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หน่วยที ่ 2 

ความหมายและความส าคญัของการเมืองการปกครองในนครและมหานคร
........................................................................................................................................ 
                  รองศาสตราจารย์ยุทธพร  อสิรชัย 
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แผนผงัแนวคิดหน่วยท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที่ 2 ความหมายและ
ความส าคัญของการเมืองการ
ปกครองในนครและมหานคร 

ตอนท่ี 2.1 ความหมายของ
การเมืองการปกครองใน
นครและมหานคร 

ตอนท่ี 2.2 ความส าคัญของ
การเมืองการปกครองใน
นครและมหานคร 

2.1.1 นิยามความหมายของนคร
และมหานคร 

2.2.1 ความส าคัญของนครและ
มหานคร 

2.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเมืองการปกครองระดับชาติ
กับการเมืองการปกครอง                                     
ในนครและมหานคร 
 

2.1.2 ลักษณะส าคัญของการเมือง
การปกครองในนครและมหานคร 
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หน่วยที ่2  

ความหมายและความส าคญัของการเมืองการปกครองในนครและมหานคร 
เคา้โครงเน้ือหา 
 ตอนท่ี 2.1 ความหมายของการเมืองการปกครองในนครและมหานคร 
  เร่ืองท่ี 2.1.1 นิยามความหมายของนครและมหานคร 
  เร่ืองท่ี 2.1.2 ลกัษณะส าคญัของการเมืองการปกครองในนครและมหานคร 
 ตอนท่ี 2.2 ความส าคญัของการเมืองการปกครองในนครและมหานคร 
  เร่ืองท่ี 2.2.1 ความส าคญัของนครและมหานคร 

เร่ืองท่ี 2.2.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองการปกครองระดบัชาติกบัการเมืองการ
ปกครองในนครและมหานคร 

 

แนวคดิ 
 1. “นคร” หมายถึง พื้นท่ีอนัเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานถาวร มีความหนาแน่นของประชากร มีกระบวนการ
เป็นเมือง หรือการเคล่ือนยา้ยของผูค้น หรือการด าเนินกิจการงานเขา้สู่บริเวณนคร ขณะท่ี “มหานคร” จะเป็น
นครท่ีมีการขยายตวัออกไปทางพื้นท่ี มีจ  านวนประชากรเพิ่มมากข้ึน และมีการด าเนินกิจการงานต่าง ๆ ท่ี
มากข้ึนกว่านคร การเมืองการปกครองในนครและมหานคร มีลกัษณะส าคญั กล่าวคือ มีอ านาจพิเศษเป็น
ลกัษณะการบริหารจดัการเฉพาะเมืองท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีซ่ึงมีคุณลกัษณะบางอยา่ง อาจจะมีโครงสร้างพิเศษท่ีมี
พื้นท่ีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเขา้มามีส่วน ในการก ากบัดูแล หรือบริหารร่วมกบัฝ่าย
บริหารท่ีมาจากการเลือกตั้ง  
 2. ความเป็นเมือง (Urbanization) ท่ีน าไปสู่การขยายตวัของนครและมหานคร เป็นปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึนอยา่งเด่นชดัในทุกทวปี ลกัษณะของความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองการปกครองในนครและมหานคร
กบัการเมืองการปกครองระดบัชาติมีความแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบอ่ืน ส าหรับ
แนวทางในการพฒันาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร รัฐบาล ราชการส่วนกลางและราชการส่วน
ภูมิภาค จึงตอ้งมุ่งส่งเสริมการกระจายอ านาจ และการถ่ายโอนภารกิจบางส่วนจากราชการส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคสู่นครและมหานครอยา่งจริงจงั ลดการก ากบัดูแลนครและมหานคร 
   

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 2 จบแลว้  นกัศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายความหมายของการเมืองการปกครองในนครและมหานครไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2.  วเิคราะห์ความส าคญัของการเมืองการปกครองในนครและมหานครไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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กจิกรรม 
 1.  กิจกรรมการเรียน 
      1)  ศึกษาแผนผงัแนวคิดของหน่วยท่ี 2       
      2)  อ่านแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี 2       
      3)  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 2     
      4)  ศึกษาเน้ือหาสาระ ดงัน้ี        
  ก.  หนงัสือและบทความเพิ่มเติม       
  ข.  ส่ือโสตทศัน์และอ่ืนๆ        
      5)  ปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง       
      6)  ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบ       
     7)  ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 2 
 2.  งานท่ีก าหนดใหท้ า         
     1)  คน้ควา้ศึกษาเพิ่มเติมจากต าราทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   
     2)  สรุปประเด็นส าคญัจากการศึกษาเพิ่มเติม โดยอาจใชเ้น้ือหาเพิ่มเติมดงักล่าวประกอบการตอบ
          ค  าถามหรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีก าหนดส าหรับชุดวชิาน้ี 
 3.  การสัมมนาเสริม                                               
      เขา้รับการสัมมนาเสริมตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 

