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หน่วยท่ี  3 

ความเป็นเมืองในนครและมหานคร 
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ความเป็นเมอืงในนครและ      
มหานคร 
 

ตอนที ่3.1 ความหมายและ
การพฒันาสูค่วามเป็นเมอืง 

ตอนที ่3.2 แนวคดิเกีย่วกบั
การเป็นเมอืง 

ตอนที ่3.3 ววิฒันาการของ
ความเป็นเมอืงในนครและ
มหานคร 

3.1.2 การพฒันาสูค่วามเป็นเมอืง 

3.3.1 ความหมายและพฒันาการ
ของนครและมหานคร 

3.2.2 ความเป็นเมอืงตามแนวคดิ
เศรษฐศาสตรก์ารเมอืง 

3.1.1 ความหมายของความเป็น
เมอืง 

3.2.3 ความเป็นเมอืงตามแนวคดิหลงั
โครงสรา้งนิยม 

3.3.2 การพฒันาสูค่วามเป็นเมอืงใน
นครและมหานคร 
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หน่วยท่ี 3  

ความเป็นเมืองในนครและมหานคร 
 

เคา้โครงเนื้อหา 
 ตอนที ่3.1  ความหมายและการพฒันาสู่ความเป็นเมอืง 

  เรือ่งที ่3.1.1  ความหมายของความเป็นเมอืง 

  เรือ่งที ่3.1.2  การพฒันาสู่ความเป็นเมอืง  

 ตอนที ่3.2  แนวคดิเกีย่วกบัความเป็นเมอืง 

  เรือ่งที ่3.2.1  ความเป็นเมอืงตามแนวคดิเศรษฐศาสตรก์ารเมอืง 

  เรือ่งที ่3.2.2  ความเป็นเมอืงตามแนวคดิหลงัโครงสรา้งนิยม 

 ตอนที ่3.3  ววิฒันาการของความเป็นเมอืงในนครและมหานคร 

  เรือ่งที ่2.3.1  ความหมายและพฒันาการของนครและมหานคร 

  เรือ่งที ่3.3.2  การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงในนครและมหานคร 

   

แนวคิด 

1. ความเป็นเมอืงถูกก าหนดนิยามไว้ในหลายลกัษณะ ตามแต่จุดมุ่งเน้น ประเดน็ปญัหา และ

เกณฑ์ชี้ว ัดความเป็นเมือง การนิยามความหมายของเมืองจึงอาจนิยามได้อย่างกว้างๆ ว่า เมือง 

หมายถึง สถานที่ตัง้ถิ่นฐานที่มีล ักษณะถาวร มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและมีขนาดใหญ่ โดย

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชพีธุรกจิการค้า ซึ่งแต่ละประเทศก าหนดเกณฑค์วามเป็นเมอืงแตกต่าง

กนัไปตามความเหมาะสมกบัสภาพทางเศรษฐกจิ สงัคม และการปกครองของประเทศนัน้ๆ  โดยในส่วน
ของการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงนัน้ เกิดขึน้ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 หรอืเป็นวาทกรรมการพฒันา

แห่งยุคหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ทีม่องว่าการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงจะน ามาซึ่งความเจรญิก้าวหน้าทัง้

ดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม เทคนิควทิยาการ และศลิปวฒันธรรม 

2. แนวคดิเศรษฐศาสตรก์ารเมอืงมองว่า นอกจากเมอืงจะเป็นศูนยก์ลางของความเจรญิกา้วหน้า 

อนัจะน ามาซึง่การกระจายความเจรญิไปยงัพื้นที่ห่างไกลในชนบทแลว้นัน้ เมอืงยงัสามารถถูกพจิารณา

ในฐานะของการดูดซบัส่วนเกนิ ความอุดมสมบูรณ์และความมัง่คัง่จากชนบทเขา้สู่เมอืง เพื่อผลในการ

สะสมทุนและความเจรญิก้าวหน้าของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก 

ส่งผลใหเ้กดิการพฒันาแบบไม่สมดุลและไม่เท่าเทยีม ในขณะทีแ่นวคดิหลงัโครงสรา้งนิยมศกึษาเมอืงใน

หลายมติิด้วยการให้ความส าคญักับการศึกษาบรรดาพื้นที่ต่างๆ ที่มคีวามส าคญัของเมอืงที่มคีวาม
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เกี่ยวเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของชีวติประจ าวนัของคนในสงัคม เช่น บ้าน ถนน สุสาน คุก โรงเรยีน 

โรงพยาบาล มหาวทิยาลยั พพิธิภณัฑ ์อนุสาวรยี ์และศูนยก์ารค้า เป็นต้น เพื่อต้องการแสดงให้เหน็ว่า

ความเป็นเมอืงไดส้รา้งใหพ้ืน้ทีเ่หล่านี้มฐีานะเป็นผูก้ระท า สรา้งเอกลกัษณ์/ความหมายใหก้บัคนในสงัคม 

 3. มหานคร หมายถงึ ท้องถิน่ที่เป็นศูนยก์ลางของความเจรญิทางเศรษฐกจิ สงัคม เป็นเมอืงที่

ด าเนินธุรกจิทางด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เป็นเมอืงที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานบนัเทงิ โดยมี

พลเมอืงอย่างน้อย 50,000 คนขึน้ไป ในขณะทีน่คร หมายถงึ สถานทีซ่ึง่มปีระชาชนจ านวนมากอยู่อาศยั 

เป็นศูนยก์ลางทางการปกครอง การพาณิชย ์และการคมนาคม ดงันัน้การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงในนคร

และมหานครจงึเป็นประเดน็ทีภ่าคประชาสงัคม รฐับาล และองคก์ารระหว่างประเทศต้องตระหนักว่าการ

พฒันาสู่ความเป็นเมอืงเป็นเรื่องที่มคีวามส าคญัและสามารถน าศกัยภาพของความเป็นเมอืงมาพฒันา

เศรษฐกจิในรปูแบบใหมท่ีใ่หค้วามส าคญักบัสิง่แวดลอ้ม วฒันธรรม และวถิชีวีติของคนในสงัคม มากกว่า

การน าเงือ่นไขของการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงมาเป็นปจัจยัในการพฒันาเศรษฐกจิแต่เพยีงดา้นเดยีวเฉก

เช่นทีผ่่านมา 

 

วตัถปุระสงค ์
 เมือ่ศกึษาหน่วยที ่3 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

 1.  อธบิายความหมายและการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงได ้

 2.  อธบิายแนวคดิเกีย่วกบัความเป็นเมอืงได ้

 3.  อธบิายววิฒันาการของความเป็นเมอืงในนครและมหานครได ้

 

กิจกรรม 
 1.  กจิกรรมการเรยีน 

      1)  ศกึษาแผนผงัแนวคดิของหน่วยที ่3      

      2)  อ่านแผนการสอนประจ าหน่วยที ่3      

      3)  ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนหน่วยที ่3     

      4)  ศกึษาเนื้อหาสาระ ดงันี้        

  ก.  หนงัสอืและบทความเพิม่เตมิ       

  ข.  สื่อโสตทศัน์และอื่นๆ        

      5)  ปฏบิตักิจิกรรมในแต่ละเรือ่ง       
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      6)  ตรวจสอบกจิกรรมจากแนวตอบ       

     7)  ท าแบบประเมนิผลตนเองหลงัเรยีนหน่วยที ่3 

 2.  งานทีก่ าหนดใหท้ า         

     1)  คน้ควา้ศกึษาเพิม่เตมิจากต าราทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   

     2)  สรปุประเดน็ส าคญัจากการศกึษาเพิม่เตมิ โดยอาจใชเ้นื้อหาเพิม่เติมดงักล่าว

ประกอบการตอบค าถามหรอืกจิกรรมอื่นๆทีก่ าหนดส าหรบัชุดวชิานี้ 

 3.  การสมัมนาเสรมิ                                              

       เขา้รบัการสมัมนาเสรมิตามวนั เวลา และสถานทีท่ีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

แหล่งวิทยาการ 
 1.  สื่อการศกึษา         

      1)  แนวการศกึษาหน่วยที ่3        

       2)  เอกสารอา้งองิในบรรณานุกรม 

 2.  หนงัสอืในหอ้งสมดุต่างๆและศูนยว์ทิยบรกิาร 

 

การประเมินผลการเรียน 

 1.  ประเมนิจากการสมัมนาเสรมิ และงานทีก่ าหนดใหท้ าในแผนกจิกรรม   

2.  ประเมนิจากการสอบไล่ประจ าภาคการศกึษา 
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
วตัถปุระสงค ์ เพื่อประเมนิความรูเ้ดมิในการเรยีนรูข้องนกัศกึษาเกีย่วกบัเรือ่ง “ความเป็นเมอืงในนคร

และมหานคร” 

ค าแนะน า       อ่านค าถามแลว้เขยีนค าตอบลงในช่องว่างทีก่ าหนดให ้นักศกึษามเีวลาท าแบบประเมนิ

ชุดน้ี (30 นาท)ี 

1. อธบิายความหมายและลกัษณะของความเป็นเมอืงมาพอสงัเขป 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ตอนท่ี 3.1  

ความหมายและการพฒันาสู่ความเป็นเมือง 
 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนที ่3.1 แลว้จงึศกึษาเนื้อหาสาระ พรอ้มปฏบิตักิจิกรรมในแต่ละเรือ่ง 

 

หวัเร่ือง 
 เรือ่งที ่3.1.1  ความหมายของความเป็นเมอืง 

 เรือ่งที ่3.1.2  การพฒันาสู่ความเป็นเมอืง 

 

แนวคิด 
 1. ความเป็นเมอืงมกีารก าหนดนิยามไวใ้นหลายลกัษณะ ตามแต่จุดมุ่งเน้นและประเดน็ปญัหาที่

นักวชิาการแต่ละคนให้ความสนใจ ดงันัน้การนิยามความหมายของเมอืงจงึยงัคงเป็นประเดน็ที่ถกเถยีง

ว่าควรน าเกณฑ์ชี้วดัใดมาใช้เป็นฐานในการนิยามความหมาย การนิยามความหมายของเมอืงจงึอาจ

นิยามได้อย่างกว้างๆ ว่า เมือง หมายถึง สถานที่ตัง้ถิ่นฐานที่มีล ักษณะถาวร มีประชากรอาศัยอยู่

หนาแน่นและมขีนาดใหญ่ โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกี่ยวกบัธุรกจิการคา้ ซึง่แต่ละประเทศ

ก าหนดเกณฑค์วามเป็นเมอืงแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสมกบัสภาพทางเศรษฐกจิ สงัคม และการ

ปกครองของประเทศนัน้ๆ 

 2. การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงเกดิขึน้ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 หรอืเป็นวาทกรรมการพฒันา

แห่งยุคหลังสงครามโลกครัง้ที่ 2 ซึ่งมองว่าการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองมีความเกี่ยวเนื่ องกับความ

เจรญิกา้วหน้าทัง้ดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม เทคนิควทิยาการ และศลิปวฒันธรรม 

 

วตัถปุระสงค ์
 เมือ่ศกึษาตอนที ่3.1 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

 1.  อธบิายความหมายของความเป็นเมอืงได ้

 2.  อธบิายการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงได ้
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เร่ืองท่ี  3.1.1  ความหมายของความเป็นเมือง 
 

สาระสงัเขป 
 การศกึษาความเป็นเมอืงนับไดว้่ามคีวามส าคญัมากในการท าความเขา้ใจถงึแนวทางและปญัหา

อนัเนื่องมาจากการพฒันาสู่ความเป็นเมอืง เนื่องดว้ยการเปลีย่นแปลงสู่ความเป็นเมอืงไม่เพยีงแต่น ามา

ซึง่ความเจรญิในเชงิกายภาพเท่านัน้ หากแต่ยงัน ามาซึง่ปญัหาส าคญัในหลายด้าน เช่น การอพยพยา้ย

ถิน่ฐาน ความหนาแน่นของประชากร ระบบสาธารณูปโภคไม่เพยีงพอต่อความต้องการ ชุมชนแออดั 

และปญัหาจราจร เป็นต้น ดงันัน้การศกึษาการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงจงึเป็นอกีหน่ึงประเดน็ส าคญัของ

การศกึษาทางดา้นรฐัศาสตรท์ีต่้องพยายามท าความเขา้ใจ เพื่อน าไปปรบัใชใ้หส้อดคลอ้งกบัทศิทางการ

พฒันาสู่ความเป็นเมอืงทีก่ าลงัเกดิขึน้อย่างต่อเนื่องในทุกพืน้ที ่

 ความเป็นเมอืงถูกน ามาศกึษาและสรา้งการก าหนดนิยามไวใ้นหลายลกัษณะ ตามแต่จุดมุ่งเน้น

และประเด็นปญัหาที่นักวชิาการแต่ละคนให้ความสนใจ อาทิเช่น งานของไกเดยีน ไฮเบรกิ (Gideon 

Sjoberg) ทีม่องว่าววิฒันาการของเมอืงเกดิขึน้ครัง้แรกทีเ่มอืงเมโสโปเตเมยี (Mesopotemia) บรเิวณลุ่ม

แมน่ ้าไนลป์ระมาณ 3,500-4,000 ปี ก่อนครสิตกาล ในขณะทีง่านของเฟอรด์นิานด ์ทอนนี่ส ์(Ferdinand 

Tonnies) ใน ปี  ค .ศ .1887 ที่ มีชื่ อ ว่ า  “Fundamental Concepts of Sociology” ให้ ค วามส าคัญ กับ

การศกึษาเพื่อจ าแนกความแตกต่างระหว่างแก่นแทข้องชวีติแบบชนบทกบัชวีติแบบเมอืงในยุคนัน้ โดย

ทอนนี่ส์พบว่าในสงัคมเมอืงสมยัใหม่ที่มโีครงสรา้งซบัซ้อน ท าให้คนในสงัคมมคีวามเป็นปจัเจกชนสูง 

และด าเนินชวีติบนฐานของการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง1 สอดคล้องกบัความเหน็ของเอมลิ เดอร์

ไคม์ (Emile Durkheim) ในงานที่มีชื่อว่า “The Division of Labor in Society”  ที่มองว่าชีวิตในชนบท

เป็นชวีติทีม่คี่านิยมและโลกทศัน์ทีก่่อใหเ้กดิความเป็นหนึ่งเดยีวทางความคดิหรอืมสี านึกร่วมกนัของคน

ในสงัคม ในขณะทีช่วีติในเมอืงกลบัแตกต่างอย่างสิน้เชงิ เนื่องดว้ยการด ารงชวีติในเมอืงเรยีกรอ้งใหเ้กดิ

การแบ่งงานหรอือาชพีตามความช านาญพเิศษ ซึง่ได้ท าลายความเป็นเอกภาพของประสบการณ์ร่วมที่

