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ภาวะประชากรชนบทและการปรับตัวในระดับครัวเรือน
สําราญ สะรุโณ
----------------------------บทนํา
ประชากรศาสตร(Demographic) สหสาขาวิชาที่กําลังไดรับการสนใจไมเฉพาะนัก
ประชากรศาสตรเทานั้น ภาพพื้นฐานของประชากรในมุมมองโดยทั่วไปในประเทศไทยมักจะกลาวถึงภาวะ
องคประกอบและการเคลื่อนไหวของขนาดประชากร ขณะที่นักเศรษฐศาสตรเฝามองอัตราการเพิ่มขึ้นของ
พลเมืองและการรองรับไดของทรัพยากร พรอมกับนักสังคมศาสตรที่ใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพชีวิต
สวน ดานมุมมองที่นักพัฒนาการเกษตรสนใจมักจะเปนศาสตรการประยุกต การปรับตัว และผลกระทบที่
เกิดขึ้นในภาวะประชากรชนบทจากเหตุของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
การทําความ
เขาใจประเด็นประชากรชนบทไทย ในอดีตจะอธิบายไดจากภาวะประชากรของประเทศเนื่องจากจํานวน
ประชากรชนบทเปนสวนใหญของประชากรทั้งประเทศแตปจจุบันสภาพการณเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ประชากร
ชนบทมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องจนเหลือเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศ การศึกษาประเด็น
ภาวะประชากรชนบทจึงเปนการศึกษากลุมเฉพาะเจาะจงมากขึ้น นอกเหนือจากปรากฏการณเดิมๆที่เคย
ศึกษาเชน การเกิด การเจริญพันธุ โครงสรางอายุ เพศ การตายและการยายถิ่น
การศึกษาขอมูลประชากรจะใชฐานขอมูลจากการสํามะโนประชากรและการเคหะที่จัดทําทุกๆ 10 ป ประกอบ
กับขอมูลการวิจัยสนามของเหลานักวิจัยสาขาประชากรศาสตร ในสวนของประชากรชนบทนักวิชาการมัก
ใชฐานการคํานวณจากขอมูลประชากรรวมและศึกษาเฉพาะกรณีตามประเด็นภาวะประชากร ซึ่งรายงาน
ฉบับนี้ไดรวมรวมประเด็นที่เกี่ยวของกับประชากรชบบทโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวและการปรับตัวของ
ครัวเรือนตามภาวะและสถานการณที่เกิดขึ้นในแตละชวงเหตุการณและชวงเวลา จากขอมูลแหลงตางๆดังที่
กลาวมาแลว
แนวคิดเชิงทฤษฎีและความสัมพันธเชิงประชากร
ในบรรดาแนวคิดและทฤษฎีวาดวยประชากรที่มีอยูมากมายนั้นไดเสนอมุมมองประชากรแตกตางกันไปทั้งมห
ภาคและจุลถาค เชน การเพิ่มประชากรและการเพิ่มผลผลิตอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกับการ
เกิดและการตายของประชากร การเจริญพันธุ การยายถิ่น เปนตน แนวคิดที่นาสนใจในประเทศกําลัง
พัฒนาอยางไทยโดยเฉพาะมุมมองประชากรในระดับจุลภาคหรือมุมมองดานผลกระทบและการปรับตัว
ระดับครัวเรือนนั้นเชื่อวาแนวคิดดานเศรษฐศาสตรประชากรเปนประเด็นที่นาสนใจอยางยิ่ง ซึ่งเห็นไดทั่วไป
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ในหมูนักวิจัยทางสังคมศาสตรวาผลการศึกษาสภาพสังคมเกษตร หรือความสัมพันธระหวางเกษตรกรและ
เทคโนโลยีนั้นปจจัยทางเศรษฐศาสตรเชนผลตอบแทน รายได จะเปนปจจัยสําคัญอันดับแรกที่ทําใหเกิดแรง
กดดัน และสงผลตอการตัดสินใจปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงองคประกอบในระบบฟารมของเกษตรกรเพื่อให
สามารถอยูรอดไดในภาวะการเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวทางภาวะประชากรก็เปนผลอยางหนึ่งใน
กระบวนการนี้
นักเศรษฐศาสตรประชากรเชื่อวาระบบเศรษฐกิจที่อยูระหวางการพัฒนาจะสงผลกระทบตอการเพิ่มขึ้นของ
ผลผลิตและรายได การจางและการมีงานทํา และสุดทายคือแบบแผนการดํารงชีวิตของประชากรและการ
เปลี่ยนแปลงในภาวะประชากร กลาวคือในชวงตนการพัฒนาเศรษฐกิจประชากรจะปรับตัวดานการเจริญ
พันธุและการตาย ดานการตายจะมีการปรับตัวเร็วจากผลการพัฒนาดานการแพทยแตการเจริญพันธุจะ
อาศัยชวงเวลาจนกระทั่งเกิดความรูสึกวาภาวะครอบครัวใหญเปนอุปสรรคตอการปรับตัวทางเศรษฐกิจ ผล
ตอภาวะเจริญพันธุเมื่อรายไดมากขึ้นครัวเรือนจะเลี้ยงดูบุตรไดมากขึ้น ขณะเดียวกันความคิดเรื่องคุณภาพ
การเลี้ยงดูจะเขามาแทนที่ประกอบกับภาระคาใชจายที่สูงขึ้นและเวลาที่ตองออกไปทํางานนอกบานทําให
ผลักดันใหลดการเจริญพันธุ ภาวะการตายไดรับผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทําใหเปลี่ยนแปลง
สาเหตุการตายจากโรคภัยธรรมชาติเปนจากเครื่องมือ เครื่องจักร สวนการยายถิ่นนั้นมีแรงผลักดันโดยตรง
จากเศรษฐกิจเพราะการคาดหวังในโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกวาในพื้นที่ที่ยายไป(เทียนฉาย กีรนันทน
,2526)
สํามะโนประชากรป2543
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดรายงานผลการสํามะโนประชากรและการเคหะประจําป2543 พบวาจํานวน
ประชากร ณ วันที่ 1 เมษายน 2543 ทั้งสิ้น 60,606,947 คน เปนเพศชาย 29,844,870 คน หญิง
30,762,077 คน อัตราสวนชาย/หญิง 97.0/100 มีประชากรวัยเด็ก 0 – 14 ป รอยละ 24.1 วัยทํางาน 15 –
59 ป รอยละ 66.5 วัยสูงอายุ รอยละ 9.4 อายุเฉลี่ยประชากร 29.7 ป ประชากรชนบทรวม 41.76 ลานคน
หรือรอยละ 68.9 อัตราการเพิ่มประชากรรอยละ 1.05 จํานวนครอบครัวทั้งสิ้น 15.66 ลานครอบครัว ขนาด
ครอบครัว 3.9 คน เล็กลงจาก 4.4 คน ในป2533 โดยเขตชนบทมีขนาดครอบครัวเฉลี่ย 4.0 คน ความ
หนาแนนประชากรเพิ่มขึ้นจากป 2533 คือ 106.3 คนเปน 118.1 คน/ตารางกิโลเมตร (ตารางที่1)
โครงสรางประชากรชนบท
ประชากรชนบท ตามความหมายของสํานักงานสถิติแหงชาติหมายถึงประชากรที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล
หรือนอกเขตทองถิ่นที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล
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การศึกษาโครงสรางประชากร (population structure) หรือโครงสรางทางอายุและเพศ (age
and sex structure) แสดงใหเห็นถึงจํานวนและสัดสวนประชากรชายหญิงในชวงอายุหนึ่ง ซึ่งเปน
ผลมาจากการสั่งสมของภาวะเจริญพันธุ การตาย การยายถิ่นในอดีต (จรรยา เศรษฐบุตร,2532)
ตารางที่1 จํานวนประชากรและอัตราการเพิ่มประชากร
ป
2452
2462
2472
2480
2490
2503
2513
2523
2533
2543

