Employment of Elderly Persons) ค.ศ. 1971 และไดมีการแกไขกฎหมายการจางงาน
ผูสูงอายุลาสุด ณ วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 เพื่อขยายอายุเกษียณและนําระบบการจางงานตอเนื่องมา
ใช โดยสงเสริมใหผูสูงอายุมีมีเสถียรภาพในการมีงานทํา กําหนดใหนายจางรับผูสูงอายุเขาทํางานใหม (Re employment) เพื่อสรางโอกาสในการทํางานใหแกผูสูงอายุที่ลาออกจากงาน เพื่อใหผูสูงอายุมีความมั่นคงใน
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การทํางาน กําหนดใหนายจางตองดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพการจางงานลูกจาง เมื่อวันที่ 1 เมษายน
ค.ศ. 2006
นอกจากนี้ยังมีการกําหนดมาตรการเพื่อแรงงานสูงอายุ สรุปไดดังนี้
1. มาตรการจางงานผูสูงอายุ
ดําเนินการปรับปรุงระบบตางๆ เพื่อรักษาสภาพการจางงานลูกจางจนถึงอายุ 65 ป และใน
อนาคต มีเปาหมายสรางรูปแบบการจางงานที่หลากหลายเพื่อสรางโอกาสในการทํางานใหแกลูกจางที่มีอายุ
65 ปขึ้นไป
1. การรักษาสภาพการจางงานของสถานประกอบการ
1.1 ใหสถานประกอบการดําเนินมาตรการรักษาสภาพการจางงานของลูกจางจนกวาอายุ
65 ป อยางทั่วถึง
1.2 ใหเงินชวยเหลือแกสถานประกอบการที่จางงานลูกจางหลังอายุ 65 ป นายจางที่ขยาย
อายุเกษียณ ลุกจางถึงอายุ 65 ป นายจางที่ปรับสภาพแวดลอมในการทํางานใหผูสูงอายุทํางานไดงายขึ้น
1.3 ใหความชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกสถานประกอบการที่ดําเนินการตามคูมือเกี่ยวกับ
การจางงานตอเนื่อง การขยายกําหนดอายุเกษียณ
2. การใหความชวยเหลือกรณีที่จางแรงงานวัยกลางคน และสูงอายุ
2.1 นายจางที่จางลูกจางที่มีอายุ 65 ปขึ้นไปสามารถเขาประกันตน ในระบบประกันการ
ทํางาน
2.2 เพิ่มหนวยใหบริการชวยเหลือผูที่ตองการทํางานตลอดชีพ เพิ่มจาก 80 แหงเปน 100 แหง
เพื่อเนนการชวยจัดหางานใหแกผูหางานอายุ 65 ปขึ้นไป
2.3 ตั้งหนวยงานจัดทําขอมูล ประวัติการทํางานผูสูงอายุที่มีกําหนดจะเกษียณ
2.4 ใหเงินชวยเหลือผูกอตั้งธุรกิจ รองรับการทํางานตลอดชีพ แกเจาของสถานประกอบการ
ทีกอตั้งธุรกิจ ที่สรางโอกาสใหแรงงานวัยกลางคนและสูงอายุไดมีโอกาสทํางานตลอดชีพ
3. รักษาโอกาสการจางงานหลากหลาย รูปแบบในแตละชุมชน
3.1 ดําเนินโครงการ กิจกรรมสงเสริมการทํางานตลอดชีพ รวมกับหนวยงานสวนภูมิภาค
โดยจัดตั้งคณะกรรมการ และนําขอเสนอของคณะกรรมการมาใช ในการกอตั้งกิจการเพื่อรักษาโอกาสการจาง
งานผูสูงอายุ ใหมีหลากหลายรูปแบบเพิ่มขึ้น 15 แหง เปน 35 แหง (ขอมูลปงบประมาณ ค.ศ. 2017)
3.2 ผอนปรนเวลาการทํางานของผูสูงอายุของศูนย SI (จาย 20 ชั่วโมง เปน 40 ชั่วโมงตอ
สัปดาห) ปรับปรุงระบบการทํางานเพิ่มสาขาอาชีพ เชน ดูแลผูสูงอายุเพื่อเปนการสรางโอกาสในการทํางาน
เพิ่มขึ้น
2. มาตรการใหเงินชวยเหลือเพื่อสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ
1. เงินชวยเหลือเพื่อสงเสริมการจางงานตอเนื่องผูมีอายุมากกวา 65 ป สถานประกอบการที่มี
การดําเนินมาตรการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ เชน ขยายอายุเกษียณ 65 ป ขึ้นไป ยกเลิกการกําหนดอายุ
เกษียณรับลูกจางทุกคนที่มีความประสงคเขาทํางานตอหลังอายุ 66 ปขึ้นไป สถานประกอบการจะไดรับเงิน
ชวยเหลือตั้งแต 100,000 เยน ถึง 1,450,000 เยน
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2. จัดสภาพแวดลอมในการทํางานผูสูงอายุ สถานประกอบการที่มีการปรับปรุงสภาพแวดลอม
การทํางานของลูกจาง สถานประกอบการที่มีการจัดระบบการจางเพื่อสงเสริมการทํางานของผูสูงอายุจะไดรับ
เงินชวยเหลือ รอยละ 45 ของคาใชจายดังกลาว
3. เปลี่ยนสัญญาจางของผูสูงอายุเปนแบบไมกําหนดระยะเวลา สถานประกอบการที่ปรับสัญญา
จางของลูกจางที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป และยังไมถึงอายุเกษียณ จากสัญญาจางแบบกําหนดระยะเวลาเปนสัญญา
จางที่ไมกําหนดระยะเวลาจะไดรับเงินชวยเหลือ 380,000 เยนตอคน
3. ระบบการจางงานผูสูงอายุ
1. หามกําหนดอายุเกษียณลูกจางต่ํากวา 60 ป คือใหสถานประกอบการกําหนดอายุเกษียณ
ลูกจางสูงกวา 60 ปขึ้นไป
2. การดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพการจางงานจนถึงอายุ 65 ป โดยนายจางที่ไดกําหนด
อายุเกษียณต่ํากวา 65 ป ตองดําเนินตามมาตรการขอใดขอ 1 ดังนี้
1) นายจางตองขยายอายุเกษียณลูกจางจนถึงอายุ 65 ป
2) นําระบบการจางงานตอเนื่องมาใชจนถึงอายุ 65 ป (การจางงานใหมหลังเกษียณ , การตอ
อายุสัญญา)
3) ยกเลิกการกําหนดเกษียณลูกจาง

การนํามาประยุกตใช

จากการศึ กษาดู งานในสถานที่ ดูงานทั้ง 5 แหง สามารถนํามาประยุกตใชกับ ประเทศไทยไดใน
ประเด็นที่สําคัญ ๆ ตอไปนี้
1. ควรมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแกไขเรื่องเกณฑในการเกษียณอายุ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
โดยการขยายชวงอายุเกษียณเปน 65 ป หรือใหมีการกําหนดการจางงานแบบไมเต็มเวลาแกผูเกษียณงานไปแลว
2. ทบทวนและแกไขกฎหมายเพื่อสงเสริมใหเกิดการจางงานผูสูงอายุ โดยการกําหนดมาตรการ
สงเสริมไปทางผูประกอบการ เชน การยกเวนหรือลดหยอนภาษีใหกับผูประกอบการที่วาจางแรงงานผูสูงอายุ
ใหทํางานในสถานประกอบการของตน
3. ควรสนับสนุนใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ โดยเนนไปที่การสนับสนุน
ใหผูสูงอายุในชุมชนเกิดการรวมตัวกัน เพื่อสรางความมั่นคงทั้งทางจิตใจและทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ควร
สนับสนุนใหมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาดําเนินการจัดระบบและสงเสริมใหเกิดความตอเนื่องของการปฏิบัติ
กิจกรรมแรงงานผูสูงอายุ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพของทองถิ่นและความตองการของผูสูงอายุเปน
หลัก
4. ควรมีการสนับ สนุน ใหมีการเชื่อมโยงการทํางานดานผูสูง อายุในระดับ กระทรวง ฯ รว มกัน
เพื่อความชัดเจนในระดับนโยบายของประเทศ
5. ควรมีการจัดทําระบบฐานขอมูลแรงงานขององคกรทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน โดยจําแนก
ประเภทแรงงานทั้งที่อยูในวัยแรงงานและในวัยผูสูงอายุ เพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับแรงงานไดเหมาะสม
กับลักษณะแรงงาน เชน กรณีแรงงานผูสูงอายุควรทําระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับองคกรจัดหางานสําหรับผูสูงอายุ
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จํานวนแรงงานผูสูงอายุในแตละพื้นที่ รายละเอียดแรงงานผูสูงอายุที่ตลาดตองการ รายละเอียดของแรงงาน
ผูสูงอายุที่วางงานในแตละพื้นที่
6. ควรสนับสนุนและสงเสริมใหมีองคกรภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทักษะของแรงงาน
ผู สู งอายุ ให เ พิ่ มขึ้ น โดยมี ภ าครั ฐ เข า มามี ส ว นรว มในการสนับ สนุน ในสว นที่เ ปน ขอ จํา กัด ของภาคเอกชน
ในลักษณะการทํางานรวมกับตามหลักประชารัฐ เนื่องจากภาคเอกชนมีความพรอมในการบริหารจัดการได
อยางมีคุณภาพ และเปนการสรางทางเลือกใหมๆ ในการใหบริการแกผูสูงอายุ
7. ควรมีการกระตุนใหคนในสังคมไทย ปรับทัศนคติเกี่ยวกับผูสูงอายุวามีศักยภาพเพียงพอในการ
ดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ลบความเชื่อหรือทัศนคติดั้งเดิมที่คิดวาการใหผูสูงอายุทํางานคือสิ่งที่ไมควร
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บทที่ 1
ขอมูลพื้นฐานประเทศญีป่ ุน
ประเทศญี่ปุน มีชื่อตามภาษาอังกฤษ คือ Japan (nippon) เมืองหลวงอยูที่โตเกียว (Tokyo) ใชสกุลเงิน
เยน (Japanese Yen)

ภาพธงชาติ :

ประวัติศาสตร

ในภาษาญี่ปุน ชื่อประเทศญี่ปุนเรียกวา นิฮง/นิปปง (Nihon/Nippon) ซึ่งใชคันจิตัวเดียวกันคือ 日

本 คําวา นิปปง มักใชในกรณีที่เปนทางการ สวนคําวา นิฮง จะเปนศัพทที่ใชโดยทั่วไป
สันนิษฐานวาประเทศญี่ปุนเริ่มตนใชชื่อประเทศวา "นิฮง/นิปปง (日本) " ตั้งแตชวงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 12 จนถึ ง กลางพุ ท ธศตวรรษที่ 13 ตั ว อั กษรคั น จิข องชื่ อ ญี่ปุ น แปลว า ถิ่ น กํ า เนิ ดของดวง
อาทิตย และทําใหญี่ปุนมักถูกเรียกวา ดินแดนแหงอาทิตยอุทัย ชื่อนี้เกิดขึ้นในชวงที่มีการติดตอกับราชวงศ
สุยของจีนและหมายถึงการที่ญี่ปุนอยูในทิศตะวันออกของจีน กอนที่ญี่ปุนจะมีความสัมพันธกับจีน ญี่ปุน
เปนที่รูจักในชื่อยะมะโตะ ชื่อเรียกประเทศญี่ปุนในภาษาอื่นๆ เช น เจแปน (อังกฤษ: Japan), ยาพั น
(เยอรมัน: Japan), ฌาปง (ฝรั่งเศส: Japon), ฆาปอน (สเปน: Japón) รวมถึงคําวาญี่ปุน ในภาษาไทย
นาจะมาจากภาษาจีนฮกเกี้ยนหรือแตจิ๋วที่ออกเสียงวา "ยิดปุน" (ฮกเกี้ยน) หรือ "หยิกปง" (แตจิ๋ว)

ประวัติศาสตร

ยุคโบราณ
สันนิษฐานวามนุษยมาอาศัยในญี่ปุนครั้งแรกตั้งแตยุคหินเกา เมื่อประมาณ 35,000 ปกอน
พุทธศักราชหลังจากนั้นยุคโจมงก็เริ่มตนขึ้นเมื่อประมาณ 10,000 ปกอนพุทธศักราช ผูคนดํารงชีวิตอยู
ด ว ยการล า สั ต ว มี ก ารพั ฒ นาวิ ธี ก ารล า สั ต ว โ ดยใช คั น ธนู แ ละลู ก ธนู ตลอดจนมี ก ารผลิ ต ภาชนะ
เครื่องปนดินเผาใสอาหารและเก็บรักษาอาหาร คําวา โจมง ในภาษาญี่ปุนแปลวา ลายเชือก ซึ่งมาจาก
ลวดลายเชือกบนภาชนะในยุคนั้นที่คนพบในชวงแรก
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ยุคยะโยะอิ เริ่มเมื่อประมาณ 300 ปกอนคริสตศักราช เปนยุคที่ผูคนเริ่มเรียนรูวิธีการปลูกขาว
การตีโลหะ ซึ่งไดรับความรูมาจากผูอพยพชาวจีนแผนดินใหญ การกลาวถึงญี่ปุนครั้งแรกปรากฏขึ้นในบันทึก
ของ ราชสํานักจีนสมัยราชวงศฮั่น โฮวฮั่นชู ในป 57 กอนคริสตกาล ซึ่งเรียกชาวญี่ปุนวา วะ ในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 8 อาณาจักรที่ทรงอํานาจมากที่สุดในญี่ปุน คือ ยะมะไทโคะกุ ปกครองโดยพระนางฮิมิโ กะ
ซึ่งเคยสงคณะทูตไปยังประเทศจีนผานทางเกาหลีดวย
ยุคแรกเริ่มอารยธรรมญี่ปุน
ยุคโคะฟุง ซึ่งตั้งชื่อตามสุสานที่นิยมสรางขึ้นกันในยุคดังกลาวเริ่มตนตั้งแตประมาณพุทธศตวรรษ
ที่ 9 จนถึง 12 เปนยุคที่ญี่ปุนเริ่มมีการปกครองแบบราชวงศ ซึ่งศูนยกลางการปกครองนั้นอยูบริเวณภาค
คันไซ ในยุคนี้พระพุทธศาสนาไดเขามาจากคาบสมุทรเกาหลีสูหมูเกาะญี่ปุน แตพระพุทธรูปและพุทธศาสนา
ในประเทศญี่ ปุนหลังจากนั้นไดรับ อิทธิพลจากจี นเปน หลัก เจาชายโชโตะกุทรงสงคณะราชทูตไปเจริญ
สัมพันธไมตรีกับจีน ญี่ปุนจึงไดรับนวัตกรรมจากแผนดินใหญมาเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ ยังทรงตรา
รัฐธรรมนูญสิบเจ็ดมาตรา ซึ่งเปนกฎหมายญี่ปุนฉบับแรกอีกดวย และในที่สุดพระพุทธศาสนาก็ไดรับการ
ยอมรับมากขึ้นตั้งแตสมัยอะซึกะ
ยุคนะระ (ค.ศ. 710 - 794) เปนยุคแรกที่มีการกอตัวเปนอาณาจักรที่เขมแข็ง มีการปกครอง
อยางมีระบบใหเห็นไดอยางชัดเจน โดยการนําระบอบการปกครองมาจากจีนแผนดินใหญ ศูนยกลางการ
ปกครองในขณะนั้นก็คือ เฮโจเกียว หรือจังหวัดนะระในปจจุบัน ในยุคนะระเริ่มพบการเขียนวรรณกรรมเชน
โคะจิกิ (ค.ศ. 712) และนิฮงโชะกิ (ค.ศ. 720) เมืองหลวงถูกยายไปที่นะงะโอกะเกียวเปนชวงเวลาสั้น ๆ
และถูกยายอีกครั้งไปยังเฮอังเกียว ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของยุคเฮอัง
ระหวาง ค.ศ. 794 จนถึง ค.ศ. 1185 ซึ่งเปนยุคเฮอังนั้น ถือไดวาเปนยุคทองของญี่ปุน
เนื่องจากเปนยุคสมัยที่วัฒนธรรมของญี่ปุนเองเริ่มพัฒนาขึ้น สิ่งที่เห็นไดอยางชัดมากที่สุดคือ การประดิษฐ
ตัวอักษร ฮิระงะนะ ซึ่งทําใหเกิดวรรณกรรมที่แตงโดยตัวอักษรนี้เปนจํานวนมาก เชนในชวงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 16 ไดมีการแตงนวนิยายเรื่องนิทานเก็นจิขึ้น ซึ่งเปนนิยายที่บรรยายเกี่ยวกับการใชชีวิต การ
ปกครองของตระกูลฟุจิวะระ และบทกลอนที่ถูกใชเปนเนื้อเพลงของเพลงชาติญี่ปุน คิมิงะโยะ ก็ถูกแตงขึ้น
ในชวงนี้เชนเดียวกัน
ยุคศักดินา
ยุคศักดินาญี่ปุนเริ่มตนจากการที่ผูปกครองทางการทหารเริ่มมีอํานาจขึ้น ค.ศ. 1185 หลังจาก
การพายแพของตระกูลไทระ มินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะไดแตงตั้งตนเองเปนโชกุน และสรางรัฐบาล
ทหารในเมืองคะมะกุระ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของยุคคะมะกุระซึ่งมีการปกครองแบบศักดินา แตรัฐบาลคะมะ
กุระก็ไมสามารถปกครองทั้งประเทศได เพราะพวกราชวงศยังคงมีอํานาจอยูในภาคตะวันตก หลังจากการ
เสีย ชีวิ ตของโชกุนโยะริโ ตโมะ ตระกูล โฮโจไดกาวขึ้นมาเปน ผูสําเร็จราชการใหโชกุน รัฐ บาลคะมะกุร ะ
สามารถตอตานการรุกรานของจักรวรรดิมองโกลใน ค.ศ. 1274 และ ค.ศ. 1281 โดยไดรับความ
ชวยเหลือจากพายุคะมิกะเซะซึ่งทําใหกองทัพมองโกลประสบความเสียหายอยางมาก
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อยางไรก็ตาม รัฐบาลคะมะกุระก็ออนแอลงจากสงครามครั้งนี้ จนในที่สุดตองสูญเสียอํานาจใหแก
จักรพรรดิโ กะ-ไดโงะ ผูซึ่งพา ยแพตออะชิกะงะ ทะกะอุจิ ในเวลาตอมาไมนาน อะชิกะงะ ทะกะอุจิ ยาย
รัฐบาลไปตั้งไวที่มุโระมะชิ (เคียวโตะ) จึงไดชื่อวายุคมุโระมะชิ ในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 อํานาจ
ของโชกุนเริ่มเสื่อมลงและเกิดสงครามกลางเมืองขึ้น เพราะบรรดาเจาแควนตางทําสูรบเพื่อแยงชิงความเปน
ใหญ ซึ่งทําใหญี่ปุนเขาสูยุคสงครามที่เรียกวายุคเซ็งโงะกุ
ในระหวางพุทธศตวรรษที่ 21 มีพอคาและมิชชันนารีจากโปรตุเกสเดินทางมาถึงญี่ปุนเปนครั้ง
แรก และเริ่มการคาขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางญี่ปุนกับโลกตะวันตก
สงครามดํารงอยูห ลายสิบป จนโอะดะ โนะบุนะงะเอาชนะเจาครองแควนอื่นหลายคนโดยใช
เทคโนโลยีและอาวุธของยุโรปและเกือบจะรวมประเทศญี่ปุนใหเปนปกแผนไดแลวเมื่อเขาถูกลอบสังหารใน
ค.ศ. 1582 โทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิผูสืบทอดเจตนารมณตอมาสามารถปราบปรามบานเมืองใหสงบลงได
ใน ค.ศ. 1590 ฮิเดะโยะชิรุกรานคาบสมุทรเกาหลีถึง 2 ครั้ง แตก็ไมประสบความสําเร็จ จนเมื่อเขา
เสียชีวิตลงใน ค.ศ. 1598 ญี่ปุนก็ถอนทัพ หลังจากฮิเดะโยะชิถึงแกอสัญกรรม โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ ตั้ง
ตนเองขึ้นเปนผูสําเร็จราชการแทนบุตรชายของฮิเดะโยะชิ โทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะริ เพื่อที่จะไดอํานาจ
ทางการเมืองและการทหาร อิเอะยะซุเอาชนะไดเมียวตางๆ ไดในยุทธการเซะกิงะฮะระใน ค.ศ.1600 จึง
ขึ้นเปนโชกุนใน ค.ศ. 1603 และกอตั้งรัฐบาลใหมที่นครเอะโดะ ยุคเอะโดะจึงเริ่มตนขึ้น รัฐบาลโชกุนโทะกุ
งะวะไดใชวิธีหลายอยาง เชน บุเกโชฮัตโต เพื่อควบคุมไดเมียวทั้งหลาย ใน ค.ศ. 1639 รัฐบาลเริ่มนโยบาย
ปดประเทศและใชนโยบายนี้อยางไมเขมงวดนักตอเนื่องถึงประมาณสองรอยหาสิบป ในระหวางนี้ ญี่ปุน
ศึกษาเทคโนโลยีตะวัน ตกผานการติดตอกับชาวดัตชที่สามารถเขามาที่เกาะเดจิมะ (ในเมืองนะงะซะกิ)
เทานั้น ความสงบสุขจากการปดประเทศเปนเวลานานทําใหชนที่อยูใตอํานาจปกครองอยางเชนชาวเมืองได
มี โ อกาสที่ จ ะประดิ ษ ฐ สิ่ ง ใหม ๆ ขึ้ น มาในทางของตนเอง ในยุ ค เอะโดะนี้ ยั ง มี ก ารเริ่ ม ต น การให ศึ ก ษา
ประชาชนเกี่ยวกับประเทศญี่ปุนอีกดวย
แตญี่ปุน ก็ถูกกดดัน จากประเทศตะวันตกใหเปดประเทศอีกครั้ง ในวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ.
1854 พลเรือจัตวา แมทธิว ซี. เพอรรี และกองเรือดําของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาบุกมาถึงญี่ปุนเพื่อ
บังคับให เปดประเทศดว ยสนธิสัญญาสัมพัน ธไมตรีกับประเทศสหรัฐ อเมริกา หลังจากนั้นญี่ปุน ก็ตองทํา
สนธิสัญญาแบบเดียวกันกับประเทศตะวันตกอื่น ๆ ซึ่งสนธิสัญญาเหลานี้ทําใหญี่ปุนประสบปญหาทั้งทาง
เศรษฐกิจและการเมือง เพราะการเปดประเทศและใหสิทธิพิเศษกับชาวตางชาติทําใหชาวญี่ปุนจํานวนมาก
ไมพอใจตอรัฐบาลเอะโดะ และเกิดกระแสเรียกรองใหคืนอํานาจอธิปไตยแกองคจักรพรรดิ (ซึ่งมักเรียกวา
การปฏิรูปเมจิ) จนในที่สุดรัฐบาลเอะโดะก็หมดอํานาจลง
ยุคใหม

ในยุคเมจิ รัฐบาลใหมภายใตการปกครองของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิไดยายฐานอํานาจขององค
จักรพรรดิมายังเอะโดะ และเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงจากเอะโดะเปนโตเกียว มีการเปลี่ยนแปลงระบบการ
ปกครองตามแบบตะวันตก เชน บังคับใชรัฐธรรมนูญใน ค.ศ. 1900 และกอตั้งสภานิติบัญญัติแหงชาติโดย
ใชระบบสองสภา นอกจากนี้ จักรวรรดิญี่ปุนยังสนับสนุนการรับเอาวิทยาการจากประเทศตะวันตกและทํา
ใหมีความกาวหนาทางอุตสาหกรรมเปนอยางมาก จักรวรรดิญี่ปุนเริ่มมีความขัดแยงทางทหารกับประเทศ
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ขางเคียงเมื่อพยายามขยายอาณาเขต หลังจากที่ไดชัยชนะในสงครามจีน-ญี่ปุนครั้งที่หนึ่ง (ค.ศ. 1894 1895) และสงครามรัสเซีย-ญี่ปุน (ค.ศ. 1904 - 1905) ญี่ปุนก็ไดอํานาจปกครองไตหวัน เกาหลี และ
ตอนใตของเกาะซาคาลิน สงครามโลกครั้งที่หนึ่งทําใหญี่ปุนซึ่งอยูฝายไตรภาคี ผูชนะ สามารถขยายอํานาจ
และอาณาเขตต อไปอี ก ญี่ปุ นดํ า เนิ นนโยบายขยายดิน แดนตอไปโดยการครอบครองแมนจู เรี ยใน ค.ศ.
1931 และเมื่อถูกนานาชาติประณามในการครอบครองดินแดนนี้ ญี่ปุนก็ลาออกจากสันนิบาตชาติในสองป
ตอมา ในป ค.ศ. 1936 ญี่ปุนลงนามในสนธิสัญญาตอตานองคการคอมมิวนิสตสากลกับนาซีเยอรมนี และ
เขารวมกับฝายอักษะในป ค.ศ. 1941ในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุนไดเสริมสรางอํานาจทางการทหาร
ใหเขมแข็งยิ่งขึ้น หลังจากญี่ปุนถูกกีดกันทางการคาจากสหรัฐอเมริกา ตอมาจึงไดเปดฉากสงครามในแถบ
เอเชียแปซิฟก (ซึ่งรูจักกันทั่วไปในชื่อ สงครามมหาเอเชียบูรพา) ในวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941 โดยการ
โจมตีฐานทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่อาวเพิรล และการยาตราทัพเขามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งสวนใหญ
เปนดินแดนอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและเนเธอรแลนด ตลอดสงครามครั้งนั้น ญี่ปุน
สามารถยึดครองประเทศต างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดทั้งหมด แตหลังจากที่ญี่ปุน พายแพใหแก
สหรัฐอเมริกาในการรบทางน้ําในมหาสมุทรแปซิฟกหลังจากยุทธนาวีแหงมิดเวย (ค.ศ. 1942) ญี่ปุนก็ตก
เปนฝายเสียเปรียบมากขึ้นเรื่อย ๆ แตก็ยังไมยอมแพแกฝายสัมพันธมิตรโดยงาย เมื่อตองเผชิญหนากับ
ระเบิดปรมาณูของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาและนะงะซะกิ (ในวันที่ 6 และ 9 สิงหาคม ค.ศ.
1945 ตามลําดับ) และการรุกรานของสหภาพโซเวียต (วันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1945) ญี่ปุนจึงประกาศ
ยอมแพอยางไมมีเงื่อนไขในวันที่ 15 สิงหาคม ปเดียวกันสงครามทําใหญี่ปุนตองสูญเสียพลเมืองนับลานคน
และทําใหอุตสาหกรรมและโครงสรางพื้นฐานของประเทศเสียหายอยางหนัก ฝายสัมพันธมิตรซึ่งนําโดย
สหรัฐอเมริกาไดสงพลเอกดักลาส แมกอารเธอรเขามาควบคุมญี่ปุนตั้งแตหลังสงครามจบ
ใน ค.ศ. 1947 ญี่ปุนเริ่มใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมซึ่งเนนเรื่องประชาธิปไตยอิสระ การควบคุม
ญี่ปุนของฝายสัมพันธมิตรสิ้นสุดเมื่อมีการลงนามในสนธิสัญญาซานฟรานซิสโกใน ค.ศ. 1956 และญี่ปุนได
เปนสมาชิกสหประชาชาติในป ค.ศ. 1956 หลังจากสงครามญี่ปุนสามารถพัฒนาทางเศรษฐกิจดวยอัตรา
การเจริญเติบโตที่สูงมากจนกลายเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญเปนอันดับสองของโลก แตการเติบโตก็หยุด
ในชวง ค.ศ. 1987 เมื่อญี่ปุนเขาสูภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลังฟองสบูแตก เศรษฐกิจที่ถดถอยตอเนื่อง
ยาวนานกวาสิบปมีทีทาวาจะฟนตัวขึ้นในตนพุทธศตวรรษที่ 26 แตกลับประสบปญหาอีกครั้งเมื่อเกิดวิกฤติ
ทางการเงินใน ค.ศ. 2008