มนุษยใ์นชุมชนแบบเดมิเคยมรี่วมกนั2 ดงันัน้การใหค้วามหมายของความเป็นเมอืงในทรรศนะของทอน

นี่ส์และเดอรไ์คม์จงึสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านจากสงัคมแบบดัง้เดมิสู่สงัคมอุตสาหกรรมยุคต้น

นัน่เอง 

                                                        
1 William g. Flanagan, Contemporary Urban Sociology (Cambridge: Cambridge University Press, 

1993), 14. อา้งในไพโรจน์ คงทวศีกัดิ,์ “เมอืงคอือะไร? ฤาเป็นเพยีงค าถามทีไ่รส้าระ,” วารสารสงัคมศาสตร ์21, ฉ.1 

(2552): 18.  
2 ไพโรจน์ คงทวศีกัดิ,์ “เมอืงคอือะไร? ฤาเป็นเพยีงค าถามทีไ่รส้าระ,”: 18. 
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ในขณะที่งานที่มชีื่อ “The City” ของแมกซ์ เวเบอร ์(Max Weber) มุ่งเน้นในการศกึษาลกัษณะ

เด่นของเมอืงในยุโรปเหนือช่วงยุคกลาง ซึ่งมลีกัษณะของความเป็นเมอืงในสงัคมยุคก่อนสมยัใหม่หรอื

ก่อนยุคอุตสาหกรรม โดยเวเบอรม์องว่าชุมชนเมอืงของยุโรปยุคก่อนสมยัใหม่มลีกัษณะเด่น 3 ดา้น คอื 

ดา้นสงัคมที่มกีารใช้ชวีติอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่ ซึ่งท าใหม้กีารรูจ้กัมกัคุ้นกนัแบบส่วนตวัหรอืรบัรูไ้ด้ถงึ

ความเป็นคนอื่นของกนัและกนั ด้านเศรษฐกิจที่ผู้คนส่วนใหญ่ในชุมชนจะด าเนินชวีติด้วยรายได้จาก

การคา้ อุตสาหกรรม และการแลกเปลี่ยนทรพัยส์นิหรอืสิง่ของกนัอย่างสม ่าเสมอ เมอืงจงึมลีกัษณะเป็น

ชุมชนตลาด และด้านการเมอืงที่มลีกัษณะของการเป็นอาณาบรเิวณที่มอีธปิไตย มกีารจดัระเบยีบทาง

การเมอืงทีจ่ าเพาะพเิศษเป็นของตน ซึง่แตกต่างจากชุมชนแบบหมู่บา้นทีอ่าณาบรเิวณต่างๆ อยู่ภายใต้

การปกครองของเจา้ทีด่นิ3 

นอกจากจุดมุ่งเน้นที่แตกต่างหลากหลายดงักล่าวขา้งต้นแลว้ ในส่วนของการนิยามความหมาย

ของค าว่า “เมอืง” ก็ยงัมคีวามแตกต่างกนัอกีด้วย ดงัจะเห็นได้ว่าจากสถิติขององค์การสหประชาชาติ

เกี่ยวกบัประชากรในชนบทและประชากรในเมอืงพบว่า การให้ความหมายของชนบทและเมอืงมคีวาม

แตกต่างกนัในหลายประเทศ โดยมปีระเทศเพยีงหนึ่งในสีท่ี่น าขนาดและความหนาแน่นของประชากรมา

เป็นเกณฑ์ในการนิยามความเป็นเมอืง อีกทัง้เกณฑ์ด้านขนาดและความหนาแน่นของประชากรยงัมี

ความแตกต่างกนัอย่างเหน็ไดช้ดั เพราะแมว้่าจะมกีารก าหนดเกณฑค์วามเป็นเมอืงว่าจะต้องมขีนาดของ

จ านวนประชากรอยูร่ะหว่าง 1,000 ถงึ 5,000 คน หากแต่กลบัพบว่าในประเทศสวเีดน จ านวนประชากร

เพยีง 200 คน ก็สามารถก่อตัง้เป็นเมอืงได้ ในขณะที่ในประเทศมาล ีต้องมจี านวนประชากรอย่างน้อย 

40,000 คน จงึจะสามารถก่อตัง้เป็นเมอืงได้ อกีทัง้ในหลายประเทศยงัพบว่า เกณฑช์ีว้ดัความเป็นเมอืง

ถูกน าไปเชื่อมโยงกบัการบรหิารจดัการของเมอืงอกีดว้ย 

ดงัจะเห็นได้จากการที่ฮาร์โรล คาร์เตอร์ (Harold Carter) ได้หยบิยกกรณีปญัหาดงักล่าวมา

พจิารณาให้เหน็ว่า หากน าเกณฑช์ี้วดัดา้นประชากรมาใชใ้นการนิยามความหมายของความเป็นเมอืงก็

จะพบปญัหาว่าในประเทศที่มปีระชากรหนาแน่นอย่างจนีและอนิเดยี แต่กลบัมลีกัษณะความเป็นเมอืง

น้อยกว่าออสเตรเลยี ซึ่งมคีวามหนาแน่นของประชากรน้อยกว่าแต่กลบัมลีกัษณะของความเป็นเมอืง

มากกว่า ดงันัน้คารเ์ตอรจ์งึเสนอว่าการนิยามความหมายของความเป็นเมอืงจงึต้องพจิารณาทัง้ทางดา้น

เศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลย ีและการพฒันาอุตสาหกรรมประกอบกนัไปดว้ย4 

                                                        
3 เรือ่งเดียวกนั, 19-20.  
4 Harold Carter, The Study of Urban Geography (London: Edward Arnold, 1972), 18.  
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 ดว้ยเหตุดงักล่าว การใหน้ิยามความหมายของความเป็นเมอืงจงึยงัคงเป็นประเดน็ที่ถกเถยีงว่า

ควรน าเกณฑช์ี้วดัใดมาใช้เป็นฐานในการนิยามความหมาย เนื่องด้วยการน าเกณฑต่์างๆ มาใช้ในการ

นิยามความหมายกลบัไม่สามารถอธบิายการขยายตวัสู่ความเป็นเมอืงได้อย่างชดัเจน อาทเิช่น การน า

มติทิางเศรษฐกจิมาใชเ้ป็นเกณฑช์ีว้ดัการขยายตวัของความเป็นเมอืง กลบัพบว่ามปีระเทศทีม่รีายไดต้ ่า

หลายประเทศที่มอีตัราการขยายตวัของความเป็นเมอืงมากกว่าประเทศที่มรีายได้สูง ในขณะที่เมื่อน า

ขนาดของเมืองมาเป็นเกณฑ์ชี้วดั กลับพบว่าเมืองขนาดใหญ่ไม่ได้มีรูปแบบของความเป็นเมืองที่

เหนือกว่าเมอืงขนาดเลก็ อกีทัง้การขยายตวัของความเป็นเมอืงยงัไม่ได้เป็นตวัขบัเคลื่อนขัน้ต้นในการ

ขยายพืน้ทีข่องเมอืงออกไปสู่พืน้ทีอ่ื่น เป็นต้น ดงันัน้การนิยามความหมายของความเป็นเมอืงจงึมคีวาม

แตกต่างหลากหลายและอาจจะไม่สามารถอธบิายความเป็นเมอืงได้อย่างครอบคลุมตามการก าหนด

นิยาม 

 ดงัจะเห็นได้ว่าหลุยส์ เวิร์ธ (Louis Wirt)5 จงึนิยามว่า เมอืง หมายถึง สถานที่ตัง้ถิ่นฐานที่มี

ลกัษณะถาวร มปีระชากรอาศยัอยู่หนาแน่นและมขีนาดใหญ่ โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกี่ยวกบัธุรกจิการคา้ ซึ่งแต่ละประเทศก าหนดเกณฑค์วามเป็นเมอืงแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสม

กบัสภาพทางเศรษฐกิจ สงัคม และการปกครองของประเทศนัน้ๆ ในขณะที่ลิวอิส มมัฟอร์ด (Lewis 

Mumford) 6 นิยามว่า เมอืง หมายถึง การรวมกลุ่มของกลุ่มคนที่มจีุดประสงค์ร่วมกนัในทางเศรษฐกิจ 

สงัคม และการปกครองในพืน้ทีซ่ึง่มลีกัษณะทางกายภาพทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติของชุมชน ทัง้ในดา้น

การอยู่อาศยั การประกอบอาชพี และการท ากจิกรรมทางสงัคม ดงันัน้ความหมายของความเป็นเมอืงจงึ

ยงัไม่สามารถก าหนดเกณฑช์ี้วดัที่ชดัเจน หากแต่ต้องพจิารณาจากปจัจยัหลายด้านเพื่อสะท้อนให้เหน็

ถงึลกัษณะของความเป็นเมอืง 

 

 (โปรดอ่านเนื้อหาสาระโดยละเอยีดในหนงัสอื/ต ารา ไพโรจน์ คงทวศีกัดิ,์ “เมอืงคอือะไร? ฤาเป็น

เพยีงค าถามทีไ่รส้าระ”, วารสารสงัคมศาสตร ์ปีที ่21 ฉบบัที ่1/2552) 

 

กิจกรรมท่ี 3.1.1  (ค าถาม) 
อธบิายความหมายของความเป็นเมอืงมาพอสงัเขป 

                                                        
5 Louis Wirth, “Urbanism as a Way of Life”. in The City Reader, ed. Richard T. LeGates and 

Frederic Stout (London: Routledge, 1996) 
6 Lewis Mumford, The City in History: Its Origins, its Transformations, and its Prospects 

(London: Penguin Book, 1961)  
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บนัทึกค าตอบกิจกรรม 3.1.1 

 _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศกึษาหน่วยที ่3 ตอนที ่3.1 กจิกรรม 3.1.1) 
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เร่ืองท่ี 3.1.2 การพฒันาสู่ความเป็นเมือง 
 

สาระสงัเขป 
  การพฒันาสู่ความเป็นเมอืง (urbanization) เป็นหนึ่งในประเดน็ส าคญัของโลกในศตวรรษที ่21 

เนื่องด้วยรอ้ยละ 90 ของประเทศก าลงัพฒันาก าลงัพฒันาสู่ความเป็นเมอืง ที่ส าคญัการพฒันาสู่ความ

เป็นเมอืงเกือบทัง้หมดเกิดขึ้นในเอเชียใต้ จนี และแอฟรกิาใต้เขตตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา (Sub-

Saharan Africa) การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงจงึกลายเป็นประเด็นที่ท้าทายต่อการวางแผนเพื่อเตรยีม

ความพรอ้มดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน แม้ว่าการศกึษาความเป็นเมอืงที่ผ่านมาจะมองว่าการมสี่วนร่วมของ

ทอ้งถิน่และการแก้ปญัหาระดบัทอ้งถิน่เป็นกลไกส าคญัในการแก้ไขปญัหาอนัเกดิจากการพฒันาสู่ความ

เป็นเมอืง หากแต่เมือ่พจิารณาการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงในหลายพืน้ทีก่ลบัพบว่าเป็นการพฒันาสู่ความ

เป็นเมอืงในระดบัโลก (global urbanization) มากกว่าจะเป็นเพยีงการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงในระดบั

รฐั7 ดว้ยเหตุดงักล่าวจงึท าใหก้ารพฒันาสู่ความเป็นเมอืงในศตวรรษที ่21 อาจจะมไิดม้ลีกัษณะเดยีวกบั

การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ทีก่ารพฒันาสู่ความเป็นเมอืงเกดิขึน้ภายหลงั

การไดร้บัเอกราชจากเจา้อาณานิคมและมกีารพฒันาสู่ความเป็นเมอืงโดยยงัมไิดเ้ชื่อมโยงกบัการพฒันา

ในระดบัโลกมากนกั 

แม้ว่าประเด็นปญัหาเกี่ยวกับการให้ความหมายของการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองยงัคงเป็น

ประเดน็ทีม่คีวามเหน็ทีห่ลากหลาย หากแต่ก็เป็นที่ยอมรบักนัทัว่ไปว่าเกณฑช์ีว้ดัการพฒันาสู่ความเป็น

เมอืงทีด่ทีีสุ่ดคอืจ านวนประชากรในชุมชนเมอืง แต่กระนัน้กต็้องท าความเขา้ใจในเบือ้งตน้ว่าการพฒันาสู่

ความเป็นเมอืงไม่ใช่เรื่องทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการเจรญิเตบิโตของประชากรในชุมชนเมอืงแต่เพยีงด้านเดยีว 

หากแต่ยงัต้องพจิารณาถึงความหนาแน่นของประชากร การขยายตวัของพื้นที่เมอืง การครอบครอง

กรรมสทิธิท์ีด่นิ และปจัจยัอื่นๆ ประกอบดว้ย  

การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงสามารถเกดิขึน้ได้ในหลายลกัษณะ โดยในส่วนนี้ได้หยบิยกตวัแบบ

การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงมาน าเสนอใน 4 ลกัษณะ คอื 1) การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงจากจดุศูนยก์ลาง

หรอืการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงด้วยการใช้ที่ดนิที่มลีกัษณะเป็นวงกลม (Concentric Zone) ด้วยการ

สรา้งให้ศูนยก์ลางของเมอืงเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ เพื่อให้การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงเกดิจากการ

กระจายตวัออกจากศูนยก์ลางตามรศัมขีองวงกลม 2) การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงด้วยการจดัแบ่งที่ดนิ

เป็นสดัส่วน (Sector Concept) จะแตกต่างจากการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงจากจุดศูนย์กลางตรงที่การ

                                                        
7 James H. Spencer, Globalization and urbanization: the global urban ecosystem (Lanham, 

Maryland: Rowman & Littlefield, 2015), 1.  
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พฒันาสู่ความเป็นเมอืงในลกัษณะน้ีจะมกีารจดัแบ่งพืน้ทีข่องเมอืงอยา่งชดัเจนว่าจะพฒันาส่วนต่างๆของ

เมอืงในลกัษณะใด เช่น ก าหนดใหพ้ืน้ทีซ่ึง่มศีกัยภาพทางเศรษฐกจิเป็นย่านธุรกจิหรอืทีอ่ยูอ่าศยัของผูม้ ี

รายได้สูง ในขณะที่พื้นที่ซึ่งมศีกัยภาพด้านการคมนาคมขนส่งเป็นพื้นที่ย่านอุตสาหกรรม เป็นต้น 3) 

การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงตามรูปที่ดินลกัษณะรูปดาว (Star-Shape) ซึ่งมลีกัษณะของการพัฒนาสู่

ความเป็นเมอืงโดยประชากรส่วนใหญ่จะขยายตวัออกไปตัง้ถิน่ฐานในสองขา้งทางของถนนสายส าคญั

