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โครงการศึกษาตัวแบบมาตรฐานที่ใชในการวิเคราะหเพือ่ วาง

ผังเมืองรวม

จัดทําโดย

สํานักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
ศึกษาโดย

คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551

คํานํา

การวิเคราะหขอมูลเปนงานที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการวางผังเมืองรวม ชวยใหผังเมืองรวมที่จัดทําขึ้นมี
ความถูกตองและชอบดวยเหตุผล ปญหาหนึ่งที่พบเสมอในการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางผังเมืองรวมก็คือ ความ
ยุงยากของการใชขอมูลและการคํานวณตัวเลขโดยใชสูตรตาง ๆ ซึ่งมีอยูมากมาย ขณะที่บุคลากรที่รับผิดชอบมีจํานวน
จํากัด
เพื่อแกปญหาดังกลาว กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงไดมอบหมายใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ศึกษาและจัดทําตัวแบบมาตรฐาน (model) ที่ใชวิเคราะหเพื่อวางผังเมืองรวมขึ้น มีลักษณะเปนชุด
วิเคราะหสําเร็จรูปแสดงขอมูลและการคํานวณอยางเปนระบบโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อใหผูวิเคราะห
ขอมูลเพื่อการวางผังเมืองรวมสําหรับเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก ใชประโยชนในการวิเคราะหขอมูลดานประชากร
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การใชประโยชนที่ดิน และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
กรมโยธาธิการและผังเมืองหวังวา ตัวแบบมาตรฐานที่ใชในการวิเคราะหเพื่อวางผังเมืองรวมและคูมือการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปที่จัดทําขึ้น จะเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของทุกทานและสามารถนําไปใชวิเคราะหขอมูลเพื่อวางผังเมือง
รวมไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผังเมืองรวมที่จัดทําขึ้นมีความถูกตองสมบูรณตามหลักวิชาการซึ่งจะเปนประโยชน
โดยตรงตอประชาชนในทองถิ่นตอไป
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สารบัญแผนภูมิ

บทที่ 1 บทนํา

การวิเคราะหขอมูลเปนงานที่มีความสําคัญยิ่งในกระบวนการวางผังเมืองรวม เนื่องจากเปนการใหคําอธิบายใน
เชิงวิชาการตอปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทําใหการจัดทําแผนผัง การกําหนดนโยบายและโครงการ ตลอดจนกําหนด
มาตรการ เปนเนื้องานของผังเมืองรวม มีการดําเนินงานอยางเปนระบบและถูกตองตามหลักวิชาการ โดยใชขอเท็จจริง
เปนตัวบงชี้ การวิเคราะหขอมูลจึงทําใหการวางผังเมืองรวมมีมาตรฐาน ทั้งในสวนของกระบวนการทํางานและผลลัพธ
ตัวแบบ (model) เปนชุดวิเคราะหสําเร็จรูป มีลักษณะเปนสูตรแสดงหลักเกณฑและวิธีการคิดหาคําตอบอยาง
เปนลําดับขั้นตอน ชวยใหการวิเคราะหเปนไปโดยสะดวก มีความแนนอนในคําตอบที่ไดรับ ตัวแบบการวิเคราะหมีอยูใน
ศาสตรแขนงตาง ๆ เมื่อมีการนํามาใชในการวางผังเมืองรวม ยอมตองการการประยุกตใหเหมาะกับวัตถุประสงคตาม
เนื้อหาของผังเมืองรวม ในเรื่องเกี่ยวกับการอธิบายคุณลักษณะของพื้นที่และชุมชนที่มีการวางผัง การทํานาย คาดหมาย
ชุมชนในอนาคต การกําหนดการใชประโยชนที่ดิน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะในชุมชนใหเพียงพอ
และเหมาะสมกับความสามารถของชุมชน ตัวแบบสําคัญที่พบวามีการนํามาใชอยูเสมอ เชน ตัวแบบในการวิเคราะหพื้นที่
และการใชประโยชนที่ดิน ตัวแบบในการวิเคราะหเศรษฐกิจ ประชากร ตัวแบบในการวิเคราะหการเดินทาง เปนตน
ลวนแตเปนตัวแบบที่ควรกําหนดใหมีการนํามาใชหรือพัฒนาใหเหมาะกับการนํามาใชในการวางผังเมืองรวมของไทย
เพื่อใหกระบวนการวางผังเมืองรวมและผลที่ไดรับมีความถูกตองสมบูรณ นอกจากการใชตัวแบบที่เปนสูตรในการ
วิเคราะหขอมูลแลว ในการวิเคราะหบางเรื่องอาจใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptions) ประกอบกับการใช
ตาราง แผนภูมิและแผนที่
สํานักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นความจําเปนเรงดวนในการจัดทําตัวแบบการวิเคราะหที่
เหมาะสมมาใชในการวางผังเมืองรวมของไทย เพื่อใหการวางผังเมืองรวมที่จะดําเนินการโดยทองถิ่นตอไปขางหนา มี
เครื่องมือชวยใหการวางผังเมืองรวมเปนไปโดยสะดวก ถูกตองตามหลักวิชาการ สรางมาตรฐานการวางผังเมืองรวมให
เปนที่ยอมรับ จึงไดมอบหมายใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศึกษาและจัดทําตัวแบบ
มาตรฐานที่ใชในการวิเคราะหเพื่อวางผังเมืองรวมขึ้น เพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับการวางผังเมืองรวม โดยเฉพาะสําหรับเมือง
ขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งมีทรัพยากรจํากัด นําไปใชประโยชนตอไป

1

1.1 หลักการและเหตุผล

1.2 วัตถุประสงค

2

1) ใหมีตัวแบบมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหเพื่อวางผังเมืองรวม
2) พัฒนากระบวนการวางผังเมืองรวมใหมีวิธีการคิดเชิงศาสตรอยางเปนระบบ
3) มีเครื่องมือทางวิชาการที่ชว ยทําใหการวางผังเมืองรวมไดมาตรฐาน
1.3 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) มีรูปแบบวิธีการคิดเชิงศาสตรอยางเปนระบบสําหรับปฏิบัติการวางผังเมืองรวม
2) การพิจารณาใหความเห็นทางการผังเมืองเปนไปตามเหตุผลทางวิชาการ
3) กระบวนการวางผังเมืองเปนไปตามวิธีการที่มีมาตรฐานทางวิชาการรองรับ
1.4 ขอบเขตการดําเนินงาน
1) ศึกษาและกําหนดตัวแบบ (model) ที่มีการนํามาใชตามกระบวนการวิเคราะหเพื่อวางผังเมืองรวม ไดแก การ
วิเคราะหเพื่อวางผังการใชประโยชนที่ดิน การวิเคราะหดานนโยบายและโครงการ ตลอดจนการวิเคราะห
ขั้นพื้นฐานเพื่อเขาใจสภาพปจจุบันของชุมชนที่จะวางผัง ทั้งทางดานกายภาพ ประชากรและเศรษฐกิจ การ
วิเคราะหเพื่อประเมินผลผังเมืองรวม พรอมกําหนดขอมูลที่ตองมีในตัวแบบที่ใช
2) นําเสนอจุดมุงหมาย คําอธิบายแนวคิดและหลักเกณฑการวิเคราะห วิธีการดําเนินงาน สูตรที่ใชในการ
วิเคราะหแตละเรื่อง พรอมขอเสนอแนะในการใชงาน
3) ตัวแบบที่จัดทําขึ้นไปประชุมรับฟงความเห็นจากนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในดานการ
วิเคราะหดัวยตัวแบบสาขาที่เกี่ยวของ กอนจัดทํารายงานใหสมบูรณ
4) ถายทอดการใชตัวแบบสูกลุมเปาหมาย ดวยวิธีการฝกอบรม พรอมบันทึกการฝกอบรมในรูปแบบ
เอกสารอิเลคทรอนิคส (CD) ไวสําหรับการใชงานตอไป
1.5 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา
1) รวบรวมขอ มู ล หลั กการ แนวคิดตาง ๆ ที่ใ ชในการวิ เคราะหเพื่อวางผัง เมืองรวม ไดแ ก หลั กการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อการใชประโยชนที่ดิน การวิเคราะหขอมูลทางดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
การวิเคราะหขอมูลทางดานเศรษฐกิจ และการวิเคราะหขอมูลทางดานประชากร เปนตน โดยรวบรวมจาก
หลักการที่กรมโยธาธิการและผังเมืองใชอยูในปจจุบันและเพิ่มเติมในประเด็นที่เหมาะสม
2) ศึกษาหลักเกณฑการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสูตรตาง ๆ ที่ใช เพื่อแสดงเหตุผลและวิธีการ
ที่ไดมา เพื่อกําหนดตัวแบบที่เหมาะสมกับการใชงาน

1.6 ขอจํากัดของการใชตัวแบบมาตรฐานที่ใชในการวิเคราะหเพื่อวางผังเมืองรวม
ตัวแบบมาตรฐานที่ใชในการวิเคราะหเพื่อวางผังเมืองรวมที่จัดทําขึ้นในครั้งนี้ เปนเครื่องมือที่ชวยอํานวยความ
สะดวกในการวิเคราะหขอมูลดานตางๆ สําหรับการวางผังเมืองรวม ซึ่งผลของการวิเคราะหจะมีความถูกตองและ
สามารถนําไปใชประโยชนไดมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1) ขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะห
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหสวนใหญเปนขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งมีหนวยงานที่เกี่ยวของและหนวยงานของกรมโยธาธิ
การและผังเมืองเปนผูจัดเก็บเอง ความถูกตองของขอมูลจึงขึ้นอยูกับผูจัดเก็บและกระบวนการจัดเก็บขอมูล หากขอมูล
ที่จัดเก็บมีความคลาดเคลื่อน ก็จะทําใหผลของการวิเคราะหมีความคลาดเคลื่อนตามไปดวย ดังนั้นในการใชขอมูลทุติย
ภูมิจึงควรใชอยางระมัดระวัง และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในกรณีที่สามารถทําได เพื่อใหมั่นใจวาผลของการ
วิเคราะหจะมีความถูกตองสมบูรณ
นอกจากความถูกตองของขอมูลทุติยภูมิที่นํามาใชแลว ประเด็นที่สําคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับขอมูลที่
นํามาใชในการวิเคราะห ไดแก ฐานของการจัดเก็บขอมูลซึ่งแตกตางกันไปในแตละหนวยงานที่ทําหนาที่จัดเก็บขอมูล
เชน การแบงเขตพื้นที่ ซึ่งอาจมีการแบงไมเหมือนกัน ทําใหการนําขอมูลมาใชรวมกันทําไดยากและอาจกอใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนหากตองนํามาปรับใชรวมกันในกรณีที่จําเปน ในระยะยาวจึงควรมีการปรึกษาหารือหรือปรับฐานการจัดเก็บ
ขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ เพื่อสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นสุดทายที่เกี่ยวกับขอมูลที่ใชในการวิเคราะห ไดแก ความขาดแคลนขอมูลที่จําเปน เนื่องจากยังไมมี
หนวยงานใดจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑมวลรวมของเมืองหรือของเขตผังเมืองรวม ทําใหตองใชขอมูลระดับจังหวัด
มาวิเคราะหและประเมินหาสาขาการผลิตที่สําคัญของเมืองที่วางผังแทน ซึ่งหากไมระมัดระวังและพิจารณาอยางรอบคอบ
ก็อาจสงผลถึงความคลาดเคลื่อนของการวิเคราะหได ในระยะยาวจึงอาจมีความจําเปนที่ทองถิ่นจะตองเริ่มกระบวนการ
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3) กําหนดตัวแบบมาตรฐานที่ใชวิเคราะหเพื่อการวางผังเมืองรวม โดยเปนการทําตัวแบบลงบนโปรแกรม
Microsoft Excel เพื่อใหงายสําหรับการประยุกตใชในการวางผังเมืองรวม
4) จัดการประชุมนักวิชาการผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของเพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแบบที่กําหนด
และปรับปรุงตัวแบบที่ไดจากการบูรณาการดังกลาว กําหนดเปนตัวแบบมาตรฐานที่ใชในการวางผังเมือง
รวม
5) จัดการฝกอบรมใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปนตัวอยาง และบันทึกการฝกอบรมในรูปแบบเอกสาร
อิเลคทรอนิคส (CD) เพื่อการเผยแพรตอไป
6) จัดทํารายงานฉบับสมบูรณตัวแบบมาตรฐานที่ใชในการวิเคราะหเพื่อวางผังเมืองรวม ในรูปเลมเอกสาร
เอกสารอิเลคทรอนิคส (CD) และหนังสืออิเลคทรอนิคส (e-book) โดยจัดทําบนแผน CDในรูปของไฟล
HTML และ PDF พรอมโปรแกรมที่ใชในการอานขอมูล (Acrobat Reader) และระบบการทํางานแบบ
อัตโนมัติ (autorun) เพื่อใหสามารถใชงานจากแผน CD ได บนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ
WINDOWS LINUX และ MACINTOSH OS
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จัดเก็บขอมูลเหลานี้ เพื่อใหสามารถนํามาใชในการวิเคราะหโดยใชตัวแบบมาตรฐานที่จัดทําขึ้นนี้ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และถูกตองสมบูรณ
2) บุคลากรผูทําหนาที่วิเคราะหขอมูล
ดังที่กลาวมาของตนแลววา ตัวแบบมาตรฐานที่ใชในการวิเคราะหเพื่อวางผังเมืองรวมเปนเครื่องมือที่ใชในการ
วิเคราะห ดังนั้นผลของการวิเคราะหจะมีความถูกตองสมบูรณเพียงใด จึงไมไดขึ้นอยูกับขอมูลเพียงอยางเดียว แตยัง
ขึ้นอยูกับผูใชเครื่องมือดวย ดังนั้นบุคลากรผูทําหนาที่ในการวิเคราะหขอมูลโดยใชตัวแบบมาตรฐาน จึงตองมีความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับการใชอุปกรณ ซึ่งไดแก การใชคอมพิวเตอร และโปรแกรม Microsoft Excel นอกจากนี้ยังตองเปนผู
มีความรูเกี่ยวกับเรื่องของเมืองและการวางผังเมืองรวมในบริบทของไทยเปนอยางดี เนื่องจากตองนําผลของการ
วิเคราะหโดยตัวแบบมาตรฐานมาแปลความหมายและนําไปใชประโยชนในการวางผังเมืองรวมตอไป
3) ขอจํากัดของซอฟทแวร
แมวาโปรแกรม Microsoft Excel จะมีประสิทธิภาพสูงมากในการคํานวณสูตรตางๆ ในตาราง แตในดานการ
จัดการเกี่ยวกับแผนที่และขอมูลเชิงพื้นที่แลว ยังมีความสามารถคอนขางจํากัด เนื่องจากไมใชซอฟทแวรทางดานระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) อยางไรก็ตามตั้งแตรุน 2007 เปนตนมา ประสิทธิภาพของโปรแกรมไดเพิ่มมากขึ้น จน
สามารถประยุกตใชในการซอนทับแผนที่ (map overlay) ไดสะดวกในระดับหนึ่ง แมวาเราสามารถใช Microsoft
Excel รุนกอนหนาในการวิเคราะหตัวแบบมาตรฐานดานอื่นๆ ได แตในการวิเคราะหดานการใชประโยชนที่ดินนั้น
เทคนิคการวิเคราะหซีฟ (Sieve analysis) จําเปนตองใชโปรแกรมรุน 2007 ขึ้นไป ซึ่งอาจทําใหหนวยงานตองเสีย
คาใชจายเพิ่มขึ้นในการอัพเกรดซอฟทแวร
1.7 แนวทางในการศึกษาตัวแบบที่ใชในการวิเคราะหเพื่อวางผังเมืองรวม
การศึ ก ษาวิ เ คราะห ส ถานการณ ข องเมื อ ง เพื่ อ ให ท ราบสถานะทางด า นการปกครอง เศรษฐกิ จ สั ง คม
ประชากร การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และสามารถคาดการณแนวโนม (trend) ของการเติบโตของ
เมือง จะเปนประโยชนตอการวางผังเมืองรวมที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนาที่ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม และยังมีบทบาทสนับสนุนทองถิ่นตาง
ๆ ไดแก เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบล ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือ
ผังจังหวัด โดยที่เจาหนาที่ในกรมโยธาธิการและผังเมือง และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาง ๆ มีพื้นฐาน
การศึกษาและประสบการณในการทํางานแตกตางกัน ดังนั้นการกําหนดแนวทางการวิเคราะหใหอยูในขอบเขตที่ควรจึงมี
ความจําเปน เพื่อสรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานขององคกรใหเปนไปในหลักการเดียวกัน
ผังเมืองรวมตามความหมายของไทย หมายถึง แผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุม
ทั่วไป เพื่ อใชเปนแนวทางในการพัฒนา และดํ ารงรัก ษาเมือง และบริเวณที่ เกี่ ยวข อง หรือชนบทในดานการใช
ประโยชนในที่ดิน การคมนาคมและขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดลอม เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคของการผังเมือง ดังนั้น ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อวางผังเมืองรวม จึงเปนขั้นตอนที่ตองวิเคราะหขอมูล
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ในหลายประเด็น เพื่อใหเขาใจถึงสภาพพื้นที่ในปจจุบัน แนวโนมความตองการในอนาคต และแนวทางที่เหมาะสมของ
การใชประโยชนที่ดินแตละบริเวณ
รูปแบบของขอมูลที่นํามาวิเคราะหสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก
1) ตัวแบบ (model) ไดแก ขอมูลเชิงปริมาณ(Quantitative Data)ที่สามารถกําหนดเปนสูตร ตารางการ
คํานวณ และแสดงเปนแผนที่ได ผลของการวิเคราะหจะแสดงในลักษณะของตัวแบบ (model)ได
2) รูปแบบอื่น ๆ ไดแก ขอมูลเชิงคุณภาพ(Qualitative Data) ซึ่งไมสามารถแสดงเปนสูตรและตาราง
คํานวณได การวิเคราะหผลของการวิเคราะหจึงอยูในรูปของการบรรยาย ตาราง แผนภูมิ แผนที่และ
ขอเสนอแนะตาง ๆ
เพื่อใหเกิดความสมบูรณในการวิเคราะหขอมูล เพื่อการวางผังเมืองรวมจึงมีความจําเปนที่จะตองทําการ
วิเคราะหขอมูลทั้งสองลักษณะดังกลาวควบคูกันไป กอนที่นําไปสังเคราะหและสรุปผลเพื่อใหการวางผังเมืองรวมเหมาะ
กับสถานภาพ ศักยภาพ และแนวโนมในการพัฒนาของเมือง ซึ่งสามารถแสดงขอมูลดวยการบรรยาย ตาราง แผนภูมิ
และแผนที่ตอไป

6

ขอมูล

ตัวแบบ
(Model)

-

การวิเคราะหขอมูลเพื่อ
การวางผังเมืองรวม

สูตร
ตารางคํานวณ
แผนที่

สังเคราะห
และสรุปผล

รูปแบบอื่น ๆ

-

การบรรยาย
สถิติ
ตาราง
แผนภูมิ
แผนที่

แผนภูมิ 1.1 แนวทางการวิเคราะหขอมูลเพื่อวางผังเมืองรวม

เนื้อหาในบทนี้เปนการอธิบายถึงการวิเคราะหขอมูลเพื่อวางผังเมืองรวมทั้งที่อยูในลักษณะตัวแบบและรูปแบบ
อื่น ๆ โดยเสนอคําอธิบาย หลักการและเหตุผล สูตรและวิธีการ ตลอดจนขอแนะนําในการนําไปใชประโยชน ตัว
แบบมาตรฐานที่นําเสนอตอไปนี้เปนผลของการพิจารณาคัดเลือกเฉพาะตัวแบบที่สามารถนํามาใชประโยชนไดจริงสําหรับ
เมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีเกณฑการพิจารณาคัดเลือกคือ 1) เปนตัวแบบมาตรฐานที่สามารถใชกับเมือง
ตาง ๆ ได 2) สามารถใชขอมูลระดับเมืองที่หาไดโดยไมยุงยากซับซอน 3) สามารถปรับปรุง (up-date) ขอมูลได
โดยไมยุงยาก 4) สามารถใชโปรแกรม Microsoft Excel ได 5) สามารถใชงานไดรวมกัน ระหวางนักผังเมือง
นักวิเคราะห และนักแผนที่

การวิเคราะห
ประชากร
การวิเคราะหสังคม
และวัฒนธรรม

การวิเคราะห
เศรษฐกิจ
การวิเคราะหการ
ใชประโยชนที่ดิน

การวิเคราะหระบบ
สาธารณูปการ

การวิเคราะหระบบ
สาธารณูปโภค
การวิเคราะหระบบ
การคมนาคมขนสง

แผนภูมิ 2.1 การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางผังเมืองรวมและความสัมพันธเชื่อมโยงของการวิเคราะหแตละดาน
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บทที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อวางผังเมืองรวม

ขอบเขตของการวิเคราะหขอมูลเพื่อวางผังเมืองรวม ครอบคลุมการวิเคราะหดานตางๆ ไดแก
• การวิเคราะหประชากร
• การวิเคราะหเศรษฐกิจ
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• การวิเคราะหสังคมและวัฒนธรรม
• การวิเคราะหการใชประโยชที่ดิน
• การวิเคราะหระบบสาธารณูปโภค
• การวิเคราะหการคมนาคมขนสง
• การวิเคราะหระบบสาธารณูปการ
ซึ่งการวิเคราะหขอมูลดานตางๆ มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันดังแสดงในแผนภูมิ 2.1
2.1 การวิเคราะหประชากร
2.1.1 หลักการและเหตุผล
ขอมูลดานประชากร เปนขอมูลพื้นฐานสําคัญที่มีผลทั้งทางตรงและทางออมตอความถูกตอง แมนยํา และ
ความนาเชื่อถือของการวิเคราะหเพื่อวางผังเมืองรวม ดวยเหตุนี้ ในการวิเคราะหขอมูลประชากรจําเปนตองใชสถิติ สูตร
ทางคณิตศาสตร และระเบียบวิธีการวิเคราะหทางดานประชากรศาสตร (demographic analysis) ซึ่งมีอยูหลากหลาย
การพัฒนาตัวแบบเพื่อการวิเคราะหขอมูลประชากรไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวทั้งสิ้น 5 ประเด็น ไดแก
1) ตัวแบบการศึกษาและเปรียบเทียบขนาดของประชากร
2) ตัวแบบเพื่อการคํานวณอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร (population growth rates)
3) ตัวแบบเพื่อการศึกษาโครงสรางประชากรและการสรางประมิดประชากร
4) ตัวแบบเพื่อการคาดประมาณจํานวนประชากร
5) เครื่องมือทางวิชาการเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาเรื่อง “ประชากรแฝง”

9

ตารางที่ 2.1 สรุปการพัฒนาตัวแบบทางดานประชากรและวิธีการศึกษาดานประชากร
เนื้อหา
วิธีการ/การคํานวณ
1. การศึกษาขนาดของประชากร 1. การนําเสนอขนาดประชากรดวยตัวเลขจริง (absolute number)
(size)
- เปรียบเทียบขนาดประชากรระหวางพืน้ ที่
- ศึกษาการกระจายตัวของประชากรตามพื้นที่ อาจแบงตาม
เขตภูมิศาสตร เขตการปกครอง เขตแจงนับ
- แนวคิดเรื่องการศึกษาการยายถิ่น วิธีการศึกษาและขอจํากัด
- เปรียบเทียบขนาดภายในพื้นที่เดียวกันแตตางชวงเวลา
- ศึกษาทิศทางของการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปจจุบนั
2. ขอจํากัดของการนําเสนอขนาดประชากรดวยตัวเลขจริง
3. การนําเสนอดวยตัวเลขเปรียบเทียบ (relative number)
- อัตราสวน (ratio)
- สัดสวน (proportion)
- อัตราสวนรอย (percentage)
- อัตรา (rate)
- โอกาสที่จะเกิดเหตุการณใดๆขึ้น (probability)
2. การเปลี่ยนแปลงของประชากร 1. องคประกอบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากร
2. การคํานวณอัตราเพิ่มประชากร (population growth rate)
(population change)
- ลักษณะของขอมูลที่ใช
- วิธกี ารคํานวณและขอจํากัดของการใชงาน
- วิธีเลขคณิต (arithmetic method)
- วิธีเรขาคณิต (geometric method)
- วิธีตอเนื่อง (exponential method)
3. ศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากร
- ศึกษาทิศทางของการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปจจุบัน
3.การศึกษาองคประกอบ
1. แนวคิดในเรื่ององคประกอบของประชากร
ประชากร
- คุณลักษณะที่คงที่ของประชากร (static population)
(population composition)
- คุณลักษณะที่ไมคงที่ของประชากร (dynamic population)
2. การคํานวณองคประกอบในเรื่องเพศและอายุ
3. การศึกษาโครงสรางทางประชากร
4. วิธีการสรางประมิดประชากร การใชงาน และขอจํากัด
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ตารางที่ 2.1 สรุปการพัฒนาตัวแบบทางดานประชากรและวิธีการศึกษาดานประชากร (ตอ)
เนื้อหา
วิธีการ/การคํานวณ
4. จํานวนประชากรในอนาคต
1. ความแตกตางระหวางการคาดประมาณประชากร
(population estimation) และการฉายภาพประชากร
(population projection)
 การคาดประมาณประชากร
- วิธีการและขอจํากัด
- การคาดประมาณระหวางชวง (intercensal estimate)
- การคาดประมาณนอกชวง (post-censal estimate)
 การฉายภาพประชากร
- แนวคิดและวิธกี าร
- การฉายภาพประชากรดวยวิธีทางคณิตศาสตร
- การฉายภาพประชากรดวยวิธีการใชอัตราสวน
- การฉายภาพประชากรดวยวิธีองคประกอบของการ
เปลี่ยนแปลงประชากรตามรุนอายุ
5. ประชากรแฝง
1. การกําหนดกรอบแนวคิดและคําจํากัดความ
2. วิธีการและตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.1.2 วิธีการและสูตร
2.1.2.1 การศึกษาขนาดของประชากร
ขนาดหรื อ จํ า นวนประชากรเป นตั ว เลขสํา คั ญที่ ใ ช เ พื่ อ การคํ า นวณตั ว ชี้ วัด ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
การเมือง และใชเปนฐานในการวิเคราะหประชากรเพื่อวางผังเมืองรวม การนําตัวเลขทางดานประชากรมาใชมีวิธีการ
นําเสนอหลากหลายไมวาจะเปนจํานวนประชากร สัดสวน รอยละ อัตราสวน หรืออัตราตาง ๆ ผูที่จะนําตัวเลขทาง
ประชากรไปใชควรมีความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับวิ ธีการคํานวณและวิธีการวัดเพื่อจะไดนําตัวเลขหรือสถิติตาง ๆ
เกี่ยวกับประชากรไปใชอยางถูกตอง หรือสามารถคํานวณคาตาง ๆ ไดอยางถูกตองตามหลักและวิธีในการคํานวณ
การนําเสนอขอมูลทางประชากรดวยตัวเลขแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ จํานวนสัมบูรณ (absolute
number) และ จํานวนสัมพัทธ (relative number) ซึ่งจํานวนทั้ง 2 แบบมีลักษณะแตกตางกันดังนี้
1) จํานวนสัมบูรณ (absolute number) หมายถึง ตัวเลขที่มีความสมบูรณอยูแลวในตัวเอง
สามารถใชในการสื่อความหมายไดโดยไมจําเปนตองนําไปคิดคํานวณสัมพันธกับจํานวนอื่น ๆ จํานวนสัมบูรณใชเพื่อ
แสดงขอเท็จจริงวาเกิดเหตุการณใด ๆ เปนจํานวนเทาใด ยกตัวอยางเชน ในเขตผังเมืองรวมมีจํานวนประชากรทั้งหมด
เทาใด จํานวนคนเกิด คนตาย หรือคนยายถิ่นมีมากหรือนอยเทาใดดังนี้ เปนตน การใชจํานวนสัมบูรณถึงแมจะมี
ประโยชนแตเมื่อใชเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบมักพบวามีขอจํากัด ทั้งนี้เพราะการเปรียบเทียบตัวเลขทางประชากรดวย

ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบจํานวนประชากรที่พักอาศัยในเขตเทศบาลเมืองระหวางจังหวัดราชบุรีและจังหวัด
สุโขทัย
เทศบาล
จังหวัด
เทศบาล
เทศบาล
จังหวัด
เทศบาลเมือง
ป
เมืองสุโขทัย
ราชบุรี เมืองราชบุรี เมืองราชบุรี สุโขทัย
สุโขทัยธานี
ธานี
จํานวน
จํานวน
รอยละ
จํานวน
จํานวน
รอยละ
2540 813,293
46,097
5.67
627,090
21,896
3.49
2541 819,360
45,878
5.60
630,292
19,794
3.14
2542 817,793
45,356
5.55
627,585
19,491
3.11
2543 821,603
44,678
5.44
625,333
19,275
3.08
2544 825,272
44,486
5.39
624,064
18,988
3.04
2545 830,275
44,382
5.35
625,099
18,986
3.04
2546 833,734
44,065
5.29
621,693
18,555
2.98
2547 815,077
38,066
4.67
611,379
17,754
2.90
2548 823,494
38,149
4.63
610,361
17,510
2.87
2549 828,930
38,208
4.61
608,820
17,171
2.82
ที่มา : สถิติทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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จํานวนสัมบูรณซึ่งมาจากประชากรฐานที่ตางกันทําใหไมสามารถสรุปไดวาตัวเลขทางดานประชากรที่ศึกษานั้นมีความ
เหมือนกันหรือแตกตางกันหรือไม มากนอยเพียงใด
ตารางที่ 2.2 เปนการเปรียบเทียบจํานวนประชากรที่พักอาศัยในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีและเขต
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี หากมีคําถามวาระหวางจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสุโขทัย จังหวัดใดมีประชากรพักอาศัยในเขต
เทศบาลเมืองมากกวากัน หากใชจํานวนสัมบูรณของเขตเทศบาลเมืองทั้ง 2 จังหวัดมาสรุปผล ขอสรุปอาจจะถูกบิดเบือน
ทั้งนี้เพราะฐานของประชากรในจังหวัดทั้งสองเปนคนละฐานกัน เพราะในป 2549 จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมือง
ราชบุรีมี 38,208 คนจากประชากรของจังหวัดราชบุรีทั้งจังหวัดซึ่งมี 828,930 คน ในขณะที่ในจังหวัดสุโขทัยจํานวน
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีมี 17,171 คน จากประชากรรวมทั้งจังหวัด 608,820 คน ดังนั้น การที่จะ
เปรียบเทียบวาจังหวัดใดมีประชากรในเขตเทศบาลเมืองมากกวาหรือนอยกวากันมีความจําเปนตองปรับฐานประชากร
ของทั้งจังหวัดใหเปนฐานเดียวกันกอน ซึ่งสวนใหญมักปรับฐานดวยตัวเลข 100 หรือ “ตอรอย” ซึ่งภาษาอังกฤษใชวา
“percent (per แปลวา ตอ และ cent แปลวา 100)” ซึ่งจํานวนดังกลาวนี้เปนรูปแบบหนึ่งของจํานวนที่เรียกวา “จํานวน
สัมพัทธ”
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2) จํานวนสัมพัทธ (relative number) หมายถึง ตัวเลขที่ไดจากการนําตัวเลขมากกวาหนึ่งจํานวน
มาคิดคํานวณดวยกัน เปนการแสดงตัวเลขซึ่งเปนผลมาจากการเปรียบเทียบตัวเลข 2 ตัวขึ้นไป ซึ่งทําใหการแปลความ
หรือการวิเคราะหมีความหมายมากขึ้น และสามารถใชประโยชนในการเปรียบเทียบหรือแสดงความแตกตางของ
ประชากรตามมิติของพื้นที่ มิติของเวลา หรือใชในการเปรียบเทียบเหตุการณทางประชากรของประชากรกลุมตาง ๆ ได
ซึ่งจํานวนสัมพัทธไดถูกนํามาใชเปนมาตรวัดที่สําคัญทางดานประชากร
จํานวนสัมพัทธที่นํามาใชในการศึกษาหรือนําเสนอผลทางดานประชากรจะมีอยูอยางหลากหลายดังนี้
2.1) อัตราสวน (ratio)
2.2) สัดสวน (proportion)
2.3) รอยละ (percent) หรือ อัตราสวนรอย (percentage)
2.4) อัตรา (rate)
2.5) ความนาจะเปน (probability)
2.1) อัตราสวน (ratio) หมายถึงขนาดสัมพัทธของตัวเลขสองจํานวน หรือขนาดเปรียบเทียบระหวาง
เลขสองจํานวน เปนผลลัพธที่ไดจากการหารซึ่งเปรียบเทียบตัวเลขหนึ่งกับตัวเลขอีกตัวหนึ่ง ทั้งนี้โดยตัวเลขที่นํามาใชใน
การคํานวณอาจเปนตัวเลขที่มาจากประชากรเดียวกันหรือประชากรตางกันดังนี้
ก) เปนอัตราสวนจากประชากรเดียวกัน (universe)
- ตัวตั้งและตัวหารตางก็เปนสวนยอยของประชากรเดียวกัน
เชน อัตราสวนระหวางเพศ อัตราสวนประชากรในเมืองกับชนบท
- ตัวตั้งเปนสวนหนึ่งของตัวหาร
เชน อัตราสวนของประชากรเพศชายจากประชากรทั้งหมด
ข) เปนอัตราสวนจากประชากรตางกัน
เชน ความหนาแนนของประชากร ตัวตั้งคือประชากร แตตัวหารคือพื้นที่
ค) เปนอัตราสวนแบบอื่น เชน อัตราเกิด อัตราตาย ฯลฯ
2.2) สัดสวน (proportion) คือ อัตราสวนที่เปรียบเทียบสวนยอยกับสวนรวม ตัวอยางเชน a/a+b
เปนการแสดงความสัมพันธระหวางจํานวนของกลุมยอยกับจํานวนทั้งหมด ทั้งนี้โดยใชจํานวนตัวอยางของกลุมยอยแต
ละกลุมตั้งแลวหารดวยจํานวนตัวอยางรวมทั้งหมด เพื่อใหผูใชเขาใจวิธีการคํานวณสัดสวนไดชัดเจนขึ้น จึงไดจัดทํา
ตัวอยางวิธีการคํานวณไวในตารางที่ 2.3 และตารางที่ 2.4
2.3) รอยละ (percent) หรือ อัตราสวนรอย (percentage) คืออัตราสวนฐานรอยหรือสัดสวน
ฐานรอย ตัวอยางเชน (a/a+b) x 100 หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ สัดสวนที่คิดจากจํานวนตัวอยาง 100 ราย รอยละคํานวณ
ไดจากการนําสัดสวนคูณดวย 100 ซึ่งดวยวิธีการคํานวณจะเห็นวาทั้งสัดสวนและรอยละใชแนวคิดเดียวกัน แตมักนิยม
ใชรอยละในการเสนอผลมากกวาสัดสวนเพราะสื่อความหมายไดงายกวาและเขาใจงายกวา เนื่องจากรอยละหมายถึง

13

“จากจํานวนทั้งหมด 100 มีเหตุการณที่เราสนใจจํานวนเทาใด” หากใชสัดสวนในการนําเสนอจะมีความยุงยากในการสื่อ
ความหมายมากกวาเพราะผลลัพธของสัดสวนจะอยูในรูปของจุดทศนิยมไมใชจํานวนเต็ม
ตารางที่ 2.3 แสดงใหเห็นถึงความแตกตางกันของการคํานวณสัดสวน รอยละ และอัตราสวน และ
เพื่อใหผูใชเขาใจถึงวิธีการและขั้นตอนในการคํานวณในภาพรวม จึงใชสัญลักษณประกอบการคํานวณ ดังรายละเอียดที่
แสดงไวในตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.3 สัดสวน รอยละ และอัตราสวนของประชากรทีศ่ ึกษาตามเขตพื้นที่ยอย
เขตที่พักอาศัย ความถี่
พื้นที่ 1
พื้นที่ 2
พื้นที่ 3
รวม

สัดสวน

80
100
240
420

รอยละ

อัตราสวน

80/420 = 0.190 (80/420) x 100 = 19.0
100/420 = 0.238 (100/420) x 100 = 23.8
240/420 =0.572 (240/420) x 100 = 57.2
1.00
100.0

80/100 หรือ 80/240
100/80 หรือ 100/240
240/80 หรือ 240/100
-

หมายเหตุ : เครื่องหมาย / หมายถึงเครื่องหมายหาร เครื่องหมาย * หมายถึงเครื่องหมายคูณ
เครื่องหมาย ( ) ใชเพื่อบงชีว้ าตองมีการคํานวณคาตาง ๆ ใน ( ) ใหเสร็จกอนที่จะคํานวณคาอื่น ๆ
ตารางที่ 2.4 การคํานวณสัดสวน รอยละ และอัตราสวนในรูปของสัญลักษณ
กลุม

ความถี่

สัดสวน

รอยละ

อัตราสวน

กลุมที่ 1

A

A/A+B+C

(A/A+B+C) x 100

A/B หรือ A/C

กลุมที่ 2

B

B/A+B+C

(B/A+B+C) x 100

B/A หรือ B/C

กลุมที่ 3

C

C/A+B+C

(C/A+B+C) x 100

C/A หรือ C/B

A+B+C

1

100

-

รวม

2.4) อัตรา (rate) การนําอัตรามาใชในการนําเสนอผลจะเปนเรื่องที่มีระยะเวลาเขามาเกี่ยวของ
ดวย เพราะอัตราจะตอบคําถามที่วา “เหตุการณหนึ่งเกิดขึ้นมากเทาใดตอหนวยของประชากรและตอหนวยของเวลา”
ดังนั้น อัตราจึงหมายถึง จํานวนเหตุการณทางประชากรในชวงเวลาหนึ่งหารดวยประชากรที่เสี่ยง (population at risk)
ตอการเกิดเหตุการณในระหวางชวงเวลานั้น
หนวยของชวงเวลาจะเปนระยะเวลานานเทาใดก็ตามแลวแตจะกําหนด แตโดยทั่วไปการคํานวณ
อัตรามักจะใชชวงเวลา 1 ปเปนมาตรฐาน ถึงแมวาขอมูลเหตุการณจะเกิดขึ้นในชวงเวลาที่สั้นกวาหรือนานกวา 1 ป แต
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เมื่อคํานวณอัตราแลวมักจะคํานวณโดยใชฐาน “ตอ 1 ป” ดวยเหตุนี้ อัตราจึงหมายถึง จํานวนสัมพัทธที่บอกถึงปริมาณ
เหตุการณทางประชากรที่เกิดขึ้นตอหนวยของประชากรที่เสี่ยงตอป
ฐานที่ใชในการคํานวณอัตราเปนไดหลายแบบไมวาจะเปนตอ 100, 1,000 หรือ 100,000 ทั้งนี้ก็เพื่อ
เชื่อมโยงไปสัมพัทธกับจํานวนหนวยที่เปนฐานที่คนทั่วไปคุนเคย ซึ่งจํานวนหนวยที่เปนฐานนี้เรียกวา “คาคงที่” ซึ่งมักจะ
แทนดวยสัญลักษณ “k” ยกตัวอยางเชน การคํานวณอัตราเกิดอยางหยาบ (crude birth rate) เปนอัตราที่คํานวณจาก
จํานวนคนเกิดในปหนึ่งตอประชากรที่เสี่ยงที่จะใหกําเนิดบุตร 1,000 คน ซึ่งมีสูตรในการคํานวณดังนี้

CBR =
B
P

หมายถึง
หมายถึง

k

หมายถึง

(B/P) x k

จํานวนการเกิดทั้งหมดในปหนึ่ง
จํานวนประชากรกลางป (ใชประชากรกลางปหรือ ณ วันที่ 1
กรกฎาคมซึ่งถือเปนตัวแทนของประชากรทั้งปที่เปดเสี่ยงที่จะมีบุตร)
1,000 เพื่อใหอัตราที่คํานวณไดเปนอัตราตอ 1,000

2.5) ความนาจะเปน (probability) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณใด ๆ ขึ้น ซึ่งเปนความถี่
เปรียบเทียบที่เหตุการณใด ๆ จะเกิดขึ้นกับประชากรที่เปนฐาน(ตัวหาร) โดยประชากรที่เปนตัวหารจะตองเปนกลุมที่เปด
เสี่ยง (exposure to the risk) ตอเหตุการณที่ศึกษานั้น แตยังไมไดประสบกับเหตุการณนั้น (has not yet
experienced the event) เนื่องจากแนวคิดในการคํานวณอัตราและความนาจะเปนมีความใกลเคียงกันมาก ดังนั้น
คนสวนใหญจึงมักสับสนและไมเขาใจความแตกตางระหวางอัตราและความนาจะเปน เพื่อใหผูใชมีความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการคํานวณอัตราและความนาจะเปน (หรือ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ) จึงขอยกตัวอยางความแตกตางของการ
คํานวณอัตราตาย (death rate) เมื่ออายุ 10 ป และโอกาสที่จะตาย (probability of dying) เมื่ออายุ 10 ป ไวใน
แผนภูมิที่ 2.1 และสูตรที่ใชในการคํานวณดังนี้
อัตราตายเมื่ออายุ 10 ป =

โอกาสที่จะตายเมื่ออายุ 10 ป

ประชากรที่ตายเมื่ออายุ 10 ป
ประชากรอายุ 10 ปเมื่อกลางป
=

ประชากรที่ตายเมื่ออายุ 10 ป
ประชากรอายุ 10 ปเมื่อตนป

อายุ
rate

12

d10 – จํานวนคนที่
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ประชากรอายุ 10 ป เมื่อกลางป 2547
ซึ่งรวมประชากรทั้งที่ตายแลวและยังไมตาย
เมื่ออายุ 10 ป

ตายเมืออายุ 10 ป

10
9
ป

2547
probability

ประชากรอายุ 10 ป เมื่อตนป 2547
ซึ่งมีเฉพาะผูทยี่ ังไมตายเมื่ออายุ 10 ป

แผนภูมิที่ 2.2 ตัวอยางความแตกตางระหวางอัตราสวน(rate) และความนาจะเปน (probability)
2.1.2.2 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากร (population growth rates)
หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงขนาดประชากรเปนประเด็นที่มีความเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมกับการวางผัง
เมือง เพราะขนาดของประชากรจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชพื้นที่ ลักษณะการใชที่ดิน และความตองการดาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดจนบริการสาธารณะและบริการทางสังคมที่จําเปน นอกจากนี้ การมีขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงประชากรอยางตอเนื่องตามระยะเวลายังจะชวยใหเห็นภาพรวมของระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ประชากรไดเปนอยางดี ผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการวางผังเมืองจึงมีความจําเปนตองทําความเขาใจในเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงประชากร เพื่อใหการกําหนดทิศทางและการวางผังเมืองมีความสอดคลองกับสถานการณที่เปนจริงดาน
ประชากร
สาระสําคัญของการศึกษาภายใตหัวขอนี้เปนการสรางความเขาใจในเรื่องขององคประกอบตาง ๆ ที่มี
ความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางประชากร การใชประโยชนจากการศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรเพื่อ
วิเคราะหแนวโนมและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงประชากรจากอดีตจนถึงปจจุบัน
วิธีการวิเคราะห/การคํานวณ
แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มประชากรหรือการเปลี่ยนแปลงทางประชากรในทองที่ใด ๆ เปนผลมาจาก
การเกิด การตาย และการยายถิ่น หากพื้นที่ใดมีตัวเลขเกี่ยวกับปรากฏการณเหลานี้ครบถวนก็สามารถคํานวณการเพิ่ม
หรืออัตราเพิ่มประชากรไดทั้งในรูปของการนําเสนอขอมูลจํานวนสัมบูรณ (absolute number) และจํานวนสัมพัทธ
(relative number) โดยใชวิธีการคํานวณที่เรียกวา “สมการสมดุล” (balancing equation) ซึ่งแบงการเพิ่มหรือการ
เปลี่ยนแปลงประชากรออกเปน 2 ประเภทคือ

1) การเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ (natural increase) เปนผลตางของการเกิดและการตาย หรือ
B-D
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2) การเพิ่มประชากรโดยการยายถิ่นสุทธิ (net migration) เปนผลตางของการยายถิ่นเขาและการ
ยายถิ่นออก หรือ I-O

จํานวนการเพิ่มประชากร (Pt - P0)
อัตราการเพิ่มประชากร

P0
Pt
B
D
I
O

=

B-D+I-O

=

(B - D + I - O) x 100
P0
รอยละของการเปลี่ยนแปลง =
[ (Pt- P0)/ P0] x 100
หมายถึง
จํานวนประชากรในชวงแรกของเวลาที่ศึกษา
หมายถึง
จํานวนประชากรในชวงหลังของเวลาที่ศึกษา
หมายถึง
จํานวนเกิด (birth) ในชวงเวลาที่ศึกษา
หมายถึง
จํานวนตาย (deaths) ในชวงเวลาที่ศึกษา
หมายถึง
จํานวนผูยายถิ่นเขา (in-migrants) ในชวงเวลาที่ศึกษา
หมายถึง
จํานวนผูยายถิ่นออก (out-migrants) ในชวงเวลาที่ศึกษา

หมายเหตุ : ในกรณีที่เปนประชากรปด (closed population) คือ สถานการณที่ประชากรที่ไมมีการยายถิ่นการเพิ่ม
ประชากรสําหรับพื้นที่ที่ศึกษาจะเปนผลมาจากการเกิดและการตายเทานั้น

ในทางปฏิบัติ ตัวเลขเกี่ยวกับปรากฏการณอันเปนองคประกอบของการเพิ่มประชากร คือ การเกิด
การตาย และการยายถิ่น มักไมไดมีการเก็บรวบรวมไวอยางครบถวน หรือขาดความถูกตอง ดังนั้น การวัดการเพิ่ม
ประชากรจึงใชวิธีการคํานวณอัตราเพิ่มประชากรโดยการหาความแตกตางของจํานวนประชากรเมื่อตางเวลาภายใน
ชวงเวลาของการศึกษา ซึ่งขอมูลที่นํามาใชในการคํานวณคือ จํานวนประชากร ณ สองจุดเวลาจากแหลงขอมูลเดียวกัน
เชน จํานวนประชากรที่ไดจากการแจงนับระหวางการทําสํามะโนประชากรสองครั้ง หรือจํานวนประชากรจากทะเบียน
ราษฎรสองชวงเวลา หากขอมูลจํานวนประชากรของสองจุดเวลามาจากคนละแหลงกัน ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงประชากร
ที่คํานวณไดจะไมใชการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากรที่แทจริง
วิธีการในการคํานวณการเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงประชากร ณ สองจุดเวลามีอยูหลากหลายไดแก
วิธีเลขคณิต วิธีเรขาคณิต และวิธีตอเนื่อง อยางไรก็ตาม การคํานวณแตละวิธีมีแนวคิดและขอจํากัดซึ่งผูใชสูตรในการ
คํานวณควรทําความเขาใจกอนนําไปใช

วิธีการคํานวณ
จํานวนที่เพิ่ม
อัตราเพิ่ม
อัตราการเพิ่มโดยประมาณ
ตามวิธีเลขคณิต

ชวงเวลาที่คํานวณคือ n ป
Pt - P0
[(Pt - P0)/ P0] x 100
หรือ [(Pt/ P0) - 1] x 100
[(Pt - P0)/ (1/2)( Pt + P0)] x 100

ชวงเวลาที่คํานวณคือ 1 ป (รายป)
(Pt - P0)/ n
{[(Pt - P0)/ P0] x 100}/n
หรือ {[(Pt/ P0) - 1] x 100}/n
{[(Pt- P0)/ n]/ [(1/2)( Pt+ P0)]}x100

2) วิธีเรขาคณิต (geometric method) วิธีนี้มีขอสมมติวาลักษณะการเพิ่มประชากรเปนแบบ
“ดอกเบี้ยทบตน” ดังนั้น อัตราเพิ่มประชากรที่คํานวณดวยวิธีนี้จึงเปนการคิดอัตราเพิ่มทบตนทุกๆชวงป หรืออีกนัยหนึ่ง
ก็คือวิธีนี้มีขอสมมติวาจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะถูกนํามาทบเปนฐาน (เงินตน) เมื่อเวลาผานไป 1 ปซึ่งขอสมมติ
ดังกลาวนี้ไมสอดคลองกับความเปนจริง ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของการเพิ่มประชากรเปนการเพิ่มตอเนื่องไปเรื่อย ๆ
ตลอดเวลาไมไดเพิ่มในลักษณะที่เปนการกระจุกตัวอยูที่ปลายปเทานั้น การคํานวณอัตราเพิ่มประชากรดวยวิธีเรขาคณิต
มีสูตรที่ใชในการคํานวณดังนี้

Pt
=
P0 (1+r)n
1+r =
antilog [log (Pt / P0)/n]
P0 หมายถึง จํานวนประชากรในชวงแรกของเวลาที่ศึกษา
Pt
หมายถึง จํานวนประชากรในชวงหลังของเวลาที่ศึกษา
r
หมายถึง อัตราเพิ่มประชากรตอป
n
หมายถึง ชวงเวลาของการศึกษา

3) วิธีตอเนื่อง (exponential method) เปนวิธีการคํานวณการเปลี่ยนแปลงประชากรที่ใกลเคียง
กับสถานการณเปนจริงมากที่สุด เพราะมีขอสมมติวาจํานวนประชากรจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอดเวลา และจํานวน
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1) วิธีเลขคณิต (arithmetic method) วิธีนี้มีขอสมมติวาภายในชวงระยะเวลาของการศึกษา
ประชากรเพิ่มขึ้นในจํานวนที่เทากันทุกป ซึ่งในความเปนจริงแลวจํานวนประชากรไมสามารถเพิ่มขึ้นเทากันทุก ๆ ปได
และถึงหากอัตราเพิ่มประชากรจะเทากันทุก ๆ ป จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในปถัดไปก็จะมีมากกวาจํานวนประชากรใน
ปกอนหนาอยูแลว ทั้งนี้เพราะจํานวนประชากรที่เพิ่มในปกอนหนาจะทบเขาไปรวมกับจํานวนประชากรที่มีอยูเดิมและ
กลายเปนฐานใหมที่ใหญกวาฐานเดิม ทําใหจํานวนประชากรในปตอ ๆ ไปมีมากขึ้น ทั้งที่อัตราเพิ่มเทาเดิม ดวยเหตุนี้
จึงไมนิยมใชวิธีเลขคณิตในการคํานวณจํานวนและอัตราเพิ่มประชากรเพราะขัดแยงกับการเพิ่มประชากรในสถานการณ
ที่เปนจริง

ประชากรที่เพิ่มขึ้นจะถูกนําเขาไปทบเปนฐานในการคํานวณตลอดเวลา โดยไมจําเปนตองรอใหครบระยะเวลา 1 ป สูตร
ที่ใชในการคํานวณจะใชหลักของการเปลี่ยนแปลงแบบ “exponential” มาใชในการคํานวณ
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Pt
r
n

=
=
=

P0 ern
[loge (Pt/P0)]/n
[loge (Pt/P0)]/r

สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3

การใชสูตรทั้ง 3 สูตรดังกลาวขางตนจะชวยในการคํานวณหรือตอบคําถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ประชากรดังนี้
สูตรที่ 1: ใชเมื่อตองการคํานวณจํานวนประชากรในชวงหลัง (Pt) เมื่อทราบอัตราเพิ่มประชากร (r)
และมีการกําหนดชวงเวลาของการศึกษาไว
ตัวอยางเชน ถาสมมติวาอัตราเพิ่มประชากรคิดเปนรอยละ 1.5 ตอป (r=.0.015) และ
ประชากรในพื้ นที่หนึ่งในป พ.ศ. 2540 ซึ่งเป นช ว งแรกของเวลาที่ ศึกษามี 5,700 คน การเปลี่ ย นแปลง
ประชากรในระยะเวลา 5 ป จํานวนประชากรในชวงหลังของการศึกษา (ป 2545) จะเทากับ
=
P2540 e(0.015)(5)
P2545
=
(5,700) e(0.015)(5)
สูตรที่ 2: ใชเมื่อตองการคํานวณอัตราเพิ่มประชากร (r) หากทราบจํานวนประชากรใน 2 ชวงเวลา
(Pt และ P0)
ตัวอยางเชน ถาประชากรในป 2548 มีจํานวน 9,500 คน และประชากรป 2545 มีจํานวน
8,200 คน การคํานวณอัตราเพิ่มระหวางป 2545 ถึง 2548 (ระยะเวลา 3 ป) จะเปนดังนี้
r
=
[loge (P2548/P2545)]/3
=
[loge (9,500/8,200)]/3
หมายเหตุ: ถาตองการนําเสนออัตราเพิ่มในรูปของรอยละ ใหคูณผลลัพธขางตนดวย 100
สูตรที่ 3: ใชเมื่อตองการคํานวณชวงเวลา (n) ที่ใชในการเพิ่มจํานวนประชากรจากระยะเวลาหนึ่งไป
ยังอีกระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้โดยทราบอัตราเพิ่มประชากร (r)
ตัวอยางเชน ถาประชากรในป 2548 มีจํานวน 9,500 คน และประชากรป 2545 มีจํานวน
8,200 คน การคํานวณจํานวนปที่ใชในการเพิ่มจํานวนประชากรจาก 8,200 คนในปพ.ศ. 2545ไปเปน 9,500

การใชสูตรที่ 3 นอกจากผูใชจะทราบจํานวนปที่ใชในการเพิ่มประชากรแลว ผูใชยงั สามารถใชสูตรนี้
ในการคํานวณระยะเวลาที่จะใชในการที่ประชากรจะเพิ่มเปน 2 เทาไดดวย ซึ่งในกรณีนี้ Pt จะมีคาเปน 2 เทาของ P0
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ Pt = 2P0
n
= [loge (2P0/P0)]/r
ผลผลิต:
ผลผลิตจากการศึกษาสวนนี้คือตัวแบบมาตรฐานที่สรางเปนเวิรกชีตดวยโปรแกรม Microsoft Excel
ประกอบดวย
เวิรกชีต ที่ 1 เปนการคํานวณอัตราเพิ่มประชากร โดยบันทึกจํานวนประชากรในแตละเวลา (สวนใหญคือ ป)
ลงในชองวาง โปรแกรมจะคํานวณอัตราเพิ่มประชากรใหทันที ขอมูลที่นํามาใชในการคํานวณมาจากแหลงขอมูลทะเบียน
ราษฎรที่เก็บรวบรวมขอมูลโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เวิรกชีต ที่ 2 เปนการคํานวณอัตราเพิ่มประชากรโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมไดตามชวงเวลา ตัวแบบที่สรางขึ้น
ใชชวงเวลาทุก ๆ 10 ป เพื่อใหสอดคลองกับชวงเวลาของการทําสํามะโนประชากร ขอมูลที่นํามาใชในการคํานวณเปน
ขอมูลที่มาจากสํามะโนประชากรซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
ตัวอยางการนําตัวแบบเพื่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรมาใชงาน
ตารางที่ 2.5 เปนตัวอยางของการนําตัวแบบมาใชในการคํานวณอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรของเทศบาล
เมืองราชบุรีโดยเปนการคํานวณอัตราเพิ่มประชากรตอป ซึ่งผูใชตัวแบบเพียงแตเติมจํานวนประชากรที่จําแนกเปนรายป
ลงในชองวาง ตัวแบบซึ่งมีสูตรสําเร็จของการคํานวณก็จะคํานวณรอยละของอัตราเพิ่มประชากรตอปให ซึ่งสถิติจาก
ตารางที่ 2.5 แสดงใหเห็นวาระหวางป 2540 ถึง 2547 ประชากรในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีมีแนวโนมลดลงทุกป ทั้งนี้
เพราะอัตราเพิ่มประชากรตอปที่คํานวณไดเป นตัวเลขติดลบ ที่นาสนใจก็คือ ในป 2547 อัตราการเปลี่ยนแปลง
ประชากรลดลงถึงรอยละ 14.63 ตอป ซึ่งเปนอัตราที่ผิดปกติ ทั้งนี้เพราะในป 2547 มีการปรับปรุงตัวเลขทะเบียน
ราษฎรโดยมีการคัดชื่อประชากรที่ไมไดพักอาศัยในครัวเรือนเปนเวลานานออกจากทะเบียนราษฎรซึ่งปรากฏการณนี้พบ
ในทุกพื้นที่ของประเทศมิใชเพียงในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีเทานั้น ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาการคํานวณอัตราการ
เปลี่ยนแปลงประชากรรายป ทําใหผูใชตัวแบบมีขอมูลที่แสดงใหเห็นแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงประชากรรายป และ
ชวยใหผูใชตัวแบบไดเห็นถึงความผิดปกติหรือความเบี่ยงเบนของการเปลี่ยนแปลงประชากร ซึ่งจะไดเปนขอสังเกตให
ผูใชขอมูลและตัวแบบมีความระมัดระวังในการนําขอมูลไปใชและวิเคราะหขอมูลดวยความระมัดระวังและดําเนินการ
อยางมีเหตุผล

19

คนในป 2549 โดยใหอัตราเพิ่มประชากรเทากับรอยละ 1.1 ตอป (r = 0.011) จะเปนดังนี้
n
=
[loge (P2548/P2545)]/0.011
=
[loge (9,500/8,200)]/0.011
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ตารางที่ 2.6 เปนตัวอยางการคํานวณอัตราเพิ่มประชากรของเทศบาลในอําเภอเมืองราชบุรีทุกชวงเวลา 10 โดย
ใชขอมูลจากสํามะโนประชากรตั้งแต ป 2513 ถึง ป 2543 ซึ่งเมื่อเติมจํานวนประชากรในชองวาง ตัวแบบจะคํานวณ
อัตราการเพิมประชากรรายปใหโดยอัตโนมัติ
ตารางที่ 2.5 อัตราการเพิ่มประชากรในกรณีที่จํานวนประชากรจําแนกเปนรายป (เวิรกชีตที่ 1)
เทศบาลเมืองราชบุรี
ป
จํานวน
อัตราเพิ่มตอป
อัตราเพิ่มตอป (%)
2540
46,097
2541
45,878
2542
45,356
2543
44,678
2544
44,486
2545
44,382
2546
44,065
2547
38,066
2548
38,149
2549
38,208
ที่มา : สถิติทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

-0.0048
-0.0114
-0.0151
-0.0043
-0.0023
-0.0072
-0.1463
0.0022
0.0015

-0.4762
-1.1443
-1.5061
-0.4307
-0.2341
-0.7168
-14.6344
0.2178
0.1545

ตารางที่ 2.6 อัตราการเพิ่มประชากรในกรณีที่จํานวนประชากรจําแนกเปนราย 10 ป (เวิรกชีตที่ 2)
เขตเทศบาลในอําเภอเมืองราชบุรี
ป
จํานวน
อัตราเพิ่มตอป
อัตราเพิ่มตอป (%)
2513
32,271
2523
40,404
0.0225
2.2476
2533
46,558
0.0142
1.4177
2543
82,803
0.0576
5.7577
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ สํามะโนประชากร พ.ศ. 2513 2523 2533 และ 2543
หมายเหตุ : พื้นที่ที่ศึกษาคือเขตเทศบาลในอําเภอเมืองราชบุรีเพราะสํามะโนประชากรไมไดจําแนกขอมูลตามเขต
เทศบาลตําบล
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ขอแนะนําในการใชตัวแบบ
1) สูตรที่ใชในการคํานวณอัตราเพิ่มประชากรมีหลายสูตร แตสูตรที่ใกลเคียงการเพิ่มประชากรตาม
สถานการณที่เปนจริงมากที่สุดคือ วิธีตอเนื่อง (exponential method) ซึ่งตัวแบบมาตรฐานที่จัดทําขึ้นใชสูตรนี้ในการ
คํานวณ
2) การคํานวณอัตราเพิ่มประชากรมักใชขอมูลทุติยภูมิ ไมวาจะเปนขอมูลจากทะเบียนราษฎรหรือขอมูลจาก
สํามะโนประชากร ทั้งนี้เพราะการเก็บรวบรวมขอมูลโดยหนวยงานดานผังเมืองมีขอจํากัดคอนขางสูงในเรื่องของบุคลากร
และงบประมาณ
ในกรณีที่นําขอมูลจากทะเบียนราษฎรและสํามะโนประชากรมาใชในการคํานวณ อัตราเพิ่มประชากรที่คํานวณ
ไดจะไมใชอัตราเพิ่มประชากรในเขตผังเมืองรวม ทั้งนี้ เพราะขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิของทางราชการใชการแบง
พื้นที่ตามเขตการปกครองไมสอดคลองกับเขตผังเมืองรวม
หากตองการใหอัตราเพิ่มประชากรสะทอนใหเห็นถึงภาพของประชากรในเขตผังเมืองรวมไดใกลเคียงที่สุด ผูใช
แบบจําลองจะตองเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมโดยใชวิธีการสํารวจแบบสุมตัวอยาง เพื่อศึกษาวาพื้นที่ตามเขตปกครองซึ่ง
สวนใหญมักหมายถึงตําบล ที่ถูกผนวกไวในการคํานวณนั้น มีประชากรในตําบลนั้นเปนสัดสวนเทาใดที่อาศัยในเขตผัง
เมืองรวม แลวนําสัดสวนดังกลาวคูณกับจํานวนประชากรของตําบล เพื่อตัดจํานวนประชากรที่อยูนอกพื้นที่ผังเมืองรวม
ออกจากการคํานวณ
ตารางที่ 2.7 เปนตัวอยางการคํานวณอัตราเพิ่มประชากรในเขตเทศบาล 2 แหง คือ เทศบาลตําบลหลักเมือง
เทศบาลเมือง และเมืองราชบุรีตามเขตผังเมืองรวมราชบุรีโดยผนวกประชากรของตําบลหลุมดิน ตําบลเจดียหัก ตําบล
ดอนตะโก และตําบลบานไร รวม 4 ตําบลเขาไวในกับเขตเมืองราชบุรี ซชการคํานวณอัตราเพิ่มในเขตเมืองราชบุรีที่รวม
ประชากรทั้งหมดในพื้นที่ 4 ตําบล จะทําใหมีจํานวนประชากรในเขตผังเมืองรวมมากกวาความเปนจริง
ดังนั้น หากตองการจํานวนประชากรที่ใกลเคียงกับจํานวนประชากรที่พักอาศัยในเขตผังเมืองรวม จะตองทํา
การสํารวจประชากรในพื้นที่ 4 ตําบลวา ประชากรในแตละตําบลพักอาศัยอยูในเขตพื้นที่ผังเมืองรวมเปนสัดสวนเทาใด
ของประชากรทั้งตําบล แลวนําสัดสวนที่ไดจากการสํารวจของแตละตําบลนั้นมาคูณกับจํานวนประชากรของตําบลกอนที่
จะนําจํานวนประชากรไปคํานวณหาอัตราเพิ่มประชากร ในกรณีนี้สมมติวา ผูที่รับผิดชอบงานผังเมืองของจังหวัดราชบุรี
มีขอมูลเกี่ยวกับสัดสวนของประชากรที่พักอาศัยในเขตผังเมืองรวมจําแนกตามตําบลทั้ง 4 ตําบลซึ่งเก็บรวบรวมไวตั้งแต
ป 2545 และมีสมมติฐานวาสัดสวนดังกลาวไมเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 5 ป (ตั้งแต ป 2545 ถึงป 2549) ผูใช
แบบจําลองสามารถปรับจํานวนประชากรในแตละตําบลเพื่อนํามาใชในการคํานวณอัตราเพิ่มประชากรไดดังตัวอยางใน
ตารางที่ 2.8 หลังจากนั้นจึงนําจํานวนประชากรของแตละตําบลที่ปรับแลวไปใชในการคํานวณอัตราเพิ่มประชากรใหม
ดังตัวอยางในตารางที่ 2.9
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(1) ความรูเบื้องตนและแนวคิดพื้นฐานในเรื่ององคประกอบของประชากร
ขอมูลที่เกี่ยวของกับลักษณะหรือองคประกอบของประชากรอาจแบงไดเปน 2 ลักษณะคือ
1) คุณลักษณะที่คงที่หรือคอนขางคงที่ (fixed characteristics หรือ relatively permanent attributes)
เปนขอมูลที่ไมเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงไมมากนักตามเวลา ในทางประชากรศาสตร ลักษณะที่คงที่ของประชากร
(static population) ไดแก เพศ อายุ ประมิดประชากร วัน เดือน ปเกิด เชื้อชาติ กลุมเลือด ความสูง (ของผูใหญ)
ระดับการศึกษา (ของผูใหญ)
2) คุณลักษณะที่แปรผัน (variable characteristics) ในทางประชากรศาสตร ลักษณะที่ไมคงที่ของ
ประชากร (dynamic population) ประกอบดวย เหตุการณชีพ (การเกิด การตาย) และการเปลี่ยนแปลงทางประชากร
นอกจากนี้ การวัดคุณลักษณะประชากรที่แปรผันมีความจําเปนตองกําหนดคําจํากัดความใหชัดเจนเพื่อใหเกิดความ
เขาใจที่ตรงกัน เชน คุณลักษณะที่เกี่ยวกับรายได เขตที่พักอาศัย สถานภาพการทํางาน สถานภาพสมรส อาชีพ ฯลฯ
ตัวอยางเชน หากตองการศึกษาสถานภาพสมรสของบุคคล สิ่งที่ผูศึกษาจะตองดําเนินการในเบื้องตนคือ การ
ใหคําจํากัดความในเรื่อง “การสมรส” วาหมายถึงอะไร หากผูศึกษาใหคําจํากัดความวา การสมรสหมายถึงการที่หญิง
ชายสรางครอบครัวอยูดวยกันโดยตองมีการจดทะเบียนสมรส ในกรณีนี้ หญิงชายที่ใชชีวิตคูรวมกันโดยไมมีทะเบียน
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3.1.2.3 การศึกษาโครงสรางประชากรและการสรางประมิดประชากร
หลักการและเหตุผล
โครงสรางทางประชากรประกอบดวยคุณลักษณะหรือองคประกอบหลายประการ ไดแก เพศ อายุ เชื้อชาติ
สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได ภาษา และศาสนา เปนตน การศึกษาองคประกอบของประชากรของพื้นที่ จะ
ชวยใหเห็นภาพและเขาใจถึงแนวโนม แบบแผนเกี่ยวกับการเกิด การตาย การยายถิ่น การตั้งถิ่นฐาน และการใช
ประโยชนจากที่ดินไดดียิ่งขึ้น
ในบรรดาองคประกอบเหลานี้ คุณลักษณะที่สําคัญและสามารถรวบรวมขอมูลมาใชในการศึกษาไดไมยากนัก
คือ องคประกอบดานเพศและอายุ เพราะเปนขอมูลพื้นฐานที่ตองมีการจัดเก็บอยูโดยทั่วไปในทุกพื้นที่ นอกจากนี้
คุณลักษณะทางดานเพศและอายุยังมีความสําคัญตอพฤติกรรมและทัศนคติของประชากร ซึ่งมีผลตอแบบแผนในการ
ดําเนินชีวิต การใชบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รูปแบบของการเดินทางและการใชบริการขนสงสาธารณะ
รวมทั้งการตั้งถิ่นฐานและการกระจายตัวของประชากร สาระสําคัญที่จะกลาวถึงตอไปนี้ เปนการนําเสนอใหเห็นถึง
ความสําคัญของตัวแปรเพศและอายุ การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางประชากร การสรางและการใชงานประมิดประชากร
ไดแก
1) ความรูเบื้องตนและแนวคิดพื้นฐานในเรื่ององคประกอบของประชากร
- คุณลักษณะที่คงที่ของประชากร (static population)
- คุณลักษณะที่ไมคงที่ของประชากร (dynamic population)
2) วิธีการคํานวณองคประกอบในเรื่องเพศและอายุ
3) การศึกษาโครงสรางทางประชากร
4) วิธีการสรางประมิดประชากร การใชงาน และขอจํากัด
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สมรสจะไมถือวาเปนผูที่สมรสแลว หรืออีกตัวอยางหนึ่งคือการศึกษาสถานภาพการทํางาน หากขอมูลที่ใชในการศึกษา
ที่มาจากหลายแหลงใหคําจํากัดความของการทํางานแตกตางกัน การนําขอมูลมาใชในการเปรียบเทียบจะมีขอจํากัด
กลาวคือ หากขอมูลแหลงหนึ่งใหคําจํากัดความวา “การทํางาน” หมายถึงการประกอบอาชีพที่มีรายไดในรอบ 1 สัปดาห
กอนการสํารวจ แตอีกแหลงหนึ่งใหคําจํากัดความ “การทํางาน” วาหมายถึงการประกอบอาชีพที่มีรายไดในรอบ 1 ปที่
ผานมา ขอมูลในเรื่องสถานภาพการทํางานจากแหลงขอมูลทั้ง 2 แหลงนี้ยอมไมสามารถนํามาใชในการเปรียบเทียบหรือ
ศึกษาแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในสถานภาพการทํางานได ดวยเหตุนี้ การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะ
ทางประชากรที่มีการแปรผันจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ จึงมีความจําเปนที่ผูศึกษาจะตองมีขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคํา
จํากัดความที่ใชกับคุณลักษณะทางประชากรนั้นๆกอนวาสอดคลองกับจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
หรือไม หรือมีขอจํากัดอยางใดในการเก็บรวบรวมขอมูล
(2) วิธีการคํานวณองคประกอบในเรือ่ งเพศและอายุ
เนื่องจากองคประกอบเรื่องอายุและเพศเปนปจจัยพื้นฐานที่มีผลกระทบทั้งตอเศรษฐกิจ สังคม และงานดานผัง
เมืองเพื่อการรองรับการจัดการในเรื่องการใชพื้นที่ และการจัดเตรียมปจจัยพื้นฐานทางดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และบริการทางสังคมดานอื่น ๆ ดังนั้น การศึกษาองคประกอบเรื่องเพศและอายุจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญ นอกจากนี้
การที่องคประกอบประชากรในเรื่องเพศและอายุมีคุณลักษณะที่คอนขางคงที่ จึงสงผลใหการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องทั้ง
สองเปนไปไดงาย เพราะนอกจากจะมีความชัดเจนในแงของคําจํากัดความที่ใชเหมือนกันในทุกพื้นที่แลว ยังงายแกการ
เก็บรวบรวมขอมูล ดังนั้น จึงพบวาขอมูลเกี่ยวกับเพศและอายุเปนขอมูลพื้นฐานที่มีการเก็บรวบรวมในทุกพื้นที่และ
ขอมูลที่มีก็เปนขอมูลที่มีความตอเนื่องในแงของเวลาดวย
2.1) องคประกอบดานเพศ มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตองานดานผังเมือง ทั้งนี้เพราะเพศที่แตกตาง
กันจะมีพฤติกรรม คานิยม ความเชื่อ และวิถีชีวิตที่แตกตางกัน ซึ่งองคประกอบเหลานี้มีผลกระทบตอสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม รูปแบบการใชพื้นที่และความตองการบริการตางๆทางสังคมซึ่งเขามาเกี่ยวของกับการจัดการดานผัง
เมืองดวย
ในสังคมหนึ่ง ๆ ความสมดุลระหวางเพศเปนสิ่งที่สําคัญ การขาดความสมดุลระหวางเพศมีผลกระทบทางดาน
กําลังแรงงาน การเขาสูแรงงาน รูปแบบของอาชีพ การประกอบการ และความตองการบริการสาธารณะตาง ๆ ทั้งดาน
สังคมและการแพทย การอนามัย มาตรการทางประชากรศาสตรที่ใชเพื่อแสดงสมดุลระหวางเพศของประชากรในพื้นที่
ใดพื้นที่หนึ่งคือ อัตราสวนเพศ (sex ratio) ซึ่งหมายถึงจํานวนผูชายตอผูหญิง 100 คน ในพื้นที่ โดยมีสูตรในการ
คํานวณดังนี้

=
(M/F) x k
จํานวนรวมของประชากรเพศชายในพื้นที่หนึ่ง
จํานวนรวมของประชากรเพศหญิงในพื้นที่เดียวกัน
คาคงที่ ซึ่งเทากับ 100
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อัตราสวนเพศ
M
หมายถึง
F
หมายถึง
k
หมายถึง

ความแตกตางระหวางจํานวนประชากรชายกับหญิงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง จะขึ้นอยูกับปจจัยใดปจจัยหนึ่งหรือ
ทุกปจจัยใน 3 ขอตอไปนี้
- มีความแตกตางระหวางเพศเมื่อแรกเกิด โดยธรรมชาติของการเกิด จะมีทารกเพศชายเกิดมากกวาทารก
เพศหญิง ดังนั้น “อัตราสวนเพศเมื่อแรกเกิด” (sex ratio at birth) ซึ่งหมายถึงอัตราสวนระหวางทารกเพศชายและ
ทารกเพศหญิง 100 คน ปกติจะอยูในราว 105 ถึง 107
- มีความแตกตางระหวางเพศเมื่อตาย เพราะโดยปกติมักจะพบวา อัตราตายของผูชายจะสูงกวาผูหญิงในทุก
กลุมอายุ
- มีความแตกตางระหวางเพศในการยายถิ่น เพราะพฤติกรรมการยายถิ่นของเพศหญิงมักเปนการยายถิ่นใน
ระยะใกล ๆ ในขณะที่เพศชายมีแนวโนมที่จะยายถิ่นในระยะทางที่ไกล ๆ
2.2) องคประกอบดานอายุ ความรูเรื่ององคประกอบดานอายุของประชากรเปนพื้นฐานของการวิเคราะหทาง
ประชากรเกือบทุกดาน ทั้งนี้เพราะสัดสวนของปนระชากรในแตละกลุมอายุที่แตกตางกันในพื้นที่หนึ่งหรือสังคมหนึ่งจะมี
ผลกระทบตอ อัตราเกิด อัตราตาย อั ตราการยายถิ่น การตั้ง ถิ่ นฐาน และความต องการดานปจ จัย ที่เกี่ย วขอ งกับ
โครงสรางพื้นฐานและสวัสดิการหรือบริการทางสังคม มาตรวัดองคประกอบดานอายุที่ใหภาพเกี่ยวกับความแตกตาง
ระหวางประชากรกลุมอายุที่สําคัญคือ “อัตราสวนพึ่งพิง (ทางอายุ)” (dependency ratio) ซึ่งหมายถึง ประชากรใน
กลุม อายุที่ยั ง ไมส ามารถทํ า งานได ห รื อ พน วัย ทํา งานไปแลว ต อ ประชากรที่กํ าลัง ทํ างาน หรื อ กลาวอีก นัย หนึ่ ง คื อ
ประชากรในกลุมเด็กและในวัยสูงอายุ (อายุ ต่ํากวา 15 ป และอายุ 60 หรือ 65 ปขึ้นไป) นับเปนประชากรที่ตอง “พึ่งพิง
ทางเศรษฐกิจ” ตอ “ประชากรในวัยทํางาน” (อายุระหวาง 15 ถึง 59 ป หรือ ระหวาง 15 ถึง 64 ป) นอกจากนี้ ยังมีการ
คํานวณ “อัตราสวนพึ่งพิงวัยเด็ก” และ “อัตราสวนพึ่งพิงวัยชรา” ดวย โดยมีสูตรที่ใชในการคํานวณดังนี้
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อัตราสวนพึ่งพิง
อัตราสวนพึ่งพิงวัยเด็ก
อัตราสวนพึ่งพิงวัยชรา
P 0-14
P 15-59
P 60+
k

=
[(P 0-14 + P60+)/P15-59] x k
=
(P0-14/P15-59) x k
=
(P60+/P15-59) x k
หมายถึง
ประชากรอายุระหวาง 0 ถึง 14 ป
หมายถึง
ประชากรอายุระหวา 15 ถึง 59 ป
หมายถึง
ประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป
หมายถึง
คาคงที่ ซึ่งเทากับ 100

(3) วิธีการสรางประมิดประชากร การใชงาน และขอจํากัด
ประมิดประชากร (population pyramid) เปนกราฟที่แสดงถึงการกระจายตัวของประชากรตามอายุและเพศ
ในพื้นที่หนึ่งในเวลาหนึ่ง ลักษณะของกราฟที่ใชคือกราฟแทงที่วางตามแนวนอน กราฟแตละแทงแสดงอายุซึ่งอาจจะเปน
อายุรายป กลุมอายุ 5 ป หรือกลุมอายุขนาดอื่นก็ไดขึ้นอยูกับวาขอมูลอายุจําแนกตามเพศที่เก็บรวบรวมมานั้นมี
รายละเอียดเพียงใด กราฟแสดงอายุเหลานี้วางเรียงกัน เริ่มจากอายุนอยที่สุดอยูลางสุด แลวคอยเปนอายุที่สูงขึ้นไป
จนถึงกลุมอายุสูงสุด การนําเสนอกราฟจะนําเสนอกลุมอายุจําแนกตามเพศ โดยกราฟแทงอายุของประชากรชายอยูทาง
ซายมือและของประชากรหญิงอยูทางขวามือ กราฟแทงของแตละเพศจะเริ่มจากแกนกลาง ความยาวของกราฟแทง
แสดงถึงจํานวนหรือสัดสวนของประชากรหญิงและชายในแตละกลุมอายุ ความหนาของกราฟแทงแสดงถึงอายุ ซึ่ง
โดยทั่วไปใชกลุมอายุ 5 ป หากขนาดของกลุมอายุเทากัน ความหนาของกราฟแตละแทงจะเทากันหมด
ขอจํากัดประการหนึ่งของการสรางประมิดประชากรก็คือ ขอมูลกลุมอายุสูงสุดมักเปนกลุมอายุเปดและขาด
ขอมูลในรายละเอียด เชน มีขอมูลเพียงวา อายุตั้งแต 75 ปขึ้นไป หรืออายุตั้งแต 80 ปขึ้นไป โดยไมมีขอมูลจําแนกกลุม
อายุออกเปนกลุมอายุ 5 ป การรวมจํานวนประชากรในกลุมอายุสูงสุดเขาไวดวยกันแลวนํามาสรางประมิดประชากรโดย
ใหมีขนาดความกวางของกราฟแทงเทากับกลุมอายุอื่น ๆ นั้นเปนวิธีที่ไมถูกตอง เพราะจะทําใหมีความเขาใจผิดไดวา
กลุมประชากรในวัยสูงอายุเปนกลุมที่มีจํานวนและสัดสวนสูงกวากลุมอายุอื่น ๆ ที่ใกลเคียงกับกลุมผูสูงอายุ ดังนั้น
ทางออกที่ควรทําคือ ตัดกลุมอายุสุดทายที่ไมมีขอมูลจําแนกตามกลุมอายุ 5 ปออกไปจากการนําเสนอ ยกตัวอยางเชน
ถามีขอมูลของประชากรกลุมอายุ 75-79 ป และ กลุมอายุ 80 ปขึ้นไป (กลุมอายุเปด) การสรางประมิดประชากรควร
หยุดที่กลุมอายุ 75-79 ป หรือถาตองการตอขึ้นไปก็ทํากราฟแทงวางสูงขึ้นไป แตใหมีขนาดสั้นกวากลุมอายุ 75-79 ป
การสรางประมิดประชากรอาจสรางได 2 แบบคือ
1) การใชจํานวนสัมบูรณ (absolute number) โดยใชจํานวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศ สราง
เปนตารางกราฟ ถึงแมประมิดประชากรที่สรางโดยใชจํานวนประชากร อาจใชเพื่อเปรียบเทียบทั้งขนาดและโครงสราง
ของประชากรตั้งแต 2 พื้นที่ขึ้นไปได แตวิธีนี้ก็มีขอจํากัดถาประชากรของพื้นที่ที่ใชในการเปรียบเทียบมีจํานวนประชากร
แตกตางกันมาก อาทิเชน เปรียบเทียบประชากรระหวางประเทศจีน ไทย และสิงคโปร หรือเปรียบเทียบระหวาง
ประชากรของกรุงเทพมหานครกับจังหวัดระนอง เปนตน

การใชจํานวนสัมพัทธในการสรางประมิดประชากรนั้นขึ้นอยูกับเปาหมายวาตองการศึกษาอะไร แตวิธีที่นิยมใช
คือวิธีที่ผลรวมของประชากรชาย-หญิงเปน รอยละ 100 (วิธีที่ 2.1) มากกวาวิธีที่ใหผลรวมของแตละเพศเปนรอยละ
100 (วิธีที่ 2.2) ทั้งนี้เพราะแสดงถึงการกระจายตัวของประชากรตามกลุมอายุและเพศไดดีกวา เชน ถาสัดสวนของเพศ
ชายมีมากกวาเพศหญิงในแตละกลุมอายุก็จะทราบไดงายจากตารางภาพประมิด ซึ่งวิธีที่ใหผลรวมของแตละเพศเปน
รอยละ 100 จะไมแสดงใหเห็นถึงความแตกตางดังกลาว
วิธีที่ใหผลรวมของแตละเพศเปนรอยละ 100 (วิธีที่ 2.2) มีประโยชนในแงที่วา แสดงใหเห็นถึงการกระจายตัว
ของประชากรแตละกลุมอายุภายในเพศหนึ่งๆไดดี คือ ในเพศเดียวกันนั้น มีประชากรแตละกลุมอายุในสัดสวนเทาใด
ซึ่งวิธีนี้ไมมีประโยชนมากนักถาตองการเปรียบเทียบการกระจายตัวระหวางเพศชายและเพศหญิงของพื้นที่เดียวกัน
ผลผลิต:
ผลผลิตจากการศึกษาสวนนี้คือตัวแบบมาตรฐานซึ่งเปนเวิรกชีตที่สรางดวยโปรแกรม Microsoft Excel
แบบจําลองนี้มีชื่อวา “P3-PopPyramid” ซึ่งผูใชสามารถนําไปใชในการคํานวณสัดสวนประชากรจําแนกตามเพศและ
กลุมอายุ โดยเพียงแตบันทึกจํานวนประชากรแตละเพศตามกลุมอายุลงในชองวาง โปรแกรมก็จะคํานวณสัดสวนให
ทันที
เวิรกชีต “โครงสรางประชากร” ที่จัดเตรียมไวประกอบดวย 4 เวิรกชีต
เวิรกชีต ที่ 1 เปนการคํานวณสัดสวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศโดยใหจํานวนประชากรทั้งหมด
(ทั้ง 2 เพศ) เปนรอยละ100 และกระจายรอยละออกไปตามจํานวนประชากรแตละกลุมอายุและแตละเพศ (วิธีที่ 1)
เวิรกชีต ที่ 2 เปนการคํานวณสัดสวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศโดยใหจํานวนประชากรรวมของ
แตละเพศเปนรอยละ 100 แลวกระจายรอยละออกไปตามจํานวนประชากรแตละกลุมอายุ (วิธีที่ 2)
เวิรกชีต ที่ 3 และ 4 เปนการสรางกราฟประมิดประชากร โดย เวิรกชีต ที่ 3 เปนประมิดประชากรที่ไดจากการ
คํานวณโดยใหจํานวนประชากรทั้งหมด (ทั้ง 2 เพศ) เปนรอยละ 100 (คํานวณจาก เวิรกชีต ที่1) เวิรกชีต ที่ 4 เปนประ
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ดังนั้น การสรางประมิดประชากรโดยใชจํานวนประชากรจึงเหมาะสมที่จะใชกับการเปรียบเทียบประชากรที่มี
ขนาดไลเลี่ยกัน เชนการสรางประมิดที่แสดงถึงจํานวนประชากรของพื้นที่เดียวกันในระยะเวลาที่ตางกัน เชน ในระยะ
10ปตอมา ซึ่งจะแสดงใหเห็นไดชัดถึงจํานวนประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากรของพื้นที่นั้นในแตละเพศและ
แตละกลุมอายุในชวงเวลา 10 ป
2) การใชจํานวนสัมพัทธ (relative number) ดวยการใชสัดสวน ซึ่งสามารถสรางประมิดประชากรได 2 วิธี
คือ
- ใชจํานวนประชากรทั้งหมด (ทั้ง 2 เพศ) เปนรอยละ แลวกระจายรอยละออกไปตามจํานวน
ประชากรแตละกลุมอายุและแตละเพศ
- ใหจํานวนประชากรรวมของแตละเพศเปนรอยละ แลวกระจายรอยละออกไปตามจํานวน
ประชากรแตละกลุมอายุ
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มิดประชากรที่ไดจากการคํานวณโดยโดยใหจํานวนประชากรรวมของแตละเพศเปนรอยละ 100 การสรางกราฟสําหรับป
ระมิดมีขอที่ควรคํานึงถึงดังนี้
1) สัดสวนของประชากรเพศชายจะอยูดานซายของประมิดเสมอ
2) เมื่ อ สร า งแผนภู มิ ป ร ะมิ ด ประชากร สั ด ส ว นของประชากรในแต ล ะกลุ ม อายุ ข องเพศชายต อ งเพิ่ ม
เครื่องหมายลบ (-) ไวหนาตัวเลขเพื่อกําหนดใหสัดสวนประชากรของกลุมผูชายถูกนําเสนอดานซายมือ
3) เนื่องจากสัดสวนกลุมอายุถูกนําเสนอตามแนวนอน ดังนั้น กราฟแทง (bar chart) ที่ใชจึงตองใชตาม
แนวนอน
ตัวอยางการนําตัวแบบเพื่อการศึกษาองคประกอบประชากรมาใชงาน
จากตารางที่ 2.10 เปนตัวอยางการคํานวณสัดสวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศโดยใหจํานวน
ประชากรทั้งหมด (ทั้ง 2 เพศ) เปนรอยละ 100 ซึ่งใหผลการคํานวณที่แตกตางจากตารางที่ 2.11คํานวณสัดสวน
ประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศโดยใหจํานวนประชากรรวมแตละเพศเปนรอยละ 100 ซึ่งผลการศึกษาจากตาราง
ที่ 2.10จะทําใหผูใชตัวแบบสามารถเปรียบเทียบไดวาสัดสวนของประชากรเพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกันตาม
กลุมอายุหรือไม มากนอยเพียงใด ซึ่งมีขอสังเกตวา ในกลุมประชากรวัยเด็กและวัยหนุมสาว (อายุระหวาง 0 ถึง 14 ป)
ประชากรเพศชายมีสัดสวนสูงกวาเพศหญิง แตเมื่อเขาสูวัยกลางคน สัดสวนของประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงจะ
ใกลเคียงกัน และสัดสวนของประชากรเพศหญิงจะเพิ่มสูงกวาเพศชายอยางรวดเร็วเมื่อยางเขาสูวัยสูงอายุ (อายุ 60 ป
และมากกวา) และเปนที่นาสังเกตวาในกลุมอายุ 85 ปและสูงกวานั้นประชากรเพศหญิงจะสูงกวาประชากรเพศชายถึง
เทาตัว
สําหรับสถิติจากตารางที่ 2.11 นั้น ไมสามารถใชเพื่อการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางประชากรเพศชาย
และหญิงตามกลุมอายุได ทั้งนี้เพราะประชากรฐานที่ใชในการคํานวณจําแนกตามเพศ โดยใหจํานวนประชากรรวมแตละ
เพศเปนรอยละ 100 เปอรเซ็นต จึงใชประโยชนไดเพียงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมอายุตางๆของเพศ
เดียวกันเทานั้น
เมื่อนําขอมูลจากตารางที่ 2.10 มากรอกในเวิรกชีตที่ 3 และ 4 จะไดกราฟปรามิดประชากรดังในตารางที่ 2.12
และ 2.13 ตามลําดับ
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6,178
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11,875

3.37

3.10

5-9 ป

6,925

6,518
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10-14 ป

6,988
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15-19 ป

8,426
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4.59

4.21
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9,283

7,729

17,012

5.06
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25-29 ป

7,826

7,750

15,576

4.26

4.22

30-34 ป

7,629

8,380

16,009

4.16

4.57

35-39 ป

7,762

8,489

16,251

4.23

4.63

40-44 ป

7,119

8,239

15,358

3.88

4.49

45-49 ป

5,862

6,483

12,345

3.19

3.53

50-54 ป

4,131

4,716

8,847

2.25

2.57

55-59 ป

3,293

3,743

7,036

1.79

2.04

60-64 ป

2,982

3,528

6,510

1.62

1.92

65-69 ป

2,184

2,867

5,051

1.19

1.56

70-74 ป

1,678

2,188

3,866

0.91

1.19

75-79 ป

912

1,343

2,255

0.50

0.73

80 -84ป

542

768

1,310

0.30

0.42

85 ปขึ้นไป

267

640

907

0.15

0.35

รวม
89,987
93,541 183,528
49.03
50.97
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2543 (ประชากรอําเภอเมืองราชบุรี)
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ตารางที่ 2.10 สัดสวนประชากรจําแนกตามเพศและอายุ
ใชคํานวณสัดสวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศคํานวณโดยใหจํานวนประชากรทั้งหมด (ทั้ง 2 เพศ)
เปนรอยละ 100
จํานวนประชากร (คน)
สัดสวนแยกตามเพศ
กลุมอายุ
ชาย
หญิง
รวม ชาย (รอยละ)
หญิง (รอยละ)
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ตารางที่ 2.11 สัดสวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศเมื่อรวมประชากรชายและหญิงเปนรอยละ 100
ใชคํานวณสัดสวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศ คํานวณโดยใหจํานวนประชากรรวมแตละประเพศ
เปนรอยละ 100

กลุมอายุ

จํานวนประชากร (คน)

สัดสวนแยกตามเพศ

ชาย

หญิง

รวม

0-4 ป

6,178

5,697

11,875

6.87

6.09

5-9 ป

6,925

6,518

13,443

7.70

6.97

10-14 ป

6,988

6,734

13,722

7.77

7.20

15-19 ป

8,426

7,729

16,155

9.36

8.26

20-24 ป

9,283

7,729

17,012

10.32

8.26

25-29 ป

7,826

7,750

15,576

8.70

8.29

30-34 ป

7,629

8,380

16,009

8.48

8.96

35-39 ป

7,762

8,489

16,251

8.63

9.08

40-44 ป

7,119

8,239

15,358

7.91

8.81

45-49 ป

5,862

6,483

12,345

6.51

6.93

50-54 ป

4,131

4,716

8,847

4.59

5.04

55-59 ป

3,293

3,743

7,036

3.66

4.00

60-64 ป

2,982

3,528

6,510

3.31

3.77

65-69 ป

2,184

2,867

5,051

2.43

3.06

70-74 ป

1,678

2,188

3,866

1.86

2.34

75-79 ป

912

1,343

2,255

1.01

1.44

80 -84ป

542

768

1,310

0.60

0.82

85 ปขึ้นไป

267

640

907

0.30

0.68

ชาย (รอยละ)

หญิง (รอยละ)

รวม
89,987
93,541 183,528
100.00
100.00
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2543 (ประชากรอําเภอเมืองราชบุรี
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3.67

15-19 ป
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20-24 ป
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4.21

25-29 ป

-4.26

4.22

30-34 ป

-4.16

4.57

35-39 ป

-4.23

4.63

40-44 ป

-3.88

4.49

45-49 ป

-3.19

3.53

50-54 ป

-2.25

2.57

55-59 ป

-1.79

2.04

60-64 ป

-1.62

1.92

65-69 ป

-1.19

1.56

70-74 ป

-0.91

1.19

75-79 ป

-0.50

0.73

80-84ป

-0.30

0.42
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ตารางที่ 2.12 สัดสวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศเมื่อรวมประชากรชายและหญิงเปนรอยละ 100
สัดสวนประชากร
กลุมอายุ
ชาย
หญิง
0-4 ป
-3.37
3.10

17
15
13
11
หญิง
ชาย

9
7
5
3
1
-6.00

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00
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ตารางที่ 2.13 สัดสวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศเมื่อแยกประชากรชายและหญิงเปนรอยละ 100
สัดสวนประชากร
กลุมอายุ
ชาย
หญิง
0-4 ป
-6.87
6.09
5-9 ป

-7.70

6.97

10-14 ป

-7.77

7.20

15-19 ป

-9.36

8.26

20-24 ป

-10.32

8.26

25-29 ป

-8.70

8.29

30-34 ป

-8.48

8.96

35-39 ป

-8.63

9.08

40-44 ป

-7.91

8.81

45-49 ป

-6.51

6.93

50-54 ป

-4.59

5.04

55-59 ป

-3.66

4.00

60-64 ป

-3.31

3.77

65-69 ป

-2.43

3.06

70-74 ป

-1.86

2.34

75-79 ป

-1.01

1.44

80-84ป

-0.60

0.82

16
13
10

หญิง
ชาย

7
4
1
-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

ขอแนะนําในการใชตัวแบบ
1) ถึงแมตัวแบบที่สรางขึ้นจะใชวิธีการคํานวณสัดสวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศ 2 วิธี แตวิธีที่
ผูใชควรนํามาใชในการคํานวณคือวิธีที่ใหจํานวนประชากรทั้งหมด (ทั้ง 2 เพศ) เปนรอยละ 100 และกระจายรอยละ
ออกไปตามจํานวนประชากรแตละกลุมอายุและแตละเพศ ทั้งนี้เพราะสามารถนํามาใชประโยชนในการศึกษาเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางประชากรไดดีกวา
2) สิ่งที่ควรคํานึงถึงก็คือ ไมวาจะใชวิธีใดในการสรางประมิดประชากร หากเปนขอมูลประชากรของพื้นที่
เดียวกัน ในภาวการณ ปกติ ที่ไ มไ ดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องการเกิด การตาย หรือการยายถิ่นจนผิดสังเกต ไม
จําเปนตองสรางประมิดประชากรเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเพศและอายุทุกป ทั้งนี้เพราะโครงสรางดานอายุ
และเพศของประชากรพื้นที่เดียวกันจะไมเปลี่ยนแปลงอยางมากหรือแตกตางจากโครงสรางเดิมมากนัก ดวยเหตุนี้ จึง
มักพบวาการใชประมิดประชากรของพื้นที่เดียวกัน เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรจะใชชวงเวลาที่
คอนขางยาว อาทิเชน 10 ป
3) ปญหาสําคัญของการสรางประมิดประชากรคือ ขาดขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุ
และเพศ โดยเฉพาะในระดั บเทศบาล สิ่ ง ที่ ผูใ ชตั ว แบบต อ งดํา เนิน การก็คือ การขอขอมู ล จากเทศบาลและนํา มา
ประมวลผลเพิ่มเติม ทั้งนี้เพราะการเก็บรวบรวมขอมูลเองจะประสบปญหาทั้งดานงบประมาณและกําลังคน
4) การใชตัวแบบในการคํานวณเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากรของพื้นที่เดียวกันในตาง
ชวงเวลา ผูใชตองใชขอมูลจํานวนประชากนในสถานการณปกติ คือไมมีการเปลี่ยนแปลงดานการเกิด การตาย หรือการ
ยายถิ่นของพื้นที่อยางมากจนผิดสังเกต
2.1.2.4 การศึกษาจํานวนประชากรในอนาคต
หลักการและเหตุผล
นอกจากจะกํ าหนดมาตรการ นโยบาย และแนวทางปฏิ บัติเพื่อการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของประชากรใน
สถานการณ ป จ จุ บั น แล ว จุ ด มุ ง หมายที่ สํ า คั ญ ของการวางผั ง เมื อ งยั ง ครอบคลุ ม ถึ ง การเตรี ย มการ และการจั ด
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดีใหแกประชากรในอนาคต ดังนั้น การมีขอมูลเชิงประจักษเกี่ยวกับจํานวนประชากรใน
อนาคต หรือการพยากรณจํานวนประชากรที่นาจะเปนในอนาคต จึงเปนกุญแจสําคัญที่จะชวยใหการวางผังเมือง
สามารถตอบสนองความตองการและชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไดอยางสอดคลองกับสถานการณที่
เปนจริง
เนื่องจากการคาดประมาณจํานวนประชากรดวยระเบียบวิธีการวิเคราะหทางดานประชากรมีอยูหลากหลาย
ดังนั้น เพื่อใหผูใชงานมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการประมาณจํานวนประชากรหรือการพยากรณจํานวนประชากร
รายงานการศึกษานี้จึงกําหนดกรอบของการศึกษาไวดังนี้
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1) ความแตกตางระหวางการคาดประมาณประชากร (population estimation) และการฉายภาพประชากร
(population projection)
2) สาระสําคัญของการคาดประมาณประชากร ซึ่งมีประเด็นที่เปนเนื้อหาหลักดังนี้
- การคาดประมาณระหวางชวง (intercensal estimate)
- การคาดประมาณนอกชวง (post-censal estimate)
3) การฉายภาพประชากร
- แนวคิดและวิธีการ
- การฉายภาพประชากรดวยวิธีทางคณิตศาสตร (mathematical method)
- การฉายภาพประชากรดวยวิธีการใชอัตราสวน (ratio method)
- การฉายภาพประชากรดวยวิธีองคประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากรตามรุนอายุ (cohortcomponent method)
1) ความแตกตางระหวางการคาดประมาณประชากรและการฉายภาพประชากร
ในบางภาวการณผูใชขอมูลทางประชากรมักจะประสบกับปญหาการไมมีขอมูลเกี่ยวกับประชากรและผูใชงาน
ตองการขอมูลดังกลาวเพิ่มเติมหรือตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับประชากรในอดีตหรือในอนาคต จึงมีความจําเปนที่
จะตองมีมาตรการทางประชากรศาสตรบางมาตรการเพื่อการจัดหาขอมูลที่ไมมีหรือไมสมบูรณเหลานั้นเพื่อการใชงาน ซึ่ง
มาตรการดังกลาวนี้ มีศัพททางวิชาการที่ใชอยู 2 คําคือ “การคาดประมาณประชากร” (population estimation) และ
“การฉายภาพประชากร” (population projection) ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้
การคาดประมาณประชากร (population estimation) หมายถึง การประมาณการหรือคาดประมาณเกี่ยวกับ
ประชากรในชวงเวลาที่มีขอมูลอยู หรือถึงหากไมมีขอมูลแตการคาดประมาณก็จะเปนการประมาณเกี่ยวกับประชากรใน
เวลาที่ใกลเคียงกับเวลาปจจุบัน
การฉายภาพประชากร (population projection) หมายถึง การคาดประมาณประชากรในเวลาที่ไมมีขอมูลอยู
ไมวาจะเปนขอมูลจากสํามะโนประชากรหรือจากทะเบียนราษฎร การฉายภาพประชากรเปนการคาดประมาณประชากร
ในเวลาที่เลยออกไปจากเวลาปจจุบัน การฉายภาพประชากรสามารถทําไดโดยประมาณประชากรในอนาคตขางหนา หรือ
ประมาณประชากรยอนกลับไปในอดีตกอนที่จะมีขอมูลประชากรในเรื่องที่เราสนใจ ถึงแมการฉายภาพประชากรจะเปน
การคาดประมาณประชากรในเวลาที่ไมมีขอมูลไมวาจะเปนการฉายภาพไปในอนาคตหรือในอดีต แตสิ่งที่ตองมีใน
เบื้องตนก็คือ “ประชากรฐาน” (base population) เพื่อใชเปนฐานเริ่มตนของการคํานวณ
2) วิธีการคาดประมาณประชากร
การคาดประมาณประชากร (population estimation) เปนการประมาณการเกี่ยวกับประชากรในชวงเวลาที่
ใกลเคียงกับปจจุบัน การคาดประมาณประชากรมีวิธีการอยู 2 วิธีคือ
2.1) การคาดประมาณระหวางชวง (inter-censual estimate) เปนวิธีการคาดประมาณ

ประชาากร (คน)

ป พ.ศ.
เวลาปจจุจบัน

ง 2544 ถึง 25546 ดวยวิธี กาารคาด
แผนภูมิทีท่ี 2.3 การคาดปประมาณจํานวนนประชากรเขตตเทศบาลเมืองรราชบุรี ระหวางป
ประมาณ
ณนอกชวง (inteer-censual esstimate)
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ประชากรรหรือองคประกกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวประชากร ไมวาจะเปนจํานวนประชากร
า
ร อัตราเพิ่มประะชากร โดยคาดดประมาณ
ณ ชวงเวลลาใดเวลาหนึ่งระหว
ร างชวงปสํสํามะโนหรือระหหวางเวลาที่มีขอมูล วิธีที่นิยมใช
ม ในการประมมาณประชากรซึซึ่งเปนการ
คาดประมมาณระหวางชวงคื
ว อ การเทียบค
บ าเชิงเสนตรงง (linear interrpolation) ระหวางชวงเวลาททั้งสองตัวอยางที
ง ่นําเสนอ
ไวในแผนนภูมิที่ 2.3 แสดดงการคาดประะมาณจํานวนปรระชากรของเขตตเทศบาลเมืองราชบุ
ง รีระหวางงป 2544 ถึง 2546 โดย
สมมติวาขอมูลจากทะเบีบียนราษฎรที่มอยู
อี มีเพียง 2 ชวงเทานั้นคือมีขอมูลระหวางปป 2541 ถึง 2543 และมีขอมูมลระหวาง
ป 2547 ถึง 2549 โดยยเวลาปจจุบันคือป 2550 ผูใชชสามารถใชขอมู
อ ลที่มีอยูในกการสรางกราฟเเสนตรง แลวนําหลักการ
เทียบคาเสสนตรง (linearr interpolatioon) มาใช ก็สามารถคาดประมมาณจํานวนปรระชากรในชวงเเวลาที่ขาดหายไไปได
2.2) การคาดประะมาณนอกชวง (post-censual estimate) เปนการประมาาณจํานวนหรือ
สวนประกกอบประชากร ณ เวลาใดเวลาาหนึ่งโดยไมเกินจากเวลาปจจุจบันซึ่งอาจทําได
ไ โดยการเทียบคานอกชวงเชิชิงเสนตรง
(linear extrapolation)
e
)
ตัวอยางที่นําเสนอไไวในแผนภูมิที่ 2.4 แสดงการรคาดประมาณจจํานวนประชากกรของเขต
เทศบาลเมมืองราชบุรี ระะหวางป 2547 ถึง 2549 ซึ่งเววลาปจจุบันคือ ป 2550 โดยยสมมติวาขอมูลที่มีอยูคือขอมูลจํานวน
ปะชากรทีที่เก็บรวบรวมจจากทะเบียนราษษฎรระหวางป 2541 ถึง 25446 เทานั้น ดังนั้น การคาดปรระมาณนอกชวงเวลาโดย
ว
ใชวิธีการเเชิงเสนดวยการเทียบคานอกกชวงของเสนตรรง (linear exxtrapolation) จึงถูกนํามาใช ทั้งนี้จะสังเกตตไดวา การ
คาดประมมาณประชากรจจะไมกระทําในชชวงเวลาที่เลยไไปจากเวลาปจจุจบัน ซึ่งในกรณ
ณีนี้คือ ป 25500
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ประชาากร (คน)

ป พ.ศศ.
เวลาปปจจุบัน

ณจํานวนประชากกรเขตเทศบาลลเมืองราชบุรี ระหวางป 2547 ถึงป 2549 ดวยวิ
ว ธี การ
แผนภูมิทีท่ี 2.4 แสดงการรคาดประมาณ
คาดประมมาณนอกชวง (inter-censuaal estimate)
3) การฉายภาาพประชากร
แนวคิดเกีกี่ยวกับการฉายยภาพประชากรร
การฉายภาพปประชากรเปนการคาดประมา
ก
าณจํานวนประะชากรในชวงเววลาที่ไมมีขอมูลซึ่งอาจดําเนินนการคาด
ประมาณ
ณโดยยอนหลังไปในอดี
ง
ตหรือคาดประมาณจ
อ
จํานวนประชากกรในอนาคต ซึง่ ประเด็นที่ผูศศึึกษาตองคํานึงถึ
ง งและทํา
ความเขาใจในเบื้องตนก
น อนดําเนินการฉายภาพประะชากรคือ
- 1. การฉายภภาพประชากรใในอนาคตตองมี “ประชากรฐฐาน” (base poopulation) ทําหนาที่เปนจุดเริริ่มตนและ
เปนฐานนที่ใชในการคํานวณหรื
น
อการคคาดประมาณ ดังนั้น ความถูกตองแมนตรรงและนาเชื่อถือไดของขอมูลประชากร
ล
ฐานจึงเปปนเรื่องที่มีควาามสําคัญ
- 2. เงื่อนไขสํสําคัญของการฉฉายภาพประชาากรคือการคาดดประมาณจํานววนประชากรจะะกระทําในเหตุการณ
ก ปกติ
ที่ภาวกาารณทางดานปรระชากร เศรษฐฐกิจ สังคม แลละสภาพแวดลอมทางกายภาพ
อ
พดําเนินไปในสสถานการณปกตติ อาทิเชน
ไมใชสถานการณ
ถ
ในชวงวิ
ว กฤตเศรษฐฐกิจอยางรุนแรรง การมีโรคระะบาด ภัยธรรมมชาติ หรือภัยสสงครามที่จะมีผลกระทบ
ผ
ตอการเปปลี่ยนแปลงขนนาดประชการออยางรุนแรง
- 3. เนื่องจากกการฉายภาพปประชากรเปนการพยากรณ
ก
ประชากร
ร
(popuulation foreccast) ที่ผลขอองการฉาย
ภาพขึ้นอยูกับขอสมมมติทางดานการรเกิด การตาย และการยายถิถิ่น ซึ่งอาจมีไดหลายสมมติฐฐาน ดังนั้น การฉายภาพ
ประชากกรจึงมักไมมีตัวเลขการคาดป
ว
ประมาณประชาากรเพียงชุดเดีดียว แตจะมีการคาดประมาณ
า
ณจํานวนประชากรเปน 3
ระดับคือ ระดับสูง ปาานกลาง และตํต่ํา โดยในทางปปฏิบัติการฉายภาพประชากรรในระดับปานกกลางเปนตัวเลขขที่มีความ
เปนไปไดมากที่สุด
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- 4. ระยะเวลาของการฉายภาพประชากรอาจทําไดทั้งในระยะยาว (มากกวา 25 ปขึ้นไป) ระยะกลาง
(ประมาณ 10-25 ป) และระยะสั้น (ต่ํากวา 10 ป) ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใชงาน หากใชงานที่เกี่ยวของกับการ
วางแผนทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตางๆไดคอนขางรวดเร็ว การฉายภาพประชากรควร
ใชระยะเวลาต่ํากวา 10 ป หากเปนการฉายภาพประชากรเพื่อใชในการบริหารจัดการดานสาธารณูปการหรือการ
กอสราง การเคหะ หรือการวางผังเมืองรวมควรใชระยะกลาง (ประมาณ 10 ถึง 15 ปหรือ 25 ป) และการฉายภาพ
ประชากรเพื่องานวางแผนทางดานทรัพยากรธรรมชาติ อาทิเชน ปาไม แหลงน้ํา อาจใชระยะยาวได
- 5. การฉายภาพประชากรจะมีเงื่อนไขและขอจํากัดสูงสําหรับการฉายภาพประชากรในพื้นที่ขนาดเล็ก เพราะ
การเปลี่ยนแปลงประชากร โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับการเคลื่อนยายประชากรจะมีการแปรผันคอนขางสูง ตาง
จากพื้นที่ขนาดใหญ เพราะหากเปนการฉายภาพประชากรระดับประเทศปญหาความซับซอนอันเนื่องจากการยายถิ่นจะ
มีนอยกวา
วิธีการฉายภาพประชากร
วิธีการฉายภาพประชากรที่ถือปฏิบัติในปจจุบันมี 3 วิธีคือ
- 1. การฉายภาพประชากรดวยวิธีทางคณิตศาสตร (mathematical method)
- 2. การฉายภาพประชากรดวยวิธีการใชอัตราสวน (ratio method)
- 3.
การฉายภาพประชากรดวยวิธีองคประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากรตามรุนอายุ (cohortcomponent method)
(1) การฉายภาพประชากรดวยวิธีทางคณิตศาสตร (mathematical method)
การฉายภาพประชากรดวยวิธีนี้เปนการนําสูตรทางคณิตศาสตรมาใชในการพยากรณจํานวนประชากรใน
อนาคต ซึ่งเกี่ยวของกับองคประกอบ 3 ประการคือ ประชากรฐาน (P0) ขอสมมติเกี่ยวกับอัตราเพิ่มหรืออัตราการ
เปลี่ยนแปลงประชากร ( r ) และระยะเวลาของการฉายภาพหรือจํานวนปที่ตองการฉายภาพประชากรไปในอนาคตวา
ตองการพยากรณจํานวนประชากรไปในอนาคตอีกกี่ปขางหนา (n)
ตามที่นําเสนอไวในเบื้องตนในเรื่องของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรวา วิธีการในการคํานวณการเพิ่ม
หรือการเปลี่ยนแปลงประชากร ณ สองจุดเวลามีอยูอยางหลากหลายอันไดแก วิธีเลขคณิต วิธีเรขาคณิต และวิธี
ตอเนื่อง และไดสรุปไววาสูตรที่ใชในการคํานวณอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรที่เหมาะสมที่สุดคือ “วิธีตอเนื่อง”
ดัง นั้น สูตรทางคณิตศาสตร ที่ใชในการฉายภาพประชากรจึง ตั้ง อยูบนพื้ นฐานของการคํานวณการเปลี่ ยนแปลง
ประชากรหรือการเพิ่มประชากรในอนาคตโดยการใชสูตรของ “วิธีตอเนื่อง” ดังนี้
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Pt
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

Pt
P0
r
n

=

P0 ern
จํานวนประชากรในเวลาในอนคตที่ตองการฉายภาพ
จํานวนประชากรฐานหรือประชากรในเวลาเริ่มตนของการฉายภาพ
อัตราเพิ่มประชากรตอป
ระยะเวลาหรือจํานวนปที่ตองการฉายภาพ

ตารางที่ 2.14 การฉายภาพประชากรเมืองราชบุรี (เขตผังเมืองรวม) ระหวางป 2549 ถึงป 2564 สมมติใหอัตราเพิ่ม
เทากับ 0.9% และคงที่ตลอดชวงเวลาของการคาดประมาณ
ตัวอยาง : การฉายภาพประชากรทุกๆชวง 5 ป
อัตราเพิ่มเทศบาลเมืองราชบุรี

จํานวน

0.0090
0.0090
0.0090

76,250
79,760
83,431
87,271

ป

อัตราเพิ่มเทศบาลเมืองราชบุรี

จํานวน

2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

0.0090
0.0090
0.0090
0.0090
0.0090
0.0090
0.0090
0.0090
0.0090
0.0090
0.0090
0.0090

76,250
76,939
77,635
78,337
79,045
79,760
80,481
81,208
81,942
82,683
83,431
84,185

