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มาตรการแก้ไขอัตราการเกิดต�่ำของญี่ปุ่น:
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานบ้านและ
การเลี้ยงดูบุตรของผู้ชายญี่ปุ่น*
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดต�ำ่ โดยมุ่งเน้นมาตรการของรัฐที่พยายาม
ส่งเสริมให้ผชู้ ายญีป่ นุ่ มีสว่ นร่วมในงานบ้านและการเลีย้ งดูบตุ ร โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารของราชการ เช่น นโยบาย
กฎหมาย หรือสื่อที่เผยแพร่โดยรัฐเป็นข้อมูลหลัก เพื่อท�ำความเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐ โดยมีขอบเขต
ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ทศวรรษ 1990 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สังคมญี่ปุ่นเริ่มตระหนักถึงอัตราการเกิดต�่ำ โดยสื่อมวลชน
ในประเทศญี่ปุ่นใช้ค�ำว่า “1.57 shock” สะท้อนให้เห็นความตระหนกในอัตราการเกิดที่ลดต�่ำลงอย่างมากนับ
ตัง้ แต่หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องเป็นต้นมา ส่งผลให้รฐั บาลญีป่ นุ่ ต้องเคลือ่ นไหวออกนโยบายเพือ่ แก้ไขอัตราการเกิด
ต�่ำเป็นครั้งแรก และหลังจากด�ำเนินนโยบายผ่านมากว่าสามทศวรรษ กล่าวได้ว่าแม้รัฐบาลญี่ปุ่นยังไม่ประสบความ
ส�ำเร็จในการแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดต�ำ่ แต่มคี วามพยายามด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง และล่าสุดได้ผลักดันแนวทาง
การแก้ปัญหาโดยการส่งเสริมให้ผู้ชายเข้ามามีส่วนร่วมในการท�ำงานบ้านและเลี้ยงดูบุตร ผลจากการด�ำเนินงาน
ดังกล่าว แม้จะยังไม่สามารถด�ำเนินการแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดต�่ำได้ แต่เป็นการสร้างแนวคิดใหม่ที่มีต่อภาระ
การเลี้ยงดูบุตรในสังคมญี่ปุ่นท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง
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Japan’s Countermeasures against Low Birth
Rates: Male Involvement in Household Chores
and Childrearing*
Abstract
This article aims to explore Japan’s countermeasures against low birth rates, focusing on its public
policy that seeks to involve men in household chores and childrearing activity. To grasp the Japanese
government’s perspective on low birth rates, the study employs official documents such as policy
white papers, laws, government-sponsored printed media or publications while concentrating the
period of study on the 1990s henceforth, when the Japanese society has felt the enormity of the
issue. Vividly echoed by the “1.57 shock” buzzword worriedly portrayed in the Japanese media,
drastic decreases in birth rates for the first time since the end of World War II did put pressure
on the Japanese government to put forward policies to address the issue for the first time. Over
the past three decades, the Japanese government, despite its inability to root out the problem,
has been continually implementing such policies, with the latest initiative being involving men in
childrearing. While still unable to completely resolve the issue, the initiative introduced a novelty
concept into household chores and childrearing sphere amidst the waves of change.
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1. บทน�ำ

เสริมให้ผู้ชายเข้ามามีส่วนร่วมในงานบ้านและการเลี้ยง
ปัจจุบนั สังคมญีป่ นุ่ ก�ำลังเผชิญกับปัญหาอัตราการ ดูบุตร (ปิยวรรณ อัศวราชันย์, 2560, 65, 71-73) โดย
เกิดต�่ำ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งในปัจจุบันเช่น ปัญหาการ รัฐได้ด�ำเนินการทั้งในด้านการปรับปรุงกฎหมาย การ
ขาดแคลนแรงงาน และในอนาคตเช่น ปัญหาของระบบ โฆษณาประชาสัมพันธ์ และการจัดโครงการต่างๆ เพื่อ
บ�ำนาญส�ำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น หลังจากที่สังคมญี่ปุ่น ให้ผู้ชายได้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในงานบ้าน
ตระหนักถึงตัวเลขอัตราการเกิดอยู่ในระดับ 1.57 ในปี และการเลี้ยงดูบุตรซึ่งแต่เดิมเป็นภาระหลักของผู้หญิง
1989 ซึ่งเป็นอัตราการเกิดที่ต�่ำมากนับแต่หลังสงคราม ญี่ปุ่นที่เป็นแม่บ้านเต็มเวลา [Sengyoo shufu]
โลกครั้งที่สองเป็นต้นมา และนับจากต้นทศวรรษ 1990
จากการด�ำเนินการของรัฐข้างต้น บทความนี้มี
รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มออกนโยบายและมาตรการเพื่อแก้ไข วัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายแก้ไขปัญหาอัตราการ
ปัญหาอัตราการเกิดต�่ำ แม้จะเห็นตัวเลขอัตราการเกิดที่ เกิดต�่ำ โดยมุ่งเน้นมาตรการของรัฐที่พยายามส่งเสริมให้
เพิม่ ขึน้ ในปี 2015 แต่หลังจากนัน้ เป็นต้นมาจนถึง 2018 ผูช้ ายญีป่ นุ่ มีสว่ นร่วมในงานบ้านและการเลีย้ งดูบตุ ร โดย
มีอัตราส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาสามปี เน้นทีน่ โยบายและโครงการทีส่ ง่ เสริม/ผลักดันให้ผชู้ ายมี
(ตารางที่ 1) กล่าวได้วา่ รัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ส่วนร่วมในการเลี้ยงดูบุตรภายใต้กฎหมาย BAGES โดย
อัตราการเกิดต�่ำในสังคมญี่ปุ่นได้
ศึกษาจากเอกสารข้อมูลทีเ่ ผยแพร่โดยรัฐเป็นหลัก พร้อม
ตารางที่ 1: อัตราการเกิดของญี่ปุ่น
ปี
19491
อัตราการเกิด 4.32

