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บทคัดย่อ

การศกึษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศกึษาเชงิปริมาณ มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาการเปลีย่นแปลงของภาวะสขุภาพจิต 

รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้ก�าลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น โดยใช้ข้อมูลทุติยภมูิจาก

โครงการย้ายถ่ินกับสขุภาพในพืน้ทีเ่ฝ้าระวงัทางประชากรกาญจนบุร ีซึง่เป็นการศกึษาระยะยาวทีด่�าเนินการเก็บข้อมลู 

โดยสถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหิดล เมือ่ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2550 กลุม่ตวัอย่างในการศกึษา

วิจัยครั้งนี้ คือประชากรที่มีอายุระหว่าง 15 – 31 ปี จ�านวนทั้งสิ้น 1,175 ราย ผลของการศึกษาการเปลี่ยนแปลง

สุขภาพจิตระหว่าง พ.ศ. 2548 และ 2550 พบว่า 3 ใน 5 ของผู้ก�าลังย้ายถ่ิน ผู้ย้ายถ่ินกลับ และผู้ไม่ย้ายถ่ิน  

มีการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิตในทางลดลง โดยแต่ละมิติขององค์ประกอบภาวะสุขภาพจิตมีความแตกต่างกัน 

กล่าวคือ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น ผู้ก�าลังย้ายถ่ินมีการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตดีขึ้นในมิติของความมีชีวิตชีวา  

แต่แย่ลงในมิติของบทบาททางอารมณ์ ส่วนผู้ย้ายถ่ินกลับเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น พบการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น 

ในมติขิองหน้าทีท่างสงัคม แต่ลดลงในมิตขิองความมชีวีติชวีา อย่างไรก็ตาม ผู้ย้ายถ่ินทัง้สามกลุม่มกีารเปลีย่นแปลง 

แย่ลงด้านมติิสขุภาพจิตในสดัส่วนทีส่งูมาก ส�าหรบัปัจจัยทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงสขุภาพจิต ได้แก่ การเปลีย่นแปลง 

สุขภาพกายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตของผู้ย้ายถ่ินทั้งสามกลุ่มประเภท และยังพบว่า 

การเปลีย่นแปลงการสนับสนุนทางสงัคมส่งผลทางบวกต่อการเปลีย่นแปลงด้านสขุภาพจิตของผูก้�าลงัย้ายถ่ิน ส�าหรับ

ผู้ย้ายถ่ินกลับ พบว่า การเปลี่ยนแปลงรายได้มีความสัมพันธ์ทางบวก แต่การเปลี่ยนแปลงด้านการท�างานมีความ

สัมพันธ์ทางลบกับการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิต ขณะที่การเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนทางสังคม และการไม่ใช้เวลา

ว่างที่ไร้ประโยชน์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตของผู้ไม่ย้ายถิ่น

ค�าส�าคัญ: สุขภาพจิต การย้ายถิ่น วัยแรงงาน การเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิต 
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Abstract 

This study was conducted as quantitative research with the purposes of investigating the 

changes of mental health conditions and the factors affecting the changes of mental health  

conditions among migrants, return migrants, and non – migrants. This longitudinal study was carried 

out using secondary data gathered from the Kanchanaburi Demographic Surveillance System project 

“Migration and Mental Health”. The data were collected by the Institute for Population and Social 

Research, Mahidol University during the period from 2005 – 2007. The population consisted of 1,175 

persons aged between 15 – 31 years old. The results of the study showed that three – fifths of the 

three types of migrant are worse off in terms of mental health. Nevertheless, the data for each  

dimension of mental health indicator show that the current migrants are better off than other types 

of migrants in terms of vitality, but they are worse off in terms of role – emotional condition. The 

return migrants are better off than other types of migrants in terms of social functioning, but they 

are worse off for vitality. However, all three types of migrants have worsened mental health. The 

factors affecting changes of mental health conditions include the changes of physical health, which 

showed a significantly positive relationship in regard to the changes of mental health condition  

of the migrants, return migrants, and non – migrants. In addition, social support changes had a 

positive relationship with changes of mental health of current migrants. Income and job functional 

changes correlated in a substantially positive direction with the changes of mental health of return 

migrants. Changes in social support and the ineffectiveness of time usage had a direct relationship 

with the changes in the mental health of non – migrants at a statistically significant level.

Keywords: Mental health, Migration, Workforce age, Mental health changes 
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บทน�า

ด้วยเหตทุีป่ระชากรวยัแรงงานต้องมหีน้าทีร่บัผิดชอบด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยูข่องประชากรกลุม่อืน่ๆ 

ท�าให้ต้องเผชิญกับภาวะความเครียดต่างๆ จากรายงานสถานการณ์สุขภาพจิต ใน พ.ศ. 2551 พบว่า ร้อยละ 18 

ของประชากรช่วงอายุ 15 – 24 ปี และร้อยละ 16 ของประชากรช่วงอายุ 25 – 59 ปี มีปัญหาสุขภาพจิตมากกว่า

คนทั่วไป (อภชิาติ ปราโมทย์ และปัญญา, 2553) นอกจากนี้ จากข้อมูลการย้ายถิน่ของประชากรของส�านักงานสถติิ

แห่งชาติ พบว่า ผู้ย้ายถ่ินส่วนใหญ่เป็นประชากรวัยแรงงาน จากรายงานการส�ารวจการย้ายถ่ิน ของประชากร  

พ.ศ. 2554 ชี้ว่า ผู้ย้ายถิ่นประมาณครึ่งหนึ่งให้เหตุผลของการย้ายถิ่นเนื่องจากเหตุผลทางครอบครัว รองลงมาคือ 

ต้องการกลับภูมิล�าเนา ซึ่งกลับกันกับรายงานการส�ารวจการย้ายถ่ิน พ.ศ. 2556 ที่พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการกลับ

ภูมิล�าเนา และรองลงมา คือเหตุผลติดตามครอบครัว (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555ก; ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 

