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แปลโดย: รังสรรค์ เลิศในสัตย์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ใน
ขณะที่ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่เรื้อรังมาระยะยาวยังไม่ได้มีแนวโน้มจะ
ดีขึ้นอย่างรวดเร็วมากนัก ญ่ีปุ่น ก็ต้องมาประสบกับปัญหาเรื่องขาดแคลน

แรงงานอกีปัญหาหนึง่ ซึง่คาดกนัว่าอกีไม่เกนิ 10 ปี ญีปุ่น่จะต้องประสบปัญหานีอ้ย่าง
รนุแรงแน่นอน ปัจจบุนันีอ้ตุสาหกรรมภายในประเทศกไ็ม่สามารถอยูไ่ด้โดยปราศจาก
แรงงานชาวต่างชาติ เดิมญีปุ่น่นัน้ไม่พยายามสนใจในมาตรการเพิม่ชาวต่างชาตกิต้็อง
หันกลับมาทบทวน แนวทางและระบบอย่างจริงจังแล้ว

 อุตสาหกรรมที่จ�าเป็นต้องพึ่งแรงงานต่างชาติอย่างมากอุตสาหกรรม
หนึ่ง คือ อุตสาหกรรมการประมง ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่มาจาก    

เอเชียอาคเนย์ โดยเฉพาะจากประเทศอินโดนีเซีย อุตสาหกรรมประมง
ภายในประเทศญีปุ่น่เองตกต�่าอย่างมาก เพราะมกีารน�าเข้าปลาจาก

ต่างประเทศมากขึน้ เป็นสาเหตุให้ราคาปลาในประเทศตกต�า่ ดงันัน้ 
เรือประมงที่จับปลาโอ (มากุโระ) มีรายได้ที่ต�่าลง ไม่เป็นที่สนใจ

ของคนหนุม่สาวญีปุ่น่ทีจ่ะมาท�าอาชพีนีอ้กีต่อไป จงึต้องพึง่พา
แรงงานจากอินโดนีเซียเป็นหลัก 

อย่างไรก็ตาม อาชีพนี้ก็เป็นอาชีพอนุรักษ์ส�าหรับ
คนญี่ปุ่นอาชีพหนึ่ง ที่ไม่อนุญาตให้จ้างชาวต่างชาติ 

จึงต้องใช้วิธีการเลี่ยงก็คือ การให้บริษัทเรือสัญชาติ
ปานามาเช่าเรือญี่ปุ่น (ทางเอกสาร) แล้วจ้างลูกเรือ
ชาวอินโดนีเซีย ซึ่งหมายความว่า โดยรูปแบบแล้ว 
เจา้ของเรอืญีปุ่น่ไมไ่ดเ้ปน็ผูจ้า้งงาน ท�าใหร้ฐับาลญ่ีปุ่น

สามารถอนุมัติให้ได้ ในอีกด้านหนึ่ง ก็ได้ส่งเสริมให้คน
จากอินโดนีเซียที่อนาคตจะเป็นลูกเรือประมงได้มาเป็น

นกัเรยีนต่างชาติในโรงเรยีนการประมงในทอ้งถิน่อกีดว้ย เพือ่
เปน็การแสดงใหเ้หน็วา่ ไดใ้หค้วามเปน็ธรรมในดา้นการศกึษา

แก่ชาวต่างเช่นกัน ไม่เพียงแต่ใช้แรงงานอย่างเดียว
อีกอุตสาหกรรมหนึ่ง ที่พึ่งพาแรงงานต่างชาติมาก คือ 

อุตสาหกรรมซักแห้ง เพราะขาดแรงงานคนญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก  จาก
ตัวอย่างว่า ได้ประกาศโฆษณาว่าจ้างคนงานประจ�า ให้เงินเดือนๆ ละ 2.4 
แสนเยน (ประมาณ 8 หมื่นบาท) เบื้องต้นมีผู้สมัครประมาณ 180 คน ก็รับ

