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กระบวนการสะสมทุน
เศรษฐกิจของครัวเรือนที่มีการย้ายถิ่น

ไปท�างานต่างประเทศจากรุ่นสู่รุ่น

บทคัดย่อ  
การส่งเงินกลับของแรงงานย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศถือเป็นผลประโยชน์ทางตรงที่มีความส�าคัญต่อครัวเรือน 

ในถ่ินต้นทาง ในการวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษากระบวนการสะสมทุนเศรษฐกิจถึงการวางแผน รวมถึงวิธีการจัดการกับเงินส่งกลับ 

ผ่านประสบการณ์ของครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศจากรุ่นสู่รุ่น ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วย 

การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล 33 คน ที่เคยย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศ อาศัยในครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือน  

2 รุ่นหรือมากกว่า ที่มีประสบการณ์ย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศในจังหวัดหนองคาย ระหว่างมกราคม - มีนาคม 2563  

จากวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า การย้ายถิ่นของสมาชิกในครัวเรือนรุ่นแรกที่ไม่สามารถสะสมทุนเศรษฐกิจได้ เป็นผลมาจาก 

ในอดตีมต้ีนทนุค่าใช้จ่ายค่อนข้างสงูท�าให้ต้องกู้หน้ียมืสนิจ�านวนมาก  เงนิส่งกลบัจงึน�ามาใช้หน้ีจนหมดท�าให้ไม่สามารถวางแผน 

น�าไปลงทุนเพิ่มได้ แต่การย้ายถ่ินของสมาชิกในครัวเรือนรุ่นปัจจุบันมีรายได้และมีทางเลือกอาชีพมากกว่า ท�าให้ปัจจุบัน 

ครัวเรือนสามารถสะสมทนุเศรษฐกจิได้มากข้ึน  โดยมแีรงงานทีเ่คยย้ายถิน่ในครัวเรือนต้นทางเป็นผูท้�าหน้าทีบ่ริหารเงินส่งกลบั  

มีการน�าเงินส่งกลับมาแปรเป็นทุน ด้วยการน�ามาลงทุนให้เกิดอาชีพและรายได้ให้กับสมาชิกในครัวเรือน อย่างไรก็ดี ยังม ี

บางครัวเรือนทีไ่ม่สามารถพดูคยุ สือ่สาร หรือวางแผนการน�าเงินส่งกลบั มาแปลงเป็นการสะสมทนุได้ ดงัน้ัน เพือ่ให้มกีารจดัการ

กับการสะสมทุนเศรษฐกิจจากเงินส่งกลับน้ีให้มีประสิทธิภาพ จึงควรสนับสนุนให้มีการให้ความรู้เร่ืองการพัฒนาทักษะอาชีพ 
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ทางเลือกในการสร้างอาชีพด้านการเกษตร โดยเฉพาะการน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตเพื่อเป็นแนวทางให้ครัวเรือน 

ได้ความรู้และน�าไปปรับใช้ให้เกิดการสะสมทุนเศรษฐกิจได้มากขึ้น

ค�าส�าคัญ : กระบวนการสะสมทุนเศรษฐกิจ, การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ, แรงงาน, เงินส่งกลับ
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The process of economic capital accumulation

of migrant workers’ household 

from generation to generation

Abstract  
Remittances are considered as direct benefits for the family of migrant workers in home country. This research 

aims to investigate the process of capital accumulation, planning, as well as how such migrant workers manage 

to send remittances home through a lenses of families whose members go to work abroad from generation to 

generation. Qualitative approach was adopted in this research and in-depth interviews were used to collect data 

from 33 households, which each household has 2 or more generations of migrant workers, in Nong Khai province. 

Data collection were carried out from January to March 2020, which content data analysis method was employed. 

The results revealed that first-generation migrant workers who were not able to accumulate economic capital 

experienced due to high migration costs. As a result, the families were in a large amount of debt. Remittances  

were used to pay off loans only. It was impossible for them to plan for any investment. The process of economic 

capital accumulation is often managed by the first generation workers, who decide together with the migrant 

workers on how to use remittances to create jobs and income for the family. However there are some families  

that could not communicate or plan for a transformation of remittance to economic capital accumulations. 

Therefore, great supports should be implemented to increase agriculture alternative jobs’ skill development,  

and particularly use of technology during the agriculture’s production process. This will provide knowledge and 

guidelines for an increasing efficient economic capital accumulations.
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บทน�า 
ปรากฏการณ์การย้ายถิ่นเพื่อไปท�างานต่างประเทศ

ของประชากรวัยแรงงานเป็นผลมาจากการตัดสินใจเพื่อ

ต้องการแสวงหาโอกาสทีด่กีว่าในการท�างานและค่าตอบแทน

ที่สูงกว่าประเทศต้นทาง (Todaro, 1976) เมื่อพิจารณาข้อมูล

ประมาณการรายได้ที่คนไทยหางานในต่างประเทศส่งกลับ

ผ่านช่องทางธนาคารแห่งประเทศไทย ในไตรมาสที ่3 ปี 2562 

พบว่า รายได้ส่งกลับของแรงงานไทยในต่างประเทศ 30,815 

ล้านบาท โดยเฉลีย่แรงงาน 1 คน ส่งเงนิกลบับ้าน 26,000 บาท

ต่อเดือน (Bank of Thailand, 2019a; 2019b) โดยแรงงาน

ย้ายถิ่นคนไทยในประเทศไต้หวันต้องท�างานประมาณ 4-7 

เดือน เพื่อที่จะส่งเงินกลับบ้านในขณะเดียวกัน แรงงานไทย 

ในเกาหลีนั้นจะพบว่า จะสามารถมีเงินออมและส่งเงิน 

กลับบ้านภายในเวลา 1 เดือน (Kulkolkarn, 2017a; 2019b)  

อาจกล่าวได้ว่าเงินส่งกลับเป็นผลประโยชน์ที่แรงงานและ

ครัวเรือนของแรงงานย้ายถิ่นคาดหวังจะได้รับท�าให้ฐานะ 

ทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในถิน่ต้นทางดข้ึีน  สามารถน�าเงนิ 

มาเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีวิต ใช้หน้ี หรือลงทุนในด้าน 

ต่างๆ ท�าให้ครัวเรือนมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ และ 

ยังมีทุนที่สามารถเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับบุตรหลาน  

(Jampaklay et al. 2012; Rungrerkrit et al., 2008; 

Boonchalaksi, 1997, Ayuwat & Sanchaisuriya, 2006)  

จึงถือได้ว่าเป็นมุมมองการย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศของ

ประชากรวัยแรงงานไทยในเชิงบวก

ในงานวิจัยคร้ังน้ีต้องการที่จะศึกษาเพื่อเสนอข้อมูล

ในแง่มุมเชิงบวก โดยเฉพาะจากแง่มุมของผลลัพธ์ที่ส�าคัญ

ของการย้ายถิ่น คือ การสะสมทุนเศรษฐกิจ ตามความหมาย

ของ Bourdieu (1986) ได้มองทุนเศรษฐกิจที่หมายรวมถึง 

การครอบครองทางเศรษฐกิจอันจะช่วยเพ่ิมความสามารถ

ของสมาชิกในสังคม แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถเปลี่ยนทุน 

นั้นให้กลายเป็นเงินได้ด้วย (Kaewthep & Hinviman, 2008; 

Chantawanit, 2011b) การสะสมทุนเศรษฐกิจจึงเป็น 

วิธีการที่แรงงานและครัวเรือนใช้ประโยชน์จากการท�างาน 

ในถ่ินปลายทางอื่น มีรายได้และส่งเงินกลับ ให้ครัวเรือน

สะสมเอาไว้ จากงานศึกษาเกี่ยวกับการสะสมทุนที่ผ่านมา  

พบว่า  จ�านวนเงินส่งกลบัทีส่่งมายงัถิน่ต้นทางน้ันมผีลโดยตรง 

ต่อการสะสมทุน (Saithong, 2018) การสะสมทุนของ 

ครัวเรือนในถิ่นต้นทางจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู ่กับผู ้ที ่

ได้รับเงินส่งกลับที่ท�าหน้าที่ในการบริหารจัดการเงินดังกล่าว

ด้วย ดังน้ัน ในการศึกษากระบวนการสะสมทุนเศรษฐกิจ 

ผ่านมมุมองของครัวเรือนทีส่มาชิกในครัวเรือนมปีระสบการณ์

ในการย้ายถิ่น แต่ปัจจุบันกลับมาแล้ว และมีสมาชิกใน 

ครัวเรือนคนอื่นๆ ที่ก�าลังย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศ ซึ่ง 

