
บทที่ ๘ 
เรื่อง การย้ายถิ่นฐาน

การเตรียมการอ่าน

 -   สาเหตุของการย้ายมาอยู่ที่ประเทศ/ รัฐ/ เมืองปัจจุบันของครอบครัวคืออะไร

 -   สำาหรับคุณ อะไร(จะ)เป็นเแรงจูงใจในการย้ายที่อยู่

 -   จากรูปข้างบน  คุณคิดว่าสาเหตุสำาคัญๆที่ทำาให้คนจำานวนมากย้ายที่อยู่ได้แก่   

      อะไรบ้าง

การอ่าน

อ่านเรื่องต่อไปนี้
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นักศึกษาเตรียมหาข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวตนเองว่าย้ายมาอยู่ที่ประเทศ

หรือเมืองที่อยู่ปัจจุบันเมื่อไร อย่างไร อะไรเป็นสาเหตุของการย้าย



การย้ายถิ่นฐาน

           การย้ายถิ่นฐานเป็นสาเหตุหลักของการเติบโต

           ประชากรเขตเมืองมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นจากการย้ายถิ่น-

ฐานเพื่อเข้ามาประกอบอาชีพ โดยมีแรงผลักดันหลายด้าน เช่น ความยากจน การว่างงานและ

การแสวงหางานทำาเพื่อรายได้ที่ดีกว่า ซึ่งการย้ายถิ่นฐานอาจเป็นการย้ายถิ่นฐานแบบชั่วคราว

เพื่อหางานทำาตามฤดูกาล หรือย้ายถิ่นฐานแบบถาวร

           ในอดีต ประเทศไทยมีการย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมือง เพราะปัญหาสภาพทาง

เกษตรกรรม มีการขาดแคลนน้ำ� ดินฟ้า อากาศไม่เอื้ออำานวยต่อการเพาะปลูก มีปัญหาความ

บกพร่องของตลาด ราคาพืชผลไม่ดี เกิดภาระหนี้สินในภาคเกษตรกรรม ทำาให้ต้องกู้เงินมา

ลงทุน ปัญหาการครอบครองที่ดินทำากินที่มีปริมาณน้อย เมื่อเทียบกับจำานวนประชากร และ

ปัญหาที่ดินเสื่อม

           สภาพขาดความสมบูรณ์ เกษตรกรจึงเคลื่อนย้ายเข้าสู่เมือง โดยคาดว่าจะมีโอกาสทาง

เศรษฐกิจที่ดีกว่า ค่าจ้างแรงงานสูงกว่าการทำาเกษตร อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ.2540 ประเทศไทย

เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจรุนแรง ทำาให้สถานประกอบการหลายแห่งปิดกิจการ เลิกจ้าง เกิดการ

เคลื่อนย้ายแรงงานจากเมืองสู่ชนบทเป็นจำานวนมาก 

           ในทางตรงกันข้าม  หากเศรษฐกิจฟื้นตัว  แรงงานดังกล่าวก็จะเคลื่อนย้ายจากชนบทสู่

เมืองอีกครั้ง โดยในประเทศกำาลังพัฒนามักมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ตามฤดูกาลหลังการเก็บ

เกี่ยว

  

มาจาก: กฤษณา บัวเข็มทอง. 2547. สังคมชนบทสู่สังคมเมือง. [Online]. 

Available. URL : http://www.scb.co.th/LIB/th/article/ktb/data/k8-22.html
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เปรียบเทียบ  สิ่งที่บอก กับ สิ่งที่อ่าน  ว่ามีอะไรที่ เหมือน หรือ แตกต่างกัน

เหมือนกัน                                                   ต่างกัน

.....................................................................       ...........................................................................

.....................................................................       ........................................................................... 

.....................................................................       ...........................................................................

๑.  สาเหตุสำาคัญๆที่ก่อให้เกิดการโยกย้ายถิ่นฐาน ได้แก่

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

๒.  เติมคำาหรือข้อความลงในช่องว่างให้ได้รายละเอียดตามเรื่องที่อ่าน

  ๒.๑  การย้ายถิ่นฐานมี..........แบบ คือ .................................................และ.................................

          ...............................

  ๒.๒  ไม่ว่าจะเป็นการย้ายถิ่นฐานแบบใด วัตถุประสงค์ใหญ่ของการย้ายก็คือ.................................

          ...........................................................................................................................................