จํานวน (ลานคน)
8.15
9.21
11.51
14.46
17.44
26.26
34.39
44.82
54.55
60.61

อัตราการเพิ่ม
1.22
2.23
2.86
1.87
3.15
2.70
2.65
1.96
1.05

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2543
จํานวนประชากรชนบท
จํานวนประชากรชนบท มีแนวโนมลดลงเปนตนมาตั้งแตป2503 คือลดลงจากรอยละ87.5 เปน รอย
ละ 68.9 ในป 2543 ซึ่งเปนทิศทางเดียวกันกับอาชีพเกษตรกรรมที่มีแนวโนมลดลงจากรอยละ 82.3ในป2503
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2543) เหลือรอยละ46.4 ในป2543(มหาวิทยาลัยมหิดล,2543) ขณะที่อาชีพนอก
เกษตรมีสัดสวนเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาเชนกัน(ตารางที่2)
ตารางที่2 อัตรารอยละของประชากรตามที่อยูอาศัยและอาชีพ
เขตเมือง
2503
12.5
2513
13.2

เขตชนบท
87.5
86.8

อาชีพเกษตรกรรม
82.3
79.4

อาชีพนอกเกษตร
17.7
20.6
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2523
2533
2543

17.0
18.7
31.1

83.0
81.3
68.9

72.3
67.3
46.4*

27.7
32.7
53.6

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2543 และ * มหาวิทยาลัยมหิดล,2543
การเกิดและภาวะเจริญพันธุ
อายุแรกสมรสชายชนบทเฉลี่ย 24.2 ป หญิง 21.4 ป เร็วกวาในเมืองเล็กนอยคือ 24.3 และ 22.0 ป (จรรยา
เศรษฐบุตร,2532) อัตราเจริญพันธุ 6.42 คน ในป 2503 - 2508 ลดลงเหลือ 2.96 คน ในป 2528 - 29
และ 2.28 คนในป 2538 – 39 (สํานักงานสถิติแหงชาติ,2543)
อายุ
การเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรชนบท จากป2513 - 2543 ประชากรชวงอายุ 0 - 14 ป มีจํานวนลดลงจาก
รอยละ 40.6 เปนรอยละ 24.7 วัยทํางานอายุ 15 - 59 ป มีจํานวนสูงขึ้นจาก รอยละ 54.9 เปน รอยละ
68.6 เชนเดียวกันกับประชากรสูงอายุหรือ 60 ปขึ้นไปมีจํานวนเพิ่ม จากรอยละ 4.3 เปน รอยละ 6.6
(จรรยา เศรษฐบุตร,2532) ประมาณวา ป2563 ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึง10 ลานคน(กุศล สุนทรธาดา,2539)
ภาวะผูสูงอายุในชนบทสวนใหญมีการศึกษาต่ํา จะไมเอื้ออํานวยตอการทําการเกษตรหรือลูกหลานไมใหทํา
เพราะเกรงจะอับอายตอเพื่อนบาน ผูสูงอายุเหลานี้จะทําหนาที่ดูแลหลาน และจะมีลูกหลานสงเงินมาใหใช
จาย แมไมสม่ําเสมอแตชาวบานในหมูบานเดียวกันจะใหความชวยเหลือเทาที่ชวยได (จรรยา เศรษฐบุตร
,2532)
เพศ
เพศหญิงจะมีอัตราสวนสูงกวาชายเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะชวงวัยสูงอายุ (ตารางที่3) แสดงใหเห็นถึงถึง
อายุขัยเฉลี่ยของเพศหญิงที่สูงกวาเพศชายคือเฉลี่ยหญิง 66.2 ป ชาย 62.2 ป สิ่งที่สะทอนใหเห็นประการ
หนึ่งคือภาวะการเปนหมายของหญิงสูงกวาชาย อัตราสวนชายหมาย/หญิงหมาย 1/3.6 (จรรยา เศรษฐ
บุตร,2532)
ตารางที่3 อัตราสวนทางเพศของประชากรชนบทจําแนกตามกลุมอายุ
อายุ

