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

ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อ
การเลอืกที่ตั้งของเมือง
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1. แหล่งอุปโภค บริโภค 
2. เส้นทางคมนาคม หรือเป็นจุดตดัของเส้นทางคมนาคม
3. ทรัพยากรธรรมชาติ 
4. ภยัธรรมชาติ เป็นบริเวณท่ีปลอดภยัจากภยัธรรมชาติ
5. ท่ีตั้งท่ีช่วยในการป้องกนัตวั
6. ความตอ้งการของผูน้ าหรือหมู่คณะ

ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการเลอืกที่ตั้งของเมอืง
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การขยายตวัของชมุชนเมืองในเขตชานเมือง

- บรเิวณท่ีคนอาศยัหนาแน่นกว่าพ้ืนท่ีโดยรอบ

- ประชากรสว่นใหญ่ประกอบอาชีพดา้นการคา้ 

การบรกิาร กิจการส านกังานและอตุสาหกรรม 

- มีรปูแบบเฉพาะดา้นการจา้งงานและการ

จดัการองคก์าร

- การใชท่ี้ดินเฉพาะเจาะจง

- มีสถาบนัทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง
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การขยายตวัของชมุชนเมืองในเขตชานเมือง

การขยายตวัของท่ีอย ูอ่าศยัในเขตชานเมือง

1. ทวีปอเมรกิาเหนือ

กลางศตวรรษท่ี 19
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การขยายตวัของชมุชนเมืองในเขตชานเมือง

การขยายตวัของท่ีอย ูอ่าศยัในเขตชานเมือง

ทศวรรษ 1920 - 1970
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การขยายตวัของชมุชนเมืองในเขตชานเมือง

การขยายตวัของท่ีอย ูอ่าศยัในเขตชานเมือง

หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2

Baby Boomer (1945-1965)
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การขยายตวัของชมุชนเมืองในเขตชานเมือง

การขยายตวัของท่ีอย ูอ่าศยัในเขตชานเมือง

2. ในไทย / เชียงใหม่
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การขยายตวัของชมุชนเมืองในเขตชานเมือง

การขยายตวัของการคา้ปลีกในเขตชานเมือง

- ผ ูค้า้ปลีกยา้ยไปชานเมือง

- ศนูยก์ารคา้ใหญ่ถนนวงแหวน
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การขยายตวัของชมุชนเมืองในเขตชานเมือง

2. ในไทย / เชียงใหม่

การขยายตวัของการคา้ปลีกในเขตชานเมือง
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การขยายตวัของชมุชนเมืองในเขตชานเมือง

การขยายตวัของอตุสาหกรรมในเขตชานเมือง

1. ทวีปอเมรกิาเหนือ

ศตวรรษท่ี 19 

ขยายตามแนวทางรถไฟ

1960

มีระบบทางด่วนใชร้ถบรรทกุ
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รปูแบบการขยายตวัของชมุชนเมือง

เกิดจากอิทธิพลของพฒันาการดา้นการคมนาคมขนส่ง 

1 รูปแบบตาตาราง (Grid Pattern) 

รูปแบบของเมืองถูกแบ่งเป็นบลอ็ก (Block) อาจเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส หรือ รูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ 
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รปูแบบการขยายตวัของชมุชนเมือง

2. รูปแบบวงแหวน (Concentric Pattern)
รูปแบบเมืองเป็นแบบวงแหวนเดิมโดยศนูยก์ลางเมืองมีการกระจุกตวักนั อยา่งหนาแน่น 
และค่อยๆ ขยายตวัออกไป ในลกัษณะของวงแหวน 
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รปูแบบการขยายตวัของชมุชนเมือง

3 รูปแบบขยายตัวในแนวยาว (Linear Pattern)
พฒันาการมาจาก การตั้งถ่ินฐานตามแนว เสน้ทางคมนาคม หรือ เมืองมีท่ีตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบ ระหวา่งหุบเขา 
ริมน ้า ซ่ึงการขยายตวั ถูกจ ากดัดว้ยลกัษณะ ทางดา้นกายภาพ



