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บทคดัย่อ 

บทบาทของเมืองในฐานะพ้ืนท่ีสร้างโอกาสให้บุคคลเล่ือนชั้นทางสังคม ถูกตั้งคาํถามในช่วงสองทศวรรษ

หลงั เม่ือสัดส่วนคนจนเมืองเพ่ิมข้ึนในหลายประเทศ โดยมีความสัมพนัธ์กบัความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

ในเขตเมือง งานวิจยัน้ีจึงตรวจทานสถานการณ์การเล่ือนชั้นทางสังคมขา้มรุ่นในกรุงเทพมหานครในเบ้ืองตน้ ดว้ยการ

วิจยัผสมผสานเชิงคุณภาพและปริมาณในครอบครัวท่ีมีภูมิหลงัยากจน 30 ครอบครัว มีรุ่นพอ่แม่เป็นอดีตแรงงานอพยพ

ไร้ทกัษะ ตั้งถ่ินฐานในกรุงเทพมหานครช่วงทศวรรษท่ี 2510-2530 อนัเป็นช่วงเร่ิมตน้การพฒันาเศรษฐกิจสมยัใหม่

ของประเทศไทย การศึกษาพบว่าตวัแทนรุ่นลูกจากครอบครัวกรณีศึกษาในภาพรวม สามารถยกระดบัชั้นสังคมผ่าน

การศึกษา สองในสามมีระดับอาชีพสูงกว่ารุ่นพ่อแม่ แต่มีเพียงหน่ึงในส่ีท่ีสามารถยกระดับชั้นสังคมผ่านรายได ้ 

ขอ้คน้พบน้ีมีความสัมพนัธ์กบัขอ้จาํกดัของรุ่นลูกในการเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและโอกาสดา้นการพฒันาทกัษะ  

ภูมิหลงัยากจนของพอ่แม่ยงัคงมีอิทธิพลต่อโอกาสดา้นเศรษฐกิจและความสามารถในการเล่ือนชั้นทางสงัคมของรุ่นลูก 

 

คาํสําคญั: การเล่ือนช้ันทางสังคมข้ามรุ่น  คนจนเมือง  แรงงานอพยพ 

 

Abstract 

The role of cities as drivers of intergenerational mobility has been questioned in the last two decades as 

urban poverty is rising in many cities worldwide.  Some studies suggest that this phenomenon may relate to 

increasing economic inequality in urban areas.  To have a preliminary understanding of the recent trends in 

intergenerational mobility in Bangkok, a megacity dubbed as an escalator for upward mobility, this research 

examines the social status of 30 families from poor backgrounds whose ancestries were unskilled laborers migrating 
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to Bangkok during the late 1960s to 1980s, a period in which Thailand’s modern economic development took flight. 

The study found most of their children achieved upward mobility in education. Two thirds of them achieved upward 

mobility in occupation, and one quarter of them achieved upward income mobility. The finding relates to their 

limited access to quality education and skill development.  Despite living in the city, their economic opportunities 

and integrational mobility were still influenced by the disadvantaged backgrounds of their ancestries. 

 

Keywords: Intergenerational mobility, Urban Poor, Migrant labor  

 

1.  บทนํา  

ในช่วงสองทศวรรษให้หลงั นกัเศรษฐศาสตร์หันมาให้ความสนใจกบัการศึกษาสถานการณ์การเล่ือนชั้นทาง

สังคมขา้มรุ่น (Intergenerational mobility) ในฐานะเคร่ืองมือบ่งช้ีปัญหาความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ หากประชากรใน

ประเทศไม่มีการเล่ือนชั้นทางสังคมข้ึนไปสู่สถานะท่ีดีข้ึน หรือมีประชากรเพียงสัดส่วนน้อยเล่ือนชั้นข้ึน ก็อาจบ่งช้ี

ความไม่เท่าเทียมกนัของการกระจายทรัพยากร อนัเป็นรากปัญหาของความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ ความขดัแยง้ทาง

สังคมและการเมือง (Narayan et al., 2018) อยา่งไรก็ดี งานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล่ือนชั้นทางสังคมขา้มรุ่นยงักระจุก

ตวัอยูใ่นกลุ่มประเทศตะวนัตก ภูมิภาคเอเชียมีงานศึกษาดา้นน้ีจาํกดั ทั้งๆท่ีเป็นภูมิภาคท่ีเศรษฐกิจเติบโตรวดเร็ว และมี

ความทา้ทายจากปัญหาความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจและสงัคม (Salze-Lozac’h, 2015) 

ในประเทศไทย งานศึกษาการเล่ือนชั้นทางสังคมข้ามรุ่นได้รับความสนใจจากนักสังคมศาสตร์และนัก

มานุษยวิทยาในช่วงทศวรรษท่ี 2520-2530 ภายหลงัรัฐบาลไทยประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบั

ท่ี 1 ในปีพ.ศ. 2504 ส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมในเขตเมือง กระตุน้ให้แรงงานชนบทอพยพออกจากถ่ินฐานเขา้สู่

เมือง รวมทั้งในกรุงเทพมหานคร (ผาสุก พงษไ์พจิตร และ คริส เบเคอร์, 2546)  ดว้ยแรงงานเหล่าน้ีไม่มีการศึกษาและ

ทกัษะขั้นสูง จึงมีรายไดน้อ้ย มีสถานะเป็นคนจนเมือง (Endo, 2014) 

งานศึกษาส่วนหน่ึงในช่วงนั้นพบประชากรในกรุงเทพฯและปริมณฑลมีการเล่ือนชั้นทางสังคมขา้มรุ่นดีข้ึน 

โดยรุ่นลูกจากครอบครัวท่ีมีรุ่นพ่อแม่เป็นแรงงานไร้ทกัษะ สามารถเล่ือนชั้นเป็นแรงงานท่ีมีทกัษะ และมีการศึกษาสูง

กว่ารุ่นพ่อแม่ (ถิรนนัท ์อนวชัศิริวงศ,์ 2524; Funatsu & Kagoya, 2003) ความสาํเร็จในการเล่ือนชั้นทางสังคมขา้มรุ่น มี

ความสัมพนัธ์กบัการขยายตวัของเมืองและการพฒันาอุตสาหกรรม แมแ้รงงานอพยพขาดการศึกษาและทกัษะ แต่

สามารถเขา้ถึงทรัพยากร งาน และรายได ้การเล่ือนชั้นทางสงัคมจึงเกิดข้ึนในรุ่นลูกหลาน (Lipset & Bendix, 1959)   

อยา่งไรก็ดี บทบาทของเมืองในฐานะบนัไดเล่ือนสู่การเล่ือนชั้นทางสังคมกลบัถูกตั้งคาํถามในระยะหลงั เม่ือ