19662
1.58

19733
2.14

1989
1.57

2005
1.26

2011
1.39

2015
1.45

2016
1.44

2017
1.43

2018
1.42

ทีม่ า: ปรับปรุงจากกราฟข้อมูลอัตราการเกิดของญีป่ นุ่ (Cabinet office, n.d.); (Nihonkeizai shimbun denshihan,
2019)
รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศใช้ “กฎหมายพื้นฐานว่า
ด้วยสังคมที่ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม” (Basic
Act for Gender Equal Society; จากนี้ไปจะใช้ค�ำ
ว่ากฎหมาย BAGES) เพื่อแก้ปัญหาอัตราการเกิดต�่ำ
อย่างบูรณาการในปี 1999 จากปีที่ประกาศใช้กฎหมาย
ดังกล่าวจนถึงปัจจุบนั นับเป็นระยะเวลาสองทศวรรษ ถือ
เป็นระยะเวลานานพอทีจ่ ะทบทวนและพิจารณาผลการ
ด�ำเนินการภายใต้กฎหมายดังกล่าว
หนึ่งในมาตรการส�ำคัญที่รัฐใช้ในการแก้ไขปัญหา
อัตราการเกิดต�่ำภายใต้กฎหมาย BAGES คือ การส่ง
1
2
3

กับการพิจารณาการตอบรับของสังคมผ่านข่าว และสื่อ
ออนไลน์

2. สังคมญีป่ นุ่ ก่อนจะส่งเสริมให้ผชู้ ายเลีย้ งบุตร

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศญี่ปุ่นอยู่ใน
สภาวะที่ต้องพยายามพลิกฟื้นคืนสภาพเศรษฐกิจและ
สั ง คม จากความพยายามในการส่ ง เสริ ม การเติ บ โต
ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดสังคมบรรษัท (Corporate
society) ที่ท�ำให้ผู้ชายต้องทุ่มเทชีวิตให้กับบริษัทด้วย
ระบบการจ้างงานตลอดชีวิต [Shuushin koyoo sei]

1947-49 เป็นช่วงเบบี้บูมยุคแรก
ปี Hinoeuma สังคมญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าเด็กที่เกิดในปีนี้จะโชคร้าย
1971-74 เป็นช่วงเบบี้บูมยุคที่สอง
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ในทางกลับกัน บริษัทเองก็ต้องรับผิดชอบชีวิตรวมไปถึง
ครอบครัวของพนักงานด้วย
จากระบบสังคมที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้เกิดการแบ่งงานกันท�ำตามเพศ
กล่าวคือ ผู้ชายท�ำงานนอกบ้านในฐานะมนุษย์เงินเดือน
[Sarariiman] และผู้หญิงเป็นก�ำลังหลักในการดูแล
ครอบครัวในฐานะแม่บ้านเต็มเวลา ดังนั้น งานบ้านและ
เรื่องส�ำคัญในชีวิตครอบครัวคือ การเลี้ยงดูบุตร กลาย
เป็นภาระของผู้หญิง ส่งผลให้สังคมญี่ปุ่น มีรูปแบบการ
ใช้ชวี ติ ทีผ่ ชู้ ายไม่ได้เข้ามาเกีย่ วข้องรับผิดชอบในงานบ้าน
และการเลี้ยงดูบุตร
นอกจากนี้ การเปลี่ ย นเป็ น ครอบครั ว เดี่ ย วที่
ประกอบด้วยพ่อแม่ลกู ท�ำให้ไม่มผี ใู้ หญ่ในครอบครัวเช่น
ปู่ย่าตายายมาช่วยดูแลเด็ก รวมถึงแนวคิดที่แพร่หลาย
ในสังคมญี่ปุ่นว่า แม่คือผู้ที่เลี้ยงลูกได้ดีที่สุด ท�ำให้สังคม
ญี่ปุ่นไม่มีหน่วยงานหรือองค์กร หรือแม้แต่ระบบพี่เลี้ยง
เด็ก (babysitter) ทีจ่ ะมาช่วยผูห้ ญิงในการเลีย้ งดูเด็กทัง้
ในฐานะบุตรของตนเอง และในฐานะพลเมืองของชาติ
เมื่อสังคมญี่ปุ่นเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลัง
ฟองสบู่แตก และเศรษฐกิจหยุดนิ่งจนเกิดค�ำเรียกว่า
“สองทศวรรษทีส่ ญ
ู เสีย (two lost decades)” (Fukao,
2010, 23-24) องค์กรธุรกิจส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถแบก
รั บ งบประมาณในการดู แ ลสวั ส ดิ ก ารให้ กั บ พนั ก งาน
จนเกษียณได้ จึงเกิด “การปรับปรุงโครงสร้าง” ซึ่งใน
ภาษาญี่ปุ่นใช้ค�ำว่า “ริซึโตะระ [Risutora] โดยน�ำค�ำว่า
Restructuring ในภาษาอังกฤษมาใช้ เพื่อลดจ�ำนวน
พนักงานของบริษัทให้เหมาะสมตามปริมาณงาน ซึ่งนัย
หนึ่งหมายถึงการเลิกจ้างพนักงาน หรือการไล่ออกเพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายของบริษัท รวมทั้งเปลี่ยนแปลงระบบการ
จ้างงาน จากระบบการจ้างงานตลอดชีวิตเป็นระบบการ
จ้างพนักงานสัญญาจ้าง [Keiyaku sha-in] หรือพนักงาน
จากบริษัทจัดส่งคนงาน [Haken sha-in] แทนที่จะจ้าง
4

