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จากชนบทสู่เมือง:ปัจจัย ผลกระทบ จากการย้ายถิ่น
วสวัตติ์ สุติญญามณี1
บทคัดย่อ
ในทางประชากรศาสตร์ การย้ายถิ่นเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญในด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึง
สถาบันครอบครัว ที่มีผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบ จากการย้ายถิ่นของสมาชิกในครอบครัว ตามแนวคิด
ทฤษฎีของ Everett S. Lee ซึ่งศึกษาในระดับปัจเจกบุคคล ว่าด้วยปัจจัยต้นทาง-ปลายทาง-อุปสรรคแทรก
กลางในการย้ายถิ่น เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการย้ายถิ่นของผู้ย้ายถิ่น ซึ่งในหลาย ๆ
ประเทศมีประชากรที่มีการย้ายถิ่นจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองเป็นจานวนมาก ผลจากการย้ายถิ่นดังกล่าว
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมไปถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่เปลี่ยนแปลง
ไปโดยมี ประชากรทุกภาคส่ ว นของประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่ว งเศรษฐกิจที่มีการ
ขยายตัวมากขึ้น
การศึกษาในครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ กษาถึงปั จ จั ยทางด้า น เศรษฐกิ จ สั งคม และสุ ข ภาพ ที่ เป็น ปัจจั ยใน
ทางบวก ปัจจัยในทางลบ รวมไปถึงการค้นหาปัจจัยศูนย์ ตามแนวคิดทฤษฎีของ Everett S. Lee ที่มีผลต่อ
การย้ายถิ่นนั้น ผู้ศึกษาทาการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมเพื่อค้นหาสาเหตุ ปัจจัย ผลกระทบ ของการ
ย้ายถิ่น ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ในภูมิภาคต่า ง ๆ ของโลก รวมทั้งในประเทศไทย เพื่อคาดการณ์
แนวโน้ม ผลกระทบจากการย้ายถิ่นดังกล่าว เพื่อหามาตรการรองรับและนโยบายสาธารณะ ที่เหมาะสมต่อ
การย้ายถิ่นของแรงงานต่อไป
คาสาคัญ: การย้ายถิ่น สังคมชนบท สังคมเมือง ปัจจัย ผลกระทบ
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Rural to Urban: Factors and Effects from Migration
Vasavat Sutinyamanee1
Abstract
Migration is an important process in demography in term of economic, social and family
institutions; which has an effect on migration of family’s member both positively and negatively.
Due to Everette S. Lee theory, the individual level study of push-pull and obstacle factors
influencing migrant’s decision towards migration. In many countries, there are plenty of
populations migrated from rural to urban. Consequently, economy and social have been changed
dramatically. In addition, not only community’s health and life styles has been altered, but also
all sectors of population nationwide get involved. This leads to economic expansion.
This study focuses on economic, social and health factors which considered as positive
and negative factors simultaneously; seeking zero factors according to Lee’s theory of migration.
This study was conducted by searching a literature reviews to find out the case and effect of
migration towards the economic, social and health in different regions worldwide, Thailand is
included. The purpose of this study is to predict the trends and effects of the aforementioned
migration so that appropriate measures and public policies can be prepared to support
population migration in the future.
Keywords: Migration, Urban, Rural, Factors, Effects
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บทนา