หรอืแม่น ้าล าคลอง โดยทีถ่นนสายส าคญัหรอืแมน่ ้าล าคลองดงักล่าวยงัเชื่อมต่อกบัเมอืงซึง่เป็นศูนยก์ลาง

ของการพฒันาสู่ความเป็นเมอืง และ 4) การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงโดยมเีมอืงศูนย์กลางหลายแห่ง 

(Multi Nulcei) ซึ่งเป็นการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงโดยมเีมอืงศูนยก์ลางหลายแห่งทีเ่ชื่อมโยงกนัดว้ยการ

คมนาคมและการขนส่งทีท่นัสมยั ท าใหล้ดปญัหาอนัเกดิจากการมศีูนยก์ลางเมอืงแห่งเดยีว อกีทัง้ยงัท า

ใหชุ้มชนรอบเมอืงสามารถเชื่อมต่อกบัเมอืงไดร้วดเรว็มากขึน้8 เป็นตน้  

แน่นอนว่าการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงในลกัษณะขา้งต้นมกัก่อให้เกิดการพฒันาที่ไม่เท่าเทยีม

กนัระหว่างประชากรทีอ่าศยัอยู่ในศูนยก์ลางเมอืงกบัประชากรทีอ่าศยัอยู่ในชายขอบของเมอืง จนกระทัง่

มกีารกล่าวว่าเมอืงถูกพฒันาขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มชนชัน้น า (elite groups) เป็นหลกั 

หรอืเงื่อนไขของการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงมคีวามเกี่ยวเนื่องกบัสงัคมของชนชัน้น าเป็นส าคญั 9 เนื่อง

ดว้ยการเจรญิเตบิโตของเมอืงจ านวนหนึ่งเกดิจากการดูดซบัมลูค่าส่วนเกนิจากชายขอบเขา้สู่ศูนยก์ลาง

ของเมอืง  

ดงัไดก้ล่าวขา้งตน้แลว้ว่าการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงเกดิขึน้ภายหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง หรอื

เป็นวาทกรรมการพฒันาแห่งยุคหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 นัน่เอง โดยการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงมคีวาม

เกี่ยวเนื่องกับการมองว่าเมอืงคือตัวแทนของความเจรญิก้าวหน้าทัง้ด้านการเมอืง เศรษฐกิจ สงัคม 

เทคนิควทิยาการ และศิลปวฒันธรรม ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นต้องพฒันาเมอืงขนาดใหญ่เพื่อให้เป็น

ศูนยก์ลางของความเจรญิก้าวหน้าในดา้นต่างๆ จากนัน้ความเจรญิจากเมอืงจะไหลรนิไปยงัพื้นทีช่นบท

ห่างไกล เฉกเช่นการไหลรนิของความเจรญิก้าวหน้าจากประเทศตะวนัตกสู่ประเทศโลกทีส่าม ดงัความ

เชื่อของนักทฤษฎแีนวที่เรยีกว่า “ทฤษฎีการท าให้ทนัสมยั” (modernization theory) หรอื “ทฤษฎีการ

แพร่กระจายของความเจรญิ” (diffusionism) ดงันัน้การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงจงึเป็นส่วนหนึ่งของวาท

กรรมการพฒันาทีต่อ้งการเปลีย่นแปลงสงัคมของประเทศโลกทีส่ามจากสงัคมดอ้ยพฒันาสู่สงัคมทีพ่ฒันา

                                                        
 8 ดรูายละเอยีดใน บุญทนั ดอกไธสง, กรงุเทพมหานครกบัการเจริญเติบโตทีผิ่ดปกติ (กรุงเทพฯ: 

ส านกัพมิพโ์อเดยีนสโตร,์ 2520), 22-25. 
9 Alan Gilbert and Josef Gugler, Cities, Poverty, and Development: Urbanization in the Third 

World (New York: Oxford University Press, 1981), 11. 
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แลว้ ดว้ยการลอกเลยีนแบบอยา่งของสงัคมตะวนัตก โดยเฉพาะอยา่งยิง่สงัคมของประเทศสหรฐัอเมรกิา

และยุโรปในทุกๆ ดา้น ดว้ยเหตุดงักล่าวจงึมคีวามจ าเป็นต้องเปลีย่นพืน้ทีช่นบทใหม้คีวามเป็นเมอืงหรอื

พฒันาสู่ความเป็นเมอืง10 เพื่อสะท้อนให้เหน็ถงึการพฒันาสู่ความเป็นประเทศที่พฒันาแล้ว โดยน าการ

พฒันาสู่ความเป็นเมอืงมาเป็นหนึ่งในดชันีชีว้ดัการพฒันานัน่เอง 

 

(โปรดอ่านเนื้อหาสาระโดยละเอยีดในหนังสอื/ต ารา ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร, วาทกรรมการพฒันา: 

อ านาจ ความรู้ ความจริง เอกลกัษณ์ และความเป็นอืน่, กรุงเทพฯ: ส านักพมิพว์ภิาษา, 2543, หน้า 

212-231.) 

 

กิจกรรมท่ี 3.1.2   
อธบิายตวัแบบการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงมาพอสงัเขป 
บนัทึกค าตอบกิจกรรม 3.1.2 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศกึษาหน่วยที ่3 ตอนที ่3.1 กจิกรรม 3.1.2) 

                                                        
10 ดรูายละเอยีดใน ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร, วาทกรรมการพฒันา: อ านาจ ความรู ้ความจริง 

เอกลกัษณ์ และความเป็นอืน่ (กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพว์ภิาษา, 2543), 212-213.  
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ตอนท่ี 3.2  

แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นเมือง 
 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนที ่3.2 แลว้จงึศกึษาเนื้อหาสาระ พรอ้มปฏบิตักิจิกรรมในแต่ละเรือ่ง 

 

หวัเร่ือง 
 เรือ่งที ่3.2.1  ความเป็นเมอืงตามแนวคดิเศรษฐศาสตรก์ารเมอืง 

 เรือ่งที ่3.2.2  ความเป็นเมอืงตามแนวคดิหลงัโครงสรา้งนิยม 

   

แนวคิด 

1. แนวคดิเศรษฐศาสตรก์ารเมอืงมองว่า นอกจากเมอืงจะเป็นศูนยก์ลางของความเจรญิกา้วหน้า 

อนัจะมาซึง่การกระจายความเจรญิไปยงัพืน้ที่ห่างไกลในชนบทแล้วนัน้ เมอืงยงัสามารถถูกพจิารณาใน

ฐานะของการดดูซบัส่วนเกนิ ความอุดมสมบรูณ์และความมัง่คัง่จากชนบทเขา้สู่เมอืง เพื่อผลในการสะสม

ทุนและความเจรญิก้าวหน้าของระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยมทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก ส่งผลให้

เกดิการพฒันาแบบไมส่มดุลและไมเ่ท่าเทยีม  

 2. แนวคิดหลงัโครงสร้างนิยมศึกษาเมอืงในหลายมิติ ด้วยการให้ความส าคญักับการศึกษา

บรรดาพืน้ทีต่่างๆ ที่มคีวามส าคญัของเมอืงทีม่คีวามเกี่ยวเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของชวีติประจ าวนัของ

คนในสงัคม เช่น บ้าน ถนน สุสาน คุก โรงเรยีน โรงพยาบาล มหาวทิยาลยั พพิธิภณัฑ ์อนุสาวรยี ์และ

ศูนย์การค้า เป็นต้น เพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่าความเป็นเมอืงได้สร้างให้พื้นที่เหล่านี้มีฐานะเป็น

ผูก้ระท า สรา้งเอกลกัษณ์/ความหมายใหก้บัคนในสงัคม 

 

วตัถปุระสงค ์
 เมือ่ศกึษาตอนที ่3.2 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

 1.  อธบิายความเป็นเมอืงตามแนวคดิเศรษฐศาสตรก์ารเมอืงได ้

 2.  อธบิายความเป็นเมอืงตามแนวคดิหลงัโครงสรา้งนิยมได ้
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เร่ืองท่ี  3.2.1  ความเป็นเมืองตามแนวคิดเศรษฐศาสตรก์ารเมือง 
 การศกึษาความเป็นเมอืงสามารถกระท าไดจ้ากหลายแนวคดิ ทัง้แนวคดิดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ 

สงัคม วฒันธรรม สถาปตัยกรรม มานุษยวทิยา สิง่แวดล้อม ภูมศิาสตรก์ายภาพ ฯลฯ ดว้ยเหตุดงักล่าว

จงึท าใหก้ารศกึษาเมอืงมลีกัษณะเป็นสหวทิยาการ ดงันัน้การท าความเขา้ใจความเป็นเมอืงดว้ยแนวคดิ

ใดแนวคดิหนึ่งจงึสะท้อนให้เหน็ถงึความมุ่งเน้นในการศกึษาเมอืงในแต่ละดา้นได้อย่างน่าสนใจ โดยใน

ส่วนนี้ไดห้ยบิยกแนวคดิเศรษฐศาสตรก์ารเมอืงและแนวคดิหลงัโครงสรา้งนิยมมาใชเ้ป็นแนวคดิหลกัใน

การท าความเข้าใจความเป็นเมอืง เนื่องด้วยมองว่าสองแนวคดิดงักล่าวสามารถแสดงให้เห็นถึงมติิที่

แตกต่างออกไปในการท าเขา้ใจความเป็นเมอืง 

 

สาระสงัเขป 

 คารล์ มารก์ซ ์(Karl Marx) ได้วเิคราะห์ถงึก าเนิดของระบบทุนนิยมและกระบวนการส าคญัของ

ระบบทุนนิยม ทัง้ในดา้นลกัษณะการผลติและกระบวนการสะสมทุน การก่อตวัของชนชัน้ ความสมัพนัธ์

ระหว่างชนชัน้ และการขยายตวัของทุนขา้มพรมแดนรฐั ดงันัน้แนวคดิทีส่ าคญัของมารก์ซ์จงึมุง่เน้นไปที่

การอธบิายถงึที่มาของทุน (Capital) โดยแนวคดิ “การสะสมทุนแรกเริม่” (Primitive Accumulation) ซึ่ง

ประกอบด้วยสองกระบวนการ คอื กระบวนการที่ผู้ผลติหรอืชาวนาถูกขบัไสออกจากที่ดนิ จนกระทัง่

กลายเป็นผู้ไร้ปจัจยัการผลิต (Dispossession) จงึเหลือแต่พลงัแรงงาน (Labor Power) ไว้เร่ขายใน

ตลาดแรงงานเป็นกรรมาชพี และกระบวนการรวมตวัของเงนิทุนจ านวนมหาศาลทีอ่ยู่ในการควบคุมของ

นายทุนหรอืกลุ่มทุน โดยเงนิทุนแรกเริม่จ านวนมหาศาลนี้ไดม้าจากการใชค้วามรนุแรงในการยดึดนิแดน

โพ้นทะเล เข่น ฆ่าชนพื้นเมอืง ปลน้สะดมทรพัยส์นิของพวกเขา และการยดึครองอาณานิคม11 เป็นต้น 

นอกจากนัน้กระบวนการดงักล่าวยงัมคีวามเกี่ยวเนื่องกบัการก่อตวัของเมอืงหรอืการพฒันาพืน้ทีต่่างๆ สู่

ความเป็นเมอืงในอกีทางหนึ่งดว้ย 

ดงันัน้ นอกจากการมองว่าเมอืงเป็นศูนยก์ลางของความเจรญิก้าวหน้า อนัจะมาซึ่งการกระจาย

ความเจรญิไปยงัพื้นที่ห่างไกลในชนบทแล้วนัน้ เมอืงยงัสามารถถูกพิจารณาในฐานะของการดูดซบั

ส่วนเกิน ความอุดมสมบูรณ์และความมัง่คัง่จากชนบทเข้าสู่เมอืง เพื่อผลในการสะสมทุนและความ

เจรญิกา้วหน้าของระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยมทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก ส่งผลใหเ้กดิการพฒันา

แบบไม่สมดุลและไม่เท่าเทยีม ดงักรณีของวาทกรรมการพฒันาของนักทฤษฎแีนวมารก์ซสิต์ใหม่  (neo-

                                                        
11 สธุ ีประศาสน์เศรษฐ, “เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงว่าดว้ยปญัหาเกษตรกรรมและการเปลีย่นผ่านดา้น

เกษตรกรรม: บทส ารวจเบือ้งตน้,” วารสารเศรษฐศาสตรก์ารเมือง 2,  ฉ.2 (2557): 45. 
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Marxists) อย่างทฤษฎีพึ่งพิง (dependency theory) และทฤษฎีระบบโลก (world-system theory) ซึ่ง

ความแตกต่างและความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเมอืงกับชนบทน าไปสู่การเรยีกร้องให้ประเทศด้อย

พฒันาหรอืประเทศบรวิาร/ชายขอบ (satellite/periphery) ตดัขาดความสมัพนัธก์บัประเทศตะวนัตก แลว้

หนัไปสรา้งสงัคมแบบสงัคมนิยม (socialism) ขึน้แทน เนื่องดว้ยมองว่าเศรษฐกจิโลกกค็อืเศรษฐกจิของ

ชาตยิโุรปเท่านัน้ ไม่มพีืน้ที/่ทีว่่างใหก้บัประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิของชาตอิื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ตะวนัตกเลย ระบบ

เศรษฐกจิโลกจงึเป็นเพยีงการขยายพืน้ทีข่องระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยมออกไปในระดบัโลกเท่านัน้ ซึง่

หากน ามาพิจารณาถึงพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับเมือง ก็จะพบว่า

ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า (department store and shopping mall) เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

ของความสัมพันธ์ข้างต้น เนื่ องด้วยห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าเป็นพื้นที่อีกชนิดหนึ่ งซึ่งมี

ความส าคญัและถอืเป็นส่วนหนึ่งของเอกลกัษณ์ของพืน้ทีท่ี่เรยีกว่า “เมอืง”12 ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึวถิชีวีติ

แบบเมอืงหรอืการใชช้วีติของคนเมอืงในพืน้ทีด่งักล่าว 

 ดงันัน้ภายใต้ระบบทุนนิยม เมอืงจงึมฐีานะเป็นพื้นที่ที่สรา้งวธิคีดิ/วธิจีดัการเกี่ยวกบัพื้นที่ชุด

หนึ่งขึน้มา นัน่คอื การแยกบา้นกบัทีท่ างานออกจากกนัอย่างเดด็ขาด เพื่อสรา้งระบบโรงงาน อนัจะเป็น

พื้นที่ส าหรบัการผลติ การท างาน และการสะสมทุนโดยเฉพาะ พรอ้มๆ กบัการสรา้งชนชัน้ใหม่ขึ้นมา

เรยีกว่าชนชัน้แรงงานในเมือง (the urban working class) ขณะเดียวกันเมอืงก็ท าให้ที่ดินกลายเป็น