เป็นพนักงานประจ�ำ [Seisha-in] เป็นต้น ส่งผลกระทบ
ให้เศรษฐกิจของครอบครัวไม่สามารถพึ่งพาเพียงรายได้
ของผู้ชายแต่เพียงแหล่งเดียวได้อีกต่อไป ผู้หญิงที่เป็น
ภรรยาจ�ำเป็นที่จะต้องออกมาท�ำงานนอกบ้านด้วย4 ดัง
นั้น อัตราส่วนของครอบครัวที่คู่สามีภรรยาต้องท�ำงาน
ด้วยกันทั้งคู่จึงเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา จน
กระทั่งปี 1996 ครอบครัวที่คู่สามีภรรยาต้องท�ำงาน
ด้วยกันทั้งคู่มีอัตราส่วนมากกว่าครอบครัวที่มีภรรยา
เป็นแม่บ้านเต็มเวลา อัตราส่วนล่าสุดในปี 2018 พบ
ว่าครอบครัวที่สามีภรรยาต้องท�ำงานด้วยกันทั้งคู่มีถึง
12,190,000 ครอบครัว ในขณะทีค่ รอบครัวทีภ่ รรยาเป็น
แม่บ้านเต็มเวลามีจ�ำนวนลดลงเหลือเพียง 6,000,000
ครอบครัว (The Japan Institute for Labour Policy
and Training, n.d.)
การที่สามีภรรยาต้องท�ำงานด้วยกันทั้งคู่ ส่งผลต่อ
การตัดสินใจทีจ่ ะมีบตุ รช้าหรือไม่มบี ตุ รเลย จนกลายเป็น
ปัญหาระดับชาติ เมือ่ อัตราการเกิดยิง่ ลดลง อนาคตด้าน
เศรษฐกิจของประเทศก็ยิ่งส่อเค้าความยุ่งยากเนื่องจาก
ปัญหาการขาดแรงงานทีจ่ ะค�ำ้ จุนระบบบ�ำนาญในอนาคต

3. นโยบายและการรณรงค์ของรัฐบาลญี่ปุ่น

เดือนธันวาคม 2009 จากความเห็นชอบของกลุ่ม
แรงงาน และตัวแทนจากท้องถิ่นต่างๆ เป็นต้น รัฐบาล
ได้ออก “ธรรมนูญส�ำหรับสร้างความสมดุลระหว่าง
งานและการใช้ชีวิต (Work life balance)” [Shigoto
to seikatsu no choowa (waaku-laifu-baransu)
kenshoo] เพื่อแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดต�่ำ รวมทั้งได้
ก�ำหนด “แนวทางการด�ำเนินการส่งเสริมความสอดคล้อง
ระหว่างงานและชีวิต” [Shigoto to seikatsu no
choowa suishin no tame no koodoo shishin]
ซึ่งได้เขียนลักษณะสังคมที่เป็นเป้าหมาย บทบาทหน้าที่
ขององค์กรธุรกิจ แรงงาน รัฐ กลุ่มองค์การบริหารส่วน

ในบทความนี้ขอไม่กล่าวถึงผู้หญิงที่สามีมีรายได้พอที่จะเลี้ยงครอบครัว แต่ไม่อยากเป็นแม่บ้านเต็มเวลา และหวังที่จะเป็นผู้หญิงท�ำงานมืออาชีพ ซึ่งมีอยู่ไม่น้อยในสังคมญี่ปุ่น
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ท้องถิ่นที่ต้องด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในเดือน
มิถุนายน 2010 รัฐบาลได้ก�ำหนดค่าเป้าหมายที่เป็น
รูปธรรม เช่น จะท�ำให้อัตราการใช้เวลาเลี้ยงบุตรและ
ท�ำงานบ้านของผู้ชาย (ส�ำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุ
ไม่ถึง 6 ขวบ) เป็น 2 ชั่วโมง 30 นาทีต่อวัน ภายในปี
2020 และใน “ยุทธศาสตร์ฟื้นฟูญี่ปุ่น 2015 [Nihon
saikoo senryaku 2015] ที่รัฐบาลก�ำหนดเมื่อเดือน
มิถุนายน 2015 ได้ตั้งเป้าหมายในการเพิ่มอัตราการใช้
วันหยุดเลี้ยงดูบุตรของผู้ชายเป็นร้อยละ 13 ในปี 2020
(MHLW, n.d.-b)

นอกจากนี้ จากผลการส�ำรวจของกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมในปี 2015 พบว่า คู่สามีภรรยาที่
ผูช้ ายใช้เวลาเลีย้ งลูกและท�ำงานบ้านมากขึน้ มีอตั ราส่วน
ค่อนข้างสูงที่จะให้ก�ำเนิดบุตรคนที่สอง กล่าวคือ หาก
สามีไม่ชว่ ยงานบ้านหรือเลีย้ งบุตรเลย อัตราการมีลกู คน
ที่สอง มีเพียงร้อยละ 10 ในขณะที่หากสามีใช้เวลาใน
การช่วยงานบ้านหรือดูแลบุตรมากขึ้น อัตราการมีบุตร
คนที่สองก็จะมากขึ้นตามล�ำดับดังรายละเอียดตารางที่
2 (Public relations office, 2017)

