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บทคัดย่อ 

บทความเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์แรงงาน Freeters ในสังคมญี่ปุ่นปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาที่
เกิดขึ้นกับกลุ่ม Freeters รวมถึงมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาของรัฐบาลญี่ปุ่นต่อปัญหาแรงงาน Freeters ผล
การศึกษาพบว่า ในปัจจุบันจ านวน Freeters ในญี่ปุ่นมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม พบว่าสัดส่วนของ Freeters เพศหญิงมี
จ านวนมากกว่าเพศชาย และสัดส่วนของ Freeters ที่อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี มีจ านวนมากกว่า Freeters ที่อยู่ในช่วงอายุ 
15-24 Freeters ยังสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ กลุ่มคนที่ไม่มีเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน กลุ่มที่
กลายเป็น Freeters ด้วยความจ าเป็น และกลุ่มที่เป็น Freeters เพื่อรอโอกาสที่จะได้ท างานตามความฝัน สัดส่วนของ 
Freeters ส่วนใหญ่คือผู้ที่จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย รองลงมาคือผู้ที่เรียนจบในระดับวิทยาลัย
อาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพ 

ปัญหาหลักที่ Freeters ต้องเผชิญ ได้แก่ ปัญหาเรื่องของรายได้และสวัสดิการต่างๆที่น้อยกว่ากลุ่มพนักงานประจ า 
ปัญหาเรื่องทักษะในการปฏิบัติงานพบว่า Freeters ได้รับโอกาสในการฝึกอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานน้อยกว่าพนักงาน
ประจ า ส่งผลให้คนที่เป็น Freeters มีทักษะในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเองที่น้อยกว่ากลุ่มพนักงานประจ า 
นอกจากน้ันปัญหาของ Freeters ยังส่งผลกระทบโดยอ้อมถึงสังคมญี่ปุ่นในเรื่องอัตราการแต่งงานที่ลดลงและส่งผลต่อเน่ือง
ไปถึงอัตราการเกิดต่ า เน่ืองจากมีผู้ที่ไม่แต่งงาน หรือแต่งงานแต่ไม่มีบุตรเน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจบีบบังคับมากขึ้น 

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ด าเนินมาตรการทั้งการปรับแก้กฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการจ้างงานและการ
ประกันการว่างงานให้มีความครอบคลุมกลุ่มเยาวชนหนุ่มสาวที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการตกงานหรือว่างงาน รวมถึงเพิ่มมาตรการ
ที่เป็นการคุ้มครองผู้ที่จบใหม่ในการสมัครงานมากขึ้น และยังส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานผ่านหน่วยงานหลักอย่าง Hello 
Work ที่มีระบบการแนะน าและให้ค าปรึกษาเรื่องต าแหน่งงานเป็นรายบุคคล นอกจากน้ัน ยังพยายามผลักดันให้ Freeters 
พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้วยการให้เงินอุดหนุนแก่บริษัทเอกชนที่จัดอบรมแก่ Freeters แม้ว่าสัดส่วนของ Freeters ที่
สามารถเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานประจ าน้ันยังมีไม่มากนัก แต่แนวโน้มการลดลงของจ านวน Freeters ถือเป็นข้อมูล
ที่สะท้อนให้เห็นความพยายามของภาครัฐในการรับมือกับปัญหา Freeters ในสังคมญ่ีปุ่นได้ในระดับหน่ึง 
ค าส าคัญ: แรงงาน Freeters,  พนักงานไม่ประจ า,  การจ้างงานในญี่ปุ่น,  มาตรการการจ้างงาน 
 

Abstract 
The objective of this paper was to reflect study the situation and the problems of freeters in 

Japan. And also looked at the Japanese government’s measures for alleviating this problems. Results 
from the study showed that the number of freeters in Japan appeared to be decreasing.  However, in 
regard to ratio, the number of female was higher than male freeters.  Those whose age range was 
between 25-34 years old were higher in number than those aged between 15-24. Freeters could also be 
categorized in three major groups namely the ones who lacked a clear goal to seek employment, those 
who became freeters out of having no choice, and people who were waiting to get jobs based on their 
lofty wishes.  The majority of these freeters were people who finished bachelor and graduate degrees. 
Second highest in number were people who obtained their diplomas at vocational institutions.  
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Freeters’ main problem was having less income and benefits than their counterparts who had 
secured jobs.  In regard to work skills, the study found that these freeters had less opportunities for 
receiving training than those who were fully employed.  This factor thus resulted in the freeters 
possessing lower work skills and having slower skill development than regularly employed employees.  
In addition, this particular problem had an indirect adverse effects on the number of people who 
wanted to get married and the country’s decreasing birth rate.  The reason for decreasing birth rate 
could be attributed to the number of people who wished to remain single and pressing economic 
situation. 

The Japanese government had implemented measures to tackle the said problems by 
amending related laws and passing acts to generate employment opportunities and guarantee that 
there would be no unemployment and that such measures would cover young couples with risk of 
unemployment.  Measures were also taken to help those young graduates to find jobs.  An agency 
named “Hello Work” was also set up as a channel to individually help guide and give advice to this 
group of people.  Furthermore, financial support was given to the private sector so that training could 
be passed on to the temporarily employed to upgrade themselves to status of permanent employees 
although the number of successful employees was not considered to be high.  In essence, the study 
found that the trend for decreasing number of freeters was, to a certain extent, a reflection of the 
government’s efforts to tackle social problems associated with freeters.   
Keywords: labors, freeters,  temporary employees,  employment in Japan,  employment measures 
 
1. บทน า 

สังคมญี่ปุ่นเริ่มใช้ค าว่า "Freeters" (フリ
ーター) มานับแต่ทศวรรษ 1980 ต่อมาภายหลัง
วิกฤติฟองสบู่แตกในช่วงปี 1990สังคมญ่ีปุ่นจึงเริ่มคุ้นเคย
กับค าดังกล่าวมากยิ่งขึ้น "Freeters" เป็นค าที่ถูกน ามาใช้
เพื่อเรียกผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 15 - 34 ปีที่เป็นพนักงานไม่
ประจ า (非正規社員・非正規雇用者: 
Non-regular Employment) ซ่ึงท างานประเภทงาน
ชั่ ว ค ร า ว  (アルバイト: Temporary 
Employees) งานพาร์ทไทม์ (パート: Part-time 
Employees) งานแบบฮะเคนหรืองานแบบเหมาค่าแรง (
派遣労働者: Dispatched Workers) โดยไม่นับ
รวมนักเรียน นักศึกษา หรือแม่บ้าน (若林剛史, 
2007: 4)  

ภายหลังภาวะ วิกฤติฟองสบู่ แตกช่ วงต้น
ทศวรรษ 1990 เศรษฐกิจญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า
เป็นเวลายาวนาน ขณะเดียวกันคู่แข่งส าคัญของญี่ปุ่น 
อาทิ จีน ไต้หวัน เวียดนาม เริ่มปรากฏตัวออกมาพร้อม
กับการ เจริ ญ เ ติบ โตทาง เศ รษฐ กิจอย่ างร วด เร็ ว 
นอกจากน้ัน กระแสโลกาภิวัตน์ยังส่งผลท าให้ญี่ปุ่นต้อง
เปิดเสรีทางการค้ามากขึ้น ญี่ปุ่นได้รับแรงกดดันจาก
ประเทศแถบตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาให้เปิดเสรี

ทางการค้าในทุกๆด้าน และยืดหยุ่นกฎเกณฑ์ต่างๆ
เก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศ ท าให้ราคาสินค้าที่ มี
ราคาถูกกว่าจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาในญี่ปุ่นมาก
ขึ้น ส่งผลให้สินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่นไม่สามารถแข่งขันด้าน
ราคากับสินค้าจากบางประเทศได้  หลายบริ ษัทจึง
จ าเป็นต้องหาทางออกเพื่อให้ ธุร กิจอยู่ รอดภายใต้
ภาวะการแข่งขันที่สูงเช่นน้ี (พรทิพย์ วาคาบายาชิ, 2555: 
62) 

ระบบการจ้างงานตลอดชีพ (Life Time 
Employment) หรือการจ้างงานดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่บริษัท
จะรับประกันการจ้างงานตลอดชีพ จ่ายค่าจ้างตามอายุ
งานและการให้เงินบ านาญหลังเกษียณอายุ เพื่อสร้าง
ความผูกพันของพนักงานให้จงรักภักดีต่อบริษัทน้ัน ท าให้
บริษัทขาดความคล่องตัวและขาดความยืดหยุ่น หลาย
บริษัทไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ ภาวะวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจบีบให้บริษัทต้องดิ้นรนเพื่อให้สามารถอยู่
รอดได้ หลายบริษัทจึงจ าเป็นต้องปรับตัว ซ่ึงมีตั้งแต่การ
ปรับขนาดของธุรกิจในประเทศให้เล็กลง การย้ายฐานการ
ผลิตไปยังประเทศที่ค่าจ้างพนักงานต่ ากว่า การควบคุม
เงินเดือนของพนักงานในประเทศไม่ให้สูงจนเกินไป รวม
ไปถึงปรับเปลี่ยนระบบการจ้างงาน ส่งผลให้ญี่ปุ่นได้
น าเอาระบบการจ้างงานหลายเส้นทาง (Multi-track 
Employment System) เข้ามาใช้แทนที่การจ้างงาน
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ตลอดชีพในรูปแบบพนักงานประจ าเพียงรูปแบบเดียวที่
ญี่ปุ่นเคยใช้มาโดยตลอดภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  
แผนภูมิที่ 1 การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานประจ ากับ 

พนักงานไม่ประจ า (ระหว่างปีค.ศ. 1984 - 2014) 