การเมืองการปกครอง

ประเทศญี่ปุนมีรูปแบบรัฐเปนราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ และมีรูปแบบการปกครองเปน
ประชาธิ ป ไตยแบบมี รั ฐ สภาองค จั ก รพรรดิ ไ ม ท รงปกครองประเทศ พระองค มี พ ระราชอํ า นาจเท า ที่
รัฐธรรมนูญแหงญี่ปุนใหไว องคจักรพรรดิมิไดทรงเปนประมุขแหงรัฐ แตในฐานะที่ทรงเปนผูนําในทางพิธี
การ รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติวา ทรงเปน "สัญลักษณแหงรัฐและความสามัคคีของประชาชน" องคจักรพรรดิ
พระองคปจจุบัน คือ สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ สวนรัชทายาทคือ เจาชายนะรุฮิโตะ มกุฎราชกุมาร
แหงญี่ปุน
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อํานาจการปกครองสวนใหญนั้นตกอยูแกนายกรัฐมนตรี และสมาชิกคนอื่นๆ ในสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ สวนอํานาจอธิปไตยนั้นเปนของปวงชนชาวญี่ปุน
อ ง ค ก ร นิ ติ บั ญ ญั ติ ข อ ง ญี่ ปุ น คื อ ส ภ า นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ช า ติ ซึ่ ง ใ ช ร ะ บ บ ร ะ บ บ ส อ ง
สภา ประกอบดวย สภาผูแทนราษฎร เปนสภาลาง มีสมาชิกสี่รอยแปดสิบคนซึ่งมีวาระดํารงตําแหนงสี่ป
และ ราชมนตรี ส ภา เป นสภาสูง มี สมาชิกสองรอยสี่สิบ สองคนซึ่งมีว าระดํารงตําแหนงหกป โดยมีการ
เลื อกตั้ งสมาชิ กราชมนตรี ส ภาจํ า นวนครึ่งหนึ่งสลับ กัน ไปทุกสามป สมาชิกของสภาทั้งสองมาจากการ
เลือกตั้งทั่วประเทศ สวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นมีอายุยี่สิบปบริบูรณเปนตนไป พรรคเสรีประชาธิปไตยเปนพรรค
รัฐบาลมาโดยตลอดตั้งแตกอตั้งพรรคใน ค.ศ. 1955 จนในป ค.ศ. 2009 พรรคประชาธิปไตยญี่ปุนชนะการ
เลือกตั้ง จึงทําใหพรรคเสรีประชาธิปไตยเสียตําแหนงพรรครัฐบาลซึ่งครองมายาวนานกวา 54 ป
สําหรับอํานาจบริหารนั้น สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเลือกสมาชิกดวยกันมาหนึ่งคนใหเปน
นายกรัฐมนตรี แลวองคจักรพรรดิจึงทรงลงพระนามาภิไธยรับรองการแตงตั้งนั้น สวนนายกรัฐมนตรีมี
อํานาจแตงตั้งรัฐมนตรีและใหรัฐมนตรีพนจากตําแหนง นายกรัฐมนตรีคนปจจุบันคือนายชินโซ อะเบะ
ระบบกฎหมายของญี่ปุนไดรับอิทธิพลทางประวัติศาสตรจากกฎหมายของจีน และมีพัฒนาการ
เฉพาะตัวในยุคเอะโดะผานทางเอกสารตางๆ เชน ประชุมราชนีติ ทั้งนี้ ตั้งแตตน ค.ศ. 1857 เปนตนมา
ไดมีการวางรากฐานระบบตุลาการในญี่ปุนขนานใหญโดยใชระบบซีวิลลอวของยุโรป โดยเฉพาะของฝรั่งเศส
และเยอรมนี เปนตนแบบ เชน ใน ค.ศ. 1896 รัฐบาลญี่ปุนไดประกาศใชประมวลกฎหมายแพง โดยมี
ประมวลกฎหมายแพงเยอรมันเปนตนแบบ และคงมีผลใชบังคับอยูนับแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนปจจุบัน
กฎหมายสูงสุดแหงรัฐ คือ รัฐธรรมนูญ สวนกฎหมายหลักของญี่ปุนเรียกประมวลกฎหมายทั้งหก มี
สภาพ เปนประมวลกฎหมายที่สําคัญหกฉบับ บรรดากฎหมายแมบทของญี่ปุนมีสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เปน ผูต รา องคจักรพรรดิเปนผูทรงประกาศใชโดยตองทรงประทับพระราชลัญจกรในประกาศดวย ทั้งนี้
โดยนิตินัยแลว องคจักรพรรดิไมมีพระราชอํานาจในการยับยั้งกฎหมาย
ศาลญี่ปุน นั้นมีระบบเดียว คือ ศาลยุติธรรม แบงเปนสามชั้นจากสูงลงต่ํา ดังนี้
1. ศาลสูงสุด (ศาลฎีกา)
2. ศาลสูง (ศาลอุทธรณ)
3. ศาลชั้นตน
3.1 ศาลจังหวัด
3.2 ศาลแขวง
3.3 ศาลครอบครัว

การแบงเขตการปกครอง

ญี่ปุนแบงการปกครองออกเปน 47 จังหวัด และ แบงภาคออกเปน 8 ภูมิภาค ซึ่งมักจะถูกจับเขา
กลุมตามเขตแดนที่ติดกันที่มีวัฒนธรรมและสําเนียงการพูดใกลเคียงกัน ทุกจังหวัดมีผูวาราชการจังหวัดที่มา
จากการเลือกตั้งเปนผูบริหาร
ในแตละจังหวัดมีมีการแบงเขาการปกครองออกเปนเทศบาลยอยๆ แตในปจจุบันกําลังมีการปรับ
โครงสรางการแบงเขตการปกครองโดยการรวมเทศบาลที่อยูใกลเคียงกันเขาดวยกัน ซึ่งจะชวยลดจํานวน
เขตการปกครองยอยและชวยลดคาใชจายในการบริหารเทศบาลลงได การรวมเขตเทศบาลนี้เปนนโยบายที่
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ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยมีการคาดการณที่จะลดจาก 3,232 เทศบาลใน ค.ศ. 1999 ใหเหลือ
1,773 เทศบาล ใน ค.ศ. 2010

ภูมิศาสตร

ประเทศญี่ปุนมีลักษณะเปนหมูเกาะซึ่งมีจํานวนมากกวา 3,000 เกาะวางตัวอยูในมหาสมุทร
แปซิฟกทางตะวันออกของทวีปเอเชีย เกาะที่สําคัญเรียงจากเหนือไปใตไดแก ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุ และ
คิ ว ชู นอกจากนี้ ยั งมี ห มู เ กาะริ ว กิ ว ทางตอนใตข องเกาะคิ ว ชู ซึ่งเกาะทั้ง หมดนี้เ รีย กรวมกัน วา หมูเ กาะ
ญี่ปุน ญี่ปุนถูกลอมรอบดวยทะเลทุกดาน ไดแกทะเลโอค็อตสคทางเหนือ ทะเลญี่ปุนทางตะวันตก ทะเลจีน
ตะวันออกทางตะวันตกเฉียงใต ทะเลฟลิปปนสทางใต และมหาสมุทรแปซิฟกทางตะวันออก พื้นที่ประมาณ
รอยละ 70 เปนภูเขา ซึ่งไมสามารถใชเปนที่อยูอาศัยหรือทําการเพาะปลูกได เพราะมีลักษณะสูงชันและมี
โอกาสที่จะเกิดดินถลมจากแผนดินไหวหรือฝนที่ตกหนัก ประชากรญี่ปุนสวนใหญจึงตองอาศัยอยูบริเวณ
ชายฝงอยางหนาแนน และทําใหเมืองสําคัญในญี่ปุนมีประชากรหนาแนนมาก ใน ค.ศ. 2005 ญี่ปุนมีปาไม
รอยละ 66.4 พื้นที่ทางการเกษตรรอยละ 12.6 อาคารรอยละ 4.9 พื้นน้ํารอยละ 3.5 ถนนรอยละ 3.5
และอื่นๆ รอยละ 9
ประเทศญี่ปุนตั้งอยูในวงแหวนแหงไฟ บริเวณรอยตอระหวางแผนเปลือกโลก 3 แผน ทําใหเกิด
แผนดินไหวความรุนแรงต่ําบอย ๆ และยังมีแผนดินไหวความรุนแรงสูงที่ทําใหเกิดความเสียหายรายแรง
หลายครั้งในศตวรรษที่ผานมา เชนเหตุการณแผนดินไหวในชูเอะสึ ค.ศ. 2004 และ แผนดินไหวและคลื่นสึ
นามิในโทโฮะกุ ค.ศ. 2011 เปนตน นอกจากนี้ การที่ญี่ปุนตั้งอยูในบริเวณวงแหวนแหงไฟ ยังทําใหญี่ปุนมี
บอน้ําพุรอนจํานวนมากทั่วประเทศ ซึ่งสวนใหญถูกพัฒนาใหกลายเปนสถานที่ทองเที่ยว ภูเขาฟูจิซึ่งเปนยอด
เขาที่สูงที่สุดในญี่ปุนก็เปนภูเขาไฟ
หมูเกาะญี่ปุนวางตัวยาวในแนวเหนือใต จึงทําใหมีลักษณะภูมิอากาศแตกตางกันมาก ประเทศ
ญี่ปุนสามารถแบงเขตภูมิอากาศออกเปน 6 เขต คือ
1. ฮฮกไกโด: พื้นที่ตอนเหนือสุดของประเทศมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป แมจะมีหยาด
น้ําฟาไมมาก แตในฤดูหนาวก็มีหิมะปกคลุมทั่วทั้งเกาะ
2. ทะเลญี่ปุน: ตั้งอยูชายฝงทะเลทางตะวันตกของเกาะฮนชู ลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดผาน
ในชวงฤดูหนาวทําใหมีหิมะตกมาก ในชวงฤดูรอนอากาศมักจะเย็นกวาฝงมหาสมุทรแปซิฟก แมวาบางครั้ง
จะเกิดปรากฏการณเฟหนที่ทําใหอากาศรอนมากผิดปกติ
3. ที่สูงตอนกลาง: อุณหภูมิระหวางฤดูรอนและฤดูหนาวและระหวางกลางวันและกลางคืนมีความ
แตกตางมาก
4. ทะเลเซะโตะ: ภูเขาบริเวณชูโงะกุและชิโกะกุชวยปองกันบริเวณทะเลเซะโตะจากลมฤดูตางๆ
ทําใหบริเวณนี้มีอากาศอบอุนและมีฝนตกนอยตลอดทั้งป
5. ชายฝงมหาสมุทรแปซิฟก: ตั้งอยูชายฝงมหาสมุทรทางตะวันออกของประเทศ ในฤดูหนาวมี
อากาศที่หนาวเย็นแตไมคอยมีหิมะตก ในฤดูรอนมีอากาศรอนและชื้นเพราะลมตะวันออกเฉียงใต
6. หมูเกาะตะวันตกเฉียงใต: หมูเกาะริวกิวมีอุณหภูมิกึ่งเขตรอน คืออากาศอุนในฤดูหนาวและ
รอนในฤดูรอน มีฝนตกมากและมีไตฝุนผานมาในชวงเปลี่ยนฤดู
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ฤดูฝนหลักเริ่มตนขึ้นในตนเดือนพฤษภาคมที่โอะกินะวะ และจึงคอย ๆ ไตขึ้นไปจนถึงฮกไกโดใน
ปลายเดือนกรกฎาคม บนเกาะฮนชูฤดูฝนจะเริ่มในกลางเดือนของเดือนมิถุนายน มีระยะเวลาประมาณ
เดือนครึ่ง และในชวงปลายฤดูรอนจนถึงตนฤดูใบไมรวงมักมีไตฝุนพัดผาน โดยเฉลี่ยจะมีไตฝุนพัดเขาใกลญี่ปุน
ปละ 11 ลูก

เศรษฐกิจ

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุนไดรับความบอบช้ําจากสงครามเปนอยางมาก แตก็สามารถฟน
ตัวไดอยางรวดเร็วเพราะปจจัยหลายอยางเชนการแทรกแซงของรัฐบาล แรงงานที่ถูกและมีคุณภาพ อัตรา
การออมและการลงทุนที่สูง ในชวงระหวาง ค.ศ. 1957 - 1977 เปนชวงที่เศรษฐกิจญี่ปุนเติบโตอยางมาก
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แทจริงในชวง ค.ศ. 1957, 1967 และ 1977 เฉลี่ยรอยละ 10, 5 และ
4 ตามลําดับ โดยไดรับการชวยเหลือทางเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกา ตั้งแตชวงตน ค.ศ. 1967 ญี่ปุน
ประสบปญหาคาเงินเยนแข็งตัวจนทําใหบริษัทจํานวนมากยายฐานการผลิตออกไปนอกประเทศ หลังจาก
เกิดฟองสบูแตกตน ค.ศ. 1987 เศรษฐกิจก็เริ่มชะลอตัว และสงผลตอเนื่องตลอด ค.ศ. 1987 รัฐบาล
พยายามกระตุ น เศรษฐกิ จ ด ว ยวิ ธี ต า ง ๆ แต ไม ป ระสบผลสํ าเร็ จ และยัง ถูก ซ้ํ าเติ มจากผลกระทบของ
เศรษฐกิจชะลอตัวในป ค.ศ. 2000 สภาพเศรษฐกิจหลังจากป ค.ศ. 2005 ดูเหมือนจะฟนตัวขึ้นจาก
ตัวเลขการขยายตัวของจีดีพีที่สูงขึ้น แตญี่ปุนก็กลับประสบปญหาอีกครั้งเมื่อเกิดวิกฤติทางการเงินที่สงผล
กระทบไปทั่วโลก แมวาธุรกิจภาคการเงินของญี่ปุนไดรับผลกระทบนอยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ
เพราะทศวรรษแหงภาวะเศรษฐกิจซบเซาที่ทําใหญี่ปุนระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น แตการที่ญี่ปุนพึ่งพา
การสงออกรถยนตและสินคาอิเลคโทรนิคมากเกินไปก็สงผลกระทบรุนแรงตอเศรษฐกิจ และทําใหเกิดปญหา
การวางงานเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
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ญี่ปุนมีเศรษฐกิจใหญเปนอันดับที่ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา เมื่อวัดดวยจีดีพีกอนปรับ
อัตราเงินเฟอ (ประมาณ 4.5 ลานลานดอลลารสหรัฐ) และอัน ดับ ที่ 3 รองจากสหรัฐ อเมริกาและจีน
เมื่อวัดดวยอํานาจการซื้อ ญี่ปุนมีกําลังการผลิตที่สูงและเปนประเทศตนกําเนิดของผูผลิตชั้นนําที่กาวหนา
ทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน รถยนต อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เครื่องจักร เหล็กกลา โลหะนอกกลุม
เหล็ก เรือ สารเคมี
จากขอมูลใน ค.ศ. 2005 แรงงานของประเทศญี่ปุนมีจํานวน 66.7 ลานคน ญี่ปุนมีอัตรา
วางงานที่ต่ําคือประมาณรอยละ 4 คาจีดีพีตอชั่วโมงการทํางานอยูในอันดับที่ 20 ของโลกใน ค.ศ. 2005
และเปนอันดับ 1 ของเอเชีย บริษัทใหญของญี่ปุนหลายแหงมีชื่อเสียงไปทั่วโลก เชนโตโยตา โซนี่ เอ็นทีที
โดโคโม แคนนอน ฮอนดา ทาเคดา นินเทนโด นิปปอน สตีล และ เซเวน อีเลฟเวน ญี่ปุนเปนตนกําเนิดของ
ธนาคารที่ใหญที่สุดหลายแหง ตลาดหลักทรัพยโตเกียวซึ่งมักจะเปนที่รูจักเพราะดัชนีนิเคอิมีขนาดใหญเปน
อันดับ 2 ของโลกเมื่อวัดดวยมูลคาตลาด
ญี่ปุ น มีลั กษณะเฉพาะในการทําธุร กิจหลายอยาง เชนเคเระสึห รือระบบเครือขายบริษัทจะมี
อิทธิพลในเชิงธุรกิจ การจางงานตลอดชีวิตและการเลื่อนขั้นตามความอาวุโสจะพบเห็นไดทั่วไป บริษัทที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจจะถือหุนของกันและกัน ผูถือหุนมักจะไมมีบทบาทกับการบริหารของบริษัท แตใน
ปจจุบันญี่ปุนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงออกจากระบบเกาๆ เหลานี้
ใน ค.ศ. 2005 พื้นที่ที่ใชในการเกษตรกรรมมีเพียงรอยละ 12.6 และมีประชากรที่ประกอบ
การเกษตรเพียงรอยละ 6.6 เทานั้น ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตไดมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ไดแก
ไหม กะหล่ําปลี ขาว มัน และชา เปนตน อยางไรก็ตาม ญี่ปุนตองพึ่งพาการนําเขาอาหารถึงรอยละ 60
จึงเปนประเทศที่มีอัตราการเลี้ยงตนเองคอนขางต่ํา ในระยะหลังกระแสความกังวลเรื่องความปลอดภัยของ
อาหารทําใหผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศเปนที่ตองการมากขึ้น

โครงสรางพื้นฐาน

ใน ค.ศ. 2005 รอยละ 50 ของพลังงานที่ใชในญี่ปุนผลิตจากปโตรเลียม รอยละ 20 จากถาน
หินรอยละ 14 จากกาซธรรมชาติ การผลิตพลังงานไฟฟาจากนิวเคลียรมีปริมาณหนึ่งในสี่ของการผลิตไฟฟา
ทั้งหมด แตห ลังจากเกิดเหตุอุบัติเ หตุนิวเคลีย รฟุกุชิมะไดอิชิ รัฐบาลญี่ปุนก็วางแผนที่จะเลิกใชพลังงาน
นิวเคลียรภายใน ค.ศ. 2027
ญี่ปุนมีบริษัทรถไฟหลายแหง เชนกลุมบริษัทรถไฟญี่ปุน รถไฟฮังคิว รถไฟเซบุ และบริษัทเคโอ
ซึ่งแขงขันกันดานบริการในพื้นที่ตาง ๆ ปจจุบัน รถไฟชินกันเซ็นซึ่งเปดใชตั้งแต ค.ศ. 1964 มีเครือขาย
เชื่อมโยงเมืองหลักเกือบทั่วประเทศ รถไฟของญี่ปุนเปนที่รูจักในเรื่องตรงตอเวลา ทางรถไฟญี่ปุน ระยะทาง
รวมทั้งสิ้น 23,474 กิโลเมตรแบงเปน ราง 1.435 เมตร สําหรับวิ่งรถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟใตดินหลาย
เมือง ระยะทาง 2,664 กม รางรถไฟ 1.067 เมตร สําหรับรถไฟฟาชานเมืองรถไฟทางใกล ระยะทาง
22,445 กม. ทางดวนแหงชาติ ของประเทศญี่ปุนมีระยะทางทั้งสิ้น 11,520 กิโลเมตร การเดิน ทาง
โดยเครื่องบินเปนที่นิยมและมีสนามบิน 173 แหงทั่วประเทศ สนามบินฮาเนดะที่สวนใหญใหบริการ
เที ่ย วบิน ภายในประเทศเปน สนามบิน ที่ห นาแนน ที่ส ุด ในเอเชีย สนามบิน นานาชาติที่สํ า คัญ ไดแ ก
สนามบินนาริตะ สนามบินคันไซ และสนามบินนานาชาตินาโงยา แตการกอสรางสนามบินบางแหงเปนเพียง
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สวนหนึ่งของการใชงบประมาณเพื่อกระตุนเศรษฐกิจมากกวาเพื่อประโยชนใชสอยจริง สนามบินบางแหง
ขาดทุนมาตลอดตั้งแตเปดทําการ
ญี่ปุน เปน ประเทศแนวหนา ในการวิจัย ทางดา นวิท ยาศาสตรโ ดยมีภ าคเอกชนเปน ผูล งทุน
หลัก ญี่ปุนมีจํานวนการขอสิทธิบัตรเปนอันดับ 3 ของโลก ตัวอยางของผลงานทางเทคโนโลยีของญี่ปุนที่
สํ า คั ญ ได แ ก อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส รถยนต เครื่ อ งจั ก ร วิ ศ วกรรมด า นแผ น ดิ น ไหวที่ ส ร า งขึ้ น มาเพื่ อ อยู
รอด สารเคมี สารกึ่งตัวนํา และเหล็ก เปน ตน ญี่ปุน เปน ผูผ ลิตรถยนตร ายใหญที่สุด เปน อัน ดับ 3 ของ
โลก เปนประเทศตน กําเนิดของบริษัทผูผลิตรถยนต 6 บริษัทจากผูผลิต 15 บริษัทที่ใหญที่สุด และผูผลิต
สารกึ่งตัวนํา 7 บริษัทจาก 20 บริษัทที่ใหญที่สุด
ญี่ปุนยังเปนหนึ่งในผูนําในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม รถยนตไฮบริด ซึ่งได
เทคโนโลยีมาจากเยอรมัน อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา ของฮอนดาและโตโยตาเปนที่ยอมรับวาประหยัด
พลังงานมากที่สุดและปลอยควันเสียไดนอย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความพยายามของเทคโนโลยีระบบไฮบริด
เชื้อเพลิง ญี่ปุนมีจํานวนสิทธิบัตรในดานเซลลเชื้อเพลิงเปนอันดับหนึ่งของโลก
องคการสํารวจอวกาศญี่ปุนเปนหนวยงานวิจัยและพัฒนางานดานอวกาศ สังเกตการณทางดารา
ศาสตรและจักรวาลวิทยาของญี่ปุน และเปนหนึ่งในสมาชิกของโครงการความรวมมือการสรางสถานีอวกาศ
นานาชาติและโมดูลคิโบ มีกําหนดที่จะสงขึ้นไปเพื่อตอกับสถานีอวกาศนานาชาติในการขนดวยกระสวย
อวกาศใน ค.ศ. 2009

ประชากร

จากการสํารวจในวันที่ 1 สิงหาคม 2012 ญี่ปุนมีประชากรประมาณ 127,692,273 คน
ประชากรสวนใหญใชภาษาและมีวัฒนธรรมที่เหมือนกัน โดยมีชาวตางชาติ เชนชาวเกาหลี จีน บราซิล
ฟลิป ปน ส ไตห วัน และชาติอื่น ๆ ประมาณรอยละ 1.2 ซึ่งสว นใหญอาศัย อยูตามเมืองใหญ เชื้อชาติ
สว นใหญคือเชื้อสายชาวยะมะโตะ และมีชนกลุมนอยเชนชาวไอนุและชาวริวกิว รวมทั้งชนกลุมนอยทาง
สังคมที่เรียกวาบุระกุ
ประชากรญี่ปุนมีอายุคาดหมายเฉลี่ยประมาณ 82.07 ป จึงนับเปนประเทศที่มีประชากรอายุยืน
ยาวที่สุดประเทศหนึ่งในโลก โครงสรางประชากรของญี่ปุนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเด็กที่เกิดมาใน
ยุคเบบี้บูมหลังสงครามโลกเริ่มเขาสูวัยชรา ในขณะที่อัตราการเกิดตั้งแต ค.ศ. 1989 มีแนวโนมลดลง
เรื่อยๆ จึงทําใหจํานวนประชากรคอยๆ ลดลง (มีการประมาณวาจะลดลงต่ํากวา 100 ลานคนในชวงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 25) ในขณะที่สัดสวนของผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (ในป ค.ศ. 2007) ประชากรที่มีอายุ
ตั้งแต 65 ปขึ้นไป มีมากถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด) การที่โครงสรางประชากรเปลี่ยนไปทําใหเกิด
ปญหาสังคมหลายอยาง เชน ปญหาแรงงานที่ลดลง และภาระเงินบํานาญของคนหนุมสาวเพิ่มมากขึ้น

ศาสนา

จากการสํารวจพบวาคนญี่ปุนนับถือพุทธชินโตเยอะที่สุดเทากับผูที่ไมมีศาสนาในญี่ปุน คนญี่ปุน
รอยละ 51.8 ระบุวาตนไมมีศาสนา ในอดีตศาสนาในญี่ปุนถูก ผสมผสานจนทําใหพิธีกรรมทางศาสนานั้นมี
ความหลากหลาย เชนพอแมพาลูกไปศาลเจาชินโตเพื่อทําพิธีชิจิ-โกะ-ซัน แตงงานในโบสถคริสตและฉลอง
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ในวันคริสตมาส จัดงานศพแบบพุทธ และบูชาบรรพบุรุษแบบขงจื๊อ นอกจากนี้ ตั้งแตตนพุทธศตววรษที่ 25
มีลัทธิตาง ๆ เกิดขึ้นมากมายเชน ศาสนาเทนริเกียว ลัทธิเทนริเกียว และลัทธิโอมชินริเกียว

ภาษา

ประชากรมากกวารอยละ 95 ใชภาษาญี่ปุนเปนภาษาแม ภาษาญี่ปุนมีวิธีการผันคํากริยาและ
คําศัพทที่แสดงถึงสถานะระหวางผูพูดและผูฟง ซึ่งแสดงถึงลักษณะสังคมที่มีระดับขั้นของญี่ปุน ภาษาพูดนั้น
มีทั้งภาษากลางและสําเนียงของแตละทองถิ่น เชนสําเนียงคันไซ โรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนมักมีวิชา
ภาษาญี่ปุนและภาษาอังกฤษเปนวิชาบังคับ

การศึกษา

ระบบการศึกษาในระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษาถูกนํามาใชตั้งแต ค.ศ. 1908 ซึ่งเปนผล
จากการปฏิรูปเมจิ ตั้งแต ค.ศ. 1948 การศึกษาภาคบังคับของญี่ปุนมีระยะเวลา 9 ป ตั้งแตประถมศึกษา
จนจบมั ธยมศึกษาตอนตน ซึ่งเกือบทั้งหมดจะเรีย นมัธยมศึกษาตอนปลายตอ จากขอมูลของกระทรวง
การศึกษาของญี่ปุน (MEXT) ใน ค.ศ. 2004 พบวารอยละ 75.9 ของผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจะเรียนตอในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ การศึกษาในญี่ปุนเต็มไปดวย
การแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสอบเขาเพื่อเรียนตอในมหาวิทยาลัย โครงการประเมินผลการศึกษา
นานาชาติ (Programme for International Student Assessment: PISA) ซึ่งจัดขึ้น โดยโออีซีดี
จัด อัน ดั บ ให เ ด็ ก ญี่ ปุ น มี ค วามรู แ ละทั ก ษะเป นอั นดั บ 6 ของโลก มหาวิ ทยาลั ยที่ มี ชื่ อเสี ยงในญี่ ปุ น
เชน มหาวิทยาลัยโตเกียว มหาวิทยาลัยเคโอ และมหาวิทยาลัยเคียวโตะ เปนตน

การรักษาพยาบาล

คุณภาพของระบบรักษาพยาบาลในญี่ปุนมีระดับที่สูงมาก เห็นไดจากอายุคาดหมายเฉลี่ยของ
ประชากรที่สูงและอัตราการตายของทารกที่ต่ํา รัฐ บาลกําหนดใหป ระชาชนทุกคนทําประกัน สุข ภาพ
ซึ่ง สามารถแบงออกเปนสองประเภทใหญ ๆ คือประกันสําหรับพนักงานบริษัท และประกันที่ทํากับรัฐบาล
ท องถิ่ น ผู ป ว ยสามารถเลื อกแพทย ห รื อ สถานที่รักษาไดโ ดยอิส ระ ผูสูงอายุข องญี่ปุน ทั้งหมดไดรับ การ
คุมครองดวยประกันของรัฐบาลตั้งแต ค.ศ. 1973 แตปจจุบันรัฐบาลตองปรับระบบประกันเปลานี้เพื่อ
รองรับโครงสรางของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป

วัฒนธรรม

วัฒนธรรมญี่ปุนมีวิวัฒนาการมายาวนานตั้งแตวัฒนธรรมยุคโจมงซึ่งเปนวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ประเทศ จนถึงวัฒนธรรมผสมผสานรวมสมัยซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ ศิลปะ
ดั้ ง เดิ ม ของญี่ ปุ น มี ทั้ง งานฝ มือ เช น อิ เ กะบะนะ (การจั ดดอกไม ) โอะริ ง ะมิ อุ กิ โ ยะ-เอะ ตุ ก ตา เครื ่อ ง
เคลือ บ เครื ่อ งป น ดิน เผา การแสดง เชน คะบุก ิ โน บุน ระกุ ระกุโ งะ และประเพณีต า ง ๆ เชน
การละเลน พิธีชงชา ศิลปการตอสู สถาปตยกรรม การจัดสวน ดาบ และอาหาร การผสมผสานระหวาง
ภาพพิมพกับศิลปะตะวันตก นําไปสูการสรางสรรคมังงะหรือหนังสือการตูนของญี่ปุนที่เปนที่นิยมทั้งในและ
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นอกญี่ปุนแอนิเมชันที่ไดรับอิทธิพลมาจากมังงะเรียกวา อะนิเมะ วงการเกมคอนโซลของญี่ปุนเจริญรุงเรือง
อยางมากตั้งแต ค.ศ. 1980
กิโมโน (ญี่ปุน: kimono คิโมะโนะ) เปนชุดแตงกายโบราณของประเทศญี่ปุน
ลักษณะ : โมโนประกอบดวยเสื้อนะงะงิ ซึ่งมีลักษณะเปนคลุมขนาดยาวที่มีแขนเสื้อที่มีความ
กวางมาก และสายโอบิ ซึ่งใชรัดเสื้อคลุมนี้ใหอยูคงที่ ชุดกิโมโนทั้งของหญิงและชายเมื่อใสแลวจะพรางรูป
ของผูสวมใสไมใหเห็นสัดสวนที่แทจริง ชุดกิโมโนของผูหญิงโสดเปนกิโมโนแขนยาว ลวดลายที่นิยมคือลาย
ดอกซากุระ กิโมโนของผูหญิงแตงงานแลวจะเปนกิโมโนแขนสั้นสีไมฉูดฉาดมาก ยุคนะระ กอนที่ชุดกิโมโน
จะเปนที่นิยม ชาวญี่ปุนมักแตงชุดทอนบนกับทอนลางเหมือนกันหรือไมก็เปนผาชิ้นเดียวกัน ตอมาในยุค
เฮอัง ซึ่งถือเปนชวงเริ่มตนการใสกิโมโน ชาวญี่ปุนพัฒนาเทคนิคการตัดชุดเสื้อผาดวยการตัดผาเปนเสนตรง
เพื่อใหงายตอการสวมใส หยิบมาคลุมตัวไดทันที ทั้งยังเปนชุดที่เหมาะกับทุกสภาพอากาศ สามารถเปลี่ยน
เนื้อ ผา ที่ตัด เย็บ ใหเ หมาะกับ ฤดูก าล ความสะดวกสบายนี้ทํา ใหชุด กิโ มโนแพรห ลายไปอยา งรวดเร็ว
โดยวงการแฟชั่ น สมั ย นั้ น ผู ตั ด เย็ บ ก็ จ ะคิ ด หาวิธี ที่ ทํา ให ชุด กิ โ มโนมี สีสั น ผสมผสานกั น ด ว ยสี ตา งๆให
เหมาะสมกับสภาพอากาศและชนชั้นทางสังคมถือวาเปนชวงที่ชุดพัฒนาในเรื่อง สี มากที่สุด ในยุคคะมะ
กุระ ทั้งผูหญิงและผูชายจะนิยมใสชุดกิโมโนที่สีสันแสบทรวง ยิ่งเปนนักรบจะตองยิ่งใสชุดที่สีฉูดฉาดมากๆ
เพื่ อ แสดงถึ ง ความเป น ผู นํา บางครั้ ง เรี ย กว า ไปแข ง แฟชั่ น กั น ในสนาม รบเลยที เ ดี ย ว ต อ มาในยุ ค
เอโดะ เป น ยุคที่โชกุนตระกูลโทะกุงะวะปกครองญี่ปุน โดยใหขุนนางไปปกครองตามแควนตางๆ นั้น
ในชวงนี้นักรบซามูไรแตละสํานักจะแตงตัวแบงแยกตามกลุมของตัวเอง เรียกวาเปน "ชุดเครื่องแบบ" ชุดที่
ใสนี้ แบงออกเปน 3 สวน คือ ชุดกิโมโน ชุดคามิชิโม ตัดเย็บดวยผาลินินใสคลุมชุดกิโมโนเพื่อใหไหลดูตั้ง
และกางเกงขายาวที่ดูเหมือนกระโปงแยกชิ้น ชุดกิโมโนของซามูไรจําเปนตองเนี้ยบมาก ดังนั้นจึงเปนชวงที่
พัฒนากิโมโนไปอีกขั้น จนเปนผลงานศิลปะชิ้นหนึ่ง สมัยตอมา ในยุคเมจิ ญี่ปุนไดรับอิทธิพลจากตางชาติ
มากขึ้น ชาวญี่ปุนเปลี่ยนมาใสชุดสากลในชีวิตประจําวัน และจะใสชุดกิโมโนเมื่อถึงงานที่เปนพิธีการเทานั้น

อาหาร

ชาวญี่ ปุ น กิ น ข า วเป น อาหารหลั ก อาหารญี่ ปุ น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งได แ ก ซู ชิ , เท็ ม ปุ ร ะ, สุ กี ย ากี้ , ยะ
กิ โ ทะริ และ โซบะ เปนตน อาหารญี่ปุนหลายอยางดัดแปลงจากอาหารตางประเทศ เชน ทงกะสึ, ราเม็ง
ปลาดิบ และ แกงกะหรี่ญี่ปุน อาหารญี่ปุนไดรับความนิยมในตางประเทศเพราะเปนอาหารที่ดีตอสุขภาพ
จากการสํารวจพบวาในป 2006 มีรานอาหารญี่ปุนมากกวา 20,000 แหงทั่วโลก
ชาวญี่ปุนมีความพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบจึงทําใหมีอาหารประจําทองถิ่น และอาหารประจํา
ฤดู วัตถุดิบที่เปนเอกลักษณในอาหารญี่ปุนคือถั่วเหลือง ซึ่งนํามาทําโชยุ, มิโซะ, เตาหู ถั่วแดงซึ่งมักนํามาทํา
ขนม และสาหรายชนิดตาง ๆ เชน คมบุ นอกจากนี้ ชาวญี่ปุนยังนิยมกินซะชิมิหรืออาหารทะเลดิบอีกดวย
ชาในญี่ปุนมีหลายชนิดซึ่งแตกตางไปตามกรรมวิธีการผลิตและสวนผสม เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มี
ตนกําเนิดจากญี่ปุนคือเหลาสาเก (หรือนิฮงชุ) ซึ่งผลิตโดยใชวิธีหมักขาว และโชชูซึ่งเปนเหลาที่เกิดจากการกลั่น
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การทองเที่ยว

รัฐบาลญี่ปุนตองการกระตุนเศรษฐกิจ ภาคการทองเที่ยว โดยทางการญี่ปุนไดดําเนินมาตรการ
ยกเวนวีซาทองเที่ยวใหกับประเทศเปาหมาย รวมถึงประเทศไทย กระแสไปทองเที่ยวญี่ปุนนาจะยังไดรับ
ความนิยมในหมูคนไทยอยางตอเนื่อง โดยมีแรงหนุนสําคัญๆ ทั้งจากมาตรการยกเวนวีซาทองเที่ยวที่ยังคงมี
ผลบังคับใช บวกกับกิจกรรมสงเสริมการตลาดและโปรโมชั่นอัดแนนจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงอานิสงส
สวนหนึ่งก็มาจากเงินเยนที่ออนคา รวมทั้งสายการบินตนทุนต่ํา ทําใหนักทองเที่ยวเดินทางทัวรญี่ปุนมากขึ้น
ทุกป

นโยบายตางประเทศและการทหาร

ยะซุโอะ ฟุกุดะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุนและอดีตประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู. บุช ญี่ปุนรักษา
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและทางทหารกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนพันธมิตรหลัก โดยมีความรวมมือทาง
ความมั่นคงระหวางสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนเปนเสาหลักของนโยบายตางประเทศ ญี่ปุนเปนสมาชิกของ
สหประชาชาติตั ้ง แตป  1956
ไดเ ปน สมาชิก ไมถ าวรของคณะมนตรีค วามมั ่น คงแหง
สหประชาชาติ รวม 9 ครั้ง (ลาสุดเมื่อป 2005-2006) และยังเปนหนึ่งในกลุม G4 ซึ่งมุงหวังจะเขาเปน
สมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคง ญี่ปุนซึ่งเปนสมาชิกของ จี 8 และเอเปค มีความตื่นตัวที่จะมีสวนรวม
ในการแก ไ ขป ญ หาของต า งประเทศและกระชั บ ความสั ม พั น ธ ท างการทู ต กั บ ประเทศคู ค า ที่ สํา คั ญ
ทั่ ว โลก นอกจากนี้ ยังเปนผูที่ใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ (ODA) รายใหญของโลก
โดยบริจาค 7.69 พันลานดอลลารสหรัฐในป 2007 จากการสํารวจของบีบีซีพบวานอกจากประเทศจีนและ
เกาหลีใตแลว ประเทศสวนใหญมองอิทธิพลของญี่ปุนที่มีตอโลกในเชิงบวก
ญี่ปุนมีปญหาขอพิพาทเรื่องสิทธิในดินแดนตาง ๆ กับประเทศเพื่อนบาน เชน กับรัสเซียเรื่องเกาะ
คูริล กับเกาหลีใตเรื่องหินลีอังคอรท(หรือทะเกะชิมะ ในภาษาญี่ปุน) กับจีนและไตหวันเรื่องเกาะเซงกากุ กับจีน
เรื่องเขตเศรษฐกิจจําเพาะรอบๆ โอะกิโนะโทะริชิมะ เปนตน นอกจากนี้ ญี่ปุนยังคงมีปญหากับเกาหลีเหนือ
กรณีการลักพาตัวชาวญี่ปุนและเรื่องการครอบครองอาวุธนิวเคลียร และเนื่องจากขอพิพาทเรื่องเกาะคูริล
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ในทางกฎหมายแลวญี่ปุนยังคงทําสงครามอยูกับรัสเซีย เพราะไมเคยมีการลงนามในขอตกลงใด ๆ เกี่ยวกับ
ปญหานี้
มาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญแหงญี่ปุนฉบับปจจุบัน (ค.ศ. 1946) บัญญัติวา “โดยที่มีความ
ประสงคอยางแทจริงในสันติภาพระหวางชาติ โดยมีความยุติธรรมและความสงบเรียบรอยเปนพื้นฐานชน
ชาวญี่ปุนยอมสละจากสงครามไปตลอดกาลนานโดยใหถือเปนสิทธิสูงสุดแหงชาติ กับสละจากการคุกคาม
หรือการใชกําลังเพื่อแกไขขอพิพาทระหวางชาติ เพื่อบรรลุความมุงประสงคจะไมมีการธํารงไวซึ่งกองทัพบก
กองทั พเรื อ และกองทั พอากาศ กั บ ทั้ งศักยภาพอื่น ๆ ในทางสงคราม ไมมีการรับ รองสิทธิในการเป น
พันธมิตรในสงคราม”
สําหรับกองทัพญี่ปุนขึ้นอยูกับกระทรวงกลาโหม(เดิมชื่อทบวงปองกันตนเองในป 2005 ได
เปลี่ย นชื่อเปน กระทรวงกลาโหมในป นั้น ) และประกอบดวยกองกําลังปองกันตนเองทางบก กองกําลัง
ปองกันตนเองทางทะเล และ กองกําลังปองกันตนเองทางอากาศ กองกําลังของญี่ปุนถูกสงไปเพื่อชวยเหลือ
ด า นมนุ ษ ยธรรมในประเทศอิ รั ก ใน ค.ศ. 2004 - 2006 ซึ่ ง นั บ เป น การปฏิ บั ติ ก ารของกองทั พ
ในตางประเทศครั้งแรกตั้งแตจบสงครามโลกครั้งที่ 2 อยางไรก็ตาม การสงกองกําลังไปยังอิรักนี้ถูกตอตาน
จากประชาชนญี่ปุนเปนอยางมาก
ความสัมพันธกับประเทศไทย
ประเทศญี่ ปุ น และไทยมี ความสั มพั น ธ มายาวนานกว า 600 ป ทั้ งสองประเทศสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูตในวันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 1887 ความรวมมือระหวางกันของทั้งสองประเทศ
ครอบคลุมทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางสอง
ประเทศเติบ โตขึ้น จากการขยายตัวกิจการของบริษัทญี่ปุนในประเทศไทยนับแตตนพุทธศตวรรษที่ 25
(โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคาเงินเยนแข็งตัวขึ้นใน ค.ศ. 1977) การลงทุนของญี่ปุนในประเทศไทยนับเปน
อันดับ 2 ในเอเชีย (รองจากจีน) และทําใหมีชาวญี่ปุนมาอาศัยอยูในประเทศไทยเปนจํานวนมาก ประเทศ
ญี่ปุนเปนประเทศคูคาที่สําคัญที่สุดของไทย ทั้งสองประเทศมีการทําขอตกลงทวิภาคีหลายขอ เชนขอตกลง
ความรวมมือทางเทคโนโลยี (JTPP: Japan- Thailand Partnership Programme in Technical
Cooperation) การจัดทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (JTEPA:Japan-Thailand Economic
Partnership Agreement) เปนตน จากการสํารวจความคิดเห็นในกลุมประเทศอาเซียน 5 ประเทศที่
จัดทําในเดือนเมษายน ค.ศ. 1997 โดยกระทรวงการตางประเทศญี่ปุน พบวาคนไทยรอยละ 98 เห็นวา
ญี่ปุนคือมิตรประเทศ
ความสัมพันธทวิภาคีระหวางประเทศญี่ปุนกับประเทศไทย
ญี่ปุน เปนประเทศยุทธศาสตรเศรษฐกิจที่สําคัญอันดับตนของไทย โดยที่ผานมาญี่ปุนครองอันดับ
1 ในการเปนคูคา นักลงทุน และนักทองเที่ยวของไทย แตเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก รวมถึงปญหา
การเมืองและเศรษฐกิจภายในของทั้งไทยและญี่ปุน ทําใหในปจจุบันสถิติดังกลาวกําลังไดรับผลกระทบและ
มีตัวเลขลดลง แตญี่ปุนก็ยังคงเปนอันดับ 1 ในเรื่องการคา การลงทุน และการทองเที่ยวในไทยอยู ไทยและ
ญี่ปุน ไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันโดยไดลงนามใน "ปฏิญญาณวาดวยทางพระราชไมตรี
แลการคาขายในระหวางประเทศสยามกับประเทศญี่ปุน" เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2430 รัฐบาลของทั้งสอง
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ประเทศจึงตกลงใหป 2007 เปนปแหงการฉลองครบรอบ 120 ป แหงการสถาปนาความสัมพันธทางการ
ทู ต ระหว า งประเทศทั้ ง สอง ซึ่ ง กระทรวงการตา งประเทศ และสถานเอกอัค รราชทูต ณ กรุง โตเกีย ว
ได รวมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตาง ๆ ทั้งในไทยและญี่ปุน เชน การสรางศาลาไทย ณ สวนสาธารณะใน
กรุงโตเกียว การจัดทําหนังสือ 120 ป ความสัมพันธทางการทูตไทย-ญี่ปุน เปนภาษาไทยและญี่ปุนในเลม
เดียวกัน เปนตน
ไทยและญี่ปุน ไดจัดทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (Japan - Thailand Economic
Partnership Agreement: JTEPA) ซึ่งไดลงนามเมื่อ 3 เมษายน 2007 และมีผลใชบังคับตั้งแต 1
พฤศจิกายน 2007 ในการนี้ไทยไดจั ดตั้งคณะกรรมการกํากับ การดําเนิน การตามความตกลงระหวาง
ราชอาณาจั ก รไทยกั บ ญี่ ปุ น สํ า หรั บ ความเป น หุ น ส ว นเศรษฐกิ จ (Steering Committee) โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน และมีคณะอนุกรรมการพิเศษรวม 19 สาขา เพื่อ
หารื อ และเจรจากั บ ญี่ ปุ น ในประเด็ น ที่ ต อ งดํ า เนิ น การผลั ก ดั น ต อ ทั้ ง นี้ ไทยได เ ป น เจ า ภาพประชุ ม
คณะกรรมการรวม (Joint Committee-JC) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2008 และญี่ปุนจะเปน
เจาภาพการประชุม JC ครั้งที่ 3 ในชวงตนป 2010 ที่กรุงโตเกียว โดยมีรองปลัดกระทรวงการตางประเทศ
ของทั้งสองฝายเปนประธานรวม
ดานการคา ญี่ปุน เปนคูคาที่สําคัญอันดับหนึ่งของไทย ในป 2010 การคาระหวางไทยกับญี่ปุน
มีมูลคา 1,856,824 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2009 รอยละ 43.01 โดยไทยเปนฝายขาดดุลการคา
566,161 ลานบาท ทั้งนี้ ระหวางเดือนมกราคม-มีนาคม 2011 การคาระหวางไทยกับญี่ปุนมีมูลคา
500,506 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2009 รอยละ 13.99 โดยไทยสงออกไปยังญี่ปุน
179,628 ลานบาท นําเขาจากญี่ปุน 320,878 ลานบาท และขาดดุลการคาเปนมูลคา 141,250 ลานบาท
ป 2555 มูลคาการคาระหวางไทย-ญี่ปุน 73,059.83 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา 13.60
ไทยขาดดุลการคา 26,100.06 ลานดอลลารสหรัฐ (ไทยสงออก 23,479.88 ลานดอลลารสหรัฐ นําเขา
49,579.95 ลานดอลลารสหรัฐ) โดยญี่ปุนเปนคูคาลําดับที่ 1 ของไทย คิดเปนสัดสวนรอยละ 15.31
ของมูลคาการคากับตางประเทศทั้งหมด
สินคาสงออกที่สําคัญของไทย ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ไกแปรรูป เครื่องคอมพิวเตอร
อุปกรณและสวนประกอบ ยางพารา อาหารทะเลกระปองและแปรรูป
สินคานําเขาที่สําคัญจากญี่ปุน ไดแก เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เหล็ก เหล็กกลาและ
ผลิตภัณฑ สวนประกอบและอุปกรณยานยนต เครื่องจักรไฟฟา และสวนประกอบ เคมีภัณฑ
ในช ว งเดื อ น มกราคม - กุ ม ภาพั น ธ 2014 การค า ระหว า งไทยและญี่ ปุ น มี มู ล ค า รวม
8,573.91 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงรอยละ 12.02 จากชวงเดียวกันของปกอนหนา โดยการสงออกจาก
ญี่ปุนมาไทย มีมูลคา 4,883.20 ลานดอลลารสหรัฐ ลดงรอยละ 21.40 และการนําเขาจากไทยไปญี่ปุน
มีมูลคา 3,690.71 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 4.4 โดยญี่ปุนเปนฝายไดดุลการคาจากตอไทย
1,192.48 ลานดอลลารสหรัฐ แตไดดุลในอัตราที่ลดลง ไทยถือเปนคูคาอันดับหนึ่งของญี่ปุนในกลุม
ประเทศอาเซียน ตามดวยมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร และเวียดนาม ซึ่งไทยเปนประเทศที่ญี่ปุนสงออก
เปนอันดับ 1 ในขณะที่ญี่ปุนนําเขาจากไทยเปนอันดับที่ 3 รองจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย ทั้งนี้การ
สงออกจากญี่ปุนไปยังหลายประเทศ รวมทั้งเกือบทุกประเทศในอาเซียน ยกเวน สิงคโปรและเวียดนาม
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ไดปรับตัวลดลง สาเหตุหนึ่งมาจากอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีแนวโนมชะลอตัวทําใหอุปสงค
ตอชิ้นสวนอุปกรณรถยนตและอิเล็กทรอนิกสลดลง
จากการยกเลิกมาตรการนําเขาไกสดจากไทย เมื่อธันวาคม 2013 ประกอบกับการตรวจพบโรค
ไขหวัดนกที่จังหวัดคุมะโมะโตะของญี่ปุน เมื่อมีนาคม 2014 ก็นาจะสงผลใหการนําเขาเนื้อไกสดจากไทย
ไปญี่ปุนเพิ่มขึ้น โดยกระทรวงเกษตรฯ คาดวาไทยจะสามารถสงออกเนื้อไกสดไปยังตลาดญี่ปุนไดถึง 2 แสนตัน
ในป 2014 แตผูประกอบการสวนหนึ่งยังมีขอหวงกังวลวา การปรับขึ้นภาษีผูบริโภคของญี่ปุนอาจสงผล
กระทบตอการสงออกของไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร แตก็นาจะอยูในระดับจํากัด
การลงทุน ญี่ปุนลงทุนเปนอันดับหนึ่งของไทย การลงทุนของญี่ปุนในป 2010 มีมูลคา 1.04 แสน
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 34.97 จากป 2009 คิดเปนรอยละ 44.24 ของการลงทุนตางประเทศทั้งหมด
ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ปจจุบัน มีบริษัทญี่ปุนในไทยประมาณ
7,000 แหง สวนใหญเปนอุตสาหกรรมยานยนตและอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีการขยายการลงทุนอยางตอเนื่อง
อาทิ ในชวงกลางป 2010 บริษัทโตโยตา มิตซูบิชิ และนิสสัน ไดประกาศขยายโรงงานผลิตรถยนตในไทย
ป 2012 ญี่ปุนยังครองตําแหนงนักลงทุนอันดับ 1 ของไทย โดยการลงทุนที่ญี่ปุนยื่นขอรับการ
อนุมัติการสงเสริมการลงทุนมีจํานวน 872 โครงการ (มีโครงการไดรับอนุมัติใหการสงเสริมลงทุนแลว 761
โครงการ) คิดเปนมูลคาการลงทุน 3.74 แสนลานบาท จํานวนโครงการเพิ่มขึ้นรอยละ 55.7 มูลคาเงิน
ลงทุนเพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 92.9 และคิดเปนรอยละ 58 ของการลงทุนจากตางประเทศทั้งหมด
สวนใหญเปนการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจักร ผลิตภัณฑโลหะ อิเล็กทรอนิกส และ
เครื่องใชไฟฟา
แนวโนมรูปแบบการลงทุนใหม ๆ ของญี่ปุนที่นาจับตามองคือ เปนการลงทุนโดยวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises: SMEs) และธุรกิจทองถิ่นมากขึ้น บริษัทญี่ปุนใช
ไทยเปนฐานในการลงทุนตอไปยังประเทศเพื่อนบานมากขึ้น โดยในป 2556 BOI มีโครงการชักจูงการ
ลงทุนและเชื่อมโยงผูประกอบการ SMEs ญี่ปุนและไทย โดยการรวมลงทุน การซื้อขายวัตถุดิบและชิ้นสวน
การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทั้งในสาขาอุตสาหกรรมดั้งเดิม เชน ยานยนต และในสาขานวัตกรรมใหม ๆ เชน
อากาศยาน และ Green Technology
แมจะเกิดเหตุการณไมสงบทางการเมืองยืดเยื้อมาตั้งแตปลายป 2013 ตอเนื่องมาจนถึงป
2014 แตก็ยังมีรายงานการเขาไปเปดกิจการใหมและขยายกิจการเพิ่มเติมในไทยของบริษัทญี่ปุนทั้งขนาด
ใหญและขนาดเล็กอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในสาขาบริการ เชนบริษัท Gulliver ซึ่งเปนบริษัทรถยนตมือ
สองชั้นนําของญี่ปุน ไดรวมทุนกับบริษัท วิริยะประกันภัย จัดตั้งบริษัท วีกัลลิเวอร ในไทย เพื่อขยายเครือขาย
ธุรกิจรถมือสองมายังไทย
ชวงมกราคม - มีนาคม 2014 มีโครงการของญี่ปุนยื่นการขอรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI
96 โครงการ มูลคา 61,135 ลานบาท ซึ่งจํานวนและมูลคาลดลงจากปกอนหนารอยละ 45.4 และ
30.1 ตามลําดับ อยางไรก็ดี มีรายงานบริษัทญี่ปุนมาเปด/ขยายกิจการในไทยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะใน
สาขาบริการในไทยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในสาขาบริการ เชน บริษัท Gulliver ที่กลาวไวขางตน และ
บริ ษัท Sagami Group ธุร กิจ อาหารขนาดใหญของญี่ปุนมีแผนขยายกิจ การในไทย รวมถึงบริษัท
Mikimoto ผูผลิตเครื่องประดับขนาดใหญก็จะมาเปดสาขาในไทยดวย อีกทั้งบริษัทรถยนต เชน โตโยตา
มาสดา ก็สนใจที่จะขยายกําลังการผลิตรถยนต Eco - car ในไทยมากขึ้น

บทที่ 2
สถานการณผูสูงวัยของประเทศญี่ปุน
สถานการณของผูสูงวัยในญี่ปุน ปจจุบันประเทศญี่ปุนมีป ระชากร จํานวน 126.93 ลานคน
เปนผูสูงอายุ จํานวน 34.61 ลานคน คิดเปนรอยละ 27.3 ของประชากรทั้งหมด สาเหตุที่ผูสูงอายุมี
สัดสวนที่สูง เนื่องจากในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุนแพสงคราม ตองกอสรางบานเมืองและชดใชหนี้
จึงไดไดมีการเพิ่มประชากร ทําใหปจจุบันประชากรดังกลาวเปนผูสูงวัยที่มีจํานวนมาก เรียกวาเปนยุค Baby
boom ซึ่งปจจุบันประชากรเหลานั้นอยูในชวงอายุประมาณ 70 ป และจากจํานวนผูมีงานทํา 63.7 ลานคน
เปนผูสูงอายุจํานวน 7.3 ลานคน คิดเปนรอยละ 11.4 ของผูมีงานทํา และคาดวาในอีก 50 ปขางหนา
ประชากรของญี่ปุนจะลดลง เหลือประมาณ 90 ลานคน เนื่องจากอัตราการเกิดลดลง โดยประชากร
วัย แรงงานจะมีสัดสวนที่ลดลง คาดวาในชวงป ค.ศ. 2065 ผูสูงวัยจะมีสัดสวนที่มากขึ้นเรื่อยๆ ผูสูงอายุ
ส ว นใหญ ทํ า งานแบบ partime จากการสํ า รวจพบว า สถานประกอบการมี ก ารจ า งงานผู สู ง อายุ ต าม
กฎหมาย ใน 3 ลักษณะ คือ
1) การจางงานผูสูงอายุแบบตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 81.3
2) การขยายอายุเกษียณ คิดเปนรอยละรอยละ 16.1 และ
3) ยกเลิกการกําหนดอายุเกษียณ คิดเปนรอยละ 2.7
ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุนใหคําจํากัดความผูสูงอายุ คือ ผูมีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป

การเปลี่ยนแปลงของประชากรญี่ปุน

ดวยญี่ปุนเขาสูสภาวะจํานวนประชากรลดลง ซึ่งไดมีการคาดวาในป ค.ศ. 2065 ประชากรทั้ง
ประเทศจะลดลงเหลือจํานวนต่ํากวา 90 ลานคน โดยอัตราผูสูงอายุรอยละ 38 เปรียบเทียบในชวงป ค.ศ.
1950 - 2016 (จากการสํารวจสํามะโนประชากร) มีประชากรทั้งหมดจํานวน 126.93 ลานคน เปน
สัดสวนประชากรอายุต่ํากวา 14 ป มีรอยละ 1.44 ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 - 64 ป) รอยละ 60.3
อัตราผูสูงอายุ (อายุ 65 ปขึ้นไป) รอยละ 27.3 และจากการตัวเลขประมาณการป ค.ศ. 2017 จํานวน
ประชากรของญี่ปุนในชวงป ค.ศ. 2017 - 2065 คาดวาจะมีประชากร ทั้งหมดจํานวน 11,913 ลานคน
เปนสัดสวนประชากรอายุต่ํากวา 14 ป มีรอยละ 1.44 ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 - 64 ป) รอยละ
51.4 อัตราผูสูงอายุ (อายุ 65 ปขึ้น) รอยละ 38.4 จะเห็นไดวาประชากรอายุต่ํากวา 14 ป มีอัตราคงที่
และประชากรวัยแรงงานลดลงประมาณ รอยละ 9.1 และประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นรอยละ 11.1
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อัตราการมีงานทําของลูกจางในกลุมอายุ 60 - 64 ป เพิ่มสูงขึ้น อัตราการมีงานทําของลูกจาง
ในกลุมอายุ 65 - 69 ป จนถึงป ค.ศ. 2004 ลดลงเหลือรอยละ 33.2 แตปจ จุบัน มีแนวโนมสูงขึ้น
จากสถิติอัตราการมีงานทําชวงป ค.ศ. 1990 - 2006 และหลังจากกฎหมายบังคับใช ในชวงป ค.ศ.
2006 - 2016 พบวามีการจางงานผูสูงอายุในกลุมอายุ 65 - 69 ป เพิ่มมากขึ้น ค.ศ. 2016 มีประมาณ
รอยละ 42.8 ในกลุมอายุ 65 ปขึ้นไป ในป ค.ศ. 2006 จํานวนรอยละ 19.4 และในป ค.ศ. 2016
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 22.3 ในกลุมอายุ 70 ปขึ้นไป ในป ค.ศ. 2006 จํานวนรอยละ 13.3โดยในป ค.ศ.
2006 มีจํานวนรอยละ 13.7

