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การตั้งถิ่นฐาน 
 

รศ.กุลยา  ววิิตเสว ี

วัตถุประสงค 1. 
 

เม่ือศึกษาบทน้ีแลว นักศึกษาสามารถปฏิบัติไดดังนี้        
 
  1.   อธิบายไดวาองคประกอบใดใชพิจารณาแยกการตั้งถิ่นฐานแบบเมืองและชนบท 
  2.   อธิบายไดถึงวิธีการคํานวณคาระดับความเปนเมืองและบอกไดถึงสาเหตุที่การตั้ง
ถิ่นฐานแบบเมืองสามารถนํามาพิจารณาระดับการพัฒนาและความเจริญกาวหนาของประเทศ 
  3.   อธิบายไดถึงวิธีการกําหนดเขตเทศบาลและเขตเมืองของประเทศไทย 
  4.   อธิบายไดวาระดับความเปนเมืองของประเทศไทยในปจจุบันแตกตางจากในอดีต
อยางไรและเพราะสาเหตุ ใด  รวมทั้ งการเชื่ อมโยงไปถึงแนวโนมการขยายตัวของ
กรุงเทพมหานครในปจจุบัน 
  5. อธิบายไดถึงวิธีการวางแผนแกไขปญหาการตั้งถิ่นฐานของเมืองและชนบทใน
ประเทศไทย รวมทั้งขอสังเกตเกี่ยวกับผลสําเร็จของวิธีการ 
 
ความนํา 2. 

 
  การตั้งถิ่นฐานของประชาชนโดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ คือการตั้งถิ่นฐานแบบเมือง และการ
ตั้งถิ่นฐานแบบชนบท องคประกอบที่ใชพิจารณาแยกการตั้งถิ่นฐานทั้งสองแบบออกจากกัน เปน
องคประกอบเรื่องจํานวนและความหนาแนนของประชากร กับโครงสรางภูมิทัศนภายในพื้นที่ 
จํานวนประชากรที่มากและหนาแนนในพื้นที่หนึ่ง เม่ือประกอบเขากับโครงสรางทางดานภูมิทัศน
ที่เต็มไปดวยอาคารสิ่งกอสราง และการดัดแปลงสภาพธรรมชาติมักบงบอกถึงความเปนเมือง 
  ปจจุบันภูมิทัศนแบบเมืองจะพบเห็นไดทั่วไป เพราะในชวงปลายศตวรรษที่ 20 เมือง
เปนปรากฏการณของโลกที่เพ่ิมจํานวนและขนาดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง จนถึงกับมีการ
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แบบแผนความเปนเมืองของประเทศไทย 3. 

 
  3.1 นิยามเขตเมือง 
 
  พ้ืนที่ที่เรียกวา “เมือง” ของประเทศไทยไมเคยมีหลักเกณฑใชกําหนดโดยตรง แตผูก
ติดอยูกับขอกฎหมายที่กําหนดเขตเทศบาล ขอกฎหมายที่กลาวน้ีมีเจตนารมณที่จะกําหนดพ้ืนที่
ชุมชนใหไดรับสิทธิจากการกระจายอํานาจของรัฐบาลในการใชระบบการปกครองทองถิ่น
มากกวาที่จะใหกําหนดเขตพื้นที่เมือง อยางไรก็ตามหลักเกณฑที่นํามาพิจารณาเพื่อกําหนดเขต
เทศบาลก็สามารถอนุโลมใชกําหนดเขตเมืองได “เมือง” ของประเทศไทยจึงถูกกําหนดจากขอ
กฎหมายจัดตั้งเขตเทศบาลซึ่งบัญญัติจากหลักเกณฑ 3 เร่ืองที่ระบุอยูในพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 หลักเกณฑประการแรกคือ จํานวนและความหนาแนนของประชากรใน
ทองถิ่น หลักเกณฑประการที่สองเกี่ยวกับความเจริญทางเศรษฐกิจของทองถิ่นที่พิจารณาจาก
การจัดเก็บรายไดตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งงบประมาณรายจายในการดําเนินกิจการของ
ทองถิ่น และหลักเกณฑประการสุดทายคือ ความสําคัญทางการเมืองของทองถิ่นโดยพิจารณา
จากศักยภาพของทองถิ่นน้ันวาจะสามารถพัฒนาความเจริญไดรวดเร็วมากนอยเพียงใด (โกวิทย  
พวงงาม 2544, 126 – 127) ตามเหตุผลที่กลาวมาทั้งหมด “เมือง” ของประเทศไทยจึงเปนสิ่ง
เดียวกันกับ “เทศบาล” การศึกษาเรื่องเมืองของประเทศไทยจึงอยูในกรอบเรื่องราวของ
การศึกษา “เทศบาล” ดวย 

  GE253 218 



 

  ในปจจุบัน (พ.ศ. 2547) ประเทศไทยมีการแบงเขตเทศบาลออกเปน 3 ประเภท คือ 
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล ขนาดของเทศบาลทั้ง 3 ประเภทน้ีอาจเทียบได
กับเมืองขนาดใหญ (city) เมืองขนาดกลาง (town) และเมืองขนาดเล็ก (township) ของประเทศ
ตะวันตก (เสนห  ญาณสาร 2514, 22 – 24) สําหรับหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดตั้งเขตเทศบาล
แตละประเภทมีดังนี้ 
 