สดัส่วนคนจนเมืองเพ่ิมข้ึนในหลายประเทศ (Asian Development Bank, 2014) อตัราความยากจนในเขตเมืองลดชา้กว่า

เขตชนบท (Ravallion & Sangraula, 2007) ผูมี้รายได้น้อยในเมืองมีความยากลาํบากในการเล่ือนชั้นทางสังคม ซ่ึง

สัมพนัธ์กบัความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในเขตเมือง (United Nations, 2012) ความเส่ียงตกชั้น
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ทางสังคมของผูมี้รายไดน้้อยในเมือง ปรากฎให้เห็นระหว่างโรคโควิด-19 ระบาด อตัราความยากจนในเมืองเพ่ิมจาก

ร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 6 ในช่วงกลางปีพ.ศ. 2563 กรุงเทพฯมีสถานการณ์ความยากจนแยท่ี่สุด (United Nations, 2020)  

ดว้ยสภาพเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต งานวิจยัน้ีจึงตรวจทานสถานการณ์การเล่ือนชั้นทาง

สังคมขา้มรุ่นในเบ้ืองตน้ โดยศึกษา 30 ครอบครัวท่ีมีภูมิหลงัยากจน มีรุ่นพ่อแม่เป็นอดีตแรงงานอพยพไร้ทกัษะ ตั้งถ่ิน

ฐานในกรุงเทพฯช่วงทศวรรษท่ี 2510-2530 อนัเป็นช่วงท่ีมีแรงงานอพยพไร้ทกัษะหลัง่ไหลเขา้สู่กรุงเทพฯมากท่ีสุด  

การศึกษาประยกุตใ์ชแ้นวทางของสาขาสังคมศาสตร์ร่วมกบัเศรษฐศาสตร์การเมือง โดยเปรียบเทียบสถานะ

ทางสังคมของรุ่นพ่อแม่และรุ่นลูกในครอบครัวกรณีศึกษา ดว้ยตวัช้ีวดั 3 ประเภท ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ระดบัอาชีพ 

และระดบัรายได ้จากนั้นจึงสัมภาษณ์เชิงลึกตวัแทนจากแต่ละครอบครัว ครอบคลุมประเด็นภูมิหลงัของครอบครัวและ

วิธีการเขา้ถึงทรัพยากรในเมือง ใชท้ฤษฎีการสะสมทุนของ Bourdieu (1986) หาความสัมพนัธ์ระหว่างภูมิหลงัของรุ่น

พอ่แม่และผลลพัธ์ในรุ่นลูก เพ่ืออธิบายท่ีมาของโอกาสในการเล่ือนชั้นทางสงัคมขา้มรุ่นในแต่ละครอบครัว   

 

2.  วตัถุประสงค์  

1) ศึกษารูปแบบการเล่ือนชั้นทางสังคมของครอบครัวท่ีมีภูมิหลงัเป็นคนจนเมือง รุ่นพ่อแม่เป็นอดีตแรงงาน

อพยพไร้ทกัษะ ตั้งถ่ินฐานในกรุงเทพฯ 

2) ศึกษาปัจจยัท่ีเพ่ิมและลดทอดโอกาสในการเล่ือนชั้นทางสงัคมของครอบครัวกรณีศึกษา 

 

3.  วธีิดําเนินการวจิัย  

งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยผสมผสานเชิงคุณภาพและปริมาณ ศึกษาครอบครัวท่ีมีภูมิหลังยากจนรวม 30 

ครอบครัว ซ่ึงเป็นจาํนวนเพียงพอท่ีพบความซํ้าซอ้นของขอ้มูล (Charmaz, 2006) แบ่งวิธีการวิจยัเป็น 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

3.1 คัดเลือกครอบครัวกรณีศึกษา  

คดัเลือกครอบครัวท่ีอาศยัในยา่นใจกลางเมืองในเขตคลองเตย และยา่นชานเมืองในเขตสายไหมและกรุงเทพ

ตอนบน พ้ืนท่ีละ 15 ครอบครัว ดว้ยการคดัเลือกตวัอยา่งแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) ร่วมกบั วิธีการเลือกหน่วย

ตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental sampling)  ̈́ผ่านคาํแนะนาํจากผูน้าํชุมชนและองค์กรภาคประชาสังคม ไดแ้ก่ กลุ่ม

สมชัชาคนจนและเครือข่ายชุมชนใตส้ะพาน มีเกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ดงัต่อไปน้ี  

1) ในครอบครัวมีรุ่นพ่อแม่ เป็นอดีตแรงงานอพยพไร้ทกัษะ เขา้มาตั้งถ่ินฐานในชุมชนแออดัในกรุงเทพฯ 

ระหวา่งช่วงการพฒันาอตุสาหกรรมทศวรรษท่ี 2510-2530 ปัจจุบนัอาจยงัอาศยัในชุมชนแออดัหรือยา้ยออกแลว้กไ็ด ้  

2) ในครอบครัวมีรุ่นลูกอยูใ่นวยักาํลงัแรงงาน มีอาย ุ25 ปีข้ึนไป ซ่ึงเป็นช่วงวยัท่ีเห็นพฒันาการทาํงาน 

 

3.2 ระบแุละเปรียบเทียบระดับช้ันทางสังคมของตัวแทนจากรุ่นพ่อแม่และรุ่นลูก  

ระบุและเปรียบเทียบระดบัชั้นทางสังคมของตวัแทนคนใดคนหน่ึงจากรุ่นพ่อแม่และรุ่นลูก ดว้ยตวัช้ีวดั 3 

ประเภท ได้แก่ 1) จาํนวนปีการศึกษา เปรียบเทียบแบบ Absolute mobility 2) ระดับอาชีพ และ 3) ระดับควินไทล์

รายไดต่้อหวั เปรียบเทียบแบบ Relative mobility โดยหาระดบัเฉล่ียในช่วงเวลา 5-10 ปี ในตอนท่ีตวัแทนจากรุ่นพ่อแม่
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และรุ่นลูกมีช่วงวยัใกลเ้คียงกนั การใชข้อ้มูลจากระดบัเฉล่ียสามารถลดความคลาดเคล่ือนในการเปรียบเทียบระดบัชั้น

ทางสงัคมขา้มรุ่น ไดดี้กวา่การเปรียบเทียบโดยใชข้อ้มูลจากปีใดปีหน่ึง  (Mazumder & Acosta, 2015)  

ระดบัควินไทลร์ายไดต่้อหัวของตวัแทนแต่ละรุ่น เปรียบเทียบโดยอา้งอิงขอ้มูลการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจ

และสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแห่งชาติ ซ่ึงมีขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นตน้มา และมีการปรับระดบัควิน