จากงานวิจัยที่ผ ่านมายังไม่พบว่ามีงานศึกษาเกี่ยวกับ

การสะสมทุนของครัวเรือนที่มีแรงงานย้ายถิ่นไปท�างาน 

ต่างประเทศจากรุ่นหน่ึงสู ่อีกรุ่นหน่ึงซึ่งเป็นปรากฏการณ์ 

ทีเ่กดิข้ึนอย่างต่อเน่ืองในบริบทสงัคมไทย ผูวิ้จยัมสีมมตฐิานว่า 

ประสบการณ์จากสมาชิกในครัวเรือนที่เคยย้ายถิ่นจะท�าให ้

ครัวเรือนสามารถน�าไปใช้ในกระบวนการสะสมทุนเศรษฐกิจ

ได้เพิ่มข้ึน ซึ่งผู ้ที่เคยย้ายถิ่นเหล่าน้ีไม่ได้ถ่ายทอดเพียง 

ประสบการณ์ในแง่บวกทีไ่ด้จากการย้ายถิน่ไปท�างานต่างประเทศ  

แต่รวมทัง้การวางแผน  และวธีิการจดัการกบัความเสีย่งทีอ่าจ 

จะเกิดข้ึนตลอดช่วงเวลาของการย้ายถิ่น สิ่งนี้ถูกส่งต่อให้ 

กับสมาชิกรุ่นปัจจุบันในครัวเรือนที่ก�าลังย้ายถ่ินด้วย ซ่ึงน�า

มาสู่การตั้งค�าถามวิจัยว่า “กระบวนการสะสมทุนเศรษฐกิจ 

ของครัวเรือนทีส่มาชิกในครัวเรือนมปีระสบการณ์ในการย้ายถ่ิน  

และปัจจุบันมีสมาชิกในครัวเรือนคนอื่นๆ ที่ก�าลังย้ายถ่ินไป

ท�างานต่างประเทศ มีวิธีการสะสมทุนเศรษฐกิจได้อย่างไร” 

คาดว่าผลจากการศึกษาน้ี จะให้ข้อมูลเพื่อน�าไปใช้ในการ 

เตรียมความพร้อม การวางแผน และสร้างความตระหนัก 

เพื่อให้เกิดการสะสมทุนเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ทั้งต่อแรงงานย้ายถิ่นและครัวเรือนของแรงงาน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษากระบวนการสะสมทุนเศรษฐกิจของ 

ครัวเรือนที่มีการย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศจากรุ่นสู่รุ่น

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ท�าการทบทวนแนวคิดเศรษฐศาสตร์ใหม่ของ

การย้ายถ่ิน (New Economic of Labour Migration) ที่ 

มองว่า การตัดสินใจย้ายถิ่นไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคล แต่เป็น

เร่ืองที่เก่ียวกับครัวเรือนหรือครอบครัวของผู้ย้ายถิ่น โดย 

มีเกณฑ์พิจารณาว่ารายได้ที่คาดหวังสูงสุด แต่ความเสี่ยง 

ในการสูญเสียที่ได้รับต�่าสุด กล่าวคือ หากในประเทศที่มี

การว่างงานหรือรายได้ลดลง ครัวเรือนของผู้ย้ายถิ่นจะมี 

วิธีการจัดการกับความเสี่ยงโดยส่งแรงงานย้ายถิ่นไปท�างาน

ที่ต่างประเทศแทน (Stark & Bloom, 1985; Taylor, 1999; 

Wongboonsin, 2010) การย้ายถิ่นจึงเกิดข้ึนเพื่อความ 

อยู ่รอดของสมาชิกในครัวเรือนโดยการย้ายถิ่นจะเกิดข้ึน 

หากครัวเรือนพจิารณาแล้วว่า  การไปท�างานต่างประเทศจะท�าให้ 

มีรายได้มากกว่าการท�างานและอาศัยอยู่ในถิ่นต้นทางเดิม  

(Stark, 1975) แนวคิดดังกล่าวน้ีสามารถน�ามาอธิบายการ

ย้ายถิ่นของสมาชิกในครัวเรือนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองจาก 

รุ่นสู่รุ่น ที่มุ่งหวังผลประโยชน์ในแง่ของเงินทุนจากรายได ้

ที่ได้รับจากการท�างาน และเงินที่ส่งกลับเพื่อน�ามาเป็น 

แหล่งเงินทุนให้กับครัวเรือน ซ่ึงทุนที่ส�าคัญจากการย้ายถิ่น

คือ “ทุนเศรษฐกิจ” (Economic Capital) ในการศึกษา 

คร้ังน้ี ผู้วิจัยจะวิเคราะห์การสะสมทุนเศรษฐกิจตามแนวคิด

ของ Bourdieu (1986) ซึ่งผู้วิจัยได้นิยามความหมายว่า เป็น 

กระบวนการที่ครัวเรือนที่มีการย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศ 

จากรุ่นสู ่ รุ ่น การวางแผนและวิธีการจัดการสินทรัพย์ที่ 

เก่ียวกับการลงทุนที่สามารถน�าไปใช้ในการสร้างกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ครัวเรือนมีการ

สะสมไว้ได้ โดยพิจารณาการลงทุนของครัวเรือน

ทั้งน้ี จากการทบทวนงานวิจัยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ

การเดินทางไปท�างานต่างประเทศของแรงงานไทยส่วนมาก 

เป็นการศึกษาที่มีข้อค้นพบเก่ียวกับการส่งเงินกลับของ 

แรงงานที่ท�าให ้ครัวเรือนที่มีแรงงานย้ายถิ่นไปท�างาน 

ต่างประเทศในถิ่นต้นทางน้ันมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

มากขึ้น (Ayuwat et al., 2011; Sonman & Theerawisit, 

2013) ซึ่งการใช้ชีวิตในต่างประเทศน้ันมีค่าใช้จ่ายในชีวิต

ประจ�าวันมากมาย เช่น ค่าใช้จ่ายในเร่ืองส่วนตัว ค่าที่พัก

และอาหาร ค่าใช้จ่ายไปกับกิจกรรมนันทนาการ ค่าเบี้ย

ประกันกองทุนประกันสุขภาพ และอื่นๆ รวมถึงค่าส่งเงิน

กลับบ้าน (Kulkolkarn, 2019b) นอกจากนี้ ในงานศึกษาของ 

Jampaklay and Kittisuksathit, 2009; Tangchonlathip & 

Richter, 2011) พบว่า เงินส่งกลับของแรงงานย้ายถิ่นน้ัน 

สามารถน�ามาใช้ในการสะสมทุนสังคมของแรงงานและ 

ครัวเรือน ถือเป็นความรับผิดชอบและหน้าที่ของแรงงาน 

ที่มีความสัมพันธ์ในครัวเรือนเป็นลูก ท�าให้คนในสังคม 

ให้การยอมรับมากข้ึน เช่น การยกย่องว่าเป็นคนดีและเป็น 

คนกตัญญู ในขณะที่งานวิจัยที่ศึกษาการสะสมทุนของ 

แรงงานไทย พบว่า Saithong (2018) ได้มีการศึกษาการ 

สะสมทุนของผู้หญิงย้ายถ่ินเพื่อการเลื่อนอาชีพในจังหวัด

ชลบุรี ซึ่งเป็นงานศึกษาการย้ายถิ่นที่เกิดขึ้นในระดับประเทศ 

พิจารณาจากการสะสมทุนในระดับปัจเจกบุคคล และ 

Keawklang (2016) ได้ท�าการศกึษาแรงงานไทยชนช้ันกลาง

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านทางโครงการ Au Pair และ 

โครงการ Work and Travel เพื่อเดินทางเข้าไปใช้ชีวิตและ

ท�างานในลักษณะงานประเภท 3D โดยแรงงานส่วนใหญ ่

ที่ไปจะมีการสะสมทุนเศรษฐกิจเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายในชีวิต 

ประจ�าวัน จากการมีอาชีพซึ่งเป็นงานระดับล่าง เช่น  

พนักงานเสร์ิฟ  พีเ่ลีย้งเดก็  เป็นต้น  ส่วนกรณีการย้ายถิน่กลบั 

ของแรงงานคืนถิ่นน้ันเมื่อกลับมายังถิ่นต้นทาง แรงงาน 

มักเกิดปัญหาเกี่ยวกับรายได้ ไม่มีการวางแผนการด้านเงิน 

น�าไปสู่การลงทุนที่ผิดพลาด (Laodamrongchai, 2015)  

ซึ่งจากข้อค้นพบดังกล่าวสามารถน�ามาต่อยอดเพื่อศึกษา 

ถึงกระบวนการสะสมทุนเศรษฐกิจของครัวเรือนที่มีแรงงาน

ย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศจากรุ่นสู่รุ่นได้
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วิธีด�าเนินการวิจัย
ใช้ระเบยีบวธีิวจิยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research)  