2513
ชาย

-14

102

2523

หญิง
100

ชาย
104

2533

หญิง
100

ชาย
102

2543

หญิง
100

ชาย
103

หญิง
100
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15-59
60+

97
84

100
100

98
85

100
100

102
84

100
100

103
83

100
100

ที่มา: จรรยา เศรษฐบุตร,2532 หนา 273

ภาวะพึ่งพิง
ประชากรที่เปนภาระคือประชากรชวงอายุ 0 - 14 ป และมากกวา60ปที่ประชากรวัยแรงงานจะตองเลี้ยงดู
ภาวะพึ่งพิง(economically dependent) และอัตราภาระพึ่งพิง
(dependency ratio)ของประชากรชนบท ลดลงจาก 81.9 ในป 2513 เปน 65.0 และ 45.6 ในป2523
และ2543 (จรรยา เศรษฐบุตร,2532) เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราสวนการเปนภาระรวมของประชากรทั้งหมด
พบวา มีสัดสวนนอยกวาคือ 99.9 ในป 2513 และ 77.8 ในป 2523(สํานักงานสถิติแหงชาติ,2543)
ภาพที่1 ปรามิดประชากรชนบทไทยป 2513-2543

ป 2513,2523 คํานวณจากสํามะโนประชากร ป 2533,2543 คาดการประมาณประชากร
ที่มา : จรรยา เศรษฐบุตร,2532 หนา 264
การปรับตัวของประชากรชนบท
การปรับตัวในระบบครอบครัว
ครอบครัวมีหนาที่ สรางสมาชิกใหม เลี้ยงดูคุมครอง อบรมใหความรู กําหนดตําแหนงหนาที่ ลักษณะ
ครอบครัวไทยเปนครอบครัวขยาย ใหอํานาจสามี ลูกเปนจุดรวมใจ ผูกพันทางสายเลือด และเคารพอาวุโส
ลักษณะครอบครัวคุณภาพจะมีการชื่นชมคุณคาของคนในครอบครัว มีเวลาอยูรวมกัน มีพันธะ
ตอความสุขและสวัสดิภาพ ติดตอสื่อสารระหวางกันดี ศรัทธาตอศาสนา มีสมรรถนะในการจัดการกับ

6

วิกฤตการณ การเปลี่ยนแปลงและปญหาในครอบครัวพบวาอํานาจบิดาตอบุตร สามีตอภรรยามีนอยลง
อาจกลาวไดวา อํานาจในครอบครัวที่ขึ้นกับฐานการควบคุมทรัพยากร (อัจฉรา นวจินดา,2530) นั้นมีผล
นอยลง ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ความสัมพันธลดลง บทบาทมารดาเปลี่ยน ไมมั่นคงทางเศรษฐกิจ
คานิยมเปลี่ยน ครอบครัวแตกแยก
ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาครอบครัวจากภายนอกคือ การ
เปลี่ยนแปลงในโครงสรางอํานาจ บทบาทสมาชิก ขนาดครอบครัว เศรษฐกิจ ขนมธรรมเนียม ปจจัยภายใน
เกิดจาก บุคลิกภาพบิดามารดา การจัดการเวลารวมกัน บรรยากาศครอบครัว การวางแผนบุตร พฤติกรรม
บิดามารดา รูปแบบที่พึงปราถนาคือ ความเขากันไดของสมาชิกใหม มีอาชีพแนนนอนสุขภาพดี สามี
ภรรยาชวยเหลือกัน แยกครอบครัว บุตร 1-2 คน เลี้ยงดูใหดี ตอบรับครอบครัวแบบเศรษฐกิจใหม (โสภา
ชลิปมันน,2534)
ดานคุณภาพชีวิต สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแหงชาติ(2541) รายงานสถานภาพชนบทไทยประจําป
2539 พบวาหมูบานที่ยังไมมีไฟฟาใชรอยละ 2.5 หรือ1,494 หมูบาน การคมนาคมไมมีรถสาธารณะวิ่ง
3,016 หมูบาน ครัวเรือนรอยละ 51.5 มีรถจักรยานยนตใช สภาพบานมุงกระเบื้องรอยละ 96.4
มี
แหลงรวมผลผลิต 1 แหง ตอ 9 หมูบาน มีโรงสี 2.5 โรงตอหมูบานเกษตรกรรอยละ14.4 เปนสมาชิก
สหกรณ ครัวเรือนรอยละ 86.8 มีน้ําสะอาดดื่มเพียงพอ รอยละ92.29 มีน้ําใชเพียงพอ รอยละ95.9 มีสวม
ราดน้ํา น้ําหนักเด็กแรกเกิดรอยละ 87.8 มีน้ําหนักมากกวา 3,000 กรัม การศึกษารอยละ 85 จบ
ประถมศึกษา หมูบานรอยละ75 มีหอกระจายขาว สวนอาชีพมีการรับจางมากขึ้นและครัวเรือนที่มีรายได
รายไดนอย 1.13 ลานครัวเรือน
ภาพของระดับการพัฒนาสวนใหญชี้ใหเห็นถึงการไดรับบริการและการบริโภคตามความจําเปนพื้นฐานในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชนบท ในภาพรวมแมมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเปนลําดับ แตลักษณะบุคคล เชน
การศึกษา อาชีพ และรายไดยังแสดงถึงปญหาและความซับซอนที่แอบแฝงอยูในภาวะประชากรชนบท
คุณภาพชีวิตบุคคลหรือครอบครัวมีความสัมพันธกับหนาที่ครอบครัว กลาวอีกนัยหนึ่งวาถาครอบครัวสามารถ
สนองความตองการไดมากคุณภาพชีวิตบุคคลในครอบครัวจะสูงไปดวย(ภาพที่2)
มนัส สุวรรณ(2538) ทําการวิจัยวิเคราะหตัวแปรที่มีผลตอการอยูดีกินดีของประชากรในชนบท 2 หมูบาน
พบวาขอมูลประชากรทั่วไปจบการศึกษาระดับประถมปที่4 สมาชิกครัวเรือน 1 - 5 คน ทํางานเชิงเศรษฐกิจ
1 - 4 คน ประมาณรอยละ 41-53 มีพื้นที่เพียงพอสําหรับครัวเรือน ใชพื้นที่ปละ 2 ครั้ง รายไดเฉลี่ย 3,414 –
5,309 บาท/ครัวเรือน/ป รอยละ 10 - 25 มีเงินเหลือออม ในหมูบานหางไกลเมืองสวนใหญใชเงินกูยืมเพื่อ
ลงทุนประกอบอาชีพมากกวาเงินสวนตัว ดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทางดานสังคมและ
เศรษฐกิจหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือตอความอยูดีและกินดีของประชากรในชนบท โดยรวมแลวปจจัยทาง
ประชากรมีความสัมพันธกับการอยูดีกินดีของประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะในตําบลที่ตั้งไกลตัวเมือง เพศ
อายุของหัวหนาครอบครัว และจํานวนคนชราภายในครอบครัวมีอิทธิพลตอการพัฒนาทางสังคมมากที่สุด
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สวนปจจัยเศรษฐกิจพบวาจํานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด สมาชิกที่สามารถทํางานเชิงเศรษฐกิจได
แหลงเงินทุน สถานที่ขายผลผลิต รายไดของครอบครัว และความชวยเหลือจากรัฐบาล มีบทบาทมากที่สุด
ภาพที่2 แบบจําลองความสัมพันธระหวางหนาที่ของครอบครัวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคล

หนาที่ทางสันทนาการ
หนาที่ทางศาสนา
แหงตน
หนาที่ใหการศึกษา
ความนับถือ/
หนาที่ทางเศรษฐกิจ
หนาที่กําหนดสถานภาพ
หนาที่ใหความรัก

ระดับสูงสุด
ศักยภาพ

ระดับพึงพอใจ
สุนทรียภาพ
ความรูสึกรักและเปนเจาของ
ความรูสึกปลอดภัยและมั่นคง

ระดับต่ําสุด

หนาที่ใหความปลอดภัย
ความตองการทางกายภาพ
หนาที่ทางชีววิทยา
หนาที่ของครอบครัว

ความตองการของบุคคล

คุณภาพชีวิตบุคคล

ที่มา : อัจฉรา นวจินดา,2535 หนา25
การปรับตัวขนาดประชากร
ในภาพรวมของขนาดประชากรทั้งประเทศหลังป2513เปนตนมา อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงอยาง
ตอเนื่องจากรอยละ 2.7 เปน 1.05ในป2543 เชนเดียวกับภาวะการปรับตัวของประชากรชนบทที่มีขนาด
ลดลงจากรอยละ 1-3 ในชวงป2503-2533 เปนรอยละ 12.4 ในชวงป2533-2543 ซึ่งเปนที่นาสังเกตวาชวง
10 ปหลังขนาดประชากรชนบทไดลดลงเปนอยางมาก หากอธิบายดวยความสัมพันธเชิงทฤษฏีวาดวย
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ผลกระทบของปจัจัยทางเศรษฐกิจตอประชากรจะพบวามีปจจัยดึงดูดใหประชากรชบบทยายไปตั้งถิ่นฐาน
ในเมืองมากขึ้นทั้งนี้เนื่องจากชวงป2533เปนตนมาเปนชวงที่ตรงกับประเทศมีการเติบโตทางการพัฒนา
เศรษฐกิจสูงกลาวคือตั้งแตแผนพัฒนาฉบับที่1-5 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยรอยละ 6.8 และ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นในแผนพัฒนาฉบับที่6 รอยละ10.9 และฉบับที่7 รอยละ 8.3(ตารางที่4)
ตารางที่4 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ป

รอยละ(GDP)
2504-2509
7.3
2510-2514
7.2
2515-2519
6.2
2520-2524
8.2
2525-2529
5.3
2530
9.5
2531
13.3
2532
12.3
2533
11.6
2534
7.9
2535
7.4
2536
8.3
2537
8.7
2538
8.7
ที่มา : ธนาคารกรุงไทย,2540 ธนาคารทหารไทย,2536 และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช,2539
อีกปจจัยหนึ่งคือผลของนโยบายประชากรพยายามที่จะกําหนดขนาดประชากรที่เหมาะสม ซึ่งพิจารณาจาก
การผลิตที่ทําใหผลผลิตตอหัวสูงสุด(บุญเลิศ เลียวประไพ,2539 ก) และกําหนดจากแนวโนมประชากรใน
อดีตถึงปจจุบัน ดังเห็นไดจากนโยบายประชากร ป 2449 - 2487 เนนการเพิ่มการเกิดและลดการตาย ป
2487 - 2501 ลดการตาย ป2501 - 2513 ลดอัตราเพิ่มประชากร และในป2513นี้เองที่มีการประกาศใช
นโยบายการวางแผนครอบครัว(บุญเลิศ เลียวประไพ,2535)
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ผลของนโยบายการวางแผนครอบครัว สงผลทําใหลดการเกิดและอัตราเจริญพันธุในชนบทลดลง เนื่องจากการ
คุมกําเนิด และระยะการใหนมบุตรที่ยาวนานของแมในชนบท(วรชัย ทองไทย,2530) นอกจากนั้น อัตรา
เจริญพันธุที่ลดลงยังเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความตองการมีบุตร ซึ่ง Knodel et
al.(1987 อางโดยจรรยา เศรษฐบุตร,2532) กลาววา สภาพที่มีผลตอการตองการมีบุตรคือ การลดลง
ของการตายของทารกและเด็ก การเปลี่ยนทัศนะตอการครองชีพ คาใชจายในการเลี้ยงดูบุตรที่สูงขึ้น
โดยเฉพาะการศึกษาที่มากขึ้นนอกจากนี้การแทรกซึมของตลาดสินคาที่แทรกเขามาในชนบททําใหมี
รายจายมากขึ้น เกิดการเลือกระหวางการมีบุตรคนหนึ่งกับการไดมาซึ่งสินคาที่ตนเองตองการ และสตรีไทย
มีความเปนอิสระมีสวนในการตัดสินใจดานการมีบุตรและการคุมกําเนิดมากขึ้น
จากป 2513 - 2533 ถือเปนชวงที่มีการปฏิวัติครอบครัว ประชากรมีการเกิดลดลง วัยแรงงานและผูสูงอายุ
เพิ่มขึ้น อัตราแบกรับประชากรลดลง รายได/หัวสูงขึ้น แรงงานมีมากขึ้น คาดการณป 2553 ประชากรอายุ
0 - 29 ป ลดลงจากป2533 รอยละ14.1 ขณะที่อายุมากวา 30ป มีจํานวนเพิ่มขึ้น(บุญเลิศ เลียวประไพ,
2539 ข) จากการเปลี่ยนแปลงแนวโนมของประชากร ที่เกิดการขยายฐานกวางในวัยรุนซึ่งเริ่มเขาสูวัย
แรงงาน ไดสงผลกระทบตอการมีงานทําในชนบท ประกอบกับ ผูหญิงมีการศึกษาสูงขึ้น ภาวะเจริญพันธ
ลดลง เขาสูตลาดแรงงานมากขึ้น เปนปจจัยผลักดันใหประชากรชนบทยายเขาสูเมือง ถึงแมแนวโนมการ
พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนวิถีการผลิตที่มีการใชแรงงานนอยลง ผูหญิงมีอายุ หรือการศึกษา
ต่ํา ตองออกจากงานมากขึ้น (ฟลิป เกสต,2539) แตการสรางงานภาคอื่นโดยเฉพาะภาคบริการยังตองการ
แรงงานราคาถูกอยูมาก
การปรับตัวดานอาชีพของประชากรชนบท
ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงดานอาชีพของประชากรไทยพบวามีสัดสวนลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตป 2503
เปนตนมา และชวงที่มีการปรับตัวดานอาชีพของประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมลดลงอยางเห็นได
ชัดคือชวงป 2533-2543 คือลดลงรอยละ20.9 (ตารางที่2) ซึ่งสวนทางกับรายไดตอหัวของประชากรที่
เพิ่มขึ้นคือ 2,092 , 4,059 , 14,065 , 38,426 และ70,053 บาท/คนในป 2503, 2513 ,2523 ,2533 และ
2538 ตามลําดับ(ธนาคารกรุงไทย,2540 และธนาคารทหารไทย,2536) เชนเดียวกับรายไดเงินสดครัวเรือน
ภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นจาก5,921 บาทในชวงแผนฉบับที่ 2 เปน 126,872 บาทในชวงแผนฉบับที่8 แตปญหา
ที่เกิดขึ้นคือเกษตรกรมีรายจายเพิ่มขึ้นเชนกัน เมื่อหักลบกันแลวเกษตรกรยังคงมีรายไดสุทธิต่ํา คือ 5,888 ,
21,149 และ 26,323 บาท ในชวงแผนฉบับที่ 6,7 และ8 ตามลําดับ(ตารางที่5)(สํานักงานสถิติแหงชาติ
,2543)
ขอเปรียบเทียบอีกประการหนึ่งของภาคเกษตรคือชองวางระหวางรายไดระหวางภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นประมาณ 10 เทา(สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย,2540) ผลที่สะทอนออกมาจึง