ป
2549
2549-2554
2554-2559
2559-2564
ตัวอยาง : การฉายภาพประชากรตอป

อัตราเพิ่มเทศบาลเมืองราชบุรี

จํานวน

2561
2562
2563

0.0090
0.0090
0.0090

84,946
85,714
86,489

สถิติจากตารางที่ 2.15 แสดงตัวอยางการฉายภาพประชากรเขตเมืองราชบุรี (เขตผังเมืองรวม) โดยมีระยะเวลา
ฉายภาพประชากร 15 ประหวางป พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2564 โดยสมมติใหอัตราเพิ่มของประชากรโดยเฉลี่ยตอป
เทากับ 0.9 % โดยแบงชวงเวลาของการฉายภาพประชากรเปน 3 ชวงเวลา (ทุกๆ 5 ป) ซึ่งหากคํานวณโดยใชสูตรทาง
คณิตศาสตรจะมีวิธีคํานวณดังนี้
ชวงเวลาการฉายภาพ
2549-2554
2554-2559
2559-2564

สูตร
P2554 =
P2559 =
P2564 =

rn

P2549 e
P2554 ern
P2559 ern

P2554
P2559
P2564

แทนคาในสูตร
= (76,250) e
= 79,760
= (79,760) e(0.0090)(5) = 83,431
= (83,431) e(0.0090)(5) = 87,271
(0.0090)(5)

อนึ่งขอสมมติฐานอัตราเพิ่มประชากรเมืองราชบุรี (เขตผังเมืองรวม) ที่ใชในการฉายภาพประชากรในตาราง
ขางตน เปนขอสมมติฐานที่ตั้งขึ้นโดยศึกษาจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงอัตราเพิ่มประชากรของเมืองราชบุรี (ผังเมือง
รวม) ที่คํานวณไวแลวในตารางที่ 2.5 ซึ่งจะเห็นวาระหวางป 2541 ถึงป 2547 ประชากรในเมืองราชบุรี (เขตผังเมือง
รวม) มีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ประชากรลดลง (อัตราเพิ่มประชากรเปนลบ) แตในชวง 2 ปกอนการฉาย
ภาพประชากร (ป 2548 และ ป 2549) พบวา อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรในเมืองราชบุรี (เขตผังเมืองรวม) มี
แนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น แตอัตราการเพิ่มประชากรก็ไมสูงมากนักคืออยูระหวางรอยละ 0.84 ตอป และ รอยละ 1.01 ตอ
ป ดังนั้น จึงตั้งขอสมมติวา อัตราเพิ่มประชากรนาจะอยูที่ประมาณรอยละ 0.9 ตอป ซึ่งการกําหนดขอสมมติเกี่ยวกับ
อัตราเพิ่มประชากรในการฉายภาพขึ้นอยูกับวิจารณญาณของผูวิเคราะห อยางไรก็ตาม ผูศึกษาควรนําขอมูลเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงอัตราเพิ่มหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรในอดีตมาใชประกอบการตัดสินใจในการกําหนดขอ
สมมติดวย
ผลผลิต:
ผลผลิตจากการศึกษาสวนนี้คือตัวแบบมาตรฐานซึ่งเปนเวิรกชีตที่สรางดวยโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งให
ทางเลือกในการฉายภาพประชากร 2 ทางคือ การฉายภาพประชากรทุกๆชวง 5 ป และการฉายภาพประชากรเปนรายป
โดยเมื่อบันทึกประชากรปฐานที่ใชในการคํานวณลงในชองจํานวน และบันทึกขอสมติเกี่ยวกับอัตราเพิ่มประชากรลงใน
ชองอัตราเพิ่ม โปรแกรมก็จะคํานวณจํานวนประชากรในอนาคตใหทันที
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(2) การฉายภภาพประชากรดดวยวิธีการใชอตราส
ตั วน (ratioo method)
การฉายภาพประชากรโดยวิธีธกี ารใชอัตราสวนมี
ว คุณลักษณ
ณะสําคัญดังนีคืค้ อื
1. การฉายภาพปรระชากรโดยวิธีธีการใชอัตราสวนเปนวิธีการที่ไมสามารถใชชฉายภาพประะชากรโดย
ลําพังตัวเออง ตองใชประะกอบกับวิธีอื่น อาทิ การฉายภภาพดวยวิธีการรทางคณิตศาสสตร (mathem
matic methodd)
2. วิธีการใชอัตราาสวน (ratio) คือการใชสัสัดสวน (propportion) ของประชากรจําแนกตาม
า
คุณลักษณ
ณะหรือคุณสมบบัติตางๆของปประชากรที่ผูศึกษาสนใจ
ก
แลวตั้งเปนขอสมมมติเพื่อการพยาากรณประชากรร หลังจาก
นั้นนําไปคคูณกับจํานวนนประชากรรวมมที่ไดใชวิธีการรฉายภาพประชชากรวิธีอื่นคาดดประมาณไวแแลว ซึ่งคุณลักษณะหรื
ก
อ
คุณสมบัติติของประชากรรอาจเปนการกระจายตัวของเเพศ การกระจายตัวตามกลุมอายุ
ม หรือการรกระจายตัวตามมเขตที่พัก
อาศัย หรืรอเขตพื้นที่ยอย (zone) ฯลฯ
น
กรตามรุนอายุย (cohort(3)
กาารฉายภาพประะชากรดวยวิธีธีองคประกอบขของการเปลี่ยนแปลงประชาก
componnent methodd)
นักประชากรศศาสตรเรียกการรฉายภาพดวยวิวิธีองคประกอบบของการเปลียนแปลงประชา
ย่
ากรตามรุนอายุยุ (cohortโ
เคราะหการเปลีลี่ยนแปลง
component methodd) สั้นๆวา “วิธีธีองคประกอบ” ทั้งนี้เพราะกการฉายภาพทําโดยการแยกวิ
น ” (cohhort) ตาม “องคประกอบดานการเกิด การตาย
ก
และกการยายถิ่นที่มีผลตอการ
ประชากกรในแตละ “รุนอายุ
เปลี่ยนแแปลงของประชชากร” แนวคิดและวิธีการฉฉายภาพประชากกรดวยวิธีองคคประกอบก็คือ ประชากรในรุรนอายุ
 หนึ่ง
ของเวลาหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปสูอีกเวลาหนึ
ก
่งโดยยมีอายุเพิ่มขึ้นนั
น ้นจะเกิดจากกการตายและกการยายถิ่นสุทธิิ (ผลตาง
ระหวางกการยายเขาและการยายออก)) ของคนรุนอายุนั้น ดังแนวคิคิดที่นําเสนอไวในแผนภูมิที่ 22.5

แผนภูมิที่ 2.5 แนวคิดการฉฉายภาพประชาากรดวยวิธีองคคประกอบ (coohort-componnent methodd)

•
ขอสมติเกี่ยวกับการตายนั้น การฉายภาพประชากรจะตองมีอัตราตายรายอายุ
(agespecific death rates-ASDR) ซึ่งอาจเปนอัตราตายตามอายุรายปหรือกลุมอายุ 5 ป ซึ่งจะถูกแปลงไปเปนอัตรารอด
ชีพ (survival rate) เพื่อใชในการคํานวณจํานวนผูรอดชีพรายอายุ ในบางกรณีอัตรารอดชีพอาจไดมาจากตารางชีพที่
สรางขึ้นหรือจาก “ตัวแบบตารางชีพ” ที่สรางขึ้นโดยองคการสหประชาชาติ ซึ่งการคํานวณอัตราตาง ๆ หรือการใชตัว
แบบตารางชีพจําเปนที่ผูศึกษาจะตองมีความรูที่ถองแทเกี่ยวกับวิธีการดังกลาว
•
ขอสมติเกี่ยวกับการยายถิ่นจะถูกนํามาใชในการฉายภาพประชากรโดยตองนําอัตราการยาย
ถิ่นสุทธิรายอายุ คูณกับประชากรในแตละรุนอายุ ซึ่งในทางปฏิบัติอัตราการยายถิ่นสุทธิในพื้นที่ขนาดเล็กหรือพื้นที่
ยอยๆเปนสิ่งที่หาขอมูลไดยาก และถึงแมจะมีขอมูลดานอัตราการยายถิ่นในพื้นที่แตการยายถิ่นในระดับพื้นที่ขนาดเล็ก
จะมีความผันแปรในระดับสูง ไมมีลักษณะคอนขางคงที่หรือคอนขางนิ่ง (stable) ดังที่พบในอัตราการเกิดและการตาย
ดังนั้น การฉายภาพประชากรในพื้นที่ขนาดเล็กจึงไมเหมาะสมที่จะนําวิธีการฉายภาพแบบองคประกอบมาใช
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หากเปรียบเทียบการฉายภาพประชากรดวยวิธอี งคประกอบ (cohort-component method) กับวิธีการฉาย
ภาพประชากรดวยวิธีทางคณิตศาสตร (mathematical method) และการฉายภาพประชากรดวยวิธีการใชอัตราสวน
(ratio method) จะพบวาวิธีองคประกอบเปนวิธีที่มีความยุงยากและซับซอนเพราะ
- 1. ผูศึกษาจะตองจําแนกประชากรฐานตามเพศชายและเพศหญิง เนื่องจากโอกาสการตาย หรือโอกาสการ
รอดชีพ และพฤติกรรมการยายถิ่นของเพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกัน
- 2. วิธีองคประกอบเปนการแยกวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงประชากรในแตละรุนอายุ ดังนั้น จํานวนประชากร
ฐานที่จะนํามาใชในการฉายภาพตองมีการจําแนกตามอายุ ซึ่งคอนขางจะมีขอจํากัด ทั้งนี้เพราะในสถานการณปจจุบัน
การรวบรวมขอมูลในพื้นที่ขนาดเล็กหรือพื้นที่ยอย เชน เขตเทศบาล หรือพื้นที่ขนาดเล็กจากแหลงขอมูลทุติยภูมิมักไม
มีการเก็บรวบรวมขอมูลจําแนกตามเพศและอายุ
- 3. การฉายภาพประชากรดว ยวิธี อ งค ป ระกอบ ผูศึก ษาจะตอ งมี ข อ สมติเกี่ ย วกั บ องค ป ระกอบแตล ะ
องคประกอบที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของประชากรคือขอสมติเกี่ยวกับการเกิด การตาย และการยายถิ่น ดังนี้
•
ขอสมมติเกี่ยวกับการเกิดหรือการเจริญพันธที่ผูศึกษาตองนํามาใชในการคํานวณอาจอยูใน
รูปของอัตราเกิดรายอายุ (age-specific fertility rates - ASFR) หรือ อัตราเจริญพันธุรวม (total fertility rateTFR) ซึ่งไมวาจะเปนอัตราเกิดรายอายุหรืออัตราเจริญพันธุรวม สิ่งที่พบเสมอคือการขาดขอมูลพื้นฐานที่จะนํามาใชใน
การคํานวณอัตราดังกลาว จึงทําใหไมมีอัตราดังกลาวเพื่อการคํานวณโดยเฉพาะในพื้นที่ขนาดเล็กระดับเทศบาล

วิธีการคํานวณอัตราเกิดรายอายุ/กลุมอายุ 5 ป (age-specific fertility rates-ASFR)
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bi
Pfi
k

ASFR =
(bi/Pfi) ° k
จํานวนการเกิดจากสตรีกลุมอายุ i
จํานวนประชากรกลางปของสตรีในกลุมอายุ i เดียวกัน
คาคงที่เทากับ 1,000

วิธีการคํานวณอัตราเจริญพันธุรวม (total fertility rate-TFR) โดยใชอัตราเกิดรายอายุ
TFR
∑

=

∑ (bi/Pfi) ° k

สัญลักษณที่ใชเพื่อใหรวมคาทั้งหมด

bi

k

จํานวนการเกิดจากสตรีกลุมอายุ i (i คืออายุรายป)
Pfi
จํานวนประชากรกลางปของสตรีในกลุมอายุ i เดียวกัน
คาคงที่เทากับ 1,000

วิธีการคํานวณอัตราเจริญพันธุรวม (total fertility rate-TFR) โดยใชอัตราเกิดกลุมอายุ 5 ป
TFR
∑

=

5 ∑ (bi/Pfi) ° k

สัญลักษณที่ใชเพื่อใหรวมคาทั้งหมด

• การฉายภาพประชากรดวยวิธีองคประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากรตามรุนอายุ (cohortcomponent method) เพื่อประมาณจํานวนประชากรในอนาคตและใชในพื้นที่ผังเมืองรวมนั้น คอนขางจะมีขอจํากัด
และมีความยุงยากซับซอนกวาการฉายภาพประชากรดวยวิธีทางคณิตศาสตรและวิธีการใชอัตราสวน ทั้งนี้เพราะเปน
วิธีการที่ตองการขอมูลที่มีรายละเอียดเพื่อการคํานวณอัตราเกิด อัตราตาย และอัตราการยายถิ่น ซึ่งขอมูลที่จะนําไปใช
ในการคํานวณมีขอจํากัดทั้งในเรื่องของการจัดเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่ที่คาบเกี่ยวเขตปกครองบางสวน คุณภาพของ
ขอมูล ความถูกตอง แมนตรงและเชื่อถือไดของขอมูลที่จะถูกนําไปใชในการวางผังเมือง ตลอดจนกระบวนการในการ
คํานวณและความยุงยากซับซอนของการคํานวณและการนําเสนอผล ดังนั้น การฉายภาพโดยวิธีองคประกอบของการ
เปลี่ยนแปลงประชากรตามรุนอายุ (cohort-component method) จึงเปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับผูที่มีความชํานาญงาน

ตัวอยางการนําตัวแบบเพื่อการศึกษาจํานวนประชากรในอนาคตมาใชงาน
ตารางที่ 2.14 แสดงใหเห็นถึงวิธีการฉายภาพประชากรในเขตผังเมืองรวมราชบุรี ดวยวิธีทางคณิตศาสตรใน
ชวงเวลาการฉายภาพ 15 ป ระหวางป 2549 ถึงป 2564 โดยใชจํานวนประชากรในผังเมืองรวมราชบุรี ในป 2549
เปนฐานในการคํานวณ และมีขอสมมติวาอัตราเพิ่มประชากรของผังเมืองรวมราชบุรี คงที่ตลอดชวงเวลาของการฉาย
ภาพ ซึ่งผลจากการฉายภาพแสดงวาหากประชากรในเขตผังเมืองรวมราชบุรี ดวยอัตราเพิ่มที่คงที่ประมาณรอยละ 0.9
ตอปตลอดชวงเวลาของการฉายภาพประชากร จํานวนประชากรในเขตผังเมืองรวมราชบุรี จะเพิ่มจาก 76,250 คน ใน
ป 2549 เปน 87,271 คนในป 2564
หากตองการที่จะฉายภาพประชากรเพิ่มเติมวาประชากรในแตละชุมรุมอาคาร (block) ตางๆทั้ง 58 ชุมรุม
อาคารของเขตเมืองราชบุรี (เขตผังเมืองรวม) สิ่ง ที่ตองดําเนินการคือใชวิธีการฉายภาพประชากรดวยวิธีการใช
อัตราสวนเขามารวมในการฉายภาพประชากร โดยตั้งขอสมมติเกี่ยวกับสัดสวนของประชากรของเขตเมืองราชบุรี (เขต
ผังเมืองรวม) ในแตละชุมรุมอาคาร ซึ่งจากการศึกษาการกระจายตัวของประชากรในแตละชุมรุมอาคารในป 2549
พบวาสัดสวนของประชากรในแตละชุมรุมอาคารมีการกระจายตัวแตกตางกันดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 2.15
หากผูศึกษามีสมติฐานวาสัดสวนของประชากรในแตละชุมรุมอาคารไมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดชวงเวลาของการฉาย
ภาพประชากร ดังนั้น สัดสวนของประชากรในแตละชุมรุมอาคารที่เก็บรวบรวมขอมูลไวในป 2549 จะมีคาเทากันกับ
สัดสวนของประชากรในแตละชุมรุมอาคารของป 2564 ซึ่งเปนปของการฉายภาพประชากรที่ตองการ การฉายภาพ
ประชากรของเขตผังเมืองรวมราชบุรี จําแนกตามชุมรุมอาคารจึงทําไดโดยการนําจํานวนประชากรรวมของเขตผังเมือง
รวมราชบุรี ที่ฉายภาพไวในป 2564 ซึ่งเทากับ 76,250 คนคูณกับสัดสวนการกระจายตัวของประชากรในแตละชุมรุม
อาคารซึ่งเก็บรวบรวมไวในป 2549 ดังตัวอยางใน ตารางที่ 2.16
หากตองการฉายภาพประชากรจําแนกตามคุณลักษณะหรือคุณสมบัติอื่นๆของประชากร อาทิ เพศ อายุ ฯลฯ
ก็เพียงแตใชวิธีการฉายภาพประชากรดวยวิธีการใชอัตราสวน โดยนําสัดสวนประชากรจําแนกตามเพศ หรือจําแนก
ตามอายุเพศ ฯลฯ คูณกับจํานวนประชากรที่ไดฉายภาพไว
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ในดานการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรและนักประชากรศาสตรเทานั้นไมเหมาะสมที่จะนําไปใชโดยบุคลากรในระดับ
ปฏิบัติการ และไมเหมาะสมจะนําไปใชในการวางผังเมืองในพื้นที่ขนาดเล็กหรือพื้นที่คาบเกี่ยวเขตปกครองบางสวน
หลายเขต เพราะความผิดพลาดอันเกิดจากการขาดความรูที่ถองแทของผูใช และการใชขอมูลที่ขาดความถูกตอง แมน
ตรง และมีความนาเชื่อถือจะกอใหเกิดผลเสียหายตอการวางผังเมืองมากกวาจะเปนผลดี
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ตารางที่ 2.15 ตัวอยางอัตราสวนที่คํานวณจากประชากรเดียวกัน (อัตราสวนรอยของประชากรแตละชุมรุมอาคาร) และ
อัตราสวนที่คํานวณจากประชากรตางกัน (ความหนาแนนของประชากรในแตละชุมรุมอาคารตอพื้นที่)
ชุมรุมอาคาร จํานวนประชากร สัดสวน* รอยละ พื้นที่ (ตร.กม.)** ประชากรตอพื้นที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1,358
1,382
1,110
1,599
1,256
1,975
1,053
1,396
689
569
1,089
1,301
1,399
1,161
2,041
967
1,450
1,757
2,038
1,632
1,853
701
659
2,005
2,214
764
803
1,892
618

0.0178
0.0181
0.0146
0.0210
0.0165
0.0259
0.0138
0.0183
0.0090
0.0075
0.0143
0.0171
0.0183
0.0152
0.0268
0.0127
0.0190
0.0230
0.0267
0.0214
0.0243
0.0092
0.0086
0.0263
0.0290
0.0100
0.0105
0.0248
0.0081

1.78
1.81
1.46
2.10
1.65
2.59
1.38
1.83
0.90
0.75
1.43
1.71
1.83
1.52
2.68
1.27
1.90
2.30
2.67
2.14
2.43
0.92
0.86
2.63
2.90
1.00
1.05
2.48
0.81

0.014
0.02
0.014
0.011
0.019
0.018
0.019
0.022
0.021
0.015
0.021
0.051
0.064
0.037
0.133
0.176
0.153
0.204
0.344
0.276
0.274
0.144
0.23
0.361
0.705
0.086
0.19
0.323
0.104

97,000.00
69,100.00
79,285.71
145,363.64
66,105.26
109,722.22
55,421.05
63,454.55
32,809.52
37,933.33
51,857.14
25,509.80
21,859.38
31,378.38
15,345.86
5,494.32
9,477.12
8,612.75
5,924.42
5,913.04
6,762.77
4,868.06
2,865.22
5,554.02
3,140.43
8,883.72
4,226.32
5,857.59
5,942.31

30
31
32
33

1,262
1,110
2,071
764

0.0166
0.0146
0.0272
0.0100

1.66
1.46
2.72
1.00

0.251
0.401
0.498
0.542

5,027.89
2,768.08
4,158.63
1,409.59

จํานวนประชากร

สัดสวน*

รอยละ

พื้นที่ (ตร.กม.)**

ประชากรตอพื้นที่

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
รวม

2,527
1,680
1,029
1,077
454
564
764
2,026
1,602
1,167
1,038
1,286
949
1,065
1,023
1,086
1,346
1,892
1,841
1,185
803
1,364
2,130
1,740
1,241
76,817

0.0331
0.0220
0.0135
0.0141
0.0060
0.0074
0.0100
0.0266
0.0210
0.0153
0.0136
0.0169
0.0124
0.0140
0.0134
0.0142
0.0177
0.0248
0.0241
0.0155
0.0105
0.0179
0.0279
0.0228
0.0163
1.0075

3.31
2.20
1.35
1.41
0.60
0.74
1.00
2.66
2.10
1.53
1.36
1.69
1.24
1.40
1.34
1.42
1.77
2.48
2.41
1.55
1.05
1.79
2.79
2.28
1.63
100.75

0.946
0.816
0.484
0.74
1.706
1.434
0.507
1.278
1.163
1.094
3.474
2.169
0.211
0.234
0.278
0.247
0.185
1.529
1.714
1.607
2.777
2.011
1.259
0.834
1.974
36.412

2,671.25
2,058.82
2,126.03
1,455.41
266.12
393.31
1,506.90
1,585.29
1,377.47
1,066.73
298.79
592.90
4,497.63
4,551.28
3,679.86
4,396.76
7,275.68
1,237.41
1,074.10
737.40
289.16
678.27
1,691.82
2,086.33
628.67
2109.66

หมายเหตุ : ชุมรุมอาคาร หมายถึง บล็อกอาคาร
* หมายถึง สัดสวนประชากรในเขตชุมรุมอาคารตอประชากรทั้งหมดในเขตผังเมืองรวม
** ขนาดของพื้นที่ยอยไดจากการแบงตามการลักษณะการใชประโยชนอาคารโดยทองถิ่น
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ตารางที่ 2.16 ตัวอยางการฉายภาพประชากรเมืองราชบุรี (เขตผังเมืองรวม) ป 2564
ใชวิธีอัตราสวน สมมติใหสัดสวนของประชากรแตละชุมขนในป 2564 เทากับสัดสวนของประชากรแตละชุมรุม
อาคารในป 2549
ชุมรุมอาคาร จํานวนประชากรป 2549
สัดสวน ป 2549
จํานวนประชากรป 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1,358
1,382
1,110
1,599
1,256
1,975
1,053
1,396
689
569
1,089
1,301
1,399
1,161
2,041
967
1,450
1,757
2,038
1,632
1,853
701
659
2,005
2,214
764
803
1,892
618
1,262
1,110
2,071

0.0178
0.0181
0.0146
0.0210
0.0165
0.0259
0.0138
0.0183
0.0090
0.0075
0.0143
0.0171
0.0183
0.0152
0.0268
0.0127
0.0190
0.0230
0.0267
0.0214
0.0243
0.0092
0.0086
0.0263
0.0290
0.0100
0.0105
0.0248
0.0081
0.0166
0.0146
0.0272

1,554.32
1,581.79
1,270.47
1,830.16
1,437.58
2,260.52
1,205.23
1,597.82
788.61
651.26
1,246.43
1,489.08
1,601.25
1,328.84
2,336.06
1,106.80
1,659.62
2,011.01
2,332.63
1,867.93
2,120.88
802.34
754.27
2,294.86
2,534.07
874.45
919.09
2,165.52
707.34
1,444.44
1,270.47
2,370.40

จํานวนประชากรป 2549

สัดสวน ป 2549

จํานวนประชากรป 2564

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
รวม

764
2,527
1,680
1,029
1,077
454
564
764
2,026
1,602
1,167
1,038
1,286
949
1,065
1,023
1,086
1,346
1,892
1,841
1,185
803
1,364
2,130
1,740
1,241
76,817

0.0100
0.0331
0.0220
0.0135
0.0141
0.0060
0.0074
0.0100
0.0266
0.0210
0.0153
0.0136
0.0169
0.0124
0.0140
0.0134
0.0142
0.0177
0.0248
0.0241
0.0155
0.0105
0.0179
0.0279
0.0228
0.0163
1.0075

874.45
2,892.32
1,922.87
1,177.76
1,232.70
519.63
645.54
874.45
2,318.89
1,833.60
1,335.71
1,188.06
1,471.91
1,086.19
1,218.96
1,170.89
1,243.00
1,540.59
2,165.52
2,107.15
1,356.31
919.09
1,561.19
2,437.93
1,991.55
1,420.41
87,922.26

2.1.2.5 การศึกษาประชากรแฝง
หลักการและเหตุผล
ถึงแมแหลงขอมูลทุติยภูมิทางดานประชากรจะมีอยูอยางหลากหลาย ไมวาจะเปนขอมูลจากสํามะโนประชากรที่
เก็บรวบรวมโดยสํานักงานสถิติแหงชาติทุก ๆ 10 ป หรือขอมูลจากทะเบียนราษฎรซึ่งเก็บรวบรวมโดยกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย และนําเผยแพรสูสาธารณะชนทุกป รวมทั้งขอมูลจากการสํารวจหลาย ๆ โครงการ แตสิ่งที่เปน
ขอจํากัดก็คือ ขอมูลจากแหลงขอมูลเหลานั้นยังไมสามารถสะทอนสถานการณที่เปนจริงทางดานประชากรได ทั้งนี้เพราะ
ปญหาในเรื่องของ “ประชากรแฝง”
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ปญหาในเรื่องของการวัด “ประชากรแฝง” เปนปญหาที่ทาทายและสงผลกระทบตอการทํางานของหนวยงาน
ภาครัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานนโยบาย การวางแผน และการวางผังเมืองเปนอยางยิ่ง เพราะสถิติ ตัวเลขเกี่ยวกับ
จํานวนประชากรแฝงเปนสิ่งที่ตองนับรวมเขาไวกับจํานวนประชากรที่ไดรับรายงาน แตก็ยังคงพบวามีหนวยงานเปน
จํานวนนอยมากที่ประสบความสําเร็จในการรวบรวมตัวเลขเกี่ยวกับประชากรแฝง ดวยเหตุนี้ รายงานฉบับนี้ จึงไดผนวก
เนื้อหาเกี่ยวกับประชากรแฝงไวเปนสวนหนึ่งของการศึกษา เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และนําองคความรู กรอบ
แนวคิด หรือเครื่องมือที่ใชในการศึกษาประชากรแฝงที่มีการสรางและใชงานไปแลวอยางไดผลระดับหนึ่งมาประยุกตใช
กับงานวางผังเมืองรวม
วิธีการวิเคราะห
การศึกษานี้ไดรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวของกับประชากรแฝงไว 2 ประเด็น คือ การกําหนดกรอบแนวคิดและคํา
จํากัดความเกี่ยวกับประชากรแฝง และวิธีการและตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล
1) การกําหนดกรอบแนวคิดและคําจํากัดความเกี่ยวกับประชากรแฝง
“ประชากรแฝง” เปนศัพทวิชาการหรือศัพททางเทคนิคที่ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อสื่อถึงความหมายเกี่ยวกับ
ปรากฏการณทางดานประชากรรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้เพราะภาษาพูดที่จะใชในการสื่อสารถึงเรื่องของประชากรแฝงไมมีคําที่
กระชับรัดกุมพอที่จะสื่อถึงความหมายของประเด็นที่ตองการศึกษาได ดวยเหตุนี้ นักวิชาการหรือผูที่มีความเชี่ยวชาญ
หรือชํานาญการในเรื่องประชากรจึงมีความจําเปนที่จะตองสรางคําหรือศัพทใหมๆขึ้นมาเพื่อใหความหมายที่ถูกตอง
ชัดเจน กระชับ และแนนอนในการสื่อสารหรือสงตอความคิดไดอยางมีประสิทธิผล ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา คําวา
“ประชากรแฝง” เปนคําที่บัญญัติขึ้นเพื่อใชแทนชุดของการพรรณนาถึงเหตุการณหรือปรากฏการณประเภทหนึ่งของ
ประชากร ดวยเหตุนี้ คําวา “ประชากรแฝง” จึงทําหนาที่เปน “แนวความคิด” (concept) เพื่อประโยชนในการสื่อ
ความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะบางประการของประชากร
เนื่องจาก “ประชากรแฝง” เปนเรื่องของแนวความคิด การที่จะศึกษาหรือหาขอมูลในเชิงประจักษที่สะทอนให
เห็นถึงคุณลักษณะ คุณสมบัติ ปริมาณ ระดับ แนวโนม หรือทิศทางของการเปลี่ยนแปลงประชากรแฝงเพื่อใชในทาง
ปฏิบัติไดจริงจึงตองนิยามแนวความคิดของคําวา “ประชากรแฝง” วามีความหมายอยางไร และมีขอบเขตเพียงใด
เพื่อที่จะแปลงแนวความคิด ใหอยูในรูปแบบที่สามารถเขาใจได วัดได และนํามาใชในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
ในทางปฏิบัติการแปลงสิ่งที่เปน “แนวความคิด” (concept) ใหอยูในรูปของคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
(characteristics) ที่สามารถวัดไดหรือเก็บรวบรวมขอมูลไดมีขั้นตอนในการดําเนินการตางๆดังที่นําเสนอไวในแผนภูมิ
ที่ 2.6

แนวความคิด
(concept)

การกําหนดมิติ
(dimension)

ชุดของคําถาม
(items)
ดัชนีชี้วัด/สเกล
(index/scale)
การสรางตัวชี้วัด
(indicators)
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การนิยามแนวความคิด
(conceptual definition)

การวัด/ การกําหนดคุณลักษณะ
(measure/charateristics)

แผนภูมิที่ 2.6 ขั้นตอนการแปลงแนวความคิดเพื่อนํามาใชในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

แผนภูมิ 2.6 แสดงใหเห็นกระบวนการและขั้นตอนของการแปลงแนวความคิดใหอยูในรูปของคุณลักษณะ
(characteristics) ที่สามารถวัดหรือเก็บขอมูลในเชิงประจักษไดนั้น การกําหนดคํานิยามหรือใหคําจํากัดความเกี่ยวกับ
แนวคิดหรือประเด็นที่ตองการศึกษาเปนขั้นตอนแรกที่สําคัญและเปนสิ่งที่ผูศึกษาจะตองดําเนินการ ซึ่งในทางปฏิบัติคํา
นิยามสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทคือ คํานิยามแนวความคิด และคํานิยามเชิงปฏิบัติการ (ธนัน อนุมานราชธน, 2544;
นิภา ศรีไพโรจน, 2527)
1. คํานิยามแนวความคิด (conceptual definition) เปนคํานิยามที่ไมเกี่ยวของกับการถูกหรือผิด แตเปน
เพียงเครื่องมือในการสื่อสารที่ทําใหทุกฝายเขาใจตรงกันเทานั้น ซึ่งคํานิยามควรมีลักษณะดังนี้
- แสดงคุณสมบัติของสิ่งที่ถูกนิยาม ระบุเฉพาะลักษณะที่เปนสาระที่แทจริง (essential attributes) ของ
สิ่งนั้น
- ใหความหมายทางเดียวเทานั้น ไมใชคําที่มีความหมายวนเวียน ตองนิยามดวยถอยคําที่มีความหมาย
ตรงๆ ไมควรใหกวางหรือแคบเกินไป
- เปนคํากลาวที่ชัดเจน ไมกํากวม (ambiguous) หรือไมกระจาง (obscure) คําบางคํา หลายคนเขาใจและ
ยอมรับแตกตางกันไป จึงควรมีการตกลงกันใหแนนอนเสียกอน
การใหคํานิยามแนวความคิดจึงหมายถึงการทําความเขาใจ (conceptualization) ในหัวขอที่กําลังสนใจศึกษา
ดวยการคิด การอานทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของอยางละเอียด เพื่อสามารถนํามาสรางเปนคํานิยามแนวความคิด
นั่นก็คือคําอธิบายวาสิ่งที่กําลังศึกษาอยูนั้นคืออะไร มีรูปลักษณอยางไร ดังนั้นการใหคํานิยามแนวความคิดใด
แนวความคิดหนึ่ง จึงขึ้นอยูกับผูศึกษาวาจะใหความหมายอยางไร อยางไรก็ตาม ผูศึกษาจะตองระมัดระวังวาคํานิยามที่
ใหไปนั้นจะตองเปนที่ยอมรับจากสาธารณชน
2. คํานิยามเชิงปฏิบัติการ (operational definition) หมายถึงการนําคํานิยามแนวความคิดมากําหนดให
ชัดเจนแนนอนวา ผูศึกษามีตัวชี้วัดหรือดัชนี (indicator) อยางไร จึงจะทําใหสามารถทราบไดวา สิ่งที่กําลังศึกษาอยูซึ่งมี
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ความเปนนามธรรมนั้นมีรูปลักษณอยางไร กลาวงายๆก็คือ ทําอยางไรจะแปลงสภาพนามธรรมใหเปนรูปธรรมที่สามารถ
สังเกตเห็น พิสูจน และวัดออกมาเปนตัวเลขไดอยางเปนวิทยาศาสตร ซึ่งกระบวนการของการใหคํานิยามเชิงปฏิบัติการ
นี้จะดําเนินการภายหลังจากการใหคํานิยามแนวความคิดแลว และอาจเริ่มตนดวยการกําหนดมิติ (dimension) ของสิ่ง
ที่ตองการวัด การสรางตัวชี้วัด (indicators) และการกําหนดดัชนีหรือสเกลในการวัด (index/scale) ที่เปนคุณลักษณะ
หรือคุณสมบัติที่เปนรูปธรรมที่สามารถวัดหรือเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามได
ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการศึกษาที่เกี่ยวของกับเรื่องทางสังคม บอยครั้งที่ไมสามารถสังเกตคุณลักษณะของ
สิ่งที่กําลังศึกษาไดโดยตรง เชน คานิยม การมีสวนรวมของชุมชน การจัดการแบบบูรณาการ การประกันคุณภาพ การ
ตรวจสอบภายใน ความโปรงใส หลักธรรมาภิบาล คุณภาพชีวิต ดังนี้เปนตน ทั้งนี้เพราะคําหรือศัพทตางๆเหลานี้ไมใช
“ภาษาชาวบาน” จึงจําเปนตองศึกษาโดยออมดวยการอางถึงพฤติกรรมบางอยางที่สามารถวัดหรือกําหนดได คํานิยามเชิง
ปฏิบัติการจึงเปนเสมือนแนวทางสําหรับผูศึกษาวาจะตองทําอะไร และจะสังเกตอะไร เพื่อตอบคําถามที่กําลังศึกษาอยู
จะตองแปลแนวความคิดออกมาเปนดัชนี ที่สามารถจะใหคําตอบแกผูศึกษาไดวา สิ่งที่กําลังศึกษาอยูมีลักษณะเชนใด
2) วิธีการและตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล
ปญหาที่สําคัญประการหนึ่งของการศึกษาเรื่องประชากรแฝงก็คือการที่ไมสามารถทําความเขาใจที่ตรงกันวา
“ประชากรแฝง” หมายถึงอะไร ทั้งนี้เพราะมีความเห็นที่หลากหลายในเรื่องความหมายของประชากรแฝง บางกลุมมองวา
ประชากรแฝงหมายถึงผูที่พักอาศัยในพื้นที่ที่ศึกษาโดยไมไดมีการแจงยายเขา หรืออีกนัยหนึ่งคือไมมีชื่อบุคคลเหลานั้น
ในทะเบียนบานหรือสํามะโนครัว บางกลุมมองวาประชากรแฝงนอกจากจะหมายถึงบุคคลที่พักอาศัยในพื้นที่โดยไมมีชื่อ
ในทะเบียนบานแลว ยังนาจะหมายรวมถึงคนจากพื้นที่อื่นที่เขามาใชบริการตางๆในพื้นที่ในชวงเวลากลางวัน (day-time
population) โดยไมจําเปนตองพักอาศัยในพื้นที่ ซึ่งความเห็นที่ไมสอดคลองกันนี้เปนที่มาของปญหาในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประชากรแฝง
เนื่องจาก “ประชากรแฝง” เปนแนวความคิดเกี่ยวกับปรากฏการณทางประชากรและมีผูมีความเห็นเกี่ยวกับ
ความหมายของคําวาประชากรแฝงไวอยางหลากหลาย ดวยเหตุนี้ การศึกษาเรื่อง “ประชากรแฝง” จึงตองดําเนินการ
ดวยกระบวนการของการแปลงแนวความคิดใหเปนคุณลักษณะที่วัดได และเขาใจไดตรงกันตามขั้นตอนที่นําเสนอไวใน
ภาพที่ 2.6 ซึ่งขั้นตอนแรกของการดําเนินการก็คือ การนิยามแนวความคิด (conceptual definition) ซึ่งเปนขั้นตอน
ของการใหความหมาย คํานิยาม หรือ คําจํากัดความใหชัดเจนวา “ประชากรแฝง” หมายถึงอะไร
หากใหคํานิยามหรือคําจํากัดความวา “ประชากรแฝง” หมายถึง ประชากรที่พักอาศัยอยูเปนประจําในพื้นที่ที่
ศึกษาติดตอกันไมนอยกวา 3 เดือน โดยไมไดแจงยายเขา หรือไมมีชื่อปรากฏในทะเบียนราษฎรหรือสํามะโนครัว การที่
จะเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากรแฝงก็สามารถทําไดโดยการสอบถามหัวหนาครัวเรือนหรือสมาชิกในบาน
แตละหลังวาในบานที่ตนอยูอาศัยนั้นมีผูที่พักอาศัยประจําแตไมมีชื่ออยูในทะเบียนบานจํานวนกี่ราย ซึ่งขอมูลสวนนี้ก็จะ
ทําใหผูใชขอมูลมีขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากรแฝงในพื้นที่ ดังตัวอยางแบบสอบถามเรื่องประชากรแฝงแบบที่ 1
ในแบบสอบถามเรื่องประชากรแฝงแบบที่ 1 หากบานที่ตกเปนตัวอยางของการศึกษาเปนบานที่มีทะเบียนบาน
(ผูตอบรายงานวา “มี” ในคําถามขอ 1) คําตอบจากคําถามขอที่ 4 จะทําใหผูศึกษามีขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากรแฝง
ในบานแตละหลัง และสามารถหาสัดสวนของจํานวนประชากรแฝงตอประชากรทั้งหมดในบานแตละหลังไดโดยนํา

ผลผลิต:
ผลผลิตจากการศึกษาสวนนี้คือแบบสอบถาม (questionnaire) ที่สรางขึ้นเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับประชากรแฝง ซึ่งบุคลากรหรือหนวยงานที่รับผิดชอบดานการวางผังเมืองสามารถนําไปประยุกตใชใหเปน
ประโยชนในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประชากรแฝงในพื้นที่ที่สนใจตอไป
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คําตอบในขอที่ 4 (จํานวนสมาชิกในบานที่ไมไดจดทะเบียน) หารดวยคําตอบในขอที่ 2 (จํานวนสมาชิกทุกคนที่อาศัยใน
บาน)
หากบานที่ตกเปนตัวอยางของการศึกษาเปนบานที่ไมมีทะเบียนบาน (ผูตอบรายงานวา “ไมมี” ในคําถามขอ 1)
คําตอบจากคําถามขอที่ 2 (จํานวนสมาชิกทุกคนที่อาศัยในบาน) จะเปนคําตอบสําหรับจํานวนประชากรแฝงในบานนั้น
ทั้งนี้เพราะหากบานนั้นไมมีทะเบียนบาน สมาชิกทุกคนที่พักอาศัยในบานหลังนั้นก็ยอมจะไมไดจดทะเบียนหรือไมมีชื่อ
ในสํามะโนครัว และสมาชิกทุกคนก็จะเขาขายการเปนประชากรแฝงตามคําจํากัดความของคําวา “ประชากรแฝง” ที่ไดมี
การกําหนดคํานิยามไวในเบื้องตน
ในทางปฏิบัติ การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประชากรแฝงมักไมไดจํากัดความตองการไวเพียงเฉพาะจํานวน
ประชากรแฝงในภาพรวมเทานั้นวาในพื้นที่ที่ศึกษามีจํานวนประชากรแฝงเทาใด แตผูศึกษามักตองการทราบเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูที่เปนประชากรแฝงดวย ดังนั้น การสรางแบบสอบถามจึงมักเพิ่มเติมคําถามที่เกี่ยวของกับลักษณะ
ทางประชากร (เพศ อายุ สถานภาพสมรส ฯลฯ) ลักษณะทางสังคม (ความสัมพันธกับหัวหนาครัวเรือน สถานะทางการ
ศึกษา ระดับการศึกษา ภูมิลําเนาเดิม ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน ฯลฯ) และลักษณะทางเศรษฐกิจ (สถานภาพการ
ทํางาน อาชีพ ฯลฯ) ของผูที่ถูกจัดอยูในกลุมของประชากรแฝงไวดวย ดังตัวอยางแบบสอบถามเรื่องประชากรแฝงแบบ
ที่ 2 ที่นําเสนอไวดานลางนี้ ซึ่งผูที่สนใจจะศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประชากรแฝงสามารถนําไปใชหรือปรับ
ใชใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษาได
สําหรับแบบสอบถามเรื่องประชากรแฝงแบบที่ 2 ที่นําเสนอไวนี้ เปนสวนหนึ่งของแบบสอบถามที่ไดถูกนําไปใช
จริงในการศึกษาเรื่องประชากรแฝงอยางไดผลแลว ซึ่งผูที่สนใจศึกษาเรื่องประชากรแฝงสามารถศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมไดจากรายงานการวิจัยที่จัดทําโดย กลุมงานวิเคราะหวิจัย สํานักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
“การศึกษาประชากรแฝงพื้นที่ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี” กันยายน ป 2549

แบบที่ 1

54

ชื่อผูใหสัมภาษณ (นาย, นาง, นางสาว) ………………...นามสกุล..........................................
บานเลขที่..............หมูที่...............ชื่อหมูบาน/ ED, Block……………………………………
ถนน...............................ตําบล........................อําเภอ................... จังหวัด ..............................
ขอ
1.

คําถาม
บานนี้มีทะเบียนบานหรือไม

2.

ในบานนี้มีสมาชิกอาศัยอยูประจํา
ติดตอกันเปนเวลา 3 เดือน รวม
ทั้งหมดกี่คน
จํานวนคนที่อยูจริงตลอดเวลา 3
เดือนและมีชื่อในทะเบียนบาน
จํานวนคนที่อยูจริงตลอดเวลา 3
เดือน แตไมมีชื่อในทะเบียนบาน

3.
4.

คําตอบ/หมวดรหัส
มี....................................................1
ไมมี................................................2
จํานวน ....................................... คน
จํานวน ....................................... คน
จํานวน ....................................... คน

ภาพที่ 2.1 ตัวอยางแบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับประชากรแฝง แบบที่ 1
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2.1.3 ขอแนะนําในการใชตัวแบบดานประชากร
ขอมูลที่นํามาใชในการคํานวณอัตราเพิ่มประชากรมักใชขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิไมวาจะเปนขอมูลจาก
ทะเบียนราษฎรหรือขอมูลจากสํามะโนประชากร ทั้งนี้เพราะการเก็บรวบรวมขอมูลโดยหนวยงานดานผังเมือง ไดแก
สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขอจํากัดคอนขางสูงในเรื่องของจํานวน
บุคลากรและงบประมาณที่จะใชในการจัดเก็บขอมูล
ในกรณีที่ผูวิเคราะหนําขอมูลจากทะเบียนราษฎรและสํามะโนประชากรมาใชในการคํานวณ อัตราเพิ่มประชากร
ที่คํานวณไดจะไมใชอัตราเพิ่มประชากรในเขตผังเมืองรวม ทั้งนี้เพราะขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิของทางราชการใช
การแบงพื้นที่ตามเขตการปกครอง เชน หมูบาน ตําบล อําเภอ ซึ่งไมสอดคลองกับเขตผังเมืองรวม
หากผูวิเคราะหตองการใหอัตราเพิ่มประชากรสะทอนใหเห็นถึงภาพของประชากรในเขตผังเมืองไดใกลเคียง
ที่สุด มีความจําเปนที่ผูวิเคราะหจะตองเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมโดยใชวิธีการสํารวจแบบสุมตัวอยาง เพื่อศึกษาวา
พื้นที่ตามเขตปกครองซึ่งสวนใหญมักหมายถึงตําบล ที่ถูกผนวกไวในการคํานวณนั้น มีประชากรในตําบลนั้นเปนสัดสวน
เทาใดที่อาศัยในเขตผังเมืองรวม แลวนําสัดสวนดังกลาวคูณกับจํานวนประชากรของตําบล เพื่อตัดจํานวนประชากรที่
ไมไดมีการตั้งถิ่นฐานบานเรือนอยูในเขตังเมืองรวมออกจากการคํานวณ
2.2 การวิเคราะหเศรษฐกิจเมือง
การวิเคราะหเศรษฐกิจเมืองเปนองคประกอบสําคัญที่ขาดไมไดในกระบวนการวิเคราะหเพื่อการวางผังเมือง
รวม ผลการวิเคราะหจะเป นทั้ง ฐานขอมูลและความรู เพื่อใหนัก ผังเมือง ประชาชน และเจาหน าที่ในหนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถทําความเขาใจกับสภาพเศรษฐกิจของเมือง ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับชีวิตความเปนอยูของผูคนใน
เมือง อีกทั้งยังสามารถนําผลการวิเคราะหไปใชตอในการวางนโยบาย เปาหมาย แนวทางหรือยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ โดยใชผังเมืองรวมเปนเครื่องมือหนึ่งของการดําเนินนโยบายการพัฒนา เชนเดียวกันกับการวิเคราะหดาน
อื่นๆ ในการวางแผน การวิเคราะหเศรษฐกิจเมืองเริ่มตนจากการตั้งคําถามที่เกี่ยวของกับปรากฏการณดานเศรษฐกิจใน
เมือง แมวาแตละเมืองแตละชุมชนอาจมีประเด็นปญหาและการพัฒนาที่แตกตางกัน แตก็มีคําถามพื้นฐานที่คลายคลึง
กันในการวิเคราะหเศรษฐกิจเมือง ตัวอยางเชน
- เศรษฐกิจทองถิ่นมีขนาดเทาใด เติบโตมากนอยเทาใด
- สาขาการผลิตใดเกิดขึ้นภายในเมือง สาขาใดเกิดขึ้นนอกเมือง
- เมืองมีความเชีย่ วชาญเศรษฐกิจในดานใด สาขาใดที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจทองถิ่น
-

การเปลี่ยนแปลงของการดําเนินธุรกิจเหลานี้ มีผลตอระบบเศรษฐกิจในเมืองอยางไร
ธุรกิจภายในเมืองมีขอบเขตของการขายไกลมากนอยเทาใด
ศักยภาพของการขายสินคาและการบริการภายในเมืองมีอยูมากนอยเทาใด
สภาพการลงทุนในเมืองเปนเชนใดบาง มีการดึงดูดการลงทุนมาจากที่อื่นมากนอยเพียงใด
โครงสรางเศรษฐกิจเมืองมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม ดวยเหตุผลใด เปนตน
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การวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจของเมืองชวยใหนักวางแผนเขาใจถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงจากอดีต สภาพการณ
ในปจจุบัน เพื่อชวยในการคาดการณในอนาคต เนื่องจากวิธีการวิเคราะหเพื่อการวางแผนมีอยูมากมายหลากหลาย นัก
วางแผนตองตระหนักเสมอวา ผลที่ไดจากการวิเคราะหดวยวิธีการและเครื่องมือแตละประเภทนั้น ลวนแลวแตมีจุดเดน
จุดดอยตางกัน ผลการวิเคราะหจากเครื่องมือหนึ่งเดียวไมสามารถตอบคําถามทุกขอที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของเมืองได
นอกจากนี้แลว นักวางแผนควรนําผลวิเคราะหที่ไดไปเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆ ที่มีคุณลักษณะและขอจํากัด
คลายคลึงกัน เพื่อใหทราบถึงสภาพที่แทจริงของเมือง อีกทั้งยังตองเปรียบเทียบผลการวิเคราะหกับผลที่ไดในอดีต
เพื่อใหเห็นถึงสภาพและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเมือง สําหรับขอมูลที่จะนํามาใชในการวิเคราะหสภาพ
เศรษฐกิจเมืองนั้น ควรเริ่มจากขอมูลทุติยภูมิที่หนวยงานตางๆ ไดเก็บรวบรวมไวแลว หากในบางครั้ง ขอมูลทุติยภูมิที่
มีอยูไมตรงกับความตองการ ดวยเหตุผลตางๆ เชน ขอบเขตการเก็บขอมูลกวางกวาพื้นที่เมือง เปนตน นักวางแผนควร
ใชวิจารณญาณวา จะสามารถใชวิธีการเทียบเคียงขอมูลดังกลาวกับพื้นที่ที่ตองการวิเคราะหไดหรือไม ซึ่งจะเปนการ
ประหยัดทรัพยากรทั้งดานการเงินและบุคลากรในการเก็บขอมูลเพิ่มเติม หากไมสามารถใชขอมูลทุติยภูมิที่มีอยูจริง
จึงดําเนินการเก็บขอมูลปฐมภูมิ แหลงขอมูลดานเศรษฐกิจที่สามารถใชไดในการวางผังเมืองรวมมีอยูหลายแหลงดวยกัน
เชน
- สมุดสถิติจังหวัด ซึ่งเปนสมุดรวบรวมสถิติจากหนวยงานราชการตางๆ โดยสํานักงานสถิติจังหวัด สมุด
สถิติจังหวัดเปนแหลงขอมูลที่สําคัญ และเปนแหลงแรกที่นักวางแผนควรคํานึงถึงในขั้นตอนแรกของการ
วิเคราะห เพื่อใหทราบถึงภาพรวมดานเศรษฐกิจของพื้นที่วิเคราะห
- บัญชีประชาชาติ ซึ่งจัดทําโดยกองบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) โดยเปนแหลงรวมขอมูลที่สําคัญในระดับจังหวัด ภาคและประเทศ โดยเฉพาะ
ขอมูลผลิตภัณฑจังหวัด (GPP) และผลิตภัณฑมวลรวมรายภาค (GRP)
- รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งจัดทําทุกสองป มี
รายละเอียดดานเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน ซึ่งเปนประโยชนตอการวิเคราะหเพื่อการวางแผน โดยเฉพาะ
ขอมูลรายไดรายจายระดับครัวเรือน
- ทํ า เนี ย บโรงงานอุ ต สาหกรรม โดยกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง มี ข อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ โรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด รวมถึงที่ตั้งของโรงงาน ขอมูลเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรมอาจรวบรวม
เพิ่มเติมไดจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
- ทะเบียนการคา เปนแหลงขอมูลที่สําคัญสําหรับการวิเคราะหดานการคาในพื้นที่วิเคราะห ซึ่งจัดเก็บโดย
สํานักงานทะเบียนการคาจังหวัด
การวิเคราะหดานเศรษฐกิจของเมืองเพื่อใชประกอบในการวางผังเมืองรวม มีวิธีการอยูมากมาย ตั้งแตการ
วิเคราะหเบื้องตนที่ไมมีความซับซอนในเรื่องการคํานวณ จนถึงการวิเคราะหที่จําเปนตองใชความรูความเขาใจดานสถิติ
ในขั้นสูง ในที่นี้ คณะผูวิจัยจะนําเสนอวิธีการที่เห็นวา เปนพื้นฐานของการวิเคราะหระบบเศรษฐกิจเมือง ที่ไมซับซอน
มากและนักวางแผนในทองถิ่นสามารถดําเนินการได
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การกําหนดพื้นที่วิเคราะห
กอนที่นักวางแผนจะวิเคราะหฐานเศรษฐกิจเมือง จะตองมีการกําหนดขอบเขตพื้นที่การวิเคราะห ซึ่งถือเปน
ขั้นตอนแรกที่สําคัญมาก ทั้งนี้เพราะ แนวคิดและวิธีการวิเคราะหฐานเศรษฐกิจยึดขอสมมติที่วา สาขาเศรษฐกิจพื้นฐาน
ขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกเมือง และสาขาไมพื้นฐานขึ้นอยูกับปจจัยภายในเมือง ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการกําหนด
ขอบเขตพื้นที่เชิงภูมิศาสตรที่ชัดเจน เพื่อจําแนกวา พื้นที่ใดอยูในระบบเศรษฐกิจทองถิ่น พื้นที่ใดอยูนอกเขตเศรษฐกิจ
ทองถิ่น เมืองที่มีขนาดใหญยอมมีขอบเขตของเศรษฐกิจทองถิ่นที่กวางกวาเมืองขนาดเล็ก อยางไรก็ตาม ปญหาที่
เกิดขึ้นคือ บางเมืองไมไดมีพื้นที่ปลูกสรางที่ติดตอกัน แตเปนการพัฒนาแบบกระจัดกระจายในบริเวณชานเมือง จึงทํา
ใหยากขึ้นที่จะกําหนดขอบเขตเมืองที่ชัดเจนได ดวยเหตุนี้ นักวิเคราะหจึงตองใชเวลาใหมากพอในการตัดสินใจวา
ขอบเขตในการวิเคราะหเรื่องเศรษฐกิจของเมืองควรครอบคลุมพื้นที่มากนอยเทาใด
อนึ่ง เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดในการวิเคราะหดวยเครื่องมือที่นําเสนอ คณะผูศึกษาไดทดลองวิเคราะห
ดวยขอมูลจริงในพื้นที่ตัวอยาง คือ เขตผังเมืองรวมราชบุรี ซึ่งครอบคลุมเทศบาลเมืองราชบุรี เทศบาลหลักเมือง ตําบล
หลุมดิน ตําบลเจดียหัก ตําบลดอนตะโก และตําบลบานไร โดยทดลองใชขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากหนวยราชการที่
เกี่ยวของ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดในการประยุกตใชขอมูลที่มีอยู ในการวิเคราะหดานเศรษฐกิจของเขตผัง
เมืองรวม
2.2.1 หลักการและเหตุผล
การวิเคราะหระบบเศรษฐกิจเมืองในขั้นพื้นฐานครอบคลุมประเด็นที่ปรากฏอยูทั่วไปในการวิเคราะหระบบ
เศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภาค เชน
1) ขนาดเศรษฐกิจ
2) โครงสรางเศรษฐกิจ
3) การเติบโตทางเศรษฐกิจ
4) รายไดเฉลี่ยประชากรเมือง
ประเด็นเหลานี้ แมฟงดูเปนเรื่องพื้นฐานที่ไมมีความซับซอนในการวิเคราะห แตในการวางผังเมืองรวมใน
ประเทศไทยเทาที่ผานมา แทบไมมีการเก็บขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับขนาด โครงสรางและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่เมืองที่แทจริง เกือบทั้งหมดยังเปนการเก็บขอมูลตามขอบเขตการปกครอง ซึ่งอาจไมสะทอน
สภาพเศรษฐกิจในระดับเมืองที่แทจริง
ในอดีต ขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการวางผังเมืองรวม คือการสํารวจและวิจัยเพื่อการวางแผน ซึ่งนอกจากจะ
เปนการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิแลว ยังมีการสํารวจภาคสนาม เพื่อเก็บขอมูลปฐมภูมิที่ครอบคลุมเขตผังเมืองรวม
ขอมูลที่จัดเก็บในการสํารวจและวิจัยไดครอบคลุมประเด็นดานเศรษฐกิจที่สําคัญ เชน จํานวนและรูปแบบกิจการดาน
การคาและอุตสาหกรรม การจางงานและกําลังแรงงาน อยางไรก็ตาม การเก็บขอมูลปฐมภูมิดังกลาวจําเปนตองใชเวลา
และทรัพยากร เปนที่นาเสียดายวา การจัดทําและวางผังเมืองรวมที่ผานมา ดูเหมือนวาไมไดใชขอมูลเหลานี้ใหประโยชน
ในการจัดทําแนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจในพื้นที่ผังเมืองรวม จึงทําใหผังเมืองรวมที่ผานมาและที่เปนอยู ไมได
สะทอนถึงนโยบาย แนวทางและยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจของเมือง

2.2.1.1 การวิเคราะหขนาดเศรษฐกิจ
ในการคํานวณหามูลคาขนาดเศรษฐกิจของเมืองในเขตผังเมืองรวมโดยใชขอมูลทุติยภูมิ เราสามารถ
ปรับใชขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (gross provincial product - GPP) ประกอบกับขอมูลโรงงานจากทําเนียบ
โรงงาน และขอมูลจํานวนประชากรในเขตผังเมืองรวมที่ไดมาจากการคํานวณไวในหัวขอประชากร วิธีการที่เสนอและให
ใชในการหาขนาดเศรษฐกิจเมือง คือการเทียบเคียงกับมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดในสวนของการคาและการบริการ
ตามสัดสวนของประชากรที่อาศัยอยูในเขตผังเมืองรวมตอประชากรเมืองทั้งหมดของจังหวัด คือในเขตเทศบาลทั้งหมด
ของจังหวัด บวกกับมูลคาการผลิตดานอุตสาหกรรมตามสัดสวนของมูลคาการลงทุนของโรงงานที่ตั้งอยูภายในเขตพื้นที่
วางแผน ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ขอมูล
ขอมูล
มูลคาการผลิตแตละสาขา

ฐานขอมูล
ผลิตภัณฑจังหวัด (GPP)

ที่ตั้งโรงงาน

ทําเนียบโรงงาน

มูลคาการลงทุนของโรงงาน

ทําเนียบโรงงาน

จํานวนประชากรในผังเมืองรวม
จํานวนประชากรในเทศบาลทั้งจังหวัด

ทะเบียนราษฎร

แหลงขอมูล
กองบัญชีประชาชาติ
สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
การคํานวณดานประชากรโดยเจาหนาที่
สํานักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

2. สูตรและวิธีการคํานวณ
1) กําหนดวาสาขาเศรษฐกิจใดเปนเศรษฐกิจเมือง
ก. กําหนดสาขาการผลิตที่เปนเศรษฐกิจเมือง (urban economic sector - UES) จากตารางขอมูล
ผลิตภัณฑจังหวัด (GPP)
- เกษตรกรรม ประมง เหมืองแร เปนสาขาเศรษฐกิจนอกเมือง
- การบริการทั้งหมดเปนสาขาเศรษฐกิจในเมือง
- อุตสาหกรรมตองแยกประเภทดวยขอมูลทําเนียบโรงงานในขั้นตอไป
2) หาสัดสวนประชากรเมืองในเขตผังเมืองรวมตอประชากรเมืองทั้งหมดของจังหวัด (urban population share UPS)
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แนนอนวา ขอ มูลปฐมภูมิยอ มมีความถูกตองกวาขอมูล ที่ไดมาจากการเทีย บเคียงขอมูล ทุติยภูมิ แตนัก
วางแผนอาจสามารถคํานวณ เปรียบเทียบและประมาณการณไดจากขอมูลในระดับที่ใกลเคียง เชน ขอมูลผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด (GPP) โดยใชประกอบกับขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมโดยองคการปกครองสวนทองถิ่น และการ
สํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ อาทิเชน การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ที่จัดขึ้นทุกๆ สองป เปนตน
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ก. จํานวนประชากรในเขตผังเมืองรวม (urban population - UP) ซึ่งไดมาจากการคํานวณดานประชากร
กอนหนานี้
ข. จํานวนประชากรเทศบาลทั้งหมดในจังหวัด (provincial municipal population - PMP) จากขอมูล
ทะเบียนราษฎร
ค. หารจํานวนประชากรในเขตผังเมืองรวมดวยจํานวนประชากรเทศบาลทั้งหมดในจังหวัด
UPS = UP/PMP

(1)

3) หามูลคาเศรษฐกิจดานบริการในผังเมืองรวม (urban service product - USP)
ก. คูณสัดสวนประชากรในผังเมืองรวม (UPS) (ผลจากสมการ 1) ดวยมูลคาสาขาเศรษฐกิจดานการบริการ
ทั้งหมดของจังหวัด (provincial service product - PSP)
USP = UPS x PSP

(2)

4) กําหนดมูลคาการผลิตดานอุตสาหกรรมภายในเมือง (urban industrial product - UIP) จากขอมูลทําเนียบ
โรงงาน
ก. แบงประเภทโรงงานตามทําเนียบโรงงานออกเปนสองกลุมตามที่ตั้ง คือโรงงานในพื้นที่วางแผนกับนอก
พื้นที่วางแผน
ข. หามูลคาเงินลงทุนของโรงงานที่ตั้งอยูภายในเขตพื้นที่วางแผน (urban industrial investment - UII)
ค. หามูลคาเงินลงทุนของโรงงานทั้งหมดในจังหวัด (provincial industrial investment - PII)
ง. หาสัดสวนของมูลคาเงินลงทุนของโรงงานภายในเขตผังเมืองรวม ตอมูลคาเงินลงทุนของโรงงานทั้งหมดใน
จังหวัด คือ UII/PII
จ. นําสัดสวนดังกลาวมาคูณกับมูลคาการผลิตดานอุตสาหกรรมทั้งหมดของจังหวัดจากขอมูลสถิติจังหวัด
(provincial industrial product - PIP)
UIP = (UII/PII) x PIP

(3)

5) หามูลคาการผลิตในเมือง หรือขนาดเศรษฐกิจของเมือง (urban economic size - UES)
ก. มูลคาการผลิตดานการบริการ (USP) (ผลจากสมการ 2) บวก มูลคาการผลิตดานอุตสาหกรรมในเมือง
(UIP) (ผลจากสมการ 3)
UES

= USP + UIP

ตารางที่ 2.18 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดราชบุรี ป 2543 และ ป 2547 ณ ราคาคงที่ ป 2531 (ลานบาท)
ในหรือนอก
สาขาการผลิต
2543
2547
2548
เขตเมือง
เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม

5,060

5,403

5,390

นอกเขต

การประมง

248

300

314

นอกเขต

การทําเหมืองแร และเหมืองหิน

403

625

603

นอกเขต

การผลิตอุตสาหกรรม

12,994

15,826

16,120

ในและนอกเขต

การไฟฟา กาซ และการประปา

1,565

5,685

6,265

นอกเขต

การกอสราง

532

823

861

ในเขต

การขายสง การขายปลีก การซอมแซม
ยานยนต จักรยานยนต ของใชสวน
บุคคล และของใชในครัวเรือน
โรงแรม และภัตตาคาร

4,568

5,082

5,223

113

132

135

ในเขต

การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการ
คมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน

2,572

3,917

5,425

ในเขต

701

917

1,039

ในเขต

บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา
และบริการทางธุรกิจ
การบริหารราชการแผนดิน การปองกัน
ประเทศ การประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา

1,444

1,637

1,658

ในเขต

1,070

1,382

1,417

ในเขต

1,075

1,097

1,165

ในเขต

917

759

824

ในเขต

465

636

665

ในเขต

29

30

30

ในเขต

33,756

44,250

47,133

การบริการดานสุขภาพ และงานสังคม
สงเคราะห
การบริการชุมชน สังคม และบริการ
สวนบุคคล
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
รวม

ในเขต

ที่มา : กองบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ตัวอยางการคํานวณหาขนาดเศรษฐกิจของเมืองตามขั้นตอนการวิเคราะหขางตน ดวยขอมูลจริงของจังหวัดราชบุรี แสดง
ไวในตาราง 2.18 และ 2.19

ตารางที่ 2.19 ตัวอยางการคํานวณขนาดเศรษฐกิจในเขตผังเมืองรวมราชบุรี
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ประเภทขอมูล
ประชากร
จํานวนประชากรในเขตผังเมืองรวม
(Urban Population - UP)
จํานวนประชากรเทศบาลทั้งหมดในจังหวัด
(Provincial Municipal Population - PMP)
สัดสวนประชากรเมืองในผังเมืองรวมตอประชากรเมือง
ทั้งหมดของจังหวัด
(Urban Population Share - UPS)
มูลคาการผลิตดานบริการ
มูลคาสาขาเศรษฐกิจดานการบริการทั้งหมดของจังหวัด
(Provincial Service Product - PSP)
มูลคาเศรษฐกิจดานบริการในผังเมืองรวม (Urban
Service Product - USP)
มูลคาการผลิตดานอุตสาหกรรม
มูลคาเงินลงทุนของโรงงานที่ตั้งอยูภายในเขตผังเมือง
รวม
(Urban Industrial Investment - UII)
มูลคาเงินลงทุนของโรงงานทั้งหมดในจังหวัด
(Provincial Industrial Investment - PII)
สัดสวนของเงินลงทุนของโรงงานภายในเขตผังเมืองรวม
ตอมูลคาการลงทุนของโรงงานทั้งหมดในจังหวัด
(Urban Investment Share: UIS = UII/PII)
มูลคาการผลิตดานอุตสาหกรรมทั้งหมดของจังหวัด
(Provincial Industrial Product - PIP)
มูลคาการผลิตดานอุตสาหกรรมภายในเขตผังเมืองรวม
(Urban Industrial Product - UIP)
มูลคาการผลิตในเขตผังเมืองรวม
ขนาดเศรษฐกิจของเมือง
(Urban Economic Size - UES)

คาขอมูล

หนวย

แหลงขอมูล

74,851

คน

การคํานวณประชากร

227,643

คน

ทะเบียนราษฎร

0.33

(UP/PMP)

18,442

ลานบาท

ตารางผลิตภัณฑ
จังหวัด

6,063.89

ลานบาท

(UPS*PSP)

1,780,444,689

ลานบาท

ทําเนียบโรงงาน

80,336,164,527

ลานบาท

ทําเนียบโรงงาน

16,120.00

ลานบาท

(UII/PII)
ตารางผลิตภัณฑ
จังหวัด

357.26

ลานบาท

(UIS*PIP)

6,421.15

ลานบาท

(USP + UIP)

0.02

3. ขอแนะนําในการใชตัวแบบ
ผูวิเคราะหสามารถปรับใชขอมูลผลิตภัณฑจังหวัดในการหามูลคาการผลิตในเขตผังเมืองรวมได โดยใชขอมูล
ของแตละสาขาการผลิต และตั้งขอสมมติตางๆ เชน

2.2.1.2 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
การคํานวณหาคาการเติบโตทางเศรษฐกิจในเขตผังเมืองรวม สามารถทําไดเชนเดียวกับการคํานวณ
คาการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ ภาคหรือจังหวัด วิธีการที่งายที่สุดคือ การหาสวนตางระหวางมูลคาการผลิตของ
ปตนกับปปลาย หารดวยมูลคาของปตนและจํานวนป เมื่อไดผลลัพธ แลวจึงคูณดวย 100 ก็จะไดคารอยละของอัตรา
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมือง ตามสูตรดังนี้
1. ขอมูล
ขอมูล
ขนาดเศรษฐกิจเมืองในแตละป

แหลงขอมูล
จากการคํานวณ

2. สูตรและวิธีการคํานวณ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง = (มูลคาเศรษฐกิจปปลาย - มูลคาเศรษฐกิจปตน) x 100
มูลคาเศรษฐกิจปตน x จํานวนป
การคํานวณอัตราการเติบโตในลักษณะนี้ เปนการหาคาการเติบโตโดยคาเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic
mean) ซึ่งทําไดงายไมมีความซับซอน และใชไดดีในกรณีที่มีขอมูลเฉพาะปแรกและปสุดทายที่สนใจ อยางไรก็ตาม ใน
การหาคาเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐศาสตร เชน อัตราการเติบโตของขนาดเศรษฐกิจ มักใชวิธีการหา
คาเฉลี่ยเรขาคณิต (geometric mean) ซึ่งสะทอนการเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลาไดดีกวา โดยมีสูตรคือ
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- 1. สาขาการเกษตร เหมืองแรและเหมืองหิน ประมง เปนสาขาเศรษฐกิจนอกเมือง
- 2. สาขาการบริการ การศึกษา ฯลฯ เปนสาขาเศรษฐกิจในเมือง
- 3. สัดสวนระหวางเงินลงทุนของโรงงานในเมืองกับนอกเมืองสะทอนสัดสวนระหวางผลผลิตดานอุตสาหกรรม
ในเมืองกับนอกเมือง
- 4. ประชากรในเขตผังเมืองรวมเปนประชากรเมืองทั้งหมด
- 5. ประชากรในเขตเทศบาลเปนประชากรเมือง นอกเทศบาลเปนประชากรชนบท
ขอดีประการหนึ่งของการคํานวณในลักษณะนี้คือ สามารถนําเอาขอมูลในระดับจังหวัดที่มีการเก็บรวบรวมไว
อยางเปนระบบอยูแลวมาใชไดเลย โดยไมจําเปนตองมีการเก็บขอมูลภาคสนาม เปนการประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร
อื่นๆ ผลการวิเคราะหที่ไดก็มีความใกลเคียงกับความเปนจริงในระดับหนึ่ง
แนนอนวา ตัวเลขที่ไดจากคํานวณนี้จะมีความคลาดเคลื่อนบาง เพราะขอสมมติที่ตั้งไวอาจไมสะทอนความจริง
อยางสมบูรณ ผูวิเคราะหจึงตองดําเนินการสํารวจภาคสนามหรือใชฐานขอมูลที่ระบุถึงที่ตั้งของสถานประกอบการแตละ
ประเภท แลวคิดคํานวณสัดสวนของแตละสาขา เพื่อนํามาปรับหารูปแบบโครงสรางเศรษฐกิจของเมืองไดในขั้นตอไป
หรืออาจปรับขอสมมติที่ไดแสดงไวขางตน ใหสะทอนความเปนจริงมากขึ้น เชน ในกรณีที่ประชากรในเขตผังเมืองรวม
ไมไดเปนประชากรเมืองทั้งหมด หรือธุรกิจบางประเภทที่รูแนชัดวาไมไดตั้งอยูในเขตผังเมืองรวม

G.M. =

…
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และสามารถแปลงเปนสูตรคํานวณอัตราการเติบโต ไดดังนี้
อัตราการเติบโตเศรษฐกิจในชวง n ป = ((ปปลาย/ปตน)(1/n)-1)*100
ตารางที่ 2.20 ตัวอยางการคํานวณอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองราชบุรี
ประเภทขอมูล

คาขอมูล

หนวย

มูลคาเศรษฐกิจปตน

5,500.00

ลานบาท

มูลคาเศรษฐกิจปปลาย

6,421.15

ลานบาท

จํานวนป
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง (เฉลี่ยเลขคณิต)
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง (เฉลี่ยเรขาคณิต)

5.00
3.35
3.15

ป
%
%

3. ขอแนะนําในการใชตัวแบบ
ผลที่ไดจากคาเฉลี่ยเรขาคณิตจะต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ยเลขคณิต แตอาจไมตางกันมากในกรณีที่ขนาด
เศรษฐกิจเมืองไมไดมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แตจะแตกตางกันมากถาขนาดเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงมาก ผู
วิเคราะหจึงควรเลือกใชแบบที่เหมาะสมกับขอจํากัดของแตละกรณี
2.2.1.3 รายไดเฉลี่ยประชากรเมือง
สําหรับการคํานวณรายไดเฉลี่ยของประชากรในเขตผังเมืองรวมนั้น สามารถทําไดโดยใชขอมูลที่ได
คํานวณมาขางตนมาคํานวณดังนี้
รายไดเฉลี่ย = ขนาดเศรษฐกิจเมือง / จํานวนประชากรเมือง
อยางไรก็ตาม นักวางแผนตองตระหนักถึงขอจํากัดหนึ่งของการคํานวณดวยวิธีนี้ กลาวคือ รายได
เฉลี่ยนี้ไมไดสะทอนสภาพการกระจายรายได หรือความไมเทาเทียมกันระหวางประชากรในเมือง ซึ่งจําเปนตองพิจารณา
ถึงในขั้นตอไป นอกจากนี้ ผูวิเคราะหควรนําตัวเลขที่ไดนี้ ไปเปรียบเทียบกับขอมูลเกี่ยวกับรายไดจากแหลงอื่น เชน
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน กรณีตัวอยางเขตผังเมืองรวมเมืองราชบุรี สามารถคํานวณไดดังนี้

ตารางที่ 2.21 ตัวอยางการคํานวณรายไดเฉลี่ยประชากรเมืองราชบุรี
คาขอมูล

หนวย

ขนาดเศรษฐกิจเมือง

6,421.15

ลานบาท

จํานวนประชากรเมือง

74,851.00

คน

รายไดเฉลี่ยของประชากรเมือง

85,785.74

บาท/ป

2.2.1.4 การวิเคราะหฐานเศรษฐกิจ (economic base analysis)
การวิเคราะหฐานเศรษฐกิจเปนแนวคิดและวิธีการวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจในระดับเมืองและภาคที่ไม
ซับซอนและมีการใชอยางแพรหลายที่สุด แนวคิดฐานเศรษฐกิจนี้ไดเริ่มใชเปนครั้งแรกในกลุมนักวางแผน ในชวง
ประมาณทศวรรษที่ 1920 เทคนิคการวิเคราะหฐานเศรษฐกิจที่เปนอยูทั่วไปในปจจุบันไดรับการพัฒนาขึ้นโดยโฮเมอร
ฮอยท (Homer Hoyt) นักเศรษฐศาสตรชาวอเมริกันในชวงทศวรรษที่ 19301
องคประกอบหลักของแนวคิดและวิธีการวิเคราะหฐานเศรษฐกิจคือ การแบงระบบเศรษฐกิจในเมือง
ออกเปนสองสาขาหลัก ไดแก สาขาพื้นฐาน (basic sector) กับสาขาไมพื้นฐาน (non-basic sector) สาขาพื้นฐาน
หมายถึงกิจกรรมธุรกิจขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกระบบเศรษฐกิจทองถิ่น ดังนั้น สาขาสงออก (export sector) จึงนับเปน
สาขาพื้นฐาน เพราะปจจัยที่มีผลตอการสงออกขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ที่อยูภายนอกเมืองเปนหลัก นอกจากนี้ การจางงาน
ในภาคราชการที่เปนสวนกลางกับสวนภูมิภาคก็ถือวาเปนสาขาพื้นฐาน เพราะการจางงานขึ้นอยูกับปจจัยภายนอก อีกทั้ง
รายไดก็มาจากการเก็บภาษีและรายไดอื่นๆ ของรัฐบาลกลาง ไมใชองคการปกครองสวนทองถิ่น ตามนิยามแลว ธุรกิจ
ที่เกี่ยวของกับนักทองเที่ยวและการจัดประชุมสัมมนาก็ถือวาเปนสาขาเศรษฐกิจพื้นฐาน เพราะขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกที่
ผลตอธุรกิจในสาขาดังกลาว
ในทางกลับกัน สาขาไมพื้นฐาน คือกิจกรรมธุรกิจที่ขึ้นอยูกับสภาพและเงื่อนไขของเศรษฐกิจทองถิ่น ตัวอยาง
ที่เห็นไดชัดคือ ธุรกิจขายสินคาและการบริการใหแกประชาชนที่อยูอาศัยในเมือง ในสวนของงานราชการทองถิ่นก็ถือ
เปนสาขาไมพื้นฐาน เพราะขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจในทองถิ่น เปนตน การแบงระหวางสาขาพื้นฐานกับสาขาไมพื้นฐาน
ถือเปนขอสมมติสําคัญของการวิเคราะหฐานเศรษฐกิจ สําหรับบริษัทและองคกรที่ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปน
ทั้งสาขาพื้นฐานและไมพื้นฐานนั้น นักวิเคราะหตองหาวิธีการที่จะแบงทั้งสองสวนออกจากกัน ดังที่จะกลาวถึงในขั้น
ตอไป
1) เทคนิคแบบอัตราสวนที่ตั้ง (location quotient technique)
การวิเคราะหคาอัตราสวนที่ตั้ง (location quotient - LQ) เปนวิธีการวิเคราะหฐานเศรษฐกิจเมือง
อีกวิธีการหนึ่งที่ไดรับความนิยมใชกันอยางแพรหลายในงานวิเคราะหและงานวิจัยทั้งในตางประเทศและในประเทศไทย

1

“According to Hoyt ; fifty years of Homer Hoyt / Articles on law, real estate cycle, economic base, sector theory,
shopping centers, urban growth”, 1916-1966. [Washington, D.C., 1966]
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วิธีการวิเคราะหอัตราสวนที่ตั้งนี้ ไดรับการพัฒนาขึ้นในชวงทศวรรษที่ 1940 โดยจอรจ ฮิลเดแบรนด (George H.
Hildebrand) กับอารเธอร เมส จูเนียร (Arthur Mace, Jr)2
คาอัตราสวนที่ตั้งจะแสดงถึงความชํานาญในดานการผลิตเฉพาะพื้นที่ (specialization) เมื่อเปรียบเทียบกับ
พื้นที่อื่น สําหรับการวิเคราะหฐานเศรษฐกิจนั้น อัตราสวนที่ตั้งคือ อัตราสวนระหวางสวนแบงอุตสาหกรรมสาขาหนึ่งเมื่อ
เทียบกับเศรษฐกิจทองถิ่น ตอสวนแบงของอุตสาหกรรมสาขานั้นเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจประเทศ การวิเคราะหคา
อัตราสวนพื้นทีสามารถใชไดกับหนวยวัดตางๆ เชน การจางงาน รายได ยอดขายของธุรกิจในเมือง เปนตน
(2) สูตรและวิธีการคํานวณ
สูตรการคํานวณคาอัตราสวนที่ตั้งของการจางงาน สามารถแสดงไดดังนี้

LQi = (ei / et ) / (Ei / Et ) หรือ (ei / Ei) / (et / Et )
โดยให LQ i = คาอัตราสวนที่ตั้งของสาขาการผลิต i ของเมือง
ei = การจางงานในสาขาการผลิต i ของเมือง
et = การจางงานทั้งหมดในเมือง
Ei = การจางงานในสาขาการผลิต i ของประเทศ
Et = การจางงานในสาขาการผลิต i ของประเทศ

จากการคํานวณดังกลาว คาอัตราสวนที่ตั้งเทากับ 1.0 หมายความวา สวนแบงของสาขาการผลิตนั้น
ในระดับเมืองมีคาเทากับในระดับประเทศ การผลิตในสาขาดังกลาวจึงพอเพียงสําหรับการบริโภคในเมืองและไมได
สงออกไปยังพื้นที่อื่น การผลิตและการจางงานในสาขานี้จึงไมเปนสาขาพื้นฐาน ในขณะที่คาอัตราสวนที่ตั้ง ที่นอยกวา
1.0 สามารถตีความไดวา การผลิตสาขานั้นในท องถิ่นไมเพียงพอตอความตองการในการบริโภคภายในเมือง จึ ง
จําเปนตองนําเขามาจากที่อื่น ดังนั้น ธุรกิจในสาขาดังกลาวที่ตั้งอยูในเมืองจึงมีขึ้นเพื่อตอบรับความตองการภายในเมือง
ทั้งหมด และถือเปนธุรกิจสาขาไมพื้นฐาน ในทางกลับกัน คาอัตราสวนที่ตั้ง ที่มากกวา 1.0 สามารถตีความไดวา เมือง
นี้มีความเชี่ยวชาญดานการผลิตสาขานี้โดยเฉพาะ เพราะมีสวนแบงการจางงานในสาขาดังกลาวสูงกวาสวนแบงใน
ระดับประเทศ จึงเกิดการสงออกไปยังพื้นที่อื่นๆ จึงเปนสาขาการผลิตพื้นฐานของเมือง
เทาที่ผานมา นักวางแผนในประเทศไทยสามารถคํานวณหาคาอัตราสวนที่ตั้งในระดับจังหวัดไดไม
ยากนัก เพราะสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดเก็บรวบรวมขอมูลในระดับจังหวัดไวเปน
อยางดี จึงสามารถเปรียบเทียบความชํานาญของจังหวัดกับขอมูลระดับประเทศได อยางไรก็ตาม การใชวิธีการนี้ใน
การวิเคราะหเศรษฐกิจในระดับเมืองอาจเปนเรื่องยาก และอาจตองปรับใชขอมูลที่มีอยูพอสมควร ทั้งนี้เพราะขอบเขต
ของการวิเคราะหจะเล็กกวาระดับจังหวัดมาก จึงทําใหตองมาแบงแยกขอมูลออกเปนสวนที่เปนเมืองกับสวนที่ไมใช
2

Hildebrand, G. H., and Mace, A., Jr. (1950). "The Employment Multiplier in an Expanding Industrial Market: Los
Angeles County, 1940-47, Review of Economics and Statistics, 32, 241-249.

ตารางที่ 2.22 การวิเคราะหอัตราสวนที่ตั้ง (location quotient) ของจังหวัดราชบุรีเปรียบเทียบกับระดับประเทศ ป
2547 ณ ราคาคงที่ป 2531 (ลานบาท)
ทั่วประเทศ จังหวัดราชบุรี คาอัตราสวนที่ตั้ง
สาขาการผลิต
Yi
Xi
(Xi/Xt) /(Yi/Yt)
296,747
5,403
1.52
เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม
57,438
300
0.44
การประมง
80,796
625
0.64
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน
1,426,090
15,826
0.92
การผลิตอุตสาหกรรม
122,525
5,685
3.86
การไฟฟา กาซ และการประปา
88,826
823
0.77
การกอสราง
การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต
516,324
5,082
0.82
ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน

133,323
132
365,974
3,917
การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม
125,723
917
ตัวกลางทางการเงิน
143,577
1,637
บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทางธุรกิจ
111,617
1,382
การบริหารราชการแผนดิน การปองกันประเทศ
89,693
1,097
การศึกษา
43,598
759
การบริการดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห
80,013
636
การบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคล
3,680
30
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
รวม
3,685,944
44,250
ที่มา : กองบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
โรงแรม และภัตตาคาร

0.08
0.89
0.61
0.95
1.03
1.02
1.45
0.66
0.68

จะเห็นไดวา เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศแลว สาขาการผลิตที่จังหวัดราชบุรีมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ
คือ สาขาการไฟฟา กาซ และการประปา และสาขาเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม ซึ่งสาขาการผลิตเหลานี้
โดยมากตั้งอยูนอกขอบเขตผังเมืองรวมราชบุรี จึงสันนิษฐานไดวา พื้นที่เมืองราชบุรีไมไดมีความเชี่ยวชาญดานใดดาน
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เมืองที่ตองการศึกษาและวิเคราะห คณะผูศึกษาจึงเสนอใหผูวิเคราะหคํานวณคาอัตราสวนที่ตั้งในระดับจังหวัดกอน
แลวจึงใชขอมูลเรื่องที่ตั้งมาประกอบการพิจารณาวา สาขาผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ (LQ > 1 ) นั้น ตั้งอยูภายในหรือ
ภายนอกเขตผังเมืองรวม ทั้งนี้ ในการทดลองใชวิธีการวิเคราะหคาอัตราสวนที่ตั้งในการวางผังเมืองรวม ผูวิเคราะหควร
เริ่มจากการวิเคราะหในระดับจังหวัด โดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ตัวอยางของการวิเคราะหดวยขอมูลของจังหวัดราชบุรี แสดงไดดังตารางที่ 2.22
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หนึ่งเปนพิเศษ เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆ ในประเทศ อยางไรก็ตาม เมื่อวิเคราะหคาอัตราสวนที่ตั้ง โดยเปรียบเทียบ
กับขอมูลระดับภาคของภาคตะวันตกแลว จะเห็นไดวา สาขาการผลิตอุตสาหกรรม และสาขาการไฟฟา กาซและการ
ประปา มีคาอัตราสวนที่ตั้งที่สูง หมายความวา จังหวัดราชบุรีมีความเชี่ยวชาญในสองสาขานั้นเปนพิเศษ
ตารางที่ 2.23 การวิเคราะหอัตราสวนที่ตั้ง (location quotient) ของจังหวัดราชบุรีเปรียบเทียบกับภาคตะวันตก ป
2547 ณ ราคาคงที่ป 2531 (ลานบาท)
ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี คาอัตราสวนที่ตั้ง
สาขาการผลิต
Yi
Xi
(Xi/Xt) /(Yi/Yt)
24,118
5,403
0.74
เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม
1,888
300
0.52
การประมง
4,367
625
0.47
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน
36,518
15,826
1.43
การผลิตอุตสาหกรรม
9,263
5,685
2.02
การไฟฟา กาซ และการประปา
3,950
823
0.69
การกอสราง
การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักร- ยานยนต
23,351
5,082
0.72
ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน
โรงแรม และภัตตาคาร
การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทางธุรกิจ
การบริหารราชการแผนดิน การปองกันประเทศ การ
ประกันสังคมภาคบังคับ

3,878
11,889
3,511
7,521
5,758

132
3,917
917
1,637
1,382

4,675
1,097
2,570
759
การบริการดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห
2,633
636
การบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคล
98
30
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
รวม
145,988
44,250
ที่มา : กองบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
การศึกษา

0.11
1.09
0.86
0.72
0.79
0.77
0.97
0.80
1.01

การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต
จักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชใน
ครัวเรือน
โรงแรม และภัตตาคาร
การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทาง
ธุรกิจ
การบริหารราชการแผนดิน การปองกันประเทศ การ
ประกันสังคมภาคบังคับ

5498.3

102.1

1.38

2269.9
1139.8
302.6
644.7

25.6
8.4
1.2

0.84
0.55
0.29
0.77

6.7
979.6

10.1
1012.6
9.8
การศึกษา
543.1
8.9
การบริการดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห
728.5
10.9
การบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคล
245.1
3.2
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
34706.1
467.7
รวม
ที่มา : กองบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

0.77
0.72
1.21
1.11
0.97

ผูวิเคราะหอาจใชขอมูลประเภทอื่นในการวิเคราะหอัตราสวนที่ตั้ง ทั้งนี้ ผลการวิเคราะหที่ไดอาจแตกตางจากที่
ใชขอมูลผลิตภัณฑจังหวัด ขอมูลอีกประเภทหนึ่งที่เปนที่นิยมใชในการคํานวณคาอัตราสวนที่ตั้งคือ ขอมูลการจางงาน
ผลการวิเคราะหนี้อาจสะทอนสภาพความเปนจริงของระบบเศรษฐกิจในพื้นที่วางผังมากกวาการใชมูลคาการผลิต ทั้งนี้
ทั้งนั้น ขึ้นอยูกับวิจารณญานและเกณฑในการวิเคราะหและตัดสินใจของผูวิเคราะหเอง
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ตารางที่ 2.24 การวิเคราะหอัตราสวนที่ตั้ง (location quotient) ของจังหวัดราชบุรีเปรียบเทียบกับประเทศป 2547 โดย
ขอมูลการจางงาน (พันคน)
ทั่วประเทศ
จังหวัดราชบุรี คาอัตราสวนที่ตั้ง
สาขาการผลิต
Yi
Xi
(Xi/Xt) /(Yi/Yt)
12934.9
139.8
0.80
เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม
428.1
6.8
1.18
การประมง
48.1
1.4
2.13
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน
5725.8
105.4
1.37
การผลิตอุตสาหกรรม
99.2
3.2
2.37
การไฟฟา กาซ และการประปา
2071.8
24.2
0.87
การกอสราง
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(3) ขอแนะนําในการใชตัวแบบ
ผูวิเคราะหตองใชความระมัดระวังในการแปลความหมายจากผลการวิเคราะห ตัวอยางเชน การผลิต
ในบางสาขา เชน การโรงแรม อาจมีคาอัตราสวนที่ตั้งนอยกวาหนึ่ง แตก็ถือวาเปนสาขาการผลิตพื้นฐาน ตามนิยาม
เพราะเปนสาขาที่ขึ้นอยูกับปจจัยภายนอก ในขณะที่การจางงานโดยองคการปกครองสวนทองถิ่นอาจมีคาอัตราสวน
ที่ตั้งมากกวาหนึ่ง แตก็ยังถือวาเปนสาขาการผลิตไมพื้นฐาน เพราะไมไดขึ้นอยูกับปจจัยภายนอก นอกจากนี้ ในบาง
กรณีที่เมืองมีการเจริญเติบโตมากเปนพิเศษ และมีจํานวนการจางงานในสาขาการกอสรางเปนจํานวนมาก ทําใหคา
อัตราสวนที่ตั้งสูงกวาหนึ่ง แตก็ไมไดหมายความวา เมืองนี้ไดสงออกการกอสรางไปยังพื้นที่อื่นในประเทศ นักวิเคราะห
จึงควรใชวิจารณญาณในการกําหนดวา สาขาการผลิตใดเปนสาขาพื้นฐาน สาขาใดเปนสาขาไมพื้นฐานของเมืองนั้น
แมวาแนวคิดและวิธีการวิเคราะหฐานเศรษฐกิจดวยการหาคาอัตราสวนที่ตั้งจะไดรับความนิยมและใช
กันอยางแพรหลาย แตนักวิชาการก็ไดชี้ถึงขอจํากัดของวิธีการนี้ ซึ่งสามารถแบงออกไดตามขอสมมติสําคัญสี่ประการคือ
- ประสิทธิภาพการผลิตที่เทากันทุกพื้นที่
- ระดับการบริโภคเฉลี่ยเทากันทุกพื้นที่
- การสงออกสุทธิไปตางประเทศเทากับศูนยในทุกสาขาการผลิต และ
- ไมมีการนําเขาสินคาในสาขาการผลิตที่เปนสินคาสงออก
ในระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน ที่มีความซับซอนของการซื้อขายในหวงโซอุปทาน ขอสมมติเหลานี้อาจ
ไมสะทอนสภาพความเปนจริง หากนักวิเคราะหตองการใหการคํานวณสะทอนสภาพความเปนจริง ก็ตองปรับสูตร
คํานวณใหมีความละเอียดและซับซอนมากยิ่งขึ้น
2.2.1.5 การวิเคราะหคาทวีคูณ
องคประกอบหนึ่งของการวิเคราะหระบบเศรษฐกิจเมืองคือการวิเคราะหคาทวีคูณ ผลการวิเคราะห
คาทวีคูณจะแสดงใหเห็นถึงระดับความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธระหวางภาคการผลิตที่สงออกไปยังพื้นที่นอกเมือง
(export sector) ซึ่งเปนสาขาพื้นฐาน กับธุรกิจและครัวเรือนในเขตเมืองที่อยูในสาขาไมพื้นฐาน ระดับความเชื่อมโยง
นี้เรียกโดยรวมวา ผลทวีคูณ (multiplier effect) ซึ่งเกิดขึ้นไดในหลายรูปแบบ เชน คาทวีคูณการจางงาน
(employment multipliers) และคาทวีคูณรายได (income multipliers) เปนตน
(1) คาทวีคูณการจางงาน
วิธีการคิดคาทวีคูณการจางงานแบบงาย คือ การหาอัตราสวนระหวางการจางงานทั้งหมด หารดวย
การจางงานในภาคการผลิตที่สงออกไปนอกเมือง
คาทวีคูณการจางงาน =

การจางงานทั้งหมดในเมือง
การจางงานทั้งหมดในภาคการผลิตสงออก
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การคํานวณหาคาทวีคูณในลักษณะนี้ เปนวิธีการแบบงายและหยาบ เนื่องจากผลที่ไดจากการคํานวณ
เปนคาเฉลี่ยของธุรกิจทุกประเภทที่มีการสงออกไปยังพื้นที่นอกเขตเมือง ในความเปนจริงแลว ภาคการผลิตและบริการ
แตละสาขายอมมีคาทวีคูณที่แตกตางกัน ดังนั้น วิธีการขางตนจึงเปนวิธีการแบบงาย หากผูวิเคราะหตองการที่จะ
คํ า นวณหาค า ทวี คู ณ ของแต ล ะสาขาการผลิ ต วิ ธี ก ารที่ ใ ช คื อ การวิ เ คราะห ป จ จั ย เข า -ป จ จั ย ออก (input-output
analysis) ซึ่งมีความซับซอนมากขึ้น จึงจําเปนตองใชขอมูลและทรัพยากรมากขึ้น
ตารางที่ 2.25 ตัวอยางการคํานวณคาทวีคูณการจางงานของเมืองราชบุรี
ประเภทขอมูล

คาขอมูล

หนวย

การจางงานทั้งหมดในเมือง*

467,744

คน

การจางงานทั้งหมดในภาคการผลิตสงออก

238,710

คน

คาทวีคูณการจางงาน
1.96
ที่มา : แหลงขอมูลจากสมุดสถิติรายปของสํานักงานสถิติแหงชาติ
คาทวีคูณที่ไดจากการคํานวณตามสูตรขางบน แสดงถึงบทบาทของสาขาการผลิตพื้นฐาน (Export base) เมื่อ
เปรียบเทียบกับเศรษฐกิจในภาพรวมในชวงเวลาหนึ่ง โดยไมไดแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงดานการจางงานที่อาจเกิดขึ้น
จากการสงออกที่เพิ่มขึ้นหรือลดนอยลง ผูวิเคราะหสามารถทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได โดยคํานวณหา คา
ทวีคูณการจางงานสวนเพิ่ม (marginal employment multiplier) ดังนี้
คาทวีคูณการจางงานสวนเพิ่ม

=

จํานวนการจางงานทั้งหมดในเมืองที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
การจางงานในภาคการผลิตสงออกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

=

จํานวนงานทั้งหมดปปลาย - จํานวนงานทั้งหมดปตน
การจางงานในภาคสงออกปปลาย - การจางงานในภาคสงออกปตน

ตารางที่ 2.26 ตัวอยางการคํานวณคาทวีคูณการจางงานสวนเพิ่มของจังหวัดราชบุรี
ประเภทขอมูล

คาขอมูล

หนวย

จํานวนงานทั้งหมดปปลาย

467,744

คน

จํานวนงานทั้งหมดปตน

450,000

คน

การจางงานในภาคสงออกปปลาย

238,710

คน

การจางงานในภาคสงออกปตน

237,000

คน

คาทวีคูณการจางงานสวนเพิ่ม

10.38
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ผูวิเคราะหสามารถเลือกใชคาทวีคูณทั้งสองแบบไดตามแตวัตถุประสงคที่ตั้งไว ทั้งนี้ จะเห็นไดวา
สูตรการคํานวณคาทวีคูณในลักษณะนี้ ดูเหมือนวาไมมีความซับซอนใดๆ ในเชิงหลักการ อยางไรก็ตาม ในเชิงปฏิบัตินั้น
การคํานวณคาทวีคูณไมไดงายเทาใดนัก เพราะมีประเด็นปญหาบางประการที่นักวางแผนตองคํานึงถึงกอนที่จะคํานวณ
ได
ประการแรกคือการเลือกหนวยวัด โดยทั่วไป การวิเคราะหหาคาทวีคูณมักใชการจางงานเปนหนวย
วัด เนื่องจากเปนขอมูลที่หาไดงาย รวมทั้งผลการวิเคราะหสามารถนําไปเปรียบเทียบกับขอมูลประชากรและขอมูล
เศรษฐกิจระดับครัวเรือนอื่นๆ ไดอยางสะดวก แตขอมูลการจางงานเองก็มีขอจํากัดบางประการ เชน การจางงานเสริม
และการจางงานตามฤดูกาลมีลักษณะแตกตางจากการจางงานเต็มเวลา นักวิเคราะหตองหาวิธีเทียบเคียงการจางงาน
แบบไมเต็มเวลากับการจางงานแบบเต็มเวลาทั้งป ขอมูลการจางงานยังมีปญหาเรื่องการเดินทางมาทํางานของพนักงานที่
อยูนอกเขตเมือง ผูวิเคราะหตองสามารถแยกแยะจํานวนการจางงานเหลานี้ออกจากกลุมที่อาศัยอยูและทํางานอยูใน
พื้นที่เมืองเดียวกัน อีกปญหาหนึ่งคือ ขอมูลการจางงานไมปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได
อยางทันทวงที ดวยปจจัยและเหตุผลดานเทคโนโลยี ดานการบริหาร รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการจางงาน
ประการที่สองคือ นักวางแผนอาจพบปญหาในการเก็บรวบรวมขอมูลที่แสดงถึงการจางงานที่แทจริง
ในภาคการผลิตสงออก ทั้งนี้เพราะธุรกิจจํานวนมากไมไดขายสินคาและการบริการใหแกผูบริโภคในเมืองเพียงอยาง
เดียว แตขายใหกับลูกคาตางเมืองดวยเชนกัน ปญหาคือ นักวิเคราะหจะสามารถคํานวณจํานวนแรงงานที่จัดสรรไว
สําหรับการผลิตเพื่อการสงออกไดหรือไม อยางไร วิธีการหนึ่งคือการเก็บขอมูลโดยตรงจากผูประกอบการ ดวยการออก
แบบสอบถาม ซึ่งจะไดขอมูลที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด แตวิธีการนี้ตองใชเวลาและทรัพยากรเปนจํานวนมาก ทั้ง
ในดานบุคลากรและดานเงินทุน เมื่อทราบแลววา สาขาการผลิตใดเปนสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ นักวิเคราะหสามารถตั้ง
ขอสมมติไดวา สาขาใดเปนสาขาพื้นฐาน สาขาใดไมใชสาขาพื้นฐาน แลวจึงนํามาคํานวณคาทวีคูณการจางงาน ตามสูตร
ที่ไดกลาวไปแลวกอนหนานี้
2.2.1.6 การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจ
วิธีการที่ใชในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจในระดับเมือง มีอยูหลายวิธีดวยกัน ซึ่ง
สามารถแสดงถึงสาขาการผลิตที่เปนสาเหตุของการเติบโตหรือถดถอยทางเศรษฐกิจของเมืองวิธีที่ใชกันอยางแพรหลายมี
อยูสองวิธีคือ วิธีคาดการณแบบสวนแบงคงที่ (constant-share) และวิธีการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (shiftshare analysis) วิธีการแรกตั้งอยูขอสมมติที่วา เมืองแตละเมืองมีสภาพเศรษฐกิจที่แตกตางจากระดับประเทศและ
เมืองอื่นๆ จึงมีระบบเศรษฐกิจที่เปนเอกลักษณของตนเองและเปนอิสระจากเมืองอื่น การคาดการณการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจเมืองจึงสามารถทําได โดยใชแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่ผานมาในอดีต โดยไมจําเปนตองเปรียบเทียบ
แนวโนมของเมืองกับระดับประเทศหรือกับเมืองอื่น
ในทางกลั บ กั น วิ ธี ก ารที่ ส องอยู บ นข อ สมมติ ที่ ว า การเปลี่ ย นแปลงด า นเศรษฐกิ จ ของเมื อ งมี
ความสัมพันธโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศและในเมืองหรือภาคอื่น การคาดการณการเปลี่ยนแปลงตาม
แนวคิดนี้ จึงคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในระดับประเทศไปพรอมกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเมืองเอง

(1) วิธีการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (shift-share analysis)
ในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบงนั้น การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองเกิดขึ้นได โดยขึ้นอยู
กับสามองคประกอบหลักคือ
- สวนแบงของเมืองในการเติบโตของประเทศ (หรือภาค) (share change)
- การเปลี่ยนแปลงดานประเภทสาขาการผลิต (mix change)
- การเปลี่ยนแปลงสวนแบงของเขตผังเมืองรวม (shift change)
ทั้งนี้ แตละองคประกอบสามารถเรียกไดวาเปน องคประกอบการเติบโตระดับประเทศ (national
growth component) องคประกอบประเภทสาขาการผลิต (industrial mix component) และ องคประกอบสวน
แบงการแขงขัน (competitive share component) ตามลําดับ
(2) สูตรและขั้นตอนการคํานวณ
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงดานการจางงานในพื้นที่เมือง ในสาขา i ระหวางชวงเวลา t ถึง t+n สามารถ
แสดงไดดังนี้

= การเปลี่ยนแปลงสวนแบงในระดับประเทศ + การเปลี่ยนแปลงประเภทสาขา + การเปลี่ยนแปลง
สวนแบงของเมือง

หรือ
1

e = การจางงานทั้งหมดในเมือง
ei = การจางงานในสาขา i .
E = การจางงานทั้งหมดในประเทศ
Ei = การจางงานในสาขา i ในระดับประเทศ
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เชนเดียวกันกับการวิเคราะหฐานเศรษฐกิจที่ไดกลาวมาแลว การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงดาน
เศรษฐกิจทั้งสองแบบ จะเริ่มตนจากการกําหนดพื้นที่วิเคราะห ซึ่งโดยมากคือเขตผังเมืองรวม แลวจึงนําขอมูลที่
เกี่ยวของมาคํานวณในสูตรที่กําหนดไว
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จะเห็น ได วา การวิ เ คราะห ก ารเปลี่ย นแปลงส ว นแบง นี้ เป นการวิ เ คราะห เพิ่ ม จากการวิเ คราะห
ฐานเศรษฐกิจ ซึ่งนอกจากจะหาสวนแบงของเมืองในการเติบโตของเศรษฐกิจระดับประเทศแลว การวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงสวนแบงนี้ วิเคราะหไปถึงการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของการเปลี่ยนแปลง และวิเคราะหวาเมืองไดมี
สวนแบงเพิ่มขึ้นหรือนอยลง ตัวอยางของการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบงโดยขอมูลจังหวัดราชบุรีไดแสดงไดดัง
ตารางที่ 2.27
ตารางที่ 2.27 ตัวอยางการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (shift-share) ของจังหวัดราชบุรีระหวางชวงป 2542 2547 ณ ราคาคงที่ป 2531 (ลานบาท)

สาขาการผลิต

เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม
การประมง
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน
การผลิตอุตสาหกรรม
การไฟฟา กาซ และการประปา
การกอสราง
การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต
จักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชใน
ครัวเรือน
โรงแรม และภัตตาคาร
การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการ
ทางธุรกิจ
การบริหารราชการแผนดิน การปองกันประเทศ
การประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
การบริการดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห
การบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคล
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล

ผลการเติบโต การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
การ
ระดับประเทศ ประเภทสาขา สวนแบงจังหวัด
เปลี่ยนแปลง
(National (Proportionality (Differential
รวม
Growth)
Shift)
Shift)
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

-0.10
-0.05
0.05
0.08
-0.02
-0.04

-0.03
0.06
0.30
-0.07
2.45
0.39

-0.03
0.16
0.60
0.30
2.61
0.51

0.20

-0.10

0.01

0.01

0.20
0.20
0.20

-0.08
-0.02
0.27

0.04
0.34
-0.16

0.09
0.50
0.57

0.20

-0.03

-0.04

0.11

0.20

-0.07

0.16

0.22

0.20
0.20
0.20
0.20

-0.14
-0.22
0.16
-0.13

-0.04
-0.15
0.01
-0.04

-0.12
-0.39
0.53
-0.09

แผนภูมิที่ 2.7 คา P-shiift และ D-shifft ของสาขาการรผลิตในจังหวััดราชบุรพี .ศ. 22543-2547
2.2.11.7 การกระจายรายได
ในกาารวิเคราะหดานความเหลื่อมล้
ม ํา ผูวิเคราะหหตองเลือกตัวชี
ว ้วัดที่เหมาะสสม ทั้งนี้ ขึ้นอยยูกับความ
ตองการววาจะใหตัวชี้วัดมี
ด คุณสมบัติพิพิเศษใดหรือไมม เชน สามารถถเปรียบเทียบรระหวางกลุมไดด หรือไมผันผวนไปตาม
คาเงินเฟอ เปนตน นอกกจากนี้ ควรคํานึนงดวยวา ดัชนี้ที่ตองการใชวิวเิ คราะหสามารรถใชไดกับขอมูลที่มีอยูหรือไมม
ตัวชี้วัวัดที่ใชในการวิวิเคราะหความมเหลื่อมล้ํามีอยูมากมาย ที่ไดดรับความนิยมมไดแก คาพิสัย (range)
คาเบี่ยงเบบนมาตรฐาน (standard deeviation) คาสั
า มประสิทธิ์ของความแปรผัผัน (coefficiennt of variaation) คา

75

(3) ขอแนะนําในกการใชตัวแบบ
การแแปลผลการวิเคราะห
ค เพื่อการรวางแผนเชิงพื้นที
น ่ จะใหความมสําคัญเปนพิเศษกับคา องคคประกอบ
ประเภทสสาขาการผลิต (industrial mix
m componeent หรือ propportionality shift
s หรือ P-sshift) ถาคาดังกล
ง าวเปน
บวก สามมารถตีความไดดวา สาขาการผผลิตที่พิจารณ
ณาไดขยายตัวในนระดับประเทศ ในขณะที่คาาที่เปนลบหมาายความวา
สาขาการผลิตดังกลาวไไดลดความสําคั
า ญลง สวนคคาองคประกอบบสวนแบงการรแขงขัน (ccompetitive share
ว วา สาขาการผลิตที่พิจารณาของ
จ
component หรือ diffeerential shifft หรือ D-shhift) ที่เปนบวก สามารถตีความได
ง นสูงกวาสาขาการผลิตเดียวกั
ว นของประเททศ ในขณะที่คคาที่เปนลบหมาายความวา
พื้นที่นั้นมีขีดความสามาารถในการแขงขั
สาขาการผลิตดังกลาวใในพื้นที่วางแผผนมีขีดความสสามารถในการแขงขันต่ํากวาสาขาการผลิตตเดียวกันของปประเทศ ผู
ส
ผลการวิเคราะหหใหเขาใจไดงายขึ
า ้น โดยการรสรางแผนภูมิความสั
ค มพันธรระหวางคา P-shift และ
วิเคราะหสามารถแสดงผ
D-shift ของแต
ข ละสาขาาการผลิต เพื่อดู
อ วา สาขาใดเปปนไปตามแนววโนมการเปลี่ยนแปลงในระดั
น
ับประเทศ และะสาขาใดที่
เมืองมีขีดความสามารถใ
ด
ในการแขงขัน ดังที่แสดงในแแผนภูมิที่ 2.7
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สัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ดัชนีไทล (Theil index) ดัชนีแมคลูน (McLoone index) เปนตน แตละตัวชี้วัด
มีจุดแข็งจุดออนดวยกันทั้งสิ้น แตที่นิยมใชกันทั่วไปไดแกคาสัมประสิทธิ์จีนี่ซึ่งจะกลาวถึงในรายละเอียดตอไป
ความเหลื่อมล้ําสามารถวิเคราะหไดในหลายระดับ เชน ระดับบุคคลและระดับครัวเรือน ขณะที่การ
วิเคราะหความเหลื่อมล้ําเชิงพื้นที่สามารถทําไดตามระดับเขตการปกครอง เชน ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด หรือระดับ
ภาค ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมดานขอมูล
(1) คาสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient)
ดัชนีความเหลื่อมล้ําที่สําคัญและเปนที่นิยมใชอยางแพรหลายทีส่ ุดคือ คาสัมประสิทธจีนี ซึ่งสามารถ
คํานวณไดจากการหาอัตราสวนระหวางคาพื้นที่ระหวางเสนโคงลอเรนส (Lorenz curve) กับเสนการกระจายสมบูรณ
(perfect distribution line) กับคาพื้นที่ใตเสนกระจายสมบูณ
(2) สูตรและขั้นตอนการคํานวณ
คาสัมประสิทธจีนี = พื้นที่ระหวางเสนโคงลอเรนสกับเสนการกระจายสมบูรณ x 100
พื้นที่ใตเสนกระจายสมบูณ
โดยสามารถแสดงเปนกราฟกไดดังภาพที่ 2.2
เสนการกระจายสัมบูรณ =
การกระจายรายไดที่เทา
เทียมที่สุด
GINI = 0
สวนแบงสะสม
ของรายได

คาจีนี
เสนลอเรนส

สวนแบงสะสมของประชากร

ภาพที่ 2.2 คาจีนี่
ถาคาสัมประสิทธจีนี เทากับศูนยแปลวาทุกคนมีรายไดเทากัน ถาเทากับ 100 แปลวาคนคนเดียว
ไดรับรายไดทั้งหมด นอกนั้นไมมีรายไดเลย กลาวไดวา คาสัมประสิทธิ์จีนียิ่งสูงเทาใด ความไมเสมอภาคก็มากเทานั้น

- 5. รายไดเฉลี่ย หมายถึง รายไดประจําเฉลี่ยตอคนตอเดือน
- 6. คาใชจายเฉลี่ย หมายถึง คาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยตอคนตอเดือน
ขอมูลที่ไดจากฐานขอมูลดังกลาวคอนขางจะละเอียดลงไปถึงระดับตําบล อีกทั้งยังแสดงภาพดาน
รายได รายจายและความไมเสมอภาคภายในพื้นที่ไดเปนอยางดี ดังนั้น คณะผูศึกษาจึงเสนอวา ในขั้นตอนการ
วิเคราะหดานเศรษฐกิจเพื่อวางผังเมืองรวม ผูวิเคราะหควรประสานงานกับสํานักงานสถิติจังหวัด เพื่อนําขอมูลเหลานี้
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(3) ขอแนะนําในการวิเคราะห
การคํานวณคาสัมประสิทธิ์จีนีมีความซับซอนและตองการขอมูลรายบุคคลหรือรายครัวเรือน ซึ่งเกิน
กวาความสามารถขององคกรวางแผนสวนทองถิ่น แตผูวิเคราะหอาจปรับใชขอมูลในระดับจังหวัด ที่ไดมาจากการสํารวจ
และวิเคราะหโดยสํานักงานสถิติจังหวัดทุกๆ สองป ในการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ฐานขอมูลทุติย
ภูมิดานเศรษฐกิจที่สําคัญอีกชุดหนึ่ง ซึ่งสามารถนํามาใชประกอบการวิเคราะหเศรษฐกิจของเขตผังเมืองรวม คือขอมูล
เกี่ยวกับความยากจนและความไมเสมอภาค ซึ่งไดจากโครงการจัดทําแผนที่ความยากจนของสํานักงานสถิติแหงชาติ
(สสช.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ขอมูลที่ใชในโครงการดังกลาวมา
จากการประมาณการรายไดและรายจายของครัวเรือนไทยทั้งประเทศ ตามที่ปรากฏในขอมูลสํามะโนประชากรและเคหะ
แลวนํามาเปรียบเทียบกับเสนความยากจนเพื่อกําหนดวาครัวเรือนใดจนและครัวเรือนใดไมจน โดยมีการจัดทําตัวแบบ
จํานวน 308 ตัวแบบบนขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเปนตัวแบบรายจังหวัด และในแตละ
จังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) แบงยอยออกเปนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล สวนกรุงเทพมหานครแบง
ออกเปน 4 เขตยอย ทั้งนี้ จากการประเมินโดยการลงสํารวจพื้นที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ขอมูลที่ไดมีความ
แมนยําคอนขางสูง และสะทอนสภาพความเปนจริงในทองถิ่น
ขอมูลสําคัญในฐานขอมูลดังกลาวที่สามารถนํามาประกอบใชในการวิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่ผังเมือง
รวม ไดแก
- 1. สัดสวนคนจน ( poverty incidence) หมายถึง การหาสัดสวนของคนทั้งหมดที่มีรายไดของ
ครัวเรือนเฉลี่ยตอคนตอป ต่ํากวาเสนความยากจน (poverty line) บางครั้งเรียกวา อัตราสวนความยากจน
(Headcount Ratio)
- 2. ชองวางความยากจน (poverty gap ratio) หมายถึง ชองวางระหวางมาตรฐานความเปนอยูของ
คนจนที่ตกอยูใตเสนความยากจน เพื่อบงชี้วาคนจนเหลานี้มีระดับรายไดต่ํากวาเสนความยากจนมากนอยเพียงใด โดย
เปนการหาคาเฉลี่ยชองวางระหวางเสนความยากจนกับรายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือนของครัวเรือนยากจน คนจนที่มีรายได
ต่ํากวาเสนความยากจนมากก็จะมีความยากลําบากมากกวา
- 3. ความรุนแรงของปญหาความยากจน (severity of poverty) เปนการวัดที่พิจารณาให
ความสําคัญกับกลุมคนจนที่มีปญหาความยากจนรุนแรงหรือมีรายไดต่ํากวาเสนความยากจนมาก เพื่อบงชี้ภาวะการ
กระจายรายไดในกลุมคนจนที่อยูใตเสนความยากจน โดยทําการถวงน้ําหนักมากใหกับคาที่ต่ํากวาเสนความยากจนมาก
- 4. สัมประสิทธิ์การกระจายรายไดหรือสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ตามที่ไดอธิบายมาแลว
ขางตน