ไทลร์ายไดต้ามราคาสินคา้และภาวะเงินเฟ้อในแต่ละปี ส่วนการแบ่งระดบัอาชีพประยุกต์จากงานวิจยั 2 ช้ิน ซ่ึงแบ่ง

ระดบัอาชีพดว้ยความมัน่คงทางรายไดแ้ละความกา้วหน้าด้านตาํแหน่งงาน (Goldthorpe, 2016) เกียรติภูมิอาชีพใน

สงัคมไทยซ่ึงผกูโยงกบัความสูงตํ่าทางอาํนาจในแต่ละอาชีพ (สุภางค ์จนัทวานิช, 2534) แบ่งเป็น 4 ระดบั ดงัต่อไปน้ี   

1) ระดบัล่าง (ระดบั 1) คือ แรงงานไร้ทกัษะ มีรายไดไ้ม่แน่นอน เช่น ลูกจา้งรายวนั หาบเร่แผงลอย กรรมกร 

ผูข้บัข่ีมอเตอร์ไซครั์บจา้ง คนเกบ็ของเก่า และเกษตรกรรับจา้ง 

2) ระดบักลางล่าง (ระดบั 2) คือ แรงงานก่ึงมีทกัษะ มีรายไดไ้ม่แน่นอน เช่น พนักงานในภาคผลิตและภาค

บริการ ผูป้ระกอบการรายยอ่ยท่ีไม่ตอ้งใชทุ้นมาก เจา้ของร้านของชาํ ช่าง ผูรั้บเหมารายยอ่ย     

3) ระดับกลางบน (ระดับ 3) คือ แรงงานมีทักษะ มีรายได้แน่นอน เช่น พนักงานบริษทัท่ีได้รับเงินเดือน

ประจาํ ขา้ราชการระดบักลางถึงล่าง ทหาร ตาํรวจ และผูป้ระกอบการขนาดกลาง 

4) ระดับบน (ระดับ 4) คือ แรงงานมีทกัษะท่ี รายได้แน่นอน ตาํแหน่งงานมีความก้าวหน้า หรือมีความรู้

เฉพาะ มีอาํนาจต่อรองและตดัสินใจในการทาํงาน เช่น ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการบริษทั ขา้ราชการระดบับน และกลุ่มวิชาชีพ 

 

3.3 สัมภาษณ์เชิงลึก 

สัมภาษณ์เชิงลึกตวัแทนจากรุ่นพ่อแม่และรุ่นลูกอยา่งนอ้ย 1 คนจากทุกครอบครัว ในกรณีท่ีรุ่นใดรุ่นหน่ึงไม่

สะดวกให้สัมภาษณ์ ให้สอบถามขอ้มูลของสมาชิกรุ่นนั้นจากสมาชิกอีกรุ่นหน่ึง การสัมภาษณ์ครอบคลุมประเด็น ภูมิ

หลงัครอบครัว และวิธีการเขา้ถึงทรัพยากรท่ีใชด้าํรงชีวิต เพ่ือวิเคราะห์หาท่ีมาของโอกาสในการเล่ือนชั้นทางสงัคม 

 

3.4 ประมวลผลด้วยสถิติเชิงพรรณาและวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  

การประมวลผลประยกุตใ์ชแ้นวคิดการสะสมทุนของ Bourdieu (1986) เสนอว่า “ทุน” คือ ทรัพยากรทุกชนิด

ท่ีมีคุณค่าและจาํเป็นต่อกิจกรรมการแข่งขนัในสังคม ซ่ึงกาํหนดโอกาสและความสําเร็จของแต่ละบุคคล ทุนมี 3 

ประเภท ไดแ้ก่ 1) ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic capital) ไดแ้ก่ เงินตราและทรัพยสิ์น ท่ีสามารถเปล่ียนมือหรือซ้ือขาย

ไดท้นัที  2) ทุนทางวฒันธรรม (Cultural capital) แสดงออกผ่านรสนิยม ทกัษะ และพฤติกรรมบางอย่างท่ีไดรั้บการ

ยอมรับจากสงัคม หรือท่ีเรียกว่าอุปนิสัยโนม้เอียง (Habitus) หรืออาจสะทอ้นผา่นผา่นวตัถุและสถาบนั เป็นคุณสมบติัท่ี

ตอ้งใชเ้วลาในการสะสม ไม่สามารถซ้ือขายแลกเปล่ียนได ้และ 3) ทุนทางสังคม (Social capital) อยู่ในรูปแบบของ

เครือข่ายความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล กลุ่มคน หรือสถาบนั ท่ีนาํมาสู่โอกาสในการเขา้ถึงทรัพยากร  

Bourdieu เสนอว่าทุนแต่ละประเภทสามารถส่งผ่านและแปรรูปไปสู่ทุนอีกประเภท ยิ่งการส่งผ่านทุนทาง

เศรษฐกิจระหว่างคนในสังคมถูกกีดกนัมากเท่าไร ยิ่งทาํให้ทุนซ่อนเร้นในรูปแบบของทุนทางวฒันธรรมและทุนทาง



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี ๒๕๖๔  

https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

249 

 
เอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี 2564 

เผยแพร่ออนไลน์: ลิขสิทธ์ิ © 2559-2564 มหาวิทยาลยัรังสิต 

สงัคม มีอิทธิพลต่อโครงสร้างทางสังคมมากเท่านั้น จึงสามารถตั้งสมมติฐานไดรุ่้นพ่อแม่ในครอบครัวกรณีศึกษาท่ีไม่มี

ทกัษะและการศึกษา อาจมีขอ้จาํกดัในการสะสมทุนทางเศรษฐกิจผ่านระบบตลาด จึงจาํเป็นตอ้งพ่ึงพาทุนประเภทอ่ืน

นอกระบบตลาดในรูปแบบของทุนทางวฒันธรรมและทุนทางสังคม เพ่ือเป็นทางผ่านสู่การเขา้ถึงทุนทางเศรษฐกิจท่ีจะ

ส่งผา่นสู่รุ่นลูก ดงันั้น ความสามารถของรุ่นพอ่แม่ในการเขา้ถึงทุนหลายประเภท อาจกาํหนดความสามารถในการเล่ือน

ชั้นทางสงัคมของรุ่นลูก   

 

4.  ผลการวจิัยและวเิคราะห์ผล 

การเก็บขอ้มูลและสัมภาษณ์ตวัแทนจากครอบครัวกรณีศึกษารวม 30 ครอบครัว กระทาํในระหว่างวนัท่ี 20 

มิถุนายน ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตวัแทนจากรุ่นพ่อแม่ 30 คนจากแต่ละครอบครัว มีช่วงอายุระหว่าง 43-75 ปี เป็น

อดีตแรงงานอพยพไร้ทกัษะ ส่วนมากทาํงานนอกระบบ ตวัแทนจากรุ่นลูก 30 คน มีช่วงอายรุะหว่าง 25-46 ปี ส่วนมาก