ตารางที่ 2: สถานการณ์การให้ก�ำเนิดบุตรคนที่สองขึ้นไป เมื่อดูแยกตามเวลาการช่วยท�ำงานบ้านและเลี้ยงดูบุตร
ของสามี
เวลาที่ใช้ในการช่วยงานบ้านและเลี้ยงบุตร
0 ชั่วโมง
ไม่ถึง 2 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง – ไม่ถึง 4 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง – ไม่ถึง 6 ชั่วโมง
6 ขึ้นไป

อัตราการให้กำ�เนิด
10.0
32.8
59.2
79.7
87.1

อัตราไม่ให้กำ�เนิด
90.0
67.2
40.8
20.3
12.9

ที่มา: ปรับปรุงจากกราฟข้อมูล “สถานการณ์การให้ก�ำเนิดบุตรคนที่สองในระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมานี้ เมื่อดูตาม
ระยะเวลาที่สามีช่วยงานบ้านและเลี้ยงบุตรในวันหยุด” (Public relations office, 2017)
ตารางที่ 3: การใช้เวลาในการท�ำงานบ้านและเลี้ยงบุตรของสามีในครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่ถึง 6 ขวบ (ต่อหนึ่งวัน)
เปรียบเทียบระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศในตะวันตก
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
อังกฤษ
สวีเดน
อเมริกา
นอร์เวย์

เวลารวมที่ใช้เกี่ยวในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว
1.07
2.30
3.00
2.46
3.21
2.53
3.12

เลี้ยงบุตร
0.39
0.40
0.59
1.00
1.07
1.09
1.31

ที่มา: กราฟข้อมูล “เวลาเกี่ยวกับการท�ำงานบ้านและเลี้ยงบุตรของสามีที่มีบุตรไม่ถึง 6 ขวบ (ต่อ1วัน – มาตรฐาน
สากล)” (Public relations office, 2017)
ปิยวรรณ อัศวราชันย์ | Piyawan Asawarachan
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นอกจากนี้ เมื่อดูสถิติเวลาที่ใช้ในการท�ำงานบ้าน
และการเลีย้ งดูบตุ รในครอบครัวทีม่ บี ตุ รอายุไม่ถงึ 6 ขวบ
แล้ว พบว่าผู้ชายญี่ปุ่นจะใช้เวลาเกี่ยวกับงานบ้านและ
เลี้ยงดูบุตรเพียง 1.07 ชั่วโมงต่อวัน และในระยะเวลา
ประมาณหนึง่ ชัว่ โมงนัน้ ใช้เวลาในการดูแลบุตร 39 นาที
(ตารางที่ 3) ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นมองว่าเมื่อเทียบกับผู้ชาย
ในประเทศพัฒนาในฝั่งตะวันตกส่วนใหญ่แล้ว ถือได้ว่า
ผูช้ ายญีป่ นุ่ ใช้เวลาเพือ่ ครอบครัวในเรือ่ งการท�ำงานบ้าน
และเลี้ยงดูบุตรน้อย
ผลการส� ำ รวจเกี่ ย วกั บ เวลาในการใช้ ชี วิ ต ของ

ทีอ่ ตั ราการลาเลีย้ งดูบตุ รของผูช้ าย แม้จะเพิม่ ขึน้ มาตาม
ล�ำดับ แต่ในปี 2018 ยังอยู่เพียงร้อยละ 6.16 (ตารางที่
4) ซึ่งห่างไกลกับเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ว่า ในปี 2020
อัตราส่วนในการใช้วนั ลาหยุดเพือ่ เลีย้ งบุตรของผูช้ ายเพิม่
ขึน้ เป็นร้อยละ 13 จากเหตุดงั กล่าว จึงเป็นทีม่ าของความ
พยายามของรัฐบาลทีจ่ ะเพิม่ อัตราส่วนของผูช้ ายทีใ่ ช้วนั
ลาเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับเงินเดือน โดยจัดโครงการและ
กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ซึ่งบทความนี้จะน�ำมาพิจารณา
สามโครงการดังรายละเอียดในข้อ 3.1-3.3

ตารางที่ 4: อัตราส่วนที่ขอลาหยุดงานเพื่อเลี้ยงบุตรตั้งแต่ปี 2007-2017 (หน่วย: ร้อยละ)
ปี

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20185

ผูห้ ญิง 89.7

90.6

85.6

83.7

87.8

83.6

83.0

86.6

81.5

81.8

83.2

82.2

ผู้ชาย

1.23

1.72

1.38

2.63

1.89

2.03

2.30

2.65

3.16

5.14

6.16

1.56

ทีม่ า: กราฟข้อมูลความเปลีย่ นแปลงของอัตราส่วนทีข่ อลาหยุดงานเพือ่ เลีย้ งบุตร (Japan Cabinet office, 2018, 2)
คนญี่ปุ่นซึ่งส�ำรวจโดยกระทรวงการต่างประเทศและ
การสื่อสาร (Ministry of International Affairs and
Communication; MIC) ที่รายงานสรุปในวันที่ 15
กันยายน 2017 พบว่าตั้งแต่ปี 1996 จนกระทั่งถึงปี
2016 ครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่ถึง 6 ขวบนั้น สามีมี
แนวโน้มทีจ่ ะใช้เวลาในการท�ำงานบ้านเพิม่ ขึน้ ในขณะที่
ภรรยามีแนวโน้มที่ใช้เวลาในการท�ำงานบ้านลดลง ส่วน
การเลี้ยงดูบุตรนั้น ทั้งสามีและภรรยา ใช้เวลาเพิ่มขึ้น
(MIC, 2017) อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขของผู้ชายในการ
ใช้เวลาเลี้ยงบุตรเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเทียบกับเวลาที่ผู้หญิง
ใช้เลี้ยงดูบุตรจะเห็นความแตกต่างอย่างมาก เมื่อดูจาก
การเปรียบเทียบอัตราการลาดูแลบุตรระหว่างผู้หญิง
และผู้ชายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา คือ ตั้งแต่ปี 20072017 พบว่าผู้หญิงลาเลี้ยงบุตรเฉลี่ยร้อยละ 80 ในขณะ
5