เน่ืองจากเป็นการศึกษาที่ให ้ความส�าคัญกับพลวัตของ 

ปรากฏการณ์ และมุ่งท�าความเข้าใจผ่านประสบการณ์ของ 

ผู ้ให้ข้อมูล (Podhisita, 2019) โดยเฉพาะการย้ายถิ่น 

ไปท�างานต่างประเทศ เพื่อสะท้อนความหมาย และ

เงื่อนไขที่ส่งผลให้ครัวเรือนที่มีแรงงานย้ายถิ่นมีกระบวนการ 

ในการสะสมทุนเศรษฐกิจจากการย้ายถิ่นเพื่อไปแสวงหา

โอกาสในการได้งานท�าและการมีรายได้จากถิ่นปลายทางอื่น 

ด้วยวิธีการศึกษาแบบปรากฏการณ์วิทยา ซึ่งจากการทบทวน

สถานการณ์การย้ายถิน่ไปท�างานต่างประเทศของแรงงานไทย 

ผู้วิจัยจึงได้ใช้เกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการศึกษาปรากฏการณ ์

การย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศที่เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

ในสังคมชาวอีสาน ดังนี้

ขั้นที่ 1 เริ่มจากการเลือกพื้นที่ในการวิจัย คือ จังหวัด

หนองคาย เน่ืองจากมีแรงงานที่ได้รับอนุญาตไปท�างาน 

ต่างประเทศมากเป็นล�าดบัที ่5 (อดุรธานี นครราชสมีา ชัยภมูิ  

ขอนแก่น และหนองคาย) ของประเทศ หลังจากน้ันผู้วิจัย 

ได้เลือกพื้นที่ชุมชนรวมน�้าใจ เนื่องจากเป็นอีกพื้นที่ที่มีความ 

น่าสนใจอย่างยิ่ง เน่ืองจากพื้นที่น้ีสะท้อนพลวัตของการ 

ย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศที่ยังคงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง

ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 ถึงปัจจุบันผ่านกระบวนการสะสมทุน

เศรษฐกิจจากประสบการณ์ของครัวเรือนที่มีการย้ายถิ่นไป

ท�างานต่างประเทศจากรุ่นสู่รุ่น

ข้ันที่ 2 ผู้วิจัยก�าหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม ไว้

ประมาณ 30 - 35 ครัวเรือน โดยอาศยัข้อมลูจากการสมัภาษณ์

กลุ ่มจากผู ้น�าและผู ้อาวุโสในชุมชน ที่ช้ีให้เห็นว่าชุมชน 

รวมน�้าใจน้ีมีแรงงานที่เร่ิมย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศ 

คร้ังแรกในปี พ.ศ. 2520 ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย และ 

ประเทศแถบตะวันออกกลาง หลังจากน้ันก็เกิดการย้ายถิ่น 

ไปท�างานต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง และกระจายไปยัง

ประเทศอื่นโดยในช่วงที่สอง แรงงานเร่ิมเปลี่ยนประเทศ 

ปลายทางเป็นประเทศในแถบเอเชีย เช่น สิงคโปร์ และ 

ฮ่องกง จนกระทั่งถึงรุ่นสาม ที่ปัจจุบันแรงงานไปท�างานใน

ประเทศแถบเอเชียตะวันออก เช่น เกาหลีใต้และไต้หวัน  

โดยที่ส่วนหน่ึงไปท�างานโดยไม่มีใบอนุญาตท�างาน

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเลือกครัวเรือนที่มีแรงงานย้ายถิ่นไป 

ต่างประเทศตาม 3 ช่วงเวลาของการย้ายถิ่น ช่วงละ  

10 - 15 ครัวเรือน โดยมีเกณฑ์ในการเลือกครัวเรือน 

ตัวอย่าง คือ 1. ต้องเป็นครัวเรือนย้ายถิ่นไปท�างาน 

ต่างประเทศมากกว่า 1 รุ่น ใน 3 ช่วงเวลา และปัจจุบัน

มีแรงงานก�าลังย้ายถ่ินในไต้หวัน เกาหลีใต้ หรืออิสราเอล 

และ 2. ต ้องเป ็นครัวเ รือนที่มีแรงงานที่ เคยย ้ายถิ่น 

กลับภูมิล�าเนาไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือมีความตั้งใจ 

กลับมาอาศัยในชุมชนอย่างถาวร 

ข้ันที่ 3 ด�าเนินการเลือกผู ้ให้ข้อมูลในครัวเรือน 

ที่จะถูกสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การย้ายถิ่น 

ต่างประเทศ และประสบการณ์การบริหารจัดการเงิน

ส่งกลับ โดยมีเกณฑ์ในการเลือกผู ้ให้ข้อมูล คือ ผู ้ให้

ข ้อมูลเกี่ยวกับการย ้ายถิ่นต ่างประเทศ ต ้องเป ็นผู ้ที ่

เคยย้ายถ่ินต่างประเทศ (ทั้งถูกและไม่ถูกกฎหมาย) โดย 

เดนิทางกลบัภูมลิ�าเนาไม่น้อยกว่า 3 เดอืน หรือมคีวามตัง้ใจ

กลับชุมชนอย่างถาวร และต้องเป็นผู้ตัดสินใจหลักเกี่ยวกับ

การย้ายถิ่นในครัวเรือน ส่วนการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลการ

บริหารจัดการการเงินส่งกลับน้ันต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 

การบริหารจัดการเงินส ่งกลับของสมาชิกในครัวเรือน  

ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงผลการรวบรวมข้อมูลครัวเรือน

ผู้วิจัยด�าเนินเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประกอบด้วย 1) แนวทางการสัมภาษณ์ข้อมูล ระดับชุมชน ประวัติการก่อตั้งหมู่บ้าน สถานการณ์การย้ายถิ่นไปท�างาน 

ต่างประเทศของประชากรวัยแรงงาน และการสะสมทุนในชุมชน และ 2) แนวทางการสัมภาษณ์ข้อมูลระดับครัวเรือน  

แบ่งเป็น 2 ชุด เกี่ยวกับ ก) การย้ายถิ่นไปต่างประเทศ สัมภาษณ์แรงงานที่เคยย้ายถิ่น ซึ่งเป็นเป็นผู้ให้ข้อมูลประสบการณ์ 

การย้ายถ่ินไปท�างานต่างประเทศและการสะสมทุนเศรษฐกิจ เช่น ข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน การออม  

การส่งเงินกลับ การลงทุนในครัวเรือน และ ข) การบริหารจัดการเงินส่งกลับ สัมภาษณ์ผู้ที่มีหน้าที่บริหารจัดการในครัวเรือน 

เก่ียวกับข้อมูลการบริหารจัดการเงินส่งกลับ เช่น วิธีการบริหารจัดการเงินส่งกลับ การลงทุนภายในครัวเรือน เป็นต้น และ 

น�าข้อมูลทีเ่ก็บรวมรวมได้มาท�าการวเิคราะห์ข้อมลูเชิงเน้ือหา (Content Analysis) การวจิยัน้ีได้รับการอนุมตัจิากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (COA. No. 2019/12-536)

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยแบ่งการน�าเสนอผลการวิจัยออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ข้อมูลคุณลักษณะของครัวเรือน การส่งเงินกลับ และ

กระบวนการสะสมทุนเศรษฐกิจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ข้อมูลคุณลักษณะของครัวเรือนและผู้ย้ายถิ่น พบว่า ครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศ

จากรุ่นสู่รุ่นส่วนใหญ่จะมีสมาชิกในครัวเรือนเคยมีประสบการณ์ย้ายถิ่นอย่างน้อย 2 - 3 คน มีครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือน

ทีเ่คยมปีระสบการณ์ย้ายถิน่สงูถงึ 7 คน โดยสมาชิกในครัวเรือนทีม่กีารย้ายถิน่รุ่นแรกส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย มคีวามสมัพนัธ์ 

ในครัวเรือนเป็นพ่อ จ�านวน 17 ครัวเรือน รองลงมาคือ สมาชิกในครัวเรือนทีม่คีวามสมัพนัธ์ในครัวเรือนเป็นพ่อและแม่ทีย้่ายถ่ิน 

ไปท�างานต่างประเทศด้วยกัน จ�านวน 9 ครัวเรือน ส่วนครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพันธ์ในครัวเรือนอื่นๆ  

(สาม ีพีช่าย และน้องสาว) จ�านวน 4 ครัวเรือน และครัวเรือนทีม่คีวามสมัพนัธ์ในครัวเรือนเป็นแม่ทีย้่ายถิน่ไปท�างานต่างประเทศ 

จ�านวน 3 ครัวเรือน จ�านวนดังกล่าวนี้มีครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนย้ายถิ่นซ�้า ถึง 27 ครัวเรือน 

สมาชิกในครัวเรือนรุ่นแรก คือ ผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายแต่งงานแล้ว ช่วงที่ย้ายถิ่นมีอายุระหว่าง 25 - 45 ปี  

จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีอาชีพเดิมเป็นเกษตรกรอาศัยการท�านาเป็นหลัก และท�าไร่ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

อย่างมันส�าปะหลัง ต้นปอ เป็นอาชีพเสริม แต่เน่ืองจากราคาสินค้าเกษตรตกต�่า ท�าให้มีรายได้น้อย เม่ือมีสาย