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจางงานของญี่ปุน

พระราชบัญญัติการจางงานผูสูงอายุ พระราชบัญญัติการจางงานผูสูงอายุ (the Act on
Stabilization of Employment of Elderly Persons) ค.ศ. 1971 และไดมีการแกไขกฎหมายการ
จางงานผูสูงอายุลาสุด ณ วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 เพื่อขยายอายุเกษียณและนําระบบการจางงาน
ตอเนื่องมาใช โดยสงเสริมใหผูสูงอายุมีมีเสถียรภาพในการมีงานทํา กําหนดใหนายจางรับผูสูงอายุเขาทํางาน
ใหม (Re - employment) เพื่อสรางโอกาสในการทํางานใหแกผูสูงอายุที่ลาออกจากงาน เพื่อใหผูสูงอายุมี
ความมั่นคงในการทํางาน กําหนดใหนายจางตองดําเนิน มาตรการรักษาเสถีย รภาพการจางงานลูกจา ง
เมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2006
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มาตรการจางงานผูสูงอายุ
ดําเนิน การปรับปรุงระบบตางๆ เพื่อรักษาสภาพการจางงานลูกจางจนถึงอายุ 65 ป และใน
อนาคต มีเปาหมายสรางรูปแบบการจางงานที่หลากหลายเพื่อสรางโอกาสในการทํางานใหแกลูกจางที่มีอายุ
65 ปขึ้นไป
1. การรักษาสภาพการจางงานของสถานประกอบการ
1.1 ใหสถานประกอบการดําเนินมาตรการรักษาสภาพการจางงานของลูกจางจนกวาอายุ 65
ป อยางทั่วถึง (อัตราการดําเนินการ รอยละ 99.5 ขอมูล ณ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2016)
1.2 ใหเงินชวยเหลือแกสถานประกอบการที่จางงานลูกจางหลังอายุ 65 ป นายจางที่ขยาย
อายุเกษียณ ลูกจางถึงอายุ 65 ป นายจางที่ปรับสภาพแวดลอมในการทํางานใหผูสูงอายุ
ทํางานไดงายขึ้น
1.3 ใหความชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกสถานประกอบการที่ดําเนินการตามคูมือเกี่ยวกับ
การจางงานตอเนื่อง การขยายกําหนดอายุเกษียณ
2. การใหความชวยเหลือกรณีที่จางแรงงานวัยกลางคน และสูงอายุ
2.1 นายจางที่จางลูกจางที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป สามารถเขาประกันตนในระบบประกันการ
ทํางาน
2.2 เพิ่มหนวยใหบริการชวยเหลือผูที่ตองการทํางานตลอดชีพ เพิ่มจาก 80 แหงเปน 100
แหง เพื่อเนนการชวยจัดหางานใหแกผูหางานอายุ 65 ปขึ้นไป
2.3 ตั้งหนวยงานจัดทําขอมูล ประวัติการทํางานผูสูงอายุที่มีกําหนดจะเกษียณ
2.4 ใหเงินชวยเหลือผูกอตั้งธุรกิจ รองรับการทํางานตลอดชีพ แกเจาของสถานประกอบการ
ทีกอตั้งธุรกิจ ที่สรางโอกาสใหแรงงานวัยกลางคนและสูงอายุไดมีโอกาสทํางานตลอดชีพ
3. รักษาโอกาสการจางงานหลากหลาย รูปแบบในแตละชุมชน
3.1 ดําเนินโครงการ กิจกรรมสงเสริมการทํางานตลอดชีพ รวมกับหนวยงานสวนภูมิภาค
โดยจัดตั้งคณะกรรมการ และนําขอเสนอของคณะกรรมการมาใช ในการกอตั้งกิจการเพื่อรักษาโอกาส
การจางงานผูสูงอายุ ใหมีหลากหลายรูปแบบเพิ่มขึ้น 15 แหง เปน 35 แหง (ขอมูลปงบประมาณ ค.ศ.
2017 )
3.2 ผอนปรนเวลาการทํางานของผูสูงอายุของศูนย SI (จาย 20 ชั่วโมง เปน 40 ชั่วโมงตอ
สัปดาห) ปรับปรุงระบบการทํางานเพิ่มสาขาอาชีพ เชน ดูแลผูสูงอายุเพื่อเปนการสรางโอกาสในการทํางาน
เพิ่มขึ้น
มาตรการใหเงินชวยเหลือเพื่อสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ
1. เงินชวยเหลือเพื่อสงเสริมการจางงานตอเนื่องผูมีอายุมากกวา 65 ป สถานประกอบการที่มี
การดําเนินมาตรการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ เชน ขยายอายุเกษียณ 65 ปขึ้นไป ยกเลิกการกําหนดอายุ
เกษียณรับลูกจางทุกคนที่มีความแระสงคเขาทํางานตอหลังอายุ 66 ปขึ้นไป สถานประกอบการจะไดรับเงิน
ชวยเหลือตั้งแต 100,000 เยน ถึง 1,450,000 เยน
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2. จัดสภาพแวดลอมในการทํางานผูสูงอายุ สถานประกอบการที่มีการปรับปรุงสภาพแวดลอม
การทํางานของลูกจาง สถานประกอบการที่มีการจัดระบบการจางเพื่อสงเสริมการทํางานของผูสูงอายุจะ
ไดรับเงินชวยเหลือ รอยละ 45 ของคาใชจายดังกลาว
3. เปลี่ยนสัญญาจางของผูสูงอายุเปนแบบไมกําหนดระยะเวลา สถานประกอบการที่ปรับสัญญา
จางของลูกจางที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป และยังไมถึงอายุเกษียณ จากสัญญาจางแบบกําหนดระยะเวลาเปน
สัญญาจางที่ไมกําหนดระยะเวลาจะไดรับเงินชวยเหลือ 380,000 เยนตอคน
ระบบการจางงานผูสูงอายุ
1. หามกําหนดอายุเกษียณลูกจางต่ํากวา 60 ป คือใหสถานประกอบการกําหนดอายุเกษียณ
ลูกจางสูงกวา 60 ปขึ้นไป
2. การดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพการจางงานจนถึงอายุ 65 ป โดยนายจางที่ไดกําหนด
อายุเกษียณต่ํากวา 65 ป ตองดําเนินตามมาตรการขอใดขอ 1 ดังนี้
1) นายจางตองขยายอายุเกษียณลูกจางจนถึงอายุ 65 ป
2) นํา ระบบการจา งงานตอเนื่อ งมาใชจ นถึง อายุ 65 ป (การจา งงานใหมห ลัง เกษีย ณ
การตออายุสัญญา)
3) ยกเลิกการกําหนดเกษียณลูกจาง
สถานประกอบการไม ดํา เนิน การตามมาตรการขางตน อยางเปน กิจ ลั กษณะ อาจจะถู กนํา ชื่อ
สถานประกอบการไปเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งสถานประกอบการญี่ปุนจะมีความกังวลมากหากถูกนําชื่อ
เปดเผยตอสาธารณชน
ปญหาที่พบสวนใหญสถานการณของสถานประกอบการที่จางตอเนื่อง จะจางผูสูงอายุในอัตรา
คาจางที่ต่ํากวาเดิม แตใหผูสูงอายุทํางานเดิม เพื่อลดแรงจูงใจของลูกจางในการทํางานตอเนื่อง ซึ่งถือวาเปน
การผิดกฎหมายในการทํางาน ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุนไดจัดสวัสดิการสังคมเพื่อดูแลผูสูงอายุ ไดแก ระบบ
สงเคราะห การบริการทางสังคม และการประกันสังคม โดยปจจุบันอยูระหวางเตรียมการเพื่อเปดรับ
แรงงานตางชาติ ในสาขาบริบาลผูสูงอายุ ดังนี้
1. อนุญาตใหแรงงานตางชาติ ที่มีใบอนุญาตการพยาบาลดูแลผูปวยที่เปนผูสูงอายุทํางานบริบาล
ในญี่ ปุ น ได ตั้ ง แต วั น ที่ 1 กั น ยายน ค.ศ. 2017 เป น ต น ไป ตามพระราชบัญ ญั ติ ต รวจคนเข า เมือ ง
ฉบั บปรับปรุง ค.ศ. 2016
2. รับ ผูฝกงานดา นเทคนิค สาขาบริบ าลผูสูงอายุ ตั้งแตวัน ที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017
ตามพระราชบัญญัติ จัดฝกงานดานเทคนิคชาวตางชาติและคุมครองผูฝกงานดานเทคนิค
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สถิติอัตราการมีงานทํา

หลังจากที่ญี่ปุนไดมีการแกไขพระราชบัญญัติการจางงานผูสูงอายุ พระราชบัญญัติการจางงาน
ผูสูงอายุ (the Act on Stabilization of Employment of Elderly Persons) ซึ่งไดกําหนดใหนายจาง
ตองดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพการจางลูกจางเมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2006 อัตราการมีงานทํา
ของลูกจางในกลุมอายุ 60 – 64 ป เพิ่มขึ้นอัตราการมีงานทําของลูกจางในกลุมอายุ 65 - 69 ป จนถึงป
ค.ศ. 2004 ลดลงเหลือรอยละ 33.2 แตปจจุบันมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น

การสํารวจความตองการทํางานของผูสูงอายุและอายุที่ตองการทํางาน

จากการสํารวจความตองการทํางานของผูสูงอายุและอายุที่ตองการทํางานสําหรับผูมีอายุเกิน
60 ปขึ้นไป พบวาผูสูงอายุตองการทํางานจนถึง 60 ป ในอัตรารอยละ 11.8 ตองการทํางานจนถึงอายุ
65 ป ในอัตรารอยละ 21.4 ตองการทํางานจนถึงอายุ 70 ป ในอัตรารอยละ 23.6 ตองการทํางานจนถึง
อายุ 75 ป ในอัตรา รอยละ 10.1 ตองการทํางานจนถึงอายุ 76 ป ในอัตรารอยละ 2.7 และไมมีการ
กําหนดอายุจนกวาจะทําไมไหว ในอัตรารอยละ 29.5
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มาตรการผอนผันชั่วคราว

จากมาตรการผอนผันชั่วคราว สถานประกอบการที่กําหนดเกณฑลูกจางที่เขาขายระบบการจาง
งานตอเนื่องจะไดรับการผอนผันใหใชเกณฑดังกลาวไดชั่วคราวเปนเวลา 12 ป เฉพาะกับลูกจางที่เริ่มมีสิทธิ
รับเงินบํานาญชราภาพ โดยผูที่มีอายุครบ 58- 59 ป ในป ค.ศ. 2012 เริ่มไดรับเงินบํานาญในสวนที่
แปรผันตามคาจางเมื่ออายุ 61 ป ผูที่มีอายุครบ 56- 57 ป ในป ค.ศ. 2012 เริ่มไดรับ เงิน บํานาญ
ในสวนที่แปรผันตามคาจางเมื่ออายุ 62 ป ผูที่มีอายุครบ 54- 55 ป ในป ค.ศ. 2012 เริ่มไดรับ เงิน
บํานาญในสวนที่แปรผันตามคาจางเมื่ออายุ 63 ป ผูที่มีอายุครบ 52- 53 ป ในป ค.ศ. 2012 เริ่มไดรับ
เงินบํานาญในสวนที่แปรผันตามคาจางเมื่ออายุ 64 ป และเมื่ออายุครบตามขางตนใชเกณฑการจางงาน
ตอเนื่อง ซึ่งมาตรการผอนผันชั่วคราวจะสิ้นสุดในป ค.ศ. 2025

คาดการณอนาคตของผูสูงวัย

หากยอนกลับไปดูน โยบายและมาตรการดานประชากรของญี่ปุน จะพบวารัฐบาลไดวางแผน
เตรียมรับมือกับการขาดแคลนแรงงานและกระตุนเศรษฐกิจ โดยดึงผูสูงอายุกลับมาเปนแรงงานอีกครั้ง และ
สงเสริมบทบาทของผูหญิงมากขึ้นในสังคมการทํางานที่ผูชายเปนใหญ ญี่ปุนยังขึ้นชื่อเรื่องระบบสวัสดิการ
และการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ จึงไมแปลกที่ผูคนจะมีอายุยืนยาว และเปนประเทศแรกที่กาวเขาสู
สังคมผูสูงอายุระดับสุดยอดตั้งแตป ค.ศ. 2006 โดยมีประชากรอายุ 65 ปขึ้นไป มากวารอยละ 20 ของ
ประชากรทั้งหมด
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Photo: nippon.com
ที่ผานมาญี่ปุนประสบปญหาภาวะเจริญพันธุรวมต่ํามาโดยตลอด (หรือโอกาสที่ผูหญิงจะมีลูก
โดยเฉลี่ย) ตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในป ค.ศ. 1946 ญี่ปุนเคยมีอัตราการเจริญพันธุรวมอยูที่ 4.5
และลดลงอยางตอเนื่อง ในป ค.ศ. 2005 ภาวะเจริญพันธุรวมลดต่ําลงเปน ประวัติการณเหลือ 1.26
และมีเด็กเกิดนอยกวา 1.1 ลานคน สงผลใหรัฐ บาลเรงออกนโยบายกระตุน และสงเสริมใหครอบครัว
ชาวญี่ปุนตัดสินใจมีลูกในระยะแรก เชน มีมาตรการสนับ สนุน คาใชจายสําหรับ เลี้ย งดูบุตร การเขา ถึง
บริการรับเลี้ยงเด็ก และลดความกดดันจากการแขงขันทางการศึกษา
• ภาพประกอบ: Nisakorn Rittapai
อางอิง:
- http://www.japantimes.co.jp/news/2016/12/22/national/japans-newbornsnumbered-1-million-first-time-2016/#.WFv696Nh2u1
- http://www.reuters.com/article/us-japan-birth-idUSKBN14B0B5

บทที่ 3
นโยบายสาธารณะสําหรับผูสูงวัยของประเทศญี่ปนุ
ในขณะที่ปจจุบันประเทศ ญี่ปุน ซึ่งถือวาเปนประเทศที่มีสัดสวนของผูสูงอายุมากที่สุดในโลกและ
มีประชากรอายุมากกวา 65 ป ขึ้ นไป ในสั ดสวนถึงรอยละ 25 ของประชากรในประเทศ และมีแนวโนมที่
จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้มีการคาดการณวาภายในป ค.ศ. 2040 หรืออีก 26 ปขางหนานั่น เอง
จํานวนผูคนที่มีอายุ 65 ปขึ้นไปในญี่ปุนจะสูงเปนรอยละ 33 ของประชากรญี่ปุนทั้งหมด จากสถานการณ
เหลานี้สงผลกระทบตอสังคมโดยรวมทั้งในดานการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในดานเศรษฐกิจซึ่ง ความเกี่ ยวของกับงบประมาณของภาครัฐที่มีความจําเปนและเปนปจจัยที่สําคัญต อ
การวางนโยบายแหงชาติเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเหลานี้ในการความเตรียมพรอมตอการ
ปรับตัวของประชากรในประเทศใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การปฏิรูปการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในประเทศญี่ปุน

ประเทศญี่ปุน เปนประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุมานานกอนประเทศไทย ปจจุบันจากประชากร
ญี่ปุน 127 ลานคน เปนผูสูงอายุ (อายุ 65 ขึ้นไป) ถึง 32 ลานคน หรือหนึ่งในสี่ (ผูสูงอายุที่อายุ 60 ป
ขึ้นไป มีจํานวนถึง 40 ลาน หรือหนึ่งในสาม) เนื่องจากญี่ปุนถือวาเปนประเทศพัฒนาแลว จึงนาสนใจที่จะ
ศึกษาระบบการดูแลผูสูงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งการดูแลระยะยาววาเขาทําอยางไร มีปญหาอยางไรและ
แกปญหาอยางไร

การดู แ ลผู สู ง อายุ เ ป น ป ญ หาที่ ห นั ก อกและหนั ก กระเป า ของญี่ ปุ น มานานแล ว ตั้ ง แต ก อ น
สงครามโลกครั้งที่สอง (ค.ศ. 1939 - 1943) ซึ่งญี่ปุนก็พยายามแกไขปญหา ปฏิรูป ปรับโครงสรางการ
ดูแลมาอยางตอเนื่องแตก็ยังไมสําเร็จไดอยางงาย ๆ จนกระทั่งในปจจุบัน
กาวสําคัญในการดูแลผูสูงอายุของญี่ปุนคือป ค.ศ. 2516 เริ่มใหผูสูงอายุอายุ 70 ปขึ้นไป ไมตอง
เสียคารักษาพยาบาล ผลคือ จํานวนผูสูงอายุที่เขาโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและเปนผูสูงอายุในภาวะ
พึ่งพิง (Social admission) ซึ่งอาจไมไดตองการการรักษาทางแพทยเทาใดนัก ในตอนนั้นเริ่มมีแรงกดดัน
ทางการเมืองและสื่อในประเด็นรายจายดานสงเคราะหสุขภาพของผูสูงอายุในสังคมผูสูงอายุที่เปนภาระ
จํานวนมหาศาล ในขณะเดียวกันระบบการดูแลผูสูงอายุแบบดั้งเดิมของญี่ปุนภายในครอบครัวเริ่มประสบ
ภาวะวิกฤตหรือขาดแคลนเพราะระบบครอบครัวขยายและการดูแลผูอาวุโสในครอบครัวกําลังหดหายไป
ในป ค.ศ. 1983 รัฐบาลญี่ปุนจึงยกเลิกการรักษาฟรีผูมีอายุ 70 ขึ้นไป
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แผนทองคํา (Gold Plan) ของญี่ปุน จึงเกิดขึ้น ในป ค.ศ.1989 โดย มียุทธศาสตร 10 ป
เพื่อสงเสริมสุขภาพและสวัส ดิการของผูสูงอายุ ที่สําคัญ คือ รองรับปญ หาผูสูงอายุในภาวะพึ่งพิงที่เพิ่ม
มากขึ้น และแพงมากขึ้น รวมทั้งการขาดแคลนการดูแลผูสูงอายุทั้งที่บานและในสถานบริบาล แผนทองคํามี
ยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยนจากการอยูในโรงพยาบาลหรือสถานบริบาลนานๆ เปนการใหอยูบานและสถาน
บริบ าลของชุมชน ขณะเดีย วกัน ก็กํา หนดเปาหมายจะขยายจํานวนเตีย งในสถานบริบ าลเปน สองเทา
เพิ่มจํานวนเจาหนาที่ในสถานบริบาลเปนสามเทา และเพิ่มศูนยดูแลกลางวันสิบเทา รวมทั้งสรางโครงการ
ใหม ๆ เช น การให องค กรท องถิ่ น เป น ผูป ระสานงานสถานบริบ าล ใหเทศบาลแตล ะแหงมีการสํารวจ
ผูสูงอายุในเขตตนเพื่อปฏิบัติตามแผน รวมทั้งมีการจัดทําแผนปฏิบัติการของแตละเขตซึ่งชวยใหประชาชน
ใหความสนใจและเปนโอกาสใหสามารถผลักดันนโยบายระดับชาติ
หลังจากนําแผนมาใชปรากฏวาธุรกิจดูแลสุขภาพเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหรายจายดานนี้เพิ่มขึ้น
รอยละ 10 - 15 ตอป ผลตอมา คือ เปาหมายของแผนทองคําที่ตั้งไวยังไมเพียงพอกับความตองการของ
ประชาชน รัฐบาลจึงจําเปนตองปรับแผนในป ค.ศ. 1994 เปน “แผนทองคําใหม” เพิ่มเปาหมายจํานวนเตียง
ศูนยดูแลกลางวันบริการถึงบาน ฯลฯ ขึ้นอีก ซึ่งไดผลดีขึ้น แตปรากฏวาตองใชเงินมากหรือตนทุนสูงและ
ไมเ หมาะกับ จํา นวนผูสูง อายุที่ค าดจะเพิ่ม มากขึ้น นอกจากนั้น การเขา ถึง บริก ารก็บ ริห ารจัด การโดย
ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งไมมีความรูทางวิชาการที่เกี่ยวของ บริหารงานโดยสัญชาตญาณ การเขาถึงบริการ
ให เ ฉพาะผู มี ร ายได น อ ย การให บ ริ ก ารของแต ล ะเขตไม เ หมื อ นกั น และผู ใ ช บ ริ ก ารไม ส ามารถเลื อ ก
ผูใหบริการได (เชน ถูกบังคับใหใชโรงพยาบาลที่กําหนดเทานั้น)
ที่นาสนใจ คือ ญี่ปุนไมไดดูแคเรื่องการประกันสังคมและการประกันการดูแลผูสูงอายุอยางเดียว
แตพยายามหามาตรการอยางอื่นมาเสริม เชน ในป ค.ศ. 1995 มีการออกกฎหมาย “มาตรการสําหรับ
สังคมผูสูงอายุ” เพื่อสรางสังคมที่ประชาชนทุกกลุมอายุสามารถดํารงชีพไดตลอดชีวิตอยางมีความมั่นคง
และปตอมาก็กําหนดมาตรการตางๆ เพื่อแกปญหาสังคมผูสูงอายุ ซึ่งไดประกาศใชในป ค.ศ. 2001 มีการ
สงเสริมใหภาคเอกชนจางงานผูสูงอายุมากขึ้นโดยการออกกฎหมาย (ค.ศ. 2006) ใหภาคเอกชนจาง
พนักงานจนอายุ 65 ป แบบคอยเปน คอยไป และนายจางสามารถลดเงิน เดือนพนักงานที่สูงอายุไ ด
มีพนักงานไมนอยที่ถูกลดเงินเดือนครึ่งหนึ่ง เมื่ออายุ 60 ป โดยยังทํางานในตําแหนงเดิม นอกจากนั้นยังมี
มาตรการอื่น ๆ ที่สงเสริมใหผูสูงอายุพึ่งตนเองมากขึ้น
ญี่ปุน ตองหากลไกทางการคลั งตัว ใหมในการแกปญหาดานงบประมาณและภาษี โดยกําหนด
นโยบายประกันการดูแลผูสูงอายุระยะยาวแบบบังคับ ซึ่งรัฐสภาไดเอตรับรองในเดือนธันวาคม 2540 และ
เริ่มบังคับใชกฎหมายระบบประกันการดูแลระยะยาว (Long-term Care Insurance: LTCI) ตั้งแตเดือน
เมษายน ค.ศ. 2000 โดยเปนระบบบังคับ
ตามที่กลาวไปแลวขางตน กอนหนานั้นประมาณ 20 ป ผูสูงอายุในภาวะเสื่อมถอยที่ตองการการ
ดูแลระยะยาวจะเขาโรงพยาบาลฐานะผูมีภาวะพึ่งพิง ตอมาพบวาสถานการณการดูแลรักษาผูสูงอายุ ก็
เลวรายขึ้น เชน ระยะเวลาในการดูแลผูสูงอายุเพิ่มขึ้น (เพราะคนอายุยืนขึ้น) ผูสูงอายุที่เปนผูปวยติดเตียง
หนึ่งในสองคนจะติดเตียงเปนเวลาสามปขึ้นไป ขณะเดียวกันคนดูแลก็อายุมากขึ้น กวารอยละ 50 ของคน
ดูแลผูสูงอายุมีอายุ 60 ปขึ้นไป สัดสวนของผูสูงอายุที่อยูบานเดียวกับลูกหลานลดลงเหลือประมาณรอยละ
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50 ผูหญิงที่ออกไปทํางานนอกบานเพิ่มจํานวนมากขึ้น ประชาชนเขาใจภาระของรัฐบาลในการดูแล
ผูสูงอายุมากขึ้น จึงเปนที่มาของ LTCI
LTCI จะเนนใหผูใชบริการสามารถเลือกใชบริการที่ตนตองการได มีการใหสวัสดิการและบริการ
ดูแลรักษาสุขภาพที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับผูที่มีภาวะพึ่งพิง สงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน เชน
สถานประกอบการ สหกรณ การเกษตร และองคกรที่ไ มห วัง ผลกําไร โดยใหบ ริ การหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ และที่สําคัญคือ ใหแยกการดูแลระยะยาวออกจากการประกันสุขภาพ ทั้งนี้ ถือเปนกาวแรก
ของญี่ปุนการปรับโครงสรางการประกันสังคม โดยใหผูสูงอายุเปนผูประกันตนและรวมจายคารักษาพยาบาล
รอยละ 10 ของจํานวนเต็ม
การคลังของ LTCI เปนแบบไดมาจายไป (Pay-as-you-go) ระบบนี้จะอาศัยเงินครึ่งหนึ่งจากเบี้ย
ประกันที่เรียกเก็บจากผูประกันตนและอีกครึ่งหนึ่งจากรายไดภาษี ระบบนี้แบงผูประกันตนออกเปน 2 กลุม
คือ กลุมที่ 1 อายุ 65 ปขึ้นไป และกลุมที่ 2 อายุระหวาง 40 - 64 ป สัดสวนของรายรับดังกลาวมาจาก
กลุมที่ 1 สองสวน จากกลุมที่ 2 สามสวนและจากรัฐบาลหาสวน
สําหรับเบี้ยประกันของกลุมที่ 1 นั้นทางเทศบาลหรือจังหวัดจะหักเอาจากบํานาญของผูสูงอายุ
ในขณะที่กลุมที่ 2 จะเรียกเก็บรวมกับเบี้ยประกันสุขภาพ ซึ่งคนกลุมอายุ 40 - 64 ปนี้เปนแบบบังคับจาย
เบี้ยประกันจะกําหนดตายตัวสําหรับรายไดระดับตางๆ ทั้งนี้ คนที่อายุต่ํากวา 40 ป ยังไมตองทําประกัน
LTCI และไมตองจายเบี้ยประกัน
การใชบริการ LTCI ยังมีกฎ กติกา มารยาทอื่นที่ควรทราบอีก คือ ผูที่มีอายุ 65+ (กลุมที่ 1) ที่มี
ปญหาสุขภาพตองการรับบริการ LTC ไมสามารถเขารับบริการไดโดยอัตโนมัติ แตจะตองไดรับการรับรองวา
สมควรไดรับบริการ LTC โดยตองยื่นขอใบรับรองจากเทศบาลหรือจังหวัดที่เปนผูใหประกันและจะตองถูก
ประเมินสุขภาพกายและจิตกอน (ไมเกี่ยวกับระดับรายได) ดวยแบบสอบถาม 74 คําถาม เกี่ยวกับกิจกรรม
ในชีวิตประจําวัน จากนั้นก็จะถูกจัดระดับการดูแลออกเปน 7 ระดับ และสรุปผลโดยคณะกรรมการ LTCI
การไดรับการคัดเลือกจะมีการทบทวนทุก 2 ป (หรือ 6 เดือนสําหรับผูปวยในระดับลางๆ)
หลังจากไดใบรับรองหรือใบอนุญาตแลว ผูใชบริการ LTCI ยังตองชวยจายเงินรวมจาย (co payment) อีกรอยละ 10 ของการใชจายในการดูแลซึ่งรัฐกําหนดตารางราคาไว ทั้งนี้ยังมีเพดานวาผูปวย
แตละคนสามารถใชสิทธิคารวมจายรอยละ 10 นี้แคไหน เพียงใด คือ ใชเกินสิทธิไมได ถาเกินเพดาน สวนที่เหลือ
ตองจาย 100 เปอรเซ็นต คาเพดานดังกลาวจะกําหนดตามระดับรายไดแบบถดถอย คือ คนรวยมีเพดานต่ํากวา
คนจน
ตั้งแตใชระบบ LTCI มา รายจายในการดูแลระยะยาว (รวมที่ผูใชบริการรวมจาย) เพิ่มเทาตัวจาก
4 ลานลานเยน (1.6 ลานลานบาท) เปน 8.4 ลานลานเยน (3.4 ลานลานบาท เทียบงบประมาณของ
ประเทศไทยทั้งประเทศ ป ค.ศ. 2014 แค 2.5 ลานลานบาท) และคาดวาจะเพิ่มเปน 20 ลานลานเยน
(8 ลานลานบาท) ในอีกสิบ ปขางหนา สาเหตุสําคัญ คือ ความตองการการดูแลระยะยาวที่เพิ่มสูงขึ้น
และการดูแลที่ดียิ่งขึ้น กับการเพิ่มของประชากรสูงอายุอยางตอเนื่อง
ในตลอดเวลาสิบกวาปที่ผานมา LTCI มีการประเมินเปนระยะๆ และมีการปฏิรูปหลายครั้ง เชน
ในป 2546 มีการกําหนดคาบริการใหมและมีการปรับผังการบริการใหม ในป ค.ศ. 2005 มีการปฏิรูป
โดยตั้งเปาหมายการสรางสังคมผูสูงวัยที่ปราดเปรียว ความอยูรอดของโครงการ และการประมวลการ
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ประกัน สังคม โดยมีก ารกําหนดทิศ ทางตาง ๆ ภายใตเ ปาหมายดังกลาว ในป ค.ศ. 2006 มีการให
“เบี้ยปองกันการดูแลระยะยาว” เปนมาตรการจูงใจเพื่อลดความตองการใชบริการดูแลผูสูงอายุที่บา น
โดยออกเงินใหไปออกกําลังกาย เปนตน
ลาสุด เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2012 สภาปฏิรูปการประกันสังคมแหงชาติ (National Council
on Social Security Reform) ของรัฐบาลญี่ปุนไดเสนอรายงานใหมีการปฏิรูป LTCI ดวยการสราง
“โมเดลประกันสังคมแหงศตวรรษที่ 21” ซึ่งรายละเอียดเปนอยางไรผูเขียนยังไมทราบ ขอติดไวกอน
(ผูเขียน สราวุธ ไพฑูรยพงษ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ)
0

