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ค่าความเป็นเมืองของประเทศไทย

จงัหวดั พื้นท่ี (ต.ร. กม.) ปชก. (คน) 
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ค่าความเป็นเมืองของประเทศไทย

ประชากรท่ีอาศยัอย ูใ่นเทศบาลทัว่ประเทศ

จ านวนประชากรทัง้หมดของประเทศ

2490 2503 2511 2518 2523 2533 2543 2553 2557

9.9 12.5 14.3 16.7 17.6 18.7 31.09 เขตเทศบาล

27.13 44 รวมเขตสุขาภิบาล

31 World Population 
Data Sheet

ประชากรปี 2557: 64,871,000 

จังหวดัไหนสูงกว่าค่าเฉลีย่
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การจ าแนกประเภทของเมอืง
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เพือ่ให้เข้าใจคุณลกัษณะของเมอืง
การจ าแนกประเภทของเมอืง

เกณฑ์การจ าแนกเมือง
1. ขนาดหรือจ านวนประชากร เช่น เมอืงขนาดใหญ่ เมอืงขนาด
กลาง เมอืงขนาดเลก็ ฯลฯ
2. คุณลกัษณะประชากร เช่น กลุ่มอายุ การศึกษา กลุ่มชนกลุ่ม
น้อย
3. ต าแหน่งทีต่ั้งของเมือง เช่น เมืองท่า เมอืงในแผ่นดิน เมือง
หน้าด่าน เมอืงชุมทาง



5
           วิชา ภูมิศาสตร์เมอืง Urban Geography (GEO 3409)                     นายอณุศร พุ่มพวง 
              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่          geography2gis@gmail.com

เกณฑ์การจ าแนกเมือง(ต่อ)
การจ าแนกประเภทของเมอืง

4. อายุหรือช่วงทางประวตัศิาสตร์ของการพฒันาเมอืง เช่น เมอืง
เก่า เมอืงใหม่ เมอืงก่อนการพฒันาอุตสาหกรรม เมอืง
อุตสาหกรรม เมอืงหลงัการพฒันาอุตสาหกรรม ฯลฯ
5. กจิกรรมทางเศรษฐกจิ เช่น เมืองขนส่ง เมอืงพาณชิยกรรม 
เมอืงท่องเทีย่ว เมอืงพกัผ่อนตากอากาศ
6. เกณฑ์ผสม เช่น ระหว่างกจิกรรมทางเศรษฐกจิกบัอายุและ
ขนาดของเมอืง เช่น เมอืงอุตสาหกรรมใหม่ขนาดใหญ่
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การจ าแนกประเภทของเมอืง

W.D. Tower Marcel Aurousseau Griffith Taylor 

เมอืงการค้าหรือเมืองพาณิชยกรรม เมอืงด้านการบริหาร เมอืงทารก

เมอืงอุตสาหกรรม เมอืงด้านการป้องกนั เมอืงวยัรุ่น 

เมอืงศูนย์กลางการเมอืงการปกครอง เมอืงศูนย์กลางทางด้าน
วฒันธรรม 

เมอืงผู้ใหญ่

เมอืงศูนย์กลางทางสังคมและเมอืง
พกัผ่อนตากอากาศ

เมอืงด้านการผลติ เมอืงย่างเข้าสู่วยั
ชรา

เมอืงด้านการคมนาคมขนส่ง เมอืงวยัชรา

เมอืงนันทนาการ 

การจ าแนกเมืองเชิงคุณภาพ
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การจ าแนกประเภทของเมอืง
การจ าแนกเมืองเชิงปริมาณ
1. Chauncy Harris จ าแนกเมืองในสหรัฐอเมริกาโดยใช้สถิติการจ้างงานจาก
ส ามะโนอุตสาหกรรมการค้า ปี 1930 พจิารณา 605 เมือง ปชก. 10000 คนขึน้ไป

เมอืงอุตสาหกรรมหลกั ( <=74%) เมอืงอุตสาหกรรมรอง (<=60%) 

เมอืงค้าส่ง (<=20%) เมอืงขนส่ง (อย่างน้อย 1 ใน 3 ของแรงงานอุตฯ)

เมอืงพกัผ่อนตากอากาศ (คนหลงัเกษยีณชอบพกั)
เมอืงค้าปลกี (<= 50% ของแรงงาน อุตฯ+ค่าส่ง+ขนส่ง)
เมอืงหลากหลาย (จ้างงาน อุตฯ<60% ค้าส่ง<20 ค้าปลกี<50% ของแรงงาน อุตฯ+ค้าส่ง+ค้าปลกี)

เมอืงมหาวทิยาลยั (อตัราการลงทะเบียนหรือจ านวน นศ. >= 25)

เมอืงการปกครอง (เมืองหลวงของมลรัฐต่างๆ และนคร Washington D.C.)