ทันสมัย ความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ (Erik, 2012) ถ้า
เรามองถึงยุโรปตะวันออกโดยเฉพาะประเทศรัสเซีย การ
ย้ า ยถิ่ น จากชนบทสู่ เ มื อ งยั ง มี ป ริ ม าณที่ สู ง มาก อั น
เนื่องมาจากขนาดของประเทศ และการกระจายตัวทาง
เศรษฐกิจยังไม่ทั่วถึงรวมไปถึงปัจจัยด้าน สภาพภูมิอากาศ
ที่ไม่สามารถยังชีพอยู่ได้ (Walker, 2010) และถ้ามองไปถึง
ภูมิภาคที่มีความแตกต่าง ทางเศรษฐกิจสูง ระหว่างสังคม
ชนบทกับสั งคมเมืองอย่างทวีปแอฟริกา การย้ายถิ่นจาก
ชนบทสู่เมืองมีปริมาณที่สูงมากอย่างเช่น ประเทศไนจีเรียมี
จานวนผู้ย้ายถิ่นจานวนมากย้ายถิ่นเข้าสู่เมืองใหญ่แม้ว่าจะ
ประกอบอาชีพ ที่เป็นแรงงานนอกระบบแม้จะไม่มีระบบ
สวัสดิการที่ดี แต่ก็มีผู้ย้ายถิ่นเป็นจานวนมากหลั่งไหลเข้าสู่
เมื องใหญ่ เพื่ อเลี้ ยงปากท้ องของตนเองและครอบครั ว
(Emmanuel O., 2013) ประเทศอียิปต์ก็เช่นกัน มี
การศึ กษาพบว่ าอั ตราการเจริ ญเติ บโตของประชากรใน
เมื อ งจะมี อั ต ราลดลง ซึ่ ง สวนทางกั บ อั ต ราการเพิ่ ม
ประชากรในชนบทที่ยังคงมีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อ ง
แต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังคงกระจุกตัวอยู่แค่เมือง
ใหญ่หลัก ๆ และมีความต้องการในตลาดแรงงานที่สูง จึง
เป็นเหตุให้เกิดการย้ายถิ่นของวัยแรงงานในชนบท เข้ามา
ประกอบอาชี พ ในเมื อ งใหญ่ ต่ า งๆ (Zinkina
and
Korotayev 2010)
ส าหรั บประเทศไทย มี การศึ กษาจ านวนมากที่
แสดงผลการศึกษาให้เห็นถึงการย้ายถิ่นแรงงานจากชนบท
สู่เมืองใหญ่ๆมาอย่างต่อเนื่องอาทิผลการศึกษาวิจัยของ
โรนัลด์(Ronald) ในปี1968และ การิป (Garip)ในปี2008
เป็ นต้ น ซึ่ งผลการศึ กษาการย้ ายถิ่ นในประเทศไทยนั้ น
พบว่ ากลุ่ มคนอี สานหรื อภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อของ
ประเทศไทยจะมีปริมาณการย้ายถิ่นเข้าสู่ เมืองที่สู งมาก
เป็น จานวนกว่าหนึ่งในสี่ของผู้ย้ายถิ่นในกรุงเทพฯ (อารี
จาปากลาย,2550 อ้างถึง กฤตยา อาชวนิชกุล 2536)

ในทางประชากรศาสตร์ ก ารย้ ายถิ่ นเป็ น
กระบวนการหนึ่งที่มีความสาคัญทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม
รวมไปถึงระดับครอบครัว ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งทางบวก
และทางลบจากการย้ายถิ่นของสมาชิกในครอบครัว ตาม
แนวคิดทฤษฎีว่ าด้วยปั จจั ยต้นทาง-ปลายทาง-อุปสรรค
แทรกกลางใน การย้ายถิ่นของ Everett S.Lee (1966) ซึ่ง
ศึกษาในระดับปัจเจกบุคคลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจในการย้ายถิ่นของผู้ย้ายถิ่น กระแสการย้ายถิ่น
ของประเทศไทยนั้ นได้เปลี่ยนแปลงจาก การย้ายถิ่นจาก
ชนบทสู่เมืองมาเป็นการย้ายถิ่นจาก เมืองสู่ชนบทนับตั้งแต่
ช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจ และการขยายภาคอุตสาหกรรมสู่
พื้นที่ชนบท แต่ก็ยั งคงมีกระแส การย้ ายถิ่นจากชนบทสู่
เมืองอันเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ ประการ การย้ายถิ่น
ดังกล่ าวส่ งผลให้ เกิดการเปลี่ ยน แปลงในด้านเศรษฐกิจ
สั ง คม และวั ฒ นธรรม รวมไปถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน
โครงสร้างทางประชากร และการปันผลทางประชากร ที่
ส่งผลอย่างยิ่งในการพัฒนาชุมชน และประเทศโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วง เศรษฐกิจที่มีการขยายตัวมากขึ้น
มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการย้ายถิ่นของแรงงานจาก
พื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสังคม ที่
มีความเจริญน้อยกว่า เข้ามาทางานในเมืองใหญ่หรื อเมือง
ที่ มี ค วามเจริ ญ ทาง เศรษฐกิ จ สั ง คมมากกว่ า (SouthNorth) โดยในทวีปเอเชียโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชน
จีน ซึ่งเป็ นประเทศที่มีความเจริ ญทางเศรษฐกิจ ยั งคงมี
กระแสการย้ า ย ถิ่ น จากชนบทสู่ เ มื อ งในปริ ม าณที่
ค่อนข้างมาก อันเนื่องมาจากความต้องการแรงงานในการ
ข ย า ย ตั ว ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ใ น
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยมีปัจจัยที่เกื้อหนุนในการ
ย้ายถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม (Ulrich,2012และ Lili Ma
2010) และในสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เป็นประเทศ
ที่มี การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงประเทศหนึ่งในเอเชีย
มีความต้องการแรงงานรวมไปถึงคนวัยหนุ่มสาวที่มี ความ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ต้ องการท างานในเมื องใหญ่ ๆที่ มี ความทั นสมั ย และให้
เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย และผลของการย้ า ยถิ่ น
ค่าตอบแทนที่สูง อย่างเช่น โซล ปูซาน หรืออินชอน เป็น ทางด้าน เศรษฐกิจ สั งคม และสุ ขภาพ ในภูมิภาคต่างๆ
ต้น ทาให้เกิดการย้ายถิ่นเข้ามาสู่ ในเมืองใหญ่ๆที่มีความ ของโลก รวมทั้งประเทศไทย รวมทั้งคาดการแนวโน้มของ
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ผลจากการย้ายถิ่นทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เมือง และผลกระทบของการย้ายถิ่นจากชนบทสู่ เมืองมี
เพื่อหามาตรการรองรับและนโยบายสาธารณะเพื่อรองรับ อะไรบ้าง โดยศึกษาด้วยวิธีการทบทวนวรรณกรรมจากงาน
การย้ายถิ่นของแรงงานต่อไป
วิจัย บทความวิชาการ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
จานวน 21 บทความ โดยมีรายละเอียดจานวนบทความที่
ระเบียบวิธีการศึกษา
ศึกษาในครั้งนี้ดังตารางที่ 1
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ค าถามในการศึ ก ษาอยู่ 2
คาถามคื อ อะไรเป็ นปั จจั ยของการย้ ายถิ่ นจากชนบทสู่
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะของบทความที่ทาการศึกษา