  1)  เทศบาลนคร 
   1.1)  เปนทองที่ที่มีพลเมือง 50,000 คนขึ้นไป 
   1.2)  ความหนาแนนของประชากรไมต่ํากวา 3,000 คนตอตารางกิโลเมตร 
   1.3)  มีรายไดพอแกการปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามที่กฎหมายกําหนด 
   1.4)  มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเปนเทศบาลนคร 
  2) เทศบาลเมือง 
   2.1)  เปนทองที่ที่มีพลเมือง 10,000 คนขึ้นไป 
   2.2)  ความหนาแนนของประชากรไมต่ํากวา 3,000 คนตอตารางกิโลเมตร 
   2.3)  มีรายไดพอแกการปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามที่กฎหมายกําหนดไว 
   2.4)  มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเปนเทศบาลเมือง 
  3) เทศบาลตําบล 
   3.1)  มีรายไดจริงโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ผานมา ตั้งแต 
12,000,000 บาทขึ้นไป 
   3.2)  มีประชากรตั้งแต 7,000 คนขึ้นไป 
   3.3)  ความหนาแนนของประชากรตั้งแต 1,500 คนตอตารางกิโลเมตรขึ้นไป 
   3.4)  ไดรับความเห็นชอบจากราษฎรในทองถิ่นน้ัน 
 
   หลักเกณฑนอกจากนี้อาจเปนเรื่องเกี่ยวกับความจําเปนหรือความเหมาะสมซึ่ง
สามารถทําใหกระทรวงมหาดไทยพัฒนาดําเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบลได (เร่ือง
เดียวกัน, 127) 
   นอกจากเขตเทศบาลที่กําหนดเปนเขตเมืองแลวประเทศไทยยังมีรูปแบบการ
ปกครองทองถิ่นพิเศษอีก 2 รูปแบบที่นับเปนเขตเมืองดวยคือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
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3.2 ระดับความเปนเมือง 
 
  ระดับความเปนเมืองของประเทศไทยเปนส่ิงที่วัดไดอยางเปนรูปธรรมโดยวัดจาก
อัตราสวนรอยละของจํานวนประชากรที่อยูในเขตเมืองตอจํานวนประชากรทั้งประเทศ ความเปน
เมืองในอดีตของประเทศไทยอยูในอัตราที่ต่ําและเพ่ิมขึ้นอยางชา ๆ เน่ืองจากการจัดตั้งเขต
เทศบาลผูกติดอยูกับการกระจายอํานาจการปกครองทองถิ่น ซึ่งรัฐบาลในอดีตคํานึงถึงความ
พรอมรับการปกครองตนเองของราษฎรเปนหลัก อน่ึงหากพิจารณาวารูปแบบเทศบาลเกิดขึ้น
เปนครั้งแรกในประเทศเมื่อป พ.ศ. 2476 และเทศบาลมี 35 แหงแลว ในป พ.ศ. 2538 เขต
เทศบาลพัฒนาเพิ่มขึ้นเปน 134 แหงเทาน้ัน นับวาในชวงเวลา 60 กวาป จํานวนเทศบาลพัฒนา
เพ่ิมขึ้นชามาก (ธเนศวร  เจริญเมือง 2545, 120) พลอยทําใหความเปนเมืองมีอัตราต่ําและ
เพ่ิมขึ้นชาตามไปดวย กลาวคือ ในป พ.ศ. 2490 อัตราความเปนเมืองของประเทศเทากับรอยละ 
9.9 ตอมาในป พ.ศ. 2503 จึงเพิ่มขึ้นรอยละ 12.5 และเพ่ิมเปนรอยละ 14.3 16.7 17.6 18.7 
และ 19.0 ในป พ.ศ. 2511, 2518, 2523, 2533 และ 2538 ตามลําดับ “อัตราเหลาน้ีต่ํากวา
คาเฉลี่ยของเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งมีอัตราสวนรอยละ 13” (เสนห  ญาณสาร 2541, 45 – 
46) ความเปนเมืองของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเปนรอยละ 31.2 (ดูตารางที่ 7.1) ในปที่

มีการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2543 ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากการมีพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล 981 แหง เปนเทศบาลตําบลทั้งหมด ในป พ.ศ. 2542 เพ่ือให
สอดคลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2542 ซึ่งมีบทบัญญัติที่ทํา
ใหเกิดการปฏิรูปการปกครองทองถิ่นคร้ังใหญ ผลของการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลได
ทําใหจํานวนเทศบาลเพิ่มขึ้นจาก 149 แหง ในป 2542 เปน 1,130 แหงในปเดียวกัน อัตราความ
เปนเมืองจึงเพ่ิมขึ้นและนอกจากนี้อาจมีผลมาจากการเพิ่มจํานวนประชากรในเขตเทศบาลจาก
อัตราการเกิดและการยายถิ่นดวย 
  เก่ียวกับความเปนเมืองในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดของประเทศไทย (ตารางที่ 
7.1) ภูมิภาคที่มีความเปนเมืองในระดับสูงคือ ภาคกลางซ่ึงรวมทั้งกรุงเทพมหานครดวยจะมี
ประชากรท่ีเปนชาวเมืองถึงรอยละ 52.6 แตหากไมรวมกรุงเทพมหานครระดับความเปนเมือง
ของภาคกลางจะยังคงมีอัตราต่ําคือรอยละ 29.5 เทาน้ัน และหากจัดเรียงลําดับอัตราสวนรอยละ
ของระดับความเปนเมืองแลวจะไดภูมิภาคที่มีความเปนเมืองสูงที่สุดไปถึงต่ําที่สุดดังน้ีคือ ภาค
ตะวันออก รอยละ 34.6 ภาคกลางและภาคตะวันตกเทากันคือ รอยละ 29.5 ภาคใตรอยละ 22.9 
ภาคเหนือรอยละ 22.2 และสุดทายคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอยละ 16.7 
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  สําหรับคาความเปนเมืองในระดับจังหวัดน้ัน จังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกมี
ประชากรอยูในเมืองเปนอัตราสวนที่สูง ไดแก นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และสมุทรสาคร 
ซึ่งเปนจังหวัดในภาคกลาง สวนภาคตะวันออก ไดแก ชลบุรี ตราด ระยองและจันทบุรี จังหวัด
เหลาน้ีมีประชากรที่เปนชาวเมืองคิดเปนอัตรารอยละเกือบ 40 ถึงรอยละ 66 ในป พ.ศ. 2545 
เฉพาะอยางยิ่งจังหวัดนนทบุรี มีอัตราสวนประชากรในเขตเมืองถึงรอยละ 66 และเปนอัตราสวน
ที่มากที่สุดโดยเปนรองจากกรุงเทพฯ 
 
  3.3 การขยายตัวของกรุงเทพมหานคร 
 
  ตลอดระยะเวลา 40 ป ที่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบใชการผลิตทางอุตสาหกรรมและการ
ดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศเปนเคร่ืองชี้นําได มีการขยายตัวในประเทศไทย 
กรุงเทพมหานครก็ไดมีการขยายขนาดทางพื้นที่และจํานวนประชากรตลอดมาในฐานะ
ศูนยกลางการพัฒนาดังที่กลาว ความเปนเมืองของกรุงเทพมหานครทิ้งหางความเปนเมืองของ
เมืองใหญภายในประเทศหลายแหงจนกลายเปนเมืองโตเดี่ยวที่รูจักกันไปท่ัวโลก ในป พ.ศ. 
2503 กรุงเทพมหานครมีประชากร 1,800,000 คน แตมีขนาดใหญกวาเมืองเชียงใหม 27 เทา 
และในป พ.ศ. 2524 กรุงเทพมหานครมีประชากร 5,100,000 แตกลับมีขนาดใหญกวาเชียงใหม
ซึ่งเปนเมืองใหญอันดับสองของประเทศในขณะนั้นถึง 50 เทา (วิชัย  ศรีคํา 2547, 1) 
  ป พ.ศ. 2547 กรุงเทพฯ มีปรากฏการณการขยายตัวของเมืองที่นาตื่นเตนยิ่งขึ้น 
จํานวนประชากรของกรุงเทพฯ ไดเติบโตจนเกินขีดความสามารถท่ีเนื้อที่ของกรุงเทพฯ จะ
รองรับไดและไดเกิดปรากฎการณไหลลนไปยังที่ตั้งเมืองที่อยูโดยรอบ (วิชัย  ศรีคํา 2547, 3) 
จนกระทั่งในขณะนี้เขตเมืองของกรุงเทพมหานครไดถูกโอบลอมดวยชุมชนเมืองขนาดใหญที่มี
ประชากรในเขตเทศบาลทุกประเภทรวมจํานวนเกือบสองแสนคนขึ้นไปจนถึงหกแสนกวาคน 
ไดแก เขตเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี และปทุมธานีทางทิศเหนือของกรุงเทพฯ ในเขตจังหวัด
สมุทรสาครทางทิศตะวันตกและในจังหวัดสมุทรปราการทางทิศใต นอกจากนี้ยังมีแนวโนมวา
ประชากรในเขตเทศบาลของจังหวัดนครนายก และฉะเชิงเทราจะมีการเพ่ิมจํานวนขึ้นอีกมาก 
และมีการขยายตัวเขาเชื่อมตอกับกรุงเทพมหานครโดยเสนทางถนนขนาดใหญที่พุงจาก
กรุงเทพฯ เขาสูที่ตั้งเมืองที่กําลังขยายตัวเหลาน้ี ประมาณวาจํานวนประชากรที่อยูลอมรอบ
กรุงเทพฯ เหลาน้ีจะมีเกือบ 4 – 5 ลานคน เม่ือรวมเขากับประชากรของกรุงเทพฯ ซึ่งมี 6 ลาน
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ตารางท่ี 8.1  อัตราสวนรอยละของประชากรในเขตเมืองของจังหวัดในภูมิภาคทางภูมิศาสตร

ของประเทศไทย 
 

ภาคเหนือ จํานวน
ประชากร
ทั้งจังหวัด 

(คน) 

จํานวน
เขต

เทศบาล 
(แหง) 