เมอืงเหมืองแร่ (แรงงานด้านเหมอืงแร่ >=15% ของแรงงานทั้งเมอืง)
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การจ าแนกประเภทของเมอืง
2. Howard Nelson ใช้สถิติ/ตัวเลขการจ้างงานของเมืองประเภทต่างๆ
พจิารณา 897เมืองใน USA มี ปชก. 10000 คนขึน้ไป 

ประเภท ค่าเฉลีย่การจ้างงาน (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

ค่าเฉลีย่ + 1 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

อุตสาหกรรม 27.1 16.0 43.1

การคา้ปลีก 19.2 3.6 22.8

การบริการวิชาชีพ 11.1 5.9 17.0

การขนส่ง 7.1 4.6 11.7

การบริการส่วนบุคคล 6.2 2.1 8.3

การบริการสาธารณะ 4.6 3.5 8.1

การคา้ส่ง 3.9 2.1 6.0

การเงิน ประกนั ธุรกิจบา้นท่ีดิน 3.2 1.3 4.5

การท าเหมืองแร่ 1.6 5.0 6.6
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การจ าแนกประเภทของเมอืง
การจ าแนกเมืองเชิงปริมาณที่ใช้ตัวแปรหลายตัว
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การจ าแนกประเภทของเมอืง
การจ าแนกเมืองเชิงปริมาณที่ใช้ตัวแปรหลายตัว
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การจ าแนกประเภทของเมอืง
การจ าแนกเมืองเชิงปริมาณที่ใช้ตัวแปรหลายตัว
1. การจ าแนกเมืองในแคนาดาโดย J.W. Maxwell พจิารณาโครงสร้าง
บทบาทหน้าทีข่องเมืองเป็นหลกั ตวัแปร 2 ตัว คอื การจ้างงานด้าน
อุตสาหกรรม การจ้างงานด้านการค้าส่ง

เมืองทีเ่น้นด้านอุตสาหกรรม
เมืองทีเ่น้นเฉพาะกจิกรรมอืน่
เมืองหลวงของภูมิภาคทีม่ีความส าคญัด้านอุตสาหกรรม
เมืองหลวงของภูมิภาคทีม่ีความส าคญัด้านการค้าส่ง
ศูนย์กลางมหานครทีส่ าคญั
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การจ าแนกประเภทของเมอืง
2. การจ าแนกเมอืงในองักฤษโดย C.A. Moser and W.Scott
พจิารณาตัวแปร 57 ตัว เช่น ข้อมูล อาชีพ รายได้ ประชากร เคหะสถาน 
พฤติกรรมการออกเสียงเลอืกตั้ง สุขภาพอนามัย การศึกษา ฯลฯ

ศึกษาเมือง 157 เมืองทีม่ีประชากรมากกว่า 50,000 คน ในปี 1951
ใช้เทคนิควธีิการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั PCA (Principal component 
analysis) : ตัวแปรถูกจัดกลุ่มเหลอื 4 กลุ่ม โดยเอาตัวแปรทีค่ล้ายกนัอยู่ในกลุ่ม
เดยีวกนั แล้วเรียงล าดบัความส าคญั ได้แก่ 

คุณลกัษณะทางสังคมเศรษฐกจิ คุณลกัษณะทางด้าน ปชก. พฒันาการของเมอืงหลงัปี 1951 
และ ประชากรทีท่ างานในปี 1954และสภาพทีอ่ยู่อาศัย

เอาองค์ประกอบทีส่ าคญัทีสุ่ด 2 อนัดับแรกมา Plot Graph คอื 
คุณลกัษณะทางสังคมเศรษฐกจิ แนวแกน Y และ คุณลกัษณะทางด้าน ปชก. แนวแกน X
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การจ าแนกประเภทของเมอืง
1)เมอืงพกัผ่อนตากอากาศชายทะเล
2)เมอืงศูนย์กลางการบริหาร บริการอาชีพและเมอืงพกัผ่อน
3)เมอืงศูนย์กลางการค้าและมกีจิการอุตสาหกรรมบ้าง
4)เมอืงศูนย์กลางการคมนาคมทางรถไฟ
5)เมอืงท่าเรือขนาดใหญ่
6)เมอืงศูนย์กลางการทอผ้าในแคว้น Yorkshire และ Lancashire
7)เมอืงศูนย์กลางอุตสาหกรรมชายฝ่ังตะวนัออกเฉลยีงเหนือและเมอืงเหมอืงแร่ใน Wales
8)เมอืงศูนย์กลางอุตสาหกรรมโลหะ
9)ชุมชนชานเมอืงทีเ่ป็นเขตทีอ่ยู่อาศัยโดยเฉพาะ  