เข้าท�างาน 12 คน ผ่านไปเพียง 1 สัปดาห์ เหลือที่ท�างานอยู่เพียงคน
เดียว ที่เหลือก็ลาออกด้วยเหตุผลต่างๆ นานา ซึ่งเป็นการพิสูจน์

เริ่มขาดแรงงาน

ต่างชาติไม่ ได้
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ว่า คนญี่ปุ่นไม่ยอมท�างานหนักอีกต่อไปแล้ว ดังนั้น มาตรการที่ช่วย
เหลอืธรุกจิน้ีกค็อื การรับนกัศกึษาฝกึงานจากประเทศเอเชยี ทีผ่า่นมา
มีชาวต่างชาติจากประเทศฟิลิปปินส์ เวียดนาม จีน มาเป็นนักศึกษา
ฝึกงาน กว่า 300 คน โดยเฉพาะในช่วงหลัง จากประเทศเวียดนาม
เพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ด้วยวิธีนี้มีขีดจ�ากัดอย่างมาก เพราะ
รัฐบาลญี่ปุ่นก�าหนดไว้ว่า มีเพียง 64 ประเภท 120 ชนิดงานเท่านั้น 
ที่มีสิทธิให้ฝึกงาน 1 ปี แล้วให้อยู่ท�างานเพิ่มทักษะได้อีก 2 ปี ดังนั้น 
ธรุกจิอตุสาหกรรมประเภทแปรรปูเกษตรกรรม อาหาร สิง่ทอ หรอืงาน 
เกี่ยวกับเครื่องจักร จึงได้สิทธินี้ ส่วนธุรกิจซักแห้งไม่ถือว่าเป็นธุรกิจ
ต้องมีทักษะสูง จึงไม่ได้รับการอนุญาต ดังน้ัน ส่ิงท่ีธุรกิจต้องการ        
คอื การยอมรบัการท�างานของชาวตา่งชาตอิยา่งจรงิจงั แทนทีจ่ะต้อง
เลี่ยงท�าอย่างในปัจจุบัน

อีกธุรกิจหนึ่งที่ต้องการคนต่างชาติมาช่วยท�างานอย่างมาก 
คือ งานการดูแลผู้ป่วย คนชรา ซึ่งก็ได้เรียกร้องมานานแล้วเช่นกัน 
เพราะเป็นงานที่หนักและชาวญี่ปุ่นเลี่ยงที่จะไม่ท�า ถึงแม้ว่าในช่วง
เศรษฐกิจตกต�่า งานไม่ค่อยมีให้ท�า มีคนญี่ปุ่นมาช่วยท�าบ้าง แต่ก็       
ยังไม่สามารถผ่อนคลายภาวะขาดแคลนได้ คาดกันว่าในแต่ละปีจะ
ขาดแคลนแรงงานถึง 3 หมื่นคน (เพราะอัตราการเพิ่มของคนชราใน
ญี่ปุ่นมีสูงมาก) หากไม่มีชาวต่างชาติมาช่วยงานแล้ว ก็วิกฤติอย่าง
แน่ ธุรกิจนี้มีชาวฟิลิปปินส์เข้ารับการฝึกฝนงานนี้มาประมาณ 10 ปี
แล้ว แต่กเ็พิง่มรีะบบการรบัผู้มีอาชพีพยาบาล หรอืผู้ดแูลคนชราอย่าง
จรงิจงัเมือ่เร็วๆ น้ีเอง ซึง่ผูท้ีจ่ะมอีาชพีนีจ้ะต้องผ่านระบบการสอบก่อน 
จึงจะเข้าท�างานได้และยังรับได้ไม่มากนัก ชาวต่างชาติส่วนใหญ่          

มักจะเป็นผู้หญิงที่จบด้านพยาบาล จากประเทศอินโดนีเซียและ
ฟิลิปปินส์ ซึ่งมีนิสัยรักการให้บริการทางด้านนี้อยู่แล้ว