แหล่งวทิยาการ 
 1.  ส่ือการศึกษา          
      1)  แนวการศึกษาหน่วยท่ี 2         
      2)  เอกสารอา้งอิงในบรรณานุกรม 
 2.  หนงัสือในห้องสมุดต่าง ๆ และศูนยว์ทิยบริการ 
 
การประเมินผลการเรียน 
 1.  ประเมินจากการสัมมนาเสริม และงานท่ีก าหนดใหท้ าในแผนกิจกรรม   

2.  ประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
 
 
 
 



5 
 

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความรู้เดิมในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “ความหมายและความส าคญั 
                       ของการเมืองการปกครองในนครและมหานคร” 
ค าแนะน า       อ่านค าถามแลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให ้นกัศึกษามีเวลาท าแบบประเมินชุดน้ี 
          30 นาที 

1.  ขอใหท้่านอธิบายความหมาย และความส าคญัของการเมืองการปกครองในนครและมหานครพอสังเขป 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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ตอนที ่2.1  
ความหมายของการเมืองการปกครองในนครและมหานคร 
 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 2.1 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
 

หัวเร่ือง 
 เร่ืองท่ี 2.1.1 นิยามความหมายของนครและมหานคร 
 เร่ืองท่ี 2.1.2 ลกัษณะส าคญัของการเมืองการปกครองในนครและมหานคร 
 
แนวคิด 

1. “นคร” หมายถึง พื้นท่ีอนัเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานถาวร มีความหนาแน่นของประชากร มีกระบวนการ
เป็นเมือง หรือการเคล่ือนยา้ยของผูค้น หรือการด าเนินกิจการงานเขา้สู่บริเวณนคร ขณะท่ี “มหา
นคร” จะเป็นนครท่ีมีการขยายตวัออกไปทางพื้นท่ี มีจ  านวนประชากรเพิ่มมากข้ึน และมีการ
ด าเนินกิจการงานต่าง ๆ ท่ีมากข้ึนกวา่นคร 

2. การเมืองการปกครองในนครและมหานคร มีลกัษณะส าคญั กล่าวคือ ประการแรก การเมืองการ
ปกครองในนครและมหานครมีอ านาจพิเศษเป็นลกัษณะการบริหารจดัการเฉพาะเมืองท่ีมีอยู่ใน
พื้นท่ีซ่ึงมีคุณลกัษณะบางอยา่ง ประการท่ีสอง การท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์หรือระบบก ากบัดูแล
หรือตรวจสอบในการเมืองการปกครองของนครและมหานครไดน้ั้น อาจจะมีโครงสร้างพิเศษ
ท่ีมีพื้นท่ีให้หน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเขา้มามีส่วน ในการก ากบัดูแล หรือ
บริหารร่วมกบัฝ่ายบริหารท่ีมาจากการเลือกตั้ง ประการท่ีสาม การเมืองการปกครองในนคร
และมหานครท่ีมีความสามารถหนา้ท่ีเฉพาะ โดยทัว่ไปนครและมหานครควรจะมีหนา้ท่ี 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มท่ีท าหน้าท่ี บริการสาธารณะทั่วไป เรียกว่า “General Function” และเมืองท่ีมีการ
บริหารจดับริการสาธารณะเฉพาะพื้นท่ี เรียกวา่ “Specific Function” 

  

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 2.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายนิยามความหมายของนครและมหานครไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2.  อธิบายลกัษณะส าคญัของการเมืองการปกครองในนครและมหานครไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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เร่ืองที ่ 2.1.1  นิยามความหมายของนครและมหานคร 
 

สาระสังเขป 
นครและมหานคร มีความเก่ียวข้องกับค าว่า “เมือง” ซ่ึงหมายถึง สถานท่ีตั้ งถ่ินฐานอันถาวร

หนาแน่น และมีขนาดใหญ่โตท่ีมนุษยม์าอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม และค าว่า “ความเป็นเมือง” (Urbanization) 
หมายถึง กระบวนการท่ีชุมชนกลายเป็นเมือง หรือการเคล่ือนยา้ยของผูค้นหรือการด าเนินกิจการงานเขา้สู่
บริเวณเมืองหรือการขยายตวัของเมืองออกไปทางพื้นท่ี การเพิ่มจ านวนประชากร หรือในการด าเนินกิจการ
งานต่าง ๆ ท่ีมากข้ึน 