10

ปรากฏวาอาชีพเกษตรกรรมไมสามารถตอบสนองความตองการรายไดที่เกษตรกรคาดหวังไว ทําใหเกิด
เปนปจจัยดึงดูดใหเกษตรกรในชนบทที่ไมสามารถยกระดับรายไดของตนเอง ไดเปลี่ยนอาชีพจาก
การเกษตรเปนลูกจางในภาคอุตสาหกรรมหรือรับจางอยูในเมือง
ตารางที่5 รายไดรายจายเงินสดของครัวเรือนเกษตรกร
รายการ

แผนฉบับที่ แผนฉบับที่ แผนฉบับที่ แผนฉบับที่ แผนฉบับที่ แผนฉบับที่ แผนฉบับที่
2
3
4
5
6
7
8
รายไดเกษตร 3825
7752
16777
18794
32555
61818
68659
รายไดนอก
2096
3902
8842
13629
19629
51059
58213
เกษตร
รายไดรวม
5921
11654
25619
32423
52184 112877 126872
รายจายรวม
10714
22945
29276
46297
91728 100549
รายไดสุทธิ
940
2674
3144
5887
21149
26323
รวม
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ,2543
เศรษฐกิจ ของคนในชนบทมีโครงสรางรายไดจากเกษตรกรรม และภาคนอกเกษตร คือ จากแรงงาน ธุรกิจ
ความชวยเหลือและอื่นๆ ซึ่งพบวาสัดสวนของรายไดจากภาคเกษตรมีแนวโนมลดลงเหลือรอยละ29 ในป
2537 การกระจายรายไดระหวางกลุมที่มีรายไดสูงสุดและต่ําสุดพบวากลุมที่มีสัดสวนรายไดนอกภาค
เกษตรสูงจะมีรายไดรวมสูงกวากลุมที่มีรายไดจากภาคเกษตรเปนหลัก (ภาพที่ 3,4) ขอเท็จจริงดังกลาวเปน
ขอบงชี้ไดดีวาทําไมครัวเรือนเกษตรจึงมีแนวโนมที่จะแสวงหารายไดจากภาคนอกเกษตรอยูตลอดเวลา
(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,2541)

ภาพที่3 รอยละรายไดของประชากรในชนบทจําแนกตามแหลงที่มาของรายได ป 2518 - 2537
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ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,2541 หนา 48
ภาพที่4 รอยละรายไดของประชากรชนบทป2537จําแนกตามแหลงที่มา เปรียบเทียบกลุมผูมีรายไดสูงสุดและ
กลุมผูมีรายไดต่ําสุด

ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,2541 หนา 50
การปรับตัวเพื่อการแสวงหางานทําในภาคนอกเกษตรของประชากรภาคเกษตรจะพบเสมอเทาที่โอกาสจะ
อํานวย ตั้งแตการออกไปทํางานในเมืองหรือการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ขยายเขามาในทองถิ่น
สุนันทา สุวรรณโณดม และ ศิริวรรณ ศิริบุญ(2535) ศึกษาการปรับตัวของชุมชนเกษตรในภาวะที่
ยุคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกําลังกาวหนา ในพื้นที่ชุมชนบางกระเจา อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการซึ่งในจังหวัดมีโรงงานอุตสาหกรรม 1,857 โรง ผลการวิจัยพบวา ชุมชนไดเปลี่ยนจากความ
เปนชนบทสูความเปนเมืองซึ่งเห็นไดจากปรากฏการณทางสังคมบางอยางเชนขนาดประชากร การกระจาย
ตัว และความหนาแนน ประชากรชนบทมีแนวโนมฐานประชากรวันเด็กกวางตางกับเขตอุตสาหกรรมที่วัย
เด็กนอย วัย 20 - 55 ป และเพศหญิงมาก โครงสรางประชากรของชุมชนเปลี่ยนไปมีชวงอายุ 20 - 24 ป
มากที่สุด สตรีมีบุตร 1 - 2 คน และเปนครอบครัวเดี่ยว กระบวนการอุตสาหกรรม มีผลตอการลดอัตรา
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เจริญพันธุ เพราะในสังคมเกษตรมีบุตรไดงายกวาเนื่องจากมีเครือญาติดูแลให และถือวาบุตรเปนกําลังแร
งาน หลักประกันทางสังคม ผูดูแลยามชรา และผูสืบทอดตระกูล ซึ่งแตกตางจากเขตอุตสาหกรรม อิทธิพล
ของเมืองที่ขยายไปสูพื้นที่เกษตรทําใหทําการเกษตรไมไดผล เกษตรกรตองเปลี่ยนอาชีพจากเกษตรเปน
ลูกจางในอุตสาหกรรม ซึ่งใหรายไดสูงกวา และพบวาแหลงรายไดหลักของครัวเรือน รอยละ 70 มาจาก
โรงงานแทนการเกษตรเดิมที่ลดลง(ยศ สันติสมบัติ,2539) หรือแสวงหาพื้นที่ใหม นอกจากนั้นยังสูญเสีย
ความเปนกันเองในความเปนเพื่อนบาน บุคคลจะปฏิบัติผานองคกร แตในกลุมชนที่เคยเปนเกษตรกรมา
กอนแมมีการเปลี่ยนไปเปนเมืองก็ยังคงมีกลุมที่รักษาความเปนชนบทอยูในแบบพฤติกรรม ทัศนคติ รายได
นอกเกษตร คาดหวังงานนอกเกษตร ใหลูกเรียนสูง แตยังยึดถือศาสนา
การปรับตัวดานการยายถิ่น
ชวงแผนพัฒนาฉบับที่ 7 ไทยมีการขยายตัว เศรษฐกิจ มากกวารอยละ 5 กลางป 2540 เกิดภาวะถดถอยเปน
ติดลบรอยละ 1.75 อัตราการเจริญเติบโตลดลงรอยละ 9.98
จากภาวะวิกฤตทําใหรายไดเงินสด
การเกษตรมีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 10.86 ตอป แตคาใชจายลงทุนก็เพิ่มขึ้นเชนกันคือรอยละ11.30 มีการ
ออกไปทํางานนอกภาคเกษตรรอยละ12.91 หลังวิกฤตมีแรงงานถูกเลิกจางประมาณ 8 แสนคน ยายกลับ
ชนบทเพียง 2 แสนคน ขอมูลการยายถิ่นป 2540 จํานวน 3.159 ลานคน เปนชาวชนบทรอยละ 78.7 โดย
เขตชนบทยายถิ่นรอยละ 5.2 ของประชากรชนบททั้งหมด ปเพาะปลูก2541/42 ครัวเรือนเกษตรทั้งหมด
5.51 ลานครัวเรือน 30.60 ลานคน มีผูยายออก รอยละ 15.27 และ ยายเขา 1.55(สํานักงานสถิติแหงชาติ
,2543) การยายถิ่นมักเกี่ยวของกับภาวะเศรษฐกิจเสมอ กลาวคือเมื่อเศรษฐกิจเจริญเติบโตจะมีความ
ตองการแรงงานเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคเกษตรยังมีรายไดต่ํา จึงยังคงมีการยายจากสวนเกินของแรงงานภาค
เกษตรสูภาคเศรษฐกิจอื่นที่ดีกวา ไมวาจะเปนการยายแบบตามฤดูกาล (seasonal) ยายครั้งเดียว
(single mover) หรือยายหลายครั้ง( repeat migrant) (ฟลิป เกสต,2539)
สาเหตุการยายถิ่น โดยทั่วไปสาเหตุการยายถิ่น เกิดจากสภาพดอยพัฒนาในชนบทยากจน ไมมีงานทํา
ผลผลิตต่ํา อาหารไมพอ ครอบครัวใหญ ความกันดาร ไมพึงพอใจในมาตรฐานความเปนอยู ความคาดหวัง
ในการแกปญหาครอบครัว และผูอํานวยความสะดวก (เนาวรัตน พลายนอย,2530)
ผลการวิจัยในประเทศไทยพบวา การยายถิ่นมีปจจัยและเงื่อนไขคือ สภาพวางงาน ความสําคัญของผูอํานวย
ความสะดวก ความคาดหวังของครัวเรือน ปริมาณการยายไดรับอิทธิพลจากสภาพการยาย เศรษฐกิจ
สังคม ประชากร และจิตวิทยาในปกอนหนา รูปแบบการยายถิ่นแนวโนมจะไปเชากลับเย็นมากขึ้น
(เนาวรัตน พลายนอย,2530) การยายถิ่นของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือสาเหตุ
เพราะปญหาเศรษฐกิจ สวนในเมืองหลักยายเพราะวางงาน(ลัดดาวัลย รอดมณีและคณะ,2528) ครอบครัว
ที่ยายถิ่นสูงมักพบวามีสมาชิกมากกวา 5 คน วัยแรงงาน มากกวา 3 คน มีที่ดินมากและเปนเพศหญิง
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(สุพัตรา เพชรมุณี และคณะ ,2528) การยายถิ่นจะมีจุดหมายทางเศรษฐกิจที่แนนอน ชุมชนที่ตื่นตัวตอ
โอกาสทางเศรษฐกิจสูงจะยายถิ่นสูง ประสบการณการยายที่สําเร็จ ความผูกพันกับถิ่นเดิมนอย เครือขาย
ครอบครัว มีงานทํา รายไดดี และหางานงาย รูปแบบการยายเปนกลุมจะลวงรูงานลวงหนา(อภิชาต จํารัสฤ
ทธิรงค,2526) นอกจากนั้นยังพบวามีปจจัยที่ผลักดันใหเกิดการยายถิ่นคือ โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม
ของถิ่นกําเนิดอาศัยไมเปดโอกาสใหคนขยับฐานะทางเศรษฐกิจสังคมไดตามมุงหวัง สวนปจจัยประชากร
ไดแก ขนาดประชากรตอทรัพยากร ชวงอายุ 20 - 29 ป เปนโสด การศึกษาสูง การกระจายตัวตอพื้นที่
หนาแนน ภาวะการตาย และเจริญพันธุ (เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์,2540) เพศชาย อายุ25 - 54 ป เพศหญิง 15 44 ป การศึกษาระดับประถมศึกษา อัตราสวนประชากรกับที่ดิน (ภัสสร ลิมานนท,2538) เพศชายมี
แนวโนมยายมากกวาหญิงโดยเฉพาะชวงวัยกลางคน ตองการสรางรายไดครอบครัว มีบุตรในวัยที่ตองการ
รายไดเพิ่ม ยายหลังเก็บเกี่ยว ครัวเรือนที่รายไดต่ําจะยายสูง ครอบครัวมีอิทธิพลตอการตัดสินใจยาย
ถิ่น โดนเฉพาะพอแม และคูสมรส เครือขายสังคมที่เขมแข็งปลายทาง ปจจัยอื่นๆที่มีผลไดแก กําไรจากการ
ยาย ลักษณะงาน ความผูกพันกับครอบครัว ความเปนอิสระ และประสบการณชีวิต ความตั้งใจยายถิ่นมี
มากในเพศชาย อายุนอย การศึกษาสูง รายไดต่ํา รอยละ 70 ยายฤดูแลง ถามีรายได 1,200 บาท/เดือน รอย
ละ 85 จะไมยายถิ่น (วาทินี บุญชะลักชี ,2540 ) มนัส ชันสวัสดิ์ และคณะ (2538) ศึกษาการยายถิ่นใน
