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จากการที่ ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ ทุ น รั ฐ บาลไปฝึ ก อบรมในต่ า งประเทศ
(ทุน ฝึ กอบรมส าหรั บ ผู้มีศักยภาพสู ง Talent Network) ประจาปี 2561
ฝึกอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐ และภาวะความเป็นผู้นา
ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ในการเข้าร่วมฝึกอบรม
ข้าพเจ้ า ได้ รั บ ความรู้ จ ากอาจารย์ และผู้ เชี่ย วชาญจากหน่ว ยงานต่ าง ๆ
เกี่ ยวกั บระบบการเมื องการปกครองของประเทศญี่ ปุ่ น ประวั ติ ความสั มพั นธ์
ระหว่ างไทยและญี่ ปุ่ นที่ มี มาอย่ างยาวนาน ระบบเศรษฐกิ จ ระบบการเกษตร
ระบบการเงินการคลัง ระบบการศึกษา การพัฒนาสังคมและการพัฒนา
Artificial Intelligence Research และการศึกษาดูงานที่กระทรวงพานิชย์
(Ministry of International Trade and Industry) กระทรวงสิ่งแวดล้อม
และรัฐสภา (The National Diet) ทัศนศึกษาที่จังหวัดโตเกียว และนารา
เพื่อเรียนรู้ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น ความท้าทาย
ของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super-aged society)
ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นมีแผน
ในการรับมือกับปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ภายใต้ระบบการจัดเก็บ

ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผน และ
ออกแบบนโยบายในการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ
สถานการณ์โครงสร้างประชากรประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ ปุ่ น ประสบปั ญ หาอั ต ราการเจริ ญ พั น ธุ์ ต่ ามาตั้ ง แต่
หลั งสงครามโลกครั้ งที่สอง โดยในปั จจุ บันมีอัตราการเจริญพันธุ์ อยู่ที่ต่ากว่า 1.5
ข้อมูลอัตราการเจริญพันธุ์รวม (Total Fertility Rate : TFR) อยู่ที่ 1.46
ในปี 2015 ผู้ หญิ ง 1 คนจะให้ ก าเนิ ดบุ ตรโดยเฉลี่ ย 1.46 คน ซึ่ งในอดี ตเคยมี
อั ตราการเจริ ญพั นธุ์ ร วมสู งถึ ง 4.32 ในยุ ค baby boom (1947 - 1949)
จากการที่อัตราการเจริญพันธุ์ลดต่าลง และคนมีอายุยืนยาวขึ้น มีผลต่อ
โครงสร้างอายุประชากรของประเทศ คือจะมีผู้สูงอายุในสัดส่วนที่มากขึ้น
อายุ คาดเฉลี่ ยของผู้ ชายในปี 2015 อยู่ ที่ 80.79 ปี และผู้ หญิ งอยู่ ที่ 87.05 ปี
และขณะนี้ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในสังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super - aged society)
มีร้อยละผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากร
ทั้งประเทศ (ข้อมูลจากการบรรยายของ Prof. Tachi ONO)
ผลกระทบจากสังคมผู้สูงอายุ
จากโครงสร้ า งประชากรที่ มี สั ด ส่ ว นประชากรผู้ สู ง อายุ ม ากขึ้ น
สัดส่วนประชากรในวัยทางานและวัยเด็กลดลง เนื่องจากอัตราการเจริญพันธุ์และ
อัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง ร้อยละประชากรในภาวะพึ่งพิงมีมากขึ้น
สถานการณ์ ดั ง กล่ า วส่ ง ผลกระทบต่อ สั ง คมและเศรษฐกิ จ โดยรวมของ
ประเทศญี่ ปุ่ น เกิ ดปั ญหาเช่ น การขาดแคลนแรงงาน ปั ญหาผลิ ต ภาพ
ที่ลดต่าลง (low productivity) รัฐบาลมีภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการและ
การรั กษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ด้านภาคการเกษตรมีแรงงานเกษตรน้อยลง