ค าวา่ ความเป็นเมือง หรือ Urbanization ถูกใชค้ร้ังแรกใน ค.ศ. 1888 ซ่ึงในช่วงคริสตท์ศวรรษ 1880 
น้ีมีการพูดถึงการเจริญเติบโตของเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาอยา่งรวดเร็ว เช่น นครลอสแองเจลิส (Los 
Angeles) ท่ีความเป็นเมืองนั้นเพิ่มมากข้ึนอย่างไม่สามารถควบคุมได้ นักวิชาการหรือองค์การระหว่าง
ประเทศท าการศึกษาและพดูถึงความเป็นเมือง มกัจะพดูในเชิงของผลกระทบในแง่ลบท่ีเกิดข้ึนจากความเป็น
เมือง ตวัอยา่งเช่น ความแออดัของท่ีอยูอ่าศยั การอพยพของประชากรเขา้มาสู่เมือง การจราจรติดขดั บริการ
สาธารณะท่ีไม่ทัว่ถึง คุณภาพชีวิตท่ีลดลง ท าให้การบริหารจดัการเร่ืองต่าง ๆ ของเมืองท าไดย้าก เป็นตน้
อย่างไรก็ดี หากเราจะบอกว่าพื้นท่ีใดนบัว่าเป็นพื้นท่ี “นคร” หรือ “มหานคร” นั้น ในแต่ละประเทศก็จะมี
เกณฑใ์นการก าหนดท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ดังนั้ น “นคร” จึงหมายถึง พื้นท่ีอันเป็นท่ีตั้ งถ่ินฐานถาวร มีความหนาแน่นของประชากร มี
กระบวนการเป็นเมือง หรือการเคล่ือนยา้ยของผูค้น หรือการด าเนินกิจการงานเขา้สู่บริเวณนคร ขณะท่ี “มหา
นคร” จะเป็นนครท่ีมีการขยายตวัออกไปทางพื้นท่ี มีจ  านวนประชากรเพิ่มมากข้ึน และมีการด าเนินกิจการ
งานต่าง ๆ ท่ีมากข้ึนกวา่นคร 
 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนงัสือ/ต ารา เร่ือง Urbanization เม่ือ “เมือง” กลายเป็นโจทย์
ของการบริหารจดัการทอ้งถ่ินสมยัใหม่. กรุงเทพฯ : สถาบนัพระปกเกลา้, 2559.  เขียนโดย อรทยั ก๊กผล) 
 

กจิกรรมที ่2.1.1   
จงอธิบายนิยามความหมายของนครและมหานคร มาใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจ 

บันทกึค าตอบกจิกรรม 2.1.1 

 _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 2 ตอนท่ี 2.1 กิจกรรม 2.1.1) 
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เร่ืองที ่2.1.2 ลกัษณะส าคญัของการเมอืงการปกครองในนครและมหานคร 
 

สาระสังเขป 
นครและมหานคร มีความเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมือง หรือ Urbanization ซ่ึงเป็นสภาวการณ์การ

เปล่ียนแปลงหรือ ปรากฏการณ์ของโลก (Global Phenomenon) ท่ีไดรั้บความสนใจอยา่งกวา้งขวาง เน่ืองจาก
สังคมในปัจจุบนัมีความเจริญก้าวหน้าข้ึนเร่ือย ๆ พื้นท่ีท่ีเคยถูกเรียกว่าชนบทมีความเจริญเขา้มา ผูค้นก็
อพยพเขา้มาอยูใ่นเมืองมากข้ึน และความเป็นเมืองน้ีเองก็ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในหลายมิติทั้งลกัษณะ
ทางกายภาพของเมือง จ านวนประชากร วิถีชีวิตของคนในสังคม และรวมถึงความตอ้งการบริการสาธารณะ
ท่ีมีแตกต่างออกไปจากเดิม 

ดงันั้น การเมืองการปกครองในนครและมหานคร เป็นเมืองพิเศษ ซ่ึงมีลกัษณะส าคญั กล่าวคือ 
ประการแรก การเมืองการปกครองในนครและมหานครควรท่ีจะพิจารณาเร่ืองอ านาจหน้าท่ีพิเศษ

ก่อน ส่วนโครงสร้างพิเศษจะตามมาทีหลงั การจดัตั้งเมืองท่ีมีอ านาจพิเศษเป็นลกัษณะการบริหารจดัการ
เฉพาะเมืองท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีซ่ึงมีคุณลกัษณะบางอยา่ง 

ประการท่ีสอง การท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์หรือระบบก ากบัดูแลหรือตรวจสอบในการเมืองการ
ปกครองของนครและมหานครไดน้ั้น อาจจะมีโครงสร้างพิเศษท่ีมีพื้นท่ีให้หน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเขา้มามีส่วน ในการก ากบัดูแล หรือบริหารร่วมกบัฝ่ายบริหารท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

ประการท่ีสาม การเมืองการปกครองในนครและมหานครท่ีมีความสามารถหนา้ท่ีเฉพาะ โดยทัว่ไป
นครและมหานครควรจะมีหน้าท่ี 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ กลุ่มท่ีท าหน้าท่ี บริการสาธารณะทัว่ไป เรียกว่า 
“General Function” กลุ่มท่ีสองคือ เมืองท่ีมีการบริหารจดับริการสาธารณะเฉพาะพื้นท่ี เรียกว่า “Specific 
Function” ถา้นครและมหานครจะเป็นเมืองท่ีมีอ านาจหน้าท่ีพิเศษ ควรพิจารณาดูวา่จะมีอะไรท่ีเป็นอ านาจ
หนา้ท่ีเพิ่มเติมใหบ้ริหารจดัการได ้

ปัจจยัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของการเมืองการปกครองในนครและมหานครซ่ึงเป็นเมืองพิเศษ
ประกอบดว้ย 

ประการแรก คือการเติบโตของนครและมหานครนั้น สอดคลอ้งกบัทิศทางการบริหารของประเทศ 
ประการท่ีสอง คือความพร้อมของทอ้งถ่ินและการมีส่วนร่วม การพฒันาเป็นนครและมหานครจึง

ไม่ใช่เร่ิมตน้จากศูนย ์แต่ตอ้งเร่ิมตน้จากการมีงานศึกษามาบางส่วนแลว้ ฉะนั้นเร่ืองความพร้อมของทอ้งถ่ิน 
เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั 

ประการท่ีสาม คือการพฒันาเป็นนครและมหานครตอ้งมีกฎหมายเป็นเคร่ืองมือ การร่างกฎหมายจะ
เกิดข้ึนหลงัจากท่ีมองเห็นแลว้วา่มีโอกาส มีการรับฟังความคิดเห็น มีการท าประชามติหลายรอบ เป็นตน้ 

(โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนงัสือ/ต ารา เร่ือง เมืองพิเศษ: แนวคิดและความเป็นไปได.้ 
เชียงใหม่ : สถาบนัศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2555.  เขียนโดย วุฒิสาร ตนัไชย และ
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เร่ือง Urbanization เม่ือ “เมือง” กลายเป็นโจทยข์องการบริหารจดัการทอ้งถ่ินสมยัใหม่. กรุงเทพฯ : สถาบนั
พระปกเกลา้, 2559.  เขียนโดย อรทยั ก๊กผล) 
 

กจิกรรมที ่2.1.2 
จงอธิบายลกัษณะส าคญัของการเมืองการปกครองในนครและมหานคร มาใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจ 

 

บันทกึค าตอบกจิกรรม 2.1.2 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 2 ตอนท่ี 2.1 กิจกรรม 2.1.2) 
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ตอนที ่2.2  
ความส าคญัของการเมืองการปกครองในนครและมหานคร 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 2.2 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
 

หัวเร่ือง 
 เร่ืองท่ี 2.2.1 ความส าคญัของนครและมหานคร 
 เร่ืองท่ี 2.2.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองการปกครองระดบัชาติกบัการเมืองการปกครอง 
                          ในนครและมหานคร 
 

แนวคดิ 
1. ความเป็นเมือง (Urbanization) ท่ีน าไปสู่การขยายตวัของนครและมหานคร เป็นปรากฏการณ์ท่ี

เกิดข้ึนอย่างเด่นชดัในทุกทวีป ไม่เวน้แมแ้ต่ทวีปแอฟริกาท่ีมีความเจริญน้อย อาจกล่าวได้ว่า 
Urbanization นั้นเป็นกระแสหน่ึงของโลกในขณะน้ี 

2. ลกัษณะของความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองการปกครองในนครและมหานครกบัการเมืองการ
ปกครองระดบัชาติมีความแตกต่างจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบอ่ืน ส าหรับแนวทาง
ในการพฒันาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร รัฐบาล ราชการส่วนกลางและราชการ
ส่วนภูมิภาค จึงตอ้งมุ่งส่งเสริมการกระจายอ านาจ และการถ่ายโอนภารกิจบางส่วนจากราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสู่นครและมหานครอยา่งจริงจงั ลดการก ากบัดูแลนครและมหานคร 

  

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 2.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1.  วเิคราะห์ความส าคญัของนครและมหานครได ้
 2.  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองการปกครองระดบัชาติกบัการเมืองการปกครองในนคร
และมหานครได ้
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เร่ืองที ่ 2.2.1  ความส าคญัของนครและมหานคร 
 
สาระสังเขป 

ความเป็นเมือง (Urbanization) ท่ีน าไปสู่การขยายตวัของนครและมหานคร เป็นปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึนอย่างเด่นชดัในทุกทวีป ไม่เวน้แมแ้ต่ทวีปแอฟริกาท่ีมีความเจริญน้อย อาจกล่าวไดว้่า Urbanization 
นั้นเป็นกระแสหน่ึงของโลกในขณะน้ี ในปัจจุบนัเราพบวา่ประชากรของโลกอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเมืองมากกวา่
พื้นท่ีชนบท จากขอ้มูลในเอกสาร World Urbanization Prospects ประจ าปี 2014 ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยองค์การ
สหประชาชาติ ไดแ้สดงให้เห็นวา่ความเป็นเมืองนั้นเกิดข้ึนในวงกวา้งและเป็นไปอยา่งรวดเร็วทัว่โลก โดย
วดัได้จากการท่ีประชากรยา้ยจากชนบทเข้ามาอาศยัอยู่ในเมืองท าให้ประชากรในเมืองนั้นเพิ่มข้ึนอย่าง
รวดเร็ว 