มาใชใหเกิดประโยชน โดยไมจําเปนตองเก็บขอมูลปฐมภูมิดวยตนเอง ใหสิ้นเปลืองงบประมาณและเวลา ตารางที่ 2.28
แสดงขอมูลในกรณีตัวอยางเขตผังเมืองรวมราชบุรี
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ตารางที่ 2.28 ตัวอยางผลการวิเคราะหดานความยากจนและความไมเสมอภาคในเขตผังเมืองรวมราชบุรี
ชองวางความ
รายไดเฉลี่ย สัดสวนคนจน
ยากจน
พื้นที่
บาท/คน/
เดือน

รอยละ

รอยละ

พื้นที่ผังเมืองรวม
4,941
6.7
1.9
จังหวัดราชบุรี
5,972
4.7
2.0
อําเภอเมือง
6,933
4.2
2.2
ตําบลหนาเมือง
6,071
10.1
6.8
ตําบลโคกหมอ
5,795
1.8
0.3
ตําบลพงสวาย
4,137
9.1
2.0
ตําบลเจดียหัก
พื้นที่นอกผังเมืองรวม
3,883
11.9
3.3
จังหวัดราชบุรี
4,845
7.3
1.8
อําเภอเมือง
5,572
5.4
1.4
ตําบลเจดียหัก
5,487
4.4
1.0
ตําบลดอนตะโก
3,461
9.5
2.3
ตําบลหลุมดิน
4,739
1.9
0.4
ตําบลบานไร
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ โครงการแผนที่ความยากจน
http://service.nso.go.th/nso/povertymap/poverty.html

ความรุนแรง
ของปญหา
ความยากจน

สัมประสิทธิ์
ความไมเสมอ
ภาค (Gini)

รอยละ

รอยละ

0.9
1.4
1.6
5.8
0.1
0.7

41.1
40.5
40.5
40.9
36.4
41.8

1.4
0.7
0.5
0.4
0.8
0.1

44.1
43.8
39.2
42.4
39.8
34.2

3.2.1.8 ขนาดและพื้นที่ขอบเขตการคา
ปจจัยสําคัญที่แสดงถึงสภาวะดานเศรษฐกิจในระดับเมือง คือการจางงานและรายไดของประชาชนใน
เขตผังเมืองรวม การจางงานและรายไดที่วานี้มาจากสองแหลงใหญดวยกัน คือ รายไดจากการดําเนินธุรกิจภายนอกเขต
ผังเมืองรวม และรายไดจากการดําเนินธุรกิจภายในเขตผังเมืองรวม การพัฒนาเศรษฐกิจในเมืองขึ้นอยูกับรายไดที่มา
จากทั้งสองแหลงนี้ การคาและการบริการเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญซึ่งแสดงถึงสภาพเศรษฐกิจของแตละเมือง จากการ
สังเกตการคาขายและการบริการในเมืองทั่วไป จะเห็นไดวา รานคาในเมืองขายสินคาและการบริการใหแกประชาชนทั้งที่

(1) กฎแรงโนมถวงการคาปลีกของไรลลี
กฎแรงโนมถวงการคาปลีกของไรลลี เปนทฤษฎีที่คิดขึ้นโดย วิลเลี่ยม ไรลลี (William J. Reilly) ใน
ป ค.ศ. 1931 ซึ่งไดเสนอวา เมืองที่ใหญกวาจะมีขอบเขตการคาที่ใหญกวาเมืองที่เล็กกวา ดังนั้น ผูคนจะเดินทางมาจาก
ที่ไกลกวาเพื่อซื้อสินคาและการบริการจากผูประกอบการในเมืองที่ใหญกวา ดังนั้น เมืองที่มีขนาดเทากันสองแหงก็จะมี
ขอบเขตการคาที่มีระยะทางอยูกึ่งกลางระหวางเมืองทั้งสอง ผูวิเคราะหสามารถใชทฤษฎีนี้ในการประยุกตเพื่อวาง
ขอบเขตการคาของเมือง โดยใชขอมูลระยะทางระหวางเมืองและขนาดประชากรของแตละเมือง
ตามแนวคิดของไรลลี จุดตัด (Breaking Point) เปนจุดที่ขอบเขตการคาระหวางสองเมืองมาประจบ
กัน ซึ่ง ณ จุดนั้น ประชากรครึ่งหนึ่งของชุมชนจะซื้อสินคาจากเมืองหนึ่ง ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งจะซื้อจากอีกเมืองหนึ่ง
(2) สูตรและขั้นตอนการคํานวณ
สูตรการคํานวณของกฎของไรลลีแสดงไดดังนี้
BP= d/ (1+ (√(p1/p2))
โดยให p1 และ p2 เปนจํานวนประชากรของเมืองสองแหง และ d เปนระยะทางระหวางสองเมือง
นั้น ดังนั้น ขอมูลที่จําเปนในการคํานวณสูตรนี้คือ (1) จํานวนประชาชนของเมือง ก และเมือง ข และ (2) ระยะทาง
ระหวางเมืองทั้งสองแหง ซึ่งเปนขอมูลระยะทางการเดินทาง ซึ่งโดยมากคือเสนทางถนน มิใชระยะทางบนแผนที่
เมื่อไดขอมูลนี้แลว จึงเปนการคํานวณหาจุดตัดระหวางทั้งสองเมือง ตามสูตรขางตน ตัวอยางเชน
สมมติใหเมือง ก มีประชากร 16,000 คน เมือง ข มีประชากร 4,000 คน และระยะทางถนนระหวางทั้งสองเมือง เทากับ
30 กิโลเมตร เมื่อคํานวณตามสูตรของไรลลี จะแสดงไดดังนี้
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อาศัยอยูในเมืองและที่มาจากพื้นที่นอกเมืองที่อยูใกลเคียง นักวิเคราะหเศรษฐกิจเมืองจึงจําเปนตองวิเคราะหหาขอบเขต
การคาของเมือง ขอบเขตการคาของเมืองในที่นี้ หมายถึงขอบเขตพื้นที่ภูมิศาสตรของลูกคาสวนใหญที่เขามาซื้อของใน
เมือง
ในการวิเคราะหเพื่อการวางแผนในบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา วิธีการหนึ่งที่ผูวิเคราะหสามารถใช
ในการวิเคราะหหาขอบเขตการคาของเมือง คือการตรวจดูวา ประชาชนที่เปนสมาชิกรับหนังสือพิมพในแตละวันอยูใน
ขอบเขตพื้นที่ใดบางและอยูหางจากเมืองเทาใด ทั้งนี้เพราะโฆษณาในหนังสือพิมพมักมีผลตอการตัดสินใจการจับจายซื้อ
ของของคนในพื้นที่ อยางไรก็ตาม วิธีการนี้คงไมสามารถใชไดดีนักในกรณีของประเทศไทย ดวยเหตุผลหลายประการ
เชน ประชาชนมักซื้อหนังสือพิมพรายวันดวยตนเองโดยไมไดเปนสมาชิกรายเดือน หนังสือพิมพระดับประเทศไดรับ
ความนิยมมากกวาหนังสือพิมพระดับทองถิ่น ซึ่งมีอยูนอยรายและมีเฉพาะในเมืองหลักตามภูมิภาคไมกี่เมือง เปนตน
อีกวิธีการหนึ่งในการหาขอบเขตการคาของเมือง คือ การสํารวจพฤติกรรมการซื้อของในพื้นที่เมือง
โดยตั้งคําถามหลักวา ประชาชนซื้ออะไร ที่ใด แลวนําขอมูลนั้นมาแสดงบนแผนที่ขอบเขตการคาของเมือง วิธีการ
วิเคราะหหนึ่งที่ใชไดคือ กฎแรงโนมถวงการคาปลีกของไรลลี (Reilly’s law of retail gravitation)

ระยะทางการคาปลีกจากเมือง ก

=

ระยะทางระหวางเมือง ก กับเมือง ข
1+ √ (ประชากรเมือง ข / ประชากรเมือง ก)
30
= 20 กิโลเมตร
1 + √ (4000/16000)
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=

ผลการวิเคราะหสามารถตีความไดวา ระยะทางการคาปลีกของเมือง ก ไปยังทิศทางเมือง ข อยูที่
ประมาณ 20 กิโลเมตร และประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ไกลกวา 20 กิโลเมตรจะซื้อสินคาจะเมือง ข ผลการวิเคราะห
จากสูตรดังกลาวสามารถนําไปสรางแผนที่แสดงพื้นที่การคาปลีกของเมืองได โดยการคํานวณขอมูลของเมืองทุกเมืองที่
อยูรอบขางเมืองที่ตองการวิเคราะห แลวจึงเชื่อมจุดตัดของเมืองแตละคูได เมื่อไดผลวิเคราะหพื้นที่ขอบเขตการคาแลว
นักวิเคราะหสามารถนําผลไปวิเคราะหเพิ่ม โดยใชขอมูลประชากรและเศรษฐกิจอื่น เชน ระดับประชากร อายุ ระดับ
รายได เปนตน เพื่อนําไปประเมินศักยภาพของตลาดสินคาในเมืองไดตอไป ตัวอยางของการวิเคราะหเขตการคาโดยกฎ
ไรลลีโดยใชขอมูลจริงในจังหวัดราชบุรี โดยใชขอมูลประชากรในระดับอําเภอ แสดงไวในตาราง 2.29
ตารางที่ 2.29 ตัวอยางการคํานวณหาขอบเขตการคาของเมืองราชบุรี
เมือง
เมืองราชบุรี
บานโปง
บางแพ
ดําเนินสะดวก
โพธาราม
ปากทอ
จอมบึง
วัดเพลง
สวนผึ้ง
บานคา

จํานวนประชากร
194,843
166,616
45,209
99,961
134,528
64,495
60,612
12,245
33,169
21,756

ระยะทางจากอําเภอเมือง (กม.)
0
42
22
50
26
22
30
15
60
58

ระยะทางคาปลีกจากอําเภอเมือง (กม.)
0
21.8
14.8
29.1
14.2
14.0
19.3
12.0
42.5
43.5

เมื่อไดผลการวิเคราะหระยะทางการคาแลว จึงนํามาวาดลงในแผนที่ เพื่อแสดงถึงขอบเขตการคาของเมือง
ราชบุรี โดยลากเสนตรงเชื่อมระหวางแตละอําเภอ แลวแสดงจุดระยะทางการคาปลีกจากอําเภอเมืองไปยังอําเภออื่นๆ
แลวจึงเชื่อมจุดเหลานี้ เพื่อแสดงเปนขอบเขตการคาของเมือง ดังแสดงในภาพที่ 2.3
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ภาพที่ 2.3 ขอบเขตการคาอําเภอเมืองราชบุรี

(3) ขอแนะนําในการวิเคราะห
ผูวิเคราะหตองตระหนักเสมอวา วัตถุประสงคของการวิเคราะหไมไดเปนการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน
และตายตัว แตเปนการประเมินขอบเขตการคาโดยคราว เพื่อใชประกอบกับขอมูลอื่นในการวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจ
ของเมือง
กฎของไรลลีตั้งอยูบนขอสมมติหลักหลายประการ ซึ่งถือเปนขอจํากัดของวิธีการนี้ในการวิเคราะห ไดแก
-1 พื้นที่ขอบเขตการคาตองตั้งอยูบนพื้นที่ราบและไมมีอุปสรรคธรรมชาติ เชน ภูเขา แมน้ํา ทางดวน
หรือแมแตขอบเขตการปกครองที่อาจทําใหมีผลตอการตัดสินใจในการซื้อสินคาของผูบริโภค ดังนั้น หากตองการใหผล
การวิเคราะหสะทอนสภาพความเปนจริง ผูวิเคราะหตองใหคํานึงอุปสรรคในการเดินทางระหวางเมืองแตละคู และปรับ
ผลที่ไดจากการคํานวณดวยสูตรของไรลลี
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-2 ประชากรที่อยูในชุมชนใกลเคียงกันมีคุณลักษณะคลายคลึงกัน ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ตัวอยางเชน ในกรณีที่เมืองใกลเคียงมีความแตกตางกันมากในดานรายได คือเปนเมืองที่ประชาชนมีฐานะดี
มากกับเมืองที่ประชาชนยากจน การคํานวณขอบเขตการคาดวยกฎของไรลลีจึงไมสามารถสะทอนภาพความเปนจริงได
-3 กฎของไรลลีไมสามารถใชไดในการแบงขอบเขตการคาของแตละชุมชนในเมืองเดียวกัน ไมวาจะ
เปนพื้นที่กลางเมืองหรือชานเมือง แตเหมาะสําหรับการวิเคราะหขอบเขตการคาระหวางเมืองที่แยกออกจากกัน โดยมี
พื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่ปาไมกั้นระหวางเมือง
-4 ผลที่ ไ ด จ ากการคํ า นวณด ว ยสู ต รดั ง กล า วมั ก จะสู ง กว า ความเป น จริ ง เพราะข อ สมมติ ที่ ว า
ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยูในขอบเขตการคาหนึ่งจะซื้อสินคาและการบริการในเมืองของตนเอง โดยไมออกไปที่อื่น และ
ประชาชนจากเมืองขางเคียงจะซื้อสินคาในเมืองของตนเองและไมเดินทางมาซื้อสินคาและการบริการในเมืองอื่น
-5 ขอบเขตการคาที่คํานวณไดเปนขอบเขตการซื้อขายสินคาเฉลี่ย โดยไมคํานึงถึงประเภทสินคาแต
ละประเภท ซึ่งในความเปนจริงยอมมีขอบเขตการคาที่แตกตางกัน สินคาบางประเภท ผูบริโภคมักเปรียบเทียบราคาใน
รานหลายแหงกอนตัดสินใจซื้อ เชน เฟอรนิเจอรหรือรถยนต ในชณะที่บางประเภทเปนสินคาสะดวกซื้อ เชน ของใช
ประจําวันทั่วไป น้ํามัน เปนตน
แมวากฎของไรลลีมีขอจํากัดหลายประการ แตก็ยังมีประโยชนในการวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจที่
เปนประโยชนตอการวางแผน อยางไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมเบื้องตน ไมปรากฏวา ไดมีการประยุกตใชกฎ
ของไรลลี ในการวิเคราะหเพื่อการวางแผน หรือแมแตงานวิจัยใดในประเทศไทย เพื่อใหผลการวิเคราะหมีความถูกตอง
และนาเชื่อถือมากขึ้น นักวางแผนควรนําผลการวิเคราะหที่ได ไปเปรียบเทียบกับขอมูลปฐมภูมิที่อาจจัดเก็บขึ้น โดย
ตรวจสอบวา ขอบเขตการคาของเมืองเปนเชนนั้นจริงหรือไม และอาจทดลองวิเคราะหดวยขอมูลรายตําบล เพื่อแสดง
ใหเห็นภาพที่ละเอียดมากขึ้น ทั้งนี้ควรเขาใจวา ผลการคํานวณขางตนเปนเพียงคาเฉลี่ยของสินคาทั้งหมด แตสินคาแต
ละประเภทยอมมีขอบเขตการคาที่ตางกัน การวิเคราะหโดยละเอียดอาจตองแยกประเภทสินคาที่สําคัญออกมาใหเห็น
ชัดเจนยิ่งขึ้น
2.3 การวิเคราะหสังคมและวัฒนธรรม
2.3.1 หลักการและเหตุผล
เหตุผลที่ตองมีการศึกษาประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรมของเมืองที่จะวางทําผังเมืองรวมเนื่องจากจะทํา
ใหเกิดความเขาใจดังนี้
- พื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม ซึ่งจําเปนตองคํานึงถึงการอนุรักษพื้นที่ที่มีคุณคา
จําเปนที่จะตองคํานึงถึงมาตรการในการควบคุมกิจกรรมการใชที่ดิน ความสูง ขนาดอาคาร
การปองกันการทําลาย
พื้นที่ที่มีคุณคาจากสิ่งอื่น ๆ เชน ปริมาณการจราจร มลภาวะสิ่งแวดลอม เปนตน

ตัวอยางการวิเคราะหดา นสังคมและวัฒนธรรมกรณีศึกษาเมืองราชบุรี
เมืองราชบุรีในประวัติศาสตร มีความสําคัญในฐานะที่เปนเมืองทาในลุมแมน้ําแมกลอง กลาวคือ “เมืองคู
บัว” ซึ่งตั้งอยูในตําบลคูบัวซึ่งอยูหางจากราชบุรี 5 กิโลเมตร ยังคงปรากฏคูเมืองเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผามีคูน้ําคันดิน
รอบศาสนสถาน คูบัวเปนเมืองสมัยทวารวดีซึ่งเปนเมืองที่มีบทบาททางการคาทางเรือระหวางอินเดียซึ่งอยูทางตะวันตก
และประเทศจีนในเอเชียตะวันออก ในพุทธศตวรรษที่ 13-18
โดยเปนศูนยกลางติดตอกับเมืองพงตึก จังหวัด
กาญจนบุรีถึงเมืองอูทองในลุมน้ําทาจีน ในชวงศตวรรษที่ 18 อิทธิพลของขอม ไดแผมาถึงเมืองราชบุรีและเพชรบุรี
ดังปรากฏหลักฐานของลักษณะผังเมืองและการวางผังเมืองและรูปลักษณะของศาสนสถาน
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ราชบุรีมีฐานะเปนเมืองหนาดานของพระนครศรีอยุธยายังคงมีความสําคัญในการเปน
เมืองเทา เมืองหนาดาน และเปนแหลงเสบียงอาหารในตอนปลายกรุงศรีอยุธยา เมื่อถูกพมาตีจนเสียเมือง ราชบุรี
เปนแหลงซองสุมหลบภัยสงครามเพื่อที่จะกลับไปกูกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่ง จนในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดฯ ใหมีการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองราชบุรีจึงเปนมณฑลราชบุรี มีฐานะเปน
เมืองเอกของมณฑลราชบุรีซึ่งครอบคลุมสมุทรสงคราม กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ ดังนั้นจึงมีอาคาร
ศาลารัฐมณฑลราชบุรี อยูในเมืองราชบุรี ซึ่งปจจุบันนี้เปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ โดยพระยาสุรินทรฤาชัย (เทศ
บุนนาค) ผูวาการเมืองเพชรบุรีมาดํารงตําแหนงขาหลวงเทศาภิบาลคนแรกของมณฑล และสมเด็จเจาพระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศซึ่งเปนผูสําเร็จราชการประจําพระองคในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็มาพํานักที่เมืองราชบุรี นอกจากนี้พระบาทสมเด็จ
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2.3.2 วิธีการ
การวิเคราะหดานสังคมและวัฒนธรรม มิไดเปนการวิเคราะหโดยตัวแบบ(model) แตมีความจําเปนในการ
วิเคราะหดานประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรมในกระบวนการศึกษาเพื่อวางผังเมืองรวม โดยสามารถวิเคราะหใน
เชิงพรรณนา(description analysis) เนื่องจากเปนลักษณะของประชากรที่อาศัยในเขตผังเมืองรวม ซึ่งเปนผูใชพื้นที่
(space) สาธารณูปโภค(facility) และสาธารณูปการ(social infrastructure) ทั้งนี้ควรคํานึงถึงประวัติศาสตรของ
กลุมชน การนับถือศาสนาของกลุมชนซึ่งมีผลตอศาสนสถานในเมืองดวย
แนวทางการวิเคราะห มีดังนี้
- กลุมสังคมตาง ๆ ในชุมชนเมือง จํานวนประชากร ถิ่นที่อยูอาศัย ลักษณะที่อยูอาศัย บทบาทในสังคม
อาชีพ และวิถีชีวิต
- สถานที่ หรือสิ่งปลูกสรางที่สัมพันธกับกลุมสังคม เชน วัด ศาลเจา โบสถ มัสยิด สุสาน โรงเรียน
ปอเนาะ ศาลปูตา ฯลฯ
- การใชอาคาร หรือสถานที่ที่มีความออนไหวทางสังคม(Sensitive) ในเชิงสัญลักษณ ซึ่งกลุมสังคมนั้น
ๆ ถือเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือตองหามที่จะถูกบุกรุกจากกลุมอื่น ๆ
- อาคารหรื อ สถาน ซึ่ ง รองรับพิธีกรรมหรื อประเพณีข องกลุมสังคมนั้น ๆ เชน ประเพณีเชิ ดสิ ง โต
ประเพณี ล อยกระทง ประเพณี แ ข ง เรื อ ประเพณี ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ประเพณี แ ห พ ระดํ า น้ํ า ซึ่ ง มี ค วาม
จําเปนตองพัฒนาพื้นที่ริมน้ําเพื่อเปนการสงเสริมประเพณี
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พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเคยเสด็จมายังเขาวังในเมืองราชบุรี ทําใหราชบุรีมีอาคารและวัดซึ่งสะทอนความสําคัญของ
ราชบุรีในอดีตหลายแหง เชน วัดเขาวัง วัดศรีสุริยวงศ เปนตน
การอพยพของคนจีนมาตามลุมน้ําแมกลองตั้งแตชวงสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา ทําใหมีคนจีนตั้งถิ่นฐานใน
เมืองราชบุรีและเมืองใกลเคียง เชน บานโปง โพธาราม ดําเนินสะดวก ฯลฯ โดยที่คนจีนประกอบอาชีพตาง ๆ เชน
คาขาย ทําสวนผัก พริก หอม กระเทียม การเลี้ยงหมู น้ําปลา ทําโรงสีขาว ทําโอง ฯลฯ ซึ่งในระยะหลังกลายเปน
ฐานเศรษฐกิจที่สําคัญของราชบุรี นอกจากนี้ยังเปนทีมาของขนบธรรมเนียมประเพณีแบบจีนปะปนกับคนไทยในเมือง
ราชบุรี
นอกจากนี้ยังมีกลุมคนมอญ ซึ่งมักอยูรวมตัวกันบริเวณบานมวง อําเภอโพธาราม และกลุมคนลาวเวียง ที่
อพยพมาตั้งถิ่นฐานตั้งแตสมัยธนบุรี ตอมายังสมัยตนรัตนโกสินทรและสมัยรัชกาลที่ 5 รวมทั้งกลุมคนญวน ซึ่งเปนชน
กลุมนอยในอาณาจักรลานนาที่อพยพมาจากราชบุรี ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งกลุมคนญวนมี
ความสามารถในงานไม เชน เกวียน เสาไม และยังมีกลุมคนราชบุรีที่นับถือคริสตศาสนาและศาสนามุสลิมอีกดวย
การาที่ราชบุรีประกอบดวยประชากรหลากหลายชาติพันธุ จึงทําใหเมืองราชบุรีเปนเมืองที่มีอาคาร วัด ผูคน
ที่มีลักษณะผสมผสาน จากความหลากหลายของกลุมชนตางสังคมและวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตและประเพณีปฏิบัติที่
แตกตางกัน ดังนั้น การวางผังเมืองรวมจึงมีความจําเปนจะตองเขาใจองคประกอบดานประวัติศาสตร สังคมและ
วัฒนธรรม
2.4 การวิเคราะหการใชประโยชนที่ดิน
2.4.1 หลักการและเหตุผล
การวิเคราะหขอมูลการใชประโยชนที่ดินเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของการวางผังเมืองรวม สามารถ
แบงออกไดเปน 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก
1) การศึกษาการใชประโยชนที่ดินปจจุบัน (existing land use)
เปนการศึกษาพื้นฐานเพื่อใหเขาใจสภาพการใชที่ดินในปจจุบันของพื้นที่วางผังเมืองรวม เชน การศึกษา
ประเภทและขนาดการใชที่ดิน ความหนาแนนของการใชที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน และทิศทางการ
ขยายตัวของเมือง
2) การวิเคราะหหาความตองการการใชที่ดินในอนาคต (future land use requirements)
เปนการวิเคราะหเพื่อหาความตองการการใชที่ดินแตละประเภทในอนาคตโดยอาศัยผลลัพธจากการฉายภาพ
ประชากรในอนาคต นํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานการใชที่ดิน แลวคํานวณหาพื้นที่ที่ตองการสําหรับการใชที่ดินแตละ
ประเภทในปเปาหมาย
3) การวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับรองรับการพัฒนา
เปนการวิเคราะหเพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับรองรับการใชที่ดินที่ตองการเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยพิจารณา
จากปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ

การวิเคราะหหาความตองการการใชประโยชนที่ดินในอนาคตและการวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับ
รองรับการพัฒนานั้นเปนกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกัน หลักการสําคัญของการวิเคราะหหาความตองการการใชที่ดินใน
อนาคตก็คือ การใชผลลัพธจากการฉายภาพและคาดประมาณประชากรในอนาคตมาเปนฐาน สําหรับการคาดประมาณ
ความตองการการใชที่ดินในอนาคตของพื้นที่วางผังเมืองรวมโดยเปรียบเทียบจาก “มาตรฐานการใชที่ดิน” ของกรม
โยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ซึ่ ง โดยปกติ จ ะจํ า แนกความต อ งการตามประเภทการใช ที่ ดิ น หลั ก สาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ และพื้นที่เพื่อการคมนาคมขนสงและสัญจร
เมื่อไดตัวเลขความตองการการใชที่ดินในอนาคตแลว จึงเปนขั้นตอนของการวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสม
สําหรับรองรับการพัฒนา ซึ่งเทคนิคที่มีความเหมาะสมที่จะนํามาพัฒนาเปนตัวแบบมาตรฐานก็คือ การวิเคราะหซีฟ
ปรับปรุง (modified sieve analysis) ซึ่งมีหลักการเบื้องตนคือ การกันเอาพื้นที่ที่ไมเหมาะสมตอการพัฒนาออก เมื่อ
พิจารณาจากตัวแปรตาง ๆ ออกไป โดยใชวิธีการซอนทับแผนที่ (map overlay) การใหคาน้ําหนักตัวแปร และการใช
ระบบคะแนนลงโทษ (penalty scoring system) ซึ่งจะนําเสนอรายละเอียดในลําดับตอไป
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หลักการเบื้องตนในการศึกษาการใชประโยชนที่ดินปจจุบัน คือ การทําความเขาใจกับปรากฏการณการใชที่ดิน
ในพื้นที่ ในชวงเวลาที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งสวนใหญจะนําเสนอในรูปแบบของแผนที่ แผนภูมิหรือตัวเลข รูปแบบการ
ใชที่ดินปจจุบันสวนใหญจะมีผลตอการกําหนดขอบเขตของผังเมืองรวมและการวางผังการใชที่ดินในอนาคต โดยทั่วไป
แลวการศึกษาการใชประโยชนที่ดินปจจุบัน จะประกอบดวยการวิเคราะหในดานตาง ๆ คือ
- สภาพทางภูมิศาสตรของพื้นที่
- การใชที่ดินปจจุบันจําแนกตามประเภทการใชที่ดินหลัก
- การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
นอกจากนี้อาจมีการวิเคราะหทิศทางการขยายตัวของเมืองและปญหาการใชที่ดิน เพื่อนําไปใชในการกําหนด
วิสัยทัศนและนโยบายการใชที่ดนิ ของเมืองตอไป
เนื่องจากการศึกษาในขั้นตอนนี้ไมจําเปนตองจัดทําตัวแบบสําหรับการวิเคราะห ในรายงานฉบับนี้ จึงจะ
นําเสนอในรูปแบบของตัวอยางการศึกษาโดยใชพื้นที่เมืองราชบุรีเปนกรณีศึกษา โดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิเทาที่มีอยูใน
ปจจุบัน ซึ่งแมวาจะไมมีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ แตก็สามารถใชเปนแนวทางสําหรับการศึกษาการใชประโยชน
ที่ดินปจจุบันของเมืองตาง ๆ ไดในระดับหนึ่ง

ประชากรในปเปาหมาย
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1

2

การใชที่ดิน
ปจจุบัน

การวิเคราะหหาความ
ตองการการใชทดี่ ินใน
อนาคต

มาตรฐานการใช
ที่ดิน

ตัวแปรและ
คาน้ําหนัก

การวิเคราะหหาพื้นที่
ที่เหมาะสมสําหรับรองรับ
การพัฒนา

ระบบคะแนนลงโทษ
(penalty scoring
system)

แผนภูมิที่ 2.8 ความเชื่อมโยงระหวางการวิเคราะหหาความตองการการใชที่ดินในอนาคต (1)
และการวิเคราะหพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับรองรับการพัฒนา (2)
2.4.2 วิธีการและสูตร ขอมูล
2.4.2.1 การศึกษาการใชประโยชนที่ดินปจจุบัน
การศึกษาในขั้นตอนนี้เปนการศึกษาโดยใชการบรรยายประกอบแผนที่ แผนภูมิและตาราง โดยไมมี
สูตรหรือการคํานวณที่ซับซอน ขอมูลที่ใชโดยทั่วไปไดแก แผนที่สภาพภูมิประเทศ แผนที่และขอมูลเกี่ยวกับการใชที่ดิน
การใชที่ดินในเขตเมืองโดยทั่วไปมักจําแนกประเภทออกตามลักษณะการใชประโยชน ซึ่งปกติจะประกอบดวย
- ที่อยูอาศัย ซึ่งอาจจําแนกยอยออกเปนที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง และที่อยู
อาศัยหนาแนนมาก
- พาณิชยกรรม ซึ่งอาจจําแนกยอยเปนเขตพาณิชยกรรมศูนยกลางเมือง(CBD) เขตพาณิชยกรรมทั่วไป
และเขตพาณิชยกรรมที่อยูอาศัย
- อุ ต สาหกรรม ซึ่ ง อาจจํ า แนกย อ ยเป น เขตอุ ต สาหกรรมบริ ก าร เขตอุ ต สาหกรรมเฉพาะกิ จ เขต
อุตสาหกรรมทั่วไป และคลังสินคา
- สถาบันราชการ

- สถานศึกษา
- สวนสาธารณะ
- ศาสนสถาน
- สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึ่งอาจจําแนกออกตามประเภทของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการยอยลง
- พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม
นอกจากนี้ยังอาจมีพื้นที่โลงและพื้นที่อนุรักษประเภทตางๆ เชน
- ที่โลงเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการประมง
- พื้นที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
- พื้นที่อนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณและศิลปวัฒนธรรมไทย
- พื้นที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
เพื่อเปนแนวทางสําหรับการศึกษาการใชประโยชนที่ดิน จึงขอใชการวิเคราะหของเมืองราชบุรีมาเปน
ตัวอยางโดยสังเขป ทั้งนี้เพื่อใหวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินได จึงควรมีขอมูลการใชที่ดินจําแนกประเภทอยาง
นอย 2 ชวงเวลา ซึ่งในกรณีของเมืองราชบุรีใชขอมูล ป 2537 และ ป 2550
ตัวอยางการวิเคราะห
สภาพทั่วไปของพื้นที่ผังเมืองรวมราชบุรี
จังหวัดราชบุรี ตั้งอยูหางจากกรุงเทพมหานครตามหลวงแผนดินหมายเลข 4 ระยะทางประมาณ 109
กิโลเมตร มีแมน้ําแมกลองไหลผานพื้นที่ พื้นที่ทางตะวันออกของแมน้ําแมกลองเปนพื้นที่ราบลุม สวนพื้นที่
ทางตะวันตกของแมน้ําคอนขางเปนที่ราบสูง มีเนินเขา
เขตผังเมืองรวมเมืองราชบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 38 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,750 ไร ครอบคลุมพื้นที่
เทศบาลเมืองราชบุรี และบางสวนของเทศบาลเทศบาลตําบลหลักเมือง ซึ่งมีพื้นที่อยูในเขตผัง 10.34 ตาราง
กิโลเมตร และพื้นที่บางสวนในตําบลตาง ๆ 4 ตําบล คือ ตําบลหลุมดิน ตําบลเจดียหัก ตําบลดอนตะโก
และตําบลบานไร ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนราบลุม มีแมน้ําแมกลองไหลผานเขตผังเมืองรวมจากทิศ
เหนือไปสูทิศตะวันออกทําใหแบงพื้นที่ออกเปน 2 สวน สวนทางดานตะวันออกซึ่งอยูเขตเทศบาลตําบลหลัก
เมือง มีพื้นที่ของคายทหารภานุรังษีอยูบริเวณริมแมน้ํา สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนพื้นที่ราบลุมเหมาะแกการทํา
เกษตรกรรม สวนพื้นที่ทางดานตะวันตกของแมน้ําแมกลองเปนที่ตั้งของยาน พาณิชยกรรมการคา ศูนย
ราชการของเมือง สภาพพื้นที่ทั่วไปเปนที่ราบลุม มีเนินเขาอยูทางดานตะวันตกของพื้นที่
ประชาชนสวนใหญตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณฝงตะวันตกเนื่องจากการคมนาคม การสาธารณูปโภค
คอนขางสมบูรณ ทางฝงตะวันออกสวนใหญเปนเขตทหารและพื้นที่เกษตรกรรม (ภาพที่ 2.4)
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ไปอีก เชน โรงพยาบาล ฯลฯ
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ภาพที่ 2.4 ลักษณะทางภูมิศาสตรของเมืองราชบุรี
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ลักษณะการใชที่ดินในเขตผังเมืองรวมเมืองราชบุรี
การใชที่ดินในเขตผังเมืองรวมเมืองราชบุรี ในป 2537 มีการใชที่ดินในประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้
(ภาพที่ 2.5)
1) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม สวนใหญอยูบริเวณสองฟากของถนนศรีสุริยวงศ ถนนมนตรีศรีสุริ
ยวงศและถนนไกรเพชร โดยเกาะกลุมหนาแนนบริเวณริมแมน้ําแมกลองซึ่งเปนยานพาณิชยกรรมดั้งเดิม เปน
ที่ตั้งของตลาดราชพัสดุ อาคารพาณิชยขายสินคาตาง ๆ เชน หางทอง ธนาคาร รานคา บริษัท รานอาหาร
เปนตน สวนยานพาณิชยกรรมใหมเริ่มขยายตัวออกมาตามถนนเพชรเกษม บริเวณที่ตั้งของตลาดคาสงผัก
และผลไม สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดราชบุรี
2) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา สวนใหญเกาะกลุมอยูริมถนนเพชรเกษมและถนน
เจดียหัก โดยเปนอุตสาหกรรมประเภทเครื่องปนดินเผาซึ่งเปนอุตสาหกรรมหลักของพื้นที่ นอกจากนี้ยังมี
โรงงานอุตสาหกรรมบางสวนที่กระจายตัวอยูบริเวณถนนสมบูรณกุลและถนนแมนรําลึก
3) ที่ดินประเภทที่อยูอาศัย การใชที่ดินประเภทที่อยูอาศัยมักใชผสมกับการใชที่ดินประเภทพาณิช
ยกรรมและอุตสาหกรรม บริเวณที่มีการเกาะกลุมของยานที่อยูอาศัยอยางชัดเจน ไดแก ริมแมน้ําแมกลองและ
ถนนมนตรีศรีสุริยวงศซึ่งขนานไปกับแมน้ําแมกลอง โดยถนนซอยที่แยกออกจากถนนนี้ลวนเปนบานพัก
อาศัย เชน ถนนราษฎรยินดี ถนนไกรเพชร ถนนศรีสุริยวงศ ถนนบานปรก เปนตน นอกจากนี้การใช
ที่ดินประเภทนี้ยังกระจายตัวเกาะกลุมตามถนนสายหลัก ไดแก ถนนเพชรเกษมและถนนเจดียหัก
4) ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ในเขตผังเมืองรวมราชบุรีมีสถาบันการศึกษาเกาะกลุมอยูทางฝง
ตะวันตกของแมน้ําแมกลองเปนสวนใหญเนื่องจากเปนเขตที่มีประชากรหนาแนนมากกวา เชน บริเวณถนน
สมบูรณกุล ถนนศรีสุริยวงศและถนนเสือปา ไดแก โรงเรียนราชบุรีพิทยา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โรงเรียน
ดรุณา วิทยาลัยพยาบาล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห โรงเรียนอนุบาลราชบุรี และโรงเรียนเทศบาล 5
นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษากระจายตัวทั่วไปตามแหลงชุมชนตาง ๆ ในเขตผัง ไดแก โรงเรียนวัดเขาวัง
โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนนารีวิทย วิทยาลัยสารพัดชางจังหวัดราชบุรี โรงเรียนวัดโพธิ์ราชบูรณะ โรงเรียนดรุณาโพลีเทคนิค
โรงเรียนวัดอัมรินทราราม โรงเรียนวัดทายเมือง เปนตน
5) ที่ดินประเภทสถาบันราชการและสาธารณูปโภค เมืองราชบุรีมีกลุมสถาบันราชการรวมตัวกันอยู
3 กลุมใหญ ไดแก กลุมแรกบริเวณสองฟากของถนนอําเภอ ไดแก ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ ศาล
จังหวัดราชบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี สํานักงานอัยการจังหวัดเขต 7 สํานักงานที่ดินจังหวัด
ราชบุรี สรรพากรจังหวัดราชบุรี สํานักงานปศุสัตวจังหวัดราชบุรี เปนตน กลุมที่สองอยูริมแมน้ําแมกลอง
ริมถนนมนตรีศรีสุริยวงศและถนนบานปรก ไดแก ที่ทําการไปรษณียโทรเลข สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง
ราชบุรี สํานักการศึกษาจังหวัดราชบุรี ศาลแขวงจังหวัดราชบุรี พิพิธภัณฑสถานราชบุรี สํานักงานการ
ประปาราชบุรี การประปาสวนภูมิภาค เปนตน กลุมที่ 3 อยูบริเวณทางดานตะวันตกของเขตผังริมทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 3208 ไดแก หนวยบริการทางการชางกรมทรัพยากรธรณี สํานักงานรางงานจังหวัด
ราชบุรี แขวงการทางจังหวัดราชบุรี ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานภาคตะวันตก เปนตน นอกจากนี้ยังมีอาคารราชการ
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และสาธารณูปโภค การะจายอยูทั่วไป เชน ที่ทําการขององคการบริหารสวนตําบลตาง ๆ โรงพยาบาล ฯลฯ
นอกจากการใชที่ดินหลักทั้ง 5 ประเภทแลว ยังมีการใชที่ดินประเภทอื่น ๆ เชน ที่ดินประเภท
อนุ รั ก ษ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย ได แ ก บริ เ วณโบราณสถานเจดี ย หั ก ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ที่ โ ล ง และ
นันทนาการ อยูบริเวณถนนหลังศาลากลางและถนนสมบูรณกุล ไดแก ศูนยสุขภาพและสนามกีฬาจังหวัด
ราชบุรี เปนตน

ภาพที่ 2.5 การใชประโยชนที่ดินของเมืองราชบุรี ป 2537

ตารางที่ 2.30 การใชที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินของเมืองราชบุรีระหวาง ป 2537 และป 2550
ป 2550
การเปลี่ยนแปลงจากเดิม
ป 2537
ประเภทการใชที่ดิน
พื้นที่ (ตร.กม.)

รอยละ

พื้นที่ (ตร.กม.)

รอยละ

พื้นที่ (ตร.กม.)

รอยละ

ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม
คลังสินคา
สถาบันราชการ
สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา

5.94
0.91
0.59
0.2
0.66
0.48
0.43

15.72
2.41
1.56
0.53
1.75
1.27
1.14

6.01
1.05
0.62
0.2
0.66
0.47
0.43

15.91
2.78
1.64
0.53
1.75
1.24
1.14

0.07
0.14
0.03
0.00
0.00
-0.01
0.00

1.22
14.68
5.87
0.00
0.40
-2.30
0.00

ที่โลง เพื่อนัทนาการและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

0.06

0.16

0.08

0.21

0.02

26.95

24.76

65.55

23.93

63.35

-0.83

-3.35

0.0051

0.01

0.0051

0.01

0.00

0.00

1.98
1.76
0.0003
37.7754

5.24
4.66
0.00
100.00

2.56
1.76
0.0003
37.7754

6.78
4.66
0.00
100

0.58
0.00
0.00

29.29
0.00
0.00

ชนบทและเกษตรกรรม
พื้นที่อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ไทย
ถนน ตรอก ซอย
แมน้ํา ลําคลอง
อื่นๆ
รวม
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การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดนิ
รูปแบบการใชที่ดินของพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองราชบุรีใน ป 2550 (ภาพที่ 2.5) โดยทั่วไปยังคงมีลักษณะ
ใกลเคียงกับการใชที่ดินในป 2537 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนอยมากหรือไมเปลี่ยนแปลงเลย โดยการใชที่ดินประเภท
พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่วางรวมกันประมาณรอยละ 63.36 ของพื้นที่ผังเมืองรวมโดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงจาก
เดิม การใชที่ดินประเภทประเภทถนน ตรอก ซอย มีอัตราสวนการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มมากขึ้นกวาดานอื่น ๆ เนื่องจาก
เมืองราชบุรีมีการพัฒนาเสนทางคมนาคมเพิ่มจากป 2537 หลายเสนทาง เชน ถนนเพชรเกษม ถนนศรีสุริยวงศ เปน
ตน และการใชที่ดินประเภทที่โลงและนันทนาการก็มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสวนการใชที่ดินประเภทพาณิชยกรรมมี
การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มมากขึ้นและขยายตัวไปตามถนนเพชรเกษม สําหรับการใชที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยนั้นเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กนอย นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงบริเวณพื้นที่เรือนจํากลางฯ เปนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

แผนภูมิที่ 2.9 สัดสวนการใชที่ดินในเขตผังเมืองรวมราชบุรี ป 2537
25372537
แผนภูมิแสดงสัดสวนการใชที่ดินในเขตผังเมืองรวมเมืองราชบุรี ป พ.ศ.
ที่อยูอาศัย
5.242%

5% 0%

พาณิชยกรรม
16%

อุตสาหกรรม

0.01%

คลังสินคา
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2%
2%
1%
2%
1%
1%
0%

สถาบันราชการ
สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา
พื้นที่โลง นันทนาการ
พื้นที่โลงและเกษตรกรรม
พื้นที่อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมไทย
ถนน ตรอก ซอย
แมน้ํา ลําคลอง

65%

อื่น ๆ

แผนภูมิที่ 2.10 สัดสวนการใชที่ดินในเขตผังเมืองรวมราชบุรี ป 2550
25502550
แผนภูมิแสดงสัดสวนการใชที่ดินของเขตผังเมืองรวมเมืองราชบุรี ป พ.ศ.
6.778%

5% 0%

ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรม

16%

อุตสาหกรรม
คลังสินคา

0.0%
3%
2%
1%
2%
1%
1%
0%

สถาบันราชการ
สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา
พื้นที่โลง นันทนาการ
พื้นที่โลงและเกษตรกรรม
พื้นที่อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมไทย
ถนน ตรอก ซอย
แมน้ํา ลําคลอง

62%

อื่น ๆ

จากภาพรวมของการใชที่ดินและการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน ชวยทําใหเห็นแนวโนมการใชที่ดินใน
อนาคตของเมืองราชบุรี และทิศทางการขยายตัวของเมืองวาจะขยายไปในทิศทางใดและสามารถวางแผนรองรับกับ
ความตองการพื้นที่ในอนาคตไดตอไป

93
ภาพที่ 2.6 การใชประโยชนที่ดินของเมืองราชบุรี ป 2550
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2.4.2.2 การวิเคราะหความตองการการใชที่ดนิ ในอนาคต
การศึกษาในขั้นตอนนี้จําเปนตองอาศัยขอมูลจากขั้นตอนที่ผานมา คือ ขอมูลการใชที่ดินจําแนก
ประเภทในปจจุบัน ขอมูลการฉายภาพประชากรในอนาคตของปเปาหมาย และมาตรฐานการใชที่ดินของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห คือ
1) หาความตองการการใชประโยชนที่ดินในอนาคตแตละประเภท โดยใชขอมูลประชากรจากการคาด
ประมาณเปรียบเทียบกับมาตรฐานการใชที่ดิน
2) นําตัวเลขการใชที่ดินปจจุบันมาหักออกจากตัวเลขการใชที่ดินในอนาคตที่คาดประมาณไว ตัว
เลขที่เหลือคือตัวเลขแสดงความตองการการใชที่ดินในอนาคต
ตารางที่ 2.31 เปนตัวอยางมาตรฐานการใชที่ดินเบื้องตนสําหรับเมืองขนาดเล็ก ซึ่งจะเห็นวาการใช
ประโยชนที่ดินโดยทั่วไปไมไดมีคามาตรฐานเพียงคาเดียว แตกําหนดไวเปนชวง (ต่ําสุด-สูงสุด) เชน ที่อยูอาศัยหนาแนน
นอย มีคาระหวาง 1-20 คน/ไร การใชที่ดินที่ตองการจริงจึงขึ้นอยูกับสถานการณเฉพาะของแตละเมือง นอกจากนี้ใน
บางครั้งยังพบวา เมืองขนาดเล็กบางเมืองอาจมีโรงพยาบาล สถานีประปา ฯลฯ อยูนอกเขตผังเมืองรวม แตอยูในบริเวณ
ใกลเคียง เนื่องจากตองใหบริการชุมชนอื่นๆ ที่อยูใกลเคียงดวย ซึ่งประชาชนในเขตผังเมืองรวมสามารถไปใชบริการได
โดยสะดวก ดังนั้นในการนํามาตรฐานไปใชงาน จึงจําเปนตองมีการปรับตัวเลขใหสอดคลองกับสภาพการณจริงของแต
ละเมืองตามความเหมาะสม
หลักการปรับตัวเลขมาตรฐานโดยทั่วไป คือ การหาคาเฉลี่ยของการใชที่ดินแตละประเภทที่อยูในชวง
เดียวกับคามาตรฐาน แลวนํามาใชเปนมาตรฐานสําหรับคํานวณความตองการใชที่ดินในอนาคต ดังตัวอยางตอไปนี้

ที่พักอาศัยบริเวณที่ 1
ประชากร = 1,000 คน
พื้นที่ = 100 ไร

ที่พักอาศัยบริเวณที่ 2
ประชากร = 800 คน
พื้นที่ = 50 ไร

ความหนาแนนประชากรเฉลี่ย = ประชากรรวมทุกบริเวณ
พื้นที่รวมทุกบริเวณ
= 1,000 + 800 + 1,000 + 1,200
100 + 50 + 50 + 80
= 4,000
280
= 14.3 คน/ไร

ที่พักอาศัยบริเวณที่ 3
ประชากร = 1,000 คน
พื้นที่ = 50 ไร

ที่พักอาศัยบริเวณที่ 4
ประชากร = 1,200 คน
พื้นที่ = 80 ไร

แผนภูมิที่ 2.11 ตัวอยางการปรับตัวเลขมาตรฐานดวยการหาคาเฉลี่ยของแตละพื้นที่
เมื่อไดคาความหนาแนนประชากรเฉลี่ย 14.3 คน/ไร แลวจึงนําคานี้ไปใชเปนมาตรฐานจริงในการ
คํานวณหาความตองการใชที่ดินประเภทพักอาศัยหนาแนนนอยในอนาคตตอไป โดยอาจปรับใหเปนตัวเลขที่ลงตัวอยาง
งายๆ เชน 15 คน/ไร ตัวอยางและผลของการคํานวณความตองการใชที่ดินในอนาคตโดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่ปรับ
ใช แสดงไวในตารางที่ 2.33
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สมมติวาในเขตผังเมืองรวมมีพื้นที่พักอาศัยหนาแนนนอยซึ่งแบงเปนพื้นที่ยอย 4 บริเวณ และมี
ความหนาแนนประชากรอยูในเกณฑเดียวกับมาตรฐานที่พักอาศัยหนาแนนนอย (ระหวาง 1-20 คน/ไร) เราสามารถ
คํานวณหาความหนาแนนประชากรเฉลี่ยของทุกบริเวณได ดังนี้

ตารางที่ 2.31 มาตรฐานการใชที่ดินเบื้องตนสําหรับเมืองขนาดเล็ก
มาตรฐาน
ประเภทการใชที่ดิน
96

คน/ไร

รอยละของการ
ใชที่ดินในเขต
เมือง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
หนาแนนปานกลาง
หนาแนนมาก
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม
พื้นที่โลงและสวนสาธารณะ
พื้นที่สําหรับถนนและการสัญจร
พื้นที่สําหรับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
พื้นที่สํารองสําหรับรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
พื้นที่โลงรอบตัวเมือง

1-20
21-40
41-60
60-80
0-15
250-500
15-20
10-15
20

ที่มา : ปรับจากเกณฑและมาตรฐานผังเมืองรวม 2549 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

50-80

ตารางที่ 2.32 ตัวอยางมาตรฐานการใชที่ดินที่ปรับใชงานจริง
มาตรฐาน
ประเภทการใชที่ดิน
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คน/ไร

รอยละของ
การใชที่ดิน
ในเขตเมือง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
หนาแนนปานกลาง
หนาแนนมาก

15
30
50
80

พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม
พื้นที่โลงและสวนสาธารณะ
พื้นที่สําหรับถนนและการสัญจร
พื้นที่สําหรับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

300

พื้นที่สํารองสําหรับรองรับการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต
พื้นที่โลงรอบตัวเมือง

20

สมมุติใหประชากรในปเปาหมายเทากับ 30,000 คน

10
15
10

50

ตารางที่ 2.33 ตัวอยางความตองการการใชที่ดินในอนาคตของเมืองราชบุรี
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ประเภทการใชที่ดิน

การใชที่ดินที่ตองการ การใชที่ดิน
การใชที่ดินปจจุบัน ตามมาตรฐาน (ไร) ที่ตองการ
(ไร)
(คํานวณจากเกณฑ เพิ่มรวม
มาตรฐาน)
(ไร)

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
หนาแนนปานกลาง
หนาแนนมาก
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม
พื้นที่โลงและสวนสาธารณะ
พื้นที่สําหรับถนนและการสัญจร
พื้นที่สําหรับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1,200
520
250
280
145
50
370
220

1,500
750
500
375
323
100
484
323

300
230
250
95
178
50
114
103

พื้นที่สําหรับรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
พื้นที่โลงรอบตัวเมือง

10,000

1,500
2,015

1,500
(7,985)

2.4.2.3 การวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับรองรับการพัฒนา
การวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับรองรับการพัฒนาเปนกระบวนการที่ซับซอนยุงยาก สมควรที่
จะมีการพัฒนาตัวแบบ (model) เทคนิคที่เหมาะสมในการวิเคราะหไดแก “การวิเคราะหซีฟปรับปรุง (modified sieve
analysis) ซึ่งใชวิธีการซอนทับแผนที่ (map overlay) การใหคาน้ําหนักตัวแปรและการใชระบบคะแนนลงโทษ
(penalty scoring system) เทคนิคดังกลาวเปนเทคนิคที่ปรับปรุงเพิ่มเติมจากเทคนิค “การวิเคราะหซีฟ (sieve
analysis) ซึ่งเปนเทคนิคการซอนทับแผนที่อยางงาย
การวิเคราะหซีฟ (sieve analysis)
การวิเคราะหซีฟ (sieve analysis หรือ traditional sieve analysis) เปนเทคนิคที่ใชวิเคราะหหา
พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับรองรับการพัฒนาที่รูจักกันแพรหลายมากที่สุด เปนเทคนิคที่งาย ๆ ไมสลับซับซอน สามารถ
นําไปใชไดกับพื้นที่ขนาดใหญ เชน ภาค หรือ อนุภาค ไปจนถึงพื้นที่ขนาดเล็กในระดับเมืองหรือชุมชน การวิเคราะห
ซีฟถูกนํามาใชเปนครั้งแรก ๆ โดย “American Public Health Association” ในป ค.ศ. 1945, 1946 และ 1950
เพื่อวัดคุณภาพที่อยูอาศัย โดยเรียกชื่อเทคนิคนี้วา “American Health Appraisal Technique” กอนที่จะถูกนํามา

ภาพทีที่ 2.7 เสนชั้นความสู
ค งและบริริเวณเสี่ยงภัยน้าํ ทวม
De Chiava, J., Paneero, J. and Zelinnik, M. Time-Savver Standards foor Housing and Residential Devvelopment. (Seccond
Edition). New
N York : McGvvaw- Hill, 1995. p.67

ที่มา

*

De Chiiava, J., Paneero, J. and Zeelinik, M. Tim
me-Saver Stanndards for Housing and Reesidential Devvelopment.
(Second Edition).
E
New York : McGvaaw- Hill, 1995. pp69-72
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พัฒนาแลละประยุกตใชกักับการวิเคราะหหหาพื้นที่ที่เหมมาะสมกับการพัพัฒนาในเวลาตตอมา โดย Keeeble (Principles and
Practice of Town annd Country Planning,
P
19669) และ McHHarg (Designn with Naturee, 1969)
หลักการของการวิ
ก
เ
เคราะห
ซีฟ คือการหาพื้นที่ทีท่ีมีขอจํากัดหรืรออุปสรรคในกการพัฒนาในอนาคตโดย
พิจารณาจจากตัวแปรตาง
า ๆ เพื่อ “กรรอง” ใหเหลือแต
แ พื้นที่ที่เหมาาะสมสําหรับการพั
ก ฒนาโดยวิวิธีซอนทับแผนที่ (map
overlay) ขั้นตอนของกาารวิเคราะหซีฟ มีดังนี้
1) จัดทํารายชื่อของตัวแปร (factor) ซึ่งเปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการรพัฒนาพื้นที่ เช
เ น พื้นที่
ห านระบายนน้ํา ฯลฯ
เสี่ยงภัยน้ําทวม พื้นที่มีปญหาด
2) สํารวจขอมูลเพืพื่อหาขอบเขตของพื้นที่ที่มีขอจํจากัดหรืออุปสรรรคตอการพัฒ
ฒนาสําหรับแตละตั
ล วแปร
3) นําผลที่ไดจากกการสํารวจของงตัวแปรแตละตั
ะ วมาพลอตลงงบนแผนที่พื้นนฐาน (base map)
m ซึ่ง
จัดทําลงบนแผผนโปรงใส
4) นํ า แผนที่ แ ส ดงข อ จํ า กั ด หรื
ห อ อุ ป สรรคจจากทุ ก ตั ว แปปรมาซ อ นทั บ กั น เพื่ อ ให ไ ด ภ าพรวม
(composite picture) ของพื้นที่ที่มีขขอจํากัดหรืออุปสรรคในการรพัฒนา โดยพืพื้นที่ที่ไมมี
ห
่สุดสําาหรับการพัฒนา
น
ขอจํากัดหรืออุปสรรคในการรพัฒนาเลย ถือเปนพื้นที่ที่เหมาะสมที
ภาพทที่ 2.7 ถึง 2.133 ในหนาถัดไปปเปนตัวอยางการวิเคราะหหาพพื้นที่ที่เหมาะสสมสําหรับการพัพัฒนาโดย
เทคนิควิเคราะหซีฟ*
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ภาพที่ 2.8 การมมองเห็นระยะไกล จากภูมิประเทศที่มีแนวหิหินหรือผนังหิน สันเขาและพืชชพรรณธรรมชาาติ
De Chiava, J., Paneero, J. and Zelinnik, M. Time-Savver Standards foor Housing and Residential Devvelopment. (Seccond
Edition). New
N York : McGvvaw- Hill, 1995. p.67

ที่มา

ภ ่ 2.9 พื้นที
ภาพที
น ่ดินอิ่มตัวและระดับน้ําใตดนิ
De Chiava, J., Paneero, J. and Zelinnik, M. Time-Savver Standards foor Housing and Residential Devvelopment. (Seccond
Edition). New
N York : McGvvaw- Hill, 1995. p.69

ที่มา

101
ภาพที่ 2.110 การไหลซึมผผานของน้ํา
De Chiava, J., Paneero, J. and Zelinnik, M. Time-Savver Standards foor Housing and Residential Devvelopment. (Seccond
Edition). New
N York : McGvvaw- Hill, 1995. p.69

ที่มา

ภาพที่ 2.111 ความลาดชัันของพืน้ ที่
De Chiava, J., Paneero, J. and Zelinnik, M. Time-Savver Standards foor Housing and Residential Devvelopment. (Seccond
Edition). New
N York : McGvvaw- Hill, 1995. p.71

ที่มา
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ภาพที่ 2.122 ระดับความลึลึกของชั้นหิน
De Chiava, J., Paneero, J. and Zelinnik, M. Time-Savver Standards foor Housing and Residential Devvelopment. (Seccond
Edition). New
N York : McGvvaw- Hill, 1995. p.71

ที่มา

ภาพทีที่ 2.13 พื้นที่ที่เหมาะสมสํ
เ
าหรัรับการพัฒนาซึงเป
ง่ นผลลัพธจากการซอนทับบแผนที่
De Chiava, J., Paneero, J. and Zelinnik, M. Time-Savver Standards foor Housing and Residential Devvelopment. (Seccond
Edition). New
N York : McGvvaw- Hill, 1995. p.71

ที่มา

3

คะแนนลงโทษ (penalty score) เปนการเปรียบเทียบระดับความามรุนแรงของขอจํากัดหรืออุปสรรคระหวางพื้นที่ในตารางกริดตางๆ
สําหรับแตละตัวแปร ขณะที่คาน้ําหนักตัวแปร (weight) เปนการเปรียบเทียบระดับความสําคัญของตัวแปรตางๆ ที่เปนขอจํากัดหรือ
อุปสรรคตอการพัฒนาพื้นที่ในภาพรวม
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การวิเคราะหซฟี ปรับปรุง (modified sieve analysis)
การวิเคราะหซีฟปรับปรุง (modified sieve analysis) เปนการเพิ่มประสิทธิภาพของเทคนิคการ
วิเคราะหซีฟ (sieve analysis) โดยการใหคาน้ําหนักแกตัวแปรตามระดับความรุนแรงหรือความสําคัญของขอจํากัด
หรืออุปสรรคตอการพัฒนา ตัวอยางเชน หากใหคาน้ําหนักอยูระหวาง 1 ถึง 3 ตัวแปรที่เปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอ
การพัฒนามากที่สุดจะไดคาน้ําหนักเทากับ 3 ขณะที่ตัวแปรที่เปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการพัฒนานอยกวาจะไดคา
น้ําหนักลดหลั่นกันไปตามลําดับ โดยตัวแปรที่เปนขอจํากัดหรืออุปสรรคนอยที่สุดจะไดคาน้ําหนักเทากับ 1
กรณีที่ตัวแปรบางตัวเปนขอจํากัดหรืออุปสรรคที่สําคัญมาก ๆ จนไมสมควรนําเอาพื้นที่ซึ่งมีขอจํากัด
สูงหรืออุปสรรคดังกลาวมาพัฒนา เชน พื้นที่ปาสงวน พื้นที่เกษตรกรรมชั้นเยี่ยม แหลงน้ําของชุมชน ฯลฯ สามารถ
จะกันพื้นที่เหลานี้ออกตั้งแตแรกแทนที่จะใหคาน้ําหนักตัวประกอบหรือตัวแปรสูง ๆ แลวเสียเวลาคํานวณใหยุงยาก
พื้นที่ที่กันออกนี้จะไดคาเปน “veto” ซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่ไมเหมาะจะนํามาพัฒนาดวยประการทั้งปวง
การเพิ่มประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง ไดแก การใหคาคะแนนขอจํากัดหรืออุปสรรคของแตละตัวแปร
ออกเปนหลายระดับ เชน กรณีของการเขาถึงพื้นที่ใหบริการของโรงเรียน หากใชรัศมีเดินเทาประมาณ 500 เมตร เปน
เกณฑ จะพบวา พื้นที่ที่อยูนอกรัศมีบริการ 500 เมตร ซึ่งจัดเปนพื้นที่ที่มีขอจํากัดหรืออุปสรรคในการพัฒนานั้น พื้นที่
ที่อยูในรัศมี 501-1,000 เมตร ยอมมีระดับความรุนแรงของขอจํากัดหรืออุปสรรคนอยกวาพื้นที่ที่อยูในรัศมี 1,0011,500 เมตร ขณะที่พื้นที่ที่อยูในรัศมี 1,001-1,500 เมตร ยอมมีระดับความรุนแรงของขอจํากัดหรืออุปสรรคนอยกวา
พื้นที่ที่อยูไกลออกไปอีกกวานั้น ดังนั้นจึงเปนไปไดที่จะกําหนดคาคะแนนขอจํากัดหรืออุปสรรคของตัวแปรแตละตัว
ออกเปนหลายระดับในทํานองเดียวกับการใหคาน้ําหนักตัวแปร
ขั้นตอนของ ซีฟปรับปรุง (modified sieve analysis) หรือ ระบบ คะแนนลงโทษ (penalty
scoring system) มีดังนี้
1) กําหนดขอบเขตของพื้นที่ศึกษา
2) แบงพื้นที่ออกเปนตารางกริดขนาดที่เหมาะสม (ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่และสภาพปญหา แต
โดยปรกติแลวจะพยายามใหมีขนาดของกริดเล็กที่สุดเทาที่จะทําได)
3) กําหนดตัวแปรซึ่งเปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการพัฒนาพื้นที่
4) ใหคาน้ําหนักตัวแปรแตละตัว รวมทั้งกําหนดระดับความรุนแรงของขอจํากัดหรืออุปสรรคที่จะ
จําแนกยอยลงไปสําหรับตัวแปรแตละตัว
5) สํารวจขอมูลและจัดทําแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ที่มีขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการพัฒนาใน
ระดับความรุนแรงตาง ๆ ของตัวแปรแตละตัว โดยใชแผนที่ฐาน (base map) ชุดเดียวกัน
6) แปลงแผนที่แสดงระดับความรุนแรงของขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการพัฒนาของแตละตัวแปร
เปนคะแนนลงโทษ (penalty score) แลวคูณดวยน้ําหนัก (weight) ของตัวแปรนั้น3
7) รวมคะแนนถวงน้ําหนัก (weighted penalty score) ของแตละกริดจากทุกตัวแปร
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8) จัดทําแผนที่แสดงคาคะแนนรวมถวงน้ําหนัก ของแตละกริด
9) จําแนกพื้นที่ออกเปนกลุมตามตําแหนงที่ตั้งและระดับความเหมาะสมของการพัฒนา
การกําหนดตัวแปรที่เปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการพัฒนาพื้นที่ แบงออกไดเปน 2 กลุม
กลุมที่ 1 ไดแก ตัวแปรที่เปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการพัฒนาที่สําคัญมาก จนไมสามารถนําเอา
พื้นที่ภายใตขอจํากัดหรืออุปสรรคดังกลาวมาพัฒนา สมควรกันออกตั้งแตแรก (กําหนด
เปนพื้นที่ veto)
กลุมที่ 2 ไดแก ตัวแปรที่เปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการพัฒนาพื้นที่ในระดับหนึ่ง สามารถนําเอา
พื้นที่มาพัฒนาไดโดยเสียคาใชจาย หรือตองลงทุนในการกาวขามขอจํากัด หรืออุปสรรค
ดังกลาว ตัวแปรในกลุมนี้เปนตัวแปรที่นํามาพิจารณาความรุนแรง โดยใชตารางกริดและ
ระบบคะแนนลงโทษ (penalty scoring system)
ตารางที่ 2.34 กลุมตัวแปรที่ใชกําหนดพื้นที่กันออก (veto)
แมน้ํา คลอง ลํารางสาธารณะ แหลงน้ําสาธารณะ ฝาย คลองชลประทาน อางเก็บน้ํา
พื้นที่ชุมน้ํา ชายหาดสาธารณะ ปาชายเลน
อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน ปาสงวน เขตอนุรักษพันธสัตวปา ปาชุมชน
เขตโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร
พื้นที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม เขตเกษตรกรรมชั้นดี
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
สุสาน
เขตนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรมที่มีอันตรายหรือมีมลพิษสูง
เขตทางหลวง เขตทางรถไฟ เขตทางดวน เขตมอรเตอรเวย
พื้นที่สาธารณะของชุมชน
บอบําบัดน้ําเสีย
โรงงานกําจัดขยะ
โรงไฟฟา สถานีไฟฟา
คลังน้ํามัน
พื้นที่กลบฝงสารพิษ
เขตทหาร สนามบิน คุก เรือนจํา
พื้นที่เสี่ยงภัยจากการทํากิจกรรมของมนุษย เชน การทําเหมืองแร ฯลฯ
พื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติอยางรุนแรง เชน แผนดินถลม ฯลฯ
พื้นที่อื่น ๆ ที่องคกรปกครองทองถิ่นและประชาชนในพื้นที่มีความเห็นรวมกันใหกันออก

ตารางที่ 2.35 ตัวแปรและเกณฑเบื้องตนที่ใชในการวิเคราะหพ้นื ที่ที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาเมืองขนาดเล็ก
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ตารางที่ 2.34 แสดงกลุมตัวแปรสําหรับใชกําหนดพื้นที่กันออก (veto) พื้นที่เหลานี้โดยปกติแลวไม
เหมาะสมที่จะนํามาพัฒนาเปนพื้นที่เมือง จึงสมควรกันออกตั้งแตแรก สวนตารางที่ 2.35 แสดงกลุมตัวแปรและ
เกณฑเบื้องตนที่ใชในการวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับรองรับการพัฒนาโดยระบบคะแนนลงโทษ (penalty
scoring
system)
ซึ่งแบงออกเปน 4 ดาน คือ สภาพภูมิประเทศและที่ตั้ง สภาพเศรษฐกิจและสังคม
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เกณฑและคาตัวแปรดังกลาวเปนเพียง เกณฑและคาตัวแปรเบื้องตนเทานั้น ในทาง
ปฏิบัติผูวิเคราะหควรปรึกษาหารือรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนในพื้นที่ถึงความเหมาะสมของตัว
แปรและเกณฑอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหไดตัวแปรและเกณฑที่เหมาะสมที่สุดสําหรับใชวิเคราะหพื้นที่รองรับการพัฒนาสําหรับ
เมืองนั้นๆ
นอกจากใหคะแนนลงโทษ (penalty score) แลว เราสามารถใหคาน้ําหนักแกตัวแปรแตละตัวตามลําดับ
ความสําคัญหรือผลกระทบตอการพัฒนาของตัวแปรนั้น ๆ ซึ่งปกติจะขึ้นอยูกับสภาพการการณจริงในพื้นที่ วิสัยทัศน
และนโยบายการพัฒนาเมือง
ตารางที่ 2.36 แสดงตัวอยางของการใหคาน้ําหนักตัวแปร สําหรับการวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับ
รองรับการพัฒนาเมือง ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีคาน้ําหนักหลายชุด เพื่อเปรียบเทียบทางเลือกของผังภายใตสมมุติฐาน
หรือนโยบายการพัฒนาที่ตางกันก็ได หรืออาจจะขยายรายละเอียดของการวิเคราะหใหลงไปถึงระดับการใชที่ดินแตละ
ประเภท ดังตัวอยางตารางที่ 2.37 ก็ได ขึ้นอยูกับความจําเปนและความเหมาะสมของแตละพื้นที่ซึ่งแตกตางกันไป
ทั้งนี้ ในการกําหนดคาน้ําหนักตัวแปรดังกลาว ควรดําเนินการเชนเดียวกับการกําหนดตัวแปรและเกณฑที่ใชวิเคราะห
คือการปรึกษาหารือรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนในพื้นที่
จากขั้นตอนของการใหคะแนนลงโทษดังกลาวขางตน สามารถเขียนเปนสมการสําหรับคํานวณคะแนนลงโทษ
ถวงน้ําหนัก (weighted penalty score) ในแตละชองกริดไดดังนี้ ดูภาพที่ 2.14 ประกอบ

เมื่อ

=
∑ WiXij
Yi
Yi คือ คาคะแนนลงโทษถวงน้ําหนักรวมสําหรับทุกตัวแปรของชองกริด j
Wi คือ คาน้ําหนักของตัวแปร i
Xij คือ คาคะแนนลงโทษของตัวแปร i ในชองกริด j

หลักการเบื้องตนในการใหคาน้ําหนัก คือ กําหนดใหคาน้ําหนักของตัวแปรที่สําคัญนอยที่สุดเทากับ 1 ขณะที่
ตัวแปรที่สําคัญมากที่สุดมีน้ําหนักไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวแปรทั้งหมด เชน หากมีจํานวนตัวแปร 10 ตัว ก็ใหคา
น้ําหนักตัวแปรที่สําคัญที่สุดไมเกิน 5 จากนั้นจึงใหคาน้ําหนักตัวแปรอื่นๆ ตามสัดสวนความสําคัญ เมื่อเทียบกับตัวแปร
ที่มีคาน้ําหนักต่ําสุดและสูงสุด

ตารางที่ 2.36 น้ําหนักเบื้องตนของตัวแปรสําหรับการวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการรองรับการพัฒนาเมือง
ตัวแปร

น้ําหนัก

สภาพน้ําทวม

3

ความลาดชันของพื้นที่

2

การระบายน้ําผิวดิน

1

ระดับน้ําใตดิน

2

ราคาที่ดิน

1

ความหนาแนนประชากร

1

ระยะหางจากทางหลวง

2

ระยะหางจากถนนสายหลัก

3

ระยะหางจากเสนทางคมนาคมทางน้ํา

1

ระยะหางจากแนวทอประปา

2

ระยะหางจากแนวทอระบายน้ํา

1

ระยะหางจากแนวสายไฟฟา

2

ระยะหางจากโรงเรียน (ประถม)

2

ระยะหางจากสวนสาธารณะ

1

ระยะหางจากโรงพยาบาล สถานีอนามัย สถานบริการสาธารณะสุข

1

ระยะหางจากสถานีตํารวจ ปอมยาม

1

ระยะหางจากสถานีดับเพลิง

1

ระยะหางจากสถานีรถโดยสาร ปายรถประจําทาง ทาเรือสาธารณะ

2

ระยะหางจากตลาดสด ศูนยการคา

1

ระยะหางจาก CBD/ ศูนยกลางพาณิชยกรรม

1

สภาพเศรษฐกิจและสังคม

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ

หมายเหตุ : คาน้ําหนักในตารางเปนคาน้ําหนักเบื้องตน อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับสถานการณ
วิสัยทัศนและนโยบายในการพัฒนาเมือง
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สภาพภูมิประเทศและที่ตั้ง

ตารางที่ 2.37 น้ําหนักเบื้องตนของตัวแปรสําหรับการวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับรองรับการพัฒนาโดยรอบ
คะแนนลงโทษจําแนกตามประเภทการใชที่ดินหลัก
ตัวแปร

พาณิชยกรรม

ที่อยูอาศัย

อุตสาหกรรม

สภาพน้ําทวม

3

2

3

ความลาดชันของพื้นที่

1

1

3

การระบายน้ําผิวดิน

1

1

1

2

1

3

ราคาที่ดิน

-

2

3

ความหนาแนนประชากร

-

1

3

ระยะหางจากทางหลวง

-

-

3

ระยะหางจากถนนสายหลัก

3

3

2

ระยะหางจากเสนทางคมนาคมทางน้ํา

1

1

2

ระยะหางจากแนวทอประปา

3

2

1

ระยะหางจากแนวทอระบายน้ํา

2

1

1

ระยะหางจากแนวสายไฟฟา

2

2

2

ระยะหางจากโรงเรียน (ประถม)

-

2

-

ระยะหางจากสวนสาธารณะ
ระยะหางจากโรงพยาบาล สถานีอนามัย สถาน
บริการสาธารณะสุข

-

2

-

1

1

1

ระยะหางจากสถานีตํารวจ ปอมยาม

2

1

1

ระยะหางจากสถานีดับเพลิง
ระยะหางจากสถานีรถโดยสาร ปายรถประจําทาง
ทาเรือสาธารณะ

2

1

1

2

2

1

ระยะหางจากตลาดสด ศูนยการคา

1

1

-

ระยะหางจาก CBD/ ศูนยกลางพาณิชยกรรม

2

-

-
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ระดับน้ําใตดิน
สภาพเศรษฐกิจและสังคม

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ

หมายเหตุ : คาน้ําหนักในตารางเปนคาน้ําหนักเบื้องตน อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสถานการณ
วิสัยทัศนและนโยบายในการพัฒนาเมือง
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ภ ่ 2.14 การคํ
ภาพที
ก านวณคะแแนนลงโทษ (penalty score)) ในตารางกริด
ตัวอยางตอไปปนี้ ใชเขตผังเมื
เ องราชบุรีเปนกรณีศึกษา โดยเลือกตัวแปรที่ใชในกาารวิเคราะหซีฟปรั
ฟ บปรุง
โ ยน ถนน และศูนยกลางงพาณิชยก
(modified seive) ตามมขอจํากัดของขขอมูลเชิงสถิติทีที่มีอยู ไดแก พื้นที่กันออก โรงเรี
ง
รีออกเป
อ นชองตารราง ขนาด 200 ม. X 200 ม. เพื่อใสคา
รรม โดยมีหลักการสําคัญ คือ การแบบงพื้นที่ผังเมืองรวมราชบุ
ผ ง ภาพที่ 2.15 ถึง ภาพที่ 2.19
คะแนนลงงโทษตามตัวแปปรตาง ซึ่งไดผลดั
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ตัวแปรที่ 1 พื้นที่กันออก

ภาพที่ 2.15 ผลที่ไดจากการใชตัวแปร “พื้นที่กนั ออก” ในการวิเคราะหซีฟปรับปรุง
ตัวแปรที่ 2 โรงเรียน เมื่อใหคาน้ําหนัก เทากับ 2

ภาพที่ 2.16 ผลที่ไดจากการใชตัวแปร “โรงเรียน” ในการวิเคราะหซีฟปรับปรุง
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ตัวแปรที่ 3 ถนน เมื่อใหคาน้ําหนักเทากับ 3

ภาพที่ 2.17 ผลที่ไดจากการใชตัวแปร “ถนน” ในการวิเคราะหซีฟปรับปรุง
ตัวแปรที่ 4 ศูนยกลางพาณิชยกรรม เมื่อใหคาน้ําหนักเทากับ 1

ภาพที่ 2.18 ผลที่ไดจากการใชตัวแปร “ศูนยกลางพาณิชยกรรม” ในการวิเคราะหซีฟปรับปรุง
หมายเหตุ ขั้นตอนการใหโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห ซีฟปรับปรุงโดยละเอียดอยูในเลมคูมือการใชโปรแกรม
สําเร็จ
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เมื่อนําเอาคะแนนลงโทษถวงน้ําหนักของทุกตัวแปรมารวมกันก็จะไดคะแนนรวมของแตละกริด แสดงพื้นที่ที่
เหมาะสมสําหรับรองรับการพัฒนาเมืองราชบุรีในอนาคต

ภาพที่ 2.19 ผลการวิเคราะหซีฟปรับปรุงในทุกตัวแปร
เมื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับรองรับการพัฒนาไดแลว จึงนําไปใชประโยชนในการวางผังเมืองรวมตอไป ซึ่ง
ตองใชความรูทางดานผังเมืองในการกําหนดประเภทการใชที่ดินที่เหมาะสมกับเมืองที่ศึกษาลงในพื้นที่เมืองดั้งเดิมและ
พื้นที่เมืองที่จะขยายตัวในอนาคตไปจนถึงปเปาหมาย โดยใชผลของการวิเคราะหการใชประโยชนที่ดินในหัวขอที่ผานมา
รวมทั้งขอมูลอื่น ๆ เชน การคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แนวทางเบื้องตนในการนําผล
การวิเคราะหไปใชประโยชนคือ การนําเอาตารางกริดของคะแนนลงโทษถวงน้ําหนักรวมมาซอนกับแผนที่แสดงการใช
ที่ดินในปจจุบัน จากนั้นจึงกําหนดพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคตของเมืองใหญ โดยเลือกพื้นที่บริเวณชองกริดที่
มีคะแนนลงโทษถวงน้ําหนักนอยที่สุดกอน แลวจึงขยับไปยังชองกริดที่มีคะแนนลงโทษถวงน้ําหนักนอยเปนลําดับถัดไป
ทําเชนนี้จนไดพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคตของเมืองตามตัวเลข “ความตองการใชที่ดินเพิ่ม” ที่คํานวณไว ใน
กรณี ที่ วิ เ คราะห ค วามเหมาะสมของพื้ น ที่ โ ดยแยกประเภทการใช ที่ ดิ น หลั ก ออกเป น พาณิ ช ยกรรม ที่ อ ยู อ าศั ย
อุตสาหกรรม ก็ดําเนินการในลักษณะเดียวกันแตใชตัวเลข “ความตองการใชที่ดินเพิ่ม” ของที่ดินแตละประเภทแทน ใน
การกําหนดตําแหนงของการใชที่ดินประเภทตาง ๆ ลงในพื้นที่นั้นสามารถใชตารางแสดงความเขากันไดของประเภทการ
ใชที่ดิน (compatibility matrix) ดังตัวอยางในตารางที่ 2.38 ชวยพิจารณา ตารางดังกลาวเปนเมตริก 2 ทาง
แสดงความสัมพันธระหวางการใชที่ดินประเภทตาง ๆ เครื่องหมาย + ในชองที่ประเภทของการใชที่ดิน 2 ประเภทตัด
กัน หมายถึงการใชที่ดินทั้ง 2 ประเภทเขากันไดดี สามารถอยูดวยกันได (compatible) เครื่องหมาย 0 หมายถึง
การใชที่ดินทั้ง 2 ประเภทสามารถอยูดวยกันไดภายใตเงื่อนไขบางอยาง (conditionally compatible) เชน พาณิชยกรรม (5) สามารถอยูกับพื้นที่อนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณและศิลปวัฒนธรรมไทย (18) ได หากพื้นที่ดังกลาวเปน
พื้นที่พาณิชยกรรมดั้งเดิม หรือเปนพื้นที่เมืองเกาที่ไดรับการฟนฟูโดยเพิ่มกิจกรรมดานการทองเที่ยวเขาไป และการ

ตารางที่ 2.38 ความเขากันไดของประเภทการใชที่ดิน (compatibility matrix)
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กอสรางอาคารใหมหรือปรับปรุงอาคารเดิมเปนไปตามหลักวิชาการอนุรักษที่ถูกตอง เครื่องหมาย - หมายถึงการใช
ที่ดินทั้ง 2 ประเภท มีความขัดแยงกัน ไมสมควรอยูดวยกัน ควรแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด (incompatible)
ทั้งนี้ในการวางแผนการใชที่ดินโดยทั่วไปจะใหความสําคัญของพื้นที่อนุรักษเปนลําดับแรก ตามดวยพื้นที่
พาณิชยกรรม พื้นที่พักอาศัย และพื้นที่อุตสาหกรรมตามลําดับ
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2.4.3. ขอแนะนําการใชตัวแบบ
(1) การศึกษาการใชประโยชนทดี่ ินปจจุบัน
การศึกษาในขั้นตอนนี้ไมมีตัวแบบที่เปนสมการหรือสูตร แตเปนขั้นตอนที่ชวยใหเขาใจพื้นที่วางผังเมืองรวม
นอกจากนี้ ขอมูลตัวเลขการใชที่ดินจําแนกประเภท ยังสามารถนําไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานการใชที่ดินวามีความ
สอดคลองหรือแตกตางกันอยางไร ซึ่งในบางกรณีจะพบวาตัวเลขมาตรฐานการใชที่ดินกลาง อาจไมเหมาะสมที่จะ
นําไปใชในการคํานวณหาความตองการการใชที่ดินในอนาคตไดโดยตรง แตอาจตองปรับตัวเลขบางสวนใหเหมาะสม ซึ่ง
การศึกษาการใชประโยชนที่ดินปจจุบัน สามารถชวยใหการปรับตัวเลขดังกลาวทําไดงายและสอดคลองกับบริบทของ
เมืองอยางแทจริง นอกจากนี้การศึกษาการใชประโยชนที่ดินปจจุบัน ยังชวยในการกําหนดขอบเขตผังเมืองรวมใหเปนไป
อยางเหมาะสมอีกดวย การศึกษาในขั้นตอนนี้จึงมีความสําคัญที่ไมควรละเลย
(2) การวิเคราะหความตองการการใชที่ดินในอนาคต
การศึกษาในขั้นตอนนี้จําเปนตองอาศัยขอมูลการฉายภาพประชากรและมาตรฐานการใชที่ดิน ความถูกตอง
ของการคาดประมาณประชากรในปเปาหมายจึงเปนเรื่องสําคัญ สิ่งที่สําคัญยิ่งกวานั้นก็คือ มาตรฐานการใชที่ดิน ที่
นํามาใชเปนเกณฑในการคํานวณตัวเลขความตองการการใชที่ดินในอนาคต จะตองเหมาะสมสอดคลองกับบริบทของ
เมือง การนํามาตรฐานการใชที่ดินกลางมาใช จึงตองทําดวยความรอบคอบ หากจําเปนก็ตองมีการปรับปรุงตัวเลขให
เหมาะสม และตองทําดวยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อใหการคาดประมาณความตองการการใชที่ดินในอนาคตมี
ความถูกตองสมบูรณ ในสวนของสมการที่ใชในการคํานวณนั้น เปนสมการอยางงาย ๆ จึงไมนาจะมีปญหาในการ
นําไปใชงาน
(3) การวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับรองรับการพัฒนา
การศึกษาในขั้นตอนนี้จําเปนตองมีขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรตางๆ ที่ใชในการกําหนดพื้นที่ “veto”
และใชวิเคราะหโดย ระบบคะแนนลงโทษ (penalty scoring system) เพื่อใหการวิเคราะหเปนไปอยางถูกตองตาม
หลักวิชา จึงควรมีการจัดเก็บขอมูลเหลานี้อยางเปนระบบและพรอมใชงาน การมีตัวแปรที่ไมครบถวนสมบูรณยอม
สงผลถึงความถูกตองสมบูรณของผลการวิเคราะห ดังนั้นการมีขอมูลที่ถูกตองสมบูรณจึงเปนเรื่องสําคัญที่ไมควรละเลย
นอกจากความถูกตองสมบูรณของขอมูลตัวแปรตาง ๆ แลว การกําหนดคาน้ําหนักก็มีความสําคัญและสงผล
ถึงผลการวิเคราะหอยางมาก การกําหนดคาน้ําหนักจึงควรตองพิจารณาอยางรอบคอบ ไมควรใหคาน้ําหนักตัวแปรใดตัว
แปรหนึ่งสูงจนมีอิทธิพลเหนือตัวแปรอื่นอยางไมเปนสัดสวนกัน ในทางปฏิบัติอาจกําหนดทางเลือกในการพัฒนาหลาย
ทางเลือกและใหคาน้ําหนักตัวแปรเปนหลายชุดก็ได ซึ่งจะนําไปสูผลลัพธที่ตางกัน เพื่อนําไปใชสรางผังทางเลือก
(alternative plans) กอนที่จะนําเสนอตอประชาสังคมตอไป
การกําหนดขนาดของชองกริดเปนอีกเรื่องหนึ่งที่มีผลตอชวงเวลาและแรงงานทีใ่ ชในการวิเคราะหและผลของ
การวิเคราะห ขนาดของกริดจะตองไมใหญเกินไป จนทําใหไมสามารถจําแนกความแตกตางของพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
สําหรับรองรับการพัฒนาได ขณะเดียวกันก็ไมควรมีขนาดเล็กเกินไป จนทําใหตองใชเวลาและแรงงานมากเกินความ
จําเปน ในเบื้องตนนี้เสนอใหใชกริดขนาด 40 ม. x 40 ม.(1ชอง = 1ไร) หรือ 50 ม. x 50 ม. (1ชอง = 1.56ไร) หรือ
80ม. x 80 ม. (1ชอง = 4ไร) หรือ 100 ม. x 100 ม.(1ชอง = 6.25ไร)หรือ 200 ม. x 200ม. (1ชอง = 25ไร) ตามแต
ขนาดของพื้นที่ โดยขนาดกริด 50 ม.x 50 ม. หรือ 100 ม. x 100 ม. หรือ 200 ม. x 200ม. ควรยึดกริด UTM เปน

หลัก สวนแผนที่ที่ใชในการวิเคราะหนั้นควรมีขนาดใหญเพื่อใหสามารถมองเห็นรายละเอียดในแตละชองกริดได เชน
แผนที่มาตราสวน 1:4,000 หรือ 1:8,000 หรืออาจใชแผนที่มาตราสวนอื่นๆ ก็ไดแตตองมีรายละเอียดเพียงพอที่จะ
วิเคราะหขอมูลในชองกริดที่กําหนดไวได

2.5.1 หลักการและเหตุผล
การวิเคราะหขอมูลและการคาดการณความตองการดานการขนสงและจราจรในอนาคต แบงออกเปน 2 สวน
ไดแก ความตองการในการเดินทาง หรืออุปสงคในการเดินทาง (demand) และ ความสามารถในการรองรับของระบบ
โครงสรางพื้นฐาน หรืออุปทานในการเดินทาง (supply) ซึ่งการสรางตัวแบบมาตรฐานดานการขนสงและจราจรจะตอง
พิจารณาทั้งสองสวนนี้ โดยถายทอดมาจากขอมูลดานประชากรและการใชประโยชนที่ดิน และนํามาประมวลรวมกันเพื่อ
ทําการวิเคราะหและคาดการณอนาคต
การวางผังเมืองรวมมีอิทธิพลตอปริมาณและพฤติกรรมการจราจรเปนอยางมาก เพราะการเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินตามแนวทางที่กําหนดเอาไวในผังเมืองรวม ยอมสงผลกระทบตอรูปแบบการเดินทางของประชาชนใน
พื้นที่เปาหมาย ในสาขาวิศวกรรมจราจรมีเครื่องมือในการคํานวณความสัมพันธอยางละเอียดและซับซอนดวยวิธีที่
เรียกวา “urban transportation demand model (UTDM)” หรือ “four step model” ที่จะพิจารณาวาการใช
ประโยชนที่ดินกอใหเกิดการเดินทางในรูปแบบตางๆ อยางไร และบนเสนทางใด แตวิธีการดังกลาวตองใชงบประมาณ
จํานวนมากและตองทําโดยผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงไมเหมาะสมที่จะนํามาใชประกอบการวางผังเมืองรวม
อยางไรก็ตาม มีวิธีการคํานวณอีกวิธีหนึ่งคือการใชเทคนิคอยางงาย (simple technique) ซึ่งสามารถใชคาดการณ
ปริมาณจราจรอยางงาย แตมีความแมนยําเที่ยงตรงนอย
เปาหมายของตัวแบบเพื่อการวางผังเมืองรวมจะตองมีวิธีการคาดการณการจราจรที่สะดวก ใชงานงาย และมี
ประสิทธิภาพดี จึงไดนําเอาหลักการของ UTDM มาปรับปรุงใหสามารถใชงานไดสะดวกขึ้น โดยใหแตละขั้นตอนใช
วิธีการของ “simple technique” โดยใชขอมูลพื้นฐานที่ตองจัดเก็บตามปกติในการวางผังเมืองรวมอยูแลว มา
ประกอบการคํ านวณอย างงาย เนื่องจากเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ กมีพฤติกรรมและรูปแบบการเดินทางที่ไ ม
หลากหลายและซับซอนมากนัก โดยแบงออกเปน 6 ขั้นตอน
2.5.2 วิธีการและสูตร
การวิเคราะหดานการคมนาคมขนสงตองทําทั้งดานอุปสงคและอุปทาน โดยวิธีการวิเคราะหที่นําเสนอถูกแบง
ออกเปน 7 ขั้นตอน โดย 4 ขั้นตอนแรกเปนสวนของการวิเคราะหดานอุปสงคการเดินทาง ซึ่งแสดงความสัมพันธ
ระหวางการใชประโยชนที่ดินกับความตองการการจราจรในพื้นที่วางแผน และ 2 ขั้นตอนหลังเปนการนําเอาการวิเคราะห
อุปทานการจราจรมาประกอบกับอุปทาน ผลลัพธที่ไดจะเปนขอมูลดานการคมนาคมขนสงที่จําเปนตอการวางผังเมือง
รวมตอไป ซึ่งรายละเอียดทั้ง 7 ขั้นตอนมีดังนี้
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2.5 การวิเคราะหการคมนาคมขนสง
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ขั้นตอนที่ 1 แบงพื้นที่ศึกษาออกเปนหนวยพื้นที่การจราจร (traffic zone)
ตามหลักการทางวิศวกรรมจราจร มีเกณฑเบื้องตนในการแบงหนวยพื้นที่การจราจรที่มีแนวทางวาพื้นที่แตละ
หนวยควรจะมีความคลายคลึงกันทั้งดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากร ซึ่งเปนตัวกําหนดความตองการใน
การเดินทางของแตละหนวยพื้นที่ ทั้งการเดินทางออกจากพื้นที่โดยมีพื้นฐานจากลักษณะประชากรและสังคม และการ
เดินทางเขาสูพื้นที่อันเนื่องมาจากแรงดึงดูดทางเศรษฐกิจในหนวยพื้นที่ ดังนั้น พฤติกรรมการเดินทางของบุคคลในแต
ละหนวยพื้นที่จะมีความคลายคลึงกัน ไมมีความหลากหลายมากนัก เกิดเปนพฤติกรรมพื้นฐานของแตละหนวยพื้นที่ท่ี
แตกตางกัน การแบงพื้นที่จะใชสภาพทางกายภาพหรือลักษณะทางภูมิประเทศที่ชัดเจนเปนตัวแบง เชน แนวถนน หรือ
แมน้ําลําคลอง นอกจากนี้การที่แตละหนวยพื้นที่มีลักษณะพื้นฐานดานประชากร เศรษฐกิจ และสังคมแตกตางกันจึงมี
การเดินทางระหวางหนวยพื้นที่เพื่อไปประกอบกิจกรรมอื่น ๆ ที่ในหนวยพื้นที่ไมมีรองรับอยูเปนหลักอีกดวย โดยปกติ
แลว บริเวณกลางเมืองจะมีหนวยพื้นที่ขนาดเล็กกระจุกตัวอยูเปนจํานวนมาก เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีกิจกรรมหลากหลาย
และมีโครงขายการจราจรหนาแนน แตละบล็อกจึงมีลักษณะเฉพาะของตนเองที่จะกอใหเกิดรูปแบบการเดินทางที่
แตกตางจากบล็อกขางเคียง จึงตองแยกเปนหนวยพื้นที่เฉพาะตัว (ในบางพื้นที่ไดมีการแบงหนวยพื้นที่การจราจรไวแลว
โดยหนวยงานสวนกลาง เชน สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) และกรมโยธาธิการและผังเมือง
ซึ่งนักผังเมืองทองถิ่นสามารถนําเอาขอมูลเหลานั้นมาใชได)
จากตัวอยางในภาพที่ 2.20 ไดแบงพื้นที่ออกเปน 5 หนวยพื้นที่การจราจร และเก็บขอมูลพื้นฐาน 2 ประเภท
คือจํานวนประชากรในแตละหนวยพื้นที่การจราจร และจํานวนการจางงานในแตละหนวยพื้นที่การจราจร เนื่องจากตาม
ทฤษฎีการวางแผนจราจร จะออกแบบระบบโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมและขนสงเพื่อรองรับการเดินทางใน
ชวงเวลาที่มากที่สุดของวัน คือในชวงเรงดวนเชา ซึ่งถาโครงสรางพื้นฐานสามารถรองรับในชวงที่มีอุปทานมากที่สุดได ก็
จะสามารถรองรับอุปทานในชวงอื่น ๆ ไดเชนกัน และการเดินทางหลักที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองในชวงเวลาเรงดวนเชาจะ
เกิดจากการเดินทางระหวางบานกับที่ทํางาน (work trip) เปนหลัก ดังนั้น ตัวแปรที่นํามาใชในการทําตัวแบบคือ
จํานวนประชากรในแตละหนวยพื้นที่จราจรและจํานวนตําแหนงงานในแตละหนวยพื้นที่จราจรแลวนํามาจัดระเบียบใน
รูปของตาราง
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ภาพที่ 2.20 การแบงหนวยพื
ย ้นที่จราจรสําหรั
า บวิเคราะหระบบการจราจจรในเขตผังเมือองรวมราชบุรี
ที่มา สํานักงานนโยบายแและแผนการขนนสงและจราจรร (สนข.)
ตารางที่ 2.39
2 ตัวอยางตตารางขอมูลพืนฐานของหน
น้
วยพื
ย ้นที่การจราจจรในเมืองราชบุบุรี
จํานวนประชากร จํานวนการจางงาาน รวมจํานววนประชากร
หนวยพื้นที่
ขนาดพื้นที่
(ตตารางกิโลเมตรร)
(คนน)
(ตําแหนงงาน)
และกาารจางงาน
การจจราจร
1
0.8059
8,7994
5,163
133,957
2
9.85
24,5591
11,149
355,740
3
10.5647
20,8838
15,955
366,793
4
9.8056
20,2294
5,527
255,821
5
6.1793
14,2281
2,075
166,356
รววม
37.2055
88,7798
39,869
1228,667
ที่มา สํานักงานนโยบายแและแผนการขนนสงและจราจรร (สนข.)
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ขั้นตอนที่ 2 เก็บรวบรวมขอมูลการเดินทางระหวางหนวยพื้นที่การจราจร
จากหนวยพื้นที่ที่กําหนดไวในขั้นตอนที่ 1 ก็ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการแจงนับจํานวนการเดินทาง
ระหวางหนวยพื้นที่การจราจรตาง ๆ เพื่อศึกษาการเดินทางระหวางกันที่เปนอยูจริงในปจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 2.40
(ขอมูลในสวนนี้ ในบางพื้นที่สามารถใชขอมูลทุติยภูมิจากสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ได)
ตารางที่ 2.40 ตัวอยางปริมาณการเดินทางระหวางหนวยพื้นที่การจราจรในเมืองราชบุรี
ตนทาง/ปลายทาง
1
2
3
4
5
1
6,112
9,744
6,361
4,607
4,503
2
9,770
20,200
6,642
4,516
3,129
3
6,258
6,800
8,883
1,334
965
4
4,704
4,144
1,461
7,668
1,146
5
4,465
3,198
818
1,181
5,751
รวม
31,309
44,086
24,165
19,306 15,494
ที่มา สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)

รวม
31,327
44,257
24,240
19,123
15,413
134,360

ขั้นตอนที่ 3 คาดการณการเปลี่ยนแปลงดานประชากรและการจางงานจากผังเมืองรวม
ซึ่งโดยปกติแลวผังเมืองรวมจะมีมาตรฐานกําหนดไววาการใชที่ดินแตละประเภทมีประชากรและการจางงาน
จํานวนเทาใดตอหนวยพื้นที่ ซึ่งจากมาตรฐานดังกลาว ผูวิเคราะหสามารถคํานวณออกมาเปนจํานวนประชากรและ
ตําแหนงงานในอนาคตของแตละหนวยพื้นที่การจราจร แลวสรางเปนตารางดังตัวอยาง
ตารางที่ 2.41 ตัวอยางการคาดการณจํานวนประชากรและการจางงานปอนาคต
ปปจจุบัน
ปอนาคต
หนวยพื้นที่
ประชากร ตําแหนงงาน
รวม
ประชากร ตําแหนงงาน
1
8,794
5,163
13,957
10,000
6,000
2
24,591
11,149
35,740
30,000
12,000
3
20,838
15,955
36,793
18,000
17,000
4
20,294
5,527
25,821
26,000
5,300
5
14,281
2,075
16,356
25,000
8,500
รวม
88,798
39,869
128,667 10,9000
48,800
ที่มา สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)

รวม
16,000
42,000
35,000
31,300
33,500
157,800
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ขั้นตอนที่ 4 สรางตารางการเดินทางปอนาคต
ตารางการเดินทางปอนาคตเกิดจากการคาดการณการเปลี่ยนแปลงจากปปจจุบันไปเนื่องจากการใชประโยชน
ที่ดินที่ถูกกําหนดโดยผังเมืองรวมฉบับใหม ซึ่งคาดการณการเดินทางระหวางหนวยพื้นที่การจราจร ใชขอมูลจํานวน
ประชากรและตําแหนงงานในหนวยพื้นที่การจราจรปปจจุบัน (ขั้นตอนที่ 1 และ 3) และตารางการจราจรระหวางหนวย
พื้นที่ (ขั้นตอนที่ 2) มาเปนฐานในการคํานวณ โดยมีสูตรดังนี้

เมื่อ Tij
คือจํานวนการเดินทางหนวยพื้นที่การจราจร i ไปยังหนวยพื้นที่การจราจร j ในปอนาคตเมื่อเมือง
เปนพัฒนาไปตามผังเมืองที่บังคับใช
Popit0 คือจํานวนประชากรของหนวยพื้นที่การจราจร i ในปปจจุบัน
Popit1 คือจํานวนประชากรของหนวยพื้นที่การจราจร i ในปอนาคตเมื่อเมืองพัฒนาเปนไปตามผังเมืองที่
บังคับใช (การคาดการณของการวางและจัดทําผังเมืองรวม)
WPit0 คือจํานวนตําแหนงงานของหนวยพื้นที่การจราจร i ในปปจจุบัน
WPit1 คือจํานวนตําแหนงงานของหนวยพื้นที่การจราจร i ในปอนาคตเมื่อเมืองพัฒนาเปนไปตามผังเมืองที่
บังคับใช (การคาดการณของการวางและจัดทําผังเมืองรวม)
Tijt0 คือจํานวนการเดินทางหนวยพื้นที่การจราจร i ไปยังหนวยพื้นที่การจราจร j ในปปจจุบัน
ผลลัพธจากการคํานวณจะเปนปริมาณการเดินทางระหวางหนวยพื้นที่การจราจรในปอนาคต เมื่อเมืองไดพัฒนาไปตาม
ผังเมืองที่บังคับใช

ตารางที่ 2.42 ขอมูลการเดินทางและจํานวนประชากรและการจางงานปปจจุบัน
ตนทาง/
ปลายทาง
1
2
3
4
5
รวม

1

2

3

4

5

รวม

6,112
9,770
6,258
4,704
4,465
31,309

9,744
20,200
6,800
4,144
3,198
44,086

6,361
6,642
8,883
1,461
818
24,165

4,607
4,516
1,334
7,668
1,181
19,306

4,503
3,129
965
1,146
5,751
15,494

31,327
44,257
24,240
19,123
15,413
134,360

จํานวนประชากร
และการจางงาน
13,957
35,740
36,793
25,821
16,356
128,667

ตารางที่ 2.43
2 ขอมูลการรเดินทางและการจางงานปอนาคต
น
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ตนทาง/
ปลายทางง
1
2
3
4
5
รวม

1

2

3

4

5

รวม

7,007 11,170 7,292 5,2881 5,162 35,913
11,481 23,738 7,805 5,3007 3,677 52,009
5,953 6,469 8,450 1,2669 918 23,059
5,702 5,023 1,771 9,2995 1,389 23,181
9,145 6,550 1,675 2,419 11,779 31,569
39,288 52,950 266,994 23,5771 22,925 165,729

จํานวน
จํานวน
ป
ประชากรและ
ประชากรแลละ
การจางงาน การจางงานน
อนาคต
ปจจุบัน
13,957
16,000
35,740
42,000
36,793
35,000
25,821
31,300
16,356
33,500
128,667
157,800

ภาพที่ 2.21 ผลการวิ
ผ
เคราะหหปริมาณการจรราจรในเขตผังเมืองรวมราชบุรรีี

ขั้นตอนที่ 5 คํานวณปริมาณการเดินทางในชวงเวลาเรงดวนเชา
ตามหลักการการวางแผนระบบคมนาคมและขนสง ชวงเวลาเรงดวนเชาคือเวลาที่มีปริมาณการเดินทางมาก
ที่สุดของวัน ซึ่งโดยทั่วไปแลวจะมีสัดสวนไมเกินรอยละ 15 ของปริมาณการเดินทางทั้งวัน ดังนั้น จึงตองนําขอมูลที่ได
จากขั้นตอนที่ 4 มาทําการคํานวณใหเปนชวงเวลาเรงดวนเชา โดยเอาทุกตารางคูณดวย 0.15 ทั้งหมด ตัวเลขที่ไดคือ
ปริมาณการเดินทางในชวงเรงดวนเชาของปอนาคต สําหรับในกรณีที่มีขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานที่รับผิดชอบดานการ
วางแผนระบบคมนาคมและขนสงโดยตรง ก็สามารถนําขอมูลเหลานั้นมาใชงานไดเลย
ตารางที่ 2.44 ปริมาณการเดินทางในชวงเวลาเรงดวนเชาในปปจจุบัน
ตนทาง/
ปลายทาง

1

2

3

4

5

รวม

1

917

1,462

954

691

675

4,699

จํานวน
ประชากรและ
การจางงาน
13,957

2

1,466

3,030

996

677

469

6,639

35,740

3

939

1,020

1,332

200

145

3,636

36,793

4

706

622

219

1,150

172

2,868

25,821

5

670

480

123

177

863

2,312

16,356

รวม

4,696

6,613

3,625

2,896

2,324

20,154

128,667
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ขอมูลจากตารางการเดินทางของปปจจุบันกับปอนาคต เห็นไดวาเมื่อผังเมืองรวมไดกําหนดใหพื้นที่สามารถ
รองรับตําแหนงงานเพิ่มเติมจากเดิม 128,667 ตําแหนงมาเปน 157,800 ตําแหนง จะทําใหเกิดการเดินทางโดยรวมเพิ่ม
จาก 134,360 การเดินทางมาเปน 165,729 การเดินทาง โดยการเดินทางที่เพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่มากที่สุดคือการเดิน
ทางเขาสูหนวยพื้นที่การจราจรที่ 5 เนื่องจากมีตําแหนงงานเพิ่มขึ้นถึง 6,425 ตําแหนง สวนหนวยพื้นที่การจราจรที่ 4 มี
จํานวนการเดินทางลดลง เนื่องจากตําแหนงงานลดลงไป 227 ตําแหนง ขอมูลตารางการเดินทางที่ไดจะถูกนําไปในการ
คาดการณพฤติกรรมการจราจรตอไป และเพื่อใหเกิดความเขาใจปริมาณการเดินทางระหวางหนวยพื้นที่การจราจรที่
ชัดเจนขึ้น จึงควรนํามาแสดงลงบนแผนที่ (ตัวอยางในภาพที่ 2.21) โดยใชลูกศรที่ขามระหวางหนวยพื้นที่เปนการ
เดินทางจากหนวยพื้นที่หนึ่งไปอีกหนวยพื้นที่หนึ่ง จุดเริ่มตนของลูกศรจะอยูในหนวยพื้นที่ที่เปนจุดเริ่มตนของการ
เดินทาง และปลายลูกศรจะอยูหนวยพื้นที่ที่เปนจุดหมายปลายทางของการเดินทาง และลูกศรในลักษณะของวงกลมคือ
การเดินทางที่มีจุดเริ่มตนและจุดหมายปลายทางอยูในหนวยพื้นที่เดียวกัน

ตารางที่ 2.45
2 ปริมาณการเดินทางในชชวงเวลาเรงดวนเช
น าในปอนาคต

1

1,051 1,676 1,0994

792

774

5,3887

จํานวนปประชากร
และการรจางงาน
ปจจุจบัน
13,957

2

1,722 3,561 1,1771

796

552

7,8001

35,740

42,000

3

893

970

1,2668

190

138

3,4559

36,793

35,000

4

855

753

2666

1,394

208

3,4777

25,821

31,300

5

1,372

983

2511

363

1,767 4,7335

16,356

33,500

5,893 7,943 4,0449 3,536 3,439 24,8559

1288,667

157,800
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ตนทาง/
ปลายทาาง

รวม

1

2

3

4

5

รวมม

จจํานวนประชากกร
และการจางงานน
อนาคต
16,000

ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะหอุปทานนการเดินทางใในปปจจุบัน
โ ความเชีชี่ยวชาญของผูวิวิเคราะหที่มีความรู
โดยใช
ว เกี่ยวกับพฤติ
พ กรรมการเดินทางในพื้นทที่วางแผนมาชวยกํ
ว าหนด
เสนทางทีที่เชื่อมโยงระหหวางหนวยพื้นที
น ่การจราจรตตางๆ แลวทําการเก็
ก บขอมูลการเดิ
ก นทางในนชวงเวลาเรงดดวน นํามา
คํานวณหหาคาความสามาารถในการรองรับของถนนแตตละเสนทางในนปปจจุบัน ดวยวิ
ย ธี V/C Rattio ซึ่งเปนการคคํานวณคา
สัดสวนระะหวางปริมาณกการใชงานจริง กับปริมาณความจุที่กําหนดไไวในมาตรฐานดดังแสดงในตารรางที่ 2.46
คา V/C Ratioo =

ปริมาณการเดินทางปอนาคตตบนเสนทางใดเสนทางหนึ่ง
ปริมาณความสสามารถในการรรองรับยานพาหหนะของถนน

2 ความสามมารถของชองจรราจรสําหรับกาารเดินทางสองทิทิศทาง
ตารางที่ 2.46

ตารางที่ 2.47 มาตรฐานระดับการใหบริการของถนน
ระดับการใหบริการ
ความเร็วในการเดินทางโดยเฉลี่ย อัตราสวนปริมาณจราจรตอความจุ
(กิโลเมตร / ชั่วโมง)
(V/C Ratio)
A
มากกวา 50
0.00 - 0.60
B
40 - 49
0.60 - 0.70
C
30 - 39
0.70 - 0.80
D
20 - 29
0.80 - 0.90
E
15 - 19
0.90 - 1.00
F
นอยกวา 15
เกินกวา 1.00
ที่มา สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)
เมื่อไดคา V/C ratio และระดับการใหบริการแลว ก็นํามาแสดงลงในแผนที่ โดยมีหนวยพื้นที่การจราจรเปน
พื้นฐานในการพิจารณา ผลลัพธของขั้นตอนนี้คือปริมาณการจราจรในปปจจุบัน บนเสนทางตาง ๆ ในเขตผังเมืองรวม
ขั้นตอนที่ 7 วิเคราะหอุปทานการเดินทางในปอนาคต
โดยใชผลการคํานวณจากขั้นตอนที่ 4 ตารางที่ 2.41 ประกอบกับวิจารณญาณของนักผังเมืองทองถิ่นซึ่งเปนผู
เขาใจพฤติกรรมการเดินทางในเขตผังเมืองเปนอยางดีเปนพื้นฐานอยูแลว โดยนักผังเมืองทองถิ่นจะเปนผูกําหนด
เสนทางการเดินทางระหวางหนวยพื้นที่การจราจรตาง ๆ ที่จัดแบงไวแลวขั้นตอนที่ 1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการ
เดินทางระหวางหนวยพื้นที่การจราจร ปริมาณการเดินทางบนเสนทางตาง ๆ จึงเปลี่ยนแปลงไปจากปปจจุบัน นักผัง
เมืองทองถิ่นจึงมีหนาที่ในการนําเอาปริมาณการจราจรที่คาดการณในตารางที่ 2.41 มาแจกแจงลงบนเสนทางตาง ๆ แลว
คํานวณคา V/C ratio และระดับการใหบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถาคาระดับการใหบริการสําหรับปอนาคตของถนน
เสนใดอยูในระดับ E หรือ F แสดงวาจะตองมีการขยายเสนทางเดิม หรือสรางเสนทางใหมเพื่อรองรับปริมาณการ
เดินทางที่เพิ่มขึ้นตอไป โดยใชการวิเคราะหผานแผนที่ ดวยการนําคา V/C Ratio ของแตละเสนทางในอนาคตที่คํานวณ
ไดมากําหนดมาตราสวนตามความหนา โดยใหคา V/C Ratio ที่มีคาสูงมีความหนามาก และคา V/C Ratio ต่ํามีความ
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เมื่อไดคา V/C ratio มาแลว ก็นํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานของความสามารถในการรองรับของถนน ซึ่ง
ตามหลักการของอุปทานดานการจราจรที่ดี ถนนทุกเสนควรจะมีระดับการใหบริการอยูในระดับ C หรือ D ในกรณีที่
ระดับการใหบริการอยูที่ระดับ A หรือ B แสดงวาถนนถูกใชต่ํากวาความสามารถในการรองรับ ซึ่งเปนการใชงานอยาง
ไมคุมคา ทําใหผูขับขี่ยานพาหนะมีแนวโนมที่จะขับขี่ดวยความเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
รุนแรง และยังเสี่ยงตอภัยอาชญากรรมในเวลากลางคืนอีกดวย และถาระดับการใหบริการอยูในระดับ E หรือ F แสดง
วาถนนถูกใชเกินกวาความสามารถในการรองรับ ซึ่งทําใหเกิดการจราจรติดขัด สินเปลืองเชื้อเพลิงและไมสามารถ
ตอบสนองความตองการฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ
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หนานอย แลวแสดงควาามหนาจากคาที่คํานวณไดลงบบนถนนเสนตาง
า ๆ ถนนเสนใดมี
ใ ความหนามากแสดงวามีการจราจร
หนาแนนสูสง และถาเสนใดมี
ใ คา V/C Ratio
R เกินกวา 0.90 แสดงวาต
า องมีมาตรกาารเพื่อบรรเทาปปญหาการจราจรตอไป

