
อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ 

การตั้งถิ่นฐาน 

เสนอ 



                  
  การต้ังถิ่นฐาน หมายถึง การสร้างท่ีอยู่อาศัยของมนุษย์ โดยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 

เป็นหมู่บ้าน และเมือง ในการตั้งถิ่นฐานจะมีส่วนประกอบท่ีส าคญั คอื คน และพื้นท่ี 
ส่วนประกอบท่ีส าคญัรองลงมา คอื การติดต่อระหว่างกันและกัน การใช้บริการต่างๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในกลุ่มชนนั้นๆ 

 

 

ความรู้เบ้ืองต้นทั่วไปเกี่ยวกับการต้ังถิ่นฐาน 



 แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

 1.การต้ังถิ่นฐานแบบชั่วคราว หรือการต้ังถิ่นฐานแบบ
เคลื่อนย้าย  

    1.1 การเก็บของป่าและล่าสัตว์  เป็นอาชีพท่ีออก
เก็บ หา สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ กลุ่มชนที่มีอาชีพน้ี 
ได้แก ่

       1.1.1 พวกยากาน  อาศัยอยู่บริเวณตอนใต้สดุของ
ทวีปอเมริกาใต้ แถบท่ีเรียกว่า เทยีรา เดล เฟอโก  

 

ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน  



       1.1.2 พวกปิกมี่  อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าซาอีร์ (Zaire)  พวกน้ี มักอยู่ในเขต
ร้อนช้ืนทวีปแอฟริกาใต ้

         1.1.3 พวกอบอริจิน อาศัยอยู่บริเวณภายในของทวีปออสเตรเลีย โดยเฉพาะ
บริเวณทีม่ีอากาศแห้งแล้ง 

         1.1.4 พวกบุชแมน  อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของทะเลทรายกาลาฮารี ในทวีป
แอฟริกา 

 

ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ)  



    1.2 การเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน  

        1.2.1 พวกเคอร์กิซ  อาศัยอยู่บริเวณทุ่งหญ้าสเตปป์ แถบตอนกลางของทวีป
เอเชีย 

        1.2.2 พวกเบดูอิน  เป็นชาวอาหรับที่เลีย้งสัตวเ์รร่่อนอยู่แถบคาบสมุทรอาหรับ 

        1.2.3 พวกฟูลานีและมาซาย เป็นชนพวกนิโกรทีเ่ลีย้งสัตวเ์รร่่อนแถบเขตแห้ง
แล้งในประเทศซูดาน ทวีปแอฟริกา 

        1.2.4 พวกแลปป์และซามอย พวกน้ีอาศัยอยู่ในเขตอากาศแถบทุนดรา  ซึ่งอยู่
ในทางเหนือของยูเรเซีย 

 

ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ)  



         2.การต้ังถิ่นฐานแบบกึ่งถาวร  เป็นการตั้งถิ่นฐานเพื่ออยู่อาศัยและประกอบ
อาชีพการเพาะปลูก โดยใช้วิธีการโค่นป่า ถางและเผาป่า 

          3.การต้ังถิ่นฐานแบบถาวร  เป็นการตั้งถ่ินฐานแบบอยู่กับท่ีเป็นหลกัแหล่งท่ี
แน่นอน โอกาสในการเคลื่อนย้ายมีน้อย 

ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ)  



 อิทธิพลด้านสภาพธรรมชาติ   

        1.แหล่งน้้าน้ าเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรก เนื่องจากน้ าเป็น
ปัจจยัที่มากอ่นสิ่งอื่นทั้งหมดในแง่ความต้องการน้ าเพื่ออปุโภค
และบริโภค 

        2.ดิน ดินเป็นปัจจยัรองมาจากน้ าในการเลือกตั้งถิ่นฐาน  

        3.สภาพภูมิประเทศ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ า ที่ราบชายฝั่ง
ทะเล       

ที่ราบภายในทวปี ที่ราบลกูคล่ืน ภูเขาสงู เป็นต้น 

        4.ภูมิอากาศ  องค์ประกอบของอากาศเช่น พลังงานความ
ร้อนจากดวงอาทิตย์ อุณหภูม ิปริมาณน้ าฝน มีอิทธพิลต่อการ
ตั้งถิ่นฐาน  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน 



 อิทธิพลด้านกจิกรรมทางเศรษฐกิจ 

  1.การเกษตร การตั้งถิ่นฐานอาจเกิดขึ้นจากการวมกลุม่กัน หรือตั้งถิ่นฐานแบบ
กระจายขึ้นอยู่กับความแตกต่างของประเภทการเกษตร ซึ่งกิจกรรมทางการเกษตรที่
จะน ามาพิจารณาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน ได้แก่ การเพาะปลูก  การเลี้ยงสัตว์  