จังหวัดสงขลา พบวาการยายถิ่นของแรงงานเปนการยายถิ่นชั่วคราวชวงวางจากงานเพื่อหารายได แรงงาน
ยายถิ่นที่ไมมีความผูกพันธกับงานในไรนาของตนเองมักเปนแรงงานมีฝมือไดรับคาจางคอนขางสูง การ
ยายสวนใหญอยูในจังหวัดภาคใต งานเปนงานรับจางในภาคเกษตรและกอสราง ไดคาจางเปนรายวัน
รายไดเฉลี่ย 6,850 บาท/การยายหนึ่งครั้ง ปจจัยผลักดันใหมีการยายถิ่นเมื่อเปรียบเทียบกับผูไมยายถิ่น
พบวาผูยายถิ่น มีฐานะทาง เศรษฐกิจ ดอยกวาเชนรายไดรอบปที่ผานมา พื้นที่ทํากิน เงินออม และ
มาตรฐานความเปนอยู ปจจัยดึงดูดคือรายไดที่คาดหวัง และสวัสดิการที่ดี แตยังไมไดตามที่ตั้งใจไว
ปจจัยเสริมไดแกขาวสารจากเพื่อนบาน นายจาง และความสะดวกในการเดินทาง ผลกระทบ ผูยายสง
เงินรายไดกลับเฉลี่ย 2,618 บาท ความรูที่ไดรับมาปรับปรุงอาชีพ สภาพความเปนอยู โดยสรุปผูยายถิ่น
ผูกพันกับถิ่นฐานเดิม หากไมเปนเพราะปญหาทาง เศรษฐกิจ คงไมมีการยายถิ่น
สุวรรณ ทบทวนและคณะ(2538) ศึกษาการยายถิ่นของประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยายเขากรุงเทพมา
ชั่วคราวเพื่อหารายไดถึงฤดูกาลก็กลับ การยายถิ่นทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น มีพฤติกรรมการเจริญพันธุที่ทันสมัย
กวา และมีการรับเอาพฤติกรรมของชาวเมืองดานนิสัยและการแตงกายทําใหมีการเอาอยางและกระตุนให
ยายถิ่นออกมากขึ้น
สรุปผลการวิจัยพบวาการยายถิ่นระยะสั้นไมไดเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหมีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่แตกตางจากผูไมยายถิ่น และในหลายดานพบวาผูไมยายถิ่นมีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่สูงกวา การยายถิ่นระยะสั้นจึงเปนเพียงการแกปญหาทาง เศรษฐกิจ มากกวาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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สิรินุช เพียรเจริญศักดิ์(2538) รายงานการศึกษาการยายถิ่นสูอาชีพคาบริการ การเริ่มตนเขามาในอาชีพพบวา
ผูคาประเวณีประมาณครึ่งหนึ่งมีอายุต่ํากวา 18 ป จบประถมศึกษาปที่ 6 กอนเขาสูอาชีพเคยทํา
เกษตรรายไดไมเกิน 1,500 บาท/เดือน ครอบครัวมีปญหาหนี้สินภายหลังมีรายไดประมาณ 10,000 บาท/
เดือน จํานวน2ใน3ของผูประกอบอาชีพ มาจากภาคเหนือโดยเฉพาะ จังหวัดพะเยา และเชียงราย เขาสู
อาชีพผานเอเยนต
การตัดสินใจออกจากอาชีพมาจากการสมรส และถูกไถตัว การผลักดันใหกลับมา
ทําใหมเนื่องจากความลมเหลวในชีวิตสมรส ถูกผูชายทอดทิ้ง และมีเอเยนตคอยหางานใหเมื่อตองการทํา
ประภา คงปญญา(2538) รายงานการศึกษาการยายถิ่นเขาสูกรุงเทพมหานครกับจังหวัดในเขตปริมณฑล
ระหวางป2518 - 2523 และ ป2528 - 2533 พบวาผูยายถิ่นสวนใหญเปนโสด อายุ 20-24 ป เพศหญิงจบ
ประถมศึกษา
ผลการยายถิ่น เกิดการปรับตัวในสังคม วัฒนธรรม จิตใจ แรงกดดันประชากร พื้นที่ตนทางการสูญเสีย
ทรัพยากร พื้นที่ปลายทางองคประกอบประชากร เศรษฐกิจ สังคม และการผลิตเปลี่ยนไป(เพ็ญพร ธีระ
สวัสดิ์,2540) การยายเปนตัวเชื่อมโยงในกระบวนการเปลี่ยนแปลง ผูยายจะแพรกระจายความรูและ
เทคโนโลยี สื่อความคิด ทักษะ สูตนทาง การยายเปนตัวเชื่อมโยงในกระบวนการเปลี่ยนแปลง ผูยายจะ
แพรกระจายความรูและเทคโนโลยี สื่อความคิด ทักษะ สูตนทาง(ภัสสร ลิมานนท,2538) เงินจากการยาย
ถิ่นชวยเหลือครอบครัวได ผลประโยชนจากการยายถิ่นไมสามารถชวยใหครอบครัวมีเศรษฐกิจที่ดีกวาผูไม
ยายสมาชิก (วาทินี บุญชะลักชี ,2540 )
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บทสงทาย
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยที่ดําเนินมาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง 8 ฉบับ ทําใหเกิดความ
เจริญเติบโตทั้งในรูปแบบความเปนเมืองทันสมัยและคุณภาพชีวิตประชากรที่มีสูงขึ้นตามลําดับ นโยบาย
การเรงรัดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมสงเสริมการแขงขันและการคาเสรี ควบคูกับการพัฒนา
สถาบันทางสังคม สงเสริมการอยูดีกินดีของพลเมือง สงผลใหประชากรชนบทมีการปรับตัวอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้เพื่อการเพิ่มรายไดใหเหมาะสมกับคาใชจายทางเศรษฐกิจ แสวงหาการเพิ่มโอกาสการบริโภคทรัพยากร
และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเกิดการผสมผสานในสาขาอาชีพ และการเพิ่มความพรอมในการ
แขงขัน ภาพที่ปรากฏใหเห็นในภาวะประชากรชนบทคือไดปรับลดขนาดครอบครัว ลดอัตราเจริญพันธุ
ขณะเดียวกันพยายามที่จะเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจดวยการเพิ่มคุณภาพประชากร การศึกษา การเปลี่ยน/
ปรับอาชีพไปทํางานนอกเกษตรและยายถิ่นหางานทํา
อยางไรก็ตามผลการพยายามปรับตัวของครัวเรือนชนบทสวนใหญยังไมเปนไปตามที่คาดหวัง และหลายสวน
แสดงออกมาในสถานการณที่จํายอมหรือไมมีทางใหเลือก ซึ่งเกิดเปนปญหาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ต่ําลง
ภาวะหนี้สิน และการยายถิ่น
ในสายตาผูกําหนดนโยบายและนักวิชาการสวนใหญไดเฝาสังเกตและศึกษาความเปนไป
นอกจากประเด็นการเพิ่มขนาดประชากรแลวปรากฏการณอื่นๆยังไมสามารถชี้ชัดไปไดวาระดับที่เหมาะสมควร
จะเปนเชนไร สิ่งที่นาจะกระทําในสถานการณนี้คือการชวยเหลือ สนับสนุนใหประชากรชนบทมีความ
พรอม เขมแข็ง พอที่จะไดโอกาสที่ตนเองแสวงหาเชน เพิ่มคุณภาพประชากรจาการศึกษานอกระบบ เพิ่ม
โอกาสการมีสวนรวม สามารถกําหนดแนวทางพัฒนาตนเองไดดวยตนเอง พรอมมีการสนับสนุนใหสามารถ
ดําเนินกิจกรรมที่ตองการนั้นไดบรรลุเปาหมาย ขณะเดียวกันควรมีการสรางความพรอมดานปจจัยพื้นฐาน
ในทองถิ่นอาศัยใหเพียงพอและพัฒนาการเกษตรในระดับครัวเรือนใหเขมแข็ง สามารถเปนแหลงพึ่งพาทาง
เศรษฐกิจได พรอมๆกับมีกิจกรรมนอกเกษตรในสัดสวนที่เหมาะสมในพื้นที่(ภาพที่5,6)
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ภาพที่ 5 มิติสัมพันธการปรับตัวของประชากรชนบท
ปญหา
ผลดี