  จ�านวนครัวเรือน จ�านวนครัวเรือน จ�านวนสมาชิก จ�านวนสมาชิก

          ช่วงการย้ายถิ่น เป้าหมาย ที่รวบรวมข้อมูลได้ ในครัวเรือนที่ให้ ในครัวเรือนที่ให้

    ข้อมูลการย้ายถิ่น ข้อมูลการบริหารเงิน

     ส่งกลับ

ช่วงแรก (พ.ศ. 2520 - 2535) 10 - 15  9 9 1

ช่วงสอง (พ.ศ. 2536 - 2542) 10 - 15 10 10 4

ช่วงสาม (พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน) 10 - 15 14 14 3

รวม  30 - 35 33 33 8
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หรือนายหน้าเข ้ามาชักชวนให ้คนในชุมชนไปท�างาน 

ต่างประเทศ จึงท�าให้ครัวเรือนได้ข้อมูลที่เป็นทางเลือกใน

การมีรายได้จากช่องทางอื่นๆ เป็นการลดความเสี่ยงจาก

การพึงพิงรายได้จากการท�าการเกษตรเป็นหลัก เพ่ือให้ 

ครัวเรือนมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงเป็นสาเหตุส�าคัญ

ที่ท�าให้ครัวเรือนตัดสินใจส่งสมาชิกในครัวเรือนที่อยู ่ที ่

วัยแรงงานย้ายถ่ินไปท�างานต่างประเทศ  โดยในอดตีคนส่วนใหญ่ 

มกัจะเดนิทางไปท�างานในแถบประเทศตะวันออกกลาง ได้แก่ 

ซาอุดิอาระเบีย อิรัก คูเวต และลิเบีย ต่อมาเร่ิมกระจาย

ไปยังประเทศอื่นในแถบเอเชียที่มีความต้องการด้านก�าลัง

แรงงานเพิ่มข้ึน ได้แก่ ไต้หวัน อิสราเอล และสิงคโปร์  

โดยการเดินทางน้ันผ่านสายหรือนายหน้า และบริษัท 

จัดหางานที่ต้องมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นหรืออัตราค่าหัวของ

แรงงานประมาณ 30,000 - 200,000 บาทต่อคน ขึ้นอยู่กับ

ประเทศปลายทาง 

สมาชิกในครัวเรือนรุ ่นปัจจุบันน้ัน คือ แรงงาน 

ทั้งชายและหญิงที่อยู่ในวัยแรงงานมีอายุระหว่าง 21 - 41 ปี  

ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  

บางรายเดินทางไปท�างานต่างประเทศคร้ังแรกตั้งแต่อายุ  

19 ปี นอกจากน้ี ยังมีแรงงานบางคนจบปริญญาตรีและ 

ย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศด้วยเช่นกัน โดยแรงงานชาย 

ส่วนใหญ่มักจะแต่งงานแล้ว รองลงมา คือ คนโสด ส่วน

แรงงานหญิงส่วนใหญ่จะเป็นคนโสด รองลงมา คือ คนที่

แต่งงานแล้ว สาเหตุที่ท�าให้ครัวเรือนตัดสินใจส่งสมาชิก 

รุ่นปัจจบุนัไปท�างานต่างประเทศมกัเป็นผลมาจากการว่างงาน 

และรายได้จากอาชีพเดมิในประเทศไม่เพยีงพอต่อการใช้จ่าย

ในครัวเรือน โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกรุ่นแรกที่เคย

ย้ายถ่ินทั้งในแง่ของข้อมูลและเงินทุน การเดินทางส่วนใหญ่ 

จะเดินทางผ่านเครือข่ายของคนในชุมชนไปท�างานแบบ 

ไม่ถูกกฎหมายที่ประเทศเกาหลีใต้ มีบางส่วนที่เดินทางแฝง 

ไปในรูปแบบของนักท่องเที่ยวแล้วอยู่เกินก�าหนด ที่เรียกว่า  

“ผีน้อย” รองมา คือ กลุ่มที่เดินทางแบบถูกกฎหมายผ่าน

บริษทัจดัหางานในจงัหวดัไปยงัประเทศไต้หวนั  และอสิราเอล 

และกลุ่มที่เดินทางผ่านหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงการ  

EPS  ของประเทศเกาหลใีต้  มค่ีาใช้จ่ายในการลงทนุประมาณ 

50,000 - 130,000 บาทต่อคน ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง 

และรูปแบบของการเดินทาง

2. การส่งเงินกลับ

การย้ายถ่ินของแรงงานไปท�างานต่างประเทศน้ัน

แรงงานส่วนใหญ่ได้รับเงนิเดอืนทีแ่ตกต่างกนัไปตามประเทศ

ถิ่นปลายทาง โดยเงินส่งกลับน้ีเป็นผลของการย้ายถิ่นซึ่ง 

ถือได้ว ่าเป็นแหล่งทุนใหม่ของแรงงานและครัวเรือนที ่

คาดหวัง เมื่ อมีสมาชิกในครัวเ รือนย ้ายถิ่นไปท�างาน 

ต่างประเทศ และกลายเป็นเง่ือนไขส�าคัญที่ท�าให้พลวัต 

ของการย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศของแรงงานย้ายถ่ิน 

ของคนในชุมชนรวมน�้าใจแห่งน้ียังคงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมการส่งเงินกลับของสมาชิกใน 

ครัวเรือนทีม่กีารย้ายถิน่ไปท�างานต่างประเทศโดยเงินส่งกลบั

ที่ได้รับแต่ละเดือนของครัวเรือนที่มีการย้ายถิ่นไปท�างาน 

ต่างประเทศจากรุ่นสู่รุ ่นน้ันมีความแตกต่างกันตามอาชีพ 

และสวัสดิการของแรงงานในประเทศปลายทาง ดังตาราง 

ที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงการปรียบเทียบรายได้และเงินส่งกลับ จ�าแนกตามประเทศถิ่นปลายทางที่แรงงานย้ายถิ่นไปท�างาน

จึงเห็นได้ว่า จ�านวนเงินส่งกลับที่ครัวเรือนในถิ่นต้นทางได้รับน้ันมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับอาชีพ และประเทศปลายทาง 

ที่แรงงานเดินทางไปท�างาน รวมถึงสวัสดิการด้านที่พักและอาหารด้วย แม้บางอาชีพที่แรงงานได้ท�าส่วนใหญ่เป็นงานที่ไม่ต้อง

ใช้ทกัษะในการท�างานมากนัก หรือบางงานต้องอาศยัทกัษะ ความช�านาญเฉพาะทางบ้าง ซึง่ลกัษณะงานดงักล่าวไม่ได้มีความ 

แตกต่างจากการท�างานในถ่ินต้นทางเดิมมากเท่าไร แต่ค่าจ้างหรือรายได้ที่ได้รับน้ันกลับมากกว่าการมีงานท�าในประเทศไทย 

จึงท�าให้การย้ายถ่ินไปท�างานต่างประเทศยังคงเกิดข้ึนในชุมชนรวมน�้าใจแห่งน้ี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารายได้และเงินส่งกลับ 

ของประเทศปลายแม้จะไม่มีความแตกต่างกันมากนัก แต่จ�านวนเงินส่งกลับที่ถูกส่งมายังครัวเรือนในถิ่นต้นทางนั้นกลับกลาย

เป็นเง่ือนไขส�าคัญที่ส่งผลต่อกระบวนการสะสมทุนเศรษฐกิจของครัวเรือนที่มีการย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศจากรุ่นสู่รุ่นที่

แตกต่างกันด้วย

3. กระบวนการสะสมทุนเศรษฐกิจของครัวเรือนที่มีการย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศจากรุ่นสู่รุ่น 

เม่ือพิจารณากระบวนการสะสมทุนเศรษฐกิจซึ่งเป็นวิธีการที่ครัวเรือนใช้ประโยชน์จากเงินส่งกลับผ่านการลงทุนทั้งใน

- ซาอุดิอาระเบีย

- อิรัก

- คูเวต

- ไต้หวัน

- ลิเบีย

- สิงคโปร์

- เกาหลีใต้ 

   (ถูกกฎหมาย

- เกาหลีใต้ 

    (ไม่ถูกกฎหมาย)

- ไต้หวัน

- อิสราเอล

ประเทศปลายทาง

3

3

3

3

3

3

3

-

3

3

ที่พัก

3

3

3

3

3

3

3

-

3

3

อาหาร

สวัสดิการ

15,000 - 50,000 

12,000 - 25,000 

20,000 - 45,000

 

23,000 - 45,000

25,000 - 35,000

 30,000 - 50,000

 

45,000 - 120,000

50,000 - 85,000

23,000 - 45,000

40,000 - 65,000

รายได้

ต่อเดือนเฉลี่ย (บาท)

8,000 - 40,000 

8,000 - 18,000 

15,000 - 40,000

 

