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ประ
ชากรที่ลดลงของประเทศญี่ปุ ่น น�ามาสู ่ปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่า ขั้นที่ 1 

การเกษตร ขั้นที่ 2 การผลิต และขั้นที่ 3 การบริการ ประเทศในยุโรป 

อย่างประเทศเยอรมัน ได้ใช้การน�าเข้าแรงงานต่างชาติ ในปี 2014 ที่

ผ่านมา มแีรงงานต่างชาตกิว่า 1 ล้านคนเข้ามาในประเทศ แต่ปรากฏ

ว่า อาชญากรรมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเพศ ตัวอย่างนี้

สร้างความตระหนกให้แก่ญี่ปุ่นว่าจะมีโอกาสนั้นเช่นเดียวกัน 

การลดลงของประชากรนั้น คาดกันว่าจากปี 2015 ที่มี

ประชากร 126 ล้าน 6 แสนคน อีก 25 ปี คือในปี 2040 จะลดลงเหลือ 

107 ล้าน 3 แสนคน ในขณะที่ประชากรที่อยู่ในวัยท�างาน (15-64 ปี) 

จะลดลงจาก 76.82 ล้านคน เป็น 57.87 ล้านคน หากนับเฉพาะผู้ที่

ท�างานจริงในปี 2015 จะมี 62.33 ล้านคน และในปี 2040 จะลดลง

เหลอื 46.88 ล้านคน และค�านวณแรงงานทีต้่องการนัน้จะเป็น 52.74 

ล้านคน คือ ขาดแคลน 5.86 ล้านคน

เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม หรือต้นทุนทางสังคมที่จะ

เพิม่ขึน้ การรกัษาระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจ เป็นส่ิงทีจ่�าเป็น หาก

ไม่เลือกแรงงานต่างชาติก็ต้องปล่อยให้ประเทศล่มจม เป็นวิกฤติใน

การเลือกทางเลือก แต่มีกลุ่มนักวิชาการหุ่นยนต์ได้เสนอทางเลือก 

ที่ 3 คือ การน�าเอาหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทดแทน ในปัจจุบันเทคโนโลยี

ของหุน่ยนต์ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก ในช่วงเวลา 25 ปีทีเ่หลือ มีความ

มั่นใจว่าจะใช้หุ่นยนต์ทดแทนแรงงานตั้งแต่อุตสาหกรรมขั้นที่ 1 

จนถึงอุตสาหกรรมขั้นที่ 3 ที่ขาดแคลนอยู่ประมาณ 11%   

อุตสำหกรรมข้ันที่ 1 หรืออุตสำหกรรมกำรเกษตรนั้น จะ

ขาดแคลนอยู่ประมาณ 2 แสนคน  เครื่องจักรการเกษตรที่เดินเครื่อง

อัตโนมัติ จะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2040 จะมีภาพรถแทรกเตอร์หรือ

เครื่องด�านา เดินเครื่องโดยอัตโนมัติ ท�างานประสานงานกันหลายๆ 

เครือ่ง เหนอืท้องนา จะมเีครือ่งทีเ่รยีกว่า มลัตคิอปเตอร์ ตดิกล้องถ่าย

รปู ตรวจสอบสภาพของดนิ เพือ่ก�าหนดปรมิาณของปุย๋ทีจ่�าป็น ท�าให้

ในท้องนา จะไม่เห็นภาพของคนท�างานอยู่เลย แรงงานที่ขาดแคลน 

2 แสน คน ประกอบกับอายุเฉลี่ยของเกษตรกร ในปัจจุบันเป็น 66.3 

ปี และจะสงูขึน้เรือ่ยๆ การใช้หุน่ยนต์จงึเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้  ทาง

ด้านผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร อย่างคูโบต้า ก็มั่นใจว่าไม่มี

ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น แรงงานต่างชาติ

ในยุคขาดแคลนแรงงาน
ใช้หุ่นยนต์ ทดแทน
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ปัญหาในการคิดค้นเครื่องจักรอัตโนมัติร้อยเปอร์เซ็นต์ มาทดแทน

แรงงาน อย่างไรก็ตามก็ยังต้องมีคนในการวิจัยค้นคว้าอยุ่ 

อุตสำหกรรมขั้นที่ 2 หรืออุตสำหกรรมกำรผลิตนั้น มี 

ขัน้ตอนงานการผลติทีม่คีวามซบัซอ้นกว่าการเกษตร Factory Auto-

mation ได้ก้าวหน้าไปอย่างมากแล้ว ดงัน้ันต่อไปจงึต้องมแีอนดรอย์

ทีท่�างานเคลือ่นไหวได้เหมอืนคน มาทดแทนอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ การ