เกิดและโตในกรุงเทพฯ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัญาติพ่ีนอ้งท่ีภูมิลาํเนาเดิมของพ่อแม่ มีผูเ้ขา้ร่วมสัมภาษณ์เชิงชึกรวม 41 

คน แบ่งเป็นตวัแทนจากรุ่นพ่อแม่ 26 คน เป็นแม่ 23 คน และพ่อ 3 คน ตวัแทนจากรุ่นลูก 15 คน เป็นลูกสาว 12 คน 

และลูกชาย 3 คน กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนมากเป็นเพศหญิง เพราะการลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลเกิดข้ึนในช่วงกลางวนั ซ่ึงเป็น

ช่วงเวลาท่ีแม่กาํลงัทาํงานหรือกิจวตัรประจาํวนัในบา้นพกัอาศยั ขณะท่ีลูกสาวมีแนวโนม้อาศยัอยูใ่นบา้นเดียวกนักบั

พอ่แม่มากกวา่ลูกชาย  เพราะตอ้งพ่ึงพาพอ่แม่ในการเล้ียงหลาน ผลการวิจยัและวิเคราะห์ผล แบ่งเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ผลลพัธ์การเล่ือนช้ันทางสังคมข้ามรุ่นในครอบครัวกรณีศึกษา  

4.1.1 เปรียบเทียบด้วยระดับการศึกษา   

ในตัวแทนจากรุ่นลูก 30 คน มี 28 คนท่ีมีจํานวนปีการศึกษาสูงกว่าตัวแทนจากรุ่นพ่อแม่ มีแนวโน้ม

เหมือนกนัในเขตเมืองและชานเมือง อีก 2 คน มีจาํนวนปีการศึกษานอ้ยกว่าพ่อหรือแม่ (ตารางท่ี 1) ตวัแทนจากรุ่นลูก

ร้อยละ 60 เรียนจบระดับปริญญาตรี ขณะท่ีตัวแทนจากรุ่นพ่อแม่ร้อยละ 60 เรียนจบชั้นประถม นโยบายกระจาย

การศึกษาของรัฐบาลมีผลอยา่งมากต่อการตดัสินใจของรุ่นพอ่แม่ในการสนบัสนุนการศึกษาของรุ่นลูก  

อยา่งไรกดี็ 4 ใน 5 ของตวัแทนรุ่นท่ีเรียนจบชั้นปริญญาตรี เขา้ศึกษาในสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บการจดัอนัดบั

คุณภาพการเรียนการสอนอยู่ในอนัดับกลางถึงร้ังท้าย เพราะไม่สามารถสอบเขา้สถาบันชั้นนํา หรือจาํเป็นตอ้งเขา้

สถาบนัการศึกษาอยู่ใกลบ้า้น เพ่ือประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นการเดินทางและค่าท่ีพกัอาศยั ดงันั้น ว่าแมรุ่้นลูกจะสามารถ

ศึกษาในระดบัปริญญาตรี แต่ยงัมีขอ้จาํกดัดา้นการเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ นอกจากน้ี เม่ือพ่อแม่มีทรัพยากรจาํกดั 

จึงสามารถลงทุนกบัการศึกษาของลูกไดเ้พียงบางคนเท่านั้น โดยใน 30 ครอบครัวกรณีศึกษา พ่อแม่ใหก้าํเนิดลูกทั้งหมด

รวม 77 คน มี 28 คน หรือเพียงหน่ึงในสามท่ีเรียนจบระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่  

4.1.2 เปรียบเทียบด้วยลกัษณะอาชีพ  

ตวัแทนจากรุ่นลูก 19 คน มีระดบัอาชีพสูงกว่าพ่อหรือแม่ อีก 11 คน มีระดบัอาชีพเทียบเท่ากบัพ่อหรือแม่ 

(ตารางท่ี 1)  รุ่นลูกมีแนวโนม้ทาํงานในระบบมากกวา่พ่อแม่ อยา่งไรก็ดี เม่ือจาํแนกประเภทอาชีพ พบว่าตวัแทนจากรุ่น

ลูกอยูใ่นตาํแหน่งงานท่ีไม่มัน่คง โดยเฉพาะกลุ่มท่ีอาศยัในเขตเมือง ซ่ึงจาํเป็นตอ้งเลือกท่ีทาํงานใกลบ้า้นเพ่ือประหยดั
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ค่าใชจ่้าย รอบบา้นเป็นพ้ืนท่ียา่นธุรกิจการคา้และศูนยก์ลางบริษทัชั้นนาํท่ีมีการแข่งขนัดา้นการสมคัรงานสูง รุ่นลูกท่ีจบ

การศึกษาจากสถาบนัระดบักลางถึงล่าง จึงมกัไดง้านประเภทลูกจา้งรายวนัหรือลูกจา้งชัว่คราวในภาคบริการ ซ่ึงไม่ตอ้ง

ใชท้กัษะสูงมาก และตาํแหน่งงานสามารถแทนท่ีดว้ยลูกจา้งคนอ่ืน ส่วนตวัแทนจากรุ่นลูกท่ีอาศยัในในเขตชานเมือง มี

แนวโน้มทาํงานท่ีมัน่คงกว่า เพราะอาศยัใกลโ้รงงานอุตสาหกรรมและบริษทัดา้นการผลิต มีแนวโนม้จา้งงานในระยะ

ยาว แต่เป็นงานท่ีไม่มีความกา้วหนา้ทางตาํแหน่ง เช่น งานดา้นธุรการ งานขายทางโทรศพัท ์และลูกคา้สมัพนัธ์ เป็นตน้ 

4.1.3 เปรียบเทียบด้วยระดับควินไทล์รายได้ต่อหัว   

มีตวัแทนจากรุ่นลูกเพียง 8 คน ท่ีมีระดบัควินไทล์รายไดต่้อหัวสูงกว่าตวัแทนจากรุ่นพ่อแม่ 12 คนมีระดบั

เทียบเท่า 10 คนมีระดบัตํ่ากว่า (ตารางท่ี 1) การเล่ือนระดบัข้ึนลงไม่มีความสัมพนัธ์ชดัเจนกบัระดบัการศึกษา อาชีพ 

และเขตท่ีพกัอาศยั แต่มีความสัมพนัธ์กบัขอ้จาํกดัดา้นการเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และการเปล่ียนแปลงของความ

ต้องการในตลาดแรงงาน ในตอนท่ีรุ่นพ่อแม่อพยพเข้ามาในกรุงเทพฯ เป็นช่วงเร่ิมต้นของการพัฒนาเมืองและ

