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โครงการการศึกษาเพื่อจัดลําดับการพัฒนาเมือง
การคนหาเมืองคุณภาพดวยมาตรฐานผังเมือง

จัดทําโดย

สํานักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

ศึกษาโดย

คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.ศ.2551

โครงการการศึกษาเพื่อจัดลําดับการพัฒนาเมือง เปนงานการศึกษาวิจัยซึ่งกรมโยธาธิการ
และผังเมืองไดมอบหมายใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดําเนินการ โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อเปนเครื่องมือบงชี้สําหรับการกําหนดการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมือง
ในประเทศไทยในความหมายของเมืองที่มีคุณภาพ มีความนาอยูตามมาตรฐานผังเมืองและตาม
เปาหมายของการผังเมือง รวมถึงสงเสริมสนับสนุนใหทองถิ่นวางและจัดทําผังเมือง โดยคํานึงถึง
การสรางสรรคเมืองที่มีคุณภาพ รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ในการ
วางแผนโครงการพัฒนาของแตละเมืองสามารถกระทําไดโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดตามมาตรฐาน
ดานผังเมือง ซึ่งแบงออกเปนมิติดานการใชประโยชนที่ดิน การคมนาคมขนสง และสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
นอกจากนี้ การศึกษาดังกลาวยังเปนไปตามเจตนารมณของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่
จะใหการผังเมืองนําไปสูการทําใหเมืองซึ่งเปนถิ่นฐานการอยูอาศัยใชชีวิตประจําวันของประชากร
สวนใหญของประเทศ มีลักษณะกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เกื้อหนุนตอคุณภาพ
ชีวิตของผูอยูอาศัยและมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การจัดลําดับการพัฒนาเมืองจึงเปนการ
ค น หาและจั ด ทํ า เมื อ งคุ ณ ภาพด ว ยมาตรฐานผั ง เมื อ งอย า งมี เ ป า หมาย ได ม าตรฐานตาม
คุณลักษณะ บทบาทและหนาที่ของทองถิ่น เปนการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดนี้ทองถิ่น
สามารถดําเนินการไดดวยตนเองในการสรางเมือง และยกระดับเมืองใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย หวังวาผลการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อ
การจัดลําดับการพัฒนาเมืองจะเปนประโยชนตอองคกรทองถิ่นซึ่งเปนเปาหมายหลักในการจัดให
มีการศึกษาครั้งนี้ ทําใหทองถิ่นสามารถจัดทําโครงการพัฒนาเมืองใหไดมาตรฐานทางผังเมืองและ
เปนแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาเมืองอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงเปนประโยชนตอหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการทํางานผังเมืองเพื่อประโยชนตอ
ประเทศชาติตอไป

(นายสมชาย ชุมรัตน)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ก

คํานํา

ข

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัย “โครงการการศึกษาเพื่อจัดลําดับการพัฒนาเมือง” สําเร็จไดดวยดี โดยไดรับการ
สนับสนุนจากบุคคลและหนวยงานหลายฝาย เฉพาะอยางยิ่ง นายสมชาย ชุมรัตน อธิบดีกรม
โยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย นางสาวนฤมล คงดิศ ผูอํานวยการสํา นัก พัฒ นา
มาตรฐาน นายปรีชา รณรงค ผูอํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ นางสาววิภา
พูนเพียร รักษาการผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะหผังเมือง และใครขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการ
จางที่ปรึกษา คณะกรรมการกํากับงานจางที่ปรึกษา ตลอดจนเจาหนาที่ทุกทานของสํานักพัฒนา
มาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ในการอนุเคราะหขอมูลและใหความคิดเห็นที่เปนประโยชน
ตอการจัดทําโครงการในครั้งนี้ นอกจากนี้แลวคณะผูดําเนินการศึกษาขอขอบคุณอยางสูงตอ
นายกเทศมนตรี เทศมนตรี ขาราชการ เจาหนาที่ และชุมชนของเทศบาลตนแบบทั้งสามเมือง
ไดแก เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองพิจิตร และเทศบาลตําบลเมืองแกลง เทศบาลทั้งสามแหง
ไดอํา นวยความสะดวกอย า งมากตอ คณะผู ดํา เนิน การศึ ก ษาในการสํา รวจภาคสนามและให
คําแนะนําดานการปฏิบัติงานของทองถิ่น ขอขอบคุณเปนพิเศษตอรองศาสตราจารย ดร.ศิริวรรณ
ศิ ล าพั ช รนั น ท รองคณบดี คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร และผู ช ว ยศาสตราจารย น พนั น ท
ตาปนานนท ประจําภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ที่ใหขอแนะนําที่เปนประโยชนและการสนับสนุนตลอดเวลาการศึกษา สําหรับการ
ปฏิบัติงานวิจัยดานติดตอประสานงานตางๆ คณะผูดําเนินการศึกษาขอขอบคุณเปนอยางสูงตอ
นายกิตติโชติ บัวใจบุญ และนางสาวใกลรุง เหลาเลง รวมถึงนิสิตผูชวยวิจัย และเจาหนาที่แหง
ศูนยบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตรทุกทาน และขอขอบคุณ ดร.เติมศักดิ์ ภาณุวรรณ
แหงบริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด ในดานการสนับสนุนขอมูลและขอคิดเห็นที่เปนประโยชน
นอกจากนี้ คณะผูศึกษาขอขอบคุณอยางสูงตอศาสตราจารย ดร.บัณฑิต จุลาสัย คณบดี
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารยเลอสม สถาปตานนท
อดีตคณบดี รองศาสตราจารย จามรี อาระยานิมิตสกุล รองคณบดีและผูอํานวยการศูนยบริการ
วิ ช าการ รองศาสตราจารย สุ ธิ ชั ย หวั น แก ว ผู อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย สั ง คม จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย ที่ไดใหคําแนะนําและสนับสนุนในทุกๆ ดาน จนการศึกษาสําเร็จลงดวยดี
คณะผูศึกษา
มกราคม 2551

1. ความเปนมาและวัตถุประสงค
โครงการการศึกษาเพื่อจัดลํา ดับการพัฒนาเมือง เปนโครงการซึ่งกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองไดมอบหมายใหศูนยบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนผูดําเนินการ โครงการนี้วางอยูบนหลักการและเหตุผลที่วาเมืองที่มีการพัฒนาไดมาตรฐาน
ผังเมืองจะเปนเมืองที่มีคุณภาพ เปนเมืองนาอยูอาศัยและเปนองคประกอบสําคัญสําหรับการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
วัตถุประสงคในการจัดลําดับเมือง ไดแก
- สงเสริมสนับสนุนใหทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองอยางมีเปาหมาย โดยคํานึงถึงการ
สรางสรรคเมืองที่มีคุณภาพ รักษาทรัพยากร สิ่งแวดลอม และประหยัดพลังงาน
- จูงใจใหทองถิ่นจัดทําโครงการพัฒนาเมืองใหไดมาตรฐานทางผังเมือง สําหรับเมืองที่มี
คุณลักษณะ บทบาทหนาที่ตางๆ
- เปนแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหทองถิ่น พัฒนาเมืองโดยประหยัดและ
มีประสิทธิภาพ
2. ระเบียบวิธีและขั้นตอนการศึกษา
โครงการการศึกษาเพื่อจัดลําดับการพัฒนาเมือง ดําเนินการเปน 2 ขั้นตอนหลัก ในขั้นแรก
เปนการแบงประเภทและจัดลําดับการพัฒนาเมือง โดยใชการวิเคราะหระบบเมืองและชุมชนนํามา
แบงประเภทและจัดกลุมเมือง เมื่อไดลําดับการพัฒนาเมืองแลวจึงดําเนินการขั้นตอนที่ 2 คือ การ
คนหาเมืองคุณภาพดวยมาตรฐานผังเมือง เปนการทดสอบคุณภาพของเมืองที่อยูในลําดับที่ระบุไว
ซึ่งในขั้นตอนนี้ไดกําหนดคุณภาพและตัวชี้วัดเมืองคุณภาพจากเกณฑมาตรฐานผังเมือง แบงเปน
3 ด า น ได แ ก ด า นการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ด า นการคมนาคมขนส ง และด า นสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ นําเกณฑมาพิจารณากับเมืองตนแบบ สรุปผล นําเสนอแนวทางการพัฒนาเมือง
เพื่อยกระดับใหเปนเมืองคุณภาพ การศึกษาทั้งหมดใชระเบียบวิธีการวิจัยหลัก คือ การมีสวนรวม
ของประชาชน (public participation) ในรูปแบบตางๆ ไดแก การสัมภาษณ การสํารวจอยางมี
สวนรวม การออกแบบสอบถาม การสนทนากลุมยอย และการสัมมนาวิชาการ ซึ่งกระทําทั้งใน
พื้นที่ศึกษา ในเมืองตนแบบ และในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเทคนิคสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)
เพื่อวิเคราะหผลเชิงพื้นที่
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3. ผลการศึกษา
1) นิยาม “เมืองคุณภาพ” เมืองที่มีคุณภาพ ไดแก เมืองที่ดี ไดมาตรฐานตามวัตถุประสงค
ของการผังเมือง เหมาะสมสําหรับการอยูอ าศัยและใชชวี ิตประจําวันของประชาชนในเมืองนัน้
2) การแบงกลุม เมือง (ไมรวมกรุงเทพมหานคร)
- เมืองขนาดใหญมาก (ประชากรตั้งแต 65,001 คนขึ้นไป)
- เมืองขนาดใหญ (ประชากรระหวาง 40,001-65,000 คน)
- เมืองขนาดกลาง (ประชากรระหวาง 20,001-40,000 คน)
- เมืองขนาดเล็ก (ประชากรระหวาง 8,001-20,000 คน)
- เมืองขนาดเล็กมาก (ประชากรไมเกิน 8,000 คน)
ในที่ นี้เ มื อ งคุ ณ ภาพต น แบบ ได แ ก เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมื อ งพิ จิ ต ร และ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง ทั้งหมดเปนเมืองคุณภาพในระดับดีมาก
3) สรุปและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
จากการศึกษาวิจัยที่ผานมาสรุปไดวา การพัฒนาเมืองใหมีคุณภาพไดมาตรฐานของ
การผังเมือง เปนการพัฒนาดานกายภาพของเมืองใหดีขึ้น ลักษณะกายภาพของเมืองที่ไดรับการ
สํารวจ ปรับปรุง และดูแลอยูเสมอจะเปนเสมือนหนึ่งเครื่องมือของเมืองในการพัฒนา ปองกันและ
แกไขปญหาของชุมชน ตลอดจนพื้นที่ตอเนื่องและชนบทของเมืองนั้น เมืองคุณภาพสามารถนํามา
ซึ่ ง ความอยู ดี มี สุ ข (well-being) ของประชาชนผู อ ยู อ าศั ย เนื่ อ งจากมี คุ ณ สมบั ติ ที่ ส ามารถ
ตอบสนองตอการใชชีวิตประจําวันและใหโอกาสการพัฒนาตนเองของชาวเมือง คุณสมบัติของ
เมืองคุณภาพประกอบดวยความสามารถของเมืองที่จะใหตอชาวเมืองในเรื่องความสะดวกสบาย
การประหยัดพลังงาน ความหลากหลาย ความมีสุขลักษณะที่ดี ความปลอดภัย ความมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว สวัสดิภาพทางสังคม ความมั่นคงทางการเงินและการคลังชุมชน ในการพัฒนาสูการเปน
เมืองที่ไดมาตรฐานจะตองคํานึงถึงปจจัยที่จะสงผลตอการดําเนินงานและจะตองมีแนวทางพัฒนา
ที่เปนขั้นตอนและมีระบบที่ชัดเจน จึงตองมีตัวชี้วัด (indicators) ที่เมืองจะตองตรวจสอบและ
มีความเปนไปไดในการปฏิบัติ
การทําใหเมืองไดมาตรฐานเปนเมืองคุณภาพ มีปจจัยที่ตองคํานึงถึงดังตอไปนี้
- วิ สั ย ทั ศ น ใ นการพั ฒ นาเมื อ ง จะต อ งได รั บ การกํ า หนดให ส อดคล อ งกั บ ทุ น ทาง
ธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรมของแตละเมือง
- การมีสวนรวมของประชาชนชาวเมือง (Public Participation) ในการสรางเมือง
คุณภาพ

แนวทางและโครงการการพัฒนาสูการเปนเมืองที่ไดมาตรฐาน
- สรางผูนําและวิสัยทัศนของผูนํา
- ศึกษาสํารวจลักษณะของเมือง ดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ทดสอบดานกายภาพกับมาตรฐานผังเมือง
- วิเคราะหความเชื่อมโยงลักษณะกายภาพและองคประกอบอื่นๆ ของเมือง
- กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาเมืองจากการมีสวนรวมของประชาชน
- กําหนดแผนงานและโครงการที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนและเปนไป
ตามมาตรฐานผังเมือง
- ส ง เสริ ม ฐานเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนและเมื อ งให เ ติ บ โตอย า งเข ม แข็ ง สอดคล อ งกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอม และเอกลักษณเมือง
- ดําเนินการตามแผนงานอยางโปรงใสและเปนธรรม
โดยการพัฒนาตัวชี้วัดจะตองมีการปรับปรุงอยูเสมอโดยเปนการทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงานวางแผนสวนกลางและทองถิ่น เริ่มดวยการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ปรับปรุง
แกไขขอมูลผังเมืองใหสอดคลองกับความเปนจริงอยูเสมอ ทบทวนผังเมืองและโครงการดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ พัฒนามาตรฐานผังเมืองโดยการมีสวนรวมและความเห็นชอบจาก
ชุมชน เพื่อนํามาใชวัดใหสอดคลองกับการเจริญเติบโตของเมือง เพื่อใหเปนเมืองคุณภาพอยาง
ยั่งยืน

จ

- แนวคิดและเทคนิควิธีที่เหมาะสมของแตละเมือง
- การมีเครือขายการพัฒนาขององคกรการบริหารเมือง
จะเห็ น ได ว า หลั ก หรื อ ป จ จั ย การดํ า เนิ น การเมื อ งคุ ณ ภาพที่ ไ ด ก ล า วมาทั้ ง หมด
มีความสําคัญและมีความจําเปน แตปจจัยที่ถือวาเปนพื้นฐานและเปนสิ่งสําคัญที่สุดไดแก การมี
สวนรวมของประชาชน ซึ่งจะตองรวมคิดรวมทําและรวมตรวจสอบอยางแทจริง ทั้งในดานของการ
กอสราง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และดานธรรมมาภิบาล (good governance)
เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการทํางานของทุกฝายที่เกี่ยวของกับการพัฒนา ทําใหประชาชนเกิด
ความมั่นใจและความภูมิใจในเมืองของตน ซึ่งทั้งหมดจะบรรลุผลไดเพียงใดขึ้นอยูกับบทบาทของ
ประชาชนและวิสัยทัศนของผูนํา
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สารบัญภาพ

1.1 หลักการและเหตุผล
เมืองเปนถิ่นฐานการอยูอาศัยใชชีวิตประจําวันของประชากรโลกเปนสวนใหญ การทําใหมี
หรือทําใหดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใช
ประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิการของสังคม เพื่อสงเสริมการ
เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน หรือ
คุ ณ ค า ในทางศิ ล ปกรรม สถาป ต ยกรรม ประวั ติ ศ าสตร หรื อ โบราณคดี หรื อ เพื่ อ บํ า รุ ง รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ เปนวัตถุประสงคสําคัญ
ของการผังเมือง เพื่อการพัฒนาและดํารงรักษาเมืองใหไดมาตรฐานสําหรับการอยูอาศัยและเปน
เมืองที่มีคุณภาพ
การดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคขางตน เปนการพัฒนาเมืองใหไดมาตรฐาน
สําหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งทําใหการพิจารณาจัดตั้งหรือยกฐานะชุมชนใหเปนชุมชน
เมืองเปนไปอยางมีหลักเกณฑ เพื่อใหชุมชนเมืองเปนชุมชนที่ไดมาตรฐานทางผังเมือง ดังนั้น
การศึกษาเพื่อตรวจสอบคนหาเมืองที่มีคุณสมบัติตามตัวบงชี้ที่กําหนดมาตรฐาน เปนการคัดเลือก
เมื อ งที่ สมควรกํา หนดลํ า ดั บความสํา คัญและความเรง ดวนในโครงการที่ควรจัดทํา เพื่อสรา ง
คุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในเมืองดวยมาตรฐานทางผังเมือง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนแกนนํา เล็งเห็นความสําคัญ
ของการศึกษาเพื่อจัดลําดับการพัฒนาเมืองดังกลาว ประกอบกับคณะสถาปตยกรรมศาสตรได
สรางและสะสมองคความรูในดานการผังเมืองจนเปนที่รับรูกันทั่วไป รวมทั้งมีเครือขายผูเชี่ยวชาญ
ทุกสาขา ทั้งในมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่น จึงขอเสนอเปนผูจัดทําการศึกษาเพื่อประโยชนในการ
พัฒนาเมืองของประเทศไทยตอไป
1.2 วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองอยางมีเปาหมาย โดยคํานึงถึง
การสรางสรรคเมืองที่มีคุณภาพ รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และประหยัดพลังงาน
2) เพื่อจูงใจใหทองถิ่นจัดทําโครงการพัฒนาเมืองใหไดมาตรฐานทางผังเมืองสําหรับเมือง
ที่มีคุณลักษณะ บทบาทหนาที่ตางๆ
3) เพื่อเปนแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหทองถิ่นพัฒนาเมืองโดยประหยัดและ
มีประสิทธิภาพ
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บทที่ 1 บทนํา
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1.3 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) เมื อ งต า งๆ มี ก ารพั ฒ นาด ว ยมาตรการทางผั ง เมื อ งสู ก ารเป น เมื อ งที่ มี คุ ณ ภาพได
มาตรฐาน เปนฐานในการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของเมือง
2) ทองถิ่นมีความตื่นตัวตอการนํามาตรการทางผังเมืองมาใชในการพัฒนาเมือง ใหเปน
เมืองที่ยั่งยืน
3) ประชาชนมี ค วามเสมอภาคในถิ่ น ฐานที่ อ ยู อ าศั ย ทั้ ง ในการสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ
1.4 ขอบเขตการดําเนินงาน
1.4.1 ขอบเขตดานพื้นที่
หนวยการศึกษาชุมชนเมือง ไดแก เขตเทศบาลทุกแหง รวมถึงชุมชนที่มีพื้นที่พัฒนา
เมืองตอเนื่องกับเขตเทศบาลเปนพื้นที่เมือง
1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา คณะผูศึกษาไดดําเนินงานการศึกษาในขอบเขตดังนี้
1) นิยามความหมายของเมืองที่มีคุณภาพ การพัฒนาและดํารงรักษาเพื่อใหได
มาตรฐานสําหรับการอยูอาศัยและใชชีวิตประจําวันตามวัตถุประสงคของการผังเมือง
2) ศึกษาตัวชี้วัดในการจัดลําดับของเมืองที่มีคุณภาพจากประสบการณของตางประเทศ
3) นําเสนอแนวคิด เกณฑ และตัวชี้วัด พรอมดวยหลักการที่ใชในการกําหนดเกณฑและ
ตัวชี้วัดตัดสินคุณสมบัติของเมืองที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ทั้งที่เปนชุมชนเมืองเขตเทศบาลและ
พื้นที่ชุมชนตอเนื่อง
4) จัดลําดับเมืองประเภทตางๆ ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โดยใชตัวชี้วัดที่กําหนดสําหรับ
เมืองในประเทศไทย
5) เสนอแนวทางการพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับเมืองใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน
1.5 ระเบียบวิธีการศึกษา
1.5.1 ศึกษาภาพรวมการดําเนินงาน
กําหนดนิยามความหมายของเมืองที่มีคุณภาพ โดย
1.5.1.1 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห นิยามและความหมายของเมืองคุณภาพที่อาจมีการ
เรียกชื่อแตกตางกันจากที่มีการศึกษาไวแลว โดยสถาบันตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ศึ ก ษาถึ ง ความเป น มาและแนวความคิ ด ที่ เ ป น ภู มิ ห ลั ง (background) ของการกํ า หนดนิ ย าม
เหลานั้น

1.5.2 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และหลักการที่ใชในการกําหนดตัวชี้วัดเมืองที่ได
มาตรฐาน จากหนวยงานวิชาการและหนวยปฏิบัติตางๆ โดยแสดงใหเห็นความสําคัญของตัวชี้วัด
ในการเปน “มาตร” วัดผลในการดําเนินการของทองถิ่นที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเปาหมายการผังเมือง
เพื่อใหสามารถใชผลของการวัดไปปรับปรุงประสิท ธิภาพการวางผัง และสนั บสนุ นใหทองถิ่น
สามารถจั ด ทํ า ผั ง เมือ งอย า งมี เ ปา หมาย โดยคํ า นึ ง ถึ ง การสร า งสรรค เ มือ งที่ มี คุณ ภาพ รัก ษา
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และประหยัดพลังงาน
1.5.3 ศึกษาตัวชี้วัดในการจัดลําดับของเมืองที่มีคุณภาพจากประสบการณของ
ตางประเทศ
1.5.3.1 ประสบการณจากตางประเทศที่นํามาศึกษาตัวชี้วัดจะตองเปนกรณี (Case)
ที่มีเหตุผลและหลักการในการกําหนดตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงมาตรฐานทางผังเมือง
1.5.3.2 มีรายงานที่ใชตัวชี้วัดที่ทําขึ้นในการจัดลําดับของเมือง (Rating) เผยแพรตอ
สาธารณะ
1.5.3.3 เปนประสบการณที่ มาจากหลายประเทศ เพื่อประโยชนในการวิเคราะห
เปรียบเทียบ
1.5.4 นําผลจากการศึกษาประสบการณตางประเทศดานการผังเมือง นํามาพิจารณา
รวมกับมาตรฐานผังเมืองเพื่อใชในการจัดลําดับการพัฒนาเมือง
1.5.5
ทํ า การบู ร ณาการตั ว ชี้ วั ด ในการจั ด ลํ า ดั บ ของเมื อ งที่ มี คุ ณ ภาพจาก
ประสบการณของตางประเทศ กับการดําเนินการของหนวยงานตางๆ ในประเทศไทยที่
ดําเนินการศึกษา สนับสนุนหรือสงเสริมใหเมืองเปนเมืองที่มีคุณภาพ
1.5.6 พัฒนาตัวชี้วัดที่ไดจากการบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของชุมชน
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1.5.1.2 ศึกษาหลักการและลักษณะของเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งมีความแตกตางกันไปตาม
ประเด็นการวิเคราะหของแตละสถาบัน
1.5.1.3 สรุปนิยาม ความหมายที่ไดจากการศึกษาขางตน นํามาสูการพิจารณารวมกัน
กับประชาชนในภาคสวนตางๆ ดวยวิธีทางดานสังคมที่เหมาะสม เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการ
สนทนากลุม และเทคนิคปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR- Participatory Action Research)
เปนตน (การมีสวนรวมของประชาชนครั้งที่ 1)
1.5.1.4 เสนอนิยามความหมายของเมืองที่มีคุณภาพ โดยตั้งอยูบนฐานของการพัฒนา
และดํารงรักษาเพื่อใหไดมาตรฐานสําหรับการอยูอาศัยและใชชีวิตประจําวันตามวัตถุประสงคของ
การผังเมือง

1.5.7 นําเสนอผลของการศึกษาที่ประมวลมาในดานแนวคิด เกณฑ และตัวชี้วัดตอ
กรมโยธาธิการและผังเมือง พรอมดวยหลักการที่ใชในการกําหนดเกณฑ และตัวชี้วัดคุณสมบัติ
ของเมืองที่ไดมาตรฐาน
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1.5.8 ทําการจัดลําดับเมืองประเภทตางๆ ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โดยใชตัวชี้วัดที่
ผานการวิเคราะหและบูรณาการแลววาเปนตัวชี้วัดที่กําหนดสําหรับเมืองในประเทศไทย
1.5.9 ทําการสํารวจชุมชนที่เปนเมืองตัวอยาง (best practice) ซึ่งเปนผลจากการ
จัดลําดับ นํามาแสดงแนวทางการพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับเมืองใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน โดย
อางอิงไดจากตัวชี้วัด สรางขอเสนอแนะการสนับสนุนการพัฒนาเมืองใหสัมฤทธิ์ผล
1.5.10 จัดทําการสัมมนารับฟงความคิดเห็นผลการศึกษา (การมีสวนรวมของประชาชน
ครั้งที่ 2) (แผนภูมิที่ 1.1)

พื้นที่ศึกษา (เมือง) – เทศบาล และชุมชนตอเนือ่ งกับเทศบาล

ศึกษารวบรวม/วิเคราะห
นิยาม ความหมายเมืองและความเปนเมือง

ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการในการกําหนดตัวชี้วัด (indicator)
เมืองที่มีคุณภาพ (good cities)
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กําหนด
- นิยามความหมายของเมืองที่มีคุณภาพ
การมีสวนรวมของประชาชน (1)

ศึกษาดําเนินการกําหนดตัวชี้วัด
เมืองที่มีคุณภาพ
ประสบการณตางประเทศ

ประสบการณในประเทศ

บูรณาการ - หลักองคประกอบดานผังเมือง
- หลักการบรรลุวัตถุประสงคการผังเมือง
กําหนดตัวชี้วัด เกณฑ วิธีวัด ลําดับการพัฒนาเมือง
ของประเทศไทย
การจัดลําดับ (City Rating)
การแบงประเภทเมือง

การใชตัวชี้วัด

สํารวจเมืองกรณีตัวอยาง
ลําดับเมืองที่มีคณ
ุ ภาพ
ตามการจัด Rating
แนวทางการพัฒนาเมือง
เพื่อยกระดับเมืองใหได
คุณภาพตามมาตรฐาน

ขอเสนอแนะ
การมีสวนรวมของประชาชน (2)

การสนับสนุนการพัฒนาเมือง
ใหสัมฤทธิ์ผล

ประมวลผลการศึกษาทั้งหมด
(สงรายงานฉบับสมบูรณ)

แผนภูมิที่ 1.1 แสดงระเบียบวิธีการศึกษาและแนวทางการดําเนินงานการศึกษาเพื่อจัดลําดับการพัฒนาเมือง
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1.6 ระยะเวลาดําเนินการ
240 วัน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจาง โดยไมนับรวมระยะเวลาที่กรมโยธา
ธิการและผังเมืองตรวจรับงาน
1.7 ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานตามรายละเอียดขางตน ซึ่งจัดทําใหพรอมใชงาน คือ
1.7.1 รายการเกณฑและตัวชี้วัดที่ใชในการตัดสินเมืองที่มีคุณภาพไดมาตรฐานของการอยู
อาศัยใชชีวิตประจําวัน
1.7.3 การจัดลําดับเมืองที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน แผนงานและโครงการสําหรับการพัฒนา
เพื่อยกระดับการพัฒนาเมืองใหไดมาตรฐาน จัดทําในรูปเลมเอกสารพรอมภาพสีและตัวอยางที่
เหมาะกับการดําเนินการตอไป
1.7.3 ผลการดํ า เนิ น งานที่ มี เ นื้ อ หาสาระตรงกั บ ข อ 1.7.1 และ 1.7.2 จั ด ทํ า ในรู ป แบบ
เอกสารอิเลคทรอนิคส (CD) ในรูปแบบหนังสืออิเลคทรอนิคส (e-book)

ตารางที่ 1.1 แสดงแผนการดําเนินงาน
กิจกรรมการดําเนินงาน

ระยะเวลา (เดือน)
เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่
1
2
3
4
5
6
7
8

1. ศึ ก ษาภาพรวมการดํ า เนิ น งาน
2. ศึกษาทฤษฎี แนวคิดและหลักการ
กําหนดตัวชี้วัดของเมือง
3. ศึ ก ษาตั ว ชี้ วั ด ในการจั ด ลํ า ดั บ
เมืองจากประสบการณตางประเทศ
4. จัดระบบตัวชี้วัด
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กําหนดนิยามความหมาย “เมือง”

Inception Report (30 วัน)

*

5. บูรณาการตัวชี้วัด

6. พัฒนาตัวชี้วัดที่ไดจาก บูรณาการ
7. นํ า เสนอตั ว ชี้ วั ด แนวคิ ด เกณฑ
และสํ า รวจชุ ม ชนเพื่ อ จั ด ลํ า ดั บ
เมือง
8. เสนอการจั ด ลํ า ดั บ เมื อ งที่ มี
คุณภาพไดมาตรฐาน
9. สํ า รวจชุ ม ชนกรณี ศึ ก ษา
ขอเสนอแนะการพัฒนา
10. สั ม มนารั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น
ประมวลผล จั ด ทํ า รายงานฉบั บ
สุดทาย

Interim Report (90 วัน)

Draft Final Report
(180 วัน)

**

Final Report
(240 วัน)

* การมีสวนรวมครั้งที่ 1
** การมีสวนรวมครั้งที่ 2

จากขอบเขตที่กําหนดไว ที่ปรึกษาฯ ไดนําเสนอรายงานการศึกษาฉบับสุดทาย มีเนื้อหา
รายบทดังนี้
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 ทฤษฎี แนวคิด และหลักการในการกําหนดเมืองคุณภาพ
บทที่ 3 การแบงประเภทและจัดลําดับการพัฒนาเมือง
บทที่ 4 คุณสมบัติและตัวชี้วัดเมืองคุณภาพ
บทที่ 5 เมืองคุณภาพตนแบบ
บทที่ 6 แนวทางการพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับใหเปนเมืองคุณภาพ
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1.8 นิยามศัพท
• เมืองคุณภาพ (good cities) ไดแก เมืองที่ดีไดมาตรฐานตามวัตถุประสงคของการ
ผังเมือง เหมาะสมสําหรับการอยูอาศัยและใชชีวิตประจําวันของประชาชนในเมืองนั้น
• การวางผังเมือง หมายถึง การวาง จัดทํา และดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวม
และผังเมืองเฉพาะ ในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของ หรือชนบท เพื่อสรางหรือพัฒนาเมือง
หรือสวนของเมืองขึ้นใหม หรือแทนเมืองหรือสวนของเมืองที่ไดรับความเสียหาย เพื่อใหมีหรือทําให
ดียิ่งขึ้น ซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนใน
ทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจ สังคม
และสภาพแวดล อม เพื่ อดํ า รงรั ก ษาหรื อบูร ณะสถานที่และวัตถุที่ มีประโยชน หรือคุ ณค า ทาง
ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี หรือเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ (มาตรา 4 พระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ.2518)
• พื้นที่อาคารปกคลุมดิน หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดของที่ดินที่อาคารชั้นลางปกคลุมอยู
รวมกับพื้นที่สวนของอาคารชั้นบนหรือหลังคา ซึ่งอยูเหนือขึ้นไปเฉพาะสวนที่ยื่นเกินชั้นลาง ซึ่ง
ปกคลุมที่ดินในแนวดิ่ง
• การจัดลําดับ การจัดเรียงเพื่อการเปรียบเทียบ แบงเปน
- การจัดลําดับแบบเรียงตอเนื่อง (Ranking)
การจัดเรียงอันดับตอเนื่องเพื่อการเปรียบเทียบวามีมากกวา-นอยกวา หรือสูงกวาต่ํากวา ในชุดที่ตองการนํามาพิจารณา เชน การเปรียบเทียบการพัฒนาเมือง จากลําดับที่ 1 ถึง
100 เปนตน
- การจัดลําดับแบบเปรียบระดับเปาหมาย (Rating)
การจั ด ลํ า ดั บ โดยมี เ ป า หมายเปรี ย บเที ย บเป น เกณฑ ที่ ต อ งการไปให ถึ ง
(Benchmark) เพื่อรับทราบสถานภาพของตนเอง เชน การตั้งเปาหมายใหมีมาตรฐานหรือความ
นิยมเปน 100 คะแนน แลวมีเกณฑวัดวาสถานภาพของสิ่งที่ตองการวัดอยูหางจากเปาหมาย
เพียงใด

2.1 กระบวนการกําหนดตัวชี้วัดเมืองคุณภาพที่มีการดําเนินการในประเทศไทย
ในขั้นตอนการดําเนินงานหรือกระบวนการกําหนดตัวชี้วัดเมืองคุณภาพ สามารถสรุป
รายละเอียดแสดงในรูปแบบแผนภูมิ ไดดังนี้
กําหนด
- นิยามความหมายของเมืองคุณภาพ
การมีสวนรวมของประชาชน (1)
ศึกษาดําเนินการกําหนดตัวชี้วัด
เมืองคุณภาพ
ประสบการณตางประเทศ

ประสบการณในประเทศ

บูรณาการ - หลักองคประกอบดานผังเมือง
- หลักการบรรลุวัตถุประสงคการผังเมือง
กําหนดตัวชี้วัด เกณฑ วิธีวัด การจัดลําดับการพัฒนาเมืองของ
ประเทศไทยจากเมืองตนแบบ

แผนภูมิที่ 2.1 แสดงระเบียบวิธีการศึกษาและกระบวนการกําหนดตัวชีว้ ดั เมืองคุณภาพ
กระบวนการกํ าหนดตั วชี้วั ดเมืองคุณภาพ จากการรายงานการศึ ก ษาขั้นตน จนมาถึง
รายงานการศึกษาขั้นกลางไดกําหนดเปนนิยามความหมายของเมืองคุณภาพ โดยมีการจัดสัมมนา
รับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 1 อาศัยขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ ประมาณ 20 คน เพื่อ
ร ว มกั น กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ของเมื อ ง นํ า ไปสู ข อ สรุ ป ในการกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด เมื อ งคุ ณ ภาพ อาศั ย
ประสบการณตางประเทศ และในประเทศ แลวนํามาบูรณาการระหวางหลักองคประกอบดาน
ผังเมืองและหลักการบรรลุวัตถุประสงคการผังเมือง สุดทายนํามากําหนดตัวชี้วัด มีเกณฑ วิธีวัด
และลําดับการพัฒนาเมืองของประเทศไทย เพื่อนําไปประยุกตสําหรับการจัดสัมมนารับฟงความ
คิดเห็นครั้งที่ 2 ตอไป
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บทที่ 2 ทฤษฎี แนวคิด และหลักการกําหนดเมืองคุณภาพ
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2.2 รูปแบบและคุณลักษณะที่ดีของตัวชี้วัด
2.2.1 รูปแบบของตัวชี้วัด
การกําหนดและจัดทําตัวชี้วัดโดยทั่วไปจะมี 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 เปนวิธีการกําหนดตัวชี้วัด โดยการตั้งกรอบความคิดในเชิงกายภาพ ซึ่ง
สามารถวัดผลเชิงปริมาณไดชัดเจน วัดประเด็นการจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม
และประเมิ น ระบบกายภาพของการจัดการเมื อ งและชุ ม ชน ทั้ง นี้ ไมใช ประเด็น ทางสัง คมและ
เศรษฐกิจ และประเด็นที่มีลักษณะอันไมสามารถจะวัดเปนปริมาณได
รูปแบบที่ 2 เปนวิธีการกําหนดตัวชี้วัดสัมฤทธิผล หรือความกาวหนาของนโยบาย
การพัฒนาและกลยุทธการพัฒนาตามเปาหมายและวัตถุประสงคในการพัฒนาเปนรายการๆ ไป
เปาประสงคในความกาวหนาและความสําเร็จจะถูกกําหนดขึ้นมาเพื่อเปนตัวชี้วัดและติดตาม
กระบวนการพัฒนานโยบาย และการแกไขปรับปรุงนโยบายการพัฒนา
2.2.2 คุณลักษณะที่ดีของตัวชี้วัด
ทั้งนี้ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ดี จะตองมีความถูกตอง เหมาะสม และสามารถ
โนมนาวใหทุกคนในองคกรและผูมีสวนไดเสียประโยชน ตลอดจนสาธารณชนเชื่อถือผลงานที่วัด
จากตัวชี้วัดเหลานี้ ซึ่งในประเทศออสเตรเลียไดกําหนดคุณลักษณะของตัวชี้วัดการดําเนินงานที่ดี
ไว 10 ประการ ดังนี้
1) สามารถวัดได
2) มีความคงเสนคงวา
3) ชัดเจนและไมกํากวม
4) มีอิทธิพลตอสิ่งที่จะวัด
5) สามารถสื่อสารได
6) มีความเที่ยงตรงตลอดเวลา
7) สามารถเปรียบเทียบได
8) สามารถตรวจสอบและปองกันการบิดเบือนขอมูล
9) มุงเนนที่ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ
10) มีความพรอมของขอมูลที่ใชสนับสนุนการวัด
คุณสมบัติโดยทั่วไปของดัชนีชี้วัดที่ดี (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2539 อางถึงใน วัลลี
จันทนฤมาน, 2546) ประกอบดวย
1) ความเปนกลางของเครื่องชี้วัด (Neutrality) คือ ความไมลําเอียงของเครื่องชี้วัด
ที่ผลของการประเมินอาจเกื้อกูลตอกิจกรรม โครงการหรือแผนงานที่เปนประเภทเดียวกัน แตจัดทํา
โดยหนวยงานที่แตกตางกัน
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2) ความเปนวัตถุวิสัยของเครื่องชี้วัด (Objectivity) คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับคา
ของเครื่องชี้วัดที่ไมไดเกิดจากการคิดเอาเองตามความรูสึกของผูประเมิน หรือที่เรียกวาตามจิตวิสัย
แตขึ้นอยูกับสภาวะที่เปนอยูหรือเปนรูปธรรมของคุณสมบัติที่ผูประเมินจะประเมิน
3) ความวองไวตอความแตกตางของเครื่องชี้วัด (Sensitivity) คือ ความสามารถ
ของเครื่องชี้วัดที่จะวัดความแตกตางระหวางหนวยวิเคราะหไดอยางถูกตอง เชน ในการประเมินผล
โครงการที่ใ ห ป ระชาชนร ว มประเมิ น อาทิ เรื่ องอั ต ราความพึง พอใจแทนที่ จ ะระบุ เ พี ย งความ
เพียงพอหรือไมเพียงพอ ซึ่งจะมีการผันแปรแคบมากคือ 1 เทานั้น ควรจะใหกลุมที่มีความพอใจ
และไมพอใจนั้นบอกวามีความพอใจ-ไมพอใจมากนอยเพียงใด
4) คาของมาตรวัด หรือเครื่องชี้วัดที่ไดควรมีความหมาย (Meaningfulness and
Interpretability) กลาวคือ คาของมาตรวัดควรมีจุดสูงสุดและจุดต่ําสุด งายแกการทําความเขาใจ
5) ความถูกตองในเนื้อหาของเครื่องชี้วัด (Content validity) คือ ความสามารถ
ของเครื่องชี้วัดที่สามารถวัดในสิ่งที่ตองการจะวัดจริงๆ
นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายของคุณสมบัติของตัวบงชี้วัดที่ดี ตัวบงชี้หรือตัวชี้วัด
ที่ดีมีคุณสมบัติสําคัญ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545 อางถึงใน วัลลี จันทนฤมาน, 2546) ดังนี้
1) ความตรง (Validity)
ตัวชี้วัดที่ดีจะตองบงชี้ไดตามคุณลักษณะที่ตองการวัดอยางถูกตองแมนยํา ตัวบงชี้ที่สามารถชี้
ไดแมนยํา ตรงตามคุณลักษณะที่มุงวัดนั้นมีลักษณะดังนี้
- มีความตรงประเด็น (Relevant) ตัวบงชี้ตองชี้วัดไดตรงประเด็น มีความ
เชื่อมโยงสัมพันธหรือเกี่ยวของโดยตรงกับคุณลักษณะที่มุงวัด เชน กระดาษลิทมัส เปนตัวบงชี้
สภาพความเปนกรด/ดางของสารละลาย GPA ใชเปนตัวบงชี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทั่วไป
เปนตน
- มี ค วามเป น ตั ว แทน (Representative) ตั ว บ ง ชี้ ต อ งมี ค วามเป น ตั ว แทน
คุณลักษณะที่มุงวัด หรือมีมุมมองที่ครอบคลุมองคประกอบสําคัญของคุณลักษณะที่มุงวัดอยาง
ครบถว น เชน อุณหภูมิรางกายเป นตัว บง ชี้สภาวะการมีไขของผูปวย คุณภาพของผูทํ าหนา ที่
ประชาสัมพันธสามารถชี้วัดดวยลักษณะการใหสารสนเทศ ความรวดเร็วในการตอบสนองความ
ตองการ ลักษณะการพูดจา สีหนา ทาทางการใหบริการ เปนตน
2) ความเที่ยง (Reliability)
ตัวชี้วัดที่ดีจะตองบงชี้คุณลักษณะที่มุงวัดไดอยางนาเชื่อถือ คงเสนคงวา หรือ
บงชี้ไดคงที่ เมื่อทําการวัดซ้ําในชวงเวลาเดียวกัน ตัวบงชี้ที่สามารถชี้วัดไดอยางคงเสนคงวาเมื่อทํา
การวัดซ้ํานั้น มีลักษณะดังนี้
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- มี ค วามเป น ปรนั ย (Objectivity) ตั ว ชี้ วั ด ต อ งชี้ วั ด ได อ ย า งเป น ปรนั ย การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับคาของตัวบงชี้ ควรขึ้นอยูกับสภาวะที่เปนอยูหรือคุณสมบัติของสิ่งนั้นมากกวาที่
จะขึ้นอยูกับความรูสึกตามอัตวิสัย เชน การรับรูประสิทธิภาพของหลักสูตรกับอัตราการสําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ตางเปนตัวบงชี้ตัวหนึ่งของคุณภาพหลักสูตร แตอัตราการ
สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรจะเปนตัวบงชี้ที่วัดไดอยางมีความเปนปรนัยมากกวา
การรับรูประสิทธิภาพของหลักสูตร
- มีความคลาดเคลื่อนต่ํา (Minimum Error) ตัวชี้วัดตองชี้วัดไดอยางมีความ
คลาดเคลื่อนต่ํา คาที่ไดจะตองมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ เชน คะแนนผลสัมฤทธิ์จากการ
ทดสอบจะเปนตัวบงชี้ที่นาเชื่อถือ หรือมีความคลาดเคลื่อนจากการวัดต่ํากวา
3) ความเปนกลาง (Neutrality)
ตัวบงชี้ที่ดีจะตองบงชี้ดวยความเปนกลางปราศจากความลําเอียง ไมโนมเอียงเขาขางฝายใด
ฝายหนึ่ง ไมชี้นําโดยการเนนการบงชี้เฉพาะลักษณะความสําเร็จ หรือความลมเหลว หรือความไม
ยุติธรรม
4) ความไว (Sensitivity)
ตั ว บ ง ชี้ ที่ ดี จ ะต อ งมี ค วามไวต อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ มุ ง วั ด สามารถแสดงความผั น แปรหรื อ ความ
แตกตางระหวางหนวยวิเคราะหไดอยางชัดเจน โดยตัวบงชี้จะตองมีมาตรและหนวยวัดที่มีความ
ละเอียดเพียงพอ เชน ตัวบงชี้ระดับการปฏิบัติไมควรมีความผันแปรที่แคบ เชน ไมปฏิบัติ (0) และ
ปฏิบัติ (1) แตควรมีระดับของการปฏิบัติที่มีการระบุความแตกตางของคุณภาพอยางกวางขวาง
และชัดเจน เชน ระดับ 0-10 เปนตน
5) ความสะดวกในการนําไปใช (Practicality)
ตัวบงชี้ที่ดีจะตองสะดวกในการนําไปใชไดดี และไดผล โดยมีลักษณะดังนี้
- เก็บขอมูลงาย (Availability) ตัวบงชี้ที่ดีจะตองสามารถนําไปใชวัดหรือเก็บ
ขอมูลไดสะดวก สามารถเก็บรวบรวมขอมูลจากการตรวจ นับ วัด หรือสังเกตไดงาย
- แปลความหมายง า ย (Interpretability) ตั ว บ ง ชี้ ที่ ดี ค วรให ค า การวั ด ที่ มี
จุดสูงสุด และต่ําสุด เขาใจงายและสามารถสรางเกณฑตัดสินคุณภาพไดงาย
จากที่กลาวถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่ดีของตัวชี้วัดขางตน สามารถสรุป
ลักษณะที่สําคัญดังตอไปนี้
- มีความตรงประเด็นที่จะนําไปใชเปนสารนิเทศที่จําเปนและเพียงพอตอการ
กําหนดนโยบาย
- มีความถูกตองในเนื้อหา สามารถวัดหรือผูกโยงกับสิ่งที่ตองการได รวมทั้ง
สามารถตรวจสอบได
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- มีจุดมุงหมาย และเชื่อถือได
- มีเปาหมายเพื่อประชากรผูรับประโยชนมากกวามูลคาทางการเงิน
- มีความไวตอการวัดการเปลี่ยนแปลงที่ตองการประเมิน
- มีความเฉพาะเจาะจงเพื่อใชวัดสิ่งที่ตองการ
- เปนสากล และเปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน
- ตองไมถูกครอบงําดวยบุคคล เวลา หรือสถานที่
- การตีความหมายตองเปนที่เขาใจไดโดยคนทั่วไป
- งายสําหรับการหาขอมูลการคํานวณ และประหยัดทรัพยากรในการวัด ซึ่ง
อาจทําไดโดยการใชขอมูลที่มีการจัดเก็บไวตามแหลงขอมูลที่มีอยูตามปกติ
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารกํ า หนดเกณฑ ก ารเลื อ กตั ว ชี้ วั ด ที่ ใ ช กั น อย า งแพร ห ลาย
6 ประการ ดังนี้
1) ตัวชี้วัดตองมีความสอดคลองโดยตรงกับวัตถุประสงค มีความเกี่ยวของกับ
ปญหาที่กําลังศึกษาอยู ดังนั้นการนิยามปญหาที่ชัดเจนจึงเปนเรื่องสําคัญมาก คํานิยามหรือคํา
จํากัดความที่คลุมเครือไมชัดเจนจะไมชวยในการเลือกตัวชี้วัด
2) ตัวชี้วัดจะตองมีความสอดคลองกับกลุมผูใชตัวชี้วัด กลุมผูใชที่แตกตางกัน
ยอมมีความตองการใชตัวชี้วัดที่ตางกัน ดังนั้นการคํานึงถึงกลุมเปาหมายวาเปนกลุมใดนั้น จึง
จําเปนตอการเลือกตัวชี้วัด
3) ตัวชี้วัดที่เลือกมานั้นจะตองถูกออกแบบมาอยางชัดเจน เพื่อปองกันการ
เขาใจคลาดเคลื่อนของผูใช ความชัดเจนที่กลาวถึงนี้ อาจมีความหมายแตกตางกันไปตามผูใชแต
ละกลุม กลาวคือ ผูใชบางกลุมตองการความชัดเจนของตัวชี้วัดในเชิงวิทยาศาสตร ในขณะที่บาง
กลุมตองการความชัดเจนของตัวชี้วัดในดานการสื่อความหมายเทานั้น สิ่งสําคัญของการเลือก
ตัวชี้วัด จึงอยูที่การคํานึงถึงวากลุมใดเปนผูใชงานตัวชี้วัดที่สรางขึ้น
4) ตั ว ชี้ วัด จะต อ งสร า งจากข อ มูล ที่ ส ะดวกต อการเก็ บ รวบรวม และต อ งมี
ค า ใช จายไมสูง เกินไปนั ก หรื อ มี การจัดเก็ บอยูแลว เกณฑก ารเลือ กตัว ชี้ วัดเกณฑนี้มีผลทํา ให
ผูพัฒนาตัวชี้วัดตองใหความสําคัญระหวาง คาใชจายของการเก็บรวบรวมขอมูลกับความสมบูรณ
ครบถวนของตัวชี้วัด กลาวคือ คาใชจายจะตองไมสูงกวาผลประโยชนที่จะไดรับจากตัวชี้วัดนั้น
5) ตัวชี้วัดจะตองมีความถูกตองและเชื่อถือได การสรางตัวชี้วัดใหมีความ
ถูกตองและนาเชื่อถือนั้น จะตองอาศัยขอมูลที่มีความถูกตอง เชื่อถือได ใชวิธีการเก็บและมาตรา
สวนเดีย วกันตลอดเวลา อย างไรก็ตามผูพัฒนาตัว ชี้วั ดควรจะมีวิธี การประมาณค าตั วชี้วัดให
ใกลเคียงกับตัวชี้วัดในอุดมคติใหมากที่สุด ทั้งนี้จะตองพิจารณาถึงคาใชจายและผลประโยชนที่ได
จากตัวชี้วัดนั้นๆ ประกอบกันไปดวย

6) ตัวชี้วัดตองมีความครอบคลุมในดานมิติของพื้นที่และเวลา
2.3 แนวคิดการกําหนดดัชนีชี้วัดเมืองคุณภาพจากการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ
เปนแนวความคิดภายใตการกําหนดดัชนีชี้วัดเมือง และชุมชนนาอยู โดยสามารถรวบรวม
จากหนวยงานตางๆ ดังนี้
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ประสบการณในประเทศ
ในการกําหนดตัวชี้วัดเมืองคุณภาพ จะศึกษาจากโครงการที่เกี่ยวของทั้งหมด 7 โครงการ
ไดแก

ดัชนีวัดดานสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตของประชาชน คือ เครื่องมือที่ใชหาคา
ระดับในการประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาสภาพความเปนอยูของประชาชน ดานสุขภาพ
ทางกายและสุขภาพทางจิตของประชาชนใหเห็นชัดเปนรูปธรรม ประกอบดวยตัวชี้วัด 8 ตัว ไดแก
1) อัตราการตายของทารก
2) อัตราการเจ็บปวย
3) การใหบริการดานสุขภาพอนามัย
4) ความปลอดภัย
5) สุขภาพจิต
6) การสืบสานวัฒนธรรม
7) การใหบริการแกสังคม
8) การมีสวนรวมในทางการเมืองทองถิ่น
ตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม คือ เครื่องมือที่ใชหาคาระดับในการประเมิลผลความสําเร็จของ
การพัฒนาสภาพความเปนอยูของประชาชน ดานสิ่งแวดลอมใหเห็นชัดเปนรูปธรรม ประกอบดวย
ตัวชี้วัด 9 ตัว ไดแก
1) คุณภาพอากาศ
2) คุณภาพทางเสียง
3) คุณภาพแหลงน้ําสาธารณะ
4) การขนสง-จราจร
5) การมีน้ําสะอาดใช
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1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองนาอยู โดยกรุงเทพมหานคร
ความเปนมา : การดําเนินงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองนาอยูเริ่มทดลองเมื่อป พ.ศ.2537
ใน 3 เขต ไดแก เขตยานนาวา เขตสาทร และเขตบางคอแหลม ตอมาไดขยายแนวคิดโครงการเพิ่ม
พื้นที่ดําเนินการเปน 11 เขต ในป พ.ศ.2539 และ 50 เขต ในป พ.ศ.2540
มีการประเมินสภาพความเปนอยูของประชาชนในแตละเขตรวม 50 เขตของ
กรุงเทพมหานคร ตามเกณฑมาตรฐานการพิจารณาความสําเร็จของโครงการกรุงเทพฯ เมืองนาอยู
เพื่อทราบถึงปญหาอุปสรรคของการพัฒนาในแตละดานแลวพิจารณาหาทางยกระดับมาตรฐาน
ความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น โดยยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชนในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการพัฒนาอันจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ ตามแผนบริหารโครงการ
กรุงเทพฯ เมืองนาอยู
ดัชนีชี้วัด : คณะทํางานฯ ไดกําหนดแนวทางการประเมินสถานภาพความนาอยูของเมือง
จําแนกเปน 3 ดาน 24 ตัวชี้วัด ไดแก
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6) การใชพลังงาน
7) การสุขาภิบาล
8) การบําบัดน้ําเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
9) สวนสาธารณะและที่โลงแจง
ตัวชี้วัดดานการประกอบอาชีพ และความมั่นคงดานเศรษฐกิจของประชาชน คือ เครื่องมือ
ที่ใชหาคาระดับในการประเมิลผลความสําเร็จของการพัฒนาสภาพความเปนอยูดานประกอบ
อาชีพ และฐานะความเปนอยูของประชาชน ใหเห็นชัดเปนรูปธรรม ประกอบดวยตัวชี้วัด 7 ตัว
ไดแก
1) การมีงานทํา
2) สภาพการทํางาน
3) การใชแรงงานเด็ก
4) ความสามารถในการบรรลุถึงความจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
5) การกระจายรายได
6) ที่อยูอาศัย
7) การศึกษา
การดําเนินงาน : คณะทํางานฯ ไดกําหนดเกณฑในการใหคาคะแนนสําหรับเทียบคา
มาตรฐานของตัวชี้วัดในแตละดาน ซึ่งคามาตรฐานดังกลาวมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับคา
มาตรฐานที่ไดกําหนดขึ้นโดยองคการอนามัยโลก แตปรับใหสอดคลองกับสภาพทางกายภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของกรุงเทพมหานคร ในที่นี้ไดแบงผลการประเมินเปน 5 ระดับ คือ
ดีมาก = มีคาคะแนน 5
ดี = มีคาคะแนน 4
ปานกลาง = มีคาคะแนน 3
ตองแกไข = มีคาคะแนน 2
ไมดี = มีคาคะแนน 1
การรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหและเปรียบเทียบผล กรุงเทพมหานครดําเนินการใน
หลายลักษณะ คือ
- รวบรวม วิเคราะหและประเมินผลจากขอมูลพื้นฐานที่อยูในพื้นที่
- รวบรวมผลการวิเคราะหขอมูลจากหนวยงานสวนกลางของกรุงเทพมหานคร เชน สํานัก
การระบายน้ํา กองควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร เปนตน
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- ในการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม มีการจัดแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวชี้วัดในดานตางๆ
และจัดสงใหสํานักงานเขตพื้นที่ทําการสํารวจและรวบรวมขอมูล รวมไปถึงการวิเคราะหผลและ
เทียบเกณฑ
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2. โครงการประกวดเทศบาลเมืองนาอยู ป 2545 โดยสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย
ความเปนมา : เปนโครงการที่มีผลตอการพัฒนาเทศบาลใหเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545-2549 ในดานตางๆ
ไดแก ดานการวางแผนผังเมืองและการคมนาคม ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ดานการ
บริการโครงสรางพื้นฐาน การพักผอนหยอนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดานการ
บริการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย ดานเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา ดานการ
พัฒนาเศรษฐกิจและภูมิปญญาทองถิ่น ดานความตอเนื่องและการขยายผลการดําเนินงานใน
อนาคตได และดานการมีสวนรวมของประชาชนและภาคเอกชนในการดําเนินการ
ดัชนีชี้วัด : โครงการประกวดเทศบาลเมืองนาอยู ป 2545 สรุปตัวชี้วัดประเด็นหลักๆ ได
10 ดาน ดังนี้
ตารางที่ 2.1 ตัวชี้วัดของโครงการประกวดเทศบาลเมืองนาอยู ป 2545
ลําดับที่
1.

กิจกรรม/ตัวชี้วดั
การบริหารจัดการที่ดี (4 ตัวชี้วัด)
1.1 การจัดใหมีระบบสารสนเทศทองถิน่ ไดแก มีความโปรงใสในการบริหารจัดการ และการเขาถึงขอมูล
ขาวสารของประชาชน เปนตน
1.2 งบประมาณในการพัฒนาเมือง และชุมชนนาอยู มีการจัดงบประมาณในดานตางๆ ดังนี้
- ดานการสาธารณูปโภค
- ดานสุขภาพอนามัย
- ดานสิ่งแวดลอม
- มีการสงเสริมกิจกรรมดานสังคม วัฒนธรรม และการศึกษา
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ
1.3 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่น
- จัดเวทีประชาคมหรือประชาพิจารณในการแกปญ
 หาทองถิ่น
- เปดโอกาสใหประชาชน มีสวนรวมกับกิจกรรมของเทศบาลมากนอยเพียงไร
1.4 ภาคเอกชนมีการเสริมสรางระบบบริหารจัดการที่ดีมีความโปรงใส
- ไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในการจัดตั้งงบประมาณเพื่อชวยเหลือสาธารณประโยชน
- องคกรเอกชนใหความรวมมือในการเสียภาษีและคาธรรมเนียมครบถวนตามเปาหมาย

ลําดับที่

กิจกรรม/ตัวชี้วดั

2.

ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม (2 ตัวชี้วัด)
2.1 การปลูกฝงพฤติกรรมของคนในทองถิ่นใหมีจิตสํานึกในการอนุรกั ษสภาพแวดลอม เชน มีการจัดอบรมแกน
นํา จัดรณรงคกระตุนใหคนในชุมชนรวมกันอนุรักษสภาพแวดลอม เปนตน
2.2 การจัดใหมีองคประกอบพื้นฐานดานการบริหารจัดการ
- การดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะ เชน การรวบรวมขยะ การคัดแยกขยะ รวมถึงการ
นําขยะกลับมาใชใหมไดมากนอยเพียงไร เปนตน
- มีการจัดระบบสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ
- การปรับปรุงภูมทิ ัศนในชุมชน เชน การจัดใหมีพื้นที่สาธารณะ พื้นทีส่ ีเขียว มีการปลูกตนไมตลอด
แนวทางเดินเขาชุมชน เปนตน
- มีการควบคุมเรื่องเสียง และกลิ่นในระบบนิเวศนที่มีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในทองถิ่น
เปนตน
ดานการบริหารโครงสรางพื้นฐาน การวางผังเมือง การคมนาคม และการพักผอนหยอนใจ (3 ตัวชี้วัด)
3.1 มีรูปแบบการวางผังเทศบาลทีช่ ัดเจน เชน มีการแบงแยกพื้นที่ทอี่ ยูอาศัย และพื้นทีอ่ ุตสาหกรรมออกจาก
กัน มีการบังคับใชใหเปนไปตามผังเมืองกําหนด เปนตน
3.2 มีระบบบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ถนน ไฟฟา น้ําประปา ฯลฯ ที่ครอบคลุมประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการอยางทั่วถึง
3.3 มีพื้นที่พักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพเหมาะสมกับความหนาแนนของประชากร ฯลฯ
ดานการบริการสาธารณสุข และสุขภาพอนามัย (2 ตัวชี้วัด)
4.1 จัดใหมีหนวยบริการดานสาธารณสุขเบือ้ งตน ทั้งดานสงเสริมปองกันรักษา ฟนฟู ครอบคลุมประชากรใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ
4.2 มีระบบประกันสุขภาพโดยใหประชาชนเขาถึงบริการของรัฐไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม
ดานเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา (2 ตัวชี้วัด)
5.1 ทองถิ่นใหการสนับสนุนการรวมกลุมของชุมชน มีการสรางเครือขายการเรียนรูในการมีสวนรวมอนุรักษและ
ฟนฟูมรดกทางประวัติศาสตร เปนตน
5.2 สงเสริมการจัดกิจกรรมศาสนา สังคม วัฒนธรรม ประเพณี นันทนาการ เชน การจัดงานประเพณีตางๆ วัน
สําคัญทางศาสนา เปนตน

3.

4.

5.
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ตารางที่ 2.1 ตัวชี้วัดของโครงการประกวดเทศบาลเมืองนาอยู ป 2545 (ตอ)

ตารางที่ 2.1 ตัวชี้วัดของโครงการประกวดเทศบาลเมืองนาอยู ป 2545 (ตอ)
กิจกรรม/ตัวชี้วดั

6.

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (2 ตัวชี้วัด)
6.1 มีการสงเสริมการคาขายในชุมชน เชน หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เพื่อเปนการกระจายรายได โดยทองถิ่น
ใหความชวยเหลือในดานการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการดานการผลิต และการตลาด เปนตน
6.2 มีการรณรงคใหคนในทองถิ่นปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด เพื่อใหเกิด ความมีวินัย และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ฯลฯ
6.3 ดานสังคม ฯลฯ
ดานการพึ่งพาตนเองของทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่น (2 ตัวชี้วัด)
7.1 สนับสนุน การใชภูมิปญญาทองถิ่นดานอาชีพ การรวมกลุมอาชีพ เชน การปลูกผักปลอดสารพิษ การทําผา
บาติก หรือการทําปลาตะเพียน ฯลฯ
7.2 สนับสนุนการพึ่งพาตนเองทางดานสุขภาพ โดยใชภูมิปญญาชาวบาน เชน นวดประคบสมุนไพร
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ลําดับที่

7.

8.

9.

10.

