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1 

บทท่ี 1 

บทนำ 

1.1 ท่ีมาและความสำคัญของการวิจัย 

 ปรากฏการณ)สังคมผู;สูงอายุเกิดขึ้นในเกือบทุกประเทศทั่วโลก จำนวนผู;สูงอายุที่เพิ่มสัดสOวนมากขึ้นมี

สาเหตุสำคัญมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร;างทางสังคมในชOวงหลายทศวรรษที่ผOานมา ทั้งด;านเศรษฐกิจ 

สังคม รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย) สOงผลให;อายุเฉลี่ยของประชากรเพิ่มขึ้น แตOอัตราการเกิด

ลดลง (Shoushi Koureika Shakai; Aging and Declining Birthrate Society) สOงผลให;สัดสOวนของประชากร

สูงอายุเพิ่มขึ้นอยOางตOอเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุCน ประเทศที่เข;าสูOสังคมผู;สูงอายุเร็วที่สุดในทวีปเอเชีย 

(ธนาคารเพ่ือการสOงออกและนำเข;าแหOงประเทศไทย, 2562)  

 สังคมผู;สูงอายุในญี่ปุCน สOวนหนึ่งเปNนผลจากการรณรงค)ของรัฐบาลสมัยโชวะ (ค.ศ. 1926 – 1989) ท่ี

ต;องการแรงงานทดแทนจากประชากรจำนวนมากที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มบทบาทของญี่ปุCน

ในเวทีการเมืองระหวOางประเทศและเพื่อพัฒนาให;เปNนชาติที่มีบทบาทสำคัญในเวทีเศรษฐกิจโลก (อภิเชษฐ 

กาญจนดิฐ, 2550) จึงนำมาซึ่งคOานิยมการมีลูกหลายคน กOอให;เกิดกลุOมคนที่เรียกวOา Baby Boomer (Dankai 

Sedai) รุOนแรกในปYพ.ศ. 2490 – 2492 และ Baby Boomer รุOนท่ี 2 (เกิดต;นทศวรรษ 1970) อยOางไรก็ตาม

ตั้งแตOชOวงปลายศตวรรษ 1970 อัตราการเติบโตของประชากรเริ่มลดลง สาเหตุสำคัญ คือ อัตราการเกิด (Birth 

Rate) หรืออัตราการเจริญพันธุ) (Fertility Rate) ลดลงอยOางตOอเนื่อง อันเปNนผลมาจากอัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจลดลง โดยเฉพาะในปYค.ศ. 1991 ที่ความมหัศจรรย)ของเศรษฐกิจญี่ปุ Cน (Japanese Economic 

Miracle) ลOมสลาย กลายเปNนจุดเร่ิมต;นของทศวรรษท่ีสูญหาย (Ushinawareta Juunen; The Lost Decade) 

จากน้ันญ่ีปุCนก็กลายเปNนสังคมท่ีมีประชากรลดลงอยOางรวดเร็ว ซึ่งเปNนปรากฏการณ)ที่ไมOเคยมีมากOอน (MHLW, 

2013)  

 อยOางไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีคนที่ 90 ของญี่ปุCน นายชินโซ อาเบะ1 ประกาศแผนกลยุทธ)การผลิกฟ¤¥น

สร;างความเติบโต (Japan Revitalization Strategy) เพื่อให;ญี่ปุCนหลุดจากภาวะความตกต่ำทางเศรษฐกิจ ซ่ึง

เรียกกันวOา นโยบายอาเบะโนะมิกส) (Abenomics) ประกอบด;วยลูกศร 3 ดอก (Tree Arrows) คือ มาตรการ

ผOอนคลายทางการเงิน (นโยบายการเงิน) มาตรการการคลังโดยการการเพิ่มการใช;จOายภาครัฐ (นโยบายการ

คลัง) และการปรับโครงสร;างเศรษฐกิจเพื่อประชาชน (นโยบายเติบโต) โดยตั้งใจที่จะแก;ไขปdญหาเงินเฟ�อที่ต่ำ

อยOางตOอเนื ่องของญ่ีปุCน ปdญหาด;านการลดผลิตภาพของคนงานเมื ่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล;ว เชOน 

สหรัฐอเมริกา เปNนต;น และปdญหาด;านประชากรศาสตร)ที่เกิดจากประชากรสูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากข้ึน 

(JILPT, 2014) 

 สถาบันประชากรแหOงชาติญี่ปุCน (2562) ประเมินวOาในอีก 4 ปYข;างหน;า ประชากรผู;สูงอายุ ที่มีอายุ

มากกวOา 100 ปYขึ้นไปในญี่ปุCนจะมีจำนวนเกินกวOา 100,000 คน และเพิ่มขึ้นแตะระดับท่ี 170,000 คน ในปY

 
1 นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ เป5นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกในป;พ.ศ. 2549 จากนั้นไดFรับการเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อปลายป;พ.ศ. 

2555 
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ค.ศ. 2028 สOวนประชากรวัยแรงงานที่มีอยูO 75.64 ล;านคนหรือร;อยละ 63.8 ในปY ค.ศ. 2010 จะลดลงเหลือ

เพียง 62.78 ล;านคนหรือร;อยละ 58.4 ในปYค.ศ. 2030 และจะลดลงอีกเหลือเพียง 41.05 ล;านคนหรือร;อยละ 

47.3 ในปYค.ศ. 2060 ซึ ่งเปNนตัวเลขท่ีต่ำท่ีสุดในบรรดาสมาชิก OECD (Organization for Economic Co-

operation and Development)2 สOงผลให;ญี่ปุCนจะประสบปdญหาขาดแคลนแรงงานถึงขั้นวิกฤตในอนาคต 

และสะท;อนการเข;าสูOสังคมผู;สูงอายุอยOางรวดเร็วอยOางที่ไมOเคยเห็นมากOอนในตOางประเทศ (Ato, 2013; JILPT, 

2014)  

 ปdญหาขาดแคลนแรงงานดังกลOาว สOงผลให;ญี่ปุ CนวางแผนอยOางเปNนระบบที่จะนำแรงงานผู;สูงอายุ

โดยเฉพาะชOวงอายุ 60 – 64 ปYขึ้นไป มาทดแทนประชากรวัยแรงงานที่คาดวOาจะลดลงอยOางตOอเนื่อง ซึ่งถือเปNน

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญOในสังคมญี่ปุ Cน โดยได;มีการเตรียมขยายอายุเกษียณในระบบประกันสังคมตาม

กฎหมายการบำนาญสำหรับแรงงานของญี่ปุCน เพ่ิมมาตรการสนับสนุนการจ;างแรงงานผู;สูงอายุ และแก;ไข

กฎหมายที่เกี่ยวกับการจ;างงานผู;สูงอายุ เพื่อแก;ปdญหาขาดแคลนแรงงานและภาระด;านสวัสดิการสังคม (เนตร

นภา ไวทย)เลิศศักด์ิ, 2559)  

 จากข;อมูลข;างต;นทำให;ผู ;วิจัยเกิดความสนใจในการศึกษาแนวทางการจัดการแรงงานผู;สูงอายุใน

ประเทศญี่ปุCน รวมไปถึงการศึกษาสังคมผู;สูงอายุ สถานการณ)การจ;างงานของผู;สูงอายุ และนโยบายที่เกี่ยวข;อง 

เพื่อนำมาเปNนบทเรียนและแนวปฏิบัติ โดยเฉพาะอยOางยิ่งในการนำมาพัฒนาการจัดการแรงงานผู;สูงอายุใน

ประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถใช;เปNนกรณีศึกษาและนำมาพัฒนารูปแบบนโยบายที่เกี่ยวข;องด;านแรงงานและ

ด;านสังคมภายในประเทศตOอไป 

 

1.2 วัตถุประสงค,ของการวิจัย 

 2.1 เพ่ือศึกษาสังคมผู;สูงอายุในประเทศญ่ีปุCน 

 2.2 เพ่ือศึกษาสถานการณ)การจ;างงานของผู;สูงอายุในประเทศญ่ีปุCน 

 2.3 เพ่ือศึกษาและนำเสนอนโยบายท่ีเก่ียวข;องกับการจัดการแรงงานผู;สูงอายุในประเทศญ่ีปุCน 

 

1.3 ประโยชน,ท่ีคาดวBาจะได0รับ 

 3.1 เพ่ือทราบถึงสังคมผู;สูงอายุในประเทศญ่ีปุCน 

 3.2 เพ่ือเข;าใจสถานการณ)การจ;างงานของผู;สูงอายุในประเทศญ่ีปุCน 

  3.3 เพ่ือทราบถึงนโยบายท่ีเก่ียวข;องกับการจัดการแรงงานผู;สูงอายุในประเทศญ่ีปุCน 

 3.4 เพ่ือเปNนกรณีศึกษาและนำมาพัฒนาการจัดการแรงงานผู;สูงอายุในประเทศไทย 

 
2 องคJการเพื่อความรLวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organization for Economic Co-operation and 

Development) เป5นองคJกรระหวLางประเทศของกลุLมประเทศที่พัฒนาแลFว และยอมรับระบอบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจ

การคFาเสรีในการรLวมกันและพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปและโลก โดยมีประเทศที่พัฒนาแลFวที่ไมLไดFอยูLในทวีปยุโรปเขFา

เป5นสมาชิกดFวย ไดFแกL ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนดJ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุoน (Innovation Technology, 2561) 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการจัดการแรงงานผู;สูงอายุในประเทศญี่ปุCน มีขอบเขตการศึกษาวิจัย

เก่ียวกับ 

 4.1 ขอบเขตด;านพ้ืนท่ี คือ ประเทศญ่ีปุCน 

 4.2 ขอบเขตด;านเน้ือหา คือ มาตรการ นโยบาย และการจัดการของญ่ีปุCน ในประเด็นผู;สูงอายุเทOาน้ัน 

 4.3 ขอบเขตด;านเวลา ได;แกO หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2488) – ปdจจุบัน เนื่องจากหลังสงคราม

เปNนชOวงเร่ิมของสังคมผู;สูงอายุ และหลังจากน้ันจึงมีการออกนโยบายแก;ไขปdญหา 

 

1.5 วิธีการศึกษา 

 ผู ;วิจัยได;มีการสืบค;นข;อมูล แนวคิด และทฤษฎีที ่เกี ่ยวข;องกับงานวิจัยจากแหลOงข;อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data Sources) ประวัติศาสตร)และสถานการณ)ของสังคมผู;สูงอายุ กรอบแนวคิดนโยบายอาเบะ

โนมิกส) (Abenomics) ตลาดแรงงานแบบคู Oขนาน (Labor Market Duality) พระราชบัญญัติเก ี ่ยวกับ

ความก;าวหน;าของมาตรการสนับสนุนเลี ้ยงดูเด็กรุ OนตOอไป (Act on Advancement of Measures to 

Support Raising Next-Generation Children) และพระราชบัญญัติพื้นฐานสำหรับมาตรการแก;ไขอัตราการ

เกิดที ่ลดลง 2003 (Basic Act for Measures to Cope with a Declining Birthrate) ระบบบำนาญและ

มาตรการสOงเสริมการจ;างงานของผู;สูงอายุ โดยศึกษาจาก วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร) ศูนย)ญี่ปุCนศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) วารสารเครือขOายญี่ปุCนศึกษา สถาบันวิจัยนโยบายและฝ©กอบรมแรงงานแหOงประเทศ

ญี่ปุCน (Japan Institute for Labour Policy and Training – JILPT) และกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและ

สวัสดิการแหOงประเทศญี่ปุCน (Ministry of Health, Labour and Welfare) เปNนต;น แล;วนำข;อมูลที่รวบรวม

มาคัดแยกเปNนหมวดหมูOแล;วนำมาทบทวนวรรณกรรม จากนั้นนำมาวิเคราะห)ข;อมูลเพื่อให;ทราบถึงสังคม

ผู;สูงอายุในประเทศญี่ปุCน เข;าใจสถานการณ)การจ;างงานของผู;สูงอายุในประเทศญี่ปุCน ทราบถึงนโยบายท่ี

เกี่ยวข;องกับการจัดการแรงงานผู;สูงอายุในประเทศญี่ปุCน เพื่อเปNนกรณีศึกษาและนำมาพัฒนาการจัดการ

แรงงานผู;สูงอายุในประเทศไทย  จากนั้นนำมาเรียบเรียงและปรับแตOงให;เหมาะสม เพื่อสรุปและนำเสนอใน

รูปแบบการบรรยาย 

 

1.6 นิยามศัพท, 

 1.6.1 United Nation (2015) ได;ให;นิยามของผู;สูงอายุ (Older Person) วOาหมายถึง ประชากรท้ัง

ชายและหญิงท่ีมีอายุมากกวOา 60 ปYข้ึนไป โดยแบOงระดับการเข;าสูOสังคมผู;สูงอายุไว; 3 ระดับ ได;แกO  

  1) สังคมผู;สูงอายุ (Aged Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปYขึ้นไปมากกวOาร;อย

ละ 10 ของประชากรท้ังหมด  

  2) สังคมผู;สูงอายุอยOางสมบูรณ) (Complete Aged Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากร

อายุ 60 ปY ข้ึนไป มากกวOา ร;อยละ 20 ของประชากรท้ังหมด 
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  3) สังคมผู;สูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged Society) หมายถึง สังคมท่ีมีประชากรอายุ 60 

ปYข้ึนไป มากกวOาร;อยละ 28 ของประชากรท้ังหมด 

 1.6.2 องค)กรอนามัยโลก (World health organization : WHO, 2002) กลOาววOา การให;คำนิยามคำ

วOาผู;สูงอายุเปNนเรื่องยาก ประเทศที่ได;รับการพัฒนาแล;วสOวนใหญO เชOน ญี่ปุCน ตัวเลขของผู;สูงอายุจะเริ่มที่ 65 ปY

ขึ้นไป นอกจากนี้หลักการแบOงอายุของแตOละประเทศนั้นไมOเหมือนกัน บางประเทศจะจัดชOวงอายุโดยอิงจาก

การเกษียณงาน บางประเทศก็จะมีการจัดแบOงทางเพศ กลOาวคือ เพศชายจะอยูOในระหวOางอายุ 55-75 ปY เพศ

หญิงจะอยูOระหวOางอายุ 45-55 ปY การจัดแบOงชOวงอายุที่แตกตOางกันไปตามสังคม การเมือง ความเจริญ และ

วัฒนธรรม แตOหากให;ระบุอายุของผู;สูงอายุในนิยามของ WHO ผู;สูงอายุคือผู;ท่ีมีอายุ 50 ปYข้ึนไป 

 1.6.3 สำหรับประเทศไทย คำวOา “คำวOาผู;สูงอายุ” ถูกบัญญัติขึ้นครั้งแรกโดย พล.ต.ต.อรรถสิทธ) สิทธิ

สุนทร ในการประชุมระหวOางแพทย)อาวุโสและผู;สูงอายุจากวงการตOาง ๆ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1962 จน

เปNนที่เข;าใจ ยอมรับ และใช;กันอยOางแพรOหลาย จนกระทั่งปdจจุบันนี้ โดยความหมายของ “ผู;สูงอายุ” หมายถึง 

บุคคลที่อยูOในวัยสุดท;ายของวงจรชีวิต ซึ่งวงจรชีวิตนั้นเริ่มตั้งแตOวัยทารก วัยเด็ก วัยหนุOมสาว วัยผู;ใหญO และวัย

ชรา การกำหนดเกณฑ)วOาเมื่อใดจึงจะเรียกวOาผู;สูงอายุนั้น ในสังคมดั้งเดิมได;กำหนดการเปNนผู;สูงอายุโดยใช;

บทบาทท่ีบุคคลนั้น ๆ ทำอยูOในสังคมเปNนเกณฑ) ซึ่งบทบาทเหลOานี้มักจะเปNนบทบาทที่แสดงถึงความเปNนผู;นำ 

และความรับผิดชอบสูงในสังคม สOวนในปdจจุบันมักจะใช;อายุเปNนเกณฑ)ในการกำหนดความหมายของการเปNน

ผู;สูงอายุ การใช;อายุเปNนเกณฑ)นี้ก็มักจะแตกตOางกันไปในสังคมของแตOละประเทศ เชOน บางประเทศกำหนดให; 

55 ปY บางประเทศกำหนด 65 ปY หรือ 70 ปY ตัวเลขเหลOานี้คือ เกณฑ)อายุใช;เพื่อเกษียณตัวเองออกจากการ

ปฏิบัติงานตามท่ีแตOละประเทศกำหนดข้ึนไว; (ยุวดี ไวทยะโชติ, 2555) 
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บทท่ี 2 

การทบทวนแนวความคิดและงานศึกษาท่ีเก่ียวข0องกับการศึกษา 

2.1 กรอบทฤษฎีและแนวความคิดท่ีเก่ียวข0อง 

 การศึกษาแนวทางการจัดการแรงงานผู;สูงอายุในประเทศญี่ปุCน อาศัยกรอบแนวคิดนโยบายอาเบะโน-

ม ิกส )  (Abenomics) ตลาดแรงงานแบบคูOขนาน (Labor Market Duality) พระราชบ ัญญัต ิ เ ก่ียวกับ

ความก;าวหน;าของมาตรการสนับสนุนเลี ้ยงดูเด็กรุ OนตOอไป (Act on Advancement of Measures to 

Support Raising Next-Generation Children) และพระราชบัญญัติพื้นฐานสำหรับมาตรการแก;ไขอัตราการ

เกิดที่ลดลง 2003 (Basic Act for Measures to Cope with a Declining Birthrate) ระบบท่ีสร;างโอกาสใน

การเข;ารับคำปรึกษาแนะนำด;านอาชีพเปNนระยะตามโอกาส (Self Career Dock) Baby Boomer และหลัก

ปรัชญาอิคิไก (Ikigai) (生き甲斐)รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข;อง เพื่อนำมาเปNนกรอบความรู;ในการศึกษา 

โดยจะนำเสนอการทบทวนกรอบทฤษฎีแนวความคิดที่เกี่ยวข;อง ซึ่งจะแบOงการนำเสนอตามลำดับออกเปNน 6 

หัวข;อ ดังน้ี 

  2.1.1 กรอบแนวคิดนโยบายอาเบะโนมิกส) (Abenomics) 

 
ภาพท่ี 2.1 นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ 

ท่ีมา : https://th.anngle.org/wp-content/uploads/2020/09/Lark20200919-144439-800x533.jpeg 

 

   อาเบะโนมิกส)เปNนชื่อเรียกชุดนโยบายเศรษฐกิจ ของรัฐบาลชินโซ อาเบะ ในการ

ดำรงตำแหนOงนายกรัฐมนตรีรอบท่ี 2 เพื่อให;ญี่ปุCนหลุดพ;นจากวงจรตกต่ำทางเศรษฐกิจและเพิ่มพูนความมั่งค่ัง 

ประกอบด;วย 3 เสาหลักหรือ “ลูกศร 3 ดอก” คือ  

    1) นโยบายการเงิน (Bold monetary policy) มีเป�าหมายเพื่อแก;ปdญหา

เงินฝ¤ดด;วยการผOอนคลายการเงิน โดยธนาคารกลางเพิ่มปริมาณเงินจำนวนมากเข;าไปในระบบเศรษฐกิจ

โดยตรงผOานการซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งทำให;รัฐบาลญี่ปุCนเปNนรัฐบาลที่ถือครองสินทรัพย)มากที่สุดในโลกถึงร;อย

ละ 70 ของ GDP เปรียบเทียบกับ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ท่ีถือครองประมาณร;อยละ 25 ของ GDP 

(Council on Foreign Relations, 2016) 

    2) นโยบายการคลัง (Flexible fiscal policy) นโยบายการคลังมีเป�าหมาย

เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจ เพ่ิมความเช่ือม่ันด;วยการใช;จOายภาครัฐ รัฐบาลต้ังวงเงินในการใช;จOายไว;ถึง 2 แสนล;าน
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เหรียญสหรัฐ และมีกวOาคร่ึงหนึ่งเปNนงบประมาณท่ีรัฐบาลจะเปNนผู;ใช;จOายโดยตรงในการสร;างโครงสร;างพ้ืนฐาน

คือ สะพาน อุโมงค) และถนน ท่ีทนทานตOอแผOนดินไหว (Council on Foreign Relations, 2016) 

    3) ยุทธศาสตร)การเจริญเติบโต (Growth strategy) ยุทธศาสตร)การเติบโต

นั้นรัฐบาลมีความพยายาม ปฏิรูปโครงสร;างเศรษฐกิจตOาง ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขOงขันของประเทศ

ด;วยการลดภาษีบริษัท เป¬ดเสรีภาคเกษตร ปฏิรูปกฎระเบียบเกี่ยวกับพลังงาน ส่ิงแวดล;อม สุขภาพ ปรับปรุง

วิธีการลงทุนของรัฐบาล สร;างแรงจูงใจทางภาษี เพ่ือเพิ่มโอกาสในการทำงานของผู;หญิง (Cabinet Decision, 

2013) สำหรับแรงงานผู;สูงอายุ มีการตั้งเป�าหมายเพิ่มสัดสOวนของบริษัทที่จ;างงานผู;เกษียณตOอจนถึงอายุ 65 ปY 

เพิ ่มขึ ้นเปNนร;อยละ 100 ภายในปYค.ศ. 2025 เพิ่มมาตรการปรับปรุงสภาพแวดล;อมในการทำงานสำหรับ

ผู;สูงอายุ เพิ่มอัตราการจ;างงานผู;สูงอายุให;สูงขึ้นจากการปรับปรุงระบบการจ;างงานพนักงานพาร)ตไทม) (เนตร

นภา ไวทย)เลิศศักด์ิ, 2559) 

   3 ปYหลังการประกาศนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลนายอาเบะ ผลอยOางเปNนรูปธรรม  

คือ การแก;ปdญหาเงินฝ¤ด เพิ่มรายได;ประชาชาติ (GNI) ทำให;บริษัทมีรายได;สูงขึ้น ลดจำนวนผู;วOางงานลง ทำให;

คOาจ;างแรงงานสูงขึ ้นในบริษัทขนาดใหญO บริษัทขนาดกลางและขนาดยOอม สามารถบรรลุเป�าหมายทาง

งบประมาณท้ังของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท;องถิ่นได; ท;องถิ่นเก็บภาษีได;มากขึ้น สามารถบรรลุข;อตกลงโดย

หลักการในการเจรจา TPP (Trans-Pacific Partnership) มีนักทOองเท่ียวตOางชาติมาเที่ยวญี่ปุCนในปYค.ศ. 2015 

เปNนจำนวน 19.74 ล;านคน ซึ่งมากกวOาในปYค.ศ. 2012 ที่มีเพียง 8.36 ล;านคน และยังสามารถเพ่ิมการจ;างงาน

ผู;หญิงและผู;สูงอายุมากข้ึนด;วย (Cabinet office, 2016) 

  2.1.2 ตลาดแรงงานแบบคูOขนาน (Labor Market Duality) 

   ตลาดแรงงานแบบคูOขนาน แบOงออกเปNน 2 ประเภท คือ การที่บริษัทจ;างงานแยก

ระหวOาง กลุ Oมพนักงานประจำ (Seiki Shain; Regular Employees) กับกลุ OมพนักงานไมOประจำ (Hiseiki 

Shain; Non-regular Employees) โดยกลุOมพนักงานไมOประจำซึ่งสOวนใหญOจะเปNนผู;หญิงและผู;สูงอายุ จะไมOมี

โอกาสก;าวขึ้นสูOตำแหนOงบริหาร ได;รับสวัสดิการน;อยกวOา และโอกาสฝ©กอบรมพัฒนาน;อยกวOา ซึ่งธรรมเนียม

ปฏิบัติเชOนน้ีไมOผิดกฎหมายแรงงานของญ่ีปุCน (Jones and Urasawa, 2011; Kato and Owan, 2014) 

 
ภาพท่ี 2.2 พนักงานประจำและพนักงานไมOประจำ แยกตามชOวงอายุ 

ท่ีมา : JILPT 2014: 60 
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  2.1.3 พระราชบัญญัติเกี่ยวกับความก;าวหน;าของมาตรการสนับสนุนเลี้ยงดูเด็กรุOนตOอไป (Act 

on Advancement of Measures to Support Raising Next-Generation Children) และพระราชบัญญัติ

พื ้นฐานสำหรับมาตรการแก;ไขอัตราการเกิดที ่ลดลง 2003 (Basic Act for Measures to Cope with a 

Declining Birthrate) 

   ทั้ง 2 พระราชบัญญัติถูกประกาศและมีผลบังคับใช;พร;อมกันในปY ค.ศ. 2003 เพ่ือ

แก;ไขปdญหาอัตราการเกิดที่ลดลง (Falling Birthrate) โดยเน;นไปที่การแก;ไขชั่วโมงการทำงานนานเพื่อให;มี

เวลาอยูOกับครอบครัวเพิ่มขึ้น ด;วยการบังคับให;บริษัทที่มีพนักงานอยOางน;อย 101 คนขึ้นไป ต;องสOงแผนปฏิบัติ

การ ตOอกระทรวง MHLW (Ministry of Health, Labor and Welfare) โดยเปNนแบบฟอร)มเกี ่ยวกับการ

ดำเนินมาตรการเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล;อมในการทำงาน เพื่อสOงเสริมการสร;างสมดุลระหวOางชีวิตกับการ

ทำงาน (Work-Life Balance) ให;สามารถทำควบคูOกันไปได; เชOน มาตรการลดชั่วโมงการทำงาน ลดการทำงาน

ลOวงเวลา สนับสนุนพนักงานให;ขอลาหยุดประจำปY รวมทั้งการทำงานแบบยืดหยุOน เปNนต;น (Kawaguchi, 

2013) 

   บริษัทที่ปรับปรุงและดำเนินแผนปฏิบัติการได;อยOางเหมาะสม จะได;รับการรับรอง

โดยรัฐมนตรีวOาการกระทรวง MHLW และได;รับอนุญาตให;ใช;เครื่องหมาย Kurumin (Kurumin หมายถึง ผ;า

หOอเด็กทารก) กับป�ายสินค;า โฆษณา เว็บไซต) ประกาศรับสมัครงาน หรือเอกสารของบริษัท เพื่อให;ทราบวOา

เปNนบริษัทที่สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กรุOนตOอไป ชOวยสร;างภาพลักษณ)ที่ดี นำไปสูOการเพิ่มยอดขายรับสมัคร

พนักงานได; และต้ังแตOเดือนเมษายน ค.ศ. 2015 กำหนดให;บริษัทท่ีดำเนินแผนปฏิบัติการสนับสนุนอยOางจริงจัง

และตOอเน่ือง จะได;รับการรับรองให;ใช;เคร่ืองหมาย Platinum Kurumin (เนตรนภา ไวทย)เลิศศักด์ิ, 2559) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3 เคร่ืองหมาย Kurumin (ด;านขวา) และ Platinum Kurumin (ด;านซ;าย) 

ท่ีมา : https://www.kobelco.co.jp/english/sustainability/initiatives.html 
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  2.1.4 Self Career Dock 

   ยุทธศาสตร)การฟ¤¥นฟูประเทศญี่ปุCน (2015) ให;ความหมายไว;วOา ระบบท่ีสร;างโอกาส

ในการเข;ารับคำปรึกษาแนะนำด;านอาชีพเปNนระยะตามโอกาส ให;เหมาะกับอายุ  จำนวนปYท่ีทำงาน และ