อุตสาหกรรมสมยัใหม่ มีความตอ้งการแรงงานไร้ทกัษะหลายตาํแหน่ง รุ่นพ่อแม่ส่วนใหญ่เขา้ถึงช่องทางหารายได้

มากกว่าหน่ึงอาชีพ บางรายกา้วข้ึนมาเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ยไดส้ําเร็จ นอกจากน้ี พบว่าตวัแทนจากรุ่นพ่อแม่ท่ีไม่

สามารถสะสมทุนทรัพยไ์ด ้ส่วนมากเคยประสบอุบติัเหตุชีวิต เช่น มีคนในครอบครัวเสียชีวิต หรือตนเองการหยา่ร้าง 

 

ตารางที่ 1 จาํนวนปีการศึกษา ระดบัอาชีพ รายไดต่้อเดือนต่อหวั และควินไทลร์ายไดต่้อหวัของตวัแทนจากรุ่นพอ่แม่และรุ่นลูก 

ครอบ

ครัวท่ี 

จาํนวนปีการศึกษา ระดบัอาชีพ (1-4) รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน/ Quintile (ปี พ.ศ.) 

รุ่นพ่อแม่ รุ่นลูก รุ่นพอ่แม ่ รุ่นลูก รุ่นพอ่แม่* รุ่นลูก** 

กลุ่ม A ครอบครัวท่ีมีรุ่นลูกทุกคนจบการศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี 

1 4 16   +  เจา้ของร้านของชาํ (2) รับช่วงร้านของชาํ (2)  =     40,000/ Q5 (2537-2541) 10,000/ Q3   - 

3 18 18   = นกัสังคมสงเคราะห์ (3) นกัวิจยั อาจารยพิ์เศษ (4)  + 25,000/ Q5 (2541-2545) 100,000/ Q5  =   

5 12 16   + พนกังานธนาคาร (3) พนกังานบริษทัส่ือสาร (3)  =  2,500/ Q4 (2531-2537) 26,000/ Q4  =   

16 9 18   + ขนส่ง/ขายของชาํ (2) พนกังานขา้ราชการ (3)  + 4,000/ Q4 (2539-2543) 55,000/ Q5  + 

กลุ่ม B ครอบครัวท่ีมีลูกอยา่งนอ้ย 1 คน แต่ไม่ทุกคน จบการศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี  

2 6 16   + ช่างตดัเหลก็รับจา้ง (2) ช่างตรวจซ่อม บริษทั (3)  +  5,000/ Q4 (2539-2543) 16,000/ Q4  = 

4 7 16   + แม่บา้นรับจา้งรายวนั (1) ช่างตรวจซ่อม บริษทั (3)  + 3,000/Q4 (2531-2535) 25,000/ Q4  = 

6 2 16   + ผูรั้บเหมารายยอ่ย (2) พนกังานรัฐวิสาหกิจ (3)  + 2,000/Q4 (2531-2535) 40,000/ Q5  + 

7 14 16   + แผงลอยขายอาหาร (1) พนกังาน ร้านกาแฟ (2)  + 20,000/ Q5 (2525-2530) 10,000/ Q3   - 

9 9 16   + แม่บา้นประจาํบริษทั (2) ช่างตรวจซ่อม บริษทั (3)  + 10,000/ Q5 (2541-2545) 17,000/ Q4   - 

17 12 18   + พนกังานเก็บขยะของรัฐ (2) พนกังานฝ่ายธุรการ (3)  + 3,000/ Q4 (2535-2539) 23,000/ Q4  = 

18 4 18   + แม่บา้นรับจา้งรายวนั (1) นกับญัชี (4)  + 300/ Q1 (2531-2537) 140,000/ Q5  + 

19 6 16   + ผูรั้บเหมารายยอ่ย (2) พนกังานฝ่ายขาย (3)  + 2,400/ Q3 (2537-2541) 20,000/ Q4  + 

20 7 16   + ผูรั้บเหมารายยอ่ย (2) พนกังานฝ่ายขาย (3)  + 10,000/ Q5 (2537-2541) 17,000/ Q4   - 

21 4 16   + รับจา้งร้อยพวงมาลยั (1) ฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์  (3)  + 4,000/ Q5 (2531-2537) 24,000/ Q4   - 

22 6 16   + รับจา้งร้อยพวงมาลยั (1) พนกังานฝ่ายธุรการ (3)  + 1,200/ Q3 (2531-2537) 11,000/ Q3  = 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี ๒๕๖๔  

https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

251 

 
เอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี 2564 

เผยแพร่ออนไลน์: ลิขสิทธ์ิ © 2559-2564 มหาวิทยาลยัรังสิต 

ครอบ

ครัวท่ี 

จาํนวนปีการศึกษา ระดบัอาชีพ (1-4) รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน/ Quintile (ปี พ.ศ.) 

รุ่นพ่อแม่ รุ่นลูก รุ่นพอ่แม ่ รุ่นลูก รุ่นพอ่แม่* รุ่นลูก** 

23 3 16   + พนกังานเสริฟ์ (1) พนกังานฝ่ายขาย (3)  + 2,000/ Q4 (2531-2535) 20,000/ Q4  = 

24 4 16   + รับจา้งร้อยพวงมาลยั (1) พนกังานฝ่ายตอ้นรับ (3)  + 400/ Q1 (2531-2537) 20,000/ Q4  + 

25 6 16   + ช่างเสริมสวย (2) พนกังานฝ่ายผลิต (3)  + 40,000/ Q5 (2541-2545) 20,000/ Q4   - 

26 1 16   + เก็บของเก่า (1)  ผูช่้วยฝ่ายบญัชี (3)  + 3,000/ Q2 (2537-2541) 11,000/ Q3  + 

กลุ่ม C ครอบครัวท่ีไมมี่ลกูสักคนเรียนจบการศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี  

8 4 14   + แผงลอยขายอาหาร (1) พนกังานร้านอาหาร (2)  + 1,200/ Q3 (2531-2535) 8,000/ Q3  = 

10 4 9     + เจา้ของร้านของชาํ (2) พนกังานร้านอาหาร (2)  =   20,000/ Q5 (2533-2540) 8,000/ Q3   - 

11 9 8     - แผงลอยขายอาหาร (1)  รับส่งอาหาร (1)  =   25,000/ Q5 (2535-2540) 10,000/ Q3   - 

12 0 9     + แผงลอยขายอาหาร (1) ลูกจา้งในคลงัสินคา้ (2)  +  3,000/ Q4 (2535-2341) 12,000/ Q4  = 

13 4 12   + เจา้ของร้านของชาํ (2) ลูกจา้งในคลงัสินคา้ (2)  =   15,000/ Q5 (2540-2545) 20,000/ Q4   - 

14 3 6     + ลูกจา้งโรงงานรายวนั (1) ขบัมอเตอร์ไซครั์บจา้ง (1)  =   480/ Q2 (2527-2533) 6,000/ Q2  = 