ความตอเนื่อง และการขยายผลการดําเนินงานในอนาคตได (2 ตัวชี้วัด)
8.1 มีการกําหนดโครงการไวในแผนพัฒนาของเทศบาลชัดเจน ตอเนื่องและมีการกําหนดยุทธศาสตร และ
แนวทางการพัฒนาเทศบาลในทุกๆ ดาน เชน ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
ดานการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน
8.2 มีกระบวนการติดตามประเมินผลกิจกรรมที่ดําเนินการอยางชัดเจนและตอเนือ่ ง
ดานการมีสวนรวมของประชาชน และภาคเอกชนในการดําเนินการ (2 ตัวชี้วัด)
9.1 ไดรับความชวยเหลือ ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ในทุกกิจกรรมที่เทศบาลขอความรวมมือ
9.2 เนนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินโครงการในทุกๆ ดาน โดยการใหประชาชนรวมคิด รวมทํา
เชน จัดประชุมใหประชาชนรวมคิด รวมทํา ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เปนตน
ดานอื่นๆ เชน ผลงาน/โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่เปนจุดเดนของเมือง ฯลฯ กรณีโครงการกิจกรรมที่สงเขา
ประกวดไดรับการสนับสนุน/ความชวยเหลือจากตางประเทศ ใหระบุองคกร/งบประมาณ และปที่ไดรับสนับสนุน
ดวย

การดําเนินงาน : สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวด โดยพิจารณาจากผลงาน/โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลที่แสดงใหเห็นถึง
วิธีการพัฒนาไปสูการเปนเมืองนาอยูในยุทธศาสตรทุกๆ ดาน ดังตอไปนี้
1) ดานการบริหารจัดการเมืองที่ดี
2) ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3) ดานการบริการโครงสรางพื้นฐาน การวางผังเมือง การคมนาคม และการพักผอน
หยอนใจ
4) ดานการบริการสาธารณสุข และสุขภาพอนามัย
5) ดานเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา
6) การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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7) ดานการพึ่งพาตนเองของทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่น
8) ความตอเนื่องและขยายผลการดําเนินงานในอนาคตได
9) ดานการมีสวนรวมของประชาชน และภาคเอกชนในการดําเนินการ
10) ผลงานอื่นๆ
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3.
โครงการดัชนีความเขมแข็งของชุมชน โดยโครงการปริญญาเอกพัฒน
ศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเปนมา : โครงการดัชนีความเขมแข็งของชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อสรางดัชนีความ
เขมแข็งของชุมชนบนฐานความรูที่มาจากการศึกษาชุมชน จากจุดยืนของคนในชุมชน โดย
- มุงวัดความเขมแข็งของชุมชนในมิติตางๆ ที่มีความหลากหลาย
- มุงประเมินสภาวการณจริงของชุมชนวามิติใดที่มีความเขมแข็ง มีความออนแอ
- มุงเสนอทางเลือกใหแกชุมชนในแงของการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข และกระบวนการที่จะ
นําไปสูความเขมแข็งในมิติตางๆ
ดัชนีชี้วัด : การศึกษาแบงดัชนีออกเปน 2 กลุมใหญ คือ ดัชนีความเขมแข็งของชุมชนใน
ภาพรวม และดัชนีความเขมแข็งเฉพาะดาน ซึ่งแยกเปนดานเศรษฐกิจ ดานวัฒนธรรม และดาน
การเมื อ ง ดั ช นี แ ต ล ะตั ว ประกอบด ว ยดั ช นี ย อ ยตั ว อื่ น ๆ เหล า นี้ จ ะมี ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ ป น ตั ว สะท อ น
ความหมายหรือนิยามของดัชนีตัวนั้นๆ ที่สรางขึ้นจากขอมูลที่ไดมาจากการศึกษาปรากฏการณ
ของชุมชนเองทั้งสิ้น
ชุดของดัชนีความเขมแข็งของชุมชนในโครงการนี้ ไดพัฒนาขึ้นมาจากขอเสนอของทฤษฎี
ฐานราก จึงทําใหไดชุดของดัชนีความเขมแข็งของชุมชนที่มีทั้งดัชนีเงื่อนไข ดัชนีกระบวนการ และ
ดัชนีที่เปนนิยามความเขมแข็งของชุมชนในดานตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง
รวมทั้งดัชนีความเขมแข็งของชุมชนในภาพรวม

ตารางที่ 2.2 องคประกอบมาตรฐานของตัวชี้วัดของดัชนีความเขมแข็งของชุมชน
ตัวชี้วัด

มิติความสามารถในการพึ่งตนเอง
ของชุมชน

•
•
•
•

ประสบการณความสําเร็จในการระดมทุนเพื่อนํามาใชประโยชนในชุมชน
การมีกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนโดยไมตองพึ่งพิงภายนอก
ความสําเร็จในการปฏิเสธขอเสนอที่ไมมีประโยชนอยางแทจริง
การบริโภคผลผลิตในชุมชนตอการบริโภคทั้งหมด

มิติความมั่นคงปลอดภัย
ของชุมชน

•
•
•
•
•
•

ความใกลชิดและไววางใจกันของคนในชุมชน
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน
อุบัติเหตุที่เกิดขึน้ ในชุมชน
สิทธิในการใชทรัพยากรชุมชนโดยปราศจากอิทธิพลที่ไมเปนธรรม
การมีระบบความชวยเหลือใหคนในชุมชนสามารถดํารงชีวิตอยูได
สมบัติสาธารณะไมถูกทําลาย

มิติการมีวิสัยทัศนของชุมชน

มิติความรักและหวงแหนชุมชน

• ความสามารถของชุมชนในการมองเห็นแนวทางแกปญหาของชุมชน
• ความสามารถของชุมชนในการคาดการณสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
•
•
•
•

ดัชนีการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน
มิติความเขมแข็งของ
การผลิต

มิติความเขมแข็งของกลุมกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ

การดํารงอยูของประเพณี พิธีกรรมของชุมชน
เยาวชนรูประเพณี พิธีกรรมของชุมชนที่มีแตเดิม
การดํารงอยูของภูมิปญญาของชุมชน
เยาวชนรูภูมิปญญาของชุมชนที่มมี าแตเดิม
ตัวชี้วัด

•
•
•
•

ผลผลิตที่มีคุณภาพเชื่อถือได
การเติบโตของการผลิตที่เกี่ยวของกับการผลิตเดิมของชุมชน
ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ
ความหลากหลายของการผลิตในชุมชน

• การมีสวนรวมในกลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได
• เงินทุนหมุนเวียนของกลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
• ความยั่งยืนของกลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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ดัชนีความเขมแข็งของชุมชน

ตารางที่ 2.2 องคประกอบมาตรฐานของตัวชี้วัดของดัชนีความเขมแข็งของชุมชน (ตอ)
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ดัชนีเงื่อนไขที่นาํ ไปสูการ
พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน

ตัวชี้วัด

มิติบริบททางกายภาพของชุมชน

•
•
•
•
•

ความสะดวกของการคมนาคมติดตอภายนอก
ระยะหางจากหมูบ านถึงจังหวัด
ระยะหางจากหมูบ านถึงอําเภอ
ระยะหางจากหมูบ านถึงตําบล
ความเหมาะสมของสภาพธรรมชาติในการผลิต

มิติเครือขายความรูของชุมชน

•
•
•
•

ระยะเวลาของการมีเครือขายความสัมพันธกับชุมชนอื่นๆ
การมีผูเคยมีประสบการณและความรูของสังคมนอกชุมชน
การมีกิจกรรมใหคนในชุมชนไดรับประสบการณนอกชุมชน
การมีผูรูและประสบการณที่หลากหลายในชุมชน

มิติการมีโลกทัศนดานนิเวศน
ของชุมชน

• การมีกฎเกณฑควบคุมปองกันการทําลายระบบนิเวศน
• การมีความรูตระหนักถึงอันตรายจากการใชสารพิษ

ดัชนีกระบวนการสรางอํานาจ
อิสระในการผลิต
มิติการจัดการปจจัยการผลิต

ตัวชี้วัด
• การลดการนําเขาปจจัยการผลิตนอกชุมชน
• การจัดหาปจจัยการผลิตที่ไมมีในชุมชน
• การปฏิเสธปจจัยการผลิตที่ไมมีคุณภาพ

•
•
มิติการบูรณาการความรูในการผลิต
•
•
มิติการควบคุมผลผลิตใหมีความ
ปลอดภัย

การสรางสรรคความรูในกระบวนการผลิต
กระบวนการแลกเปลี่ยนความรูในการผลิตของชุมชน
การตระหนักในคุณคาของการผลิตที่มีอยูในชุมชน
การเรียนรูและมีสว นรวมของเยาวชนในกระบวนการผลิต

• การลดการใชสารเคมีเพื่อปราบศัตรูพืช
• การลดการใชสารเคมีเพื่อบํารุงการเติบโตของพืช
• การแสวงหาความรูเกีย่ วกับการผลิตที่ปลอดสารพิษ

ตารางที่ 2.2 องคประกอบมาตรฐานของตัวชี้วัดของดัชนีความเขมแข็งของชุมชน (ตอ)
ดัชนีกระบวนการสรางอํานาจ
อิสระในการแลกเปลี่ยนผลผลิต
ที่เก็บไวรอขายได

มิติการสรางความตองการผลผลิต
ในทองตลาด

•
•
•
•
•

• การสรางความเชื่อถือและความมั่นใจใหกับผูซอื้
• การทําใหผลผลิตมีคุณภาพแตกตางจากสินคาทั่วไป
• การบรรจุหบี หอทีแ่ ตกตางจากสินคาทั่วไป

ดัชนีกระบวนการสรางอํานาจ
อิสระในการแลกเปลี่ยนผลผลิต
ที่ตองขายทันที
มิติการควบคุมปริมาณการผลิตให
สอดคลองกับตลาดรับซื้อ
มิติการสรางเครือขายกับ
ตลาดรับซื้อ

มิติการควบคุมคุณภาพและระบบ
จัดสง

การตรวจสอบราคาผลผลิตในตลาดรับซื้อ
การคาดทํานายราคาผลผลิตในตลาดรับซื้อ
การขายผลผลิตไดในราคาที่เปนธรรม
การมีตลาดรับซื้อประจํา
การมีทางเลือกของแหลงขายในระดับทองถิ่น

ตัวชี้วัด
• การกําหนดกติกาปริมาณการผลิต
• การควบคุมปริมาณการผลิตใหเปนไปตามกติกา
• การคาดการณปริมาณความตองการของตลาดรับซือ้
• การตรวจสอบราคาผลผลิตในตลาดรับซื้อ
• ความไววางใจระหวางผูผลิตกับตลาดรับซื้อ
• การมีตลาดรับซื้อประจํา
•
•
•
•

การจัดระบบสงมอบผลผลิต
การควบคุมคุณภาพของผลผลิตใหตรงตามความตองการของผูซอื้
การสงมอบผลผลิตใหตรงตามเวลา
ความพอใจในคุณภาพผลผลิตของผูซื้อ
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มิติการสรางเครือขายการตลาด
รับซื้อ

ตัวชี้วัด

ตารางที่ 2.2 องคประกอบมาตรฐานของตัวชี้วัดของดัชนีความเขมแข็งของชุมชน (ตอ)
ดัชนีกระบวนการสรางอํานาจ
อิสระในการจัดสรร
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มิติการจัดสรรทรัพยากรชุมชนเชิง
อนุรักษ

ตัวชี้วัด
•
•
•
•

การใชทรัพยากรชุมชนเพื่อดํารงชีวิต
การมีสวนแบงในทรัพยากรชุมชนเมืองเทียบกับคนนอกชุมชน
การเขาถึงทรัพยากรชุมชน
การเขาถึงสมบัติสาธารณะ

มิติการจัดสรรทุนทางเศรษฐกิจของ • การควบคุมการถือหุนของสมาชิก
ชุมชน
• การมีระบบพิจารณาการจัดสรรทุนทางเศรษฐกิจ
มิติการจัดสรรผลไดจากการผลิตใน • การมีกลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีม่ ีการปนผล
ระหวางการผลิต
• การเขารวมกลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการปนผล
มิติการจัดสรรผลไดจากการผลิตไป • การบริจาคของกลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหกับองคกรทางสังคม
ยังชุมชน
• การจัดสรรผลกําไรของกลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหกับองคกรทางสังคม
ดัชนีกระบวนการสรางอํานาจ
ตัวชี้วัด
อิสระในการบริโภค
• การมีกลุมการผลิตที่เนนการไมใชสารเคมี
• การเขารวมกลุมกิจกรรมการผลิตที่ไมใชสารเคมี
• การมีกิจกรรมสรางจิตสํานึกใหคนบริโภคอาหารปลอดสารพิษ
• การบริโภคที่ไมกอใหเกิดหนี้สิน
ดัชนีความเปนอิสระดาน
ตัวชี้วัด
วัฒนธรรมของชุมชน
• ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน
• การนําความรูของชุมชนมาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
• การเขารวมประเพณีพิธีกรรมของคนในชุมชน
ดัชนีเงื่อนไขที่นาํ ไปสูความเปน
ตัวชี้วัด
อิสระดานวัฒนธรรมของชุมชน
• การมีแหลงความรูภายนอกหมูบานที่ไมแสวงหากําไร
• การมีแหลงความรูภายนอกหมูบานที่แสวงหากําไร
• โอกาสในการไดรับความรูจากสื่อ

ตารางที่ 2.2 องคประกอบมาตรฐานของตัวชี้วัดของดัชนีความเขมแข็งของชุมชน (ตอ)
ดัชนีกระบวนการที่นําไปสูความ
เปนอิสระดานวัฒนธรรมของ
ชุมชน

• การมีสวนรวมกําหนดนโยบายการศึกษาของโรงเรียนกับชุมชน
• การมีกจิ กรรมใหนักเรียนไดเรียนรูประวัติชุมชน
• การมีสว นรวมในการสอนนักเรียนของนักเรียน พระสงฆ ผูนํา ปราชญ
ดัชนีการพึ่งตนเองทางการเมือง
ของชุมชน

ตัวชี้วัด
• ประสบการณความสําเร็จของชุมชนในการสงปญหาผาน อบต.ตามขัน้ ตอน
• การตอบสนองความตองการของชุมชนโดย อบต.
• ประสบการณการแกปญ
 หาของชุมชนโดยไมตองพึ่งภายนอก

ดัชนีเงื่อนไขที่นาํ ไปสูการ
พึ่งตนเองทางการเมืองของ
ชุมชน
มิติผูนํา

มิติความสัมพันธทางสังคม

ดัชนีกระบวนการที่นําไปสูการ
พึ่งตนเองทางการเมืองของ
ชุมชน

ตัวชี้วัด
• ความสัมพันธระหวางผูนํา
• การมีจิตใจเปดกวางของผูน ํา
• การมีผูนําที่ชุมชนมีความศรัทธา
•
•
•
•

การยอมรับนับถือผูนํา
การมีระบบสวัสดิการของชุมชน
การรวมมือคัดคานโครงการที่ไมมีประโยชน
การชวยเหลือกันทางดานแรงงาน
ตัวชี้วัด

• การตรวจสอบการดําเนินงานของ อบต. ของคนในชุมชน
• การสรางกระบวนการเชื่อมโยง อบต. กับชุมชน
• การเขารวมกิจกรรมสาธารณะโดยสมัครใจ

การดําเนินงาน : การพัฒนาดัชนีความเขมแข็งของชุมชนแบงเปน 3 ระยะ
ระยะแรกเปนการศึกษาองคความรู แนวคิดเชิงอุดมการณที่เกี่ยวกับความเขมแข็งของ
ชุมชนจากนักคิด นักวิชาการ และผลการศึกษา
ระยะที่สองเปนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาทฤษฎีฐานรากเกี่ยวกับความเขมแข็งของชุมชน
จากทัศนะและมุมมองของผูที่อยูในชุมชนโดยใชวิธีแบบปรากฏการณนิยม
ระยะที่สามเปนการนําทฤษฎีที่ไดพัฒนาขึ้นไปทดสอบกับชุมชนอื่นๆ ในวงกวาง
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ตัวชี้วัด
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4.
โครงการตั ว ชี้วั ดคุณ ภาพชีวิตและพัฒ นาสัง คม โดยสถาบั น วิจั ย สังคม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ความเปนมา : โครงการสรางและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม มีจุดเนน
2 ประการ คือ
- เนนการสรางและพัฒนาตัวชี้วัดเชิงแนวคิด โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการสํารวจองค
ความรูมาสังเคราะหและปรับใหเขากับสภาพความเปนจริงในสังคมไทยที่มีพลวัต และเนนการ
สรางตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นการพัฒนาที่เนนการมีสวนรวมของประชาชน เปนตัวชี้วัดที่ยึดพื้นที่และ
ชุมชนเปนฐานมากกวาระดับประเทศ
- การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคมในพื้นที่ จะเนนเพื่อใหไดชุดตัวชี้วัด
ทีเกิดจากการสรางและพัฒนาจากชุมชน การทํางานเนนกระบวนการเรียนรูที่ชุมชนจะระบุความ
ตองการและเปาหมายการพัฒนาของตนเองผานทางชุดตัวชี้วัดที่ชุมชนกําหนด
ขอบเขตการวิจัยของโครงการฯ ในเชิงเนื้อหา ประกอบดวย
- การวิจัยมีเปาหมายเพื่อศึกษาการสรางและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและการพัฒนา
สังคมที่สามารถอธิบายไดทั้งระดับประเทศและระดับพื้นที่
- การวิจัยมุงศึกษาถึงตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคมใหสามารถบงชี้ไดถึง
องคประกอบ ระดับความแตกตาง และผลกระทบที่เกิดขึ้นในทุกมิติ โดยแบงประเด็นเปน 8 ดาน
คือ (1) สภาพพื้นฐานและสิ่งแวดลอม (2) เศรษฐกิจ (3) สุขภาพอนามัยและสาธารณสุข (4) ขอมูล
ขาวสารและการเรียนรู (5) การศึกษาและทรัพยากรมนุษย (6) วัฒนธรรมและจิตใจ (7) ประชา
สังคม ความมั่นคงของชีวิตและสิทธิเสรีภาพ (8) ครอบครัวและชุมชน
- ผลของโครงการจะได ตัว ชี้ วัด คุณภาพชีวิ ต และการพัฒ นาสั ง คมที่ค รอบคลุม ทั้ ง เชิ ง
เนื้อหาและเชิงพื้นที่ชัดเจน และมีเอกสารแนวทางการปฏิบัติเพื่อพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิต
และการพัฒนาสังคมที่เนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งประมวลขั้นตอนการทํางานที่ไดทํา
ไปแลวและจะทําตอไป
สําหรับขอบเขตในเชิงพื้นที่มุงใหครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในพื้นที่ที่มี
ลักษณะชุมชนตางกัน แยกเปนเขตชนบทและเขตเมือง
ดัชนีชี้วัด : เมื่อไดจัดทําตัวชี้วัดระดับชุมชนจากทุกพื้นที่ศึกษาแลว ไดจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการสังเคราะหหาตัวชี้วัดรวมและตัวชี้วัดเฉพาะพื้นที่ โดยมีสมมติฐานเบื้องตนวาตัวชี้วัดรวม
ที่พบในพื้นที่ตางๆ สามารถใชเปนตัวแทนของตัวชี้วัดระดับชาติได ขณะที่ตัวชี้วัดเฉพาะพื้นที่จะ
เปนกลุมตัวชี้วัดที่นาจะถูกนํามาประยุกตใชเพื่อการพัฒนาใหสอดคลองและเหมาะสมตอลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของพื้นที่ศึกษานั้นๆ

ตารางที่ 2.3 ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม
ตัวชี้วัดระดับชาติ

ดานเศรษฐกิจ • สัดสวนของครัวเรือที่มีอาหารพอ
กินตลอดป
• รอยละของครัวเรือนที่มีแหลง
รายไดมากกวา 1 แหลง (มีแหลง
รายไดเสริม)
• รอยละของครัวเรือนที่มีรายได
พอเพียงและไมมีหนี้สิน
• รอยละของครัวเรือนที่มีสมาชิกอยู
ในวัยแรงงานมีงานทําประจํา
• รอยละของครัวเรือนที่มีผอู ยูในวัย
แรงงานและวางงาน
• อัตราการวางงานของประชากรใน
วัยทํางาน (13-60 ป)
• จํานวนกลุมเพื่อเปนแหลงเงินทุนที่
มีการจัดการโดยชุมชน
• รอยละของครัวเรือนที่ใชแหลง
เงินทุนที่มีการจัดการโดยชุมชน

ตัวชี้วัดเฉพาะพืน้ ที่
เขตเมือง

เขตชนบท

• รอยละของครัวเรือนที่
สมาชิกตองทํางาน
มากกวาวันละ 8 ชั่วโมง
• จํานวนและรอยละของ
นักทองเที่ยวที่เพิม่ ขึ้น
ตอป
• รอยละของครัวเรือนที่
สมาชิกมีอาชีพทีช่ ุมชน
จัดหาให
• รอยละของครัวเรือนที่
เขารวมธุรกิจที่ชุมชน
รวมกันจัดตั้งขึ้น

• รอยละของครัวเรือนที่ผลิตขาวไดเหลือ
ขาย
• รอยละของครัวเรือนที่มีที่ดินทํากิน
สามารถปลูกพืชไดพอเลี้ยงครอบครัว
• รอยละของครัวเรือนที่มีที่ดินทํากินของ
ตนเอง
• รอยละของครัวเรือนที่ตองเชาที่ดินทํา
เกษตร
• ชุมชนมีกลุม/องคกรของชุมชนเพือ่
จัดการดานการตลาดผลผลิตและดาน
ปจจัยการผลิต
• รอยละของครัวเรือนที่ขายผลผลิตโดย
ไมผานพอคาคนกลาง
• รอยละของครัวเรือนที่สามารถจัดหา
อุปกรณทํามาหากิจโดยไมตองพึ่งเถา
แก
• รอยละของครัวเรือนที่สมาชิกตอง
ออกไปทํางานนอกชุมชน
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ตารางที่ 2.3 ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม (ตอ)
ประเด็นตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดระดับชาติ

ดานการศึกษา

• จํานวนโรงเรียนของรัฐตอปริมาณเด็กวัย
เรียนทั้งหมด
• จํานวนโรงเรียนทีม่ ีบริการโครงการ
อาหารกลางวัน
• รอยละของเด็กที่ไดรับการศึกษาสูงกวา
การศึกษาภาคบังคับ
• รอยละของเด็กยากจนที่ไดรับ
ทุนการศึกษาระดับสูงกวาภาคบังคับ
• รอยละของครัวเรือนที่สามารถสงลูก
เรียนสูงกวาการศึกษาภาคบังคับไดทุก
คน
• สัดสวนของโครงสรางวิชาในโรงเรียนที่
สอดคลองกับวิถีชวี ิตของชุมชน
• จํานวนโรงเรียนตนแบบที่มกี ารเชิญ
ผูปกครองมารวมเปนครู/วิทยากรใน
โรงเรียน
• จํานวนโรงเรียนทีม่ ีการเชิญผูปกครอง
มารวมวางแผนการศึกษาและกําหนด
หลักสูตรกับโรงเรียน
• รอยละของผูปกครองที่เขารวมกิจกรรม
วางแผนการศึกษาของโรงเรียนในชุมชน
• จํานวนโรงเรียนทีส่ อนเนนดานจริยธรรม
จิตใจ และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
• สัดสวนของคนในทองถิ่นทีจ่ บการศึกษา
และมีอาชีพอยูในชุมชน
• รอยละของเด็กทีจ่ บแลวไมมีงานทํา

ตัวชี้วัดเฉพาะพืน้ ที่
เขตเมือง

เขตชนบท

• รอยละของสมาชิกในชุมชนที่
ไดรับการฝกอาชีพตามความ
ถนัดและมีงานทํา
• มีศูนยฝกอาชีพโดยที่ชุมชนมี
สวนรวมในการกําหนด
หลักสูตร
• จํานวนโครงการฝกอาชีพ
ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ที่จัดขึ้นในชุมชน
• มีโรงเรียนสายวิชาชีพตั้งอยู
ในชุมชน (ปวช.,ปวส.)
• รอยละของเด็กทีไ่ มไดเรียน
ถึง ม.3
• จํานวนโครงการตอป (ทั้ง
ของหนวยงานรัฐและเอกชน)
ที่คนในชุมชนมีโอกาสเขา
รวมเพื่อเพิ่มพูนความรู

• รอยละของครูในโรงเรียน
ประจําหมูบานที่เปนคน
พื้นถิ่นจากหมูบาน
เดียวกัน
• สัดสวนของคนในทองถิ่นที่
จบการศึกษาและกลับมา
พัฒนาชุมชน
• จํานวนทรัพยากรบุคคลใน
หมูบานที่โรงเรียนมาขอ
ความรวมมือในการพัฒนา
การศึกษา
• สัดสวนวิชาที่สอน
เกี่ยวของกับวิถีชวี ิตของ
ชุมชนและ ภูมิปญญา
พื้นบาน
• รอยละของเด็กและ
เยาวชนที่ไดรับการ
ถายทอดความรูดานอาชีพ
พื้นบานจากครอบครัว

ตารางที่ 2.3 ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม (ตอ)
ตัวชี้วัดเฉพาะพื้นที่
ตัวชี้วัดระดับชาติ
เขตเมือง
ดานสุขภาพ
อนามัย

• สัดสวนของเด็กในชุมชนตั้งแตแรกเกิดถึง • สัดสวนครัวเรือนที่ไดรับ
16 ป ไดรับการบริการขั้นพื้นฐานครบถวน บริการกําจัดขยะมูลฝอยถูก
สุขอนามัย
• จํานวนเด็กที่ปวยเปนโรคขาดสารอาหาร
• จํานวนคนทีป่ วยเปนโรค
(ระดับ 2)
ทางเดินหายใจ อาการทาง
• รอยละของผูดอยโอกาส/คนพิการ/
ผิวหนังผื่นคันและภูมิแพ
ผูสูงอายุที่สามารถเขาถึงบริการ
สาธารณสุขอยางเพียงพอ
• จํานวนโครงการเพื่อสวัสดิการ
ผูดอยโอกาสในชุมชน
• รอยละของสมาชิกในชุมชนที่เขารับการ
ตรวจสุขภาพประจําทุกป
• สัดสวนของครัวเรือนที่มีน้ําสะอาดบริโภค
อยางเพียงพอ
• อัตราสวนพื้นที่ที่ใชเพื่อการออกกําลังกาย
โดยเฉพาะตอประชากรทั้งหมดในชุมชน
• สัดสวนจํานวนสมาชิกในชุมชนที่มี
หลักประกันสุขภาพตอสมาชิกที่ใชบริการ
ประกันสุขภาพ (ตอเดือน/ป)
• จํานวนครัวเรือนที่มีสมาชิกอยางนอย 1
คน มีความรูในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ
• สัดสวนคาใชจายดานสุขภาพตอรายได
ของครอบครัวตอเดือน (ตอป)
• สัดสวนที่ลดลงของคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลของคนในครอบครัว
• จํานวนผูปวยที่เปนโรคเครียด (ระดับตอง
ทานยาเปนประจํา)
• จํานวนผูปวยเกี่ยวกับโรคตับและพยาธิ
• จํานวนสมาชิกในชุมชนที่ติดเชื้อ HIV
• รอยละของเด็ก/เยาวชนที่ใชสารเสพติด
• จํานวนครัวเรือนที่มีสมาชิกใชสารเสพติด

เขตชนบท
• อัตราการปวยดวยโรคที่เกิด
จากสารเคมีลดลง
• สัดสวนครัวเรือนที่ลดการใช
ยาแผนปจจุบันมาใช
การแพทยแผนไทย
• สัดสวนงบประมาณของ
อบต. ตอปเพื่อสวัสดิการ
ชุมชน
• มีเจาหนาที่อนามัยหรือทาง
การแพทยเขามาตรวจ
สุขภาพ และใหความรู
สม่ําเสมอ
• จํานวนคนไขที่ปวยจากโรค
ระบาย เชน โรคฉี่หนู
• มีการจัดประชุม/รณรงคใน
โรคบางชนิดในหมูบาน
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ตารางที่ 2.3 ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม (ตอ)
ประเด็นตัวชีว้ ัด

ตัวชี้วดั ระดับชาติ

ดานโครงสราง
พื้นฐานและ
สิ่งแวดลอม

• อัตราความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่
• จํานวนครัวเรือนตอพื้นที่ชุมชน (ทั้งทีม่ ีและ
ไมมีทะเบียนบาน)
• ชุมชนมีการรวมกันจัดการปองกันปญหา
ดานมลพิษ (เชน ขยะ, น้ําเสีย ฯลฯ) และมี
การบังคับใชระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมโดยองคกรของชุมชน
• จํานวนครั้งตอปที่ชาวบานรองเรียนเกี่ยวกับ
ปญหาสิ่งแวดลอมที่ชุมชนไดรับ
• อัตราสวนของการรองเรียนเกี่ยวกับปญหา
สิ่งแวดลอมที่ไดรับการแกไข
• จํานวนครัวเรือนที่มีการอพยพไปอยูท ี่อื่น
อยางถาวรเนื่องจากปญหามลพิษจาก
โรงงานอุตสาหกรรม

ตัวชี้วดั เฉพาะพื้นที่
เขตเมือง

เขตชนบท

• ความถี่ในการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยในชุมชน
• รอยละของครัวเรือนที่สามารถ
ลดปริมาณขยะภายในครัวเรือน
• จํานวนครัวเรือนที่มีการกําจัด
ขยะอยางถูกสุขลักษณะ
• ชุมชนมีคูระบายน้ําที่ได
มาตรฐานสุขอนามัย
• ปริมาณขยะสารพิษที่ถูกทิ้งใน
ที่สาธารณสุขของชุมชน
• จํานวนครั้งในการเก็บขยะ
สารพิษของเทศบาลตอสัปดาห
• จํานวนโรงงานในชุมชนที่ทําให
เกิดขยะสารพิษ
• จํานวนยานยนตที่โดนจับตอวัน
เพราะเสียงดังเกินกําหนด
• จํานวนวันโดยเฉลี่ยตอปที่
ชุมชนไดรับความเดือดรอนจาก
การขุด รื้อ ถอนหรือกอสราง
งานดานสาธารณูปโภคและสา
ธารณปการ
• จํานวนครัวเรือนที่ไดรับความ
เดือนรอนจากแหลงบันเทิงหรือ
บริการทางเพศ
• จํานวนอาสาสมัครเพื่อปองกัน
อัคคีภัยพลเรือนตอจํานวน
ประชากรในชุมชน (อพปร.)
• จํานวนเครื่องดับเพลิง
สาธารณะในชุมชน

• รอยละของครัวเรือนที่ทํา
การเกษตรลดการใชสารเคมี
มาใชวัสดุจากธรรมชาติแทน
• รอยละของครัวเรือนที่
สามารถใชประโยชนจาก
แมน้ําลําคลองอุปโภคบริโภค
• รอยละของครัวเรือนที่
สามารถใชประโยชนจาก
แมน้ําลําคลองในการ
คมนาคม
• จํานวนครัวเรือนมีแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตรกรรมเพียงพอ
ทุกฤดูกาล
• สัดสวนงบประมาณจัดสรร
จาก อบต. เพื่อดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม/ทรัพยากร
• ชุมชนมีกฎเกณฑและมี
การจัดตั้งองคกรเพื่อการ
ดูแลอนุรักษสิ่งแวดลอม
• ชุมชนมีระบบควบคุมดูแล
รักษาปาไม
• จํานวนครั้งในกรณีขัดแยง
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
• จํานวนครั้งการเกิดไฟปา
• สัดสวนครัวเรือนที่ทําไรเลื่อน
ลอย
• สัดสวนครัวเรือนที่ทําใชพื้นที่
ลาดชันในการเพาะปลูกพืช
ไร และพืชลมลุก
• จํานวนครัวเรือนที่ทํา
เกษตรกรรมทางเลือก
• รอยละของชาวบานที่ใช
เครื่องมือประมงที่เหมาะสม
• ชาวบานมีกฎระเบียบการ
ประมงที่เขมงวด

ตารางที่ 2.3 ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม (ตอ)
ตัวชี้วัดระดับชาติ

ดานวัฒนธรรม
และจิตใจ

• รอยละของครอบครัวในชุมชนที่คิดวามี
ผูนําทางศาสนาหรือผูนําทองถิ่นที่เปน
ตัวอยางที่ดีและเปนที่พึ่งทางใจ
• รอยละของสมาชิกในชุมชนที่มี
พฤติกรรมปลอดอบายมุข
• รอยละของครัวเรือน (หรือสมาชิก) ที่เขา
รวมกิจกรรมสาธารณประโยชนของ
ชุมชนเปนประจํา
• ชุมชนมีประเพณีพื้นถิ่นที่สืบทอดมาแต
โบราณและยังถือปฏิบัติอยู เชน ทําบุญ
ปอย ทําพิธีบูชาบรรพบุรุษ
• จํานวนครัวเรือนที่ยังคงรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นและ
ศิลปะพื้นบานในชุมชน

ตัวชี้วัดเฉพาะพืน้ ที่
เขตเมือง

เขตชนบท

• จํานวนบอนการพนันใน
ชุมชน
• จํานวนสถานเริงรมย/แหลง
อบายมุขในชุมชน
• จํานวนสมาชิกชุมชนที่เขา
สถานเริงรมยบอ ยๆ
• รอยละของครัวเรือนในชุมชน
ที่พึ่งตนเองไดโดยอาศัยภูมิ
ปญญาทองถิ่นดานการ
รักษาพยาบาลและการผลิต
เครื่องอุปโภคบริโภค
• จํานวนครัวเรือนที่มี
พฤติกรรมใชจายเกินฐานะ

• สัดสวนงบประมาณของ
อบต. ที่ใชเพื่อการสงเสริม
วัฒนธรรมในชุมชน
• ชุมชนมีประเพณี “ลงขัน”
ชวยเหลือกันยามปวยไข
หรือชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส
• ชุมชนมีประเพณีการชวย
แรงงานในการทํา
เกษตรกรรม
• ชุมชนมีผูนําที่ดี เปน
ตัวอยางใหกับคนใน
หมูบานได เชน มีความ
ขยัน ชวยเหลือผูอ ื่น ให
คําปรึกษาแกชาวบานและ
ยุติธรรม
• จํานวนผูสูงอายุและ พระที่
เปนผูนําทางจิตใจของคน
ในชุมชน
• จํานวนครั้งในรอบปที่มี
การจัดกิจกรรมเพื่อรวมมือ
สราง/ซอมสิ่ง
สาธารณประโยชนใน
หมูบาน
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ตัวชี้วัดระดับชาติ

ตัวชี้วัดเฉพาะพืน้ ที่
เขตเมือง

เขตชนบท

ดานสื่อและขอมูล • จํานวนครัวเรือนที่สามารถนําขอมูล
• จํานวนสถานที่เผยแพรขอ มูล • จํานวนชองทางเผยแพร
ขาวสาร
ขาวสารไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ขาวสารที่มีการจัดการโดย
ขอมูลขาวสาร (เชน หอ
ได
ชุมชน
กระจายขาว ที่อาน
หนังสือพิมพ) ที่มกี าร
• จํานวนครัวเรือนที่สามารถนําความรู
• ชุมชนมี/ไมมีชอ งทางที่จะ
จัดการโดยชุมชน
จากสื่อ (เชน วิทยุ โทรทัศน
เขาถึงแหลงความรู ขอมูล
หนังสือพิมพ) ไปใชประโยชนดาน
ทางวิชาการทีถ่ ูกตอง (โดย • ชุมชนมีศูนยขอ มูลที่เปน
แหลงใหขา วสารความรูแก
สุขภาพ
ชุมชนอาจเปนสือ่ กลางใน
ชาวบาน
การประสานขอมูล)
• จํานวนครัวเรือนที่นําความรูจากสื่อ
ตางๆ ไดแก โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ • สัดสวนโทรศัพทสาธารณะ • มีการประชุมลูกบานเพื่อ
แจงขาวสารเปนประจําทุก
ขาวสารจากราชการหรือเจาหนาที่มา
ตอประชากรในชุมชน
เดือน
ปรับปรุงและใชประโยชนดานอาชีพได
• มีเจาหนาที่ของรัฐเขามา
ประชุมและเผยแพรขอมูล
ขาวสารเปนประจําทุก
เดือน
• มีอาสาสมัครหมูบานเปน
แหลงขาวสาร ขอมูลดาน
ตางๆ (สาธารณสุข
การเกษตร ฯลฯ
• มีการเผยแพรขอ มูล
ขาวสาร (หอกระจายขาว
ภาษาทองถิ่น)
• จํานวนครั้งที่หอกระจาย
ขาวสงขอมูลตอวัน
• มีที่อานหนังสือพิมพ
ประจําหมูบาน
• จํานวนเด็กวัยรุนที่
ประพฤติตัว/แตงตัวไม
เหมาะสมเลียนแบบสือ่
• จํานวนครัวเรือนที่ไมเคยดู
โทรทัศน
• จํานวนโทรศัพทสาธารณะ
ในชุมชน

ตารางที่ 2.3 ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม (ตอ)
ตัวชี้วัดระดับชาติ

ตัวชี้วัดเฉพาะพื้นที่
เขตเมือง

ดานประชาสังคม • รอยละที่ลดลงของกรณีปญหาที่เกิดขึ้นใน • รอยละของอุบัติเหตุอันเกิด
จากการจราจรในชุมชนลดลง
ชุมชนอันเนื่องมาจากยาเสพติด
• จํานวนสมาชิกชุมชนที่ไมมี
• รอยละที่เพิ่มขึ้นของคนชรา/คนพิการ/
บัตรประชาชน
ผูดอยโอกาสที่ไดรับสวัสดิการพอเพียง
• รอยละของครอบครัวที่ไมมี
• รอยละของครัวเรือนที่มีความมั่นใจใน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ทะเบียนบาน
• จํานวนคดียาเสพติด
• จํานวนปญหาที่ไดรับการ
แกไขโดยคณะกรรมการ
• จํานวนกลุมที่ไมเปนทางการและมีการ
ชุมชน/ผูนํากลุม/ตัวแทนกลุม
ดําเนินการอยางตอเนื่องอยางนอย 5 ป
• จํานวนเด็กกําพราที่เกิดจาก
• ชุมชนมีโครงการ/กลไกเพื่อสวัสดิการ
พอแมเสียชีวิตดวยโรคเอดส
ชวยเหลือคนดอยโอกาส (คนพิการ
• จํานวนครัวเรือนที่ไมมีปญหา
คนชรา คนยากจน)
• มีชมรม/กลุมในชุมชนเพื่อชวยเหลือผูดวย เรื่องคาบริการโทรศัพท
• รอยละของสมาชิกในชุมชนที่
โอกาส (มี/ไมมี)
เห็นวาผูนําเปนคนดี
• จํานวนองคกรชุมชนที่มีทั้งเพศหญิง/ชาย
• มีแหลงทุนสนับสนุนที่องคกร
เปนสมาชิกและกรรมการอยางอิสระ/
ชุมชนหามาไดเพื่อใชในงาน
เทาเทียมกันในกิจกรรมชุมชน
สาธารณประโยชน
• มีการติดตามประเมินผลงานของ
คณะกรรมการชุมชนเปนประจําทุกปโดย
สมาชิกชุมชน
• มีคณะกรรมการและระบบตรวจสอบ
บัญชีเงินกองทุนตางๆ ของชุมชนเปน
ประจําทุกป
• จํานวนกิจกรรมที่ใหเด็ก/เยาวชนรวมทํา
ในชุมชน

เขตชนบท
• ชุมชนมีผูนําเขมแข็ง
ซื่อสัตย เสียสละ
• รอยละของคนในชุมชนที่
เขามามีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายของอบต.
• รอยละของคนในชุมชนที่
เขามามีสวนรวมในการ
ตรวจสอบงบประมาณและ
ความโปรงใสของอบต.
• รอยละของการรองเรียนที่
เกิดขึ้นตอการบริหารงาน
ของอบต.
• หมูบานที่ไดรับงบประมาณ
จัดสรรจาก อบต. เพื่อเปน
กองทุนสงเคราะหตอ
ผูดอยโอกาส
• รอยละของโครงการพัฒนา
ชุมชนที่สามารถนําไป
ปฏิบัติได
• ชุมชนมีกฎระเบียบในการ
รักษาความสงบเรียบรอย
• รอยละของกรณีการละเมิด
กฎระเบียบชุมชน
• มีการทําแผนพัฒนา
หมูบานทุกปโดยพื้นฐาน
การมีสวนรวมของสมาชิก
• มีกิจกรรมพัฒนาหมูบาน
รวมกันเปนประจําทุกป
• รอยละของสมาชิกที่เขารวม
กิจกรรมการพัฒนาของ
กลุม/องคกรที่ชุมชนจัดตั้ง
ขึ้น
• ชุมชนไมเคยมีพฤติกรรม
ซื้อสิทธิขายเสียง
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ตารางที่ 2.3 ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม (ตอ)
ประเด็นตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดระดับชาติ

ดานครอบครัว

• จํานวนครัวเรือนอบอุนที่พอ แม ลูกอยู
พรอมหนา
• จํานวนครัวเรือนที่สมาชิกจะมาพบปะ
สังสรรคพรอมหนาในวันสําคัญ เชน ป
ใหม สงกรานต
• จํานวนครัวเรือนที่ไมมีสมาชิกติดยาเสพ
ติด
• รอยละของครัวเรือนที่ไมใชความรุนแรง
ในการตัดสินปญหา
• จํานวนเด็กและคนชราที่ถูกทอดทิ้ง
• รอยละของครอบครัวที่ยังมีพอ-แมชรา
ภาพอาศัยอยูดวย
• รอยของครัวเรือนอพยพทิ้งถิ่นไปอยูที่อื่น
ติดตอกันมานานกวา 6 เดือน
• รอยละของครัวเรือนที่หยารางหรือแยก
ทางกัน
• รอยละของครัวเรือนที่มีพอหรือแมดูแล
ลูกๆ (ลูกในวัยเด็กและกําลังเรียน) เพียง
คนเดียว
• จํานวนครัวเรือนที่พอแมเลิกกันแลวเอา
เด็กมาเปนภาระใหปูยาตายายเลีย้ ง
• จํานวนครัวเรือนที่พอแมเขมงวดกับลูก
ในเรื่องคุณธรรมและศาสนา
• จํานวนครัวเรือนที่มีสามี-ภรรยาทั้งสอง
คนชวยกันหารายไดแบงเบาภาระ
ครอบครัว

ตัวชี้วัดเฉพาะพืน้ ที่
เขตเมือง

เขตชนบท

• รอยละของครัวเรือนที่มีเวลา
ใหกัน 1-2 ครั้งตออาทิตย
• รอยละของครัวเรือนที่
สมาชิกพึ่งพิงกันได
• รอยละของครัวเรือนในชุมชน
ที่มีความขัดแยงขัน้ รุนแรง
เปนประจํา
• รอยละของครัวเรือนที่ไมมี
สมาชิกติดการพนัน
• รอยละของครัวเรือนที่ไมมี
สมาชิกติดยาเสพติด
• จํานวนเด็กที่ไดรับผลกระทบ
จากโรคเอดส
• รอยละของครัวเรือนที่
สมาชิกทํากิจกรรมบางอยาง
รวมกันเปนประจํา เชน กิน
ขาว ไปเที่ยวในวันหยุด (เนน
ครอบครัวที่มีสมาชิกอยูในวัย
เรียน)
• จํานวนเด็กเรรอน

• รอยละของครัวเรือน
ยากจนและผูดวยโอกาสที่
ไดรับการอนุเคราะหดาน
ตางๆ
• จํานวนครัวเรือนที่
แตกแยกกันเนื่องจากตอง
อพยพไปรับจางแรงงาน
• จํานวนครัวเรือนที่มีลูก
(ในวัยเด็กและกําลังเรียน
ป.1-ม.3) ชวยเหลือพอแม
ทํากิจการงานเปนประจํา
• จํานวนครัวเรือนที่มี
สมาชิกในวัยทํางานที่
ออกไปทํางานนอกหมูบาน
เปนระยะเวลากวา 6 เดือน

การดําเนินงาน : โครงการวิจัยการสรางและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและการพัฒนา
สังคมเปนงานวิจัยที่มุงศึกษากระบวนการสรางตัวชี้วัดรวมกับชุมชน ผานกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อประเมินทิศทางการพัฒนาที่ผานมาและคนหาทิศทางที่เหมาะสม
สําหรับแตละชุมชน อันอาจเชื่อมโยงไปสูความเขาใจและการพัฒนาตัวชี้วัดระดับชาติที่จะเปน
ประโยชนตอการกําหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศในอนาคต
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ผลการดําเนินงานพบวาแตละชุมชนในแตละพื้นที่ศึกษามีศักยภาพและทุนทางสังคมที่
แตกตางกัน มีจุดแข็ง จุดออนตางกัน โดยเฉพาะความเขาใจในแนวทางการจัดทําตัวชี้วัดและการ
นําไปใชประโยชน ทั้งนี้การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการมีสวนรวมจะตองหากลไกสราง
ความเขมแข็งของชุมชนใหเกิดขึ้นกอน โดยพบวาการมีกลุมองคกรชุมชนที่เขมแข็งจะเปนเงื่อนไข
พื้นฐานและควรมีการสรางเครือขายที่มีศักยภาพในการเปนศูนยรวมขอมูลตัวชี้วัดระดับพื้นที่ อาจ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน เทศบาล อบต. เปนฐานในการดําเนินการปรับตัวชี้วัดไปสูการ
สรางนโยบายและแนวทางการพัฒนาในระดับชุมชนและพื้นที่
มีการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับตัวชี้วัดของชุมชนสูนโยบายการพัฒนาใน
ระดับพื้นที่ เนนการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในทุกขั้นตอน ขณะที่แกนนําชุมชน คนภายนอกทั้ง
ที่เปนนักวิชาการ นักพัฒนาหรือเจาหนาที่องคกรบริหารสวนทองถิ่นจะมีบทบาทเปนเพียงผูใหการ
สนับสนุนดานตางๆ เนนหนักในเรื่องพื้นฐานการจัดทําตัวชี้วัดและการปรับตัวชี้วัดสูการจัดทํา
แผนงานนโยบายการพัฒนาทั้งในระดับชุมชนและระดับพื้นที่
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5.
โครงการดัชนีความกาวหนาของคน โดยสํานักงานโครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ (UNDP)
ความเปนมา : โครงการดัชนีความกาวหนาของคน เปนรายงานที่พยายามนําแนวคิด
ดัชนีความขัดสนมาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสังคมไทยมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อแสดงความกาวหนาของการพัฒนาคนใน 76 จังหวัด ซึ่งสะทอนภาพการพัฒนาคนในประเทศ
ไทยปจจุบันที่มีรายไดและการพัฒนาคนระดับปานกลาง ทั้งนี้ความขัดสนก็ยังคงมีอยูและยังเปน
เรื่ อ งที่ ค วรสนใจต อ ไป นอกจากนี้ ยั ง สะท อ นภาพการพั ฒ นาที่ ล า ช า ล า หลั ง ในบางจั ง หวั ด
ขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหจังหวัดที่มีความกาวหนาที่นาประทับใจโดดเดนขึ้นมาดวย
ดัชนีชี้วัด : องคประกอบ 8 ประการของดัชนีความกาวหนาของคน ไดแก
1) ดัชนีสุขภาพ
สุขภาพเปนองคประกอบสําคัญของชีวิตทุกคน ดัชนีสุขภาพประกอบดวย
- อายุขัย (อายุขัยเฉลี่ยแรกเกิด)
- การมีสุขภาพอนามัยดี (อัตราการขาดสารขั้นเริ่มแรกในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ผูปวย
โรคเอดสที่เพิ่มขึ้น ผูปวยโรคเครียดจิตประสาท)
- การสงเสริมสุขภาพ (ประชากรที่มีพฤติกรรมที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ไดแก สูบ
บุหรี่ และ/หรือดื่มสุราเปนประจํา)
- บริการสุขภาพ (จํานวนประชากรตอแพทย)
2) ดัชนีการศึกษา
การศึกษาชวยใหคนเรามีความรูและทักษะในการใชชีวิตอยางมีคุณคาในสังคม ดัชนี
การศึกษาประกอบดวย
- ผลสะสมทางการศึกษา (จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย)
- การเขาเรียน (อัตราการเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย)
- คุณภาพการศึกษา (คะแนนเฉลี่ยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายใน
การทดสอบระดับชาติ)
- บริการการศึกษา (สัดสวนนักเรียนตอครูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและสัดสวน
นักเรียนตอหองเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
3) ดัชนีการทํางาน
การทํางานเปนสวนสําคัญของชีวิต ชีวิตการทํางานที่มีคุณภาพขึ้นอยูกับ
- การจางงาน (อัตราการวางงานและการทํางานต่ําระดับ)
- หลักประกันและการคุมครองแรงงาน (สัดสวนแรงงานที่มีประกันสังคม)
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4) ดัชนีรายได
รายได คือศักยภาพในการเขาถึงสินคาและบริการ และเปนปจจัยสําคัญสําหรับทุกคน
ที่จะมีความเปนอยูดีในระดับหนึ่ง ตรงกันขามความยากจนเปนเครื่องบงชี้ชีวิตที่ขาดคุณภาพ ทั้งนี้
ดัชนีรายไดประกอบดวย
- รายได (รายไดครัวเรือนและการเปลี่ยนแปลงรายได)
- ความยากจน (สัดสวนคนจนตอประชากร)
- หนี้สิน (สัดสวนครัวเรือนที่มีหนี้)
5) ดัชนีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม
ดัชนีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมมี 4 ตัวชี้วัด
- สภาพกายภาพและความคงทนถาวรของที่อยูอาศัย (ครัวเรือนที่อยูอาศัยในบาน
สรางดวยวัสดุคงทนถาวร และสัดสวนครัวเรือนในชุมชนแออัดในเขตเมือง)
- สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน (ตูเย็น เตาแกสหรือเตาไฟฟา)
6) ดัชนีชีวิตครอบครัวและชุมชน
คนเราทุ ก คนย อ มต อ งการมี ค รอบครั ว และชุ ม ชน ครอบครั ว ที่ อ บอุ น และชุ ม ชนที่
เขมแข็ง เอื้ออาทรสามารถเปนที่ยึดเหนี่ยวทางใจและเปนหลักประกันการคุมครองทางสังคมที่
สําคัญที่สุด ในทางตรงกันขามปญหาครอบครัวจะยิ่งเพิ่มภาระใหแกสมาชิกครอบครัวทุกคนและ
อาจทําใหมีความไมมั่นคงในชีวิต ดัชนีดานนี้ประกอบดวย
- ชีวิตครอบครัว (ครัวเรือนที่ผูหญิงเปนหัวหนาครอบครัว ครัวเรือนที่ผูสูงอายุเปน
หัวหนาครอบครัว เด็ก 15-17 ปที่ทํางาน การหยาราง คนพิการ)
- ชีวิตชุมชน (คดีอุกฉกรรจ และสะเทือนขวัญ คดียาเสพติด)
7) ดัชนีคมนาคมและการสื่อสาร
การเดิน ทางติดตอสื่ อสารช วยยกระดับความสามารถและยัง ทํา ใหคนเรามีชีวิ ตที่
สมบูรณขึ้น ดัชนีนี้ประกอบดวย
- การคมนาคม (การเดินทางไปอําเภอใกลที่สุด จํานวนยานพาหนะสวนบุคคล)
- การสื่อสาร (โทรทัศน โทรศัพท และอินเทอรเน็ต)
8) ดัชนีการมีสวนรวม
การมีสวนรวมทางการเมืองและสังคมแตงเติมชีวิตคนเราและทําใหชีวิตชุมชนสมบูรณ
ขึ้น ดัชนีการมีสวนรวมประกอบดวย
- มีสวนรวมทางการเมือง (การใชสิทธิเลือกตั้ง)
- การมีสวนรวมในสังคม (จํานวนองคกรชุมชน การมีสวนรวมของครัวเรือนในกลุม/
องคกรชุมชนและกิจกรรมสาธารณประโยชนในทองถิ่น)

ดัชนียอยทั้ง 8 ประการผนวกเปนดัชนีความกาวหนาของคน ดังแสดงในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2.4 โครงสรางดัชนีความกาวหนาของคน (Human Achievement Index- HAI)
ดัชนี HAI

1. อายุขัย
2. สุขภาพอนามัย
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1. ดัชนีสุขภาพ

องคประกอบ

2. ดัชนีการศึกษา

3. การสงเสริมสุขภาพ
4. บริการสาธารณสุข
5. ผลสะสมดานการศึกษา
6. การเขาเรียน
7. คุณภาพการศึกษา
8. บริการการศึกษา

3. ดัชนีการทํางาน

4. ดัชนีรายได

5. ดัชนีที่อยูอาศัยและ
สภาพแวดลอม

9. การวางงานและการ
ทํางาน ต่ําระดับ
10 สวัสดิการแรงงาน
11 ระดับรายได
12 การเปลี่ยนแปลงรายได
13 ความยากจน
14 หนี้ครัวเรือน
15 ที่อยูอาศัย
16 สภาพแวดลอม

ตัวชี้วดั

- อายุขัยเฉลี่ยแรกเกิด (ป)
- อัตราขาดสารอาหารในเด็กต่ํากวา 5 ป (%)
- จํานวนผูเปนโรคเอดสที่เพิ่มขึ้น :1,000 คน
- จํานวนผูปวยโรคเครียด จิตประสาท : 1,000 คน
- ประชากรมีพฤติกรรมที่เปนอันตรายตอสุขภาพ %
- จํานวนประชากรตอแพทย (คน)
- จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยในประชากร 15 ปขึ้นไป
- อัตราการเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (%)
- อัตราการเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (%)
- คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
- คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
- จํานวนนักเรียนตอครูชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
- จํานวนนักเรียนตอครูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- อัตราการวางงาน (%)
- อัตราการทํางานต่ําระดับ (%)
- แรงงานที่มีประกันสังคม (%)
- รายไดเฉลี่ยครัวเรือนตอเดือน (บาท)
- การเปลี่ยนแปลงรายไดเฉลี่ยครัวเรือนตอเดือน (2541-2543) (%)
- สัดสวนคนจน (%)
- ครัวเรือนที่มีหนี้ (%)
- ครัวเรือนที่สรางดวยวัสดุคงทนถาวร
- ครัวเรือนในชุมชนแออัดในเขตเมือง (%)
- ครัวเรือนที่มีตูเย็น (%)
- ครัวเรือนที่หุงตมดวยเตาแกสหรือเตาไฟฟา (%)

ตารางที่ 2.4 โครงสรางดัชนีความกาวหนาของคน (Human Achievement Index- HAI) (ตอ)
6. ดัชนีชีวิตครอบครัวและ
ชุมชน

องคประกอบ

17 ชีวิตครอบครัว

18 ความปลอดภัยในชุมชน

7. ดัชนีคมนาคมและการ
สื่อสาร

19 คมนาคม
20 การสื่อสาร

8. ดัชนีการมีสวนรวม

21 การมีสวนรวมทางการ
เมือง
22 การมีสวนรวมทางสังคม

ตัวชี้วดั

- ครัวเรือนที่ผูหญิงเปนหัวหนาครอบครัว (%)
- ครัวเรือนที่ผูสูงอายุเปนหัวหนาครอบครัว (%)
- เด็กอายุ 15-17 ปที่ทํางาน (%)
- การหยาราง (ตอคูสมรส 1,000 คู)
- คนพิการ (%)
- การแจงความคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ
(ตอประชากร 100,000 คน)
- การจับกุมคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
(ตอประชากร 100,000 คน)
- ครัวเรือนที่เดินทางไปอําเภอใกลที่สุดไดสะดวก
ตลอดป (%)
- จํานวนยานพาหนะสวนบุคคล
(ตอประชากร 1,000 คน)
- ครัวเรือนที่มีโทรทัศน (%)
- จํานวนประชากรตอโทรศัพท (คน)
- ประชากรที่เขาถึงอินเทอรเน็ต (%)
- การใชสิทธิเลือกตั้ง (%)
- จํานวนองคกรชุมชน (ตอประชากร 1,000 คน)
- ครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุม/องคกรทองถิ่น (%)
- ครัวเรือนที่รวมกิจกรรมสาธารณประโยชนในชุมชน (%)

การดําเนินงาน : ดัชนีความกาวหนาของคนกําหนดใหมี 8 องคประกอบ ซึ่งเปรียบเทียบ
ไดกับชวงตางๆ ของชีวิตคน เริ่มจากทุกคนในวัยแรกของชีวิต สุขภาพ ตามดวยการศึกษา เมื่อเรียน
จบทุกคนจะทํางานเพื่อใหมีรายไดเพียงพอเลี้ยงชีพและมีบานอยูอาศัย จากนั้นแวดวงชีวิตจะขยาย
ไปสูการมีชีวิตครอบครัวและชุมชน การติดตอสัมพันธกับผูอื่นและการมีสวนรวมในฐานะสมาชิกใน
สังคม ทั้งนี้สรุปได ดังนี้
- สุขภาพ
- การศึกษา
- การทํางาน
- รายได
- ที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม
- ชีวิตครอบครัวและชุมชน
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ดัชนี HAI
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- คมนาคมและการสื่อสาร
- การมีสวนรวม
รวม 8 องคประกอบ 40 ตัวชี้วัด
การดําเนินงานใชวิธีการคํานวณแบบ Human Development Index (HDI) ในรายงาน
การพัฒนาคนของยูเอ็นดีพี ในแตละตัวชี้วัดจะใชสูตรการคํานวณคะแนนของแตละจังหวัด คือ
คาตัวชี้วัด - คาต่ําสุด
คาสูงสุด – คาต่ําสุด
ทั้ ง นี้ ก ารกํ า หนดค า ต่ํ า สุ ด และสู ง สุ ด ของแต ล ะตั ว ชี้ วั ด จะให ค รอบคลุ ม ค า ต่ํ า สุ ด และ
คาสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นในสิบปขางหนา
ตั ว ชี้ วั ด บางตั ว เช น การว า งงาน การหย า ร า งมี ผ ลทางลบต อ การพั ฒ นาคน ดั ช นี
ความกาวหนาของคนจึงใชคาผกผัน (-1 คะแนนตัวชี้วัด)
ดัชนีความกาวหนาของคนไมไดจัดจังหวัดเปนกลุมตามที่กําหนดไวลวงหนา แตใหทั้ง
76 จังหวัดมีคะแนนตางกันไดถึง 76 จุดในระหวางชวงคาสูงสุด-คาต่ําสุด และไมมีการจัดกลุมหรือ
จัดการกับกลุมในชวยคะแนนสูงหรือต่ําเปนพิเศษในภาพรวมผลการพัฒนาที่ดีเยี่ยมในตัวชี้วัดหนึ่ง
อาจถูกหักลางดวยผลการพัฒนาที่ต่ํามากในอีกดานหนึ่ง
ในการคํานวณไมมีการถวงน้ําหนักทั้งในระดับดัชนียอยและดัชนีรวม ดัชนีสุขภาพเปน
คาเฉลี่ยของคะแนนของตัวชี้วัดทั้ง 7 องคประกอบ และดัชนีความกาวหนาของคนก็คือคาเฉลี่ย
ของดัชนียอยทั้ง 8 ดาน

ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2 หรือนอยกวา

= ดีขึ้นมาก
= ดีขึ้น
= ไมเปลี่ยนแปลง
= ลดลง

คะแนนรอยละ 90.0-100
คะแนนรอยละ 80.0-89.9
คะแนนรอยละ 70.0-79.9
คะแนนรอยละ 60.0 ขึ้นไป

หมายเหตุ : ระดับมีความหมายเทากับระดับชั้น (grade)
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6. โครงการดัชนีความอยูดีมีสุข และความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ความเปนมา : กรอบแนวคิด “ความอยูดีมีสุข” พัฒนามาจากแนวคิดของศาสตราจารย
อมาต-ยา เซน (พ.ศ.2528) ซึ่งระบุไววา “ผลกระทบขั้นสุดทายของการพัฒนาคือ การทําใหปจเจก
บุคคลสามารถบรรลุผลความสําเร็จดวยตัวของเขาเอง สวนการมีรายไดจะเปนเพียงเครื่องมือหรือ
ทางผ า นไปสู ค วามสํ า เร็ จ เท า นั้ น ” แนวคิ ด นี้ ส อดคล อ งกั บ แนวคิ ด การพั ฒ นาประเทศในแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และ 9 ที่มุงเสริมสรางความอยูดีมีสุขของคนไทย กําหนดใหการพัฒนาเศรษฐกิจ
เปนเครื่องมือประการหนึ่ง
ความอยูดีมีสุข หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ มีความรู มีงานทํา
ที่ทั่วถึง มีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีพ มีครอบครัวที่อบอุนมั่นคง อยูในสภาพแวดลอมที่ดี และ
ภายใตระบบบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ
ดัชนี “ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ” หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่สามารถพึ่งพาตนเองได มี
ภู มิ คุ ม กั น ทางเศรษฐกิ จ สามารถปรั บ ตั ว ให ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงสถานการณ โ ลก มี ก าร
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ และกระจายผลประโยชนของการพัฒนาอยางเปน
ธรรม
ดัชนีชี้วัด : ภายใตแนวคิดและองคประกอบความอยูดีมีสุข สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึงไดพัฒนา “ดัชนีความอยูดีมีสุข” ขึ้น เปนดัชนีรวมของ
องคประกอบ 7 ดาน โดยกําหนดระดับความสําเร็จของการพัฒนาไว 4 ระดับ ตามคาดัชนี เพื่อ
เปรียบเทียบใหทราบถึงผลกระทบหรือผลลัพธ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลา คือ

ตารางที่ 2.5 ดัชนีรวมความอยูดีมีสุขและองคประกอบ
ดัชนี
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1. สุขภาพอนามัย

2. ความรู

องคประกอบ
- การมีชีวิตยืนยาว
- การมีสุขภาพอนามัยที่ดี
- การสรางความเปนธรรมในระบบสาธารณสุข
- การไดรับการศึกษาของคนไทยอยางทั่วถึงเทา
เทียมกัน
- การคุณภาพการศึกษา

3. ชีวิตการทํางาน

- การมีงานทําอยางทั่วถึง
- ความมั่นคงในการทํางาน

4. รายไดและการ
กระจายรายได
5. สภาพแวดลอม

- รายได
- การกระจายรายได
- ดานที่อยูอาศัยและการไดรับบริการ
สาธารณูปโภค
- ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- สิ่งแวดลอม

6. ดานชีวิตครอบครัว

- สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว

- การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ
7. การบริหารจัดการที่ดี

- หลักคุณธรรม
- การมีสวนรวม
- ความคุมคา
- ความโปรงใส

ตัวชี้วัด
- อายุขยั เฉลีย่ เมือ่ แรกเกิด
- สัดสวนประชากรที่ไมเจ็บปวยในแตละป
- สัดสวนประชากรที่มีหลักประกันสุขภาพ
- จํานวนปเฉลี่ยที่ไดรับการศึกษาของ
ประชาชน
- อัตราการเขาเรียนหนังสือของเด็กมัธยม
ตอนตนและปลาย
- ผลคะแนนการทดสอบวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
- สัดสวนผูวางงาน
- สัดสวนแรงงานที่มีบริการสวัสดิการและ
อยูในขายครอบคลุมของกองทุน
ประกันสังคม
- สัดสวนคนยากจนดานรายได
- สัมประสิทธิ์การกระจายรายได
- สัดสวนครัวเรือนที่มีบานและทีอ่ ยูเปนของ
ตนเอง
- สัดสวนครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช
- สัดสวนคดีอาชญากรรมตอประชากร
- สัดสวนคดียาเสพติดตอประชากร
- ดัชนีคุณภาพแหลงน้ํา
- สัดสวนขยะตอประชากรแตละป
- สัดสวนพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ทั้งหมด
- อัตราการหยาราง
- อัตราการจดทะเบียนสมรส
- ความอบอุน
- รอยละของครัวเรือนที่มีรายไดมากกวา
รายจายรอยละ 10
- สัดสวนจํานวนขาราชการที่ถูกลงโทษทาง
วินัย
- สัดสวนของผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง
- สัดสวนการเบิกจายงบประมาณภาครัฐ
- ดัชนีชี้วัดคอรรัปชั่นขององคกร

ระดับ 5 (5.0)
ระดับ 4 (4.0-4.9)
ระดับ 3 (3.0-3.9)
ระดับ 2 (2.0-2.9)
ระดับ 1 (<2.0)

=
=
=
=
=

รอยละ 90.0-100
รอยละ 80.0-89.9
รอยละ 70.0-79.9
รอยละ 60.0-69.9
นอยกวารอยละ 60.0

แสดงผล ดีขึ้นมาก
แสดงผล ดีขึ้น
แสดงผล ดีหรือไมเปลี่ยนแปลง
แสดงผล ตองปรับปรุง
แสดงผล ตองแกไขโดยดวน
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การพั ฒ นาดั ช นี ชี้ วั ด ความเข ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ จั ด ทํ า ในรู ป ของดั ช นี ร วมตาม
แนวความคิดความเขมแข็งเศรษฐกิจ 5 องคประกอบ ที่นํามาคํานวณจัดทําดัชนีรวมเพียงตัวเดียว
เพื่อแสดงถึงความสัมพันธขององคประกอบทั้ง 5 ดาน ที่มีตอความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ เพื่อให
สามารถวัดผลของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ โดยกําหนดแนว
ทางการประเมินผลดังนี้
- ใหสามารถวัดผลสําเร็จของการพัฒนาเพื่อกอใหเกิดความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ โดย
กําหนดคาดัชนีรวมมีคะแนนถาเขาใกล 100 แสดงวามีความสําเร็จมาก
- สามารถประเมิน ผลความเข ม แข็ ง ของเศรษฐกิจ วา มีก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย า งไร
เพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่อสามารถอธิบายผลการพัฒนาความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหสาธารณชน
เขาใจงาย โดยแบงระดับการพัฒนาออกเปน 5 ระดับ กลาวคือ

ตารางที่ 2.6 ดัชนีชี้วัดความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
องคประกอบ
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1. การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ

2. ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ

ดัชนีชี้วัด
1.1 การพึ่งตนเองดานการผลิต
- สัดสวนมูลคาเพิ่มการผลิตของภาคการผลิตตางๆ ตอ GDP
- สัดสวนการนําเขาปจจัยการผลิตจากตางประเทศ ตอ GDP
1.2 การพึ่งตนเองดานตลาด
- สัดสวนมูลคาการสงออก ตอ GDP
- สัดสวนคาใชจายอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน ตอ GDP
- สัดสวนคาใชจายอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน ตอมูลคาการสงออก
2.1 ภูมิคุมกันดานตางประเทศ
- ระดับการเปดประเทศ
- สัดสวนการสงออกสินคาไปยัง 10 ตลาดแรก และอัตราการขยายตัว
- สัดสวนการสงออกสินคาสําคัญ 10 รายการแรก
2.2 ภูมิคุมกันดานการเงินการคลัง
- ตัวชี้วัดฐานการเงิน ไดแก สัดสวนหนี้ตางประเทศตอรายไดจากการสงออก
และบริการ สัดสวนหนี้ตางประเทศตอ GDP สัดสวนภาระการชําระหนี้ตอ
รายไดจากการสงออกและบริการ สัดสวนหนี้ตางประเทศระยะสั้นตอหนี้
ตางประเทศทั้งหมด สัดสวนทุนสํารองเงินตราตางประเทศตอหนี้ตางประเทศ
ระยะสั้น
- ตัวชี้วัดฐานะทางการคลัง ไดแก สัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP สัดสวนดุลการ
คลังตอ GDP
- ตัวชี้วัดการลงทุนในประเทศ ไดแก สัดสวนการลงทุนในประเทศตอ GDP
สัดสวนการออมในประเทศตอ GDP สัดสวนการออกในประเทศตอการลงทุนใน
ประเทศ
ตัวชี้วัดการลงทุนจากตางประเทศ ไดแก สัดสวนการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศตอ
GDP สัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยตอ GDP สัดสวนการลงทุนอื่นๆ ตอ GDP

ตารางที่ 2.6 ดัชนีชี้วัดความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (ตอ)
3. การปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณโลก

4. การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มี
เสถียรภาพ

5. การกระจายผลประโยชน
ที่เปนธรรม

ดัชนีชี้วัด
3.1 การปรับตัวดานการผลิต
- ประสิทธิภาพปจจัยการผลิตรวม
- แหลงที่มาของการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
3.2 การปรับตัวดานการคาระหวางประเทศ
- ตัวชี้วัดความสําคัญของภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีตอเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ไดแก ระดับการเปดประเทศ
- ดัชนีชี้วัดความสําคัญของภาคการคาระหวางประเทศไทยที่มีตอการคาโลก เชน
สัดสวนการสงออกของประเทศตอการสงออกโลก
- ดัชนีวัดความสามารถในการแขงขันดานการคาระหวางประเทศของไทย เชน
ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของสินคาสงออกของไทย และอัตราการคา
3.3 การปรับตัวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ตัวชี้วัดการวิจัยและพัฒนา ไดแก งบประมาณการวิจัยบุคลากรการวิจัย
- ตัวชี้วัดดานทรัพยสินทางปญญา ไดแก สัดสวนการจดทะเบียนสิทธิบัตร
- ตัวชี้วัดดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก จํานวนผูใชอินเตอรเน็ตของไทย
4.1 การจางงานเต็มที่
- อัตราการวางงาน
4.2 เสถียรภาพดานราคา
- ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI)
4.3 เสถียรภาพทางการเงิน
- อัตราแลกเปลี่ยน
- อัตราดอกเบี้ย
- ทุนสํารองระหวางประเทศ
4.4 เสถียรภาพทางการคาระหวางประเทศ
- ดุลบัญชีเดินสะพัด
5.1 กระจายผลประโยชนจากการพัฒนาที่เปนธรรม
- ตัวชี้วัดการกระจายรายได ไดแก สัดสวนการถือครองรายไดของกลุมที่มีรายได
แตกตางกัน สัมประสิทธิ์การกระจายรายได
- ตัวชี้วัดการกระจายผลการพัฒนา ไดแก ผลผลิตมวลรวมจําแนกรายพื้นที่และ
รายสาขา การกระจายตัวของประชากรหรือผูมีงานทําในแตละพื้นที่และแตละ
สาขาการผลิต