ป ค.ศ. 2016 คือปที่ประชากรญี่ปุนเกิดนอยกวา 1 ลานคนเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร

สํานักขาว The Japan Times รายงานวา ป ค.ศ. 2016 เปนปที่ญี่ปุนมีจํานวนประชากรเด็กที่
เกิดในปนี้นอยกวา 1 ลานคนเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร นับตั้งแตมีการสํารวจขอมูลประชากรในป ค.ศ.
1899 โดยคาดวาจํานวนของเด็กแรกเกิดในปนี้อยูที่ประมาณ 980,000 - 990,000 คน
แมวาจะยั งไม มีการสรุป ตัวเลขอยางเปนทางการ จนกวากระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และ
สวัสดิการของญี่ปุน จะเปดเผยรายงานการเปลี่ยนแปลงประชากรประจําปในเร็วๆ นี้ แตขาวนี้ก็สะทอนถึง
ปญหาสังคมผูสูงอายุของญี่ปุน ซึ่งมีประชากรเด็กและวัยทํางานลดนอยลงไปทุกที
นั่ น หมายความว า โอกาสที่ ญี่ ปุน จะฝากความหวัง กับ การขับ เคลื่อ นประเทศชาติไ วที่ ‘เด็ ก ’
ยิ่ งริบหรี่...
สํานักขาวรอยเตอรส รายงานวา นโยบายสงเสริมของรัฐบาลและสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัว
มีสวนชวยกระตุนใหภาวะเจริญพันธุโดยรวมของญี่ปุนเพิ่มขึ้นเปน 1.45 ในป ค.ศ. 2015 ที่ผานมา แตก็ยังดู
หางไกลจากที่นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ เคยตั้งเปาไววาจะเพิ่มขึ้นเปน 1.80
นอกจากเด็กจะเกิดนอยลงแลว ดูเหมือนวาญี่ปุนตองเผชิญกับศึกหนัก ไมวาจะเปนภาวะขาด
แคลนแรงงาน สวัสดิการที่ไมอาจอุมชูจํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นมหาศาล และนโยบายรับแรงงานตางชาติเอง
ก็ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร

สวัสดิการเพื่อการชราภาพของประเทศญี่ปุน

ประเทศญี่ปุนมีการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ ที่ดําเนินงานโดยหนวยงานรัฐทั้งระบบการออม
และการประกันตนเพื่อสวัสดิการของผูสูงอายุเอง สามารถแบงลักษณะของสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุของ
ประเทศญี่ปุน ไดดังนี้
1. สวัสดิการเงินบํานาญ (Pension)
ประชากรสูงอายุทุกคนของประเทศญี่ปุนจะไดรับเงินบํานาญหลังเกษียณอายุ เนื่องจากมี
ระบบการบังคับออม (Compulsory saving) เพราะประเทศญี่ปุนมีระบบบํานาญแหงชาติ หรือ
National Pension System (NPS) ที่บังคับใหประชาชนที่มีอายุ 20 - 60 ป ทุกคนมีหนาที่เปนสมาชิก
ในขณะเดียวกัน ลูกจางเอกชน ขาราชการสวนกลาง ขาราชการสวนทองถิ่น ครูและพนักงานใน
สถานศึกษาเอกชน ผูปฏิบัติงานในองคการการเกษตร ประมง และปาไม ฯลฯ จะตองเปนสมาชิกของระบบ
Welfare Pension หรือ Mutual Fund ตางๆ ดวย ซึ่งระบบตางๆ ที่กลาวมานั้นลวนแตเปนระบบบังคับ
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(Compulsory) นอกเหนือจากระบบบํานาญแบบบังคับแลว ในกรณีของลูกจางเอกชนนอกจากจะเปน
สมาชิกของระบบ Welfare Pension แลว นายจางยังอาจจะจัดใหมีระบบบํานาญภายในบริษัทหรือสถาน
ประกอบการไดอีกดวย
2. ระบบเงินบํานาญสวัสดิการ (FukushiNenkin)
เนื่องดวยระบบบํานาญแหงชาติมีบางกรณีที่ประชาชนบางกลุมไมสามารถทําได อันเกิดจาก
ขาดคุณสมบัติ หรือขอจํากัดอันเนื่องจากมีปญหาเศรษฐกิจ พิการ แยกทางกับคูสมรส บางคนนั้นตองอยูใน
สภาวะทุพพลภาพตั้งแตกอนอายุ 20 ป รัฐบาลจัดใหมีเงินบํานาญสวัสดิการโดยที่รัฐบาลเปนผูแบกภาระ
ทั้งหมด
3. ระบบ Welfare Pension System
ระบบ Welfare Pension System เปนระบบประกันรายไดหลังเกษียณอายุ (ทุพพลภาพ
หรือเสียชีวิต) สําหรับลูกจางเอกชนทั่วไปในบริษัทหรือโรงงาน
4. เงินบํานาญชราภาพของ Welfare Pension
โดยพื้นฐานสมาชิกของ Welfare Pension System เมื่ออายุถึง 65 ป (เดิม 60 ป) จะไดรับ
บํานาญชราภาพสองสวน สวนแรกคือ เงินบํานาญชราภาพพื้นฐานหรือ RoureiKisoNenkin ซึ่งเปนสวน
คงที่ในฐานะที่เปนสมาชิกของระบบบํานาญแหงชาติ สวนที่สอง คือ เงินบํานาญชราภาพ Welfare
Pension หรือ RoureiKisoNenkin เงินบํานาญสวนหลังนี้จะประกอบดวยเงินบํานาญสวนเฉพาะของ
สมาชิก ซึ่งเปนสัดสวนกับรายไดของสมาชิกและสวนที่ขึ้นกับลักษณะของครอบครัว (คูสมรส/จํานวนบุตร)
และเนื่องจากระบบบํานาญแหงชาติเริ่มจายเงินบํานาญเมื่ออายุถึง 65 ป และเดิมระบบWelfare Pension
System นั้น จายเงินบํานาญใหกับสมาชิกตั้งแตอายุ 60 ป แตในปจจุบันเนื่องจากปญหาดานการคลังของ
ระบบจึงตองปรับใหเปน 65 ป ในชวงเปลี่ยนผานของระบบการปฏิรูประบบ จึงมีการตั้งกฎเกณฑการ
จายเงินบํานาญชราภาพพิเศษระหวางที่สมาชิกอายุ 60 - 64 ป ขึ้นมาเพื่อไมใหผูเปนสมาชิกของระบบเดิม
เสียผลประโยชนโดยที่ระบบ Welfare Pension จะจายเงินใหกับสมาชิก 60 - 64 ปทั้งสวนที่เปนบํานาญ
พื้นฐานและบํานาญสวนที่เปนสัดสวนกับรายได
5. ระบบ Mutual Fund
ระบบ Mutual Fund เปนระบบประกันรายไดหลังเกษียณอายุ (ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต)
สําหรับกลุมขาราชการสวนกลาง ขาราชการทองถิ่นและครูในสถานศึกษาเอกชน ในทํานองเดียวกับระบบ
Welfare Pension System ระบบ Mutual Fund จะเพิ่มเติมเงินบํานาญหลังเกษียณใหกับสมาชิก
นอกเหนือจากเงินบํานาญชราภาพพื้นฐานแลว ดวยการจายเงินสมทบมากขึ้นโดยคิดเปนสัดสวนกับรายได
6. ระบบบํานาญแบบสมัครใจ
นอกเหนือจากระบบบํานาญแบบบังคับดังที่กลาวมาแลว เพื่อใหเงินสําหรับการดํารงชีวิตหลัง
เกษียณมีมากพอและสอดคลองกับแบบแผนการดํารงชีวิตของแตละปจเจกบุคคล ญี่ปุนมีระบบบํานาญแบบ
สมัครใจเพิ่มเติมจากระบบบํานาญแหงชาติและระบบ Welfare Pension หรือระบบ Mutual Fund ระบบ
บํานาญแบบสมัครใจเพิ่ม
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7. การรับการดูแลระยะยาว(Long Term Care)
ระบบประกันการดูแลผูสูงอายุ หรือ Long Term Care เปนระบบประกันสังคมลาสุดเพิ่งเริ่ม
ใชในป ค.ศ. 2000 กอนหนานี้ การดูแลผูสูงอายุในระยะยาวนั้นสวนใหญจะจํากัดภายในบานหรือบางกรณี
สมาชิ กครอบครั ว นํ า ผู สู งอายุ ที่ไม ได ป ว ยแต อาจมีปญ หาไม ส ามารถดูแลตั ว เองไดไปเข ารับ การดูแลใน
โรงพยาบาล
8. ระบบประกันสุขภาพและการรักษาพยาบาลผูสูงอายุ
ระบบประกันสุขภาพของญี่ปุนเปนระบบแบบถวนหนา ประกอบดวย หลายระบบดวยกัน
ระบบประกันสุขภาพของญี่ปุนนั้น โดยทั่วไป สามารถแบงออกเปนประเภทใหญๆ ได 2 ประเภท ไดแก
- ระบบประกันสุขภาพบนพื้นฐานของอาชีพ (Occupational-Based Health Insurance
/Employee Health Insurance) ไดแก ระบบประกันสุขภาพสําหรับลูกจางในสถานประกอบการ, ระบบ
ประกันสุขภาพขาราชการสวนกลาง, ระบบประกันสุขภาพขาราชการทองถิ่น, ระบบประกันสุขภาพครู
โรงเรียนเอกชน, ระบบประกันสุขภาพลูกเรือ, ระบบประกันสุขภาพสําหรับผูใชแรงงานรายวัน
- ระบบประกันสุขภาพบนพื้นฐานของพื้นที่ (Regional-Based Health Insurance)
ไดแกระบบประกันสุขภาพแหงชาติ หรือ National Health Insurance) โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับเมือง (Shi-Chou-Zon) เปนผูประกัน ซึ่งผูถูกประกันในระบบสุขภาพระบบนี้ คอนขางเปนกลุม
เดียวกับผูถูกประกันในระบบบํานาญแหงชาติ
9. ระบบคุมครองรายไดพื้นฐานในการดํารงชีวิต (SeikatsuHogo)
ระบบคุมครองรายไดพื้นฐานในการดํารงชีวิต เปนเสาหลักสําคัญของโครงขายคุมครองทาง
สังคมของประเทศญี่ปุน โดยรูปแบบแลวเปนการชวยเหลือพิเศษแกผูดอยโอกาสในสังคม รูปแบบการ
ชวยเหลือนั้น “การชวยเหลือทางการเงิน” หรือ Incash Benefits แกครัวเรือนใด ๆ ที่ประสบความ
ยากลําบากในการดํารงชีวิตประจําวัน
10. ระบบการประกันการดูแลระยะยาว
ระบบนี้ เ ป น ระบบการประกั น ตนแบบบั ง คั บ อยู ภ ายใต ก ารดํ า เนิ น งานของหน ว ยงาน
สาธารณสุ ขและสวัส ดิ การ (ระบบการดู แลระยะยาวเพื่อเสริมสรางความมั่น คงเพื่อวัยสูงอายุ. คณะ
เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา 15-23)

ธุรกิจบริการผูสูงอายุในประเทศญี่ปุน

สําหรับการดําเนินธุรกิจเพื่อการบริการแกผูสูงอายุที่มีกําลังเพียงพอตอการซื้อบริการ เปนการจัด
สวัสดิการของภาคเอกชนและภาคธุรกิจที่สนับสนุนงานภาครัฐและรองรับตอการเพิ่มขึ้นของประชากร
สูงอายุญี่ปุนซึ่งภาพรวมในป ค.ศ. 2020 ประชากรที่มีอายุมากกวา 65 ป จะมีจํานวน 4 ลานคนทําให
ธุรกิจบริการของประเทศญี่ปุนมีแนวโนมขยายตัวมากขึ้น มีการปรับปรุงสาธารณูปโภคเพื่อรองรับใหผูสูอายุ
มีความปลอดภัย จากเดิม ธุรกิจบริการผูสูงอายุของญี่ปุนจะเนนธุรกิจรักษาพยาบาลการดูแลรักษาผูสูงอายุ
เปนหลักในระยะหลังนี้มีธุรกิจใหมเขามามากขึ้น สามารถสรุปเปนบริการหลัก ไดดังนี้
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1. ธุรกิจประเภทสถานที่พักอาศัย ใหบริการที่พักอาศัยแกผูสูงอายุที่อยูตามลําพัง ลูกหลานไมอยู
ไปทํางานนอกบาน หรือผูสูงอายุที่มีเงินตองการที่พักอาศัยที่สะดวกสบาย ประกอบดวยรูปแบบการ
ปรับปรุงที่พักอาศัยเดิม ใหอํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุ และการจัดที่พักอาศัยที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เหมาะสมแกผูสูงอายุ
2. ธุรกิจประเภทระบบชุมชนดานการดูแล Community General Care System เปนรูปแบบ
ระบบชุมชนที่สามารถใหบริการที่หลากหลายดาน ไดแก การรักษาพยาบาล การดูแลเอาใจใส การปกปอง
คุมครอง การชว ยเหลือ ใหกํา ลังใจ การที่พึ่ง การจัดเตรีย มสิ่งอํานวยความสะดวกดานที่พักอาศัย
เพื่อใหผูสูงวัยเกิดความรูสึกเสมือนอาศัยอยูที่บานตนเอง
3. ธุรกิจประเภทการใหบริการการดูแลที่แตกตางจากการดูแลทั่วไป เชน
3.1 การเฝาดูแลเอาใจใสทั้งเวลาเจ็บปวยและดูแลที่บานแบบชีวิตประจําวันทั่วไป และแบบ
ไป - กลับ
3.2 การสงอาหาร เปนบริการสงอาหารถึงบาน หรือตามที่ตองการขณะนี้มีซุปเปอรมาเก็ต
บางแหงมีบริการนี้แลว
3.3 ธุรกิจชวยซื้อของสงใหแกผูสูงอายุที่อยูอาศัยคนเดียว ไมสามารถออกไปนอกบานได ไมมีรถ
อาศัยในพื้นที่หางไกล
3.4 ธุรกิจรับทําความสะอาดที่พักอาศัย บริษัท รับทําความสะอาด
3.5 ธุรกิจประเภทอาหารสําเร็จรูป อาหารเพื่อบํารุงสุขภาพ
3.6 ธุรกิจประเภทผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ทั้งเครื่องใช อุปกรณอํานวยความสะดวก
3.7 ธุรกิจประเภทเครื่องสําอางชะลอความแก
3.8 ธุรกิจประเภทกิจกรรม สันทนาการ และงานอดิเรก
3.9 ธุรกิจประเภททําสปา และนวดแผนโบราณ ซึ่งเริ่มเปนที่นิยมมากขึ้นในญี่ปุนขณะนี้
(ขาวเศรษฐกิจ กรมสงเสริมการสงออก : พุธที่ 20 มีนาคม 2556)_

บทที่ 4
การจัดการผูสูงวัย
ประเทศญี่ปุนกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุตั้งแตป ค.ศ.1970 และกลายเปนสังคมผูสูงอายุสมบูรณ
แบบในป ค.ศ. 1995 จนเปนสังคมผูสูงอายุระดับสุดยอดในป ค.ศ. 2006 ในปจจุบันประเทศญี่ปุนมีผูสูงอายุ
ที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป จํานวน 31 ลานคน หรือประมาณรอยละ 25 ของประชาชนทั้งประเทศ โดยรอยละ
20 ของผูสูงอายุดํารงชีวิตตามลําพัง ปจจุบันมีผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูสมควรไดรับการดูแลระยะยาว
จํานวน 5.3 ลานคน หรือประมาณรอยละ 17 ของผูสูงอายุทั้งหมด
0

ภาพที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของประชากรญี่ปุน
จากขอมูลทางสถิติดานประชากร ทําใหประเทศญี่ปุนจะเขาสูสภาวะจํานวนประชากรลดลงในป
ค.ศ. 2065 คาดวาประชากรทั้งประเทศจะลดลงเหลือจํานวนต่ํากวา 90 ลาน ทําใหมีอัตราผูสูงอายุรอย
ละ 38 ของจํานวนประชากร ปรากฏรายละเอียดตามแผนภาพที่ 1 โดยมีอัตราการเจริญเติบโตของจํานวน
ประชากรลดลงอายุเฉลี่ย 83 ป ซึ่งเปนอายุเฉลี่ยสูงที่สุดในโลก ภายหลังจากการแกไขกฎหมายการจางงาน
ผูสูงอายุของประเทศญี่ปุนซึ่งกําหนดใหนายจางดําเนินการมาตรการรักษาเสถียรภาพการจางงานของลูกจาง
(ประกาศใช 1 เมษายน ค.ศ. 2006) พบวา การมีงานทําของลูกจางในกลุมอายุ 60 - 64 ป (ลูกจางสูงอายุ)
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เพิ่มสูงขึ้น และอัตราการมีงานทําของลูกจางกลุมอายุ 65 - 69 ป มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ปรากฏรายละเอียด
ตามแผนภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงสถิติการมีงานทํา
สําหรับความตองการการทํางานของผูสูงอายุ พบวา เกือบรอยละ 70 ของลูกจางตองการทํางาน
หลังอายุ 65 ป ปรากฏรายละเอียดตามแผนภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แสดงความตองการทํางานของผูสูงอายุและอายุที่ตองการทํางาน
หากเปรียบเทียบอัตราการมีงานทําของผูสูงอายุในแตละประเทศ (กลุมตัวอยางจาก 8 ประเทศ
ไดแก ญี่ปุน อเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สวีเดน และเกาหลีใต) พบวา ประเทศญี่ปุนมีอัตราการ
ทํางานสูงสุด (ชวงอายุ 60 - 64) ในขณะที่ผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง 65 - 69 ป ประเทศญี่ปุนอยูในอันดับ
2 ประเทศเกาหลีใตอยูในอันดับ 1 ดังรายละเอียดตามภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 แสดงขอมูลเปรียบเทียบอัตราการมีงานทําของผูสูงอายุในแตละประเทศ
ประเทศญี่ปุนมีการจัดตั้งระบบประกันดูแลระยะยาวแหงชาติ (National long-term care
insurance system) มาตั้งแตป ค.ศ. 2000 โดยมุงเนนผูรับบริการเปนศูนย และใหบริการดูแลระยะยาวที่
มีคุณภาพ ใหบริการดานการสงเคราะหสุขภาพและ การแพทยที่จําเปนอยางครอบคลุมถวนหนา สงเสริม
หนวยงานองคกรเอกชนตางๆ เพื่อรวมใหบริการภายใตการกํากับดูแลของเทศบาล ซึ่งระบบประกันการดูแล
ระยะยาวประกอบดวยสิทธิประโยชน 2 ประการ ไดแก
1. สิทธิประโยชนดานการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค (Promotion and Prevention) สําหรับ
ผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไดหรือผูที่ตองการการดูแลในระดับต่ําประกอบดวยบริการตรวจสุขภาพประจําป
และใหคําปรึกษาดานสุขภาพโดยไมคิดคาใชจาย รวมถึงการรณรงคเฝาระวังกลุมอาการ metabolic
syndrome ดวยการตรวจคัดกรองโรค แตแรกเริ่ม และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสี่ยง รัฐบาล
ญี่ปุนใหความสําคัญกับการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค โดยพบวาในชวง 10 ปที่ผานมามีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนางานดานนี้เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 300 ซึ่งสูงที่สุดในเอเชีย โดยกําหนดเปาหมายดาน
สุขภาพผูสูงอายุ เชน การมีทัศนคติที่ดีตอการออกนอกบาน เพิ่มจํานวนกาวการเดิน ในชีวิตประจําวัน
เพิ่มอัตราผูสูงอายุรวมในกิจกรรมชุมชนหรือกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ เนื่องจากปจจุบันมีเพียงรอยละ 20
ของผูสูงอายุที่รวมทํากิจกรรมในชุมชน สําหรับอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุเริ่มมีมากขึ้น แตสวนใหญจํากัด
บทบาทเพียงการรวมทํากิจกรรมนันทนาการ ไมไดทํากิจกรรมดูแล
0

0
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2. สิทธิประโยชนดานการดูแล (Care service) สําหรับการดูแลเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและการ
ใชชีวิตประจําวันของผูสูงอายุ โดยรอยละ 26 เปนการดูแลสําหรับผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไมคอยได
คอนขางมากจนถึงระดับรุนแรง เชน สถานพยาบาลผูสูงอายุ สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาลสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรังหรือมีภาวะแทรกซอนและตองไดรับการดูแลทางการแพทยขั้นสูงรอยละ 66 เปนการ
ใหบริการดูแลที่บาน (Home Help Visit) บริการดูแลผูสูงอายุชั่วคราว และบริการทางการแพทยและ
พยาบาลที่จัดใหที่บาน และรอยละ 7 เปนการดูแลโดยชุมชนเปนฐานไดแก ศูนยดูแลกลางวัน (Day Care)
สถานดูแลผูปวยสมองเสื่อม (Group Home) สถานที่ใหการชวยเหลือในการดํารงชีวิต สถานฟนฟูสภาพ
และศูนยบริการดูแลอเนกประสงคในชุมชน (small multi-function services) ซึ่งมีความตองการเพิ่มมาก
ขึ้นในปจจุบัน สถานบริการสวนใหญดําเนินงานโดยภาคเอกชนและถูกควบคุม กํากับโดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและจังหวัดตามลําดับ
สําหรับระบบการจัดการผูสูงอายุในประเทศญี่ปุนนั้น ไดมีกฎหมายความมั่นคงดานการจางงาน
ผูสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางมาตรการโดยรวมในอันที่จะรักษาการจางงานผูสูงอายุ และสรางความ
มั่นคงทางอาชีพใหกับผูสูงอายุ โดยการขยายเวลาเกษียณอายุ และการใชระบบการจางงานตอเนื่อง ฯลฯ
สรุปดังนี้
1. สงเสริมการจางงานที่มั่นคงโดยการขยายเวลาเกษียณอายุ
- หามเกษียณกอนอายุครบ 60 ปบริบูรณ
ในกรณีที่เขาของกิจการมีการกําหนดอายุเกษียณ จะตองกําหนดใหเกษียณไดเมื่ออายุ
อยางนอย 60 ปขึ้นไป
- มาตรการกระตุนการจางงานจนถึงอายุ 65 ป
สําหรับผูประกอบการที่กําหนดอายุเกษียณนอยกวา 65 ปบริบูรณ จะตองดําเนินมาตรการ
อยางใดอยางหนึ่ง (มาตรการความมั่นคงดานการจางงานผูสูงอายุ) ดังตอไปนี้ขยายเวลาเกษียณอายุจนถึง
65 ป (2) ใชระบบการจางงานตอเนื่องจนถึงอายุ 65 ป (3) ยกเลิกระบบเกษียณอายุ
หากไดรับการแนะนําใหดําเนินมาตรการขางตนหลายครั้ง แตไมมีการดําเนินการเปนรูปธรรม
จะมีการออกหนังสือแนะนํา และหากไมปฏิบัติตาม อาจทําการเปดเผยชื่อบริษัทดังกลาวตอสาธารณะ
2. สงเสริมใหผูสูงอายุสมัครงานใหมอีกครั้ง เปนตน
- ดําเนินมาตรการชวยเหลือการสมัครงานใหม
ในกรณีที่พนักงานผูมีอายุระหวาง 45 - 65 ป จะตองออกจากงานเนื่องจากการเลิกจาง
เปนตน ผูประกอบการจะตองพยายามดําเนินมาตรการที่จําเปนในการใหความชวยเหลือพนักงานเหลานี้
ตามความประสงคของพนักงาน เชน ชวยหาประกาศรับสมัครงาน เปนตน
- ออกหนังสือชี้แจงการเลิกจางพนักงานจํานวนมาก
ในกรณีที่ผูประกอบการเลิกจาง ทาใหพนักงานผูมีอายุระหวาง 45-65 ป มากกวาจํานวน
หนึ่งตองออกจากงาน จะตองยื่นหนังสือชี้แจงตอ “Hello Work” (สํานักงานเพื่อความมั่นคงทางอาชีพ)
- ออกหนังสือชวยเหลือการหางาน
ในกรณีที่พนักงานผูมีอายุระหวาง 45 - 65 ป จะตองออกจากงานเนื่องจากการเลิกจาง
เปนตน ผูประกอบการจะตองทําหนังสือชวยเหลือการหางานใหแกพนักงานตามความประสงค
0

35
Silver Human Resources Center (ศูนยทรัพยากรมนุษยผูสูงวัย)
จัดตั้ง Silver Human Resources Center ใหผูวาราชการทุกจังหวัด จัดตั้งองคกรเพื่อใหความ
ชวยเหลืออยางเปนระบบ ในอันที่จะสรางโอกาสที่จะไดทํางานชั่วคราวระยะสั้น หรืองานที่มีลักษณะเบา
และงาย ตามความประสงคของผูลาออกโดยเกษียณอายุและผูสูงอายุอื่นๆที่ออกจากงาน
หนาที่ของ Silver Human Resources Center
1. สรางและเสนอโอกาสที่จะไดทางานชั่วคราวระยะสั้น (ประมาณ 10 วันตอเดือนเปนอยาง
มาก) หรืองานที่มีลักษณะเบาและงาย (ประมาณ 20 ชั่วโมงตอสัปดาห
2. แนะนํางานในขอ 1) ขางตนใหกับผูสูงอายุตามความประสงค
3. จัดอบรมใหความรูและทักษะที่จําเปนตอการทํางานในขอ i) ขางตน
4. งานอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการทํางานในขอ i) ขางตนของผูสูงอายุที่ออกจากงาน
สามารถชวยแนะนํางานโดยเรียกเก็บคาธรรมเนียม หรือทําการจัดหาแรงงานไดหากมีการยื่น
หนังสือแจงความประสงค
สําหรับงานที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดสําหรับแตละหมูบาน ตําบล หรืออําเภอ สามารถทําไดถึง
40 ชั่วโมงตอสัปดาห
ทั้งนี้ ในสวนของประเทศญี่ปุน มีมาตรการรักษาเสถียรภาพการจางงานของลูกจาง จนถึงอายุ 65 ป
โดยกําหนดมาตรการไวดังนี้
1. นายจางจะตองขยายอายุเกษียณของลูกจาง จนถึงอายุ 65 ป หรือ
2. นําระบบการจางงานตอเนื่อง มาใชจนถึง 65 ป (การจางงานใหมหลังเกษียณ, การตออายุ
สัญญา) โดยเจาของสถานประกอบการที่กําหนดเกณฑลูกจางที่เขาขายระบบการจางงานตอเนื่องจะไดรับ
การผอนผันใหใชเกณฑดังกลาวไดชั่วคราวเปนเวลา 12 ป เฉพาะกับลูกจางที่เริ่มมีสิทธิ์รับเงินบํานาญ
ชราภาพ (ในสวนที่แปรผันตามคาจาง) รายละเอียดตามภาพที่ 5 - 6
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ภาพที่ 5 แสดงแผนภาพมาตรการผอนผันชั่วคราว