15 0 6     + กรรมกร (1)  รับจา้งรายวนั (1)  = 1,500/ Q2 (2541-2547)  6,500/ Q2  = 

27 6 9     + แม่บา้นประจาํบริษทั (2) พนกังานร้านอาหาร (2)  =   10,000/ Q5 (2541-2545) 12,000/ Q4   - 

28 8 9     + ลูกจา้งโรงงานรายวนั (1) รับจา้งรายวนั (1)  = 9,000/ Q4 (2545-2551) 10,000/ Q3   - 

29 4 6     + กรรมกร (1) รับจา้งรายวนั (1)  = 1,500/ Q2 (2541-2547) 8,000/ Q3  + 

30 0 0     = กรรมกร (1) แม่บา้น (1)  = 1,000/ Q1 (2541-2547) 4,000/ Q2  + 

ความหมายสัญลกัษณ์:     + ระดบัสูงกวา่รุ่นพอ่แม ่/ = ระดบัเทียบเท่ารุ่นพอ่แม่ /  - ระดบัตํ่ากวา่รุ่นพอ่แม ่

*รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนรุ่นพอ่แม่ตอนอายใุกลเ้คียงกบัลูกในปัจจุบนั 

**รายไดต้อ่เดือนรุ่นลูก อา้งอิงรายไดใ้นเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 - มกราคม พ.ศ. 2563    

  

ในทางตรงขา้ม ตวัแทนจากรุ่นลูกเผชิญกบัตลาดแรงงานท่ีมีแนวโน้มตอ้งการแรงงานทกัษะขั้นสูง เพ่ือมา

ตอบโจทยค์วามเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีในภาคการผลิตและบริการในปัจจุบนั แต่รุ่นลูกไม่มีความสามารถและ

คุณสมบติัเขา้ถึงงานประเภทน้ี จาํเป็นตอ้งทาํงานในตาํแหน่งงานท่ีไม่มีความกา้วหน้า มีค่าแรงตรึงตวั ชั่วโมงการ

ทาํงานยาวนาน ไม่มีโอกาสพฒันาทกัษะใหม่ นอกจากน้ี ตวัแทนจากรุ่นลูกเกือบ 2 ใน 3 มีภาระหน้ีสิน 1 ใน 3 เป็น

กาํลงัหลกัในการเล้ียงดูสมาชิกทุกคนในครอบครัว รุ่นลูกจาก 26 ครอบครัวตอ้งช่วยออกค่าใช้จ่ายในบา้น รวมทั้ง

ค่าใชจ่้ายของพ่อแม่ท่ีรายไดล้ดลงเม่ือเขา้สู่วยัใกลช้รา การเล่ือนชั้นทางสังคมผ่านระดบัรายไดใ้นรุ่นลูกจึงยงัไม่เกิด 

ความเปราะบางของรุ่นลูกยงัปรากฎให้เห็นในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ซ่ึงตวัแทนจากรุ่นลูก 14 คนในครอบครัว

กรณีศึกษา ตกงานหรือถูกลดเงินเดือน และมีระดบัควินไทลร์ายไดล้ดลง 

 

4.2 ท่ีมาของความสามารถในการเล่ือนช้ันทางสังคมข้ามรุ่น  

เม่ือประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการสะสมทุนของ Bourdieu ในการวิเคราะห์วิธีการเข้าถึงทรัพยากรของ

ครอบครัวกรณีศึกษา พบวา่ความสามารถในการเล่ือนชั้นทางสังคมในรุ่นลูก สัมพนัธ์กบัวิธีการระดมทุนประเภทต่างๆ
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ในรุ่นพ่อแม่ การศึกษาของลูกเป็นกิจกรรมท่ีรุ่นพ่อแม่มีการระดมทุนเขม้ขน้ท่ีสุด โดยร้อยละ 80 ของตวัแทนจากรุ่น

พ่อแม่ให้ความเห็นว่าการศึกษาเป็นคุณสมบติัหลกั ท่ีจะยกระดบัสถานะของรุ่นลูกให้ดีกว่าตนเอง ทุนทางเศรษฐกิจซ่ึง

อยูใ่นรูปแบบของรายไดท่ี้ตนหามา จึงถูกนาํไปใชจ่้ายกบัการศึกษาของลูกมากท่ีสุด  

ดังนั้ น สามารถจัดกลุ่มครอบครัวออกเป็น 3 กลุ่มตามความสําเร็จในทัศนคติของรุ่นพ่อแม่ ได้แก่ 1) 

ครอบครัวท่ีมีลูกทุกคนจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือ กลุ่ม A 2) ครอบครัวท่ีมีลูกอยา่งนอ้ย 1 คน แต่ไม่ทุกคน จบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือ กลุ่ม B และ 3) ครอบครัวท่ีไม่มีลูกสักคนจบปริญญาตรี หรือ กลุ่ม C โดยตวัแทนจาก

รุ่นพอ่แม่มีการระดมทุนทางเศรษฐกิจผา่น 3 ช่องทางหลกั ไดแ้ก่   

4.2.1 ช่องทางท่ีเป็นทางการ  

คือ ช่องทางเขา้ถึงทุนทางเศรษฐกิจในระบบตลาด ผ่านการแลกเปล่ียนแรงงานกบัค่าจา้ง หรือแลกเปล่ียน

สินคา้และบริการดว้ยเงินตรา ตวัแทนจากรุ่นพ่อแม่ในกลุ่ม A ส่วนมากมีทกัษะการคา้ขาย ซ่ึงส่งต่อจากครอบครัวในรุ่น

ปู่ยา่ตายาย เม่ืออพยพมาเป็นกรรมกรในกรุงเทพฯไดไ้ม่นาน สามารถกา้วข้ึนเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ยในดา้นคา้ปลีก

และการขนส่ง มีอาํนาจผกูขาดสินคา้และบริการภายในชุมชนระดบัหน่ึง จึงมีรายไดค้่อนขา้งมัน่คงและต่อเน่ือง  

ส่วนรุ่นพ่อแม่ในกลุ่ม B และ C ส่วนมากมีรุ่นปู่ยา่ตายายเป็นเกษตรกรหรือกรรมกร มกัทาํงานรับจา้งตลอด

ช่วงชีวิต บางคนมาเรียนรู้ทกัษะใหม่ในกรุงเทพฯ แลว้กา้วข้ึนมาเป็นผูป้ระกอบการ แต่อยู่ในประเภทธุรกิจท่ีมีการ

แข่งขนัสูง เช่น ช่างเสริมสวย หาบเร่แผงลอย และผูรั้บเหมารายยอ่ย พ่ึงพาลูกคา้ภายนอกชุมชนเป็นหลกั เป็นสินคา้หรือ