ภาพที่ 2.222 แผนที่ v/c ratio ในเขตผังเมื
ง องรวมราชบบุรีในปจจุบัน

125
ภาพที่ 2.23 แผนที่ v/c ratio ในเขขตผังเมืองรวมมราชบุรีในอนาคคต
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2.5.3 ขอแนะนําในการใชตัวแบบดานคมนาคมขนสง
การสรางฐานขอมูลดานการคมนาคมขนสงเพื่อประกอบการวางผังเมืองรวมประกอบไปดวย 2 สวน สวนแรก
ไดแก การศึกษาสภาพปจจุบันและคาดการณอนาคต (ขั้นตอนที่ 1 ถึง 5) ซึ่งสามารถทําไดโดยใชขอมูลพื้นฐานมาสราง
เปนแบบจําลองในตัวแบบแลวไดผลลัพธออกมาเปนอุปสงคการเดินทางในอนาคต และสวนที่สอง คือการนําเอาอุปสงค
ที่คํานวณไดไปประสานกับอุปทานการคมนาคมขนสงที่มีอยูในพื้นที่ (ขั้นตอนที่ 6 และ 7) โดยอาศัยความเชี่ยวชาญใน
พื้ น ที่ ข องนั ก ผั ง เมื อ งท อ งถิ่ น มากํ า หนดเส น ทางที่ ค วรจะใช เ ป น อุ ป ทานในการรองรั บ อุ ป สงค ก ารคมนาคมขนส ง
ความสําเร็จของการสรางฐานขอมูลจึงเปนฐานในการตัดสินใจของนักผังเมืองทองถิ่นเทานั้น การตัดสินใจเลือกสราง
เสนทางใหมหรือขยายเสนทางเดิมเพื่อรองรับปริมาณการเดินทางที่เพิ่มขึ้นจากผลของผังเมืองรวม จะขึ้นอยูกับตัวนักผัง
เมืองทองถิ่น ไมใชตัวแบบแตอยางใด
ตัวแบบดานการคมนาคมขนสงที่นําเสนอ ตองการขอมูลที่จะตองถูกจัดเก็บในการวางผังเมืองรวมตามปกติอยู
แลว คือจํานวนประชากรและจํานวนตําแหนงงานในแตละหนวยพื้นที่การจราจร แตการแบงหนวยพื้นที่การจราจร
ตองการความรูพื้นฐานดานวิศวกรรมจราจรประกอบดวย ซึ่งผูวิเคราะหสามารถขอความชวยเหลือในการแบงจาก
สวนกลางได โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ซึ่งไดมีโครงการจัดทํา
ฐานขอมูลเพื่อวางแผนการขนสงและจราจรในระดับจังหวัดมาตั้งแต ป 2538 จนถึงปจจุบันโครงการดังกลาวไดทําครบ
ทั่วประเทศแลว และไดจัดทําทั้งในระดับจังหวัดและในเขตผังเมืองรวมของเทศบาลเมืองดวย ผูวิเคราะหสามารถติดตอ
ขอขอมูลโดยทําหนังสือขอขอมูลไปยังสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) โดยตรง สวนในเขตผัง
เมืองรวมที่ไมไดอยูในเขตเทศบาลเมืองก็สามารถประสานความรวมมือไดจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
2.6 การวิเคราะหสาธารณูปโภค
2.6.1 หลักการและเหตุผล
การวิเคราะหดานสาธารณูปโภคเพื่อวางผังเมืองรวมจะตองมีการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลซึ่งแบงออกไดเปน
2 กลุม คือ กลุมสาธารณูปโภคประเภทที่ใหบริการพื้นฐานที่เปนวัตถุดิบในการประกอบกิจกรรมหรือการผลิตของมนุษย
เพื่อใหเมืองสามารถมีบริการพื้นฐานเพียงพอตอการดํารงชีวิตที่ไดมาตรฐาน และมีโครงสรางพื้นฐานเหมาะสมกับระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของเมือง ประกอบดวยระบบสาธารณูปโภค 3 ประเภท ไดแก ระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา และ
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม สวนอีกกลุมหนึ่งหรือสาธารณูปโภคที่ทําหนาที่ลําเลียงของเสียจากชุมชนมนุษย และ
นําไปกําจัดหรือบําบัดอยางเหมาะสมกอนที่ปลอยลงสูระบบสาธารณะ ประกอบดวยระบบสาธารณูปโภค 3 ประเภท
ไดแก ระบบระบายน้ําฝนและปองกันน้ําทวม ระบบระบายและบําบัดน้ําเสีย และระบบจัดเก็บ ขนสง และกําจัดขยะมูล
ฝอย
การคํานวณความตองการสาธารณูปโภคดวยมาตรฐานการใหบริการเปนวิธีการที่สะดวกแกการใชงาน เพราะ
สามารถทําในระดับเมืองเปาหมายไดโดยไมตองไปอาศัยแนวทางจากเมืองอื่น ๆ ที่อยูในลําดับศักยเดียวกัน ไมมีปญหา
หนวยพื้นที่ที่แตกตางกันระหวางพื้นที่ผังเมืองรวมกับหนวยพื้นที่ในการใหบริการของผูใหบริการสาธารณูปโภค อีกทั้งยัง
สอดคลองกับเกณฑในการวางแผนของผูใหบริการสาธารณูปโภคแตละประเภทอีกดวย จึงเปนวิธีที่สามารถทําได

2.6.2 วิธีการและสูตร
การสรางฐานขอมูลดานสาธารณูปโภคที่จําเปนสําหรับการวางผังเมืองรวมตองพิจารณาความตองการการใชงาน
3 สวน คือ การใชสอยของกิจกรรมในครัวเรือน การใชสอยของกิจกรรมที่ไมใชครัวเรือน เชน พื้นที่พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม เปนตน และการใชสอยของพื้นที่สาธารณะและสาธารณูปโภคสํารองในยามฉุกเฉิน ซึ่งเมืองที่ดีจะตองมี
สาธารณูปโภคเพียงพอตอความตองการทั้งสาม อีกทั้งยังควรคํานวณแยกยอยรายพื้นที่การใชประโยชนที่ดินตาง ๆ
เพื่อใหมีทางเลือกในการวางแผนระบบสาธารณูปโภคไดหลากหลาย และสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของพื้นที่ผัง
เมืองรวม โดยวิธีการวิธีการคาดการณความตองการสาธารณูปโภคแบงออกไดเปน 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เก็บขอมูลประชากรและมาตรฐานของผูใหบริการ
ผูใหบริการสาธารณูปโภคแตละประเภทมีมาตรฐานการใหบริการ (service standard) ของตนเองอยูแลว จึง
สามารถรวบรวมจากหนวยงานที่ใหบริการสาธารณูปโภคตาง ๆ ที่มีอยูในเขตผังเมืองรวมได และตองเก็บรวบรวมขอมูล
ประชากรหรือขนาดของการใชที่ดินแตละประเภทตามหนวยพื้นที่หรือประชากรที่ผูใหบริการสาธารณูปโภคไดกําหนดไว
ซึ่งมาตรฐานของผูผลิตที่ไดรวบรวมไวมีดังแสดงในตารางที่ 2.48
ตารางที่ 2.48 เกณฑมาตรฐานดานสาธารณูปโภคของกรมโยธาธิการและผังเมือง ป 2549
ประเภท
มาตรฐาน
หมายเหตุ
สาธารณูปโภค
- น้ําประปา
เมืองขนาดใหญ
- รวมการใชสําหรับพักอาศัย พาณิชยกรรม
300 ลิตร/คน/วัน
เมืองขนาดกลาง
150-200 ลิตร/คน/วัน อุตสาหกรรม การดับเพลิง และการลางถนน
80-120 ลิตร/คน/วัน
เมืองขนาดเล็ก
2-5 ไร/แหง
- พื้นที่โรงงานประปา
- ปกติน้ําเสียจะเทากับปริมาณน้ําใช แตไมต่ํากวารอย
- น้ําทิ้ง (น้ําเสีย)
200 ลิตร/คน/วัน
ละ 70 ของปริมาณน้ําใช
เมืองขนาดใหญ
150 ลิตร/คน/วัน
เมืองขนาดกลาง
80 ลิตร/คน/วัน
เมืองขนาดเล็ก
2 ไร/1,000 คน
- พื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสีย
1 กก./คน/วัน
- ขยะมูลฝอย
2.5 ไร/1,000 คน
- พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย
1.00-2.00 KW/คน/วัน
- การไฟฟาภูมภิ าค
5 คน/เครื่อง
- โทรศัพท
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โดยงาย แตก็ขึ้นกับความละเอียดในการจัดเก็บขอมูลประชากรและการใชที่ดินสําหรับการวางผังเมือง ในกรณีที่ใช
ขอมูลทะเบียนราษฎร ก็จะไมรวมไปถึงประชากรแฝง และประชากรตอนกลางวันเขามาประกอบการคํานวณดวย
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ขั้นตอนที่ 2 คํานวณความตองการสาธารณูปโภคในเขตผังเมืองรวม
เมื่อไดมาตรฐานของผูใหบริการและจํานวนประชากรหรือขนาดการใชที่ดินแตละประเภทมาแลว ก็สามารถ
คํานวณความตองการสาธารณูปโภค ทั้งในปจจุบัน และในอนาคตโดยใชขอมูลจากการฉายภาพประชากรหรือการใช
ประโยชนที่ดินในอนาคตตอไป
เมื่อไดปริมาณสาธารณูปโภคจากผังเมืองรวมไดแลว ก็นําขอมูลที่ไดไปประมวลกับเกณฑทางดานการใช
ประโยชนที่ดิน เพื่อกําหนดที่ตั้งของแหลงสาธารณูปโภคที่เหมาะสม เชน ตําแหนงของโรงไฟฟา สถานีจายไฟฟายอย
โรงงานน้ําประปา สถานีสาขาโทรศัพท โรงบําบัดน้ําเสีย และสถานที่รวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอย เปนตน
ตารางที่ 2.49 ความตองการสาธารณูปโภคในอนาคตของเมืองราชบุรี
มาตรฐาน
ประเภท
จํานวน
หนวย

ความตองการในอนาคต
จํานวน

หนวย

1.5

kw/คน/วัน

148,688

kw/วัน

ปริมาณน้ํา

175

ลิตร/คน/วัน

17,346,875

ลิตร/วัน

พื้นที่โรงงานประปา

2-5

ไร / แหง

2-5

ไร / แหง

โทรศัพท

5

คน/เครื่อง

19,825

เครื่อง

150

ลิตร/คน/วัน

14,868,750

ลิตร/วัน

2

ไร/1,000 คน

198

ไร

2.5

ไร/1,000 คน

248

ไร

ไฟฟา
ประปา

น้ําเสีย
ปริมาณน้ําทิ้ง
พื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสีย
ขยะมูลฝอย
พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย

ขั้นตอนที่ 3 คํานวณความตองการสาธารณูปโภคสําหรับพื้นที่สาธารณะและเพื่อการสํารอง
ความตองการสาธารณูปโภคตามมาตรฐานของผูใหบริการเปนการคํานวณจากจํานวนผูใชบริการ แตสําหรับ
พื้นที่สาธารณะที่ไมสามารถคํานวณผูใชงานได ก็จําเปนจะตองมีการจัดเตรียมสาธารณูปโภคเอาไวรองรับดวยเชนกัน
รวมถึงการจัดเตรียมสาธารณูปโภคสํารองไวใชในยามฉุกเฉิน เชน น้ําประปาปดการใหบริการ เปนตน ซึ่งโดยปกติแลว
ปริมาณสาธารณูปโภคสําหรับพื้นที่สาธารณะและเพื่อการสํารองจะมีมาตรฐานอยูที่รอยละ 30 ของปริมาณการใชงานใน
แปลงที่ดิน จากที่คํานวณไดในขั้นตอนที่ 2

ภาพที่ 2.24 ผังการใชประโโยชนที่ดิน ผังเมืองรวมราชบุบุรี พ.ศ.2539
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ขั้นตอนที่ 4 คํานวณความตตองการสาธารณ
ณูปโภคสําหรับพื
บ ้นที่การใชประโยชน
ร
ที่ดินยยอยแตละประเเภท
ความตองการรสาธารณูปโภคคในภาพรวมทีที่ไดจากขั้นตอนนที่ 3 คือภาพใใหญของทั้งพื้นนที่วางแผน แต
แ ในความ
เปนจริง ไม
ไ ไดหมายควาามวาจะตองใหหผูใหบริการสาธธารณูปโภคตาง ๆ มาทําการรผลิตใหไดเทากกับปริมาณที่คํานวณได
า
ก็
ได โดยเฉฉพาะอยางยิ่งในเมื
ใ องขนาดกลางและขนาดเล็กที่พื้นที่มีมีทรัพยากรและมีระบบสาธาารณูปโภคตามมธรรมชาติ
สามารถตตอบสนองไดอยูแลว เชน น้ําอุอปโภคและบริโภค
โ อาจไมไดตองการใชน้ําประปาทั
ป
้งหมด แตสามารถใชชน้ําบาดาล
หรือน้ําจาากแหลงน้ําผิวดินอื่น ๆ ได การระบายน้ําฝนและบํ
ฝ
าบัดน้นําเสียในพื้นที่ที่มีความหนาแนนประชากรรต่ํา และมี
พื้นที่เกษตตรอยูจํานวนมมาก อาจใชสภาาพทางธรรมชาาติมาดูดซับน้ําฝนและน้
ฝ
ําเสียแทนได
แ อยางมีประสิทธิภาพโโดยไมตอง
ใชระบบททอ เปนตน ซึ่งการวางแผนที
ง
ที่มีทางเลือกในนลักษณะดังกลลาว ตองอาศัยความชํ
ย
านาญใในพื้นที่และกาารประสาน
ระหวางหนวยงานการวาางผังเมืองกับผูใหบริการสาธาารณะตาง ๆ อย
อ างเหมาะสม ซึ่งวิธีการคํานนวณคือ การนําเอาแผนที
า
่
ง องรวม มีคํคํานวณหาปริมาณประชากรป
า
อนาคตโดยอางอิงจาก มาตรรฐานความ
การใชประโยชนที่ดินที่กํกาหนดไวในผังเมื
หนาแนนประชากร (คนนตอไร) ตามกาารใชประโยชนนที่ดินแตละปรระเภท แลวนําจํจานวนประชากกรปอนาคตที่คํคานวณได
อ
านววณหาความตองการสาธารณู
อ
ป
ปโภคในแต
ละพื
ะ ้นที่ และผลทีที่ไดคือความตตองการสาธารณ
ณูปโภคแต
จากผังเมืองรวมมาคํ
ละประเภททในรายพื้นทียย่ อย

ตารางที่ 2.50 ความตองการระบบสาธารณูปโภคแตละประเภทในรายพื้นที่ยอย
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ภาพที่ 2.25 พื้นที่เขตยอยสีเหลืองในผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินผังเมืองรวมราชบุรี

ภาพที่ 2.26 พื้นที่เขตยอยสีสมในผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินผังเมืองรวมราชบุรี
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ภาพที่ 2.27 พื้นที่เขตยอยสีแดงและสีมวงในผังการใชประโยชนที่ดินผังเมืองรวมราชบุรี

ภาพที่ 2.28 พื้นที่เขตยอยสีเขียวในผังการใชประโยชนที่ดินผังเมืองรวมราชบุรี

2.7 การวิเคราะหสาธารณูปการ
2.7.1 หลักการและเหตุผล
การศึกษาดานสาธารณูปการ (social facilities) มีวัตถุประสงคในการศึกษาประเภท การใหบริการ ระดับ
และรัศมีการใหบริการเปนหลัก
1) ใหเขาใจประเภท ลักษณะ การใหบริการสาธารณูปการของรัฐและเอกชนในเมืองดานตาง ๆ ไดแก
การศึกษา การรักษาพยาบาล การรักษาความปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัย การไปรษณีย
ซึ่งเปนบริการขั้นพื้นฐานของเมืองตาง ๆ
2) ใหเขาใจประเภท ลักษณะ การใหบริการดานสังคม วัฒนธรรม และการเรียนรู โดยภาครัฐหรือเอกชน
ซึ่งมักมีในเมืองที่มีลักษณะพิเศษ เชน เมืองประวัติศาสตรหรือเมืองขนาดใหญ เชน พิพิธภัณฑ หอ
ศิลป ศูนยวัฒนธรรม ศูนยการเรียนรู หองสมุด ศาลาประชาคม หรือศูนยการประชุม
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2.6.3 ขอแนะนําในการใชตัวแบบดานสาธารณูปโภค
ตัวแบบดานสาธารณูปโภคในวิธีที่ใชมาตรฐานของผูผลิตหรือผูใหบริการมาเปนฐานในการวิเคราะหและ
คาดการณจะสนใจเฉพาะความตองการสาธารณูปโภคภายในแปลงที่ดินเทานั้น สวนความตองการสาธารณูปโภคที่
เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ เชน ไฟฟาสองสวางบนถนน น้ําสํารองสําหรับการดับเพลิง การระบายน้ําฝนและน้ําเสียในพื้นที่
สาธารณะ เปนตน ไมไดถูกรวมเขามาอยูในการคํานวณของตัวแบบ จึงตองอาศัยมาตรฐานของผูผลิตหรือเจาของพื้นที่
(เชน มาตรฐานไฟฟาสองสวางบนถนนเปนของกรมทางหลวง ไมใชการไฟฟา) แลวนํามารวมกับปริมาณความตองการ
สาธารณูปโภคในแปลงที่ดิน เพื่อใหไดความตองการรวมของเมืองตอไป
การวิเคราะหดานสาธารณูปโภคจะใชจํานวนประชากรแตละประเภทหรือกิจกรรมแตละประเภทเปนฐานการ
วิเคราะหและคาดการณความตองการระบบสาธารณูปโภค จึงตองคํานึงถึงความคลาดเคลื่อนระหวางขอมูลทะเบียน
ราษฎรกับขอมูลที่มีจํานวนประชากรหรือการใชที่ดินจริงในพื้นที่วางผังเมืองรวม เชน ประชากรแฝง ประชากรใน
ตอนกลาง หรือการขออนุญาตใชอาคารแบบหนึ่ง แตใชงานจริงอีกแบบหนึ่ง เปนตน อีกทั้งยังตองคํานึงถึงการใชสอยใน
เวลาที่แตกตางกันอีกดวย เชน ในแปลงที่ดินเดียวกัน ชวงเวลาหนึ่งมีการใชประโยชนที่ดินแบบหนึ่งและในอีกแบบหนึ่ง
ซึ่งแตละแบบมีความตองการระบบสาธารณูปโภคที่แตกตางกัน เปนตน
สิ่งที่มักจะเปนปญหาสําหรับการเก็บขอมูลเพื่อวางผังเมืองรวม คือ หนวยของการวางผังเมืองรวมมักจะไม
สอดคลองกับหนวยการใหบริการของสาธารณูปโภค เชน เขตการใหบริการไฟฟาครอบคลุมมากกวาหนึ่งเมือง ทําใหการ
วางแผนในการผลิตไฟฟาเพื่อรองรับประชากรจะตองคํานึงถึงความตองการของเมืองอื่น ๆ ที่ไมไดอยูในเขตผังเมืองรวม
ดวย หรือ พื้นที่เขตเทศบาลเล็กกวาพื้นที่ผังเมืองรวม ทําใหไมสามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยไดในบางพื้นที่ ซึ่งปญหา
เหลานี้ตองอาศัยทักษะและความชํานาญของนักผังเมืองในการที่จะทําใหสามารถคาดการณและวิเคราะหความตองการ
ดานสาธารณูปโภคไดอยางแมนยําตอไป
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2.7.2 วิธีการและสูตร
ตัวแบบการวิเคราะหแบงตามประเภทของการบริการสาธารณูปการ (social facilities) ประกอบดวย การ
วิเคราะหเชิงพรรณนา (description analysis) และการวิเคราะหเชิงพื้นที่ (spatial analysis) โดยพิจารณารัศมีการ
ใหบริการของสาธารณูปการ รวมทั้งการวิเคราะหในดานมาตรฐานของการใหบริการประเภทตาง ๆ
ในกรณี เ มื อ งตั ว อย า ง คื อ พื้ น ที่ ผั ง เมื อ งรวมราชบุ รี จากการสํ า รวจเบื้ อ งต น พบว า มี ก ารบริ ก ารด า น
สาธารณูปการดังนี้
1) พื้นที่นันทนาการ ประกอบดวย ศูนยสุขภาพ เวทีมวย สโมสรลูกเสือชาวบาน สวนสุขภาพ สนาม
กีฬา สวนสาธารณะ รวม 8 แหง
2) สถาบันการศึกษา รวม 31 แหง อยูในเขตเทศบาล 7 แหง อยูในเขต อบต. 14 แหง
3) สถานบริการสาธารณะสุขระดับตาง ๆ ตั้งแตสถานีอนามัย จนถึงโรงพยาบาลของทางราชการรวม 8 แหง
4) สถาบันราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ใหบริการดานสาธารณูปการ
5) สถาบันศาสนา ประกอบดวย วัด ศาลเจา มัสยิด สุสาน รวม 24 แหง อยูในเขตเทศบาล 18 แหง
อยูในเขต อบต. รอบนอกพื้นที่อีก 24 แหง นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรียและเจดียหักอีก 2 แหง ดังมีรายละเอียดในภาพ
ที่ 2.29 และภาคผนวก 2
การวิเคราะหสาธารณูปการ (social facility) เปนการบริการดานสังคมที่รัฐพึงใหบริการขั้นพื้นฐานแก
ประชาชน แบงเปน 5 ประเภทคือ นันทนาการ สถาบันการศึกษา สถานบริการสาธารณสุข สถานที่ราชการ สถาบันการ
ศาสนาและพื้นที่อนุรักษศิลปกรรม ในที่นี้ใชตัวอยางของพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมราชบุรี เปนตัวอยางในการวิเคราะห 2
ประเด็น คือ
1. รัศมีการใหบริการ พิจารณา 3 เรื่อง คือ นันทนาการ สถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุข
1) นันทนาการ แบงเปนการบริการระดับชุมชน ซึ่งมีรัศมี 1 กิโลเมตร ซึ่งเปนสวนสาธารณะระดับชุมชน และ
การใหบริการระดับเมือง ซึ่งมีรัศมีการใหบริการ 5 กิโลเมตร มี 3 แหง ไดแก สวนสาธารณะเจาพระยา
จักรี สนามกีฬาจังหวัดราชบุรีและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราช 60 ป (ภาพที่ 2.30 )
2) สถาบันการศึกษา ในเขตผังเมืองรวมราชบุรี มีสถานศึกษาในระดับตางๆ ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึง
มหาวิทยาลัยรวม 31 แหง โดยมีรัศมีการใหบริการที่ตางกัน คือ ระดับโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษา
รัศมีบริการ 1 กิโลเมตร มีรวม 18 แหง ระดับมัธยมศึกษามีรัศมีบริการ 2 กิโลเมตร มี 6 แหง และระดับ
อาชีวะวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีรัศมีบริการ 5 กิโลเมตร มี 6 แหง ไดแก วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี
โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยพยาบาลราชบุรี โรงเรียนดรุณาพาณิชยการ
และดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค (ภาพที่ 2.31)
3) สถานบริการสาธารณสุข ไดแก สถานีอนามัย ศูนยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล พิจารณาขอบเขต
การใหบริ ก ารของสถานี อนามั ย และศูนยบริการสาธารณสุข รวม 3 แห ง โดยมี รัศมี การใหบริ การ 2
กิ โ ลเมตร ส ว นโรงพยาบาลในเขตผั ง เมื อ งรวมมี 2 แห ง รั ศ มี ก ารให บ ริ ก าร 5 กิ โ ลเมตร ได แ ก
โรงพยาบาลแมและเด็กจังหวัดราชบุรีและโรงพยาบาลราชบุรี (ภาพที่ 2.32)
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ภาพที่ 2.29 ที่ตั้งของสาธารณูปการในจังหวัดราชบุรี
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4) สถาบันราชการ มีหนวยราชการทั้งระดับทองถิ่นและระดับภูมิภาคในเขตผังเมืองรวมจํานวน 84 แหง อยู
ในเขตเทศบาล 50 แหง นอกนั้นอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลรอบนอก (ภาพที่ 2.33)
5) สถาบันศาสนาและพื้นที่อนุรักษศิลปกรรม มี 44 แหง ในเขตผังเมืองรวมราชบุรี ประกอบดวยวัด จํานวน
28 แหง มัสยิด จํานวน 1 แหง โบสถคริสตศาสนา 1 แหง ศาลเจา/ศาลเคารพ 9 แหง นอกนั้นเปนสํานัก
ทางศาสนา สุสาน เจดีย พระบรมราชนุสารีย เปนตน (ภาพที่ 2.34)

ภาพที่ 2.30 รัศมีการใหบริการของพื้นที่นันทนาการ
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ภาพที่ 2.31 รัศมีการใหบริการของสถาบันการศึกษา
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ภาพที่ 2.32 รัศมีการใหบริการของสถานบริการสาธารณสุข
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ภาพที่ 2.33 ที่ตั้งของสถาบันราชการ
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ภาพที่ 2.34 รัศมีการใหบริการของสถาบันศาสนาและพื้นที่อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
2. การใหบริการทางสังคมตอจํานวนประชากร การนํามาตรฐานการใหบริการดานสังคม 3 ดาน คือ การใหบริการ
ดานการศึกษา การบริการสาธารณสุขและนันทนาการ มาพิจารณาโดยใชมาตรฐานการใหบริการ พบวา ในปจจุบันโดย
สภาพที่มีประชากรในเขตผังเมืองรวมราชบุรีในป 2550 จํานวน 76,250 คน และการที่ประชากรในเขตผังเมืองรวมมีการ

เพิ่มนอยมาก กลาวคือ คาดการณวาประชากรในป 2550 จะเพิ่มเปน 77,568 คน ทําใหความตองการการใหบริการ
สังคมทั้ง 3 ดานดังกลาวขางตน มีการเพิ่มขึ้นนอยมาก (ตารางที่ 2.51)

มาตรฐาน

ประเภทของ
สาธารณูปการ

ความตองการใน ความตองการใน
ปจจุบัน
อนาคต
จํานวน หนวย จํานวน หนวย

จํานวน

หนวย

การศึกษา
อนุบาล

0.4

1.60

ไร/แหง

1.63

ไร/แหง

ประถมศึกษา

6

6.00

ไร/แหง

6.10

ไร/แหง

มัธยมศึกษา

6

3.00

ไร/แหง

3.05

ไร/แหง

อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา

9

ไร/แหง/ตอนักเรียน 50 คน
ไร/แหง/ตอนักเรียน 300
คน
ไร/แหง/ตอนักเรียน 800
คน
ไร/แหง/ตอนักเรียน 1,000
คน

9.00

ไร/แหง

9.16

ไร/แหง

1.5
15
25
1.5
1.5

ไร/ประชากร 7,500 คน
ไร/ประชากร 30,000 คน
ไร/ประชากร 75,000 คน
ไร/ประชากร 4,000 คน
ไร/ประชากร 10,000 คน

15.25
38.13
25.42
28.59
11.44

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร

15.51
38.78
25.86
29.09
11.64

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร

6.5

ไร/ 1,000 คน

496

ไร

504.19

ไร

3.5

ไร/1,000 คน

267

ไร

271.49

ไร

การแพทยการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
-ขนาด 10 เตียง
-ขนาด 30 เตียง
-ขนาด 60 เตียง
สถานีอนามัย ชั้น 2
สถานีอนามัย ชั้น 1
สวนสาธารณะ
สวนสาธารณะระดับเมือง
สวนสาธารณะระดับ
ละแวกบาน

การคาดการณความตองการระบบสาธารณูปการในอนาคตดังที่คํานวณในตารางที่ 2.51 แสดงความตองการ
การใชพื้นที่เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปการแตละประเภทในอนาคต ซึ่งสามารถนํามาเปรียบเทียบกับปริมาณการใช
ประโยชนที่ดินประเภทนั้นๆ ในปจจุบัน แลวคํานวณหาสวนตางเพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่ในเมืองเพื่อรองรับระบบ
สาธารณูปการที่ยังขาดอยู อนึ่งเพื่อใหแผนพัฒนาระบบสาธารณูปการของเมืองประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม ผู
วิเคราะหจะตองพิจารณาปริมาณความตองการระบบสาธารณูปการในอนาคตโดยพิจารณารัศมีการใหบริการของระบบ
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ตารางที่ 2.51 การคาดการณความตองการระบบสาธารณูปการในอนาคต

สาธารณูปการแตละประเภท ซึ่งทําใหสามารถทราบวามีพื้นที่ใดบางที่อยูนอกรัศมีการใหบริการ แลวจึงกําหนดแผนการ
ขยายระบบสาธารณูปการออกไปในพื้นที่เหลานั้นตามปริมาณความตองการระบบสาธารณูปการในอนาคต
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2.8 การวิเคราะหเพื่อกําหนดนโยบายการพัฒนาเมือง
2.8.1 หลักการและเหตุผล
โดยปกติแลวในการจัดทําผังเมืองรวมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน (vision) ของการ
พัฒนาเมือง โดยระบุวาจะใหเมืองที่ไดรับการวางแผนมีคุณลักษณะอยางไรในอนาคต เมื่อกําหนดวิสัยทัศนแลว จึงเปน
การจัดทํานโยบายเชิงยุทธศาสตร (strategic policy) เพื่อใชเปนกรอบสําหรับจัดทําแผนงาน และโครงการพัฒนา
ทองถิ่นตอไป
ปจจุบัน การจัดทํานโยบายเชิงยุทธศาสตรเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนงานและโครงการพัฒนาทองถิ่น
ยังไมเปนที่รูจักแพรหลาย การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสวนใหญยังคงเปนเพียงแผนการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน เชน ถนน ทางเดินเทา ฯลฯ ในขณะที่การวางผังเมืองรวมก็เปนการวางผังเมืองรวมตามแนวโนมปจจุบัน ขาด
การบูรณาการรวมกับแผนทองถิ่น ทําใหการพัฒนาเมืองตางๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะเมืองขนาดเล็กไมสามารถ
สรางสรรคสภาพแวดลอมทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของประชาชน
สงผลใหเกิดการยายออกของประชาชนเพื่อหาแหลงงานในเมืองขนาดใหญ ปลอยใหเมืองขนาดเล็กเปนที่อยูอาศัยของ
เด็กและผูสูงอายุ สภาพแวดลอมของเมืองเสื่อมโทรม คุณภาพชีวิตของประชาชนตกต่ําลง
ดังนั้น จึงสมควรมีการปรับปรุงกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่น และการจัดทําผังเมืองรวมเสียใหม ใหเปน
การวางแผนแบบบูรณาการ มีการกําหนดนโยบายเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาเมืองรวมกัน โดยใชเทคนิคการวิเคราะห
สภาวการณ (SWOT nalysis) และการวิเคราะหทาวส (TOWS nalysis)
2.8.2 วิธีการ
การวิเคราะหสภาวการณ (SWOT nalysis) และการวิเคราะหทาวส (TOWS nalysis) ไมมีสูตรหรือการ
คํานวณ แตตองการกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการใหขอมูลและการวิเคราะห เนื่องจากการวิเคราะห
ดังกลาวเปนขั้นตอนสําคัญในกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่น และจัดทําผังเมืองรวมแบบบูรณาการ ซึ่งยังไมเปนที่
รูจักกันมากอน ในการอธิบายตอไปนี้จึงจะกลาวถึงขั้นตอนการจัดทําแผนแบบบูรณาการทั้งหมด โดยเนนรายละเอียดใน
ขั้นตอนการวิเคราะหสภาวการณและการวิเคราะหทาวส พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบตามความเหมาะสม
เนื่องจากผังเมืองรวม (comprehensive plan) ของประเทศไทย เปนเพียงผังสีกําหนดประเภทการใชที่ดิน
(zoning ordinance) และผังโครงสรางระบบคมนาคมขนสง ซึ่งมีกระบวนการการทํางานแยกจากแผนพัฒนาทองถิ่น
อยางเด็ดขาด จึงแตกตางจากผังเมืองรวมที่พบเห็นโดยทั่วไปในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวม
เอาแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งหมดเขามาอยูใตรมของผังเมืองรวม นอกจากนี้การกําหนดขอบเขตพื้นที่ผังเมืองรวมของไทย
ยังไมไดอิงกับขอบเขตการปกครองสวนทองถิ่น ทําใหการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลทําไดลําบาก และทําใหการจัดทําผัง
เมืองรวมไมไดรับความรวมมือหรือการมีสวนรวมของทองถิ่นและประชาชนในทองถิ่นเทาที่ควร

แผนภูมิที่ 2.12 แนวทางการกําหนดดขอบเขตผังเมืมืองรวม
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กระบวนการจัจัดทําแผนพัฒนาท
ฒ องถิ่นแลละผังเมืองรวมมที่แยกจากกันอย
น างเด็ดขาดดและขอบเขตตพื้นที่ที่ไม
ผ ฒนาทองถิถิ่นและผังเมืองรวมไม
ง
เปนไปปในทิศทางเดียวกั
ย นเทาที่ควรร ขาดเอกภาพ เนื่องจาก
สอดคลองกัน ทําใหแผนพั
า าหนดนโยบบายการพัฒนาเเมืองรวมกัน
ไมไดมีการกํ
เพื่อใหสามารถบูรณาการแผนพัฒนาทองถิ
ง ่นและผังเมืองรวมเขาดวยกันอยางเปนนระบบ จึงสมควรมีการ
ก าหนดขอบบเขตของผังเมืมืองรวม จากการกําหนดจากแนวโนมการขยายตัวของเมือองในปจจุบัน มาเป
ม นการ
ปรับปรุงการกํ
กําหนดจากขอบเขตการปกครองสวนท
น องถิ่น และะใชกระบวนกาารจัดทําผังเมืองรวมดํ
อ
าเนินกการใหเกิดควาามรวมมือ
อ วมกัน จากกนั้นจึงแยกไปททําแผนพัฒนาททองถิ่นของตนนเอง ซึ่งจะ
ระหวางทองถิ่นในการกําหนดนโยบายยการพัฒนาเมืองร
ไดแผนพััฒนาทองถิ่นแลละผังเมืองรวมมที่มีเอกภาพแลละสอดคลองกัน
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แผนภูมิที่ 2.13 ขั้นตอนการจจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและะผังเมืองรวมแบบบบูรณาการ
ง ่นและผังเมืองรวมแบบบู
อ
รรณาการ โดยกการกําหนด
แผนภูมิที่ 2.113 แสดงขั้นตออนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ
นโยบายกการพัฒนาเมืองร
อ ว มกัน กอนที
อ ่จะแยกกันไปจั
น ดทําแผนนพัฒนาทอ งถิถิ่นแตละทองถิถิ่นและผังเมืองรวม
อ
ซึ่ง
ประกอบดดวยขั้นตอนตางๆ
า 7 ขั้นตอนนดวยกัน ขั้นตออนแรกคือการรวิเคราะหภาพรรวมของเมืองหหรือกลุมเมืองทีที่อยูในเขต
ผังเมืองรววม ซึ่งสวนใหญ
ญเปนขอมูลพื้นฐาน
น เชน ประะวัติศาสตร ที่ตัต้งและการเขาถึง ฯลฯ ที่ไดกกลาวถึงในหัวขอที่ผานมา
ทั้งหมด มาร
ม วมประมวลลเขาเปนภาพรววมของเมืองหรืรอกลุมเมืองในเขตผังเมืองรวม
ขั้นตอนที่ 2 เปปนการวิเคราะะหสถานการณ
ณเบื้องตนของเมืองหรือกลุมเมื
เ องในเขตผังงเมืองรวมเพื่อใช
ใ กําหนด
ณ” (SWOT aanalysis) และะการจัดทํา
วิสัยทัศนในขั้นตอนที่ 3 เทคนิคการวิเคราะหที่ใชไดแก “การวิเคราาะหสภาวการณ
ตารางสวออท (SWOT taable)

จากนั้นจึงนําคําสําคัญเหลานี้มาเรียบเรียงเปนวิสัยทัศนการพัฒนาเมืองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้
“อัมพวา : เมืองแหงประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ที่คงเอกลักษณการตั้งถิ่น
ฐานและวิถีชีวิตชุมชนริมน้ําดังเดิม และรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันมีคาของทองถิ่นเอาไวอยางสมบูรณ โดยอาศัย
แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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สวอท (SWOT) เปนเครื่องมือในการประเมินสภาวการณ โดยการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน จากปจจัยและ
สภาพแวดลอมภายในเมืองหรือเขตผังเมืองรวม โอกาสและอุปสรรคจากปจจัยหรือสภาพแวดลอมภายนอกเมืองหรือ
นอกเขตผังเมืองรวม ผลของการวิเคราะหชวยใหสามารถกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมได “SWOT” เปน
อักษรตัวแรกของคําภาษาอังกฤษ 4 คํา ไดแก
S มาจาก “strengths” หมายถึงจุดแข็ง หรือจุดเดนซึ่งเกิดจากปจจัยภายในเมืองหรือเขตผังเมืองรวม
W มาจาก “weaknesses” หมายถึง จุดออนหรือจุดดอย ซึ่งเกิดจากปจจัยภายในเมืองหรือในเขตผังเมืองรวม
O มาจาก “opportunities” หมายถึง โอกาสซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอกเมืองหรือนอกเขตผังเมืองรวม
T มาจาก “threats” หมายถึง อุปสรรค หรือภาวะคุกคาม ซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอกเมืองหรือนอกเขตผัง
เมืองรวม
การวิเคราะหสภาวการณตองอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งอาจใชแบบสอบถามหรือสื่อ
อินเตอรเน็ตในการรวบรวมความคิดเห็นเบื้องตนของประชาชน กอนที่จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวม จุด
แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนาเมืองหรือกลุมเมืองในเขตผังเมืองรวม ซึ่งจะไดขอมูลในภาพกวาง
(เนื่องจากยังไมมีวิสัยทัศน) เปนจํานวนมากในแตละดาน ซึ่งในกรณีที่มีขอมูลมากเกินไป อาจจะตองมีการจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญของปจจัยตางๆ เพื่อใหสามารถนํามากําหนดวิสัยทัศนไดงายขึ้น
ตารางที่ 2.52 แสดงตารางสวอท (SWOT table) เมืองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเปนผลจากการ
สัมมนาระดมความคิดเห็นในโครงการวิจัย “โครงการนํารองเพื่อการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอมคลองอัมพวา” ใน
ป พ.ศ. 2545 นํามาจัดทําเปนตารางเปรียบเทียบใหเห็น จุดแข็ง จุดออนที่เปนปจจัยภายใน โอกาสและอุปสรรคที่เปน
ปจจัยภายนอก จากตารางดังกลาวนํามาสูการกําหนดวิสัยทัศนในขั้นตอนที่ 3 โดยในที่ประชุมไดชวยกันสรุปหาคํา
สําคัญ (keywords) จากตารางเพื่อนําไปใชกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาเมือง อัมพวา ไดแก
- ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม
- การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
- ชุมชนริมน้ํา
- การอนุรักษ
- เศรษฐกิจพอเพียง

ตารางที่ 2.52 ตัวอยางตารางสวอท (สรุปจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) ของเมืองอัมพวาจากการสัมมนาระดมความคิด
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ตารางที่ 2.52 ตัวอยางตารางสวอท (สรุปจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) ของเมืองอัมพวาจากการสัมมนาระดมความคิด (ตอ)
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ตารางที่ 2.53 ตัวอยางตารางทาวส (Tows Matrix)

ปจจัยภายนอก
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เมื่อกําหนดวิสัยทัศนไดแลว จึงเริ่มการวิเคราะหสถานการณของเมืองเทียบกับวิสัยทัศนในขัน้ ตอนที่ 4 เทคนิค
วิเคราะหที่ใชไดแก “การวิเคราะหทาวส” (TOWS analysis) ความจริงแลวการวิเคราะหทาวส คือการวิเคราะหสวอท
นั่นเอง เพียงแตเรียงอักษรยอตางกันไป โดยนําเอา อุปสรรค (threats) ขึ้นกอน แลวตามดวย โอกาส (opportunities)
จุดออน (weaknesses) และจุดแข็ง (strengths) ความแตกตางของวิธีการอยูที่การสรางตารางทาวส (TOWS matrix)
ซึ่งชวยใหการกําหนดยุทธศาสตรหรือนโยบายเชิงยุทธศาสตรจาก จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (ขั้นตอนที่ 5)
ตารางทาวส เปนตารางแสดงความสัมพันธสองทาง (matrix) ระหวางปจจัยภายใน (จุดแข็งและจุดออน) และ
ปจจัยภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) การสรางตารางทาวสโดยทั่วไปจะใหจุดแข็งและจุดออนอยูในแนวตั้ง ขณะที่
โอกาสและอุปสรรคอยูในแนวนอน ชองที่จุดแข็งตัดกับโอกาส (SO) จะใชกําหนดยุทธศาสตรหนือนโยบายเชิง
ยุทธศาสตรที่ใชจุดแข็งในการสรางประโยชนจากโอกาส ชองที่จุดออนตัดกับโอกาส (WO) จะใชกําหนดยุทธศาสตรหรือ
นโยบายเชิงยุทธศาสตรในการลดหรือแกไขจุดออนโดยใชประโยชนจากโอกาส ชองที่จุดแข็งตัดกับอุปสรรค (ST) จะใช
กําหนดยุทธศาสตรหรือนโยบายเชิงยุทธศาสตรที่ใชจุดแข็งในการเอาชนะอุปสรรค และชองที่จุดออนตัดกับอุปสรรค
(WT) จะใชกําหนดยุทธศาสตรหรือนโยบายเชิงยุทธศาสตรที่พยายามลดจุดออนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ที่นํามาสสรางตารางทาวสนั้น จะแตกตางจากจุดแข็ง จุดออน
โอกาสและอุปสรรค ในตารางสวอทในบางสวน เนื่องจากเปนการประเมินสถานการณเมื่อเทียบกับวิสัยทัศนที่ตั้งไว ไมใช
การประเมินแบบกวางๆ ทั่วไป เหมือนในตอนแรก ซึ่งมีความเปนไปไดวา อาจจะมีจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค
บางประการ อาจจะไมใชจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคอีกตอไป เมื่อเทียบกับวิสัยทัศนที่ตั้งไว ขณะเดียวกันก็อาจ
มีจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคใหมๆ เพิ่มเขามาอีกก็เปนได

ปจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities) จุดแข็ง-โอกาส (SO)
จุดออน-โอกาส (WO)
ยุทธศาสตรหรือนโยบาย ยุทธศาสตรหรือนโยบาย
ที่ใชจุดแข็งในการ
ที่พยายามลด/แกไขจุดออน
สรางประโยชนจากโอกาส โดยใชประโยชนจากโอกาส
อุปสรรค (Threats)
จุดแข็ง-อุปสรรค (ST) จุดออน-อุปสรรค (WT)
ยุทธศาสตรหรือนโยบาย ยุทธศาสตรหรือนโยบาย
ที่ใชจุดแข็งในการ
ที่พยายามลดจุดออน
เอาชนะอุปสรรค
และหลีกเลีย่ งอุปสรรค

ตารางที่ 2.54 ตัวอยางตารางทาวสของเทศบาลตําบลอัมพวา
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ตารางที่ 2.54 เปนตัวอยางตารางทาวสของเมืองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งใชประโยชนจากตาราง
ความสัมพันธในการกําหนดนโยบายเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาเมือง ประกอบดวยนโยบายที่ใชจุดแข็งในการสราง
ประโยชนจากโอกาส (SO) 8 ประการ นโยบายที่แกไขจุดออนโดยใชประโยชนจากโอกาส (WO) 10 ประการ นโยบายที่
ใชจุดแข็งในการเอาชนะอุปสรรค (ST) 4 ประการ และนโยบายที่พยายามลดจุดออนและหลีกเลี่ยง อุปสรรค (WT) 3
ประการ
เมื่อไดนโยบายเชิงยุทธศาสตร (strategic policy) ซึ่งเปนกรอบสําหรับการพัฒนาเมืองเพื่อนําปสูวิสัยทัศนที่
กําหนดไวแลว จึงนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของแตละทองถิ่นที่อยูในเขตผังเมืองรวม (ขั้นตอนที่
6) และจัดทําผังเมืองรวม (ขั้นตอนที่ 7) ตอไป
ขั้นตอนตางๆ ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและผังเมืองรวมที่กลาวมาขางตน เปนขั้นตอนการจัดทําแผน
สําหรับพื้นที่ที่ยังไมเคยจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและผังเมืองรวมแบบบูรณาการมากอน สําหรับพื้นที่ที่เคยจัดทําแผน
บูรณาการมากอนและตองการจะปรับปรุงแผนหรือจัดทําแผนในรอบเวลาใหมนั้น เนื่องจากเคยมีการวิเคราะหในขั้นตอน
ตางๆ มาแลว การดําเนินการในแตละขั้นตอนจะเปนลักษณะของ “การทบทวน” ความถูกตองของขอมูลและการ
วิเคราะหเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและความจําเปนของสถานการณ สิ่งที่ควรนํามาใชประโยชนในขั้นตอนของการ
วิเคราะหและจัดทําตารางทาวส และการกําหนดนโยบายเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาเมือง ก็คือ ผลการประเมินนโยบาย
เชิงยุทธศาสตรดานตางๆ ในรอบเวลาของแผนที่ผานมา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายเชิงยุทธศาสตร
สําหรับแผนที่ทําการปรับปรุงหรือจัดทําขึ้นใหม
ในประเทศสหรัฐอเมริกา แตละมลรัฐจะมีกฎหมายหรือขอกําหนดในทองถิ่น (county) จัดทํารายงานประเมิน
ผังเมืองรวม (evaluation and appraisal report) เมื่อครบรอบเวลาของแผน ทั้งนี้เพื่อประเมินผลสําเร็จ ปญหา และ
ขอจํากัดของนโยบายหรือแผนงานที่ไดดําเนินการในรอบเวลาของแผนที่ผานมา โดยรายงานจะอยูในลักษณะของการ
สรุปสถานการณเพื่อใหเห็นภาพรวมที่ชัดเจน และมองภาพตอไปในอนาคตวาควรดําเนินการอยางไรตอไป รายงาน
ดังกลาวจัดทําขึ้นเพื่อบรรลุเปาหมายหลายประการ ไดแก
- สรุปประเด็นหลักการพัฒนาชุมชน (หรือนโยบายเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาชุมชน ในกรณีของการ
จัดทําแผนแบบบูรณาการที่เสนอแนะ
- ทบทวนการดําเนินงานที่ผานมา
- ประเมินผลสําเร็จ ปญหา และขอจํากัดของนโยบายและแผนงาน
- กําหนดแนวทางในการดําเนินงานในอนาคต
- เพิ่มประสิทธิภาพการรวมมือระหวางทองถิ่นกับหนวยงานสวนกลางของรัฐ
รูปแบบของรายงานที่จัดทําขึ้น แตกตางกันไปในแตละมลรัฐ แตในภาพรวมแลวโครงสรางของรายงานจะมี
รายละเอียดครอบคลุมประเด็นหลักของการพัฒนาเมือง (major issues) นโยบาย ผลการดําเนินงาน ความสําเร็จ
ปญหาและขอจํากัดของผังเมืองรวมในชวงเวลาที่ผานมา และแนวทางหรือแผนการดําเนินการสําหรับอนาคตในแตละ
ประเด็น ทั้งนี้จะใชกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมของประชาชนทั้งทางตรง เชน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
ทางออม เชน การรวบรวมความคิดเห็นผานสื่ออินเตอรเน็ต

ทาวส)

แผนนภูมิที่ 2.14 ขันตอนการปรั
น้
บปรุ
ป ง / จัดทําแผผนพัฒนาทองถิถิ่นและผังเมืองงรวม สําหรับพื้นที่ที่เคย
จัดทําแผนแบบบูรณาการมาแล
ณ
ว
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ในกรณีของปรระเทศไทยซึ่งเสสนอแนะใหมีการจัดทําแผนพัพัฒนาทองถิ่นและผั
แ งเมืองรวมมแบบบูรณากาารนั้น การ
ปรับปรุงหรื
ห อจัดทําแผนนพัฒนาทองถิ่นและผังเมืองรวมสํ
ง าหรับพื้นที่ที่เคยจัดทําแผนแบบบูรรณาการมาแลว สามารถ
นําเอาหลักการบางส
ก
วนขของการจัดทํารายงานประเมิ
ร
น งเมืองรวมขของประเทศสหหรัฐอเมริกามาใใช ในกระบวนนการจัดทํา
นผั
แผนแบบบบูรณาการ โดยเพิ่มขั้นตอนขของการประเมิมินผลการดําเนินินงานตามนโยยบายเชิงยุทธศศาสตรที่ผานมา และการ
เสนอแนะะแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายดังกลาว ตอไปในนอนาคต เพื่อเปปนขอมูลในกาารจัดทําตารางโโทวส และ
การกําหนนดนโยบายเชิงยุยทธศาสตรของงการพัฒนาเมืองในรอบใหม
อ
สวนขั้นตอนอือืน่ ๆ นั้นยังคงเหหมือนเดิมทุกประการ
ป
แผนภูมิ 2.14 แสดงขั้นตอนนการปรับปรุงหรืือจัดทําแผนพพัฒนาทองถิ่นและผั
แ งเมืองรวมรอบใหมสําหรั
ห บพื้นที่ที่
เคยจัดทําแผนแบบบู
า
รณาการมาแล
ณ
ว ซึ่งจะเห็นไดววามีขั้นตอนตางๆ
ง เหมือนกับแผนภู
บ
มิที่ 2.113 เกือบทั้งหมมด ยกเวน
สวนของกการประเมินผลการดําเนินนโยบายเชิ
น
งยุทธศาสตร
ท
ในชวงของแผนที
ว
่ผผานมา และขออเสนอแนะที่ได
ไ จากการ
ประเมินและสรุ
แ ปสถานกการณที่เกี่ยวของกั
อ บนโยบายดัดังกลาวในขั้นตอนที
ต ่ 5 และขัั้นตอนที่ 6

152

การประเมินนโยบายเชิงยุทธศาสตรของการพัฒนาเมือง จะตองประเมินใหครบทุกนโยบายที่ไดดําเนินการมา
โดยอาจจัดทําเปนแบบฟอรมเบื้องตนสําหรับการประเมินซึ่งแบงเปน 4 หัวขอหลักคือ
- สถานการณในอดีต
- ผลการดําเนินงานที่ผานมา
- สถานการณในปจจุบัน
- แนวทางการดําเนินงาน
เนื่องจากในประเทศไทย ยังไมมีการประเมินผลสําเร็จของนโยบายโดยใชวิธีการประเมินสถานการณมากอน
จึ ง ขอยกตั ว อย า งการประเมิ น นโยบายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร “การรื้ อ ฟ น ตลาดน้ํ า อั ม พวา” ของเมื อ งอั ม พวา จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป
ตัวอยางการประเมินนโยบายเชิงยุทธศาสตรของการพัฒนาเมืองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
นโยบายเชิงยุทธศาสตร :
การรื้อฟนตลาดน้ําอัมพวา
สถานการณในอดีต :
การรื้อฟนตลาดน้ําอัมพวา เปนสวนหนึ่งของความพยายามในการอนุรักษและฟนฟูเมืองอัมพวา ซึ่งเคยเปน
ศูนยการคาขายทางน้ําขนาดใหญของจังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ใกลเคียง การสรางเขื่อนบริเวณตนน้ําแมกลอง และ
การพัฒนาโครงขายถนนเขามาในพื้นที่ในชวงป พ.ศ. 2510-2520 ทําใหเมืองอัมพวาสูญเสียบทบาทความเปนศูนยกลาง
การคาขายทางน้ําไปจนหมดสิ้น เมืองที่เคยคึกคักดวยผูคนและกิจกรรมการคาขายเปลี่ยนเปนซบเซา รานคาตาง ๆ
ทยอยปดกิจการหรือยายที่ตั้งไปที่อื่น ผูคนยายออกจากพื้นที่เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องเพราะขาดแหลงงาน อาคาร
บานเรือนริมน้ําที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมถูกทอดทิ้ง ปลอยใหเสื่อมโทรมผุพัง หลายแหงไมมีผูคนพักอาศัย
ผลการดําเนินงานที่ผา นมา :
การรื้อฟนตลาดน้ําอัมพวา เริ่มดําเนินการตั้งแตกลางเดือนสิงหาคม ป 2547 โดยจัดเปนตลาดน้ําในรูปแบบ
ใหม คือตลาดน้ํายามเย็น เพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรมการทองเที่ยวทางน้ํา คือการใหบริการนําชมหิ่งหอยในชวงค่ําคืน
และเพื่อหลีกเลี่ยงจากการแขงขันกับตลาดน้ําแหงอื่น ๆ ที่มีการจัดตลาดน้ําในชวงเชา กิจกรรมในตลาดน้ํายามเย็นอัมพ
วาเริ่มจากเวลาประมาณ 3-4 โมงเย็นจนถึงประมาณ 2 ทุม โดยในชวงแรกจัดเฉพาะวันเสารและอาทิตย และไดขยาย
เปนศุกร-เสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ในเวลาตอมา สถานที่จัดตลาดน้ําคือบริเวณปากคลองอัมพวา ซึ่งมี
บันไดทาน้ํา สะพานขามคลอง และทาเทียบเรือเทศบาลอยูแลว และเปนที่ตั้งของตลาดสดและรานคาตาง ๆ ที่ยังคง
เหลืออยูของชุมชน เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางน้ํากับบนบก
เปาหมายเบื้องตนของการรื้อฟนตลาดน้ําอัมพวา คือการเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาในพื้นที่ เพื่อสราง
โอกาสในการประกอบอาชีพและรายไดใหแกประชาชน แตไมไดกําหนดตัวเลขนักทองเที่ยวที่แนนอนไว อยางไรก็ตาม

สถานการณปจจุบัน :
เนื่องจากตลาดน้ําอัมพวาเปนแหลงรวมของอาหารและขนมนานาชนิด รวมทั้งมีการจําหนายของที่ระลึก
สําหรับนักทองเที่ยวอีกดวย ในวันที่มีการจัดตลาดน้ําบริเวณนี้จะคึกคักมาก เพราะจะมีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวเขา
มาในบริเวณนี้หลายพันคน สวนในวันที่ไมมีการจัดตลาดน้ํา บริเวณนี้จะเงียบ มีผูคนบางตา
จากการที่มีนักทองเที่ยวเขามาในบริเวณตลาดน้ําอัมพวาเปนจํานวนมาก ทําใหมีปญหาดานความแออัดคับคั่ง
ของผูคน เนื่องจากถนนและทางเดินริมคลองมีขนาดเล็ก มีพื้นที่ลงสูบันไดทาน้ําจํากัด ประกอบกับอาคารรานคาตาง ๆ
เปนเรือนแถวริมน้ํา ทําใหนักทองเที่ยวหยุดซื้อสินคาตาง ๆ ตลอดทาง เสนทางเดินที่ไมเปนเสนทางแบบวงบรรจบทําให
นักทองเที่ยวที่เดินไปแลวตองเดินกลับทางเดิม เปนการเพิ่มความแออัดคับคั่งของผูคนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสัญจรบน
สะพานคนเดินขามคลองซึ่งมีอยูเพียงแหงเดียวในบริเวณนี้ และยังเปนจุดที่นักทองเที่ยวหยุดถายภาพตลาดน้ํา ทําให
การสัญจรตองติดขัดเปนอยางมาก ปญหาที่เกิดขึ้นนี้ ควรไดรับการแกไขโดยเรงดวน เพื่อไมใหนักทองเที่ยวเกิดความ
เบื่อหนายจากความไมสะดวกในการทองเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพของตลาดน้ําในการรองรับนักทองเที่ยวที่มีแนวโนมเพิ่ม
มากขึ้นในอนาคต
แนวทางการดําเนินการ :
เพื่อลดความแออัดคับคั่งของนักทองเที่ยว สมควรปรับปรุงบริเวณตลาดน้ํายามเย็นโดยการขยายพื้นที่ตลาด
น้ําเขาไปดานในคลอง ซึ่งมีบันไดทาน้ําบริเวณตลาดสดเทศบาลอยูแลวและควรจัดสรางบันไดทาน้ําเพิ่มขึ้นอีกแหงหนึ่ง
บริเวณฝงตรงขาม เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถซื้อของในเรือไดโดยสะดวก และเพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถเดินเที่ยว
แบบวงบรรจบไดโดยไมตองยอนกลับมาทางเดิม และลดความคับคั่งของผูคนบนสะพานคนเดินขามคลองอัมพวาที่มีอยู
แหงเดียวในบริเวณนี้ จึงควรจัดสรางสะพานคนเดินขามคลองอัมพวาเพิ่มขึ้นอีกแหงหนึ่ง พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับ
สะพานแหงใหม ไดแก บริเวณติดกับสะพานเดชาดิศรที่เปนเสนทางรถยนต โดยสรางสะพานคนเดินขนานไปกับสะพาน
เดชาดิศรใหมีลักษณะคลายกับสะพานคนเดินขามคลองเดิม เพื่อใหกลมกลืนกับสภาพถูมิทัศนของตลาดน้ําในปจจุบัน
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เราสามารถประเมินผลสําเร็จของนโยบายไดจากสิ่งที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ผานมา และสถานการณในปจจุบันของตลาดน้ํา
ยามเย็นอัมพวา ซึ่งมีนักทองเที่ยวเขามายังบริเวณตลาดน้ําอัมพวาในวันที่มีการจัดตลาดน้ํายามเย็นเฉลี่ยวันละกวา
2,000 คน จากเดิมที่ไมมีนักทองเที่ยวแมแตคนเดียว ทั้งนี้ ไมนับชวงเทศกาลที่มีนักทองเที่ยวมากขึ้นเกือบเทาตัว
ในดานกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้น ปจจุบัน มีเรือพายขายของประมาณ 30-50 ลํา ซึ่งหากเปนชวงเทศกาลก็จะมี
เรือมากขึ้น แตหากเปนชวงหนาแลง น้ํานอยก็จะมีจํานวนเรือลดลง มีเรือใหบริการนําเที่ยวและนําชมหิ่งหอยกวา 50 ลํา
จากเดิมที่มีการใชเรือนอยมาก นอกจากการขายของในเรือแลว ตลาดน้ํายามเย็นยังกอทําใหเกิดรานคาและแผงลอยขาย
อาหาร ขนม ของฝาก และสถานที่ใหบริการนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณ 100 แหงในบริเวณโดยรอบ ทําใหเมืองที่เคย
ซบเซา กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง โดยภาพรวมแลวสรุปไดวานโยบายการรื้อฟนตลาดน้ําอัมพวาประสบความสําเร็จ
คอนขางสูง
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แผนที่แสดงพื้นที่ดําเนินการ
ภาพที่ 2.35 แผนที่แสดงพื้นที่ดําเนินการ ชุมชนอัมพวา
2.8.3 ขอเสนอแนะในการวิเคราะหเพื่อกําหนดนโยบายการพัฒนาเมือง
การวิเคราะหสภาวการณ (SWOT analysis) และตารางทาวส (TOWS matrix) เปนเครื่องมือที่ใชในการ
วิเคราะหที่ชวยในการกําหนดนโยบายเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาเมืองที่นําไปสูวิสัยทัศนที่กําหนด กระบวนการทํางาน
ตองการการมีสวนรวมของประชาชนคอนขางมาก การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจึงเปนทางเลือกที่ดีที่สุดในการทํางาน
ปญหาอีกประการหนึ่งในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นและการวางผังเมืองรวมแบบบูรณาการ คือ วันเวลาที่เริ่มตนของ
แผน และวันเวลาที่สิ้นสุดของแผน ซึ่งอาจไมตรงกัน จําเปนตองมีการปรับชวงเวลาใหสอดคลองกัน สวนจะปรับอยางไร
นั้น ขึ้นอยูกับสถานการณและความเหมาะสมของแตละพื้นที่

3.1 หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการออกแบบโปรแกรม คอมพิวเตอรเพื่อใชในการวิเคราะหเพื่อวางผังเมืองรวม ในที่นี้ใชโปรแกรม
Microsoft Excel เพื่อความงายและสะดวกตอการนําไปใชงานโดยมีแนวทางดังตอไปนี้
1) สามารถใชงานเพื่อรองรับการปอนขอมูลในรูปแบบ “ฟอรม” ไดงาย
2) สามารถรองรับการสรางสูตรคํานวณความสัมพันธของตัวแบบแตละตัวแบบได
3) เปนโปรแกรมที่สามารถใชงานไดบนเครื่องคอมพิวเตอรทั่วไปทีไ่ มตองใชสมรรถนะสูง
4) เปนโปรแกรมที่สามารถทํางานแบบเครื่องเดียว (stand alone) ได
5) สามารถสงออกขอมูลเพื่อนําไปประมวลผลที่โปรแกรมประเภทอื่นในเชิงฐานขอมูลได (database export)
6) มีความยืดหยุนในการปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติมได (customization)
3.2 วิธีการ
วิธีการพัฒนาโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อใหสามารถใชงานกับตัวแบบมาตรฐานผังเมืองมีขั้นตอน
ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การรับขอมูลโดยผูใ ชงานผาน “ฟอรม”
ขั้นตอนที่ 2 การสรางสูตรคํานวณ และ ความสัมพันธระหวางสูตรคํานวณ
ขั้นตอนที่ 3 การนําเขาแผนที่ และวิธีการปอนขอมูลที่สัมพันธกับแผนที่
ขั้นตอนที่ 4 การแสดงผลขอมูลในเชิงกราฟก
ขั้นตอนที่ 1 การรับขอมูลโดยผูใ ชงานผาน “ฟอรม” มีวิธีการในการออกแบบดังตอไปนี้
1) ใหผูใชปอนขอมูลในชองที่กําหนดดวย “สี”
2) แทรกขอคิดเห็นเพื่ออธิบายเกี่ยวกับขอมูลทีก่ ําลังจะกรอก
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บทที่ 3 แนวทางการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชในการวิเคราะห
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ภาพที่ 3.1 ตัวอยางแสดงการอธิบายเกี่ยวกับขอมูลที่ตองการกรอก
3) สราง “Data Validation” เพื่อรับขอมูลที่ถูกตอง เชน ตัวเลข กับ ตัวอักษร

ภาพที่ 3.2 ตัวอยางการแสดง Data Validation เพื่อรับขอมูลที่ถูกตอง
4) เมื่อผูใชปอนขอมูลแลว ชองขอมูลจะเปลี่ยนเปน “สีอื่น” เพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลง โดยใช “การ
จัดรูปแบบตามเงื่อนไข”

ภาพที่ 3.3 ตัวอยางแสดงการปอนขอมูล

5) แยกแยะขอมูลตัวแบบมาตรฐานแตละเรื่องดวย “เวิรกชีต (worksheet)”
ภาพที่ 3.4 เวิรกชีต ขอมูลตัวแบบมาตรฐานในแตละเรื่อง

Application)

ภาพที่ 3.5 โปรแกรมเพิ่มเติม VBA (Visual Basic for Application)
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6) พัฒนาโปรแกรม เพิ่มเติมเพื่อชวยในการเขาถึงตัวแบบแตละเรื่องดวย VBA (Visual Basic for
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ขั้นตอนที่ 2 การสรางสูตรคํานวณ และ ความสัมพันธระหวางสูตรคํานวณ
เนื่องจากโปรแกรม Microsoft Excel มีความสามารถในการการสรางสูตรคํานวณ และ ความสัมพันธระหวาง
สูตรคํานวณ ทั้งในเชิงสูตรคํานวณทางคณิตศาสตร การเงิน และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่ซับซอนได การพัฒนา
โปรแกรมในสวนสูตรคํานวณและความสัมพันธ จึงสามารถใชงานไดโดยตรงจากวิธีการของตัวแบบแตละวิธี
ขั้นตอนที่ 3 การนําเขาแผนที่ และวิธีการปอนขอมูลที่สัมพันธกับแผนที่
เนื่องจากการนําเขาแผนที่และการปอนขอมูลที่สัมพันธกับแผนที่ เปนการสรางความสัมพันธขอมูลเชิง กราฟก
(graphic data) และ ขอมูลเชิงตัวเลข หรือเชิงบรรยาย การออกแบบโปรแกรมมีแนวทางและขั้นตอนดังนี้
1) ใหผูใชเตรียมรูปแบบไฟลขอ มูลภาพแผนที่ที่ใชนําเขา ใชรูปภาพประเภท “JPEG” (เนื่องจากเปน
รูปแบบที่ใชงานเปนมาตรฐาน ขนาดขอมูลไมใหญมาก และมีคุณภาพภาพที่คอนขางชัดเจน) โดยในตัวแผนที่ ควรมี
“พิกัด” สําหรับการอางอิงตําแหนงตาง ๆ ที่จําเปนตองใชและสัมพันธกับตัวแบบที่ตองการใชงาน (รายละเอียดและ
ตัวอยางของแผนที่ ดูไดจากภาคผนวก)

ภาพที่ 3.6 ตัวอยางแผนที่ขอบเขตผังเมืองรวมราชบุรี

2) ปรับขนาดแผนที่ใหเหมาะสมและมีระยะที่สอดคลองกับขนาดของเซลลที่กาํ หนดไว โดยการคลิก
เมาสเลือกที่เสนแบงระหวางชื่อเซลล ทั้งแถวและคอลัมน โดยกําหนดขนาดในหนวยของ “พิกเซล (pixels)” ใหเทากัน

ป ่เหลี่ยม จากกเมนู รูปราง (shapes) และกําหนดพื้นหลลังโดยการ
3) นําเขาภาพแผนที่ที่ตองกาาร โดยสรางรูปสี
น ว จากปุม “แฟม” ใหหเปนรูปภาพแผผนที่ ที่เตรียมไว
ม จากนั้นปปรับคา “ควาามโปรงใส”
เลือกเติมรูรปภาพหรือพื้นผิ
(transpaarency) ตามคววามเหมาะสม เพื่อใหเห็นขอมูมลที่กรอกซอนทั
น บไป

ภาพที่ 3.88 ขั้นตอนการนํนําเขาแผนที่
4) ปรับขนาดแแผนที่ใหเหมาะะสมและมีระยะะที่สอดคลองกักับขนาดของเซลลลที่กาํ หนดไว ตามรูปแบบทีที่โปรแกรม
กําหนดใหห (template) ตามลักษณะของแตละพื้นที่ โดยการคลิกเลืลือกที่มุมของรูรูปแผนที่
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ภาาพที่ 3.7 การปรับขนาดเซลลทัท้งแถวและสดดมภ
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ภาพที่ 3.9 การปรับขนนาดแผนที่
ล งตัวเลขที่สัมพันธกับแผนนที่ เพื่อนําไปสรรางรูปแบบผลลัพธแบบกราฟฟก จากนั้น โปปรแกรมจะ
5) กรอกขอมูลเชิ
ทําการคํานวณความสั
น
มพัพนธและแสดงงผลขอมูลในลักษณะกราฟ
ก
กที่สัมพันธกับแผผนที่

ภาพที่ 3.10 การกรอกขอมูลและผลลัพธแบบกราฟ
บ
กที่สัมพั
ม นธกับแผนทีที่
ทั้งนี้รายละเอียดต
ย างๆ และตัตัวอยางในแตละเรื
ล ่องจะอยูใ น “คูมือการใชโปรแกรมคอมพิ
ป
พิวเตอรโครงกาารตัวแบบ
ค เพื่อวางผัผังเมืองรวม” ซงเป
ซึ่ นเอกสารคูคูกับรายงานการรศึกษาฉบับนี้
มาตรฐานนที่ใชในการวิเคราะห
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ขั้นตอนการวางผังเมืองรวม
การดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ.2518 และแกไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2535 ซึ่งมีขั้นตอนสรุปไดดังตอไปนี้
การวางผังเมืองรวม (ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518)
1. ประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสํารวจ (การสํารวจและกําหนดเขตที่จะดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม)
2. แจงจังหวัดแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม (การแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม และการวางและจัดทําผังรางผัง
เมืองรวม)
3. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองและคณะอนุกรรมการผังเมือง ประสานงานวางผังเมืองรวม
4. การโฆษณา การปดประกาศ การประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ และประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นประชาชน
5. การประชุมคณะกรรมการผังเมือง (พิจารณาใหความเห็นชอบผังรางผังเมืองรวม รางขอกําหนดผังเมืองรวม และราง
บัญชีทายขอกําหนด)
6. การปดประกาศ 90 วันพรอมขอกําหนด (เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียในเขตผังเมืองรวม ไดทราบและตรวจสอบ
แผนผังฯ ขอกําหนด และรางบัญชีทายขอกําหนด)
7. การรวบรวมและพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดสวนเสีย
8. การจัดทําเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย (เพื่อพิจารณาและใหความเห็นชอบ)
9. การเสนอคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายกระทรวงมหาดไทย
10. การเสนอคณะรัฐมนตรี (เพื่อใหความเห็นชอบในหลักการ)
11. การเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เพื่อพิจารณาและตรวจสอบแผนผัง
เมืองรวม ขอกําหนด และรางบัญชีทายขอกําหนด)
12. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
13. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
14. กรมฯ จัดทํารางกฎกระทรวง 10 ชุด ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นชอบ
15. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสงรางกฎกระทรวงใหสํานักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรี
16. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยลงนามกฎกระทรวงผังเมืองรวม
17. กรมฯ จัดพิมพแผนที่ แผนผัง
18. ประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษา
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ภาคผนวก 1 ขั้นตอนและรายละเอียดเกีย่ วกับการวางผังเมืองรวม
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แผนภูมิแสดงขัน้ ตอนการจัดทําผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
แกไขปรับปรุง พ.ศ.2535
รายละเอียดเกี่ยวกับกฎกระทรวงผังเมืองรวม
1. องคประกอบของกฎกระทรวงผังเมืองรวม
1.1 วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
1.2 แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม
1.3 แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนก
1.4 แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง
1.5 รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
1.6 นโยบาย มาตรการ และวิธดี ําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม
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2. การใชบังคับ
กฎกระทรวงมีผลใชบงั คับเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3. อายุ
ใชบังคับไดไมเกิน 5 ป
4. การขยายระยะเวลาใชบังคับ
การขยายระยะเวลาใชบังคับกฎกระทรวงสามารทําได 2 ครั้งๆ ละไมเกิน 1 ป
5. การใชบังคับ
เมื่อกฎกระทรวงใชบงั คับแลว หามบุคคลใดใชประโยชนที่ดินผิดไปจากที่กําหนดไวในผังเมืองรวม หรือ
ปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนดของผังเมืองรวมนั้น
6. โทษ
ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
7. การบังคับใช
เจาของหรือผูครอบครองที่ดินไดใชประโยชนที่ดินมากอนที่จะมีกฎกระทรวง ใหใชบังคับผังเมืองรวมและจะใช
ประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไป เมื่อมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว ก็สามารถใชประโยชนที่ดนิ เชนนั้นตอไปได
แตจะขยายหรือเพิ่มเติมใหมากกวาเดิมไมไดหรือถาการใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไปเปนการขัดตอนโยบายของผัง
เมืองรวมในสาระสําคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผัง
เมืองอาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อใหถอื ปฏิบัติตอไปได
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ภาคผนวก 2 เทคนิควิเคราะหและขอมูลอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ
1. การวิเคราะหศักยภาพของพืน้ ผิว (potential surface analysis)
การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ (potential surface nalysis) หรือ “PSA” เปนเทคนิคที่ใชในการ
วิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาเพื่อใชใน “Nottinghamshire/Derbyshire sub-regional
study” ในป 1969 สําหรับการวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาของอนุภาค (sub-region) อยางเปนระบบดวยขอมูล
เชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากตัวแปร (factor) ตาง ๆ ที่เปนตัวกําหนดศักยภาพของพื้นที่ นอกจากนี้ตัวแปรดังกลาว
ยังถูกนําไปใชเปรียบเทียบผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภายใตสมมุติฐานการพัฒนาแบบตาง ๆ อีกดวย
เทคนิค “PSA” มีความคลายคลึงกับเทคนิคการวิเคราะหซีฟปรับปรุง (modified sieve nalysis) ตรงที่มี
การแบงพื้นที่ออกเปนพื้นที่ยอยโดยใชตารางกริด และใหคาคะแนนลงในแตกริด และมีการใหคาน้ําหนักแตตัวแปรแต
ละตัว แตก็มีความแตกตางกันในการกําหนดตัวแปรที่ใชวิเคราะหซึ่งในการวิเคราะหซีฟปรับปรุง ใชตัวแปรที่เปน
อุปสรรคตอการพัฒนาพื้นที่ ขณะที่ “PSA” ใชตัวแปรที่แสดงถึงศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่ นอกจากนี้ “PSA”
ยังใชคะแนนดิบที่เปนหนวยวัดจริงของแตละตัวแปร (เชน ระยะทางเปนเมตร พื้นที่เปนไร ฯลฯ) แลวจึงนํามาปรับให
อยูในมาตรฐานเดียวกัน (เชน ใหคาต่ําสุดเทากับ 0 และสูงสุดเทากับ 100 สําหรับทุกตัวแปร) กอนที่จะนํามาคูณดวย
คาน้ําหนัก
ขั้นตอนการวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่โดยเทคนิค “PSA” สรุปไดดังนี้
1) กําหนดตัวแปรที่จะใชประเมินศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่ และคาน้ําหนักของแตละตัวแปร ซึ่งอาจ
เปนชุดเดียวหรือหลายชุดก็ได
2) แบงพื้นที่ศึกษาออกเปนตารางกริดขนาดที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากขนาดของพื้นที่ โปรแกรมการใช
พื้นที่ในอนาคต และความชัดเจนของผลลัพธทตี่ องการ
3) ใสคะแนนดิบของแตละตัวแปรลงในแตละกริดจนครบทุกตัวแปรและทุกกริด โดยแยกคะแนนของแตละ
ตัวแปรออกจากกันเปนคนละตารางหรือคนละชัน้ ขอมูล
4) แปลงคะแนนดิบในแตละกริดของแตละตัวแปรใหอยูในมาตรฐานเดียวกันโดยใชสูตร
Xi =
โดยที่ Xi
Xmin
Xmax
Wj
K

=
=
=
=
=

Wj * K

Xi - Xmin
Xmax - Xmin

คะแนนในบล็อค i ที่ปรับใหอยูในมาตรฐานเดียวกันแลว
คะแนนดิบในบล็อคที่มีคาต่ําสุด
คะแนนดิบในกริดที่มีคาสูงสุด
คาน้ําหนักของตัวแปร
คะแนนสูงสุดที่ตองการปรับมาตรฐาน โดยคา Xi จะอยูระหวาง O กับ K
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5) รวมคะแนนปรับมาตรฐานถวงน้ําหนักในแตละกริดของทุกตัวแปรเขาดวยกัน
6) นําคะแนนรวมปรับมาตรฐานถวงน้ําหนักที่ไดมาแจกแจงและแบงกลุมเพื่อหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาระดับตาง ๆ (development potential surface)
ในทางปฏิบัติ เราสามารถใชชุดคาน้ําหนักของตัวแปรหลายชุดภายใตสมมุติฐานหรือนโยบายการพัฒนาที่
แตกตางกันไป ซึ่งจะทําใหไดศักยภาพของพื้นผิว (potential surface) หลาย ๆ รูปแบบ สามารถนําไปสังเคราะห
เปนทางเลือกในการพัฒนาที่แตกตางกันไดหลายทางเลือก
อนึ่ง สําหรับในสมการดังกลาวขางตนนั้น เปนการปรับคะแนนทางตรง คือใหคาคะแนนดิบที่มากที่สุดของ
แตละตัวแปรเทากับ K และนอยที่สุดเทากับ 0 ซึ่งในบางครั้งคะแนนดิบที่มีคามากแสดงถึงศักยภาพที่นอยก็ได เชน
ตัวแปรการเขาถึงแหลงงาน ถาเราใชระยะหางจากแหลงงานมาเปนคะแนนดิบ จะพบวายิ่งระยะมากขึ้น ศักยภาพใน
การพัฒนาจะยิ่งลดนอยลง ดังนั้น เราจึงตองปรับทิศใหคะแนนดิบของแตละตัวแปรเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งทํา
ไดงาย ๆ โดยการปรับคาน้ําหนักของตัวแปรใหเปน + หรือ - หรือตามทิศทางที่เหมาะสม
ตัวอยางของประยุกตใช “PSA” ที่ดีที่สุดไดแก “The Coventry-Solihull-Warwickshire sub-regional
study” ในป ค.ศ. 1971 ซึ่ง “PSA” ถูกนํามาใชในการกําหนดทางเลือกยุทธศาสตรในการพัฒนา (alternative
development strategy) โดยการพิจารณาตัวแปรดานตาง ๆ ทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
การวิเคราะหศักยภาพของพื้นทีย่ อยแตละพื้นทีข่ องอนุภาคจัดทําเปน 2 ระดับโดยในชั้นแรกเปนการวิเคราะห
พื้นที่บนตารางกริดขนาด 5 x 5 ตารางกิโลเมตร จํานวน 39 บล็อกจากนั้นจึงใชตารางกริดที่ละเอียดลงไปขนาด 1 x 1
ตารางกิโลเมตร จํานวน 2,316 บล็อก โดยใชตัวแปรทั้งจากภายในและภายนอกอนุภาค
ในการวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่ใชตัวแปร 11 ตัว ประกอบดวย
- ภูมิทัศน (landscape)
- เกษตรกรรม (agriculture)
- การบริการ (services)
- สภาพแวดลอมในการอยูอาศัย (residential environment)
- สิ่งรบกวน (annoyance)
- การเขาถึงแหลงงาน (job access)
- การเขาถึงแรงงาน (labour access)
- การเขาถึงรานคา (shop access)
- การเขาถึงถนน (road access)
- การเขาถึงรถไฟ (rail access)
- การเลือกทางคมนาคมขนสง (choices of transport)
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ภาพแสดงงการคํานวณคาคะแนนรวมปปรับมาตรฐานถถวงน้ําหนักในชชองกริดของเทคคนิค PSA
การวิเคราะหศัศกั ยภาพโดยใชชตวั แปรทั้ง 11 ตัว แบงเปน 3 ครั้งดวยกัน คือ
1) ศักยภาพบนตารางกริดขนาด
ข 5 x 5 ตารางกิ
ต โลเมตรร โดยใชขอมูลปจจุบัน (existting,1969) แลละ
ค
อสรางแน
ง นอนแลว (committed highway nettwork)
โครงขายททางหลวงที่มีโครงการก
2) ศักยภาพบนตารางกริดขนาด
ข 5 x 5 ตารางกิ
ต โลเมตรร โดยใชขอมูลคาดการณ
ล
ในออนาคต (1991))
ข 1 x 1 ตารางกิ
ต โลเมตรร โดยใชขอมูลป
ล จจุบันและโคครงขายทางหลวงที่มี
3) ศักยภาพบนตารางกริดขนาด
โครงการกกอสรางแนนอนนแลว
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เนื่องจากหนวยวัดคะแนนของแตละตัวแปรแตกตางกัน เชน พื้นที่เปนแฮคตารฺระยะทางเปนไมล ฯลฯ จึง
ตองมีการปรับคะแนนใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งในกรณีของ “The Coventry-Solihul Warwickshive sub
regional study ใชวิธีปรับคะแนนของแตละตัวแปรใหมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 100 คะแนน (คา K = 100 ) โดยใหคา
คะแนนต่ําสุดเปน 0 และคาสูงสุดเปน 100 จากนั้นจึงใหคาน้ําหนักตัวแปรแตละตัว จากแบบสอบถามเจาหนาที่ของ
หนวยงานวางแผน 3 หนวยงานและกลุมคนที่กําหนดไว ทําใหไดคาน้ําหนักตัวแปรถึง 42 ชุด เมื่อนําคาน้ําหนักไปคูณ
กับคะแนนที่ปรับใหอยูในมาตรฐานเดียวกันแลว จะไดรูปแบบศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ที่เรียกวาศักยภาพในการ
พัฒนาของพื้นที่ (development potential surface) ซึ่งแสดงผลเปนกราฟกไดถึง 42 พื้นผิว จากนั้นจึงเอาไป
วิเคราะหตอโดยแยกเปน 2 ชุดดวยกัน ชุดแรกรวมเอาพื้นที่ปลูกสรางอาคารในปจจุบันเขาไวดวย สวนชุดที่สอง
พิจารณาเฉพาะที่วางที่ยังไมไดพัฒนาจนถึงป ค.ศ. 1976
จากการวิเคราะหพบวามีตารางกริดขนาด 5 x 5 ตารางกิโลเมตร จํานวน 13 บล็อก ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาสูงที่สุด ผลลัพธดังกลาวถูกสังเคราะหใหเปนยุทธศาสตรการพัฒนา (development strategy) 3 ทางเลือก
บวกกับยุทธศาสตรตามแนวโนม (trend strategy) ที่เพิ่มพิเศษเขาไปรวมเปน 4 ทางเลือก คาน้ําหนักอีก 2 ชุดถูก
เพิ่มเขามา ชุดแรกใหความสําคัญกับภูมิทัศน (landscape) สวนอีกชุดใชกับยุทธศาสตรตามแนวโนมโดยเฉพาะ คา
น้ําหนัก 5 ชุด ถูกนํามาปรับโดยรวมเอาชุดที่เหมือนกันเขาดวยกันจนเหลือเพียง 4 ชุด ซึ่งนํามาใชทํารายละเอียดของ
ทางเลือกยุทธศาสตร 4 ทางเลือก โดยสวนใหญใชการวิเคราะหบนตารางกริดขนาด 1 x 1 ตารางกิโลเมตร ทั้ง 4
ทางเลือก ไดรับการประเมินและคัดเลือกเพื่อเอาทางเลือกที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ
เทคนิค “PSA” และการวิเคราะหซีฟปรับปรุง (modified sieve analysis) มีความคลายคลึงกันมาก ตางกัน
แตเพียงหลักการของการคิด กลาวคือเทคนิคการวิเคราะหซีฟปรับปรุง ใชวิธีกันเอาพื้นที่ที่ไมเหมาะสมออก ขณะที่
เทคนิค “PSA” ใหคะแนนแกพื้นที่ที่มีศักยภาพ (หรือเหมาะสม) ในการพัฒนาในสวนของรายละเอียดปลีกยอยนั้น การ
วิเคราะหซีฟปรับปรุงใชการกันพื้นที่ที่ไมเหมาะสมออกตั้งแตแรก (veto) ทําใหไมตองเสียเวลามาคํานวณตัวเลข
ในชวงกริดที่กันออก และใหคะแนนขอจํากัดหรืออุปสรรคโดยตรงโดยไมตองมีการปรับฐานของคะแนนของแตละตัว
แปรใหอยูในมาตรฐานเดียวกันเหมือนกับ “PSA”
โดยทั่วไปแลวผลของการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่โดยใชเทคนิคทั้งสองมักจะออกมาเหมือนหรือ ใกลเคียง
กัน แตเมื่อพิจารณาจากความสะดวกในการสรางเวิรกชีต และขั้นตอนการทํางานที่เขาใจงายไมซับซอนแลวเทคนิค
การวิเคราะหซีฟปรับปรุงมีความเหมาะสมกวา ซึ่งจะไดนําไปพัฒนาเปนตัวแบบ (model) ในการวิเคราะหหาพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมในการพัฒนาตอไป

2. สาธารณูปการในเมืองราชบุรี
1) นันทนาการ
ที่ตั้ง
ลําดับ

รายการ
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หมูบาน

ถนน

ตําบล

1

ศูนยสุขภาพราชบุรี

เทศบาล

ถนนหลังศาลากลาง

หนาเมือง

2

เวทีมวยหลวงยกกระบัตร

โรงชาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

ดอนตะโก

3

สโมสรลูกเสือชาวบาน

โรงชาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

ดอนตะโก

4

สวนเฉลิมพระเกีรติ 72 พรรษา มหาราช

5

สวนสุขภาพ

6

สวนสาธารณะเจาพระยาจักรี

7

สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราช
สมบัติ 60 ป

8

2) สถาบันการศึกษา
ที่ตั้ง
ลําดับ

รายการ
หมูบาน

ถนน

2

โรงเรียนวัดทาโขลง (พยุงประชานุกูล)

ทาแจ

3

เทศบาล

4

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)
โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชานอย
พานิช)

เจดียหัก

ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3291

เจดียหัก

5

โรงเรียนวัดทายเมือง

ใตทายเมือง

ถนนรถไฟ

บางปา

6

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชองลม)

เทศบาล

7

โรงเรียนวัดโพธิ์ราชบูรณะ

คลองแค

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3088 บางปา

8

โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร)

เทศบาล

ถนนสัตตนารถ

หนาเมือง

9

โรงเรียนอนุบาลภัททณี

เทศบาล

ถนนเพชรเกษม

หนาเมือง

10

วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี

เทศบาล

ถนนสัตตนารถ

หนาเมือง

11

โรงเรียนราชบุรีพิบูลสงครามอุปถัมภ

เทศบาล

ถนนไกรเพชร

หนาเมือง

12

โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ

เทศบาล

ถนนไกรเพชร

หนาเมือง

13

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

เทศบาล

ถนนสุริยวงค

หนาเมือง

14

โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ชวงสุวนิช)

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

เจดียหัก

15

วิทยาลัยพยาบาลราชบุรี

ถนนคฑาธร

หนาเมือง

เทศบาล

ถนนทาแจ

ตําบล
หลุมดิน
หนาเมือง

หนาเมือง

ที่ตั้ง
ลําดับ

รายการ
หมูบาน

ถนน

ตําบล

โรงเรียนวัดดอนตะโก

ดอนตะโก

ถนนแมนรําลึก

ดอนตะโก

17

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เทศบาล

ถนนสายฝนรวมใจ

หนาเมือง

18

โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห)

เทศบาล

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3088 หนาเมือง

19

โรงเรียนนารีวิทยา

เทศบาล

ถนนราษฎรยินดี

หนาเมือง

20

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

เทศบาล

ถนนศรีสุริยวงศ

หนาเมือง

21

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ถนนศรีสุริยวงศ

หนาเมือง
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3) สถานบริการสาธารณสุข อนามัย โรงพยาบาล
ที่ตั้ง
ลําดับ

ระบบสาธารณูปการ
หมูบาน

ถนน
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข
3291

ตําบล

1

สถานีอนามัยตําบลเจดียหัก

เจดียหัก

เจดียหัก

2

อนามัยบานพงสวาย

บานคลองแค

3

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองราชบุรี

เทศบาล

ถนนสัตตนารถ

หนาเมือง

4

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

เทศบาล

ถนนเพชรเกษม

หนาเมือง

5

โรงพยาบาลแมและเด็กจังหวัดราชบุรี

เทศบาล

6

โรงพยาบาลราชบุรี

เทศบาล

บางปา

หนาเมือง
ถนนสมบรูณกุล

หนาเมือง

4) สถาบันราชการ
ที่ตั้ง
ลําดับ

รายการ
หมูบาน

ถนน

ตําบล

1

สํานักงานโครงการชลประทานราชบุรี

คลองบางสองรอย

ถนนทาแจ

หลุมดิน

2

โครงการชลประทานราชบุรี

คลองบางสองรอย

ถนนทาแจ

หลุมดิน

3

องคการบริหารสวนตําบลหลุมดิน

คลองบางสองรอย

ถนนทาแจ

หลุมดิน

4

สํานักงานสื่อสารไปรษณียเขต 7

โรงชาง

ถนนเพชรเกษม

หนาเมือง

สํานักงานการประปาเทศบาลตําบลหลักเมือง

บานใตทายเมือง

5

สํานักงานการไฟฟาราชบุรี การไฟฟาสวนภูมิภาค

6

สํานักงานปาไมจังหวัดราชบุรี

7
8

บางปา
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

เจดียหัก

เทศบาล

ถนนเจดียหัก

หนาเมือง

มูลนิธิประชานุกูลราชบุรี

เทศบาล

ถนนวรเดช

หนาเมือง

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เทศบาล

ถนนเจดียหัก

หนาเมือง

ที่ตั้ง
ลําดับ

รายการ
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หมูบาน

ถนน

ตําบล

9

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี

เทศบาล

ถนนวรเดช

หนาเมือง

10

สํานักงานเหลากาชาด

เทศบาล

ถนนสัตตนารถ

หนาเมือง

11

หอประชาคมราชบุรี

เทศบาล

ถนนบานปรก

หนาเมือง

12

ภาคบริการโลหิตแหงชาติเขต 4

เทศบาล

ถนนเจดียหัก

หนาเมือง

13

ศาลแขวงราชบุรี

เทศบาล

ถนนเจดียหัก

หนาเมือง

14

มูลนิธิประชานุเคราะห

เทศบาล

ถนนบานปรก

หนาเมือง

15

สโมสรโรตารี่

เทศบาล

ถนนบานปรก

หนาเมือง

16

โรงเจซินเฮงตั้ว

เทศบาล

ถนนบานปรก

หนาเมือง

17

สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองราชบุรี

เทศบาล

ถนนมนตรีสุริยวงศ

หนาเมือง

18

สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่6

เทศบาล

ถนนศรีสุริยวงศ

หนาเมือง

19

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

เทศบาล

ถนนศรีสุริยวงศ

หนาเมือง

20

ที่ทําการไปรษณียโทรเลขราชบุรี

เทศบาล

ถนนมนตรีสุริยวงศ

หนาเมือง

21

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต1

เทศบาล

ถนนศรีสุริยวงศ

หนาเมือง

22

ที่ทําการทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย

เทศบาล

ถนนไกรเพชร

หนาเมือง

23

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

เทศบาล

ถนนศรีสุริยวงศ

หนาเมือง

24

สหกรณออมทรัพยครู

เทศบาล

ถนนศรีสุริยวงศ

หนาเมือง

25

สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

เทศบาล

ถนนศรีสุริยวงศ

หนาเมือง

และบุคลากรทางการศึกษา(สกสค)
26

โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี

เทศบาล

ถนนมนตรีสุริยวงศ

หนาเมือง

27

เรือนจํากลางราชบุรี

เทศบาล

ถนนมนตรีสุริยวงศ

หนาเมือง

28

สํานักงานศาลยุติธรรมจังหวัด

เทศบาล

หนาเมือง

29

โรงสูบกรองน้ํา การประปาราชบุรี หนวยที่ 2

เทศบาล

หนาเมือง

30

โรงสูบกรองน้ํา การประปาราชบุรี

เทศบาล

ถนนมนตรีสุริยวงศ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข
3088
ทางหลวงแผนดินหมายเลข
3088

31

TOT

เทศบาล

ถนนศรีสุริยวงศ

หนาเมือง

32

เทศบาลเมืองราชบุรี

เทศบาล

ถนนศรีสุริยวงศ

หนาเมือง

33

สํานักงานเทศบาลเมืองราชบุรี

เทศบาล

ถนนศรีสุริยวงค

หนาเมือง

34

ศูนยปฏิบัติการประมงจังหวัดราชบุรี

เทศบาล

ถนนสุริยวงค

หนาเมือง

35

สํานักงานสถิติจังหวัด

เทศบาล

ถนนคฑาธร

หนาเมือง

หนาเมือง

ที่ตั้ง
รายการ
หมูบาน
36

สถานีรถไฟราชบุรี

37

สถานีขนสงผูโดยสาร จังหวัดราชบุรี

38

ศาลจังหวัดราชบุรี

39

สํานักงานการเกษตรเศรษฐกิจที่ 16

40

ศูนยระบาดวิทยาภาคกลาง จังหวัดราชบุรี

41

สํานักงานอัยการจังหวัดเขต 7

42

ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

43

สถานีไฟฟายอยราชบุรี 1 เขต 1

44

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

45

ศูนยกีฬา

46
47

เทศบาล

ถนน

ตําบล

ถนนคฑาธร

หนาเมือง

ถนนศรีสุริยวงศ

หนาเมือง

เทศบาล

ถนนสุริยวงค

หนาเมือง

เทศบาล

ถนนเสือปา

หนาเมือง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

หนาเมือง

เทศบาล

ถนนหลังศาลากลาง

หนาเมือง

เทศบาล

ถนนหลังศาลากลาง

หนาเมือง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

หนาเมือง

เทศบาล

ถนนหลังศาลากลาง

หนาเมือง

สํานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี

เทศบาล

ถนนหลังศาลากลาง

หนาเมือง

ที่วาการอําเภอเมืองราชบุรี
ศูนยควบคุมโรคเรื้อนเขต 4 ราชบุรี กรมควบคุม
โรคติดตอ

เทศบาล

ถนนหลังศาลากลาง

หนาเมือง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

หนาเมือง

48

สํานักงานจัดรูปที่ดิน

เทศบาล

ถนนเสือปา

หนาเมือง

49

สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี(ส.ป.ก.)

เทศบาล

ถนนเสือปา

หนาเมือง

50

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

เทศบาล

ถนนเสือปา

หนาเมือง

51

สํานักงานสรรพากรจังหวัดราชบุรี

เทศบาล

ถนนเสือปา

หนาเมือง

52

สํานักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

สระสวาสดิ์

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3208 เจดียหัก

53

สํานักงานปศุสัตวจงั หวัดราชบุรี

เทศบาล

ถนนเสือปา

หนาเมือง

54

สํานักงานโยธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี(อาคารวิจัย)

เทศบาล

ถนนเสือปา

หนาเมือง

55

ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน

เทศบาล

ถนนเสือปา

หนาเมือง

56

สํานักงานการคาภายใน

เทศบาล

ถนนเสือปา

หนาเมือง

57

หองสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"

เทศบาล

ถนนเสือปา

หนาเมือง

58

สํานกงานประกันภัยจังหวัดราชบุรี

เทศบาล

ถนนเสือปา

หนาเมือง

59

หนวยบริการทางชางกรมทรัพยากรธรณี

สระสวาสดิ์

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3208 เจดียหัก

60

สถานีสบู น้ํา อบต.บานไร

เตาปูน

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3088 บานไร

61

สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

ดอนตะโก

ถนนเสือปา

62

องคการบริหารสวนตําบลบานไร

เตาปูน

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3088 บานไร

63

สถานีอนามัยบานไร

เตาปูน

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3088 บานไร

หนาเมือง

173

ลําดับ

ที่ตั้ง
ลําดับ

รายการ

174

หมูบาน

ถนน

ตําบล

64

แขวงการทางจังหวัดราชบุรี

เขามอ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

เจดียหัก

65

ศูนยเครื่องมือกล องคการบริการสวนจังหวัดราชบุรี

โรงชาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

เจดียหัก

66

ศูนยอนามัยสิ่งแวดลอมเขต 4 ราชบุรี

ดอนแจง

ถนนสมบรูณกุล

ดอนตะโก

67

ระบบประปาบานเตาปูน

เตาปูน

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3088 บานไร

71

สระสวาสดิ์

72

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคตะวันตก
ศูนยความปลอดภัยในการทํางานภาคตะวันตก จังหวัด
ราชบุรี

73

สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี

74

ศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี

โรงชาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

ดอนตะโก

75

สถานีผสมเทียมอําเภอเมืองราชบุรี กรมปศุสัตว

โรงชาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

ดอนตะโก

76

ประปาหมูบาน

ตากแดด

ถนนทาวอูทอง

คูบัว

77

สถานีควบคุมการจายไฟฟาราชบุรี การไฟฟาสวนภูมภิ าค

ใหมนครบาล

ดอนตะโก

78

สถานีไฟฟาแรงสูงราชบุรี 2

เขามอ

ดอนตะโก

79

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

80

สถานีสบู น้ํา (การประปาผิวดิน )อบต.บานไร

81

สํานักงานการเคหะแหงชาติราชบุรี

82

ทาเทียบเรือเทศบาล

83

สํานักศิลปากรที่ 1 (กรมศิลป) ราชบุรี

ดอนตะโก
ดอนตะโก
ดอนตะโก

5) สถาบันศาสนา และพื้นที่อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ที่ตั้ง
ลําดับ

รายการ
หมูบาน

ถนน

ตําบล

2

วัดศิริเจริญเนินหมอ

บานโคกหมอ

โคกหมอ

3

วัดสุรชายาราม (วัดหลุมดิน)

คลองบางสองรอย

ถนนทาแจ

หลุมดิน

4

วัดทาโขลง

ทาแจ

ถนนทาแจ

หลุมดิน

5

วัดพญาไม

พญาไม

6

ศาลเจาแมทับทิม

เทศบาล

7

วัดมหาธาตุวรวิหาร

เทศบาล

8

วัดอัมรินทราราม

วัดตาล

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

โคกหมอ

9

ศาลเจาพอเขาตก

เทศบาล

ถนนทาเสา

หนาเมือง

โคกหมอ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

หนาเมือง
หนาเมือง

ที่ตั้ง
รายการ
หมูบาน

ถนน
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3291

ตําบล

10

วัดเจติยาราม

เจดียหัก

เจดียหัก

11

วัดเขาเหลือ

เทศบาล

12

วัดทายเมือง

ใตทายเมือง

13

วัดชองลม

เทศบาล

14

วัดโรงชาง

เทศบาล

ถนนเจดียหัก

หนาเมือง

15

ศาลเจาพอเขางู

เทศบาล

ถนนเจดียหัก

หนาเมือง

16

ศาลเจาพอกวนอู

เทศบาล

ถนนวรเดช

หนาเมือง

17

วัดศรีสุริยวงศาราม

เทศบาล

ถนนเจดียหัก

หนาเมือง

18

วัดเกาะนัมมทาปทวสัญชาราม

เทศบาล

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3088

บางปา

19

วัดสัตตนารถปริวัตร

เทศบาล

ถนนสัตตนารถ

หนาเมือง

20

สํานักเนกขัมมะจาริณี

เทศบาล

ถนนสัตตนารถ

หนาเมือง

21

วัดศรีชมภูราษฎรศรัทธาราม

เทศบาล

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3088

หนาเมือง

22

วัดเทพอาวาส

เทศบาล

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3088

หนาเมือง

23

ศาลหลื่อโจวเซียนซือ

เทศบาล

ถนนไกรเพชร

หนาเมือง

24

ศาลเจาพอโพธิ์ทอง

เทศบาล

ถนนศรีสุริยวงศ

หนาเมือง

25

สุสานมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี

เทศบาล

ถนนเพชรเกษม

หนาเมือง

26

วัดทุงตาล

เขามอ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

เจดียหัก

27

ศูนยมิซซังคาทอลิก ราชบุรี

เทศบาล

ถนนสมบรูณกุล

หนาเมือง

28

วัดเขาวัง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

เจดียหัก

29

วัดธรรมวิโรจน

คลองเรือ

บางปา

30

วัดบานไร

โพธิ์คู

บานไร

31

วัดเขาชะงุม

โพธิ์คู

บานไร

32

วัดศาลเจา

ในเกาะ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3088

คุงกระถิน

33

มัสยิดมัมบะอิ้ลคอยรอต

ดอนตะโก

ถนนแมนรําลึก

ดอนตะโก

34

ศาลเจาพระยาจักรี

โรงชาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

ดอนตะโก

35

ศาลเจา

ดอนแจง

36

วัดดอนตะโก

ดอนตะโก

37

ศาลเจาแมแกนจันทร

เขาแกนจันทร

38

วัดราษฎรศรัทธาธรรม (วัดตากแดด)

ตากแดด

หนาเมือง
ถนนรถไฟ

บางปา
หนาเมือง

ดอนตะโก
ถนนแมนรําลึก

ดอนตะโก
เจดียหัก

ถนนทาวอูทอง

คูบัว

175

ลําดับ

ที่ตั้ง
ลําดับ

รายการ

176

หมูบาน

ถนน

ตําบล

39

สุสานมูลนิธิประชาสงเคราะห

ดอนแจง

ดอนตะโก

40

วัดดอนแจง

ดอนแจง

41

วัดบานใหมนครบาล

ใหมนครบาล

42

ศาลเจาพอหลักเมืองราชบุรี

43

เจดียหัก

เจดียหัก

ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3291

เจดียหัก

44

พระบรมราชานุสาวรีย

โรงชาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

ดอนตะโก

ถนนวิทิศวรการ

ดอนตะโก
ดอนตะโก

ภาคผนวก 3 การจัดสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ

08.30 - 09.00 น.
09.00 - 09.15 น.
09.15 - 10.15 น.

10.15 - 10.30 น.
10.30 - 11.30 น.
11.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปดการประชุม
การนําเสนอตัวแบบ (model) ที่ใชในการวิเคราะห ดวย
คอมพิวเตอร
ในการวางผังเมืองรวม โดย รศ.ดร. วรรณศิลป พีรพันธุ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
คณะฯ
พักรับประทาน ชา - กาแฟ
การนําเสนอตัวแบบที่ใชในการวิเคราะหฯ (ตอ)
ซัก - ถาม - อภิปราย
ปดการประชุมสัมมนา และรับประทานอาหารกลางวัน

177

กําหนดการสัมมนา เรื่องโครงการศึกษาตัวแบบมาตรฐานที่ใชในการวิเคราะหเพื่อวางผังเมืองรวมเมื่อวัน
อังคารที่ 8 มกราคม ป 2551 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก

รายชื่อผูเขารวมสัมมนา

178

บุคลากร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ - สกุล
รองศาตราจารย ดร.วรรณศิลป พีรพันธุ
รองศาตราจารย ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท
อาจารย ศิริวรรณ ศิริบุญ
ผูชวยศาสตราจารย กวีไกร ศรีหิรัญ
อาจารย ดร.พนิต ภูจินดา
อาจารย ดร.อภิวัฒน รัตนวราหะ
คุณ วันวิสาข มหิทธิหาญ
คุณ นวพันธุ นาคบรรพ
คุณ ตรีชาติ เลาแกวหนู
คุณ พงศพันธ ฉมตุม
คุณ กิตติโชติ บัวใจบุญ

หนวยงาน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กรมโยธาธิการและผังเมือง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ

นฤมล
ปรีชา
ศันสณีย
วิภา
บุษนี
มณีกานต
สิริกุล
ณัทศักดิ์
นภดล
จิตตมาส
ประไพศรี
ชัยชนะ
วนิดา
ปาริยาตร
สุเทพ
สวัสดิ์

ชื่อ - สกุล
คงดิศ
รณรงค
ศิลปเบ็ญจพร
พูนเพียร
แพรวิศวกิจ
ชุมคง
เลี้ยงอนันต
พลายพล
สวาสดิ์ญาติ
ไกรแสงศรี
ตุมทาไม
จียะมาภา
อังคสุวรรณ
ซาลิมี
รัขติยาภรณ
ธัญญะสุขวณิชย

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

คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ

อากร
กุดั่น
ชัยฤทธิ์
มณฑา
ชาลินี
บุญรอด
รัติ์กรณ
ชินเดช
ชัชฎาพร

ชื่อ - สกุล
บัวคลาย
อินทรพรหม
วงศพุฒ
อุนยะพันธุ
กัลยาณมิตร
นรทัต
เองฉวน
จันทรยาง
พรมบุตร

หนวยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง

สถาบันการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
คุณ จารุณี
พิมลเสถียร
คุณ พุฒพรรณี
ศีตะจิตต
คุณ กฤตพร
หาวเจริญ
คุณ ธนิศร
เสถียรนาม
คุณ มานัส
ศรีวณิช
ผูชวยศาสตราจารย สุพักตรา สุทธสุภา
รองศาสตราจารย ดร. นิติชาญ ปลื้มอารมย
ดร. เทอดเกียรติ
ศักดิ์คําดวง
คุณ สุภาพร
แกวกอ เลี่ยวไพโรจน
คุณ วรรณิก
พิชญกานต
ผูชวยศาสตราจารย ฉวีวรรณ เดนไพบูลย
รองศาสตราจารย ชูวิทย
สุจฉายา
คุณ นันทนา
ศิรประภาศิริ

หนวยงาน
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ภาควิชาการออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปตฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะสถาปตฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

บริษัทเอกชน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ

ปฐมากรณ
ดอกออ
ชัญญ
พูนเกษม
น้ําฝน
สถาพร
ศุภธิดา

ชื่อ - สกุล
วิษณุกิจไพบูลย
ปาณะดิษ
ชีวาภรณาภิวัฒน
วิเชียรรัตน
พิพัฒนวงศ
เฉลิมสวัสดิ์วงศ
สุขมวง

หนวยงาน
บริษัท คอนซัลแทนออฟเทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ทีมคอนซัลติ้ง จํากัด
บริษัท ทีมคอนซัลติ้ง จํากัด
บริษัท ทีมคอนซัลติ้ง จํากัด
บริษัท ทีมคอนซัลติ้ง จํากัด
บริษัท ทีมคอนซัลติ้ง จํากัด
บริษัท คอนซัลแทนออฟเทคโนโลยี จํากัด
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ที่
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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ที่
8
9
10
11
12

คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ

วีระวัน
พัชรียา
เฉลิม
สุรสิทธิ์
พงศักดิ์

ชื่อ - สกุล
ฮอศิรมานนท
มิ
จารุพุทธิศิ ิริพจน
แกวกังวาล
ว
จันทรอออ น
เข็มทองง

หนวยงานน
บริษัท คอนซั
ค ลแทนออฟฟเทคโนโลยี จํากััด
บริษัท คอนซั
ค ลแทนออฟฟเทคโนโลยี จํากััด
บริษัท พิสุทธิ์คอนซัล จํจากัด
บริษัท สยามเทค
ส
จํากัด
บริษัท สยามเทค
ส
จํากัด

การรนําเสนอโครงการ

ผูเขารวมสั
ม มมนาใหควาามคิดเห็น

บรรยากกาศภายในหองสั
ง มมนา

ภ
ภาคผนวก
ก 4 การอบบรมโปรแแกรมคอมพิวเตอรเพพื่อการวิเคราะห
กําหนดดการอบรม เรื่อง
วันเสารที่ 2 และวันเสารรที่ 16 กุมภาพั
ภ นธ ป 25551
ณ หองปปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะสถาปตยกรรมศาสตรร จุฬาลงกรณ
ณมหาวิทยาลััย

08.30 - 09.00 น.
09.00 - 09.15 น.
09.15 - 09.45 น.
09.45 - 10.00 น.
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.00 น.
14.00 - 14.15 น.
14.15 - 15.15 น.
15.15 - 15.45 น.
15.45 - 16.00 น.