14
           วิชา ภูมิศาสตร์เมอืง Urban Geography (GEO 3409)                     นายอณุศร พุ่มพวง 
              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่          geography2gis@gmail.com

รปูแบบการขยายตวัของชมุชนเมือง

4 รูปแบบดวงดาว (Star Pattern)
การขยายตวัของเมือง ท่ีเมืองเดิมมีบทบาท เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมของถนน หลายสาย 
และมีการตั้งถ่ินฐานไปตามแนวยาว ของถนน (Ribbon) มีรูปแบบการขยายตวัท่ี ขยายออก
จากศนูยก์ลางเมือง ไปในแนวรัศมี (Radius) จากศนูยก์ลางเมือง 
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รปูแบบการขยายตวัของชมุชนเมือง

5 รูปแบบกลุ่มดาว (Galaxy Pattern)
การกระจายตวัของเมืองท่ีมีการ พฒันามาจากรูปแบบดวงดาว (Star Pattern) โดยเม่ือเมืองมีขนาดใหญ่ข้ึน 
จนศูนยก์ลางเมือง ท่ีเดิมมีแห่งเดียว ไม่สามารถใหบ้ริการแก่ชุมชน ท่ีขยายไปไดอ้ยา่งทัว่ถึง อนัเน่ืองมาจาก 
ระยะทาง จะท าใหเ้กิดการพฒันาตวัของระบบ ชุมชนเมืองในรูปแบบของศูนยก์ลาง ระดบัทอ้งถ่ินข้ึน ท า
ใหก้ารกระจายตวัของชุมชน เมืองมีความหนาแน่นสม ่าเสมอมากกวา่แบบ ดวงดาว และสามารถท าหนา้ท่ี
ใหบ้ริการได ้ทัว่ถึงพื้นท่ี 
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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 พืน้ที ่(ต.ร. กม.) ปชก. (คน)

เชียงใหม่ 20,107.057 1,655,642

พษิณุโลก 10,815.854 854,372

นครสวรรค์ 9,597.677 1,073,347

นครราชสีมา 20,493.964 2,601,167

อุบลราชธานี 15,774.000 1,826,920

ขอนแก่น 10,885.991 1,774,816

นนทบุรี 622.303 1,141,673

วดัค่าความเป็นเมือง
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วดัค่าความเป็นเมือง

จงัหวดั เทศบาลนคร
 พืน้ที ่(ต.ร. กม.) ปชก. (คน) 

เชียงใหม่ 40.00       174,235 
พษิณุโลก 18.26         89,480 
นครสวรรค์ 16.00         95,237 
นครราชสีมา 37.50       174,332 
อุบลราชธานี 29.04       105,081 
ขอนแก่น 46.00       129,581 
นนทบุรี 74.94 423,490
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           วิชา ภูมิศาสตร์เมอืง Urban Geography (GEO 3409)                     นายอณุศร พุ่มพวง 
              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่          geography2gis@gmail.com

วดัค่าความเป็นเมือง

จงัหวดั เทศบาลเมือง
 พืน้ที ่(ต.ร. กม.) ปชก. (คน) 

เชียงใหม่ 83.23 57,151
พษิณุโลก 30.87         29,525 
นครสวรรค์ 18.4 45,193
นครราชสีมา 49.616 89,484
อุบลราชธานี 77 70,969
ขอนแก่น 174.02 156,986
นนทบุรี 38.65 144,979
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              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่          geography2gis@gmail.com

วดัค่าความเป็นเมือง

จงัหวดั เทศบาลต าบล
 พ้ืนท่ี (ต.ร. กม.) ปชก. (คน) 

เชียงใหม่ 5,965.04 792,167
พิษณุโลก 1234.66 168,999
นครสวรรค ์ 410.91 106399
นครราชสีมา 2,803.07 612,299
อุบลราชธานี 2,499.59 422,924
ขอนแก่น 2,914.328 553,883
นนทบุรี 88.54 125,989