รายละเอียด
ปีที่ตีพิมพ์
ก่อนปี 2000
ปี2001-2007
ปี2008-2014
ฐานข้อมูล (Data Source)
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) แบ่งเป็น
สัมภาษณ์เชิงลึก
แบบสอบถาม

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาเฉพาะปัจจัยการย้ายถิ่น
ศึกษาเฉพาะผลกระทบการย้ายถิ่น
ศึกษาทั้งปัจจัยและผลกระทบการย้ายถิ่น
กลุ่มประเทศที่ทาการศึกษา
เอเชีย
ยุโรป
แอฟริกา
อเมริกา
ทั่วโลก

จานวนบทความที่ศึกษา
1
2
18
10
3
7

11
6
9
6
9
4
4
3
1
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ผลการศึกษา
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดการย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง
มีการศึกษาวิจัยมากมายที่ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง โดยเป็นทั้งปัจจัยผลักใน
พื้นที่ต้นทาง และปัจจัยดึงในพื้นที่ปลายทางอันเป็นปัจจัย
ที่ส่ งผลต่ อการย้ ายถิ่ น จากชนบทสู่ เมือง อันเป็ นผลจาก
ปัจจัยดังต่อไปนี้
ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) ที่เป็นผล
ของความแตกต่างในด้านเศรษฐกิจในสังคมชนบทกับสังคม
เมือง โดยปัจจัยผลัก (Push Factor) ในพื้นที่ต้นทาง และ
เป็ นปั จ จั ย ดึ งในพื้ น ที่ ป ลายทางอั น เนื่ อง มาจาก ความ
แตกต่างกันในสภาพเศรษฐกิจ ค่าตอบแทน ความต้องการ

แรงงาน ในทุ กภู มิ ภ าคไม่ ว่ าจะเป็ นทวี ปเอเชี ย (Ulrich,
2012; Erik, 2012; Garip, 2008 และ อารี จาปากลาย
2550) ทวีปแอฟริกา (Zinkina and Korotayev 2010
และEmmanuel O., 2013) และ ทวีปยุโรป (Walker,
2010) ผลการศึกษาของบรรดานักวิชาการทั้งหลายเหล่านี้
ต้องการชี้ให้ เห็ นว่าคุณภาพชีวิตของคนในขนบททั้งด้าน
สถานภาพทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ นั้ น คนในเมื อ งมี
มาตรฐานที่สูงและโอกาสการทางานเพื่อสร้างฐานะ ความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสถานะทางสังคมดีขึ้น จากปัจจัยดังกล่าว
สามารถสรุปเป็นภาพให้เห็นถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผล
ต่อการย้ายถิ่นแรงงานจากชนบทสู่เมืองให้เกิดความเข้าใจ
ได้ง่ายและขัดเจนได้ดังภาพที่ 1
ความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ

ความยากจน
(Poverty)

ชนบท

เมือง

(Rural)

(Urban)

อุปสงค์
แรงงาน
(Labor Supply)

(Economic
Prosperity)

รายได้ที่สูง

(High Income)

ความต้องการ
แรงงาน
(Labor Demand)

ภาพที่ 1 แสดงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง (จากการสรุปของผู้ศึกษา)
ด้านสังคม (Social Factors) ปัจจัยที่สาคัญ
ในด้านสั งคมคือการสร้างเครือข่ายของผู้ย้ายถิ่นที่มาจาก
พื้นที่เดียวกัน กลุ่มคนที่พูดภาษาเดียวกันหรือมีวิถีชีวิตที่มี
รูปแบบที่คล้ายกันอยู่รวมกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นปัจจัย
เครือข่ายความช่วยเหลือในการอพยพเคลื่อนย้ายและเมื่อ
มาตั้งหลั กแหล่ งที่ อยู่ ในสั งคมเมืองก็ตั้ งถิ่ นฐานและมีวิ ถี
ชีวิตความเป็นอยู่ ภาษา วัฒนธรรม ความคิด และค่านิยม
ที่คล้ายคลึงกันเป็นการลดแรงกดดันในการอยู่รวมกัน เพื่อ

ลดความแตกต่างและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการย้าย
ถิ่น เครือข่ายของผู้ย้ายถิ่นจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างหนึ่ง
ในการย้ายถิ่นของผู้ย้ายถิ่น (Walker, 2010, อารี จาปา
กลาย 2550 และ Gullette, Gregory S. 2014) จากปัจจัย
ดังกล่าวสามารถสรุปเป็นภาพให้เห็นถึงปัจจัยด้านสังคมที่
ส่งผลต่อการย้ายถิ่นแรงงานจากชนบทสู่เมืองให้เกิดความ
เข้าใจได้ง่ายและขัดเจนได้ดังภาพที่ 2
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ภาษา
(Language)

ชนบท

เมือง

(Rural)

(Urban)

วัฒนธรรม
(Culture)

เครือข่ายทาง
สังคม
(Social Network)

ทัศนคติ
(Opinion)

ภาพที่ 2 แสดงปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง (จากการสรุปของผู้ศึกษา)
ผลกระทบจากการย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง
มี กา รศึ ก ษาม ากม ายทั้ งใน ประ เทศ แล ะ
ต่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ ผลกระทบจากการย้ า ยถิ่ น ทั้ ง
ผลกระทบในแง่บวก และแง่ลบ โดยผลกระทบดังกล่าวมี
ผลกระทบกับผู้ ย้ายถิ่น ครอบครัว ของผู้ย้ ายถิ่น พื้นที่ต้น
ทาง และของผู้ อยู่ ในถิ่ นที่ ได้ รั บการอพยพย้ ายถิ่ น หรื อ
พื้นที่ปลายทาง โดยมีผลกระทบด้านต่าง ๆ ดังนี้
ผลทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Effects) การ
ย้ายถิ่นมีผลในแง่บวก และแง่ลบกับเศรษฐกิจในพื้นที่ต้น
ทางโดยผ่านเงินส่งกลับ (Remittance) ที่ทาให้พื้นที่ต้น
ทางมีการบริโภคเพิ่มขึ้นการลงทุน ในพื้นที่เพิ่มขึ้น มีเงิน
ไหลเวี ย นในพื้ น ที่ ต้ น ทางเพิ่ ม มากขึ้ น เศรษฐกิ จ มี ก าร
ขยายตั ว มากกว่ า เดิ ม ครอบครั ว มี เ ศรษฐกิ จ ดี ขึ้ น
(Ulrich,2012และ อารี จ าปากลาย, 2555 และ Xing
C.2014) แต่มีการศึกษาถึงผลในแง่ลบจากการย้ายถิ่นที่
ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งพื้นที่ต้นทาง และพื้นที่ปลายทาง โดย
กล่ าวถึ งช่องว่ างระหว่ าง รายได้ ของพื้ นที่ ต้ นทางที่ เป็ น
สังคมชนบท และปลายทางที่เป็ นสั งคมเมืองที่กว้างมาก
อันเนื่องมากจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเขตเมือง
มีมากกว่า มีความต้องการแรงงานเพื่อที่จะขยายเศรษฐกิจ
สูง และถ้ามองถึงเขตชนบทที่มีผลกระทบในผลประโยชน์
ของต้นทางที่เป็นสังคมเกษตร ต้องมีต้นทุนในการผลิตที่สูง