3.1 Ikumen Project
ภาพที่ 1: สัญลักษณ์-โครงการ
อิคุเมน (MHLW, n.d. -a.)
ภาษาญี่ปุ่นมีค�ำเรียกผู้ชายหน้าตาดีว่า อิเคะเมน
[Ikemen] ซึ่งมาจากค�ำว่า อิเคะเตะรุ [Iketeru] ใน
ภาษาญี่ปุ่น แปลว่า หล่อ เท่ห์ กับค�ำว่า men ในภาษา
อังกฤษ รัฐบาลญีป่ นุ่ ได้สรรสร้างโครงการเพือ่ ส่งเสริมให้
ผูช้ ายมีสว่ นร่วมในการเลีย้ งบุตรมากขึน้ โดยเลียนเสียงค�ำ
ว่า อิเคะเมน เป็น “อิคุเมน” [Ikumen] ซึ่งเป็นค�ำผสม
ระหว่าง Iku ในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า เลี้ยงดู และค�ำว่า
men ในภาษาอังกฤษ
เว็บไซต์โครงการอิคุเมน (Ikumen Project) ของ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (Ministry of

ข้อมูลล่าสุดจากผลการส�ำรวจพื้นฐานความเท่าเทียมในการจ้างงานปี 2019 (MHLW, 2019)
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Health Labor and Welfare) ได้นิยาม อิคุเมน ไว้
ว่า “ผู้ชายที่สนุกกับการเลี้ยงลูก และตนเองก็ได้เติบโต
ไปด้วย หรือผู้ชายที่คิดว่าในอนาคตอยากเป็นเช่นนี้”
(MHLW, n.d.)
โครงการอิคุเมน เริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน 2010
สืบเนือ่ งมาจากนโยบายของรัฐทีม่ เี ป้าหมายให้ญปี่ นุ่ เป็น
สังคมที่ผู้ชายสามารถมีส่วนร่วมในการเลี้ยงบุตรได้ง่าย
ขึ้น เช่น ออกกฎหมาย “เพิ่มวันลาหยุดให้คุณพ่อคุณแม่
([Papa-mama ikukyuu purasu]” (GEBCO, n.d.)
ซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งสนับสนุนการลาเลี้ยงบุตร เป็นต้น
นอกจากนี้ เนือ้ หาของโครงการมีขอ้ มูลและกิจกรรมทีม่ งุ่
เป้าทั้งในระดับบุคคล ระดับหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน
รวมถึงระดับชุมชนด้วย
ในระดั บ บุ คคล โครงการได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเพือ่ ให้ผชู้ ายทีเ่ ป็นพ่อได้ทราบสิทธิใ์ นการใช้วนั
ลาหยุดเพือ่ เลีย้ งบุตร หรือลาดูแลบุตรทีป่ ว่ ยได้ รวมไปถึง
ข้อมูลในการป้องการหากเกิดกรณีคกุ คามความเป็นพ่อ6
ที่ท�ำให้ผู้เป็นพ่อเสียสิทธิ์หรือเสียประโยชน์ด้วยเหตุจาก
การลาหยุดเพื่อดูแลบุตรด้วย (MHLW, n.d.-c)
ในหน่ ว ยงานของญี่ ปุ ่ น ที่ มุ ่ ง การท� ำ งานเป็ น ที ม
การขอลาหยุดโดยที่บริษัทไม่มีระบบการกระจายงานที่
เหมาะสม หรือหาคนมาท�ำงานทดแทนในส่วนของผู้ที่
ลาหยุดไปนัน้ ท�ำให้ในโลกแห่งความเป็นจริง ผูช้ ายทีเ่ ป็น
คุณพ่อลาหยุดงานได้ยาก ดังนั้นการที่ผู้ชายจะสามารถ
ลาดูแลบุตรได้ จึงไม่ใช่เพียงเพราะความประสงค์ของ
เจ้าตัวเท่านั้น แต่ต้องอาศัยองค์กรที่มีนโยบายที่เอื้อต่อ
การลาหยุดเพื่อเลี้ยงบุตร รวมถึงเจ้านายหรือหัวหน้า
ที่เห็นความส�ำคัญของการลาดูแลบุตร รวมทั้งมีความ
สามารถในการจัดการบริหารงานในส่วนที่ขาดคนไป
เพือ่ ให้งานส�ำเร็จลุลว่ งได้ ดังนัน้ จึงต้องสร้าง “อิคโุ บะซึ”
[Ikubosu] หรือ Iku-boss ซึ่งหมายถึง หัวหน้าที่ใส่ใจ
6