การดําเนินงาน :
ความอยูดีมีสุข ครอบคลุมทุกมิติของการดํารงชีวิตที่เชื่อมโยงกันเปนองครวม สามารถ
จําแนกองคประกอบไดเปน 7 ดาน คือ
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องคประกอบ
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1) สุขภาพอนามัย หมายถึง ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไขเจ็บอันเกิดจากการสรางสุขภาวะ
ที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญา รวมถึงการมีภาวะโภชนาการที่ดี รูจัก
ปองกันดูแลสุขภาพของตนเองและสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุข ซึ่งทําใหคนมีอายุยืนยาว
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข สรางสรรคประโยชนแกตนเอง ครอบครัวและสังคมไดเต็ม
ศักยภาพ
2) ความรู เปนปจจัยสําคัญในการยกระดับความอยูดีมีสุขของคนไทย การศึกษาเปน
เครื่องมือสําคัญในการสรางโอกาสและพัฒนาสติปญญาและกระบวนการเรียนรูของคนใหสามารถ
“คิดเปนทําเปน” เรียนรูที่จะพึ่งตนเองและใชประสบการณ ศักยภาพ และทักษะของตนใหเปน
ประโยชนในการปฏิบัติภารกิจในสังคมไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
ชีวิตการทํางาน เปนปจจัยกําหนดความอยูดีมีสุขของคน การทํางานจะเปนที่มาของ
รายไดและอํานาจซื้อ นําไปสูการสรางความสําเร็จและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การมีงานทําที่ดี มีความ
มั่นคงและปลอดภัยในการทํางาน มีรายไดอยางตอเนื่อง ยอมสงผลใหคนเราสามารถดูแลความ
เปนอยูของตนเองและครอบครัวใหอยูดีมีสุข และยังประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
3) รายไดและการกระจายรายได ความอยูดีมีสุขที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การเสริมสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เอื้อประโยชน ตอประชาชนใหมี ฐานะความเปน อยูที่ดีขึ้น มี
อํานาจซื้อเพียงพอตอการดํารงชีวิตที่ไดมาตรฐาน พนจากปญหาความยากจนและมีการกระจาย
รายไดในกลุมตางๆ ในสังคมอยางเทาเทียมกัน นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริง
4) ชีวิตครอบครัว ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานทางสังคมที่มีความสําคัญตอการ
ดํารงชีวิต ความสัม พันธ ในครอบครัว สงผลกระทบตอความอยูดีมีสุข ครอบครัวอยู ดีมี สุข คื อ
ครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุน รูบทบาทหนาที่ของครอบครัว มีความสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
สามารถพึ่งตนเองได และมีการเกื้อกูลสังคมอยางมีคุณธรรม
5) สภาพแวดลอมในการดํารงชีวิต สภาพแวดลอมที่ดียอมสงผลตอสุขภาพรางกายและ
จิตใจที่ดี เอื้อตอการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตในสังคม การมีสภาพแวดลอมที่ดีรวมถึงการ
มีที่อยูอาศัยที่มั่นคง การไดรับบริการสาธารณูปโภคที่พอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
6) การบริหารจัดการที่ดี ความอยูดีมีสุขสวนหนึ่งจะขึ้นอยูกับการบริหารจัดการที่ดีของ
ภาครัฐ การดูแลคนในสังคมใหมีสิทธิและเสรีภาพในการดํารงชีวิต มีสวนรวมในการพัฒนาและ
ตรวจสอบภาครัฐ ไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันตามกฎหมาย และรัฐกับประชาชนมีความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน ทําใหคนในสังคมอยูดีมีสุขตลอดไป
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ดัชนีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ สรุปไดดังนี้
1) การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ คือ การที่ระบบเศรษฐกิจสามารถพึ่งพาตนเองในภาค
การผลิตตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยปจจัยการผลิตทั้งเงินทุน เทคโนโลยี และวัตถุดิบใน
ประเทศอยางเหมาะสม สรางสมดุลระหวางตลาดภายในและภายนอกประเทศ ใชความรวมมือ
หรือพึ่งพาตางประเทศอยางรอบคอบ การพึ่งพาตนเองดานการผลิตจะใชตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงของรายไดที่เกิดจากการผลิตทางการเกษตร ขณะที่การพึ่งพาตนเองดานปจจัย
การผลิตจะวัดจากการนําเขาวัตถุดิบและสินคาทุนจากตางประเทศ และดุลการคาจะเปนตัวชี้วัด
ใหเห็นถึงความเขมแข็งของเศรษฐกิจไทยในการพึ่งตนเองทั้งดานการผลิตและดานการตลาด
2) ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ คือ การสรางขีดความสามารถของระบบเศรษฐกิจในการ
รองรับหรื อจัดการหรือลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น จากปจจัยภายนอกประเทศ เพื่อให มีความ
เขมแข็งและชวยเสริมสรางความมีเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ การสรางภูมิคุมกันควรดําเนินไป
พรอมๆ กัน ทั้งดานการคาระหวางประเทศและดานขีดความสามารถในการหารายไดของภาครัฐ
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ป ระเทศสามารถพึ่ ง ตนเองได ใ นระดั บ ที่ จ ะรั ก ษาเสถี ย รภาพและความมั่ น คงทาง
เศรษฐกิจไว ดังนั้นระดับภูมิคุมกันจึงสามารถวัดไดจากระดับการเปดประเทศอันแสดงถึงความ
เสี่ยงของการพึ่งพิงการคาระหวางประเทศ ดุลการคลังที่แสดงฐานะการเงินของรัฐบาลและหนี้
ตางประเทศแสดงถึงความเชื่อถือในฐานะการเงินของประเทศ
3) การปรั บ ตั ว ให ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงสถานการณ โ ลก การแสดงให เ ห็ น ถึ ง
ความสามารถของประเทศในการรับรูสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก และนํามาปรับเปลี่ยน
ได อ ย า งเหมาะสม โดยเฉพาะการสร า งสมรรถนะในการแข ง ขั น ให ทั น ต อ ภาวการณ โ ลก
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหระบบเศรษฐกิจสามารถดํารงอยูได รวมถึง
การปรับตัวทางการผลิต การคาระหวางประเทศ และการปรับตัวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงสถานการณโลกหรือขีดความสามารถในการแขงขัน จะใช
สวนแบงการตลาดสินคาออกของไทยในตลาดโลกเปนตัวชี้วัดขีดความสามารถและความรวดเร็ว
ของการปรับตัว สวนคาใชจายทางการวิจัยและพัฒนา และประสิทธิภาพการผลิตรวมจะเปนดัชนีชี้
วัดการเปลี่ยนแปลงที่จะนําไปสูความสําเร็จในการปรับตัว คือขีดความสามารถในการแขงขัน
4) การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ เปนสภาวการณทางเศรษฐกิจที่มีความ
มั่นคง และสามารถดํารงอยูได โดยอาศัยกลไกกระบวนการทางเศรษฐกิจที่มีความสอดคลอง
สมดุลและมีเสถียรภาพทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อใหมีการจางงานเต็มที่ มีเสถียรภาพ
ดานราคา ดานการเงิน และดานการคาระหวางประเทศ การวัดการเจริญเติบโตจะประเมินจาก
อั ต ราการขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ ส ว นเสถี ย รภาพภายในจะพิ จ ารณาจากอั ต ราเงิ น เฟ อ และ
เสถียรภาพภายนอกจะวัดจากดุลบัญชีเดินสะพัด
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5) การกระจายการพัฒนาที่เปนธรรม คือ การกระจายผลประโยชนของการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจอยางทั่วถึงและเปนธรรม ไมกระจุกตัวที่กลุมใดกลุมหนึ่ง อันเปนการเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของคนในสังคม ซึ่งจะพิจารณาจากการกระจายรายได โดยวัดชองวางความแตกตางของสัดสวน
การถือครองรายไดระหวางคนรวยและคนจน การวัดความไมเทาเทียมของการพัฒนาจะใชการ
เปรียบเทียบการกระจายผลตอบแทนในแตละสาขาการผลิต

ตารางที่ 2.7 แสดงภาพรวมองคประกอบของเมือง และชุมชนนาอยู
ดัชนีชี้วัด 7 กลุม

ดัชนีชี้วัด 4 องคประกอบ

ดัชนีชี้วัดดานองคประกอบพื้นฐานของชุมชน
ดัชนีชี้วัดดานสุขภาพอนามัย
ดัชนีชี้วัดสภาพแวดลอมนาอยู
ดัชนีชี้วัดดานคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพชีวิตและวิถีชวี ิตที่ดี
ดัชนีชี้วัดดานคุณภาพชีวิตทางสังคม วัฒนธรรมและการศึกษา
ดัชนีชี้วัดดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ดัชนีชี้วัดดานการบริหารจัดการและการมีสวนรวมของประชาชน ดัชนีชี้วัดดานระบบการบริหารจัดการที่ดี
ดัชนีชี้วัดดานโอกาสทางเศรษฐกิจ
ดัชนีชี้วัดดานเศรษฐกิจ
บางสวนของดัชนีชี้วัดดานคุณภาพชีวิต
ดัชนีชี้วัดดานภูมิปญญาทองถิน่
(เฉพาะสวนภูมิปญญาพืน้ บาน)
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7. โครงการจัดทําดัชนีชี้วัดการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู ในชวงป พ.ศ.25442545 โดยคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ความเปนมา : โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดทําดัชนีชี้วัดการพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยูที่สะทอนประเด็นการพัฒนาที่มีผลตอการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู และเปน
เครื่องมือวัดผลการดําเนินงาน ตลอดจนเปนแนวทางการกําหนดมาตรการพัฒนาเมือง และมี
ขอบเขตการศึกษา ทบทวน วิเคราะหและจัดทําดัชนีชี้วัดการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูในระดับ
มหานคร เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค เมืองในภูมิภาค และชุมชนทองถิ่นที่สามารถนําไป
ทดสอบและประยุ ก ต ใ ช ไ ด จ ริ ง โดยเป น การจั ด ประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญที่
กรุงเทพมหานครและในพื้นที่ศึกษา รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนใน 6 พื้นที่ ไดแก
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม นครราชสีมา ระยอง สงขลา วิเคราะหกําหนดดัชนีชี้วัดความเปนเมือง
และชุมชนนาอยู
ดัชนีชี้วัด : ดัชนีชี้วัดการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูที่ไดจัดทําไวประกอบดวย 7 กลุม
แยกเปน 45 ตัวชี้วัดตามขอสรุปของการศึกษา ซึ่งนํามาจัดกลุมใหสัมพันธกับองคประกอบเมือง
นาอยูและชุมชนนาอยูตามนโยบายแนวทางการพัฒนาเมืองนาอยู ชุมชนนาอยูในแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 โดยกําหนดภาพรวมขององคประกอบเมืองนาอยู ชุมชนนา
อยูที่เชื่อมโยงกันอยางเปนองครวมในทั้ง 4 ดาน ดังนี้
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ดัชนีชี้วัดดานองคประกอบพื้นฐานของชุมชน 12 ตัวชี้วดั
1) รอยละของครัวเรือนมีทอี่ ยูอาศัยทีม่ ีสภาพถาวร
2) รอยละของครัวเรือนในชุมชน/พืน้ ทีท่ ี่มรี ะบบสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง
3) การมีนา้ํ สะอาดบริโภคประมาณ 5 ลิตร/คน/วัน
4) การบริการไฟฟาสาธารณะชุมชน
5) การกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะ
6) การบําบัดน้ําเสียชุมชน
7) การบริการดานการศึกษา (จํานวนเด็กเล็ก : หอง : ครู/จํานวนนักเรียนในภาคบังคับ
9 ป : หอง : ครู/จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวะ อุดมศึกษา : หอง : ครู)
8) การบริการดานสาธารณสุข (จํานวนแพทย : ประชากร 1,000 คน/จํานวนบุคลากรทาง
การแพทย : ประชากร 1,000 คน)
9) พืน้ ที่สาธารณะ/ประชากร 1,000 คน (สวนสาธารณะ ลาดวัด ทีโ่ ลง สนามกีฬา)
10) เวลาที่ใชในการติดตอกับหนวยงานราชการสวนทองถิ่นแตละครั้ง
11) เวลาที่ใชในการเดินทางประจําวันในชุมชน (ทํางาน/ไปโรงเรียน/ติดตอ) ดวยระบบ
ขนสงมวลชน/ดวยยานพาหนะสวนตัว
12) เวลาที่ใชในการเดินทางระหวางชุมชน/เมือง ดวยระบบขนสงมวลชน/ดวยยานพาหนะ
ดัชนีชี้วัดดานสุขภาพอนามัย 8 ตัวชี้วัด
13) อายุขัยเฉลี่ยของประชากรรวมในพื้นที่
14) อัตราการตายของทารก (ต่ํากวา 1 ป) ตอจํานวนการเกิดมีชีพ 1,000 ราย
15) อัตราการปวยทั่วไปของประชาชน ตอประชากร 1,000 คน
16) อัตราการปวยทางจิต ตอประชากร 1000,000 คน
17) จํานวนผูต ิดสุราที่เขารับการรักษา ตอประชากร 1000,000 คน
18) จํานวนผูต ิดยาเสพติดที่เขารับการรักษา ตอประชากร 1000,000 คน
19) จํานวนผูที่ไดรับการปองกันการระบาดของโรคติดตอ ตอประชากร 1,000 คน
20) จํานวนผูท ี่ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป ตอประชากร 1,000 คน
ดัชนีชี้วัดดานคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 5 ตัวชี้วัด
21) คุณภาพทางอากาศ [ความเขมขนของคารบอนมอนนอกไซด (CO) ความเขมขนของ
ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ความเขมขนของโอโซน (O3) ความเขมขนของซัลเฟอรไดออกไซด
(SO2) ความเขมขนของฝุน (PM10)]
22) คุณภาพน้าํ [ปริมาณออกซิเจนละลายในน้าํ (DO) ปริมาณความตองการออกซิเจน
ทางชีวภาพ (BOD) ปริมาณความตองการออกซิเจนทางเคมี (COD)]

ดัชนีชี้วัดดานโอกาสทางเศรษฐกิจ 5 ตัวชี้วัด
26) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน
27) รายไดตอคน
28) อัตราความยากจน
29) อัตราการวางงาน
30) อัตราการเพิ่มของการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมการคา และการบริการ
ดัชนีชี้วัดดานสังคม วัฒนธรรม การศึกษา ภูมิปญญาทองถิน่ 4 ตัวชี้วัด
31) การสงเสริมคุณภาพชีวติ ทั่วไป [การจัดกิจกรรมทางศาสนา สังคม วัฒนธรรม
ประเพณี และนันทนาการเฉลี่ย (ครั้ง : ป) รอยละของประชากรที่รวมกิจกรรมทางศาสนา สังคม
วัฒนธรรมประเพณี และนันทนาการเฉลี่ย]
32) การสืบทอดความรู และภูมิปญญาทองถิ่น (รอยละของครัวเรือนที่มีการสืบทอด
ความรูดานการรักษาพยาบาลโดยใชสมุนไพร และการแพทยแผนโบราณ/รอยละของครัวเรือนที่มี
การสืบทอดความรูดานศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม และอุตสาหกรรมพื้นบาน)
33) รอยละของครัวเรือนที่มคี นอายุ 15-60 ป อานและเขียนหนังสือได
34) รอยละของผูดอยโอกาส (เด็ก ผูสงู อายุ คนพิการ) ทีอ่ ยูในระบบการดูแลของชุมชน
ดัชนีชี้วัดดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 5 ตัวชี้วัด
35) จํานวนคดีประทุษรายตอทรัพย ตอประชากร 1,000 คน
36) จํานวนคดีเสียชีวิต ถูกทํารายรางกาย และทางเพศ ตอประชากร 1,000 คน
37) จํานวนอุบัติเหตุจากยานยนต ตอประชากร 1,000 คน
38) จํานวนผูเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุจากยานยนต ตอประชากร 1,000 คน
39) ความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิด (มนุษยทํา และจากภัยธรรมชาติ) (บาท : ป)
ดัชนีชี้วัดดานการบริหารจัดการและการมีสวนรวมของประชาชน 6 ตัวชี้วัด
40) การจัดใหมีระบบสารสนเทศทองถิ่น เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารตาม พรบ.ขาวสารฯ
41) งบประมาณที่ใชในการพัฒนาเมือง และชุมชนนาอยูตามเปาหมายที่ทองถิ่นกําหนด
(รอยละของงบทั้งหมด) (สาธารณูปโภค/สุขภาพอนามัย/สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ/การ
สงเสริมกิจกรรมดานสังคมวัฒนธรรม และการศึกษา/ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน)
42) รอยละของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไปออกเสียงเลือกตั้งระดับทองถิ่น
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23) ความดังของเสียง [dB(A)]
24) ปริมาณขยะ (กก.: คน : วัน)
25) การใชพลังงานไฟฟาและพลังงานจากแหลงอื่น (kwh : คน : ป)
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43) จํานวนสมาชิกในกลุมชมรม สมาคม และมูลนิธิในพื้นที่ : ประชากรรวม
44) การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่น (การจัดใหมีการ
มี ส ว นรว มในการวางแผนและดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาชุม ชนเมื อ ง/จํ า นวนประชากรที่ เ ข า ร ว ม
กิจกรรม การมีสวนรวม ตาม 44.1 เฉลี่ย : ประชากรรวม)
45) การตอบสนองตอขอรองเรียนของประชาชน
การดําเนินงาน : มีการสังเคราะห ทดสอบ ปรับปรุง และพัฒนาชุมเครื่องชี้วัดเมืองนาอยู
ชุมชนนาอยูใหสามารถนําไปใชงานไดจริงในระดับทองถิ่นชุมชน โดยมีหลักการแนวคิดใหทองถิ่น
เปนแกนในการพัฒนาทดสอบการใชชุดเครื่องชี้วัดเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู และมีการคัดเลือกพื้นที่
เปาหมาย 4 แหง ใน 4 ภูมิภาค ที่มีศักยภาพความพรอมและตองการเขารวมทดสอบเครื่องชี้วัด
ได แ ก ภาคเหนื อ เลื อ กเทศบาลนครพิ ษ ณุ โ ลก
ภาคใต เ ลื อ กเทศบาลเมื อ งภู เ ก็ ต ภาค
ตะวั น ออกเฉีย งเหนือ เลือ กเทศบาลเมือ งสุ ริน ทร และภาคกลางเลือ กเทศบาลตํ า บลแพรกษา
จังหวัดสมุทรปราการ
ประสบการณตางประเทศ
ในการกําหนดตัวชี้วัดเมืองคุณภาพ จากประสบการณตางประเทศ สรุปได ดังนี้
1. UNCHS (HABITAT) ไดจัดใหมีการสัมมนาขึ้นที่ประเทศจีน เมื่อเดือนตุลาคม
พ.ศ.2543 โดยในที่ประชุมไดมุงประเด็นการพัฒนาเมืองนาอยูในเรื่อง
1) ที่อยูอาศัย
2) การพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความยากจน
3) การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมและชุมชน
4) การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน
5) การบริหารจัดการเมืองในรูปแบบของธรรมรัฐ
2. ตัวชี้วัดขององคการอนามัยโลก (WHO)
องคการอนามัยโลกไดประมวลลักษณะเมืองนาอยูไวเพื่อเปนแนวทางใหประเทศตางๆ
ดําเนินการ และไดมีการนําลักษณะเมืองนาอยูมากําหนดเปนตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลโครงการตางๆ
4 ดาน คือ
1) ตัวชี้วัดดานสุขภาพกาย (Physical Health Indicators)
2) ตัวชี้วัดดานสุขภาพจิต (Emotional Health Indicators)
3) ตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม (Environmental Health Indicators)
4) ตัวชี้วัดดานคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสภาพความเปนอยู (Prosperity Indicators

4. ตัวชี้วัดของนิตยสาร Asia’s Week
นิตยสาร Asia’s Week (1999) ไดเสนอรายงานพิเศษ Asia’s Week Best Cities ใน
บทความ The Asia Week Quality of Life Index โดยคัดเลือกเมือง 40 เมือง ซึ่งเปนเมืองหลวง
และเมืองใหญของประเทศในแถบเอเชียกําหนดตัวชี้วัด 8 ดาน (ประกอบดวยตัวชี้วัด 23 ตัวชี้วัด)
ดังนี้
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3. ตัวชี้วัดของ Asian Urban Information Center
Asian Urban Information Center (2538) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของประชากรในเขต
เมืองใหญในเอเชีย โดยกําหนดตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตที่ใชเปนเกณฑใหคะแนนเมืองใหญที่ดีที่สุดใน
เอเชีย 22 ตัวชี้วัด คือ
1) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
2) จํานวนเตียงในโรงพยาบาลตอประชากร 1,000 คน
3) งบประมาณของรัฐดานการศึกษา
4) ขนาดหองเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
5) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
6) ปริมาณมลพิษซัลเฟอรไดออกไซดในอากาศ
7) คาเชาบานโดยเฉลี่ยตอตารางเมืองตอเดือน
8) ราคาบานคนชั้นกลาง
9) พื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว
10) จํานวนรถยนตตอพื้นที่ถนน
11) ระบบขนสงมวลชน
12) จํานวนโรงภาพยนตร
13) อัตราการวางงาน
14) อัตราการขยายตัวของรายไดประชาชาติ
15) การใชจายดานอุปโภคบริโภคตอคนตอป
16) ระดับอัตราเงินเฟอในเมือง
17) อัตราภาษีรายไดสวนบุคคลสูงสุด
18) จํานวนวันหยุดตอป
19) จํานวนอาชญากรรมตอประชากร 1,000 คน
20) จํานวนรถยนตตอประชากร 1,000 คน
21) จํานวนวันที่อุณหภูมิสูงกวา 40 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา -10 องศาเซลเซียส
22) จํานวนเที่ยวบินที่บินตรงสูเมืองสําคัญอื่นๆ
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ดานปจจัยโอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Opportunity) คะแนนรอยละ 15
ดานคุณภาพการศึกษา (Quality of Education) คะแนนรอยละ 15
ดานสิ่งแวดลอมและอนามัย (Environment and Sanitation) คะแนนรอยละ 15
ดานระบบบริการสาธารณสุข (Health Care) คะแนนรอยละ 15
ดานการคมนาคม (Transportation) คะแนนรอยละ 10
ดานความปลอดภัยสวนบุคคล (Personal Security) คะแนนรอยละ 10
ดานคาใชจายเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (Housing Cost) คะแนนรอยละ 10
ดานการพักผอนหยอนใจ (Leisure) คะแนนรอยละ 10

2007 Rank
1
2
3
3
5
5
7
8
9
9
11
12
13
14
15
16
17
18
18
20
21
22
23
24
24
26
27

2006 Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
20
21
22
23
25
25
31
24

City
Zurich
Geneva
Vancouver
Vienna
Auckland
Dusseldort
Frankfurt
Munich
Bern
Sydney
Copenhagen
Wellington
Amsterdam
Brussels
Toronto
Berlin
Melbourne
Luxembourg
Ottawa
Stockholm
Perth
Montreal
Nurnberg
Calgary
Hamburg
Oslo
Dublin

Country
Switzerland
Switzerland
Canada
Austria
New Zealand
Germany
Gemany
Gemany
Switzerland
Australia
Denmak
New Zealand
Netherlands
Belgium
Canada
Germany
Australia
Luxembourg
Canada
Sweden
Australia
Canada
Germany
Canada
Germany
Norway
Ireland
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ตารางที่ 2.8 Asia’s Week Best Cities (ตอ)
2007 Rank
27
29
30
30
32
33
34
35
36
36
38
39
40

2006 Rank
27
28
29
29
31
33
34
35
37
36
37
39
40

City
Honolulu
San Francisco
Adelaide
Helsinki
Brisbane
Paris
Singapore
Tokyo
Lyon
Boston
Yokohama
London
Kobe

Country
USA
USA
Australia
Finland
Australia
France
Singapore
Japan
France
USA
Japan
UK
Japan

2.4 สรุปประเภทตัวชี้วัดเมืองคุณภาพที่ดีจากการดําเนินงานในประเทศไทย
จากที่กลาวมาขางตน สามารถแบงตัวชี้วัดออกเปน 4 ดานหรือ 4 ประเภท คือ
ตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม คือ เครื่องมือที่ใชหาคาระดับในการประเมิลผลความสําเร็จของ
การพัฒนาสภาพความเปนอยูของประชาชน ดานสิ่งแวดลอมใหเห็นชัดเปนรูปธรรม ประกอบดวย
ตัวชี้วัด 9 ตัว ไดแกคุณภาพอากาศ คุณภาพทางเสียง คุณภาพแหลงน้ําสาธารณะ การขนสงจราจร การมีน้ําสะอาดใช การใชพลังงาน การสุขาภิบาล การบําบัดน้ําเสีย ของเสีย สิ่งปฏิกูล และ
สวนสาธารณะและที่โลงแจง
ตัวชี้วัดดานสังคม คือ เครื่องมือที่ใชหาคาระดับในการประเมินผลความสําเร็จของการ
พัฒนาสภาพความเปนอยูของประชาชน ดานสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตของประชาชนให
เห็นชัดเปนรูปธรรม ประกอบดวยตัวชี้วัด 8 ตัว ไดแก อัตราการตายของทารก อัตราการเจ็บปวย
การใหบริการดานสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพจิต การสืบสานวัฒนธรรม การใหบริการ
แกสังคม และการมีสวนรวมในทางการเมืองทองถิ่น
ตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจ คือ เครื่องมือที่ใชหาคาระดับในการประเมิลผลความสําเร็จของการ
พัฒนาสภาพความเปนอยูดานประกอบอาชีพ และฐานะความเปนอยูของประชาชน ใหเห็นชัดเปน
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รูปธรรม ประกอบดวยตัวชี้วัด 7 ตัว ไดแก การมีงานทํา สภาพการทํางาน การใชแรงงานเด็ก
ความสามารถในการบรรลุถึงความจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต การกระจายรายได ที่อยูอาศัย
และการศึกษา
ตั ว ชี้ วั ด ด า นการบริ ห ารจั ด การที่ ดี คื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ห าค า ระดั บ ในการประเมิ ล ผล
ความสําเร็จของความอยูดีมีสุขของประชากร ซึ่งสวนหนึ่งจะขึ้นอยูกับการบริหารจัดการที่ดีของ
ภาครัฐ การดูแลคนในสังคมใหมีสิทธิและเสรีภาพในการดํารงชีวิต มีสวนรวมในการพัฒนาและ
ตรวจสอบภาครัฐ ไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันตามกฎหมาย และรัฐกับประชาชนมีความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน ทําใหคนในสังคมอยูดีมีสุขตลอดไป ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ตัว ไดแก การจัดใหมีระบบ
สารสนเทศทองถิ่น การจัดงบประมาณในการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู การเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่น และการเปดโอกาสใหภาคเอกชนมีการเสริมสราง
ระบบบริหารจัดการที่ดีมีความโปรงใส
อยางไรก็ตามตัวชี้วัดขางตนไมมีการกลาวถึงในเรื่องตัวชี้วัดดานมาตรฐานผังเมือง หรือมี
อยูบางในความหมายกวาง ทําให ตัวชี้วัดที่ทบทวนมาทั้งหมด ยังไมสามารถตอบสนองความ
สมบูรณของกลไกที่จะนํามาใชในการจัดลําดับการพัฒนาเมือง ในบทตอไปจึงเปนการเสนอการ
กําหนดตัวชี้วัดเมืองคุณภาพ ไดแก องคประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ และวิธีวัดเพื่อสามารถนําเสนอใน
การจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นครั้งตอไป
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3.1 การพัฒนาเมืองกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย
การตั้งถิ่นฐานของมนุษยที่เปนระบบการรวมกลุมอยางเปนกลุมกอนของประชากรนั้น ได
สรางจุดเริ่มตนของการพัฒนาและขยายตัวเปนเมืองขึ้น โดยที่การกลายเปนเมืองจะคอยๆ พัฒนา
จากชุมชนขนาดเล็กและขยายใหญคลอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของโลก เพราะเมืองเปนผลของ
ความกาวหนา และความเจริญของมนุษย
การเกิดเมืองเปนกระบวนการที่คอยๆ เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง จากชุมชนเกษตรกรรมในยุค
เริ่มแรกที่มนุษยสรางอาหารแทนอาหารในธรรมชาติ รูจักการชลประทาน ทําใหเกิดการเคลื่อนตัวสู
ชุมชนเกษตรเมื่อหลายพันปกอนคริสตกาล และพัฒนาเรื่อยมาเปนชุมชนเกษตรกรรมพัฒนาเปน
ลักษณะของชุมชนชนบทที่มีความหนาแนนขึ้น จึงเริ่มเขาสูยุคของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา
จากผลผลิตที่เหลือใช ชุมชนชนบทไดกลายเปนชุมชนที่เปนปกแผนมากขึ้น เกิดเสนทางคมนาคม
ขึ้น เกิดการตั้งถิ่นฐานมากขึ้นตามเสนทางการคมนาคม จากชุมชนหรือหมูบานเล็กๆ ขยายเปน
เมืองใหญหากมีกิจการและประชากรเพิ่มมากขึ้น จากอดีตการเกษตรกรรม คือ เหตุผลหลักในการ
เลือกทําเลในการตั้งถิ่นฐาน แตในยุคหลังจนถึงปจจุบัน การพาณิชยและการอุตสาหกรรม คือ
เหตุผลหลักในการเลือกทําเลที่ตั้งของเมือง
3.1.1 วิวัฒนาการของเมือง
1) เมืองในยุคดั้งเดิม
เมืองในยุคแรกเกิ ดขึ้ นตามลุมน้ําตางๆ กอนคริสตกาล นับตั้งแตมนุษยกลุม
Paleolithic ไดยายถิ่นฐานออกมาจากถ้ําเพื่อสรางเพิงที่พัก นับไดวาเปนจุดเริ่มตนของการเกิด
เมือง เมืองสมัยแรกเกิดขึ้นอยูในบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ เชน อยูใกลแมน้ํา ติดทะเลสาบ
ทะเลที่อยูในเสนทางการคา ใกลแหลงทรัพยากรธรรมชาติตางๆ หรือใกลแหลงศาสนสถานอัน
ศักดิ์สิทธิ์ เปนตน และเมื่อแบบแผนการดํารงชีวิตเปลี่ยนไป จากชุมชนเกษตรกรรมเพื่อยังชีพสู
ชุมชนการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหวางชุมชนขึ้น และจากการติดตอกันระหวางชุมชนนี้เองจึงมี
รูปแบบของสังคมเกิดขึ้นตามมาในยุคตอๆ มา
เมืองไดเจริญรุงเรืองขึ้นแหงแรกในแถบที่ราบลุมริมฝงแมน้ําตางๆ ตั้งแตลุมน้ํา
จอรแดน เมื่อประมาณ 7,000 ปกอนคริสตกาล ที่ราบลุมริมฝงแมน้ําไนล และแมน้ําอินดัส ใน
ประเทศอิยิปต เมื่อประมาณ 4,000 ปกอนคริสตกาล บริเวณลุมแมน้ําไทกรีส-ยูเฟรตีส ในประเทศ
อิรักในปจจุบัน เมื่อประมาณ 3,000-2,000 ปกอนคริสตกาล ที่ราบลุมประเทศปากีสถานใน
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บทที่ 3 การแบงประเภทและจัดลําดับการพัฒนาเมือง
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ปจจุบัน ประมาณ 2,400 ปกอนคริสตกาล และในบริเวณลุมน้ําเหลืองของประเทศจีนในปจจุบัน
เมื่อประมาณ 1,800 ปกอนคริสตกาล ตามลําดับ
2) เมืองในยุคโบราณ
เมืองในยุคโบราณ หรือยุคคลาสสิค เกิดขึ้นกอนคริสตกาลราว 500 ป จากการ
กอเกิดนครรัฐตางๆ ที่กรีกและเกาะตางๆ ในบริเวณทะเลเมดิเตอรเรเนียนแหงอาณาจักรกรีก
โบราณ มีการปกครองแบบประชาธิปไตยเกิดขึ้นครั้งแรกที่กรุงเอเธนส เมืองในยุคนี้ไดรับอิทธิพล
จากปรัชญาของเพลโตและอริสโตเติล มีการออกแบบเมืองตามหลักปรัชญาความเชื่อและคุณภาพ
ชีวิตของคนในเมืองเปนสําคัญ ทั้งสถานที่ในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองตาม
หลักการปกครองแบบประชาธิปไตย ศูนยกลางกิจกรรมของเมืองหรือตลาด ยานธุรกิจการคาที่
เรียงรายตาม 2 ขางทางถนนจากทิศเหนือจรดใต ตะวันออกจรดตะวันตก ตลอดทั้งมีพื้นที่วาง
สําหรับเปนที่ใชสอยรวมกันของผูคนในเมือง ประมาณรอยละ 5 ของพื้นที่เมือง โดยมีการกําหนด
จํานวนประชากรที่พอเหมาะ ไมเกินจํานวน 5,000 คน เพื่อใหคนในเมืองมีความสัมพันธที่แนน
แฟนกัน ในระยะหลังไดมีการขยายตัวเมืองเปนรูปทรงเรขาคณิตขึ้น คือ เปนตารางแทนรูปทรงตาม
ธรรมชาติ
เมืองในยุคนี้ไดนําแนวคิดเมืองในฝนแบบยูโทเปยมาเปนแนวทางในการบริหาร
จั ด การ คื อ ทุ ก คนมี ค วามเท า เที ย มกั น ได รั บ ผลประโยชน ท างด า นวั ต ถุ ไม ว า จะเป น อาหาร
เครื่องนุงหม เสื้อผา เครื่องแตงกาย ตลอดจนการศึกษา และการรักษาพยาบาลอยางทั่วถึงกัน แต
ขอแตกตางที่สําคัญที่สุด คือ การไมมีทรัพยสินสวนตัว ไมวาจะเปนปจจัยในการผลิต หรือแมแตที่
อยูอาศัย ทุกคนสามารถทํางานไดไมวาจะเปนชายหรือหญิง ผลผลิตที่ไดจะถูกนํามาเก็บรวบรวม
ไวและแจกจายไปตามความตองการ เมืองทุกเมืองในยุคนั้นจะมีรูปแบบเหมือนๆ กัน พลเมืองยูโท
เปยมีความเทาเทียมกัน ไมมีการแบงชั้นวรรณะ ผูหญิงไดรับการศึกษาเชนเดียวกับผูชาย แมแต
พระก็ตองมาจากการเลือกตั้ง และมีจํานวนเทาๆ กันทุกเมือง ความเปนอยูของชาวยุโทเปยมีความ
อุดมสมบูรณ เพราะสังคมยูโทเปยเปนสังคมที่ตอบสนองเฉพาะความตองการขั้นมูลฐานของมนุษย
โดยไมไดคํานึงถึงความตองการทางรางกายที่นอกเหนือไปกวานี้ แตเนนไปที่จิตใจและคุณธรรม
มากกวา
ตอมาเมื่ออารยธรรมกรีกเริ่มเสื่อมลง เมื่อเมืองขยายตัวไปจนไมสามารถที่จะ
ควบคุมได และลมสลายไปในที่สุด จากความขัดแยงกันทางการเมือง การทหาร และทางเศรษฐกิจ
ซึ่งเมื่ออาณาจักรกรีกไดลมสลายลง เขาสูยุคเฟองฟูของอาณาจักรโรมัน เมื่อประมาณ 100 ปกอน
คริสตกาลอาณาจักรโรมันไดแผขยายอิทธิพล ทั่วทั้งภูมิภาคยุโรป เอเชียตะวันออกกลาง และ
อัฟริกาตอนเหนือ โดยมี กรุงโรม เปนเมืองหลวงและเปนเมืองที่ใหญที่สุดในโลกในยุคนั้น ดังคํา
กลาวของชาวโรมันโบราณที่วา “ ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม” กรุงโรมดํารงอยูดวยทรัพยากรที่นํามา

ภาพที่ 3.1 ภาพอะโครโปลิส
ภาพที่ 3.2 ภาพกรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อ 2,000 ปกอน
กรุงเอเธนส ประเทศกรีซ
3) เมืองในยุคกลาง
ภายหลังจากอาณาจักรโรมันลมสลายลงเขาสูยุคกลางหรือยุคมืดในทุกๆ ดาน
ผูคนเริ่มอพยพจากเขตเมืองออกไปอาศัยอยูตามชนบทกันอีกครั้ง เปนยุคที่ผูคนไดแตกกระสายกัน
เป น กลุ ม ก อ นต า งๆ จากการถู ก รุ ก ราน โดยการเกิ ด ที่ พึ่ ง ใหม ๆ เช น เจ า ผู ค รองนครต า งๆ ที่ มี
ความสามารถในการสูรบ หรือพึ่งพิงพระเจาที่มีอิทธิพลตอจิตใจได โดยการยอมทํางานหนักเพื่อ
แลกกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของตน ในยุคนี้ไดเกิดระบอบการเมืองในรูปแบบใหม
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จากดินแดนในอิทธิพลของอาณาจักรโรมัน กรุงโรมไดรับการออกแบบโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิต
ของชาวเมืองเปนสําคัญ การเลือกที่ตั้งของเมืองโดยคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย มีการรวม
เทวสถาน บริเวณคาขาย และสถานที่ชุมนุมทางสังคมเขาดวยกัน เรียกวา Forum โดยอาคาร
สาธารณะแยกออกไปตั้งบริเวณดานนอก การจัดระบบประปาผานระบบทอสงน้ําจากนอกเมือง
ระบบถนนมีลักษณะเปนถนนเรียบกวางปูดวยหินเพื่อความสะดวกในการสัญจร และมีการสราง
สวนสาธารณะเกิดขึ้น เพื่อทําใหคุณภาพชีวิตของชาวโรมันในกรุงโรมดํารงชีวิตอยางมีความสุข
สะดวกสบาย และปลอดภัย
ตอมากรุงโรมเริ่มเสื่อมลง เมื่อพื้นที่ปาและแหลงเกษตรกรรมเริ่มลดลง การใช
ชีวิตอยางหรูหราฟุมเฟอยเกินความจําเปนของผูคนในเมือง รวมทั้งความออนแอของทหารรับจางที่
ไมดูแลเอาใจใสตอทรัพยากรอันยิ่งใหญไพศาล และการถูกรุกรานจากศัตรูจนทําใหชาวเมืองตอง
หลบลี้ภัยไปอยูตามชนบท สงผลอาณาจักรโรมันคอยๆ เสื่อมลงและลมสลายไปในที่สุด ในราว
คริสตศตวรรษที่ 3 นับเปนการสิ้นสุดอารยธรรมในยุคคลาสสิค จนเขาสูยุคมืดหรือยุคกลางเปน
เวลานานนับพันป
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ที่เรียกวา Feudal หรือระบบเจาครองที่ดิน โดยมี Lord เปนเจาของที่ดินขนาดใหญที่ประชาชน
อาศัยและทํามาหากินอยู ในยุคนี้ไดเกิดเมืองอิสระขนาดเล็กๆ ขึ้นเปนจํานวนมาก ทั้งการสราง
เมืองบนยอดเขาสูง หรือตามเกาะตางๆ เพื่ออาศัยความไดเปรียบทางลักษณะภูมิประเทศเปน
ยุทธศาสตรในการปองกันผูรุกรานระหวางชนชั้นปกครองตางๆ ทําใหเกิดเมืองที่มีกําแพง คู คลอง
เพื่อปองกันศัตรูขึ้น ดังนั้นลักษณะของเมืองในยุคนี้จึงมีรูปแบบเดียวกัน คือ มีปราสาทที่มีหอคอย
ของเจาผูครองนคร และโบสถที่ตั้งอยูบนเนินสูง ทามกลางบานเรือนที่เกาะกลุมกันอยูอยางแออัด
ดานลาง ชนชั้นสูง และชนชั้นปกครองมีรายไดจากการยึดครองที่ดิน สวนชาวนาไมมีสิทธิ์ออกจาก
ที่นาของตน เมื่อไมมีเมืองที่เปนศูนยกลางใหผูผลิตนําสินคาเพื่อวางขาย จึงมีเพียงการผลิตเพื่อ
ความอยูรอดเทานั้น โดยมีศูนยรวมจิตใจ คือ อารามตางๆ ทางศาสนา ที่มีความสําคัญยิ่งกวาเมือง
หลวงของประเทศ
ในราวศตวรรษที่ 11 ไดมีการฟนฟูเมืองเกาๆ ขึ้นมาใหมอีกครั้ง รวมทั้งเมือง
โรมันในอดีต การผลิตเพื่อการคาเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง จากการที่ผูรุกรานไดเขามา
ตั้งรกรากในฝรั่งเศสอยางถาวร ชาวยุโรปมีการรวมตัวกันทําสงครามครูเสดเพื่อตอตานชาวมุสลิม
ขึ้น ภายหลังจากสงครามสิ้นสุดลงไดมีการเปลี่ยนเสนทางถนนสําหรับการเดินทัพ และสนามรบ
ตามจุดสําคัญตางๆ ถูกขยายกลายเปนตลาดขึ้น และคอยขยายกลายเปนเมืองขึ้นในที่สุด ผูที่เขา
มาตั้งรกรากใหมมีอิสระในการเดินทางไปคาขายสินคาตามจุดตางๆ ไดอยางสะดวก เมืองจึง
กลายเปนศูนยรวมของผูคนที่ปกปองและรักษาสิทธิเสรีภาพของตน มีการออกกฎหมายกันเอง การ
มีที่วางสาธารณะสําหรับทุกคนในเมืองไดใชสอย มีการผลิตเงินตรา และการผลิตอาวุธเพื่อตั้งรับ
กับศัตรูที่จะเขามารุกราน ในยุคนี้พอคาทําการคาตามบานเรือนของตน สวนการแลกเปลี่ยนสินคา
ภายในเมืองเกิดขึ้นในบริเวณที่วางสาธารณะนั่นเอง เมืองจึงกลายเปนทั้งแหลงผลิตและแหลงซื้อ
ขายสินคาทั้งของชาวเมืองดวยกันเอง และระหวางเมืองกันดวย
เมื่อการคาในเมืองเริ่มเจริญรุงเรืองขึ้น ทําใหศูนยกลางการคาภายในเมืองเริ่ม
เกิดความแออัดขึ้น จึงมีการขยายถนน และเกิดตลาดใหมขึ้น มีการสรางน้ําพุไวสําหรับดื่ม บริเวณ
ดังกลาวนี้ไดกลายเปนศูนยกลางการคาใหมสําหรับคนเมืองขึ้น มีการสรางที่พักแรมบริเวณชาน
เมือง และนอกเมือง ทําใหเกิดชุมชนใหมๆ ขึ้น ซึ่งในบางครั้งมีความเจริญมากกวาและมีอิทธิพล
เหนือกวาในบริเวณตัวเมืองเกา จึงตองมีการขยายกําแพงเมืองเพื่อผนวกชุมชนใหมๆ เหลานี้ให
กลายเปนสวนหนึ่งของเมืองขึ้นเพื่อความเปนเอกภาพ โดยมีการสรางอาคารบานเรือนใหมๆ นอก
บริเวณกําแพงเมืองดวย เมื่อมีการขยายกําแพงเมืองขึ้น สงผลใหพอคาและนายทุนร่ํารวยมากขึ้น
ไมแพผูครองนคร ทําใหมีอํานาจในการตอรองสูงขึ้น สวนพระเริ่มถูกลดบทบาทลงจนตองยายไป
ชวยเหลือผูคนในบริเวณนอกเมือง หรือกอตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น

ภาพที่ 3.3 ภาพเมืองเวนิส อิตาลี ในศตวรรษที่ 18 ภาพที่ 3.4 ภาพเทพเจาเนปจูน เมืองฟลอเรนซ อิตาลี

4) เมืองในยุคนีโอคลาสสิค หรือ เมืองแนวใหม
ในสมัยยุคกลางไดเกิดชุมชนเมืองตางๆ ขึ้นมามากมาย มีการขยายตัวของเมือง
เพิ่มมากขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 14 เชน เมืองฟลอเรนซ เวนิส และปารีส ดังที่กลาวมาแลวขางตน
สืบเนื่องจากการเฟองฟูทางระบบการคาและการเงิน ตลอดจนมีความปลอดภัยในเรื่องการปองกัน
ศัตรูผูรุกรานมากขึ้น สภาพอาคารบานเรือนเพิ่มจากเดิม 1-2 ชั้น เปน 3-4 ชั้น ประชากรเพิ่มมาก
ขึ้นจนเขาสูยุคนีโอคลาสสิค ซึ่งเปนยุคที่สถาปตยกรรมกรีก และโรมัน กลับมามีอิทธิพลในการฟนฟู
เมืองใหมีความวิจิตรตระการตาขึ้นมาอีกครั้ง เริ่มจากยุคเรอเนซอง ในตนคริสตศตวรรษที่ 15 ซึ่งมี
จุดเดนเกี่ยวกับการใชศิลปะโบราณเขามาประดับประดา โดยเฉพาะอนุสาวรียบริเวณใจกลางเมือง
และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนถึงคริสตศตวรรษที่ 15 ซึ่งเปนยุคบารอค ซึ่งเปนยุคเฟองฟูของ
งานศิลปะทุกแขนง ซึ่งรวมถึงความสวยงามและวิจิตรของสถาปตยกรรมในการสรางบานแปลง
เมืองดวย
ในยุคบารอคเมืองนอยใหญในทวีปยุโรปมีการรวมตัวกันเปนประเทศตางๆ ขึ้น
ประกอบกับการคิดคนระบบปองกันภัยในรูปแบบอื่นๆ ทําใหกําแพงเมืองหมดความสําคัญในการ
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ในยุคนี้เปนยุคเริ่มตนของการเกิดศูนยกลางการคาขายในระดับภูมิภาคขึ้น ทั้ง
ในบริเวณคาบสมุทรอิตาลี บริเวณทะเลเหนือฝงทะเลบอลติค และบริเวณลุมแมน้ําไรน ประเทศ
เยอรมัน เปนตน ศูนยกลางการคาตางๆ ไดขยายตัวเปนเมืองขนาดใหญในคริสตศตวรรษที่ 13
เชน เมืองฟลอเรนซ เวนิส และปารีส เปนตน จากที่มีประชากรนับหมื่น กลายเปนจํานวนนับแสน
ในคริสตศตวรรษที่ 14 ในยุคนี้จะมีนายทุนผูมั่งคั่งเปนผูอุปถัมภงานศิลปะจนรุงเรือง และนําไปสู
การออกแบบเมื อ งโดยการนํ าลวดลายของเรขาคณิตมาใช มี การนํา ภาพเขี ย นทั ศนีย ภาพมา
จินตนาการเปนผังเมืองอยางวิจิตร และมีการปรับปรุงพื้นที่วางสาธารณะใจกลางเมืองใหเปน
ระเบียบสวยงาม
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ปองกันเมืองตอไป เมืองในยุคนี้จึงมีการเปดกวางขยายตัวสูพื้นที่รอบนอก และไดรับการออกแบบ
ใหยิ่งใหญและวิจิตร ทั้งสถาปตยกรรมและศิลปกรรมเพื่อประกาศบารมีของผูนําแตละประเทศ
การออกแบบเมืองเปนไปตามอุดมคติที่มีความเปนระเบียบ โดยใชเสนลวดลายเลขาคณิตวาด
ผังเมืองแบบตางๆ ที่สวยงาม มีการตัดถนนขนาดใหญเปนแกนเสนตรงผานกลางชุมชนแออัดใน
ยุคกลาง เพื่อเปดทัศนวิสัยใหเห็นอาคารสําคัญตางๆ ที่ถูกบดบังทัศนียภาพที่งดงามไป เชน โบสถ
มหาวิหาร มีการปรับรูปทรงที่วางดานอาคารใหรับกันอยางเปนระเบียบ และใหความรูสึกปดลอม
นอกจากนี้ในยุคนี้ยังนิยมวางรูปปน น้ําพุ ในตําแหนงที่สัมพันธกับสภาพแวดลอมโดยรอบ เชน
บริเวณจัตุรัสที่สําคัญตางๆ ที่กรุงโรม และนครเวนิส ของประเทศอิตาลี
ในชวงคริสตศตวรรษที่ 17-18 เมืองสําคัญตางๆ ในทวีปยุโรปในยุคบารอค
อาทิเชน กรุงลอนดอน ปารีส โรม มาดริค เบอรลิน และเวียนนา ตางแขงขันกันปรับปรุงเมืองให
วิจิตร ยิ่งใหญ อลังการ เพื่ออวดโฉมอารยธรรมที่ฟนฟูใหมของเมืองนั้นๆ มีการตัดถนนแกนกวาง
ใหญเชื่อมสถานที่สําคัญตางๆ เชน ถนนชองส เอลิเซ กลางกรุงปารีส ซึ่งเปนตนแบบของถนนราช
ดําเนินของประเทศไทย เปนตน ตลอดทั้งการใหความสําคัญกับพื้นที่สาธารณะเพื่อการพักผอน
รื่นรมย เปนตน

ภาพที่ 3.5 ภาพถนนชองส เอลิ เซ กรุงปารีส ฝรั่งเศส ภาพที่ 3.6 จัตุรัสปอาซซานาโวนา กรุงโรม อิตาลี

ในยุคสมัยนี้ไดมีการคนพบทวีปอเมริกา ผูคนไดมีการอพยพเคลื่อนยายไปตั้ง
ถิ่นฐานยังทวีปใหม และเนื่องจากผูคนที่อพยพไปอยู ณ ดินแดนใหมตางใฝหาเสรีภาพ ทําใหเกิด
รูปแบบของเมืองยอยๆ ที่มีสถานที่พบปะ และเกิดชุมชนใหมๆ อยูทั่วไป โดยมีการนําความคิดการ
วางผังเมืองในยุคกลางของยุโรปมาใช แตเนื่องจากเปนดินแดนใหมที่ทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพอยาง
เต็มเปยม ไมมีชนชั้นขุนนาง ทุกคนมีสิทธิบริหารเมืองของตน เมืองจึงมีการขยายตัวและ
เจริญเติบโตไปอยางรวดเร็ว โดยมีการวางรูปแบบของผังเมืองตามรูปทรง Aristocrati คือ มีรูปแบบ
ผังเมืองเปนตาราง และมีศูนยกลางจัตุรัสตรงใจกลางเมือง ตลอดจนมีสวนสาธารณะ ซึ่งเปนการ

5) เมืองในยุคอุตสาหกรรม
เมืองในยุคนี้เกิดขึ้นในราวคริสตศตวรรษที่ 19 ซึ่งเปนยุคเริ่มตนของเครื่องจักร
และเกิดรูปแบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม จึงเกิดระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญขึ้น เกิดชน
ชั้นกรรมาชนและสหภาพแรงงานขึ้นมากมาย เครื่องจักรไอน้ําไดเกิดการปรับปรุงการคมนาคม
อยางขนานใหญ ทั้งทางเรือ ทางรถไฟ และทางอากาศ การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคนี้ กอใหเกิด
การเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในเมืองใหญเปนอยางมาก เนื่องจากเมืองนั้นไดเกิดสภาพเปนเมือง
อุตสาหกรรมขึ้น สงผลใหผูคนจากชนบทตางอพยพเขาสูเมือง จํานวนประชากรในเมืองจึงเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว กอใหเกิดความแออัดยัดเยียดในเมือง เกิดปญหาดานอากาศเปนพิษ ชุมชนแออัด
ปญหาความยากจนขึ้น สงผลใหเมืองที่เคยสวยงามในยุคบารอค ทั้งในยุโรปและอเมริกาเต็มไป
ดวยชุมชนแออัด จากการกดขี่และเอารัดเอาเปรียบของชนชั้นนายทุน ทําใหชนชั้นแรงงานตอง
อาศัยอยูกันอยางแออัด สภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลงไปตามลําดับ
จากการที่ผูคนอพยพเขามาอยูในเมืองใหญเปนจํานวนมากนั้น และประชากร
ในชนบทลดจํานวนลง โดยราคาที่ดินในเมืองมีอัตราที่สูงขึ้นอยางรวดเร็ว ตอมาไดเกิดระบบการ
จัดแบงพื้นที่ใชสอยในเมือง หรือการจัดโซนนิ่ง เพื่อควบคุมการใชที่ดินในเรื่องสวัสดิการความ
เปนอยูของประชาชน นอกจากนี้ไดเกิดระบบการใหบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานแกประชาชนใน
เมือง ทั้ งสาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆ เชน ระบบไฟฟา ระบบประปา โทรศั พท และมี
หนวยงานขึ้นมารับผิดชอบเพื่อทําหนาที่ 2 ดาน คือ การอํานวยการบริการตามความเปนขั้น
พื้นฐาน และการเรียกเก็บคาบริการในอัตราที่เปนธรรม เปนตน
6) เมืองในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปจจุบัน
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองตางๆ ทั่ วโลกขยายตัวอยางรวดเร็ ว
ศูนยกลางการขยายตัวของเมืองไดเคลื่อนยายจากประเทศในยุโรปและอเมริกามายังประเทศกําลัง
พัฒนา ประชากรเมืองเพิ่มขึ้นจาก 200 ลานคน เปน 2,000 ลานคน และจะเปน 4,400 ลานคนใน
ค.ศ.2025 ปจจุบันมหานครที่มีประชากรมากกวา 10 ลานคน มีอยู 20 แหงทั่วโลก 19 เมืองใน
25 เมืองขนาดใหญสุดอยูในประเทศกําลังพัฒนา
การที่เมืองในประเทศกําลังพัฒนาไดมีการขยายตัวอยางรวดเร็วในระยะหลัง
เพราะการขยายตัวของระบบอุตสาหกรรม และความยากจนของชาวชนบท ทําใหผูคนจากชนบท
จํานวนมากไดมีการอพยพเขาสูเมือง นับเปนปรากฏการณใหมของกระบวนการกลายเปนเมือง
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เปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการกระจายตัวแบบรัศมีมาเปนตารางสี่เหลี่ยม เมื องที่สรางมากอน
สามารถขยายตัวไปตามเสนทางที่เชื่อมตอเมือง เมืองสมัยนั้นเปรียบเสมือนกับสโมสร ทุกคน
สามารถเปนสมาชิกได มีการปลูกบานชิดกัน ดวยกฎหมายที่วาหามไมใหสรางบานไกลออกไปจาก
บานหลังอื่นๆ เปนตน
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ของประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย แตในทางกลับกันการอพยพเขาสูเมืองของประชากรใน
ประเทศพัฒนาแลวไดมีการลดจํานวนลง และมีการเคลื่อนยายออกจากเมืองมาพักอาศัยและ
ตั้งถิ่นฐานตามชานเมืองและเมืองเล็ก โดยเฉพาะ ชนชั้นกลางที่มีความรู และชนชั้นสูง เนื่องปญหา
ความเสื่อมโทรมตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในเมืองใหญ
นับตั้งแตปลายทศวรรษที่ 1990-ป จจุบัน การสรางเมืองใหมๆ ได มีการคํานึงถึงความ
นาอยูและยั่งยืน โดยการสรางความสมดุลระหวางสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่
มนุษยสรางขึ้น นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากเปนเมืองที่ไมทําลายตัวเอง และไมทําลาย
สิ่งแวดลอมโดยรอบ
3.1.2 การพัฒนาเมืองของประเทศไทย
ลั ก ษณะการขยายตั ว เมื อ งในอดี ต ของประเทศไทยเป น ไปตามธรรมชาติ ข าด
มาตรการควบคุมทางดานผังเมือง จากการศึกษาการพัฒนาเมืองในอดีตพบวา เมืองตางๆ ใน
ประเทศไทยตั้งแตในอดีตตั้งอยูริมฝงแมน้ํา เชน เมืองเชียงใหม พิษณุโลก อยุธยา และกรุงเทพฯ
เพราะการสรางเมืองติดตัวลําน้ําเปนตําแหนงที่งายตอการการใชน้ําสําหรับการอุปโภคและบริโภค
และเปนตําแหนงที่งายสําหรับการติดตอกับเมืองอื่นๆ โดยอาศัยแมน้ําเปนเสนทางการคมนาคมใน
การติดตอและคาขาย โดยการคมนาคมทางน้ําเปนเสนทางหลักในการติดตอสื่อสารกอนที่จะมีการ
ตัดถนน การคมนาคมทางน้ําจึงคอยๆ ลดบทบาทลงในยุคตอมา
ตอมาเมื่อมีการพัฒนาการคมนาคมทางบก ทั้งทางถนน และทางรถไฟ มีมากขึ้น
ทําใหเกิดการวางผังถนน การตัดถนนสายตางๆ การตัดทางรถไฟผานเมือง ทําใหเมืองขยายตัวขึ้น
เองไปหาสถานีรถไฟ และขยายตัวเองไปตามถนนที่ตัดขึ้นใหมเชนกัน เนื่องจากการพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมมีโอกาสพัฒนาชุมชนเมืองขึ้นได และมีโอกาสพัฒนาตอไปเปนเมืองขนาดใหญใน
อนาคตไดเสมอ ดังตัวอยางการพัฒนากรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของไทย ซึ่งมีลําดับการพัฒนา
เมือง ตั้งแตการเริ่มตนตั้งเปนเมืองมีตําแหนงที่อยูบนริมฝงแมน้ํา ซึ่งเปนตําแหนงที่งายตอการ
คมนาคมติดตอกับเมืองอื่นๆ ทางน้ํา และเปนตําแหนงที่งายตอการดํารงชีวิตของประชากรภายใน
เมือง
กรุงเทพฯ ตั้งอยูบนริมฝงแมน้ําที่ลอมรอบดวยดินตะกอนใหมซึ่งอยูทางดานทิศ
ตะวันออก สวนทางดานทิศตะวันตกติดกับแมน้ําเจาพระยา เปรียบเสมือนแนวปองกันทางดาน
ทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ ไดเปนอยางดี การเลือกตั้งเมืองกรุงเทพฯในระยะเริ่มแรกนั้นจึงเปน
ตําแหนงที่สามารถปกปองภัยจากการรุกรานไดเปนอยางดี กรุงเทพฯ ไดพัฒนาตัวเองขยายกวาง
ไปบนดินตะกอนของลุมแมน้ําเจาพระยา และมีการขุดคูคลองตางๆ ขึ้นมากมาย เพื่อใชในการ
คมนาคมติดตอกัน จึงเปนผลทําใหกรุงเทพฯ มีคลองเปนจํานวนมากจนไดรับสมญานามวา “เวนิส
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ตะวันออก” การตั้งถิ่นฐานบานเรือนจึงไดกระจายไปตามคูคลองตางๆ ทําใหเมืองมีการพัฒนามาก
ขึ้น และกระจายตัวไปจากเดิมมากขึ้นตามลําดับ ดังนี้
1) ระยะเริ่มแรก กรุงเทพฯ เปนเมืองกสิกรรม เมืองมีกําแพงเมืองลอมรอบรอบๆ
ตัวเมืองเปนเรือกสวนไรนา มีคลองตางๆ มากมาย การขนสงทางน้ําเปนหัวใจของการเดินทาง การ
ขยายตัวของเมืองก็จะขยายตัวไปตามแนวแมน้ํา ลําคลองเนื่องจากสะดวกในการขนสง
2) ตอมามีการกอสรางถนนขนานไปกับแนวคลอง ทําใหจัดระบบถนนเปนใยแมง
มุมในบริเวณศูนยกลางเมือง รถที่ใชเปนรถมา และรถเข็น เมืองจึงเริ่มขยายไปตามแนวถนน แต
ออกไปไดไมไกลมากนักเนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องพาหนะการเดินทาง
3) พ.ศ.2435 มีการสรางรถไฟเชื่อมสูจังหวัดตางๆ ของประเทศ แตก็ไมไดมีบทบาท
ในการกระตุนการขยายตัวของเมืองมากนัก
4) ตอมามีการสรางทางหลวงจากกรุงเทพฯ ไปสูภาคตางๆ คือ ภาคเหนือ (ถนน
พหลโยธิน) ภาคใต (ถนนเพชรเกษม) และภาคตะวันออก (ถนนสุขุมวิท)
5) หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จํานวนประชากรของกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ประชากรจากตางจังหวัดอพยพเขามาตั้งถิ่นฐาน และหางานทําในอัตราที่สูงมาก ใน พ.ศ.2495 มี
ประชากร 1,081,963 คน เพิ่มเปน 2,614,356 คน ใน พ.ศ.2510 และเพิ่มเปน 5,584,226 คน
ใน พ.ศ.2537
6)
การพัฒนาตามผังเมืองไมมีประสิทธิภาพ เมืองยังคงขยายตัวออกไปตาม
ธรรมชาติ
7) เมืองขยายตัวไปทางดานทิศตะวันออก ตามเสนทางคมนาคมเปนสวนใหญ
ที่อยูอาศัยกระจายอยูทั่วไปรอบนอกของชุมชนทุกดาน ตามเสนทางคมนาคมไปถึง
8) การพัฒนาที่ดินของเอกชนกระทําไดโดยเสรี หมูบานจัดสรรเกิดขึ้นทั่วไป เมือง
กระจายตัวออกไปเรื่อยๆ จากศูนยกลางเมืองสูรอบนอกของเมือง
9) ลักษณะการขยายตัวเปนแบบเมืองมีหลายศูนยกลาง
10) ผังเมืองรวมที่มีผลใชบังคับเปนครั้งแรก คือ ผังเมืองรวมเมืองระยอง เมื่อป
พ.ศ.2526 สวนผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครไดประกาศเปนกฎกระทรวงครั้งแรกในป พ.ศ.2535
ในปจจุบันเทศบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางไดทยอยจัดทําผังเมืองรวมของตนเองมาก
ขึ้นเปนลําดับ และคาดวาจะครบถวนทุกเทศบาลและองคการปกครองสวนทองถิ่นใน 5 ปนี้
11) กรมการผังเมืองไดวางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเสร็จ และประกาศใชบังคับ
เปนกฎกระทรวงเพื่อเปนกรอบการพัฒนาเมือง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2535 เปนกฎกระทรวง
ฉบับที่ 116 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มีอายุใชบังคับ
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5 ป และกรุงเทพมหานครไดจัดทําผังเมืองรวมอยางตอเนื่อง ปจจุบันเปนฉบับที่ 3 ใชบังคับจนถึงป
พ.ศ.2554