ภาพที่ 6 แสดงการดําเนินการมาตรการรักษาเสถียรภาพการจางงานผูสูงอายุ
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3. ยกเลิกการกําหนดอายุเกษียณของลูกจาง ซึ่งทางประเทศญี่ปุนกําหนดเปนขอกฎหมายไววา
หากสถานประกอบการใดไมปฏิบัติตามมาตรการขางตน อาจจะถูกนําชื่อสถานประกอบการไปเปดเผยตอ
สาธารณชน
สําหรับการดําเนินการปรับปรุงระบบตางๆ เพื่อศึกษาสภาพการจางงานลูกจาง จนถึงอายุ 65 ป
และในอนาคตของประเทศญี่ปุน มีเปาหมายสรางรูปแบบการจางงานที่หลากหลาย เพื่อสรางโอกาสในการ
ทํางานใหแกลูกจางที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป สรุปโดยสังเขปไดดังนี้
1. การรักษาสภาพการจางงานของสถานประกอบการ
1.1 ใหสถานประกอบการรักษาสภาพการจางงานของลูกจาง จนถึงอายุ 65 ป อยางทั่วถึง
1.2 รัฐบาลใหเงินชวยเหลือแกสถานประกอบการทีจางงานลูกจางหลังอายุ 65 ป หรือ
นายจางขยายอายุเกษียณลูกจางจนถึงอายุ 65 ป หรือนายจางที่ปรับสภาพแวดลอมในการทํางานให
ผูสูงอายุทํางานไดงายขึ้น
1.3 ใหความชวยเหลือและใหคําปรึกษาสถานประกอบการที่ดําเนินการตามคูมือเกี่ยวกับการ
จางงานตอเนื่องหรือขยายการกําหนดอายุเกษียณ
1.4 ใหเงินชวยเหลือสถานประกอบการที่จางงานผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป
2. การใหความชวยเหลือ กรณีที่จาง แรงงานวัยกลางคน และสูงอายุ
2.1 นายจางที่จางงานลูกจางที่อายุ 65 ปขึ้นไป สามารถเขาประกันตนในระบบประกันการ
ทํางาน
2.2 เพิ่มหนวยใหบริการเพื่อเนนการชวยจัดหางานใหแกผูหางานอายุ 65 ปขึ้นไป
2.3 ตั้งหนวยงานจัดทําขอมูล (ประวัติการทํางานผูสูงอายุที่มีกําหนดจะเกษียณ)
2.4 ใหเงินชวยเหลือแกเจาของสถานประกอบการที่กอตั้งธุรกิจที่สรางโอกาสใหแรงงานวัย
กลางคนและสูงอายุไดมีโอกาสการทํางานตลอดชีพ
3. การรักษาโอกาสการจางงานหลากหลายรูปแบบในแตละชุมชน
3.1 ดําเนินโครงการ (กิจการสงเสริมการทํางานตลอดชีพ) รวมกับหนวยงานสวนภูมิภาค โดย
จัดตั้งคณะกรรมการและนําขอเสนอของคณะกรรมการมาใชในการกอตั้งกิจการเพื่อรักษาโอกาสการจาง
งานผูสูงอายุใหมีหลากหลายรูปแบบเพิ่มขึ้นจาก 15 แหง เปน 35 แหง (ปงบประมาณ 2017)
3.2 ผอนปรนเวลาการทํางานของผูสูงอายุของศูนย Silver Human Resource Center (จาก
20 ชั่วโมงเปน 40 ชั่วโมงตอสัปดาห) ปรับปรุงระบบการทํางานเพิ่มสาขาอาชีพ เชน ดูแลผูสูงอายุเพื่อเปน
การสรางโอกาสในการทํางานเพิ่มขึ้น

สรุป

ผูสูงอายุในประเทศญี่ปุนนั้น สามารถทํางานไดโดยไมถูกจํากัดในเรื่องอายุ กลาวอีกนัยหนึ่งวา
เปนสังคมไรขอจํากัดเรื่องอายุ (Ageless Social) สงผลใหสถานประกอบการไมประสบปญหาเรื่องการขาด
แคลนแรงงานในขณะที่ประชากรวัยแรงงานของประเทศญี่ปุน ลดลงรอยละ 20 ขณะที่ผูสูงอายุเกือบ
รอยละ 70 ตองการทํางานตอไปภายหลังจากอายุ 65 ป จึงจําเปนตองมีการปฏิรูปการทํางานใหแก
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ผูสูงอายุ โดยใชมาตรการใหเงินชวยเหลือแกสถานประกอบการที่จางลูกจางตอ ภายหลังมีอายุครบ 65 ป
และสถานประกอบการที่ขยายอายุเกษียณ ใหแกลูกจางจนถึงอายุ 65 ป โดยจะดําเนินการไดภายในป ค.ศ.
2020
อีกประการหนึ่งผูสูงอายุที่มีความรูทางดานเทคโนโลยี ที่มีประสบการณหลากหลาย จะไดรับการ
สงเสริมดานอาชีพตามความประสงค
ประเทศญี่ปุนมีสํานักงาน Hello Work เพื่อจัดหาตําแหนงงานใหแกผูสูงอายุที่สามารถทํางานได
และมีตําแหนงงานวางสําหรับลูกจางที่ไมจํากัดอายุ นอกจากนี้รัฐบาล ยังมีการสงเสริม เรื่องการเปลี่ยนงาน
การทําอาชีพเสริม กอนที่แรงงานจะกาวเขาสูการเปนผูสูงอายุ มีการใหเงินชวยเหลือ และประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ สําหรับผูสูงอายุที่ตองการประกอบธุรกิจของตนเอง หรือเริ่มธุรกิจใหมๆ
นอกเหนือจากนี้ ประเทศญี่ปุนมีศูนย Silver Human Resources Center เพื่อดําเนินการสงเสริม
การจางงานผูสูงอายุ

บทที่ 5
การศึกษาดูงาน
จากการศึ ก ษาดู ง านตามโครงการฝ ก อบรมหลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารแรงงานระดั บ สู ง (นรบส.)
รุนที่ 7 ชวงที่ 2 การศึกษาดูงานในตางประเทศ และจัดทํารายงานเชิงเสนอแนะและนําเสนอ ณ ประเทศ
ญี่ปุน ระหว า งวั น ที่ 10 - 15 กั น ยายน พ.ศ. 2560 ที่ม หานครโตเกีย ว นิก โก และโยโกฮามา
โดยศึก ษาดู งานหนวยงานของประเทศญี่ปุน จํานวน 6 แหง คือ
1. ASAHI BEER IBARAKI FACTORY
2. FURONG (NURING HOME)
3. SUZURAN (NURING HOME)
4. สํานักงานแรงงานในประเทศญี่ปุน
5. กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ
6. SHISEI SENIOR SERVICE

1. ASAHI BEER IBARAKI FACTORY

ที่ตั้ง เลขที่ 1-1-1 Midori,Moriya,Idaraki ประเทศญี่ปุน
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บริษัท Breweries เปนหนึ่งในเครือบริษัทอาซาฮีกรุป ซึ่งเปนกลุมธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
โดยธุรกิจหลัก คือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล จึงมีวิสัยทัศน “การเปนผูนําทางอุตสาหกรรมในญี่ปุน โดยสราง
มูลคาทางธุรกิจเพิ่มเพื่อใหมีฐานะเปนบริษัทธุรกิจระดับโลก” โดยมีเปาหมายหลัก คือ
1. เสริมสรางความเขมแข็งในการสรางรายได
2. เพิ่มทรัพยสินและเงินทุน
3. เนนการสรางความรับผิดชอบทางสังคม สภาพแวดลอม และธรรมาภิบาล
แมประเทศญี่ปุนจะประสบปญหาความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ แตในป ค.ศ. 2016 บริษัท
สามารถสรางรายไดเพิ่มทั้งในตลาดญี่ปุนและตลาดตางประเทศ การเขาไปครอบครอง (acquire) ธุรกิจใน
ตางประเทศและเครือขายการขายของประเทศนั้นๆ

วัตถุประสงคการดําเนินงาน

1. มุงเนนความพึงพอใจของลูกคา โดยการเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสุด และสงเสริมใหคน
มีสภาพแวดลอมที่ดี มีคุณภาพ สุขภาพดี และสังคมอยูดีมีสุข
2. ปลูกฝง brand “Asahi” เนนการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ และมาตรการสงเสริมการ
ขายตลอดป โดยเฉพาะตลาดผูบริโภคตามบาน และมีการดําเนินโครงการทั้งหมดเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณเกี่ยวกับรสชาติเบียรและคุณภาพเครื่องดื่มตอประชาชน

ประวัติความเปนมาของ Asahi of Asahi Breweries

ป ค.ศ. 1889
กอตั้ง Osaka Beer Brewing Company
ป ค.ศ. 1891
Suita Brewery of Osaka Beer Brewing Company เปนโรงงาน
เบียรที่มีรูปแบบที่ทันสมัยแหงแรกในประเทศญี่ปุน
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ป ค.ศ. 1892
เปดตัว Asahi Beer. และเกิดฉลากเบียรที่แสดงใหเห็นภาพพระอาทิตย
และมหาสมุทร
ป ค.ศ. 1949
กอตั้ง Asahi Breweries, Ltd
ป ค.ศ. 1958
มีการผลิตเบียรกระปองครั้งแรกในประเทศญี่ปุน โดยเปนกระปองเหล็ก
ป ค.ศ. 1965
พัฒนาถังหมักและบมกลางแจงเปนแหงแรกของโลก เพื่อใหสามารถผลิต
ไดในจํานวนมากดวยคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ป ค.ศ. 1971
ผลิตเบียรกระปองโดยใชอลูมิเนียมเปนครั้งแรกในประเทศญี่ปุน
ป ค.ศ. 1987
เปดตัว dry beer เปนครั้งแรกของโลกภายใตชื่อ Asahi Super Dry
ป ค.ศ. 2011
ทําในรูประบบ Asahi Group เต็มรูปแบบ
ปจจุบันกลุมบริษัทและโรงงานมีอยูทั่วประเทศญี่ปุน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบหลัก 3 อยางในการผลิตเบียร ประกอบดวย Malt hops และน้ํา แตละวัตถุดิบมีการคัด
เปนพิเศษ และมีการควบคุมคุณภาพการผลิตในทุกขั้นตอน อาทิ
- ใชขาวบาเรยที่เนนเมล็ดใหญ เปลือกยาว เพื่อใหไดแปงและโปรตีนที่เหมาะสม มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของขาวบาเรย โดยใชนักเทคโนโลยีทางดานอาหารและชีวภาพในการ
วิเคราะห วิจัย และมีการนําเมล็ดพันธที่มีคุณภาพเพื่อใหเกษตรกรนําไปปลูก
- Hops สําหรับกลิ่นและรส เพื่อใหเบียรมีสีใส โดยนํามาจากหลายแหลงเพื่อใหไดสิ่งที่ดีที่สุด
เชน แหลงเฉพาะในญี่ปุน เยอรมัน เช็ค เปนตน
- น้ําจากแหลงน้ําที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีการนําเขาน้ําจากแหลงอื่นที่มีคุณภาพ ไมมีสี ไมมีกลิ่น
และไรรสชาติ

กระบวนการผลิต
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ขั้นตอนการผลิต

1. กระบวนการเพาะตนออนจากเมล็ดพันธ (Malting process)
2. กระบวนการบด (Mashing process)
3. กระบวนการหมักและบม (Fermentation and maturation process)
4. กระบวนการกรอง (Filtration process)
5. กระบวนการบรรจุภัณฑ (Packing process)
6. กระบวนการนําสง (Shipment)

ขั้นตอนการผลิต

วิสัยทัศนดานสิ่งแวดลอม ป ค.ศ. 2020

“อนุรักษไวซึ่งสิ่งที่มาจากธรรมชาติเพื่อวันพรุงนี้”
เปาหมายหลัก 4 ดาน ไดแก
1. ลดคารบอน (การสรางสังคมที่มีคารบอนต่ํา)
โดยใชระบบ PIE ในการตมกลั่นเบียร จากเดิม การตมกลั่นเบียรจะใชเวลานาน และมีการเติม
Malt และ Hops สําหรับวิธีใหม จะใชแยกการตมวัตถุดิบ เพื่อลดเวลาการตม ซึ่งจะทําใหการผลิตคารบอน
ลดลงประมาณรอยละ 30 วิธีการดังกลาวจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการกลั่นเบียร และชวยใหฟองเบียรอยู
ไดนานขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการใช Green energy mark ในการผลิตเบียร ชวยใหสามารถผลิตเบียรได
350 มิลลิลิตรตอกระปองรวมทั้งชุด gift sets ของผลิตภัณฑทั้งหมดของ breweries
2. นําทรัพยากรกลับมาใชใหม (การสรางสังคมรีไซเคิล)
บริษัทประสบความสําเร็จในการรีไซเคิลทรัพยากรทั้งหมดของโรงงานได 100 % มุงมั่นที่จะรี
ไซเคิลทรัพยากร และลดของเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อสรางสังคมแหงการรีไซเคิลในอนาคต ตัวอยาง
ของการรีไซเคิล 100 % เชน
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- เปลือกมอลล นําไปใชในการปศุสัตว
- เศษแกวที่แตกหัก นําไปใชทําขวดแกว การรีไซเคิลขวด
- เศษโลหะ/อลูมิเนียม นําไปใชในการทํากระปองอลูมิเนียม
- ยีสตสวนเกินทีเ่ กิดจากการหมักเบียรนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารและยา
3. การอนุรักษธรรมชาติเพื่อคงไวซึ่งความหลาหลหายทางชีวภาพ
การจัดกิจกรรมเพื่อปองกันการสูญเสียปาในพื้นที่แหลงน้ํา โดยลูกจางและคนในพื้นที่มีสวน
รวมในกิจกรรมเพื่อรักษาไวซึ่งแหลงน้ําธรรมชาติ เชนการตัดหญา การพรวนดิน การปลูกและพัฒนาปาไม
ในพื้นที่
4. การเผยแพรและสรางความตระหนักรูตอความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดโครงการใหการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหแกเด็กในพื้นที่
ไดเรียนรูเกี่ยวกับปาไม ความหลากหลายทางชีวภาพ และความสําคัญของการดูแลสภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ปจจัยเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ

1. ผลกระทบจากแนวโนมตลาด เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรในประเทศ
ญี่ปุน ซึ่งบริษัทมียอดขายถึง 54 % แตแนวโนมในอนาคตของเศรษฐกิจญี่ปุนจะสงผลกระทบตอการ
บริโภคอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและสถานะทางการเงิน
ของบริษัท
2. อัตราภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่สูงขึ้น สงผลใหการดื่มลดลง
3. แนวโนมความตองการบริโภคของตลาดในญี่ปุน แมวาบริษัทจะมีการเพิ่มยอดขายดวยการ
พัฒนาไลนสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่นอกเหนือจากเบียร และขยายธุรกิจประเภทเครื่องดื่ม soft drink
และอาหารก็ตาม
4. ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติ
5. การรักษาระบบความปลอดภัยของขอมูล เนื่องจากเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลของลูกคาที่
ไดมาจากกระบวนการสงเสริมการขาย จึงตองมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
6. สิทธิประโยชนหลังเกษียณสําหรับลูกจาง รวมถึงระบบบํานาญชราภาพ และอัตราดอกเบี้ย

การนํามาปรับใชในประเทศไทย

1. สรางความรับผิดชอบตอผูประกอบการที่มีตอผูใชแรงงานทั้งดานสุขภาวะ ความปลอดภัย
และความมั่นคงในการทํางาน ทั้งในระหวางที่เปนพนักงานของผูประกอบการและภายหลังการเลิกจางจาก
การเกษียณอายุงาน
2. การพัฒนาแรงงานของไทย ใหมีทักษะในการทํางานที่สูงขึ้น และปลูกฝงคานิยมและทัศนคติที่
ดีตอการทํางาน รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการทํางานของตน โดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดลอม
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3. เตรียมความพรอมทั้งผูประกอบการและแรงงานในการนําเครื่องจักรมาใชทดแทนแรงงานที่
ขาดแคลนในโรงงาน มีการพัฒนาทักษะของพนักงานใหสามารถทําหนาที่รวมกับเครื่องจักร โดยพนักงานมี
ความรู สึ ก ว า การใช เ ครื่ อ งจั ก รเป น การมาแย ง การทํ างานของคน แต ม าช ว ยให พ นัก งานทํ า งานเบาลง
สรางระบบการจางงานผูสูงอายุ เชน การเลือกระบบขยายอายุเกษียณลูกจางจนถึงอายุ 65 ป ซึ่งเปนหนึ่ง
ในสามของมาตรการ การปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาเสถียรภาพการจางงานจนถึงอายุ 65 ป (The Act on
stabilization of Employment of Elderly persons) ขอดีสําหรับลูกจางคือไดรับเงินเดือนตอเนื่อง
จนถึง 65 ป
4. บริษัทนําเทคโนโลยี เครื่องจักร หุนยนต มาใชในกระบวนการผลิต สงผลตอความรวดเร็ว
และลดคนทํางาน ลดลักษณะงานที่เปนงานหนัก ลดการบาดเจ็บจากการทํางาน งานที่ลูกจางทํา จึงมี
ลักษณะงานที่เปนการใชทักษะฝมือ เชน QC คุมเครื่องจักร ทดสอบคุณภาพของเบียร ลูกจางไมมีปญหา
ดานสุขภาพ ลูกจางมีอายุการทํางานไดยาวนานขึ้น
5. การออกกฎหมาย การขยายการเกษียณอายุการทํางาน เพื่อใหผูสูงอายุมีงานทํา มีรายไดมี
คุณคา สามารถอยูรวมในสังคม ไดอยางมีความสุข อีกทั้งเปนการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน
6. เนื่องจากกระบวนการผลิตมุงเนนการใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตแทนการใช
แรงงานคน และมุงเนนการใชแรงงานที่มีทักษะสูงในการทํางานที่มีลักษณะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
เชน การใชนักเทคโนโลยีอาหารและชีวภาพ ในการวิเคราะห วิจัย และพัฒนากระบวนการผลิต ดังนั้น
ประเทศไทยจึงควรนําเทคโนโลยีขั้นสูงมาใชในการพัฒนากระบวนการผลิตของไทยใหเหมาะสมกับในแตละ
ประเภทอุตสาหกรรม โดยมุงเนนอุตสาหกรรมที่เปนอุตสาหกรรมเปาหมายในอนาคต (อุตสาหกรรม S
curve และ New S curve) ขณะเดียวกันควรเนนการพัฒนาและสรางบุคลากรที่มีทักษะ ความชํานาญ
เฉพาะดาน เนน STEM การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาแรงงานใหมีผลิตภาพสูง เพื่อลดการขาด
แคลนแรงงานโดยเฉพาะการเขาสูสังคมผูสูงอายุ และลดปญหาการใชแรงงานตางดาวซึ่งสงผลกระทบตอ
ความมั่นคงของประเทศ

2. FORONG (NURSING HOME)

ที่ตั้ง : Yubin bango 245- 0018 Yokkohama, Izumi-ku,Kamiida-cho,4631
ขอมูลทั่วไป : เปนสถานบริการของเอกชน ที่ใหบริการดูแลผูสูงอายุบริษัทแรกของโยโกฮามา
ตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1967 เปนบริษัท ขนาดใหญที่ใ หบริการหลากหลาย ปจจุบันใหบริการดูแลผูสูงอายุ
และดูแลเด็ก มีสาขา 23 แหง ในประเทศญี่ปุน

ประเภทการใหบริการ

1. ดูแลผูสูงอายุประเภทอยูประจําจนสิ้นอายุจํานวน 160 คน
2. ดูแลผูสูงอายุที่ดูแลตัวเองไดแบบไป-กลับ จํานวนมากกวา 10 คน
3. ดูแลผูสูงอายุที่ชวยตัวเองไมได จํานวน 45 คน
4. บริการสงเจาหนาที่ไปดูแลผูสูงอายุที่บาน เชน ทําอาหารให บริการไป Shopping ฯลฯ
5. บริการดูแลผูสูงอายุ 24 ชั่วโมง
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ปจจุบันมีผูสูงอายุเขาคิวรอใชบริการ จํานวน 600 คน และมีเจาหนาที่ดูแลประจําศูนย จํานวน
70 คน อายุเฉลี่ย 35 - 65 ป โดยผูดูแ ล จํานวน 50 คน ตองผานการอบรมหลักสูตรการดูแ ล
ผูสูงอายุที่ไดมาตรฐานเปนกรณีพิเศษ สวนที่เหลืออีก 20 คน ไมจําเปนตองผานการอบรม

คุณสมบัติผูสูงอายุที่มีสิทธิเขาใชบริการ

1. ตองเปนผูสูงอายุที่ซื้อประกันสุขภาพ (อยูในระบบประกันสุขภาพของรัฐ) ตอเนื่องมาตั้งแต
อายุ 40 ป
2. ตองไมเปนผูปวยที่ตองใชเครื่องมือแพทยชวย เชน ผูปวยเจาะคอที่ตองใหอาหารทางสายยา
3. ตองเปนผูสูงอายุที่ลงทะเบียนไวกับศูนยจังหวัดกอน เพื่อเขาคิวรอการคัดเลือก
4. ผูสูงอายุที่อยูประจํา ตองมีความสามารถจายคาบริการรายเดือนๆละ 1.5 – 2.5 แสนเยน
เพื่อเปนคาอาหาร 3 มื้อ คาบริการทางการแพทย ฯลฯ

การบริหารจัดการบานพักคนชรา

1. รัฐสนับสนุนคาใชจายรอยละ 90
2. รอยละ 10 จากการซื้อประกันสุขภาพของผูใชบริการ
3. จากคาใชจายรายเดือนที่ผูสูงอายุตองจายประจําเดือนละ 1.5 ถึง 2.5 แสนเยน

การดูแลทั่วไปของศูนยฯ

มีการดูแลผูสูงอายุตามขอมูลสวนบุคคล เพื่อดูแลไดอยางถูกตองเหมาะสมตามพฤติกรรมของ
ผูสูงอายุรายบุคคล

ภายในบริเวณศูนยจะเนนเรื่องความสะอาดทุกจุด
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อุปกรณชวยยกผูสูงอายุที่สามารถ รองรับน้ําหนักไดถึง 180 กิโล
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การดูแลพิเศษ

โดยใชนวัตกรรรมมาชวยดําเนินการ มีก ารนําหุนยนต (Robot) มาชวยในการดูแ ลผูสูงอายุ
โดยความรวมมือของประธานบริษัทฯ กับผูวาราชการจังหวัดคานากาวา เปนการชวยเหลือตามประเภทงาน
เชน การอุมผูสูงอายุจากเตียงไปนั่งรถเข็น / เกาอี้ การชวยเดิน การใชหองน้ํา การอาบน้ํา การเตือน
ความจํา การชวยดูแลทางจิตใจ ฯลฯ

การนําเทคโนโลยีหุนยนต (Robot) มาชวยเหลือผูสูงอายุและผูดูแล

1. หุนยนตแมวน้ํา (Paro) เปนหุนยนตที่ออกแบบมาใหเปนเพื่อนกับมนุษย สามารถสงเสียงเรียก
ความสนใจ และชวยดูแล เยียวยาสภาพจิตใจผูสูงอายุที่มีอาการซึมเศรา
2. หุนยนตพาลโร (Palro) เปนหุนยนตที่ชวยดานการปฏิสัมพันธ ชวยสันทนาการ สามารถคุย
โตตอบได
3. หุนยนตดูดฝุน ชวยดูแลทําความสะอาดบาน และสถานที่ตางๆ
4. หุนยนตเด็กคาโบจัง เหมือนตุกตาสามารถรองเพลงได โตตอบได
5. Smart suit เปนเครื่องชวยพยุงผูดูแลคนชรา ชวยลดการบาดเจ็บกลามเนื้อหลังจากการยก
คนชรา
6. หุนยนตชวยการเดิน ชวยใหผูสูงอายุสามารถเดินไดปลอดภัยมากขึ้น
7. ระบบเซนเซอรและบอรดมวนได ชวยในการพลิกตัวและการลุกนั่งของคนชรา ชวยผอนแรง
ในการเคลื่อนยายคนชรา
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การนํามาปรับใชในประเทศไทย

1. การนํานวัตกรรมหุนยนต (Robot) และอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช เทคโนโลยีสมัยใหมมา
ปรับใชในการดูแลผูสูงอายุ
2. สรางศูนย 2 วัย สําหรับผูสูงอายุ และเด็กเล็ก เพื่อใหผูสูงอายุกับเด็กไดมีปฏิสัมพันธระหวางกัน
สงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคลองทั้งทางรางกาย จิตใจและอารมณ โดยใหมีการบูรณาการ
การทํางานรวมกันทุกภาคสวนในรูปแบบประชารัฐ (รัฐ เอกชน และประชาสังคม) เพื่อดูแลผูสูงอายุ
3. การมีระบบประกันสุขภาพของผูสูงอายุ เพื่อนําเบี้ยประกันมาเปนคาใชจายในการดูแลผูสูงอายุ
กําหนดใหผูดูแลผูสูงอายุตองผานการอบรมตามกฎหมาย มีมาตรฐาน ซึ่งจะเปนการสรางงานใหมและชวย
สังคมไดเปนอยางดี
4. สงเสริมการจางงานและการมีงานทําของผูสูงอายุ และลดปญหาการขาดแคลนแรงงานของ
สถานประกอบการ โดยนํานโยบายและมาตรการจางงานผูสูงอายุของญี่ปุน มาปรับใชกับการสงเสริมการ
จางงานผูสูงอายุในประเทศไทย ดังนี้
4.1 การออกกฎหมายรองรับการจางงานผูสูงอายุในสถานประกอบการภาคเอกชน โดยกําหนด
อายุผูเกษียณไมนอยกวา 60 ปขึ้นไป เพื่อขยายการจางงานผูสูงอายุ
4.2 ขยายอายุเกษียณในภาครัฐ จากอายุ 60 ป เปน 65 ป ในตําแหนงและสาขาอาชีพที่
ขาดแคลน
4.3 ส ง เสริ ม การจ า งงานต อ เนื่ อ งของภาคเอกชน โดยรั ฐ ให เ งิ น ช ว ยเหลื อ แก ส ถาน
ประกอบการที่มีการจางลูกจางทํางานหลังอายุ 60 ป และปรับสภาพแวดลอมการทํางานในผูสูงอายุทํางาน
งายขึ้น
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4.4 จัดตั้งหนวยงานจัดทําขอมูลดานแรงงานผูสูงอายุ โดยอาจขยายศูนยบริการจางงาน
ผูสูงอายุ (Elderly Center) โดยสํารวจความตองการทํางานของผูสูงอายุ และสํารวจความตองการจางงาน
ของสถานประกอบการ และทําการวิเคราะหขอมูล จัดตั้งเปนศูนยขอมูลดานกําลังแรงงานของผูสูงอายุ
(Elderly labour bank)
4.5 เตรียมความพรอมดานอาชีพแกผูสูงอายุกอนเกษียณ เพื่อเปนชองทางในการประกอบ
อาชีพ และเปนการเพิ่มโอกาสการมีงานทําที่เหมาะสมกับชวงวัย และศักยภาพในการทํางานของแตละ
บุคคล พรอมทั้งปรับทัศนคติเกี่ยวกับการทํางานของผูสูงอายุใหกับผูสูงอายุและครอบครัว เพื่อลบลางภาพ
วาผูสูงอายุเมื่ออายุครบ 60 ป ตองเกษียณเลิกทํางาน และพักผอนใหดูแลทดแทนคุณ
5. สงเสริมใหชุมชนมีสวนดําเนินกิจการสรางโอกาสการมีงานทําแกผูสูงอายุ อยางกวางขวาง ใน
รูปแบบประชารัฐ โดยเฉพาะผูสูงอายุในชุมชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกร ซึ่งเปนแรงงานนอกระบบ โดย
จัดตั้งกลุมอาชีพเพื่อสงเสริมการมีงานทํา โดยมีการฝกอบรมเพิ่มทักษะ หรือฝกอาชีพอาชีพที่เหมาะสม แก
ผูสูงอายุตามอัธยาศัย
6. จัดตั้งศูนยการจางงานผูสูงอายุในชุมชน (Silver Human Resources Center) โดยจัดทํา
ทะเบียนขอมูลผูสูงอายุที่ประสงคจะทํางาน และจัดหาตําแหนงงานที่เหมาะสมแกผูสูงอายุ ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ไมตองใชกําลังมาก งานงายๆ ไมซับซอน โดยอาจเปนการจางงานเปนครั้งคราว เชน งานทําความสะอาด
บาน ทําสวน ตัดหญา เลี้ยงเด็ก รานอาหาร โรงแรม มัคคุเทศก ฯลฯ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับดานเกษตร
ซึ่งเปนงานถนัดของผูสูงอายุสวนใหญในตางจังหวัด เปนการสรางโอกาสในการทํางานใหแกผูสูงอายุที่
ประสงคจะทํางาน หรือทํางานชั่วคราวระยะสั้น และผูสูงอายุจะไดอยูในชุมชน ไมตองเดินทางออกไป
ทํางาน เปนศูนยใหบริการจัดหางานผูสูงอายุโดยเฉพาะ