และเข้าใจเรื่องความสมดุลระหว่างงานและการใช้ชีวิต
(Work life balance) เช่น การเลี้ยงบุตร หรือการดูแล
คนป่วยในครอบครัว เป็นต้น ของลูกน้องและเพื่อนร่วม
งาน (MHLW, n.d.-e) จึงเป็นทีม่ าของการส่งเสริมให้เกิด
หัวหน้างาน และองค์กรที่ใส่ใจต่อการเลี้ยงดูบุตรของ
ลูกน้องหรือพนักงาน โดยรัฐได้ริเริ่มการมอบรางวัล
องค์กรที่สนับสนุนการเลี้ยงบุตร [Ikumen Kigyoo
Award] ในปี 2013 และในปีต่อมา (2014) ได้ริเริ่ม
การมอบรางวัลให้กับบุคคลที่เป็นหัวหน้า โดยตั้งรางวัล
หัวหน้าหรือเจ้านายที่สนับสนุนการเลี้ยงบุตร [Ikuboss
award] ขึ้นมาอีกด้วย (MHLW, n.d.-b)
3.2 Sankyuu papa project
ภาพที่ 2: สัญลักษณ์โลโก้ของ
		
		 โครงการ (Cabinet office,
		 Government of Japan. n.d.-a)
จากความพยายามของรัฐที่จะเพิ่มอัตราการใช้วัน
ลาหยุดเพื่อเลี้ยงบุตร ซึ่งยังห่างไกลกับเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ ส่งผลให้เกิดโครงการซังคิวปาปา (Sankyuu papa
project) ซึ่งเริ่มโครงการเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2015
ชือ่ โครงการซังคิวปาปามาจากการเล่นค�ำพ้องเสียง
ในภาษาญี่ปุ่นสองค�ำ คือค�ำว่า “ซังคิว” [Sankyuu]
หมายถึง การลาหยุดเพื่อคลอดบุตร กับค�ำว่า Thank
you ที่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะออกเสียงว่า “ซังคิว” เช่น
กัน จึงเป็นที่มาของการอธิบายแนวคิดโครงการอย่าง
โรแมนติกว่า การลาหยุดของสามีในช่วงที่ภรรยาคลอด
บุตรนั้น เป็นการขอบคุณภรรยาที่คลอดบุตรและบุตรที่
เกิดมาเป็นลูกของเรา ซึ่งจะท�ำให้ความผูกพัน (ระหว่าง
พ่อแม่ลูก) แน่นแฟ้นมากขึ้นด้วย (Public relations
office, 2017)

ปัญหาการคุกคามความเป็นพ่อ ผูเ้ ขียนแปลมาจากค�ำว่า Pata hara ในภาษาญีป่ นุ่ มีทมี่ าจากค�ำว่า Paternity harassment ในสังคมทีท่ มุ่ เทกับการท�ำงาน และเป็นสังคมกลุม่
อย่างเช่นสังคมญีป่ นุ่ การลาหยุดท�ำให้เกิดปัญหากับคุณพ่อทีข่ อลาหยุดทัง้ ในส่วนของงานทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ และความสัมพันธ์กบั คนในทีท่ ำ� งาน

ปิยวรรณ อัศวราชันย์ | Piyawan Asawarachan

123

เป้าหมายของโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มจ�ำนวน
ผู้ชาย (คุณพ่อ) ที่ใช้วันลาหยุดงานหลังจากที่ภรรยา
(คุณแม่) คลอดบุตร จากการที่คณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่น
ได้อนุมัติ “หลักการพื้นฐานของนโยบายแก้ไขอัตราการ
เกิดต�่ำ” [Shooshika shakai taisaku taikoo] เมื่อ
เดือนมีนาคม 2015 โดยตั้งเป้าหมายให้ผู้ชายใช้วันลา
หยุดเพื่อเลี้ยงบุตรเป็นร้อยละ 80 ดังนั้น จึงพยายามส่ง
เสริมให้ผู้ชายในสังคมท�ำงานที่เน้นการท�ำงานหนักเพื่อ
ส่วนรวมอย่างสังคมญี่ปุ่นนั้นได้ใช้วันลา แม้เพียงครึ่ง
วัน หนึ่งวัน หรือสองวัน เพื่อเลี้ยงบุตรหลังจากที่ภรรยา
คลอด7 โดยแนะน�ำให้สามีที่มีสถานะเป็นคุณพ่อควร
ลาหยุดอย่างน้อยในวันคลอดของภรรยา วันที่ออกจาก
โรงพยาบาล วันที่ไปยื่นใบแจ้งเกิดกับทางราชการ และ
วันตรวจสุขภาพหลังคลอดของบุตร เป็นต้น (Public
relations office, 2017)

