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ความเป็นเมืองและกระบวนการกลายเป็นเมือง

นครหรอืชมุชนเมือง
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เมือง
นึกถึง

อะไร
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ความเป็นเมือง

กายภาพ

มนษุย(์สงัคม/วฒันธรรม)

นึกถึงอะไร
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ความเป็นเมืองนิยาม

- บริเวณท่ีคนอาศยัหนาแน่นกว่าพ้ืนท่ีโดยรอบ

- ประชากรสว่นใหญ่ประกอบอาชีพดา้นการคา้ 

การบริการ กิจการส านกังานและอตุสาหกรรม 

- มีรปูแบบเฉพาะดา้นการจา้งงานและการจดัการองคก์าร

- การใชท่ี้ดินเฉพาะเจาะจง

- มีสถาบนัทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง
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ขอบเขตชมุชนเมือง



6
           วิชา ภูมิศาสตร์เมอืง Urban Geography (GEO 3409)                     นายอณุศร พุ่มพวง 
              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่          geography2gis@gmail.com

ขอบเขตชมุชนเมือง



7
           วิชา ภูมิศาสตร์เมอืง Urban Geography (GEO 3409)                     นายอณุศร พุ่มพวง 
              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่          geography2gis@gmail.com

เกณฑท่ี์ใชพิ้จารณาความหมายและขอบเขตของชมุชนเมือง

- จ านวนประชากร

- ความหนาแน่นประชากร
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เกณฑท่ี์ใชพิ้จารณาความหมายและขอบเขตของชมุชนเมือง

-ชีวิตความเป็นอย ูข่องประชากร

การมีสว่นรว่มเป็นทางการ

ด าเนินชีวิตรบีเรง่แบ่งชนชัน้ชดัเจน

แรงงานเฉพาะ
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เกณฑท่ี์ใชพิ้จารณาความหมายและขอบเขตของชมุชนเมือง

-ชีวิตความเป็นอย ูข่องประชากร

องคก์รชดัเจนมัน่คง

ก าหนดเวลาแน่นอนตายตวั
ชีวิตมีระเบียบกฎเกณฑม์าก
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- ประเภทการใชท่ี้ดิน

- อาชีพของประชากรหรอืกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเมือง

เกณฑท่ี์ใชพิ้จารณาความหมายและขอบเขตของชมุชนเมือง
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แนวยาว 

(linear Pattern)

- เสน้ทางคมนาคม

- ระยะทางใกลเ้คียงกนั

- ขนาดเมืองไมต่่างกนัมาก

- ไมแ่ข็งขนักนั

- เป็นศนูยก์ลางสินคา้และบรกิาร

รปูแบบท าเลท่ีตัง้หรือการกระจายทางพ้ืนท่ีของเมือง
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กล ุม่ 

(Cluster Pattern)

- ทรพัยากรเฉพาะอยา่ง

- ตัง้ใกลก้นัอาจจะเพราะ

แหลง่แรงงาน หรอื

ใกลแ้หลง่บริการเดียวกนั

รปูแบบท าเลท่ีตัง้หรือการกระจายทางพ้ืนท่ีของเมือง
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ล าดบัศกัด์ิ 

(Hierachical Pattern)

- ขนาดลดหลัน่

- เมืองใหญ่มีนอ้ย

รปูแบบท าเลท่ีตัง้หรือการกระจายทางพ้ืนท่ีของเมือง
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1. แหล่งอุปโภค บริโภค เช่น ใกลท่ี้ราบลุ่ม แหล่งน ้า ชายฝ่ัง
ทะเล 

2. เส้นทางคมนาคม บริเวณท่ีสะดวกในการคมนาคมขนส่ง 
หรือเป็นจุดตดัของเส้นทางคมนาคมหลายสาย เหมาะแก่การเป็นท่ีตั้ง
ของเมือง และในดา้นความเป็นศูนยก์ลางการขนส่ง ทางบกทางน ้า ทาง
อากาศ เป็นตน้

3. ทรัพยากรธรรมชาติ มีส่วนดึงดูดท าใหเ้กิดเป็นเมือง เช่น 
เมืองท่ีเป็นแหล่งถ่านหิน แหล่งแร่ เช่นเมืองภูเกต็ของประเทศไทย

ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการเลอืกที่ตั้งของเมอืง



15
           วิชา ภูมิศาสตร์เมอืง Urban Geography (GEO 3409)                     นายอณุศร พุ่มพวง 
              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่          geography2gis@gmail.com

4. ภยัธรรมชาติ เป็นบริเวณท่ีปลอดภยัจากภยัธรรมชาติ เช่นท่ีสูง
ปลอดภยัจากน ้าท่วม ริมอ่าวมีท่ีตั้งปลอดภยัจากพายุ

5. ท่ีตั้งท่ีช่วยในการป้องกนัตวั เช่นบริเวณเนินเขา แนวโคง้
แม่น ้า ท าใหเ้กิดความยากล าบากแก่ขา้ศึกในการเขา้มาโจมตี และ
สามารถป้องกนัตนเองโดยง่าย โดยการสร้างคูเมืองลอ้มรอบจรดแนว
แม่น ้า เช่นเมืองพระนครศรีอยธุยา

6. ความตอ้งการของผูน้ าหรือหมู่คณะ ในดา้นการก าหนดท่ีตั้ง 
เช่นเหตุผลทางดา้นยทุธศาสตร์ หรือความเหมาะสมดา้นแหล่งอุปโภค 
หรือเมืองในปัจจุบนัท่ีเกิดจากการก าหนดผงัเมือง เช่น เมืองใหม่  

ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการเลอืกที่ตั้งของเมอืง
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ชมุชนเมือง หรอื เทศบาล