2557) ในกระแสการย้ายถิ่นจึงมีทั้งผู้ที่ก�าลังย้ายถิ่น และผู้ย้ายถิ่นกลับ ซึ่งเป็นผู้ที่เคยย้ายถิ่นแต่ได้ตัดสินใจกลับคืน

สู่ถิ่นเดิมของตน เหตุผลของการย้ายถิ่นกลับส่วนใหญ่ คือความต้องการกลับมาท�างานที่บ้าน/ท�านา ถูกเลิกจ้างงาน 

หรือรายได้ไม่ดีในถิ่นปลายทางที่ย้ายถิ่นไป รวมถึงความผูกพัน/คิดถึงบ้านเกิด (ปราโมทย์ และพิมลพรรณ, 2542; 

สุวรรณ สมศักดิ์ และส�าเริง, 2534; Kangsasitian, 2004) 

การย้ายถ่ินอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อตวัผู้ย้ายถ่ิน อนัเป็นผลจากการเครยีดจากการท�างาน การด�ารงชวีติ 

การปรับตัวในถ่ินปลายทางที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งมีผลต่อทั้งสภาวะทางร่างกายและจิตใจ จากการส�ารวจของส�านักงาน 

สถิติแห่งชาติ พบว่า เม่ือเปรียบเทียบระหว่างผู้ย้ายถ่ินและไม่ย้ายถ่ินแล้ว ผู้ย้ายถ่ินถึงร้อยละ 23 มีคะแนน 

สุขภาพจิตต�่ากว่าคนทั่วไป ซึ่งหมายความว่า มีภาวะสุขภาพจิตที่แย่กว่าคนทั่วไป ส่วนผู้ไม่ย้ายถิ่นเพียงร้อยละ 15  

มีคะแนนสุขภาพจิตน้อยกว่าคนทั่วไป (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555ข) ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา 

เปรียบเทียบสุขภาพจิตของประชากรที่เป็นผู้ก�าลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์สองประการคือ 1) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิตของ 

ผู้ก�าลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงภาวะ

สุขภาพจิตของของผู้ก�าลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น 

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งน้ีใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ของโครงการย้ายถ่ินกับสุขภาพในพื้นที่เฝ้าระวังทาง

ประชากรกาญจนบรุ ีซึง่เป็นข้อมลูการศกึษาระยะยาว (Longitudinal study) ด�าเนินการเก็บข้อมลูโดย สถาบนัวจัิย

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 2 ช่วงปี คือ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2550 เป็นการเก็บข้อมูลระยะยาว

อย่างต่อเน่ืองจากบุคคลเดิม ซึ่งท�าให้สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของชีวิตบุคคลทั้งด้านสังคม  

เศรษฐกิจ สขุภาพกาย สขุภาพจิตและพฤตกิรรมการต่างๆ หน่วยของการวเิคราะห์ คอืบคุคลทีม่อีายรุะหว่าง 15 – 31 ปี 

โดยคัดเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ก�าลังย้ายถ่ิน ผู้ย้ายถ่ินกลับ และผู้ไม่ย้ายถ่ิน จ�านวนทั้งสิ้น 1,175 ราย 

การเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตของผู้กำาลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น  287
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สามารถจ�าแนกได้เป็นผู้ที่ก�าลังย้ายถิ่นจ�านวน 218 ราย ผู้ย้ายถิ่นกลับ จ�านวน 250 ราย ผู้ไม่ย้ายถิ่น 707 ราย 

ส�าหรับนิยามผู้ก�าลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น เป็นดังนี้คือ

ผู้ก�าลงัย้ายถิน่ หมายถงึ ผู้มีภมูิล�าเนาอยู่จงัหวดักาญจนบุร ีแตใ่น พ.ศ. 2550 ย้ายถิ่นออกจากภมูิล�าเนาเดิม

มาอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตเทศบาลของจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร หรือเขตเทศบาล

ของจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ย้ายถ่ินกลับ หมายถึง ผู้ที่เคยย้ายถ่ินออกจากภูมิล�าเนาเดิม (จังหวัดกาญจนบุรี) ระหว่าง พ.ศ. 2548  

ถึง 2549 แต่ย้ายกลับมาภูมิล�าเนาเดิมใน พ.ศ. 2550

ผู้ไม่ย้ายถิ่น หมายถึง ผู้ไม่เคยย้ายถิ่นออกจากภูมิล�าเนาเดิม (จังหวัดกาญจนบุรี) 

ในการศึกษาครั้งนี้ ตัวแปรตาม คือ การเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่าง พ.ศ. 

2548 และ 2550 โดยภาวะสุขภาพจิตได้จากชุดค�าถามภาวะสุขภาพ SF – 36 (The Short Form 36 Health  

Survey) (Ware & Gandek, 1998) ในส่วนของแบบประเมินสุขภาพจิต ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ 

มิติที่ 1 ความมีชีวิตชีวา (Vitality) เป็นค�าถามที่ถามระดับของความรู้สึกด้านความมีชีวิตชีวา ทั้งทางบวก

และลบ ซึ่งประกอบด้วยค�าถามเชิงบวก 2 ข้อ (รู้สึกมีชีวิตชีวา รู้สึกกระฉับกระเฉง) และค�าถามเชิงลบ 2 ข้อ  

(รู้สึกหมดเรี่ยวแรง รู้สึกเหนื่อย) แต่ละค�าถามมีค�าตอบที่มีค่าคะแนนตั้งแต่ 0 – 5 คะแนน ได้แก่ ตลอดเวลา = 5 

เป็นส่วนใหญ่ = 4 บ่อยๆ = 3 บางครั้ง = 2 นานๆ ครั้ง = 1 และไม่เคย = 0 ซึ่งในการวิเคราะห์ จะกลับค่าคะแนน

ส�าหรับค�าถามเชิงลบ

มิติที่ 2 มิติหน้าที่ทางสังคม (Social functioning) ประกอบด้วยค�าถาม 2 ข้อ ดังนี้ 1) ในช่วง 1 เดือนที่