สนิค้าตวัใหม่ที่มรีาคาแพง เมอืงเปลี่ยนฐานะของที่ดนิจากธรรมชาตสิู่การเป็นสนิค้าและเป็นต้นทุนใน

การผลติแบบหนึ่งและท าให้เกดิระบบการใช้สอยที่ดนิแบบต่างๆ เช่น การเช่าที่ดนิ การก าหนด “ย่าน” 

ต่างๆ ขึน้ เช่น ย่านอุตสาหกรรม ย่านทีอ่ยู่อาศยั และยา่นโรงงาน เป็นต้น ดงันัน้สิง่ส าคญัทีสุ่ดทีเ่มอืงใน

ระบบทุนนิยมในฐานะพื้นที่กระท าก็คือ การจดัระบบระเบียบพื้นที่ขึ้นใหม่ ( re-organized space/re-

spatialization) ยิง่ไปกว่านัน้ สิง่ที่เมอืงในฐานะทีเ่ป็นพืน้ทีก่ระท าคอืการสรา้งระบบ/วถิชีวีติแบบใหม่ขึน้ 

เรียกว่าวิถีชีวิตแบบเมือง (urbanism) หรือจิตส านึกแบบเมือง (urbanized consciousness) แต่มิใช่

จติส านึกที่วางอยู่บนฐานของชนชัน้แต่เพยีงด้านเดยีวดงัที่ทฤษฎีมารก์ซสิต์สมยัเก่าว่าไว้ ตรงกนัข้าม

จติส านึกแบบเมอืงนี้ สรา้งขึน้มาจากการใชช้วีติ ประสบการณ์แบบเมอืง ผ่านการจดัการพืน้ทีแ่บบต่างๆ 

ของเมอืง เช่นการแยกบ้านกบัที่ท างานออกจากกนัดงักล่าวข้างต้น การก าหนดย่านต่างๆ ขึน้มา และ

การแยกระหว่างเมอืงกบัชนบท เป็นตน้13  

                                                        
12 ดรูายละเอยีดใน ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร, วาทกรรมการพฒันา: อ านาจ ความรู ้ความจริง 

เอกลกัษณ์ และความเป็นอืน่, 212-217.  
13

 เรือ่งเดียวกนั, 218.  
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 ดงัจะเหน็ได้ว่าห้างสรรพสนิค้าและศูนยก์ารค้าได้แสดงให้เหน็ถงึการเป็นพื้นที่ของการสร้างวถิี

ชวีติแบบเมอืงและจติส านึกแบบเมอืงให้เกิดขึ้น ดงันัน้ความส าคญัของห้างสรรพสนิค้าจงึเป็นวธิกีาร

จดัการกบัพื้นที่ของระบบทุนนิยมแบบหนึ่งเพื่อให้สอดรบักบัการเปลีย่นแปลงของระบบทุนนิยม อนัจะ

ท าใหก้ระบวนการสะสมทุนเป็นไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ กล่าวคอื ในคริสตศ์ตวรรษที ่20 การขดู

รดีส่วนเกินได้ย้ายจากปริมณฑลของภาคการผลิต (production) สู่ปริมณฑลของภาคการบริโภค 

(consumption) ดงันัน้ระบบทุนนิยมในครสิต์ศตวรรษที่ 20 จงึได้ยา้ยการสะสมทุนจากการผลติสนิค้า

ภายใต้พืน้ทีเ่ฉพาะแบบหนึ่งเช่นโรงงาน (production in space) สู่การผลติพื้นที่ (production of space) 

อย่างห้างสรรพสนิค้า เพื่อการผลติซ ้าแรงงานผ่านการสรา้งค่านิยมการบรโิภคสนิค้าให้เกิดขึ้นในหมู่

คนงาน เพราะเมื่อต้องการบรโิภค ก็ต้องเร่งท างานหาเงนิ การขูดรดีส่วนเกนิจงึกระท าผ่านการบรโิภค

และการก าหนดราคาสนิคา้ทีสู่งเกนิจรงิอย่างมาก หรอืการสรา้งอุปสงคเ์ทยีมผ่านการโฆษณาสนิคา้ เป็น

ต้น ดงันัน้การวเิคราะห์พื้นที่ในแนวมาร์กซสิต์จงึแสดงให้เห็นว่า พฒันาการของเมอืงไม่ใช่เรื่องของ

วิวัฒนาการแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่นักสังคมวิทยาที่สนใจศึกษาเรื่องเมืองพยายามน าเสนอ 

ขณะเดยีวกนั เมื่องก็มใิช่จุดหมายปลายทางของการพฒันาอย่างที่นักทฤษฎกีารท าให้ทนัสมยัมอง แต่

เมอืงเป็นเพยีงเงื่อนไขหนึ่งของวถิกีารผลติแบบทุนนิยม14 ห้างสรรพสนิค้าและศูนยก์ารค้าจงึเป็นพื้นที่

สมยัใหม่ที่มฐีานะเป็นพื้นที่ทางสงัคมแบบหนึ่ง ซึง่ถูกออกแบบมาทัง้เพื่อประโยชน์ทางดา้นการค้า การ

บรโิภค และการพกัผ่อนของทุกคนในครอบครวัแบบชนชัน้กลางในเมอืง    

นอกจากนัน้แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมอืงยงัสามารถน ามาใช้ในการศึกษาเมอืง ในประเด็น

ต่างๆ ดงัที่ อาเธอร ์โอซุลลแิวน มองว่าแนวคดิเศรษฐศาสตรเ์มอืงสามารถน ามาใช้ในการศกึษาความ

เป็นเมอืงได้ 6 ประเดน็ คอื 1) แรงผลกัของตลาดในการพฒันาของเมอืง 2) การใชท้ีด่นิในเมอืง 3) การ

คมนาคมขนส่งในเมอืง 4) ปญัหาของเมอืงและนโยบายสาธารณะ 5) การเคหะและนโยบายสาธารณะ 

และ 6) ภาษแีละค่าใชจ้า่ยขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ หรอือาจกล่าวไดว้่าแนวคดิเศรษฐศาสตรก์ารเมอืง

สามารถน ามาใชใ้นการศกึษาลกัษณะและสภาพของเมอืงขนาดต่างๆ เพื่อท าใหเ้ขา้ใจถงึระบบเศรษฐกจิ

ของเมอืงแต่ละประเภท เช่น เมอืงอุตสาหกรรม เมอืงท่า และเมอืงที่เป็นศูนยก์ลางการบรหิาร เป็นต้น 

อกีทัง้ยงัสามารถน ามาใช้ในการวเิคราะห์และตดัสนิใจในกจิกรรมทางเศรษฐกจิในเมอืง เช่น การเลอืก

ทีต่ ัง้อุตสาหกรรม การคา้หรอืพาณชิยกรรม และการเลอืกเขตทีอ่ยูอ่าศยั เป็นตน้ รวมถงึสามารถน ามาใช้

ในการศกึษานโยบายและวธิกีารด าเนินการจดัหาที่อยู่อาศยัให้แก่ประชาชนในเขตเมอืง โดยเฉพาะผู้มี

รายได้น้อยซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด การสร้างอาคารสงเคราะห์ การจดัสาธารณูปโภค ปญัหาการ

                                                        
14 เรือ่งเดียวกนั, 218-220. 
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ขนส่งในเขตชุมชนเมอืง การลงทุนด้านสาธารณูปโภค และรวมถงึแนวคดิการแก้ไขปญัหาความยากจน

ในเขต15 

 ดว้ยเหตุดงักล่าวความเป็นเมอืงตามแนวคดิเศรษฐศาสตรก์ารเมอืงจงึเป็นประเดน็ที่เกี่ยวเนื่อง

กบัวถิกีารผลติและการบรโิภคภายใต้ระบบทุนนิยม ซึง่เมอืงไดส้รา้งวถิกีารผลติและวถิชีวีติรปูแบบใหม่

ควบคู่ไปกบัการพฒันาสู่ความเป็นเมอืง เพื่อใหว้ถิดีงักล่าวเป็นกลไกส าคญัของเมอืงทีม่คีวามเกี่ยวเนื่อง

โดยตรงกบัการขบัเคลื่อนระบบทุนนิยมนัน่เอง 

   

(โปรดอ่านเนื้อหาสาระโดยละเอยีดในหนังสอื/ต ารา ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร, วาทกรรมการพฒันา: 

อ านาจ ความรู้ ความจริง เอกลกัษณ์ และความเป็นอืน่, กรุงเทพฯ: ส านักพมิพว์ภิาษา, 2543, หน้า 

212-231. และสุธ ีประศาสน์เศรษฐ, “เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงว่าด้วยปญัหาเกษตรกรรมและการเปลีย่น

ผ่านดา้นเกษตรกรรม: บทส ารวจเบือ้งตน้”, วารสารเศรษฐศาสตรก์ารเมือง ปีที ่2 ฉบบัที ่2, หน้า 43-

77.) 

 

กิจกรรมท่ี 3.2.1  (ค าถาม) 
อธบิายความเป็นเมอืงตามแนวคดิเศรษฐศาสตรก์ารเมอืงมาพอสงัเขป 

บนัทึกค าตอบกิจกรรม 3.2.1 

 _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศกึษาหน่วยที ่3 ตอนที ่3.2 กจิกรรม 3.2.1) 

                                                        
 15 เพชรลดัดา เพช็รภกัด,ี “เมอืงศกึษาและกระบวนทศัน์ของความรูเ้รื่องเมอืง,” วารสารการเมืองการ
ปกครอง 6, ฉ.2 (2559): 19-20. 
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เร่ืองท่ี 3.2.2  ความเป็นเมืองตามแนวคิดหลงัโครงสร้างนิยม 
 

สาระสงัเขป 
 แนวคดิหลงัโครงสรา้งนิยมศกึษาเมอืงในหลายมติ ิเช่น การใหค้วามส าคญักบัการศกึษาบรรดา

พื้นที่ต่างๆ ที่มคีวามส าคญัของเมอืงที่มคีวามเกี่ยวขอ้งและเป็นส่วนหนึ่งของชวีติประจ าวนัของคนใน

สงัคม เช่น บ้าน ถนน สุสาน คุก โรงเรยีน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรยี์ และ

ศูนย์การค้า เป็นต้น เพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่าความเป็นเมอืงได้สร้างให้พื้นที่เหล่านี้มีฐานะเป็น

ผู้กระท า สรา้งเอกลกัษณ์/ความหมายให้กบัคนในสงัคม ดงัจะเห็นได้จากงานของมเิชล ฟูโก (Michel 

Foucault) ที่ให้ความส าคญักบัการศกึษาสิง่ที่เรยีกว่า “พื้นที่” (space) โดยมุ่งความสนใจไปทีก่ารศกึษา

อ านาจในรปูของการจดัวาง จดัระบบระเบยีบของพืน้ที่ และความสมัพนัธบ์นฐานของพืน้ที ่เนื่องดว้ยใน

ทุกสงัคมจะมพีืน้ที/่สถานทีบ่างแห่งทีค่นกลุ่มหนึ่งสามารถเขา้ไปสงักดั ในขณะทีค่นอกีกลุ่มหนึ่งจะถูกกดี

กนัหรอืขดัขวางจากผูม้อี านาจในสงัคม ดงักรณีของพืน้ทีส่โตนเฮน็ต์ทีบ่รรดานักเดนิทางยุคใหม่เลอืกใช้

เป็นพื้นที่/สถานที่ในการ “จารกิแสวงบุญ” ประจ าปี ก็ถูกต่อต้านและขดัขวางจากนักการเมอืงทัง้ใน

ระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ ต ารวจ สื่อมวลชน และบรรดากลุ่มคนทีอ่าศยัอยู่ในเมอืงซลัลสิเบอรีอ่นัเป็น

ทีต่ ัง้ของกองหนิประหลาด/กองหนิศกัดิส์ทิธิ ์ท าใหส้โตนเฮน็จก์ลายเป็นพืน้ทีท่างการเมอืงขึน้มา16 ซึง่ใน

ส่วนของไทยกม็กีารท าใหพ้ืน้ทีบ่างส่วนของเมอืงกลายเป็นพืน้ทีแ่บบพเิศษเช่นกนั ดงัจะเหน็ไดจ้ากงาน

ของมาร์ค แอสคิว (Marc Askew) ซึ่งได้ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจในบทความที่มีชื่อว่า “The Rise of 

Moradok and the Decline of the Yarn : Heritage and Cultural  Construction in Urban Thailand” 17 

ว่า “การสร้างพื้นที่ประวตัิศาสตร์” (The Production of historical space) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

ภายใต้กระแสการอนุรกัษ์สงวนรกัษาและส่งเสรมิมรดกทางวฒันธรรมของสงัคมไทยทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่ช่วง

ปลายทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา การด าเนินการสร้างพื้นที่ประวตัิศาสตร์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึง

มุมมองของหน่วยงานราชการทีด่ าเนินการจดัระเบยีบพื้นทีต่ามมโนภาพทีม่ต่ีอเมอืงประวตัศิาสตร ์เพื่อ

เชื่อมโยงการตีความของทางการเกี่ยวกับพื้นที่ที่บ่งบอกถึงแนวทางของการมองและการให้คุณค่า  

โดยเฉพาะมโนภาพเมอืงหลวงของไทยในอดีตทัง้สุโขทยัและอยุธยาในฐานะที่เป็นสญัลกัษณ์ความ

ยิง่ใหญ่ในอดตีที่ยงัคงหลงเหลอืซากในทางกายภาพอยู่ แมว้่าการด าเนินการดูแลบูรณะโบราณสถานมี

                                                        
 16 ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร, วาทกรรมการพฒันา: อ านาจ ความรู ้ความจริง เอกลกัษณ์ และความเป็น

อืน่, 2543. 