ลงทะเบียน
แนวคิดในนการใชตัวแบบบ(model)ตตางๆที่ใชในกการวิเคราะหดดวยคอมพิวเตอร
เ
ในการวางงผังเมืองรวมม โดย รศ.ดร. วรรณศิลป พีรพันธุ และะคณะฯ
การใชโปรรแกรม Microosoft Excel ในการวิ
ใ
เคราาะหดา นผังเมืมือง
พักรับประะทาน ชา - กาแฟ
ก
การวิเคราาะหโดยใชตวแบบด
วั
านปรระชากร
การวิเคราาะหโดยใชตวแบบด
วั
านเศรษฐกิจ
พักรับประะทานอาหารรกลางวัน
การวิเคราาะหโดยใชตวแบบด
วั
านกาารใชประโยชนนทดี่ นิ
พักรับประะทานอาหารรวาง
การวิเคราาะหโดยใชตวแบบด
วั
านระบบคมนาคมมและสาธารณ
ณูปโภค
ถาม - ตออบ
ปดการอบบรม
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โคครงการศึกษาตัวแบบบมาตรฐานนที่ใชในกาารวิเคราะหหเพื่อวางผัผังเมืองรวมม
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การถายทอดวิวิธีใชตัวแบบทัทั้งสองครั้งมีเนื้อหาในการอบบรม ซึ่งเริ่มจาากการรับฟงแแนวคิดในการใใชตัวแบบ
(model)ตางๆที่ใชในกาารวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรรในการวางผังเมื
เ องรวม การรใชโปรแกรม Excel ในการวิเคราะห
ดานผังเมืมอง การวิเคราะะหโดยใชตัวแบบบดานประชากกร การวิเคราะหหโดยใชตัวแบบดานเศรษฐกิจ การวิเคราะหหโดยใชตัว
า นการ
แบบดานกการใชประโยชชนที่ดิน การวิเคราะหโดยใชตัตวแบบดานระะบบคมนาคมแและสาธารณูปโโภค และสุดทายเป
ตอบซักถามในการอบรม ซึ่งผูเขารวมสั
ร มมนามาจจากสํานักงานโโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดดตางๆ สํานักมาตรฐาน
ก
ร สํานักวิศวกรรม
ศ
กรมโยยธาธิการและผัผังเมือง และบบริษัทเอกชน
สํานักผังรวมฯ

บรรยากาศศในการอบรม

ผูจัดทํา
กลุมงานมาตรฐาน สํานักงานมาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

คณะผูศึกษาวิจัย
รองศาสตราจารย ดร.วรรณศิลป พีรพันธุ
รองศาสตราจารย ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท
อาจารย ศิริวรรณ ศิริบุญ
อาจารย ดร.อภิวัฒน รัตนวราหะ
อาจารย ดร.พนิต ภูจินดา
ผูชวยศาสตราจารย กวีไกร ศรีหิรัญ
นางสาวน้ําฝน พิพัฒวงษ
นายตรีชาติ เลาแกวหนู
นางสาววันวิสาข มหิทธิหาญ

หัวหนาโครงการ
ผูจัดการโครงการ
ผูเชี่ยวชาญดานประชากร
ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตรการประเมินผลโครงการ
ผูเชี่ยวชาญดานสาธารณูปการและคมนาคม
ผูเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร
ผูชวยนักวิจัย
ผูชวยนักวิจัย
ผูชวยนักวิจัย

คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
นางดวงขวัญ จารุดุล
นางสาวนฤมล คงดิส
นายปรีชา รณรงค
นางสาวศัณสนีย ศิลปเบ็ญจพร
นางสาววิภา พูนเพียร
นางจิตตมาส ไกรแสงศรี
นางสาวประไพศรี ตุมทาไม

สถาปนิกใหญ (ผูบริหาร)
ผูอํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐาน
ผูอํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
ผูอํานวยการสวนนโยบายและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
นักผังเมือง 8ว สํานักพัฒนามาตรฐาน
เจาหนาที่วิเคราะหผังเมือง 6ว สํานักพัฒนามาตรฐาน
เจาหนาที่วิเคราะหผังเมือง 6ว สํานักพัฒนามาตรฐาน

คณะทํางานในคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
นางสาววิภา พูนเพียร
นางสมจิต ปยะศิลป
นายนภดล สวสดิ์ญาติ
นางสาวเพชรรัตน ศรีพัฑฒางกุระ
นางสาวบุษนี แพรวิศวกิจ
นางมณีกานต ชุมคง
นางสาวสิรกิ ุล เลี้ยงอนันต
นางสาวชาลินี กัลยาณมิตร
นายณัทศักดิ์ พลายพล
นางจิตตมาส ไกรแสงศรี
นางสาวประไพศรี ตุมทาไม

นักผังเมือง 8ว สํานักพัฒนามาตรฐาน
วิศวกรวิชาชีพ 8วช (วิศวกรรมโยธา)
สถาปนิก 8วช สํานักสถาปตยกรรม
เจาหนาที่วิเคราะหผังเมือง 8ว สํานักพัฒนามาตรฐาน
นักผังเมือง 8ว สํานักพัฒนามาตรฐาน
วิศวกรรมการผังเมือง
นักผังเมือง 7ว สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
นักผังเมือง 6ว สํานักจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน
พนักงานวิเคราะหผังเมือง สํานักพัฒนามาตรฐาน
เจาหนาที่วิเคราะหผังเมือง 6ว สํานักพัฒนามาตรฐาน
เจาหนาที่วิเคราะหผังเมือง 6ว สํานักพัฒนามาตรฐาน

หนังสือ
ผูจัดทํา
การอางอิง
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บทที่ 1 บทนํา

การวิเคราะหขอมูลเปนงานที่มีความสําคัญยิ่งในกระบวนการวางผังเมืองรวม เนื่องจากเปนการใหคําอธิบายใน
เชิงวิชาการตอปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทําใหการจัดทําแผนผัง การกําหนดนโยบายและโครงการ ตลอดจนกําหนด
มาตรการ เปนเนื้องานของผังเมืองรวม มีการดําเนินงานอยางเปนระบบและถูกตองตามหลักวิชาการ โดยใชขอเท็จจริง
เปนตัวบงชี้ การวิเคราะหขอมูลจึงทําใหการวางผังเมืองรวมมีมาตรฐาน ทั้งในสวนของกระบวนการทํางานและผลลัพธ
ตัวแบบ (model) เปนชุดวิเคราะหสําเร็จรูป มีลักษณะเปนสูตรแสดงหลักเกณฑและวิธีการคิดหาคําตอบอยาง
เปนลําดับขั้นตอน ชวยใหการวิเคราะหเปนไปโดยสะดวก มีความแนนอนในคําตอบที่ไดรับ ตัวแบบการวิเคราะหมีอยูใน
ศาสตรแขนงตาง ๆ เมื่อมีการนํามาใชในการวางผังเมืองรวม ยอมตองการการประยุกตใหเหมาะกับวัตถุประสงคตาม
เนื้อหาของผังเมืองรวม ในเรื่องเกี่ยวกับการอธิบายคุณลักษณะของพื้นที่และชุมชนที่มีการวางผัง การทํานาย คาดหมาย
ชุมชนในอนาคต การกําหนดการใชประโยชนที่ดิน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะในชุมชนใหเพียงพอ
และเหมาะสมกับความสามารถของชุมชน ตัวแบบสําคัญที่พบวามีการนํามาใชอยูเสมอ เชน ตัวแบบในการวิเคราะหพื้นที่
และการใชประโยชนที่ดิน ตัวแบบในการวิเคราะหเศรษฐกิจ ประชากร ตัวแบบในการวิเคราะหการเดินทาง เปนตน
ลวนแตเปนตัวแบบที่ควรกําหนดใหมีการนํามาใชหรือพัฒนาใหเหมาะกับการนํามาใชในการวางผังเมืองรวมของไทย
เพื่อใหกระบวนการวางผังเมืองรวมและผลที่ไดรับมีความถูกตองสมบูรณ นอกจากการใชตัวแบบที่เปนสูตรในการ
วิเคราะหขอมูลแลว ในการวิเคราะหบางเรื่องอาจใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptions) ประกอบกับการใช
ตาราง แผนภูมิและแผนที่
สํานักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นความจําเปนเรงดวนในการจัดทําตัวแบบการวิเคราะหที่
เหมาะสมมาใชในการวางผังเมืองรวมของไทย เพื่อใหการวางผังเมืองรวมที่จะดําเนินการโดยทองถิ่นตอไปขางหนา มี
เครื่องมือชวยใหการวางผังเมืองรวมเปนไปโดยสะดวก ถูกตองตามหลักวิชาการ สรางมาตรฐานการวางผังเมืองรวมให
เปนที่ยอมรับ จึงไดมอบหมายใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศึกษาและจัดทําตัวแบบ
มาตรฐานที่ใชในการวิเคราะหเพื่อวางผังเมืองรวมขึ้น เพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับการวางผังเมืองรวม โดยเฉพาะสําหรับเมือง
ขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งมีทรัพยากรจํากัด นําไปใชประโยชนตอไป
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1.1 หลักการและเหตุผล

1.2 วัตถุประสงค
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1) ใหมีตัวแบบมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหเพื่อวางผังเมืองรวม
2) พัฒนากระบวนการวางผังเมืองรวมใหมีวิธีการคิดเชิงศาสตรอยางเปนระบบ
3) มีเครื่องมือทางวิชาการที่ชว ยทําใหการวางผังเมืองรวมไดมาตรฐาน
1.3 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) มีรูปแบบวิธีการคิดเชิงศาสตรอยางเปนระบบสําหรับปฏิบัติการวางผังเมืองรวม
2) การพิจารณาใหความเห็นทางการผังเมืองเปนไปตามเหตุผลทางวิชาการ
3) กระบวนการวางผังเมืองเปนไปตามวิธีการที่มีมาตรฐานทางวิชาการรองรับ
1.4 ขอบเขตการดําเนินงาน
1) ศึกษาและกําหนดตัวแบบ (model) ที่มีการนํามาใชตามกระบวนการวิเคราะหเพื่อวางผังเมืองรวม ไดแก การ
วิเคราะหเพื่อวางผังการใชประโยชนที่ดิน การวิเคราะหดานนโยบายและโครงการ ตลอดจนการวิเคราะห
ขั้นพื้นฐานเพื่อเขาใจสภาพปจจุบันของชุมชนที่จะวางผัง ทั้งทางดานกายภาพ ประชากรและเศรษฐกิจ การ
วิเคราะหเพื่อประเมินผลผังเมืองรวม พรอมกําหนดขอมูลที่ตองมีในตัวแบบที่ใช
2) นําเสนอจุดมุงหมาย คําอธิบายแนวคิดและหลักเกณฑการวิเคราะห วิธีการดําเนินงาน สูตรที่ใชในการ
วิเคราะหแตละเรื่อง พรอมขอเสนอแนะในการใชงาน
3) ตัวแบบที่จัดทําขึ้นไปประชุมรับฟงความเห็นจากนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในดานการ
วิเคราะหดัวยตัวแบบสาขาที่เกี่ยวของ กอนจัดทํารายงานใหสมบูรณ
4) ถายทอดการใชตัวแบบสูกลุมเปาหมาย ดวยวิธีการฝกอบรม พรอมบันทึกการฝกอบรมในรูปแบบ
เอกสารอิเลคทรอนิคส (CD) ไวสําหรับการใชงานตอไป
1.5 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา
1) รวบรวมขอ มู ล หลั กการ แนวคิดตาง ๆ ที่ใ ชในการวิ เคราะหเพื่อวางผัง เมืองรวม ไดแ ก หลั กการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อการใชประโยชนที่ดิน การวิเคราะหขอมูลทางดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
การวิเคราะหขอมูลทางดานเศรษฐกิจ และการวิเคราะหขอมูลทางดานประชากร เปนตน โดยรวบรวมจาก
หลักการที่กรมโยธาธิการและผังเมืองใชอยูในปจจุบันและเพิ่มเติมในประเด็นที่เหมาะสม
2) ศึกษาหลักเกณฑการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสูตรตาง ๆ ที่ใช เพื่อแสดงเหตุผลและวิธีการ
ที่ไดมา เพื่อกําหนดตัวแบบที่เหมาะสมกับการใชงาน

1.6 ขอจํากัดของการใชตัวแบบมาตรฐานที่ใชในการวิเคราะหเพื่อวางผังเมืองรวม
ตัวแบบมาตรฐานที่ใชในการวิเคราะหเพื่อวางผังเมืองรวมที่จัดทําขึ้นในครั้งนี้ เปนเครื่องมือที่ชวยอํานวยความ
สะดวกในการวิเคราะหขอมูลดานตางๆ สําหรับการวางผังเมืองรวม ซึ่งผลของการวิเคราะหจะมีความถูกตองและ
สามารถนําไปใชประโยชนไดมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1) ขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะห
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหสวนใหญเปนขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งมีหนวยงานที่เกี่ยวของและหนวยงานของกรมโยธาธิ
การและผังเมืองเปนผูจัดเก็บเอง ความถูกตองของขอมูลจึงขึ้นอยูกับผูจัดเก็บและกระบวนการจัดเก็บขอมูล หากขอมูล
ที่จัดเก็บมีความคลาดเคลื่อน ก็จะทําใหผลของการวิเคราะหมีความคลาดเคลื่อนตามไปดวย ดังนั้นในการใชขอมูลทุติย
ภูมิจึงควรใชอยางระมัดระวัง และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในกรณีที่สามารถทําได เพื่อใหมั่นใจวาผลของการ
วิเคราะหจะมีความถูกตองสมบูรณ
นอกจากความถูกตองของขอมูลทุติยภูมิที่นํามาใชแลว ประเด็นที่สําคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับขอมูลที่
นํามาใชในการวิเคราะห ไดแก ฐานของการจัดเก็บขอมูลซึ่งแตกตางกันไปในแตละหนวยงานที่ทําหนาที่จัดเก็บขอมูล
เชน การแบงเขตพื้นที่ ซึ่งอาจมีการแบงไมเหมือนกัน ทําใหการนําขอมูลมาใชรวมกันทําไดยากและอาจกอใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนหากตองนํามาปรับใชรวมกันในกรณีที่จําเปน ในระยะยาวจึงควรมีการปรึกษาหารือหรือปรับฐานการจัดเก็บ
ขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ เพื่อสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นสุดทายที่เกี่ยวกับขอมูลที่ใชในการวิเคราะห ไดแก ความขาดแคลนขอมูลที่จําเปน เนื่องจากยังไมมี
หนวยงานใดจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑมวลรวมของเมืองหรือของเขตผังเมืองรวม ทําใหตองใชขอมูลระดับจังหวัด
มาวิเคราะหและประเมินหาสาขาการผลิตที่สําคัญของเมืองที่วางผังแทน ซึ่งหากไมระมัดระวังและพิจารณาอยางรอบคอบ
ก็อาจสงผลถึงความคลาดเคลื่อนของการวิเคราะหได ในระยะยาวจึงอาจมีความจําเปนที่ทองถิ่นจะตองเริ่มกระบวนการ
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3) กําหนดตัวแบบมาตรฐานที่ใชวิเคราะหเพื่อการวางผังเมืองรวม โดยเปนการทําตัวแบบลงบนโปรแกรม
Microsoft Excel เพื่อใหงายสําหรับการประยุกตใชในการวางผังเมืองรวม
4) จัดการประชุมนักวิชาการผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของเพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแบบที่กําหนด
และปรับปรุงตัวแบบที่ไดจากการบูรณาการดังกลาว กําหนดเปนตัวแบบมาตรฐานที่ใชในการวางผังเมือง
รวม
5) จัดการฝกอบรมใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปนตัวอยาง และบันทึกการฝกอบรมในรูปแบบเอกสาร
อิเลคทรอนิคส (CD) เพื่อการเผยแพรตอไป
6) จัดทํารายงานฉบับสมบูรณตัวแบบมาตรฐานที่ใชในการวิเคราะหเพื่อวางผังเมืองรวม ในรูปเลมเอกสาร
เอกสารอิเลคทรอนิคส (CD) และหนังสืออิเลคทรอนิคส (e-book) โดยจัดทําบนแผน CDในรูปของไฟล
HTML และ PDF พรอมโปรแกรมที่ใชในการอานขอมูล (Acrobat Reader) และระบบการทํางานแบบ
อัตโนมัติ (autorun) เพื่อใหสามารถใชงานจากแผน CD ได บนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ
WINDOWS LINUX และ MACINTOSH OS
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จัดเก็บขอมูลเหลานี้ เพื่อใหสามารถนํามาใชในการวิเคราะหโดยใชตัวแบบมาตรฐานที่จัดทําขึ้นนี้ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และถูกตองสมบูรณ
2) บุคลากรผูทําหนาที่วิเคราะหขอมูล
ดังที่กลาวมาของตนแลววา ตัวแบบมาตรฐานที่ใชในการวิเคราะหเพื่อวางผังเมืองรวมเปนเครื่องมือที่ใชในการ
วิเคราะห ดังนั้นผลของการวิเคราะหจะมีความถูกตองสมบูรณเพียงใด จึงไมไดขึ้นอยูกับขอมูลเพียงอยางเดียว แตยัง
ขึ้นอยูกับผูใชเครื่องมือดวย ดังนั้นบุคลากรผูทําหนาที่ในการวิเคราะหขอมูลโดยใชตัวแบบมาตรฐาน จึงตองมีความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับการใชอุปกรณ ซึ่งไดแก การใชคอมพิวเตอร และโปรแกรม Microsoft Excel นอกจากนี้ยังตองเปนผู
มีความรูเกี่ยวกับเรื่องของเมืองและการวางผังเมืองรวมในบริบทของไทยเปนอยางดี เนื่องจากตองนําผลของการ
วิเคราะหโดยตัวแบบมาตรฐานมาแปลความหมายและนําไปใชประโยชนในการวางผังเมืองรวมตอไป
3) ขอจํากัดของซอฟทแวร
แมวาโปรแกรม Microsoft Excel จะมีประสิทธิภาพสูงมากในการคํานวณสูตรตางๆ ในตาราง แตในดานการ
จัดการเกี่ยวกับแผนที่และขอมูลเชิงพื้นที่แลว ยังมีความสามารถคอนขางจํากัด เนื่องจากไมใชซอฟทแวรทางดานระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) อยางไรก็ตามตั้งแตรุน 2007 เปนตนมา ประสิทธิภาพของโปรแกรมไดเพิ่มมากขึ้น จน
สามารถประยุกตใชในการซอนทับแผนที่ (map overlay) ไดสะดวกในระดับหนึ่ง แมวาเราสามารถใช Microsoft
Excel รุนกอนหนาในการวิเคราะหตัวแบบมาตรฐานดานอื่นๆ ได แตในการวิเคราะหดานการใชประโยชนที่ดินนั้น
เทคนิคการวิเคราะหซีฟ (Sieve analysis) จําเปนตองใชโปรแกรมรุน 2007 ขึ้นไป ซึ่งอาจทําใหหนวยงานตองเสีย
คาใชจายเพิ่มขึ้นในการอัพเกรดซอฟทแวร
1.7 แนวทางในการศึกษาตัวแบบที่ใชในการวิเคราะหเพื่อวางผังเมืองรวม
การศึ ก ษาวิ เ คราะห ส ถานการณ ข องเมื อ ง เพื่ อ ให ท ราบสถานะทางด า นการปกครอง เศรษฐกิ จ สั ง คม
ประชากร การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และสามารถคาดการณแนวโนม (trend) ของการเติบโตของ
เมือง จะเปนประโยชนตอการวางผังเมืองรวมที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนาที่ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม และยังมีบทบาทสนับสนุนทองถิ่นตาง
ๆ ไดแก เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบล ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือ
ผังจังหวัด โดยที่เจาหนาที่ในกรมโยธาธิการและผังเมือง และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาง ๆ มีพื้นฐาน
การศึกษาและประสบการณในการทํางานแตกตางกัน ดังนั้นการกําหนดแนวทางการวิเคราะหใหอยูในขอบเขตที่ควรจึงมี
ความจําเปน เพื่อสรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานขององคกรใหเปนไปในหลักการเดียวกัน
ผังเมืองรวมตามความหมายของไทย หมายถึง แผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุม
ทั่วไป เพื่ อใชเปนแนวทางในการพัฒนา และดํ ารงรัก ษาเมือง และบริเวณที่ เกี่ ยวข อง หรือชนบทในดานการใช
ประโยชนในที่ดิน การคมนาคมและขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดลอม เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคของการผังเมือง ดังนั้น ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อวางผังเมืองรวม จึงเปนขั้นตอนที่ตองวิเคราะหขอมูล
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ในหลายประเด็น เพื่อใหเขาใจถึงสภาพพื้นที่ในปจจุบัน แนวโนมความตองการในอนาคต และแนวทางที่เหมาะสมของ
การใชประโยชนที่ดินแตละบริเวณ
รูปแบบของขอมูลที่นํามาวิเคราะหสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก
1) ตัวแบบ (model) ไดแก ขอมูลเชิงปริมาณ(Quantitative Data)ที่สามารถกําหนดเปนสูตร ตารางการ
คํานวณ และแสดงเปนแผนที่ได ผลของการวิเคราะหจะแสดงในลักษณะของตัวแบบ (model)ได
2) รูปแบบอื่น ๆ ไดแก ขอมูลเชิงคุณภาพ(Qualitative Data) ซึ่งไมสามารถแสดงเปนสูตรและตาราง
คํานวณได การวิเคราะหผลของการวิเคราะหจึงอยูในรูปของการบรรยาย ตาราง แผนภูมิ แผนที่และ
ขอเสนอแนะตาง ๆ
เพื่อใหเกิดความสมบูรณในการวิเคราะหขอมูล เพื่อการวางผังเมืองรวมจึงมีความจําเปนที่จะตองทําการ
วิเคราะหขอมูลทั้งสองลักษณะดังกลาวควบคูกันไป กอนที่นําไปสังเคราะหและสรุปผลเพื่อใหการวางผังเมืองรวมเหมาะ
กับสถานภาพ ศักยภาพ และแนวโนมในการพัฒนาของเมือง ซึ่งสามารถแสดงขอมูลดวยการบรรยาย ตาราง แผนภูมิ
และแผนที่ตอไป
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ขอมูล

ตัวแบบ
(Model)

-

การวิเคราะหขอมูลเพื่อ
การวางผังเมืองรวม

สูตร
ตารางคํานวณ
แผนที่

สังเคราะห
และสรุปผล

รูปแบบอื่น ๆ

-

การบรรยาย
สถิติ
ตาราง
แผนภูมิ
แผนที่

แผนภูมิ 1.1 แนวทางการวิเคราะหขอมูลเพื่อวางผังเมืองรวม

เนื้อหาในบทนี้เปนการอธิบายถึงการวิเคราะหขอมูลเพื่อวางผังเมืองรวมทั้งที่อยูในลักษณะตัวแบบและรูปแบบ
อื่น ๆ โดยเสนอคําอธิบาย หลักการและเหตุผล สูตรและวิธีการ ตลอดจนขอแนะนําในการนําไปใชประโยชน ตัว
แบบมาตรฐานที่นําเสนอตอไปนี้เปนผลของการพิจารณาคัดเลือกเฉพาะตัวแบบที่สามารถนํามาใชประโยชนไดจริงสําหรับ
เมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีเกณฑการพิจารณาคัดเลือกคือ 1) เปนตัวแบบมาตรฐานที่สามารถใชกับเมือง
ตาง ๆ ได 2) สามารถใชขอมูลระดับเมืองที่หาไดโดยไมยุงยากซับซอน 3) สามารถปรับปรุง (up-date) ขอมูลได
โดยไมยุงยาก 4) สามารถใชโปรแกรม Microsoft Excel ได 5) สามารถใชงานไดรวมกัน ระหวางนักผังเมือง
นักวิเคราะห และนักแผนที่

การวิเคราะห
ประชากร
การวิเคราะหสังคม
และวัฒนธรรม

การวิเคราะห
เศรษฐกิจ
การวิเคราะหการ
ใชประโยชนที่ดิน

การวิเคราะหระบบ
สาธารณูปการ

การวิเคราะหระบบ
สาธารณูปโภค
การวิเคราะหระบบ
การคมนาคมขนสง

แผนภูมิ 2.1 การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางผังเมืองรวมและความสัมพันธเชื่อมโยงของการวิเคราะหแตละดาน
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บทที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อวางผังเมืองรวม

ขอบเขตของการวิเคราะหขอมูลเพื่อวางผังเมืองรวม ครอบคลุมการวิเคราะหดานตางๆ ไดแก
• การวิเคราะหประชากร
• การวิเคราะหเศรษฐกิจ
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• การวิเคราะหสังคมและวัฒนธรรม
• การวิเคราะหการใชประโยชที่ดิน
• การวิเคราะหระบบสาธารณูปโภค
• การวิเคราะหการคมนาคมขนสง
• การวิเคราะหระบบสาธารณูปการ
ซึ่งการวิเคราะหขอมูลดานตางๆ มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันดังแสดงในแผนภูมิ 2.1
2.1 การวิเคราะหประชากร
2.1.1 หลักการและเหตุผล
ขอมูลดานประชากร เปนขอมูลพื้นฐานสําคัญที่มีผลทั้งทางตรงและทางออมตอความถูกตอง แมนยํา และ
ความนาเชื่อถือของการวิเคราะหเพื่อวางผังเมืองรวม ดวยเหตุนี้ ในการวิเคราะหขอมูลประชากรจําเปนตองใชสถิติ สูตร
ทางคณิตศาสตร และระเบียบวิธีการวิเคราะหทางดานประชากรศาสตร (demographic analysis) ซึ่งมีอยูหลากหลาย
การพัฒนาตัวแบบเพื่อการวิเคราะหขอมูลประชากรไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวทั้งสิ้น 5 ประเด็น ไดแก
1) ตัวแบบการศึกษาและเปรียบเทียบขนาดของประชากร
2) ตัวแบบเพื่อการคํานวณอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร (population growth rates)
3) ตัวแบบเพื่อการศึกษาโครงสรางประชากรและการสรางประมิดประชากร
4) ตัวแบบเพื่อการคาดประมาณจํานวนประชากร
5) เครื่องมือทางวิชาการเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาเรื่อง “ประชากรแฝง”
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ตารางที่ 2.1 สรุปการพัฒนาตัวแบบทางดานประชากรและวิธีการศึกษาดานประชากร
เนื้อหา
วิธีการ/การคํานวณ
1. การศึกษาขนาดของประชากร 1. การนําเสนอขนาดประชากรดวยตัวเลขจริง (absolute number)
(size)
- เปรียบเทียบขนาดประชากรระหวางพืน้ ที่
- ศึกษาการกระจายตัวของประชากรตามพื้นที่ อาจแบงตาม
เขตภูมิศาสตร เขตการปกครอง เขตแจงนับ
- แนวคิดเรื่องการศึกษาการยายถิ่น วิธีการศึกษาและขอจํากัด
- เปรียบเทียบขนาดภายในพื้นที่เดียวกันแตตางชวงเวลา
- ศึกษาทิศทางของการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปจจุบนั
2. ขอจํากัดของการนําเสนอขนาดประชากรดวยตัวเลขจริง
3. การนําเสนอดวยตัวเลขเปรียบเทียบ (relative number)
- อัตราสวน (ratio)
- สัดสวน (proportion)
- อัตราสวนรอย (percentage)
- อัตรา (rate)
- โอกาสที่จะเกิดเหตุการณใดๆขึ้น (probability)
2. การเปลี่ยนแปลงของประชากร 1. องคประกอบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากร
2. การคํานวณอัตราเพิ่มประชากร (population growth rate)
(population change)
- ลักษณะของขอมูลที่ใช
- วิธกี ารคํานวณและขอจํากัดของการใชงาน
- วิธีเลขคณิต (arithmetic method)
- วิธีเรขาคณิต (geometric method)
- วิธีตอเนื่อง (exponential method)
3. ศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากร
- ศึกษาทิศทางของการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปจจุบัน
3.การศึกษาองคประกอบ
1. แนวคิดในเรื่ององคประกอบของประชากร
ประชากร
- คุณลักษณะที่คงที่ของประชากร (static population)
(population composition)
- คุณลักษณะที่ไมคงที่ของประชากร (dynamic population)
2. การคํานวณองคประกอบในเรื่องเพศและอายุ
3. การศึกษาโครงสรางทางประชากร
4. วิธีการสรางประมิดประชากร การใชงาน และขอจํากัด
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ตารางที่ 2.1 สรุปการพัฒนาตัวแบบทางดานประชากรและวิธีการศึกษาดานประชากร (ตอ)
เนื้อหา
วิธีการ/การคํานวณ
4. จํานวนประชากรในอนาคต
1. ความแตกตางระหวางการคาดประมาณประชากร
(population estimation) และการฉายภาพประชากร
(population projection)
 การคาดประมาณประชากร
- วิธีการและขอจํากัด
- การคาดประมาณระหวางชวง (intercensal estimate)
- การคาดประมาณนอกชวง (post-censal estimate)
 การฉายภาพประชากร
- แนวคิดและวิธกี าร
- การฉายภาพประชากรดวยวิธีทางคณิตศาสตร
- การฉายภาพประชากรดวยวิธีการใชอัตราสวน
- การฉายภาพประชากรดวยวิธีองคประกอบของการ
เปลี่ยนแปลงประชากรตามรุนอายุ
5. ประชากรแฝง
1. การกําหนดกรอบแนวคิดและคําจํากัดความ
2. วิธีการและตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.1.2 วิธีการและสูตร
2.1.2.1 การศึกษาขนาดของประชากร
ขนาดหรื อ จํ า นวนประชากรเป นตั ว เลขสํา คั ญที่ ใ ช เ พื่ อ การคํ า นวณตั ว ชี้ วัด ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
การเมือง และใชเปนฐานในการวิเคราะหประชากรเพื่อวางผังเมืองรวม การนําตัวเลขทางดานประชากรมาใชมีวิธีการ
นําเสนอหลากหลายไมวาจะเปนจํานวนประชากร สัดสวน รอยละ อัตราสวน หรืออัตราตาง ๆ ผูที่จะนําตัวเลขทาง
ประชากรไปใชควรมีความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับวิ ธีการคํานวณและวิธีการวัดเพื่อจะไดนําตัวเลขหรือสถิติตาง ๆ
เกี่ยวกับประชากรไปใชอยางถูกตอง หรือสามารถคํานวณคาตาง ๆ ไดอยางถูกตองตามหลักและวิธีในการคํานวณ
การนําเสนอขอมูลทางประชากรดวยตัวเลขแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ จํานวนสัมบูรณ (absolute
number) และ จํานวนสัมพัทธ (relative number) ซึ่งจํานวนทั้ง 2 แบบมีลักษณะแตกตางกันดังนี้
1) จํานวนสัมบูรณ (absolute number) หมายถึง ตัวเลขที่มีความสมบูรณอยูแลวในตัวเอง
สามารถใชในการสื่อความหมายไดโดยไมจําเปนตองนําไปคิดคํานวณสัมพันธกับจํานวนอื่น ๆ จํานวนสัมบูรณใชเพื่อ
แสดงขอเท็จจริงวาเกิดเหตุการณใด ๆ เปนจํานวนเทาใด ยกตัวอยางเชน ในเขตผังเมืองรวมมีจํานวนประชากรทั้งหมด
เทาใด จํานวนคนเกิด คนตาย หรือคนยายถิ่นมีมากหรือนอยเทาใดดังนี้ เปนตน การใชจํานวนสัมบูรณถึงแมจะมี
ประโยชนแตเมื่อใชเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบมักพบวามีขอจํากัด ทั้งนี้เพราะการเปรียบเทียบตัวเลขทางประชากรดวย

ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบจํานวนประชากรที่พักอาศัยในเขตเทศบาลเมืองระหวางจังหวัดราชบุรีและจังหวัด
สุโขทัย
เทศบาล
จังหวัด
เทศบาล
เทศบาล
จังหวัด
เทศบาลเมือง
ป
เมืองสุโขทัย
ราชบุรี เมืองราชบุรี เมืองราชบุรี สุโขทัย
สุโขทัยธานี
ธานี
จํานวน
จํานวน
รอยละ
จํานวน
จํานวน
รอยละ
2540 813,293
46,097
5.67
627,090
21,896
3.49
2541 819,360
45,878
5.60
630,292
19,794
3.14
2542 817,793
45,356
5.55
627,585
19,491
3.11
2543 821,603
44,678
5.44
625,333
19,275
3.08
2544 825,272
44,486
5.39
624,064
18,988
3.04
2545 830,275
44,382
5.35
625,099
18,986
3.04
2546 833,734
44,065
5.29
621,693
18,555
2.98
2547 815,077
38,066
4.67
611,379
17,754
2.90
2548 823,494
38,149
4.63
610,361
17,510
2.87
2549 828,930
38,208
4.61
608,820
17,171
2.82
ที่มา : สถิติทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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จํานวนสัมบูรณซึ่งมาจากประชากรฐานที่ตางกันทําใหไมสามารถสรุปไดวาตัวเลขทางดานประชากรที่ศึกษานั้นมีความ
เหมือนกันหรือแตกตางกันหรือไม มากนอยเพียงใด
ตารางที่ 2.2 เปนการเปรียบเทียบจํานวนประชากรที่พักอาศัยในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีและเขต
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี หากมีคําถามวาระหวางจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสุโขทัย จังหวัดใดมีประชากรพักอาศัยในเขต
เทศบาลเมืองมากกวากัน หากใชจํานวนสัมบูรณของเขตเทศบาลเมืองทั้ง 2 จังหวัดมาสรุปผล ขอสรุปอาจจะถูกบิดเบือน
ทั้งนี้เพราะฐานของประชากรในจังหวัดทั้งสองเปนคนละฐานกัน เพราะในป 2549 จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมือง
ราชบุรีมี 38,208 คนจากประชากรของจังหวัดราชบุรีทั้งจังหวัดซึ่งมี 828,930 คน ในขณะที่ในจังหวัดสุโขทัยจํานวน
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีมี 17,171 คน จากประชากรรวมทั้งจังหวัด 608,820 คน ดังนั้น การที่จะ
เปรียบเทียบวาจังหวัดใดมีประชากรในเขตเทศบาลเมืองมากกวาหรือนอยกวากันมีความจําเปนตองปรับฐานประชากร
ของทั้งจังหวัดใหเปนฐานเดียวกันกอน ซึ่งสวนใหญมักปรับฐานดวยตัวเลข 100 หรือ “ตอรอย” ซึ่งภาษาอังกฤษใชวา
“percent (per แปลวา ตอ และ cent แปลวา 100)” ซึ่งจํานวนดังกลาวนี้เปนรูปแบบหนึ่งของจํานวนที่เรียกวา “จํานวน
สัมพัทธ”
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2) จํานวนสัมพัทธ (relative number) หมายถึง ตัวเลขที่ไดจากการนําตัวเลขมากกวาหนึ่งจํานวน
มาคิดคํานวณดวยกัน เปนการแสดงตัวเลขซึ่งเปนผลมาจากการเปรียบเทียบตัวเลข 2 ตัวขึ้นไป ซึ่งทําใหการแปลความ
หรือการวิเคราะหมีความหมายมากขึ้น และสามารถใชประโยชนในการเปรียบเทียบหรือแสดงความแตกตางของ
ประชากรตามมิติของพื้นที่ มิติของเวลา หรือใชในการเปรียบเทียบเหตุการณทางประชากรของประชากรกลุมตาง ๆ ได
ซึ่งจํานวนสัมพัทธไดถูกนํามาใชเปนมาตรวัดที่สําคัญทางดานประชากร
จํานวนสัมพัทธที่นํามาใชในการศึกษาหรือนําเสนอผลทางดานประชากรจะมีอยูอยางหลากหลายดังนี้
2.1) อัตราสวน (ratio)
2.2) สัดสวน (proportion)
2.3) รอยละ (percent) หรือ อัตราสวนรอย (percentage)
2.4) อัตรา (rate)
2.5) ความนาจะเปน (probability)
2.1) อัตราสวน (ratio) หมายถึงขนาดสัมพัทธของตัวเลขสองจํานวน หรือขนาดเปรียบเทียบระหวาง
เลขสองจํานวน เปนผลลัพธที่ไดจากการหารซึ่งเปรียบเทียบตัวเลขหนึ่งกับตัวเลขอีกตัวหนึ่ง ทั้งนี้โดยตัวเลขที่นํามาใชใน
การคํานวณอาจเปนตัวเลขที่มาจากประชากรเดียวกันหรือประชากรตางกันดังนี้
ก) เปนอัตราสวนจากประชากรเดียวกัน (universe)
- ตัวตั้งและตัวหารตางก็เปนสวนยอยของประชากรเดียวกัน
เชน อัตราสวนระหวางเพศ อัตราสวนประชากรในเมืองกับชนบท
- ตัวตั้งเปนสวนหนึ่งของตัวหาร
เชน อัตราสวนของประชากรเพศชายจากประชากรทั้งหมด
ข) เปนอัตราสวนจากประชากรตางกัน
เชน ความหนาแนนของประชากร ตัวตั้งคือประชากร แตตัวหารคือพื้นที่
ค) เปนอัตราสวนแบบอื่น เชน อัตราเกิด อัตราตาย ฯลฯ
2.2) สัดสวน (proportion) คือ อัตราสวนที่เปรียบเทียบสวนยอยกับสวนรวม ตัวอยางเชน a/a+b
เปนการแสดงความสัมพันธระหวางจํานวนของกลุมยอยกับจํานวนทั้งหมด ทั้งนี้โดยใชจํานวนตัวอยางของกลุมยอยแต
ละกลุมตั้งแลวหารดวยจํานวนตัวอยางรวมทั้งหมด เพื่อใหผูใชเขาใจวิธีการคํานวณสัดสวนไดชัดเจนขึ้น จึงไดจัดทํา
ตัวอยางวิธีการคํานวณไวในตารางที่ 2.3 และตารางที่ 2.4
2.3) รอยละ (percent) หรือ อัตราสวนรอย (percentage) คืออัตราสวนฐานรอยหรือสัดสวน
ฐานรอย ตัวอยางเชน (a/a+b) x 100 หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ สัดสวนที่คิดจากจํานวนตัวอยาง 100 ราย รอยละคํานวณ
ไดจากการนําสัดสวนคูณดวย 100 ซึ่งดวยวิธีการคํานวณจะเห็นวาทั้งสัดสวนและรอยละใชแนวคิดเดียวกัน แตมักนิยม
ใชรอยละในการเสนอผลมากกวาสัดสวนเพราะสื่อความหมายไดงายกวาและเขาใจงายกวา เนื่องจากรอยละหมายถึง
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“จากจํานวนทั้งหมด 100 มีเหตุการณที่เราสนใจจํานวนเทาใด” หากใชสัดสวนในการนําเสนอจะมีความยุงยากในการสื่อ
ความหมายมากกวาเพราะผลลัพธของสัดสวนจะอยูในรูปของจุดทศนิยมไมใชจํานวนเต็ม
ตารางที่ 2.3 แสดงใหเห็นถึงความแตกตางกันของการคํานวณสัดสวน รอยละ และอัตราสวน และ
เพื่อใหผูใชเขาใจถึงวิธีการและขั้นตอนในการคํานวณในภาพรวม จึงใชสัญลักษณประกอบการคํานวณ ดังรายละเอียดที่
แสดงไวในตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.3 สัดสวน รอยละ และอัตราสวนของประชากรทีศ่ ึกษาตามเขตพื้นที่ยอย
เขตที่พักอาศัย ความถี่
พื้นที่ 1
พื้นที่ 2
พื้นที่ 3
รวม

สัดสวน

80
100
240
420

รอยละ

อัตราสวน

80/420 = 0.190 (80/420) x 100 = 19.0
100/420 = 0.238 (100/420) x 100 = 23.8
240/420 =0.572 (240/420) x 100 = 57.2
1.00
100.0

80/100 หรือ 80/240
100/80 หรือ 100/240
240/80 หรือ 240/100
-

หมายเหตุ : เครื่องหมาย / หมายถึงเครื่องหมายหาร เครื่องหมาย * หมายถึงเครื่องหมายคูณ
เครื่องหมาย ( ) ใชเพื่อบงชีว้ าตองมีการคํานวณคาตาง ๆ ใน ( ) ใหเสร็จกอนที่จะคํานวณคาอื่น ๆ
ตารางที่ 2.4 การคํานวณสัดสวน รอยละ และอัตราสวนในรูปของสัญลักษณ
กลุม

ความถี่

สัดสวน

รอยละ

อัตราสวน

กลุมที่ 1

A

A/A+B+C

(A/A+B+C) x 100

A/B หรือ A/C

กลุมที่ 2

B

B/A+B+C

(B/A+B+C) x 100

B/A หรือ B/C

กลุมที่ 3

C

C/A+B+C

(C/A+B+C) x 100

C/A หรือ C/B

A+B+C

1

100

-

รวม

2.4) อัตรา (rate) การนําอัตรามาใชในการนําเสนอผลจะเปนเรื่องที่มีระยะเวลาเขามาเกี่ยวของ
ดวย เพราะอัตราจะตอบคําถามที่วา “เหตุการณหนึ่งเกิดขึ้นมากเทาใดตอหนวยของประชากรและตอหนวยของเวลา”
ดังนั้น อัตราจึงหมายถึง จํานวนเหตุการณทางประชากรในชวงเวลาหนึ่งหารดวยประชากรที่เสี่ยง (population at risk)
ตอการเกิดเหตุการณในระหวางชวงเวลานั้น
หนวยของชวงเวลาจะเปนระยะเวลานานเทาใดก็ตามแลวแตจะกําหนด แตโดยทั่วไปการคํานวณ
อัตรามักจะใชชวงเวลา 1 ปเปนมาตรฐาน ถึงแมวาขอมูลเหตุการณจะเกิดขึ้นในชวงเวลาที่สั้นกวาหรือนานกวา 1 ป แต
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เมื่อคํานวณอัตราแลวมักจะคํานวณโดยใชฐาน “ตอ 1 ป” ดวยเหตุนี้ อัตราจึงหมายถึง จํานวนสัมพัทธที่บอกถึงปริมาณ
เหตุการณทางประชากรที่เกิดขึ้นตอหนวยของประชากรที่เสี่ยงตอป
ฐานที่ใชในการคํานวณอัตราเปนไดหลายแบบไมวาจะเปนตอ 100, 1,000 หรือ 100,000 ทั้งนี้ก็เพื่อ
เชื่อมโยงไปสัมพัทธกับจํานวนหนวยที่เปนฐานที่คนทั่วไปคุนเคย ซึ่งจํานวนหนวยที่เปนฐานนี้เรียกวา “คาคงที่” ซึ่งมักจะ
แทนดวยสัญลักษณ “k” ยกตัวอยางเชน การคํานวณอัตราเกิดอยางหยาบ (crude birth rate) เปนอัตราที่คํานวณจาก
จํานวนคนเกิดในปหนึ่งตอประชากรที่เสี่ยงที่จะใหกําเนิดบุตร 1,000 คน ซึ่งมีสูตรในการคํานวณดังนี้

CBR =
B
P

หมายถึง
หมายถึง

k

หมายถึง

(B/P) x k

จํานวนการเกิดทั้งหมดในปหนึ่ง
จํานวนประชากรกลางป (ใชประชากรกลางปหรือ ณ วันที่ 1
กรกฎาคมซึ่งถือเปนตัวแทนของประชากรทั้งปที่เปดเสี่ยงที่จะมีบุตร)
1,000 เพื่อใหอัตราที่คํานวณไดเปนอัตราตอ 1,000

2.5) ความนาจะเปน (probability) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณใด ๆ ขึ้น ซึ่งเปนความถี่
เปรียบเทียบที่เหตุการณใด ๆ จะเกิดขึ้นกับประชากรที่เปนฐาน(ตัวหาร) โดยประชากรที่เปนตัวหารจะตองเปนกลุมที่เปด
เสี่ยง (exposure to the risk) ตอเหตุการณที่ศึกษานั้น แตยังไมไดประสบกับเหตุการณนั้น (has not yet
experienced the event) เนื่องจากแนวคิดในการคํานวณอัตราและความนาจะเปนมีความใกลเคียงกันมาก ดังนั้น
คนสวนใหญจึงมักสับสนและไมเขาใจความแตกตางระหวางอัตราและความนาจะเปน เพื่อใหผูใชมีความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการคํานวณอัตราและความนาจะเปน (หรือ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ) จึงขอยกตัวอยางความแตกตางของการ
คํานวณอัตราตาย (death rate) เมื่ออายุ 10 ป และโอกาสที่จะตาย (probability of dying) เมื่ออายุ 10 ป ไวใน
แผนภูมิที่ 2.1 และสูตรที่ใชในการคํานวณดังนี้
อัตราตายเมื่ออายุ 10 ป =

โอกาสที่จะตายเมื่ออายุ 10 ป

ประชากรที่ตายเมื่ออายุ 10 ป
ประชากรอายุ 10 ปเมื่อกลางป
=

ประชากรที่ตายเมื่ออายุ 10 ป
ประชากรอายุ 10 ปเมื่อตนป

อายุ
rate
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d10 – จํานวนคนที่
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ประชากรอายุ 10 ป เมื่อกลางป 2547
ซึ่งรวมประชากรทั้งที่ตายแลวและยังไมตาย
เมื่ออายุ 10 ป

ตายเมืออายุ 10 ป

10
9
ป

2547
probability

ประชากรอายุ 10 ป เมื่อตนป 2547
ซึ่งมีเฉพาะผูทยี่ ังไมตายเมื่ออายุ 10 ป

แผนภูมิที่ 2.2 ตัวอยางความแตกตางระหวางอัตราสวน(rate) และความนาจะเปน (probability)
2.1.2.2 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากร (population growth rates)
หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงขนาดประชากรเปนประเด็นที่มีความเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมกับการวางผัง
เมือง เพราะขนาดของประชากรจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชพื้นที่ ลักษณะการใชที่ดิน และความตองการดาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดจนบริการสาธารณะและบริการทางสังคมที่จําเปน นอกจากนี้ การมีขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงประชากรอยางตอเนื่องตามระยะเวลายังจะชวยใหเห็นภาพรวมของระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ประชากรไดเปนอยางดี ผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการวางผังเมืองจึงมีความจําเปนตองทําความเขาใจในเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงประชากร เพื่อใหการกําหนดทิศทางและการวางผังเมืองมีความสอดคลองกับสถานการณที่เปนจริงดาน
ประชากร
สาระสําคัญของการศึกษาภายใตหัวขอนี้เปนการสรางความเขาใจในเรื่องขององคประกอบตาง ๆ ที่มี
ความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางประชากร การใชประโยชนจากการศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรเพื่อ
วิเคราะหแนวโนมและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงประชากรจากอดีตจนถึงปจจุบัน
วิธีการวิเคราะห/การคํานวณ
แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มประชากรหรือการเปลี่ยนแปลงทางประชากรในทองที่ใด ๆ เปนผลมาจาก
การเกิด การตาย และการยายถิ่น หากพื้นที่ใดมีตัวเลขเกี่ยวกับปรากฏการณเหลานี้ครบถวนก็สามารถคํานวณการเพิ่ม
หรืออัตราเพิ่มประชากรไดทั้งในรูปของการนําเสนอขอมูลจํานวนสัมบูรณ (absolute number) และจํานวนสัมพัทธ
(relative number) โดยใชวิธีการคํานวณที่เรียกวา “สมการสมดุล” (balancing equation) ซึ่งแบงการเพิ่มหรือการ
เปลี่ยนแปลงประชากรออกเปน 2 ประเภทคือ

1) การเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ (natural increase) เปนผลตางของการเกิดและการตาย หรือ
B-D
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2) การเพิ่มประชากรโดยการยายถิ่นสุทธิ (net migration) เปนผลตางของการยายถิ่นเขาและการ
ยายถิ่นออก หรือ I-O

จํานวนการเพิ่มประชากร (Pt - P0)
อัตราการเพิ่มประชากร

P0
Pt
B
D
I
O

=

B-D+I-O

=

(B - D + I - O) x 100
P0
รอยละของการเปลี่ยนแปลง =
[ (Pt- P0)/ P0] x 100
หมายถึง
จํานวนประชากรในชวงแรกของเวลาที่ศึกษา
หมายถึง
จํานวนประชากรในชวงหลังของเวลาที่ศึกษา
หมายถึง
จํานวนเกิด (birth) ในชวงเวลาที่ศึกษา
หมายถึง
จํานวนตาย (deaths) ในชวงเวลาที่ศึกษา
หมายถึง
จํานวนผูยายถิ่นเขา (in-migrants) ในชวงเวลาที่ศึกษา
หมายถึง
จํานวนผูยายถิ่นออก (out-migrants) ในชวงเวลาที่ศึกษา

หมายเหตุ : ในกรณีที่เปนประชากรปด (closed population) คือ สถานการณที่ประชากรที่ไมมีการยายถิ่นการเพิ่ม
ประชากรสําหรับพื้นที่ที่ศึกษาจะเปนผลมาจากการเกิดและการตายเทานั้น

ในทางปฏิบัติ ตัวเลขเกี่ยวกับปรากฏการณอันเปนองคประกอบของการเพิ่มประชากร คือ การเกิด
การตาย และการยายถิ่น มักไมไดมีการเก็บรวบรวมไวอยางครบถวน หรือขาดความถูกตอง ดังนั้น การวัดการเพิ่ม
ประชากรจึงใชวิธีการคํานวณอัตราเพิ่มประชากรโดยการหาความแตกตางของจํานวนประชากรเมื่อตางเวลาภายใน
ชวงเวลาของการศึกษา ซึ่งขอมูลที่นํามาใชในการคํานวณคือ จํานวนประชากร ณ สองจุดเวลาจากแหลงขอมูลเดียวกัน
เชน จํานวนประชากรที่ไดจากการแจงนับระหวางการทําสํามะโนประชากรสองครั้ง หรือจํานวนประชากรจากทะเบียน
ราษฎรสองชวงเวลา หากขอมูลจํานวนประชากรของสองจุดเวลามาจากคนละแหลงกัน ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงประชากร
ที่คํานวณไดจะไมใชการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากรที่แทจริง
วิธีการในการคํานวณการเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงประชากร ณ สองจุดเวลามีอยูหลากหลายไดแก
วิธีเลขคณิต วิธีเรขาคณิต และวิธีตอเนื่อง อยางไรก็ตาม การคํานวณแตละวิธีมีแนวคิดและขอจํากัดซึ่งผูใชสูตรในการ
คํานวณควรทําความเขาใจกอนนําไปใช

วิธีการคํานวณ
จํานวนที่เพิ่ม
อัตราเพิ่ม
อัตราการเพิ่มโดยประมาณ
ตามวิธีเลขคณิต

ชวงเวลาที่คํานวณคือ n ป
Pt - P0
[(Pt - P0)/ P0] x 100
หรือ [(Pt/ P0) - 1] x 100
[(Pt - P0)/ (1/2)( Pt + P0)] x 100

ชวงเวลาที่คํานวณคือ 1 ป (รายป)
(Pt - P0)/ n
{[(Pt - P0)/ P0] x 100}/n
หรือ {[(Pt/ P0) - 1] x 100}/n
{[(Pt- P0)/ n]/ [(1/2)( Pt+ P0)]}x100

2) วิธีเรขาคณิต (geometric method) วิธีนี้มีขอสมมติวาลักษณะการเพิ่มประชากรเปนแบบ
“ดอกเบี้ยทบตน” ดังนั้น อัตราเพิ่มประชากรที่คํานวณดวยวิธีนี้จึงเปนการคิดอัตราเพิ่มทบตนทุกๆชวงป หรืออีกนัยหนึ่ง
ก็คือวิธีนี้มีขอสมมติวาจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะถูกนํามาทบเปนฐาน (เงินตน) เมื่อเวลาผานไป 1 ปซึ่งขอสมมติ
ดังกลาวนี้ไมสอดคลองกับความเปนจริง ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของการเพิ่มประชากรเปนการเพิ่มตอเนื่องไปเรื่อย ๆ
ตลอดเวลาไมไดเพิ่มในลักษณะที่เปนการกระจุกตัวอยูที่ปลายปเทานั้น การคํานวณอัตราเพิ่มประชากรดวยวิธีเรขาคณิต
มีสูตรที่ใชในการคํานวณดังนี้

Pt
=
P0 (1+r)n
1+r =
antilog [log (Pt / P0)/n]
P0 หมายถึง จํานวนประชากรในชวงแรกของเวลาที่ศึกษา
Pt
หมายถึง จํานวนประชากรในชวงหลังของเวลาที่ศึกษา
r
หมายถึง อัตราเพิ่มประชากรตอป
n
หมายถึง ชวงเวลาของการศึกษา

3) วิธีตอเนื่อง (exponential method) เปนวิธีการคํานวณการเปลี่ยนแปลงประชากรที่ใกลเคียง
กับสถานการณเปนจริงมากที่สุด เพราะมีขอสมมติวาจํานวนประชากรจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอดเวลา และจํานวน
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1) วิธีเลขคณิต (arithmetic method) วิธีนี้มีขอสมมติวาภายในชวงระยะเวลาของการศึกษา
ประชากรเพิ่มขึ้นในจํานวนที่เทากันทุกป ซึ่งในความเปนจริงแลวจํานวนประชากรไมสามารถเพิ่มขึ้นเทากันทุก ๆ ปได
และถึงหากอัตราเพิ่มประชากรจะเทากันทุก ๆ ป จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในปถัดไปก็จะมีมากกวาจํานวนประชากรใน
ปกอนหนาอยูแลว ทั้งนี้เพราะจํานวนประชากรที่เพิ่มในปกอนหนาจะทบเขาไปรวมกับจํานวนประชากรที่มีอยูเดิมและ
กลายเปนฐานใหมที่ใหญกวาฐานเดิม ทําใหจํานวนประชากรในปตอ ๆ ไปมีมากขึ้น ทั้งที่อัตราเพิ่มเทาเดิม ดวยเหตุนี้
จึงไมนิยมใชวิธีเลขคณิตในการคํานวณจํานวนและอัตราเพิ่มประชากรเพราะขัดแยงกับการเพิ่มประชากรในสถานการณ
ที่เปนจริง

ประชากรที่เพิ่มขึ้นจะถูกนําเขาไปทบเปนฐานในการคํานวณตลอดเวลา โดยไมจําเปนตองรอใหครบระยะเวลา 1 ป สูตร
ที่ใชในการคํานวณจะใชหลักของการเปลี่ยนแปลงแบบ “exponential” มาใชในการคํานวณ
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Pt
r
n

=
=
=

P0 ern
[loge (Pt/P0)]/n
[loge (Pt/P0)]/r

สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3

การใชสูตรทั้ง 3 สูตรดังกลาวขางตนจะชวยในการคํานวณหรือตอบคําถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ประชากรดังนี้
สูตรที่ 1: ใชเมื่อตองการคํานวณจํานวนประชากรในชวงหลัง (Pt) เมื่อทราบอัตราเพิ่มประชากร (r)
และมีการกําหนดชวงเวลาของการศึกษาไว
ตัวอยางเชน ถาสมมติวาอัตราเพิ่มประชากรคิดเปนรอยละ 1.5 ตอป (r=.0.015) และ
ประชากรในพื้ นที่หนึ่งในป พ.ศ. 2540 ซึ่งเป นช ว งแรกของเวลาที่ ศึกษามี 5,700 คน การเปลี่ ย นแปลง
ประชากรในระยะเวลา 5 ป จํานวนประชากรในชวงหลังของการศึกษา (ป 2545) จะเทากับ
=
P2540 e(0.015)(5)
P2545
=
(5,700) e(0.015)(5)
สูตรที่ 2: ใชเมื่อตองการคํานวณอัตราเพิ่มประชากร (r) หากทราบจํานวนประชากรใน 2 ชวงเวลา
(Pt และ P0)
ตัวอยางเชน ถาประชากรในป 2548 มีจํานวน 9,500 คน และประชากรป 2545 มีจํานวน
8,200 คน การคํานวณอัตราเพิ่มระหวางป 2545 ถึง 2548 (ระยะเวลา 3 ป) จะเปนดังนี้
r
=
[loge (P2548/P2545)]/3
=
[loge (9,500/8,200)]/3
หมายเหตุ: ถาตองการนําเสนออัตราเพิ่มในรูปของรอยละ ใหคูณผลลัพธขางตนดวย 100
สูตรที่ 3: ใชเมื่อตองการคํานวณชวงเวลา (n) ที่ใชในการเพิ่มจํานวนประชากรจากระยะเวลาหนึ่งไป
ยังอีกระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้โดยทราบอัตราเพิ่มประชากร (r)
ตัวอยางเชน ถาประชากรในป 2548 มีจํานวน 9,500 คน และประชากรป 2545 มีจํานวน
8,200 คน การคํานวณจํานวนปที่ใชในการเพิ่มจํานวนประชากรจาก 8,200 คนในปพ.ศ. 2545ไปเปน 9,500

การใชสูตรที่ 3 นอกจากผูใชจะทราบจํานวนปที่ใชในการเพิ่มประชากรแลว ผูใชยงั สามารถใชสูตรนี้
ในการคํานวณระยะเวลาที่จะใชในการที่ประชากรจะเพิ่มเปน 2 เทาไดดวย ซึ่งในกรณีนี้ Pt จะมีคาเปน 2 เทาของ P0
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ Pt = 2P0
n
= [loge (2P0/P0)]/r
ผลผลิต:
ผลผลิตจากการศึกษาสวนนี้คือตัวแบบมาตรฐานที่สรางเปนเวิรกชีตดวยโปรแกรม Microsoft Excel
ประกอบดวย
เวิรกชีต ที่ 1 เปนการคํานวณอัตราเพิ่มประชากร โดยบันทึกจํานวนประชากรในแตละเวลา (สวนใหญคือ ป)
ลงในชองวาง โปรแกรมจะคํานวณอัตราเพิ่มประชากรใหทันที ขอมูลที่นํามาใชในการคํานวณมาจากแหลงขอมูลทะเบียน
ราษฎรที่เก็บรวบรวมขอมูลโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เวิรกชีต ที่ 2 เปนการคํานวณอัตราเพิ่มประชากรโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมไดตามชวงเวลา ตัวแบบที่สรางขึ้น
ใชชวงเวลาทุก ๆ 10 ป เพื่อใหสอดคลองกับชวงเวลาของการทําสํามะโนประชากร ขอมูลที่นํามาใชในการคํานวณเปน
ขอมูลที่มาจากสํามะโนประชากรซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
ตัวอยางการนําตัวแบบเพื่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรมาใชงาน
ตารางที่ 2.5 เปนตัวอยางของการนําตัวแบบมาใชในการคํานวณอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรของเทศบาล
เมืองราชบุรีโดยเปนการคํานวณอัตราเพิ่มประชากรตอป ซึ่งผูใชตัวแบบเพียงแตเติมจํานวนประชากรที่จําแนกเปนรายป
ลงในชองวาง ตัวแบบซึ่งมีสูตรสําเร็จของการคํานวณก็จะคํานวณรอยละของอัตราเพิ่มประชากรตอปให ซึ่งสถิติจาก
ตารางที่ 2.5 แสดงใหเห็นวาระหวางป 2540 ถึง 2547 ประชากรในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีมีแนวโนมลดลงทุกป ทั้งนี้
เพราะอัตราเพิ่มประชากรตอปที่คํานวณไดเป นตัวเลขติดลบ ที่นาสนใจก็คือ ในป 2547 อัตราการเปลี่ยนแปลง
ประชากรลดลงถึงรอยละ 14.63 ตอป ซึ่งเปนอัตราที่ผิดปกติ ทั้งนี้เพราะในป 2547 มีการปรับปรุงตัวเลขทะเบียน
ราษฎรโดยมีการคัดชื่อประชากรที่ไมไดพักอาศัยในครัวเรือนเปนเวลานานออกจากทะเบียนราษฎรซึ่งปรากฏการณนี้พบ
ในทุกพื้นที่ของประเทศมิใชเพียงในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีเทานั้น ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาการคํานวณอัตราการ
เปลี่ยนแปลงประชากรรายป ทําใหผูใชตัวแบบมีขอมูลที่แสดงใหเห็นแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงประชากรรายป และ
ชวยใหผูใชตัวแบบไดเห็นถึงความผิดปกติหรือความเบี่ยงเบนของการเปลี่ยนแปลงประชากร ซึ่งจะไดเปนขอสังเกตให
ผูใชขอมูลและตัวแบบมีความระมัดระวังในการนําขอมูลไปใชและวิเคราะหขอมูลดวยความระมัดระวังและดําเนินการ
อยางมีเหตุผล
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คนในป 2549 โดยใหอัตราเพิ่มประชากรเทากับรอยละ 1.1 ตอป (r = 0.011) จะเปนดังนี้
n
=
[loge (P2548/P2545)]/0.011
=
[loge (9,500/8,200)]/0.011
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ตารางที่ 2.6 เปนตัวอยางการคํานวณอัตราเพิ่มประชากรของเทศบาลในอําเภอเมืองราชบุรีทุกชวงเวลา 10 โดย
ใชขอมูลจากสํามะโนประชากรตั้งแต ป 2513 ถึง ป 2543 ซึ่งเมื่อเติมจํานวนประชากรในชองวาง ตัวแบบจะคํานวณ
อัตราการเพิมประชากรรายปใหโดยอัตโนมัติ
ตารางที่ 2.5 อัตราการเพิ่มประชากรในกรณีที่จํานวนประชากรจําแนกเปนรายป (เวิรกชีตที่ 1)
เทศบาลเมืองราชบุรี
ป
จํานวน
อัตราเพิ่มตอป
อัตราเพิ่มตอป (%)
2540
46,097
2541
45,878
2542
45,356
2543
44,678
2544
44,486
2545
44,382
2546
44,065
2547
38,066
2548
38,149
2549
38,208
ที่มา : สถิติทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

-0.0048
-0.0114
-0.0151
-0.0043
-0.0023
-0.0072
-0.1463
0.0022
0.0015

-0.4762
-1.1443
-1.5061
-0.4307
-0.2341
-0.7168
-14.6344
0.2178
0.1545

ตารางที่ 2.6 อัตราการเพิ่มประชากรในกรณีที่จํานวนประชากรจําแนกเปนราย 10 ป (เวิรกชีตที่ 2)
เขตเทศบาลในอําเภอเมืองราชบุรี
ป
จํานวน
อัตราเพิ่มตอป
อัตราเพิ่มตอป (%)
2513
32,271
2523
40,404
0.0225
2.2476
2533
46,558
0.0142
1.4177
2543
82,803
0.0576
5.7577
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ สํามะโนประชากร พ.ศ. 2513 2523 2533 และ 2543
หมายเหตุ : พื้นที่ที่ศึกษาคือเขตเทศบาลในอําเภอเมืองราชบุรีเพราะสํามะโนประชากรไมไดจําแนกขอมูลตามเขต
เทศบาลตําบล
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ขอแนะนําในการใชตัวแบบ
1) สูตรที่ใชในการคํานวณอัตราเพิ่มประชากรมีหลายสูตร แตสูตรที่ใกลเคียงการเพิ่มประชากรตาม
สถานการณที่เปนจริงมากที่สุดคือ วิธีตอเนื่อง (exponential method) ซึ่งตัวแบบมาตรฐานที่จัดทําขึ้นใชสูตรนี้ในการ
คํานวณ
2) การคํานวณอัตราเพิ่มประชากรมักใชขอมูลทุติยภูมิ ไมวาจะเปนขอมูลจากทะเบียนราษฎรหรือขอมูลจาก
สํามะโนประชากร ทั้งนี้เพราะการเก็บรวบรวมขอมูลโดยหนวยงานดานผังเมืองมีขอจํากัดคอนขางสูงในเรื่องของบุคลากร
และงบประมาณ
ในกรณีที่นําขอมูลจากทะเบียนราษฎรและสํามะโนประชากรมาใชในการคํานวณ อัตราเพิ่มประชากรที่คํานวณ
ไดจะไมใชอัตราเพิ่มประชากรในเขตผังเมืองรวม ทั้งนี้ เพราะขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิของทางราชการใชการแบง
พื้นที่ตามเขตการปกครองไมสอดคลองกับเขตผังเมืองรวม
หากตองการใหอัตราเพิ่มประชากรสะทอนใหเห็นถึงภาพของประชากรในเขตผังเมืองรวมไดใกลเคียงที่สุด ผูใช
แบบจําลองจะตองเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมโดยใชวิธีการสํารวจแบบสุมตัวอยาง เพื่อศึกษาวาพื้นที่ตามเขตปกครองซึ่ง
สวนใหญมักหมายถึงตําบล ที่ถูกผนวกไวในการคํานวณนั้น มีประชากรในตําบลนั้นเปนสัดสวนเทาใดที่อาศัยในเขตผัง
เมืองรวม แลวนําสัดสวนดังกลาวคูณกับจํานวนประชากรของตําบล เพื่อตัดจํานวนประชากรที่อยูนอกพื้นที่ผังเมืองรวม
ออกจากการคํานวณ
ตารางที่ 2.7 เปนตัวอยางการคํานวณอัตราเพิ่มประชากรในเขตเทศบาล 2 แหง คือ เทศบาลตําบลหลักเมือง
เทศบาลเมือง และเมืองราชบุรีตามเขตผังเมืองรวมราชบุรีโดยผนวกประชากรของตําบลหลุมดิน ตําบลเจดียหัก ตําบล
ดอนตะโก และตําบลบานไร รวม 4 ตําบลเขาไวในกับเขตเมืองราชบุรี ซชการคํานวณอัตราเพิ่มในเขตเมืองราชบุรีที่รวม
ประชากรทั้งหมดในพื้นที่ 4 ตําบล จะทําใหมีจํานวนประชากรในเขตผังเมืองรวมมากกวาความเปนจริง
ดังนั้น หากตองการจํานวนประชากรที่ใกลเคียงกับจํานวนประชากรที่พักอาศัยในเขตผังเมืองรวม จะตองทํา
การสํารวจประชากรในพื้นที่ 4 ตําบลวา ประชากรในแตละตําบลพักอาศัยอยูในเขตพื้นที่ผังเมืองรวมเปนสัดสวนเทาใด
ของประชากรทั้งตําบล แลวนําสัดสวนที่ไดจากการสํารวจของแตละตําบลนั้นมาคูณกับจํานวนประชากรของตําบลกอนที่
จะนําจํานวนประชากรไปคํานวณหาอัตราเพิ่มประชากร ในกรณีนี้สมมติวา ผูที่รับผิดชอบงานผังเมืองของจังหวัดราชบุรี
มีขอมูลเกี่ยวกับสัดสวนของประชากรที่พักอาศัยในเขตผังเมืองรวมจําแนกตามตําบลทั้ง 4 ตําบลซึ่งเก็บรวบรวมไวตั้งแต
ป 2545 และมีสมมติฐานวาสัดสวนดังกลาวไมเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 5 ป (ตั้งแต ป 2545 ถึงป 2549) ผูใช
แบบจําลองสามารถปรับจํานวนประชากรในแตละตําบลเพื่อนํามาใชในการคํานวณอัตราเพิ่มประชากรไดดังตัวอยางใน
ตารางที่ 2.8 หลังจากนั้นจึงนําจํานวนประชากรของแตละตําบลที่ปรับแลวไปใชในการคํานวณอัตราเพิ่มประชากรใหม
ดังตัวอยางในตารางที่ 2.9
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(1) ความรูเบื้องตนและแนวคิดพื้นฐานในเรื่ององคประกอบของประชากร
ขอมูลที่เกี่ยวของกับลักษณะหรือองคประกอบของประชากรอาจแบงไดเปน 2 ลักษณะคือ
1) คุณลักษณะที่คงที่หรือคอนขางคงที่ (fixed characteristics หรือ relatively permanent attributes)
เปนขอมูลที่ไมเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงไมมากนักตามเวลา ในทางประชากรศาสตร ลักษณะที่คงที่ของประชากร
(static population) ไดแก เพศ อายุ ประมิดประชากร วัน เดือน ปเกิด เชื้อชาติ กลุมเลือด ความสูง (ของผูใหญ)
ระดับการศึกษา (ของผูใหญ)
2) คุณลักษณะที่แปรผัน (variable characteristics) ในทางประชากรศาสตร ลักษณะที่ไมคงที่ของ
ประชากร (dynamic population) ประกอบดวย เหตุการณชีพ (การเกิด การตาย) และการเปลี่ยนแปลงทางประชากร
นอกจากนี้ การวัดคุณลักษณะประชากรที่แปรผันมีความจําเปนตองกําหนดคําจํากัดความใหชัดเจนเพื่อใหเกิดความ
เขาใจที่ตรงกัน เชน คุณลักษณะที่เกี่ยวกับรายได เขตที่พักอาศัย สถานภาพการทํางาน สถานภาพสมรส อาชีพ ฯลฯ
ตัวอยางเชน หากตองการศึกษาสถานภาพสมรสของบุคคล สิ่งที่ผูศึกษาจะตองดําเนินการในเบื้องตนคือ การ
ใหคําจํากัดความในเรื่อง “การสมรส” วาหมายถึงอะไร หากผูศึกษาใหคําจํากัดความวา การสมรสหมายถึงการที่หญิง
ชายสรางครอบครัวอยูดวยกันโดยตองมีการจดทะเบียนสมรส ในกรณีนี้ หญิงชายที่ใชชีวิตคูรวมกันโดยไมมีทะเบียน

25

3.1.2.3 การศึกษาโครงสรางประชากรและการสรางประมิดประชากร
หลักการและเหตุผล
โครงสรางทางประชากรประกอบดวยคุณลักษณะหรือองคประกอบหลายประการ ไดแก เพศ อายุ เชื้อชาติ
สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได ภาษา และศาสนา เปนตน การศึกษาองคประกอบของประชากรของพื้นที่ จะ
ชวยใหเห็นภาพและเขาใจถึงแนวโนม แบบแผนเกี่ยวกับการเกิด การตาย การยายถิ่น การตั้งถิ่นฐาน และการใช
ประโยชนจากที่ดินไดดียิ่งขึ้น
ในบรรดาองคประกอบเหลานี้ คุณลักษณะที่สําคัญและสามารถรวบรวมขอมูลมาใชในการศึกษาไดไมยากนัก
คือ องคประกอบดานเพศและอายุ เพราะเปนขอมูลพื้นฐานที่ตองมีการจัดเก็บอยูโดยทั่วไปในทุกพื้นที่ นอกจากนี้
คุณลักษณะทางดานเพศและอายุยังมีความสําคัญตอพฤติกรรมและทัศนคติของประชากร ซึ่งมีผลตอแบบแผนในการ
ดําเนินชีวิต การใชบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รูปแบบของการเดินทางและการใชบริการขนสงสาธารณะ
รวมทั้งการตั้งถิ่นฐานและการกระจายตัวของประชากร สาระสําคัญที่จะกลาวถึงตอไปนี้ เปนการนําเสนอใหเห็นถึง
ความสําคัญของตัวแปรเพศและอายุ การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางประชากร การสรางและการใชงานประมิดประชากร
ไดแก
1) ความรูเบื้องตนและแนวคิดพื้นฐานในเรื่ององคประกอบของประชากร
- คุณลักษณะที่คงที่ของประชากร (static population)
- คุณลักษณะที่ไมคงที่ของประชากร (dynamic population)
2) วิธีการคํานวณองคประกอบในเรื่องเพศและอายุ
3) การศึกษาโครงสรางทางประชากร
4) วิธีการสรางประมิดประชากร การใชงาน และขอจํากัด
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สมรสจะไมถือวาเปนผูที่สมรสแลว หรืออีกตัวอยางหนึ่งคือการศึกษาสถานภาพการทํางาน หากขอมูลที่ใชในการศึกษา
ที่มาจากหลายแหลงใหคําจํากัดความของการทํางานแตกตางกัน การนําขอมูลมาใชในการเปรียบเทียบจะมีขอจํากัด
กลาวคือ หากขอมูลแหลงหนึ่งใหคําจํากัดความวา “การทํางาน” หมายถึงการประกอบอาชีพที่มีรายไดในรอบ 1 สัปดาห
กอนการสํารวจ แตอีกแหลงหนึ่งใหคําจํากัดความ “การทํางาน” วาหมายถึงการประกอบอาชีพที่มีรายไดในรอบ 1 ปที่
ผานมา ขอมูลในเรื่องสถานภาพการทํางานจากแหลงขอมูลทั้ง 2 แหลงนี้ยอมไมสามารถนํามาใชในการเปรียบเทียบหรือ
ศึกษาแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในสถานภาพการทํางานได ดวยเหตุนี้ การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะ
ทางประชากรที่มีการแปรผันจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ จึงมีความจําเปนที่ผูศึกษาจะตองมีขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคํา
จํากัดความที่ใชกับคุณลักษณะทางประชากรนั้นๆกอนวาสอดคลองกับจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
หรือไม หรือมีขอจํากัดอยางใดในการเก็บรวบรวมขอมูล
(2) วิธีการคํานวณองคประกอบในเรือ่ งเพศและอายุ
เนื่องจากองคประกอบเรื่องอายุและเพศเปนปจจัยพื้นฐานที่มีผลกระทบทั้งตอเศรษฐกิจ สังคม และงานดานผัง
เมืองเพื่อการรองรับการจัดการในเรื่องการใชพื้นที่ และการจัดเตรียมปจจัยพื้นฐานทางดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และบริการทางสังคมดานอื่น ๆ ดังนั้น การศึกษาองคประกอบเรื่องเพศและอายุจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญ นอกจากนี้
การที่องคประกอบประชากรในเรื่องเพศและอายุมีคุณลักษณะที่คอนขางคงที่ จึงสงผลใหการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องทั้ง
สองเปนไปไดงาย เพราะนอกจากจะมีความชัดเจนในแงของคําจํากัดความที่ใชเหมือนกันในทุกพื้นที่แลว ยังงายแกการ
เก็บรวบรวมขอมูล ดังนั้น จึงพบวาขอมูลเกี่ยวกับเพศและอายุเปนขอมูลพื้นฐานที่มีการเก็บรวบรวมในทุกพื้นที่และ
ขอมูลที่มีก็เปนขอมูลที่มีความตอเนื่องในแงของเวลาดวย
2.1) องคประกอบดานเพศ มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตองานดานผังเมือง ทั้งนี้เพราะเพศที่แตกตาง
กันจะมีพฤติกรรม คานิยม ความเชื่อ และวิถีชีวิตที่แตกตางกัน ซึ่งองคประกอบเหลานี้มีผลกระทบตอสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม รูปแบบการใชพื้นที่และความตองการบริการตางๆทางสังคมซึ่งเขามาเกี่ยวของกับการจัดการดานผัง
เมืองดวย
ในสังคมหนึ่ง ๆ ความสมดุลระหวางเพศเปนสิ่งที่สําคัญ การขาดความสมดุลระหวางเพศมีผลกระทบทางดาน
กําลังแรงงาน การเขาสูแรงงาน รูปแบบของอาชีพ การประกอบการ และความตองการบริการสาธารณะตาง ๆ ทั้งดาน
สังคมและการแพทย การอนามัย มาตรการทางประชากรศาสตรที่ใชเพื่อแสดงสมดุลระหวางเพศของประชากรในพื้นที่
ใดพื้นที่หนึ่งคือ อัตราสวนเพศ (sex ratio) ซึ่งหมายถึงจํานวนผูชายตอผูหญิง 100 คน ในพื้นที่ โดยมีสูตรในการ
คํานวณดังนี้

=
(M/F) x k
จํานวนรวมของประชากรเพศชายในพื้นที่หนึ่ง
จํานวนรวมของประชากรเพศหญิงในพื้นที่เดียวกัน
คาคงที่ ซึ่งเทากับ 100
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อัตราสวนเพศ
M
หมายถึง
F
หมายถึง
k
หมายถึง

ความแตกตางระหวางจํานวนประชากรชายกับหญิงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง จะขึ้นอยูกับปจจัยใดปจจัยหนึ่งหรือ
ทุกปจจัยใน 3 ขอตอไปนี้
- มีความแตกตางระหวางเพศเมื่อแรกเกิด โดยธรรมชาติของการเกิด จะมีทารกเพศชายเกิดมากกวาทารก
เพศหญิง ดังนั้น “อัตราสวนเพศเมื่อแรกเกิด” (sex ratio at birth) ซึ่งหมายถึงอัตราสวนระหวางทารกเพศชายและ
ทารกเพศหญิง 100 คน ปกติจะอยูในราว 105 ถึง 107
- มีความแตกตางระหวางเพศเมื่อตาย เพราะโดยปกติมักจะพบวา อัตราตายของผูชายจะสูงกวาผูหญิงในทุก
กลุมอายุ
- มีความแตกตางระหวางเพศในการยายถิ่น เพราะพฤติกรรมการยายถิ่นของเพศหญิงมักเปนการยายถิ่นใน
ระยะใกล ๆ ในขณะที่เพศชายมีแนวโนมที่จะยายถิ่นในระยะทางที่ไกล ๆ
2.2) องคประกอบดานอายุ ความรูเรื่ององคประกอบดานอายุของประชากรเปนพื้นฐานของการวิเคราะหทาง
ประชากรเกือบทุกดาน ทั้งนี้เพราะสัดสวนของปนระชากรในแตละกลุมอายุที่แตกตางกันในพื้นที่หนึ่งหรือสังคมหนึ่งจะมี
ผลกระทบตอ อัตราเกิด อัตราตาย อั ตราการยายถิ่น การตั้ง ถิ่ นฐาน และความต องการดานปจ จัย ที่เกี่ย วขอ งกับ
โครงสรางพื้นฐานและสวัสดิการหรือบริการทางสังคม มาตรวัดองคประกอบดานอายุที่ใหภาพเกี่ยวกับความแตกตาง
ระหวางประชากรกลุมอายุที่สําคัญคือ “อัตราสวนพึ่งพิง (ทางอายุ)” (dependency ratio) ซึ่งหมายถึง ประชากรใน
กลุม อายุที่ยั ง ไมส ามารถทํ า งานได ห รื อ พน วัย ทํา งานไปแลว ต อ ประชากรที่กํ าลัง ทํ างาน หรื อ กลาวอีก นัย หนึ่ ง คื อ
ประชากรในกลุมเด็กและในวัยสูงอายุ (อายุ ต่ํากวา 15 ป และอายุ 60 หรือ 65 ปขึ้นไป) นับเปนประชากรที่ตอง “พึ่งพิง
ทางเศรษฐกิจ” ตอ “ประชากรในวัยทํางาน” (อายุระหวาง 15 ถึง 59 ป หรือ ระหวาง 15 ถึง 64 ป) นอกจากนี้ ยังมีการ
คํานวณ “อัตราสวนพึ่งพิงวัยเด็ก” และ “อัตราสวนพึ่งพิงวัยชรา” ดวย โดยมีสูตรที่ใชในการคํานวณดังนี้
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อัตราสวนพึ่งพิง
อัตราสวนพึ่งพิงวัยเด็ก
อัตราสวนพึ่งพิงวัยชรา
P 0-14
P 15-59
P 60+
k

=
[(P 0-14 + P60+)/P15-59] x k
=
(P0-14/P15-59) x k
=
(P60+/P15-59) x k
หมายถึง
ประชากรอายุระหวาง 0 ถึง 14 ป
หมายถึง
ประชากรอายุระหวา 15 ถึง 59 ป
หมายถึง
ประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป
หมายถึง
คาคงที่ ซึ่งเทากับ 100

(3) วิธีการสรางประมิดประชากร การใชงาน และขอจํากัด
ประมิดประชากร (population pyramid) เปนกราฟที่แสดงถึงการกระจายตัวของประชากรตามอายุและเพศ
ในพื้นที่หนึ่งในเวลาหนึ่ง ลักษณะของกราฟที่ใชคือกราฟแทงที่วางตามแนวนอน กราฟแตละแทงแสดงอายุซึ่งอาจจะเปน
อายุรายป กลุมอายุ 5 ป หรือกลุมอายุขนาดอื่นก็ไดขึ้นอยูกับวาขอมูลอายุจําแนกตามเพศที่เก็บรวบรวมมานั้นมี
รายละเอียดเพียงใด กราฟแสดงอายุเหลานี้วางเรียงกัน เริ่มจากอายุนอยที่สุดอยูลางสุด แลวคอยเปนอายุที่สูงขึ้นไป
จนถึงกลุมอายุสูงสุด การนําเสนอกราฟจะนําเสนอกลุมอายุจําแนกตามเพศ โดยกราฟแทงอายุของประชากรชายอยูทาง
ซายมือและของประชากรหญิงอยูทางขวามือ กราฟแทงของแตละเพศจะเริ่มจากแกนกลาง ความยาวของกราฟแทง
แสดงถึงจํานวนหรือสัดสวนของประชากรหญิงและชายในแตละกลุมอายุ ความหนาของกราฟแทงแสดงถึงอายุ ซึ่ง
โดยทั่วไปใชกลุมอายุ 5 ป หากขนาดของกลุมอายุเทากัน ความหนาของกราฟแตละแทงจะเทากันหมด
ขอจํากัดประการหนึ่งของการสรางประมิดประชากรก็คือ ขอมูลกลุมอายุสูงสุดมักเปนกลุมอายุเปดและขาด
ขอมูลในรายละเอียด เชน มีขอมูลเพียงวา อายุตั้งแต 75 ปขึ้นไป หรืออายุตั้งแต 80 ปขึ้นไป โดยไมมีขอมูลจําแนกกลุม
อายุออกเปนกลุมอายุ 5 ป การรวมจํานวนประชากรในกลุมอายุสูงสุดเขาไวดวยกันแลวนํามาสรางประมิดประชากรโดย
ใหมีขนาดความกวางของกราฟแทงเทากับกลุมอายุอื่น ๆ นั้นเปนวิธีที่ไมถูกตอง เพราะจะทําใหมีความเขาใจผิดไดวา
กลุมประชากรในวัยสูงอายุเปนกลุมที่มีจํานวนและสัดสวนสูงกวากลุมอายุอื่น ๆ ที่ใกลเคียงกับกลุมผูสูงอายุ ดังนั้น
ทางออกที่ควรทําคือ ตัดกลุมอายุสุดทายที่ไมมีขอมูลจําแนกตามกลุมอายุ 5 ปออกไปจากการนําเสนอ ยกตัวอยางเชน
ถามีขอมูลของประชากรกลุมอายุ 75-79 ป และ กลุมอายุ 80 ปขึ้นไป (กลุมอายุเปด) การสรางประมิดประชากรควร
หยุดที่กลุมอายุ 75-79 ป หรือถาตองการตอขึ้นไปก็ทํากราฟแทงวางสูงขึ้นไป แตใหมีขนาดสั้นกวากลุมอายุ 75-79 ป
การสรางประมิดประชากรอาจสรางได 2 แบบคือ
1) การใชจํานวนสัมบูรณ (absolute number) โดยใชจํานวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศ สราง
เปนตารางกราฟ ถึงแมประมิดประชากรที่สรางโดยใชจํานวนประชากร อาจใชเพื่อเปรียบเทียบทั้งขนาดและโครงสราง
ของประชากรตั้งแต 2 พื้นที่ขึ้นไปได แตวิธีนี้ก็มีขอจํากัดถาประชากรของพื้นที่ที่ใชในการเปรียบเทียบมีจํานวนประชากร
แตกตางกันมาก อาทิเชน เปรียบเทียบประชากรระหวางประเทศจีน ไทย และสิงคโปร หรือเปรียบเทียบระหวาง
ประชากรของกรุงเทพมหานครกับจังหวัดระนอง เปนตน

การใชจํานวนสัมพัทธในการสรางประมิดประชากรนั้นขึ้นอยูกับเปาหมายวาตองการศึกษาอะไร แตวิธีที่นิยมใช
คือวิธีที่ผลรวมของประชากรชาย-หญิงเปน รอยละ 100 (วิธีที่ 2.1) มากกวาวิธีที่ใหผลรวมของแตละเพศเปนรอยละ
100 (วิธีที่ 2.2) ทั้งนี้เพราะแสดงถึงการกระจายตัวของประชากรตามกลุมอายุและเพศไดดีกวา เชน ถาสัดสวนของเพศ
ชายมีมากกวาเพศหญิงในแตละกลุมอายุก็จะทราบไดงายจากตารางภาพประมิด ซึ่งวิธีที่ใหผลรวมของแตละเพศเปน
รอยละ 100 จะไมแสดงใหเห็นถึงความแตกตางดังกลาว
วิธีที่ใหผลรวมของแตละเพศเปนรอยละ 100 (วิธีที่ 2.2) มีประโยชนในแงที่วา แสดงใหเห็นถึงการกระจายตัว
ของประชากรแตละกลุมอายุภายในเพศหนึ่งๆไดดี คือ ในเพศเดียวกันนั้น มีประชากรแตละกลุมอายุในสัดสวนเทาใด
ซึ่งวิธีนี้ไมมีประโยชนมากนักถาตองการเปรียบเทียบการกระจายตัวระหวางเพศชายและเพศหญิงของพื้นที่เดียวกัน
ผลผลิต:
ผลผลิตจากการศึกษาสวนนี้คือตัวแบบมาตรฐานซึ่งเปนเวิรกชีตที่สรางดวยโปรแกรม Microsoft Excel
แบบจําลองนี้มีชื่อวา “P3-PopPyramid” ซึ่งผูใชสามารถนําไปใชในการคํานวณสัดสวนประชากรจําแนกตามเพศและ
กลุมอายุ โดยเพียงแตบันทึกจํานวนประชากรแตละเพศตามกลุมอายุลงในชองวาง โปรแกรมก็จะคํานวณสัดสวนให
ทันที
เวิรกชีต “โครงสรางประชากร” ที่จัดเตรียมไวประกอบดวย 4 เวิรกชีต
เวิรกชีต ที่ 1 เปนการคํานวณสัดสวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศโดยใหจํานวนประชากรทั้งหมด
(ทั้ง 2 เพศ) เปนรอยละ100 และกระจายรอยละออกไปตามจํานวนประชากรแตละกลุมอายุและแตละเพศ (วิธีที่ 1)
เวิรกชีต ที่ 2 เปนการคํานวณสัดสวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศโดยใหจํานวนประชากรรวมของ
แตละเพศเปนรอยละ 100 แลวกระจายรอยละออกไปตามจํานวนประชากรแตละกลุมอายุ (วิธีที่ 2)
เวิรกชีต ที่ 3 และ 4 เปนการสรางกราฟประมิดประชากร โดย เวิรกชีต ที่ 3 เปนประมิดประชากรที่ไดจากการ
คํานวณโดยใหจํานวนประชากรทั้งหมด (ทั้ง 2 เพศ) เปนรอยละ 100 (คํานวณจาก เวิรกชีต ที่1) เวิรกชีต ที่ 4 เปนประ
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ดังนั้น การสรางประมิดประชากรโดยใชจํานวนประชากรจึงเหมาะสมที่จะใชกับการเปรียบเทียบประชากรที่มี
ขนาดไลเลี่ยกัน เชนการสรางประมิดที่แสดงถึงจํานวนประชากรของพื้นที่เดียวกันในระยะเวลาที่ตางกัน เชน ในระยะ
10ปตอมา ซึ่งจะแสดงใหเห็นไดชัดถึงจํานวนประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากรของพื้นที่นั้นในแตละเพศและ
แตละกลุมอายุในชวงเวลา 10 ป
2) การใชจํานวนสัมพัทธ (relative number) ดวยการใชสัดสวน ซึ่งสามารถสรางประมิดประชากรได 2 วิธี
คือ
- ใชจํานวนประชากรทั้งหมด (ทั้ง 2 เพศ) เปนรอยละ แลวกระจายรอยละออกไปตามจํานวน
ประชากรแตละกลุมอายุและแตละเพศ
- ใหจํานวนประชากรรวมของแตละเพศเปนรอยละ แลวกระจายรอยละออกไปตามจํานวน
ประชากรแตละกลุมอายุ
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มิดประชากรที่ไดจากการคํานวณโดยโดยใหจํานวนประชากรรวมของแตละเพศเปนรอยละ 100 การสรางกราฟสําหรับป
ระมิดมีขอที่ควรคํานึงถึงดังนี้
1) สัดสวนของประชากรเพศชายจะอยูดานซายของประมิดเสมอ
2) เมื่ อ สร า งแผนภู มิ ป ร ะมิ ด ประชากร สั ด ส ว นของประชากรในแต ล ะกลุ ม อายุ ข องเพศชายต อ งเพิ่ ม
เครื่องหมายลบ (-) ไวหนาตัวเลขเพื่อกําหนดใหสัดสวนประชากรของกลุมผูชายถูกนําเสนอดานซายมือ
3) เนื่องจากสัดสวนกลุมอายุถูกนําเสนอตามแนวนอน ดังนั้น กราฟแทง (bar chart) ที่ใชจึงตองใชตาม
แนวนอน
ตัวอยางการนําตัวแบบเพื่อการศึกษาองคประกอบประชากรมาใชงาน
จากตารางที่ 2.10 เปนตัวอยางการคํานวณสัดสวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศโดยใหจํานวน
ประชากรทั้งหมด (ทั้ง 2 เพศ) เปนรอยละ 100 ซึ่งใหผลการคํานวณที่แตกตางจากตารางที่ 2.11คํานวณสัดสวน
ประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศโดยใหจํานวนประชากรรวมแตละเพศเปนรอยละ 100 ซึ่งผลการศึกษาจากตาราง
ที่ 2.10จะทําใหผูใชตัวแบบสามารถเปรียบเทียบไดวาสัดสวนของประชากรเพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกันตาม
กลุมอายุหรือไม มากนอยเพียงใด ซึ่งมีขอสังเกตวา ในกลุมประชากรวัยเด็กและวัยหนุมสาว (อายุระหวาง 0 ถึง 14 ป)
ประชากรเพศชายมีสัดสวนสูงกวาเพศหญิง แตเมื่อเขาสูวัยกลางคน สัดสวนของประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงจะ
ใกลเคียงกัน และสัดสวนของประชากรเพศหญิงจะเพิ่มสูงกวาเพศชายอยางรวดเร็วเมื่อยางเขาสูวัยสูงอายุ (อายุ 60 ป
และมากกวา) และเปนที่นาสังเกตวาในกลุมอายุ 85 ปและสูงกวานั้นประชากรเพศหญิงจะสูงกวาประชากรเพศชายถึง
เทาตัว
สําหรับสถิติจากตารางที่ 2.11 นั้น ไมสามารถใชเพื่อการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางประชากรเพศชาย
และหญิงตามกลุมอายุได ทั้งนี้เพราะประชากรฐานที่ใชในการคํานวณจําแนกตามเพศ โดยใหจํานวนประชากรรวมแตละ
เพศเปนรอยละ 100 เปอรเซ็นต จึงใชประโยชนไดเพียงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมอายุตางๆของเพศ
เดียวกันเทานั้น
เมื่อนําขอมูลจากตารางที่ 2.10 มากรอกในเวิรกชีตที่ 3 และ 4 จะไดกราฟปรามิดประชากรดังในตารางที่ 2.12
และ 2.13 ตามลําดับ

0-4 ป

6,178

5,697

11,875

3.37

3.10

5-9 ป

6,925

6,518

13,443

3.77

3.55

10-14 ป

6,988

6,734

13,722

3.81

3.67

15-19 ป

8,426

7,729

16,155

4.59

4.21

20-24 ป

9,283

7,729

17,012

5.06

4.21

25-29 ป

7,826

7,750

15,576

4.26

4.22

30-34 ป

7,629

8,380

16,009

4.16

4.57

35-39 ป

7,762

8,489

16,251

4.23

4.63

40-44 ป

7,119

8,239

15,358

3.88

4.49

45-49 ป

5,862

6,483

12,345

3.19

3.53

50-54 ป

4,131

4,716

8,847

2.25

2.57

55-59 ป

3,293

3,743

7,036

1.79

2.04

60-64 ป

2,982

3,528

6,510

1.62

1.92

65-69 ป

2,184

2,867

5,051

1.19

1.56

70-74 ป

1,678

2,188

3,866

0.91

1.19

75-79 ป

912

1,343

2,255

0.50

0.73

80 -84ป

542

768

1,310

0.30

0.42

85 ปขึ้นไป

267

640

907

0.15

0.35

รวม
89,987
93,541 183,528
49.03
50.97
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2543 (ประชากรอําเภอเมืองราชบุรี)
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ตารางที่ 2.10 สัดสวนประชากรจําแนกตามเพศและอายุ
ใชคํานวณสัดสวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศคํานวณโดยใหจํานวนประชากรทั้งหมด (ทั้ง 2 เพศ)
เปนรอยละ 100
จํานวนประชากร (คน)
สัดสวนแยกตามเพศ
กลุมอายุ
ชาย
หญิง
รวม ชาย (รอยละ)
หญิง (รอยละ)
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ตารางที่ 2.11 สัดสวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศเมื่อรวมประชากรชายและหญิงเปนรอยละ 100
ใชคํานวณสัดสวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศ คํานวณโดยใหจํานวนประชากรรวมแตละประเพศ
เปนรอยละ 100

กลุมอายุ

จํานวนประชากร (คน)

สัดสวนแยกตามเพศ

ชาย

หญิง

รวม

0-4 ป

6,178

5,697

11,875

6.87

6.09

5-9 ป

6,925

6,518

13,443

7.70

6.97

10-14 ป

6,988

6,734

13,722

7.77

7.20

15-19 ป

8,426

7,729

16,155

9.36

8.26

20-24 ป

9,283

7,729

17,012

10.32

8.26

25-29 ป

7,826

7,750

15,576

8.70

8.29

30-34 ป

7,629

8,380

16,009

8.48

8.96

35-39 ป

7,762

8,489

16,251

8.63

9.08

40-44 ป

7,119

8,239

15,358

7.91

8.81

45-49 ป

5,862

6,483

12,345

6.51

6.93

50-54 ป

4,131

4,716

8,847

4.59

5.04

55-59 ป

3,293

3,743

7,036

3.66

4.00

60-64 ป

2,982

3,528

6,510

3.31

3.77

65-69 ป

2,184

2,867

5,051

2.43

3.06

70-74 ป

1,678

2,188

3,866

1.86

2.34

75-79 ป

912

1,343

2,255

1.01

1.44

80 -84ป

542

768

1,310

0.60

0.82

85 ปขึ้นไป

267

640

907

0.30

0.68

ชาย (รอยละ)

หญิง (รอยละ)

รวม
89,987
93,541 183,528
100.00
100.00
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2543 (ประชากรอําเภอเมืองราชบุรี

5-9 ป

-3.77

3.55

10-14 ป

-3.81

3.67

15-19 ป

-4.59

4.21

20-24 ป

-5.06

4.21

25-29 ป

-4.26

4.22

30-34 ป

-4.16

4.57

35-39 ป

-4.23

4.63

40-44 ป

-3.88

4.49

45-49 ป

-3.19

3.53

50-54 ป

-2.25

2.57

55-59 ป

-1.79

2.04

60-64 ป

-1.62

1.92

65-69 ป

-1.19

1.56

70-74 ป

-0.91

1.19

75-79 ป

-0.50

0.73

80-84ป

-0.30

0.42
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ตารางที่ 2.12 สัดสวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศเมื่อรวมประชากรชายและหญิงเปนรอยละ 100
สัดสวนประชากร
กลุมอายุ
ชาย
หญิง
0-4 ป
-3.37
3.10

17
15
13
11
หญิง
ชาย

9
7
5
3
1
-6.00

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

หมายเหตุ : กลุม อายุ 85 ปขึ้นไป เปนกลุมอายุเปดจึงไมนํามาสรางปรามิดประชากร
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ตารางที่ 2.13 สัดสวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศเมื่อแยกประชากรชายและหญิงเปนรอยละ 100
สัดสวนประชากร
กลุมอายุ
ชาย
หญิง
0-4 ป
-6.87
6.09
5-9 ป

-7.70

6.97

10-14 ป

-7.77

7.20

15-19 ป

-9.36

8.26

20-24 ป

-10.32

8.26

25-29 ป

-8.70

8.29

30-34 ป

-8.48

8.96

35-39 ป

-8.63

9.08

40-44 ป

-7.91

8.81

45-49 ป

-6.51

6.93

50-54 ป

-4.59

5.04

55-59 ป

-3.66

4.00

60-64 ป

-3.31

3.77

65-69 ป

-2.43

3.06

70-74 ป

-1.86

2.34

75-79 ป

-1.01

1.44

80-84ป

-0.60

0.82

16
13
10

หญิง
ชาย

7
4
1
-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

ขอแนะนําในการใชตัวแบบ
1) ถึงแมตัวแบบที่สรางขึ้นจะใชวิธีการคํานวณสัดสวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศ 2 วิธี แตวิธีที่
ผูใชควรนํามาใชในการคํานวณคือวิธีที่ใหจํานวนประชากรทั้งหมด (ทั้ง 2 เพศ) เปนรอยละ 100 และกระจายรอยละ
ออกไปตามจํานวนประชากรแตละกลุมอายุและแตละเพศ ทั้งนี้เพราะสามารถนํามาใชประโยชนในการศึกษาเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางประชากรไดดีกวา
2) สิ่งที่ควรคํานึงถึงก็คือ ไมวาจะใชวิธีใดในการสรางประมิดประชากร หากเปนขอมูลประชากรของพื้นที่
เดียวกัน ในภาวการณ ปกติ ที่ไ มไ ดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องการเกิด การตาย หรือการยายถิ่นจนผิดสังเกต ไม
จําเปนตองสรางประมิดประชากรเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเพศและอายุทุกป ทั้งนี้เพราะโครงสรางดานอายุ
และเพศของประชากรพื้นที่เดียวกันจะไมเปลี่ยนแปลงอยางมากหรือแตกตางจากโครงสรางเดิมมากนัก ดวยเหตุนี้ จึง
มักพบวาการใชประมิดประชากรของพื้นที่เดียวกัน เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรจะใชชวงเวลาที่
คอนขางยาว อาทิเชน 10 ป
3) ปญหาสําคัญของการสรางประมิดประชากรคือ ขาดขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุ
และเพศ โดยเฉพาะในระดั บเทศบาล สิ่ ง ที่ ผูใ ชตั ว แบบต อ งดํา เนิน การก็คือ การขอขอมู ล จากเทศบาลและนํา มา
ประมวลผลเพิ่มเติม ทั้งนี้เพราะการเก็บรวบรวมขอมูลเองจะประสบปญหาทั้งดานงบประมาณและกําลังคน
4) การใชตัวแบบในการคํานวณเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากรของพื้นที่เดียวกันในตาง
ชวงเวลา ผูใชตองใชขอมูลจํานวนประชากนในสถานการณปกติ คือไมมีการเปลี่ยนแปลงดานการเกิด การตาย หรือการ
ยายถิ่นของพื้นที่อยางมากจนผิดสังเกต
2.1.2.4 การศึกษาจํานวนประชากรในอนาคต
หลักการและเหตุผล
นอกจากจะกํ าหนดมาตรการ นโยบาย และแนวทางปฏิ บัติเพื่อการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของประชากรใน
สถานการณ ป จ จุ บั น แล ว จุ ด มุ ง หมายที่ สํ า คั ญ ของการวางผั ง เมื อ งยั ง ครอบคลุ ม ถึ ง การเตรี ย มการ และการจั ด
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดีใหแกประชากรในอนาคต ดังนั้น การมีขอมูลเชิงประจักษเกี่ยวกับจํานวนประชากรใน
อนาคต หรือการพยากรณจํานวนประชากรที่นาจะเปนในอนาคต จึงเปนกุญแจสําคัญที่จะชวยใหการวางผังเมือง
สามารถตอบสนองความตองการและชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไดอยางสอดคลองกับสถานการณที่
เปนจริง
เนื่องจากการคาดประมาณจํานวนประชากรดวยระเบียบวิธีการวิเคราะหทางดานประชากรมีอยูหลากหลาย
ดังนั้น เพื่อใหผูใชงานมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการประมาณจํานวนประชากรหรือการพยากรณจํานวนประชากร
รายงานการศึกษานี้จึงกําหนดกรอบของการศึกษาไวดังนี้
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หมายเหตุ : กลุม อายุ 85 ปขึ้นไป เปนกลุมอายุเปดจึงไมนํามาสรางปรามิดประชากร
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1) ความแตกตางระหวางการคาดประมาณประชากร (population estimation) และการฉายภาพประชากร
(population projection)
2) สาระสําคัญของการคาดประมาณประชากร ซึ่งมีประเด็นที่เปนเนื้อหาหลักดังนี้
- การคาดประมาณระหวางชวง (intercensal estimate)
- การคาดประมาณนอกชวง (post-censal estimate)
3) การฉายภาพประชากร
- แนวคิดและวิธีการ
- การฉายภาพประชากรดวยวิธีทางคณิตศาสตร (mathematical method)
- การฉายภาพประชากรดวยวิธีการใชอัตราสวน (ratio method)
- การฉายภาพประชากรดวยวิธีองคประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากรตามรุนอายุ (cohortcomponent method)
1) ความแตกตางระหวางการคาดประมาณประชากรและการฉายภาพประชากร
ในบางภาวการณผูใชขอมูลทางประชากรมักจะประสบกับปญหาการไมมีขอมูลเกี่ยวกับประชากรและผูใชงาน
ตองการขอมูลดังกลาวเพิ่มเติมหรือตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับประชากรในอดีตหรือในอนาคต จึงมีความจําเปนที่
จะตองมีมาตรการทางประชากรศาสตรบางมาตรการเพื่อการจัดหาขอมูลที่ไมมีหรือไมสมบูรณเหลานั้นเพื่อการใชงาน ซึ่ง
มาตรการดังกลาวนี้ มีศัพททางวิชาการที่ใชอยู 2 คําคือ “การคาดประมาณประชากร” (population estimation) และ
“การฉายภาพประชากร” (population projection) ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้
การคาดประมาณประชากร (population estimation) หมายถึง การประมาณการหรือคาดประมาณเกี่ยวกับ
ประชากรในชวงเวลาที่มีขอมูลอยู หรือถึงหากไมมีขอมูลแตการคาดประมาณก็จะเปนการประมาณเกี่ยวกับประชากรใน
เวลาที่ใกลเคียงกับเวลาปจจุบัน
การฉายภาพประชากร (population projection) หมายถึง การคาดประมาณประชากรในเวลาที่ไมมีขอมูลอยู
ไมวาจะเปนขอมูลจากสํามะโนประชากรหรือจากทะเบียนราษฎร การฉายภาพประชากรเปนการคาดประมาณประชากร
ในเวลาที่เลยออกไปจากเวลาปจจุบัน การฉายภาพประชากรสามารถทําไดโดยประมาณประชากรในอนาคตขางหนา หรือ
ประมาณประชากรยอนกลับไปในอดีตกอนที่จะมีขอมูลประชากรในเรื่องที่เราสนใจ ถึงแมการฉายภาพประชากรจะเปน
การคาดประมาณประชากรในเวลาที่ไมมีขอมูลไมวาจะเปนการฉายภาพไปในอนาคตหรือในอดีต แตสิ่งที่ตองมีใน
เบื้องตนก็คือ “ประชากรฐาน” (base population) เพื่อใชเปนฐานเริ่มตนของการคํานวณ
2) วิธีการคาดประมาณประชากร
การคาดประมาณประชากร (population estimation) เปนการประมาณการเกี่ยวกับประชากรในชวงเวลาที่
ใกลเคียงกับปจจุบัน การคาดประมาณประชากรมีวิธีการอยู 2 วิธีคือ
2.1) การคาดประมาณระหวางชวง (inter-censual estimate) เปนวิธีการคาดประมาณ

ประชาากร (คน)

ป พ.ศ.
เวลาปจจุจบัน

ง 2544 ถึง 25546 ดวยวิธี กาารคาด
แผนภูมิทีท่ี 2.3 การคาดปประมาณจํานวนนประชากรเขตตเทศบาลเมืองรราชบุรี ระหวางป
ประมาณ
ณนอกชวง (inteer-censual esstimate)
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ประชากรรหรือองคประกกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวประชากร ไมวาจะเปนจํานวนประชากร
า
ร อัตราเพิ่มประะชากร โดยคาดดประมาณ
ณ ชวงเวลลาใดเวลาหนึ่งระหว
ร างชวงปสํสํามะโนหรือระหหวางเวลาที่มีขอมูล วิธีที่นิยมใช
ม ในการประมมาณประชากรซึซึ่งเปนการ
คาดประมมาณระหวางชวงคื
ว อ การเทียบค
บ าเชิงเสนตรงง (linear interrpolation) ระหวางชวงเวลาททั้งสองตัวอยางที
ง ่นําเสนอ
ไวในแผนนภูมิที่ 2.3 แสดดงการคาดประะมาณจํานวนปรระชากรของเขตตเทศบาลเมืองราชบุ
ง รีระหวางงป 2544 ถึง 2546 โดย
สมมติวาขอมูลจากทะเบีบียนราษฎรที่มอยู
อี มีเพียง 2 ชวงเทานั้นคือมีขอมูลระหวางปป 2541 ถึง 2543 และมีขอมูมลระหวาง
ป 2547 ถึง 2549 โดยยเวลาปจจุบันคือป 2550 ผูใชชสามารถใชขอมู
อ ลที่มีอยูในกการสรางกราฟเเสนตรง แลวนําหลักการ
เทียบคาเสสนตรง (linearr interpolatioon) มาใช ก็สามารถคาดประมมาณจํานวนปรระชากรในชวงเเวลาที่ขาดหายไไปได
2.2) การคาดประะมาณนอกชวง (post-censual estimate) เปนการประมาาณจํานวนหรือ
สวนประกกอบประชากร ณ เวลาใดเวลาาหนึ่งโดยไมเกินจากเวลาปจจุจบันซึ่งอาจทําได
ไ โดยการเทียบคานอกชวงเชิชิงเสนตรง
(linear extrapolation)
e
)
ตัวอยางที่นําเสนอไไวในแผนภูมิที่ 2.4 แสดงการรคาดประมาณจจํานวนประชากกรของเขต
เทศบาลเมมืองราชบุรี ระะหวางป 2547 ถึง 2549 ซึ่งเววลาปจจุบันคือ ป 2550 โดยยสมมติวาขอมูลที่มีอยูคือขอมูลจํานวน
ปะชากรทีที่เก็บรวบรวมจจากทะเบียนราษษฎรระหวางป 2541 ถึง 25446 เทานั้น ดังนั้น การคาดปรระมาณนอกชวงเวลาโดย
ว
ใชวิธีการเเชิงเสนดวยการเทียบคานอกกชวงของเสนตรรง (linear exxtrapolation) จึงถูกนํามาใช ทั้งนี้จะสังเกตตไดวา การ
คาดประมมาณประชากรจจะไมกระทําในชชวงเวลาที่เลยไไปจากเวลาปจจุจบัน ซึ่งในกรณ
ณีนี้คือ ป 25500
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ประชาากร (คน)

ป พ.ศศ.
เวลาปปจจุบัน

ณจํานวนประชากกรเขตเทศบาลลเมืองราชบุรี ระหวางป 2547 ถึงป 2549 ดวยวิ
ว ธี การ
แผนภูมิทีท่ี 2.4 แสดงการรคาดประมาณ
คาดประมมาณนอกชวง (inter-censuaal estimate)
3) การฉายภาาพประชากร
แนวคิดเกีกี่ยวกับการฉายยภาพประชากรร
การฉายภาพปประชากรเปนการคาดประมา
ก
าณจํานวนประะชากรในชวงเววลาที่ไมมีขอมูลซึ่งอาจดําเนินนการคาด
ประมาณ
ณโดยยอนหลังไปในอดี
ง
ตหรือคาดประมาณจ
อ
จํานวนประชากกรในอนาคต ซึง่ ประเด็นที่ผูศศึึกษาตองคํานึงถึ
ง งและทํา
ความเขาใจในเบื้องตนก
น อนดําเนินการฉายภาพประะชากรคือ
- 1. การฉายภภาพประชากรใในอนาคตตองมี “ประชากรฐฐาน” (base poopulation) ทําหนาที่เปนจุดเริริ่มตนและ
เปนฐานนที่ใชในการคํานวณหรื
น
อการคคาดประมาณ ดังนั้น ความถูกตองแมนตรรงและนาเชื่อถือไดของขอมูลประชากร
ล
ฐานจึงเปปนเรื่องที่มีควาามสําคัญ
- 2. เงื่อนไขสํสําคัญของการฉฉายภาพประชาากรคือการคาดดประมาณจํานววนประชากรจะะกระทําในเหตุการณ
ก ปกติ
ที่ภาวกาารณทางดานปรระชากร เศรษฐฐกิจ สังคม แลละสภาพแวดลอมทางกายภาพ
อ
พดําเนินไปในสสถานการณปกตติ อาทิเชน
ไมใชสถานการณ
ถ
ในชวงวิ
ว กฤตเศรษฐฐกิจอยางรุนแรรง การมีโรคระะบาด ภัยธรรมมชาติ หรือภัยสสงครามที่จะมีผลกระทบ
ผ
ตอการเปปลี่ยนแปลงขนนาดประชการออยางรุนแรง
- 3. เนื่องจากกการฉายภาพปประชากรเปนการพยากรณ
ก
ประชากร
ร
(popuulation foreccast) ที่ผลขอองการฉาย
ภาพขึ้นอยูกับขอสมมมติทางดานการรเกิด การตาย และการยายถิถิ่น ซึ่งอาจมีไดหลายสมมติฐฐาน ดังนั้น การฉายภาพ
ประชากกรจึงมักไมมีตัวเลขการคาดป
ว
ประมาณประชาากรเพียงชุดเดีดียว แตจะมีการคาดประมาณ
า
ณจํานวนประชากรเปน 3
ระดับคือ ระดับสูง ปาานกลาง และตํต่ํา โดยในทางปปฏิบัติการฉายภาพประชากรรในระดับปานกกลางเปนตัวเลขขที่มีความ
เปนไปไดมากที่สุด
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- 4. ระยะเวลาของการฉายภาพประชากรอาจทําไดทั้งในระยะยาว (มากกวา 25 ปขึ้นไป) ระยะกลาง
(ประมาณ 10-25 ป) และระยะสั้น (ต่ํากวา 10 ป) ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใชงาน หากใชงานที่เกี่ยวของกับการ
วางแผนทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตางๆไดคอนขางรวดเร็ว การฉายภาพประชากรควร
ใชระยะเวลาต่ํากวา 10 ป หากเปนการฉายภาพประชากรเพื่อใชในการบริหารจัดการดานสาธารณูปการหรือการ
กอสราง การเคหะ หรือการวางผังเมืองรวมควรใชระยะกลาง (ประมาณ 10 ถึง 15 ปหรือ 25 ป) และการฉายภาพ
ประชากรเพื่องานวางแผนทางดานทรัพยากรธรรมชาติ อาทิเชน ปาไม แหลงน้ํา อาจใชระยะยาวได
- 5. การฉายภาพประชากรจะมีเงื่อนไขและขอจํากัดสูงสําหรับการฉายภาพประชากรในพื้นที่ขนาดเล็ก เพราะ
การเปลี่ยนแปลงประชากร โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับการเคลื่อนยายประชากรจะมีการแปรผันคอนขางสูง ตาง
จากพื้นที่ขนาดใหญ เพราะหากเปนการฉายภาพประชากรระดับประเทศปญหาความซับซอนอันเนื่องจากการยายถิ่นจะ
มีนอยกวา
วิธีการฉายภาพประชากร
วิธีการฉายภาพประชากรที่ถือปฏิบัติในปจจุบันมี 3 วิธีคือ
- 1. การฉายภาพประชากรดวยวิธีทางคณิตศาสตร (mathematical method)
- 2. การฉายภาพประชากรดวยวิธีการใชอัตราสวน (ratio method)
- 3.
การฉายภาพประชากรดวยวิธีองคประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากรตามรุนอายุ (cohortcomponent method)
(1) การฉายภาพประชากรดวยวิธีทางคณิตศาสตร (mathematical method)
การฉายภาพประชากรดวยวิธีนี้เปนการนําสูตรทางคณิตศาสตรมาใชในการพยากรณจํานวนประชากรใน
อนาคต ซึ่งเกี่ยวของกับองคประกอบ 3 ประการคือ ประชากรฐาน (P0) ขอสมมติเกี่ยวกับอัตราเพิ่มหรืออัตราการ
เปลี่ยนแปลงประชากร ( r ) และระยะเวลาของการฉายภาพหรือจํานวนปที่ตองการฉายภาพประชากรไปในอนาคตวา
ตองการพยากรณจํานวนประชากรไปในอนาคตอีกกี่ปขางหนา (n)
ตามที่นําเสนอไวในเบื้องตนในเรื่องของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรวา วิธีการในการคํานวณการเพิ่ม
หรือการเปลี่ยนแปลงประชากร ณ สองจุดเวลามีอยูอยางหลากหลายอันไดแก วิธีเลขคณิต วิธีเรขาคณิต และวิธี
ตอเนื่อง และไดสรุปไววาสูตรที่ใชในการคํานวณอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรที่เหมาะสมที่สุดคือ “วิธีตอเนื่อง”
ดัง นั้น สูตรทางคณิตศาสตร ที่ใชในการฉายภาพประชากรจึง ตั้ง อยูบนพื้ นฐานของการคํานวณการเปลี่ ยนแปลง
ประชากรหรือการเพิ่มประชากรในอนาคตโดยการใชสูตรของ “วิธีตอเนื่อง” ดังนี้
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Pt
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

Pt
P0
r
n

=

P0 ern
จํานวนประชากรในเวลาในอนคตที่ตองการฉายภาพ
จํานวนประชากรฐานหรือประชากรในเวลาเริ่มตนของการฉายภาพ
อัตราเพิ่มประชากรตอป
ระยะเวลาหรือจํานวนปที่ตองการฉายภาพ

ตารางที่ 2.14 การฉายภาพประชากรเมืองราชบุรี (เขตผังเมืองรวม) ระหวางป 2549 ถึงป 2564 สมมติใหอัตราเพิ่ม
เทากับ 0.9% และคงที่ตลอดชวงเวลาของการคาดประมาณ
ตัวอยาง : การฉายภาพประชากรทุกๆชวง 5 ป
อัตราเพิ่มเทศบาลเมืองราชบุรี

จํานวน

0.0090
0.0090
0.0090

76,250
79,760
83,431
87,271

ป

อัตราเพิ่มเทศบาลเมืองราชบุรี

จํานวน

2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

0.0090
0.0090
0.0090
0.0090
0.0090
0.0090
0.0090
0.0090
0.0090
0.0090
0.0090
0.0090

76,250
76,939
77,635
78,337
79,045
79,760
80,481
81,208
81,942
82,683
83,431
84,185

ป
2549
2549-2554
2554-2559
2559-2564
ตัวอยาง : การฉายภาพประชากรตอป

อัตราเพิ่มเทศบาลเมืองราชบุรี

จํานวน

2561
2562
2563

0.0090
0.0090
0.0090

84,946
85,714
86,489

สถิติจากตารางที่ 2.15 แสดงตัวอยางการฉายภาพประชากรเขตเมืองราชบุรี (เขตผังเมืองรวม) โดยมีระยะเวลา
ฉายภาพประชากร 15 ประหวางป พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2564 โดยสมมติใหอัตราเพิ่มของประชากรโดยเฉลี่ยตอป
เทากับ 0.9 % โดยแบงชวงเวลาของการฉายภาพประชากรเปน 3 ชวงเวลา (ทุกๆ 5 ป) ซึ่งหากคํานวณโดยใชสูตรทาง
คณิตศาสตรจะมีวิธีคํานวณดังนี้
ชวงเวลาการฉายภาพ
2549-2554
2554-2559
2559-2564