จํานวน
ประชากรใน
เขตเทศบาล 

(คน) 
จังหวัด 

อัตราสวนรอย
ละของ

ประชากรใน
เขตเมือง 

เชียงใหม 1. 1,500,127 29 398,169 26.5 
2. ลําพูน 413,299 13 99,028 23.9 
3. ลําปาง 782,152 16 224,994 28.7 
4. อุตรดิตถ 464,474 16 99,509 21.4 
5. แพร 492,561 13 107,194 21.7 
6. นาน 458,041 8 62,298 13.6 
7. พะเยา 502,780 12 110,715 22.0 
8. เชียงราย 1,129,701 25 199,783 17.6 
9. แมฮองสอน 210,537 5 21,336 10.1 

รวม 9 จังหวดั 5,953,672 137 1,323,026 22.2 

ภาคกลาง จํานวน
ประชากร
ทั้งจังหวัด 

(คน) 

จํานวน
เขต

เทศบาล 
(แหง) 

จํานวน
ประชากรใน
เขตเทศบาล 

(คน) 

จังหวัด 

อัตราสวนรอย
ละของ

ประชากรใน
เขตเมือง 

1. กรุงเทพมหานคร 6,355,144 - 6,355,144 100 
2. สมุทรปราการ 1,028,401 16 648,360 63.0 
3. นนทบุร ี 816,614 10 539,504 66.0 
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ตารางที่ 8.1  (ตอ) 
 

ภาคกลาง จํานวน
ประชากร
ทั้งจังหวัด 

(คน) 

จํานวน
เขต

เทศบาล 
(แหง) 

จํานวน
ประชากรใน
เขตเทศบาล 

(คน) 

จังหวัด 

อัตราสวนรอย
ละของ

ประชากรใน
เขตเมือง 

4. ปทุมธานี 677,649 14 317,014 46.7 
5. พระนครศรีอยุธยา 727,277 27 240,250 33.0 
6. อางทอง 269,419 10 72,523 26.9 
7. ลพบุร ี 745,506 12 119,956 16.0 
8. สิงหบุรี 232,766 7 68,524 29.4 
9. ชัยนาท 359,829 9 46,669 12.9 
10. สระบุร ี 575,053 21 224,913 39.1 
11. สุพรรณบุรี 855,949 21 148,421 17.3 
12. นครปฐม 815,122 15 220,078 26.9 
13. สมุทรสาคร 466,281 7 195,895 42.0 
14. สมุทรสงคราม 204,177 5 47,942 23.4 
15. นครสวรรค 1,090,379 18 230,335 21.1 
16. นครนายก 241,081 5 30,407 12.6 
17. อุทัยธาน ี 304,122 10 54,339 17.8 
18. กําแพงเพชร 674,027 12 87,250 12.9 
19. สุโขทัย 593,264 13 116,043 19.5 
20. พิษณุโลก 792,678 13 155,465 19.6 
21. พิจิตร 572,989 18 117,619 20.5 
22. เพชรบูรณ 965,784 16 159,494 16.5 

รวม 22 จังหวัด 19,363,511 
13,008,367 

279 
279 

10,196,145 
3,841,001 

52.6 
29.5 ไมรวม กทม.  
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ตารางที่ 8.1  (ตอ) 
 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

จํานวน
ประชากร
ทั้งจังหวัด 

(คน) 

จํานวน
เขต

เทศบาล 
(แหง) 

จํานวน
ประชากรใน
เขตเทศบาล 

(คน) 
จังหวัด 

อัตราสวนรอย
ละของ

ประชากรใน
เขตเมือง 

1. นครราชสีมา 2,556,260 45 537,883 21.0 
2. บุรีรัมย 1,493,359 24 206,314 13.8 
3. สุรินทร 1,327,901 14 104,651 7.8 
4. ศรีสะเกษ 1,405,500 14 148,412 10.5 
5. อุบลราชธาน ี 1,691,441 23 269,276 15.9 
6. ยโสธร 561,430 9 62,433 11.1 
7. ชัยภูมิ 1,095,360 20 177,167 16.1 
8. อํานาจเจริญ 359,360 8 64,404 17.9 
9. หนองบัวลําภู 482,207 13 110,415 22.8 
10. ขอนแกน 1,733,434 31 376,915 21.7 
11. อุดรธานี 1,467,158 30 399,657 27.2 
12. เลย 607,083 14 102,965 16.9 
13. หนองคาย 883,704 17 183,416 20.7 
14. มหาสารคาม 947,313 11 115,896 12.2 
15. รอยเอ็ด 1,256,458 17 152,959 12.1 
16. กาฬสินธุ 921,366 24 188,197 20.4 
17. สกลนคร 1,040,766 16 145,770 14.0 
18. นครพนม 684,444 10 94,244 13.7 
19. มุกดาหาร 310,718 4 46,941 15.1 

รวม 19 จังหวัด 20,825,262 344 3,487,915 16.7 
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ตารางที่ 8.1  (ตอ) 
 

ภาคใต จํานวน
ประชากร
ทั้งจังหวัด 

(คน) 

จํานวน
เขต

เทศบาล 
(แหง) 

จํานวน
ประชากรใน
เขตเทศบาล 

(คน) 

