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เขตอทิธิพลเมือง
- ดนิแดนทีอ่ยู่โดยรอบเมืองเป็นพืน้ทีรั่บสินค้าและบริการ
จากเมืองและในขณะเดียวกนักป้็อนแรงงาน สินค้า
เกษตรกรรมและสินค้าอุตสาหกรรมให้แก่เมอืง
-เมื่อพจิารณาปัจจัยทางด้านเศรฐกจิและสังคม ว่าเมืองน้ัน
ควบคุมกจิกรรมทางด้านเศรฐกจิและสังคมของดินแดน
โดยรอบอย่างไรบ้าง
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เขตอทิธิพลเมือง
ช่ือเรียกแตกต่างกนั
เขตการค้า เขตบริการ เขตตลาด เขตทีข่ึน้กบัเมือง 
ดนิแดนเบือ้งหลงั ภูมิภาคเกือ้กลู ระบบชุมชนเมืองประจ าวนั

สนามชุมชนเมือง
เกณฑ์ที่ใช้พจิารณาในการก าหนดเขตอทิธิพลเมือง
1. ปชก. ทีอ่ยู่รอบนอกเมอืง เดนิทางเข้ามาซ้ือสินค้าและบริการในเมอืง
น้ันมาจากไหน
2. เมืองน้ันเสนอหรือให้บริการ หรือส่งสินค้าให้แก่บริเวณไหนบ้าง
ตย. พจิารณาเขตบริการต่าง ๆ ที่เมอืงให้แก่ชุมชนโดยรอบ เช่น การรักษาพยาบาล 
การศึกษาในระดับสูง การจ้างงาน การบริการหนังสือพมิพ์
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เขตอทิธิพลเมือง
ปรากฏหรือแสดงให้เห็น 3 รูปแบบ
1. มกีารเจริญเติบโตหรือขยายตัวของเมอืงอย่างรวดเร็ว
2. มกีารขยายตวัของเมอืงออกไปสู่เขตรอบนอก เช่น ขยายตวั
ของเขตพาณชิยกรรมไปสู่ชานเมอืงและพืน้ทีช่นบท
3. มกีารเปลีย่นแปลงโครงสร้างใหม่ๆ บริเวณรอบเมอืง เช่น หลงั
ขยายตัวของเขตแบบเช้าไปเยน็กลบั มกีารเพิม่กจิกรรมเพือ่การ
พกัผ่อนในเขตชนบทช่วงสุดสัปดาห์หรือบางฤดู
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เขตอทิธิพลเมือง
กฎแรงดึงดูดการค้าปลกีของ Reilly

Iij =
PiPj

dij
2

Iij = ปฏิสมัพนัธ์/การเคล่ือนยา้ยระหวา่งเมือง i กบัเมือง j

Pi = ประชากรเมือง i

Pj = ประชากรเมือง j
dij = ระยะทางระหวา่งเมือง i กบัเมือง j
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เขตอทิธิพลเมือง

Pi = ประชากรเมือง i

Pj = ประชากรเมือง j

dij = ระยะทางระหวา่งเมือง i กบัเมือง j

ทฤษฎจุีดแบ่ง

BPi =
dij

1 +     Pj/Pi 
BPj =

dij

1 +     Pi/Pj
หรือ

BPi = ระยะทางจากเมือง i ไปยงัจุดแบ่ง

BPj = ระยะทางจากเมือง j ไปยงัจุดแบ่ง
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เขตอทิธิพลเมือง
เมอืง ระยะทาง (Km)

จากเมอืงเชียงใหม่
ประชากร

เมืองเชียงใหม่ 230,000

หางดง 15 63,000

สารภี 10 74,000

สันก าแพง 13 71,000

ดอยสะเกด็ 18 61,000

สันทราย 12 84,000

แม่ริม 28 72,000

สะเมิง 50 20,000
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ล าดบัศักดิ์และการกระจายของเมือง
• เขตอทิธิพลเมือง เกีย่วข้องกบับทบาทของเมืองตามล าดับศักดิ์
• ปกติเมืองล าดับศักดิ์สูงจะมีจ านวนน้อย อยู่ห่างกนัมาก

• อเมริกา จ าแนกเมือง 5 ล าดับศักดิ์จากสูงไปต ่า
1. มหานครแห่งชาติ (National Metropolis) : ศูนย์กลางของแทบทุกส่ิง

ในประเทศ บางคร้ังเป็นมหานครของโลกด้วย 
ใน USA มี ปชก. > 10 ล้านคน เช่น 

London https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ#q=london )

Paris https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ#q=Paris

New York https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ#q=New+York

https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
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ล าดบัศักดิ์และการกระจายของเมือง
2. มหานครในภูมิภาค (Regional Metropolis): คล้ายมหานครแห่งชาติ