12,000 - 40,000 

20,000 - 28,000

 15,000 - 30,000

 

10,000 - 50,000

20,000 - 35,000

10,000 - 40,000

35,000 - 50,000

เงินส่งกลับ

เฉลี่ยต่อหัว (บาท)

งานช่าง งานก่อสร้าง 

ขับรถ และบริการ

งานก่อสร้าง 

งานก่อสร้างและขับรถ

งานโรงงาน 

และงานก่อสร้าง

งานก่อสร้างและขับรถ

งานก่อสร้าง 

และงานเกษตร

งานโรงงาน 

และงานเกษตร

งานโรงงาน

งานเกษตร

อาชีพ

ในประเทศปลายทาง

ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2520 - 2535)

ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2536 - 2542)

ช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน)
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ภาคเกษตรและนอกภาคการเกษตร ผลการศึกษาพบว่า  

ครัวเรือนที่มีการย้ายถ่ินไปท�างานต่างประเทศจากรุ่นสู่รุ่น 

ส่วนใหญ่จะน�าเงินมาลงทุนในภาคเกษตรมากกว่าการลงทุน

นอกภาคเกษตร โดยพบว่า แรงงานที่เคยย้ายถิ่นในช่วงแรก

และช่วงที่สองน้ัน สมาชิกในครัวเรือนรุ่นแรกส่วนใหญ่ไม่ได้

น�าเงินมาลงทุนหรือสะสมทุนทางเศรษฐกิจเอาไว้เน่ืองจาก  

ในอดีตการย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศมีต้นทุนค่าใช้จ่าย

ค่อนข้างสูงท�าให้ครัวเรือนต้องกู้หน้ียืมสินจ�านวนมาก เงิน

ส่งกลับจึงน�ามาใช้หนี้จนหมดท�าให้ไม่สามารถวางแผนน�าไป

ลงทนุเพิม่ได้ หรือน�าไปใช้จ่ายในครวัเรือนมากจนเกนิไปท�าให้

ไม่สามารถน�าเงินส่งกลับที่ได้รับแต่ละเดือนมาเก็บออมไว ้

เพือ่ใช้ในยามจ�าเป็นได้  ส่งผลให้บางครัวเรือนแม้จะมสีมาชิก 

ในครัวเรือนย้ายถิน่ซ�า้และไปหลายประเทศ แต่ก็ยงัไม่สามารถ 

น�าประสบการณ์ทีผ่่านมามาปรับใช้เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุได้ 

ท�าให้ภายหลังจากการย้ายถิ่นกลับยังมีแรงงานคนเดิม 

ต้องย้ายถิ่นซ�้า ท�าให้เมื่อมีสมาชิกในครัวเรือนรุ่นปัจจุบัน 

ย้ายถิ่นในช่วงที่สามของการย้ายถิ่นไปที่ประเทศไต้หวัน 

เกาหลีใต้ หรืออิสราเอลน้ัน หลายครัวเรือนได้อาศัย

ประสบการณ์ เรียนรู้จากความผิดพลาดจากการย้ายถิ่นของ

สมาชิกในครัวเรือนรุ่นแรกในอดีตที่ไม่ประสบความส�าเร็จ 

ด้วยการน�าเงินส่งกลบัทีไ่ด้รับในแต่ละเดอืนจากการทีส่มาชิก

รุ่นปัจจุบันที่ย้ายถิ่นน�าไปลงทุนในภาคเกษตรมากข้ึน และ 

บางครัวเรือนกน็�าไปลงทนุนอกภาคเกษตรเพือ่เพิม่มลูค่าหรือ

สร้างเป็นอาชีพได้ ดังค�าบอกเล่าของมานพ แรงงานที่เคย 

ย้ายถิ่นท�าหน้าที่บริหารจัดการเงินให้กับสมาชิกในครัวเรือน 

ที่ก�าลังย้ายถิ่นรุ่นปัจจุบัน

“ตอนเราไปนี่ไม่ได้มีเงินเก็บ ไม่มีที่ ไม่มีอะไรเลย  

พอลูกสาวไปเลยรู้ว่าต้องวางแผน ต้องเก็บเงิน ไม่งั้นก็จะไป

เสียเปล่า ท�างานมาใช้หนี้ค่าคอมเหมือนเราไปเฉยๆ...” 

[มานพ, อายุ 63 ปี, อิรัก (2523 - 2525), ไต้หวัน 

(2537 - 2539)] 

ดังนั้น รายได้จากเงินส่งกลับจากสมาชิกในครัวเรือน

รุ่นปัจจุบันจึงถือเป็นความคาดหวังของสมาชิกในครัวเรือน

ที่ย้ายถิ่นรุ่นแรกที่จะน�าเงินส่งกลับน้ันใช้ในการสะสมทุน 

เศรษฐกิจ โดยส่วนใหญ่น�ามาลงทุนในภาคเกษตรและ 

สัตว์เศรษฐกิจ และมีบางครัวเรือนที่ลงทุนนอกภาคเกษตร

เพื่อให้เกิดเป็นอาชีพและมีรายได้เพิ่มข้ึน จากการศึกษา

พบว่า สาเหตุที่ครัวเรือนน�ามาลงทุนด้านเกษตรและ 

สัตว์เศรษฐกิจ เน่ืองจากแต่เดิมน้ัน แรงงานย้ายถิ่นเคย 

ช่วยงานด้านเกษตรของครัวเรือนมาก่อน จึงยังคงยึดระบบ

การผลิตจากการเกษตรเป็นอาชีพหลัก แต่เน้นการผลิตแบบ

ผสมผสาน คือ มีการท�านาเพื่อการบริโภคหากเหลือจาก 

การบริโภคแล้วถึงจะน�าไปขายเพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายใน 

ครัวเรือน และมีการท�าไร่พืชเศรษฐกิจ (มันส�าปะหลังและ

ต้นปอ) เพื่อสร้างรายได้เพิ่มรวมถึงมีบางส่วนเลี้ยงสัตว์  

(วัว ควาย) เพื่อใช้ในการเกษตรและไว้ขายเป็นอาชีพเสริม 

และมีบางครัวเรือนที่น�าวัว ควาย ไปขายหรือน�าที่ดินที่มีไป

จ�านองเมื่อต้องการใช้เป็นทุนส�าหรับการย้ายถิ่นไปท�างาน 

ทัง้ในและต่างประเทศ  ปัจจบุนัครัวเรือนกลุม่น้ีมองเหน็โอกาส

ในการสร้างรายได้ให้มีมากขึ้น เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง

บริบทของสังคมไทยโดยเฉพาะในภาคเกษตร ครัวเรือน 

ส่วนใหญ่หันมาท�านาเพื่อบริโภค เพราะไม่มีแรงงานใน 

ภาคเกษตร และการปลูกข้าวไม่สามารถท�าก�าไรได้ จึง 

ท�าการวางแผนและลงทุนโดยอาศัยเงินส่งกลับของสมาชิก

ในครัวเรือนรุ่นปัจจุบันแต่ละเดือนที่สะสมเอาไว้ โดยแต่ละ 

ครัวเรือนซือ้ทีด่นิมาไว้ส�าหรับปลกูยางพารา  เฉลีย่ครัวเรือนละ  

10 - 55 ไร่ รองลงมาส�าหรับครัวเรือนที่มีที่นาจ�านวนหน่ึง 

น�าเงินไปซื้อที่นาจากคนรู้จักกัน ญาติพี่น้อง เฉลี่ยแล้ว 

ครัวเรือนซื้อที่นาไว้เป็นแหล่งท�ากินประมาณ 5 - 10 ไร่  

ใช้เงินทนุประมาณ 10,000 - 420,000 บาท ซึง่การน�าเงนิออม 

จากเงินส่งกลับมาใช้ประโยชน์ด ้วยการลงทุนเป็นการ 

ให้ความส�าคัญกับการสร้างอาชีพระยะยาวในถิ่นต้นทาง 

นอกจากน้ี พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ทีม่สีมาชิกย้ายถ่ิน 

ไปท�างานต่างประเทศจากรุ ่นแรกที่แต่งงานแล้ว หรือ 

มีความสัมพันธ์ในครัวเรือนเป็นพ่อและแม่ เมื่อย้ายถ่ินกลับ 

มักน� า เ งิ นมาสะสมทุน เศรษฐกิ จผ ่ านการลงทุน ใน 
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ภาคการเกษตรเพราะเป็นอาชีพเดิมของครัวเรือน มีการ 

น�าเงินมาซื้อที่ดินและปลูกยางพารา ซึ่งเป็นผลจากการ 

ด�าเนนิงานนโยบายอสีานเขียว  ทีท่�าให้คนในชุมชนปรับเปลีย่น 

วิถีการด�ารงชีพจากอาชีพท�านา และปลูกพืชเศรษฐกิจอย่าง

มันส�าปะหลัง ต้นปอ และแตงโม มีการปรับเปลี่ยนเป็นการ

ปลูกยางพารา โดยส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวน

ยางพารา (สกย.) จังหวัดหนองคาย เข้ามาให้ความรู้ในการ

ปลูกยางพารา ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ไม่ต้องการน�้ามาก