3. SUZURAN (NURSING HOME)

ขอมูลทั่วไป
ที่ตั้ง : 1527-19 Kamikobayashi, Gotemba-shi , Shizuoka-Ken , 412-0002
โทรศัพท : 0550-78-9600
เปนหนวยงานเอกชนที่อยูในกลุม Fuji-Toranomon Group และใหบริการแกผูสูงอายุที่มีอายุ
ตั้งแต 65 ป ขึ้นไป และไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุน ซึ่งประกอบดวย
- สถานพยาบาลทางการแพทย 4 แหง
- บานพักคนชรา
14 แหง
- โรงเรียนอนุบาล
3 แหง
กอตั้งเมื่อ ค.ศ. 2000 ดําเนินการมาแลว 17 ป
ปรัชญากลุม “การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพและสวัสดิการในพื้นที่” โดยเนนในเรื่อง
- โรงพยาบาลศัลยกรรมกระดูกเฉพาะทาง
- การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกของสถานที่ดูแลในระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ
- ความรวมมือระหวางโรงพยาบาลและสถานที่ดูแล
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มีผูดูแลทั้งหมด 65 คน มีแพทยประจํา 1 คน พยาบาล 8 คน นักโภชนาการ 2 คน นักจิตวิทยา
2 คน และมีผูสูงอายุที่อยูในความดูแล 150 คน
มีการใหบริการ โดยจัดใหผูสูงอายุอยูรวมกันเปนหองคลายโรงพยาบาล มีหองพิเศษสวนตัว (หอง
ละ 1 คน) หองรวม 10 คนตอหอง และการใหบริการ 4 รูปแบบ ไดแก
- แบบเชามาเย็นกลับ
- แบบพักคางชั่วคราว
- การดูแลทั่วไปสําหรับผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองได
- การดูแลพิเศษ มีแพทย พยาบาล ระดับชํานาญการ

ที่พักสําหรับผูสูงอายุ

51
กิจกรรมดานศิลปะเพื่อการผอนคลาย
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สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงวัย อาทิ พื้นหอง หรือบันไดจะเปนพื้นที่มีความยืดหยุน
หองน้ํา หองนอน และทางเดิน จะมีราวจับตลอดแนว

คาใชจายในการบริการ

รัฐบาลเปนผูใหการสนับสนุนคาใชจายเปนจํานวนเงินรอยละ 90 และผูสูงอายุเปนผูจายเงินอีก
จํานวนรอยละ 10 หรือหากตองการบริการที่แตกตางคนอื่น เชน อาหารพิเศษ หองพักสวนตัว ก็จะตอง
จายเพิ่มเอง
มีการใหบริการดูแลเฉพาะกลุม เชน กลุมผูสูงอายุที่มีปญหาการทานอาหาร การอาบน้ําดวย
ตนเองไมได หรือมีปญหาความจําเสื่อม ปญหาเกี่ยวกับการเดิน การขับถาย

ปญหาและอุปสรรค

- ขาดแคลนงบประมาณในการจายใหแกอาสาสมัครที่มาชวยดูแล
- บุคคลากรในวัยทํางานขาดแคลน (ขาดแคลนอาสาสมัคร)

การแกไขปญหาและอุปสรรค

เนื่องจากในอนาคตจะมีผูสูงอายุมาใชบริการเพิ่มมากขึ้น (ในป ค.ศ. 2025) รัฐบาลญี่ปุนจึง
ดําเนินการเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการเขามาดูแลผูสูงอายุ นอกเหนือจากใหศูนยคนชราเปนผูดูแลฝาย
เดียว แตยังไมแนใจเรื่องของผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งตองใชเวลานานในการประเมินผล
แนวคิดของประเทศญี่ปุนที่จะแกไขปญหาผูสูงอายุ คือ ใหทุกคนมีสวนรวม โดยในขณะนี้รัฐบาล
และเอกชนเปนผูดําเนินการ แตในอนาคตจะใหชุมชนชวยดูแลตนเอง

การนํามาปรับใชในประเทศไทย

การไดรับสิทธิประโยชนจากกองทุนประกันสังคม ในกรณีที่ผูประกันตนตองการไดรับสิทธิที่สูงขึ้น
จากมาตรฐานปกติ ควรนําหลักการมีสวนรวมจายมาใชกับการดูแลผูประกันตน

53

4. สํานักงานแรงงานในประเทศญี่ปุน

ที่ตั้ง 3 - 14 - 6, Kami - Osaki, Shinagawa - ku, Tokyo 141 - 0021

ภารกิจ

สํานักงานแรงงานในประเทศญี่ปุนมีอาณาในความรับผิดชอบทั่วประเทศญี่ปุน จํานวน 47
จังหวัด ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กวา 377,930 ตร.กม. (จากทิศเหนือจรดทิศใตประมาณ 2,800 กม.) ปจจุบัน
มีผูฝกงาน/แรงงานฝมือ กระจายอยูในพื้นที่ 44 มณฑล (จังหวัด) บนเกาะฮอนชู เกาะฮอกไกโด เกาะชิโกกุ
และเกาะคิวชู ซึ่งรวมจังหวัดโอกินาวา

งานในหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานแรงงานในประเทศญี่ปุน ไดแก

งานรักษา สงเสริมและขยายตลาดแรงงาน โดยอาศัยอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน ค.ศ. 2015 และ พระราชบัญญัติจัดฝกงานดานเทคนิคระหวางชาติและคุมครองผู
ฝกงานดานเทคนิค ค.ศ. 2016
งานประชุ ม หารื อ และเยี่ ย มองค ก รรั บ (องค ก รจั ด หางาน) และนายจ า ง ในประเทศญี่ ปุ น
ประกอบดวย 232 องคกรรับ และ 30 องคกรสง (บริษัทจัดหางานของประเทศไทย)
งานรับรองสัญญาจางตามกฎหมายไทย และญี่ปุน
งานจับคูธุรกิจ (Business Matching) ในประเทศญี่ปุนมีการจางแรงงานตางชาติ ดังนี้
1. แรงงานฝมือ 14 ประเภทงาน
2. การฝกปฏิบัติงานเทคนิค (ทํางาน) ภายใตระบบ Jitco (ระยะฝกงานสูงสุด 3 ป)
3. ระบบการจางแรงงานฝมือเฉพาะทาง ดานการกอสราง และดานการตอเรือ จํานวนแรงงาน
แรงงานไทยในประเทศญี่ปุนมีทั้งสิ้น 27,198 คน เปนแรงงานที่ถูกกฎหมายจํานวน 9,257 คน และผิด
กฎหมาย จํานวน 6,507 คน แรงงานที่ผิดกฎหมายชาวไทย จํานวน 6,507 คน นั้นทางรัฐบาลประเทศ
ญี่ปุน ไดดําเนินการใหออกนอกประเทศ โดยไมสามารถเขาประเทศญี่ปุนไดภายใน 1 ป และถูกเนรเทศโดย
ไมสามารถเขาประเทศญี่ปุนได ภายใน 5 - 10 ป มาตรการลงโทษแรงงานผิดกฎหมาย จะมีโทษจําคุกไม
เกิน 3 ป และมีโทษปรับไมเกิน 3 ลานเยน บทลงโทษใช กับนายจาง

จํานวนแรงงานไทยในประเทศญี่ปุน

ตามสถิติคนตางชาติที่ขึ้นทะเบียนพํานักในประเทศญี่ปุนของกรมตรวจคนเขาเมือง กระทรวง
ยุติธรรม ณ สิ้นป ค.ศ. 2016 มีคนไทยขึ้นทะเบียนพํานักที่ประเทศญี่ปุน จํานวน 47,647 คน ในจํานวน
นี้มีแรงงานไทย 27,198 คน จําแนกเปน
1. แรงงานถูกกฎหมาย จํานวน 20,691 คน (รอยละ 76.1) แบงเปน
1.1 แรงงานฝมือ (แจงเดินทางดวยตนเอง) มีจํานวน 3,972 คน (รอยละ 14.6)
1.2 ผูฝกปฏิบัติงานเทคนิค มีจํานวน 7,279 คน (รอยละ 26.8) แบงเปน
- องคกรรับ (บริษัทจัดหางานจัดสง และโครงการ IM จากรัฐจัดสง) มีจํานวน 6,201 คน
- บริษัทแมรับมาฝกปฏิบัติงานเทคนิค มีจํานวน 1,078 คน
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1.3 นายจางพาแรงงานไทยมาฝกงานที่บริษัทในประเทศญี่ปุน มีจํานวน 183 คน (รอยละ
0.7)
1.4 แรงงานที่ไดรับวีซาพลเมือง มีจํานวน 9,257 คน (รอยละ 34.0)
2. แรงงานผิดกฎหมาย จํานวน 6,507 คน (รอยละ 23.9)
จํานวนแรงงานไทยในประเทศญี่ปุนเทียบกับป ค.ศ. 2015 มีจํานวนเพิ่มขึ้นประมาณ
2,294 คน คิดเปนรอยละ 9.2 และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งแรงงานถูกกฎหมายและ
แรงงานผิดกฎหมาย (รัฐบาลญี่ปุนใหนักทองเที่ยวไทยเขาประเทศโดยไมตองใชวีซาเปนเวลา 15 วัน ตั้งแต
ป พ.ศ. 2556)

รับฟงการบรรยาย (บรรยายโดย นางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายแรงงาน))

นายเชิดชาย ใชไววิทย อุปทูต ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงาน นบรส. รุน ที่ 7
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5. กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ

ที่ตั้ง 1 - 2 - 2 Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokyo, 100-8916 Japan Tel: 03-5253 1111

ขอมูลการบรรยายมาตรการจางงานผูสูงอายุ
สถานการณผูสูงอายุของประเทศญี่ปุน

ประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุตั้งแตป ค.ศ. 1970 และเปนประเทศที่เขาสู
สังคมผูสูงอายุเต็มรูปแบบในป ค.ศ. 1994 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประชากรญี่ปุนเขาสูสภาวะลดลง ซึ่ง
ในป ค.ศ. 2016 มีประชากร 127 ลานคน เปนผูสูงวัยอยูในสัดสวนรอยละ 25 ของจํานวนประชากร
ทั้งหมด และจากการคาดการณในป ค.ศ. 2065 ประชากรทั้งประเทศจะลดลงเหลือจํานวนต่ํากวา 90
ลานคน โดยเปนผูสูงอายุ รอยละ 38
สําหรับสถิติอัตราการมีงานทําหลังจากมีการแกไขกฎหมายการจางงานผูสูงอายุ (the Act on
Stabilization of Employment of Elderly Persons) ซึ่งไดกําหนดใหนายจางตองดําเนินมาตรการรักษา
เสถียรภาพการจางงานลูกจาง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2006 อัตราการมีงานทําของลูกจางในกลุมอายุ 60 64 ป เพิ่มสูงขึ้น อัตราการมีงานทําของลูกจางในกลุมอายุ 65 - 69 ป จนถึงป 2004 ลดลงเหลือรอยละ
33.2 แตปจจุบันมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยเกือบรอยละ 70 ของลูกจางตองการทํางานหลังอายุ 65 ป
โดยเฉพาะเพศชาย อยูในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับหลายประเทศในยุโรปและอเมริกา

มาตรการจางงานผูสูงอายุ

1. หามกํา หนดอายุเกษีย ณลูก จา งต่ํา กวา 60 ป โดยตองกํา หนดอายุเกษีย ณลูก จา งสูง กวา
60 ปขึ้นไป
2. การดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพการจางงานจนถึงอายุ 65 ป โดยนายจางที่ไดกําหนด
อายุเกษียณต่ํากวา 65 ป ตองดําเนินการตามมาตรการขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
- นายจางจะตองขยายอายุเกษียณลูกจางจนถึงอายุ 65 ป
- นําระบบการจางงานตอเนื่องมาใช (การจางงานใหมหลังเกษียณ・การตออายุสัญญา)
- ยกเลิกการกําหนดอายุเกษียณลูกจาง
นายจางมีหน าที่ ตองดําเนิ นการตามมาตรการใดมาตรการหนึ่งในรูประบบของบริษั ท ไมได เป นการนํา
มาตรการมาใชกับลูกจางเฉพาะราย หากสถานประกอบการไมดําเนินการตามมาตรการขางตนอยางเปน
กิจลักษณะ อาจจะถูกนําชื่อสถานประกอบการไปเปดเผยตอสาธารณชน และเจาของสถานประกอบการที่
กําหนดเกณฑลูกจางที่เขาขายระบบการจางงานตอเนื่อง จะไดรับการผอนผันใหใชเกณฑดังกลาวไดชั่วคราว
เปนเวลา 12 ป เฉพาะกับลูกจางที่เริ่มมีสิทธิรับเงินบํานาญชราภาพ (ในสวนที่แปรผันตามคาจาง)
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หนวยใหการสงเสริมการทํางานตลอดชีพ

สํานักงาน Hellowork (หนวยใหการสงเสริมการทํางานตลอดชีพ) ทําหนาที่เปนตาขายรองรับ
(Safety Net) การมีงานทํา ใน 110 แหงทั่วประเทศ เพื่อบริการใหความชวยเหลือผูสูงอายุ 55 ป ขึ้นไป
ที่ตองการหางาน เพื่อใหบริการอยางครบวงจร

เงื่อนไขคนหางาน

- อายุ 55 ปขึ้นไป
- ตั้งแตป 2016 เพิ่มการชวยเหลือแกผูมีอายุ 65 ปขึ้นไป

อัตราการมีงานทําของผูที่ไดรับความชวยเหลือ (ปงบประมาณ 2016)
- อายุ 55 ปขึ้นไป รอยละ 70.7
- อายุ 65 ปขึ้นไป รอยละ 62.9

(16,330 คน/23,084คน)
(5,653 คน/ 8,992 คน)

การใหการชวยเหลือหลัก

- วางแผนการทํางาน ใหคําปรึกษา ชวยเหลือคนหางานที่ไดรับเงินบํานาญชราภาพ
- เจาหนาที่ ผูเชี่ยวชาญและเจาหนาที่ใหคําปรึกษาทํางานเปนทีม เพื่อใหการชวยเหลือในการ
หางานทํา (ใหคําแนะนําเกี่ยวกับอาชีพ (career consultant), ใหคําปรึกษาอาชีพจัดหางาน)
- สรรหาตําแหนงงานใหแกผูสูงอายุ
- ประสาน Silver Human Resources Center เพื่อขอขอมูลตําแหนงงานที่ผูสูงอายุสามารถทําได

ศูนยจัดหางานใหผูสูงอายุ (Silver Human Resources Center)

Silver Human Resources Center สรางโอกาสในการใหแกผูสูงอายุที่ประสงคจะทํางาน
ทํางานชั่วคราว ระยะสั้น งานงาย ๆ

ประเภทงานของ Silver Human Resources Center
ทําความสะอาด ถอนหญา ควบคุมที่จอดรถจักรยาน ดูแลสวนสาธารณะ จาหนาซองจดหมาย
ตัดแตงตนไม ติดกระดาษประตูเลื่อน ติดกระดาษผนัง งานสวัสดิการ ชวยทํางานบาน มัคคุเทศน
บานคนชราสถานดูแลเด็กเล็ก ซุปเปอรมารเก็ต โรงแรม ภัตตาคาร สงไปทํางานโรงงานผลิตสินคา ฯลฯ
ผลการดําเนินงานป 2016
จํ า นวนกลุ ม 1,291 กลุ ม จํ า นวนสมาชิ ก 720,000 คน (ชาย 480,000 คน หญิ ง
240,000 คน) จํานวนสัญญาจางทํางาน 3.5 ลานเรื่อง จํานวนเงินตามสัญญาจางงาน 3แสน1370ลาน
เยน จํานวนวันทํางานทั้งหมด70.54ลานวัน จํานวนคนทํางาน 640,000 คน เฉลี่ย 9.2 วัน/เดือน
รายไดเฉลี่ย 35,000 เยน/เดือน อายุเฉลี่ย 72.4 ป
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วัตถุประสงคการแกไขกฎหมาย
เพื่อผอนปรนเงื่อนไขที่จํากัดเกี่ยวกับการทํางานของ Silver Human Resources Center ที่หา
งานใหสมาชิกจํากัดเฉพาะงานชั่วคราว ระยะสั้นและงานงายๆ
การปฏิบัติในปจจุบัน
ขอจํากัด งานชั่วคราว งานระยะสั้น ประมาณไมเกิน 10 วัน/เดือน และงานงาย ๆ ประมาณ
ไมเกิน 20 ชั่วโมง/สัปดาห
การแกไขกฎหมาย (บังคับใช 1 เมษายน 2016)
1. กรณีจัดสงไปทํางาน・แนะนํางาน ใหทํางานได 40 ชั่วโมงตอสัปดาห
2. เพื่อใหการผอนปรนเงื่อนไขไมมีผลกระทบตอธุรกิจของภาคเอกชน ไดกําหนดใหดําเนินการ
ตอไปนี้
- ในการผอนปรนเงื่อนไข ผูวาราชการจังหวัดสามารถกําหนดสาขาอาชีพและประเภทงานใน
แตละเมือง ตําบล หมูบานไดกรณีที่พิจารณาแลวเห็นวาเปนการสรางโอกาสในการทํางานใหแกผูสูงอายุที่
เกษียณและไมขัดตอเกณฑมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ
- การดํ า เนิ น การกํ า หนดสาขาอาชี พ ที่ ผ อ นปรนเงื่ อ นไข จะต อ งรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จาก
ผูเกี่ยวของในชุ ม ชนก อน และจะต องนํ าไปหารือกับรัฐ มนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและ
สวัสดิการ
- กรณี ที่ เงื่ อนไขการผ อนปรนที่ กํ าหนดขึ้ นก อนหน าไม ส อดคล องกั บเกณฑ ม าตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ กระทรวงฯ สามารถสั่งยกเลิกได

แผนการดําเนินงาน

แผนกปฏิบัติเรื่องการปฏิรูปการทํางาน (Work style reform)
การสงเสริมผูสูงอายุใหมีงานทํา
ประเด็นการสงเสริมผูสูงอายุใหมีงานทํา คือ ผูสูงอายุสามารถทํางานไดโดยไมถูกจํากัดเรื่องอายุ
กลาวคือการสรางสังคมไรขอจํากัดเรื่องอายุ (Ageless Social) ซึ่งจะสงผลใหสถานประกอบการมีกําลัง
แรงงานเพื่อดําเนินกิจการตอไป
ในสภาวะที่ประชากรในวัยแรงงานลดลงรอยละ 20 และเกือบรอยละ 70 ของผูสูงอายุมีความ
ประสงคจะทํางานตอหลังอายุ 65 ป จึงจําเปนตองสรางโอกาสในการทํางานใหแกผูสูงอายุในหลากหลาย
รูปแบบ โดยจะเพิ่มระบบการใหเงินชวยเหลือแกสถานประกอบการที่จางลูกจางตอหลังอายุ 65 ป และ
สถานประกอบการที่ ข ยายกํ า หนดอายุ เ กษี ย ณถึ ง อายุ 65 ป การดํ า เนิ น การดั ง กล า วเป น การปรั บ
สภาพแวดลอมเพื่อเตรียมพรอมกับการขยายอายุเกษียณลูกจางเพิ่มขึ้นในกรณีจางงานตอเนื่อง ซึ่งจะเนน
ดําเนินการภายในป ค.ศ.2020 โดยเพิ่มมาตรการใหการชวยเหลือดานการเงินแกสถานประกอบการ และ
จะนําตัวอยางที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินการใชเปนแนวทางใหคําปรึกษา ใหความชวยเหลือแก
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สถานประกอบการอื่น ๆ และจะพิจารณาขยายเวลาอายุเกษียณอีกครั้งหลังสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการ
ดังกลาวในการดําเนินงานสงเสริมผูสูงอายุใหมีงานทําอีกประการหนึ่งคือ การสรางระบบแกผูสูงอายุที่มี
ความรูดานเทคโนโลยี มีประสบการณหลากหลาย ไดทํางานอุทิศเพื่อสังคมไดอยางกวางขวาง และสงเสริม
ใหผูที่ตองการเปลี่ยนอาชีพสามารถทําไดตามความประสงค

ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการสังคมบรรยาย โดยมีเจาหนาที่ของ สนร.ญี่ปุนเปนผูแปล

นายอนันตชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (หัวหนาคณะเดินทาง) ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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สํานักงาน Hellowork จะจัดหาตําแหนงงานที่ผูสูงอายุสามารถทําไดในชั่วโมงทํางานที่สั้นและ
ประกาศตํ า แหน งงานของนายจ า งที่ ไม จํ ากั ดอายุใ หส ามารถเห็น ไดอ ยา งเด นชั ด นอกจากนี้สํ านัก งาน
Hellowork จะรวมกับสมาพันธดานเศรษฐกิจ เพื่อการประสานกับชุมชนในการจัดทําเครือขายในการสราง
งานใหแกผูสูงอายุ รวมทั้งยังดําเนินการสงเสริมเรื่องการเปลี่ยนงาน การมีงานทําใหม และการทําอาชีพ
เสริมกอนที่แรงงานจะเขาสูวัยสูงอายุ มีมาตรการสงเสริมกรณีที่ผูสูงอายุกอตั้งกิจการเริ่มธุรกิจใหมโดยให
เงินชวยเหลือ และประสานงานกับสวนหนวยงานตางๆ ในชุมชนเพื่อสงเสริมการเริ่มธุรกิจใหม ๆ และเสนอ
โอกาสการทํางานผานทาง Silver Human Resources Center และการทํางานเปนอาสาสมัคร ฯลฯ

ผลที่ไดจากการรับฟงขอมูลการบรรยายสรุป

จากการรับฟงขอมูลไดรับทราบสถานการณของผูสูงอายุของประเทศญี่ปุน ซึ่งประเทศญี่ปุนเปน
ประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุตั้งแตป ค.ศ. 1970 และเปนประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุเต็มรูปแบบในป
ค.ศ. 1994 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประชากรญี่ปุนเขาสูสภาวะลดลง ซึ่งในป ค.ศ. 2016 มีประชากร
127 ลานคน เปนผูสูงวัยอยูในสัดสวนรอยละ 25 ของจํานวนประชากรทั้งหมด และจากการคาดการณใน
ป ค.ศ. 2065 ประชากรทั้งประเทศจะลดลงเหลือจํานวนต่ํากวา 90 ลานคน โดยเปนผูสูงอายุ รอยละ 38

ขอเปรียบเทียบดานการบริหารจัดการผูสูงอายุของประเทศญีป่ ุน กับ ประเทศไทย
ประเทศญี่ปนุ

ประเทศไทย

เปนสังคมผูสูงอายุแลว
กําลังเขาสูส ังคมผูสูงอายุ
ดานสวัสดิการผูสูงอายุและการดูแลดานการรักษา ดานสวัสดิการผูสูงอายุและการดูแลดานการรักษา
พยาบาลหลั งเกษี ยณ ญี่ ปุนให ซื้ อประกั นสุขภาพ พยาบาลหลังเกษียณ ประเทศไทยใหใชสิทธิ สปสช.
ทั้งหมด
ที่มาของเงิน ญี่ปุนเรียกเก็บจากภาษี
ไทยใชกองทุนประกันสังคมรวมสมทบ 3 ฝาย และ
ตองพิจารณาเรื่องเสถียรภาพกองทุน
สวัสดิการบานพักคนชรา ญี่ปนุ ผูเขารับบริการ
ไทยไมตองจายรัฐใหฟรี
รวมจาย 10 % รัฐออก 90 %
ญี่ปุนสงเสริมใหจางงานผูสูงอายุ
ไทยยังไมมีการสงเสริมใหผูสูงอายุทํางาน
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ขอเปรียบเทียบดานอื่น ๆ
ประเทศญี่ปนุ

- ทัศนคติ วัฒนธรรมไทย
จากการสํารวจความตองการทํางานของผูสูงอายุ
ที่ มี อ ายุ เ กิ น 60 ป พบว า ร อ ยละ 70 ต อ งการ
ทํางานหลังอายุ 65 ป ซึ่งญี่ปุนไดสงเสริมการจาง
งานใหกับผูสูงอายุ เชน พนักงานเสิรฟ ดานการคา
และการบริการ เปนตน
- การออกกฎหมาย
- นายจางมีทางเลือกใหปฏิบัติหลายทาง
- ญี่ปุนจะมีเงินชวยเหลือนายจาง

ประเทศไทย

- ทัศนคติ วัฒนธรรมไทย
ผู สู ง อายุ ค วรพั ก ผ อ น หากลู ก หลานให อ อกไป
ทํางานจะถูกมองวาอกตัญูและถูกลดความสําคัญ

- การออกกฎหมาย
- นายจางไมมีทางเลือกใหปฏิบัติหลายทาง โดยจะ
เปนการกําหนดใหนายจางปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง
- ไมมองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย เชน
ลูกจางไดประโยชนแตไมเยียวยานายจาง
- ลักษณะงาน
- ลักษณะงาน
มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชใ นการทํางาน การนําเทคโนโลยีมาใชยังไมทันสมัย แรงงานยัง
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูสูงอายุที่ทํางาน
ตองใชกําลังกายในการทํางาน ดังนั้นจึงทําให
ผูสูงอายุออนลาในการทํางาน จึงไมคอยตองการที่
จะทํางานตอ

พนักงานเสิรฟในรานอาหาร

พนักงานทําความสะอาดบริเวณศาลเจาโทโชขุ

พนักงานโรงแรม

พนักงานรานขายของ

61

การนํามาปรับใชกับประเทศไทย

ระยะเวลา

1. มาตรการขยายอายุเกษียณ
1.1 หามกําหนดอายุเกษียณลูกจางต่ํากวา 60 ป
1.2 นายจางจะตองขยายอายุเกษียณลูกจางเดิมจนถึงอายุ 65 ป
1.3 นําระบบการจางงานตอเนื่องหลังเกษียณ โดยการตออายุสัญญาจนถึงอายุ 65 ป
1.4 ยกเลิกการกําหนดอายุเกษียณลูกจางที่มีกําหนดอยูเดิมเปนการจางงานโดยไมมีกําหนด

1.5 สําหรับที่ใกลเกษียณที่อายุ 60 ป ไดมีมาตรการผอนผันชั่วคราวเฉพาะกับลูกจางที่จะ
เริ่มมีสิทธิรับเงินบํานาญชราภาพ ใหผอนผันการใชหลักเกณฑเปนระยะเวลา 12 ป
2. มาตรการรักษาสภาพการจางงานของสถานประกอบการ
2.1 รัฐบาลใหเงินชวยเหลือสถานประกอบการที่จางงานลูกจางหลังอายุ 65 ป นายจางที่
ขยายอายุเกษียณลูกจางถึงอายุ 65 ป นายจางที่จางงานใหมกับผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป นายจางที่ยกเลิก
กําหนดอายุเกษียณหรือเปลี่ยนสัญญาจางเปนไมมีกําหนดระยะเวลาตลอดจนนายจางที่ปรับสภาพแวดลอม
ในการทํางานใหผูสูงอายุทํางานไดงายขึ้น
2.2 เพิ่มหนวยใหบริการชวยจัดหางานใหผูหางานอายุ 65 ปขึ้นไป จาก 80 แหง เปน 110 แหง
จากกรอบยุ ท ธศาสตร ชาติ ระยะ 20 ป เห็นวาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคม
ผูสูงอายุอยางสมบูรณในระยะเวลา 15 - 20 ป ตอจากนี้ไป มีนัยสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคน
ในวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วยอมสงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ รูปแบบการใชจาย การลงทุนและการออม ตลอดคาใชจายดานสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจํากัดดานทรัพยากรทั้งดานแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีนัยตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชน สํานักงาน
ประกันสังคมเห็นวา จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
กําลังคนในวัยแรงงานลดลง จะสงผลสําคัญตอกองทุนประกันสังคม เนื่องจากคนวัยทํางานที่จะนําสงเงิน
สมทบเขากองทุนมีนอยลง ขณะเดียวกันกองทุนตองจายเงินบํานาญชราภาพใหแกผูสูงอายุเปนจํานวนมาก
ขึ้น ซึ่งจากการศึกษาดูงานประกอบกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป สํานักงานประกันสังคมเห็นควร
วางมาตรการดังตอไปนี้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศสูสังคมผูสูงอายุอยาง
สมบูรณ
1. การขยายอายุเกษียณเพื่อใหแรงงานอยูในระบบประกันสังคมยาวนานขึ้นไดสําเร็จ เพื่อทําใหมี
การขยายระยะเวลาจายเงินบํานาญ และเพิ่มระยะเวลาการจายเงินสมทบเขากองทุน ตองมีมาตรการที่ทํา
ใหผูมีสวนไดเสียทั้งนายจางลูกจางไดรับประโยชนเพื่อเปนการจูงใจใหเขารวมโครงการฯ เชน ใหนําเงิน
สมทบสวนของนายจางไปหักลดหยอนภาษีไดเพิ่มขึ้นเปนสองเทา ซึ่งปจจุบัน สํานักงานประกันสังคมจะ
คํานึงถึงประโยชนของผูประกันตนเปนหลัก จากการศึกษาดูงานญี่ปุนมีมาตรการจูงใจนายจางโดยมีการ
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จายเงินชดเชย กรณีมีการจางงานตอเนื่อง จัดสภาพแวดลอมในการทํางานของผูสูงอายุ และเปลี่ยนสัญญา
จางเปนไมมีกําหนดระยะเวลา
2. มองเห็นภาพในอนาคตภาคอุตสาหกรรมมีการใชเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงาน ซึ่งแรงงานจะ
เปลี่ยนไปทํ างานในเชิ งทั ก ษะและมี อายุ ขั ย ยาวขึ้ นซึ่ งมี ผ ลต อการจ ายเงิ นบํ านาญชราภาพของกองทุ น
สํานักงานประกันสังคมตองมีการเตรียมมาตรการรองรับตอเสถียรภาพกองทุน เชนความเพียงพอของเงิน
สมทบ การเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน เปนตน
3. เพิ่มสิทธิประโยชนดานบริการทางการแพทย ใหกับผูรับบํานาญชราภาพ ดังนี้ ระยะที่ 1 เพิ่ม
สิทธิประโยชนในการรักษาพยาบาล โดยนํางบประมาณตัดมาจาก สปสช.และผูประกันตน มีสวนรวมจาย
เพิ่ม ระยะที่ 2 เมื่อกองทุนมีความมั่นคงจัดทําโครงการ Nursing Home โดยขยายบริการของศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงานหรือดําเนินโครงการรวมกับภาคเอกชน แหลงงบประมาณมาจาก กองทุน+ผูรับบริการ+
ภาครัฐ