โดยอายุเฉลี่ยของเกษตรกรชาวญี่ปุ่นอยู่ที่ ประมาณ 65 ปี รัฐบาลพยายาม
ออกนโยบายมาแก้ไขปั ญหาครอบคลุ มในทุกระบบเช่ น การมีนโยบายส่ งเสริมให้
สตรีมีบทบาทในการทางานมากขึ้น นโยบายการส่งเสริมให้คนวัยหนุ่มสาว
แต่งงานและมีลู ก การพัฒนาภาคการเกษตรให้มีผลผลิตมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี
Artificial Intelligence (AI) เข้ามาช่วย การปรับระบบสวัสดิการสังคม เป็นต้น
แต่ขณะเดีย วกัน คนวัย หนุ่ มสาวก็ป ระสบกั บ ปั ญ หาค่าแรงที่ค่อนข้างต่ า
เมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศพั ฒ นาแล้ ว อื่ น ๆ คนหนุ่ ม สาวเลื อ กแต่ ง งานช้ า
และไม่อยากมีลูก ทาให้แนวโน้มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นโยบายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายและแผนในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของรั ฐ บาล
นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ ภายใต้การส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ (Dynamic engagement of all citizens) ในการ
เพิ่ มผลิ ตภาพ ส่ งเสริ มการเกิ ด (a desired birthrate of .8) และการพั ฒนา
ระบบสวัสดิการสังคม ซึ่งภายใต้นโยบายและการวางแผน มีการเชื่อมโยง
และวิเคราะห์ ทั้งระบบของปั ญหา โดยมีการใช้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา
และต้ น ตอของปั ญ หามาวางแผนนโยบายท าให้ มี แ ผนที่ ค รอบคลุ ม
และมีแนวทางวิธีการดาเนินนโยบายที่ชัดเจน รัฐบาลภายใต้การนาของ
นายกรั ฐ มนตรี ชิน โซะ อาเบะ มี ก ารพยายามแก้ ไ ขปั ญ หาโดยกาหนด
นโยบายในทุกกระทรวงภายใต้เป้าหมายร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และ
สร้างสังคม 5.0 (Super-smart society) โดยการใช้ Big data ในการรวบรวม
ข้ อ มู ล จากทุ ก ระบบและพั ฒ นาระบบการวิ เ คราะห์ แ ละใช้ ป ระโยชน์

จากข้ อมู ลโดย AI ในการพั ฒนาความเป็ นอยู่ และคุ ณภาพชี วิ ตของประชากร
ในทุกช่วงวัย
นโยบายด้านเศรษฐกิจ
รัฐบาลภายใต้การนาของนายกรัฐมนตรี ชินโซะ อาเบะ มีนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจที่เรียกว่า Abenomics ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
คือ 1) Bold monetary easing policy 2) Flexible fiscal policy และ
3) A growth strategy เพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อและกระตุ้นค่าเงินเยน
ส่งเสริมการลงทุนในภาคเอกชน และมีนโยบายกระตุ้นการเพิ่มผลิตภาพ
โดยมีการดาเนินนโนบายใน 3 ด้านคือ 1) Bringing innovation 2) Intangible
assets investment 3) Smooth launch and closing of business
และมีการส่งเสริมแรงงานโดยสนับสนุนให้ทางานประจาเพิ่มขึ้น (regular
worker) เพราะแนวโน้ มคนรุ่ นใหม่ จะไม่ ท างานประจ า การส่ งเสริ มให้ ผู้ หญิ ง
มี บทบาทในการท างานมากขึ้ น และให้ โอกาสผู้ สู งอายุ วั ยเกษี ยณในการท างาน
ต่อไปเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ศักยภาพและมีรายได้ที่เหมาะสม
นโยบายด้านการเกษตร
จากปั ญ หาหลายด้ านในภาคการเกษตร ผลผลิ ตด้ านการเกษตร
ตกต่า ปัญหาการลดลงของ GDP แรงงานด้านการเกษตร และที่ดินในการ
ทาการเกษตร แรงงานภาคการเกษตรมีอายุ เฉลี่ยมากขึ้น และแนวโน้ม
การบริโ ภคอาหารส าเร็ จรู ปที่เพิ่มขึ้น งบประมาณภาคการเกษตรลดลง
นโยบายและแผนด้ า นการเกษตรในประเทศญี่ ปุ่ น ท าภายใต้ ก ฎหมาย
the Basic Law : Basic Plan for Food, Agriculture and Rural Areas
โดยรั ฐ บาลได้ อ อกกฎหมายในการส่ งเสริ ม การเกษตรทั้ ง ระบบ