 
ที่มา : Ministry of International Affairs and 

Communication quoted in Murakami Naohisa, 
2016 

ระบบการจ้างงานดังกล่าวเอ้ือให้บริษัทสามารถ
จ้างพนักงานทั้งในรูปแบบของพนักงานประจ า (正社
員・正規雇用者: Regular employee) และ
พนักงานไม่ประจ า (非正規社員・非正規
雇用者: Non-regular Employment) ซ่ึงเป็นการ
จ้างงานระยะสั้นมากยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิตและ
เพื่อความอยู่รอดของบริษัท (เนตรนภาไวทย์เลิศศักดิ์ , 
2559: 38-39, 45) ดังข้อมูลในแผนภูมิที่ 1 จะเห็นว่า
สัดส่วนการจ้างพนักงานประจ าลดลงอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะภายหลังภาวะฟองสบู่แตกช่วงต้นทศวรรษ 
1990 เป็นต้นมา และในปี 2014 สัดส่วนของพนักงานไม่
ประจ ามีถึงร้อยละ 37.4 ของจ านวนพนักงานทั้งหมดใน
ญี่ปุ่น หรือประมาณเกือบ 20 ล้านคน จากเดิมที่เคยมี
สัดส่วนเพียงแค่ร้อยละ 15.3 หรือไม่ถึง 10 ล้านคนในปี 
1984 (Ministry of International Affairs and 
Communication quoted in Murakami Naohisa, 
2016) ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าภาวะวิกฤติทาง
เศรษฐกิจถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้รูปแบบการจ้างงาน
ในระยะสั้นหรือพนักงานไม่ประจ าเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
นอกจากน้ัน ภายหลังการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศ
ที่มีค่าแรงถูกกว่าโดยเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ยังส่งผลให้ต าแหน่งงานในญี่ปุ่นลดจ านวนลงเป็น
อย่างมาก เม่ือต าแหน่งงานมีจ านวนจ ากัดยิ่งเป็นการบีบ
ให้คนหนุ่มสาวจ านวนมากจ าเป็นต้องก้าวเข้าสู่การจ้าง

งานในรูปแบบพนักงานไม่ประจ า รวมถึงไม่สามารถหา
งานได้ตามที่ต้องการมากยิ่งขึ้น 

จากรายงานสมุดปกขาวเ ก่ียวกับเด็กและ
เยาวชน (子供・若者白書: White Paper on 
Children and Young People)ของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น (内閣府: Cabinet Office) ในปี 
2016 พบว่าในปัจจุบันจ านวน Freeters ลดจ านวนลง
เล็กน้อยเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในปี 2015 มีจ านวน 
Freeters กว่า 1.67 ล้านคน ต่อมาในปี 2016 จ านวน 
Freeters ลดลงเล็กน้อยเหลือ 1.55 ล้านคน (内閣
府, 2016, June: 256) แม้ว่าในปัจจุบันจ านวน 
Freeters จะยังไม่สามารถลดจ านวนลงได้ตามเป้าหมาย
ที่รัฐบาลญ่ีปุ่นตั้งเอาไว้ แต่แนวโน้มการลดลงของจ านวน 
Freeters นับแต่ปี 2015 ถือเป็นนัยยะส าคัญที่สะท้อนให้
เห็นผลจากการด า เ นินมาตรการเพื่อแก้ ไขปัญหา 
Freeters ของภาครัฐได้ในระดับหน่ึง ทั้งน้ี รัฐบาลญี่ปุ่น
ได้วางเป้าหมายเอาไว้ว่าจะลดจ านวน Freeters ให้เหลือ
เพียง 1.24 ล้านคนภายในปี 2020 โดยมีนโยบายหลักคือ
การผลักดันให้ Freeters เปลี่ยนสถานะเป็นพนักงาน
ประจ า (เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ , 2559 : 165) การ
ประกาศเป้าหมายเพื่อลดจ านวน Freeters ของภาครัฐ 
สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของกลุ่ม Freeters ที่มีต่อ
เศรษฐกิจและสังคม จนภาครัฐมิอาจละเลยกับปัญหาการ
เพิ่มขึ้นของจ านวน Freeters ในสังคมญ่ีปุ่นได้  

ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซ่ึงส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงระบบการจ้างงานและอัตราการจ้างงานที่มี
อย่างจ ากัด กอปรกับปัญหาอัตราการเกิดต่ าและการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในสั งคมญี่ปุ่นปัจจุบันน้ัน 
สถานการณ์ Freeters ในญี่ปุ่นจะเป็นเช่นไร Freeters 
จะต้องเผชิญกับปัญหาใดบ้าง และภาครัฐมีมาตรการและ
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 
 
2. สถานการณ์และสภาพปัญหาของ Freeters ใน 
ปัจจุบัน 

ภายหลังวิกฤติฟองสบู่แตกช่วงปี 1990 สังคม
ญี่ปุ่นคุ้นเคยกับค าว่า "Freeters" (フリーター) ที่
มีนัยยะสื่อถึงคนที่ก าลังท างานแบบชั่วคราว หรือคนที่ยัง
ว่างงานมากยิ่งขึ้น เดิมทีค าว่า "Freeters" (フリー
ター) ในภาษาญี่ปุ่น เป็นการผสมค าที่ยืมมาจาก
ภาษาต่างประเทศ  (外来語) โดยผสมระหว่างค าว่า "
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フリー" (Free) ที่มีความหมายว่า "อิสระ" กับค าว่า "
アルバイター"  ( arubaitā)  ที่ ม า จ า กค า ว่ า  
“Arbeit” ในภาษาเยอรมัน ค าว่า "アルバイタ
ー" (arubaitā) ใช้สื่อถึง "คนที่ท างานประเภทงาน
ชั่วคราว" เม่ือน าค าทั้งสองมาผสมกันจึงเกิดเป็นค าว่า 
"Freeters" (フリーター) ที่มีความหมายโดยรวม
ถึง “คนที่ท างานอย่างอิสระ ไม่มีสังกัด”  ค าดังกล่าวเริ่ม
ใช้ในญี่ปุ่นมาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1980 โดยปรากฏ
ในนิตยสารรับสมัครงานของบริษัทจัดหางาน และใช้เรียก
ผู้ที่ต้องการสมัครงานแบบชั่วคราว ในขณะน้ัน ค าว่า 
"Freeters"  (フリーター) ใช้เพื่อกล่าวถึงกลุ่ม
หนุ่มสาวที่ต้องการท างานอย่างอิสระ มิได้มีนัยยะที่แฝง
ความหมายในเชิงลบแต่อย่างใด ต่อมาภายหลังภาวะฟอง
สบู่แตกช่วงต้นทศวรรษ 1990 อันเป็นเหตุให้เศรษฐกิจ
ญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะตกต่ าเรื่อยมา และก่อให้เกิดปัญหาอัตรา
การว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ค าว่า "Freeters" (
フリーター) กลับถูกน ามาใช้ในการสื่อถึงผู้ที่ไม่
สามารถท างานประจ าได้ หรือผู้ที่ปฏิเสธการท างาน
ประจ านับแต่น้ันเป็นต้นมา (若林剛史, 2007: 4) 
ต่อมากระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของ
ญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labor and Welfare: 
MHLW) ได้ให้ค าจ ากัดความค าว่า "Freeters" (フリ
ーター) ว่าหมายถึง "ผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 15 - 34 ปี 
(ไม่รวมนักศึกษาและแม่บ้าน) ที่ตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อ
หน่ึงต่อไปน้ี (1) ผู้ที่ก าลังท างานประเภทงานชั่วคราว (
アルバイト: Temporary Employees) งาน
พาร์ทไทม์ (パート: Part-time Employees) งาน
แบบฮะเคนหรืองานแบบเหมาค่าแรง (派遣労働
者 : Dispatched Workers) หรือ (2) ผู้ที่ก าลังหางาน 
(ว่างงาน) และมีความประสงค์จะท างานประเภทงาน
ชั่วคราว งานพาร์ทไทม์ หรือ (3) ผู้ที่ไม่ได้หางานท าและ
ไม่ได้ท างานบ้านหรือศึกษาเล่าเรียน แต่มีความประสงค์ที่
จะท างานและต้องการท างานประเภทพาร์ทไทม์หรืองาน
พิเศษในอนาคต ในกรณีของผู้หญิงให้ค าจ ากัดความ
เฉพาะคนที่ยังไม่ได้แต่งงาน และมีเงื่อนไขตามข้างต้น" (
若林剛史, 2007: 4; เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ , 
2559: 163) กล่าวคือ Freeters หมายถึง พนักงานไม่
ประจ าที่ท างานประเภทงานชั่วคราว งานพาร์ทไทม์ งาน
แบบฮะเคนหรืองานแบบเหมาค่าแรง ซ่ึงไม่นับรวม

นักเรียน นักศึกษา หรือแม่บ้านที่ท างานในลักษณะ
ช่ัวคราวดังกล่าว 
แผนภูมิที่ 2 จ านวน Freeters จ าแนกตามช่วงอายุ (ปี 
2002 – 2016) 

 
ที่มา : 内閣府, 2016, June: 256 
จากรายงานสมุดปกขาวเ ก่ียวกับเด็กและ

เยาวชน (子供・若者白書: White Paper on 
Children and Young People)ของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น (内閣府: Cabinet Office) ในปี 
2016 พบว่าในปัจจุบันจ านวน Freeters ในญี่ปุ่นมี
แนวโน้มลดลงเล็กน้อย ดังข้อมูลในแผนภูมิที่ 2 จะเห็นว่า
จ านวน Freeters เริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2004 แม้ว่าจ านวน 
Freeters จะเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในปี 2009 แต่จ านวน 
Freeters เริ่มลดลงอีกครั้งภายหลังปี 2014 โดยในปี 
2014 มีจ านวน Freeters ประมาณ 1.79 ล้านคน ต่อมา
จ านวน Freeters ลดลงอย่างต่อเน่ืองเหลือ 1.67 ล้านคน 
ในปี 2015 และ 1.55 ล้านคน ในปี 2016 ตามล าดับ 
 

แผนภูมิที่ 3 อัตราส่วนของ Freeters เทียบกับจ านวน
ประชากรในช่วงอายุ 15-34 ปี (ปี 2002 – 2016) 