สูตร
P2554 =
P2559 =
P2564 =

rn

P2549 e
P2554 ern
P2559 ern

P2554
P2559
P2564

แทนคาในสูตร
= (76,250) e
= 79,760
= (79,760) e(0.0090)(5) = 83,431
= (83,431) e(0.0090)(5) = 87,271
(0.0090)(5)

อนึ่งขอสมมติฐานอัตราเพิ่มประชากรเมืองราชบุรี (เขตผังเมืองรวม) ที่ใชในการฉายภาพประชากรในตาราง
ขางตน เปนขอสมมติฐานที่ตั้งขึ้นโดยศึกษาจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงอัตราเพิ่มประชากรของเมืองราชบุรี (ผังเมือง
รวม) ที่คํานวณไวแลวในตารางที่ 2.5 ซึ่งจะเห็นวาระหวางป 2541 ถึงป 2547 ประชากรในเมืองราชบุรี (เขตผังเมือง
รวม) มีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ประชากรลดลง (อัตราเพิ่มประชากรเปนลบ) แตในชวง 2 ปกอนการฉาย
ภาพประชากร (ป 2548 และ ป 2549) พบวา อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรในเมืองราชบุรี (เขตผังเมืองรวม) มี
แนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น แตอัตราการเพิ่มประชากรก็ไมสูงมากนักคืออยูระหวางรอยละ 0.84 ตอป และ รอยละ 1.01 ตอ
ป ดังนั้น จึงตั้งขอสมมติวา อัตราเพิ่มประชากรนาจะอยูที่ประมาณรอยละ 0.9 ตอป ซึ่งการกําหนดขอสมมติเกี่ยวกับ
อัตราเพิ่มประชากรในการฉายภาพขึ้นอยูกับวิจารณญาณของผูวิเคราะห อยางไรก็ตาม ผูศึกษาควรนําขอมูลเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงอัตราเพิ่มหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรในอดีตมาใชประกอบการตัดสินใจในการกําหนดขอ
สมมติดวย
ผลผลิต:
ผลผลิตจากการศึกษาสวนนี้คือตัวแบบมาตรฐานซึ่งเปนเวิรกชีตที่สรางดวยโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งให
ทางเลือกในการฉายภาพประชากร 2 ทางคือ การฉายภาพประชากรทุกๆชวง 5 ป และการฉายภาพประชากรเปนรายป
โดยเมื่อบันทึกประชากรปฐานที่ใชในการคํานวณลงในชองจํานวน และบันทึกขอสมติเกี่ยวกับอัตราเพิ่มประชากรลงใน
ชองอัตราเพิ่ม โปรแกรมก็จะคํานวณจํานวนประชากรในอนาคตใหทันที
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(2) การฉายภภาพประชากรดดวยวิธีการใชอตราส
ตั วน (ratioo method)
การฉายภาพประชากรโดยวิธีธกี ารใชอัตราสวนมี
ว คุณลักษณ
ณะสําคัญดังนีคืค้ อื
1. การฉายภาพปรระชากรโดยวิธีธีการใชอัตราสวนเปนวิธีการที่ไมสามารถใชชฉายภาพประะชากรโดย
ลําพังตัวเออง ตองใชประะกอบกับวิธีอื่น อาทิ การฉายภภาพดวยวิธีการรทางคณิตศาสสตร (mathem
matic methodd)
2. วิธีการใชอัตราาสวน (ratio) คือการใชสัสัดสวน (propportion) ของประชากรจําแนกตาม
า
คุณลักษณ
ณะหรือคุณสมบบัติตางๆของปประชากรที่ผูศึกษาสนใจ
ก
แลวตั้งเปนขอสมมมติเพื่อการพยาากรณประชากรร หลังจาก
นั้นนําไปคคูณกับจํานวนนประชากรรวมมที่ไดใชวิธีการรฉายภาพประชชากรวิธีอื่นคาดดประมาณไวแแลว ซึ่งคุณลักษณะหรื
ก
อ
คุณสมบัติติของประชากรรอาจเปนการกระจายตัวของเเพศ การกระจายตัวตามกลุมอายุ
ม หรือการรกระจายตัวตามมเขตที่พัก
อาศัย หรืรอเขตพื้นที่ยอย (zone) ฯลฯ
น
กรตามรุนอายุย (cohort(3)
กาารฉายภาพประะชากรดวยวิธีธีองคประกอบขของการเปลี่ยนแปลงประชาก
componnent methodd)
นักประชากรศศาสตรเรียกการรฉายภาพดวยวิวิธีองคประกอบบของการเปลียนแปลงประชา
ย่
ากรตามรุนอายุยุ (cohortโ
เคราะหการเปลีลี่ยนแปลง
component methodd) สั้นๆวา “วิธีธีองคประกอบ” ทั้งนี้เพราะกการฉายภาพทําโดยการแยกวิ
น ” (cohhort) ตาม “องคประกอบดานการเกิด การตาย
ก
และกการยายถิ่นที่มีผลตอการ
ประชากกรในแตละ “รุนอายุ
เปลี่ยนแแปลงของประชชากร” แนวคิดและวิธีการฉฉายภาพประชากกรดวยวิธีองคคประกอบก็คือ ประชากรในรุรนอายุ
 หนึ่ง
ของเวลาหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปสูอีกเวลาหนึ
ก
่งโดยยมีอายุเพิ่มขึ้นนั
น ้นจะเกิดจากกการตายและกการยายถิ่นสุทธิิ (ผลตาง
ระหวางกการยายเขาและการยายออก)) ของคนรุนอายุนั้น ดังแนวคิคิดที่นําเสนอไวในแผนภูมิที่ 22.5

แผนภูมิที่ 2.5 แนวคิดการฉฉายภาพประชาากรดวยวิธีองคคประกอบ (coohort-componnent methodd)

•
ขอสมติเกี่ยวกับการตายนั้น การฉายภาพประชากรจะตองมีอัตราตายรายอายุ
(agespecific death rates-ASDR) ซึ่งอาจเปนอัตราตายตามอายุรายปหรือกลุมอายุ 5 ป ซึ่งจะถูกแปลงไปเปนอัตรารอด
ชีพ (survival rate) เพื่อใชในการคํานวณจํานวนผูรอดชีพรายอายุ ในบางกรณีอัตรารอดชีพอาจไดมาจากตารางชีพที่
สรางขึ้นหรือจาก “ตัวแบบตารางชีพ” ที่สรางขึ้นโดยองคการสหประชาชาติ ซึ่งการคํานวณอัตราตาง ๆ หรือการใชตัว
แบบตารางชีพจําเปนที่ผูศึกษาจะตองมีความรูที่ถองแทเกี่ยวกับวิธีการดังกลาว
•
ขอสมติเกี่ยวกับการยายถิ่นจะถูกนํามาใชในการฉายภาพประชากรโดยตองนําอัตราการยาย
ถิ่นสุทธิรายอายุ คูณกับประชากรในแตละรุนอายุ ซึ่งในทางปฏิบัติอัตราการยายถิ่นสุทธิในพื้นที่ขนาดเล็กหรือพื้นที่
ยอยๆเปนสิ่งที่หาขอมูลไดยาก และถึงแมจะมีขอมูลดานอัตราการยายถิ่นในพื้นที่แตการยายถิ่นในระดับพื้นที่ขนาดเล็ก
จะมีความผันแปรในระดับสูง ไมมีลักษณะคอนขางคงที่หรือคอนขางนิ่ง (stable) ดังที่พบในอัตราการเกิดและการตาย
ดังนั้น การฉายภาพประชากรในพื้นที่ขนาดเล็กจึงไมเหมาะสมที่จะนําวิธีการฉายภาพแบบองคประกอบมาใช
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หากเปรียบเทียบการฉายภาพประชากรดวยวิธอี งคประกอบ (cohort-component method) กับวิธีการฉาย
ภาพประชากรดวยวิธีทางคณิตศาสตร (mathematical method) และการฉายภาพประชากรดวยวิธีการใชอัตราสวน
(ratio method) จะพบวาวิธีองคประกอบเปนวิธีที่มีความยุงยากและซับซอนเพราะ
- 1. ผูศึกษาจะตองจําแนกประชากรฐานตามเพศชายและเพศหญิง เนื่องจากโอกาสการตาย หรือโอกาสการ
รอดชีพ และพฤติกรรมการยายถิ่นของเพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกัน
- 2. วิธีองคประกอบเปนการแยกวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงประชากรในแตละรุนอายุ ดังนั้น จํานวนประชากร
ฐานที่จะนํามาใชในการฉายภาพตองมีการจําแนกตามอายุ ซึ่งคอนขางจะมีขอจํากัด ทั้งนี้เพราะในสถานการณปจจุบัน
การรวบรวมขอมูลในพื้นที่ขนาดเล็กหรือพื้นที่ยอย เชน เขตเทศบาล หรือพื้นที่ขนาดเล็กจากแหลงขอมูลทุติยภูมิมักไม
มีการเก็บรวบรวมขอมูลจําแนกตามเพศและอายุ
- 3. การฉายภาพประชากรดว ยวิธี อ งค ป ระกอบ ผูศึก ษาจะตอ งมี ข อ สมติเกี่ ย วกั บ องค ป ระกอบแตล ะ
องคประกอบที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของประชากรคือขอสมติเกี่ยวกับการเกิด การตาย และการยายถิ่น ดังนี้
•
ขอสมมติเกี่ยวกับการเกิดหรือการเจริญพันธที่ผูศึกษาตองนํามาใชในการคํานวณอาจอยูใน
รูปของอัตราเกิดรายอายุ (age-specific fertility rates - ASFR) หรือ อัตราเจริญพันธุรวม (total fertility rateTFR) ซึ่งไมวาจะเปนอัตราเกิดรายอายุหรืออัตราเจริญพันธุรวม สิ่งที่พบเสมอคือการขาดขอมูลพื้นฐานที่จะนํามาใชใน
การคํานวณอัตราดังกลาว จึงทําใหไมมีอัตราดังกลาวเพื่อการคํานวณโดยเฉพาะในพื้นที่ขนาดเล็กระดับเทศบาล

วิธีการคํานวณอัตราเกิดรายอายุ/กลุมอายุ 5 ป (age-specific fertility rates-ASFR)
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bi
Pfi
k

ASFR =
(bi/Pfi) ° k
จํานวนการเกิดจากสตรีกลุมอายุ i
จํานวนประชากรกลางปของสตรีในกลุมอายุ i เดียวกัน
คาคงที่เทากับ 1,000

วิธีการคํานวณอัตราเจริญพันธุรวม (total fertility rate-TFR) โดยใชอัตราเกิดรายอายุ
TFR
∑

=

∑ (bi/Pfi) ° k

สัญลักษณที่ใชเพื่อใหรวมคาทั้งหมด

bi

k

จํานวนการเกิดจากสตรีกลุมอายุ i (i คืออายุรายป)
Pfi
จํานวนประชากรกลางปของสตรีในกลุมอายุ i เดียวกัน
คาคงที่เทากับ 1,000

วิธีการคํานวณอัตราเจริญพันธุรวม (total fertility rate-TFR) โดยใชอัตราเกิดกลุมอายุ 5 ป
TFR
∑

=

5 ∑ (bi/Pfi) ° k

สัญลักษณที่ใชเพื่อใหรวมคาทั้งหมด

• การฉายภาพประชากรดวยวิธีองคประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากรตามรุนอายุ (cohortcomponent method) เพื่อประมาณจํานวนประชากรในอนาคตและใชในพื้นที่ผังเมืองรวมนั้น คอนขางจะมีขอจํากัด
และมีความยุงยากซับซอนกวาการฉายภาพประชากรดวยวิธีทางคณิตศาสตรและวิธีการใชอัตราสวน ทั้งนี้เพราะเปน
วิธีการที่ตองการขอมูลที่มีรายละเอียดเพื่อการคํานวณอัตราเกิด อัตราตาย และอัตราการยายถิ่น ซึ่งขอมูลที่จะนําไปใช
ในการคํานวณมีขอจํากัดทั้งในเรื่องของการจัดเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่ที่คาบเกี่ยวเขตปกครองบางสวน คุณภาพของ
ขอมูล ความถูกตอง แมนตรงและเชื่อถือไดของขอมูลที่จะถูกนําไปใชในการวางผังเมือง ตลอดจนกระบวนการในการ
คํานวณและความยุงยากซับซอนของการคํานวณและการนําเสนอผล ดังนั้น การฉายภาพโดยวิธีองคประกอบของการ
เปลี่ยนแปลงประชากรตามรุนอายุ (cohort-component method) จึงเปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับผูที่มีความชํานาญงาน

ตัวอยางการนําตัวแบบเพื่อการศึกษาจํานวนประชากรในอนาคตมาใชงาน
ตารางที่ 2.14 แสดงใหเห็นถึงวิธีการฉายภาพประชากรในเขตผังเมืองรวมราชบุรี ดวยวิธีทางคณิตศาสตรใน
ชวงเวลาการฉายภาพ 15 ป ระหวางป 2549 ถึงป 2564 โดยใชจํานวนประชากรในผังเมืองรวมราชบุรี ในป 2549
เปนฐานในการคํานวณ และมีขอสมมติวาอัตราเพิ่มประชากรของผังเมืองรวมราชบุรี คงที่ตลอดชวงเวลาของการฉาย
ภาพ ซึ่งผลจากการฉายภาพแสดงวาหากประชากรในเขตผังเมืองรวมราชบุรี ดวยอัตราเพิ่มที่คงที่ประมาณรอยละ 0.9
ตอปตลอดชวงเวลาของการฉายภาพประชากร จํานวนประชากรในเขตผังเมืองรวมราชบุรี จะเพิ่มจาก 76,250 คน ใน
ป 2549 เปน 87,271 คนในป 2564
หากตองการที่จะฉายภาพประชากรเพิ่มเติมวาประชากรในแตละชุมรุมอาคาร (block) ตางๆทั้ง 58 ชุมรุม
อาคารของเขตเมืองราชบุรี (เขตผังเมืองรวม) สิ่ง ที่ตองดําเนินการคือใชวิธีการฉายภาพประชากรดวยวิธีการใช
อัตราสวนเขามารวมในการฉายภาพประชากร โดยตั้งขอสมมติเกี่ยวกับสัดสวนของประชากรของเขตเมืองราชบุรี (เขต
ผังเมืองรวม) ในแตละชุมรุมอาคาร ซึ่งจากการศึกษาการกระจายตัวของประชากรในแตละชุมรุมอาคารในป 2549
พบวาสัดสวนของประชากรในแตละชุมรุมอาคารมีการกระจายตัวแตกตางกันดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 2.15
หากผูศึกษามีสมติฐานวาสัดสวนของประชากรในแตละชุมรุมอาคารไมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดชวงเวลาของการฉาย
ภาพประชากร ดังนั้น สัดสวนของประชากรในแตละชุมรุมอาคารที่เก็บรวบรวมขอมูลไวในป 2549 จะมีคาเทากันกับ
สัดสวนของประชากรในแตละชุมรุมอาคารของป 2564 ซึ่งเปนปของการฉายภาพประชากรที่ตองการ การฉายภาพ
ประชากรของเขตผังเมืองรวมราชบุรี จําแนกตามชุมรุมอาคารจึงทําไดโดยการนําจํานวนประชากรรวมของเขตผังเมือง
รวมราชบุรี ที่ฉายภาพไวในป 2564 ซึ่งเทากับ 76,250 คนคูณกับสัดสวนการกระจายตัวของประชากรในแตละชุมรุม
อาคารซึ่งเก็บรวบรวมไวในป 2549 ดังตัวอยางใน ตารางที่ 2.16
หากตองการฉายภาพประชากรจําแนกตามคุณลักษณะหรือคุณสมบัติอื่นๆของประชากร อาทิ เพศ อายุ ฯลฯ
ก็เพียงแตใชวิธีการฉายภาพประชากรดวยวิธีการใชอัตราสวน โดยนําสัดสวนประชากรจําแนกตามเพศ หรือจําแนก
ตามอายุเพศ ฯลฯ คูณกับจํานวนประชากรที่ไดฉายภาพไว
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ในดานการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรและนักประชากรศาสตรเทานั้นไมเหมาะสมที่จะนําไปใชโดยบุคลากรในระดับ
ปฏิบัติการ และไมเหมาะสมจะนําไปใชในการวางผังเมืองในพื้นที่ขนาดเล็กหรือพื้นที่คาบเกี่ยวเขตปกครองบางสวน
หลายเขต เพราะความผิดพลาดอันเกิดจากการขาดความรูที่ถองแทของผูใช และการใชขอมูลที่ขาดความถูกตอง แมน
ตรง และมีความนาเชื่อถือจะกอใหเกิดผลเสียหายตอการวางผังเมืองมากกวาจะเปนผลดี
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ตารางที่ 2.15 ตัวอยางอัตราสวนที่คํานวณจากประชากรเดียวกัน (อัตราสวนรอยของประชากรแตละชุมรุมอาคาร) และ
อัตราสวนที่คํานวณจากประชากรตางกัน (ความหนาแนนของประชากรในแตละชุมรุมอาคารตอพื้นที่)
ชุมรุมอาคาร จํานวนประชากร สัดสวน* รอยละ พื้นที่ (ตร.กม.)** ประชากรตอพื้นที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1,358
1,382
1,110
1,599
1,256
1,975
1,053
1,396
689
569
1,089
1,301
1,399
1,161
2,041
967
1,450
1,757
2,038
1,632
1,853
701
659
2,005
2,214
764
803
1,892
618

0.0178
0.0181
0.0146
0.0210
0.0165
0.0259
0.0138
0.0183
0.0090
0.0075
0.0143
0.0171
0.0183
0.0152
0.0268
0.0127
0.0190
0.0230
0.0267
0.0214
0.0243
0.0092
0.0086
0.0263
0.0290
0.0100
0.0105
0.0248
0.0081

1.78
1.81
1.46
2.10
1.65
2.59
1.38
1.83
0.90
0.75
1.43
1.71
1.83
1.52
2.68
1.27
1.90
2.30
2.67
2.14
2.43
0.92
0.86
2.63
2.90
1.00
1.05
2.48
0.81

0.014
0.02
0.014
0.011
0.019
0.018
0.019
0.022
0.021
0.015
0.021
0.051
0.064
0.037
0.133
0.176
0.153
0.204
0.344
0.276
0.274
0.144
0.23
0.361
0.705
0.086
0.19
0.323
0.104

97,000.00
69,100.00
79,285.71
145,363.64
66,105.26
109,722.22
55,421.05
63,454.55
32,809.52
37,933.33
51,857.14
25,509.80
21,859.38
31,378.38
15,345.86
5,494.32
9,477.12
8,612.75
5,924.42
5,913.04
6,762.77
4,868.06
2,865.22
5,554.02
3,140.43
8,883.72
4,226.32
5,857.59
5,942.31

30
31
32
33

1,262
1,110
2,071
764

0.0166
0.0146
0.0272
0.0100

1.66
1.46
2.72
1.00

0.251
0.401
0.498
0.542

5,027.89
2,768.08
4,158.63
1,409.59

จํานวนประชากร

สัดสวน*

รอยละ

พื้นที่ (ตร.กม.)**

ประชากรตอพื้นที่

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
รวม

2,527
1,680
1,029
1,077
454
564
764
2,026
1,602
1,167
1,038
1,286
949
1,065
1,023
1,086
1,346
1,892
1,841
1,185
803
1,364
2,130
1,740
1,241
76,817

0.0331
0.0220
0.0135
0.0141
0.0060
0.0074
0.0100
0.0266
0.0210
0.0153
0.0136
0.0169
0.0124
0.0140
0.0134
0.0142
0.0177
0.0248
0.0241
0.0155
0.0105
0.0179
0.0279
0.0228
0.0163
1.0075

3.31
2.20
1.35
1.41
0.60
0.74
1.00
2.66
2.10
1.53
1.36
1.69
1.24
1.40
1.34
1.42
1.77
2.48
2.41
1.55
1.05
1.79
2.79
2.28
1.63
100.75

0.946
0.816
0.484
0.74
1.706
1.434
0.507
1.278
1.163
1.094
3.474
2.169
0.211
0.234
0.278
0.247
0.185
1.529
1.714
1.607
2.777
2.011
1.259
0.834
1.974
36.412

2,671.25
2,058.82
2,126.03
1,455.41
266.12
393.31
1,506.90
1,585.29
1,377.47
1,066.73
298.79
592.90
4,497.63
4,551.28
3,679.86
4,396.76
7,275.68
1,237.41
1,074.10
737.40
289.16
678.27
1,691.82
2,086.33
628.67
2109.66

หมายเหตุ : ชุมรุมอาคาร หมายถึง บล็อกอาคาร
* หมายถึง สัดสวนประชากรในเขตชุมรุมอาคารตอประชากรทั้งหมดในเขตผังเมืองรวม
** ขนาดของพื้นที่ยอยไดจากการแบงตามการลักษณะการใชประโยชนอาคารโดยทองถิ่น
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ชุมรุมอาคาร
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ตารางที่ 2.16 ตัวอยางการฉายภาพประชากรเมืองราชบุรี (เขตผังเมืองรวม) ป 2564
ใชวิธีอัตราสวน สมมติใหสัดสวนของประชากรแตละชุมขนในป 2564 เทากับสัดสวนของประชากรแตละชุมรุม
อาคารในป 2549
ชุมรุมอาคาร จํานวนประชากรป 2549
สัดสวน ป 2549
จํานวนประชากรป 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1,358
1,382
1,110
1,599
1,256
1,975
1,053
1,396
689
569
1,089
1,301
1,399
1,161
2,041
967
1,450
1,757
2,038
1,632
1,853
701
659
2,005
2,214
764
803
1,892
618
1,262
1,110
2,071

0.0178
0.0181
0.0146
0.0210
0.0165
0.0259
0.0138
0.0183
0.0090
0.0075
0.0143
0.0171
0.0183
0.0152
0.0268
0.0127
0.0190
0.0230
0.0267
0.0214
0.0243
0.0092
0.0086
0.0263
0.0290
0.0100
0.0105
0.0248
0.0081
0.0166
0.0146
0.0272

1,554.32
1,581.79
1,270.47
1,830.16
1,437.58
2,260.52
1,205.23
1,597.82
788.61
651.26
1,246.43
1,489.08
1,601.25
1,328.84
2,336.06
1,106.80
1,659.62
2,011.01
2,332.63
1,867.93
2,120.88
802.34
754.27
2,294.86
2,534.07
874.45
919.09
2,165.52
707.34
1,444.44
1,270.47
2,370.40

จํานวนประชากรป 2549

สัดสวน ป 2549

จํานวนประชากรป 2564

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
รวม

764
2,527
1,680
1,029
1,077
454
564
764
2,026
1,602
1,167
1,038
1,286
949
1,065
1,023
1,086
1,346
1,892
1,841
1,185
803
1,364
2,130
1,740
1,241
76,817

0.0100
0.0331
0.0220
0.0135
0.0141
0.0060
0.0074
0.0100
0.0266
0.0210
0.0153
0.0136
0.0169
0.0124
0.0140
0.0134
0.0142
0.0177
0.0248
0.0241
0.0155
0.0105
0.0179
0.0279
0.0228
0.0163
1.0075

874.45
2,892.32
1,922.87
1,177.76
1,232.70
519.63
645.54
874.45
2,318.89
1,833.60
1,335.71
1,188.06
1,471.91
1,086.19
1,218.96
1,170.89
1,243.00
1,540.59
2,165.52
2,107.15
1,356.31
919.09
1,561.19
2,437.93
1,991.55
1,420.41
87,922.26

2.1.2.5 การศึกษาประชากรแฝง
หลักการและเหตุผล
ถึงแมแหลงขอมูลทุติยภูมิทางดานประชากรจะมีอยูอยางหลากหลาย ไมวาจะเปนขอมูลจากสํามะโนประชากรที่
เก็บรวบรวมโดยสํานักงานสถิติแหงชาติทุก ๆ 10 ป หรือขอมูลจากทะเบียนราษฎรซึ่งเก็บรวบรวมโดยกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย และนําเผยแพรสูสาธารณะชนทุกป รวมทั้งขอมูลจากการสํารวจหลาย ๆ โครงการ แตสิ่งที่เปน
ขอจํากัดก็คือ ขอมูลจากแหลงขอมูลเหลานั้นยังไมสามารถสะทอนสถานการณที่เปนจริงทางดานประชากรได ทั้งนี้เพราะ
ปญหาในเรื่องของ “ประชากรแฝง”
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ปญหาในเรื่องของการวัด “ประชากรแฝง” เปนปญหาที่ทาทายและสงผลกระทบตอการทํางานของหนวยงาน
ภาครัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานนโยบาย การวางแผน และการวางผังเมืองเปนอยางยิ่ง เพราะสถิติ ตัวเลขเกี่ยวกับ
จํานวนประชากรแฝงเปนสิ่งที่ตองนับรวมเขาไวกับจํานวนประชากรที่ไดรับรายงาน แตก็ยังคงพบวามีหนวยงานเปน
จํานวนนอยมากที่ประสบความสําเร็จในการรวบรวมตัวเลขเกี่ยวกับประชากรแฝง ดวยเหตุนี้ รายงานฉบับนี้ จึงไดผนวก
เนื้อหาเกี่ยวกับประชากรแฝงไวเปนสวนหนึ่งของการศึกษา เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และนําองคความรู กรอบ
แนวคิด หรือเครื่องมือที่ใชในการศึกษาประชากรแฝงที่มีการสรางและใชงานไปแลวอยางไดผลระดับหนึ่งมาประยุกตใช
กับงานวางผังเมืองรวม
วิธีการวิเคราะห
การศึกษานี้ไดรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวของกับประชากรแฝงไว 2 ประเด็น คือ การกําหนดกรอบแนวคิดและคํา
จํากัดความเกี่ยวกับประชากรแฝง และวิธีการและตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล
1) การกําหนดกรอบแนวคิดและคําจํากัดความเกี่ยวกับประชากรแฝง
“ประชากรแฝง” เปนศัพทวิชาการหรือศัพททางเทคนิคที่ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อสื่อถึงความหมายเกี่ยวกับ
ปรากฏการณทางดานประชากรรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้เพราะภาษาพูดที่จะใชในการสื่อสารถึงเรื่องของประชากรแฝงไมมีคําที่
กระชับรัดกุมพอที่จะสื่อถึงความหมายของประเด็นที่ตองการศึกษาได ดวยเหตุนี้ นักวิชาการหรือผูที่มีความเชี่ยวชาญ
หรือชํานาญการในเรื่องประชากรจึงมีความจําเปนที่จะตองสรางคําหรือศัพทใหมๆขึ้นมาเพื่อใหความหมายที่ถูกตอง
ชัดเจน กระชับ และแนนอนในการสื่อสารหรือสงตอความคิดไดอยางมีประสิทธิผล ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา คําวา
“ประชากรแฝง” เปนคําที่บัญญัติขึ้นเพื่อใชแทนชุดของการพรรณนาถึงเหตุการณหรือปรากฏการณประเภทหนึ่งของ
ประชากร ดวยเหตุนี้ คําวา “ประชากรแฝง” จึงทําหนาที่เปน “แนวความคิด” (concept) เพื่อประโยชนในการสื่อ
ความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะบางประการของประชากร
เนื่องจาก “ประชากรแฝง” เปนเรื่องของแนวความคิด การที่จะศึกษาหรือหาขอมูลในเชิงประจักษที่สะทอนให
เห็นถึงคุณลักษณะ คุณสมบัติ ปริมาณ ระดับ แนวโนม หรือทิศทางของการเปลี่ยนแปลงประชากรแฝงเพื่อใชในทาง
ปฏิบัติไดจริงจึงตองนิยามแนวความคิดของคําวา “ประชากรแฝง” วามีความหมายอยางไร และมีขอบเขตเพียงใด
เพื่อที่จะแปลงแนวความคิด ใหอยูในรูปแบบที่สามารถเขาใจได วัดได และนํามาใชในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
ในทางปฏิบัติการแปลงสิ่งที่เปน “แนวความคิด” (concept) ใหอยูในรูปของคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
(characteristics) ที่สามารถวัดไดหรือเก็บรวบรวมขอมูลไดมีขั้นตอนในการดําเนินการตางๆดังที่นําเสนอไวในแผนภูมิ
ที่ 2.6

แนวความคิด
(concept)

การกําหนดมิติ
(dimension)

ชุดของคําถาม
(items)
ดัชนีชี้วัด/สเกล
(index/scale)
การสรางตัวชี้วัด
(indicators)
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การนิยามแนวความคิด
(conceptual definition)

การวัด/ การกําหนดคุณลักษณะ
(measure/charateristics)

แผนภูมิที่ 2.6 ขั้นตอนการแปลงแนวความคิดเพื่อนํามาใชในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

แผนภูมิ 2.6 แสดงใหเห็นกระบวนการและขั้นตอนของการแปลงแนวความคิดใหอยูในรูปของคุณลักษณะ
(characteristics) ที่สามารถวัดหรือเก็บขอมูลในเชิงประจักษไดนั้น การกําหนดคํานิยามหรือใหคําจํากัดความเกี่ยวกับ
แนวคิดหรือประเด็นที่ตองการศึกษาเปนขั้นตอนแรกที่สําคัญและเปนสิ่งที่ผูศึกษาจะตองดําเนินการ ซึ่งในทางปฏิบัติคํา
นิยามสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทคือ คํานิยามแนวความคิด และคํานิยามเชิงปฏิบัติการ (ธนัน อนุมานราชธน, 2544;
นิภา ศรีไพโรจน, 2527)
1. คํานิยามแนวความคิด (conceptual definition) เปนคํานิยามที่ไมเกี่ยวของกับการถูกหรือผิด แตเปน
เพียงเครื่องมือในการสื่อสารที่ทําใหทุกฝายเขาใจตรงกันเทานั้น ซึ่งคํานิยามควรมีลักษณะดังนี้
- แสดงคุณสมบัติของสิ่งที่ถูกนิยาม ระบุเฉพาะลักษณะที่เปนสาระที่แทจริง (essential attributes) ของ
สิ่งนั้น
- ใหความหมายทางเดียวเทานั้น ไมใชคําที่มีความหมายวนเวียน ตองนิยามดวยถอยคําที่มีความหมาย
ตรงๆ ไมควรใหกวางหรือแคบเกินไป
- เปนคํากลาวที่ชัดเจน ไมกํากวม (ambiguous) หรือไมกระจาง (obscure) คําบางคํา หลายคนเขาใจและ
ยอมรับแตกตางกันไป จึงควรมีการตกลงกันใหแนนอนเสียกอน
การใหคํานิยามแนวความคิดจึงหมายถึงการทําความเขาใจ (conceptualization) ในหัวขอที่กําลังสนใจศึกษา
ดวยการคิด การอานทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของอยางละเอียด เพื่อสามารถนํามาสรางเปนคํานิยามแนวความคิด
นั่นก็คือคําอธิบายวาสิ่งที่กําลังศึกษาอยูนั้นคืออะไร มีรูปลักษณอยางไร ดังนั้นการใหคํานิยามแนวความคิดใด
แนวความคิดหนึ่ง จึงขึ้นอยูกับผูศึกษาวาจะใหความหมายอยางไร อยางไรก็ตาม ผูศึกษาจะตองระมัดระวังวาคํานิยามที่
ใหไปนั้นจะตองเปนที่ยอมรับจากสาธารณชน
2. คํานิยามเชิงปฏิบัติการ (operational definition) หมายถึงการนําคํานิยามแนวความคิดมากําหนดให
ชัดเจนแนนอนวา ผูศึกษามีตัวชี้วัดหรือดัชนี (indicator) อยางไร จึงจะทําใหสามารถทราบไดวา สิ่งที่กําลังศึกษาอยูซึ่งมี

52

ความเปนนามธรรมนั้นมีรูปลักษณอยางไร กลาวงายๆก็คือ ทําอยางไรจะแปลงสภาพนามธรรมใหเปนรูปธรรมที่สามารถ
สังเกตเห็น พิสูจน และวัดออกมาเปนตัวเลขไดอยางเปนวิทยาศาสตร ซึ่งกระบวนการของการใหคํานิยามเชิงปฏิบัติการ
นี้จะดําเนินการภายหลังจากการใหคํานิยามแนวความคิดแลว และอาจเริ่มตนดวยการกําหนดมิติ (dimension) ของสิ่ง
ที่ตองการวัด การสรางตัวชี้วัด (indicators) และการกําหนดดัชนีหรือสเกลในการวัด (index/scale) ที่เปนคุณลักษณะ
หรือคุณสมบัติที่เปนรูปธรรมที่สามารถวัดหรือเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามได
ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการศึกษาที่เกี่ยวของกับเรื่องทางสังคม บอยครั้งที่ไมสามารถสังเกตคุณลักษณะของ
สิ่งที่กําลังศึกษาไดโดยตรง เชน คานิยม การมีสวนรวมของชุมชน การจัดการแบบบูรณาการ การประกันคุณภาพ การ
ตรวจสอบภายใน ความโปรงใส หลักธรรมาภิบาล คุณภาพชีวิต ดังนี้เปนตน ทั้งนี้เพราะคําหรือศัพทตางๆเหลานี้ไมใช
“ภาษาชาวบาน” จึงจําเปนตองศึกษาโดยออมดวยการอางถึงพฤติกรรมบางอยางที่สามารถวัดหรือกําหนดได คํานิยามเชิง
ปฏิบัติการจึงเปนเสมือนแนวทางสําหรับผูศึกษาวาจะตองทําอะไร และจะสังเกตอะไร เพื่อตอบคําถามที่กําลังศึกษาอยู
จะตองแปลแนวความคิดออกมาเปนดัชนี ที่สามารถจะใหคําตอบแกผูศึกษาไดวา สิ่งที่กําลังศึกษาอยูมีลักษณะเชนใด
2) วิธีการและตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล
ปญหาที่สําคัญประการหนึ่งของการศึกษาเรื่องประชากรแฝงก็คือการที่ไมสามารถทําความเขาใจที่ตรงกันวา
“ประชากรแฝง” หมายถึงอะไร ทั้งนี้เพราะมีความเห็นที่หลากหลายในเรื่องความหมายของประชากรแฝง บางกลุมมองวา
ประชากรแฝงหมายถึงผูที่พักอาศัยในพื้นที่ที่ศึกษาโดยไมไดมีการแจงยายเขา หรืออีกนัยหนึ่งคือไมมีชื่อบุคคลเหลานั้น
ในทะเบียนบานหรือสํามะโนครัว บางกลุมมองวาประชากรแฝงนอกจากจะหมายถึงบุคคลที่พักอาศัยในพื้นที่โดยไมมีชื่อ
ในทะเบียนบานแลว ยังนาจะหมายรวมถึงคนจากพื้นที่อื่นที่เขามาใชบริการตางๆในพื้นที่ในชวงเวลากลางวัน (day-time
population) โดยไมจําเปนตองพักอาศัยในพื้นที่ ซึ่งความเห็นที่ไมสอดคลองกันนี้เปนที่มาของปญหาในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประชากรแฝง
เนื่องจาก “ประชากรแฝง” เปนแนวความคิดเกี่ยวกับปรากฏการณทางประชากรและมีผูมีความเห็นเกี่ยวกับ
ความหมายของคําวาประชากรแฝงไวอยางหลากหลาย ดวยเหตุนี้ การศึกษาเรื่อง “ประชากรแฝง” จึงตองดําเนินการ
ดวยกระบวนการของการแปลงแนวความคิดใหเปนคุณลักษณะที่วัดได และเขาใจไดตรงกันตามขั้นตอนที่นําเสนอไวใน
ภาพที่ 2.6 ซึ่งขั้นตอนแรกของการดําเนินการก็คือ การนิยามแนวความคิด (conceptual definition) ซึ่งเปนขั้นตอน
ของการใหความหมาย คํานิยาม หรือ คําจํากัดความใหชัดเจนวา “ประชากรแฝง” หมายถึงอะไร
หากใหคํานิยามหรือคําจํากัดความวา “ประชากรแฝง” หมายถึง ประชากรที่พักอาศัยอยูเปนประจําในพื้นที่ที่
ศึกษาติดตอกันไมนอยกวา 3 เดือน โดยไมไดแจงยายเขา หรือไมมีชื่อปรากฏในทะเบียนราษฎรหรือสํามะโนครัว การที่
จะเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากรแฝงก็สามารถทําไดโดยการสอบถามหัวหนาครัวเรือนหรือสมาชิกในบาน
แตละหลังวาในบานที่ตนอยูอาศัยนั้นมีผูที่พักอาศัยประจําแตไมมีชื่ออยูในทะเบียนบานจํานวนกี่ราย ซึ่งขอมูลสวนนี้ก็จะ
ทําใหผูใชขอมูลมีขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากรแฝงในพื้นที่ ดังตัวอยางแบบสอบถามเรื่องประชากรแฝงแบบที่ 1
ในแบบสอบถามเรื่องประชากรแฝงแบบที่ 1 หากบานที่ตกเปนตัวอยางของการศึกษาเปนบานที่มีทะเบียนบาน
(ผูตอบรายงานวา “มี” ในคําถามขอ 1) คําตอบจากคําถามขอที่ 4 จะทําใหผูศึกษามีขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากรแฝง
ในบานแตละหลัง และสามารถหาสัดสวนของจํานวนประชากรแฝงตอประชากรทั้งหมดในบานแตละหลังไดโดยนํา

ผลผลิต:
ผลผลิตจากการศึกษาสวนนี้คือแบบสอบถาม (questionnaire) ที่สรางขึ้นเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับประชากรแฝง ซึ่งบุคลากรหรือหนวยงานที่รับผิดชอบดานการวางผังเมืองสามารถนําไปประยุกตใชใหเปน
ประโยชนในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประชากรแฝงในพื้นที่ที่สนใจตอไป
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คําตอบในขอที่ 4 (จํานวนสมาชิกในบานที่ไมไดจดทะเบียน) หารดวยคําตอบในขอที่ 2 (จํานวนสมาชิกทุกคนที่อาศัยใน
บาน)
หากบานที่ตกเปนตัวอยางของการศึกษาเปนบานที่ไมมีทะเบียนบาน (ผูตอบรายงานวา “ไมมี” ในคําถามขอ 1)
คําตอบจากคําถามขอที่ 2 (จํานวนสมาชิกทุกคนที่อาศัยในบาน) จะเปนคําตอบสําหรับจํานวนประชากรแฝงในบานนั้น
ทั้งนี้เพราะหากบานนั้นไมมีทะเบียนบาน สมาชิกทุกคนที่พักอาศัยในบานหลังนั้นก็ยอมจะไมไดจดทะเบียนหรือไมมีชื่อ
ในสํามะโนครัว และสมาชิกทุกคนก็จะเขาขายการเปนประชากรแฝงตามคําจํากัดความของคําวา “ประชากรแฝง” ที่ไดมี
การกําหนดคํานิยามไวในเบื้องตน
ในทางปฏิบัติ การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประชากรแฝงมักไมไดจํากัดความตองการไวเพียงเฉพาะจํานวน
ประชากรแฝงในภาพรวมเทานั้นวาในพื้นที่ที่ศึกษามีจํานวนประชากรแฝงเทาใด แตผูศึกษามักตองการทราบเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูที่เปนประชากรแฝงดวย ดังนั้น การสรางแบบสอบถามจึงมักเพิ่มเติมคําถามที่เกี่ยวของกับลักษณะ
ทางประชากร (เพศ อายุ สถานภาพสมรส ฯลฯ) ลักษณะทางสังคม (ความสัมพันธกับหัวหนาครัวเรือน สถานะทางการ
ศึกษา ระดับการศึกษา ภูมิลําเนาเดิม ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน ฯลฯ) และลักษณะทางเศรษฐกิจ (สถานภาพการ
ทํางาน อาชีพ ฯลฯ) ของผูที่ถูกจัดอยูในกลุมของประชากรแฝงไวดวย ดังตัวอยางแบบสอบถามเรื่องประชากรแฝงแบบ
ที่ 2 ที่นําเสนอไวดานลางนี้ ซึ่งผูที่สนใจจะศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประชากรแฝงสามารถนําไปใชหรือปรับ
ใชใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษาได
สําหรับแบบสอบถามเรื่องประชากรแฝงแบบที่ 2 ที่นําเสนอไวนี้ เปนสวนหนึ่งของแบบสอบถามที่ไดถูกนําไปใช
จริงในการศึกษาเรื่องประชากรแฝงอยางไดผลแลว ซึ่งผูที่สนใจศึกษาเรื่องประชากรแฝงสามารถศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมไดจากรายงานการวิจัยที่จัดทําโดย กลุมงานวิเคราะหวิจัย สํานักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
“การศึกษาประชากรแฝงพื้นที่ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี” กันยายน ป 2549

แบบที่ 1
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ชื่อผูใหสัมภาษณ (นาย, นาง, นางสาว) ………………...นามสกุล..........................................
บานเลขที่..............หมูที่...............ชื่อหมูบาน/ ED, Block……………………………………
ถนน...............................ตําบล........................อําเภอ................... จังหวัด ..............................
ขอ
1.

คําถาม
บานนี้มีทะเบียนบานหรือไม

2.

ในบานนี้มีสมาชิกอาศัยอยูประจํา
ติดตอกันเปนเวลา 3 เดือน รวม
ทั้งหมดกี่คน
จํานวนคนที่อยูจริงตลอดเวลา 3
เดือนและมีชื่อในทะเบียนบาน
จํานวนคนที่อยูจริงตลอดเวลา 3
เดือน แตไมมีชื่อในทะเบียนบาน

3.
4.

คําตอบ/หมวดรหัส
มี....................................................1
ไมมี................................................2
จํานวน ....................................... คน
จํานวน ....................................... คน
จํานวน ....................................... คน

ภาพที่ 2.1 ตัวอยางแบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับประชากรแฝง แบบที่ 1
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2.1.3 ขอแนะนําในการใชตัวแบบดานประชากร
ขอมูลที่นํามาใชในการคํานวณอัตราเพิ่มประชากรมักใชขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิไมวาจะเปนขอมูลจาก
ทะเบียนราษฎรหรือขอมูลจากสํามะโนประชากร ทั้งนี้เพราะการเก็บรวบรวมขอมูลโดยหนวยงานดานผังเมือง ไดแก
สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขอจํากัดคอนขางสูงในเรื่องของจํานวน
บุคลากรและงบประมาณที่จะใชในการจัดเก็บขอมูล
ในกรณีที่ผูวิเคราะหนําขอมูลจากทะเบียนราษฎรและสํามะโนประชากรมาใชในการคํานวณ อัตราเพิ่มประชากร
ที่คํานวณไดจะไมใชอัตราเพิ่มประชากรในเขตผังเมืองรวม ทั้งนี้เพราะขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิของทางราชการใช
การแบงพื้นที่ตามเขตการปกครอง เชน หมูบาน ตําบล อําเภอ ซึ่งไมสอดคลองกับเขตผังเมืองรวม
หากผูวิเคราะหตองการใหอัตราเพิ่มประชากรสะทอนใหเห็นถึงภาพของประชากรในเขตผังเมืองไดใกลเคียง
ที่สุด มีความจําเปนที่ผูวิเคราะหจะตองเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมโดยใชวิธีการสํารวจแบบสุมตัวอยาง เพื่อศึกษาวา
พื้นที่ตามเขตปกครองซึ่งสวนใหญมักหมายถึงตําบล ที่ถูกผนวกไวในการคํานวณนั้น มีประชากรในตําบลนั้นเปนสัดสวน
เทาใดที่อาศัยในเขตผังเมืองรวม แลวนําสัดสวนดังกลาวคูณกับจํานวนประชากรของตําบล เพื่อตัดจํานวนประชากรที่
ไมไดมีการตั้งถิ่นฐานบานเรือนอยูในเขตังเมืองรวมออกจากการคํานวณ
2.2 การวิเคราะหเศรษฐกิจเมือง
การวิเคราะหเศรษฐกิจเมืองเปนองคประกอบสําคัญที่ขาดไมไดในกระบวนการวิเคราะหเพื่อการวางผังเมือง
รวม ผลการวิเคราะหจะเป นทั้ง ฐานขอมูลและความรู เพื่อใหนัก ผังเมือง ประชาชน และเจาหน าที่ในหนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถทําความเขาใจกับสภาพเศรษฐกิจของเมือง ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับชีวิตความเปนอยูของผูคนใน
เมือง อีกทั้งยังสามารถนําผลการวิเคราะหไปใชตอในการวางนโยบาย เปาหมาย แนวทางหรือยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ โดยใชผังเมืองรวมเปนเครื่องมือหนึ่งของการดําเนินนโยบายการพัฒนา เชนเดียวกันกับการวิเคราะหดาน
อื่นๆ ในการวางแผน การวิเคราะหเศรษฐกิจเมืองเริ่มตนจากการตั้งคําถามที่เกี่ยวของกับปรากฏการณดานเศรษฐกิจใน
เมือง แมวาแตละเมืองแตละชุมชนอาจมีประเด็นปญหาและการพัฒนาที่แตกตางกัน แตก็มีคําถามพื้นฐานที่คลายคลึง
กันในการวิเคราะหเศรษฐกิจเมือง ตัวอยางเชน
- เศรษฐกิจทองถิ่นมีขนาดเทาใด เติบโตมากนอยเทาใด
- สาขาการผลิตใดเกิดขึ้นภายในเมือง สาขาใดเกิดขึ้นนอกเมือง
- เมืองมีความเชีย่ วชาญเศรษฐกิจในดานใด สาขาใดที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจทองถิ่น
-

การเปลี่ยนแปลงของการดําเนินธุรกิจเหลานี้ มีผลตอระบบเศรษฐกิจในเมืองอยางไร
ธุรกิจภายในเมืองมีขอบเขตของการขายไกลมากนอยเทาใด
ศักยภาพของการขายสินคาและการบริการภายในเมืองมีอยูมากนอยเทาใด
สภาพการลงทุนในเมืองเปนเชนใดบาง มีการดึงดูดการลงทุนมาจากที่อื่นมากนอยเพียงใด
โครงสรางเศรษฐกิจเมืองมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม ดวยเหตุผลใด เปนตน
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การวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจของเมืองชวยใหนักวางแผนเขาใจถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงจากอดีต สภาพการณ
ในปจจุบัน เพื่อชวยในการคาดการณในอนาคต เนื่องจากวิธีการวิเคราะหเพื่อการวางแผนมีอยูมากมายหลากหลาย นัก
วางแผนตองตระหนักเสมอวา ผลที่ไดจากการวิเคราะหดวยวิธีการและเครื่องมือแตละประเภทนั้น ลวนแลวแตมีจุดเดน
จุดดอยตางกัน ผลการวิเคราะหจากเครื่องมือหนึ่งเดียวไมสามารถตอบคําถามทุกขอที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของเมืองได
นอกจากนี้แลว นักวางแผนควรนําผลวิเคราะหที่ไดไปเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆ ที่มีคุณลักษณะและขอจํากัด
คลายคลึงกัน เพื่อใหทราบถึงสภาพที่แทจริงของเมือง อีกทั้งยังตองเปรียบเทียบผลการวิเคราะหกับผลที่ไดในอดีต
เพื่อใหเห็นถึงสภาพและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเมือง สําหรับขอมูลที่จะนํามาใชในการวิเคราะหสภาพ
เศรษฐกิจเมืองนั้น ควรเริ่มจากขอมูลทุติยภูมิที่หนวยงานตางๆ ไดเก็บรวบรวมไวแลว หากในบางครั้ง ขอมูลทุติยภูมิที่
มีอยูไมตรงกับความตองการ ดวยเหตุผลตางๆ เชน ขอบเขตการเก็บขอมูลกวางกวาพื้นที่เมือง เปนตน นักวางแผนควร
ใชวิจารณญาณวา จะสามารถใชวิธีการเทียบเคียงขอมูลดังกลาวกับพื้นที่ที่ตองการวิเคราะหไดหรือไม ซึ่งจะเปนการ
ประหยัดทรัพยากรทั้งดานการเงินและบุคลากรในการเก็บขอมูลเพิ่มเติม หากไมสามารถใชขอมูลทุติยภูมิที่มีอยูจริง
จึงดําเนินการเก็บขอมูลปฐมภูมิ แหลงขอมูลดานเศรษฐกิจที่สามารถใชไดในการวางผังเมืองรวมมีอยูหลายแหลงดวยกัน
เชน
- สมุดสถิติจังหวัด ซึ่งเปนสมุดรวบรวมสถิติจากหนวยงานราชการตางๆ โดยสํานักงานสถิติจังหวัด สมุด
สถิติจังหวัดเปนแหลงขอมูลที่สําคัญ และเปนแหลงแรกที่นักวางแผนควรคํานึงถึงในขั้นตอนแรกของการ
วิเคราะห เพื่อใหทราบถึงภาพรวมดานเศรษฐกิจของพื้นที่วิเคราะห
- บัญชีประชาชาติ ซึ่งจัดทําโดยกองบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) โดยเปนแหลงรวมขอมูลที่สําคัญในระดับจังหวัด ภาคและประเทศ โดยเฉพาะ
ขอมูลผลิตภัณฑจังหวัด (GPP) และผลิตภัณฑมวลรวมรายภาค (GRP)
- รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งจัดทําทุกสองป มี
รายละเอียดดานเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน ซึ่งเปนประโยชนตอการวิเคราะหเพื่อการวางแผน โดยเฉพาะ
ขอมูลรายไดรายจายระดับครัวเรือน
- ทํ า เนี ย บโรงงานอุ ต สาหกรรม โดยกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง มี ข อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ โรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด รวมถึงที่ตั้งของโรงงาน ขอมูลเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรมอาจรวบรวม
เพิ่มเติมไดจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
- ทะเบียนการคา เปนแหลงขอมูลที่สําคัญสําหรับการวิเคราะหดานการคาในพื้นที่วิเคราะห ซึ่งจัดเก็บโดย
สํานักงานทะเบียนการคาจังหวัด
การวิเคราะหดานเศรษฐกิจของเมืองเพื่อใชประกอบในการวางผังเมืองรวม มีวิธีการอยูมากมาย ตั้งแตการ
วิเคราะหเบื้องตนที่ไมมีความซับซอนในเรื่องการคํานวณ จนถึงการวิเคราะหที่จําเปนตองใชความรูความเขาใจดานสถิติ
ในขั้นสูง ในที่นี้ คณะผูวิจัยจะนําเสนอวิธีการที่เห็นวา เปนพื้นฐานของการวิเคราะหระบบเศรษฐกิจเมือง ที่ไมซับซอน
มากและนักวางแผนในทองถิ่นสามารถดําเนินการได
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การกําหนดพื้นที่วิเคราะห
กอนที่นักวางแผนจะวิเคราะหฐานเศรษฐกิจเมือง จะตองมีการกําหนดขอบเขตพื้นที่การวิเคราะห ซึ่งถือเปน
ขั้นตอนแรกที่สําคัญมาก ทั้งนี้เพราะ แนวคิดและวิธีการวิเคราะหฐานเศรษฐกิจยึดขอสมมติที่วา สาขาเศรษฐกิจพื้นฐาน
ขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกเมือง และสาขาไมพื้นฐานขึ้นอยูกับปจจัยภายในเมือง ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการกําหนด
ขอบเขตพื้นที่เชิงภูมิศาสตรที่ชัดเจน เพื่อจําแนกวา พื้นที่ใดอยูในระบบเศรษฐกิจทองถิ่น พื้นที่ใดอยูนอกเขตเศรษฐกิจ
ทองถิ่น เมืองที่มีขนาดใหญยอมมีขอบเขตของเศรษฐกิจทองถิ่นที่กวางกวาเมืองขนาดเล็ก อยางไรก็ตาม ปญหาที่
เกิดขึ้นคือ บางเมืองไมไดมีพื้นที่ปลูกสรางที่ติดตอกัน แตเปนการพัฒนาแบบกระจัดกระจายในบริเวณชานเมือง จึงทํา
ใหยากขึ้นที่จะกําหนดขอบเขตเมืองที่ชัดเจนได ดวยเหตุนี้ นักวิเคราะหจึงตองใชเวลาใหมากพอในการตัดสินใจวา
ขอบเขตในการวิเคราะหเรื่องเศรษฐกิจของเมืองควรครอบคลุมพื้นที่มากนอยเทาใด
อนึ่ง เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดในการวิเคราะหดวยเครื่องมือที่นําเสนอ คณะผูศึกษาไดทดลองวิเคราะห
ดวยขอมูลจริงในพื้นที่ตัวอยาง คือ เขตผังเมืองรวมราชบุรี ซึ่งครอบคลุมเทศบาลเมืองราชบุรี เทศบาลหลักเมือง ตําบล
หลุมดิน ตําบลเจดียหัก ตําบลดอนตะโก และตําบลบานไร โดยทดลองใชขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากหนวยราชการที่
เกี่ยวของ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดในการประยุกตใชขอมูลที่มีอยู ในการวิเคราะหดานเศรษฐกิจของเขตผัง
เมืองรวม
2.2.1 หลักการและเหตุผล
การวิเคราะหระบบเศรษฐกิจเมืองในขั้นพื้นฐานครอบคลุมประเด็นที่ปรากฏอยูทั่วไปในการวิเคราะหระบบ
เศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภาค เชน
1) ขนาดเศรษฐกิจ
2) โครงสรางเศรษฐกิจ
3) การเติบโตทางเศรษฐกิจ
4) รายไดเฉลี่ยประชากรเมือง
ประเด็นเหลานี้ แมฟงดูเปนเรื่องพื้นฐานที่ไมมีความซับซอนในการวิเคราะห แตในการวางผังเมืองรวมใน
ประเทศไทยเทาที่ผานมา แทบไมมีการเก็บขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับขนาด โครงสรางและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่เมืองที่แทจริง เกือบทั้งหมดยังเปนการเก็บขอมูลตามขอบเขตการปกครอง ซึ่งอาจไมสะทอน
สภาพเศรษฐกิจในระดับเมืองที่แทจริง
ในอดีต ขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการวางผังเมืองรวม คือการสํารวจและวิจัยเพื่อการวางแผน ซึ่งนอกจากจะ
เปนการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิแลว ยังมีการสํารวจภาคสนาม เพื่อเก็บขอมูลปฐมภูมิที่ครอบคลุมเขตผังเมืองรวม
ขอมูลที่จัดเก็บในการสํารวจและวิจัยไดครอบคลุมประเด็นดานเศรษฐกิจที่สําคัญ เชน จํานวนและรูปแบบกิจการดาน
การคาและอุตสาหกรรม การจางงานและกําลังแรงงาน อยางไรก็ตาม การเก็บขอมูลปฐมภูมิดังกลาวจําเปนตองใชเวลา
และทรัพยากร เปนที่นาเสียดายวา การจัดทําและวางผังเมืองรวมที่ผานมา ดูเหมือนวาไมไดใชขอมูลเหลานี้ใหประโยชน
ในการจัดทําแนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจในพื้นที่ผังเมืองรวม จึงทําใหผังเมืองรวมที่ผานมาและที่เปนอยู ไมได
สะทอนถึงนโยบาย แนวทางและยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจของเมือง

2.2.1.1 การวิเคราะหขนาดเศรษฐกิจ
ในการคํานวณหามูลคาขนาดเศรษฐกิจของเมืองในเขตผังเมืองรวมโดยใชขอมูลทุติยภูมิ เราสามารถ
ปรับใชขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (gross provincial product - GPP) ประกอบกับขอมูลโรงงานจากทําเนียบ
โรงงาน และขอมูลจํานวนประชากรในเขตผังเมืองรวมที่ไดมาจากการคํานวณไวในหัวขอประชากร วิธีการที่เสนอและให
ใชในการหาขนาดเศรษฐกิจเมือง คือการเทียบเคียงกับมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดในสวนของการคาและการบริการ
ตามสัดสวนของประชากรที่อาศัยอยูในเขตผังเมืองรวมตอประชากรเมืองทั้งหมดของจังหวัด คือในเขตเทศบาลทั้งหมด
ของจังหวัด บวกกับมูลคาการผลิตดานอุตสาหกรรมตามสัดสวนของมูลคาการลงทุนของโรงงานที่ตั้งอยูภายในเขตพื้นที่
วางแผน ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ขอมูล
ขอมูล
มูลคาการผลิตแตละสาขา

ฐานขอมูล
ผลิตภัณฑจังหวัด (GPP)

ที่ตั้งโรงงาน

ทําเนียบโรงงาน

มูลคาการลงทุนของโรงงาน

ทําเนียบโรงงาน

จํานวนประชากรในผังเมืองรวม
จํานวนประชากรในเทศบาลทั้งจังหวัด

ทะเบียนราษฎร

แหลงขอมูล
กองบัญชีประชาชาติ
สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
การคํานวณดานประชากรโดยเจาหนาที่
สํานักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

2. สูตรและวิธีการคํานวณ
1) กําหนดวาสาขาเศรษฐกิจใดเปนเศรษฐกิจเมือง
ก. กําหนดสาขาการผลิตที่เปนเศรษฐกิจเมือง (urban economic sector - UES) จากตารางขอมูล
ผลิตภัณฑจังหวัด (GPP)
- เกษตรกรรม ประมง เหมืองแร เปนสาขาเศรษฐกิจนอกเมือง
- การบริการทั้งหมดเปนสาขาเศรษฐกิจในเมือง
- อุตสาหกรรมตองแยกประเภทดวยขอมูลทําเนียบโรงงานในขั้นตอไป
2) หาสัดสวนประชากรเมืองในเขตผังเมืองรวมตอประชากรเมืองทั้งหมดของจังหวัด (urban population share UPS)
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แนนอนวา ขอ มูลปฐมภูมิยอ มมีความถูกตองกวาขอมูล ที่ไดมาจากการเทีย บเคียงขอมูล ทุติยภูมิ แตนัก
วางแผนอาจสามารถคํานวณ เปรียบเทียบและประมาณการณไดจากขอมูลในระดับที่ใกลเคียง เชน ขอมูลผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด (GPP) โดยใชประกอบกับขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมโดยองคการปกครองสวนทองถิ่น และการ
สํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ อาทิเชน การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ที่จัดขึ้นทุกๆ สองป เปนตน
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ก. จํานวนประชากรในเขตผังเมืองรวม (urban population - UP) ซึ่งไดมาจากการคํานวณดานประชากร
กอนหนานี้
ข. จํานวนประชากรเทศบาลทั้งหมดในจังหวัด (provincial municipal population - PMP) จากขอมูล
ทะเบียนราษฎร
ค. หารจํานวนประชากรในเขตผังเมืองรวมดวยจํานวนประชากรเทศบาลทั้งหมดในจังหวัด
UPS = UP/PMP

(1)

3) หามูลคาเศรษฐกิจดานบริการในผังเมืองรวม (urban service product - USP)
ก. คูณสัดสวนประชากรในผังเมืองรวม (UPS) (ผลจากสมการ 1) ดวยมูลคาสาขาเศรษฐกิจดานการบริการ
ทั้งหมดของจังหวัด (provincial service product - PSP)
USP = UPS x PSP

(2)

4) กําหนดมูลคาการผลิตดานอุตสาหกรรมภายในเมือง (urban industrial product - UIP) จากขอมูลทําเนียบ
โรงงาน
ก. แบงประเภทโรงงานตามทําเนียบโรงงานออกเปนสองกลุมตามที่ตั้ง คือโรงงานในพื้นที่วางแผนกับนอก
พื้นที่วางแผน
ข. หามูลคาเงินลงทุนของโรงงานที่ตั้งอยูภายในเขตพื้นที่วางแผน (urban industrial investment - UII)
ค. หามูลคาเงินลงทุนของโรงงานทั้งหมดในจังหวัด (provincial industrial investment - PII)
ง. หาสัดสวนของมูลคาเงินลงทุนของโรงงานภายในเขตผังเมืองรวม ตอมูลคาเงินลงทุนของโรงงานทั้งหมดใน
จังหวัด คือ UII/PII
จ. นําสัดสวนดังกลาวมาคูณกับมูลคาการผลิตดานอุตสาหกรรมทั้งหมดของจังหวัดจากขอมูลสถิติจังหวัด
(provincial industrial product - PIP)
UIP = (UII/PII) x PIP

(3)

5) หามูลคาการผลิตในเมือง หรือขนาดเศรษฐกิจของเมือง (urban economic size - UES)
ก. มูลคาการผลิตดานการบริการ (USP) (ผลจากสมการ 2) บวก มูลคาการผลิตดานอุตสาหกรรมในเมือง
(UIP) (ผลจากสมการ 3)
UES

= USP + UIP

ตารางที่ 2.18 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดราชบุรี ป 2543 และ ป 2547 ณ ราคาคงที่ ป 2531 (ลานบาท)
ในหรือนอก
สาขาการผลิต
2543
2547
2548
เขตเมือง
เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม

5,060

5,403

5,390

นอกเขต

การประมง

248

300

314

นอกเขต

การทําเหมืองแร และเหมืองหิน

403

625

603

นอกเขต

การผลิตอุตสาหกรรม

12,994

15,826

16,120

ในและนอกเขต

การไฟฟา กาซ และการประปา

1,565

5,685

6,265

นอกเขต

การกอสราง

532

823

861

ในเขต

การขายสง การขายปลีก การซอมแซม
ยานยนต จักรยานยนต ของใชสวน
บุคคล และของใชในครัวเรือน
โรงแรม และภัตตาคาร

4,568

5,082

5,223

113

132

135

ในเขต

การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการ
คมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน

2,572

3,917

5,425

ในเขต

701

917

1,039

ในเขต

บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา
และบริการทางธุรกิจ
การบริหารราชการแผนดิน การปองกัน
ประเทศ การประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา

1,444

1,637

1,658

ในเขต

1,070

1,382

1,417

ในเขต

1,075

1,097

1,165

ในเขต

917

759

824

ในเขต

465

636

665

ในเขต

29

30

30

ในเขต

33,756

44,250

47,133

การบริการดานสุขภาพ และงานสังคม
สงเคราะห
การบริการชุมชน สังคม และบริการ
สวนบุคคล
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
รวม

ในเขต

ที่มา : กองบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

61

ตัวอยางการคํานวณหาขนาดเศรษฐกิจของเมืองตามขั้นตอนการวิเคราะหขางตน ดวยขอมูลจริงของจังหวัดราชบุรี แสดง
ไวในตาราง 2.18 และ 2.19

ตารางที่ 2.19 ตัวอยางการคํานวณขนาดเศรษฐกิจในเขตผังเมืองรวมราชบุรี
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ประเภทขอมูล
ประชากร
จํานวนประชากรในเขตผังเมืองรวม
(Urban Population - UP)
จํานวนประชากรเทศบาลทั้งหมดในจังหวัด
(Provincial Municipal Population - PMP)
สัดสวนประชากรเมืองในผังเมืองรวมตอประชากรเมือง
ทั้งหมดของจังหวัด
(Urban Population Share - UPS)
มูลคาการผลิตดานบริการ
มูลคาสาขาเศรษฐกิจดานการบริการทั้งหมดของจังหวัด
(Provincial Service Product - PSP)
มูลคาเศรษฐกิจดานบริการในผังเมืองรวม (Urban
Service Product - USP)
มูลคาการผลิตดานอุตสาหกรรม
มูลคาเงินลงทุนของโรงงานที่ตั้งอยูภายในเขตผังเมือง
รวม
(Urban Industrial Investment - UII)
มูลคาเงินลงทุนของโรงงานทั้งหมดในจังหวัด
(Provincial Industrial Investment - PII)
สัดสวนของเงินลงทุนของโรงงานภายในเขตผังเมืองรวม
ตอมูลคาการลงทุนของโรงงานทั้งหมดในจังหวัด
(Urban Investment Share: UIS = UII/PII)
มูลคาการผลิตดานอุตสาหกรรมทั้งหมดของจังหวัด
(Provincial Industrial Product - PIP)
มูลคาการผลิตดานอุตสาหกรรมภายในเขตผังเมืองรวม
(Urban Industrial Product - UIP)
มูลคาการผลิตในเขตผังเมืองรวม
ขนาดเศรษฐกิจของเมือง
(Urban Economic Size - UES)

คาขอมูล

หนวย

แหลงขอมูล

74,851

คน

การคํานวณประชากร

227,643

คน

ทะเบียนราษฎร

0.33

(UP/PMP)

18,442

ลานบาท

ตารางผลิตภัณฑ
จังหวัด

6,063.89

ลานบาท

(UPS*PSP)

1,780,444,689

ลานบาท

ทําเนียบโรงงาน

80,336,164,527

ลานบาท

ทําเนียบโรงงาน

16,120.00

ลานบาท

(UII/PII)
ตารางผลิตภัณฑ
จังหวัด

357.26

ลานบาท

(UIS*PIP)

6,421.15

ลานบาท

(USP + UIP)

0.02

3. ขอแนะนําในการใชตัวแบบ
ผูวิเคราะหสามารถปรับใชขอมูลผลิตภัณฑจังหวัดในการหามูลคาการผลิตในเขตผังเมืองรวมได โดยใชขอมูล
ของแตละสาขาการผลิต และตั้งขอสมมติตางๆ เชน

2.2.1.2 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
การคํานวณหาคาการเติบโตทางเศรษฐกิจในเขตผังเมืองรวม สามารถทําไดเชนเดียวกับการคํานวณ
คาการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ ภาคหรือจังหวัด วิธีการที่งายที่สุดคือ การหาสวนตางระหวางมูลคาการผลิตของ
ปตนกับปปลาย หารดวยมูลคาของปตนและจํานวนป เมื่อไดผลลัพธ แลวจึงคูณดวย 100 ก็จะไดคารอยละของอัตรา
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมือง ตามสูตรดังนี้
1. ขอมูล
ขอมูล
ขนาดเศรษฐกิจเมืองในแตละป

แหลงขอมูล
จากการคํานวณ

2. สูตรและวิธีการคํานวณ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง = (มูลคาเศรษฐกิจปปลาย - มูลคาเศรษฐกิจปตน) x 100
มูลคาเศรษฐกิจปตน x จํานวนป
การคํานวณอัตราการเติบโตในลักษณะนี้ เปนการหาคาการเติบโตโดยคาเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic
mean) ซึ่งทําไดงายไมมีความซับซอน และใชไดดีในกรณีที่มีขอมูลเฉพาะปแรกและปสุดทายที่สนใจ อยางไรก็ตาม ใน
การหาคาเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐศาสตร เชน อัตราการเติบโตของขนาดเศรษฐกิจ มักใชวิธีการหา
คาเฉลี่ยเรขาคณิต (geometric mean) ซึ่งสะทอนการเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลาไดดีกวา โดยมีสูตรคือ
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- 1. สาขาการเกษตร เหมืองแรและเหมืองหิน ประมง เปนสาขาเศรษฐกิจนอกเมือง
- 2. สาขาการบริการ การศึกษา ฯลฯ เปนสาขาเศรษฐกิจในเมือง
- 3. สัดสวนระหวางเงินลงทุนของโรงงานในเมืองกับนอกเมืองสะทอนสัดสวนระหวางผลผลิตดานอุตสาหกรรม
ในเมืองกับนอกเมือง
- 4. ประชากรในเขตผังเมืองรวมเปนประชากรเมืองทั้งหมด
- 5. ประชากรในเขตเทศบาลเปนประชากรเมือง นอกเทศบาลเปนประชากรชนบท
ขอดีประการหนึ่งของการคํานวณในลักษณะนี้คือ สามารถนําเอาขอมูลในระดับจังหวัดที่มีการเก็บรวบรวมไว
อยางเปนระบบอยูแลวมาใชไดเลย โดยไมจําเปนตองมีการเก็บขอมูลภาคสนาม เปนการประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร
อื่นๆ ผลการวิเคราะหที่ไดก็มีความใกลเคียงกับความเปนจริงในระดับหนึ่ง
แนนอนวา ตัวเลขที่ไดจากคํานวณนี้จะมีความคลาดเคลื่อนบาง เพราะขอสมมติที่ตั้งไวอาจไมสะทอนความจริง
อยางสมบูรณ ผูวิเคราะหจึงตองดําเนินการสํารวจภาคสนามหรือใชฐานขอมูลที่ระบุถึงที่ตั้งของสถานประกอบการแตละ
ประเภท แลวคิดคํานวณสัดสวนของแตละสาขา เพื่อนํามาปรับหารูปแบบโครงสรางเศรษฐกิจของเมืองไดในขั้นตอไป
หรืออาจปรับขอสมมติที่ไดแสดงไวขางตน ใหสะทอนความเปนจริงมากขึ้น เชน ในกรณีที่ประชากรในเขตผังเมืองรวม
ไมไดเปนประชากรเมืองทั้งหมด หรือธุรกิจบางประเภทที่รูแนชัดวาไมไดตั้งอยูในเขตผังเมืองรวม

G.M. =

…
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และสามารถแปลงเปนสูตรคํานวณอัตราการเติบโต ไดดังนี้
อัตราการเติบโตเศรษฐกิจในชวง n ป = ((ปปลาย/ปตน)(1/n)-1)*100
ตารางที่ 2.20 ตัวอยางการคํานวณอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองราชบุรี
ประเภทขอมูล

คาขอมูล

หนวย

มูลคาเศรษฐกิจปตน

5,500.00

ลานบาท

มูลคาเศรษฐกิจปปลาย

6,421.15

ลานบาท

จํานวนป
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง (เฉลี่ยเลขคณิต)
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง (เฉลี่ยเรขาคณิต)

5.00
3.35
3.15

ป
%
%

3. ขอแนะนําในการใชตัวแบบ
ผลที่ไดจากคาเฉลี่ยเรขาคณิตจะต่ํากวาหรือเทากับคาเฉลี่ยเลขคณิต แตอาจไมตางกันมากในกรณีที่ขนาด
เศรษฐกิจเมืองไมไดมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แตจะแตกตางกันมากถาขนาดเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงมาก ผู
วิเคราะหจึงควรเลือกใชแบบที่เหมาะสมกับขอจํากัดของแตละกรณี
2.2.1.3 รายไดเฉลี่ยประชากรเมือง
สําหรับการคํานวณรายไดเฉลี่ยของประชากรในเขตผังเมืองรวมนั้น สามารถทําไดโดยใชขอมูลที่ได
คํานวณมาขางตนมาคํานวณดังนี้
รายไดเฉลี่ย = ขนาดเศรษฐกิจเมือง / จํานวนประชากรเมือง
อยางไรก็ตาม นักวางแผนตองตระหนักถึงขอจํากัดหนึ่งของการคํานวณดวยวิธีนี้ กลาวคือ รายได
เฉลี่ยนี้ไมไดสะทอนสภาพการกระจายรายได หรือความไมเทาเทียมกันระหวางประชากรในเมือง ซึ่งจําเปนตองพิจารณา
ถึงในขั้นตอไป นอกจากนี้ ผูวิเคราะหควรนําตัวเลขที่ไดนี้ ไปเปรียบเทียบกับขอมูลเกี่ยวกับรายไดจากแหลงอื่น เชน
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน กรณีตัวอยางเขตผังเมืองรวมเมืองราชบุรี สามารถคํานวณไดดังนี้

ตารางที่ 2.21 ตัวอยางการคํานวณรายไดเฉลี่ยประชากรเมืองราชบุรี
คาขอมูล

หนวย

ขนาดเศรษฐกิจเมือง

6,421.15

ลานบาท

จํานวนประชากรเมือง

74,851.00

คน

รายไดเฉลี่ยของประชากรเมือง

85,785.74

บาท/ป

2.2.1.4 การวิเคราะหฐานเศรษฐกิจ (economic base analysis)
การวิเคราะหฐานเศรษฐกิจเปนแนวคิดและวิธีการวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจในระดับเมืองและภาคที่ไม
ซับซอนและมีการใชอยางแพรหลายที่สุด แนวคิดฐานเศรษฐกิจนี้ไดเริ่มใชเปนครั้งแรกในกลุมนักวางแผน ในชวง
ประมาณทศวรรษที่ 1920 เทคนิคการวิเคราะหฐานเศรษฐกิจที่เปนอยูทั่วไปในปจจุบันไดรับการพัฒนาขึ้นโดยโฮเมอร
ฮอยท (Homer Hoyt) นักเศรษฐศาสตรชาวอเมริกันในชวงทศวรรษที่ 19301
องคประกอบหลักของแนวคิดและวิธีการวิเคราะหฐานเศรษฐกิจคือ การแบงระบบเศรษฐกิจในเมือง
ออกเปนสองสาขาหลัก ไดแก สาขาพื้นฐาน (basic sector) กับสาขาไมพื้นฐาน (non-basic sector) สาขาพื้นฐาน
หมายถึงกิจกรรมธุรกิจขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกระบบเศรษฐกิจทองถิ่น ดังนั้น สาขาสงออก (export sector) จึงนับเปน
สาขาพื้นฐาน เพราะปจจัยที่มีผลตอการสงออกขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ที่อยูภายนอกเมืองเปนหลัก นอกจากนี้ การจางงาน
ในภาคราชการที่เปนสวนกลางกับสวนภูมิภาคก็ถือวาเปนสาขาพื้นฐาน เพราะการจางงานขึ้นอยูกับปจจัยภายนอก อีกทั้ง
รายไดก็มาจากการเก็บภาษีและรายไดอื่นๆ ของรัฐบาลกลาง ไมใชองคการปกครองสวนทองถิ่น ตามนิยามแลว ธุรกิจ
ที่เกี่ยวของกับนักทองเที่ยวและการจัดประชุมสัมมนาก็ถือวาเปนสาขาเศรษฐกิจพื้นฐาน เพราะขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกที่
ผลตอธุรกิจในสาขาดังกลาว
ในทางกลับกัน สาขาไมพื้นฐาน คือกิจกรรมธุรกิจที่ขึ้นอยูกับสภาพและเงื่อนไขของเศรษฐกิจทองถิ่น ตัวอยาง
ที่เห็นไดชัดคือ ธุรกิจขายสินคาและการบริการใหแกประชาชนที่อยูอาศัยในเมือง ในสวนของงานราชการทองถิ่นก็ถือ
เปนสาขาไมพื้นฐาน เพราะขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจในทองถิ่น เปนตน การแบงระหวางสาขาพื้นฐานกับสาขาไมพื้นฐาน
ถือเปนขอสมมติสําคัญของการวิเคราะหฐานเศรษฐกิจ สําหรับบริษัทและองคกรที่ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปน
ทั้งสาขาพื้นฐานและไมพื้นฐานนั้น นักวิเคราะหตองหาวิธีการที่จะแบงทั้งสองสวนออกจากกัน ดังที่จะกลาวถึงในขั้น
ตอไป
1) เทคนิคแบบอัตราสวนที่ตั้ง (location quotient technique)
การวิเคราะหคาอัตราสวนที่ตั้ง (location quotient - LQ) เปนวิธีการวิเคราะหฐานเศรษฐกิจเมือง
อีกวิธีการหนึ่งที่ไดรับความนิยมใชกันอยางแพรหลายในงานวิเคราะหและงานวิจัยทั้งในตางประเทศและในประเทศไทย

1

“According to Hoyt ; fifty years of Homer Hoyt / Articles on law, real estate cycle, economic base, sector theory,
shopping centers, urban growth”, 1916-1966. [Washington, D.C., 1966]
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ประเภทขอมูล
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วิธีการวิเคราะหอัตราสวนที่ตั้งนี้ ไดรับการพัฒนาขึ้นในชวงทศวรรษที่ 1940 โดยจอรจ ฮิลเดแบรนด (George H.
Hildebrand) กับอารเธอร เมส จูเนียร (Arthur Mace, Jr)2
คาอัตราสวนที่ตั้งจะแสดงถึงความชํานาญในดานการผลิตเฉพาะพื้นที่ (specialization) เมื่อเปรียบเทียบกับ
พื้นที่อื่น สําหรับการวิเคราะหฐานเศรษฐกิจนั้น อัตราสวนที่ตั้งคือ อัตราสวนระหวางสวนแบงอุตสาหกรรมสาขาหนึ่งเมื่อ
เทียบกับเศรษฐกิจทองถิ่น ตอสวนแบงของอุตสาหกรรมสาขานั้นเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจประเทศ การวิเคราะหคา
อัตราสวนพื้นทีสามารถใชไดกับหนวยวัดตางๆ เชน การจางงาน รายได ยอดขายของธุรกิจในเมือง เปนตน
(2) สูตรและวิธีการคํานวณ
สูตรการคํานวณคาอัตราสวนที่ตั้งของการจางงาน สามารถแสดงไดดังนี้

LQi = (ei / et ) / (Ei / Et ) หรือ (ei / Ei) / (et / Et )
โดยให LQ i = คาอัตราสวนที่ตั้งของสาขาการผลิต i ของเมือง
ei = การจางงานในสาขาการผลิต i ของเมือง
et = การจางงานทั้งหมดในเมือง
Ei = การจางงานในสาขาการผลิต i ของประเทศ
Et = การจางงานในสาขาการผลิต i ของประเทศ

จากการคํานวณดังกลาว คาอัตราสวนที่ตั้งเทากับ 1.0 หมายความวา สวนแบงของสาขาการผลิตนั้น
ในระดับเมืองมีคาเทากับในระดับประเทศ การผลิตในสาขาดังกลาวจึงพอเพียงสําหรับการบริโภคในเมืองและไมได
สงออกไปยังพื้นที่อื่น การผลิตและการจางงานในสาขานี้จึงไมเปนสาขาพื้นฐาน ในขณะที่คาอัตราสวนที่ตั้ง ที่นอยกวา
1.0 สามารถตีความไดวา การผลิตสาขานั้นในท องถิ่นไมเพียงพอตอความตองการในการบริโภคภายในเมือง จึ ง
จําเปนตองนําเขามาจากที่อื่น ดังนั้น ธุรกิจในสาขาดังกลาวที่ตั้งอยูในเมืองจึงมีขึ้นเพื่อตอบรับความตองการภายในเมือง
ทั้งหมด และถือเปนธุรกิจสาขาไมพื้นฐาน ในทางกลับกัน คาอัตราสวนที่ตั้ง ที่มากกวา 1.0 สามารถตีความไดวา เมือง
นี้มีความเชี่ยวชาญดานการผลิตสาขานี้โดยเฉพาะ เพราะมีสวนแบงการจางงานในสาขาดังกลาวสูงกวาสวนแบงใน
ระดับประเทศ จึงเกิดการสงออกไปยังพื้นที่อื่นๆ จึงเปนสาขาการผลิตพื้นฐานของเมือง
เทาที่ผานมา นักวางแผนในประเทศไทยสามารถคํานวณหาคาอัตราสวนที่ตั้งในระดับจังหวัดไดไม
ยากนัก เพราะสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดเก็บรวบรวมขอมูลในระดับจังหวัดไวเปน
อยางดี จึงสามารถเปรียบเทียบความชํานาญของจังหวัดกับขอมูลระดับประเทศได อยางไรก็ตาม การใชวิธีการนี้ใน
การวิเคราะหเศรษฐกิจในระดับเมืองอาจเปนเรื่องยาก และอาจตองปรับใชขอมูลที่มีอยูพอสมควร ทั้งนี้เพราะขอบเขต
ของการวิเคราะหจะเล็กกวาระดับจังหวัดมาก จึงทําใหตองมาแบงแยกขอมูลออกเปนสวนที่เปนเมืองกับสวนที่ไมใช
2

Hildebrand, G. H., and Mace, A., Jr. (1950). "The Employment Multiplier in an Expanding Industrial Market: Los
Angeles County, 1940-47, Review of Economics and Statistics, 32, 241-249.

ตารางที่ 2.22 การวิเคราะหอัตราสวนที่ตั้ง (location quotient) ของจังหวัดราชบุรีเปรียบเทียบกับระดับประเทศ ป
2547 ณ ราคาคงที่ป 2531 (ลานบาท)
ทั่วประเทศ จังหวัดราชบุรี คาอัตราสวนที่ตั้ง
สาขาการผลิต
Yi
Xi
(Xi/Xt) /(Yi/Yt)
296,747
5,403
1.52
เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม
57,438
300
0.44
การประมง
80,796
625
0.64
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน
1,426,090
15,826
0.92
การผลิตอุตสาหกรรม
122,525
5,685
3.86
การไฟฟา กาซ และการประปา
88,826
823
0.77
การกอสราง
การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต
516,324
5,082
0.82
ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน

133,323
132
365,974
3,917
การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม
125,723
917
ตัวกลางทางการเงิน
143,577
1,637
บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทางธุรกิจ
111,617
1,382
การบริหารราชการแผนดิน การปองกันประเทศ
89,693
1,097
การศึกษา
43,598
759
การบริการดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห
80,013
636
การบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคล
3,680
30
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
รวม
3,685,944
44,250
ที่มา : กองบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
โรงแรม และภัตตาคาร

0.08
0.89
0.61
0.95
1.03
1.02
1.45
0.66
0.68

จะเห็นไดวา เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศแลว สาขาการผลิตที่จังหวัดราชบุรีมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ
คือ สาขาการไฟฟา กาซ และการประปา และสาขาเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม ซึ่งสาขาการผลิตเหลานี้
โดยมากตั้งอยูนอกขอบเขตผังเมืองรวมราชบุรี จึงสันนิษฐานไดวา พื้นที่เมืองราชบุรีไมไดมีความเชี่ยวชาญดานใดดาน
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เมืองที่ตองการศึกษาและวิเคราะห คณะผูศึกษาจึงเสนอใหผูวิเคราะหคํานวณคาอัตราสวนที่ตั้งในระดับจังหวัดกอน
แลวจึงใชขอมูลเรื่องที่ตั้งมาประกอบการพิจารณาวา สาขาผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ (LQ > 1 ) นั้น ตั้งอยูภายในหรือ
ภายนอกเขตผังเมืองรวม ทั้งนี้ ในการทดลองใชวิธีการวิเคราะหคาอัตราสวนที่ตั้งในการวางผังเมืองรวม ผูวิเคราะหควร
เริ่มจากการวิเคราะหในระดับจังหวัด โดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ตัวอยางของการวิเคราะหดวยขอมูลของจังหวัดราชบุรี แสดงไดดังตารางที่ 2.22
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หนึ่งเปนพิเศษ เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆ ในประเทศ อยางไรก็ตาม เมื่อวิเคราะหคาอัตราสวนที่ตั้ง โดยเปรียบเทียบ
กับขอมูลระดับภาคของภาคตะวันตกแลว จะเห็นไดวา สาขาการผลิตอุตสาหกรรม และสาขาการไฟฟา กาซและการ
ประปา มีคาอัตราสวนที่ตั้งที่สูง หมายความวา จังหวัดราชบุรีมีความเชี่ยวชาญในสองสาขานั้นเปนพิเศษ
ตารางที่ 2.23 การวิเคราะหอัตราสวนที่ตั้ง (location quotient) ของจังหวัดราชบุรีเปรียบเทียบกับภาคตะวันตก ป
2547 ณ ราคาคงที่ป 2531 (ลานบาท)
ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี คาอัตราสวนที่ตั้ง
สาขาการผลิต
Yi
Xi
(Xi/Xt) /(Yi/Yt)
24,118
5,403
0.74
เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม
1,888
300
0.52
การประมง
4,367
625
0.47
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน
36,518
15,826
1.43
การผลิตอุตสาหกรรม
9,263
5,685
2.02
การไฟฟา กาซ และการประปา
3,950
823
0.69
การกอสราง
การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักร- ยานยนต
23,351
5,082
0.72
ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน
โรงแรม และภัตตาคาร
การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทางธุรกิจ
การบริหารราชการแผนดิน การปองกันประเทศ การ
ประกันสังคมภาคบังคับ

3,878
11,889
3,511
7,521
5,758

132
3,917
917
1,637
1,382

4,675
1,097
2,570
759
การบริการดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห
2,633
636
การบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคล
98
30
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
รวม
145,988
44,250
ที่มา : กองบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
การศึกษา

0.11
1.09
0.86
0.72
0.79
0.77
0.97
0.80
1.01

การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต
จักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชใน
ครัวเรือน
โรงแรม และภัตตาคาร
การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทาง
ธุรกิจ
การบริหารราชการแผนดิน การปองกันประเทศ การ
ประกันสังคมภาคบังคับ

5498.3

102.1

1.38

2269.9
1139.8
302.6
644.7

25.6
8.4
1.2

0.84
0.55
0.29
0.77

6.7
979.6

10.1
1012.6
9.8
การศึกษา
543.1
8.9
การบริการดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห
728.5
10.9
การบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคล
245.1
3.2
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
34706.1
467.7
รวม
ที่มา : กองบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

0.77
0.72
1.21
1.11
0.97

ผูวิเคราะหอาจใชขอมูลประเภทอื่นในการวิเคราะหอัตราสวนที่ตั้ง ทั้งนี้ ผลการวิเคราะหที่ไดอาจแตกตางจากที่
ใชขอมูลผลิตภัณฑจังหวัด ขอมูลอีกประเภทหนึ่งที่เปนที่นิยมใชในการคํานวณคาอัตราสวนที่ตั้งคือ ขอมูลการจางงาน
ผลการวิเคราะหนี้อาจสะทอนสภาพความเปนจริงของระบบเศรษฐกิจในพื้นที่วางผังมากกวาการใชมูลคาการผลิต ทั้งนี้
ทั้งนั้น ขึ้นอยูกับวิจารณญานและเกณฑในการวิเคราะหและตัดสินใจของผูวิเคราะหเอง
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ตารางที่ 2.24 การวิเคราะหอัตราสวนที่ตั้ง (location quotient) ของจังหวัดราชบุรีเปรียบเทียบกับประเทศป 2547 โดย
ขอมูลการจางงาน (พันคน)
ทั่วประเทศ
จังหวัดราชบุรี คาอัตราสวนที่ตั้ง
สาขาการผลิต
Yi
Xi
(Xi/Xt) /(Yi/Yt)
12934.9
139.8
0.80
เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม
428.1
6.8
1.18
การประมง
48.1
1.4
2.13
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน
5725.8
105.4
1.37
การผลิตอุตสาหกรรม
99.2
3.2
2.37
การไฟฟา กาซ และการประปา
2071.8
24.2
0.87
การกอสราง
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(3) ขอแนะนําในการใชตัวแบบ
ผูวิเคราะหตองใชความระมัดระวังในการแปลความหมายจากผลการวิเคราะห ตัวอยางเชน การผลิต
ในบางสาขา เชน การโรงแรม อาจมีคาอัตราสวนที่ตั้งนอยกวาหนึ่ง แตก็ถือวาเปนสาขาการผลิตพื้นฐาน ตามนิยาม
เพราะเปนสาขาที่ขึ้นอยูกับปจจัยภายนอก ในขณะที่การจางงานโดยองคการปกครองสวนทองถิ่นอาจมีคาอัตราสวน
ที่ตั้งมากกวาหนึ่ง แตก็ยังถือวาเปนสาขาการผลิตไมพื้นฐาน เพราะไมไดขึ้นอยูกับปจจัยภายนอก นอกจากนี้ ในบาง
กรณีที่เมืองมีการเจริญเติบโตมากเปนพิเศษ และมีจํานวนการจางงานในสาขาการกอสรางเปนจํานวนมาก ทําใหคา
อัตราสวนที่ตั้งสูงกวาหนึ่ง แตก็ไมไดหมายความวา เมืองนี้ไดสงออกการกอสรางไปยังพื้นที่อื่นในประเทศ นักวิเคราะห
จึงควรใชวิจารณญาณในการกําหนดวา สาขาการผลิตใดเปนสาขาพื้นฐาน สาขาใดเปนสาขาไมพื้นฐานของเมืองนั้น
แมวาแนวคิดและวิธีการวิเคราะหฐานเศรษฐกิจดวยการหาคาอัตราสวนที่ตั้งจะไดรับความนิยมและใช
กันอยางแพรหลาย แตนักวิชาการก็ไดชี้ถึงขอจํากัดของวิธีการนี้ ซึ่งสามารถแบงออกไดตามขอสมมติสําคัญสี่ประการคือ
- ประสิทธิภาพการผลิตที่เทากันทุกพื้นที่
- ระดับการบริโภคเฉลี่ยเทากันทุกพื้นที่
- การสงออกสุทธิไปตางประเทศเทากับศูนยในทุกสาขาการผลิต และ
- ไมมีการนําเขาสินคาในสาขาการผลิตที่เปนสินคาสงออก
ในระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน ที่มีความซับซอนของการซื้อขายในหวงโซอุปทาน ขอสมมติเหลานี้อาจ
ไมสะทอนสภาพความเปนจริง หากนักวิเคราะหตองการใหการคํานวณสะทอนสภาพความเปนจริง ก็ตองปรับสูตร
คํานวณใหมีความละเอียดและซับซอนมากยิ่งขึ้น
2.2.1.5 การวิเคราะหคาทวีคูณ
องคประกอบหนึ่งของการวิเคราะหระบบเศรษฐกิจเมืองคือการวิเคราะหคาทวีคูณ ผลการวิเคราะห
คาทวีคูณจะแสดงใหเห็นถึงระดับความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธระหวางภาคการผลิตที่สงออกไปยังพื้นที่นอกเมือง
(export sector) ซึ่งเปนสาขาพื้นฐาน กับธุรกิจและครัวเรือนในเขตเมืองที่อยูในสาขาไมพื้นฐาน ระดับความเชื่อมโยง
นี้เรียกโดยรวมวา ผลทวีคูณ (multiplier effect) ซึ่งเกิดขึ้นไดในหลายรูปแบบ เชน คาทวีคูณการจางงาน
(employment multipliers) และคาทวีคูณรายได (income multipliers) เปนตน
(1) คาทวีคูณการจางงาน
วิธีการคิดคาทวีคูณการจางงานแบบงาย คือ การหาอัตราสวนระหวางการจางงานทั้งหมด หารดวย
การจางงานในภาคการผลิตที่สงออกไปนอกเมือง
คาทวีคูณการจางงาน =

การจางงานทั้งหมดในเมือง
การจางงานทั้งหมดในภาคการผลิตสงออก
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การคํานวณหาคาทวีคูณในลักษณะนี้ เปนวิธีการแบบงายและหยาบ เนื่องจากผลที่ไดจากการคํานวณ
เปนคาเฉลี่ยของธุรกิจทุกประเภทที่มีการสงออกไปยังพื้นที่นอกเขตเมือง ในความเปนจริงแลว ภาคการผลิตและบริการ
แตละสาขายอมมีคาทวีคูณที่แตกตางกัน ดังนั้น วิธีการขางตนจึงเปนวิธีการแบบงาย หากผูวิเคราะหตองการที่จะ
คํ า นวณหาค า ทวี คู ณ ของแต ล ะสาขาการผลิ ต วิ ธี ก ารที่ ใ ช คื อ การวิ เ คราะห ป จ จั ย เข า -ป จ จั ย ออก (input-output
analysis) ซึ่งมีความซับซอนมากขึ้น จึงจําเปนตองใชขอมูลและทรัพยากรมากขึ้น
ตารางที่ 2.25 ตัวอยางการคํานวณคาทวีคูณการจางงานของเมืองราชบุรี
ประเภทขอมูล

คาขอมูล

หนวย

การจางงานทั้งหมดในเมือง*

467,744

คน

การจางงานทั้งหมดในภาคการผลิตสงออก

238,710

คน

คาทวีคูณการจางงาน
1.96
ที่มา : แหลงขอมูลจากสมุดสถิติรายปของสํานักงานสถิติแหงชาติ
คาทวีคูณที่ไดจากการคํานวณตามสูตรขางบน แสดงถึงบทบาทของสาขาการผลิตพื้นฐาน (Export base) เมื่อ
เปรียบเทียบกับเศรษฐกิจในภาพรวมในชวงเวลาหนึ่ง โดยไมไดแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงดานการจางงานที่อาจเกิดขึ้น
จากการสงออกที่เพิ่มขึ้นหรือลดนอยลง ผูวิเคราะหสามารถทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได โดยคํานวณหา คา
ทวีคูณการจางงานสวนเพิ่ม (marginal employment multiplier) ดังนี้
คาทวีคูณการจางงานสวนเพิ่ม

=

จํานวนการจางงานทั้งหมดในเมืองที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
การจางงานในภาคการผลิตสงออกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

=

จํานวนงานทั้งหมดปปลาย - จํานวนงานทั้งหมดปตน
การจางงานในภาคสงออกปปลาย - การจางงานในภาคสงออกปตน

ตารางที่ 2.26 ตัวอยางการคํานวณคาทวีคูณการจางงานสวนเพิ่มของจังหวัดราชบุรี
ประเภทขอมูล

คาขอมูล

หนวย

จํานวนงานทั้งหมดปปลาย

467,744

คน

จํานวนงานทั้งหมดปตน

450,000

คน

การจางงานในภาคสงออกปปลาย

238,710

คน

การจางงานในภาคสงออกปตน

237,000

คน

คาทวีคูณการจางงานสวนเพิ่ม

10.38
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ผูวิเคราะหสามารถเลือกใชคาทวีคูณทั้งสองแบบไดตามแตวัตถุประสงคที่ตั้งไว ทั้งนี้ จะเห็นไดวา
สูตรการคํานวณคาทวีคูณในลักษณะนี้ ดูเหมือนวาไมมีความซับซอนใดๆ ในเชิงหลักการ อยางไรก็ตาม ในเชิงปฏิบัตินั้น
การคํานวณคาทวีคูณไมไดงายเทาใดนัก เพราะมีประเด็นปญหาบางประการที่นักวางแผนตองคํานึงถึงกอนที่จะคํานวณ
ได
ประการแรกคือการเลือกหนวยวัด โดยทั่วไป การวิเคราะหหาคาทวีคูณมักใชการจางงานเปนหนวย
วัด เนื่องจากเปนขอมูลที่หาไดงาย รวมทั้งผลการวิเคราะหสามารถนําไปเปรียบเทียบกับขอมูลประชากรและขอมูล
เศรษฐกิจระดับครัวเรือนอื่นๆ ไดอยางสะดวก แตขอมูลการจางงานเองก็มีขอจํากัดบางประการ เชน การจางงานเสริม
และการจางงานตามฤดูกาลมีลักษณะแตกตางจากการจางงานเต็มเวลา นักวิเคราะหตองหาวิธีเทียบเคียงการจางงาน
แบบไมเต็มเวลากับการจางงานแบบเต็มเวลาทั้งป ขอมูลการจางงานยังมีปญหาเรื่องการเดินทางมาทํางานของพนักงานที่
อยูนอกเขตเมือง ผูวิเคราะหตองสามารถแยกแยะจํานวนการจางงานเหลานี้ออกจากกลุมที่อาศัยอยูและทํางานอยูใน
พื้นที่เมืองเดียวกัน อีกปญหาหนึ่งคือ ขอมูลการจางงานไมปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได
อยางทันทวงที ดวยปจจัยและเหตุผลดานเทคโนโลยี ดานการบริหาร รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการจางงาน
ประการที่สองคือ นักวางแผนอาจพบปญหาในการเก็บรวบรวมขอมูลที่แสดงถึงการจางงานที่แทจริง
ในภาคการผลิตสงออก ทั้งนี้เพราะธุรกิจจํานวนมากไมไดขายสินคาและการบริการใหแกผูบริโภคในเมืองเพียงอยาง
เดียว แตขายใหกับลูกคาตางเมืองดวยเชนกัน ปญหาคือ นักวิเคราะหจะสามารถคํานวณจํานวนแรงงานที่จัดสรรไว
สําหรับการผลิตเพื่อการสงออกไดหรือไม อยางไร วิธีการหนึ่งคือการเก็บขอมูลโดยตรงจากผูประกอบการ ดวยการออก
แบบสอบถาม ซึ่งจะไดขอมูลที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด แตวิธีการนี้ตองใชเวลาและทรัพยากรเปนจํานวนมาก ทั้ง
ในดานบุคลากรและดานเงินทุน เมื่อทราบแลววา สาขาการผลิตใดเปนสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ นักวิเคราะหสามารถตั้ง
ขอสมมติไดวา สาขาใดเปนสาขาพื้นฐาน สาขาใดไมใชสาขาพื้นฐาน แลวจึงนํามาคํานวณคาทวีคูณการจางงาน ตามสูตร
ที่ไดกลาวไปแลวกอนหนานี้
2.2.1.6 การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจ
วิธีการที่ใชในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจในระดับเมือง มีอยูหลายวิธีดวยกัน ซึ่ง
สามารถแสดงถึงสาขาการผลิตที่เปนสาเหตุของการเติบโตหรือถดถอยทางเศรษฐกิจของเมืองวิธีที่ใชกันอยางแพรหลายมี
อยูสองวิธีคือ วิธีคาดการณแบบสวนแบงคงที่ (constant-share) และวิธีการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (shiftshare analysis) วิธีการแรกตั้งอยูขอสมมติที่วา เมืองแตละเมืองมีสภาพเศรษฐกิจที่แตกตางจากระดับประเทศและ
เมืองอื่นๆ จึงมีระบบเศรษฐกิจที่เปนเอกลักษณของตนเองและเปนอิสระจากเมืองอื่น การคาดการณการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจเมืองจึงสามารถทําได โดยใชแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่ผานมาในอดีต โดยไมจําเปนตองเปรียบเทียบ
แนวโนมของเมืองกับระดับประเทศหรือกับเมืองอื่น
ในทางกลั บ กั น วิ ธี ก ารที่ ส องอยู บ นข อ สมมติ ที่ ว า การเปลี่ ย นแปลงด า นเศรษฐกิ จ ของเมื อ งมี
ความสัมพันธโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศและในเมืองหรือภาคอื่น การคาดการณการเปลี่ยนแปลงตาม
แนวคิดนี้ จึงคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในระดับประเทศไปพรอมกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเมืองเอง

(1) วิธีการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (shift-share analysis)
ในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบงนั้น การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองเกิดขึ้นได โดยขึ้นอยู
กับสามองคประกอบหลักคือ
- สวนแบงของเมืองในการเติบโตของประเทศ (หรือภาค) (share change)
- การเปลี่ยนแปลงดานประเภทสาขาการผลิต (mix change)
- การเปลี่ยนแปลงสวนแบงของเขตผังเมืองรวม (shift change)
ทั้งนี้ แตละองคประกอบสามารถเรียกไดวาเปน องคประกอบการเติบโตระดับประเทศ (national
growth component) องคประกอบประเภทสาขาการผลิต (industrial mix component) และ องคประกอบสวน
แบงการแขงขัน (competitive share component) ตามลําดับ
(2) สูตรและขั้นตอนการคํานวณ
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงดานการจางงานในพื้นที่เมือง ในสาขา i ระหวางชวงเวลา t ถึง t+n สามารถ
แสดงไดดังนี้

= การเปลี่ยนแปลงสวนแบงในระดับประเทศ + การเปลี่ยนแปลงประเภทสาขา + การเปลี่ยนแปลง
สวนแบงของเมือง

หรือ
1

e = การจางงานทั้งหมดในเมือง
ei = การจางงานในสาขา i .
E = การจางงานทั้งหมดในประเทศ
Ei = การจางงานในสาขา i ในระดับประเทศ
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เชนเดียวกันกับการวิเคราะหฐานเศรษฐกิจที่ไดกลาวมาแลว การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงดาน
เศรษฐกิจทั้งสองแบบ จะเริ่มตนจากการกําหนดพื้นที่วิเคราะห ซึ่งโดยมากคือเขตผังเมืองรวม แลวจึงนําขอมูลที่
เกี่ยวของมาคํานวณในสูตรที่กําหนดไว
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จะเห็น ได วา การวิ เ คราะห ก ารเปลี่ย นแปลงส ว นแบง นี้ เป นการวิ เ คราะห เพิ่ ม จากการวิเ คราะห
ฐานเศรษฐกิจ ซึ่งนอกจากจะหาสวนแบงของเมืองในการเติบโตของเศรษฐกิจระดับประเทศแลว การวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงสวนแบงนี้ วิเคราะหไปถึงการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของการเปลี่ยนแปลง และวิเคราะหวาเมืองไดมี
สวนแบงเพิ่มขึ้นหรือนอยลง ตัวอยางของการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบงโดยขอมูลจังหวัดราชบุรีไดแสดงไดดัง
ตารางที่ 2.27
ตารางที่ 2.27 ตัวอยางการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (shift-share) ของจังหวัดราชบุรีระหวางชวงป 2542 2547 ณ ราคาคงที่ป 2531 (ลานบาท)

สาขาการผลิต

เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม
การประมง
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน
การผลิตอุตสาหกรรม
การไฟฟา กาซ และการประปา
การกอสราง
การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต
จักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชใน
ครัวเรือน
โรงแรม และภัตตาคาร
การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการ
ทางธุรกิจ
การบริหารราชการแผนดิน การปองกันประเทศ
การประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
การบริการดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห
การบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคล
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล

ผลการเติบโต การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
การ
ระดับประเทศ ประเภทสาขา สวนแบงจังหวัด
เปลี่ยนแปลง
(National (Proportionality (Differential
รวม
Growth)
Shift)
Shift)
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

-0.10
-0.05
0.05
0.08
-0.02
-0.04

-0.03
0.06
0.30
-0.07
2.45
0.39

-0.03
0.16
0.60
0.30
2.61
0.51

0.20

-0.10

0.01

0.01

0.20
0.20
0.20

-0.08
-0.02
0.27

0.04
0.34
-0.16

0.09
0.50
0.57

0.20

-0.03

-0.04

0.11

0.20

-0.07

0.16

0.22

0.20
0.20
0.20
0.20

-0.14
-0.22
0.16
-0.13

-0.04
-0.15
0.01
-0.04

-0.12
-0.39
0.53
-0.09

แผนภูมิที่ 2.7 คา P-shiift และ D-shifft ของสาขาการรผลิตในจังหวััดราชบุรพี .ศ. 22543-2547
2.2.11.7 การกระจายรายได
ในกาารวิเคราะหดานความเหลื่อมล้
ม ํา ผูวิเคราะหหตองเลือกตัวชี
ว ้วัดที่เหมาะสสม ทั้งนี้ ขึ้นอยยูกับความ
ตองการววาจะใหตัวชี้วัดมี
ด คุณสมบัติพิพิเศษใดหรือไมม เชน สามารถถเปรียบเทียบรระหวางกลุมไดด หรือไมผันผวนไปตาม
คาเงินเฟอ เปนตน นอกกจากนี้ ควรคํานึนงดวยวา ดัชนี้ที่ตองการใชวิวเิ คราะหสามารรถใชไดกับขอมูลที่มีอยูหรือไมม
ตัวชี้วัวัดที่ใชในการวิวิเคราะหความมเหลื่อมล้ํามีอยูมากมาย ที่ไดดรับความนิยมมไดแก คาพิสัย (range)
คาเบี่ยงเบบนมาตรฐาน (standard deeviation) คาสั
า มประสิทธิ์ของความแปรผัผัน (coefficiennt of variaation) คา
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(3) ขอแนะนําในกการใชตัวแบบ
การแแปลผลการวิเคราะห
ค เพื่อการรวางแผนเชิงพื้นที
น ่ จะใหความมสําคัญเปนพิเศษกับคา องคคประกอบ
ประเภทสสาขาการผลิต (industrial mix
m componeent หรือ propportionality shift
s หรือ P-sshift) ถาคาดังกล
ง าวเปน
บวก สามมารถตีความไดดวา สาขาการผผลิตที่พิจารณ
ณาไดขยายตัวในนระดับประเทศ ในขณะที่คาาที่เปนลบหมาายความวา
สาขาการผลิตดังกลาวไไดลดความสําคั
า ญลง สวนคคาองคประกอบบสวนแบงการรแขงขัน (ccompetitive share
ว วา สาขาการผลิตที่พิจารณาของ
จ
component หรือ diffeerential shifft หรือ D-shhift) ที่เปนบวก สามารถตีความได
ง นสูงกวาสาขาการผลิตเดียวกั
ว นของประเททศ ในขณะที่คคาที่เปนลบหมาายความวา
พื้นที่นั้นมีขีดความสามาารถในการแขงขั
สาขาการผลิตดังกลาวใในพื้นที่วางแผผนมีขีดความสสามารถในการแขงขันต่ํากวาสาขาการผลิตตเดียวกันของปประเทศ ผู
ส
ผลการวิเคราะหหใหเขาใจไดงายขึ
า ้น โดยการรสรางแผนภูมิความสั
ค มพันธรระหวางคา P-shift และ
วิเคราะหสามารถแสดงผ
D-shift ของแต
ข ละสาขาาการผลิต เพื่อดู
อ วา สาขาใดเปปนไปตามแนววโนมการเปลี่ยนแปลงในระดั
น
ับประเทศ และะสาขาใดที่
เมืองมีขีดความสามารถใ
ด
ในการแขงขัน ดังที่แสดงในแแผนภูมิที่ 2.7
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สัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ดัชนีไทล (Theil index) ดัชนีแมคลูน (McLoone index) เปนตน แตละตัวชี้วัด
มีจุดแข็งจุดออนดวยกันทั้งสิ้น แตที่นิยมใชกันทั่วไปไดแกคาสัมประสิทธิ์จีนี่ซึ่งจะกลาวถึงในรายละเอียดตอไป
ความเหลื่อมล้ําสามารถวิเคราะหไดในหลายระดับ เชน ระดับบุคคลและระดับครัวเรือน ขณะที่การ
วิเคราะหความเหลื่อมล้ําเชิงพื้นที่สามารถทําไดตามระดับเขตการปกครอง เชน ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด หรือระดับ
ภาค ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมดานขอมูล
(1) คาสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient)
ดัชนีความเหลื่อมล้ําที่สําคัญและเปนที่นิยมใชอยางแพรหลายทีส่ ุดคือ คาสัมประสิทธจีนี ซึ่งสามารถ
คํานวณไดจากการหาอัตราสวนระหวางคาพื้นที่ระหวางเสนโคงลอเรนส (Lorenz curve) กับเสนการกระจายสมบูรณ
(perfect distribution line) กับคาพื้นที่ใตเสนกระจายสมบูณ
(2) สูตรและขั้นตอนการคํานวณ
คาสัมประสิทธจีนี = พื้นที่ระหวางเสนโคงลอเรนสกับเสนการกระจายสมบูรณ x 100
พื้นที่ใตเสนกระจายสมบูณ
โดยสามารถแสดงเปนกราฟกไดดังภาพที่ 2.2
เสนการกระจายสัมบูรณ =
การกระจายรายไดที่เทา
เทียมที่สุด
GINI = 0
สวนแบงสะสม
ของรายได

คาจีนี
เสนลอเรนส

สวนแบงสะสมของประชากร

ภาพที่ 2.2 คาจีนี่
ถาคาสัมประสิทธจีนี เทากับศูนยแปลวาทุกคนมีรายไดเทากัน ถาเทากับ 100 แปลวาคนคนเดียว
ไดรับรายไดทั้งหมด นอกนั้นไมมีรายไดเลย กลาวไดวา คาสัมประสิทธิ์จีนียิ่งสูงเทาใด ความไมเสมอภาคก็มากเทานั้น

- 5. รายไดเฉลี่ย หมายถึง รายไดประจําเฉลี่ยตอคนตอเดือน
- 6. คาใชจายเฉลี่ย หมายถึง คาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยตอคนตอเดือน
ขอมูลที่ไดจากฐานขอมูลดังกลาวคอนขางจะละเอียดลงไปถึงระดับตําบล อีกทั้งยังแสดงภาพดาน
รายได รายจายและความไมเสมอภาคภายในพื้นที่ไดเปนอยางดี ดังนั้น คณะผูศึกษาจึงเสนอวา ในขั้นตอนการ
วิเคราะหดานเศรษฐกิจเพื่อวางผังเมืองรวม ผูวิเคราะหควรประสานงานกับสํานักงานสถิติจังหวัด เพื่อนําขอมูลเหลานี้
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(3) ขอแนะนําในการวิเคราะห
การคํานวณคาสัมประสิทธิ์จีนีมีความซับซอนและตองการขอมูลรายบุคคลหรือรายครัวเรือน ซึ่งเกิน
กวาความสามารถขององคกรวางแผนสวนทองถิ่น แตผูวิเคราะหอาจปรับใชขอมูลในระดับจังหวัด ที่ไดมาจากการสํารวจ
และวิเคราะหโดยสํานักงานสถิติจังหวัดทุกๆ สองป ในการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ฐานขอมูลทุติย
ภูมิดานเศรษฐกิจที่สําคัญอีกชุดหนึ่ง ซึ่งสามารถนํามาใชประกอบการวิเคราะหเศรษฐกิจของเขตผังเมืองรวม คือขอมูล
เกี่ยวกับความยากจนและความไมเสมอภาค ซึ่งไดจากโครงการจัดทําแผนที่ความยากจนของสํานักงานสถิติแหงชาติ
(สสช.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ขอมูลที่ใชในโครงการดังกลาวมา
จากการประมาณการรายไดและรายจายของครัวเรือนไทยทั้งประเทศ ตามที่ปรากฏในขอมูลสํามะโนประชากรและเคหะ
แลวนํามาเปรียบเทียบกับเสนความยากจนเพื่อกําหนดวาครัวเรือนใดจนและครัวเรือนใดไมจน โดยมีการจัดทําตัวแบบ
จํานวน 308 ตัวแบบบนขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเปนตัวแบบรายจังหวัด และในแตละ
จังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) แบงยอยออกเปนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล สวนกรุงเทพมหานครแบง
ออกเปน 4 เขตยอย ทั้งนี้ จากการประเมินโดยการลงสํารวจพื้นที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ขอมูลที่ไดมีความ
แมนยําคอนขางสูง และสะทอนสภาพความเปนจริงในทองถิ่น
ขอมูลสําคัญในฐานขอมูลดังกลาวที่สามารถนํามาประกอบใชในการวิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่ผังเมือง
รวม ไดแก
- 1. สัดสวนคนจน ( poverty incidence) หมายถึง การหาสัดสวนของคนทั้งหมดที่มีรายไดของ
ครัวเรือนเฉลี่ยตอคนตอป ต่ํากวาเสนความยากจน (poverty line) บางครั้งเรียกวา อัตราสวนความยากจน
(Headcount Ratio)
- 2. ชองวางความยากจน (poverty gap ratio) หมายถึง ชองวางระหวางมาตรฐานความเปนอยูของ
คนจนที่ตกอยูใตเสนความยากจน เพื่อบงชี้วาคนจนเหลานี้มีระดับรายไดต่ํากวาเสนความยากจนมากนอยเพียงใด โดย
เปนการหาคาเฉลี่ยชองวางระหวางเสนความยากจนกับรายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือนของครัวเรือนยากจน คนจนที่มีรายได
ต่ํากวาเสนความยากจนมากก็จะมีความยากลําบากมากกวา
- 3. ความรุนแรงของปญหาความยากจน (severity of poverty) เปนการวัดที่พิจารณาให
ความสําคัญกับกลุมคนจนที่มีปญหาความยากจนรุนแรงหรือมีรายไดต่ํากวาเสนความยากจนมาก เพื่อบงชี้ภาวะการ
กระจายรายไดในกลุมคนจนที่อยูใตเสนความยากจน โดยทําการถวงน้ําหนักมากใหกับคาที่ต่ํากวาเสนความยากจนมาก
- 4. สัมประสิทธิ์การกระจายรายไดหรือสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ตามที่ไดอธิบายมาแลว
ขางตน