กว่าที่เคยเป็นมาอันเนื่องมาจากวัตถุดิบทางการเกษตร มี
ราคาที่สูงขึ้น (Lili Ma,2012) แต่มีการวิจัยที่ศึกษาในทาง
ตรงกันข้ามโดยกรณีที่พื้นที่ปลายทางเป็นสังคมเมืองมีค่า
ครองชีพที่สูงกว่าพื้นที่ต้นทางที่เป็นสังคมชนบทมีค่าครอง
ชี พ ต่ ากว่ า รายได้ ของผู้ ย้ า ยถิ่ น จึ งไม่ เพี ย งพอต่ อ การ
ดารงชีวิต จึงทาให้มีการส่งเงินมาช่วยเหลือจากครอบครัว
ที่อยู่ในพื้นที่ต้นทาง (Reverse Remittance)เพื่อให้ผู้ย้าย
ถิ่นสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมเมืองได้ (Erik, 2012)
ผลทางด้านสังคม (Social Effects) นอกจากผล
ทางด้ านเศรษฐกิ จแล้ ว ผลด้ า นสั งคมจึ งเป็ น ผลหลั ก ที่
สาคัญอีกด้านหนึ่ง การศึกษาด้านผลกระทบด้านสังคมกับ
การย้ายถิ่นนั้น มีผลกระทบมากมาย เช่นปัญหาของการ
ย้ายถิ่นของวัยแรงงานที่เป็นผู้เป็นพ่อและแม่ที่ส่งผลต่อลูก
ซึ่งอยู่ห่างจากพ่อแม่ที่ย้ายถิ่น ทาให้มีปัญหาสุขภาพจิตสูง
กว่า ลู กที่อยู่กั บพ่อและแม่ (อารี จาปากลาย, 2555)
นอกจากปัญหาที่ เกิ ดกั บครอบครั วแล้ ว ผลกระทบด้ าน
สังคมที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ย้ายถิ่นเองก็มีเช่นกัน เนื่องจาก การ
ย้ายถิ่นผู้ย้ายถิ่นต้องไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลายทางที่มีความ
แตกต่าง ในด้านสั งคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่
กับพื้นที่ต้นทาง ทาให้ผู้ย้ายถิ่นต้องมีการปรับตัว ผู้ย้ายถิ่น
บางรายที่ไม่สามารถปรับตัวได้จึงต้อง ย้ายกลับถิ่นเดิมของ
ตน (Lili Ma,2012 และ อารี จาปากลาย, 2555) แต่ถ้าผู้
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ย้ายถิ่นนั้นอาศัย หรือกระจุกตัว อยู่ร่วมกับผู้ย้ายถิ่นมาก
จากพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น หรื อ ผู้ ที่ มี วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ที่ มี
ลั ก ษณะแบบแผนในการด าเนิ น ชี วิ ต แบบเดี ย วกั น อยู่
รวมกันเป็นเครือข่าย (Networks) ก็จะทาให้ผลกระทบใน
แง่ปัญหาลดลงแปรเปลี่ยนเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน (Walker, 2010 , อารี จาปากลาย, 2555,
Gullette, Gregory S. 2014 และ Raleigh, Clionadh
2014 )
ผลทางด้ านสุ ขภาพ (Health Effects) มี
การศึกษาถึงการย้ายถิ่นที่มีผลต่อสุขภาพโดย การศึกษา
พบว่า การย้ายถิ่นโดยเฉพาะผู้หญิงที่ย้ายถิ่นเข้ามาทางาน
ในพื้นที่ที่มีความแตกต่างในด้านชีวภาพ สังคม วัฒนธรรม

ที่มีความหลากหลาย และแตกต่างจากพื้นที่ต้นทาง ทาให้
มีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นโดยผู้ย้ายถิ่นที่เป็น หญิงตั้งครรภ์มี
อัตราการที่เด็กตายคลอด หรือการคลอดที่ทารกเสียงชีวิต
สูง (Sirin, 2011) นอกจากปัญหาที่ส่งผลกับผู้ย้ายถิ่นเองยัง
ส่งผลถึง ปัญหาของคนในครอบครัว และบุตรหลานของผู้
ย้ายถิ่น โดยพบว่าบุตรหลานของผู้ย้ายถิ่นมีสุขภาพที่ไม่ดี
โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพจิตจะมีอัตราสูงกว่า บุตรหลาน
ของผู้ ที่ ไม่ ย้ ายถิ่ น โดยพบว่ าเป็ นปั ญหาในด้ านอารมณ์
ปัญหาด้านพฤติกรรม สมาธิสั้น และ ปัญหาความสัมพันธ์
กับเพื่อน (อารี จาปากลาย,2555) ผลกระทบการย้ายถิ่น
จากชนบทสู่ เมืองสามารถสรุปเป็นภาพเพื่อให้ เกิดความ
เข้าใจได้ง่ายและชัดเจนตามภาพที่ 3