ตำแหนOง เปNนต;น เพ่ือชOวยให;ผู;ใช;แรงงานเกิดการ “ตระหนักรู;” ในการพัฒนาความก;าวหน;าในสายอาชีพของ

ตน ดำเนินการโดยปรับแก;แผนงานในสายอาชีพและพัฒนาทักษะความสามารถให;เหมาะสม จากผู ;ให;

คำปรึกษาด;านอาชีพ (Career Consultant) จะจัดให;มีการให;คำแนะนำเปNนระยะสม่ำเสมอ โดยแบOงผู;เข;ารับ

การปรึกษาออกเปNน 3 กลุOม ได;แกO 

    1) ผู;มีอายุน;อย (พนักงานใหมO ฯลฯ) เข;ารับคำปรึกษาเพื่อกำหนดเป�าหมาย

ชีวิตในการทำงานที่ชัดเจน และทำรายการประเด็นปdญหาและวิธีแก;ไขที่ชัดเจนเพื่อให;บรรลุเป�าหมาย พร;อม

สร;างแรงจูงใจให;เกิดการปฏิบัติจริง เปNนต;น 

    2) พนักงานระดับกลาง (เม่ือมีตำแหนOงบริหารในระดับหน่ึง) เข;ารับ

คำปรึกษาเพื่อกำหนดเส;นทางความก;าวหน;าในสายอาชีพ (career path) ระยะกลางและระยะยาว พิจารณา

ความก;าวหน;าในอาชีพระยะกลางและระยะยาว พร;อมกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาทักษะและ

ความสามารถท่ีจำเปNน อีกท้ังยังปรึกษาและแก;ไขปdญหาเร่ืองไมOสบายใจในท่ีทำงาน เปNนต;น 

    3) วัยกลางคนและผู;สูงอายุ (เมื่ออายุสูงขึ้นถึงระดับหนึ่ง) เข;ารับคำปรึกษา

เพื่อย;อนดูความก;าวหน;าในสายอาชีพที่ผOานมาและกำหนดเป�าหมายใหมO นอกจากนี้ยังทำรายการประเด็น

ปdญหาและวิธีแก;ไขท่ีชัดเจนเพ่ือให;บรรลุเป�าหมาย เพ่ือสร;างแรงจูงใจให;เกิดการปฏิบัติจริง เปNนต;น 

   ในสOวนของการให;คำปรึกษาด;านอาชีพของบริษัทท่ีผOานมาได;มีการใช;เงินอุดหนุนเพ่ือ

สOงเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในบริษัทแตOจากมุมมองท่ีให;;ความสำคัญกับ Self Career Dock จึงได;มี

การกำหนดเง่ือนไขให;ใช;ระบบน้ีพร;อมเพ่ิมจำนวนเงินอุดหนุนสำหรับคอร)สสOวนหน่ึงท่ีได;รับเงินอุดหนุนเพ่ือ

สOงเสริมการพัฒนาความก;าวหน;าในสายอาชีพ (คอร)สในการนำระบบมาใช;และฝ©กอบรมโดยผู;ประกอบการ

ท่ัวไป (ระบบ Self Career Dock))  

   ในขณะเดียวกันก็สOงเสริมให;มีการใช;ระบบ Self Career Dock โดยการเพ่ิมอัตราเงิน

อุดหนุนให;กับคอร)สแตOละคอรส)ที่เข;าขOายรับเงินอุดหนุนเพ่ือสOงเสริมการพัฒนาความก;าวหน;าในสายอาชีพ และ

ผู;ประกอบการท่ีนำเอาระบบ Self Career Dock มาใช; ซ่ึงรายละเอียดเงินอุดหนุน มีดังตOอไปน้ี 

    - สำหรับเงินอุดหนุนเพ่ือสOงเสริมการพัฒนาความก;าวหน;าในสายอาชีพสOวน

ท่ีสนับสนุน “การนำระบบมาใช;;” ก็ได;มีการจัดทำรายการเงินอุดหนุนสำหรับผู;ประกอบการท่ีใช;ระบบ “Self 

Career Dock” (จำเปNนต;องใช;ผู;ท่ีมีใบประกาศนียบัตรการให;คำปรึกษาด;านอาชีพและต;องกำหนดกฎระเบียบ 

ในการทำงาน เปNนต;น) แนะนำให;ใช;ระบบ Self Career Dock และจัดสรรเงินอุดหนุนแกOผู;ประกอบการท่ีใช;

ระบบดังกลOาว คือ เงินอุดหนุนสำหรับผู;ใช;ระบบ 500,000 เยน (250,000 เยน) (จากเดิม 300,000 เยน 

(150,000 เยน)) กลOาวคือโยกเงินอุดหนุนเพ่ือสOงเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในบริษัท สOวนท่ีสนับสนุน 

“ระบบการให;คำปรึกษาด;านอาชีพ” ไปรวมกับสOวนท่ีสนับสนุน “การนำระบบมาใช;”  
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    - ต้ังเง่ือนไขในการฝ©กอบรมโดยผู;ประกอบการทั่วไปวOาต;องใช;ระบบ Self 

Career Dock (ท่ีไมOถึงข้ันกำหนดวOาผู;ให;การอบรมต;องมีใบประกาศนียบัตร และไมOกำหนดกฎระเบียบในการ

ทำงาน)  

  2.1.5 Baby Boomer คือคนท่ีเกิดที่เกิดปYค.ศ. 1946 - 1964 เปNนคนที่เกิดหลังสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ที่จำนวนประชากรในโลกเกิดเพิ่มขึ้นอยOางรวดเร็ว สาเหตุที่เรียกวOา "เบบี้บูมเมอร)" ก็เพราะวOาหลังจาก

สงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง บ;านเมืองที่ผOานการสู;รบได;รับความเสียหายอยOางหนัก แตOละประเทศจึงขาด

แรงงานในการขับเคลื่อนประเทศ ประชากรที่เหลืออยูOจึงต;องเรOงฟ¤¥นฟูประเทศให;กลับมาแข็งแกรOงมั่นคงอีกคร้ัง 

คนในยุคนั้นจึงมีคOานิยมที่จะต;องมีลูกหลาย ๆ คน เพื่อสร;างแรงงานขึ้นมาพัฒนาประเทศชาติ นอกจากน้ียัง

เปNนโลกในยุคอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค;าที่ใช;ในชีวิตประจำวัน เชOน เครื่องใช;ไฟฟ�าและรถยนต)เพิ่มขึ้นมาก 

เชOนเดียวกับการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานตOาง ๆ เชOน ถนนหนทาง  ไฟฟ�าและน้ำประปา เปNนต;น ในทาง

การเมืองเองนั้นนี่คือยุคของ “สงครามเย็น” ที่มีการตOอสู;ทางความคิดระหวOางคอมมิวนิสต)กับทุนนิยมอยOาง

รุนแรง ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นอยOางหนึ่งก็คือ มีการ “โฆษณาชวนเชื่อ” อยOางรุนแรงระดับ “ล;างสมอง” ของคนท้ัง

ประเทศเพ่ือท่ีจะเอาชนะคอมมิวนิสต) ผลก็คือ ความคิดของคนท่ีเกิดในยุคน้ีมีความคล;ายคลึงกันมากและมักจะ

เปNนคนท่ีมีความเปNนอนุรักษ)นิยมสูง (นิเวศน) เหมวชิรวรากร, 2563) 

  2.1.6 หลักปรัชญาอิคิไก (Ikigai) (生き甲斐
い き が い

) 

   คือ ปรัชญาชีวิตญี่ปุCน ทำให;คนญี่ปุCนมีอายุที่ยืนยาว และถูกยกยOองให;เปNนประชาชน

ที่มีคุณภาพ ซึ่งอิคิไก ประกอบขึ้นด;วยคำ 2 คำคือ อิคิ (iki) （生
い

き）ที่แปลวOา “ชีวิต” และ ไก (gai) 

（甲斐
か い

) ที่แปลวOา “คุณคOาทางจิตใจ” ซึ่ง อิคิไก หมายถึง จุดมุOงหมาย หรือ เหตุผลของการมีชีวิตอยูO คือ

ปรัชญาเซนที่ต;องการให;มนุษย)ชื่นชมความงามของสิ่งรอบตัว ด;วยการการสร;างความสุขและสุขภาพที่ดีของ

รOางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ผOานการรู ;สึกตัวและการค;นพบตัวตน เปNนแนวคิดที่ฝdงลึกในวัฒนธรรม 

ประเพณี และวิถีชีวิต จุดมุOงหมายของปรัชญานี้คือการสร;างวงกลมที่สมดุลของตัวเราเองขึ้นมา ซึ่งหากเรา

สามารถค;นหาตัวเองจนพบ วOาตัวเราชอบอะไร และทำอะไรได;ดี ก็สามารถวางเป�าหมายชีวิตของเราเองได;

อยOางชัดเจน และสามารถทำการฝ©กฝน ลงมือทำจนสำเร็จ พร;อมตอบแทนคืนสูOสังคมได; ส่ิงเหลOานี้จะทำให;เรา

ตระหนัก และเห็นคุณคOาของการใช;ชีวิตอยOางมีความสุขได; (ตOอ ตOอสกุล, 2563) 

   การเข;าถึงหลักแหOง อิคิไก สามารถเข;าถึงได;ด;วยหลักการวงกลม 4 วง ที่วาดทับตัด

กันอยูO ได;แกO วงกลมของสิ่งที่เรารัก หรือชอบ (What you LOVE) วงกลมของสิ่งที่เราทำได;ดี (What you are 

GOOD AT) วงกลมของสิ่งที่เราทำแล;วได;รับสิ่งตอบแทน (What you can be PAID FOR) และวงกลมของส่ิง

ท่ีโลกต;องการ (What the world NEEDS) เม่ือวงกลมท้ัง 4 วาดทับตัดกันจะกOอเกิดอีก 4 หลักการข้ึนมา 

    1) ส่ิงท่ีเรารัก + ส่ิงท่ีเราทำได;ดี  = ความหลงใหล (Passion) 

    2) ส่ิงท่ีเรารัก + ส่ิงท่ีโลกต;องการ  = หน;าท่ี (Mission) 

    3) ส่ิงท่ีโลกต;องการ + ส่ิงท่ีเราทำแล;วได;รับส่ิงตอบแทน = งาน (Vocation) 

    4) ส่ิงท่ีเราทำได;ดี + ส่ิงท่ีทำแล;วได;รับส่ิงตอบแทน = อาชีพ (Profession) 
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ภาพท่ี 2.4 วงกลมแหOงความรู;สึก 4 วง 

ท่ีมา : https://mover.in.th/m-article/ikigai/ 

 

   อิคิไกเปNนปdจจัยสำคัญที่สOงผลให;เกาะโอกินาวะมีสัดสOวนผู;สูงอายุเกิน 100 ปY ตOอ

ประชากร 100,000 คนบนเกาะแหOงนี้คือ 24.55 คน โดยเฉพาะหมูOบ;านโอกิมิ ในชนบททางตอนเหนือของ

เกาะโอะกินะวะ ที่มีประชากร 3,000 คน และมีจำนวนผู;สูงอายุมากที่สุดในโลก จนได;รับขนานนามวOา หมูOบ;าน

ศตวรรษิกชน นอกจากนี้ร;อยละ 100 ของผู;สูงอายุในหมูOบ;านโอะกิมิ มีงานหลักงานรอง แทนที่จะมีรายได;เพียง

แหลOงเดียว เพื่อหาวิธีการสร;างรายได;จากงานอดิเรก งานประเภทอื่น ๆ หรือตั้งกิจการของตัวเองขึ้นมา สOวน

ใหญOมีงานรองคือทำสวนเพื่อนำผักไปขายยังตลาดท;องถิ่น (Hector Garcia and Francesc Miralles, 2018)

    

2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข0อง 

 1) บทเรียนการจัดการสังคมผู;สูงอายุจากประเทศญี่ปุCน (Ageing Society Management : Lessons 

learned from Japan) 

  ดำรงศักดิ์ จันโททัย (2563) ได;ศึกษาเกี่ยวกับ บทเรียนการจัดการสังคมผู;สูงอายุจากประเทศ

ญี่ปุCน (Ageing Society Management : Lessons learned from Japan) โดยมีวัตถุประสงค)เพื่อการศึกษา

สถานการณ)สังคมผู;สูงอายุในประเทศญี่ปุCน ศึกษากรอบความคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติในการจัดการสังคม

ผู;สูงอายุ และวิเคราะห)ข;อมูลข;อเท็จจริงอันเกี่ยวข;องกับบทเรียนและแนวปฏิบัติ ท่ีดีจากนักวิชาการ หนOวยงาน

ภาครัฐ และผู;สูงอายุในบริบทตOาง ๆ อันเก่ียวข;องกับการสร;างความเปNนสถาบันในการจัดการชุมชนสังคม

ผู;สูงอายุ โดยศึกษาจากการศึกษาวิจัยภาคสนามทั้งเมืองและชนบทตั้งแตOเหนือจรดใต;คือ พื้นที่เกาะฮอกไกโด 

พ้ืนท่ีภูมิภาคมหานคร โตเกียว และจังหวัดโอกินาวาในชOวงระหวOาง 10 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยการ

วิเคราะห)ข;อมูลในเชิงคุณภาพท้ังจากการสังเกตการณ) กิจกรรมและข;อมูลท่ีได;จากบุคคลท้ังที่เปNนนักวิชาการ

มหาวิทยาลัย เจ;าหน;าที่ของรัฐ และผู;สูงอายุ พบวOาในเชิงสถานการณ)สังคมผู;สูงอายุญ่ีปุCนไมOเฉพาะแคOก;าวเข;า

ไปสูOสังคมผู;สูงอายุขั้นสุดยอด (super or hyper-ageing society) เทOานั้น สถานการณ)ของภาครัฐโดยเฉพาะ
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ในด;านการคลังและคOาใช;จOายสาธารณะในประเด็น ผู;สูงอายุท่ีมีสัดสOวนคOอย ๆ เพิ่มมากขึ้นเปNนลำดับก็เปNนส่ิงท่ี

สังคมญ่ีปุCนตระหนักอยOางมากด;วยเชOนกัน จนนำมาสูOกรอบความคิดการจัดการในเชิงบูรณาการ ซ่ึงหมายถึง

กรอบความคิดพฤฒาวิทยา (Gerontology) ซึ่งเปNนวิชาการท่ีมีความแตกตOางจากการจัดการสังคมผู;สูงอายุที่มี

มากOอนท่ีมุOงเน;นการจัดสวัสดิการแกOผู;สูงวัย หรือแนวคิดการจัดการทางการแพทย)ท่ีเน;นการรักษาโรค แตO

แนวโน;มในปdจจุบันจะเปNนกรอบแนวทางการจัดการท่ีครอบคลุม สหสาขาวิชา (Interdisciplinary) มากยิ่งข้ึน 

ซ่ึงกรอบแนวคิดท่ีประเทศญี่ปุ Cนได;นำมาเปNนข;อคำนึงดังกลOาวเปNนที่ยอมรับอยOางสากล อีกท้ังยังมีความ

สอดคล;องกับกรอบความคิดเมืองท่ีเปNนมิตรตOอผู;สูงอายุ (Age-friendly City) ขององค)การอนามัยโลก (World 

Health Organization) อีกด;วย ในทางปฏิบัติจะใช;วิธีการท้ังในเชิงป�องกันและแก;ไข การบำบัดและรักษา เชิง

รุกมากกวOารับ อันเปNนเร่ืองที่เก่ียวข;องกับการกระตุ;นให;ผู;สูงอายุเกิดพฤฒพลัง (Active & Quality Ageing) ใน

การเข;ามาสูOสังคมอยOางตระหนักและชOวยเหลือ เชOน การตระหนักรู ;ในขีดความสามารถและเข;ามามีสOวน

รับผิดชอบตOอสังคมในแนวทางท่ีเหมาะสม การกระตุ;นให;ผู;สูงอายุได;มีงานทำ ตลอดจนให;ความชOวยเหลือและ

รOวมมือในโครงการเพ่ือบรรลุไปสูOชุมชนที่เปNนมิตรตOอผู;สูงอายุ ในขณะที่ความแข็งแกรOงของระบบการประกัน

ความมั่นคงทางสังคมท่ีญี่ปุCนได;วางไว;ทั้งระบบประกันสุขภาวะ ระบบบำเหน็จบำนาญ ยังคงเปNนวิธีการจัดการ

ที่มีประสิทธิผล ในเชิงของบทเรียนและการปฏิบัติท่ีดี ทั้งในระดับชาติและระดับท;องถ่ิน ไมOวOาจะเปNนโครงการ 

กิจกรรมท่ีจัดข้ึน ทั้งในเชิงองค)กร กลุOมหรือในเชิงปdจเจกบุคคลของผู;สูงอายุเปNนตัวอยOางที่ควรคOาแกOการสนใจ 

โดยเฉพาะหนOวยงานระดับชาติ เชOน กรมกิจการผู;สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย) 

ตลอดจนองค)กรปกครองสOวนท;องถิ่นทั้ง องค)การบริหารสOวนจังหวัด เทศบาล หรือ องค)การบริหารสOวนตำบล 

ที่จำเปNนต;องศึกษาและนำมาพิจารณาประยุกต)ใช;เพื่อให;เกิดประโยชน)กับการจัดการสังคมผู;สูงอายุของไทย

ตOอไป 

 

 2) ธุรกิจเกิดใหมOเพ่ือรองรับสังคมของผู;สูงอายุ 

  ชนกันต) ดีประเสริฐกุล (2563) ได;ศึกษาเกี่ยวกับ ธุรกิจเกิดใหมOเพื่อรองรับสังคมของผู;สูงอายุ 

โดยมีวัตถุประสงค)เพื่อศึกษาพัฒนาการของการเข;าสูOสังคมผู;สูงอายุของญี่ปุCน ศึกษาลักษณะของธุรกิจที่เกิด

ขึ้นมาในสังคมผู;สูงอายุญี่ปุCน และกลยุทธ)ของผู;ประกอบการที่ใช;ในการสร;างสินค;าและบริการเพื่อรองรับสังคม

ผู;สูงอายุในญ่ีปุCน โดยศึกษาจากเอกสารชั้นรอง เชOน หนังสือ วิทยานิพนธ) บทความวิชาการ และข;อมูลออนไลน) 

โดยนำมาเรียบเรียงและวิเคราะห) จากการศึกษาพบวOา ประเทศญี่ปุCนก;าวเข;าสูOสังคมผู;สูงอายุและได;กลายเปNน

สังคมผู;สูงอายุโดยสมบูรณ) โดยใช;เวลาเพียง 24 ปY และในปdจจุบันนี้ ญี่ปุCนได;ก;าวเข;าสูOระดับสังคมผู;สูงอายุอยOาง

เต็มท่ีแล;ว มีจำนวนประชากรที่มีอายุ 65 ปYขึ้นไปถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ สาเหตุเพราะประชากร

ในสังคมมีอายุยืนยาวขึ้น และกลุOมผู;สูงอายุมีอัตราการเสียชีวิตลดลง การเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมข;างต;น

นั้น กOอให;เกิดการปรับเปลี่ยนในมิติตOาง ๆ ทางสังคม โดยเฉพาะภาคธุรกิจ เพื่อตอบสนองตOอโครงสร;างสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงดังกลOาว ภาคธุรกิจก็เปNนภาคสOวนหนึ่งท่ีมีการปรับตัวในการผลิตสินค;าและบริการเพื่อตอบสนอง

ตOอผู;บริโภคกลุOมดังกลOาวให;สอดคล;องกับพฤติกรรมของผู;สูงอายุที่เปลี่ยนไป ธุรกิจที่เติบโตสOวนใหญOจะเปNน

ธุรกิจที่เกี่ยวข;องกับการดูแลผู;สูงอายุ และผู;ประกอบการได;เปลี่ยนแปลงกลยุทธ)ทางการตลาดให;สามารถเข;าถึง
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ผู;สูงอายุได;งOายขึ้น ทั้งผลิตภัณฑ) การให;บริการ ราคา ชOองทางการจัดจำหนOาย การสOงเสริมการตลาด คุณภาพ

ของพนักงาน การนำเสนอ และกระบวนการการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งประเภทธุรกิจหลายแหOงได;นำกลยุทธ)ดังกลOาว

ไปปรับใช; ได;แกO ธุรกิจด;านการแพทย) และเภสัชสำหรับผู;สูงอายุ ธุรกิจด;านการดูแล และธุรกิจสินค;าและ

บริการที่เกี่ยวกับการใช;ชีวิตของผู;สูงอายุ ซึ่งธุรกิจทั้ง 3 ประเภทนี้ล;วนใช;นวัตกรรมที่ทันสมัยทั้งสิ้น โดยเฉพาะ

การใช;หุOนยนต)แทนท่ีมนุษย) 

 3) Human Resource Policies and Older Workers in Japan 

  Robert L. Clark และ Naohiro Ogawa (1996) ได;ทำการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายทรัพยากร

บุคคลและแรงงานผู;สูงอายุในญี่ปุCน (Human Resource Policies and Older Workers in Japan) โดยมี

วัตถุประสงค)ในการศึกษา คือ เพื ่อตรวจสอบการตอบสนองของบริษัทญี่ปุ CนตOอสังคมผู;สูงอายุ และการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลที่ได;รับอิทธิพลจากแนวโน;มด;านประชากรศาสตร) โดยศึกษาจากการวิเคราะห)

ปdจจัยที่เกี่ยวข;อง เชOน การเปลี่ยนแปลงนโยบายคOาตอบแทนตลอดชีพ อายุของการเกษียณ นโยบายด;าน

ทรัพยากรบุคคล และบทบาทของรัฐบาลตOอการวิวัฒนาการของนโยบายทรัพยากรบุคคล จากการศึกษาพบวOา 

แม;วOาญ่ีปุCนจะมีนโยบายท่ีหลากหลาย แตOนโยบายท่ีเหมาะสมน้ันเปNนส่ิงท่ียากและท;าทายอยOางย่ิง เม่ือพิจารณา

จากอัตราการของประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยOางรวดเร็ว ญี่ปุCนควรจะพัฒนานโยบายการเกษียณอายุใหมOท่ี

เหมาะสม กOอนที่ผลกระทบของสังคมสูงอายุอยOางรวดเร็วจะสOงผลกระทบโดยตรงตOอเศรษฐกิจ นโยบายการ

เกษียณอายุของภาครัฐและเอกชนจะต;องมีการเปลี่ยนแปลง ความท;าทายหลักที่บริษัทญี่ปุCนต;องเผชิญคือการ

พัฒนานโยบายทรัพยากรบุคคลและคOาตอบแทนที่เอื้อตOอคนงานที่มีอายุมาก รวมถึงการยืดอายุการทำงานโดย

ไมOสOงผลกระทบด;านลบตOอความสามารถในการแขOงขันในระดับโลก 

  อนึ่ง การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการแรงงานผู;สูงอายุในประเทศญี่ปุCนยังมีไมOมากนัก 

ผู;วิจัยจึงประสงค)จะศึกษา “การศึกษาแนวทางการจัดการแรงงานผู;สูงอายุในประเทศญี่ปุCน” เพื่อให;ทราบถึง

สังคมผู;สูงอายุในประเทศญี่ปุCน เข;าใจสถานการณ)การจ;างงานของผู;สูงอายุในประเทศญ่ีปุCน และทราบถึง

นโยบายที่เกี่ยวข;องกับการจัดการแรงงานผู;สูงอายุในประเทศ อีกทั้งเพื่อขยายขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับแนว

ทางการจัดการแรงงานผู;สูงอายุในประเทศญ่ีปุCนให;กว;างย่ิงข้ึน 
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บทท่ี 3  

การศึกษาสังคมผู0สูงอายุในประเทศญ่ีปุ̀น 

3.1 ความเปaนมา และสาเหตุท่ีนำมาสูBสังคมผู0สูงอายุ 

 สถานการณ)สังคมผู;สูงอายุของญี่ปุCน เร่ิมต;นขึ้นชOวงปY ค.ศ. 1940 หรือหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดย

สOวนหนึ่งเปNนผลจากการรณรงค)ของรัฐบาลสมัยโชวะ (ค.ศ. 1926 – 1989) ที่ต;องการแรงงานทดแทนจาก

ประชากรจำนวนมากที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มบทบาทของญี่ปุCนในเวทีการเมืองระหวOาง

ประเทศและเพื่อพัฒนาให;เปNนชาติที่มีบทบาทสำคัญในเวทีเศรษฐกิจโลก (อภิเชษฐ กาญจนดิฐ, 2550) จึง

ต;องการเพิ่มจำนวนและประสิทธิภาพของแรงงานในการขับเคลื่อนประเทศ นำมาซึ่งคOานิยมการมีลูกหลายคน 

กOอให;เกิดกลุ Oมคนที่เรียกวOา Baby Boomer (Dankai Sedai) รุ OนแรกในปY ค.ศ. 1947 – 1949 และ Baby 

Boomer รุOนที่ 2 (เกิดต;นทศวรรษ 1970) อยOางไรก็ตามตั้งแตOชOวงปลายศตวรรษ 1970 อัตราการเติบโตของ

ประชากรเริ่มลดลง สาเหตุสำคัญ คือ อัตราการเกิด (Birth Rate) หรืออัตราการเจริญพันธุ) (Fertility Rate) 

ลดลงอยOางตOอเนื่อง อันเปNนผลมาจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง โดยเฉพาะในปY ค.ศ. 1991 ที่ความ

มหัศจรรย)ของเศรษฐกิจญ่ีปุCน (Japanese Economic Miracle) ลOมสลาย และกลายเปNนจุดเริ ่มต;นของ

ทศวรรษที ่ส ูญหาย (Ushinawareta Juunen; The Lost Decade) จากนั ้นญี ่ ปุCนก็กลายเปNนสังคมที ่ มี

ประชากรลดอยOางรวดเร็ว ซ่ึงเปNนปรากฏการณ)ท่ีไมOเคยมีมากOอน (MHLW, 2013) 

 อัตราการเกิดท่ีถดถอยตOอเน่ือง เกิดจากปdญหายังไมOแตOงงาน (Mikonka; Unmarriage) และการ

แตOงงานช;า (Bankonka; Late Marriage) ซ่ึงพัฒนากลายเปNนปdญหาจะไมOแตOงงาน (Hikonka; Non-marriage) 

ขณะท่ีปdญหาการมีลูกช;า (Bansanka; Late Birth) กลายเปNนปdญหาจะไมOมีลูก (Hishika; No Children) 

เน่ืองจากคนย;ายจากชนบทเขาไปอยูOในเมืองมากข้ึน แยกอยูOเปNนครอบครัวเดียว ผู;หญิงได;รับการศึกษาสูงข้ึนจึง

เข;ารOวมในตลาดแรงงานมากข้ึน ยืดอายุการแตOงงานและมีลูกออกไป ทำให;มีลูกช;าและมีลูกน;อยลง (JILPT, 

2014) ขณะท่ีคOาใช;จOายในการเล้ียงดูก็เพ่ิมสูงข้ึน แรงกดดันทางสังคมตOอผู;หญิงไมOแตOงงานมีน;อยลง 

(Shimomura, 2006) จนกระท่ังกลายเปNนปdญหาไมOยอมแตOงงานและไมOยอมมีลูกในท่ีสุด พบวOาในปY ค.ศ. 