10)ชุมชนชานเมอืงทีเ่ป็นเขตทีอ่ยู่อาศัยเก่าปะปนกบักจิกรรมอืน่ๆ  
11)ชุมชนชานเมอืงทีเ่ป็นเขตทีอ่ยู่อาศัยใหม่ปะปนกบักจิกรรมอืน่ๆ 
12)ชุมชนชานเมอืงทีเ่ป็นเขตอุตสาหกรรมเบา เขตทหาร และเมอืงบริวารของมหานคร
13)ชุมชนชานเมอืงทีเ่ป็นเขตอุตสาหกรรมเก่าและเป็นเขตทีอ่ยู่อาศัยของกรรมกร
14)ชุมชนชานเมอืงทีเ่ป็นเขตอุตสาหกรรมใหม่
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การจ าแนกประเภทของเมอืง
3. การจ าแนกเมืองในสหรัฐอเมริกาโดย Hadden and Borgattaพจิารณาตัวแปร 
65 ตัว ศึกษาทุกเมืองทีมี่ประชากรมากกว่า 50,000 คน ในปี 1960 ใช้เทคนิค
วธีิการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั (Principle Component Analysis ) และ
เทคนิควธีิการวเิคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) พบปัจจัยที่เป็นอสิระไม่ขึน้ต่อ
กนั 15 กลุ่ม มีปัจจัยส าคญั 13 กลุ่ม ได้แก่

1)ระดับฐานะของสภาพสังคมเศรษฐกจิ
2)ประชากรทีไ่ม่ใช่คนผิวขาว
3)โครงสร้างด้านอายุ
4)ศูนย์กลางการศึกษา
5)การเคลือ่นย้ายทีอ่ยู่อาศัย
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การจ าแนกประเภทของเมอืง
6)ความหนาแน่นประชากร
7)การกระจุกตัวของคนต่างด้าว
8)จ านวนประชากรทั้งหมด
9)การกระจุกตัวของการค้าส่ง
10)การกระจุกตัวของการค้าปลกี
11)การกระจุกตวัของกจิการอุตสาหกรรม
12)การกระจุกตวัของกจิการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
13)ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง
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การจ าแนกประเภทของเมอืง
การจ าแนกเมอืงเชิงคุณภาพชีวติ

1960 มีการศึกษาเกีย่วกบัโรคร้าย ปัญหาทางสังคม เช่น ความยากจน 
ความอยู่ดีกนิดี การจ าแนกประเภทเมือง ถูกกระตุ้นให้พจิารณาน าตวัแปรหรือ
ตัวช้ีวดัทางสังคม ตลอดจนสภาพแวดล้อม สุขภาพ การศึกษา และการเมือง เข้า
ไปเพิม่ด้วย

1973 David M. Smith เสนอเกณฑ์ประเมินสภาพความเป็นอยู่ หรือ
คุณภาพชีวติของ ปชช. ไว้ในหนังสือ The Geography of Social Well-Being 
in the U.S. ดังนี้
1. รายได้ ฐานะ อาชีพ 2. สภาพแวดล้อมของบริเวณทีพ่กัอาศัย 3. สุขภาพ(กาย/ใจ)
4. การศึกษา 5. ความเป็นระเบยีบเรียบร้อยในสังคม 6. ความเป็นเจ้าของหรือ
การมส่ีวนร่วมในสังคม 7. การพกัผ่อนหย่อนใจและการใช้เวลาว่าง
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การจ าแนกประเภทของเมอืง
1974 องค์การตวัแทนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมอบให้สถาบันวจิยั

แห่งภาคตะวนัออกกลางประเมินคุณภาพชีวติประชาชนในเขตเมือง 
243 แห่ง พจิารณาตัวแปร 123 ตัวแปร เลอืกมาจากปัจจัย 5 กลุ่ม คอื

1) กลุ่มปัจจยัทางเศรษฐกจิ 18 ตัวแปร
2)กลุ่มปัจจยัทางการเมือง 21 ตัวแปร
3)กลุ่มปัจจยัทางด้านสภาพแวดล้อม 17 ตัวแปร
4) กลุ่มปัจจยัทางด้านสุขภาพและการศึกษา 13 ตัวแปร
5)กลุ่มปัจจยัทางสังคม 54 ตัวแปร
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การจ าแนกประเภทของเมอืง
ผลการศึกษาแบ่งเมืองเป็น 5 ประเภทตามคุณภาพชีวติ คอื

