บทที่ 6
การวางงาน การเคลื่อนยายแรงงานจากชนบทสูเมือง
6.1 ความหมายของการวางงาน
Edgar O. Edwards ไดแบงรูปแบบของการวางงานออกเปน 5 ระดับคือ1
1. การวางงานแบบเปดเผย แบงเปนการวางงานแบบสมัครใจ และไมสมัครใจ
2. การทํางานตํ่ากวาระดับ คือ มีชั่วโมงการทํางานนอยกวาที่บุคคลนั้นตองการจะทํา
3. การใชแรงงานไมเต็มที่ แบงออกไดเปน
3.1 การวางงานแอบแฝง ไมจําเปนตองทํางานเต็มเวลาก็สามารถบรรลุผลได
3.2 การวางงานแบบหลบซอน ไมมีโอกาสในการทํางาน หรืองานของแมบาน
3.3 บุคคลที่ออกจากงานกอนกําหนด เชน เกษียณอายุการทํางานกอนกําหนด
4. บุคคลที่มีรางกายออนแอ มีหนาที่ในการทํางานเต็มเวลา แตไดผลงานออกมานอย
5. บุคคลที่ไมกอใหเกิดผลผลิต มีความสามารถในการทํางาน แตไมทํา
6.2 การวางงานของประเทศกําลังพัฒนา
6.2.1 แนวโนมการวางงานของประเทศกําลังพัฒนา
การวางงานของประเทศกําลังพัฒนามีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มจาก 36.5 ลานคน ใน
ป ค.ศ.1960 เปนประมาณ 54 ลานคนในป ค.ศ.1973 หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 46 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 3 ตอป ซึ่งอัตราการเพิ่มขึ้นของการวางงานเพิ่มสูงขึ้นเร็วกวาอัตราการจางงานใน
ชวงระยะเวลาเดียวกัน
การประมาณการในป ค.ศ.1990 ซึ่งประมาณการจากป ค.ศ.1975 คอนขางมองวา
อัตราการวางงานไมไดสูงเพิ่มขึ้นมากนัก แตในความเปนจริงอัตราการวางงานเพิ่มสูงขึ้นกวาที่
ประมาณการไวถึงสองเทา เหตุผลมาจากปญหาหนี้สินของประเทศกําลังพัฒนา การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจในชวงป ค.ศ.1980 เปนตน
6.2.2 มิตขิ องปญหาการวางงาน
ปญหาการวางงานของประเทศกําลังพัฒนามักอยูใน 4 รูปแบบคือ
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Edgar O. Edwards, Employment in Developing Countries (New York: Columbia University Press, 1974), pp.
10-11.
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1. การวางงานของผูมีการศึกษา ประเทศกําลังพัฒนาเกิดปญหาการวางานของผูที่
สําเร็จการศึกษาในระดับสูงมากขึ้น
2. การวางงานเนื่องจากประกอบธุรกิจสวนตัว การประกอบกิจการสวนตัวของ
ประชากรในประเทศกําลังพัฒนาตางจากประเทศพัฒนา สวนใหญเปนกิจการที่มรี ายไดแคพอ
ประทังชีพ เชน รานคาขนาดเล็ก สามลอ เปนตน
3. สตรีและการจางงาน อัตราการวางงานของสตรีเพิ่มขึ้น การจางงานก็จํากัดอยูใน
วงแคบๆ มักเปนงานที่มีผลิตภาพในการผลิตตํ่า ชั่วโมงการทํางานยาว แตไดรับคาจางถูก
4. การวางงานของคนหนุมสาว และการจางแรงงานเด็ก การวางงานของบุคคลที่มี
อายุอยูในชวง 15 ป – 24 ป มีมากกวารอยละ 30 สวนใหญการวางงานกระจุกตัวอยูในเมือง ซึ่งผูวาง
งานเหลานี้อพยพมาจากชนบท นอกจากนีก้ ารจางแรงงานเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 14 ป มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
6.3 การยายถิ่นฐานและการเติบโตของเมือง
ประชากรในเมืองของประเทศกําลังพัฒนาขยายตัวอยางตอเนื่อง กลาวคือ มีการขยายตัว
มากกวารอยละ 6 ตอป เปรียบเทียบกับเมืองใหญ ๆ เชน นิวยอรก และลอนดอน มีการขยายตัวของ
ประชากรตํ่ากวารอยละ 1 ตอป สาเหตุเกิดเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเมือง ซึ่ง
มองวาจะทําใหเกิดการประหยัดจากขนาด จากการกอสราง สิ่งตาง ๆ เชน ถนน ระบบ
สาธารณูปโภคตาง ๆ แตผลที่ตามมาจากการพัฒนาที่ไมเทาเทียมกันระหวางเมืองกับชนบท ทําให
เกิดปญหาสิ่งแวดลอม แหลงชุมชนแออัด และจากการที่ประชากรยายถิ่นฐานเขามาหางานทํามาก
กวางานในภาคที่เปนทางการ (formal sector) จะรองรับได ทําใหตองไปทํางานในภาคที่ไมเปนทาง
การ (informal sector) เชน เปดรานคาขายของเล็กๆ รับจางทํางานบาน หรือรับจางทํางานในกิจการ
เล็กๆ ขายของตามทองถนน รับซอมรองเทา เปนตน
6.4 การวางงานในเมือง
ประเทศกําลังพัฒนามีอปุ ทานแรงงานมากกวาอุปสงคของแรงงาน ผลที่ตามมาคือ เกิดการ
วางงานและเกิดการทํางานตํ่ากวาระดับ หรือการวางงานแฝงอยู ในปจจุบันอัตราการเคลื่อนยายแรง
งานจากชนบทสูเมืองมีมากกวาความสามารถในการดูดซับแรงงานของภาคอุตสาหกรรมและ
บริการในเมือง ทําใหเกิดปญหาแรงงานสวนเกินในเมืองและปญหาความไมสมดุลระหวางเมืองกับ
ชนบท