ผ่านมาสขุภาพกาย หรอืปัญหาด้านอารมณ์ของคณุ มผีลรบกวนกิจกรรมทางสงัคมตามปกตขิองคณุทีม่กัีบครอบครัว 

เพื่อนฝูง เพื่อนบ้าน หรือกลุ่มอื่นๆ มากน้อยแค่ไหน และ 2) ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา บ่อยแค่ไหนที่สุขภาพกายหรือ

ปัญหาด้านอารมณ์ของคุณมีผลรบกวนกิจกรรมทางสังคมของคุณ ทั้งสองค�าถามน้ีมีค�าตอบให้เลือก 5 ระดับ  

คือ ไม่มีเลย = 4 เล็กน้อย = 3 ปานกลาง = 2 ค่อนข้างมาก = 1 และมากที่สุด = 0

มิติที่ 3 มิติบทบาททางอารมณ์ (Role emotional) เป็นค�าถามว่าในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีปัญหาต่างๆ  

ในการท�างานหรอืท�ากิจวตัรประจ�าวนัอืน่ๆ ทีม่ผีลมาจากปัญหาด้านอารมณ์หรือไม่ โดยมคี�าถาม 3 ข้อ คอื 1) จ�าเป็น

ต้องลดระยะเวลาทีใ่ช้ในการท�างานหรอืกิจกรรมอืน่ๆ 2) ท�างานหรอืกิจวตัรประจ�าวนัอืน่ๆ ส�าเรจ็ได้น้อยกว่าทีต้่องการ 

และ 3) ท�างานหรือกิจกรรมอื่นๆ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งสามค�าถามนี้มีค�าตอบให้เลือก 2 ระดับ คือ ไม่มี = 1  

และ มี = 0 

มิติที่ 4 มิติสุขภาพจิต (Mental health) เป็นค�าถามระดับของความรู้สึกด้านสุขภาพจิต ทั้งทางบวกและลบ 

ซึ่งประกอบด้วยค�าถามเชงิบวก 2 ขอ้ (รูส้ึกใจเย็นและสงบ/มคีวามสุข) และค�าถามเชิงลบ 3 ขอ้ (วิตกกงัวลเกนิกวา่

เหตุ/รู้สึกหดหู่จนไม่มีอะไรที่จะท�าให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้/รู้สึกท้อแท้และซึมเศร้า) แต่ละค�าถามมีค�าตอบที่มีค่าคะแนน

ตั้งแต่ 0 – 5 คะแนน คือ ตลอดเวลา = 5 เป็นส่วนใหญ่ = 4 บ่อยๆ = 3 บางครั้ง = 2 นานๆ ครั้ง = 1 และ ไม่เคย 

= 0 ซึ่งในการวิเคราะห์ จะกลับค่าคะแนนส�าหรับค�าถามเชิงลบ

ภาพรวมภาวะสุขภาพจิต คือ คะแนนของทั้ง 4 มิติรวมกัน ซึ่งมีพิสัยอยู่ระหว่าง 0 – 56 คะแนนดังน้ัน  

การเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิต คือ ผลต่างของคะแนนภาพรวมของสุขภาพจิตระหว่าง พ.ศ. 2548 และ 2550 



ส�าหรับ ตัวแปรต้น ประกอบด้วย

ปัจจัยบุคคล ได้แก่ เพศ (ชาย หรือหญิง) อายุ (อายุเต็มปี ใน พ.ศ. 2550) นอกจากนี้ ปัจจัยบุคคลอื่นๆ 

เป็นการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสถานภาพระหว่าง พ.ศ. 2548 และ 2550 ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ

สมรส (เหมือนเดิมโดยยังคงไม่มีคู่/เหมือนเดิมโดยคงมีคู่/เปลี่ยนแปลงโดยปัจจุบันไม่มีคู่/เปลี่ยนแปลงโดยปัจจุบัน 

มคีู)่ การเปลีย่นแปลงระดบัการศกึษา (เท่าเดิม และเพิม่ขึน้) การเปลีย่นแปลงการท�างาน (เหมือนเดมิยงัคงไม่ท�างาน

และเปลี่ยนแปลงแย่ลง/เหมือนเดิมยังคงท�างานและเปลี่ยนแปลงดีขึ้น) และการเปลี่ยนแปลงการมีรายได้ (เหมือน

เดิมยังคงไม่มีรายได้และเปลี่ยนแปลงแย่ลง/เหมือนเดิมยังคงมีรายได้และเปลี่ยนแปลงดีขึ้น)

ปัจจัยสุขภาพกาย ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสุขภาพกายระหว่าง พ.ศ. 2548 และ 2550 โดยใช้ผลต่าง 

ของคะแนนรวมสุขภาพกายระหว่าง พ.ศ. 2548 และ 2550 นั่นคือคะแนนสุขภาพกาย พ.ศ. 2548 ลบด้วยคะแนน

สุขภาพกาย พ.ศ. 2550 ซึ่งคะแนนสุขภาพกายทั้งสองช่วงเวลา วัดจากการประเมินสุขภาพด้วยตนเอง ดังนี้ ตอนนี้

ดีกว่าเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา = 4 ตอนนี้ค่อนข้างดีกว่าเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา = 3 คล้ายๆ กับเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา = 2 ตอนนี้ 

ค่อนข้างแย่กว่าเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา = 1 และตอนนี้แย่กว่าเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา = 0 

ปัจจัยพฤตกิรรม ตวัแปรปัจจัยเหล่าน้ีเป็นการเปรยีบเทยีบระหว่าง พ.ศ. 2548 และ 2550 โดยมีตวัแปรด้าน

ปัจจัยพฤติกรรม ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงการสูบบุหรี่ (สูบเหมือนเดิมและเปลี่ยนแปลงแย่ลง/ไม่สูบเหมือนเดิม

และเปลี่ยนแปลงดีขึ้น) 2) การเปลี่ยนแปลงการดื่มสุรา (ดื่มเหมือนเดิมและเปลี่ยนแปลงแย่ลง/ไม่ดื่มเหมือนเดิม 