2010 อัตราสOวนของคนญ่ีปุCนท่ีไมOยอมแตOงงาน (จะไมOแตOงงานตลอดชีวิต) มีเพ่ิมข้ึน เปNนผู;หญิงร;อยละ 10 เปNน

ผู;ชายร;อยละ 20 และคาดกันวOาในอนาคตอัตราสOวนน้ีจะเพ่ิมข้ึนอีกร;อยละ 10 ท้ังสองฝCาย พบวOาผู;หญิงท่ีเกิด

ในชOวงปYค.ศ. 1965 มีลูกเฉล่ียกันคนละ 1.6 คน ขณะท่ีผู;หญิงท่ีเกิดในชOวงปYค.ศ. 1970 มีลูกเฉล่ียกันคนละ 1.4 

คน ซ่ึงลดลงเร่ือย ๆ (Ato, 2013) 

 อัตราการเกิดที่ลดลง ที่ผOานมาในอดีตนับตั้งแตOมีการทำการสำรวจประชากรในปY ค.ศ. 1920 เปNนต;น

มา ประชากรในญ่ีปุCนมีจำนวนเพ่ิมข้ึนอยOางตOอเน่ืองทุกปY แตOเม่ือเข;าสูOปY ค.ศ. 2005 จำนวนประชากรกลับลดลง

จากปY ค.ศ. 2004 ถึงราว 20,000 คน โดยจำนวนประชากรญ่ีปุCนเพ่ิมข้ึนสูงสุดในปY ค.ศ. 2004 และหลังจากน้ัน

กลับมีแนวโน;มที่ลดลงอยOางตOอเนื่อง ทำให;มีการคาดการณ)วOาเมื่อถึงปY ค.ศ. 2030 จำนวนประชากรของญี่ปุCน

จะลดลงเหลือราว 117 ล;านคน หรือลดลงถึงร;อยละ 8 เมื่อเทียบกับปY ค.ศ. 2005 โดยจะเปNนประชากรที่อายุ

ต่ำกวOา 14 ปY ร;อยละ 11.3 และประซากรที่อายุสูงกวOา 65 ปY ร;อยละ 29.6 ซึ่งหมายความวOาสังคมญี่ปุCนจะ

ยังคงเปNนสังคมผู;สูงอายุอยOางตOอเน่ืองไปอีกเปNนเวลายาวนาน (Vokomichi, 2006:5) 
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 ทั้งนี้ตั้งแตOปY ค.ศ. 1973 (ยุคเบบี้บูมเมอร)ครั้งที่ 2) เปNนต;นมา ญี่ปุCนก็ต;องประสบกับปdญหาอัตราการ

เกิดลดลงอยOางตOอเนื่อง（少추花
しょうしか

) จนเมื่อเข;าสูOปY ค.ศ. 2016 จำนวนเด็กเกิดใหมOในประเทศญี่ปุCนกลับมี

ไมOถึง 1 ล;านคน (976,978 คน) โดยคOาเฉลี่ยการให;กำเนิดบุตรของหญิงวัยเจริญพันธุ)หนึ่งคนอยูOท่ี 1.44 ซึ่งต่ำ

กวOาอัตราการเจริญพันธุ)รวมในปY ค.ศ. 1966 หรือปYฮิโนะเอะอุมะ （丙午
ひのえうま

）ซ่ึงนับเปNนปYที่มีอัตราการ

เกิดต่ำที่สุดในประวัติศาสตร)ญี่ปุCนรOวมสมัย โดยในปYนั้นมีอัตราการเกิดอยูOที่ 1.58 ตังนั้นในปY ค.ศ. 2016 จึง

กลายเปNนปYที่มีอัตราการเกิดต่ำที่สุดในประวัติศาสตร)รOวมสมัย อีกทั้งยังสOงผลให;จำนวนประชากรในประเทศ

ญ่ีปุCนลดลงเปNนคร้ังแรกนับต้ังแตOปY ค.ศ. 1899 เปNนต;นมา (Cabinet Office, 2018) 

 อัตราการเกิดที่ลดลงไมOเพียงแตOสOงผลกระทบโดยตรงตOออนาคตของระบบเศรษฐกิจ ระบบสวัสดิการ

สังคม ตลอดจนความยั ่งยืนของงบประมาณแผOนดินของญี่ปุ Cนทั ้งในระบบท;องถิ ่นและสOวนกลางเทOาน้ัน 

(Cabinet Office, 2018) หากแตOยังทำให;โรงเรียน ตลอดจนธุรกิจการศึกษาภายในประเทศมีความจำเปNนต;อง

ป¬ดตัวลงเปNนจำนวนมาก รวมไปถึงจำนวนผู;เข;าศึกษาตOอในมหาวิทยาลัยที่มีต่ำกวOาจำนวนท่ีมหาวิทยาลัยจะรับ

ได; อันนำไปสูOคุณภาพของบัณฑิตท่ีลดลงด;วยเชOนกัน เน่ืองจากมหาวิทยาลัยไมOสามารถทำการคัดสรรบุคลากรท่ี

มีคุณภาพเข;าศึกษาตOอได;ดังเชOนในอดีตอีกตOอไป 

 สาเหตุหลักที่ทำให;อัตราการเกิดของประชากรญี่ปุCนลดลงได;แกO การกลายเปNนสังคมที่ไมOนิยมแตOงงาน

หรือแตOงงานลOาช ;า โดยพบวOาตั ้งแตOสำรวจอัตราการไมOเคยมีประสบการณ)การแตOงงานตลอดชีวิต

（生涯未婚率
しょうがいみこんりつ

) ในกลุOมประชากรที่มีอายุ 50 ปY ตั ้งแตOปY ค.ศ. 1990 เปNนต;นมา อัตราการไมO

แตOงงานตลอดชีวิตของชาวญ่ีปุCน มีแนวโน;มท่ีเพ่ิมข้ึนอยOางตOอเน่ือง ดังตารางตOอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงอัตราการไมBแตBงงานตลอดชีวิตของชาวญ่ีปุ̀น 

ป< (ค.ศ.) 
เพศ 

เพศชาย เพศหญิง 

1970 ร;อยละ 1.7 ร;อยละ 3.3 

1990 ร;อยละ 5.6 ร;อยละ 9.3 

2015 ร;อยละ 23.4 ร;อยละ 14.1 

ท่ีมา : (Amano, 2018) 

 จึงกลOาวได;วOาเมื่อเวลาผOานไปกวOา 45 ปYญี่ปุCนได;เปลี่ยนแปลงไปจากประเทศบรรดาผู;ชายจำนวน 50 

คน จะพบผู;ชายที่ไมOเคยแตOงงานเพียงแคO 1 คน กลายเปNนประเทศที่ในบรรดาผู;ชายจำนวน 4 คน จะพบผู;ชาย

ท่ีไมOเคยแตOงงานถึง 1 คน น่ันเอง (Amano, 2018) 

 สาเหตุท่ีทำให;ชาวญ่ีปุCนตัดสินใจท่ีจะแตOงงานลOาช;า หรือไมOแตOงงานเลย เน่ืองมาจาก 

  1) การเข;ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้นของผู;หญิง การที่ผู;หญิงได;รับการศึกษาสูงขึ้นและเข;า

มามีบทบาททางสังคมมากขึ้น สOงผลให;ผู;หญิงให;ความสำคัญกับการแตOงงาน หรือพึ่งพาเพศชายลดลงตลอดจน
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มองวOาเร่ืองดังกลOาวกลายเปNนภาระ สOงผลให;ความต;องการในการมีครอบครัวหรือมีบุตรลดน;อยลงไป (Cabinet 

Office, 2018c; Arakawa, 2018) เห็นได;วOาภายหลังจากท่ีกฎหมายโอกาสการจ;างงานท่ีเทOาเทียมกันระหวOาง

หญิงและชาย（男女雇用機会均等法
だんじょこようきかいきんとうほう

）ได;ร ับการนำมาบังคับใช; ทำให;ผู ;หญิงสามารถมี

บทบาทในสังคม อีกทั้งยังมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองมากยิ่งขึ้น โดยไมOมีความจำเปNนต;องพึ่งพาอนาคตของ

ตนกับผู;ชาย หรือการแตOงงานอีกตOอไป ซึ่งแตกตOางจากผู;หญิงในยุคกOอนหน;านั้นเปNนอยOางมาก จึงทำให;อัตรา

การแตOงงานของผู ;หญิงในทศวรรษ 1980 ที ่เคยมีถึงเกือบร;อยละ 100 ลดลงอยOางตOอเนื ่องในปdจจุบัน 

(Arakawa, 2017) 

  2) ศักยภาพในการสร;างครอบครัวมีลดลง ซึ่งปรากฏการณ)ดังกลOาวเปNนผลสืบเนื่องมาจาก

ปdจจัยตOาง ๆ หลายประการ ไมOวOาจะเปNนเศรษฐกิจที่ซบเซาอยOางยืดเยื้อ จนทำให;ผู;ชายสOวนมากเริ่มคิดที่วOาการ

มีครอบครัวหรือมีบุตร เปNนภาระที ่เกินกำลังความสามารถทางเศรษฐกิจของตน การกลายเปNนสังคม

นันทนาการอยOางเต็มรูปแบบอันทำให;ผู;คนเร่ิมให;ความสำคัญกับการหาความสุขให;ชีวิต นอกเหนือจาก 

การมีครอบครัวและมีบุตร (Cabinet Office, 2018c; Arakawa, 2018) ปdจจัยดังกลOาวนำไปสูOข;อมูลทางสถิติท่ี

นOาสนใจเปNนอยOางยิ่ง กลOาวคือผู;ชายที่ไมOมีงานประจำและมีศักยภาพทางการเงินต่ำ และผู;หญิงที่ยิ่งมีรายได;สูง 

มักมีแนวโน;มที่จะได;แตOงงานน;อยลง โดยเม่ือเปรียบเทียบสถานภาพในหน;าที่การงานกับการแตOงงานและ

ระหวOางชายและหญิงญี่ปุCนพบวOา อัตราการไมOแตOงงานของชายที่มีงานประจำทำอยูOที่ร;อยละ 16.6 สOวนชายท่ี

ไมOมีงานประจำทำอยูOที่ร;อยละ 50.7 ในขณะที่อัตราการไมOแตOงงานของผู;หญิงที่มีงานประจำทำอยูOที่ร;อยละ 

22.1 สOวนผู;หญิงที่ไมOมีงานประจำทำอยูOที่ร;อยละ 8.3 นอกจากนี้ผู;หญิงทำงานซึ่งอยูOในชOวงอายุระหวOาง 35-44 

ปY ถึงร;อยละ 52 อยูOในสถานะโสด อีกทั้งผู;หญิงที่มีรายได;ตOอปYสูงกวOา 2,500,000 ล;านเยน กวOาร;อยละ 60 ก็อยูO

ในสถานะโสดด;วยเช Oนก ัน (Arakawa, 2017) กลายเป Nนส ังคมฉายเด่ียว（ソㅁ社会化
しゃかいか

) จากการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบครอบครัวใหญOในยุคเกษตรกรรม มาเปNนครอบครัวเดี่ยวในยุคก;าว

กระโดดทางเศรษฐกิจ และในปdจจุบันกลายเปNนการอยูOลำพังด;วยตนเองโดยไมOแตOงงานมีครอบครัวมากยิ่งข้ึน

（未婚化
み こ ん か

）การแตOงงานลOาช;า（晩婚化
ばんこんか

）อัตราการหยOาร;างที ่สูงขึ ้น ล;วนสOงผลให;เกิดการ

เปลี่ยนแปลงของโครงสร;างทางสังคมอยOางชัดเจน โดยผู;คนเริ่มอยูOอยOางโดดเดี่ยวมากขึ้นจากในอดีต จนเปNน

ท่ีมาของคำวOา สังคมฉายเด่ียว น้ันเอง (นรีนุช ดำรงชัย, 2562) 

 ทั้งนี้ในกรณีของผู;ที่ไมOแตOงงานมีครอบครัวนั้น สามารถจำแนกออกได;เปNน 2 ประเภทได;แกO ยังไมO

แตOงงานและใช;ชีวิตอยูOด;วยตนเองโดยลำพัง（単身未婚
たんしんみこん

）และผู;ที่ยังไมOแตOงงานแตOอาศัยอยูOกับพOอแมO

หรือผู;ปกครอง（親元未婚
おやもとみこん

）ทั้งนี้ในทศวรรษ 1980 จะเปNนยุคที่มีผู;ที่ไมOแตOงงานไมOมากนัก และสOวน

ใหญOมักอาศัยอยู Oด ;วยตนเองโดยลำพัง แตOเมื ่อเข;าสู Oทศวรรษ 1990 อัตราการไมOแตOงงานตลอดชีวิต

(生涯未婚率
しょうがいみこんりつ

) มีเพิ่มขึ้นอยOางเห็นได;ชัด โดยในปdจจุบันนั้นจำนวนผู;ที่ยังไมOแตOงงานและอาศัยกับพOอแมO
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นั้นเพิ่มสูงขึ้นจากในทศวรรษ 1980 ถึงราว 3 เทOา โดยคิดเปNนกวOาร;อยละ 70 ของจำนวนผู;ที่ไมOแตOงงานทั้งหมด

ในประเทศ ในขณะท่ีผู;ท่ีไมOแตOงงานและใช;ชีวิตโดยลำพังกลับมีลดลงอยOางตOอเน่ือง (Arakawa, 2018) 

 การที่เกิดปรากฏการณ)ดังกลOาวขึ้น สืบเนื่องมาตั้งแตOทศวรรษ 1990 ภายหลังจากการแตกตัวของ

ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูO ที่ทำให;ผลประกอบการณ)ของธุรกิจตOาง ๆ ลดลง สถานการณ)การจ;างงานไมOมั่นคง

ตลอดจนคOาจ;างแรงงานตกต่ำ ทำให;ไมOเพียงกลุOมคนที่ไมOมีงานทำ หรือไมOมีรายได;เทOาน้ัน หากแตOผู;ที่ยังไมO

แตOงงานหรือมีครอบครัว โดยเฉพาะอยOางย่ิงกลุOมคนท่ีมีรายได;ตOอปYต่ำกวOา 3 ล;านเยน ตัดสินใจท่ีจะใช;ชีวิต 

รOวมกับพOอแมOซ่ึงอยูOในวัยชรามากย่ิงข้ึน (นรีนุช ดำรงชัย, 2562) 

 นอกจากนี้ไมOเพียงแตOเหตุผลทางด;านเศรษฐกิจเทOานั้น สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให;ผู;ที่ยังไมO

แตOงงาน หันมาอาศัยอยูOกับพOอแมO ได;แกO ปdญหาการด;านสวัสดิการสังคมในการให;ความชOวยเหลือผู;สูงอายุ จน

ทำให;ผู;เปNนบุตร จำเปNนต;องเข;ามาอาศัยรOวมกับพOอแมOที่อยูOในวัยชรา และในบางกรณีอาจถึงขั้นต;องลาออกจาก

งานเพื่อมาให;การดูแลพOอแมO จนในที่สุดทั้งผู;เปNนพOอและแมOที่อยูOในวัยชรา (อายุราว 80 ปY) และผู;เปNนบุตรที่อยูO

ในวัยกลางคน (อายุราว 50 ปY) ก็ต;องเผชิญกับปdญหาความเครียด การถูกตัดขาดของจากสังคม และฐานะทาง

เศรษฐกิจท่ีย่ำแยO จนนำไปสูOคดีฆาตกรรมอันเนื่องมาจากการดูแลผู;สูงอายุ (介護殺人
かいごさつじん

)ซึ่งพบเห็นได;โดย

เฉลี่ย 1 ครั้งตOอ 2 สัปดาห)ในปdจจุบัน ปdญหาดังกลOาวถูกเรียกวOา ปdญหา 8050 (8050 問題
もんだい

) โดยเปNนการต้ัง

ช่ือตามชOวงอายุของผู;เก่ียวข;องน่ันเอง (Arakawa, 2018) 

 การหลีกหนีสังคม ตลอดจนการไมOรู;จักพึ่งพาตนเองของคนญี่ปุCนรุOนใหมO ก็กลายเปNนประเด็นปdญหา

ทางสังคมอีกประการหนึ่งที่เพิ่มขึ้นด;วยเชOนกัน โดยพบวOาเกิดกลุOมคนที่กลายเปNนผู;ที่หลบตัวอยูOแตOในบ;าน โดย

ไมOแม;แตOจะออกมาจากห;องนอนของตน หรือ ฮิกิโกโมริ (ひきこもり)กลุOมคนที่ไมOสนใจในเรื่องการ

ทำงานเปNนชิ้นเปNนอัน หรือที่เรียกวOา นีท (Not in Education, Employment or Training: NEET: ニー

ト) ตลอดจนกลุOมคนโสดที่ยังคงอาศัยอยูOกับบิดามารดาแม;วOจะจบการศึกษาแล;ว และยังคงพึ่งพาความ

ชOวยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอยOางย่ิงทางด;านการเงินจากบิดามารดา หรือ "พยาธิโสด"

（パラサイトシングル）ก็กลายเปNนประเด็นท่ีได;รับความสนใจจากนักสังคมศาสตร)เปNน

อยOางมาก (นรีนุช ดำรงชัย, 2562) 

  

3.2 โครงการสำหรับการดูแลผู0สูงอายุในญ่ีปุ̀น 

 โครงการสำหรับการดูแลผู;สูงอายุในญ่ีปุCน มีดังตOอไปน้ี 

 1. แผนทองคำ (Gold Plan) เกิดขึ้นเมื่อปY ค.ศ. 1989 ในยุคเฮเซ (ค.ศ. 1989-2019) เพื่อแก;ไขปdญหา

แผนการดูแลผู;สูงอายุที่ผิดพลาดในปY ค.ศ. 1973 ที่ให;ผู;สูงอายุที่มีอายุ 70 ปYขึ้นไปไมOต;องเสียคOารักษาพยาบาล 

ผลคือ จำนวนผู;สูงอายุที ่เข;าโรงพยาบาลเพิ่มขึ ้นอยOางรวดเร็วและเปNนผู;สูงอายุที ่อยู Oในวัยพึ่งพิง (Social 

admission) ซึ่งอาจไมOได;ต;องการการรักษาทางแพทย)เทOาใดนัก ในขณะเดียวกันระบบการดูแลผู;สูงอายุแบบ

ดั้งเดิมของญี่ปุCนภายในครอบครัวเริ่มประสบภาวะวิกฤตหรือขาดแคลน เพราะครอบครัวขยายและการดูแลผู;
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อาวุโสในครอบครัวกำลังหายไป ตOอมาในปY ค.ศ. 1983 ญี่ปุCนจึงยกเลิกการรักษาฟรีสำหรับผู;ที่มีอายุ 70 ปYข้ึน

ไป   

 โดยแผนทองคำมียุทธศาสตร) 10 ปY เพื่อสOงเสริมสุขภาพและสวัสดิการของผู;สูงอายุ สOวนที่สำคัญที่สุด

คือ รองรับปdญหาผู;สูงอายุในภาวะพึ่งพิงที่มีจำนวนและคOาใช;จOายเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการขาดแคลนการดูแล

ผู;สูงอายุทั้งที่บ;านและในสถานบริบาล แผนทองคำมียุทธศาสตร)การปรับเปลี่ยนจากการอยูOในโรงพยาบาลหรือ

สถานบริบาลนาน ๆ เปNนการให;ผู;สูงอายุกลับมาอยูOบ;านหรือสถานบริบาลของชุมชน ขณะเดียวกันก็มีการเพ่ิม

จำนวนเตียงในสถานบริบาลเปNนสองเทOา เพิ่มจำนวนเจ;าหน;าที่ในสถานบริบาลเปNนสามเทOา และเพิ่มศูนย)ดูแล

กลางวันสิบเทOา รวมทั้งสร;างโครงการใหมO ๆ เชOน การให;องค)กรท;องถิ่นเปNนผู;ประสานงานสถานบริบาล ให;

เทศบาลแตOละแหOงมีการสำรวจผู;สูงอายุในเขตตนเพื่อปฏิบัติตามแผน รวมทั้งมีการจัดทำแผนปฏิบัติการของแตO

ละเขตซึ่งชOวยให;ประชาชนให;ความสนใจและเปNนโอกาสให;สามารถผลักดันนโยบายระดับชาติ (สราวุธ ไพฑูรย)

พงษ), 2558) 

 แตOหลังจากนำแผนทองคำมาใช; ปรากฏวOาธุรกิจดูแลสุขภาพเติบโตอยOางรวดเร็ว ทำให;รายจOายด;านน้ี

เพิ่มขึ้นร;อยละ 10-15 ตOอปY ผลที่ตามมาคือ เป�าหมายของแผนทองคำที่ตั้งไว;ยังไมOเพียงพอกับความต;องการ

ของประชาชน รัฐบาลจึงจำเปNนต;องปรับแผนในปY ค.ศ. 1994 เปNน “แผนทองคำใหมO” เพิ่มเป�าหมายจำนวน

เตียง ศูนย)ดูแลกลางวันบริการถึงบ;าน ฯลฯ  ให;มากขึ้นอีก ซึ่งได;ผลดีขึ้น แตOปรากฏวOาต;องใช;เงินมากหรือต;นทุน

สูงและไมOเหมาะกับจำนวนผู;สูงอายุที่คาดวOาจะเพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ีการเข;าถึงการบริการก็บริหารจัดการโดย

ข;าราชการสOวนท;องถิ่นซึ่งไมOมีความรู;ทางวิชาการที่เกี่ยวข;อง บริหารงานโดยสัญชาตญาณ การเข;าถึงบริการให;

เฉพาะผู;มีรายได;น;อย การให;บริการของแตOละเขตไมOเหมือนกัน และผู;ใช;บริการไมOสามารถเลือกผู;ให;บริการได; 

(เชOน ถูกบังคับให;ใช;โรงพยาบาลท่ีกำหนดเทOาน้ัน) (สราวุธ ไพฑูรย)พงษ), 2558) 

 2. กฎหมายระบบประกันการดูแลระยะยาว (Long-term Care Insurance: LTCI) บังคับใช;ตั ้งแตO

เดือนเมษายน ค.ศ. 2000 ซึ่งกOอนหน;านั้นประมาณ 20 ปY ผู;สูงอายุในภาวะเสื่อมถอยที่ต;องการการดูแลระยะ

ยาวจะเข;าโรงพยาบาลฐานะผู;มีภาวะพึ่งพิง ตOอมาพบวOาสถานการณ)การดูแลรักษาผู;สูงอายุก็เลวร;ายขึ้น เชOน 

ระยะเวลาในการดูแลผู;สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพราะคนอายุยืนขึ้น) ผู;สูงอายุที่เปNนผู;ปCวยติดเตียงหนึ่งในสองคนจะติด

เตียงเปNนเวลาสามปYขึ้นไป ขณะเดียวกันคนดูแลก็อายุมากขึ้น กวOาร;อยละ 50 ของคนดูแลผู;สูงอายุมีอายุ 60 ปY

ขึ้นไป สัดสOวนของผู;สูงอายุที่อยูOบ;านเดียวกับลูกหลานลดลงเหลือประมาณร;อยละ 50 ผู;หญิงที่ออกไปทำงาน

นอกบ;านเพิ่มจำนวนมากขึ้น ประชาชนเข;าใจภาระของรัฐบาลในการดูแลผู;สูงอายุมากขึ้น จึงเปNนที่มาของ 

LTCI 

 LTCI จะเน;นให;ผู;ใช;บริการสามารถเลือกใช;บริการที่ตนต;องการได; มีการให;สวัสดิการและบริการดูแล

รักษาสุขภาพที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับผู;ที่มีภาวะพึ่งพิง สOงเสริมการมีสOวนรOวมของภาคเอกชน เชOน สถาน

ประกอบการ สหกรณ)การเกษตร และองค)กรที่ไมOหวังผลกำไร โดยให;บริการหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

และที่สำคัญคือ ให;แยกการดูแลระยะยาวออกจากการประกันสุขภาพ ทั้งน้ี ถือเปNนก;าวแรกของญี่ปุCนการปรับ

โครงสร;างการประกันสังคม โดยให;ผู;สูงอายุเปNนผู;ประกันตนและรOวมจOายคOารักษาพยาบาลร;อยละ 10 ของ

จำนวนเต็ม 
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 การคลังของ LTCI เปNนแบบได;มาจOายไป (Pay-as-you-go) ระบบนี้จะอาศัยเงินครึ่งหนึ่งจากเบ้ีย

ประกันที่เรียกเก็บจากผู;ประกันตนและอีกครึ่งหนึ่งจากรายได;ภาษี ระบบนี้แบOงผู;ประกันตนออกเปNน 2 กลุOม 

คือ กลุOมที่ 1 อายุ 65 ปYขึ้นไป และกลุOมที่ 2 อายุระหวOาง 40 - 64 ปY สัดสOวนของรายรับดังกลOาวมาจากกลุOมท่ี 

1 สองสOวน จากกลุOมท่ี 2 สามสOวนและจากรัฐบาลห;าสOวน สำหรับเบ้ียประกันของกลุOมท่ี 1 น้ันทางเทศบาลหรือ

จังหวัดจะหักเอาจากบำนาญของผู;สูงอายุ ในขณะท่ีกลุOมท่ี 2 จะเรียกเก็บรวมกับเบ้ียประกันสุขภาพ ซ่ึงคนกลุOม

อายุ 40 - 64 ปYนี้เปNนแบบบังคับจOาย เบี้ยประกันจะกำหนดตายตัวตามระดับรายได; ทั้งนี้ คนที่อายุต่ำกวOา 40 

ปY ยังไมOต;องทำประกัน LTCI และไมOต;องจOายเบ้ียประกัน 

 ในตลอดเวลาสิบกวOาปYที่ผOานมา LTCI มีการประเมินเปNนระยะ ๆ และมีการปฏิรูปหลายครั้ง เชOน ในปY 

ค.ศ. 2003 มีการกำหนดคOาบริการใหมOและมีการปรับผังการบริการใหมO ในปY ค.ศ. 2005 มีการปฏิรูป โดย

ตั้งเป�าหมายการสร;างสังคมผู;สูงวัยที่ปราดเปรียว ความอยูOรอดของโครงการ และการประมวลการประกันสังคม 

โดยมีการกำหนดทิศทางตOาง ๆ ภายใต;เป�าหมายดังกลOาว ในปY ค.ศ. 2006 มีการให; “เบี้ยป�องกันการดูแลระยะ

ยาว” เปNนมาตรการจูงใจเพื่อลดความต;องการใช;บริการดูแลผู;สูงอายุที่บ;าน โดยออกเงินให;ไปออกกำลังกาย 

เปNนต;น (สราวุธ ไพฑูรย)พงษ), 2558) 

 

3.3 สถานการณ,สังคมผู0สูงอายุในปfจจุบัน 

 ในชOวงหลังมานี้ญี่ปุCนต;องเผชิญกับปdญหาประชากรผู;สูงอายุ ซึ่งมีความเกี่ยวข;องกับปdญหาอื่น ๆ อยOาง

กว;างขวาง ทั้งปdญหาด;านการเพิ่มงบประมาณรายจOายของรัฐในด;านความปลอดภัยทางสังคมและการดูแล

รักษาพยาบาลทางการแพทย) นอกจากนี้ยังมีปdญหาเกี่ยวกับการศึกษา แรงงาน การย;ายถิ่น ระดับการครองชีพ 

การลงทุนทรัพยากรมนุษย) ความมั่นคงของครอบครัว ความสุขและการใช;ชีวิตของแตOละบุคคล (สุทิน สาย

สงวน, 2544)  

 ในปdจจุบันสถานการณ)สังคมผู;สูงอายุในประเทศญ่ีปุCนได;รับความสนใจในฐานะท่ีมีความโดดเดOนกวOา

ประเทศใด ๆ ในโลก ท้ังในเชิงสัดสOวนของผู;สูงอายุตOอประชากรที่สูงท่ีสุด อีกทั้งในปY ค.ศ. 2014 ญ่ีปุCนได;ก;าว

เข;าสู Oสังคมผู ;สูงอายุขั ้นสุดยอด (super-ageing society) หรือมีสัดสOวนผู ;สูงอายุมากถึงหน่ึงในสามของ

ประชากรทั้งหมด ทั้งในเขตเมืองและชนบท นอกจากน้ีจากข;อมูลของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และ

สวัสดิการ (Ministry of Health, Labor, and Welfare) ของญี่ปุCนเป¬ดเผยวOาจากข;อมูลในปY ค.ศ. 2019 มีผู;ท่ี

มีอายุร;อยปYและมากกวOาถึง 71,275 คนทั่วประเทศ อีกท้ังจะมีแนวโน;มท่ีจะเพ่ิมมากขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว ซ่ึง

หมายถึงทั้งมีสัดสOวน ผู;สูงอายุตOอประชากรท้ังหมดและมีผู;สูงอายุที่เกินร;อยปYมากท่ีสุดในโลก อาจสะท;อนถึง

ปรากฏการณ)ของสังคมท่ีมีการจัดการสังคมผู;สูงอายุ ไมOเฉพาะตOอสุขภาพอนามัยของประชากรได;ดีเทOาน้ัน แตO

อาจสะท;อนถึงการจัดการเศรษฐกิจในสังคมผู;สูงอายุ การจัดการสังคมท่ีเปNนมิตรตOอผู;สูงอายุได;ดีในระดับหน่ึง 

อยOางไรก็ตามเมื่อสถานการณ)ประชากรสูงวัย (Population Ageing) เพ่ิมข้ึนเปNนลำดับจนกระท้ังเชOนท่ีเปNนอยูO

ในปdจจุบัน ยOอมสOงผลกระทบตOอสังคมญ่ีปุCน โดยเฉพาะข;อจำกัดด;านการคลังสาธารณะและผลิตภาพทาง

เศรษฐกิจที่ลดลงอันเกิดจากการที่มีอัตราการพ่ึงพิงท่ีสูงขึ้น คือ คOาใช;จOายด;านสุขภาวะของผู;สูงวัยตลอดจน

งบประมาณของระบบการประกันความม่ันคงทางสังคม เชOน ระบบบำนาญ รวมท้ังแผนงานประกันสุขภาพอ่ืน 
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ๆ เพิ่มมากขึ้นจนกระทบตOอเศรษฐกิจและอาจนำมาสูOปdญหาผลกระทบตOอผู;สูงอายุและสังคมญี่ปุCนโดยรวม 

(ดำรงศักด์ิ จันโททัย, 2563) 

 สำนักงานสOงเสริมการค;าในตOางประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ Cน (2562) กลOาวถึงประเด็นปdญหาสังคม

ผู;สูงอายุท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยแบOงออกเปNน 4 ข;อ ดังน้ี 

 1. จำนวนผู;สูงอายุที่มีอายุตั้งแตO 65 ปYข้ึนไป คาดวOาจะเพิ่มขึ้นเปNนจำนวน 36.77 ล;านคนในปY ค.ศ. 