  ๒.๓  การที่แรงงานเกษตรเคลื่อนย้ายเข้ามาในเมืองมีสาเหตุหลายประการ ดังนี้

  -   .......................ไม่ตกตามฤดูกาล ทำาให้...........................น้ำ�เพื่อการเพาะปลูก

  -   .......................พืชผลตกต่ำ� ขายได้ต่ำ�กว่า....................... ทำาให้ต้องกู้เงิน เกิดเป็น

       ภาระหนี้สิน

  -   ที่ดินทำากิน....................................กับจำานวนเกษตรกร

  -   ....................ของที่ดินไม่ดี
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  ๒.๔  ในปี ๒๕๔๐ หลังเกิด.......................................................เป็นเหตุให้ธุรกิจ และ  โรงงานหลาย

          แห่งขาดทุน .............................และ.........................คนงาน จึงทำาให้แรงงานจากเมือง

          ......................................ชนบทเป็นจำานวนมาก

  ๒.๕  โดยทั่วไป แรงงานจาก...........................ในประเทศกำาลังพัฒนา มักมีการเคลื่อนย้ายเข้าสู่

          เมืองหลัง....................................เพื่อ............................................

การใช้ภาษาและคำาศัพท์

๓. เลือกคำาหรือข้อความข้างล่างเพื่อเติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์

     แรงผลักดัน        ชั่วคราว        บกพร่อง         ฟื้นตัว         ปริมาณ         เคลื่อนย้าย

     ความยากจน        จำานวน        เอื้ออำานวย       การว่างงาน        ถาวร        สมบูรณ์

  ๓.๑  ประเทศไทยต้องยกเลิกการส่งออกข้าวชั่วคราว เพราะเกรงว่าผลผลิตในปีนี้อาจจะมี

          .......................................ไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ

  ๓.๒  ในโลกปัจจุบัน มีการ................................ทั้งเงินลงทุนและแรงงานข้ามชาติเกิดขึ้นตลอดเวลา

  ๓.๓  ร้าน “ครัวไทย” ขอปิดบริการ............................... เพื่อปรับปรุงสถานที่และการให้บริการ 

          จะเปิดใหม่ต้อนรับวันสงกรานต์

  ๓.๔  หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดไม่นานนัก  ประเทศญี่ปุ่นก็ .................................จนกระทั่ง 

          กลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของประเทศตะวันตกหลายประเทศ

  ๓.๕  ความอยากสวยและอยากมีแฟนหล่อ เป็น....................................ให้กฤษณาเข้ารับการผ่าตัด

          เพื่อเสริมความงาม

  ๓.๖  สภาพของชนบทไทยที่มีไฟฟ้าใช้ไม่ทั่วถึง ไม่........................................ต่อการนำาเครื่อง   

          คอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียน
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๓.๗  ก่อนที่การประชุมนานาชาติจะเริ่ม ทุกฝ่ายต้องมาประชุมเพื่อหาทางแก้ไขความ

        ............................................ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการประชุม

๓.๘  ถ้าความเครียดของคุณเกิดจาก...................................  คุณจะต้องรีบหางานทำาให้ได้ทันที  

๓.๙  การแก้ปัญหา...................................ให้ได้ผล อยู่ที่การทำาความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนว่า 

        คนยากจนจริงๆ หรือรู้สึกยากจนกันแน่  

๓.๑๐  สมาชิก...........................ของสภาความมั่นคงแห่งองค์การสหประชาชาติ ประกอบด้วย   

   ประเทศจีน  ฝรั่งเศส  รัสเซีย  อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา

กิจกรรมหลังการอ่าน

 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๒-๓ คน แล้วเลือกประเทศที่มีคนย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่

๑ ประเทศ  หาข้อมูลว่าทำาไม และมีผลอะไรต่อสังคมประเทศนั้น

 แต่ละกลุ่มนำาเสนอในห้องเรียนกลุ่มละ ๑๐ นาทีพร้อมอุปกรณ์  

     



คำาศัพท์

เรื่อง การย้ายถิ่นฐาน

แรงจูงใจ    - inspiration, motivation

บกพร่อง    - to be defective, not up to standard, 

      deficient

หนี้สิน     - debt

กู้เงิน     - to borrow money

ครอบครอง     - to take possession of, occupy

สมบูรณ์    - to be fertile; to be complete, perfect

วิกฤติ     - crisis

ประกอบการ    - to engage in business

เครียด     - to be tensed, strained, stressed

มั่นคง     - to be stable, secure
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