บริการท่ีลูกคา้สามารถชะลอการซ้ือขายได ้จึงมีรายได้ค่อนขา้งผนัผวน ดงันั้น ความสามารถในการสะสมทุนทาง

เศรษฐกิจเพ่ือส่งต่อสู่การศึกษาของลูก ข้ึนอยูก่บัสภาพเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นๆ จึงมีสมาชิกรุ่นลูกท่ีเรียนจบในช่วงท่ี

รุ่นพอ่แม่มีรายไดดี้ และมีรุ่นลูกท่ีหลุดออกจากระบบการศึกษาในช่วงท่ีรุ่นพอ่แม่มีรายไดต้กตํ่า       

4.2.2 ช่องทางท่ีไม่เป็นทางการ  

คือ ช่องทางการเขา้ถึงโอกาสในการสะสมทุนทางเศรษฐกิจ โดยไม่ใชก้ารแลกเปล่ียนแรงงานกบัค่าจา้ง หรือ

แลกเปล่ียนสินคา้และบริการดว้ยเงินตราในระบบตลาด หรือเป็นช่องทางนอกระบบตลาดท่ีปรากฎในรูปแบบของทุน

ทางสังคม ด้วยการใช้เครือข่ายความสัมพนัธ์เพ่ือเข้าถึงทุนทางเศรษฐกิจ หรือทุนทางวฒันธรรม ด้วยการเรียนรู้

พฤติกรรม คุณลกัษณะ หรือวิธีการเฉพาะบางอยา่งท่ีนาํไปสู่การยอมรับในกลุ่มบุคคลหรือสังคมหน่ึง แลว้เพ่ิมโอกาส

การเขา้ถึงทุนทางเศรษฐกิจ พบการใชช่้องทางท่ีไม่เป็นทางการ 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่  

1) มี 8 ครอบครัว ท่ีรุ่นพ่อแม่ความสัมพนัธ์กบัคนในภาครัฐ ภาคประชาสังคม มูลนิธิ หรือเป็นคณะกรรมการ

ชุมชน อนันาํไปสู่การเขา้ถึงรายไดแ้ละทุนการศึกษาให้กบัลูก รุ่นพ่อแม่บางครอบครัวเรียนรู้วฒันธรรมการทาํงาน

ร่วมกบัหน่วยงานรัฐ จนไดรั้บการยอมรับความไวว้างใจในการทาํงานร่วมกนั และไดรั้บค่าตอบแทน 

2) มี 6 ครอบครัว ท่ีรุ่นพ่อแม่มีความสัมพนัธ์กบัเศรษฐีรายบุคคล กลุ่มผูมี้อิทธิพลในชุมชน หรือนกัการเมือง 

ซ่ึงนาํพาไปสู่การเขา้ถึงงาน รายได ้เงินใหด้ว้ยเสน่หา หรือเงินใส่ซองขาว  
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3) มี 3 ครอบครัว ท่ีรุ่นพ่อแม่จ่ายสินบนให้เจา้หน้าท่ีรัฐ เพ่ือเขา้ถึงพ้ืนท่ีขายของ สิทธิในการเดินรถรับจา้ง 

หรือตาํแหน่งงานในหน่วยงานรัฐ แม้รุ่นพ่อแม่ไม่เห็นด้วยกับการจ่ายสินบน แต่ก็ยอมรับพฤติกรรมน้ีในฐานะ

วฒันธรรมของกลุ่มคนหน่ึง ท่ีสามารถประกนัการเขา้ถึงรายไดก้บัตนเอง   

4) มี 7 ครอบครัว ท่ีรุ่นพ่อแม่ทาํธุรกิจสีเทา เช่น ว่ิงโต๊ะบอล ขายหวยใตดิ้น เล่นพนนั ปล่อยกูน้อกระบบ หรือ

ขายยาเสพติด โดยมกัทาํควบคู่กบังานในช่องทางท่ีเป็นทางการ   

5) มี 3 ครอบครัว ท่ีรุ่นแม่แต่งงานขา้มชนชั้น หรือเป็นภรรยาคนท่ีสองของครอบครัวท่ีมีฐานะดีกวา่   

รุ่นพอ่แม่ของทุกครอบครัวในกลุ่ม A ใชอ้ยา่งนอ้ยสองช่องทางท่ีระบุตามลกัษณะขา้งตน้ ในครอบครัวกลุ่ม B 

มีรุ่นพ่อแม่ 7 จาก 15 ครอบครัว และครอบครัวในกลุ่ม C มีรุ่นพ่อแม่ 4 จาก 11 ครอบครัว ท่ีใชเ้พียงช่องทางใดช่องทาง

หน่ึงหรือสองช่องทางร่วมกนั ช่องทางท่ีไม่เป็นทางการมีความสาํคญัเทียบเท่ากบัช่องทางท่ีไม่เป็นทางการ เพราะเพ่ิม

โอกาสการเขา้ถึงทุนทางเศรษฐกิจ ภายใตข้อ้จาํกดัดา้นทกัษะและการศึกษาของรุ่นพ่อแม่ ในรุ่นลูกกลุ่ม A และ B ความ

เขม้ขน้ของการใชช่้องทางท่ีไม่เป็นทางการลดลง เพราะสามารถเขา้ถึงงานในระบบ อยา่งไรก็ดี รุ่นลูกในกลุ่ม C ซ่ึงมี

ขอ้จาํกดัดา้นทกัษะและการศึกษา ยงัตอ้งพ่ึงพาช่องทางท่ีไม่เป็นทางการ เช่น รายไดจ้ากหวยใตดิ้นและยาเสพติด  

4.2.3 การเข้าถึงทรัพยากรของรัฐ 

รุ่นพ่อแม่และรุ่นลูกในครอบครัวกรณีศึกษาเขา้ถึงทรัพยากรของรัฐอยา่งจาํกดั มีตวัแทนจากรุ่นพ่อแม่เพียง 8 

คนจาก 30 คน ท่ีสามารถเขา้ถึงทรัพยากรของรัฐในช่วงวยัสร้างตวั ดว้ยการมีสมาชิกในครอบครัวทาํงานในหน่วยงาน

รัฐ หรือทาํงานร่วมกบัรัฐ จึงสามารถเขา้ถึงเงินกู ้ทุนการศึกษาลูก บา้นพกัสวสัดิการ ค่าตอบแทนโครงการ เบ้ียเล้ียง 

หรือขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ หรือดว้ยการรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนหมู่บา้น สหกรณ์ออม

ทรัพย ์หรือนโยบายเฉพาะในแต่ละยคุรัฐบาล คร่ึงหน่ึงของตวัแทนจากรุ่นพ่อแม่กลุ่มน้ี สามารถส่งลูกเรียนจบปริญญา