ธรุกิจรา้นอาหารก็เชน่กัน ธรุกิจนี ้ไมใ่ชเ่ปน็อุตสาหกรรมการ
ผลิตที่ย้ายฐานไปอยู่ต่างประเทศได้ จึงต้องแก้ปัญหาด้านแรงงาน
ด้วยตัวเองอย่างมาก จึงให้การสนับสนุนนโยบายแรงงานต่างชาติ
อย่างมาก   

ในปัจจุบัน มีชาวต่างชาติท�างานอยู่ในญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
จากการส�ารวจชาวต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องในปี 2005 มี
ประมาณ 2 ล้านคนและในปี 2008 มี 2.2 ล้านคน ซึ่งเทียบกับ 10 
ปีก่อนนี้ เพิ่มขึ้นประมาณ 46% จ�านวนคนต่างชาติที่อยู่ในญี่ปุ่นนั้น 
เปน็ผูใ้ชแ้รงงานประมาณ 1 ลา้นคน หรอืเทยีบแลว้ คนญีปุ่น่ 100 คน 
จะมคีนต่างชาติมาท�างานอยู่ 1 คนนัน่เอง  และจากการส�ารวจ บรษิทั
ญีปุ่น่ทีจ่า้งชาวตา่งชาตมิอียูถ่งึ 40% ของทัง้หมด ธรุกจิอตุสาหกรรม
ที่จ้างชาวต่างชาติ มีทั้งอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ หรือด้าน
สารสนเทศ เกอืบทกุธรุกจิอตุสาหกรรม ในขณะทีป่ระชากรญีปุ่น่นัน้ 
ลดลงเรือ่ยๆ คาดกนัวา่ ในป ี2055 จะมปีระชากรเหลอืเพยีง 90 ลา้น
คน เทียบกับปี 2009 แล้ว จะลดลงถึง 30% และในจ�านวนนั้น คน
ญี่ปุ่น 10 คน จะมีผู้สูงวัยที่อายุสูงกว่า 65 ปี ถึง 4 คน ดังนั้น จะเห็น
ไดว้า่ สงัคมญีปุ่น่มขีดีจ�ากดัทีจ่ะอยูไ่ดด้ว้ยคนญีปุ่น่เพยีงอยา่งเดยีว 
สมาพนัธธ์รุกจิอตุสาหกรรมญีปุ่น่ จงึได้น�าเสนอนโยบายคนตา่งดา้ว
แบบญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเรื่องที่จ�าเป็น จะเป็นไปได้ว่า ญี่ปุ่นเริ่มที่จะใช้ค�า
ว่า “คนต่างด้าว” บ่อยมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ก็ยังมีอยู่มาก 
เพราะมองเหน็ปมปญัหาชอ่งโหวข่องระบบทีแ่กป้ญัหาแรงงาน โดย
ใช้คนต่างชาติให้มากขึ้น เพราะจะท�าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้น
ในสงัคมได ้การตอ้งการแรงงาน ท�าใหย้า้ยแรงงานเขา้มา แตส่ดุทา้ย
ที่เข้ามาจริงๆ คือ คนเหมือนกัน กรณีศึกษาที่ใช้เปรียบเทียบ คือ ใน
ทศวรรษ 1960 ไดม้แีรงงานจ�านวนมาก จากประเทศตรุก ีไหลเขา้ไป
ในเยอรมัน ซึ่งเป็นบทเรียนที่น่าศึกษา เพราะหลังจากนั้น ในยุโรป 
รวมทั้งเยอรมันต้องประสบกับปัญหา สังคม คือ ความยากจนของ
คนต่างด้าวและต้องมีความพยายามที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติกับคน
ตา่งดา้ว จงึเปน็เรือ่งทีญ่ีปุ่น่ตอ้งคดิอยา่งหนกั เพราะในความเป็นจรงิ
แล้ว “คนต่างด้าว” ได้มีอยู่แล้วในญี่ปุ่น คนเหล่านั้น คือ ชาวบราซิล
เชื้อสายญี่ปุ่น รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 นั่นเอง 
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