เราอาจคิดว่าในภูมิภาคเอเชียเรามีความเป็นเมืองท่ีน้อยหากเทียบกับภูมิภาคอ่ืน ๆ อย่างยุโรป 
อเมริกาเหนือ แคริเบียน หรือ โอเชียเนีย เลยไม่จ  าเป็นตอ้งสนใจเร่ืองความเป็นเมือง คิดแบบน้ีอาจคิดผิด 
เพราะด้วยระดับความเป็นเมืองในปัจจุบนัท่ีมีอยู่ไม่มาก แสดงให้เห็นว่าภูมิภาคเอเชียและแอฟริกายงั
สามารถท่ีจะเติบโตข้ึนเป็นเมืองไดม้ากกวา่น้ี ก็แสดงวา่ผลกระทบต่าง ๆ จากความเป็นเมืองนั้นเรายงัไม่ได้
พบเจอกบัมนัอยา่งเตม็รูปแบบ หากเราดูแนวโนม้การเจริญเติบโตของเมือง จะพบวา่ เอเชีย และแอฟริกาเป็น
ภูมิภาคท่ีมีการคาดการณ์แนวโนม้ในการเจริญเติบโตท่ีสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบัภูมิภาคอ่ืน ๆ ใน พ.ศ.2593 คือ
ร้อยละ 64 และร้อยละ 56 ตามล าดบั ส่วนยุโรปท่ีจะมีอตัราการเพิ่มข้ึนของความเป็นเมืองเพียงร้องละ 7 
เท่านั้น 

ส าหรับประเทศไทย ก็เป็นประเทศท่ีอยูใ่นกระแสของความเป็นเมืองเช่นเดียวกบัประเทศอ่ืน ๆ ทัว่
โลก โดยประเทศไทย มีประชากรอยู ่64,785,909 คน ใน พ.ศ.2556 และจากขอ้มูลของสถาบนัวิจยัประชากร
และสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ท าการคาดประมาณประชากรภายในประเทศพบว่า ใน พ.ศ.2556 มี
ประชากรอยู่ใน เขตเมืองคิดเป็นร้อยละ 45.90 ซ่ึงหากเทียบกบัประชากรในเขตเมือง พ.ศ.2554 จะพบว่ามี
ประชากรในเขตเมือง เพียงร้อยละ 36.12 ของประชากรทั้งประเทศ ประเทศไทยท่ีใชพ้ื้นท่ีเทศบาลเป็นตวั
บอกพื้นท่ีเป็นเมือง ใน พ.ศ.2558 ประเทศไทยมีเทศบาลอยู่ประมาณ 2,441 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลนคร
ประมาณ 30 แห่ง เทศบาลเมืองประมาณ 178 แห่ง และเทศบาลต าบลประมาณ 2,233 แห่ง การท่ีประเทศไทย
มีประชากรอาศยัอยู่ในเมืองมากข้ึน อาจมีขอ้ดีในเร่ืองของก าลงัการผลิตท่ีตอบโจทยอุ์ตสาหกรรมท่ีอยูใ่น
ย่านของเมืองมากข้ึน การขนส่งสินคา้มีตน้ทุนต ่าลงเพราะประชากรไม่ไดอ้ยู่ในพื้นท่ีชนบทท่ีห่างไกลอีก
ต่อไป 

อยา่งไรก็ตาม การท่ีประชากรมาอาศยัรวมกนัยอ่มเกิดผลกระทบทางดา้นลบหลายประการและเป็น
ประเด็นท่ีทา้ทางการบริหารจดัการเป็นอยา่งยิง่ เม่ือพื้นท่ีใด ๆ มีความเป็นเมืองเพิ่มมากข้ึน มีความหนาแน่น
ของประชากรต่อพื้นท่ีมากข้ึน อนัเกิดจากการยา้ยถ่ินฐานของประชากรเขา้มาในเมือง เพื่อหาโอกาสในดา้น
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ต่าง ๆ ยอ่มมีผลกระทบกบัเมืองทั้งในลกัษณะทางกายภาพ สภาพความเป็นอยูแ่ละวถีิชีวติของคนเมือง ความ
ต้องการบริการสาธารณะท่ีทัว่ถึงและตอบสนองความต้องการ การเข้าถึงโอกาสและทรัพยากร ความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น และอ่ืน ๆ อีกมากมาย  

ในท่ีน้ีขอยกตวัอยา่งผลกระทบท่ีเป็นความทา้ทายของนครและมหานคร 5 ประการดงัน้ี  
1. การเติบโตและขยายตวัข้ึนของเมือง 
2. การเปล่ียนวถีิชีวติครอบครัว 
3. การเพิ่มข้ึนของสลมั 
4. การเพิ่มข้ึนของความไม่ปลอดภยั 
5. ความทา้ทายในการจดับริการสาธารณะ 