1) เมอืงทีม่ีคุณภาพชีวติดเียีย่ม หรือเมอืงเกรด A
2) เมืองทีม่คุีณภาพชีวติดมีากหรือเมอืงเกรด B
3) เมืองทีม่คุีณภาพชีวติด ีหรือเมอืงเกรด C
4) เมืองทีม่คุีณภาพชีวติพอใช้ หรือเมืองเกรด D
5)เมอืงทีม่ีคุณภาพชีวติด้อยมาตรฐาน หรือเมอืงเกรด E 

แบ่งเมืองเป็น 3 กลุ่มตามจ านวนประชากร
ขนาดใหญ่ ปชก. > 5000000 คน
ขนาดกลาง 200000 – 500000 คน
ขนาดเลก็ < 200000 คน

พิจารณาความสัมพนัธ์
คุณภาพชีวติและขนาดของ
เมือง ผูน้ าทางการเมืองและ
นกัธุรกิจยงัไม่ยอมรับ
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การจ าแนกประเภทของเมอืง
เมอืงน่าอยู่ : พกัอาศัย

http://www.lamaithailand.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538972862&Ntype=4

http://www.lamaithailand.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538972862&Ntype=4
http://www.lamaithailand.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538972862&Ntype=4
http://www.lamaithailand.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538972862&Ntype=4
http://www.lamaithailand.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538972862&Ntype=4
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การจ าแนกประเภทของเมอืง
เมอืงน่าอยู่ : น่าเรียนทีสุ่ดในโลก

http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9570000137473

http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9570000137473
http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9570000137473
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การจ าแนกประเภทของเมอืง
เมอืงน่าอยู่ : จงัหวดัแห่งความสุข

http://www.phangnga.ru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=71:13&catid=2&Itemid=149

http://www.phangnga.ru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=71:13&catid=2&Itemid=149
http://www.phangnga.ru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=71:13&catid=2&Itemid=149
http://www.phangnga.ru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=71:13&catid=2&Itemid=149
http://www.phangnga.ru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=71:13&catid=2&Itemid=149
http://www.phangnga.ru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=71:13&catid=2&Itemid=149
http://www.phangnga.ru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=71:13&catid=2&Itemid=149
http://www.phangnga.ru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=71:13&catid=2&Itemid=149
http://www.phangnga.ru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=71:13&catid=2&Itemid=149
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การจ าแนกประเภทของเมอืง
เมอืงน่าอยู่ : สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย
พฒันาตวัช้ีวดัเมืองน่าอยูเ่พ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับการประเมินผลการพฒันาเมืองน่าอยู่
ของกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ และไดร่้วมมือกบักรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและ
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจดัท าโครงการ เมืองน่าอยู ่ส าหรับประเทศไทยในปี 
2547 และ 2552 
ก าหนดองคป์ระกอบของเมืองน่าอยูไ่ว ้5 ประการคือ 

การเรียนรู้และพฒันาภายในองคก์รเทศบาล 
การบริหารจดัการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล 
การพฒันาสภาพทางกายภาพของเมือง 
การพฒันาดา้นเศรษฐกิจของเมือง 
การมีสงัคมท่ีน่าอยูแ่ละการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
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การจ าแนกประเภทของเมอืง
คุณลกัษณะเมืองน่าอยู่ 
10 ประการของเมอืงเชียงใหม่

สุดารัตน์ อุทธารัตน์

สถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม

เมืองน่าอยู่ของเชียงใหม่.pdf
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การจ าแนกประเภทของเมอืง