ชุมชนและสังคม
(Community and Society)

ผลทางด้านเศรษฐกิจ
(Economic Effects)

ครอบครัวและมนุษยสัมพันธ์
(Family and Human Relation)
ผู้ย้ายถิ่น
(Migrant)
ผลทางด้านสุขภาพ
(Health Effects)

ภาพที่ 3 แสดงผลกระทบจากการย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง (จากการสรุปของผู้ศึกษา)

ผลทางด้านสังคม
(Social Effects)
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สรุปผลการศึกษา
ความคล้ายคลึงกันของงานที่ศึกษา(Commonalities)
การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการย้ายถิ่นจากชนบท
สู่เมือง โดยการศึกษาที่ทบทวนวรรณกรรมนั้นมีประเด็น
ที่ ศึ ก ษาในเรื่ อ งของปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ ( SocioEconomic Factors) ที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมไป
ถึง ความเจริญที่มีความแตกต่างกันระหว่างชนบทซึ่งเป็น
พื้นที่ต้นทาง และเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ปลายทาง โดยกล่าว
ถึงค่าจ้าง หรือค่าแรง (Wages) ที่เป็นปัจจัยดึงดูดในพื้นที่
ปลายทาง และเป็นปัจจัยผลักในพื้นที่ต้นทาง รวมไปถึง
ความต้องการในด้านแรงงานและความหลากหลายของ
อาชีพมากกว่าพื้นที่ต้นทาง จึงทาให้ยังคงมี กระแสการ
ย้ า ยถิ่ น จากชนบทสู่ เ มื อ งในปริ ม าณที่ สู ง อยู่ (Ulrich,
2012; Erik, 2012; Garip, 2008; Zinkina and
Korotayev 2010; Emmanuel O., 2013; Ronald,
1968; Fertner, Christian, 2013 และ อารี จาปากลาย
2550, 2555) และ มีการศึกษาถึงปัจจัยทางสังคมในด้าน
เครือข่ายของผู้ย้ายถิ่น (Migration Network) ที่เป็น
ปัจจัย ที่ลดแรงกดดันของผู้ย้ายถิ่นให้ผู้ย้ายถิ่นจากสังคม
ชนบทที่ย้ายถิ่นมาในเมืองสามารถปรับตัว เพื่อเอาชีวิต
รอด ในสังคมเมือง โดยการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ผ่านความเป็นคนร่วมวัฒนธรรมเดียวกัน (Walker, 2010
และ อารี จาปากลาย, 2550)
ข้อแตกต่างกันของงานที่ศึกษา (Differences)
ในส่ วนที่เป็ นข้อแตกต่างกัน ของการศึกษาโดย
การทบทวนวรรณกรรมนั้น มีส่วนที่แตกต่างกันในแต่ละ
งาน คือ ท้องที่ที่ทาการศึกษาในแต่ละทวีป ได้แก่ เอเชีย
ยุ โ รป และแอฟริ กา และมีข้อแตกต่างกัน ในเรื่อง ของ
การศึกษาถึงผลกระทบของการย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง
โดยได้ศึกษาประเด็น ของผลกระทบในแต่ล ะด้าน โดย
กล่าวถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อความเติบโต
ในการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ ป ลายทางมี ก าร
ขยายตั ว เพิ่ ม มากขึ้ น โดยอาศั ย ปริ ม าณเงิ น ส่ ง กลั บ
(Remittances) (Ulrich,2012 และ อารี จาปากลาย,
2555) แต่มีก ารศึกษาที่มีผ ลการศึกษาที่ แตกต่าง โดย