ภ

ภาพที่ 3.7 ภาพแสดงการสรางบานเมืองของกรุงเทพฯ ในสมัยรัชกาลที่ 5
กรุงเทพมหานครจัดไดวามีความเหมาะสมในแงที่มีตําแหนงที่ตั้งที่เปนศูนยกลาง
ของแตละภูมิภาคไดเปนอยางดี เพราะมีระยะทางจากกรุงเทพฯ ไปยังภาคตางๆ ของประเทศที่
ใกลเคียงกัน ภาคตางๆ เหลานี้ มีระยะหางจากกรุงเทพฯ เปนระยะที่ใกลเคียงกัน เนื่องจาก
กรุงเทพฯ ตั้งอยูตําแหนงตรงกลางระหวางภาคตางๆ ของประเทศ จึงมีความเหมาะสมที่จะเปน
เมืองหลวงของประเทศเปนอยางยิ่ง ซึ่งมีขนาดใหญกวาเมืองที่ใหญ เปนอันดับที่ 2 คือ เมือง
เชียงใหม กวา 40 เทา ทําใหรูปแบบการแจกกระจายทางดานขนาดของเมืองในประเทศไทยเปน
แบบ Primate City โดยมีกรุงเทพฯ เปนเอกนคร เมืองที่รองลงไป คือ เมืองเชียงใหม นั้นจะมีขนาด
ไลเลี่ยกับเมืองที่มีขนาดรองลงไปอีก
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ในสวนการสร างบ านแปลงเมืองในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ มีความแตกตา ง
หลากหลาย ของลักษณะภูมิประเทศและระบบนิเวศเปนอยางมาก ดังตอไปนี้
ภาคเหนือ ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบระหวางเขา การสรางบานแปลงเมืองแต
ครั้งโบราณจะจัดตั้งชุมชนเกษตรตามภูมิประเทศที่เปนที่ราบเชิงเขา และจัดระบบชลประทานที่
เรียกวา เหมืองฝาย (มีบัญญัติไวใน มังรายศาสตร) และสืบสานมาจนถึงปจจุบัน การยึดหลักการ
ที่วา “กินแมน้ําเดียวกัน” “ไปวัดเดียวกัน” พึ่งพาอาศัยกัน แบงกันกิน แบงกันใช ความเปนปกแผน
มั่นคงของลานนาจึงเกิดขึ้น และขยายผลตอมาเปนเครือขายของชุมชนหลายๆ พื้นที่ และสรางเปน
ศูนยกลางทางการปกครองเปนนครขึ้นตามริมฝงแมน้ําปง วัง ยม นาน เชน เมืองเชียงใหม ลําพูน
ลําปาง แพร และนานขึ้น
ภาคกลาง การตั้งทําเลบานเมืองของภาคกลางมีความแตกตางจากภาคเหนือ
เพราะจําเปนตองตั้งบานเรือนอยูใกลน้ําเปนหลักตั้งแตระยะแรกเริ่ม จึงเกิดเปนระบบนิเวศลักษณะ
พิเศษ ที่กรุงศรีอยุธยาที่เปนเกาะอยู มีแมน้ําลอมรอบหลายสายที่สามารถใชเปนแนวปองกันเวลา
มีศึกสงครามที่เหมาะสม พรอมกันนั้น แมน้ําคูคลองหลายสายก็นําความอุดมสมบูรณมาหลอเลี้ยง
ที่ราบกวางใหญภาคกลาง กรุงศรีอยุธยา และเมืองบริวาร จึงสามารถทําไรนาขนาดใหญเพื่อเลี้ยง
พลเมื อ งจํ า นวนมากไว เ ป น กํ า ลั ง ของบ า นเมื อ งได เ ป น อย า งดี สื บ มา ซึ่ ง กรุ ง ธนบุ รี และ
กรุงเทพมหานคร ไดจําลองเอาแบบอยางการสรางบานแปลงเมืองของกรุงศรีอยุธยาที่เปนเมืองมี
แมน้ําลอมรอบ มาจัดตั้งเปนกรุงธนบุรี และกรุงเทพมหานครตอมา ซึ่งทําใหมีอัตลักษณที่แตกตาง
จากเมืองอื่นๆ ของโลกเปนอยางมาก โดยการวางผังเมืองกรุงเทพฯ ตามลักษณะของระบบนิเวศที่
รูจักกันอยางแพรหลายวา “ เดือนสิบเอ็ดน้ํานอง เดือนสิบสองน้ําทรง เดือนอายเดือนยี่ น้ําก็รี่ไหล
ลง” ซึ่งหมายถึง การสรางความสุขและสุขภาพอนามัยที่ดีของการระบายน้ําตามฤดูกาล พรอมกับ
การพัฒนาเรือกสวน ไร นา การขุดคูคลองเพิ่มเติมเพื่อการคมนาคม และการสรางความอุดม
สมบูรณเปนเครือขายโยงไปถึงกันในภาคกลางได ซึ่งนับเปนลักษณะเดนของภาคกลางที่มีอัต
ลักษณพิเศษของความเปนที่ราบลุมแตกตางจากภาคอื่นๆ
ภาคอีสาน ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบสูง มีแมน้ําโขง ชี มูล และแมน้ําสาขาชวย
หล อ เลี้ ย ง แต ยั ง มี พื้ น ที่ อี ก หลายแห ง ที่ ห า งไกลจากแม น้ํ า สายหลั ก และแม น้ํ า สาขาเหล า นี้
โดยเฉพาะอยางยิ่งทางภาคอีสานตอนใต ในสมัยโบราณ ทางภาคอีสาน มีธรรมเนียมการขุด “บา
ราย” หรือ อางเก็บน้ําขนาดใหญ สรางไวเปนสวนหนึ่งในบริเวณเทวสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเปนที่กัก
เก็ บ น้ํ า สํ า หรั บ อุ ป โภคในยามขาดแคลนน้ํ า โดยเฉพาะในช ว งหน า แล ง ทํ า เช น นี้ สื บ มาหลาย
ศตวรรษ ซึ่งเปนลักษณะพิเศษที่ภาคอีสานดํารงอยูไดเพราะมีน้ําหลอเลี้ยงตลอดป
ภาคใต มีลักษณะที่แตกตางจากภาคอื่นๆ คือ มีลักษณะภูมิประเทศเปนแหลมยื่น
ยาวออกไปสูคาบสมุทรมลายู มีทะเลขนาบอยูทั้งสองขาง คือ ทะเลอาวไทย อันเปนสวนหนึ่งของ
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มหาสมุทรแปซิฟก และทะเลอันดามันอันเปนสวนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดีย มีแมน้ําสายหลัก คือ
แมน้ําตาป และมีแมน้ําสายสั้นๆ อื่นอยูทุกๆ จังหวัด ซึ่งเปนที่ตั้งของเมืองทางภาคใต การทํามาหา
กินของชาวใตนอกจากอาชีพประมงแลว ยังมีการทําไรนาในพื้นที่นอยใหญที่มีน้ําหลอเลี้ยง โดย
ภาคใตมีฝนตกชุกลักษณะการทําสวน ไร นา ซึ่งมีลักษณะแตกตางจากในภาคอื่นๆ ซึ่งเปนสีสันที่
เปนความหลากหลายของสังคมไทยที่ในแตละภาคจะมีเอกลักษณเฉพาะตัวที่มีความแตกตางกัน
และมีบางอยางที่คลายคลึงกันแตสามารถผสมผสานกันไดอยางลงตัว
ในการพัฒ นาเมื อ งของประเทศไทย นั บตั้ ง แต ชว ง พ.ศ.2518 จนถึ ง ป จ จุ บัน มี
กระบวนการกลายเปนเมืองที่ไมแตกตางจากเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ โดยเฉพาะ
การเกิดเมืองเอกนคร การมีกระบวนการกลายเปนเมืองเกินระดับ และการไมมีระบบเมืองที่จะเปน
ตัวชวยกระจายความเจริญออกไปในแตละภาค ใน พ.ศ.2518 ประเทศไทยมีจํานวนประชากรเมือง
24% มีชุมชนเมือง 424 แหง เปนเขตเทศบาล 119 แหง ใน พ.ศ.2531 จํานวนประชากรเมือง
เพิ่มขึ้นเปน 28.7% เปนเมืองขนาดเล็ก 363 แหง เมืองขนาดกลาง 271 แหง และเมืองขนาดใหญ
26 แหง อัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ย 4% ตอป ในปจจุบัน (พ.ศ.2550) เมืองของประเทศไทยมีการ
ขยายตัวในทุกภูมิภาค เมืองในภูมิภาค โดยเฉพาะศูนยกลางความเจริญมีโอกาสเจริญเติบโตขึ้น
อยางตอเนื่อง เชน เมืองเชียงใหม เมืองขอนแกน เมืองหาดใหญ เปนตน และเมืองชายแดนตางๆ มี
การลงทุนกับกลุมประเทศในระดับภูมิภาคมากขึ้น เชน โครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ โครงการความรวมมือในเศรษฐกิจสามฝาย หรือ IMT โครงการ
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว และไทย-พมา ตลอดทั้งโครงการความรวมมือในระดับอนุภูมิภาค
ระหวางประเทศไทยกับประเทศในเอเชียใต เปนตน
จึงสรุปไดวา วิวัฒนาการของเมือง ไมวาจะเปนเมืองใดๆ ก็ตามในโลกนี้ลวนแตมี
ความสัมพันธอยางใกลชิดกับวิวัฒนาการทางสังคมอยางแยกจากกันไมได เพราะมนุษยกับเมือง
เปนสิ่งที่ตองอยูคูกันไมวาจะผานมากี่ยุคกี่สมัยก็ตาม เพราะเปนสิ่งที่ธรรมชาติไดกําหนดมาแลว
ถามีเมืองแตขาดวิวัฒนาการทางสังคมความมีชีวิตชีวาของเมืองก็จะไมเกิด และเมืองนั้นๆ ก็จะ
พัฒนาตอไปไมไดจนกระทั่งกัลปวสานไปในที่สุด การพัฒนาทางสังคมของมนุษยจะแสดงออกเปน
รูปธรรมดวยจํานวนและขนาดของเมือง เมืองจึงเปนตัวชี้วัดหรือ indicator รวมของการพัฒนาของ
มนุษย การกอรูปเปนเมืองจะแสดงออกดวยองคประกอบเมืองและชุมชน
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แผนภูมิที่ 3.1 แสดงวิวัฒนาการของการพัฒนาเมือง
3.2 ปจจัยที่ใชในการวิเคราะหระบบเมืองและชุมชน
ปจจัยที่ใชในการวิเคราะหระบบเมืองและชุมชน ประกอบดวย
1) ดานกายภาพ (โครงสรางพื้นฐาน)
เปนการใหความสําคัญกับเรื่องการคมนาคมในรูปแบบตางๆ ซึ่งมีทั้งทางบก ทางน้ํา
และทางอากาศ การคมนาคมขนส ง ถือ เปน ระบบโครงสรา งพื้น ฐานที่ พั ฒ นาโดยภาครั ฐ เป น
โครงสรางหลักที่ทําใหเมืองขยายตัวอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายผูคน สินคาไปยังพื้นที่
ตางๆ โดยมีเสนทางคมนาคมเปนตัวเชื่อมกลางกิจกรรม โดยเปนการเชื่อมโยงระหวางภาค ซึ่ง
ระบบคมนาคมเหลานี้เปนสิ่งสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของเมือง ดังนั้น ในการจะพิจารณาลําดับ
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ความเปนเมืองเรื่องของการคมนาคมขนสง จึงเขามาเปนปจจัยหนึ่งของการพิจารณา เพราะแสดง
ถึงพื้นที่ที่มีกิจกรรมและเสนทางผานของสินคาและผูโดยสาร ซึ่งในการพิจารณานี้จะมองทั้งเรื่อง
เสนทาง ระบบ จํานวนผูโดยสารของการคมนาคมขนสง ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ
2) ดานเศรษฐกิจ
2.1 การคาและพาณิชย
ปจจัยทางดานการคาและพาณิชยเปนปจจัยที่สามารถใชชี้วัด ความมั่นคง และ
ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่ ซึ่งการพิจารณาตัวแปรเหลานี้จะตองพิจารณาจาก
ตัวแปรหลายๆ ตัว เพื่อแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ซึ่งปจจัยรวมเหลานี้จะบงบอกถึงความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่ที่แตกตางกันได สําหรับ
ปจจัยดังกลาวนั้น ไดแก เรื่องจํานวนรานคาปลีก จํานวนธนาคาร จํานวนบริษัทประกันภัย จํานวน
ตัวแทนจําหนายรถยนต จํานวนตัวแทนตลาดกลางสินคา และรานคาปลีกขนาดใหญ ปจจัยเหลานี้
เปนปจจัยที่บอกถึงศักยภาพของพื้นที่ได แตอยางไรก็ตามในการวิเคราะหลําดับเมืองนั้น
จําเปนตองพิจารณาในทุกปจจัยรวมกัน เพราะปจจัยแตละตัวแสดงถึงบทบาทและศักยภาพของ
เมืองที่แตกตางกัน สงผลใหเมืองมีบทบาทหนาที่ที่แตกตางกันไป
2.2 อุตสาหกรรม
พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องเมืองอุตสาหกรรม จํานวนโรงงานขนาดเล็ก จํานวนโรงงาน
ขนาดกลาง จํานวนโรงงานขนาดใหญที่มีอยูในแตละพื้นที่ ประเภทของอุตสาหกรรม เนื่องจาก
เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมเปนสาขาการผลิตที่สําคัญเปนอันดับ 2 ของเมืองที่มีผลตอขนาด และ
อัตราการเติบโตของรายไดประชาชาติตอหัว โดยปจจัยทางดานอุตสาหกรรม จะเปนปจจัยดึงดูด
ใหประชากรเขามาทํางานในบริเวณที่ตั้งสถานประกอบการตางๆ ซึ่งสามารถพัฒนาใหมีความ
หนาแนนของประชากร กําลังแรงงาน แรงงานอุตสาหกรรมตามที่ตองการ และจะบงชี้ใหเห็น
โอกาสและการเลือกตําแหนงที่ตั้งทั้งที่อยูในบริเวณเมือง ชานเมือง หรือพื้นที่อยูหางไกลออกไป
ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับประเภทของอุตสาหกรรม ซึ่งการกระจุกตัวของภาคอุตสาหกรรมจะกอใหเกิด
การพัฒนาที่ประหยัดตนทุนการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การสื่อสาร ตนทุนการผลิตตางๆ ใกล
แหลงวัตถุดิบ ใกลตลาดสามารถสงผลผลิตจากโรงงานออกมาจําหนายได และความสัมพันธกับ
บริเวณอื่นที่มีกิจกรรมหรือหนาที่ที่เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน
3) ดานสังคม
3.1 การศึกษา
การศึกษา นับเปนโครงสรางพื้นฐานทางสังคม เพื่อตอบสนองความตองการ
ดานการศึกษาของเมืองและพื้นที่โดยรอบ สถานศึกษามีระดับการใหบริการที่แตกตางกันขึ้นอยูกับ
บทบาทของสภาพพื้ น ที่ แ ละลั ก ษณะชุ ม ชน อาทิ สถานศึ ก ษาภาคบั ง คั บ สถานศึ ก ษา

3.3 การแบงประเภทเมือง
โดยทั่วไปแลว เมืองจะมีขนาดเรียงกันตามลําดับลดหลั่นกันลงมาตามทฤษฎีกฎอันดับขนาดเมือง (Rank-Size Rule) แตในประเทศกําลังพัฒนา เชน ประเทศไทย นอกจากจะมีลักษณะ
ของเมืองที่มีขนาดลดหลั่นกันลงมาแลว ยังมีลักษณะเปนเอกนคร (Primate City) ในเขตเมือง
หลวง คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมืองที่มีการพัฒนาอยูในระดับสูง ซึ่งโดยทฤษฎีกฎ
อันดับ-ขนาดเมือง (Rank-Size Rule) นั้นจัดอันดับ-ขนาดของเมืองตามขนาดหรือจํานวน
ประชากร ทั้งนี้ เนื่องจากเมืองที่มีการพัฒนามากกวายอมมีประชากรกระจุกตัวกันอยูมากกวา
เนื่องจากเมืองที่มีลําดับการพัฒนาสูงกวาจําเปนตองใหบริการทางเศรษฐกิจ-สังคมแกเมืองที่มีการ
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ระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษา โรงเรียนนานาชาติ สถานฝกอาชีพและพัฒนา
ฝมือ และศูนยวิจัยเฉพาะดาน
3.2 สาธารณสุข
ปจจัยดานสาธารณสุข มีการพิจารณาในเรื่องระดับของโรงพยาบาลตางๆ
เชน โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลที่มีเตียงมากกวา 10 เตียง และโรงพยาบาลเฉพาะทาง โดย
ปจจัยเหลานี้เปนผลมาจากจํานวนและความหนาแนนประชากรเปนหลักและสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับ
ปจจัยอื่นๆ ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความพรอมของการใหบริการสาธารณสุข ความพรอมในการ
ใหบริการสาธารณูปโภคที่สมบูรณ ปจจัยทางดานสาธารณสุขเปนสวนหนึ่งของโครงสรางการ
บริการขั้นพื้นฐานที่เมืองพึงมี เมืองมีขนาดใหญหรือไม ความเปนศูนยกลางในการเขาถึงและการ
ใหบริการดานสาธารณสุขอยางสมบูรณหรือไม ทั้งมาตรฐานการบริการสาธารณสุข จํานวนแพทย
พยาบาล บุรุษพยาบาล อุปกรณทางการแพทย และจํานวนเตียงรองรับ
3.3 บริหารราชการ
การบริ ห ารราชการแผ น ดิน ทั้ ง การปกครองสว นกลาง การปกครองสว น
ภูมิภาค และการปกครองทองถิ่น เปนปจจัยที่นํามาใชในการจัดลําดับเมืองจะบอกถึงความเปน
ศูนยกลาง อํานาจหนาที่ในการบริหารราชการ และขอบเขตการบริหารราชการโดยพิจารณาทุก
ระดับ ตั้งแตศูนยราชการระดับภาค ศูนยราชการระดับจังหวัด และเทศบาลนคร ศูนยราชการ
ระดับเทศบาลนคร และศูนยราชการระดับเทศบาลตําบลตอไป
การพิจารณาถึงลําดับเมืองขนาดตางๆ นั้น จําเปนตองใชปจจัยหลายดานในการวิเคราะห
เพราะเมืองแตละเมืองยอมมีบทบาทและขนาดที่แตกตางกัน ดังนั้น เพื่อใหเมืองสามารถรองรับ
การเพิ่มขึ้นของขนาดประชากรจึงจําเปนตองกําหนดบทบาทของเมือง โดยใหสอดคลองกับสภาพ
ของเมือง ทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดบทบาทและ
วางนโยบายเพื่อพัฒนาเมืองในอนาคตตอไป
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พัฒนาต่ํากวาและพื้นที่โดยรอบ เมืองที่มีการพัฒนาสูงกวาจึงตองมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ-สังคม
เขมขนกวา อันนําไปสูการกระจุกตัวของประชากรที่สูงและหลากหลายเพื่อการดําเนินการกิจกรรม
ตางๆ เหลานั้น ดังนั้นจํานวนประชากรของเมืองจึงสามารถใชเปนเครื่องมือวัดระดับการพัฒนาของ
เมืองได
อยางไรก็ตามความแตกตางระหวางเมืองและชนบทเริ่มแยกจากกันไดยากขึ้น สาเหตุหนึ่ง
เนื่องมาจากความสะดวกรวดเร็วในการเคลื่อนยายที่อยู และที่ทํางานของประชากรระหวางเขต
เมืองกับเขตชนบท (ซึ่งสวนใหญกําหนดโดยเขตการปกครอง) ประกอบกับความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา และความกาวหนาทางเทคโนโลยีไดผลักดันใหแรงงานจําเปนตองเขาสูการ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมากขึ้น จึงทําใหความแตกตางของคุณลักษณะประชากร
ระหวางสองพื้นที่ลดลงที่เห็นไดชัด โดยการตั้งถิ่นฐานรูปแบบใหมนี้ไมสามารถแยกใหชัดเจนดวย
แนวคิดเมือง-ชนบทแบบดั้งเดิม อันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเมืองออกไปนอกเขตเมือง
โดยเฉพาะอยา งยิ่ง การขยายตัว ของชุม ชนบ า นจั ด สรรและชุม ชนอุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ ช นบท
เกษตรกรรมรอบเขตเมืองในลักษณะของการขยายตัวกระจุกตามแนวเสนทางคมนาคมสายสําคัญ
ซึ่งแมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากชุมชนชนบทดั้งเดิม แตก็ยังไมกลายเปนเมืองที่มีลักษณะ
สมบูรณ ที่สําคัญ คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนหนึ่งเกิดนอกเขตเมือง โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท
รอบเขตเมือง โดยเฉพาะพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานครซึ่งหลายแหงแทบจะมีการพัฒนาที่ไม
แตกตางจากพื้นที่กรุงเทพมหานครเลย
สําหรับในประเทศไทย โดยทั่วไปถือวา พื้นที่ในเขตเทศบาล คือ พื้นที่เมือง และพื้นที่นอก
เขตเทศบาล คือ พื้นที่ชนบท ทั้งนี้ การกําหนดเขตเทศบาลและประเภทของเทศบาลนั้น มีปจจัย
หลากหลายมากกวาลักษณะการพัฒนาพื้นที่และความหนาแนนของประชากร เชน ปจจัยดานการ
บริหารจัดการ ปจจัยดานการปกครอง ปจจัยดานการเมือง และความมั่นคง ซึ่งในพ.ศ.2550 พื้นที่
เมือง ซึ่งหมายถึงกรุงเทพมหานคร และเทศบาลมีจํานวนรวม 1,082 แหง (แผนที่ 3.1) มีประชากร
เมืองรวมทั้งสิ้นประมาณ 18.4 ลานคน จากประชากรทั้งประเทศประมาณ 62.8 ลานคน คิดเปน
รอยละของประชากรเมือง ตอประชากรทั้งประเทศรอยละ 29.3 หรืออัตราความเปนเมืองของ
ประเทศไทย มีสัดสวนร อยละ 29.3 โดยภาคที่มีความเปน เมืองสู งสุด คือ ภาคมหานคร หรื อ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอัตราความเปนเมืองเทากับรอยละ 76.9 รองลงมาคือ ภาคกลาง
ในอัตรารอยละ 27.81 ภาคใต ในอัตรารอยละ 23.7 ภาคเหนือในอัตรารอยละ 19.6 และภาคที่มี
อัตราความเปนเมืองต่ําสุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอัตรารอยละ 15.7
ทั้งนี้ เมืองนําจํานวนประชากรรายเมืองมาแสดงผลในรูปแผนภูมิเสนดังแผนภูมิ 3.1 และ
3.2 พบวา เมืองที่มีขนาดประชากรในระดับ 6 ลานคน มีเพียงหนึ่งเมือง คือ กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ยังคงเปนเมืองโตเดี่ยว มีประชากรจํานวน 5.7 ลานคน หรือคิดเปน 21.5 เทาของเมือง อันดับสอง
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คือ เทศบาลนครนนทบุรี แตในความเปนจริงกรุงเทพมหานครมีขนาดโดยเปรียบเทียบใหญกวานั้น
มาก หากรวมเมืองที่อยูในเขตเชื่อมตอของกรุงเทพมหานคร ไดแก เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาล
นครปากเกร็ ด เทศบาลตํ า บลบางปู และ เทศบาลตํ า บลบางเมื อ ง จะทํ า ให ก ลุ ม เมื อ ง
กรุงเทพมหานครและเขตเชื่อมตอมีขนาดใหญกวาเมืองอันดับสอง คือ เทศบาลนครนครราชสีมา
ถึง 36 เทา และลักษณะของเสนแผนภูมิแสดงใหเห็นวา เมืองสวนใหญเกาะกลุมหนาแนนในดานที่
มีประชากรจํานวนที่นอยกวาโดยเปรียบเทียบ โดยเมืองกวารอยละ 75 มีประชากรนอยกวา
10,000 คน
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แผนที่ 3.1 แสดงจํานวนประชากรตามที่ตงั้ ในแตละเมืองของประเทศไทย
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แผนภูมิ 3.2 ประชากรรายเมือง (เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร) ป พ.ศ.2550
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จํานวนประชากร (คน)
‐

แผนภูมิ 3.3 ประชากรรายเมือง (เทศบาล เมืองพัทยา แตไมรวมกรุงเทพมหานคร) ป พ.ศ.2550
เนื่ อ งจากความแตกต า งระหว า งจํ า นวนประชากรเมื อ งและการเกาะกลุ ม ของข อ มู ล
ดังกลาวขางตน ทําใหการแบงกลุมตองคํานึงถึงการรวมกลุมตามธรรมชาติ โดยทําการแบงกลุม
เมืองตามจํานวนประชากรดวยวิธีการแบงตามเสนแบงกลุมตามธรรมชาติของชุดขอมูล (Natural
Breaks Classification) คํานึงถึงการกระจายตัวเฉพาะตัวของแตละชุดขอมูล โดยใชสูตรทางสถิติ
ที่เรียกวา Jenk’s optimization ซึ่งเปนการแบงกลุมในจุด (Breaks) ที่มีความแตกตางกันระหวาง
ขอมูลมากที่สุด (Big Jump) โดยพยายามจัดกลุมเพื่อใหมีความแตกตางระหวางกันภายในกลุม
นอยที่สุด ในขณะที่พยายามใหขอมูลในแตละกลุมมีความแตกตางกันมากที่สุด ซึ่งเปนทางเลือกที่
ดีที่สุดทางหนึ่งในการจัดกลุมขอมูลจํานวนมากที่มีคาใกลเคียงกัน ซึ่งสามารถทําการแบงกลุมเมือง
โดยไมนับรวมกรุงเทพมหานครไดดังนี้
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เมืองขนาดใหญพิเศษ
เมืองขนาดใหญมาก
เมืองขนาดใหญ
เมืองขนาดคอนขางใหญ
เมืองขนาดกลาง
เมืองขนาดคอนขางเล็ก
เมืองขนาดเล็ก
เมืองขนาดเล็กมาก

ประชากรมากกวา 150,000 คน
ประชากรตั้งแต 67,858 ถึง 129,581 คน
ประชากรตั้งแต 38,634 ถึง 64,817 คน
ประชากรตั้งแต 23,953 ถึง 38,086 คน
ประชากรตั้งแต 14,342 ถึง 23,725 คน
ประชากรตั้งแต 8,215 ถึง 14,220 คน
ประชากรตั้งแต 4,520 ถึง 8,145 คน
ประชากรนอยกวา 4,501 คน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

6
18
38
45
87
198
353
437

เมือง คิดเปน รอยละ
เมือง คิดเปน รอยละ
เมือง คิดเปน รอยละ
เมือง คิดเปน รอยละ
เมือง คิดเปน รอยละ
เมือง คิดเปน รอยละ
เมือง คิดเปน รอยละ
เมือง คิดเปน รอยละ

0.5
1.5
3.2
3.8
7.4
16.8
29.9
37.0

อยางไรก็ตาม แมการแบงเมืองตามลักษณะของขอมูลจํานวนประชากรรายเมืองขางตน
จะสามารถจําแนกกลุมของเมืองตามลักษณะเฉพาะของขอมูลได แตการแบงกลุมตามความ
แตกตางดังกลาวยังมิไดคํานึงถึงปจจัยดานอื่น ซึ่งในที่สุดแลวปจจัยดานการบริหารจัดการเมือง
และปจจัย ดานอื่นๆ นั้ น มีผลต อการจัดลํ าดับการพัฒนาเมื องเชน กัน ผู วิจัยจึงไดพิ จารณาใช
หลักเกณฑการแบงประเภทของเมืองตาม เกณฑและมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 ซึ่งแบงกลุม
เมืองออกเปน 5 ประเภท (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) โดยใชจํานวนประชากร ดังนี้
1) เมืองขนาดใหญมาก จํานวนประชากรตั้งแต 65,001 คนขึ้นไป
2) เมืองขนาดใหญ จํานวนประชากรระหวาง 40,001-65,000 คน
3) เมืองขนาดกลาง จํานวนประชากรระหวาง 20,001-40,000 คน
4) เมืองขนาดเล็ก จํานวนประชากรระหวาง 8,001-20,000 คน
5) เมืองขนาดเล็กมาก จํานวนประชากรไมเกิน 8,000 คน
นอกจากนี้ ในแตละกลุมเมืองที่จัดไวเปน 5 กลุมขางตนตามจํานวนประชากรแลว ยังได
จัดอันดับภายในกลุมเมืองแตละกลุมจากลักษณะการปกครองไดแก เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
และเทศบาลตําบล ซึ่งมีการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 โดยมีการจัดตั้งโดย
คํา นึ ง ถึง จํ า นวนประชากร ความสํ า คั ญ ทางการเมื อง
และรายได ของเทศบาล ทั้ ง นี้ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหเทศบาลตําบลถูก
จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย สวนเทศบาลเมืองนั้นใหจัดตั้งในทองถิ่นซึ่งเปนที่ตั้งของ
ศาลากลางจังหวัด และมีประชากรตั้งแต 10,000 คนขึ้นไป ในขณะที่เทศบาลนครนั้นใหจัดตั้งใน
ทองถิ่นซึ่งมีประชากรตั้งแต 50,000 คนขึ้นไป ทั้งนี้ เทศบาลทั้ง 3 ประเภทจะตองมีรายไดพอควร
แกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 ซึ่งการนําเอาลักษณะ
การปกครองหรือฐานะของเทศบาลมาพิจารณาเปนสวนหนึ่งในการจัดอันดับเมืองนั้นเปนการนํา
ตัวแปรดานการบริหารจัดการ การบริหารงานราชการ และการงบประมาณ เขามาประกอบดวย
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3.4 การจัดกลุมเมือง
จากเกณฑการจัดแบงกลุมประเภทของเมืองในหัวขอ 3.3 สามารถนํามาจัดแบงเมืองใน
ประเทศไทย โดยถือวา เมือง หมายถึง หนวยการปกครองแบบเทศบาล ทั้งเทศบาลนคร เทศบาล
เมื อง และเทศบาลตํ า บล โดยไมร วมกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ปจ จุ บั น (ข อมู ลสิ ง หาคม 2550) มี
เทศบาลทั่วประเทศจํานวน 1,182 แหง มาจัดแบงกลุมตามขนาดประชากร ซึ่งไดผลดังแสดงใน
ภาคผนวก และสามารถสรุปผลโดยสังเขปไดดังนี้
กลุมเมืองขนาดที่ 1 (เมืองขนาดใหญมาก) มีประชากรตั้งแต 65,001 คนขึ้นไป มีเมือง
เขาเกณฑจํานวน 24 เมือง คิดเปนรอยละ 2.03 จากจํานวนเทศบาลทั้งหมด ซึ่ง 10 อันดับแรก
ไดแก เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี, เทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา, เทศบาลนคร
เชียงใหม จ.เชียงใหม, เทศบาลนครหาดใหญ จ.สงขลา, เทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี,
เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี, เทศบาลนครขอนแกน จ.ขอนแกน, เทศบาลนครอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี, เทศบาลตําบลบางปู จ.สมุทรปราการ, เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
กลุมเมืองขนาดที่ 2 (เมืองขนาดใหญ) มีจํานวนประชากรระหวาง 40,001-65,000 คน
มีเมืองเขาเกณฑจํานวน 34 เมือง คิดเปนรอยละ 2.88 จากจํานวนเทศบาลทั้งหมด ซึ่ง 10 อันดับ
แรก ไดแก เทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย, เทศบาลนครตรัง จ.ตรัง, เทศบาลเมืองรังสิต
จ.ปทุมธานี, เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา, เทศบาลเมืองบานสวน จ.ชลบุรี
, เทศบาลเมืองเขลางคนคร จ.ลําปาง, เทศบาลนครสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร, เทศบาลนคร
ระยอง จ.ระยอง, เทศบาลตําบลดานสําโรง จ.สมุทรปราการ, เทศบาลเมืองสกลนคร จ.สกลนคร
กลุมเมืองขนาดที่ 3
(เมืองขนาดกลาง) มีจํานวนประชากรระหวาง 20,00140,000 คน มีเมืองเขาเกณฑจํานวน 72 เมือง คิดเปนรอยละ 6.09 จากจํานวนเทศบาลทั้งหมด ซึ่ง
10 อันดับแรก ไดแก เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี, เทศบาลตําบลเกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี,
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี, เทศบาลตําบลหลักหา จ.สมุทรสาคร, เทศบาลตําบลเขา
รูปชาง จ.สงขลา, เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด, เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จ.กาฬสินธุ, เทศบาล
เมืองบางบัวทอง จ.นนทบุรี, เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม, เทศบาลเมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
กลุมเมืองขนาดที่ 4 (เมืองขนาดเล็ก) มีประชากรระหวาง 8,001-20,000 คน มีเมือง
เขาเกณฑจํานวน 269 เมือง คิดเปนรอยละ 22.76 จากจํานวนเทศบาลทั้งหมด ซึ่ง 10 อันดับแรก
ไดแก เทศบาลเมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัย, เทศบาลตําบลหนองไผลอม จ.นครราชสีมา, เทศบาล
เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย, เทศบาลเมืองนาสาร จ.สุราษฎรธานี, เทศบาลตําบลปลายบาง จ.นนทบุรี,
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เทศบาลตําบลทาผา จ.ราชบุรี, เทศบาลตําบลบานสอง จ.สุราษฎรธานี, เทศบาลตําบลสีคิ้ว
จ.นครราชสีมา, เทศบาลตําบลหัวทะเล จ.นครราชสีมา, เทศบาลตําบลหวยใหญ จ.ชลบุรี
กลุมเมืองขนาดที่ 5 (เมืองขนาดเล็กมาก) มีประชากรไมเกิน 8,000 คน มีเมือง
เขาเกณฑจํานวน 783 เมือง คิดเปนรอยละ 66.24 จากจํานวนเทศบาลทั้งหมด ซึ่ง 10 อันดับแรก
ไดแก เทศบาลตําบลโนนสัง จ.หนองบัวลําภู, เทศบาลตําบลเชียงมวน จ.พะเยา, เทศบาลตําบล
เชียงรากนอย จ.พระนครศรีอยุธยา, เทศบาลตําบลแพรกษา จ.สมุทรปราการ, เทศบาลตําบลบา
เจาะ จ.นราธิวาส, เทศบาลตําบลหนาพระลาน จ.สระบุรี, เทศบาลตําบลบําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ,
เทศบาลตําบลทุงฝน จ.อุดรธานี, เทศบาลตําบลทาคันโท จ.กาฬสินธุ, เทศบาลตําบลทาเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนภูมิที่ 3.4 แสดงสัดสวนการจัดกลุมเมือง (ไมรวมกรุงเทพมหานคร)
ผลของการจัดแบงกลุมเมืองขางตนนี้ ใชในการพิจารณาคัดเลือกปจจัยและกําหนดเกณฑ
การใหคะแนน เพื่อใหจัดอันดับการพัฒนามีความเหมาะสมและเปนธรรมกับเมืองแตละขนาดซึ่งมี
ความแตกตางกันในดานกายภาพ โครงสรางพื้นฐาน งบประมาณ ขอบเขตอํานาจหนาที่และการ
บริหารจัดการ ซึ่งจะกลาวถึงในบทตอไป

4.1 กระบวนการหาความหมายเมืองคุณภาพ (good cities)
จากการศึกษาในรายงานขั้นตน และการวิเคราะหจากเมือง มีเปาหมายตองการคนหา
เมืองที่มีคุณสมบัติตามตั วชี้วัดในการกําหนดมาตรฐาน เปนการคัดเลื อกเมืองที่สมควรจะถูก
กําหนดความสําคัญและความเรงดวนในโครงการตางๆ ที่ควรจัดทํา เพื่อสนองตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ ในที่นี้จึงใหเมืองหรือชุมชนตอเนื่อง
เมืองเปนหนวยการศึกษา โดยมีประเภทของเมืองที่ชัดเจน 3 ประเภท ไดแก
- Healthy Cities เมืองที่มีระบบการใหบริการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลอยาง
ทั่วถึง เนนการที่ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดี มีอัตราการเจ็บปวยอยูในระดับต่ํา
- Livable Cities เมืองที่ยึดคนเปนศูนยกลาง มีความเขมแข็งของประชาชนเปนรากฐาน
ของการพัฒนา มุงใหเกิดความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจรากฐาน
เขมแข็ง มีระบบบริหารที่ดี วิถีชีวิตดี มีความสุขและเนนการทําเมืองใหนาอยูดวยการอาศัยพลัง
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางจริงจัง นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุข
- Sustainable Cities เมืองนาอยูที่มีเศรษฐกิจดี ดํารงอยูทามกลางสิ่งแวดลอมที่ดี โดยมี
ประชาชนเปนผูกําหนดชะตากรรมของเมืองวาควรเดินไปในทิศทางใด
นอกเหนือจากเมืองทั้ง 3 ประเภทที่กลาวขางตน ทางคณะที่ปรึกษาฯ ไดกําหนดเมือง
เพิ่มขึ้นอีก 1 ประเภท คือ เมืองคุณภาพ (good cities) ซึ่งไดนําเมืองคุณภาพนี้เขารวมการสัมมนา
รับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 1 เพื่อกําหนดนิยามและความหมายที่ชัดเจน อันจะนําไปสูกระบวนการ
ศึกษาในขั้นตอนตอไป
จากการสัมมนารับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 1 ในหัวขอสัมมนา “การกําหนดตัวชี้วัดของเมือง
ที่มีคุณภาพ” เพื่อหวังผลใหเมืองตางๆ มีการพัฒนาดวยมาตรการทางผังเมืองสูการเปนเมืองที่มี
คุณภาพไดมาตรฐานและเปนการสงเสริมใหทองถิ่นมีความตื่นตัวตอการนํามาตรฐานทางผังเมือง
มาใชในการพัฒนาเมืองใหมีความเสมอภาคทั้งในดานบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เพื่อการเปนเมืองที่ยั่งยืนนั้นไดขอสรุปจากผูเชี่ยวชาญในหนวยงานตางๆ ที่เขารวมการสัมมนา โดย
มีการใหนิยามและความหมายของเมืองคุณภาพรวมกันไดตอไปนี้
- เมืองคุณภาพตองมีความสัมพันธระหวางคนกับพื้นที่เปนหลัก
- เมืองคุณภาพควรรวมประเภทของเมืองที่หลากหลายไวดวย เชน เมืองทองเที่ยว เมือง
การศึกษา เมืองทา เมืองอุตสาหกรรม เมืองพักผอน ฯลฯ
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บทที่ 4 คุณสมบัติและตัวชี้วัดเมืองคุณภาพ
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- เมืองคุณภาพควรคํานึงถึงประชาชนหลากหลายวัย เนนพื้นที่สาธารณะสําหรับบริการ
ผูคนในพื้นที่ เชน มีพื้นที่สําหรับประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยน พบปะสังสรรค
- เมืองคุณภาพคือเมืองที่พึ่งพาตนเองเปนหลัก คุณภาพของเมืองวัดจากคุณภาพของคน
ถาคุณภาพของคนในเมืองดีก็จะเปนเมืองที่มีคุณภาพทางกายภาพดีตามมาเอง
- เมืองคุณภาพควรเปนเมืองที่ดีตามมาตรฐานผังเมือง ซึ่งการจัดลําดับการพัฒนาเมือง
โดยใชมาตรฐานของผังเมืองถือเปนเครื่องมือที่ชวยทองถิ่นไดในการพัฒนาตนเอง
ทั้งนี้ความหมายของเมืองคุณภาพ ไดกําหนดขอสรุปไวในขั้นตน ดังนี้
เมืองคุณภาพ (good cities) ไดแก เมืองที่ดีไดมาตรฐานตามวัตถุประสงคของการผังเมือง
เหมาะสมสําหรับการอยูอาศัยและใชชีวิตประจําวันของประชาชนในเมืองนั้น
4.2 คุณสมบัติของเมืองคุณภาพ (Characteristics of good cities)
เมืองคุณภาพ หรือเมืองที่ดีไดมาตรฐานตามวัตถุประสงคของการผังเมือง จะมีคุณสมบัติ
ที่สอดคลองกับมาตรการทางผังเมืองซึ่งนํามาเปนเครื่องมือในการพัฒนา ปองกัน และแกไขปญหา
ของชุมชนเมืองหรือบริเวณที่เกี่ยวของกับชุมชนเมืองหรือชนบทของทองที่นั้น
ทั้ ง นี้ ส ามารถสรุ ป คุ ณ สมบั ติ (characteristics) ที่ สํ า คั ญ ของเมื อ งที่ มี คุ ณ ภาพ
ประกอบดวย
1) ความสะดวกสบาย (Comfort) ประชาชนผูอยูอาศัยจะตองไดรับความสะดวกสบาย
ซึ่งเกิดจากประสิทธิภาพของเมืองในดานการจัดการการใชที่ดิน การบริการสาธารณะ และการจัด
ภูมิทัศน ทําใหเกิดความสบายกายและความสบายตา เชน มีการจัดการการใชที่ดินที่เหมาะสมกับ
การดําเนินชีวิตของประชาชน มีการกําหนดที่ตั้งของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการ
สาธารณะตางๆ อยูในระยะทางหรือระยะบริการที่ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกและเพียงพอ
เปนตน
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2) ความหลากหลาย (Variety) เมืองที่มีคุณภาพจะตองมีความมีชีวิตชีวา (Vitality) ซึ่ง
เกิดจากความแตกตางของยานตางๆ กอใหเกิดกิจกรรมการใชยานของผูอยูอาศัยที่มีวัยและรายได
ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองการดําเนินชีวิตประจําวันอยางเปนสุขและปลอดภัย

3) ความมีสุขลักษณะที่ดี (Healthy) เมืองที่ดีจําเปนจะตองมีสุขลักษณะหรือสุขอนามัยที่
ดี ในแงของ Healthy คือ เมืองคุณภาพจะตองมีสภาพแวดลอมที่ดี มีที่อยูอาศัยที่สุขสบาย ไมมี
มลพิษ แหลงเพาะเชื้อโรค ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ มีระบบการใหบริการสาธารณสุขและการ
รักษาพยาบาลอยางทั่วถึง เนนการที่ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดี อยูดีมีสุข มีอัตราการเจ็บปวย
อยูในระดับต่ํา
4) ความมั่นคงและปลอดภัย (Safety) ปจจัย พื้น ฐานในการเลือ กที่อยูอ าศัย จะตอง
คํานึงถึงความมั่นคงและปลอดภัยของพื้นที่ ไมเปนพื้นที่เสี่ยงตอภัยพิบัติ เปนเมืองที่มีความมั่นคง
ปราศจากอาชญากรรม หรือภั ย ตา งๆ มีมาตรการควบคุม ความปลอดภัย การเตือ นภั ยหลาย
แนวทางก็จะทําใหผูอยูอาศัยมั่นใจ มีความสุขในการพักอาศัยอยูในเมืองนั้นๆ
5) ความมีอัตลักษณหรือเอกลักษณเฉพาะตัว (Identity/Sense of Place) เมืองที่ดี
จะตองมีอัตลักษณที่ทําใหผูอยูอาศัย รวมทั้งผูมาเยือนตระหนักถึงความเปนเมือง เปนชุมชน และ
ความเปนยานของเมือง ซึ่งเกิดจากการอนุรักษและพัฒนาลักษณะเดนของเมืองทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ทั้งนี้ยังรวมถึงความมีจินตภาพของเมือง (City Image) คือองคประกอบเมืองที่ชวยให
เกิดการจดจําและคุนเคยตอผูอยูอาศัย เชน ภูมิสัญลักษณ เสนทาง ปมเมือง ยาน เปนตน และ
สัญลักษณของเมือง (Urban Symbol) ที่เกิดจากการใชพื้นที่ซึ่งสอดคลองเหมาะสมกับกิจกรรม
ประจําวันและกิจกรรมพิเศษ เปนคุณคาที่ลงตัวระหวางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมจนเปน
สัญลักษณเมืองหรือตราเมือง (City Branding)
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6) ใหโอกาสการพัฒนาตนเองของผูอยูอาศัย (Self Development)
เมืองที่มีคุณภาพจะตองประกอบดวยปจจัยสภาพแวดลอมสนับสนุนใหผูอยูอาศัยเกิด
การพัฒนาตนเอง เกิดความสนใจใฝรูที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนและครอบครัว รวมถึงการ
พัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคมของเมืองใหเกิดความรมเย็นเปนสุขอยางยั่งยืนรวมกัน

7) สวัสดิภาพทางสังคม (Public Welfare) เปนความราบรื่นของการอยูรวมกันดวยความ
ผาสุก รื่นรมย มีมาตรการหลายแนวทาง เชน จัดใหมีสวนสาธารณะเพื่อการพักผอนหยอนใจ การ
กําหนดที่โลง การควบคุมรูปแบบทางศิลปะและสถาปตยกรรม การรักษาภูมิประเทศที่งดงาม เพื่อ
ทัศนียภาพของเมือง ความเปน ระเบีย บจากอาคารสิ่ง กอสรางบนการใชประโยชนที่ดิน แตละ
ประเภท โครงขายการคมนาคมที่เชื่อมโยงอยางเปนระบบ เปนตน

4.3 องคประกอบมาตรฐานผังเมือง
จากขอพิจารณาขางตน นํามาสูการสรางมาตรฐานผังเมือง ซึ่งไดแก “ระดับของคุณภาพที่
สามารถยอมรับได” (Longman Dictionary) แบงออกไดเปน 3 ดาน หรือ 3 องคประกอบ ดังนี้
(1) การใชประโยชนที่ดิน
(2) การคมนาคมขนสง
(3) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
การใชประโยชนที่ดิน หมายถึง ลักษณะกายภาพบนพื้นที่ ซึ่งสะทอนกิจกรรมทางดาน
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม จากการตั้งถิ่นฐาน และการดําเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่นั้น
การคมนาคม หมายถึง การเคลื่อนที่ติดตอถึงกัน เชน ถนน ทางน้ํา ทางรถไฟ เปนตน
สําหรับการติดตอกันดวยสื่อ เชน โทรศัพท โทรสาร วิทยุ เปนตน เรียกวาการโทรคมนาคม ตองการ
ใชชองทางของสัญญาณสําหรับการติดตอถึงกันดวยคลื่นไฟฟา และการคมนาคมเปนเสนทางการ
เคลื่อนที่ไปมาหาสูระหวางคนในพื้นที่สวนตางๆ ของเมือง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เปนการจัดการบริการสิ่งอํานวยความเหมาะสมใน
ชีวิตประจําวันไปยังเคหะสถานดวยระบบโครงขายเสนสาย ไดแก ประปา ไฟฟา การระบายน้ํา
การปองกันน้ําทวม การบําบัดน้ําเสีย การกําจัดขยะ การปองกันอัคคีภัย ฯลฯ
โดยสรุปแลวการพัฒนาเมืองใหไดมาตรฐานผังเมืองจะเปนการพัฒนาเมืองทั้งในดาน
กายภาพและสิ่งแวดลอม สงผลตอเศรษฐกิจ สังคมและการบริหาร เปนเมืองที่มีคุณสมบัติของ
ความนาอยู เหมาะสมสําหรับการอยูอาศัยและใชชีวิตประจําวันของประชาชนในเมืองนั้น
4.4 การกําหนดตัวชี้วัดเมืองคุณภาพ
ตัวชี้วัดเมืองคุณภาพจะเปนดัชนีชี้วัดในมิติขององคประกอบมาตรฐานผังเมือง (planning
index) ได แ ก การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น การคมนาคมขนส ง และสาธารณู ป โภคสาธารณู ป การ
นําตัวชี้วัดมากําหนดเกณฑ (criteria) และวิธีวัดตอไป
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8) ความมั่นคงทางการเงินและการคลังชุมชน (Fiscal Health) เปนความมุงหวังทางดาน
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาภายในพื้นที่เมือง กําหนดการใชประโยชนที่ดินเพื่อสรางกําไรให
เปนผลตอบแทนตอชุมชน เชน การสรางศูนยการคา การจัดหาพื้นที่ที่มีความพรอมสําหรับการ
ลงทุนดานอุตสาหกรรม การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย เปนตน ซึ่งจะทําใหเมืองเติบโตจากการ
เปนแหลงงาน การมีงานทํา มีรายได สามารถจัดทํารายไดกลับคืนในรูปภาษีการคา คาธรรมเนียม
คาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เปนตน
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การใชประโยชนที่ดิน
ตัวชี้วัดดานการใชประโยชนที่ดิน
การกําหนดปจจัยหรือตัวแปรในการพิจารณาใหคะแนนเมืองคุณภาพในดาน
การใชประโยชนที่ดิน จําเปนตองคํานึงถึงขอมูลดานกายภาพที่สามารถเปนตัวแทนของสภาพการ
ดํารงชีวิตของคนในเมืองโดยทั่วไป ตั้งแตเมืองขนาดใหญจนถึงเมืองขนาดเล็ก ทั้งตองเปนขอมูล
ดานกายภาพที่มีอยูแลว หรือสามารถจัดเก็บขึ้นใหมไดโดยหนวยงานภายในขององคกรบริหารสวน
ทองถิ่นของเมืองโดยทั่วไป และสามารถเก็บเพิ่มเติมไดไมยากนัก ทั้งจะมีความละเอียดถูกตองมาก
ขึ้นหากเมืองนั้นมีการวางผังเมืองรวมแลว หรือมีการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรแลว
นอกจากนี้ยังสามารถประยุกตใชจากฐานขอมูลและแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งเทศบาลใชใน
งานจัดเก็บภาษีเปนประจําทุกปอยูแลว ทั้งตองเปนปจจัยที่ชี้ใหเห็นถึงคุณภาพในการดํารงชีวิต
ทางดานการใชประโยชนที่ดินของประชากรในชุมชนเมืองนั้นๆ ดวย ซึ่งสามารถกําหนดได 2 ปจจัย
หลัก คือ ความหนาแนนของประชากรตอการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย และสัดสวนพื้นที่
การใชประโยชนอาคารเพื่อการอยูอาศัยและการพาณิชยกรรมตอพื้นที่การใชประโยชนอาคาร
ทั้งหมด เนื่องจากปจจัยทั้งสองเปนความจําเปนพื้นฐานในการใชประโยชนพื้นที่ทางกายภาพเพื่อ
การประกอบกิจกรรม 2 ประการในเมืองโดยทั่วไป คือ การอยูอาศัยและการพาณิชยกรรม
สําหรับปจจัยที่แรก คือ ความหนาแนนของประชากรตอการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อการอยูอาศัยนั้นพิจารณาจากการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานใน
การดํารงชีวิตของประชากรทุกคนในฐานะของมนุษยคนหนึ่งซึ่งตั้งถิ่นฐานอยูในเมืองโดยทั่วไป
ทุ ก ๆ เมือ ง โดยเมื อ งที่ มี คุณ ภาพจํา เปน จะตอ งมีค วามหนาแนน ของประชากรตอ พื้น ที่ก ารใช
ประโยชนที่ดินเพื่อการพักอาศัยโดยภาพรวมแลวเหมาะสม ไมมากหรือนอยเกินไป ซึ่งหากความ
หนาแนนของประชากรในเมืองมีนอยเกินไปจะสงผลตอการขาดแคลนรายไดของเมืองที่จําเปนตอง
ใชในการบริหารจัดการเมือง และเกิดความไมคุมคาตอการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน ทั้งถนน
ระบบขนสง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการของเมืองที่มีอยูหรือที่จะมีการจัดสรางเพิ่มขึ้น ใน
ขณะเดียวกันหากความหนาแนนของประชากรในพื้นที่พักอาศัยมีมากเกินไปยอมสงผลถึงความ
แออัด ปญหาสุขลักษณะ ปญหาสาธารณูปโภค ปญหามลพิษ ปญหาการคมนาคม ปญหาอัคคีภัย
ตลอดจนปญหาตางๆ มากมาย
ทั้งนี้ โดยพิจารณาเทียบสัดสวนและปรับปรุงเกณฑการใหคะแนนจากเกณฑ
ความหนาแนนของประชากรตอการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยที่เหมาะสมตาม มาตรฐาน
ผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ.2549 โดยมีเกณฑการใหคะแนนจะใชวิธีเทียบสัดสวน
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4.4.1 การนําตัวชี้วัดมาใชในการกําหนดระดับการพัฒนาเมือง
1) การกําหนดเกณฑตามมาตรฐานผังเมือง
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จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยคาคะแนนสูงสุด คือ เฉลี่ยของความหนาแนนต่ําสุดและสูงสุด
ของเมืองแตละประเภท และคะแนนจะลดหลั่นกันลงมาตามสวนทั้งในคาความหนาแนนที่มากกวา
คาเฉลี่ย และในคาที่นอยกวาคาเฉลี่ย ดังนี้
- คะแนนรวมระดับ A เทียบเทา 91-100 คะแนน เปนเมืองคุณภาพระดับดีเดน
- คะแนนรวมระดับ B เทียบเทา 81-90 คะแนน เปนเมืองคุณภาพระดับดีมาก
- คะแนนรวมระดับ C เทียบเทา 71-80 คะแนน เปนเมืองคุณภาพระดับดี
- คะแนนรวมระดับ D เทียบเทา 61-70 คะแนน เปนเมืองคุณภาพระดับปาน
กลาง
- คะแนนรวมระดับ E เทียบเทา 51-60 คะแนน เปนเมืองคุณภาพระดับพอใช
- คะแนนรวมระดับ F เทียบเทาต่ํากวา 50 คะแนน เปนเมืองคุณภาพที่ตอง
ปรับปรุง
โดยหลั ง จากทํ า การคํ า นวณเที ย บสั ด ส ว นระหว า งเกณฑ ม าตรฐานความ
หนาแนนของประชากรตอการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยที่เหมาะสมตามในเมืองแตละ
ขนาดแลวสามารถสรุปผลไดดังนี้

ตารางที่ 4.1 เกณฑการใหคะแนนความหนาแนนของประชากรตอการใชประโยชนที่ดินเพื่อ
การอยูอาศัย
ความหนาแนน (คน/ไร)

ความหนาแนน (คน/ไร)

เมืองคุณภาพระดับดีเดน
เมืองคุณภาพระดับดีมาก
เมืองคุณภาพระดับดี
เมืองคุณภาพระดับปานกลาง
เมืองคุณภาพระดับพอใช

25 - 30
31 - 36
37 - 42
43 - 48
49 ขึ้นไป

เมืองขนาดใหญ จํานวนประชากรระหวาง 40,001-65,000 คน
เมืองคุณภาพระดับดีเดน
เมืองคุณภาพระดับดีมาก
เมืองคุณภาพระดับดี
เมืองคุณภาพระดับปานกลาง
เมืองคุณภาพระดับพอใช

25 - 34
35 – 38
39 - 42
43 – 47
48 ขึ้นไป

เมืองขนาดกลาง จํานวนประชากรระหวาง 20,001-40,000 คน
เมืองคุณภาพระดับดีเดน
เมืองคุณภาพระดับดีมาก
เมืองคุณภาพระดับดี
เมืองคุณภาพระดับปานกลาง
เมืองคุณภาพระดับพอใช

19 – 24
25 – 27
28 – 30
31 – 33
34 – 37

เมืองขนาดเล็ก จํานวนประชากรระหวาง 8,001-20,000 คน
เมืองคุณภาพระดับดีเดน

16 – 17

เมืองคุณภาพระดับดีมาก

18 – 19

เมืองคุณภาพระดับดี

20 - 21

เมืองคุณภาพระดับปานกลาง

22 – 23

เมืองคุณภาพระดับพอใช

24 - 25

เมืองขนาดเล็กมาก จํานวนประชากรไมเกิน 8,000 คน
เมืองคุณภาพระดับดีเดน

7 - 10

เมืองคุณภาพระดับดีมาก

11 - 12

เมืองคุณภาพระดับดี

13 - 14

เมืองคุณภาพระดับปานกลาง

15 - 16

เมืองคุณภาพระดับพอใช

17 - 18

91

เมืองขนาดใหญมาก จํานวนประชากรตั้งแต 65,001 คนขึ้นไป
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สําหรับปจจัยที่สอง คือ สัดสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินที่ใชประโยชนเพื่อการอยู
อาศัยและพื้นที่อาคารปกคลุมดินที่ใชประโยชนเพื่อการพาณิชยกรรมตอพื้นที่อาคารปกคลุมดิน
ทั้งหมด พิจารณาจากความสมดุลระหวางความจําเปนในการใชประโยชนอาคารในการประกอบ
กิจกรรมแตละประเภทของประชากรในเมือง ซึ่งในที่นี้ พื้นที่การใชประโยชนที่ดินเพื่อการพักอาศัย
ของเมือง หมายถึง พื้นที่อาคารปกคลุมดินของที่พักอาศัยรวมกับพื้นที่วางในระยะ 4.00 เมตร
โดยรอบอาคาร ซึ่งถือเปนพื้นที่เวนวางของอาคารพักอาศัยโดยทั่วไปในเมืองขนาดเล็กถึงเมืองที่มี
ขนาดไมใหญหรือแออัดมากนัก ดังเชนในกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้โดยสัดสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินที่ใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัยตองมี
ประมาณรอยละ 50 ของพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมดและสัดสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินที่ใช
ประโยชนเพื่อการพาณิชยกรรมที่ตองมีประมาณรอยละ 20 ของพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมด
โดยสามารถกําหนดเกณฑการใหคะแนนไดดังนี้
ตารางที่ 4.2 เกณฑการใหคะแนนสัดสวนการใชพื้นที่อาคารปกคลุมดิน
สัดสวนการใชพื้นที่อาคารปกคลุมดิน
ตอพื้นทีอ่ าคารปกคลุมดินทัง้ หมด
พื้นที่อาคารปกคลุมดินที่ใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัย
เมืองคุณภาพระดับดีเดน
เมืองคุณภาพระดับดีมาก
เมืองคุณภาพระดับดี
เมืองคุณภาพระดับปานกลาง
เมืองคุณภาพระดับพอใช
พื้นที่อาคารปกคลุมดินที่ใชประโยชนเพื่อการพาณิชยกรรม
เมืองคุณภาพระดับดีเดน
เมืองคุณภาพระดับดีมาก
เมืองคุณภาพระดับดี
เมืองคุณภาพระดับปานกลาง
เมืองคุณภาพระดับพอใช

รอยละ
48 - 51
52 - 53
54 - 55
56 - 57
58 - 59
18 - 21
22 - 23
24 - 25
26 - 27
28 - 29

ทั้งนี้ ปจจัยและเกณฑการใหคะแนนดานการใชประโยชนที่ดินทั้งสองปจจัย
ขางตนจะนําไปใชใหคะแนนเมืองตนแบบที่ไดคัดเลือกตอไป

การคมนาคมขนสง
ตัวชี้วัดดานการคมนาคมและขนสงและแนวทางการจัดลําดับการพัฒนา
การสรางกลไกการตรวจสอบการพัฒนาเมือง ใหเปนไปตามความหมายและ
วัตถุประสงคของการผังเมืองในมิติของการคมนาคมและขนสง ซึ่งไดกําหนดไวดังนี้
การคมนาคม หมายถึง การเคลื่อนที่ติดตอถึงกัน เชน ถนน ทางน้ํา ทางรถไฟ
เปนตน การคมนาคมเปนเสนทางการเคลื่อนที่ไปมาหาสูระหวางคนในพื้นที่สวนตางๆ ของเมือง
การขนสง หมายถึง การเคลื่อนที่ของยานพาหนะเพื่อนําคน สินคา หรือวัสดุ
สิ่งของ สูจุดหมายปลายทาง การขนสงอาจทําไดทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ การขนสงจึง
เปนการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งของจากสถานที่แหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่งในพื้นที่สวนตางๆ ของ
เมือง
จากความหมายขางตน นํามาสูการสรางกลไกการตรวจสอบการพัฒนาเมือง ให
เปนไปตามความหมายและวัตถุประสงคของการผังเมืองในมิติของการคมนาคมและขนสง เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนใหทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองอยางมีเปาหมาย พัฒนาเมืองใหไดมาตรฐาน
ทางผังเมือง โดยคํานึงถึงการสรางสรรคเมืองที่มีคุณภาพ รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และ
ประหยัดพลังงาน
การดําเนินงานเริ่มจากกําหนดตัวชี้วัดเมืองคุณภาพในมิติของการคมนาคมและ
ขนสง นําตัวชี้วัดมากําหนดเกณฑการวัด วิธีการวัดและประเมินผลระดับการพัฒนาเมือง และ
ทําการศึกษาระดับการพัฒนาของเมืองที่เปนตัวแทนของแตละกลุมเมืองตอไป
(1) ตัวชี้วัดดานการคมนาคมและขนสง
คูมือเกณฑและมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 ของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง กลาวถึงเกณฑและมาตรฐานในตําราการผังเมืองของตางประเทศวา การวางผังเมืองจะมี
ลักษณะควบคูกับการออกแบบเมืองซึ่งจะมีมาตรฐานที่เปนคาตัวเลขอยางเจาะจง เพื่อการกําหนด
ขนาดใหเหมาะสมกับการใชประโยชนสูงสุดตามที่ตองการ
ตัวอยางหลักเกณฑตามแนวคิดทางวิชาการ ในการนํามาตรการทางผังเมือง
มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา การปองกัน และการแกไขปญหาและความตองการพัฒนาชุมชน
เมืองในทองที่ใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง ใหมีความเพียงพอ สะดวก และปลอดภัย เชน
กําหนดขนาดของถนนที่เพียงพอกับปริมาณจราจร เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสาธารณะ (Public
Safety) โครงขายคมนาคมที่เชื่อมโยงอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดสวัสดิภาพทางสังคม (Public
Welfare) การกําหนดขนาดและที่ตั้งของรถประจําทางใหเหมาะสมกับผูใชบริการในพื้นที่แตละ
บริเวณ อาจรวมถึงเสนทางการเดินเทา ที่จอดรถ สถานีขนสง ที่มีความปลอดภัยและทั่วถึงใน
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เมือง
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ชุมชน เพื่อใหเกิดความสะดวกสบายจากบริการสาธารณะ (Provision of Services and
Facilities) เปนตน
ระบบการคมนาคมและขนสงประกอบดวยโครงขายเสนทางทางบก ทางน้ํา
ทางอากาศ ปจจุบันมีระบบสายทอสําหรับขนสงสินคาที่เปนของเหลวหรือกาซ การคมนาคมและ
ขนสงภายในพื้นที่เมืองสวนใหญเปนทางบก ยกเวนบางสวนของพื้นที่เมืองที่ยังคงใชทางน้ํา สวน
ทางอากาศและทางทะเลมักเปนการคมนาคมและขนสงระหวางภาคและประเทศ เชื่อมโยงกับการ
ใชประโยชนที่ดินสวนตางๆ ภายในพื้นที่เมือง
การคมนาคมและขนส ง ทางบกภายในพื้ น ที่ เ มื อ งแบ ง ได 2 ประเภท คื อ
ระบบลอบนราง และระบบลอบนถนน
- ระบบล อบนราง เสนทางเปนเสน ตรง การหยุ ดและจอดรถเปนไปตาม
ระยะทางที่กําหนด สามารถเคลื่อนที่ไดไกลในระยะเวลาและความเร็วที่แนนอน เหมาะกับเมือง
ขนาดใหญ พาหนะสําหรับระบบลอบนราง เชน รถไฟฟาบนดิน รถไฟฟาใตดิน รถไฟฟาบนรางที่
ยกระดับเหนือพื้นดิน เปนตน
- ระบบลอบนถนน สามารถเคลื่อนที่ลัดเลี้ยวและหยุดจอดไดทุกระยะตามที่
ตองการ เหมาะกับเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กทั่วไป พาหนะสําหรับระบบลอบนถนน เชน
รถโดยสารประจําทาง รถบรรทุก รถยนต รถจักรยานยนต รถจักรยาน เปนตน
(2) ตัวชี้วัดดานระบบโครงขายถนน
ถนนแบงเปน 2 สวน คือ ถนนสําหรับการเดินทางเขาออกระหวางภายใน
เมืองกับภายนอกเมือง เช น ทางหลวงจังหวัด ทางหลวงชนบท เปนตน อีกสวนหนึ่ง คือ ถนน
สําหรับการเดินทางติดตอระหวางสวนตางๆ ภายในพื้นที่เมือง เชน ถนนเทศบาล ตรอก ซอย เปน
ตน ถนนทั้ง 2 สวน จําแนกเปน 4 ประเภท ตามลําดับขนาด คือ ถนนสายประธาน ถนนสายหลัก
ถนนสายรอง และถนนสายยอย
ถนนเปนองคประกอบหนึ่งของระบบการคมนาคมและขนสงทางบก และ
เป น องค ป ระกอบหลั ก ในการเชื่ อ มโยงระบบต า งๆ ภายในพื้ น ที่ เ มื อ ง ถนนทํ า หน า ที่ สํ า คั ญ
2 ประการ คือ การเคลื่อนที่ของยานยนตจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และการสรางความพรอมในการ
ใชประโยชนที่ดิน ถนนจึงควรมีการเชื่อมโยงอยางเปนระบบและมีสวนประกอบถนนเหมาะสม
เพียงพอ
จากความสําคั ญของระบบโครงขายถนนดังขางตน ตัวชี้วัดที่สะทอนถึ ง
ความสามารถในการสัญจร (Mobility) และการเขาถึง (Accessibility) คือ สัดสวนพื้นที่สําหรับ
ถนนและการสัญจรเทียบกับการใชที่ดินในเมือง