มาใชใหเกิดประโยชน โดยไมจําเปนตองเก็บขอมูลปฐมภูมิดวยตนเอง ใหสิ้นเปลืองงบประมาณและเวลา ตารางที่ 2.28
แสดงขอมูลในกรณีตัวอยางเขตผังเมืองรวมราชบุรี
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ตารางที่ 2.28 ตัวอยางผลการวิเคราะหดานความยากจนและความไมเสมอภาคในเขตผังเมืองรวมราชบุรี
ชองวางความ
รายไดเฉลี่ย สัดสวนคนจน
ยากจน
พื้นที่
บาท/คน/
เดือน

รอยละ

รอยละ

พื้นที่ผังเมืองรวม
4,941
6.7
1.9
จังหวัดราชบุรี
5,972
4.7
2.0
อําเภอเมือง
6,933
4.2
2.2
ตําบลหนาเมือง
6,071
10.1
6.8
ตําบลโคกหมอ
5,795
1.8
0.3
ตําบลพงสวาย
4,137
9.1
2.0
ตําบลเจดียหัก
พื้นที่นอกผังเมืองรวม
3,883
11.9
3.3
จังหวัดราชบุรี
4,845
7.3
1.8
อําเภอเมือง
5,572
5.4
1.4
ตําบลเจดียหัก
5,487
4.4
1.0
ตําบลดอนตะโก
3,461
9.5
2.3
ตําบลหลุมดิน
4,739
1.9
0.4
ตําบลบานไร
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ โครงการแผนที่ความยากจน
http://service.nso.go.th/nso/povertymap/poverty.html

ความรุนแรง
ของปญหา
ความยากจน

สัมประสิทธิ์
ความไมเสมอ
ภาค (Gini)

รอยละ

รอยละ

0.9
1.4
1.6
5.8
0.1
0.7

41.1
40.5
40.5
40.9
36.4
41.8

1.4
0.7
0.5
0.4
0.8
0.1

44.1
43.8
39.2
42.4
39.8
34.2

3.2.1.8 ขนาดและพื้นที่ขอบเขตการคา
ปจจัยสําคัญที่แสดงถึงสภาวะดานเศรษฐกิจในระดับเมือง คือการจางงานและรายไดของประชาชนใน
เขตผังเมืองรวม การจางงานและรายไดที่วานี้มาจากสองแหลงใหญดวยกัน คือ รายไดจากการดําเนินธุรกิจภายนอกเขต
ผังเมืองรวม และรายไดจากการดําเนินธุรกิจภายในเขตผังเมืองรวม การพัฒนาเศรษฐกิจในเมืองขึ้นอยูกับรายไดที่มา
จากทั้งสองแหลงนี้ การคาและการบริการเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญซึ่งแสดงถึงสภาพเศรษฐกิจของแตละเมือง จากการ
สังเกตการคาขายและการบริการในเมืองทั่วไป จะเห็นไดวา รานคาในเมืองขายสินคาและการบริการใหแกประชาชนทั้งที่

(1) กฎแรงโนมถวงการคาปลีกของไรลลี
กฎแรงโนมถวงการคาปลีกของไรลลี เปนทฤษฎีที่คิดขึ้นโดย วิลเลี่ยม ไรลลี (William J. Reilly) ใน
ป ค.ศ. 1931 ซึ่งไดเสนอวา เมืองที่ใหญกวาจะมีขอบเขตการคาที่ใหญกวาเมืองที่เล็กกวา ดังนั้น ผูคนจะเดินทางมาจาก
ที่ไกลกวาเพื่อซื้อสินคาและการบริการจากผูประกอบการในเมืองที่ใหญกวา ดังนั้น เมืองที่มีขนาดเทากันสองแหงก็จะมี
ขอบเขตการคาที่มีระยะทางอยูกึ่งกลางระหวางเมืองทั้งสอง ผูวิเคราะหสามารถใชทฤษฎีนี้ในการประยุกตเพื่อวาง
ขอบเขตการคาของเมือง โดยใชขอมูลระยะทางระหวางเมืองและขนาดประชากรของแตละเมือง
ตามแนวคิดของไรลลี จุดตัด (Breaking Point) เปนจุดที่ขอบเขตการคาระหวางสองเมืองมาประจบ
กัน ซึ่ง ณ จุดนั้น ประชากรครึ่งหนึ่งของชุมชนจะซื้อสินคาจากเมืองหนึ่ง ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งจะซื้อจากอีกเมืองหนึ่ง
(2) สูตรและขั้นตอนการคํานวณ
สูตรการคํานวณของกฎของไรลลีแสดงไดดังนี้
BP= d/ (1+ (√(p1/p2))
โดยให p1 และ p2 เปนจํานวนประชากรของเมืองสองแหง และ d เปนระยะทางระหวางสองเมือง
นั้น ดังนั้น ขอมูลที่จําเปนในการคํานวณสูตรนี้คือ (1) จํานวนประชาชนของเมือง ก และเมือง ข และ (2) ระยะทาง
ระหวางเมืองทั้งสองแหง ซึ่งเปนขอมูลระยะทางการเดินทาง ซึ่งโดยมากคือเสนทางถนน มิใชระยะทางบนแผนที่
เมื่อไดขอมูลนี้แลว จึงเปนการคํานวณหาจุดตัดระหวางทั้งสองเมือง ตามสูตรขางตน ตัวอยางเชน
สมมติใหเมือง ก มีประชากร 16,000 คน เมือง ข มีประชากร 4,000 คน และระยะทางถนนระหวางทั้งสองเมือง เทากับ
30 กิโลเมตร เมื่อคํานวณตามสูตรของไรลลี จะแสดงไดดังนี้

79

อาศัยอยูในเมืองและที่มาจากพื้นที่นอกเมืองที่อยูใกลเคียง นักวิเคราะหเศรษฐกิจเมืองจึงจําเปนตองวิเคราะหหาขอบเขต
การคาของเมือง ขอบเขตการคาของเมืองในที่นี้ หมายถึงขอบเขตพื้นที่ภูมิศาสตรของลูกคาสวนใหญที่เขามาซื้อของใน
เมือง
ในการวิเคราะหเพื่อการวางแผนในบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา วิธีการหนึ่งที่ผูวิเคราะหสามารถใช
ในการวิเคราะหหาขอบเขตการคาของเมือง คือการตรวจดูวา ประชาชนที่เปนสมาชิกรับหนังสือพิมพในแตละวันอยูใน
ขอบเขตพื้นที่ใดบางและอยูหางจากเมืองเทาใด ทั้งนี้เพราะโฆษณาในหนังสือพิมพมักมีผลตอการตัดสินใจการจับจายซื้อ
ของของคนในพื้นที่ อยางไรก็ตาม วิธีการนี้คงไมสามารถใชไดดีนักในกรณีของประเทศไทย ดวยเหตุผลหลายประการ
เชน ประชาชนมักซื้อหนังสือพิมพรายวันดวยตนเองโดยไมไดเปนสมาชิกรายเดือน หนังสือพิมพระดับประเทศไดรับ
ความนิยมมากกวาหนังสือพิมพระดับทองถิ่น ซึ่งมีอยูนอยรายและมีเฉพาะในเมืองหลักตามภูมิภาคไมกี่เมือง เปนตน
อีกวิธีการหนึ่งในการหาขอบเขตการคาของเมือง คือ การสํารวจพฤติกรรมการซื้อของในพื้นที่เมือง
โดยตั้งคําถามหลักวา ประชาชนซื้ออะไร ที่ใด แลวนําขอมูลนั้นมาแสดงบนแผนที่ขอบเขตการคาของเมือง วิธีการ
วิเคราะหหนึ่งที่ใชไดคือ กฎแรงโนมถวงการคาปลีกของไรลลี (Reilly’s law of retail gravitation)

ระยะทางการคาปลีกจากเมือง ก

=

ระยะทางระหวางเมือง ก กับเมือง ข
1+ √ (ประชากรเมือง ข / ประชากรเมือง ก)
30
= 20 กิโลเมตร
1 + √ (4000/16000)
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=

ผลการวิเคราะหสามารถตีความไดวา ระยะทางการคาปลีกของเมือง ก ไปยังทิศทางเมือง ข อยูที่
ประมาณ 20 กิโลเมตร และประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ไกลกวา 20 กิโลเมตรจะซื้อสินคาจะเมือง ข ผลการวิเคราะห
จากสูตรดังกลาวสามารถนําไปสรางแผนที่แสดงพื้นที่การคาปลีกของเมืองได โดยการคํานวณขอมูลของเมืองทุกเมืองที่
อยูรอบขางเมืองที่ตองการวิเคราะห แลวจึงเชื่อมจุดตัดของเมืองแตละคูได เมื่อไดผลวิเคราะหพื้นที่ขอบเขตการคาแลว
นักวิเคราะหสามารถนําผลไปวิเคราะหเพิ่ม โดยใชขอมูลประชากรและเศรษฐกิจอื่น เชน ระดับประชากร อายุ ระดับ
รายได เปนตน เพื่อนําไปประเมินศักยภาพของตลาดสินคาในเมืองไดตอไป ตัวอยางของการวิเคราะหเขตการคาโดยกฎ
ไรลลีโดยใชขอมูลจริงในจังหวัดราชบุรี โดยใชขอมูลประชากรในระดับอําเภอ แสดงไวในตาราง 2.29
ตารางที่ 2.29 ตัวอยางการคํานวณหาขอบเขตการคาของเมืองราชบุรี
เมือง
เมืองราชบุรี
บานโปง
บางแพ
ดําเนินสะดวก
โพธาราม
ปากทอ
จอมบึง
วัดเพลง
สวนผึ้ง
บานคา

จํานวนประชากร
194,843
166,616
45,209
99,961
134,528
64,495
60,612
12,245
33,169
21,756

ระยะทางจากอําเภอเมือง (กม.)
0
42
22
50
26
22
30
15
60
58

ระยะทางคาปลีกจากอําเภอเมือง (กม.)
0
21.8
14.8
29.1
14.2
14.0
19.3
12.0
42.5
43.5

เมื่อไดผลการวิเคราะหระยะทางการคาแลว จึงนํามาวาดลงในแผนที่ เพื่อแสดงถึงขอบเขตการคาของเมือง
ราชบุรี โดยลากเสนตรงเชื่อมระหวางแตละอําเภอ แลวแสดงจุดระยะทางการคาปลีกจากอําเภอเมืองไปยังอําเภออื่นๆ
แลวจึงเชื่อมจุดเหลานี้ เพื่อแสดงเปนขอบเขตการคาของเมือง ดังแสดงในภาพที่ 2.3
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ภาพที่ 2.3 ขอบเขตการคาอําเภอเมืองราชบุรี

(3) ขอแนะนําในการวิเคราะห
ผูวิเคราะหตองตระหนักเสมอวา วัตถุประสงคของการวิเคราะหไมไดเปนการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน
และตายตัว แตเปนการประเมินขอบเขตการคาโดยคราว เพื่อใชประกอบกับขอมูลอื่นในการวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจ
ของเมือง
กฎของไรลลีตั้งอยูบนขอสมมติหลักหลายประการ ซึ่งถือเปนขอจํากัดของวิธีการนี้ในการวิเคราะห ไดแก
-1 พื้นที่ขอบเขตการคาตองตั้งอยูบนพื้นที่ราบและไมมีอุปสรรคธรรมชาติ เชน ภูเขา แมน้ํา ทางดวน
หรือแมแตขอบเขตการปกครองที่อาจทําใหมีผลตอการตัดสินใจในการซื้อสินคาของผูบริโภค ดังนั้น หากตองการใหผล
การวิเคราะหสะทอนสภาพความเปนจริง ผูวิเคราะหตองใหคํานึงอุปสรรคในการเดินทางระหวางเมืองแตละคู และปรับ
ผลที่ไดจากการคํานวณดวยสูตรของไรลลี
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-2 ประชากรที่อยูในชุมชนใกลเคียงกันมีคุณลักษณะคลายคลึงกัน ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ตัวอยางเชน ในกรณีที่เมืองใกลเคียงมีความแตกตางกันมากในดานรายได คือเปนเมืองที่ประชาชนมีฐานะดี
มากกับเมืองที่ประชาชนยากจน การคํานวณขอบเขตการคาดวยกฎของไรลลีจึงไมสามารถสะทอนภาพความเปนจริงได
-3 กฎของไรลลีไมสามารถใชไดในการแบงขอบเขตการคาของแตละชุมชนในเมืองเดียวกัน ไมวาจะ
เปนพื้นที่กลางเมืองหรือชานเมือง แตเหมาะสําหรับการวิเคราะหขอบเขตการคาระหวางเมืองที่แยกออกจากกัน โดยมี
พื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่ปาไมกั้นระหวางเมือง
-4 ผลที่ ไ ด จ ากการคํ า นวณด ว ยสู ต รดั ง กล า วมั ก จะสู ง กว า ความเป น จริ ง เพราะข อ สมมติ ที่ ว า
ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยูในขอบเขตการคาหนึ่งจะซื้อสินคาและการบริการในเมืองของตนเอง โดยไมออกไปที่อื่น และ
ประชาชนจากเมืองขางเคียงจะซื้อสินคาในเมืองของตนเองและไมเดินทางมาซื้อสินคาและการบริการในเมืองอื่น
-5 ขอบเขตการคาที่คํานวณไดเปนขอบเขตการซื้อขายสินคาเฉลี่ย โดยไมคํานึงถึงประเภทสินคาแต
ละประเภท ซึ่งในความเปนจริงยอมมีขอบเขตการคาที่แตกตางกัน สินคาบางประเภท ผูบริโภคมักเปรียบเทียบราคาใน
รานหลายแหงกอนตัดสินใจซื้อ เชน เฟอรนิเจอรหรือรถยนต ในชณะที่บางประเภทเปนสินคาสะดวกซื้อ เชน ของใช
ประจําวันทั่วไป น้ํามัน เปนตน
แมวากฎของไรลลีมีขอจํากัดหลายประการ แตก็ยังมีประโยชนในการวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจที่
เปนประโยชนตอการวางแผน อยางไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมเบื้องตน ไมปรากฏวา ไดมีการประยุกตใชกฎ
ของไรลลี ในการวิเคราะหเพื่อการวางแผน หรือแมแตงานวิจัยใดในประเทศไทย เพื่อใหผลการวิเคราะหมีความถูกตอง
และนาเชื่อถือมากขึ้น นักวางแผนควรนําผลการวิเคราะหที่ได ไปเปรียบเทียบกับขอมูลปฐมภูมิที่อาจจัดเก็บขึ้น โดย
ตรวจสอบวา ขอบเขตการคาของเมืองเปนเชนนั้นจริงหรือไม และอาจทดลองวิเคราะหดวยขอมูลรายตําบล เพื่อแสดง
ใหเห็นภาพที่ละเอียดมากขึ้น ทั้งนี้ควรเขาใจวา ผลการคํานวณขางตนเปนเพียงคาเฉลี่ยของสินคาทั้งหมด แตสินคาแต
ละประเภทยอมมีขอบเขตการคาที่ตางกัน การวิเคราะหโดยละเอียดอาจตองแยกประเภทสินคาที่สําคัญออกมาใหเห็น
ชัดเจนยิ่งขึ้น
2.3 การวิเคราะหสังคมและวัฒนธรรม
2.3.1 หลักการและเหตุผล
เหตุผลที่ตองมีการศึกษาประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรมของเมืองที่จะวางทําผังเมืองรวมเนื่องจากจะทํา
ใหเกิดความเขาใจดังนี้
- พื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม ซึ่งจําเปนตองคํานึงถึงการอนุรักษพื้นที่ที่มีคุณคา
จําเปนที่จะตองคํานึงถึงมาตรการในการควบคุมกิจกรรมการใชที่ดิน ความสูง ขนาดอาคาร
การปองกันการทําลาย
พื้นที่ที่มีคุณคาจากสิ่งอื่น ๆ เชน ปริมาณการจราจร มลภาวะสิ่งแวดลอม เปนตน

ตัวอยางการวิเคราะหดา นสังคมและวัฒนธรรมกรณีศึกษาเมืองราชบุรี
เมืองราชบุรีในประวัติศาสตร มีความสําคัญในฐานะที่เปนเมืองทาในลุมแมน้ําแมกลอง กลาวคือ “เมืองคู
บัว” ซึ่งตั้งอยูในตําบลคูบัวซึ่งอยูหางจากราชบุรี 5 กิโลเมตร ยังคงปรากฏคูเมืองเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผามีคูน้ําคันดิน
รอบศาสนสถาน คูบัวเปนเมืองสมัยทวารวดีซึ่งเปนเมืองที่มีบทบาททางการคาทางเรือระหวางอินเดียซึ่งอยูทางตะวันตก
และประเทศจีนในเอเชียตะวันออก ในพุทธศตวรรษที่ 13-18
โดยเปนศูนยกลางติดตอกับเมืองพงตึก จังหวัด
กาญจนบุรีถึงเมืองอูทองในลุมน้ําทาจีน ในชวงศตวรรษที่ 18 อิทธิพลของขอม ไดแผมาถึงเมืองราชบุรีและเพชรบุรี
ดังปรากฏหลักฐานของลักษณะผังเมืองและการวางผังเมืองและรูปลักษณะของศาสนสถาน
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ราชบุรีมีฐานะเปนเมืองหนาดานของพระนครศรีอยุธยายังคงมีความสําคัญในการเปน
เมืองเทา เมืองหนาดาน และเปนแหลงเสบียงอาหารในตอนปลายกรุงศรีอยุธยา เมื่อถูกพมาตีจนเสียเมือง ราชบุรี
เปนแหลงซองสุมหลบภัยสงครามเพื่อที่จะกลับไปกูกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่ง จนในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดฯ ใหมีการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองราชบุรีจึงเปนมณฑลราชบุรี มีฐานะเปน
เมืองเอกของมณฑลราชบุรีซึ่งครอบคลุมสมุทรสงคราม กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ ดังนั้นจึงมีอาคาร
ศาลารัฐมณฑลราชบุรี อยูในเมืองราชบุรี ซึ่งปจจุบันนี้เปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ โดยพระยาสุรินทรฤาชัย (เทศ
บุนนาค) ผูวาการเมืองเพชรบุรีมาดํารงตําแหนงขาหลวงเทศาภิบาลคนแรกของมณฑล และสมเด็จเจาพระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศซึ่งเปนผูสําเร็จราชการประจําพระองคในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็มาพํานักที่เมืองราชบุรี นอกจากนี้พระบาทสมเด็จ
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2.3.2 วิธีการ
การวิเคราะหดานสังคมและวัฒนธรรม มิไดเปนการวิเคราะหโดยตัวแบบ(model) แตมีความจําเปนในการ
วิเคราะหดานประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรมในกระบวนการศึกษาเพื่อวางผังเมืองรวม โดยสามารถวิเคราะหใน
เชิงพรรณนา(description analysis) เนื่องจากเปนลักษณะของประชากรที่อาศัยในเขตผังเมืองรวม ซึ่งเปนผูใชพื้นที่
(space) สาธารณูปโภค(facility) และสาธารณูปการ(social infrastructure) ทั้งนี้ควรคํานึงถึงประวัติศาสตรของ
กลุมชน การนับถือศาสนาของกลุมชนซึ่งมีผลตอศาสนสถานในเมืองดวย
แนวทางการวิเคราะห มีดังนี้
- กลุมสังคมตาง ๆ ในชุมชนเมือง จํานวนประชากร ถิ่นที่อยูอาศัย ลักษณะที่อยูอาศัย บทบาทในสังคม
อาชีพ และวิถีชีวิต
- สถานที่ หรือสิ่งปลูกสรางที่สัมพันธกับกลุมสังคม เชน วัด ศาลเจา โบสถ มัสยิด สุสาน โรงเรียน
ปอเนาะ ศาลปูตา ฯลฯ
- การใชอาคาร หรือสถานที่ที่มีความออนไหวทางสังคม(Sensitive) ในเชิงสัญลักษณ ซึ่งกลุมสังคมนั้น
ๆ ถือเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือตองหามที่จะถูกบุกรุกจากกลุมอื่น ๆ
- อาคารหรื อ สถาน ซึ่ ง รองรับพิธีกรรมหรื อประเพณีข องกลุมสังคมนั้น ๆ เชน ประเพณีเชิ ดสิ ง โต
ประเพณี ล อยกระทง ประเพณี แ ข ง เรื อ ประเพณี ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ประเพณี แ ห พ ระดํ า น้ํ า ซึ่ ง มี ค วาม
จําเปนตองพัฒนาพื้นที่ริมน้ําเพื่อเปนการสงเสริมประเพณี
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พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเคยเสด็จมายังเขาวังในเมืองราชบุรี ทําใหราชบุรีมีอาคารและวัดซึ่งสะทอนความสําคัญของ
ราชบุรีในอดีตหลายแหง เชน วัดเขาวัง วัดศรีสุริยวงศ เปนตน
การอพยพของคนจีนมาตามลุมน้ําแมกลองตั้งแตชวงสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา ทําใหมีคนจีนตั้งถิ่นฐานใน
เมืองราชบุรีและเมืองใกลเคียง เชน บานโปง โพธาราม ดําเนินสะดวก ฯลฯ โดยที่คนจีนประกอบอาชีพตาง ๆ เชน
คาขาย ทําสวนผัก พริก หอม กระเทียม การเลี้ยงหมู น้ําปลา ทําโรงสีขาว ทําโอง ฯลฯ ซึ่งในระยะหลังกลายเปน
ฐานเศรษฐกิจที่สําคัญของราชบุรี นอกจากนี้ยังเปนทีมาของขนบธรรมเนียมประเพณีแบบจีนปะปนกับคนไทยในเมือง
ราชบุรี
นอกจากนี้ยังมีกลุมคนมอญ ซึ่งมักอยูรวมตัวกันบริเวณบานมวง อําเภอโพธาราม และกลุมคนลาวเวียง ที่
อพยพมาตั้งถิ่นฐานตั้งแตสมัยธนบุรี ตอมายังสมัยตนรัตนโกสินทรและสมัยรัชกาลที่ 5 รวมทั้งกลุมคนญวน ซึ่งเปนชน
กลุมนอยในอาณาจักรลานนาที่อพยพมาจากราชบุรี ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งกลุมคนญวนมี
ความสามารถในงานไม เชน เกวียน เสาไม และยังมีกลุมคนราชบุรีที่นับถือคริสตศาสนาและศาสนามุสลิมอีกดวย
การาที่ราชบุรีประกอบดวยประชากรหลากหลายชาติพันธุ จึงทําใหเมืองราชบุรีเปนเมืองที่มีอาคาร วัด ผูคน
ที่มีลักษณะผสมผสาน จากความหลากหลายของกลุมชนตางสังคมและวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตและประเพณีปฏิบัติที่
แตกตางกัน ดังนั้น การวางผังเมืองรวมจึงมีความจําเปนจะตองเขาใจองคประกอบดานประวัติศาสตร สังคมและ
วัฒนธรรม
2.4 การวิเคราะหการใชประโยชนที่ดิน
2.4.1 หลักการและเหตุผล
การวิเคราะหขอมูลการใชประโยชนที่ดินเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของการวางผังเมืองรวม สามารถ
แบงออกไดเปน 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก
1) การศึกษาการใชประโยชนที่ดินปจจุบัน (existing land use)
เปนการศึกษาพื้นฐานเพื่อใหเขาใจสภาพการใชที่ดินในปจจุบันของพื้นที่วางผังเมืองรวม เชน การศึกษา
ประเภทและขนาดการใชที่ดิน ความหนาแนนของการใชที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน และทิศทางการ
ขยายตัวของเมือง
2) การวิเคราะหหาความตองการการใชที่ดินในอนาคต (future land use requirements)
เปนการวิเคราะหเพื่อหาความตองการการใชที่ดินแตละประเภทในอนาคตโดยอาศัยผลลัพธจากการฉายภาพ
ประชากรในอนาคต นํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานการใชที่ดิน แลวคํานวณหาพื้นที่ที่ตองการสําหรับการใชที่ดินแตละ
ประเภทในปเปาหมาย
3) การวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับรองรับการพัฒนา
เปนการวิเคราะหเพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับรองรับการใชที่ดินที่ตองการเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยพิจารณา
จากปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ

การวิเคราะหหาความตองการการใชประโยชนที่ดินในอนาคตและการวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับ
รองรับการพัฒนานั้นเปนกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกัน หลักการสําคัญของการวิเคราะหหาความตองการการใชที่ดินใน
อนาคตก็คือ การใชผลลัพธจากการฉายภาพและคาดประมาณประชากรในอนาคตมาเปนฐาน สําหรับการคาดประมาณ
ความตองการการใชที่ดินในอนาคตของพื้นที่วางผังเมืองรวมโดยเปรียบเทียบจาก “มาตรฐานการใชที่ดิน” ของกรม
โยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ซึ่ ง โดยปกติ จ ะจํ า แนกความต อ งการตามประเภทการใช ที่ ดิ น หลั ก สาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ และพื้นที่เพื่อการคมนาคมขนสงและสัญจร
เมื่อไดตัวเลขความตองการการใชที่ดินในอนาคตแลว จึงเปนขั้นตอนของการวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสม
สําหรับรองรับการพัฒนา ซึ่งเทคนิคที่มีความเหมาะสมที่จะนํามาพัฒนาเปนตัวแบบมาตรฐานก็คือ การวิเคราะหซีฟ
ปรับปรุง (modified sieve analysis) ซึ่งมีหลักการเบื้องตนคือ การกันเอาพื้นที่ที่ไมเหมาะสมตอการพัฒนาออก เมื่อ
พิจารณาจากตัวแปรตาง ๆ ออกไป โดยใชวิธีการซอนทับแผนที่ (map overlay) การใหคาน้ําหนักตัวแปร และการใช
ระบบคะแนนลงโทษ (penalty scoring system) ซึ่งจะนําเสนอรายละเอียดในลําดับตอไป
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หลักการเบื้องตนในการศึกษาการใชประโยชนที่ดินปจจุบัน คือ การทําความเขาใจกับปรากฏการณการใชที่ดิน
ในพื้นที่ ในชวงเวลาที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งสวนใหญจะนําเสนอในรูปแบบของแผนที่ แผนภูมิหรือตัวเลข รูปแบบการ
ใชที่ดินปจจุบันสวนใหญจะมีผลตอการกําหนดขอบเขตของผังเมืองรวมและการวางผังการใชที่ดินในอนาคต โดยทั่วไป
แลวการศึกษาการใชประโยชนที่ดินปจจุบัน จะประกอบดวยการวิเคราะหในดานตาง ๆ คือ
- สภาพทางภูมิศาสตรของพื้นที่
- การใชที่ดินปจจุบันจําแนกตามประเภทการใชที่ดินหลัก
- การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
นอกจากนี้อาจมีการวิเคราะหทิศทางการขยายตัวของเมืองและปญหาการใชที่ดิน เพื่อนําไปใชในการกําหนด
วิสัยทัศนและนโยบายการใชที่ดนิ ของเมืองตอไป
เนื่องจากการศึกษาในขั้นตอนนี้ไมจําเปนตองจัดทําตัวแบบสําหรับการวิเคราะห ในรายงานฉบับนี้ จึงจะ
นําเสนอในรูปแบบของตัวอยางการศึกษาโดยใชพื้นที่เมืองราชบุรีเปนกรณีศึกษา โดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิเทาที่มีอยูใน
ปจจุบัน ซึ่งแมวาจะไมมีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ แตก็สามารถใชเปนแนวทางสําหรับการศึกษาการใชประโยชน
ที่ดินปจจุบันของเมืองตาง ๆ ไดในระดับหนึ่ง

ประชากรในปเปาหมาย
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1

2

การใชที่ดิน
ปจจุบัน

การวิเคราะหหาความ
ตองการการใชทดี่ ินใน
อนาคต

มาตรฐานการใช
ที่ดิน

ตัวแปรและ
คาน้ําหนัก

การวิเคราะหหาพื้นที่
ที่เหมาะสมสําหรับรองรับ
การพัฒนา

ระบบคะแนนลงโทษ
(penalty scoring
system)

แผนภูมิที่ 2.8 ความเชื่อมโยงระหวางการวิเคราะหหาความตองการการใชที่ดินในอนาคต (1)
และการวิเคราะหพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับรองรับการพัฒนา (2)
2.4.2 วิธีการและสูตร ขอมูล
2.4.2.1 การศึกษาการใชประโยชนที่ดินปจจุบัน
การศึกษาในขั้นตอนนี้เปนการศึกษาโดยใชการบรรยายประกอบแผนที่ แผนภูมิและตาราง โดยไมมี
สูตรหรือการคํานวณที่ซับซอน ขอมูลที่ใชโดยทั่วไปไดแก แผนที่สภาพภูมิประเทศ แผนที่และขอมูลเกี่ยวกับการใชที่ดิน
การใชที่ดินในเขตเมืองโดยทั่วไปมักจําแนกประเภทออกตามลักษณะการใชประโยชน ซึ่งปกติจะประกอบดวย
- ที่อยูอาศัย ซึ่งอาจจําแนกยอยออกเปนที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง และที่อยู
อาศัยหนาแนนมาก
- พาณิชยกรรม ซึ่งอาจจําแนกยอยเปนเขตพาณิชยกรรมศูนยกลางเมือง(CBD) เขตพาณิชยกรรมทั่วไป
และเขตพาณิชยกรรมที่อยูอาศัย
- อุ ต สาหกรรม ซึ่ ง อาจจํ า แนกย อ ยเป น เขตอุ ต สาหกรรมบริ ก าร เขตอุ ต สาหกรรมเฉพาะกิ จ เขต
อุตสาหกรรมทั่วไป และคลังสินคา
- สถาบันราชการ

- สถานศึกษา
- สวนสาธารณะ
- ศาสนสถาน
- สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึ่งอาจจําแนกออกตามประเภทของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการยอยลง
- พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม
นอกจากนี้ยังอาจมีพื้นที่โลงและพื้นที่อนุรักษประเภทตางๆ เชน
- ที่โลงเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการประมง
- พื้นที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
- พื้นที่อนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณและศิลปวัฒนธรรมไทย
- พื้นที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
เพื่อเปนแนวทางสําหรับการศึกษาการใชประโยชนที่ดิน จึงขอใชการวิเคราะหของเมืองราชบุรีมาเปน
ตัวอยางโดยสังเขป ทั้งนี้เพื่อใหวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินได จึงควรมีขอมูลการใชที่ดินจําแนกประเภทอยาง
นอย 2 ชวงเวลา ซึ่งในกรณีของเมืองราชบุรีใชขอมูล ป 2537 และ ป 2550
ตัวอยางการวิเคราะห
สภาพทั่วไปของพื้นที่ผังเมืองรวมราชบุรี
จังหวัดราชบุรี ตั้งอยูหางจากกรุงเทพมหานครตามหลวงแผนดินหมายเลข 4 ระยะทางประมาณ 109
กิโลเมตร มีแมน้ําแมกลองไหลผานพื้นที่ พื้นที่ทางตะวันออกของแมน้ําแมกลองเปนพื้นที่ราบลุม สวนพื้นที่
ทางตะวันตกของแมน้ําคอนขางเปนที่ราบสูง มีเนินเขา
เขตผังเมืองรวมเมืองราชบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 38 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,750 ไร ครอบคลุมพื้นที่
เทศบาลเมืองราชบุรี และบางสวนของเทศบาลเทศบาลตําบลหลักเมือง ซึ่งมีพื้นที่อยูในเขตผัง 10.34 ตาราง
กิโลเมตร และพื้นที่บางสวนในตําบลตาง ๆ 4 ตําบล คือ ตําบลหลุมดิน ตําบลเจดียหัก ตําบลดอนตะโก
และตําบลบานไร ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนราบลุม มีแมน้ําแมกลองไหลผานเขตผังเมืองรวมจากทิศ
เหนือไปสูทิศตะวันออกทําใหแบงพื้นที่ออกเปน 2 สวน สวนทางดานตะวันออกซึ่งอยูเขตเทศบาลตําบลหลัก
เมือง มีพื้นที่ของคายทหารภานุรังษีอยูบริเวณริมแมน้ํา สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนพื้นที่ราบลุมเหมาะแกการทํา
เกษตรกรรม สวนพื้นที่ทางดานตะวันตกของแมน้ําแมกลองเปนที่ตั้งของยาน พาณิชยกรรมการคา ศูนย
ราชการของเมือง สภาพพื้นที่ทั่วไปเปนที่ราบลุม มีเนินเขาอยูทางดานตะวันตกของพื้นที่
ประชาชนสวนใหญตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณฝงตะวันตกเนื่องจากการคมนาคม การสาธารณูปโภค
คอนขางสมบูรณ ทางฝงตะวันออกสวนใหญเปนเขตทหารและพื้นที่เกษตรกรรม (ภาพที่ 2.4)
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ไปอีก เชน โรงพยาบาล ฯลฯ
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ภาพที่ 2.4 ลักษณะทางภูมิศาสตรของเมืองราชบุรี
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ลักษณะการใชที่ดินในเขตผังเมืองรวมเมืองราชบุรี
การใชที่ดินในเขตผังเมืองรวมเมืองราชบุรี ในป 2537 มีการใชที่ดินในประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้
(ภาพที่ 2.5)
1) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม สวนใหญอยูบริเวณสองฟากของถนนศรีสุริยวงศ ถนนมนตรีศรีสุริ
ยวงศและถนนไกรเพชร โดยเกาะกลุมหนาแนนบริเวณริมแมน้ําแมกลองซึ่งเปนยานพาณิชยกรรมดั้งเดิม เปน
ที่ตั้งของตลาดราชพัสดุ อาคารพาณิชยขายสินคาตาง ๆ เชน หางทอง ธนาคาร รานคา บริษัท รานอาหาร
เปนตน สวนยานพาณิชยกรรมใหมเริ่มขยายตัวออกมาตามถนนเพชรเกษม บริเวณที่ตั้งของตลาดคาสงผัก
และผลไม สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดราชบุรี
2) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา สวนใหญเกาะกลุมอยูริมถนนเพชรเกษมและถนน
เจดียหัก โดยเปนอุตสาหกรรมประเภทเครื่องปนดินเผาซึ่งเปนอุตสาหกรรมหลักของพื้นที่ นอกจากนี้ยังมี
โรงงานอุตสาหกรรมบางสวนที่กระจายตัวอยูบริเวณถนนสมบูรณกุลและถนนแมนรําลึก
3) ที่ดินประเภทที่อยูอาศัย การใชที่ดินประเภทที่อยูอาศัยมักใชผสมกับการใชที่ดินประเภทพาณิช
ยกรรมและอุตสาหกรรม บริเวณที่มีการเกาะกลุมของยานที่อยูอาศัยอยางชัดเจน ไดแก ริมแมน้ําแมกลองและ
ถนนมนตรีศรีสุริยวงศซึ่งขนานไปกับแมน้ําแมกลอง โดยถนนซอยที่แยกออกจากถนนนี้ลวนเปนบานพัก
อาศัย เชน ถนนราษฎรยินดี ถนนไกรเพชร ถนนศรีสุริยวงศ ถนนบานปรก เปนตน นอกจากนี้การใช
ที่ดินประเภทนี้ยังกระจายตัวเกาะกลุมตามถนนสายหลัก ไดแก ถนนเพชรเกษมและถนนเจดียหัก
4) ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ในเขตผังเมืองรวมราชบุรีมีสถาบันการศึกษาเกาะกลุมอยูทางฝง
ตะวันตกของแมน้ําแมกลองเปนสวนใหญเนื่องจากเปนเขตที่มีประชากรหนาแนนมากกวา เชน บริเวณถนน
สมบูรณกุล ถนนศรีสุริยวงศและถนนเสือปา ไดแก โรงเรียนราชบุรีพิทยา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โรงเรียน
ดรุณา วิทยาลัยพยาบาล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห โรงเรียนอนุบาลราชบุรี และโรงเรียนเทศบาล 5
นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษากระจายตัวทั่วไปตามแหลงชุมชนตาง ๆ ในเขตผัง ไดแก โรงเรียนวัดเขาวัง
โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนนารีวิทย วิทยาลัยสารพัดชางจังหวัดราชบุรี โรงเรียนวัดโพธิ์ราชบูรณะ โรงเรียนดรุณาโพลีเทคนิค
โรงเรียนวัดอัมรินทราราม โรงเรียนวัดทายเมือง เปนตน
5) ที่ดินประเภทสถาบันราชการและสาธารณูปโภค เมืองราชบุรีมีกลุมสถาบันราชการรวมตัวกันอยู
3 กลุมใหญ ไดแก กลุมแรกบริเวณสองฟากของถนนอําเภอ ไดแก ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ ศาล
จังหวัดราชบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี สํานักงานอัยการจังหวัดเขต 7 สํานักงานที่ดินจังหวัด
ราชบุรี สรรพากรจังหวัดราชบุรี สํานักงานปศุสัตวจังหวัดราชบุรี เปนตน กลุมที่สองอยูริมแมน้ําแมกลอง
ริมถนนมนตรีศรีสุริยวงศและถนนบานปรก ไดแก ที่ทําการไปรษณียโทรเลข สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง
ราชบุรี สํานักการศึกษาจังหวัดราชบุรี ศาลแขวงจังหวัดราชบุรี พิพิธภัณฑสถานราชบุรี สํานักงานการ
ประปาราชบุรี การประปาสวนภูมิภาค เปนตน กลุมที่ 3 อยูบริเวณทางดานตะวันตกของเขตผังริมทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 3208 ไดแก หนวยบริการทางการชางกรมทรัพยากรธรณี สํานักงานรางงานจังหวัด
ราชบุรี แขวงการทางจังหวัดราชบุรี ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานภาคตะวันตก เปนตน นอกจากนี้ยังมีอาคารราชการ
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และสาธารณูปโภค การะจายอยูทั่วไป เชน ที่ทําการขององคการบริหารสวนตําบลตาง ๆ โรงพยาบาล ฯลฯ
นอกจากการใชที่ดินหลักทั้ง 5 ประเภทแลว ยังมีการใชที่ดินประเภทอื่น ๆ เชน ที่ดินประเภท
อนุ รั ก ษ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย ได แ ก บริ เ วณโบราณสถานเจดี ย หั ก ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ที่ โ ล ง และ
นันทนาการ อยูบริเวณถนนหลังศาลากลางและถนนสมบูรณกุล ไดแก ศูนยสุขภาพและสนามกีฬาจังหวัด
ราชบุรี เปนตน

ภาพที่ 2.5 การใชประโยชนที่ดินของเมืองราชบุรี ป 2537

ตารางที่ 2.30 การใชที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินของเมืองราชบุรีระหวาง ป 2537 และป 2550
ป 2550
การเปลี่ยนแปลงจากเดิม
ป 2537
ประเภทการใชที่ดิน
พื้นที่ (ตร.กม.)

รอยละ

พื้นที่ (ตร.กม.)

รอยละ

พื้นที่ (ตร.กม.)

รอยละ

ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม
คลังสินคา
สถาบันราชการ
สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา

5.94
0.91
0.59
0.2
0.66
0.48
0.43

15.72
2.41
1.56
0.53
1.75
1.27
1.14

6.01
1.05
0.62
0.2
0.66
0.47
0.43

15.91
2.78
1.64
0.53
1.75
1.24
1.14

0.07
0.14
0.03
0.00
0.00
-0.01
0.00

1.22
14.68
5.87
0.00
0.40
-2.30
0.00

ที่โลง เพื่อนัทนาการและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

0.06

0.16

0.08

0.21

0.02

26.95

24.76

65.55

23.93

63.35

-0.83

-3.35

0.0051

0.01

0.0051

0.01

0.00

0.00

1.98
1.76
0.0003
37.7754

5.24
4.66
0.00
100.00

2.56
1.76
0.0003
37.7754

6.78
4.66
0.00
100

0.58
0.00
0.00

29.29
0.00
0.00

ชนบทและเกษตรกรรม
พื้นที่อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ไทย
ถนน ตรอก ซอย
แมน้ํา ลําคลอง
อื่นๆ
รวม
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การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดนิ
รูปแบบการใชที่ดินของพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองราชบุรีใน ป 2550 (ภาพที่ 2.5) โดยทั่วไปยังคงมีลักษณะ
ใกลเคียงกับการใชที่ดินในป 2537 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนอยมากหรือไมเปลี่ยนแปลงเลย โดยการใชที่ดินประเภท
พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่วางรวมกันประมาณรอยละ 63.36 ของพื้นที่ผังเมืองรวมโดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงจาก
เดิม การใชที่ดินประเภทประเภทถนน ตรอก ซอย มีอัตราสวนการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มมากขึ้นกวาดานอื่น ๆ เนื่องจาก
เมืองราชบุรีมีการพัฒนาเสนทางคมนาคมเพิ่มจากป 2537 หลายเสนทาง เชน ถนนเพชรเกษม ถนนศรีสุริยวงศ เปน
ตน และการใชที่ดินประเภทที่โลงและนันทนาการก็มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสวนการใชที่ดินประเภทพาณิชยกรรมมี
การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มมากขึ้นและขยายตัวไปตามถนนเพชรเกษม สําหรับการใชที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยนั้นเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กนอย นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงบริเวณพื้นที่เรือนจํากลางฯ เปนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

แผนภูมิที่ 2.9 สัดสวนการใชที่ดินในเขตผังเมืองรวมราชบุรี ป 2537
25372537
แผนภูมิแสดงสัดสวนการใชที่ดินในเขตผังเมืองรวมเมืองราชบุรี ป พ.ศ.
ที่อยูอาศัย
5.242%

5% 0%

พาณิชยกรรม
16%

อุตสาหกรรม

0.01%

คลังสินคา
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2%
2%
1%
2%
1%
1%
0%

สถาบันราชการ
สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา
พื้นที่โลง นันทนาการ
พื้นที่โลงและเกษตรกรรม
พื้นที่อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมไทย
ถนน ตรอก ซอย
แมน้ํา ลําคลอง

65%

อื่น ๆ

แผนภูมิที่ 2.10 สัดสวนการใชที่ดินในเขตผังเมืองรวมราชบุรี ป 2550
25502550
แผนภูมิแสดงสัดสวนการใชที่ดินของเขตผังเมืองรวมเมืองราชบุรี ป พ.ศ.
6.778%

5% 0%

ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรม

16%

อุตสาหกรรม
คลังสินคา

0.0%
3%
2%
1%
2%
1%
1%
0%

สถาบันราชการ
สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา
พื้นที่โลง นันทนาการ
พื้นที่โลงและเกษตรกรรม
พื้นที่อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมไทย
ถนน ตรอก ซอย
แมน้ํา ลําคลอง

62%

อื่น ๆ

จากภาพรวมของการใชที่ดินและการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน ชวยทําใหเห็นแนวโนมการใชที่ดินใน
อนาคตของเมืองราชบุรี และทิศทางการขยายตัวของเมืองวาจะขยายไปในทิศทางใดและสามารถวางแผนรองรับกับ
ความตองการพื้นที่ในอนาคตไดตอไป
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ภาพที่ 2.6 การใชประโยชนที่ดินของเมืองราชบุรี ป 2550
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2.4.2.2 การวิเคราะหความตองการการใชที่ดนิ ในอนาคต
การศึกษาในขั้นตอนนี้จําเปนตองอาศัยขอมูลจากขั้นตอนที่ผานมา คือ ขอมูลการใชที่ดินจําแนก
ประเภทในปจจุบัน ขอมูลการฉายภาพประชากรในอนาคตของปเปาหมาย และมาตรฐานการใชที่ดินของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห คือ
1) หาความตองการการใชประโยชนที่ดินในอนาคตแตละประเภท โดยใชขอมูลประชากรจากการคาด
ประมาณเปรียบเทียบกับมาตรฐานการใชที่ดิน
2) นําตัวเลขการใชที่ดินปจจุบันมาหักออกจากตัวเลขการใชที่ดินในอนาคตที่คาดประมาณไว ตัว
เลขที่เหลือคือตัวเลขแสดงความตองการการใชที่ดินในอนาคต
ตารางที่ 2.31 เปนตัวอยางมาตรฐานการใชที่ดินเบื้องตนสําหรับเมืองขนาดเล็ก ซึ่งจะเห็นวาการใช
ประโยชนที่ดินโดยทั่วไปไมไดมีคามาตรฐานเพียงคาเดียว แตกําหนดไวเปนชวง (ต่ําสุด-สูงสุด) เชน ที่อยูอาศัยหนาแนน
นอย มีคาระหวาง 1-20 คน/ไร การใชที่ดินที่ตองการจริงจึงขึ้นอยูกับสถานการณเฉพาะของแตละเมือง นอกจากนี้ใน
บางครั้งยังพบวา เมืองขนาดเล็กบางเมืองอาจมีโรงพยาบาล สถานีประปา ฯลฯ อยูนอกเขตผังเมืองรวม แตอยูในบริเวณ
ใกลเคียง เนื่องจากตองใหบริการชุมชนอื่นๆ ที่อยูใกลเคียงดวย ซึ่งประชาชนในเขตผังเมืองรวมสามารถไปใชบริการได
โดยสะดวก ดังนั้นในการนํามาตรฐานไปใชงาน จึงจําเปนตองมีการปรับตัวเลขใหสอดคลองกับสภาพการณจริงของแต
ละเมืองตามความเหมาะสม
หลักการปรับตัวเลขมาตรฐานโดยทั่วไป คือ การหาคาเฉลี่ยของการใชที่ดินแตละประเภทที่อยูในชวง
เดียวกับคามาตรฐาน แลวนํามาใชเปนมาตรฐานสําหรับคํานวณความตองการใชที่ดินในอนาคต ดังตัวอยางตอไปนี้

ที่พักอาศัยบริเวณที่ 1
ประชากร = 1,000 คน
พื้นที่ = 100 ไร

ที่พักอาศัยบริเวณที่ 2
ประชากร = 800 คน
พื้นที่ = 50 ไร

ความหนาแนนประชากรเฉลี่ย = ประชากรรวมทุกบริเวณ
พื้นที่รวมทุกบริเวณ
= 1,000 + 800 + 1,000 + 1,200
100 + 50 + 50 + 80
= 4,000
280
= 14.3 คน/ไร

ที่พักอาศัยบริเวณที่ 3
ประชากร = 1,000 คน
พื้นที่ = 50 ไร

ที่พักอาศัยบริเวณที่ 4
ประชากร = 1,200 คน
พื้นที่ = 80 ไร

แผนภูมิที่ 2.11 ตัวอยางการปรับตัวเลขมาตรฐานดวยการหาคาเฉลี่ยของแตละพื้นที่
เมื่อไดคาความหนาแนนประชากรเฉลี่ย 14.3 คน/ไร แลวจึงนําคานี้ไปใชเปนมาตรฐานจริงในการ
คํานวณหาความตองการใชที่ดินประเภทพักอาศัยหนาแนนนอยในอนาคตตอไป โดยอาจปรับใหเปนตัวเลขที่ลงตัวอยาง
งายๆ เชน 15 คน/ไร ตัวอยางและผลของการคํานวณความตองการใชที่ดินในอนาคตโดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่ปรับ
ใช แสดงไวในตารางที่ 2.33
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สมมติวาในเขตผังเมืองรวมมีพื้นที่พักอาศัยหนาแนนนอยซึ่งแบงเปนพื้นที่ยอย 4 บริเวณ และมี
ความหนาแนนประชากรอยูในเกณฑเดียวกับมาตรฐานที่พักอาศัยหนาแนนนอย (ระหวาง 1-20 คน/ไร) เราสามารถ
คํานวณหาความหนาแนนประชากรเฉลี่ยของทุกบริเวณได ดังนี้

ตารางที่ 2.31 มาตรฐานการใชที่ดินเบื้องตนสําหรับเมืองขนาดเล็ก
มาตรฐาน
ประเภทการใชที่ดิน
96

คน/ไร

รอยละของการ
ใชที่ดินในเขต
เมือง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
หนาแนนปานกลาง
หนาแนนมาก
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม
พื้นที่โลงและสวนสาธารณะ
พื้นที่สําหรับถนนและการสัญจร
พื้นที่สําหรับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
พื้นที่สํารองสําหรับรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
พื้นที่โลงรอบตัวเมือง

1-20
21-40
41-60
60-80
0-15
250-500
15-20
10-15
20

ที่มา : ปรับจากเกณฑและมาตรฐานผังเมืองรวม 2549 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

50-80

ตารางที่ 2.32 ตัวอยางมาตรฐานการใชที่ดินที่ปรับใชงานจริง
มาตรฐาน
ประเภทการใชที่ดิน
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คน/ไร

รอยละของ
การใชที่ดิน
ในเขตเมือง

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
หนาแนนปานกลาง
หนาแนนมาก

15
30
50
80

พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม
พื้นที่โลงและสวนสาธารณะ
พื้นที่สําหรับถนนและการสัญจร
พื้นที่สําหรับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

300

พื้นที่สํารองสําหรับรองรับการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต
พื้นที่โลงรอบตัวเมือง

20

สมมุติใหประชากรในปเปาหมายเทากับ 30,000 คน

10
15
10

50

ตารางที่ 2.33 ตัวอยางความตองการการใชที่ดินในอนาคตของเมืองราชบุรี
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ประเภทการใชที่ดิน

การใชที่ดินที่ตองการ การใชที่ดิน
การใชที่ดินปจจุบัน ตามมาตรฐาน (ไร) ที่ตองการ
(ไร)
(คํานวณจากเกณฑ เพิ่มรวม
มาตรฐาน)
(ไร)

ที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย
หนาแนนปานกลาง
หนาแนนมาก
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม
พื้นที่โลงและสวนสาธารณะ
พื้นที่สําหรับถนนและการสัญจร
พื้นที่สําหรับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1,200
520
250
280
145
50
370
220

1,500
750
500
375
323
100
484
323

300
230
250
95
178
50
114
103

พื้นที่สําหรับรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
พื้นที่โลงรอบตัวเมือง

10,000

1,500
2,015

1,500
(7,985)

2.4.2.3 การวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับรองรับการพัฒนา
การวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับรองรับการพัฒนาเปนกระบวนการที่ซับซอนยุงยาก สมควรที่
จะมีการพัฒนาตัวแบบ (model) เทคนิคที่เหมาะสมในการวิเคราะหไดแก “การวิเคราะหซีฟปรับปรุง (modified sieve
analysis) ซึ่งใชวิธีการซอนทับแผนที่ (map overlay) การใหคาน้ําหนักตัวแปรและการใชระบบคะแนนลงโทษ
(penalty scoring system) เทคนิคดังกลาวเปนเทคนิคที่ปรับปรุงเพิ่มเติมจากเทคนิค “การวิเคราะหซีฟ (sieve
analysis) ซึ่งเปนเทคนิคการซอนทับแผนที่อยางงาย
การวิเคราะหซีฟ (sieve analysis)
การวิเคราะหซีฟ (sieve analysis หรือ traditional sieve analysis) เปนเทคนิคที่ใชวิเคราะหหา
พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับรองรับการพัฒนาที่รูจักกันแพรหลายมากที่สุด เปนเทคนิคที่งาย ๆ ไมสลับซับซอน สามารถ
นําไปใชไดกับพื้นที่ขนาดใหญ เชน ภาค หรือ อนุภาค ไปจนถึงพื้นที่ขนาดเล็กในระดับเมืองหรือชุมชน การวิเคราะห
ซีฟถูกนํามาใชเปนครั้งแรก ๆ โดย “American Public Health Association” ในป ค.ศ. 1945, 1946 และ 1950
เพื่อวัดคุณภาพที่อยูอาศัย โดยเรียกชื่อเทคนิคนี้วา “American Health Appraisal Technique” กอนที่จะถูกนํามา

ภาพทีที่ 2.7 เสนชั้นความสู
ค งและบริริเวณเสี่ยงภัยน้าํ ทวม
De Chiava, J., Paneero, J. and Zelinnik, M. Time-Savver Standards foor Housing and Residential Devvelopment. (Seccond
Edition). New
N York : McGvvaw- Hill, 1995. p.67

ที่มา

*

De Chiiava, J., Paneero, J. and Zeelinik, M. Tim
me-Saver Stanndards for Housing and Reesidential Devvelopment.
(Second Edition).
E
New York : McGvaaw- Hill, 1995. pp69-72
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พัฒนาแลละประยุกตใชกักับการวิเคราะหหหาพื้นที่ที่เหมมาะสมกับการพัพัฒนาในเวลาตตอมา โดย Keeeble (Principles and
Practice of Town annd Country Planning,
P
19669) และ McHHarg (Designn with Naturee, 1969)
หลักการของการวิ
ก
เ
เคราะห
ซีฟ คือการหาพื้นที่ทีท่ีมีขอจํากัดหรืรออุปสรรคในกการพัฒนาในอนาคตโดย
พิจารณาจจากตัวแปรตาง
า ๆ เพื่อ “กรรอง” ใหเหลือแต
แ พื้นที่ที่เหมาาะสมสําหรับการพั
ก ฒนาโดยวิวิธีซอนทับแผนที่ (map
overlay) ขั้นตอนของกาารวิเคราะหซีฟ มีดังนี้
1) จัดทํารายชื่อของตัวแปร (factor) ซึ่งเปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการรพัฒนาพื้นที่ เช
เ น พื้นที่
ห านระบายนน้ํา ฯลฯ
เสี่ยงภัยน้ําทวม พื้นที่มีปญหาด
2) สํารวจขอมูลเพืพื่อหาขอบเขตของพื้นที่ที่มีขอจํจากัดหรืออุปสรรรคตอการพัฒ
ฒนาสําหรับแตละตั
ล วแปร
3) นําผลที่ไดจากกการสํารวจของงตัวแปรแตละตั
ะ วมาพลอตลงงบนแผนที่พื้นนฐาน (base map)
m ซึ่ง
จัดทําลงบนแผผนโปรงใส
4) นํ า แผนที่ แ ส ดงข อ จํ า กั ด หรื
ห อ อุ ป สรรคจจากทุ ก ตั ว แปปรมาซ อ นทั บ กั น เพื่ อ ให ไ ด ภ าพรวม
(composite picture) ของพื้นที่ที่มีขขอจํากัดหรืออุปสรรคในการรพัฒนา โดยพืพื้นที่ที่ไมมี
ห
่สุดสําาหรับการพัฒนา
น
ขอจํากัดหรืออุปสรรคในการรพัฒนาเลย ถือเปนพื้นที่ที่เหมาะสมที
ภาพทที่ 2.7 ถึง 2.133 ในหนาถัดไปปเปนตัวอยางการวิเคราะหหาพพื้นที่ที่เหมาะสสมสําหรับการพัพัฒนาโดย
เทคนิควิเคราะหซีฟ*
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ภาพที่ 2.8 การมมองเห็นระยะไกล จากภูมิประเทศที่มีแนวหิหินหรือผนังหิน สันเขาและพืชชพรรณธรรมชาาติ
De Chiava, J., Paneero, J. and Zelinnik, M. Time-Savver Standards foor Housing and Residential Devvelopment. (Seccond
Edition). New
N York : McGvvaw- Hill, 1995. p.67

ที่มา

ภ ่ 2.9 พื้นที
ภาพที
น ่ดินอิ่มตัวและระดับน้ําใตดนิ
De Chiava, J., Paneero, J. and Zelinnik, M. Time-Savver Standards foor Housing and Residential Devvelopment. (Seccond
Edition). New
N York : McGvvaw- Hill, 1995. p.69

ที่มา

101
ภาพที่ 2.110 การไหลซึมผผานของน้ํา
De Chiava, J., Paneero, J. and Zelinnik, M. Time-Savver Standards foor Housing and Residential Devvelopment. (Seccond
Edition). New
N York : McGvvaw- Hill, 1995. p.69

ที่มา

ภาพที่ 2.111 ความลาดชัันของพืน้ ที่
De Chiava, J., Paneero, J. and Zelinnik, M. Time-Savver Standards foor Housing and Residential Devvelopment. (Seccond
Edition). New
N York : McGvvaw- Hill, 1995. p.71

ที่มา

102

ภาพที่ 2.122 ระดับความลึลึกของชั้นหิน
De Chiava, J., Paneero, J. and Zelinnik, M. Time-Savver Standards foor Housing and Residential Devvelopment. (Seccond
Edition). New
N York : McGvvaw- Hill, 1995. p.71

ที่มา

ภาพทีที่ 2.13 พื้นที่ที่เหมาะสมสํ
เ
าหรัรับการพัฒนาซึงเป
ง่ นผลลัพธจากการซอนทับบแผนที่
De Chiava, J., Paneero, J. and Zelinnik, M. Time-Savver Standards foor Housing and Residential Devvelopment. (Seccond
Edition). New
N York : McGvvaw- Hill, 1995. p.71

ที่มา

3

คะแนนลงโทษ (penalty score) เปนการเปรียบเทียบระดับความามรุนแรงของขอจํากัดหรืออุปสรรคระหวางพื้นที่ในตารางกริดตางๆ
สําหรับแตละตัวแปร ขณะที่คาน้ําหนักตัวแปร (weight) เปนการเปรียบเทียบระดับความสําคัญของตัวแปรตางๆ ที่เปนขอจํากัดหรือ
อุปสรรคตอการพัฒนาพื้นที่ในภาพรวม

103

การวิเคราะหซฟี ปรับปรุง (modified sieve analysis)
การวิเคราะหซีฟปรับปรุง (modified sieve analysis) เปนการเพิ่มประสิทธิภาพของเทคนิคการ
วิเคราะหซีฟ (sieve analysis) โดยการใหคาน้ําหนักแกตัวแปรตามระดับความรุนแรงหรือความสําคัญของขอจํากัด
หรืออุปสรรคตอการพัฒนา ตัวอยางเชน หากใหคาน้ําหนักอยูระหวาง 1 ถึง 3 ตัวแปรที่เปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอ
การพัฒนามากที่สุดจะไดคาน้ําหนักเทากับ 3 ขณะที่ตัวแปรที่เปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการพัฒนานอยกวาจะไดคา
น้ําหนักลดหลั่นกันไปตามลําดับ โดยตัวแปรที่เปนขอจํากัดหรืออุปสรรคนอยที่สุดจะไดคาน้ําหนักเทากับ 1
กรณีที่ตัวแปรบางตัวเปนขอจํากัดหรืออุปสรรคที่สําคัญมาก ๆ จนไมสมควรนําเอาพื้นที่ซึ่งมีขอจํากัด
สูงหรืออุปสรรคดังกลาวมาพัฒนา เชน พื้นที่ปาสงวน พื้นที่เกษตรกรรมชั้นเยี่ยม แหลงน้ําของชุมชน ฯลฯ สามารถ
จะกันพื้นที่เหลานี้ออกตั้งแตแรกแทนที่จะใหคาน้ําหนักตัวประกอบหรือตัวแปรสูง ๆ แลวเสียเวลาคํานวณใหยุงยาก
พื้นที่ที่กันออกนี้จะไดคาเปน “veto” ซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่ไมเหมาะจะนํามาพัฒนาดวยประการทั้งปวง
การเพิ่มประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง ไดแก การใหคาคะแนนขอจํากัดหรืออุปสรรคของแตละตัวแปร
ออกเปนหลายระดับ เชน กรณีของการเขาถึงพื้นที่ใหบริการของโรงเรียน หากใชรัศมีเดินเทาประมาณ 500 เมตร เปน
เกณฑ จะพบวา พื้นที่ที่อยูนอกรัศมีบริการ 500 เมตร ซึ่งจัดเปนพื้นที่ที่มีขอจํากัดหรืออุปสรรคในการพัฒนานั้น พื้นที่
ที่อยูในรัศมี 501-1,000 เมตร ยอมมีระดับความรุนแรงของขอจํากัดหรืออุปสรรคนอยกวาพื้นที่ที่อยูในรัศมี 1,0011,500 เมตร ขณะที่พื้นที่ที่อยูในรัศมี 1,001-1,500 เมตร ยอมมีระดับความรุนแรงของขอจํากัดหรืออุปสรรคนอยกวา
พื้นที่ที่อยูไกลออกไปอีกกวานั้น ดังนั้นจึงเปนไปไดที่จะกําหนดคาคะแนนขอจํากัดหรืออุปสรรคของตัวแปรแตละตัว
ออกเปนหลายระดับในทํานองเดียวกับการใหคาน้ําหนักตัวแปร
ขั้นตอนของ ซีฟปรับปรุง (modified sieve analysis) หรือ ระบบ คะแนนลงโทษ (penalty
scoring system) มีดังนี้
1) กําหนดขอบเขตของพื้นที่ศึกษา
2) แบงพื้นที่ออกเปนตารางกริดขนาดที่เหมาะสม (ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่และสภาพปญหา แต
โดยปรกติแลวจะพยายามใหมีขนาดของกริดเล็กที่สุดเทาที่จะทําได)
3) กําหนดตัวแปรซึ่งเปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการพัฒนาพื้นที่
4) ใหคาน้ําหนักตัวแปรแตละตัว รวมทั้งกําหนดระดับความรุนแรงของขอจํากัดหรืออุปสรรคที่จะ
จําแนกยอยลงไปสําหรับตัวแปรแตละตัว
5) สํารวจขอมูลและจัดทําแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ที่มีขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการพัฒนาใน
ระดับความรุนแรงตาง ๆ ของตัวแปรแตละตัว โดยใชแผนที่ฐาน (base map) ชุดเดียวกัน
6) แปลงแผนที่แสดงระดับความรุนแรงของขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการพัฒนาของแตละตัวแปร
เปนคะแนนลงโทษ (penalty score) แลวคูณดวยน้ําหนัก (weight) ของตัวแปรนั้น3
7) รวมคะแนนถวงน้ําหนัก (weighted penalty score) ของแตละกริดจากทุกตัวแปร
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8) จัดทําแผนที่แสดงคาคะแนนรวมถวงน้ําหนัก ของแตละกริด
9) จําแนกพื้นที่ออกเปนกลุมตามตําแหนงที่ตั้งและระดับความเหมาะสมของการพัฒนา
การกําหนดตัวแปรที่เปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการพัฒนาพื้นที่ แบงออกไดเปน 2 กลุม
กลุมที่ 1 ไดแก ตัวแปรที่เปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการพัฒนาที่สําคัญมาก จนไมสามารถนําเอา
พื้นที่ภายใตขอจํากัดหรืออุปสรรคดังกลาวมาพัฒนา สมควรกันออกตั้งแตแรก (กําหนด
เปนพื้นที่ veto)
กลุมที่ 2 ไดแก ตัวแปรที่เปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการพัฒนาพื้นที่ในระดับหนึ่ง สามารถนําเอา
พื้นที่มาพัฒนาไดโดยเสียคาใชจาย หรือตองลงทุนในการกาวขามขอจํากัด หรืออุปสรรค
ดังกลาว ตัวแปรในกลุมนี้เปนตัวแปรที่นํามาพิจารณาความรุนแรง โดยใชตารางกริดและ
ระบบคะแนนลงโทษ (penalty scoring system)
ตารางที่ 2.34 กลุมตัวแปรที่ใชกําหนดพื้นที่กันออก (veto)
แมน้ํา คลอง ลํารางสาธารณะ แหลงน้ําสาธารณะ ฝาย คลองชลประทาน อางเก็บน้ํา
พื้นที่ชุมน้ํา ชายหาดสาธารณะ ปาชายเลน
อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน ปาสงวน เขตอนุรักษพันธสัตวปา ปาชุมชน
เขตโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร
พื้นที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม เขตเกษตรกรรมชั้นดี
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
สุสาน
เขตนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรมที่มีอันตรายหรือมีมลพิษสูง
เขตทางหลวง เขตทางรถไฟ เขตทางดวน เขตมอรเตอรเวย
พื้นที่สาธารณะของชุมชน
บอบําบัดน้ําเสีย
โรงงานกําจัดขยะ
โรงไฟฟา สถานีไฟฟา
คลังน้ํามัน
พื้นที่กลบฝงสารพิษ
เขตทหาร สนามบิน คุก เรือนจํา
พื้นที่เสี่ยงภัยจากการทํากิจกรรมของมนุษย เชน การทําเหมืองแร ฯลฯ
พื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติอยางรุนแรง เชน แผนดินถลม ฯลฯ
พื้นที่อื่น ๆ ที่องคกรปกครองทองถิ่นและประชาชนในพื้นที่มีความเห็นรวมกันใหกันออก

ตารางที่ 2.35 ตัวแปรและเกณฑเบื้องตนที่ใชในการวิเคราะหพ้นื ที่ที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาเมืองขนาดเล็ก
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ตารางที่ 2.34 แสดงกลุมตัวแปรสําหรับใชกําหนดพื้นที่กันออก (veto) พื้นที่เหลานี้โดยปกติแลวไม
เหมาะสมที่จะนํามาพัฒนาเปนพื้นที่เมือง จึงสมควรกันออกตั้งแตแรก สวนตารางที่ 2.35 แสดงกลุมตัวแปรและ
เกณฑเบื้องตนที่ใชในการวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับรองรับการพัฒนาโดยระบบคะแนนลงโทษ (penalty
scoring
system)
ซึ่งแบงออกเปน 4 ดาน คือ สภาพภูมิประเทศและที่ตั้ง สภาพเศรษฐกิจและสังคม
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เกณฑและคาตัวแปรดังกลาวเปนเพียง เกณฑและคาตัวแปรเบื้องตนเทานั้น ในทาง
ปฏิบัติผูวิเคราะหควรปรึกษาหารือรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนในพื้นที่ถึงความเหมาะสมของตัว
แปรและเกณฑอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหไดตัวแปรและเกณฑที่เหมาะสมที่สุดสําหรับใชวิเคราะหพื้นที่รองรับการพัฒนาสําหรับ
เมืองนั้นๆ
นอกจากใหคะแนนลงโทษ (penalty score) แลว เราสามารถใหคาน้ําหนักแกตัวแปรแตละตัวตามลําดับ
ความสําคัญหรือผลกระทบตอการพัฒนาของตัวแปรนั้น ๆ ซึ่งปกติจะขึ้นอยูกับสภาพการการณจริงในพื้นที่ วิสัยทัศน
และนโยบายการพัฒนาเมือง
ตารางที่ 2.36 แสดงตัวอยางของการใหคาน้ําหนักตัวแปร สําหรับการวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับ
รองรับการพัฒนาเมือง ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีคาน้ําหนักหลายชุด เพื่อเปรียบเทียบทางเลือกของผังภายใตสมมุติฐาน
หรือนโยบายการพัฒนาที่ตางกันก็ได หรืออาจจะขยายรายละเอียดของการวิเคราะหใหลงไปถึงระดับการใชที่ดินแตละ
ประเภท ดังตัวอยางตารางที่ 2.37 ก็ได ขึ้นอยูกับความจําเปนและความเหมาะสมของแตละพื้นที่ซึ่งแตกตางกันไป
ทั้งนี้ ในการกําหนดคาน้ําหนักตัวแปรดังกลาว ควรดําเนินการเชนเดียวกับการกําหนดตัวแปรและเกณฑที่ใชวิเคราะห
คือการปรึกษาหารือรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนในพื้นที่
จากขั้นตอนของการใหคะแนนลงโทษดังกลาวขางตน สามารถเขียนเปนสมการสําหรับคํานวณคะแนนลงโทษ
ถวงน้ําหนัก (weighted penalty score) ในแตละชองกริดไดดังนี้ ดูภาพที่ 2.14 ประกอบ

เมื่อ

=
∑ WiXij
Yi
Yi คือ คาคะแนนลงโทษถวงน้ําหนักรวมสําหรับทุกตัวแปรของชองกริด j
Wi คือ คาน้ําหนักของตัวแปร i
Xij คือ คาคะแนนลงโทษของตัวแปร i ในชองกริด j

หลักการเบื้องตนในการใหคาน้ําหนัก คือ กําหนดใหคาน้ําหนักของตัวแปรที่สําคัญนอยที่สุดเทากับ 1 ขณะที่
ตัวแปรที่สําคัญมากที่สุดมีน้ําหนักไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวแปรทั้งหมด เชน หากมีจํานวนตัวแปร 10 ตัว ก็ใหคา
น้ําหนักตัวแปรที่สําคัญที่สุดไมเกิน 5 จากนั้นจึงใหคาน้ําหนักตัวแปรอื่นๆ ตามสัดสวนความสําคัญ เมื่อเทียบกับตัวแปร
ที่มีคาน้ําหนักต่ําสุดและสูงสุด

ตารางที่ 2.36 น้ําหนักเบื้องตนของตัวแปรสําหรับการวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการรองรับการพัฒนาเมือง
ตัวแปร

น้ําหนัก

สภาพน้ําทวม

3

ความลาดชันของพื้นที่

2

การระบายน้ําผิวดิน

1

ระดับน้ําใตดิน

2

ราคาที่ดิน

1

ความหนาแนนประชากร

1

ระยะหางจากทางหลวง

2

ระยะหางจากถนนสายหลัก

3

ระยะหางจากเสนทางคมนาคมทางน้ํา

1

ระยะหางจากแนวทอประปา

2

ระยะหางจากแนวทอระบายน้ํา

1

ระยะหางจากแนวสายไฟฟา

2

ระยะหางจากโรงเรียน (ประถม)

2

ระยะหางจากสวนสาธารณะ

1

ระยะหางจากโรงพยาบาล สถานีอนามัย สถานบริการสาธารณะสุข

1

ระยะหางจากสถานีตํารวจ ปอมยาม

1

ระยะหางจากสถานีดับเพลิง

1

ระยะหางจากสถานีรถโดยสาร ปายรถประจําทาง ทาเรือสาธารณะ

2

ระยะหางจากตลาดสด ศูนยการคา

1

ระยะหางจาก CBD/ ศูนยกลางพาณิชยกรรม

1

สภาพเศรษฐกิจและสังคม

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ

หมายเหตุ : คาน้ําหนักในตารางเปนคาน้ําหนักเบื้องตน อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับสถานการณ
วิสัยทัศนและนโยบายในการพัฒนาเมือง
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สภาพภูมิประเทศและที่ตั้ง

ตารางที่ 2.37 น้ําหนักเบื้องตนของตัวแปรสําหรับการวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับรองรับการพัฒนาโดยรอบ
คะแนนลงโทษจําแนกตามประเภทการใชที่ดินหลัก
ตัวแปร

พาณิชยกรรม

ที่อยูอาศัย

อุตสาหกรรม

สภาพน้ําทวม

3

2

3

ความลาดชันของพื้นที่

1

1

3

การระบายน้ําผิวดิน

1

1

1

2

1

3

ราคาที่ดิน

-

2

3

ความหนาแนนประชากร

-

1

3

ระยะหางจากทางหลวง

-

-

3

ระยะหางจากถนนสายหลัก

3

3

2

ระยะหางจากเสนทางคมนาคมทางน้ํา

1

1

2

ระยะหางจากแนวทอประปา

3

2

1

ระยะหางจากแนวทอระบายน้ํา

2

1

1

ระยะหางจากแนวสายไฟฟา

2

2

2

ระยะหางจากโรงเรียน (ประถม)

-

2

-

ระยะหางจากสวนสาธารณะ
ระยะหางจากโรงพยาบาล สถานีอนามัย สถาน
บริการสาธารณะสุข

-

2

-

1

1

1

ระยะหางจากสถานีตํารวจ ปอมยาม

2

1

1

ระยะหางจากสถานีดับเพลิง
ระยะหางจากสถานีรถโดยสาร ปายรถประจําทาง
ทาเรือสาธารณะ

2

1

1

2

2

1

ระยะหางจากตลาดสด ศูนยการคา

1

1

-

ระยะหางจาก CBD/ ศูนยกลางพาณิชยกรรม

2

-

-
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สภาพภูมิประเทศและที่ตั้ง

ระดับน้ําใตดิน
สภาพเศรษฐกิจและสังคม

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ

หมายเหตุ : คาน้ําหนักในตารางเปนคาน้ําหนักเบื้องตน อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสถานการณ
วิสัยทัศนและนโยบายในการพัฒนาเมือง
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ภ ่ 2.14 การคํ
ภาพที
ก านวณคะแแนนลงโทษ (penalty score)) ในตารางกริด
ตัวอยางตอไปปนี้ ใชเขตผังเมื
เ องราชบุรีเปนกรณีศึกษา โดยเลือกตัวแปรที่ใชในกาารวิเคราะหซีฟปรั
ฟ บปรุง
โ ยน ถนน และศูนยกลางงพาณิชยก
(modified seive) ตามมขอจํากัดของขขอมูลเชิงสถิติทีที่มีอยู ไดแก พื้นที่กันออก โรงเรี
ง
รีออกเป
อ นชองตารราง ขนาด 200 ม. X 200 ม. เพื่อใสคา
รรม โดยมีหลักการสําคัญ คือ การแบบงพื้นที่ผังเมืองรวมราชบุ
ผ ง ภาพที่ 2.15 ถึง ภาพที่ 2.19
คะแนนลงงโทษตามตัวแปปรตาง ซึ่งไดผลดั
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ตัวแปรที่ 1 พื้นที่กันออก

ภาพที่ 2.15 ผลที่ไดจากการใชตัวแปร “พื้นที่กนั ออก” ในการวิเคราะหซีฟปรับปรุง
ตัวแปรที่ 2 โรงเรียน เมื่อใหคาน้ําหนัก เทากับ 2

ภาพที่ 2.16 ผลที่ไดจากการใชตัวแปร “โรงเรียน” ในการวิเคราะหซีฟปรับปรุง
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ตัวแปรที่ 3 ถนน เมื่อใหคาน้ําหนักเทากับ 3

ภาพที่ 2.17 ผลที่ไดจากการใชตัวแปร “ถนน” ในการวิเคราะหซีฟปรับปรุง
ตัวแปรที่ 4 ศูนยกลางพาณิชยกรรม เมื่อใหคาน้ําหนักเทากับ 1

ภาพที่ 2.18 ผลที่ไดจากการใชตัวแปร “ศูนยกลางพาณิชยกรรม” ในการวิเคราะหซีฟปรับปรุง
หมายเหตุ ขั้นตอนการใหโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห ซีฟปรับปรุงโดยละเอียดอยูในเลมคูมือการใชโปรแกรม
สําเร็จ
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เมื่อนําเอาคะแนนลงโทษถวงน้ําหนักของทุกตัวแปรมารวมกันก็จะไดคะแนนรวมของแตละกริด แสดงพื้นที่ที่
เหมาะสมสําหรับรองรับการพัฒนาเมืองราชบุรีในอนาคต

ภาพที่ 2.19 ผลการวิเคราะหซีฟปรับปรุงในทุกตัวแปร
เมื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับรองรับการพัฒนาไดแลว จึงนําไปใชประโยชนในการวางผังเมืองรวมตอไป ซึ่ง
ตองใชความรูทางดานผังเมืองในการกําหนดประเภทการใชที่ดินที่เหมาะสมกับเมืองที่ศึกษาลงในพื้นที่เมืองดั้งเดิมและ
พื้นที่เมืองที่จะขยายตัวในอนาคตไปจนถึงปเปาหมาย โดยใชผลของการวิเคราะหการใชประโยชนที่ดินในหัวขอที่ผานมา
รวมทั้งขอมูลอื่น ๆ เชน การคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แนวทางเบื้องตนในการนําผล
การวิเคราะหไปใชประโยชนคือ การนําเอาตารางกริดของคะแนนลงโทษถวงน้ําหนักรวมมาซอนกับแผนที่แสดงการใช
ที่ดินในปจจุบัน จากนั้นจึงกําหนดพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคตของเมืองใหญ โดยเลือกพื้นที่บริเวณชองกริดที่
มีคะแนนลงโทษถวงน้ําหนักนอยที่สุดกอน แลวจึงขยับไปยังชองกริดที่มีคะแนนลงโทษถวงน้ําหนักนอยเปนลําดับถัดไป
ทําเชนนี้จนไดพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคตของเมืองตามตัวเลข “ความตองการใชที่ดินเพิ่ม” ที่คํานวณไว ใน
กรณี ที่ วิ เ คราะห ค วามเหมาะสมของพื้ น ที่ โ ดยแยกประเภทการใช ที่ ดิ น หลั ก ออกเป น พาณิ ช ยกรรม ที่ อ ยู อ าศั ย
อุตสาหกรรม ก็ดําเนินการในลักษณะเดียวกันแตใชตัวเลข “ความตองการใชที่ดินเพิ่ม” ของที่ดินแตละประเภทแทน ใน
การกําหนดตําแหนงของการใชที่ดินประเภทตาง ๆ ลงในพื้นที่นั้นสามารถใชตารางแสดงความเขากันไดของประเภทการ
ใชที่ดิน (compatibility matrix) ดังตัวอยางในตารางที่ 2.38 ชวยพิจารณา ตารางดังกลาวเปนเมตริก 2 ทาง
แสดงความสัมพันธระหวางการใชที่ดินประเภทตาง ๆ เครื่องหมาย + ในชองที่ประเภทของการใชที่ดิน 2 ประเภทตัด
กัน หมายถึงการใชที่ดินทั้ง 2 ประเภทเขากันไดดี สามารถอยูดวยกันได (compatible) เครื่องหมาย 0 หมายถึง
การใชที่ดินทั้ง 2 ประเภทสามารถอยูดวยกันไดภายใตเงื่อนไขบางอยาง (conditionally compatible) เชน พาณิชยกรรม (5) สามารถอยูกับพื้นที่อนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณและศิลปวัฒนธรรมไทย (18) ได หากพื้นที่ดังกลาวเปน
พื้นที่พาณิชยกรรมดั้งเดิม หรือเปนพื้นที่เมืองเกาที่ไดรับการฟนฟูโดยเพิ่มกิจกรรมดานการทองเที่ยวเขาไป และการ

ตารางที่ 2.38 ความเขากันไดของประเภทการใชที่ดิน (compatibility matrix)
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กอสรางอาคารใหมหรือปรับปรุงอาคารเดิมเปนไปตามหลักวิชาการอนุรักษที่ถูกตอง เครื่องหมาย - หมายถึงการใช
ที่ดินทั้ง 2 ประเภท มีความขัดแยงกัน ไมสมควรอยูดวยกัน ควรแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด (incompatible)
ทั้งนี้ในการวางแผนการใชที่ดินโดยทั่วไปจะใหความสําคัญของพื้นที่อนุรักษเปนลําดับแรก ตามดวยพื้นที่
พาณิชยกรรม พื้นที่พักอาศัย และพื้นที่อุตสาหกรรมตามลําดับ
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2.4.3. ขอแนะนําการใชตัวแบบ
(1) การศึกษาการใชประโยชนทดี่ ินปจจุบัน
การศึกษาในขั้นตอนนี้ไมมีตัวแบบที่เปนสมการหรือสูตร แตเปนขั้นตอนที่ชวยใหเขาใจพื้นที่วางผังเมืองรวม
นอกจากนี้ ขอมูลตัวเลขการใชที่ดินจําแนกประเภท ยังสามารถนําไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานการใชที่ดินวามีความ
สอดคลองหรือแตกตางกันอยางไร ซึ่งในบางกรณีจะพบวาตัวเลขมาตรฐานการใชที่ดินกลาง อาจไมเหมาะสมที่จะ
นําไปใชในการคํานวณหาความตองการการใชที่ดินในอนาคตไดโดยตรง แตอาจตองปรับตัวเลขบางสวนใหเหมาะสม ซึ่ง
การศึกษาการใชประโยชนที่ดินปจจุบัน สามารถชวยใหการปรับตัวเลขดังกลาวทําไดงายและสอดคลองกับบริบทของ
เมืองอยางแทจริง นอกจากนี้การศึกษาการใชประโยชนที่ดินปจจุบัน ยังชวยในการกําหนดขอบเขตผังเมืองรวมใหเปนไป
อยางเหมาะสมอีกดวย การศึกษาในขั้นตอนนี้จึงมีความสําคัญที่ไมควรละเลย
(2) การวิเคราะหความตองการการใชที่ดินในอนาคต
การศึกษาในขั้นตอนนี้จําเปนตองอาศัยขอมูลการฉายภาพประชากรและมาตรฐานการใชที่ดิน ความถูกตอง
ของการคาดประมาณประชากรในปเปาหมายจึงเปนเรื่องสําคัญ สิ่งที่สําคัญยิ่งกวานั้นก็คือ มาตรฐานการใชที่ดิน ที่
นํามาใชเปนเกณฑในการคํานวณตัวเลขความตองการการใชที่ดินในอนาคต จะตองเหมาะสมสอดคลองกับบริบทของ
เมือง การนํามาตรฐานการใชที่ดินกลางมาใช จึงตองทําดวยความรอบคอบ หากจําเปนก็ตองมีการปรับปรุงตัวเลขให
เหมาะสม และตองทําดวยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อใหการคาดประมาณความตองการการใชที่ดินในอนาคตมี
ความถูกตองสมบูรณ ในสวนของสมการที่ใชในการคํานวณนั้น เปนสมการอยางงาย ๆ จึงไมนาจะมีปญหาในการ
นําไปใชงาน
(3) การวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับรองรับการพัฒนา
การศึกษาในขั้นตอนนี้จําเปนตองมีขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรตางๆ ที่ใชในการกําหนดพื้นที่ “veto”
และใชวิเคราะหโดย ระบบคะแนนลงโทษ (penalty scoring system) เพื่อใหการวิเคราะหเปนไปอยางถูกตองตาม
หลักวิชา จึงควรมีการจัดเก็บขอมูลเหลานี้อยางเปนระบบและพรอมใชงาน การมีตัวแปรที่ไมครบถวนสมบูรณยอม
สงผลถึงความถูกตองสมบูรณของผลการวิเคราะห ดังนั้นการมีขอมูลที่ถูกตองสมบูรณจึงเปนเรื่องสําคัญที่ไมควรละเลย
นอกจากความถูกตองสมบูรณของขอมูลตัวแปรตาง ๆ แลว การกําหนดคาน้ําหนักก็มีความสําคัญและสงผล
ถึงผลการวิเคราะหอยางมาก การกําหนดคาน้ําหนักจึงควรตองพิจารณาอยางรอบคอบ ไมควรใหคาน้ําหนักตัวแปรใดตัว
แปรหนึ่งสูงจนมีอิทธิพลเหนือตัวแปรอื่นอยางไมเปนสัดสวนกัน ในทางปฏิบัติอาจกําหนดทางเลือกในการพัฒนาหลาย
ทางเลือกและใหคาน้ําหนักตัวแปรเปนหลายชุดก็ได ซึ่งจะนําไปสูผลลัพธที่ตางกัน เพื่อนําไปใชสรางผังทางเลือก
(alternative plans) กอนที่จะนําเสนอตอประชาสังคมตอไป
การกําหนดขนาดของชองกริดเปนอีกเรื่องหนึ่งที่มีผลตอชวงเวลาและแรงงานทีใ่ ชในการวิเคราะหและผลของ
การวิเคราะห ขนาดของกริดจะตองไมใหญเกินไป จนทําใหไมสามารถจําแนกความแตกตางของพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
สําหรับรองรับการพัฒนาได ขณะเดียวกันก็ไมควรมีขนาดเล็กเกินไป จนทําใหตองใชเวลาและแรงงานมากเกินความ
จําเปน ในเบื้องตนนี้เสนอใหใชกริดขนาด 40 ม. x 40 ม.(1ชอง = 1ไร) หรือ 50 ม. x 50 ม. (1ชอง = 1.56ไร) หรือ
80ม. x 80 ม. (1ชอง = 4ไร) หรือ 100 ม. x 100 ม.(1ชอง = 6.25ไร)หรือ 200 ม. x 200ม. (1ชอง = 25ไร) ตามแต
ขนาดของพื้นที่ โดยขนาดกริด 50 ม.x 50 ม. หรือ 100 ม. x 100 ม. หรือ 200 ม. x 200ม. ควรยึดกริด UTM เปน

หลัก สวนแผนที่ที่ใชในการวิเคราะหนั้นควรมีขนาดใหญเพื่อใหสามารถมองเห็นรายละเอียดในแตละชองกริดได เชน
แผนที่มาตราสวน 1:4,000 หรือ 1:8,000 หรืออาจใชแผนที่มาตราสวนอื่นๆ ก็ไดแตตองมีรายละเอียดเพียงพอที่จะ
วิเคราะหขอมูลในชองกริดที่กําหนดไวได

2.5.1 หลักการและเหตุผล
การวิเคราะหขอมูลและการคาดการณความตองการดานการขนสงและจราจรในอนาคต แบงออกเปน 2 สวน
ไดแก ความตองการในการเดินทาง หรืออุปสงคในการเดินทาง (demand) และ ความสามารถในการรองรับของระบบ
โครงสรางพื้นฐาน หรืออุปทานในการเดินทาง (supply) ซึ่งการสรางตัวแบบมาตรฐานดานการขนสงและจราจรจะตอง
พิจารณาทั้งสองสวนนี้ โดยถายทอดมาจากขอมูลดานประชากรและการใชประโยชนที่ดิน และนํามาประมวลรวมกันเพื่อ
ทําการวิเคราะหและคาดการณอนาคต
การวางผังเมืองรวมมีอิทธิพลตอปริมาณและพฤติกรรมการจราจรเปนอยางมาก เพราะการเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินตามแนวทางที่กําหนดเอาไวในผังเมืองรวม ยอมสงผลกระทบตอรูปแบบการเดินทางของประชาชนใน
พื้นที่เปาหมาย ในสาขาวิศวกรรมจราจรมีเครื่องมือในการคํานวณความสัมพันธอยางละเอียดและซับซอนดวยวิธีที่
เรียกวา “urban transportation demand model (UTDM)” หรือ “four step model” ที่จะพิจารณาวาการใช
ประโยชนที่ดินกอใหเกิดการเดินทางในรูปแบบตางๆ อยางไร และบนเสนทางใด แตวิธีการดังกลาวตองใชงบประมาณ
จํานวนมากและตองทําโดยผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงไมเหมาะสมที่จะนํามาใชประกอบการวางผังเมืองรวม
อยางไรก็ตาม มีวิธีการคํานวณอีกวิธีหนึ่งคือการใชเทคนิคอยางงาย (simple technique) ซึ่งสามารถใชคาดการณ
ปริมาณจราจรอยางงาย แตมีความแมนยําเที่ยงตรงนอย
เปาหมายของตัวแบบเพื่อการวางผังเมืองรวมจะตองมีวิธีการคาดการณการจราจรที่สะดวก ใชงานงาย และมี
ประสิทธิภาพดี จึงไดนําเอาหลักการของ UTDM มาปรับปรุงใหสามารถใชงานไดสะดวกขึ้น โดยใหแตละขั้นตอนใช
วิธีการของ “simple technique” โดยใชขอมูลพื้นฐานที่ตองจัดเก็บตามปกติในการวางผังเมืองรวมอยูแลว มา
ประกอบการคํ านวณอย างงาย เนื่องจากเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ กมีพฤติกรรมและรูปแบบการเดินทางที่ไ ม
หลากหลายและซับซอนมากนัก โดยแบงออกเปน 6 ขั้นตอน
2.5.2 วิธีการและสูตร
การวิเคราะหดานการคมนาคมขนสงตองทําทั้งดานอุปสงคและอุปทาน โดยวิธีการวิเคราะหที่นําเสนอถูกแบง
ออกเปน 7 ขั้นตอน โดย 4 ขั้นตอนแรกเปนสวนของการวิเคราะหดานอุปสงคการเดินทาง ซึ่งแสดงความสัมพันธ
ระหวางการใชประโยชนที่ดินกับความตองการการจราจรในพื้นที่วางแผน และ 2 ขั้นตอนหลังเปนการนําเอาการวิเคราะห
อุปทานการจราจรมาประกอบกับอุปทาน ผลลัพธที่ไดจะเปนขอมูลดานการคมนาคมขนสงที่จําเปนตอการวางผังเมือง
รวมตอไป ซึ่งรายละเอียดทั้ง 7 ขั้นตอนมีดังนี้
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2.5 การวิเคราะหการคมนาคมขนสง
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ขั้นตอนที่ 1 แบงพื้นที่ศึกษาออกเปนหนวยพื้นที่การจราจร (traffic zone)
ตามหลักการทางวิศวกรรมจราจร มีเกณฑเบื้องตนในการแบงหนวยพื้นที่การจราจรที่มีแนวทางวาพื้นที่แตละ
หนวยควรจะมีความคลายคลึงกันทั้งดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากร ซึ่งเปนตัวกําหนดความตองการใน
การเดินทางของแตละหนวยพื้นที่ ทั้งการเดินทางออกจากพื้นที่โดยมีพื้นฐานจากลักษณะประชากรและสังคม และการ
เดินทางเขาสูพื้นที่อันเนื่องมาจากแรงดึงดูดทางเศรษฐกิจในหนวยพื้นที่ ดังนั้น พฤติกรรมการเดินทางของบุคคลในแต
ละหนวยพื้นที่จะมีความคลายคลึงกัน ไมมีความหลากหลายมากนัก เกิดเปนพฤติกรรมพื้นฐานของแตละหนวยพื้นที่ท่ี
แตกตางกัน การแบงพื้นที่จะใชสภาพทางกายภาพหรือลักษณะทางภูมิประเทศที่ชัดเจนเปนตัวแบง เชน แนวถนน หรือ
แมน้ําลําคลอง นอกจากนี้การที่แตละหนวยพื้นที่มีลักษณะพื้นฐานดานประชากร เศรษฐกิจ และสังคมแตกตางกันจึงมี
การเดินทางระหวางหนวยพื้นที่เพื่อไปประกอบกิจกรรมอื่น ๆ ที่ในหนวยพื้นที่ไมมีรองรับอยูเปนหลักอีกดวย โดยปกติ
แลว บริเวณกลางเมืองจะมีหนวยพื้นที่ขนาดเล็กกระจุกตัวอยูเปนจํานวนมาก เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีกิจกรรมหลากหลาย
และมีโครงขายการจราจรหนาแนน แตละบล็อกจึงมีลักษณะเฉพาะของตนเองที่จะกอใหเกิดรูปแบบการเดินทางที่
แตกตางจากบล็อกขางเคียง จึงตองแยกเปนหนวยพื้นที่เฉพาะตัว (ในบางพื้นที่ไดมีการแบงหนวยพื้นที่การจราจรไวแลว
โดยหนวยงานสวนกลาง เชน สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) และกรมโยธาธิการและผังเมือง
ซึ่งนักผังเมืองทองถิ่นสามารถนําเอาขอมูลเหลานั้นมาใชได)
จากตัวอยางในภาพที่ 2.20 ไดแบงพื้นที่ออกเปน 5 หนวยพื้นที่การจราจร และเก็บขอมูลพื้นฐาน 2 ประเภท
คือจํานวนประชากรในแตละหนวยพื้นที่การจราจร และจํานวนการจางงานในแตละหนวยพื้นที่การจราจร เนื่องจากตาม
ทฤษฎีการวางแผนจราจร จะออกแบบระบบโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมและขนสงเพื่อรองรับการเดินทางใน
ชวงเวลาที่มากที่สุดของวัน คือในชวงเรงดวนเชา ซึ่งถาโครงสรางพื้นฐานสามารถรองรับในชวงที่มีอุปทานมากที่สุดได ก็
จะสามารถรองรับอุปทานในชวงอื่น ๆ ไดเชนกัน และการเดินทางหลักที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองในชวงเวลาเรงดวนเชาจะ
เกิดจากการเดินทางระหวางบานกับที่ทํางาน (work trip) เปนหลัก ดังนั้น ตัวแปรที่นํามาใชในการทําตัวแบบคือ
จํานวนประชากรในแตละหนวยพื้นที่จราจรและจํานวนตําแหนงงานในแตละหนวยพื้นที่จราจรแลวนํามาจัดระเบียบใน
รูปของตาราง
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ภาพที่ 2.20 การแบงหนวยพื
ย ้นที่จราจรสําหรั
า บวิเคราะหระบบการจราจจรในเขตผังเมือองรวมราชบุรี
ที่มา สํานักงานนโยบายแและแผนการขนนสงและจราจรร (สนข.)
ตารางที่ 2.39
2 ตัวอยางตตารางขอมูลพืนฐานของหน
น้
วยพื
ย ้นที่การจราจจรในเมืองราชบุบุรี
จํานวนประชากร จํานวนการจางงาาน รวมจํานววนประชากร
หนวยพื้นที่
ขนาดพื้นที่
(ตตารางกิโลเมตรร)
(คนน)
(ตําแหนงงาน)
และกาารจางงาน
การจจราจร
1
0.8059
8,7994
5,163
133,957
2
9.85
24,5591
11,149
355,740
3
10.5647
20,8838
15,955
366,793
4
9.8056
20,2294
5,527
255,821
5
6.1793
14,2281
2,075
166,356
รววม
37.2055
88,7798
39,869
1228,667
ที่มา สํานักงานนโยบายแและแผนการขนนสงและจราจรร (สนข.)
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ขั้นตอนที่ 2 เก็บรวบรวมขอมูลการเดินทางระหวางหนวยพื้นที่การจราจร
จากหนวยพื้นที่ที่กําหนดไวในขั้นตอนที่ 1 ก็ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการแจงนับจํานวนการเดินทาง
ระหวางหนวยพื้นที่การจราจรตาง ๆ เพื่อศึกษาการเดินทางระหวางกันที่เปนอยูจริงในปจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 2.40
(ขอมูลในสวนนี้ ในบางพื้นที่สามารถใชขอมูลทุติยภูมิจากสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ได)
ตารางที่ 2.40 ตัวอยางปริมาณการเดินทางระหวางหนวยพื้นที่การจราจรในเมืองราชบุรี
ตนทาง/ปลายทาง
1
2
3
4
5
1
6,112
9,744
6,361
4,607
4,503
2
9,770
20,200
6,642
4,516
3,129
3
6,258
6,800
8,883
1,334
965
4
4,704
4,144
1,461
7,668
1,146
5
4,465
3,198
818
1,181
5,751
รวม
31,309
44,086
24,165
19,306 15,494
ที่มา สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)

รวม
31,327
44,257
24,240
19,123
15,413
134,360

ขั้นตอนที่ 3 คาดการณการเปลี่ยนแปลงดานประชากรและการจางงานจากผังเมืองรวม
ซึ่งโดยปกติแลวผังเมืองรวมจะมีมาตรฐานกําหนดไววาการใชที่ดินแตละประเภทมีประชากรและการจางงาน
จํานวนเทาใดตอหนวยพื้นที่ ซึ่งจากมาตรฐานดังกลาว ผูวิเคราะหสามารถคํานวณออกมาเปนจํานวนประชากรและ
ตําแหนงงานในอนาคตของแตละหนวยพื้นที่การจราจร แลวสรางเปนตารางดังตัวอยาง
ตารางที่ 2.41 ตัวอยางการคาดการณจํานวนประชากรและการจางงานปอนาคต
ปปจจุบัน
ปอนาคต
หนวยพื้นที่
ประชากร ตําแหนงงาน
รวม
ประชากร ตําแหนงงาน
1
8,794
5,163
13,957
10,000
6,000
2
24,591
11,149
35,740
30,000
12,000
3
20,838
15,955
36,793
18,000
17,000
4
20,294
5,527
25,821
26,000
5,300
5
14,281
2,075
16,356
25,000
8,500
รวม
88,798
39,869
128,667 10,9000
48,800
ที่มา สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)

รวม
16,000
42,000
35,000
31,300
33,500
157,800
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ขั้นตอนที่ 4 สรางตารางการเดินทางปอนาคต
ตารางการเดินทางปอนาคตเกิดจากการคาดการณการเปลี่ยนแปลงจากปปจจุบันไปเนื่องจากการใชประโยชน
ที่ดินที่ถูกกําหนดโดยผังเมืองรวมฉบับใหม ซึ่งคาดการณการเดินทางระหวางหนวยพื้นที่การจราจร ใชขอมูลจํานวน
ประชากรและตําแหนงงานในหนวยพื้นที่การจราจรปปจจุบัน (ขั้นตอนที่ 1 และ 3) และตารางการจราจรระหวางหนวย
พื้นที่ (ขั้นตอนที่ 2) มาเปนฐานในการคํานวณ โดยมีสูตรดังนี้

เมื่อ Tij
คือจํานวนการเดินทางหนวยพื้นที่การจราจร i ไปยังหนวยพื้นที่การจราจร j ในปอนาคตเมื่อเมือง
เปนพัฒนาไปตามผังเมืองที่บังคับใช
Popit0 คือจํานวนประชากรของหนวยพื้นที่การจราจร i ในปปจจุบัน
Popit1 คือจํานวนประชากรของหนวยพื้นที่การจราจร i ในปอนาคตเมื่อเมืองพัฒนาเปนไปตามผังเมืองที่
บังคับใช (การคาดการณของการวางและจัดทําผังเมืองรวม)
WPit0 คือจํานวนตําแหนงงานของหนวยพื้นที่การจราจร i ในปปจจุบัน
WPit1 คือจํานวนตําแหนงงานของหนวยพื้นที่การจราจร i ในปอนาคตเมื่อเมืองพัฒนาเปนไปตามผังเมืองที่
บังคับใช (การคาดการณของการวางและจัดทําผังเมืองรวม)
Tijt0 คือจํานวนการเดินทางหนวยพื้นที่การจราจร i ไปยังหนวยพื้นที่การจราจร j ในปปจจุบัน
ผลลัพธจากการคํานวณจะเปนปริมาณการเดินทางระหวางหนวยพื้นที่การจราจรในปอนาคต เมื่อเมืองไดพัฒนาไปตาม
ผังเมืองที่บังคับใช

ตารางที่ 2.42 ขอมูลการเดินทางและจํานวนประชากรและการจางงานปปจจุบัน
ตนทาง/
ปลายทาง
1
2
3
4
5
รวม

1

2

3

4

5

รวม

6,112
9,770
6,258
4,704
4,465
31,309

9,744
20,200
6,800
4,144
3,198
44,086

6,361
6,642
8,883
1,461
818
24,165

4,607
4,516
1,334
7,668
1,181
19,306

4,503
3,129
965
1,146
5,751
15,494

31,327
44,257
24,240
19,123
15,413
134,360

จํานวนประชากร
และการจางงาน
13,957
35,740
36,793
25,821
16,356
128,667

ตารางที่ 2.43
2 ขอมูลการรเดินทางและการจางงานปอนาคต
น
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ตนทาง/
ปลายทางง
1
2
3
4
5
รวม

1

2

3

4

5

รวม

7,007 11,170 7,292 5,2881 5,162 35,913
11,481 23,738 7,805 5,3007 3,677 52,009
5,953 6,469 8,450 1,2669 918 23,059
5,702 5,023 1,771 9,2995 1,389 23,181
9,145 6,550 1,675 2,419 11,779 31,569
39,288 52,950 266,994 23,5771 22,925 165,729

จํานวน
จํานวน
ป
ประชากรและ
ประชากรแลละ
การจางงาน การจางงานน
อนาคต
ปจจุบัน
13,957
16,000
35,740
42,000
36,793
35,000
25,821
31,300
16,356
33,500
128,667
157,800

ภาพที่ 2.21 ผลการวิ
ผ
เคราะหหปริมาณการจรราจรในเขตผังเมืองรวมราชบุรรีี

ขั้นตอนที่ 5 คํานวณปริมาณการเดินทางในชวงเวลาเรงดวนเชา
ตามหลักการการวางแผนระบบคมนาคมและขนสง ชวงเวลาเรงดวนเชาคือเวลาที่มีปริมาณการเดินทางมาก
ที่สุดของวัน ซึ่งโดยทั่วไปแลวจะมีสัดสวนไมเกินรอยละ 15 ของปริมาณการเดินทางทั้งวัน ดังนั้น จึงตองนําขอมูลที่ได
จากขั้นตอนที่ 4 มาทําการคํานวณใหเปนชวงเวลาเรงดวนเชา โดยเอาทุกตารางคูณดวย 0.15 ทั้งหมด ตัวเลขที่ไดคือ
ปริมาณการเดินทางในชวงเรงดวนเชาของปอนาคต สําหรับในกรณีที่มีขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานที่รับผิดชอบดานการ
วางแผนระบบคมนาคมและขนสงโดยตรง ก็สามารถนําขอมูลเหลานั้นมาใชงานไดเลย
ตารางที่ 2.44 ปริมาณการเดินทางในชวงเวลาเรงดวนเชาในปปจจุบัน
ตนทาง/
ปลายทาง

1

2

3

4

5

รวม

1

917

1,462

954

691

675

4,699

จํานวน
ประชากรและ
การจางงาน
13,957

2

1,466

3,030

996

677

469

6,639

35,740

3

939

1,020

1,332

200

145

3,636

36,793

4

706

622

219

1,150

172

2,868

25,821

5

670

480

123

177

863

2,312

16,356

รวม

4,696

6,613

3,625

2,896

2,324

20,154

128,667
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ขอมูลจากตารางการเดินทางของปปจจุบันกับปอนาคต เห็นไดวาเมื่อผังเมืองรวมไดกําหนดใหพื้นที่สามารถ
รองรับตําแหนงงานเพิ่มเติมจากเดิม 128,667 ตําแหนงมาเปน 157,800 ตําแหนง จะทําใหเกิดการเดินทางโดยรวมเพิ่ม
จาก 134,360 การเดินทางมาเปน 165,729 การเดินทาง โดยการเดินทางที่เพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่มากที่สุดคือการเดิน
ทางเขาสูหนวยพื้นที่การจราจรที่ 5 เนื่องจากมีตําแหนงงานเพิ่มขึ้นถึง 6,425 ตําแหนง สวนหนวยพื้นที่การจราจรที่ 4 มี
จํานวนการเดินทางลดลง เนื่องจากตําแหนงงานลดลงไป 227 ตําแหนง ขอมูลตารางการเดินทางที่ไดจะถูกนําไปในการ
คาดการณพฤติกรรมการจราจรตอไป และเพื่อใหเกิดความเขาใจปริมาณการเดินทางระหวางหนวยพื้นที่การจราจรที่
ชัดเจนขึ้น จึงควรนํามาแสดงลงบนแผนที่ (ตัวอยางในภาพที่ 2.21) โดยใชลูกศรที่ขามระหวางหนวยพื้นที่เปนการ
เดินทางจากหนวยพื้นที่หนึ่งไปอีกหนวยพื้นที่หนึ่ง จุดเริ่มตนของลูกศรจะอยูในหนวยพื้นที่ที่เปนจุดเริ่มตนของการ
เดินทาง และปลายลูกศรจะอยูหนวยพื้นที่ที่เปนจุดหมายปลายทางของการเดินทาง และลูกศรในลักษณะของวงกลมคือ
การเดินทางที่มีจุดเริ่มตนและจุดหมายปลายทางอยูในหนวยพื้นที่เดียวกัน

ตารางที่ 2.45
2 ปริมาณการเดินทางในชชวงเวลาเรงดวนเช
น าในปอนาคต

1

1,051 1,676 1,0994

792

774

5,3887

จํานวนปประชากร
และการรจางงาน
ปจจุจบัน
13,957

2

1,722 3,561 1,1771

796

552

7,8001

35,740

42,000

3

893

970

1,2668

190

138

3,4559

36,793

35,000

4

855

753

2666

1,394

208

3,4777

25,821

31,300

5

1,372

983

2511

363

1,767 4,7335

16,356

33,500

5,893 7,943 4,0449 3,536 3,439 24,8559

1288,667

157,800
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ตนทาง/
ปลายทาาง

รวม

1

2

3

4

5

รวมม

จจํานวนประชากกร
และการจางงานน
อนาคต
16,000

ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะหอุปทานนการเดินทางใในปปจจุบัน
โ ความเชีชี่ยวชาญของผูวิวิเคราะหที่มีความรู
โดยใช
ว เกี่ยวกับพฤติ
พ กรรมการเดินทางในพื้นทที่วางแผนมาชวยกํ
ว าหนด
เสนทางทีที่เชื่อมโยงระหหวางหนวยพื้นที
น ่การจราจรตตางๆ แลวทําการเก็
ก บขอมูลการเดิ
ก นทางในนชวงเวลาเรงดดวน นํามา
คํานวณหหาคาความสามาารถในการรองรับของถนนแตตละเสนทางในนปปจจุบัน ดวยวิ
ย ธี V/C Rattio ซึ่งเปนการคคํานวณคา
สัดสวนระะหวางปริมาณกการใชงานจริง กับปริมาณความจุที่กําหนดไไวในมาตรฐานดดังแสดงในตารรางที่ 2.46
คา V/C Ratioo =

ปริมาณการเดินทางปอนาคตตบนเสนทางใดเสนทางหนึ่ง
ปริมาณความสสามารถในการรรองรับยานพาหหนะของถนน

2 ความสามมารถของชองจรราจรสําหรับกาารเดินทางสองทิทิศทาง
ตารางที่ 2.46

ตารางที่ 2.47 มาตรฐานระดับการใหบริการของถนน
ระดับการใหบริการ
ความเร็วในการเดินทางโดยเฉลี่ย อัตราสวนปริมาณจราจรตอความจุ
(กิโลเมตร / ชั่วโมง)
(V/C Ratio)
A
มากกวา 50
0.00 - 0.60
B
40 - 49
0.60 - 0.70
C
30 - 39
0.70 - 0.80
D
20 - 29
0.80 - 0.90
E
15 - 19
0.90 - 1.00
F
นอยกวา 15
เกินกวา 1.00
ที่มา สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)
เมื่อไดคา V/C ratio และระดับการใหบริการแลว ก็นํามาแสดงลงในแผนที่ โดยมีหนวยพื้นที่การจราจรเปน
พื้นฐานในการพิจารณา ผลลัพธของขั้นตอนนี้คือปริมาณการจราจรในปปจจุบัน บนเสนทางตาง ๆ ในเขตผังเมืองรวม
ขั้นตอนที่ 7 วิเคราะหอุปทานการเดินทางในปอนาคต
โดยใชผลการคํานวณจากขั้นตอนที่ 4 ตารางที่ 2.41 ประกอบกับวิจารณญาณของนักผังเมืองทองถิ่นซึ่งเปนผู
เขาใจพฤติกรรมการเดินทางในเขตผังเมืองเปนอยางดีเปนพื้นฐานอยูแลว โดยนักผังเมืองทองถิ่นจะเปนผูกําหนด
เสนทางการเดินทางระหวางหนวยพื้นที่การจราจรตาง ๆ ที่จัดแบงไวแลวขั้นตอนที่ 1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการ
เดินทางระหวางหนวยพื้นที่การจราจร ปริมาณการเดินทางบนเสนทางตาง ๆ จึงเปลี่ยนแปลงไปจากปปจจุบัน นักผัง
เมืองทองถิ่นจึงมีหนาที่ในการนําเอาปริมาณการจราจรที่คาดการณในตารางที่ 2.41 มาแจกแจงลงบนเสนทางตาง ๆ แลว
คํานวณคา V/C ratio และระดับการใหบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถาคาระดับการใหบริการสําหรับปอนาคตของถนน
เสนใดอยูในระดับ E หรือ F แสดงวาจะตองมีการขยายเสนทางเดิม หรือสรางเสนทางใหมเพื่อรองรับปริมาณการ
เดินทางที่เพิ่มขึ้นตอไป โดยใชการวิเคราะหผานแผนที่ ดวยการนําคา V/C Ratio ของแตละเสนทางในอนาคตที่คํานวณ
ไดมากําหนดมาตราสวนตามความหนา โดยใหคา V/C Ratio ที่มีคาสูงมีความหนามาก และคา V/C Ratio ต่ํามีความ
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เมื่อไดคา V/C ratio มาแลว ก็นํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานของความสามารถในการรองรับของถนน ซึ่ง
ตามหลักการของอุปทานดานการจราจรที่ดี ถนนทุกเสนควรจะมีระดับการใหบริการอยูในระดับ C หรือ D ในกรณีที่
ระดับการใหบริการอยูที่ระดับ A หรือ B แสดงวาถนนถูกใชต่ํากวาความสามารถในการรองรับ ซึ่งเปนการใชงานอยาง
ไมคุมคา ทําใหผูขับขี่ยานพาหนะมีแนวโนมที่จะขับขี่ดวยความเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
รุนแรง และยังเสี่ยงตอภัยอาชญากรรมในเวลากลางคืนอีกดวย และถาระดับการใหบริการอยูในระดับ E หรือ F แสดง
วาถนนถูกใชเกินกวาความสามารถในการรองรับ ซึ่งทําใหเกิดการจราจรติดขัด สินเปลืองเชื้อเพลิงและไมสามารถ
ตอบสนองความตองการฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ
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หนานอย แลวแสดงควาามหนาจากคาที่คํานวณไดลงบบนถนนเสนตาง
า ๆ ถนนเสนใดมี
ใ ความหนามากแสดงวามีการจราจร
หนาแนนสูสง และถาเสนใดมี
ใ คา V/C Ratio
R เกินกวา 0.90 แสดงวาต
า องมีมาตรกาารเพื่อบรรเทาปปญหาการจราจรตอไป