 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนงัสือ/ต ารา เร่ือง Urbanization เม่ือ “เมือง” กลายเป็นโจทย์
ของการบริหารจดัการทอ้งถ่ินสมยัใหม่. กรุงเทพฯ : สถาบนัพระปกเกลา้, 2559.  เขียนโดย อรทยั ก๊กผล) 
 

กจิกรรมที ่2.2.1 
ขอใหท้่านยกตวัอยา่งผลกระทบท่ีเป็นความทา้ทายของนครและมหานคร มาพอสังเขป 

 

บันทกึค าตอบกจิกรรม 2.2.1 
 _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 2 ตอนท่ี 2.2 กิจกรรม 2.2.1) 
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เร่ืองที ่2.2.2  ความสัมพนัธ์ระหว่างการเมอืงการปกครองระดับชาติกบัการเมืองการปกครองใน 
                     นครและมหานคร                                     
 

สาระสังเขป 
ลักษณะของความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองการปกครองในนครและมหานครกับการเมืองการ

ปกครองระดบัชาติมีความแตกต่างจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบอ่ืน เพราะเป็นองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึน
เพื่อให้มีอ านาจหน้าท่ีในการรับผิดชอบดูแลประชาชนในนครและมหานครท่ีมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างไป
จากทอ้งถ่ินอ่ืน นอกเหนือไปจากการมีโครงสร้างการบริหาร การก าหนดท่ีมาของผูบ้ริหาร การมีอ านาจ
หน้าท่ีจดับริการสาธารณะ และการบริหารงานบุคคลท่ีมีการก าหนดโดยเฉพาะบางประการให้ต่างไปแลว้ 
ในบางประเทศยงัไดก้ าหนดความสัมพนัธ์ให้ต่างไปจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน เช่น กรุงโซลใน
ประเทศเกาหลีใตจ้ะอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของรัฐบาล กล่าวคือ กรุงโซลจะข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี
โดยตรง เป็นต้น หรือในกรณีของไทยเองนั้น กรุงเทพมหานครก็อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยตรงของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยนัน่เอง 

ส าหรับแนวทางในการพฒันาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร รัฐบาล ราชการส่วนกลาง
และราชการส่วนภูมิภาค จึงตอ้งมุ่งส่งเสริมการกระจายอ านาจ และการถ่ายโอนภารกิจบางส่วนจากราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสู่นครและมหานครอย่างจริงจงั โดยท าหน้าท่ีเป็นทั้งพี่เล้ียง เป็นแรงเสริมและ
สนบัสนุนการท างานของนครและมหานครให้มีความเขม้แขง็ และด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพไดเ้สมือน
กบัท่ีราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคเคยด าเนินการ 

ลดการก ากบัดูแลนครและมหานคร เหตุผลประการส าคญัหน่ึงท่ีราชการส่วนกลางไดเ้ขา้ไปก าหนด 
ก ากับ และดูแลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบต่าง ๆ นั้น เกิดจากความไม่
ไวว้างใจในการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินว่าจะท างานให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกบัท่ีส่วน
ราชการเดิมเคยท า แต่การก ากบัดูแลนั้นอาจกล่าวไดว้า่มีมากจนเกินความจ าเป็น เพราะแทจ้ริงแลว้ราชการ
ส่วนภูมิภาคควรจะท าหน้าท่ีเพียง “ดูแล” การท างานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเท่านั้น การกระท า
เช่นน้ีมิใช่ส่ิงท่ีราชการส่วนภูมิภาคควรกระท า เพราะหากรัฐบาลกลางมีความปรารถนาท่ีจะกระจายอ านาจ
การปกครองสู่ทอ้งถ่ินแลว้นั้น ระบบการ “ก ากบั” จากราชการส่วนภูมิภาคเช่นน้ีมิได้เป็นการส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท างานไดอ้ย่างมีอิสระ แต่การก ากบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเช่นน้ีท าให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเปรียบเสมือนเพียงแขนขาของส่วนราชการเท่านั้น อีกทั้งระบบการก ากบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเช่นน้ีส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีโอกาสไดบ้ริหารงานอย่างท่ีองค์กร
อยากจะเป็น และอาจท าใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินคิดไม่เป็นหรือคิดไม่ไดว้า่ตนเองอยากเป็นอยา่งไร 

ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นอนัตรายต่อการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงันั้น ส่ิงท่ีส าคญั
และมีความจ าเป็นคือ ท าอยา่งไรใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นตวัของตวัเองมากข้ึน และท าใหร้าชการ
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ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคด ารงอยูแ่บบขาดราชการส่วนทอ้งถ่ินไม่ได ้เพื่อพฒันาองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินไปสู่ความเป็นเมืองพิเศษ หรือเป็นนครและมหานครนัน่เอง 
 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนงัสือ/ต ารา เร่ือง สรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็น 
เร่ือง แนวทางการขบัเคล่ือนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ. กรุงเทพฯ : สถาบนัพระปกเกลา้, 
2554. เขียนโดย สถาบันพระปกเกล้า  และเร่ือง สร้างการปกครองท้องถ่ินให้เป็นรากฐานพัฒนา
ประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ : สถาบนัพระปกเกลา้, 2551. เขียนโดย สถาบนัพระปกเกลา้ ) 
 

กจิกรรมที ่2.2.2   
จงวเิคราะห์แนวทางในการพฒันาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร มาใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจ 

 

บันทกึค าตอบกจิกรรม 2.2.2 
 _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 2 ตอนท่ี 2.2 กิจกรรม 2.2.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

แนวตอบกจิกรรมหน่วยที ่2 
ความหมายและความส าคญัของการเมอืงการปกครองในนครและมหานคร 

ตอนที ่2.1  ความหมายของการเมืองการปกครองในนครและมหานคร 
แนวตอบกจิกรรมที ่2.1.1 

“นคร” หมายถึง พื้นท่ีอนัเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานถาวร มีความหนาแน่นของประชากร มีกระบวนการเป็น
เมือง หรือการเคล่ือนยา้ยของผูค้น หรือการด าเนินกิจการงานเขา้สู่บริเวณนคร ขณะท่ี “มหานคร” จะเป็น
นครท่ีมีการขยายตวัออกไปทางพื้นท่ี มีจ  านวนประชากรเพิ่มมากข้ึน และมีการด าเนินกิจการงานต่าง ๆ ท่ี
มากข้ึนกวา่นคร 
 
แนวตอบกจิกรรม 2.1.2 

การเมืองการปกครองในนครและมหานคร มีลกัษณะส าคญั กล่าวคือ 
ประการแรก การเมืองการปกครองในนครและมหานครควรท่ีจะพิจารณาเร่ืองอ านาจหน้าท่ีพิเศษ

ก่อน ส่วนโครงสร้างพิเศษจะตามมาทีหลงั การจดัตั้งเมืองท่ีมีอ านาจพิเศษเป็นลกัษณะการบริหารจดัการ
เฉพาะเมืองท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีซ่ึงมีคุณลกัษณะบางอยา่ง 

ประการท่ีสอง การท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์หรือระบบก ากบัดูแลหรือตรวจสอบในการเมืองการ
ปกครองของนครและมหานครไดน้ั้น อาจจะมีโครงสร้างพิเศษท่ีมีพื้นท่ีให้หน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเขา้มามีส่วน ในการก ากบัดูแล หรือบริหารร่วมกบัฝ่ายบริหารท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

ประการท่ีสาม การเมืองการปกครองในนครและมหานครท่ีมีความสามารถหนา้ท่ีเฉพาะ โดยทัว่ไป
นครและมหานครควรจะมีหน้าท่ี 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ กลุ่มท่ีท าหน้าท่ี บริการสาธารณะทัว่ไป เรียกว่า 
“General Function” กลุ่มท่ีสองคือ เมืองท่ีมีการบริหารจดับริการสาธารณะเฉพาะพื้นท่ี เรียกว่า “Specific 
Function” ถา้นครและมหานครจะเป็นเมืองท่ีมีอ านาจหน้าท่ีพิเศษ ควรพิจารณาดูวา่จะมีอะไรท่ีเป็นอ านาจ
หนา้ท่ีเพิ่มเติมใหบ้ริหารจดัการได ้
 