จังหวัด 

อัตราสวนรอย
ละของ

ประชากรใน
เขตเมือง 

1. นครศรีธรรมราช 1,519,811 21 259,542 17.0 
2. กระบี ่ 336,210 10 55,323 16.4 
3. พังงา 234,188 9 34,085 14.5 
4. ภูเก็ต 249,446 6 91,453 36.6 
5. สุราษฎรธาน ี 869,410 20 268,660 30.9 
6. ระนอง 161,210 6 30,780 19.0 
7. ชุมพร 446,206 14 83,367 18.6 
8. สงขลา 1,255,662 19 407,449 32.4 
9. สตูล 247,875 6 40,000 16.1 
10. ตรัง 595,985 14 119,127 20.0 
11. พัทลุง 498,471 6 72,818 14.6 
12. ปตตาน ี 595,985 12 116,396 19.5 
13. ยะลา 415,537 8 114,854 27.6 
14. นราธิวาส 662,350 17 162,611 24.5 

รวม 14 จังหวัด 8,087,471 168 1,856,465 22.9 

ภาคตะวันตก จํานวน
ประชากร
ทั้งจังหวัด 

(คน) 

จํานวน
เขต

เทศบาล 
(แหง) 

จํานวน
ประชากรใน
เขตเทศบาล 

(คน) 

จังหวัด 

อัตราสวนรอย
ละของ

ประชากรใน
เขตเมือง 

1. ตาก 486,146 13 117,876 24.2 
2. ราชบุร ี 791,217 23 241,874 30.5 
3. กาญจนบุรี 734,394 27 172,373 23.4 
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ตารางที่ 8.1  (ตอ) 
 

    

ภาคตะวันออก จํานวน
ประชากร
ทั้งจังหวัด 

(คน) 

จํานวน
เขต

เทศบาล 
(แหง) 

จํานวน
ประชากรใน
เขตเทศบาล 

(คน) 

จังหวัด 

อัตราสวนรอย
ละของ

ประชากรใน
เขตเมือง 

4. เพชรบุร ี 435,467 11 159,209 36.5 
5. ประจวบคีรีขนัธ 449,467 15 163,494 36.3 

รวม 5 จังหวดั 2,896,601 89 854,826 29.5 
1. ชลบุร ี 1,040,865 27 566,877 54.4 
2. ระยอง 522,133 16 206,259 39.5 
3. จันทบุร ี 480,064 16 157,446 32.7 
4. ตราด 219,345 9 109,277 49.8 
5. ฉะเชิงเทรา 635,153 22 133,540 21.0 
6. ปราจีนบุรี 406,732 12 68,487 16.8 
7. สระแกว 485,632 5 71,200 14.6 

รวม 7 จังหวดั 3,789,924 107 1,313,086 34.6 

รวมทั้งประเทศ 76 
จังหวัด 

60,926,441 1,124 19,031,463 31.2 

ที่มา: 1.  ขอมูลประชากรจากสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543   
     2.  ขอมูลจํานวนเขตเทศบาลจากกรมการบริหารสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
2545 
 
  ภาพของการตั้งถิ่นฐานแบบเมืองในประเทศไทยจะสมบูรณแบบย่ิงขึ้น หากไดมี
การศึกษาวิเคราะหในเชิงความสัมพันธระหวางพ้ืนที่เมืองในภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ รวมทั้ง
เมืองบริเวณพรมแดน ตรงบริเวณรอยตอของเขตแดนระหวางประเทศจะมีภาพความ
เจริญเติบโตของชุมชนที่นาสนใจไมนอย ดังที่เคยวิเคราะหอยางยอเก่ียวกับผลกระทบของการ
เขารวมมือทางเศรษฐกิจในองคกรระดับภูมิภาค ในบทนําของหนังสือเลมน้ีมาแลว 
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ปญหาจากการตั้งถิ่นฐานเมืองและชนบท 4. 
 
  ประชากรรอยละ 31.2 ของประเทศไทยในปจจุบันมีการตั้งถิ่นฐานอยูในพ้ืนที่เมือง 
สภาพเชนน้ียอมหมายถึงประชากรอีกรอยละ 69 ของประเทศกระจายตัวอยูในเขตชนบทของ
ประเทศ ประชากรในเขตเมืองกอปญหาจากการเพิ่มจํานวนของตนเองใหกับเขตเมืองและไดรับ
ความสนใจจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยสมํ่าเสมอ แตปญหาก็ยังคงมีอยูและแกไขไมได อีก
ทั้งจะเพ่ิมความรุนแรงมากขึ้นและปญหาที่เกิดขึ้นก็ยังคงเปนปญหาเดิม ๆ ที่เก่ียวของกับชุมชน
แออัด ที่อยูอาศัย อาชญากรรม ยาเสพติด การจราจร ปญหาสังคมและปญหาสิ่งแวดลอมเร่ือง
น้ําเสีย อากาศเสีย เสียงดัง การถูกลิดรอนสิทธิในทรัพยากร และสิทธิมนุษยชน ปญหาเหลาน้ี
มิใชมีอยูเพียงเฉพาะในเขตเมือง แตเปนปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่การตั้งถิ่นฐานในชนบทดวย 
สาเหตุเพราะจํานวนประชากรในชนบทมีไมนอย แมวาจะมีความหนาแนนไมเทา ยิ่งไปกวาน้ันก็
คือ ไดมีการกระจายของแบบแผนการใชชีวิตในแนวบริโภคนิยมของชาวเมืองเขาไปในชนบท
มากขึ้น ทําใหชาวชนบทมีความคาดหวังตอการมีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นและละทิ้งทรัพยากร
ของทองถิ่นเขามาแสวงหาทรัพยากรในเขตเมือง ปญหาการเคลื่อนยายจากชนบทเขาสูเมือง
ใหญจึงเพ่ิมขึ้นโดยไมหยุดย้ัง อน่ึง แมวาประชาชนบางสวนจะยังดํารงชีวิตอยูในชนบท การ
ดํารงชีวิตก็ไมไดสงบสุขดังแตกอน เน่ืองจากตองเผชิญกับสภาพแวดลอมทุกประเภทท่ีเส่ือม
โทรม การถูกเอารัดเอาเปรียบ การถูกลิดรอนสิทธิในที่ดินจากการพัฒนาของรัฐและเอกชน ใน
ชนบทมีชองวางระหวางการกระจายรายไดมากข้ึน การตั้งถิ่นฐานในชนบทมีประชาชนที่ถูก
ผลักดันใหเขาไปต้ังถิ่นฐานในบริเวณพื้นที่ชายขอบทางเศรษฐกิจมากขึ้น เชน หาดทราย
ชายทะเล ที่ดินริมฝงแมน้ํา ที่ปาไมเส่ือมโทรมและที่ลุมชื้นแฉะ หนองบึงที่ไมมีผูใดปรารถนา 
การบุกรุกพ้ืนที่กอความรกรุงรังและทําลายสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและมนุษยใหเส่ือม
ทรามลงมากขึ้น ทํานองเดียวกันกับการเกิดชุมชนแออัดในเขตเมืองตามบริเวณใตสะพาน ใต
ทางดวน กําแพงเมืองเกา ชองวางระหวางอาคารสูง ที่ดินวางเปลา และสวนรางบริเวณใจกลาง
เมืองและชานเมือง ภาพพ้ืนที่ปญหาเหลาน้ีเกิดขึ้นควบคูกับการตั้งถิ่นฐานในเมืองและชนบท
ของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 
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การวางแผนแกไขปญหาจากการตั้งถิ่นฐาน 5. 
 
