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ข่าวด้านเศรษฐกิจแรงงานที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น
ประจาเดือน ธันวาคม 2560
1.มีการยื่นเรื่องขอเพิ่มสาขาอาชีพบริการและบริหารร้านสะดวกซื้อ
สมาคมแฟรนไชส์ญี่ปุ่นซึ่งเป็นสมาคมที่บริษัท ร้านสะดวกซื้อต่างๆเป็นสมาชิกอยู่นั้น ได้ ยื่นเรื่องต่อ
รัฐบาลญี่ปุ่นขอเพิ่มสาขาอาชีพของผู้ฝึกงานด้านเทคนิ คชาวต่างชาติในต้นปีหน้า บริษัทร้านสะดวกซื้อต่างๆ
ต้องการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ จึงมีจุดประสงค์ให้ผู้ฝึกงานฯมาเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ในประเทศ
ญี่ปุ่นจากนั้นกลับไปบริหารร้านในประเทศของตน
โดยสมาคมแฟรนไชส์ญี่ปุ่นได้วางแผนการฝึกงานให้ผู้ฝึกงานได้เรียนรู้ การใช้เครื่องคิดเงิน การเรียง
สินค้า รวมถึงการวางแผนการตลาด การสั่งซื้อและการบริหารสต็อกสินค้า
สาขาของผู้ฝึกงานฯในขณะนี้มี 77 สาขาช่าง เช่น สาขาการก่อสร้าง การเกษตร เป็นต้น ในการต่อวี
ซ่ า การฝึ ก งานในแต่ ล ะครั้ ง นั้ น หน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งจั ด ทดสอบทั ก ษะของผู้ ฝึ ก งานฯ ซึ่ ง ในครั้ ง นี้
สมาคมแฟรนไชส์ญี่ปุ่นได้ยื่นรายละเอียดเนื้อหาข้อสอบเกี่ยวกับร้านสะดวกซื้อให้กับรัฐบาลด้วยเช่นกัน
ในปีพ.ศ. 2559 กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมเคยได้ให้ความเห็นว่าจะพิจารณาสาขา
อาชีพบริ การและบริห ารร้านสะดวกซื้อ เพราะเห็ นว่าจะเป็นการช่ว ยส่งเสริม ธุรกิจการขนส่ งโลจิส ติกส์ ใน
ประเทศที่กาลังพัฒนา
บริษัทร้านสะดวกซื้อต่างๆคิดว่าในไม่กี่ปีนี้จะมีการขยายร้านสะดวกซื้อออกสู่ประเทศที่กาลังพัฒนา
และจะมีการรับผู้ฝึกงานฯมาจากเวียดนาม ไทยและประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในปัจจุบันร้านสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่นมีนักเรียนต่างชาติทางานอยู่เป็นจานวนมาก แค่เพียงร้าน
คอนวีเนี่ยนสโตร์ชื่อดัง 3 บริษัทใหญ่อย่าง 7-Eleven Lawson และ FamilyMart นั้นจะมีชาวต่างชาติ
มากกว่า 40,000 คนที่ทางานอยู่ ซึ่งคิดเป็นจานวนมากกว่าร้อยละ 5 ของจานวนพนักงานทั้งหมดทุกสาขา
ที่มา : https://mainichi.jp/articles/20171205/k00/00e/040/278000c
2.ผู้ฝึกงานที่สอบผ่านจะสามารถได้รับวีซ่าสาขาการบริบาลและสามารถทางานในญี่ปุ่นได้ตลอดไป
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 8 ธั น วาคม 2560 รั ฐ บาลจะพิ จ ารณาให้ ผู้ ฝึ ก งานที่ ส อบผ่ า นได้ รั บ
ใบอนุญาตประกอบอาชีพบริบาลผู้ สูงอายุของรัฐบาลญี่ปุ่น สามารถได้รับวีซ่าบริบาลผู้สูงอายุและทางานได้ใน
ญี่ปุ่นโดยไม่มีกาหนดระยะเวลาการพานัก
ถึงแม้ว่าตอนนี้การแก้ปัญหาขาดแคลนผู้บริบาลจะเป็นเรื่องใหญ่แต่เป้าหมายของระบบการฝึกงาน
ด้านเทคนิคนั้นคือการกลับประเทศของตนเองเพื่อถ่ายทอดเทคนิคที่ฝึกมา จึงคาดว่าการเปลี่ยนแนวทางการรับ
คนต่างชาติไปมาจะก่อให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์
การฝึกงานด้านเทคนิคสาขาการบริบาลนั้นมีการเพิ่มสาขาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา
ซึ่งตามเงื่อนไขของระบบนั้นถึงแม้ว่าผู้ฝึกงานฯจะสอบผ่านได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพบริบาลผู้สูงอายุของ
รัฐบาลญี่ปุ่นแต่จะไม่สามารถทางานในญี่ปุ่นต่อไปเรื่อยๆได้
รัฐบาลจึงได้มีแผนการว่าจะปรับปรุงกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น เพื่อให้ภายหลังผู้ฝึกงานฯที่
จบการฝึกงานสูงสุด 5 ปีและเดินทางกลับประเทศครั้งหนึ่งก่อนแล้วสามารถกลับเข้ามาญี่ปุ่นใหม่โดยวีซ่าผู้
บริ บ าลที่ ส ามารถท างานได้ ต่ อ โดยไม่ มี ข้ อ จ ากั ด ด้ า นระยะเวลาการพ านั ก ส าหรั บ นั ก เรี ย นต่ า งชาติ ที่ มี
ประสบการณ์ฝึกงานด้านบริบาลเกิน 3 ปีและสอบผ่านได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพบริบาลผู้สูงอายุของ
รัฐบาลญี่ปุ่นจะสามารถเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าผู้บริบาลได้
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ที่มา : https://mainichi.jp/articles/20171205/k00/00e/040/277000c?inb=ys
3.ผู้ฝึกงานชาวต่างชาติที่หลบหนีมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพียงครึ่งปีมีจานวนเกิน 3 พันคน สาเหตุ
เพราะรายได้ไม่เพียงพอหรือ
จานวนผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติซึ่งหายตัวไปจากสถานที่ฝึกงานมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตามข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงปลายเดือนมิถุนายนมีผู้หลบหนี จานวน 3,205 คน ถ้า
ประมาณการณ์รวมทั้งปีคาดว่าจะมีจานวนมากถึง 6 พันกว่าคนเป็นครั้งแรกในประวัติการณ์ สามารถมอง
สภาพการณ์ได้ว่าสาเหตุที่มีผู้หลบหนีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผู้ฝึกงานต้องการทางานในสถานที่ที่มีค่าแรงมากขึ้น
กว่าที่ทาอยู่ปัจจุบัน
ช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้มีจานวนผู้หลบหนีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงยุติธรรมจึง เข้าควบคุม
และตรวจสอบสถานประกอบการที่มีผู้ฝึกงานฯหลบหนี อย่างเข้มงวดขึ้น สถานประกอบการที่ไม่จ่ายค่าจ้าง
ให้กับผู้ฝึกงานจะถูกให้หยุดรับผู้ฝึกงานฯ ซึ่งส่งผลให้จานวนผู้ฝึกงานฯที่ หลบหนีในปีที่แล้วลดลงจากเมื่อสองปี
ก่อนจากจานวน 5,803 คนเหลือเพียง 5,058 คน
แต่ในปีนี้กลับพบปัญหาการหลบหนีเพิ่มมากขึ้น กระทรวงยุติธรรมยอมรับว่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรงโดย
ผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามเห็ น ว่ า “พู ด ตามตรงรู้ สึ ก เสี ย ดายกั บ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งมาก หากไม่ มี ก ารวิ เ คราะห์
รายละเอียดมากกว่านี้จะไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าปัญหาเกิดจากสาเหตุใด”
จากข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560 ของกระทรวงยุติธรรม จานวนผู้ฝึกงานฯที่อยู่ในประเทศ
ญี่ปุ่นมีจานวน 251,721 คน ซึ่งมากที่สุดเป็นชาวเวียดนามจานวน 104,802 คน และชาวจีนตามลาดับ
(จานวน 79,959 คน)
ในครึ่งปีที่ผ่านมานี้จานวนผู้หลบหนีที่มีมากที่สุดก็คือชาวเวียดนามเช่นกัน มีจานวนถึง 1,618 คน