ตรีทุกคน หรือเรียนจบอยา่งน้อย 1 คน สะทอ้นว่าการเขา้ถึงทรัพยากรของภาครัฐ ช่วยเพ่ิมความสามารถของรุ่นพ่อแม่ 

ในการระดมทุนเพ่ือส่งผา่นสู่การศึกษาของลูก  

ในรุ่นลูก มีเพียง 13 คน จาก 30 คน ท่ีเขา้ถึงทรัพยากรของรัฐนอกเหนือจากโครงการรัฐสวสัดิการถว้นหน้า 

ในจาํนวนน้ีมี 3 คนเขา้ทาํงานในหน่วยงานรัฐ หรือทาํงานร่วมกบัหน่วยงานรัฐผา่นเครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีสร้างในรุ่น

พ่อแม่ มีระดับรายได้ท่ีเติบโตแบบก้าวกระโดด 5 คนเข้าถึงทุนการศึกษาของภาครัฐผ่านพ่อหรือแม่ท่ีทาํงานใน

หน่วยงานรัฐ  หรือมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐผ่านองค์กรภาคเอกชน 8 คนได้รับสิทธิกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือ

การศึกษา 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

งานวิจยัน้ีศึกษาการเล่ือนชั้นทางสังคมขา้มรุ่นใน 30 ครอบครัวท่ีมีภูมิหลงัยากจน มีรุ่นพ่อแม่เป็นแรงงาน

อพยพไร้ทกัษะ ตั้งถ่ินฐานในกรุงเทพฯในทศวรรษท่ี 2510-2530 อนัเป็นช่วงเร่ิมตน้การพฒันาเศรษฐกิจสมยัใหม่ของ

ประเทศไทย พบว่าตวัแทนจากรุ่นลูกในครอบครัวกรณีศึกษา มีระดบัการศึกษาและระดบัอาชีพในภาพรวมดีกวา่รุ่นพ่อ

แม่ ตวัแทนจากรุ่นลูกใน 28 ครอบครัว มีจาํนวนปีการศึกษาสูงกว่ารุ่นพ่อแม่ ร้อยละ 60 เรียนจบระดบัปริญญาตรีหรือ
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สูงกว่า ตวัแทนจากรุ่นลูกใน 19 ครอบครัวมีระดบัอาชีพสูงกว่ารุ่นพ่อแม่ มีแนวโนม้ทาํงานในระบบ ต่างจากรุ่นพ่อแม่

ท่ีส่วนมากทาํงานนอกระบบ เพราะไม่มีทกัษะและการศึกษาสูง 

อย่างไรก็ดี  4 ใน 5 ของตวัแทนรุ่นท่ีเรียนจบชั้นปริญญาตรี เขา้ศึกษาในสถาบนัการศึกษาท่ีมีคุณภาพการ

เรียนการสอนอยูใ่นระดบักลางถึงล่าง จึงส่งผลต่อขอ้จาํกดัดา้นทกัษะ ดงันั้น แมรุ่้นลูกทาํงานในระบบ แต่ก็เป็นงานท่ี

ไม่มีความกา้วหน้าทางตาํแหน่งและรายได ้สามารถแทนท่ีดว้ยลูกจา้งคนอ่ืน ขอ้จาํกดัน้ียงัส่งผลต่อระดบัควินไทล์

รายไดต่้อหวัของรุ่นลูก โดยมีตวัแทนจากรุ่นลูกจาก 8 ครอบครัว ท่ีมีระดบัควินไทลร์ายไดต่้อหวัสูงกว่าตวัแทนจากรุ่น

พ่อแม่ 12 ครอบครัวมีระดบัเทียบเท่า และ 10 ครอบครัวมีระดบัตํ่ากว่า นอกจากน้ี รุ่นลูกเกือบ 2 ใน 3 มีภาระหน้ีสิน  

1 ใน 3 เป็นกาํลงัหลกัเล้ียงดูสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว  

เม่ือพิจารณาถึงภูมิหลงัของแต่ละครอบครัว พบว่าภูมิหลงัของพ่อแม่มีอิทธิพลในการกาํหนดผลลพัธ์การ

เล่ือนชั้นทางสังคมในรุ่นลูก ครอบครัวกรณีศึกษาท่ีรุ่นลูกมีโอกาสเล่ือนชั้นทางสังคมในทางท่ีดีข้ึน ส่วนมากมีรุ่นพ่อ

แม่ท่ีสามารถเขา้ถึงทุนทางเศรษฐกิจผ่านช่องทางท่ีเป็นทางการในระบบตลาด ร่วมกบัช่องทางท่ีไม่เป็นทางการใน

รูปแบบของทุนทางวฒันธรรม ดว้ยการเรียนรู้พฤติกรรม คุณลกัษณะ หรือวิธีการเฉพาะ ท่ีนาํไปสู่การยอมรับจากคนใน

หน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และวงการธุรกิจสีเทา  และในรูปแบบของทุนทางสังคม ด้วยการใช้เครือข่าย

ความสมัพนัธ์เพ่ือเขา้ถึงโอกาสเพ่ิมรายได ้จากหน่วยงานรัฐ เศรษฐี ผูมี้อิทธิพล และนกัการเมือง สะทอ้นวา่ระบบตลาด

ยงัไม่กระจายทรัพยากรและโอกาสให้ครอบครัวท่ีมีภูมิหลงัยากจนอย่างแทจ้ริง ขอ้จาํกดัในรุ่นพ่อแม่น้ียงัส่งผลต่อ

ขอ้จาํกดัดา้นความสามารถและทกัษะของรุ่นลูก จึงมีแนวโนม้ท่ีรุ่นลูกไม่สามารถเล่ือนชั้นข้ึนแบบกา้วกระโดด   

อย่างไรก็ดี ขอ้มูลดา้นระดบัรายไดใ้นรุ่นพ่อแม่อาจมีความคลาดเคล่ือน เพราะอาศยัขอ้มูลจากความทรงจาํ

ของผูใ้ห้สัมภาษณ์  งานวิจยัน้ีศึกษาการเล่ือนชั้นทางสังคมขา้มรุ่นเพียงในระดบัครอบครัวเพียงเบ้ืองตน้ และมีขอ้จาํกดั

ดา้นวิธีการคดัเลือกครอบครัวกรณีศึกษา จึงไม่อาจสะทอ้นแนวโนม้การเล่ือนชั้นทางสังคมคมขา้มรุ่นในระดบัภาพรวม

ของกรุงเทพฯ งานศึกษาในอนาคตอาจขยายไปสู่การศึกษาเชิงปริมาณ เพ่ิอให้เห็นแนวโน้มสถานการณ์เล่ือนชั้นทาง

สงัคมขา้มรุ่นในภาพรวม  
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