2025 และเปNนจำนวน 39.35 ล;านคนในปY ค.ศ. 2042 โดยผู;สูงอายุที่มีอายุตั้งแตO 75 ปY คาดวOาจะมีสัดสOวน

มากกวOาร;อยละ 25 ในปY ค.ศ. 2055  

 2. ในจำนวนผู;สูงอายุท่ีมีอายุต้ังแตO 65 ปYข้ึนไป จะมีจำนวนผู;สูงอายุท่ีมีภาวะสมองเส่ือมเพ่ิมข้ึนด;วย 

 3. ครอบครัวเด่ียวท่ีมOีอายุต้ังแตO 65 ปYข้ึนไป จะมีจำนวนเพ่ิมข้ึน 

 4. ผู;สูงอายุท่ีมีอายุต้ังแตO 75 ปYข้ึนไป ในเมืองกรุงจะมีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึนอยOางรวดเร็ว ตOางจากภูมิภาคท่ี

มีผู;สูงอายุจํานวนมากอยูOแล;วจะเพ่ิมขึ้นอยOางช;า ๆ สOงผลให;สถานการณ)และมาตรการตOอผู;สูงอายุในแตOละพื้นท่ี

แตกตOางกัน 

 

 
ภาพท่ี 3.1 ความเปล่ียนแปลงด;านประชากรของญ่ีปุCน 

ท่ีมา : https://www.th.emb-japan.go.jp/jp/jis/2016/1617mhlw-th.pdf 

 

 จากรูปภาพจะเห็นได;วOาจำนวนประชากรของญี่ปุ CนในระยะหลายปYมานี้ยังคงทรงตัว และเริ ่มมี

แนวโน;มลดลง คาดกันวOาในปY ค.ศ. 2060 จำนวนประชากรทั้งหมดจะลดต่ำกวOา 90 ล;านคน ซึ่งในจำนวนนี้จะ
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มีอัตราสOวนของผู;สูงอายุอยูOเกือบร;อยละ 40 โดยท่ีประเทศญี่ปุCนได;เข;าสังคมผู;สูงอายุ (Aging Society) ตั้งแตOปY 

ค.ศ. 1970 หลังจากนั้นอัตราผู;สูงอายุที่มีอายุตั้งแตO 65 ปYขึ้นไปเพิ่มขึ้นอยOางรวดเร็ว กลายเปNนสังคมผู;สูงอายุ

โดยสมบูรณ) (Aged Society) ในปY ค.ศ. 1994 และท;ายท่ีสุดกลายเปNนสังคมผู;สูงอายุอยOางเต็มท่ี (Super-Aged 

Society) ในปY ค.ศ. 2007 ท่ีผOานมา (กรมสถิติ กระทรวงกิจการภายในและการส่ือสารญ่ีปุCน, 2016) 

 เนื่องจากผู;สูงอายุเพิ่มมากขึ้น อัตราการเกิดน;อย ประชากรวัยทำงานน;อยลง โครงสร;างทางครอบครัว

เปNนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ครอบครัวใหญOบางครอบครัวมีรายได;ไมOเพียงพอตOอการเลี้ยงสมาชิกทั้งหมดใน

ครอบครัว สังคมเรOงรีบ ทำงานหนักจนไมOสามารถหาเวลามาดูแลผู;สูงอายุได; สOงผลให;เกิดการทอดทิ้งผู;สูงอายุ 

หรือให;ผู ;สูงอายุไปอยูOสถานที ่อื ่น จากเว็บไซต)ขOาว The sunday times กลOาววOา พบรายงานจากสำนัก

สวัสดิการประเทศญี่ปุCนวOา ผู;สูงอายุมักถูกทอดทิ้งไว;ตามคลินิกและโรงพยาบาล โดยลูกหลานจะมาสOงไว;ให;

รักษาแล;วหายไป ไมOมารับผู;สูงอายุกลับบ;าน นอกจากน้ียังมีองค)กรการกุศลท่ีรับฝากผู;สูงอายุ สำหรับครอบครัว

ท่ีมีสถานภาพทางการเงินและความสัมพันธ)ในครอบครัวไมOคOอยดี (Richard and Ageo, 2017) นอกจากปdจจัย

ที่กลOาวมานี้แล;ว ผู;สูงอายุบางรายกลัวที่จะทำให;ลูกหลานลำบากจึงย;ายมาอยูOคนเดียวหรือพึ่งพาบ;านพักคนชรา 

(ณัฐวรรณ พิทักษ)มงคล, 2561) 

 การที่ผู;สูงอายุอยูOเพียงลำพังนั้นได;กOอปdญหากับผู;สูงอายุบางราย เชOน การเสียชีวิตเพียงลำพัง ซึ่งเปNน

ปdญหาหลักที่พบมากที่สุด จากขOาวที่วOา “ผู;สูงอายุเสียชีวิตตามลำพังน้ีมีมานานแล;วในประเทศญี่ปุCนเพราะเปNน

สังคมผู;สูงอายุอยOางเต็มท่ี มีผู;สูงอายุจำนวนมากเกือบร;อยละ 30 ของประชากรญี่ปุCน และมีผู;ที่อยูOลำพังจำนวน

มากราว 18 ล;านคน (สOวนใหญOเปNนเพศชายอายุ 50 ปY และเพศหญิงอายุ 80 ปYข้ึนไป) สถานการณ)ท่ีมีผู;เสียชีวิต

อยOางโดดเดี่ยว หรือ ตายตามลำพัง ซึ่งคาดวOาไมOต่ำกวOา 3 หมื่นคนในแตOละปY” ปdญหาที่พบนอกจากนั้นคือ 

อาการปCวยซึมเศร;า หรือการทำงานจนตาย ในผู;สูงอายุที่ทำงานหนักเกินไปไมOเหมาะสมกับชOวงวัย (สราวุธ 

ไพฑูรย)พงษ), 2017) 

 จากการอยูOลำบากในวัยชรา หรือเสียชีวิตโดยลำพังที่กลOาวข;างต;น ทำให;ทั้งประชากรวัยทำงาน ผู;ท่ี

กำลังจะเข;าสูOชOวงวัยผู;สูงอายุ ผู;สูงอายุ รัฐบาล และเอกชนได;ตระหนักถึงปdญหา เม่ือประเทศเต็มไปด;วยผู;สูงอายุ 

และพยายามปรับตัวให;เข;ากับยุคสมัยปdจจุบัน ผลิตหุOนยนต)และสิ่งอำนวยความสะดวกแกOผู;สูงอายุ ทางรัฐบาล

ได;สร;างระบบบำนาญให;ประชากรได;ออมเงินและนำไปใช;ในตอนชรา ภาษีที่เคยจOายกลายเปNนสวัสดิการที่เอ้ือ

ตOอผู;สูงอายุ แนะนำสถานที่ทOองเที่ยวพำนักแบบระยะยาว (Long stay) หลังเกษียณ และการยืดอายุการ

ทำงานให;นานข้ึน เพ่ือให;ผู;สูงวัยรู;สึกอยูOอยOางมีคุณคOาในตนเอง 

 ประเทศญ่ีปุCน ท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชน ได;มีการสนับสนุนผู;สูงอายุในหลากหลายรูปแบบ ท้ังการ

ออกมาตรการทางกฎหมายท่ีเอ้ือตOอผู;สูงอายุ ระบบประกันทางสังคมตOาง ๆ เชOน ประกันสุขภาพระยะยาว หรือ

การสร;างโครงสร;างพื้นฐานที่ออกแบบเพื่อรองรับผู;สูงอายุ ให;สามารถออกไปข;างนอก และเดินทางด;วยตนเอง

ได; สOวนทางภาคเอกชนก็ออกสินค;า ผลิตภัณฑ)ตOาง ๆ ให;กับผู;สูงอายุ เนื่องจากประชากรผู;สูงอายุเปNนประชากร

สOวนมากในประเทศ และเปNนผู;ที ่มีกำลังซื ้อในประเทศญี่ปุ Cน ผู ;สูงอายุคือตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ) เชOน อาหารสำเร็จรูปที่สามารถเคี้ยว กลืน และยOอยงOาย เปNนต;น ทั้งหมดนี้คือโลกปdจจุบัน
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ที่กำลังปรับตัวเข;าหาผู;สูงอายุ แล;วผู;สูงอายุญี่ปุCนเองก็ได;ปรับตัว ปรับความคิดเพื่อที่จะอยูOกับโลกสมัยใหมOแหOง

การเปล่ียนแปลงได; (ณัฐวรรณ พิทักษ)มงคล, 2561) 

 การใช;ชีวิตของผู;สูงอายุชาวญ่ีปุCนในสังคมญ่ีปุCนปdจจุบัน จะแบOงออกเปNนด;านตOาง ๆ ดังตOอไปน้ี 

  ด0านการเงิน กลุOมผู;สูงอายุประเทศญี่ปุCนเปNนกลุOมคนมีอานาจทางเศรษฐกิจของประเทศ

เนื่องจากมีเงินเก็บมาก รวมทั้งได;รับเงินจากสวัสดิการตOาง ๆ เชOน เงินบำนาญ โดยแหลOงที่มาหลักของเงินใน

ยามเกษียณของผู;สูงอายุ ได;แกO 

   1) เงินเก็บจากชOวงวัยทำงาน กลOาวคือ โดยพื้นฐานนิสัยของคนญ่ีปุCนแล;วสOวนมากมัก

เปNนคนข้ีกังวลในเร่ืองของอนาคต ชอบวางแผนการเก็บเงิน อีกท้ังไมOต;องการรบกวนใครในยามชรา จึงนิยมเก็บ

เงินเพื ่อไว;ใช;ในยามชรา ซึ ่งคนญี่ปุ Cนมักนิยมออมเงินที ่ร;อยละ 25 ของรายได;เพื ่อเก็บไว;ใช;หลังเกษียณ 

(Waranya Thaikhiew, 2019) 

   2) เงินจากบำนาญแหOงชาติ บำนาญแหOงชาติคือ เงินบำนาญที่ประชาชนที่ใช;แรงงาน

ทุกคนต;องเปNนสมาชิก เปNนบำนาญที่ครอบคลุมผู;ประกอบอาชีพอิสระ ผู;ที ่ไมOมีอาชีพ เกษตรกร แมOบ;าน

นักศึกษาที่มีอายุตั้งแตO 20-60 ปY เพื่อใช;ในกรณีที่ชรา พิการ และเสียชีวิต โดยการจOายเงินเข;ากองทุนบำนาญ

นั้น ผู;ประกันตนต;องจOายเบี้ยประกันตนในจำนวนเงินที่คงที่ในทุก ๆ เดือน แตOคOาเบี้ยประกันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

ปYละ 280 เยน และ เริ่มรับเงินที่อายุ 65 ปY ซึ่งผู;สูงอายุจะสามารถได;รับเงินบำนาญสูงสุดปYละ 786,500 เยน 

ในเง่ือนไขท่ีวOาผู;สูงอายุน้ันจOายเงินสมทบมาแล;ว 40 ปYข้ึนไป 

  ด0านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด;านสุขภาพนั้น นอกจากใช;เงินของตนเองในการจOาย 

หรือเข;ารับบริการแล;ว ทางรัฐก็มีสวัสดิการหลักที่เอื้อความสะดวกให;กับผู;สูงอายุ คือ ประกันสุขภาพ และ

ประกันการดูแลระยะยาว 

   1) ประกันด;านสุขภาพ เปNนประกันสุขภาพท่ีใช;ในการจOายคOารักษาพยาบาลเกี่ยวกับ

โรค อาการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิต การเก็บเบ้ียประกันจะพิจารณากับรายได;เปNนหลัก 

   2) ประกันการดูแลระยะยาว (Long term care insurance) มีสOวนชOวยในการชOวย

ลดคOารักษา คOาดูแลพยาบาล และในกรณีการเจ็บปCวยตOาง ๆ ได;มากถึงร;อยละ 80 กลOาวคือ ผู;สูงอายุสามารถ

เข;าถึงบริการทางด;านสุขภาพ ทั้งของเอกชน และภาครัฐ ยกตัวอยOางเชOน โรงพยาบาล บริการบ;านพักคนชรา 

บริการดูแลที่บ;าน เชOา - ยืม อุปกรณ)ทางการแพทย)ได; โดยคOาใช;จOายทั้งหมดนี้รัฐจะเปNนผู;ออกให; โดยตัว

ผู;สูงอายุต;องจOายเงินเพียงแคOร;อยละ 10 ของคOาบริการ แตOทางรัฐจะกำหนดสิทธิการเบิกคOาบริการไว; โดยอิง

จากจำนวนเบี้ยประกันที่เคยจOายและระดับรายได;ของผู;สูงอายุ หากผู;สูงอายุใช;สิทธิเกินอาจต;องจOายสOวนที่เกิน

นั้นเพิ่มเอง นอกจากนี้ในบางธุรกิจเกี่ยวกับบ;านพักคนชรา รัฐจะออกให;เพียงคOาที่พักและคOารักษา สOวนด;าน

อาหาร ผู;สูงอายุน้ันต;องจOายเอง ระบบการคลังของระบบประกันดูแลระยะยาวเปNนแบบได;มาจOายไป โดยวิธีการ

เก็บเงินระบบประกันระยะยาวคือ ทางรัฐจะแบOงผู;ประกันตนออกเปNนสองประเภท คือ ผู;ที่อายุ 65 ปYขึ้นไป 

และผู;ท่ีอายุ 40-64 ปY ซึ่งการจOายเงินนั้น ผู;ประกันตนกลุOมแรก ทางเทศบาลจะหักเงินออกจากบำนาญของ

ผู ;สูงอายุ สOวนกลุ Oมที ่สองจะเก็บเงินรวมกับเบี ้ยประกันสุขภาพ เบี ้ยประกันจะกำหนดตามรายได;ของ

ผู;ประกันตน 
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  ด0านที่พักอาศัย ที่พักที่สร;างขึ้นมาเพื่อรองรับผู;สูงอายุนอกจากบ;านนั้นมีหลายรูปแบบ ท้ัง

แบบค;างคืน ไมOค;างคืน หรือเปNนชุมชนผู;สูงอายุ สOวนมากบ;านที่มีผู ;สูงอายุอาศัยอยูOด;วยนั้นจะปรับเปลี่ยน

โครงสร;างบ;านให;เหมาะกับผู;สูงอายุมากขึ้น การปรับปรุงบ;านให;เหมาะสมนั้นตัวแทนของบริษัท Mitsubishi 

estate home (MEH) ได;กลOาวไว;วOามี 3 หลักประกัน ได;แกO 

   1) ลดสิ่งกีดขวางให;ได;มากที่สุด จึงควรออกแบบให;ทุกห;องทุกโซนเชื่อมหากันได; 

ทางเดินและพื้นที่ทุกสOวนต;องมีขนาดใหญOขึ้น เหมาะกับผู;สูงอายุที่เริ่มเดินไมOถนัด รวมถึงผู;ที่จำเปNนต;องใช;

รถเข็น 

   2) ตำแหนOงถูกต;องเหมาะสม ทั้งประตู หน;าตOาง อOางน้ำ ไปจนถึงจุดเล็ก ๆ อยOาง 

ปล๊ักไฟ เต;าเสียบ ต;องอยูOในตำแหนOงท่ีถูกต;อง ไมOสูงหรือต่ำเกินไป เหมาะแกOการใช;งานของผู;สูงอายุ 

   3) อุณหภูมิ ซึ่งสำคัญมากเพราะสOงผลตOอความเปNนอยูOของผู;สูงอายุ อีกทั้งยังสOงผลไป

ถึงการเจ็บไข; ดังนั้นทุกห;องในบ;านควรมีอุณหภูมิที ่เทOากันเพื่อป�องกันการเปลี่ยนอุณหภูมิอยOางฉับพลัน 

เทคโนโลยีอยOางระบบปรับอากาศแบบสOวนกลางท้ังบ;านนำมาใช;กับสOวนน้ี (Atapoom Ongkulna, 2018) 

  ด0านที่พักประเภทไมBค0างคืน (Day care center) เปNนสถานที่พำนักแบบเช;าไปเย็นกลับ 

หากกลOาวให;เห็นภาพคือ ในชOวงเช;า ลูกหลานจะนำผู;สูงอายุไปที่ ที่พักประเภทไมOค;างคืน และตอนเย็นเข;ามา

รับ หรือ บางรายอาจจะเดินทางไปพักประเภทไมOค;างคืน ซ่ึงภายในจะมีบริการครบครัน เปNนสถานท่ีให;ผู;สูงอายุ

ออกไปเจอผู ;คน มีลู Oว ิ ่งให;เดินออกกำลังกาย แพทย)คอยตรวจสุขภาพและเช็คความดัน อาหาร และ

สภาพแวดล;อมที่เหมาะแกOการอยูOอาศัยของผู;สูงอายุ คือ กว;างขวาง มีบริเวณให;เดินเลOน โครงสร;างที่ออกแบบ

มาสำหรับผู;สูงอายุ เชOน พื้นบุฟูกเพื่อลดอาการบาดเจ็บเวลาล;ม ทางเดินเรียบ มีราวจับตลอดทาง จะเห็นได;

จากที ่พักประเภทไมOค;างคืนของเทศบาลชิบะ (Chiba) ที ่มีชื ่อวOา Funabashishiminami rojin fukushi 

center  

  ภายในสถานบริการนี้ มีลักษณะพื้นฐานแบบที่พักประเภทไมOค;างคืนทั่วไป กลOาวคือ มีห;อง

ตรวจสุขภาพ ภายในห;องจะมีพยาบาลประจำอยูO ชOวยวัดความดัน ตรวจสุขภาพพื้นฐาน รวมถึงตอบคำถามให;

ผู;สูงอายุ และมีห;องออกกำลังกาย เน่ืองจากเปNนสถานท่ีท่ีดำเนินการโดยเทศบาลชิบะ ผู;สูงอายุท่ีอาศัยในชุมชน

นั้นจึงได;สิทธิเข;าใช;ฟรี ผู;สูงอายุที่เข;ามาใช;บริการสOวนมากจะมีอายุอยูOที่ 60-95 ปY ทั้งนี้ที่พักประเภทไมOค;างคืน

มักเหมาะกับผู;สูงอายุที่สามารถดูแลและชOวยเหลือตัวเองได; อาจเปNนเพียงสถานที่ที่ได;มาอยูOนอกบ;าน หลีกหOาง

ความจำเจด;วยการออกมาพบเจอผู;อ่ืน และทำกิจกรรมรOวมกัน 
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ภาพท่ี 3.2 ห;องพยาบาลสำหรับผู;สูงอายุท่ี Funabashishiminami rojin fukushi center 

ท่ีมา : https://healthathome.in.th2blog2japanese-aging-society-part3 

 

 
ภาพท่ี 3.3 ห;องออกกำลังกายสำหรับผู;สูงอายุท่ี Funabashishiminami rojin fukushi center 

ท่ีมา : https://healthathome.in.th2blog2japanese-aging-society-part3 

  

  ด0านที่พักประเภทค0างคืน (Nursing Home) หรือบ0านพักคนชรา เปNนที่พักระยะยาวท่ี

ผู;สูงอายุเลือกเข;ามาพัก และใช;บ้ันปลายชีวิตท่ีน่ี หรือบางคนมาอยูO 2-3 เดือน นอกจากจำนวนวันท่ีแตกตOางกัน 

ยังมีการรองรับเพื่อดูแลผู;สูงอายุหลายระดับ ตั้งแตOสามารถชOวยเหลือตัวเองได;ไปจนถึงภาวะติดเตียง ซึ่งความ

หลากหลายในการดูแลผู;สูงอายุแตOละระดับนั้นจะแตกตOางไปตามแตOละที่ สOวนสิ่งที่เหมือนกันคือ การออกแบบ

ภายใน โดยออกแบบตามหลัก Universal Design เชOน การมีราวจับตลอดทางเดิน และห;องน้ำมีพื้นที่กว;าง 

เห็นได;จากบ;านพักคนชรา Sonorous court mitaka เปNนบ;านพักผู;สูงอายุระดับห;าดาว ตั้งอยูOในเมือง อิชิคา
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วOา (Ichikawa) ที่นี่มีการดูแลผู;สูงอายุครบวงจรทุกระดับ ตั้งแตOผู;สูงอายุที่ชOวยเหลือตัวเองได; ผู;สูงอายุระยะ

พ่ึงพิง ผู;สูงอายุติดเตียง และผู;ท่ีเข;าพักช่ัวคราว โดยมีการจัดแบOงโซนอยOางชัดเจนเพ่ือการดูแลท่ีท่ัวถึง 

 

 
ภาพท่ี 3.4 ราวจับตลอดทางเดินท่ี Sonorous court mitaka 

ท่ีมา : https://healthathome.in.th2blog2japanese-aging-society-part1 

 

  ด0านอาหาร พื้นฐานคนญี่ปุCนมักทานอาหารปรุงสุก ใช;วัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยผู;สูงอายุมัก

นิยมอาหารประเภท ซุป เต;าหู; ปลา เนื่องจากเคี้ยว กลืน และยOอยงOาย แตOในปdจจุบันภาคเอกชนมีสินค;าบริโภค

สำหรับผู;สูงอายุเปNนจำนวนมาก เชOน อาหารสำเร็จรูปที่คิดค;นสูตรมาเพื่อผู;สูงอายุโดยเฉพาะ สามารถทานได;

ทันที ไมOยุOงยาก เหมาะกับผู;สูงอายุท่ีอาศัยอยูOลำพังและไมOสะดวกท่ีจะทำอาหารทานเอง นอกจากน้ี ข;าวกลOองก็

เปNนอีกหนึ่งสินค;าที่ภาคเอกชนนำมาขายกัน ซึ่งเน;นไปที่คุณภาพอาหารที่ดีมากกวOาเรื ่องปริมาณ เพราะ

ผู;สูงอายุสOวนมากมีกำลังซ้ือแตOทานน;อย สำหรับการจัดอาหารกลOอง จะจัดเปNนช้ินเล็ก ๆ ทานงOายพอดีคำ 

 

 
ภาพท่ี 3.5 อาหารสำหรับผู;สูงอายุ ข;างซองเขียนวOาเน้ือนุOมชัดเจน 

ท่ีมา : https://global.rakuten.com/en/store/diet/item/46115/ 
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ภาพท่ี 3.6 อาหารสำหรับผู;สูงอายุ 

ท่ีมา : https://static01.nyt.com/images/2017/02/11/world/11YOKOHAMA 

 

  ด0านการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวก ญี่ปุCนให;ความสำคัญกับผู;สูงอายุ เพื่อคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของประชากร ทำให;ญี่ปุCนเปNนประเทศที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกกับผู;สูงอายุมาก การออกมาข;างนอก

เพียงลำพังของผู;สูงอายุชาวญี่ปุCนนั้นไมOใชOเรื่องยาก ผู;สูงอายุชาวญี่ปุCนจึงมักเดินทางด;วยตนเองเปNนเรื่องปกติ

ด;วยความสบายใจ ญี่ปุCนมีระบบขนสOงสาธารณะและสังคมที่ดี สะดวกตOอการเดินทาง อีกทั้งการออกแบบ

โครงสร;างพื้นฐานของเมืองยังอำนวยความสะดวกให;ผู;สูงอายุเปNนอยOางมาก คือ การออกแบบแบบ Universal 

Designหรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ได;แกO บริเวณถนนและทางเดิน ทางเดินทั้งหมดออกแบบให;มีพื้นท่ี

เรียบ ไมOมีทางตOางระดับเพื่อป�องกันการล;มหรือสะดวกตOอการเข็นรถเข็นขึ้น-ลง การมีราวจับบริเวณทางเดิน 

นอกจากน้ียังมีเก;าอ้ีวางไว;หลายจุด เพราะผู;สูงวัยไมOสามารถยืนหรือเดินเปNนเวลานาน ๆ ได; สOวนบริเวณบันไดก็