 
ที่มา : 内閣府, 2016, June: 256 
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เม่ือเทียบอัตราส่วนระหว่าง Freeters กับ
จ านวนประชากรในช่วงอายุ 15-34 ปี ดังข้อมูลใน
แผนภูมิที่ 3 จะเห็นว่าในปัจจุบันอัตราส่วนของ Freeters 
เทียบกับจ านวนประชากรวัย 15-34 ปีมีแนวโน้มลดลงมา
นับแต่ปี 2015 โดยในปี 2016 มีอัตราส่วนของ Freeters 
ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 6 เม่ือจ าแนกตามช่วงอายุพบว่า
อัตราส่วนของ Freeters ในช่วงอายุ 25-34 ปี มีมากกว่า
อัตราส่วนของ Freeters ในช่วงอายุ 15-24 ปี คือร้อยละ 
6.8 และร้อยละ 5.2 ตามล าดับ (内閣府, 2016, 
June: 256) ภายใต้การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว
ของญี่ปุ่น ในอนาคตหากกลุ่ม Freeters ที่อยู่ในช่วงอายุ 
25-34 ปียังไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพไปสู่การเป็น
พนักงานประจ าได้ กลุ่มคนเหล่าน้ีจะประสบกับปัญหา
ต่างๆที่จะตามมาเม่ืออายุมากขึ้น อาทิ ปัญหาเรื่องเงิน
บ านาญ ประกันสังคม เป็นต้น และปัญหาดังกล่าวน้ีจะ
กลายเป็นภาระใหญ่ที่ภาครัฐจะต้องเข้ามาดูแล 
    

แผนภูมิที่ 4 จ านวน Freeters จ าแนกตามเพศ  
(ปี 2002– 2016) 

 
ที่มา : 内閣府, 2016, June: 256 

 
จากแผนภูมิที่  4 เ ม่ือจ าแนกตามเพศพบว่า

สัดส่ วนของ  Freeters เพศหญิ ง มีจ านวนมากกว่า 
Freeters เพศชายมาอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2016 
Freeters เพศหญิงมีจ านวนกว่า 820,000 คน ส่วน 
Freeters เพศชายมีจ านวนประมาณ 780,000 คน (内
閣府, 2016: 256) ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า
เพศหญิงญี่ปุ่นมีแนวโน้มกลายเป็น Freeters มากกว่า
เพศชายอย่างเห็นได้ชัด  

สาเหตุหลักที่ท าให้เพศหญิงมีแนวโน้มเข้าสู่
ระบบการจ้างงานในรูปแบบไม่ประจ ามากกว่าเพศชาย

น้ัน เน่ืองมาจากค่านิยมทางสังคมที่มีมานับแต่อดีต ใน
อดีตสังคมญี่ปุ่นมีการแบ่งบทบาททางเพศอย่างชัดเจน 
โดยมองว่าเพศชายมีหน้าที่ออกไปท างานนอกบ้านและ
เพศหญิงมีหน้าที่เลี้ยงลูกและดูแลบ้าน ค่านิยมดังกล่าว
ยังคงส่งผลต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าในปัจจุบันเพศ
หญิงจะก้าวสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สัดส่วน
การท างานในระดับผู้บริหารและพนักงานประจ ายังคงตก
อยู่ที่เพศชายเป็นส่วนใหญ่ หลายๆบริษัทจึงมักพิจารณา
เพศชายในการเข้าท างานในต าแหน่งที่สูงๆ หรือบรรจุ
เพศชายเป็นพนักงานประจ ามากกว่าเพศหญิง ส่วนเพศ
หญิงมักท างานในระดับธุรการและงานในลักษณะชั่วคราว
มากกว่าเพศชาย โดยหลายบริษัทมักอ้างถึงสาเหตุที่ไม่
เปิดรับเพศหญิงในฐานะพนักงานประจ าว่าเพศหญิงมัก
ท างานในระยะสั้น โดยหลังจากผู้หญิงแต่งงานก็มักจะ
ลาออกเพื่อไปดูแลครอบครัว อีกทั้งเม่ือผู้หญิงตั้งครรภ์ก็
จะต้องลาคลอด ซ่ึงใช้ระยะเวลาหลายเดือนท าให้ขาดช่วง
ในการท างาน และเป็นอุปสรรคต่อความต่อเน่ืองของงาน 
นอกจาก น้ันช่วงที่ผู้หญิงลาคลอดบริ ษัทยั งต้องหา
พนักงานชั่วคราวมาท าหน้าที่แทน ก่อให้เกิดความยุ่งยาก
แก่บริษัท เป็นต้น (ยุพา คลังสุวรรณ, 2547: 89) ด้วย
ค่านิยมดังกล่าวข้างต้น ในสังคมญ่ีปุ่นเพศหญิงจึงมีโอกาส
กลายเป็น Freeters มากกว่าเพศชาย 

จากรายงานเก่ียวกับทัศนคติและพฤติกรรมการ
ท างานของแรงงานหนุ่มสาวในเมืองใหญ่ของสถาบัน
นโยบายและการฝึกอบรมแรงงานของญี่ปุ่น (日本労
働政策研究・研修機構: The Japan 
Institute for Labour Policy and Training) ในปี 
2016 ซ่ึงได้ท าการส ารวจรูปแบบของ Freeters จากกลุ่ม
ตัวอย่างซ่ึงเป็น Freeters ซ่ึงอยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี 
จ านวน 800 กลุ่มตัวอย่าง ดังข้อมูลในแผนภูมิที่ 5 พบว่า 
Freeters สามารถจ าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

(1) กลุ่มที่ ไล่ตามความฝัน (夢追求型) 
คือ กลุ่ม Freeters ที่มีความฝันหรือสิ่งที่ต้องการท า
นอกเห นือจากการท างาน โดยท างานในรูปแบบ 
Freeters เพื่อหาเลี้ยงชีพเท่าน้ัน มีจ านวนน้อยที่สุด คือ
ร้อยละ 23 ของกลุ่มตัวอย่าง 

(2) กลุ่มที่ยังไม่มีเป้าหมายในการท างาน (モ
ラトリアム型)  คื อ  กลุ่ ม  Freeters ที่ ก า ลั ง
ค้นหาสิ่งที่ตนเองอยากจะท าและยังไม่มีเป้าหมายในการ
ท างานที่ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 30.5 ของกลุ่มตัวอย่าง 
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(3) กลุ่มที่มีความจ าเป็นต้องท า (やむを
得ず型) คือ กลุ่ม Freeters ที่จ าเป็นต้องกลายเป็น 
Freeters ด้วยข้อจ ากัดเรื่องของตลาดแรงงานท าให้ไม่
สามารถหางานประจ าได้ หรือด้วยปัญหาทางครอบครัว
บางประการ ถือเป็นกลุ่มที่มีจ านวนมากที่สุด หรือกว่า
ร้อยละ 46.5 ของกลุ่มตัวอย่าง  
 
แผนภูมิที่ 5 รูปแบบของ Freeters ช่วงอายุ 25-34 ปี (ปี 

2016) 

 
ที่มา: ดัดแปลงจาก 労働政策研究・研修

機構, 2017, October: 114 
 

และจากข้อมูลในแผนภูมิที่ 6 เป็นการส ารวจ
รูปแบบของ Freeters จากกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็น Freeters 
ในช่วงอายุ 25-29 ปี โดยเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี 
2001 ปี 2006 ปี 2011 และปี 2016 จ านวน 354 กลุ่ม
ตัวอย่างของสถาบันนโยบายและการฝึกอบรมแรงงาน
ของญี่ปุ่นในรายงานฉบับเดียวกันน้ี จะเห็นว่าในปี 2001 
และปี 2006 Freeters กลุ่มที่ยังไม่มีเป้าหมายในการ
ท างาน (モラトリアム型)  ถือเป็นกลุ่ มที่ มี
จ านวนมากที่สุด  คือ  ร้อยละ 46 และร้ อยละ 41 
ตามล าดับ ต่อมาในปี 2011 Freeters กลุ่มที่มีความ
จ าเป็นต้องท า (やむを得ず型) กลายเป็นกลุ่มที่
มีจ านวนมากที่สุด โดยในปี 2011 มีร้อยละ 39.7 ต่อมา
ในปี 2016 จ านวน Freeters ในกลุ่มน้ีมีจ านวนเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 45.5 (労働政策研究・研修

機構, 2017, October: 114-115) ผลการส ารวจ
รูปแบบของ Freeters ของสถาบันนโยบายและการ
ฝึกอบรมแรงงานของญี่ปุ่นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าใน
ปัจจุบันเกือบครึ่งหน่ึงของ Freeters มิได้ต้องการเป็น 
Freeters เพียงแต่จ าเป็นต้องท าด้วยข้อจ ากัดบาง
ประการ และหน่ึงในน้ันคือข้อจ ากัดในเรื่องของต าแหน่ง
งานประจ า 
 

แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทียบข้อมูลรูปแบบของ Freeters 
ระหว่างปี 2001 ปี 2006 ปี 2011 และปี 2016 

 
 

ที่มา: ดัดแปลงจาก 労働政策研究・研修
機構, 2017, October: 114 

นอกจากน้ัน จากข้อมูลในตารางที่ 1 จะเห็นว่า
ในปี 2001 ผู้ที่ เคยเป็น Freeters ส่วนใหญ่คือผู้ที่จบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงมีกว่าร้อยละ 
43 รองลงมาได้แก่กลุ่มคนที่เรียนจบในระดับวิทยาลัย
อาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพ มีร้อยละ 28 ต่อมาผู้
ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เคยเป็น 
Freeters มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง จนในปี 2016 มี
เพียงร้อยละ 18.7 เท่าน้ัน ประเด็นที่น่าสนใจคือผู้ที่จบ
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยกลับ
กลายเป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์การเป็น Freeters มาก
ที่สุดในปี 2016 ซ่ึงมีถึงร้อยละ 40 รองลงมายังคงเป็น
กลุ่มคนที่ เรียนจบในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและ
วิทยาลั ยการอาชีพ ร้อยละ 24 (労働政策研
究・研修機構, 2017, October: 103) 
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ตารางที่ 1 ร้อยละของผู้ที่เคยมีประสบการณ์การเป็น Freeters จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ปี 

2001 
ปี 

2006 
ปี 

2011 
ปี 

2016 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 43.0 30.5 22.8 18.7 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา/วิทยาลัยการอาชีพ 28.0 33.4 30.8 24.0 
มหาวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย 11.0 21.1 27.2 40.6 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
(ออกจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลางคัน) 
11.0 7.8 7.5 7.8 