5. Shisei Senior Service

ที่ตั้ง 6 – 28 - 15 Nishkicho , Tachikawa City Tokyo

ประวัติความเปนมา

Shisei Senior Service เปนองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร เริ่มเปดใหบริการสวัสดิการภายใต
ระเบียบของรัฐบาลเปดใหบริการแกผูสูงอายุคลายบานพักคนชราของไทย ตั้งแตป ค.ศ. 1922 จนปจจุบัน
105 ป มีสาขาทั้งหมดทั่วประเทศ จํานวน 30 สาขา มีผูใชบริการ 700 คน มีเจาหนาที่ 1,400 คน
มีอาสาสมัคร 50 คน ใชงบประมาณในการบริหารงานปละ 3,000 ลานเยน
อาคารสถานที่ จํานวน 2 อาคาร อาคารหลังเกาซึ่งใชงานมานาน 40 ป อยูระหวางการปรับปรุง
ใหทันสมัย อาคารหลังใหม 7 ชั้น เพิ่งกอสรางเสร็จในป ค.ศ. 2017 โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาลในการกอสราง 700 ลานเยน ประกอบดวย หองพักเดี่ยว สําหรับผูสูงอายุที่มีฐานะ และหองพักรวม
สําหรับผูมีรายไดนอย มีหองขนาด 30 – 60 ตารางเมตร มีอุปกรณ เครื่องอํานวยความสะดวกใหกับ
ผูสูงอายุ และผูดูแลที่ทันสมัย เครื่องอาบน้ําผูสูงอายุ เครื่องพยุง รถบริการรับสงติดตั้งลิฟทและเครื่อง
อํานวยความสะดวก

การใหบริการ

1. การใหบริการแบบอยูประจํา จะใหบริการเฉพาะผูสูงอายุที่สามารถชวยเหลือตนเองได มีภาวะ
หลงลืมเทานั้น อัตราคาบริการ 3,000 เยน/วัน สําหรับผูสูงอายุที่ปวยตองอยูในความดูแลของแพทยจะถูก
สงเขาไปอยูในโรงพยาบาล หรือผูสูงอายุที่ตองการใหแพทยมาดูแลจะตองจายคาบริการเพิ่ม ผูสูงอายุที่
เขามาอยูที่นี้สามารถอยูไดจนถึงเสียชีวิต มีบริการจัดทําพิธีศพใหจนเสร็จ

63
2. การใหบริการแบบไปกลับ โดยรถของศูนย Shisei Senior Serviceฯ จะไปรับถึงบานมาดูแล
และสงกลับเวลาเย็น
3. การใหบริการถึงบานผูสูงอายุ โดยศูนย Shisei Senior Service จะสงเจาหนาที่ไปใหบริการ
ถึงบานผูสูงอายุ

กลุมเปาหมายในการใหบริการ

ผูสูงอายุ อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป มีจํานวน 700 กวาคน มีประมาณ 50 คน ที่เปนผูสูงอายุที่ยัง
แข็งแรงและยังทํางานอยูแตไมมีคนดูแลที่บานจึงเขามาอยูที่ศูนย เชนเปนอาจารยมหาวิทยาลัย ผูสูงอายุที่
จะเขามาอยูในศูนยแหงนี้ ตองแจงความจํานง จัดลําดับ และตรวจสอบคุณสมบัติ มีผูสูงอายุรอเขารับ
บริการประจํา ณ Shisei Senior Service เปนจํานวนหลายหมื่นกวาคน

อาคารทีพ่ ักผูสูงอายุ
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จุดเดนที่สามารถนํามาปรับใชกับประเทศไทย

1. การบริหารจัดการดี มีความพรอม ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลและความรวมมือจากชุมชน
2. มีศูนยสาขาในการใหบริการคลอบคลุมทุกพื้นที่ มีสาขา 30 สาขา
3. ใชนวัตกรรม อุปกรณ เครื่องมือในการใหบริการผูสูงอายุ และอํานวยความสะดวกแกผูดูแล
คํานึงถึงหลักความปลอดภัย
4. ใหบริการครบวงจรตั้งแตเขาจนถึงเสียชีวิต
5. มีทีมงานที่เชียวชาญในแตละกิจรรมในการบําบัด ฟนฟูผูสูงอายุ
6. พนักงานผูดูแลผูสูงอายุผานการฝกอบรมตามกฎหมายบังคับ มีการฝกอบรมเพิ่มเติม สงไป
ฝกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนกับประเทศฟนแลนด
7. มีฐานขอมูลใหทุกหนวยงานไดใชประโยชน
8. ใหสิทธิประโยชนดานภาษี หรือใหเงินอุดหนุนใหกับหนวยงานและองคกรที่มีสวนรวมในการ
ฝกอบรมและรับผูสูงอายุทํางาน
9. สรางประชารัฐ การบูรณาการรัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการทํางานรวมกันในการดูแล
ผูสูงอายุ
10. เปนหนวยงานเอกชนที่ไดรับงบประมาณจากรัฐบาลในการกอตั้ง ทําหนาที่ดูแลผูสูงอายุที่
ชวยเหลือตนเองไดในการดํารงชีวิตประจําวันที่มีคุณภาพและดานที่พักอาศัยซึ่งรับผูสูงอายุที่อยูประจําและ
ไปกลับ เมื่อเจ็บปวยมี เจาหนาที่รับสงสถานพยาบาล รวมทั้งจัดแพทยมาตรวจสุขภาพผูสูงอายุสัปดาหละ
1 - 2 ครั้ง

บทที่ 6
สรุปผลและเสนอแนะ
จากการศึกษาดูงานตามโครงการฝกอบรมนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุนที่ 7 ชวงที่ 2
ณ ประเทศญี่ปุน ในครั้งนี้ ทําใหนักบริหารแรงงานระดับสูงเกิดมุมมองที่กวางไกลและเปดโลกทัศนที่กวางขาง
มากขึ้น การไดเ รีย นรูก ารจัด การดา นแรงงานผูสูง วัย ของประเทศญี่ปุน และการบริห ารจัดการแรงงาน
ดา นอื่น ๆ จึง เปน ตน แบบที่เ ปน ประโยชนอ ยา งยิ่ง ในการนํามาปรับใชเพื่อการเตรียมตัวทางดานแรงงาน
กอนที่ประเทศไทยจะเขาสูสังคมผูสูงอายุเชนเดียวกับประเทศญี่ปุน จึงเปนการเรียนรูเพื่อการเตรียมตัวและ
ขยายผลสูการปฏิบัติกอนเขาสูภาวะสังคมผูสูงวัย

สรุปผลการรายงานการศึกษาดูงาน

1. ASAHI BEER IBARAKI FACTORY
1) บริษัทนําเทคโนโลยี เครื่องจักร หุนยนต มาใชในกระบวนการผลิต สงผลตอความรวดเร็ว
และลดคนทํางาน ลดลักษณะงานที่เปนงานหนัก ลดการบาดเจ็บจากการทํางาน งานที่ลูกจางทําจึงมีลักษณะ
งานที่เปนการใชทักษะฝมือ เชน QC คุมเครื่องจักร ทดสอบคุณภาพของเบียร ลูกจางไมมีปญหาดานสุขภาพ
ลูกจางมีอายุการทํางานไดยาวนานขึ้น
2) ลูกจางที่เกษียณอายุ สามารถทํางานที่ใชทักษะไดตอเนื่อง แมเขาสูวัยผูสูงอายุ
3) บริษัทไดตระหนักถึงการเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอมในการผลิต สินคา บรรดาของเสีย วัสดุ
ตางๆ ที่สืบเนื่องจากกระบวนการผลิตสามารถนํามารีไซเคิลมาใชใหมได ดังนั้นองคกรตางๆ ไมวาจะเปนรัฐหรือ
เอกชน จึงสมควรตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม มิใชคํานึงถึงภารกิจงานขององคเปนหลักเทานั้น
4) บริษัทฯ ใหความสําคัญตอความปลอดภัยในการทํางาน ภายในบริเวณโรงงานมีความสะอาด
สภาพแวดลอมในการทํางานมีความปลอดภัย เปนระเบียบ
5) มีการจัดแยกขยะหรือของเหลือใชเพื่อนํากลับมา Reuse 100% มาใชในการผลิตผลิตภัณฑ
ที่ใชในชีวิตประจําวันได เชน การนําวัสดุเหลือใช ขวดพลาสติก มารีไซเคิล เปนชุดพนักงาน (Zero waste)
6) พนักงานมีความรู ความเชี่ยวชาญ และผานการฝกอบรม โดยผานมาตรฐานการทํางาน ในแตละ
ตําแหนง เชน พนักงานทดสอบเบียร เพื่อใหเบียรที่ผลิตได มีคุณภาพไดมาตรฐานเดียวกัน
7) มีระบบการจางงานผูสูงอายุ โดยเลือกระบบขยายอายุเกษียณลูกจางจนถึงอายุ 65 ป ซึ่งเปน
หนึ่งในสามของมาตรการ การปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาเสถียรภาพการจางงานจนถึงอายุ 65 ป (The Act
on stabilization of Employment of Elderly persons) ขอดีสําหรับลูกจางคือไดรับเงินเดือนตอเนื่อง
จนถึง 65 ป
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2. FORONG (NURSING HOME)
1) การนํานวัตกรรมหุนยนต (Robot) และอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช เทคโนโลยีสมัยใหมมา
ปรับใชในการดูแลผูสูงอายุ
2) การผลิตกําลังแรงงาน เพื่อดูแลผูสูงอายุใหสอดคลองกับจํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น
3) ใชความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวม ในการแบงเบาภาระดูแลผูสูงอายุในแตละพื้นที่
4) สรางการรับรูใหทุกภาคสวนโดยการประชาสัมพันธเชิงรุกดานการดูแลผูสูงอายุ
5) สรางศูนย 2 วัย สําหรับผูสูงอายุ และเด็กเล็ก เพื่อใหผูสูงอายุกับเด็กไดมีปฏิสัมพันธระหวางกัน
สงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคลองทั้งทางรางกาย จิตใจและอารมณ
6) บูรณาการการทํางานรวมกันทุกภาคสวนในรูปแบบประชารัฐ (รัฐ เอกชน และประชาสังคม)
เพื่อดูแลผูสูงอายุ
3. SUZURAN (NURSING HOME)
1) รัฐบาลเปนผูใหการสนับสนุนคาใชจายเปนจํานวนเงินรอยละ 90 และผูสูงอายุเปนผูจายเงินอีก
จํานวนรอยละ 10 หรือหากตองการบริการที่แตกตางคนอื่น เชน อาหารพิเศษ หองพักสวนตัว ก็จะตองจาย
เพิ่มเอง
2) มีการใหบริการดูแลเฉพาะกลุม เชน กลุมผูสูงอายุที่มีปญหาการทานอาหาร การอาบน้ําดวย
ตนเองไมได หรือมีปญหาความจําเสื่อม ปญหาเกี่ยวกับการเดิน การขับถาย
3) เนื่ อ งจากในอนาคตจะมี ผูสูง อายุม าใชบ ริก ารเพิ่ม มากขึ้น (ในป 2025) รัฐ บาลญี่ปุน
จึงดําเนินการเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการเขามาดูแลผูสูงอายุ นอกเหนือจากใหศูนยคนชราเปนผูดูแลฝายเดียว
แตยังไมแนใจเรื่องของผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งตองใชเวลานานในการประเมินผล
4) แนวคิดของประเทศญี่ปุนที่จะแกไขปญหาผูสูงอายุ คือ ใหทุกคนมีสวนรวม โดยในขณะนี้
รัฐบาลและเอกชนเปนผูดําเนินการ แตในอนาคตจะใหชุมชนชวยดูแลตนเอง
4. ขอมูลการบรรยายมาตรการจางงานผูสูงอายุ (กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ)
และการสรุปภารกิจของสํานักงานแรงงานไทยในประเทศญี่ปุนและสถานการณแรงงาน
1) ผูสูงอายุในประเทศญี่ปุนนั้น สามารถทํางานไดโดยไมถูกจํากัดในเรื่องอายุ กลาวอีกนัยหนึ่งวา
เปนสังคมไรขอจํากัดเรื่องอายุ (Ageless Social) สงผลใหสถานประกอบการไมประสบปญหาเรื่องการขาด
แคลนแรงงาน
2) ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานของประเทศญี่ปุน ลดลงรอยละ 20 ขณะที่ผูสูงอายุเกือบ
รอยละ 70 ตองการทํางานตอไปภายหลังจากอายุ 65 ป จึงจําเปนตองมีการปฏิรูปการทํางานใหแกผูสูงอายุ
โดยใชมาตรการใหเงินชวยเหลือแกสถานประกอบการที่จางลูกจางตอ ภายหลังมีอายุครบ 65 ป และสถาน
ประกอบการที่ขยายอายุเกษียณ ใหแกลูกจางจนถึงอายุ 65 ป โดยจะดําเนินการไดภายใน ค.ศ. 2020
3) ผูสูงอายุที่มีความรูทางดานเทคโนโลยีที่มีประสบการณหลากหลาย จะไดรับการสงเสริมดาน
อาชีพตามความประสงค
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4) ประเทศญี่ปุนมีสํานักงาน Hello Work เพื่อจัดหาตําแหนงงานใหแกผูสูงอายุที่สามารถ
ทํางานได และมีตําแหนงงานวางสําหรับลูกจางที่ไมจํากัดอายุ นอกจากนี้รัฐบาล ยังมีการสงเสริม เรื่องการ
เปลี่ยนงาน การทําอาชีพเสริม กอนที่แรงงานจะกาวเขาสูการเปนผูสูงอายุ มีการใหเงินชวยเหลือ และ
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ สําหรับผูสูงอายุที่ตองการประกอบธุรกิจของตนเอง หรือเริ่มธุรกิจใหมๆ
5) ประเทศญี่ปุนไดมีศูนย การจัดตั้งศูนย Silver Human Resources Center เพื่อดําเนินการ
สงเสริมการจางงานผูสูงอายุ
5. Shisei Senior Service
1) การใหบริการแบบอยูประจํา จะใหบริการเฉพาะผูสูงอายุที่สามารถชวยเหลือตนเองได มีภาวะ
หลงลืมเทานั้น อัตราคาบริการ 3,000 เยน/วัน สําหรับผูสูงอายุที่ปวยตองอยูในความดูแลของแพทยจะถูกสง
เขาไปอยูในโรงพยาบาล หรือผูสูงอายุที่ตองการใหแพทยมาดูแลจะตองจายคาบริการเพิ่ม ผูสูงอายุที่เขามาอยู
ที่นี้สามารถอยูไดจนถึงเสียชีวิต มีบริการจัดทําพิธีศพใหจนเสร็จ
2) การใหบริการแบบไปกลับ โดยรถของศูนย Shisei Senior Service จะไปรับถึงบานมาดูแล
และสงกลับเวลาเย็น
3) การใหบริการถึงบานผูสูงอายุ โดย ศูนย Shisei Senior Service จะสงเจาหนาที่ไปใหบริการ
ถึงบานผูสูงอายุ

ขอเสนอแนะ

1. ควรมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแกไขเรื่องเกณฑในการเกษียณอายุทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
โดยการขยายชวงอายุเกษียณเปน 65 ป หรือใหมีการกําหนดการจางงานแบบไมเต็มเวลาแกผูเกษียณอายุงาน
ไปแลว รวมทั้งจัดสรรลักษณะงานที่เหมาะสมตามสภาพใหแกผูสูงอายุ
2. ทบทวนและแกไขกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ อาทิ
- กฎหมายที่ สงเสริมใหเกิ ดการจางงานสําหรับผูสูงอายุ โดยการกําหนดมาตรการสงเสริมไปทาง
ผูประกอบการ อาทิ การยกเวนหรือลดหยอนภาษีใหกับผูประกอบการที่วาจางแรงงานผูสูงอายุใหทํางานใน
สถานประกอบการของตน
- แกไขระเบียบฝายบุคคลของสถานประกอบการสําหรับผูที่ไดรับการจางงานตอเนื่อง อาทิ การลด
ภาระการทํางาน ลดระยะเวลาในการทํางาน การทํางานเปนกะ
3. จัดใหมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาดําเนินการจัดระบบใหผูสูงอายุในชุมชนเกิดการรวมตัวกัน
เพื่อสรางความมั่นคงทั้งทางจิตใจและทางเศรษฐกิจและสงเสริมใหเกิดความตอเนื่องของการปฏิบัติกิจกรรม
แรงงานผูสูงอายุ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพของทองถิ่นและความตองการของผูสูงอายุเปนหลัก
4. ควรมีการสนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงการทํางานดานผูสูงอายุในระดับกระทรวงรวมกันเพื่อความ
ชัดเจนในระดับนโยบายของประเทศ
5. ควรมีการจัดทําระบบฐานขอมูลแรงงานขององคกรทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน โดยจําแนกประเภท
แรงงานทั้งที่อยูในวัยแรงงานและในวัยผูสูงอายุ เพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับแรงงานไดเหมาะสมกับ
ลักษณะแรงงาน อาทิ กรณีแรงงานผูสูงอายุควรทําระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับองคกรจัดหางานสําหรับผูสูงอายุ
(labour bank).....
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(labour bank) จํานวนแรงงานผูสูงอายุและผูสูงอายุที่วางงานในแตละพื้นที่ รายละเอียดแรงงานผูสูงอายุที่
ตลาดตองการ เปนตน
6. ควรสนับสนุนและสงเสริมใหมีองคกรภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทักษะของแรงงาน
ผูสูง อายุใ หเ พิ่ม ขึ้น โดยมีภ าครัฐ เขา มามีสว นรว มในการสนับ สนุน ในสว นที่เปน ขอจํา กัด ของภาคเอกชน
ในลักษณะการทํางานรวมกันตามหลักประชารัฐ เนื่องจากภาคเอกชนมีความพรอมในการบริหารจัดการได
อยางมีคุณภาพ และเปนการสรางทางเลือกใหม ๆ ในการใหบริการแกผูสูงอายุ
7. สนับสนุนงบประมาณในการสรางงาน สรางอาชีพใหแกผูสูงอายุ โดยเฉพาะผูสูงอายุในภูมิภาค
สวนใหญที่มีอาชีพเกษตรกร ซึ่งเปนแรงงานนอกระบบ อาทิ สนับสนุนเงินทุนสําหรับผูสูงอายุที่ประสงคจะ
ประกอบธุรกิจของตนเองหลังเกษียณ
8. จัดตั้งศูนยการจางงานผูสูงอายุในชุมชนโดยเฉพาะ (Silver Human Resources Center) โดยจัดทํา
ทะเบียนขอมูลผูสูงอายุที่ประสงคจะทํางานและจัดหาตําแหนงงานที่เหมาะสมแกผูสูงอายุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ไม
ตองใชกําลังมาก งานงาย ๆ ไมซับซอน โดยอาจเปนการจางงานเปนครั้งคราว เชน งานทําความสะอาดบาน
ทําสวน ตัดหญา เลี้ยงเด็ก รานอาหาร โรงแรม มัคคุเทศก ฯลฯ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับดานเกษตร ซึ่งเปน
งานถนัดของผูสูงอายุสวนใหญในตางจังหวัด เปนการสรางโอกาสในการทํางานใหแกผูสูงอายุที่ประสงคจะ
ทํางาน หรือทํางานชั่วคราวระยะสั้น และผูสูงอายุจะไดอยูในชุมชน ไมตองเดินทางออกไปทํางาน
9. สนับสนุนใหมีการจัดเก็บเงินประกันสุขภาพ และจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น เพื่อนํามาบริหารจัดการดูแล
ผูสูงอายุ
10. สรางศูนย ๒ วัย วัยเด็ก และวัยสูงอายุ เพื่อใหมีปฏิสัมพันธระหวางวัย สงผลใหเกิดการพัฒนา
สุขภาพชีวิต ทั้งทางรางกาย จิตใจ และอารมณที่ดีตอกัน
11. การจัดการดูแลสรางภาวะสมดุลในองคป ระกอบ 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย (physical)
ดานจิตใจ (psychological) ดานสัมพันธภาพกับสังคม (social relationship) ดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
(environmental) และความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานของผูสูงอายุ อาทิ จัดใหมีหองพักผอน
ออกแบบสถานที่ทํางานเพื่อรองรับผูสูงอายุ (มีราวบันได พื้นทางเดินและบันไดเพื่อปองกันการลื่นลม) เปนตน
12. ควรมีการกระตุนใหคนในสังคมไทยปรับทัศนคติเกี่ยวกับผูสูงอายุวามีศักยภาพเพียงพอในการ
ดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ลบความเชื่อหรือทัศนคติดั้งเดิมที่คิดวาการใหผูสูงอายุทํางานคือสิ่งที่ไมควร
กระทํา
13. รัฐตองประชาสัมพันธใหเห็นวาเรื่องผูสูงอายุเปนนโยบายของชาติ ตองใหเห็นวาผูสูงอายุเปน
ทรัพยากรที่มีคา ไมใชเปนภาระ โดยจะตองไมมองผูสูงอายุในรูปของการเปนกลุมที่ตองไดรับการดูแล มุมมอง
ที่เกี่ยวกับงานดานผูสูงอายุตองไมใชเรื่อง Cost of Elderly แตจะตองมองในเรื่องของ Value of Elderly และ
ผลักดันใหเกิดกิจกรรม การประชุม หรือสัมมนาที่จะใชทรัพยากรผูสูงอายุอยางมีคุณคา
14. นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการดูแลผูสูงอายุ อาทิ ผลิตหุนยนตเพื่อใชในการดูแลผูสูงอายุ

รายนามขาราชการกระทรวงแรงงาน
ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการแรงงานผูสูงอายุของประเทศญี่ปุน
โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุนที่ 7 ชวงที่ 2
ระหวางวันที่ 10 - 15 กันยายน ๒๕60 ณ ประเทศญี่ปุน
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ : รศ.ดร.จักษ พันธชูเพชร ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษาตอเนื่อง
รักษาการผูอํานวยการสถานการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารยภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายชื่อคณะเดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน ตามโครงการ ฯ
หัวหนาคณะเดินทาง
: นายอนันตชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
คณะขาราชการผูรวมเดินทาง :
กลุมที่ 1 : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

1 นางสาววัฒนา

เจริญยงค

2 นางกัญจนาภรณ ไซกัล

ตําแหนง
แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
แรงงานจังหวัดลําปาง

3 นางสาวสุกัญญา องควิเศษไพบูลย แรงงานจังหวัดเลย
4 นางสาวกาญจนกัญจ มงคลสีมานนท รก.ในตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบบริหาร
5 นางสาวนมิตา

วายนต

แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ

6 นางศุภลักษณ

ศรุติรัตนวรกุล

แรงงานจังหวัดมุกดาหาร

7 นางสาวสุกัญญา ถมยา

ผูอํานวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน

8 นางพรผกา

ศิริบุรี

นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ สํานักงานแรงงานจังหวัดขอนแกน

9 นางสุจินดา

บุญแอ

แรงงานจังหวัดยะลา

10 นางสาวธีรานาฎ ปยวินท

แรงงานจังหวัดอางทอง
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กลุมที่ 2 : กรมการจัดหางาน
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

11 นายไชยปราการ พึ่งไท

จัดหางานจังหวัดสกลนคร

12 นางเบ็ญจมาศ

ธรรมภักดี

จัดหางานจังหวัดเชียงราย

13 นายชูชีพ

ถวิลวิทยานนท จัดหางานจังหวัดนครปฐม

14 นางเพ็ญจันทร

บุญฮก

จัดหางานจังหวัดลําปาง

15 นายสุธรรม

บัวแกว

จัดหางานจังหวัดชลบุรี

16 นางอนุวรรณ

แสงประเสริฐ

จัดหางานจังหวัดแพร

17 นางสาวบุณยวีร

ไขวพันธุ

จัดหางานจังหวัดนครพนม

18 นายอารักษ

สองแสง

จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร

19 นายสิบหมื่นชัย

โพธิสินธุ

จัดหางานจังหวัดเลย

20 นางชวนชม

บัวอนนท

จัดหางานจังหวัดกระบี่

กลุมที่ 3 : กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

21 นายบุญชัย

ศิริสนธิวรรธน

ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาผูฝกและผูประเมิน

22 นายเสริมสกุล

พจนการุณ

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานสระแกว

23 นายเลอพงษ

แตงเนียม

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานสิงหบุรี

24 นางสาวสุวรรณา อินทสุภา

ผูอํานวยการกลุมงานกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน

25 วาที่ ร.อ.สมศักดิ์ เนียมสุวรรณ

ผูอํานวยการสํานักงานรับรองความรูความสามารถ

26 นายชัยชนะ

เดชแพ

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานนนทบุรี

27 นางทิพาพรรณ

ไทยมี

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานฉะเชิงเทรา

28 นางสาวอาภากร วองเขตกร

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ

29 นายมานิตย

มงคลชื่น

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานอุตรดิตถ

31 นางพรศิวลักษณ ผิวสอาด

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานมุกดาหาร

3
กลุมที่ 4 : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

32 นายสมภพ

มาลีแกว

สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ

33 นายปรีชา

เจะสา

สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสุราษฎรธานี

34 นางเจริญพิศ

เอกอุรุ

สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดรอยเอ็ด

35 นายสิทธินิจ

บุณยะสง

สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสุรินทร

36 นายศักดิ์ศิลป

ตุลาธร

สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดระนอง

37 นายวิสุทธิ์

คงสุจริต

สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดกระบี่

38 นายสวาง

วีรกิจบริการ

สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

39 นางกรรณารัตน

อรรจนสาธิต

ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน กลุมตรวจสอบภายใน

กลุมที่ 5 : สํานักงานประกันสังคม
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

40 นางสาวดวงกมล แกววิชิต

ประกันสังคมจังหวัดสงขลา

41 นางพจนารถ

สุทธิพร

ประกันสังคมจังหวัดสระแกว

42 นายพรเทพ

ศิริไพบูลย

ประกันสังคมจังหวัดกระบี่

43 นางสาวเสาวทิพย บุญศิริ

ประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช

44 นางกิตติพร

มะนอ

ประกันสังคมจังหวัดยะลา

45 นางสาวพรพิไล

มะลอย

ผูอํานวยการกองบริหารการลงทุน

46 นายนอย

นราเลิศ

ประกันสังคมจังหวัดอางทอง

47 นายรังษี

มีเดช

ประกันสังคมจังหวัดพัทลุง

48 นายสมศักดิ์

คณาประเสริฐกุล ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1

49 นางสาววัฒนา

เกิดเพ็ชร

ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนา

50 นางรัตนา

ศาตรเพ็ชร

นักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญ สํานักสิทธิประโยชน

51 นายสุขสันต

เจริญทวีโชค

ประกันสังคมจังหวัดเลย