เมะโย แคมเปญ [Otoohan hajimeyoo kyampeen]
(The Get Dads Cooking campaign) เริ่มต้นเมื่อ
12 มิ ถุ น ายน 2017 โดยรั ฐ มนตรี ที่ รั บ ผิ ด ชอบการ
รณรงค์กิจกรรมของผู้หญิง คือนาย คะสึโนะบุ คะโต
(Katsunobu Katoo) ได้แต่งตั้งนายทะกะฮิซะ อิชิบะชิ
(Takahisa Ishibashi) (ภาพที่ 4) นักแสดงในสังกัดของ
ครีเอทีฟ เอเจนซี่ ให้เป็นทูตของโครงการโอะโตฮัง
กิจกรรมสร้างสรรค์ของโครงการ เริ่มจากการ
พยายามท�ำให้ผู้ชายรู้สึกว่าการท�ำกับข้าวไม่ใช่เรื่องยาก
โดยออกคติประจ�ำใจ 5 ข้อส�ำหรับคุณพ่อทีจ่ ะท�ำอาหาร
(The Get Dad Cooking Rulebook) คือ รวดเร็ว
ง่ายดาย ใช้วัตถุดิบราคาเหมาะสม ใช้เครื่องปรุงที่มีใน
บ้าน และเก็บล้างท�ำความสะอาดด้วย
นอกจากนี้ ยังสรรสร้างเมนูน�ำเสนอให้คุณพ่อได้
ลองท�ำในวันหรือวาระพิเศษ เช่น เมนูส�ำหรับปีใหม่ เมนู
ช่วงโกลเดนวีค เมนูวันเชียร์กีฬา เมนูวันฮาโลวีน รวมทั้ง
3.3 โอะโตฮัง ฮะจิเมะโย แคมเปญ
วันที่อาจจะไม่พิเศษ เช่น เมนูวันฝนตก เป็นต้น
– โครงการชวนพ่อท�ำอาหาร
อย่างไรก็ตาม จากการส�ำรวจเว็บไซต์ของส�ำนักงาน
เพื่อการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของชายหญิงในสังกัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี (Gender Equality Bureau
Cabinet Office) ซึ่งน�ำเสนอบุคคลและหน่วยงานที่
ภาพที่ 3: สัญลักษณ์โลโก้ของโครงการโอะโตฮัง
สนับสนุนการรณรงค์ให้คุณพ่อท�ำอาหารนั้น พบว่าใน
ฮะจิเมะโย แคมเปญ (GEBCO, 2016)
บรรดาบุคคลที่ประกาศสนับสนุนโครงการมีสถานะเป็น
ส�ำหรับสังคมญี่ปุ่นที่ผู้ชายท�ำงานนอกบ้าน นายกเทศบาลเมือง 25 คน ผู้ว่าราชการจังหวัด 9 คน
และยกงานบ้ านซึ่ ง รวมถึงการท�ำอาหารให้ทุก คนใน รัฐมนตรี 2 คน ผู้ใหญ่บ้าน 2 คน นายกเทศบาลต�ำบล 2
ครอบครัวรับประทานเป็นหน้าทีข่ องแม่บา้ นเต็มเวลามา คน เอกอัครราชทูต 2 คน และประธานกลุม่ ธุรกิจไฟฟ้า 1
หลายทศวรรษนัน้ การเปลีย่ นผูช้ ายหรือคุณพ่อให้มหี น้า คน รวม 43 คน (GEBCO, n.d.) หากมองบุคคลทีม่ าจาก
ทีท่ ำ� อาหารเพือ่ ครอบครัวถือได้วา่ เป็นการเปลีย่ นแนวคิด หน่วยงานดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่คือ บุคลากรจากหน่วย
ใหม่ที่ต่างจากการแบ่งงานตามเพศอย่างที่เคยเป็นมาใน งานภาครัฐ อาจกล่าวได้ว่าการรณรงค์เป็นงานอีเวนต์
สังคมญี่ปุ่น
ที่เป็นสีสันในการสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานหรือ
การรณรงค์ชวนพ่อท�ำอาหาร หรือ โอะโตฮัง ฮะจิ บุคลากรของรัฐมากกว่าจะแพร่หลายในหมู่ประชาชน
5

การลาก่อนคลอดของผู้หญิงนั้น ตามกฎหมายแรงงานมาตรา 65 ก�ำหนดให้ลาได้ 6 สัปดาห์ก่อนวันก�ำหนดคลอด (กรณีที่เป็นลูกแฝดลาได้ 14 สัปดาห์ก่อนวันก�ำหนดคลอด)
ตามความประสงค์ของผู้จะคลอดบุตร และ 8 สัปดาห์นับจากหลังวันคลอดหนึ่งวัน จะไม่สามารถกลับมาท�ำงานได้ แต่หากเป็นความประสงค์ของเจ้าตัวที่จะกลับท�ำงานหลังจาก
ผ่านไป 6 สัปดาห์ และแพทย์อนุญาต จึงจะสามารถกลับเข้าท�ำงานได้
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ที่ 4: ทูตโครงการโอะโตฮัง
(Campaign ambassador)
Mr. Takahisa Ishibashi
(GEBCO, 2017)

4. ความคิดเห็นจากสือ่ ออนไลน์ทมี่ ตี อ่ โครงการ
ของรัฐบาล

จากการส�ำรวจสือ่ ออนไลน์ทมี่ ปี ฏิกริ ยิ าต่อโครงการ
อิคุเมน โครงการซังคิวปาปา และโอะโตฮัง ฮะจิเมะโย
แคมเปญ ที่รัฐสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ชายที่เป็นสามี
และพ่อมีส่วนร่วมในการท�ำงานบ้านและเลี้ยงดูบุตรนั้น
สรุปได้ดังนี้
เนื่องจากโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้ชายใช้วันลาเลี้ยง
ดูบุตรอย่างเช่น โครงการอิคุเมน โครงการซังคิวปาปา
นั้น เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการแนะน�ำและให้ข้อมูลเกี่ยว
กับสิทธิ์ที่ผู้ชายสามารถใช้วันลาตามกฎหมายได้ ท�ำให้
กระแสต่อต้านมีนอ้ ย อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากราย
ชือ่ ของบริษทั ทีไ่ ด้รบั รางวัล Ikukigyoo และสังกัดของผูท้ ี่
ได้รบั รางวัล Ikuboss ซึง่ มีแต่องค์กรรัฐหรือบริษทั ขนาด
ใหญ่แล้ว (MHLW, n.d-d) อาจกล่าวได้ว่าการขอใช้วัน
ลาหยุดยังอาจเป็นเรือ่ งยากส�ำหรับหน่วยงานหรือบริษทั
ขนาดกลางและเล็กที่มีจ�ำนวนพนักงานน้อย เนื่องจาก
มีบุคลากรและงบประมาณไม่มากพอที่จะสนับสนุนการ
ลาหยุดได้
ส่วนโครงการโอะโตฮัง ฮะจิเมะโย แคมเปญนั้น
กระแสที่สังคมตอบรับผ่านเว็บไซต์ที่รวบรวมความคิด
เห็นผ่านทวิตเตอร์ จะเห็นได้ว่ามีความไม่พอใจโครงการ
อยู่บ้าง (Danganpomepome, 2018; Tsuya, n.d.)
นอกจากนี้ ความคิดเห็นที่ไม่พึงพอใจต่อโครงการนี้ยัง
แบ่งได้เป็นสามประเด็นหลัก (Miki, 2017) ประเด็นแรก
คือ “การที่อาหารของพ่อท�ำง่ายๆ และหน้าตาไม่น่ากิน
ก็ได้ แต่อาหารของแม่เป็นเช่นนั้นไม่ได้ใช่ไหม” ซึ่งเป็น
กระแสความไม่ พ อใจที่ เ กิ ด จากค� ำ จ� ำ กั ด ความของ
“อาหารของพ่อ หรือ Otoohan” ทีอ่ ธิบายไว้วา่ “ท�ำง่าย