- เมืองขนาดใหญมาก (ประชากรตั้งแต 65,001 คนขึ้นไป)
- เมืองขนาดใหญ (ประชากรระหวาง 40,001-65,000 คน)
- เมืองขนาดกลาง (ประชากรระหวาง 20,001-40,000 คน)
- เมืองขนาดเล็ก (ประชากรระหวาง 8,001-20,000 คน)
- เมืองขนาดเล็กมาก (ประชากรไมเกิน 8,000 คน)
(1) ตั ว ชี้ วั ด ด า นระบบโครงข า ยถนน ทํ า การวั ด ด ว ยการวิ เ คราะห แ ผนที่
วิเคราะหฐานขอมูล GIS ประกอบกับการสํารวจภาคสนาม พิจารณาโครงขายการคมนาคมและ
ขนสง และเสนทางสัญจร ขอมูลสําคัญ ไดแก พื้นที่สําหรับถนนและการสัญจรในเมือง และพื้นที่
การใชที่ดินในเมือง โดยคํานวณคาสัดสวนพื้นที่สําหรับถนนและการสัญจรเปนเทาใดของการใช
ที่ดินในเมือง
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(3) ตัวชี้วัดดานระดับบริการบนถนน
ถนนแตละสายมีความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรตามขนาดชอง
จราจร จํานวนชองจราจร สภาพผิวจราจร และความเร็วของยวดยานที่ผานเสนทางนั้นแตกตางกัน
บริเวณที่ทําใหความจุของถนนลดลง ไดแก ทางรวม ทางแยก จุดตัด จุดแคบ หรือคอขวด
ถนนจึงควรมีประสิทธิภาพในการใหบริการแกยวดยานในระดับบริการที่ดี
เพื่ อ ให เ กิ ด ความสะดวกรวดเร็ ว ในการเดิ น ทาง ตัว ชี้ วั ด ที่ ส ะท อ นถึ ง การแออั ด ของการจราจร
ประสิทธิภาพของระบบการคมนาคมและขนสงในการรองรับความตองการเดินทาง คือ ระดับ
บริการบนถนน หรือ Level of Service (LOS)
(4) ตัวชี้วัดดานบริการสาธารณะ
ชุมชนเมืองที่มีขนาดประชากร 50,000 คนขึ้นไป ควรมีระบบขนสงมวลชน
ด ว ยรถโดยสารประจํ า ทาง และชุ ม ชนเมื อ งระดั บ มหานครที่ มี ข นาดประชากรมากกว า
1,000,000 คนขึ้นไป ควรมีระบบขนสงมวลชนระบบราง เชื่อมตอระหวางการใชประโยชนที่ดินแต
ละสวนกับศูนยกลางทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองที่มีความหนาแนนและเปนแหลงงาน
บริก ารสาธารณะจึ ง ควรตอบสนองความต อ งการของประชาชนในเรื่อ ง
ความสะดวกในการเขาถึงบริการ ความเพียงพอและทั่วถึงในการใหบริการ ตัวชี้วัดที่สะทอนถึง
คุณภาพบริการสาธารณะ คือ ความถี่ของการใหบริการ
เกณฑการวัด วิธีการวัดและประเมินผลระดับการพัฒนาเมือง
เกณฑการวัด
จากการศึกษาตัวชี้วัดดานการคมนาคมและขนสง สามารถกําหนดเกณฑการวัด
ของทั้ง 5 กลุมเมือง ซึ่งประกอบดวย (ตารางที่ 4.3)
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(2) ตัวชี้วัดดานระดับบริการบนถนน ทําการวัดดวยการสํารวจภาคสนาม
พิจารณาถึงการแออัดของการจราจร ประสิทธิภาพของระบบการคมนาคมและขนสงในการรองรับ
ความตองการเดินทางบนโครงขายการคมนาคมและขนสง ขอมูลสําคัญ ไดแก ระดับบริการบน
ถนน หรือ Level of Service (LOS) ที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานดังแสดงในรูปที่ 1.1 โดย
พิจารณาวาบนถนนสายหลัก หนาศูนยกลางธุรกิจของเมือง ในชวงเวลาเรงดวนเชา วันทํางานปกติ
มีระดับบริการบนถนนระดับตรงกับรูปใด
(3) ตั ว ชี้ วั ด ด า นบริ ก ารสาธารณะ ทํ า การวั ด ด ว ยการสํ า รวจภาคสนาม
พิจารณาถึงความสะดวกในการเขาถึงบริการ ความเพียงพอและทั่วถึงในการใหบริการของระบบ
การใหบริการสาธารณะของรถโดยสาร ขอมูลสําคัญ ไดแก ความถี่การใหบริการ โดยคํานวณคา
บนถนนสายหลัก หนาศู นยก ลางธุ รกิจของเมือง ในชวงเวลาเรง ดวนเชา วัน ทํางานปกติ มีรถ
โดยสารใหบริการดวยความถี่เปนเทาใด
การประเมินผลระดับการพัฒนาเมือง
การประเมิ น ผล จะพิ จ ารณาใหค ะแนนแต ล ะตั ว ชี้วั ด คื อ ตั ว ชี้ วั ด ดา นระบบ
โครงขายถนน ตัวชี้วัดดานระดับบริการบนถนน และตัวชี้วัดดานบริการสาธารณะ จากนั้นรวม
คะแนนทั้ง 3 ตัวชี้วัด เพื่อจัดทําเปนคะแนนรวมของตัวชี้วัดดานการคมนาคมและขนสง โดยไดแบง
เกณฑของเมืองคุณภาพดานการคมนาคมและขนสงเปน 5 ระดับ ดังนี้
-

คะแนนรวมระดับ A เทียบเทา 91-100 คะแนน เปนเมืองคุณภาพระดับดีเดน
คะแนนรวมระดับ B เทียบเทา 81-90 คะแนน เปนเมืองคุณภาพระดับดีมาก
คะแนนรวมระดับ C เทียบเทา 71-80 คะแนน เปนเมืองคุณภาพระดับดี
คะแนนรวมระดับ D เทียบเทา 61-70 คะแนน เปนเมืองคุณภาพระดับปาน
กลาง
- คะแนนรวมระดับ E เทียบเทา 51-60 คะแนน เปนเมืองคุณภาพระดับพอใช
- คะแนนรวมระดับ F เทียบเทาต่ํากวา 50 คะแนน เปนเมืองคุณภาพที่ตอง
ปรับปรุง

1. ตัวชี้วัดดาน สัดสวนพื้นที่
ระบบ
สําหรับถนนและ
โครงขายถนน การสัญจร
มากกวารอยละ
25 ของการใช
ที่ดินในเมือง

สัดสวนพื้นที่
สําหรับถนน
และการสัญจร
มากกวารอย
ละ 20 ของการ
ใชที่ดินในเมือง

การใหคะแนน 34 คะแนน
2. ตัวชี้วัดดาน ถนนสายหลัก
ระดับบริการ หนาศูนยกลาง
บนถนน
ธุรกิจของเมือง
ในชวงเวลา
เรงดวนเชา วัน
ทํางานปกติ มี
ระดับบริการบน
ถนนระดับ A

27.2 คะแนน
ถนนสายหลัก
หนาศูนยกลาง
ธุรกิจของเมือง
ในชวงเวลา
เรงดวนเชา
วันทํางานปกติ
มีระดับบริการ
บนถนนระดับ
B

การใหคะแนน 33 คะแนน
3. ตัวชี้วัดดาน ถนนสายหลัก
บริการ
หนาศูนยกลาง
สาธารณะ
ธุรกิจของเมือง
ในชวงเวลา
เรงดวนเชา วัน
ทํางานปกติ มี
รถโดยสาร
ใหบริการดวย
ความถี่ นอย
กวา 15
นาทีตอคัน
การใหคะแนน 33 คะแนน

26.4 คะแนน
ถนนสายหลัก
หนาศูนยกลาง
ธุรกิจของเมือง
ในชวงเวลา
เรงดวนเชา
วันทํางานปกติ
มีรถโดยสาร
ใหบริการดวย
ความถี่
นอยกวา
30 นาทีตอคัน
26.4 คะแนน

สัดสวนพื้นที่
สําหรับถนน
และการสัญจร
มากกวารอย
ละ 15 ของการ
ใชที่ดินในเมือง

สัดสวนพื้นที่
สําหรับถนน
และการสัญจร
มากกวารอยละ
5 ของการใช
ที่ดินในเมือง

สัดสวนพื้นที่
สําหรับถนน
และการ
สัญจร
นอยกวารอย
ละ 5 ของการ
ใชที่ดินใน
เมือง
20.4 คะแนน 13.6 คะแนน
6.8 คะแนน
0 คะแนน
ถนนสายหลัก ถนนสายหลัก
ถนนสายหลัก ถนนสายหลัก
หนาศูนยกลาง หนาศูนยกลาง
หนาศูนยกลาง หนา
ธุรกิจของเมือง ธุรกิจของเมือง
ธุรกิจของเมือง ศูนยกลาง
ในชวงเวลา
ในชวงเวลา
ในชวงเวลา
ธุรกิจของ
เรงดวนเชา วัน เรงดวนเชา วัน เรงดวนเชา วัน เมือง ในชวง
ทํางานปกติ มี ทํางานปกติ มี
ทํางานปกติ มี เวลาเรงดวน
ระดับบริการ
ระดับบริการบน ระดับบริการบน เชา วัน
ทํางานปกติ มี
บนถนนระดับ ถนนระดับ D
ถนนระดับ E
ระดับบริการ
C
บนถนนระดับ
F
19.8 คะแนน 13.2 คะแนน
6.6 คะแนน
0 คะแนน
ถนนสายหลัก ถนนสายหลัก
ถนนสายหลัก ถนนสายหลัก
หนาศูนยกลาง หนา
หนาศูนยกลาง หนาศูนยกลาง
ธุรกิจของเมือง ธุรกิจของเมือง
ธุรกิจของเมือง ศูนยกลาง
ในชวงเวลา
ในชวงเวลา
ในชวงเวลา
ธุรกิจของ
เรงดวนเชา วัน เรงดวนเชา วัน เรงดวนเชา วัน เมือง ไมมีรถ
ทํางานปกติ มี ทํางานปกติ มีรถ ทํางานปกติ มี โดยสาร
รถโดยสาร
โดยสารใหบริการ รถโดยสาร
ใหบริการ
ใหบริการดวย ดวยความถี่
ใหบริการดวย
ความถี่
ความถี่มากกวา
นอยกวา 1.5
นอยกวา 1
1.5 ชั่วโมงตอ
ชั่วโมงตอคัน
ชั่วโมงตอคัน
คัน
19.8 คะแนน 13.2 คะแนน
6.6 คะแนน
0 คะแนน
สัดสวนพื้นที่
สําหรับถนนและ
การสัญจร
มากกวารอยละ
10 ของการใช
ที่ดินในเมือง
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ตารางที่ 4.3 ตัวชี้วัดดานการคมนาคมและขนสงและเกณฑการวัด
ระดับเมือง
เมืองขนาดใหญมาก ประชากรตั้งแต 65,001 คนขึ้นไป
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ตารางที่ 4.3 ตัวชี้วัดดานการคมนาคมและขนสงและเกณฑการวัด (ตอ)
ระดับเมือง
เมืองขนาดใหญ ประชากรระหวาง 40,001-65,000 คน
1. ตัวชี้วัดดาน สัดสวนพื้นที่
ระบบ
สําหรับถนนและ
โครงขายถนน การสัญจร
มากกวารอยละ
25 ของการใช
ที่ดินในเมือง

การใหคะแนน
2. ตัวชี้วัดดาน
ระดับบริการ
บนถนน

การใหคะแนน
3. ตัวชี้วัดดาน
บริการ
สาธารณะ

การใหคะแนน

สัดสวนพื้นที่
สําหรับถนนและ
การสัญจร
มากกวารอยละ
20 ของการใช
ที่ดินในเมือง

สัดสวนพื้นที่
สําหรับถนน
และการ
สัญจร
มากกวารอย
ละ 5 ของการ
ใชที่ดินใน
เมือง
34 คะแนน
27.2 คะแนน 20.4 คะแนน 13.6 คะแนน
6.8 คะแนน
ถนนสายหลัก
ถนนสายหลัก
ถนนสายหลัก ถนนสายหลัก
ถนนสายหลัก
หนาศูนยกลาง หนาศูนยกลาง
หนาศูนยกลาง หนาศูนยกลาง
หนา
ธุรกิจของเมือง ธุรกิจของเมือง
ธุรกิจของเมือง ธุรกิจของเมือง
ศูนยกลาง
ในชวงเวลา
ในชวงเวลา
ในชวงเวลา
ในชวงเวลา
ธุรกิจของ
เรงดวนเชา วัน เรงดวนเชา วัน เรงดวนเชา วัน เรงดวนเชา วัน
เมือง ในชวง
ทํางานปกติ มี ทํางานปกติ มี
ทํางานปกติ มี ทํางานปกติ มี
เวลาเรงดวน
ระดับบริการบน ระดับบริการบน ระดับบริการ
ระดับบริการบน เชา วัน
ถนนระดับ A
บนถนนระดับ ถนนระดับ D
ถนนระดับ B
ทํางานปกติ มี
C
ระดับบริการ
บนถนนระดับ
E
33 คะแนน
26.4 คะแนน 19.8 คะแนน 13.2 คะแนน
6.6 คะแนน
ถนนสายหลัก
ถนนสายหลัก
ถนนสายหลัก ถนนสายหลัก
ถนนสายหลัก
หนาศูนยกลาง หนาศูนยกลาง
หนาศูนยกลาง หนาศูนยกลาง
หนา
ธุรกิจของเมือง ธุรกิจของเมือง
ธุรกิจของเมือง ธุรกิจของเมือง
ศูนยกลาง
ในชวงเวลา
ในชวงเวลา
ในชวงเวลา
ในชวงเวลา
ธุรกิจของ
เรงดวนเชา วัน เรงดวนเชา วัน
เรงดวนเชา วัน เรงดวนเชา วัน
เมือง ในชวง
ทํางานปกติ มี ทํางานปกติ มีรถ ทํางานปกติ มี ทํางานปกติ มีรถ เวลาเรงดวน
รถโดยสาร
โดยสารใหบริการ รถโดยสาร
โดยสารใหบริการ เชา วันทํางาน
ใหบริการดวย
ปกติ มีรถ
ดวยความถี่
ใหบริการดวย ดวยความถี่
ความถี่ นอย นอยกวา 30 นาที ความถี่
โดยสาร
นอยกวา 1.5
กวา 15 นาทีตอ ตอคัน
ใหบริการดวย
นอยกวา 1
ชั่วโมงตอคัน
คัน
ความถี่
ชั่วโมงตอคัน
มากกวา 1.5
ชั่วโมงตอคัน
33 คะแนน
26.4 คะแนน 19.8 คะแนน 13.2 คะแนน
6.6 คะแนน
สัดสวนพื้นที่
สําหรับถนน
และการสัญจร
มากกวารอย
ละ 15 ของการ
ใชที่ดินในเมือง

สัดสวนพื้นที่
สําหรับถนนและ
การสัญจร
มากกวารอยละ
10 ของการใช
ที่ดินในเมือง

สัดสวนพื้นที่
สําหรับถนน
และการ
สัญจร
นอยกวารอย
ละ 5 ของการ
ใชที่ดินใน
เมือง
0 คะแนน
ถนนสายหลัก
หนา
ศูนยกลาง
ธุรกิจของ
เมือง ในชวง
เวลาเรงดวน
เชา วัน
ทํางานปกติ มี
ระดับบริการ
บนถนนระดับ
F
0 คะแนน
ถนนสายหลัก
หนา
ศูนยกลาง
ธุรกิจของ
เมือง ไมมีรถ
โดยสาร
ใหบริการ

0 คะแนน

1. ตัวชี้วัดดาน สัดสวนพื้นที่
ระบบ
สําหรับถนนและ
โครงขายถนน การสัญจร
มากกวารอยละ
25 ของการใช
ที่ดินในเมือง

สัดสวนพื้นที่
สําหรับถนน
และการสัญจร
มากกวารอย
ละ 20 ของการ
ใชที่ดินในเมือง

การใหคะแนน 34 คะแนน
2. ตัวชี้วัดดาน ถนนสายหลัก
ระดับบริการ หนาศูนยกลาง
บนถนน
ธุรกิจของเมือง
ในชวงเวลา
เรงดวนเชา วัน
ทํางานปกติ มี
ระดับบริการบน
ถนนระดับ A

27.2 คะแนน
ถนนสายหลัก
หนาศูนยกลาง
ธุรกิจของเมือง
ในชวงเวลา
เรงดวนเชา
วันทํางานปกติ
มีระดับบริการ
บนถนนระดับ
B

การใหคะแนน 33 คะแนน
3. ตัวชี้วัดดาน ถนนสายหลัก
บริการ
หนาศูนยกลาง
สาธารณะ
ธุรกิจของเมือง
ในชวงเวลา
เรงดวนเชา วัน
ทํางานปกติ มี
รถโดยสาร
ใหบริการดวย
ความถี่ นอย
กวา 30 นาทีตอ
คัน
การใหคะแนน 33 คะแนน

26.4 คะแนน
ถนนสายหลัก
หนาศูนยกลาง
ธุรกิจของเมือง
ในชวงเวลา
เรงดวนเชา
วันทํางานปกติ
มีรถโดยสาร
ใหบริการดวย
ความถี่
นอยกวา 1
ชั่วโมงตอคัน
26.4 คะแนน

สัดสวนพื้นที่
สําหรับถนน
และการสัญจร
มากกวารอย
ละ 15 ของการ
ใชที่ดินในเมือง

สัดสวนพื้นที่
สําหรับถนนและ
การสัญจร
มากกวารอยละ
5 ของการใชที่ดิน
ในเมือง

สัดสวนพื้นที่
สําหรับถนน
และการ
สัญจร
นอยกวารอย
ละ 5 ของการ
ใชที่ดินใน
เมือง
20.4 คะแนน 13.6 คะแนน
6.8 คะแนน
0 คะแนน
ถนนสายหลัก ถนนสายหลัก
ถนนสายหลัก
ถนนสายหลัก
หนาศูนยกลาง หนาศูนยกลาง
หนาศูนยกลาง
หนา
ธุรกิจของเมือง ธุรกิจของเมือง
ธุรกิจของเมือง
ศูนยกลาง
ในชวงเวลา
ในชวงเวลา
ในชวงเวลา
ธุรกิจของ
เรงดวนเชา วัน เรงดวนเชา วัน เรงดวนเชา วัน เมือง ในชวง
ทํางานปกติ มี ทํางานปกติ มี
ทํางานปกติ มี
เวลาเรงดวน
ระดับบริการ
ระดับบริการบน ระดับบริการบน เชา วันทํางาน
ปกติ มีระดับ
บนถนนระดับ ถนนระดับ D
ถนนระดับ E
บริการบน
C
ถนนระดับ F
19.8 คะแนน 13.2 คะแนน
6.6 คะแนน
0 คะแนน
ถนนสายหลัก
ถนนสายหลัก ถนนสายหลัก
ถนนสายหลัก
หนา
หนาศูนยกลาง หนาศูนยกลาง
หนาศูนยกลาง
ธุรกิจของเมือง ธุรกิจของเมือง
ศูนยกลาง
ธุรกิจของเมือง
ในชวงเวลา
ธุรกิจของ
ในชวงเวลา
ในชวงเวลา
เรงดวนเชา วัน เรงดวนเชา วัน เรงดวนเชา
เมือง ไมมีรถ
ทํางานปกติ มี ทํางานปกติ มีรถ วันทํางานปกติ มี โดยสาร
รถโดยสาร
ใหบริการ
โดยสารใหบริการ รถโดยสาร
ใหบริการดวย
ใหบริการดวย ดวยความถี่
ความถี่มากกวา
ความถี่
นอยกวา 3
3 ชั่วโมงตอคัน
นอยกวา 2
ชั่วโมงตอคัน
ชั่วโมงตอคัน
19.8 คะแนน 13.2 คะแนน
6.6 คะแนน
0 คะแนน
สัดสวนพื้นที่
สําหรับถนนและ
การสัญจร
มากกวารอยละ
10 ของการใช
ที่ดินในเมือง
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ตารางที่ 4.3 ตัวชี้วัดดานการคมนาคมและขนสงและเกณฑการวัด (ตอ)
ระดับเมือง
เมืองขนาดกลาง ประชากรระหวาง 20,001-40,000 คน
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ตารางที่ 4.3 ตัวชี้วัดดานการคมนาคมและขนสงและเกณฑการวัด (ตอ)
ระดับเมือง
เมืองขนาดเล็ก ประชากรระหวาง 8,001-20,000 คน
1. ตัวชี้วัดดาน สัดสวนพื้นที่
ระบบ
สําหรับถนนและ
โครงขายถนน การสัญจร
มากกวารอยละ
25 ของการใช
ที่ดินในเมือง

การใหคะแนน
2. ตัวชี้วัดดาน
ระดับบริการ
บนถนน

การใหคะแนน
3. ตัวชี้วัดดาน
บริการ
สาธารณะ

การใหคะแนน

สัดสวนพื้นที่
สําหรับถนนและ
การสัญจร
มากกวารอยละ
20 ของการใช
ที่ดินในเมือง

สัดสวนพื้นที่
สําหรับถนน
และการสัญจร
มากกวารอย
ละ 15 ของการ
ใชที่ดินในเมือง

สัดสวนพื้นที่
สําหรับถนนและ
การสัญจร
มากกวารอยละ
5 ของการใชที่ดิน
ในเมือง

สัดสวนพื้นที่
สําหรับถนน
และการ
สัญจร
นอยกวารอย
ละ 5 ของการ
ใชที่ดินใน
เมือง
34 คะแนน
27.2 คะแนน 20.4 คะแนน 13.6 คะแนน
6.8 คะแนน
0 คะแนน
ถนนสายหลัก
ถนนสายหลัก
ถนนสายหลัก ถนนสายหลัก
ถนนสายหลัก
ถนนสายหลัก
หนาศูนยกลาง หนาศูนยกลาง
หนาศูนยกลาง หนาศูนยกลาง
หนาศูนยกลาง
หนา
ธุรกิจของเมือง ธุรกิจของเมือง
ธุรกิจของเมือง ธุรกิจของเมือง
ธุรกิจของเมือง
ศูนยกลาง
ในชวงเวลา
ในชวงเวลา
ในชวงเวลา
ในชวงเวลา
ในชวงเวลา
ธุรกิจของ
เรงดวนเชา วัน เรงดวนเชา วัน เรงดวนเชา วัน เรงดวนเชา วัน เรงดวนเชา วัน
เมือง ในชวง
ทํางานปกติ มี ทํางานปกติ มี
ทํางานปกติ มี ทํางานปกติ มี
ทํางานปกติ มี
เวลาเรงดวน
ระดับบริการบน ระดับบริการบน ระดับบริการ
ระดับบริการบน ระดับบริการบน เชา วันทํางาน
ถนนระดับ A
ปกติ มีระดับ
บนถนนระดับ ถนนระดับ D
ถนนระดับ B
ถนนระดับ E
บริการบน
C
ถนนระดับ F
33 คะแนน
26.4 คะแนน 19.8 คะแนน 13.2 คะแนน
6.6 คะแนน
0 คะแนน
ถนนสายหลัก
ถนนสายหลัก
ถนนสายหลัก
ถนนสายหลัก ถนนสายหลัก
ถนนสายหลัก
หนาศูนยกลาง หนาศูนยกลาง
หนา
หนาศูนยกลาง หนาศูนยกลาง
หนาศูนยกลาง
ธุรกิจของเมือง ธุรกิจของเมือง
ธุรกิจของเมือง ธุรกิจของเมือง
ศูนยกลาง
ธุรกิจของเมือง
ในชวงเวลา
ในชวงเวลา
ในชวงเวลา
ธุรกิจของ
ในชวงเวลา
ในชวงเวลา
เรงดวนเชา วัน เรงดวนเชา วัน
เรงดวนเชา วัน เรงดวนเชา วัน
เมือง ไมมีรถ
เรงดวนเชา วัน
ทํางานปกติ มี ทํางานปกติ มีรถ ทํางานปกติ มี ทํางานปกติ มีรถ ทํางานปกติ มีรถ โดยสาร
รถโดยสาร
โดยสารใหบริการ รถโดยสาร
โดยสารใหบริการ โดยสารใหบริการ ใหบริการ
ใหบริการดวย
ดวยความถี่
ใหบริการดวย ดวยความถี่
ดวยความถี่
ความถี่ นอย นอยกวา 2
มากกวา 6
ความถี่
นอยกวา 6
กวา 1 ชั่วโมงตอ ชั่วโมงตอคัน
ชั่วโมงตอคัน
นอยกวา 4
ชั่วโมงตอคัน
คัน
ชั่วโมงตอคัน
33 คะแนน
26.4 คะแนน 19.8 คะแนน 13.2 คะแนน
6.6 คะแนน
0 คะแนน
สัดสวนพื้นที่
สําหรับถนนและ
การสัญจร
มากกวารอยละ
10 ของการใช
ที่ดินในเมือง

1. ตัวชี้วัดดาน
ระบบโครงขาย
ถนน

สัดสวนพื้นที่
สําหรับถนนและ
การสัญจร
มากกวารอยละ
25 ของการใช
ที่ดินในเมือง

สัดสวนพื้นที่
สําหรับถนนและ
การสัญจร
มากกวารอยละ
20 ของการใช
ที่ดินในเมือง

สัดสวนพื้นที่
สําหรับถนน
และการสัญจร
มากกวารอย
ละ 15 ของการ
ใชที่ดินในเมือง

สัดสวนพื้นที่
สําหรับถนน
และการสัญจร
มากกวารอย
ละ 10 ของการ
ใชที่ดินในเมือง

การใหคะแนน
2. ตัวชี้วัดดาน
ระดับบริการบน
ถนน

34 คะแนน
ถนนสายหลัก
หนาศูนยกลาง
ธุรกิจของเมือง
ในชวงเวลา
เรงดวนเชา วัน
ทํางานปกติ มี
ระดับบริการบน
ถนนระดับ A

27.2 คะแนน
ถนนสายหลัก
หนาศูนยกลาง
ธุรกิจของเมือง
ในชวงเวลา
เรงดวนเชา วัน
ทํางานปกติ มี
ระดับบริการบน
ถนนระดับ B

20.4 คะแนน
ถนนสายหลัก
หนาศูนยกลาง
ธุรกิจของเมือง
ในชวงเวลา
เรงดวนเชา
วันทํางานปกติ
มีระดับบริการ
บนถนนระดับ
C

13.6 คะแนน
ถนนสายหลัก
หนาศูนยกลาง
ธุรกิจของเมือง
ในชวงเวลา
เรงดวนเชา
วันทํางานปกติ
มีระดับบริการ
บนถนนระดับ
D

การใหคะแนน
3. ตัวชี้วัดดาน
บริการสาธารณะ

33 คะแนน
ถนนสายหลัก
หนาศูนยกลาง
ธุรกิจของเมือง
ในชวงเวลา
เรงดวนเชา วัน
ทํางานปกติ มีรถ
โดยสารใหบริการ
ดวยความถี่
นอยกวา 1 ชั่วโมง
ตอคัน

26.4 คะแนน
ถนนสายหลัก
หนาศูนยกลาง
ธุรกิจของเมือง
ในชวงเวลา
เรงดวนเชา วัน
ทํางานปกติ มี
รถโดยสาร
ใหบริการดวย
ความถี่นอยกวา
2 ชั่วโมงตอคัน

33 คะแนน

26.4 คะแนน

19.8 คะแนน
ถนนสายหลัก
หนาศูนยกลาง
ธุรกิจของเมือง
ในชวงเวลา
เรงดวนเชา วัน
ทํางานปกติ มี
รถโดยสาร
ใหบริการดวย
ความถี่
นอยกวา
4 ชั่วโมงตอคัน
19.8 คะแนน

13.2 คะแนน
ถนนสายหลัก
หนาศูนยกลาง
ธุรกิจของเมือง
ในชวงเวลา
เรงดวนเชา วัน
ทํางานปกติ มี
รถโดยสาร
ใหบริการดวย
ความถี่
นอยกวา
6 ชั่วโมงตอคัน
13.2 คะแนน

การใหคะแนน

สัดสวนพื้นที่
สําหรับถนน
และการสัญจร
มากกวารอย
ละ 5 ของการ
ใชที่ดินในเมือง

สัดสวนพื้นที่
สําหรับถนน
และการ
สัญจร
นอยกวารอย
ละ 5 ของการ
ใชที่ดินใน
เมือง
6.8 คะแนน
0 คะแนน
ถนนสายหลัก ถนนสายหลัก
หนาศูนยกลาง หนา
ธุรกิจของเมือง ศูนยกลาง
ในชวงเวลา
ธุรกิจของ
เรงดวนเชา
เมือง ในชวง
วันทํางานปกติ เวลาเรงดวน
มีระดับบริการ เชา วัน
บนถนนระดับ ทํางานปกติ
มีระดับบริการ
E
บนถนนระดับ
F
6.6 คะแนน
0 คะแนน
ถนนสายหลัก ถนนสายหลัก
หนาศูนยกลาง หนา
ธุรกิจของเมือง ศูนยกลาง
ธุรกิจของ
ในชวงเวลา
เรงดวนเชา วัน เมือง ไมมีรถ
ทํางานปกติ มี โดยสาร
รถโดยสาร
ใหบริการ
ใหบริการดวย
ความถี่
มากกวา
6 ชั่วโมงตอคัน
6.6 คะแนน
0 คะแนน
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ตารางที่ 4.3 ตัวชี้วัดดานการคมนาคมและขนสงและเกณฑการวัด (ตอ)
ระดับเมือง
เมืองขนาดเล็กมาก ประชากรไมเกิน 8,000 คน

102

ระดับบริการบนถนน หรือ Level of Service (LOS) ระดับ A
หมายถึง การเคลื่อนตัวของยวดยานเปนไปอยางอิสระ ความเร็วจะถูก
จํากัดควบคุมโดยความตองการของผูขับขี่ ลักษณะถนน และความเร็ว
ที่กฎหมายกําหนด
ระดับบริการบนถนน หรือ Level of Service (LOS) ระดับ B
หมายถึง การเคลื่อนตัวของยวดยานเปนไปอยางคงตัว ความเร็วที่ใช
เริ่มถูกจํากัดเล็กนอยเนื่องจากยวดยานผูอ ื่น

ระดับบริการบนถนน หรือ Level of Service (LOS) ระดับ C
หมายถึง การเคลื่อนตัวของยวดยานยังคงตัว แตความเร็วและการ
บังคับยวดยานเกือบจะถูกจํากัดดวยยวดยานของผูอื่นโดยสิ้นเชิง

ระดับบริการบนถนน หรือ Level of Service (LOS) ระดับ D
หมายถึง การเคลื่อนตัวเกือบจะถึงจุดไมคงตัว ความเร็วอาจ
เปลี่ยนแปลงบางครั้งเนื่องจากถูกจํากัดดวยยวดยานของผูอื่น การขับ
ขี่ไมคลองตัว
ระดับบริการบนถนน หรือ Level of Service (LOS) ระดับ E
หมายถึง การขับขี่ไมสะดวก ความเร็วลดต่ําลง การเคลื่อนตัวไมคงที่
อาจผสมกับการหยุดเปนครั้งคราว

ระดับบริการบนถนน หรือ Level of Service (LOS) ระดับ F
หมายถึง รถตองเคลื่อนตัวตามกันเปนแถวคลายการเขาคิวดวย
ความเร็วต่าํ มาก สภาพการเคลื่อนตัวแทบจะถูกควบคุมโดยสิ้นเชิง

ตารางที่ 4.4 องคประกอบตัวชี้วัดดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตามเกณฑมาตรฐาน
ผังเมืองรวม พ.ศ. 2549
องคประกอบตัวชี้วัด
สาธารณูปโภค
- น้ําประปา
เมืองขนาดใหญ
เมืองขนาดกลาง
เมืองขนาดเล็ก
- พื้นที่โรงงานประปา
- น้ําทิ้ง (น้ําเสีย)
เมืองขนาดใหญ
เมืองขนาดกลาง
เมืองขนาดเล็ก
- พื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสีย
- ขยะมูลฝอย
- พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย
- การไฟฟา
นครหลวง
ภูมิภาค
- พื้นที่โรงงานไฟฟา
- โทรศัพท
- โรงงานฆาสัตว
- ตลาดสด

เกณฑมาตรฐาน

300 ลิตร/คน/วัน
150-200 ลิตร/คน/วัน
80-120 ลิตร/คน/วัน
2-5 ไร/แหง
200 ลิตร/คน/วัน
150 ลิตร/คน/วัน
85 ลิตร/คน/วัน
2 ไร/ 1,000 คน
1 กก./คน/วัน
2.5 ไร/ 1,000 คน
6.00-7.00 KW/คน/วัน
1.00-2.00 KW/คน/วัน
5 คน/เครื่อง
2-10 ไร
2-10 ไร
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สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เกณฑการวัด
ในการพิจารณาใหคะแนนดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จะพิจารณา
ตามเกณฑและมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมกับการ
พิจารณาปรับใหเหมาะสมกับลักษณะของเมือง โดยเกณฑและมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ไดกําหนดองคประกอบของตัวชี้วัด ดังตารางตอไปนี้

ตารางที่ 4.4 องคประกอบตัวชี้วัดดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตามเกณฑมาตรฐาน
ผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 (ตอ)
องคประกอบตัวชี้วัด

เกณฑมาตรฐาน
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สาธารณูปการ
- การศึกษา
อนุบาล
ประถม
มัธยม
อาชีวศึกษา

0.5-2.0 ไร/แหง/นักเรียน 40-60 คน
ระยะเดินทาง 500 เมตร หรือ 10 นาที
5-7 ไร/แหง/นักเรียน 200-400 คน
ระยะเดินทาง 500 เมตร หรือ 10 นาที
5-7 ไร/แหง/นักเรียน 600-1,000 คน
ระยะเดินทาง 1,500 เมตร หรือ 30-45 นาที
8-10 ไร/แหง/นักเรียน 1,000 คน
ระยะเดินทาง 1,500 เมตร หรือ 30-45 นาที

- การแพทยสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ขนาด 10 เตียง
ขนาด 30 เตียง
ขนาด 60 เตียง
สถานีอนามัยชั้น 2
สถานีอนามัยชั้น 1
- สวนสาธารณะ
อุทยานแหงชาติ
สวนสาธารณะระดับจังหวัด
สวนสาธารณะระดับเมือง
สวนสาธารณะละแวกบาน
สถานที่ปกนิก
สวนสัตว สวนพฤกษชาติ

1-2 ไร/ประชากร 5,000-10,000 คน
ในรัศมี 15 กม.
15 ไร/ประชากร 10,000-50,000 คน
ในรัศมี 15 กม.
25 ไร/ประชากร 50,000-100,000 คน
ในรัศมี 15 กม.
1-2 ไร/ประชากร 4,000 คน
ในรัศมี 7 กม.
1-2 ไร/ประชากร 10,000 คน
ในรัศมี 15 กม.
375 ไร/ 1,000 คน
5-8 ไร/ 1,000 คน
5-8 ไร/ 1,000 คน
2-5 ไร/ 1,000 คน
10 ไร/ 1,000 คน
2-5 ไร/ 1,000 คน

ตารางที่ 4.4 องคประกอบตัวชี้วัดดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตามเกณฑมาตรฐาน
ผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 (ตอ)
- สนามกีฬา
สนามเด็กเลน
สนามกีฬาเด็ก
สนามกีฬากลางแจง
สนามกีฬาในรม
สนามกอลฟ 1 แหง
สระวายน้ํา
เลนเรือ, ตกปลา
- สถานที่ราชการ
ศูนยราชการหลัก
ศูนยราชการรอง
ศูนยราชการระดับชุมชน
- สถานีตํารวจ
ความหนาแนนประชากรในชุมชน
มากกวา 10 คน/ไร
ความหนาแนนประชากรในชุมชน
ต่ํากวา 10 คน/ไร
- สถานีขนสง
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
- สถานีดับเพลิง
ประชากร 10,000 คน
ประชากร 30,000 คน
ประชากร 70,000 คน
ประชากร 200,000 คน
- ที่จอดรถ
บริเวณที่พักอาศัย
ที่ทํางาน

เกณฑมาตรฐาน
1-6 ไร/ 1,000 คน
3-5 ไร/ 1,000 คน
3-5 ไร/ 1,000 คน
2-5 ไร/ 1,000 คน
28 ไร/ 1,000 คน
0.6 ไร/ 1,000 คน
0.6 ไร/ 1,000 คน
40 ไรขึ้นไป/ แหง
20-25 ไร/ แหง
15-20 ไร/ แหง
1 แหง/พื้นที่รับผิดชอบ 5,000-10,000 ไร
1 แหง/พื้นที่รับผิดชอบ 10,000-25,000 ไร
10 ไร
7 ไร
5 ไร
รถดับเพลิง 2 คัน รถบันได 1 คัน
รถดับเพลิง 4 คัน รถบันได 1 คัน
รถดับเพลิง 8 คัน รถบันได 4 คัน
รถดับเพลิง 16 คัน รถบันได ค คัน
1 คัน/ 1 หนวย
1 คัน/พื้นที่ใชสอย 350 ตร.ฟุต
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องคประกอบตัวชี้วัด

ตารางที่ 4.4 องคประกอบตัวชี้วัดดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตามเกณฑมาตรฐาน
ผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 (ตอ)
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องคประกอบตัวชี้วัด
ศูนยการคา
โรงแรมในเมือง
โรงพยาบาล
ภัตตาคาร
โรงงานอุตสาหกรรม
- การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แมน้ํา ลําคลอง
บริเวณอุตสาหกรรม

เกณฑมาตรฐาน
5-10 คัน/พื้นที่ใชสอย 1,000 ตร.ฟุต
1 คัน/ 10 หอง
1 คัน/ 12 หอง
1 คัน/ 10 ที่นั่ง
1 คัน/พื้นที่ใชสอย 500 ตร.ฟุต
ที่เวนวางขางละ 15 เมตร
ที่เวนวางจากถนนใหญ 200 เมตร

ซึ่งในการพิจารณาใหคะแนน จะพิจารณาใหคะแนนในทุกองคประกอบตัวชี้วัด
แตจะตัดองคประกอบตัวชี้วัดที่ซ้ํากันออก รวมทั้งมีการปรับตัวชี้วัดบางตัวใหมีความเหมาะสมกับ
ภารกิจมากที่สุดและหนวยงานทองถิ่นสามารถนําไปใชงานไดงายและสะดวก โดยตั้งสมมติฐาน
ใหทุกองคประกอบตัวชี้วัดมีความสําคัญเทาเทียมกัน เนื่องจากผูศึกษาเห็นวาทุกองคประกอบ
ตัวชี้วัดตางก็เปนพารามิเตอรที่มีความเกี่ยวของและลวนสงเสริมใหเปนเมืองคุณภาพดวยกันทั้งสิ้น
จากเกณฑ ดั ง กล า ว สามารถกํ า หนดองค ป ระกอบของตั ว ชี้ วั ด ได ทั้ ง สิ้ น
17 ตัวชี้วัด ไดแก
- สาธารณูปโภค
1)
น้ําประปา แหลงขอมูล ไดแก การประปาสวนภูมิภาคที่มีหน าที่ผลิ ต
น้ํ า ประปาจ า ยให แ ก ท อ งถิ่ น หรื อ ท อ งถิ่ น บางแห ง เทศบาลอาจดํ า เนิ น การผลิ ต น้ํ า ประปาเอง
แหลงขอมูล ไดแก กองการประปา
2) พื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสีย แหลงขอมูล ไดแก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองชาง หรือกองชางสุขาภิบาลของทองถิ่น
3) พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย แหลงขอมูล ไดแก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองชาง หรือกองชางสุขาภิบาลของทองถิ่น
4) การไฟฟา แหลงขอมูล ไดแก การไฟฟาสวนภูมิภาคที่มีหนาที่ผลิตไฟฟาจาย
ใหแกทองถิ่น
5) โทรศัพท แหลงขอมูล ไดแก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีที
แอนดที จํากัด (มหาชน)

6) โรงงานฆาสัตว แหลงขอมูล ไดแก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ของแต
ละทองถิ่น
7) ตลาดสด แหลงขอมูล ไดแก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ของแตละ
- สาธารณูปการ
8) การศึกษา แหลงขอมูล ไดแก กองการศึกษา ของแตละทองถิ่น
9) การแพทยสาธารณสุข แหลงขอมูล ไดแก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ของแตละทองถิ่น หรือสถานพยาบาลแตละแหง
10) สวนสาธารณะ แหลงขอมูล ไดแก กองสวัสดิการสังคมของแตละทองถิ่น
11) สนามกีฬา แหลงขอมูล ไดแก กองสวัสดิการสังคมของแตละทองถิ่นหรือ
การกีฬาแหงประเทศไทย
12) สถานที่ ร าชการ แหล ง ขอมูล ไดแก สํา นั ก ปลัดเทศบาล หรือ การติดต อ
ประสานงานกับหนวยงานราชการตางๆ ที่มีสถานที่ตั้งอยูภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
13) สถานีตํารวจ แหลงขอมูล ไดแก สถานีตํารวจภูธรที่รับผิดชอบ
14) สถานีขนสง แหลงขอมูล ไดแก สํานักงานขนสงจังหวัดของแตละจังหวัด
15) สถานีดับเพลิง แหลงขอมูล ไดแก งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ
เทศบาล
16) ที่จอดรถสาธารณะ แหลงขอมูล ไดแก กองชาง ของแตละเทศบาล
17) การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม แหลงขอมูล ไดแก กองชางหรือกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมของแตละทองถิ่น
การกําหนดตัวชี้วัดของเมืองแตละประเภท
ในการกําหนดตัวชี้วัดของเมืองคุณภาพ จะไดแบงประเภทของเมือง เปน 5 กลุม
ประเภทของเมืองเชนเดียวกับดานการใชประโยชนที่ดินและดานคมนาคม คือ
- เมืองขนาดใหญมาก (ประชากรตั้งแต 65,001 คนขึ้นไป)
- เมืองขนาดใหญ (ประชากรระหวาง 40,001-65,000 คน)
- เมืองขนาดกลาง (ประชากรระหวาง 20,001-40,000 คน)
- เมืองขนาดเล็ก (ประชากรระหวาง 8,001-20,000 คน)
- เมืองขนาดเล็กมาก (ประชากรไมเกิน 8,000 คน)
จากทั้ง 17 ตัวชี้วัดขางตน ไดพิจารณาถึงตัวชี้วัดใหมีความเหมาะสมกับขนาด
ของเมืองและพิจารณาจากความจําเปนของเมืองในขนาดตางๆ ดังนี้
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ทองถิ่น
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เมืองขนาดใหญมาก
เมืองขนาดใหญมาก จะมีองคประกอบตัวชี้วัดทั้งสิ้น 17 ตัวชี้วัด ครบถวนตาม
เกณฑและมาตรฐานผังเมืองรวม ไดแก
1) น้ําประปา โดยมีกําลังการผลิตน้ําประปาไมนอยกวา 300 ลิตร/คน/วัน
2) พื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสีย มีการจัดเตรียมพื้นที่สําหรับบําบัดน้ําเสียไดไมนอย
กวา 2.5 ไร/ประชากร 1,000 คน
3) พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย มีการจัดเตรียมพื้นที่สําหรับกําจัดขยะไดไมนอยกวา
3.0 ไร/ประชากร 1,000 คน
4) การไฟฟา มีกําลังการผลิตไฟฟา ไมนอยกวา 2.50 กิโลวัตต/คน/วัน
5) โทรศัพท มีใหบริการไมนอยกวา 3 คน/เครื่อง
6) โรงงานฆาสัตว มีพื้นที่ไมนอยกวา 5 ไร
7) ตลาดสด มีพื้นที่ไมนอยกวา 6 ไร
8) การศึกษา ควรจะมีสถานศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา มัธยมศึกษา
และประถมศึกษาในพื้นที่
9) การแพทยสาธารณสุข จะตองมีโรงพยาบาลขนาด 100 เตียงขึ้นไปในพื้นที่
10) สวนสาธารณะ ควรมีพื้นที่ไมนอยกวา 5 ไร/ประชากร 1,000 คน
11) สนามกีฬา ควรมีพื้นที่ไมนอยกวา 5 ไร/ประชากร 1,000 คน
12) สถานที่ราชการ ควรมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 50 ไรขึ้นไป
13) สถานีตํารวจ โดยกําหนดเกณฑวา 1 แหง ตองรับผิดชอบพื้นที่ไมเกิน
10,000 ไร
14) สถานีขนสง ตองมีสถานีขนสง พื้นที่มากกวา 10 ไร ขึ้นไป
15) สถานีดับเพลิง ตองมีรถดับเพลิงอยางนอย 10 คัน รถบันได 4 คัน
16) ที่จอดรถสาธารณะ ควรมีที่จอดรถสาธารณะไมนอยกวา 20 คัน/ประชากร
1,000 คน
17) การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีที่เวนวางหางจากแมน้ํา/ลําคลองสายหลัก
ที่มีความกวาง ไมนอยกวาขางละ 30 เมตร ยาว ไมนอยกวา 400 เมตร
จากที่กําหนดใหแตละตัวชี้วัดทั้ง 17 ตัวชี้วัดมีความสําคัญเทากัน ดังนั้นแตละ
ตัวชี้วัดจะมีคะแนนอยูระหวาง 5.88-5.89 คะแนน
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เมืองขนาดใหญ
เมืองขนาดใหญ จะมีองคประกอบตัวชี้วัดทั้งสิ้น 17 ตัวชี้วัด ครบถวนตามเกณฑ
และมาตรฐานผังเมืองรวมเชนเดียวกับเมืองขนาดใหญมาก แตมีอัตราสวนตอจํานวนประชากร
แตกตางกันออกไป ไดแก
1) น้ําประปา โดยมีกําลังการผลิตน้ําประปาไมนอยกวา 200 ลิตร/คน/วัน
2) พื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสีย มีการจัดเตรียมพื้นที่สําหรับบําบัดน้ําเสียไดไมนอย
กวา 2.0 ไร/ประชากร 1,000 คน
3) พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย มีการจัดเตรียมพื้นที่สําหรับกําจัดขยะไดไมนอยกวา
2.5 ไร/ประชากร 1,000 คน
4) การไฟฟา มีกําลังการผลิตไฟฟา ไมนอยกวา 2.00 กิโลวัตต/คน/วัน
5) โทรศัพท มีใหบริการไมนอยกวา 5 คน/เครื่อง
6) โรงงานฆาสัตว มีพื้นที่ไมนอยกวา 3 ไร
7) ตลาดสด มีพื้นที่ไมนอยกวา 5 ไร
8) การศึกษา ควรจะมีสถานศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษา มัธยมศึกษา และ
ประถมศึกษาในพื้นที่
9) การแพทยสาธารณสุข จะตองมีโรงพยาบาลขนาด 50 เตียงขึ้นไปในพื้นที่
10) สวนสาธารณะ ควรมีพื้นที่ไมนอยกวา 4 ไร/ประชากร 1,000 คน
11) สนามกีฬา ควรมีพื้นที่ไมนอยกวา 4 ไร/ประชากร 1,000 คน
12) สถานที่ราชการ ควรมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 40 ไรขึ้นไป
13) สถานีตํารวจ โดยกําหนดเกณฑวา 1 แหง ตองรับผิดชอบพื้นที่ไมเกิน
12,000 ไร
14) สถานีขนสง ตองมีสถานีขนสง พื้นที่มากกวา 8 ไร ขึ้นไป
15) สถานีดับเพลิง ตองมีรถดับเพลิงอยางนอย 8 คัน รถบันได 2 คัน
16) ที่จอดรถสาธารณะ ควรมีที่จอดรถสาธารณะไมนอยกวา 15 คัน/ประชากร
1,000 คน
17) การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีที่เวนวางหางจากแมน้ํา/ลําคลองสายหลัก
ที่มีความกวาง ไมนอยกวาขางละ 20 เมตร ยาว ไมนอยกวา 400 เมตร
จากที่กําหนดใหแตละตัวชี้วัดทั้ง 17 ตัวชี้วัดมีความสําคัญเทากัน ดังนั้นแตละ
ตัวชี้วัดจะมีคะแนนอยูระหวาง 5.88-5.89 คะแนน เชนเดียวกับเมืองขนาดใหญมาก
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เมืองขนาดกลาง
เมืองขนาดกลางจะมีองคประกอบตัวชี้วัดทั้งสิ้น 17 ตัวชี้วัด ครบถวนตามเกณฑ
และมาตรฐานผังเมืองรวมเชนเดียวกับเมืองขนาดใหญมากและเมืองขนาดใหญ แตมีอัตราสวนตอ
จํานวนประชากรแตกตางกันออกไป ไดแก
1) น้ําประปา โดยมีกําลังการผลิตน้ําประปาไมนอยกวา 150 ลิตร/คน/วัน
2) พื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสีย มีการจัดเตรียมพื้นที่สําหรับบําบัดน้ําเสียไดไมนอย
กวา
1.5 ไร/ประชากร 1,000 คน
3) พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย มีการจัดเตรียมพื้นที่สําหรับกําจัดขยะไดไมนอยกวา
2.0 ไร/ประชากร 1,000 คน
4) การไฟฟา มีกําลังการผลิตไฟฟา ไมนอยกวา 1.50 กิโลวัตต/คน/วัน
5) โทรศัพท มีใหบริการไมนอยกวา 7 คน/เครื่อง
6) โรงงานฆาสัตว มีพื้นที่ไมนอยกวา 2 ไร
7) ตลาดสด มีพื้นที่ไมนอยกวา 3 ไร
8) การศึกษา ควรจะมีสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษาใน
พื้นที่
9) การแพทยสาธารณสุข จะตองมีโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงขึ้นไปในพื้นที่
10) สวนสาธารณะ ควรมีพื้นที่ไมนอยกวา 3 ไร/ประชากร 1,000 คน
11) สนามกีฬา ควรมีพื้นที่ไมนอยกวา 3 ไร/ประชากร 1,000 คน
12) สถานที่ราชการ ควรมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 20 ไรขึ้นไป
13) สถานีตํารวจ โดยกําหนดเกณฑวา 1 แหง ตองรับผิดชอบพื้นที่ไมเกิน
15,000 ไร
14) สถานีขนสง ตองมีสถานีขนสง พื้นที่มากกวา 7 ไร ขึ้นไป
15) สถานีดับเพลิง ตองมีรถดับเพลิงอยางนอย 4 คัน รถบันได 1 คัน
16) ที่จอดรถสาธารณะ ควรมีที่จอดรถสาธารณะไมนอยกวา 10 คัน/ประชากร
1,000 คน
17) การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีที่เวนวางหางจากแมน้ํา/ลําคลองสายหลัก
ที่มีความกวางไมนอยกวาขางละ 10 เมตร ยาว ไมนอยกวา 400 เมตร
จากที่กําหนดใหแตละตัวชี้วัดทั้ง 17 ตัวชี้วัดมีความสําคัญเทากัน ดังนั้นแตละ
ตัวชี้วัดจะมีคะแนนอยูระหวาง 5.88-5.89 คะแนน เชนเดียวกับเมืองขนาดใหญมากและเมือง
ขนาดใหญ

20,000 ไร
11) สถานีขนสง ตองมีสถานีขนสง พื้นที่มากกวา 5 ไร ขึ้นไป
12) สถานีดับเพลิง ตองมีรถดับเพลิงอยางนอย 2 คัน
จากที่กําหนดใหแตละตัวชี้วัดทั้ง 12 ตัวชี้วัดมีความสําคัญเทากัน ดังนั้นแตละ
ตัวชี้วัดจะมีคะแนนอยูระหวาง 8.33-8.34 คะแนน
เมืองขนาดเล็กมาก
เมืองขนาดเล็กมากจะมีองคประกอบตัวชี้วัดทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด ไดแก
1) น้ําประปา โดยมีกําลังการผลิตน้ําประปาไมนอยกวา 100 ลิตร/คน/วัน
2) การไฟฟา มีกําลังการผลิตไฟฟา ไมนอยกวา 1.00 กิโลวัตต/คน/วัน
3) โทรศัพท มีใหบริการไมนอยกวา 11 คน/เครื่อง
4) ตลาดสด มีพื้นที่ไมนอยกวา 1.5 ไร
5) การศึกษา ควรจะมีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาในพื้นที่อยางนอย
1 แหง
6) การแพทยสาธารณสุข จะตองมีศูนยบริการสาธารณสุขในพื้นที่อยางนอย
1 แหง
7) สถานที่ราชการ ควรมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 10 ไรขึ้นไป
8) สถานีตํารวจ โดยกําหนดเกณฑวา 1 แหง ตองรับผิดชอบพื้นที่ไมเกิน
25,000 ไร
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เมืองขนาดเล็ก
เมืองขนาดเล็กจะมีองคประกอบตัวชี้วัดทั้งสิ้น 12 ตัวชี้วัด ไดแก
1) น้ําประปา โดยมีกําลังการผลิตน้ําประปาไมนอยกวา 120 ลิตร/คน/วัน
2) การไฟฟา มีกําลังการผลิตไฟฟา ไมนอยกวา 1.00 กิโลวัตต/คน/วัน
3) โทรศัพท มีใหบริการไมนอยกวา 9 คน/เครื่อง
4) โรงงานฆาสัตว มีพื้นที่ไมนอยกวา 1 ไร
5) ตลาดสด มีพื้นที่ไมนอยกวา 2 ไร
6) การศึกษา ควรจะมีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาในพื้นที่
7) การแพทยสาธารณสุข จะตองมีโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงขึ้นไปในพื้นที่
8) สวนสาธารณะ ควรมีพื้นที่ไมนอยกวา 2 ไร/ประชากร 1,000 คน
9) สถานที่ราชการ ควรมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 15 ไรขึ้นไป
10) สถานีตํารวจ โดยกําหนดเกณฑวา 1 แหง ตองรับผิดชอบพื้นที่ไมเกิน
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9) สถานีดับเพลิง ตองมีรถดับเพลิงอยางนอย 2 คัน
จากที่กําหนดใหแตละตัวชี้วัดทั้ง 9 ตัวชี้วัดมีความสําคัญเทากัน ดังนั้นแตละ
ตัวชี้วัดจะมีคะแนนอยูระหวาง11.11-11.12 คะแนน
จากเกณฑดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.5 โดยคูมือ/เกณฑการ
ใหคะแนนแตละองคประกอบตัวชี้วัด ดังภาคผนวกที่ ค (1)
ทั้งนี้การแบงเกณฑของเมืองคุณภาพดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไดแบง
เกณฑเชนเดียวกับดานการใชประโยชนที่ดินและดานการคมนาคมขนสง คือ
-

คะแนนรวมระดับ A เทียบเทา 91-100 คะแนน เปนเมืองคุณภาพระดับดีเดน
คะแนนรวมระดับ B เทียบเทา 81-90 คะแนน เปนเมืองคุณภาพระดับดีมาก
คะแนนรวมระดับ C เทียบเทา 71-80 คะแนน เปนเมืองคุณภาพระดับดี
คะแนนรวมระดับ D เทียบเทา 61-70 คะแนน เปนเมืองคุณภาพระดับปาน
กลาง
- คะแนนรวมระดับ E เทียบเทา 51-60 คะแนน เปนเมืองคุณภาพระดับพอใช
- คะแนนรวมระดับ F เทียบเทาต่ํากวา 50 คะแนน เปนเมืองคุณภาพที่ตอง
ปรับปรุง

ตารางที่ 4.5 องคประกอบตัวชี้วัดดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแยกตามขนาดของเมืองแตละประเภท
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ตารางที่ 4.5 องคประกอบตัวชี้วัดดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแยกตามขนาดของเมืองแตละประเภท (ตอ)
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ตารางที่ 4.5 องคประกอบตัวชี้วัดดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแยกตามขนาดของเมืองแตละประเภท (ตอ)
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จากการคัดเลือกเมืองคุณภาพตนแบบ ซึ่งแบงกลุมเมืองออกเปน 5 กลุม คือ เมืองขนาด
ใหญมาก เมืองขนาดใหญ เมืองขนาดกลาง เมืองขนาดเล็ก และเมืองขนาดเล็กมาก ในที่นี้ไดลง
สํารวจเทศบาลนครสงขลา จ.สงขลา ซึ่งเปนตัวแทนของกลุมเมืองขนาดใหญมาก เทศบาลเมือง
พิจิตร จ.พิจิตร ตัวแทนกลุมเมืองขนาดกลาง และเทศบาลตําบลเมืองแกลง จ.ระยอง ตัวแทนกลุม
เมืองขนาดเล็ก
5.1 เมืองสงขลา
เมื อ งสงขลา สมัย โบราณเป น ชุม ชนประมงบนคาบสมุท รสทิ ง พระ
ซึ่ง พอค า
ชาวตะวันตกใชเปนทาเรือสินคา ชุมชนจึงขยายตัวเปนเมืองทาสําคัญปรากฏชื่อในแผนที่เกาของ
ชาวตะวันตกวา "Singora" โดยมีเจาเมืองสงขลายุคแรกเปนชาวมุสลิม
เมืองสงขลาเริ่มมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมา มีเจาเมืองเปนชาวพื้นเมืองบาง
ชาวจีนบางตามยุคตามสมัย ตอมาในสมัยรัชการที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร เมืองสงขลามีฐานะเปน
ประเทศราชของอาณาจักรสยาม ซึ่งทรงใหสรางเมืองใหญที่ฝงตําบลบอยาง ใชเวลาสรางเมืองถึง
10 ป พ.ศ.2439 สงขลาเปนที่วาการมณฑลนครศรีธรรมราช และ พ.ศ.2463 สถาปนาเปน
สุขาภิบาลเมืองสงขลา พ.ศ.2478 ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลเมืองสงขลา และ พ.ศ.2542 มี
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองสงขลาเปนเทศบาลนครสงขลา (ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 116 ตอน 110 ก. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2542 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
11 พฤศจิกายน 2542)
เทศบาลนครสงขลามีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 75,038 คน และการเปนเมืองที่มีพื้นน้ํา
ลอมรอบ ทั้งทะเล และทะเลสาบสงขลา จึงทําใหเมืองพรอมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิ
ทัศนที่สวยงาม ประกอบกับมีการจัดการเมืองที่ดีซึ่งบริหารโดยนายกเทศมนตรีนครสงขลา มีการ
บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน สงผลใหเทศบาลนครสงขลาไดรับเลือกจาก
โครงการ “เทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน ประจําป พ.ศ.2547” ซึ่งเปนความรวมมือระหวางสถาบัน
สิ่ ง แวดลอ มไทย สมาคมสัน นิ บ าตเทศบาลแห ง ประเทศไทย และหน ว ยงานภายในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเปนเมืองยอดเยี่ยมระดับประเทศ ระดับเทศบาลนคร ทั้งนี้
เปนเหตุผลที่คณะทํางานไดคัดเลือกมาเปนตัวแทนกลุมเมืองขนาดใหญมาก
จากการคัดเลือกเทศบาลนครสงขลาเปนตัวแทนกลุมเมืองขนาดใหญมาก นํามา
วิเคราะหโดยนําตัวชี้วัดในมิติขององคประกอบมาตรฐานผังเมือง 3 ดาน ดังนี้
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บทที่ 5 เมืองคุณภาพตนแบบ
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5.1.1 การใชประโยชนที่ดิน
จากฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรผังเมืองรวมเมืองสงขลาของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ประกอบกับขอมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร ป พ.ศ.2549 ของเทศบาลนคร
สงขลาสามารถคํานวณหาคาความหนาแนนของประชากรรวมตอการใชประโยชนที่ดินประเภทที่
อยูอาศัยทั้งหมดได 44.52 คนตอไร ซึ่งมีคาอยูในเกณฑเมืองคุณภาพระดับปานกลาง ที่กําหนด
ความหนาแนนไวที่ 43 - 47 คนตอไร
ปจจัยที่สอง คือ สัดสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินที่ใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัยและ
พื้นที่อาคารปกคลุมดินที่ใชประโยชนเพื่อการพาณิชยกรรมตอพื้นที่ปกคลุมดินของอาคารทั้งหมด
ของเมืองสงขลา ซึ่งสามารถแสดงผลไดดังตารางขางลางนี้
ตารางที่ 5.1 จําแนกพื้นที่อาคารปกคลุมดินตามการใชประโยชนอาคารในเทศบาลนครสงขลา
ตามผังเมืองรวมนครสงขลา พ.ศ.2548
การใชประโยชนอาคาร
ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรม
ที่อยูอาศัยกึ่งพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมและคลังสินคา
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
อนุรักษเพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย
นันทนาการ
คอกปศุสัตว
รวม

จํานวนอาคาร
11,016.00
337.00
2,739.00
866.00
1,380.00
2.00
112.00
13.00
16,465.00

พื้นที่อาคาร
ปกคลุมดิน
1,019,439.97
106,549.30
244,713.14
129,949.78
367,237.81
234.12
62,977.24
775.27
1,931,876.62

รอยละของจํานวน
อาคารทั้งหมด
66.91
2.05
16.64
5.26
8.38
0.01
0.68
0.08
100.00

รอยละของพื้นที่
อาคารปกคลุมดิน
ทั้งหมด
52.77
5.52
12.67
6.73
19.01
0.01
3.26
0.04
100.00

ที่มา: ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรผังเมืองรวมนครสงขลา, กรมโยธาธิการและผังเมือง
จากตารางขางตน จะเห็นไดวาสัดสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินที่มีการใชประโยชน
เพื่อการอยูอาศัยเปรียบเทียบกับพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมดในเขตเทศบาลนครสงขลา มีคา
เทากับรอยละ 52.77 ซึ่งมีคาอยูในเกณฑคุณภาพระดับดีมาก (รอยละ 47 - 48 หรือ 52 - 53) และ
มีสัดสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินที่มีการใชประโยชนเพื่อการพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยกึ่งพาณิช
ยกรรมเปรียบเทียบกับพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมดในเขตเทศบาลนครสงขลา มีคาเทากับรอย
ละ 18.19 ซึ่งมีคาอยูในเกณฑคุณภาพระดับดีมาก (รอยละ 17 - 18 หรือ 22 - 23)

5.1.2 การคมนาคมขนสง
การศึกษาระดับการพัฒนาของเมืองที่เปนตัวแทนของแตละกลุมเมือง ดําเนินการ
โดยนําเมืองที่เปนตัวแทนของแตละกลุมมาศึกษาระดับการพัฒนาเมือง ซึ่งใชตัวชี้วัดที่ผานการ
พัฒนาขางตน นําขอมูลที่ไดจากการวัดและประมวลผลมาสรุปเปนคาคะแนน เพื่อนําไปใชในการ
กําหนดระดับการพัฒนาเมืองตอไป
เมืองตนแบบ เทศบาลนครสงขลาเปนตัวแทนของกลุมเมืองขนาดใหญมาก โดยใช
ตัวชี้วัดของการคมนาคมขนสง 3 ดาน (ดังที่ไดแสดงไวในบทที่ 4) ไดแก
- ตัวชี้วัดดานระบบโครงขายถนน
- ตัวชี้วัดดานระดับการใหบริการ
- ตัวชี้วดั ดานบริการสาธารณะ
เทศบาลนครสงขลา ไดรับการประเมินผลใหตัวชี้วัดดานระบบโครงขายถนนได
คะแนน 27.2 คะแนน ตัวชี้วัดดานระดับบริการบนถนนไดคะแนน 26.4 คะแนน และตัวชี้วัดดาน
บริการสาธารณะไดคะแนน 33 คะแนน คิดเปนผลการประเมินตัวชี้วัดดานการคมนาคมและขนสง
ไดคะแนนรวม 86.6 คะแนน (ตารางที่ 5.2)
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ดังนั้นสามารถสรุปสภาพการใชพื้นที่ของนครสงขลาไดวาเปนเมืองคุณภาพระดับดี
(71-80 คะแนน) หรือเทียบเทา 75.5 คะแนน ที่สามารถรองรับประชากรในปจจุบันและในอนาคต
ได เ พีย งพอ มี สัดส ว นการใช พื้ น ที่ เ พื่ อ ประกอบกิจ กรรมหลั ก อยา งเหมาะสมดีม าก จึ ง มี ค วาม
เหมาะสมในเชิงกายภาพที่จะไดรับเลือกเปนเมืองคุณภาพตนแบบ
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ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินตัวชี้วัดดานการคมนาคมและขนสงของเทศบาลนครสงขลา จังหวัด
สงขลา (เมืองขนาดใหญมาก ประชากรมากกวา 65,001 คนขึ้นไป)
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด
ดานระบบ
โครงขาย
ถนน

ผลการวัด

จากฐานขอมูล GIS พบวา
พื้นที่สําหรับถนนและการสัญจร
877,104.73 ตารางเมตร การใช
ที่ดินในเมือง 3,606,860.84
ตารางเมตร ดังนั้นสัดสวนพื้นที่
(877,104.73÷3,606,860.84)
× 100 = 24.32
(วัดโดยที่ปรึกษาโครงการ)
2. ตัวชี้วัด ถนนสายหลัก หนาศูนยกลาง
ดานระดับ ธุรกิจของเมือง (ถนนราชดําเนิน
บริการบน ทางไปสวนราชการ พื้นที่ธุรกิจ
ถนน
และแยกเขาตลาด) ในชวงเวลา
เรงดวนเชา วันทํางานปกติ มี
ระดับบริการบนถนนระดับ B
(วัดโดยสํานักงานเทศบาลนคร
สงขลา)
3. ตัวชี้วัด ถนนสายหลัก หนาศูนยกลาง
ดาน
ธุรกิจของเมือง (ถนนราชดําเนิน
บริการ
ทางไปสวนราชการ พื้นที่ธุรกิจ
สาธารณะ และแยกเขาตลาด) ในชวงเวลา
เรงดวนเชา วันทํางานปกติ มีรถ
โดยสารใหบริการดวยความถี่
นอยกวา 15 นาทีตอคัน
(วัดโดยสํานักงานเทศบาลนคร
สงขลา)
ผลการประเมินตัวชี้วัดดานการคมนาคมและขนสง

ผลการประเมิน
ไดคะแนน 27.2

ไดคะแนน 26.4

ไดคะแนน 33

ไดคะแนนรวม
86.6

ภาพที่ 5.1 ระบบบําบัดน้าํ เสียของเทศบาลนครสงขลา
3) พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลนครสงขลามีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย 200 ไร เปนระบบฝงกลบมูลฝอยแบบ
ถูกหลักสุขาภิบาล มีปริมาณมูลฝอยประมาณ 95 ตัน/วัน โดยสามารถทําการรวบรวมไดหมด
(ภาพที่ 5.2) ดังนั้นจะมีพื้นที่กําจัดมูลฝอย เทากับ 2.71 ไร/1,000 คน