ออกจากการศึกษาระดับอุดมศึกษากลางคัน 6.0 7.0 9.9 8.2 
อ่ืนๆ 0.0 0.2 1.7 0.7 

ที่มา: ดัดแปลงจาก労働政策研究・研修機構, 2017, October: 103 
 

ใ น สั ง ค ม ญี่ ปุ่ น  Freeters ต้ อ ง เ ผ ชิ ญ กั บ ปั ญ ห า
นานาประการ ภายใต้สถานภาพของการเป็น Freeters ที่
ต้องท างานในรูปแบบชั่ วคราว น้ัน ในมุมมองของ
ผู้ประกอบการการจ้างงานในรูปแบบพนักงานไม่ประจ า 
ท าให้บริษัทสามารถลดต้นทุนการผลิตในเรื่องค่าจ้าง และ
ก่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการท างานมากขึ้น กล่าวคือ 
บริษัทสามารถจ้างบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง 
และมีความเหมาะสมกับงานน้ันๆได้มากขึ้น เ ม่ือครบ
สัญญาบริษัทมีความยืดหยุ่นเรื่องการไม่ต่อสัญญาจ้างได้
ง่ า ย ก ว่ า ก าร จ้ า ง ง า นต ล อ ดชี พ  ( Life Time 
Employment) แบบเดิม อย่างไร ก็ตาม เ ม่ือมองใน
มุมมองของพนักงานที่อยู่ในสถานะพนักงานไม่ประจ า
กลับพบว่า กลุ่มคนที่เป็นพนักงานไม่ประจ าพบเจอกับ
ปัญหาต่างๆ หลายประการ 

2.1) ปัญหาด้านรายได้และสวัสดิการต่างๆ 
จากการส ารวจของ Employment Status 

Survey ของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่ง
ประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Internal Affairs and 
Communications: MIAC) ในปี 2009 ระบุว่าพนักงาน
ไม่ประจ ากว่าร้อยละ 70 มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อปีไม่ถึง 2 
ล้านเยนในขณะที่พนักงานประจ าที่มีรายได้น้อยกว่า 2 
ล้านเยนน้ันมีเพียงร้อยละ 10 เท่าน้ัน (เนตรนภา ไวทย์
เลิศศักดิ์ , 2559 : 52) และจากข้อมูลของกระทรวง
สาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่น (MHLW) ใน
ปี 2015  พบว่ารายได้เฉลี่ยของผู้ที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นประมาณ 
169,000 เยนต่อเดือนรายได้เฉลี่ยของผู้ที่จบการศึกษา
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือวิทยาลัยการอาชีพ มีรายได้
เฉลี่ยเริ่มต้นประมาณ 176,000 เยนต่อเดือนผู้ที่จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นประมาณ 
202,000 เยนต่อเดือน ส่วนผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) มีรายได้เฉลี่ยเริ่มต้น
ประมาณ 228,000 เยนต่อเดือน 

แต่ส าหรับ Freeters ซ่ึงท างานในลักษณะ
ชั่วคราวน้ัน จะได้รับค่าจ้างในการท างานประมาณ 1,000 
เยนต่อชั่วโมง หากค านวณรายได้โดยคิดจากการท างาน 5 
วันต่อสัปดาห์ และท างาน 8 ชั่วโมงต่อวัน จะมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 160,000-170,000 เยน หาก
ค านวณรายได้เฉลี่ยต่อปี พบว่าผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีและเป็นพนักงานประจ ามีรายได้ เฉลี่ ย
ประมาณ 2,400,000 เยนต่อปี ส่วน Freeters มีรายได้
เฉลี่ย 2,040,000 เยนต่อปี (ค านวณจากรายได้ประมาณ 
170,000 เยนต่อเดือน) จากตัวเลขรายได้เฉลี่ยต่อปี อาจ
ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างของรายได้มากนัก อย่างไรก็ตาม 
รายได้ของพนักงานประจ าน้ัน ได้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
เงินบ านาญ เงินประกันสังคมเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ในขณะ
ที่ Freeters จะต้องด าเนินการจ่ายภาษี เงินบ านาญ เงิน
ประกันสังคมด้วยตนเองต่างหาก กล่าวคือ ตัวเลขรายได้
โดยเฉลี่ยที่  Freeters จะได้รับจริง (เม่ือหักภาษี เงิน
บ านาญและเงินประกันสั งคมแล้ว )  อยู่ที่ประมาณ 
120,000 - 130,000 เยนต่อเดือน หรือประมาณ 
1,500,000 เ ยนต่อปี  (厚生労働省, 2015, 
November: 3; Leverages, 2016) 

นอกจากน้ัน กรณีของญี่ปุ่นหากลูกจ้างท างาน
ไ ม่ เ กิน 3 5  ชั่ ว โมงต่ อสัปดาห์  (ส่ วนใหญ่คื อกลุ่ ม 
Freeters) ตามกฎหมายนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าประกัน
สุขภาพ การประกันการจ้างงาน รวมถึงเงินเกษียณอายุ
ให้แก่ลูกจ้าง ส่งผลให้ลูกจ้างประมาณ 1 ใน 3 ของ
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พนักงานไม่ประจ าไม่ได้รับการคุ้มครองเรื่องประกันการ
จ้างงาน (雇用保険: Employment Insurance) 
ทั้งๆที่มีความเสี่ยงที่จะตกงานได้ง่ายกว่าในช่วงเศรษฐกิจ
ตกต่ า อีกทั้งยังมีพนักงานไม่ประจ าไม่ถึงร้อยละ 50 ของ
จ านวนพนักงานไม่ประจ าทั้งหมดที่ได้รับเงินเกษียณอายุ 
(เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์, 2559: 52) จากข้อมูลข้างต้น
แสดงให้เห็นความเหลื่อมล้ าด้านรายได้และสวัสดิการ
ต่างๆระหว่างพนักงานประจ ากับ Freeters ได้อย่าง
ชัดเจน 

2.2) ปัญหาการขาดทักษะในการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและ

สวัสดิการของญี่ปุ่น (MHLW) ในปี 2012 พบว่าพนักงาน

ประจ ามีอัตราส่วนของการได้รับการฝึกอบรมทักษะใน
การท างานสูงถึงร้อยละ 44.2 ขณะที่พนักงานแบบสัญญา
จ้างโดยตรงและพนักงานเกษียณที่ว่าจ้างใหม่ได้รับการฝึก
ทักษะประมาณร้อยละ 29.9 ส่วน Freeters ได้รับการฝึก
ทักษะเพียงร้อยละ 14.4 เท่าน้ัน (厚生労働省, 
2016: 5) ดังข้อมูลในแผนภูมิที่ 7 Freeters ถือเป็นการ
ท างานในระยะสั้น ส่งผลให้หลายบริษัทไม่อยากลงทุนใน
เรื่องการฝึกอบรมให้แก่พนักงานกลุ่มดังกล่าว หรือมี
บริษัทเพียง 1 ใน 4 เท่าน้ันที่ฝึกอบรมให้แก่พนักงานกลุ่ม
ดังกล่าว โดยมีลักษณะการฝึกอบรมแบบท างานไปด้วย
เรียนรู้ไปด้วย (On-the-Job Training)  

 
แผนภูมิที่ 7 อัตราส่วนการฝึกอบรมทักษะในการท างานระหว่างพนักงานประจ ากับ Freeters (ปี 2012) 

 
ที่มา: ดัดแปลงจาก厚生労働省, 2016: 5 

 
เม่ือจ านวน Freeters ที่ได้รับการฝึกอบรมมี

จ านวนน้อย ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานกลุ่มดังกล่าวลดลง หรือมีทักษะในการท างานที่
ต่ ากว่าพนักงานประจ า และส่งผลต่อเน่ืองไปถึงโอกาส
การเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือเป็นอุปสรรคในการ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานประจ าในอนาคต ซ่ึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องแข่งขันกันในเรื่องของทักษะของการ
ท างาน (เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์, 2559: 52) ปัญหาการ
ขาดทักษะในการปฏิบัติงานของ Freeters จึงเป็น
อุปสรรคส าคัญอีกประการ และยังส่งผลต่อเน่ืองไปถึง
เรื่องความเหลื่อมล้ าด้านรายได้และความม่ันคงในอาชีพ
ของกลุ่ม Freeters   

2.3) ปัญหาเรื่องการแต่งงาน 
เม่ือดูจากแนวโน้มผู้ที่ยังไม่แต่งงานเม่ืออายุ 50 

ปีและการคาดการณ์ในอนาคตจากรายงานสมุดปกขาว
เก่ียวกับการรับมือกับปัญหาอัตราการเกิดต่ า (少子

化社会対策白書: Declining Birthrate 
White Paper) ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น (
内閣府: Cabinet Office) ในปี 2017 ดังข้อมูลใน
แผนภูมิที่ 8 จะเห็นว่าเดิมทีในปี 1970 เพศหญิงมี
อัตราส่วนของผู้ที่ยังไม่แต่งงานมากกว่าเพศชาย โดยผู้ที่
ยังไม่แต่งงานในเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 3.3 ส่วนเพศชาย
มีเพียงร้อยละ 1.7 ต่อมาในปี 1990 เพศชายกลับมี
อัตราส่วนของผู้ที่ยังไม่แต่งงานมากกว่า โดยผู้ที่ยังไม่
แต่งงานในเพศชายสูงขึ้นเป็นร้อยละ 5.6 ส่วนเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 4.3  

ภายหลังปี 1990 อัตราส่วนของผู้ที่ยังไ ม่
แต่งงานสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองทั้งเพศชายและเพศหญิง 
จนถึงปี 2015 อัตราส่วนของผู้ที่ยังไม่แต่งงานในเพศชาย
สูงขึ้นเป็นร้อยละ 23.4 ส่วนเพศหญิงสูงขึ้นเป็นร้อยละ 
14.1 และคาดการณ์ว่าในอนาคตญี่ปุ่นจะมีอัตราส่วนของ 
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ผู้ที่ยังไม่แต่งงานสูงมากขึ้น โดยเพศชายอาจสูง
ถึงร้อยละ 29 และเพศหญิงอาจสูงถึงร้อยละ 19.2 ในปี 
2035 (内閣府, 2017: 7) กล่าวคือ ในปัจจุบันสังคม
ญี่ปุ่นก าลังเผชิญกับปัญหาการมีอัตราส่วนของผู้ที่ ไม่
แต่งงานมากขึ้น  

และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองใน
อนาคต เม่ืออัตราส่วนของผู้ที่ยังไม่แต่งงานมีจ านวนมาก
ขึ้น ย่อมส่งผลโดยตรงต่ออัตราการเกิดที่ก าลังเป็นปัญหา
ส าคัญในญี่ปุ่น  

 
แผนภูมิที่ 8 แนวโน้มผู้ที่ยังไม่แต่งงานเม่ืออายุ 50 ปีและการคาดการณ์ในอนาคต จ าแนกตามเพศ 

 
ที่มา: 内閣府, 2017: 11 

เม่ือพิจารณาถึงอัตราการสมรสพบว่าผู้ที่ท างานแบบ
ชั่วคราวและงานพาร์ทไทม์ 

หรือ Freeters รวมถึงผู้ที่ไม่ได้ท างาน ถือเป็นกลุ่มคนที่มี
แนวโน้มไม่แต่งงานมากที่สุด ดังข้อมูลในแผนภูมิที่ 9 

 
แผนภูมิที่ 9 อัตราการสมรสในเพศชาย จ าแนกตามช่วงอายุและประเภทการจ้างงาน ปี 2014 

 
ที่มา: ดัดแปลงจาก内閣府, 2017: 20 
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จากแผนภูมิที่ 9 จะเห็นว่า ในปี 2014 เพศชาย
ที่ท างานในรูปแบบพนักงานประจ ามีแนวโน้มแต่งงาน
มากกว่าผู้ที่ท างานในรูปแบบพนักงานไม่ประจ า  ผู้ที่
ท างานแบบชั่วคราวและงานพาร์ทไทม์ (Freeter) และผู้
ที่ไม่ได้ท างานอย่างชัดเจน โดยพนักงานประจ าเพศชายที่
อยู่ในช่วงอายุ 20-24 ปี มีอัตราการสมรสร้อยละ 8.6 
ส่วนพนักงานประจ าเพศชายที่อยู่ในช่วงอายุ 25-29 ปี มี
อัตราการสมรสร้อยละ 31.7 ขณะที่พนักงานประจ าเพศ
ชายที่อยู่ในช่วงอายุ 30-34 ปีมีอัตราการสมรสสูงที่สุด 
คือ ร้อยละ 57.8  

ส่วน Freeters เพศชายน้ันมีอัตราการสมรสต่ า
กว่าพนักงานประจ าอย่างเห็นได้ชัด โดย Freeters เพศ
ชายที่อยู่ในช่วงอายุ 20-24 ปี มีอัตราการสมรสเพียงร้อย
ละ 2.6 ส่วน Freeters ที่อยู่ในช่วงอายุ 25-29 ปี มีอัตรา
การสมรสร้อยละ 7.4 ขณะที่ Freeters ที่อยู่ในช่วงอายุ 
30-34 ปี มีอัตราการสมรสเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 
13.6 (内閣府, 2017: 11) ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นอย่างชัดเจนว่าคนที่เป็น Freeter มีแนวโน้มแต่งงาน
ช้าหรือไม่แต่งงานมากกว่าพนักงานประจ า สาเหตุส าคัญ
ที่ท าให้ Freeters มีอัตราการสมรสน้อยกว่าพนักงาน
ประจ าน้ัน อาจเกิดจากปัญหาในเรื่องรายได้ ดังข้อมูลใน
แผนภูมิที่ 10  
 
แผนภูมิที่ 10 อัตราการสมรสในเพศชาย จ าแนกตามช่วง

อายุและรายได้เฉลี่ยต่อปี ปี 2014 

 
ที่มา: ดัดแปลงจาก内閣府, 2017: 20 

แผนภูมิที่ 10 แสดงให้เห็นถึงอัตราการสมรสในเพศชาย 
ปี 2014 โดยจ าแนกตามรายได้และช่วงอายุ จะเห็นได้ว่า
ยิ่งมีรายได้มากขึ้น สัดส่วนการสมรสยิ่งมากขึ้นตามล าดับ
ในทุกช่วงอายุ ในทางตรงกันข้ามผู้ที่มีรายได้น้อยกลับมี
สัดส่วนการสมรสลดลงตามไปด้วย ข้อมูลข้างต้นสะท้อน

ให้เห็นว่ารายได้ถือเป็นสาเหตุส าคัญที่ส่งผลต่ออัตราการ
สมรสในญี่ปุ่น กล่าวคือ ผู้ที่มีรายได้น้อยมีแนวโน้มที่จะ
แต่งงานช้าหรือไม่แต่งงานมากกว่า และหน่ึงในกลุ่มที่มี
รายได้น้อยน้ัน ได้แก่ Freeters เม่ือพิจารณาจากรายได้
ของ Freeters จากข้อมูลในหัวข้อ 2.1 ปัญหาด้านรายได้
และสวัสดิการต่างๆ ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น เม่ือค านวณ
จากรายได้ประมาณ 170,000 เยนต่อเดือน Freeters จะ
มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 2,040,000 เยนต่อปี เม่ือหักภาษี
เงินบ านาญและเงินประกันสังคมแล้ว รายได้เฉลี่ยของ 
Freeters จะอยู่ที่ประมาณ 120,000 - 130,000 เยนต่อ
เดือน หรือประมาณ 1,500,000 เยนต่อปี (厚生労
働省, 2015, November: 3; Leverages, 2016) เม่ือ
เทียบข้อมูลจากแผนภูมิที่ 9 จะเห็นว่ากลุ่ม Freeters ที่มี
รายได้เพียง 1,500,000 เยนต่อปี มีอัตราการสมรสเพียม
ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 30 เท่าน้ัน  Freeters ต้องเผชิญ
กับปัญหาหลายประการ ทั้ งในเรื่องของรายได้และ
สวัสดิการต่างๆที่น้อยกว่ากลุ่มพนักงานประจ าอย่างเห็น
ได้ชัด นอกจากน้ันยังได้รับโอกาสในการฝึกอบรมเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานน้อยกว่ากลุ่มพนักงานประจ า ส่งให้คนที่
เป็น Freeters มีทักษะในการปฏิบัติงานและการพัฒนา
ตนเองที่น้อยกว่ากลุ่มพนักงานประจ า ปัญหาต่างๆเหล่าน้ี
นอกจากจะส่งผลถึงตัวของ Freeters โดยตรงแล้ว ยัง
ส่งผลกระทบโดยอ้อมถึงสังคมญี่ปุ่นในหลายๆประเด็น 
หากมองในประเด็นด้านเศรษฐกิจ เม่ือมีกลุ่มคนที่เป็น 
Freeters เพิ่มขึ้นน่ันหมายความว่าจะมีคนที่ได้รับค่าจ้าง
แค่พอด าเนินชีวิตในแต่ละวันเพิ่มมากขึ้น เม่ือมีรายได้แค่
เพียงพอใช้จ่ายไปในแต่ละวัน กลุ่มคนเหล่าน้ีจะมีเงินเก็บ
น้อย บางรายอาจไม่มีสวัสดิการใดๆ เม่ือแก่ตัวลงอาจ
กลายเป็นภาระที่รัฐจะต้องเข้ามาดูแล นอกจากน้ัน ด้วย
ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่บีบบังคับอาจส่งผลท าให้กลุ่มคน
เหล่าน้ีแต่งงานช้าหรือไม่แต่งงานมากขึ้นส่งผลต่อเน่ืองไป
ถึงอัตราการเกิดที่ก าลังเป็นปัญหาส าคัญในญี่ปุ่นปัญหา
ของ Freeters จึงเป็นปัญหาส าคัญอีกประการที่รัฐต้อง
เข้ามาด าเนินการจัดการอย่างเร่งด่วน เพื่อลดจ านวนของ 
Freeters และผลักดันให้คนที่ก าลังเป็น Freeters เข้าสู่
ระบบของการจ้างงานและผลักดันให้เปลี่ยนสถานภาพ
เป็นพนักงานประจ า โดยมีหน่วยงานหลักอย่าง Hello 
Work (ハローワーク) หรือส านักงานจัดหางาน
ของรัฐเป็นองค์กรหลักในการด าเนินการ 
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3. มาตรการภาครัฐ 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การฟื้นฟูเศรษฐกิจ (日本

再興戦略: Japan Revitalization Strategy) หรือ 
"Abenomics" ของรัฐบาลที่น าโดยนายกรัฐมนตรีชินโซะ 
อะเบะ (Shinzo Abe) ที่ได้ประกาศใช้เมื่อปี 2013 และมี
การปรับปรุงในปี 2014 น้ัน มีเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับการ
จ้างงานคนหนุ่มสาว โดยรัฐบาลประกาศว่าจะส่งเสริม
การใช้แรงงานของประชากรวัยหนุ่มสาว โดยจะด าเนิน
มาตรการสนับสนุนแรงงานประชากรวัยหนุ่มสาว ตั้งแต่
ขั้นเตรียมตัวเพื่อการสมัครงาน ให้ความช่วยเหลือในช่วง
ระหว่างการหางาน และให้ค าปรึกษาหลังจากที่ได้งานท า
แล้ว นอกจากน้ันยังระบุว่าจะส่งเสริมการสร้างและ
พัฒนาบุคลากรหนุ่มสาวในสาขาที่ขาดแคลน เช่น ด้าน
การแพทย์ เป็นต้น (ส านักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม
ประจ าญี่ปุ่น ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม , 
2557: 12) 

รั ฐ บ าลได้ ว าง เ ป้ าหมายที่ จ ะ ลดจ านวน 
Freeters ให้เหลือเพียง 1.24 ล้านคนภายในปี 2020 
โดยมีนโยบายหลักคือการผลักดันให้ Freeters ซ่ึงถือว่า
เป็นแรงงานกลุ่มหน่ึงที่ท างานในลักษณะพนักงานไม่
ประจ าเปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานประจ า เพื่อลดความ
เลื่อมล้ าด้านรายได้น่ันเอง มาตรการหลักๆที่ภาครัฐ
พยายามน ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหา Freeters น้ันเรียกว่า 
"โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม" (セーフティ
ネット機能: Social Safety Net) อันประกอบไป
ด้วย การรับประกันการจ้างงาน การฝึกอบรมเพิ่มพูน
ทักษะการปฏิบัติงานและการสนับสนุนการจ้างงาน (厚
生労働省, 2017: 16; เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ , 
2559: 165) มีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 มาตรการทางกฎหมายเพื่อรับประกันการ
จ้างงาน 