พระราชบญัญติัเทศบาล พทุธศกัราช 2496 ก าหนดขนาดเทศบาลดงัน้ี
มาตรา 9 เทศบาลต าบล ไดแ้ก่ 

ทอ้งถ่ินซ่ึงมีการประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล
มีรายไดต้ั้งแต่ 12 ลา้นบาทข้ึนไป ไม่รวมเงินอุดหนุน
มีประชากรตั้งแต่ 7,000 คนข้ึนไป

มาตรา 10 เทศบาลเมอืง ไดแ้ก่ 
ทอ้งถ่ินเป็นท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดัหรือทอ้งถ่ินชุมนุมชนประชากรตั้งแต่ 10,000 คนข้ึนไป 
มีความหนาแน่นประชากรไม่ต ่ากวา่ 3000 คนต่อตารางกิโลเมตร
รายไดพ้อควรแก่การท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายก าหนดไวส้ าหรับเทศบาลเมือง

มาตรา 11 เทศบาลนคร ไดแ้ก่ ทอ้งถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนข้ึนไป 
 มีความหนาแน่นประชากรไม่ต ่ากวา่ 3000 คนต่อตารางกิโลเมตร
รายไดพ้อควรแก่การท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายก าหนดไวส้ าหรับเทศบาลนคร

ชมุชนเมืองในประเทศไทย

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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ชมุชนเมือง หรอื เทศบาล

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครเป็นรูปแบบการปกครองทอ้งถ่ิน จดัตั้งตามประกาศ
คณะปฏิวติัฉบบัท่ี 335 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ.2515 โดยรวมหน่วยราชการบริหารส่วน
ภมิูภาคและการบริหารส่วนทอ้งถ่ินในเขตนครหลวงธนบุรี เขา้ไวด้ว้ยกนั
        อ านาจหนา้ท่ีในการบริหารของกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ และตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เมอืงพทัยา ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารเมืองพทัยา พ.ศ.2521 เมืองพทัยาเป็นเขต
เมืองในรูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ เป็นการปกครองทอ้งถ่ินในรูปแบบ
เทศบาลแบบผูจ้ดัการ (City Manager) ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีนิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งเมืองพทัยากเ็พ่ือใหมี้บทบาทเป็นเมืองทางการท่องเท่ียว 

ชมุชนเมืองในประเทศไทย

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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ระดบัความเป็นเมือง

วดัค่าความเป็นเมือง

ประชากรท่ีอาศยัอย ูใ่นเมือง

จ านวนประชากรทัง้หมด

ประชากรท่ีอาศยัอย ูใ่นเมือง

จ านวนประชากรทัง้หมด
X 100  %
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จังหวัด ปชก. (คน) เทศบาล พืน้ที ่
(ต.ร. กม.)

ปชก. (คน)

เชียงใหม่ 1,655,642 นครเชียงใหม่ 40.216 135,758
พษิณุโลก 854,372 นครพิษณุโลก 18.26 72,601  
นครสวรรค์ 1,073,347 นครนครสวรรค์ 27.87 87,722  
นครราชสีมา 2,601,167 นครนครราชสีมา 37.50 137,579 
อุบลราชธานี 1,826,920 นครอุบลราชธานี 29.04 80,775 
ขอนแก่น 1,774,816 นครขอนแก่น 46.00 110,686 
นนทบุรี 1,141,673 นครนนทบุรี 38.90 257,745 

วดัค่าความเป็นเมือง
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การขยายตวัของชมุชนเมืองในเขตชานเมือง

การขยายตวัของท่ีอย ูอ่าศยัในเขตชานเมือง

1. ทวีปอเมรกิาเหนือ

กลางศตวรรษท่ี 19



21
           วิชา ภูมิศาสตร์เมอืง Urban Geography (GEO 3409)                     นายอณุศร พุ่มพวง 
              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่          geography2gis@gmail.com

การขยายตวัของชมุชนเมืองในเขตชานเมือง

การขยายตวัของท่ีอย ูอ่าศยัในเขตชานเมือง

ทศวรรษ 1920 - 1970
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              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่          geography2gis@gmail.com

การขยายตวัของชมุชนเมืองในเขตชานเมือง

การขยายตวัของท่ีอย ูอ่าศยัในเขตชานเมือง

หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2

Baby Boomer (1945-1965)
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           วิชา ภูมิศาสตร์เมอืง Urban Geography (GEO 3409)                     นายอณุศร พุ่มพวง 
              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่          geography2gis@gmail.com

การขยายตวัของชมุชนเมืองในเขตชานเมือง

การขยายตวัของท่ีอย ูอ่าศยัในเขตชานเมือง

2. ในไทย / เชียงใหม่
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              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่          geography2gis@gmail.com

การขยายตวัของชมุชนเมืองในเขตชานเมือง

การขยายตวัของการคา้ปลีกในเขตชานเมือง

- ผ ูค้า้ปลีกยา้ยไปชานเมือง

- ศนูยก์ารคา้ใหญ่ถนนวงแหวน
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              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่          geography2gis@gmail.com

การขยายตวัของชมุชนเมืองในเขตชานเมือง

2. ในไทย / เชียงใหม่

การขยายตวัของการคา้ปลีกในเขตชานเมือง
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การขยายตวัของชมุชนเมืองในเขตชานเมือง

การขยายตวัของอตุสาหกรรมในเขตชานเมือง

1. ทวีปอเมรกิาเหนือ

ศตวรรษท่ี 19 

ขยายตามแนวทางรถไฟ

1960

มีระบบทางด่วนใชร้ถบรรทกุ