จะมีทางลาดเพ่ือลดแรงกระแทกท่ีเขOา และลดการใช;พลังงานโดยเปลOาประโยชน) ในด;านขนสOงสาธารณะ มีท่ีน่ัง

สำรองบนรถไฟฟ�าและรถโดยสารสำหรับผู;สูงอายุ โดยมีการเริ่มใช;ระบบไฮดรอลิกส)เพื่อที่จะสามารถเปNนเครน

ยกรถเข็นได; รถที่มีระบบนี้จะมีป�ายรูปรถเข็นติดอยูOบริเวณหน;ารถ หรือในกรณีที่ไมOมีรถเข็น บริเวณประตู

รถเมล)จะมีบันไดเล็ก ๆ ยื่นออกมาเพื่อให;ผู;สูงอายุขึ้น-ลงรถได;อยOางสะดวก จากส่ิงอำนวยความสะดวกเหลOาน้ี

เห็นถึงการใสOใจประชากรผู;สูงอายุของญ่ีปุCนได;อยOางชัดเจน 
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ภาพท่ี 3.7 รถโดยสารญ่ีปุCนท่ีมีป�ายรูปรถเข็นติดอยูOหน;ารถ 

ท่ีมา : https://th.anngle.org/j-lifestyle/bus-transportation-elder.html 

 

 
ภาพท่ี 3.8 ท่ีน่ังสำหรับผู;สูงอายุบนรถโดยสาร 

ท่ีมา : https://th.anngle.org/j-lifestyle/bus-transportation-elder.html 

 

  ด0านงานอดิเรกและกิจกรรมเสริม ผู;สูงอายุจะพึ่งพาตนเองในเรื่องที่สามารถทำได; โดยไมO

ต;องไปรบกวนผู;อื่น รักษาสุขภาพตนเองให;แข็งแรงทั้งกายใจ โดยการมีงานอดิเรกทำอยูOเสมอเพื่อที่จะได;ขยับ

รOางกาย และบริหารสมอง ทั้งนี้ปdจจัยหนึ่งที่สOงเสริมให;ผู;สูงอายุมีงานอดิเรกคือ ชุมชนท;องถิ่นและเทศบาล

ท;องถิ่นที่ปลูกฝdงความคิดที่วOา หากเข;าสูOวัยชราก็ควรหาบางอยOางทำเพื่อให;สุขภาพแข็งแรงและหOางไกลจากโรค

ความจำเส่ือม สำหรับกิจกรรมท่ีผู;สูงอายุนิยมทำ ได;แกO  

   - การเข;าชมรมตOาง ๆ ซ่ึงชมรมท่ีเปNนท่ีนิยม คือ ชมรมชงชา (ชOวยฝ©กสมาธิ) ชมรมแอ

โรบิค (ฝ©กกล;ามเนื้อ) ชมรมหมากกระดาน (ฝ©กสมอง ความคิด และการวางแผน) ชมรมอาสาสมัคร (ชOวยเพ่ิม

คุณคOาให;กับตัวเอง จิตใจแจOมใสข้ึน รวมท้ังได;ขยับออกกำลังกาย) 
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   - การเข;าฟ¬ตเนส เนื่องด;วยผู;สูงอายุมีเวลาวOางพอที่จะทำกิจกรรม โดยมักออกกำลัง

กายเน;นท่ีสุขภาพของหัวใจ ความยืดหยุOนของรOางกาย และข;อตOอ 

   - การออกไปข;างนอก เข;าสังคม เลือกซื้อสินค;า สำหรับผู;สูงอายุที่สามารถเดินทาง

ด;วยตัวเองได; ผู;สูงอายุกลุOมนี้จะเริ่มออกไปข;างนอกเพื่อพบเพื่อนวัยเดียวกัน จากการรวบรวมข;อมูลของ

สำนักงานสOงเสริมการค;าระหวOางประเทศ ณ กรุงโตเกียว (2556) พบวOาร;อยละ 50 ของคนที่อายุเกินกวOา 60 ปY 

ออกมาเพื่อซื้อสินค;า 4 ครั้งใน 1 สัปดาห) ซึ่งมากกวOากลุOมลูกค;าแบบครอบครัวเสียอีก (สำนักงานสOงเสริม

การค;าระหวOางประเทศ, 2556)  

 แตOหากผู;สูงอายุเตรียมตัวเข;าสูOวัยเกษียณไมOดีพอ เนื่องด;วยคOาครองชีพที่สูง บางรายไมOมีเงินเก็บ 

ลูกหลานแบกคOาเลี้ยงดูไมOไหว บ;างนำไปฝากไว;ตามสถานพยาบาลหรือองค)กรการกุศลแล;วก็หายตัวไปไมO

กลับมาดูแลอีก ลำพังเพียงเงินบำนาญอยOางเดียวนั้นไมOพอ สOงผลให;ผู;สูงอายุที่ไมOได;เตรียมตัวมานั้นลำบากมาก

ยิ่งขึ้น ปdจจุบันผู;สูงอายุบางรายตัดสินใจทำอาชญากรรมเล็ก ๆ เชOน การขโมยของ ประเด็นสำคัญคือ การท่ี

ผู;สูงอายุกOออาชญากรรมเล็ก ๆ นั้น ไมOได;เปNนเพราะวOาไมOมีเงินใช;จึงต;องไปขโมย แตOทำเพื่อให;ตนเองเข;าไปอยูO

ในคุก เพราะคิดวOาอยOางน;อยก็มีอาหารครบ 3 มื้อ มีที่อยูO ผู;ดูแล อีกทั้งยังมีเพื่อนไมOต;องอยูOคนเดียวเชOนเคย 

หลังจากเข;าไปแล;ว เมื่อพ;นโทษบางรายก็จะมีลูกหลานมารับไปดูแล แตOในกรณีที่ไมOมีลูกหลานมารับผู;สูงอายุ

สOวนใหญOมักตัดสินใจเข;ามาในคุกอีกคร้ัง 

 ข;อมูลจากปY ค.ศ. 2015 พบวOา มีการกOออาชญากรรมโดยคนที่อายุมากกวOา 65 ปY ถึงร;อยละ 20 ของ

ตัวเลขทั้งหมด เพราะวOาในคุกนั้นเต็มไปด;วยผู;สูงอายุ ทำให;ญี่ปุCนต;องจOายเงินเพื่อปรับปรุงคุกให;เหมาะสมและ

สามารถเข;าถึงการดูแลของผู;สูงอายุเปNนเงินมากกวOาสิบล;านเยน (Thumbsupteam, 2018) แตOในทางกลับกัน

ยิ่งภาครัฐอำนวยความสะดวกเทOาไหรO ยิ่งสOงผลให;จำนวนผู;สูงอายุในคุกมีแนวโน;มมากขึ้นเทOานั้น ด;วยเหตุผล

ที่วOาทำไมต;องอยูOภายนอกอยOางลำบากและโดดเดี่ยว หากในคุกมีทั้งเพื่อน คนคุมดูแล และสถานที่เอ้ือตOอการ

อาศัย 

 การเสียชีวิตเพียงลำพัง ดังที่ได;กลOาวไปข;างต;นวOาในปdจจุบันมีผู;สูงอายุสOวนมากแยกตัวออกมาอยูOคน

เดียวหรือเปNนคูO บ;างก็พักอาศัยที่บ;านพักคนชรา แตOก็ยังมีสOวนหนึ่งที่อาศัยอยูOลำพังภายในบ;าน ซึ่งข;อนี้สOงผลให;

เกิดการเสียชีวิตตามลำพังมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู;สูงอายุที่รOางกายไมOแข็งแรงอยOางเดิมนั้น เพียงแคOล;ม หน;ามืด 

หรืออาการโรคเดิมกำเริบกะทันหันก็จะสามารถครOาชีวิตไปได; และยิ่งหากไมOมีคนดูแลด;วยแล;ว โอกาสขอความ

ชOวยเหลือจากผู;อื่นให;ทันเวลานั้นมีน;อยมาก โดยปdญหานี้เกิดบOอยในประเทศญี่ปุCน คนที่พบศพมักเปNนคนข;าง

บ;านหากสังเกตวOามีกลิ่นเหม็นหรือบ;านเงียบผิดปกติ ผู;สูงอายุบางรายได;กลOาวเอาไว;วOา หากวันไหนไมOมาเป¬ด

ผ;ามOานนั้นหมายความวOาเสียชีวิตแล;ว ดังนั้นกวOาจะสามารถเข;ามาชOวยเหลือได; สOวนมากก็เสียชีวิตแล;ว ซ่ึง

ปdญหานี้ทางเทศบาลท;องถิ่นก็ไมOได;เพิกเฉยแตOอยOางใด เชOน การจัดการเพื่อผู;สูงอายุของเทศบาลโยโกสึกะ ที่มี

อาสาสมัครชOวยผลิตอาหารแจกจOายตามบ;านที ่มีผู ;สูงอายุฟรี 4 ครั ้งตOอสัปดาห) จำนวน 600 กลOอง ซ่ึง

อาสาสมัครกลุOมนั้น คือกลุOมอาสาสมัครที่ต;องการชOวยผู;สูงอายุและชOวยงานบำเพ็ญสาธารณะ โดยจะมีการโทร

เช็คตามบ;านที่ผู ;สูงอายุอาศัยอยูOคนเดียว 3 ครั้งตOอสัปดาห) เพื่อให;แนOใจวOาปลอดภัย และหากเจ็บปCวยจะ

ดำเนินการรักษาทันที นอกจากนี้ยังมีการติดปุCมฉุกเฉินตามบ;านหากมีเหตุฉุกเฉินขึ้นเพียงแคOกดปุCม สัญญาณก็
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จะถูกสOงไปท่ีโรงพยาบาลทันที การจัดการท่ีดีน้ีไมOได;มีเพียงแคOท่ีโยโกสึกะเทOาน้ัน แตOละเทศบาลน้ันก็จะมีวิธีการ

จัดการท่ีแตกตOางกันออกไป (ณัฐวรรณ พิทักษ)มงคล, 2561) 

 

3.4 สรุปท0ายบท 

 สถานการณ)สังคมผู;สูงอายุของญี่ปุCน เร่ิมต;นขึ้นชOวงปY ค.ศ. 1940 หรือหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ญี่ปุCน

ต;องการเพิ่มจำนวนและประสิทธิภาพของแรงงานในการขับเคลื่อนประเทศ นำมาซึ่งคOานิยมการมีลูกหลายคน 

กOอให;เกิดกลุOมคนที่เรียกวOา Baby Boomer ประกอบกับอัตราการเติบโตของประชากรเริ่มลดลง สาเหตุสำคัญ 

คือ อัตราการเกิด (Birth Rate) หรืออัตราการเจริญพันธุ) (Fertility Rate) ลดลงอยOางตOอเนื่อง อันเปNนผลมา

จากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง ทำให;ญ่ีปุCนกลายเปNนสังคมท่ีมีประชากรลดอยOางรวดเร็ว 

 โครงการสำหรับการดูแลผู;สูงอายุในญี่ปุCน ได;แกO แผนทองคำ (Gold Plan) เกิดขึ้นเมื่อปY ค.ศ. 1989 

ในยุคเฮเซ (ค.ศ. 1989-2019) เพ่ือแก;ไขปdญหาแผนการดูแลผู;สูงอายุท่ีผิดพลาดในปY ค.ศ. 1973 ท่ีให;ผู;สูงอายุท่ี

มีอายุ 70 ปYขึ้นไปไมOต;องเสียคOารักษาพยาบาล และกฎหมายระบบประกันการดูแลระยะยาว (Long-term 

Care Insurance: LTCI) บังคับใช;ตั้งแตOเดือนเมษายน ค.ศ. 2000 ซึ่งเน;นให;ผู;ใช;บริการสามารถเลือกใช;บริการ

ที่ตนต;องการได; มีการให;สวัสดิการและบริการดูแลรักษาสุขภาพที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับผู;ที่มีภาวะพึ่งพิง 

สOงเสริมการมีสOวนรOวมของภาคเอกชน 

 ในปdจจุบันสถานการณ)สังคมผู;สูงอายุในประเทศญี่ปุCนได;รับความสนใจในฐานะที่มีความโดดเดOนกวOา

ประเทศใด ๆ ในโลก เนื่องจากผู;สูงอายุเพิ่มมากขึ้น อัตราการเกิดน;อย ประชากรวัยทำงานน;อยลง โครงสร;าง

ทางครอบครัวเปNนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ครอบครัวใหญOบางครอบครัวมีรายได;ไมOเพียงพอตOอการเลี้ยงสมาชิก

ทั้งหมดในครอบครัว สังคมเรOงรีบ ทำงานหนักจนไมOสามารถหาเวลามาดูแลผู;สูงอายุได; สOงผลให;เกิดการทอดท้ิง

ผู;สูงอายุ หรือให;ผู;สูงอายุไปอยูOสถานที่อื่น การที่ผู;สูงอายุอยูOเพียงลำพังนั้นได;กOอปdญหากับผู;สูงอายุบางราย เชOน 

การเสียชีวิตเพียงลำพัง ซึ่งเปNนปdญหาหลักที่พบมากที่สุด สังคมญี่ปุCนกำลังปรับตัวเข;าหาผู;สูงอายุ แล;วผู;สูงอายุ

ญี่ปุCนเองก็ได;ปรับตัว ปรับความคิดเพื่อที่จะอยูOกับโลกสมัยใหมOแหOงการเปลี่ยนแปลงได; ทั้งด;านการเงิน ด;าน

สุขภาพและการรักษาพยาบาล ด;านที่พักอาศัยทั้งแบบค;างคืน ไมOค;างคืน ด;านอาหาร ด;านการเดินทางและส่ิง

อำนวยความสะดวก และด;านงานอดิเรกและกิจกรรมเสริม 
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บทท่ี 4  

การศึกษาสถานการณ,การจ0างงานของผู0สูงอายุในประเทศญ่ีปุ̀น 

4.1 สถานการณ,การจ0างงานของผู0สูงอายุในประเทศญ่ีปุ̀น 

 เนื่องด;วยประเทศญี่ปุCนเปNนประเทศที่เข;าสูOสังคมผู;สูงอายุขั้นสุดยอดแล;ว ทั้งนี้เน่ืองจากเปNนประเทศท่ี

มีความก;าวหน;าด;านวิทยาศาสตร)และการแพทย) ทำให;ประชากรมีอายุยืนมากขึ้น อีกทั้งโครงสร;างสังคมท่ี

เปล่ียนไป ทำให;ประชากรมีบุตรน;อยลง ดังน้ันในปdจจุบันสัดสOวนของผู;สูงอายุมีมากกวOาประชากรวัยทำงาน 

 ผลการสำรวจสำมะโนประชากรญี่ปุCนในปY ค.ศ. 1995 พบวOา ประชากรผู;สูงอายุ (อายุ 65 ปYขึ้นไป) มี

สัดสOวนคิดเปNนร;อยละ 14.5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ประชากรวัยทำงาน (อายุ 15-64 ปY) มีสัดสOวนคิด

เปNนร;อยละ 64.4 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และประชากรที่มีอายุต่ำกวOา 15 ปY มีสัดสOวนคิดเปNนร;อยละ 14 

ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห)คาดการณ)วOาในปY ค.ศ. 2020 

เมื่อคนวัยทำงาน ณ ปYที่ทำการสำรวจ (ปY ค.ศ. 1995) ได;เข;าสูOวัยสูงอายุแล;ว จำนวนประชากรวัยสูงอายุจะมี

สัดสOวนคิดเปNนร;อยละ 25.5 ดังนั้นในปY ค.ศ. 2020 จำนวนประชากรวัยทำงานจะลดลงกวOานี้มากเมื่อคิดเปNน

สัดสOวนเปรียบเทียบกับประชากรวัยสูงอายุ (สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแหOงชาติ, สำนักงาน

เศรษฐกิจแรงงานและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2556) 

 จากข;างต;น หากมองในมุมของผู;สูงอายุแล;ว ยิ่งอายุมากขึ้น พอถึงอายุเกษียณ ถึงแม;วOาสุขภาพกาย

และจิตใจจะดีแคOไหนก็ต;องออกจากงานตามที่กฎหมายได;กำหนดไว; กOอให;เกิดปdญหาการวOางงานในประชากร

วัยสูงอายุ โดยในปdจจุบันอัตราการวOางงานของผู;สูงอายุชาวญี่ปุCนเทOากับร;อยละ 4.3 เทียบกับอัตราการวOางงาน

โดยทั่วไปที่เทOากับร;อยละ 3.6 (สราวุธ ไพฑูรย)พงษ), 2560) ตรงกันข;ามกับภาวการณ)วOางงานของผู;สูงอายุน้ัน 

สังคมญ่ีปุCนกำลังประสบภาวะขาดแคลนแรงงานวัยทำงานอยOางรุนแรง รายได;ของรัฐจากการเก็บภาษีประชากร

วัยทำงานลดน;อยลง แตOคOาใช;จOายด;านบริการสังคมและเงินสวัสดิการแกOผู;สูงอายุนั้นเพิ่มขึ้น สิ่งนี้เพิ่มภาระ

ทางการคลังให;รัฐต;องหาทางแก;ไขตOอไป 

 เมื่อประชากรวัยทำงานลดลง จึงมีความจำเปNนที่ผู;สูงอายุต;องทำงานตOอไปเรื่อย ๆ โดยปกติวัย 50 ถึง 

60 ปYเปNนการทำงานชOวงสุดท;ายกOอนเกษียณออกไปใช;ชีวิตหลังทำงาน แตOภายใต;สังคมที่มีประชากรน;อยลงไป

เรื่อย ๆ อาจจะมีความจำเปNนที่คนวัย 50 ปY และ 60 ปYยังต;องทำงานอยูO ฉะนั้น นิยามคำวOาเกษียณอายุอาจจะ

หายไปในอนาคตก็ได; (ประชาชาติธุรกิจ, 2562) 

 สัดสOวนของแรงงานที่มีอายุมากขึ้นมีโอกาสดำเนินการตOอไปโดยได;แรงหนุนจากการเพิ่มอายุแรงงาน

เกษียณ การปรับปรุงด;านสุขภาพและสวัสดิการ ซึ่งเปNนไปได;วOาอีก 30 ปYข;างหน;าจำนวนผู;ที่มีอายุ 60 ปYขึ้นไป

จะเปNนแรงงานหลักที่ต;องเจอกับความท;าทายด;านทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูง ความเชี่ยวชาญในการ

จัดการด;านความสัมพันธ)กับลูกค;า ซึ่งเปNนจุดแข็งของแรงงานกลุOมนี้อาจป¬ดกั้นแรงงานอายุน;อยกวOาที่จะ

สามารถสร;างความก;าวหน;าในอาชีพ ซึ่งปdจจุบันแรงงานอายุน;อยในประเทศฝd¹งแอฟริกา ตะวันออกกลาง และ

อินเดีย มีแนวโน;มกลายเปNนผู;ประกอบการด;านการออกแบบเว็บไซต) และทำการตลาดบนสื่อโซเชียลมีเดีย

มากกวOาที่จะหางานประจำในชOวง 10 ปYที่ผOานมา ดังนั้นการปรับตัวเพื่อก;าวเข;าสังคมผู;สูงอายุสำหรับภาครัฐ

และเอกชน จึงไมOใชOเพียงการแก;ปdญหารองรับจำนวนผู;สูงอายุที ่เพิ ่มขึ ้นเทOานั ้น แตOจำเปNนต;องคำนึงถึง
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ความสัมพันธ)ของประชากรทุกชOวงวัยที่อาจถูกลดบทบาท ซึ่งมีผลตOอภาพรวมด;านคุณภาพชีวิตของประชากร

ในประเทศรOวมด;วย (Creative Economy Agency, 2020) 

 ทั้งนี้ นายโคอิจิ ฮาตาจิ ผู;เชี่ยวชาญจากสมาคมสวัสดิการสังคมเบื้องต;นในญี่ปุCน กลOาววOา สังคมสูงวัย

ในญี่ปุCนกำลังตึงเครียด จากปdญหาประชากรวัยแรงงานที่ยังหดตัวอยOางตOอเนื่อง โดยในปY ค.ศ. 2018 พบวOามี

ตำแหนOงวOางงานสูงถึง 161 อัตรา ตOอจำนวนผู;สมัครงานทุก ๆ 100 คน ซึ่งเปNนสัดสOวนสูงที่สุดในรอบ 45 ปY 

นายฮาตาจิแสดงความกังวลวOา การขาดแคลนประชากรวัยแรงงานในญี่ปุCนมีสOวนทำให;ประเทศขาดรายได; ซ่ึง

กระทบตOออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุCนโดยตรง ขณะที่รัฐบาลผลักดันให; “การทOองเที่ยว” เปNน

อุตสาหกรรมหลักและเปNนความหวังในการสร;างรายได;ให;กับประเทศ โดยในปYที ่ผOานมาคOาใช;จOายของ

นักทOองเที่ยวตOางชาติในญี่ปุCนมีมูลคOากวOา 4.5 ล;านล;านเยน และเปNนครั้งแรกที่จำนวนนักทOองเที่ยวสูงกวOา 30 

ล;านคน (ประชาชาติธุรกิจ, 2562) 

 กระทรวงกิจการภายในระบุไว;เมื่อวันอาทิตย)ที่ผOานมาวOา จากการประเมินจำนวนประชากรญี่ปุCน 

พบวOา มีคนอายุ 65 ปYขึ้นไปราว 36.4 ล;านคน เพิ่มขึ้น 220,000 คนจากปYกOอนหน;า สัดสOวนจำนวนประชากร

ผู;สูงอายุอยูOท่ีร;อยละ 29.1 เปNนอัตราที่สูงที่สุดจาก 201 ประเทศทั่วโลก ชายสูงอายุมีจำนวน 15.83 ล;านคน 

หรือประมาณร;อยละ 26 ของจำนวนประชากรชายโดยรวม หญิงสูงอายุมีจำนวน 20.57 ล;านคน หรือประมาณ

ร;อยละ 32 ของจำนวนประชากรหญิง บริษัทญี่ปุCนกำลังอยูOในชOวงที่ต;องพึ่งพาแรงงานสูงอายุอยOางหนัก ทั้งนี้ก็

เพื่อทดแทนแรงงานหนุOมสาวที่กำลังขาดแคลน กOอนหน;านี้ หนึ่งในบริษัทที่ประสบปdญหาก็คือบริษัท Nojima 

ท่ีจะขยายเวลาเกษียณอายุของคนทำงานจาก 65 ปY เปNน 80 ปYในชOวงปY ค.ศ. 2020 ตอนนี้กำลังเตรียม

มาตรการจ;างงานคนสูงอายุกวOา 80 ปYเข;ามาทำงาน 

 สำหรับ Nojima นั้น เตรียมให;คนที่มีอายุเกิน 80 ปYทำงานได; โดยมีผลในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2021 

บริษัท Nojima ไมOได;พึ่งพาพนักงานเพื่อให;มาสนับสนุนสายการผลิตในร;าน แตOพิจารณาจากพนักงานขายที่มี

ฐานความรู;ด;านสินค;ากว;างขวางและฐานลูกค;าแนOน เหลOานี้ถือเปNนสินทรัพย)ของบริษัท ปdจจุบันมีพนักงาน

ประจำ 3,000 คน มีคนสูงวัยที่อายุ 75 ปYขึ้นไปราว 10 คน บริษัทกำลังต;องการจ;างพนักงานใหมOที่มีอายุเกิน 

80 ปY พนักงานที่สูงอายุเหลOานี้จะได;รับคOาแรงราว 1.2 แสนเยน หรือ 1,056 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3 

หม่ืนกวOาบาทตOอเดือน ทำงานวันละ 5 ช่ัวโมงตOอวัน 4 วันตOอสัปดาห) สOวนพนักงานท่ียังทำงานอยูOก็จะได;รับการ

ขยายอายุการทำงานเพ่ิม หากยังมีสุขภาพท่ีดีและไมOได;คัดค;านตOอการจ;างงานดังกลOาว 

 ข;อมูลจากสถาบันแหOงชาติเพื่อการวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมของญี่ปุCน ระบุวOา สัดสOวน

จำนวนคนสูงอายุเพิ่มขึ้นตั้งแตOทศวรรษ 1950 คาดวOาจะสูงขึ้นถึงร;อยละ 35.3 ในปY ค.ศ. 2040 ชOวงนี้จะเปNน

ชOวงที่คนยุค baby-boomer หรือคนที่เกิดชOวงต;นทศวรรษ 1970 มีอายุราว 65 ปYขึ้นไป ทั้งนี้ จำนวนคน

สูงอายุที่กำลังทำงานในปY ค.ศ. 2020 มีมากถึง 9.06 ล;านคน ถือวOาเปNนจำนวนที่เพิ่มขึ้นติดตOอกันยาวนาน 17 

ปY คิดเปNนร;อยละ 13.6 ของจำนวนประชากรที่มีอายุตั้งแตO 15 ปYขึ้นไป และเปNนสัดสOวนร;อยละ 25.1 ของ

จำนวนประชากรสูงวัยท้ังหมด 

 จำนวนคนทำงานที่เปNนคนสูงอายุนี้ ทำงานอยูOในกลุOมอุตสาหกรรมค;าปลีกและค;าสOงราว 1.28 ล;าน

ราย ถือเปNนอุตสาหกรรมที่มีคนทำงานกลุOมนี้ขนาดใหญOที่สุด ตามด;วยคนทำงานในภาคเกษตรและปCาไม;ราว 
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1.06 ล;านราย และในภาคบริการราว 1.04 ล;านราย ขณะที่คนทำงานสูงอายุในกลุOมที่ไมOใชOการทำงานทั่วไป

ราว 3.9 ล;านรายซ่ึงจำนวนคนทำงานสูงอายุท่ีวOามาน้ียังไมOนับรวมกลุOมผู;บริหาร กลุOมท่ีเปNนนายจ;างของตัวเอง 

 

 
ภาพท่ี 4.1 บริษัท Nojima 

ท่ีมา : https://assets.brandinside.asia/uploads/2020/07/Nojima.jpg 

 

 ค;าปลีกอิเล็กทรอนิกส) Nojima ตัดสินใจขยายระยะเวลาของอายุในการทำงานของพนักงานจาก 65 

ปYไปจนถึงอายุ 80 ปY ข;อเสนอนี้จะถูกนำมาใช;กับพนักงานทั้งหมดในโยโกฮามาประมาณ 3,000 คน การขยาย

อายุการทำงานดังกลOาวจะชOวยกระตุ;นให;ค;าปลีกรายอื่น ๆ หันมาให;ความสนใจทุนมนุษย)มากขึ้น และยังชOวย

แก;ปdญหาคนสูงอายุที่ต;องเกษียณออกมาอยูOลำพัง ขณะเดียวกัน ก็ชOวยแก;ปdญหาการขาดแคลนแรงงานใน

ประเทศได;อีกด;วย โดย Yoshiyuki Tanaka เจ;าหน;าที่บริหารระบุวOา บริษัทต;องการจะเห็นพนักงานอาวุโส

เหลOานี้มีบทบาทเชิงรุกตOอไป ซึ่ง Nojima ถือเปNนหนึ่งในบริษัทค;าปลีกอิเล็กทรอนิกส)รายใหญOที่สุดในโตเกียว 