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
ม า ต ร ก า ร ก า ร จ้ า ง ง า น  (雇用対策法: 
Employment Measures Act) ในส่วนของการส่งเสริม
การจ้างงานของเยาวชน (若者雇用促進法: 
Youth Employment Promotion Act) ในปี 2011 
โดยได้เพิ่มมาตรการให้ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งงานในเชิงรุก 
และเพิ่มมาตรการให้การคุ้มครองผู้ที่จบใหม่มากขึ้น ด้วย
การก ากับดูแลเรื่องการกีดกันผู้สมัครงานที่จบใหม่ผ่าน
หน่วยงาน Hello Work (ハローワーク) เพื่อ

ต่อต้านการกีดกันเรื่องอายุ (Anti-age Discrimination) 
ตอนรับสมัครและคัดเลือกพนักงาน โดยในมาตรา 7 ของ
พระราชบัญญัติการจ้างงานก าหนดให้นายจ้างต้องเปิด
โอกาสในการจ้างงานส าหรับเยาวชน (厚生労働
省, 2015, October: 1; เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ , 
2559: 165) 

นอกจากน้ัน รัฐบาลญี่ปุ่นได้แก้ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติประกันการว่างงาน (失業保険法: 
Unemployment Insurance Law) มาเป็น
พระราชบัญญัติประกันการจ้างงาน (雇用保険法: 
Employment Insurance Law) ในปี 1974 จากน้ันได้
แก้ไขเน้ือหาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2010 เพื่อให้ความ
คุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้ที่ตกงาน โดยได้ขยายการ
คุ้มครองการจ่ายเงินประกันการว่างงานให้ส าหรับคน
หนุ่มสาวที่ท างานไม่ประจ าและไม่เคยได้รับประกันการ
ว่างงานจากเดิมที่ก าหนดให้ต้องท างานในองค์กรอย่าง
น้อย 1 ปีขึ้นไป จากน้ันได้ขยายขอบเขตครอบคลุมผู้ที่
ท างาน 6 เดือนขึ้นไป และในปีงบประมาณ 2010 ได้
ขยายขอบเขตเพิ่มเติมครอบคลุมผู้ที่ท างาน 31 วันขึ้นไป 
(厚生労働省, 2017: 19; เนตรนภา ไวทย์เลิศ
ศักดิ์, 2559: 164) 

พระราชบัญญัติประกันการจ้างงานให้การ
คุ้มครองทั้งผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ ในกรณีของ
ผู้ใช้แรงงานน้ันจะจ่ายประโยชน์ทดแทนการว่างงานให้แก่
ผู้ใช้แรงงาน เพื่อช่วยเหลือความเป็นอยู่และความม่ันคง
ในการจ้างงาน รวมถึงเพื่อสนับสนุนการหางานใหม่ ใน
กรณีที่ผู้ใช้แรงงานต้องออกจากงานและสูญเสียแหล่งที่มา
ของรายได้ และเกิดเหตุความยากล าบากในการจ้างงาน
ต่อเน่ือง รวมถึงในกรณีที่ผู้ใช้แรงงานเข้ารับการฝึกอบรม
หรือการศึกษาเก่ียวข้องกับวิชาชีพ  

ในส่ วนของผู้ ป ร ะ กอบการ  จะ ให้ ค ว าม
ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมความม่ันคงในการ
จ้างงาน ด้วยวิธีการให้เงินอุดหนุนเพื่อปรับเปลี่ยนการจ้าง
งาน ถือเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการประกัน
การว่างงาน การให้เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาการจ้างงาน
ส าหรับผู้ประสบความยากล าบากในการหางาน การให้
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาการจ้างงานในท้องถิ่น เป็นต้น 
นอกจากน้ัน ยังให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อจัดตั้งและ
บริหารหน่วยงานอิสระเพื่อช่วยเหลือการจ้างงาน และขอ
ความร่วมมือจากภาคเอกชนเพื่อฝึกอบรมวิชาชีพแก่
แรงงาน รวมถึงให้เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
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ความก้าวหน้าในสายอาชีพอีกด้วย (โยชิฮิโระ ยามาชิตะ, 
2016: 19, 21)  

3.2 การฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

ในปี 2006 รัฐบาลญี่ปุ่นได้แก้ไขกฎหมาย
ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (職業能力開
発促進法: Human Resource Development 
Promotion Act) เพื่อให้คนหนุ่มสาวได้มีโอกาสพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่ได้ท างาน
ประจ าในช่วงทศวรรษ 1990 ซ่ึงจะส่งผลให้คนเหล่าน้ี
ขาดโอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้และ
เทคนิคเก่ียวกับการท างาน ทักษะการท างานดังกล่าว
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการยกระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างาน และถือเป็นใบเบิกทางที่จะท าให้กลุ่มคนที่ท างาน
แบบไม่ประจ าสามารถเปลี่ยนสถานภาพไปสู่การท างาน
ประจ าได้ในอนาคต (เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ , 2559: 
165)  

นอกจากน้ัน ยังมีระบบในการสร้างโอกาสการ
ปรึกษาแนะน าด้านอาชีพให้แก่แรงงาน (セルフ・キ
ャリアドック: Self Career Dock) โดยระบบ
ดังกล่าวถือเป็นมาตรการที่กระตุ้นให้แรงงานพัฒนา
ความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง ซ่ึงด าเนินการตาม
นโยบายแผนกลยุทธ์การฟื้นฟูเศรษฐกิจ (日本再興 
戦略: Japan Revitalization Strategy) ฉบับ
ปรับปรุงปี 2015 ที่หันมาให้ความส าคัญกับการเลือก
ท างานที่ เหมาะสมกับความสามารถ และกระตุ้นให้
แรงงานพัฒนาทักษะความสามารถในการท างานของ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ ระบบ Self Career Dock เป็น
การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ จัดโดย
บริษัทด้วยเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ตัวอย่างการอบรมผ่าน
ระบบดังกล่าว อาทิ การฝึกอบรมวิชาชีพผ่านการท างาน
จริง การพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะด้าน การ
พัฒนาความก้า 

วหน้าในสายอาชีพระยะกลางและระยะยาว 
เป็นต้น (โยชิฮิโระ ยามาชิตะ, 2016: 23) 
 3.3 มาตรการส่งเสริมการจ้างงาน 

กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ
ของญี่ปุ่น (MHLW) ใช้มาตรการผลักดันให้บริษัทก าหนด
โควตารับสมัครบุคคลที่ เป็นพนักงานไม่ประจ าอายุ
ระหว่าง 25-40 ปีบรรจุเป็นพนักงานประจ ามากขึ้น 

ภายใต้โครงการเงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาสายงานอาชีพ 
(Career Up Subsidies) ด้วยวิธีการให้เงินอุดหนุนแก่
บริษัท โดยบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมที่ก าหนด
โควตารับสมัครจะให้เงินอุดหนุนไม่เกิน 1 ล้านเยนต่อปี 
และบริษัทขนาดใหญ่จะให้เงินอุดหนุนไม่เกิน 5 แสนเยน
ต่อปี (เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์, 2559: 165-166)  

นอกจากน้ัน รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดตั้งหน่วยงาน
เพื่อดูแลและให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่ก าลังว่างงาน
และต้องการหางานอย่างเช่น Freeters ในนาม 
"ส านักงานเพื่อความม่ันคงทางอาชีพ" (公共職業
安定所: Public Employment Security Office) 
หรือ "Hello Work" (ハローワーク) ซ่ึงอยู่
ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของ
ญี่ปุ่น (MHLW) ในปัจจุบัน Hello work มีส านักงานกว่า 
544 แห่งทั่วประเทศ มีจ านวนบุคลากรกว่า 10,536 คน
และบุคลากรในการให้ค าปรึกษากว่า 15,702 คน 
บทบาทและหน้าที่หลักของ Hello Work มีทั้ง 1) การ
แนะน าต าแหน่งงาน มีทั้งการให้ค าแนะน าเก่ียวกับการ
จ้างงาน แนะน าต าแหน่งงาน การจัดหางาน เป็นต้น 2) 
การประกันการจ้างงาน ซ่ึงมีทั้งการประกันการจ้างงาน 
การดูแลเรื่องผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ เป็นต้น และ 
3) ด าเนินมาตรการต่างๆเก่ียวกับการจ้างงาน เช่น การให้
ค าแนะน าส าหรับนายจ้างเก่ียวกับอัตราการจ้างงานตาม
กฎหมายส าหรับคนพิการ การให้ค าแนะน าส าหรับ
นายจ้างเก่ียวกับภาระผูกพันในการรักษาพนักงานที่มีอายุ
มาก หรือการให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงระบบการ
จ้างงานเป็นต้น (佐野哲, 2004: 22; 厚生労働
省, 2017: 1) 

Hello Work ถือเป็นหน่วยงานส าคัญของ
ภาครัฐที่ด าเนินมาตรการให้ค าปรึกษาและให้ความ
ช่วยเหลือผู้ที่ก าลังหางานในหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย 
ดังน้ี  

(1) มาตรการสนับสนุนผู้ที่เพิ่งส าเร็จการศึกษา 
(新卒応援ハローワーク) กลุ่มเป้าหมาย 
คือ ผู้ที่จบการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัย อาชีวศึกษา เป็นต้น แต่ยังว่างงาน โดยจะให้
ค าปรึกษาเรื่องการจ้างงาน ค าแนะน าในการสัมภาษณ์
งาน และจัดสัมภาษณ์งาน เป็นต้น 

(2) มาตรการสนับสนุนคนหนุ่มสาวที่ก าลังหา
ง า น  ( わかものハローワーク) 
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กลุ่มเป้าหมาย คือ Freeters ที่ต้องการท างานในรูปแบบ
พนักงานประจ า โดยให้ค าแนะน าแก่ Freeters เป็น
รายบุคคลเก่ียวกับการวางแผนเพื่อหางานประจ า ให้
ค าแนะน าเรื่องต าแหน่งงานและจัดสัมมนาโดยเน้นไปที่การ
จัด Group work ที่ให้กลุ่ม Freeters ได้มาพบเจอกันและ
ร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับเป้าหมายใน
การท างาน จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง การเตรียมความ
พร้อมเพื่อสมัครงาน เป็นต้น  