โดยมีการดาเนินการในกิจกรรมสาคัญ 4 กิจกรรม คือ 1) พัฒนางานวิจัย
(Agricultural research, education and extension) 2) พัฒนาการใช้
ที่ดินให้ได้ประโยชน์สูงสุด (Land tenure and adjustment 3) การช่วยเหลือ
เกษตรกรด้านราคา (Price stabilization) และ 4) การเข้าถึงแหล่งทุนและ
การรวมตั วของเกษตรกร (Farm credit and agricultural cooperatives)
ในการพัฒนาระบบการเกษตรในประเทศ
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
จากการลดลงของผลิ ตภาพ (Low productivity) เนื่ องจากมี จ านวน
ประชากรวั ย แรงงานที่ ล ดลงท าให้ ป ระเทศญี่ ปุ่ น มี แ นวคิ ด ในการเพิ่ ม
ผลิตภาพโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีการจัดตั้งหน่วยงานในการวิจัย
และพัฒนา Artificial Intelligence Research Centre (AIRC) ในการนา
เทคโนโลยี ม าแก้ ไ ขปั ญ หาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ ซึ่ ง ญี่ ปุ่ น
มีการทดลองใช้เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ในด้านต่าง ๆ เช่น
การขนส่ งสาธารณะ ด้ านการเกษตร และการแพทย์ เป็ นต้ น ในด้ านการขนส่ ง
สาธารณะได้มีการทดลองระบบ Automated Driving Systems (ADS)
ในระบบขนส่ งมวลชนทั่ว ประเทศเพื่อทดลองความเป็นไปได้ของระบบ
ในการน าเทคโนโลยี ขนส่ งมวลชนไร้ คนขั บ มาใช้ ในระบบขนส่ งมวลชน
ทั่วประเทศ
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม
ประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นทาให้ประเทศญี่ปุ่นมีภาระทางด้าน
เศรษฐกิ จ เพิ่ ม มากขึ้ น รั ฐ ต้ อ งมี ภ าระค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ค่ารักษาพยาบาล และการจ่ายบานาญให้กับผู้สูงอายุ ที่เพิ่มขึ้น แต่รัฐบาล

ญี่ปุ่นมีระบบสวัสดิการสังคมในการช่วยให้ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต ที่ดีคือ
Public Pension, Health Care และ Long – term Care Insurance
โดยอยู่บนพื้นฐานของการเข้าถึงการรักษาของทุกคน (guaranteeing universal
coverage) โดยผู้สูงอายุทุกคนจะมี public health insurance แตกต่าง
กันตาม social insurance scheme และสามารถเข้ารับบริการที่สถาน
บริการไหนก็ได้ (Free Access) และมีอัตราค่าบริการที่เข้าถึงได้ มีการอุดหนุน
จากรัฐบาลกลางเพื่อให้ทุก scheme เข้าถึงการรักษาขั้นพื้นฐานได้อย่าง
เท่าเทียมกัน ในด้าน Long - term Care Insurance service ภายใต้
Japanese Long - term Care Insurance Law จะครอบคลุม Home - visit
Services, Day services, short-stay services, residential services
and facility services โดยมีการดูแลทั้งที่บ้านหรือบ้านพักคนชราครอบคลุม
การช่ ว ยเหลื อ การใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น เช่ น การอาบน้ า การทานอาหาร
การพาไปเดิน เล่ น การดูแลในผู้ สู งอายุ ที่ต้องการบริการด้านการแพทย์
และการดูแลสุขภาพเฉพาะด้าน เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดของบริการขึ้นอยู่
กับสิทธิประกันสังคมของแต่ละคน รายละเอียดดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 Long-term Care Insurance Services (Cr. Prof. Tachi ONO)