 17 Marc Askew, “The Rise of Moradok and the Decline of the Yarn: Heritage and Cultural 

Construction in Urban Thailand,” SOJOURN 11, no.2 (October 1996): 183-210. 
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มานานแล้ว แต่ในยุคปจัจุบันน้ีการกลับไปหาอดีตเป็นการวางแผนเกี่ยวกับการจดัการมรดกทาง

วฒันธรรมในเมอืง โดยเฉพาะอย่างยิง่การก่อใหเ้กดิพื้นที่ประวตัศิาสตร ์ทัง้ในฐานะที่สนับสนุนการเป็น

แหล่งความจ าของประวตัศิาสตรช์าตใินดา้นหน่ึงและในอกีดา้นหน่ึงกเ็ป็นเป้าหมายต่อการน าเงนิตราเขา้

ประเทศผ่านการท่องเทีย่ว18 

 โดยงานชิน้นี้แอสควิไดอ้าศยักรณีศกึษาจากโครงการอนุรกัษ์เกาะรตันโกสนิทรแ์ละแนวนโยบาย

ของทางการทีมุ่ง่เน้นการอนุรกัษ์ตามแนวทางของนกัภมูสิถาปตัยห์รอืนักผงัเมอืง เพื่อก่อรปูลกัษณะของ

เมอืงที่เป็น “กรุง” ด้วยการให้ความส าคญัต่อมโนภาพของเมอืงในแบบอย่างหรอืทศันะของวฒันธรรม

ชัน้สงูหรอืราชส านกั ซึง่เป็นการใหค้วามส าคญักบัสญัลกัษณ์ของเมอืงทีมุ่ง่เน้นวดั วงั เจดยี ์หรอืกจิกรรม

ส าคญัๆ ของรฐั ฯลฯ โดยหน่วยงานรฐัพยายามท าใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณศูนยก์ลางของเมอืงนี้มุง่เน้นตอบสนอง

ต่อการบรโิภคจากการท่องเทีย่วในระดบันานาชาตเิป็นส าคญั  

 ในขณะทีก่ารอนุรกัษ์ที่เน้นสถานทีส่ าคญัในวฒันธรรมชัน้สูงประสบความส าเรจ็ แต่ชุมชนต่างๆ 

ของชาวบา้นในบรเิวณเกาะรตันโกสนิทรห์รอืที่เรยีกว่า “ย่าน” ซึ่งเป็นแก่นส าคญัของความเป็นเมอืงใน

ปจัจุบนัอาจสูญหายไปถ้าหากไม่มกีารธ ารงรกัษา แอสควิตัง้ข้อสงัเกตว่าย่านไม่ได้รบัการจดัเข้าเป็น

มรดกทางวฒันธรรมของชาตแิละการอนุรกัษ์ทีเ่กดิขึน้มผีลท าใหย้่านต้องเสื่อมสลายไป19 โดยในประเดน็

นี้ยงัมงีานของรชิารด์ เอ. โอคอนเนอร ์(Richard A. O’ Connor) ในบทความเรื่อง “Place, Power and 

Discourse in the Thai Image of Bangkok” 20 เป็นการขยายความถึงลกัษณะและความส าคญัของย่าน

และชีใ้หเ้หน็ว่าภาพของเมอืงนัน้ไม่ไดม้เีพยีงภาพเดยีว เพราะการรบัรูเ้กี่ยวกบัเมอืงมคีวามแตกต่างกนั

ออกไปในคนแต่ละกลุ่มในสงัคม กล่าวคอื มโนภาพของเมอืงส าหรบัชาวบ้านทัว่ไปเป็นภาพของการ

ด ารงชวีติประจ าวนัทีส่มัพนัธก์บัการประกอบกจิกรรมและสถานที ่เหน็ไดเ้ด่นชดัจากการตัง้ชื่อ (naming) 

เกี่ยวกบัสถานที่ทีต่ ัง้ตามสิง่ที่เป็นลกัษณะเด่นเฉพาะของสถานที ่การจดจ าภาพของเมอืงไทยไม่ได้เป็น

การจดจ าแผนที่ที่อาศยัถนนเป็นกรอบ แต่เป็นการจดจ าตามย่านเด่นๆ ของเมอืงเป็นส่วนๆ ต่อกนัไป 

มโนภาพของเมอืงส าหรบัชาวบา้นทัว่ไปจงึเป็นเสมอืนผนืผา้ของสถานที่ทีน่ ามาปะตดิปะต่อกนัต่อเนื่อง

ไปเรือ่ยๆ  

 แต่ก็มีมโนภาพของเมืองอีกแบบหนึ่งที่เป็นการรวมส่วนต่างๆ ของเมืองทัง้หมด ผ่านการ

จดัล าดบัความส าคญัระหว่างศูนยก์ลางกบับรเิวณโดยรอบ อย่างมโนภาพของเมอืงแบบราชส านักหรอื

                                                        
 18 Ibid., 184 -187. 

 19 Ibid., 203 -204.  

 20 Richard O’ Connor, “Place, Power and Discourse in the Thai Image of Bangkok,” The Journal of 

the Siam Society 78, no. 2 (1990): 61-73. 
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ของชนชัน้สูง (the royal image) เมอืงในลกัษณะนี้เป็นการจดัระเบยีบทางพื้นที่เพื่อให้มกีารจดัล าดบั

ความส าคญัของสถานทีแ่ละสรา้งศูนยก์ลางของเมอืงขึน้มา โดยมพีระมหาราชวงั วดั และหลักเมอืงเป็น

ศูนย์กลางที่ส าคญั ส่วนบรเิวณอื่นๆ ถือเป็นบรเิวณรอบนอก การจดัความส าคญัของพื้นที่ออกเป็น

ศูนย์กลางกับรอบนอกนี้  สอดคล้องกับการจัดล าดับชัน้ทางสังคมด้วย ในแง่นี้ การสร้างพื้นที่

ประวตัศิาสตรจ์งึท าใหอ้าณาบรเิวณพืน้ทีก่ลายเป็นสิง่มคีุณค่าและสถานะความส าคญัสูงขึน้หลุดออกไป

จากชวีติประจ าวนัของคนทัว่ไป21 

ดังนัน้ ความคิดเรื่องพื้นที่แบบพิเศษ (heterotopia) ของฟูโกจึงท าให้เปิดมุมมองใหม่ของ

การศกึษา “เมอืง” ที่จากเดมิมองว่าเมอืงมฐีานะเป็นชุมชน (community) ที่คนที่มลีกัษณะเหมอืนๆ กนั

มาอาศยัอยู่รวมกนัในตามมุมมองของสงัคมวทิยาว่าด้วยการศกึษาเมอืง (urban sociology) สู่การมอง

เมอืงในฐานะทีเ่ป็นพืน้ที ่ซึง่การมองเมอืงในฐานะของพืน้ทีพ่เิศษแบบหนึ่งนัน้ ช่วยใหเ้หน็ถงึบทบาทของ

เมอืงในฐานะผูก้ระท าไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ เพราะเมอืงในฐานะทีเ่ป็นพืน้ทีพ่เิศษแบบหนึ่งสรา้งชุมชนเฉพาะที่

น าเอาความแตกต่างหลากหลายและขดัแย้งกันมาไว้ด้วยกันในพื้นที่/สถานที่แห่งเดียวกันได้อย่าง

น่าสนใจ กล่าวคอื เมอืงเป็นทีพ่บปะชุมนุมของบรรดา “ทีต่ ัง้” (site) ต่างๆ ทีม่คีวามแตกต่าง หลากหลาย 

และขดัแย้งกนัไว้ด้วยกนั การมองเมอืงแบบนี้จะท าให้สามารถฉีกออกไปจากวธิคีดิเกี่ยวกับ “ชุมชน” 

แบบทีด่ ารงอยู่ ที่คดิบนฐานของความเหมอืนกนั22 ดว้ยเหตุดงักล่าวจงึท าให้ความเป็นเมอืงตามแนวคดิ

หลงัโครงสรา้งนิยมถูกน ามาพจิารณาในหลายมติไิดอ้ย่างน่าสนใจ  

    

(โปรดอ่านเนื้อหาสาระโดยละเอยีดในหนังสอื/ต ารา ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร, วาทกรรมการพฒันา: 

อ านาจ ความรู้ ความจริง เอกลกัษณ์ และความเป็นอืน่, กรุงเทพฯ: ส านักพมิพว์ภิาษา, 2543, หน้า 

212-231 และขจรจบ กุสุมาวล,ี การจดัการ “พื้นท่ีประวติัศาสตร”์ จากกรณีศึกษาบริเวณวิหารพระ

มงคลบพิตร  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (วทิยานิพนธม์หาบณัฑติ คณะสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2542) 

 

 

                                                        
 21 ขจรจบ กุสมุาวล,ี การจดัการ “พืน้ท่ีประวติัศาสตร”์ จากกรณีศึกษาบริเวณวิหารพระมงคลบพิตร  

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (วทิยานิพนธม์หาบณัฑติ คณะสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 

2542), 8. 
22

 ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร, วาทกรรมการพฒันา: อ านาจ ความรู ้ความจริง เอกลกัษณ์ และความเป็น

อืน่, 204-205. 
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กิจกรรมท่ี 3.2.2  (ค าถาม) 
อธบิายความเป็นเมอืงตามแนวคดิหลงัโครงสรา้งนิยมมาพอสงัเขป 

บนัทึกค าตอบกิจกรรม 3.2.2 

 _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________ 

 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศกึษาหน่วยที ่3 ตอนที ่3.2 กจิกรรม 3.2.2) 
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ตอนท่ี 3.3 วิวฒันาการของความเป็นเมืองในนครและมหานคร 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนที ่3.3 แลว้จงึศกึษาเนื้อหาสาระ พรอ้มปฏบิตักิจิกรรมในแต่ละเรือ่ง 

 

หวัเร่ือง 
 เรือ่งที ่3.3.1 ความหมายและพฒันาการของนครและมหานคร 

 เรือ่งที ่3.3.2 การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงในนครและมหานคร 

 

แนวคิด 
 1. มหานคร หมายถงึ ท้องถิน่ที่เป็นศูนยก์ลางของความเจรญิทางเศรษฐกจิ สงัคม เป็นเมอืงที่

ด าเนินธุรกจิทางด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เป็นเมอืงที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานบนัเทงิ โดยมี

พลเมอืงอย่างน้อย 50,000 คนขึน้ไป ในขณะทีน่คร หมายถงึ สถานทีซ่ึง่มปีระชาชนจ านวนมากอยู่อาศยั 

เป็นศูนยก์ลางทางการปกครอง การพาณชิย ์และการคมนาคม 

2. การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงในนครและมหานครเป็นประเดน็ที่ภาคประชาสงัคม รฐับาล และ

องคก์ารระหว่างประเทศตอ้งตระหนกัว่าการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงเป็นเรือ่งทีม่คีวามส าคญัและสามารถ

น าศักยภาพของความเป็นเมืองมาพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ที่ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม 

วฒันธรรม และวถิชีวีติของคนในสงัคม มากกว่าการน าเงื่อนไขของการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงมาเป็น

ปจัจยัในการพฒันาเศรษฐกจิแต่เพยีงดา้นเดยีวเฉกเช่นทีผ่่านมา 

   

วตัถปุระสงค ์

 เมือ่ศกึษาตอนที ่3.3 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

 1.  อธบิายความหมายและพฒันาการของนครและมหานครได ้

 2. อธบิายการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงในนครและมหานครได ้ 
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เร่ืองท่ี 3.3.1  ความหมายและพฒันาการของนครและมหานคร 
 

สาระสงัเขป 
 มหานครไมไ่ดห้มายถงึเฉพาะเมอืงทีเ่ป็นเมอืงหลวงของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านัน้ เพราะใน

ประเทศหนึ่งไม่อาจมเีมอืงหลวงได้หลายเมอืง แต่อาจจะมชีุมชนที่เป็นมหานครได้หลายชุมชน ส านัก

งบประมาณแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิาไดก้ าหนดว่า “มหานคร” หมายถงึ ชุมชนขนาดใหญ่ชุมชนหนึ่งซึง่

ประกอบไปด้วยเมอืงหลายเมอืงแต่มเีมอืงหนึ่งหรอืหลายเมอืงซึ่งเป็นศูนย์กลาง มปีระชากรเกินกว่า  

50,000 คนขึ้นไป ลักษณะการอยู่อาศัยของประชากรในชุมชนนี้ เป็นไปอย่างหนาแน่น มหานคร 

(megacity) จงึมอีาณาเขตที่เป็นเมอืง (Urban) มารวมกนั โดยมกีารขยายตวัจากเมอืงๆ หนึ่งไปสู่ชาน

เมอืงขยายตัวต่อไปอีก23 ขณะที่ บอลเลนส์และชมนัด์ (Bollens and Schmandt) อธบิายว่า มหานคร 

หมายถงึ ทอ้งถิน่ที่เป็นศูนยก์ลางของความเจรญิทางเศรษฐกจิ สงัคม เป็นเมอืงที่ด าเนินธุรกจิทางดา้น

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เป็นเมอืงที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานบนัเทงิ โดยมพีลเมอืงอย่างน้อย 

50,000 คนขึ้นไป24 หากแต่องค์การสหประชาชาติกลบัให้ความหมายว่า “นคร” (city) คอืสถานที่ซึ่งมี

ประชาชนจ านวนมากอยู่อาศยั เป็นศูนยก์ลางทางการปกครอง การพาณิชย ์และการคมนาคม25 หากแต่

ก็มไิด้มกีารก าหนดชดัเจนว่าต้องมขีนาดของพื้นที่และจ านวนประชากรมากน้อยเพยีงใดจงึนับได้ว่ามี

ความเป็นนคร ซึง่จากความหมายขององคก์ารสหประชาชาตจิงึสะทอ้นใหเ้หน็ว่าไม่มกีารก าหนดตวัเลข

หรอืเกณฑช์ีว้ดัทีแ่น่นอนตายตวั ดงันัน้เกณฑช์ีว้ดัความเป็นมหานครและนครจงึยงัคงมขีอ้ถกเถยีงและมี

การน าเกณฑท์ีแ่ตกต่างหลากหลายมาใชช้ีว้ดัความเป็นมหานครและนคร   

 ในส่วนของการพัฒนาสู่ความเป็นเมอืงของนครและมหานครนัน้ องค์การสหประชาชาติได้

น าเสนอรายงานเพื่อแสดงใหเ้หน็ว่านับตัง้แต่ ค.ศ. 1990 ประชากรของโลกทีอ่าศยัอยู่ในเขตเมอืงมกีาร

เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ดงัจะเหน็ได้ว่าระหว่างปี ค.ศ. 1990-2000 มปีระชากรที่อาศยัอยู่ในเขตเมอืงราว 

57 ล้านคน หากแต่ระหว่างปี ค.ศ. 2010-2015  กลบัมปีระชากรที่อาศยัอยู่ในเขตเมอืงเพิม่จ านวนขึ้น

                                                        
23 ไพบลูย ์ช่างเรยีน, การปกครองมหานคร (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2516), 49-50. 
24 John C. Bollens and Henry J. Schmandt. The Metropolis: Its People Politics and Economic Life 

(Newyork: Harper Row Publishers, 1965), 1-2. อา้งถงึใน ประทาน คงฤทธิศ์กึษากร, การปกครองท้องถิน่ 

(กรุงเทพฯ: โรงพมิพค์ุรุสภา, 2535), 38. 
25 United Nations, The World’s Cities in 2016, 

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_da

ta_booklet.pdf (accessed January 10, 2018) 

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf
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เป็น 77 ลา้นคน ซึง่การเพิม่ขึน้ของจ านวนประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นเขตเมอืงมไิด้เป็นเพยีงปรากฏการณ์ใน

ระดบัโลกเท่านัน้ หากแต่ในระดบัภูมิภาคก็เกิดปรากฏการณ์ของการพัฒนาสู่ความเป็นเมอืงอย่าง