 (3) มาตรการสนับสนุนมารดาที่ต้องการ
ท า ง า น  ( マザーズハローワーク) 
กลุ่มเป้าหมาย คือ บิดาหรือมารดาที่ท าหน้าที่เลี้ยงดูบุตร
และต้องการท างานไปด้วย โดยให้แนะน าเ ก่ียวกับ
ต าแหน่งงานที่สามารถท าควบคู่ไปกับการเลี้ยงดูเด็ก และ
ให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานรับเลี้ยงเด็ก เป็นต้น 

(4) มาตรการสนับสนุนผู้ที่ต้องการท างานที่
บ้ า น เ กิ ด  ( ふるさとハローワーク) 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่ต้องการกลับมาท างานที่บ้านเกิด
โดยจะร่วมมือกับราชการส่วนท้องถิ่น อาทิ หมู่บ้าน 
เทศบาล เพื่อให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าเรื่องการจ้าง
งาน ต าแหน่งงาน เป็นต้น (厚生労働省, 2017: 
2-4) 

นอกจากน้ัน Hello Work ยังด าเนินมาตรการ
ส่งเสริมการจ้างงาน เช่น ระบบทดลองจ้างงาน (Trial 

Employment System) ที่เปิดโอกาสให้บริษัทได้ทดลอง
จ้างแรงงานที่แนะน าผ่านหน่วยงาน Hello Work เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน เพื่อทดสอบพนักงานใหม่ก่อนที่จะรับ
ท างานจริง เป็นต้น (Ministry of Health, Labour and 
Welfare, n.d.: 7) 

การด าเนินการช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาใน
การหางานส าหรับ Freeters ผ่านส านักงานจัดหางาน
ของรัฐ หรือ Hello Work น้ัน อยู่ภายใต้มาตรการ
สนับสนุนคนหนุ่มสาวที่ก าลังหางาน (わかものハ
ローワーク) และเ ม่ือดูข้อมูลรายงานผลการ
ด าเนินงานของ Hello Work ในปีงบประมาณ 2017 จะ
เห็นว่าในปี 2016 มีกลุ่มคนหนุ่มสาว ซ่ึงรวมผู้ที่เป็น 
Freeters ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการจ้างงานเป็น
พนักงานประจ าผ่านส านักงานจัดหางานของรัฐ หรือ 
Hello Work กว่า 308,000 คน แม้ว่าตัวเลขของผู้ที่
ได้รับการจ้างงานจะลดลงเล็กน้อยจากปี 2016 ที่ มี
จ านวน 326,000 คน เป็น 308,000 คนในปี 2016 (厚
生労働省, 2017: 6) แต่จะเห็นได้ชัดว่าจ านวนของ
ผู้ที่ ได้รับการจ้างงานผ่านกระบวนการช่วยเหลือของ 
Hello Work นับแต่ช่วงหลังปี 2012 เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ชัดเจน ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 11 

 
แผนภูมิที่ 11 จ านวนคนหนุ่มสาว (รวม Freeters) ที่ได้รับการจ้างงานในรูปแบบพนักงานประจ าผ่าน Hello Work (ปี 2008 
– 2016) 

 
ที่มา: ดัดแปลงจาก 厚生労働省, 2017: 6 

แม้ว่าสัดส่วนของผู้ที่ได้รับการจ้างงานผ่านการ
ช่วยเหลือของ Hello Work ยังไม่มีมากนัก เม่ือเทียบกับ
จ านวน Freeters ในปี 2016 ที่มีประมาณ 1.55 ล้านคน 
แต่ก็เห็นแนวโน้มการลดจ านวนลงของ Freeters อย่าง
ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2014 และสะท้อนให้เห็นถึงความ
พยายามรับมือกับปัญหา Freeters ของภาครัฐ โดยมี

หน่วยงานอย่าง Hello Work เป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินมาตรการ รัฐบาลญี่ปุ่นจะสามารถลดจ านวน 
Freeters ได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ว่าจะลดจ านวน 
Freeters ให้เหลือเพียง 1.24 ล้านคนภายในปี 2020 ได้
หรือไม่น้ันเป็นประเด็นที่ควรติดตามต่อไป 
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 จะเห็นได้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นมีการด าเนินมาตรการ
เพื่อแก้ไขและให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่ม Freeters ทั้งใน
ส่วนของการปรับแก้กฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่
เก่ียวข้องกับการจ้างงานและการประกันการว่างงานให้มี
ความครอบคลุมกลุ่มเยาวชนหนุ่มสาวที่มีโอกาสเสี่ยงต่อ
การตกงานหรือว่างงาน รวมถึงเพิ่มมาตรการที่เป็นการ
คุ้มครองผู้ที่จบใหม่ในการสมัครงานมากขึ้น พร้อมๆกับ
การส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานผ่านหน่วยงานหลักอย่าง 
Hello Work ที่มีระบบการแนะน าและให้ค าปรึกษาเรื่อง
ต าแหน่งงานเป็นรายบุคคล โดยมีส านักงานกระจายไปทั่ว
ประเทศ นอกจากน้ัน ภาครัฐยังพยายามผลักดันให้ 
Freeters พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้วยการให้เงิน
อุดหนุนแก่บริษัทเอกชนที่จัดอบรมแก่ผู้ที่เป็นพนักงานไม่
ประจ าดังกล่าว แม้ว่าสัดส่วนของ Freeters ที่สามารถ
เปลี่ยนสถานภาพจากพนักงานไม่ประจ ามาเป็นพนักงาน
ประจ าน้ันยังมีไม่มากนัก แต่แนวโน้มการลดลงของ
จ านวน Freeters ที่เริ่มลดลงอย่างต่อเน่ืองนับแต่ปี 2014 
ถือเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นความพยายามของภาครัฐใน
การรับมือกับปัญหา Freeters ในสังคมญ่ีปุ่น  
 
4. อภิปรายผล 

จากการศึกษาถึงสถานการณ์แรงงาน Freeters 
ในสังคมญี่ปุ่นปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม Freeters 
ตลอดจนมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาของรัฐบาล
ญี่ปุ่นต่อปัญหาแรงงาน Freeters น้ัน มีประเด็นที่
น่าสนใจดังน้ี  

ประเด็นแรก มาตรการของรัฐส่งผลให้จ านวน 
Freeters ลดลงได้จริงหรือไม่น้ัน เม่ือพิจารณาจาก
จ านวน Freeters ในปัจจุบัน จะเห็นว่าจ านวน Freeters 
ได้ลดลงเล็ก น้อยโดยในปี  2016 มีจ านวน Freeter 
ประมาณ 1.55 ล้านคน เดิมทีจ านวน Freeter ได้เพิ่มสูง
มากกว่า 2 ล้านคนในปี 2003 จากน้ันได้เริ่มลดจ านวนลง
อย่างต่อเน่ือง แม้ว่าจ านวน Freeters จะเพิ่มจ านวนขึ้น
เล็กน้อยในล าดับต่อมา  

แต่เม่ือเข้าสู่ปี 2015 จ านวน Freeters ได้
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และลดลงอย่างต่อเน่ืองในปี 2016 
ซ่ึงจะเห็นว่าภายหลังการแก้ไขเน้ือหาพระราชบัญญัติ
ประกันการจ้างงาน (雇用保険法: Employment 
Insurance Law) ในปีงบประมาณ 2010 รวมถึงแก้ไข
พระราชบัญญัติมาตรการการจ้างงาน (雇用対策
法: Employment Measures Act)           ในปี 

2011 น้ัน จ านวน Freeters ได้เริ่มลดจ านวนลงอย่าง
ต่อเน่ือง แม้ว่าจะยังไม่สามารถสรุปได้ว่าในอนาคตญี่ปุ่น
จะสามารถลดจ านวน Freeters ให้เหลือเพียง 1.24 ล้าน
คนภายในปี 2020 ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้หรือไม่ 
อย่างไรก็ตาม ผลของการลดจ านวนลงของ Freeters ใน
ปัจจุบัน ถือเป็นผลสะท้อนประสิทธิผลของการด าเนิน
มาตรการของภาครัฐในการรับมือและแก้ปัญหาได้ใน
ระดับหน่ึง 

ประเด็นที่สอง  คื อ มาตรการของภาครั ฐ
สามารถแก้ไขปัญหาที่ Freeters ต้องเผชิญทั้งในเรื่อง
รายได้และสวัสดิการต่างๆ ปัญหาการขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาเรื่องการแต่งงานได้หรือไม่น้ัน 
พบว่ายังไม่ เห็นในส่วนของมาตรการที่ เ ก่ียวกับการ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้และสวัสดิการต่างๆ
ของ Freeters ให้เทียบเท่ากับพนักงานประจ าชัดเจนนัก 
มีเพียงมาตรการส่ง เสริมและสนับสนุนให้ Freeters 
เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานประจ าผ่านส านักจัดหา
งานของรัฐหรือ Hello Work เท่าน้ัน ทั้ง น้ียังพบว่า
มาตรการของรัฐบาลญ่ีปุ่นจะเน้นไปที่การใช้กฎหมายเพื่อ
คุ้มครองแรงงานในกรณีว่างงานผ่านพระราชบัญญัติ
ประกันการจ้างงาน มากกว่า ปัญหาด้านรายได้และ
สวัสดิการเชื่อมโยงไปถึงปัญหาเรื่องอัตราการแต่งงานของ 
Freeters ที่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเม่ือเทียบกับพนักงาน
ประจ า ดังที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อที่ 2.3 น้ัน ดังน้ัน หาก
ภาครัฐสามารถจัดการกับปัญหาเรื่องรายได้และสวัสดิการ
ต่างๆของ Freeters ให้เทียบเท่าพนักงานประจ าได้ อาจ
สามารถแก้ไขปัญหาอัตราการแต่งงานของ Freeters ที่
ยังอยู่ในระดับต่ าด้วยก็เป็นได้ 