ภาพที่ 2.222 แผนที่ v/c ratio ในเขตผังเมื
ง องรวมราชบบุรีในปจจุบัน

125
ภาพที่ 2.23 แผนที่ v/c ratio ในเขขตผังเมืองรวมมราชบุรีในอนาคคต
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2.5.3 ขอแนะนําในการใชตัวแบบดานคมนาคมขนสง
การสรางฐานขอมูลดานการคมนาคมขนสงเพื่อประกอบการวางผังเมืองรวมประกอบไปดวย 2 สวน สวนแรก
ไดแก การศึกษาสภาพปจจุบันและคาดการณอนาคต (ขั้นตอนที่ 1 ถึง 5) ซึ่งสามารถทําไดโดยใชขอมูลพื้นฐานมาสราง
เปนแบบจําลองในตัวแบบแลวไดผลลัพธออกมาเปนอุปสงคการเดินทางในอนาคต และสวนที่สอง คือการนําเอาอุปสงค
ที่คํานวณไดไปประสานกับอุปทานการคมนาคมขนสงที่มีอยูในพื้นที่ (ขั้นตอนที่ 6 และ 7) โดยอาศัยความเชี่ยวชาญใน
พื้ น ที่ ข องนั ก ผั ง เมื อ งท อ งถิ่ น มากํ า หนดเส น ทางที่ ค วรจะใช เ ป น อุ ป ทานในการรองรั บ อุ ป สงค ก ารคมนาคมขนส ง
ความสําเร็จของการสรางฐานขอมูลจึงเปนฐานในการตัดสินใจของนักผังเมืองทองถิ่นเทานั้น การตัดสินใจเลือกสราง
เสนทางใหมหรือขยายเสนทางเดิมเพื่อรองรับปริมาณการเดินทางที่เพิ่มขึ้นจากผลของผังเมืองรวม จะขึ้นอยูกับตัวนักผัง
เมืองทองถิ่น ไมใชตัวแบบแตอยางใด
ตัวแบบดานการคมนาคมขนสงที่นําเสนอ ตองการขอมูลที่จะตองถูกจัดเก็บในการวางผังเมืองรวมตามปกติอยู
แลว คือจํานวนประชากรและจํานวนตําแหนงงานในแตละหนวยพื้นที่การจราจร แตการแบงหนวยพื้นที่การจราจร
ตองการความรูพื้นฐานดานวิศวกรรมจราจรประกอบดวย ซึ่งผูวิเคราะหสามารถขอความชวยเหลือในการแบงจาก
สวนกลางได โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ซึ่งไดมีโครงการจัดทํา
ฐานขอมูลเพื่อวางแผนการขนสงและจราจรในระดับจังหวัดมาตั้งแต ป 2538 จนถึงปจจุบันโครงการดังกลาวไดทําครบ
ทั่วประเทศแลว และไดจัดทําทั้งในระดับจังหวัดและในเขตผังเมืองรวมของเทศบาลเมืองดวย ผูวิเคราะหสามารถติดตอ
ขอขอมูลโดยทําหนังสือขอขอมูลไปยังสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) โดยตรง สวนในเขตผัง
เมืองรวมที่ไมไดอยูในเขตเทศบาลเมืองก็สามารถประสานความรวมมือไดจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
2.6 การวิเคราะหสาธารณูปโภค
2.6.1 หลักการและเหตุผล
การวิเคราะหดานสาธารณูปโภคเพื่อวางผังเมืองรวมจะตองมีการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลซึ่งแบงออกไดเปน
2 กลุม คือ กลุมสาธารณูปโภคประเภทที่ใหบริการพื้นฐานที่เปนวัตถุดิบในการประกอบกิจกรรมหรือการผลิตของมนุษย
เพื่อใหเมืองสามารถมีบริการพื้นฐานเพียงพอตอการดํารงชีวิตที่ไดมาตรฐาน และมีโครงสรางพื้นฐานเหมาะสมกับระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของเมือง ประกอบดวยระบบสาธารณูปโภค 3 ประเภท ไดแก ระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา และ
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม สวนอีกกลุมหนึ่งหรือสาธารณูปโภคที่ทําหนาที่ลําเลียงของเสียจากชุมชนมนุษย และ
นําไปกําจัดหรือบําบัดอยางเหมาะสมกอนที่ปลอยลงสูระบบสาธารณะ ประกอบดวยระบบสาธารณูปโภค 3 ประเภท
ไดแก ระบบระบายน้ําฝนและปองกันน้ําทวม ระบบระบายและบําบัดน้ําเสีย และระบบจัดเก็บ ขนสง และกําจัดขยะมูล
ฝอย
การคํานวณความตองการสาธารณูปโภคดวยมาตรฐานการใหบริการเปนวิธีการที่สะดวกแกการใชงาน เพราะ
สามารถทําในระดับเมืองเปาหมายไดโดยไมตองไปอาศัยแนวทางจากเมืองอื่น ๆ ที่อยูในลําดับศักยเดียวกัน ไมมีปญหา
หนวยพื้นที่ที่แตกตางกันระหวางพื้นที่ผังเมืองรวมกับหนวยพื้นที่ในการใหบริการของผูใหบริการสาธารณูปโภค อีกทั้งยัง
สอดคลองกับเกณฑในการวางแผนของผูใหบริการสาธารณูปโภคแตละประเภทอีกดวย จึงเปนวิธีที่สามารถทําได

2.6.2 วิธีการและสูตร
การสรางฐานขอมูลดานสาธารณูปโภคที่จําเปนสําหรับการวางผังเมืองรวมตองพิจารณาความตองการการใชงาน
3 สวน คือ การใชสอยของกิจกรรมในครัวเรือน การใชสอยของกิจกรรมที่ไมใชครัวเรือน เชน พื้นที่พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม เปนตน และการใชสอยของพื้นที่สาธารณะและสาธารณูปโภคสํารองในยามฉุกเฉิน ซึ่งเมืองที่ดีจะตองมี
สาธารณูปโภคเพียงพอตอความตองการทั้งสาม อีกทั้งยังควรคํานวณแยกยอยรายพื้นที่การใชประโยชนที่ดินตาง ๆ
เพื่อใหมีทางเลือกในการวางแผนระบบสาธารณูปโภคไดหลากหลาย และสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของพื้นที่ผัง
เมืองรวม โดยวิธีการวิธีการคาดการณความตองการสาธารณูปโภคแบงออกไดเปน 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เก็บขอมูลประชากรและมาตรฐานของผูใหบริการ
ผูใหบริการสาธารณูปโภคแตละประเภทมีมาตรฐานการใหบริการ (service standard) ของตนเองอยูแลว จึง
สามารถรวบรวมจากหนวยงานที่ใหบริการสาธารณูปโภคตาง ๆ ที่มีอยูในเขตผังเมืองรวมได และตองเก็บรวบรวมขอมูล
ประชากรหรือขนาดของการใชที่ดินแตละประเภทตามหนวยพื้นที่หรือประชากรที่ผูใหบริการสาธารณูปโภคไดกําหนดไว
ซึ่งมาตรฐานของผูผลิตที่ไดรวบรวมไวมีดังแสดงในตารางที่ 2.48
ตารางที่ 2.48 เกณฑมาตรฐานดานสาธารณูปโภคของกรมโยธาธิการและผังเมือง ป 2549
ประเภท
มาตรฐาน
หมายเหตุ
สาธารณูปโภค
- น้ําประปา
เมืองขนาดใหญ
- รวมการใชสําหรับพักอาศัย พาณิชยกรรม
300 ลิตร/คน/วัน
เมืองขนาดกลาง
150-200 ลิตร/คน/วัน อุตสาหกรรม การดับเพลิง และการลางถนน
80-120 ลิตร/คน/วัน
เมืองขนาดเล็ก
2-5 ไร/แหง
- พื้นที่โรงงานประปา
- ปกติน้ําเสียจะเทากับปริมาณน้ําใช แตไมต่ํากวารอย
- น้ําทิ้ง (น้ําเสีย)
200 ลิตร/คน/วัน
ละ 70 ของปริมาณน้ําใช
เมืองขนาดใหญ
150 ลิตร/คน/วัน
เมืองขนาดกลาง
80 ลิตร/คน/วัน
เมืองขนาดเล็ก
2 ไร/1,000 คน
- พื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสีย
1 กก./คน/วัน
- ขยะมูลฝอย
2.5 ไร/1,000 คน
- พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย
1.00-2.00 KW/คน/วัน
- การไฟฟาภูมภิ าค
5 คน/เครื่อง
- โทรศัพท
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โดยงาย แตก็ขึ้นกับความละเอียดในการจัดเก็บขอมูลประชากรและการใชที่ดินสําหรับการวางผังเมือง ในกรณีที่ใช
ขอมูลทะเบียนราษฎร ก็จะไมรวมไปถึงประชากรแฝง และประชากรตอนกลางวันเขามาประกอบการคํานวณดวย
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ขั้นตอนที่ 2 คํานวณความตองการสาธารณูปโภคในเขตผังเมืองรวม
เมื่อไดมาตรฐานของผูใหบริการและจํานวนประชากรหรือขนาดการใชที่ดินแตละประเภทมาแลว ก็สามารถ
คํานวณความตองการสาธารณูปโภค ทั้งในปจจุบัน และในอนาคตโดยใชขอมูลจากการฉายภาพประชากรหรือการใช
ประโยชนที่ดินในอนาคตตอไป
เมื่อไดปริมาณสาธารณูปโภคจากผังเมืองรวมไดแลว ก็นําขอมูลที่ไดไปประมวลกับเกณฑทางดานการใช
ประโยชนที่ดิน เพื่อกําหนดที่ตั้งของแหลงสาธารณูปโภคที่เหมาะสม เชน ตําแหนงของโรงไฟฟา สถานีจายไฟฟายอย
โรงงานน้ําประปา สถานีสาขาโทรศัพท โรงบําบัดน้ําเสีย และสถานที่รวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอย เปนตน
ตารางที่ 2.49 ความตองการสาธารณูปโภคในอนาคตของเมืองราชบุรี
มาตรฐาน
ประเภท
จํานวน
หนวย

ความตองการในอนาคต
จํานวน

หนวย

1.5

kw/คน/วัน

148,688

kw/วัน

ปริมาณน้ํา

175

ลิตร/คน/วัน

17,346,875

ลิตร/วัน

พื้นที่โรงงานประปา

2-5

ไร / แหง

2-5

ไร / แหง

โทรศัพท

5

คน/เครื่อง

19,825

เครื่อง

150

ลิตร/คน/วัน

14,868,750

ลิตร/วัน

2

ไร/1,000 คน

198

ไร

2.5

ไร/1,000 คน

248

ไร

ไฟฟา
ประปา

น้ําเสีย
ปริมาณน้ําทิ้ง
พื้นที่สถานีบําบัดน้ําเสีย
ขยะมูลฝอย
พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย

ขั้นตอนที่ 3 คํานวณความตองการสาธารณูปโภคสําหรับพื้นที่สาธารณะและเพื่อการสํารอง
ความตองการสาธารณูปโภคตามมาตรฐานของผูใหบริการเปนการคํานวณจากจํานวนผูใชบริการ แตสําหรับ
พื้นที่สาธารณะที่ไมสามารถคํานวณผูใชงานได ก็จําเปนจะตองมีการจัดเตรียมสาธารณูปโภคเอาไวรองรับดวยเชนกัน
รวมถึงการจัดเตรียมสาธารณูปโภคสํารองไวใชในยามฉุกเฉิน เชน น้ําประปาปดการใหบริการ เปนตน ซึ่งโดยปกติแลว
ปริมาณสาธารณูปโภคสําหรับพื้นที่สาธารณะและเพื่อการสํารองจะมีมาตรฐานอยูที่รอยละ 30 ของปริมาณการใชงานใน
แปลงที่ดิน จากที่คํานวณไดในขั้นตอนที่ 2

ภาพที่ 2.24 ผังการใชประโโยชนที่ดิน ผังเมืองรวมราชบุบุรี พ.ศ.2539
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ขั้นตอนที่ 4 คํานวณความตตองการสาธารณ
ณูปโภคสําหรับพื
บ ้นที่การใชประโยชน
ร
ที่ดินยยอยแตละประเเภท
ความตองการรสาธารณูปโภคคในภาพรวมทีที่ไดจากขั้นตอนนที่ 3 คือภาพใใหญของทั้งพื้นนที่วางแผน แต
แ ในความ
เปนจริง ไม
ไ ไดหมายควาามวาจะตองใหหผูใหบริการสาธธารณูปโภคตาง ๆ มาทําการรผลิตใหไดเทากกับปริมาณที่คํานวณได
า
ก็
ได โดยเฉฉพาะอยางยิ่งในเมื
ใ องขนาดกลางและขนาดเล็กที่พื้นที่มีมีทรัพยากรและมีระบบสาธาารณูปโภคตามมธรรมชาติ
สามารถตตอบสนองไดอยูแลว เชน น้ําอุอปโภคและบริโภค
โ อาจไมไดตองการใชน้ําประปาทั
ป
้งหมด แตสามารถใชชน้ําบาดาล
หรือน้ําจาากแหลงน้ําผิวดินอื่น ๆ ได การระบายน้ําฝนและบํ
ฝ
าบัดน้นําเสียในพื้นที่ที่มีความหนาแนนประชากรรต่ํา และมี
พื้นที่เกษตตรอยูจํานวนมมาก อาจใชสภาาพทางธรรมชาาติมาดูดซับน้ําฝนและน้
ฝ
ําเสียแทนได
แ อยางมีประสิทธิภาพโโดยไมตอง
ใชระบบททอ เปนตน ซึ่งการวางแผนที
ง
ที่มีทางเลือกในนลักษณะดังกลลาว ตองอาศัยความชํ
ย
านาญใในพื้นที่และกาารประสาน
ระหวางหนวยงานการวาางผังเมืองกับผูใหบริการสาธาารณะตาง ๆ อย
อ างเหมาะสม ซึ่งวิธีการคํานนวณคือ การนําเอาแผนที
า
่
ง องรวม มีคํคํานวณหาปริมาณประชากรป
า
อนาคตโดยอางอิงจาก มาตรรฐานความ
การใชประโยชนที่ดินที่กํกาหนดไวในผังเมื
หนาแนนประชากร (คนนตอไร) ตามกาารใชประโยชนนที่ดินแตละปรระเภท แลวนําจํจานวนประชากกรปอนาคตที่คํคานวณได
อ
านววณหาความตองการสาธารณู
อ
ป
ปโภคในแต
ละพื
ะ ้นที่ และผลทีที่ไดคือความตตองการสาธารณ
ณูปโภคแต
จากผังเมืองรวมมาคํ
ละประเภททในรายพื้นทียย่ อย

ตารางที่ 2.50 ความตองการระบบสาธารณูปโภคแตละประเภทในรายพื้นที่ยอย
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131
ภาพที่ 2.25 พื้นที่เขตยอยสีเหลืองในผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินผังเมืองรวมราชบุรี

ภาพที่ 2.26 พื้นที่เขตยอยสีสมในผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินผังเมืองรวมราชบุรี
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ภาพที่ 2.27 พื้นที่เขตยอยสีแดงและสีมวงในผังการใชประโยชนที่ดินผังเมืองรวมราชบุรี

ภาพที่ 2.28 พื้นที่เขตยอยสีเขียวในผังการใชประโยชนที่ดินผังเมืองรวมราชบุรี

2.7 การวิเคราะหสาธารณูปการ
2.7.1 หลักการและเหตุผล
การศึกษาดานสาธารณูปการ (social facilities) มีวัตถุประสงคในการศึกษาประเภท การใหบริการ ระดับ
และรัศมีการใหบริการเปนหลัก
1) ใหเขาใจประเภท ลักษณะ การใหบริการสาธารณูปการของรัฐและเอกชนในเมืองดานตาง ๆ ไดแก
การศึกษา การรักษาพยาบาล การรักษาความปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัย การไปรษณีย
ซึ่งเปนบริการขั้นพื้นฐานของเมืองตาง ๆ
2) ใหเขาใจประเภท ลักษณะ การใหบริการดานสังคม วัฒนธรรม และการเรียนรู โดยภาครัฐหรือเอกชน
ซึ่งมักมีในเมืองที่มีลักษณะพิเศษ เชน เมืองประวัติศาสตรหรือเมืองขนาดใหญ เชน พิพิธภัณฑ หอ
ศิลป ศูนยวัฒนธรรม ศูนยการเรียนรู หองสมุด ศาลาประชาคม หรือศูนยการประชุม

133

2.6.3 ขอแนะนําในการใชตัวแบบดานสาธารณูปโภค
ตัวแบบดานสาธารณูปโภคในวิธีที่ใชมาตรฐานของผูผลิตหรือผูใหบริการมาเปนฐานในการวิเคราะหและ
คาดการณจะสนใจเฉพาะความตองการสาธารณูปโภคภายในแปลงที่ดินเทานั้น สวนความตองการสาธารณูปโภคที่
เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ เชน ไฟฟาสองสวางบนถนน น้ําสํารองสําหรับการดับเพลิง การระบายน้ําฝนและน้ําเสียในพื้นที่
สาธารณะ เปนตน ไมไดถูกรวมเขามาอยูในการคํานวณของตัวแบบ จึงตองอาศัยมาตรฐานของผูผลิตหรือเจาของพื้นที่
(เชน มาตรฐานไฟฟาสองสวางบนถนนเปนของกรมทางหลวง ไมใชการไฟฟา) แลวนํามารวมกับปริมาณความตองการ
สาธารณูปโภคในแปลงที่ดิน เพื่อใหไดความตองการรวมของเมืองตอไป
การวิเคราะหดานสาธารณูปโภคจะใชจํานวนประชากรแตละประเภทหรือกิจกรรมแตละประเภทเปนฐานการ
วิเคราะหและคาดการณความตองการระบบสาธารณูปโภค จึงตองคํานึงถึงความคลาดเคลื่อนระหวางขอมูลทะเบียน
ราษฎรกับขอมูลที่มีจํานวนประชากรหรือการใชที่ดินจริงในพื้นที่วางผังเมืองรวม เชน ประชากรแฝง ประชากรใน
ตอนกลาง หรือการขออนุญาตใชอาคารแบบหนึ่ง แตใชงานจริงอีกแบบหนึ่ง เปนตน อีกทั้งยังตองคํานึงถึงการใชสอยใน
เวลาที่แตกตางกันอีกดวย เชน ในแปลงที่ดินเดียวกัน ชวงเวลาหนึ่งมีการใชประโยชนที่ดินแบบหนึ่งและในอีกแบบหนึ่ง
ซึ่งแตละแบบมีความตองการระบบสาธารณูปโภคที่แตกตางกัน เปนตน
สิ่งที่มักจะเปนปญหาสําหรับการเก็บขอมูลเพื่อวางผังเมืองรวม คือ หนวยของการวางผังเมืองรวมมักจะไม
สอดคลองกับหนวยการใหบริการของสาธารณูปโภค เชน เขตการใหบริการไฟฟาครอบคลุมมากกวาหนึ่งเมือง ทําใหการ
วางแผนในการผลิตไฟฟาเพื่อรองรับประชากรจะตองคํานึงถึงความตองการของเมืองอื่น ๆ ที่ไมไดอยูในเขตผังเมืองรวม
ดวย หรือ พื้นที่เขตเทศบาลเล็กกวาพื้นที่ผังเมืองรวม ทําใหไมสามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยไดในบางพื้นที่ ซึ่งปญหา
เหลานี้ตองอาศัยทักษะและความชํานาญของนักผังเมืองในการที่จะทําใหสามารถคาดการณและวิเคราะหความตองการ
ดานสาธารณูปโภคไดอยางแมนยําตอไป
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2.7.2 วิธีการและสูตร
ตัวแบบการวิเคราะหแบงตามประเภทของการบริการสาธารณูปการ (social facilities) ประกอบดวย การ
วิเคราะหเชิงพรรณนา (description analysis) และการวิเคราะหเชิงพื้นที่ (spatial analysis) โดยพิจารณารัศมีการ
ใหบริการของสาธารณูปการ รวมทั้งการวิเคราะหในดานมาตรฐานของการใหบริการประเภทตาง ๆ
ในกรณี เ มื อ งตั ว อย า ง คื อ พื้ น ที่ ผั ง เมื อ งรวมราชบุ รี จากการสํ า รวจเบื้ อ งต น พบว า มี ก ารบริ ก ารด า น
สาธารณูปการดังนี้
1) พื้นที่นันทนาการ ประกอบดวย ศูนยสุขภาพ เวทีมวย สโมสรลูกเสือชาวบาน สวนสุขภาพ สนาม
กีฬา สวนสาธารณะ รวม 8 แหง
2) สถาบันการศึกษา รวม 31 แหง อยูในเขตเทศบาล 7 แหง อยูในเขต อบต. 14 แหง
3) สถานบริการสาธารณะสุขระดับตาง ๆ ตั้งแตสถานีอนามัย จนถึงโรงพยาบาลของทางราชการรวม 8 แหง
4) สถาบันราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ใหบริการดานสาธารณูปการ
5) สถาบันศาสนา ประกอบดวย วัด ศาลเจา มัสยิด สุสาน รวม 24 แหง อยูในเขตเทศบาล 18 แหง
อยูในเขต อบต. รอบนอกพื้นที่อีก 24 แหง นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรียและเจดียหักอีก 2 แหง ดังมีรายละเอียดในภาพ
ที่ 2.29 และภาคผนวก 2
การวิเคราะหสาธารณูปการ (social facility) เปนการบริการดานสังคมที่รัฐพึงใหบริการขั้นพื้นฐานแก
ประชาชน แบงเปน 5 ประเภทคือ นันทนาการ สถาบันการศึกษา สถานบริการสาธารณสุข สถานที่ราชการ สถาบันการ
ศาสนาและพื้นที่อนุรักษศิลปกรรม ในที่นี้ใชตัวอยางของพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมราชบุรี เปนตัวอยางในการวิเคราะห 2
ประเด็น คือ
1. รัศมีการใหบริการ พิจารณา 3 เรื่อง คือ นันทนาการ สถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุข
1) นันทนาการ แบงเปนการบริการระดับชุมชน ซึ่งมีรัศมี 1 กิโลเมตร ซึ่งเปนสวนสาธารณะระดับชุมชน และ
การใหบริการระดับเมือง ซึ่งมีรัศมีการใหบริการ 5 กิโลเมตร มี 3 แหง ไดแก สวนสาธารณะเจาพระยา
จักรี สนามกีฬาจังหวัดราชบุรีและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราช 60 ป (ภาพที่ 2.30 )
2) สถาบันการศึกษา ในเขตผังเมืองรวมราชบุรี มีสถานศึกษาในระดับตางๆ ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึง
มหาวิทยาลัยรวม 31 แหง โดยมีรัศมีการใหบริการที่ตางกัน คือ ระดับโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษา
รัศมีบริการ 1 กิโลเมตร มีรวม 18 แหง ระดับมัธยมศึกษามีรัศมีบริการ 2 กิโลเมตร มี 6 แหง และระดับ
อาชีวะวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีรัศมีบริการ 5 กิโลเมตร มี 6 แหง ไดแก วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี
โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยพยาบาลราชบุรี โรงเรียนดรุณาพาณิชยการ
และดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค (ภาพที่ 2.31)
3) สถานบริการสาธารณสุข ไดแก สถานีอนามัย ศูนยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล พิจารณาขอบเขต
การใหบริ ก ารของสถานี อนามั ย และศูนยบริการสาธารณสุข รวม 3 แห ง โดยมี รัศมี การใหบริ การ 2
กิ โ ลเมตร ส ว นโรงพยาบาลในเขตผั ง เมื อ งรวมมี 2 แห ง รั ศ มี ก ารให บ ริ ก าร 5 กิ โ ลเมตร ได แ ก
โรงพยาบาลแมและเด็กจังหวัดราชบุรีและโรงพยาบาลราชบุรี (ภาพที่ 2.32)
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ภาพที่ 2.29 ที่ตั้งของสาธารณูปการในจังหวัดราชบุรี
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4) สถาบันราชการ มีหนวยราชการทั้งระดับทองถิ่นและระดับภูมิภาคในเขตผังเมืองรวมจํานวน 84 แหง อยู
ในเขตเทศบาล 50 แหง นอกนั้นอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลรอบนอก (ภาพที่ 2.33)
5) สถาบันศาสนาและพื้นที่อนุรักษศิลปกรรม มี 44 แหง ในเขตผังเมืองรวมราชบุรี ประกอบดวยวัด จํานวน
28 แหง มัสยิด จํานวน 1 แหง โบสถคริสตศาสนา 1 แหง ศาลเจา/ศาลเคารพ 9 แหง นอกนั้นเปนสํานัก
ทางศาสนา สุสาน เจดีย พระบรมราชนุสารีย เปนตน (ภาพที่ 2.34)

ภาพที่ 2.30 รัศมีการใหบริการของพื้นที่นันทนาการ
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ภาพที่ 2.31 รัศมีการใหบริการของสถาบันการศึกษา
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ภาพที่ 2.32 รัศมีการใหบริการของสถานบริการสาธารณสุข
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ภาพที่ 2.33 ที่ตั้งของสถาบันราชการ
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ภาพที่ 2.34 รัศมีการใหบริการของสถาบันศาสนาและพื้นที่อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
2. การใหบริการทางสังคมตอจํานวนประชากร การนํามาตรฐานการใหบริการดานสังคม 3 ดาน คือ การใหบริการ
ดานการศึกษา การบริการสาธารณสุขและนันทนาการ มาพิจารณาโดยใชมาตรฐานการใหบริการ พบวา ในปจจุบันโดย
สภาพที่มีประชากรในเขตผังเมืองรวมราชบุรีในป 2550 จํานวน 76,250 คน และการที่ประชากรในเขตผังเมืองรวมมีการ

เพิ่มนอยมาก กลาวคือ คาดการณวาประชากรในป 2550 จะเพิ่มเปน 77,568 คน ทําใหความตองการการใหบริการ
สังคมทั้ง 3 ดานดังกลาวขางตน มีการเพิ่มขึ้นนอยมาก (ตารางที่ 2.51)

มาตรฐาน

ประเภทของ
สาธารณูปการ

ความตองการใน ความตองการใน
ปจจุบัน
อนาคต
จํานวน หนวย จํานวน หนวย

จํานวน

หนวย

การศึกษา
อนุบาล

0.4

1.60

ไร/แหง

1.63

ไร/แหง

ประถมศึกษา

6

6.00

ไร/แหง

6.10

ไร/แหง

มัธยมศึกษา

6

3.00

ไร/แหง

3.05

ไร/แหง

อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา

9

ไร/แหง/ตอนักเรียน 50 คน
ไร/แหง/ตอนักเรียน 300
คน
ไร/แหง/ตอนักเรียน 800
คน
ไร/แหง/ตอนักเรียน 1,000
คน

9.00

ไร/แหง

9.16

ไร/แหง

1.5
15
25
1.5
1.5

ไร/ประชากร 7,500 คน
ไร/ประชากร 30,000 คน
ไร/ประชากร 75,000 คน
ไร/ประชากร 4,000 คน
ไร/ประชากร 10,000 คน

15.25
38.13
25.42
28.59
11.44

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร

15.51
38.78
25.86
29.09
11.64

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร

6.5

ไร/ 1,000 คน

496

ไร

504.19

ไร

3.5

ไร/1,000 คน

267

ไร

271.49

ไร

การแพทยการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
-ขนาด 10 เตียง
-ขนาด 30 เตียง
-ขนาด 60 เตียง
สถานีอนามัย ชั้น 2
สถานีอนามัย ชั้น 1
สวนสาธารณะ
สวนสาธารณะระดับเมือง
สวนสาธารณะระดับ
ละแวกบาน

การคาดการณความตองการระบบสาธารณูปการในอนาคตดังที่คํานวณในตารางที่ 2.51 แสดงความตองการ
การใชพื้นที่เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปการแตละประเภทในอนาคต ซึ่งสามารถนํามาเปรียบเทียบกับปริมาณการใช
ประโยชนที่ดินประเภทนั้นๆ ในปจจุบัน แลวคํานวณหาสวนตางเพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่ในเมืองเพื่อรองรับระบบ
สาธารณูปการที่ยังขาดอยู อนึ่งเพื่อใหแผนพัฒนาระบบสาธารณูปการของเมืองประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม ผู
วิเคราะหจะตองพิจารณาปริมาณความตองการระบบสาธารณูปการในอนาคตโดยพิจารณารัศมีการใหบริการของระบบ
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ตารางที่ 2.51 การคาดการณความตองการระบบสาธารณูปการในอนาคต

สาธารณูปการแตละประเภท ซึ่งทําใหสามารถทราบวามีพื้นที่ใดบางที่อยูนอกรัศมีการใหบริการ แลวจึงกําหนดแผนการ
ขยายระบบสาธารณูปการออกไปในพื้นที่เหลานั้นตามปริมาณความตองการระบบสาธารณูปการในอนาคต
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2.8 การวิเคราะหเพื่อกําหนดนโยบายการพัฒนาเมือง
2.8.1 หลักการและเหตุผล
โดยปกติแลวในการจัดทําผังเมืองรวมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน (vision) ของการ
พัฒนาเมือง โดยระบุวาจะใหเมืองที่ไดรับการวางแผนมีคุณลักษณะอยางไรในอนาคต เมื่อกําหนดวิสัยทัศนแลว จึงเปน
การจัดทํานโยบายเชิงยุทธศาสตร (strategic policy) เพื่อใชเปนกรอบสําหรับจัดทําแผนงาน และโครงการพัฒนา
ทองถิ่นตอไป
ปจจุบัน การจัดทํานโยบายเชิงยุทธศาสตรเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนงานและโครงการพัฒนาทองถิ่น
ยังไมเปนที่รูจักแพรหลาย การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสวนใหญยังคงเปนเพียงแผนการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน เชน ถนน ทางเดินเทา ฯลฯ ในขณะที่การวางผังเมืองรวมก็เปนการวางผังเมืองรวมตามแนวโนมปจจุบัน ขาด
การบูรณาการรวมกับแผนทองถิ่น ทําใหการพัฒนาเมืองตางๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะเมืองขนาดเล็กไมสามารถ
สรางสรรคสภาพแวดลอมทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของประชาชน
สงผลใหเกิดการยายออกของประชาชนเพื่อหาแหลงงานในเมืองขนาดใหญ ปลอยใหเมืองขนาดเล็กเปนที่อยูอาศัยของ
เด็กและผูสูงอายุ สภาพแวดลอมของเมืองเสื่อมโทรม คุณภาพชีวิตของประชาชนตกต่ําลง
ดังนั้น จึงสมควรมีการปรับปรุงกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่น และการจัดทําผังเมืองรวมเสียใหม ใหเปน
การวางแผนแบบบูรณาการ มีการกําหนดนโยบายเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาเมืองรวมกัน โดยใชเทคนิคการวิเคราะห
สภาวการณ (SWOT nalysis) และการวิเคราะหทาวส (TOWS nalysis)
2.8.2 วิธีการ
การวิเคราะหสภาวการณ (SWOT nalysis) และการวิเคราะหทาวส (TOWS nalysis) ไมมีสูตรหรือการ
คํานวณ แตตองการกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการใหขอมูลและการวิเคราะห เนื่องจากการวิเคราะห
ดังกลาวเปนขั้นตอนสําคัญในกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่น และจัดทําผังเมืองรวมแบบบูรณาการ ซึ่งยังไมเปนที่
รูจักกันมากอน ในการอธิบายตอไปนี้จึงจะกลาวถึงขั้นตอนการจัดทําแผนแบบบูรณาการทั้งหมด โดยเนนรายละเอียดใน
ขั้นตอนการวิเคราะหสภาวการณและการวิเคราะหทาวส พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบตามความเหมาะสม
เนื่องจากผังเมืองรวม (comprehensive plan) ของประเทศไทย เปนเพียงผังสีกําหนดประเภทการใชที่ดิน
(zoning ordinance) และผังโครงสรางระบบคมนาคมขนสง ซึ่งมีกระบวนการการทํางานแยกจากแผนพัฒนาทองถิ่น
อยางเด็ดขาด จึงแตกตางจากผังเมืองรวมที่พบเห็นโดยทั่วไปในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวม
เอาแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งหมดเขามาอยูใตรมของผังเมืองรวม นอกจากนี้การกําหนดขอบเขตพื้นที่ผังเมืองรวมของไทย
ยังไมไดอิงกับขอบเขตการปกครองสวนทองถิ่น ทําใหการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลทําไดลําบาก และทําใหการจัดทําผัง
เมืองรวมไมไดรับความรวมมือหรือการมีสวนรวมของทองถิ่นและประชาชนในทองถิ่นเทาที่ควร

แผนภูมิที่ 2.12 แนวทางการกําหนดดขอบเขตผังเมืมืองรวม
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กระบวนการจัจัดทําแผนพัฒนาท
ฒ องถิ่นแลละผังเมืองรวมมที่แยกจากกันอย
น างเด็ดขาดดและขอบเขตตพื้นที่ที่ไม
ผ ฒนาทองถิถิ่นและผังเมืองรวมไม
ง
เปนไปปในทิศทางเดียวกั
ย นเทาที่ควรร ขาดเอกภาพ เนื่องจาก
สอดคลองกัน ทําใหแผนพั
า าหนดนโยบบายการพัฒนาเเมืองรวมกัน
ไมไดมีการกํ
เพื่อใหสามารถบูรณาการแผนพัฒนาทองถิ
ง ่นและผังเมืองรวมเขาดวยกันอยางเปนนระบบ จึงสมควรมีการ
ก าหนดขอบบเขตของผังเมืมืองรวม จากการกําหนดจากแนวโนมการขยายตัวของเมือองในปจจุบัน มาเป
ม นการ
ปรับปรุงการกํ
กําหนดจากขอบเขตการปกครองสวนท
น องถิ่น และะใชกระบวนกาารจัดทําผังเมืองรวมดํ
อ
าเนินกการใหเกิดควาามรวมมือ
อ วมกัน จากกนั้นจึงแยกไปททําแผนพัฒนาททองถิ่นของตนนเอง ซึ่งจะ
ระหวางทองถิ่นในการกําหนดนโยบายยการพัฒนาเมืองร
ไดแผนพััฒนาทองถิ่นแลละผังเมืองรวมมที่มีเอกภาพแลละสอดคลองกัน
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แผนภูมิที่ 2.13 ขั้นตอนการจจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและะผังเมืองรวมแบบบบูรณาการ
ง ่นและผังเมืองรวมแบบบู
อ
รรณาการ โดยกการกําหนด
แผนภูมิที่ 2.113 แสดงขั้นตออนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ
นโยบายกการพัฒนาเมืองร
อ ว มกัน กอนที
อ ่จะแยกกันไปจั
น ดทําแผนนพัฒนาทอ งถิถิ่นแตละทองถิถิ่นและผังเมืองรวม
อ
ซึ่ง
ประกอบดดวยขั้นตอนตางๆ
า 7 ขั้นตอนนดวยกัน ขั้นตออนแรกคือการรวิเคราะหภาพรรวมของเมืองหหรือกลุมเมืองทีที่อยูในเขต
ผังเมืองรววม ซึ่งสวนใหญ
ญเปนขอมูลพื้นฐาน
น เชน ประะวัติศาสตร ที่ตัต้งและการเขาถึง ฯลฯ ที่ไดกกลาวถึงในหัวขอที่ผานมา
ทั้งหมด มาร
ม วมประมวลลเขาเปนภาพรววมของเมืองหรืรอกลุมเมืองในเขตผังเมืองรวม
ขั้นตอนที่ 2 เปปนการวิเคราะะหสถานการณ
ณเบื้องตนของเมืองหรือกลุมเมื
เ องในเขตผังงเมืองรวมเพื่อใช
ใ กําหนด
ณ” (SWOT aanalysis) และะการจัดทํา
วิสัยทัศนในขั้นตอนที่ 3 เทคนิคการวิเคราะหที่ใชไดแก “การวิเคราาะหสภาวการณ
ตารางสวออท (SWOT taable)

จากนั้นจึงนําคําสําคัญเหลานี้มาเรียบเรียงเปนวิสัยทัศนการพัฒนาเมืองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้
“อัมพวา : เมืองแหงประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ที่คงเอกลักษณการตั้งถิ่น
ฐานและวิถีชีวิตชุมชนริมน้ําดังเดิม และรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันมีคาของทองถิ่นเอาไวอยางสมบูรณ โดยอาศัย
แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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สวอท (SWOT) เปนเครื่องมือในการประเมินสภาวการณ โดยการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน จากปจจัยและ
สภาพแวดลอมภายในเมืองหรือเขตผังเมืองรวม โอกาสและอุปสรรคจากปจจัยหรือสภาพแวดลอมภายนอกเมืองหรือ
นอกเขตผังเมืองรวม ผลของการวิเคราะหชวยใหสามารถกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมได “SWOT” เปน
อักษรตัวแรกของคําภาษาอังกฤษ 4 คํา ไดแก
S มาจาก “strengths” หมายถึงจุดแข็ง หรือจุดเดนซึ่งเกิดจากปจจัยภายในเมืองหรือเขตผังเมืองรวม
W มาจาก “weaknesses” หมายถึง จุดออนหรือจุดดอย ซึ่งเกิดจากปจจัยภายในเมืองหรือในเขตผังเมืองรวม
O มาจาก “opportunities” หมายถึง โอกาสซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอกเมืองหรือนอกเขตผังเมืองรวม
T มาจาก “threats” หมายถึง อุปสรรค หรือภาวะคุกคาม ซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอกเมืองหรือนอกเขตผัง
เมืองรวม
การวิเคราะหสภาวการณตองอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งอาจใชแบบสอบถามหรือสื่อ
อินเตอรเน็ตในการรวบรวมความคิดเห็นเบื้องตนของประชาชน กอนที่จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวม จุด
แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนาเมืองหรือกลุมเมืองในเขตผังเมืองรวม ซึ่งจะไดขอมูลในภาพกวาง
(เนื่องจากยังไมมีวิสัยทัศน) เปนจํานวนมากในแตละดาน ซึ่งในกรณีที่มีขอมูลมากเกินไป อาจจะตองมีการจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญของปจจัยตางๆ เพื่อใหสามารถนํามากําหนดวิสัยทัศนไดงายขึ้น
ตารางที่ 2.52 แสดงตารางสวอท (SWOT table) เมืองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเปนผลจากการ
สัมมนาระดมความคิดเห็นในโครงการวิจัย “โครงการนํารองเพื่อการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอมคลองอัมพวา” ใน
ป พ.ศ. 2545 นํามาจัดทําเปนตารางเปรียบเทียบใหเห็น จุดแข็ง จุดออนที่เปนปจจัยภายใน โอกาสและอุปสรรคที่เปน
ปจจัยภายนอก จากตารางดังกลาวนํามาสูการกําหนดวิสัยทัศนในขั้นตอนที่ 3 โดยในที่ประชุมไดชวยกันสรุปหาคํา
สําคัญ (keywords) จากตารางเพื่อนําไปใชกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาเมือง อัมพวา ไดแก
- ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม
- การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
- ชุมชนริมน้ํา
- การอนุรักษ
- เศรษฐกิจพอเพียง

ตารางที่ 2.52 ตัวอยางตารางสวอท (สรุปจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) ของเมืองอัมพวาจากการสัมมนาระดมความคิด
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ตารางที่ 2.52 ตัวอยางตารางสวอท (สรุปจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) ของเมืองอัมพวาจากการสัมมนาระดมความคิด (ตอ)
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ตารางที่ 2.53 ตัวอยางตารางทาวส (Tows Matrix)

ปจจัยภายนอก
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เมื่อกําหนดวิสัยทัศนไดแลว จึงเริ่มการวิเคราะหสถานการณของเมืองเทียบกับวิสัยทัศนในขัน้ ตอนที่ 4 เทคนิค
วิเคราะหที่ใชไดแก “การวิเคราะหทาวส” (TOWS analysis) ความจริงแลวการวิเคราะหทาวส คือการวิเคราะหสวอท
นั่นเอง เพียงแตเรียงอักษรยอตางกันไป โดยนําเอา อุปสรรค (threats) ขึ้นกอน แลวตามดวย โอกาส (opportunities)
จุดออน (weaknesses) และจุดแข็ง (strengths) ความแตกตางของวิธีการอยูที่การสรางตารางทาวส (TOWS matrix)
ซึ่งชวยใหการกําหนดยุทธศาสตรหรือนโยบายเชิงยุทธศาสตรจาก จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (ขั้นตอนที่ 5)
ตารางทาวส เปนตารางแสดงความสัมพันธสองทาง (matrix) ระหวางปจจัยภายใน (จุดแข็งและจุดออน) และ
ปจจัยภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) การสรางตารางทาวสโดยทั่วไปจะใหจุดแข็งและจุดออนอยูในแนวตั้ง ขณะที่
โอกาสและอุปสรรคอยูในแนวนอน ชองที่จุดแข็งตัดกับโอกาส (SO) จะใชกําหนดยุทธศาสตรหนือนโยบายเชิง
ยุทธศาสตรที่ใชจุดแข็งในการสรางประโยชนจากโอกาส ชองที่จุดออนตัดกับโอกาส (WO) จะใชกําหนดยุทธศาสตรหรือ
นโยบายเชิงยุทธศาสตรในการลดหรือแกไขจุดออนโดยใชประโยชนจากโอกาส ชองที่จุดแข็งตัดกับอุปสรรค (ST) จะใช
กําหนดยุทธศาสตรหรือนโยบายเชิงยุทธศาสตรที่ใชจุดแข็งในการเอาชนะอุปสรรค และชองที่จุดออนตัดกับอุปสรรค
(WT) จะใชกําหนดยุทธศาสตรหรือนโยบายเชิงยุทธศาสตรที่พยายามลดจุดออนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ที่นํามาสสรางตารางทาวสนั้น จะแตกตางจากจุดแข็ง จุดออน
โอกาสและอุปสรรค ในตารางสวอทในบางสวน เนื่องจากเปนการประเมินสถานการณเมื่อเทียบกับวิสัยทัศนที่ตั้งไว ไมใช
การประเมินแบบกวางๆ ทั่วไป เหมือนในตอนแรก ซึ่งมีความเปนไปไดวา อาจจะมีจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค
บางประการ อาจจะไมใชจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคอีกตอไป เมื่อเทียบกับวิสัยทัศนที่ตั้งไว ขณะเดียวกันก็อาจ
มีจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคใหมๆ เพิ่มเขามาอีกก็เปนได

ปจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities) จุดแข็ง-โอกาส (SO)
จุดออน-โอกาส (WO)
ยุทธศาสตรหรือนโยบาย ยุทธศาสตรหรือนโยบาย
ที่ใชจุดแข็งในการ
ที่พยายามลด/แกไขจุดออน
สรางประโยชนจากโอกาส โดยใชประโยชนจากโอกาส
อุปสรรค (Threats)
จุดแข็ง-อุปสรรค (ST) จุดออน-อุปสรรค (WT)
ยุทธศาสตรหรือนโยบาย ยุทธศาสตรหรือนโยบาย
ที่ใชจุดแข็งในการ
ที่พยายามลดจุดออน
เอาชนะอุปสรรค
และหลีกเลีย่ งอุปสรรค

ตารางที่ 2.54 ตัวอยางตารางทาวสของเทศบาลตําบลอัมพวา
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ตารางที่ 2.54 เปนตัวอยางตารางทาวสของเมืองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งใชประโยชนจากตาราง
ความสัมพันธในการกําหนดนโยบายเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาเมือง ประกอบดวยนโยบายที่ใชจุดแข็งในการสราง
ประโยชนจากโอกาส (SO) 8 ประการ นโยบายที่แกไขจุดออนโดยใชประโยชนจากโอกาส (WO) 10 ประการ นโยบายที่
ใชจุดแข็งในการเอาชนะอุปสรรค (ST) 4 ประการ และนโยบายที่พยายามลดจุดออนและหลีกเลี่ยง อุปสรรค (WT) 3
ประการ
เมื่อไดนโยบายเชิงยุทธศาสตร (strategic policy) ซึ่งเปนกรอบสําหรับการพัฒนาเมืองเพื่อนําปสูวิสัยทัศนที่
กําหนดไวแลว จึงนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของแตละทองถิ่นที่อยูในเขตผังเมืองรวม (ขั้นตอนที่
6) และจัดทําผังเมืองรวม (ขั้นตอนที่ 7) ตอไป
ขั้นตอนตางๆ ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและผังเมืองรวมที่กลาวมาขางตน เปนขั้นตอนการจัดทําแผน
สําหรับพื้นที่ที่ยังไมเคยจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและผังเมืองรวมแบบบูรณาการมากอน สําหรับพื้นที่ที่เคยจัดทําแผน
บูรณาการมากอนและตองการจะปรับปรุงแผนหรือจัดทําแผนในรอบเวลาใหมนั้น เนื่องจากเคยมีการวิเคราะหในขั้นตอน
ตางๆ มาแลว การดําเนินการในแตละขั้นตอนจะเปนลักษณะของ “การทบทวน” ความถูกตองของขอมูลและการ
วิเคราะหเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและความจําเปนของสถานการณ สิ่งที่ควรนํามาใชประโยชนในขั้นตอนของการ
วิเคราะหและจัดทําตารางทาวส และการกําหนดนโยบายเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาเมือง ก็คือ ผลการประเมินนโยบาย
เชิงยุทธศาสตรดานตางๆ ในรอบเวลาของแผนที่ผานมา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายเชิงยุทธศาสตร
สําหรับแผนที่ทําการปรับปรุงหรือจัดทําขึ้นใหม
ในประเทศสหรัฐอเมริกา แตละมลรัฐจะมีกฎหมายหรือขอกําหนดในทองถิ่น (county) จัดทํารายงานประเมิน
ผังเมืองรวม (evaluation and appraisal report) เมื่อครบรอบเวลาของแผน ทั้งนี้เพื่อประเมินผลสําเร็จ ปญหา และ
ขอจํากัดของนโยบายหรือแผนงานที่ไดดําเนินการในรอบเวลาของแผนที่ผานมา โดยรายงานจะอยูในลักษณะของการ
สรุปสถานการณเพื่อใหเห็นภาพรวมที่ชัดเจน และมองภาพตอไปในอนาคตวาควรดําเนินการอยางไรตอไป รายงาน
ดังกลาวจัดทําขึ้นเพื่อบรรลุเปาหมายหลายประการ ไดแก
- สรุปประเด็นหลักการพัฒนาชุมชน (หรือนโยบายเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาชุมชน ในกรณีของการ
จัดทําแผนแบบบูรณาการที่เสนอแนะ
- ทบทวนการดําเนินงานที่ผานมา
- ประเมินผลสําเร็จ ปญหา และขอจํากัดของนโยบายและแผนงาน
- กําหนดแนวทางในการดําเนินงานในอนาคต
- เพิ่มประสิทธิภาพการรวมมือระหวางทองถิ่นกับหนวยงานสวนกลางของรัฐ
รูปแบบของรายงานที่จัดทําขึ้น แตกตางกันไปในแตละมลรัฐ แตในภาพรวมแลวโครงสรางของรายงานจะมี
รายละเอียดครอบคลุมประเด็นหลักของการพัฒนาเมือง (major issues) นโยบาย ผลการดําเนินงาน ความสําเร็จ
ปญหาและขอจํากัดของผังเมืองรวมในชวงเวลาที่ผานมา และแนวทางหรือแผนการดําเนินการสําหรับอนาคตในแตละ
ประเด็น ทั้งนี้จะใชกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมของประชาชนทั้งทางตรง เชน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
ทางออม เชน การรวบรวมความคิดเห็นผานสื่ออินเตอรเน็ต

ทาวส)

แผนนภูมิที่ 2.14 ขันตอนการปรั
น้
บปรุ
ป ง / จัดทําแผผนพัฒนาทองถิถิ่นและผังเมืองงรวม สําหรับพื้นที่ที่เคย
จัดทําแผนแบบบูรณาการมาแล
ณ
ว
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ในกรณีของปรระเทศไทยซึ่งเสสนอแนะใหมีการจัดทําแผนพัพัฒนาทองถิ่นและผั
แ งเมืองรวมมแบบบูรณากาารนั้น การ
ปรับปรุงหรื
ห อจัดทําแผนนพัฒนาทองถิ่นและผังเมืองรวมสํ
ง าหรับพื้นที่ที่เคยจัดทําแผนแบบบูรรณาการมาแลว สามารถ
นําเอาหลักการบางส
ก
วนขของการจัดทํารายงานประเมิ
ร
น งเมืองรวมขของประเทศสหหรัฐอเมริกามาใใช ในกระบวนนการจัดทํา
นผั
แผนแบบบบูรณาการ โดยเพิ่มขั้นตอนขของการประเมิมินผลการดําเนินินงานตามนโยยบายเชิงยุทธศศาสตรที่ผานมา และการ
เสนอแนะะแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายดังกลาว ตอไปในนอนาคต เพื่อเปปนขอมูลในกาารจัดทําตารางโโทวส และ
การกําหนนดนโยบายเชิงยุยทธศาสตรของงการพัฒนาเมืองในรอบใหม
อ
สวนขั้นตอนอือืน่ ๆ นั้นยังคงเหหมือนเดิมทุกประการ
ป
แผนภูมิ 2.14 แสดงขั้นตอนนการปรับปรุงหรืือจัดทําแผนพพัฒนาทองถิ่นและผั
แ งเมืองรวมรอบใหมสําหรั
ห บพื้นที่ที่
เคยจัดทําแผนแบบบู
า
รณาการมาแล
ณ
ว ซึ่งจะเห็นไดววามีขั้นตอนตางๆ
ง เหมือนกับแผนภู
บ
มิที่ 2.113 เกือบทั้งหมมด ยกเวน
สวนของกการประเมินผลการดําเนินนโยบายเชิ
น
งยุทธศาสตร
ท
ในชวงของแผนที
ว
่ผผานมา และขออเสนอแนะที่ได
ไ จากการ
ประเมินและสรุ
แ ปสถานกการณที่เกี่ยวของกั
อ บนโยบายดัดังกลาวในขั้นตอนที
ต ่ 5 และขัั้นตอนที่ 6
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การประเมินนโยบายเชิงยุทธศาสตรของการพัฒนาเมือง จะตองประเมินใหครบทุกนโยบายที่ไดดําเนินการมา
โดยอาจจัดทําเปนแบบฟอรมเบื้องตนสําหรับการประเมินซึ่งแบงเปน 4 หัวขอหลักคือ
- สถานการณในอดีต
- ผลการดําเนินงานที่ผานมา
- สถานการณในปจจุบัน
- แนวทางการดําเนินงาน
เนื่องจากในประเทศไทย ยังไมมีการประเมินผลสําเร็จของนโยบายโดยใชวิธีการประเมินสถานการณมากอน
จึ ง ขอยกตั ว อย า งการประเมิ น นโยบายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร “การรื้ อ ฟ น ตลาดน้ํ า อั ม พวา” ของเมื อ งอั ม พวา จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป
ตัวอยางการประเมินนโยบายเชิงยุทธศาสตรของการพัฒนาเมืองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
นโยบายเชิงยุทธศาสตร :
การรื้อฟนตลาดน้ําอัมพวา
สถานการณในอดีต :
การรื้อฟนตลาดน้ําอัมพวา เปนสวนหนึ่งของความพยายามในการอนุรักษและฟนฟูเมืองอัมพวา ซึ่งเคยเปน
ศูนยการคาขายทางน้ําขนาดใหญของจังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ใกลเคียง การสรางเขื่อนบริเวณตนน้ําแมกลอง และ
การพัฒนาโครงขายถนนเขามาในพื้นที่ในชวงป พ.ศ. 2510-2520 ทําใหเมืองอัมพวาสูญเสียบทบาทความเปนศูนยกลาง
การคาขายทางน้ําไปจนหมดสิ้น เมืองที่เคยคึกคักดวยผูคนและกิจกรรมการคาขายเปลี่ยนเปนซบเซา รานคาตาง ๆ
ทยอยปดกิจการหรือยายที่ตั้งไปที่อื่น ผูคนยายออกจากพื้นที่เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องเพราะขาดแหลงงาน อาคาร
บานเรือนริมน้ําที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมถูกทอดทิ้ง ปลอยใหเสื่อมโทรมผุพัง หลายแหงไมมีผูคนพักอาศัย
ผลการดําเนินงานที่ผา นมา :
การรื้อฟนตลาดน้ําอัมพวา เริ่มดําเนินการตั้งแตกลางเดือนสิงหาคม ป 2547 โดยจัดเปนตลาดน้ําในรูปแบบ
ใหม คือตลาดน้ํายามเย็น เพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรมการทองเที่ยวทางน้ํา คือการใหบริการนําชมหิ่งหอยในชวงค่ําคืน
และเพื่อหลีกเลี่ยงจากการแขงขันกับตลาดน้ําแหงอื่น ๆ ที่มีการจัดตลาดน้ําในชวงเชา กิจกรรมในตลาดน้ํายามเย็นอัมพ
วาเริ่มจากเวลาประมาณ 3-4 โมงเย็นจนถึงประมาณ 2 ทุม โดยในชวงแรกจัดเฉพาะวันเสารและอาทิตย และไดขยาย
เปนศุกร-เสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ในเวลาตอมา สถานที่จัดตลาดน้ําคือบริเวณปากคลองอัมพวา ซึ่งมี
บันไดทาน้ํา สะพานขามคลอง และทาเทียบเรือเทศบาลอยูแลว และเปนที่ตั้งของตลาดสดและรานคาตาง ๆ ที่ยังคง
เหลืออยูของชุมชน เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางน้ํากับบนบก
เปาหมายเบื้องตนของการรื้อฟนตลาดน้ําอัมพวา คือการเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาในพื้นที่ เพื่อสราง
โอกาสในการประกอบอาชีพและรายไดใหแกประชาชน แตไมไดกําหนดตัวเลขนักทองเที่ยวที่แนนอนไว อยางไรก็ตาม

สถานการณปจจุบัน :
เนื่องจากตลาดน้ําอัมพวาเปนแหลงรวมของอาหารและขนมนานาชนิด รวมทั้งมีการจําหนายของที่ระลึก
สําหรับนักทองเที่ยวอีกดวย ในวันที่มีการจัดตลาดน้ําบริเวณนี้จะคึกคักมาก เพราะจะมีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวเขา
มาในบริเวณนี้หลายพันคน สวนในวันที่ไมมีการจัดตลาดน้ํา บริเวณนี้จะเงียบ มีผูคนบางตา
จากการที่มีนักทองเที่ยวเขามาในบริเวณตลาดน้ําอัมพวาเปนจํานวนมาก ทําใหมีปญหาดานความแออัดคับคั่ง
ของผูคน เนื่องจากถนนและทางเดินริมคลองมีขนาดเล็ก มีพื้นที่ลงสูบันไดทาน้ําจํากัด ประกอบกับอาคารรานคาตาง ๆ
เปนเรือนแถวริมน้ํา ทําใหนักทองเที่ยวหยุดซื้อสินคาตาง ๆ ตลอดทาง เสนทางเดินที่ไมเปนเสนทางแบบวงบรรจบทําให
นักทองเที่ยวที่เดินไปแลวตองเดินกลับทางเดิม เปนการเพิ่มความแออัดคับคั่งของผูคนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสัญจรบน
สะพานคนเดินขามคลองซึ่งมีอยูเพียงแหงเดียวในบริเวณนี้ และยังเปนจุดที่นักทองเที่ยวหยุดถายภาพตลาดน้ํา ทําให
การสัญจรตองติดขัดเปนอยางมาก ปญหาที่เกิดขึ้นนี้ ควรไดรับการแกไขโดยเรงดวน เพื่อไมใหนักทองเที่ยวเกิดความ
เบื่อหนายจากความไมสะดวกในการทองเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพของตลาดน้ําในการรองรับนักทองเที่ยวที่มีแนวโนมเพิ่ม
มากขึ้นในอนาคต
แนวทางการดําเนินการ :
เพื่อลดความแออัดคับคั่งของนักทองเที่ยว สมควรปรับปรุงบริเวณตลาดน้ํายามเย็นโดยการขยายพื้นที่ตลาด
น้ําเขาไปดานในคลอง ซึ่งมีบันไดทาน้ําบริเวณตลาดสดเทศบาลอยูแลวและควรจัดสรางบันไดทาน้ําเพิ่มขึ้นอีกแหงหนึ่ง
บริเวณฝงตรงขาม เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถซื้อของในเรือไดโดยสะดวก และเพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถเดินเที่ยว
แบบวงบรรจบไดโดยไมตองยอนกลับมาทางเดิม และลดความคับคั่งของผูคนบนสะพานคนเดินขามคลองอัมพวาที่มีอยู
แหงเดียวในบริเวณนี้ จึงควรจัดสรางสะพานคนเดินขามคลองอัมพวาเพิ่มขึ้นอีกแหงหนึ่ง พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับ
สะพานแหงใหม ไดแก บริเวณติดกับสะพานเดชาดิศรที่เปนเสนทางรถยนต โดยสรางสะพานคนเดินขนานไปกับสะพาน
เดชาดิศรใหมีลักษณะคลายกับสะพานคนเดินขามคลองเดิม เพื่อใหกลมกลืนกับสภาพถูมิทัศนของตลาดน้ําในปจจุบัน
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เราสามารถประเมินผลสําเร็จของนโยบายไดจากสิ่งที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ผานมา และสถานการณในปจจุบันของตลาดน้ํา
ยามเย็นอัมพวา ซึ่งมีนักทองเที่ยวเขามายังบริเวณตลาดน้ําอัมพวาในวันที่มีการจัดตลาดน้ํายามเย็นเฉลี่ยวันละกวา
2,000 คน จากเดิมที่ไมมีนักทองเที่ยวแมแตคนเดียว ทั้งนี้ ไมนับชวงเทศกาลที่มีนักทองเที่ยวมากขึ้นเกือบเทาตัว
ในดานกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้น ปจจุบัน มีเรือพายขายของประมาณ 30-50 ลํา ซึ่งหากเปนชวงเทศกาลก็จะมี
เรือมากขึ้น แตหากเปนชวงหนาแลง น้ํานอยก็จะมีจํานวนเรือลดลง มีเรือใหบริการนําเที่ยวและนําชมหิ่งหอยกวา 50 ลํา
จากเดิมที่มีการใชเรือนอยมาก นอกจากการขายของในเรือแลว ตลาดน้ํายามเย็นยังกอทําใหเกิดรานคาและแผงลอยขาย
อาหาร ขนม ของฝาก และสถานที่ใหบริการนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณ 100 แหงในบริเวณโดยรอบ ทําใหเมืองที่เคย
ซบเซา กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง โดยภาพรวมแลวสรุปไดวานโยบายการรื้อฟนตลาดน้ําอัมพวาประสบความสําเร็จ
คอนขางสูง
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แผนที่แสดงพื้นที่ดําเนินการ
ภาพที่ 2.35 แผนที่แสดงพื้นที่ดําเนินการ ชุมชนอัมพวา
2.8.3 ขอเสนอแนะในการวิเคราะหเพื่อกําหนดนโยบายการพัฒนาเมือง
การวิเคราะหสภาวการณ (SWOT analysis) และตารางทาวส (TOWS matrix) เปนเครื่องมือที่ใชในการ
วิเคราะหที่ชวยในการกําหนดนโยบายเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาเมืองที่นําไปสูวิสัยทัศนที่กําหนด กระบวนการทํางาน
ตองการการมีสวนรวมของประชาชนคอนขางมาก การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจึงเปนทางเลือกที่ดีที่สุดในการทํางาน
ปญหาอีกประการหนึ่งในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นและการวางผังเมืองรวมแบบบูรณาการ คือ วันเวลาที่เริ่มตนของ
แผน และวันเวลาที่สิ้นสุดของแผน ซึ่งอาจไมตรงกัน จําเปนตองมีการปรับชวงเวลาใหสอดคลองกัน สวนจะปรับอยางไร
นั้น ขึ้นอยูกับสถานการณและความเหมาะสมของแตละพื้นที่

3.1 หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการออกแบบโปรแกรม คอมพิวเตอรเพื่อใชในการวิเคราะหเพื่อวางผังเมืองรวม ในที่นี้ใชโปรแกรม
Microsoft Excel เพื่อความงายและสะดวกตอการนําไปใชงานโดยมีแนวทางดังตอไปนี้
1) สามารถใชงานเพื่อรองรับการปอนขอมูลในรูปแบบ “ฟอรม” ไดงาย
2) สามารถรองรับการสรางสูตรคํานวณความสัมพันธของตัวแบบแตละตัวแบบได
3) เปนโปรแกรมที่สามารถใชงานไดบนเครื่องคอมพิวเตอรทั่วไปทีไ่ มตองใชสมรรถนะสูง
4) เปนโปรแกรมที่สามารถทํางานแบบเครื่องเดียว (stand alone) ได
5) สามารถสงออกขอมูลเพื่อนําไปประมวลผลที่โปรแกรมประเภทอื่นในเชิงฐานขอมูลได (database export)
6) มีความยืดหยุนในการปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติมได (customization)
3.2 วิธีการ
วิธีการพัฒนาโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อใหสามารถใชงานกับตัวแบบมาตรฐานผังเมืองมีขั้นตอน
ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การรับขอมูลโดยผูใ ชงานผาน “ฟอรม”
ขั้นตอนที่ 2 การสรางสูตรคํานวณ และ ความสัมพันธระหวางสูตรคํานวณ
ขั้นตอนที่ 3 การนําเขาแผนที่ และวิธีการปอนขอมูลที่สัมพันธกับแผนที่
ขั้นตอนที่ 4 การแสดงผลขอมูลในเชิงกราฟก
ขั้นตอนที่ 1 การรับขอมูลโดยผูใ ชงานผาน “ฟอรม” มีวิธีการในการออกแบบดังตอไปนี้
1) ใหผูใชปอนขอมูลในชองที่กําหนดดวย “สี”
2) แทรกขอคิดเห็นเพื่ออธิบายเกี่ยวกับขอมูลทีก่ ําลังจะกรอก
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บทที่ 3 แนวทางการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชในการวิเคราะห
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ภาพที่ 3.1 ตัวอยางแสดงการอธิบายเกี่ยวกับขอมูลที่ตองการกรอก
3) สราง “Data Validation” เพื่อรับขอมูลที่ถูกตอง เชน ตัวเลข กับ ตัวอักษร

ภาพที่ 3.2 ตัวอยางการแสดง Data Validation เพื่อรับขอมูลที่ถูกตอง
4) เมื่อผูใชปอนขอมูลแลว ชองขอมูลจะเปลี่ยนเปน “สีอื่น” เพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลง โดยใช “การ
จัดรูปแบบตามเงื่อนไข”

ภาพที่ 3.3 ตัวอยางแสดงการปอนขอมูล

5) แยกแยะขอมูลตัวแบบมาตรฐานแตละเรื่องดวย “เวิรกชีต (worksheet)”
ภาพที่ 3.4 เวิรกชีต ขอมูลตัวแบบมาตรฐานในแตละเรื่อง

Application)

ภาพที่ 3.5 โปรแกรมเพิ่มเติม VBA (Visual Basic for Application)
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6) พัฒนาโปรแกรม เพิ่มเติมเพื่อชวยในการเขาถึงตัวแบบแตละเรื่องดวย VBA (Visual Basic for
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ขั้นตอนที่ 2 การสรางสูตรคํานวณ และ ความสัมพันธระหวางสูตรคํานวณ
เนื่องจากโปรแกรม Microsoft Excel มีความสามารถในการการสรางสูตรคํานวณ และ ความสัมพันธระหวาง
สูตรคํานวณ ทั้งในเชิงสูตรคํานวณทางคณิตศาสตร การเงิน และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่ซับซอนได การพัฒนา
โปรแกรมในสวนสูตรคํานวณและความสัมพันธ จึงสามารถใชงานไดโดยตรงจากวิธีการของตัวแบบแตละวิธี
ขั้นตอนที่ 3 การนําเขาแผนที่ และวิธีการปอนขอมูลที่สัมพันธกับแผนที่
เนื่องจากการนําเขาแผนที่และการปอนขอมูลที่สัมพันธกับแผนที่ เปนการสรางความสัมพันธขอมูลเชิง กราฟก
(graphic data) และ ขอมูลเชิงตัวเลข หรือเชิงบรรยาย การออกแบบโปรแกรมมีแนวทางและขั้นตอนดังนี้
1) ใหผูใชเตรียมรูปแบบไฟลขอ มูลภาพแผนที่ที่ใชนําเขา ใชรูปภาพประเภท “JPEG” (เนื่องจากเปน
รูปแบบที่ใชงานเปนมาตรฐาน ขนาดขอมูลไมใหญมาก และมีคุณภาพภาพที่คอนขางชัดเจน) โดยในตัวแผนที่ ควรมี
“พิกัด” สําหรับการอางอิงตําแหนงตาง ๆ ที่จําเปนตองใชและสัมพันธกับตัวแบบที่ตองการใชงาน (รายละเอียดและ
ตัวอยางของแผนที่ ดูไดจากภาคผนวก)

ภาพที่ 3.6 ตัวอยางแผนที่ขอบเขตผังเมืองรวมราชบุรี

2) ปรับขนาดแผนที่ใหเหมาะสมและมีระยะที่สอดคลองกับขนาดของเซลลที่กาํ หนดไว โดยการคลิก
เมาสเลือกที่เสนแบงระหวางชื่อเซลล ทั้งแถวและคอลัมน โดยกําหนดขนาดในหนวยของ “พิกเซล (pixels)” ใหเทากัน

ป ่เหลี่ยม จากกเมนู รูปราง (shapes) และกําหนดพื้นหลลังโดยการ
3) นําเขาภาพแผนที่ที่ตองกาาร โดยสรางรูปสี
น ว จากปุม “แฟม” ใหหเปนรูปภาพแผผนที่ ที่เตรียมไว
ม จากนั้นปปรับคา “ควาามโปรงใส”
เลือกเติมรูรปภาพหรือพื้นผิ
(transpaarency) ตามคววามเหมาะสม เพื่อใหเห็นขอมูมลที่กรอกซอนทั
น บไป

ภาพที่ 3.88 ขั้นตอนการนํนําเขาแผนที่
4) ปรับขนาดแแผนที่ใหเหมาะะสมและมีระยะะที่สอดคลองกักับขนาดของเซลลลที่กาํ หนดไว ตามรูปแบบทีที่โปรแกรม
กําหนดใหห (template) ตามลักษณะของแตละพื้นที่ โดยการคลิกเลืลือกที่มุมของรูรูปแผนที่
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ภาาพที่ 3.7 การปรับขนาดเซลลทัท้งแถวและสดดมภ
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ภาพที่ 3.9 การปรับขนนาดแผนที่
ล งตัวเลขที่สัมพันธกับแผนนที่ เพื่อนําไปสรรางรูปแบบผลลัพธแบบกราฟฟก จากนั้น โปปรแกรมจะ
5) กรอกขอมูลเชิ
ทําการคํานวณความสั
น
มพัพนธและแสดงงผลขอมูลในลักษณะกราฟ
ก
กที่สัมพันธกับแผผนที่

ภาพที่ 3.10 การกรอกขอมูลและผลลัพธแบบกราฟ
บ
กที่สัมพั
ม นธกับแผนทีที่
ทั้งนี้รายละเอียดต
ย างๆ และตัตัวอยางในแตละเรื
ล ่องจะอยูใ น “คูมือการใชโปรแกรมคอมพิ
ป
พิวเตอรโครงกาารตัวแบบ
ค เพื่อวางผัผังเมืองรวม” ซงเป
ซึ่ นเอกสารคูคูกับรายงานการรศึกษาฉบับนี้
มาตรฐานนที่ใชในการวิเคราะห
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ขั้นตอนการวางผังเมืองรวม
การดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ.2518 และแกไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2535 ซึ่งมีขั้นตอนสรุปไดดังตอไปนี้
การวางผังเมืองรวม (ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518)
1. ประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสํารวจ (การสํารวจและกําหนดเขตที่จะดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม)
2. แจงจังหวัดแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม (การแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม และการวางและจัดทําผังรางผัง
เมืองรวม)
3. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองและคณะอนุกรรมการผังเมือง ประสานงานวางผังเมืองรวม
4. การโฆษณา การปดประกาศ การประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ และประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นประชาชน
5. การประชุมคณะกรรมการผังเมือง (พิจารณาใหความเห็นชอบผังรางผังเมืองรวม รางขอกําหนดผังเมืองรวม และราง
บัญชีทายขอกําหนด)
6. การปดประกาศ 90 วันพรอมขอกําหนด (เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียในเขตผังเมืองรวม ไดทราบและตรวจสอบ
แผนผังฯ ขอกําหนด และรางบัญชีทายขอกําหนด)
7. การรวบรวมและพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดสวนเสีย
8. การจัดทําเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย (เพื่อพิจารณาและใหความเห็นชอบ)
9. การเสนอคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายกระทรวงมหาดไทย
10. การเสนอคณะรัฐมนตรี (เพื่อใหความเห็นชอบในหลักการ)
11. การเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เพื่อพิจารณาและตรวจสอบแผนผัง
เมืองรวม ขอกําหนด และรางบัญชีทายขอกําหนด)
12. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
13. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
14. กรมฯ จัดทํารางกฎกระทรวง 10 ชุด ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นชอบ
15. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสงรางกฎกระทรวงใหสํานักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรี
16. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยลงนามกฎกระทรวงผังเมืองรวม
17. กรมฯ จัดพิมพแผนที่ แผนผัง
18. ประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษา
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ภาคผนวก 1 ขั้นตอนและรายละเอียดเกีย่ วกับการวางผังเมืองรวม
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แผนภูมิแสดงขัน้ ตอนการจัดทําผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
แกไขปรับปรุง พ.ศ.2535
รายละเอียดเกี่ยวกับกฎกระทรวงผังเมืองรวม
1. องคประกอบของกฎกระทรวงผังเมืองรวม
1.1 วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
1.2 แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม
1.3 แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนก
1.4 แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง
1.5 รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
1.6 นโยบาย มาตรการ และวิธดี ําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม
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2. การใชบังคับ
กฎกระทรวงมีผลใชบงั คับเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3. อายุ
ใชบังคับไดไมเกิน 5 ป
4. การขยายระยะเวลาใชบังคับ
การขยายระยะเวลาใชบังคับกฎกระทรวงสามารทําได 2 ครั้งๆ ละไมเกิน 1 ป
5. การใชบังคับ
เมื่อกฎกระทรวงใชบงั คับแลว หามบุคคลใดใชประโยชนที่ดินผิดไปจากที่กําหนดไวในผังเมืองรวม หรือ
ปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนดของผังเมืองรวมนั้น
6. โทษ
ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
7. การบังคับใช
เจาของหรือผูครอบครองที่ดินไดใชประโยชนที่ดินมากอนที่จะมีกฎกระทรวง ใหใชบังคับผังเมืองรวมและจะใช
ประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไป เมื่อมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว ก็สามารถใชประโยชนที่ดนิ เชนนั้นตอไปได
แตจะขยายหรือเพิ่มเติมใหมากกวาเดิมไมไดหรือถาการใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไปเปนการขัดตอนโยบายของผัง
เมืองรวมในสาระสําคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผัง
เมืองอาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อใหถอื ปฏิบัติตอไปได
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ภาคผนวก 2 เทคนิควิเคราะหและขอมูลอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ
1. การวิเคราะหศักยภาพของพืน้ ผิว (potential surface analysis)
การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ (potential surface nalysis) หรือ “PSA” เปนเทคนิคที่ใชในการ
วิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาเพื่อใชใน “Nottinghamshire/Derbyshire sub-regional
study” ในป 1969 สําหรับการวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาของอนุภาค (sub-region) อยางเปนระบบดวยขอมูล
เชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากตัวแปร (factor) ตาง ๆ ที่เปนตัวกําหนดศักยภาพของพื้นที่ นอกจากนี้ตัวแปรดังกลาว
ยังถูกนําไปใชเปรียบเทียบผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภายใตสมมุติฐานการพัฒนาแบบตาง ๆ อีกดวย
เทคนิค “PSA” มีความคลายคลึงกับเทคนิคการวิเคราะหซีฟปรับปรุง (modified sieve nalysis) ตรงที่มี
การแบงพื้นที่ออกเปนพื้นที่ยอยโดยใชตารางกริด และใหคาคะแนนลงในแตกริด และมีการใหคาน้ําหนักแตตัวแปรแต
ละตัว แตก็มีความแตกตางกันในการกําหนดตัวแปรที่ใชวิเคราะหซึ่งในการวิเคราะหซีฟปรับปรุง ใชตัวแปรที่เปน
อุปสรรคตอการพัฒนาพื้นที่ ขณะที่ “PSA” ใชตัวแปรที่แสดงถึงศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่ นอกจากนี้ “PSA”
ยังใชคะแนนดิบที่เปนหนวยวัดจริงของแตละตัวแปร (เชน ระยะทางเปนเมตร พื้นที่เปนไร ฯลฯ) แลวจึงนํามาปรับให
อยูในมาตรฐานเดียวกัน (เชน ใหคาต่ําสุดเทากับ 0 และสูงสุดเทากับ 100 สําหรับทุกตัวแปร) กอนที่จะนํามาคูณดวย
คาน้ําหนัก
ขั้นตอนการวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่โดยเทคนิค “PSA” สรุปไดดังนี้
1) กําหนดตัวแปรที่จะใชประเมินศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่ และคาน้ําหนักของแตละตัวแปร ซึ่งอาจ
เปนชุดเดียวหรือหลายชุดก็ได
2) แบงพื้นที่ศึกษาออกเปนตารางกริดขนาดที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากขนาดของพื้นที่ โปรแกรมการใช
พื้นที่ในอนาคต และความชัดเจนของผลลัพธทตี่ องการ
3) ใสคะแนนดิบของแตละตัวแปรลงในแตละกริดจนครบทุกตัวแปรและทุกกริด โดยแยกคะแนนของแตละ
ตัวแปรออกจากกันเปนคนละตารางหรือคนละชัน้ ขอมูล
4) แปลงคะแนนดิบในแตละกริดของแตละตัวแปรใหอยูในมาตรฐานเดียวกันโดยใชสูตร
Xi =
โดยที่ Xi
Xmin
Xmax
Wj
K

=
=
=
=
=

Wj * K

Xi - Xmin
Xmax - Xmin

คะแนนในบล็อค i ที่ปรับใหอยูในมาตรฐานเดียวกันแลว
คะแนนดิบในบล็อคที่มีคาต่ําสุด
คะแนนดิบในกริดที่มีคาสูงสุด
คาน้ําหนักของตัวแปร
คะแนนสูงสุดที่ตองการปรับมาตรฐาน โดยคา Xi จะอยูระหวาง O กับ K
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5) รวมคะแนนปรับมาตรฐานถวงน้ําหนักในแตละกริดของทุกตัวแปรเขาดวยกัน
6) นําคะแนนรวมปรับมาตรฐานถวงน้ําหนักที่ไดมาแจกแจงและแบงกลุมเพื่อหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาระดับตาง ๆ (development potential surface)
ในทางปฏิบัติ เราสามารถใชชุดคาน้ําหนักของตัวแปรหลายชุดภายใตสมมุติฐานหรือนโยบายการพัฒนาที่
แตกตางกันไป ซึ่งจะทําใหไดศักยภาพของพื้นผิว (potential surface) หลาย ๆ รูปแบบ สามารถนําไปสังเคราะห
เปนทางเลือกในการพัฒนาที่แตกตางกันไดหลายทางเลือก
อนึ่ง สําหรับในสมการดังกลาวขางตนนั้น เปนการปรับคะแนนทางตรง คือใหคาคะแนนดิบที่มากที่สุดของ
แตละตัวแปรเทากับ K และนอยที่สุดเทากับ 0 ซึ่งในบางครั้งคะแนนดิบที่มีคามากแสดงถึงศักยภาพที่นอยก็ได เชน
ตัวแปรการเขาถึงแหลงงาน ถาเราใชระยะหางจากแหลงงานมาเปนคะแนนดิบ จะพบวายิ่งระยะมากขึ้น ศักยภาพใน
การพัฒนาจะยิ่งลดนอยลง ดังนั้น เราจึงตองปรับทิศใหคะแนนดิบของแตละตัวแปรเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งทํา
ไดงาย ๆ โดยการปรับคาน้ําหนักของตัวแปรใหเปน + หรือ - หรือตามทิศทางที่เหมาะสม
ตัวอยางของประยุกตใช “PSA” ที่ดีที่สุดไดแก “The Coventry-Solihull-Warwickshire sub-regional
study” ในป ค.ศ. 1971 ซึ่ง “PSA” ถูกนํามาใชในการกําหนดทางเลือกยุทธศาสตรในการพัฒนา (alternative
development strategy) โดยการพิจารณาตัวแปรดานตาง ๆ ทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
การวิเคราะหศักยภาพของพื้นทีย่ อยแตละพื้นทีข่ องอนุภาคจัดทําเปน 2 ระดับโดยในชั้นแรกเปนการวิเคราะห
พื้นที่บนตารางกริดขนาด 5 x 5 ตารางกิโลเมตร จํานวน 39 บล็อกจากนั้นจึงใชตารางกริดที่ละเอียดลงไปขนาด 1 x 1
ตารางกิโลเมตร จํานวน 2,316 บล็อก โดยใชตัวแปรทั้งจากภายในและภายนอกอนุภาค
ในการวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาของพื้นที่ใชตัวแปร 11 ตัว ประกอบดวย
- ภูมิทัศน (landscape)
- เกษตรกรรม (agriculture)
- การบริการ (services)
- สภาพแวดลอมในการอยูอาศัย (residential environment)
- สิ่งรบกวน (annoyance)
- การเขาถึงแหลงงาน (job access)
- การเขาถึงแรงงาน (labour access)
- การเขาถึงรานคา (shop access)
- การเขาถึงถนน (road access)
- การเขาถึงรถไฟ (rail access)
- การเลือกทางคมนาคมขนสง (choices of transport)
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ภาพแสดงงการคํานวณคาคะแนนรวมปปรับมาตรฐานถถวงน้ําหนักในชชองกริดของเทคคนิค PSA
การวิเคราะหศัศกั ยภาพโดยใชชตวั แปรทั้ง 11 ตัว แบงเปน 3 ครั้งดวยกัน คือ
1) ศักยภาพบนตารางกริดขนาด
ข 5 x 5 ตารางกิ
ต โลเมตรร โดยใชขอมูลปจจุบัน (existting,1969) แลละ
ค
อสรางแน
ง นอนแลว (committed highway nettwork)
โครงขายททางหลวงที่มีโครงการก
2) ศักยภาพบนตารางกริดขนาด
ข 5 x 5 ตารางกิ
ต โลเมตรร โดยใชขอมูลคาดการณ
ล
ในออนาคต (1991))
ข 1 x 1 ตารางกิ
ต โลเมตรร โดยใชขอมูลป
ล จจุบันและโคครงขายทางหลวงที่มี
3) ศักยภาพบนตารางกริดขนาด
โครงการกกอสรางแนนอนนแลว
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เนื่องจากหนวยวัดคะแนนของแตละตัวแปรแตกตางกัน เชน พื้นที่เปนแฮคตารฺระยะทางเปนไมล ฯลฯ จึง
ตองมีการปรับคะแนนใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งในกรณีของ “The Coventry-Solihul Warwickshive sub
regional study ใชวิธีปรับคะแนนของแตละตัวแปรใหมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 100 คะแนน (คา K = 100 ) โดยใหคา
คะแนนต่ําสุดเปน 0 และคาสูงสุดเปน 100 จากนั้นจึงใหคาน้ําหนักตัวแปรแตละตัว จากแบบสอบถามเจาหนาที่ของ
หนวยงานวางแผน 3 หนวยงานและกลุมคนที่กําหนดไว ทําใหไดคาน้ําหนักตัวแปรถึง 42 ชุด เมื่อนําคาน้ําหนักไปคูณ
กับคะแนนที่ปรับใหอยูในมาตรฐานเดียวกันแลว จะไดรูปแบบศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ที่เรียกวาศักยภาพในการ
พัฒนาของพื้นที่ (development potential surface) ซึ่งแสดงผลเปนกราฟกไดถึง 42 พื้นผิว จากนั้นจึงเอาไป
วิเคราะหตอโดยแยกเปน 2 ชุดดวยกัน ชุดแรกรวมเอาพื้นที่ปลูกสรางอาคารในปจจุบันเขาไวดวย สวนชุดที่สอง
พิจารณาเฉพาะที่วางที่ยังไมไดพัฒนาจนถึงป ค.ศ. 1976
จากการวิเคราะหพบวามีตารางกริดขนาด 5 x 5 ตารางกิโลเมตร จํานวน 13 บล็อก ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาสูงที่สุด ผลลัพธดังกลาวถูกสังเคราะหใหเปนยุทธศาสตรการพัฒนา (development strategy) 3 ทางเลือก
บวกกับยุทธศาสตรตามแนวโนม (trend strategy) ที่เพิ่มพิเศษเขาไปรวมเปน 4 ทางเลือก คาน้ําหนักอีก 2 ชุดถูก
เพิ่มเขามา ชุดแรกใหความสําคัญกับภูมิทัศน (landscape) สวนอีกชุดใชกับยุทธศาสตรตามแนวโนมโดยเฉพาะ คา
น้ําหนัก 5 ชุด ถูกนํามาปรับโดยรวมเอาชุดที่เหมือนกันเขาดวยกันจนเหลือเพียง 4 ชุด ซึ่งนํามาใชทํารายละเอียดของ
ทางเลือกยุทธศาสตร 4 ทางเลือก โดยสวนใหญใชการวิเคราะหบนตารางกริดขนาด 1 x 1 ตารางกิโลเมตร ทั้ง 4
ทางเลือก ไดรับการประเมินและคัดเลือกเพื่อเอาทางเลือกที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ
เทคนิค “PSA” และการวิเคราะหซีฟปรับปรุง (modified sieve analysis) มีความคลายคลึงกันมาก ตางกัน
แตเพียงหลักการของการคิด กลาวคือเทคนิคการวิเคราะหซีฟปรับปรุง ใชวิธีกันเอาพื้นที่ที่ไมเหมาะสมออก ขณะที่
เทคนิค “PSA” ใหคะแนนแกพื้นที่ที่มีศักยภาพ (หรือเหมาะสม) ในการพัฒนาในสวนของรายละเอียดปลีกยอยนั้น การ
วิเคราะหซีฟปรับปรุงใชการกันพื้นที่ที่ไมเหมาะสมออกตั้งแตแรก (veto) ทําใหไมตองเสียเวลามาคํานวณตัวเลข
ในชวงกริดที่กันออก และใหคะแนนขอจํากัดหรืออุปสรรคโดยตรงโดยไมตองมีการปรับฐานของคะแนนของแตละตัว
แปรใหอยูในมาตรฐานเดียวกันเหมือนกับ “PSA”
โดยทั่วไปแลวผลของการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่โดยใชเทคนิคทั้งสองมักจะออกมาเหมือนหรือ ใกลเคียง
กัน แตเมื่อพิจารณาจากความสะดวกในการสรางเวิรกชีต และขั้นตอนการทํางานที่เขาใจงายไมซับซอนแลวเทคนิค
การวิเคราะหซีฟปรับปรุงมีความเหมาะสมกวา ซึ่งจะไดนําไปพัฒนาเปนตัวแบบ (model) ในการวิเคราะหหาพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมในการพัฒนาตอไป

2. สาธารณูปการในเมืองราชบุรี
1) นันทนาการ
ที่ตั้ง
ลําดับ

รายการ
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หมูบาน

ถนน

ตําบล

1

ศูนยสุขภาพราชบุรี

เทศบาล

ถนนหลังศาลากลาง

หนาเมือง

2

เวทีมวยหลวงยกกระบัตร

โรงชาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

ดอนตะโก

3

สโมสรลูกเสือชาวบาน

โรงชาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

ดอนตะโก

4

สวนเฉลิมพระเกีรติ 72 พรรษา มหาราช

5

สวนสุขภาพ

6

สวนสาธารณะเจาพระยาจักรี

7

สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราช
สมบัติ 60 ป

8

2) สถาบันการศึกษา
ที่ตั้ง
ลําดับ

รายการ
หมูบาน

ถนน

2

โรงเรียนวัดทาโขลง (พยุงประชานุกูล)

ทาแจ

3

เทศบาล

4

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)
โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชานอย
พานิช)

เจดียหัก

ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3291

เจดียหัก

5

โรงเรียนวัดทายเมือง

ใตทายเมือง

ถนนรถไฟ

บางปา

6

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชองลม)

เทศบาล

7

โรงเรียนวัดโพธิ์ราชบูรณะ

คลองแค

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3088 บางปา

8

โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร)

เทศบาล

ถนนสัตตนารถ

หนาเมือง

9

โรงเรียนอนุบาลภัททณี

เทศบาล

ถนนเพชรเกษม

หนาเมือง

10

วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี

เทศบาล

ถนนสัตตนารถ

หนาเมือง

11

โรงเรียนราชบุรีพิบูลสงครามอุปถัมภ

เทศบาล

ถนนไกรเพชร

หนาเมือง

12

โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ

เทศบาล

ถนนไกรเพชร

หนาเมือง

13

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

เทศบาล

ถนนสุริยวงค

หนาเมือง

14

โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ชวงสุวนิช)

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

เจดียหัก

15

วิทยาลัยพยาบาลราชบุรี

ถนนคฑาธร

หนาเมือง

เทศบาล

ถนนทาแจ

ตําบล
หลุมดิน
หนาเมือง

หนาเมือง

ที่ตั้ง
ลําดับ

รายการ
หมูบาน

ถนน

ตําบล

โรงเรียนวัดดอนตะโก

ดอนตะโก

ถนนแมนรําลึก

ดอนตะโก

17

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เทศบาล

ถนนสายฝนรวมใจ

หนาเมือง

18

โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห)

เทศบาล

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3088 หนาเมือง

19

โรงเรียนนารีวิทยา

เทศบาล

ถนนราษฎรยินดี

หนาเมือง

20

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

เทศบาล

ถนนศรีสุริยวงศ

หนาเมือง

21

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ถนนศรีสุริยวงศ

หนาเมือง
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3) สถานบริการสาธารณสุข อนามัย โรงพยาบาล
ที่ตั้ง
ลําดับ

ระบบสาธารณูปการ
หมูบาน

ถนน
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข
3291

ตําบล

1

สถานีอนามัยตําบลเจดียหัก

เจดียหัก

เจดียหัก

2

อนามัยบานพงสวาย

บานคลองแค

3

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองราชบุรี

เทศบาล

ถนนสัตตนารถ

หนาเมือง

4

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

เทศบาล

ถนนเพชรเกษม

หนาเมือง

5

โรงพยาบาลแมและเด็กจังหวัดราชบุรี

เทศบาล

6

โรงพยาบาลราชบุรี

เทศบาล

บางปา

หนาเมือง
ถนนสมบรูณกุล

หนาเมือง

4) สถาบันราชการ
ที่ตั้ง
ลําดับ

รายการ
หมูบาน

ถนน

ตําบล

1

สํานักงานโครงการชลประทานราชบุรี

คลองบางสองรอย

ถนนทาแจ

หลุมดิน

2

โครงการชลประทานราชบุรี

คลองบางสองรอย

ถนนทาแจ

หลุมดิน

3

องคการบริหารสวนตําบลหลุมดิน

คลองบางสองรอย

ถนนทาแจ

หลุมดิน

4

สํานักงานสื่อสารไปรษณียเขต 7

โรงชาง

ถนนเพชรเกษม

หนาเมือง

สํานักงานการประปาเทศบาลตําบลหลักเมือง

บานใตทายเมือง

5

สํานักงานการไฟฟาราชบุรี การไฟฟาสวนภูมิภาค

6

สํานักงานปาไมจังหวัดราชบุรี

7
8

บางปา
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

เจดียหัก

เทศบาล

ถนนเจดียหัก

หนาเมือง

มูลนิธิประชานุกูลราชบุรี

เทศบาล

ถนนวรเดช

หนาเมือง

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เทศบาล

ถนนเจดียหัก

หนาเมือง

ที่ตั้ง
ลําดับ

รายการ
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หมูบาน

ถนน

ตําบล

9

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี

เทศบาล

ถนนวรเดช

หนาเมือง

10

สํานักงานเหลากาชาด

เทศบาล

ถนนสัตตนารถ

หนาเมือง

11

หอประชาคมราชบุรี

เทศบาล

ถนนบานปรก

หนาเมือง

12

ภาคบริการโลหิตแหงชาติเขต 4

เทศบาล

ถนนเจดียหัก

หนาเมือง

13

ศาลแขวงราชบุรี

เทศบาล

ถนนเจดียหัก

หนาเมือง

14

มูลนิธิประชานุเคราะห

เทศบาล

ถนนบานปรก

หนาเมือง

15

สโมสรโรตารี่

เทศบาล

ถนนบานปรก

หนาเมือง

16

โรงเจซินเฮงตั้ว

เทศบาล

ถนนบานปรก

หนาเมือง

17

สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองราชบุรี

เทศบาล

ถนนมนตรีสุริยวงศ

หนาเมือง

18

สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่6

เทศบาล

ถนนศรีสุริยวงศ

หนาเมือง

19

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

เทศบาล

ถนนศรีสุริยวงศ

หนาเมือง

20

ที่ทําการไปรษณียโทรเลขราชบุรี

เทศบาล

ถนนมนตรีสุริยวงศ

หนาเมือง

21

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต1

เทศบาล

ถนนศรีสุริยวงศ

หนาเมือง

22

ที่ทําการทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย

เทศบาล

ถนนไกรเพชร

หนาเมือง

23

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

เทศบาล

ถนนศรีสุริยวงศ

หนาเมือง

24

สหกรณออมทรัพยครู

เทศบาล

ถนนศรีสุริยวงศ

หนาเมือง

25

สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

เทศบาล

ถนนศรีสุริยวงศ

หนาเมือง

และบุคลากรทางการศึกษา(สกสค)
26

โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี

เทศบาล

ถนนมนตรีสุริยวงศ

หนาเมือง

27

เรือนจํากลางราชบุรี

เทศบาล

ถนนมนตรีสุริยวงศ

หนาเมือง

28

สํานักงานศาลยุติธรรมจังหวัด

เทศบาล

หนาเมือง

29

โรงสูบกรองน้ํา การประปาราชบุรี หนวยที่ 2

เทศบาล

หนาเมือง

30

โรงสูบกรองน้ํา การประปาราชบุรี

เทศบาล

ถนนมนตรีสุริยวงศ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข
3088
ทางหลวงแผนดินหมายเลข
3088

31

TOT

เทศบาล

ถนนศรีสุริยวงศ

หนาเมือง

32

เทศบาลเมืองราชบุรี

เทศบาล

ถนนศรีสุริยวงศ

หนาเมือง

33

สํานักงานเทศบาลเมืองราชบุรี

เทศบาล

ถนนศรีสุริยวงค

หนาเมือง

34

ศูนยปฏิบัติการประมงจังหวัดราชบุรี

เทศบาล

ถนนสุริยวงค

หนาเมือง

35

สํานักงานสถิติจังหวัด

เทศบาล

ถนนคฑาธร

หนาเมือง

หนาเมือง

ที่ตั้ง
รายการ
หมูบาน
36

สถานีรถไฟราชบุรี

37

สถานีขนสงผูโดยสาร จังหวัดราชบุรี

38

ศาลจังหวัดราชบุรี

39

สํานักงานการเกษตรเศรษฐกิจที่ 16

40

ศูนยระบาดวิทยาภาคกลาง จังหวัดราชบุรี

41

สํานักงานอัยการจังหวัดเขต 7

42

ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

43

สถานีไฟฟายอยราชบุรี 1 เขต 1

44

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

45

ศูนยกีฬา

46
47

เทศบาล

ถนน

ตําบล

ถนนคฑาธร

หนาเมือง

ถนนศรีสุริยวงศ

หนาเมือง

เทศบาล

ถนนสุริยวงค

หนาเมือง

เทศบาล

ถนนเสือปา

หนาเมือง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

หนาเมือง

เทศบาล

ถนนหลังศาลากลาง

หนาเมือง

เทศบาล

ถนนหลังศาลากลาง

หนาเมือง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

หนาเมือง

เทศบาล

ถนนหลังศาลากลาง

หนาเมือง

สํานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี

เทศบาล

ถนนหลังศาลากลาง

หนาเมือง

ที่วาการอําเภอเมืองราชบุรี
ศูนยควบคุมโรคเรื้อนเขต 4 ราชบุรี กรมควบคุม
โรคติดตอ

เทศบาล

ถนนหลังศาลากลาง

หนาเมือง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

หนาเมือง

48

สํานักงานจัดรูปที่ดิน

เทศบาล

ถนนเสือปา

หนาเมือง

49

สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี(ส.ป.ก.)

เทศบาล

ถนนเสือปา

หนาเมือง

50

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

เทศบาล

ถนนเสือปา

หนาเมือง

51

สํานักงานสรรพากรจังหวัดราชบุรี

เทศบาล

ถนนเสือปา

หนาเมือง

52

สํานักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

สระสวาสดิ์

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3208 เจดียหัก

53

สํานักงานปศุสัตวจงั หวัดราชบุรี

เทศบาล

ถนนเสือปา

หนาเมือง

54

สํานักงานโยธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี(อาคารวิจัย)

เทศบาล

ถนนเสือปา

หนาเมือง

55

ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน

เทศบาล

ถนนเสือปา

หนาเมือง

56

สํานักงานการคาภายใน

เทศบาล

ถนนเสือปา

หนาเมือง

57

หองสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"

เทศบาล

ถนนเสือปา

หนาเมือง

58

สํานกงานประกันภัยจังหวัดราชบุรี

เทศบาล

ถนนเสือปา

หนาเมือง

59

หนวยบริการทางชางกรมทรัพยากรธรณี

สระสวาสดิ์

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3208 เจดียหัก

60

สถานีสบู น้ํา อบต.บานไร

เตาปูน

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3088 บานไร

61

สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

ดอนตะโก

ถนนเสือปา

62

องคการบริหารสวนตําบลบานไร

เตาปูน

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3088 บานไร

63

สถานีอนามัยบานไร

เตาปูน

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3088 บานไร

หนาเมือง

173

ลําดับ

ที่ตั้ง
ลําดับ

รายการ

174

หมูบาน

ถนน

ตําบล

64

แขวงการทางจังหวัดราชบุรี

เขามอ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

เจดียหัก

65

ศูนยเครื่องมือกล องคการบริการสวนจังหวัดราชบุรี

โรงชาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

เจดียหัก

66

ศูนยอนามัยสิ่งแวดลอมเขต 4 ราชบุรี

ดอนแจง

ถนนสมบรูณกุล

ดอนตะโก

67

ระบบประปาบานเตาปูน

เตาปูน

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3088 บานไร

71

สระสวาสดิ์

72

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคตะวันตก
ศูนยความปลอดภัยในการทํางานภาคตะวันตก จังหวัด
ราชบุรี

73

สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี

74

ศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี

โรงชาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

ดอนตะโก

75

สถานีผสมเทียมอําเภอเมืองราชบุรี กรมปศุสัตว

โรงชาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

ดอนตะโก

76

ประปาหมูบาน

ตากแดด

ถนนทาวอูทอง

คูบัว

77

สถานีควบคุมการจายไฟฟาราชบุรี การไฟฟาสวนภูมภิ าค

ใหมนครบาล

ดอนตะโก

78

สถานีไฟฟาแรงสูงราชบุรี 2

เขามอ

ดอนตะโก

79

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

80

สถานีสบู น้ํา (การประปาผิวดิน )อบต.บานไร

81

สํานักงานการเคหะแหงชาติราชบุรี

82

ทาเทียบเรือเทศบาล

83

สํานักศิลปากรที่ 1 (กรมศิลป) ราชบุรี

ดอนตะโก
ดอนตะโก
ดอนตะโก

5) สถาบันศาสนา และพื้นที่อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ที่ตั้ง
ลําดับ

รายการ
หมูบาน

ถนน

ตําบล

2

วัดศิริเจริญเนินหมอ

บานโคกหมอ

โคกหมอ

3

วัดสุรชายาราม (วัดหลุมดิน)

คลองบางสองรอย

ถนนทาแจ

หลุมดิน

4

วัดทาโขลง

ทาแจ

ถนนทาแจ

หลุมดิน

5

วัดพญาไม

พญาไม

6

ศาลเจาแมทับทิม

เทศบาล

7

วัดมหาธาตุวรวิหาร

เทศบาล

8

วัดอัมรินทราราม

วัดตาล

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

โคกหมอ

9

ศาลเจาพอเขาตก

เทศบาล

ถนนทาเสา

หนาเมือง

โคกหมอ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

หนาเมือง
หนาเมือง

ที่ตั้ง
รายการ
หมูบาน

ถนน
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3291

ตําบล

10

วัดเจติยาราม

เจดียหัก

เจดียหัก

11

วัดเขาเหลือ

เทศบาล

12

วัดทายเมือง

ใตทายเมือง

13

วัดชองลม

เทศบาล

14

วัดโรงชาง

เทศบาล

ถนนเจดียหัก

หนาเมือง

15

ศาลเจาพอเขางู

เทศบาล

ถนนเจดียหัก

หนาเมือง

16

ศาลเจาพอกวนอู

เทศบาล

ถนนวรเดช

หนาเมือง

17

วัดศรีสุริยวงศาราม

เทศบาล

ถนนเจดียหัก

หนาเมือง

18

วัดเกาะนัมมทาปทวสัญชาราม

เทศบาล

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3088

บางปา

19

วัดสัตตนารถปริวัตร

เทศบาล

ถนนสัตตนารถ

หนาเมือง

20

สํานักเนกขัมมะจาริณี

เทศบาล

ถนนสัตตนารถ

หนาเมือง

21

วัดศรีชมภูราษฎรศรัทธาราม

เทศบาล

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3088

หนาเมือง

22

วัดเทพอาวาส

เทศบาล

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3088

หนาเมือง

23

ศาลหลื่อโจวเซียนซือ

เทศบาล

ถนนไกรเพชร

หนาเมือง

24

ศาลเจาพอโพธิ์ทอง

เทศบาล

ถนนศรีสุริยวงศ

หนาเมือง

25

สุสานมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี

เทศบาล

ถนนเพชรเกษม

หนาเมือง

26

วัดทุงตาล

เขามอ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

เจดียหัก

27

ศูนยมิซซังคาทอลิก ราชบุรี

เทศบาล

ถนนสมบรูณกุล

หนาเมือง

28

วัดเขาวัง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

เจดียหัก

29

วัดธรรมวิโรจน

คลองเรือ

บางปา

30

วัดบานไร

โพธิ์คู

บานไร

31

วัดเขาชะงุม

โพธิ์คู

บานไร

32

วัดศาลเจา

ในเกาะ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3088

คุงกระถิน

33

มัสยิดมัมบะอิ้ลคอยรอต

ดอนตะโก

ถนนแมนรําลึก

ดอนตะโก

34

ศาลเจาพระยาจักรี

โรงชาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

ดอนตะโก

35

ศาลเจา

ดอนแจง

36

วัดดอนตะโก

ดอนตะโก

37

ศาลเจาแมแกนจันทร

เขาแกนจันทร

38

วัดราษฎรศรัทธาธรรม (วัดตากแดด)

ตากแดด

หนาเมือง
ถนนรถไฟ

บางปา
หนาเมือง

ดอนตะโก
ถนนแมนรําลึก

ดอนตะโก
เจดียหัก

ถนนทาวอูทอง

คูบัว

175

ลําดับ

ที่ตั้ง
ลําดับ

รายการ

176

หมูบาน

ถนน

ตําบล

39

สุสานมูลนิธิประชาสงเคราะห

ดอนแจง

ดอนตะโก

40

วัดดอนแจง

ดอนแจง

41

วัดบานใหมนครบาล

ใหมนครบาล

42

ศาลเจาพอหลักเมืองราชบุรี

43

เจดียหัก

เจดียหัก

ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3291

เจดียหัก

44

พระบรมราชานุสาวรีย

โรงชาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4

ดอนตะโก

ถนนวิทิศวรการ

ดอนตะโก
ดอนตะโก

ภาคผนวก 3 การจัดสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ

08.30 - 09.00 น.
09.00 - 09.15 น.
09.15 - 10.15 น.

10.15 - 10.30 น.
10.30 - 11.30 น.
11.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปดการประชุม
การนําเสนอตัวแบบ (model) ที่ใชในการวิเคราะห ดวย
คอมพิวเตอร
ในการวางผังเมืองรวม โดย รศ.ดร. วรรณศิลป พีรพันธุ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
คณะฯ
พักรับประทาน ชา - กาแฟ
การนําเสนอตัวแบบที่ใชในการวิเคราะหฯ (ตอ)
ซัก - ถาม - อภิปราย
ปดการประชุมสัมมนา และรับประทานอาหารกลางวัน

177

กําหนดการสัมมนา เรื่องโครงการศึกษาตัวแบบมาตรฐานที่ใชในการวิเคราะหเพื่อวางผังเมืองรวมเมื่อวัน
อังคารที่ 8 มกราคม ป 2551 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก

รายชื่อผูเขารวมสัมมนา

178

บุคลากร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ - สกุล
รองศาตราจารย ดร.วรรณศิลป พีรพันธุ
รองศาตราจารย ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท
อาจารย ศิริวรรณ ศิริบุญ
ผูชวยศาสตราจารย กวีไกร ศรีหิรัญ
อาจารย ดร.พนิต ภูจินดา
อาจารย ดร.อภิวัฒน รัตนวราหะ
คุณ วันวิสาข มหิทธิหาญ
คุณ นวพันธุ นาคบรรพ
คุณ ตรีชาติ เลาแกวหนู
คุณ พงศพันธ ฉมตุม
คุณ กิตติโชติ บัวใจบุญ

หนวยงาน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กรมโยธาธิการและผังเมือง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ

นฤมล
ปรีชา
ศันสณีย
วิภา
บุษนี
มณีกานต
สิริกุล
ณัทศักดิ์
นภดล
จิตตมาส
ประไพศรี
ชัยชนะ
วนิดา
ปาริยาตร
สุเทพ
สวัสดิ์

ชื่อ - สกุล
คงดิศ
รณรงค
ศิลปเบ็ญจพร
พูนเพียร
แพรวิศวกิจ
ชุมคง
เลี้ยงอนันต
พลายพล
สวาสดิ์ญาติ
ไกรแสงศรี
ตุมทาไม
จียะมาภา
อังคสุวรรณ
ซาลิมี
รัขติยาภรณ
ธัญญะสุขวณิชย

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

คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ

อากร
กุดั่น
ชัยฤทธิ์
มณฑา
ชาลินี
บุญรอด
รัติ์กรณ
ชินเดช
ชัชฎาพร

ชื่อ - สกุล
บัวคลาย
อินทรพรหม
วงศพุฒ
อุนยะพันธุ
กัลยาณมิตร
นรทัต
เองฉวน
จันทรยาง
พรมบุตร

หนวยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง

สถาบันการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
คุณ จารุณี
พิมลเสถียร
คุณ พุฒพรรณี
ศีตะจิตต
คุณ กฤตพร
หาวเจริญ
คุณ ธนิศร
เสถียรนาม
คุณ มานัส
ศรีวณิช
ผูชวยศาสตราจารย สุพักตรา สุทธสุภา
รองศาสตราจารย ดร. นิติชาญ ปลื้มอารมย
ดร. เทอดเกียรติ
ศักดิ์คําดวง
คุณ สุภาพร
แกวกอ เลี่ยวไพโรจน
คุณ วรรณิก
พิชญกานต
ผูชวยศาสตราจารย ฉวีวรรณ เดนไพบูลย
รองศาสตราจารย ชูวิทย
สุจฉายา
คุณ นันทนา
ศิรประภาศิริ

หนวยงาน
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ภาควิชาการออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปตฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะสถาปตฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

บริษัทเอกชน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ

ปฐมากรณ
ดอกออ
ชัญญ
พูนเกษม
น้ําฝน
สถาพร
ศุภธิดา

ชื่อ - สกุล
วิษณุกิจไพบูลย
ปาณะดิษ
ชีวาภรณาภิวัฒน
วิเชียรรัตน
พิพัฒนวงศ
เฉลิมสวัสดิ์วงศ
สุขมวง

หนวยงาน
บริษัท คอนซัลแทนออฟเทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ทีมคอนซัลติ้ง จํากัด
บริษัท ทีมคอนซัลติ้ง จํากัด
บริษัท ทีมคอนซัลติ้ง จํากัด
บริษัท ทีมคอนซัลติ้ง จํากัด
บริษัท ทีมคอนซัลติ้ง จํากัด
บริษัท คอนซัลแทนออฟเทคโนโลยี จํากัด
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ที่
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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ที่
8
9
10
11
12

คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ

วีระวัน
พัชรียา
เฉลิม
สุรสิทธิ์
พงศักดิ์

ชื่อ - สกุล
ฮอศิรมานนท
มิ
จารุพุทธิศิ ิริพจน
แกวกังวาล
ว
จันทรอออ น
เข็มทองง

หนวยงานน
บริษัท คอนซั
ค ลแทนออฟฟเทคโนโลยี จํากััด
บริษัท คอนซั
ค ลแทนออฟฟเทคโนโลยี จํากััด
บริษัท พิสุทธิ์คอนซัล จํจากัด
บริษัท สยามเทค
ส
จํากัด
บริษัท สยามเทค
ส
จํากัด

การรนําเสนอโครงการ

ผูเขารวมสั
ม มมนาใหควาามคิดเห็น

บรรยากกาศภายในหองสั
ง มมนา

ภ
ภาคผนวก
ก 4 การอบบรมโปรแแกรมคอมพิวเตอรเพพื่อการวิเคราะห
กําหนดดการอบรม เรื่อง
วันเสารที่ 2 และวันเสารรที่ 16 กุมภาพั
ภ นธ ป 25551
ณ หองปปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะสถาปตยกรรมศาสตรร จุฬาลงกรณ
ณมหาวิทยาลััย

08.30 - 09.00 น.
09.00 - 09.15 น.
09.15 - 09.45 น.
09.45 - 10.00 น.
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.00 น.
14.00 - 14.15 น.
14.15 - 15.15 น.
15.15 - 15.45 น.
15.45 - 16.00 น.

ลงทะเบียน
แนวคิดในนการใชตัวแบบบ(model)ตตางๆที่ใชในกการวิเคราะหดดวยคอมพิวเตอร
เ
ในการวางงผังเมืองรวมม โดย รศ.ดร. วรรณศิลป พีรพันธุ และะคณะฯ
การใชโปรรแกรม Microosoft Excel ในการวิ
ใ
เคราาะหดา นผังเมืมือง
พักรับประะทาน ชา - กาแฟ
ก
การวิเคราาะหโดยใชตวแบบด
วั
านปรระชากร
การวิเคราาะหโดยใชตวแบบด
วั
านเศรษฐกิจ
พักรับประะทานอาหารรกลางวัน
การวิเคราาะหโดยใชตวแบบด
วั
านกาารใชประโยชนนทดี่ นิ
พักรับประะทานอาหารรวาง
การวิเคราาะหโดยใชตวแบบด
วั
านระบบคมนาคมมและสาธารณ
ณูปโภค
ถาม - ตออบ
ปดการอบบรม
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โคครงการศึกษาตัวแบบบมาตรฐานนที่ใชในกาารวิเคราะหหเพื่อวางผัผังเมืองรวมม
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การถายทอดวิวิธีใชตัวแบบทัทั้งสองครั้งมีเนื้อหาในการอบบรม ซึ่งเริ่มจาากการรับฟงแแนวคิดในการใใชตัวแบบ
(model)ตางๆที่ใชในกาารวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรรในการวางผังเมื
เ องรวม การรใชโปรแกรม Excel ในการวิเคราะห
ดานผังเมืมอง การวิเคราะะหโดยใชตัวแบบบดานประชากกร การวิเคราะหหโดยใชตัวแบบดานเศรษฐกิจ การวิเคราะหหโดยใชตัว
า นการ
แบบดานกการใชประโยชชนที่ดิน การวิเคราะหโดยใชตัตวแบบดานระะบบคมนาคมแและสาธารณูปโโภค และสุดทายเป
ตอบซักถามในการอบรม ซึ่งผูเขารวมสั
ร มมนามาจจากสํานักงานโโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดดตางๆ สํานักมาตรฐาน
ก
ร สํานักวิศวกรรม
ศ
กรมโยยธาธิการและผัผังเมือง และบบริษัทเอกชน
สํานักผังรวมฯ

บรรยากาศศในการอบรม

ผูจัดทํา
กลุมงานมาตรฐาน สํานักงานมาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

คณะผูศึกษาวิจัย
รองศาสตราจารย ดร.วรรณศิลป พีรพันธุ
รองศาสตราจารย ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท
อาจารย ศิริวรรณ ศิริบุญ
อาจารย ดร.อภิวัฒน รัตนวราหะ
อาจารย ดร.พนิต ภูจินดา
ผูชวยศาสตราจารย กวีไกร ศรีหิรัญ
นางสาวน้ําฝน พิพัฒวงษ
นายตรีชาติ เลาแกวหนู
นางสาววันวิสาข มหิทธิหาญ

หัวหนาโครงการ
ผูจัดการโครงการ
ผูเชี่ยวชาญดานประชากร
ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตรการประเมินผลโครงการ
ผูเชี่ยวชาญดานสาธารณูปการและคมนาคม
ผูเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร
ผูชวยนักวิจัย
ผูชวยนักวิจัย
ผูชวยนักวิจัย

คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
นางดวงขวัญ จารุดุล
นางสาวนฤมล คงดิส
นายปรีชา รณรงค
นางสาวศัณสนีย ศิลปเบ็ญจพร
นางสาววิภา พูนเพียร
นางจิตตมาส ไกรแสงศรี
นางสาวประไพศรี ตุมทาไม

สถาปนิกใหญ (ผูบริหาร)
ผูอํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐาน
ผูอํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
ผูอํานวยการสวนนโยบายและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
นักผังเมือง 8ว สํานักพัฒนามาตรฐาน
เจาหนาที่วิเคราะหผังเมือง 6ว สํานักพัฒนามาตรฐาน
เจาหนาที่วิเคราะหผังเมือง 6ว สํานักพัฒนามาตรฐาน

คณะทํางานในคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
นางสาววิภา พูนเพียร
นางสมจิต ปยะศิลป
นายนภดล สวสดิ์ญาติ
นางสาวเพชรรัตน ศรีพัฑฒางกุระ
นางสาวบุษนี แพรวิศวกิจ
นางมณีกานต ชุมคง
นางสาวสิรกิ ุล เลี้ยงอนันต
นางสาวชาลินี กัลยาณมิตร
นายณัทศักดิ์ พลายพล
นางจิตตมาส ไกรแสงศรี
นางสาวประไพศรี ตุมทาไม

นักผังเมือง 8ว สํานักพัฒนามาตรฐาน
วิศวกรวิชาชีพ 8วช (วิศวกรรมโยธา)
สถาปนิก 8วช สํานักสถาปตยกรรม
เจาหนาที่วิเคราะหผังเมือง 8ว สํานักพัฒนามาตรฐาน
นักผังเมือง 8ว สํานักพัฒนามาตรฐาน
วิศวกรรมการผังเมือง
นักผังเมือง 7ว สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
นักผังเมือง 6ว สํานักจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน
พนักงานวิเคราะหผังเมือง สํานักพัฒนามาตรฐาน
เจาหนาที่วิเคราะหผังเมือง 6ว สํานักพัฒนามาตรฐาน
เจาหนาที่วิเคราะหผังเมือง 6ว สํานักพัฒนามาตรฐาน
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