และเปลี่ยนแปลงดีขึ้น) 3) การเปลี่ยนการไม่ใช้เวลาว่างที่ไร้ประโยชน์ ใช้ผลต่างของคะแนนรวมการไม่ท�ากิจกรรม

ที่ไร้ประโยชน์ระหว่าง พ.ศ. 2548 และ 2550 จากกิจกรรม 4 อย่าง คือ เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ แชทในอินเตอร์เน็ต

หรือสื่อออนไลน์ ขับขี่/ซ้อนมอเตอร์ไซด์หรือรถยนต์เที่ยว และไปเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน โดยแต่ละกิจกรรม 

มีการให้คะแนน 3 ระดับ คือ ท�าประจ�า = 1 ท�าบางครั้ง = 2 และ ไม่ท�าเลย = 3 4) การเปลี่ยนแปลงการพักผ่อน 

(มกีารพกัผ่อนไม่เพยีงพอและเปลีย่นแปลงแย่ลง/มกีารพกัผ่อนทีเ่พยีงพอและเปลีย่นแปลงดขีึน้) และ 5) การเปลีย่นแปลง 

การออกก�าลังกาย (ไม่มีการออกก�าลังกายเหมือนเดิมและเปลี่ยนแปลงแย่ลง/มีการออกก�าลังกายเหมือนเดิมและ

เปลี่ยนแปลงดีขึ้น)

ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนทางสังคมระหว่าง พ.ศ. 2548 และ 2550 โดยใช้ 

ผลต่างของคะแนนรวมการสนับสนุนทางสงัคมระหว่าง พ.ศ. 2548 และ 2550 โดยใช้แบบวดัความสมัพนัธ์ทางสงัคม 

10 ข้อ ดังนี้ 1) มีคนพร้อมจะรับฟังในเวลาที่ต้องการพูดคุยกับใครสักคน 2) มีคนพร้อมให้ค�าแนะน�าดีๆ ในเวลาที่

ประสบปัญหา 3) มีคนคอยห่วงใยแสดงความรักความปรารถนาดี 4) มีคนคอยช่วยงานประจ�าวัน 5) มีคนคอยให้

ก�าลังใจในยามที่ต้องการ 6) ได้พูดคุยหรือติดต่อกับคนที่รู้สึกว่าใกล้ชิด เชื่อใจ ไว้วางใจ 7) มีคนที่มั่นใจว่าสามารถ

ช่วยเหลือท่านในด้านการเงิน 8) มีคนพร้อมจะดูแลคุ้มครองให้ท่านรู้สึกปลอดภัย 9) มีเพื่อนบ้านที่ท่านเชื่อใจและ

รู้สึกพึ่งพาได้ และ 10) มีคนคอยให้การดูแลในยามที่ท่านเจ็บป่วย โดยทั้ง 10 ข้อมีค�าตอบให้เลือก 5 ระดับคะแนน 

คือ ตลอดเวลา = 4 เป็นประจ�า = 3 เป็นบางเวลา = 2 นานๆ ครั้ง = 1 และไม่มีเลย = 0

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของตัวแปร  

และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตของผู้ก�าลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น

การเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตของผู้กำาลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น  289
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ผลการศึกษา 

การเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิต

ตัวชี้วัดภาวะสุขภาพจิต แบ่งเป็น 4 มิติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแต่ละมิติของตัวชี้วัด มีดังนี้ (ตาราง 1)

มติคิวามมชีวีติชวีา (Vitality) พบว่า ในภาพรวมแล้วประชากรทัง้สามกลุม่ มีการเปลีย่นแปลงภาวะสขุภาพ

จิตในมิติความมีชีวิตชีวาที่เป็นบวกและลบอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยกว่าครึ่ง (ร้อยละ 51.8) ของผู้ก�าลังย้าย

ถิ่นมีสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน ความมีชีวิตชีวาในกลุ่มผู้ไม่ย้ายถิ่นดีขึ้นมากกว่า 2 ใน 5  

ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่นกลับ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงในมิติความมีชีวิตชีวาในทางตรงกันข้าม โดยผู้ย้ายถิ่นกลับมีสัดส่วน 

ของการเปลี่ยนแปลงมิติความมีชีวิตชีวาที่เป็นลบมากกว่าเป็นบวก 

มติหิน้าทีท่างสังคม (Social functional) พบว่า ผู้ก�าลงัย้ายถ่ินมกีารเปลีย่นแปลงภาวะสขุภาพจิตในมติหิน้าที่

ทางสงัคมทางลบมากกว่าทางบวก โดยผู้ก�าลงัย้ายถ่ินมสีดัส่วนของการเปลีย่นแปลงทางลบมากทีส่ดุ (ร้อยละ 35.3) 

เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรอีกสองกลุ่ม ในขณะที่ผู้ย้ายถ่ินกลับและผู้ไม่ย้ายถ่ิน มีสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลง

ภาวะสุขภาพจิตในมิติหน้าที่ทางสังคมทางบวกมากกว่าทางลบ (ร้อยละ 40.0 และร้อยละ 37.5 ตามล�าดับ) 

มิติบทบาททางอารมณ์ (Role emotional) พบว่า จากภาพรวมของประชากรผู้ก�าลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ

และผู้ไม่ย้ายถ่ิน มากกว่าคร่ึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในมิติน้ี แต่เม่ือพิจารณาตามประเภทของการย้ายถ่ิน พบว่า  

ผู้ก�าลังย้ายถิ่นมากกว่า 3 ใน 5 (ร้อยละ 64.7) มีการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิตในมิติบทบาททางอารมณ์ทางลบ

อย่างชัดเจน ขณะที่ผู้ย้ายถ่ินกลับมากกว่าคร่ึงหน่ึงและผู้ไม่ย้ายถ่ิน 3 ใน 5 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในมิติบทบาท 