121

5.1.3 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เทศบาลนครสงขลา จัดเปนเมืองขนาดใหญมาก มีพื้นที่ 9.27 ตารางกิโลเมตร มี
จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 73,912 คน และมีประชากรแฝงประมาณรอยละ 25 ของ
ประชากรตามทะเบียนราษฎร (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2550) โดยเปนแรงงานประมง แรงงาน
ตางดาวและนักศึกษา แตแรงงานประมงและแรงงานตางดาวสวนใหญจะอยูแตภายในเรือ ไมไดมี
ผลกระทบตอระบบสาธารณูปโภคของเทศบาลนครสงขลามากนัก
การสํารวจขอมูลดานสาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองสงขลา ใชแบบกรอกขอมูล
แสดงดังในภาคผนวก ค (2) โดยสามารถนํามาประเมิน โดยใชเกณฑตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางใน
บทที่ 4 ประเภทเมืองขนาดใหญมาก ไดดังนี้ (ตารางที่ 5.3)
1) น้ําประปา
การประปาของเทศบาลนครสงขลาอยูในความรับผิดชอบของการประปาสว น
ภูมิภาค จังหวัดสงขลา พบวา มีกําลังการผลิต 38,000 ลบ.ม./วัน ดังนั้นจะมีกําลังการผลิตสําหรับ
จายใหกับประชาชน เทากับ 514 ลิตร/คน/วัน
2) พื้นที่บําบัดน้ําเสีย
เทศบาลนครสงขลามีพื้นที่บําบัดน้ําเสียทั้งสิ้น 146 ไร เปนระบบบอเติมอากาศ
รวมกับบอผึ่ง โดยระบบบําบัดมีประสิทธิภาพในการบําบัดได 30,000 ลบ.ม./วัน ปจจุบันมีน้ําเสีย
เข า สู ร ะบบ 12,000 ลบ.ม./วั น (ภาพที่ 5.1) ดั ง นั้ น จะมี พื้ น ที่ สํ า หรั บ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย ต อ จํ า นวน
ประชากรเทากับ 1.98 ไร/1,000 คน
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ภาพที่ 5.2 การกําจัดมูลฝอยของเทศบาลนครสงขลา
4) การไฟฟา
การไฟฟาของเทศบาลนครสงขลาอยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดสงขลา โดยพบวาเทศบาลนครสงขลามีกําลังการใชไฟฟาชวงสูงสุด 57.1 MW โดยสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟาไดประมาณ 4 KW/คน/วัน รวมทั้งไมมีปญหาเรื่องกระแสไฟฟาดับแตอยางใด
5) โทรศัพท
ภายในเขตเทศบาลนครสงขลา มีหมายเลขโทรศัพทพื้นฐานทั้งสิ้น 8,000 เลขหมาย
โดยเปนของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) แตมีหมายเลข
โทรศัพทมือถือเปนจํานวนมาก โดยมีเครือขายที่บริการดานมือถือ ไดแก AIS DTAC และ
ORANGE รวมมีเครือขายไมนอยกวา 5 เครือขาย
6) โรงงานฆาสัตว
เทศบาลนครสงขลามีโรงงานฆาสัตว 1 แหง มีพื้นที่ 4 ไร

ภาพที่ 5.3 โรงฆาสัตว เทศบาลนครสงขลา
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7) ตลาดสด
เทศบาลนครสงขลามีตลาดสด 8 แหง มีพื้นที่รวมประมาณ 15 ไร

ภาพที่ 5.4 ตลาดสดทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย เทศบาลนครสงขลา
8) การศึกษา
ภายในเขตเทศบาลนครสงขลา มีสถานศึกษาจํานวนมาก รวม 23 แหง โดยแยกเปน
- ระดับอุดมศึกษา 1 แหง
- ระดับอาชีวศึกษา 4 แหง
- ระดับมัธยมศึกษา 4 แหง
- ระดับประถมศึกษา 14 แหง
9) การแพทยสาธารณสุข
ภายในเขตเทศบาลนครสงขลา มีโรงพยาบาลของรัฐ 3 แหง ไดแก โรงพยาบาล
สงขลา (ไมมีเตียง) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร (จํานวน 300 เตียง) และโรงพยาบาล
ฐานทัพเรือสงขลา (ไมทราบจํานวนเตียง) นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลศิครินทร ซึ่งเปนโรงพยาบาล
เอกชน ขนาด 70 เตียง และมีศูนยบริการสาธารณสุข 3 แหง
10) สวนสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลนครสงขลา มีสวนสาธารณะรวม 9 แหง พื้นที่รวม 633 ไร หรือ
8.56 ไร/1,000 คน
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ภาพที่ 5.5 สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครสงขลา
11) สนามกีฬา
ภายในเขตเทศบาลนครสงขลา มีสนามกีฬากลางแจงหลัก 1 แหง คือ สนามกีฬาติณ
สูลานนท นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อื่นๆ สําหรับออกกําลังกาย พื้นที่รวมประมาณ 290 ไร หรือ 3.92 ไร/
1,000 คน
12) สถานที่ราชการ
พื้นที่ของสถานที่ราชการ มีพื้นที่รวม 2,207 ไร
13) สถานีตํารวจ
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสงขลา เปนหนวยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ภายในเขต
อําเภอเมืองสงขลา โดยมีพื้นที่รับผิดชอบรวม 197 ตารางกิโลเมตร หรือ 123,125 ไร
14) สถานีขนสง
ภายในเขตเทศบาลนครสงขลามีสถานีขนสง 2 แหง พื้นที่รวม 8 ไร นอกจากนี้ยังมี
ทาเทียบเรือน้ําลึก แพขนานยนตและสถานีขนสงอื่นๆ อีกหลายแหง พื้นที่รวมมากกวา 10 ไร
15) สถานีดับเพลิง
สถานีตํารวจดับเพลิงที่รับผิดชอบเทศบาลนครสงขลา มีรถดับเพลิง 4 คัน รถบรรทุก
น้ํา 3 คัน รถกระเชา 1 คัน
16) ที่จอดรถ
มี ที่จอดรถสาธารณะพื้ น ที่ ประมาณ 204,480 ตารางเมตร จอดรถได ประมาณ
1,000 คัน หรือประมาณ 14 คัน/1,000 คน
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ภาพที่ 5.6 ที่จอดรถภายในเขตเทศบาลนครสงขลา
17) การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
เนื่ องจากไมสามารถวั ดระยะหางจากแนวแมน้ํา /ลําคลองได แต จากการสํา รวจ
ภาคสนาม รวมทั้ ง การพบผู บ ริ ห ารของเทศบาลนครสงขลา พบว า มี น โยบายในการรั ก ษา
สภาพแวดล อ มของเมื อ งเป น อย า งดี รวมทั้ ง มี ก ารกํ า หนดเทศบัญ ญั ติ ด า นสิ่ ง แวดล อ มทั้ ง สิ้ น
7 เรื่อง ไดแก
- เทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา เรื่อง การควบคุมการรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย
พ.ศ.2544
- เทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ.2544
- เทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ.2544
- เทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ตลาด พ.ศ.2544
- เทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ.2544
- เทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2544
- เทศบัญญัตเิ ทศบาลนครสงขลา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว
พ.ศ.2544

ตารางที่ 5.3 ผลการใหคะแนนตามองคประกอบตัวชี้วัดของเทศบาลนครสงขลา
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สรุปการประเมินผลการศึกษาเทศบาลนครสงขลา ตามประเภทของตัวชี้วัด 3 ดาน ไดดังนี้
1) การใชประโยชนที่ดิน
สัดสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินที่มีการใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัยเปรียบเทียบกับพื้นที่
อาคารปกคลุมดินทั้งหมดในเขตเทศบาลนครสงขลา มีคาเทากับรอยละ 52.77 ซึ่งมีคาอยูในเกณฑ
คุณภาพระดับดีมาก (รอยละ 47-48 หรือ 52 -53) และมีสัดสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินที่มีการใช
ประโยชนเพื่อการพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยกึ่งพาณิชยกรรมเปรียบเทียบกับพื้นที่อาคารปกคลุม
ดินทั้งหมดในเขตเทศบาลนครสงขลา มีคาเทากับรอยละ 18.19 ซึ่งมีคาอยูในเกณฑคุณภาพระดับ
ดีมาก (รอยละ 17 -18 หรือ 22 -23)
สามารถสรุปสภาพการใชพื้นที่ของนครสงขลาไดวาเปนเมืองคุณภาพระดับดีที่สามารถ
รองรับประชากรในปจจุบันและในอนาคตไดเพียงพอ มีสัดสวนการใชพื้นที่เพื่อประกอบกิจกรรม
หลักอยางเหมาะสมดีมาก จึงมีความเหมาะสมในเชิงกายภาพที่จะไดรับเลือกเปนเมืองคุณภาพ
ตนแบบ
2) การคมนาคมขนสง
เทศบาลนครสงขลา ไดรับการประเมินผลใหตัวชี้วัดดานระบบโครงขายถนนไดคะแนน
ระดับ B ตัวชี้วัดดานระดับการใหบริการไดคะแนนระดับ B และตัวชี้วัดดานบริการสาธารณะได
คะแนนระดับ A คิดเปนผลการประเมินตัวชี้วัดดานการคมนาคมและขนสงไดคะแนนรวมระดับ B
เทียบเทา 81-90 คะแนน หรือ 85.5 คะแนน ดังนั้นดวยเกณฑการจัดระดับการพัฒนาเมืองขางตน
เทศบาลนครสงขลาจึงจัดเปนเมืองนาอยูระดับดีมาก
3) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
จากเกณฑในแตละองคประกอบตัวชี้วัด สามารถใหคะแนนของเทศบาลนครสงขลาไดดัง
ตารางที่ไดกลาวมาแลว (ตารางที่ 5.3) ซึ่งพบวาเทศบาลนครสงขลาไดคะแนน 82.82 คะแนน โดย
จัดวาเปนเมืองคุณภาพระดับดีมาก

5.2.1 การใชประโยชนที่ดิน
จากฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรผังเมืองรวมเมืองพิจิตรของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง ประกอบกับขอมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร ป พ.ศ.2549 ของเทศบาลเมือง
พิจิตรสามารถคํานวณหาคาความหนาแนนของประชากรรวมตอการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยู
อาศัยทั้งหมดได 36.30 คนตอไร ซึ่งมีคาอยูในเกณฑเมืองคุณภาพระดับพอใช ที่กําหนดความ
หนาแนนไวที่ 34 - 37 คนตอไร
ปจจัยที่สอง คือ สั ดสวนพื้ นที่อาคารปกคลุม ดิน ที่ใชประโยชนเพื่อการอยู
อาศัยและพื้นที่อาคารปกคลุมดินที่ใชประโยชนเพื่อการพาณิชยกรรมตอพื้นที่อาคารปกคลุมดิน
ทั้งหมดของเมืองพิจิตรซึ่งสามารถแสดงผลไดดังตารางตอไปนี้
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5.2 เมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตรกอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.1601 จากพงศาวดารเหนือพระยาโคตรตะบองไดยาย
เมืองจากนครไชยบวร มาตั้งที่หมูบานสระหลวง โดยไดเริ่มฝงหลักเมือง เมื่อวันพุธ ขึ้น 13 ค่ํา เดือน
12 ปขาล พ.ศ.1601 และไดเปลี่ยนชื่อเมืองใหมวา "เมืองสระหลวง"
เทศบาลเมืองพิจิตรเดิมเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัดพิจิตร ตอมาในป พ.ศ.2479 ไดมี
พระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเปนเทศบาลเมืองพิจิตร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2479 มีเนื้อที่
เขตเทศบาล จํานวน 1.88 ตารางกิโลเมตร ตอมาในป พ.ศ.2499 ไดมีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่
30 มิถุนายนพ.ศ.2499 เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองพิจิตรขึ้นอีก 1.29 ตารางกิโลเมตร รวมกับ
เขตเทศบาลเดิมเปน เนื้อที่ 3.17 ตารางกิโลเมตร และในป พ.ศ.2512 ไดมีพระราชกฤษฎีกา
เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองพิจิตรเปน 12.017 ตารางกิโลเมตร ตามพระราชกฤษฎีก า
เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2512 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลมที่ 86 ตอนที่ 117 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2512
ปจจุบันเทศบาลเมืองพิจิตรมีจํานวนประชากรรวม 23,785 คน จัดอยูในกลุมเมือง
ขนาดกลาง ทั้ง นี้แมเทศบาลเมือ งพิจิตรจะเปน เมือ งที่เ งี ยบสงบ แตมี การบริ หารจัดการที่ ดี มี
กิจกรรมสงเสริมอาชีพใหชาวบานหลากหลายประเภท เชน ธนาคารขยะ กิจกรรมการแปรรูปวัสดุ
เหลือใช และอื่นๆ กิจกรรมตางๆ นี้ที่เกิดจากการจัดการที่ดีของเทศบาล สงผลใหเทศบาลเมือง
พิ จิ ต รเป น อี ก เทศบาลหนึ่ ง ที่ ไ ด รั บ เลื อ กจากโครงการ “เทศบาลน า อยู อ ย า งยั่ ง ยื น ประจํ า ป
พ.ศ.2547” ซึ่งเปนความรวมมือระหวางสถาบันสิ่งแวดลอมไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย และหนวยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเปนเมืองยอด
เยี่ยมระดับประเทศ ระดับเทศบาลเมือง คณะทํางานจึงไดคัดเลือกเทศบาลเมืองพิจิตรมาเปน
ตัวแทนกลุมเมืองขนาดกลาง

ตารางที่ 5.4 จําแนกพื้นที่อาคารปกคลุมดินตามการใชประโยชนอาคารในเทศบาลเมืองพิจิตร ตาม
ผังเมืองรวมเมืองพิจิตร พ.ศ.2549
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การใชประโยชนอาคาร
ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรม
ที่อยูอาศัยกึ่งพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมและคลังสินคา
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
นันทนาการ
คอกปศุสัตว
รวม

จํานวนอาคาร

พื้นที่อาคาร
ปกคลุมดิน

6,244.00
170.00
1,307.00
183.00
710.00

612,154.35
58,021.13
141,684.91
65,572.47
185,462.84

รอยละของ
จํานวนอาคาร
ทั้งหมด
72.25
1.97
15.12
2.12
8.22

23.00
5.00
8,642.00

28,724.19
533.99
1,092,153.87

0.27
0.06
100.00

รอยละของพื้นที่
อาคารปกคลุมดิน
ทั้งหมด
56.05
5.31
12.97
6.00
16.98
2.63
0.05
100.00

ที่มา: ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรผังเมืองรวมเมืองพิจิตร, กรมโยธาธิการและผังเมือง
จากตารางข า งต น จะเห็น ได ว า สั ดส ว นพื้ น ที่ อ าคารปกคลุม ดิ น ที่ มี ก ารใช
ประโยชนเพื่อการอยูอาศัยเปรียบเทียบกับพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมดในเขตเทศบาลเมือง
พิจิตร มีคาเทากับรอยละ 56.05 ซึ่งมีคาอยูในเกณฑคุณภาพระดับปานกลาง (รอยละ 56 - 57)
และมีสัดสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินที่มีการใชประโยชนเพื่อการพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยกึ่ง
พาณิชยกรรมเปรียบเทียบกับพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร มีคาเทากับ
รอยละ 18.29 ซึ่งมีคาอยูในเกณฑคุณภาพระดับดีเดน (รอยละ 18 - 21)
ดังนั้นสามารถสรุปสภาพการใชพื้นที่ของเมืองพิจิตรไดวาเปนเมืองคุณภาพ
ระดับดี (71-80 คะแนน) หรือเทียบเทา 72.2 คะแนน ที่สามารถรองรับประชากรในปจจุบันได
เพี ย งพอ แต มี แ นวโน ม ที่ อ าจจะมี ป ระชากรหนาแน น ได ใ นอนาคต มี สั ด ส ว นการใช พื้ น ที่ เ พื่ อ
ประกอบกิจกรรมหลักพอเหมาะ จึงมีความเหมาะสมในเชิงกายภาพที่จะไดรับเลือกเปนเมือง
คุณภาพตนแบบ
5.2.2 การคมนาคมขนสง
เทศบาลเมืองพิจิตร ไดรับการประเมินผลใหตัวชี้วัดดานระบบโครงขายถนน
ไดคะแนน 20.4 คะแนน ตัวชี้วัดดานระดับบริการบนถนนไดคะแนน 33 คะแนน และตัวชี้วัดดาน

บริการสาธารณะไดคะแนน 33 คะแนน คิดเปนผลการประเมินตัวชี้วัดดานการคมนาคมและขนสง
ไดคะแนนรวม 86.4 คะแนน (ตารางที่ 5.5)

ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด
ดานระบบ
โครงขาย
ถนน

ผลการวัด

จากฐานขอมูล GIS พบวา
พื้นที่สําหรับถนนและการสัญจร
421,380.19 ตารางเมตร การใช
ที่ดินในเมือง 2,284,173.51 ตาราง
เมตร ดังนั้นสัดสวนพื้นที่
(421,380.19÷2,284,173.51)
× 100 = 18.45
(วัดโดยที่ปรึกษาโครงการ)
2. ตัวชี้วัด ถนนสายหลัก หนาศูนยกลางธุรกิจ
ดานระดับ ของเมือง (ถนนบึงสีไฟ ทางไป
บริการบน สวนราชการ พืน้ ที่ธุรกิจ และแยก
ถนน
เขาตลาด) ในชวงเวลาเรงดวนเชา
วันทํางานปกติ มีระดับบริการบน
ถนนระดับ A
(วัดโดยสํานักงานเทศบาลเมือง
พิจิตร)
3. ตัวชี้วัด ถนนสายหลัก หนาศูนยกลางธุรกิจ
ดานบริการ ของเมือง (ถนนบึงสีไฟ ทางไปสวน
สาธารณะ ราชการ พื้นที่ธรุ กิจ และแยกเขา
ตลาด) ในชวงเวลาเรงดวนเชา
วันทํางานปกติ มีรถโดยสาร
ใหบริการดวยความถี่นอยกวา
30 นาทีตอคัน (วัดโดยสํานักงาน
เทศบาลเมืองพิจิตร)
ผลการประเมินตัวชี้วัดดานการคมนาคมและขนสง

ผลการประเมิน
ไดคะแนน 20.4

ไดคะแนน 33

ไดคะแนน 33

ไดคะแนนรวม 86.4
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ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินตัวชี้วัดดานการคมนาคมและขนสงของเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัด
พิจิตร (เมืองขนาดกลาง ประชากรระหวางระหวาง 20,001-40,000 คน)
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5.2.3 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เทศบาลเมืองพิจิตร จัดเปนเมืองขนาดกลาง มีพื้นที่ 12.017 ตารางกิโลเมตร
มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 23,668 คน และมีประชากรแฝงประมาณรอยละ 7-10 ของ
ประชากรตามทะเบียนราษฎร (ขอมูล ณ เดือนมกราคม 2550) หรือในกรณีที่คิดประชากรแฝง
รอยละ 10 จะมีประชากร ที่อยูอาศัยจริงประมาณ 26,035 คน
การสํารวจขอมูลดานสาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิจิตร ใชแบบกรอก
ขอมูล แสดงดังในภาคผนวก ค(2) โดยสามารถนํามาประเมิน โดยใชเกณฑตัวชี้วัดตามตารางใน
บทที่ 4 ประเภทเมืองขนาดกลาง ไดดังนี้ (ตารางที่ 5.6)
1) น้ําประปา
การประปาของเทศบาลเมืองพิจิตรอยูในความรับผิดชอบของการประปา
สวนภูมิภาค จังหวัดพิจิตร พบวา มีกําลังการผลิต 9,600 ลบ.ม./วัน ดังนั้นจะมีกําลังการผลิต
สําหรับจายใหกับประชาชน เทากับ 369 ลิตร/คน/วัน
2) พื้นที่บําบัดน้ําเสีย
เทศบาลเมืองพิ จิตร มีพื้น ที่บํา บัดน้ําเสีย ทั้ ง สิ้ น 43 ไร เป นระบบบ อเติม
อากาศรวมกับบอผึ่ง โดยระบบบําบัดมีประสิทธิภาพในการบําบัดได 5,000 ลบ.ม./วัน ปจจุบันมี
น้ําเสียเขาระบบ 3,000 ลบ.ม./วัน ดังนั้นจะมีพื้นที่สําหรับบําบัดน้ําเสียตอจํานวนประชากรเทากับ
1.65 ไร/1,000 คน

ภาพที่ 5.7 ระบบบําบัดน้าํ เสียของเทศบาลเมืองพิจิตร
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3) พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองพิจิตรมีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย 107 ไร เปนระบบฝงกลบมูล
ฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล มีปริมาณมูลฝอยประมาณ 15-18 ตัน/วัน โดยสามารถทําการรวบรวม
ไดหมด ดังนั้นจะมีพื้นที่กําจัดมูลฝอย เทากับ 4.11 ไร/1,000 คน

ภาพที่ 5.8 การกําจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิจิตร
4) การไฟฟา
การไฟฟาของเทศบาลเมืองพิจิตรอยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาสวน
ภู มิ ภ าค จั ง หวั ด พิ จิ ต ร เนื่ อ งจากเทศบาลเมื อ งพิ จิ ต รไม ส ามารถให ข อ มู ล ปริ ม าณการผลิ ต
กระแสไฟฟาได แตพบวาภายในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรมีไฟฟาใชทุกครัวเรือนและเพียงพอตอ
ความตองการ รวมทั้งไมมีปญหาเรื่องกระแสไฟฟาดับแตอยางใด

ภาพที่ 5.9 สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดพิจติ ร
5) โทรศัพท
ภายในเขตเทศบาลเมื อ งพิ จิ ต ร มี จํ า นวนเลขหมายโทรศั พ ท พื้ น ฐานที่
สามารถใหบริการไดสูงสุด จํานวน 5,149 เลขหมาย หรือ 5.06 คน/เครื่อง
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6) โรงงานฆาสัตว
เทศบาลเมืองพิจิตรมีโรงงานฆาสัตว 1 แหง มีพื้นที่ประมาณ 2 ไร
7) ตลาดสด
เทศบาลเมืองพิจิตรมีตลาดสด 4 แหง เปนตลาดสดของเทศบาล 2 แหงและ
ของเอกชน 2 แหง มีพื้นที่รวมประมาณ 6 ไร

ภาพที่ 5.10 ตลาดสดภายในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร
8) การศึกษา
ภายในเขตเทศบาลเมื องพิ จิต ร มี สถานศึ ก ษาระดั บ อาชีว ศึ ก ษา 2 แห ง
ระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา รวม 14 แหง
9) การแพทยสาธารณสุข
ภายในเขตเทศบาลเมื อ งพิ จิ ต ร มี โ รงพยาบาลของรั ฐ 1 แห ง ได แ ก
โรงพยาบาล พิจิตร ขนาด 405 เตียง นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลเอกชน 1 แหง ขนาด 90 เตียง
และคลินิกเอกชนในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร จํานวน 33 แหง

ภาพที่ 5.11 โรงพยาบาลพิจิตร
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10) สวนสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร มีสวนสาธารณะขนาดใหญรวม 3 แหง
ไดแก สวนกาญจนาภิเษก สวนพระพิจิตร สวนสมเด็จพระศรีนครินทรพิจิตร (บึงสีไฟ) พื้นที่รวม
ประมาณ 6,000 ไร หรือ 230.47 ไร/1,000 คน

ก) สวนกาญจนาภิเษก

ข) สวนพระพิจิตร

ค) สวนสมเด็จพระศรีนครินทรพิจิตร (บึงสีไฟ)
ภาพที่ 5.12 สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองพิจติ ร
11) สนามกีฬา
ภายในเขตเทศบาลเมือ งพิจิตร มีส นามกี ฬ ากลางแจง หลั ก 1 แหง คือ
สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร ศูนยพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬาจังหวัดพิจิตร พื้นที่ประมาณ
70 ไร รวมทั้งยังมีสนามกีฬาขนาดเล็กสําหรับบริการประชาชนตามชุมชนตางๆ อีกดวย ดังนั้นจึงมี
สนามกีฬาใหบริการประชาชนมากกวา 3 ไร/1,000 คน
12) สถานที่ราชการ
พื้นที่ของสถานที่ราชการ มีพื้นที่รวม 60 ไร
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13) สถานีตํารวจ
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองพิจิตร เปนหนวยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ภายใน
เขตอําเภอเมืองพิจิตร โดยมีพื้นที่รับผิดชอบรวม 915 ตารางกิโลเมตร หรือ 571,875 ไร
14) สถานีขนสง
ภายในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรมีสถานีขนสง 1 แหง พื้นที่ประมาณ 4 ไร

ภาพที่ 5.13 สถานีขนสงผูโ ดยสาร จังหวัดพิจิตร
15) สถานีดับเพลิง
สถานีตํารวจดับเพลิงที่รับผิดชอบเทศบาลเมืองพิจิตร มีรถดับเพลิง 3 คัน
รถบรรทุกน้ํา 3 คัน รถกระเชา 1 คัน เรือยนตดับเพลิง 1 คัน รถยนตบรรทุกเครื่องยนตดับเพลิงชนิด
หาบหาม 2 คัน รถยนตบรรทุกนำ 5 คัน เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม 4 เครื่อง
16) ที่จอดรถสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรไมไดจัดใหมีที่จอดรถสาธารณะโดยเฉพาะ
เนื่องจากไมมีรถมากนัก แตประชาชนสามารถจอดริมถนนไดโดยไมกีดขวางทางจราจรและจอดได
ตามสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล
17) การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
เทศบาลเมืองพิจิตร มีเทศบัญญัติทั้งสิ้น 11 ฉบับ รวมทั้งเทศบัญญัติของ
เทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง ควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ.2498

ตารางที่ 5.6 ผลการใหคะแนนตามองคประกอบตัวชี้วัดของเทศบาลเมืองพิจิตร
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ตารางที่ 5.6 ผลการใหคะแนนตามองคประกอบตัวชี้วัดของเทศบาลเมืองพิจิตร (ตอ)
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สรุปการประเมินผลการศึกษาเทศบาลเมืองพิจิตร ตามประเภทของตัวชี้วัด 3 ดาน ไดดังนี้
1) การใชประโยชนที่ดิน
สัดสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินที่มีการใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัยเปรียบเทียบกับพื้นที่
อาคารปกคลุมดินทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร มีคาเทากับรอยละ 56.05 ซึ่งมีคาอยูในเกณฑ
คุณภาพระดับดีมาก (รอยละ 47-48 หรือ 52 -53) และมีสัดสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินที่มีการ
ใชประโยชนเพื่อการพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยกึ่งพาณิชยกรรมเปรียบเทียบกับพื้นที่อาคาร
ปกคลุมดินทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร มีคาเทากับรอยละ 18.28 ซึ่งมีคาอยูในเกณฑ
คุณภาพระดับดีมาก (รอยละ 17 -18 หรือ 22 -23)
สามารถสรุปสภาพการใชพื้นที่ของเมืองพิจิตรไดวาเปนเมืองคุณภาพระดับดีที่สามารถ
รองรับประชากรในปจจุบันและในอนาคตไดเพียงพอ มีสัดสวนการใชพื้นที่เพื่อประกอบกิจกรรม
หลักอยางเหมาะสมดีมาก จึงมีความเหมาะสมในเชิงกายภาพที่จะไดรับเลือกเปนเมืองคุณภาพ
ตนแบบ
2) การคมนาคมขนสง
เทศบาลเมืองพิจิตร ไดรับการประเมินผลใหตัวชี้วัดดานระบบโครงขายถนนไดคะแนน
ระดับ B ตัวชี้วัดดานระดับการใหบริการไดคะแนนระดับ A และตัวชี้วัดดานบริการสาธารณะได
คะแนนระดับ A คิดเปนผลการประเมินตัวชี้วัดดานการคมนาคมและขนสงไดคะแนนรวมระดับ B
เทียบเทา 81-90 คะแนน หรือ 86.4 คะแนน ดังนั้นดวยเกณฑการจัดระดับการพัฒนาเมืองขางตน
เทศบาลนครสงขลาจึงจัดเปนเมืองนาอยูระดับดีมาก
3) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ในดานนี้สามารถใหคะแนนของเทศบาลเมืองพิจิตร พบวาเทศบาลเมืองพิจิตรไดคะแนน
83.48 คะแนน โดยจัดวาเปนเมืองคุณภาพระดับดีมาก
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5.3 เมืองแกลง
เมืองแกลง เดิมเทศบาลตําบลเมืองแกลงมีฐานะเปนสุขาภิบาล ไดกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่
31 สิงหาคม 2498 ตั้งอยูในเขตตําบลทางเกวียน พื้นที่รวม 3 ตารางกิโลเมตร ตอมาพื้นที่มีความ
เจริญขึ้นตามลําดับ จนมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตําบลเมืองแกลง (เดิมชื่อเทศบาลตําบล
ทางเกวียน) จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2524 และไดนําประกาศในหนังสือราช
กิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 98 ตอนที่ 101 หนา 7 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2524 ซึ่งถือวาเปนวัน
กําเนิดเทศบาลตั้งแตวันนั้นเปนตนมา
เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีจํานวนประชากรรวม 16,468 คน นับเปนเมืองขนาดเล็ก
ประชากรสวนใหญในเขตเทศบาลมีความเปนอยูที่เรียบงาย โดยมีนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแก
ลงทําหนาที่บริหารงาน เทศบาลตําบลเมืองแกลงแมจะเปนเมืองขนาดเล็ก แตก็ไดรับการคัดเลือก
เชนเดียวกับเทศบาลนครสงขลา จากโครงการ “เทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน ประจําป พ.ศ. 2547”
อันเปนความรวมมือระหวางสถาบันสิ่งแวดลอมไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
และหนวยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเปนเมืองยอดเยี่ยม
ระดับประเทศ ในระดับเทศบาลตําบลทั้งนี้จากความนาสนใจของเทศบาลตําบลเมืองแกลงเอง
ทําใหคณะทํางานไดคัดเลือกมาเปนตัวแทนกลุมเมืองขนาดเล็กเพื่อใชในการศึกษาตอไป
เทศบาลตําบลเมืองแกลง ตัวแทนกลุมเมืองเล็ก ซึ่งนํามาวิเคราะหโดยนําตัวชี้วัดใน
มิติขององคประกอบมาตรฐานผังเมือง 3 ดาน ดังนี้
5.3.1 การใชประโยชนที่ดิน
ตั ว ชี้ วั ด ด า นการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ทั้ ง สองป จ จั ย พิ จ ารณาให ค ะแนนจาก
ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรผังเมืองรวมเมืองแกลง พ.ศ.2544 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
โดยปจจัยแรก คือ ความหนาแนนของประชากรตอการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย ซึ่งให
คะแนนจากการจําแนกพื้นที่การใชประโยชนที่ดินเทศบาลตําบลเมืองแกลงเปรียบเทียบกับจํานวน
ประชากรของเมืองไดดังตารางตอไปนี้

-

สัดสวน
ประชากรตอ
พื้นที่ตาม
เกณฑ
มาตรฐาน**
(คน/ไร)
1 - 12
13 - 24

4.06
116.35

25 - 42
1-3
556***

0.84
0.79
0.74

-

-

451.98
2.32

4.10
0.02

-

-

11,024.42

100.00

เนื้อที่
ที่ดินประเภท

1 ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
2 ทีอ่ ยูอาศัยหนาแนนปาน
กลาง
3 ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
รวมพื้นที่พักอาศัย
4 อุตสาหกรรมและคลังสินคา
5 ชนบทและเกษตรกรรม
6 ที่โลงเพื่อนันทนาการและ
การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
7 สถาบันการศึกษา
8 สถาบันศาสนา
9 สถาบันราชการ การ
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ
10 ถนน
11 ที่วางที่ไมไดจําแนก
ประเภทไว
รวม

ตาราง
กิโลเมตร

ไร

รอยละ

4.1523
1.6223

2,595.19
1,013.96

23.54
9.20

0.7178
6.4924
0.2688
9.5073
0.2265

448.61
4,057.76
167.99
5,942.03
141.54

4.07
36.81
1.52
53.90
1.28

0.1477
0.1395
0.1300

92.34
87.21
81.25

0.7232
0.0037

สัดสวน
ประชากร*
ตอพื้นที่
(คน/ไร)

1.49

17.6391

* ประชากรตามทะเบียนราษฎร ป พ.ศ.2549 เทศบาลเมืองแกลงมีประชากรรวม 16,468 คน
** เกณฑและมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549, กรมโยธาธิการและผังเมือง
*** 1.8 ไรตอ 1,000 คน หรือประมาณ 556 คนตอไร
ที่มา: ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรผังเมืองรวมเมืองแกลง, กรมโยธาธิการและผังเมือง

141

ตารางที่ 5.7 จําแนกการใชประโยชนที่ดินเทศบาลตําบลเมืองแกลง ตามผังเมืองรวมเมืองแกลง
พ.ศ.2544
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จากตารางขางตน จะเห็นไดวาสัดสวนประชากรตอพื้นที่พักอาศัยทั้งหมดซึ่ง
เทากับ 4.06 คนตอไรนั้นมีคาอยูในเกณฑเมืองคุณภาพระดับดี ประกอบกับมีพื้นที่โลงเพื่อ
นันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม อยูที่ 116.35 คนตอไร ซึ่งมีคามากกวาเกณฑและ
มาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 ที่กําหนดไวที่ 1.8 ไร ตอ 1,000 คน หรือประมาณ 556 คน ตอไร
ปจจัยที่สอง คือ สัดสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินที่ใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัย
และพื้นที่อาคารปกคลุมดินที่ใชประโยชนเพื่อการพาณิชยกรรมตอพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมด
ของเมืองแกลง ซึ่งสามารถแสดงผลไดดังนี้
ตารางที่ 5.8 จําแนกพื้นที่อาคารปกคลุมดินตามการใชประโยชนอาคารในเทศบาลตําบลเมือง
แกลง ตามผังเมืองรวมเมืองแกลง พ.ศ.2544
การใชประโยชนอาคาร
ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรม
ที่อยูอาศัยกึ่งพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมและคลังสินคา
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
คอกปศุสัตว
รวม

จํานวนอาคาร

พื้นที่อาคาร
ปกคลุมดิน

รอยละของจํานวน
อาคารจากจํานวน
อาคารทั้งหมด

รอยละของพื้นทีอ่ าคาร
ปกคลุมดินทั้งหมด

1,886
282
135
154

288,328.00
121,425.35
48,738.67
99,531.48

72.34
10.82
5.18
5.91

48.41
20.39
8.18
16.71

136

32,884.32

5.22

5.52

14
2,607

4,728.79
595,636.62

0.54
100.00

0.79
100.00

ที่มา: ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรผังเมืองรวมเมืองแกลง, กรมโยธาธิการและผังเมือง
จากตารางจะเห็นไดวาสัดสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินที่มีการใชประโยชนเพื่อ
การอยูอาศัยเปรียบเทียบกับพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมดในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีคา
เทากับรอยละ 48.41 ซึ่งมีคาอยูในเกณฑคุณภาพระดับดีมาก (รอยละ 47 - 48 หรือ 52 - 53) และ
มีสัดสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินที่มีการใชประโยชนเพื่อการพาณิชยกรรมเปรียบเทียบกับพื้นที่
อาคารปกคลุมดินทั้งหมดในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีคาเทากับรอยละ 20.39 ซึ่งมีคาอยูใน
เกณฑคุณภาพระดับดีเดน (รอยละ 19 - 21)
ดังนั้นสามารถสรุปสภาพการใชพื้นที่ของเมืองแกลงไดวาเปนเมืองคุณภาพ
ระดับดีมาก (81-90 คะแนน) หรือเทียบเทา 85.5 คะแนน ที่สามารถรองรับประชากรในปจจุบัน
และในอนาคตไดเพียงพอ มีสัดสวนการใชพื้นที่เพื่อประกอบกิจกรรมหลักอยางเหมาะสม ในขณะ
ที่มีพื้นที่สีเขียวอยูในระดับเกินกวามาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชากรในเมือง จึงมีความ
เหมาะสมในเชิงกายภาพที่จะไดรับเลือกเปนเมืองคุณภาพตนแบบ

ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัด
ดานระบบ
โครงขาย
ถนน

ผลการวัด

จากฐานขอมูล GIS พบวา พืน้ ที่สําหรับ
ถนนและการสัญจร 365,027.45 ตาราง
เมตร การใชที่ดนิ ในเมือง 1,184,179.39
ตารางเมตร ดังนั้นสัดสวนพื้นที่
(365,027.45÷1,184,179.39) × 100 =
30.83
(วัดโดยที่ปรึกษาโครงการ)
2. ตัวชี้วัด ถนนสายหลัก หนาศูนยกลางธุรกิจของ
ดานระดับ เมือง (ถนนสุขุมวิท ทางไปสวนราชการ
บริการบน พื้นที่ธุรกิจ และแยกเขาตลาด) ในชวงเวลา
ถนน
เรงดวนเชา วันทํางานปกติ มีระดับบริการ
บนถนนระดับ C
(วัดโดยสํานักงานเทศบาลตําบลเมือง
แกลง)
3. ตัวชี้วัด ถนนสายหลัก หนาศูนยกลางธุรกิจของ
ดาน
เมือง (ถนนสุขุมวิท ทางไปสวนราชการ
บริการ
พื้นที่ธุรกิจ และแยกเขาตลาด) ในชวงเวลา
สาธารณะ เรงดวนเชา วันทํางานปกติ มีรถโดยสาร
ใหบริการดวยความถี่นอยกวา 1 ชั่วโมงตอ
คัน
(วัดโดยสํานักงานเทศบาลตําบลเมือง
แกลง)
ผลการประเมินตัวชี้วัดดานการคมนาคมและขนสง

ผลการประเมิน
ไดคะแนน 34

ไดคะแนน 19.8

ไดคะแนน 33

ไดคะแนนรวม
86.8
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5.3.2 การคมนาคมขนสง
เทศบาลตําบลเมืองแกลง ไดรับการประเมินผลใหตัวชี้วัดดานระบบโครงขาย
ถนนไดคะแนน 34 คะแนน ตัวชี้วัดดานระดับบริการบนถนนไดคะแนน 19.8 คะแนน และตัวชี้วัด
ดานบริการสาธารณะไดคะแนน 33 คะแนน คิดเปนผลการประเมินตัวชี้วัดดานการคมนาคมและ
ขนสงไดคะแนนรวม 86.8 คะแนน (ตารางที่ 5.9)
ตารางที่ 5.9 ผลการประเมินตัวชีว้ ัดดานการคมนาคมและขนสงของเทศบาลตําบลเมืองแกลง
จังหวัดระยอง (เมืองขนาดเล็ก ประชากรระหวาง 8,001-20,000 คน)
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5.3.3 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีประชากร 16,698 คน จัดเปนเมืองขนาดเล็ก โดย
สามารถนํามาประเมิน โดยใชเกณฑตัวชี้วัดตามตารางในบทที่ 4 ประเภทเมืองขนาดเล็ก ไดดังนี้
(ตารางที่ 5.10)
1) น้ําประปา
การประปาของเทศบาลเมื อ งแกลงอยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของกองการ
ประปา เทศบาลตําบลเมืองแกลง จากขอมูลของ website ของกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น (www.thailocaladmin.go.th/) พบวา มีกําลังการผลิต 3,824 ลบ.ม./วัน และมีประชากร
16,698 คน ดังนั้นจะมีกําลังการผลิตสําหรับจายใหกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง
เทากับ 229 ลิตร/คน/วัน แตพบวาจํานวนครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช มีจํานวน 3,785 ครัวเรือน และ
จํานวนครัวเรือนที่ไมมีน้ําประปาใช 4,982 ครัวเรือน
2) การไฟฟา
การไฟฟา ของเทศบาลตํา บลเมืองแกลงอยูใ นความรั บผิดชอบของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแกลง จากขอมูลของ website ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
(www. thailocaladmin.go.th/) ไมระบุกําลังการผลิตของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแกลง แต
ระบุวาภายในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลงมีไฟฟาใชทุกครัวเรือนครบ 100%
3) โทรศัพท
จากขอมูลของ website
ของกรมสง เสริมการปกครองสวนทอ งถิ่ น
(www.thailocaladmin. go.th/) พบวา ภายในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง มี จํ า น ว น ชุ ม ส า ย
โทรศัพท 1 แหง แตไมระบุจํานวนหมายเลขโทรศัพททั้งหมดภายในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง
แตพบวา มีทั้งเครือขายของ TOT, TT&T และโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใหบริการประชาชนอยางพอเพียง
4) โรงงานฆาสัตว
จากข อ มู ล ของwebsite
ของกรมส ง เสริ ม การปกครองส ว นท อ งถิ่ น
(www.thailocaladmin. go.th/) พบวาภายในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีโรงฆาสัตวของรัฐ
1 แหง ไมระบุขนาดพื้นที่

6.1 สรุปและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
จากการศึกษาวิจัยที่ผานมาสรุปไดวา การพัฒนาเมืองใหมีคุณภาพไดมาตรฐานของการ
ผังเมือง เปนการพัฒนาดานกายภาพของเมืองใหดีขึ้น ลักษณะกายภาพของเมืองที่ไดรับการ
สํารวจ ปรับปรุง และดูแลอยูเสมอจะเปนเสมือนหนึ่งเครื่องมือของเมืองในการพัฒนา ปองกันและ
แกไขปญหาของชุมชน ตลอดจนพื้นที่ตอเนื่องและชนบทของเมืองนั้น เมืองคุณภาพสามารถนํามา
ซึ่ ง ความอยู ดี มี สุ ข (well-being) ของประชาชนผู อ ยู อ าศั ย เนื่ อ งจากมี คุ ณ สมบั ติ ที่ ส ามารถ
ตอบสนองตอการใชชีวิตประจําวันและใหโอกาสการพัฒนาตนเองของชาวเมือง คุณสมบัติของ
เมืองคุณภาพประกอบดวยความสามารถของเมืองที่จะใหตอชาวเมืองในเรื่องความสะดวกสบาย
การประหยัดพลังงาน ความหลากหลาย ความมีสุขลักษณะที่ดี ความปลอดภัย ความมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว สวัสดิภาพทางสังคม ความมั่นคงทางการเงินและการคลังชุมชน ในการพัฒนาสูการเปน
เมืองที่ไดมาตรฐานจะตองคํานึงถึงปจจัยที่จะสงผลตอการดําเนินงานและจะตองมีแนวทางพัฒนา
ที่เปนขั้นตอนและมีระบบที่ชัดเจน จึงตองมีตัวชี้วัด (indicators) ที่เมืองจะตองตรวจสอบและมี
ความเปนไปไดในการปฏิบัติ
6.2 ปจจัยการพัฒนาสูการเปนเมืองที่ไดมาตรฐาน
การทําใหเมืองไดมาตรฐานเปนเมืองคุณภาพ มีปจจัยที่ตองคํานึงถึงดังตอไปนี้
1. วิ สั ย ทั ศ น ใ นการพั ฒ นาเมื อ ง จะต อ งได รั บ การกํ า หนดให ส อดคล อ งกั บ ทุ น ทาง
ธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรมของแตละเมือง
2. การมีสวนรวมของประชาชนชาวเมือง (Public Participation) ในการสรางเมือง
คุณภาพ
3. แนวคิดและเทคนิควิธีที่เหมาะสมของแตละเมือง
4. การมีเครือขายการพัฒนาขององคกรการบริหารเมือง
จะเห็ น ได ว า หลั ก หรื อ ป จ จั ย การดํ า เนิ น การเมื อ งคุ ณ ภาพที่ ไ ด ก ล า วมาทั้ ง หมดมี
ความสําคัญและมีความจําเปน แตปจจัยที่ถือวาเปนพื้นฐานและเปนสิ่งสําคัญที่สุดไดแก การมี
สวนรวมของประชาชน ซึ่งจะตองรวมคิดรวมทําและรวมตรวจสอบอยางแทจริง ทั้งในดานของการ
กอสราง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และดานธรรมมาภิบาล (good governance)
เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการทํางานของทุกฝายที่เกี่ยวของกับการพัฒนา ทําใหประชาชนเกิด
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บทที่ 6 แนวทางการพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับใหเปนเมืองคุณภาพ
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ภาพที่ 5.14 โรงฆาสัตวในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง
5) ตลาดสด
จากข อมู ล ของ website
ของกรมส ง เสริม การปกครองสว นทอ งถิ่ น
(www.thailocaladmin. go.th/) พบวา ภายในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีตลาดสด 3 แหง แต
ไมระบุพื้นที่ของตลาดแตละแหง
6) การศึกษา
จากข อมู ล ของ website
ของกรมส ง เสริม การปกครองสว นท อ งถิ่ น
(www.thailocaladmin. go.th/) พบวา ภายในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา 5 แหง (อยูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 3 แหง และสังกัดเอกชน 2 แหง) โรงเรียน
ระดับมัธยม 3 แหง ระดับอาชีวศึกษา 2 แหง (อยูในสังกัดกระทรวงศึกษาทั้งหมด) โดยระบุวา
โรงเรีย นในระดั บ ประถม และอาชี ว ศึ ก ษาเพี ย งพอกับ ความต อ งการ แตใ นระดั บ มั ธ ยมยั ง ไม
เพียงพอ
7) การแพทยสาธารณสุข
ภายในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลงมีโรงพยาบาลแกลง เปนโรงพยาบาล
ขนาด 120 เตียง มีพื้นที่ 44 ไร 3 งาน 74 ตารางวา มีประชากรอยูในเขตรับผิดชอบ 153,912 คน
ดังนั้นสัดสวนการใหบริการ 28.58 ไร/ประชากร 100,000 คน และยังมีศูนยบริการสาธารณสุขอีก
1 แหงดวย
8) สวนสาธารณะ
เนื่องจากไมมีขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่สวนสาธารณะ แตจาก website ของกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น (www.thailocaladmin.go.th/) พบวาภายในเขตเทศบาลตําบล
เมืองแกลง มีสวนสาธารณะอยู 1 แหง อยูในระหวางกอสราง และมีสนามกีฬาอยูในพื้นที่เดียวกัน
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ภาพที่ 5.15 สถานที่กอสรางสวนสาธารณะ และสนามกีฬาของเทศบาลตําบลเมืองแกลง
9) สถานที่ราชการ
จากข อมู ล ของ website
ของกรมส ง เสริม การปกครองสว นท อ งถิ่ น
(www.thailocaladmin. go.th/) พบวา ภายในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีพื้นที่ราชการทั้งหมด
85 ไร แตไมมีขอมูลเกี่ยวกับจํานวนแหงของสถานที่ราชการ
10) สถานีตํารวจ
สถานีตํารวจภูธรอําเภอแกลงเปนหนวยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ภายในเขต
เทศบาลตํ า บลเมื อ งแกลง นอกจากนี้ ภ ายในเขตอํ า เภอแกลงยัง มี ส ถานีตํ า รวจตํ า บลปากน้ํ า
ประแสร และสถานีตํารวจภูธรตําบลบานกร่ํา
11) สถานีขนสง
จากขอมูลของ website
ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่ น
(www.thailocaladmin. go.th/) พบวา ภายในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีสถานีขนสง 1 แหง
12) สถานีดับเพลิง
จากขอมูลของ website
ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
(www.thailocaladmin. go.th/) พบวา ภายในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีรถดับเพลิง 4 คัน
รถยนตบรรทุกน้ํา 4 คัน รถกระเชา 1 คัน แตไมมีรถบันได

ตารางที่ 5.10 ผลการใหคะแนนตามองคประกอบตัวชี้วัดของเทศบาลตําบลเมืองแกลง
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ตารางที่ 5.10 ผลการใหคะแนนตามองคประกอบตัวชี้วัดของเทศบาลตําบลเมืองแกลง (ตอ)
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- คะแนนรวมระดับ E เทียบเทา 51-60 คะแนน เปนเมืองคุณภาพระดับพอใช
ตารางที่ 5.11 สรุปคาคะแนนองคประกอบมาตรฐานผังเมือง 3 ดาน
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เมือง
เทศบาลนครสงขลา
เทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

สรุปคาคะแนนองคประกอบมาตรฐานผังเมือง
การคมนาคม
สาธารณูปโภค
การใชประโยชน
ที่ดิน
ขนสง
สาธารณูปการ
75.5
86.6
82.82
72.2
86.4
83.48
85.5
86.8
84.01

เทศบาลนครสงขลา มีคะแนนเฉลี่ยรวม 81.64 คะแนน จัดเปนเมืองคุณภาพระดับดีมาก
(81-90 คะแนน)
เทศบาลเมืองพิจิตร มีคะแนนเฉลี่ยรวม 80.69 หรือเทียบเทา 81 คะแนน จัดเปนเมือง
คุณภาพระดับดีมาก (81-90 คะแนน)
เทศบาลนครสงขลา มีคะแนนเฉลี่ยรวม 84.01 คะแนน จัดเปนเมืองคุณภาพระดับดีมาก
(81-90 คะแนน)
จะเห็นไดวา การนําตัวชี้วัดดานผังเมือง ซึ่งแบงออกเปน 3 องคประกอบ ไดแก การใช
ประโยชนที่ดิน การคมนาคมขนสง และสาธารณูปโภคสาธารณูปการมาทดสอบกับเมืองตนแบบ
เพื่อกําหนดระดับการพัฒนาเมือง ปรากฏวาเมืองตนแบบทั้งสามคือ เทศบาลนครสงขลา เทศบาล
เมื องพิจิ ตร และเทศบาลตํา บลเมื องแกลง มี ค ะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีม าก (81-90 คะแนน)
สอดคลองกับผลการประกวดเทศบาลนาอยู 2545 ซึ่งจัดโดยสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย
สถาบันสิ่ งแวดลอมไทย และกรมสง เสริมคุณภาพสิ่ง แวดลอม และเมื่อพิจารณาเปรียบเทีย บ
ตัวชี้วัดในชุดของเมืองนาอยูกับตัวชี้วัดดานมาตรฐานผังเมือง จะเห็นความแตกตางของตัวชี้วัดทั้ง
2 ชุด กลาวคือ ในชุดเมืองนาอยูจะใชตัวชี้วัดดานสังคมและการบริหารจัดการ เปนตัวชี้วัดใน
ลักษณะของนามธรรม (non physical) ในขณะที่การคนหาเมืองคุณภาพดวยมาตรฐานผังเมืองมี
ลักษณะเปนรูปธรรมหรือกายภาพ (physical) ผลการศึกษาวิจัยจึงยืนยันไดวา เมืองที่ไดมาตรฐาน
ผังเมืองหรือเมืองคุณภาพจะเปนเมืองที่ไดมาตรฐานดานสังคมหรือเมืองนาอยูดวยเชนกัน ทั้งหมด
จึงนํามาสูแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเมืองเพื่อไปสูเปาหมายเมืองคุณภาพและนาอยู (good
city) บนความจริงที่ทดสอบแลวคือเมืองตางๆ ไมวาจะตกอยูในกลุมเมืองที่มีขนาดใด (ขนาดใหญ
ปานกลาง หรือขนาดเล็ก) หากพัฒนาดานกายภาพไปตามมาตรฐานผังเมืองจะนําไปสูความอยูดี

คะแนน
เฉลี่ย
81.64
80.69
85.43

สรุปการประเมินผลการศึกษาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ตามประเภทของตัวชี้วัด 3 ดาน
1) การใชประโยชนที่ดิน
สัดสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินที่มีการใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัยเปรียบเทียบกับพื้นที่
อาคารปกคลุมดินทั้งหมดในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีคาเทากับรอยละ 48.41 ซึ่งมีคาอยูใน
เกณฑคุณภาพระดับดีมาก (รอยละ 47 - 48 หรือ 52 - 53) และมีสัดสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินที่
มีการใชประโยชนเพื่อการพาณิชยกรรมเปรียบเทียบกับพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมดในเขต
เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีคาเทากับรอยละ 20.39 ซึ่งมีคาอยูในเกณฑคุณภาพระดับดีเดน
(รอยละ 19 - 21)
สามารถสรุ ป สภาพการใช พื้ น ที่ ข องเมื อ งแกลงได ว า เป น เมื อ งคุ ณ ภาพระดั บ ดี ม าก
(81-90 คะแนน) หรือเทียบเทา 85.5 คะแนน ที่สามารถรองรับประชากรในปจจุบันและในอนาคต
ไดเพียงพอ มีสัดสวนการใชพื้นที่เพื่อประกอบกิจกรรมหลักอยางเหมาะสม ในขณะที่มีพื้นที่สีเขียว
อยูในระดับเกินกวามาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชากรในเมือง จึงมีความเหมาะสมในเชิง
กายภาพที่จะไดรับเลือกเปนเมืองคุณภาพตนแบบ
2) การคมนาคมขนสง
เทศบาลตํ า บลเมื อ งแกลง เมื อ งต น แบบหรื อ ตั ว แทนกลุ ม เมื อ งขนาดเล็ ก ได รั บ การ
ประเมินผลใหตัวชี้วัดดานระบบโครงขายถนนไดคะแนนระดับ A ตัวชี้วัดดานระดับการใหบริการได
คะแนนระดับ A และตัวชี้วัดดานบริการสาธารณะไดคะแนนระดับ A คิดเปนผลการประเมินตัวชี้วัด
ดานการคมนาคมและขนสงไดคะแนนรวมระดับ A เทียบเทา 91-100 คะแนน หรือ 95.5 คะแนน
ดังนั้นดวยเกณฑการจัดระดับการพัฒนาเมืองขางตน เทศบาลตําบลเมืองแกลงจึงจัดเปนเมืองนา
อยูระดับดีเดน
3) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหคะแนนเทศบาลตําบลเมืองแกลง 84.01 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดวาเปนเมืองคุณภาพระดับดีมากเชนกัน
กลาวโดยรวมองคประกอบมาตรฐานผังเมือง 3 ดาน ไดแก การใชประโยชนที่ดิน การ
คมนาคมขนสง และสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ใชการแบงเกณฑประเภทของเมืองคุณภาพ
เชนเดียวกัน เปน 5 ระดับ กลาวคือ
-

คะแนนรวมระดับ A เทียบเทา 91-100 คะแนน เปนเมืองคุณภาพระดับดีเดน
คะแนนรวมระดับ B เทียบเทา 81-90 คะแนน เปนเมืองคุณภาพระดับดีมาก
คะแนนรวมระดับ C เทียบเทา 71-80 คะแนน เปนเมืองคุณภาพระดับดี
คะแนนรวมระดับ D เทียบเทา 61-70 คะแนน เปนเมืองคุณภาพระดับปานกลาง
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ไดดังนี้
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มีสุขของประชาชนผูอยูอาศัย เพราะจะเปนเมืองที่มีมาตรฐานทางสังคมและความอยูดีมีสุขใน
ความหมายของการผังเมืองดวยเชนกัน
นอกจากนี้แลว การใชมาตรฐานผังเมืองเปนปจจัยสรางเมืองคุณภาพ ผลจากคาคะแนน
ตัวชี้วัดสามารถนํามาเปนแนวทางกําหนดแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับเมืองใหเปนเมืองที่
ผูอยูอาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในดานสุขอนามัย ความปลอดภัยสาธารณะ สวัสดิการสังคม ความ
สะดวกสบาย ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม ดังตัวอยางการศึกษา
จากเมืองคุณภาพตนแบบ ซึ่งจากการเปรียบเทียบทั้ง 3 เมือง แสดงใหเห็นวา เมืองขนาดใหญ
(เทศบาลนครสงขลา) และเมืองขนาดกลาง (เทศบาลเมืองพิจิตร) จะมีคาคะแนนในเรื่องการ
ใช ป ระโยชนที่ ดิน นอ ยกวา เมื อ งขนาดเล็ก (เทศบาลตํา บลเมื องแกลง) และน อ ยกว า ดา นการ
คมนาคมขนสง และสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โครงการพัฒนาของเมืองขนาดใหญจึงตอง
ระมัดระวังและใหความสําคัญกับประเภทของการใชที่ดินอยางเหมาะสมมากกวาเมืองขนาดเล็ก
ซึ่งเปนผลมาจากจํานวนประชากร และสําหรับการเปรียบเทียบในแตละดานของตัวชี้วัดภายในแต
ละเมืองในลักษณะของการเปรียบเทียบกับตัวเอง ตัวชี้วัดดานมาตรฐานผังเมืองสามารถแสดงให
เห็นถึงแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาทองถิ่นโดยประหยัดและมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากเปนการจัดสรรตามความตองการของเมืองที่เปนผลจากคาคะแนน เชน เทศบาลตําบล
เมืองแกลง คาคะแนนดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการจะต่ํากวาดานการใชประโยชนที่ดิน
และด า นการคมนาคมขนส ง โครงการดา นสาธารณูป โภคและสาธารณูป การจึ ง สมควรไดรั บ
งบประมาณเพื่อการพัฒนา
ดัง นั้ น การพัฒ นาเมื อ งด ว ยมาตรฐานผัง เมือ งจึ ง นํ า ไปสู ก ารสร า งและจั ด ทํา เมื องที่ มี
คุณภาพ เปนฐานในการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของเมือง เปนความ
เสมอภาคในถิ่นฐานที่อยูอาศัย ทั้งในการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และเปนเมืองที่ยั่งยืนตาม
เปาหมายของการผังเมือง
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ความมั่นใจและความภูมิใจในเมืองของตน ซึ่งทั้งหมดจะบรรลุผลไดเพียงใดขึ้นอยูกับบทบาทของ
ประชาชนและวิสัยทัศนของผูนํา
6.3 แนวทางและโครงการการพัฒนาสูการเปนเมืองที่ไดมาตรฐาน
1. สรางผูนําและวิสัยทัศนของผูนํา
2. ศึกษาสํารวจลักษณะของเมือง ดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ทดสอบดานกายภาพกับมาตรฐานผังเมือง
3. วิเคราะหความเชื่อมโยงลักษณะกายภาพและองคประกอบอื่นๆ ของเมือง
4. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาเมืองจากการมีสวนรวมของประชาชน
5. กําหนดแผนงานและโครงการที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนและเปนไป
ตามมาตรฐานผังเมือง
6. ส ง เสริ ม ฐานเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนและเมื อ งให เ ติ บ โตอย า งเข ม แข็ ง สอดคล อ งกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอม และเอกลักษณเมือง
7. ดําเนินการตามแผนงานอยางโปรงใสและเปนธรรม
6.4 ขอเสนอแนะการพัฒนาตัวชี้วัด
การพั ฒ นาตั ว ชี้วัด จะต อ งมี ก ารปรับ ปรุง อยูเ สมอ โดยเป น การทํา งานรว มกั น ระหวา ง
หนวยงานวางแผนสวนกลางและทองถิ่น เริ่มดวยการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ปรับปรุง
แกไขขอมูลผังเมืองใหสอดคลองกับความเปนจริงอยูเสมอ ทบทวนผังเมืองและโครงการดา น
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ พัฒนามาตรฐานผังเมืองโดยการมีสวนรวมและความเห็นชอบจาก
ชุมชน เพื่อนํามาใชวัดใหสอดคลองกับการเจริญเติบโตของเมือง เพื่อใหเปนเมืองคุณภาพอยาง
ยั่งยืน
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ภาคผนวก

เมืองสงขลา
1. ประวัติความเปนมา
สงขลาเปนเมืองทาที่สําคัญเมืองหนึ่งตั้งอยูฝงตะวันออกของภาคใตตอนลางมาตั้งแตสมัย
โบราณ มีชุมชนโบราณ เมืองเกาแก โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
การละเลนพื้นเมือง ศิลปะพื้นบานอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาชานาน
สงขลาเพิ่งปรากฏเปนครั้งแรกในบันทึกของพอคาและนักเดินเรือชาวอาหรับ-เปอรเซีย
ระหวางป พ.ศ.1993 - 2093 ในนามของเมืองชิงกูร หรือซิงกอรา แตในหนังสือประวัติศาสตร
ธรรมชาติและการเมืองแหงราชอาณาจักรสยาม ของนายกิโลลาส แซรแวส เรียกชื่อ เมืองสงขลา
วา “เมืองสิงขร” จึงมีการสันนิษฐานวา คําวา “สงขลา” เพี้ยนมาจากชื่อ “สิงหลา” (สิง-หะ-ลา)
หรือสิงขร แปลวาเมืองสิง เหตุผลที่สงขลามีชื่อวา “สิงหลา” สืบเนื่องมาจากพอคาชาวเปอรเซีย
อินเดีย แลนเรือมาคาขาย ไดเห็นเกาะหนู เกาะแมว เมื่อมองแตไกลจะเห็นเปนรูปสิงสองตัวมอบ
เฝาปากเมืองทางเขาเมืองสงขลาจึงเรียกเมืองนี้วา สิงหลา สวนคนไทยเรียนวาเมืองสทิง เมื่อ
มาลายูเขามาติดตอคาขายกับเมืองสทิง ก็เรียกวาเมืองสิงหลา แตออกเรียนเพี้ยนเปนเซ็งคอรา
เมื่อฝรั่งเขามาคาขายเรียกวาเซ็งคอราตามมาลายู แตเสียงเพี้ยนเปนสําเนียงฝรั่งคือ ซิงกอรา
(Singora) ไทยเรียกตามเสียงมาลายูและฝรั่งเสียงเพี้ยนเปนสงขลา อีกเหตุผลหนึ่งอางวา สงขลา
เพี้ยนมาจาก “สิงขร” แปลวา ภูเขา โดยอางวาเมืองสงขลาตั้งอยูบริเวณเชิงเขาแดง ตอมาไดมีการ
พระราชทานนามเจาเมืองสงขลาวา “วิเชียรคีรี” ซึ่งความหมายสอดคลองกับลักษณะภูมิประเทศ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดมีพระบรมราชวินิจฉัยไววา “สงขลา” เดิมชื่อ
สิงหนคร (สิง-หะ-นะ-คะ-ระ) เสียงสระอะอยูทาย มาลายูไมชอบจึงเปลี่ยนเปนอา และชาวมาลายู
พูดลิ้น รัวเร็ว ตัดหะ และ นะ ออก คงเหลือ สิง-คะ-รา แตออกเสียงเปน ซิงคะรา หรือ ซิงโครา จน
มีการเรียกเปน สิงกอรา
นอกจากนี้เมืองสงขลาเคยเปนที่ประทับของสมเด็จพระบรมวงศเธอกรมหลวงลพบุรีราเม
ศวร เมื่อครั้งดํารงตําแหนงสมุหเทศาภิบาลและอุปราชภาคใต จนสิ้นสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว ครั้นถึงป พ.ศ. 2475 ไดยุบมณฑลและภาคเปลี่ยนเปนจังหวัดสงขลาจึงเปน
จังหวัดหนึ่งในภาคใตจนถึงปจจุบัน
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2. ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสงขลาตั้งอยูฝงตะวันออกของภาคใตตอนลาง ระหวางละติจูดที่ 6 17–7 56 เหนือ
ลองจิจูด 100 01 - 101 06 ตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเล 4 เมตร อยูหางจากกรุงเทพฯ ตาม
เสนทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผนดิน 950 กิโลเมตร มีพื้นที่ 7,393.889 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 4,621,180 ไร มีขนาดใหญเปนอันดับ 27 ของประเทศ และใหญเปน
อันดับที่ 3 ของภาคใต
มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต
ทิศตะวันตก

ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง
ติดตอกับอาวไทย
ติดตอกับจังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี รัฐเคดาห และรัฐเปอรลิสของมาเลเซีย
ติดตอกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล

3. ลักษณะภูมิประเทศ
ทางตอนเหนือเปนคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใตเรียกวา คาบสมุทรสทิงพระ กับ
สวนที่เปนแผนดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทางตอนใต แผนดินทั้งสองสวนเชื่อมตอกัน โดยสะพานติณ
สูลานนท พื้นที่ทางทิศเหนือสวนใหญเปนที่ราบลุม ทิศตะวันออกเปนที่ราบริมทะเล ทิศใตและทิศ
ตะวันตกเปนภูเขาและที่ราบสูง ซึ่งเปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธารที่สําคัญ
4. ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดสงขลาตั้งอยูในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองรอนมีลมมรสุมพัดผานผานประจํา
ทุกป คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคม และลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม จากอิทธิพลของลม
มรสุมดังกลาว สงผลใหมีฤดูกาล 2 ฤดู คือ
- ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะเปนชวงหลังจากหมดมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะเริ่มรอนและอากาศจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคม จังหวัดสงขลาจะมีฝนตกทั้งในชวงลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต แตในชวงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
จะมีฝนตกชุกในชวงเดือนตุลาคมถึงมกราคม
5. ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดสงขลาที่สําคัญ ไดแก