ซึ ่ง Nojima ไมOได;พึ ่งพายอดขายจากการผลิตจากหน;าร;านแตOเน;นให;บริการลูกค;าในการเสริมสร;าง

ประสบการณ)ใหมOและความรู;ตOอผลิตภัณฑ)น้ัน ๆ อยOางไรก็ตาม การตOออายุการทำงานจนถึง 80 ปYน้ีจะมีการตOอ

สัญญาเปNนรายปY โดยจะมีรายละเอียดตามเง่ือนไขในการทำงานของแตOละบุคคล 
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ภาพท่ี 4.2 อัตราการมีงานทำ 

ท่ีมา : “การสำรวจกำลังแรงงาน” กรมสถิติ กระทรวงกิจการภายในและการส่ือสารญ่ีปุCน 

 จากภาพหลังจากที่มีการบังคับใช;กฎหมายผู;สูงอายุฉบับแก;ไขที่กำหนดให;ผู;ประกอบกิจการมีหน;าท่ี

ต;องให;ความมั่นคงในการจ;างงานแกOผู;สูงอายุ ( 1 เมษายน ค.ศ. 2006) อัตราการมีงานทำก็เพิ่มสูงข้ึนในกลุOม

ผู;สูงอายุที่มีอายุ 60-64 ปY และสำหรับกลุOมผู;ที่มีอายุ 65-69 ปY อัตราการมีงานทำลดลงเหลือร;อยละ 33.2 ในปY

ค.ศ. 2004 แตOในปdจจุบันมีแนวโน;มสูงข้ึน 

 

 
ภาพท่ี 4.3 ความประสงค)ท่ีจะทำงานและอายุท่ีประสงค)จะทำงานของผู;สูงอายุ 

ท่ีมา : “กาสำรวจการรับรู;ของผู;สูงอายุท่ีมีตOอการเข;ารOวมกับสังคมท;องถ่ิน ปYงบประมาณ 2013” สำนัก

คณะรัฐมนตรี 

หมายเหตุ 

สำรวจในหมูOประชากรเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุต้ังแตO 60 ปYข้ึนไป 

จากภาพจะเห็นได;วOาเกือบร;อยละ 70 ตอบวOาต;องการจะทำงานตOอไปแม;จะอายุเกิน 65 ปY 
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ภาพท่ี 4.4 เหตุผลในการทำงานของผู;สูงอายุ (หลายคำตอบ แยกตามเพศชายหญิง) 

ท่ีมา : “การสำรวจสภาวะการมีงานทำและการจ;างงานตOอเน่ืองของผู;สูงอายุ” (ค.ศ. 2011) สถาบันวิจัย

นโยบายและอบรมแรงงานแหOงประเทศญ่ีปุCน 

หมายเหตุ  1) หลายคำตอบ 

  2) สำหรับกลุOมผู ;ที ่มีอายุ 60-64 ปYเปNนคำตอบของผู;เปNนลูกจ;างเทOานั้น (เพศชายจำนวน 

1,244 คน เละเพศหญิงจำนวน 865 คน) และสำหรับกลุ Oมผ ู ;ม ีอายุ 65-69 ปY จะมีคำตอบของผู;เปNน

ผู;ประกอบการด;วย (เพศชายจำนวน 232 คน เละเพศหญิงจำนวน 157 คน) 

  3) เปNนคำถามเร่ืองการรับรู;เก่ียวกับสถานการณ)การมงานทำ ณ เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2011 

 จากภาพจะเห็นได;วOาเหตุผลในการทำงานของผู;สูงอายุในกลุOมผู;มีอายุ 60-64 ปY จะตอบวOา “เพื่อเลี้ยง

ชีพ” มากที่สุด แตOในกลุOมผู;มีอายุ 65-69 ปY สัดสOวนของผู;ที่ตอบวOา “เพราะดีตOอสุขภาพ” และ “เพื่อมีสOวน

รOวมกับสังคม รู;สึกมีคุณคOา” เพ่ิมสูงข้ึน 
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ภาพท่ี 4.5 ข;อมูลเปรียบเทียบอัตราผู;สูงอายุท่ีมีงานทำในประเทศตOาง ๆ 

ท่ีมา : สถิติจาก OECD ท่ีมาของข;อมูลญ่ีปุCน “การสำรวจกำลังแรงงาน (ข;อมูลรวมพ้ืนฐานหรือข;อมูลตามลำดับ

เวลาระยะยาว” (มกราคม 2016) กระทรวงกิจการภายในและการส่ือสาร 

 จากภาพอัตราสOวนผู;สูงอายุที่มีงานทำของญี่ปุCนโดยเฉพาะเพศชาย ถือวOาอยูOในเกณฑ)สูงเมื่อเทียบกับ

หลายประเทศในยุโรปและอเมริกา 

 
ภาพท่ี 4.6 ข;อมูลเปรียบเทียบอัตราผู;สูงอายุท่ีมีงานทำในประเทศตOาง ๆ  

ท่ีมา : สถิติจาก OECD ท่ีมาของข;อมูลญ่ีปุCน “การสำรวจกำลังแรงงาน (ข;อมูลรวมพ้ืนฐานหรือข;อมูลตามลำดับ

เวลาระยะยาว” (มกราคม ค.ศ. 2016) กระทรวงกิจการภายในและการส่ือสาร 

 จากภาพจะเห็นได;วOาอัตราสOวนผู;สูงอายุที่มีงานทำของญี่ปุCนโดยเฉพาะเพศชาย ถือวOาอยูOในเกณฑ)สูง

เม่ือเทียบกับหลายประเทศในยุโรปและอเมริกา 
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 อุบัติเหตุจากการทำงานของแรงงานสูงอายุและมาตรการปwองกัน 

  กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ Cน (2016) กลOาววOาสัดสOวนแรงงานสูงอายุ (60 ปYข้ึนไป) ในหมูO

ประชากรแรงงานท้ังหมดมีแนวโน;มขยายตัวเพ่ิมข้ึน โดยลักษณะเดOนของแรงงานสูงอายุโดยท่ัวไปจะเปY¹ยมด;วย

ความรู;และประสบการณ)มีความเข;าใจภาพรวมของงาน สามารถตัดสินใจและทำงานได;อยOางมีประสิทธิภาพ 

แตOย่ิงอายุมากข้ึนกำลังกายและกำลังใจก็ย่ิงถดถอย เปNนสาเหตุหน่ึงท่ีทำให;เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน 

  ในขณะท่ีจำนวนผู;วOาจ;างแรงงานสูงอายุ (60 ปYข้ึนไป) เพ่ิมข้ึนร;อยละ 12 จำนวนอุบัติเหตุจาก

การทำงานก็เพ่ิมข้ึนตามไปด;วย (เพ่ิมข้ึนร;อยละ 8) โดยอุบัติเหตุจากการทำงานท่ีเกิดกับผู;สูงอายุ แยกตาม

ประเภทของอุบัติิเหตุ (ค.ศ. 2015) ได;แกO หกล;ม (ธุรกิจทุกประเภท) ร;อยละ 33 รOวงหรือตกจากท่ีสูงร;อยละ 19 

ดังน้ันอาจสรุปได;วOาแรงงานสูงอายุหกล;มเปNนจำนวนมาก 

  นอกจากนี้ยังมีมาตรการในอนาคต เพื่อแก;ไขปdญหาดังกลOาว คือ พัฒนาอุปกรณ)เคร่ืองจักร

และปรับปรุง ส่ิงแวดล;อมหรือวิธีการทำงาน และจัดให;ทำงานท่ีเหมาะสมกับความสามารถ อีกทั้งควรให;ความรู;

เก่ียวกับความปลอดภัยและชีวอนามัย รวมถึงปลูกฝdงให;แรงงานสูงอายุตระหนักถึงความสำคัญด;วยตนเอง 

 

4.2 สรุปท0ายบท 

 เนื่องด;วยประเทศญี่ปุCนเปNนประเทศที่เข;าสูOสังคมผู;สูงอายุขั้นสุดยอดแล;ว ทั้งนี้เนื่องจากเปNนประเทศท่ี

มีความก;าวหน;าด;านวิทยาศาสตร)และการแพทย) เมื่อคิดเปNนสัดสOวนเปรียบเทียบกับประชากรวัยสูงอายุแล;ว

จำนวนประชากรวัยทำงานลดลง กOอให;เกิดปdญหาการวOางงานในประชากรวัยสูงอายุและสังคมญี่ปุCนกำลัง

ประสบภาวะขาดแคลนแรงงานวัยทำงานอยOางรุนแรง รายได;ของรัฐจากการเก็บภาษีประชากรวัยทำงานลด

น;อยลง แตOคOาใช;จOายด;านบริการสังคมและเงินสวัสดิการแกOผู;สูงอายุนั้นเพิ่มขึ้น จึงมีความจำเปNนที่ผู;สูงอายุต;อง

ทำงานตOอไปเรื่อย ๆ สัดสOวนของแรงงานที่มีอายุมากขึ้นมีโอกาสดำเนินการตOอไปโดยได;แรงหนุนจากการเพ่ิม

อายุแรงงานเกษียณ การปรับปรุงด;านสุขภาพและสวัสดิการ 

 บริษัทญี่ปุCนกำลังอยูOในชOวงที่ต;องพึ่งพาแรงงานสูงวัยอยOางหนัก ทั้งนี้ก็เพื่อทดแทนแรงงานหนุOมสาวท่ี

กำลังขาดแคลน หนึ่งในบริษัทที่ประสบปdญหาก็คือบริษัท Nojima เพิ่งจะขยายเวลาเกษียณอายุของคนทำงาน

จาก 65 ปY เปNน 80 ปYในชOวงปY ค.ศ. 2020 ตอนน้ีกำลังเตรียมมาตรการจ;างงานคนสูงวัยกวOา 80 ปYเข;ามาทำงาน

แล;ว การขยายอายุการทำงานดังกลOาวจะชOวยกระตุ;นให;ค;าปลีกรายอ่ืน ๆ หันมาให;ความสนใจทุนมนุษย)มากข้ึน 

และยังชOวยแก;ปdญหาคนสูงอายุที่ต;องเกษียณออกมาอยูOลำพังอยOางเดียวดายอีกด;วย ขณะเดียวกัน ก็ชOวย

แก;ปdญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศได;อีก  

 หลังจากท่ีมีการบังคับใช;กฎหมายผู;สูงอายุฉบับแก;ไขท่ีกำหนดให;ผู;ประกอบกิจการมีหน;าท่ีต;องให;ความ

มั่นคงในการจ;างงานแกOผู;สูงอายุ (1 เมษายน ค.ศ. 2006) อัตราการมีงานทำก็เพิ่มสูงขึ้นในกลุOมผู;สูงอายุที่มีอายุ 

60-64 ปY และสำหรับกลุOมผู;ที่มีอายุ 65-69 ปY อัตราการมีงานทำลดลงเหลือร;อยละ 33.2 ในปY ค.ศ. 2004 แตO

ในปdจจุบันมีแนวโน;มสูงขึ้น เหตุผลในการทำงานของผู;สูงอายุในกลุOมผู;มีอายุ 60-64 ปY จะตอบวOา “เพื่อเลี้ยง

ชีพ” มากที่สุด แตOในกลุOมผู;มีอายุ 65-69 ปY สัดสOวนของผู;ที่ตอบวOา “เพราะดีตOอสุขภาพ” และ “เพื่อมีสOวน

รOวมกับสังคม รู;สึกมีคุณคOา” เพิ่มสูงขึ้น อัตราสOวนผู;สูงอายุที่มีงานทำของญี่ปุCนโดยเฉพาะเพศชาย ถือวOาอยูOใน
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เกณฑ)สูงเมื่อเทียบกับหลายประเทศในยุโรปและอเมริกา อัตราสOวนผู;สูงอายุที่มีงานทำของญี่ปุCนโดยเฉพาะเพศ

ชาย ถือวOาอยูOในเกณฑ)สูงเม่ือเทียบกับหลายประเทศในยุโรปและอเมริกา 

 ลักษณะเดOนของแรงงานสูงอายุโดยท่ัวไปจะเปY¹ยมด;วยความรู;และประสบการณ)มีความเข;าใจภาพรวม

ของงาน สามารถตัดสินใจและทำงานได;อยOางมีประสิทธิภาพ แตOย่ิงอายุมากข้ึนกำลังกายและกำลังใจก็ย่ิง

ถดถอย เปNนสาเหตุหน่ึงท่ีทำให;เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน มาตรการในอนาคต เพื่อแก;ไขปdญหาดังกลOาว คือ 

พัฒนาอุปกรณ)เคร่ืองจักรและปรับปรุง ส่ิงแวดล;อมหรือวิธีการทำงาน และจัดให;ทำงานทที่เหมาะสมกับ

ความสามารถ อีกท้ังควรให;ความรู;เก่ียวกับความปลอดภัยและชีวอนามัย 
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บทท่ี 5  

การศึกษาและนำเสนอนโยบายท่ีเก่ียวข0องกับการจัดการแรงงานผู0สูงอายุในประเทศญ่ีปุ̀น 

 ประเทศญ่ีปุCนเปNนประเทศท่ีได;รับการยอมรับวOา สามารถดำเนินการจัดการกับการเพ่ิมข้ึนของจำนวน

ประชากรผู;สูงอายุและด;านการจัดการแรงงานผู;สูงอายุได;อยOางก;าวหน;าและมีประสิทธิภาพ (ณรงค) เกียรติคุณ

วงศ), 2562) ซ่ึงญ่ีปุCนให;ความสำคัญในเร่ืองนี้เปNนอยOางมากจึงมีมาตราการรองรับด;านนโยบาย แผนงานการ

ขับเคล่ือนระยะยาวสำหรับการดำเนินงานตOาง ๆ ท่ีเก่ียวข;องกับการจัดการแรงงานผู;สูงอายุ ดังตOอไปน้ี 

5.1 นโยบายท่ีเก่ียวข0องกับการจัดการแรงงานผู0สูงอายุในประเทศญ่ีปุ̀น 

 ผู;สูงอายุเปNนกลุOมประชากรที่รัฐให;ความสำคัญมาก โดยอ;างอิงจากการเพิ่มขึ้นของประชากรกลุOมน้ี 

ตั้งแตOชOวงสมัยหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 รัฐก็เริ่มให;ความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากผู;สูงอายุมีจำนวนมาก

ขึ้น จนในปdจจุบันกลายเปNนกลุOมประชากรสOวนมากของประเทศ เปNนเรื ่องธรรมดาที่รัฐต;องออกนโยบาย 

กฎหมาย และกิจกรรมตOาง ๆ เพื่อรองรับประชากรกลุOมนี้ โดยกฎหมายและนโยบานสOวนใหญOจะแปรผันตาม

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และจำนวนผู;สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในแตOละชOวงเวลา เชOน การเพิ่มระบบบำนาญ

และการเกษียณ ที่มีการปรับแก;หลายครั้ง การปรับเปลี่ยนเกิดจากรัฐต;องการควบคุมคOาใช;จOาย ซึ่งตรงกันข;าม

กับการเพิ่มขึ้นของผู;สูงอายุที่ทำให;คOาใช;จOายเพิ่มมากขึ้น ในทางกลับกันประชากรวัยทำงานกลับลดลงทุกที 

กลOาวคือ การลดลงของรายได;รัฐท่ีมาจากภาษีประชาชน ทำให;รัฐต;องเปล่ียนกฎหมายและมาตรการตOาง ๆ เพ่ือ

ลดภาระคOาใช;จOาย ดังนั้นญี่ปุCนไมOได;ให;ความสำคัญแคOเรื่องการประกันสังคมและการประกันการดูแลผู;สูงอายุ

อยOางเดียว แตOยังมีมาตรการสำหรับการจัดการแรงงานผู;สูงอายุ 

 5.1.1 ระบบบำนาญ  

  ภายใต;สังคมผู;สูงอายุ หากย่ิงมีสัดสOวนผู;สูงอายุมากเทOาไร อัตราการออมเงินก็จะน;อยลง

เทOาน้ัน เพราะผู;สูงอายุไมOมีรายได;หรือมีรายได;น;อยเม่ือเทียบกับคนวัยแรงงาน ขณะท่ีภาระทางการคลังของรัฐ

ในการดูแลสุขภาพและจOายเงินบำนาญให;แกOผู;สูงอายุก็เพ่ิมข้ึนเชOนกัน ย่ิงทำให;รัฐมีหน้ีสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน 

(เนตรนภา ไวทย)เลิศศักด์ิ, 2559) หากภาระในการจOายบำนาญแหOงชาติในอนาคตมีสูงขึ้นก็จะต;องขึ้นภาษี

บริโภคหรือภาษีอื่น ๆ อยOางหลีกเลี่ยงไมOได; (Keidanran, 2011) โดยระบบบำนาญของญี่ปุCน (Nenkin Seido) 

สามารถแบOงออกเปNน 4 ประเภท คือ  

   1) เงินบำนาญแหOงชาติพื้นฐาน (Kokumin Nenkin; National Pension หรือ Kiso 

Nenkin; Basic Pension) ประชาชนทุกคน รวมท้ังคนตOางชาติท่ีอาศัยอยูOในญ่ีปุCนท่ีมีอายุ 20 - 60 ปY จะถูก

บังคับให;เข;ารOวมและจOายเงินสะสมทุกเดือน ไมOขึ้นกับรายได; (15,590 เยนตOอเดือน ณ ปY ค.ศ. 2015) หรือจะ

ชำระเปNนก;อนทีเดียวก็ได; และเม่ือถึงอายุ 65 ปY (แตOเดิมอายุ 60 ปYขยายเปNนอายุ 65 ปY สำหรับผู;ชาย ต้ังแตOปY 

ค.ศ. 2013 สำหรับผู;หญิง ต้ังแตOปY ค.ศ. 2018) ก็จะได;รับเงินบำนาญแหOงชาติรายเดือนประมาณ 65,000 เยน

ตOอเดือน โดยจะมีการปรับตัวเลขเงินสะสมและบำนาญท่ีได;รับทุก ๆ 5 ปY (Rin, 2020) 

   การเริ่มรับเงินบำนาญ ยิ่งรับช;าลงยอดเงินที่ได;รับก็จะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการจOายคOา

เบี้ยประกันเพิ่มขึ้นทุกปY ยกตัวอยOางเชOน หากรับเงินบำนาญกOอนอายุ 65 ปY จะได;เงินในสัดสOวนที่ลดลง ในทาง

กลับกัน หากเร่ิมรับเงินบำนาญจากอายุ 70 ปY จะได;เพ่ิมมากข้ึน (ณัฐวรรณ พิทักษ)มงคล, 2561) 
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   2) เงินบำนาญสำหรับลูกจ;าง (Rourei Kousei Nenkin; Employees’ Pension) 

เปNนเงินบำนาญสOวนเพ่ิมเติมจากเงินบำนาญแหOงชาติพ้ืนฐาน สำหรับคนท่ีทำงานเปNนลูกจ;าง (Rin, 2020) ซ่ึง

แยกเปNน 2 ประเภท คือ เงินบำนาญข;าราชการ (Kyousai Nenkin; Mutual Aid Pension) และเงินบำนาญ

พนักงานบริษัทเอกชน (Kousei Nenkin; Employee’ Pension Insurance) เรียกวOาผู;รับบำนาญประเภทท่ี 

2 ซ่ึงลูกจ;างจะถูกหักเพ่ิมเติมจากเงินเดือนสะสมทุกเดือนสOวนหน่ึง และบริษัทหรือหนOวยงานราชการจOายสมทบ

อีกสOวนหนึ่งในสัดสOวนที่เทOากัน รวมทั้งหมดประมาณร;อยละ 17.474 ของรายได;ท้ังหมด (รวมเงินเดือนและ

โบนัส) ของพนักงาน มากน;อยจึงข้ึนอยูOกับเงินเดือนของแตOละคน (เนตรนภา ไวทย)เลิศศักด์ิ, 2559) 

   3) กองทุนเงินบำนาญแหOงชาติ (Kokumin Nenkin Kikin; National Pension 

Fund) สำหรับผู;รับบำนาญประเภทท่ี 1 หมายถึง ผู;ทำธุรกิจสOวนตัว ผู;ท่ีทำงานภาคการเกษตรและประมง และ

ผู;ท่ีไมOได;ทำงาน สามารถจOายเงินสะสมเพ่ิมเติมและเร่ิมรับเงินบำนาญได;เม่ืออายุครบ 65 ปY นอกเหนือจากเงิน

บำนาญแหOงชาติพ้ืนฐาน  

   4) เ งินบำนาญอ่ืน ๆ เชOน เ งินบำนาญของบริษัทเอกชน (Kigyou Nenkin; 

Corporation Pension) แยกตOางหาก ซ่ึงมีบางบริษัทเทOาน้ัน สOวนมากเปNนบริษัทขนาดใหญO และเงินบำนาญ

อ่ืน ๆ ท่ีสมัครใจเขารOวมกันเอง 

 

 
ภาพท่ี 5.1 โครงสร;างระบบบำนาญของรัฐ 

ท่ีมา : https://www.th.emb-japan.go.jp/jp/jis/2016/1617mhlw-th.pdf 

 

หมายเหตุ 1) จากการปรับเปลี่ยนระบบบำนาญลูกจ;างให;เปNนแบบมิติเดียว ทำให;ตั้งแตOวันท่ี 1 ตุลาคม 

ค.ศ. 2015 เปNนต;นมา ข;าราชการและครูโรงเรียนเอกชนก็จะต;องสมัครเข;าระบบบำนาญสำหรับลูกจ;างด;วย

เชOนกัน นอกจากนี้ก็ได;มีการกำหนดเงินบำนาญที่จะได;รับเมื่ออกจากงานขึ้นใหมO โดยยกเลิกเงินชOวยเหลือ

เพิ่มเติมจากสังกัดในสOวนของระบบบำนาญสำหรับข;าราชการและครูโรงเรียนเอกชน (Mutual Aid Pension) 
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อยOางไรก็ตาม สำหรับสOวนที่เคยสมัครเข;าระบบบำนาญสำหรับข;าราชการและครูโรงเรียนเอกชน (Mutual Aid 

Pension) กOอนวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2015 นั้น หลังจากเดือนตุลาคม ค.ศ. 2015 ไปแล;วก็ยังคงจOายเงิน

ชOวยเหลือเพ่ิมเติมจากสังกัดตามระยะเวลาท่ีได;เข;าระบบไว;ตามเดิม 

  2) ผู;เอาเงินบำนาญหมายเลข 2 หมายถึงผู;เอาเงินบำนาญสำหรับลูกจ;าง (นอกจากผู;เอาเงิน

บำนาญหมายเลข 2 แล;ว ยังรวมถึงผู;มีอายุตั้งแตO 65 ปYขึ้นไป หรือผู;มีสิทธิรับงินบำนาญเนื่องจากออกจากงาน

อีกด;วย) 

  จากภาพแสดงให;เห็นวOาพลเมืองที่อยูOในวัยทำงานทุกคนล;วนอยูOภายใต;ระบบบำนาญแหOงชาติ 

(National Pension System) ทั้งสิ้น และจะได;รับเงินบำนาญพื้นฐานเมื่อเข;าสูOวัยสูงอายุ (สOวนของขั้นที่ 1) 

สำหรับพนักงานบริษัทเอกชนและข;าราชการ นอกจากเงินบำนาญพ้ืนฐานแล;ว ก็จะต;องสมัครเข;าระบบบำนาญ

สำหรับลูกจ;าง (Employee Pension System) ซ่ึงจะได;รับเงินบำนาญผลประโยชน)เพิ่มเติมจากเงินบำนาญ

พ้ืนฐาน (สOวนของข้ันท่ี 2) 

  แตOในระยะหลังมาน้ีกองทุนเงินบำนาญของญ่ีปุCนตกอยูOในภาวะเส่ียงลOมสลาย เพราะเงิน

สะสมท่ีผOานมารวมท้ังเงินสมทบของคนรุOนหนุOมสาวมีน;อยลง ในขณะท่ีจำนวนผู;สูงอายุท่ีรับเงินบำนาญเพ่ิมข้ึน

และปริมาณเงินท่ีต;องจOายก็เพ่ิมข้ึน สOงผลกระทบตOอประชากรวัยทำงานท่ีต;องสOงเงินสมทบเพ่ิมข้ึนแตOเส่ียงท่ีจะ

ไมOได;รับเงินบำนาญเม่ือถึงเวลาของตนเอง ทำให;คนหนุOมสาวญ่ีปุCนบางสOวนไมOยอมสOงเงินสมทบ ซ่ึงย่ิงทำให;

สถานการณ)แยOลงไปอีก นอกจากน้ีปYอายุท่ีจะเร่ิมรับเงินบำนาญสำหรับลูกจ;างในสOวนผันแปรตามรายได; ก็ถูก

ยืดเปNนอายุ 61 ปY ต้ังแตOปY ค.ศ. 2013 (สำหรับผู;หญิงเร่ิมรับอายุ 61 ต้ังแตOปYค.ศ. 2018) และต้ังแตOปY ค.ศ. 