ทางอารมณ์ 

มิติสุขภาพจิต (Mental health) พบว่า ผู้ก�าลังย้ายถ่ิน ผู้ย้ายถ่ินกลับ และผู้ไม่ย้ายถ่ิน ส่วนใหญ่มีการ

เปลีย่นแปลงภาวะสขุภาพจติในมิตภิาวะสขุภาพจิตไปในทางลบ โดยผู้ย้ายถ่ินกลบัและผู้ไม่ย้ายถ่ินมกีารเปลีย่นแปลง

ทางลบในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (ประมาณร้อยละ 80) ขณะที่ผู้ก�าลังย้ายถ่ินมีการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิต 

ในทางลบน้อยกว่ากลุ่มผู้ยายถิ่นกลับและผู้ไม่ย้ายถิ่น (ร้อยละ 78.4)

ตาราง 1 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามมิติภาวะสุขภาพจิตและประเภทผู้ย้ายถิ่น

ตัวแปร

ผู้ก�าลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ ผู้ไม่ย้ายถิ่น รวม

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

มิติความมีชีวิตชีวา (Vitality)

 แย่ลง 78 35.8 113 45.2 310 43.8 501 42.6

 เหมือนเดิม 27 12.4 29 11.6 75 10.6 131 11.1

 ดีขึ้น 113 51.8 108 43.2 322 45.5 543 46.2

มิติหน้าที่ทางสังคม (Social Function)

 แย่ลง 77 35.3 82 32.8 226 32.0 385 32.8



 เหมือนเดิม 65 29.8 68 27.2 216 30.6 349 29.7

 ดีขึ้น 76 34.9 100 40.0 265 37.5 441 37.5

มิติบทบาททางอารมณ์ (Role Emotional)

 แย่ลง 141 64.7 49 19.6 110 15.6 300 25.5

 เหมือนเดิม 35 16.1 136 54.4 435 61.5 606 51.6

 ดีขึ้น 42 19.3 65 26.0 162 22.9 269 22.9

มิติสุขภาพจิต (Mental Health)

 แย่ลง 171 78.4 201 80.4 570 80.6 942 80.2

 เหมือนเดิม 20 9.2 15 6.0 38 5.4 73 6.2

 ดีขึ้น 27 12.4 34 13.6 99 14.0 160 13.6

รวม 218 100.0 250 100.0 707 100.0 1,175 100.0

การเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิต (ภาพรวมทุกมิติ) 

ตาราง 2 แสดงการเปลีย่นแปลงภาพรวมของภาวะสขุภาพจติ (ทกุมติ)ิ พบว่า การเปลีย่นแปลงภาวะสขุภาพจิต 

ของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมดมกีารเปลีย่นแปลงในทางแย่ลงอย่างชดัเจนในสดัส่วนสงูถึงร้อยละ 64.7 โดยผู้ก�าลงัย้ายถ่ิน 

และผู้ไม่ย้ายถ่ินมกีารเปลีย่นแปลงภาวะสขุภาพจิตแย่ลงใกล้เคยีงกัน (ร้อยละ 65.1 และร้อยละ 65.2) ส่วนผู้ย้ายถ่ิน 

กลบั มสีดัส่วนของการเปลีย่นแปลงทีแ่ย่ลงอยูท่ีร้่อยละ 62.8 และเป็นทีน่่าสงัเกตว่า กลุม่ตวัอย่างมกีารเปลีย่นแปลง

ภาวะสุขภาพจิตในทางที่ดีขึ้นเพียงร้อยละ 28.9 เท่านั้น โดยผู้ก�าลังย้ายถิ่น และผู้ไม่ย้ายถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงใน

ทางบวกในสดัส่วนใกล้เคยีงกันเช่นกัน (ร้อยละ 29.4 และ 29.6 ตามล�าดบั) ขณะทีผู้่ย้ายถ่ินกลบั มีการเปลีย่นแปลง

ภาวะสุขภาพจิตในทางที่ดีขึ้นในสัดส่วนต�่ากว่า คือร้อยละ 26.8

ตาราง 2 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิตรวมทุกมิติ

การเปลี่ยนแปลง 

ภาวะสุขภาพจิตรวมทุกมิติ

ผู้ก�าลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ ผู้ไม่ย้ายถิ่น รวม

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

 แย่ลง 142 65.1 157 62.8 461 65.2 760 64.7

 เหมือนเดิม 12 5.5 26 10.4 37 5.2 75 6.4

 ดีขึ้น 64 29.4 67 26.8 209 29.6 340 28.9

รวม 218 100.0 250 100.0 707 100.0 1,175 100.0

ตาราง 1 (ต่อ) จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามมิติภาวะสุขภาพจิตและประเภทผู้ย้ายถิ่น
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ปัจจัยท่ีส ่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิตของผู ้ก� าลังย ้ายถิ่น ผู ้ย ้ ายถิ่นกลับ และ 

ผู้ไม่ย้ายถิ่น

จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ 

การเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิต พบว่า ผู้ก�าลังย้ายถ่ิน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิต ได้แก่  

การเปลีย่นแปลงสขุภาพกาย โดยมคีวามสมัพนัธ์กับการเปลีย่นแปลงภาวะสขุภาพจติในทางบวก และการเปลีย่นแปลง 

การสนับสนุนทางสังคม โดยมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิตในทางบวก ผู้ย้ายถิ่นกลับ มีปัจจัย

ทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงภาวะสขุภาพจิตทัง้หมด 3 ปัจจัย ได้แก่ การเปลีย่นแปลงการท�างาน โดยมคีวามสมัพนัธ์

กับการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิตในทางลบ การเปลี่ยนแปลงการมีรายได้ มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง

ภาวะสุขภาพจิตในทางบวก และการเปลี่ยนแปลงสุขภาพกาย โดยมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพ

จิตในทางบวก ผู้ไม่ย้ายถ่ิน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิตทั้งหมด 3 ปัจจัย ได้แก่ การ

เปลี่ยนแปลงสุขภาพกาย โดยมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิตในทางบวก การไม่ใช้เวลาว่าง 