กล่าวว่าการย้ายถิ่นจากเมืองสู่ชนบทจะทาให้เกิดช่องว่าง
ทางเศรษฐกิจระหว่างชนบท และเมืองยิ่งกว้างมากขึ้น
(Lili Ma, 2012)รวมไปถึงการย้ายถิ่นไปอยู่ในเมืองใหญ่
หรือเมืองที่มีความเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมทาให้มี
ค่ า ครองชี พ ที่ สู ง กว่ า ชนบท รายได้ อ าจไม่ เ พี ย งพอต่ อ
รายจ่า ยจึง เป็ นสาเหตุ ให้ เ กิ ดการเงิ นส่ ง กลั บ ย้ อนกลั บ
(Reverse Remittances) กลับมาช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่น ใน
การดารงชีพในเมืองได้ (Erik, 2012) นอกจากผลทางด้าน
เศรษฐกิจ ยังศึกษาผลทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ย้าย
ถิ่นเองก็มีเช่นกัน เนื่องจากการย้ายถิ่นผู้ย้ายถิ่นต้องไป
อาศัยอยู่ในพื้นที่ปลายทางที่มี ความแตกต่าง ใน ด้าน
สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ กับพื้นที่ต้นทาง
ทาให้ผู้ย้ายถิ่นต้องมีการปรับตัว ผู้ย้ายถิ่น บางรายที่ไม่
สามารถปรับตัวได้จึง ต้องย้ายถิ่นกลับ (Lili Ma,2012
และ อารี จาปากลาย, 2555) อีกทั้งศึกษาเรื่องการจัด
สวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นแรงงานนอกระบบให้
มี ส วั ส ดิ ก ารที่ ดี เ พี ย งพอในการด ารงชี วิ ต ในเมื อ งได้
(Emmanuel O., 2013) และการศึกษาถึงผลทางด้าน
ความสัมพันธ์ของคน ในครอบครัวของผู้ย้ายถิ่น รวมไป
ถึงสุขภาพผู้ย้ายถิ่น และครอบครัวของผู้ย้ายถิ่นจากการ
ย้ายถิ่นอีกด้ว ย (Sirin, 2011 และอารี จาปากลาย,
2555)
ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
จากการศึกษาสามารถทราบถึงปัจจัย และผลจาก
การย้ายถิ่นในด้านต่าง ๆ จากชนบทสู่เมืองว่าสิ่งใดเป็น
ปัจจัย ที่สาคัญ ในการย้ายถิ่นของผู้ย้ายถิ่นจากชนบทสู่
เมื อ ง รวมถึ ง ผลกระทบที่ มี ต่ อ การย้ า ยถิ่ น ในมิ ติ ด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ อีกทั้งยังแนวโน้มการย้าย
ถิ่นจากชนบทสู่เมืองยังคงเป็นกระแสหลักในการย้ายถิ่น
ใน ประเทศต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประเทศที่พัฒนา หรือมีความ
เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ มี ค วามเป็ น เมื อ งสู ง และ
ประเทศ ที่กาลังพัฒนาที่มีความแตกต่างอย่างมากทาง
เศรษฐกิจระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมือง เมื่อทราบถึง
ปัจ จั ย และผลกระทบดั ง กล่ า วแล้ ว สามารถน าไปเป็ น
ข้อมูล ในการศึกษาครั้งต่อไปถึงรูปแบบในการตัดสินใจ
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แนวโน้ ม ของการย้ า ยถิ่ น ในอนาคต รวมไปถึ ง การ
วางแผนนโยบายสาธารณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการย้าย
ถิ่น เช่น
1 นโยบายด้ า นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และการ
กระจายความเจริญ จากการการศึกษาที่ได้ทราบถึงปัจจัย
และ ผลกระทบจากการย้ า ยถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในด้ า น
เศรษฐกิจที่เป็นสาเหตุหลักในการย้ายถิ่น อันเนื่องมาจาก
สภาพเศรษฐกิจ และความเจริญที่มีความแตกต่างในพื้นที่
ต้นทางและพื้น ที่ป ลายทาง โดยการย้ ายถิ่น นั้ น จะมีผ ล
กระทบในด้ านลบต่อพื้ น ที่ต้น ทาง กล่ าวคือ แรงงานใน
พื้นที่ต้นทางที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจน้อยกว่าพื้นที่
ปลายทาง หรื อ ยั ง เป็ น สั ง คมชนบท มี ค วามต้ อ งการ
แรงงานน้ อยกว่า ปริ มาณแรงงานในพื้น ที่ที่มี อยู่ จึ ง เกิ ด
การย้ ายถิ่น สู่ พื้น ที่ป ลายทางที่มีความเจริ ญมากกว่า มี
ความเป็นสังคมเมืองที่มีความต้องการแรงงานสูง จึงทาให้
การพัฒนาเศรษฐกิจ และความเจริญในพื้นที่ต้นทางนั้น
ยั ง คงชะลอตั ว การหมุ น เวี ย นทางเศรษฐกิ จ ต่ า แต่ ใ น
พื้นที่ปลายทางนั้นยังคงมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่าง
ไม่หยุดนิ่ง การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจสูงทาให้ เกิดช่อง
ว่างทางความเจริ ญทางเศรษฐกิจ ระหว่างพื้น ที่ต้นทาง
และพื้นที่ปลายทางมีปริมาณที่กว้าง และมากขึ้นเรื่อย ๆ
หากกระแสการย้ า ยถิ่ น จากชนบทสู่ เมื อ งยั ง คงมี อยู่ ใ น
ปริ ม าณที่ ม ากอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การลด
ช่องว่าง ดังกล่าว จึงควรมีการกระจายความเจริญและ
การลงทุนในด้านต่างๆสู่พื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ต้นทางที่มี
อุปทาน แรงงานที่สูง โดยสามารถที่จะลดอัตราการย้าย
ถิ่นเข้าสู่เขตเมือง เพื่อลดความแออัดของประชากรในเขต
เมือง รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มการอุปโภคบริโภคสู่ พื้นที่ต้น
ทางให้มีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย
2 นโยบายด้ า นสาธารณสุ ข ของผู้ ย้ า ยถิ่ น จาก
การศึกษาพบว่าผลกระทบที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ย้าย
ถิ่นโดยตรงนั้นก็คือ ผลกระทบด้านสุขภาพ อันเป็นเพราะ
การย้ายถิ่นจากต้นทางมายังปลายทางที่มีสภาพแวดล้อม
วิถชี ีวิต และวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างต่าง ทาให้ผู้ย้าย
ถิ่นจาเป็นต้องปรับตัว เกิดแรงกดดัน ความเครียด และ