          2.การอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีดึงดูดให้มีการตั้งถ่ินฐานอย่างหนาแน่น 
เพราะโรงงานอุตสาหกรรมต้องการแรงงานเป็นจ านวนมาก 

          3.การค้าการประกอบกิจกรรมประเภทน้ีจะเลือกตั้งอยู่บรเิวณที่มีประชากรแน่น
หนา  โดยจะมีลกัษณะความเป็นเมือง 

 

 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



       4.การคมนาคมขนส่ง ไม่วา่จะเป็นทางน้ า ทางบก ท่ีสามารถใช้ในการขนส่ง 
ระหว่างบริเวณหนึ่งไปยังบรเิวณอืน่ๆไดส้ะดวก และเป็นปัจจัยทีส่่งเสริมให้มกีารตั้ง
ถิ่นฐานมากข้ึน 

          5. อิทธิพลด้านสังคมและวัฒนธรรม อิทธิพลทางด้านสังคมและวัฒนธรรมก็
เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมผีลต่อการตั้งถ่ินฐานของประชากรในอดีต และยังส่งผลให้มีการตั้ง
ถิ่นฐานท่ีถาวร  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



  สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานโดยตรง คือ สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ไดแ้ก่ อากาศ พืชพรรณธรรมชาติ แร่ธาตุ ดิน น้ า ป่าไม้ ลกัษณะภมูิประเทศ 
เป็นต้น โดยภูมภิาคใดมสีภาพแวดล้อมทางธรรมชาติต่างกันจะมผีลท าให้การตั้งถิ่นฐาน
ต่างกัน นอกจากนี้อาจมีองค์ประกอบอ่ืนๆเข้ามาเกีย่วข้องด้วย คือ สภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม ได้แก่ ลักษณะทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี เศรษฐกิจ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ท าให้ลักษณะการตั้งถิ่นฐานแตกต่างกันนั้น 
จะมีปัจจยัต่างๆทีส่ าคญั  

ความสัมพันธ์ของการตั้งถิ่นฐานกับสภาพแวดล้อม 



1. การต้ังถิ่นฐานในเขตร้อน แห้งแล้ง 

          ประชากรท่ีตั้งถ่ินฐานอยู่ในบริเวณนีส้่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนท่ียังไม่ได้รับการ
พัฒนามากนัก จะประกอบไปด้วยคนพ้ืนเมืองที่มีเผ่าพันธุ์แตกต่างกันมากมาย  

          ต้ังถิ่นฐาน การตั้งถิ่นฐานในเขตนี้มักจะไม่ใช้วัสดุประเภทไมม้ากนักเป็น
เพราะหายาก โดยมากจะเป็นวัสดท่ีุคงทนต่ออากาศแห้งแล้งและหาได้ไม่ยากนัก 
เช่น  

          - การสร้างบ้านด้วยหินหรอืโคลน  

          - บ้านท่ีสร้างด้วยหิน ส่วนใหญ่เป็นหินปูน หินทราย  

          - บ้านสมัยใหม่ มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเป็นประเภทตึก 

 

 

ความสัมพันธ์ของการตั้งถิ่นฐานกับสภาพแวดล้อม(ต่อ) 



2. การตั้งถิ่นฐานในเขตร้อนชืน้ คือ บริเวณที่อยู่
ระหว่างเส้นทรอปิกออฟแคนเชอรก์ับทรอปิกออฟ
แคปริคอร์น 

การตั้งถิ่นฐาน 

          - บ้านที่สร้างด้วยไม้ ชั้นเดียวใต้ถุนสูง หลังคา
มักจะเป็นหน้าจั่ว ฝาบ้านส่วนมากเป็นไม ้

          - บ้านสมัยใหม่ มักพบในเขตเมือง ฝาผนังมักจะ
ใช้วัสดุประเภทกระเบื้องแผ่นเรยีบ อิฐบล็อก 
คอนกรีต และกระจก  

ความสัมพันธ์ของการตั้งถิ่นฐานกับสภาพแวดล้อม(ต่อ) 



3.การต้ังถิ่นฐานในเขตอุ่น  

การต้ังถิ่นฐาน  

          - บ้านท่ีสร้างด้วยไม้ มลีักษณะเป็นบ้านช้ันเดียวติดพื้น 
หลังคาจะเป็นหลังคาหน้าจั่วเพื่อให้น้ าฝนไหลสะดวก ทุกบา้น
มักจะมีปล่องไฟ การสร้างท่ีอยู่อาศัยมักจะเอาต้นสนท่ีล าต้น
ตรงและยาว มาตัดเป็นท่อนให้เท่าๆกัน แล้วเรียงต่อกันเป็น
บ้าน หรือเรยีกว่า บ้านซุง  

          - บ้านสมัยใหม่ ในเขตอบอุ่นมักจะเป็นบ้านทีส่ร้างด้วยอิฐ 
คอนกรีต และคอนกรีตเสริมเหล็ก  