2025 (สำหรับผู;หญิงปY ค.ศ. 2030) เปNนต;นไปจะเร่ิมจOายเงินบำนาญสำหรับลูกจ;างท้ังสOวนท่ีตายตัวและสOวนท่ี

แปรผันพร;อมกันเม่ืออายุครบ 65 ปYท้ังหมด ซ่ึงหมายถึงผู;สูงอายุ 60 - 64 ปY ท่ีเปNนลูกจ;างพนักงานบริษัทเอกชน

จะไมOมีรายได;จากเงินบำนาญสำหรับลูกจ;างอีกตOอไป จึงสOงผลกระทบทันทีตOอปdญหาการจ;างงานของผู;สูงอายุ 

และเปNนปdญหาในระดับบุคคลและระดับชาติพร;อมกัน (Sato, Fujimura, Yashiro, 2012) 
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ภาพท่ี 5.2 ระบบบำนาญและมาตรการกระตุ;นการจ;างงานผู;สูงอายุในประเทศตOาง ๆ 

ท่ีมา : JILPT  

 

 5.1.2 มาตรการสBงเสริมการจ0างงานของผู0สูงอายุ 

  ญ่ีปุCนมีระบบเกษียณอายุอยOางเปNนทางการ (Mandatory Retirement System) เปNนระบบ

ท่ีใช; “อายุ” มาเปNนเหตุผลในการเลิกจ;างพนักงานโดยอัตโนมัติแบบไมOเลือกปฏิบัติ ถือเปNนการยึดตามธรรม

เนียมการจ;างงานตลอดชีพและระบบคOาจ;างตามอาวุโสของญ่ีปุCน (Sato, Fujimura, Yashiro, 2012)   

  ข;อดีของระบบน้ีคือ พนักงานอยูOกับองค)กรนานและยอมรับเป�าหมายองค)กรมาเปNนเป�าหมาย

ของตน ลดอัตราการลาออก พนักงานยินดีฝ©กอบรมเพ่ือโอกาสก;าวหน;าในลำดับข้ันของงาน บริษัทจึงได;

ประโยชน)จากการพัฒนาของพนักงานอยOางเต็มท่ี พนักงานเองก็ม่ันใจวOาได;รับประกันการจ;างงานและคOาจ;างท่ี

สูงข้ึน ทำให;วางแผนชีวิตได; จากน้ันองค)กรก็จะกำหนดอายุเกษียณเพ่ือเลิกจ;างพนักงานสูงอายุ เพราะคOาจ;างสูง

กวOารายรับสOวนเพ่ิมจากผลิตภาพของพนักงานแล;ว ด;วยเหตุน้ีการกำหนดอายุเกษียณจึงมีความสมเหตุสมผล 

ระบบเกษียณอายุนำมาใช;คร้ังแรกในสมัยไทโชและโชวะตอนต;น สำหรับข;าราชการและพนักงานของบริษัท

ขนาดใหญOบางแหOง หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองเร่ิมแพรOหลายในบริษัทขนาดใหญOท่ัวไป ตามด;วยบริษัทขนาด

กลางและขนาดยOอมก็เร่ิมนำมาใช; โดยกำหนดอายุท่ี 50 - 55 ปYอยูOเปNนเวลานาน ในสมัยน้ันหลังเกษียณอายุไมO

นานก็เสียชีวิต ดังน้ันการท่ีบริษัทให;โอกาสทำงานจนเกษียณอายุจึงเปNนท่ีมาของคำวOา การจ;างงานตลอดชีพ 

(Lifetime Employment) แตOอายุขัยของคนญี่ปุCนก็เพิ่มสูงขึ้น การเกษียณอายุจึงไมOได;หมายถึงการส้ินสุดชีวิต

การทำงานอีกตOอไป แตOเปNนการเร่ิมต;นชีวิตการทำงานข้ันท่ีสอง (Second Stage of Life) กลOาวคือ ยุคของ

การหางานทำใหมOหลังเกษียณกลายเปNนเร่ืองปกติในสังคมญ่ีปุCนไปแล;ว (Sato, Fujimura, Yashiro, 2012)  
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  ต้ังแตOทศวรรษ 1970 มีกระแสเรียกร;องให;ยืดอายุเกษียณจนกระท่ังปY ค.ศ. 1986 ได;มีการ

แก;ไขกฎหมายท่ีสำคัญอยOางย่ิงตOอการจ;างงานผู;สูงอายุ น่ันคือ พระราชบัญญัติความม่ันคงในการจ;างงานของ

ผู;สูงอายุ (Elderly Employment Stabilization Law) ซ่ึงรณรงค)ให;องค)กรตOาง ๆ ยืดอายุเกษียณเปNน 60 ปY 

จนในท่ีสุดแก;ไขกฎหมายอีกคร้ังในปY ค.ศ. 1998 บังคับให;ทุกองค)กรกำหนดอายุเกษียณเปNนอยOางต่ำ 60 ปY 

จากน้ันในปY ค.ศ. 2002 ในกฎหมายได;ประกาศห;ามลงโฆษณารับสมัครงานโดยมีการกำหนดอายุของผู;สมัคร 

เพ่ือแก;ไขปdญหาการกีดกันด;านอายุ (เนตรนภา ไวทย)เลิศศักด์ิ, 2559) 

  ตOอมาในปY ค.ศ. 2006 หน่ึงปYกOอนปYท่ีกลุOมเบบ้ีบูมเมอร) (กลุOมท่ีเกิดในชOวงปYค.ศ. 1947 - 

1949) จะมีอายุ 60 ปY (ในปY ค.ศ. 2007) และเพ่ือให;สอดคล;องกับการเล่ือนอายุเร่ิมรับเงินบำนาญสำหรับ

ลูกจ;าง ได;มีการแก;ไขกฎหมายความม่ันคงในการจ;างงานของผู;สูงอายุอีกคร้ัง บังคับให;บริษัทญ่ีปุCนจ;างงานตOอ

จนถึงอายุ 65 ปY หากพนักงานประสงค)ต;องการทำงานตOอ เพ่ือลดอัตราการวOางงานของคนกลุOมน้ีระหวOางปY 

ค.ศ. 2007 - 2008 อยOางมีนัยสำคัญ โดยให;องค)กรเลือกดำเนินมาตรการอยOางใดอยOางหน่ึง เพ่ือรับประกันการ

จ;างงานผู;สูงอายุดังน้ี (JILPTb, 2015)  

   1) ยกเลิกระบบเกษียณอยOางเปNนทางการ ให;บริษัทจ;างพนักงานตOอไปเร่ือย ๆ โดยไมO

มีการเกษียณอายุ (Abolishing the Mandatory Retirement Age) ซ่ึงในสหรัฐอเมริกา เรียกวOา ยกเลิกการ

กีดกันเร่ืองอายุ (Age Discrimination) ไมOมีการเลิกจ;างเพราะเหตุผลเร่ืองอายุ  

   2)  ขยายอายุ เกษียณอยOางเปNนทางการเปNน 65 ปY ข้ึนไป (Extending the 

Mandatory Retirement Age)  

   3) ใช;ระบบเกษียณท่ีอายุต่ำกวOา 65 ปY  แตO มีมาตรการขยายการจ;างงาน 

(Employment Extension) หรือรับประกันการจ;างงานใหมO (Re-employment) หลังเกษียณอายุแล;ว จนถึง

อายุ 65 ปY หรือสูงกวOาหรือไมOกำหนดอายุ  

  จากผลการสำรวจสถานการณ)จ; างงานของผู; สู งอา ยุ  (Statistical Results on the 

Employment Situation of the Elderly) จัดทำโดยกระทรวง MHLW ในปY ค.ศ. 2015 พบวOาบริษัทเอกชน 

ท่ีสำรวจท้ังหมด 1.5 แสนบริษัท ร;อยละ 99.2 มีมาตรการรับประกันการจ;างงานของผู;สูงอายุ โดยท่ีร;อยละ 2.6 

เลือกมาตรการยกเลิกระบบเกษียณอายุ อีกร;อยละ 15.7 ยืดอายุเกษียณเปNน 65 ปY แตOสOวนใหญOหรือร;อยละ 

81.7 กำหนดอายุเกษียณท่ี 60 ปY แตOจ;างงานใหมO (MHLW, 2013) กลOาวได;วOาบริษัทสOวนมากเลือกแบบท่ี 3 คือ  

กำหนดอายุเกษียณอยOางเปNนทางการท่ี 60 ปY เพ่ือยกเลิกสัญญาจ;างงานเดิม ณ วันท่ีเกษียณ และเร่ิมสัญญา

จ;างงานใหมOด;วยคOาจ;างและสวัสดิการท่ีน;อยกวOา หรือจ;างเปNนพนักงานตามสัญญาจ;างระยะส้ัน (Shokutaku 

Shain; Short-term Contract Worker) เปNนคำศัพท)ท่ีใช;กับการจ;างงานผู;สูงอายุหลังเกษียณโดยเฉพาะท่ีทำ

สัญญาจ;างปYตOอปY หากไมOตOอสัญญาก็เทOากับไมOจ;างงานตOอ แตOไมOผิดกฎหมายเลิกจ;าง (MHLW, 2015)  

  อยOางไรก็ดีบริษัทขนาดกลางและขนาดยOอมมีแนวโน;มจ;างพนักงานสูงอายุตOอเน่ือง หลังอายุ 

60 ปYอยูOแล;วกOอนจะมีการแก;ไขกฎหมาย เพราะหาพนักงานใหมOได;ยากกวOาบริษัทขนาดใหญO เช่ือวOามาตรการ

ทางกฎหมายมีสOวนสำคัญย่ิงในการเพ่ิมอัตราการมีสOวนรOวมในแรงงานของผู;สูงอายุ และลดแรงกดดันจาก

จำนวนประชากรท่ีลดลง (JILPTb, 2015)  
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  สถาบันวิจัยนโยบายและฝ©กอบรมแรงงานแหOงประเทศญี ่ปุCน หรือ JILPT (The Japan 

Institute for Labour Policy and Training) (2021) ได;กลOาววOา ในปY ค.ศ. 2020 ได;เร่ิมมีแนวคิดให;บริษัทรับ

พนักงานอายุ 65 ปYขึ้นไป แตOเห็นได;ชัดวOาเปNนการยากที่จะจัดตั้งระบบดังกลOาวขึ้นในองค)กรประเภทที่กำหนด

อายุเกษียณที่ 60 ปY หากได;รับการสOงเสริมโอกาสในการจ;างงานจนถึงอายุ 70 ปY คาดวOาองค)กรจะปฏิบัติตOอ

พนักงานในลักษณะเดียวกันกับตอนจ;างงานจนถึงอายุ 65 ปY ซึ่งระยะหลังเริ่มมีบริษัทที่ขยายการจ;างงานจนถึง

อายุ 70 ปYแล;ว โดยเฉพาะอยOางยิ ่งเพื ่อตอบสนองความต;องการในอุตสาหกรรมที ่ขาดแคลนแรงงาน 

อุตสาหกรรมการเงิน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญO และวิสาหกิจท่ีมีสหภาพแรงงานโดยเฉพาะ 

  ในสOวนของภาครัฐ ในชOวงแรกข;าราชการไมOมีการกำหนดอายุเกษียณตายตัว ยกเว;นเพียงบาง

กลุOมเทOานั้น เชOน ผู;พิพากษา ซึ่งการเกษียณงานของสายอาชีพนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู;เกษียณแสดงความจำนงออก

จากงานเองโดยความสมัครใจหลังจากได;รับการแนะนำ หรือถูกบอกกลOาวโดยผู;บังคับบัญชาเมื่ออายุถึงระดับท่ี

ควรจะออกจากงาน ดังตารางท่ีจะแสดงตOอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงอายุเกษียณในแตOละอาชีพ 

อาชีพท่ีเกษียณอายุ 62 ป< อาชีพท่ีเกษียณอายุ 63 ป< อาชีพเกษียณอายุ 65 ป< 

ผู;ชOวยรัฐมนตรี พนักงานรักษาความปลอดภัย ผ ู ;อำนวยการสถาบันว ิจ ัยหรือ

สถานีทดลอง 

รองผู;อำนวยการ แพทย)หรือทันตแพทย) 

กองลาดตระเวน ผู;อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล 

พนักงานทำความสะอาด หรือ 

ผู;ใช;แรงงาน 

ศาสตราจารย) 

อัยการ รองศาสตราจารย) 

ผู ;ปฏิบัติงานในสถานทูตประจำ

ตOางประเทศ 

อาจารย) 

สถาบันวิจัยหรือสถานีทดลอง 

ท่ีมา : วรเวศม) สุวรรณระดา, 2556 

หมายเหตุ 

 ผู;พิพากษา อายุเกษียณจะอยูOที่ 65 ปY หรือ 70 ปY ขึ้นอยูOกับประเภทของศาล หากเปNนศาลสูงสุดอายุ

เกษียณจะอยูOที่ 70 ปY และผู;ปฏิบัติหน;าที่ในกองกำลังป�องกันตนเองอายุเกษียณก็จะขึ้นอยูOกับยศเชOนกัน แตOจะ

อยูOระหวOางชOวง 52-62 ปY สุดท;ายน้ีในปY ค.ศ. 1985 ญี่ปุCนเริ่มกำหนดและสร;างระบบเกษียณอายุ (วรเวศม) 

สุวรรณระดา, 2556) 
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 5.1.3 การออกกฎหมายเก่ียวกับการจ0างงานผู0สูงอายุของญ่ีปุ̀น 

  การออกกฎหมายการรักษาความมั่นคงการจ;างงานของผู;สูงอายุ และมาตรการการจ;างงาน 

รวมไปถึงนโยบายและมาตรการเสริมตOาง ๆ ที่ออกมาเพื่อรักษาการจ;างงานผู;สูงอายุและสร;างความมั่นคงทาง

อาชีพให;กับผู;สูงอายุ ชOวยเหลือด;านสุขภาพและสวัสดิการตOาง ๆ ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้รัฐไมOได;เปNนตัวแสดง

เพียงอยOางเดียว แตOรัฐได;บูรณาการรวมกับภาคเอกชน ภาคการศึกษา และอื่น ๆ หรือจะพูดอีกแบบก็คือ รัฐ

ออกนโยบายและกฎหมายตOาง ๆ และขอความรOวมมือจากทุกภาคสOวน โดยเน;นไปทางภาคเอกชน ให;

ผู;ประกอบการต;องจ;างงานลูกจ;างหลังจากลูกจ;างมีอายุ 60 ปY (ณัฐภัทร ถลัลยโพธิ, 2551) 

  กฎหมายเกี่ยวกับการจ;างงานผู;สูงอายุของญ่ีปุCนมีท่ีสำคัญ 2 กฎหมาย คือ กฎหมายการรักษา

ความมั่นคงด;านการจ;างงานผู;สูงอายุ ค.ศ. 1971 (the Act on Stabilization of Employment of Older 

Persons 1971 และฉบับแก;ไข) และกฎหมายมาตรการการจ;างงาน ค.ศ. 1966 มาตรา 10 วOาด;วยการห;าม

เลือกปฏิบัติด;านอายุ  

  มาตรการกระตุ;นการทำงานของผู;สูงอายุของญี่ปุCนที่สำคัญและดำเนินมาอยOางตOอเนื่องคือ 

การออกกฎหมายการรักษาความมั่นคงการจ;างงานของผู;สูงอายุ เพื่อรองรับประเด็นปdญหาอายุเกษียณท่ี

ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นตามกฎหมายประกันสังคมของญี่ปุCนดังกลOาวข;างต;น ซึ่งกฎหมายที่ออกมาครั้งแรกยังไมOลง

ตัวนัก โดยเฉพาะอยOางยิ่งอายุเกษียณและมาตรการเกี่ยวกับการจ;างงานผู;สูงอายุ รัฐบาลญี่ปุCนจึงมีการปรับปรุง

อยูOตลอดเวลา ตั้งแตOปY ค.ศ. 1971 (ขณะนั้นให;คำนิยามของผู;สูงอายุ คือ ผู;ที ่มีอายุ 55 ปYขึ้นไป) มีการแก;

กฎหมายนี้ 8 ครั้ง โดยแก;ครั้งสุดท;ายในปY ค.ศ. 2016 โดยมีสาระสำคัญของกฎหมาย คือ เพื่อสร;างมาตรการ

โดยรวมที่จะรักษาการจ;างงานผู;สูงอายุ และสร;างความมั่นคงทางอาชีพให;กับผู;สูงอายุ โดยการขยายเวลา

เกษียณอายุ และการใช;ระบบการจ;างงานตOอเน่ือง เปNนต;น 

  5.1.3.1 การสBงเสริมการจ0างงานท่ีม่ันคงโดยการขยายเวลาเกษียณอายุ 

   – สOงเสริมให;ทำงานจนอายุครบ 60 ปYบริบูรณ) และในกรณีที่เจ;าของกิจการมีการ

กำหนดอายุเกษียณ จะต;องกำหนดให;เกษียณได;ไมOต่ำกวOา 60 ปY 

   – มาตรการกระตุ;นการจ;างงานจนถึงอายุ 65 ปY  

   – สำหรับผู;ประกอบการที่กำหนดอายุเกษียณน;อยกวOา 65 ปYบริบูรณ) จะต;องดำเนิน

มาตรการความม่ันคงด;านการจ;างงานผู;สูงอายุ ดังตOอไปน้ี  

    (1) ขยายเวลาเกษียณอายุจนถึง 65 ปY  

    (2) ใช;ระบบการจ;างงานตOอเน่ืองจนถึงอายุ 65 ปY  

    (3) ยกเลิกระบบเกษียณอายุ 

   – หากได;รับการแนะนำให;ดำเนินมาตรการข;างต;นหลายครั้ง แตOไมOมีการดำเนินการ

เปNนรูปธรรม จะมีการออกหนังสือแนะนำ และหากไมOปฏิบัติตามอาจทำการเป¬ดเผยชื่อบริษัทดังกลOาวตOอ

สาธารณะ 
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  5.1.3.2 การสBงเสริมให0ผู0สูงอายุสมัครงานใหมB 

   – ดำเนินมาตรการชOวยเหลือการสมัครงานใหมO ในกรณีที่พนักงานผู;มีอายุระหวOาง 

45-65 ปY จะต;องออกจากงานเนื่องจากการเลิกจ;าง เปNนต;น ผู;ประกอบการจะต;องพยายามดำเนินมาตรการท่ี

จำเปNนในการให;ความชOวยเหลือพนักงานเหลOานี้ตามความประสงค)ของพนักงาน เชOน ชOวยหาประกาศรับสมัคร

งาน เปNนต;น 

   – ออกหนังสือชี้แจงกรณีการเลิกจ;างพนักงานจำนวนมาก ในกรณีที่ผู;ประกอบการ

เลิกจ;าง ทำให;พนักงานผู;มีอายุระหวOาง 45-65 ปY จำนวนมากต;องออกจากงาน จะต;องยื่นหนังสือชี้แจงตOอ 

Hello Work (ハローワーク) หรือสำนักงานเพื่อความมั่นคงทางอาชีพ เปNนศูนย)บริการจัดหางาน

ของรัฐที่ให;บริการปรึกษาเรื่องการหางานแกOทุกคน โดยให;คำปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการหางาน ข;อมูลการรับ

สมัครพนักงาน และการสมัครประกันการวOางงาน 

   – ออกหนังสือชOวยเหลือการหางาน ในกรณีที่พนักงานผู;มีอายุระหวOาง 45-65 ปY 

จะต;องออกจากงานเนื่องจากการเลิกจ;าง เปNนต;น ผู;ประกอบการจะต;องทำหนังสือชOวยเหลือการหางานให;แกO

พนักงานตามความประสงค) 

  5.1.3.3 Silver Human Resources Center (SHRC: ศูนย,ทรัพยากรมนุษย,ผู0สูงวัย) 

   การจัดตั้ง SHRC ให;ผู;วOาราชการทุกจังหวัด จัดตั้งองค)กรเพื่อให;ความชOวยเหลืออยOาง

เปNนระบบ ในสOวนที่จะสร;างโอกาสที่จะได;ทำงานชั่วคราวระยะสั้น หรืองานที่มีลักษณะเบาและงOาย ตามความ

ประสงค)ของผู;ลาออกโดยเกษียณอายุและผู;สูงอายุอ่ืน ๆ ท่ีออกจากงาน โดยหน;าท่ีของ SHRC คือ 

    (1) สร;างและเสนอโอกาสที่จะได;ทำงานชั่วคราวระยะสั้น (ประมาณ 10 วัน

ตOอเดือนเปNนอยOางมาก) หรืองานท่ีมีลักษณะเบาและงOาย (ประมาณ 20 ช่ัวโมงตOอสัปดาห)) 

    (2) แนะนำงาน ในข;อ 1 ให;กับผู;สูงอายุตามความประสงค) 

    (3) จัดอบรมให;ความรู;และทักษะท่ีจำเปNนตOอการทำงานในข;อ 1 

    (4) งานอื่น ๆ ที่จำเปNนและเกี่ยวเนื่องกับการทำงานในข;อ 1 ข;างต;นของ

ผู;สูงอายุท่ีออกจากงาน 

  5.1.3.4 มาตรการเสริม 

   ก) มาตรการทั่วไป เพื่อให;บรรลุวัตถุประสงค)ของกฎหมาย รัฐบาลญี่ปุCนใช;มาตรการ

เสริมหลายรูปแบบ โดยในปY ค.ศ. 2016 ได;มีการ 

    – เพ่ิมจำนวนสถานท่ีท่ีผู;สูงอายุสามารถทำงานได;โดยไมOมีเง่ือนไขเร่ืองอายุ 

    – เพิ่มจำนวนสถานที่ที่ผู;สูงอายุสามารถทำงานได;ในท;องถิ่นหรือสามารถทำ

กิจกรรมทางสังคมได; 

    – ให;ความชOวยเหลือในการหางานใหมOของผู;สูงอายุอยOางเพียงพอและจริงจัง 

    – ให;คำปรึกษาแกOผู;ประกอบการในการจ;างงานผู;สูงอายุ 

   ข) แผนสOงเสริมการมีสOวนรOวมของประชาชนทุกภาคสOวนของญี่ปุCน (Japan’s Plan 

for Dynamic Engagement of All Citizens) ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ วันท่ี 2 มิถุนายน ค.ศ. 2016 
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    ในสOวนของการชOวยเหลือให;ผู;สูงอายุมีงานทำน้ันตามกฎหมายวOาด;วยความ

ม่ันคงในการจ;างงานผู;สูงอายุ (กฎหมายสOงเสริมความม่ันคงในการจ;างงานผู;สูงอายุุ) ฉบับแก;ไข ค.ศ. 2012 ระบุ

ไว;วOา ผู;ประกอบการทุกรายมีหน;าท่ีดำเนินมาตรการในการจ;างงานพนักงานผู;มีความประสงค)ทุกคนจนถึงอายุ

65 ปY อยOางไรก็ดีตOอมาในปY ค.ศ. 2014 เน่ืองจากพลเมืองท้ังหมดท่ีเกิดในยุคเบบ้ีบูมเมอร)มีอายุครบ 65 ปY 

จึงได;;เพ่ิมข;อเรียกร;องให;มีการสร;างส่ิงแวดล;อมท่ีOเอ้ือตOอการทำงานหลังอายุ 65 ปY อีกด;วย 

    ดังน้ันเพ่ือเปNนการสOงเสริมให;ผู;สูงอายุได;มีงานทำ จึงได;กำหนดให;ผู;ที่ได;รับ

การจ;างงานใหมOหลังจากอายุ 65 ปY เปNนผู;อยูOในความคุ;มครองของประกันการวOางงาน พร;อมกันน้ันได;มีแก;ไข

กฎหมายแล;วเสร็จในวันท่ี 29 มีนาคม ค.ศ. 2016 ซ่ึงอนุญาตให;ผู;;ได;รับความชOวยเหลือจาก Silver Human 

Resources Center ในการจัดหางานหรือจัดสOงแรงงานไปเพ่ือทำงานประเภทท่ีกำหนดสำหรับหมูOบ;าน ตำบล 

และอำเภอตOาง ๆ โดยผู;วOาราชการจังหวัด ทำงานได;สูงสุด 40 ช่ัวโมงตOอสัปดาห) (ขยายขอบเขตประกันการ

วOางงานบังคับใช;;เดือนมกราคม ค.ศ. 2017 และการผOอนปรนเง่ือนไขของ Silver Human Resources Center 

บังคับใช;;เดือนเมษายน ค.ศ. 2016) นอกจากน้ี ตามท่ีได;ระบุไว;ชัดเจนใน “แผนสOงเสริมการมีสOวนรOวมของ

ประชาชนทุกภาคสOวนแหOง ประเทศญี่ปุCน (Japan’s Plan for Dynamic Engagement of All Citizens)” 

(มติคณะรัฐมนตรีีเม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน ค.ศ. 2016) เพ่ือสร;างสังคมท่ีสามารถทำงานได;ตลอดชีพจึงจำเปNนต;อง

สร;างส่ิงแวดล;อมท่ีเอ้ือตOอการขยายเวลาการจ;างงานตOอเน่ืองและขยายเวลาเกษียณอายุ พร;อมกับให;ความ

ชOวยเหลืออยOางเต็มท่ีแกOผู;สูงอายุท่ีมีความประสงค)จะทำงาน (โยชิฮิโระ ยามาชิตะ, 2016) 

  นอกจากนั้นแล;ว ยังมีระบบเงินอุดหนุนตOาง ๆ สำหรับการจ;างงานผู;สูงอายุ มีโครงการ Self 

Career Dock ท่ีสร;างโอกาสในการเข;ารับคำปรึกษาแนะนำด;านอาชีพเปNนระยะ ๆ ตามโอกาส และมีสำนักงาน 

Hello Work (สำนักงานเพื่อความมั่นคงทางอาชีพ) ซึ่งมีหน;าที่ดูแลให;มีการปฏิบัติตามกฎหมายความมั่นคง

ด;านการจ;างงานผู;สูงอายุ ซึ่งตOอไปน้ีจะกลOาวถึงเงินอุดหนุนตOาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจ;างงานผู;สูงอายุ โดยแบOง

ออกเปNน 4 วัตถุประสงค) ได;แกO 

   1) เงินอุดหนุนเพ่ือความม่ันคงในการจ;างงานผู;สูงอายุ 

    - สOงเสริมการใช;งานผู;สูงอายุ โดยจัดสรรเงินชOวยเหลือแกOผู;ประกอบกิจการ

ท่ีขยายขอบเขตสาขาอาชีพผู;สูงอายุ ปรับปรุงสภาพแวดล;อมในการทำงาน สร;างระบบควบคุมการจ;างงาน เปNน

จำนวน 1 ใน 2 ของคOาใช;จOายท่ีจำเปNน (2 ใน 3 สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก) โดยจะจOายเปNนเงินสูงสุด

200,000 เยน ตOอจำนวนผู;เอาประกันท่ีอยูOภายใต;ความคุ;มครองประกันการวOางงาน 1 คน (ในกรณีท่ีOเข;าขOาย

ตรงตามเง่ือนไขจะได;รับ 300,000 เยนตOอคน) ซ่ึงจำนวนเงินสูงสุดจะต;องไมOเกิน 10 ล;านเยน  

    - ปรับเปล่ียนการจ;างงานผู;สูงอายุให;;เปNนแบบไมOจำกัดระยะเวลา สำหรับผู; 

ประกอบการท่ีปรับเปล่ียนการจ;างงานผู;ใช;แรงงานท่ีอายุ 50 ปYข้ึนไปแตOยังไมOถึงอายุเกษียณแบบจำกัด

ระยะเวลาให;เปNนผู;ใช;แรงงานแบบไมOจำกัดระยะเวลา จะได;รับเงิน 400,000 เยนตOอจำนวนผู;ใช;แรงงานท่ีได;รับ

การปรับเปล่ียน 1 คน (500,000 เยนตOอ 1 คน สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก) 
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   2) เงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาการจ;างงานผู;หางานเฉพาะราย 

    - เงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาการจ;างงานผู;มีความยากลำบากในการสมัครงาน

เฉพาะราย สำหรับผู;ประกอบการท่ีตกลงจ;างงานผู;มีความยากลำบากในการสมัครงาน เชOน ผู;สูงอายุ (60-65 ปY) 

โดยผOานแนะนำโดย Hello Work เปNนต;น จะได;รับเงินอุดหนุนเทOากับสOวนหน่ึงของคOาจ;าง (สำหรับธุรกิจขนาด

กลางและเล็กจะได;รับ 600,000 เยนตOอการจ;างงาน 1 คน (หากเปNนผู;ใช;แรงงานแบบระยะส้ันจะได;รับ 

400,000 เยนตOอคน) 

    - เงินชOวยเหลือพิเศษเพ่ือพัฒนาการจ;างงานผู;สูงอายุ สำหรับผู;ประกอบการ

ท่ีตกลงจ;างผู;วOางงานท่ีมีอายุต้ังแตO 65 ปY ข้ึนไปโดยผOานการแนะนำโดย Hello Work เปNนต;น จะได;รับเงิน

อุดหนุนเทOากับสOวนหน่ึงของคOาจ;าง (สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก จะได;รับ 700,000 เยนตOอการจ;างงาน 1 

คน (หากเปNนผู;ใช;แรงงานแบบระยะส้ันจะได;รับ 500,000 เยนตOอคน)) 

   3) เงินอุดหนุนเพ่ือชOวยเหลือการเคล่ือนย;ายแรงงาน ได;แกO เงินอุดหนุนเพ่ือชOวยสร;าง

ความก;าวหน;าในสายอาชีพตามความประสงค) สำหรับบริษัทท่ีมีนโยบายให;ผู;ใช;แรงงานท่ีอายุเกิน 65 ปY ไปแล;ว

ทำงานได;หากผู;ประกอบการตกลงจ;างผู;สูงอายุท่ีย;ายงานมาจากท่ีอ่ืนจะได;รับเงินสนับสนุน และสำหรับ

ผู;ประกอบการท่ีตกลงจ;างผู;สูงอายุท่ีย;ายงานมาจากท่ีอ่ืนและมีการจัดฝ©กอบรมให;จะได;รับเงินอุดหนุนเปNนสOวน

หน่ึงของคOาใช;จOายและคOาจ;าง 

   4) เงินชOวยเหลือเพ่ือการเร่ิมต;นกิจการเพ่ือทำงานตลอดชีพ สำหรับผู;อยูOในวัย

กลางคนและผู;สูงอายุ (40 ปYข้ึนไป) สร;างโอกาสในการทำงานด;วยตนเอง โดยการเร่ิมต;นกิจการใหมOและตกลง

จ;างพนักงานท่ีจำเปNนในการบริหารกิจการ (ผู;อยูOในวัยกลางคนและผู;สูงอายุ) จะได;รับเงินอุดหนุนเทOากับสOวน

หน่ึงของคOาใช;จOายในการเร่ิมต;นกิจการ (ในกรณีท่ีผู;เร่ิมต;นกิจการมีอายุ 60 ปYข้ึนไปจะได;รับเงินอุดหนุนสูงสุดไมO

เกิน 2 ล;านเยน (หากอายุ 40-59 ปY จะเปNน 1.5 ล;านเยน)) 

 

ตารางท่ี 3 การแก;ไขกฎหมายความม่ันคงด;านการจ;างงานผู;สูงอายุ 

ป<ท่ีแก0ไข กฎหมายสBงเสริมความม่ันคงด0านการจ0างงานผู0สูงอายุ 

1986 แก0ไขกฎหมายผู0สูงอายุและวัยกลางคน - แก0ไขกฎหมายทั้งหมดครั้งใหญBที่เกี่ยวกับมาตรการ

หางานและจ0างงานผู0สูงอายุ 

1) เปล่ียนช่ือเปNน “กฎหมายวOาด;วยความม่ันคงด;านการจ;างงานผู;สูงอายุ”  

2) กำหนดให;บริษัทมีหน;าที่พยายามกำหนดอายุเกษียณท่ี 60 ปY (บังคับใช;วันท่ี 1 ตุลาคม ค.ศ. 