6. ระบบโครงสรางพื้นฐาน
ระบบโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญของจังหวัดสงขลา ไดแก
- การประปา
จังหวัดสงขลาเปนที่ตั้งของสํานักงานประปาเขต 5 และสํานักงานประปาสวนภูมิภาคอีก
5 แหง กําลังการผลิต 7,060 ลบ.ม./ป ปริมาณน้ําผลิต 50,191,437 ลบ.ม./ป ปริมาณน้ําจาย
35,450,260 ลบ.ม./ป ปริมาณน้ําจายเพื่อสาธารณะประโยชนและรั่วไหล 80,771 ลบ.ม./ป
จํานวนผูใชน้ําทั้งสิ้น 88,509 ราย
- โทรศัพท
จังหวัดสงขลามีสํานักบริการโทรศัพท 13 แหง ชุมสายโทรศัพท 118 แหง เลขหมายที่เปด
ใหบริการแลว 85,730 เลขหมาย สํารอง 253 เลขหมาย โทรศัพทสาธารณะ 3,657 เลขหมาย
สํารอง 4,516 เลขหมาย
- การชลประทาน
จั ง หวั ด สงขลาประชาชนส ว นใหญป ระกอบอาชีพเกษตรกรรม หนว ยงานตา งๆ จึง ได
ดํ า เนิน การเพื่ อจั ด หาน้ํ า ให เ กษตรกรเพื่ อ ใชใ นการประกอบอาชี พ และเพื่อ การอุป โภคบริ โ ภค
โดยเฉพาะกรมชลประทานเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดหาน้ําและบริหารการใชน้ํา
ใหกับเกษตรกรตลอดจนการปองกันปญหาอุทกภัย ในจังหวัดสงขลามีโครงการชลประทานที่
สํ า คั ญ ที่ ดํ า เนิ น การเพื่ อ จั ด หาน้ํ า ให กั บ เกษตรกร โดยเฉพาะในช ว งหน า แล ง มี โ ครงการ
ชลประทานที่จัดหาน้ําใหกับพื้นที่การเกษตรตั้งแต 5,000 ไร ขึ้นไป เชน โครงการฝายคลองวาด
อําเภอหาดใหญ พื้นที่ชลประทาน 5,000 ไร โครงการคลองจะนะ อําเภอจะนะ พื้นที่ชลประทาน
12,000 ไร เปนตน
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- ทรัพยากรดิน เนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัดสงขลา 7,393.889 ตารางกิโลเมตร ดินสวนใหญ
เปนดิน ทราย และดินทรายปนดินรวนและดินเหนียวบางสวน
- ทรัพยากรน้ํา มีทั้งแหลงน้ําผิวดินและแหลงน้ําใตดิน แหลงน้ําผิวดินที่สําคัญ ไดแก
ทะเลสาบสงขลา เปนแหลงน้ําธรรมชาติที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศ มีพื้นที่สวนที่
เปนพื้นน้ําประมาณ 1,046.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 650,000 ไร
- ทรัพยากรปาไม จังหวัดสงขลา ไดประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ(ตั้งแต พ.ศ. 2507) รวม
41 ปา เนื้อที่ 1,256,669.25 ไร หรือ 27.84% ของเนื้อที่จังหวัด จากการแปลภาพถายดาวเทียม
คงเหลือพื้นที่ปาอุดมสมบูรณ ป 2548 ทั้งจังหวัดเนื้อที่ 535,343.75 ไร หรือ 11.96% ของเนื้อที่
จังหวัด
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7. การคมนาคมขนสง
การคมนาคมขนสงของจังหวัดสงขลา ประกอบดวย
- การขนสงทางบก
จังหวัดสงขลามีเสนทางคมนาคม ทั้งทางหลวงแผนดิน และทางหลวงจังหวัดเชื่อมตอ
ระหวางจังหวัดระหวางอําเภอและกับประเทศเพื่อนบาน รวมระยะทาง 750.748 กม.และมีสถานี
รถไฟ จํานวน 22 สถานี โดยเฉพาะสถานีรถไฟหาดใหญเปนชุมทางการขนสงสําคัญของภาคใตมี
ขบวนรถไฟวิ่งผานใหบริการแกผูโดยสารหลายขบวน ทั้งขบวนในประเทศและตางประเทศ ไดแก
บัตเตอรเวิรต-กรุงเทพฯ
- การขนสงทางน้ํา
มีทาเรือน้ําลึกสงขลาตั้งอยูที่ตําบลหัวเขาอําเภอสิงหนคร มีทาเทียบเรือ 3 ทา รองรับ
สินคาได 1.1 ลานตัน/ป นอกจากนี้ยังมีทาเทียบเรือประมงองคการสะพานปลา ตั้งอยูบริเวณทา
สะอาน ทาเทียบเรือของกองทัพเรือและทาเทียบเรือของสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ 4 ตั้งอยูบริเวณ
ฐานทัพเรือสงขลา
- การขนสงทางอากาศ
มีสนามบินหาดใหญ ซึ่งเปนสนามบินนานาชาติ ตั้งอยูในพื้นที่อําเภอคลองหอยโขง หาง
จากตัวเมืองหาดใหญ ระยะทาง 12 กิโลเมตร และยังมีสนามบินสงขลาตั้งอยูในเขตเทศบาลนคร
สงขลา อยูในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ
8. การปกครอง
จังหวัดสงขลา มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 3 รูปแบบ คือ
- การบริหารราชการสวนกลาง ประกอบดวยสวนราชการสังกัดสวนกลาง ซึ่งมาตั้งหนวย
งานในพื้นที่จังหวัด จํานวน 223 สวนราชการ และหนวยงานอิสระ จํานวน 4 สวนราชการ
- การบริหารราชการสวนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเปน
2 ระดับ คือ
ระดับจังหวัด ประกอบดวยสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน 29 สวนราชการ
ระดับอําเภอ ประกอบดวย 16 อําเภอ 124 ตําบล 1,022 หมูบาน
- การบริ ห ารราชการส ว นท อ งถิ่ น ประกอบด ว ย องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด 1 แห ง
เทศบาล 24 แหง คือ เทศบาลนครหาดใหญ เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองสะเดา เทศบาล
เมืองบานพรุ และเทศบาลตําบลพังลา ปาดังเบซาร ปริก ระโนด คอหงส ควนลัง คลองแห พะตง
นาทวี กําแพงเพชร นาสีทอง บอตรุ สทิงพระ สะบายอย จะนะ เทพา ควนเนียง สิงหนคร สํานัก
ขาม เขารูปชาง และองคการบริหารสวนตําบล 116 แหง
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9. การรักษาความสงบเรียบรอย
จังหวัดสงขลาไดดําเนินการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ในการรั กษาความสงบ
เรียบรอยและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน นักทองเที่ยว ตลอดทั้งได
รณรงคในการปองกันปราบปรามยาเสพติดและแหลงอบายมุขตางๆ โดยการรวมมือของฝาย
ตํารวจ ทหาร ฝายปกครองและชุมชน
10. สภาพทางเศรษฐกิจ
ในป 2549 ขอมูลจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พบวาประชากรจังหวัด
สงขลา มีผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 1,092,220 คน ชาย 543,368 คน หญิง 548,852 คน มีกําลัง
แรงงานรวม 750,634 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 68.7 ของผู มี อ ายุ 15 ป ขึ้ น ไปผู มี ง านทํ า จํ า นวน
739,079 คน คิดเปนรอยละ 98.5 ของกําลังแรงงาน ผูวางงานจํานวน 11,556 คน คิดเปนรอยละ
1.5 ของกําลังแรงงาน ผูไมอยูในกําลังแรงงานอายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 261,268 คน ซึ่งแบงเปน
ผูทํา งานบาน จํา นวน 73,486 คน เรี ย นหนัง สือ 104,193 คน และอื่ น ๆ จํ านวน 83,588 คน
ในขณะที่ผูมีอายุต่ํากวา 15 ป จํานวน 321,712 คน
11. ประชากรและกําลังแรงงาน
จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ของสํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ณ ไตร
มาส 4 ป พ.ศ.2549 (ตุลาคม – ธันวาคม 2549) จังหวัดสงขลามีประชากร 1,339,966 คน เปนผูที่
มีอายุ 15 ปขึ้นไปที่อยูในกําลังแรงงาน 745,970 คน หรือคิดเปนอัตราการมีสวนรวมในกําลัง
แรงงาน รอยละ 73.28
ประชากรในเขตเทศบาลนครสงขลา จํานวนประชากรชาย 36,075 คน จํานวนประชากร
หญิง28,963 คน รวมจํานวนประชากร 75,038 คน จํานวนครัวเรือน 24,460 ครัวเรือน
12. การศึกษา
จังหวัดสงขลามีนักเรียน (อนุบาล – อาชีวศึกษา) จํานวน 289,827คน สังกัดการศึกษา
ของรัฐ 194,000 คน สังกัดเอกชน 95,827 คน โรงเรียนทั้งหมด 668 โรง ครู 14,191 คน
13. การนับถือศาสนา
ประชากรส วนใหญนับถือศาสนาพุท ธ รอยละ 64.51 รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม
รอยละ 32.45 และนับถือศาสนาอื่นๆ รอยละ 3.04
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14. การสาธารณสุข
จังหวัดสงขลามีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหมด 31 แห ง
3,270 เตี ย ง (ไม มี เ ตี ย ง 5 แห ง ) แยกเป น สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ภาครั ฐ สั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข 16 แหง 1,916 เตียง สถานบริการสาธารณสุขของรัฐสังกัดกระทรวงอื่น 10 แหง
832 เตียง และสถานบริการสาธารณสุขของเอกชน จํานวน 5 แหง 522 เตียง
15. ประเพณีวัฒนธรรม
จังหวัดสงขลามีประเพณีวัฒนธรรมอันยาวนาน มีผูนับถือศาสนาตางๆ ประกอบดวย
ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสสาม ศาสนาคริสต ศาสนาฮินดู และศาสนาอื่นๆ มีการผสมผสานทาง
วัฒนธรรม เนื่องจากในอดีตมีการติดตอคาขายกับหลายประเทศ มีการแลกเปลี่ยนและหลอมรวม
วัฒนธรรมของชาติตางๆ เขาดวยกัน ทําใหมีวัฒนธรรมที่หลากหลายแตกตางกันออกไป ผูคนมี
ความเชื่อผสมผสานระหวางความเชื่อดังเดิมกับความเชื่อในศาสนาวัฒนธรรมของชาวสงขลา
โดยเฉพาะขนมธรรมเนียมประเพณีมีความคลายคลึงกับภูมิภาคอื่น แตจะมีลักษณะเฉพาะอัน
เปน เอกลัก ษณของตนเอง ไมว า จะเปนขนมธรรมเนียมการแตง กาย การกินการอยู ประเพณี
เกี่ยวกับชีวิตของบุคคล ตลอดจนคติความเชื่อของขนมธรรมเนียมและประเพณี บางอยางเปนการ
ปฏิบัติในอดีตเทานั้น แตบางอยางยังคงสืบทอดการปฏิบัติมาจนถึงปจจุบัน งานประเพณีสําคัญ
ของจังหวัดสงขลาที่สืบทอดกันมาแตในอดีต ไดแก เทศกาลสงกรานต ประเพณีลากพระและตัก
บาตรเทโว และประเพณีวันสารท เปนตน
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สถานีบําบัดน้าํ เสียของเทศบาลนครสงขลา

พื้นที่โรงงานกําจัดวัสดุที่ใชแลวและผลิตปุยธรรมชาติของเทศบาลนครสงขลา

ตลาดสดภายในเขตเทศบาล (ตลาดสด สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย)
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โรงฆาสัตวของเทศบาลนครสงขลา

สภาพถนนภายในเขตเทศบาล

ถนนเลียบชายหาดสมิหลา

ระบบขนสงสาธารณะ : รถสามลอ

สวนสาธารณะริมชายหาด

2. ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลเมืองพิจิตรตั้งอยูบริเวณริมฝงแมน้ํานานทั้งสองดานในทองที่อําเภอเมืองพิจิตร
และเปนที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด พื้นที่เขตเทศบาลมี 7,510.625 ไร หรือ 12.017 ตาราง
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับพื้นที่ใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับตําบลปากทาง อ.เมืองพิจิตร
ติดตอกับตําบลทาหลวง อ.เมืองพิจิตร
ติดตอกับตําบลปากทางและตําบลทาหลวง อ.เมืองพิจิตร
ติดตอกับตําบลคลองคะเชนทร อ.เมืองพิจติ ร

3. ลักษณะภูมิประเทศ
เมืองพิจิตรมีสภาพพื้นที่เอื้ออํานวยตอการเกษตร พื้นที่ทั่วไปเปนที่ราบลุมแมน้ําอยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 37.95 เมตร ทางดานตะวันออกมีความลาดเอียงไมเกินรอยละ
2 สวนที่ตอเนื่องกับจังหวัดเพชรบูรณเปนที่ราบสูงความลาดเอียงรอยละ 2 – 10 มีแมน้ําสาย
สําคัญไหลผาน 3 สายไดแก แมน้ํานาน แมน้ํายม และแมน้ําพิจิตร ใชเปนเสนทางคมนาคมแต
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เมืองพิจิตร
1. ประวัติความเปนมา
จังหวัดพิจิตรกอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.1601 จากพงศาวดารเหนือพระยาโคตรตะบองไดยาย
เมืองจากนครไชยบวร มาตั้งที่หมูบานสระหลวง โดยไดเริ่มฝงหลักเมือง เมื่อวันพุธ ขึ้น 13 ค่ํา
เดือน 12 ปขาล พ.ศ.1601 และไดเปลี่ยนชื่อเมืองใหมวา "เมืองสระหลวง"
เทศบาลเมืองพิจิตรเดิมเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัดพิจิตร ตอมาในป พ.ศ.2479 ไดมี
พระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเปนเทศบาลเมืองพิจิตร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2479 มีเนื้อที่
เขตเทศบาล จํานวน 1.88 ตารางกิโลเมตร ไดทําการกอสรางสํานักงานเทศบาลขึ้นเปนอาคารไม
ชั้นเดียวในงบประมาณ 6,000 บาทถวน ตอมาในป พ.ศ.2499 ไดมีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่
30 มิถุนายนพ.ศ.2499 เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองพิจิตรขึ้นอีก 1.29 ตารางกิโลเมตร รวมกับ
เขตเทศบาลเดิมเปนเนื้อที่ 3.17 ตารางกิโลเมตร ซึ่งไดขอกูเงินกองทุนสงเสริมกิจการ เทศบาล
(ก.ส.ท.) เพื่อกอสรางอาคารเทศบาลเมืองพิจิตรเพิ่มเติมใหมในวงเงิน 100,000 บาท และในป
พ.ศ.2512 ไดมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองพิจิตรเปน 12.017 ตารางกิโลเมตร
ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2512
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 86 ตอนที่ 117 ลงวันที่30 ธันวาคม พ.ศ.2512

โบราณ ทําใหเมืองพิจิตรเปนเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรมาแตกอนยุคสุโขทัย และยังมี
หลักฐานปรากฏตราบทุกวันนี้
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4. ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศอากาศจัดอยูในแบบมรสุม ซึ่งในรอบปจะแบงออกเปน 3 ฤดู คือ
- ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมไปสิ้นสุดเดือนตุลาคม
- ฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมไปสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ
- ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ไปสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดป 28.28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 33.05 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด 23.51 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ โดยเฉลี่ยสูงกวา
รอยละ 75 เปนเวลานาน 6 เดือน ตั้งแตเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม นอกนั้นความชื้น
สัมพัทธยังคงสูงกวารอยละ 65
5. ทรัพยากรธรรมชาติ
จังหวัดพิจิตรตั้งอยูบนแองน้ําเจาพระยาตอนบน พื้นที่สวนใหญเปนแหลงสะสมตัวของ
ตะกอนตามที่ราบลุม และเปนแหลงสะสมของตะกอนตามลานตะพักแมน้ํา พบตามแนวสองฝง
ของแมน้ํายมและแมน้ํานาน สวนทางดานตะวันออกของจังหวัดเปนที่ราบลุมลูกฟูก ประกอบดวย
ชั้นหินดินดานเนื้อปนไมกาสีน้ําตาลเทาและสีแดง หินตม หินทราย เนื้อไมกาและหินกรวดมน
ปรากฏใหเห็นในลักษณะเนินเขาโดยทั่วไปทางดานตะวันออกติดกับจังหวัดเพชรบูรณ
- ทรัพยากรดิน
จากการสํารวจดินของกรมพัฒนาที่ดินพอสรุปลักษณะดินที่พบใน 4 ลักษณะ คือ
1) ที่ราบลุมแมน้ํา เกิดจากการทับถมของตะกอนจากลําน้ํานานและแมน้ํายม
2) เนินตะกอนรูปพัด เกิดจากกระแสน้ําไหลลงมาจากเขาพัดเอาตะกอนตางๆ
มาดวยเมื่อไหลผานที่ราบความเร็วการไหลก็ลดลง จึงทําใหมีการตกตะกอนในลักษณะ
รูปรางคลายพัด พบมากทางดานตะวันออก ของจังหวัด มีความสมบูรณปานกลางถึงต่ําเหมาะแก
การเพาะปลูกพืชไรและผลไม
3) พื้นที่เหลือคางจากการกัดกรอน ซึ่งเปนขบวนการปรับพื้นที่ของสภาพพื้นที่
ลูกคลื่นมีความลาดชัน 2- 8% เปนดินที่เกิดจากหินเปนแอนดีไวท หินควอทไซด และหิน
ดาน ดินมีการระบายน้ําดี
4) ภูเขา มีลักษณะเปนภูเขาโดดของหินแอนดีไซท สภาพพื้นที่มีความลาดชัน 35% พื้นที่
ไมเหมาะแกการเกษตร

6. ระบบโครงสรางพื้นฐาน
โครงสรางพื้นฐานของจังหวัดพิจิตร ไดแก
- ถนน ถนนของทองถิ่น 90 สาย สภาพถนนคอนกรีต จํานวน 88 สาย ระยะทาง
36,109 กม. มีถนนลาดยาง จํานวน 2 สาย ระยะทาง 3.45 กม.
- ประปา
ครัวเรือนที่ใชบริการน้ําประปาในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร จํานวน 7,961 หลังคาเรือน
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- ทรัพยากรน้ํา
1) แหลงน้ําตามธรรมชาติ
ประกอบไปดวย แมน้ํา ลําคลอง หนองบึง ดังตอไปนี้
แมน้ํานาน ไหลผานอําเภอเมืองพิจิตร ตะพานหิน บางมูลนาก มีคลองใหญรับน้ําไหลลงสู
แมน้ํานาน 7 คลอง แมน้ํานี้ไหลผานพิจิตรความยาวทั้งสิ้น 79 กิโลเมตร ปริมาณน้ําไหลสูงสุด
1,040 ลูกบาศกเมตรตอวินาที พื้นที่ในลุมน้ําประมาณ 2,602 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
1,626,250 ไร
แมน้ํายม ไหลผานอําเภอสามงาม โพธิ์ประทับชาง และโพทะเล มีคลองใหญรับน้ําไหลลง
สูแมน้ํายม 7 คลอง แมน้ํายมไหลผานพิจิตรความยาวทั้งสิน 124 กิโลเมตร ปริมาณน้ําไหลสูงสุด
900 ลูกบาศกเมตรตอวินาที พื้นที่ในลุมน้ําประมาณ 2,046 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
1,278,750 ไร
แมน้ําพิจิตร มีลักษณะตื้นเขิน อยูระหวางแมน้ํานานกับแมน้ํายมมีความยาว
127 กิโลเมตร ไหลผานอําเภอเมืองพิจิตร อําเภอโพธิ์ประทับชาง อําเภอตะพานหินแลวบรรจบ
แมน้ํายมที่บานบางคลาน อําเภอโพทะเล แมน้ําสายนี้ตื้นเขินมากและมีฝายกั้นน้ําเปนชวงๆ เพื่อใช
ในสวนผลไม
นอกจากแมน้ําที่กลาวมาแลว ยังมีแหลงน้ําผิวดินที่มีลักษณะเปนหนอง บึงอีกจํานวน
134 แหง คิดเปนพื้นที่ในฤดูฝน เฉลี่ยประมาณ 19.14 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,962.5 ไร บึงสวน
ใหญมีลักษณะตื้นเขิน แตมีบึงที่มีน้ําขังใชไดตลอดทั้งป บึงสีไฟ บึงชาง บึงคันไถ บึงนอย หนอง
ระแวง หนองแมลาด เปนตน
- แรธาตุ
แหลงแรสําคัญ และมีการนํามาใชในเชิงพาณิชย ไดแก
1) แรธาตุยิปซัม ปริมาณแรที่ผลิตได 410,389 เมตริกตัน เนื้อแรคุณภาพคอนขางดี
2) ทองคํ า
พบว า มี ป ริ ม าณเพี ย งพอในเชิ ง พาณิ ช ย ปริ ม าณแร ที่ ผ ลิ ต ได
2,078,407 เมตริกตัน
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น้ําประปาที่ผลิตได จํานวน 9,600 ลบ.ม./วัน
น้ําประปาที่ตอ งการใช จํานวน 4,378 ลบ.ม./วัน
- ไฟฟา
ครัวเรือนที่มีไฟฟาใชในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร 6,014 หลังคาเรือน
- โทรศัพท
จํานวนโทรศัพทในจังหวัด มี 22,885 เลขหมาย แยกเปน สวนราชการ 1,316 เลขหมาย,
บานพัก 11,642 เลขหมาย, ธุรกิจ 1,620 เลขหมาย, ท.ศ.ท. 298 เลขหมาย, สาธารณะ 2,458 เลข
หมาย, จํานวนโทรศัพทสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร มี 376 เลขหมาย (ชุมสายพิจิตร)
7. การคมนาคมขนสง
การเดิ น ทางไปจั ง หวั ด พิ จิ ต ร ระยะห า งจากกรุ ง เทพฯ ไปทางทิ ศ เหนื อ ประมาณ
350 กิโลเมตร โดยทางรถยนตตามทางหลวงหมายเลข 117 เสนทางผานอําเภอเมืองจังหวัด
นครสวรรค เขาแยกอําเภอสามงาม ระยะทาง 347 กิโลเมตร และเสนทางผานอําเภอตากฟา
จังหวัดนครสวรรคผานอําเภอทับคลอ เขาแยกกิ่งอําเภอสากเหล็ก ระยะทาง 354 กิโลเมตร โดย
รถไฟ ระยะทาง 351 กิโลเมตร
รถประจําทาง มีรถประจําทางถึงจังหวัดพิจติ ร ออกจากสถานีขนสงสายเหนือ ทุกวัน
รถไฟ มีขบวนรถไฟหลายสาย ทัง้ รถเร็ว รถดวนพิเศษ รถดีเซลราง จากกรุงเทพฯ ไปพิจิตร
ทุกวัน ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
8. สภาพทางเศรษฐกิจ
ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรมีผูประกอบกิจการดานอุตสาหกรรมทัง้ สิ้น 47 ราย มีแรงงาน
434 คน เปนแรงงานชาย 322 คน เปนแรงงานหญิง 112 คน
9. ประชากร
เทศบาลเมืองพิจิตรมีประชากรทั้งสิ้น 23,785 คนเปนชาย 11,295 คน หญิง 12,490 คน
จํานวนครัวเรือน 8,246 ครัวเรือน ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรมีจํานวน 20 ชุมชน ลักษณะ
อาชีพของประชาชนในชุมชนประกอบดวย คาขาย รับจางทั่วไป รับราชการและพนักงานของรัฐ
และเกษตรกร
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10. การสาธารณสุข
โรงพยาบาลในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ประกอบดวยโรงพยาบาลรัฐบาล 1 แหง มีเตียง
คนไขรวม 405 เตียง และโรงพยาบาลเอกชน 1 แหง เตียงคนไข 90 เตียง นอกจากนี้มีคลินิกเอกชน
ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร จํานวน 33 แหง
บุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทุกแหง ทุกสังกัดในเขตเทศบาล
เมืองพิจิตร มีแพทย จํานวน 58 คน เภสัชกร จํานวน 16 คน พยาบาล จํานวน 358 คน
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน จํานวน 11 คน และทันตแพทย จํานวน 8 คน รวมทั้งอาสาสมัคร
(อสม.) จํานวน 196 คน
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สภาพภายในตัวเมืองเทศบาลเมืองพิจิตร

สวนสาธารณะ (บึงสีไฟ และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร)

สถานีขนสงผูโ ดยสาร ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
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กิจกรรมภายในชุมชน (ธนาคารขยะ) ตามนโยบายของเทศบาลเมืองพิจิตร

งานแปรรูปจากวัสดุเหลือใช เชน กระดาษ
(ผลงานการสงเสริมอาชีพใหชาวบานในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร)
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เมืองแกลง
1. ประวัติความเปนมา
เดิมเทศบาลตําบลเมืองแกลงมีฐานะเปนสุขาภิบาล ไดกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
2498 ตั้งอยูในเขตตําบลทางเกวียน พื้นที่รวม 3 ตารางกิโลเมตร ตอมาพื้นที่นี้มีความเจริญขึ้น
กรมการปกครองจึงไดมีหนังสือ ที่ มท 0311/34322 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2522 ถึงจังหวัดระยองให
ดํ า เนิ น การสํ า รวจข อ มู ล ตามหลั ก เกณฑ ก ารยกฐานะสุ ข าภิ บ าลเป น เทศบาล ซึ่ ง ในขั้ น แรก
คณะกรรมการที่จังหวัดระยองแตงตั้งไดพิจารณาใหเทศบาลที่จะจัดตั้งขึ้นใหมนี้มีพื้นที่ 19 ตาราง
กิโลเมตร โดยรวมพื้นที่เขตการปกครองบางสวนของหมูที่ 1,2,3,4,5,7,9 ตําบลทางเกวียน และ
หมูที่ 4 ตําบลวังหวา แตปรากฏวาจํานวนประชากรมีเพียง 600 คน ตอ 1 ตารางกิโลเมตร ไม
เพียงพอตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไวเฉลี่ย 1,500 คน ตอ 1 ตารางกิโลเมตร
ดังนั้นคณะกรรมการสุขาภิบาล เจาหนาที่ผังเมืองและเจาหนาที่จากจังหวัดไดรวมกัน
ประชุมและเห็นวาเพื่อเปนไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวางไวจะตองลดเขตเทศบาลลงโดย
ตัดบางสวนของหมูบานที่ 4,7,9 ตําบลทางเกวียน และหมูที่ 4 ตําบลวังหวาออก ทําใหเหลือเขต
เทศบาลใหม 14.5 ตารางกิโลเมตร และเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย ซึ่งก็ไดมีพระราชกฤษฎีกา
จั ด ตั้ ง เทศบาลตํ า บลเมื อ งแกลง (เดิ ม ชื่ อ เทศบาลตํ า บลทางเกวี ย น) จั ง หวั ด ระยอง เมื่ อ วั น ที่
12 มิถุนายน พ.ศ.2524 และไดนําประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 98 ตอน
ที่ 101 หนา 7 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2524 ซึ่งถือวาเปนวันกําเนิดเทศบาลตั้งแตวันนั้นเปนตนมา
2. ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลตําบลเมืองแกลงมีพื้นที่ 14.5 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตําบลทางเกวียน
ซึ่ ง เป น ตํ า บลหนึ่ ง ที่ ตั้ง อยู ใ นเขตอํ า เภอแกลง จั ง หวัด ระยอง ห า งจากจั ง หวัด ระยองประมาณ
47 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกของจังหวัด อยูหางจากกรุงเทพฯ มาทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ระยะทาง 267 กิโลเมตร และตามทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 344 (บานบึง-แกลง) ระยะทาง 184 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ทิศใต

ติดตอกับหมูที่ 2 ตําบลทางเกวียน
ติดตอกับเทศบาลตําบลทุงควายกิน
ติดตอกับหมูที่ 4 ตําบลวังหวา
ติดตอกับหมูที่ 1 ตําบลทางเกวียน

4. ลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลตําบลเมืองแกลงมีภูมิอากาศเปนแบบมรสุมเขตรอน ลมทะเลพัดผานตลอดป
อากาศอบอุนไมรอนจัด บริเวณชายฝงทะเลเย็นสบายมีฝนตกมากในชวงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน
ตุ ลาคม ซึ่ ง ปริ ม าณฝนตกเฉลี่ ย ของป 2549 ปริมาณน้ํ า ฝนเฉลี่ ย 2,201.6 มิลลิเมตรตอป ซึ่ ง
อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ของป 2549 เป น จํ า นวน 35.6 องศาเซลเซี ย ส อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย สู ง สุด 35.9 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด 20.5 องศาเซลเซียส ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปแบงได
3 ฤดูกาล ดังนี้
ฤดูรอน
ฤดูฝน
ฤดูหนาว

เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนเมษายน
เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม
เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม

5. ทรัพยากรธรรมชาติ
- ทรัพยากรน้ํา
ในเขตเทศบาลเมืองแกลง ประกอบดวย คลอง ลําธาร หวย 1 แหง คือ คลองประแส
6. ระบบโครงสรางพื้นฐาน
ระบบโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวย สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เปน
ปจจัยพื้นฐาน และมีความสําคัญตอการพัฒนา ดังนี้
1) การคมนาคม เทศบาลตําบลเมืองแกลง ตั้งอยูในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง เปน
ทางผานจากชลบุรีไปสูจังหวัดจันทบุรี ดวยการคมนาคมขนสงทางบก คือ ทางรถยนตซึ่งมีเสนทาง
คมนาคมที่สําคัญ ดังนี้
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เชื่อมจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
เปน ถนนสายเศรษฐกิ จของภาคตะวัน ออก ใชขนสง สิน คาและวัตถุดิบจากภาคตา งๆ ที่จะมา
จังหวัดระยอง ซึ่งปจจุบันกรมทางหลวงขยายผิวจราจรถนนเปน 4 ชองทาง

171

3. ลักษณะภูมิประเทศ
พื้น ที่ ทั่ ว ไปของเทศบาลตํ า บลเมือ งแกลงค อนข า งเปน ที่ ราบเรีย บมี เ นิ น ลู ก ฟู ก อยู ท าง
ทิศตะวันตก ทอดยาวไปทางทิศตะวันออก มีแมน้ําประแสไหลผาน พื้นที่ราบฝงตะวันออกของ
แมน้ําประแสนี้สวนใหญจะเปนพื้นที่เกษตรกรรม สวนทางทิศตะวันตกจะเปนที่เนินสูง-ต่ําสลับกัน
และเปนที่ตั้งของชุมชน ยานการคา สถานที่ราชการ โรงงานอุตสาหกรรม แหลงเศรษฐกิจและการ
พาณิชยที่สําคัญของเทศบาล
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- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 (บานบึง-แกลง) เริ่มตนจากอําเภอบานบึง ผานอําเภอ
วังจันทน ถึงอําเภอแกลงเปนระยะทาง 88 กิโลเมตร เปนถนนสายหลักหนึ่งทางตะวันออกของ
จังหวัดที่ใชขนสงผลผลิตทางการเกษตร เปนเสนทางเชื่อมจังหวัดชลบุรี กับจังหวัดจันทบุรี และ
ตราด โดยไมตองผานตัวเมืองระยองขยายผิวจราจรเปน 4 ชองทาง
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3164 เปนเสนทางหลวงที่ตอจากถนนสุนทรภูไปบรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3161 ซึ่งเปนเสนทางไปสูบานกร่ํา อนุสาวรียสุนทรภู และแหลม
แมพิมพ หางจากเทศบาลตําบลเมืองแกลง ประมาณ 12 และ 15 กิโลเมตร ตามลําดับ
2) ไฟฟาสาธารณะ
ขอมูลโคมไฟฟาสาธารณะเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ตําบลทางเกวียน จังหวัดระยอง
ประกอบดวย ชุดควบคุมการปด-เปดไฟถนนอัตโนมัติ ดวงโคมไฟถนนฟลูออเรสเซนต ดวงโคมไฟ
ถนน ไฮเพรสโซเดียม ดวงโคมไฟถนนไฮเพรสโซเดียม ดวงโคมไฟถนนแสงจันทร ดวงโคมไฟเม
ทอลฮาไลน ดวงโคมหลอดตะเกียบ ดวงโคมฟลูออเรสเซนต ดวงโคมฟลูออเรสเซนตคอมแพค ดวง
โคมที่ใชสวิทธแสงแดดเปน สวิทธปด-เปดเฉพาะโคม โคมไฟฟาสถานที่สาธารณะ ศาลา สนาม
กีฬา สวนหยอม และจํานวนเสาไฟฟาทียังไมมีดวงโคม จํานวน 509 ตน
3) การประปา
เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กองการประปา ปจจุบันมีผูขอใช
น้ําทั้งหมด จํานวน 3,785 ครัวเรือน (ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2550 )
- ปริมาณน้ําประปาที่ผลิตได
3,824 ลูกบาศกเมตรตอวัน
- ปริมาณน้ําประปาที่ผลิตได 118,550
ลูกบาศกเมตรตอเดือน
- ปริมาณน้ําประปาที่ใชเฉลี่ย
3,279 ลูกบาศกเมตรตอวัน
- เฉลี่ยปริมาณที่ใชน้ําประปาตอคน 250
ลิตรตอคนตอวัน
4) การสื่อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ประกอบดวย
- สถานีวิทยุชุนชน 9 สถานี
- หนังสือพิมพทองถิ่น ไมมี
- ที่ทําการไปรษณียโทรเลข จํานวน 1 แหง
- องคการโทรศัพท จํานวน 1 แหง
5) การจราจร
ถนนภายในเขตเทศบาลมีถนนทั้งสิ้น 132 สาย เปนถนนแอสฟลทติก 93 สาย เปนถนน
ค.ส.ล. 31 สาย เปนถนนค.ส.ล.และถนนแอสฟลทติก 1 สาย และเปนถนนลูกรัง 7 สาย รวมพื้นที่
ถนนประมาณ 384,218.38 ตารางเมตร

7. สภาพทางเศรษฐกิจ
รายไดเฉลี่ยของประชากรเขตอําเภอแกลงประมาณ 60,000 บาท/ป/ครัวเรือน
- ดานการพาณิชยกรรมและบริการ ประกอบดวย
- สถานีบริการน้ํามันในเขตเทศบาล 7 แหง
- ศูนยการคา/หางสรรพสินคา 2 แหง
- ตลาดสด จํานวน 3 แหง
- การประปาของเทศบาล 1 แหง
- สถานธนานุบาลของเทศบาล จํานวน 1 แหง
- โรงฆาสัตวของเทศบาล จํานวน 1 แหง
- โรงแรม จํานวน 4 แหง จํานวนหองพักประมาณ 200 หอง
- ธนาคารพาณิชย จํานวน 9 แหง
- โรงภาพยนตร จํานวน 1 แหง
- สถานที่จาํ หนายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข ประมาณ 200 แหง
- โรงงานแปรรูปไม จํานวน 11 แหง
8. ประชากร
ชุมชนในเขตเทศบาลมี จํานวน 13 แหง จํานวนบาน 8,767 หลังคาเรือน จํานวน
ประชากรในชุมชนรวม 16,468 คน ชาย 7,803 คน หญิง 8,665 คน (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม
2549)
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6) การกําจัดขยะ
- ปริมาณขยะ 25-30 ตัน/วัน
- รถยนตที่ใชเก็บขยะ รวม 9 คัน ขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม.
- ขยะที่เก็บขนได จํานวน 25-30 ตัน/วัน
- ขยะที่กําจัดได จํานวน 30 ตัน/วัน
- กําจัดขยะโดยวิธีฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ
- ที่ดินสําหรับกําจัดขยะที่กําลังใช จํานวน 48 ไร ตั้งอยูที่บานหวงหิน
- หางจากเขตทองถิ่น เปนระยะทาง 18 กม.
- คาดวาจะสามารถกําจัดขยะไดอีก 10 ป
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9. การศาสนา
ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธประมาณรอยละ 99.98 ศาสนาอื่นๆ ประมาณรอย
ละ 0.02 มีวัดที่อยูในเขตเทศบาล จํานวน 3 แหง
- วัดสารนารถธรรมาราม นิกายธรรมยุต
- วัดโพธิท์ องพุทธาราม นิกายมหานิกาย
- วัดพลงชางเผือก
นิกายมหานิกาย
10. การศึกษา
สถาบันการศึกษาในสังกัดของเทศบาลไมมีอยูในความรับผิดชอบ แตมีสถานการศึกษา
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 จํานวน 5 แหง ดังนี้
ตารางแสดงรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
รวม
อัตราสวน
จํานวน จํานวน จํานวน
สถานศึกษา
หองเรียน นักเรียน
ครู (ครู+นักเรียน) ครู:นักเรียน
ลําดับ
1. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
8
190
8
198
1:24
2. โรงเรียนวัดสารนารถธรรมา
35
1,316
42
1,358
1:31
ราม
3. โรงเรียนวัดพลงชางเผือก
24
971
32
1,003
1:30
4. โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
57
2,587
85
2,672
1:30
5. โรงเรียนมกุฎเมืองราช
32
1,050
48
1,098
1:22
วิทยาลัย
11. การกีฬาและนันทนาการ
ในเขตเทศบาล ประกอบดวย ลานกีฬาและนันทนาการ ดังนี้

ตาราง แสดงรายชื่อหมูบาน/ชุมชน และลานกีฬาของเทศบาลตําบลเมืองแกลง
เทศบาล

จํานวนทั้งหมด

จํานวนลานกีฬา

หมูบาน/ชุมชน

หมูบาน/ชุมชน

1. เทศบาลตําบลเมืองแกลง 1. ชุมชนสารนารถ

1. สนามบาสเก็ตบอล

2. สนามวอลเลยบอล
2. ชุมชนพลงชางเผือก
1. สนามฟุตบอล
2. สนามบาสเก็ตบอล
3. สนามวอลเลยบอล
4. สนามเซปคตะกรอ
5. ลานกีฬาทัว่ ไป
3. ชุมชนหนองแหวน
1. สนามฟุตบอล
4. ชุมชนหนองควายเขาหัก 1. ลานกีฬาทัว่ ไป
5. ชุมชนมาบใหญ
1. สนามบาสเก็ตบอล
2. สนามเซปคตะกรอ
3. ที่เตนแอรโรบิค
6. ชุมชนโพธิท์ อง
1. สนามฟุตบอล
2. สนามวอลเลยบอล
3. สนามเซปคตะกรอ
4. สนามเปตอง
7. ชุมชนแหลมยาง
1. ลานกีฬาทัว่ ไป
8. ชุมชนสุนทรโวหาร
1. สนามบาสเก็ตบอล
(พรอมสนาม
วอลเลยบอล 1 สนาม)
2. สนามวอลเลยบอล 1
3. สนามเซปคตะกรอ
รวม

8 ชุมชน

หมาย
เหตุ

1 สนาม
1 สนาม
1 สนาม
2 สนาม
2 สนาม
2 สนาม
1 แหง
1 สนาม
1 แหง
2 สนาม
1 สนาม
1 แหง
1 สนาม
1 สนาม
1 สนาม
2 สนาม
1 แหง
1 สนาม
1 สนาม
สนาม
1 แหง
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ที่

ตาราง แสดงรายชื่อหมูบาน/ชุมชน และลานกีฬาของเทศบาลตําบลเมืองแกลง (ตอ)
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ที่

เทศบาล
หมายเหตุ ชุมชนที่ไมมี
สนามกีฬา จํานวน
5 ชุมชน

จํานวนทั้งหมด

จํานวนลานกีฬา
หมายเหตุ
1. สนามบาสเก็ตบอล 6 สนาม
5 สนาม
2.สนามวอลเลยบอล
3. สนามเซปคตะกรอ 5 สนาม
3 สนาม
4. สนามฟุตบอล
2 สนาม
5. สนามเปตอง
5 แหง
6. ลานกีฬาทัว่ ไป

12. การสาธารณสุข
ในเขตเทศบาล ประกอบดวย การสาธารณสุขประเภทตางๆ ดังนี้
1) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ (ถามี) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทองถิน่ จํานวน - แหง เตียงคนไข จํานวน - เตียง
เอกชน จํานวน - แหง เตียงคนไข จํานวน - เตียง
รัฐบาล จํานวน 1 แหง เตียงคนไข จํานวน 120 เตียง
2) ศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 1 แหง
3) คลีนิกเอกชน จํานวน 27 แหง
13. การรักษาความมัน่ คงและความสงบสุขของประชาชน
สําหรับ สภ.อ.แกลง ตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย
ในเขตอําเภอแกลง จากสถิติที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล ในชวงป พ.ศ.2547-2549 ที่ผานมาจะพบวาคดี
ที่เกิดขึ้นมา อันดับที่ 1 จะเปนคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและสารระเหย แตก็มีอัตราลดนอยลงทุกปเพราะ
รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอยางตอเนื่องและตองการใหหมดไปจากผืนแผนดินไทย
นอกจากนี้ยังมีกําลังจากเจาหนาที่ของรัฐแลว เทศบาลไดจัดใหมีกลุมราษฎรอาสาสมัคร
ในรูปแบบตางๆ เพื่อเขามามีสวนรวมในการระมัดระวังและปองกันตนเอง เชน คณะกรรมการยาม
ทองถิ่น, อปพร.ฯลฯ
14. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล ประกอบดวย รถยนตดับเพลิง จํานวน
4 คัน (แยกตามขนาดความจุน้ํา) รถบรรทุกน้ํา จํานวน 3 คัน แยกเปน (แยกตามขนาดจุน้ํา)
เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน 3 เครื่อง พนักงานดับเพลิง จํานวน 26 คน อาสาสมัคร

15. ศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น
1) งานประเพณีตักบาตรขาวสารอาหารแหงระหวางเขาพรรษา ระหวางชวงเขาพรรษา
ประมาณ เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ของทุกป กิจกรรมจัดพิธีตักบาตรขาวสารอาหารแหงรอบตลาด
สามยาน จํานวน 3 ครั้ง
2) งานประเพณีทําบุญตักบาตรเทโว สถานที่จัดบริเวณตลาดอําเภอแกลง (ตลาดสาม
ยาน) จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 หลังวันออกพรรษา 1 วัน โดยจัดใหมีขบวนแหนางฟา เทวดา
ตามดวยขบวนพระสงฆออกเดินบาตรขาวสารอาหารแหงปดทายดวยขบวนเปรต ซึ่งชาวบานจะใส
เหรียญบาทหรือธนบัตรตามแตจิตศรัทธา ซึ่งเมื่อทําบุญแลวจะตองทําทาน
3) จัด งานวั น ประเพณีวั น สงกรานต ซึ่ ง ถือวา เป น วั น ปใ หมข องคนไทยในสมั ย โบราณ
จัดงานในวันที่ 14 เมษายนของทุกป กิจกรรมจัดทําบุญเลี้ยงพระในชวงเชา ตรวจสุขภาพผูสูงอายุ
จัดขบวนแหนางสงกรานต และชุมชนตางๆ ทําพิธีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ และจัดการแขงขันกีฬา
พื้นบาน
4) จัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม กิจกรรม จัดหาเทียน
มอบใหชุมชนเพื่อรวมขบวนแหเทียนเขาพรรษาและนําเทียนไปถวายวัดตางๆ ในเขตเทศบาล
5) จัดงานประเพณีตักบาตรขาวสารอาหารแหงในเทศกาลขึ้นปใหม จัดในประมาณเดือน
มกราคมของทุ ก ป กิ จ กรรม จั ด งานบริ เ วณสี่ แ ยกป า ยทั ม ใจ ตั ก บาตรข า วสารอาหารแห ง แด
พระภิกษุสงฆและขอพรจากผูใหญ
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ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 279 คน และการฝกซอมบรรเทาสาธารณภัยปที่ผานมา
จํานวน 40 ครั้ง
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โครงการอนุรักษแมน้ําประแส

โครงการออกแบบชุมชนเมือง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเมือง

การสรางชุมชนเขมแข็งโดยการทํากิจกรรมรวมกัน

การแกไขปญหามลภาวะ
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบสนามกีฬา

โครงการสรางสวนสาธารณะ

โครงการจัดสรางทางจักรยานบริเวณทางเขาสนามกีฬา โครงการแปรรูปเศษกิ่งไมโดยเครื่องมือ

โครงการน้ําจุลินทรียจากเศษอาหาร ผัก ผลไมเพื่อฟน ฟูคลองประแส

ภาคผนวก ข การสัมมนารับฟงความคิดเห็น
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การจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 1
เพื่อ “การกําหนดตัวชี้วัดของเมืองที่มีคุณภาพ”
ณ หองประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูดําเนินการสัมมนา ไดแก ผศ.ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ และ รศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย
ในการจั ด สั ม มนารั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ครั้ ง ที่ 1 เพื่ อ “การกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ของเมื อ งที่ มี
คุณภาพ” ณ หองประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กําหนดใหมีผูเขารวม
สัมมนาอยางนอย 20 คน
รายชื่อผูเขารวมสัมมนารับฟงความคิดความคิดเห็นครั้งที่ 1
บุคลากร
ลําดับ
รายชื่อ
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวฒ
ั นา ธาดานิติ
2 รองศาสตราจารย ดร.ธเรศ ศรีสถิตย
3 รองศาสตราจารย กรรณิการ อัศวเดชา
4 คุณปยาภา รมสนธิ์
5 คุณกฤษฎา มีชัย
6 คุณทิพยรัตน สุภา
7 คุณกฤชภาพ แกวจันดี
8 คุณนพวงษ มังคละชน
9 คุณศรัญญา โรจนวงศชยั

หนวยงาน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ
คณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
คณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ
คณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ

3

คุณวิภา พูนเพียร

4

คุณจิตตมาส ไกรแสงศรี

5

คุณประไพศรี ตุมทาไม

6

คุณสิริรักษ ไสยวรรณ

7

ดร.ธงชัย โรจนกนันท

8

คุณชาลินี กัลยาณมิตร

ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานตางๆ
ลําดับ
รายชื่อ
1 ศาสตราจารย ดร.ปริญญา นุตาลัย
2 ผูชวยศาสตราจารยเลิศวิทย รังสิรักษ
3
4

คุณเฉลิม แกวกังวาล
คุณเจริญสุข บึงหลัง่ สิน

5
6
7
8

คุณธรรมรงค ราชามุสิกะ
คุณราณี หัสสรังสี
คุณกมลวรรณ รอดจาย
คุณสิวินีย ดิลกรัตนพิจิต

หนวยงาน
สถาปนิกใหญ กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักพัฒนามาตรฐาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักพัฒนามาตรฐาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักพัฒนามาตรฐาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักพัฒนามาตรฐาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักจัดรูปทีด่ ินเพื่อการพัฒนาพืน้ ที่
กรมโยธาธิการและผังเมือง

หนวยงาน
นักวิชาการอิสระ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
บริษัท พิสุทธิ์เทคโนโลยี จํากัด
ผูแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร
นนทบุรี
ผูแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองรังสิต
คณะทํางานวาระทางสังคม จุฬาฯ
สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
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กรมโยธาธิการและผังเมือง
ลําดับ
รายชื่อ
1 คุณดวงขวัญ จารุดุล
2 คุณนฤมล คงดิศ
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ผูเขารวมฟงการสัมมนา
ลําดับ
รายชื่อ
1 คุณสิทธิโชค สุระตโก
2 คุณอุทัย ผาติธรรม
3 คุณฐปณี รัตนถาวร
4 คุณปรัญญ เฟองเพียร
5 คุณอรอรุณ สิทธิ
6 คุณเสารเชา ชางกลาง
7 คุณวันชัย ศักดิ์พงศธร
8 คุณปทมพร วงศวิริยะ
9 คุณชญาณี จริงจิตร
10 คุณธัญมน สินชัยกิจ
11 คุณสรศักดิ์ ชิตชลธาร
12 คุณสุจนีย คุยเสงี่ยม
13 คุณณัฐวรรธน วิรัชกุล

หนวยงาน
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ

การสั ม มนาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ขอความคิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะจากตั ว แทน
หนวยงาน นักวิชาการ และบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดตัวชี้วัดของเมืองที่มีคุณภาพ
การจัดสัมมนาดังกลาวไดดําเนินการตามลําดับของกําหนดการ หลังจากผูเขารวมสัมมนา
ไดลงทะเบียนและไดรับเอกสารเขารวมสัมมนาแลว ผศ.ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ ไดนําเสนอความ
เปนมาของโครงการ วัตถุประสงค กรอบแนวคิดการกําหนดตัวชี้วัดของเมืองคุณภาพ คําจํากัด
ความของเมืองที่มีคุณภาพ การศึกษาเพื่อจัดลําดับการพัฒนาเมือง การสรางตัวชี้วัดของเมืองที่มี
คุณภาพ และคุณสมบัติของเมืองคุณภาพ
หลั ง จากนั้น จึง เปดโอกาสใหผูเ ข า รวมสัม มนาไดแ สดงความคิ ดเห็น และขอเสนอแนะ
สามารถสรุปประเด็นตางๆ ได ดังนี้

ดานการวัด/ ตัวชี้วัด
- ตองสรางความชัดเจนของเมืองที่ไดมาตรฐานวามีลักษณะอยางไร ความพรอมที่จะ
นําไปสูมาตรฐาน หรือเกณฑนั้น มิติตางๆที่ใชวั ดเมืองคุณภาพควรจะมีอะไรบา ง
รวมถึงรายละเอียดปลีกยอย โดยตองแยกกรอบใหญกับรายละเอียดใหชัดเจน แลวจึง
ทําออกมาในลักษณะที่ทุกคนในทุกพื้นที่สามารถเขาใจได โดยหลักแลวตองทําให
ภาพรวมชัดเจนเสียกอนแลวจึงมาวัด
- Character นาจะมีมากกวา 6 ตัว อาจรวมเรื่องของจิตใจเขามาคิดดวย เชน ความ
เปนมิตรของผูคนในเมือง และควรเริ่มจากตัวพื้นฐานกอน เชน ปจจัยสี่
- เรื่องของ good city ไดรวมเอา Healthy Cities คือ สุขลักษณะของเมือง Liveable
Cities ความตองการของประชาชนในพื้นที่กายภาพ และSustainable Cities เรื่อง
ของความสมดุลระหวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม เขาไวแลว
- ในทองถิ่นไมวาตัวชี้วัดจะมีอะไรก็ตาม หากมีมากเกินไปจะยุงยาก ไมอยากใหมีเกิน
10 ตัว สิ่งสําคัญของคุณภาพเมือง คือ คุณภาพของคน เมื่อคนในเมืองนั้นมีคุณภาพ
ก็จะทําใหเมืองนั้นมีคุณภาพ คนที่เปนผูบริหารตองเปนคนที่มีคุณภาพดวย
- ตองระวังในการสรางตัวชี้วัดที่ไดจากความคิดเห็น เพราะอาจเปนแคชวงเวลาหนึ่งๆซึ่ง
เปลี่ยนแปลงได การสอบถามจากความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของพลเมืองตาง
จากความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป เพราะประชาชนจะไมมีความผูกพันกับเมืองที่
อยูเทากับพลเมืองที่มีความผูกพันมานาน ดูวาคนในพื้นที่นั้นๆพอใจกับสภาพของ
เมืองหรือไม อยางไร
ดานการบริหารจัดการเมือง
- ในสวนของภาครัฐ ภาคทองถิ่น รวมถึงภาคประชาชน นาจะเปดโอกาสใหเอกชนเขา
มามีสวนรวมใหเมืองนาอยูขึ้น การสํารวจเมืองตองมี keyword เชน เมืองที่มีคุณภาพ
คือ เปนเมืองที่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีสํานึกสาธารณะ แลวหาทางปฏิบัติให
เกิดสํานึกสาธารณะขึ้นมา
- การพัฒนาเมืองควรมองไปที่อนาคต ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหทองถิ่นเขาใจถึงสิ่งที่เราจะ
ทํา คือเรื่องของเวลา โดยตองมองผังเมืองในลักษณะอีก 20 ปขางหนา
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สรุปประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากการสัมมนา ดังนี้
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ดานประชากร
- ในเรื่ อ งของคน ควรดูว า เมื องนั้น สามารถรับ ใช ค นไดแ ค ไหน อยา งไร โดยเฉพาะ
ผูสูงอายุ และเยาวชน ที่ตองจัดสรรพื้นที่ใหสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ทํากิจกรรม
รวมกัน พบปะ สังสรรคกันได
ดานสิ่งแวดลอม/ ภูมิทัศน
- เรื่องพื้นที่สวนสาธารณะ ควรจะคํานวณใหสัมพันธกันระหวางพื้นที่กับคน
- ปญหาเรื่องพื้นที่สีเขียว หรือพื้นที่สาธารณะมีปญหาทางปฏิบัติ อยางเรื่องสนามกีฬา
ควรมีกีฬาสําหรับผูสูงอายุไมควรมีขนาดใหญเกิน แตการกําหนดใหมีสิ่งเหลานี้เกิดขึ้น
ยากเพราะทองถิ่นไมคอยเห็นความสําคัญ ในสังคมคนชราที่จะมีเพิ่มมากขึ้นตองการ
พื้นที่ทํากิจกรรม และอยูไม ควรมีพื้นที่สีเขียวที่เปนสาธารณะเพิ่มขึ้น หรือทําบาน
ตัวเองใหมีสีเขียวมากขึ้น
- ควรใหความสําคัญกับเรื่องคุณคาทางภูมิทัศน เชน สถานที่ประวัติศาสตรของเมือง
และ เรื่องมลทัศนของเมือง เชนปายโฆษณาที่ทําใหเมืองไมมีความสวยงาน
- หากมีการออกแบบที่ถูกตอง สถาปนิกมีความรูความเขาใจ รวมถึงสามารถใชตนไม
ในทิศทางที่ถูกตอง จะชวยลดการใชพลังงานไดมาก จะชวยลดภาวะโลกรอน
สรุปรวม
- ควรดูรวมเปนกรอบใหญ คือ Healthy , Livable , Sustainable Cities และเมืองที่ได
มาตรฐานทางผังเมือง คือ เมืองคุณภาพตองมองรวมระหวางคนกับเมือง, ตัวชี้วัดไมควรมีมาก
จนเกินไป, การสรางตัวชี้วัดควรคิดนอกกรอบ อาจไดมาจากความคิดเห็นของประชาชน, การคิด
เรื่องเมืองควรมองถึงอนาคตดวย โดยเฉพาะพื้นที่รองรับ และภาวะโลกรอน , ในสวนปลีกยอย
อยางภูมิทัศน ก็ควรใหความสําคัญกับเรื่องของการออกแบบบาน และเมือง
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ภาพบรรยากาศการสัมมนารับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 1

การจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 2
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รายงานการประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 2
ณ หองกษัตริยศึก1 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร
ผูดําเนินการสัมมนา ไดแก ผศ.ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ, ผศ.ดร.สมพงษ ศิริโสภณศิลป และคณะ
ในการจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการการศึกษาเพื่อจัดลําดับการพัฒนา
เมือง “เมืองคุณภาพและการกําหนดตัวชี้วัด” ณ หองกษัตริยศึก1 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร
กําหนดใหมีผูเขารวมสัมมนาอยางนอย 80 คน
รายชื่อผูเขารวมสัมมนารับฟงความคิดความคิดเห็นครั้งที่ 2
บุคลากร
ลําดับ
รายชื่อ
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวฒ
ั นา ธาดานิติ
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพงษ ศิริโสภณศิลป
3 รองศาสตราจารย กรรณิการ อัศวเดชา
4 คุณสุจนีย คุยเสงี่ยม
5 คุณพลพฤทธิ์ พนาสถิตย
6 คุณกิตติโชติ บัวใจบุญ
7 คุณปยาภา รมสนธิ์
8 คุณนวพันธุ นาคบรรพ
9 คุณวันวิสาข มหิทธิหาญ
10 คุณอรวรรณ สุขเกษม
11 คุณทิพยรัตน สุภา
12 คุณกฤชภาพ แกวจันดี
13 คุณนพวงษ มังคละชน
14 คุณสุริศา ประชาบาล
15 คุณศศิธร ยุวโกศล

หนวยงาน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ
สถาบันการขนสง จุฬาฯ
คณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
คณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ
คณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ
คณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ

ผูเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา
ลําดับ
รายชื่อ
1 ผศ.ธีระศักดิ์ วองปรีชา
2 รองศาสตราจารย ดร.เอกรินทร อนุกูลยุทธธน
3 ดร.วราเมศวร วิเชียรแสน
4 รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน ศรีสุรภานนท
5

ผูชวยศาสตราจารยเลิศวิทย รังสิรักษ

6

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ เดนไพบูลย

หนวยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง

หนวยงาน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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กรมโยธาธิการและผังเมือง
ลําดับ
รายชื่อ
1 คุณนฤมล คงดิศ
2 คุณนภดล สวาสดิ์ญาติ
3 คุณปรีชา รณรงค
4 คุณศัณสณีย ศิลปเบ็ญจพร
5 คุณสุเทพ รัขติยาภรณ
6 คุณมณีกานต ชุมคง
7 คุณปริยาตร ชาลิมี
8 คุณวิภา พูนเพียร
9 คุณบุษนี แพรวิศวกิจ
10 คุณจิตตมาส ไกรแสงศรี
11 คุณประไพศรี ตุมทาไม
12 คุณบุญรอด นรทัต
13 คุณณัทศักดิ์ พลายพล
14 คุณรัติกรณ เองฉวน
15 คุณมณฑา อุนยะพันธุ
16 คุณสินชัย ไชยสิทธ
17 คุณถนอม แถมโคกสูง

188

ผูเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา
ลําดับ
รายชื่อ
7 ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
8 อาจารยมนัส ศรีวณิช
บริษัทที่ปรึกษาเอกชน
ลําดับ
รายชื่อ
1 คุณเฉลิม แกวกังวาล
2 ดร.เติมศักดิ์ ภาณุวรรณ
3 คุณกนกพร แกวกังวาล
4 คุณพูนเกษม วิเชียรรัตน
5 คุณชัญญ ชีวาภรณาภิวัฒน
6 คุณน้ําฝน พิพฒ
ั นวงษ
7 คุณสถาพร เฉลิมสวัสดิ์วงศ
8 คุณปรีดา หุตจุ ูฑะ
9 คุณวิศาล ชูประดิษฐ
10 คุณศักดิ์ชัย ประโยชนวณิช
11 คุณสุดารัตน อุทธารัตน
12 คุณภัทริดา สุขมวง
13 คุณวีรวัน คิริมานนท
14 คุณปฐมาภรณ วิษณุกจิ ไพบูลย
15 คุณพัชรียา จารุพุทธิศิริพจน
หนวยงานทองถิ่น
ลําดับ
รายชื่อ
1 คุณสมชาย จริยเจริญ
2 คุณเจริญสุข บึงหลัง่ สิน

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

หนวยงาน
บริษัท พิสุทธิ์เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท พิสุทธิ์เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท พิสุทธิ์เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ทีม คอมซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งฯ
บริษัท ทีม คอมซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งฯ
บริษัท ทีม คอมซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งฯ
บริษัท ทีม คอมซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งฯ
บริษัท โชติจนิ ดา มูเชล คอนซัลแทนท จํากัด
บริษัท โชติจนิ ดา มูเชล คอนซัลแทนท จํากัด
บริษัท คอลซัลแทนท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท คอลซัลแทนท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท คอลซัลแทนท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท คอลซัลแทนท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท คอลซัลแทนท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท คอลซัลแทนท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด

หนวยงาน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
เทศบาลนครนนทบุรี

6

คุณกมลทิพย คงประเสริฐอมร

7

คุณอนุมาศ ธรรมคุณานนท

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

คุณวิภาวี กายบริบูรณ
คุณกุลจิรา สาคร
คุณสุรินธร สนองคุณ
คุณเชิดศักดิ์ ทั่งศรี
คุณกันทิมา ยรรยง
คุณสุขเศก สําอางกิจ
คุณปรัชญ เดือนสวาง
คุณยงยุทธ จันทรอัมพร
คุณปริญญา ฉายแสง
คุณนครินทร เรืองรัตน
คุณชนกนาถ ณ ระนอง
คุณยุทธศักดิ์ เอี่ยมตระกูล
คุณศุภฤกษ โพธิไพรัตนา
คุณเอกฉัตร สุปปยะตระกูล

22
23

คุณอนุพล กฤษดานิรมิตร
คุณสิทธิโชค ฉัตรพงศวิลาส

หนวยงาน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ
สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การเคหะแหงชาติ
การเคหะแหงชาติ
การเคหะแหงชาติ
การเคหะแหงชาติ
การเคหะแหงชาติ
การเคหะแหงชาติ
การเคหะแหงชาติ
การเคหะแหงชาติ
การเคหะแหงชาติ
วิศวกร
คณสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ
นักศึกษาปริญญาโทดานวิศวกรรมขนสง
นักศึกษาปริญญาโทดานวิศวกรรมขนสง
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ผูเขารวมฟงการสัมมนา
ลําดับ
รายชื่อ
1 รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชยั คิรินทรภาณุ
2 คุณมาลี แมนมินทร
3 คุณสุกัญญา สุกใส
4 คุณพักตรวิมล เพียรล้ําเลิศ
5 คุณสุพิทยพร บุนนาค
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ผูเขารวมฟงการสัมมนา
ลําดับ
รายชื่อ
24 คุณเสาวนีย คชสาร
25 คุณจตุรงค อมรรัตน
26 คุณสุภาพร หวานเสนาะ
27 คุณศักดิ์ชัย พฤฒิภัค

หนวยงาน
นักศึกษาปริญญาโทดานวิศวกรรมขนสง
นักศึกษาปริญญาโทดานวิศวกรรมขนสง

การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอตัวชี้วัดจากการบูรณาการ และขอปฏิกิริยา
สะท อนกลับ เพื่ อ พั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด ให มีค วามสมบู ร ณ ม ากขึ้น และเพื่ อ นํ า เสนอร า งรายงานฉบั บ
สมบูรณ และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขรายงาน
การจั ด สั ม มนาดั ง กล า วได ดํ า เนิ น การตามลํ า ดั บ ของ หลั ง จากผู เ ข า ร ว มสั ม มนาได
ลงทะเบียนและไดรับเอกสารเขารวมสัมมนาแลว รศ.กรรณิการ อัศวดรเดชา กลาวรายงานความ
เป น มาของการสั ม มนา จากนั้ น คุ ณ นฤมล คงดิ ศ ตั ว แทนประธานกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการ
ปฏิบัติงานของที่ปรึกษา กลาวเปดการสัมมนา
การสั ม มนาเริ่ ม ต น ด ว ยการบรรยายโดยรศ.ดร.สุ วั ฒ นา ธาดานิ ติ หั ว หน า โครงการ
การศึกษาเพื่อจัดลําดับการพัฒนาเมือง หลังจากนั้นจึงเปดโอกาสใหผูเขารวมสัมมนาไดแสดง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ สามารถสรุปไดดังนี้
สรุปประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากการสัมมนา
ดานสิ่งแวดลอม
- เมืองที่เรียบงาย มีสิ่งแวดลอมที่ดี อัตราการตายต่ํา รวมถึงดานจิตใจ เปนสิ่งที่เปน
คุณคา ทั้งหมดนี้ตองบูรณาการกัน
- นาจะใชตัวชี้วัดเรื่องปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน การกําจัดขยะมูลฝอย และการ
จัดเตรียมพื้นที่ในการฝงกลบขยะและบําบัดน้ําเสีย และพื้นที่สีเขียวลวงหนา เพื่อใหมี
ความพรอมหากมีการขยายเมือง
- นาจะสนับสนุนใหมีการนํากลับมาใชใหม หรือใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และการแปรรูป หรือการนํากลับมาใชใหม

ดานการบริหารจัดการเมือง
- ควรเนนเรื่องการใชประโยชนที่ดินในบริเวณตางๆ ของทองถิ่น รวมถึงพื้นที่โลง หรือ
civic space ที่คํานวณตอหัวของประชากรเพื่อดูมาตรฐาน
- ควรลงรายละเอี ย ดเกณฑ ชี้ วั ด เรื่ อ งการจั ด สรรงบประมาณในด า นต า งๆ ของ
ทองถิ่น
- ควรดูเ รื่อ งสั ด ส ว นของงบประมาณที่ ใหแกท อ งถิ่น ในแตล ะปวา มี ค วามเหมาะสม
หรือไม โดยใหความสําคัญกับเรื่องการกอสราง และเรื่องสิ่งแวดลอม
- เรื่องกฎหมายควบคุมอาคาร การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการบังคับใชผังเมืองรวมมี
ความสามารถทําไดแคไหน
- ดู ร ะบบขนส ง ของเมื อ งว า ในท อ งถิ่ น มี กิ จ กรรมในการขนส ง มวลชนแบบไหน
จัดการกับระบบอยางไร มีเทศบัญญัติ หรือกฎหมายทองถิ่นในการจัดการเรื่องการ
จอดยานยนตอยางไร
- ควรพิจารณาเรื่องอัตราการใชที่ดินในแตละสวน วาแตละสวนควรเปนเทาไหรจึงจะมี
ความเหมาะสม เชน สวนของพาณิชยกรรม (market sector) เปนตน
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
- ควรนําเรื่องหองน้ําสาธารณะมาใชเปนเกณฑวัด โดยดูวาหองน้ํามีความสะอาดและ
เพียงพอที่จะใหบริการแกประชาชนและนักทองเที่ยว
- ในประเด็นเรื่องเมืองที่สะดวกสบาย ควรมีเกณฑเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ
ผูดอยโอกาสดวย เชน คนพิการ หรือผูสูงอายุ เชนทางเทา
ดานประชากร
- เกณฑการวัดเรื่องจํานวนประชากร เปนตัวชี้วัดที่ทําใหเกิดสับสน
- การวัดความสุขจะวัดอยางไร ใชอะไรเปนตัววัด และเกณฑวัดความสุขเราไดดูแล
อยางรอบคอบแลวหรือยัง
- ดูความเขาใจของประชาชนเรื่องการปกครอง และสื่อที่ใชใหความรูแกประชาชน
- การนําเกณฑเรื่องจํานวนประชากรเขามา ตองดูเรื่องประชากรแฝงดวย
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- นาจะมีตัวชี้วัดที่เปน green building คือ อสังหาริมทรัพยที่เกิดขึ้นในเมืองตอง
คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
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ภาพบรรยากาศการสัมมนารับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 2