ทีไ่ร้ประโยชน์ โดยมีความสมัพนัธ์กับการเปลีย่นแปลงภาวะสขุภาพจิตในทางบวก และการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์

ทางสังคม โดยมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิตในทางบวก (ตาราง 3)

ตาราง 3 สัมประสิทธิ์ถดถอย (β) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตของผู้ก�าลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่น

กลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น

ปัจจัย
ผู้ก�าลัง

ย้ายถิ่น

ผู้ย้ายถิ่น

กลับ

ผู้ไม่ 

ย้ายถิ่น

ปัจจัยบุคคล

เพศ (กลุ่มอ้างอิง:ชาย)

– หญิง  – 0.067  – 1.264 0.769

อายุ  – 0.110 0.102 0.075

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพสมรส (กลุ่มอ้างอิง: เหมือนเดิม ไม่มีคู่)

– เหมือนเดิม : มีคู่ 0.400 0.767  – 0.008

– เปลี่ยนแปลง : ไม่มีคู่  – 1.333  – 1.023  – 0.051

– เปลี่ยนแปลง : ไม่มีคู่  – 1.730 1.875  – 0.720

การเปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา (กลุ่มอ้างอิง: เท่าเดิม)

– เพิ่มขึ้น  – 0.191 0.113  – 0.259

การเปลี่ยนแปลงการท�างาน (กลุ่มอ้างอิง: ไม่ท�างานและแย่ลง)

– เพิ่มขึ้น 0.156  – 3.154 *  – 0.941

การเปลี่ยนแปลงรายได้ (กลุ่มอ้างอิง: ไม่มีรายได้และรายได้ลดลง)

– มีรายได้และรายได้เพิ่มขึ้น 2.448 2.137 *  – 0.314

ปัจจัยสุขภาพกาย (การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพกาย) 1.682 ** 1.534 ** 0.914 **

ปัจจัยด้านพฤติกรรม



ปัจจัย
ผู้ก�าลัง

ย้ายถิ่น

ผู้ย้ายถิ่น

กลับ

ผู้ไม่ 

ย้ายถิ่น

การเปลี่ยนแปลงการสูบบุหรี่ (กลุ่มอ้างอิง: สูบและแย่ลง)

– ไม่สูบและดีขึ้น 0.345  – 1.243 0.524

การเปลี่ยนแปลงการดื่มสุรา (กลุ่มอ้างอิง: ดื่มและแย่ลง)

– ไม่ดื่มและดีขึ้น  – 0.648 2.017 1.155

การเปลี่ยนแปลงการไม่ใช้เวลาว่างที่ไร้ประโยชน์ 0.060 0.465 0.408 *

การเปลี่ยนแปลงการพักผ่อน (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เพียงพอและลดลง)

– เพียงพอและดีขึ้น 1.604 1.504  – 0.247

การเปลี่ยนแปลงการออกก�าลังกาย (กลุ่มอ้างอิง: ไม่ออกก�าลังกายและแย่ลง)

– มีการออกก�าลังกายและดีขึ้น  – 0.697  – 0.259 1.392

ปัจจัยด้านสังคม

การเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนทางสังคม 0.130 * 0.073 0.105 **

R
2

0.039 0.042 0.026

N 217 249 706

หมายเหตุ: * มีนัยส�าคัญที่ p<0.05 ** มีนัยส�าคัญที่ระดับ p<0.01 

อภิปรายและสรุปผล

จากผลการศึกษาสามารถตอบวัตถุประสงค์การศึกษาได้ดังนี้

1)  การเปลีย่นแปลงสขุภาพจิตของผู้ก�าลงัย้ายถ่ิน ผู้ย้ายถ่ินกลบั และผู้ไม่ย้ายถ่ิน พบว่า มกีารเปลีย่นแปลง

สุขภาพจิตของประชากรผู้ก�าลังย้ายถ่ิน ผู้ย้ายถ่ินกลับ และผู้ไม่ย้ายถ่ิน ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางแย่ลงอย่าง

ชดัเจนในสดัส่วนถึงสามในห้าส่วน แต่หากดรูายละเอยีดในองค์ประกอบแต่ละมติ ิพบการเปลีย่นแปลงทีแ่ตกต่างกัน

ตามประเภทผู้ย้ายถิ่น โดยพบว่า ผู้ก�าลังย้ายถิ่นมีแนวโน้มดีขึ้นในมิติความชีวิตชีวาในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ย้ายถิ่นกลุ่ม

อื่น แต่มีแนวโน้มแย่ลงในมิติบทบาททางอารมณ์ในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ย้ายถิน่กลุ่มอื่นอย่างชัดเจน ส่วนผู้ย้ายถิน่กลับ

น้ันมีแนวโน้มดีขึ้นในมิติหน้าที่ทางสังคมในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ย้ายถ่ินกลุ่มอื่น แต่มีแนวโน้มลดลงของมิติความมีชีวิต

ชีวาในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มอื่น อย่างไรก็ตาม ทั้งสามกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางแย่ลงด้านมิติสุขภาพจิตในสัดส่วน

ที่สูงมากถึงร้อยละ 78 – 80

2)  การวิเคราะห์เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ก�าลังย้ายถ่ิน ผู้ย้ายถ่ินกลับ และผู้ไม่ย้ายถ่ิน  

พบว่า การเปลีย่นแปลงสขุภาพกายเป็นปัจจัยทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางบวกกับการเปลีย่นแปลงสขุภาพจิตของประชากร

ทั้งสามกลุ่ม (ผู้ก�าลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากการมีสุขภาพกาย 

ตาราง 3 (ต่อ) สัมประสิทธ์ิถดถอย (β) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตของผู้ก�าลังย้ายถ่ิน  

ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น
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ที่ดีจะส่งผลท�าให้มีสุขภาพจิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วย เพราะสุขภาพกายและสุขภาพจิตมีการเก้ือหนุน 

ซึ่งกันและกัน ถ้ามีร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง จิตใจก็จะเป็นสุข สดชื่น แจ่มใส เบิกบาน แต่ถ้าร่างกายอ่อนแอ 

เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆ จิตใจก็จะหดหู่ ไม่สดชื่นแจ่มใส ดังนั้น หากจิตใจไม่สบายไม่เป็นสุข มีความเครียด มีความวิตก

กังวลใจ ก็จะมีผลกระทบต่อร่างกาย เช่น ท�าให้กินไม่ได้ นอนไม่หลับ อาหารไม่ย่อย ร่างกายซูบผอม หน้าซีดเซียว

เศร้าหมอง ร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่แยกขาดออกจากกันไม่ได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า สุขภาพกาย 

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับของสุขภาพจิต (อภิชาติ และคนอื่นๆ, 2553) และปัจจัยด้านภาวะสุขภาพกาย 

ที่ไม่แข็งแรงมีอิทธิพลต่อปัญหาสุขภาพจิตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (วรสรรพ์ พิสมัย และผอูนรัตน์, 2550; จิราพร, 

2548) ดังนั้น จึงควรให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจควบคู่กัน

ในด้านของการเปลีย่นแปลงการสนับสนุนทางสงัคมพบว่า มคีวามสมัพนัธ์กับการเปลีย่นแปลงภาวะสขุภาพจิต 

ของผู้ก�าลงัย้ายถ่ินและผู้ไม่ย้ายถ่ิน โดยความสมัพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปในทศิทางบวก ซึง่หมายความว่า ผู้ก�าลงัย้ายถ่ิน

และผู้ไม่ย้ายถ่ินที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมที่เพิ่มสูงขึ้น ก็จะส่งผลท�าให้ภาวะสุขภาพจิตดีขึ้นตามมา โดยการ

สนับสนุนทางสังคมน้ัน อาจเป็นการได้รับสิ่งของ ข้อมูลข่าวสาร ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ตลอดจน 

ค�าแนะน�า หรือค�าปรกึษา เป็นการสนับสนุนทีอ่าจได้จากบคุคลรอบข้าง บุคคลในครอบครวั หรือจากสมัพนัธภาพใน

ชุมชน การได้รับการสนับสนุนทางสังคมน้ัน มีความส�าคัญต่อทั้งผู้ย้ายถ่ินและผู้ไม่ย้ายถ่ิน มีการศึกษาที่พบว่า 

ประชากรวยัแรงงานทีอ่าศยัในครวัเรอืนทีมี่สมัพนัธภาพในครัวเรือนน้อย มโีอกาสเกิดปัญหาสขุภาพจิตมากกว่าครวั

เรือนที่มีสัมพันธภาพสูง ขณะที่สัมพันธภาพภายในชุมชนที่แน่นแฟ้น และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จะส่งผลให้ภาวะ

สุขภาพจิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนดีตามไปด้วย นอกจากการสนับสนุนทางสังคมที่ได้รับจากบุคคลหรือสมาชิกใน

ครอบครัวและชุมชนแล้ว การสนับสนุนทางสังคมยังมาจากกลุ่มเพื่อนฝูง หรือเครือข่ายทางสังคมอีกด้วย (พลากร, 

2553) ดังนั้น ส�าหรับผู้ก�าลังย้ายถิ่น การสนับสนุนจากเครือข่ายเพื่อนและสังคมมีความส�าคัญมาก โดยเฉพาะด้าน

การปรับตัวและการใช้ชีวิตในถิ่นปลายทาง ในขณะที่การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและชุมชนมีความส�าคัญ

ต่อผู้ไม่ย้ายถิ่นที่อยู่ที่ถิ่นต้นทาง

ด้านการเปลี่ยนแปลงการมีรายได้พบว่า การเปลี่ยนแปลงการมีรายได้มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง

ภาวะสุขภาพจติของผูย้า้ยถิน่กลบัในทางบวก หมายความวา่ ผูย้า้ยถิน่กลับที่มรีายได้ หรอืมกีารเปลี่ยนแปลงรายได้ 

ที่ดีขึ้นจะส่งผลท�าให้ภาวะสุขภาพจิตเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นด้วย ผลการศึกษาที่พบว่า การเปลี่ยนแปลงรายได้น้ี 

มีผลในทางบวกเฉพาะกับผู้ย้ายถ่ินกลับ แต่ไม่ส่งผลต่อกลุ่มอื่นๆ อาจเน่ืองมาจากงานและรายได้ในถ่ินต้นทางน้ัน 

หายาก เมื่อผู้ย้ายถิ่นกลับไปถิ่นต้นทางแล้วได้ท�างานในถิ่นต้นทางและมีรายได้ดีขึ้น ท�าให้รู้สึกว่าไม่เป็นภาระ อีกทั้ง 

ยังมีรายได้เลี้ยงครอบครัว จึงส่งผลกระทบทางบวกต่อสุขภาพจิตของคนกลุ่มน้ีมากกว่ากลุ่มอื่น มีการศึกษา 

หลายชิน้ทีช่ีถึ้งความสมัพนัธ์ของรายได้ทีพ่อเพยีงกับความสขุ ซึง่เป็นภาพสะท้อนของการมสีขุภาพจิตทีด่ ีโดยพบว่า

ความเพียงพอของรายได้ต่อการด�ารงชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุข โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้ส่งผลท�าให้

มคีวามสขุมากขึน้ (ศรินัินท์ วนิพพล รศรินทร์ และปังปอนด์, 2549; รศรินทร์ อภิชาต ิปราโมทย์ และอมุาภรณ์, 2555)

นอกจากน้ี ยังพบความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงการท�างานกับการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิตของ 

ผู้ย้ายถ่ินกลับในทางลบ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การตัดสินใจย้ายถ่ินกลับมาถ่ินต้นทางอาจเน่ืองจากผิดหวังกับ 

การด�าเนินชวีติในสถานทีท่ีเ่คยไปอยู ่จึงท�าให้ตดัสนิใจย้ายถ่ินกลบั การย้ายถ่ินกลบัจึงเป็นการเปลีย่นแปลงของชวีติ 