เหมือนพืชชนิดอื่น ปลูกง่าย แต่ต้องอาศัยระยะเวลา 5 - 6 ปี  

ถงึจะสามารถสร้างรายได้  คนในชุมชนจงึหนัมาปลูกยางพารา 

จนกลายเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 

ได้จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ครัวเรือนที่เคยเลี้ยงสัตว ์

เพื่อใช้งานหรือไว้จ�าหน่ายเม่ือยามจ�าเป็นก็ได้น�ามาลงทุน 

กับการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ อาทิ การเลี้ยงสุกร (หมู) จ�านวน 

2 ครัวเรือน และโคขุน อีก 2 ครัวเรือน ไว้เพื่อจ�าหน่ายเพื่อ

สร้างรายได้ให้มากขึ้น ดังค�าบอกเล่าของมานี 

“ได้เอาเงินมาลงทุนปลูกยาง 15 ไร่กับ 14 ไร่ ทุกวันนี้

ก็ได้กรีด มีรายได้จากตรงนั้นล่ะ พอเลิกกรีดก็ขายต้นยางได้ 

นี่ก็เพิ่งปลูกไว้ให้ลูกชายอีก 15 ไร่ เผื่อไว้เวลาเขากลับมา...” 

[มานี (นามสมมติ), อายุ 49 ปี, ไต้หวัน (2537 - 2539)]

มีบางครัวเรือนที่น�าเงินที่ได้จากการท�างานมาเป็น 

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันของสมาชิกในครัวเรือนจนหมด 

หรือในบางครัวเรือนขาดการพูดคุยและวางแผนการใช้เงิน

ร่วมกัน ท�าให้ไม่สามารถแบ่งเงินลงทุนสร้างอาชีพภายหลัง

จากย้ายถ่ินกลับมาได้ ดังค�าบอกเล่าของสมพรและพีระ 

แรงงานย้ายถ่ินกลับรุ ่นแรกที่ป ัจจุบันท�าหน้าที่บริหาร 

จดัการเงนิให้กบัสมาชิกในครัวเรือนทีก่�าลงัย้ายถิน่รุ่นปัจจบุนั

“ใครก็ว่าไปท�างานเมืองนอกได้เงินดี ก็ว่ามันได้

เงินดีอยู่ แต่ว่าตัวเองน่ีไม่รู้จักแบ่งเก็บ มีแต่ใช้อย่างเดียว  

อยากได้อะไรก็ซื้อ ลูกขอก็ให้ มีสิบใช้ร้อย มีร้อยใช้สองร้อย  

มนัจะเอาทีไ่หนมาเก็บ ถ้าคดิได้แต่ตอนน้ันคงจะได้มยีางให้กรีด 

เหมือนเขาแล้ว...” [สมพร (นามสมมติ), อายุ 54 ปี, สิงคโปร์  

(2530 - 2532), ไต้หวนั (2537 - 2539), อสิราเอล (2542 - 2544)]

“น้าจะเล่าให้ฟัง แต่อย่าบอกแกนะ (กระซิบ) ตอนไป

ไต้หวันกลับมาน่ะคิดว่าจะมีเงินเก็บ 700,000 - 800,000 บาท

เลยนะ ก็ว่าจะเอาเงินตรงนี้ไปซ้ือรถไถใหญ่ (แทรกเตอร์) 

ท่ีไหนได้พอกลับมา เมียเอาไปเล่นหวยจนหมด เหลือไว้ 

15,000 บาท เงินเดือนสุดท้ายที่ส่งก่อนกลับมาน่ะ จนโมโห 

ไล่เมียหนีเลยนะ (หัวเราะ)...” [วีระ(นามสมมติ), อายุ 57 ปี,  

ซาอุดิอาระเบีย (2530 - 2535), ลิเบีย (2537 - 2541), ไต้หวัน 

(2543-2547)]

ส่วนกลุ่มครัวเรือนที่น�ามาลงทุนนอกภาคการเกษตร

เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับครัวเรือน อาทิ ร้านค้าชุมชน  

3 ครัวเรือน ป๊ัมน�า้มนั 2 ครวัเรือน และร้านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ  

1 ครัวเรือน ส่วนใหญ่จะเป็นครัวเรือนที่ภรรยาเป็นแรงงาน 

ย้ายถิน่กลบัอาศยัอยูใ่นชุมชนกลบัมาท�าหน้าทีใ่นการดแูลบตุร 

และบริหารจัดการเงินที่สามีย้ายถิ่นเป็นผู้ส่งมา หรือบาง 

ครัวเรือนเป็นแรงงานผีน้อยที่มีสถานะโสดได้ส่งเงินกลับมา

ให้แม่ที่เคยย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศ ลงทุนเปิดร้านค้า 

เพื่อให้พ่อหรือแม่น้ันมีรายได้ โดยที่ไม่ต้องเหน่ือยมาก  

จะเห็นว่าครัวเรือนกลุ่มนี้มองหาโอกาสในการสร้างอาชีพอื่น 

ที่อยู ่นอกภาคการเกษตรเพื่อสร ้างรายได ้และเป ็นอีก 

อาชีพหนึ่งให้กับครัวเรือน ซึ่งการสะสมทุนนอกภาคเกษตรนี้ 

มักจะเป็นการตัดสินใจของสมาชิกในครัวเรือนที่ก�าลัง 

ย้ายถิ่นร่วมกับแรงงานย้ายถิ่นกลับ เฉลี่ยแล้วจะใช้เงินที่ได้

จากการเก็บออมจากเงนิส่งกลบัในแต่ละเดอืนลงทนุประมาณ 

150,000 - 700,000 บาท 

“เขาบอกว่าอยากให้กลับมาอยู่บ้านมาอยู่กับลูก แต่ 

พ่ีอยากท�างานไม่อยากอยู่เฉยๆ ยางก็จ้างคนกรีด มันเบื่อ 

เขาก็เลยบอกอยากท�าอะไรไหมล่ะ เปิดร้านอะไรไหม เขา

จะลงทุนให้ พี่เลยหาข้อมูลดู เราเรียนจบบัญชีมาเนาะ เปิด

ร้านเคาน์เตอร์เซอร์วิสน่าจะดี มีอะไรให้ท�า ได้เงินด้วย น่ี

ได้มากกว่าขายยางเสียอีก (หัวเราะ) ...” [วารี(นามสมมติ),  

อายุ 37 ปี, เกาหลีใต้ (2559 - 2559), (2560 - 2560)]

“เขาก็ว ่าอยากให้เราอยู ่เฉยๆ ไม่ต้องต่ืนแต่ดึก 

ไปกรดียางแล้ว แต่เรายงัอยากได้เงนิไง เขากเ็ลยให้ต่อเตมิบ้าน 
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เปิดเป็นร้านค้าขายของนี่ล่ะ เราก็เลยเอาเงินที่เก็บให้เขามาลงทุน...” [อนงค์ (นามสมมติ), อายุ 51 ปี, อิสราเอล (2543 - 2548)]

ซึง่สามารถสรุปกระบวนการทีค่รัวเรือนทีม่กีารย้ายถิน่ไปท�างานต่างประเทศจากรุ่นสูรุ่่น  มกีระบวนการสะสมทนุเศรษฐกิจ 

ที่ครัวเรือนที่มีการย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศจากรุ่นสู่รุ่นมีน้ัน พบว่า มีการปรึกษาหารือระหว่างสมาชิกในถ่ินต้นทาง 

และสมาชิกที่ก�าลังย้ายถิ่นมีความส�าคัญต่อการสะสมทุนของครัวเรือนอย่างมาก เนื่องจากในอดีตน้ันการย้ายถิ่นของสมาชิก 

ในครัวเรือนรุ่นแรกการติดต่อกลับยังถิ่นต้นทางน้ันไม่ได้มีความสะดวกสบายเหมือนกับปัจจุบัน ท�าให้เกิดความไม่เข้าใจและ 

การน�าเงินส่งกลับไปใช้ประโยชน์ไม่ตรงตามความต้องการร่วมกันได้ แต่ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ  

ท�าให้สมาชิกในครัวเรือนสามารถพูดคุยสื่อสารกันได้มากข้ึนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 - 4 คร้ัง สามารถปรึกษาถึงการน�าเงิน 

ส่งกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยการลงทุนได้มากขึ้นดังค�าบอกเล่าของศิลา

“... โทรกลับมาเดือนละ 2 - 3 ครั้ง เพราะเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือ อาศัยโทรศัพท์บ้านของคนในหมู่บ้าน โทรครั้งนึง

ก็ได้คุยประมาณไม่นาน พอได้ถามข่าวคราวลูกหลานเป็นยังไง ได้รับเงินท่ีโอนไปยัง แค่นั้นก็ได้วางแล้ว ไม่เหมือนตอนน้ี 

