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ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

E-mail: orbusiness@hotmail.com

รวมทั้งร่ายกายไม่สมบูรณ์ จึงท�างานได้ยาก ไม่มีญาติที่จะให้พึ่ง จึง
ต้องหันมาพึ่งอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่นี่ ถึงแม้ว่าจะหาอพาร์ทเมนต์อยู่ให้
ดีขึ้น แต่ก็ต้องสะสมเงินไว้ก่อน รวมทั้งจะต้องแบกรับภาระค่าน�้าไฟ 
ซึ่งก็แพงอีกด้วย จึงยากมากที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง  

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นี้ มีเป้าหมายส�าหรับผู้ที่ยากจนทาง
เศรษฐกจิ หรอือาจจะเรยีกว่า “ธรุกจิบนความยากจน” กว่็าได้ ส�าหรบั
บางคนนั้นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เหมือนที่พึ่งสุดท้าย หากไม่มีก็คงต้องไป
พึ่งพิงร้านฟาสต์ฟู้ดที่เปิด 24 ชั่วโมงแทน

จากการส�ารวจของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ ่น ในเดือน
กรกฎาคม ปีค.ศ.2014 เก่ียวกับการใช้ชวิีตของประชากร  “อตัราความ
ยากจนโดยเปรียบเทียบ” ของญี่ปุ่นนั้น เมื่อปีค.ศ.2012 เป็น 16.1% 
อัตราความยากจนโดยปรียบเทียบเป็นดัชนีหนึ่งที่วัดกลุ่มประชากรที่
ไม่สามารถใช้ชวีติในมาตรฐานทัว่ไปของประเทศนัน้ ส�าหรบัญ่ีปุ่นแล้ว 
หมายถึงอัตราส่วนของครอบครัวที่มีรายได้ไม่ถึงปีละ 1.22 ล้านเยน 
(รายได้ที่ใช้ได้ไม่นับรวมภาษีหรือค่าประกันสังคม) 

ที่
โตเกียวชินจูกุ มีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ตั้งอยู่ บรรยากาศนั้นเป็นห้อง
ท่ีไม่มีกุญแจ ภายนอกห้องมีกระเป๋าเสื้อผ้า กระเป๋าสิ่งของวาง

เรียงรายอยู่ บนแผ่นกระดานที่กั้นห้องแต่ละห้องนั้น มีรองเท้าวางอยู่
หลายคู่ ทั้งรองเท้าส้นสูง รองเท้าบู๊ทก็มีไม่น้อย ระหว่างนั้น มีสเปรย์
กลิ่นหอม เพื่อก�าจัดกลิ่นเหม็นวางเรียงราย ร้านนี้เปิดเมื่อปีค.ศ.2010 
ค่าเช่า 2,472 เยน ต่อวัน มีบางคนเช่าต่อเนื่อง 30 วัน จึงเหลือเฉลี่ย
วันละ 1,977 เยน คนที่อยู่ระยะยาวนั้น ยังสามารถไปจดเป็นทะเบียน
บ้านของตนเองได้อีกด้วย ที่นี่มีทั้งห้องอาบน�้า และเครื่องซักผ้าที่ต้อง
จ่ายต่างหาก

อินเทอร์เน็ตคาเฟ่แบบนี้ ในเขตเมืองหลวงมีอยู่ 4 สาขา 
ด้วยกัน ที่ไซตามะนี้เปิดเป็นร้านแรกก็เต็มทันที ยังต้องสร้างเพิ่มเติม
อีกด้วย มีบางคนอยู่อาศัยยาวถึง 6-7 ปี ก็มีบางคนก็มาอาศัยอยู่กัน
เป็นกลุ่ม ที่ร้านชินจูกุน้ี มีผู้ใช้บริการเต็มประมาณร้อยละ 90 การ
บริหารธุรกิจก็เป็นไปด้วยดี ในกลุ่มผู้ใช้นี้ประมาณร้อยละ 80 อาศัย
อยู่นานกว่า 1 เดือน อัตราส่วน ผู้ชายประมาณร้อยละ 60 ผู้หญิง 
ร้อยละ 40 

ผูท่ี้มาใช้บริการทีน่ีน่ัน้มหีลากหลายกลุม่ มทีัง้ผูใ้ช้แรงงานทีม่า
จากต่างจังหวัด หรือผู้ที่บริษัทส่งมาชั่วคราว รวมทั้ง ผู้สูงอายุที่ไม่มีที่
อยู่ เพราะถูก Restructure และคนหนุ่มสาวที่ไม่มีงานท�า ด้วยเหตุผล
เดยีวกนัคอื ต้องการมทีีน่อน โดยเสยีค่าใช้จ่ายน้อยทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้   