ในส่ วนของปัญหาการขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงานน้ัน เห็นภาพของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่าง
ชัดเจนมากกว่าประเด็นอ่ืน โดยรัฐบาลญ่ีปุ่นได้ด าเนินการ
ทั้งในระดับของการแก้ไขมาตรการทางกฎหมาย โดยได้
แก้กฎหมายส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (職業
能力開発促進法: Human Resource 
Development Promotion Act) เพื่อให้คนหนุ่มสาวได้
มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านอาชีพมากขึ้น นอกจากน้ัน 
ภายใต้พระราชบัญญัติประกันการจ้างงาน รัฐบาลญี่ปุ่น
ยังขอความร่วมมือจากภาคเอกชนเพื่อฝึกอบรมวิชาชีพแก่
แรงงาน ในส่วนของมาตรการอ่ืนๆน้ัน รัฐบาลได้ให้เงิน
อุดหนุนแ ก่ผู้ ป ระกอบการเพื่อส่ง เสริ มการพัฒนา
ความก้าวหน้าในสายอาชีพแก่ Freeters และยังให้การ
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สนับสนุนเงินทุนแก่บริษัทเอกชนผ่านระบบการสร้าง
โอกาสการปรึกษาแนะน าด้านอาชีพให้แก่แรงงาน (セ
ルフ・キャリアドック: Self Career Dock) ซ่ึง
เป็นระบบที่กระตุ้นให้แรงงานพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานในหลากหลายโครงการ อาทิ การฝึกอบรม
วิช า ชี พ ผ่ า น กา ร ท า ง า น จ ริ ง  ก า ร พั ฒ นา ทั ก ษ ะ
ความสามารถเฉพาะด้าน เป็นต้น ซ่ึงจะเห็นว่ารัฐบาล
ญี่ปุ่นได้เน้นไปที่การให้เงินอุดหนุนแก่ภาคเอกชน เพื่อ
ด าเนินการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานแก่
แรงงาน Freeters เป็นหลัก 

ประเด็นที่สาม พบว่ามาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่น
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการผลักดันให้คนที่ เป็น 
Freeters เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานประจ า มากกว่า
การด าเนินมาตรการป้องกันไม่ให้แรงงานหนุ่มสาวก้าวสู่
การเป็น Freeters จะเห็นได้ชัดเจนว่ามาตรการของรัฐ
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการผลักดันให้คน
ที่เป็น Freeters เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานประจ า 
ทั้งการแก้ไขกฎหมายส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากร ในปี 
2006 เพื่อให้คนหนุ่มสาวได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพมากขึ้น ซ่ึงเป็นมาตรการเพื่อผลักดันให้กลุ่มคนที่
ท างานแบบไม่ประจ าสามารถเปลี่ยนสถานภาพไปสู่การ
ท างานประจ าได้ ในอนาคต รวมถึงการที่กระทรวง
สาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่น (MHLW) ใช้
มาตรการให้เงินอุดหนุนแก่บริษัทเพื่อก าหนดโควตารับ
สมัครบุคคลที่เป็นพนักงานไม่ประจ าอายุระหว่าง 25-40 
ปีบรรจุเป็นพนักงานประจ ามากขึ้นภายใต้โครงการเงิน
ช่วยเหลือเพื่อพัฒนาสายงานอาชีพ (Career Up 
Subsidies)  นอกจากน้ัน Hello Work ยั งด าเ นิน
มาตรการสนับสนุนคนหนุ่มสาวที่ก าลังหางาน (わか
ものハローワーク) ยังเน้นกลุ่มเป้าหมายคือ 
Freeters ที่ต้องการท างานในรูปแบบพนักงานประจ า 
ด้วยการให้ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาในการหางานอีก
ด้วย 

ในขณะที่มาตรการที่ เป็นการคุ้มครองหรือ
ป้องกันมิให้คนหนุ่มสาวก้าวสู่การเป็น Freeters ของ
รัฐบาลญี่ปุ่นน้ัน ถือว่ายังเห็นไม่ชัดเจนมากนัก อย่างไรก็
ตาม ญี่ปุ่น ได้ มีการปรับปรุงแ ก้ไขพระราชบัญญัติ
มาตรการการจ้างงาน ในส่วนของการส่งเสริมการจ้างงาน
ของ เยาวชน (若者雇用促進法: Youth 
Employment Promotion Act) ในปี 2011 โดยได้เพิ่ม
มาตรการให้การคุ้มครองผู้ที่จบใหม่ด้วยการก ากับดูแล

เรื่องการกีดกันผู้สมัครงานที่จบใหม่ เพื่อต่อต้านการกีด
กันเรื่องอายุ (Anti-age Discrimination) ตอนรับสมัคร
และคัดเลือกพนักงาน รวมถึงมาตรการสนับสนุนผู้ที่เพิ่ง
ส าเร็จการศึกษา (新卒応援ハローワーク
) ที่ยังว่างงาน โดยจะให้ค าปรึกษาเรื่องการจ้างงาน 
ค าแนะน าในการสัมภาษณ์งาน และจัดสัมภาษณ์งาน โดย
ทั้งสองมาตรการล้วนด าเนินการผ่านส านักงานจัดหางาน
ของรัฐหรือ Hello Work ทั้งสิ้น 
 
5. บทสรุป 

ในปัจจุบันจ านวน Freeters เริ่มลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง แต่เป็นการลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ภายใต้
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ที่ส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดในเรื่อง
ของต าแหน่งงานและการเปลี่ยนแปลงระบบการจ้างงาน
ในญี่ ปุ่น  บีบบั งคับ ให้หลายคนต้องก้าวสู่ การ เป็น 
Freeters หรือคนที่ท างานในรูปแบบพนักงานไม่ประจ า
ด้วยความจ าเป็น แต่ก็มีอีกกลุ่มที่ก้าวสู่การเป็น Freeters 
เพื่อค้นหาตนเอง และมีบางส่วนที่เป็น Freeters เพื่อรอ
โอกาสที่จะได้ท างานตามความฝัน กลุ่ม Freeters กว่า 
1.55 ล้านคนในปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาหลาย
ประการ ทั้งในเรื่องของรายได้และสวัสดิการต่างๆที่น้อย
กว่ากลุ่มพนักงานประจ า การได้รับโอกาสในการฝึกอบรม
เก่ียวกับการปฏิบัติงานน้อยกว่ากลุ่มพนักงานประจ า 
นอกจากน้ัน ปัญหาของ Freeters ยังส่งผลกระทบโดย
อ้อมถึงสังคมญี่ปุ่นในเรื่องอัตราการแต่งงานที่ลดลงและ
ส่งผลต่อเน่ืองไปถึงอัตราการเกิดต่ า เน่ืองจากมีผู้ที่ไม่
แต่งงาน หรือแต่งงานแต่ไม่มีบุตรเน่ืองจากสภาวะทาง
เศรษฐกิจบีบบังคับมากขึ้น 

ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว ผ ลั ก ดั น ใ ห้ รั ฐ บ า ล ต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนมาตรการเพื่ อช่วยเหลือกลุ่มคนที่ เป็ น 
Freeters โ ด ย ไ ด้ ป รั บ ป รั บ แ ก้ ก ฎ ห ม า ย ห รื อ
พระราชบัญญัติที่ เ ก่ียวข้องกับการจ้างงานและการ
ประกันการว่างงานให้มีความครอบคลุมกลุ่มเยาวชนหนุ่ม
สาวที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการตกงานหรือหางานท าไม่ได้มาก
ขึ้น นอกจากน้ัน ภาครัฐยังพยายามกระตุ้นให้เกิดการจ้าง
งานโดยพยายามผลักดันให้ Freeters เตรียมความพร้อม
เพื่อสมัครงานในต าแหน่งพนักงานประจ า โดยใช้ระบบ
การให้ค าปรึกษาและการแนะน าต าแหน่งงานรายบุคคล
ผ่านหน่วยงานหลักอย่าง Hello Work รวมถึงผลักดัน
ผู้ประกอบการให้เปิดโอกาสในการจ้างงานกลุ่มผู้ ใช้
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แรงงานที่เคยเป็น Freeters ด้วยวิธีการขอความร่วมมือ
และการให้เงินอุดหนุนแก่บริษัท เป็นต้น 

แนวโน้มการลดจ านวนลงของ Freeters อย่าง
ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2014 สะท้อนให้เห็นถึงความพยายาม
รับมือกับปัญหา Freeters ของภาครัฐได้ในระดับหน่ึง 
อย่างไรก็ตาม ภายใต้นโยบายการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ 
(Japan Revitalization Strategy) หรือ "Abenomics" 
ที่ปรับเปลี่ยนระบบการจ้างงานให้มีความยืดหยุ่นและเอ้ือ
ต่อภาคธุรกิจมากกว่า รวมถึงนโยบายที่เปิดรับแรงงาน
ต่างชาติมากขึ้น ในขณะที่ต าแหน่งงานภายในประเทศ
ยังคงมีอย่างจ ากัดเช่นน้ี คงเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่าง
มากส าหรับรัฐบาลญ่ีปุ่นในการผลักดันกลุ่ม Freeters ให้
เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานประจ า นอกจากน้ัน       
ในอนาคตรัฐบาลยังต้องเตรียมรับมือกับกลุ่ม Freeters ที่
เริ่มมีอายุมากขึ้นและยังไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็น
พนักงานประจ าได้ โดยกลุ่มคนเหล่าน้ีจะต้องประสบกับ
ปัญหาเรื่องเงินบ านาญ และสวัสดิการสังคมอ่ืนๆมากกว่า
พนักงานประจ า ปัญหาดังกล่าวน้ีจะกลายเป็นภาระใหญ่
ที่ภาครัฐจะต้องเข้ามาจัดการในอนาคต มาตรการที่
รัฐบาลญี่ปุ่นก าลังด าเนินการอยู่น้ี จะสามารถลดจ านวน 
Freeters ให้เหลือเพียง 1.24 ล้านคนภายในปี 2020     
ได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้หรือไม่น้ันเป็นประเด็นที่
ควรติดตามต่อไป นอกจากน้ัน ประเด็นเรื่องมาตรการ
รับมือและการแก้ไขปัญหาแรงงาน Freeters ของรัฐบาล
ญี่ปุ่น มีความเหมือนหรือแตกต่างกับของประเทศไทย
หรือไม่ อย่างไรน้ัน เป็นอีกประเด็นที่ควรมีการศึกษา
เพิ่มเติม 
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