ที่ลูกสาวโทรเฟซบุ๊กมาคุยเกือบทุกวัน...” [ศิลา (นามสมมติ), อายุ 53 ปี, ลิเบีย (2533 - 2535), ไต้หวัน (2541 - 2543)]

มกีารประเมนิพืน้ที ่ หากครัวเรือนมทีีด่นิอยูแ่ล้วจะเป็นการง่ายทีส่ามารถลงทนุได้เลย ซ่ึงครัวเรือนทีล่งทนุในภาคเกษตร

มักจะมีที่ดินที่สะสมไว้อยู่ก่อนแล้วน�ามาปลูกพืชเศรษฐกิจและพิจารณาจากความเหมาะสมของชนิดพืช ส่วนครัวเรือนที่ลงทุน

นอกภาคการเกษตรต้องเลือกพื้นที่ท�าเลให้มีความเหมาะสมกับการลงทุน และให้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชน เมื่อ 

จัดเตรียมพื้นที่และเงินทุนไว้แล้วเป็นข้ันตอนของการลงมือท�าซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ครัวเรือนต้องลงทุน โดยครัวเรือนที่มีการลงทุน

นอกภาคการเกษตรต้องใช้เงินทุนมากกว่าครัวเรือนที่ลงทุนในภาคเกษตรและสัตว์เศรษฐกิจ ส่วนการวางแผนอนาคตในการ 

ต่อยอดอาชีพนอกภาคการเกษตรน้ันมีครัวเรือนน้อยมากที่มีการวางแผนลงทุนกับกิจการใหม่ ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภาพ  

ได้ดังนี้

      

 

      

   

  

  

  

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการสะสมทุนเศรษฐกิจผ่านการลงทุนในภาคเกษตรและนอกภาคการเกษตร

ของครัวเรือนที่มีการย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศจากรุ่นสู่รุ่น

อย่างไรก็ตาม การสะสมทุนในแง่ของการลงทุนที่แตกต่างกันน้ันข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ในครัวเรือนของแรงงานที่เคย

ย้ายถิ่นซึ่งมีอ�านาจในการตัดสินใจที่ต่างกัน ครัวเรือนที่ลงทุนในภาคเกษตรและสัตว์เศรษฐกิจมักเป็นครัวเรือนที่มีแรงงาน

 

ต้องลงทนุ โดย ครัวเรือนท่ีมีการลงทนุนอกภาคการเกษตรต้องใช้เงินทนุมากกวา่ครัวเรือนท่ีลงทนุในภาคเกษตรและ
สตัว์เศรษฐกิจ สว่นการวางแผนอนาคตในการตอ่ยอดอาชีพนอกภาคการเกษตรนัน้มีครัวเรือน น้อยมาก ท่ีมีการ
วางแผนลงทนุกบักิจการใหมด่งัแสดงในแผนภาพ ดงันี ้

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 แสดงกระบวนการสะสมทนุเศรษฐกิจผ่านการลงทนุในภาคเกษตรและนอกภาคการเกษตร 

ของครัวเรือนท่ีมีการย้ายถ่ินไปท างานตา่งประเทศจากรุ่นสูรุ่่น 
 อย่างไรก็ตาม การสะสมทนุในแง่ของการลงทนุท่ีแตกตา่งกนันัน้ขึน้อยู่กบัความสมัพนัธ์ในครัวเรือนของ
แรงงานท่ีเคยย้ายถ่ินซึง่มีอ านาจในการตดัสินใจท่ีตา่งกนั ครัวเรือนท่ีลงทนุในภาคเกษตรและสตัว์เศรษฐกิจมกัเป็น
ครัวเรือนท่ีมีแรงงานท่ีเคยย้ายถ่ินมีความสมัพนัธ์ในครัวเรือนเป็นพ่อ หรือเป็นพ่อและแม ่สว่นใหญ่เคยย้ายถ่ินไป
ท างานท่ีไต้หวนั และประเทศแถบตะวนัออกกลาง ปัจจบุนัมีลกูเป็นสมาชิกในครัวเรือนท่ีก าลงัย้ายถ่ินสว่นใหญ่ท่ี
ประเทศไต้หวนั อิสราเอล และเกาหลีใต้ ( สว่นมากท างานโดยไมม่ีใบอนญุาตท างาน ) อาศยัประสบการณ์ในอดีตมา
ปรับใช้เพ่ือให้เกิดการสะสมทนุเศรษฐกิจ สว่นครัวเรือนท่ีน ามาลงทนุนอกภาคเกษตรนัน้แรงงานท่ีเคยย้ายถ่ินมกัจะ
เป็นภรรยาท่ีย้ายถ่ินกลบัมาก่อน หรือแมท่ี่เคยย้ายถ่ินไปท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้ ( ไมม่ีใบอนญุาตท างาน )และ
สมาชิกในครัวเรือนท่ีย้ายถ่ินปัจจบุนัเป็นสามีหรือลกูท่ีย้ายถ่ินไปท างาน เกาหลีใต้ (มีใบอนญุาตท างาน ) และอิสราเอล  
การอาศยัเงินสง่กลบัของสมาชิกในครัวเรือนรุ่นปัจจบุนัท่ีก าลงัย้ายถ่ินมาใช้ในการลงทนุหรือสะสมทนุนัน้จงึเป็นการ
ตดัสินใจร่วมกนัมากกวา่ 

สรุปและอภปิรายผล 

การลงทุนในภาคเกษตรและสัตว์เศรษฐกิจ 

การลงทุนนอกภาคการเกษตร 

แรงงานย้ายถ่ินปัจจบุนั แรงงานที่เคยย้ายถ่ิน 

ประสบการณ์ 

เงนิส่งกลับ 

ตัดสินใจร่วมกัน 
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ที่เคยย้ายถิ่นมีความสัมพันธ์ในครัวเรือนเป็นพ่อ หรือเป็น

พ่อและแม่ ส่วนใหญ่เคยย้ายถิ่นไปท�างานที่ไต้หวัน และ 

ประเทศแถบตะวันออกกลาง ปัจจุบันมีลูกเป็นสมาชิก 

ในครัวเรือนที่ก�าลังย ้ายถิ่นส ่วนใหญ่ที่ประเทศไต้หวัน 

อสิราเอล และเกาหลใีต้ (ส่วนมากท�างานโดยไม่มใีบอนุญาต

ท�างาน) อาศัยประสบการณ์ในอดีตมาปรับใช้เพื่อให้เกิด

การสะสมทุนเศรษฐกิจ ส่วนครัวเรือนที่น�ามาลงทุนนอก

ภาคเกษตรน้ัน แรงงานที่เคยย้ายถิ่นมักจะเป็นภรรยาที่ 

ย้ายถิน่กลบัมาก่อน  หรือแม่ทีเ่คยย้ายถิน่ไปท�างานทีป่ระเทศ

เกาหลีใต้ (ไม่มีใบอนุญาตท�างาน) และสมาชิกในครัวเรือน 

ทีย้่ายถ่ินปัจจบุนัเป็นสามหีรือลกูทีย้่ายถิน่ไปท�างานเกาหลใีต้ 

(มีใบอนุญาตท�างาน) และอิสราเอล การอาศัยเงินส่งกลับ

ของสมาชิกในครัวเรือนรุ ่นปัจจุบันที่ก�าลังย้ายถิ่นมาใช ้

ในการลงทุนหรือสะสมทุนน้ันจึงเป็นการตัดสินใจร่วมกัน

มากกว่า

สรุปและอภิปรายผล
การที่สมาชิกคนใดคนหน่ึงย้ายถิ่นออกไปท�างาน  

ครัวเรือนมส่ีวนส�าคญัในการตัดสินใจ (Stark, 1991) ทัง้ในแง่

ของเงินทุนและการสนับสนุนให้ย้ายถิ่น ซึ่งภายหลังจากการ

ย้ายถิ่นของสมาชิกในครัวเรือนรุ่นแรกได้มีการสนับสนุนให้

สมาชิกรุ่นปัจจุบันย้ายถิ่นเพื่อให้ครัวเรือนสามารถน�ารายได้

จากเงินส่งกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน ซึ่งการเดินทางไป

ท�างานต่างประเทศแม้จะได้รับรายได้ที่มากกว่าการท�างาน 

ในประเทศไทย แต่ไม่ได้เป็นเคร่ืองการันตว่ีา แรงงานทีเ่ดนิทาง 

ไปท�างานต่างประเทศทุกคนจะประสบความส�าเร็จสามารถ

น�าเงินมาสะสมทุนเศรษฐกิจได้เสมอไป แต่ข้ึนอยู่กับวิธีการ

บริหารจดัการเงนิส่งกลบัของครัวเรือนทีม่กีารย้ายถ่ินแต่ละรุ่น 

ซึ่งเป็นผลมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน โดยการย้ายถ่ินของ