ตัวอย่างผู้ชาย อายุ 61 ปี ที่มาอยู่ที่นี่แล้วประมาณครึ่งปี แต่
เดมิเคยท�างานทีบ่รษิทัผู้ผลิตชิน้ส่วน เครอืบรษัิทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ เมือ่
อาย ุ52 ปี หย่าขาดจากภรรยา แล้วลาออกจากงาน ได้เงนิบ�าเหนจ็มา 
14 ล้านเยน ซึ่งเงินส่วนใหญ่  รวมทั้งบ้านที่มีอยู่ยกให้ภรรยา และ
ลูกสาวไปหมด เพราะคิดว่าถ้าไม่ท�าเช่นนั้น ภรรยากับลูกสาวคงจะ 
ล�าบากแน่ๆ คิดว่า คงไม่เป็นไร แต่การหางานใหม่ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่
คิด จึงเช่าอพาร์ทเมนต์ราคาถูก พร้อมท�างานรับจ้างพิเศษ แต่เมื่อ 5 
ปีก่อน ร่างกายทรุดโทรมลง ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆ รายได้ก็หาย
ไป บางคร้ังต้องรับเบีย้ยงัชพีจากภาครฐัอกีด้วย ในปีค.ศ.2014 เขาได้
รบัเงินบ�านาญเดอืนละ 1 แสนเยน เป็นเงนิทีไ่ด้มาประจ�า แต่อายมุาก 

คนญี่ปุ่นที่ยากจน
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หมายความว่า คนทีใ่ช้ชวีติอยูด้่วยเงนิทีไ่ม่ถงึเดอืนละ 1 แสน
เยน ในญ่ีปุน่น้ันมถีงึ 20 ล้านคน หรอืใน 6 คน จะม ี1 คน นัน่เอง อตัรา
ความยากจนโดยเปรียบเทียบนี้ เริ่มตั้งแต่ 12% ในปีค.ศ.1985 แล้ว
เพิ่มขึ้นมาเร่ือยๆ ในกลุ่มประเทศที่อยู่ในองค์กรพัฒนาความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ (OECD) นั้น ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อัตราส่วนสูงสุด  

ในการใช้ชวีติทัว่ไปอาจจะไม่รูส้กึมากนกัถึงการมอียู่ของกลุม่
ยากจนเหล่านี้ จากการส�ารวจในปีค.ศ.2014 พบว่า มีจ�านวน 7,508 
คน ทีไ่ม่มทีีอ่ยูอ่าศยั (Homeless) ซึง่ลดลงอย่างมาก จาก 25,000 คน 
ในปีค.ศ.2005 จะไม่ค่อยมีโอกาสเห็นคนยากจนเหล่านี้ คนเหล่านี้
หลบซ่อนอยู่ในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ หรืออยู่ในสถานท่ีพักท่ีราคาต�่า  

หรือไม่เสียเงินที่ก�าหนดตามกฎหมายสวัสดิการสังคม หรือเข้าไปอยู่
ในครอบครวัธรรมดา ท�าให้มองเหน็ได้ยาก แต่ความยากจนนี ้กดักร่อน
ประเทศอยู่อย่างต่อเนื่อง

สาเหตใุหญ่ สาเหตหุนึง่ทีเ่พิม่ความยากจน คอื การขาดแคลน
เงินหลังชราภาพ จ�านวนครึ่งหนึ่งของคนสูงอายุที่อยู่คนเดียว จ�านวน 
6 ล้านคน ได้รายรับจากบ�านาญน้อยกว่ามาตรฐานของเบี้ยยังชีพ แต่
คนเหล่านีม้เีหตผุลทีจ่ะต่อต้านการรบัเบีย้ยงัชพี ดงันัน้ใน ปี ค.ศ.2011 
มีจ�านวนผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยู่ 7.8 แสนคน แต่มีอีกกว่า 2 ล้าน
คน ที่ใช้เงินสะสมที่มีอยู่ ส�าหรับค่ารักษาพยาบาลหรือค่าดูแลผู้สูงวัย 
(Kaigo) เมือ่เงนิเกบ็หมดไป ชวิีตของพวกเขาส่วนใหญ่กจ็ะ พงัทะลาย 
ถ้าไม่รบัเบีย้ยงัชพี กจ็ะต้องหนัไปพึง่ครอบครวัหรอืใครบางคนเท่านัน้ 

ส�าหรบัคนหนุม่สาวกเ็ช่นกนั เริม่มคีวามเสีย่งเพิม่มากขึน้ จาก
การส�ารวจเรื่องแรงงานของกระทรวงมหาดไทยญี่ปุ่น พบว่า ในเดือน
มกราคม ปี ค.ศ.2015 จ�านวนผู้ใช้แรงงานทีไ่ม่ใช่จ้างประจ�ามถีงึเกอืบ 
20 ล้านคน ในขณะที่ผู้ที่จ้างประจ�านั้นน้อยลงเรื่อยๆ ผู้ที่ไม่ใช่จ้าง
ประจ�าเพิ่มขึ้นจาก ปี ค.ศ.1989 ถึง 10 ล้านคน มีอัตราส่วนต่อผู้ใช้
แรงงานทั้งหมด (ยกเว้นข้าราชการ) ที่ 37.8% เพิ่มขึ้นถึงเกือบเท่าตัว 
คนกลุ่มนี้ มีรายได้เฉลี่ยเพียงปีละ 1.68 ล้านเยน หรือประมาณ 1 ใน 
3 ของผู้ที่จ้างประจ�า ซึ่งไม่เพียงแต่รายได้ต�่าเท่านั้น แต่ยังไม่สามารถ
วางแผนชีวิตระยะยาวได้ ต้องเป็นผู้ยากจนในอนาคต

สาเหตุหนึ่งอาจจะมาจากการเข้าเป็นพนักงานจ้างประจ�านั้น 
มีหนทางที่แคบขึ้นเรื่อยๆ นั่นเอง
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