นอกจากนั้ น ประเทศญี่ ปุ่ น ยั ง มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด “Integrated
Community – based Care” โดยมี ก ารท างานครอบคลุ ม ใน 5 ด้ า น
คือ 1) สร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือระหว่างชุมชนกับสถานบริการ
2) เพิ่มศักยภาพ long - term care services 3) เพิ่มศักยภาพการให้บริการ
ส่งเสริมป้องกัน 4) มีระบบ life support services เช่น จัดระบบผู้ดูแลให้กับ
ผู้สูงอายุ การดูแลเรื่องอาหาร การซื้อของที่จาเป็น เป็นต้น 5) ส่งเสริมความ
เป็ นอยู่ ของผู้ สู งอายุ เช่ น การดู แลบ้ าน และการใช้ ชี วิ ตของผู้ สู งอายุ (Housing
and life style)
จากประสบการณ์ที่ ได้รั บ ฟัง จากการฝึ กอบรมในครั้งนี้ นาเนื้อหา
มาประยุกต์ใช้ในส่วนราชการที่สังกัดและข้อเสนอแนะในการพัฒนาดังนี้

ข้อเสนอเชิงนโยบายหรือการดาเนินการต่อกรมอนามัย/กระทรวง
สาธารณสุข
สังคมไทยกาลั ง ก้าวเข้าสู่ สั งคมผู้สู งอายุ โ ดยสมบูรณ์ และประสบ
ปัญหาเดียวกันกับ ประเทศญี่ปุ่น คือ มีแนวโน้ม อัตราการเจริญพันธุ์และ
อัตราการเกิดลดลงอย่ างต่ อเนื่ อง ประชากรมี อายุ ที่ ยื นยาวขึ้น อัตราการตาย
ของประชากรลดลง จากการคาดการณ์ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุ
โดยสมบูรณ์ (Aged society) โดยมีร้อยละประชากรที่อายุ 60 ปีขึ้นไป
มากกว่า 20% ในปี 2568 ดังนั้ นการมีนโยบายและแผนการดาเนินนโยบาย
ที่ชัดเจนจึงมีความสาคัญ เพื่อรับมือกับปัญหาและแก้ไขปัญหาที่กาลังจะ
เกิดขึ้น ปัญหาที่ญี่ปุ่นกาลังประสบอยู่สามารถเป็นตัวอย่างในการวางแผน
ในการรับมือกับปัญหา ในการทาให้สังคมไทยเป็นสังคมสุขภาวะสาหรับ
ประชาชนทุกกลุ่มวัยในอนาคต
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ประเมินเรื่องโครงสร้างประชากร หาสาเหตุของภาวะเจริญพันธุ์รวม
ที่ลดลง อัตราการเกิดที่ลดลงและจานวนประชากรที่ลดลง เพื่อเป็นข้อมูล
ในการวางแผนนโยบายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการเพิ่ม
จ านวนประชากรที่ มี คุ ณภาพ พั ฒนานโยบายในการเพิ่ มศั กยภาพในการสร้ าง
ครอบครั ว ของคนรุ่ น ใหม่ เช่ น การพั ฒ นาทั ก ษะแรงงาน การพั ฒ นา
การเข้าถึงที่อยู่อาศัย การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร การให้สิทธิ
ทั้ ง พ่ อ และแม่ ใ นการลางานเพื่ อ เลี้ ย งดู บุ ต รแรกคลอดในระยะเวลา
ที่ เหมาะสม การส่ งเสริ มการเข้ าถึ งสถานบริ การรั บเลี้ ยงเด็ กปฐมวั ยในที่ ท างาน

และการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีของคนทุกกลุ่มวัย
เป็นต้น
2. เตรียมระบบ community - based care และกลไกในการสนับสนุน
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
3. ประสานการท างานกั บทุ กภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินนโยบาย
และวางแผนการรั บ มื อ กั บ ปั ญ หาที่ จ ะเกิ ดขึ้ น จากผลกระทบของสั ง คม
ผู้สูงอายุทั้งระบบ