สมาชิกรุ่นปัจจุบันน้ันนอกจากได้รับการสนับสนุนทั้งข้อมูล 

และประสบการณ์แล้วยังได้รับประโยชน์จากการสะสมทุน

เศรษฐกิจจากการย้ายถิ่นของสมาชิกในครัวเรือนรุ่นแรกด้วย

การส่งเงินกลับให้ครัวเรือนในถิ่นต้นทางของแรงงาน

ย้ายถิ่น และโดยเฉพาะแรงงานหญิง เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น

ว่าแรงงานเป็นผู้ที่สามารถดูแลสมาชิกคนอื่นในครัวเรือนได้  

การส่งเงินกลับเป็นวิธีการแสดงออกถึงความกตัญญูและ 

ความเคารพที่มีต่อพ่อแม่ (Jampaklay & Kittisuksathit,  

2009; Tangchonlathip & Richter, 2011) ซึง่มคีวามคล้ายกัน

กับการส่งเงินกลับของสมาชิกรุ่นปัจจุบันที่ก�าลังย้ายถ่ิน แต ่

ในการศึกษาน้ี พบเพิ่มเติมว่า เงินส่งกลับของแรงงาน

นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครัวเรือน

ในถิ่นต้นทางแล้ว ครัวเรือนยังสามารถน�าเงินที่ได้รับน้ันมา

เก็บออม และแปรเปลี่ยนเป็นทุนด้วยการลงทุนทั้งในและ

นอกภาคเกษตรท�าให้มีรายได้และอาชีพมากข้ึนด้วย ท�าให้

ครัวเรือนสามารถสะสมทุนเศรษฐกิจได้ตามแนวคิดของ 

Bourdieu (1986) ทุนเศรษฐกิจเป็นทรัพย์สินที่มีการสะสม

เอาไว้ ที่สามารถครอบครองและช่วยเพิ่มความสามารถของ

สมาชิกในสังคม โดยการมีอาชีพและมีรายได้จากอาชีพ 

ที่ปัจจุบันแรงงานมีทางเลือกในการท�างานมากข้ึนทั้งงาน 

ในโรงงาน และงานในภาคเกษตร ซึ่งแตกต่างจากงานศึกษา

ของ Laodamrongchai (2015) ที่พบว่า เมื่อแรงงานท�างาน

ครบสัญญา กลับพบว่า ครัวเรือนยังคงมีหนี้สินจากการลงทุน

ให้สมาชิกย้ายถ่ินไปท�างานต่างประเทศเน่ืองจากแรงงาน 

คืนถิ่นเหล่าน้ีขาดวิธีการวางแผนในการใช้เงิน แต่จาก 

ข้อค้นพบของงานวิจัยน้ีกลับพบว่า การสะสมทุนเศรษฐกิจ 

ของครัวเรือนที่แตกต่างกันน้ันเป็นผลมาจากผู้ที่ท�าหน้าที่

บริหารเงินส่งกลับ คุณลักษณะส่วนบุคคลของแรงงาน 

ย้ายถิ่นกลับ และรูปแบบการเดินทางของสมาชิกในครัวเรือน

รุ่นปัจจุบัน ดังนั้น ครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนย้ายถิ่นไป

ท�างานต่างประเทศจากรุ่นสู่รุ่นจึงมีการสะสมทุนเศรษฐกิจ 

ได้มากข้ึน  และสามารถน�าเงนิส่งกลบัมาใช้หน้ีสนิให้หมดไปได้  

การย้ายถิ่นของสมาชิกรุ่นปัจจุบันน้ัน พบว่า ผู ้ย้ายถ่ิน 

ถกูหลอกยากกว่าเดมิ เพราะมกีารศกึษามากข้ึน มกีารเข้าถึง 

เทคโนโลยี ข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้น และสามารถติดต่อ

กลบัถิน่ต้นทางเดมิได้ง่ายและบ่อยคร้ังข้ึน อาศยัประสบการณ์

จากการย้ายถิ่นของสมาชิกในครัวเรือนรุ่นแรก มาใช้ใน
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กระบวนการสะสมทนุเศรษฐกิจทัง้ทีน่�ามาลงทนุในภาคเกษตร

และสัตว์เศรษฐกิจ 

ในขณะที่การน�าเงินมาสะสมทุนเศรษฐกิจของ 

ครัวเรือนที่มีการย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศรุ่นสู่รุ ่นน้ัน 

มีความแตกต่างจากการศึกษาของ Saithong (2018) ที่

วิเคราะห์วิธีการสะสมทุนเศรษฐกิจของผู ้หญิงย้ายถิ่นใน

จังหวัดชลบุรี โดยวิธีที่ผู้หญิงย้ายถิ่นท�าให้มีทรัพย์สินและ

สินทรัพย์เพิ่มมากข้ึน ด้วยการน�าเงินลงทุนมาซื้อสัตว์

เศรษฐกิจอย่างวัว ให้ญาติเลี้ยงไว้ในถ่ินต้นทางเพื่อแบ่ง 

ผลประโยชน์ เช่น ลกูวัวทีเ่กดิใหม่ เป็นต้น ซ่ึงในงานศกึษาน้ี 

ผู้วิจัยพบเพิ่มเติมว่า การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจของครัวเรือน

ในถ่ินต้นทางน้ันกระท�าเพื่อเป็นอาชีพและก่อให้เกิดรายได้

เพิ่มข้ึนนอกจากรายได้จากเงินส่งกลับของสมาชิกรุ่นปัจจุบัน

ที่ก�าลังย้ายถิ่น แล้วยังมีการลงทุนนอกภาคเกษตร มีสร้าง

กิจการเพือ่เป็นอาชีพทีม่ัน่คงในอนาคตเมือ่สมาชิกในครัวเรือน

ไม่สามารถเดินทางไปท�างานที่ต่างประเทศได้อีก

ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห ์กระบวนการสะสมเศรษฐกิจ  

พบว่า มีบางครัวเรือนที่ยังขาดความรู้ และไม่มีการวางแผน

ในการบริหารจัดการเงินส่งกลับมาใช้สะสมทุนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ หรือแม้จะสามารถสะสมทุนเศรษฐกิจในแง่

ของการออมและการลงทุนได้น้ันแต่ยังสะสมได้ในปริมาณ 

ทีน้่อย ซึง่เกดิจากการขาดการพูดคุย ส่ือสาร และการวางแผน

ระหว่างสมาชิกในครัวเรือนในถิ่นต้นทาง และสมาชิกที่ก�าลัง

ย้ายถ่ิน มีการน�าเงินส่งกลับที่ได้รับในแต่ละเดือนจากการ

สมาชิกรุ่นปัจจบุนัทีย้่ายถิน่น�าไปลงทนุในภาคเกษตรมากกว่า

น�าไปลงทนุนอกภาคเกษตร โดยสาเหตทุีค่รัวเรือนน�ามาลงทนุ

ในภาคเกษตร เน่ืองจากเป็นอาชีพเดิมของครัวเรือนก่อนที ่

จะมีสมาชิกในครัวเรือนย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศ และ

คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรเป็นหลัก  

แต่จากการด�าเนินงานที่ผ ่านมาการพัฒนาในชุมชนน้ัน 

มกัไม่ค่อยให้ความส�าคัญมากนัก  ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งเสริม 

ให้คนในชุมชนรวมกลุ ่มกันและสร้างอาชีพข้ึนใหม่ มี 

หน่วยงาน นักพัฒนาชุมชน เข้ามาอบรมสร้างอาชีพ เช่น  

กลุ่มหม่อนไหม กลุ่มทอผ้าไหม เป็นต้น ซึ่งไม่ได้มีการ 

ด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและคนในชุมชนยังคงเน้นหลัก 

ในการท�าเกษตร

ดงัน้ัน  จงึควรมกีารเสริมสร้างและพฒันาทนุเศรษฐกิจ

ให้กับครัวเรือนโดยควรมีมาตรการส่งเสริมการท�าเกษตรให้

ครัวเรอืนมีศักยภาพและเชี่ยวชาญทักษะอาชีพในภาคเกษตร 

ตลอดจนการส่งเสริมและหาช่องทางตลาดเผื่อให้สมาชิก

วัยแรงงานยังคงท�าหน้าที่เป็นแรงงานส�าคัญให้กับครัวเรือน 

ปัจจุบันให้มีการเตรียมความพร้อมในด้านข้อมูล รวมถึง 

การให้ข้อมูลสนับสนุนที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเมื่อมี 

คนต้องการย้ายถิ่น ทั้งข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายการใช้ชีวิต 

ในประเทศปลายทาง  และการวางแผนการใช้เงนิและการออม 

เพื่อน�ามาสะสมไว้เป็นทุนเศรษฐกิจ เน่ืองจากการอบรม  

หรือให้ข ้อมูลสนับสนุนก่อนแรงงานเดินทางไปท�างาน 

ต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นการอบรมด้านภาษาและการให้

ข้อมูลประเทศปลายทาง
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