เมอืงน่าอยู่
1. เมอืงทีเ่จริญเตบิโตอย่างสมบูรณ์แบบ
2. เมอืงทีม่ีความคล่องตวัสูง
3. เมอืงทีสุ่ขสบายและมีชีวติชีวา
4. เมืองทีส่่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านวฒันธรรม
5. เมอืงทีส่่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกจิ
ท่ีมา : การศึกษาโครงการจดัตั้งศูนยชุ์มชนยอ่ยชานเมือง (ลาดกระบงั) เป็นความร่วมมือทางดา้นวชิาการ
ระหวา่ง องคก์ารความร่วมมือระหวา่งประเทศญ่ีปุ่น (JICA) กบัส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 
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การจ าแนกประเภทของเมอืง
เมอืงน่าอยู่
1.เมอืงทีเ่จริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบ
- เมืองท่ีส่งเสริมใหมี้การเจริญเติบโตในบริเวณท่ีมีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และ
บริการสาธารณะดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง และตามก าหนดแน่นอน
- เมืองท่ีวางแผนล่วงหนา้เพ่ือสงวนและจดัเตรียมท่ีดินไวเ้พ่ือสร้างถนนบริการ
สาธารณูปโภค สวนสาธารณะ และส่ิงอ านวยความสะดวกสาธารณะก่อนการพฒันาต่างๆ
- เมืองท่ีมีการลงทุนพฒันาและใชป้ระโยชน์สาธารณูปโภคอยา่งคุม้ค่า โดยประสานการ
พฒันาภาครัฐกบัภาคเอกชน
- เมืองท่ีส่งเสริมการเติบโตท่ีสมดุล ไดแ้ก่ การมีแหล่งงาน การบริการพาณิชย ์และท่ีอยู่
อาศยัอยูใ่นละแวกใกลเ้คียงกนั
- เมืองท่ีมีการพฒันาปัญหาและแกไ้ขผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเกิดจากการเจริญเติบโต
ในระหวา่งการพฒันานั้น เช่น ปัญหาน ้าท่วมขงั ขยะแหง้และเปียก การจราจร อากาศเสีย
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การจ าแนกประเภทของเมอืง
เมืองน่าอยู่
2.เมืองทีม่ีความคล่องตวัสูง
- เมืองท่ีระยะการเดินทางระหวา่งท่ีท างาน บา้น และท่ีหมายอ่ืนๆ นั้นสั้นท่ีสุด
- เมืองท่ีมีการจดัการจราจรในทอ้งถนนท่ีสามารถลดภาวการณ์จราจรคบัคัง่ได ้
โดยการจ ากดัยานพาหนะในบริเวณการจราจรหนาแน่น ท่ีมีบริการขนส่ง
มวลชนอ่ืนใหใ้ชแ้ทน
- เมืองท่ีส่งเสริมการใชร้ะบบขนส่งมวลชนท่ีทนัสมยั รถไฟฟ้า รถไฟใตดิ้น 
รถไฟ รถเมล ์และเรือ
- เมืองท่ีมีระบบถนนสายรองท่ีเหมาะสม และช่วยเพิ่มความคล่องตวัในการ
สญัจรสู่ศูนยก์ลางเมือง
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การจ าแนกประเภทของเมอืง
เมืองน่าอยู่
3.  เมืองทีสุ่ขสบายและมีชีวติชีวา
- เมืองท่ีมีท่ีพกัอาศยัไดม้าตรฐานและมีสภาพแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะ
ส าหรับประชากรทุกระดบัชั้น
- เมืองท่ีมีโรงเรียน คลินิก และโรงพยาบาล ใหบ้ริการใกลท่ี้พกัอาศยั  
- เมืองท่ีมีทางเทา้ท่ีสามารถเดินไดอ้ยา่งปลอดภยัและร่มร่ืน
- เมืองท่ีส่งเสริมธรรมชาติแวดลอ้มท่ีเขียวขจี
- เมืองท่ีมีสวนสาธารณะอยูท่ ัว่ทุกบริเวณ
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การจ าแนกประเภทของเมอืง
เมืองน่าอยู่  
4.  เมอืงทีส่่งเสริมการเจริญเตบิโตทางด้านวฒันธรรม
- เมืองศูนยก์ลางของวฒันธรรม
- เมืองท่ีอนุรักษพ์ื้นท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษ แต่ในขณะเดียวกนัยงั
เอ้ืออ านวยใหมี้การปรับปรุงเปล่ียนแปลงอาคาร และประโยชน์
ใชส้อย
- เมืองท่ีส่งเสริมศิลปะเพื่อสาธารณะและสนบัสนุนการเฉลิม
ฉลอง และการแสดงงานศิลปะต่างๆ
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การจ าแนกประเภทของเมอืง
เมืองน่าอยู่
5. เมืองทีส่่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกจิ
- เมืองท่ีมีท่ีวา่งและโอกาสเพียงพอส าหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- มีบริเวณศูนยก์ลางเมืองท่ีเจริญและมีชีวิตชีวา และในบริเวณท่ีมีการ
เจริญเติบโตสูงนั้น มีการพฒันาเช่ือมต่อกบัระบบขนส่งท่ีทนัสมยั
- เป็นเมืองส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเลก็ และธุรกิจการบริการ
ผูผ้ลิต โดยเป็นแหล่งก่อตั้งและพฒันาอุตสาหกรรมในอนาคต
เขตต่างๆ จะมีแหล่งท างานและท่ีอยูอ่าศยัใกลเ้คียงกนั ประชาชนจะได้
มีเวลาส่วนตวัเหลือเพ่ือการสังสรรคแ์ละพกัผอ่น
 