 

ความสัมพันธ์ของการตั้งถิ่นฐานกับสภาพแวดล้อม(ต่อ) 



             4.การต้ังถิ่นฐานในเขตหนาว  บริเวณตอนเหนือของ
ประเทศแคนาดา เกาะกรีนแลนด์ ตอนเหนือของยุเรเชีย 

          ประชากร บริเวณนี้มักมกีารตั้งถ่ินฐานเบาบาง ประชากรที่
พบ เช่น พวกเอสกโิม, แลปป์, ซามอย, ซีเรียน, ออสเทียก, ทังกสั
, ยาคุท, ลามัท,คาเรยีก, ชุคชิ เป็นต้น 

          การต้ังถิ่นฐาน  ลักษณะการสร้างบ้านในเขตเมืองจะเป็น
บ้านสมัยใหม่ ท่ีส าคญั คือ ต้องมีเครื่องปรับอากาศให้มีอุณหภูมิ
อุ่น  ในช่วงฤดูหนาว วัสดุที่ใช้ในก่อสร้างเป็นประเภทคอนกรีตฝา
ผนังหนา ในเขตชนบทการสร้างบ้านจะใช้พวกหญ้า ฟาง  

 

 

ความสัมพันธ์ของการตั้งถิ่นฐานกับสภาพแวดล้อม(ต่อ) 



  การตั้งถิ่นฐานในระยะเริ่มแรกเช่ือว่ามี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับการกระจายของชนเผ่าต่างๆ 
โดยเฉพาะชนกลุ่มเดยีวกันจะตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันใน
พื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งของโลก  โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติเป็นส าคญั  ทั้งนี้เพื่อการเหมาะสมใน
การด ารงชีพ  โดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นต้น 
ต่อมาเมื่อเวลาล่วงเลยไปจ านวนผูอ้ยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น
มีการขยายพื้นท่ีในการตั้งถิ่นฐาน  และเพื่อการ
ประกอบอาชีพมากขึ้น รวมทั้งมีการก่อสร้างสิ่งต่างๆ 
เพิ่มขึ้นจนท าให้สภาพธรรมชาติเดมิเปลีย่นไป 

ประวัติการตั้งถิ่นฐาน 



การต้ังถิ่นฐานในทวีปยุโรป 

1.การต้ังถิ่นฐานในอังกฤษ แบ่งออกเป็น  2  บริเวณ 

  1.1บริเวณทีร่าบทางตะวันออกเฉยีงใต้ ลักษณะการตั้งถ่ินฐานจะอยูร่วมกันเป็น
กลุ่มไม่กี่หลังคาเรือนล้อมรอบบรเิวณที่โล่งซึ่งเป็นทุ่งหญ้า หมู่บ้านประเภทนีเ้รียกว่า  
Green  Village  มีสนามหญ้าและทุ่งหญ้าเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน 

  1.2 บริเวณสูงทางตะวันตกและทางเหนือ การตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้เกดิขึ้นหลัง
บริเวณทีร่าบ โดยมลีักษณะเป็นหมู่บ้านที่กระจาย ท้ังนี้เพราะลักษณะทิวเขาประเทศ
ขรุขระเป็นท่ีสูง 

ประวัติการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



2. การต้ังถิ่นฐานในเยอรมนี   

  การตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้จะอยูร่วมกันเป็นกลุ่มโดยมลีักษณะเป็นหมู่บ้าน
ขนาดเล็กประมาณ  5 หลังคาเรือนซึ่งไม่เป็นระเบยีบล้อมรอบบริเวณที่โล่ง  ซึ่ง
บริเวณทีโ่ล่งนี้จะเป็นศูนย์รวมของหมู่บ้าน จัดเป็นสนามหญ้า  โบสถ ์  โรงเรียน  บ่อ
น้ า   หมู่บ้านประเภทน้ีเรยีกว่า  Rundling  หรือ  Runddorf  คล้ายกับอังกฤษท่ี
เรียกว่า  Green  Village 

ประวัติการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



3. การต้ังถิ่นฐานในฝร่ังเศสและเบลเยียม   

  การตั้งถิ่นฐานบริเวณตอนใต้ของฝรั่งเศสและรอบๆ ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีสูงกับมีชายฝั่งทะเล   ลกัษณะการตั้งถิ่นฐานจะ
เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กอยู่บริเวณหบุเขา  หรืออาจจะมีการตั้งถิ่นฐานแบบโดดเดี่ยว
กระจายออกไปจากหมู่บ้าน  หรือจะพบว่ามีการตั้งถ่ินฐานขนาดใหญ่อยู่บรเิวณเนิน
เขาเป็นต้น  ส่วนการประกอบอาชีพเป็นการเกษตรเช่นเดียวกับบริเวณอื่นๆ  

 

ประวัติการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



4. การต้ังถิ่นฐานในเนเธอร์แลนด์ 

  โดยเฉพาะบรเิวณตะวันตกของประเทศซึ่งเป็นทะเลมาก่อนประมาณ
คริสต์ศตวรรษที่  14 ได้มีการปรับพื้นที่บริเวณที่ทะเลเหล่านี้ใหเ้ป็นพื้นดินโดยการ
สร้างเขื่อนแล้วสูบน้ าทะเลออก   เพื่อให้เป็นพื้นท่ีท่ีใช้ประโยชน์ได้บริเวณพื้นท่ีนี้
เรียกว่า Polder เศรษฐกิจส่วนใหญ่ในเขตนี้คือ การปลกูพืชผักต่างๆและใช้เปน็ท่ีอยู่
อาศัยโดยมลีักษณะการตั้งถ่ินฐานตามแนวยาวของถนนและคลอง 

 

ประวัติการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



การต้ังถิ่นฐานในทวีปอเมริกา 

   ก่อนท่ีชาวยุโรปจะอพยพเข้าไปในทวีปอเมริกาภายหลังท่ี ครสิโตเฟอร์ 
โคลัมบสั นักเดินทางชาวสเปนจะค้นพบทวีปอเมริกาใน พ.ศ. 2035 บริเวณนีม้ีชน
พื้นเมืองคือพวกมองโกลอยด์ หรือท่ีเรียกว่า พวกอินเดียน ได้อพยพจากทวีปเอเชีย
ข้ามช่องแคบเบริงไปยังบริเวณแอลัสกา ต่อมาพวกน้ีได้ขยายลงมาทางตอนใต้ของ
ทวีปอเมริกาเข้าไปตั้งถ่ินฐานบริเวณที่โล่งเพื่อท าการเพาะปลูก 

 

ประวัติการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



การต้ังถิ่นฐานในทวีปเอเชีย 

  ทวีปเอเชียเป็นทวีปท่ีมีประชากรประมาณร้อยละ 58  ของประชากรโลก 
ขณะที่มีเนื้อท่ีร้อยละ 19  ของเนื้อท่ีโลก  จากการที่มีประชากรมากน้ีจะปรากฏว่า
จ านวนประชากรมากกว่าร้อยละ 75 อาศัยอยู่ในชนบท ดังนั้นลักษณะการตั้งถิ่น
ฐานในทวีปเอเชียจึงประกอบไปดว้ยหมู่บ้านและเมืองขนาดเล็กเป็นจ านวนมากโดด
ยกระจายทั่วไปในพ้ืนท่ีการเกษตร   ส าหรับการตั้งถิ่นฐานในทวีปเอเชียนั้นจะกล่าว
เฉพาะบางประเทศดังนี้ คือ 

 

ประวัติการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



1. การต้ังถิ่นฐานในประเทศไทย 

 1.1  ภาคกลาง รูปแบบการตั้งถิ่นฐานในภาคกลางแบ่งการตั้งถ่ินฐานไว้ 3 รูปแบบคือ  

      1. การตั้งถิ่นฐานแบบกลุม่ เปน็การตั้งถิ่นฐานท่ีมักจะปรากฏในบริเวณทีร่าบใกล้
แม่น้ า บริเวณแยกของเส้นทางคมนาคม 

      2. การตั้งถ่ินฐานแบบกระจาย จะพบบรเิวณท่ีมีการท าเกษตรแบบเพ่ิมผลผลิต 
หรือการท าการเกษตรแบเข้มข้น  

      3. การตั้งถ่ินฐานตามแนวเส้นทางคมนาคม  เส้นทางคมนาคมเป็นท่ีดึงดูดการตั้ง
ถิ่นฐานของประชากรตั้งแต่อดีต  โดยเฉพาะแม่น้ า ล าคลอง  

ประวัติการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



 1.2  ภาคเหนือ การตั้งถิ่นฐานตามแนวเส้นทางคมนาคม เป็นการตัง้ถิ่นฐานท่ีพบมาก
ท่ีสุดโดยเฉพาะบรเิวณท่ีราบบรเิวณคันดินธรรมชาติตามแนวของแมน่้ าปิง และ
แนวโน้มปัจจุบัน  การตั้งถิ่นฐานตามแนวเส้นทางคมนาคมมักปรากฏตามแนวถนน
สายใหญ่  อีกรูปแบบหน่ึงคือการตั้งถ่ินฐานแบบกลุ่ม จะปรากฏบรเิวณถนนตัดกัน 
บริเวณโค้งแม่น้ า และถ้าหุบเขาเปน็แอ่งแผ่นดินขนาดใหญ่ย่อมมผีลท าให้ลักษณะ
การตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ด้วย 

ประวัติการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



1.3  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

       รูปแบบการตั้งถ่ินฐานแบ่งเป็น 2 แบบ คือ   

        -การตั้งถิ่นฐานแบบกลุม่ จะพบโดยทั่วไปบริเวณใกล้แหล่งน้ าธรรมชาติ 
นอกจากนี้ยังพบบริเวณรอบๆอ่างเก็บน้ า  บรเิวณเนิน บรเิวณเส้นทางคมนาคม 

        -การตั้งถ่ินบานแบบกระจาย มักจะพบอยู่โดยทั่วไปในพื้นท่ีการเกษตรซึ่งอยู่
ห่างจากชุมชนที่เป็นหมู่บ้าน ต าบล 

 

ประวัติการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



1.4  ภาคตะวันตก 

รูปแบบการตั้งถ่ินฐานแบ่งได้ 3 แบบ คือ  

  -การตั้งถ่ินฐานแบบกระจาย โดยเฉพาะบรเิวณแอ่งท่ีราบ บางบรเิวณอาจมี
บ้านอยู่รวมกับเป็นกลุ่มเล็กๆ 5-7 หลังคา 

  -การตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่ม มักจะพบในบริเวณที่ราบบริเวณกว้างอยู่ระหว่าง
ภูเขา ท่ีราบลุ่มแม่น้ า โดยเฉพาะบริเวณริมถนน ในภาคตะวันตกมกีารปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมใหม่เพื่อสะดวกในการขนส่งวัตถุดิบ 
 

ประวัติการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



1.5 ภาคตะวันออก  

รูปแบบการตั้งถ่ินฐานได้แก่  

  - การตั้งถิ่นฐานตามแนวเส้นทางคมนาคม ซึ่งบริเวณนี้มักจะอยู่กันอย่าง
หนาแน่นตามแนวถนน   

  - การตั้งถิ่นฐานแบบร่วมกลุ่ม มักจะพบบรเิวณทีเ่ป็นทุ่งนา 

  - การตั้งถิ่นฐานแบบกระจายในสวนของตนโดยไม่อยู่ไกลนัก เช่น สวนเงาะ 
ทุเรียน ยางพารา 

 

ประวัติการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



1.6  ภาคใต้     

รูปแบบการตั้งถ่ินฐานได้แก ่

  การตั้งถิ่นฐานแบบกลุม่ที่มีขนาดแตกต่างกันข้ึนอยู่กับตัวแปรอื่นๆเช่น ขนาด
ของถนน ขนาดของล าคลอง   นอกจากนี้ยังอยู่รวมกันเป็นกลุ่มบริเวณที่มีทรัพยากร
แร่ธาตุประเภทดีบุก วลุแฟรม ส่วนการตั้งถิ่นฐานตามแนวเส้นทางคมนาคม และการ
ตั้งถ่ินฐานแบบกระจายก็มีลกัษณะคล้ายกับภาคอื่นๆ ของประเทศ 

 

ประวัติการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



2.การต้ังถิ่นฐานในประเทศจีน 

  การตั้งถิ่นฐานของจีนก่อนท่ีจะมีการปฏริูปเป็นระบบคอมมูน บริเวณที่
เป็นชนบทในเขตที่สูงทางตอนใน จะมีประชากรอยูเ่บาบาง และอยู่กระจาย
อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีการเพาะปลูกอันจ ากัด เช่น ในมณฑลเสฉวนลักษณะบ้านส่วน
ใหญ่จะปลูกเป็นบ้านช้ันเดียวบนลานดินที่อัดแน่น ทางตอนเหนือของจีน นิยม
ใช้ดินเหนียวท่ีตากแห้งท าฝาบ้านเพราะไม่หายาก ส่วนทางใต้ยังใช้ไม้เป็น
ส่วนประกอบของบ้าน 

ประวัติการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



  ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2494 เป็นต้นมาจีนได้มีการเปลีย่นแปลงระบบการปกครองใหม่
เป็นคอมมิวนิสต์ จึงได้มีการปฏริูปท่ีดินและระบบการเกษตรใหม่ เพือ่ให้การใช้ดิน
เกิดประโยชน์ร่วมกัน ท่ีดินถูกโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของรัฐในปีพ.ศ. 2501 ได้มีการจัดตั้ง
ระบบคอมมูน เพื่อให้ชาวจีนในชนบทและในเมืองโดยทั่วไปเป็นการท างานเป็นหมู่
คอมมูนแต่ละคอมมูนมีพื้นที่ประมาณ  155 ตารางกิโลเมตร และแบง่หน่วยออกเป็น
กอง และแตล่ะกองประกอด้วยหมู่บ้านเดียวขนาดใหญ่ ลักษณะหมูบ่้าน จะสร้างเป็น
บ้านช้ันเดียวเรียงกันตามแนวถนน ในหมู่บ้านจะมสีถานท่ีต่างๆเช่นโรงเรียน สถานี
อนามัย ร้านค้าของรัฐ  สถานีวิทย ุเป็นต้น 

ประวัติการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



3. การต้ังถิ่นฐานในประเทศญี่ปุ่น     

  ในชนบทของญี่ปุ่นการตั้งถ่ินฐานจะรวมกันเป็นหมู่บ้านขนาด 10-20  หลังคา
เรือนในเขตทีร่าบ หรือหุบเขา และแต่ละครอบครัวจะมีพื้นท่ีการเกษตรของตนเอง 
โดยรอบหมู่บ้าน ส่วนบรเิวณท่ีสูง บริเวณเชิงเขา  หมู่บ้านกระจัดกระจาย บาง
บริเวณเป็นบ้านเดียวโดดส าหรับลกัษณะบ้านส่วนมากเป็นบ้านช้ันเดยีวติดพื้น 
ภายในบ้านมีห้อง 2-3 ห้อง ภายในบ้านไม่มีเครื่องตกแต่งมากช้ิน โดยจะปล่อยให้
เป็นท่ีโล่งมากกว่าเพื่อสามารถใช้ประโยชนไ์ด้เตม็ที่ วัสดุท่ีใช้สร้างส่วนมากเป็นวัสดุ
โปร่งเบา 

 

ประวัติการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



รูปแบบการต้ังถิ่นฐานในชนบท 

  การตั้งถ่ินฐานในชนบทส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการวางแผนมาก่อน การตัง้ถิ่นฐาน
มักขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและปัจจยัอื่นๆท าใหล้ักษณะการตั้งถิ่นฐาน
ไม่เป็นระเบยีบและก่อให้เกิดปัญหาต่างๆได้ในระยะหลัง จึงได้มีการวางแผนการใช้
ที่ดินในชนบทโดนเฉพาะเกีย่วกับการเกษตรเพื่อใช้ที่ดินได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
เต็มที่ ดังนั้นรูปแบบการตั้งถิ่นฐานในชนบทสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ 

 

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 



1. การต้ังถิ่นฐานที่ไมม่ีการวางแผน ประกอบด้วยรูปแบบท่ีแตกต่างกัน 

  1.1การต้ังถิ่นฐานแบบกลุม่ หรือการตั้งถ่ินฐานแบบกระจุก การตั้งถิ่นฐาน
แบบน้ีจะมีความสัมพันธ์กับปจัจัยทางธรรมชาติ หรือปัจจยัทางกายภาพ 

  1.2 การต้ังถิ่นฐานแบบกระจาย เป็นการตั้งถ่ินฐานท่ีบ้านเรือน ยุ้งฉาง คอก
สัตว์ โรงเก็บเครื่องมือต่างๆของเกษตรกรตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีการเกษตรกรของตนหรือ
อาจเรียกว่า การกระจายในลกัษณะโดดเดี่ยว 

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



  1.3 การต้ังถิ่นฐานแบบสุม่( Random Settlement) เป็นลกัษณะการตั้งถ่ิน
ฐานในพ้ืนท่ีการเกษตรที่มลีักษณะเป็นกลุ่มและกระจายแบบโดดเดีย่วสลับกัน 

  1.4 การต้ังถิ่นฐานตามแนวเสน้ทางคมนาคม การตั้งถิ่นฐานประเภทน้ีจะ
ปรากฏในบริเวณที่ราบเป็นส่วนใหญ่ ลกัษณะการตั้งบ้านเรือนจะเปน็แนวยาวตาม
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก โดยอาจจะตั้งอยู่เป็นกลุ่มตดิต่อกันในท่ีเป็นเขตชุมชนการค้า 
หรือทางแยกตามเส้นทางคมนาคม 

 

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



2. การต้ังถิ่นฐานที่มกีารวางแผน เป็นการตั้งถิ่นฐานเพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด 

  2.1 การต้ังถิ่นฐานกลางพ้ืนที่การเกษตร เป็นหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นเพื่อความ
สะดวกในการประกอบอาชีพทางการเกษตร 

  2.2 การต้ังถิ่นฐานบริเวณสี่แยกเส้นทางคมนาคม การตั้งถิ่นฐานประเภทนี้ 
ท าให้เกษตรกรบรเิวณที่อยูส่ี่แยกตัดกันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และการบริการ
สาธารณูปโภครัฐจดัให้เป็นไปไดส้ะดวกขึ้น 

 

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



  2.3 การต้ังถิ่นฐานบริเวณเส้นทางคมนาคม การตั้ง
ถิ่นฐานบริเวณนีจ้ะเห็นว่าบ้านเรือนจะอยู่สองฝั่งของถนน 

  2.4 การต้ังถิ่นฐานเป็นรูปวงกลม เป็นการตั้งถิ่นฐาน
ที่จัดให้มีศูนย์กลางของหมู่บ้านเป็นรูปวงกลมอยู่ตรงกลาง
พื้นท่ี 