ตอนที ่2.2  ความส าคัญของการเมืองการปกครองในนครและมหานคร 
แนวตอบกจิกรรม 2.2.1 

ผลกระทบท่ีเป็นความทา้ทายของนครและมหานคร 5 ประการดงัน้ี  
1. การเติบโตและขยายตวัข้ึนของเมือง 
2. การเปล่ียนวถีิชีวติครอบครัว 
3. การเพิ่มข้ึนของสลมั 
4. การเพิ่มข้ึนของความไม่ปลอดภยั 
5. ความทา้ทายในการจดับริการสาธารณะ 
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แนวตอบกจิกรรม 2.2.2 
 ส าหรับแนวทางในการพฒันาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร รัฐบาล ราชการส่วนกลาง
และราชการส่วนภูมิภาค ตอ้งมุ่งส่งเสริมการกระจายอ านาจ และการถ่ายโอนภารกิจบางส่วนจากราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสู่นครและมหานครอยา่งจริงจงั ลดการก ากบัดูแลนครและมหานคร 
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แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 
วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “ความหมายและ 
                       ความส าคญัของการเมืองการปกครองในนครและมหานคร” 
ค าแนะน า       อ่านค าถามแลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให ้นกัศึกษามีเวลาท าแบบประเมินชุดน้ี 
          30 นาที 
1.  ขอใหท้่านอธิบายความหมาย และวเิคราะห์ความส าคญัของการเมืองการปกครองในนครและมหานคร 
มาใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่ 2 
ก่อนเรียน 
 “นคร” หมายถึง พื้นท่ีอนัเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานถาวร มีความหนาแน่นของประชากร มีกระบวนการเป็น
เมือง หรือการเคล่ือนยา้ยของผูค้น หรือการด าเนินกิจการงานเขา้สู่บริเวณนคร ขณะท่ี “มหานคร” จะเป็น
นครท่ีมีการขยายตวัออกไปทางพื้นท่ี มีจ  านวนประชากรเพิ่มมากข้ึน และมีการด าเนินกิจการงานต่าง ๆ ท่ี
มากข้ึนกว่านคร การเมืองการปกครองในนครและมหานคร มีลกัษณะส าคญั กล่าวคือ มีอ านาจพิเศษเป็น
ลกัษณะการบริหารจดัการเฉพาะเมืองท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีซ่ึงมีคุณลกัษณะบางอยา่ง อาจจะมีโครงสร้างพิเศษท่ีมี
พื้นท่ีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเขา้มามีส่วน ในการก ากบัดูแล หรือบริหารร่วมกบัฝ่าย
บริหารท่ีมาจากการเลือกตั้ง  
 ความเป็นเมือง (Urbanization) ท่ีน าไปสู่การขยายตวัของนครและมหานคร เป็นปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึนอยา่งเด่นชดัในทุกทวปี ลกัษณะของความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองการปกครองในนครและมหานคร
กบัการเมืองการปกครองระดบัชาติมีความแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบอ่ืน ส าหรับ
แนวทางในการพฒันาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร รัฐบาล ราชการส่วนกลางและราชการส่วน
ภูมิภาค จึงตอ้งมุ่งส่งเสริมการกระจายอ านาจ และการถ่ายโอนภารกิจบางส่วนจากราชการส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคสู่นครและมหานครอยา่งจริงจงั ลดการก ากบัดูแลนครและมหานคร 
 

หลงัเรียน 

 “นคร” หมายถึง พื้นท่ีอนัเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานถาวร มีความหนาแน่นของประชากร มีกระบวนการเป็น
เมือง หรือการเคล่ือนยา้ยของผูค้น หรือการด าเนินกิจการงานเขา้สู่บริเวณนคร ขณะท่ี “มหานคร” จะเป็น
นครท่ีมีการขยายตวัออกไปทางพื้นท่ี มีจ  านวนประชากรเพิ่มมากข้ึน และมีการด าเนินกิจการงานต่าง ๆ ท่ี
มากข้ึนกวา่นคร 

การเมืองการปกครองในนครและมหานคร มีลกัษณะส าคญั กล่าวคือ ประการแรก การเมืองการ
ปกครองในนครและมหานครมีอ านาจพิเศษเป็นลกัษณะการบริหารจดัการเฉพาะเมืองท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีซ่ึงมี
คุณลกัษณะบางอย่าง ประการท่ีสอง การท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์หรือระบบก ากบัดูแลหรือตรวจสอบใน
การเมืองการปกครองของนครและมหานครไดน้ั้น อาจจะมีโครงสร้างพิเศษท่ีมีพื้นท่ีให้หน่วยงานต่าง  ๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเขา้มามีส่วน ในการก ากบัดูแล หรือบริหารร่วมกบัฝ่ายบริหารท่ีมาจากการเลือกตั้ง 
ประการท่ีสาม การเมืองการปกครองในนครและมหานครท่ีมีความสามารถหนา้ท่ีเฉพาะ โดยทัว่ไปนครและ
มหานครควรจะมีหนา้ท่ี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีท าหนา้ท่ี บริการสาธารณะทัว่ไป เรียกวา่ “General Function” และ
เมืองท่ีมีการบริหารจดับริการสาธารณะเฉพาะพื้นท่ี เรียกวา่ “Specific Function” 
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ความเป็นเมือง (Urbanization) ท่ีน าไปสู่การขยายตวัของนครและมหานคร เป็นปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึนอย่างเด่นชดัในทุกทวีป ไม่เวน้แมแ้ต่ทวีปแอฟริกาท่ีมีความเจริญน้อย อาจกล่าวไดว้่า Urbanization 
นั้นเป็นกระแสหน่ึงของโลกในขณะน้ี 

ลักษณะของความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองการปกครองในนครและมหานครกับการเมืองการ
ปกครองระดบัชาติมีความแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบอ่ืน ส าหรับแนวทางในการ
พฒันาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร รัฐบาล ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค จึงตอ้ง
มุ่งส่งเสริมการกระจายอ านาจ และการถ่ายโอนภารกิจบางส่วนจากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสู่นคร
และมหานครอยา่งจริงจงั ลดการก ากบัดูแลนครและมหานคร 
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