1986) 

3) เรียกร;องให;มีการขยายเวลาเกษียณอายุ ออกคำส่ังให;วางแผนงานขยายเวลาเกษียณอายุ ออก

หนังสือแนะนำให;แก;ไขและปรับแผนงานให;เหมาะสม เปNนต;น 

4) กำหนดให;บริษัทมีหน;าท่ีพยายามให;ความชOวยเหลือในการหางานใหมO 

5) กำหนดให;มีศูนย)เพื่อความมั่นคงด;านการจ;างงานผู;สูงอายุ และ Silver Human Resources 

Center 
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ป<ท่ีแก0ไข กฎหมายสBงเสริมความม่ันคงด0านการจ0างงานผู0สูงอายุ 

1990 สBงเสริมให0มีการจ0างงานตBอเน่ืองจนถึงอายุ 65 ป< 

1) จัดทำนโยบายพ้ืนฐานเพ่ือสร;างความม่ันคงทางอาชีพให;กับผู;สูงอายุ 

2) กำหนดให;บริษัทมีหน;าท่ีพยายามจ;างพนักงานใหมOอีกคร้ังหลังเกษียณตามความประสงค)ของผู;

มีอายุครบเกษียณ การให;คำแนะนำโดยผู;อำนวยการสำนักงานเพื่อความมั่นคงทางอาชีพให;

กำหนดเง่ือนไขตOาง ๆ เพ่ือการจ;างงานใหมOอีกคร้ัง 

1994 กำหนดให0มีการเกษียณเม่ืออายุครบ 60 ป< 

1) กำหนดให;เกษียณเม่ืออายุครบ 60 ปY (ในกรณีท่ีบริษัทจะกำหนดอายุเกษียณ ห;ามกำหนดต่ำ

กวOา 60 ปY) (บัง คับใช;เม่ือวันท่ี 1 เมษายน ค.ศ. 1998)  

(2) ออกคำส่ังให;มีการจัดทำแผนงานเก่ียวกับการเร่ิมใช;ระบบการจ;างงานตOอเนื่อง ออกหนังสือ

แนะนาให;แก;ไขและปรับแผนงานให;เหมาะสม 

(3) ดำเนินกิจการจัดหาแรงงานผู;สูงอายุเปNนกรณีพิเศษ 

(4) กำหนดให;มีศูนย)เพ่ือใช;ประโยชน)จากประสบการณ)ทางอาชีพของผู;สูงอายุ เปNนต;น 

1996 พัฒนาและขยายศูนย,ทรัพยากรมนุษย,ผู0สูงวัย (Silver Human Resources Center) 

กำหนดให;มีสหภาพศูนย)ทรัพยากรมนุษย)ผู;ส ูงวัย (Union of Silver Human Resources 

Center) เปNนต;น 

2000 ขยายระบบแผนงานให0ความชBวยเหลือในการหางานใหมB 

(1) กำหนดให;บริษัทมีหน;าท่ีพยายามเร่ิมใช;มาตรการสOงเสริมความมั่นคงในการจ;างงานผู;สูงอายุ 

โดยการขยายเวลาเกษียณอายุ เปNนต;น 

(2) จัดทำแผนงานให;ความชOวยเหลือในการหางานใหมOเปNนรายบุคคลและขยายวงผู;ได;รับความ

ชOวยเหลือ (อายุต้ังแตO 45 ปYข้ึนไป) 

(3) ขยายเน้ือหางานของศูนย)ทรัพยากรมนุษย)ผู;สูงวัย (Silver Human Resources Center) 

2004 กำหนดให0การดำเนินมาตรการสBงเสริมความม่ันคงในการจ0างงานเปaนหน0าท่ีตามกฎหมาย 

(1) กำหนดให;การดำเนินมาตรการความมั่นคงด;านการจ;างงานเปNนหน;าท่ีตามกฎหมายโดยการ

ขยายเวลาเกษียณอายุ เปNนต;น (บังคับใช;เม่ือวันท่ี 1 เมษายน ค.ศ. 2006 โดยคOอย ๆ ขยายอายุ

เกษียณออกท่ีละข้ันจนถึงปY ค.ศ. 2013) 

(2) กำหนดให;บริษัทมีหน;าท่ีช้ีแจงเหตุผลในกรณีท่ีมีการกำหนดข;อจำกัดทางอายุในการจ;างงาน 

(3) กำหนดให;บริษัทมีหน;าท่ีจัดทำและออกหนังสือ เพ่ือให;ความชOวยเหลือในการหางาน 

(4) ให;ศูนย)ทรัพยากรมนุษย)ผู;สูงวัยสามารถดำเนินกิจการจัดหาแรงงานได;;เปNนกรณีพิเศษ (ออก

จดหมายอนุญาต) 

(5) ยกเลิกระบบองค)กรท่ีกำหนดโดยรัฐของศูนย)เพ่ือการใช;ประโยชน)จากประสบการณ)ทาง

อาชีพของผู;สูงอายุ 

 



 

 
 

48 

 

ป<ท่ีแก0ไข กฎหมายสBงเสริมความม่ันคงด0านการจ0างงานผู0สูงอายุ 

2012 ยกเลิกระบบท่ีเอ้ือให0บริษัทสามารถจำกัดคุณสมบัติพนักงานที่เข0าขBายระบบการจ0างงาน

ตBอเน่ือง 

(1) ยกเลิกระบบที่เอ้ือให;บริษัทสามารถจำกัดคุณสมบัติพนักงานท่ีOเข;าขOายระบบการจ;างงาน

ตOอเน่ือง (บังคับใช;;เม่ือวันท่ี 1 เมษายน ค.ศ. 2013) 

(2) ขยายขอบเขตบริษัทท่ีจะจ;างพนักงานท่ีOเข;าขOายระบบการจ;างงานตOอเน่ือง 

(3) เร่ิมบังคับใช;ระเบียบข;อบังคับในการประกาศรายช่ือบริษัทท่ีฝCาฝ¤นตOอสาธารณะ 

(4) กาหนดมาตรการสOงเสริมความม่ันคงในการจ;างงานผู;สูงอายุและนโยบายการบริหารงาน 

(5) เรียบเรียงระเบียบข;อบังคับท่ีจำเปNนตOาง ๆ เชOน จัดต้ังมาตรการช่ัวคราว 12 ปY เพ่ือให;

สามารถใช;เกณฑ)เดิมได;ตOอเน่ือง สำหรับผู;ท่ีมีอายุครบท่ีจะเร่ิมรับเงินบำนาญในสOวน ของระบบ

บำนาญสำหรับลูกจ;างภาคเอกชน (EPI) (สOวนของผลประโยชน)ท่ีจะได;รับ) 

2016 สร0างโอกาสในการหางานท่ีหลากหลายในท0องถ่ิน 

(1) จัดประชุมสัมมนาในท;องถ่ินและวางแผนงานเพ่ือสร;างโอกาสในการหางานในท;องถ่ินให;แกOผู;ู

สูงอายุ โดยองค)กรปกครองอิสระในท;องถ่ิน 

(2) สำหรับงานประเภทท่ีผู;วOาราชการจังหวัดกำหนดสำหรับแตOละหมูOบ;าน ตำบล หรือ อำเภอให;

มีการผOอนปรนเง่ือนไขช่ัวโมงการทำงานของศูนย)ทรัพยากรมนุษย)ผู;สูงวัย (Silver Human 

Resources Center) จาก 20 ช่ัวโมงตOอสัปดาห) เปNน 40 ช่ัวโมงตOอสัปดาห) 

ท่ีมา : https://www.th.emb-japan.go.jp/jp/jis/2016/1617mhlw-th.pdf 

  จากการประเมินของนักวิจัยญี่ปุCน พบวOากฎหมายนี้ประสบความสำเร็จอยOางมาก ชOวยอัตรา

การทำงานของผู;สูงอายุไมOลดลงอีกตOอไป และอัตราการวOางงานของผู;สูงอายุลดลง 

 

5.2 บทบาทของรัฐบาลญ่ีปุ̀นในการสร0างความรBวมมือกับประเทศในเอเชีย 

 สำนักงานสOงเสริมการค;าในตOางประเทศ ณ ประเทศญ่ีปุCน (2562) กลOาววOา ภาครัฐของญ่ีปุCนมีสOวนเปNน

แรงสนับสนุนสำคัญ โดยเม่ือเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2016 ได;ประกาศโครงการ Asia Health and Well-Being 

Initiatives (AHWIN) เพื่อสร;างเสริมความรOวมมือระหวOางญี่ปุCนกับประเทศในเอเชีย ในการรับมือกับสังคม

ผู;สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในทุกประเทศในภูมิภาค แนวทางหนึ่งในการดําเนินการภายใต;โครงการนี้ คือการสร;าง

บุคลากรที่เปNนผู;ดูแลผู;สูงอายุ ซึ่งเปNนแขนงที่ขาดแคลนบุคคลากรอยOางมากในญี่ปุCน หลังจากเดือนพฤศจิกายน 

ค.ศ. 2017 ซึ่งรัฐบาลญี่ปุCนได;มีการแก;ไขกฎหมายการทํางานของชาวตOางชาติ โดยเพิ่มแขนงการดููแลผูู;สููงอายุุ

จากเดิมท่ีอนุุญาตเพียงแขนงเกษตรกรรมและการกOอสร;างเทOานั้น ญ่ีปุCนได;ริเริ่มโมเดลความรOวมมือภายใต;

โครงการน้ีกับประเทศเวียดนาม โดยเม่ือเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2018 รัฐบาลญ่ีปุCนได;ลงนามในความตกลงความ

รOวมมือกับรัฐบาลเวียดนามที่จะรับบุคคลากรของเวียดนามไปฝ©กอบรมในหนOวยงานด;านการดูแลผู;สูงอายุใน

ญี่ปุCนในลักษณะ On-the-job training เปNนจํานวน 3,000 คนในปYแรก มีองค)กรและบริษัทเอกชนของญี่ปุCน

จํานวน 12 แหOงที่จะรับผู;ฝ©กอบรมซึ่งจะมาจากหนOวยงานหรือผู;ประกอบการของเวียดนามที่ได;รับคัดเลือก 6 
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แหOง รัฐบาลญี่ปุCนจะรับผิดชอบคOาใช;จOายในการฝ©กอบรมในขณะท่ีองค)กรหรือบริษัทฝCายญ่ีปุCนจะเปNนผู;จOาย

คOาตอบแทนให;ซึ่OงกําหนดวOาจะต;องเทOาเทียมกับที่จOายให;คนญี่ปุCน ในขณะเดียวกันภายใต;ระบบความชOวยเหลือ

ด;านการพัฒนาอยOางเปNนทางการ (ODA: Official Development Aid) จะมีการให;การชOวยเหลือเพื่อสร;าง

โรงเรียนอบรมผู;ดูแลผู;สูงอายุ และสถานดูแล ผู;สูงอายุในเวียดนามอีกด;วย 

 

5.3 สรุปท0ายบท 

 ผู;สูงอายุเปNนกลุOมประชากรที่ญี่ปุ Cนให;ความสำคัญมาก เนื่องจากผู;สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น จนใน

ปdจจุบันกลายเปNนกลุOมประชากรสOวนมากของประเทศ เปNนเรื่องธรรมดาที่รัฐต;องออกนโยบาย กฎหมาย และ

กิจกรรมตOาง ๆ เพื่อรองรับประชากรกลุOมนี้ โดยกฎหมายและนโยบานสOวนใหญOจะแปรผันตามเศรษฐกิจ 

การเมืองการปกครอง และจำนวนผู;สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในแตOละชOวงเวลา ได;แกO ระบบบำนาญ มาตรการสOงเสริม

การจ;างงานของผู;สูงอายุ และการออกกฎหมายเก่ียวกับการจ;างงานผู;สูงอายุของญ่ีปุCน 

 ระบบบำนาญของญี่ปุCน (Nenkin Seido) มี 4 ประเภท ประกอบไปด;วย เงินบำนาญแหOงชาติพื้นฐาน 

(Kokumin Nenkin; National Pension หรือ Kiso Nenkin; Basic Pension) เ งินบำนาญสำหรับลูกจ;าง 

(Rourei Kousei Nenkin; Employees’ Pension) กองทุนเงินบำนาญแหOงชาติ (Kokumin Nenkin Kikin; 

National Pension Fund) และเงินบำนาญอ่ืน ๆ เชOน เงินบำนาญของบริษัทเอกชน (Kigyou Nenkin; 

Corporation Pension) ทั้งน้ีพลเมืองที่อยูOในวัยทำงานทุกคนล;วนอยูOภายใต;ระบบบำนาญแหOงชาติ (National 

Pension System) ท้ังส้ิน และจะได;รับเงินบำนาญพ้ืนฐานเม่ือเข;าสูOวัยสูงอายุ 

 มาตรการสOงเสริมการจ;างงานของผู;สูงอายุ ญ่ีปุCนมีระบบเกษียณอายุอยOางเปNนทางการ (Mandatory 

Retirement System) ระบบเกษียณอายุนำมาใช;คร้ังแรกในสมัยไทโชและโชวะตอนต;น แตOอายุขัยของคน

ญี่ปุCนก็เพิ่มสูงขึ้น การเกษียณอายุจึงไมOได;หมายถึงการส้ินสุดชีวิตการทำงานอีกตOอไป แตOเปNนการเร่ิมต;นชีวิต

การทำงานข้ันท่ีสอง (Second Stage of Life) กลOาวคือ ยุคของการหางานทำใหมOหลังเกษียณกลายเปNนเร่ือง

ปกติในสังคมญ่ีปุCน ต้ังแตOทศวรรษ 1970 มีกระแสเรียกร;องให;ยืดอายุเกษียณจนกระท่ังปY ค.ศ. 1986 ได;มีการ

แก;ไขกฎหมายท่ีสำคัญอยOางย่ิงตOอการจ;างงานผู;สูงอายุ น่ันคือ พระราชบัญญัติความม่ันคงในการจ;างงานของ

ผู;สูงอายุ (Elderly Employment Stabilization Law) ซ่ึงรณรงค)ให;องค)กรตOาง ๆ ยืดอายุเกษียณเปNน 60 ปY 

จนในท่ีสุดแก;ไขกฎหมายอีกคร้ังในปY ค.ศ. 1998 บังคับให;ทุกองค)กรกำหนดอายุเกษียณเปNนอยOางต่ำ 60 ปY 

จากน้ันในปY ค.ศ. 2002 ในกฎหมายได;ประกาศห;ามลงโฆษณารับสมัครงานโดยมีการกำหนดอายุของผู;สมัคร 

เพ่ือแก;ไขปdญหาการกีดกันด;านอายุ ตOอมาในปY ค.ศ. 2006 หน่ึงปYกOอนปYท่ีกลุOมบ้ีบูมเมอร)จะมีอายุ 60 ปY และ

เพ่ือให;สอดคล;องกับการเล่ือนอายุเร่ิมรับเงินบำนาญสำหรับลูกจ;าง ได;มีการแก;ไขกฎหมายความม่ันคงในการ

จ;างงานของผู;สูงอายุอีกคร้ัง บังคับให;บริษัทญ่ีปุCนจ;างงานตOอจนถึงอายุ 65 ปY หากพนักงานประสงค)ต;องการ

ทำงานตOอ เพ่ือลดอัตราการวOางงานของคนกลุOมน้ีระหวOางปY ค.ศ. 2007 - 2008 อยOางมีนัยสำคัญ ในสOวนของ

ภาครัฐ ในชOวงแรกข;าราชการไมOมีการกำหนดอายุเกษียณตายตัว ยกเว;นเพียงบางกลุOมเทOานั้น เชOน ผู;พิพากษา 

แตOในปdจจุบันพนักงานในสายอาชีพตOาง ๆ ของภาครัฐจะมีอายุการเกษียณที่แตกตOางกันตามตำแหนOงงาน เร่ิม
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ต้ังแตO 60 ปYข้ึนไปจนถึง 70 ปY แตOห;ามต่ำกวOา 60 ปY ตOอมาในปY ค.ศ. 1997 ญ่ีปุCนเร่ิมแก;ไขกฎหมายเปล่ียนแปลง

อายุการเกษียณตามสายอาชีพ กลOาวคือ แตOละอาชีพจะมีอายุเกษียณไมOเทOากัน 

 การออกกฎหมายเกี่ยวกับการจ;างงานผู;สูงอายุของญี่ปุCน ประกอบด;วย การสOงเสริมการจ;างงานท่ี

มั ่นคงโดยการขยายเวลาเกษียณอายุ การสOงเสริมให;ผู ;สูงอายุสมัครงานใหมO Silver Human Resources 

Center (SHRC : ศูนย)ทรัพยากรมนุษย)ผู;สูงวัย) และมาตรการเสริม เชOน มาตรการทั่วไปและแผนสOงเสริมการมี

สOวนรOวมของประชาชนทุกภาคสOวนของญี่ปุCน (Japan’s Plan for Dynamic Engagement of All Citizens) 

นอกจากนั้นแล;ว ยังมีระบบเงินอุดหนุนตOาง ๆ สำหรับการจ;างงานผู;สูงอายุ มีโครงการ Self Career Dock ท่ี

สร;างโอกาสในการเข;ารับคำปรึกษาแนะนำด;านอาชีพเปNนระยะ ๆ ตามโอกาส และมีสำนักงาน Hello Work 

(สำนักงานเพื่อความมั่นคงทางอาชีพ) ซึ่งมีหน;าที่ดูแลให;มีการปฏิบัติตามกฎหมายความมั่นคงด;านการจ;างงาน

ผู;สูงอายุ 

 นอกจากนี้ญี่ปุCนยังมีบทบาทในการสร;างความรOวมมือกับประเทศในเอเชีย โดยเม่ือเดือนกรกฎาคม 

ค.ศ. 2016 ได;ประกาศโครงการ Asia Health and Well-Being Initiatives (AHWIN) เพื่อสร;างเสริมความ

รOวมมือระหวOางญี่ปุCนกับประเทศในเอเชีย ในการรับมือกับสังคมผู;สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในทุกประเทศในภูมิภาค 

แนวทางหน่ึงในการดำเนินการภายใต;โครงการน้ี คือ การสร;างบุคลากรท่ีเปNนผู;ดูแลผู;สูงอายุ  
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บทท่ี 6  

สรุปผลการวิจัยและข0อเสนอแนะ 

6.1 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาเร่ือง แนวทางการจัดการแรงงานผู;สูงอายุในประเทศญ่ีปุCน มีวัตถุประสงค) 3 ประการคือ  

เพื่อศึกษาสังคมผู;สูงอายุในประเทศญี่ปุCน ศึกษาสถานการณ)การจ;างงานของผู;สูงอายุในประเทศญี่ปุCน และเพ่ือ

ศึกษาและนำเสนอนโยบายท่ีเก่ียวข;องกับการจัดการแรงงานผู;สูงอายุในประเทศญ่ีปุCน  

 อาจกลOาวโดยสรุปได;วOา สถานการณ)สังคมผู;สูงอายุของญี่ปุCน เร่ิมต;นหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ญี่ปุCน

ต;องการเพิ่มจำนวนและประสิทธิภาพของแรงงานในการขับเคลื่อนประเทศ นำมาซึ่งคOานิยมการมีลูกหลายคน 

กOอให;เกิดกลุOมคนที่เรียกวOา Baby Boomer ประกอบกับอัตราการเติบโตของประชากรเริ่มลดลง สาเหตุสำคัญ 

คือ อัตราการเกิด (Birth Rate) หรืออัตราการเจริญพันธุ) (Fertility Rate) ลดลงอยOางตOอเนื่อง ในปdจจุบัน

สถานการณ)สังคมผู;สูงอายุในประเทศญี่ปุCนได;รับความสนใจอยOางมาก เนื่องจากผู;สูงอายุเพิ่มมากขึ้น อัตราการ

เกิดน;อย ประชากรวัยทำงานน;อยลง โครงสร;างทางครอบครัวเปNนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ครอบครัวใหญOบาง

ครอบครัวมีรายได;ไมOเพียงพอตOอการเลี้ยงสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว สังคมเรOงรีบ ทำงานหนักจนไมOสามารถ

หาเวลามาดูแลผู;สูงอายุได; สOงผลให;เกิดการทอดทิ้งผู;สูงอายุ หรือให;ผู;สูงอายุไปอยูOสถานที่อื่น การที่ผู;สูงอายุอยูO

เพียงลำพังน้ันได;กOอปdญหากับผู;สูงอายุบางราย 

 เนื่องด;วยประเทศญี่ปุCนเปNนประเทศที่เข;าสูOสังคมผู;สูงอายุขั้นสุดยอดแล;ว จึงกOอให;เกิดปdญหาการ

วOางงานในประชากรวัยสูงอายุ และสังคมญี่ปุCนกำลังประสบภาวะขาดแคลนแรงงานวัยทำงานอยOางรุนแรง 

รายได;ของรัฐจากการเก็บภาษีประชากรวัยทำงานลดน;อยลง แตOคOาใช;จOายด;านบริการสังคมและเงินสวัสดิการ

แกOผู;สูงอายุนั้นเพิ่มขึ้น จึงมีความจำเปNนที่ผู;สูงอายุต;องทำงานตOอไปเรื่อย ๆ สัดสOวนของแรงงานที่มีอายุมากข้ึน

มีโอกาสดำเนินการตOอไปโดยได;แรงหนุนจากการเพิ่มอายุแรงงานเกษียณ การปรับปรุงด;านสุขภาพและ

สวัสดิการ บริษัทญ่ีปุCนกำลังอยูOในชOวงท่ีต;องพ่ึงพาแรงงานสูงวัยอยOางหนัก ท้ังน้ีก็เพ่ือทดแทนแรงงานหนุOมสาวท่ี

กำลังขาดแคลน เปNนเรื่องธรรมดาที่รัฐต;องออกนโยบาย กฎหมาย และกิจกรรมตOาง ๆ เพื่อรองรับประชากร

กลุOมนี้ โดยกฎหมายและนโยบายสOวนใหญOจะแปรผันตามเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และจำนวนผู;สูงอายุ

ที่เพิ่มขึ้นในแตOละชOวงเวลา ได;แกO ระบบบำนาญ มาตรการสOงเสริมการจ;างงานของผู;สูงอายุ และการออก

กฎหมายเก่ียวกับการจ;างงานผู;สูงอายุของญ่ีปุCน 

 นอกจากนี้ญี่ปุCนยังมีบทบาทในการสร;างความรOวมมือกับประเทศในเอเชีย โดยเม่ือเดือนกรกฎาคม 

ค.ศ. 2016 ได;ประกาศโครงการ Asia Health and Well-Being Initiatives (AHWIN) เพื่อสร;างเสริมความ

รOวมมือระหวOางญี่ปุCนกับประเทศในเอเชีย ในการรับมือกับสังคมผู;สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในทุกประเทศในภูมิภาค 

แนวทางหน่ึงในการดำเนินการภายใต;โครงการน้ี คือ การสร;างบุคลากรท่ีเปNนผู;ดูแลผู;สูงอายุ 
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6.2 ข0อเสนอแนะของผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาสารนิพนธ)ดังกลOาวทำให;ผู;วิจัยมีความเข;าใจในโครงสร;างของแรงงานผู;สูงอายุในญ่ีปุCน 

และได;มีข;อเสนอดังตOอไปน้ี 

 กรมกิจการผู;สูงอายุ (2564) กลOาววOา ไทยเองก็เปNนสังคมท่ีมีสัดสOวนของผู;สูงอายุหรือประชากรท่ีมีอายุ 

60 ปY ขึ้นไปเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่สัดสOวนของอัตราการเกิด และจำนวนประชากรในวัยทำงานลดน;อยลง 

เราจึงต;องการเตรียมความพร;อมการเข;าสูOสังคมผู;สูงอายุควรจะรOวมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งแตOระดับ

บุคคล ชุมชนและประเทศ โดยเฉพาะการรOวมกันกระตุ;นเพื่อให;ตระหนักถึงความสำคัญของการก;าวเข;าสูOสังคม

ผู;สูงอายุ มีการเตรียมวางแผนการออม การใช;ชีวิตในบ้ันปลาย การรOวมมือกันในชุมชน การจัดกิจกรรมเผยแพรO

ความรู;ทางด;านสุขภาพอนามัยของผู;สูงอายุ การปรับตัวทางด;านสังคมและจิตใจของผู;สูงอายุ รวมทั้งการอบรม

ให;ความรู;เก่ียวกับการลงทุนและการออมเพ่ือเตรียมพร;อมเม่ือถึงวัยผู;สูงอายุ  

 นอกจากน้ีใชOวOาผู;สูงอายุไทยจะไมOอยากไปไหนมาไหนตามลำพัง เพียงแตOระบบขนสOงมวลชนของบ;าน

เราไมOคOอยมีความปลอดภัยตOอผู;สูงอายุเทOาที่ควร หากมีระบบขนสOงมวลชนที่ปลอดภัย ผู;เขียนคิดวOาคงเห็น

ผู;สูงอายุมีความสุขและความม่ันใจกับการได;ไปไหนมาไหนตามลำพังมากข้ึน 
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