รวดเรว็เช่นกนั ดงัจะเห็นได้ว่าเอเชยีเป็นภูมภิาคที่มจี านวนประชากรที่อาศยัอยู่ในเขตเมอืงมากที่สุด 

รองลงมาคอื ยุโรป แอฟรกิา และลาตินอเมรกิา โดยลกัษณะของการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงในแต่ละ

พืน้ทีม่ลีกัษณะทีแ่ตกต่างหลากหลาย เช่น การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงเป็นผลสบืเนื่องมาจากการเพิม่ขึน้

ของประชากรทีอ่ยูอ่าศยัในเขตนัน้ หรอืการใชก้ารพฒันาเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมมาเป็นปจัจยัน าไปสู่

การพฒันาสู่ความเป็นเมอืง26 ดงัจะเห็นได้จากการที่จนีใช้การพฒันาเศรษฐกิจ การลงทุน การพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน และนวตักรรมมาเป็นฐานในการพฒันาสู่ความเป็นเมอืง เป็นต้น และดว้ยเหตุแห่งการ

พฒันาสู่การเป็นเมอืงในลกัษณะดงักล่าวจงึก่อให้เกิดการอพยพยา้ยถิ่นฐานสู่เมอืงใหญ่ จนท าให้เกิด

ปญัหาความหนาแน่นของประชากร ความไมเ่พยีงพอของโครงสรา้งพืน้ฐาน และปญัหาการจราจรตดิขดั 

ดงันัน้ในช่วง 20 ปีทีผ่่านมาจงึเหน็ไดว้่าประเทศก าลงัพฒันาหลายประเทศเริม่มกีารพฒันานโยบายเพื่อ

แกไ้ขปญัหาการอพยพยา้ยถิน่ฐานสู่เมอืงใหญ่ 

 เนื่องด้วยการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงในนครและมหานครนัน้ จ าเป็นต้องมกีารวางผงัเมอืงและ

การเตรยีมความพรอ้มดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรบัการพฒันาในดา้นต่างๆ ของเมอืง มเิช่นนัน้แลว้

การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงจะก่อให้เกดิชุมชนแออดัหรอืสลมั (Slum) หรอืการอยู่อาศยัอย่างไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย (informal urban settlements) ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงของ

นครและมหานครในหลายพืน้ทีซ่ึง่มไิดม้กีารเตรยีมความพรอ้มดา้นต่างๆ ไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ดงัจะ

เหน็ได้จากการที่หน่วยงานส าคญัทางด้านการพฒันาการตัง้ถิน่ฐานมนุษยข์องสหประชาชาติ ( United 

Nations Human Settlement Programme :UN-HABITAT ) ประมาณการว่าใน ค.ศ. 2001 มปีระชากร

กว่า 924 ลา้นคน หรอืรอ้ยละ 31.6 ของประชากรในเมอืงอาศยัอยู่ในชุมชนแออดั27 ดว้ยเหตุดงักล่าวจงึ

ท าใหจ้ าเป็นต้องมกีารวางแผนเพื่อพฒันาสู่ความเป็นเมอืงในนครและมหานครทีช่ดัเจน เพื่อสรา้งระบบ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จ าเป็นต่อการด าเนินชวีติของประชากรจ านวนมากในนครและมหา

นครให้เพยีงพอต่อความต้องการในทุกด้าน เพราะจากพฒันาการของนครและมหานครในหลายแห่งที่

มไิดจ้ดัเตรยีมความพรอ้มในลกัษณะดงักล่าวจะประสบกบัปญัหาต่างๆ ดงักล่าวขา้งต้น ซึง่จะท าใหก้าร

                                                        
26 United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), World Cities Report 

2016: Urbanization and Development (Nairobi, Kenya: United Nations Human Settlements Programme, 

2016), 6.  
27 Ibid., 13. 
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เปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองน ามาซึ่งปญัหามากกว่าจะเป็นเงื่อนไขไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ใน

ทา้ยทีสุ่ด  

 

(โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอยีดในหนงัสอื/ต ารา พนิต ภู่จนิดา, วิพากษ์เมือง, กรุงเทพฯ: ส านักพมิพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550 และพชิญ์ พงษ์สวสัดิ,์ เมืองกินคน, นนทบุร:ี ศูนยศ์กึษามหานคร

และเมอืง มหาวทิยาลยัรงัสติ, 2560.)  

 

กิจกรรมท่ี 3.3.1  (ค าถาม) 
อธบิายความหมายและพฒันาการของนครและมหานครมาพอสงัเขป 
บนัทึกค าตอบกิจกรรม 3.3.1 

 _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________ 

 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศกึษาหน่วยที ่3 ตอนที ่3.3 กจิกรรม 3.3.1) 
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เร่ืองท่ี 3.3.2  การพฒันาสู่ความเป็นเมืองในนครและมหานคร 

 

สาระสงัเขป 
 การพฒันาพืน้ทีช่นิดหนึ่งซึง่เรยีกว่า “เมอืงใหญ่” หรอื “นคร” ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 เป็น

หนึ่งในประดิษฐกรรมทางสงัคมของยุคสมัยใหม่ (modernity) ด้วยมุ่งหวงัให้เมอืงใหญ่เป็นศูนย์กลาง

อ านาจทางการเมอืง เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ด้วยมคีวามเชื่อมัน่ว่า หากสามารถพฒันาหรอื

สรา้งความเจรญิในรปูของเมอืงใหญ่ไดแ้ลว้นัน้ ความเจรญิในเมอืงใหญ่กจ็ะขยายตวัออกไปยงัส่วนต่างๆ 

ของสงัคมและท าให้สงัคมโดยรวมพฒันาได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั28 แต่กระนัน้ การพฒันาสู่

ความเป็นเมอืงกลบัมไิดก่้อใหเ้กดิเงือ่นไขขา้งต้นในทุกพืน้ที ่เนื่องดว้ยการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงในนคร

และมหานครจ านวนมากขาดการวางแผนการพฒันาอย่างเป็นระบบ จนกระทัง่ก่อให้เกิดสภาวะการ

กลายเป็นเมอืงที่ไม่สามารถควบคุมได ้(uncontrolled urbanization) และน ามาซึง่ประเดน็ปญัหาว่าอะไร

คอืสาเหตุใหต้วัแบบการพฒันาก่อใหเ้กดิปญัหาและไมส่ามารถก่อใหเ้กดิการพฒันาตามเป้าหมายของตวั

แบบ  

 การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงของนครและมหานครเริม่ปรากฏใหเ้หน็เด่นชดัเมื่อจ านวนประชากร

ในเมอืงเริม่เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง ดงัจะเหน็ไดจ้ากสดัส่วนของประชากรโลกใน ค.ศ. 1990 ซึง่มปีระชากร

ทีอ่าศยัอยู่ในเขตเมอืงประมาณรอ้ยละ 43 หรอื 2.3 พนัลา้นคน ขณะทีใ่น ค.ศ. 2015 มปีระชากรทีอ่าศยั

อยู่ในเขตเมอืงเพิ่มขึน้เป็นประมาณรอ้ยละ 54 หรอื 4 พนัล้านคน หากแต่การเพิ่มขึ้นของประชากรที่

อาศยัอยู่ในเขตเมอืงมไิดแ้พรก่ระจายในทุกพืน้ที่ในสดัส่วนเดยีวกนัทัง้โลก เพราะในบางพืน้ทีก่ม็รีายงาน

ว่ามสีภาวะการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงลดลงเช่นกนั โดยพื้นที่ซึ่งมปีระชากรอาศยัอยู่ในเขตเมอืงมาก

ทีสุ่ดคอื เอเชยี ตามมาดว้ยยุโรป แอฟรกิา และลาตินอเมรกิา ซึง่อาจกล่าวไดว้่าเงื่อนไขทีท่ าใหเ้กดิการ

พฒันาสู่ความเป็นเมอืงในนครและมหานครของเอเชยีคอืปจัจยัทางเศรษฐกจิ อกีทัง้ยงัมกีารคาดการณ์

ว่าใน ค.ศ. 2030 ประชากรที่อาศยัอยู่ในเขตเมอืงของประเทศก าลงัพฒันาจะเพิม่ขึน้เป็นสองเท่า และ

การเพิม่จ านวนในลกัษณะดงักล่าวจะน ามาสู่ปญัหาเรื่องที่ดนิ ที่อยู่อาศยั และการใช้พลงังาน เป็นต้น 

นอกจากนัน้ การเพิม่ขึ้นของประชากรในเขตเมอืงจะส่งผลให้ต่อเพิม่ขึ้นของจ านวนนครและมหานคร 

หากน าเกณฑช์ีว้ดัทีว่่านคร คอื พืน้ทีท่ีม่ปีระชากรอาศยัอยู ่5-10 ลา้นคน ในขณะทีม่หานคร  คอื พืน้ทีท่ี่

มปีระชากรอาศยัอยู่มากกว่า 10 ลา้นคน จะพบว่าจ านวนของนครและมหานครของโลกใน ค.ศ. 1995 มี

                                                        
28 ดรูายละเอยีดใน ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร, วาทกรรมการพฒันา: อ านาจ ความรู ้ความจริง เอกลกัษณ์ 

และความเป็นอืน่, 170. 
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นครจ านวน 22 แห่ง และมหานครจ านวน 14 แห่ง ขณะที่ใน ค.ศ. 2015 มนีครเพิม่ขึ้นเป็นจ านวน 44 

แห่ง และมหานครเพิม่ขึน้เป็นจ านวน 29 แห่ง ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่ามกีารเพิม่ขึน้ของนครและมหานครหนึ่ง

เท่าตวัในช่วงเวลาเพยีง 20 ปี29 นอกจากนี้มหานครเกือบทัง้หมดยงัตัง้อยู่ในประเทศก าลงัพฒันาและ

ยงัคงมแีนวโน้มว่าจะพฒันาสู่ความเป็นนครในอกีหลายพืน้ทีข่องเอเชยี ลาตนิอเมรกิา และแอฟรกิา ซึ่ง

คาดการณ์ว่านครเหล่านัน้จะกลายเป็นมหานครใน ค.ศ. 2030  

 การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงในนครและมหานครจงึเป็นประเดน็ที่ภาคประชาสงัคม รฐับาล และ

องคก์ารระหว่างประเทศตอ้งตระหนกัว่าการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงเป็นเรือ่งทีม่คีวามส าคญัและสามารถ

น าศักยภาพของความเป็นเมืองมาพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ที่ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม 

วฒันธรรม และวถิชีวีติของคนในสงัคม มากกว่าการน าเงื่อนไขของการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงมาเป็น

ปจัจยัในการพฒันาเศรษฐกจิแต่เพยีงดา้นเดยีวเฉกเช่นทีผ่่านมา 

ดงัจะเห็นได้ว่าในส่วนของประเทศไทยก็มกีารเสนอแนวคดิใหม่ในการพฒันาสู่ความเป็นเมอืง 

โดยแนวคดิหนึ่งซึ่งถูกน าเสนอให้มกีารน ามาประยุกต์ใช้เพื่อรองรบัการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงในนคร

และมหานคร คือ แนวคิด “เมืองใหม่” เพื่อสร้างศูนย์กลางแห่งใหม่มาช่วยบรรเทาความแออัดของ

กรุงเทพฯ หากแต่แนวคดิเมอืงใหม่ไม่ก็ไม่สามารถถูกน าไปประยุกต์ใช้ตามวตัถุประสงค์ แนวคดิเมอืง

ใหม่เป็นแนวคดิที่มกีารน าเสนอขึ้นใน ค.ศ. 1898 โดยชาวอังกฤษที่มชีื่อว่าเอ็บเบนเนเซอร์ โฮเวิร์ด 

(Ebenezer Howard) ผ่านหนังสอืชื่อ Garden Cities of Tomorrow โดยไดเ้สนอแบบจ าลองของเมอืงใน

อุดมคตทิีเ่รยีกว่า “อุทยานนคร” (Garden City) ทีม่จีุดมุ่งหมายเพื่อลดความแออดัของกรุงลอนดอน ซึ่ง

เมอืงใหม่เหล่านัน้จะต้องพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ มแีหล่งงาน ที่พกัอาศยั และที่พกัผ่อนหย่อนใจ

เพื่อน าไปสู่ความเป็นที่อยู่ทีด่ขีองพลเมอืง แนวคดิดงักล่าวไดร้บัการยกย่องอย่างมาตัง้แต่ช่วงต้นจนถงึ

กลางศตวรรษที ่20 และมกีารสรา้งเมอืงใหม่ตามแนวคดิของโฮเวริด์ขึน้หลายเมอืง โดยแพทรคิ อเบอค

รอมบ ี(Patrick Abercrombie) ได้น าแนวคดินี้มาประยุกต์ใช้ในการวางผงัมหานครลอนดอนในปี ค.ศ. 

1944 เพื่อฟ้ืนฟูบูรณะเมอืงจากผลของสงครามโลกครัง้ที่สอง อเบอครอมบเีสนอให้สรา้งเมอืงใหม่แบบ

อุทยานนครขึ้น 10 เมอืงรอบกรุงลอนดอน (ในจ านวนนัน้มแีปดเมอืงได้ถูกสรา้งขึน้จรงิ) และเพื่อหยุด

การขยายตวัในทางราบของกรุงลอนดอน อเบอครอมบเีสนอให้สรา้ง “เขม็ขดัสเีขยีว” (Green Belt) ซึ่ง

เป็นพื้นที่อนุรกัษ์ป่าไม้ล้อมรอบกรุงลอนดอนเอาไว้ ดงันัน้เมอืงใหม่จงึมหีน้าที่รองรบัประชากร แหล่ง

งาน และมรีะบบขนส่งมวลชนทีม่ปีระสทิธภิาพสงู สามารถเดนิทางระหว่างนครลอนดอนกบัเมอืงใหม่ได้

                                                        
29

 United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), World Cities Report 2016 

: Urbanization and Development, 6-7. 
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ภายในครึง่ชัว่โมง โครงการดงักล่าวไดร้บัการสนบัสนุนโดยการออกกฎหมายเมอืงใหม ่(New Town Act 

of 1946) ซึ่งน าไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดขี ึน้ของประชาชนชาวองักฤษ30 กรณีดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ว่าการ

พฒันาสู่ความเป็นเมอืงในนครและมหานคร หากมกีารวางแผนการพฒันาใหค้รอบคลุมมติต่ิางๆ อย่าง

รอบคอบแลว้นัน้ กจ็ะท าใหค้วามเป็นเมอืงก่อใหเ้กดิการพฒันาในดา้นต่างๆ อย่างประสทิธภิาพและเอื้อ

ต่อการอยูอ่าศยัและการใชช้วีติในเมอืงไดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ 

 

(โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอยีดในหนงัสอื/ต ารา พนิต ภู่จนิดา, วิพากษ์เมือง, กรุงเทพฯ: ส านักพมิพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550 และพชิญ์ พงษ์สวสัดิ,์ เมืองกินคน, นนทบุร:ี ศูนยศ์กึษามหานคร

และเมอืง มหาวทิยาลยัรงัสติ, 2560.) 