คูมือ / เกณฑการใหคะแนนแตละองคประกอบตัวชี้วัด (ดานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ)
1. คําอธิบาย
คูมือ / เกณฑ การใหคะแนนนี้ เป น คูมือและเกณฑการใหค ะแนนองค ประอบตัว ชี้วัด
สําหรับเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ในดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดยแบง
ประเภทของเมืองเปน 5 ประเภท ไดแก
1) เมืองขนาดใหญมาก จํานวนประชากรตั้งแต 65,001 คนขึ้นไป
2) เมืองขนาดใหญ จํานวนประชากรระหวาง 40,001-65,000 คน
3) เมืองขนาดกลาง จํานวนประชากรระหวาง 20,001-40,000 คน
4) เมืองขนาดเล็ก จํานวนประชากรระหวาง 8,001-20,000 คน
5) เมืองขนาดเล็กมาก จํานวนประชากรไมเกิน 8,000 คน
การพิ จ ารณาตั ว ขี้ วั ด ด า นสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ พิ จ ารณาจากเกณฑ แ ละ
มาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง แตจะตัดองคประกอบตัวชี้วัดที่
ซ้ํากันออก รวมทั้งมีการปรับตัวชี้วัดบางตัวใหมีความเหมาะสมกับภารกิจและลักษณะของเมือง
มากที่สุดและหนวยงานทองถิ่นสามารถนําไปใชงานไดงายและสะดวก โดยตั้งสมมติฐานใหทุก
องคประกอบตัวชี้วัดมีความสําคัญเทาเทียมกัน เนื่องจากทุกตัวชี้วัดมีความเกี่ยวของและลวน
สงเสริมใหเปนเมืองคุณภาพดวยกันทั้งสิ้น
จากเกณฑดังกลาว สามารถกําหนดองคประกอบของตัวชี้วัด ไดทั้งสิ้น 17 ตัวชี้วัด ไดแก
- สาธารณูปโภค
1) น้ําประปา
2) พื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสีย
3) พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย
4) การไฟฟา
5) ชุมสายโทรศัพท
6) โรงงานฆาสัตว
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ภาคผนวก ค คูมือและเกณฑการใหคะแนนแตละองคประกอบตัวชี้วัด
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7) ตลาดสด
- สาธารณูปการ
8) การศึกษา
9) การแพทยสาธารณสุข
10) สวนสาธารณะ
11) สนามกีฬา
12) สถานที่ราชการ
13) สถานีตํารวจ
14) สถานีขนสง
15) สถานีดับเพลิง
16) ที่จอดรถ
17) การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
2. ความสําคัญของตัวชี้วัดแตละตัวชี้วัด
2.1 น้ําประปา
ปจจัยที่สําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย ไดแก อาหารและน้ํา แตเนื่องจากใน
ปจจุบันแหลงน้ําธรรมชาติไมสามารถนํามาใชในการอุปโภค-บริโภค ไดโดยตรง จึงตองมีการผลิต
น้ําประปาสําหรับบริการประชาชน ดังนั้นหากทองถิ่นใด มีปริมาณน้ําประปาที่เพียงพอกับความ
ตองการ ประชาชนก็จะไมตองแสวงหาแหลงน้ําอื่น เชน น้ําบอตื้น น้ําบาดาล หรือน้ําคลอง ซึ่ง
อาจจะไมมีคุณภาพเพียงพอมาใชสําหรับการอุปโภค-บริโภค
2.2 พื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสีย
ความจํ า เป น ในการมี พื้ น ที่ ส ถานี บํ า บั ด น้ํ า เสี ย สื บ เนื่ อ งมาจากมนุ ษ ย มี ค วาม
จําเปนตองใชน้ําในการดํารงชีวิต ไมวาจะเปนการอุปโภค-และบริโภคดังที่กลาวในเรื่องน้ําประปา
แตหลังจากใชน้ําแลว น้ําสวนหนึ่งจะกลายเปนน้ําเสีย เชน น้ําที่เกิดจากการอาบ การซักลางตางๆ
โดยน้ําเสียเหลานั้นจะไหลลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ เชน คลองหรือแมน้ํา ในอดีตที่มีประชากรไมมาก
นัก ธรรมชาติสามารถบําบัดน้ําเสียเหลานั้นไดดวยตนเอง แตปจจุบันดวยจํานวนประชากรที่มาก
ขึ้น รวมทั้งความตองการในการใชน้ําของประชากรที่เพิ่มขึ้นและสงผลทําใหมีปริมาณน้ําเสียมาก
ขึ้น ธรรมชาติไมสามารถบําบัดน้ําเสียเหลานั้นไดทัน จึงมีความจําเปนตองมีพื้นที่สําหรับบําบัดน้ํา
เสียเกิดขึ้น
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2.3 พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย
ตามมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กําหนดวาการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถิ่นใด ใหเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวน
ทองถิ่นนั้น ดังนั้นทองถิ่นแตละแหงจึงมีหนาที่ในการจัดเก็บ รวบรวม และกําจัดขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นภายในทองถิ่นของตน ซึ่งหมายความรวมถึงการจัดหาสถานที่ในการกําจัดขยะมูลฝอย
เหลานั้นดวย เพราะหากทองถิ่นไมมีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี ยอมจะทําใหทองถิ่นนั้นเกิดความ
สกปรก ไมสวยงาม และเปนเหตุใหเกิดโรคตางๆ ตามมาได
2.4 การไฟฟา
ในป จ จุ บั น มนุ ษ ย มี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกมากมายสํ า หรั บ การดํ า รงชี วิ ต
สิ่งอํานวยความสะดวกอยางหนึ่ง ไดแก เครื่องใชไฟฟาตางๆ ทําใหการไฟฟาสวนภูมิภาคของแตละ
ทองถิ่นมีความจําเปนตองผลิตกระแสไฟฟาใหเพียงพอกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น
นอกจากนี้ไฟฟา โดยเฉพาะอยางยิ่งตามถนนหรือพื้นที่สาธารณะตางๆ ยังมีความเกี่ยวเนื่องกับ
ความปลอดภัยของประชาชนในทองถิ่นอีกดวย
2.5 โทรศัพท
โทรศั พ ท เป น สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในกั บ ประชาชนในท อ งถิ่ น สํ า หรั บ การ
ติดตอสื่อสารระหวางกันที่สะดวกและรวดเร็ว การใหบริการโทรศัพทในปจจุบันไมใชเปนหนาที่ของ
ทองถิ่นโดยตรง โดยในสวนของโทรศัพทพื้นฐาน มีบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีที
แอนดที จํากัด(มหาชน)เปนผูใหบริการ นอกจากนี้ยังมีบริษัทเอกชนตางๆ ใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่อีกหลายเครือขาย
2.6 โรงงานฆาสัตว
ภายในทองถิ่นจําเปนตองมีโรงงานฆาสัตวที่อาจจะเปนของทองถิ่นเองหรือเปน
ของเอกชนแตอยูในความควบคุมดูแลของทองถิ่นใหเปนไปตามหลักสุขาภิบาล โดยมีสัตวแพทย
คอยดูแล เพื่อใหเนื้อสัตวที่ออกจําหนายใหกับประชาชนมีความสะอาดและปลอดภัย
2.7 ตลาดสด
ภายในทองถิ่ นจํ าเปน ตองมีตลาดสดที่เพียงพอไวสําหรับบริการประชาชนใน
ทองถิ่น เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจับจายซื้ออาหารและสินคาตางๆ
ในการดํารงชีวิตประจําวัน
2.8 การศึกษา
การศึกษาเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ งที่จะนํา ไปสูการประกอบอาชีพในอนาคต
รวมทั้งการศึกษายังเปนกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรูของมนุษยอีกดวย ดังนั้นหาก
ภายในทองถิ่นมีสถานศึกษาที่เพียงพอกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น ยอมจะมีสวน
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สําคัญในการชวยพัฒนาทองถิ่นได รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาในทองถิ่นเองก็มีความสะดวกสบาย
ในการเดินทางมายังสถานศึกษา โดยไมมีความจําเปนตองเดินทางไกล
2.9 การแพทยสาธารณสุข
ความเจ็บปวยเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนไมตองการแตก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดเชนกัน
ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุด คือ เมื่อเกิดการเจ็บปวย ควรจะมีสถานพยาบาลตางๆ ที่เหมาะสมสําหรับให
การรักษาพยาบาลอยางเพียงพอ
2.10 สวนสาธารณะ
ภายหลั ง จากที่ ม นุ ษ ย ได ใ ช ชี วิ ต ประจํ า วั น ในการทํ า งานมาตลอดวั น
สวนสาธารณะนับเปนสถานที่อีกแหงหนึ่งที่สามารถตอบสนองความตองการการพักผอนหยอนใจ
ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับมนุษย นอกจากนี้ภายในสวนสาธารณะ ยังมีการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มความ
รมรื่นภายในสถานที่ ซึ่งจะเปนการรักษาสิ่งแวดลอมอีกทางหนึ่ง
2.11 สนามกีฬา
เชนเดียวกับสวนสาธารณะ ภายหลั งจากที่มนุษย ไดใชชีวิตประจํา วันในการ
ทํางานมาตลอดวัน การเลนกีฬานับเปนกิจกรรมหนึ่งที่จะชวยผอนคลายความเครียดจากการ
ทํางานและยังชวยสงเสริมสุขภาพของผูเรียนกีฬาใหแข็งแรงดวย
2.12 สถานที่ราชการ
ในการดําเนินชีวิตประจําวันของประชากรในทองถิ่น มีความจําเปนตองติดตอ
สถานที่ราชการ ตั้งแตการแจงเกิด การทําบัตร หรือการขออนุญาตตางๆ ดังนั้น หากสถานที่
ราชการมี พื้ น ที่ เ พีย งพอสํ า หรั บ การบริ ก ารประชาชน ก็ จ ะเป น การอํ า นวยความสะดวกให กั บ
ประชาชนมากขึ้น
2.13 สถานีตํารวจ
หนาที่หลักของเจาหนาที่ตํารวจ คือ การดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชน
ซึ่งนับวาเปนตัวชี้วัดที่มีความสําคัญมาก เพราะหากทองถิ่นใดมีกําลังเจาหนาที่ตํารวจไมเพียงพอ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนก็อาจลดนอยลงได
2.14 สถานีขนสง
ในการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน จําเปนตองมีการเดินทางติดตอ ดังนั้น
หากทองถิ่นใดมีสถานีขนสงที่มีพื้นที่กวางขวางเพียงพอที่จะบริการประชาชนได ยอมจะทําใหเกิด
ความสะดวกสบาย ไมแออัดกับประชาชนในการเดินทาง
2.15 สถานีดับเพลิง
สถานีดับเพลิงมีความจําเปนในกรณีเกิดอัคคีภัย หากทองถิ่นใดมีสถานีดับเพลิงที่
มีอุปกรณดับเพลิงเพียงพอจะบริการประชาชนได ทองถิ่นนั้นยอมมีความปลอดภัยมากขึ้น

3. หลักเกณฑการใหคะแนนแตละตัวชี้วัด
ในการพิจารณาตัวชี้วัด ไดมีการพิจารณาถึงตัวชี้วัดใหมีความเหมาะสมกับขนาดของเมือง
และพิจารณาจากความจําเปนของเมืองในขนาดตางๆ ทั้ง 5 ประเภท ดังนี้
3.1 เมืองขนาดใหญมาก
มีทั้งสิ้น 17 ตัวชี้วัด ไดแก
1) น้ําประปา
จากคะแนนเต็ม 5.89 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.89 คะแนน มีอัตราการผลิตน้ํามากกวา 300 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 5 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํา 250-300 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 4 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํา 200-249 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 3 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํา 180-199 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 2 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํา 150-179 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 1 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํา 100-149 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 0 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํานอยกวา 100 ลิตร/คน/วัน
2) พื้นที่บําบัดน้ําเสีย
จากคะแนนเต็ม 5.89 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.89 คะแนน มีพื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสียมากกวา 2.50 ไร/1,000 คน
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2.16 ที่จอดรถ
ปญหาสถานที่จอดรถในพื้นที่สาธารณะนับวันจะเปนปญหาสําคัญ โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง ในเมื อ งใหญ ๆ และเมื อ งที่ มี ก ารจราจรคั บ คั่ ง ประชาชนในท อ งถิ่ น ย อ มมี ค วามรู สึ ก
สะดวกสบายรวมทั้งไมตองเสียเวลาในการหาสถานที่จอดรถ หากทองถิ่นใดมีบริการที่จอดรถ
สาธารณะที่เพียงพอกับประชาชน
2.17 การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ปจจุบันเปนที่ตระหนักแลววาปญหาสิ่งแวดลอมนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
ในทุกๆ ดาน รวมทั้งหนวยงานและองคกรตางๆ ตางก็ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมมาก
ขึ้น ดั ง นั้ น หากทอ งถิ่ น ใด มี ความตระหนั ก ในการแกไ ขปญ หาสิ่ ง แวดลอ ม โดยมี ก ารออกเทศ
บัญญัติที่ชัดเจน ยอมมีสวนชวยใหการรักษาสภาพแวดลอมของทองถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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คะแนน 5 คะแนน
คะแนน 4 คะแนน
คะแนน 3 คะแนน
คะแนน 2 คะแนน
คะแนน 1 คะแนน
คะแนน 0 คะแนน

มีพื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสีย 2.30-2.50 ไร/1,000 คน
มีพื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสีย 2.10-2.29 ไร/1,000 คน
มีพื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสีย 1.90-2.09 ไร/1,000 คน
มีพื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสีย 1.70-1.89 ไร/1,000 คน
มีพื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสีย 1.50-1.69 ไร/1,000 คน
มีพื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสียนอยกวา 1.50 ไร/1,000 คน

3) พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย
จากคะแนนเต็ม 5.89 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.89 คะแนน มีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยมากกวา 3.00 ไร/1,000 คน
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย 2.70-3.00 ไร/1,000 คน
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย 2.60-2.69 ไร/1,000 คน
- คะแนน 3 คะแนน
มีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย 2.40-2.59 ไร/1,000 คน
- คะแนน 2 คะแนน
มีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย 2.20-2.39 ไร/1,000 คน
- คะแนน 1 คะแนน
มีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย 2.00-2.19 ไร/1,000 คน
- คะแนน 0 คะแนน
มีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยนอยกวา 2.00 ไร/1,000 คน
4) การไฟฟา
จากคะแนนเต็ม 5.89 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.89 คะแนน มีไฟฟาใชมากกวา 2.50 KW/คน/วัน
- คะแนน 5 คะแนน
มีไฟฟาใช 2.10-2.50 KW/คน/วัน
- คะแนน 4 คะแนน
มีไฟฟาใช 1.80-2.09 KW/คน/วัน
- คะแนน 3 คะแนน
มีไฟฟาใช 1.50-1.79 KW/คน/วัน
- คะแนน 2 คะแนน
มีไฟฟาใช 1.30-1.49 KW/คน/วัน
- คะแนน 1 คะแนน
มีไฟฟาใช 1.00-1.29 KW/คน/วัน
- คะแนน 0 คะแนน
มีไฟฟาใชนอยกวา 1.00 KW/คน/วัน
5) โทรศัพท (ทั้งโทรศัพทพื้นฐานและโทรศัพทเคลื่อนที่)
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีโทรศัพทใชนอยกวา 3 คน/เครื่อง
- คะแนน 5 คะแนน
มีโทรศัพทใช 4 คน/เครื่อง

คะแนน 4 คะแนน
คะแนน 3 คะแนน
คะแนน 2 คะแนน
คะแนน 1 คะแนน
คะแนน 0 คะแนน

มีโทรศัพทใช 5 คน/เครื่อง
มีโทรศัพทใช 6 คน/เครื่อง
มีโทรศัพทใช 7 คน/เครื่อง
มีโทรศัพทใช 8 คน/เครื่อง
มีโทรศัพทใชมากกวา 8 คน/เครื่อง
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6) โรงงานฆาสัตว
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีพื้นที่โรงงานฆาสัตวมากกวา 5.00 ไร
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่โรงงานฆาสัตว 4.00-5.00 ไร
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่โรงงานฆาสัตว 3.50-3.99 ไร
- คะแนน 3 คะแนน
มีพื้นที่โรงงานฆาสัตว 3.00-3.49 ไร
- คะแนน 2 คะแนน
มีพื้นที่โรงงานฆาสัตว 2.50-2.99 ไร
- คะแนน 1 คะแนน
มีพื้นที่โรงงานฆาสัตว 2.00-2.49 ไร
- คะแนน 0 คะแนน
มีพื้นที่โรงงานฆาสัตวนอยกวา 2.00 ไร
7) ตลาดสด
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีพื้นที่ตลาดสดมากกวา 6.00 ไร
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสด 5.00-6.00 ไร
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสด 4.00-4.99 ไร
- คะแนน 3 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสด 3.00-3.99 ไร
- คะแนน 2 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสด 2.00-2.99 ไร
- คะแนน 1 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสด 1.50-1.99 ไร
- คะแนน 0 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสดนอยกวา 1.50 ไร
8) การศึกษา
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน ในกรณีมีทั้งสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา
มัธยมศึกษา และประถมศึกษาในพื้นที่

- คะแนน 5 คะแนน
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- คะแนน 4 คะแนน
- คะแนน 2 คะแนน
- คะแนน 0 คะแนน

ในกรณีมีเฉพาะสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
มัธยมศึกษา และประถมศึกษาในพื้นที่
ในกรณีมีมีเฉพาะสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
และประถมศึกษาในพื้นที่
ในกรณีมีเฉพาะสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในพื้นที่
ในกรณีไมมีสถานศึกษาในพื้นที่เลย

9) การแพทยสาธารณสุข
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีโรงพยาบาลขนาด 100 เตียงขึ้นไปในพื้นที่
- คะแนน 5 คะแนน
มีโรงพยาบาลขนาด 80-100 เตียงในพื้นที่
- คะแนน 4 คะแนน
มีโรงพยาบาลขนาด 60-79 เตียงในพื้นที่
- คะแนน 3 คะแนน
มีโรงพยาบาลขนาด 40-59 เตียงในพื้นที่
- คะแนน 2 คะแนน
มีโรงพยาบาลขนาด 20-39 เตียงในพื้นที่
- คะแนน 1 คะแนน
มีโรงพยาบาลขนาด 10-19 เตียงในพื้นที่
- คะแนน 0 คะแนน
มีโรงพยาบาลขนาดนอยกวา 10 เตียงหรือไมมี
โรงพยาบาลในพื้นที่
10) สวนสาธารณะ
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีพื้นที่มากกวา 5 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่ 4.50-4.99 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่ 4.00-4.49 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 3 คะแนน
มีพื้นที่ 3.50-3.99 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 2 คะแนน
มีพื้นที่ 3.00-3.49 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 1 คะแนน
มีพื้นที่ 2.50-2.99 ไร/ประชากร 1,000 คน
มีพื้นที่นอยกวา 2.50 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 0 คะแนน
11) สนามกีฬา
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีพื้นที่มากกวา 5 ไร/ประชากร 1,000 คน

คะแนน 5 คะแนน
คะแนน 4 คะแนน
คะแนน 3 คะแนน
คะแนน 2 คะแนน
คะแนน 1 คะแนน
คะแนน 0 คะแนน

มีพื้นที่ 4.50-4.99 ไร/ประชากร 1,000 คน
มีพื้นที่ 4.00-4.49 ไร/ประชากร 1,000 คน
มีพื้นที่ 3.50-3.99 ไร/ประชากร 1,000 คน
มีพื้นที่ 3.00-3.49 ไร/ประชากร 1,000 คน
มีพื้นที่ 2.50-2.99 ไร/ประชากร 1,000 คน
มีพื้นที่นอยกวา 2.50 ไร/ประชากร 1,000 คน

12) สถานที่ราชการ
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีพื้นที่รวมกันมากกวา 50.00 ไร
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่รวมกัน 45.00-50.00 ไร
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่รวมกัน 40.00-44.99 ไร
- คะแนน 3 คะแนน
มีพื้นที่รวมกัน 30.00-39.99 ไร
- คะแนน 2 คะแนน
มีพื้นที่รวมกัน 20.00-29.99 ไร
- คะแนน 1 คะแนน
มีพื้นที่รวมกัน 10.00-19.99 ไร
มีพื้นที่รวมกันนอยกวา 10.00 ไร
- คะแนน 0 คะแนน
13) สถานีตํารวจ
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีพื้นที่รับผิดชอบนอยกวา 10,000 ไร/แหง
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบ 10,000-11,999 ไร/แหง
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบ 12,000-13,999 ไร/แหง
- คะแนน 3 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบ 14,000-15,999 ไร/แหง
- คะแนน 2 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบ 16,000-17,999 ไร/แหง
- คะแนน 1 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบ 18,000-19,999 ไร/แหง หรือมีสถานี
ตํารวจในพื้นที่
- คะแนน 0 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบมากกวา 20,000 ไร/แหง
14) สถานีขนสง
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีพื้นที่มากกวา 10.00 ไร
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-

คะแนน 5 คะแนน
คะแนน 4 คะแนน
คะแนน 3 คะแนน
คะแนน 2 คะแนน
คะแนน 1 คะแนน
คะแนน 0 คะแนน

มีพื้นที่ 9.00-10.00 ไร
มีพื้นที่ 8.00-8.99 ไร
มีพื้นที่ 7.00-7.99 ไร
มีพื้นที่ 6.00-6.99 ไร
มีพื้นที่ 5.00-5.99 ไร
มีพื้นที่นอยกวา 5.00 ไร

15) สถานีดับเพลิง
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีรถดับเพลิง 10 คัน รถบันได 4 คัน หรือมากกวา
- คะแนน 5 คะแนน
มีรถดับเพลิง 10 คัน แตไมมีรถบันได
- คะแนน 4 คะแนน
มีรถดับเพลิง 8 คัน แตไมมีรถบันได
- คะแนน 3 คะแนน
มีรถดับเพลิง 6 คัน แตไมมีรถบันได
- คะแนน 2 คะแนน
มีรถดับเพลิง 5 คัน แตไมมีรถบันได
มีรถดับเพลิง 4 คัน แตไมมีมีรถบันได
- คะแนน 1 คะแนน
- คะแนน 0 คะแนน
มีรถดับเพลิงนอยกวา 4 คัน และไมมีรถบันได
16) ที่จอดรถ
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีที่จอดรถมากกวา 20 คัน/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 5 คะแนน
มีที่จอดรถ 18 คัน/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 4 คะแนน
มีที่จอดรถ 16 คัน/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 3 คะแนน
มีที่จอดรถ 14 คัน/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 2 คะแนน
มีที่จอดรถ 12 คัน/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 1 คะแนน
มีที่จอดรถ 10 คัน/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 0 คะแนน
มีที่จอดรถนอยกวา 10 คัน/ประชากร 1,000 คน
17) การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีที่เวนวางหางจากแมน้ํา/ลําคลองสายหลัก ที่มีความ
กวาง ไมนอยกวา 30 เมตร ยาว ไมนอยกวา 400 เมตร

- คะแนน 4 คะแนน
- คะแนน 3 คะแนน
- คะแนน 2 คะแนน
- คะแนน 1 คะแนน
- คะแนน 0 คะแนน

มีที่เวนวางหางจากแมน้ํา/ลําคลองสายหลัก ที่มีความ
กวาง ไมนอยกวา 30 เมตร ยาว 350-400 เมตร
มีที่เวนวางหางจากแมน้ํา/ลําคลองสายหลัก ที่มีความ
กวาง ไมนอยกวา 30 เมตร ยาว 300-349 เมตร
มีที่เวนวางหางจากแมน้ํา/ลําคลองสายหลัก ที่มีความ
กวาง ไมนอยกวา 30 เมตร ยาว 250-299 เมตร
มีที่เวนวางหางจากแมน้ํา/ลําคลองสายหลัก ที่มีความ
กวาง ไมนอยกวา 30 เมตร ยาว 200-250 เมตร
มีที่เวนวางหางจากแมน้ํา/ลําคลองสายหลัก ที่มีความ
กวาง ไมนอยกวา 30 เมตร ยาว 100-199 เมตร
มีที่เวนวางหางจากแมน้ํา/ลําคลองสายหลัก ที่มีความ
กวาง ไมนอยกวา 30 เมตร ยาวนอยกวา 100 เมตร

3.2 เมืองขนาดใหญ
มีทั้งสิ้น 17 ตัวชี้วัด เชนเดียวกับเมืองขนาดใหญมาก แตมีสัดสวนเมื่อเทียบกับจํานวน
ประชากรแตกตางกันออกไป ไดแก
1) น้ําประปา
จากคะแนนเต็ม 5.89 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.89 คะแนน มีอัตราการผลิตน้ํามากกวา 200 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 5 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํา 180-200 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 4 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํา 160-179 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 3 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํา 140-159 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 2 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํา 120-139 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 1 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํา 100-119 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 0 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํานอยกวา 100 ลิตร/คน/วัน
2) พื้นที่บําบัดน้ําเสีย
จากคะแนนเต็ม 5.89 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.89 คะแนน มีพื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสียมากกวา 2.00 ไร/1,000 คน
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสีย 1.80-2.00 ไร/1,000 คน
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสีย 1.60-1.79 ไร/1,000 คน
มีพื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสีย 1.50-1.69 ไร/1,000 คน
- คะแนน 3 คะแนน
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- คะแนน 5 คะแนน
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- คะแนน 2 คะแนน
- คะแนน 1 คะแนน
- คะแนน 0 คะแนน

มีพื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสีย 1.40-1.59 ไร/1,000 คน
มีพื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสีย 1.30-1.49 ไร/1,000 คน
มีพื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสียนอยกวา 1.30 ไร/1,000 คน

3) พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย
จากคะแนนเต็ม 5.89 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.89 คะแนน มีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยมากกวา 2.50 ไร/1,000 คน
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย 2.30-2.50 ไร/1,000 คน
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย 2.10-2.29 ไร/1,000 คน
- คะแนน 3 คะแนน
มีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย 1.90-2.09 ไร/1,000 คน
- คะแนน 2 คะแนน
มีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย 1.70-1.89 ไร/1,000 คน
- คะแนน 1 คะแนน
มีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย 1.50-1.69 ไร/1,000 คน
มีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยนอยกวา 1.50 ไร/1,000 คน
- คะแนน 0 คะแนน
4) การไฟฟา
จากคะแนนเต็ม 5.89 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.89 คะแนน มีไฟฟาใชมากกวา 2.00 KW/คน/วัน
- คะแนน 5 คะแนน
มีไฟฟาใช 1.50-2.00 KW/คน/วัน
- คะแนน 4 คะแนน
มีไฟฟาใช 1.00-0.1.49 KW/คน/วัน
- คะแนน 3 คะแนน
มีไฟฟาใช 0.80-0.99 KW/คน/วัน
- คะแนน 2 คะแนน
มีไฟฟาใช 0.70-0.79 KW/คน/วัน
- คะแนน 1 คะแนน
มีไฟฟาใช 0.60-0.69 KW/คน/วัน
- คะแนน 0 คะแนน
มีไฟฟาใชนอยกวา 0.60 KW/คน/วัน
5) โทรศัพท
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีโทรศัพทใชนอยกวา 5 คน/เครื่อง
- คะแนน 5 คะแนน
มีโทรศัพทใช 6 คน/เครื่อง
- คะแนน 4 คะแนน
มีโทรศัพทใช 7 คน/เครื่อง
- คะแนน 3 คะแนน
มีโทรศัพทใช 8 คน/เครื่อง
- คะแนน 2 คะแนน
มีโทรศัพทใช 9 คน/เครื่อง

มีโทรศัพทใช 10 คน/เครื่อง
มีโทรศัพทใชมากกวา 10 คน/เครื่อง

6) โรงงานฆาสัตว
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีพื้นที่โรงงานฆาสัตวมากกวา 3.00 ไร
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่โรงงานฆาสัตว 2.50-3.00 ไร
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่โรงงานฆาสัตว 2.00-2.49 ไร
มีพื้นที่โรงงานฆาสัตว 1.50-1.99 ไร
- คะแนน 3 คะแนน
- คะแนน 2 คะแนน
มีพื้นที่โรงงานฆาสัตว 1.00-1.49 ไร
- คะแนน 1 คะแนน
มีพื้นที่โรงงานฆาสัตว 0.50-0.99 ไร
- คะแนน 0 คะแนน
มีพื้นที่โรงงานฆาสัตวนอยกวา 0.50 ไร
7) ตลาดสด
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีพื้นที่ตลาดสดมากกวา 5.00 ไร
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสด 4.00-5.00 ไร
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสด 3.50-3.99 ไร
- คะแนน 3 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสด 3.00-3.49 ไร
- คะแนน 2 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสด 2.50-2.99 ไร
- คะแนน 1 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสด 2.00-2.49 ไร
- คะแนน 0 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสดนอยกวา 2.00 ไร
8) การศึกษา
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน ในกรณีมีทั้งสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา มัธยมศึกษา
และประถมศึกษาในพื้นที่
- คะแนน 4 คะแนน
ในกรณีมีมีเฉพาะสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
และประถมศึกษาในพื้นที่
- คะแนน 2 คะแนน
ในกรณีมีเฉพาะสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในพื้นที่
- คะแนน 0 คะแนน
ในกรณีไมมีสถานศึกษาในพื้นที่เลย

205

- คะแนน 1 คะแนน
- คะแนน 0 คะแนน
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9) การแพทยสาธารณสุข
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีโรงพยาบาลขนาด 50 เตียงขึ้นไปในพื้นที่
- คะแนน 5 คะแนน
มีโรงพยาบาลขนาด 40-50 เตียงในพื้นที่
- คะแนน 4 คะแนน
มีโรงพยาบาลขนาด 30-39 เตียงในพื้นที่
- คะแนน 3 คะแนน
มีโรงพยาบาลขนาด 20-29 เตียงในพื้นที่
- คะแนน 2 คะแนน
มีโรงพยาบาลขนาด 10-19 เตียงในพื้นที่
- คะแนน 1 คะแนน
มีโรงพยาบาลขนาด 1-9 เตียงในพื้นที่
- คะแนน 0 คะแนน
ไมมีโรงพยาบาลในพื้นที่
10) สวนสาธารณะ
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีพื้นที่มากกวา 4.00 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่ 3.50-3.99 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่ 3.00-3.49 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 3 คะแนน
มีพื้นที่ 2.50-2.99 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 2 คะแนน
มีพื้นที่ 2.00-2.49 ไร/ประชากร 1,000 คน
มีพื้นที่ 1.50-1.99 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 1 คะแนน
- คะแนน 0 คะแนน
มีพื้นที่นอยกวา 1.50 ไร/ประชากร 1,000 คน
11) สนามกีฬา
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีพื้นที่มากกวา 4 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่ 3.50-3.99 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่ 3.00-3.49 ไร/ประชากร 1,000 คน
มีพื้นที่ 2.50-2.99 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 3 คะแนน
- คะแนน 2 คะแนน
มีพื้นที่ 2.00-2.49 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 1 คะแนน
มีพื้นที่ 1.50-1.99 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 0 คะแนน
มีพื้นที่นอยกวา 1.50 ไร/ประชากร 1,000 คน

13) สถานีตํารวจ
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีพื้นที่รับผิดชอบนอยกวา 12,000 ไร/แหง
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบ 12,000-13,999 ไร/แหง
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบ 14,000-15,999 ไร/แหง
- คะแนน 3 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบ 16,000-17,999 ไร/แหง
- คะแนน 2 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบ 18,000-19,999 ไร/แหง
- คะแนน 1 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบ 20,000-21,999 ไร/แหง หรือมีสถานี
ตํารวจในพื้นที่
- คะแนน 0 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบมากกวา 22,000 ไร/แหง
14) สถานีขนสง
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีพื้นที่มากกวา 8 ไร
มีพื้นที่ 7.00-8.00 ไร
- คะแนน 5 คะแนน
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่ 6.00-6.99 ไร
- คะแนน 3 คะแนน
มีพื้นที่ 5.00-5.99 ไร
- คะแนน 2 คะแนน
มีพื้นที่ 4.00-4.99 ไร
- คะแนน 1 คะแนน
มีพื้นที่ 3.00-3.99 ไร
- คะแนน 0 คะแนน
มีพื้นที่นอยกวา 3.00 ไร
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12) สถานที่ราชการ
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีพื้นที่รวมกันมากกวา 40 ไร
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่รวมกัน 35.00-40.00 ไร
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่รวมกัน 30.00-34.99 ไร
- คะแนน 3 คะแนน
มีพื้นที่รวมกัน 25.00-29.99 ไร
- คะแนน 2 คะแนน
มีพื้นที่รวมกัน 20.00-24.99 ไร
- คะแนน 1 คะแนน
มีพื้นที่รวมกัน 15.00-19.99 ไร
มีพื้นที่รวมกันนอยกวา 15.00 ไร
- คะแนน 0 คะแนน

208

15) สถานีดับเพลิง
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีรถดับเพลิง 8 คัน รถบันได 2 คัน หรือมากกวา
- คะแนน 5 คะแนน
มีรถดับเพลิง 8 คัน แตไมมีรถบันได
- คะแนน 4 คะแนน
มีรถดับเพลิง 6 คัน แตไมมีรถบันได
- คะแนน 3 คะแนน
มีรถดับเพลิง 4 คัน แตไมมีรถบันได
มีรถดับเพลิง 3 คัน แตไมมีรถบันได
- คะแนน 2 คะแนน
- คะแนน 1 คะแนน
มีรถดับเพลิง 2 คัน แตไมมีมีรถบันได
- คะแนน 0 คะแนน
มีรถดับเพลิงนอยกวา 2 คัน และไมมีรถบันได
16) ที่จอดรถ
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีที่จอดรถมากกวา 15 คัน/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 5 คะแนน
มีที่จอดรถ 14 คัน/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 4 คะแนน
มีที่จอดรถ 13 คัน/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 3 คะแนน
มีที่จอดรถ 12 คัน/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 2 คะแนน
มีที่จอดรถ 11 คัน/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 1 คะแนน
มีที่จอดรถ 10 คัน/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 0 คะแนน
มีที่จอดรถนอยกวา 10 คัน/ประชากร 1,000 คน
17) การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีที่เวนวางหางจากแมน้ํา/ลําคลองสายหลัก ที่มีความ
กวาง ไมนอยกวา 20 เมตร ยาว ไมนอยกวา 400 เมตร
- คะแนน 5 คะแนน
มีที่เวนวางหางจากแมน้ํา/ลําคลองสายหลัก ที่มีความ
กวาง ไมนอยกวา 20 เมตร ยาว 350-400 เมตร
- คะแนน 4 คะแนน
มีที่เวนวางหางจากแมน้ํา/ลําคลองสายหลัก ที่มีความ
กวาง ไมนอยกวา 20 เมตร ยาว 300-349 เมตร
- คะแนน 3 คะแนน
มีที่เวนวางหางจากแมน้ํา/ลําคลองสายหลัก ที่มีความ
กวาง ไมนอยกวา 20 เมตร ยาว 250-299 เมตร

- คะแนน 1 คะแนน
- คะแนน 0 คะแนน

มีที่เวนวางหางจากแมน้ํา/ลําคลองสายหลัก ที่มีความ
กวาง ไมนอยกวา 20 เมตร ยาว 200-250 เมตร
มีที่เวนวางหางจากแมน้ํา/ลําคลองสายหลัก ที่มีความ
กวาง ไมนอยกวา 20 เมตร ยาว 100-199 เมตร
มีที่เวนวางหางจากแมน้ํา/ลําคลองสายหลัก ที่มีความ
กวาง ไมนอยกวา 20 เมตร ยาวนอยกวา 100 เมตร

3.3 เมืองขนาดกลาง
มีทั้งสิ้น 17 ตัวชี้วัด เชนเดียวกับเมืองขนาดใหญมากและเมืองขนาดใหญ แตมีสัดสวนเมื่อ
เทียบกับจํานวนประชากรแตกตางกันออกไป ไดแก
1) น้ําประปา
จากคะแนนเต็ม 5.89 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.89 คะแนน มีอัตราการผลิตน้ํามากกวา 150 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 5 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํา 130-150 ลิตร/คน/วัน
มีอัตราการผลิตน้ํา 120-129 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 4 คะแนน
- คะแนน 3 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํา 110-119 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 2 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํา 100-109 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 1 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํา 90-99 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 0 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํานอยกวา 90 ลิตร/คน/วัน
2) พื้นที่บําบัดน้ําเสีย
จากคะแนนเต็ม 5.89 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.89 คะแนน มีพื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสียมากกวา 1.50 ไร/1,000 คน
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสีย 1.40-1.50 ไร/1,000 คน
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสีย 1.30-1.39 ไร/1,000 คน
- คะแนน 3 คะแนน
มีพื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสีย 1.20-1.29 ไร/1,000 คน
- คะแนน 2 คะแนน
มีพื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสีย 1.10-1.19 ไร/1,000 คน
- คะแนน 1 คะแนน
มีพื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสีย 1.00-1.09 ไร/1,000 คน
- คะแนน 0 คะแนน
มีพื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสียนอยกวา 1.00 ไร/1,000 คน
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- คะแนน 2 คะแนน
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3) พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย
จากคะแนนเต็ม 5.89 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.89 คะแนน มีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยมากกวา 2.00 ไร/1,000 คน
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย 1.80-2.00 ไร/1,000 คน
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย 1.60-1.79 ไร/1,000 คน
- คะแนน 3 คะแนน
มีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย 1.40-1.59 ไร/1,000 คน
- คะแนน 2 คะแนน
มีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย 1.20-1.39 ไร/1,000 คน
- คะแนน 1 คะแนน
มีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย 1.00-1.19 ไร/1,000 คน
- คะแนน 0 คะแนน
มีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยนอยกวา 1.00 ไร/1,000 คน
4) การไฟฟา
จากคะแนนเต็ม 5.89 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.89 คะแนน มีไฟฟาใชมากกวา 1.50 KW/คน/วัน
- คะแนน 5 คะแนน
มีไฟฟาใช 1.00-1.50 KW/คน/วัน
- คะแนน 4 คะแนน
มีไฟฟาใช 0.80-0.0.99 KW/คน/วัน
- คะแนน 3 คะแนน
มีไฟฟาใช 0.70-0.79 KW/คน/วัน
- คะแนน 2 คะแนน
มีไฟฟาใช 0.60-0.69 KW/คน/วัน
- คะแนน 1 คะแนน
มีไฟฟาใช 0.40-0.59 KW/คน/วัน
- คะแนน 0 คะแนน
มีไฟฟาใชนอยกวา 0.40 KW/คน/วัน
5) โทรศัพท
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีโทรศัพทใชนอยกวา 7 คน/เครื่อง
- คะแนน 5 คะแนน
มีโทรศัพทใช 8 คน/เครื่อง
- คะแนน 4 คะแนน
มีโทรศัพทใช 9 คน/เครื่อง
- คะแนน 3 คะแนน
มีโทรศัพทใช 10 คน/เครื่อง
- คะแนน 2 คะแนน
มีโทรศัพทใช 11 คน/เครื่อง
- คะแนน 1 คะแนน
มีโทรศัพทใช 12 คน/เครื่อง
- คะแนน 0 คะแนน
มีโทรศัพทใชมากกวา 12 คน/เครื่อง

8) การศึกษา
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน ในกรณีมีทั้งสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ
ประถมศึกษาในพื้นที่
- คะแนน 3 คะแนน
ในกรณีมีมีเฉพาะสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ในพื้นที่
- คะแนน 0 คะแนน
ในกรณีไมมีสถานศึกษาในพื้นที่เลย
9) การแพทยสาธารณสุข
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงขึ้นไปในพื้นที่
- คะแนน 5 คะแนน
มีโรงพยาบาลขนาด 25-30 เตียงในพื้นที่
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6) โรงงานฆาสัตว
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีพื้นที่โรงงานฆาสัตวมากกวา 2.00 ไร
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่โรงงานฆาสัตว 1.70-2.00 ไร
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่โรงงานฆาสัตว 1.40-1.69 ไร
- คะแนน 3 คะแนน
มีพื้นที่โรงงานฆาสัตว 1.10-1.39 ไร
- คะแนน 2 คะแนน
มีพื้นที่โรงงานฆาสัตว 0.80-1.09 ไร
- คะแนน 1 คะแนน
มีพื้นที่โรงงานฆาสัตว 0.50-0.79 ไร
- คะแนน 0 คะแนน
มีพื้นที่โรงงานฆาสัตวนอยกวา 0.50 ไร
7) ตลาดสด
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีพื้นที่ตลาดสดมากกวา 3 ไร
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสด 2.50-3.00 ไร
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสด 2.00-2.49 ไร
- คะแนน 3 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสด 1.50-1.99 ไร
- คะแนน 2 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสด 1.00-1.49 ไร
- คะแนน 1 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสด 0.80-0.99 ไร
- คะแนน 0 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสดนอยกวา 0.80 ไร

คะแนน 4 คะแนน
คะแนน 3 คะแนน
คะแนน 2 คะแนน
คะแนน 1 คะแนน
คะแนน 0 คะแนน

มีโรงพยาบาลขนาด 20-24 เตียงในพื้นที่
มีโรงพยาบาลขนาด 15-19 เตียงในพื้นที่
มีโรงพยาบาลขนาด 10-14 เตียงในพื้นที่
มีโรงพยาบาลขนาด 1-9 เตียงในพื้นที่
ไมมีโรงพยาบาลในพื้นที่
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10) สวนสาธารณะ
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีพื้นที่มากกวา 3.00 ไร/ประชากร 1,000 คน
มีพื้นที่ 2.50-3.00 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 5 คะแนน
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่ 2.00-2.49 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 3 คะแนน
มีพื้นที่ 1.50-1.99 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 2 คะแนน
มีพื้นที่ 1.00-1.49 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 1 คะแนน
มีพื้นที่ 0.50-0.99 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 0 คะแนน
มีพื้นที่นอยกวา 0.50 ไร/ประชากร 1,000 คน
11) สนามกีฬา
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีพื้นที่มากกวา 3.00 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่ 2.50-3.00 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่ 2.00-2.49 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 3 คะแนน
มีพื้นที่ 1.50-1.99 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 2 คะแนน
มีพื้นที่ 1.00-1.49 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 1 คะแนน
มีพื้นที่ 0.50-0.99 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 0 คะแนน
มีพื้นที่นอยกวา 0.50 ไร/ประชากร 1,000 คน
12) สถานที่ราชการ
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีพื้นที่รวมกันมากกวา 20.00 ไร
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่รวมกัน 18.00-20.00 ไร
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่รวมกัน 16.00-17.99 ไร

คะแนน 3 คะแนน
คะแนน 2 คะแนน
คะแนน 1 คะแนน
คะแนน 0 คะแนน

มีพื้นที่รวมกัน 14.00-15.99 ไร
มีพื้นที่รวมกัน 12.00-13.99 ไร
มีพื้นที่รวมกัน 10.00-11.99 ไร
มีพื้นที่รวมกันนอยกวา 10.00 ไร

13) สถานีตํารวจ
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีพื้นที่รับผิดชอบนอยกวา 15,000 ไร/แหง
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบ 15,000-16,999 ไร/แหง
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบ 17,000-18,999 ไร/แหง
- คะแนน 3 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบ 19,000-20,999 ไร/แหง
- คะแนน 2 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบ 21,000-22,999 ไร/แหง
- คะแนน 1 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบ 23,000-24,999 ไร/แหง หรือมีสถานี
ตํารวจในพื้นที่
- คะแนน 0 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบมากกวา 25,000 ไร/แหง
14) สถานีขนสง
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีพื้นที่มากกวา 7 ไร
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่ 6.00-7.00 ไร
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่ 5.00-5.99 ไร
- คะแนน 3 คะแนน
มีพื้นที่ 4.00-4.99 ไร
- คะแนน 2 คะแนน
มีพื้นที่ 3.00-3.99 ไร
- คะแนน 1 คะแนน
มีพื้นที่ 2.00-2.99 ไร
มีพื้นที่นอยกวา 2.00 ไร
- คะแนน 0 คะแนน
15) สถานีดับเพลิง
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีรถดับเพลิง 4 คัน รถบันได 1 คัน หรือมากกวา
- คะแนน 5 คะแนน
มีรถดับเพลิง 4 คัน แตไมมีรถบันได
- คะแนน 4 คะแนน
มีรถดับเพลิง 3 คัน และมีรถบันได
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คะแนน 3 คะแนน
คะแนน 2 คะแนน
คะแนน 1 คะแนน
คะแนน 0 คะแนน

มีรถดับเพลิง 3 คัน แตไมมีรถบันได
มีรถดับเพลิง 2 คัน และมีรถบันได
มีรถดับเพลิง 2 คัน แตไมมีมีรถบันได
มีรถดับเพลิงนอยกวา 2 คัน และไมมีมีรถบันได

16) ที่จอดรถ
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีที่จอดรถมากกวา 10 คัน/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 5 คะแนน
มีที่จอดรถ 9 คัน/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 4 คะแนน
มีที่จอดรถ 8 คัน/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 3 คะแนน
มีที่จอดรถ 7 คัน/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 2 คะแนน
มีที่จอดรถ 6 คัน/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 1 คะแนน
มีที่จอดรถ 5 คัน/ประชากร 1,000 คน
มีที่จอดรถนอยกวา 4 คัน/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 0 คะแนน
17) การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
จากคะแนนเต็ม 5.88 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 5.88 คะแนน มีที่เวนวางหางจากแมน้ํา/ลําคลองสายหลัก ที่มีความ
กวาง ไมนอยกวา 10 เมตร ยาว ไมนอยกวา 400 เมตร
- คะแนน 5 คะแนน
มีที่เวนวางหางจากแมน้ํา/ลําคลองสายหลัก ที่มีความ
กวาง ไมนอยกวา 10 เมตร ยาว 350-400 เมตร
- คะแนน 4 คะแนน
มีที่เวนวางหางจากแมน้ํา/ลําคลองสายหลัก ที่มีความ
กวาง ไมนอยกวา 10 เมตร ยาว 300-349 เมตร
- คะแนน 3 คะแนน
มีที่เวนวางหางจากแมน้ํา/ลําคลองสายหลัก ที่มีความ
กวาง ไมนอยกวา 10 เมตร ยาว 250-299 เมตร
- คะแนน 2 คะแนน
มีที่เวนวางหางจากแมน้ํา/ลําคลองสายหลัก ที่มีความ
กวาง ไมนอยกวา 10 เมตร ยาว 200-250 เมตร
- คะแนน 1 คะแนน
มีที่เวนวางหางจากแมน้ํา/ลําคลองสายหลัก ที่มีความ
กวาง ไมนอยกวา 10 เมตร ยาว 100-199 เมตร
- คะแนน 0 คะแนน
มีที่เวนวางหางจากแมน้ํา/ลําคลองสายหลัก ที่มีความ
กวาง ไมนอยกวา 10 เมตร ยาวนอยกวา 100 เมตร

1) น้ําประปา
จากคะแนนเต็ม 8.34 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 8.34 คะแนน มีอัตราการผลิตน้ํามากกวา 120 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 8 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํา 110-120 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 6 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํา 100-109 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 4 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํา 90-99 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 2 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํา 80-89 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 1 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํา 70-79 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 0 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํานอยกวา 70 ลิตร/คน/วัน
2) การไฟฟา
จากคะแนนเต็ม 8.34 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 8.34 คะแนน มีไฟฟาใชมากกวา 1.00 KW/คน/วัน
- คะแนน 8 คะแนน
มีไฟฟาใช 0.80-0.0.99 KW/คน/วัน
- คะแนน 6 คะแนน
มีไฟฟาใช 0.70-0.79 KW/คน/วัน
- คะแนน 4 คะแนน
มีไฟฟาใช 0.60-0.69 KW/คน/วัน
- คะแนน 2 คะแนน
มีไฟฟาใช 0.50-0.59 KW/คน/วัน
- คะแนน 1 คะแนน
มีไฟฟาใช 0.40-0.49 KW/คน/วัน
- คะแนน 0 คะแนน
มีไฟฟาใชนอยกวา 0.40 KW/คน/วัน
3) โทรศัพท
จากคะแนนเต็ม 8.34 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 8.34 คะแนน มีโทรศัพทใชนอยกวา 9 คน/เครื่อง
- คะแนน 8 คะแนน
มีโทรศัพทใช 10 คน/เครื่อง
- คะแนน 7 คะแนน
มีโทรศัพทใช 11 คน/เครื่อง
- คะแนน 5 คะแนน
มีโทรศัพทใช 12 คน/เครื่อง
มีโทรศัพทใช 13 คน/เครื่อง
- คะแนน 3 คะแนน
- คะแนน 1 คะแนน
มีโทรศัพทใช 14 คน/เครื่อง
- คะแนน 0 คะแนน
มีโทรศัพทใชมากกวา 14 คน/เครื่อง
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3.4 เมืองขนาดเล็ก
มีทั้งสิ้น 12 ตัวชี้วัด ไดแก
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4) โรงงานฆาสัตว
จากคะแนนเต็ม 8.34 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 8.34 คะแนน มีพื้นที่โรงงานฆาสัตวมากกวา 1.00 ไร
- คะแนน 8 คะแนน
มีพื้นที่โรงงานฆาสัตว 0.90-1.00 ไร
- คะแนน 7 คะแนน
มีพื้นที่โรงงานฆาสัตว 0.80-0.89 ไร
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่โรงงานฆาสัตว 0.70-0.79 ไร
- คะแนน 3 คะแนน
มีพื้นที่โรงงานฆาสัตว 0.60-0.69 ไร
- คะแนน 1 คะแนน
มีพื้นที่โรงงานฆาสัตว 0.50-0.59 ไร
- คะแนน 0 คะแนน
มีพื้นที่โรงงานฆาสัตวนอยกวา 0.50 ไร
5) ตลาดสด
จากคะแนนเต็ม 8.33 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 8.33 คะแนน มีพื้นที่ตลาดสดมากกวา 2.00 ไร
- คะแนน 8 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสด 1.50-2.00 ไร
- คะแนน 7 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสด 1.00-1.49 ไร
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสด 0.80-0.99 ไร
- คะแนน 3 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสด 0.60-0.79 ไร
- คะแนน 1 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสด 0.50-0.59 ไร
- คะแนน 0 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสดนอยกวา 0.50 ไร
6) การศึกษา
จากคะแนนเต็ม 8.33 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 8.33 คะแนน ในกรณีมีทั้งสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในพื้นที่
- คะแนน 0 คะแนน
ในกรณีไมมีสถานศึกษาในพื้นที่เลย
7) การแพทยสาธารณสุข
จากคะแนนเต็ม 8.33 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 8.33 คะแนน มีโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงขึ้นไปในพื้นที่
- คะแนน 4 คะแนน
มีโรงพยาบาลขนาด 5-10 เตียงในพื้นที่
- คะแนน 2 คะแนน
มีโรงพยาบาลขนาดนอยกวา 5 เตียงในพื้นที่
- คะแนน 0 คะแนน
ในกรณีไมมีโรงพยาบาลในพื้นที่

9) สถานที่ราชการ
จากคะแนนเต็ม 8.33 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 8.33 คะแนน มีพื้นที่รวมกันมากกวา 15 ไร
- คะแนน 8 คะแนน
มีพื้นที่รวมกัน 13.00-15.00 ไร
- คะแนน 7 คะแนน
มีพื้นที่รวมกัน 11.00-12.99 ไร
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่รวมกัน 9.00-10.99 ไร
- คะแนน 3 คะแนน
มีพื้นที่รวมกัน 7.00-8.99 ไร
- คะแนน 1 คะแนน
มีพื้นที่รวมกัน 5.00-6.99 ไร
- คะแนน 0 คะแนน
มีพื้นที่รวมกันนอยกวา 5 ไร
10) สถานีตํารวจ
จากคะแนนเต็ม 8.33 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 8.33 คะแนน มีพื้นที่รับผิดชอบนอยกวา 20,000 ไร/แหง
- คะแนน 8 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบ 20,000-22,000 ไร/แหง
มีพื้นที่รับผิดชอบ 22,001-23,999 ไร/แหง
- คะแนน 7 คะแนน
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบ 24,000-25,999 ไร/แหง
- คะแนน 3 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบ 26,000-27,999 ไร/แหง หรือมีสถานี
ตํารวจในพื้นที่
- คะแนน 1 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบ 28,000-29,999 ไร/แหง
- คะแนน 0 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบมากกวา 30,000 ไร/แหง
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8) สวนสาธารณะ
จากคะแนนเต็ม 8.33 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 8.33 คะแนน มีพื้นที่มากกวา 2.00 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 8 คะแนน
มีพื้นที่ 1.70-2.00 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 7 คะแนน
มีพื้นที่ 1.40-1.69 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่ 1.10-1.39 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 3 คะแนน
มีพื้นที่ 0.80-1.09 ไร/ประชากร 1,000 คน
มีพื้นที่ 0.50-0.79 ไร/ประชากร 1,000 คน
- คะแนน 1 คะแนน
- คะแนน 0 คะแนน
มีพื้นที่นอยกวา 0.50 ไร/ประชากร 1,000 คน
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11) สถานีขนสง
จากคะแนนเต็ม 8.33 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 8.33 คะแนน มีพื้นที่มากกวา 5 ไร
- คะแนน 8 คะแนน
มีพื้นที่ 4.00-5.00 ไร
- คะแนน 7 คะแนน
มีพื้นที่ 3.00-3.99 ไร
- คะแนน 5 คะแนน
มีพื้นที่ 2.00-2.99 ไร
- คะแนน 3 คะแนน
มีพื้นที่ 1.00-1.99 ไร
- คะแนน 1 คะแนน
มีพื้นที่ 0.50-0.99 ไร
- คะแนน 0 คะแนน
มีพื้นที่นอยกวา 0.50 ไร
12) สถานีดับเพลิง
จากคะแนนเต็ม 8.33 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 8.33 คะแนน มีรถดับเพลิง 2 คัน หรือมากกวา
- คะแนน 4 คะแนน
มีรถดับเพลิง 1 คัน
- คะแนน 0 คะแนน
ไมมีรถดับเพลิง
3.5 เมืองขนาดเล็กมาก
มีทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด ไดแก
1) น้ําประปา
จากคะแนนเต็ม 11.12 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 11.12 คะแนน มีอัตราการผลิตน้ํามากกวา 100 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 10 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํา 90-100 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 8 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํา 80-89 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 6 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํา 70-79 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 4 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํา 60-69 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 2 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํา 50-59 ลิตร/คน/วัน
- คะแนน 0 คะแนน
มีอัตราการผลิตน้ํานอยกวา 50 ลิตร/คน/วัน
2) การไฟฟา
จากคะแนนเต็ม 11.11 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 11.11 คะแนน มีไฟฟาใชมากกวา 1.00 KW/คน/วัน

คะแนน 10 คะแนน
คะแนน 8 คะแนน
คะแนน 6 คะแนน
คะแนน 4 คะแนน
คะแนน 2 คะแนน
คะแนน 0 คะแนน

มีไฟฟาใช 0.80-0.0.99 KW/คน/วัน
มีไฟฟาใช 0.70-0.79 KW/คน/วัน
มีไฟฟาใช 0.60-0.69 KW/คน/วัน
มีไฟฟาใช 0.50-0.59 KW/คน/วัน
มีไฟฟาใช 0.40-0.49 KW/คน/วัน
มีไฟฟาใชนอยกวา 0.40 KW/คน/วัน

3) โทรศัพท
จากคะแนนเต็ม 11.11 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 11.11 คะแนน มีโทรศัพทใชนอยกวา 11 คน/เครื่อง
- คะแนน 8 คะแนน
มีโทรศัพทใช 12 คน/เครื่อง
- คะแนน 7 คะแนน
มีโทรศัพทใช 13 คน/เครื่อง
- คะแนน 5 คะแนน
มีโทรศัพทใช 14 คน/เครื่อง
- คะแนน 3 คะแนน
มีโทรศัพทใช 15 คน/เครื่อง
- คะแนน 1 คะแนน
มีโทรศัพทใช 16 คน/เครื่อง
- คะแนน 0 คะแนน
มีโทรศัพทใชมากกวา 16 คน/เครื่อง
4) ตลาดสด
จากคะแนนเต็ม 11.11 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 11.11 คะแนน มีพื้นที่ตลาดสดมากกวา 1.50 ไร
- คะแนน 10 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสด 1.30-1.50 ไร
- คะแนน 8 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสด 1.00-1.29 ไร
- คะแนน 6 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสด 0.80-0.99 ไร
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสด 0.50-0.79 ไร
- คะแนน 0 คะแนน
มีพื้นที่ตลาดสดนอยกวา 0.50 ไร
5) การศึกษา
จากคะแนนเต็ม 11.11 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 11.11 คะแนน ในกรณีมีทั้งสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในพื้นที่
- คะแนน 0 คะแนน
ในกรณีไมมีสถานศึกษาในพื้นที่เลย
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6) การแพทยสาธารณสุข
จากคะแนนเต็ม 11.11 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 11.11 คะแนน มีศูนยบริการสาธารณสุขในพื้นที่อยางนอย 1 แหง
- คะแนน 0 คะแนน
ไมมีศูนยบริการสาธารณสุขในพื้นที่
7) สถานที่ราชการ
จากคะแนนเต็ม 11.11 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 11.11 คะแนน มีพื้นที่รวมกันมากกวา 10 ไร
- คะแนน 10 คะแนน
มีพื้นที่รวมกัน 8.00-10.00 ไร
- คะแนน 8 คะแนน
มีพื้นที่รวมกัน 6.00-7.99 ไร
- คะแนน 6 คะแนน
มีพื้นที่รวมกัน 4.00-5.99 ไร
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่รวมกัน 2.00-3.99 ไร
- คะแนน 2 คะแนน
มีพื้นที่รวมกัน 0.01-1.99 ไร
- คะแนน 0 คะแนน
ไมมีสถานที่ราชการในพื้นที่
8) สถานีตํารวจ
จากคะแนนเต็ม 11.11 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 11.11 คะแนน มีพื้นที่รับผิดชอบนอยกวา 25,000 ไร/แหง
มีพื้นที่รับผิดชอบ 25,000-27,000 ไร/แหง
- คะแนน 10 คะแนน
- คะแนน 8 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบ 27,001-28,999 ไร/แหง
- คะแนน 6 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบ 29,000-30,999 ไร/แหง
- คะแนน 4 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบ 31,000-32,999 ไร/แหง
- คะแนน 2 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบ 33,000-34,999 ไร/แหง หรือมีสถานี
ตํารวจในพื้นที่
- คะแนน 0 คะแนน
มีพื้นที่รับผิดชอบมากกวา 35,000 ไร/แหง
9) สถานีดับเพลิง
จากคะแนนเต็ม 11.11 คะแนน แบงคะแนนดังนี้
- คะแนน 11.11 คะแนน มีรถดับเพลิง 2 คัน หรือมากกวา
- คะแนน 6 คะแนน
มีรถดับเพลิง 1 คัน
- คะแนน 0 คะแนน
ไมมีรถดับเพลิง
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สําหรับเมืองขนาดใหญมาก ขนาดใหญ หรือขนาดกลาง ซึ่งมีตัวชี้วัด เรื่อง การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม โดยมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานการมีที่เวนวางหางจากแมน้ํา/ลําคลองสาย
หลักทั้งสองขางนั้น หากเมืองใดไมมีแมน้ําหรือคลองไหลผาน ก็ใหตัดตัวชี้วัดนั้นออก โดยจะเหลือ
ตัวชี้วัด 16 ตัวชี้วัด ดังนั้นแตละตัวชี้วัดจะมีคะแนน 6.25 คะแนน
4. เกณฑการใหคะแนนเมืองคุณภาพ
เกณฑการใหคะแนนเมืองคุณภาพ มี 5 ลําดับ ดังนี้
- คะแนนรวมระดับ A เทียบเทา 91-100 คะแนน เปนเมืองนาอยูระดับดีเดน
- คะแนนรวมระดับ B เทียบเทา 81-90 คะแนน เปนเมืองนาอยูระดับดีมาก
- คะแนนรวมระดับ C เทียบเทา 71-80 คะแนน เปนเมืองนาอยูระดับดี
- คะแนนรวมระดับ D เทียบเทา 61-70 คะแนน เปนเมืองนาอยูระดับปานกลาง
- คะแนนรวมระดับ E เทียบเทา 51-60 คะแนน เปนเมืองนาอยูระดับพอใช
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แบบกรอกขอมูล (ดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)
แบบกรอกขอมูล
โครงการการศึกษาเพื่อจัดลําดับการพัฒนาเมือง
*************************
โดย ศูนยบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1. ชื่อหนวยงา........................................................ ที่อยู .......................................................
.........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล ผูกรอกขอมูล .............................................ตําแหนง ......................................
เบอรโทรศัพท ...................................................... เบอรโทรสาร .........................................
3. ขนาดพื้นที่ของเทศบาล ..................................................................... ตารางกิโลเมตร
4. จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาล ณ เดือนธันวาคม 2550 .........................
คน จํานวนประชากรแฝงในเขตเทศบาล ประมาณรอยละ ..........................................
5. หนวยงานที่รับผิดชอบในการผลิตน้ําประปา ไดแก ...........................................................
โดยมีกําลังการผลิต .................................................... ลบ.ม./วัน
6. เทศบาลมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือไม
มี
ไมมี
ถามี เปนระบบ .................................................................... โดยมีพนื้ ที่สาํ หรับบําบัดน้ําเสีย
.................. ไร ความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย ................................................ ลบ.ม./วัน
7. ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล มีปริมาณ ................................ ตัน/วัน
สามารถเก็บขนไดประมาณ ................................... ตัน/ วัน
เทศบาลมีพื้นที่สําหรับกําจัดมูลฝอยของเทศบาลเองหรือไม
มี
ไมมี
ถามี เปนระบบ ..................................................... โดยมีพื้นที่สําหรับกําจัด .................. ไร
ถาไมมี ดําเนินการกําจัดมูลฝอยโดยวิธี ...............................................................................
8. หนวยงานที่รับผิดชอบในการผลิตกระแสไฟฟา ไดแก ...........................................................
โดยมีกําลังการผลิต .................................................... MW/วัน
9. หนวยงานที่รับผิดชอบในการใหบริการโทรศัพท ไดแก .........................................................
โดยมีหมายเลขทั้งสิ้นในเขตเทศบาล .................................................. เลขหมาย (คิดรวมทั้ง
จากโทรศัพทบานและโทรศัพทมือถือ)
10. ภายในเขตเทศบาลมีโรงงานฆาสัตว .................................... แหง พื้นที่รวม .................... ไร
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11. ภายในเขตเทศบาลมีตลาดสด ......................................... แหง พื้นที่รวม ....................... ไร
(รวมทั้งของรัฐและเอกชน)
12. จํานวนสถานศึกษาภายในเขตเทศบาล (รวมทั้งของรัฐและเอกชน)
ระดับอุดมศึกษา .................... แหง จํานวนนักศึกษา รวม ......................... คน พื้นที่ของ
สถานศึกษารวม .............................. ไร
ระดับอาชีวศึกษา .................... แหง จํานวนนักศึกษา รวม ......................... คน พื้นที่ของ
สถานศึกษารวม .............................. ไร
ระดับมัธยมศึกษา .................... แหง จํานวนนักเรียน รวม ......................... คน พื้นที่ของ
สถานศึกษารวม .............................. ไร
ระดับประถมศึกษา .................... แหง จํานวนนักเรียน รวม ......................... คน พื้นที่ของ
สถานศึกษารวม .............................. ไร
13. จํานวนสถานพยาบาลภายในเขตเทศบาล
โรงพยาบาลของรัฐ จํานวน ................................... แหง จํานวนเตียงรวม ......................
เตียง
โรงพยาบาลของเอกชน จํานวน .............................. แหง จํานวนเตียงรวม ......................
เตียง
สถานีอนามัย จํานวน ........................................ แหง
ศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน ..................................... แหง
อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................ จํานวน ................................................ แหง
14. สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล .............................. แหง มีพื้นที่รวม ........................... ไร
15. สนามกีฬาภายในเขตเทศบาล ................... .............. แหง มีพื้นที่รวม ............................. ไร
16. ศูนยราชการภายในเขตเทศบาล ............................... แหง มีพื้นที่รวม ............................. ไร
17. สถานีตาํ รวจทีร่ ับผิดชอบดูแลพื้นที่ภายในเขตเทศบาลไดแก ................................................
โดยมีพนื้ ที่รับผิดชอบรวม .......................... ตารางกิโลเมตร
18. สถานีขนสง ................................................ แหง มีพื้นที่รวม ................................. ไร
19. สถานีดับเพลิงที่รับผิดชอบดับเพลิงภายในเขตเทศบาล ……………. แหง โดยมีอุปกรณดังนี้
รถดับเพลิง จํานวน ................................................. คัน
รถบันได จํานวน ..................................................... คัน
รถกระเชา จํานวน ................................................... คัน
อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................... จํานวน .............................. คัน
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20. เทศบาลไดจัดใหมีที่จอดรถสาธารณะของเมืองหรือไม มี
ไมมี
............... ตารางเมตร สามารถจอดรถได .................................. คัน

ถามี มีพื้นที่

21. เทศบาลไดมีการออกเทศบัญญัติของเทศบาลเกี่ยวกับดานสิ่งแวดลอมหรือไม
มี
ไมมี ถามี ไดออกเทศบัญญัติอะไรบาง
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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ภาคผนวก ง การนําเสนอรายงานฉบับสุดทาย
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