แต่มีอทิธิพลเฉพาะภูมิภาคเท่าน้ัน  
ใน USA มี ปชก. ประมาณ 5 – 10 ล้านคน  เช่น 

New York https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ#q=New+York

Philadelphia      https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ#q=Philadelphia

Chicago https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ#q=Chicago

San Francisco https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ#q=San+Francisco

Los Angeles https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ#q=Los+Angeles

Detroit https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ#q=Detroit++ 

https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
https://www.google.co.th/?gws_rd=cr,ssl&ei=u_3WVOyDHJOeugTH94CIAQ
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ล าดบัศักดิ์และการกระจายของเมือง
3. ศูนย์กลางมหานคร (Metropolitan Centers) : มบีทบาทต่อ

ภูมภิาคในด้านการธนาคาร การค้าปลกีและการบริการ 
ใน USA ม ีปชก. ประมาณ 2.5 – 5 ล้านคน

4. นคร (Cities) : เมอืงขนาดใหญ่ มเีขตอทิธิพลค่อนข้างแคบ 
ใน USA ม ีปชก. ประมาณ 1 – 2.5 ล้านคน

5. เมอืง (Towns) : เมอืงทีเ่ป็นศูนย์กลางขนาดเลก็ทีสุ่ด มเีขต
อทิธิพลทีแ่คบทีสุ่ด ใน USA ม ีปชก. < 1 ล้านคน
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ล าดบัศักดิ์ของเมืองในประเทศไทย
1. ชุมชนเมืองอนัดบัที ่1 : มหานคร
2. ชุมชนเมืองอนัดบัที ่2 : เทศบาลนคร
3. ชุมชนเมืองอนัดบัที ่3 : เทศบาลเมือง
4. ชุมชนเมืองอนัดบัที ่4 : เทศบาลต าบล

พจิารณาตามเกณฑ์ประชากร จะพบว่า......
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ล าดบัศักดิ์ของเมืองในประเทศไทย
พจิารณาตามบทบาทหน้าทีแ่ละความเป็นศูนย์กลางของภูมภิาค
1. ชุมชนเมอืงอนัดบัที ่1 : ประชากร > 500,000 คน
2. ชุมชนเมอืงอนัดบัที ่2 : ประชากร 150,000 - 500,000 คน
3. ชุมชนเมอืงอนัดบัที ่3 : ประชากร 75,000 - 150,000 คน
4. ชุมชนเมอืงอนัดบัที ่4 : ประชากร 50,000 - 75,000 คน
5. ชุมชนเมอืงอนัดบัที ่5 : ประชากร < 50,000 คน
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การแพร่กระจายตามล าดบัศักดิ์ของเมือง
Regional Capital

City

Town

Village

ท่ีมา : T.A.Hartshorn. Interpreting the City : An Urban Geography (New York: Wiley,1980)
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ลกัษณะการกระจายตามขนาดของเมือง
การกระจายของเมอืงตามกฎอนัดับ-ขนาด

กฎอนัดับ-ขนาด Pn = P1

Rn

Pn = จ านวน ปชก. ของเมืองที่ต้องการทราบ (อนัดบั n) 
P1  = จ านวน ปชก. ของเมอืงขนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศหรือในภูมภิาค

Rn = อนัดบัของเมอืงทีต้่องการทราบ

จากกฎ เมืองอนัดับ2 จะมี ปชก. 1 ใน 2 ของเมืองอนัดับ1
เมืองอนัดับ3 จะมี ปชก. 1 ใน 3 ของเมืองอนัดับ1 

เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา อติาล ีสวิสเซอร์แลนด์ เกาหล ีจีน
รายช่ือนครในสหรัฐอเมริกาเรียงตามจ านวนประชากร
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ลกัษณะการกระจายตามขนาดของเมือง
การกระจายของเมอืงตามกฎของเอกนคร
- เมืองอนัดับ 1 มีประชากรสูงมากเม่ือเทยีบกบัประชากรของประเทศ
- เป็นเมืองทีใ่หญ่กว่าเมืองขนาดรองหลายเท่า 
- เป็นเมืองโตเดี่ยวหรือศูนย์กลางของโอกาสทางเศรษฐกจิดึงดูดคน
ที่มีความสามารถจากทั่วประเทศ
ตัวอย่าง : องักฤษ ฝร่ังเศส อาร์เจนตินา ไทย

การกระจายของเมืองแบบเมืองขนาดกลาง
กลุ่มเมืองในระดับใดระดับหน่ึง(ใหญ่ กลาง เลก็)ในประเทศไม่มี
ตัวอย่าง : ออสเตรเลยี ไม่มีเมืองขนาดเลก็ มีแต่เมืองขนาดใหญ่และกลาง

  นิวซีแลนด์ไม่มีเมืองขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นเมืองขนาดกลาง