 

กิจกรรมท่ี 3.3.2  (ค าถาม) 
อธบิายแนวคดิเมอืงใหมข่องเอบ็เบนเนเซอร ์โฮเวริด์ มาพอสงัเขป  

 

บนัทึกค าตอบกิจกรรม 3.3.2 

 _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________ 

 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศกึษาหน่วยที ่3 ตอนที ่3.3 กจิกรรม 3.3.2) 

                                                        
30 ดรูายละเอยีดใน พนิต ภู่จนิดา, วิพากษ์เมือง (กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550), 

34-35. 
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แนวตอบกิจกรรมหน่วยท่ี 3 

ความเป็นเมืองในนครและมหานคร 

 

ตอนท่ี 3.1 ความหมายและการพฒันาสู่ความเป็นเมือง 

แนวตอบกิจกรรมท่ี 3.1.1 

  ความเป็นเมอืงถูกน ามาศกึษาและสรา้งการก าหนดนิยามไวใ้นหลายลกัษณะ ตามแต่จุดมุง่เน้น

และประเด็นปญัหาที่นักวชิาการแต่ละคนให้ความสนใจ อาทิเช่น งานของไกเดยีน ไฮเบรกิ (Gideon 

Sjoberg) ทีม่องว่าววิฒันาการของเมอืงเกดิขึน้ครัง้แรกทีเ่มอืงเมโสโปเตเมยี (Mesopotemia) บรเิวณลุ่ม

แมน่ ้าไนลป์ระมาณ 3,500-4,000 ปี ก่อนครสิตกาล ในขณะทีง่านของเฟอรด์นิานด ์ทอนนี่ส ์(Ferdinand 

Tonnies) ใน ปี  ค .ศ .1887 ที่ มีชื่ อ ว่ า  “Fundamental Concepts of Sociology” ให้ ค วามส าคัญ กับ

การศกึษาเพื่อจ าแนกความแตกต่างระหว่างแก่นแทข้องชวีติแบบชนบทกบัชวีติแบบเมอืงในยุคนัน้ โดย

ทอนนี่ส์พบว่าในสงัคมเมอืงสมยัใหม่ที่มโีครงสรา้งซบัซ้อน ท าให้คนในสงัคมมคีวามเป็นปจัเจกชนสูง 

ด าเนินชวีติบนฐานของการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง สอดคล้องกบัความเห็นของเอมลิ เดอรไ์คม ์

(Emile Durkheim) ในงานทีม่ชีื่อว่า “The Division of Labor in Society”  ที่มองว่าชวีติในชนบทเป็นชวีติ

ทีม่คี่านิยมและโลกทศัน์ทีก่่อใหเ้กดิความเป็นหนึ่งเดยีวทางความคดิหรอืมสี านึกร่วมกนัของคนในสงัคม 

ในขณะทีช่วีติในเมอืงกลบัแตกต่างอย่างสิน้เชงิ เนื่องดว้ยการด ารงชวีติในเมอืงเรยีกรอ้งให้เกดิการแบ่ง

งานหรอือาชพีตามความช านาญพเิศษ ซึ่งไดท้ าลายความเป็นเอกภาพของประสบการณ์ร่วมทีม่นุษยใ์น

ชุมชนแบบเดมิเคยมรี่วมกนั ดงันัน้การให้ความหมายของความเป็นเมอืงในทรรศนะของทอนนี่ส์และ

เดอรไ์คมจ์งึสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นผ่านจากสงัคมแบบดัง้เดมิสู่สงัคมอุตสาหกรรมยคุตน้นัน่เอง 

 

แนวตอบกิจกรรม 3.1.2 

 การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงสามารถเกดิขึน้ไดใ้น 4 ลกัษณะ คอื 1) การพฒันาสู่ความเป็นเมอืง

จากจุดศูนยก์ลางหรอืการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงด้วยการใช้ที่ดนิที่มลีกัษณะเป็นวงกลม (Concentric 

Zone) ด้วยการสรา้งให้ศูนยก์ลางของเมอืงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ เพื่อให้การพฒันาสู่ความเป็น

เมอืงเกดิจากการกระจายตวัออกจากศูนยก์ลางตามรศัมขีองวงกลม 2) การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงดว้ย

การจดัแบ่งที่ดินเป็นสัดส่วน (Sector Concept) จะแตกต่างจากการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองจากจุด

ศูนยก์ลางตรงทีก่ารพฒันาสู่ความเป็นเมอืงในลกัษณะนี้จะมกีารจดัแบ่งพื้นทีข่องเมอืงอย่างชดัเจนว่าจะ

พฒันาส่วนต่างๆของเมอืงในลกัษณะใด เช่น ก าหนดใหพ้ื้นทีซ่ึ่งมศีกัยภาพทางเศรษฐกจิเป็นย่านธุรกจิ

หรอืที่อยู่อาศัยของผู้มรีายได้สูง ในขณะที่พื้นที่ซึ่งมศีักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งเป็นพื้นที่ย่าน
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อุตสาหกรรม เป็นต้น 3) การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงตามรูปที่ดนิลกัษณะรูปดาว (Star-Shape) ซึ่งมี

ลกัษณะของการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงโดยประชากรส่วนใหญ่จะขยายตวัออกไปตัง้ถิน่ฐานในสองขา้ง

ทางของถนนสายส าคญัหรอืแม่น ้าล าคลอง โดยทีถ่นนสายส าคญัหรอืแม่น ้าล าคลองดงักล่าวยงัเชื่อมต่อ

กบัเมอืงซึง่เป็นศูนยก์ลางของการพฒันาสู่ความเป็นเมอืง และ 4) การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงโดยมเีมอืง

ศูนยก์ลางหลายแห่ง (Multi Nulcei) ซึง่เป็นการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงโดยมเีมอืงศูนยก์ลางหลายแห่งที่

เชื่อมโยงกนัด้วยการคมนาคมและการขนส่งที่ทนัสมยั ท าให้ลดปญัหาอนัเกดิจากการมศีูนยก์ลางเมอืง

แห่งเดยีว อกีทัง้ยงัท าใหชุ้มชนรอบเมอืงสามารถเชื่อมต่อกบัเมอืงไดร้วดเรว็มากขึน้  

 

ตอนท่ี 3.2  แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นเมือง 

แนวตอบกิจกรรม 3.2.1 

แนวคดิเศรษฐศาสตรก์ารเมอืงมองว่าเมอืงก่อใหเ้กดิการรดูดซบัส่วนเกนิ ความอุดมสมบูรณ์และ

ความมัง่คัง่จากชนบทเขา้สู่เมอืง เพื่อผลในการสะสมทุนและความเจรญิก้าวหน้าของระบบเศรษฐกจิแบบ

ทุนนิยมทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก ส่งผลให้เกดิการพฒันาแบบไม่สมดุลและไม่เท่าเทยีมขึ้นใน

สงัคม นอกจากนัน้ ภายใต้ระบบทุนนิยม เมอืงยงัมฐีานะเป็นพืน้ที่ทีส่รา้งวธิคีดิ/วธิจีดัการเกี่ยวกบัพื้นที่

ชุดหนึ่งขึน้มา นัน่คอื การแยกบ้านกบัที่ท างานออกจากกนัอย่างเดด็ขาด เพื่อสรา้งระบบโรงงาน อนัจะ

เป็นพืน้ทีส่ าหรบัการผลติ การท างาน และการสะสมทุนโดยเฉพาะ พรอ้มๆ กบัการสรา้งชนชัน้ใหม่ขึน้มา

เรยีกว่าชนชัน้แรงงานในเมือง (the urban working class) ขณะเดียวกันเมอืงก็ท าให้ที่ดินกลายเป็น

สนิค้าตวัใหม่ที่มรีาคาแพง เมอืงเปลี่ยนฐานะของที่ดนิจากธรรมชาตสิู่การเป็นสนิค้าและเป็นต้นทุนใน

การผลติแบบหนึ่งและท าใหเ้กดิระบบการใชส้อยทีด่นิแบบต่างๆ  

เมอืงในระบบทุนนิยมจงึก่อให้เกดิการจดัระบบระเบยีบพื้นที่ขึ้นใหม่และส่งผลให้เมอืงสามารถ

การสร้างระบบ/วิถีชีวิตแบบใหม่ขึ้น เรยีกว่าวิถีชีวิตแบบเมือง (urbanism) หรอืจิตส านึกแบบเมือง 

(urbanized consciousness) แต่มใิช่จติส านึกที่วางอยู่บนฐานของชนชัน้แต่เพยีงด้านเดยีวดงัที่ทฤษฎี

มารก์ซสิต์สมยัเก่าว่าไว ้ตรงกนัขา้มจติส านึกแบบเมอืงนี้ สรา้งขึน้มาจากการใช้ชวีติ ประสบการณ์แบบ

เมอืง ผ่านการจดัการพืน้ทีแ่บบต่างๆ ของเมอืง เช่นการแยกบา้นกบัทีท่ างานออกจากกนัดงักล่าวขา้งต้น 

การก าหนดยา่นต่างๆ ขึน้มา และการแยกระหว่างเมอืงกบัชนบท เป็นตน้ 

 

แนวตอบกิจกรรม 3.2.2 

 แนวคดิหลงัโครงสรา้งนิยมศกึษาเมอืงในหลายมติิด้วยการให้ความส าคญักบัการศกึษาบรรดา

พื้นที่ต่างๆ ที่มคีวามส าคญัของเมอืงที่มคีวามเกี่ยวเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของชวีติประจ าวนัของคนใน

สงัคม เช่น บ้าน ถนน สุสาน คุก โรงเรยีน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรยี์ และ
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ศูนย์การค้า เป็นต้น เพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่าความเป็นเมอืงได้สร้างให้พื้นที่เหล่านี้มีฐานะเป็น

ผู้กระท า สรา้งเอกลกัษณ์/ความหมายให้กบัคนในสงัคม ดงัจะเห็นได้จากงานของมเิชล ฟูโก (Michel 

Foucault) ที่ให้ความส าคญักบัการศกึษาสิง่ที่เรยีกว่า “พื้นที่” (space) โดยมุ่งความสนใจไปทีก่ารศกึษา

อ านาจในรปูของการจดัวาง จดัระบบระเบยีบของพืน้ที ่และความสมัพนัธบ์นฐานของพืน้ที่ 

 ความคดิเรื่องพื้นที่แบบพิเศษ (heterotopia) ของฟูโกจงึท าให้เปิดมุมมองใหม่ของการศึกษา 

“เมอืง” ทีจ่ากเดมิมองว่าเมอืงมฐีานะเป็นชุมชน (community) ทีค่นทีม่ลีกัษณะเหมอืนๆ กนัมาอาศยัอยู่

รวมกนัในตามมุมมองของสงัคมวทิยาว่าด้วยการศกึษาเมอืง (urban sociology) สู่การมองเมอืงในฐานะ

ทีเ่ป็นพืน้ที ่ซึง่การมองเมอืงในฐานะของพืน้ทีพ่เิศษแบบหนึ่งนัน้ ช่วยใหเ้หน็ถงึบทบาทของเมอืงในฐานะ

ผูก้ระท าไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ เพราะเมอืงในฐานะทีเ่ป็นพื้นทีพ่เิศษแบบหนึ่งสรา้งชุมชนเฉพาะทีน่ าเอาความ

แตกต่างหลากหลายและขดัแยง้กนัมาไวด้ว้ยกนัในพื้นที/่สถานทีแ่ห่งเดยีวกนัได้อย่างน่าสนใจ กล่าวคอื 

เมอืงเป็นทีพ่บปะชุมนุมของบรรดา “ทีต่ ัง้” (site) ต่างๆ ทีม่คีวามแตกต่าง หลากหลาย และขดัแยง้กนัไว้

ดว้ยกนั การมองเมอืงแบบน้ีจะท าให้สามารถฉีกออกไปจากวธิคีดิเกี่ยวกบั “ชุมชน” แบบทีด่ ารงอยู่ ทีค่ดิ

บนฐานของความเหมอืนกนั 

 

ตอนท่ี 3.3  วิวฒันาการของความเป็นเมืองในนครและมหานคร 

แนวตอบกิจกรรม 3.3.1 

ส านักงบประมาณแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิาไดก้ าหนดว่า “มหานคร” หมายถงึ ชุมชนขนาดใหญ่

ชุมชนหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยเมืองหลายเมืองแต่มีเมืองหนึ่งหรอืหลายเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลาง มี

ประชากรเกินกว่า  50,000 คนขึ้นไป ลักษณะการอยู่อาศัยของประชากรในชุมชนนี้ เป็นไปอย่าง

หนาแน่น มหานคร (megacity) จงึมอีาณาเขตที่เป็นเมอืง (Urban) มารวมกนั โดยมกีารขยายตวัจาก

เมอืงๆ หนึ่งไปสู่ชานเมอืงขยายตัวต่อไปอีก ในขณะที่องค์การสหประชาชาติกลบัให้ความหมายว่า 

“นคร” (city) คอืสถานทีซ่ึง่มปีระชาชนจ านวนมากอยู่อาศยั เป็นศูนยก์ลางทางการปกครอง การพาณิชย ์

และการคมนาคม หากแต่ก็มไิด้มกีารก าหนดชดัเจนว่าต้องมขีนาดของพื้นที่และจ านวนประชากรมาก

น้อยเพยีงใดจงึนับไดว้่ามคีวามเป็นนคร ซึ่งจากความหมายขององคก์ารสหประชาชาตจิงึสะทอ้นใหเ้หน็

ว่าไม่มกีารก าหนดตวัเลขหรอืเกณฑช์ีว้ดัที่แน่นอนตายตวั ดงันัน้เกณฑช์ีว้ดัความเป็นมหานครและนคร

จงึยงัคงมขีอ้ถกเถยีงและมกีารน าเกณฑท์ีแ่ตกต่างหลากหลายมาใชช้ีว้ดัความเป็นมหานครและนคร   

 โดยลกัษณะของการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงในแต่ละพืน้ที่มลีกัษณะที่แตกต่างหลากหลาย เช่น 

การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงเป็นผลสบืเนื่องมาจากการเพิม่ขึน้ของประชากรทีอ่ยูอ่าศยัในเขตนัน้ หรอืการ

ใช้การพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาเป็นปจัจยัน าไปสู่การพฒันาสู่ความเป็นเมอืง ดงัจะเห็นได้