เชือ่มโยงของหุน่ยนต์กจ็ะต้องมคีวามซบัซ้อนมากขึน้ ทีผ่่านมาในไลน์

การผลิตนั้น ใช้หุ่นยนต์เป็นส่วนใหญ่ บางบริษัทไม่ใช้คนเลย ยกเว้น

การตรวจสอบ และบรรจุอย่างละ 1 คน หากว่าการบรรจุสามารถ

ท�างานได้โดยใช้หุ่นยนต์ทดแทนแล้ว ประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นเท่าตัว 

อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นปัญหาคงอยู่ 2 ประเด็นด้วยกัน คือ ด้าน

ความปลอดภัย เรื่องการสัมผัสของคนกับหุ่นยนต์แล้วเกิดบาดเจ็บ

ขึ้น จึงต้องมีโครงสร้างระบบความปลอดภัย 

นอกจากนี้ ในการประกอบชิ้นส่วน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับ

ซ้อน การพฒันาเทคโนโลยีเพือ่ให้หุ่นยนต์ท�างานได้ก็พฒันาไปได้มาก

แล้ว สิ่งที่ส�าคัญคือ “นิ้ว” ส�าหรับหุ่นยนต์ก็เป็นสิ่งที่จ�าเป็นขาดไม่ได้ 

ในการประกอบหรือบรรจุหีบห่อ ซึ่งนิ้วนี้จะต้องสามารถจับเครื่องมือ

อะไรก็ได้เหมือนเครื่องมือคน เช่น อุตสาหกรรมการท�าอาหารกล่อง 

ที่ต้องใช้มือคนบรรจุลงในกล่อง ปัจจุบันในแรงงานต่างชาติ และ

หากว่านิ้วได้รับการพัฒนามากขึ้นก็สามารถใช้แทนคนได้ 

อุตสำหกรรมขั้นที่ 3 หรืออุตสำหกรรมกำรขำย กำรบริกำร 

จะเป็นปัญหามากที่สุด เพราะอุตสาหกรรมน้ีมีความหลากหลาย

มากมาย โดยรวมแล้ว จะมีแรงงานที่ขาดแคลนถึง 4.22 ล้านคน 

นอกจากน้ี การใช้เคร่ืองจกัรมาทดแทนนัน้ ต้องได้รบัการยินยอมจาก

สังคมด้วย เป็นต้นว่า ใช้หุ่นยนต์ในการเสริฟอาหาร รถเมล์ที่ขับโดย

อัตโนมัติไม่มีคนขับ สถานพักฟื้นที่ใช้หุ่นยนต์แอนดรอย์แทน การ

ยอมรับนั้นต้องใช้เวลานาน เช่น เครื่อง ATM ที่ต้องใช้เวลานานเช่น

เดียวกัน ดังนัน้ ในอตุสาหกรรมบรกิารนี ้จะต้องเริม่ต้นจากส่วนทีล่กูค้า

มองไม่เห็นเสียก่อน เป็นต้นว่า ในร้านอาหารต้องเริ่มจากท่ีล้างจาน

ชาม ส่วนการปรงุอาหารหรอืการเสรฟิ ยงัต้องใช้คนอยู ่แต่การทดแทน

ในส่วนด้านหลัง Backyard นั้น ไม่เพียงพอที่จะทดแทนแรงงานที่

ขาดแคลนถึง 4.22 ล้านได้ เพราะภาคบริการนั้น คนส่วนใหญ่อยู่ใน

ด้านการบริการด้านหน้า Front yard  จึงจ�าเป็น Supporting robot 

(หุน่ยนต์สนบัสนนุ ซึง่จะคล้ายกบัหุน่ยนต์ร่วมท�างานในอตุสาหกรรม

การผลิตนั่นเอง คือหุ่นยนต์ที่เรียกว่า Powered suit ใช้กับงานที่ต้อง

ใช้แรงงานมาก เช่น เมื่อสวมไว้ที่เอว จะช่วยให้มีแรงยกของหนักขึ้น

ได้ เช่นของที่หนัก 50-70 กิโลกรัมก็สามารถยกได้อย่างง่ายหรือ 

หุ่นยนต์ที่ส�าหรับยกผู้ป่วยจากเตียงลงมาที่รถเข็น โดยไม่ต้องใช้

แรงงานคน

อีก 25 ปี มีเวลาเพียงพอที่จะพัฒนาให้หุ่นยนต์ให้มีคุณภาพ

ทีส่งูขึน้ได้ สามารถรบัรองได้กบัสภาพแวดล้อมภายในประเทศได้ แต่

หลังจากปี 2040 นั้น ยังต้องมีวิสัยทัศน์ระยะยาวซึ่ง การพัฒนาของ

หุน่ยนต์ จะต้องเรว็กว่า การลดลงของประชากร อย่างไรกต็ามการหลกี

เลีย่งการรบัคนต่างชาติ กจ็ะเป็นปัญหาสงัคมระหว่างประเทศ ในด้าน

มนษุยธรรม ทีป่ระเทศทีเ่จรญิแล้วอย่างญีปุ่น่จะหลกีเลีย่งเรือ่งนีไ้ม่ได้

เช่นเดียวกัน
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