ปญหาสังคม
รายไดเพิ่ม

บริโภคเกินกําลัง(หนี้)

บริโภคไดมากขึ้น ขนาดการผลิตที่เหมาะสม

ปรับตัว ยายถิ่น ลดการเกิด

ปรับอาชีพ

สาเหตุ แรงงาน ภาระเลี้ยงดู
เกษตรไมเพียงพอ
สวนเกิน บทบาทแมเปลี่ยน
ผลิตไดนอย
คาครองชีพสูง

ทรัพยากรไมอํานวย

ทรัพยากร/แรงงาน ตองการเพิ่มรายได
ลดลง
ความตองการเพิ่มโอกาสปรับปรุงรายได
คุณภาพชีวิตต่ํา

แรงกระตุนจูงใจ
แสวหาคุณภาพชีวิต

การแพรกระจายความเจริญ
การพัฒนาเมือง

คนรุนใหมไมทําเกษตร
เพิ่มความพรอมทางการผลิต ลดภาระพึ่งพิง
พัฒนาคน
แขงขันไดนอย

เด็กลดลง

นโยบายลดประชากร

17

การไมสามารถปรับตัวใหไดตามภาวะเศรษฐกิจและการพัฒนาโดยยังคงดํารงรักษาวิถีการผลิตการเกษตร
ภาพที่ 6 มิติการแกปญหาประชากร
ปญหา คุณภาพชีวิตและสังคม หนี้สินจากการบริโภคเกินกําลัง บุตรหลานเกษตรกร
จากการยายถิ่น
ที่มีการศึกษาไมทําเกษตร
การแกไข สรางสถานการณ
ใหเอื้ออํานวยตอ
ความตองการโอกาสในการ
ปรับปรุงรายไดและความเปนอยู
มาตรการ สนับสนุนทุน
ปจจัยพื้นฐาน
ความรู

พัฒนาแนวคิดชุมขนพึ่งตนเอง
และสรางกระแสรักชีวิตชนบท

โครงการพิเศษ
ชุมชนมีสวนรวม
สรางคานิยม

ปริมาณงานไมรองรับปริมาณแรงงาน

สรางจิตสํานึกรักบานเกิด

สงเสริมกิจกรรมตอเนื่องและ
พัฒนารูปแบบการเกษตร

โครงการพิเศษ
อุตสาหกรรมตอเนื่อง
สรางคานิยม
ที่ใชวัตถุดิบทองถิ่น
สรางโอกาสรองรับ
อุตสาหกรรมชุมชน
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