จากการที่จนีใชก้ารพฒันาเศรษฐกจิ การลงทุน การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน และนวตักรรมมาเป็นฐาน
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ในการพฒันาสู่ความเป็นเมอืง เป็นต้น และดว้ยเหตุแห่งการพฒันาสู่การเป็นเมอืงในลกัษณะดงักล่าวจงึ

ก่อให้เกดิการอพยพยา้ยถิน่ฐานสู่เมอืงใหญ่ จนท าให้เกดิปญัหาความหนาแน่นของประชากร ความไม่

เพยีงพอของโครงสรา้งพืน้ฐาน และปญัหาการจราจรตดิขดั เป็นตน้ 

 

แนวตอบกิจกรรม 3.3.2 

 แนวคิดเมืองใหม่ของเอ็บเบนเนเซอร์ โฮเวิร์ด (Ebenezer Howard) เรยีกว่า “อุทยานนคร” 

(Garden City) ที่มจีุดมุ่งหมายเพื่อลดความแออดัของกรุงลอนดอน ซึ่งเมอืงใหม่เหล่านั ้นจะต้องพึ่งพา

ตนเองไดอ้ยา่งสมบูรณ์ มแีหล่งงาน ทีพ่กัอาศยั และทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจเพื่อน าไปสู่ความเป็นทีอ่ยูท่ีด่ขีอง

พลเมอืง แนวคดิดงักล่าวไดร้บัการยกยอ่งอย่างมาตัง้แต่ช่วงต้นจนถงึกลางศตวรรษที ่20 และมกีารสรา้ง

เมอืงใหมต่ามแนวคดิของโฮเวริด์ขึน้หลายเมอืง โดยแพทรคิ อเบอครอมบ ี(Patrick Abercrombie) ไดน้ า

แนวคดิคดินี้มาประยุกต์ใช้ในการวางผงัมหานครลอนดอนในปี ค.ศ. 1944 เพื่อฟ้ืนฟูบูรณะเมอืงจากผล

ของสงครามโลกครัง้ที่สอง อเบอครอมบเีสนอให้สรา้งเมอืงใหม่แบบอุทยานนครขึน้ 10 เมอืงรอบกรุง

ลอนดอน (ในจ านวนนัน้มแีปดเมอืงได้ถูกสรา้งขึน้จรงิ) และเพื่อหยุดการขยายตวัในทางราบของกรุง

ลอนดอน อเบอครอมบเีสนอให้สรา้ง “เขม็ขดัสเีขยีว” (Green Belt) ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรกัษ์ป่าไมล้อ้มรอบ

กรุงลอนดอนเอาไว ้ดงันัน้เมอืงใหม่จงึมหีน้าที่รองรบัประชากร แหล่งงาน และมรีะบบขนส่งมวลชนที่มี

ประสิทธิภาพสูง สามารถเดินทางระหว่างนครลอนดอนกับเมอืงใหม่ได้ภายในครึ่งชัว่โมง โครงการ

ดงักล่าวไดร้บัการสนับสนุนโดยการออกกฎหมายเมอืงใหม่ (New Town Act of 1946) ซึง่น าไปสู่ความ

เป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ของประชาชนชาวองักฤษ 
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แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 
วตัถปุระสงค ์ เพื่อประเมนิความกา้วหน้าในการเรยีนรูข้องนกัศกึษาเกีย่วกบัเรือ่ง “ความเป็นเมอืงใน

นครและมหานคร” 

ค าแนะน า       อ่านค าถามแลว้เขยีนค าตอบลงในช่องว่างทีก่ าหนดให ้นกัศกึษามเีวลาท าแบบประเมนิ

ชุดน้ี (30 นาท)ี 

1. อธบิายความเป็นเมอืงในนครและมหานครจากแนวคดิหลงัโครงสรา้งนิยมมาพอสงัเขป 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยท่ี 3 

ก่อนเรียน 
ความเป็นเมอืงถูกน ามาศกึษาและสรา้งการก าหนดนิยามไวใ้นหลายลกัษณะ ตามแต่จุดมุ่งเน้น

และประเด็นปญัหาที่นักวชิาการแต่ละคนให้ความสนใจ อาทิเช่น งานของไกเดยีน ไฮเบรกิ (Gideon 

Sjoberg) ทีม่องว่าววิฒันาการของเมอืงเกดิขึน้ครัง้แรกทีเ่มอืงเมโสโปเตเมยี (Mesopotemia) บรเิวณลุ่ม

แมน่ ้าไนลป์ระมาณ 3,500-4,000 ปี ก่อนครสิตกาล ในขณะทีง่านของเฟอรด์นิานด ์ทอนนี่ส ์(Ferdinand 

Tonnies) ใน ปี  ค .ศ .1887 ที่ มีชื่ อ ว่ า  “Fundamental Concepts of Sociology” ให้ ค วามส าคัญ กับ

การศกึษาเพื่อจ าแนกความแตกต่างระหว่างแก่นแทข้องชวีติแบบชนบทกบัชวีติแบบเมอืงในยุคนัน้ โดย

ทอนนี่ส์พบว่าในสงัคมเมอืงสมยัใหม่ที่มโีครงสรา้งซบัซ้อน ท าให้คนในสงัคมมคีวามเป็นปจัเจกชนสูง 

ด าเนินชวีติบนฐานของการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง สอดคล้องกบัความเห็นของเอมลิ เดอรไ์คม ์

(Emile Durkheim) ในงานทีม่ชีื่อว่า “The Division of Labor in Society”  ที่มองว่าชวีติในชนบทเป็นชวีติ

ทีม่คี่านิยมและโลกทศัน์ทีก่่อใหเ้กดิความเป็นหนึ่งเดยีวทางความคดิหรอืมสี านึกร่วมกนัของคนในสงัคม 

ในขณะทีช่วีติในเมอืงกลบัแตกต่างอย่างสิน้เชงิ เนื่องดว้ยการด ารงชวีติในเมอืงเรยีกรอ้งให้เกดิการแบ่ง

งานหรอือาชพีตามความช านาญพเิศษ ซึ่งไดท้ าลายความเป็นเอกภาพของประสบการณ์ร่วมทีม่นุษยใ์น

ชุมชนแบบเดมิเคยมรี่วมกนั ดงันัน้การให้ความหมายของความเป็นเมอืงในทรรศนะของทอนนี่ส์และ

เดอรไ์คมจ์งึสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นผ่านจากสงัคมแบบดัง้เดมิสู่สงัคมอุตสาหกรรมยคุตน้นัน่เอง 

การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงสามารถเกดิขึน้ไดใ้น 4 ลกัษณะ คอื 1) การพฒันาสู่ความเป็นเมอืง

จากจุดศูนยก์ลางหรอืการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงด้วยการใช้ที่ดนิที่มลีกัษณะเป็นวงกลม (Concentric 

Zone) ด้วยการสรา้งให้ศูนยก์ลางของเมอืงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ เพื่อให้การพฒันาสู่ความเป็น

เมอืงเกดิจากการกระจายตวัออกจากศูนยก์ลางตามรศัมขีองวงกลม 2) การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงดว้ย

การจดัแบ่งที่ดินเป็นสัดส่วน (Sector Concept) จะแตกต่างจากการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองจากจุด

ศูนยก์ลางตรงทีก่ารพฒันาสู่ความเป็นเมอืงในลกัษณะนี้จะมกีารจดัแบ่งพื้นทีข่องเมอืงอย่างชดัเจนว่าจะ

พฒันาส่วนต่างๆของเมอืงในลกัษณะใด เช่น ก าหนดใหพ้ื้นทีซ่ึ่งมศีกัยภาพทางเศรษฐกจิเป็นย่านธุรกจิ

หรอืที่อยู่อาศัยของผู้มรีายได้สูง ในขณะที่พื้นที่ซึ่งมศีักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งเป็นพื้นที่ย่าน

อุตสาหกรรม เป็นต้น 3) การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงตามรูปที่ดนิลกัษณะรูปดาว (Star-Shape) ซึ่งมี

ลกัษณะของการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงโดยประชากรส่วนใหญ่จะขยายตวัออกไปตัง้ถิน่ฐานในสองขา้ง

ทางของถนนสายส าคญัหรอืแม่น ้าล าคลอง โดยทีถ่นนสายส าคญัหรอืแม่น ้าล าคลองดงักล่าวยงัเชื่อมต่อ

กบัเมอืงซึง่เป็นศูนยก์ลางของการพฒันาสู่ความเป็นเมอืง และ 4) การพฒันาสู่ความเป็นเมอืงโดยมเีมอืง

ศูนยก์ลางหลายแห่ง (Multi Nulcei) ซึง่เป็นการพฒันาสู่ความเป็นเมอืงโดยมเีมอืงศูนยก์ลางหลายแห่งที่
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เชื่อมโยงกนัด้วยการคมนาคมและการขนส่งที่ทนัสมยั ท าให้ลดปญัหาอนัเกดิจากการมศีูนยก์ลางเมอืง

แห่งเดยีว อกีทัง้ยงัท าชุมชนรอบเมอืงสามารถเชื่อมต่อกบัเมอืงไดร้วดเรว็มากขึน้ 

 

หลงัเรียน 

 แนวคดิหลงัโครงสรา้งนิยมศกึษาเมอืงในหลายมติ ิดว้ยการใหค้วามส าคญักบัการศกึษาบรรดา

พื้นที่ต่างๆ ที่มคีวามส าคญัของเมอืงที่มคีวามเกี่ยวขอ้งและเป็นส่วนหนึ่งของชวีติประจ าวนัของคนใน

สงัคม เช่น บ้าน ถนน สุสาน คุก โรงเรยีน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรยี์ และ

ศูนย์การค้า เป็นต้น เพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่าความเป็นเมอืงได้สร้างให้พื้นที่เหล่านี้มีฐานะเป็น

ผู้กระท า สรา้งเอกลกัษณ์/ความหมายให้กบัคนในสงัคม ดงัจะเห็นได้จากงานของมเิชล ฟูโก (Michel 

Foucault) ที่ให้ความส าคญักบัการศกึษาสิง่ที่เรยีกว่า “พื้นที่” (space) โดยมุ่งความสนใจไปทีก่ารศกึษา

อ านาจในรูปของการจดัวาง จดัระบบระเบยีบของพื้นที่ และความสมัพนัธ์บนฐานของพื้นที่ ซึ่งในส่วน

ของไทยกม็กีารท าใหพ้ืน้ทีบ่างส่วนของเมอืงกลายเป็นพื้นทีแ่บบพเิศษเช่นกนั ดงัจะเหน็ไดจ้ากงานของ

มารค์ แอสควิ (Marc Askew) ซึ่งได้ใหข้อ้สงัเกตที่น่าสนใจในบทความที่มชีื่อว่า “The Rise of Moradok 

and the Decline of the Yarn : Heritage and Cultural  Construction in Urban Thailand” ว่า “การสร้าง

พื้นที่ประวตัิศาสตร์” (The Production of historical space) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้กระแส

การอนุรกัษ์สงวนรกัษาและส่งเสรมิมรดกทางวฒันธรรมของสงัคมไทยทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่ช่วงปลายทศวรรษ

ที่ 1960 เป็นต้นมา การด าเนินการสร้างพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงมุมมองของ

หน่วยงานราชการทีด่ าเนินการจดัระเบยีบพืน้ทีต่ามมโนภาพทีม่ต่ีอเมอืงประวตัศิาสตร ์เพื่อเชื่อมโยงการ

ตคีวามของทางการเกี่ยวกบัพืน้ทีท่ีบ่่งบอกถงึแนวทางของการมองและการใหคุ้ณค่า โดยเฉพาะมโนภาพ

เมอืงหลวงของไทยในอดตีทัง้สุโขทยัและอยุธยาในฐานะที่เป็นสญัลกัษณ์ความยิง่ใหญ่ในอดตีที่ยงัคง

หลงเหลอืซากในทางกายภาพอยู่ ดงัจะเหน็ไดจ้ากโครงการอนุรกัษ์เกาะรตันโกสนิทรแ์ละแนวนโยบาย

ของทางการทีมุ่ง่เน้นการอนุรกัษ์ตามแนวทางของนกัภมูสิถาปตัยห์รอืนักผงัเมอืง เพื่อก่อรปูลกัษณะของ

เมอืงที่เป็น “กรุง” ด้วยการให้ความส าคญัต่อมโนภาพของเมอืงในแบบอย่างหรอืทศันะของวฒันธรรม

ชัน้สงูหรอืราชส านกั ซึง่เป็นการใหค้วามส าคญักบัสญัลกัษณ์ของเมอืงทีมุ่ง่เน้นวดั วงั เจดยี ์หรอืกจิกรรม

ส าคญัๆ ของรฐั ฯลฯ โดยหน่วยงานรฐัพยายามท าใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณศูนยก์ลางของเมอืงนี้มุง่เน้นตอบสนอง

ต่อการบรโิภคจากการท่องเทีย่วในระดบันานาชาตเิป็นส าคญั  

 ดงันัน้ ความคิดเรื่องพื้นที่แบบพิเศษ (heterotopia) ของฟูโกจงึท าให้เปิดมุมมองใหม่ของ

การศกึษา “เมอืง” ที่จากเดมิมองว่าเมอืงมฐีานะเป็นชุมชน (community) ที่คนที่มลีกัษณะเหมอืนๆ กนั

มาอาศยัอยู่รวมกนัในตามมุมมองของสงัคมวทิยาว่าด้วยการศกึษาเมอืง (urban sociology) สู่การมอง
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เมอืงในฐานะทีเ่ป็นพืน้ที ่ซึง่การมองเมอืงในฐานะของพืน้ทีพ่เิศษแบบหนึ่งนัน้ ช่วยใหเ้หน็ถงึบทบาทของ

เมอืงในฐานะผูก้ระท าไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ เพราะเมอืงในฐานะทีเ่ป็นพืน้ที่พเิศษแบบหนึ่งสรา้งชุมชนเฉพาะที่

น าเอาความแตกต่างหลากหลายและขดัแย้งกันมาไว้ด้วยกันในพื้นที่/สถานที่แห่งเดียวกันได้อย่าง

น่าสนใจ กล่าวคอื เมอืงเป็นทีพ่บปะชุมนุมของบรรดา “ทีต่ ัง้” (site) ต่างๆ ทีม่คีวามแตกต่าง หลากหลาย 

และขดัแย้งกนัไว้ด้วยกนั การมองเมอืงแบบนี้ จะท าให้สามารถฉีกออกไปจากวธิคีดิเกี่ยวกบั “ชุมชน” 

แบบที่ด ารงอยู่ ที่คดิบนฐานของความเหมอืนกนั ด้วยเหตุดงักล่าวจงึท าให้ความเป็นเมอืงตามแนวคดิ

หลงัโครงสรา้งนิยมถูกน ามาพจิารณาในหลายมติไิดอ้ย่างน่าสนใจ 
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