6.5 กระบวนการเคลื่อนยายแรงงาน
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การเคลือ่ นยายแรงงานเกิดจาก รายไดที่คาดหวัง (expected income) โดยวัดจากความแตก
ตางระหวางรายไดที่แทจริงระหวางเมืองกับชนบท และความนาจะเปน (Probability) ที่จะไดงานใน
เมือง ถารายไดทคี่ าดหวังที่จะไดจากในเมืองมากกวาชนบทก็จะทําการเคลื่อนยายจากชนบทสูเมือง
นอกจากนี้ยังมีปจ จัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอการเคลื่อนยายแรงงาน คือ
1. อายุ การที่แรงงานมีอายุยิ่งสูง จะมีแนวโนมในการอพยพนอยลง
2. ปจจัยเกีย่ วกับครอบครัว ตนทุนหรือคาใชจายในการเคลื่อนยายแรงงานจะสูงมากขึ้น
เมื่อขนาดครอบครัวเพิ่มขึ้น
3. การศึกษา แรงงานยิ่งมีการศึกษาระดับสูงเทาไรก็มีแนวโนมเคลื่อนยายแรงงานมากขึ้น
4. อัตราการจางงาน ถาอัตราการจางงานในทองถิ่นตนเองสูง ยอมเปนแรงกระตุนใหมีการ
เคลื่อนยายแรงงาน
6.6 แบบจําลองกระบวนการเคลื่อนยายแรงงาน
กระบวนการเคลื่อนยายของแรงงานจากชนบทสูเมืองสามารถอธิบายไดโดยแบบ
จําลองของ Todaro
อัตราคาจางของ
ภาคเกษตร
A

อัตราคาจางของ
ภาคอุตสาหกรรม
M

WM
W*A
W*A*

W*M
A′
M′

OA

L*M

LM

OM

รูปที่ 6.1 การเคลื่อนยายแรงงานระหวางภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
จากรูปที่ 6.1 สมมติใหระบบเศรษฐกิจเปนแบบทวิภาค (two sectors) คือ ภาคเกษตรอยูใน
ชนบท และภาคอุตสาหกรรมอยูในเมือง ถาเสนอุปสงคตอแรงงานของภาคเกษตรคือเสน AA′ และ
เสนอุปสงคตอแรงงานของภาคอุตสาหกรรมคือ MM′ (อานจากทางขวาไปซาย) กําลังแรงงานทั้ง
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หมดเทากับ OAOM ถาอัตราคาจางเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกตลาดและมีการจางงานเต็มที่ อัตราคา
จางที่ดุลยภาพคือ W*A = W*M โดยแรงงาน OA L*M ทํางานอยูในภาคเกษตร และ OM L*M ทํางานอยู
ในภาคอุตสาหกรรม
ถาอัตราคาจางในภาคอุตสาหกรรมไมเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกตลาด แตถูกกําหนดโดย
สถาบัน เชน รัฐบาลหรือสหภาพแรงงานถากําหนดใหคาจางเทากับ WM ซึ่งสูงกวาที่ W*M ถาสมมติ
วาไมมีการวางงาน คนงานจํานวน OMLM จะถูกจางงานในภาคอุตสาหกรรม คนงานจํานวน QA
LM จะถูกจางงานโดยภาคเกษตร ซึ่งการที่ภาคเกษตรจะถูกซื้อแรงงานสวนเกินของภาคอุตสาห
กรรมจํานวน L*MLM นัน้ อัตราคาจางของภาคเกษตรจะตองลดลงเหลือ W*A* ตามเสนอุปสงคแรง
งานของภาคเกษตร ซึ่งอัตราคาจางดังกลาวตํ่ากวาอัตราคาจางในตลาดแขงขันเดิมซึ่งเทากับ W*A ดัง
นัน้ จะเห็นวาการกําหนดอัตราคาจางในเมืองใหสูงกวาดุลยภาพ ก็จะเกิดชองวางของอัตราคาจาง
ระหวางภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเทากับ WM – W*A* คนงานในชนบทก็จะเคลื่อนยายแรง
งานจากชนบทเขาสูเมือง ถึงแมจะมีโอกาสการจางงานเพียง OMLM แตผอู พยพก็ยินดีที่จะรับความ
เสีย่ งเมื่อหางานทําในเมือง
6.7 นโยบายที่เกี่ยวของ
1. ลดความไมเทาเทียมกันของโอกาสการจางงานระหวางเมืองกับชนบท
2. การแกไขปญหาการวางงานในเมืองโดยเพิ่มการจางในเมืองมากขึ้น แตไมไดปรับปรุง
ภาคชนบทและโอกาสในการจางงานในชนบท กลับจะทําใหปญหาการวางงานในเมืองมากขึ้น
3. การขยายการศึกษาในระดับสูงจะทําใหแรงงานเคลื่อนยายจากชนบทสูเมือง และทําให
อัตราการวางงานในเมืองสูงขึ้นดวย เนื่องจากการอพยพเขามาหางานทําในเมืองมากกวางานที่มีอยู
ทําใหนายจางมีโอกาสเลือกบุคคลเขาทํางานไดมากขึ้น ณ อัตราคาจางเดียวกัน นายจางมักจะเลือกผู
จบการศึกษาสูงมากกวาระดับตํ่า
4. สนับสนุนโครงการพัฒนาชนบท หรือพัฒนาภาคเกษตร