  2.5 การต้ังถิ่นฐานแบบชมุชนใหญ่ เป็นการตั้งถิ่น
ฐานท่ีก าหนดให้ชุมชนใหญ่แห่งหนึ่งให้บริการแก่หมู่บ้าน
การเกษตรท่ีอยู่โดยรอบประมาณ 4-8 หมู่บ้าน โดยมีหมู่บ้าน
การเกษตรเหล่านีจ้ะมีการวางแผนการใช้ที่ดิน 

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



        รูปแบบการต้ังถิ่นฐานในเมือง แบ่งออกเป็น 
2 รูปแบบดังนี้คือ 

          1.การต้ังถิ่นฐานที่ไมม่ีการวางแผน เป็น
รูปแบบการตั้งถ่ินฐานของเมืองทั่วไปในปัจจุบัน ที่
มีลักษณะการสร้างท่ีไม่ไดม้ีการวางแผนมาก่อน  
การตั้งถิ่นฐานท่ีไม่มีการวางแผนลว่งหน้า ดังนั้น
จะเห็นได้ว่าเมืองใหญ่หลายเมืองของโลกมี
ประชากรอาศัยอยู่อย่างแออัด สกปรก ไม่มีความ
เป็นระเบียบ ปญัหาเกี่ยวกับมลพษิต่างๆ 

 

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



  การปรับปรุงให้เมืองเจริญขึ้น ควรเปลีย่นแปลงลักษณะของเมืองเสียใหม่ตาม
แนวทางท่ีปฏิบัติได้ดังนั้น 

        -ลดจ านวนการเดินทางในเมอืงให้น้อยลง  

        -การเดินทางควรเป็นวิธีการเคลื่อนไหวระยะทางสั้นท่ีมีประสทิธิภาพ 

       -ออกแบบและการดัดแปลงถนนใหม่รวมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆของการขนส่ง
ให้เกิดการใช้ท่ีดินแบบใหม่ ลดความสกปรกที่เกิดจากรถยนต์ 

      -หาท าเลที่ตั้งโดยการวางแผนการใช้ที่ดินส าหรับที่พักอาศัย  

 

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



  2. การต้ังถิ่นฐานที่มกีารวางแผน เป็นการตั้งถิ่นฐานท่ีมีขึ้นในภายหลัง โดย
เริ่มมกีารวางแผนการใช้ท่ีดิน ท้ังนีเ้พราะประชากรเพิ่มข้ึนทุกปี การขยายพ้ืนท่ีจึงมี
ความจ าเป็น ดังน้ันการสร้างเมืองในระยะหลังหรือการขยายพื้นท่ีบางส่วนในเขต
เมืองมักจะมีการวางแผนหรือก าหนดผังแม่บทเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ในแต่ละบรเิวณ
เพื่อเป็นการขยายเมืองในอนาคต ส าหรับรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของเมืองท่ีมีการ
วางแผนแบ่งได้ดังนี้คือ 

 

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



  2.1 การต้ังถิ่นฐานแบบวงกลม หรืออาจ
เรียกการตั้งถิ่นฐานแบบนี้ว่าการตัง้ถิ่นฐานแบบ
ใยแมงมุม เป็นการก าหนดบริเวณศูนย์กลางของ
เมืองที่ประกอบธุรกจิการค้า พิพิธภัณฑ์ ธุรกิจ
การเงิน สถานบันเทิงต่างๆใหเ้ป็นวงกลมอยู่ใจ
กลางเมือง และมีการสร้างถนนสายหลักเป็น
เส้นตรงจากศูนย์กลางของเมืองเป็นรัศมีออกไป
ทุกทิศทาง 

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



  2.2 การต้ังถิ่นฐานแบบกริดหรือแบบตาราง
สี่เหลี่ยม การตั้งถ่ินฐานแบบนี้เป็นการวางแผนผัง
เมืองโดยใช้ถนนเป็นแนวตัดกันเพ่ือให้เกิดพื้นที่ตาราง
รูปสีเ่หลี่ยม ผังเมืองจะมลีักษณะเป็นตอนหรือเป็น
ส่วน(Block) ซึ่งสะดวกในการปกครองและเพื่อ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกจิ เช่น ใช้เป็นย่าน
การค้า ลักษณะการวางผังแผนเมอืงแบบนี้ สามารถท่ี
จะจัดให้รับลมและแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ตลอดแนวถนน 
แต่มักจะมีปญัหาในด้านการคมนาคมจากใจกลาง
เมืองที่จะติดต่อกับบริเวณรอบนอก 

 