  ประเทศไทยตระหนักและระแวดระวังการเกิดขึ้นของปญหาการตั้งถิ่นฐานมาโดยตลอด
ระยะเวลา 40 กวาป ที่การพัฒนาประเทศตามระบบเศรษฐกิจแบบตะวันตกเริ่มขึ้น มีการกําหนด
แผนพัฒนาการตั้งถิ่นฐานทั้งโดยชัดแจงและโดยนัย ไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2524) จนกระทั่งถึงขณะนี้เปนฉบับที่ 9 (พ.ศ. 

2545 – 2549) แตแผนพัฒนาชุมชนเมืองในประเทศโดยภาพรวมก็มีลักษณะสามประการ
ดังตอไปน้ี 
  5.1 รัฐบาลพยายามที่จะเกลี่ยกระจายประชากรที่กระจุกตัวอยูที่กรุงเทพมหานครใหไป
เพ่ิมขึ้นในภูมิภาค โดยอาศัยการจัดตั้งเมืองหลักในภูมิภาคตามทฤษฎีขั้วการเจริญเติบโต 
(growth pole theory) เปนกลไก เมืองหลักในภูมิภาคเหลาน้ีจะทําหนาที่สกัดก้ันการเคลื่อนยาย
ประชากรใหชะลอการเขาสูกรุงเทพมหานคร เมืองหลักที่กําหนดขึ้นในแผนพัฒนาฉบับที่ 4 มี 9 
เมือง คือ เชียงใหม พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแกน นครราชสีมา ชลบุรี ภูเก็ต และ
สงขลา – หาดใหญ เมืองเหลาน้ีเปนเมืองขนาดกลางที่มีประชากร 100,000 – 300,000 คน และ
เปนศูนยกลางของแตละภูมิภาคอยูแตเดิม 
  5.2 การพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเมืองหลักของภูมิภาค โดยจัดใหมี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะใชประโยชนจากทรัพยากร วัตถุดิบ และแรงงานของภูมิภาค มีการ
จัดตั้งศูนยการผลิตดานอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา ศูนยราชการ ทาเรือ ตลาดสินคาชายแดน 
ศูนยกลางดานการสาธารณสุข รวมทั้งการจัดการบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เชน ถนน 
น้ําประปา ไฟฟา การดําเนินการในเรื่องน้ี รัฐบาลคาดหวังวาจะชวยหันเหทิศทางการเคลื่อนยาย
ของประชาชนในชนบทได 

สําหรับสาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ บางฉบับที่นาสนใจนั้น มีดังที่จะกลาวตอไปน้ี   
  ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) กําหนดใหจังหวัดเชียงใหม เชียงรายและ
ลําปางเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศ เมืองทองเที่ยวและศูนยกลางการแปรรูปวัตถุดิบใน
ทองถิ่น และจุดศูนยกลางการคาขายชายแดนที่แมสาย 
  จังหวัดพิษณุโลก เปนศูนยกลางการคาและบริการทั้งอุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบใน
ทองถิ่น สวนจังหวัดนครสวรรคเปนศูนยกลางการขนสงสินคาทางบกและทางน้ํา 
  จังหวัดขอนแกนเปนศูนยกลางการคาและบริการ การคมนาคมขนสงและการศึกษาของ
ภูมิภาคท่ีสนับสนุนความรวมมือกับกลุมประเทศอินโดจีน 
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  จังหวัดอุดรธานี เปนศูนยกลางการคาขายและบริการกับกลุมประเทศอินโดจีน และ
กระจายสินคาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยใหเชื่อมโยงกับจังหวัดสกลนครและจุด
คาขายชายแดนที่ทาเสด็จ (จ.หนองคาย) และทาขาม (จ.อุบลราชธานี) 
  จังหวัดนครราชสีมา กําหนดใหเปนศูนยกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางที่
เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ชายฝงทะเลตะวันออกและเมืองศูนยกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 
อุบลราชธานี รอยเอ็ด สุรินทร และจุดคาขายชายแดนที่ชองเม็ก (จ.อุบลราชธานี) 
  จังหวัดสระบุรี กําหนดใหเปนเมืองศูนยกลางของภาคกลางตอนบน โดยเปนศูนยกลาง
การคาการบริการทางวิชาการ การศึกษา การฝกอบรม การพัฒนาฝมือแรงงาน การให
คําปรึกษาทางธุรกิจ รวมทั้งศูนยกลางอุตสาหกรรม ศูนยกลางการคมนาคมขนสงระหวาง
ภูมิภาค ซึ่งจะเชื่อมโยงกับพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก 
  จังหวัดราชบุรี เปนศูนยกลางหลักดานการคา บริการ และบริหาร รวมทั้งเปนเขต
อุตสาหกรรมการเกษตรและเครื่องจักรเครื่องยนตของภูมิภาคตะวันตก โดยเชื่อมโยงกับจังหวัด
กาญจนบุรีและเพชรบุรี 
  จังหวัดสุราษฎรธานี เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมและการคาเพ่ือรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมชายฝงอาวไทยและการใชกาซธรรมชาติจากอาวไทย โดยเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมหลักบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก 
  จังหวัดภูเก็ตเปนเมืองทา ศูนยธุรกิจการคาระหวางประเทศ การทองเที่ยว การบริการ
และอุตสาหกรรมสงออก โดยเชื่อมโยงกับจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  จังหวัดสงขลา เปนเมืองทา แหลงทองเท่ียวและศูนยกลางบริหารราชการ สวนอําเภอ
หาดใหญเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสง ธุรกิจการคาและการบริการ โดยเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาจังหวัดปตตานี และจุดคาขายชายแดนที่อําเภอสะเดา (จ.สงขลา) อําเภอสุไหงโกลก (จ.
นราธิวาส) และอําเภอเบตง (จ.ยะลา) (เสนห  ญาณสาร 2541, 55-59) 
  5.3 การใชกลไกดานบริหารปกครอง ไดแก การกระจายอํานาจการปกครองออกสู
ทองถิ่นทั่วประเทศ กลไกดานนี้ปรากฏอยางชัดเจนในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2540-2544) เม่ือมีการยกฐานะเทศบาลเมืองทั้งหมดขึ้นเปนเทศบาลนคร และยกฐานะ
สุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบลรวมทั้งการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลเพ่ิมขึ้น รวมทั้งให
อํานาจการปกครองทองถิ่น ผลก็คือมีเขตเทศบาลจํานวน 1,130 แหง และองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 6,397 แหง (โกวิทย  พวงงาม 2544, 171) 
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  การกระจายอํานาจใหกับประชาชนเปนสิ่งที่รัฐบาลคาดหวังวาเม่ือประชาชนสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรไดเองทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ความตองการของประชาชนจะ
ไดรับการสนองตอบอยางเต็มที่ และจะสามารถแกไขปญหาจากการตั้งถิ่นฐานได 
 
ผลสําเร็จของการวางแผนแกไขปญหา 6. 

 
  การดําเนินการแกไขตามแผนพัฒนาฯ ในชวงระยะ 20 ป ที่ผานมายังไมอาจกลาวไดวา
ประสบความสําเร็จ หากมีการพิจารณาความเจริญเติบโตอยางไมหยุดย้ังของกรุงเทพมหานคร
เขามาประกอบ ในที่นี้จะขอเสนอการวิเคราะหเชิงทฤษฎีถึงสาเหตุของการไมประสบความสําเร็จ
ดังความคาดหวังของนโยบาย 
  การสกัดก้ันประชากรใหชะลอการเคลื่อนยายเขาสูกรุงเทพมหานคร โดยใหเคลื่อนยาย
เขาสูเมืองหลักซ่ึงเปนเมืองขนาดกลางภายในภูมิภาคแทนน้ัน มีประสิทธิภาพนอย แมวาจะมี
การเตรียมจัดตั้งระบบเศรษฐกิจที่มีการจางงานรวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตไว
แลวก็ตาม สาเหตุที่เปนเชนน้ีเพราะเมืองขนาดกลางมีสินคาและการบริการระดับทองถิ่นจํานวน
นอย ขาดความหลากหลายตามหลักการตลาดเกี่ยวกับระดับการทรงตัวของสินคา ดังน้ันจะ
สนองตอบความตองการของประชาชนไดจํากัด จึงมีแรงดึงดูดประชากรที่จะเขาอยูอาศัยไดนอย 
สภาพอยางน้ีผิดกับเมืองขนาดใหญที่สามารถผลิตสินคาและบริการไดหลากหลายและมีราคาถูก 
เน่ืองจากพื้นที่เมืองใหญครอบคลุมพ้ืนที่เมืองขนาดเล็กกวาไดหลายเมืองและสามารถรวบรวม
ผลผลิตของเมืองเหลาน้ีมาสรางความหลากหลายใหกับสินคาและบริการของตน นอกจากน้ี
จํานวนประชากรที่มากทําใหระดับการทรงตัวของสินคาต่ํา ดึงดูดเจาของกิจการเขามาดําเนิน
กิจการไดมาก ดวยเหตุนี้ในเมืองขนาดเล็กกวาซ่ึงถูกจัดตั้งเปนศูนยกลางของการศึกษา อาจ
ดึงดูดนักศึกษาเขามาอาศัยในเมืองไดในระยะที่ยังศึกษาอยู แตเม่ือจบการศึกษาแลวก็จะเดิน
ทางเขามาทํางานในกรุงเทพฯเสียเปนสวนมาก เจาของกิจการก็เชนเดียวกันตองเดินทางเขา
กรุงเทพฯเพื่อลงทุนดําเนินกิจการเพราะในเมืองหลักในตางจังหวัด แหลงงานและการลงทุนมีอยู
จํากัด และเมื่อเกิดกรณีที่เสนทางคมนาคมขนสงระหวางกรุงเทพฯกับตางจังหวัดสะดวกในการ
เดินทาง ทางเลือกของคนยายถิ่นระหวางเมืองหลักในภูมิภาคและกรุงเทพฯ จึงยังคงเปน
กรุงเทพฯเชนเคย 
  เก่ียวกับการกระจายอํานาจการปกครองทองถิ่นก็เชนเดียวกันยังมีการควบคุมจาก
ระบบราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคอยูโดยอางเหตุของความไมพรอมทางความรูและ
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สรุป 7. 