ไม่ยุ่งยาก รูปร่างหน้าตาของอาหารอาจจะดูไม่ดีบ้าง
แต่ถ้าอร่อย นี่แหละ อาหารของพ่อ” (GEBCO, 2016)
ประเด็นที่สองคือ การที่จะให้มีเวลาท�ำอาหาร รัฐควร
จะไปมุ่งด�ำเนินนโยบายที่ลดเวลาการท�ำงานซึ่งส�ำคัญ
กว่า และจะท�ำให้ผู้ชายที่เป็นสามีและพ่อมีเวลาส�ำหรับ
ครอบครัวมากขึน้ และประเด็นทีส่ ามคือ เสียงจากผูห้ ญิง
ที่เป็นภรรยาที่มองว่าไม่ใช่แค่ท�ำอาหารเท่านั้น แต่ควร
ช่วยเก็บล้างให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งกระแสเสียงในประเด็น
ที่สามนี้ น่าจะเป็นที่มาของการเกิดคติประจ�ำใจข้อที่ 5
ของคุณพ่อที่จะท�ำอาหารให้ครอบครัวด้วย

5. บทส่งท้าย

ความพยายามแก้ปัญหาอัตราการเกิดต�่ำของรัฐ
โดยอ้างอิงทั้งข้อมูลสถิติภายในประเทศให้เห็นว่า ผู้ชาย
ควรมีสว่ นร่วมในงานบ้านและการเลีย้ งดูบตุ ร รวมถึงการ
อ้างอิงสถิตริ ะหว่างประเทศเพือ่ ให้เห็นว่า ผูช้ ายญีป่ นุ่ เมือ่
เทียบกับประเทศอืน่ ๆ ทีเ่ จริญแล้วยังนับว่ามีสว่ นร่วมใน
เรื่องงานบ้านและเลี้ยงบุตรต�่ำนั้น น�ำไปสู่ความพยายาม
ของรัฐในการสร้างโครงการต่างๆ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย
ตัวเลขที่ตั้งไว้ในปี 2020 คือ ให้มีอัตราส่วนของผู้ชายที่
ใช้วนั ลาเลีย้ งดูบตุ รเป็นร้อยละ 80 และอัตราการใช้เวลา
เลีย้ งบุตรและท�ำงานบ้านของผูช้ าย (ส�ำหรับครอบครัวที่
มีบุตรอายุไม่ถึง 6 ขวบ) เพิ่มขึ้นเป็น 2 ชั่วโมง 30 นาที
ต่อวัน
จากการพิจารณาโครงการทั้งสามโครงการของรัฐ
ในการส่งเสริมให้ผชู้ ายมีสว่ นร่วมในการท�ำงานบ้านและ
เลี้ยงดูบุตรนั้น นับได้ว่า เป็นโครงการที่พยายามปลูกฝัง
แนวความคิดใหม่ให้กับคนญี่ปุ่น โดยเฉพาะผู้ชายญี่ปุ่น
ซึง่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมได้กดี กันผูช้ ายออก
จากการท�ำงานบ้านและการเลีย้ งดูบตุ รมาหลายทศวรรษ
นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา
ในด้ า นผลตอบรั บ การด� ำ เนิ น โครงการ เมื่ อ
พิจารณาจากข้อมูลเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง กล่าวได้ว่า กลุ่ม
คนที่ด�ำเนินการตามนโยบายรัฐได้ คือ กลุ่มหน่วยงาน
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ราชการ หรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ นอกจากนี้ การ
รณรงค์โครงการที่สร้างกระแสสังคมเช่นเดียวกับงาน
อีเวนต์ของเอกชนอย่างเช่น โครงการโอะโตฮัง ท�ำให้เกิด
ค�ำวิพากษ์วา่ เป็นเพียงการใช้เงินภาษีโดยเปล่าประโยชน์
และรัฐควรให้ความส�ำคัญกับการเคลื่อนไหวเพื่อผลัก
ดั น โครงการพื้ น ฐานที่ มี ผ ลกั บ การใช้ ชี วิ ต ของคนใน

สังคม เช่น การปฏิรูประบบการท�ำงาน [Hatarakikata
kaikaku] เพื่อลดเวลาการท�ำงานที่ยาวนาน หรือการ
ปรั บ ปรุ ง สภาพการจ้ า งงาน เป็ น ต้ น อย่ า งไรก็ ต าม
เนื่องจากบทความนี้มีขอบเขตในการพิจารณาข้อมูลที่
ได้จากเว็บไซต์เท่านัน้ ดังนัน้ การประเมินผลสัมฤทธิข์ อง
แต่ละโครงการ จึงเป็นประเด็นที่ต้องศึกษาเชิงลึกต่อไป
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