เป็นเสมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ต้องมีการปรับตัว ตลอดจนมีการท�างานและต้องมีความรับผิดชอบครั้งใหม่ รวมถึง



สภาพการท�างานทีบ้่านเกิด อาจพบกับปัญหาอปุสรรคมากมาย ได้งานทีไ่ม่ดเีท่ากับงานในถ่ินปลายทางทีเ่คยท�า หรือ

ต้องเผชญิกับความเสีย่งในการประกอบอาชพี โดยเฉพาะถ้าต้องกลบัมาประกอบอาชพีเกษตรกรรม จึงส่งผลกระทบ 

ต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้ย้ายถิ่นกลับ 

ในด้านการเปลีย่นแปลงการไม่ใช้เวลาว่างทีไ่ร้ประโยชน์ พบว่า การเปลีย่นแปลงการไม่ใช้เวลาว่างทีไ่ร้ประโยชน์ 

มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิตของผู้ไม่ย้ายถ่ินในทางบวก หมายความว่า การไม่ใช้เวลาว่าง 

ที่ไร้ประโยชน์ส่งผลดีขึ้นต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้ไม่ย้ายถ่ิน ทั้งน้ี เน่ืองมาจากการใช้เวลาว่างในการท�ากิจกรรม 

ทีไ่ร้ประโยชน์ ซึง่ได้แก่การเล่นเกมส์คอมพวิเตอร์ การแชท (อนิเตอร์เน็ต) การขบัขี/่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซด์หรือรถยนต์

เที่ยว การไปเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ีผู้ไม่ย้ายถ่ินมีโอกาสที่จะได้ท�าน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ แต่มี

โอกาสใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์มากกว่า เช่น การอยู่กับครอบครัว นอกจากน้ีในถ่ินต้นทางยังมีกิจกรรมที่ไม่ก่อ 

ให้เกิดประโยชน์เหล่านี้น้อยกว่าในถิ่นปลายทางที่มีความเป็นเมืองมากกว่าด้วย ดังนั้น หากผู้ไม่ย้ายถิ่นมีพฤติกรรม

การไม่ใช้เวลาว่างที่ไร้ประโยชน์ (หรือ ในทางกลับกัน คือใช้เวลาว่างที่ได้ประโยชน์นั่นเอง) เพิ่มขึ้น จะส่งผลท�าให้

ภาวะสุขภาพจิตดีขึ้น ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของอภิชาติ และคนอื่นๆ (2553) ที่พบว่า เยาวชนที่มี

พฤตกิรรมการเล่นการพนัน หวย พนันฟตุบอล และนอนดกึตืน่สายในทกุภาคของประเทศไทยจะมปัีญหาทางสขุภาพ

จิตมากกว่าเยาวชนทีไ่ม่มีพฤตกิรรมดงักล่าว และในขณะเดยีวกัน เยาวชนทีม่พีฤติกรรมการท�ากิจกรรมทีม่ปีระโยชน์ 

ได้แก่ การอ่านหนังสือ เล่นดนตรี เล่นกีฬา และท�างานบ้าน จะมีสุขภาพจิตที่ดีกว่า และเยาวชนที่อ่านหนังสือเล่น

กีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้จะมีปัญหาทางสุขภาพจิตน้อยว่าเยาวชนที่ไม่ได้ท�ากิจกรรมเหล่านั้น 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากผลการศึกษา พบว่า สุขภาพจิตของประชากรผู้ก�าลังย้ายถ่ิน ผู้ย้ายถ่ินกลับ และผู้ไม่ย้ายถ่ิน มีการ

เปลี่ยนแปลงในทางแย่ลงถึงสามในห้าส่วน อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ได้ข้อค้นพบที่ส�าคัญ คือ พบว่าสุขภาพกาย 

มคีวามส�าคญัต่อสขุภาพจิตของประกรทัง้สามกลุม่อย่างชดัเจน ดงัน้ัน หน่วยงานรฐัควรมีการส่งเสรมินโยบายสขุภาพ

กายควบคู่ไปพร้อมกับสุขภาพจิตอย่างจริงจัง นอกจากน้ี ควรมีการสร้างเสริมนโยบายเก่ียวกับสุขภาพกายของ

ประชากรเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคทางกาย อันจะส่งผลต่อสุขภาพจิต 

นอกจากน้ี ผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงการไม่ใช้เวลาว่างที่ไร้ประโยชน์และการเปลี่ยนแปลง 

การสนับสนุนทางสังคมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตในทางบวก ซึ่งพบเฉพาะในกลุ่มผู้ไม่ย้ายถ่ินเท่าน้ัน  

ดังนั้น หน่วยงานรัฐควรให้ความส�าคัญกับกลุ่มประชากรย้ายถิ่นด้วย โดยเพิ่มการส่งเสริมกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรู้ 

หรือเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดีให้กับประชาชนทั่วไปทั้งผู้ย้ายถิ่น และไม่ย้ายถิ่น เช่น การอ่านหนังสือ เล่นกีฬา หรือ

การเล่นดนตร ีรวมถึงการส่งเสริมการสร้างเครอืข่ายในสงัคม ส่งเสริมการรวมกลุม่กัน ซึง่จะท�าให้มีการแลกเปลีย่น

ความคิดเห็น และช่วยแก้ปัญหาร่วมกันก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ 

ผลการศึกษา ยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงด้านการท�างานและด้านรายได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิต

ของผู้ย้ายถ่ินกลับ โดยการเปลี่ยนแปลงด้านการท�างานส่งผลในทิศทางลบ และด้านรายได้เป็นไปในทิศทางบวก 

รฐับาลจึงควรให้ความส�าคญักับการสร้างงานทีเ่หมาะสมในถ่ินต้นทาง รวมถึงนโยบายในการเพิม่รายได้ของประชากร 

เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มพูนความสุขแก่ผู้ที่อยู่ ในถิ่นต้นทาง 

การเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตของผู้กำาลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น  295
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