ต่อมาเป็นชาวจีน (859 คน) ชาวพม่า (227 คน) ชาวกัมพูชา (204 คน) เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปีแรกของปี
ที่แล้วจานวนชาวเวียดนามเพิ่มมากขึ้น 793 คนและชาวพม่าเพิ่มมากขึ้น 160 คน
จานวนผู้หลบหนีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง สถานการณ์ในปีนี้คาดว่าจะมีจานวนผู้
หลบหนีมากที่สุด
ระบบผู้ฝึกงานต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อนานาประเทศและป้องกันปัญหาการขาดแคลนแรงงานของ
สถานประกอบการ แต่ในอีกด้านหนึ่งจุดประสงค์ของผู้ฝึกงานฯส่วนใหญ่คือการหารายได้มากกว่าการฝึกงาน
จากการสอบถามเหตุผลผู้ฝึกงานฯจานวน 3,300 คนที่หลบหนีเมื่อปีที่แล้วของกระทรวงยุติธรรม
มากกว่าครึ่งหนึ่งให้เหตุผลต่างๆว่า “ไม่ได้รับค่าแรงเท่าที่คาดหวังไว้ ” “ได้ยินจากเพื่อนว่ามีสถานที่ที่ให้ค่าแรง
ดีกว่า” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหตุผลเรื่องค่าแรงถึงแม้ว่าค่าแรงที่ได้รับไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่าแต่ผู้หลบหนีก็ต้องการ
ที่จะทางานกับสถานที่ที่ให้ค่าแรงมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกัน นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอื่นๆ เช่น การทาร้าย
ร่างกายและการลวนลามทางเพศ
จากข้ อ มู ล ของกระทรวงสาธารณสุ ข แรงงานและสวั ส ดิ ก ารนั้ น พบว่ า ร้ อ ยละ 70 ของสถาน
ประกอบการค้างจ่ายค่าจ้างผู้ฝึกงานฯและให้ผู้ฝึกงานฯทางานเกินจานวนเวลาที่กฎหมายกาหนด
ที่มา : https://www.asahi.com/articles/ASKCX5CHBKCXUHBI01T.html
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4.กาหนดแผนยุทธ์ศาสตร์รับผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติอาชีพเกษตรกรรม ทางานได้สูงสุด 3 ปีในพื้นที่
พิเศษ
รัฐบาลได้มีการกาหนดแผนยุทธศาสตร์การรับผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่
พิเศษ โดยให้ทางานในญี่ปุ่นได้นานถึง 3 ปี และให้รับค่าแรงเท่ากับหรือมากกว่าชาวญี่ปุ่น ซึ่งรัฐบาลจะ
พิจารณารายละเอียดต่อไป
พระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ของประเทศในพื้นที่พิเศษนั้นได้ถูกแก้ไขเมื่อเดือนมิถุนายน 2560
โดยให้ยอมรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทางานในอาชีพเกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิตของการเกษตรและการค้า
การเกษตร โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีประสบการณ์มากกว่า 1 ปีและมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น โดยให้ทาสัญญาจ้าง
งานกับหน่วยงานเฉพาะ เช่น บริษัทผู้จัดส่งแรงงานและให้หน่วยงานนั้นๆส่งตัวผู้ใช้แรงงานไปยังสถานที่ทางาน
ซึ่งเป็นเกษตรกรหรือนิติบุคคลผู้ผลิต ระหว่างที่มีอายุสัญญาอยู่นั้นสามารถเปลี่ยนสถานที่ทางานได้
แผนยุทธ์ศาสตร์ให้ทางานได้สูงสุด 3 ปี นั้นระหว่างที่ไม่มีการทาการเกษตรจะสามารถกลับประเทศได้
ชั่วคราวและไม่นับระยะเวลาระหว่างที่กลับประเทศของตน สาหรับสถานประกอบการที่จะรับแรงงานจะต้องมี
