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การแพร่กระจายตามล าดบัศักดิ์ของเมือง
Regional Capital
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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
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ทฤษฎแีหล่งกลาง (Central Place Theory)
กรอบแนวคดิ : 
ท าความเข้าใจถงึรูปแบบ 
ต าแหน่งทีต่ั้ง การกระจาย 
และบทบาทหน้าที่ของเมือง
ในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้า
หรือศูนย์กลางการบริการ
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ทฤษฎแีหล่งกลาง (Central Place Theory) ของ Walter Christaller

- จุดส าคญัคอื ความคดิเร่ืองการพึง่พาซ่ึงกนัและกนั
ทางด้านบทบาทหน้าที่ระหว่างเมืองหน่ึงกบัเขตชนบท
ทีอ่ยู่รอบๆ และจากข้อก าหนดว่า อาชีพหลกัหรือลกัษณะ
ของเมืองเมืองหน่ึง คอืการเป็นศูนย์กลางของภูมภิาค
- บางเมืองเท่าน้ันทีจ่ัดว่าเป็นแหล่งกลาง (ศูนย์กลาง
การจ าหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ประชาชนที่อาศัยใน
ชุมชนและดนิแดนโดยรอบชุมชนน้ัน)
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ความเป็นแหล่งกลาง (Centrality) 
- ระดับที่เมืองให้บริการแก่พืน้ที่โดยรอบ สามารถวดัได้จาก
จ านวน ประเภท และคุณภาพของสินค้าและบริการทีเ่มอืง
หรือชุมชนน้ันมอียู่
- ความเป็นแหล่งกลางบอกถึงความแตกต่างระหว่าง
ขนาดและความส าคญัของเมือง หรือแหล่งกลางบอกฐานะ
ล าดับศักดิ์ของแหล่งกลาง
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บทบาทหน้าที่กลาง 
- หมายถงึกจิกรรมการค้าปลกีหรือบริการในแหล่งกลาง
- แหล่งกลางระดบัสูง (เมืองใหญ่) มีหน้าที่หรือกจิกรรม
มากประเภทกว่าแหล่งกลางขนาดเลก็
- ประเภทหรือล าดบัสินค้าและบริการในแหล่งกลางมี 3 ประเภท
1) สินค้าอนัดับต ่า : จ าเป็น ประจ าวนั ถูก ซ้ือประจ า พบทุกชุมชน
2) สินค้าอนัดับกลาง : จ าเป็นรองลงไป ราคาปานกลาง 
ซ้ือขายไม่บ่อย พบในชุมชนเมอืงขนาดกลางและใหญ่
3) สินค้าอนัดบัสูง : จ าเป็นน้อย แพง พบเฉพาะเมืองขนาดใหญ่
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ขอบเขตหรือพสัิยของสินค้า
- หมายถงึเขตตลาดของสินค้า หรือระยะทางทีผู้่บริโภค
เดินทางไปซ้ือสินค้า
- ชนิดของขอบเขตสินค้าม ี3 ประเภท
1) ขอบเขตภายนอกในอุดมคตขิองสินค้า : 
2) ขอบเขตภายนอกจริงๆ ของสินค้า : 
3)ขอบเขตภายในของสินค้า :
- ขอบเขตภายนอกจริง = หรือ > ขอบเขตภายใน : ธุรกจิด าเนินกจิการได้
- ขอบเขตภายนอกจริง < ขอบเขตภายใน : ธุรกจิขาดทุน -> เลกิ/ย้าย
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ระดับการทรงตัว

- หมายถึงปริมาณของอ านาจซ้ือ หรือจ านวนผู้บริโภคต า่สุด
ทีต้่องการในพืน้ทีท่ีอุ่ดหนุนให้ผู้ประกอบการอยู่ได้
- บางคร้ังหมายความถึง ปริมาณเงนิ หรือระดบัปริมาณการขาย
ทีต่ า่ทีสุ่ดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการ เพือ่ให้ด าเนินธุรกจิไปได้
โดยไม่ขาดทุน
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ข้อสมมุติ
1) สภาพแวดล้อม
- ชนบทรอบแหล่งกลางราบเรียบ สม ่าเสมอ
- การเดนิทางสะดวกเท่าเทยีมกนั รูปแบบขนส่งเดยีว ค่า
เดินทางแปรผนัตรงกบัระยะทาง
- การกระจายตัวการตั้งถิ่นฐานสม ่าเสมอ 
- อ านาจการซ้ือเท่าเทียมกนั รสนิยมการบริโภคเหมือนกนั

ทฤษฎแีหล่งกลาง (Central Place Theory) ของ Walter Christaller
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ข้อสมมุติ
2) พฤตกิรรมผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
- ผู้บริโภคจะเดนิทางไปซ้ือสินค้าหรือบริการจากแหล่ง
กลางทีใ่กล้ทีสุ่ด
- ผู้ประกอบการจะไม่ผลติสินค้าหรือบริการใดๆ ถ้าไม่มี
ก าไร (ความต้องการในสินค้าน้อยกว่าระดับการทรงตัว)

ทฤษฎแีหล่งกลาง (Central Place Theory) ของ Walter Christaller
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คุณลกัษณะของโครงสร้างของแหล่งกลาง 
1) จ านวน/ระยะทาง แหล่งกลางขนาดใหญ่และรอง
2) ขนาดแหล่งกลางจ าแนกตามความแตกต่างโดย จ านวนประชากร /
จ านวนหรือประเภทของบทบาทหน้าทีก่ลาง
3) แหล่งกลางอนัดับสูงสุดให้บริการในพืน้ทีก่ว้างสุด 
สินค้าและบริการประเภทสูงสุด ให้บริการ
ดินแดนเบือ้งหลงัด้วยสินค้าและบริการขั้นต ่าด้วย
4) แหล่งกลางอนัดับรองลงไปให้บริการสินค้า
และบริการน้อยลงไป ปชช.จากแหล่งกลาง
อนัดับรองจ าเป็นต้องซ้ือสินค้าและบริการจากแหล่งกลางอนัดับสูงขึน้ไป

ทฤษฎแีหล่งกลาง (Central Place Theory) ของ Walter Christaller
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ขั้นตอนการพฒันาของแหล่งกลาง
ทฤษฎแีหล่งกลาง (Central Place Theory) ของ Walter Christaller

1

2
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ขั้นตอนการพฒันาของแหล่งกลาง
ทฤษฎแีหล่งกลาง (Central Place Theory) ของ Walter Christaller

3
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กฎเกีย่วกบัล าดับศักดิ์ของทฤษฎแีหล่งกลาง 