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



  2.3 การต้ังถิ่นฐานตามแนวยาวของเส้นทางคมนาคม (Linear Town) เป็น
ลักษณะการวางแผนผังของเมืองขนาดเล็ก ก าหนดให้การใช้ท่ีดินเปน็รูปสีเ่หลี่ยมมุม
ฉากและจะมีถนนสายเล็กเป็นแนวแบ่ง การตั้งถิ่นฐานท้ังหมดอยู่ในระยะห่างจากทาง
รถไฟ หรือถนนสายหลักท่ีเป็นธุรกจิ (Busy Road)ประมาณ 2 กิโลเมตร และการ
สร้างเป็นแนวยาวตามถนนเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร ส าหรับบรเิวณท่ีเป็น
ศูนย์บริการทางด้านการค้า ท่ีท าการของรัฐ จะอยู่ตามแนวของถนนสายหลัก และ
สถานท่ีที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจ ร้านค้า จะมีระยะทางที่ห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตร 

 

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



  1.Isolated Farmstead หรือ Isolated 
Settlement คือ บ้านแบบโดดเดี่ยว มักพบใน
บริเวณทีเ่ป็นแหล่งเกษตรกรรม เป็นการสร้างท่ีอยู่
อาศัยพ้ืนท่ีเกษตรของตนเองโดยไม่อยู่รวมกันเป็น
กลุ่ม 

 

ประชากรกับขนาดของการตั้งถิ่นฐาน 

      เป็นการแบ่งขนาดของการตั้งถ่ินฐานท้ังท่ีเป็นชนบทและเมือง 
โดยค านึงถึงจ านวนประชากรเป็นหลักรองลงมาคือโครงสร้างทาง
หน้าท่ีของบริเวณนั้นๆ ซึ่งแบ่งได้ดงัต่อไปนี้ 



  2.Hamlet คือ กลุ่มบ้านหรือหมูบ่้าน
เล็กๆในประเทศไทย หมายถึง “หมู่บ้าน”
ท่ัวๆไปซึ่งอาจมีการตั้งถิ่นฐานเพียง 3-5 หลังคา
เรือน ไปจนถึง 30 หลังคาเรือน มจี านวน
ประชากรระหว่าง 20-150 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพ
หลักทางด้านการเกษตร มีศูนย์กลางในการ
ให้บริการที่ไม่ใหญ่มาก โดยจะเปน็ร้านค้าขนาด
เล็กมีจ านวนไมเ่กิน 10 ร้าน และจะเป็นร้านที่
ขายของที่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน 

 

ประชากรกับขนาดของการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



  3.Village คือ หมู่บ้าน ซึ่งตรงกับความหมายว่า 
“ต าบล”ในประเทศไทย เป็นบริเวณที่มีจ านวน
ประชากรอยูร่ะหว่าง 150-1,000 คน ลักษณะการตั้ง
ถิ่นฐานอาจจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหนาแน่น หรืออยู่
แบบกระจัดกระจายห่างกันออกไปเป็นบรเิวณกว้าง 
ส่วนใหญ่จะมีศูนยก์ลาง เช่น โบสถ์ โรงเรยีน บ่อน้ า
สาธารณะ ศูนยก์ลางการค้าหรือตลาดที่ให้บริการ
สินค้า ไดแ้ก่  ร้านช า บาร์ โรงแรม อาชีพส่วนใหญ่ คือ 
ด้านเกษตร การขุดพลอย ป่าไม้ ประมง หัตถกรรม 
หรือขายของให้นักท่องเที่ยว 

 

ประชากรกับขนาดของการตั้งถิ่นฐาน(ต่อ) 



  4.Town คือ เมืองขนาดเลก็ เป็นบริเวณทีม่ี
ประชากรอยูร่ะหว่าง 1,000-15,000 คน ภายใน
เมืองประกอบด้วยร้านค้าและสถานบริการต่างๆ
มากมาย นอกจากนี้ยังมีบริการสินค้าเฉพาะอย่าง
ขึ้น เช่น คลินิกแพทย์ ร้านซกัแห้ง ร้านเฟอร์นเิจอร์ 
ธนาคาร เป็นต้น ส่วนประชากรทีต่ั้งถ่ินฐานอยู่
บริเวณนีม้ักประกอบอาชีพนอกเหนือจากเกษตร 
เช่น การค้า การบรกิารต่างๆอุตสาหกรรม เพื่อ
ให้บริการแก่ประชาชนรอบนอก 

 

ประชากรกับขนาดของการตัง้ถิ่นฐาน(ต่อ) 



               การตัง้ถ่ินฐาน เป็นการสร้างที่อยูอ่าศยัของมนษุย์จะมี
ลกัษณะที่แตกตา่งกนัออกไปตามลกัษณะสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ เพื่อความเหมาะสมในการด ารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพโดยการอาศยัปัจจยัตา่งๆ 

สรุป 



คณะผู้จัดท า 

นายธนา  ใช้บางยาง 

นางสาวนันทิยา  อ่อนสด 

นางสาวปนิดา  สืบบุก 

นางสาวสาลินี  ทักษิโณ 