 
  เขตเมืองในประเทศไทย กําหนดขึ้นตามการจัดตั้งเขตเทศบาล ความเปนเมืองของ
ประเทศไทยเม่ือ 40 กวาป ที่ผานมามีระดับต่ําเพราะมีการกําหนดเขตเทศบาลขึ้นมานอยแหง 
ปจจุบันคาความเปนเมืองของประเทศเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 31 สัดสวนรอยละท่ีเหลือเปนพ้ืนที่
ชนบท กรุงเทพมหานครยังคงความเปนเอกนครตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในป พ.ศ. 2547 เรา
เร่ิมมองเห็นการขยายตัวของเมืองในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯที่เติบใหญเขาเชื่อมตอกับ
กรุงเทพฯ บริเวณน้ีมีแนวโนมที่จะเปนพื้นที่ๆ มีประชากรหนาแนนมากที่สุดของประเทศ เมือง
ในเขตภูมิภาคและบริเวณพรมแดนนาจะมีแนวโนมการขยายตัวในทํานองเดียวกันและเรื่องนี้
ควรมีการศึกษาตอไป สําหรับการตั้งถิ่นฐานในชนบทนั้นมีปญหาอยางเดียวกันกับการตั้งถิน่ฐาน
เมือง เน่ืองจากการดํารงชีวิตแบบเมืองแพรระบาดเขาไปในชนบท การวางแผนลดขนาดของ
เมืองใหญโดยทฤษฎีขั้วการเจริญเติบโต ที่อาศัยเมืองหลักและการพัฒนาศูนยเศรษฐกิจเปน
กลไกสําคัญยังไมไดผล การแกปญหาและการวางแผนการตั้งถิ่นฐานของประเทศตองการ
มุมมองและแนวคิดที่แตกตางในการเขาถึงแกนของปญหา 
 
 
 
 

GE253 231 



 

แนวขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 

วัตถุประสงคหลักของการจัดตั้งเขตเทศบาลของประเทศไทยคืออะไร 1. 
 (1) จัดตั้งเขตเมือง  (2) เพ่ิมพูนความกาวหนาทางเศรษฐกิจ 
 (3) การกระจายอํานาจรัฐออกสูทองถิ่น (4) รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
2. สาเหตุใดทําใหจํานวนประชากรในเขตเมืองของประเทศไทยเพ่ิมขึน้อยางรวดเร็วตั้งแต พ.ศ. 

2542 เปนตนมา 
 (1) อัตราการเกิดของประชาชนเพิ่มขึ้น (2) นโยบายการจัดตั้งเมืองหลักในภูมิภาค 
 (3) การยกฐานะสขุาภิบาลเปนเทศบาลตําบล (4) อัตราการยายถิ่นเขาสูเมืองเพิ่มขึ้น 

จํานวนประชากรของทองที่ที่จะยกฐานะเปนเขตเทศบาลนครตองมีจํานวนเทาไรเปนอยางต่ํา 3. 
 (1) 50,000 คนขึน้ไป (2) 10,000 คนขึน้ไป 
 (3) 7,000 คนขึ้นไป  (4) 100,000 คนขึ้นไป 
4. จังหวัดใดมีอัตราสวนรอยละของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเมืองมากที่สุดโดยเปนรองจาก

กรุงเทพมหานคร 
 (1) เชียงใหม   (2) นนทบุร ี
 (3) นครราชสีมา  (4) สมุทรปราการ 

เขตการปกครองใดจัดเปนเขตเมือง 5. 
 (1) จังหวัด    (2) อําเภอเมืองของทุกจังหวัด 
 (3) องคการบริหารสวนตําบล (4) เทศบาล 
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