ความวิตกกังวลอันทาให้เกิดปัญหาสุขภาพเกิดขึ้น ดังนั้น
จึงควรมีนโยบาย หรือสวัสดิการด้านสุขภาพของ ผู้ย้าย
ถิ่นให้เพียงพอ และเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ย้าย
ถิ่น อาทิ นโยบายสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับ อนามัยเจริญ
พันธุ์ ซึ่งผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในวัยแรงงานอีกทั้งยัง
เป็ น วั ย เจริ ญ พั น ธุ์ ดั ง นั้ น อนามั ย เจริ ญ พั น ธุ์ จึ ง มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อผู้ย้ายถิ่น ที่จะทาให้ผู้ย้ายถิ่นให้มี
สุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงต่อไป
3 นโยบายด้านเครือข่ายและสังคมผู้ย้ายถิ่น จาก
การศึกษาพบว่าเครือข่ายทางสังคมเป็นส่วนสาคัญทั้งด้าน
ปั จ จั ย และผลกระทบจากการย้ า ยถิ่ น เป็ น อย่ า งมาก
ดังนั้นควรให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างนโยบาย
ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายทางสังคมของผู้ย้ายถิ่น เช่น
การตั้งสมาคม ชมรม หรือสมาพันธ์ของผู้ย้ายถิ่นที่มาจาก
พื้นถิ่นเดียวกันให้มาร่วมกันทากิจกรรม แลกเปลี่ยนความ
คิ ด เห็ น และรั บ ฟั ง ปั ญ หากั น และกั น เพื่ อ เป็ น การลด
ปัญหาสังคมที่จะเกิดขึ้นจากความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม
ที่แตกต่างของผู้ย้ายถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความอุ่นใจ
ให้กับผู้ย้ายถิ่นในการทางานในพื้นที่ปลายทางที่มีสังคม
และวัฒนธรรมที่แตกต่างจากพื้นที่ต้นทางของตนได้อีก
ทางหนึ่งด้วย
จากนโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายหลักที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับตัวผู้ย้ายถิ่นโดยตรง และสังคมรอบข้างของ
ผู้ย้ายถิ่น ดังนั้นทุกภาคส่วนต่างๆจึงควรให้ความสาคัญ
และมีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาความอยู่ดี มี
สุขของประชาชน ในประเทศเพราะประชาชนคือกาลั ง
หลักที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ และนาพา ประเทศให้
มีความเจริญพัฒนา อย่างเข้มแข็งต่อไปในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย
วงศ์บุญสิน และ อาจารย์ ดร.ปัทพร สุคนธมาน วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ส าหรั บ
คาแนะนา ชี้แนะ ในการเขียนบทความวิชาการ ชิ้นนี้
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