ประวัติเคยรับชาวต่างชาติเข้าทางานในช่วงไม่เกิน 5 ปีที่ผ่านมาและจะต้องให้ค่าแรงเท่ากับหรือมากกว่าชาว
ญี่ปุ่น
สาหรับความรู้และประสบการณ์ของชาวต่างชาตินั้นมีแนวโน้มว่า นอกจากข้อสอบวัดความสามารถที่
จะกาหนดเป็นการเฉพาะแล้วหากเป็นผู้ที่เคยเป็นผู้ฝึกงานงานด้านเทคนิคและฝึกงานในระยะเวลา 3 ปีมาก่อน
จะมีการรับรองให้ ซึ่งคาดว่าผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่จะเป็นผู้ฝึกงานด้านเทคนิคที่จบและกลับประเทศไป
พื้นที่พิเศษที่ถูกกาหนดในแผนยุทธศาสตร์ นี้คือจังหวัดไอจิ ซึ่งวางแผนจะเริ่มรับผู้ใช้แรงงานตั้งแต่ปี
2561 เป็นต้นไป นอกจากนี้จังหวัดอื่นๆที่ให้ความสนใจคือ อิบารากิ นางาซากิและคุมาโมโต้
ในสวนเกษตรนั้น ขณะนี้มีผู้ฝึกงานด้านเทคนิคกว่า 20,000 คนช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงานโดยใช้เหตุผลว่าเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่ต่างประเทศ ปัจจุบันแผนยุทธ์ศาสตร์ในพื้นที่
พิเศษมีการรับชาวต่างชาติเข้ามาทางานในสาขาการทางานบ้าน
ที่มา : https://www.asahi.com/articles/ASKDM3SR4KDMULFA008.html
5.“พรุ่งนี้จะพาไปสานักงานตรวจคนเข้าเมือง” ผู้ฝึกงานชาวต่างชาติกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย
กฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้ฝึกงานชาวต่างชาติจากสถานที่ทางานที่ไม่มีคุณภาพได้มีผลบังคับใช้เมื่อ
เดือนที่แล้ว แต่กลับมีผลกระทบเกิดขึ้นคือมีผู้ฝึกงานที่ไม่สามารถต่ออายุวีซ่า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความไม่
พร้อมขององค์กรรับ ทาให้มีผู้ฝึกงานฯที่จาเป็นต้องกลับประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาหญิงชาวเวียดนามอายุระหว่าง 20 กว่าปีซึ่งฝึกงานในบริษัทเส้นใยสัง
เคาะห์ถูกเจ้าของบริษัทบอกว่า “พรุ่งนี้องค์กรรับจะพาไปสานักงานตรวจคนเข้าเมืองให้เตรียมเก็บข้าวของไว้ ”
ซึ่งเป็นช่วงก่อนวีซ่าจะหมดอายุพอดี
ชาวเวียดนามผู้นี้เดินทางมาญี่ปุ่นเป็นเวลา 2 ปีแล้วและตั้งใจว่าปีหน้าก็จะฝึกงานต่อจึงยื่นเอกสารเพื่อ
ขอต่อวีซ่าไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแต่เจ้าของบริษัทกลับพูดเพียงว่า “ถ้ายื่นเรื่องต่อวีซ่าไม่ได้ก็ต้องกลับ
ประเทศนะ” โดยไม่ให้เหตุผลอื่นเพิ่มเติม
ระบบผู้ ฝึกงานด้านเทคนิคนั้ นปกติแล้ว สหกรณ์ห รือ หอการค้าจะทาหน้าที่เป็นองค์กรรับและส่งผู้
ฝึกงานฯไปฝึกงานในสถานประกอบการขนาดเล็กและกลางต่างๆ ในระบบผู้ฝึกงานด้านเทคนิคแบบเก่านั้น
องค์กรรับจะเป็นผู้ยื่นเรื่องขอต่อวีซ่า และได้รับการต่อวีซ่าทันที แต่ในระบบผู้ฝึกงานด้านเทคนิคแบบใหม่นั้น
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องค์กรรับจาเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก “องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสาหรับชาวต่างชาติ (OTIT)” ก่อน ซึ่ง
องค์กรที่ได้รับ ว่าเหมาะสมที่จะเป็นองค์กรรับเท่านั้นที่จะสามารถรับผู้ฝึกงานได้ ดังนั้นองค์ กรที่ไม่ผ่านการ
อนุญาตจะไม่สามารถยืน่ เรื่องขอต่อวีซ่าได้
องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสาหรับชาวต่างชาติ (OTIT) นั้นเปิดรับเรื่องขออนุญาตตั้งแต่เดือนมิถุนายน
เริ่มประกาศผลการอนุญาตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน โดยใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 3-4 เดือน มีองค์กร
ที่ยื่นเรื่องประมาณ 1,900 องค์กรแต่ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 องค์กรที่ได้รับอนุญาตมีเพียง
1,027 องค์กร องค์กรที่รับหญิงชาวเวียดนามผู้นี้ยังไม่ผ่านการอนุญาต
การเปลี่ยนแปลงระบบผู้ฝึกงานด้านเทคนิคแบบใหม่ตามที่รัฐบาลกาหนดนั้น ผ่อนผันให้ผู้ฝึกงานฯที่วี
ซ่าจะหมดในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561 สามารถดาเนินการตามระบบผู้ฝึกงานด้าน
เทคนิคแบบเก่าโดยการยื่นเรื่องขอต่อวีซ่าภายในเดือนตุลาคม ตามข้อมูลจากองค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสาหรับ
ชาวต่างชาติ (OTIT) นั้น องค์กรรับที่ลืมยื่นเรื่องขอต่อวีซ่าและลืมยื่นเรื่องขอลงทะเบียนเป็นองค์กรรับในระบบ
ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคแบบใหม่นั้นมีจานวนหลายสิบองค์กร ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบให้ผู้ฝึกงานไม่สามารถต่อวี
ซ่าได้มากกว่า 100 คนโดยคานวณถึงเดือนมกราคม 2561
กระทรวงยุติธรรมได้แจ้งกับสานักงานตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนว่า หาก
องค์กรรับมีการปรึกษาเข้ามาในเรื่องนี้ให้แจ้ งว่าสามารถยื่นวีซ่าระยะสั้นเพียง 90 วันให้กับผู้ฝึกงานฯได้ แต่วี
ซ่าระยะสั้นนั้นจะไม่สามารถฝึกงานได้ ระหว่างที่รอผลการลงทะเบียนขององค์กรรับซึ่งไม่รู้ว่าผลจะออกเมื่อไร
นั้น องค์กรรับจาเป็นต้องควบคุมค่าใช้จ่าย หลายองค์กรได้ส่งตัวผู้ฝึกงานฯกลับประเทศชั่วคราว ซึ่ งการกลับ
ประเทศชั่วคราวนั้นไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถกลับมาญี่ปุ่นได้อีก
นายคุเรมัตสึ ซะอิจิ ประธานสหพันธ์แรงงานจัง หวัดไอจิกล่าวว่า “ผู้ฝึกงานฯที่กู้ยืมเงินมหาศาลเพื่อ
เดินทางมาฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีเป็นจานวนมาก หากมีปัญหาเรื่องการต่อวีซ่าไม่ได้ อาจส่งผลให้เกิดการ
หลบหนี ซึ่งเป็นทางออกทางเดียวเท่านั้น”
ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสหพันธ์แรงงานจังหวัดไอจิได้รับเรื่องปรึกษากรณีเดียวกันนี้จาก
ผู้ฝึกงานฯพื้นที่คันโตและคันไซถึง 3 เรื่อง ซึ่งบางรายสามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าระยะสั้นจากสานักงานตรวจคน
เข้าเมืองได้แต่บางกรณีก็มีผู้ฝึกงานฯที่จาเป็นต้องกลับประเทศชั่วคราว นายคุเรมัตสึ ซะอิจิกล่าวว่าองค์กรรับ
และสถานประกอบการควรรับผิดชอบความเป็นอยู่ของผู้ฝึกงานฯให้สามารถอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้ สาหรับ
รัฐบาลและองค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสาหรับชาวต่างชาติ (OTIT) เองก็ควรมีการชี้แนะแนวทางโดยละเอียด
ที่มา : https://www.asahi.com/articles/ASKDH51Z5KDHULFA01C.html
----------------------------------------สานักงงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น
ธันวาคม 2560

